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 ليلجلا مامإلاب فيرعت
 ةرهز وبأ دمحم

 بالط دحأ بلط ىلع ءانب هسفنب هتليضف هبتك امم اساسأ ذوخأم فيرعتلا اذه

 .ةرهز وبأ مامإلا نع هاروتكدلا ةجرد لينل ةلاسرب امدقتم ناتسكاب نم ملعلا

 ةنيدم ىف م189/ ةنس سرام ىف ةرهز وبأ ىفطصم دمحأ دمحم مامإلا دلو

 .ةيبرغلا ةظفاحم ندم ىدحإ ىربكلا ةلحملا

 ةينيد ةرسأ نم وه ذإ ءٍباَّتْكلا ىف هتايح ردص ىف ميركلا نآرقلا ظفح

 ىذلا ىواتششلاب ريهشلا ةرهز وبأ ىفطصم خيشلا وه هللا ءايلوأ نم ىلو ىلإ بستنت

 دمحأ خيشلا وه هدلاوو ىربكلا ةلحملا ةنيدم ىف اتشيش ةدلبب هدجسمب هحيرض رازي

 هتدلاوو قالخآلا مراكمو فينحلا نيدلاب مازتلالاو حالصلاب روهشم ةرهز وبأ ىفطصم

 ىف خيشلا ىلإ باهذلا لبق ظفح ام هعم عجارت تناكو ميركلا نآرقلل ةظفاح

 نم ةعساتلا زواجتي ملو ميركلا نآرقلا ظفحب هتاوخأو هتوخإ نع زيمتو «باتكلا

 باتكلاب هذاتسأ ةوسق نم لني ملف ةهيدبلا عيرس «ةيوق ةظفاح اذ ناك هنألو ءرمعلا

 .اليلق الإ

 ملعلاب ترهتشا ءايرثألا نم سانلا اهنظي لاحلا ىطسوتم نم ةرسألا تناك

 سيئرو ْئشنم ةرهز وبأ دمحأ ىفطصم روتكدلا ذاتسألا هقيقش اهنم غبن دقو «ءاكذلاو

 ذاتسألا اضيأو (ايلاح ةرهاقلا) لوألا داؤف ةعماج ةسدنهلا ةيلكب ناريطلا ةسدنه مسق

 .ارتلجنإب ندنل ةعماجب ةسدنهلا ةيلكب
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 ناك ىتلا .تايضايرلاك ةيناملا مولعلا ئدابم ملعت ميركلا نآرقلا ظفح دعب

 .ةيبرعلا مولعلا عم ةفسلفلاو ةيفارغجلاو ءاهب علولا ديدش

 ىفو «نينس ثالث هيف ثكمو اطنطب ىدمحألا عماجلاب م1517 ةنس ىف قحتلا

 ىدمحألا خيشلا وهو عماجلا خيش نأ ىتح رهظي هقوفتو هغوبن أدتبا ةرثفلا هذه

 امك .هزايتمال ةصاخ تآفاكم حنمي نأ حرتقا ءرهزألل اخيش راص ىذلا ىرهاوظلا

 ةدملا تناك امك ءاماع رشع ةسمخ ىرهزألا ملعلا بلط ىف ثكمي الأب حرتقا

 اذه ذيفنت متي ملو «ةدحاو ةئنس ىف ةدع نينس زواجتي نأ حصي هلثم نإ لب «ةررقملا

 . ىعرشلا ءاضقلا ةسردم ىلإ هلاقتنالو ءاينوناق هتبوعصل رارقلا

 اهيف ناك ةقباسم ناحتما دعب ىعرشلا ءاضقلا ةسردمب ١117 ةنس ىف قحتلا

 اشاب دعس اهأشنأ ىتلا ةسردملا هذه ىف ناك ىقيقحلا ىملعلا هنيوكتو .لئاوألا نم

 ىلإ اهترادإب دهعو ذاتسأ ةجرد نم اهتيملاع نوكت نأ ىلع فراعملا ةرازو ىف لولغز

 هيلإ رظني ناك ةسرداملا لخخد نأ تقو نمو .تاكرب اشاب فطاع وه ميظع لجر

 ةعبرأ «نينس عست اهيف ثكم دقو ,عيجشتو مامتها ةرظن تاكرب اشاب فطاع اهرظان

 جرخت املو ةيركفلا هقافآ تعستا اهيفو «ىلاعلا مسقلا ىف ةسمخو ىوناثلا مسقلا ىف

 مهف ىف ايركف اجهنم هسفنل نوك ١475 ماع ذاتسأ ةجرد نم ةيملاعلا ةداهش لانو اهنم

 .اهب اناميإ دادزا اهيف قمعت املكو ءاهريسفتو ةعيرشلا

 قئاقد نم ريثكلا ىلع فقوف 2(م9194١) ةروث مايق ناك نيحلا كلذ ىف

 ظفح ىلع اصيرح ناكو هب قلعتو لولغز اشاب دعس بحأو ءاهعئاقوو اهئثادحأ

 .اهديدرتو هبطخ

 نيع ةنسلا هذه ىفو م1971 ةنس جراحخلا نم مولعلا راد مولبد ذحخأ

 ثالث ةدمل ىعرشلا ءاضقلاو مولعلا راد ةيزيهجتب ةيبرعلا ةغللاو ةعيرشلل اسردم
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 2ك ا

 ران بح

 نيتنس ةدمل ةماعلا ةيوناثلا سرادملا ىف سيردتلا ىلإ كلذ دعب لقا مث نينس

 . فصنو

 ةباطخلاو لدجلل اسردم نيدلا لوصأ ةيلك ىلإ م1977 ةنس رياني لوأ ىف لقتنا

 «ةباطخلا» باتك هتافلؤم لوأ جرخأ اهيفو «لحئنلاو للملاو تانايدلا خيرات مث اهيف

 ىف تارضاحم» باتك مث «ةميدقلا تانايدلا خيرات» باتك مث «لدجلا خيرات» باتكو

 .تاغل ةدع ىلإ مجرت ىذلا «ةينارصنلا

 داؤف) ةرهاقلا ةعماج قوقحلا ةيلكب ةباطخلل اسردم لقن م1975 ربمفون ١ ىف

 ةنس وينوي ىلإ اهب رمتسا ىتلا نيدلا لوصأ ةيلك ىف بادتنالاب هئاقب عم (لوآلا

 .ىرهزألا ىزلا ىدتراو م5

 ةعيرشلا سيردت ىلإ ةيبرعلا ةغللا سيردت نم لقتنا م1978 ةنس ربمتبس ىف

 سردم نم اهبتارم ىف اجردتم (لوأألا داّوف) ةرهاقلا ةعماج قوقحلا ةيلكب ةيمالسإلا

 قوقحلا ةيلكل اليكوو ةعيرشلا مسق سيئر ىلإ ىسرك ذاتسأ ىلإ دعاسم ذاتسأ ىلإ

 رمتساو ١16 ةنس دعاقتلا نس هغولبب تهتنا تاونس سمخ ةدمل ةرهاقلا ةعماج

 ماع هللا هافوت ىتح اهريغ ىفو غرفتم ريغ ذاتسأك قوقحلا ةيلكب سيردتلا ىف
 .ما4

 م1977 ةنس رهزألا ةعماجب ةرادإلاو تالماعملا ةيلك ىف سيردتلا ىلوت دقو

 .دهاعملا نم هريغو ةيعامتجالا ةمدخلا دهعم كلذكو

 دهعمب ةيمالسإلا ةعيرشلا مسقل اسيئرو سيردتلا ىلوتو ءاشنإ ىف كرتشا دقو

 .ةيبرعلا لودلا ةعماجل عباتلا ىلاعلا ةيبرعلا تاساردلا دهعمو ةيمالسإلا تاساردلا

 . ةيمالسإلا تاساردلا ةيعمج ءاشنإ ىف كرتشاو
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 اللللل ا الالة للمخ خطة للام لل اللا للأكل خم مالم معلما 1س ل للاعمال (مااللا 4<

 ةنجلل اررقمو م1911 ةنس ىف رهزألاب ةيمالسإلا ثوحبلا عمجمل اوضع ريتخأ

 نيبهذملل نينقتلا ناحل ىف اخيشو ةرهطملا ةنسلا ةنحجلو ةعباتملا ةنحلو نآرقلا ثوحب

 . ىعفاشلاو ىفنحلا

 «ةيمالسإلا نوئشلل ىلعألا سلجملاو «رهزألا ةعماج سلجمب اوضع اضيأ ناك

 سلجمو «بادآلاو نونفلل ىلعألا سلجملاو «ةيعامتجالاو ةيئانجلا ثوحبلا دهعمو

 . ةرهاقلا ةظفاحم

 :هؤديمو هماع ةعس - هتافص

 .ةهيدبلا عيرس ءءاكذلا ديدش ءتوصلا ريهج «ءنوللا ضيبأ هللا همحر ناك

 لوق ىف ىشخي ال ىأرلا لقتسم «لوقي امب ناميإلا ديدش «لقعلا حجار ءركفلا رحو امظنم
 .ةفيفخلا ةولحلا ةباعدلاب روقولا داحلا ملعلا هتارضاحم ىف جزميو «مئال ةمول قحلا

 ابيطخو ءهريسفتو نآرقلا مولع ىفو هلوصأو هقفلا ىف ارحبتم املاع هللا همحر ناك

 رابغ هل قشي ال قطنملاب قطنملاو ةجحلاب ةجحلا عرقي ادهتجمو ءاقمعتم ايلوصأو ءاهوفم

 ادادرت هتاباتك نوكت نأ اضفار ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةبتكملل ديرفلاو ديدجلا ميدقتل امئاد ىعسي

 .قح ريغب نيرخآلا ةرطيسل هضغبو هسفنب هزازتعا نم هنع فرع امل نيرخآلا لاوقأل

 شيعيو اهيف ايحي ةديقعل لضاني ءاهلجأ نم حفاكيو ئدابملل شيعي هللا همحر ناك

 ةلفاقلا مدقت ادئارو ءاهقفلا ةمدقم ىف اهيقف ناك دقف هيلع سانلا عمجيو هيأر نلعي ءاهل

 نإ) :لاقف جراخلاب لمعلاو ءاقبلا هيلع ضرع دقو .ةنيابتملا لبسلا اهمامأ تهباشت دقو

 ىلع انأف ؛نيعلا ضرفب هبشأ ىل ةبسنلاب حبصأ هنأ ىرأ ابجاو ىدؤي انه رصم ىف ىدوجو

 ىهو لقعلا ىه رصمف «ىمالسإ دلب ىأو ىبرع دلب ىأ اهب رئأتي مالسإلا روغث نم رغث

 هتايح شاع ادئارو ءاضايف اضيفو ءارخخاز ارحب هللا همحر ناكف .«رهزألا ىهو بلقلا

 ملاعلا ةميقو .هداصق مظعو هداور رشك انه نمو .ةعاجشلاو ملعلا نيب جزع ءاوللا "لماح
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 ةييرعلا ةبتكملا ىرثأ امبو ملاعلا ءاحنأ عيمج ىف ءايفوأ ءاملع ةذمالت نم جرح امب

 .ةيملع عجارم نم ةيمالسإلاو

 :ثوحبلاو تافلؤملا

 هل تناك دقف نيعبرألا نع ديزت ىتلا ةيمالسإلا تاعوسوملاو تافلؤملا رهشأ بناجب

 نوناقلا ةلجم :ةيعامتجالاو ةيملعلا تالجملا نم ديدعلا ىف ثوحبلا نم ريثكلا

 باتكو «ىلودلا نوناقلا ةلجمو «مالسإلا ةراضح ةلجمو «نوملسملا ةلجمو «داصتقالاو

 ةلجمو ءرهزألا ةلجمو «ةيسايسلا مولعلاو نوناقلا عوبسأ باتكو «ىمالسإلا هقفلا عوبسأ

 نم ىصحي ال ددع كلذكو .ةيبرعلا لودلا فلتخمب تالجملا نم ديدعلاو ىبرعلا

 لاوحألا نيناوق نع عافدللو مالسإلل نيمجاهملا ىلع اهب دري ناك ةيفحصلا ثيداحألا

 . ةيصخشلا

 مامولل تناكف ةزمح اشاب دمحأ اهبحاصل ةيرهشلا مالسإلا ءاول ةلجم ىف امأ

 ءاول ةودنو «ىعامتجا لاقمو «ميركلا نآرقلا ريسفت :ىه ةتباث باوبأ ةعبرأ ةرهز وبأ

 نيعبرألا نم برقي ام ىدم ىلع اذه .ءارقلا ةلئسأ ىلع درلل ىواتفلا بابو «مالسإلا

 .ةفيحص فاللآ ةعبرأ نع لقي ال اميف اماع

 تايعمجلا فلتخم ىف ةماع تاودنو تارضاحم ىف عساو طاشن مامإلا ةليضفل ناك

 نم ديدعلا مامإلا ةليضفل .اهجراخو رصم لخاد ةصاخلاو ةماعلا ةيمالسإلاو ةيعامتجالا

 تاساردلا ةقلح :لثم اهرضح ىتلا ةيلودلا تاودنلاو تارمتؤملا ىف تيقلأ ثاحبألا

 روهال ىف دقع ىذلا ةيمالسإلا ةودنلا رمتؤم - ما191657 قشمد ىف تدقعنا ىتلا ةيعامتجالا

 نييعامتجالا ءاربخلا رمتؤم - 1908/1١/1١ ىلإ 49 نم ةرتفلا ىف (ناتسكاب)

 ثوحبلا عمجم رمّتؤم - 4 ماع تيوكلاب دقعناو ةرهاقلاب تارم ةدع دقعنا ىذلا

 . 1917/1 ماع ةرهاقلاب مث 191١ ماع برغملاب مث 1959 ماع رئازجلاب دقعنملا ةيمالسإلا
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 ىيوييبصا ب يللا

 «نادوسلا لودل مامإلا ةليضف تارايز لالخ تاودلنلاو تارضاحملا فالخب اذه

 .اهريغو ءايروسو ءرئازجلاو «ةيبيللا ةيريهامجلاو «تيوكلاو

 ةرهز وبأ دمحم مامإلا نع هاروتكدو ريتسجام لئاسر لمعب نيئحابلا نم ديدعلا ماق

 .تافلؤملا نم ديدعلا هل تمجرت امك ةيمالسإلا دالبلا رئاسو دنهلاو ناتسكاب ىف

 :هبتكو هتافلؤمرهشأ

 ١- ةباطخلا .

 .لدجلا خيرات -؟"

 .ةميدقلا تانايدلا خيرات -

 . ةينارصنلا ىف تارضاحم -؛

 . فقولا ىف تارضاحم -ه

 . ةيبرعلا نيناوقلاو ةيهقفلا بهاذملا نيب ةنراقم هراثآو جاوزلا دقع ىف تارضاحم -1

 ٠ .هقفلا لوصأ -ال

 .ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأ -8

 . ىمالسإلا هقفلا ىف ةميرجلا -4

 ٠- ىمالسإلا هقفلا ىف ةبوقعلا .

 .ةيرفعجلا دنع ثاريملا ١-

 .ىرفعجلا هقفلا لوصأ -

 . ةيصخشلا لاوحألا -1
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 .ههقفو هؤارآ - هرصعو هتايح :ديز مامإلا -45

 .ههقفو هؤارآ - هرصعو هتايح :قداصلا مامإلا -6

 .ههقفو هؤارآ - هرصعو هتايح :ةفينح وبأ مامإلا -5

 .ههقفو هؤارآ - هرصعو هتايح :كلام مامإلا ١١7-

 .ههقفو هؤارآ - هرصعو هتايح :ىعفاشلا مامإلا -8

 .ههقفو هؤارآ - هرصعو هتايح :لبنح نب دمحأ مامإلا -48

 .ههقفو هؤارآ - هرصعو هتايح :ىسلدنألا مزح نبا مامإلا ٠-

 .ههقفو هؤارآ - هرصعو هتايح : ةيميت نبا مامإلا ١-

 .دحاو دلجم ىف ناءزج ةيمالسإلا بهاذملا خيرات -7

 . (نآرقلا) ىربكلا ةزجعملا -717

 .تادلجم ةثالث ىف ءازجأ ةثالث - نييبنلا متاخ - 5

 .دقعلا ةيرظنو ةيكلملا -6

 .ةيصولا نوناق حرش -7

 .مالسإلل ةوعدلا -"1/

 .سفنلا ىلع ةيالولا -8

 .ةيمالسإلا ةديقعلا -48

 .مالسإلا لظ ىف ىناسنإلا عمتجملا -“ ٠

 .مالسإلا ىف ىعامتجالا لفاكتلا ١"
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 كلل لل ل للللللا

 .مالسإلا لظ ىف ةيلودلا تاقالعلا -"؟

 . عمتجملل مالسإلا ميظنت 7

 . لسنلا ميظنتو ةرسألا ميظنت -*5

 .ايرلا ىف ثوحب -0

 .ةيمالسإلا ةدحولا -”5

 .مالسإلا ىف برحلا ةيرظن -

 .ىنامورلا نوناقلاو ىمالسإلا هقفلا نيب ةنراقم -"

 نطنشاو دهعم ةرشئب ىمالسإلا هقفلا نع باتكب رشن - ةرسألا نوناق ىف ثحب -8

 .ةيلودلا نيناوقلل

 ٠ ةيرصملا ىلودلا نوناقلا ةلجم ىف رشن - ةيمالسإلا ةسايسلا ىف ثحب -4غ .

 .ةيمالسإلا تادابعلا ىف تارظن ١-

 .لمنلا ةروس نم ا/"“ ةيآلا ىتح (ريسافتلا ةرهز) ميركلا نآرقلا ريسفت -7

 :هنافو

 نم ديدعلا 191/5 ماع لئاوأو 377 ماع رخاوأ ىف ةرهز وبأ دمحم مامإلا دقع

 ةبراحمل نيملسملا نابشلا ةيعمج ىفو ةيردنكسإلاو ةرهاقلا ةعماجب تاعامتجالاو تاودنلا

 ثوحبلا عمجم ىف تالوجو تالوص هل تناكو «ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلع ىدعتتلا

 عورشم ىف قالطلاو تاجوزلا ددعت دييقتو لسنلا ديدحت صوصخب رهزألاو ةيمالسإلا

 ةماقإ هللا همحر مامإلا ةليضف ررقو «ةيعامتجالا نوئشلا ةرازول ةيصخشلا لاوحألا نوناق

 ةيحاصضب هلزنم مامأ هللاب زيزعلا عراش ىف ريبك قدارس ىف رمألا اذه ةشقانمل ىبعش رمتؤم
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 ءاشنإو ناكملا ةئياعمب هتليضف ماقو ةصاخلا هتقفن ىلع هللا همحر مامإلا هماقأ ؛نوتيزلا

 رودلاب بتكملا ةرجح ىلإ داع مث 1915/14/١5 ةعمجلا موي حابص ىف اركبم قدارسلا

 الماح هتليضف لوزن ءانثأو ءرهظلا ناذأ ىتح لمنلا ةروس ريسفت لامكإ ىف عرشو ىولعلا

 ام هب ىذلا قرولا اضيأو ريسفتلا ىف هيلإ لصو ام رخآ ىلع احوتفم فحصلملاو ملقلا

 قاروأ ىلعو فحصلملا ىلع ادجاس طقسو هيلع هللا ةمحر رثعت ريسفتلا نم بتك

 هللا ةدارإ تءاش اذكهو .برغملا ناذأ ءانثأ اهئراب ىلإ ةميركلا هحور تضاف مث «ريسفتلا

 قدارس وه ىبعش رمتؤمل هتماقإ ىلع هتليسصضف فرشأ ىذلا قدارسلا اذه نوكي نأ ميظعلا

 . مامإلل ءازعلا

 حيسف هنكسأو ءهاضرأو ةرهز وبأ دمحم مامإلا ,.هرصع خياشم خيش نع هللا ىضر

 كئلوأ نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا عم هلعجو .هسيدارف لمجأو هتانج

 . اقيفر

 ةرهزوبأ دمحم ليلجلا مامإلا ةرسأ





 مالسلاو ةالصلاو ءاريذن نيملاعلل نوكيل هدبع ىلع ناقرفلا لزن ىذلا هلل دمحلا
 هلآ ىلعو ءارينم اًجارسو نيملاعلل ةمحر ثعب ىذلا ىمألا ىبنلا دمحم ىلع
 ىلاعت هللا ةجح نوكيل هوظفحو نآرقلا اوعمجو «ءهرون نم اوسبق نيذلا هباحصأو

 َنوظفاَحَل هَل انو ركذلا اَنلَزَت نحَن اًنِإ إل : ىلاعت هلوقل اًقيقحتو ؛نيدلا موي ىلإ ةمئاقلا

 . [رجحلا] 443
 : دعب امأ

 «ىتقاط ردق ىلع هفراعم نم لهنأو «ملعلا بلط ىف ودشأ اًبلاط تنك ذنمف
 وه هملع نأ ىرأو «هيناعمو هنايب رارسأ فرعتأو «ميكحلا نآرقلا ةفرعمل فوُشَنَأ انأو

 ملع لَك انمحم نأو ءاهاصحأ الإ اهنم ةريبك الو ةريغص كرت ام هنأو «ةعيرشلا

 ناهرب وهف «هناهرب رهظأو «سانلا نيب هب مكحو «هنايب مكحأو هنيبو ؛هملع سانلا
 . مكبر نم ناهرب مكءاج دق ساّنلا اَْيَأ ايف :ىلاعت لاق امك ىلاعتو هناحبس هللا
 لطابلا هيتأي ال ىلاعت هللا مكح وهو «هيف بير ال ىذلا قحلا وهو [ءاسنلا] # هز

 نعت اك ها ال٠ ١ : ىلاعت لاق دقف ءهفلخ نم الو هيدي ندب نم

 .[ ءاسنلا] 2

 ىتلا بتكلا عجارأ تنكو ء«امئاد هنم اًبيرق نوكأ نأ ةيملعلا ىتينمأ تناك دقلو

 انمؤم ءاهديدجو اهميدق ءاهطوسبمو اهطيسوو اهزجوم ؛هيناعمب فيرعتلل تدصت



 ةسسغمدقم اهلا
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 هنأو ءدوجولا رارسأو «ةيرشبلا سوفنلا ملع وه لب «مالسإلا ملع وه هملع نأب

 2 | .روصعلا فلتخم ىف ةيهلإلا ةوبنلا ملع

 ىف انسورد لوأ ناك ةيعرشلاو ةيبرعلا مولعلا سيردتب ىلاعت هللا انفرش املو
 ىف «ءانل ىلاعت هللا قيفوتب ًراعشإو ةكربو انمي كلذ ناكف «نآرقلا ىناعم فرعت

 .انلامعأ لبقتسم

 نع عطقنن مل انك نإو «ىرخأ ةيمالسإ سوردب نآرقلا ريسفت نع اًنْلَعَش انكلو
 لوقلا انلعج «ةماع ةرضاحمل انيعد املكف «ةريصق تاقوأ ىف كلذ ناك نإو «نآرقلا

 تناك ةينيد ةلجم انتعد ىتح «ةنيفلا دعب ةنيفلا هيلإ دوعن انكف ءانتياغ نآرقلا ملع ىف

 هأدب ام هب ممتأ ريسفت اهيف بتكنل ؛هللا ىوقت نم ةناكم اهبحاصلو ءاهتناكم اهل

 ىف لصو دق ناكو «هنع هللا ىضر ىسنوتلا رضخلا دمحم خيشلا ةليضف ركذلا بيط

 . [ةرقبلا ] 4 #25 . .. ةّلهألا نع كنولأسُي » :ىلاعت هلوق ىلإ هريسفت
 ةروس ىف ىلاعت هلوق ىلإ انلصو ىتح انتقاط هتعسوو « انعطتسا امب انمقو

 ىف ريسلا نيبو اننيب ليح مث [ماعنألا] 4 550+ ... بيَغْلا حتاَقم هدنعو » :ماعنألا
 .ةماركلاو قسنلا ةدحوب لصتت تاقوعمب ءانلمع

 هيلإ لصو ام ىلإ هلوأ نم ميركلا نآرقلا ىناعم ىف ةباتكلا انأدتبا دق نآلاو

 .ىلاعت هللا همحر ءرضخلا مامإلا خيشلا

 دعب فنآتسن مث «ةلجملا ىف هانبتك دق انك ام انرشن كلذ ىلإ انلصو اذإ ىتح

 وه ذل اهملعي ال بيلا حتاَقم هدنعو إ :ىلاعت هلوق نم نآرقلا ىناعم ىف لوقلا كلذ
 . [ ماعنألا ] © همقل# ٠

 هعمجو ءامجنم نآرقلا لوزن اهيف نيبن ريسفتلل ةمدقم بتكن نأ ًررقم ناك دقو

 ىذ دهع ىف هعمجو .امهنع ىلاعت هللا ىضر رمعو ركب ىبأ نيخيشلا دهع ىف

 ىتلاب هلدجو .همولعو .هصصق نعو ءزاجعإلا كلذ هوجوو هزاجعإ نايبو «نيرونلا

 , 2300ه ءانغلاو) «هتمجرتو هريسفت جهانم نعو «نسحأ ىه

 )١( العناء  بالفتح  ةيافكلاو عفنلا :برعلا مالك يف .



 4 سم »ف
 د بح

 «ريسفتلل ةمدقم نوكيل «ىلاعت هللا قيفوتب هب مايقلا اندرأو ءانريدقت ىف كلذ ناك

 .نايبلاو فيرعتلا قوف دوجولا باتك ةقيقح تناك نإو «هب فيرعت اهيف نوكي

 ىف نوكي دق كلذ نأ اندجوو ءانيلع ثحبلا عستا كلذ ىلإ انهجتا دقو نكلو
 هانيمس هتاذب اًمئاق اًباتك هانجرخأ كلذلو ؛عبتلاب ال تاذلاب دصقي ادوصقم اًضرغ هتاذ

 .(ىربكلا ةزجعملا»

 «ريسفتلل ةمدقم اضيأ وه «تاذلاو رهوجلاب ادوصقم ناك نإو باتكلا اذهف

 نيعراض ىلاعت هللا ىلإ هجتن ىلاعت هللا نوعب انإو «ةديدج ةمدقم ةباتك نع ىنغيو
 هلضفو همركب اننإو ءانيلع ميركلا هباتك قحب مايقلا ىف هقيفوتو هنوعب اندمي نأ هيلإ
 هباتك راوج ىف نحنو موتحملا لجألا انيفاوي ىتح ءاندصق ام ةباتك ىلع نوبئاد

 .هنع اندعاقم ىفاجتت الو ١2)فرع نع دعتبن ال نيلماع ءزيزعلا

 نم هباتك ظفحي نأو ءانل رون هلعجي نأو .ءصالخإلاو ةوقلاب انديأ مهللا

 نم هيقي نأو ءاهتاياغ نع هيناعم ليوحتو «هيبن ىده ريغب هليوأت ىغبت ىتلا ءاوهألا
 امل انقفو مهللا «2©")دّدجلا نوكلسي الو هنم هباشت ام نوعبتيف غيز مهبولق ىف نيذلا

 . ىضرتو بحت

 تنأ َكْنِإ ةّمحَر كندل نم اَنَل بَهَو انتيده ذإ دعب انبولف غرت ال اَبرإ»
 1 .[نارمع لآز 4 (جرجباّهَولا

 ةرهز وبأ دمحيم مامإلا

 .اهنم ةبيطلا يف لمعتسي ام رثكأو ءاقلطم ةحئارلا :حتفلاب اذكه «فرعلا )١(

 .ةيوتسملا ضرألا :ددحلاو .نودهتجي :دّدجلا نوكلسي (؟)





 لل
 رس ولا كفل ||ااا|] | ااا || 1٠٠٠|

 ننالل 0_0 1

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم قحلاب لسرأ ىذلا نيملاعلا بر هلل دمحلا

 راهطألا هلآ ىلعو ءرينم اجارسو هنذإب هللا ىلإ اًيعادو «ًاريذنو ارشبمو اًيداه

 .راربألا هتباحصو

 عم بسانتت نييبنلا متاخ «نيمألا لوسرلا اذه ةزجعم تناك دقف ءدعب امأ

 ارجعم اًمالك تناكف ءاهدولخب ةيقاب ةدلاخ تناك «نيدلا موي ىلإ اهنامز دادتما

 نجلاو سنإلا تعمَتجا نبل لقط :اهلثمب اوتأي نأ اهنجو اهسنإ ءاهلك لايجألا ىدحتي
 4 <27 اريهظ ضْعَبل مهضعب ناك ولو هلثمب نوني ال نآرقلا اذه لثمب اوتأي نأ ىلع

 .[ءارسإلا]

 مُكَنءاَج دَق سانا اهي اي اهؤاذغو ءاهؤاودو اهبطو .«سفنلا جالع هيفو

 وهو [سنوي] © 01+ نيمْؤمْل ٌةَمحَرو ىدهو رودّصلا يف اَمَل ءاقشو مكبر نم ةظعوُم
 اَنَلزنَأو مكبر نم ناهرب مكءاج دق سائلا اَهيَأ اي إ» نيبملا اهرونو ٍةلكي دمحم ةلاسر ناهرب
 . [ءاسنلا ] 4 428::انيبم ارون مكي

 ءاضقناب تضقنا اهنكلو «سحلا عرقت تازجعم مهل تناك نيقباسلا لسرلا نإو

 موي ىلإ قابف نآرقلا امأ ءدحأ اهملع ام اهلجس ميركلا نآرقلا نأ الولو ءاهنامز



 ةيحاتتفالا ١#
 لالا وللللللا

 ةيحيسملا تفرع ام نآرقلا الولف ءاهلك ةيوامسلا نايدألا ةجح هنأ بسحأو «نيدلا

 ىنارصنلا لقعلا ترتعا ىتلا تافارخلاو ماهوألا طسو ىف تيوطلو «.قحلا

 كلذ ىلإ انعطتسا ام هرارسأ فرعتو نآرقلاب ابح انفغش دق هلل دمحلاو انإو

 هتف رعم ىلإ ومسن نأ نكمي ام فرعتنو .هولتن نحنو انكو ءانتقو هعسو امو « اليبس

 : نيرمأ دجن هيناعم نم

 -ةيماس هيناعم لكو- هنم ةيماسلا ىناعملا رثعبت ةلوطملا ريسفتلا بتك نأ :امهلوأ

 لك لالدتساو ءاهقفلا ءارآو «هبهاذمو مالكلا ملع ىف لاوقألا نم برطضم طسو

 بهاذمو «بارعإلا ىلإ هجتي تاريسفتلا ضعب اندجوف «هبهذم ىلع بهذم بحاص

 زجعملا نآرقلاو «بارعإلا هجوأب قزمتت نآرقلل ةيماسلا ةيحورلا ىناعملاو «نييوحنلا
 نم تازجوملاو .لاوقألا هيجوتو فالتخالاو لدجلا نم ءاشغب روتسم كلذ ءارو

 هيجوت نم ولخت ال نكلو «هتاذ ىف وه امك اين اقرشم نآرقلا اهيف ىلجتي ريسفتلا
 ىناعملا لوح الدج ريثت ال تناك نإو ىلزتعملا وأ ىرعشألا بهذملاب ىنآرقلا صنلا

 . اليلق الإ ةينآرقلا

 عم ةقفتم اهنأ ىرن ال تايآ مهف ىف نيرسفملا لاوقأ قباطت اندجو اننأ : امهينا

 كّبر تمحر نومسقي مهأ» : ىلاعت هلوق ىف نيرسفملا لاوقأك نآرقلا ىف ذ ةررقملا ئدابمل

 َدْخّتيل تاجرد ضغب قوق مهضعب انعفرو اًيندلا ةايحلا يف مهتشيعم مهنبب انمسق نحن

 اهريسفتو [فرخزلا] 4200+ نوعمجي امم ريح كبَر تمحرو اًيرخس اضعب مهضعب
 «ةيمالسإلا ئدابملا ىف حيحصب كلذ امو ء«ءارقفلا ىلع ءاينغألا ةعفر نيبت اهنأ ىلع

 ريسفت ىف ريشك نبا ظفاحلا دهع ىلإ نيرسمملا لوق كلذكو .ةينيدلا تاررقملا الو

 ّ نم ةريخلا مهل نوكَي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضَق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو » تايآلا
 عمجأ دقو [ بازحألا] 4 220 انيبم ًالالض لص دقق هلوسرو هّللا صعي نمو مهرمأ

 انل ناك امو .ءشحج تنب بنيزل يلي ىبنلا قشع ىف اهنأ ىلع ظفاحلا لبق نورثكألا

 نيفلاخم ةلاسرلا لامكو نآرقلا ولع بساني ىذلا قحلا لوقنو ىناعملا ححصن نأ الإ

 ولو «مهلاوقأ نم ىلعأ لثمألا لوسرلا ماقمو «مهلاوقأ نم ىلعأ هللا باتكف ؛ءالؤه



 ةيحاتتفالا
 م ك0 سس اا

 دا يرحل

 نع اهيفاجت رادقمب اهنع اهيفاجتو « صوصنلل لاوقألا هذه ةفلاخم عم اهيلع اوقباطت

 اولضأو اولْضف «قشاعلا ىبنلا :اولوقي نأل ةعيرذلا نوللضملا دجو ىتح .قحلا

 .اريثك

 4 23+ ... اهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال » ءانلوقع تكردأ امك ءميكحلا ركذلا

 : ةثالث رومأ ىلإ هبنن نأ بجي هنإو

 بيرقتو ىناعملا هيجوتل انررطضا اذإ الإ بيراغألا ىلإ هجتن ال اننأ : اهلوأ

 .ريثكلاب سيلو «ردان كلذ نإو ءاهكاردإ نم سانلا

 فالتخا اهفالتختا ىلع بترت اذإ الإ ةفلتخملا تاءارقلا نم ركذن ال اننأ : اهيناث

 ىف دوصقم اهلك ىناعملا هذه نأو «نآرق اهلك اهنأ ىلع ءاهلك اهركذنف «ىناعملا ىف

 . هزاجعإ ىلع ليلدو «ىماسلا نآرقلا

 برقن نأ لواحنف ءاهيناعم ىف ةيرث اهظافلأ ىف ةزجوم نوكت ىتلا نآرقلا ىناعم

 لئالد نم وه ىذلا غيلبلا زاجيإلا اذه ةقاط اندنع سيل هنآال ؛ىناعملا هذه نم سانلا

 .زاجعإلا

 ام قوف ةيماسلا ظافلألا لمحن نأ نوكلاب قلعتي اميف لواحن ال انإو اذه

 . لمتحت ام ريغ وأ لمتحت

 كنإ .ةياغ ىلإ انلصو الو ءانيدتها ام كقيفوت الولف ؛قيفوتلا كلأسن مهللا

 .نيعملا معن كنإو «كنم الإ نوعلا دمتسن الو «ريصبلا عيمسلا تنأ





 0 هدضص ]
 ىف ميظعلا باتكلا اذه ةساردو «نآرقلا ملع اًبلاط تنك ذنم ىلإ بحأ ناك

 نلف مويلا ىلإ ةقيلخلا ىدحتو ءاوزجعف هلثمب اوتأي نأ برعلا ىدحت ىذلا زجعملا هنايب

 نآرُْلا اذه لثمب اوُنأَي نأ ئَلع نجْلاو سنإلا تعمتجا نيل لق ا» : هلثمب اوتأي نأ اوعيطتسي
 . [ءارسإلا ] 4 0220 اريهَط ضعَبل مهضعَب ناك ولو هلثمب نوثأي ال

 ههيجوتو «هتعيرشو ءهصصقو «هيناعمو «هتغالبب ىناسنإلا ركفلا ىدحتي وهو
 فالتخاو «ناسنإلا قلخو «ضرألاو تاومسلا ركذ نم هيف امب نوكلا ىلإ راظنألا
 ةرطيسو ءاهيّسدُي امو ءاهيلعي امو ءاهرطاوخ ىف ةيناسنإلا سفنلاو هتنسلأو هناولأ

 .ريدق ءىش لك ىلع وهو ضرألا تاومسلا ىف كلملا هل ,قلخ ام ىلع قلاخلا

 ريسسفت ملع ىلإ ليمأ تنكو «ىعرشلا ءاضقلا ةسردمب مث رهزألاب اًيلاط تنك

 مولعو مالسإلا مولع نيب نم كلذو ءهوحن ىركف وبصيو ؛هيلإ ىبلق ىغصي ؛نآرقلا
 نآرقلا ملع امأ «ءىسفن ىف ةيحان ملع لكل ناكف «سردت تناك ىتلا ةفلتخملا ةايحلا
 .هل هلك ىبلق ناكف

 «ىسفنب اًطلتخم نآرقلا مولعو نآرقلا بح ناك ةسردملا هذه ىف تجرخت الو
 «ملعلا ىف تددش نأ دعب ءهيقلأ سرد لوأ نوكي نأ ةقفوملا تافداصملا نسح نمو

 .نآرقلا وه

 موي ىف ىعرشلا ءاضقلاو مولعلا راد ةيزيهجتب اسردم تنيع ىنأ تملع دقل

 ىنملس «مويلا كلذ ىف لمعلا ملستأل تبهذ املف 911١2ا/ ةنس ربوتكأ نم٠
 ءاضقلا ةسردمل اليكو ناك ىذلا روصنم نسح ذاتسألا موحرملا هللاب فراعلا انخيش

 ةنسلا ىف ءريسفتلا ةدام ىف هلكو «لودجلا ىنملس - اهب ريسفتلا ذاتسأو «ىعرشلا
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 هللا همحر «ماركلا ىئالمز دحأ نيبو ىنيب مسقي نأ ىؤر مث «ةيزيهجتلا نم ةسماخلا

 لمع ىأ نم ىلإ بحأ ناكو «نيتنس ةيزيهجتلاب ريسفتلا سردأ تثكمو «هارث بيطو
 ةايحلا ىف لمعلا ةّنس ىضتقمب بيبحلا سردلا اذه نع كلذ دعب تعطقنا ءهاوس

 هقفلاب تلغش مث «نينس ثالث وحن «ليوط ريغ اتقو ةيبرعلا مولعب تلغشو «ةيملعلا

 ءاول» ةلجم تناكو «نآرقلا ىلإ قوش ىلع تنك ىنكلو .اهتيضق ةدم لوطأ ىف

 فراعلا نمؤملا لجرلا هالوتي ناكو «نآرقلل ًاريسفت اهنم ددع لك ىف رشنت «مالسإلا

 رهشلا 9 ىلاعت هلوق ىلإ لصو ىتح هريسفت لصاوو «نيسح رضحلا خيشلا هللاب
 «ةيسفن بابسأل «ةيآلا هذه دنع فقوو [ةرقبلا] 4 639+ ... مارحلا رهّشلاب مارحلا

 «تأدب ام ممتأ نأ ىلإ بلطو ءرذتعاف «بيطلا لجرلا ةلجملا بحاص نم نكت مل
 ءاّبئاد اًبغار ةيآلا هذه نم ريسفتلا ةباتك تيلوتف «بلط اميف ةلجملا بحاص هديأو

 لمعلا اذه ىف تررمتساو «ةيملعلا ىتايح ىف تأدب امك ريسفتلا ىلإ تدعف

 رصم مكحي ناك نمب ىتوغاط رمأب هريغ نمو «ريسفتلا نم تعنم نأ ىلإ «بوبحملا
 لقف انتايآب تونمْؤُي يذلا كءاَج اَذِإو ظ :ىلاعت هلوق ىلإ تلصو دق تنكو «كلذ نابإ

 ذم بانل اهب ول كتم لمع مل ةألا ظن نط مكر بكل ملم
 . [ ماعنألا] 4« (2)55 ميحُر روُفَع ُهّنَأَف حّلصأو

 هدعب تيقب ىتلا هراثآ تلازو «ىتوغاطلا مكحلا لازو « ةمغلا تفّشكت الو

 عم ىبجاوب موقأ نأ ىلع رذعت «بجاولا ءادأ ىلإ دوعأل ملقلا تلمحو ءاروهش

 نوريثكلا ىلع حلأ دقو «هنع هللا ىضر رضخلا موحرملل ناك ام ىل ناكو «ةماركلا

 تدجوف ؛بلطلا رركتو ««مالسإلا ءاول» ىف تأدب ام ممتأ نأ هبالطو ملعلا لهأ نم

 هيلإ امراض «هيلع ًالكوتم «هللا اًئيعتسم ريسفتلا ةباتكب موقأ نأ ىلع بجاولا نم نأ

 .هانأدب المع انممتأ امو «لمع ىلإ انيدتها ام هقيفوت الولف «هقيفوتب نمي نأ

 اقسن هلك ريسفتلا نوكيل ءهرضخلا مامإلا هبتك ىذلا ءزجلا ةباتكب تأدتباف

 هناحبس هيلإ نيعراض قيرطلا ىف ريسن ءالوأ نحن اهو «دحاو جاهنم ىلعو ءادحاو

 .بتكن اميف قحلا ىلإ لصن نأ ىلاعتو
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 :دانعيتا ىدلا جاهتملا

 فطاع ىرقبعلا ميظعلا ذاتسألا هلوقي ناك ام ؛ امدح ىلإ نوعبتي نمم نحن

 ىلإ جاتحي هيف ماهبإ ال هنإف «ريسفت ىلإ جاتحي ال نيبم باتك نآرقلا نأ ىف تاكرب

 ,هقافآ ىلإ لصي ىذلا اذ نمف ؛هيلإ لصي ال هحيضوت لواحي نم لكو «حيضوت
 ءارآلاو ةضراعتملا لاوقألا ةرثكب هيناعم بجح نم نيضاملا نم هريسفت ىف بتك نممو

 .هرون ثحابلا نع بجح ارابغ راثآ ىتح «ةنيابتملا

 ملعو ءىضم نم ربخ هيفو «نيدلا اذه هقف هيف ميركلا نآرقلا نكلو

 هيفو ءةايحلا ىحانم ىلإ هيجوت هيفو «ىناسنإلا دوجولاو نوكلا ملع هيفو «نيرخآلا

 نوكلا هيف ةلممجلا ىفو «عئاقو ىلإ تاراشإو نكامألا ءامسأ هيفو «ميكحلا صصقلا

 ءداحآلاو ةلودلا مولع هيفو «ةميلسلا ىناعملل لاّمح كلذ قوف وهو «ناسنإلاو

 نإو «نايبلاو ةغللاو ءهقفلاو «مولعلا ىف ةربخلا لهأ كلذل ىدصتي نأ نم دبالف

 .ةيافكلا نوغبي امم نولانيالو «ةياغلا نوغلبي ال اوناك

 نم ةبصعلا ىلوأ نم «ةيملع ةعامج هالوتت ريسفت نآرقلل نوكي نأ دبالف

 عم هانلواح دقو ء«رضاحلا ىف «ىعامجلا ىملعلا نواعتلا دجن ال نكلو «ءاملعلا

 .هباتكو هلل نيصلخم اندجو نإو «ىضاملا ىف نواعتلا كلذ دجن ملو ءانريغ

 فيضأو «مهؤارآ تعمتجا ءالؤه نأ ول اذبح ايو «ةغللاو راثآلا مولع ىف نيرحبتسم

 ةيرظنل نآرقلا عوطن الأ ىلع «ةينوكلا هللا تايآ ىف نوكلا ءاملع هاري ام اهيلإ

 هب ناعتسيل نكلو ءاهقدص ققحتي مل ةيرظن لمتحتل هظافلأ قهرن نأ الو .ةضورفم
 ءاقترالاو ءوشنلاب لوقت ىتلا ضورفلا ةحص نوري نيذلا كئلوأك ال ءاهدييأتل

 !اهوجوريل اهل نآرقلا ظافلأ اولمحي وأ «نآرقلا نم اهوديؤي نأ نوديريو

 امكو ءانلوقع تكردأ امكو ءانل ترهظ امك «نآرقلا ىناعم ةباتك ىلإ انهجتا

 انسلو «انيلإ قيس ريكفتل هعوطن وأ «لمتحي ال ام اًعضو نيلّمحم ريغ ءانتقاط هتغلب
 اوبتك اميف دجن اننإ لب «ةيانع ربكأب نآرقلا ىناعم اوصخ نيذلا ءاملعلا هلذب ال نيركنم

 نيمجهتم الو ءلوق ىف مهيلع نيتاتفم ريغ اهب عردن ىتلا انتريخذ مهنع لقن وأ



 ىبنلا نع رثأ نم هتوق دمتسي وأ «نيبملا قحلا ىلع ماق نم مهنمو «ىأر ىف مهيلع
 ءهانفذح هافاج نإف ءهصنو هرهاظ ىف ىنآرقلا صنلا نع ىفاجتي الو هلل دمحم

 صن ىلع ارثأ مدقي ال وهف نامعنلا ةفينح ىبأ ءاهقفلا خيش رظن وه كلذ ىف انرظنو
 .هيف صن وه وأ ةلالدلا رهاظ ىنآرق

 لاق امك اهلك ةمكحلا وهف ككل هللا لوسرل ثيدح ىلع كلذب مجهتن الو

 ةمكحلاو باتكلا مكمّلعُيو » :ىلاعت هلوق ىف ةمكحلا رسف دقف «ىعفاشلا مامإلا كلذ

 ام اهنم انددر اذإف هلك هللا لوسر ةنس ىه ةمكحلا نأب [ةرقبلا] #5218 ...

 ًاصيحمت كلذ نوكي ىرحألابو. نآرقلا قوف اهلعجي ام درن نحنف نآرقلا فلاخي

 ءاهتلالد ىف صن ىه ىتلا نآرقلا تارابع نإ ءاهميقس نم اهحيحصل ًاَئييبتو «ةنسلل

 بيرلا عفدن امنإف «ىدمحملا ثعبلل هيزنتو هلي دمحم ةلاسرل هيزنت اهيف ءاهيناعمو
 نأ مهوت ىتلا راثآلا كلتك .هتمكح ىلع الو هيلع مجهتن الو لَك لوسرلا نع

 تاللا نع لاق لكي ادلمحم نإ لوقت ىتلا ةبذاكلا رابخألا كلتكو ءرحس ِلِكلَي ىبنلا

 درن انإ . ىجترتل نهتعافش نإو ءالعلا قينارغلا كلت : ىرخأألا ةشلاثلا ةانمو ىزعلاو

 اهدعنو «ةقثلا نم اهيوار نكي امهم «ةيهلإلا ةيدمحملا ةلاسرلل اهيزنت ههابشأو اذه

 نم نإ لوقأ نأ ىشخأو «هيلع طلغلا لوخدو «نايسنلاو أطخلا نع هزنمب سيلو «هيلع

 4 2+ اروحْسُم ًالجَر ّهلِإ َنوْعِتت نإ :اولاق نيذلا ةيلهاجلا لهأك نوكي كلذ دقتعي
 ىلع ايوار اورثآ مهنأل كلذو ؛نينمؤم نيملسمك مهفقوم نع اوثحبيلف [ءارسإلا]

 الو لوح الو ءاهنايب ىلع دري كشلا اولعج ذإ ءاهلك ةيدمحملا ةلاسرلا ىلعو نآرقلا
 1 . هللاب الإ ةوق

 نآرقلل لوألا رسفملا دعن نحنف ّةلِلَكَي لوسرلل بسني ام ضعب انددر دق انك اذإو

 كيلإ انلزنَأو » :ىلاعت لاق امك .هقئاقحل نيبملا هماكحأل رسفملا وهف لكي لوسرلا وه

 دجن نأ روصتن الو [لحتلا] 46550 ورك مُهلَعلو مهل لون ام سائل نيل رْكذلا
 «سانلا كرادم ىلع ولعي ام نيبيو .هلمجم لصفي هنأل كي ىبنلا نايب قوفي اًنايب

 لوسر نع حص الوق درنف مالسإلا ىلع تاتفن نأ حصي الو ءاّئيبم هتاذ ىف ناك نإو
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 نكت امهم رخآ الامتحا هيلع مدقن الو «هلولدمل عستي نآرقلا مادام ٌةِلَوي دمحم هللا

 ىف ةلاسرلا ّْلبم ماقم هماقم دهاني ال نكي امهم هنإف ؛نايبلاو هقفلا نم هلئاق ةناكم
 ىه ةيوبنلا ةنسلا دعن اذلو ؛نآرقلا ىناعم كاردإو «نايبلا ىف هماقم الو .ماكحإلا

 .لوألا رسفملا

 ,مهءاملع اصوصخو ؛مهيلإ هتبسن تحص ىذلا ةباحصلا ريسفت كلذ ىليو

 نع هّللا يضر دقل :ناوضرلا ةعيب ىف مهنع ىلاعت لاق نيذلا نيلوألا نيسقباسلاو
 احَنف مُهَباَنأَو مهيلع ةنيكسلا َلَرَأَف مهبوُلُق يف ام ْملَعَف ةرجّشلا تحت كنوعيابي ذإ نينمؤملا

 . [ حتفلا ] < 2 اييرق

 هلمحت وأ «هضهانت وأ ءايئآرق اصن فلاخت الأ ساسأ ىلع ءالؤه لاوقأب ذخأنو
 لهأ لبق نم انرشأ امك اوناك ذإ ؛هب انملع نم مظعأ نآرقلاب مهملعو «لمتحي ال ام
 مهل نيذلا نم كئلوأ ضعب ناكو «ةيبيدحلا دعب اوءاج نيذلا ال ,ناوضرلا ةعيب

 الإ نآرقلا مهف ذ ىف ةجح اوسيل نكلو «مهماقم نم ضغي ال ءروهشم روكذم داهج

 دحأ نعي ملو ءاّناكم مهلوقل لعجي امبر ىبرعلا مهقوذ نإف ؛نايبلاو ةغللا ةيحان نم

 «سابع نبا نم ناك ام الإ «هريغب اولغش مهنأل ؛ةيارد وأ ةياور ريسفتلاب ءالؤه نم

 ضعب مهنمو «لوسرلا ةايح رخآ ىف هقيوافأ اوعو نيذلا ةباحصلا بابش نم ههابشأو
 .ٍةالَ لوسرلا اومزتلا نم

 ذخأ دقو «ةباحصلا ءاملع ضعب ربع امك نآرقلا نامجرت سابع نبا ناك دقف

 ام :سابع نبا هيف لاق ىذلا ءايلع همع نبا اصوصخو «ةباحصلا نم ريثك ملع نم
 دقف .ههجو هللا مرك ىلع مالكب تعفتنا امك دلي دمحم مالك دعب مالكب تعفتنا

 . لِي دمحم ربكألا دشرملا دعب هذاتسأ ىلع ناك

 «نوعباتلا مه كئلوأو نآرقلا مهف نم اوملعت ام نيعباتلا اوملع ةباحصلا نإو

 ملع وهو «مهملع اونزتخاو ةباحصلا اومزال نيذلا ةقثلا لهأ نيعباتلا نع حص امف

 لاوقألا نم ذخألا دنع سارتحالا بجي هنأ ديب .هب انذخأ احيحص القن هولقنو هونب



 ىف مالك لوخد ىف اببس اناك نارمأ نيعباتلا دهع ىف ثدح دق هنإف ؛نيعباتلل ةيوسنملا

 :هحور نم اسبتقم الو «هنم سيل نآرقلا ريسفت

 ىلإ هوبسنو ىمالسإلا ملعلا ىلإ ليئارسإ ىنب نم مالك لوخد - امهلوأ

 دلك ىبنلا ةبحص ىلإ نوبسني نم ضعب نأ ىور دقو «مهلاوقأ نم هنأ ىلع نيعباتلا

 «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نأ ىوريل هنإ ىتح «هلقنف «دوهيلا دنع ام هاوهتسا

 ىمالسإلا لقعلا ىلإ برستو «دوهيلا دنع ام نيتلحار لمح كومريلا ةوزغ ىف لقن

 مل نإو ٌةْكَك لوسرلاب ةبحص مهل نيذلا ضعب ىلإ لب «نيعباتلا ضعب ىلإ بسنو

 اذه ىف ءاملعلا لاز امو «ِةِْكلَي لوسرلا ملع لمح ىذلا لوألا ليعرلا نم اونوكي

 ريسفتلا ؟'ضحر ةلواحمو «تايليئارسإلا نم ريسفتلاب طلتخا ام «ريثكلا نوناعي

 .هب تقلع ىتلا راذقألا نم عصانلا ضيبألا بوثلا ضحري امك ءاهنم

 «هريغب اوثبع امك نآرقلاب اوثبعي نأ نع اقلطم ازجع اوزجع دوهيلا ناك اذإو

 صّخمت ال ىتلا لوقعلا سمي لب ءهَّسَمَي ال كلذ نكلو «هريسفت ةيحان نم هوتأ مهنإف

 ىفاصلا ىهلإلا عبنلا ىقب كلذلو ؛لقعلا سيياقمو «نآرقب مكحت الو «كردت الو

 .ىفاصلا رهوجلا كرديو «فيزلا ذبنيف هب طيحأ ام لمأتي نم هكردي

 نيذلا ىراصنلا نم دجو «نيعباتلا دهع وهو «نييومألا دهع ىف هنأ - امهيناث

 «نآرقلا لوح ةبذاكلا تاياورلا ثب ىلع نولمعي نم نييومألا ةيشاح ىف اوناك

 هجاوز ىف هلك هللا لوسر ىلع ةبوذكملا ةصقلا ىف ىرن امك «نيعباتلل اهنوبسنيو

 بليز ىأر لِي ىبلا نأ ىراصنلا ىعدا دقف «شحج تنب بنيز نينمؤملا مأ ةديسلاب

 مهيف ءاعدالا اذه ثبو ءاهجوزتي نأو ءاهقلطي نأ اًديز رمأف «هقشع تراثأ لاح ىف

 لصأ ال ىتلا ةبوذكألا هذه تجارو نييومألا ةمدخ ىف ناك ىذلا ىقشمدلا انحوي

 امو :ىلاعت هلوق اهب رسفو «نيعباتلا ضعب نع تلقنو ؛كاَّفألا اذه كفإ الإ اهل

 ضيحرو ضوحرم لوعفملاو ءضحار وهف هلسغ :اضوحّرو ءاضحَر بوشلا - عنم باب نم  ّضَحَر )١(
 . ةلمتحملا ريغ هوجولاو «ةحيحصلا ريغ لاوقألا نم اهب قلع امث 1 ذنلا بتك ةيقنت :د ةملاو .[طيسولا]
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 3 سم هاه م#ماسا مرسل ماك هر هل ل معا ره 2 ًِ 2 هه عار

 صعي نمو مهرمأ نم ةريخلا مهل نوُكَي نأ ارمأ هلوُسرو هللا ىضَق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك

 كسمأ هيلع تمعنأو هيلع هللا معنأ يدلل لوقت ذِإو 22)+ انيبمًالالض ّلض دقق هلوُسَو هلل

 هاشخت نأ قحأ هللاو سانلا ىشختو هيدبم هللا ام كسفن يف يف هللا ناو كَجَوَر كيل

 اَذِإ مهئايعدأ ٍجاَوْرَأ يف جرح نينمؤمْلا ىلع نوُكي ال يكل اهكاَتَجَوَر ارطو اهَنَم دْيَز ىضق اًمَلق
 هل هللا ضرف اميف جرح نم يلا ىَلع ناك ام +02 ًالوعفم هللا رمأ ناكو ارطو نهم اوضق

 هللا تالاسر َنوُغَلبي نيد *2) 0 »+ ارو ارد هلا مَ ناكو لبق نم اول نيا يف هلا نس

 نم دحأ اأ دمحم ناك ام 4032: اييسح للاب ىفكو هَل الإ ادحأ نوي الو ةنوشيو
 ساي مه م ماس

 صيخمت ريغ نم رابخألا ن نوقلتي ديذلا تيرسفللا : ديب ةيوذكألا هذه تجار

 نب دمحم نيرسفملاو نيخرؤملا خيش اهيف عقوو .اهرداصمل قيقد فرعت الو ءاهتاذل

 كلذ ىف هعبتو «ةميركلا تايآلا هذه ريسفت اهيلع جرخو فلكتو «ىربطلا ريرج
 ىزارلاو ىرشخمزرلاك قئاقحلا اوصحمي نأ مهنأش نم نيذلا ىتح «نورسفملا

 بتكف ءانرصع ىف اراقو لَك دمحمل الو نآرقلل نوجريال نيذلا اهاقلتو ءامهريغو

 نيذلا ههابشأ وأ هذيمالت نم هريغ هعبتو «قشاعلا دمحم)» هل باتك ىف بتاك

 ىلإ مهعفدت ةعور مهبولق ىف ةيمالسإلا قئاقحلل سيلو قئاقمحلا نوصحميال

 اهدر ىذلا «ريثك نبا ظفاحلا لبق اوناك نيذلا نيرسفملا لك ضاخو «صيحمتلا

 ةباحصلا نع ةياور دجوت ال هنأ تبثأو ءاهيف ضاخ ىذلا ريرج نبا دقنو اهصحمو

 .ةحيحص ريغ وأ ةحيحص اذه ىف

 هللاف ءاهدري نآرقلا حيرصو ءاعيمج اهيفانت هيناعمو «ىنآرقلا صنلا رهاوظو
 نم رمأب ناك اهقالط نأ ربخيو «ىلاعت هللا نم رمأب ناك اهجاوز نأ ىكحي ىلاعت

 :لوقيف «ىتبتملا ةجوز جوزت ىف نيملسملا نم جرحلا ناك رمألا نأب حرصي هللاف هللا
 مكتاهمأ نهنم نورهاظُت يتأللا مكجاَوْزَأ لعج امو هفوج يف يلف نم لجل ُهَّللا لعج امإط

 ليبسلا يدهي وهو قحلا لوقت هّللاو مكهاوفأب مكلوف مُكَلَذ مكءانبأ مادا ليج امو

 نيدلا يف مكناوخإف مهءابآ اوملعت مل نإف هللا دنع طسفأ وه مهئابآل مهوعدا ه1

 روف هلا كو مكيف اندست اذ نكذو هب طخ اميف حا مكلع سلو هكا



 ديز جوزتو «ةثراح نب ديز ىَنبت دق ناك ٌهكَي دمحمو [بازحألا] 4 427 اًميحَر
 نم لملمتو «هب تلملمت مالسإلا مكحب ىنبتلا ىغلأ املف هلل هنبا هنأ ىلع بنيز

 كسمأ :نآرقلا ربخأ امك ّةِلَك نيمألا دمحم هل لاقف ءاهقلطي نأ دارأف ءاهئايربك

 ىف هللا ةدارإ وهو [بازحألا] 4 هيدبم هللا ام كلسفن يف يفختو هللا قّئاو كجوز كيلع

 اهكانجوز ارَطو ان ديز ئضق امل :هناحبس لاقو للك ىبنلا اهجيوزتو «قالطلا

 4. ارطو َنهنم نم اوضق اَذِإ مهئاّيعدَأ جاَوْزَأ يف جرح نينمؤملا ىلع نوكي ال يكل

 هللا ءاش نإ تايآلا هذه ىناعم ىف ملكتن امدنع نايب لضفأ كلذ نيبنسو [ بازحألا]

 . ىلاعت

 :ةياورلاب نآرقلا ريست

 نآرقلا نآل ؛تباث ررقم رمأ لَك ىبنلا نع ةياورلاب نآرقلا ريسفت نأ كش ال هنإ

 «حيحصلا الإ عبتي الو «ةحيحصلا ةنسلا ىرحت بجيو .ثكو ىنلل الوأ هنايب ميركلا

 ضعب لوقك «هنياعنو هسحن ام فلاخي ام ّهْليَلَك ىبنلا نع ىورملا ضعب ىف هنأ ديب

 ضيفت اهنأو ةنجلا نم عبنت راهنألا ضعب نأب تاياورلا ضعب ىلع نيدمتعم نيرسفملا
 عبانم نم عبنت وأ ءلابج ىف لويس نم ضيسفت اهنأ ةنياعملاب تبث هنأ عم ءاهنم

 ايؤرلا وأ لقعلا تبثي امب داحآ ثيدح ناك اذإ هنأ ررقملا نمو .سانلا اهاري تاريحبو

 تبثُي ام كلذكو هيلي ىبنلا ىلإ هتبسن نالطب تبثيو «داحآلا ثيدح دري ءهضيقن
 دقف «بير هيلإ قرطتي ال ىذلا عطاقلا ناهربلاب ايعطق اتوبث هفالخ نوكلا ءاملع ملع

 ىلإ هتبسن درت. ءايعطق اتوبث ملعلا هتبثأ ام ضقاني داحآلا ربخ ناك اذإ هنأ ىلازغلا ركذ

 ملعلا نيبو هنيب نوكي ال امب لّوؤي ايعطق ضقانملا صنلا نإو «لّوؤي وأ كي ىبنلا
 . فالخ ىعطقلا

 ربخلا هب درن وأ «ىعطقلا صنلا لوؤي ىذلا ملعلا نأ انتارابع ىف اندكأ دقو

 ضورفب صوصنلا ىف ريغن اليكل ءاّيعطق اّملع نوكي نأ بجي لَم ىبنلا نع

 ربخ تناك ولو «صوصنلا ءازإ اهيلإ تفتلي الو «ىعطق ليلدب تبثت مل تايرظنو
 ءءاقترالاو ءوشنلا ةيرظنك ىعطق ليلدب دكؤت مل ضورف اهنأل ؛هتحص تتبث داحآ



 ىتلا - دنسلا ثيح نم ىأ - ةحيحصلا رابخألا امنإو .اهقدص تبثي مل ضورف اهنإف

 اهنتم ةحص ىف نعطي ال ىتلا رابخألا ىه اهتفلاخم زوجت الو نآرقلل اريسفت نوكت
 .هفالخب لقعلا عطقي ًارمأ فلاخت الو

 ؟هلك نآرقلا رسف هلك ىبنلا له

 كرتي ملو ءهلك نآرقلا نيب لكك ىبنلا نإ :20لوقي هيقفلا ملاعلا ةيميت نبا نإ

 الو .هلصفي ملو ليصفت ىلإ جاتحي اءزج الو «هنيبي ملو نايب ىلإ جاتحي اءزج هيف

 هلوقل هب ناميإلا بجي ءزج كلذ نأ بسحيو «هديقي ملو دييقت ىلإ جاتحي اقلطم

 . [ لحنلا 1 4 <57 .. . مهيَلِإ لَزن ام ساّئلل َنّيبتل ركذلا كيل انلنَأو . .. » : ىلاعت

 انثدح» :ىملسلا نمحرلا دبع لاق دقو هِّةْلِللَجك ىبنلا ريسفت ةباحصلا ىقلت دقو

 مهنأ - امهريغو دوعسم نب هللا دبعو نافع نب نامثعك نآرقلا اننوئرقي اوناك نيذلا

 نم اهيف ام اوملعتي ىتح اهوزواجي مل تايآ رشع ٌةَلِكَك ىبنلا نم اوملعت اذإ اوناك

 اوناك ةباحصلا نإو .«لمعلاو ملعلاو نآرقلا انملعتف :اولاق «لمعلاو ملعلا

 كلذ ىف لوقيو «هيناعم نوملعتيو هنوملعتي اوناك لب .طقف نآرقلا نوظفحتسال

 نود هيناعم مهف هنم دوصقملا لك نأ مولعملا نم» :- ةيميت نبا ىأ - هنع هللا ىضر

 الو «باسحلاو بطلاك ملعلا نم نف ىف اباتك موق أرقي الأ رقت ةداعلاف «هظافلأ درجم

 مهنيد مايقو مهتداعسو مهتاجنو مهتمصع وه ىذلا مالكلاب فيكف .هوحرشتسي

 .«ادج اليلق نآرقلا ريسفت ىف عازنلا ناك اذهلو ؛مهايندو

 ريسفت وه هٌوكَك هللا لوسر نع ةباحصلا ريسفت نإ لوقن نأ نذإ انيلع نيعتيو
 .هفلاخي لوق نم ِةْلكلَك لوسرلا نع تبث ام الإ لَك لوسرلا

 مهو وكي هللا لوسر نع اوقلت ام نيعباتلا نم مهذيمالت اومَّلع ةباحصلا نإو
 مهريغو عفانو «ةمركعو «دهاجمك هنع اوقلت ذيمالت هل ناك سابع نباف «قدص لهأ

 تذفن دقف ءههصيحمت بجي نيعباتلا ىلإ بسني ام نكلو «ءسابع نبا نع اوقلت نم

 .ةيميث نبال ريسفتلا لوصأ ةمدقم ىف ثحبملا اذه عجار )١(



 ديهمت اه

 للاب و اللللل

 3 و

 ةيميت نبا نسي اذه ىلعو «لبق نم انرشأ امك مهيلإ ىراصنلا هسد امو تايليئارسإلا

 . هداقتعا ىف جهانملا لثمأ

 ىف هلمجي ام «لماكتم باتك نآرقلاو «نآرقلاب نآرقلا ريسفت بتارملا ىلعأف

 امب كلذ انيب دقو ْوْلَي ىبنلا ريسفت ةبترملا هذه ىلتو .اذكهو ءرخآ ىف هرسفي عضوم

 . ماقملا بساني

 نع مهريسفت اوقلت نيذلا مهو «ةباحصلا لاوقأب نآرقلا ريسفت ةثلاثلا ةبترملاو
 ام هريغ هلإ ال ىذلا هللاو :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع ىور دقلو « ِّيلَ ىبنلا

 ناكم ملعأ ولو «تلزن نيأو «تلزن نميف ملعأ انأو الإ هللا باتك نم ةيآ تلزن

 .هتيتأ الإ اياطملا هتلوانت ىنم هللا باتكب ملعأ دحأ

 دقو «ةداتقو دهاجمك ةباحصلا ملع اوقلت نيذلا نيعباتلا ةبترم ةعبارلا ةبترملا

 جرخي الو «مهلاوقأ نم راتخا نوعباتلا فلتخا اذإ هنأ ةيميت نبا ىريف .نوفلتخي

 بجيف «ىراصنلا ثياعمو «تايليئارسإلا مهدهع ىف تلخد دق نيعباتلا نإف .اهنع

 ىلع سد هيف سيل ام مهلاوقأ نم ذخأن اوفلتخا اذإو ؛ةظقيو سارتحاب مهنع ذخألا
 بنيز ةصق ىف انركذ امك «نيدسفملا لواطت نع ىلاعت هللا باتك نوصنل مالسإلا

 . نيرسفملا ىلع ةسوسدملا شحج تنب

 ريسفت نع تايليئارسإلا داعبإ ىملعلا بجاولا نأ ىلإ هيبنتلا بجي هنإو
 الو «ةينآرقلا صوصنلا قفاوي ام اهنم نإ ليق اذإو ءاهنم ريسفتلا بتك ةيقنتو «نآرقلا

 «نآرقلا ىناعم ىلع شيوهت هيف رثكآلاو ءاهنع ىنغ نآرقلا ىف نإ لوقن ءاهفلاخي
 .ةبذاكلا ماهوألل ةراثإو

 :ىأرلاب نآرقلاريسفت

 نع ةياورلاب نوكي ام ىلع ريسفتلا نورصقي فلسلا ءاملع ضعبو ةيميت نبا

 : ىتأي امب كلذ ىلع نولدتسيو «ىأرلاب ريسفتلا نوعنميو ٌهنكَك ىبنلا



 ىف َلاَق نَم» :ةيميت نبا دنع كي لوسرلا نع حص اميف ٍةكَك ىبنلا لوق :ًالوأ
 َلاَق َنَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ,290وراّثلا نم هدَعفَم وَبَتلَف ملع ريغ نآرلا

 . 270 0طخأ دقف باصأو .هيأرب نآرقلا ىف

 ؛نآرقلا ىناعم ىف ىأرلاب ذخألا عنم ىف ٍةِيَك لوسرلا باحصأ ددش : اناث

 تلق اذإ ىَّلظُت ءامس ىأو ىلع ضرأ ىأ) :لاق هنأ ركب ىبأ نع كلذ ىف نووريو

 .(ملعأ مل ام هللا باتك ىف

 نع ةياورلا نوكت نأ الإ ريسفتلا ىف لوقلا ىف نوجرحتي نوعباتلا ناكو :اًنلاث

 . "0(هللا نع ةياورلا هنإف ريسفتلا اوقتا» :قورسم لاق دقلو «ةباحصلا وأ ِكِْلكَك ىبنلا

 نباو «درجملا ىأرلاب ريسفتلا نوعنمي فلسلا ءاملع نم ةفئاط ىرن اذكهو

 ةيميت نبا لعج ىذلا رربملا نأ بسحنو ءاهيف اددشم اهديؤيو مهءارآ حضوي ةيميت

 «ةيمامإلا ضعب ريسفتب تدجو ىتلا ماهوألا عنمل ةعيرذلا دس وه كلذ ىف ددشتي

 نطابلل اولعجو نآرقلا نطاب اهومس تاريسفت تيور دقف «ةينطابلاو «ةيليعامسإلاو

 ماهوألا هذهل اًعفد ىأرلاب ريسفتلا عنم ناكف «نطاوب ةعبس ىلإ اولصو ىتح ءانطاب

 .اهيلع ناهرب ال تاليوأتب ةينآرقلا ىناعملا تدسفأ ىتلا ةينطابلا

 «لويقم الو لوقعمب سيل ام ريسفتلا ىلع اولخدأ دق نويليئارسإلا ناك اذإف

 ظفاح هللاو «ءىش ىف ريسفتلا نم سيل ام مهنطاوبو مهتاليوأتب اولخدأ دق نوينطابلاف

 رانلا ريك ىف زلفلا ظفلي امك ثبخلا ظفلي عطاسلا هرولب وهو «نيقيرفلا نم هباتك

 دنسم باتك :دمحأو «ملع ريغب نآرقلا رسفي ىذلا ىف ءاج ام :باب - نآرقلا ريسفت باتك :ىذمرتلا هجرخأ )١(

 .امهنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع دنسم ةيادب :باب - مشاه ىنب

 (هللا باتك ىف» :ظفلب (7505) ملعلا باتك ىف دواد وبأو 59585((2؟) قباسلا عضوملا .ىذمرعلا هاور (5)

 . هللا دبع نب بدنج نع امهالك

 ةيميت نبا تافلؤم] .هللا نع ةياورلا وه امنإف ريسفتلا اوقتا :لاق قورسم نع ىبعشلا نع :ديبع وبأ لاق (9)

 .[١57ص 7١ج (ريسفتلا لوصأ)



 دليهمت ب
 اللا للملا

 نم هدانسإ مدقن نأ لبق نكلو «بابلا حتفو «ىأرلاب ريسفتلا زاجأ ىلازغلاو

 :وهف «هيأر ررحن ةباحصلا لاوقأو ةنسلاو باتكلا

 ىبنلا نع رثأ ام نأ ررقيو «مهلاوقأو ةباحصلا راثآ الو ةنسلا لمهي ال :الوأ

 .هب لخخألا بجيو «هتفلاخم حصت ال حيحص دنسب ةباحصلاو ديكو

 لب «هيأرب نآرقلا رسفيف ايأر ىري نم لكل هيعارصم ىلع بابلا حتفي ال :ايناث
 هللا ىلع لوقي اليكل «ةنسلا ملعو «نآرقلا ملعو «ةغللا ملع هدنع نوكي نأ بجي

 . ملع ريغب ىلاعت

 ملعل مهفلا ةادأ هدنع نم لكل عستم باب ىلاعت هللا باتك ىف مهفلا نإو

 :ةباحصلا لاوقأو ةنسلاو نآرقلا نم صوصنب كلذ ىلع لدتسيو «نآرقلا

 اهضعبو «ةرابعلا قيرطب اهضعب نيدلا مولع لك هيف ميركلا نآرقلا نإ( )

 ىلإ جاتحي كلذ نإو «ليصفتلاب اهضعبو «لامجإلاب اهضعبو «ةراشإلا قيرطب
 رهاوظ دنع فوقولا هيف ىفكي ال كلذو .هقئاقح ىف راصبتسالاو «مهفلا ىف قمعتلا

 ىناعملا جارختساو «قمعتلا نم دبال لب «فلسلا ضعب ةنسلأ ىلع ءىجت ىتلا ريسفتلا

 ىلعو هئوض ىلعو «هءارو ريست رومأ اهنكلو ءروثأملا حيرص فلاخت ال تماد ام

 نيلوآلا ملع دارأ نم» :هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع لاق اذلو ؛هيده ىضتقم

 فرعتلاو مهفلا ىف قمعتلا ريغب نوكي ال كلذ نإو «نآرقلا ربدتيلف «نيرخآلاو
 . صوصنلا رهاظ ىلع راصتقا ريغ نم ةبيرقلاو ةديعبلا ىئارملل ةراشإلاب

 ةيسدقلا هتاذ ركذو «ىلاعتو هناحبس هللا تافص نايب نآرقلا ىف نإ (ب)

 ىلإ جاتحي ثداوحلل ةهباشملا مدعو هيزنتلا عم كلذ ةفرعم نإو «ىنسحلا هئامسأو

 نع ةقلطم ةهازن هزنم ىلاعتو هناحبس هنأ ىلاعت هللا باتكل ئراقلا فرعيل نايبو ربدت

 . ثداوحلل ةهباشملا

 مرك - ىلع لاق دقف «ربدتلاو مهفلا ىلإ وعدت ةريثك راثآ تدرو دق هنإ (ج)

 ام) :هنع هللا ىضر لاقو ««ملعلا لمج هب رسف نآرقلا مهف نم» :- ههجو هللا



 ىف امهف ادبع هللا ىتؤي نأ الإ سانلا نع همتك ائيش ّةْلِلَي هللا لوسر ىناطعأ

 دقق ةمكحلا توي نمو )» :ىلاعت لاقف همهف ىلإ وعدت نآرقلا تارابع نإ (د)
 مهف ىه ةمكحلا نإ فلسلا ءاهقف لاق دقف [ةرقبلا] 4 479+ ... اريثك اريح يتوأ
 مهفلا ىلع نيرداقلا وعدي هناحبس هنإف ءاريثك اريخ نآرقلا مهف ناك اذإو ءنآرقلا

 .اهمهفو تايآلا ىف رظنلاو لمأتلاو ثحبلل

 نيذّلا هملعل مهنم رمألا يلوأ ئلإو لوسرلا ىلإ هودر ولو ... ف :ىلاعت لاق دقلو
 جارختساو ءطابنتسالا ىلإ ةوعد اذه ىفو [ءاسنلا] 4 20+ ... مهنم هنوطبنتسي
 ىناعم فرعت بوجو ىلإ ةراشإ هيفو «رابآلا نم ءاملا طبنتسي امك «ةقيمعلا ىناعملا

 «ناميقتسم ناقيرط امهف «.ةحيحصلا راثآلاب اهنوفرعتي امك حيحصب مهفلاب نآرقلا

 .لقنلاو لقعلا فلاخ دقف امهدحأ عنم نمف

 ىف مهفلاب امهنع هللا ىضر سابع نب هللا دبعل اعد ٌةِْكَك ىبنلا نإ (ه)

 مهف الإ ليوأتلا سيلو (”(ليوأتلا هملعو نيدلا ىف ههقف مهللا» :لاقف نآرقلا

 ولو .لوقلا لمجو ظافلألا اهيلع لمتشت ىتلا ىناعملل ناكملاو لآملاو تارابعلا ىمارم

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقل ىبنلا لاوقأ نم درو ام ىلع اروصقم ريسفتلا ناك

 . (هظفح»

 نيفاقولا ةلدأ دقني لب «ىأرلاب ريسفتلا ريثأت دنع هلالدتسا ىف فقي ال ىلازغلاو

 مهدقنيو  مهنودعي ال نيعباتلاو ةباحصلاو هيلع ىبنلا نع روثأملا دنع نوفقي نيذلا

 :هوجو نم

 لك نوكي نأ بجي ٌهكَي هللا لوسر ريسفت ىلع فوقولا حصي ىكل هنأ :اهلوأ
 هلع ىبنلا نع ةرورضلاب اتباث وأ هّهِْللَك هللا لوسر ىلإ ًدنسم ريسفت نم هب ذخأن ام

 )١( )قتعلا باتك - ملسم دنع هوحدبو .( 509.29 تايدلا :باب - ةلقاعلا باتك - يراخبلا هجرخأ ٠/19 ١17(

 .دمحأو «دواد وبأو ,ىئاسنلاو «يذمرتلا هاور اذكو

 نابح نباو (7417/4-7917) سابع نب هللا دبع دئسم ةيادب :باب - مشاه ينب دنسم :باتك :دمحأ هجرخأ (؟)
 . دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلاو



 ديهمت سر
 لااا لل

 ِهلِلَك ىبنلا ريغ نم كلذ نوكي نأ روصتي الو «ىعبات وأ ىباحص ريسفتلا لوقي نأب

 ىأر نم كلذ نوكي نأ لامتحاف لاجم هيف ىأرلل ناك اذإف ءلاجم هيف ىأرلل سيلو

 لقنو «تايليئارسإلا تلخدأ نيعباتلا دهع ىف هنأ اصوصخو «ىعباتلا وأ ىباحصلا

 نع انل لقن ام نإو «كومريلا ةعقوم ىف نيتلماز ةلومح صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 .هّلج الو «ريسفتلا لك سيل ريسفت نم كك هللا لوسر
 هلي ىبنلا ىلإ هوبسني مل هولاق نيذلا ةباحصلا ريسفت نأ حجارلا نأ :اهيناث

 ىبنلا ىده نم سابتقالا لضف اهل ناك نإو «مهئارأب نوكي نأ لمتحملا نم ناكف

 مهف ىف مهلاوقأب نيدشرتسم مهلثم ىأرلاب رسفن نأ مهب ءادتقالا بجاو نإو هِي
 .ةيبرعلا ظافلألا ىناعم ىفو ءهقفلا ىف مهئارآب دشرتسن امك تايآلا

 لاوقألا هذه لك عامسو .«نوعباتلا كلذكو ءاوفلتخا ةباحصلا نأ :اهفلاث

 اهضعب ناك ولو. حيحص ريغ اهضعبو احيحص اهضعب نوكي نأ دب الف «لاحم
 ريغ اهنم عومسملا نآل ؛ىقبي امو دري ام ةفرعم نكمي الو «ىقابلا در بجول اعومسم

 عبتملا نأو «ىأر لاب ناك لاوقألا هذه ضعب نأ ىلإ اذه ىدؤيو «نيعم الو زيمتم

 نأو «ةفلتخملا لاوقألا هذه نم راتخي نأ نم صانم هل نوكيال اهودعي الو راثآلل

 نم رف دق عبتملا نوكيو « راتخي ام ريخت ىف ىأرلا لمعي نأ ىلع هلمحيس كلذ

 . ءاهتنا هيف عقو مث ءادتبا ىأرلا

 :نيعضوم ىف هنأ ىريف نآرقلا مهف ىف ىأرلا نع ىهنلا عضوم ىلازغلا نيبيو

 لوأتيف «هاوهو هعبطب هيلإ ليميو «ةيآلا عوضوم ىف ىأر هل نوكي نأ :امهلوأ

 ناك ام ىوهلاو ىأرلا كلذ هل نكي مل ولو «هيأر قفو ىلع نوكتل نآرقلا نم ةيآلا

 هاوهو هركف ىلع نآرقلا لزني هنأب ملعلا عم نوكي ةرات اذهو . ىنعملا كلذ هيلإ حوليل

 مهو «بلغلل لدجلا ىف نوفحليو هللا تايآ ىف نولداجي نيذلا ةعدتبملا ضعبك

 .هب نوبلاغتي نكلو مهيأر ديؤي ال نآرقلا نأ نوكردي
 هل ودبت وأ نيينعم لمتحت ةيآلا نوكت نأب ,بلغلا دصاق ريغ نوكي دقو

 كلذ راتخا ام قباسلا هركف الولو «هركف عم قفوأ نوكي ام امهنم راتخيف «كلذك

 . ىنعملا



 مهتوعدو «سانلا ريرغتل ةينطابلا هلمعتست امم سنجلا اذهو :ىلازغلا لوقي مث

 رومأ ىلعو ءمهبهذمو مهيأر قفو ىلع نآرقلا نولزنيف «لطابلا مهبهذم ىلإ

 «ىأرلاب ريسفتلا نم عنملا ىهجو دحأ نونفلا هذهف «هب ةدراو ريغ اهنأ اعطق نوملعي
 داهتجالا نود ىوهلل قفاوملا دسافلا ىأرلا عونمملا ىأرلاب دارملا اذه ىلع نوكيو

 . حيحصلا

 ىف لوقنملا ةفرعم ريغ نم ظافلألا رهاوظب نآرقلا ريسفت ىلإ ةعراسملا :امهيناث

 فرعلا ةفرعم ريغ نمو .ضعبب اهضعب تايآلا ةلباقم ريغ نمو ءاهعوضوم
 بيلاسأب قيقد ملع ريغ نمو «ةيبرعلا ظافلألا ضعب صصخ ىذلا ىمالسإلا

 عضاوم كاردإو «صانخلا ىلع ماعلاو ءديقملا ىلع قلطملا لمح نم طابنتسالا
 اريسفت نوكي كلذ نإف .ةزجعملا ةينآرقلا بيلاسألا نم كلذ ريغو .فذحلاو رامضإلا
 ريسفتلا نم كلذ سيلو «هتاودأ ريغب مهفلا ىف اًداهتجاو «هلهأ ريغ نم ىأرلاب
 حيبق كلذو ءنقتي ال اميف لمعلاو نسحي ال ام ىلع مجهتلا نم كلذ امنإ «ىأرلاب

 . 17'ءىش لك ىف
 :ىلثملا ةقيرطلا

 .هيناعم فرعتو «نآرقلا مهف ىف ةياغلا ىلإ لصوت ىتلا ىلثملا ةقيرطلا نإو
 ىلع راصتقالا حصي الف «لقعلاو لقنلا ىلع دامتعالا ىه هزاجعإ لئالد كاردإو
 لقعلا ىلع دمتعي نأ وه لثمألا رظنلا امنإو ء.هدحو لقعلا ىلع الو .هدحو لقنلا
 نم نآرقلا رهاوظف «نآرقلا مهف ىف كي هللا لوسر لاوقأ نم عامسلا ىلعو ىأرلاو
 هل حتفتو «لقعلا دعاست لب اهدحو ىفكت ال ءرهاظلا دضاعت ىتلا راثآلاو .ظافلآلا
 ىلإ ركفلا هجوت ىتلا ىدملا ةديعبلا قفألا ةعستملا نآرقلا ىناعم جارختسال لبسلا
 ظافلألا كاردإ لظ ىف لقعلا حتفت املكو «ةيسفنلاو ةينوكلاو ةيملعلا قئاقحلا قمعأ

 هيلإ ريشي امو «ةينوكلا قئاقحلا هيلإ ريشت ام احيحص اكاردإ كردأ ةغللا رهاوظو
 . نآرقلا

 نم جت عم ءايحول : شماهلا ىف .اهتامدقم نم جئاتنلا نايب عم ءايحإلا ىلع ثحبلا اذه انعجار :شماهلا ىف - هللا همحر - فنصملا لاق )١(



 ديههم اهلل

 لا

 عستا عئارشلاو قئاقحلاو نوكلا مهف ىف ىرشبلا لقعلا قفأ عستا املك هنإو

 ىور ذإ «ةباحصلا ضعب اهيلإ راشأ ىتلا ةقيقحلا وه اذه لعلو «ميركلا نآرقلل همهف

 تاهاجتا ىأ «اهوجو نآرقلل لعجي ىتح «لجرلا هقفيال» :لاق هنأ ءادردلا ىبأ نع

 0 .قح هلكو «ضعب نم قمعأ اهضعب نكلو «ةيقالتم

 (17انطابو ارهاظ نآرقلل نإ :لاق هيك هللا لوسر نأ دوعسم نبا نع ىورو

 وه لَك ىبنلا هيلإ راشأ ىذلا نطابلا امنإ «ةينطابلا هلوقي ىذلا نطابلا وه سيلو

 ىلإو «ىنايبلا زاجعإلا رارسأ نم «ةينآرقلا تارابعلا تاراشإ هيلع لدت ىذلا نابل

 ىناعملا نم كلذ ريغو «ةيلمع ماكحأو ةيقلخو ةيسفنو ةينوك قئاقح نم هيلإ ريشت

 «ةريصب ذافن ىلاعت هللا هاتآ ىذلا ةرينلا ةريصبلا وذ قمعتملا ملاعلا اهكردي ىتلا

 اورقك نيذلا ري مل وأ : ىلاعت هلوق ىف ناوكألا ءاملع هكردي ىذلاك ءركف ةماقتساو

 نونمؤي الفأ يح ءيش لك ءاَمْلا نم اَنلَعَجَو امهانقتفف اَقتَ اتناك ضرألاو تاومّسلا نأ

 ضرألاو تاومسلا نأ وه ةيبرعلا ةغللاب ملم لكل رهاظلا ىنعملاف [ ءايبنألا] # هترغ

 اهيف ثحابلا ناوكألل كردملا ملاعلاو ءرهاظلا وه ميلس ىنعم اذهو «نيتلصتم اتناك

 تنوكتو ضرألا تلصفنا فيكو «ةدحاو ةلتك ضرألاو ءامسلا تناك فيك فرعي

 .جاجآلا حلملاو «بذعلا ءاملا ناك فيكو «ةيضرأللا ةرشقلا اهيلع

 .هملعو هكاردإ رادقمب هيناعم نم كردي نآرقلل لات لك نأ دجن اذكهو

 حاتفملا وه عامسلاو لقنلا هيلإ ريشي امو «ةيوغللا ىناعملا نأ ررقي ىلازغلاو

 كرادملا تعستاو لوقعلا تقتفت املك سانلا هكردي ىذلا قيمعلا ىنعملل قيرطلاو

 وهف .نوكلا ىف رظنلل ةبلاطلا تايآلا ىناعم تكردأو «نوكلا قئاقح ىلع تعلطاو

 «ىلاعت هللا دوجو ىلع ةلالدلا هيفو «دوجولا اذه قئاقح هيف تبتك ىذلا حوللا

 ريسفتلا رهاظ ىف امهنم دبال عامسلاو لقعلا» :كلذ ىف ىلازغلا لوقيو .هعادبإو

 جارختساو طابنتسالاو مهفلا عستي كلذ دعب مث طلغلا عضاوم هب ىقتيل ؛الوأ

 ماكحإ لبق نطابلا ىلإ لوخدلا ىف عمطم الو «عامسلاب الإ مهفت ال ىتلا بئارغلا

 )١( ص - اج ءايحإلا ثيداحأ جيرخت يف يقارعلا هركذو هحيحص ىف نابح نبا هجرخأ 15.



 ديري نمك وهف رهاظلا ريسفتلا مكحي مل وهو نآرقلا رارسأ مهف ىعدا نمو ءرهاظلا

 نم كارتألا دصاقم مهف ىعدي وأ «بابلا ةزواجم لبق تيبلا ردص ىلإ غولبلا

 ىتلا ةغللا ملعت ىرجم ىرجي ريسفتلا رهاظ نإف «كرتلا ةغل مهفي ال وهو مهمالك

 . مهفلل اهنم دبال

 امك ةينطابلا دنع ام وه سيل ىلازغلا مكح ىلع ءاج ىذلا نطابلا ىنعملاو

 ال ىتلا رارسألاو «نآرقلا ظافلأ ىئوطم ىف نوكت ىتلا قئاقدلا ىرحت وه امنإ ءانركذ

 مهف دعب هملع ىف هتقاط رادقمب لك ةفلتخملا مولعلا ىف نوصصختملا ءاملعلا الإ اهكردي

 .دييقتو قالطإو .صوصحخو مومعو «رامضإو فذحو زاجم نم هيف امو ظفللا رهاظ

 ىف نيخسارلل فشكتي امنإو» :هصن ام رارسأ نم هيف امع مالسإلا ةجح لوقيو

 ءربدتلا ىلع مهيعاود رفوتو «مهبولق ٍءافصو مهمولع ةرازغ ردقب رارسأ نم ملعلا
 امأ ءهنم ىلعأ ةجرد ىلإ ىقرتلا ىف دح دحاو لكل نوكيو «بلطلل مهدرجتو

 هللا تاملك رارسأف ءاّمالقأ راجشألاو ادادم رحبلا ناك ولو هيف عمطم الف ءافيتسالا

 رهاظ ةفرعم دعب مهفلا ىف ذ قلخلا توافتي هجولا اذه نمف ءاهل ةياهن ال ىلاعت

 . (هنع ىنغي ال ريسفتلا رهاظو «ريسفتلا

 ىأرب ذخأن بير الب نحنو «ةيميت نبا هلاق ام كلذو ىلازغلا نع هانلقن ام اذه

 خيش ىتح «هنودري ال مهنإف «ةيورلا ورسفم ىتح «نورسفملا راس هيلعو ىلازغلا

 ىلإ هاجتاو «قمع هيف نيعباتلا لاوقأ نم هرايتخاف «ىربطلا ريرج نب دمحم نيرسفملا
 لوقي دقو .ىناعملا ءاصقتساو «تارابعلاو « ةينآرقلا ظافلألا ىف رارسألا فرعت

 ؟عجش امك هعجشن لهف «ةينوكلا مولعلاب نآرقلا ريسفت عجشي ىلازغلا نإ :لتاق

 ةقيقح ىلع الاد نآرقلا تايآ نم نوكي ام نإ :لوقن لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلل

 اتناك ضرألاو تاوُمسلا نأ اورفك نيذلا ري مل وأ)» : ىلاعت هلوق يف انولت امك ةيملع

 الب هنإف [ءايبنألا] # 2 نونمؤي الفأ يح ءيش لك ءاملا نم انلعجو امهاَنقتفَف اقثر

 لهأ مالك ىلع هيف دمتعيو «نآرقلا نايب نم نوكي ةيملعلا ةقيقحلا نايب نأ بير

 انتا ضرأللو اهل َلاَقَف ناَحَد يهو ءاَمّسلا ىَلِإ ىوتسا مث إل :ىلاعت هلوقك كلذو «ةربخلا



 دليهم ىس ْ
 ل للبلاك للاا1010ا0ل اللا للللللللا

 لك يف ئحوأو نيموي يف تاومس عبس نِهاَضَقَف 7 َنيِعئاَط اين اَلاَق اهرك وأ اعوَط
 40 ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ اظفحو حيباصمب اًيندلا ءامسلا اًئيزو اهرمأ ءامس

 .[ تلصف]

 نوررقيو «ةربخلا لهأب ةناعتسالا نم اهيف دبالو ءريثك اهلاثمأو تايآلا هذهف

 :نارمأ ظحالي نأ بجيو «ةيملعلا قئاقحلا اهلظ ىف

 عطاقلا ليلدلا مقي مل ضورفو تايرظنب تاميركلا تايآلا رّسفت الأ :امهلوأ

 نأ حصي الو ءرخآ دعب اتقو اهلوح تايرظنلا ريغتب ةينوكلا مولعلا ريغتت دقو ءاهيلع

 «هتاملكل ليدبت ال ىلاعت هللا باتك هنإ .ريغتلاو ضقنلل ةلباق تايرظنب نآرقلا رسفي

 هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي الو «ميكحلا زيزعلا وهو

 تايآلا دهجت الف «لمتحت ام قوف ظافلألا ليمحت ىلإ هاجتالا نوكي الأ :امهيناث

 ىف ةربخلا لهأ ركفي ال لب ءاهيلع قئاقحلا اوقبطيل وأ قئاقحلا ىلع اهوقبطيل اداهجإ
 نوكيو «ْتَيلُث ىتلا تايآلا ىف انيأر امك احضاو ارهاظ نوكي ام الإ تايآلا رارسأ

 . تاهبشلا

 :ءاهقملا ءارآو مالكلا ملع

 ريسفتك ريسفتلل تدصت ىتلا بتكلا ىف ميركلا نآرقلا ريسفت ىف لوقلا رثك

 ىه رومأ ىف ريسفتلا بتك تاهمأ نم امهريغو ىزارلا نيدلا رخفو «ىرشخمزلا
 ةينآرقلا تايآلا كلذكو «دابعلا لاعفأب ىلاعت هللا ةدارإ قلعتك ؛مالكلا ملع نم

 «تاذلا ريغ ىهأ تافصللو «هلالضو دبعلا ةيادهو «ةدارإلاو ةئيشملل ضرعتت ىتلا

 ىلازتعالا هبهذم ركذي «نآرقلا ريسفت نم اقل راجعإ هتابثإو «نايبلا ىف هماقم

 بهذم ةحص تابثإ ىف هدعب ءاج نم هبقعتو «بهذملا اذه ىلع هريسفت جرخيو
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 ا سل

 نآرقلا ىناعم ىفتختو «نايسبلاو ريسفتلا لوقلا بلغي ىتح «ةيديرتاملا وأ '”ةرعاشألا
 نيذللا نيمسقلا دحأ وه ريسفتلا نم عونلا اذهو «ىبهذملا بصعتلا ةجاحل ىف ميركلا

 اولَمحف ءمهَريسفت مهؤارآ تقبس نيرسفملا نأل ؛؟ىأرلا نع ىهنلا امهيلع قبطني
 نآرقلا ىناعمو .مهئارآ قوف ميركلا نآرقلاو «مهبهذم قفاوي ام ىلع نآرقلا ىناعم
 «ىلعألا هنأل نآرقلا ىناعم ىلع بمهاذملاو ءارآلا لمحتو ,بهذمو ىأر لك قوف

 .ميكحلا عرشلا وهو

 ءارآلا جيرخت نإو «ةيلازتعا الو «ةيديرتام الو ةيرعشأ نآرقلا ىناعم تسيلف
 كلذو «©"”نيضع هلعجيو ءاقرفم نآرقلا لعجي بهاذملا نم بهذم ىضتقم ىلع
 ركذ ىف ةلداجملا هذهل الاجم - هقيفوتو ىلاعت هللا نوعب - حتفن ال كلذل ؛مارح
 ريغ نم «ةنيبلا ةحضاولا ىناعملا ىلإ - ىلاعت هللا ءاش نإ - هجتن لب «نآرقلا ىناعم
 .ءارآلاو بهاذملا برطضم ىلإ ىماسلا اهماقم نم اهلزنن نأ

 :نيرمأ ظحالن ةيهقفلا ءارآلل ةبسنلابو

 صوصنلاب ماكحألا نم تبث ام لوح ةيهقفلا ءارآلا فالتخا نأ :امهلوأ
 جاوزلل ةبسنلاب ماكحألا تايآ ىف ءاهقفلا راظنأل فالتخا الف .«ليلق ةينآرقلا

 ىف وهو «تاياورلا فالتما هساسأ فالتخالاو ءاهريغو «تامرحملاو ؛هطورشو
 وأ «ةوادع ثروي ىذلا فالتخالا ةجرد ىلإ ولعي الو «ردان ةيهقفلا ماكحألا

 مهنع ىلاعت هللا ىضر ءاملعلا دنع ةقبرلا نع جورخلاو رفكلاب ايمارت دجوي
 . مهاضرأو

 الإ نآرقلاب ةتباثلا ماكحألاب قلعتي رمأ ىف ىرهوج فالخ ةمث سيلو :امهيناث
 ال فالتخالا اذهو «ثاريملا ىف ةيمامإلا ةفئاطو نيملسملا ريهامج نيب فالتخالا

 ةمث سيلف «ضعب ىلع ةئرولا ضعب ميدقت ىف وهو «نآرقلاب تباثلا ةرئاد نع جرخي

. 
 يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ هبسن يهتني .قاحسإ نب ليعامسإ نسحلا يبأ ىلإ ةبسن ةيرعشألا وأ :ةرعاشألا

)١( 

 .ه 1567 ةنس ىفوتلا يدير دمحم نب دمحم روصنم يب ىلإ بس طيار 2 ةرصبلاب دلو



 «برقألاف برقألل نوكي ثاريملا نأ ىف الو «نييثنألا ظح لثم ركذلل نأ ىف فالخ

 الو «برقي ىنآرقلا صنلا دجن انايحأو ءانايحأ ةبارقلا ىنعم ىف فالتخالا نكلو

 . دعس

 نينيعتسم لامجإب نآرقلاب ةتباثلا ماكحألا ركذن نأ ماكحألا تايآ ىف انكلسمو

 .اهريغو «ةحكنآلا ىفو «تادابعلا ىف ةيلمعلاو ةيلوقلا ةنسلاب

 ةنسلاب نايب ىلإ جاتحي ام نينيبم ةينآرقلا تايآلا ريسفت لامجإب ماكحألا ركذن

 هلوق ىنعمك «صنلا ىلإ برقأ هارن ام وأ «ةنسلا عم قفتي ام نيحجرم «ةيوبنلا

 هذه ىف انإف [ةرقبلا] < 228+ ... ءورف َةَنالَث نهسْفنَأِب نصّيرعي تاقلطملاو ) : ىلاعت

 .ةنسلا نم مهفي امب ذخأن

 ركذ انيلع هبجوي امو «ةرئاد قيضأ ىف الإ ىهقفلا فالخلل ضرعتن ال اذكهو

 امنإ « ءاهقفلا ءارآل ىناعملا هذه عضخن الو «ءامئاد اهنأشك ةرين ةحضاو نآرقلا ىناعم

 مكاحلا وه نآرقلاو «هتموكح درت ال ىذلا مكحلا اهنأل ؛اهل ءاهقفلا ءارآ عضخن

 .اهب اموكحم سيلو ءاهقفلا ءارآل ةحصلاب

 :ميركلا نآرقلا ىف خسنلا

 دبال اثالث قئاقح ررقن نأ ميركلا نآرقلا يف خسنلا ىف انيأر يدبن نأ لبق دبال

 :اهيلإ ةراشإلاب انه ىفتكن ءاهيلإ ةراشإلا وأ اهنايب نم

 اهب ىتأ ىتلا ةقباسلا عئارشلا نم خسن ميركلا نآرقلا نأ :ىلوألا ةقيقحلا

 اهئاقب ىلع صنو «ميركلا نآرقلا هاقبأ اهنم يقب امف «ةيوامسلا عئارشلا ىهو ىحولا

 ناكو «كلذ ريغو تامرحملا ميرحتكو ءابرلا ميرحتكو «صاصقلا ماكحأ ضعبك

 . خسن ريغ نم هئاقب ىلع ًاليلد ميركلا نآرقلا ىف هيلع صنلا
 نايب ىلوتت امك ةنسلا نأ كلذ «ةنسلا ىف ىرج خسنلا نأ :ةيناثلا ةقيقحلا

 هنع تاقوألا ضعب ىف ىتقولا مكحلا فلتخيو «ةيتقولا لئاسملا جالع ىلوتت ماكحألا

 .ةنسلا ىف خسنلا ىرج اذلو ؛اهضعب ىف



 لجس لب «ةدلاخلا ةعيرشلا هذه لجس ميركلا نآرقلا نأ :ةثلاثلا ةقيقحلا
 امو ءهخسن ىلإ راشأ اهنم خسن امو ءاعيمج نييبنلا تازجعمو «ةيوامسلا عئارشلا
 هلوق ىف ءاج امك «فارطألا ىف اصوصخو «صاصقلاك ؛«هئاقبب حرص اهنم يقب
 نذل َنْألاَو فنألاب فنآلاو نيَعلاب نيْلاو سفَتلاب سنا نأ اهيف مهيلع انبتكو )ف : ىلاعت

 هللا لرنأ ام مُكَحَي مل نمو هَل ةراَقك وهف هب قلصت نَمَف صاصق حورجلاو نسلاب لاو
 . [ةدئاملا] 4 (22) نوُملاَظلا مه كتّلوُأَف

 ىف خسن ال هنأ وهو «ىناهفصألا ملسم وبأ لبق نم هآر ام ىرن نحن اذلو
 تبثي مل خسنلا نألو ؛ةمايقلا موي ىلإ ةيقابلا ىلاعت هللا ةعيرش هنأل ؛طق نآرقلا

 نم ءاج امو «نآرقلا نم ةيآ خسنب ِهكَي ىبنلا حرصي مل هنأو ُوْلَي ىننلا نع صنب
 انيب دقو «ميركلا نآرقلاب ةيسحلا تازجعملا خسن يف امنإ نآرقلا يف خسنلا تارابع

 . ميكحلا ركذلا ىناعم نم هعضوم ىف كلذ

 امهادحإو ءدحاو امهعضوم نآرقلا ىف ناتيآ نوكت نأ ىضتقي خسنلا نألو
 هيف خسنلا ّىعذا امو «تابثإلاو ىفنلا نيب عمجلا نكمي الو ةيفان ىرخألاو ةّيِيَْم
 ةباتك ىف انكرتشا دقو .خسن الف قيفوتلا نكمأ امو ءنكمم لهس امهنيب قيفوتلا
 ءامهنيب قيفوتلا نكمي مل نيتضراعتم نيتيآ دجن ملو ءاملعلا ضعب عم ريسفتلا
 هللاو «ةيمالسإلا تاعماجلا ىدحإ هتعبط «بختتملا» ب ىمسو ريسفتلا كلذ عبط

 .ليبسلا ءاوس ىلإ ىداهلا
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 َتمَعَنَأ نيذلا طاص © مقَنْس أ لمص
 م آ هب مس تم حام ع يك

 مهلع ب ارنَعم
 < ناكل كو 7 ,

 لك ةوالتل ةمدقم ىهو «4 ميحّرلا نمحّرلا هللا مسب إ> ب ىلاعت هللا مالك أدتبا
 ةروس ةياهن فرعن انك اننإل : ةباحصلا ضعب نع ىورو «نآرقلا روس نم ةروس

 رفعج نع ىورو 4 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب )» :ىلاعت هلوق لوزنب ةروس ءادتباو

 لاق دقو ءاروسلا ناجيت ةلمسبلا» :لاق هنأ ءامهنع هللا ىضر دمحم نب قداصلا

 .اهتءارقب ةروسلا ءادتبا بجي كلذلو ؟ةروس لك نم ءزج اهنإ)» : كرابملا نب هللا كبع



 ةكافلاة :روس ريبسفت اهل

 لل

 اًءزج اهدع ىف دّدرّتو ««ةحتافلا نم ءزج اهنإ) :ىعفاشلا لاقو ؛«اهنم ءزج اهنأ ىلع

 لصفلل ةمزال ىهو «ةحتافلا ريغ نم اءزج تسيل نكت امهم اهنكلو «ةروس لك نم

 .اهركذب تأدتبا ىتلا روسلا نم ةروسو ةروس نيب

 اهدعو «لافنألا ةروس نع ةلقتسم تسيل ةءارب ةروس نوك ىف اًمالك ةمث نآلو

 هللا ىضر كلام مامإلا ىلإ بسنيو «ةلمسبلاب ةأدتبم نكت مل - اهنم اءزج نورثكألا

 لوقلا اذه ىدؤمو ءاهريغ وأ ةحتافلا ةروس نم اءزج تسيل اهنأ هنع ىلاعتو كرابت

 هللا ىلإ ةعارض ةمحتافلا نإ ذإ ؛ةحتافلا رخآ ىف «نيمآ» ةملكك نآرقلا نم تسيل اهنأ

 نأ «نآرقلا ماكحأ» هباتك ىف ىبطرقلا دعو «(«نيمآ» اهدعب ركذت نأ بسانف «ىلاعت

 هلك نآرقلا نأ ركذو «حيحصلا وه نآرقلا نم تسيل ةلمسبلا نأ كلام بهذم ىف

 ءاهتنا ىلع ةمالع نوكت نكلو «نآرقلا نم دعت الف «ةرتاوتم تسيل ةلمسبلاو ءرتاوتم
 .ىرخأ ةروس ءادتباو «ةروس

 «ةلفانلاو ضرفلا ىف اهب أدتبي اهنأ ىري اكلام نأ ررقي - كلذ ررق هنأ عمو

 نأل كلذو ءنآرقلا نع بيرغ لوقلا كلذ نأ قحلا ىفو عفان نبا هاور امك

 نآرقلاب تتبث لب «داحآ ثيدحب تبثت ملف «نآرقلا ءازجأ لك رتاوت ةرتاوتم ةلمسبلا

 ناك امو ءاذه نم غلبأ رتاوت الو «هلبق امو نامثع فحصم ىف تبتك دقف «هسنفن

 ام فحصملا ىف اونودي نأ ةباحصلا عيمجو نيرونلا ىذو ء«رمعو ركب ىبأ نيخيشلل

 ةءارق بقع ىف اهب قطنلاب ٍةكَوي ىبنلا رمأ ىتلا ىه «نيمآ» و «نآرقلا نم سيل

 . ةحنافلا

 رادقمو «هتاورو «ربخلا كلذ ركذ ىضتقي داحآ ربخب تتبث اهنأ ءاعدا نإ

 ىلع نآرقلا روسب ةنرتقم تتبث ىه لب «كلذك سيلو ءمهددعو «مهفعضو «مهتوق

 .ةروسو ةروس لك نيب ةتباث اهنأ
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 ىهف ءرتاوتلاب ةروسلا هذهل اهمدقت مدع تبث ءاهب ردصت مل ىتلا ةروسلاو

 .ةدحاو ةروس ىف بلسلاب ةرتاوتمو «روسلا لك ىف ركذلاب ةرتاوتم

 عضوم هتاذ ىف وه كلام ةرجهلا راد مامإ ىلإ لوقلا كلذ ةبسن نأ ىرن اذهلو

 لوقيف هلك هللا لوسر باحصأ نم دحأ اهأرقي مل هنأ ءاعداب كلذ نرتقا دقو ءرظن

 ترمو روصعلا هيلع تضرقنا ةنيدملاب دلي ىبنلا دجسم ىف» :هنع هللا افع ىبطرقلا

 هيف دحأ أرقي ملو .كلام نامز ىلإ ِهِلَي هللا لوسر ندل نم روهدلاو ةنمزألا هيلع

 .ِكَك هللا لوسر ةنسل اًعابتا 4 ميحرلا نمحّرلا هللا مسب إ> طق

 نأ ىور دق وهف وه همالك نم كلذ ذخأنو ءلوقلا كلذ درن نأ انل نإو

 .اهب نورسيو اهنوأرقي اوناك ءرساي نب رامعو ءدوعسم نباو ءايلعو ءرمع

 سنأ نع ىور دقف ءرهجي الو اهب رسي ناك هنأ كي ىبنلا نع اضيأ وه ىورو

 ةءارق انعمسي ملف ِككي هللا لوسر انب ىلصي ناك» :لاق هنأ هنع هللا ىضر كلام نبا

 قلل هللا لوسر فلخ تيلص : اضيأ هنع ىورو '”2ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 نمحرلا هللا مسب» ب رهجي مهنم اذحأ عمسأ ملف ءهرمعو «ركب ىبأ فلخو
 . ؟”«ميحرلا

 كرتو ءالصأ اهل كرتلا نيب ريبك قرفو ءاهكرت رمأ ال ءاهب رهجلا رمأ رمألاف
 .اهب رهجلا

 «ةنس تناك نإ ةنسلل اعابتا ءاهأرقي مل ادحأ نأ نم هاعدا ام يفتني كلذبو

 .هِللَع ىبنلا ةنس نم كلذ نيذخآ ءرس ىفو ةيفخ اهوأرق مهنأل كلذو

 دنع هوحتبو (405) «ميحرلا نمحرلا هللا مسب» ب رهجلا كرت :باب - حاتتفالا باتك :يئاسنلا هاور قلل
 دمحأو «(81) هجام نباو «(9/87) دواد وبأو «(75575) يذمرتلاو :40299) ملسمو :(4) يراخبلا .

 )١١680(.

 .قباسلا جيرختلا عجار «(601) حاتتفالا باتك :يئاسنلا ظفللا اذهب هجرخأ (؟)
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 للا لا

 رهجلا نودو ةفيخو اعّرضت كسْفَن يف كبَر ركذاو : لجو زع هللا باتك نمو

 . [ فارعألا ] 4 جو نيلفاَعْلا نَم نكت الو لاصآلاو ودغلاب لوقا نم

 نيب ةلصاف ىهو «ميركلا نآرقلا نم ءزج ةلمسبلا نأ ىلإ اذه نم ىهتننو

 .ىرخأ ةروسب ءادتبالاو ةروس نم ءاهتنالا ىلع لدت روسلا

 ءدبلا نم دبال هنإف نكي امهمو «ةحتافلا نم اءزج اهدٌّعي ىعفاشلا نإو

 نآرق اهنأ ىلع نكلو «ةحتافلا نم ءزج اهنأ ىلع ال اهب ءدبلا بجوي هريغو ءاهتءارقب

 .ةروس لك لوأ ىف هب أدبي

 نودو «ةيفخ ىف اعرضت وأ ًرهجال ارس اهب أدتبي اهنأ ىلع اهودع نورثكألاو

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو «لوقلا نم رهجلا

 :ةوالتلا ءادتبا ىف ذوعتلا

 * 500 ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب ذعتساف تآرقلا تأَرَق اَذِإَف 8 :ىلاعت هللا لاق

 ذوعأ» :هلوقب اهمدقي نأ دبال ةوالتلا دنع هنأ ميركلا صنلا اذه نم مهُف [لحدلا]

 ىكح دقو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب) اهدعب نوكت مث ««ميجرلا ناطيشلا نم هللاب

 ريغ ىف ةوالت لك دنع ةبجاو ةذاعتسالا نإ) :اولاقف ءهريغو ءاطع نع كلذ

 ةدايز نوكي هنأل ؛قافتالاب كلذ نأ رهظيو «بوجو الف ةالصلا ىف امنإو :«ةالصلا

 باجيإ ريغ نم ةدابع ىف بوجو لكو دك ىبنلا نع تبني مل ةالصلا ىف بجاو

 ًبابحتسا نوذوعتي موق هعمو «ىعخنلا ناكو .هب ذخؤي الو 5 عرشلا بحاص نم

 ىبأ نع ىورو «اًبابحتسا اوذوعت نآرق ةءارق تناك ثيحف «ةالصلا ىف ةعكر لك ىف

 .طقف ىلوألا ةعكرلا ةءارق ىف ذوعتلا ةفينح



 ةّافلا ةروس ريسفت اه
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 : نارمأ هيلع قفتملا نمو

 ءةحتافلا ةءارقل اًطرش الو «ةالصلا نم اءزج تسيل ةذاعتسالا نأ :امهدحأ

 مزتلا هنأ لَك ىبنلا نع تبثي مل هنأل ؛ارهج الو ارس ال «ىعفاشلا دنع ررقم وه امك

 .ةيفخ الو ارهج ال اهب

 ةباجتسا امنإو ءانآرق تسيل «ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ» ةملك نأ :ىناثلا

 4 2220 ميجرلا ناطْيَشلا نم هّللاب ذعتساف نآرقلا تَأَرَق اًذإَف 9 :ىلاعت هللا لوقل
 ىورو «ةذاعتسالا دنع سانلا اهددري ىتلا ةملكلا ىه «هللاب ذوعأ» ةملكو [لحنلا]

 نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ» :ةذاعتسالا ىف لوقي ناك هنأ دوعسم نب هللا دبع نع

 مأ نيايلا :هل لاقف ٌكِْلَكَع ىبنلا مامأ اهب دَوعت هنأ دوعسم نبا ىورو «؟ميجرلا ناطيشلا

 .20 نقلا نع حولا نس ليرنج ىلأرفأ دكه ميجا ناطبشلا نم هلل ةوعأ يَ
 نع ةيورملا ىه ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ ةملك نأ هنم دافتسي صنلا اذه نإو

 مأ رسب اهلاق اذإ نكلو «ةبجاو تسيلو ةبحتسم اهنأ ىلإ اذه نم ىهتننو .ةِلَع ىبلا
 ؟رهجي

 نإ لاق نمو ءاهب رسي :ةزمح لاقو ءاهب ةالصلا دنع رهجي هنأ ىلع روهمجلا

 ... هّللاب دعَتماَف َنآَرْقْلا ترق اًذإَفط :لوقي هللا نأل ةءارقلا دعب نوكت ةذاعتسالا
 نوكي اليكلو ؛ىلاعت هللا رمأل الاثتما ةذاعتسالا قبست ةءارقلاف .[ لحنلا] 4 ثيل
 نوكيو « اهدعبو هتءارق ىف هللا ةرضح ىف نوكيلو ءايهلتم الو ءاينغتم ئراقلا
 .هلاوحأ لك ىف ىلاعت هلل اعئاط

 )١( ص هريسفت ةمدقم ىف يبطرقلا ظفللا اذهب هركذ 1١78 .
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 ا

 باتكلا ةخئافوأ ةجتافلا

 «ةكمب تلزنأ اهنآل ؛ةيكم اهنإ :فاشكلا هباتك ىف ىرشخ-_مزلا هللا راج لاق

 ةلبقلا ليوحت دنع ىرخأ ةرم ةنيدملاو «ةرم ةكمب تلزنأ اهنإ ليقو ءروهشملا وه كلذو

 دعب تلزن اهنوكو «ةكمب ةالصلا ضرف دنع تلزن «ةيكم اهنأ رهاظلاو «ةبعكلا ىلإ

 تناك تلزن ىتم اهنإف راركتلل ةجاح ةمث بسحن الو «لوزتلل راركت ةنيدملاب كلذ

 .اهلوزن راركت ىلإ ةجاحالو نآرقلا نم ءزج اهنأ ىلع ةوالتلا ةبجاو

 هللا ىلع ءانثلا نم نآرقلا ىف ىتلا ىناعملا ىلع اهلامتشال «نآرقلا مأ ىمستو

 اضيأ ىمستو «ديعولاو دعولا نمو «ىهنلاو رمألاب دبعتلا نمو «هلهأ وه امب «ىلاعت

 اميف هيلع تلمتشا ىذلا ىلامجإلا لومشلا كلذل ةيفاولا ةروسو ءزنكلا ةروس
 ةروس ىمستو .ىناثملا عبسلا اهنألو ةعكر لك ىف ىنثت اهنأل ىناشملا ىمستو «انركذ

 تايآ عبس ىهو ةيفاشلاو ءافشلا ىمستو ءاهيف اهتءارقب رومأم اهنأل «ةالصلا

 .20قافتالاب

 لكف ءاهامس نم اهبناوج نم اهظحالو ءاهيف ناعمل اهب تيمس ءامسأ اهلكو

 .اهبناوج نم ابناج لثمي مسا
 نمحرلا هللا مسب» ب ةءارب ادع ام ةروس لك تئدتبا امك ةحتافلا تكدتبا

 ةحتافلا دع ِلكك ىبنلا نأل ؛ ةحتافلا نم اءزج ةكم ءاهقفو ىعفاشلا اهدعو ؛«ميحرلا

 ءاهنم اءزج ميحرلا نمحرلا هللا مسب تدع اذإ الإ تايآ عبس نوكت الو «تايآ عبس

 ىف فلتخملا لوقلا تملع دقو «ةحتافلا نم اءزج تسيل كلامو ةنيدملا لهأ دنعو

 نب دمحم مامإلا لاقو «ةروس لكل ءادتباو نآرقلا نم ءزج اهنأ انررق دقو «كلذ

 تناك دقو ««نآرق فحصملا ىتفد نيب ام : ةفينح ىبأ بحاص ىنابيشلا نسحلا

 )١( ءزج : ىرشخمزلل فاشكلا ١ ص :.



 ةحافلا ةروس ريسفت اه

 ١ 1: 000 للا

 فحصلملا رتاوتو «هلبق نم نيفحصملاو هنع هللا ىضر نامثع فحصم ىف ةبوتكم

 ضعب ىعدا امك داحأ ربخب لقنت ملو «كلذ ىلع دقعنا عامجإلاو «نآرقلا رتاوتب

 . ةيكلامل

 < ميجا مرا هام

 رسكلا ىلع ةينبم ىهو « ةيببسلا ىلع لدي رج فرح ىه انه ءابلا 4مسب#
 ميحرلا نمحرلا هنأو هاوس دبعي ال ىذلا هللا مسأ ببسب :ىنعملاو ءرمآلا «مال) ك

 مساب كربتلا وأ ءادتبالا صاصتخا نايبل ءاهدعب ركذي فوذحمب ةقلعتم ىهف «ئدتبأ

 نميتلاو ةناعتسالاب صاصتخالا ديزمو ءابلا قّلعتمب مامتهالا ديفي ريخأتلاف «ىلاعت هللا

 .هب كربتلاو

 مل لاَ ىذ ِرْمأ لك" :ِِلَع لاق امك «لاب ىذ رمأ لك ىف اهب أدبي ةلمسبلاو
 «فوذحم ءابلا هب تقلعت ىذلا لعفلاو ارتب َوَهَف ميحرلا نّمْحرلا هللا مسبب هيف أدب
 ٠ . صيصختلا لحم نوكي مدقملا نأل ؛ارخؤم ردقي انركذ امكو

 ئدتبن ام بسح ىلع لعفلا ردقي هنإف «لاب ىذ رمأ لك اهب أدبي ةلمسبلا نألو

 نوكي هنأل ؛«ئدتبأ» فوذحملا لعفلا ردي نأ نيرسفملا ضعب ىريو «ةلمسبلا

 أرقأ وأ ولتأ نآرقلا ىف ردقي هنإ :اولاق نورخآلاو .«نأشو لاب ىذ رمأ لكل ءاحلاص
 مسقلا ىنعم ىف ميركلا نآرقلا ىف اهنإ : لاق ءاملعلا ضعبو «كلذ وحن وأ لترأ وأ

 «مسقلل اذه ىلع نوكتو «هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال قح نآرقلا نأب

 هللاب كمسق لعجا ةروس لك لوأ ىف كلذ ىلع ىنعملاو .«مسقأ» ب لعفلا ردقيو

 ىده هيف بير ال.باتكلا وهف «هيف بيرال ىذلا قحلا وه ولتت ام نأ ميحرلا نمحرلا
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 - هللا مساو «ةيدوبعلا لامك هل هدحو هنأ ىلع لادلا ةلالجلا ظفل وه «هّللا»و

 وه ىنعملاو . ىمسملا ىنعي مسا وهف ةيلعلا تاذلا هيف دارملا هنإ ءاملعلا ضعب لاق

 حاتتفالاب دوصقملا وه ىلعألا مسالا نأ ءاملعلا ضعب ررقو «ةيلعلا تاذلاب مسقلا

 مسالاو ءهللا كرابت دابعلا نم سدقألا ناكملا اهلو «ةيلعلا تاذلا مساب انميتو اكربت

 :ىلاعت لاق امك «ةروكذم اهنأل ؛تاذلا مسالاب دارملا سيلف «كربتيو هب نميتي هتاذ

 حبس 9 :ىلاعت هلوقو «[نمحرلا] 44527 ماركإلاو لالجْلا يذ كبر مسا َكَراَبَت
 نم لوحت ىلإ جاتحي ال هنأل ؛هيلإ ليمن ام اذهو [ ىلعألا] 4 0+ ىَلعألا كبر مسا

 ليبق نم ىمسملا ىلع مسالا قالطإ نألو «هريغ ىلإ مسالا ةملكل ىلصألا ىنعملا

 ءادتبا ىمسألا مسالا دصق نألو «ةقيقحلا رذعت دنع الإ زاجملا ىلإ راصي الو ءزاجملا

 هللا وهو ىمسملا سيدقتو «هللا مسب ةملك ىف مسالا سيدقت وهو «نيينعم ديفي

 ءالعإ ريغ نم ةيلعلا تاذلل اسيدقت ناكل «ىمسملا ىلع مسالا قلطأ ولو .هناحبس

 ءهركذب كربتلا ءاقل ىلاعت هلل حيبست غلبأ لوألا نأ كش الو «هتاذ ىف مسالل

 .اريبك اولع ىلاعتو هناحبس هب نميتلاو

 ئشنمو «نوكلا قلاخ ةيلعلا تاذلا ىلع الإ قلطت ال ىلاعت 4دّللا» ةملكو

 :هللا ةملك لصأ نإ :اولاقو . ضرألاو تاومسلا عيدب «قبس لاثم ريغ ىلع دوجولا

 هلإلاو .هيف ةردقم مالكلا ىف ةيوطم اهنأ ريدقت عم «ةزمهلا فذح ناك مث «ىلإلا

 ال ىلاعت «هّللا» ةملك نكلو «قح ريغبو قحب دوبعملا معتو «دوبعملا ىلع قلطت

 «نييرصملا ةهلآو «نامورلا ةهلآو «نيكرشملا ةهلآ :لاقيف «قحب دوبعملا ىلع الإ قلطت
 تناك كلذلو ؛ةدايعلل قحتسملا ئشنملا ربدملا قلاخلا هنأ ماقم ىف الإ «هللا» :لاقي الو

 «ئشنملا هنأب فورعم ىلاعت هللا نأ ىلع «نيكرشملا ةبطاخم ىف ةريثكلا نآرقلا ظافلأ

 ؛ةثلاثلا ةانمو «ىزعلاو «تاللاو «لبه ةهلآلا :نولوقي اوناكف «مهتهلآ ريغ هنأو

 ىلاعت لاق دقل ««هللا» هنإ اهنم ةدحاو نع نولوقي الو ةهلآو هلإ اهنع نولوقي
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 مما 233ظة375 0000 لل

 ناكو [نامقل 1 4 جل هللا َنْوُقَيَل ضرألاو تاوُمّسلا َقَلَح نم مهتلأس نتلو ا : مهنع
 مهمازلإل مهل ميركلا نآرقلا لدجو «ىرخأ ةهلآ هللا عم نودبعي مهنأب مهيلع جتحي

 هدحو ريدجلا وهف ضرأالاو تاومسلا قلاخ ىلاعت هللا نأب نوفرتعي مهنأب ديحوتلاب

 ءام ءاَمّسلا نَم مكل لزنأو ضرألاو تاومّسلا قلخ نّمأ» :ىلاعت هلوق أرقا «ةدابعلاب

 نوُلدعي موق مه لب هللا عم هل اهرجش اوثبنت نأ مكَل ناك ام ةجهب تاذ قئادح هب انتبنأف

 ِنيَرْحَبلا نيب َلعَجَو يساور اَهَل لَعجو اَراهْنأ اهلالخ لعجو ارارق ضرألا لعج نْمأ 58
 فشُكيو اعد اذ رَطضُمْلا ْبيِجُي نّمَأ ©5070 َنوُمَلعَي ال مهّرتْكَأ لَب هللا ْعّم هلأ ازجاح
 تاَملُظ يف ْمُكيدْهَي نَمَأ 220 َنوُركَذَت ام ًاليلق هللا عم هَل ضْألا ءاَفَلَخ مكَلعجَيو ءوسلا

 نوُكِرْشُي ام ُهللا ىَلاَعت هللا عّم هَ هتمَحَر يدي نيب ارب حايرلا لسري نمو ٍرحْملاو ربل
 اوُاَه لق هّللا م ُهَلإَأ ضْرألاو ءاَمَسلا َنَم مُكُفْرَري نمو هديعي من قلخلا ادبي نّمأ 202
 [ لمدلا ] 4 27 َنيِقداص مشسُك نإ مكتاهرب

 قلاخلا هنأو «ىلاعتو هناحبس هللا نوفرعي اوناك برعلا نأ اذه نم ىرنو

 درفنملا ربدملا قلاخلا ىلع الإ «هللا» ةملك نوقلطي اوناك امو ءىش لكل

 مهتغل فرع اذهو «هللا ةملك مهتهلآ ىلع نوقلطي اوناك امو «عادبإلاو داجيإلاب

 .اهتلالدو

 لدي امهالكو «ةلمسبلا ىف انرُق ىلاعت هلل نافصو ناذه «ميحّرلا نمحرلا#
 هللاو «بلقلا ىف ةقر ةمحرلاو «هقلخ ىلعو هتاذ ىف ىلاعت هللا ةمحر لامك ىلع

 هلثمك سيل ىلاعت هللاو ءثداوحلا تافص نم اذه نأل ؛كلذب فصتي ال ىلاعت

 دابعلا اهلثمب فصتي ىتلا فاصوألا نم داري امنإو ءريصبلا عيمسلا وهو ءىش

 «قزرلاو ءرضلا عفدو عفنلاو ؛لماكلا ماعنإلا ةمحرلا ةرمثو ءاهترمثو ءاهتياغ

 ريخلاب هب مهدمي ام لك ىلع مايقلاو مهل ىلاعت هللا ةءالكو «بونذلا نارفغو

 .ةمعنلاو
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 للامام

 1 ججح+ع
 ىف ١

 نمحَرلا هّللا مسب ِهّنإَو َناَميَلَس نم ُهّنِإإ» : ىلاعت لاق ذإ «سيقلبل مالسلا هيلع ناميلس

 ىف نافصولا عمتجا امك ءروسلا لئاوأ ةلمسبك ةلمسب هذهو [لمنلا] 4 2:0 ميحّرلا

 لاقو «ميركلا نآرقلل ركذ تلصف ةروس لوأ ىفف «نآرقلا تايآ نم نييرخأ نيتيآ

 ةروس ىف ءاجو [تلصف] 0*4 ميحرلا ِمْحّرلا َنَم يزن ركذلا نع هناحبس
 4 220 ميحّرلا نَمَحَرلا وه ةداهشلاو بْيَعلا ملاع وه الإ َهَلِإ ال يذلا ُهَّللا َرُهِظ رشحلا

 .[رشحلا]

 لكل نأ كش الو ءهتافصو ىنسحلا هللا ءامسأ نم نيفصولا نأ كش الو

 :(جاجزلا نع القن) ىرشخمزلا لوقي .رخآلا نع هب اًدرفنم «هتاذب اًمتئاق ىّنعم امهنم

 «ناركسو «ناعبشو «نابضغك «ءالتمالا ىلع لدت ىتلا غيصلا نم نالعَف ةغيص نإ

 نمحرلا كلذكف ءهنم تقّتشا ىذلا لعفلا نم ءالتمالا ىلع لدت اهنإف ءناعوجو

 نم ةيلعلا هتاذب قيلت ىتلا ةمحرلاب فاصتالا ىلع لدت ميحرو .«ةمحر ئلتمملا اهانعم

 .ءالتما ريغ

 نإ :ميركلا نآرقلل ةينايبلا هتاسارد ىف هعبت نمو ىرشخمزلا لوقي كلذلو

 امو ىرشبلا مالكلا قوف هلك ىلاعت همالك ناك نإو ««ميحرلا» نم غلبأ «نمحرلا»

 نايب هيواسي ال نايبلا تاجرد ىلعأ ىف هلك ناك نإو «توافت نم هيف ىرت

 ىناآرقلا لامعتسالا ىف امهنيب قرفلا انل نيبتي نآرقلا ىف نيظفللا ةساردبو .ناسنإلل

 مالكلا نم ءىش هينادي الو ءرشب مالك هيلإ ىماستي ال ام ىلإ هتغالب ىف ىماسلا
 .ىناسنإلا

 نيفصولا نيب عمج ميركلا نآرقلا دجن ةينآرقلا تايآلا ءارقتسا ىلإ هاجتالا دنعو

 نيتس وحن ىف ادرفنم نمحرلا فصو ركذو «ءاتركذ دقو ةلمسبلا ريغ نيتيآ ىف
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 00 للامم

 زم رسل

 لعف ىلإ فاضم ريغ ىماسلا فصولا كلذ ركذي ناكو ءزيزعلا هللا باتك نم اًعضوم

 ام يأ نِمَحَرلا اوعدا وأ هللا اوعذا لق :ىلاعت هلوقك دحأ ىلع عقاو الو «لاعفألا نم
 نيِقّتمْلا رشحت موي 9 :ىلاعت هلوقكو [ءارسإلا] 4 727 . . . ئتسحلا ءامسألا ُهَلَف اوعدت

 4 2 نآرقلا مّلَع 7 َْمْحرلا ا :ىلاعت هلوقو [ميرم] 4 22+ ادفو ٍنمَحَرلا ىلإ
 مّلع نم كلّذدب مُهَل ام مهاَتدبع ام نمحرلا ءاش ول اوُلاَقو » : ىلاعت هلوق لثمو [نمحرلا]

 . [فرخزلا] 4 2 نوصَرْخَي الإ مه نإ

 ءىش ىلإ ةفاضإلا نم ادرجم نمحرلا فصو ركذي ةيآ نيتس وحن ىف اذكهو
 نمحرلا نع (ًدرفنم ميحرلا فصو ركذو «ىلاعت «هللا» ركذي امك لعف وأ صخش وأ

 دابعلاب ىلاعتو هناحبس هتمحر ىلإ ةفاضم اهنأ دجنو «ةيآ ةئامو نيثالث نم رثكأ ىف

 4 222 ميحر روُمَع هللا نإ هيلع مِْإ الَق داع الو ْغاَب ريغ ٌرطضا ٍنَمَف إل :ىلاعت هلوق لثم
 هلوق لثمو [جحلا] 4 4727 ميحر فوءرل سائلاب هللا نإ: ىلاعت هلوق لثمو [ةرقبلا]
 . [ةرقبلا ] © 4279 ميحُر روُفغ هللا نق اوهتنا نإف > : ىلاعت

 ةملكل هلامعتساو ««نمحر» ةملكل نآرقلا لامعتسا نيب تانزاوملا هذه نمو

 : ىتأي ام ىلإ ىهتنن «ميحر»

 الو لعفب قلعتي ال ةيلعلا تاذلل ىتاذ فصو نمحرلا فصو نأ :الوأ

 «ةمحرلاب انرعشي هنكلو «ةلالجلا ظفلك هل مسا وأ هلل فصو هنكلو «ركذي صخشب

 نإ :ءاملعلا ضعب لاق كلذلو ؛ةدابعلا قاقحتساو ةيهولألاب رعشي ظفل هنأ امك

 قلعتي ىلاعت هلل فصو وهف «ميحرلا» امأو «ىلاعت هلل مسا («نمحرلا» ةملك

 قحب اوموقي نأ مهنم بلط نيذلاو «هتعيرشب نيبطاخملا نيفلكملا دابعلاب هتمحرب

 ةبوتلاب اريثك نرتقي كلذلو ؛هيهاون بانتجاو .هرماوأ ةباجإ ىف ىلاعت هللا

 .ةرفغملاو
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 ةمحر نإ :اولاق كلذلو ؛«ميحرلا» نم رشكأ «نمحرلا» ىف ةمحرلا نأ :ايناث

 تاومسلا ىف نم هللا قزري نمحرلا ةمحربف هلك دوجولاب ةمحرلا ىه « نمحرلا

 لعجو «ضرألا دهمو ( حايرلا لسريو «ثيغلا لزني ةعساولا هتمح ربو «ضرألاو

 ىزاج نمحرلا ةمحربو «نيرذنمو نيرشبم لسرلا ثعب نمحرلا ةمحربو «لايجلا

 ةئيسلاب ءاج نمو اَهلاَممُأ رشع هلف ةَسحْلاب َءاج نم 8 هتءاسإب ءىسملاو «هناسحإب نسحملا

 . [ ماعنألا ] 4 20 نومّلظي ال مهو اهلثم لإ ئَرجي الف

 هتمحر ىف قلعتم ميحرلاو «هلك دوجولا ةلماش نمحرلا ةمحر تناك اذكهو

 . نيفلكملاب

 لمشي لومش نم هيف ةمحرلاب فصولا ىف امل ةمحر رثكأ «نمحرلا» نأ :اثلا

 كلذ ىلع لدي امك «نيفلكملاب صاخ (ميحرلا» فصوو هلك ىناسنإلا دوجولا

 .ميركلا نآرقلا ىف ظفللا قايس

 نم «ميحّرلا نمحّرلا# ظافلأل ىناعملا طابنتساو «عبتتلاو ءارقتسالا اذه نمو
 م

 هللا نأ «ويحّرلا نمحّرلا هللا مسب# ىناعم نايب نأ ىلإ ىهتتن نآرقلا لامعتسا

 هب كربتن . سدقألا همساب هتايآل نيلات نيثدتبم نآرقلا ولتن نأ انرمأي ىلاعتو هناحبس

 درفتملاو ريبدتلاو نيوكتلاو قلخلاب درفنملا هلإلا هللا وهو «همساب حبسنو نميتنو

 وهو «هلك دوجولاو ضرألاو تاومسلا عيدب هنآل هلالج لج هدحو ةيدوبعلاب

 ايندلاو «ضرألاو تاومسلا ىف هلك دوجولا معت ىتلا ةعساولا ةمحرلا وذ «نمحرلا»

 ءمهيلع بوتيو مهل رفغي هدابعب «ميحرلا» وهو «هتفحرب دوجولل ربدملا «ةرخآلاو

 ءىش لكب وهو «مهشاعمو مهداعم ىف مهل ًريخ نوكي ام عئارشلا نم مهل عرشيو

 .ميلع
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 دم بمر هلا يح تيميلدعلا بر هللدمحلا صح لس مك ست هع م يا لح 1

 ضعب نإ لب «كلذ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو «ةيكم انركذ امك ةحتافلا ةروسو

 «كلذ ىف نورثكألا مهفلاخي نكلو «نآرقلا نم تلزن ةروس لوأ اهنأ ىعدي ءاملعلا

 ناسنإلا َقلَخ <[ َقلَخ يذلا كبر مساب أرقا» :نآرقلا نم لزن ام لَّوأ نأ نوررقيو

 قفو دقو لي ىبنلا نع اربخ كلذ ىف ىقهيبلا ىور دقو [قلعلا] 4 + قلع نم
 «كبر مساب أرقا» لزنام لوأ نأ نم ررقم وه امو ىقهيبلا هاور ام نيب ءاملعلا

 ىهو «ةيآف ةيناثلا امأ «ةدحاو ةعفد تلزن ةروس ىهو ءالوزن ىلوألا ىه ةحتافلا نأب

 ىضتقي ةءارقلاب رمآلاف « ةءارقلاب رمألا - ةحتافلا نع ىأ - ىلوألا نع تربخأ دق

 .اءورقم

 اهنأ ىدنع حجريو «نآرقلا نم لزن ام لوأ تسيل ةحتافلا نأ هيلإ ليمأ ىذلاو

 . جارعملاو ءارسإلا ىف ةالصلا تضرف امدنع تلزن

 نم ىلعو «ةيرايتخالا لاعفألا ىلع لماكلا ءانثلا وه دمحلا 4هّلل دمَحْلا»
 ىنوكلا دوجولا اذهل ريخلا ردصم ىهو اهعفن معيف ةيرايتخالا لاعفألا هذه هنع ردصت

 .ىناسنإلاو

 ىهو «ءاهتقد ىف فلتختو «ءاهتلمج ىف اهيناعم ىقالتت ثالث تاملك كانهو

 ةيرايتخا الامعأ لمعي نم ىلع ليمجلا ءانثلا انركذ امك نوكت ىهو .«دمح» ةملك

 ةيناثلا ةملكلاو . اهلعفي نم ةمكحب هلك دوجولل ررضلل ةعفادو «عفنلا ةماع

 تحدم :لاقيف «ةبيطلا ةيصخششلاو «ةيتاذلا تافصلا ىلع ءانثلا ىهو ,«حدملا»

 ىلاعت هللا تدمح :لاقي امنإ ءاهتدمح :لاقي الو «نالف ىف ةبيطلا تافصلا

 لوقلا اذه لئاق لعلو «نافدارتم حدملاو دمحلا نإ :ليقو «نالف لاصخ تحدمو
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 دمحلا ىف ثعابلا نإف «ثعابلا ىلإ رظني نأ ريغ نم امهيف ءانثلا ىنعم ىلإ رظن

 تحدم :لاقيف «تاذلاو صخشلا حدملا ىلع ثعابلاو هريخلاو ماعنإلا لامعأ

 نم ءاملعلا نمو ؛هتدمح لاقي الو «ةميركلا هلالخو «ةنسحلا هتافص يف ليمجلا

 فالتخاب امهنيب ةقرفتلا ىلإ ليمنو ءسكعلا لاق نمو ءمعأ حدملا نإ لاق

 ةعاطلا ىلإ سفنلا عافدناو «:ةمعنلاب ساسحإلاب سفنلا ءالتما «ركشلا»و

 ةعاطلا ىف ناسحإلاب ةمعنلاو لضفلا ةلباقمو معنملا حب مايقلاو ءعوضنخلاو

 [ ميهاربإ ] 4 81+. .. مُكُنديزأل مرَكش نكل » :كلذ ىف ىلاعت لاق دقو «تابجاولاو

 نايقالتي امهنأ قحلاو ءدحاو ىنعمب ركشلاو دمحلا نإ :ىربطلا ريرج نبا لوقيو

 ةبسنلاب بجي امو ءاهقحب مايقلاو ةمعنلاب ساسحإلا ىنعم ىف نايقالتيف «نافلتخيو

 ةعاطلا ركشلا ىف معنملا قحب مايقلاف «معنملا قحب مايقلا ىف نافلتخي امهنكلو «معنملل

 لك ىف ىلاعت هلل قلطملا عوضخلاو «ىلاعت هللا ةعاط ىف اهلك حراوجلا لعجو لمعلاو

 ىلاعت هللا ىلع ءانثلا دمحلا ىف معنملا قحب مايقلاو .هلاوحأ نم لاحو «هنوكش نم نأش

 نم ةيحان ىف ال ؛هلك دوجولا نم هطيحي ام ركذتو «هئامعن ركذت عم الماك اقلطم ءانث

 دمحلاو ١2)(ركشلا سأر دمحلا» :لاق هنأ ِةَِلَك ىبنلا نع ىور كلذلو ؛هصخش ىحاون

 .ةدابعلاو ةعاطلا ىلع ةرباثملابو ةمعنلا ىلع نوكي ركشلاو ةدابع هتاذ

 اهتالولدم ىف تفلاخت نإو - اهادؤم ىف ةبراقتم ةثالثلا ظافلألاف نكي امهمو

 هلامكبو هلك دمحلا ىأ ءلامكلاو قارغتسالل هلل ْدّمَحْلال :ىلاعت هلوق ىف «لا» و

 «ةدابع انركذ امك دمحلا نأل ؛ادمح هقلخ نم دحأ قحتسي الف «هدحو ىلاعت هلل

 لصأو « ىلاعت هللاب كرشو « هريغل ةدابع هريغ دمحو هدحو «ىلاعت هلل ةدابعلاو

 .امهنع هللا يضر رمع نبا نع ىيقهيبلاو «فنصملا يف قازرلا دبع هاور )١(
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 ام ىلإ كلذ دعب نم داقني مث .هيلع ءانثلاو هللا ريغ دمح نم ئدتبي لالضلا

 .هلل الإ ءانثالو هلل الإ دمح الف هللا ةعاط نع هجرخي

 ىنوكلا دوجولا ىلع ىلاعت هللا معنأ ام ىلع ًءادتبا وه امنإ دمحلا نإ

 عفرب «هلل دمحلا» ةملك أرقتو «ءهذحو هل دمحلا نوكيف دوجو ريغ نم ىناسنإلاو

 «هدحو هلل وه دمحملا فونص لكل قرغتسملا لماكلا تباثلا دمحلا : ىنعملاو .لادلا

 ريخ لكف «ىلاعت هلل ىناسنإلاو ىنوكلا دوجولا اذه معن لك نأل ؛هاوس دمحي الو

 .هيلإو هنم دوجولا

 نوكيو «فوذحم لعفب بوصنمو .ردصم هنأ ىلع لادلا حتفب ةءارق كانهو

 مل كرش هاوس دمح نإو «هاوس دمحت الف «ىلاعت هلل هّلك دمحلا دّمحا :لوقلل ىّدؤملا
 ريكذتلاب نآ دعب انآ دمحلا ددجت ديفت ةءارقلا هذهو «ةدابع هتاذ دمحلا نأ نم انركذ

 ةلمجلا كلذ ىلع لدت امك .دمحلا ماود ديفت ةقباسلا ةءارقلاو «هئالآو ىلاعت هللا معنب

 «ىقالتت لب «براضتت الو «نيابتت ال اهلك ةرتاوتملا تاءارقلا نأ ىرأ ىنإو

 صنلا ىنعم نوكي نيتءارقلا نيب عمجلابف «ىرخأألا ىف ىّنعم ةدحاو لمكتو

 هللا ركذب ارماع امكاد بلقلا نوكيل ؛؟اددجتمو ارمتسم امئاد دمحلا لعجا : ىماسلا

 . ىلاعت

 «لماكلا دمحلا ببس ىلإ ةراشإ ةيلعلا تاذلل فصولا اذه ىف «نيملاعلا بر#
 ىذلا «مهيلع بيقرلاو مهل ىبرملاو «ديسلاو كلاملا وه هنأل ؛ددجتملا رمتسملا مئادلا
 .ادبأ عطقنت ال ىتلا ةرركتملا ءالآلاو «ةرمتسملا معنلاب مهزيم

 .هتدارإو هردقبو هتمكحب هلك دوجولا ريسي ىذلا 2« ءىش
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 هحالصإب ماق ىنعمب ُهَبَرَي ءىشلا بر نم ذوخأم ىلاعت هلل فصو «برلا»و

 لّه» :لاق ِِكَي ىبنلا نأ ىورو « هراودأ لك ىف ةيمنتلاو حالصإلاب هعبتتو «هميوقتو

 هللا ىلع ؛بر» ةملك تقلطأ مث ءاهيمنتو اهحلصت ىأ 100اهبرَ ةَمْعن نم هْيَلَع كل
 «ةيذغتلاو حالصإلا ىه ةيبرتلا نإف ««ىّبر» عم ىقالتي ىنعملا اذهو «ىلاعتو هناحبس

 ءابر ُهبري هدلو نالُق ْبَر» : يرهوجلل حاحصلا ىف ءاج دقلو «ءامنإلا ىلع لمعلاو

 . (ىبرملا بوبرملاو هاير : ىنعمب ةيبرتو

 ىنعمب ةيبرتلا نم وأ «هامن ىنعمب ههَّبَر نم برلا نإ لوقت نأ حصي كلذ ىلعو

 مهيمتمو مهيذغم ىنعمب نيملاعلا بر هللا نأ نيلاحلا ىف ىنعملاو «ءامثإلاو حالصإلا

 مهيلع مئاقلا هنأل مهيبرم وهو «مهرومأل ربدملو ءمهل حلصملاو ءمهيلع مئاقلاو

 لعفت ام راتختو ءرشلاو ريخلا كردت ةكردم لوقع نم مهيف قلخ امب مهل بذهملاو

 .باقعلا اهلانيف رش نم بسكت امو «باوثلا هب لانتف ريخ نم مدقت ام ىلع بساحتو

 بر وهف «نجلاو سنإلاو ةكئالملا نم ءالقعلا اهب ديري ««نيملاعلا # ةملكو

 «مّلاعل عمج نومّلاعلاو «مهرومأ ربدو «مهحلصأو مهابر ىذلا وه « اعيمج ءالؤه

 «لقاعلا ركذملا عمجب ب (نومّلاع» تءاج اذإ نكلو «ىلاعت هللا ريغ دوجوم لك وهو

 ىضر سابع نبا لوقب لوقلا كلذ ديأ دقو «ىلاعت هللا قلخ نمم ءالقعلا اهب ديرأ
 اريذن َنيمَلاَعْل َنوُكَيل © :ىلاعت هلوق هليلدو ««سنإلاو نجلا نومّلاعلا» :امهنع هللا

 امنإو «ءنوضرألا الو لابجلا رذنت ال ؛سنإلاو نجلا الإ رذني الف [ناقرفلا] 400

 ظفل نإ انلق دقو «ةكئالملاك روصتي ال وأ «مهنم رشلا روصتي نيذلا ءالقعلا رذني

 مهمعي نيملاعلا

 نيرثكملا دنسم يقاب :دمحأو «(70571) هللا ىف بحلا لضف باب ةلصلاو ربلا باتك :ملسم هجرخأ )١(

(284100). 



 ةكافلاة رويس ريبسفت اه

 “2 اللات امال اماطططلط خطاط لالالا الالة نطالل نط ةالالاا انااا كاك تلأ لالالالا اللا ا الالمان لل اا ناتالااالللن اتا تك اللا
 قا رح

 نإ :ءاملعلا هلاق ام لوقنو «دارفإلا برقألاو ءانه عمج اذامل :لئاس لأسيو

 اوباجأ ؟عمجلا ركذ مل لاؤسلا ىقبي نكلو «عمجلا نم معأ (مّلاع وهو) انه درفملا

 ءاهلك ملاوعلا مهيف ماع لكشب نيلقاعلا وأ «لقاع لك نأ ىلإ ةراشإ كلذ ىف نآب

 حراوجو ناسلو «ربدي لقع نم «قلخلا ةعورو ريوصتلا لامجو نيوكتلا ةقد مهيفف

 عنصلا ماكحإ ىف ىرخألا ملاوعلا لك ءالقعلا ملاع ىف ىلاعت هللا عمجف «كرحتت

 :نيوكتلاو قلخلا لئالجو «سفنلاب ملعلا ميدقت ىف ىلاعت لاق امك نيوكتلا عيدبو
 4 نودعوت امو مكقزر ءامسلا يفو نق نورصبت الفأ مكسفنأ يفو

 .نيوكتلاو قلخلل ةروص لمكأ ناسنإلا ىفف [تايراذلا]

 ج رهيب
 ماقم ىف اركذ هئامسأ نم نامسا وأ «ىلاعت هللا فاصوأ نم نافصو ناذه

 ىف مالكلا ىف نيفصولا نيذه انركذ دقو ءهدحو دمحلا ىلاعت هللا قاقحتسال ةيببسلا

 ْبَر# :ىلاعت هلوق دعب قسنلا نم امهماقم انه ركذن نكلو «هديعن الف «ةلمسبلا
 نوكلا اهب حلصي ىتلا ةمحرلا ىلع نالدي «ميحرلاو نمحرلا» نإ لوقنف «نيملاعلا
 مهب اًميحر مهحلصيو نيملعلا بري هناحبس وهف «هتردقو هتمكحب هرمأ ربديو
 .نمحرلا ىلعألا همسال ةلماشلا هتمحرب هلك دوجولاو نوكلا حلصيو

 يح بمرلا موب كَم

 ىلع مكاحلا ةعيرشلا موي ليقو ؛ةعاطلا موي ليقو «ءازجلا موي وه نيدلا موي
 نإف «ةصاخلا اهتالولدم ىف ظافلألا هذه فالتخا نم نكي امهمو «ةلطاب ةديقع لك

 ءىسملاو «هناسحإب نسحملا هيف ىزاجي ىذلا مويلا وه مويلا كلذ نأ ىلإ هجتت ةياهنلا



 لل ل

 باقع نم قحتست ام َنلعُي ءارضحم تلمع ام سفن لك هيف دجت ىذلا وهو «هتءاسإب

 .باوث وأ

 ىف فلتخت الو ءاهلاكشأ ىف فلتخت تاءارق هيف 4ٍنيّدلا موي كلام# و

 كلم :ئرقو «نيدلا موي كيلم :ئرقو «نيدلا موي كلام : اذكه ئرقف اهنومضم

 موي اًنكلام :ئرقو «نيدلا موي كلم :هنع هللا ىضر ةفينح وبأ أرقو «نيدلا موي

 فلتخت تناك نإو «دحاو ىنعم ىلإ ىهتنت اهلك تاءارقلاو ."كلام :ئرقو «نيدلا

 ديب «رتاوتملا خسنلا ىف فلاخت الو ءاعيمج اهلمشي ىنامثعلا صنلاو ءاهبيراعأ ىف

 هلك دوجولل برلا هنأ ىأ «ةيلعلا تاذلا نم الاح نوكت «اًكلام» بصنلا ةءارق نأ

 مويل كلذ دعب نم اًنكلام هنوك لاح ءاهيفخو اهيلج ؛معنلا لئالجب هيلع معنملاو

 موي'و ءرشف ارش نإو «ريخف اريخ نإ «تبسك ام سفن لك ىزجي ىذلا «ءازجلا

 موي نوكي نيونتلا عم عفرلا ةءارق ىف كلذكو «هيلإ فاضم ريغ افرظ نوكت «نيدلا

 .ناطلسلا لامكو كلملل افرظ نيدلا

 سوفنلاف «مويلا كلذ ىف ىلاعت هلل كولمت ءيش لك نأ ديفت «كلام» ةءارقو

 اهرمأ نم كلمت ال هلل ديعبلاو بيرقلا اهلبقتسمو ءهلل كلم اهتياهن ىفو اهلآم ىف

 4 <20 هلل ذصوي رمألاو ايش ٍسْفَنَل سفن كلمت ال َمْويط :ىلاعت لاق امك لب ءائيش

 «ناطلسلاف ؛مويلا اذه ىف ءىش لك كلمي ىلاعتو هناحبس ناك اذإو [راطفنالا]

 مكحلا هنإ «ءهاوسل ةدارإ الو ءدارأ اذإ ةرفغملاو ءءازجلا كلمي يذلا هدحو «هل ريبدتلاو

 . ريبخلا فيطللا لدعلا

 «نيردصملا نيب قرفلاك «كلام» ةءارق نيبو امهنيب قرفلا ؛(كلم»و ««كلم»و

 ناطلسلا كّلاو «هيلإ اهدرم نوكي ءايشألا ىلع ءاليتسا كلملاف « كْلّْتاو ؛كأملا



 ةّحافلا ةروسريسفت 0#
 نوال

 ةدارإ الو «ةأوس مكاح الو هأن الو رمآ هعم نوكي الأو «ديري ام ذيفنتو ىهنلاو رمألاب

 .همكح قوف مكح الو «هتدارإ قوف

 كلم نم نآيل ؛ كّلملا ىتعم ءاضتقالاب هنمضتي كلما ىنعم نأ ظحالاو

 كّلْلاو ءناطلسلاو َكْلُا ىضتقي كلملاف ء«هيلع ةرطيسلاو «هيف ناطلسلا كلم ائيش

 كلم لاقي الو «كلملا كلام ناحبس لاقي كلذلو ؛ناطلسلاو كلملا ىضتتقي ال

 . كلملا

 دق لب ءاضعب هضعب فلاخي ال نآرقلا نأو «نآرق ةرتاوتم ةءارق لك نأ انيأرو

 ممتت امهيتلك نأل «ةءارقو ةءارق نيب حجارن نأ انل سيلو ءاضعب هضعب متي

 . ىرخألا

 هتنمضت الل ةحّضوم (نيدلا موي كلَم) ةءارق نأ نيتءارقلا ىف لوقلا ةصالخو

 برضي ال نآرقلا نأل ؛نارتاوتم ناتءارق ضراعتت نأ روصتن الو «(نيدلا موي كلام)

 وه هنأ ىلع نيدلا موي ىلإ فاضم «كلُم» وأ «كلام» بارعإلا ىفو .اضعب هضعب

 «ةرفغم وأ باقع وأ باوث :ءازج نم مويلا كلذ ثادحأل كلاما فرصتملا رطيسملا

 .هدحو هناطلس تحتو هكلم ىف هيف ام نأو «ةلاحم ال عقاو هنأو

 .ةدحاو ىلاعت هلل ةبسنلاب اهلك لبقتسملاو رضاحلاو ىضاملا نامزألا نإو «ئجي

 نإو «ءىش لكل ةياعرلاو «ليمكتلاو بيذهتلاو ةيبرتلاو ءامنإلاب هدهعتو «هيف نمو

 مث «هدعب نم دحأ نهكسمأ ام اتلاز نئلو ءالوزت نأ ضرأألاو تاومسلا كسمي هللا

 ءامس نم هلك دوجولا معت ىتلا ةلجآلاو ةلجاعلاو «ةنطابلاو ةرهاظلا هتمحر



 ةّهافلا ةروسريسفت "0#
 ملل اا للملا

 لوبق نم نيفلكملا نيلقاعلا هدابعب ةصاخلا هتمحرو «موجنو سومشو «نيضرأو

 .باوثو «نارفغو «ةبوتلل

 نم تافصلاو ءامسألا هذه لك ء«ءازجلا مويل هدحو اًنكلام كلذ دعب هنوك مث

 كلذو «لاوحألا لك ىفو «هبورض لكب لماكلا دمحلل اًمحتسم هلعجت نأ اهنأش

 .ءازجلا مويل هدحو هكالتماو «ةلماكلا هتمحرو «ةلماشلا هتيبوبرب

 اضيأ ىه «دمحلا قاقحتساب هدارفنال ببس اهنأ امك تافصلا وأ ءامسألا نإو

 دعب نم ميكحلا مالكلا تفتلا دقو «ةيادهلا بلطو «ةناعتسالاو ةدابعلاب هدارفنال ببس

 ام ركذ ىلإ هئامسأ ليلج نايبو «هدحو ىلاعت هلل دمحلا قاقحتساب رابخإلا نم كلذ

 بلط ىف هيلإ ةعارضلاو .هريغ نود هب ةناعتسالاو ةدابعلاب هدارفإ نم نمؤملل ىغبني

 : هناحبس لاق اذل ؛؟ةيادهلا

 لآ

5-2 

 تاذلا ءامسأو ةيبوبرلا ماقم ركذب ةبيغلا جهن ىلع ريسي ىماسلا مالكلا ناك

 ىلإ دوجولا لكلو لاوحألا لك ىف ةمحرلا لومش نم اهفاصوأ ىه ىتلا ةيلعلا

 .هدابع نم نيفلكملاب اهصيصخت

 باب ىلإ باب نم لاقتنالا نأل ؛باطخلا ىلإ ةبيغلا نم لوقلا لقتنا كلذ دعبو

 نم لوقلا ىف لاقتنالاف ءهدوجولا ىف نم غلبأب قيلت ةعور مالكلل ىطعي نايبلا ىف

 عاتمتسالاو «ةوالتلاب عاتمتسالا ىلع لابقإلا سفنلا ىف ددجي باطخ ىلإ ةبيغ

 تايآ ىف ركفتلاو ربدتلا هنع دلوتي ىذلا لابقإلاو «باتكلا ىف امب رابتعالاو ,عامسلاب

 .ىلاعت هللا



 ةكافلا ةروس ريسفت اذهإ/)

 22ظ2ظ*#ة012 11 1 1 1 1 1 1 ا ئللملللا

 هللا رمأ ىف ركفتلا دبعلا ىلع بجوت ىلاعت هللا تاذل ةقباسلا فاصوأللا نإو

 هللا مهبطاخ «ةبجاولا دابعلا لاوحأ ركذ كلذ دعب نم ناكف «هناحبس هتدابعو ىلاعت

 «ةناعتسالاو ةدابعلاب هدارفإ وهو ءهولعفي نأ مهب قيلي امب هويطاخف «هلامكب ىلاعت

 . ميقتسملا طارصلا ىلإ ةيادهلا هنم اوبلطي نأو

 ءاهلاضفإو ءاهلالج نورضحتسيو «ةيلعلا تاذلا تافص نوربدتي ذإ دابعلا نإو

 ؛ىلاعت هلل ةيحورلا ةدهاشملا ةبترم ىلإ مهكرادم ىف نولصي اهناطلسو اهماعنإ
 َكاَيإو ُدبعَت َكاّيِإ» :نيلئاق هوبطاخيل ىلاعت هللا توكلم كاردإ ىلإ نوعفتريو

 امدعب ىلاتلا قح نإ» :هريسفت ىف دوعسلا وبأ ةمالعلا ماقملا اذه ىف لاق دقلو

 امع هتاذ زايتماب ةيدوبعلا بجوتسملا سدقألا هتاذب ىلاعت ههرفت نم فلس اميف لمأت

 نع هناحبس هل ةزيمملا ةيبوبرلا ماكحأو تافصلا لئالجب هدادبتساو ءةيلكلاب هاوس
 ةبتر نم ىقرتي نأ ءهنم ءاقبو ءادتبا دوجولاو تاذلا ىف هيلإ لكلا راقتفاو «نيملاعلا

 هسفن ظحاليو ءدوهشلا ملاع ىلإ بيغلا ملاع نم لقتنيو «نايعلا ةقبط ىلإ ناهربلا
 وعدي وهو «هيدي نيب لثام ؛هالوم ىدل فقاو هنأك سنألا رضاحم ىف ارضاح

 هتاذ نوكش هذه نم اي : الئاق ةاجانملا باب ةعارضلاب عرقيو «تابخإلاو عوضحخلاب

 نع لزعمب ناك ام انئاك كاوس ام لك نإف «ةناعتسالاو ةدابعلاب كصخن هتافصو
 1 . 27(ناعتسي وأ دبعي نأ قاقحتسا نع الضف دوجولا

 تناك هلجأ نم ىذلا وه ىلاعت هللا ةبطاخمو «ةدهاشملا ماقم ىلإ عافترالا نإو
 فوقو ةالصلا نآل ؛ةالصلا تاعكر نم ةعكر لك ىف ةوالتلا ةبجاو - ةحتافلا ىأ -

 .ةيحور ةدهاشمو «ةيلعلا هترضح ىلإ هاجتاو «نايدلا يدي نيب

 )١( 86ص لج :دوعسلا ىبأ ريسفت ١ .



 ةكافلا ةروس ريسفت ا

 للا

 املف «كدبعن» ىداعلا قايسلا ىضتقمب هلصأ لصفنم ريمض هايإ» «دّبعَن كاّيإ»

 ةلالدلل «ءاهلا» نأ امك «باطخلا ىلع ةلالدلل فرح «فاكلا»و «لصفنا ريمضلا مدق

 ىلع ةلالد «انايإ»و «ملكتملا ىلع ةلالد «ءايلا»و ««هايإ) :هلوق ىف ةبيغلا ىلع

 فالتخا وهو ءهريمضلا نم ءازجأ اهتاوخأو «فاكلا» نإ ليقو .اذكهو «نيملكتملا

 هلل للذتلاو ءعوضخلا عاونأ لمكأ ةدابعلاو .اذه انماقم يف هيف ىودج ال ىبارعإ

 نإو «هاوس دبعي الف «قحب دوبعملا هلحو وهف «ىلاعت هللا ريغل نوكت الو «ىلاعت

 ماقم ركذتو هلل عوضخو عوشخ نم اهقحب مايقلا عم اهيلع رارمتسالاو ةدابعلا ماود

 - هنأب ساسحإلا عم «ىلاعت هللا ىري هنأك ةيلعلا هتاذل روضحو «ىلعألا ىلعلا هللا

 .هآري - هناحبس

 لك ىف سحيف «ةيدوبعلا قدص هسفن ىف دّلوت وحنلا اذه ىلع ةدابعلا ماود نإ

 :هللا رمآل ابيجتسم ءاينابر نوكيو «هلل الإ هبحي ال ءيشلا بحيو «هلل هنأب هلاوحأ

 . [نارمع لآ] 4 750+... . َنيئئاَبر اونوُك ١

 نم ةيلعلا تاذلا ىفام ارضحتسم «ىلاعت هللا نم نوعلا ُبلط ةناعتسالاو

 نيدلا موي ىف ناطلس ال ذإ ؛ءازجلا موي قلطملا ناطلسلاو «ةمحرلاو «ةيبوبرلا تافص

 هللا قح ةدابعلا نأل ؛«نيعتست َكاّيإَوظ لبق «ُدّبعَت كاّيِإ# ءاج دقو ءهاوس دحأل

 هبلط وأ دبعلا قح ةناعتسالاو «هلثم عوضخ ال ىذلا عوضخلاب هيلإ مدقتلاو «ىلاعت

 ةناعتسالا نأ ظحالن نأ بجي نكلو «ميدقتلاب ىلوأو قثوأ قح وه امف «هل نوعلا

 ءاضيأ ةدابع وه هناحبس هنم نوعلا بلطب هناحبس هدارفإو «ىلاعت هللا ىلإ ةعارضلاو

 ىتح «هتاذ دح ىف ةدابع وه ىلاعت هلل صلخملا ءاعدلا نأل ؛هللا نم بلط وه امك

 اعرضت كسفن يف كبر ركذاو»» :ىلاعت لاق امكو :210ةداَبعلا عم ُءاَحلا» : ىو

 .هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع (””الا/١) تاوعدلا باتك :هلئس ىف يذمرتلا هجرحخأ )١(



 ةكافلا ةروس ريسفت ا:

 © 210111111111000 ياللا
 ت1

 [ فارعألا ] 4 جو نيلفاعْلا نم نكت الو لاصآلاو َودَعْلاِب لوقلا نم ٍرهِجْلا نوُدَو ةفيخو
 نيعتسي هنأ ىلع لاد رومألا نم هيلع ناعتسملا ركذب قّلعتم ريغ نم ةناعتسالا قالطإو
 ةمظع راوجب هلاح راغصتسا نم عون ىه ةناعتسالاو .هتايح رومأ لك ىف ىلاعت هللا
 ةايحلا رورغ هبكري الو ءامئاد هيلإ جاتحم هنأو «ىلاعت هيلإ هراقتفاو «ىلاعت هللا
 مالا اهّيَأ يف : ىلاعت هلوقل مهفو ةباجتسا وهو ءرورغلا هسفنب رقي نأ يف لالضلاو
 . [رطاف 1 4 22+ ديمحلا يِعْلا وه هّللاو هللا ىلإ ءارقفلا متنأ

 تابجاولا ءادأ ىلع ىلاعت هللاب ةناعتسالا «ةناعتسالا باوبأ ىلعأ نم نإو
 لصيل ةدابعلا بجاو ءادأ ىلع ىلاعت هللاب نيعتسي وهف «ىلاعت هللا ضورفب مايقلاو

 .اينابر نوكيو «ةيدوبعلا ةجرد ىلإ

 ءالوأ هركذب ىلاعت هللا ميظعتل 4 نيعتسُد » و «دبعت # ىلع 4كايإ» ميدقتو
 وه ىلاعتو هناحبس هنأ ىلع ةلالدللو ؛ناعتسملاو دوبعملاب مامتهالل ميدقتلا نألو

 هل عوضخلاو ديحوتلا لامك كلذ ىفو «هريغب ناعتسي ال هنأو «هدحو ةدابعلاب صتخملا

 هلوق ىف لاق هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىور دقلو ؛ىلاعتو هناحبس هدحو
 . كريغ دبعن الو كدبعن هانعم : 4 نيعمست كاّيِإَو دبعت كاي ظ : ىلاعت

 [ةرقبلا] 4 < نوبهراف يايِإَو :ىلاعت هلوق ىف امك كايإ ميدقتف

 «دُبْعَت » ىف «كاّيإظ راركتو [ةرقبلا] 4202 ِنرَقّئاَف ياَّيإو» :هناحبس هلوقو
 دابعلا نم بلط اذه نأو «هللا قح كلذ نأو ءامهنيب نيابتلا نايبل 24 نيعتسن و

 .دمصلا درفلا دحألا دحاولا هللاب كلذ صيصخت ىلع صنلا راركتلو

 :ىلاعت لاق كلذلو ؛ةيادهلا بلط ةناعتسالا لوأو



لليل
 

 ىلاعت هللاب ةناعتسالا بلط «ةدابعلاب هصاصتخاب مهبرل دابعلا ءاعد ركذ نأ دعب

 هللا ىلإ ةهجستم ةناعتسالا تركذو «مومذم ريغ دومحم هيف بوغرم ءىش لك ىف

 ىلإ هجوتلل ءابلا تكرتو «هب ناعتسا لاقيف ءاهب ىدعتت ىه ذإ «ءابلا ريغ نم ىلاعت

 هللا ىلإ هجوتلاو «ءابلا فرحب اًيظفل اًطسوت ناك ولو ءطسوت ريغ نم ىلاعت هللا

 نوكي نأ الإ سح الو ةيؤر ريغ نم سفنلا فارشإب ةيلعلا تاذلا هجاوي ثيحب هدحو

 .ايحور

 تابغرلاب قلعتت رومأل نوكت ال ىتلا ىهو «ةناعتسالا بتارم ىلعأ ركذ دقو

 هناحبس لاقف ءاهتيادهو سفنلاب قلعتي ام اهالعأ لب «لالح ىف تناك ولو ةيويندلا

 ميلعت ميكحلا هلوقبو ىلاعت هللا باتك ىف كلذ ءيجمو «اندها# :نيقتملا ناسل ىلع

 نم ةيادهلا بلطب الوأ نوكت ىلاعت هللاب اهتناعتسا نوكت نأ ةنمؤملا سفنلل ةيبرتو

 نم ءاعد وه «ميقتسمْلا طارصلا اًندها# :نيقتملا هدابع ةنسلأ ىلع ىلاعت هلوقو ءهللا

 ميلعتلاو داشرإلاب ىلعألا ىلعلا هللا نم الجت كلذو «هناحبس هرمأب مهبرل دابعلا

 سيل» :ِةِللَي هللا لوسر نع انيور امك ةدابع هتاذ ءاعدلاو «اندها# :ىلاعت هلوقف

 . '1)(ءاعدلا نم ىلاعت هللا ىلع مركأ ءىش

 . . ضعب قوف اهضعب ولعي بتارم تاذ ةيادهلاو «ةيادهلا بلطب مهؤاعد

 .هوحن نوليمي قحلاب مهبولقو مهسوفن ىلاعتو هناحبس ألمي نأ :ىلوأآلا ةبترملا

 دجن ىلإ اهتياده نوكت نأو «ىوقتلا مهيلع تبتك نمم اونوكي نأو «هيلإ نوهجتيو
 : هناحبس لاقو [دلبلا] 4 72 نيدجُلا هانيدهو ل :قحلا هلوقو .لاق دقو «ريخلا

 اونوكيل كلذو ء[سمشلا] 4 يي اها اَهَروجف اهم اها امو تو )
 .هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نم

- 
 ءاعدلا باتك :هجام نباو «(”ا) ءاعدلا لضف ىف ءاج ام : باب - تاوعدلا باتك :يذمرتلا هجرخأ

)١( 

. 
 هنع هللا ىضر ةريره يبأ نع (80720) نيرثكملا دنسم ىقاب باتك :دمحأو ل( م) ءاعدلا لضف : باب



 ةّحافلا ةروسريسفت ا
 لااا

 هتانيب ىف رظنلاو هلوقب حتفنتو قحلا ىلإ مهبولق ىغصت نأ دعب : ةيناثلا ةبترملاو

 ام لوبقل مهلوقعو مهسوفن حتفنت وأ «ةنيب نع هوعبتيل قحلا ىلع لئالدلا ةماقإ ىهو

 «جاربأ تاذ ءامس نم هتانيب لب «هتارامأ ىهو قحلا ةلدأو نوكلا تايآ هيلع لدت

 ىف اوربدتي نأو «نيرظانلل ةجهب تاذ ءرامثو عورزو «داتوألاك لابج تاذ ضرأو

 الَقَأإ» :ىلاعت لاق امك رابتعالاو كاردإلا ةرظن اورظنيف هقلخو ىلاعت هللا توكلم

 فيك لاّبجلا ىَلإَو 4020+ تعفر فيك ءامّسلا ىَلإو 0+ تَقلُخ فيك لبإلا ىلإ نورظني
 مِهِياع تسأ 420) ركذم تنأ امن ركذف 5 6201+ تحطس فيك ضرألا ىَلِإَو (12)تبصن

 مهبايإ انيلإ نإ 5:79 ربكألا باَذعْلا هللا هبذعيف <[ رفكو ىّلوت نم لإ 4 9 رطيسب

 .[ةيشافلا 4 432 مهباسج انع نمل 422

 ربعلا عضاوم ىلإ هناحبس مهيدهي نأ ىهو :ةيادهلا نم ةيناثلا ةبترملا ىه

 هتايآ ىفو ءامهنيب امو ضرألاو ءامسلا قلخ ىف ىربكلا هتايآ ىف لالدتسالاو

 .ءيش لك قلاخ وهف «لج امو اهنم قد ام «ةينوكلا
 لإ ةّمَأ نَم نإو إ» «نيرذنمو نيرشبم ةاده لسرلا لاسرإ ىهف : ةثلاثلا ةبترملا امأ

 «هتلاسر غيلبتو «داشرإلاو ةيادهلل لسرلا لاسرإ نإو [رطاف] 4 2502 ريذن اهيف الَخ

 ةرامفلا ىلع قلخخا قلختي نأ دعي وهف ؛لسرلا دعب ةجح هللا ىلع نوكي اليك وه ان
 مث «دوجولا ئشنم ىلع ةلدأ نم هيف امو «دوجولاب ملعلل دادعتسالاو «ةميقتسملا

 ىلإ وعدي نيبم لوسر هب ءيجي ىذلا ةوبنلا ملع وهو ىبسك ملعب ىرطفلا ملعلا ديؤي

 . ميقتسم طارص ىلإ ىدهيو هنذإب ىدهلا

 ام وهو ءهقلخل ىلاعت هللا ميلعتو فشكلاو ىحولا ةبترم :ةعبارلا ةبترملاو

 لاسرإ وأ «ىحولاب ىلاعت هللا ةيادهف «هيلإ ةادهلاو قحلا ةاعد ماركلا لسرلل نوكي

 ناك امو 9 :ىلاعت لاق امك .هقلخ نم ءيش ءارو نم ىلاعت هللا هملكي نأ وأ لوسر

 . [ىروشلا] 4 م27 ... ًالوسر لسري وأ باجح ءارو نم وأ ايحو لإ هللا هملكي نأ رشبل



 ةكافلا ة رويس ريبسفت ل

00 

 مث «هبلطو قحلا ىلإ لقعلاو سفنلا ةياده نم ئدتبت ىلاعت هللا ةياده اذكهو

 لسرلاب ىلاعت هللا ةياده مث ءهدوجولا بجاو ىلع ةلادلا تانيبلا تايآلل كاردإلا

 نيفطصملا هلسرل نوكي امب ىلاعت هللا ةياده مث ءاريذن نيملاعلل اونوكيل مهلسري

 .رايخألا

 ىلِإ اودهو )» :ىلاعت هلوقك ماللابو ىلإب ىدعتت ىَدَه نإ «طارصلا اندها»

 كّنإو ل :ىلاعت هلوقكو [جحلا] « 272 ديمحلا طارص لإ اودهو لوقلا نم بطلا

 نيقّسملل ىدهإ» :ىلاعت هلوقو . [ىروشلا] '4 <27 ٍميِقَتسُم طارص ىلإ يِدْهت
 0*4 0 موُقَأ يه يتّلل يدهي نآرقلا اذه نإ :ىلاعت هلوقو [ةرقبلا] 400

 . [ءارسإلا]

 الو «ماللا» ب «ميقتسملا طارصلا اًندها# :ىلاعت هلوق ّلعتي مل نه نكلو

 ريخ رايتخاب ةيادهلا ىنعم تنمضت اهنأ كلذو «ةينايب ةمكح كلذلو ««ىلإ) ب

 كتياده ىف انل ًراتخم اندها ىنعملا نوكيو «رايتخالا ىنعم ةيادهلا تنمضتف «ةبقاع

 ئسوم راتخاو :لاق امك رج ةادأ ريغ نم اهسفنب ىدعتت «راتخا»و .ميقتسملا طارصلا

 [ فارعألا ] 4 الجر َنيعْبس هَمَوَق

 كلذيو «نيسلاب «طارسلا» هنإ اولاقو «ةداجلا وأ ددجلا قيرطلا هانعم طارصلاو

 ىنعمب طارتسالا طارسلا ىف لصألا نإ :اولاقو «ةرتاوتملا تاءارقلا ضعب ىف تئرق

 ءاهكلاس نيبي ال ءةعستم ةداج هنأو ءهعاستال هكلسي نم علتبي قيرطلا نأك «عالتبالا

 لصوم برقأ وهف «نيتطقن نيب طخ برقأ ميقتسملا نأل ميقتسملا هنأب فصو دقو

 .ةوجرملا ةياغلل

 ام ىلإ لصوي عستم قيرط برقأ نيملاعلا براي انل رتما :اذه ىلع ىنعملاو

 رمأ ىذلا هللا قيرط وه ميقتسملا طارصلاو ءانؤاجرو انعمطمو ء«انتياغ وهو «كيضري



 0 ةّحافلا ةروسريسفت 8#
 01100 لااا للملا

 ذيج
 يت

 َقّرَفَتَف لبسلا اوُعبتت الو هوُعِبَتاَف اميقتسم يطارص اذه نو إف :ىلاعت لاق دقف «هعابتاب
 اذه ىلإ ىلاعت هللا مهيدهي نأ نوبلطي مهف [ماعنألا] 4 20+ ... هليبس نع مكب

 .نيحلاصلا كدابع نم مهيلع تمعنأ نيذلا طارص وهو ميقتسملا قيرطلا

 8 . يب جم سم سس ا كال د ءربت ع
 يح نبل اَضل أ الو مِهْبلَع ب , اريغ هَ َتمَعْنَأ نزلا طاضص

 ال دّبعم وهو ءهيف جاجوعا ال ىذلا ىوتسملا ىأ «ميقتسملا طارصلل نايب اذه

 تمعنأ نيذلا طارص) بارعإف «هرثعدت ةراجحب الو اهرثعي ةرثعب هيف رئاسلا فقي

 صنلا ىنعمف 4اَندْهال هلماع اهيف لمعي «4ميقتسملا طارصلا» نم لدب (مهيلع

 .مهيلع تمعنأ نيذلا قيرط اندها ميركلا

 ةعفنملا اهنأب رسفت انه اهنكلو ء«هبيطتسي وأ ناسنإلا هذلتسي ام ةمعنلا لصأو

 مأ ةيويند تناكأ ءاوسو «ةلجأ مأ ةلجاع تناكأ ءاوس «بلقلا اهبيطتسيو «مودت ىتلا

 هدابع ىلع ىلاعت هللا معن نإو «ةيحور تناك مأ ةيدام تناكأ ءاوسو «ةيورخأ تناك

 ال هللا تمعن اودعَت نإو ١ :ىلاعت لاق امك ٠ ءرصحلا اهب طيحي الو ّدعلا اهيصحي ال

 ىمسجلا نيوكتلاو ميوقلا ىناسنإلا قلخلا ةمعن كانهف [ميهاربإ] # 1+ ٠٠ اهوصحت

 اه اي» :ىلاعت هللا لاق امك «نينمؤملا ريغ دنع رورغلا انايحأ دجوي ىذلا ميلسلا

 ام ةروص يأ يف 2+ كلدعف كاوسف كقلخ يذلا <> ميِرَكْلا كبرب كرغ ام ناسنإلا

 . [راطفنالا] 4 4222 كبكر ءاش

 ةرهاب ةفرخزو «هسبلي نسح سابل نم ةايحلا فراخز نم هنّدكمي نأ معنلا نمو

 هذهف .هعمج ىلع اهب لبقيو «هسفن اهب بيطي ةحئار بيطو ؛هنكسم اهب فرخزي

 رخافو «رورغلا هرغ نإو «ةمعن اهنإف ءهل ركشو معنلاب نمآ نإف «ةنطابو ةرهاظ معن
 .ةمقنلا هللا دنع اهنإف سانلا ىلع لاطتساو ءاهب



 ةخافلا ةروس ريسفت ل

 للا اا0الللللللللللللااا04040ا للا

 هللا ىلإ هاجتالاو «بلقلا صالخإو سفنلا قارشإب سحي نأ معنلا نمو
 نمو «معنأ امب ىدتهي لب «لضي الو «كرادملا رين ءركفلا ميقتسم نوكي نأو «ىلاعت

 هلل الإ هلمعي ال ءلمعلا لمعي نأو «هيف قدصلاو لوقلا ىف صالخإلا ةمعن معنلا

 نمؤي ال» :ُةيلَك ىبنلا لوق هيلع قدصي ىتح ءهلمعو هرهجو هرس ىف هللا بقاري نأو
 . 1)(هلل الإ هبحي ال ءيشلا بحي ىثح مكدحأ

 امك «مهيلع معنأ نيذلا طارص ىلإ هللا هاده نمم نوكي كلذك نمؤملا ناك اذإ

 نيبتلا نم مهيلع هللا معْنَأ نيذْلا عم كَلوُأَف لوسرلاو هللا عطي نمو :ىلاعت لاق

 . [ ءاسنلا ] 4 37 اقيفر كّلوُأ نسحو نيحلاّصلاو ءادهشلاو َنيقيدّصلاَو

 مهيلع لزني نيذلا مه مهيلع بوضغملا 4نيلاّصلا الو مِهلَع بوصَُمْلا ريل
 بهجت ةبوتلاو ءاوبوتيف هتمحرب هللا مهدمغتي نأ الإ هباذع هبضغ ءاروو ؛هللا بضغ

 لامعألا امإو «مهنم نوعلخني لب «مهيلع بوضغملا نم نونوكي ال كلذبو ءاهلبق ام

 امع اوهتني الأو ءاوبوتي الأ ىلإ اوهتنا نم مه مهيلع بوضغلملا امنإو ءاهميتاوخب
 .ىلاعت هللا بضغ بجوي

 ىتح مهداسف ءاقبو «مهرش ماودل ىلاعت هللا بضغ مهيلع قبطني نيذلاو

 ىف مه ام ريثكو «نيينثو اوناكأ ءاوس نورفاكلا - لاحلا هذه ىلع مهو «مهبر اوقلي

 ىراصنو - هللا مهنعل - دوهيلاك باتكلا اوتوأ نيذلا نم اوناك مأ ءرضاحلاو ىضاملا

 بير الو مهيلع بوضغملا مه ءالؤه «مهنم ءيرب وهو «حيسملا نودبعي نيذلا سلوب
 4 0 ... مُهْيلع هللا بضغغ)» ةمايقلا موي ىلإ مهب ىلاعت هللا بضغ لوزن ىف

 .[ ةلداجلا]

 لبق نم اوُلَض دق :ىلاعت هلوقل ىراصنلا مهنإ ءاملعلا ضعب لاق نولاضلاو

 بير الب مهيلع قبطنيل هنإو [ةدئاملا] 4 27 ليبّسلا ءاوس نع اوُلضَو اريثك اوُلْضَأَو

 .(50:551) هللا ىف بحلا : باب - بدألا باتك «هوحنب يراخبلا هجرخأ 220
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 للا لوللمل لالالا

 «ههابشأو. سلوب مهلضأ حيسملا ئدابم نع مهيّلخت دنع مهنأل ؛نيلاضلا فصو

 الالض اولضو «حيسملا هب ءاج امب اورفكو «مهدعب نم مهريغ اولضأ مث ءاولضف

 هومس اميف اومهوأو اومهوت امك «مهماهوأ ىف نوهيتي نولازي الو ءاورفكو «اديعب

 .اريثك لالضإلا اولواحو «اورتفاو اوبذكو 4 ءارذعلا ةيؤر

 «نيرمألا مهيف نإ :لوقن نأ حصيو «هيلع ىلاعت هللا بضغ نميف اولخدي نأ ىرن

 رمأ ىف تيأر امك مويلا ىلإ اريثك نولضيو «نولضي مهو مهيلع بوضغم مهف

 .ءارذعلا

 ال .مهداقتعا رمأ نم ةريح ىف نيذلا مه ةميركلا ةيآلا لدت امك نولاضلاو

 . ءالؤه الو ءالؤه عم اوسيلو ءاهيلع نورقتسيو اهيلإ نونئمطي ةديقع ىلإ نودتهي

 . ةيرطضملا لاخلا كلتو «فصولا كلذ مهيلع قبطني نيذلا نوقفانملا مهنإ ليق دقلو

 مهفصو لكَ ىبنلا نأل ؛هتاذ ىف ابيرق مهلاح ةيحان نم كلذ نوكي دقلو
 ىلإ ءَنْيَمَتَغ َنْيب ةرئاعلا ةاّشلا لّتَمَك قفاملا لم» :ِلي لاقف «ةريحلاو بارطضالاب لس سس

 وأ ناميإ ىلإ نئمطي الو ءرارق ىلع رقتسيال «رئاح لاض قفانملاف .277(ْبَهُذَت امه
 ىلإ ال كلذ نيب نيبذبَذم 8 :هلوقب ىلاعتو هناحبس هللا مهفصو امك نوقفانملاو «رفك

 . [ءاسنلا] < 29+ . .. ءالؤه ىلإ الو ءالؤه

 «مهيلع بوضغملا مهناوخإك رافك مهنآل ؛ىلاعت هللا بضغ عضوم اضيأ مهو:

 كلذكو «لطاب داقتعا مهل نوكرشملاف «داقتعا مهل سيل مهنأب اوصتخا مهنكلو

 . مهداقتعا ىف ةجح الو ناطلس مهل سيل الطاب اداقتعا نودقتعي دوهيلاو ىراصنلا

 باتك :ىئاسنلاو .(ه٠مه9) ةباحصلا نم نيرثكملا دلسم :دمحأو 562275 نيقفانملا تافص ىف ملسم هاور )١(

 ,(6 .ا"ال) هعئارشو ناميؤلا



 ةقافلا ةروسريسفت "0#
 اال لاالسسبلل ااا ا لللاالسلاااااالاالاااالالااااالا

 اهنأ ديب اهب الإ ةالصلا لمكت ال ثيحب ةالصلا ىف ةبولطم ةحتافلا ةءارقو

 ال» :َُك هلوقل روهمجلا دنع كلذكو ءاهب الإ ةالصلا حصت ال ىعفاشلا دنع ضرف

 ؛لبق نم انركذ امك «ةالصلا تيمس كلذلو ؛ (17«باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص

 نألو ؛ موزلملا مساب مزاللا ىمسي نأ لسرملا زاجملا نمو ءاهل ةمزالم ةالصلا نأل

 ةحتافلا هنع هللا ىضر ةفينح ىبأ دنعو .ةحتافلا ةءارق كرت هنأ فرع ام كك ىبنلا

 ليلدب امتح هبلط تبث ام ضرفلا نأل ؛ضرفلا نود ةيفنحلا دنع بجاولاو «ةبجاو
 ضرفلاو «ةهبش هيف ىنظ ليلدب ىمتحلا هبلط تبث ام بجاولاو .هيف ةهبش ال ىعطق

 َرَسْيَت ام اوءرْفاَف 8 :ىلاعت هلوقل نآرقلا نم رسيت ام ةءارق ةءارقلل ةبسنلاب ةالصلا ىف

 نآرقلا نم ردق ىأ أرقو ةحتافلا كرت ول كلذلو ؛[لمرملا] 4 5:0 ... نآرقلا نم

 هيف ىنظ ليلدب بوجولل تنيعت ةحتافلا نآل ؛ةلماك ريغ تناك نإو «هتالص حصت

 . داحآلا ثيدح وهو « ةهبش

 ليربج ىنملعو» :ِْلكَك ىبنلا لوقل ةحتافلا ةءارق بقع اهب قطنلا بجي (نيمآ)لو

 دقف ,20«باتكلا ىلع متخلاك هنإ) : لاقو .«ةحتافلا ةءارق نم ىغارف دنع نيمآ

 لئاو نع ىور 2”(نيملاعلا بر متاخ نيمآ) :لاق ههجو ىلاعت هللا مرك ايلع نأ ىور

 هللا لوسر نأ ثيدحلا ىفو «2؟7«نيمآ نيلاضلا الو» :لاق هيلي ىبنلا نأ رجح نبا

 :0©2(نيمآ اولوقف نيلاضلا الو مامإلا لاق اذإ» :لاق دي

 باب - ةالصلا باتك :ملسمو ءمومأملاو مامألل ةءارقلا بوجو :باب - ناذآلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 .ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو

 .هوحنب مامإلا ءارو نيمأتلا - ةالصلا :دواد يبأ ننس (1)

 هدايع ناسل ىلع نيملاعلا بر متاح نيمآ :ظفلب ةريره يبأ نع ؛ريبكلا يف يناربطلاو «يدع نبا هجرخأ ()

 دئسم لوأ :دمحأ دنع هوحنبو (977) ةالصلا :دواد وبأ هاور اذكو نيمأتلا يف ءاج ام - ةالصلا :يذمرتلا (5)

 )١7١9(. ةالصلا :يمرادلاو (16757) نييفوكلا

 .(0-59) :ةالصلا :هوحنب ملسمو :(07/85) نيمأتلاب مومأملا رهج :ناذألا : يراخبلا هجرخأ (5)



 ةكحافلا ة :روس ريسفت ا

 رلاططسمخطططخخخممخخخ مما طلخ المطل خخخ تلل للامم الالالااال لخطط ل طالما الالاالللااالالالاا ااا ا ةللتن انااا ن1 1كاانال ل11 اذ

 أرقي امدنع نيمومأملا نم نيمآ ركذب هّدِْلَك ىبنلا نع رابخألا تءاج اذكهو

 ابأ نأ ىورو ءاهقفلا روهمج لاق كلذبو ءاهب قطني درفتملاو ,«نيلاضلا الو» مامإلا

 مامإلا لوق دنع رهجي الو اهب تفخي هنأ هنع ىورو ءاهلوقب مزلي ملو مزتلي مل ةفينح
 اهنأ هيلع عمجملا نإف رابخأ نم اهل ةبسنلاب ىور ام نكي امهمو «نيلاضلا الو

 باتكلا ةحتاف هيلع تلمتشا ىذلا ءاعدلا ةباجإ بلطب ةدايز ىهف نآرقلا نم تسيل

 .بجتسا ىنعمب لعف مسا ىهف «ةيادهلا بلطو ةناعتسالاو ةعارضلا نم

 فحصملا ىتفد نيب تسيل اهنأل نآرقلا نم تسيل اهنأ ىلع عمجأ امنإو
 .نآرقلا نم الو نآرق اهنأ ركذي مل اهبلط عم ٌةْلَك ىبنلا نألو ءةلمسبلاك

 لزنت مل ةروسب كربخأ الأ» :بعك نب ىبأل لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ درو
 ةحتافلا اهنإ) :لاق هللا لوسراي ىلب :تلق :لاق ««اهلثم نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا ىف

 .7١2(هتيتوأ ىذلا ميظعلا نآرقلاو ىناثملا عبسلا اهنإو

 ةحتافلا ةروس ريسفت - هللا دمحب - مت

 )١( باتكلا ةحتاف لضف ىف ءاج ام :نآرقلا لئاضف :هننس يف يذمرتلا هجرخأ )941/8( .





 :ةروسلا ىدي نيب

 تلزن ةروس لوأ اهنإ ليقو «ددم ىف ةنيدملا ىف تلزن ةيندم ةرقبلا ةروس
 نم تلزن ةيآ رخآ ناك ةروسلا هذه ضعب نأ ءاملعلا ضعب ىعدا دقو «ةنيدملاب

 4 <27 .... هللا ىَلِإ هيف نوعجرت اموي اوُقَّتاو» :ىلاعت هلوق ىهو «ميركلا نآرقلا
 نوكت ةكم ىف اهلوزن رابتعاب اذه ىلع ىهو «ىنمب عادولا ةجح ىف تلزن [ةرقبلا]

 «لوزنلا ناكم وه سيل «ىندملاو ىكملا نيب ةقرفتلا لصيف نأ هارن ىذلا نإو

 وهف اهدعب ناك نإو ءىكم وهف ءاهلبق ناك نإف ءاهلبق وأ ةرجهلا دعب هنوك وه امإ
 نإ ذإ ىناكم ال ءىعوضوم ىناملاو ىكملا نيب قرافلا نإ ذإ ؛ةكمب لزن ولو ىندم
 ةديقعلا لصأ نايب :ةيكملا تايآلاو روسلا اهل ىدصتت ىتلا تاعوضوملا رثكأ

 ديكأتو «ةيئثولا نالطبل ةلدألا قوسو ءاهلوح نيكرشملا ةلداجمو «ةيمالسإلا
 ءهعم نمآ نمو لكَ ىبنلل مهتاداعمو «نيكرشملا لاوحأل ضرعتلاو «ةينادحولا
 نيبرقألا كتريشع رذنأو» :ىلاعت لاق امك «ةريشعلا راذنإو ةوعدلاب ةردابملا رابخأو
 رثكأ اذكهو . [ءارعشلا] « <:3+ نينمؤملا نم كلا نمل كحانج ضفخاو 137
 .ناثوألا ةدبع نم اهنوركني نم ةلداجمو «ةديقعلا تابثإل ضرعتي ىكملا نآرقلا

 باتكلا لهأ لاوحأو «ةيعرفلا ماكحألا نيبت اهنإف ءاهتايآو ةيندملا روسلا امأ
 نيوكتو ءاهنيوكتل مظنلا نسو «ةيمالسإلا ةلودلا ميظنتو ؛ ناميإلا لهأ عم
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 للا ولو

 مايق اهيفو «عمتجملا اذه ىف مرحي امو لحي امو «هيلع موقت يذلا لضافلا عمتجملا

 .ةمحرو هللا نم ناوضرو «ىلاعت هللا نم ىوقت 5 ىلع موقت ىتلا ةيمالسإلا ةرسألا

 عم ؛مهفاعضتسا و «نينمؤملا ءاذيإل تاراشإلا اهيف ةيكملا روسلا تناك اذإو

 يَمتو ضرألا يف اوفا نذل ىلع نيل نأ يرو » :ىلاعت هلوقك ةوقلا ءاجر

 . [صصقلا ] 4 <22 نيثراولا مهّلعجَنو ةّمئأ

 نذإلا اهيف ةيندملا روسلاف فاعضتسالا ىلإ ةراشإ اهيف ةيكملا روسلا تناك اذإ

 لاتقلا نم ةياغلا نايبو ءلدعلاو قحلا قيرط ىف هب ريسلاو «هميظنتو «لاتقلاب

 .نيدلا ىف ةنتفلا عنم ىهو «هتياهنو

 ءاهتركذ ىتلا ثداوحلا رهظأل ةرقبلا تيمسوا «نآرقلا روس لوطأ ةرقبلا ةروسو

 مهقالخأ ىلع لدت امو ءاهنع لاؤسلا ىف ذا ىتلا ليئارسإ ىنب ةرقب ىهو ءاهبرغأو

 املك اوناك دقف «نيبلا حضاولا رمألا ىف سيبلتلا ةدارإو «لوقلا ىف ةجاجللا نم

 . مهسفنأ ىلع اسيبلتو «مهيلع اديقعت رمألا داز مهتجاحل تداز

 :ةروسلا تاعوضوم

 وهف «تاعوضوملا نم ربكألا ردقلا اهيف ناك « لوط نم ةروسلا ىف ام رادقمبو

 تاعوضوم ةرثك وهف «ةغالبلا ءاملع هجمي امماالوط سيلو «تايآلا ةرثك ىف لوط

 .اهريسفت ىف ضونلا لبق اهتاعوضوم ىلإ ريشن ءالوأ نحن اهو «لمم لوطب سيلو

 «هب نونمؤي نيذلا فرشو «ميركلا باتكلا نأش ركذب ةميركلا ةروسلا تئدتبا

 . بيغلاب نونمؤي نيذلا مهنأو

 تايآلا مهيف ىدجت ال نيذلا نورفاكلا مهو ناميإلا لهأل لباقملا مسقلا ركذ مث

 .نولقعي ال مكب مص مهنأو «نونمؤي ال مهرذنت مل مأ مهترذنأأ مهيلع ءاوس رُّذلاو

 وهو «ءرفكلاو ناميإلا نيب نوددرتي نيذلا نيرئاحلا رمأ ىلاعتو هناحبس ركذ مث

 مهو «ضرألا ىف نوحلصملا مهنأ مهسفنأ نوبسحي نيذلا نوقفانملا مهو ءمهب طيحي

 .نودسفملا
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 نيبو «مهرمأ نيبتو مهلاح روصت ىتلا لاثمآألا ىلاعتو هناحبس هللا برضو

 ىلاعتو هناحبس ركذ مث «تاعامجلا ضرمو بولقلا ضرم قافنلا نأ ىلاعتو هناحبس

 هنأو ,مهلبق ناك نمو مه ىلاعتو هناحبس هقلخ مهنأو هتضبق ىف اعيمج سانلا نأ

 نيوكتلاو قلخلاو نيكمتلا كلذ نأو ءاشارف مهل اهلعجو ضرألا ىف مهل نّكم
 ةجحلا ماقم مهل نيب مث .ناثوألا اوذختي الأو ءهدحو ىلاعت هللا ةدابع مهيلع بجوي

 نم ةروسب اوتأي نأ مهادحتو ؛هتلاسر مهل تبنت كك ىبنلل ةزجعم تءاج ىتلا ةيوبنلا

 «مهلهأ نم دهاشب زجعلاو ىدحتلا مهيلع تبشيل مهل ءادهشب اوتأي نأو ءهلشم

 .ةراجحلاو سانلا اهدوقو ران اوقتي نأ ىلإ مهاعدو

 «ناسنإلا ىلإ ةضوعبلا نم نيوكتلاو قلخلا ىف ىلاعتو هناحبس ملكت دقو

 قلخلا ىف مكحلا نم ىيحتسي ال ىلاعت هللا نأ ىتح «ميظع ةضوعبلا قلخت نأ ركذو

 نم قحلا هنأ ملعيو «ربتعيو كردي نمؤملا نأو ءاهقوف امف ةضوعب ام الثم برضي نأ

 هللا رمأ ام نوضقنيو «مهلالض ديزيو «نولضيو نوككشتيف اورفك نيذلا امأو «هبر
 نجلاو ناسنإلا قلخ وهو «قلخلا تاجرد ىلعأ ىلاعتو هناحبس نيبو «قثوي نأ هب

 ملعل دادعتسالاو لقعلا هيف قلخ هنأ نيبو «ضرألا ىف ةفيلخ ناسنإلا لعجو

 نأ نجللاو ةكئالملا رمأو «ةكئالملا نعو نحلا نع هقلخ ةدايز هناحبس نيبو «تائئاكلا

 «نيط نم هتقلخو ران نم ىنتقلخ هنم ريخ انأ :لاقو لهجو سيلبإ ىبأف هل اودجسي

 ىبأل ىهلإلا رابتخالا ناك مث «نيطلا قلامخو رانلا قلاخ ىلاعت هللا ىلع ضرتعاو
 ناطيشلا امهل سوسوف «ةرجش نم لكألا نع هجوزو وه هاهنف «مدآ وهو «ناسنإلا
 امهنيبو «ضرأللا ىلإ الزنو هيف اناك ام ىلاعت هللا امهجرخأف ءاهنم الكأف «سيلبإ

 .رشلاو ريخلا نيب ةبلاغملاو «ةديدشلا ةوادعلا نم سيلبإ نيبو

 ونب هلعفي ناك امب اهل لثم حضوأ ركذو «ةمئادلا ةكرعملا ىلإ هناحبس راشأ دقلو

 تبثت ةريثك امعن اوتوأو «لسر نم مهيف هللا لسرأ امب ةوبنلا ملع اوتوأ دقل «ليئارسإ

 .هنع مهاهن امو هب مهرمأ ام هناحبس ركذو ءاولض مهنكلو «معنأ امب ىلاعت هللا ةردق

 ءربلاب سانلا نورمأي اوناك مهنكلو «مهريغ نم رثكأ نيدلا ملع ىف اوناك مهنأ نيبو
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 « مهءاسن ىيحتسيو مهءانبأ حبذي «باذعلا ءوس مهموسي ناكو «هنم مهاجن ذإ نوعرف

 معنلا هذه اولباق ذإ مهركذو ءمهيف ىربكلا هتايآو ءرحبلا مهب قرق ذإ مهركذو

 هنأب مهركذو 2 مهنع ىلاعتو هناحيس هوفعب مهركذو ( لجعلا اوذختا ذإ كرشلاب

 اذه ىف ةوق نوكتل ءمهسفنأ ىف تاوهشلا ىعاود اولتقي نأ وفعلا اذه دعب مهبلاط

 ىتأ نأ ىف مهيلع هتمعنب مهركذو ءاهتوهش اهيلع تبلغ ةعامجل دوجو الف ءدوجولا
 مهل ةيرق لوخدب مهرمأ هنأب مهركذو ءادغر اهنم اولكأيل ىولسلاو نملاب مهل

 ءملظلا ةعاطلاب اولدب مهنكلو هللا ةرفغم عضاوتلا عم نإف « نيعضاوتم نينماطتم

 .ايندلا ىف ىلاعت هللا مهبقاعف

 مهل برض نأب «بدجلا طسو ىف ءاملاب مهدمأ نأ ىف هناحبس هتايآ مهل ركذو

 تمكحت دق « مهتاوهش نأ نيبو «انيع ةرشع اتنثا هنم ترجفناف «هاصعب رجح لا ىسوم

 نملا نم الدب لصبلاو سدعلاو موفلا نم رصم ىف نولكأي اوناك ام اوبلطف مهيف

 مهتوهش مهيف تمكحت ذإ مهنأو «ريخ وه ىذلاب ىندأ وه ىذلا اولدبتساو «ىولسلاو

 «ةلذلا تناك ةمكحتسملا ةوهشلا تناك امثيح هنآل ؛ةلذأ اوناكف «ةلذلا مهيلع تبرض

 عا »74 © يس . عا ها ا ىع عاب 0
 يأ - هوطعأف ءمهيلع لبجلا عفرب هدكأو قاثيملا مهيلع ذخأ هنأ هناحبس نيب مث

 ىنبل - مالسلا هيلع - ىسوم رمأ كلذ دعب نم ءاجو هوضقن مهنكلو 2- قاشثيملا

 «مهيلإ كلذ ىودع ترسف رصم ىف ةسدقم تناك دقو «ةرقب اوحبذي نأ ليئارسإ

 ىهأ :هولأس مث «؟اهنول امو «؟ةريغص مأ ةريبكأ :اهنع اولأسف رمألا ىف اوئكلتف

 ةمّلسم ثرحلا ىقست الو ضرألا ريثت لولذ ال ةرقب اهنإ :لاقف ؟ةلماع ريغ مأ ةلماع

 ىذلا ليتقلا ةصق ةروسلا ىف ركذ مث «نولعفي اوداك امو اهوحبذف ءاهيف ةيش ال

 هللا رمأو «لتاقلا رهظف ءاهضعبب هوبرضي نأ مهرمأف «هلتقي مل هنأ قيرف لك ىعدا

 ىف عمطيال) هنأ نيب مهل لاوحألا هذه ركذ نأ دعب ىلاعتو هناحبس هللاو

 مهضعب الخ اذإو ءانمآ :اولاق نينمؤملا اوقل اذإف «مهيلع قافنلا ىلوتسا دقو «(مهناميإ
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 !؟هكبر دنع هب مكوجاحيل مكيلع هللا حتف امب مهنوثدحتأ :نيلهاج اولاق ضعب ىلإ

 الإ رانلا انسمت نل :اولاقف «مهسفنأ ىف رورغلا مهبكر دقلو «ملعي ال ىلاعت هللا نأك

 ىلاعت هللا ذخأ دقلو ءاهب نوذخؤيسو «مهبكرت اياطخلا نأ هللا نيبف «تادودعم امايأ

 اوكفسي الأب قاثيلا مهيلع ذخأو «ةالصلا اوميقيو هللا الإ اودبعي الأب قاثيملا مهيلع

 الو ؛مهرايد نم مهضعب اوجرخأ كلذ عمو ءاضعب مهضعب لتقي الأو مهءامد

 مهيلع مكحيو «ضعبب نورفكيو باتكلا ضعبب نونمؤيو «ةيدفب الإ مكارسأ نوكفي
 «ةرخآلاب ايندلا ةايحلا ىرتشا هنأب تاوهشلا عبتا نم لكل دلاخلا مكحلاب «هناحبس

 «ىسيع مث «ىسومب تئدتبا ىتلا ةيهلإلا ةلاسرلا ةلسلس ىلاعت هللا ركذ كلذ دعبو

 «هولتق وأ هب اورفك مهسفنأ ىوهت ال امب لوسر مهءاج املكف «ءايبنألاب اورفك مهنأو
 .هب ملعلا مهدنع مهو «هوبذك هيدي نيب امل اقدصم نآرقلا مهءاج املو

 ريغب الإ كلذ نوكي نأ نكمي الو «ءايبنألا مهلتق مهيلع ىلاعت هللا بيعيو

 . قحلا

 «نوعرف نم مهذقنأو تانيبلاب ىسوم مهءاج دق هنأ ىلاعتو هناحبس ركذ دقلو

 نوعرف هدبعي ناك امك «لجعلا اودبع كردملا لقتسملا ريكفتلا مهدقفب كلذ عمو

 الو «ةمذ نوعري ال مهنأ نايبل «٠ قاثيملا ذخأ ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقلو «هؤلمو

 ةصلاخ ةرخآلا رادلا نأو «هؤابحأو هللا ءانبأ مهنأ نوبسحي اوناك دقلو ءريخب نوموقي

 دبع نأل ؛هونمتي نلو توملا اونمتي نأب ىلاعت هللا مهادحتف سانلا نود نم مهل

 ركذو «ةلجآلا وجري الو «ةلجاعلا ةوهشلا دبعي ءاهيف امو ايندلاب قلعتي ةوهشلا

 . مهريكفت رغص ىلع لدي امم ليربجل مهتوادع هناحبس

 هوذبنو ءهوضقن ادهع اودهاع املكو «هوبذك لوسر مهءاج املك مهنأ نيبيو

 كلم ىلع نيطايشلا ولتت ام اوعبتاو «ءاوهألاو رحسلا اوعبتا هوعبتي نأ لدب مهنأو

 سانلا اوملعو «ةرحسلا اوعبتاو ءاورفك نيطايشلا نكلو ناميلس رفك امو ناميلس

 ةلمج هناحبس نيب دقلو ءهجوزو ءرملا نيب هب نوقرفي ام هنم اوملعتو ءهرحسلا
 نأ نيكرْشملا الو باتكلا ٍلْهَأ نم اورفك نيدْلا دوي امإ» :ىلاعت لاقف نوغبي امو «مهلاح
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 للامام ملل

 ميظعلا لضفلا وذ هّللاو ءاشي نم هتمحرب صتخي هللاو مكبر نم ريخ نم مكيلع لزني

 . [ ةرقبلا ] © همز

 ىتأي هنأو «ةيسح ةزجعمب تأي مل هنأ ىبنلا ىلع نوبيعي نوكرشملا ناك دقلو

 وأ اهنم ريخب تأي ةزجعم كرت نإ هنأ ىلاعت هللا نيبف «نآرقلا ىهو «ةيونعملا ةزجعملاب

 .ةرهج هللا اوري نأ اولأس دق - مالسلا هيلع - ىسوم موق نأو ءاهلثم

 اودري نأ نوديري باتكلا لهأ نم نيريثك نأ ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقلو

 رمأ اذلو ه؛نودحجيو هنوملعي لضف نم مهاتآ ام ىلع مهل ادسح مهنيد نع نينمؤملا

 تأي ريخ نم هنومدقي ام نأ مهملعأو «ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميقي نأ نينمؤملا هللا

 «دوهيلاو ىراصنلا معازم ىلاعتو هناحبس ركذ مث «هدنع هودجيو هب ىلاعت هللا

 .ىراصنلاو دوهيلاو نوكرشملا مهو همسا اهيف ركذي نأ هللا دجاسم نوعنمي نيذلا

 «هناحبس دلو ذختا ىلاعت هللا نإ :اولاق نيذلا رفك ىلاعتو هناحبس نيب مث

 .ىلاعت هللا مهملكي نأ نوبلطي نيذلا لالضو

 اضر بلط نإ ِيِللَك هنأو «ةيدمحملا ةلاسرلا ماقم ىلاعتو هناحبس ركذ دقلو

 . ليئارسإ ىنب ىلع همعن كلذ دعب هناحبس ركذو «هنع اوضري نلف «دوهيلا

 ةالصلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا ىبأ ربخ كلذ دعب ىلاعتو هناحبس ركذ دقلو

 .اوفلتخي نأ مهل ناك ام هنأو ءدحاو - ميهاربإ وهو - مهلصأ

 هل ليعامسإ هدلو ةنواعمو «ةبعكلل مالسلا هيلع ميهاربإ ءانب ركذ مث

 نأو «هل ةملسم ةمأ امهتيرذ نمو هل نيملسم امهلعجي نأ ةيربلا برل امهءاعدو

 دمحم وه لوسرلا كلذو «.ةمكحلاو باتكلا مهملعيو مهيكزيو هتايآ مهيلع ولتي

 «نيعمجأ ءايبنآلا ةلم ىه ميهاربإ ةلم نأو «ميهاربإ ءايبنألا ىبأ ةوعد وهف كك

 ةرهاطلا ةلملا هذهب ىصو دقلو ءهسفن هفس نم الإ ميهاربإ ةلم نع بغري نمو

 .بوقعي اهب ىصوو «ميهاربإ
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 دقلو ءدمحم عابتأو ىراصنلاو دوهيلا نيب هللا نيد ىف قرفتلا زوجي ال هنإو

 نوملسم هل نحنو مهنم دحأ نيب قرفن ال ... » «ةينيدلا ةدحولا هذهب كي دمحم ءاج
 . [ ةرقبلا] © معن

 تيب ىلإ ٍةكلَك ىبنلا هجتا دق ءديحوتلا ىلع موقت ىتلا ةينيدلا ةدحولا هذهب هنإو
 ىلاعت هللا نذآ املف ءهطوحت ناثوألا تناك جحلا هب ىذلا مارحلا تيبلا نأل ؛سدقملا

 ةلبق ىلاعت هللا لَوَح ىربكلا ردب ةوزغ ىف راصتتالا دعب ةبهاذ ناثوألا ةلود نأب

 .هلهأو كرشلا نم اهصيلختب اناذيإ ةبعكلا ىلإ نيملسملا

 نع مهالو ام :ليوحتلا كلذ لوح كوكشلا نوريثي دوهيلا نم ءاهفسلا ذخأف

 نأو ءهردق رمأ كلذ نأ نيبو ءمهيلع ىلاعت هللا در دقو !؟اهيلع اوناك ىتلا مهتلبق

 هيلع ميهاربإ ءايبنألا وبأ هانب ام ىلإ هاجتالا ىضتقا اهولعو «ةيمالسإلا ةمألا ةيطسو

 ايناث اهليوحت مث ءالوأ سدقملا تيبل اهلعجب ةلبقلا رييغت نأ هناحبس نيبو «مالسلا

 نولوي فيك كلذ دعب نم ىلاعت هللا لَصَفو «ميلستلاو ناميإلل رابتخا وه امنإ ةبعكلل
 .اوناك امنيأ مارحلا دجسملا رطش مههوجو

 اظالغ امايأ نودجيس مهنأ ىلإ راشأو «مهيلع ىلاعت هللا ةمعنب مهرّكذ مث

 . [ ةرقبلا] 4 #4022 نيرباصلا رّشبو

 ةيفيلكت ماكحأ
 ةروسلا نم ىضم امو ؛تاظعلاو ربعلا عم ةيعرشلا ماكحألا ىقتلتو

 ىهتني ىذلا -مالسلا هيلع ميهاربإ اصوصخو - نيقباسلا ءايبنألا نع رابخأو ,تاظع

 ضعب عم تافيلكت كلذ دعب امو :ّةَِدلَي دمحمو ليعامسإو ليئارسإ ىنب ءايبنأ رثكأ هيلإ

 .نيضاملا ربع



 ةرقبلا ةروسريسفت لب
 اللا لوول ل للللا

 ىف هرئاعش موقت ىذلا جحا كسانمف «ةكمب نيملسملل اطبر ةلبقلا تناك اذإ

 . [ةرقبلا ] 4 4728+ . .. رمتعا وأ تيبلا

 مهنأ «ىلاعتو هناحبس ركذيف ملعلا نومتكي نمم مهريغو دوهيلا مثآم ركذيو

 هلعفي امو «ىلاعت هللاب كرشلا ركذيو ءهتمحر نعو ىلاعت هللا نع نودعبم

 معنلاو «نيوكتلاو قلخلاب ديحوتلا تبشثيو «ىلاعت هللا ةينادحو ررقيو ءنوكرشملا
 يلا كلفلاَو ٍراهَنلاَو ٍلْيلَلا فالتخاو ٍضْرَألاو تاوَمّسلا قلَخ يف نإ :لوقيف ةرفاضتملا

 اهتوم دعب ضرألا هب ايحأف ءاّم نم ءاَمّسلا نم هللا لزنَأ امو ساّنلا عني امب رحَبْلا يف يرجت

 تانقل ضْألاو ءامسا نب سلا باحسلاو حالا فيرطتو لا لك نم ايف تو
 . [ةرقبلا ] 4 4292 نولقعي موقل

 مهنوبحي اًدادنأ هللا نود نم ذختي نم معنلاو ءالآلا هذه دعب هناحبس ركذيو

 .اوعبتا نيذلا نم اوعبتا نيذلا أربتي ثيح ةمايقلا موي كئلوأ لاح ركذيو ءهللا بحك

 ناثوألا مهئادن نم اورفك نيذلا لاح ركذيو .تابيطلا نم هللا هحابأ ام هناحبس نيبيو

 تابيطلا ةحابإ هناحبس رركيو «عمست ال امب قعنت ىتلا مئاهبلاك مهلاح ىف مهنأب

 لهأ امو ءريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا ميرحت ركذي مث ءاهتحابإ ىلع ركشلا بوجوو

 نيذلا كلذ دعب نم ركذيو ءرارطضالا لاح ىف عفري مثإلا نأو «هب هللا ريغل

 .رانلا مهاوأم نأو ءاليلق انمث هب نورتشيو هللا باتك نومتكي

 ءاتيإو ةالصلا ةماقإ ىف ربلا امنإ «حراوجلا لامعأ ىف سيل ربلا نأ هناحبس ركذي

 تابجاولاب مايقلاو «نييبنلاو باتكلاو ةكتالملاو رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا دعب ةاكزلا

 . سأبلا نيحو ءارضلاو ءاسأبلا ىف ربصو ء.دهعلاب ءافو نم اهلك ةيعامتجالا

 ةلضاف ةئناه ةعامجلا ةايح هيف نأو ءصاصقلا مكح ىلاعتو هناحبس نيبي مث

 ركذيو [ةرقبلا] < 489+ َدرْقَتت مُكّلعَل بابلألا يلوأ اي ةاَيح صاصقلا يف ْمُكَلَو »
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 توملا هعم ركذي صاصقلا ركذي ثيح هنأل «(نوثري ال نيذلا) نيبرقألل ةيصولا

 . هجئاتنو

 هيف موصلاف «ةنمآ ةايح هيف صاصتقلا ناك اذإ هنأو «موصلا ةيضرف ركذي مث

 نإ ءاضقلاو راطفإلل ةغوسملا راذعآألاو ناضمر موص ةيضرف ركذف «ةلماكلا ةيناحورلا

 ىلإ ثفرلا ةحابإو «,ناضمر ىلايل هناحبس ركذي مث «ةيدفلاف نكمي مل نإو «نكمأ

 لكأ نم عنمي ةيناحورلا كلت راوجبو ءموصلا تاقوأ دودح ركذيو .اهيف ءاسنلا

 . لطابلاب سانلا لاومأ

 اهنأ نيبف .ةّلهألا لضف ىلاعتو هناحبس ركذ موصلا تاقوأ نايب دعب هنإو

 .سانلا نيب تالماعملل ةبسنلابو «جحلل ةبسنلابو مايصلل ةبسنلاب رهشألل تيقاوم

 ىذلا ىعامجلا مكحلا كانهو «ةيعامج وأ ةيداحآ ةيفيلكت ماكحأ اهلك هذه

 ليبس يف اولتاقو ل ءادتعالل در هنأ هيف نيب دقو ءداهجلا وهو «ةمألا هيلع رفاضتت

 ىه اهنأو ءةنتفلل عنم هيفو «[ةرقبلا] 4 50+ .. .اودّتعَت الو مكتولتاقي نيذْا هللا

 4 396 ٠ هلل نيدلا نوكيو ةتف نوكت ال بح مهولتاقو » اهدنع ىهتتي ىتلا

 . [ ةرقبلا]

 مارحلا رهشلا ىف اولتاق نإف «لثملاب ةلماعملا وه لاتقلا ىف لمعلا نأ نيبيو

 ءامهنم دبال دادعتسالاو ةبهألا ذخأ نأ نّيِب مث ءصاصق تامرحلاو هيف اولتوق

 . ةكلهتلا عنمي هللا ليبس ىف قافنإلاو

 ىف نابراقتم داهجلاو جحلا نأل ؛جحلا كسانم ضعب ركذ ىلإ داهجلا نم لقتنيو
 امو «مارحلا رعشملا نم ةضافإلاو «مارحإلا نم للحتلاو ىدهلا ركذيف .ةقشملا لمحت

 ىلإ ريشيو «لحي ال امو جحلا ىف لحي امو ؛مايأ ةرشع مايص نم ىدهلا لحم لحي

 .نمحرلا ةفايض ىف مهو سانلا لاوحأ



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 كلل للامم وللا

 نم نأو «تادودعم مايأ ىف هناحبس هركذ بوجو ىلاعتو هناحبس هللا ركذيو

 .ىقتا نمل هيلع مثإ الف رخأت نمو هيلع مثإ الف نيموي ىف مدقت

 هللاب ناميإلا دقف نم وهو ءدسافلا مكاحلا قالخأ ىلاعتو هناحبس ركذي مث

 هللا ةاضرم ىغتبي نم وه لضافلا مكاحلاو ءاهب ريرغتلاو ناسللا ةوالحح ىتوأو

 . ىلاعت

 سانلا نأ تبثيو «(مالسإلا ىأ) ملسلا ىف لوخدلا ىلإ ميركلا نآرقلا وعديو

 ببسب سانلا نيب فالتخالا عنمل اوءاج نييبنلا نأ هناحبس نيبيو «ةدحاو ةمأ اعيمج

 «ريخلل داهجلا ءابعأ لمحتب الإ رشلل جالع ال هنأ هناحبس نيبيو «تاوهشلاو ءاوهألا

 امل ةّنجْلا اولخدَت نأ متبسح مأ» : داهجلا ءابعأ لمحت ىعدتست رشلا ةمواقم نأو

 لوسرلا لوقي تح اوُلرْلْزَو ءارضلاو ءامأبْلا مهتسُم مكلبق نم اَوُلَح نيذلا لَمَم مكتأي
 . [ةرقبلا ] < 73+ بيرَ هللا رص نإ الآ هّللا رصن ئتم هعم اونمآ نيذّلاو

 ءداهجلا ىفو ةرسألا ىف قافنإلا نوكي نأ ىضتقي كلذ نأ هناحبس نيبيو

 لاَتقلا مُكيَلَع بتك )» ةيرشبلا عئابطلا ههركت ام وهو ءامئاد لاتقلل دادعتسالا ىضتقيو

 مُككل رش وهو ائيش اوبحت نأ ئسعو ِمُكَل ريح وهو ايش اوهركت نأ ئسعو مكن هرك وهو
 . ةدعقلا وذ :ىهو ءمرحلا رهشألا نأو [ةرقبلا] < 43 نوملعت ال متنأو معي هّللاو

 نم نأو «كلذ ىلإ اورطضا اذإ الإ مارح اهيف لاتقلا ,بجرو « مرحملاو .«ةجحلا وذو

 يف مُهُلامعُأ تطبح. .. 9 نيذلا نم نوكي ةدرلا ىلع توميف «ةئتفلاب هنيد نع دتري

 ةمحرلا نأو [ةرقبلا] 4429 نودلاح اهيف مه راثلا باحصأ كتَلوُأو ةرخآلاو اًيندلا

 اذإ هنأو ءرسيملاو رمخلا ةمرح ىلاعتو هناحبس نيبيو ءاودهاجو اورجاهو اونمآ نيذلل

 .ربكأ مثإلاف عفنلا ضعب امهيف ناك

 رسألا ىلإ مهمضو ؛مهحالصإب ىماتيلاب ةيانعلا ىلاعتو هناحبس نيبيو

 هب نوكي ىذلا داهجلل ةحلاص نوكت الف .ةمآألا ىف بيرخت ةدام اوناك الإو .ةلضافلا

 .ةيمالسإلا ةزعلاو «نيدلا ةعفر



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 رت لئلا للا وللا اال لااا

 يي ريب بز

 ةرسألا ىف ماكحأ

 :اهنم ةرسألا ىف ةريثك ماكحأ ىلع ةروسلا هذه تلمتشا

 ملسملا حكي نأ ىلاعت هللا مرحف «نينمؤملاو تاكرسثملا نيب حاكنلا (1)
 ةنمؤم ةمألو نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكتت الو اكرشم ةملسملا حكنت نأو «ةكرشم

 هتاَيآ نيبو هنذإب ةرفغملاو ةّنِجْلا ىَلِإ وعدي ِهّللاو راّثلا ىَلِإ نوعدي كتّلوُأ مكبجعأ ولو كرشم

 . [ ةرقبلا ] 4 2072 نورك ذتي مهّلعل سائل

 نع كنولأسيو 8 ىذأ هنأل ؛اهضيح ىف اهب لوخدلا مرحي ضئاحلا نأ (ب)

 . [ةرقبلا] 4 27272 . . . نهوبرقت الو ضيحملا يف ءاسنلا اولزتعاف ىذأ وه لق ضيحملا

 قحأ نهتلوعب ىهتنت نأ لبقو «ءورق ةثالث لوخدلا دعب ةقلطملا ةدع نأ ( د)

 . تابجاولا نم اهيلع ىذلا لثم قوقحلا نم ةأرمللو «ءاحالصإ اودارأ نإ نهدرب

 الف ءدعب نم ةثلاثلا اهقلط نإف ناتنثا هيف ةعجرلا زوجت ىذلا قالطلا نأو (ه)

 .هريغ اجوز حكنت ىتح لحت

 دودح اميقي هلأ اَفاَحَي نأ الإ هعفدت لامب اهسفن ىدتفت نأ ةأرملل زوجي هنأ ( و)

 . [ةرقبلا ] 4 429+ . . . هب تدَعْفا اميف اَمِهيَلَع حاتج الف هللا دودح اًميقي الأ متفخ نإ هللا

 «جاوزلا نم ةأرملا عنمي نأ ةدعلا تهتتناو قلط اذإ جوزلل لحيال هنأ ( زم

 .كلذ ىلولل زوجيال كلذكو

 نم نالماك نالوح ةلماكلا ةعاضرلا ةدم نأ اضيأ ةرسألا ىف ماكحألا نمو

 هيلي نم ىلعو «فورعملاب اهتوسكو عضرملا قزر بألا ىلعو «ةعاضرلا متي نأ دارأ



 ةرقبلا ةروسريسفت
 لااا0ا0ا0اااوللللللاا للا لل

 نأو ءرواشتو امهنم ضارت نع زئاج مألا ريغ عاضرتسا نأو «كلذ لثم ةثرولا نم

 لئاح ا اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع ىلاعتو هناحبس ركذ دقو .اضرب نوكي عاضرلا ءاهنإ

 ةدعلا رحب ىف اهتبطخ زوجت هنأو «ةيرمق مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ ىهو «لماحلا ريغ

 .احيرصت ال اضيرعت

 دق ناك اذإ ءرهملا فصن اهلف لوخدلا لبق اهجوزت نم قلط نإ لجرلا نأ (ح)

 ةوسكلا وأ لاملا نم ردق ىهو «ةعنملا اهلف ءارهم مسي مل ناك نإو ءارهم ىمس

 4 © ... هدف رقملا ىلعَو رق عسوملا ىلع وعسر ءامهلاح بساني
 . [ةرقبلا]

 دحأ اهجرخي الو ةنس هتيب ىف ىقبت اهجوز تومي ىتلا نأ هناحبس ركذ دقو

 . نينسحملا ىلع اقح فورعملاب اعاتم

 جاجوعا ال ىتلا ةمّيقلا ةالصلاب رمألا ةرسألا ماكحأ ءانثأ ىف هناحبس ركذ دقو

 ماظنلا ىلع موقت ةلودلا

 هناحبس ذخأ  ةعامجلا ارق ىهو - ةرسألا ماظن ىلاعت هللا نسيب نأ دعبو

 روصف ءاهسفنب لالقتساو «ةزع ىف الإ شيعت ال اهنأو «ةعامجلا ماظن نيبي ىلاعتو

 سأبلاب مهايحأ مث اوتوم هللا مهل لاقف ةرخن تتامف ةلذلاب تبيصأ ةعامج هناحبس

 .ةايح ةزعلاو «توم ةلذلاف «ةزعلاو

 ناطلس وذ مهل نوكي نأ اوبلط ليئارسإ ىنب نم موق لاح ىلاعت هللا نيب مث

 وهو «ناطلس ىذ مكاحل هللا نكمف «ىلاعتو هناحبس هللا اضربو مهنم نّكمم

 ال مهنكلو ءمسجلاو ملعلا ىف ةطسب ىتوأ دقف ءمكحلا تالهؤم هل نأل «تولاط

 قحأ نحتو اًيَلع كلملا هل نكي ىّنأ اوُناَقل ةئ ةثارولا مكحب ارطيسم اكلم الإ نوديري



 ةرقبلا ةروس ريسفت ##)
 وللا ولالا

 ىلع بلغتي نأب هكلم مهارأ ىلاعتو هناحبس هللا نكلو [ةرقبلا] .. . «هنم كلما

 انو مر يكس دف دوا مكي نأ كلم يذل مهل لقول مما
 4 299 نيبمؤم مسك نإ َمُكَل ةيآل كلذ يف نإ ةكئالمْلا ُهلمحَت َنوُراَه لآو ئسوم لآ كرت
 «رهنب مهتدارإ هللا ربتخاو «مهتزع ادرتسم ادهاجم تولاط مهب جرخ دقو [ةرقبلا]

 هلف هنم برشي مل نمو «هب دهاجي ام ةممصملا ةوقلا نم هل سيلف هنم برش نمف

 .هتميزعو داهجلا ةدارإ

 ٍضعبب مهضعب ساّلا هللا عْفد الْوَلو » رصنلا ناك دقف مهلاح نم نكي امهمو

 ١ . [ ةرقبلا ] 4 207 َيمّلاَعْلا ىلع لضف وُذ هللا نكلو ضرألا تدَسَم

 ةيهولألاو لسرلا

 نع مهي اعف سلا لاقل ةعرسشو «لسرلاماقم ىلاعت هلا نب
 حورب هاَنديَأو تانيبْلا ميرم نبا ىسيع انيتآو تاجرد مهضعب عقرو هللا ملك نم مهنم ضعب
 كلذ دعب نم لتتقا دقو «(مالسلا هيلع ليربج وهو) [ةرقبلا] 4 4555+ ... سدَقْلا

 . مهئايبنأ ىلع مهضعب وأ مهفالتخال لسرلل نوعبتملا

 دشيو «اًنواعتم اعمتجم ىنبي هنأل ؛ةوقلا ةماعد وه هللا ليبس ىف قافنإلا نأو

 الو هيف عيب أل موي يتأي نأ لبق نَم مكاَنقزر امم اوقفنأ اونمآ نيذّلا اهيَأ ايإ9 حلا لهأ رزأ

 . [ةرقبلا ] 4 423+ توملاّظلا مه نورفاكلاو ةعافش الو ةّلَخ

 هّلإ ال هللا ىلاعت هللاب ناميإلاو «ةينادحولا وه اعيمج ءايبنألا نيب عماجلا نأو

 .ةميركلا ةيآلا رخآ ىلإ [ةرقبلا] © كم5 . . مون الو ةنس هذخأت ال موُيقْلا يحلا وه لإ

 يغْلا نم دشرلا نيت دق نيدلا يف اهلج هلئالد تماق دق ناميإلا نأو

 [ةرقبلا ] 4 4523+ ... ىّقْنَوْلا ةورعلاب كسمتسا دَقف هّللاب نمؤيو توغاطلاب رفكي نَمَف
 : ةثالث الاثمأ ىلاعت هللا برض دقو
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 4 227 . .. هبر يف ميهاربإ جاح © ىذلل مالسلا هيلع ميهاربإ ةشقانم :اهلوأ

 يتأي هللا َنِإف :ميهاربإ هل لاقف «ءايحألا تيميو ىتوملا ىيحي هنأ ىعداف [ةرقبلا]

 .[ ةرقبلا ] © كمل .. . َرفك يذلا تهبف برْغَمْلا نم م اهب تأف قرشملا نم سمشلاب

 ةيواَح يهو ظ ةيرق ىلع رم ىذلا ىف ناك «توملا دعب ةداعإلا ىف وهو :ىناثلا
 َلاَق َتْقبَل مك لاق ُهَمعَب مث ماع ةّام ُهّللاُهَتاَمأف اهتوم دعب ِهّللا هذه يبحي نأ لاَق اهشورع ىلع

 رظناو ُهنسَي مل كبارشو كماَعَط ىلإ رظناف ماع ةام تقبل لب لاق موي ضعب وأ اموي تب
 . ةميركلا ةيآلا رخآ ىلإ . . [ةرقبلا] 4 429+ . . . ساّئلل يآ كلعجنلو كراّمح ىَلإ

 ىتوملا ىبحي فيك هيرب نأ هبر نم - مالسلا هيلع - ميهاربإ بلط :ثلاثلا
 2 هامو

 كيل نهرصق ٍريطلا نم ةعبرأ دف لاقط ىلاعت هللا ءارأف «نانئمطالل كلذ بلط هنأو

 .[ةرقبلا] © كير .. . ايعس كنيتأي نهعدا من د اءزج نهنم لبج لك ىلع لعجا مَ

 ةهعامجلا ةوق هللا ليبس ىف ىامنإلا

 فعاضي ىلاعت هللا نإو هللا دنع تابرقلا مظعأ هللا ليبس ىف قافنإلا نإ

 .نيبساحلا دع قوفت اهنأو «ةرثكلا نع ةيانك اذهو ,فعض ةئامعبسب هليبس ىف قافنإلا

 نَم ريخ ةرفغمو فورعم لوق » ىّذَأ الو اًنم اوقفنأ ام اوعبتي الآ كلذ طرش نإو

 نملاب مكتاقدص اولطبت ال اونمآ َنيِذّلا اهْيَأ اي 29+ ميلح ينغ هّللاو ىذَأ اًهعبتي ةَقدص

 هَيَلع ناوفص ِلَدمَك ُهلَتمَف رخآلا مويلاو هّللاب نمؤي الو ساّنلا ءاَر هلام قفني يدّلاَك ئَذألاَو

 نملاب هتاقدص لطبي نم لثم اذه [ةرقبلا] 4 453+ ... ادْلص هكرتف لباو هباصأف بارت

 ىتؤت ةوبرب ةنج لثمك مهسفنأ نم اتيبثتو هللا تاضرم ءاغتبا قافنإلا لثمو «ىذألاو

 .نيفعض اهلكأ

 هنم قفنن ثيبخلا مميتن ال ةبيط نوكت نأ اهفعض رمثت ىتلا ةقفنلا طرش نإو

 دقف ةمكحلا تؤي نمو «عامتجالا ةمكح اهنأو ةعامجلا نيب ةدوملا طبرت تاقفنلا نإو
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 وأ اهادبأ ءاهلاوحأ لك ىف ريخ هللا هجو اهب ىغتبا اذإ ةقفنلاو ًريثك ً[اريخ ىتوأ

 ةبقاعف قفني نمو ءاهيلع ئفاكم ىلاعت هللاو ءاهلاوحأ لك ىف ىه اًمعنف ءاهافخأ
 لك ىف نوكي قافنإلا نإو «هيلع دوعي اهحالصو «هتعامج حلصي هنأل ؛هسفنل ةقفنلا

 ليبس يف اورصحأ َنيِذّلاط ءارقفلا نم هيقحتسم نع ثحسي نأ بجيو «ريخلل قيرط
 احس ف فلا م بأ وا مهتم عزل يف رع نووي لا

 2 نونزحُي مه 37 مهيلع فخ الز مهّبر ندع مهرج مهلف يلع رس رات
 . [ةرقبلا]

 ابرلا نم لاخ ىمالسإلا داصتقالا

 نايبو «تاقدصلا ىف بيغرتلا ميركلا هباتك ىف ىلاعتو هناحبس هللا بقعأ
 دعب ركذو «هتاعامجو نمؤملا عمتجملا داحآ نيب طبرت ىتلا ةينواعتلا اهتياغو ءاهترمث

 لاقف هميرحتو ابرلا وهو هداحآ نيب ام عطقيو عمتجملا ءانب ماهي ام كلذ

 كلذ سلا نم ناطيلا طبخي يذلا مو امك لإ نوموقي ال ايلا نولكأي نيا )ف : ىلاعت
 ىَهتناَ بر نم ةظعوم هاج نم ايلا مّرَحو عيبا هلا لح ابيرلا لم عيبا اَمّنِإ اواَق مهنا
 حمي 73 وُدلاَح اهيف مه ِرالا باحْصأ كالو داع نمو هللا ىلإ هرمأو فلس ام هلف

 اولمعو اونمآ نيدلا ذإ هت مين رثك لك احب ال هللز ٠ تاقدّصلا يربو انزل ٠ ِهّللا

 080 نيم مك نإ ارا نم م قب ام وُ دلال او نيد هيأ اي 629ج وُ

 الو نوُملظ ال ْمُكلاوْمَأ سومر ْمُكَدَف ميت نإو هلوُسَو هللا نم برحب اوُندَأَ اول ْمَل نإ

 َنوُمَ مسح نإ مُكَلُرْيح اوُكَدصَت نأو ةرسْيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ لاك نإو 532 نوم
 . [ ةرقبلا ] © 0
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 «تامزأ هيف نوكت ال ميلس ىداصتقا ءانب مايقل ىداصتقا ميظنت ابرلا ميرحتو

 نأ ىلإ الو «لسكلاو لطعتلا ىلإ ىدؤي الو لطابلاب سانلا لاومأ هيف لكؤت الو

 .ةراسخلل لمحت ريغ نم حبر نوكي

 ركذي نأو «نيدهاش ةداهشو ةباتكلاب نويدلا قيثوت ةيآ تءاج ءابرلا تايآ دعبو
 ابوتكم ارارقإ كلذ نوكيل نيدلا هيلع نم ىلمي نأو لدع بتاك هبتكي نأو «لجألا

 هّيلو للميلف ُهَّلِمُي نأ عيطتسي ال وأ افيعض وأ اهيفس نيدلا هيلع نم ناك اذإو «نيدلاب

 ؛ءادهشلا نم نوضرت نمن نيتأرماو لجر وأ نيلدع نيلجرب نوكت ةداهشلاو «لدعلاب

 اريبك وأ اريغص هوبتكت نأ اومأست الو «ىرخألا امهادحإ ركذتف امهادحإ لضت نأ

 .مكنيب ةرئاد ةراجت نوكت نأ الإ ءهلجأ ىلإ

 قاهرإ اهيف نوكي نأ عنمو «عويبلا ىف ةداهشلا ىلاعتو هناحبس بجوأو

 الف ةداهشلل ىعد نمو [ةرقبلا] © كي ... ديهش الو بتاك ٌراَضِي الو دوهشلل

 .هبلق امثا نوكي هنإف ءاهمتكي

 بتاك هيف نكي مل نإ هنأو «رفسلا لاح ركذ اهيف ددشتلاو ةباتكلا قيثوتلو

 ةضوبقم ناهرف

 نأب رابخإلاو «ناميإلا ىلإ ةوعدلاب ةروسلا ىلاعت هللا متم قيثوتلا اذه دعبو

 انبر كنارفغ انعطأو انعمس اولاقو « . . . ةكئالملاو هبر نم هيلإ لزنأ امب نمآ لوسرلا

 .ريصملا كيلإو

 ام اهيلعو .ءتبسك ام اهل اهعسو الإ اسفن فلكي ال هنأ هناحبس نيبو

 :انير وعدن فيك انملعو «تبستكا

 ىلع هتلمح امك ارصإ اَنيَلَع لمحت الو ابر انأطخأ وأ انيسُن نإ اًنخاََ ال انّبَرا»
 انالوم تنأ انمحراو انَل رفغاو نع فعاو هب ال ةَقاَط ال ام انلمحت الو اَنّب انلبَق نم َنيِذّلا

 . [ةرقبلا ] 4 25 نيرفاكلا موقلا ىلع اًنرصناف
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 كلذكو «ميم مال فلأ :لاقيف ءاهب قطني ىتلا فورحلا هذهب ةروسلا تتدَتبا

 دقو «ىلوألا هذهو ءافرح افرح ةدرفم اهب قطني ىتلا فورحلا هذهب روس ةدع تّدتبا

 فرحألا هذهب ةأدتبم نارمع لآ ةروس تءاجو «هفرشو باتكلا ركذب فورحلا تبقعأ

 وه َذلإ ِهَلِإ ال هّللا :ىلاعت هللا لالج ركذ اهبقعو [ نارمع لآ ] ع ملاو اهسفن

 . [ تارمع لآ] 4 < 05 ُموُيقْلا يحلا

 4 + غصَملا 8# ىهو فرحألا هذه لثمب ةأدتبم فارعألا ةروس تناك مث

 يف نكي الف َكِيَلِإ لزنُأ باّتك إذ :ىلاعت هلوق وهو «باتكلا اهدعب ركذو [فارعألا]
 . [فارعألا] 4 42 ... هنَم جرح كردص

 ركذو [سنوي] 4 [غرلا 8 ىهو «ةدرفم فورحب ةأدتبم سنوي ةروس تناكو
 . [سنوي ] 4 + ميكحْلا باّتكلا تايآ كلت لذ :ىلاعت لاقف هتايآو باتكلا اهدعب

 ركذو [دوه] 4 #1 جلا فورحلا هذهب اضيأ ةأدتبم دوه ةروس تءاجو

 ميكح ْنْدَل نم تَلَصُف مث هناَيآ تمكحأ باتك » :اهدعب ىلاعت لاقف «باتكلا اهدعب

 .[ دوه] 4 1 ريبخ

 ءاجو [فسوي] 0*4 رلاإ» فورحلا هذهب اضيأ تئدتبا فسوي ةروسو

 . [فسوي] 4 4 نيبمْلا باّتكلا تايآ كلت 9. :اهبقع ىلاعت لاقف باتكلا ركذ اهدعب

 4# 17 رملا 8 ةدرفملا فورحلا هذهب ةأدتبم دعرلا ةروس اضيأ تءاجو

 باّتكلا َتاَيآ كلت © :اهبقع ىلاعت لاقف ميركلا باتكلا اهدعب ركذ دقو [دعرلا]

 . [دعرلا] 4 رج نونمؤُي ال سائلا َرْثكَأ نكَلو قحْلا كبَر نم كّيَلِإ لزنأ يذّلاو

 4 (27 رلا» :ىلاعت لاقف ةدرفملا فرحألا هذهب ميهاربإ ةروس تئدتباو

 كِيَِإ هاَْلزنَأ باتك ظ :اهدعب ىلاعت لاقف باتكلا ركذ اهدعب ءاجو ؛[ميهاربإ]
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 «*1ل» ديمحلا زيرعلا طارص ىلإ مهْبر نذلي روثلا ىلإ تاملَظلا نم سأل ٍجِرْخل
 .[ ميهاربإ ]

 [رجحلا] +( رلا 8 ىهو ةدرفم فورحب ةأدتبم رجحلا ةروس تءاجو

 4« <10 نيم نآرقو باّتكلا َتاَيآ كلت 9 :اهبقع ىلاعت لاقف باتكلا اهدعب ركذو

 .[رجحلا]

 ء[ميرم] 1*4 ضغيهك  ىهو فورح ةسمخب ةأدتبم ميرم ةروس تءاجو

 ىلع ىلاعت هللا ةمحرب ترّكذ نكلو «فورحلا هذه بقع (نآرقلا) اهب ركذي ملو

 ايفَح ءادن هّبر ئدات ْذِإ +22 اًيرْكَر ُهَدْبَع كبر تّمْحَر ٌركذ » :ىلاعت لاقف ءايركز

 كلذ دعب عضاوم ةدع ىف (باتكلا) ركذ دقو « [ميرم] 4 #4 ... بر لاق ه2

 «ىلاعت هللا ءايبنأ نع صصقلا ركذ دنع هركذب ىلاعت هللا رمأي ناكف «ةروسلا ىف

 هركذ رركت دقف «فورحلا هذه بقع ميركلا باتكلا ىف ركذي مل (باتكلا) ناك اذإف

 . كلذ دعب ةفلتخم عضاوم ىف هتاملك تلاعت

 نوكت اهنإف اًمسا [هط] # #1 هط 98 ةملك ربتعن مل اذإو (هط) ةروس تءاجو

 نآرقلا كيَلع اَنْلرنَأ اما» :ىلاعت هلوق ىف ميركلا نآرقلا اهدعب ركذو «ةدرجم اًنورح

 ىلعلا تاومّسلاو ضرآلا َقَلَح ْنَّمَم ًاليزنت 4:2 'مثخي نمل ةركذت الإ <> 'رقشتل

 .[هط] 4 ل8

 [ ءارعشلا] 410 مسط ةثالث فورحب ةأدتبم ءارعشلا ةروس تءاجو

 نيبملا باتكلا تايآ كلت نآرقلا ركذ فورحملا هذه بقع ءاجو

 .[ ءارعشلا]# 2)) 3 |

 نآرقلا ركذ ءاجو :[ لمنلا] 4 ++ نسط 8 امه نيفرحب لمنلا ةروس تّدتباو

 .[لملا ] * نيبم باتكو نآرقلا تايآ كلت# :ىلاعت لاقف اهدعب
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 ءاجو [ صصقلا] 4 ١86 مَسط # فرحأ ةئالثب صصقلا ةروس تَثدَتباو

 نيبملا باتكلا تايآ كلت  :فورحلا بقع ىلاعت لاقف «ميركلا نآرقلا ركذ اهدعب

 .[صصقلا] 41#

 [توبكنعلا] 4507 ملا فورحلا هذهب ةأدتبم توبكتعلا ةروس تءاجو

 انمآ اولوقي نأ اوكرتي نأ سائلا بسَحأ » :ىلاعت هلوق وهو سانلا رابتخا اهدعب ءاجو

 . [توبكدعلا] 4 7+ نونتفي ال مهو

 كلذ دعب ركذ مث [مورلا] 4 1+ جلا فورحلاب ةأدتبم مورلا ةروس تءاجو

 دعب نم مهو ضرألا ىندأ يف < مورلا تبلغ <[ ملا» مهراصتتنا مث مهمازهنا

 .[مورلا] 4 #2 ... نينس عضب يف #72 نوبلغيس مهبلغ

 اهدعب ركذو [نامقل] 4418 جلا# فورحلاب ةأدتبم نامقل ةروس تءاجو

 . [نامقل ] 4 22 ميكحلا باتكلا تاّيآ كلت  :باتكلا

 تبقعو [ةدجسلا] 4 1+ جلا »8 فورحلا هذهب ةأدتبم ةدجسلا ةروس تءاجو

 . [ةدجسلا ] 4 (ّر َنيمْلاَعْلا بر نم هيف ْبْيَر ال باّتكلا ليزنت 9١ باتكلا ركذب

 دعب ركذو «[سي] # #1 سي# نيسلاو ءايلا فرحب سي ةروس تئدتباو

 . مسا دعت مل اذإ كلذو «ميركلا نآرقلا نيفرحلا

 نآرقلا ركذ ءاجو ء(ص]1450) )+ ص وو فرحلاب ةأدتبم (ص) ةروس تءاجو

 . [ص] 4 نر ركذلا يذ نآرقلاو 9 :فرحلا اذه بقع ىلاعت لاقف ميركلا

 لاقف نآرقلا اهدعب ركذ ء[رفاغ] 4 #21 جح# نيفرحب رفاغ ةروس تئدتباو

 . [رفاغ] 410 ميلعلا زيزغلا هللا نم باتكلا ليزنت اظ :اهبقع ىلاعت
 ىلاعت هلوقب تبقعو [تلصف] 4140 محو : نيفرحلاب تلصف تَتدتباو

 . [تلصف ] 4 22 ميحّرلا نمحرلا نم ليزنت ٠ :باتكلا نع
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 #4 1+ قسع *©0ل# مح ىهو «فرحأ ةسمخب ىروشلا ةروس تّندتباو

 ىَلِإو كيلِإ يحوي كلذك 9 :ىلاعت لاقف نآرقلا لوزنل ركذ اهدعب ءاجو [ىروشلا]
 . [ىروشلا ] 4 22+ ميكحلا زيِزعلا هللا كلبَق نم َنيِذّلا

 نيذه ىلاعت هللا بقعو [فرخزلا] # 4( مح # ب فرخزلا ةروس تئدتباو

 . [فرخزلا] 4 22 نيبملا باتكلاو > : ىلاعت هلوقب نيفرحلا

 كلذ دعب ءاج مث [ناخدلا] * 4 مح 8 ىفرحب ناخدلا ةروس تأدتباو

 . [ناخدلا] 4 <73 نيبملا باتكلاو » :اهبقع ىلاعت لاقف نآرقلا ركذ

 ىلاعت هللا اهبقعو «[ ةيثاجلا ] 40 مح ىفرحب ةيثاحلا ةروس تأدتباو

 «11: ميكحلا ٍزيزعْلا هللا نم باتكلا ليزتت» :ىلاعت لاقف نآرسقلا ليزستب
 . [ ةيثاجا ]

 ىلاعت هللا ركذو [فاقحألا] 4 4 جح )9 نيفرحلاب فاقحألا ةروس تّندتباو

 « 10 ميكحلا ٍزيزعلا هللا نم باتكلا ليزنتإ» :ىلاعت لاقف «نآرقلا امهدعب
 .[ فاقحألا ]

 باتكلاب مسقلا هدعب ءاجو - فرحب [ق] 4402 ق9 ةروس تّئدتباو

 .[ق 1 4 2 ديجَمْلا نآرقلاو ©

 ملقلا ركذ اهدعب ءاجو [ملقلا] 4428 3! فرحب ملقلا ةروس تّندتباو

 . ميركلا باتكلا ىلإ ةراشإ هيفو [ملقلا] 472+ نورطسي امو ٍملَقْلاَوم :ىلاعت لاقف

 :نيبتي ءاصحإلا اذه نمو « ةدرفملا فورحلاب تّندتبا ىتلا روسلا ىه هذه

 ثالث ادعام ةكمب تلزن ةيكم روس فرحألا هذهب تّرّدص ىتلا روسلا نأ :ًالوأ

 ىقابلا امنيب «ةيندم ثالثلا روسلا هذه نإف .«دعرلاو «نارمع لآو «ةرقبلا ىه روس

 ىف هب دحت كانه ناك نإو «ميركلا نآرقلاب ىدحتلا رثكأ ناك ثيح ةكمب لزن ىكم



 ةرقبلا ةروس ريسفت ##)
 0 سا سس سلا

 > ههه
 يي

 لق روصعلاو نايحألا لك ىف نوركتملا اهب ىدحتي ىتلا ةمئادلا ةزجعملا هنأل ؛ةنيدملا

 مهضعب ناك ولو هلثمب نوني ال نآرقلا اذه لثمب اوتأي نأ ئَلَع نجلاو سنإلا تعمتجا نمل

 . [ ءارسإلا ] 4 220: اريهظ ضعبل

 ىلع لدي امم ءاهدعب باتكلا ركذ فورحلا هذهب ترّدص ىتلا روسلا نأ :اًيناث

 تأي مل ىتلا ىه طقف روس ثالثو .فورحلا هذهب ءادتبالاب ةلص ميركلا باتكلل نأ

 ءاج نإو .«فورحلا بقع باتكلا ركذي ملف «ميرم ةروس ىهو ءاهبقع باتكلل ركذ
 توبكنعلا ةروسو «تابسانملا هذهب هركذ رركو «ىرخأ تابسانم ىف كلذ دعب هركذ

 روسلا هذه ادع امو «مورلا ةروس كلذكو .فرحألا بقعي مل نآرقلا ركذ نإف

 .اهباقعأ ىف ميركلا نآرقلا ركذ ثالثلا

 فصن ىهو ءافرح رشع ةعبرأ روسلا اهب تّدتبا ىتلا فورحلا ددع نأ :اثلاث

 فورحلا هذهو «ةفلتخملا فورحلا جراخم عاونأ ىلع لمتشت ىهو «ةيئاجهلا فورحلا

 ءىارلاو «نيعلاو «ءايلاو ءءاهلاو .ءفاكلاو ءداصلاو «ميملاو . ماللاو . فلألا ىه

 .نونلاو «فاقلاو «ءاحلاو «ءاطلاو «نيسلاو

 نإو اهفرعي ال ىمألاف «ةباتكلاو ةءارقلا فرعي نم الإ اهأرقيو اهظفحي الو

 ىلع نآرقلا ىف ىه كلذلو ؛ابتاك ائراق ناك الإو ءاهلك اهفرعي ال ءاهضعب فرع
 .هزاجعإ لئالد نم ىمآلا ىبنلا ناسل

 باترَأل اذ كنيمَيب هطْخَت الو باتك نم هلبق نم وُلتت تنك امو إف :ىلاعت هللا لاق

 .[توبكدعلا] 4 7 نولطبملا

 هناحبس هللا اهسدق ىتلا فورحلا هذهب تردص ىتلا ةميركلا روسلا عبتتب هنإو

 نيبو اهنيب قيثولا طابترالا ىلع لدي اهب اهرثكأ ىف نآرقلا باقعإو ءاهركذب ىلاعتو
 اذه ىف هتلزنمو هزاجعإو هماقم ىلإ ريشت اهنآلو ءاهيلع لمتشا هنآل ؛ميركلا نآرقلا



 لللاللللللاااللاا1الل للملا ااا ا0للمالا

 > هه
 يي

 ىلاعت هللا ملع ىف ىهو ءانع ةروتسم ةررحملا هيناعم تناك نإو «ىناسنإلا دوجولا

 روس نم ريثكل اهردصتب قيلت «ةيلاع ناعم ىلإ ىحوت تاراشإ اهل نكلو «نونكملا

 . ليصفتلا ضعبب هل ضرعنو الامجإ هيلإ ريشن ام اذه .نآرقلا

 نإ :الاق امهنأ امهنع هللا ىضر ىلعو ركب ىبأ نع ىور « ل ملا »

 ىف ىلاعت هللو «باتكلا ىف ىلاعت هللا رس ىه روسلا اهب تّئدتبا ىتلا فورحلا هذه

 نم ةعامجو «يروثلا نايفسو ىبعشلا رماع لوقلا اذه ىف امهعبتو .رس باتك لك
 هللا ملع هب صتخا ىذلا هباشتملا نم ىهو .فلسلا ءاملع رثكأ هلاق لب «نيثدحملا

 فورحلا : مهنع هللا ىضر اولاق مهنأ دوعسم نباو نامثعو رمع نع ىورو «ىلاعت

 عيبرلا نع ىورو .ىلاعت هللا ملع هب رثأتسا ىذلا موتكملا نم روسلا لئاوأ ىف ةعطقملا

 ءءاش ام ملعب هنم رثأتساف نآرقلا اذه لزنأ ىلاعت هللا نإ :لاق هنأ «مثيسخ نبا

 امأو «هنع اولأست الف هيلئانب متسلف هسفنل هب رثأتسا ام امأف ء«ءاش ام ىلع مكعلطأو

 «نوملعت نآرقلا لكب امو «هب نوربختو «هنع نولأست ىذلا وهف «هيلع مكعلطأ ىذلا

 .نولمعت نوملعت ام لكب امو

 «نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو «ةباحصلا رابك نع تاروثأملا هذه نإو

 «ىلاعت هللا الإ دحأ هب ملعي ال ىذلا هباشتملا نم فورحلا هذه نأ ىلع لدت ىهو

 َنِإ ملع هب كل سْيل ام فقت الو :ىلاعت هلوقب المع «ملعن ال امع فكن نأ انيلعو

 . [ءارسإلا ] 4 257 ًالوُئَسُم هنع ناك كئلوأ لك داؤفلاو رصبْلاو عمسلا

 ماهبإلا ناك املكو «موتكملا وأ لوهجملا فرعت لواحي 2 ٌةَعَلط لقعلا نكلو
 مل نإو فورحلا هذه دوجو رس اوفرعي نأ ءاملع لواح كلذلو «هفشك ُفّرَعَت ناك

 اهباوص ىف ةيقالتم اهنم ةثالث ؛ةعبرأ الاوقأ كلذ ىف اولاقو ءاهنم دارملا ةقيقح اوفرعي

 .دصق اميف أطخأف ءاهريسفت لواح دحاوو

 .[(عال ط) :طيسولا] .ءىشلا ىلإ علطتلا ةريثك :ةَمَلُط نفنو «علطتلا وأ عولطلا ريثك ىأ :ةَعَلُط )١(
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 هلل زومر اهنأ وأ «ةيلعلا تاذلل زومر اهنأب اهريسفت لواح مهضعب نأ :اهلوأ

 :فلألاف «ملعأ هللا انأ لوقي هللا نأ ىلإ زمرت « جلا نإ لئاق لاقف «نيرخآلو

 ىف مهضعب لاقو «ىرأ هللا انأ #ثجلا# :اولاقو ءملعأ :ميملاو ؛هللا :ماللاو ءانأ

 فلألا ليقو ءدمحم نم ميملو «ليربج نم ماللاد ىللا نم فلألا نإ : # جلا

 تاريسفتلا هذه لكو ءديجم حاتفم ميملو «فيطل حاتفم ماللاو .هللا مسا حاتفم

 ولو هلي لوسرلا نع اهنم دحاو دري ملو ءاقيش قحلا نم ىنغي ال نظلا نإو «نونظ

 . مكحملا ىلإ هباشتملا نم تجرخلو نيرغاص اهانلبقل هنع تدرو

 كلذو ءاهضعبل وأ ءاهدوجو رسل فرعت هنكلو ءاهيناعمل افرعت سيل :اهيناث

 كلذ عمو «مهتاملك اهنم نوكتت ىتلا مهفورح نم نوكم هنأ عم نآرقلا زاجعول نايب

 «هلصاوفو هظافلأ فلآتو «هيناعم قايسو «همغن فيلأت ىف هلثمب اوتأي نأ نع نوزجعي

 . هلثمب اوتأي نأ نع مهزجع ىلع لديو هللا دنع نم هنأ ىلع لدي اذهف

 تاذل ضرعتي الو ءاهدوجو رارسأ ضعب ىلع لدي هقباسك وهو :اهشلاثو

 مل قلك ادمحم نأو «ىلاعت هللا دنع نم نآرقلا لوزن ىلع لدت اهنأ ىهو ءاهيناعم

 قطني ىمألاو «ىمألا ىبنلا وهف .«بتكي الو أرقي ال ىمأ هنأل «هدنع نم هب تأي

 فورح ىهو يَ هناسل ىلع فورحلا ءىجمف «فورحلا فرعي الو تاملكلاب

 جراخملا لمشتو «جراخملا ةعونتم ىهو «ةيئاجهلا فورحلا ددع فصن ىه «ةريثك

 بيغلا ملاع هللا دنع نم اهنأ ىلع ليلد اذه نإ ءاهددع لك لمتشت مل نإو ءاهلك

 .ملعي مل ام ناسنإلا ملعو «ملقلاب مَّلع ىذلا «ةداهشلاو

 برعلا نأ كلذو «فورحلا هذه دوجو رس نايب هيف هيقباسك وهو :اعبار

 اومهافت دق مهنأ ىتح ءهوعمس اذإ مهسوفن ىف نآرقلا رثأب نوسحي اوناك نيكرشلملا

 َنوبلْعَت َمُكَلعَل هيف اًوَعْلاَو نآرقلا اذهل اوعمست ال اورفك نيذّلا لاَقو إ هوعمسي الأ ىلع
 ىتلا ةيتوصلا فورحلا كلت تناكف ءاوعمسي الأ نولواحي اوناكف .[تلصف] # 20
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 دقو «نوبرغتسيو «مهعامسأ ىعرتست ةدوجم ةلترم تئرق اذإ ةميركلا روسلا اهب أدتبت

 نآرقلاب ٌةِْيَكلَي هللا لوسر مهيلع مجهي «مهبجعو مهبارغتسا ىف مه امنيبو «نوركنتسي

 نم اومربأ ام نوضقنيو «عامسلل نوعضخيف «هاقيسوم ةنرو «هظافلأ ليمجو «هتامغنو

 .اوعمسيو «مهعامسأ اوحتفيو اوبرغتسيل تناك فورحلا هذهف «لبق

 لكب هللاو «فورحلا هذه دوجو رسل نايب اهيف ةريخألا ةثالثلا هوجولا هذه نإو

 . ميلع ءىش

- 
 ن0 < ء ىو 2-2 5

 بيغلاب؛ نونمؤينيدلأ يي يح نيَمماَل ىده هيل سكت نب لد

 ه6 7 عل سا ا 58 2235 و ىلا دى ام للم 2 نس رم 0 6 يي

 كيلإ زنا | اه نونمؤي نيدلاو يي يح نوفق مهفزراو ةولَصلا نومه

 تحب 3 تا سس ف - 06 ا د 7 60 7-0 وع مم 1 مد

 مهير نم ىده لع كجلؤأ يو نوشوبرمه ةرخال ايو كِلِق نم لزنأ | امو
 | عادم 3

 25 ة 5-3

 يح تبوحلفملا مه كبتلؤأو

 4«جلا» فورحلا ىلإ انه ةراشإلا 4َنيِقّيمْلَل ىده هيف بْيَر ال باتكلا كلذ

 مسا #جلا## نإ ليق كلذلو ؛ ميكحلا زيزعلا باتكلا تاملك نم فلأتت ىتلا

 :نيرابتعاب فورحلا ىلإ ةراشإلا هذه نإ لوقن نكلو «ةروسلل

 هب ىدحت ىذلا زجعملا باتكلا اهنم نوك ىذلا فورحلا ىه هذه نأ :امهلوأ

 .اهلك ةيناسنإلا

 لكلا مسا قالطإ ليبق نم كلذو ءاهب تحتتفا ىتلا ةروسلل مسا اهنأ :ىناثلاو

 اوتأي نأ مهادحت ىلاعت هللا نأ رت ملأ .ىدحتي نآرق نآرقلا ءزج نأ وأ «ءزجلا ةدارإو

 .هلثم نم ةروسب



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 مو اللتان عطل ا كاملا خوال اللا لااا!!! !ككلتتت ل! (اكللااا!!!!!!!![!!! مما

 نأل ؛بيرق اهعوضومو . ديعبلل انه ةراشإلاو «باتكلا كلذ
 ىلع لدي امب ةراشإلا نوكت نأ رهاظلا ناكف باتكلا ركذ روف اهدعب ءاج فورحلا

 ءزج ىه ىتلا ةروسلا ىلع لدت «جلا# نأل نكلو «باتكلا (اذه) ك ءبرقلا

 العلا نم لزنف .سدقألا حورلا نم لزن دقو ءهسفن باتكلا وأ «باتكلا نم لماكتم

 هناحبس هللا قلخو ىلعألا توكلملا نيب دعبلاب ًراعشإ كلذ ناكف «لسرملا ىبنلا ىلإ

 ةراشإلا نوكت هنإف هماقم ولعو هركذب هيونت ديعبلاب ةراشإلا نإ :لاقي وأ «ىلاعتو

 ليقث «هتاذ ىف ىلع وهف !؟ىلاعت هللا باتك براقي ماقم ىأو «ماقملا اذه ىف ديعبلاب

 . [لمزملا] 4 <22 ًاليقت ًالوَق َكيَلَع يقدس نإ : ىلاعت لاق امك هنازيم ىف

 :فوقو ةثالث هيف بير ال باتكلا كلَذ » :ىلاعت هلوق ىفو

 ءربخ باتكلاو ءادتبم « كلذ 9 نوكتو .4 باتكلا 8 دنع فوقولا :اهلوأ

 نأب ريدجلا وه هدحو كلذ ىأ ءرصقلا ىلع لدي ىذلا نيفرطلا فيرعت هيف نوكيو

 بر نم ليزنت وه ذإ «هاوس ءورقم هَيمَس ىصاَّني الو «باتك هولع ولعي الف ءومسي

 ةلمج 4 هيف بير الإ» : ىلاعت هلوق نوكيو ىلاعت هللا عئارشب ملع هيفو «نيملاعلا
 ىف كش ال هنإ ذإ ءهيف ومسلاو ولعلا ىنعل ديكأت ىهو «ةءارقلا هذه ىلع ةلقتسم

 .هتاذ ىف هقدصب ةجح وهف اهيف باترت الو .لوقعلا اهيلإ ىدتهت ةنيب ىهو ؛«هقئاقح
 ذإ هللا دنع نم هنأ ىف بير ال وهو «هيف ىتاذ فرش اذهو «هقئاقحل لوقعلا كاردإو

 ءاوزجعف هلثم نم ةروسب اوتأي نأ مهنم مالكلا لوحفو شيرق نم 7'2لواقلا ىدحت

 .ىتاذلا هفرش قوف ايفاضإ افرش كلذ ناكف

 ةقباسلا ةءارقلا ىدؤم نم براقم اهادؤمو .4 بير ال» دنع فقولا :ىناثلاو

 :ىلاعت هلوق نوكيو «بير الب باتكلا وه كلذ :ىنعملا نوكي نأ ىدؤملا ذإ ءابيرقت

 .(ل و ق ) طيسولا .نسل لوقلا نسح ىأ :لوقم عمج :لواقم )١(



 ةرقبلا ةروسريسفت
 للملا

 بيرال هنأ قوف «هلامك نايبل نوكتو «ةلقتسم ةديدج ةلمج 4« َنيِقّتمْلَ ىّده هيف ف

 . هك

 نوكي مث «قباسلا ىنعملاك ىنعملا نوكيو .# هيف ف ةملك دنع فوقولا :ثلاثلاو

 نآرقلا ومس ىلإ اهلك هجتت تاءارقلا هذهو «ةلقتسم ةلمج مَنيِقّتمْلَل ىدهإ هلوق

 . ميكحلا ىلعلا هللا باتك هنإ «سانلا ملع قوفو ءرشبلا ةقاط قوف هنأو ءهولعو

 «هدصاقم حوضوو هقئاقح لامكل بيرلا هيرتعي ال هنأ 4 هيف بير الف ىنعمو

 اذإو .باتري نأ باترمل غاسم الف «ىلاعت هللا دنع نم هنأ ةتبثملا ةعطاقلا نيهاربلاو

 ىفنلاو «مهسفنأ اهتنقيتساو «ىلاعت هللا تايآ اودحج مهنألف ءراكنإ هيف عقو دق ناك

 هنأ كلذ ىفني الو «نونمؤي الو نودحجيف سان لضيو «هتاذ ىف هنم بيرلا عوقول

 بجي ثيح راكنإو «نيسقيلا ثيح بايترا وه ذإ «هل عضوم الو «بيرلل ناكم ال

 .هيحاون نم ةيحان ىأ نم لطابلا هيتأيال ىذلا قحلا وهو «ناميإلا

 هانعمو «ىكبلاو «ىرّسلاك ءَلَعُف نزو ىلع ردصم ىدهلا «َنيقّتمْلَل ىده »

 الإ ابلاغ لمعتست الو «هيف حاجوعا ال ىذلا ةياغلل لصوملا قيرطلا ىلع ةلالدلا

 اورتشا نيذّلا كّلوُأ» :ىلاعت هلوق ىف ةلالضلاب اهتلباقم ليلدب ءريخلا ىلإ ليصوتلل
 ةبسن ليلدبو «[ةرقبلا] 4 57 َنيِدَعُهم اوناك امو مُهَّراَجَت تحبو ام ئدُهلاب ةلالّضلا .

 4 22 ... هللا ىده ئدهلا َّنِإ لقط :هتاملك تلاعت لاق دقف «ىلاعت هللا ىلإ ىدهلا
 سوم سس جس

 هسفنل يدتهي امَنإَف ئدتها نم ةياده نم دجو امب عفتنا نم ىدتهملاو [نارمع لآ]

 .[سنوي ] 4 22+ ... اهيلع لضيياَمنِإَف لض نمو
 قيرط ىف اوريسيو ءاودشرتسيل نيلاضلل نوكت امنإ ةيادهلا نإف :ليق اذإو

 كدجوو )ل :ىلاعت لاق امك ةلالض نم هيلإ عفدي امو «ةياوغلا نع اودعتبيو «قحلا

 . [ىحضلا] 4« (77 ىَدَهَف ًالاض



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا
 00 لالا

 ىصقأ ىلإ اولصو نم سيل نيِسّتملاب دارملا نإ :كلذ ىلع ةباجإلا ىف لوقن
 نم دايدزالا اولواحو «ءاهودارأو اهوبلطو اهوفراش نم دارملا امنإ ةيادهلا تاجرد

 نأ كلذ نايبو .ىدتهت الو دشرتست ال ةَّسلْبم ؛ةرجحتم مهبولق نكت ملو «ملعلا
 .اهاوقتو اهروجف اهمهلأو ءاهاوسو سوفنلا قلخ ىلاعت هللا

 ىف قحلل ةكردملا ةميقتسملا ةرطفلا ىلع ىلاعت هللا اهرطف نم سوفنلا نمف
 ءامسلا نم دشرملا دجت ىتح ةريح ىف لظتو «هديرتو هيغتبت قحلا ىلإ هجتت ىتلا «هتاذ
 ةدابع اوضفر نيذلا نييفينحلا كئلوأك «ميقتسم طارص ىلإ اهدشري نيبم لوسرب

 .نوواغلا الإ اهعبتي الو ءرضت الو عفنت ال اهنأل ناثوألا

 ةعبتم هيلإ ةوعدلا دنع قحلل ةيغصم نوكتف «داشرلا ىغتبت ةيقتم سوفن هذه نإ
 ىده# :هتاملك تلاعت هلوقب ريبعتلل اعضوم هارن ام اذهو «قرشأ اذإ رونلل

 لاقو ءءوسلا هسفن ىقوو «ىلاعت هللا هاقو :لاقي «ةياقولا نم قتشم نوقتملاو

 . [رشحلا] 4 32 َنوُحْفَمْلا مه َكَلوُأَف هسفن حش قوي نمو )» : ىلاعت

 ءءات واولا تبلق مث ءىَّقَتوا :اهلصأ ىف ىهف «ىقو نم ءلعتفا :ىقتاو
 لاق امك .قاقثلاو ءىقُتلا تذخأ هنمو «ىقتا تراصف لاعتفالا ءات ىف تمغدأف
 . [نارمع لآ] 4 جو نوُملَسُم منو الإ وم الو هتاقث قح هللا اونا ا : ىلاعت

 قحلا ىنعمل مهكاردإ :اهالعأو «ىلاعت هللا ىوقتل مهكاردإ ىف بتارم نوقتملاو

 مهيلع قبطنيو «هنومزتليو ءهل نوبيجتسيو هنوعيطي اذهب مهنإو ؛هبلطي ال مهعوضخو
 مهسوفن ىف الع اذإف [حتفلا] 4 520+ ... ئرقَتلا ةملك ٍمِهمَرْلَاَو» :ىلاعت هللا لوق
 ةءاسإلا اوبنجتو ءهيدهب نيدتهم رارشألا رش اوكرت «هل دادعتسالاو قحلا بلط

 ام لك نع مهسفنأ اوهزن ىوقتلاو ةيادهلا جرادم ىف اوراس اذإف «مهريغ ىلإ
 مهيلع قبطنيو «ىلاعت هللا ءايلوأ اوناكو ءارصبم ارون مهبولق تراصو «قحلا فلاخي



 ةرقبلا ةروسريسفت

 ءامسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل اوَقَناو اونمآ ئرقلا لهأ ّنَأ ولو :ىلاعت هللا لوق

 ةيادهب نوعفتني نيذلا نوقدملا مه ءالؤه نإ الآ [فارعألا] 4 (2)+ ... ضرألاو

 ءيجيف ءامسلا نم لزني ثيغب كك ىبنلا هلثم دق هتيادهو ىلاعت هللا ملع ّنإو «هللا

 اهنم لقتني نكلو «تبنت ال ضرأ ىلع لزنيو «بيطلا تابنلا تبنتف ةبيط ضرأ ىلإ

 لقتني الو «تبنت ال ناعيق ىه ضرأ كانهو «بيطلا تابنلا اهيف تبنت ىرخأ ىلإ

 ."/اهريغ ىلإ اهنم
 ال باتكلا كلذ هر 0/6 ملا 9 تايآلا هذه قيسنت يف ىرشخمزلا ركذ دقلو

 #«ملا# :ىلاعت هلوق نأ اهدافم ةققحم ةققحم ةبيط تاملك 4 2 َنيِقَّمْلَل ىده هيف بْيَ

 ةلمج 4 باَبكْلا كلَذ 9 و اهسفنب ةلقتسم مجعملا فورح نم ةفئاط وأ اهسأرب ةلمج

 اهبيترتب باصأ دقو «ةعبار 4 َنيقَّمْلل ىده» و «ةئلاث ةلمج « هيف بْيَرالا» و «ةيناث

 قسن فرح ريغ نم اذكه ةقسانتم ىه ثيح ؛مظنلا نسح بجومو «ةغالبلا نم

 ىلوألاب ةدحتم ةيناثلاف ء.ضعب قنعب اهضعب ةذخآ ةيخآتم اهئيجمل كلذو (فطع ىأ)

 .ةعبارلاو «ةثلاثلا ىلإ ارج مُلَمَو ءاهل ةقنتعم

 باتكلا هنأ ىلإ راشأ مث ءهب ىدحتللا مالكلا هنأ ىلع الوأ ِهّبن هَّنأ كلذ نايب

 نأ هنع ىفن مث «هئاضعأ نم ادشو ىدحتلا ةهجل ًريرقت ناكف «لامكلا ةياغب توعنملا

 امت لمكأ لامك ال هنأل ؛هلامكب اليجستو ةداهش ناكف «بيرلا نم فرط هب ثبشتي

 ميف :ءاملعلا ضعبل ليقو .ةهبشلاو لطابلل امم صقنأ صقن الو «نيقيلاو ًقحلل

 .اًحاضتفا لءاضتت ةهبش ىفو ءاحاضتا رتخبتت ةجح ىف :لاق ؟كّتَذل

 مّلعْلاو ىَدهْلا نم هب هللا ينعي ام لكم 7 : لاق لك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر يرعشألا يسوم يبأ نع )١(

 اهنم تناكو. ريتك ٌبْعلاو الكلا تَتَبَاف َءاكا تلبق بقت اهم ناكَف اًضرأ باصأ ريثكلا ثيْعلا لّئمك

 ناَعيق يه امّنِإ ىرخأ ةقئاط اهنم تّباصأو «٠ اوُعَرَرَو اوقسو اوُبرَف سانا اهب هللا م َهنَق ءاَكا تكسمأ بداجأ

 لذب فري مل نم لكمو « ٍمَلَحَو َملَعف هب هللا نيد يف َهَّقَق نَم لَم كلَدَف لك تبنت الو ًءام كُن ال

 اهنم َناكو » : قاحسإ لاق : : (يراخبلا يأ) هللا دبع وبأ لاق « هب تلسرأ يَدَلا هللا ىدُه ُلبْقَي مل اسأر

 ملعلا باتك :يراخبلا هجرخأ ] .ضرألا نم ىوتسملا : فصقصلاو ُءاَللا ةولعي : عاق ( ءاَكا تليق ةفئاط

 .[ يراخبلل ظفللاو (817/55١؟) نييفوكلا دئسم لوأ : دمحأو (477) : لئاضفلا : ه هوحتب ملسمو لال
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 00مل

 هلوح كشلا موحي ال انيقي هنوك كلذب ررقف «نيقتملل ىده هنأ هنع ربخأ مث

 عبرألا نم ةدحاو لك لخت مل مث .هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال اقحو

 تاذ ةتكن نم ,20يرسلا ميظنتلا اذه تمظنو «قينألا بيترتلا اذه تبتر نأ دعب

 «ةيناثلا ىفو ءهقشرأو هجو فطلأب ضرغلا ىلإ زمرلاو فذحلا ىلوألا ىفف «ةلازج

 ىفو «فرظلا ىلع بيرلا ميدقت ىف ام ةثلاثلا ىفو «ةماخفلا نم فيرعتلا ىف ام

 هداريإو ءداه وه ىذلا فصولا عضوم وه ىذلا ردصملا عضوو فذحلا :ةعبارلا

 تكتل انيبتو «همالك رارسأ ىلع اعالطا هللا انداز «نيقتملا ركذ ىف زاجيإلاو ءاركنم

 .هيف امب لمعلل اقيفوتو هليزنت

 ىده نوقلتي نيذلا نيقتملل لوألا فصولا وه اذه 4 بيغْلاب نونمؤي نيذّلا

 :ناميإلاو .تارمثلا بيطأب ىتأتف ثيغلا ةبيطلا ضرألا ىقلتت امك ىلاعت هللا

 .عوضخلاو ,ناعذإلاو رارقإلاو فارتعالا ىنعم هنمضتل ءابلاب ىدعتيو «قيدصتلا

 امو :ىلاعت لاق امك ةباجتسالا وأ مالستسالا ىنعم ذئئيح نمضتيو ماللاب ىدعتيو

 مهضعب لوقيف نورمآتي ذإ دوهيلا نع ىلاعت هللا ىكح ام كلذ نمو ء[سنوي]

 . [نارمع لآ] 4 27 .. . مكنيد عبت نمل ّذلِإ اونمؤت الو  «ضعبل

 مهلاوحأ بلاغ ىف وهو - مهزيمي ىذلا نيقتملا فاصوأ نم فصو لوأو

 ءرتتسيو «صخشلا نع بيغي ام لك :بيغلاو .بيغلاب ناميإلا - مهاوقتل ببس

 ىف ةفلتخم الاوقأ اولاقف «نيقتملل اًمصو نوكي نأ عم قفتي امب ءاملعلا هرسف دقلو

 نآب هورسفف ءاهلك - ملعن اميف - اهنم دارملا وأ اهنومضم ىف ىقالتتو ءاهظافلأ

 ال وهو «هب ناميإلا بجوي ناهربلاف «هارن الو هب نمؤن اننأل ؛ىلاعت هللا وه بيغلا

 ,ةكئالملاب ناميإلا هنأب هورسفو ءردقلا هنأب هورسفو «بلقلاب ىري لب سحاب ىري

 4 114 1 2. 0 - 2 ماعم 3 5 5
 .ةأارسو «ءايرسأ : عمجلاو «ىرس وهف .هاقرس : ءاورسو .ةوارس ورس نم .فيرشلا :ىرسلا )١(



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 للا

 لاقو .رانلاو «ةنجلاو ءرخآلا مويلاو ةكئالملا رابخأ نم هيف امو نآرقلاب هورسفو

 تامالع نم هيلإ لوقعلا ىدتهت ال امم دلك لوسرلا هب ربخأ ام لك بيغلا :نورخآ
 .خلإ .. . ةنجلاو نازيملاو طارصلاو رشنلاو رشحلاو ةعاسلا

 .اهيناعم ةلمج ىف ةيقالتم ىه لب «لاوقألا هذه نيب ضراعت ال هنأ قحلاو

 هللا اهبّيغ رومأ نم سحلا ءارو امب ناميإلا وه بيغلاب «ناميإلا نأ ىرت نإ

 .. نوقتمو نولاض :نامسق سانلا نأ كلذ نايبو ءانلوقع نع ىلاعت

 نوركنيو ءاهريغ نوفرعي الو «ةداملاب الإ نونمؤيال نيذلا مه نولاضلاف

 ءارو ءىشب نونمؤي الو ءايحنو تومن ايندلا انتايح الإ ىه نإ :نولوقيو ءاهادعام

 نأ الإ حورب الو هلإب نونمؤيالف ءاهيلإ ُدرُثو ءانتقلخ ةعيبطلا :مهلئاق لوقيو «كلذ

 .نايدألا وركنمو ةدحالملا مهنم ءالؤهو «ةداملا ضارعأ نم ضرع نوكت

 ال مهف «بيغلل عضاخ هنأ ىلع سحلاب نونمؤي مهنأ مهترامأ :ىناثلا مسقلاو

 ةداملا ءارو نأب نونمؤي لب «نورصبي امو نوري امو نوسحي ام ىلع مهناميإ نورصقي

 ىلاعت هللف «هيف قلطملا ناطلسلا بحاص وه «هئشنمو نوكلا ربدم نأو «ًريبك ًاللاع

 . انتاممو انايحم

 هلالخ لوأ نمؤملاف «بيغلاب ناميإلا وه ةقدنزلاو ناميإلا نيب ةقرفتلا لصيف نإ

 .ةداملاب الإ نمؤي ال قيدنزلاو «بيغلاب ناميإلا

 نع فكنتست ال 2!'ةنماطتم ةعضاخ امئاد سفنلا لعجي بيغلاب ناميإلا نإ

 ءاجو بيغلاب نمحرلا يشخ نّمإ» :ل كلذ ناك دقلو ءربكتست الو ىلاعت هللا ةدابع

 كلذف «سفنلا ىف ةيشخللا دلوي بيغلاب ناميإلا ناك اذإو [ق] 4 29 بيم بْلَق

 ريبك رجأو ةرفغُم مهل بيغلاب مُهبر َنَوْسْحَي نيا نإ ) :ىلاعت لاق امك ناميإلا بل وه

 .[ كلملا] 4 هج

 .(نمط) :طيسولا .ضفخناو نكس :زمه ريغبو زمهب :نماطت )١(
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 7 سأل

 اناميإ نيقتسلل ىلوألا ةفصلا تناك 4نوقفني مهاَقَرر اممو ةالصلا نوميقيو »
 «ةيشنحلا سفنلا ىف دلوت .تاسوسحملا نع تاروتسم نم هنكي امو «بيغلاب

 رّيست ىتلا ىه دهاشملا ءارو اميف حورلا نأبو «حورلا ىلإ مسجلا ةجاحب ساسحإلاو
 مدق ام ىلع بساحبيل الإ ناسنإلا قلخي مل ىلاعت هللا نأو «ىناسنإلا دوجولا اذه

 .رشف ارش نإو ءريخف اريخ نإ بستكا ام ىريس هنأو ءريخ وأ رش نم

 نكلو «سفنلا نم ناثعبنت نييرخأ نيتفص ركذ «ةيسفنلا ةفصلا هذه ركذ دعب
 .ىلاعتو هناحبس هللا هقزر امم قافنإلاو ةالصلا ةماقإ امهو «ىلمع رهظم امهل

 تلقنف «ةوُلَص ةالصلا لصأف «ىلص نم ةَّلعَف نزو ىلع اهلصأ ةالصلاو

 اهنأب برعلا دنع ةفورعم تناك ةالصلاو «ةالص تراصف ءاهلبق ام ىلإ واولا ةحتف
 يلع عيمس ُهّللاو مِهَل نكس كتالص ْنِإ مهيلع لصو :ىلاعت هلوق هنمو .ءاعدلا
 ءدوجسو عوكرو «ةءارقو مايق نم سمخلا تاولصلا ىلع اهقالطإو [ةبوتلا ] © هر

 . يمالسإ حالطصا - تايحتو

 ىلاعت هللا ىلإ ةعارضلا ىأ «ءاعدلاب انه ةالصلا ءاملعلا ضعب رسف دقلو
 مكبر اوعدا 8 :ىلاعت هلوقل ابيجتسم هب انمؤم هدنع ام ايجار هيلإ ىحورلا هاجتالاو
 . [ فارعألا ] 4 (22) َنيدَمعمْلا بحي ال ُهنِإ ةيفخو اعرضت

 اهب دارملا نأ ىلع - لوقلا نم ودبي ىذلا رهاظلا وهو - نيرثكآلا نكلو
 نإو «ةبوتكملا ةالصلا هنمضتت ءاعدلاو ةعارضلاب ىحورلا هاجتالا نإو «ةبوتكملا ةالصلا
 ىف ناك ىتلا تاملكلا نم اهريغك «ةفراعتم تراصو .ةكم ىف تضرف دق ةالصلا
 . مالسإلا اهصصخ مث «مومع اهانعم

 رهاظ اهناكرأ تفوتسا دق ةلدعم ةموقم ةيوتسم اهب نايتإلا ةالصلا ةماقإو

 ىف ىلاعت هللا ةمظع راضحتساو ءروضحلاو عوشخلا ىلع ةلمتشم تناكف ءانطابو
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 ىلاوتيو «ىلاعتو هناحبس هللا ىري هنأك «ةدابعلا هذهب هللا دبعيو ءهركذي ظفل لك

 تناك نإف «ليللا نم اًقلزو راهنلا نم اًفارطأ وأ ءراهنلا ةماع هتاولص لك ىف كلذ

 ؛هيصعي ال هللا ةباقرب سحأ نمو ؛«ىلاعت هللا ةباقرب اّسحُم ناك كلذك هتالص

 [توبكنعلا] 4 27 ... ركمملاو ءاشحَفْلا نع ىَهْنَت ةالّصلا نإ :ىلاعت لاق كلذلو

 .227(نيدلا دامع ةالصلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 مهضعبو «ريصقت ريغ نم اهيلع ةموادملاب ةالصلا ةماقإ رسفي نيرسفملا ضعبو

 يدون اَذِإ اونمآ نيِذّلا اهْيَأ اي :ىلاعت هلوقل ءاهب ءادنلا دنع اهيلإ ةعراسملاب اهرسفي

 ةماقإ دنع اهيلإ ىعسلاب اهرسفي مهضعبو [ةعمجلا] 4 432: ... ةعمجلا موي نم ةالّصلل

 ةنيكس ىف اهيلإ اوشمي نأب رمأ ِكَك ىبنلا نأ ىور ام كلذ دري نكلو ءاهيف ةعامجلا
 .راقوو

 ىف لخدت ىرخألا ىناعملاو «نيبلا حضوألا وه ةماقإلل لوألا ريسفتلا نإو

 .اهيضتقت وأ «هنمض

 «بيغلاب ناميإلاو ءىوقتلا ىلع بترتي ىذلا فصولا ىلاعت هللا نيب نأ دعبو

 تافصو «تافيلكت نم مالسإلا هركذي ام لكف ءايسفنو ايلمع رخآ افصو ركذ

 ثعابلاو لمعلا ةيحان ىلإ اهيف رظني لب ءطقف لمعلا ةيحان ىلإ اهيف رظنيال «نمؤملل
 تاّيئلاب لامعألا امّنإ» :ِلي ىبنلا لاق كلذلو ؛سفنلا ةراهط ىه ىتلا ةينلاو «هيلع
 .©"”«ىوت ام ئرما لكل امّنإَو

 مهاَتقزر اًممو# :هلوقب ىلاعتو هناحبس هنع ربع ام ىسفتلا ىلمعلا فصولا

 هيلإ ةعارضلا ىف ةالصلاب نوكي ىذلا ريخلا نأ نايب فصولا اذه ىفو «نوقفني

 ناميإلا ىف ةينلا باي روذنلاو ناععألا ىف ىراخبلا هاور امك )١(« ىحولا ءدب باتك هحيحص ىراخبلا هب ردص مفر

 .(0-09 ةرامإلا ىف ملسمو 6 مقرب
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 «ىلاعتو هناحبس هيلإ هب برقتلا دصقي سانلل اعفن ّىَقَّتلا ىلع فطعني ىلاعتو هناحبس

 ىلاعت هللا ىلإ برقتيو «ةمئاقلا هتعارضو ءمئادلا هركذب ىلاعت هللا ىلإ برقتي وهف
 هللا اضرل مهتقاف عفرو مهتجاح دسو «هريغل ةنوعملا دي دمو «هقلخ ىلع قافنإلاب

 .ىلاعتو هناحبس هتاضرم ءاغتباو

 لوعفملا مسا ىنعمب وهو ءاقزر قزري قزر نم وهو ءءاطعلا :وه قزرلاو

 هلوقك حوبذم ىنعمب حبذو «ىعرم ىنعمب (ىعراو «نوحطم ىنعمب «نحطا ك
 . [ تافاصلا ] 4 0207 ميظع حبذب هانيدفو ١ : ىلاعت

 ناويح نم ءايندلا ةايحلا عاتم نم ناسنإلا ىلع هب ىلاعت هللا معني ام قوزرملاو

 كلذب لمشتو ءريخلا لبس لك ىف اهؤاطعإ قافنإلاو .نكاسمو معاطمو «دوقنو

 موقيو «ةايحلا ىلع ىوقيل هسفن ىلع قافنإلاو «مهلوعي نم ىلع قافنإلاو «تاوكزلا
 ىف داهجلا ىلع ىوقيلو «هتوقب ءافعضلل ةنواعمو «تاعاط نم هيلع بجي امب

 نم هيلإ نوجاتحي امب ىلاعت هللا دنج دادمإو «لطابلا ضفخو قحلا عفر ليبس
 ىَلِإ مكيديأب اوقلَت الو هللا ليبس يف اوقفنأو ١ :ىلاعت لاق امك ةوقلا بابسأو داتع

 . [ةرقبلا ] 4 #28 . . . ةكلهتلا

 «ءىش هنم ىقبي الأو «لاملا ءاهنإ ىلإ يمري دافنإلا نأ ديب «دافنإلاك قافنإلاو

 ىلاعت هللا نإف «لالحلاب صاخ هنأب قزرلا ءاملعلا ضعب صخ دقو .ىقبي قافنإلاو

 «هدوأ هب ميقي ام لكب مدآ نبا ىلع ضيفي ىلاعت هللا نأ قحلاو «لالحلاب الإ قزري ال

 ملعيو اقر هللا ىَلع الإ ضْرألا يف َّباَد نم اًموإ» :ىلاعت لاق امك «هريغ هب نيعيو
 لالحلا اهنم لعجي ىذلا وه مدآ نباو [دوه] 4« ... اهعدوتسمو اهرقتسم

 وأ «لالحلا ريغ نم هبسك نإو «لالح وهف هيف ثبخ ال اًبيط اًبسك هبسك نإف «مارحلاو

 ىفو «باوثلا لالحلا ىفو «لالحلا هيف دجوأ ىذلا وهف «ىلاعت هللا مرح اميف هقفنأ
 ُهْنَم مُلعَحَف قْرَر نم مك ُهَّلا لَنَأ م مثْيأَرَأ لق: ىلاعت لاق دقلو .باقعلا مارحلا
 . [ سنوي ] 4 4227 نورت هللا ىلع أ مُكَل نذأ هللا لق الالحو امارح



 ةرقبلا ةروسريسفت
 للامم مااا

 نم ناك لالحلا نم بسكو لالحلا ىف قفنأ اذإو «ةمعن قزرلا دعي ىلاعت هللاو

 هقيرط نوكي بسكب هناحبس هيلإ برقتي الو «ىلاعت هللا ىلإ اهب برقتي ىتلا تابرقلا

 :لاقف فدلا ىلع برضلاو ءانغلا نم بسكي الجر نأ ىوريو .صلاخ لالحب سيل

 لاقف ءةَّشحاَف رْيَغ ىف ءاّنغلاب ىل نَدأف ىّمكِب ىَّنَد نم الإ قَرْرَأ ال ىنارأ ِهّللا لوُسَر اي

 هّللاو هللا َوْدَع ىأ َتْبَذَك هَهَمْعُن الو َةَماَرَك الو كَل ْنَدآ ال» :ِِلكي هللا لوسر هل

 ام َناَكم هقزر نم َكيَلَع ُهَّللا ْمَرَح ام ترتخاف ءاّبيط الالح ىلاعت ُهَّللا كَقَرر ْدَقَ

 . 29)«هلالح نم كل َهّللا لح

 :ناتيغالب ناتراشإ 4نوقفني مهانقزر اممو# :ةيماسلا ةرابعلا ىفو

 مهنأ نايب كلذ ىفو «نوقفنيا#» ىلع 4 مهانقز اممو# ميلقت :امهادحإ

 هدحو وهف «ىلاعت هللا قزر نم نوقفني مهنإ لب مهل صلاخ بسك نم نوقفني ال

 هللا كقزري امنإ كسفن قزرت قفنملا اهيأ تسلو «عنم ءاش نإو «ىطعأ ءاش نإ قازرلا

 ميدقتلاف هدنع نم هدابع ىلعو كسفن ىلع دوجتو «هدنع نم ىطعت تنأف «هدحو

 .ايناث قافنإلاب مامتهاللو ءالوأ رصقلل

 ناك نإو هضعبب نوكي لب ىلاعت هللا قزر ام لكب نوكي ال قافنإلا نأ : ةيناثلا

 نوقفني :يأ ؛ضيعبتلل 4نوقفني مهانقزر اممو# :ىلاعت هلوق يف «نم» ف ريثكلا
 «نيطايشلا ناوخإ نيرذبملا نإو «نيرذبملاك نونوكي الف «هللا مهاطعأ ام ضعب

 هَّللا يضر سابع نبا لاق امكف «ريثكلا هيف رثكتسي ال ىلاعت هللا ليبس ىف قافنإلاو

 عضوم امنإو .فرس رب ريغ يف مهرد قافنإو «فرس ال رب يف فلأ قافنإ : هلع

 .ريبخ ميلع ىلاعت هللاو «هسفن ىلع قافنإلا ىف ةدايزلا وأ فارسإلا

 دعب 4 نونقوي مه ةرخآلابو كلبق نم لزنأ امو كيلإ لزنأ امب نونمؤي نيِّلاو
 نوميقيو «هللا ركذل مهبولق عشختف «بيغلاب اهيف نونمؤي ىتلا ةيتاذلا فاصوأللا هذه

 )١( نيثنخملا باب :دودحلا باتك :هجام نبا هاور )5117”(.



 ةرقبلا ةروس ريسفت /م#)
 لالالالا لااا للا

 ااا :١
 يي

 دابع ىلعو مهسفنأ ىلع ىلاعت هللا مهقزر امم نوقفنيو « هيلإ مهبولق هجتتف ةالصلا

 .فارسإ وأ ريذبت ريغ ىف اقافنإ ىلاعت هللا

 مهتافص لجأ نم مهنأ نيقتملا ءالؤه تافص نم نأ ىلاعت هللا نيب كلذ دعب
 نآرقلابو «نآرقلا لبق اهلزنأ ىتلا ةلزنملا بتكلاب هقلخ ىلإ هللا تالاسرب نونمؤي مهنأ

 ميركلا نآرقلا ىف تءاج ىتلا عئارشلاب نوئمؤيو «ميكحلا ىلعلا هللا دنع نم لزنملا

 الإ هبتك نم باتك نيب الو «هلسر نم دحأ نيب نوقرفي ال «تلزنأ ىتلا بتكلا ىفو

 .اهلزنأ بتك ىف ماكحأ ضعب ىلاعت هللا خسن دق نوكي نأ

 نونمؤي نيذلا نوقتملا مه كيل لزنأ امب َنوُسْؤُي نيذلاوط :ىلاعت هلوقف
 :ىلاعت هلوق يف لوصوملا (مسالا) راركتو «نوقفني مهانقزر اممو ةالصلا نوميقيو

 امنإ ,تايآلا مهيف تلزن نميف ةرياغملا ىلع لدي ال 4 كيل لزنأ امب نونمؤي نيذّلاو

 :رعاشلا لوقي امك ءادحاو فوصوملا ناك نإو «تافصلا ىف ةرياغملا ىلع لدي

 محدزملا يف ةييتكلا ثيلو مامهلا نباو (10هرقلا كلملا ىلإ

 4 كِيَلِإ لزنأ امب نوئمؤي نيذّلاَو ف :ىلاعت هلوق نأ نيرسفملا ضعب ىعدا دقو
 مالس نب هللا دبعك لكك دمحم اونمآ نيذلا دوهيلا ىف تلزن امنإ .ةيآلا رخآ ىلإ

 لهأ نم لجر : نير مهّرجأ نوتؤي هَنالَّثا : ِةكَي ىبنلا لوق مهيلع قبطنيو «هريغو
 سا ساس هنن هن ل ص 207 ار ا 3 ساس هع ل ربما شل يع ربا

 «.هيلاوم قحو ىلاعت هللا قح ىدأ كولمم لجرو «ىب نماو .هيبنب نمأ باتكلا

 3 سس عش سس 8 يع عش 0 ا ا

 . 70هجوزتو اهَفَبعَأ مث «اهبيدات سحق «هتيراج بدأ لجرو

 ريغ نم اهلبق ام قايس نع « كيلإ لزنأ امب نونمؤي نيذلاو 8 لصف نأ قحلاو
 هعس ع و

 قستم حضاو قايسلاو «كلذ ىلع ثعبي ثعاب ريغ نم قايسلا رهاظل ةفلاخم - ليلد

 .ىلاعت هللا همحر فنصملا هيلإ بهذ ام لثمل ريثك نبا هب دهشتساو .مورق عمجلاو «ميظعلا ديسلا :مرقلا )١(
 )١54([. ناميإلا باتك - هل ظفللاو - ملسمو ,:(97) ملعلا باتك ىراخبلا هجرخأ] هيلع قفتم )1١(



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 لااا للا لال لل

 نولبقتي مهبولق عوشخو «قحلاب مهناميإل مهف «نيفقتملل فصو هلك كلذ نأ ىلع

 نم نولمشي نيقتملا نإو «نيفرحنم الو نيدناعم ريغ نينعذم ةيوامسلا تايادهلا

 مهو .هدابع قحب نيّرقم هبيغب نينمؤم ؛هفيلكت ىلإ نيغصم ىلاعت هللا ىوقتب فصتا

 ناك وأ ءاينثو الصأ ناك نم الو «ىباتكو ىبرع نيب قرف ال «هللا قلخ لك نم

 ءهبر ىلإ هجتاو بيغلاب نمآو ةداحلا ىلع ماقتساو هللا ىقتا نمف ؛اينارصن وأ ايدوهي

 نم قايسلا عم قفوأو ىلوأ مومعلاف ءاهنع جرخي الو ءهيلع لمتشت ةيآلاف

 .صوصخلا

 نآرقلا وه 4 كيَلِإ لزنأ مب َنوُنمْوي# :ىلاعت هلوق ىف كيلإ لزنأ ىذلاو
 «نيضاملا رابخخأ نم هب ءاج امو «عئارشو تافيلكت نم هيلع لمتشا امو «ميركلا

 هب ناميإلا نوكي فيكف ءهلك لزن دق نكي مل نآرقلا نإ ليق دقلو «نيرباغلا صصقو
 نأو «هزاجعإ لئالد ىف نآرق نآرقلا ضعب نأب ليقلا كلذ دري هنإو ءهلك هلوزن لبق

 ءهضعب عامس ىلع نآرقلا عامس قلطي نأ حصي هنأو «لكلاب ناميإ ءزجلاب ناميإلا

 نجلا َنَم ارفت َكِيَلِإ انْفرص ْذِإَو © :لاق ذإ «نآرقلل نجلا عامس نع ىلاعت لاق امك

 .هنم اءزج الإ اوعمس امو [فاقحألا] 4 27 . .. نآرقلا نوُعمَتسَي

 ىلاعت هللا نأل ؛هضعب الإ لزن دق نكي مل نآرقلا نأب ضارتعالل هجو ال هنإو

 هل لوزن رمتسملا ليزتتلا ءادتباف «لوزنلا أدعبا دقو 4 كيَلِإ لزنأ امب نوئمْوي# :لوقي

 امف [ةرقبلا] 4 299 ... نآرقلا هيف لزنأ يذلا ناَضَمَر ٌرهَش » :ىلاعت لاق امك ءهلك

 .نيدلا لمك نأ ىلإ ليزنتلا رمتسم هنكلو ءهّلَوأ الإ هيف لزن

 نم هيلع لزنأ امو هِةْليلَك دمحمب لماكلا ناميإلا نأ نيبت ةميركلا ةيآلا نإو

 لاق امك مهعئارشو نيقباسلا نييبنلا لكب انمؤم نوكي نأ نمؤملا ىضاقنتي عئارش
 [ءاننلا] 4 427 ... مهنم دحأ نيب اوقرفي ملو هلسرو هّللاب اونمآ َنيِذّلاَو ط :ىلاعت

 الق باّتكلا لْهَأ َمُكنَدَح اَذإ) :لاق هو هللا لوسر نأ حيحصلا ىف ىور دقلو



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا
0111110 

 مسا هس 07

 َنزْنأ ىدّلاو اَنْ َلِرْنأ داب اَنَآ اوُلوُق نكلو ءمُهوُقَدَصُت الو مهوب
 000 ا 1 . 0ك

 ةيهلإلا ةلاسرلا نيدو «ةيناسنإلا ةدحولا نيدو «ةينادحولا نيد مالسإلا نإو

 لك صخت ىتلا ةلاسرلل ةتبشملا ىلاعت هللا تايآ ىف الإ ىبنو ىبن نيب قرفت ال ىتلا

 .رفك دقف قدصي مل نمو «هقيدصتو هب ناميإلا بجي اهلكو «ىبن

 بِيغْلاب ونمو نيِذّلا 9 نيقتملا كئلوأ نأش نأ ىلاعتو هناحبس هللا ررق دقلو

 ءاهلك ةيهلإلا تانايدلا هب تءاج ام اذهف 4نوُقفني مُهاَقَرر امو ةالصلا نوميقيو
 ىه ةرخآلا ةايحلا نأب نمّوي نأ قح نيد لك ىفو «نايدألا هذه ىف ناميإلا ساسأف

 ريخلا عزانت اهيف ةايحلا هذه نأ كلذ «ةرخآلا ةايحلا ىلإ ليبس ايندلا ةايحلا نأو ءلآملا

 نم ريخلل دبالف ءاهيف ريخلا ىلع رصتتي ام اريثك رشلا نأو ءاهكرتعم هنأو ءرشلاو
 ناميإلا ناك كلذلو ؛تبسك ام سفن لك ىزجتو «ريخلل راصتنالا هيف نوكي لمأ

 اوبَذَك نيذّلا رسَح دق :ىلاعت لاق كلذلو ؛رشلا ىلع ريخلا راصتناب اناميإ «ةرخآلاب

 . [ ماعنألا ] 4 كك[ . . . هللا ءاقلب

 ماكحإ وهو «نقيأ ردصم ناقيإلا هيف .4 نونقوي مه ةرخآلابو :ىلاعت هلوقو

 ىأ الو ءهيحاون نم ةيحان ةيأ ىف بير الو كش نوكي ال ثيحب «هناقتإو ملعلا

 انمؤم ناك نمف ناميإلا ةوق نوكت ةرخآلاب ناميإلا ةوق رادقمبو .هقئاقح نم ةقيقح

 .نايع اهنأك ةرخآلاب انمؤم ناك ناميإلا قح هبرب

 «لعفلا ىلع رورجملاو راجلا ميدقت ىف اهب ناميإلا ةرورض هناحبس دكأ دقو

 الإ نمؤي ال هنأ ىأ ءصاصتخاو « نيقيلا اذهب مامتهالا نم ديزم هيف ميدقتلا نإف

 ىأر هنأك ءميحجو «باسحو ثعبو «ميعنو ةنج نم اهيف امو «ةرخآلا ةايحلاب

 دنسم :دكمحأو .((569) ملعلا باتك :دواد وبأ هجرمخأو 115865(«2) ريسفتلا باتك : ىراخبلا هجرخأ )١(

 )١56915(. نييماشلا



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 للامام ملل

 ةريدجلا ىه اهدحو ةرخآلا ةايحلاف «ناميإ عضوم تسيل ايندلا ةايحلا نأو «نيعلا

 «ةيمسالا ةلمجلا ةروصب نيقيلل ريوصت وهف «مه# ةملكب ديكاتلا ناكو «ناميإلاب
 الو عزعزتي الو برطضي ال ثيحب هرارمتسا و نيقيلا ءاقب ىلع لدت ةيمسالا ةلمحجلاو

 .دبأ مويلا كلذ ىسني

 نونمؤي إ» :ىلاعت هلوق نم «نونقوي مه ةرخآلابو## عضوم ام لاقي دقو
 امكو ءانمهف امك «بيقلاب نونمؤي# :ىلاعت هلوق نإ كلذ ىف لوقنو ؟4 بْيغْلاب
 ةدحالملا كئلوأك ءدوجو هءارو اميف سيل «ةدام دوجولا نأب نونمؤي ال مهنأ هيف انركذ

 «هب نونمؤي ام اهءارو نوكي نأ نودب ءاهدحو «(دوجوملا» ىه ةداملا نونظي نيذلا

 هللا انقلخ :لوقت ال .ةعضاخلا ةعشاخلا ةيقتلا سفنلا نأ ىلاعتو هناحبس هللا ركذف

 .ةايحو ىنعم ةداملا ءارو نأ ةرطفلاب كردت لب ءاثبع

 هللاو ءمومعلا نم صيصخت ىهف «نونقوي مه ةرخآلابو# :ىلاعت هلوق امأ

 .ةرخآلاو ايندلا ىف نينمؤملا ىلو

 ام ىلاعت هللا ركذ « +22 نوحلقملا مه كتلوأو مهبَر نم ىده ىلع كتلوأ »

 نيذلاو «ةرطفلا هيلع تلدو «مهنع ىلاعت هللا هبّيغ امب نونمؤي نيذلا نوقتملا هب ىلحت

 «ةيهلإلا تالاسرلاب نونمؤيو ء«ىلاعت هللا مهقزر امم نوقفنيو «ةالصلا نوميقي

 - هتاملك تلاعت - هّمكح ىلاعتو هناحبس ركذ اذه ركذ نأ دعبو «ةرخآلاب نونقويو

 ىلإ ةراشإ :كئلوأو «مهَبَر نم ىده ىلع كتلوأ )» :لاقف «كلذ ادكؤم ءمهيلع

 تافصلا ىلإ ةراشإلاو .ءتافصلا هذهب نيمئاق تافصلا هذهب نيفوصوم مهلاح

 ىلع مهنأب مكحلا ةلع ىه تافصلا هذه نأ ىلإ ئموي ةراشإلا دعب مكحلا بيقعتو

 ميعنلاب زوفلا ببس ىه اضيأ تافصلا هذه نأ نايبل ةراشإلا ترركو «مهبر نم ىذه

 ىه امك ةيناثلل ببس اهنأ ىلع هيبنتلل راركتلاف «ميلألا باذعلا نع دعبلاو «ميقملا

 . ىلوألل ببس



 ةرقبلا ةروس ريسفت مه
 لالا

 «نكمتلاو ىدهلا ىلع ولعلا ىلإ ةراشإ ىلعب ةيدعتلاب «ىده ئىلع# ب ريبعتلاو

 ,اهنوليازي الو ةيادهلا نولاني ةيلاعلا تافصلا هذه باحصأف . هقرافت الو ءاهقرافي ال

 .ةرمتسم ةمئاد ةياده ىف مهف

 مهبر ىذلا مهبر نم مهتءاج ةيادهلا هذه نأ اهانعم 4مِهّبَر نم :ىلاعت هلوقو

 ءرخآلا مويلاب نيقيلاو ناميإلاو «حلاصلا لمعلاو ريخلا ليبس ىلإ مهقفوو مهنوكو

 ؛اهنم مهنكمت عم اهرارمتساو اهفرشل نايب ميركلا برلا نم اهنأ ىلإ ةيادهلا دانسإف

 .هالعأو هبذهو هامنو هّبر ىذلا دوجولا اذه بر نم اهنأل

 :ناتينايب ناتراشإ انهو

 اهولعو «ةلزنملا دعب انه دعبلاو «ماللا دوجول ديعبلاب ةراشإلا :امهادحإ

 «عالعلا ىلعأ (١)اوتماسو «مهسوفن تهزن نيذلا راهطألا ءايقتألا ءالؤهف ءاهفرشو

 .اميركتو افيرشتو ءالعإ ديعبلاب مهيلإ راشي

 ىذلا لضفلا عيونت نايب راركتلا اذه ىفف «كئلوأ ةراشإلا مسا راركت : ةيناثلا

 مكحلاو ءاهيلع اولعو اهنتم اوبكرو ءاهولان ىتلا ةمئادلا ةلماكلا ةيادهلا :امهلوأ

 ءمهسوفن ولعب ايندلا ىف زوفلا وه انه زوفلاو ءزوفلا نولاني مهنأ :ىناشلا

 ناوضرف ءءازج ربكأ وهو «ىلاعت هللا اضرو رومألا ىلاعم ىلإ هاهتالاو «اهتماقتساو

 . ميقملا ميعنلاب ةرخآلا ىف زوفلاو ءربكأ هللا نم

 بر وهو «هيطعي نم ماودب مئاد هنأو «حالفلا ماود ىلع لدي ةيمسالا ةلمجلاب

 .[ت مم سا ا- طيسولا] .ههجاوو هازاوو هلباق :ءىشلا تماس قلل



 لل للا لال

 .«نوحلفملا» :ةملكو ءةراشإلا مسا امهو «نيفرطلا فيرعتب هدكأو «نيملاعلا

 مهف «مهريغ نود مهدحو نوحلفملا مه مهنأ ىأ ءرصقلا ىلع لدي نيفرطلا فيرعتو

 .مهريخب اوضافو «هلالج لج قحلل مهكرادم لكو مهلوقعو مهبولق تصلخ دق
 ادعي نأ ريغب اوعمطي ملو «تالاسرلا لكب اونمآو «مهليبس ىف قاشملا اولمحتو

 . مهبر مكحل مهسفنأ
 وهو لصفلا ريمضب مهريغ نود نوحلفملا مهنأب مكحلا ىلاعتو هناحبس دكأو

 الإ مهلانم لاني ال هنأو .مهدحو نوحلفملا مهنأب ديكأتلا لضف هركذ ىف نإف «مه)»

 كلسرب ىدتقي نمب انلعجا مهللا . . مهقيرط لثم راتخاو «مهليبسس لثم كلس نم

 .نوزئافلا مه مهنإف ءمهبو

 دق هنأكف ءزئافلا ىلع حلفملا قلطيو .عطقلاو قشلا ىنعمب حّْلَملا نم - حلفملاو

 الإ هيلإ لصو امف «هبوغرمب زافو «هبولطم لان ىتح بعاتملا هتلانو «قيرطلا قش

 اذإ الإ حالف الف «حالفلا وه كلذو «لان ام لان ىتح بولو لمعو ءدهاج دهجب

 رمأب صيخرلا زوفلاف «هتياغ ىلإ قيرطلا ىف ريسو «بلطو « داهجو دجل ةرمث ناك

 ءاوهألل هتبلاغمو هدجب ىلاعت هللا ةكئالم ىلع ولعي ناسنإلا نإو ءاحالف دعي ال

 ةبلاغمب لصو هنأل ؛ىلعألا توكلملا ىلإ لصيو ءاهيلع رصتني ىتح «ةيناسنإلا
 نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعيال مهقلخ هللا نأ ؛ مهيف ةبيلاغم ال ةكئالملاو ءداهجو

 .نورمؤي ام

 منكم عقتزدنأ دهم واو زتكت يلا
 عر وومَس لع مهول وُ لعل اق ج نونا

 <> ٌميِظَع ُباَذَع ْمُهْلَو وس ْمهِرَصَبَ
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 ةرقبلا ةروس ريسفت م
 م اللا للاللللللا لل

 1 كك
 يب

 اولع نيذلا مهو «ىناسنإلا دوجولا ىف فنص ىلعأ ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 ىتح لطابلا ىواهم ىف مهسفنأ اوسكرأ نيذلا مهلباقم ىف ركذو «مهلامعأو مهسوفنب

 ةيادهلا نيب نيرئاحلا مهدعب نم ركذ مث «قحلل كاردإلا كلاسم لك مهيلع تدس

 مهيدل تدب دقو قحلا نوكرتيف «هنوكرتي مث «هنورصبيو قحلا رون نوري «لالضلاو

 كئلوأو ءهسمش دوجولا ىف تعملو ؛هرون قرشأ دقو «مالظلا ىلإ نوهجتيو «هملاعم

 .نوقفانملا مه

 تعن ىف ةرقبلا ةروس لوأ نم تايآ عبرأ :لاق هنأ دهاجم نع ىور دقو

 .؟17نيقفانملا ىف ةيآ ةرشع ثالثو نيرفاكلا تعن ىف ناتيآو «نينمؤملا

 نيذْلا نإ :لاق دقف «نيرفاكلا ىتيآ ىف ئدتبنو «نيقتملا تافص نايب مت دقو
 . 4 نونمؤي ال مهرذدت مل مَأ مهترذنأأ مهيَلع ءاوس اورفك

 ثيغلا لزني امك مهبولق ىلع لزنيف «نآرقلا ةياده نولبقتي نيذلا هناحبس نيب

 ىذلا نوقتملا مهو .رمثلا ريخ رمثتو «تابنلا بيطأ تبنتف «ةبيطلا ضرألا ىلع

 يف مهفصو ءاج نورفاكلاو .مهفصو ةقباسلا تايآلا ىف ميركلا نآرقلا ىف ىرج

 ىلإ هاجتالاب مهسوفن تآلتما نيقتملا ءالؤه نإ ذإ «نيقتملا ضيقن ىلع ةميركلا تايآلا

 لب ءاهناطلس مهقرغتسي ملو «ةداملا قيرب مهبولق ىلع لوتسي ملف «ةداملا ءارو ام

 اورفك نيذلا امأ ءدوجوملا نم دوجولا رارسأ ةفرعتم اهءارو امب ةرثأتم مهسوفن تلعفنا

 هللاو ءهب طيحت اميفو ءاهيف الإ نوركفي الف «مهيلع ترطيسو «ةداملا مهتقرغتسا دقف

 اهلصوأ قئاقحلا كاردإ ىف تماقتسا نإف ءاهادهو «سفن لك قلخ ىلاعتو هناحبس

 ريغ قيرط ىف تراس ةداملا الإ رت ملف «ءادتبا تجوعاو تيمع نإو «قحلا ىلإ

 ائيش نوملعت ال مُكتاَهُمُأ نوطب نم مُكَجَرْخَأهَللاَو » :لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو .ىوس

 )١( ةيآ ةرقبلا ةروس ريسفت - ىبطرقلا ريسفت )8( .



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 للللللل ااا لااا للا لللللا

 «قلخلا قلخ ىلاعت هللاف . [لحنلا] 4 727 ... ةَدئفَألاو َراصبألاو عمّسلا ْمُكَل لعَجَو

 نوعمتسي عمسلا لعجو ءاهلك ةفرعملا تاودأ هاطعأف ؛ملعلا قيرط سفن لك عدوأو

 ةهجتم تاودألا هذه لعج نمف ءاهب نوكردي بولقلاو ءاهب نورصبي راصبألاو هب

 ذفني ملو ءايندلا ةدام هب تطاحأ نمو «نيقتملا نم نوكيف ءرصبأ دقف رونلا ىلإ

 قيرط نع دعتبم «ةياوغلا قيرط ىف رئاس دبال هنإف ءاهءارو ام ىلإ هبلقو هرصبب

 هيلع تبلغ نإو «ىقتا ةداعسلا هيلع تبلغ نإف «هل رّسي امو ناسنإ لكو «ةيادهلا

 .رفك ةوقشلا

 ىلع رافكلا قالطإ كلذ نمو ءٌرْثَّسلا ىوغللا هانعم لصأ ىف رفكلاو

 بجعأ ثيغ لثمك © : ىلاعت هلوقك ابيط اتابن تبنيل رذبلا نورتسي مهنأل عارزلا
 كلذ دعب نم قلطأ دقو «هتابن عارزلا بجعأ ىأ ء[ديدحلا] 4 2+ . . . هتابن راَفكْلا

 اهيلع سانلا رطف ؛هللا ةرطف ةيناسنإلا ةرطفلا نأل ؛قحلا سمطو ةرطفلا رتس ىلع

 امك «ةقيقحلا وحن قثبني ىذلا ةرطفلا رون رتس رفكلاف «هرون كردتو .قحلا ىلإ هجتت

 متركش نكل إف :ىلاعت هلوق كلذ نمو ءاهراكنإو «ةمعنلا دوحج ىلع رفكلا قلطي

 . [ ميهاربإ ] < هج ديد يباع نإ مرق آو مكي

 طق مويلاك ارظنم رأ ملف رانلا تيرأ» :لاق ذإ ٌةََِك ىبنلا نع ىور ام كلذ نمو

 :ليق .نهرفكب :لاق ؟هللا لوسر اي مب :ليق ءءاسنلا اهلهأ رثكأ تيأرو «عظفأ

 رهدلا نهيلإ تنسحأ ول «ناسحإلا نرُفكُيو «ريشعلا نرفكي :لاق ؟هللاب نرفكيأ

 رفكلا ىلاعت هللا ركذو .00١2طق اريخ كنم تيأر ام :تلاق ءائيش كنم تأر مث هلك

 رفكي الف ءريخ لك دوحج ىلع ةلالدلل 4اورْفك َنيذّلا ّنِإإل :لاقف َقّلَعَمُم ريغ نم
 مهيلع بلغتو ءريخ لك نوركنيو «ةمعن لكب نورفكي لب ءهدحو ىلاعت هللاب رافكلا

 ضرع ام :باب - فوسكلا باتك :ملسمو «(59) رفك نود رفك :باب - ناميإلا باتك :ىراخبلا هجرخأ )١(

 .(500) لَك ىبنلا ىلع



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 التت لمع سمع خالل لل ل للا لاا ل ااا خال خخ ملازما الخ !!للالا الأ طك ت ل! !كتتلل ل [[ةللل ل [ككائتلل ا !!ككتلللل لل ل ل!!!االا ل1 [ض 1

 الف «ريخلا عماسم مهنع دستو ءاهادعام نوركتيو اهب الإ نوئمؤي ال ةسرش ةيدام

 ةبقاعب راذنإ لك نع مهعماسم دست كلذبو ؛.هوحن نوهجتي الو «هيلإ نولصي
 . نولعفيام

 ءاوس نونمؤيال مهف ءمهيدهي ام ىلإ تاصنإلا لك اودقف دق اوناك اذإو

 لبقتسم رمأ نم فيوخت هنأب ةغللا ءاملع هرسفي راذنإلاو «مهرذنت مل مأ مهترذنأأ

 ءهاقوتي نأ هيف هنكمي تقولا نم ةعس رذنملا دنعو .هعوقو دكؤي وأ هعوقو عقوتي

 . اراعشإ كلذ نوكي هيدافتل تقولا نم عستم نكي مل اذإ :اولاقو

 «كراذنإ مدعو كراذنإ مهدنع ىوتسي هنأ 24 مهَترَنَأأ مِهيَلَع ءاوس ل ىنعمو

 تبث انه ردصملاو «همدعو راذنإلا ىوتسي هنأ ىأ «ةلداعملل انه ماهفتسالاف

 :ىأ هارت نأ نم ريخ ىديعماب عمست :كلوقك ءردصم ةادأ ريغ نم وأ «ماهفتسالاب

 .هارت نأ نم ريخ ىديعملاب كعامس

 ءمهسوفن قرغتسا دق رشلا نأل ؛دوحجلاو رفكلا مهيلع لجس هنأ كلذ ىنعمو

 ىلإ وعدي ام لك نع هبلق قلغأ ىتح ىدهلا ىعاد عامسل عضوم ةمث نكي ملو

 لجرلا نإو ءءاضيب ةتكن هبلق ىف تكنتف قدصيل لجرلا نإ» :ِةكَو لاق دقلو «ريخلا
 لجرلا نإ» :لاق هِي هللا لوسر نأ ىذمرتلا ىورو .21)هبلق دوسيف ةبذكلا بذكيل

 نار لب ًالك ظ :ىلاعت لاقو «0"©2هبلق لقص بات وه نإف ««هبلق دوسيف بنذلا فرتقيل
 «ةرطفلا اورتسو اورفك نيذلا كئلوأ [نيففطملا] 4 127 نوبسُكي اوناك ام مهبولف ئَلع

 الف مهاياطخ مهب طيحت ءمهدوحج ءارمتساو «مهبونذ ىلاوتب ناميإلا رون اوأفطأو

 . مهرذنت مل مأ مهترذنأأ ءاوس قحلاب نونمؤي

 ام مكح ديكوت ىلع ةلادلا «نإ» ب ىنعملا اذه ىلاعتو هناحبس هللا دكأ دقو
 .اهدعب

 . عماجلا باتك :أطوملا ىف كلام هاور 2000

 .(1:؟؟*ع) دهزلا : هجام نباو 56 دمحأو 0 هال) نآرقلا ريسفت باتك ىذمرتلا هاور قفز



 لالالالا اللا لللللللللل

 ءرشلا ىلع اهعابطناو «ةيسفنلا مهتلاح احراش ىنعملا اذه ىلاعت هللا دكأ

 مهراصبأ ئلعو مهعمس ئلعو مهبولف ىلع هللا مَتَح 9 :ىلاعت لاقف «ةيادهلا لبقت مدعو

 . 4 ةواشغ

 نم قاثيتسالاو «ءيشلا ةيطغت هانعمو موتخم وهف امتخ تمتخ ردصم متخلا

 ىلع هقالطإو ءاسوسحم نوكي متنخلاو ؛هجراخ نم ءىش هلخدي ال ىتح ءاطغلا

 مهداعتبا هبش ىلاعت هللا نأ ىنعملا نوكيو «ةراعتسا وأ ازاجم نوكي ةيونعملا رومألا

 نم هيلع تدراوت ام ببسب ءاهيلإ قحلا لوصوو مهبولق نيب ةلوليحلاو «ةيادهلا نع
 ام لاحب ههبش - ةيادهلا رونل اهلوبق مدعو «بولقلا مالظإو بايترالاو كشلا بابسأ

 ىلع ناكو «ناميإلا نم ءىش هيلع لخديو حتفي الأ نم اقاثيتسا متخب هيلع متخ

 قح ةملك عامسل حتفني الف «عمسلا ىلعو «ةيادهل ناكم اهعم نوكي الف «بولقلا

 هللا عبط ىتح «دوحجلاو نايصعلا بابسأ نم اهيلع دراوت ام ةرثك نم كلذو «ةيداه

 ادوع ريصحلاك بولقلا ىلع نتفلا ضرعت» :ٌةِْكَك لاق دقف .مهرفكب اهيلع ىلاعت
 ةتكن هيف تتكن اهركنأ بلق ىأو «ءادوس ةتكن هيف تتكن اهبرشأ بلق ىأف ءادوع

 تاومسلا تماد ام ةنتف هرضت الف ءافصلا لثم ضيبأ ؛نيبلق ىلع ريصت ىتح ءاضيب

 الو ءاّمورعم فرعي ال (اًبولقم ىأ) ايخجم زوكلاك ادابرم دوسأ رخآلاو «ضرألاو

 اذإ بونذلا نإ) :هريسفت ىف ريرج نبا لاق دقلو «ناحيحصلا هاور (2١١ ًركنم ركني

 هناحبس هللا هركذ ىذلا متخلا ذئنيح اهاتأ اهتقلغأ اذإو ءاهتقلغأ بولقلا ىلع تعباتت

 . « مهعمس ئلعو مهبولق ىلع هللا متَخ ط :ىلاعتو

 «مهدوحج ىلاوتو «مهبونذ رفاضتب مهبولق تسكرأ نيذلا نأ ىنعملاو

 لصت الف ءرونلا ماسم مهيلع دستو «ةيادهلا كلاسم مهيلع قلغت ةداملا قارغتساو

 . ةياده مهيلإ
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 ةرقبلا ةروس ريسفت م
 يد الاول اللا

 5( ج1

 يب

 بابسألا نأل ؛عمسلا دارفإو «بولقلا عمجب مهعمسو مهبولق متخ نع ربعو

 ءايلق نكست ةدحاو لك نأكف ءىوهلا فانصأ ددعتب ؛«ةددعتم بلقلا قلغت ىتلا

 هنأل ؛عمسلا درفأو «ءاوهألا هذه رفاضتتو «ءاوهأ نم اهألم أم ددعتب بولقلا ددعتتو

 .عمسي ال نكلو «دحاو هتوصو دحاو قحلا رونو «ةدحاو ةحراجو ءدحاو قيرط

 ىَلَعَو9 :ىلاعت هلوقو 4 مِهبوُلُق ىَلع ُّللا َمَتَح» :ىلاعت هلوق ىلع فقولاو
 .راصبألا امأ ءعمسلا ىلع و «بلقلا ىلع نوكي بولقلا متخ > نإف «ةواشغ مهراصبأ

 «مهعمس ئلعو مهبولق ىلع هللا متل :هلوق ىف «ىلعإ راركتو «ةواشغ اهيلع نإف

 قيرط نع ءىش هنم سفنلا ىلإ لصي ال ثيحب هديكأتو «متنخلا ةيوقت ىلع ةلالدلل

 نيب لوحي ىذلا ءاطغلا ةواشغلا «ةواشغ مهراصبأ ئلعو# : ىلاعت هلوقو

 ىتلا ةهجوملا تارصبلملا ددعتل دارفإلا لدب عمجلاب راصبألا ركذو «ةيؤرلاو رصبلا

 «ءامسلا نم لزني ءامو «داتوأ تاذ ضرأو « جاربأ تاذ ءامسف ءاهيلإ رصبلا هجوتي

 الفأ : ىلاعت لاق «تومو ةأايححو « رمتسم ددجم قلخو ؛حايرلل تاالماح تاالسرمو

 فيك لابجلا ىَلِإَو 4202 تعفر فيك ءامّسلا ىَلِإو #5 تقلَخ فيك لبإلا ىَلِإ نورظني

 «تارصبملا ددعتت اذكهو [ةيشاغلا 14 7 607 تحطس فيك ضرألا ىلإو 4 613+ تبصن

 .هدابع قوف رهاقلا ءءيش لك ىلع رداقلا ةوق ىلع ةلادلا تانيبلا تايآلا اهيفو

 ءىش لكب هللاو .درفملاب ال عمجلاب راصبألا تركذ تارصبملا هذه ددعتلف

 . طيحم

 الو .رذنلا مهعم ىدجت ال نيذلا نيرفاكلا كئلوأ باقع ىلاعت هللا ركذ دقلو

 اهتبعش ىتلا مهبولق ىلع ىلاعت هللا عبط دقو .هتاذ ىف قحلا نايب مهعم ىدجي

 لوحي ءاطغ مهراصبأ ىلع هللا عضوو .قحلل نوعمتسي الف مهعمس ىلعو .ءاوهألا



 للا

 «باقع نم مهل هررق ام ىلاعتو هناحبس نيبو «تانيبلا تايآلا ةفرعم نيبو مهنيب

 ىنعملا ىرشخمزلا ركذ دقو «لاكنلاك باذعلا 4 ميظع باذع مهلو » :ىلاعت لاقف

 بذعأ لوقت كنآل ؛ىنعمو ءانب لاكتلا لثم باذعلا : هفاشك ىف لاقف «هل ىرغللا

 عمقي هنأل ,بذعلا هنمو «(هنع لكن» : لوقت امك «هنع كسمأ اذإ ءىشلا نع

 اًنارفو ءةرسكي ىأ شطعلا خقني هنأل اخاقن هايإ مهتيمست هيلع لديو .هعدريو شطعلا

 نكي مل نإو ءاباذع حداف ملأ لك ىمسف هيف عستا مث :27بلقلا ىلع هتفري هنأل

 .ةدواعملا نع ىناجلا هب عدتري اباقع ىأ ءالاكن

 لاكن باذعلا نأ هنم جرخن ىذلاو «هانلقنو ىرشخمزلا هبتك ىوغل ليلحت اذه

 بذعلا نم لعجي هللا ناحبسف «باذعلا عم ىقتلي هنأو ءةدواعملا عنمل حداف ماليإو

 . ةميرجلا عنمي اًياذع شطعلا عقني ىذلا

 صاصتخا قاقحتسا نوقحتسي مهنأ ىأ 24 ميظع باَذَع مهلو» :هلوقو

 «مهترطف هيوشت نم ناك ام ءازج ءريغصب سيل اريبك ءاميظع اباذع «كلمو
 .هردق فرعي الو «ههنك هنتكي ال ءاريبك اباذع «مهبولق ىلع سمطلاو

 تهوشتو مهعئابط هب تدسف ام - امهدحأ :ناباقع مهلاني مهنإ «ةقيقحلا ىفو

 ناويحلا ةبترم نم هنود ام ىلإ ناسنإلا ةبترم نع ناسنإلا لوزن نإف «مهكرادم هب

 نم ةدمتسم ةبوقع هتاذ ىف وه وزن تاوهشلا ىلإ نوزني نيذلا ةدرقلاو ريزانخلاو

 . مهتاوذ

 هيف «ةواشغإ ىف ريكتتلاو .ةمايقلا موي اميظع اباذع مهل نأ ةيناشلا ةبوقعلا
 . قحلا ىلع ىلاعتلا هساسأ مهب صاخ اهعاونأ نم عون هنأ ىلإ ةراشإ

 بذعلا ءاملا : خاقثلاو ءغامدلا نع سأرلا رسك ُمْْقَلا :برعلا ناسل ىفو «1560 /١ج / فاشكلا ىف امك )١(
 .هدربب هرسكي ىأ شطعلا خقني ىذلا درابلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا
 0 لال

 مُهاَمَوِ آلا ْوَْلآيَو هَ اَنَماَء ُلوُفَيْنَم ِاَنلآَسَو
 توعد امو وُيَماَء َنِذَلََو هلأ نوعي 22ج نيم َنيِنِمّؤَمِب هدأ را رو هس حر 0

 ور رس ل ار

 مهدازف ٌضْرَغ مهب ولم ىف يح الشات شل

 <ج َنوُبِذْكَيأ ف اكاَمي ]ميلا ُباَدَعْمُهَلَو اَّضَرَمُهَ

 هللا نيب «مهلآمو نيرفاكلا لاح مث نيقتملا لاح ىلاعتو هناحبس نيب نأ دعب

 مهو .ةدوملا راهظإو ةوادعلا نيبو «لطابلاو قحلا نيب نيرئاجحلا لاح ىلاعتو هناحبس

 ءمهلامعأ عونتل «ةيآ ةرشع ثالث ىف هتاملك تلاعتو هناحبس مهركذ دقو .نوقفانملا

 . ةلضملا مهماهوأو « مهقافنو « مهتريح ببسب ,مهلاوحأ ريغتو

 لوقي نم ساّنلا نمو :مهنع ىلاعت لوقي . مهلاح نايب ىلاعتو هناحبس أدتبا

 نمو# :هلوقب مهلوق ىلاعتو هناحبس لقن «نينمؤمب مه امو رخآلا مويلابو هللاب انآ
 . «رخآلا مْوَيلابو هّللاب اّنمآ لوقُي نم ساّنلا

 الإ تافصلا نم مهل سيل مهنأب اذه ىف سانلاب ربعيو «سانألا اهلصأ سانلا
 لاقي الو «نوقتم لاقي الف «سانلا نم سان مهنأ.وهو ىلصألا ىمدآلا فصولا

 امأ «نورفاك مهنأ وهو «هب اوصتخا انول مهل نآل ؛طقف نورفاك لاقيو «نونمؤم

 الو مهل نيدال « سان مهنأب الإ مهنع ربعي الف «نورئاح مهنإف «نوقفانملا ءالؤه

 دعبأو ءارفك دشأ مه لب «نيرفاكلا نم الاح ًريخ مهنأ كلذ ىنعم سيلو ءقلخ

 كنئلوأف .هنئلعي وهف 4 حوضو رفاكلا ىف ناك اذإو «اداسف رثكأو «رشلا ىف الاغيإ

 .نوحراصي الو «نونبجيو نومهبي نورفاك

 ىف هللا مهركذي مل «ةواشغ مهراصبأ ىلعو «مهعمس ىلعو مهبولق ىلع متخ



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 لم

 «ىرخأ افاصوأ فاصوألا هذه عم اوعمج مهنأل ؛مهيف نيلخاد اوناك نإو «كئلوأ

 ةاءارملا اوداز مهنأ كلذ «ىذألاو داسفلا ىف دعبأو ءاتقم هللا دنع دشأ اوناكف

 ءادع نم دشأ مهوداعو ءاوهومو «مهيف لشفلا حور ثبو «نينمؤملاب ءازهتسالاو

 ةوادعلاب نوبراحي اوناكف اوبراح امم دشأب داسفلاو ةديقعلا ىف اوبراحو «نيرخآلا

 مثأملا ةعاشإبو «مادقإلا دنع ةميزهلا حور ثبو ددرتلا ةعاشإبو لعفأ نوكتف اهنورسُي

 .اونمآ نيذلا ىف دسافملاو

 ىبنلا نوفرعي اوناك دقو «ناميإلا فصو مهنع ىفني فيك : لئاس لأسي انه

 َنوُفرْعي امك ُهَنوُفِرَعي باَتكلا مُهاَنيَتآ َنيذّلا 9 :ىلاعت لاق امك «مهءانبأ نوفرعي امك كي

 «هناوأ ءاج يبنب نيكرشملا ىلع نوحتفتسي اوناك مهنأو [ةرقبلا] < 25 . . . مهءانبأ

 مهعم امل قدصم هللا دنع نم باتك ْمُهَءاَج اَمَلوظ :ىلاعت لاق امك .هنامز مهكردأو

 4 00... هب اورَفَك اوُقرَع ام مهءاج اَّمَلَف اوُرَفَك َنيذّلا ىلع نوُحعْفَتسَي لبق نم اوُناَكَو

 . [ةرقبلا]

 مويلابو هللاب انمآ مهلوق نوكي فيكف !ىبنلا نوفرعي مهف كلذك اوناك اذإو

 باوجلا ىف لوقنو ؟4نينمؤمب مه امو# :ىلاعت هلوقب ىفنمو «ناميإ هيف سيل ءرخآلا

 «ميلستلاو ناعذإلاو قيدصتلا وه امنإ «ةدرجملا ةفرعملا وه سيل ناميإلا نإ :كلذ نع

 ملو اونعذي ملف ءدوهيلا نم اوناكو دلي ىبنلا دهع ىف قحلا مهتفرعم عم ءالؤهو

 ناميإلا ىلاعتو هناحبس هللا ىفن كلذلو ؛قيدصت ىلإ ةفرعملا لصت ملو ءاوملسي

 موي وهو رخآلا مويلاو .نينمؤم اوسيل ىأ «نينمؤمب مه امو# :ىلاعت هلوقب مهنع

 .باقع وأ باوث مث باسح نم هيف ىرجي امو «ةمايقلا

 ىفن هناحبس هنأ ىأ «ةيمسالا ةلمجلاب مهناميإ ىفن دكأ ىلاعتو هناحبس هللاف

 ءرخآلا مويلابو «هللاب ناميإلا مهقافن ىف مه اودكأ امك «مهتاوذ نع هلصأو ناميإلا

 .رخآلا مويلابو هللاب ىف ءابلا راركتب



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 وللا اللا ل لللللللا

 ناميإلا نأل ؛ءىشب ناميإلا مهنأش نم سيل نيقفانملا نأ ىلإ ةينايب ةراشإ انهو

 داقتعالا بجومب لمعلاو «ميلستلاو قيدصتلاو ناعذإلا ىضتقي ءاسشألا نم ءيشب

 ءواخ بلق وه ءءىش ىلإ نئمطم الو ءهرقتسم ريغ هبلق قفانملاو «ةباجتسالاو

 ءءىشب نمؤي الف «نائمطا الو لمع ىلإ عفدتالو ,نكست الف ددرتت قئاقحلاو

 ىلإ ىردت ال «نيمنغ نيب ةرئاعلا ةاشلا لثمك قفانملا لثم» :ِكَي لاق دقلو

 ىلإ الو ءالؤه ئَلِإ ال كلذ نيب نيبذبذم )» :مهفصو ىف ىلاعت لاقو «200:بهذت امهيأ

 اًنبخو اتنعو ادانع رفكلا دشأ مهف مهلاح نكت امهمو [ءاسنلا] 4 هز ... ءالؤه

 ىلع بلغي نأ قافنلا غلبي دقلو .نيعمجأ سانلا دنعو «هلوسرو هللا دنع اتقمو

 ؛مهسوفن ايافخب اميلع سيل هنأ نوبسحيو ءهللا نوعداخي مهنأ نونظيف ءمهسوفن
 4«نورعشي امو مهسفنأ الإ نوعدخَي امو اونمآ نيذّلاو َهَّللا َنوعداَخُي » :لاق كلذلو

 كلذ نمو ءهدصقمو «ةيقيقحلا هتدارإ ىفخيل ارمأ ديري هنأ صخشلا رهظي نأ :عدخلا

 رهظأف «هبقاري نم للضي نأ دارأ دقو ءهرحج ىف هسفن ىفخأ اذإ عداخ بَض

 .هريغ ىف ىفتخيو باب نم جورخلا

 مهو ءهورهظأ وأ ناميإلا اورهظي نأ اودارأ نيقفانملا كئلوأ لاح كلذكو

 بضلا كلذ لاحك ء«نينمؤملا ليلضت نوديري لب «هريغ نوديري الو ءرفكلا نونطبي

 صنلاف ءىرخأ ةيحان ىف ىفتخيل ةيحان نم جراخ هنأ هبقارم مهوي ىذلا عداخلا

 ءرفكلا مهناطبإو «ناميإلا لهأل ناميإلا راهظإ نم مهلعف ىف مهلاحل ريوصت ميركلا
 الَخ ذو اًنمآ اوُلاَق اونمآ نيذّلا اوقَل اَذإو 99 :ىلاعت لاق امك مهنيب اميف هتاملك لدابتو

 نولقعت الأ مكبر دنع هب مكوجاحيل مكيلع هلا حف ام مهَتوُندَحَْأ اونا ضعب ىلإ مهضعب

 نحن اَمّنِإ مكعم ان اوُلاَق مهنيطايش ىَلإ اولخ اذإو» : :ىرخأ ةيآ ىفو [ةرقبلا] 4 20#

 . [ةرقبلا ] 4 12 نوُئزهتسم

 .هجيرخت قبس )١(



 ل000اا0الللااا0ا لااا للللللالللللللا

 فصو ىهف م اوُنَمآ َنيِذّلاَو هللا َنوعداَحي ل مهلاحل فصو ةميركلا ةيآلاف

 نأب اونمآ نيذلاو هللا عداخي ىذلا عداخملا لمع مهلمعف «نوبكتري امو مهلاحل

 بسحيو «رئاودلا صيرتو ةوادعلاو رفكلا نطبيو ناميإلا رهظيف مهعداخيو مهمهوي

 عدخ ديري امهالك نينثا نيب ةلعافم ةعداخملاو .نينمؤملاو هلوسرو هللا عداخي هنأ

 «رخآ بناج نم هلوسرو هللاو بناج نم نيقفانملا كئلوأ نيب ةلعافملاو «هبحاص

 الو ءامسلا ىف ةيفاخ هيلع ىفخت ال ىذلا بويغلا مالع وهو «هللا نوعداخي فيكو

 تاومسلا ىف نم لكو «هتضبق ىف مهو ىلاعت هللا مهعداخي فيكو ؟ضرألا ىف

 ىلاعت هللا نأ ررقف كلذ نع ىرشخمزلا باجأ دقو ؟ةمايقلا موي هتضبق ىف ضرألاو

 نوقداصلا نونمؤملا مهنأك مهلماعيو «نوثريو «نوجوزتيف «نينمؤملا ةلماعم مهلماعي

 .«نورهظي امب مهلماعي ىلاعت هللاو ,نونطبي ال ام راهظإب نوعداخي مهف «ناميإلا ىف

 هنوبسحي ام نينمؤملاب نولزني مهنأ ىنعملا نإ لاقي وأ «نونطبي امب مهلماعي الو

 ىبنلل ةعداخملا نإ لاقي وأ «نينمؤمب مه امو ءاونمآ مهنأب مهماهيإو ءمهل ةعداخم

 نم ملعي ْةِكَك ىبنلا ناك نإو ءمهل عداخملا ةلماعم مهنولماعي مهو ءهعم نمو ٌي

 4 22 ... لوقلا نحل يف مِهَفِرعَتْلو 9 :ىلاعت لاق امك مهرمأ ىفخ مهلوق نحل

 .[دمحم]

 مهنأ ةفلتخملا تاجيرختلا كلت ةعداخملا انجرخ نأ دعب ةلمجلا ىف ىنعملاو

 كلذ ررقو «ةعداخملاك نوكت ام نينمؤملاب اولزني نأ نيلواحم نونطبي ال ام نورهظي

 «نينمؤملا نم هئايلوأو ّدِْئلَي لوسرلل عادخلا نأ ركذف تادرفملا ىف ىناهفصألا بغارلا

 امنإ ىبنلا نوعداخي نيذلا نأ ىلإ ةراشإ ىلاعت هللا عادخب كلذ نع ريبعتلا ىفو

 «هنوراضي ذإ مهنأو ٌْنِكَك هيبنل مهرمأ فشاك ىلاعت هللا نأو «ىلاعت هللا نوعداخي

 مهئارو نم وهو نودبي ال ام ىلاعتو هناحبس هنع نونطبي «مهرومأ هيلع نوفخيو

 . طيحم
0 



 8 ةرقبلا ةروس ريسفت م
 2ك وللا للملا

 ا برسل

 نوعدخي امنإ ءرفكلا مهناطبإو «ناميإلا مهراهظإب نينمؤملا نوعداخي ذإ مهنإو

 مهلاحو ءروتسم ريغ فوشكم مهرمأو ناميإلا مهريغل اورهظي نأب «مهسفنأ

 مهريغ ىلع نوفخي مهنأ نوبسحي مهف «مهلاوقأ نحل ىف ودبي مهرفكو .«فورعم
 امو :ىلاعت لاق كلذلو ؛ مهسفنأ نوعودخملا مهف .مهريغل فورعم وهو  مهرمأ

 مهنأ اونظيف مهريغ اوعدخي نأ نولواحي مهنأ ىأ «4 َنوُرْعَشي امو مهسفنأ الإ نوعدحي
 نورهظي امب مهنولماعي نينمؤملا نأو «مهنوعدخي نم فوشكم وهو مهرفك اورتس

 ىتح نوملسم مهنأك نولماعي مهنأل ؛نوعودخملا مهف «نيدلا موي نوكي ىتح

 نورورغم نوعودخم مهنأب نوسحي ال ىأ ؛نورعشي ال مهنكلو «مهرمأ فشكني

 . طيحم مهئارو نم هللاو .نيب مهرمأو

 لالض طرفل مهنإ ذإ «نيقفانملا لاحل اقيقد ًريوصت ميكحلا لوقلا كلذ ىف نإو

 ايفخ مهرمأ نوبسحيف «مهماهفأ لضتو «مهكرادم دسفت ناميإلا مهدقفو «مهسوفن

 مهبذك نوئرمتسيو نوكردي الف «قافنلا ةزع مهذخأتو «ىفخب وه امو مهريغ ىلع

 .نورعشي ال مهو لالضلا مهب طيحيف اورتغي ىتح «مهقافنو

 تافآلا 4« َنوُبَذْكَي اوُناَك امب ميلأ باع مُهَلو اضرَم هللا مهدازف ضرم مهبولق يف

 ىلإ دري فعض وهو ؛«ةيناسنإلا سفنلا اهب باصت ضارمأ ةيسفنلاو ةيعامتجالا
 رقحأ نم ّئدتبي سوفنلا بيصي فعض وهف «قافنلا ضارمألا هذه شحفأو 2«سوفنلا

 وأ «مثآ عفن بلحل طقف نوكي قافنلا نأ نظي الو ءاهالعأ ىلإ لصي نأ ىلإ دارفألا

 قالطإو «هسفن ىف لغلغتيو ناسنإلاب طيحي ىسفن فعض وه لب «مئاج ررض عفدل
 ىذؤي ام وه ضرملا نأل ؛قيقحلا لبق نم نوكي نأ حصي ءانه *ضَرَم ا ةملك

 بيصي ىذلا ضرملا ىلع اروصقم كلذ سيلو «فعضلا ىف اهب ىقليو «سفنلا
 ىذلا هتعلاكو «لقعلا رتسي ىذلا نونجلاك «هباصعأ ىف هبيصي ام لمشي وه لب مسجلا

 دعتو «ضارمأ اهلك هذهف ءررضلا نم عفنلا ىردي ال ىذلا هفسلاكو «كاردإلا عنمي
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 دقحلاو «ةريحلاو نهولاب سوفنلا بيصي ىذلا قافنلا ضرم كلذك ءاضارمأ ةغللا ىف

 لابلب ىف وه لب رقتسم ريغ ضرملا اذه بحاص نوكي نأو «سانلا ريخل ضعغبلاو

 جرخت ال سفنلا ىف نكاس وهو « ءادلا اذه هيف نكمت املك هلاح دادزت «رمتسم

 «هجالع بعصي ىتح سفنلا ىف ًالاغيإو ةوق دادزا نكتساو رتتسا املكو «هرهاظم

 .هل جالع ال ضرم قافنلاف «جلاعي دق درجملا بذكلا ناك اذإف

 قافنلا ضرمو «ىفشي ال ىذلا لاضعلا ضرملاب قافنلا هيبشتب زاجملا داري ناكو

 ضعبل راعتسي نأ زاجملاو :هلوق ىف ىرشخمزلا كلذ روص دقو «بلقلا داسف

 اهيلع مزعلاو ىصاعملا ىلإ ليملو ءدسحلاو لغلاو «داقتعالا ءوسك بلقلا ضارعأ

 ءاقنحو الغ «نينمؤملاو دللي هللا لوسر ىلع ىلغت تناك مهرودص نآل ؛ءاضغبلاو

 مههاوفأ نم ءاضغَبْلا تدب ْدَق» :هلوق ىف ىلاعت هللا اهفصو ىتلا ءاضغبلا مهنوضغبيو

 . [نارمع لآ] 4 2+ . .. ربكأ مهرودص يفخت امو

 دقف بلقلا باصأ اذإ ضرم وهو «قافنلا وه ضرملا نأ روثأملا ريسفتلا نمو

 نع ةبرغ ىف حبصي هنإف «سانلاب لاصتالا وأ قالخألا نوئش نم ءىش ىأب ناميإلا

 الو ةباكلا هدوست «متعم وج ىف نوكيف «مهب لاصتالاو «ةفرعملا لهأو قحلا لهأ

 .ناسنإلا هيف عقي ام رش كلذو «قحلا رون هلظي

 ءاهنم لفسأ ةكرد ىلإ ةكرد نم هب لقتنا قافنلا هبلق ىف لغوأ اذإ قفانملا نإو

 نع ادعبو الالض دادزا اهيف لغوأ املك «ةهاتم ىف رئاسلاك .هلاغيإب انارسخ ديزيف

 مهنأ ىأ «(اًضَرَم ُهّللا َمُهَداَرَقط :ىنعم اذهو . )ءالعألا ثيح ءددجلا قيرطلا

 ؛ىلاعت هللا ريدقتب مهضرم ديزيف «هيف الاغيإ نودادزي لاضلا قيرطلا اذه ىف مهريسب

 .هيف نيراتخم اولغوأ دق مهنأل

 .[م ل ع طيسولا] .هب ىدتهي قيرطلا ىف بوصنم ءىش :مّلع درفم )١(
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 دقف ءاهراتخا نم «بلقلا ضارمأ ىه ىتلا بونذلاو ىصاعملا لك اذكهو

 ىف لغويف ميوقلا قيرطلا نعو قحلا نع ادعب دادزا اهيف راس املك ةلالضلا راتخا

 ظ .بوتي الو دوعي ال «ىصاعملا

 ملؤم باذع ىأ 4ميلَأ باَذع مهلوإ :لاقف .مهتبقاع ىلاعت هللا نيب دقو

 عيدب » :ىلاعت هلوقك ةمايقلا موي مهداسجأ بيصي «ملؤم ىنعمب انه ميلأف ءديدش

 اهئشنم ىنعي ضرألاو تاومسلا عدبم ىأ [ةرقبلا] © 222 ...ضرألاو تاومسلا

 قافنلا نم دلوتم وهو «ىويند امهدحأ ناءازج مهل نوكيف «قبس لاثم ريغ ىلع

 دقحلاو لغلا ذإ ؛نونئمطي الو «رارق ىلع نورقتسيال بارطضا ىف نونوكي ذإ هسفن

 اًئيبخ اًضرم اذه نوكي ىتح .«كلذ ىلع نورمتسيو ءالتق مهسوفن لتقي دسحلاو

 لهأب لزنت ةمعن لك نوكتو «مهتايح لك مهيلع صغني ىتح «مهسوفن نكسي
 .مهيلع ةمقن قحلاو ناميإلا

 وهو «ةمايقلا موي مهلاني ىذلا ملؤملا ديدشلا باذعلا وه ىناشلا ءازجلا

 كلذ ببس ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقلو «بير الب هيلع نودراو مهو «مهرظتتي
 انه ءابلاف نوبي اوُناَك اًمبإ# :هتاملك تلاعت لاقف ىناثلا ءازجلا وه ىذلا باذعلا
 ةلاد انه «اوناك» ف ءهب نوموقي اوناك ىذلا رمتسملا بذكلا ببسب ىأ «ةيببسلا ءاب

 4 7 اًميحَر اروُفَغ هللا َناَكو :ىلاعت هلوق ىف امك «ماودلاو رارقتسالا ىلع
 . [بازحألا] 4 77 ًالوهج اًموَُظ ناك ِهّنِإ» :ىلاعت هلوق ىف امكو [ناقرفلا]

 دقو «عطقني ال ىذلا رمتسملا مهبذك ببسب «4نوبَذْكَي اوناك امبإ# ىنعمف
 ءهوسمط قحلا ءوض مهل ادب املكف ءمهسفتأ ىلع اوبذكف (1):بذكلاب اوفصتا

 ىلع اوهوم امك ءاهيلع اوهومو «قحلا لهأ مهنأب اهوعدخو ءرورغلا اهورغو
 .اهتوقش اهيلع تبلغو «ءامع ىف تراصف «سانلا

 .رخآلا مويلابو قحلاب انمآ اولاقو «هباحصأو لوسرلا ىلع اوبذكو ()
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 فصو ىف كيك ىبنلا لاق دقلو «سانلا عم ثيدح ىف نوقدصي ال اوناكو ()
 نمتكا اذإو «فلخأ دعو اذإو «بذك ثدح اذإ : ثالث قفانملا ةيآ» : قفانملا

 , 2720(ناح

 02 حرث و م 2 هسا 2 22 و لال سار

 لح تروحي |اَوَلاَق ٍضَرَأل ا ىفاو هي ضن ال مهل َليصاَذِإَ
 0 مر هربت < ءئباد قع م هك 204 مومو هج

 أوُنِم ع مهل ليفاذإو ا . اك دوةيشعلا ا

 رب 272 قواك دمر

 اَوَح اًدإَو انما 0 1و فك لَو

 هتيم رح تور هتسم نحح َمَتِإَْكَعم نومي لِ

 «مهسوفن تقرغتسا ىتلا ةيسفنلا نيقفانملا فاصوأ ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 ىتح ضيرملا ليازي ال ىذلا ماّقعلا ىمسجلا ضرملاك مهل امزالم اضرم تراصو

 ركذف «نينمؤملا ةلماعم ىف مهلاوحأ ىلاعت هللا نيبي تايآلا هذه ىفو «هيلع ىضقي

 مهنأو ءاهنوحلصي مهنأ "'مهناوغطل نومعزيو ضرألا ىف نودسفي مهنأ هناحبس

 مهناوخإ نم مهريغلو هجوب نينمؤملل نورهظيو .ءلوقلا ىف نوراميو «سانلا قوف

 .نينمؤملاب نوئزهتسي مهنأ نوبسحي «مهنوقلي نيح رخآ هجوب

 باب - ناميإلا باتك :ملسمو «77(2) قفانملا ةمالع :باب - ناميإلا باتك :ىراخبلا هاور؛هيلع قفتم )١(

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع (89) قفانملا لاصخ

 - ءاطلا باب - برعلا ناسل] .رفكلا ىف الغو عفتراو ردقلا زواج اذإ :ىغط نم نايغطلا ىف ةغل :ناوغطلا (؟)
 :أئى غاط
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 1 99 سا اساسا سلال

 ا بحل

 نأ ءايشألا ىف داسفلاو «سانلا نيب ضرألا ىف نودسفي نوقفانملا ناك دقلو

 عفنلا ةرئاد ىف نوكت ىتح اهتماقتسا حالصلاو ءرضي ام ىلإ هل تقلخ امع جرخت
 مهنآأش روصعلا نم هدعب اميفو ةِْكلَك ىبنلا رصع ىف نوقفانملاو «ماعلا ىناسنإلا

 مهف ءمهرش ىرشتساو «مهداسف حضو دق ّلِكلَي ىبنلا رصع ىف اوناك نمو «داسفلا

 .هوفرع دقو «نيمألا هلوسرو ىلاعت هللا باتك اوركنأو ,«مهءاج ذإ قحلاب اورفك دق
 اوتلامو ءاهودقوأ برحلل ران هللا أفطأ املكو «سانلا نيب ةياعسلاو ةميمنلاب اوشمو

 «لشفلاب اومهي نأ ىلع اولمع لاتقلل نونمؤملا جرخ اذإو «نينمؤملا ىلع نيكرشملا
 نوبلقيو نينمؤملا نيب ةنتفلا نوغتبي .فلختلاب مهنورغيو نيملسملا ءافعض نوفرعي
 ءاَج ئَّتح رومألا كَل اوُبَقو لبق نم ةنشفْلا اًَعَتبا دَقَل > :ىلاعت لاق امك ءاهتراثإل رومألا

 ىف نودسفم قافنلا لهأ : مهداسفإ نايب ىف هريسفت ىف ريرج نبا لاق دقلو

 مهعييضتو «هبوكر نع مهاهن ام اهيف مهبوكرو ءمهبر اهيف مهتيصعمب ضرألا
 ناقيإلاو هب قيدصتلاب الإ لمع دحأ نم لبقي ال ىذلا هنيد ىف مهكشو ءهضئارف

 كشلا ىلع نوميقم «هيلع مه ام ريغ مهاوعدب نينمؤملا ىلع مهبذكو «هتقيقحب
 ىلإ اودجو اذإ هللا ءايلوأ ىلع هلسرو هبتكو هللاب بيذكتلا لهأ مهترهاظمو «بيرلاو
 كلذ مهلعفب مهنأ نوبسحي مهو «ضرألا ىف نيقفانملا داسفإ كلذف ءاليبس كلذ

 نولديو ءمهعم نوقفتيو «نينمؤملا ىلع نيكرشملا نوضرحي مهف ءاهيف نوحلصم

 .اذكهو .مهلتاقمو « نينمؤملا تاروع ىلع

 كلذ نإ :لوقنو 4« ضرألا يف : ىلاعتو هناحبس لاق اذامل :لئاس لأسيو

 ءمهداسف نطوم ضرألا نأو .اهلوح امو ةنيدملا لوانتي هنأو ءمهداسف مومع نايبل

 .اهعوبر ىف رشلا نوعيشيو ءاهيف بورحلا نوريثي

 مومع ىلإ ةراشإلل لوهجملل ءانبلا عم «مهل ليق اًذِإو 9 : ىلاعت هلوقو
 «؟هيف مهل برأم ىأو ؟داسفلا كلذ ناك اذال :نولءاستي اعيمج سانلا نأو ءمهرش
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 ءداسفإلا نم لاح ىف مهف «ٍضْرَألا يف اودسفت ال :مهل لوقي ريخلا ناسلو
 «عزنم هدنع ريخللو «ةناكم هدنع قالخألل لجر هيضتريالو ءناسنإ لك اهركنتسي

 داو ىف مهنأو ؛مهلاحل نيركنتسملا مومعل «ليق اذإو# :هلوقب مهل مئاللا ليهجتف

 .هتلكاش ىلع ناك اذإ الإ اقفانم ىلاوي ادحأ دجت الف ءرخآ داو ىف سانلاو

 سوكعم وهف ءدسافب سيل هنأ معزيو «هلاحب رتغي نأ دسافلا داسف دشأ نإو

 داسفلا الو ءرشلا نم ريخلا فرعي الف ءهلقع ىف قئاقحلا تبلقنا دق ءسوكرم سفنلا

 . سوكنم اهعيمجف ءرومألا مهيلع سكنت نوقفانملا اذكهو «حالصلا نم

 نع ىلاعت هللا هاكح امب مهداسف ركنتسي نم لوق نوقفانملا دري كلذلو

 نأ كلذو «حالصإلا ىلع مهسوفن اورصق ىأ 4نوحلصم نحن اَمنِإ اوُلاَق 9 :مهسوفن

 كلذو ءطق داسف مهنم نوكي ال حالصلا ىلع مهرصق ىأ رصقلا ىلع لدت «امنإ»

 ءاحالصإ هنودعي ركذن مل امو انركذ امم نولعفي ام لكف ءداسفلا دشأو رورغلا مظعأ

 نوكي ال رورغلا كلذو ءانسح هوأرف مهلمع ءوس مهل نيز اذكهو ءاداسف هنودعي الو

 تدس دقو ءاهترئاد ىف نوكي ام الإ ىري ال حبصأف «هتئيطخ هب تطاحأ نمت الإ

 .ريخلا ٌدفانم لك هنع

 هلوقب ديكوت لضفأ هل ادكؤم عطاقلا مكحلا كلذ مهيلع ىلاعت هللا مكح دقو

 نأب مهيلع مكحي ىلاعت هللاف «نورعشي ال نكلو َنوِدسْفَمْلا مه ِمُهَّنِ الأ# :ىلاعت

 مكحلا كلذ ىلاعتو هناحبس هللا دكأ دقو «هيلع نوروصقم مهنأو مهقرغتسي داسفلا

 :تادكؤم ةدعغب

 ىلع ةلادلا ماهفتسالا ةزمه اهيلع تلخد ةيفان ال نأل «الأ» ب ريبعتلا : اهلوأ

 . مهداسفل ديكأتو «مهحالصل ٌدَّكؤم ىفن ىهف «ىفنلاو هيبنتلا

 .مهداسفل ةدكؤملا «نإ) ب ديكأتلا :اهيناثو
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 .(مه) وهو «لصفلا ريمض : ةثلاثلا

 ىلع نوروصقم مهنأ ىأ ءرصقلا ىلع لاد وهو (١'نيفرطلا فيرعت - ةعبارلا
 « هيف نوعراسي مهف «اهرطقب ةرئادلا ةطاحإ مهب طيحم وهو «هنوزواجتي ال «داسفلا

 ساسحإلا وه روعشلاو 24 نورعشي الط دكؤملا مكحلا اذهو «لاحلا هذه عمو

 ال اوحبصأ ىتح «مهقرغتسا دق رشلاف .نولعفي ام أطخب ىلقعلاو ىسفنلاو ىدسحلا

 مهساسحاإي الو ءءوسلاب ةرامألا مهسوفنب الو داسفلا هرمغ ىذلا مهلقعب نوكردي

 .رشلا ةفآ هتفاآ ىذلا

 ىركف زيح ىف مهسفنأ اولعج مهنأ هببسف عاشو عاذ دق مهداسف ناك اذإو

 نم ةناكم ىف هنأ دقتعي هنأ امئاد قفانملا نأشو «هريغ زيح ىف ناميإلا لهأو ىسفنو

 مهوفرصي نأ نوديري مهف «قمحو هفس ىف قحلا نوكردي نم هريغو «ربدتلاو ركفلا

 .مهنم مهذقنتسيف «هتمحرب هللا مهكرادتي نأ الول مهونتفيو «مهولضيل ناميإلا نع

 دق نونمؤم مه الو ءمهرفك اونلعأ رافك مه ال سانلا نيب امئاق افنص اوناك

 كلذ نوفقي اذالو «مهبولقب اونمؤي مل اذا مهولأسي نأ سانلا ةنس نم ناكف «سانلا

 .ناميإلا اوراتخا الإو «مهرفك نينلعم ارافك اونوكي نأ دبال .ريحملا رئاحخلا فقوملا

 لعفلا ىنب «ءاهَقّسلا َنَمآ امك َنمْوْنَأ اوُلاَق ساّنلا نَمآ امك اونمآ مهل ليق اًذإو#
 قح نيب بذبذتملا ددرتملا مهفقوم نأل نيلئاقلا مومع ىلإ ةراشإلل لوهجملل «ليق#»
 اونلعي ملو «ناميإلا نونلعي مهف «هنالطب ىف بير ال لطابو «هيف بيرال صلاخ

 «بولقلا لك ىف ددرتي لاؤسلا اذه ناك «هتقمأو رفكلا دشأ مهلاح تناك نإو ءرفكلا

 .رصقلا ىلع لد افرع اذإ؛ربخلاو أدتبملا امهلصأو ءاهربخو نإ مسا :ىأ )١(
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 لاما

 لاق «مهل ليق اًذِإو» ىف ميمعتلا ناك كلذلو ؛قطنملاو لقعلا لهأ لك هنع لءاستيو

 ةكئالملاو هلوسرو هللاب اونمؤت نأو «ةينادحولا اودقتعاو اوقدص ىأ اونمآ :نوصلخملا

 نيدوهعملا سانلا ىأ دهعلل سائلا ىف «لأ» و .«َساَّنلا َنَمآ اَمَكل ءاعيمج لسرلاو

 نيذلا نودهاجملا هباحصأو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم مهو «نيفورعملا

 .هلل مهنيد اوصلخأ

 ىلعأ اوغلب نيذلا اقدصو اقح سانلا مهنأ ىلإ ةراشإ سانلاب مهنع ربعو

 ذإ قحلل مهناعذإو ءمهكرادم مظعو «مهسوفن ةراهطو مهناميإب ةيناسنإلا تاجرد

 . هيلإ اوعد

 كلذكو «لطابلاب نوقفانملا ىلعتسا «هقدصو هب اونمآ ام لالج عم نكلو

 وه هريغ هيلع امو «لقعلا نيع وه ءارمو قافن نم هيلع وه ام نأ نظي قفانملا نأش

 .هفسلا نيع

 عمج ءاهفسلاو 4ءاَهفَسلا نمآ اَمَك ْنِمْؤْنَأ# :مهل لاقيو ليق ام نيركنتسم اولاق

 نظ دقو «هعبتيف اهنسحأ فرعتي الو ءرومألا ريختي ال ىذلا قمحألا وهو ««هيفس»

 مهمعز ىف مهو 4 ءاهفسلا نمآ امك نمؤنأ# :اولاقف ءةمكحلا لهأ مهنأ نوقفانملا

 ةلاسرب قدصن الو «نمؤن ال :ىأ ىفنلا ىنعمب ىراكنإ ماهفتسالاو «هباحصأو دمحم

 كلذكو «هجاهنم ىلع اوراس نمو «هعابتأو.دمحم قدص امك «قلخلا ىلإ دمحم

 «مهبذك رركتو «هب نوبذكيو «نورتفي اوناك ام مهرغو ءدسافلا مهريكفت مهل نيز

 مكحلا وهو «ىلاعت هللا مكح دقلو «لفسألا كردلا وهو «ىلعألا اهونظ ىتح

 هللا ررقي «ءاهَفَسلا مه ِمُهّنِإ الأ# :هتاملك تلاعت لاقف ءنيلصافلا ريخ وهو «لدعلا

 نوعراسيو هراطإ ىف نورودي هيلع نيروصقم مهلعجو «هفسلاب مهيلع مكحلا ىلاعت

 ىتح اهيف نوريسيو «ةهافسلا ىف نوعراسيو «هفس ىلإ هفس نم نوجرخي مهف «هيف

 .اهنم لفسألا كردلا ىلإ اولصي
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 ناكف «ىفنلا ىلع لخاد ماهفتسا ىه ىتلا «الأ# :هلوقب ةهافسلا تدكأ دقو
 «الآ# :ىلاعت هلوق دعب ءىجت ىهو ««نإ) ب اضيأ دكأ دقو «هيبنتلا عم ىفنلل اديكأت
 .اهدعب مسقلا ءيجي امك

 . «ءاهفسلا مه# :ىلاعت هلوق ىف «لصفلا ريمضب دكأو

 نوكيال ثيحب ءهفسلا ىلع مهرصق ديفي ىذلا نيفرطلا فيرعتب لوقلا دكأو
 نم الإ نوكت ال ةمكحلا نآل ؛طق ةمكح مهنم ءىجي الو ءهفقس وهام الإ مهنم

 نم مهريغ ىتوأ امو «ىأرلا هفس نم اوتوأ ام رادقم «نوملعي ال نكلو#
 :لاق ءداسفلا ىلع ىنآرقلا صنلا ىف مهرصق دنع مهنأ دجن انهو «ناميإلا ةمكح

 روعش مهنع نوكي نأ امهبسانف «نايسح حالصلاو داسفلا نأل ؛ «نورعشي أل نكلو#
 . سحلا ىفن ال ملعلا ىفن هبسانف ىركف رمأف هفسلا مكح امأ «ىسح

 ناميإلا نوعدي مهنأ ىف نيقفانملا لاوحأ ضعب سايق ميركلا نآرقلا ركذف
 نأ هنأش نم سيل قفانملاو «ناعمتجي ال ناضيقن ناميإلاو قافنلا نأو ءرفكلا نونطبيو

 مهنأو  نودسافلا نودسفملا مهو  نوحلاصلا مه مهنأ نومعزي مهنأو «ءىشب نمؤي

 فاعض مهل ةبسنلاب نينمؤملا نأو «ةيلاع ةبترم ىف مهقافنو مهكشب مهنأ نوبسحي
 .ءاهفس مالحألا

 الو ءمهنورامي فيكو «مهتلماعمو نينمؤملاب مهتقالع هناحبس نيب كلذ دعب
 ىلإ اوَلَح اذ انمآ اوُاَق اونَمآ نيّلا اوقل اًذإوإ# :ىلاعت لاقف ءمهرفكب مهمامأ نورهجي
 . «َنوُترهَسُم نحن امن ْمُكَعم ان اولاَق مهنيطايش

 مه مهنأو ءءاهفس نينمؤملا نأ مهسلاجم ىف نوعيشي نوقفانملا ككعلوأ ناك

 ىلاوم نينمؤملا ىف نأل ؛نولعألا مهنأو «دئاقعلا ةقيقحب نوفراعلا ء.مهدحو نوكردملا

 .مهريغو رامعو بابخو لالبو بيهصك
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 ىف مهعم مهنأك لوقلا نسحأب ١2'ههوئفر نينمؤملا رابك اوقل اذإ اوناك مهنكلو

 ىف ىوري «نونمؤم مهنأب مهومهويل نولخدي امك ءدجسملا نولخدي لب «ناميإلا

 رفن مهلبقتساف هل ابحصو جرصخ نيقفانملاو قافنلا ريبك وهو ىبأ نب هللا دبع نأ كلذ

 ابحرم :ركب ىبأ ديب ذخأ دقو قافنلا ميعز لاقف ِةلكَي هللا لوسر باحصأ نم

 هسفن لذابلا راغلا ىف ٍةِْكك هللا لوسر ىناثو مالسإلا خيشو «ميت ىنب ديس قيدصلاب

 قورافلا ىدع ىنب ديسب ابحرم :لاقف ءرمع ديب ذخأ مث هلك هللا لوسرل هلامو

 :لاقو «ىلع ديب ذخأ مث هٌْيكَك هللا لوسرل هلامو هسفن لذابلا هللا نيد ىف ىوقلا

 . هللا لوسر الخ ام مشاه ىنب ديس «هنتخو هلي هللا لوسر مع نباب ابحرم

 :مهل لاقو هباحصأ نم هوأر نيذلا ىلإ فرصناو قرتفا مث «لوقلا اذه لاق

 ءهسفن ىفام هلوقب ىكحي ال هنأ نوملعي مهو ءهيلع اوركنأف ؟تلعف ىنومتيأر فيك

 .هرفك ىف هناعمإ نم كلذو «ئزهتسيو «نينمؤملا نم رخسي وهو ءمهعم وهف

 .هدسحو هدقحو «هقافنو

 امهعمج وأ «برق نع هلبقتسا وأ «هبراق هانعم ىقل 4اوُنمآ نيذّلا اوُقَل اًذإو»
 لدت ىلوألاو .«اوقال هريغو ةفينح وبأ أرق امك «َىَقَل نم 4اوُقَلا ئرقو «ناكم

 ىلع ةيناثلاو «ةدارإ ريغ نم وأ ءاوفع هللا لوسر باحصأ عم مهئاقل درجم ىلع

 مهف نيينعملا ىلع لدت نيتءارقلاب ةميركلا ةيآلاو ءهدوصقملا ىقالتلاو مهنيب ةاقالملا

 ادصق مهروقال مأ ءاوفع مهوقلأ ءاوس هيي هللا لوسر باحصأب اوقتلا امئيح

 امئاد مهناميإ نونلعيو ءامئاد مهرفك نورتسي مهف ءانمآ :مهل اولاق مهب اوعمتجاو

 ىأ بوثلا تآقر نم ءقافتالاو مائتلالا دملا :رسكلاب ءاقّرلاو «ءافرلاب هل اعد :هاّفرو فاياح :انالف امر )١(

 نع ىهن دقو .ظفللا اذهب نكي مل نإو جوزسملل ءاعدلل ريعتسا مث «ةنينأمطلاو نوكسلا :ليقو .هتحلصأ

 نم هنوكل ؛لاجرلا بولق ىف نهضغبل ريرقتلاو «تانبلا نع ريفنتلا نم هيف ام عم «نينبلاو ءافرلاب :مهلوق

 .(ريخ ىف امكنيب عسمجو امكيلع كرابو ءامكل هللا كراب» :لدبلا معنو هلدب لوقي ناكو .ةيلهاجلا تاداع

 .[5194 ص (7" ج حيباصملا ةاقرم - (أ ف ر) طيسولا]
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 مهنأ ىلع لدي هرهاظ امب مهتنسلأ نووليو هعضاوم نع ملكلا نوفرحي دقو «جوع ىف
 .نايغطو رفك هنطابو ءاونمآ

 مكتعامج ىف انلخد :ىأ .انمآ :نولوقي «نينمؤملل مههاوفأب مهلوق اذه

 .مكعم انإ :اولاق مهتعامج ىف اوناكو نينمؤملا اوكرت اذإ مهنكلو «نيقدصم نينمؤم

 « مهنيطايش ىلإ اَوَلَخ اذِإو إ» :ىلاعت هلوقب كلذ نع ىلاعتو هناحبس هللا ربعو
 دلخ :لاقي الو ءهب الخ : لاقي «ءابلاب اهلصأو «ىلإب ةيدعتم «اولخ# ةملك تناكف
 ةملك ذإ «فارصنالا ىنعم ىلع ةلالدلل ىلإب هيدعتلا ىلإ ءابلا نع لدع امنإو «هيلإ

 اولخ ىنعملا وأ «نينمؤملا نيكرات « مهيلإ نيفرصنم اولخ ىنعملو .كلذ نمضتت الخ
 نإف «جيرختلا نكي امهمو .ىدعتلا ىف زاجم الف «مهيلإ مهوكرت ىنعمب نينمؤملا نع
 « مهنيب اميف نورتستي ال مهو ءرتستلاو «دارفنالا هانعم نأل .داري ال مهب اولخ ىنعم

 مهعم ةولخ تناك نكلو «مهب ةولخ نكت ملف «مهطاسوأ ىفو «مهنيب ارهج نولوقي
 . مهيلإو

 نيطايش اومسو ناطيش عمج نيطايشو دْعَب ىنعمب ْنَطش نم نالعف ناطيشلاو

 مهنأ ىلع ةلالدلل مهيلإ نيطايش تفيضأو .هنع مهيفاجتو «قحلا نع مهدعبل
 الو قحلا ىلإ نوعمتسي الو نودتهي ال قحلا نع ءاَدَعَب نيطايش مهلكو ؛مهتعامج
 . ميقتسملا دصقلاو «قحلا ىناعم نم ىنعم لك نع اودعب دقو «هنوموري

 انهو 4« مكعم ان اوُلاَق» ناميإلا لهأ اولخو «مهنيطايش ىلإ اوفرصنا اذإو
 . مهوعدخيل نينمؤملل هوروز ىذلا مالكلا كلذب مهنع اوجرخي مل مهنأ نودكؤي

 ىف نينمؤملا فوفص ىلإ قافنلا فوفص نم اوجرخي مل مهنأ اودكأ دقو
 :مهلوقبو ءاهءارو نوكي ىذلا مكحلا دكؤت ىتلا (نإ» ب 4 مكعم اًنِإ ظ :مهلوق

 نود متنأ مكتبحص ىف انلز ام نكلو «لوقلا اذهب مكنع انجرح ام اننأ ىأ «مكعم
 .انسفنأل اهب جورن ىتلا انتعاضب نم وه امنإو« لوقلا اذهب مكقرافن ملف «مكريغ
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 نع ردصي مل الوق اولاق مهنأل ؛ناميإلا مهءاعدا نينمؤملل اودكؤي ملو

 ملو «ناسللاب لوق وهف «مهبولق ناميإلا نكسي ملو «مهتنسلأ هب توَلَت نإو «مهبولق
 مويلابو هب ءاج ىذلا باتكلاو «هلوسرو هللاب انمآ اولوقي ملف «ناميإلا ليصفت اوركذي

 نكلو «ناميإلا ةقيقح نوديري ال مهنأل «ناميإلا هيلع لمتشي ام رخآ ىلإ ءرخآلا

 .مهبولق ىف نكتسملا مهرفك هب نورتسي الوق اوريثي نأ نوديري

 : ىلاعت هلوقل اراركت سيل 4 امآ اوُناَق اوُمآ َنيِذّلا اوَُل اَدإَو : ىلاعت هلوقو

 ىلوألا تايآلا نأل [ةرقبلا] 4 مل ... ٍرخآلا موُيلابو للاب انمآ لوقي نم ساّنلا نمو

 ىهف هذه امأ ءرفكلا لهأو «ىقيقحلا ناميإلا لهأ لباقي ىذلا فنصلاب فيرعتلا ىف

 «نونطبي ال ام نورهظيو «نولعفي ال ام نولوقي فيكو «ةفئاطلا كلت لاوحأ نايبل

 .مهلاوحأ ضعبل نايب ةريخألاو «ماع مكح ىلوألاف

 : مهلوقب طقف ةيوعملا نوركذي ال مهنيطايش نوقالي امدنع نيقفانملا كئلوأ نإو

 الئاس نأكو .انمآ :مهلوقو «نينمؤملل مهمالك ىنعم نورسفي لب «مكعم اَنإ)

 ةيرخسلا ءازهتسالا «نوئزهتسم نحن اَمّنِإ» :اولاقف متلق ام متلق اذامل :لأس مهنم

 .هعم لوقلاب ثباعتو «هنم رخس ىأ ءأزهتساو هب ئزه :لاقي «ثباعتلاو

 ىلع ةلادلا نم بو «ةيمسالا ةلمحلاب - نوئزهتسي مهنأب مكحلا اودكأ دقو

  ءرصقلا ىلع ةلادلا ؛امنإ) ب ركذو «مهئازهتساب مكحلا ديكأتل «نحن» ركذبو «ديكوتلا

 ارصق ءازهتسالا ىلع مهسفنأ نورصقي مهف «ئزهتسن اذه انلمع ىف اننإ :ىنعملاو

 . ايفاضإ

 نمؤي نم نآل ؛نونمؤي ال مهنأب مكحلا نمضتي نوئزهتسم مهنأب مكحلا نإو

 نينمؤملاب ءازهتسالا وه «هنم دعبأ ىلإ رفكلا دح اوزواجت مهف ؛هب ئزهتسي ال ءىشب

 .ةفخلا ىنعمب ءءزهلا بابلا لصأو «مهنم ةيرخسلاو
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 مهنم رخسي ىلاعت هللاف نينمؤملا نم اورخسي نإ مهنأ نيب ىلاعت هللا نكلو

 نأ ىنعملاو مهب ئزهتسي هّللا# :ىلاعت لاق اذلو ؛مهمالحأ هفسو ءمهلوقع ةفخل

 موي مهلوق نم مقتنيو ءمهب رخسيو «مهنم ئزهتسيف نينمؤملل فصتتني ىلاعت هللا
 هللا تاذب قيلي ال كلذ نإف «فافختسالا وهو «ءازهتسالا ىنعم دارملا سيلو «ةمايقلا

 مهسفنأل اهنوبلجي ىتلا ةيرخسلا عضوم اونوكي نأو ناوهلا لازنإ دارملا امنإو «ىلاعت
 مهنم رخسي نأب نوريدج مهف ءامئاد قحلا لهأ نم مكهت عضوم مهف «مهلاعفأب

 ءمهعم مهو «نيكرشملا نم نيرفاكلا نوقلمتي مه ذإ «نورخاسلا مهلاعفأ نمو
 اودارأ مهف «مهلاوحأ نم لاح دحأ ىلع ىفخت الو «نينمؤملا عم لوقلاب نونهديو

 . مهناميإ راهظإ دارأو ءفشكف مهرفك رتس

 ةلالد تناك نإو ءاهظافلأ لثمب اهدرويو «نيكرشملا لاعفأ ركذي ىلاعت هللا نإو
 اودَتعاَف مُكَيَلَع ىدتعا ٍنَمَف » :هلوق لثم .نورفاكلا ديري ام ريغل اقحو الدع ظافلألا

 ةاراجسم ءادتعا لعفلا ىمسف ء[ةرقبلا] © هنقق# ٠.. مكيلع ئدتعا ام لثمب هيلع

 ةََبس ةئّيس ءازجو 8 :ىلاعت هلوق كلذكو ءاصاصقو اعفد الإ سيلو «مهلاعفأل

 ريح هّللاو هللا رْكمو اوركموآ :ىلاعت هلوقو «[ىروشلا] 4ك ٠ هلم
 اديك ديكأو (2)+ اديك توديكي مهَّنِإط :ىلاعت هلوقو ء[نارمع لآ] 4« 557 نيركاملا

 4 خل ٠ مهنم هللا رخس مهنم تورخسُيف » :ىلاعت هلوقو 2[ قراطلا] * 2#

 نحت اَمّنِإإ9 :مهلوقب مهلاح هللا ركذ اذامل :لئاس لأسي انهو .اذكهو [ةبوتلا]
 :ىلاعت هلوقب مهرمأ ىلاعت هللا درو «ماودلا ىلع لادلا لعافلا مساب 4نوُئزهتسم
 ماودلا ىلع لدي عراضملا نأ كلذ نع باوجلاو «عراضملا لعفب 4مهب ّىزهتسي هّللا#
 لب «لاح ىلع ىقبي ال ءرمتسم ددجتم ءازهتسالاف «نآ دعب انآ لعفلا ددجت عم

 ددجت مهلاعفأو «نيترم وأ ةرم ماع لك ىف نونتفي مهف ءتقو دعب اتقو ددجتي

 «نورذحي نونمؤملاو ءمهسوفن مقسو مهلاوحأ داسفب لزنت تايآلاو ءءازهتسالا
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 تيب لك لهأ نأ ىتح «مهنم ةءاربلاو ءمهرش رئاكتو مهيلإ تدر ةنتفلا اوغتبا املكو

 ىف اهب اوسحأو ةيرخسلا عضوم اوناك ىتح «هلتق ىف ِةِكدَي ىبنلا اونذأتسا قفانم هيف

 .مهيغ ىف اورمتسا دق اوناك نإو «مهلامعأ نم اومرب ىتح «مهسفنأ تاذ

 اهايغت ةحلصملو ءاهدارأ ةمكحل كلذو ءايندلا ىف مهباقع مهب لزني مل نكلو

 لتقي ادمحم نإ مهريغو بارعألا نيب لاقي ال ىتح مهلتقي الأ ىهو ٌةَلكك ىبنلا

 , 217هباحصأ

 ه ربه اش عل

 هللا مهلهمي نأب مهتايح ىف ةدملا ةدايز وه ّدَلا «نوهمعي مهناَيْعط يف مهدميو»

 لآ] © هاش .٠٠ امْنِإ اوُداَدْريِل مُهَل يلمث :ىلاعت لاق امك «ءزيزع ذخأ مهذخأي مث

 عم رفكلا انه نايغطلاو «دحلا زواجت هلصأو «لالضلاو رفكلا :نايغطلاو [نارمع

 .رفكلا ىف فارسإ بير الب قافنلاو «هيف فارسإلا

 ام هب قحلأو ءهداز ىنعمب لب «ةدملا ةدايز ىنعمب ال (َدَم» رسفي ىرشخمزلاو

 دقلو ء[ميرم] 4 27 ادم باَذَعْلا نم هل ُدَمَتَوط :ىلاعت هلوق لثم هرثكيو هوقي

 .ةلاحم ال ددملا نم ىهو «ءايلا مضب (مهدميو) :ئرق

 .هريغ ىلع هحجرنو ةجح كلذ ىف :ىرشخمزلا لوقو

 ددم نم هناحبس هللا مهيطعي «نوعودخم نورورغم مهنأ «كلذ ىلع ىنعملاو

 مهبارطضاو مهتريح ىف مهديزي ام هكرتو قحلا نايبو «مهنايغط ىف رورغلا

 ,«نوهَمْعي » ددملا اذهب مهنإ لاق كلذلو ؛مهنم ةيرخسلا بابسأ ىف مهرارمتساو

 ىف نوكي هنإف همعلا امأ «ىأرلاو رصبلا ىف نوكي ىمعلا نأ الإ «ىمعلا لثم ُهّمَعِلاو

 داز .. ةرمتسم ةمئاد ةريح ىف مهف «نوريحتي نوهمعي ىنعمف «ةريخلا ىنعمب ىأرلا

 ! . .اهمع مهدازو «ىمع روصعلا لك ىف نيقفانملا هللا

 باتك :ملسمو فض ةيلهاجلا ةوعد نم ىهني ام :باب -بقانملا باتك : ىراخبلا هجرخخأ ؛هيلع قفتم )١(

 .هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع 5787(«2) امولظم وأ املاظ خألا رصن باب - ةلصلاو ربلا
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 مأ نيكرشملا نم اوناكأ ءاوس «ةنيدملا ىف َِلِللَط ىبنلا اورواج نيذلا نوقفانملا

 اوناك نوقفانملا كئلوأ . .مهنيب قالخألا ىودع تناك دقو .ءدوهيلا نم اوناك

 نوكرديو «هعلاطم نوريف .مهنيب عشي قحلا رونو «ٌدْْلَك ىبنلا سلاجم نورضحي
 مهثحت ة ةرطفلاو «انايب اهنوعمسيو «انايع اهنوري مهيديأ نيب نيب ةيادهلا بابسأف «هفراشم

 كلذ عم مهنكلو «هبابسأ وأ ملعلا مهدنعف «ةيفاخ هنم ىفخت ال قحلاو ءمهدشرتو

 ءمهيديأ نيب وهو «جلبألا قحلا نوكرتي «سمادلا مالظلا ىلإ ىداهلا رونلا نوكرتي
 ىمعلا اوبحتسا دق مهف «ةلالضلا ىلإ كلذ نوكرتي «مهلئامش نعو «مهناميأ نعو

 4 ئدهلاب ةَلالّضلا اورتشا َنيذْلا كتلوأ © : ىلاعتو كرابت هللا لاق كلذلو ؛ىدهلا ىلع
 ىه فصولاب فرعا ىلإ ةراشإلاو ءمهفاصوأ تركذ نيذلا نيقفانملا ىلإ انه ةراشإلا
 ءمكحلا ةلع ىه فاصوألا نوكت كلذبو ءاهولمح دقو ءفاصوألا ىلإ ةراشإ

 مهو «ضرألا ىف مهداسفإو «ناميإلا مهنالعإو ءرفكلا مهئافخإب مهنإ .هببسو
 لهأ مهنأ مهنظو .مصيو ىمعي ىذلا قافنلا ضرم نم مهيف امو ءاهحالصإ نومعزي

 .نارسنملاو هفسلا لهأ مهريغ نأو «لامكلا

 مهتيؤر عم اهيلع اوناك ىتلا لاوحألاو ءاهوراتمخا ىتلا فاصوألا هذهب مهنإ

 وهو «نامثألا ىلعأ وه نمثب لالضلا ىرتشي نملك هايإ مهكرتو «ىدهلاو رونلا
 ىوتسي لهو «لالغلا وهو دوجولا ىف ام حبقأ اولاني نأ ليبس ىف هنوعفدي ىدهلا



 ليم مم

 كئلوأ ىلاعت هللا هبش .نايوتسي ال امهنإ «ةليضفلاو ريخلا قوس ىف لالضلاو ىدهلا

 نأ حصي انهو «حبارلا هليبس ىف مدقي دساكلا بلطي ىذلا رجاتلا لاحب نيقفانملا

 ةيدارفولا ةراعتسالا ىلعو «ةيليثمت ةراعتسا وأ «ىدارفإ هيبشتب مالكلا جيرخت نوكي

 ىدهلاو «ةدساكلا ةدودرملا ةاجزملا عئاضبلاب اهنوبلطي ىتلا ةلالضلا هيبشت نوكي

 نوكرتي مهنأ ىنعملا نوكي ةراعتسالا هذهبو «ةرئابلا ريغ ةبولطملا ةجئارلا ةعاضبلاب

 مهنأل ؛ةلاحم ال نورساخلا مهف «ءدودرملا «ءىدرلا هلدب نوذخأيو «بولطملا بيطلا

 .رونو ريخ هلك ارمأ هليبس ىف نومدقيو « ريبك داسف هيفو « هيف ريخ ال اًئيش نوذخأي

 هدي ىف لجر لاح هيبشت ىنعملا نوكيف «ةيليثمت ةراعتسا اهنأ ىلع انجّرخ اذإو

 «ررضو داسف هيفو «هيف ريخ ال ائيش هب لدبتسيل هكرتي «لضفو ريخو رونو ىده

 .اهيف ةرمثال ةدساك ةعاضب ىلإ ةرمثملا ةجئارلا ةعاضبلا كرتي رجات لاحب

 فاصوأ ركب ةراعتسالا ىوقي ام ركذ نأب هباتك نايب ىف هللا حشر دقو

 «نورساخ ةيونعملا ةلدابملا هذه ىف مهنأ ىأ «مهتراجت تحبر امق# :لاقف ءهّبشملل

 حبرلا بسنو !؟اهيف بسك ىأو ءرشلا اوذخأو ريخلا اورسخ مهنأل نيبساك اوسيلو

 ليلو مئاص راهن :كلوقك غيلب ريبعت كلذو ءفرصتلا لحم ىهو «ةراجتلا ىلإ

 تحبر اَمَق# :هلوق امنإو «ةالصلا ىف ةغلابملاو موصلا ىف ةغلابملا لبق نم كلذو «مئاق

 .لالضلا ذخأو ةيادهلا كرت نمل «ةراسخلا توبثو حبرلا ىفن ىف ةغلابم «مهتراجت

 ةرساخلا ةلدابملا هذهل ةجيتنك مهنع ةيادهلا ىفنو «مهلالض هناحبس دكأ دقو

 كلذ تدسفو «ساكرإلا كلذ تسكرأ مهسوفن نأل «َنيِدَمهُم اوُناَك اًمو# :لاقف

 ةلمجلاب ادكّوم ايفن ءادتهالا مهنع ىفنف ءادبأ اودتهي نأ مهنأش نم ناكام «داسفلا

 تناك نم نأش نم سيلف «رارمتسالاو ماودلا ىلع ةلادلا اوناك ةملكبو «ةيمسالا

 تدابراو تملظأو هسفن نم نكمتسا دق رشلا نأل ءادبأ ىدتهي نأ هلاح لاحلا هذه

 .ادبأ اهلخدي رونل ذفنم ال هنإ ىتح ةلالضلاب
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 غزبو «ةيادهلا ملاعم مهل تدب دقو «مهلالضل رخآ الشم هناحبس برض دقلو
 تءاَضَأ امَلَق اَراَن َدقَوَتسا يذلا ٍلَدمَك مهم :هتاملك تلاعت لاقف ءاهرون مهيديأ نبي
 . «مهرونب هللا بهذ هلوح ام

 بلطو جالع دعب اهدقوأ «رانلا دقوتساو «نأشلاو ةهيبشلا لاحلا :لثملا
 نأل ؛دهجو بلطب نوكي لوألا نأ امهنيب قرفلاو ءَدَقوَأ اهانعم دقوتساف «دوقولل
 دهجب الإ ةداقإلا لصي الف «ةداقإلا ىف ةجلاعملا ديفت ىهو «بلطلل ءاتلاو نيسلا

 امو «ةعقاولا لاوحألا نيب ةهباشملا دقعب ءريثك نآرقلا ىف لاثمألا برضو ؛ةقشمو

 «نآرقلا تايآ نم ريثك اهيلع تلمتشا ىتلا ةيلاعلا ىناعملا بيرقتل «ةايحلا ىف اهلئامي

 .سوسحم رمأ نيبو اهنيب ةهباشملا دقعب سانلل ةدرجملا ىناعملا بيرقتل

 نينمؤم لا طسو ىف مهنأ ىف نيقفانملا لاح نأ ةيآلا ىف ىماسلا ىنعملاو

 «مهنيبو مهنيب راوجلاب نولديو «مهنوداويو «مهنولماعيو «مهنوثراوتيو « مهنوحكاني
 ,مهفنكت ىتلا لاوحألا هذهو «نينمؤملا ضعب ةبحم مهقوذو هلهأو ناميإلل مهتفرعمو
 هيف مهلاح ءاذه لك ءراجلا ةدوم مهتطبر دقو «قحلا اهب اوملعي نأ اهنأش نمو

 كردأو عفتنا اذإ ىتح ءاهرونب هيلع جرختو ءاهؤوض هلانيو رانلا دقوتسي نم لاحك
 دعبف ءاهوحن وأ حيرب رانلا تدمخ كلذك ناك اذإ ءاهانعمو اهازغم ملعو ةايحلا

 .نورصبي ال ءوضلا باهذ دعب تاملظ ىف مهف مهرونب هللا بهذف .عماللا ءوضلا

 . ىليثمت هيبشتو «ىدارفإ هيبشت انه نوكي نأ حصيو

 ناميإلا لهأ ةرشاعم نم اهيف مه ىتلا لاحملا هيبشت وهف .ىدارفإلا امأ

 رانلا ةداقإو «براقأو لهأ نم مهل ةدوملا نينمؤملا لذبو «مهترواجمو ؛مهتطلاخمو

 لآ ىتلا قافنلا لاح تهبشو ءءوضلا بهذيف دمخت مث ءاهئوضب عفتني ىتلا ةئيضملا
 اولغوأ املك فئاكتم لالض قافنلا نأل ؛ةفئاكتملا ةرفاضتملا تاملظلاب ءاهرمأ اهيلإ

 هثدحي ام هبشو «دعب نم رونلا ىلإ عجرم ال ىتح «هيف اودعبأو «الالض اودادزا هيف
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 ال سفنلاو كردي ال لقعلا حبصيف « كاردإلا دسي هنإ ثيح نم سفنلا ىف قافنلا

 . يف يتلا بوُلقْلا ىمْعَت نكلو ْراصْبَألا ىمعت ال اهنإَف9 نورصي ال نم لاحب «فشكتت

 ىف ال «لوقلا ءازجأ ىف ةراعتسا هنإ «ىدارفإ هيبشت اذه [جحلا] 4 )+ رودُصلا

 رونلا بابسأ نأ ىف نيقفانملا لاح هبش هنأ لوقلا ةلمج ىف ةيليثمتلا ةراعتسالاو

 سانلا نم جوف وأ موق لاحب - اهب نوعفتتي ال مهنكلو «مهب طيحنو ءمهيديأ نيب

 اهب اوعفتني مل مهلوح ام «تءاضأ املف تءاضأ ىتح اهوجلاعو ءاران اودقوتسا

 .نورصبي ال مهقافنب ةفئاكتم تاملظ ىف مهف مهرونب ىلاعت هللا بهذف «تدمخف

 : اهيلإ ةراشإلا بجي ةيغالب تارابع صنلا ىفو

 «مهنواعتب وأ ءاعيمج رانلا اودقوتسا مهنأ ضورفملاو «ةعامج مهنأ - اهلوأ

 ءدرفملاب ربعف «اراث َدقوَتِسا يذلا لثمك# :هتاملك تلاعت لاقف «درفملاب ربع هنكلو

 :هوجو ةثالثل درفملاب ربعو «عمجلا هب ديرأ درفم هنإ اولاق

 :ىلاعت هلوق كلذ نمو هظفلب ال ةلصلاب هيف ةربعلا لوصوملا نأ (1)

 . [ةبوتلا] 4 257 . .. اوضاخ يذّلاَك َمُكِضْحَو

 تناك نإو ءمهنم جوف وأ مهضعب وه دقوتسا ىذلا نأ ةقيقحلا نأو (ب)

 ناك كلذلو ؛هدحو ءاضتسا ىذلل ال عيمجلل ءوضفلاب عفنلاو «عيمجلل ةءاضإلا

 رانلا دقوتسا دق مهضعبو ءمهل ءاضأ املف لاق ذإ «عافتنالا لاح ىف عمجلاب ريبعتلا

 .رانلا داقتسا نم صخي الو «معيو عيشي وه ذإ ءرونلا نم ديفتسي عيمجلاو

 لاحلا وه هب هبشملا امنإ ءدقوتسا ىذلا وه سيل ةيآلا ىف هب هبشملا نأ (ج)

 ىذلاب ربعف «لالض ىف مهريسو «نارينلا دومحخ مث الوأ داقيتسالا اهيف ناك ىتلا

 لمحي ٍرامحْلا ِلَممَك اهوُنمَحَي مَ مت ةارْول اوُلمح نيذّلا ٌلَمَمظ :ىلاعت هلوق ىف امك
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 نم هْيَلَع َيِشَْمْلا رَظن َكْيَلإ نورظني ظ :ىلاعت هلوقكو [ةعمجلا] 4+ ٠ اراقسأ
 . ةلثمألا هذه لك ىف لاحب لاح هيبشت وهف [دمحم] 4 ع ... توملا

 ىف لاقي اذلو ؛ةفدارم ىهو ءَراثل ردصم ران نأ هيلإ ةراشإلا بجي ام ىناثو
 .راونأ ىلع عمجيو رونلا ذخؤي اهنمو «ةريون ريغصتلا

 َرَمَقلاو ءايض سْمّشلا َلَعَج يذلا وهه :ىلاعت لاق امك - ديدشلا رونلا ةءاضإلاو

 دمحخ مث حضوم ديدش رون ىف اوراص مهنأ ىنعملاو [سنوي] 452
 .هب عافتنالا نم اونكمتي ملو رونلا عشأف هب اوعفتني ملف بها يف مه هردصتأو

 ام تءاضأ املف# : ىلاعت هلوق ىف هان باوج وه هيلإ ةراشإلا بجي ام ثلاثو

 هللا بَهَذ# :هلوق وه باوجلا نأ :امهدحأ نارظن باوجلا اذه ىف ناك دقف «هلوح
 بَهَذ# هيلع لد فوذحم باوجلا نأ :ىناثلاو ءباوجلل حلاص مالك كلذو «مهرونب
 .ةءاضإلا تبهذو تأفطنا وأ رانلا تدمحخ باوجلا نأ «ىنعملاو «مهرونب هّللا

 ىذلا مهرون ىلاعت هللا بهذأ اهانعم «مهرونب هللا بهذإ» :ىلاعت هلوقو
 ذإ .مهيلإ هبهذأ ىذلا رونلا فيضأ اذلو ؛هب اوعفتني نأ نكميو «هيف نوريسي اوناك

 . مهل ءادتبا صصخ نيذلا مه

 هاتعمو «ةسبالملل ءابلا نآل «مهرونب هللا بهذإ» :هلوقب ىلاعتو هناحبس ربعو
 قرفلا ىرشخمزلا ركذ دقو «هران اودقوأ ىذلا مهرون اذخآ مهنع ىلاعت هللا بهذ انها

 ىأ هلازأ هبهذأ ىنعم نأ هب بهذو «هبهذأ نيب قرفلاو» :لاقف هب بهذو هبهذأ نيب

 هذخأ هلامب ناطلسلا بهذو .هعم ىضمو هبحصتسا اذإ هب بهذ :لاقيو ءايهاذ هلعج

 .هل لسرم الف ىلاعت هللا هكسمي امو «هكسمأف مهرون هللا ذخأ ىنعملاو .هب بهذف

 الو «ىلاعت هللا هبهذي ال مهل ءاضأ ىذلا رونلا نأ مالكلا اذه نومضمو

 «ىرشخمزلا اهظحال ةظحالم انهو «مهريغ هب ىدتهيل هكسميو هظفحي لب «هعيضي
 ةديدش ةءاضإ اهنأب كلذو «ديدشلا رونلا ىهو «.ةءاضإلاب مهرون نع ريبعتلا ىهو



 ةرقبلا ةروسريسفت
 للم

 «ةفصع ةلالضلا حيرلو ؛لحمضي مث ةلوص لطابللا :مهلوقك ةديدش ةملظ اهبقعت
 الف مه امأ «مهريغ عفتنيل اهرونب هللا بهذ مث .مهل ةديدش ةءاضإ ئهف «تفخت مث

 .نودتهي الو نوعفتني

 ىدتهي نمل الإ لسرم ريغ هل اكسمم هب بهذو رونلا ذخأ دق ىلاعت هللا ناك اذإو

 ةراشإلل تاملظ لاقف «عمجلاب ربعو .نورصبي ال تاملظ ىف كلذ دعب مهكرت دقف

 امئاد هنإ ذإ ءهرمتسم بذك لاح ىف قفانملا نإف «قافنلا ىف تاملظلا فئاكت ىلإ

 ىف نونهدي مهو «رمتسم بذك قفانملا لاحف ءبذك كلذو «نطبي ام ريغ رهظي

 ضرألا ىف داسفإلا مهبأدو « قحلل نورصتتي الو ءملظلا نوكلامي مهو «لوقلا

 بهذ ال كلذلو ؛سانلل مهتيهاركو «رمتسملا ىذألا ةدارإو «سانلا نيب ميمنب ىعسلاو

 الو ءاقح نورصسيي ال ةفئاكتم تاملظ ىف ىلاعت هللا مهكرت « قحلا رون مهنع

 «مهيلع ىمعلا ددجتل «عراضملا لعفلاب راصبإلا مهنع ىلاعت هللا ىفنو «هنوكردي

 . ةمئادلا ةملظملا مهلاعفأ راركتب راصبإلا مدعو

 ال نيعأ مهلو ءاهب نوعمسي ال ناذآ مهلف «كاردإلا مدع وه راصبإلا مدعو

 . لضأ مه لب ماعنالاك كئلوأ ءاهب نورصبي

 نإ مهنأو «ىدهلاب ةلالضلا اورتشا دق «ريخلا كاردإ كرادم لك تدس دق هنأو

 ءرونلا بحطصيو «مهيف قحلا ران ئفطنت مهسوفنل داسفلا قارغتسا ببسب اودقوتسا

 هب قطنت الو «مهاعد اذإ نوعمسي ال قحلا باوبأ مهيلع تدّمَف «ٍريغل هب كسمتسيو

 هناحبس هللا مهفصو اذلو ؛هورصبيف «ىدهلا قيرط نوري الو اوبطوحخ اذإ مهتنسلأ

 . 4يمع مكب مص# :هلوقب ىلاعتو

 ال مهف نيعأ مهل تناك اذإو ءاهب نوعمسي ال مهف ناذآ مهل تناك اذإو

 . طق قح ىف اهب نوقطني ال مهف ةنسلأ مهل تناك اذإو ءاهب نورصبي



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا
 م4 0 لال لل

 ل رس

 «ةراعتسا تسيلف اهيلإ اولآ ىتلا مهلاحل اهيبشت ةميركلا ةيآلا هذه تناكو

 :هريدقت فوذحم ًاددبمل ربخ «مْكب مص# :ىلاعت هلوق نإ ذإ ءحيرص هيبشت اهنكلو
 نولوقيو هنسحأ نوعبتي ال لوقلا اوعمتسا اذإ مهنأل مصلاك مهف «نرقفانملا :وأ (مهلا

 مصلا مست الو ئتوَمْلا عمست ال َكَّنِإظ ارابكتساو اولع مهسوءر نوضغني لب انعمس
 تانيبلاو «ةحضاولا لئالدلاب مهترصب اذإو «[ لمنلا] 4 22ج نيربدم اوّل اًذإ ءاعدلا
 مهتقطنتسا قحب نوقطني الو ءاهب نوهقفي ال بولق مهلف نورصبتسي ال «ةعصانلا
 .نيعأ مهل تناك نإو نورصبي ال مهو «نوقطني ال نيذلا مكبلاك مهف ءهب

 ىلإ نوعجري ال ىأ ءنوعجري ال مهنأب مهلاح فصو ىلاعت هللا متخو

 سيل هنأل ؛اولصو ىذلا رشلا دنع فوقو مه ىأ «ةياوغلا ىف اوراس نأ دعب «ةيادهلا
 نم قافنلا دعب اذامف «هتياهن ىلإ اولصو دقو ء«ديعبلا لالضلا وه لب ءرش هءارو

 هنأب مهيلع مكح ىذلا وه ةريحلا ىف مهفوقو نإ :ىرشخمزلا لاق دقلو «لالض

 .نوريحتي ىأ نوهمعي مهنايغط ىف مهكرتي

 . مط اس أَو رول لس حاسس وإلا سرس ف حس ف

 3 ولع قو دعرولم 41 : هيف ءآَمَسلاَنَم : بيِصَكو
 2 رجل م 00 5 هو رس رس

 داك ير :ضيكل اب طيح هلو بولد قوص مودا

 وعمل و فاركت مل ةضلانل مهرب تحيد
 لك َلعهللأ كر ْمِهِرْكَصبَأَو ا أوُماَف

 هين

 رثكيو .ةكردملا لوقعلا ىلإ ةيماسلا ىناعملا برقيل لاشمألا ىلاعت هللا برضي

 ةفورعم - ماهفألا ىلع ىفخت ىتلا ةيلاعلا ىناعملا نوكتل لاثمألا نم ميكحلا هباتك يف



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 اللا

 الإ اهلقعي امو ساّنلل اهيرضن لاَثمألا كلتو ظ :ىلاعت لاق كلذلو ؛مهيدل ةفولأم

 . [توبكدعلا ] < 227 نوملاعلا

 نكلو .قحلا لهأل راوجلاو «ىدمحملا قارشإلاو «ةوبثلا ملع طسو ىف مهنأل كلذو

 امو ءرون نم مهل لزن ام هناحبس هيف نيبي ءرخآ الثم ىلاعت هللا برض دقو

 نأ اهنأش نم ناك «لزاون نم مهسوفن باصأ امو «عراوق نم هب ىلاعت هللا مهعرق

 فارحنا نم هيف مه امم مهسفنأ اوعلخي ملو «هيلإ اوهجتي ملف «ناميإلا ىلإ مهبذجت

 .هكاردإ نع ماقمو «قحلا نع

 ءدعرلاو قعاوصلاك ناك مهرصنو «نينمؤملا ىلاعت هللا رصن دقل

 هيف ءامسلا نم بّيصك وأ :لاقف «لاحلا هذهب الثم برضف ؛ىدهلا مهيفو

 ارا دقَوتِسا يذلا ٍلْثَمَك مهمل :ىلاعت هلوق ىلع ةفطاع انه وأ .ةيآلا «..تاَّمّلَظ

 تاملظ هيف ءامسلا نم بيصك مهلثم وأ «رانلا دقوتسمك مهلثم نأ ىأ 408 ...

 ةلاد زاجملب تراص مث .«كشلل اهلصأ «وأ» نإ :ىرشخمزلا لوقيو «قربو دعرو

 نأ ىأ [ناسنإلا] 4 )+ اروفك وأ امثآ مهنم عطق الو » :ىلاعت هلوقك «ةيوستلا ىلع

 «لآملاو ىبقعلا ءوسو لابولا ىلإ رجت مارح امهلهأ ةعاط نأ ىف ءاوس رفكلاو مثإلا

 «نيقفانملا لاحل ريوصتو «رابتعاو ةربع هيف امهيلك نأ ىف لثملا نيب انه ةيوستلاو

 هتفاج نإو «مهماسجأب هيف نوشيعي مهو «مهراوجب قحلا رونو ءمهروصي لوألاف

 نأ هنأش نمو ءءامسلا نم اراردم مهيلع لزني ةايحلا ءامو ,مهروصي ىناثلاو «مهبولق

 قربي قربو جعزم دعر هيفو «تاملظ مهل هنكلو «سوفنلاو ضرألا تاوم ىيحي

 لالضلا نم اهلوحتف سوفنلا عرقت نأ ىسع «ماسجألل ةعراق لزنت قعاوصو «نيبيو



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا
 0 ل لالا للا

 نم ابناج روصي امهنم دحاو لك «نينيابتم ريغ نايقالتم نالثم امهف «ىدهلا ىلإ
 ةايحللا ءامك ىناثلاو ء«هب اودتهي ملو «هوأر رونك قحلا روصي لوألا «نيقفانملا بناوج

 ءداه رونب اودتهي مل مهف هب اوعدتري ملف «قاربإو داعرإو رذن طسو مهيلع لزني

 .تايآلاو رذنلا مهعدرت ملو

 اهلصأف «لزن ىنعب بوصي باص نم لعيق نزو وهو «لزني ءاملا وه بيصلاو
 (دّيس) ك ءاي واولا تبلقف نوكسلاب امهادحإ تقبسو ء«واولاو ءايلا تعمتجا بويص

 هل نآرقلا ىف ظفللاو ,فيرصتلا ىف تاملك نم اههباشي امم كلذ ريغو «(تيم)و

 ءاعرق سوءرلا عرقت ةوقب لزان ءام ىلع لدت بيصف ءاهتاذب ةمئاق ةغالبو ةحاصف
 .ءىش لك ةايح هنم ىلاعت هللا لعج ىذلا ءاملا ىلع مههبنيو

 نإ لوقنو ؟امئاد اهنم لزني رطملاو ءءامسلا ىلإ دنسأ اذالو .كلظأ ام ءامسلاو
 نويعلا نم سيلو ءءامسلا نم لزان هنأ  امهدحأ «نيرمأ ىلع لدي ءامسلا ركذ

 هنأ ىلإ ةراشإلل - امهيناثو ءاليبسلس جرخي نكلو «لزني ال اهءام نإف ؛عيبانيلاو

 .ابابصنا بصنيف « لع نم ءىجي

 «ةملظ عمج ىهو «تاملظ هيف نأب الباو رطمي وهو «ءاملا هناحبس فصوو

 بحسلا ةملظو «ةكلاحلا «')ةّنجَدلا ةملظ اهيف عمتجاف تاملظلا هذه تفئاكت دقو
 ءابابصنا سوءرلا ىلع بصني ىذلا رامهنالا ةملظو «سمادلا ليللا ةملظو «ةنكادلا

 مهنإ ىتح ءمهعزفتو ءاديدش اكص مهناذآ كصت قعاوص هيفو «قربو دعر هيفو
 .اوتومي نأ نم افوخ «توملا رذح مهناذآ ىف مهعباصأ نولعجي

 نأ مهاسع مهييحي ىذلا ةايحلا ءام عم مهيتأت تناك ىتلا رذنلل ريوصت اذهو

 .قرشأ دق ارون ناك دقو «هتاذ ىف قحلاب اودتهي مل ذإ رذنلاب اودتهي

 كلذكو َهّنَجُد مويو ءنْجَد موي لاقي ؛رطم هيف سيل ىذلا ءملظملا ُناَيرلا ءاقيبطت قبلا :ميغلا نم ُهّنِجدلا )١(



 ةرقبلا ةروس ريسفت م
 كاللئلللملم لا

 هللا اهعدوأ ىتلا ءابرهكلا رهاظم نم رهظم نآلا ررقم وه ام ىلع دعرلاو

 ىرخأو «ةبجوم ىمست ءابرهك ىلع ىوتحي باحسلا ضعبف «ءماسجألا ىف ىلاعت

 بجوملا باحسلا مدطصا اذإو «ةبلاس مهحالطصا ىف ىمست ءابرهك ىلع ىوتحت

 وه رون مادطصالا بحصو «دعرلا وه ديدش توص ثدح بلاسلا باحسلاب

 هيف نوكي بيصلا رطملاف «قعاوصلا ىه كلذ ءارج نم ةقرحم ران لزنت دقو «قربلا

 عجرنو «لثملا اذه ىف كلذ ميركلا نآرقلا ركذ دقو «قعاوصو قربو دعرو تاملظ

 مهنيب نم دجنسو «قعاوصلاو قربلاو دعرلل رثآلا ءاملع ريسفت اهيف فرعتن ةعجر

 .هدعاب نمو ءرصعلا اذه ىف ررقت امل هريسفت براقي نم

 كَم ىبنلا دوهيلا تّلأس «لاق هنأ سابع نبا نع ىذمرتلا هاور ام هدعاب نممف

 ثيح باحسلا اهب قوسي ران نم قيراخم هديب ةكئالملا نم كلم» :لاقف دعرلا نع

 «هرجز اذإ باحسلا هرجز» :لاق ؟عمسن ىذلا توصلا اذه امف :اولاقف ««هللا ءاش

 ال ةياور ىف - سابع نبا رسفو .217تقدص :اولاق ««رمأ ثيح ىلإ ىهنتي ىتح

 .باحسلا هب رجزي كلملا ديب رون نم طوس هنأب قربلا - اهتحص رادقم ىردن

 مارجأ كاكطصا توص دعرلا ةفسالفلا تلاق :ىبطرقلا ريسفت ىف ءاج دقلو

 امم بيرق ةفسالفلا ريسفت نأ كش الو .اهكاكطصا نم «حدقني امم قربلاو ءباحسلا

 هنع دلوتي «.ةبجوم ىرخأب ةبلاس ةباحس كاكتحا هنأ نم انرصع ىف ءاملعلا هررق

 .قربلا وه رونو ءدعرلا وه توص

 «ةفسالفلا رسف ام لثمب قربلاو دعرلا رسف هنع هللا ىضر ىرشخمزلا نإو

 «برطضت باحسلا مارجأ نأك باحسلا نم عمسي ىذلا توصلا دعرلاو :لاقف

 نم عملي ىذلا قربلاو « داعترالا نم كلذ دنع توصتف حيرلا اهتدح اذإ ضفتنتو

 .وه نكي مل نإو «ةفسالفلا هررقي امم بيرق كلذ نأ كش الو «باحسلا

 )١( دعرلا ةروس نمو باب - نآرقلا ريسفت باتك :ىذمرتلا - سابع نبا نع - ظفللا اذهب هاور )55 0 9(.



 : ااا
 يي

 دعرلا نّوكي ىذلا وه اكلم نأ ررقت ىتلا ةياورلا ىف ملكتن نأ بجي انهو
 اذإ رابخألا نأ ررقملا نمو «ىذمرتلا الإ هوري ملو .حاحصلا هورت مل ربخلاف «قربلاو

 فعضل اهفعض ىلع اليلد كلذ ناك وأ «تلوأ عطاقلا ىرورضلا ملعلا تفلاخ
 ىلع ةعيبطلاو نوكلا ءاملع هررق ام صوصنلا تفلاخ اذإ :ىلازغلا لاق دقف ءاهنتم

 هتبسن تدر داحآ ثيدح تناك اذإو ءاهتفلاخ اذإ صوصنلا لوؤت ةررقم ةقيقح هنأ

 كك ىبنلا ىلإ

 امب قعاوصلاو قربلاو دعرلا ةيضق ىف ميركلا نآرقلا رسفن نحنف كلذ ىلعو
 .كلذ فلاخ داحآ ثيدح ولو «دنسلا تباث اثيدح نأ بسحن الو «ملعلا ىف ررقت

 :هلوقب ناذآلل ديدشلا اهعرق ىف قعاوصلا ةوق ىلاعتو هناحبس هللا روص دقو

 .«توملا ردح قعاوصلا َنَم مهناذآ يف مُهعباصأ نولعجيإ»

 لب «هنذأ ىف اهلك هعباصأ عضي ال ءديدش عراق هنذأ عرقي امدنع ناسنإلا نإو

 ىف ناك كلذلو ؛هعباصأ ةلمج هنذأ ىف لعجي الف ةبابسلا هعبصأ فرط طقف عضي
 لكلا مسا قالطإب لسرملا زاجملا نم كلذ نودعيو «ةقيقحلا ةلاحتسال زاجم مالكلا
 ىفو «ىبرعلا لامعتسالا ىف ريثك ءزجلا ةدارإو لكلا مسا قالطإ نإو «ءزجلا ةدارإو
 ىَلِإ مُكيدْيَأو مكهوجو اوُلسْعاَف :ىلاعت لاق دقف «مالكلا غلبأ وه ىذلا نآرقلا
 داري لب ءاهلك ىديألا داري الو ء[ةدئاما] 4 #20 ... مكسوءرب اوحسماو قفارمْلا
 هللا َنّم لاك اسك اًمب ءازج مهيدي اوعطَقاَف ةَقراَسلاَو قراَسلاَو 9 :ىلاعت لاقو ءاهضعب
 .ةقرسلا دح ىف اهلك ديلا عطقت الو [ةدئاملا] © تنل ...

 نإف :لوقي مث ءاهفرطب نذألا دست ىتلا ىه ةبابسلا عبصأ نأ ىلازغلا ررقيو

 نود ماعلا مسالا ركذ ملَق ةصاحخ عبصأ نذألا اهب دست ىتلا عبصألا نإ :تلق
 الآ «نآرقلا بادآب ىلوأ اهبانتجا ناكف .بسلا نم ةلاعف ةبابسلا نأل :تلق « صاخلا

 .ةحبسملاب اهنع اونكف اهب اوحبستسا دق مهنأ ىرت



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 للملا لاا لل

 يي وزؤ جي

 ىف لوهلا مظع نايب هيف اهضعب ةدارإ عم عباصألا ركذ نإ :21)ةيلحلا ىفو
 نم نونظلا اونظو «فوخلا ةدعر مهتباصأ ىتح مهساوح ىلع هدادتشاو مهسوفن

 لوعفم ىهف «توملا نم افوخ ىأ «توملا رذحإل :ىلاعت هلوقو «نوريام لوه
 دعرلا ىف «ران نم ءامسلا نم لزني ام ىهو .ةقعاص عمج قعاوصلاو .هلجأل

 .قربلاو

 توملا عنمي ناذآلا ىف اهضعب فارطأ وأ عباصألا لعج له :لئاس لأسي انهو

 عضو درجمل سيل ليلعتلا نأ «ءكلذ نع باوجلاو « عباصألا عضوب هنورذحيف «مهنع

 ناذآلا ىف عباصألا عضو ناك ىتلاو ءاهيلع مه ىتلا لاحلل ليلعت وه لب «عباصألا

 نم ةفئاكتم تاملظ نم مئاد رعذ ىهف .اهرهاظم نم ارهظم وأ ءاهراثآ نم ارثأ

 نأ اومهوت ىتح «باحسو قربو دعرو «ةرمهنم راطمأو «متعم ليلو «نكاد باحس

 .توملا عفدي دق - دعرلاو قعاوصلا توص اوعمسي الف نذألا ىف عباصألا عضو

 .توملا رذح هنولعفي مهف

 انه اهانعم ةطاحإلاو «مهب طيحم ىلاعت هللا نأ كلذ دعب نم هناحبس نّيَب دقو

 ىهو «ءهنم جني ملو ءهذخأ ىأ ناطلسلا هب طاحأ لاقيف «ةوقلاو ءاليتسالاو ناطلسلا

 لاق امك .كالهلا اهب داريو ةطاحإلا قلطت دقو «هوتوفي الأ هب داري زاجم

 طيحم ُهّللاو# ىنعمف اوكلهت ىأ [فسوي] 4 4257 ... مكب طاَحُي نأ الإ ) :ىلاعت

 اعيمج ضرألاو » :ىلاعت لاق امك ءمهكلهأ دارأ نإ هتضبق ىف مه ىأ «نيرفاكلاب

 . [رمزلا] 4 2720+ . . . ةمايقلا موي هتضبق

 ءرذحلا مهيجني الو «هنم رذح الو «توملا نورذحي مهنإ :كلذ ىلع ىنعملاو

 تقمأ نورفاك مهنأل انه نيرفاكلا ركذو «نوتلفي ال ءمهب طيحم ىلاعت هللا نإف

 ىف نولعفي ام ءازج هنأو «باهرإ دشأ مهل باهرإ نيرفاكلا فصو ركذف «قافنلا

 .اميظع اميلأ اباذع ةرخآلا ىف نولبقتسيو ءايندلا

 .ميعن ىبأل ءايلوألا ةيلح )١(



 م ةرمبلا ةروس ريسفت إإ

 يي >: كاك |
 ُداَكي :ىلاعت هلوقب مهسوفن ىف اهرثأو قربلا ةوق ىلاعتو هناحبس روصو

 هنإ رئاطلا ىلع قلطي كلذلو ؛عيرسلا ذخألا هانعم فطخلاو 4مهراصبأ فطخي قربلا

 ةغل ىف ةغئاسلا ةحيصفلا ةغللا ىهو ءحرف باب نم فطخو ءهذخأ ةعرسل فاطخلا

 اهب ئرق دقو «فّطخي ْفَطَخ لاقيف «برض باب نم اهلعبجت ةغل كانهو «برعلا

 لاق نكلو «فَطَخَي فطَخ :لاق شفخألا نأ ىورف «شفخألا اهلاقو «ناتءارق امهف

 .فرعت داكت ال ةئيدر ةليلق ىهو :ىرهوجلا

 دقو «ةئيدر اهنأب ركذت نأ قيلي ال ءاطلا رسكب ةءارق كانه تناك اذإ هنأ ىدنعو

 نأ ىلوألاو «سنوي اهب أرقو «باثو نب ىيحيو «نيدباعلا نيز ىلع اهب أرق هنأ ىور

 هنإ ثيح نم قربلا ةدش روصت ةميركلا ةيآلاو اذه .ءاطلا ةكرح ىف ناتغل امهنإ لاقي

 ٍراصبألاب بهذي هقرب انس داكي 9 :هلوق ىف امك .هتدشل اهبهذيو راصبألا فطخي داكي
 تناكو « نورصبي الف ءاعيرس مهراصبأ ذخأي قربلا داكي ىأ ء[روتلا] 4 27+

 .اليوط ىقبت الو ءاعيرس ىفتختو ةعيرس ءىجت تاضمو هنأل «هذخأ ىف ةعرسلا

 ناك قربلا ناك املك ىأ كاَوُماَق مِهيَلع ْمَلظَأ اذإو هيف اشم مهَل ءاضأ امّلك»
 ناك دتشا اذإ ىشملا نأل ؛نيعرسم ريغ نينئمطم هيف نوشمي ذئدنعف ء«رينملا ءوضلا

 ملظأ اذإو «نانئمطا ريس هيف اوراس ءاضأ املكف ءودع ناك ىعسلا دتشا اذإو ءايعس

 ىرايحلا نوكس نينكاس اوفقو ىأ - اوماق - امالظ راصو ءوجلا ملظأف أفطنا اذإ ىأ

 ةءاضإلا ىف ربعو «لعاف هللا ام ىردي ال ىذلا دكارلا رئاحلا مايق وهف «نيدكار

 بهذو قربلا ءاج اذإف «حورتو ودغت ةكرح اهنألو «قربلا رركتب ةرركم اهنأل املكب

 «نوبلطي ال ءاهيف ددجت ال ةيبلس لاح وهو «هنوبلطي الف مالظإلا امأ .هتدوع اوعقوت

 .نيبرطضم نيريحتم هيلع مه ام ىلع ءاقبلاو نوكسلا نمضتت اوماقو

 مهعمسب بهذي نأ ىلاعتو هناحبس ءاش ول «مهنسب بعت هللا ءاَ ولو
 ءاهاطعأ امك اهذخأل ىأ ءاهب بهذل فطاخلا قربلاب مهرصبب وأ قعاوصلاو دعرلاب
 ءايمعو امص مهداعأو ءاهدرتسال هانعم «مهراصبأو مهعمسب بهذل# :ىلاعت هلوقف



 ةرقبلا ةروسريسفت ا#
 لئلا للا

 ا بحل

 عمّسلا مكل لعجو ائيش نوملعت ال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخأ هّللاو :ىلاعت لاق امك

 .[لحنلا] 4 27 نوركشت مكلعل ةدشألاو راصبألاو

 :هتاملك تلاعت لاقف «هتردق لامكب تاميركلا تايآلا ىلاعتو هناحبس سه مث

 باهذإ ىلع ىلاعت هللا ةردق ديكأتل لييذتلا كلذو «ريدق ويش لك ىلع ِهّللا نإ

 ةدعب هدابع قوف ةرهاقلا هتردق هناحبس دكأ دقو .مهارق لكو «مهراصبأو مهعمس

 ىلع لدي ىذلا ةلالحلا طظفل ركذبو «ايناث نا بو ءالوأ ةيمسالا ةلمجلاب :تادكؤم

 يلع ِهّنِإ» اهلك ءايشألا ىلع هتردق مومعو «دوجوم لك كلامو «دوجولا كلام هنأ

 . [ىروشلا] 4( ميكح

 ةفئاكتمللا تاملظلاو ءارامهنا رمهنملا بّيصلا لوزن نم - اهلك رابخألا هذهو

 رومأل زاجم ىهأ ءاهفطخي ىلاعتو هناحبس داكي راصبألا نوكو «قربلاو دعرلاو

 ةلمج ىف ةيليثمت ةراعتسا كانه نإ لوقنو ؟ازاجم تسيلو قئاقح ىه مأ «؟ةيونعم

 ةروصلا تازاجملا هذه نم نوكتيو ءازاجم ةلمج لك ىف نوكت نأ عنام الو ءلوقلا

 . ىربكلا ةيليثمتلا

 مهل ءاضأ اَمّلك# :ىلاعت هلوق ىف ءارفلا لوقي «نيرسفملا رثكأ كلذ ىلإ ليميو
 ءهعم اوشمو اوسنأ ججحلا مهل ترهظو «نآرقلا اوعمس املك اوناك مهنأ : «هيف اوُشُم

 ىلع اوتبث ىأ اوماق هنوُمَلَكي وأ ءهب نولضيو «هيف نوَمْعَي ام نآرقلا نم لّزن اذإف

 . مهقافن

 مهعورز ىف مهلاوحأ تحلص املك هنأ ىنعملا) سايع نبا نع ىورو

 . «كرابم نيد دمحم نيد اولاق معنلا مهيلع تلاوتو «مهيشاومو

 امب قربلاو دعرلاو تاملظلاو «حاورألا ةايح نآرقلاب بيصلا رسفي كلذكو

 .اذكهو

 مهلاح تهبش دقف «ىليثمت هيبشت وأ «ةيليثمت ةراعتسا هلك لثملا نأ وه قحلا نإو

 ىذلا ةايحلا ءام هيفو «مهورشاعمو مهناريج مهو نينمؤملا ىف لزني نآرقلا نأ نم



 ةرقبلا ةروس ريسفت م#)
 0( 9 سا اسس سس

 ا ب

 مئادلا هرصنو «ىلاعت هللا دييأت نم تالثملاو ربعلا مهلانأو .مهيذغيو بولقلا ىبحي

 ءىجي امو «تانيب تايآ نم مهعرقي امو «مهل مئادلا نالذخلاو «نينمؤملل رمتسملا

 تانيبلاو عامسألا عرقي ىذلا دعرلاك مهب لزنت ىتلا ايازخلا ببسب ايالب نم مهيلإ

 . مهنيب قحلا رون ئفطنيو مهبولق ملظت مث «هيف نوريسي ارون مهيلإ ءىجت

 هيف رمهنم ثيغ مهيلع لزن موق لاحب مهيديأ نيب نيبلا ملعلاو مهلاح تهبش

 .اودتهي ملو اوعفتني مل كلذ عمو «قعاوصو قربو دعرو تاملظ

 :ىلاعت هلوق لثم نم هيف امو ءلاحب لاح هيبشت هيف ءميركلا مالكلاف
 نم وه اهنإ «مهراصأو مهعمسب بهذ هللا ءاش ولو» : هلوقو 6 نيِرفاَكْلاِب طيحم هّللاو

 نع تلق اذإ امك «هب هبشملاب ةصتخملا فاصوألا ركذ وه حيشرتلاو «ةراعتسالا حيشرت
 ةراعتسالل ةيوقت كلذ نإف «ملقت مل هرافظأ ءدبل هل :تلق مث «ثيل هنإ :عاجش
 . ملعأ هللاو .هب هبشملاب ةصاخ فاصوأ ركذب

 باتكلاو ةردقلاو ةدابعلا
 فاصوأ مث نيقتملا فاصوأو «باتكلا ةناكم ةروسلا لوأ ىف ىلاعت هللا ركذ

 فؤادو «ىناسنإلا دوجولا اذه رش مهنأل «نيقفانملا فاصوأ ركذ مث ءاورفك نيذلا

 .هداسف ببس مهيف نمكيو

 :ىلاعت لاقف «هباتك ماقمو «ةدابعلا بجاو هللا ركذ كلذ دعب

 ملم نم َنِذَلاَو حَفَلَح لامي د يا
 ًءاَمَسلأَو أو اًسدرف ضر مل َلَعَج ىِذَ َنوُعَسَتَه

 ا 2 َنم لون و2

 2 27ج وملك مسَوكَدا ادت هلل أولعجي

١ 



 ةرقبلا ةروسريسفت

 للمال

 (ار_ ب مبل»

 يي

 نم قلاخ هنأ ركذتو ءهدحو ىلاعت هللا ةدابع ىلإ وعدت تاميركلا تايآلا هذه

 نيقفانملاو نيرفاكلا نأ نيبي اذهو «معنلاب هيلع معنأو هبي ىذلا هبر هنأو ءدوجولا ىف

 .ميقتسملا طارصلا نوكلسي نيذلا مه مهدحو قحلا لهأ نأو «لطاب ىلع

 لهأل نوكي «سانلا اهيأ اي» ب باطخلا نإ :ءاملعلا ضعب لاق «َساّنلا اهّيَأ اي

 اذه نأ ىرنو «ةرجهلا دعب نينمؤملل نوكي «اونمآ نيذلا اهيأ اي) باطخو «ةكم

 اوماق دق ناميإلا لهأو «ةيندم ةرقبلا ةروس هذهف «اقيقد امكحم سيل صيصختلا

 .ةكمب نيمئاق نولازيال كرشلا لهأو ءاورقتساو

 دقف ةيندم ىهو «ءاسنلا ةروس ىف «سانلا اهيأ اي) ب باطخلا ءاج كلذ قوفو

 نإو مُكَل اريح اونمآف مُكَبَر نم قحاب لوُسرلا مُكَءاج ْدَق َساّنلا اهّيَأ ايف :اهيف ىلاعت لاق

 ؛[ءاسنلا] 4 20+ اميكح اًميِلَع ُهّللا ناَكو ٍضْرَألاَو تاَوَمّسلا يف ام هلل َّنِإَف اوُرْفْكَ

 اهيأ اي» ب ناك اذإ هنإ لوقن نأ برقألاو «لماك ريغ ءارقتسالا كلذ نأ ىرن كلذلو

 نوكيو «ةفاكلل اباطخ انمضتم نوكي هنأل ؛نيرفاكلاو نينمؤملا معي هنإف «سانلا

 ىلع لادلا ماعلا ناهربلا ركذ عم ءديحوتلاب ةيدمحملا ةوعدلا ةباجإ هيف بولطملا

 اهجتم نوكي هنإف «اونمآ نيذلا اهيأ اي» ب ءادنلا امأ .ِةَيِللَي لوسرلا قدصو ديحوتلا

 ناكأ ءاوسو «ىعرش صنب ةحابإ وأ ءابلط وأ ايهن : ةيفيلكتلا ماكحألا نايب ىلإ

 .داهجلا ىلع ضيرحتلاب ناك مأ «ةيلودلا تاقالعلاب مأ ةرسألاب قلعتي فيلكتلا

 نوكي «ىأ» ب ءادنلاو ءديعبلل نوكي «اي» ب ءادنلا نإ اولاق «سآّنلا اَّيَأ اي

 ىدانيو «هيبنتلا ديفت ىتلا اه اهيلع دازي مث ءاعم «ىأ»و «اي) ب ءادنلا انهو «بيرقلل

 ءادن هديبعل ىلاعت هللا نم ءادنلاو « ءاضيأ اهب ايونعم ديعبللو «(اي»ب اًسح ديعبلل

 ؛«ىأ»و «اي» امهو ءءادن ىتادأب ءادنلا ناك اذلو ؛هقلخ ىلإ دوجولا ىف نم ىلعأ نم

 ام دعبل «غيصلا ىلعأب نوكي نأب ريدج قلخلا ىلإ لجو زع هنم وهف ءامهيلإ فاضيو

 ىلعأ ىضتقي اذهو «قلاخلا نم ءادنلا اذه نأ قوفو «ةلزنملا ىف هقلاخو نوكلا نيب



 : هاك
- 

 وأ ةدابعلا هنأل ؛نأش ميظعو ءرطخو لالج هل ءادنلا عوضومو .ةدعبأو ولعلا

 ىف ءادنلا رثك اذال :وهو لاؤس ىلع ةباجإ كلذ ىف ىرشخمزلا لوقيو . عئارشلا

 لك نأل ؛ةغلابلا نم بابسأو ديكأتلا نم هجوأب هلالقتسال :لاقف ؟(اهيأ اي) ب نآرقلا

 «هديعوو هدعوو «هرجاوزو هتاظعو «هيهاونو هرماوأ نم هدابع هب ىلاعت هللا ىدان ام

 دكآلاب اوداني نأ هباتك هب قطنأ امم كلذ ريغو «مهيلع ةجرادلا ممألا رابخأ صاصتقاو

 . غلبألا

 ةيناسنإلا ىداني ىلاعتو هناحبس وهف «نينمؤم ريغو نينمؤم «سانلا ىدانملا ناك

 هب مهيداني ىذلاو «ىمجعأو ىبرعو ءدوسأو ضيبأو «نمؤمو رفاك نيب قرف ال اهلك

 ىف اهقيقحتو «نينمؤملا ريغو نينمؤملا نم ةدابعلا بلطو .هريغ هلإ ال هدحو هودبعي نأ

 مهنوذختيو «دادنألا ىلاعت هللا عم نودبعي نيذلا نورفاكلاف ءهبساني امب امهنم لك

 ناميإلاو «ناثوألا ةدابع علخب مهتدابع نوكت - لثملاو هيبشلا نع ىلاعت - هلل ءاكرش

 ءاج ام لك ىفف هك لوسرلا قيدصتو «دلو الو دلاوب سيل ءدمص درف دحأ دحاوب

 .هناحبس هدحو هل لماكلا عوضخلابو .هنع ىهنو هب رمأ اميف هناحبس هتعاطو هب

 هب ءاج اميف لَك ادمحم اوقدصو «هلسرو هللاب اونمآ نيذلا نينمؤملل ةبسنلابو
 رارمتسالاو «ناعذإلاو «ناميإلا ةدايزب نوكي كلذ نإف .ىلعألا ىلعلا هبر دنع نم

 «نوباتري ال اناميإ مهتداز ةيآ مهتءاج املك «نيقثوتسم هيلع ءاقبلاو ناميإلا ىلع

 هتاذ ىف ةدابع ةدابعلا نم دايدزالا نإو «ضرأالا هذه ىف ةوق نونوكيو نوعمتجيو

 .نكت مل نأ دعب ةأشنم اهنأكو

 هلل هلك بلقلا نوكي ثيحب هدحو ىلاعتو هناحبس هلل قلطملا عوضخلا ةدابعلاو

 «تاوكزلاو «تاولصلا معت تادابعلاو ؛هلل الإ هركي الو هلل الإ بحيال «ىلاعت

 «ةايحلا اهب نوكت ىتلا لامعألا ىتح «دابعلا هفلكي ام كلذ ريغو .«جحلاو موصلاو

 ىف عناصلاف «هدابع عفنو «ىلاعت هللا هجو اهيف ريخلاب دصق اذإ ةدابع نوكت اهلك



 للا لل

 1: ةاكك
 يي

 ىف وهف «ىلاعت هللا هجوو سانلا عفن هلمعب دصق اذإ هتعرزم ىف عرازلاو هعنصم

 ال اهنأل .ءضئارفلا اهنيب نم تصتخاو «ناسنإلا لاعفأ لك معت ةدابعلاف «ةدابع

 .رودصلا تاذب ميلع وهو «ىلاعت هلل الإ نوكت نأ نكمي

 «ةدايعلا ىلإ وعدت تافصب ةيلعلا هتاذ - ىلاعتو هناحبس - هللا فصو دقو

 «مكبر# لاقف ءدحوألا برلا هنأب الوأ هفصوف «عضخي لقعو «عشخي بلق هل نم

 .«مكتايح عبتيو «راهنلاو ليللاب مكألكو «مكالوت :مكبرو وأ «مكامنو مكابر ىأ

 هيلع ىفخت الو «مكلوقعو مكسوفنو «مكمسج ءازجأ لك ىف ةياعرلا قح مكاعريف

 هنأل ؛هل كيرش ال ءهدحو هودبعت نأ قحتسي ةيبوبرلا هذهب وهو ءمكرومأ نم ةيفاخ

 .مكبري هاوس دحأ ال

 ريدقتلاو عادبإلاو ءاشنإلا هانعم قلخلاو «مكَفلَح يذّلا» هنآب ايناث هفصوو

 هنأو «ىلاعت هللا نوفرعي اوناك برعلاو «مكروص نسحأف «مكروص ءريوصتلاو

 تاومّسلا َقَلَخ نم مهتلأس نئلو إف :مهنع ىلاعت هللا ىكح امك ءمهقلخ ىذلا هدحو

 ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعت امإ» :نولوقي اوناكو [نامقل ] 4 427 . .. هللا َنثوُقَيَل ضرألاو

 . [رمزلا] 4 2+ ... ئفلز هللا

 «تافصلاو تاذلا ةدحوب نوئمؤيو «نوكملا ئيشنملا قلاخلا ةدحوب نونمؤي مهف

 هللا ىلاعت «.ىرخأ ةهلآ هريغ هللا عم نودبعي مهف «ةيدوبعلا كارشإ ناك مهكارشإو

 .اريبك اولع نولوقي امع

 اذه ناك اذامل :لئاس لأسي دقو «مهلبق نم نيذلا قلخ هنأب انلاث هفصوو

 «ىضم نم :اهلك لايجألا قلخي هنإف اليج قلخ نمف «هنمضتي قباسلاو «فصولا

 ؟فالخألا نم كلذ دعب ءىجي نمو ءرضح نمو

 وأ «قباسلا ليجلا ركذو «حيرصلا نع نمضتملا ىنغي ال هنأ كلذ ىلع باوجلاو

 ةتامإلاو ءايحإلا ىلع رداق هنأ ىلإو «هتردق مومع ىلإ الوأ ةراشإلل ةفلاسلا لايجألا



  ةرقبلا ةروس ريسفت م
 0 سا

 ومريم

 يي

 مهف «نيدلخم اوسيل نيرضاحلا نأ ىلإ ةراشإللو ءايناث مهتامأو «نيقباسلا قلخ وهف

 اوناك برعلا نآلو «نيدلا موي اعيمج نوثعبيسو مهوقبس نم تام امك «نوتوميس

 ءاوس «مهفالسأ قلخ ىذلا هدحو وه هنأ نيبي ىلاعتو هناحبس هللاف مهفالسأب نوزتعي

 هلك نوكلل نيوكتلاو قلخلا ةفصو ةيبوبرلا ةفص نإو .نيدتهم اوناك مأ نيلاض اوناك

 هاوس دبعي الأ ىضتقت .مهرباقم ىف اوربقو مهوقبس نمو « سانلا نم رضح نملو

 .دحألا دحاولا هللا وهف « هريغ قحلا ةيهولألا قحتسي الو «هريغ دمحي الو

 ىأ «مكبر اودبعا# :ىلاعت هلوقب لصتم #نوقتت مكّلعل# :ىلاعت هلوقو

 .هباقع نم نمأ ىف اونوكتو «هباذع رش مكسفنأ اوقت نأب اوقتت نأ ءاجر هودبعا

 قيرط ةدايعلاف اودبعأ ىنعملاو «دابعلا نم اهيف ءاجرلا «ءاجرلا ىلع ةلادلا («لعل»و

 نآل «ةدابعلا تاجرد ىصقأ ىوقتلا نإ نولوقيو ءاهقيقحتو ءاهؤاجر اهعمو ىوقتلا

 . ةدابع ةاجنلا ءاجرو «ةدابع فوخلا بيلغت

 مكقلَخ# :ىلاعت هلوقب ةلصتم «نوقّتت مكّلعل# :ىلاعت هلوق نإ لاقي دقو

 4« 02 دويل الإ سنإلاو نجا تقل موف :ىلاعت هلوق لثمو 4مُكلَق نم نيا

 .هتزعب زازتعالاو « هتبيهب سفنلا ءالتماو ىوقتلاب ةدابعلا غلبأ هودبعي نأ

 لاوحأ نم وه لب «ىلاعت هللا لاوحأ نم نوكي نأ زوجي ال ءاجرلاو ءعوقولا مدعو

 .قلخلا

 نأ ىأ «زاجملا ليبس ىلع تركذ اهنأ ىأ ةيزاجم انه (لعل) نأ اوررق كلذلو

 اهب ةوقو ةردقو ةدئفأو اراصبأو اعمس مهل لعجو .قلخلا قلخ ىلاعتو هناحبس هللا

 رومألا نوكردي «مهتدارإب الإ ةيرايتخالا مهلاعفأ نم ءيش عقي ال «نولعفيو نوراتخي

 ةدابعلا وحن اوهجتي نأ وجري نم لاح مهلاحف ءاهجئاتنو اهبابسأ نوفرعيو نوريختيو
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 ل
 -- ااا ١١

 هنم روصتي امنإ ءهنم روصتي الو ءهوجري ال ىلاعت هللاو «مهلاح نم ءاجرلاف ءاهنوغتبي

 .ردق امكو «ملع امك رمألا عوقوو «ملعلا

 الو ء.حضوأو رهظأ ةدابعلاب رمألاو ىوقتلا ءاجر نيب لاصتالا نأ ىدنعو

 . هيف لاكشإ

 لاقف ءدابعلا اهب معني ىتلا معنلاو «نيوكتلا عيدب كلذ دعب هناحيبس نيب دقو

 ءريص ىنعمب لمعتست لعج 4 اشارف ضْرَألا مُكَل َلَعَج يذّلا8 :هتاملك تلاعت

 الو ةبئاس الو ةريحب نم هللا لعَج امإ» :ىلاعت هللا لاق امك «قلخ ىنعمب لمعتستو

 . رونلاو تاَمّلُظلا لْعَجَو :ىلاعت هلوقو ؛[ةدئاما] 4 ن2: ماح الو ةّليصو

 نيذْلا ةّكئالَملا اولعِجَو 9 : ىلاعت هلوق ىف امك ءىّمس ىنعمب ىتأتو [ماعنألا] 4 ج2

 .ذختاو ذخأ ىنعمب ىتأتو [فرخزلا] 4 187+ .... اًناَنِإ نَمَحّرلا ُداّبع مه

 ىناشثلاو 4ضْرألا# لوألا ,نيلوعفم تاذ اهنأل رّيص ىنعمب انه لعجو

 هيلع رقتسي شارف اهنأك ةدبعم ةدهمم ضرألا ىلاعت هللا لعج ىنعملاو ,كاشارف »

 ىلاعت هللا اهلعج دقف لابجلاك ءوتن اهيف ناك اذإو ءاتباث اماقم اهيف دجيو «ناسنإلا

 لابجْلاو +22 اداهم ضرألا لَعَجَن ْمَلَأل :ىلاعت لاق كلذلو «شارفلا كلذل اتبشم

 تفصوو ءاداهم اهلعج ىلاعت هللا نأب ضرألا تفصو دقو [أبنلا] 4 < اداتْوأ

 ىلاعت هللا نم ةمعن كلتو «طاسبلاكو شارفلاك ةدهمم ىهف ءاطاسب اهلعج هنأب

 ناسنإلل ىهو ءاهئازجأ نيب ةرجهلاو ءاهقافآ نيب لاقتنالاو ءاهيلع ةماقإلا لهستل

 «سمشلا لوح رودت ةرك اهنأ ىفاني ال اشارف ضرألا نوكو .«هنكسم ىف ١2)”ةصرعلاك

 عبتت نم الإ ةرك اهنأب سحي الو «شارفلاك وأ اشارف دعت اهطاسبناو اهمظعل اهنإف

 لامشلا نمو «برغملا ىلإ قرشملا نم اهيف ريسلاو ءرمقلاو سمشلاو راهنلاو ليللا
 . ىلاعتو هناحبس هللا قلخ امل عبتتملا ىئارقتسالا ملعلا هررقي امو «بونجلا ىلإ

 سوماقلا] .صارعأو «تاصّرعو «صارع :عمسجلاو ءانب اهيف سيل ةّعساو رودلا َنيِب ةَعْقَب لك :ةصرعلا )١(

 .[ صرع :باب - نيعلا لصف - طيحملا
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 طيحي ىذلا ءابخلا وأ ءانبلا اهنأك ىأ «ءانب ءامسلا لعجو ىأ «(ءانب ءامسلاو#

 اظوُفَحَم افقس ءامّسلا انلعجو :ىلاعت لاق دقلو ,فقسلاك وأ .فقسلا ىهف هلهأب

 نم هنأل ؛هجوز هيلإ تفز :ىأ .هلهأ ىلع ىنب :لاقيو [ءايبنألا] © 1غ ...

 ىهف ءامهرتسي ءابخ اهل ىنب اهجوزل تفز اذإ تناك ةأرملا نأ مهدنع ةفورعملا ةداعلا

 ىمستو لقا ضرألا ىمست اذلو ؛اهلظيو اهب طيحي ىذلا ءابخلا ةلزنمب ضرألا نم

 . ةّلْما اهارن ىتلا ءامسلا

 ءامسلا نم لزني ىذلا ءاملا هتجيسن نوكت ةلقملاو ةلظملا نيب جاودزالا نإو
 .ثرحلاو ماعنألا هنم لكأت ألكلا هنم نوكيو «عرزلا تبني اثيغ نوكيف ءاراردم

 ملو «ءاَمل ضرألا ءانب ناك ام ىأ 4ءاَم ءاَمّسلا نم لرتأوإ :ىلاعت لاق اذلو
 رت ملأ » :ىلاعت لاق امك ءاهنم رطملا رطاقتي ىتلا ىهو ,مامغلا وأ باحسلا نم لقي

 نم ليو هلالخ نم جرْخَي قولا ىف ماك هلي مَ هب فلي من اباحس يجزي هللا نأ
 هقرب انس ُداَكي ءاشي نم نع ُهفرصْيو ءاَشي نم هب بيصيف درب نم اهيف لابج نم ءامسلا
 نم لزني ءاملا نأ ىلع لدت ةميركلا ةيآلا هذهف [رونلا] 4 21+ راصبألاب بهذي

 نم هنأب ءاملا لوزن نع ىلاعتو هناحسبس ربعو «لابجلاك نوكت ىتلا ةمكارتملا بُحّسلا
 لعج هنأب «هدابع ىلع ْنَم ىلاعتو هناحبس هنألو «باحسلا ءاعو اهنأل ءءامسلا
 ةمعن ىهو «ىرخأ ةمعن اهيلإ هفاضم ءامسلا ركذي نأ بسانف «ضرألا ةلظم ءامسلا

 لك ءاَمْلا نم انلعجو » :ىلاعت لاق امك ءءامنلاو بصخلا هب نوكي ىذلا ءاملا لوزن

 . [ ءايبنألا ] 4 6+ نووي الفأ يح ءيش

 ضعب ءاملا اذه نأ ىأ 4ءاَم ءاَمّسلا نم لرزنَأو# :ريكنتلاب هناحبس لاق دقو
 لزنت «ةريثك هايم نم اضعب الإ لزني ىذلا ءاملا سيلو «ءاملا نم معن هلف ءهمعن

 .ةيضعبلل ريكنتلاف «راطقألا ىف ىرجتو ءراهنألا اهب ضيفتف

 هلوق لثم ضيعبتلل نمو «مُكَل اًقْزر تاَرَمَّقلا نم هب جرخأف» :هناحبس لاقو
 ءهيلإ جارخإلا دنسأو [فارعألا] 4 290+ ...تارَمّقلا لك نم هب انجرخأف :  ىلاعت
 نايبل «اتابن ءالا تبنأ وأ «ءضرألا تتبنأ وأ «ضرألا تجرحخأ هناحبس لقي ملف
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 «رمثلا جتتيو «رذبلا ىبري ىذلا وهو «تبنملا وهو ؛ جرخملا وه هنأل هتمعن لئالج

 نكلو «لحفلا ةفطنب دلوي ال دولوملاف «تاببسملاو بابسألا قلاخ وهو بابسأ كلتو
 .دوجولا ببس ةفطنلا ىلاعتو هناحبس لعجو «ىلاعت هللا قلخب

 «لوعفملا ىنعمب لْعف وهف «قوزرملا ىنعمب قزرو 4ْمُكَل اقر :ىلاعت لاقو

 ؛ةيضعبلل وه امنإ قزر ريكنتو ءضوقنملا ىنعمب ضقنو «نوحطملا ىنعمب نحطك
 ىلاعت هللا قزر نم قزر معنلاف «ىلاعت هللا هقزر ىذلا قزرلا ضعب تارمثلاف

 محللا كمسلاو «هدابعل ىلاعت هللا قزر نم ضرألا نطاب ىف تازلفلاو «هدابعل

 4اَقْزر# ريكنتف «ىلاعت هللا قزر نم راحبلا ىف ئلآللاو «ىلاعت هللا قزر نم ىرطلا
 قزر ام ضعب هنأ ىأ «ةيضعبلا ىلع ةلالدلل اهيناعم ركذن ىتلا ةميركلا ةيآلا هذه ىف

 . [لحنلا] 4 27+. .. اهوصحت ال هللا ةمعن اوُدعَت نإَو 9 :هللا

 تدهمو نيضاملاو نيرضاحلا تقلخ ىتلا ةرهاقلا ةردقلا هذه تناك اذإ هنإو

 جاوز نم قزرب تمعنأو ءاظوفحم افقس ءامسلا مهل تلعجو ءاديهمت ضرألا مهل

 هلحو وهف ءريثك وهو «هللا قزر ضعب اهنم مهل تجرخأو «ضرآلاب ءامسلا

 ذإ ؛اقزر قزري وأ اقلخ ئشني نأ رجحل الو رشبل ةردق ال ذإ ءهدحو ةدابعلل قحتسملا

 اولعجت الف : :نيوكتلاو قلخلا ىف معنلا هذه دعب ىلاعت لاق اذلو ؛رضي الو عفني ال

 هنأ هيف ضرفي ىذلا لثملا وه دنلاو «ذاختالا وه انه لعجلا # نوملعَت متنأو ادادنأ هلل

 .هل ءفك ئوانم لثم ىأ نالفل دن نالف لوقت امك «ئوانم لثامت

 لزنمو «معنلا ىرجمو «ءىش لك قلاخ هللا نآب مهناميإ عم نوكرشملا ءالؤهو

 هناحبس هللا عم اهنودبعي ءاهب نوكرشيو دادنألا نوذختي كلذب مهملع عم «باحسلا

 مه ىأ «نوملعي مهو «كلذ نولعفي مهنإو «مهمعز ىف ىلاعت هلل دن اهنأكو ىلاعتو

 نوريجتسي ال مهنأو «معنلا لزنم هنأو « ءيش لك قلاخ وه هدحو هللا نأ نوملعي

 «ءاكذلاو مهفلاو «كاردإلاو ةفرعملا لهأ نم مهنأ «نوملعت متنأو# :لوقن وأ هب الإ

 كلمي نمك عفني الو رضي ال نمو «قلاخلاك قولخملا اولغجي نأ مهئاكذب قيلي الو

 مهملع ةراثإب ناميإلا ىلع مهل ثح كلذف «نوكرديو نولقعي مهنإ وأ «عفنلاو رضلا

 . مهريكفتو مهلقعو
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 رجعملا نآرقلا
 انوْبعٌلعانلَ اَمْم بر فمنك َدِإَو

 لأن وُدْنَم ادهش أوعدأو وْ نم ةَروُس أون

 اص أولم لو هيج نبك
 42ج َنيرْفكْل تدع هَراَجْاَو ُساَنلَأاَهدوُهَو لارا

 هناحبس مهل ركذو «هودبعي نأ ىلإ اعيمج سانلا ىلاعتو هناحبس هللا اعد

 ىلع لدي ام هلك دوجولا اهل عضخي ىتلا ةرهاقلا ةردقلاو «ةرهاظلا معنلا نم ىلاعتو

 ىلاعت هلل ادادنأ مهنولعجي ام مهنودبعي نيذلاف «دبعي نأ قحتسي ىذلا هدحو هنأ

 ىذلا لوسرلاب ناميإلاب الإ متي ال ناميإلا نكلو ءارض الو اعفن مهسفنأل نوكلميال

 هئعب ىلاعت هللا نأ ىلع لدي امب مهل ىتأ دقو «نيملاعلل ةمحر ثعب ىذلاو قحلاب ءاج

 ريدجلا باتكلا وهو «هلثمب اوتأي نأ نع رشبلا زجعي ىذلا ميركلا نآرقلا وهو «مهيلإ

 ءمالسلا لبس ىلإ مهيدهي هتقيلخ ىلإ ىلاعت هللا باتك هنأل ؛اباتك ىمسي نأب هدحو

 ىهتنت ةيسحلا ةيداملا تازجعملاف «نيدلا موي ىلإ دلاخلا وهو هّةدكلَِذك دمحم ناهرب وهو

 لك ىف سانلا ىدحتي «نيدلا موي ىلإ مكاق هنإف «ميركلا نآرقلا امأ ءاهنامز ءاهتناب

 هيلع نمآ هلثم ام ىطعأ الإ يبن ءايبنألا نم اما : هلك لاق دقلو «هلثمب اوتأي نأ ليج

 موي اعبات مهرثكأ نوكأ نأ وجرأف ىلإ هاحوأ ايحو هتيتوأ ىذلا ناك امنإو ءرشبلا

 صضقني مل ةمئاق تلاز ام اهلثمب اوتأي نأ اهب ىدحت ىتلا هتزجعم نأل 7)21(ةمايقلا

 ءاهب ىدحت ام هنكلو ءهيدي ىلع ترج ةيسح قراوخ ٌةْيِقَم ىبنلل ناك دقلو ءاهنامز

 نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمَتجا نَْل لق :ةيقابلا ةدلاخلا هتزجعم هنأل نآرقلاب ىدحت لب

 . [ءارسإلا ] 4 (227 اريهَظ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب نوي ال نآرقلا اذه لثمب اوُأَي

 - ناميإلا . ملسمو 4 لزن ام لوأو ىحولا لرن فيك  نآرقلا لئاضف :ىراخبلا هاور ؛؟ هيلع قفتم قرد

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع (51١؟) ِِفَكَي دمحم انيبن ةلاسرب ناميإلا بوجو
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 للا

 اهب ميركلا نآرقلا ىدحت امم ىه اهيناعم ىلإ نيماستم ملكتن ىتلا تايآلا هذه

 تايآلا هذه .ةيدوبعلا ىف هتينادحو تبثت ىتلا همعنو هللا ةردق ركذ نأ دعب برعلا

 . مهزجع تبثأ ىتلا خماشلا ىدحتلا نم

 ىلاعتو هناحبس ركذ «اندبع ىلع انت اَمَم بير يف مْسُك نإو» :ىلاعت لاق
 ةوبن ىلع ةلادلا ةلالدلا هنأو «هللا دنع نم نآرقلا نأ نم بير ىف اونوكي نأ لامتحا

 ىلع لدت ال ىتلا طرشلا ةادأب هناحبس ربع «بْيَر يف مسك نإو# :لاقف هِدكَي دمحم

 ال .ءطرشلا لعف ىف كشلا ىلع لدي «نإ» ب ريبعتلا نأل ؛(ذإ) ك اًعطق بيرلا عوقو

 مهنأو «ةقيقح نآرقلا رمأ نم كش ىف اوناك ول مهنأ ىلإ - ةراشإلل هققحت ىلع

 4 20+ ... اذه لفم اَنلقَل ءاشن ْوَل 8 نولوقي اوناك امك «هلثمب اوتأي نأ نوعيطتسي

 هيناعم ىف ريكفتو ربدت ىأ نإ ذإ «ميلس ريكفت ىلع اينبم كلذ ناك ام [لافنألا]

 ىأ وأ بير ىأل هيف لاجم ال ءاميقتسم اهيجوت ةقيقحلا ىلإ هجويو «بير لك ليزي

 «هيف بير ال هنأب ةروسلا لوأ ىف ميركلا نآرقلا فصو دقل :لئاس لأسي انهو

 بيرلا نإ : كلذ نع باوجلا ىف لوقنو .؟هيف بير ةمث نوكي نأ روصتي فيكف

 ىف هيبشلاو لثملا نع ولعي هنأل «بيرلا نع ولعي هتاذ ىف وهف «هتاذ ىف هنم ال مهنم

 ام لكو «هاقيسوم ةوالحو «همغن ةنرو ءهلصاوف لامجو «هيناعمو هظافلأ قواست

 ناعذإلا نم اصيحم اودجي ملو ءاوراحو «نيكرشملا شهدأ امم هيلع لمتشا

 .ءاذيإلاو داهطضالا ىلإ ليلذلا زجعلا نم لاقتنالاو توكسلاو

 ةراشإ «مهنم عقو امل ةروصملا ناكب ريبعتلاب «بّيَر يف مسك نإو# :ىلاعت هلوقو

 ىتلا «ةينثولا مهسوفنو .ةفرحنملا مهلوقع نم بيرلا امنإو «هتاذل هيف بير ال هنأ ىلإ

 «هيف بير الو «كلذ نم ىلعأ نآرقلاو .«مهنم كشلاف .اهتدبعف راجحألا اهتوهتسا

 .هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا «ميكحلا زيزعلا نم هنأ ىفو
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 نم سيل هنأب نيمزاج اوناك لب «هرمأ نم بير ىف اونوكي مل مهنإ :لاقي دقو
 :كلذ ىف لوقنف «مكبيذكت ىف «نيِقداص متنك نإإ# :ىلاعت هلوق ليلدب ءهللا دنع
 مههبني ىنآرقلا صنلا نكلو «ىلاعت هللا دنع نم هنأ بيذكت ىف نيمزاج اوناك مهنإ

 ء«برعلا لواقم مهنوكو «ىغالبلا مهقوذو ىنايبلا مهكاردإ لثم ىف مهلاح نأ ىلإ
 ةميركلا ةيآلا مههبتتو «هنيزاوم ةفرعمو «لوقلا ىف ةبردلاو نايبلاو ةحاصفلا لهأو

 ىلإ اولصي ىتح اوددرتي لب «نيركنم اومزجي نأ ىغبني ال مهلاح ىف مهلثم نأ ىلإ
 . مهلاوقأ نم لوق هتناكم ىلإ دهني ال ىذلا لوقلا نم عونلا اذه رمأ ىف «ةقيقحلا

 هنأب اوسحأو «مهسوفن ىف رثأ هل ناك هنأ ٌهْلَ هللا لوسر ةريس ىف تباثلا نإو

 هالعأ نإو «ةوالطل هيلع نإو ةوالحل هل نإ) :مهضعب لاقف ءرشبلا هلوقيام قوف

 اوناكو ء«رشب اذه لوقي ام «هيلع ىلعي الو ولعيل هنإو «قدغمل هلفسأو ءرمشل

 نآرقلا اذهل اوعمسَت ال اورفك َنيذّلا َلاَقو 9 :هوعمسي الأ ىلع مهنيب اميف نومهافتي

 مهنم دحاو لك بهذ كلذ ىلع اوقفتا اذإف [تلصف] « 57: َنوبلغَت مُكّلَعَل هيف اًوَعْلاو

 مه اذإف ءهيلإ عمتسي ءاج ىذلا هدحو هنأ نظي لكو «هنوعمسي ثيح ىلإ ارس

 .هيلع اوقفتا ام نوضقنيو «نوقتلي

 .ارحاس هلم ىبنلا اومسو ءارحس هومس كلذلو

 اصوصخو هنم بير ىف اوناك مهنأب مهل ميركلا نآرقلا ركذ نإ :لوقن كلذلو
 نيركنم اوناك امو «هب نينمؤم اوناك امف «قداص فصو مهنم نايبلاب ملعلا لهأ

 دارأ هنأ مهئالقع نم دحأ نع فرعي مل كلذلو ؛هللا دنع نم سيل هنأب اعطاق راكنإ

 كلذو «ديدشلا وأ «ىوقلاب سيل بير هنأ ىلع ليلد بيرلا ريكنت نإو «هلثمب ىتأي نأ

 نإ كشلا نإو «هلثمب ىتأي نأ دحأ ةقاط نم سيل هنأ ىلع ةلادلا ةلدألا حوضو لامكل

 . غوسم الو لحم هل سيلف مهنم ناك

 روثي ىذلا كشلا عضوم نايب اهانعم 4انّلزن اًمَم» :ىلاعت هلوق ىف نمو

 هلوقو ءرمألا وه كشلا عضوم نأ رابتعاب ءرمألا نم كش ىف لاقيف «مهدنع



 اللا ا1ا0ا0ا0االلاا لااا وللا للللل م الللالللللا

 ةعفد لزني ملو .نمز دعب انمز امجنم ليزنتلا ىلع لدت 4انلَرن# :ىلاعت
 :مهنع ىكح اميف ىلاعت لاق دقو «ءكلذ ببسب هلوح كشلا نوريثي اوناكو «ةدحاو

 هانلترو كداؤف هب تّبَعل كلذك ةدحاو َةَلَمج نآرقلا هيلع لزن الؤل اورقك نيذْلا لاقو »

 هنكلو «ةعفد لزني مل نآرقلا نأ لطابلا مهبير ريثي امم ناكف [ناقرفلا] 4 (12): ًاليترت

 هوظفحيلو ؛هباحصأ هملعيو «هليترت ملعتيلو كك ىبنلا بلق هب تبثيل امجنم لزن

 .روطسلاب ىفتكي الو رودصلا ىف

 ىلع انْلزَن اًمَمإ# :هتاملك تلاعت هلوقب كي ىبنلا ىلع هليزنت ىلاعت هللا ركذو

 لَك ىبنلل فيرشت كلذ ىفو «ىلاعت هلل ةيدوبعلاب هركذ ٌةَِكَي دمحم وهو «اندبع
 دبع وهف ةيدوبعلا ماقم نع هدعبت ال ةلاسرلا نأب نايبو هل ىلاعت هللا ةيامحل نايبو

 ىف همصاع ىلاعت هللا نأو «ىلاعت هلل ادبع نوكي نأ فكنتسي نلو «ىلاعت هلل

 . [ ةدئاملا] # تجر .. . ساّنلا نم كمصعي هّللاو :ىلاعت لاق امك سانلا نم هتلاسر

 «اندبع ىلع اَنلَرَت امَم بير يف متنك نإو# :ىلاعت هلوق وه طرشلا لعف ناك
 «دلثَم نم ةروسب اوَتَأَفط :هلوق وهو زجعملا بلطملاب ىدحتلا وه طرشلا باوج ناكو

 ىتأي نأ هادحت امدنع ةيغاطلا عم ميهاربإ ةياكح ىف ءاج امك ءزاجعإلل دحت اذهو

 يذلا ىَلِإ رت مْلَأ» :كلذ نع ةياكح ىلاعت لاق ذإ قرشملا لدب برغملا نم سمشلاب
 يبحأ اَنَأ َلاَق تيميو يبحي يذلا يب ميهاربإ َلاَق ْذِإ كلملا هللا هاآ نأ هّبر يف ميهاربإ ّجاَح

 يذلا تهبف برغمْلا نم م اهب تأف قرشملا نم م سمّشلاب يتأَي هللا َنِإَف ميهاربإ َلاَق تيمأو

 . [ةرقبلا ] 4 22: نيملاظلا مَْقْلا يدْهَي ا ُهللاوَرََك

 الث اهلقأ تايآلا نم ددع ةروسلا : هلثم نم ةروسب اوتأي نأ وه :ىدحتلاو

 رحنا كلر لصف تح رق يطأ نإ :رثوكلا ةروس ىف ىلاعت هلوق ىف امك

 طيحت اهنأل روّسلا نم اهلصأ ىف ذ ىهو [رثوكلا ] 4 جر رتبألا وه كتناش نإ <27

 «ةعيفرلا ةجردلا ىهو ةروسلا نم وأ «طيحي ءاهلوح روس اهنأك تايآلا نم ددعلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 نم ةجرد ىهف «ةروسلا ىنعم ىف ناققحتم امهف «ناينعملا اهيف ققحتي ةروسلاو
 لكو ءاهريدقتو اهتاجرد ىف قحالتتو اهريداقم توافتت ال عيفرلا نايبلا تاجرد

 .اهدحو انآرق ىمستل اهنأ ىتح اهماقم اهل ةدحاو

 نم ةروسب اوتأف كلذ ىلع ىنعملاو «ةينايب «هلثم نم# :ىلاعت هلوق ىف نمو

 نوكت هنم ةروسب اوتأف «هلثم باتكب اوتأت نأ مكتعاطتسا ىف ناك نإ هلثم باتك

 .اهب هباشتلاو لئامتلا ةحضاو

 لف» :ىلاعت هلوقك نوكتو قايسلا ةيوقتل ةدئاز «نم» نأ ءاملعلا ضعب لاقو

 «[سنوي] 4 20+ نيقداص مشنك نإ هللا نوذ نم متعطتسا نم اوعداو هلْثَم ةروسب اوت

 .دئاز افرح نإ نآرقلا ىف لاقي الو

 نأ اهب نوعيطتسي «هلثم# ةءارق نم ةروسب اوتأي نأ ىلاعتو هناحبس مهادحت
 مهادحت «[لافنألا] 4 07 ... اذه لثم اَنلقَل ءاشن ولإ» :نولوقي امك اهب اولوقي
 تاململا ىف مهنورزاؤيو مهنورصني نمم نوءاشي نم اوعدي نأ مهادحتو ,ىدحتلا كلذ

 عمج ءادهشلا هللا نود نَم مكءادهش اوعداو# :ىلاعت هلوق ىنعم اذهو ءدئادشلاو

 تاململا ىف مكنونواعيو مكنورصاني نيذلا نيرضاحلا اوعدا يأ ؛رضاحلا وهو «ديهش
 امهم مهنوعمجت نم وأ هناحبس هللا نيزواجتم ىأ هللا نود نم مكرمأ اوعمجأو

 مهيلإ نوعزفت اونوكت امهمو «مهتوق نكت امهم مكؤادهشف «ىلاعت هللا نود اونوكي

 متنك نإ :كلذ اولعفا .كلذب اوتأي نأ نكمي ال مهنإف ؛اهمئاظعو مكرومأ ىف

 نم اوعداو إ» :ىدحتلا ىف ىلاعت هلوقك اذهو «نوعيطتست مكنأ مكاوعد ىف نيقداص

 . [سنوي ] © 020+ نيقداص مْسُك نإ هللا نود نُم متعطتسا

 ىدحتلا ناك دقو «مهنم زجعلا ناكو ىلاعتو هناحبس هللا نم ىدحتلا ناك

 ليواقملاو راصنألا نم هعمج نوعيطتسي نمو نوءاشي نم اوعمجي نأب مهبلاطي

 تاذ ىف زاجعإلا ناكف « مهزجعل نكلو «ممهلا فرصب ال اوزجع مهنكلو ءاولوقيل

 .مالكلا ءاملع ضعبو ةفسالفلا نم نودلقملا ىعدا امك ماهفألا فرصب ال نآرقلا



 ةرقبلا ةروسريسفت له
 لئلا

 زجعلا كلذ اوزجع اذإ مهنأ ميقتسملا قطنملاو ميلسلا مكحلا ىضتقمب هنإو

 نّآو اولعفت مّل نإَف» :هتاملك تلاعت لاق اذلو ؛مهءاج ىذلا قحلل اونعذي نأ خراصلا

 وأ «هلثمب اوتأت مل ىأ اولعفت مل نإف «ةراجحلاو ساّنلا اهدوقو يتلا راَثلا اوُقَناَف اوُلعْفت

 عمو «هوعدت نأ متعطتسا نم اوعدتو ءاونواعتتو اورفاضتت نأ دعب «هلثم نم ةروسب

 بجي ثيح كش هنأو ءهل عضوم ال مكبير نأ اوملعاف اوتأت نأ نع نوزجعت كلذ

 ىف اولخدتو ناميإلا اوذختت نأ مكيلعو «ميلستلا بجي ثيح دانعو «نيقيلا

 :ىلاعت هلوقل اقيقحت اهنودبعت ىتلا ةراجحلاو سانلا اهدوقو ىتلا رانلا اوقتتو ءمالسإلا

 . [ءايبنألا ] 4 220+ نودراو اهل مثنأ مُنِهَج بصح هّللا نود نم نودبعَت امو مُكَنِإ ف

 ىف طرشلا باوج «ةراجحلاو ساّنلا اهدوُقو يتّلا راَثلا اوَُّناَقط :ىلاعت هلوقف

 :هريدقت «باوحلا اذهل ببسلا ةلزنمب وه امالك اهايانث ىف ىوطت ىهو ء.ظفللا رهاظ

 رانلا نوقتت كلذبو «مكءاج ىذلا قحلاب اوقدصو «مكدانع اوعدف هلثمب اوتأت مل نإف

 راذنإ اذه ىلع طرشلا باوج نإو ءاهنودبعت ىتلا ةراجحلاو متنأ اهدوقو نوكي ىتلا

 .قحلا ىلع ناهربلا ركذ دعب

 رضت الو عفنت ال ىتلا ةراجحلا ركذو «لعتشتو نارينلا هب رعتست ام وه دوقولا

 .ىدهي الو لضيو ءرضي الو عفني ال ام دبعت ىتلا مهلوقعبو مهب ديدنت

 ةعراسم ىهو «هباوجو طرشلا نيب ةضرتعم ةلمج 4اولعفت نلو# :ىلاعت هلوقو

 سنإلا نأو ءرشبلا ةردق قوف ىلاعت هللا هلعجو «هللا نم هنأل ءمهزجع نايب ىلإ

 ةيضارتعالا ةلمحلا هذه تناكف ءنوعيطتسي ال هلثمب اوتأي نأ ىلع اوعمتجا ول نحللاو

 نيرفاكلل تئيهو تدعأ ىتلا رانلا اوقتي نأ ىهو هتجيتنو «قلطملا زجعلا ليسجستل

 لدت ىهو «ةيندم ةروس ىف تناك ةميركلا ةيآلا هذهو «قحلل نيدناعملا نيدحاجلا

 ىدحتي امكو «ةكم ىف هب ىدحت امك .ةنيدملا ىف نآرقلاب ىدحتلا رارمتسا ىلع

 .كلذ دعب نم اهلك لايجألا



 ةرقبلا ةروس ريسفت

 0 للا

 مؤ :دوه ةروس ىف ىلاعت هلوق لثم ةيكم روس ىف ىلاعت هللا مهادحت دقل
 منك نإ هللا نود نم متطتسا نم م اوعداو تاَيَرَفَم هلثم روس رشعب اوتأَف لق هارتفا نولوقي

 هللا نوذ نم ئرتفي نأ نآرقلا اذه ناك امو :ىلاعت لاقو .ء[دوه] 4 نيقداص

 نولوقي مأ 60 نيملاَعلا بر نم هيف ببر ال باتكلا ليصفتو هيدي نيب يذلا قيدصت نكلو

 4« 0 نيقداص مسك نإ هللا نود نم متعطتسا نم م اوعداو هلم ةروسب اوتأَف لق هارفا

 .[ سنوي ]

 امهنم ىدهأ وه هللا دنع نَم باتكب اوتأف لق 9 :صصقلا ةروس ىف ىلاعت لاقو
 دقف «نآرقلا زاجعإ بابسأ ىف مالكلا عدنو [ صصقلا ] 4 5:7: َنيِقداص متنك نإ هع

 .انتقاط ردقب زاجعإلا ببس ىلإ هيف انلصو ءاباتك هل انصصخ
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 تنجم تنحي د صلال يعَوأوُنَم يذلا و ته آ#

 رك ناموس "أل اه نم كج
 اهلها وألم ايف ىذه
 42: ترودو اهي ْمْهَوةرسهطُم جو آسف مُهَلَ

 سانلا اهدوقو ىتلا رانلا وهو «نيرفاكلل دعأ ام ىلإ هناحبس راشأ نأ دعب

 نيذلل رانلا كلت تدعأ دقو «منهج بصح كلتف ءاهنودبعي اوناك ىتلا ةراجحلاو

 مهيصاعم ردقب اهيف نوميقي ةاصعلاو «ةيهلإلا ةلاسرلا نوركنيو ةينادحولاب نورفكي
 .هتمحرو هنارفغو هوفعب ىلاعت هللا مهدمغتي نأ الإ

 «تاحلاصلا نولمعي نيذلا نينمؤملا نيقتملل هدعأ ام هناحبس ركذ اذه دعب

 قحلا عرقيل ديدشلا راذنإلاب دوحمجلا لهأ بهري وهف «هبيغرتب هبيهرت هللا نرقي اذكهو
 «ميقتسملا ساطسقلا نايبو «ناهربلاو ةجحلا قيرط مهب كلس نأ دعب «مهعامسأ

 .ديدش باذع نم مهلبقتسي ام ةبقاعلا تناك مهبولق ىلإ لخدي مل اذإ نكلو



 ةرقبلا ةروسريسفت ##)
 للملا خالل

 مهدانع ببسب مهف «ناميإلا لهأ لآمو .مهلآم اوري نأ باذعلا دشأ نمو

 تانج نم ناميإلا لهأ هب ىزج امم مهنامرحب ابلس نوبذعم . .اًباجيإو اًبلس نوبذعم

 . ميحجلا باذعب اباجيإ نوبذعمو « ميعنو

 نم هلصأو «ريشبتلا نم رمأ لعف رشب «تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا رشبوإ»

 ربخلا وهف ءهترشب ىلع رورسلا راثآ ودبتف هب غلبملا ءىجي ىذلا ربخلا اهلصأو «ةراشبلا

 :ريشبلا ىمسي هبحاصو «رورسلاب ربخلا لوأ نوكيو رضي الو رسي ىذلا رمألاب

 للك ىبنلاو [فسوي] 4250+ ...اريصب َدَتراَف ههجو ىلع ُهاَقْلَأ ريشبلا ءاج نأ اًمَلَق

 .راكنولاو دوحجلا لهأ رذنيو «نيقيلاو قحلا لهأ رشبي ىذلا «ريذنلا ريشبلا وه

 ةيرخسلا ليبس ىلع اذهو [نارمع لآ] 4200+ ميلأ باذعب مهرشبف » :ىلاعت

 ةراشبلا مساب ىمسيو مهرضي امب ربخلا ءىجيف «مهرسيام نوبقرتي مهنأك .مكهتلاو

 . مهب طيحم هللاو «هوبقرتيو هورظتني نأ بجي ام كلذ نأ ىلإ ةراشإو .مهب امكهت

 «ةراشبلا ببس ىلإ ةراشإ هيف 4تاحلاّصلا اوُلمعو اونمآ نيذّلا# :ىلاعت هلوقو

 تانج مهل نوكت نأب ءازجلا ىف ببسلا امه وأ «ةراشبلا ىف ببسلا امه حلاصلا

 .موعطلا ةفلتخملا ةهباشتملا ةنجلا تارمثو ءراهنألا اهتحت نم ىرجت

 هب ءاج ام لكب نمؤملا قدصي نأو «بلقلاب ناعذإلاو قيدصتلا وه ناميإلاو

 دنع نم هنأب اقدصم «هل انعذم هب ءاج ام لك ىف لوسرلا قدصي نأو لكك ىبنلا

 لاق دقلو «مالسإلا ماكحأل ناعذإلاو «ناميإلا نالعإ وه مالسإلاو «ىلاعت هللا

 ءانثأ ىف ثدح دقلو 2)21.. بلقلا ىف ناميإلاو «ةينالع مالسإلا» :َلِكَك ىبنلا

 )١( نيرثكملا دنسم ىقاب :هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع دمحأ هجرخأ )11977(.



 ةرقبلا ةروس ريسفت م
 م” الل لللا1ا0ا0الل لال للا لللااا0ا0االلللاااللللا

 هنو جلاب
 يي

 لَك ىبنلا عابتا نلعي بارعألا ضعب ناك نأ «ةلاسرلا غيلبتو «ةيدمحملا ةوعدلا

 تلاَق 8 :مهنع ىلاعت هللا لاق كلذلو؛ ءالماك اناعذإ نعذت مل بولقلا نكلو

 4 27+... مكبولق يف ناميإلا لخدي املو انمّلسَأ اوُلوُق نكلو اونمؤت مّل لق انمآ بارعألا

 :لوقي ناك هِي هللا لوسر نأ سنأ نع دمحأ مامإلا ىور دقلو [تارجحلا]

 :لوقيو تارم ثالث هرذص ىلإ ريشي مث :لاق .بلقلا ىف ناميإلاو ةينالع مالسإلا ا

 . ١)(انهاه ىوقتلا ءانهاه ىوقتلا

 اولمعو اوْنمآ نيذّلا# :لاقف «حلاصلا لمعلا ناميإلا عم هللا ركذ دقلو

 «مهتعامج ميقتستو سانلا هب حلصي ىذلا لمعلا وه حلاصلا لمعلاو 4تاحلاصلا

 هدوسي ىذلا وهو .مهداسف نوكي الو « ضرألا حالص هيف نوكيو « مهبولق فلتأتو

 هيف نوكي الو .ةوقلاو ريخلا فاالتكالا عمو «فاللتئالا دجو ناك ثيحف «راثيإلا

 . ةوقلا تبهذو ماسقنالا دجوو .ةقرفلا تدجو تناك ثيح اهئإف «ةرثألا

 لك لمشي امك .جحلاو مايصلاو «تاوكزلاو تاولصلا حلاصلا لمعلا لمشيو

 .©0(سانلل مهعفنأ سانلا ريخ» :لاق كيلي ىبنلا نأ ىور امك «عمتجملل مدقي ريخ

 قلطملا ناعذإلاو «قداصلا ناميإلا تارمث نم ةرمث حلاصلا لمعلا نأ كش الو

 هلع هللا لوسرل ةلماكلا ةعاطلاو «ىلاعتو هناحبس هلل

 ديزي ناميإلا نإ ثيح نم مالكلا ءاملع اهيف ضوخي ةيضق ىهو ؟هيلإ وعديو هيضتقي

 « مزاجلا داقتعالاو قيدصتلا ىهو «ةدحاو ةقيقح هنأو « صقني الو ديزي ال وأ صقنيو

 .نيتتباث نيتقيقح نيررقم لوقنو . كلذ ىف ضوخن نأ ديرن الو

 .قباسلا )١(

 . «رباج نع» باهشلا دئسم ىف «ىعاضقلا» هجرخأ (؟)



 للا للا

 : ىلاعت لاق دقف «ديزي ناميإلا نأ ةينارقلا صوصنلا ىف ءاج دق هنأ :امهادحإ

 ئلعو انام مهتداز هئايآ مهيلع تيلت اذإو مهوُلُف تلج هللا ركذ اإ نيدلا نونمؤملا امن

 لوقي نُم مهنمف ةَروس ترنأ ام اَذِإَو ) :ىلاعت لاقو [ لافنألا] 400 نولَكوتي مهنر

 . [ةبوتلا ] 4 073+ نورشبتسُي مهو اناعِإ مهتدارق اونمآ نيذّلا ام انا هذه هَنداَر مكي

 داقتعالا هلصأ ناك نإو هنأو ءديزي ناميإلا نأ نآرقلا حيرص ىف ىرن اذكهو

 ايسار وأ «حايرلا هعزعزت ال اقيمع نوكي ثيحب هقيثوتب نوكت هتدايز نإف «قيدصتلاو

 هلعجي لمعلا كرت نأو .هدكؤيو «.هقثوي هبجومب لمعلا نأ كش الو «لابجلاك ءاتباث

 .هؤازج لمعللو ناميإلا ىلع نوكي ءازجلا نإو بهذي الو تومي ال ناك نإو «فجي

 هجام نبا ىور دقو «ناميإلا نم لامعألا لعجت ةريثك ثيداحأ تدرو هنأ ةقيقحلاو

 اهاندأ اباب نوعبس وأ نوتسو عضب ناميإلا» :لاق ديلي هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع

 نم ةبعش ءايحملاو «هللا الإ هلإ ال لوق اهالعأو «قيرطلا نع ىذألا ةطامإ

 . 2270ناميإلا

 دعت نأ نم عنام الو «هتارمث نم اهنأ ىلع ناميإلا نم لامعألا هذه دع ّنِإو
 «ناميإلا لصأ نم الإ نوكت الف هل ةرمث الإ رهظت ال تناك اذإ لصألا نم ةرمثلا

 .موزلملاو مزاللا نيب داحتالا ليبق نم ىهف

 ناميإلا ىكزي لمعلا نإف «لمعلاو ناميإلا نيب لاصتالا ىف لوقلا نكي امهمو

 لمع ريغ نم ناميإلا نإو «ىوقيو ناميإلا هنم ىذغتي ءءاذغلاو «ءالاك وهو «هيوقيو

 هناميإ بجومب لمعي نأ ريغ نم انمؤم نوكي نمف ءاجتنم ارمثم نوكي الو .فجي
 .اهرمثي الو ءاهعرزي ال «ةبيط اضرأ كلمي نمك نوكي

 دقف َلّمَهَأ نإو هنإو «رفاكلا نم ريخ ءلمعي مل نإو «نمؤملا نأ :امهيناث
 اذإ هلك ريخ وهو ءاهلثمب ةئيسلاو اهلاثمأ رشعب ةنسحلا هيزجي ىلاعت هللاو «لمعي

 .ايندلا ىلع ةرخآلا ةايحلا رثآو ىقتاو «لمع

 ,(؟ ه9 ىدذمرتلاو .(ةهزلر ناميإلا :ملسمو .) ناميإلا : ىراخبلا هوحلبو 225( ةمدقملا :هجام نبا هاور قد

 .(ممال.) دمحأو 8((6١.2ه5) ةنسلا :دواد وبأو .(ةةو4) ىئاسنلاو



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا
 كلا للام لا060اال وللا لللللللااااالا0ا0 ا لئلاللللللا

 يرجت تانج ْمُهَل نَأ# تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا هب رشب ىذلا ءازجلا نإو

 ىتح «ةفئاكتم راجشأو ليخن ىلع لمتشت ىتلا قئادحلا تانجلا 4راهنألا اهتحت نم

 اهتحت نم ىرجت ىف ريمضلاو «هلظت ام رتست اهنأل «تانج ىهف ءاهنجتو ضرألا رتست

 ذإ ءاهل ةنمضتم تانج ةملكف ءاهمساب ركذت مل نإو .اهراجشأ ىلع دوعي. ,راهنألا

 نأل ؛راهنألل ال ءءاملل نايرجلاو .ةفتلم ةفئاكتم راجشأب الإ تانجلا ققحتت ال

 ةدارإو «لحملا مسا قالطإ نم وهف ءاملا هيف ىرجيل ضرألا ىف قشي ام ىه راهنألا

 وهو ءاملا ىلإ رظانلا نإو ,[قلعلا] 4 7 هيدان عديل ) :ىلاعت هلوق لثم .لاحلا

 ءاملا ىف ىفتحا رهنلا نأكف «ءاملا ىري نكلو رهنلا ىريال ضرألا ىف اباسنم ىرجي

 .ءاملا ريغ ىريالو

 سوفنلل ةجهبو ءراظنألل ةعتم ىهف «نيرظانلل ةجهب اهيف تانجلا هذه نإو

 ثم :ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت لاق امكو «ءىش لك نم ةيهش تارمث اهيفو ءاهتاذب

 نم راهنأو همعط ريغتي مل نبل نم راهنأو نسآ ريغ ءاَم نم راهنأ اهيف َنوُقَتمْلا دعو يتلا جلا

 نمك مُهَبَر نم ةرفغمو تارمّثلا لك نم اهيف مهلو ىفصم لسع نم راهنأو َنيبراشلَ ةَدَل رمَح
 . [دمحم ] 4 127 مهءاعمأ ْعّطَقَف اميمح ءام اوقسو ِراَنلا يف دلاَخ وه

 ىهو ءاريغتم قوذلا ىف معطلا ناك نإو «نوللا ىف ةهباشتم تارمثلا نإو

 : ىلاعت لاق اذلو ؛ةددجتملا ةعنملا اهيف لب مأست الو لمت ال ةرمتسم «ةددجتم ةمئاد

 ءىجت تارمشلا هذه نأ ىأ 4لْبَق نم اًنقزر يذلا اذه اوُلاَق اقر ةَرَمَث نم اهنم اوقزر املك

 لاق كلذلو ؛هنولمعي لمع الو «هنولذبي دهج ريغ نم ىلاعت هللا نم اقزر مهيلإ

 هماعنإو هللا رمأب ءىجي هنأ ىأ 4اَقْرَر :ىلاعت هلوقب هناحبس هدكأو 4اوُقزر :ىلاعت

 - مل اوناك اذإف ءميعنلاو ءازجلا راد ىهف ءاهيف دوهجمب اوموقي نأ ريغ نم انسح اقزر

 عيضي ال هللا نإو ءحلاص لمع نم هب اوقبس ال قافو ءازج وهف تانجلا ىف اولمعي

 .حلاص لمعو ناميإل ةرمثو «قباس دوهجمل ءازج وهف ءالمع نسحأ نم رجأ



 ةرقبلا ةروسريسفت
 اللا لللا1ا8ا060ا لل

 ءرمتسملا ددجتلا ىلع لدي اذهو «لبق نم انقزر ىذلا اذه :نولوقي مهو

 ىذلا لثم ةنحلا ىف هانقزر ىذلا اذه :صنلا ىنعمف «لكشلا ىف هباشتلا ىلع لديو

 ؛ءيش لك قلاخ ناحبسو ءاريغتم معطلا نودجي مهنكلو «هلكش ىف لبق نم هانقزر

 .همعط ريغت نإو ءهلكش ىف 4 اهباشتم هب اواو :ىلاعت لاق اذلو

 «ةيجوزلا ةايحلاب سنآلا ةعتم ريخلا لك نم نكمتلاو «ماعطلا ةعتم قوف كانهو

 «ىثنأ وأ ناك اركذ جوز عمج جاوزألاو 4ةَرّهَطم جاوز اهيف مهّلوأ :ىلاعت لاق اذلو

 اهب ءاتلا قاحلإو «جوزتملا لجرلا ىلع قلطت امك «ةجوزتملا ةأرملا ىلع قلطت ىهف

 مأ ةشئاع ىف رساي نب رامع لاق كلذلو ؛حيحص هنكلو «ردان ليلق ةأرملل ةبسنلاب

 هنكلو «ةرخآلاو ايندلا ىف هتجوز اهنإ» : لمخلا ةعقاو ىف تجرخأ امدنع نينمؤملا

 , 210(عءالبلا

 تارهاط نهف «ىدسجلاو ىونعملا ىسفنلا سندلا نم ةيلاخ اهنأ ةرهطم ىنعمو

 . سجر لك نم تارهطم

 ءاعم امهل ءازجلا نإ لوقنو «ةرخآلا ىف لجرلا ةعتم ةأرملا نإ :لئاق لوقي دقو

 ىهو اهتعتم وهف «ةأرملاو لجرلل ةعتم جاوزألاو «لجرلل ىتلا تارمشثلا لك اهلف

 لاقف ءامهل ءازجلا نأب ميركلا نآرقلا حرص كلذلو ؛ريبعتلا اذه حص نإ «هتععتم

 داعيمْلا فلخت ال َكّنِإ ةّمايقْلا موي انزَخت الو كلسر ىَلع اَتدَعَو ام انتآو انّبر 8 : ىلاعت

 مكعب نأ أ رد نت مت لبع لمع عيأ ل ين مه مي امص كل

 .[ تارمع لآ] © 035 ...

 كلذلو ؛هماودب ةلماك ةمعنلا لب «هلاوز عقوت هصغني ال مئاد ميعنلا كلذ نإو

 ىدام ميعن ةنجلا ميعن نأ ىلإ هبنن نأ بجيو اذه «نودلاَح اهيف مهوإ» :ىلاعت لاق

 )١( نييفوكلا دنسم لوأ :دمحأو «هل ظفللاو (551/1) :نتفلا باتك ىراخبلا هجرخأ )١9/5١١(.



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا
 ل الل

 ءعرشلا نم دنس ريغب اهليوأت حصي الو ءظافلألا هيلع لدت ام وه كلذ نآأل ؛ىسح

 ىذلا بيغلل اراكنإ دعي كلذ نإف «ةدرجملا انلوقعب اهلوؤن الو «ليلد الو .ةجح الو

 مهنأ نينمؤملا تافص نم ةفص لوأ نأ ميكحلا هباتك ىف ىلاعتو هناحبس هللا ررق

 .بيغلاب ناميإلا ةقدنزلاو ناميإلا نيب ام قرف نأو «بيغلاب نونمؤي

 ىلع تسيل ةنجلا ميعن ىف تدرو ىتلا ظافلألا نأ سابع نبا نع درو نكلو

 ىه تسيل ءاهرمخو ءاهنبلو اهلسعو اهنامرو ءاهتارمثف ءاهارن ىتلا اهتقيقح
 اههبشي امب ةنحلا ميعن انل برق ىلاعت هللا نكلو ءانملع قوف ةنجلا ميعن نأو ءانرمخ

 ال اماهيف» : ّةِْيَكَي ىبنلا لوق كلذب ققحتيو «ةيسح ةيدام اهنكلو ءانلامعتسا ىف

 .2)(رشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو تأر نيع

 سوفنلا ىف اهعقومو نآرقلا ىف لاثمألا

 هفةَصوُباَماَلََم بري نأ ختان ©
 يحل توست غصا* تيه
 هدأ دان اَدام تموُلوُفَبَأَو دك ندوه

 اريدك دي ىدْفَيَو اريك ءوبُذ ياكم ادب

 دَعَا 2 َديِوِستلا ويلا
 م و هم يآ

 َلصْوب نأَء هِيْمللاَرَم مأمن ءوءوقتيم دعب نم هلل

 م ممور
 ا 0 تورك ٌمْم كيلو ضْرَأْلا فت وُدِسْفْيَو

 ىتلا مهلاح نانيبي نيلثم ىلاعتو هناحبس برضو «نيقفانملا لاح ىلاعت هللا نيب
 امو «ءاران دقوتسي ىذلا لاحب هناحبس مههبشف «هنم نوعفتني الو مهل رونلا اهيف ودبي



 ةرقبلا ةروسريسفت ##)
 للملا

 ءام نإ ثيح نم «قربو دعرو تاملظ هيف ءامسلا نم بيص مهباصأ موق لاحب ايناث

 .رومألا مهيديأ نيب سكعنت مهبولق داسفو مهلاح ءوسل نكلو «مهيلإ ءىجي ةايحلا

 .ىلاعتو هناحبس نيب ام رخآ ىلإ .. نوكردي الف

 ىناعملل ًاريوصتو «ماهفألل ابيرقت لاثمألا برض ميكحلا ركذلا جاهنم نم هنإو

 برضت لاثمألاو «بل هدنع نم لكل ةبيرقلا ةسوسحملا رومألاب كرادملا اهب ومست ىتلا

 ىذلا هقلخ رسو هنيوكت عيدب ىف بابذلاب لاثمألا هللا برض دقلو ءدهاشيو ىري

 .اهوليخت ةردقلا نم ةليخأو ءاهومهوت ماهوأ اهنأب اًئيش اهرمأ نم كلمت الو ( عفنت

 نيذلا ّنِإ هل اوعمتساف لثم برض سائلا اَهْيَأ ايإ» :بابذلا ىف ىلاعت لاق دقلو

 هوذقنتسي ال ائيش بابذلا مهباسي نإو هل اوعمَتجا ولو اباَيذ اوُقْلَحَي نأ هللا نود نم َنوُعْدَت

 .[جحلا]

 مه هل اوعمتجا ولو ءابابذ اوقلخي نأ نوعيطتسي ال مهنأ نيب لثملا اذه ىف وهف

 .ائيش مهبلس نإ هيلع اوبلغتي نأ نوعيطتسي ال مهنأو «مهتهلآو

 تيب لثمك ءاناطلس اهيف نومهوتي ىتلا مهتهلآ هبش تويكنعلا ةروس ىفو

 هللا نود نم اوُذَخّنا نيذّلا َلْثَم :ىلاعت لاقف ءاهجسني ىتلا طويخلا ىأ توبكتعلا

 نوملعي اوناك ول توبكدعْلا تيبَل تويبلا نهوأ ّنِإو اًيِب تَدَحَّتا توبكنعْلا لّتمَك َءاَيلوأ

 ةيماسلا ىناعملا بيرقتل لاثمألا برض نم ىلاعت هللا رثكأ [توبكنعلا] 4

 دوسحلا زجاعلاو ء«دحاجلا دناعملا نكلو «ةينادلا تاسوسحملا الإ كردت ال ىتلا لوقعلل



 0 ةرقبلا ةروس ريسفت مه
 لل ولاا ااا للللوللللاللول البلل

> 5 

 اوزجعو هلثمب اوتأي نأ اوعيطتسي مل ذإ مهنأكو «بابذلاو ضوعبلاب لاثمألا برض

 . هريثأت نم فعضي كلذ نأ نومهوتي بجعلاو بارغتسالا ةراثإل اعضوم لاثمألا

 نأ يبحتسي ال هّللا نإ :ىلاعت هلوقب بجعلا ةراثإو مهرمأ ىلاعت هللا در اذل

 هبشت ىتلا لاحلا وه لثملاو ءركذ اهانعم - برض «,#اَهَقَوَف امَف ةضوعب ام الثم برضي

 لاحب لثمتو هبشت ىتلا لاحلا نايب لثلا برض ىنعمف «تعقو وأ تردق ةمئاق الاح

 ىتلا لاخلا وه دروملاف ادرومو ابرضم لثملل نإ «ةغالبلا ءاملع لوقيو «ةتباث ةعقاو

 تعقو ىتلا لاحلا هبشي ىتلا لاحلا وه برضملاو ءاهيف ردص ىتلاو .ءلوقلا اهب هبشت

 عقاو رمأ لاحب لوقعلا اهكردت نكلو ةروظنم ريغ لاح هيبشت لثملاف نكي امهمو

 كلذلو ؛ةيلعلا تاذلاب قيلي الو «سانلاب قيلي ىنعملا اذه نكلو «27هلك ريخ

 ايحتسا نم ذإ «كرتلا ضابقنالا كلذ مزاول نم نأل ءهمزال ديرأ ىلاعت هلل ةبسنلاب

 نأ مئال ةمول ايشاخ كرتيال «هنآرق ىماستو «هتاملك تلاعت هللا نأ ىنعملاو

 . ميقتسم كاردإو «ميلس بلقب

 نييرصبلا دئسم لوأ :دمحأو ل( 1595 بدألا :دواد وبأو .(6:) ناميإلا باتك : ملسم ظفللا اذهب هج رخأ قرد

 .هنع هللا ىضر نيصح نب نارمع نع )١186(. نييرصبلا دنسم :دمحأو 7 بدألا



 ةرقبلا ةروسريسفت ا#إإ
 انللل0للللااللللا060ا0اللللللللاا0ا040ا0ا0ا ااا لللللاا0ا060ا0اااااللللللا

 ةمات ةركن ةاحنلا فرع ىف ىمست ىتلا ىه امل «ةبابذلا نم .رغصأ ةضوعبلاو
 ىف اهعاقيإ ىلع ةلالدلل تناك ةركن دعب ءاج اذإو «مهبم ءىش ىهف «ءىش ىنعمب
 «ةريطخ وأ ةريقح ةريبك وأ ةريغص ةضوعبلا هذه تناك ايأ ةضوعب ىنعملاف «ماهبإلا

 .اهنود ام وأ ةضوعبلاب لاثمألا برض كرتي ال ىلاعتو هناحبس هللاف

 «ميظعب ميظعلل لثملاو ءريقحب ءريقحلل لثملا برضي غيلبلا مالكلا نإو

 نأ نكمي الو ءرظنلا ىلع ىوقت ال اهنإ ثيح نم مهتهلآ ىف مهماهوأ هيف برضيف

 همدهت ىذلا توبكنعلا نكسمك اهنأب لوقعم لك ضقاني اهلاحو «ةلوقعم نوكت

 فيطللا ةمكح ىلع لدي ءامكحم اهجسن ناك نإو «تويبلا نهوأ هنأل حايرلا

 .طقف نهولا وه ةهباشملا عضوم نكلو «ريبخلا

 امك ءاهقلخ عيدبو ءاهنيوكت ماكحإ نايبب ,.ةضوعبلل لثملا برض نوكي دقو

 .هوقلخي نأ هل اوعمتجا ولو ةهلآلا زجعو «هنيوكتو هقلخ ثيح نم بابذلا لثم ناك

 ضخغبب «فعضلا لاح هيبشت هيف نوكي ةضوعبلاب ليثمتلا نأ اذه نم ىرنو

 نم ءاهنودبعي ىتلا مانصألا لوح مهماهوأ هيبشت ىف انيأر امك ءاهيحاون ىف فعضلا

 نهوأ وه ىذلا توبكنعلا تيبب ءاهرمأ ىف ميقتسم رظن ىلع ىوقت ال اهنإ ثيح
 . تويبلا

 اهريبكو ءايشألا ريغصب لاثمألا برض نأ ىلع لدي ميركلا صنلا اذه نإو

 .ديجملا ديمحلا هباتك ىف ىلاعت هللا ركذو «ميكحلا نايبلاب قيلي

 ركاذلا بلقلاف «هل سانلا ىقلت فلتخي ريدقتلاو رابتعالاب ريدجلا رمآلا نإو

 ءاناميإ دادزي انمؤم اًظعتم ًربتعم اهكرديو اهلبقتيو قئاقحلا بلطي ىذلا رهاطلا

 لواحي هنأكو «بجعلاو بارغتسالا ريثيو رباكيو «دناعي ىذلا برطضملا بلقلاو

 . ةتباثلا قئاقحلا لوح رابغ ريثي نأ كلذب



 ةرقبلا ةروس ريسفت لمه

 نوال

 : ىلاعت هلوق 4مهبَر نم ّقَحْلا ُهّنَأ َنومَلَعيف اونمآ نيذّلا امََف# :هناحبس لوقي اذلو

 «نيقتملا ةيادهل ةبورضملا لاثمألا نوقلتي نيذلا لاح ليصفت ىأ «ليصفتلل ىه «امأَف

 رمألا نم نكي امهم ىنعملاو «ءىش نم نكي امهم ىنعمب طرشلا ةادأ ىنعم ىف ىهو
 ىأ نوملعي مهل ادب اذإ قحلل اونعذأو اونمآ نيذلاف ىلاعت هللا هقاس ىذلا لثملا ىف

 نم لطابلا هيتأي ال ىذلا تباثلا رمألا ىأ قحلا هنأ عطاقلا ليلدلاب نيمزاج نوفرعي

 نم هنأب مزاجلا ملعلاو نعذملا ناميإلا كلذل نوحشريو .هفلخ نم الو «هيدي نيب

  هتوقو «هتمكحب دوجولا رومأ ربديو «مهبري ىذلا ريدقلا ىلعلا هللا نم ىأ مهبر

 .اناميإ نودادزي كلذبو

 نولوقيِف » :نولوقيف «مهراكنتسا لب مهبارغتسا نورهظيف اورفك نيذلا امأو

 اذهب ىلاعت هديري ىذلا ام اراكنإ وأ ابارغتسا نومهفتسي مهف ؟4الَقم اذهب للا دارَأ اذا

 قرط ىف ىمعلا ىلإ ىدؤي ةريصبلا ىمعو «لهجلا ىلإ ىدؤي لهاجتلاو «لثملا

 ام لثم برض اذإف «مهلاح نم هب هبشت امو ءهبرضمو لثملا نوفرعي مهنإ .كاردإلا

 ىتلا بابسألا نهو نيب ىلاعت هللا نأ نوفرعي مهف توبكنعلا تيبب ةهلآ نم نودبعي
 ءاراكنإ مث ابارغتسا لثملا ريثي مهمانصأ ىف مهاولا مهداقتعال نكلو ءاهيلع نوميقي

 .لالضلا ىف اناعمإ الإ لثملا مهديزي الف «مهسوفن ىف لالضلا خوسر نم كلذو

 ىذلا ام كلذ ىلع ىنعملاو «ىذلا ىنعمب لوصوم «اذ» و «ةيماهفتسالا-(«ام١ و

 هب داري بكرم ىهو .«ماهفتسالل اهلك اذام نإ :لوقن وأ «لثملا اذهب ىلاعت هللا دارأ

 .دحاو ىنعملاف ءهل ىدؤم الو « ىبارعإ قرفلاو «ماهفتسالا

 : نارمأ هيبس .مهيلإ قبس ىذلا راكنإلا وأ بارغتسالا اذه نإو

 .رثأ امك مهناثوأ ىف مهداقتعا لالض :لوألا

 دادزي دناعملا نإو «مهناطلس ءاقبل مهبحو .مهدانعو مهتسرطغ :ىناثلاو

 .احوضو ليلدلا داز املك هسأر ضفنيو ارارصإ



 كلل لااا للفلل لل

 هيجوت ىلع ةوقلا ىف ةدايزلا ةيقوفلاب داري 4اهَقوَف اَمَف ةضوعبإ :ىلاعت هلوقو
 نوكت نأ حصي اهنأو «ناويحلا فعضأ ةضوعبلا نأ ىدؤملا نوكيو «نيرسفملا ضعب

 «نيرسفملا ضعب جيرخت اذهو ءاهالعأ ىلإ ءايحألا ىندأ نم لاثمألا برضل ءادتبا

 روصتي هنأكو «رغصلا ىف ةدايزلا ىنعمب ةيقوفلا مهضعب رسفيو «هتاذ ىف حيحص وهو

 نإف ءهقبس امب ءىش لك ىف ةيقوفلا نأرقيو ةضوعبلا نم رغصأ وه ام ءايحألا ىف نأ
 .اهنم ارغص رثكأ ىأ رغصلا ىف ةيقوفلاف ءرغصلل لثملا برض ناك

 ىضتقي ال كلذ نأ ىلإ هيبنتلا بجي نكلو ءرهظألا وه لوألا نأ ىرن نحنو
 رغصألا وأ ربكألا لثملا كرتي ال هناحبس هنأ لوقلا ىدؤم نإف اهنود امب لثملا برضي نأ

 نايبلا هناحبس كرتي الو «هللا دنع نايبلا ىلعأ نآرقلا نإف «مهدانع وأ مهلوقع رغصل

 .مهباجعإ وأ مهبارغتسال ىماسلا

 نوبرغتسي ءمهمعز ىف نوسدقي ام ناكل ليزنت هنأل مهءوسي ىذلا لثملا نإو

 امو اريثك هب يدهيو اريك هب ب لضي » :هناحبس لاق كلذلو ؛مهلالض ديزيف نوركتي مث

 «لالضلا نم اريثك هب هب ىلاعت هللا لضي لثما برض نأ ىأ .4تنيقسافلا الإ هب لضي

 ام نالطب ىلع ليلدلا موقي ثيح هيف لاغيإلاب لالضلا ةرثكو .«2سانلا نم اريشكو

 .دسافملا ةرثكل نيلاضلا ةرثكو ءالالض نودادزيف مهسوءر نووليف «نودقتعي

 «لثملا برض ىذلا وه ىلاعتو هناحبس هنأل ؛ىلاعت هللا ىلإ لالضإلا دنسأو

 تربكتسا نأ ىف دانعلاو روجفلا اهباصأ ىتلا مهسوفن ىف لثلا برض ببست دقو

 «ىدهلا قيرط نسي ىلاعت هللا نإو «لطابلا ىف الاغيإو «قحلا نع اروفن تدازو

 ىتح «لغوأ هيف راس املكو «لالضلا قيرط ىف راسو ءدحجو دناع نمف هنيبيو

 راس نإو «لصو دجلا قيرطلا ىف راس نإ ؛ضرألا ىف برضي ىذلاك - الالض دادزي

 .هيتلا ىف داز راس املكو هات جوعملا قيرطلا ىف

 اقيدصتو قحلاب اناميإ اودادزاو قحلا لثملا ىف نودجي مهنإف اونمآ نيذلا امأو

 اريثك ايده «اريثك هب يدهيو# :مهيف ىلاعت هللا لوقي نأ مهيلع قح كلذلو ؛هب

 . مهناميإ دعب اناميإ مهديزيف



 يا ةرقبلا ةروس ريسفت /#)

 اال
 يي

 ىنعم اوكردأف «مهلوقع تماقتساو «مهكرادم تملس نينمؤملا كئلوأ نإو

 امأو ءددجلا ىلع اوراسو «ةياده اودادزا اهنيبيو اهدكؤي ام ءاج املكف «ةقيقحلا

 كلذلو ؛حيحصلا كاردإلا هيلإ هجوي امو «ةرطفلا ننس نع نوجرخي مهف نورخآلا

 نيذلا «ةرطفلا هبجوت امع نيجراخلا ىأ 4نيقساَلا الإ هب لضي اًموإ :ىلاعت لاق

 .اهتقيقح سكع رومألا نوكردي اوراصف ءاهمامأ قئاقحلا تسكعناو «مهلوقع تهاش

 اذإ ةبطرلا تقسف لاقيو ؛ةعاطلا نع جراخلا ىوغللا هانعم لصأ ىف قسافلاو

 قلطيو «داسفلل اهرحج نم اهجورخل ةقسيوف ةرآفلل لاقيو ءاهترشق نع تجرخ

 :لاق دلع هللا لوسر نأ ةشئاع نع ىور دقلو «قساوف تايذؤملاو تارشحلا ىلع

 «برقعلاو «ةرأفلاو ءبارغلاو «ةأدحلا :مرحلاو لحلا ىف نلتقي قساوف سمخاا
 .١2)(روقعلا بلكلاو

 نوكي مأ قافنلاو رفكلا عمجي ناكأ ءاوس رفاكلا وه ةيآلا هذه ىف قسافلاو

 دق وهف «ميقتسملا لقعلاو «ةرطفلا ىضتقم نع جرخ هنأل كلذو ؛قافن ريغ نم ارفاك

 :ىلاعت لاق امك «ةرطفلا نيد اهنإو «ىهاونلاو رماوألابو «هلوسرو هللاب رفك

 ال ساّنلا رتكأ نكلو مّيقْلا نيدلا كلذ هللا قلَخل ليد ال هيلع ساّنلا رطق يتلا هللا ترطف »»

 . [مورلا ] 4 <22 نوملعي

 نيذّلا © :لاقف «ةرطفلا ننس نع نيجراخلا نيقسافلا كئلوأ ىلاعت نيب دقلو

 . © ضرألا يف نودسفيو لصوي نأ هب هللا َرمَأ ام نوعطقيو هقاّتيم دعب نم هللا دهع نوضقني

 «ةيناسنإلا ةعامجلا لاصوأ اهب عطقتت ىتلا ىه ةثالث افاصوأ ىلاعت هللا ركذ

 «شوحولا نم دشأ ناسنإلا هيخأ ىلع ناسنإلا نبا اهب نوكي نأو «ربادتلا اهب نوكيو

 :دوجولا ىف ام لك نم ىسقأو

 هوحنب هجرخأ ؛هيلع قفتم وهو «(58541) مرحلا ىف ةأدحلا لتق  جحلا كسانم :ىئاسنلا ظفللا اذهب هاور )١(

 .اهنع هللا ىضر ةشئاع نع )١١94(. باودلا نم هلتق هريغو مرحملل
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 همربأ ام كف ضقنلاو «هقاثيم دعب نم ىلاعت هللا دهع ضقن - ىلوألا ةفصلا

 سانلا نيب دقعي ىذلا قاثيملا نإو ء«دهع وأ ةقيثو وأ ءانب نم هدكأو هقثوو صخشلا

 ناَميألا اوضَقنَت الو 9 :ىلاعت لوقيو «نيميلا ىمسي كلذلو ؛ىلاعت هللا نيميب هقث

 نيميب هدكأ اذإ هنأل ؛ىلاعت هللا دهع ىمسيو [لحنلا] 4 42079 ... اهديكوت دعب

 .ىلاعت هللا دهاع هنأكف اهيف ثكنلا مدعو ءاهب ءافولا ىلع ىلاعت هللا دهاع هنأكف

 ىذلا قاثيملاب دارملا امو .نيميلاب قثوملا دهعلا انرشأ امك هانعم «هقاثيم او
 قلخ دقف «ةيناسنإلا ةرطفلا قاثيم هنأ «مهقفاون «نحنو ءاملعلا ضعب لاق ؟هوضقن

 لاق امك «نيملاعلا بر هلل ةيدوبعلاب ةرطفلا ىضتقمب مهقاثيم مهنم ذخأو «سانلا هللا

 تسلا مهسفنأ ئلع مهدهشأو ٍمُهيِرَذ مهروهط نم مدآ يب نم كلن دَحَأ ذِإوط :ىلاعت
 امن اولوقت وأ )»نيا اذه نع انك ان ةمايقلا موي اوُوَُ : نأ اندهش ئب اوُلَف مكبرب

 4 1 نولطُملا لعف امب اكله مهدعب ص ةّيرَ كو لَ نم اًنؤاَبآ كرشأ

 . [ فارعألا]

 ىنيوكتلا دهعلا كلذ اوضقن دق ةرطفلا ىلع اوجرخ نيذلا نيقسافلا كئلوأ نإو

 ضضعب هعمو «مزح نبا لوقي كلذلو ؛هساسأ ىلع مدآ ىنب ىلاعت هللا نوك ىذلا

 ةلاسرلا تناكو .ةكردملا ةميقتسملا لوقعلا يوذل ةيهدب هللا ةفرعم نإ «ءاملعلا

 كلذلو ؛هبتنت ملو تهبن اذإ اهباسملو «تلفغ اذإ ءاهظاقيإو «ةرطفلا هذهب ريكذتلل

 انك امو» :ىلاعت لاقو «[ رطاف 1 4 2500 ريذت اهيف الَخ لإ هم نم نإو :ىلاعت لاق

 . [ءارسإلا] 4 22 الوسر تعبت تح يدعم

 كلذ عم نكلو «ميكحلا باتكلا صوصن هديؤت ميقتسم ديج حضاو ىنعم اذه
 نيب تاقالعلا مظنت ىتلا قيثاوملاب ءافولا مدعو ناميألاب ةقثوملا دوهعلا ضقن داري دق

 هيحصي ىذلا اصوصخو ءرفكلا تامس نم كلذ نأل ؛تاعامجو اداحآ سانلا

 :ىلاعت لاقف «ةيآ نم رثكأ ىف كلذب رافكلا ىلاعتو هناحبس هللا فصو دقو «قافن
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 ىف ىلاعت لاقو [ةبوتلا] 4 جرم َنوُدَتْمْلا مه كتلوأو مذ الو لإ نمؤم يف نوبقري الإ»
 27 نيحلاصلا نم وكل نقد هلضف نم اناَتآ ني هللا دهاَع نم مهنمو ) : نيقفانملا

 مي لإ مهبول يف اًقاقن مُهبقعأف 720 وضم مهو اولوتو هب الخ هلضف نم مها ملف
 . [ةبوتلا ] 4 072209 َنوُبذْكَي اوُناَك اًمبَو هودعو ام هللا اوُهَلْخَأ امب هتوقي

 هللا ةباقرب سحيو «ىلاعت هللا بقاري نم نأش قيثاوملاو دوهعلاب ءافولا نإ

 لثم دهعلاب ءافولاب رمألا هللا رركو «نينمؤملا صاوخ نم ةصاخ كلذل وهو «ىلاعت
 ال رفاكلا نإو [ءارسإلا] 4 2 ًالوئسم َناَك دهعْلا َنِإ دْهعْلاب اوُفوَأو 9 :ىلاعت هلوق
 مهنأ نيقس نيقسافلا فاصوأ نم فصو لوأ ناك كلذل ؛ىلاعت هللا مامأ ةيلوئسمب سحي

 .هقاثيم دعب نم هللا دهع نوضقني

 ءهوضقنف «ةيبيدحلا حلص دقعو ءهوضقنف دوهيلل اقاثيم دقع كِل ىبنلا نإو

 .ةَك ىبنلا ءافلح ةعازخ ىلع ركب ىنب اورصنو

 «لصتملا لصف عطقلا «لصوي نأ هب هللا رمأ ام نوعطقي مهنأ - ةيناثلا ةفصلا

 :ليق «؟وه ام هلصوب مهرمأ ىلاعت هللا ناك ىذلا مهعطقو «ةقرفتم ءازجأ هلعجو
 ةيناسنإلا نكلو «هابرق ىوذ نيب ةدوملاب لمعي الو «همحر اذ لصي الف «ماحرألا عطق
 ٍسْفُن نَم مُكَقَلَح يذلا مكبر اوُقَتا سائلا اهيَأ اي) :ىلاعت لاق امك «ةدحاو محر اهلك
 هب َنوُلَءاَسَت يذلا هللا اوُقَناَو ءاسنو اريثك ًالاجر امُهْنم ْثَبو اهجوز اهنم قلخو ةدحاو
 . [ءاسنلا ] 4 2 ابيقر مكيلع ناك هللا َنِإ ماحرألاو

 لبسو ؛«ىتش بيلاسأب نوكي اهعطقو «سانلا نيب ةتباث ةيناسنإلا محرق
 الو هوُعبتاَف اميقتسم يطارص اذه ناو :ىلاعت لاق امك ناطيشلا لبس اهلكو ةفلتخم
 ىوقلا مكحتي نأ اهعطق نمو [ ماعنألا ] 4 هلم ٠٠ . هليبس نع مكب َقّرَفَتف لبسلا اوعبشت

 نأو ءريقف مهنمو ىنغ مهنم تاقبط مهنأ ىلع سانلا ىلإ رظني نأو «فيعضلا ىف

 الو رفاضتت الو «بوعشلا رفانتت نأو «ةلماعملا فلتخت نأو «ماظنو نوناق لكل نوكي
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 ابوعش مُكاَْلَعَجو ىقنأو ٍرَكَذ نَم مُكانْقَلَح اَنِإ سال اهْيَأ اي :ىلاعت لاق امك فراعتت

 نواعتلا عطقني نأو [تارجحلا] 4 (12) . .. مكاقنأ هللا دنع َمُكَمَرْكأ نإ اوفراعتل لئابقو

 مثإلا ىلع نواعتلا هلحم لحيو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا نوكي الف سانلا نيب

 هللا رمأ ال اعطق نوكي ةيناسنإلا تاقالعلل عطق هيف نوكي ام لك ىفو «ناودعلاو

 بانتجاو ىلاعت هرماوأ عابتا وه لصوي نأ هب هللا رمأ ام لصوو .لصوي نأ هب ىلاعت

 ةدايسبو «حلاصلا لمعلاو ةدوملاب ضعبب مهضعب سانلا طبرل اهلك ىهف «هيهاون

 ميوقتو «نيدسفملا ىذأ عفدلف بورح ةمث تناك اذإو «ةليذرلا نع دعبلاو ةليضفلا

 ىلع لضَف وذ َهّللا نكلو ضْرألا تدَسَفْل ضْعَبب مُهّضْعَب ساّنلا هللا ْعْفَد الْوَلو » نيملاظلا

 . [ ةرقبلا ] 4 47207 نيملاعلا

 نأ هب ىلاعت هللا رمأ ام عطق وه ىلاعت هللا دابع نيب عطق لك ةلمجلا ىفو

 عطق دقف مهنيب ام عطق نم «ةدحاو محر اعيمج سانلا نأل ؛ماحرألل عطقو لصوي

 .ماحرألا

 ««نوعطقي# لوعفم ىه :«امإ» و «لصوي نأ هب هللا َرَمَأ امإ :ىلاعت هلوقو

 اهدعب امو «نأ» . لصوي نأ - هنأشب ىأ - هب ىلاعت هللا رمأ ىذلا نوعطقي ىأ

 .هعطق مدعو ءهلصو ىلاعت هللا رمأ ىأ ءردصم

 :هلوقب ىلاعتو هناحبس هنيب «.نيقسافلا فاصوأ نم - ثلاثلا فصولا

 ةديقعلا ةمالس نإ ذإ دئاقعلا داسف لمشي ضرألا ىف داسفلاو «ٍضْرألا يف َنوُدسْفيَول

 .هدحو هودبعي الو ءهدحو هللاب اونمؤي الأب ةديقعلا داسفو «سفنلا ةمالس اهيف

 هسفن ناسنإلا رقحي نأ نم مظعأ داسف ىأو « مانصآلا لوح ماهوألاب نوقلعتيو

 هنإ «هيدي نيب عنصي هآر لقو «عفني الو رضي ال منصل دجسيف هكاردإو «هلقعو

 عازتلا حور ثب داسفلا لمشيو .مهولا ةرطيسو «سفنلا لالضو «لقعلا لالض

 ةيبصعلا مساب اهودقوأ برحلا ران هللا أفطأ املكو ءابوعشو لئابق سانلا نيب رمتسملا



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 0 للملا

 سفانتلا وأ «ةمأ نع ةمأ وبرت نأ ىف ةبغرلاب وأ «ةينطولا ةيبصعلا وأ «ةيلبقلا
 .رئاودلا هب صبرتي نم ةرظن ناسنإلل ناسنإلا رظني ىتح ,ىداصتقالا

 نأو «قحلا وه ةموكحلا ىضرملا مكحلا نوكي الأ ضرألا ىف داسفلا لمشيو

 نوكي نأو «سانلا نيب ةليضفلا نوناق ال ةباغلا نوناق دوسي نأو «بلغلل مكحلا نوكي

 ءريقفلا رقحي ىنغلاو .ءفيعضلا لكأي ىوقلا «ةيناسنإلا تاقالعلا لك ىف كلذ

 .هتاوهشو هئاوهأل ةيطم هذختي لب «لهاجلا مّلعي ال ملاعلاو

 نم ةورثلا عيباني جارختسا ىف نواعت نوكي الأ ضرألا ىف داسفلا لمشيو

 ضرألا لهأ نيب عزوي الأ داسفلا لمشيو «هيلع رداقلا اهب دبتسي لب «ضرألا نطاب

 هيخأ ىف ىلع هب انض «نوقابلا عاج ولو ءراحبلا ىف مهضعب هيقلي لب ءاهتاريخ
 .ناسنإلا

 :هتاملك تلاعت لاقف مهفاصوأ هذه تناك نم ىلع ىلاعت هللا مكح دقلو

 .«َنورِساَخْلا مه كتلوأ»

 ةفصب نيفصتملا ىلإ ةراشإلاو «تافصلا هذهب نيفصتملا ءالؤه ىلإ ةراشإلا مسا

 «قيثاوملاو دوهعلا ضقنف .مكحلا ببس ىه تافصلا هذه نأ ىلإ ئموت تافص وأ

 ال ىذلا نارسخلا ىف ببسلا وه ضرألا ىف داسفلا ةعاشإو «ةيناسنإلا تالصلا عطقو

 .نوقسافلا كئلوأ هنم وجني

 نيذلا كلذكو ءاهيغتبي ناك ىتلا ةياغلا نم هظح صقن ىذلا وه رساخلاو

 هنكلو ءهدهع ىف هثكن نم بسك هنأ بسحي دهعلل ضقانلاف «تافصلا هذهب اوفصتا

 هنأ بسحي ةيناسنإلا ماحرأ عطقي ىذلاو .دعب نم هدهعب نوقثي ال سانلا نأل ؛رسخ

 ضرأألا ىف دسفملاو «ةيناسنإلا ةوخألاو «ةدوملاو ةنواعملا رسخ هنكلو «دارفنالاب بسك

 وهف ءاعيمج سانلا رسخ دقو «لعفي ام ءارو نم اريخ وأ اضرأ بسك هنأ بسحي

 نيذلا نورثآلا قاسفلا لك اذكهو «هلام لك رسخف ةعيدخلاو شغلاب احبر دارأ نمك



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 للا

 ملل

 عطقو ةنايخو ردغي بسك نمف .نورساخلا مهو «نوبساكلا مهنأ مهترثأب نوبسحي

 نارسخ وهف .دوهعلا ىف ردغلاو .ةملاظلا بورحلاب ضرألا ىف دسفأ نمو «ماحرآلا

 نإف ءاداسفإو اًقاهزإو ءاملظ هراصتتا ةرمث لانو برح ىف رصتتا نإف ءامتاد

 .نارسخ لب «مالس الو «بولغملاو بلاغلا نيب «ريطتسملا رشلا نوكيو

 ! «نورساخلا مه كتلوأ» :ىلاعت هلوق ىف نارسخلا ىلاعتو هناحبس دكأو

 لوقلا لمكأب ريبعت اهب ريبعتلا ىفف «ةيمسالا ةلمجلاب ريبعتلا :اهلوأ ةثالث تادكؤمب

 مهدارفنا ىلع لدت ىهو ««مه» ةملكب ديكأتلا :اهيناثو .رارمتسالا ىلع لادلا

 دنسملاو دنسملا فيرعت :اهثلاثو ءامئاد نوحبارلا مهف «نيعئاطلا نينمؤملا نود ةراسخلاب

 ادبأ نوحبري الف «ةراسخلا ىلع نوروصقم مهنأ ىأ ؛رصقلا ىلع لادلا 21)هيلإ

 . هلهأو

 ناسنإلل دوجولارخسملا ّىشنملا قلاخلابرمكلا

 ه-

 -ل بد 00 جَ همه #آذ و َّ 7 خخ

 اأو 0 اب تب ورفكت فيك

 لو مج وعجل 121 2 مث 2-2 و مث

 وه يع تن ل ِهْيلِإ 7-20 محي مس

 لِ وتس ككل هلا
 ها م
 72 يلع هَ ليَوهَو اداوم عَ َنهسوَف 00 هج لس يب لآ هه 0 آخ اسس

11 
 لع يل و - ىف 5 .لعافلا :هيلإ دنسملاو «لعفلا :ةيلعفلا ةلمحلا ىف دئسملاو «أدتبملاو ربخلا ىأ )١(



 : هك
 يي

 ؟الثم اذهب هللا دارأ اذام نولوقيو «لاثمألا برض نم نوبجعتي نيرفاكلا نإ

 قلخ ىذلا هللاب ناميإلا ىلإ مهعفدي ىذلا سوسحملا نوري مهنأل بجع مهلاحو
 هللا مهخبو دقلو «نونمؤي الو نورفكي كلذ عمو «نهيف نمو ضرألاو تاومسلا

 مث مُكاَيحأف اناَوَمَأ مشنكو هّللاب نورفكت فيك ل :ىلاعت لاقف خيبوت غلبأ ىلاعتو هناحبس

 قحلاو كاردإلا نع مكدعبو مكلاح فيك ىنعملاو «لاحلل اهب مهفتسي «فيك)
 نأ نورت مكنإ !؟ةايحلا ىلإ توملا نم مكجرخأو مكأشنأ ىذلا هللاب نورفكت متنأو

 الهكف اباشف ايبصف امالغ بشي هنورتو «ىلاعت هللا بيغ نم ءىجيو «دلوي لفطلا

 ىلوألا ؛ةثالثلا رومألا نورت «كلذ دعب ةايحلا نوكت مث ربقي مث توميف اخيشف

 توملا مث ةايحلا مث توملاب ءدبلا ىلع سايقلاب نوكي الفأ ءتوم مث «ةايح مث ؛توم
 ىلع ردقي الفأ «ىلوألا رومألا ىلع هناحبس ردق دقو ؟ىرخأ ةرات مكييحن نأ

 . [فارعألا] 4 527 نودوعت مكأدب امك . .. 9 ؟ةريخألا

 راكنإ نأ امهنيب قرفلاو «عوقولا راكنإل ال عقاولا راكنإل ىراكنإ ماهفتسالاو
 غلبأ خيبوتلا هانعمف عقاولا راكنإ امأو ءانه حلصي ال وهو «ىفنلا هانعم عوقولا
 نودحجي وأ نورفكي مهنأ وهو «بيرغلا رمألا كلذ عقو دقف «عقو ام ىلع خيبوتلا
 كلذو «ءاتاومأ اوناك دقو .مهايحأف .مهقلخ ىذلا وهو ءهدحو هودبعي الأي هللاب

 .لعفت نأ نكمي الو اذه نم ائيش عنصت مل مهناثوأو «ىئرم سوسحم

 مهنأ وه «اناومأ متنكو# :ىلاعت هلوق هيلع لدي ىذلا لوألا توملا ىنعمو
 نوطب ىف افطن وأ «نيطلا ىه ةدماج اماسجأ اوناك وأ «ةايح مهيف تسيل امدع اوناك

 .ءايحأ مكلعجف ةقلخم ريغو ةقلخم اغضم مث تاهمألا

 ؛ةايح هلبق نوكت ىبسن رمأ توملا نأ عم «تيم هنأ دامجلا ىلع قلطي فيكو

 اهدعب نم نوكي ىتح «ةايح هقبست مل دامجلاو .توملا نوكيف ةايحلا هذه بلست مث



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 للم

 لب «ةقباس ةايح دوجو ىضتتقي ال توملا نإ :كلذ نع باوجلا ىف لوقنو

 دوجوب نوكي اهؤايحإو «ةتيم ضرأو «تاوم ضرأ :لاقيف «هتاذ دامجلا ىلع قلطي

 ةتيملا ضْرَألا مهل ةيآو» :ىلاعت لاق امك «ىلاعت هللا نذإب تابنلا اهتابنإو ثيغلا

 دابعلل اقزر » : ىلاعت لاقو ء«[ سي] 4 مج نولكأي هنمف اًبح اهنم اًنَجَرْخَأو اهانييحَأ

 .[31 4 217 جورخلا كلَدك اَنيم ةدلب هب انيَبحَو

 بارتلا قلخف مكايحأف مكيف ةايح ال متنك ىأ كاَناوُمَأ مشك# :ىلاعت هلوقف

 اونوكي مل ءايحإلا اذه لبق مهو «ةايحلاب مكيلع ضافأف مكايحأف ءهنم مكأشنأ مث

 ائيش نكي مل ٍرْهّدلا م نيح ناسنإلا ىلع ىتأ له :ىلاعت لاق امك اروكذم ائيش

 3 باطخ «مكاَيحَأَف اَناَوُمَأ متنكو# :ىلاعت هلوقو [ناسنإلا] 9*4 اًروُكَذم

 ال «سحلاو نايعلاب هنوملعي كلذ نأ ىلع لاد وهو «باطخلا ىلإ ةبيغلا نم لاقتنالاب

 ءايحإلا دعب هنأل ؛ ىخاردلل انه 4من و «مكنيمي مث» «ركفتلاو روصتلا درجمب

 مث# ٠ ء[دعرلا] # + باك لجأ | لكلإ» و ءتومي مث ءادودحم الجأ شيعي

 وه كلذو «نوعجرت هناحبس هيلإ مث «ةمايقلا نوكت مث ءروشنلاو ثعبلاب «مكييحي
 هسوسو هس

 انفرتعاف نيتنلا انتييحأو نيتنلا انتمأ انبر اوُناَق ظ :ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت هلوق 0

 اليلد ؛هنوسحي ىذلا عقاولا نم ذخأ انركذ امك هنإو «[رفاغ] 4 +202 . . .اهبونذب

 نم أشنأ ىلاعتو هناحبس ناك اذإف «ثعبلا وهو «هنورظتنيو «مهرظتني 0

 الو ءهدحو سحاب نونمؤي مهنكلو ءاهتداعإ ىلع رداق هنإف « ءاهبلس مث ةايح مدعلا

 .نوسحيال ىذلا بيغلاب نونمؤي

 «مهتايح اوضقي نأ دعب ىأ ؛ىخارتلل انه مثو نوعَجرت هيل مثل :ىلاعت هلوق

 اريخ نإف «لمع نم اومدق ام ىلع مهبساحيل نوعجري مهروبق ىف اونفديو اوتوميو

 .باذعلاف ارش نإو «ريخف

 هيلإ ىذلا وه هدحو هنأ ىلإ ةراشإلل 4نوُعَجْرَت 8 ىلع هّيَلِإ 9 ميدقتو

 عوج لاف «ةردق الو «ةردق اهيف مهماهوأب نومهوتي ىتلا مهتهلآ ىلإ ال «نوعج ري

 .ىلاعتو هناحبس هيلإ



 5 ةرقبلا ةروس ريسفت لان

 مهيلع معنأ لب «مهكرتي ملو «مدعلا دعب مهايحأو «قلخلا قلخ ىلاعت هللا نإ
 كلذ عمو «ضرألاو تاومسلا ىفام مهل رخسو ء«اهتارمث لكو ءاهتاريخو ضرآألاب

 وه 9 :ىلاعت لاق كلذلو ؛دوجولا معن مهالوأو «ةايحلا مهالوأ ىذلا مهبرب اورفك

 . 4 اعيمج ضرألا يف ام مُكَل قلخ يذلا
 ءاعيمج اهيفامو «ضرألا مدآ ىنب رشعم مكل قلخ ىلاعتو هناحبس هنأ ىأ

 نوطبنتسي امو «ىلاعت هللا نذإب تبنت عورزو تارمث نم ضرأآلا ىف ام لك مكل قلخ

 توح امب ضرألا ىف ام لك ءاعيمج مكل قلخ «ةدماجو ةلئاس نداعمو «تازلف نم

 .اهءام ءامسلا نم لَّرنو ءاهراهنأ هب ترجو ءاهنوطب

 كيلمتب مكل اكولمت هقلخ «كيلمدتلا وأ صاصتخالل هيف ماللا 4مُكَلل ىنعمو
 ضرألا ىف ام لك ًاشنأو ردقو قلخ لوقن وأ «مكيلع همعنو هئالآ نم اذهو «مكبر

 عئارشلاب مكءاجو «هثئابخ نوكرتتو «هتابيط نوبيطتست ؛هب اوعفتنت نأ لجأل .هعيمج
 ءاهوبنتجتل ثئابخلا نيبتو ءابيط ًالالح مكل احابصم هنولوانتتف بيطلا مكل نيبت ىتلا

 ىلع معنلاب اهألمو ءاشارف اهلعج «ضرألا هذه ىف امئاد هللا معن ىف متنأف

 . ثيبخلا هنع زيميل بيطلا نيبو ءاهنوطب هتزنتكا اميفو ءاهرهاظ

 :امهركذ نم دبال ناتملك انهو

 ءايشألا ىف لصألا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه نأ نم ءاملعلا هررق ام  امهالوأ

 تتبث ىتلا ةيلصألا ةحابإلا مكحب حابم ءىش لكف «هعنم ليلدلاب تبث ام الإ ةحابولا
 هذهب اوعفتنيل اوناك امو «هب اوعفتنيل اعيمج ضرآلا ىف ام سانلل قلخ ىلاعت هللا نأب

 اهنإف « ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا نورثكألا ىنثتساو ءاهحابأ دق ناك اذإ الإ ءايشألا

 ىف ةحابم ءايشألا نأ عنمي ال كلذ نإو «حيبملا ببسلا نوكي نأ الإ عنملا ىلع

 .ةحابإلا عنمي ال جاوزلاب ميظنتلاف ءاهلصأ

 نوعتمتسي ةعتم نم نودجي ام ىلإ ةحابإلا دنع كورتم نوبلطي ءاميف رمآلا نإو

 « حبقو ىتاذ نسح اهل ءايشألا نأ ىلع ىنبم اذهو «هنوتسحتسي انسح ارمأ وأ اهب



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 لللللملاا0 لااا للللل الا لولا اوللللللا للملا

 انإ .ناجهتسالا وأ ناسحتسالا ىلع امئاق فيلكتلا نوكي نأ مزلتسي ال اذهو

 .هيهنو هللا رمآ نم فيلكتلا

 هنأ ىأ ضرألا ىف امب ةقلعتم اعيمج # :ىلاعت هلوق نأ - ةيناثلا ةملكلا

 هلك مكل وه لب ءهضعب نود هضعب مكل سيلف «سانلا رشعم مكل هعيمج

 هذه نوكت نأ ىلإ ىدؤي وهف ؛هئالآ ىلع ىلاعت هللا نودبعتو «هب نومعنت «مكلجأل

 امو :هلوقك ءركشلا اذهب هودبعتلو ءاهوركشتل مكل ىلاعت هللا اهحنم ىتلا ةيكلملا
 . [تايراذلا ] 4 502 نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تفلح

 ىلاعت هللا نأ ىأ .«مكل# :ىلاعت هلوقل ديكأت اهنأ نهذلا ىلإ ردابتي الو

 الو «ةعامج نود ةعامج الو «ليبق نود ليبق درفني الف ءاعيمج مكل ءايشألا قلخ

 .ريقف نود ىنغ الو ء«موق نود موق

 نوكي ديكأتلا نأل ظفللا ىف ديعب كلذ نآل :الوأ - كلذ ىرن ال اننإو

 نوبلطي الو «هنم نوريختي «سانلل هلك ضرألا ىف ام وه انه بيرقلاو «بيرقلل

 دّكؤملاو دّكؤملا نيب لصفي الف «لوقلا نم هب نرتقي ام الإ ظفللا دكؤي الف ءهئيبخ

 هذهو «مكلك مكل قلخلا نأ «مُكَلا# :ىلاعت هلوق مومع ىضتقمب هنإف لاح ىأ ىلعو

 .«اعيمج» ظفلب ال «باطخلا مومعب ةتباث نيعمجأ سانلا معت ىتلا ةيلكلا

 ريخلا اوذخأي نأو «هومساقتي نأ ءمهلك مهل ضرألا ىف ام نأ ىنعم سيلو

 امنإ «قفوم ريغو قفوم نيب الو «لماخو لماع نيب زييمت ريغ نم ءامسقم مهعيمج

 .بسك ام ئرما لكلو ؛هلمع ئرما لكل

 ىلاعت هللا هحنمي قزرلا نإف «مهقازرأ ىف سانلا ىواستي نأ ةيلكلا ىضتقت الو

 «هبسكي امو لكو «ضرألا نم مهنيكمت ىف سانلا ىواستي نكلو «ءبسكيو لمعي نمل
 .ديمحلا ىنغلا وه هللاو



 7 ةرقبلا ةروس ريسفت
 2ظ**17171*#3 ذل للفم

 ا وسل

 «نيداج هيف نيلماع مِهُّلْكل ضرألا ىف ام لك هديبع ىلاعت هللا كّلم امك هنإو
 ضرألا ةمعن ركذ نأ دعب ىلاعت لاق كلذلو ؛ضرألاو تاومسلا ىف ام مهل رخس

 لكب وهو تاوُمس عبس نهاَوَسف ءامّسلا ىَلِإ ئوتسا مث :ىلاعت لاق ءاهنيف امب مهيلع

 . 4 ميلع ءيش
 ام ةيآلا هذه ىف ىهو ءءامسلا ىلإ عفترا وأ ءاعفترم دصق اهانعم ىوتسا

 نألو ءاعبس اهلعج ىأ اعبس تاومسلا ىوسف «ظوفحملا فقسلاك ناكو ءالع

 نهاوس ىتلا عبسلا ةنمضتم اهظفل ىف ةدحاو انرشأ امك «ةيلاعلا ةهجلا ىهو «ءامسلا
 ىذلا عمجلا ىلع لدي امب اهيلع ريمضلا داعأ اذلو ؛اهانعم ىف ىلاعتو هناحبس هللا
 .نيددعتم ادارفأ لمشي

 نهمسق وأ «نهقلخ ىأ ىلاعت هللا نهاوس ىتلا عبسلا تاومسلا نم دارملاو

 تاعومجم ىهو ءاعبس ةيوستلاب نهمسق :نهاوس ىنعمف «ةيواستم اعبس نهلعجو
 .اذكهو ايندلا نم ىلعأ ةدحاولا «ةقبط دعب ةقبط ةقباطتملا موجنلا

 وحنب نآرقلا رصع دعب نكلو ءاعبس ال ءاسمخ كلفلا ءاملع نيب عئاشلا ناكو

 اهنأ ىلع الد نيبكوك نيمجن ةثيدحلا فشكلا تالآب اوفشك اليلق الإ انرق رشع ةعبرأ
 مث سوناروأ فشكو «لحزو «ىرتشملاو «خيرملاو .ةرهزلاو ءدراطع :ىهو «عبس

 اذهو 0 تسلا نم . ” اسيل رمقلاو سمشلاو ىامسلا ا نم ةقبط ط ىف بكرك لكد ٠ «نوتبن

 اسيل رمقلاو سمشلا نوكت صتلا ١ اذه ىضتقمبف [حون] 4 70 جارس سلا لمَ
 ىمستو «ءامسلا ىف اتناك نإو «ميركلا نآرقلا نهدع ىئاللا عبسلا تاومسلا نم

 .نهنم ىلعأ ةقبط ىف سمشلاو «ةيسمشلا ةعومجملا عبسلا

 ىف هرهاظب لدي .4عْبس َناَوَسَف ءاَمّسلا ىلإ ئوتسا مثل :ىلاعت هلوق نإو
 ىلع لدي ال نكلو «ءضرألا قلخ دعب اعبس تيوس تاومسلا نأ ىلع مثب فطعلا



 ةرقبلا ةروسريسفت اهل

 لما

 زاام_ب_ ميج
 يب

 ىلع لدي الو ركذلا ىف ىنايبلا بيترتلا ىلع لدي مثب ريبعتلا نإف «ةعطاق ةلالد كلذ

 لاعفأ مكحي ال نمزلا نأ ررقن انإو «هريغ ىلع لدت دق تايآلا نإف «ىعقاولا بيترتلا

 .نامزألا قوف ىلاعت هلاعفأف «ناكم ىف نوكي ال ىلاعت هنأ امكف ؛ىلاعت هللا

 ائيش وأ ءاقتر اتناكو ءءامسلا نم تذخأ ضرآلا نأب ميركلا صنلا ءاج دقلو

 اَقَنر اتناك ضرألاو تاوَمّسلا نأ اوُرََك نيذّلا ري مل وأ :ىلاعت لاق امك ءادحاو

 . [ ءايبنألا ] 4 22+ نونمؤي الأ يح ءيش لك ءاَملا نم اَلعَجَو اَمُهاَنقَفف

 يذّلاب نورفكَتل مُكَننَأ لق 9 :ضرألاو ءامسلا قلخ نايب ىف ىلاعت لاق دقلو

 نب ياوو هيف لمحو 32 نياعلا ب كلذ ادادنأ هَل َنوُلعِجَتو نْيَموَي يف ضْرَألا َقَلَخ

 ىلإ ئوتسا مث 0 #07 نيلئاسلل ءاوس ٍمايأ ةعبرأ يف اهتارفأ اهيف رّدقو اهيف كرابو اهقوف

 نهاضقف 401 نأ | انيتأ دأ انف اهرك وأ اعط امنا ضرألاو اهل لاف احم يو ءامسلا

 تلصق 452 ميا يزعل كلذ
 قلخ هنأ هناحبس ركذ دقو «ىلاعت هللا لاعفأ نع نامزلا تيفن كنأ :لاقي دقو

 ىضق هنأو «مايأ ةعبرأ ىف هيلع ىه ام ىلع اهلعج هنأو «نيموي ىف ضرألا

 ىف لوقنو ؟راهنلاو ليللاو نامزلا قلاخ نع نامزلا ىفنت فيكف «نيموي ىف تاومسلا

 ضرألا رودت نأب قورشلاو بورغلاب هدعن ىذلا مويلا وه سيل مويلا نإ :كلذ باوج

 كلذ نإف «سكعلا وأ اهبورغب ىهتنتو «سمشلا قورشب ئدتبت ةرود سمشلا لوح

 امنإ «نآرقلا حيرص لدي امك ءاتقلخ دق اتناك امو «سمشلاو ضرألا نيب ىبسن ريدقت

 روصتن اننإف «ىنيوكتلا رودلا روصتن نأ اندرأ اذإو «ىنيوكتلا رودلا هب دارملا انه مويلا

 اهيلإ راشأ ىتلا ةيسمشلا ةلتكلا نع تلصفنا ضرألا نأ ملعلا ءوض ىلع

 اقر اَنناَك ضْرَألاَو تاومّسلا نأ اورْفَك نيذْلا ري مل وأ :هلوق ىف ىلاعتو هناحبس

 لاصفنا رود وه «ىنيوكت رود ىأ «موي اذهف [ءايبنألا] « 2 ... اًمُهاَنْقَتعَف

 .ةيسمشلا ةلتكلا نع ضرألا



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 واللا لل

 هج
 يي

 ةرطيسملا هتدارإو .ةرهاقلا هتردقو ىلاعت هللا ةدارإب تنوكت لاصفنالا اذه دلنعو

 «ىلاعتو هناحبس نيب دقو «ىناثلا رودلا وأ «ىناثلا مويلا وه اذهو ءةيضرألا ةرشقلا

 .كلذ لعب ةعبرألا راودألا

 «نيوكتلاو قلخلا نايب ىف نآرقلا قارشإ تحت لوقلا نم ىهتتنن نأ لبقو اذه

 ولو 8 :ىلاعت هلوق ىف امك ءدادعألا نم ةرثكلا اهب داري امنإ ءروكذملا دودحملا ددعلا
 وراق د عم 3

 نإ هللا تاملك تدفن ام رحبأ ةعبس هدعب نم هدمي رحبلاو مالفَأ ةرجش نم ضرألا يف امن

 دارملا امنإ ءرحبأ ةعبس ملعأ هللاو دارملا سيل هنإف ,[نامقل ] 4 207 ميكح زيزع هللا

 . ريثك رحبألا نم ددع

 نق هرم نيعبس مهل رفغتست نإ مهل رفغتست ال وأ مهل رفغتسا » :ىلاعت هلوق هلثمو
 اهب داري الو «ةرثكلا اهب داري نوعبسلاو «عبسلاف [ةبوتلا] 4 2+ ... مهل هللا رفغي

 .نيعبسلا وأ ةعبسلاب دودحم ددع

 نإو «جاربأ تاذ ءامسلا نإف «قحلا نم هناكم انلق ام راوجب لوقلا كلذل نإو

 هللا الإ هملعي ال ولع ©20ميدسلا ىفو ءسومش اهقوفو ءاهتاقبط ىلعأ ىف سمشلا
 .ىلاعت

 4 ميلع ءيش لكب وهو ل :ىلاعت هلوقب ةينوكلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس متخ دقلو
 هيلع ىفخت ال نم ملع هب ميلع هرمأ ربدمو هبرو نوكلا قلاخ ىلاعت هللا نأ ىأ
 ًادتبا دقو «ربدو ردقو نوكو أشنأ نم ملعو «ءامسلا ىف الو ضرألا ىف ةيفاخ

 هملع دكأو «باتكلل ىلاتلا سفن ىف ةباهملا ةيبرتل هلالجلا ظفلب «ةيماسلا ةرابعلا

 هنأل ؟هتابثو ملعلا ماود ىلع لدت ىتلا ةيمسالا ةلمجلاب :تادكؤم ةثالثب «ىدمرسلا

 ركذب ىلاعتو هناحبس هدكأو «سانلا ىلع ىرجي ام هيلع ىرجي ال مئاد ىلزأ ملع

 .[نيسلا لصف - ميملا باب :طيحملا سوماقلاو ءمدس - ىازلا :برعلا ناسل] .قيقرلا باَّبضلا :ميدّسلا )١(



 ةرقبلا ةروسريسفت م

 ىلا + هك

 ««ميلع# :لاقف هتافص نم ةفص ركذب هناحبس هدكأو «ءىش لكب ةماتلا ةطاحإلا
 .هوجولا هل تنع نم ناحبسو كاملع ءىش لكب طاحأ نم ناحبس

 ىلإ راشأو ءاهب عافتنالا قح ناسنإلا هكيلمتو ضرألا قلخ ىلاعتو هناحبس ركذ

 اذه هل رخس ىذلا ناسنإلا قلخ ىلع ملكت نأ كلذ دعب نم ناكف تاومسلا قلخ

 :هتاملك تلاعت لاقف «ءامسو ضرأ نم «ىنوكلا دوجولا

 نمل فتيان تملا
01-0 0 2" 

 ملاوع ركذن ناسنإلا قلخل نآرقلا اهروص ىتلا ةيقيقحلا ةصقلا فرعتن نأ لبقو

 اهب هنيوكتو هقلخ ىف ناسنإلا ةقالع نايب ىف اهضعب ركذ ءاج ءالقعلل ةثالث

 هنإ ليق «ىلاعت هللا قلخن مهو ةكئالملا ملاع :ىه ةئالشلا ملاوعلا هذهو

 مهرمأ ام ىلاعت هللا نوصعي ال ةرهطم ةرهاط حاورأ مهو .رون نم مهقلخ هناحبس

 هللا بكر «ةعاطلا الإ مهنم نوكي الو ةيصعم مهنم روصتي ال .نورمؤي ام نولعفيو

 ىهو «ءاوهأ الو تاوهش تسيلف «ةيصعم مهنم روصتت ال هنأ ىلع مهنوك ىلاعت

 .نايصعلا ثعاوب

 مهنأ ىلع لدت نآرقلا تارابعو «نجلا ملاع وه : ملاوعلا هذه نم ىناثلاو

 الضفم هرورغ ىف لاقف «نجلا نم وه ىذلا سيلبإ كلذ ركذ دقو ءران نم اوقلخ



 : ةرقبلا ةروس ريسفت ا
 ااا اال سس سس

 تاز سل

 سيلبإو ء[ ص] 4 427+ نيط نم ُهََقَلَحَو ٍراَن نم يقل ُهنَم ريخ انأإ» :مدآ ىلع هسفن
 ِرمَأ نع قسْفق نجلا نم ناك ٠) هنأ هبر هنع ركذ دقف ءقساف نج هنكلو «نجلا نم ناك

 . [فهكلا] 4 عيل ... هب

 مهنمو «نوصاعلا مهنم ناك كلذلو ؛تاوهشو ءاوهأ مهيف نأ رهظي نجلاو

 ةاروت لبق نم اوعمسو «نآرقلا اوعمس مهنأو « نوفلكم مهنأو «نوطسقملا نولداعلا

 .مهيف ىلاعت لاق دقو «ىسوم

 يدْهَي جا ابجَع انآ انعمس نإ اوُلاَقَف نجلا َنَم رقت عمتسا ُهَّنَأ يلإ يحوأ لق
 دلو الو ةيحاص دخلا اماني دج يات هاو حجر ادَحأ انَبرب كِرْشُت نو هب اَنَماَف دشرلا ىلإ
 نجلاو سنإلا لوقت * أ نأ ان انآو لج اططش هللا ىلع انهيفس لوقي ناك هّنأو 22

 اَقَهَر مهودازف نجلا نم لاجرب نوذوعي سنإلا ص لاَجر ناك هّنَأَو «ئوعابذك هللا ىلع

 تلاعت لوقي نأ ىلإ [ نجلا ] 4 <71: ادَحَأ هللا تعبي نأ نأ مْسَنَظ امك اونظ مُهّنَأو <20:
 َجْعُت نأ نأ انَظ اَنأَو <20 ادددق قئارط انك كلذ نود امو َنوُحلاّصلا ام انأو> :هتاملك
 ا يا

 رحت كاوأف ملسأ نمَف نوطساقلا انمو نوملسملا ام انأو 20 ار الو اسخب فاَخي

 ةيرطلا ىلع اقتل أو < 29 طخ مهل اوناكف نوطساقلا اًمأو ع ادشر

 ادعص اًباذع هكلسي هّبر ركذ نع ضرعي نمو هيف مهتتفتل قلل اَقَدَع ءاَّم مهانيقسأل

 . [ نجلا ] © ج0

 ليوأتو «ناسنإلا ملاع ريغو «ةكئالملا ملاع ريغ ملاع نآرقلا ركذ امك نحلاو

 فلاخي «ليلد ريغب ليوأت  مهنم ةليبق مهنأو ءناسنإلا ملاع نم مهنأ مهيف لوقلا

 .هعضاوم نع لوقلل افيرحت نوكي نأ الإ دنس نم هلئاقل سيلو «نآرقلا رهاظ

 ناملاعلاو «نيط نم ةلالس نم قلخ دقو «ناسنإلا ملاع :وه ثلاثلا ملاعلاو

 اقلخ امهنأ ىلع تاميركلا تايآلا لدت «نجلا ملاعو ةكئالملا ملاع امهو «نايفخلا



 ةرقبلا ةروسريسفت
 ليلا

 هاك ١
 ١ ى

 لعاج هنأ مهل ىلاعت هللا ركذ ةكئالملا نأ ليلدب «ناسنإلا وهو «ثلاثلا ملاعلا لبق

 كلهيو اهيف دسفي نم ضرألا ىف ةفيلخ نوكي نأ اوبجع مهنأو «ةفيلخ ناسنإلا

 انأ لاقو « دجسي ملف «هبر ىصع نجلا نم ناك ىذلا سيلبأ نأ ليلدبو «ثرحلا

 . نيط نم هتقلخو ران نم ىنتقلخ هنم ريخ

 هيف قلخو «ةكئالملا ةجرد ىلإ هعفري ىذلا كردملا لقعلا هيف قلخ ناسنإلاو

 هجو كلذو « لسنلاو ثرحلا كلهيو اهيف ادسفم هنالعجي ناذللا ىوهلاو ةوهشلا

 . مهبارغتسا

 ملاعلا اذه قلخن اهيف ىلاعت هللا روصي ىتلا ةيقيقحلا ةلماكلا ةصقلا ركذنلو

 .ناسنإلا وهو «ثلاغلا

 نم ضرآلا ىف لعجيس هنأب - كلم عمج مهو- ةكئالملا ىلاعت هللا ملعأ

 ىأ ,4ةفيلخ ٍضرألا يف لعاج ي ينإ# :لاقف لسنيو ءاهيف مكحيو ءاهرهاظ نكسي

 اهيف اوناك نم ىلاعتو هناحبس ركذي ملو ءاهيف اوناك نمع ةفالخلاب اهيف انكاس نوكي

 هناحبس هللا كرت دقلو ءرخآ اقلخ اوناك مأ «نجلا نم اوناك مأ ةكئالملا نم اوناك مهأ

 ام. بلطن ال ىتح «بيغلاب مجرن الو «كرت امع تكسنلف «مهفلخ نم ركذ ىلاعتو

 .ملع هب انل سيل

 نأ ىنعمب «ضرألا ىف ىلاعت هللا نع ةفالخلا اهانعم «َةَفيلَح 8# نإ لاقي دقو

 ام ىلعو .هسفن ىلع ةرطيسلاو «ريبدتلاو ريكفتلاو لقعلا ةوق نم هاطعأ امب ىلاعت هللا

 نع ةيبسن ةفالخ ةفيلخ نوكيل اهيلع ىلاعت هللا هفلخ ىتلا «ضرألا ىف ءدوجولا ىف

 .هرومأو «هرمأ لك ىلع بلاغ ىلاعت هللاو «ىلاعت هللا

 فلخي فئالخ هسنجو هنأ هانعم «ةقيلَخ » نأ وأ ءرهاظلا وه اذه نوكي دق

 مكعب فرو ضرألا فئالَخ ْمُكَلَعَج يذلا َوُهَو» :ىلاعت هللا لاق امك ءاضعب مهضعب

 . [ ماعنألا] 4 #4133 . . . باقعلا عيِرس كب نإ مُكاَنآ ام يف مُكَوُلبَل تاَجَرَد ضْعب قو



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 0 ا لاا

 - هل 1
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 اهقلخ ىتلا ضرألا عفانم نم هكلم اميف هولبيل «ةفالخلا هل ىلاعت هللا كرت « ةيبسن

 نأ رهظيو « ضرأفلا هذه ىف ةفيلخ ىلاعت هل لعج هنأ هتكئالمل ىلاعت هللا ركذ

 القع ىتوأ هنأ نم دوجولا اذه ىف ثلاثلا ملاعلا اذه ةعيبطب مهملعأ ىلاعت هللا
 . تكلهأو «تدسفأ تغط نإ اهنأو « ةيغاط نوكت دق ةوهشو «ءاكردم

 «عزانتلا ناكو «ةرثألا تناك تمكحت اذإ تاوهشلا نإو ؛تدسفأ تبلغ اذإو ةوهشلا

 نم مهبارغتسا اودبأ لب «همكح ىف ىلاعت هللا ىلع اوضرتعي نأ ريغ نم ضرألا ىف

 نوسدقملا هللا دمحب نوحبسملا مهو «عامدلل كفاسلا دسفملا ىلإ مهكرتي ىلاعت هللا نأ

 نحن ىأ «كدمحب حبست نحنو# «ناسنإلا لاحو مهلاح نيب نيلباقم اولاقف .ءهل

 «هتاذ ىف دمحلا قحتست ةيلعلا هتاذ نأل «تمعنأ ام ىلع كدمحب نيميدم كركذن

 .ةيلعلا كتاذ لجأل :ىأ .تنأ كل كهزننو كمظعن ىأ «كل سّدقنو»

 حيبست ىف مهنأو مهلاوحأ ملعيف «كلذ ملعي هللا نأ ءمهل ىلاعت هللا نيبي
 هولبيل ضرألا ىف ةفالخلاب اريدج هلعجي ام ناسنإلا ىف نكلو «مزالم سيدقتو « مئاد

 هلعجي نأب مهنم ريدجلا ملعيو .مهملعيو هملعي وهف ءاهريخخ نم ىلاعت هللا هاتآ اميف

 «نوملعت ال ام ملعأ يَنِإ9# : هلوقب مهبارغتسال ادر ىلاعت لاق كلذلو ؛ضرألا ىف

 .ريدجلا ريغو ىطعأ امب ريدجلا ملعأ

 : ىلاعت
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 ةكتكيلا هه و هم لس عر ع يي

 ِ ا مَعَ
 ٍكلْوََم ٍاَمْسأب نوئبنَأ َلاَقَ

 0 نما[ زجل ةقعن
 َلاَم ويامن مهأبن 0 2 3-4 71

 ب مز 237 م ومو

 2 9 امو نودي

 ةكئالملا لهج نإ «ىمسملا ةدارإو مسالا ركذ ليبق نم ءايشألا ىه ءامسألاو

 .ةعاطلل اوقلخ «ةكئالملا ىلع مدآ زيم ىذلا رمألا وه اهب مدآ ملعو ءايشألا ءامسأب

 مدآ امأ ءهايإ ىلاعت هللا مهملعأ ام الإ ىضرألا دوجولاو ءايشألا عئابط نوملعي الو

 اهدجوأ ىتلا هسفن ةعيبط ىف ناكو «ءايشآلاب ملعلا ىلع ةردقلا هعدوأ ىلاعت هللا نإف

 ىف لثملاب ملعلا هدادعتسا ىفو دلوي ناسنإلاف .اهلثم وأ سانجألاب ملعلا ىلاعت هللا

 لعجو اًئيش نومَلعَت ال مُكَتاهُمُأ نوطب نَم مُكَجَرْخَأ ُهَللاو 9 :ىلاعت لاق امك ضرألا هذه
 . [لحنلا ] 4 20+ ... ةدهفألاو راصبألاو عمسلا مُكَل

 ملعلاو ةفرعملل دادعتسالا ىهو «ناسنإلل ىلاعت هللا اهبهو ىتلا ةصاخلا هذهب

 . نجلا مهعبتيو ةكئالملا ىلع ازاتمم كلذب ناكف «ضرألا ىف ام لكب

 :ىلاعت لاقف « هل دوجسلاب مهرمأف «مهيلع ولعلا اذهب هناحبس ملعأ دقلو

 سيب لِ اوُدَجَسَم مدل اوُدُجَساَوْكَيَكَمل آنك ْدإَو
 ًُِء

 و تيرفكلاَنم أَنِمَناكَوَركَدَسأَو نأ
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 امم سيل هنإ لوقن نأ انلو «ةكئالملا عم هل ىلاعت هللا رمأ دنع سيلبإ ناك
 :لاق ذإ هنع ىلاعت هللا ىكح امك ران نم قلخ هنإف :مهتدام نم ىلاعت مهقلخ
 هب ِرمَأ نع قسفف نجلا نم ناك سيلبإ لإ اودجسف مدآل اودجسا ةكئالملل انف ذإو»

 . [ فهكلا ] 4 جر ًالدَب نيملاظلل سّمب ردع َمُكَل مهو ينود نم ءاَيلوأ هتيرذو هنوذحَتْف

 هيلإ هجوم باطخلا نكلو ءاعطقنم نوكي ءانثتسالا نإف «مهنم نكي مل اذإو
 عوضخلا هنإ :مهضعب لاق ؟وه ام هب ىلاعت هللا رمأ ىذلا دوجسلاو .مهل هتبحصل
 نم دعي ىذلا دوجسلا سيلو ,؛عوضخلاو للذتلا ىنعمب برعلا مالك ىف لمعتسي وهو
 شرعلا ىلع هيوبأ عقرو إ» :فسوي ةروس ىف هلوق ىوغللا ىنعملا نمو «ةالصلا ناكرأ
 .همكح ىف اولخد ىأ [فسوي] 4 جر# ... ادجس هل اورخو

 يحور نم هيف تْخفتو هتيوس اَذِإَف 9 :ىرخأ ةروس ىف قلخلا ىف ىلاعت لاق دقلو
 باوجلا ؟ةالصلا دوجسك هنأ ىلع اذه لدي لهف [رجحلا] 420+ نيدجاس هَل اوعقَف

 عوضنخلا ىلع لدي امب «ىلاعتو هناحبس هل عوضخلا لامك ىلع لدي هنأ كلذ نع
 هنكلو مدآل ةدابع سيلف «ةالصلا دوجسك هنأ مهوي ناك اذإو «هل ءانحنالاب لماكلا

 نمل ال ىلاعت هللا وهو رمآلل نوكت ةدابعلاف «ةلبقلاك مدآ ناك نإو : ىلاعت هللا ةعاطإ

 .هل دوجسلا امنأك ناكو ةلبقلاك هذختا

 هب رمألا نإف «ىلاعت هللا دنع اهب مزاجلا ملعلاو ءدوجسلا لاح نكت امهمو
 ةكئالملا ىلع ميركتلاب اصاصتخا هل نأو «رشبلا ىبأ مدآل ىلاعت هللا ميركت ىلع ليلد

 .نيملاعلا نيب زيمو «نيقيرفلا قلخ ىذلا ىلاعتو كرابت هللا رمأ امك «راربألا راهطألا
 ريغب اربكتسم هللا رمأ نع قسفف هللا ةعاط نع جرخ نجلا نم ناك ىذلا سيلبإو

 ءران نم قلخ وهف «مدآ قلخ لصأ نم ريخ هقلخ لصأ نأ معز هنأل ؛ربكلل غوسم

 هللا هقلخ رمأب دناعيو رخافي وهف «نيتداملا قلاخ ىلاعت هللاو «نيط نم قلخ مدآو

 دشأ هنإ هيف لاقي نأ حصو «ةلفغلا لاوحأ دشأ ىف ناكف ءدوجسلاب هرمأ ىذلا ىلاعت

 .امئاد قحلا نع ةلفغ ىف مهف ءهدعب نم هعابتأ ناك كلذكو ءاليفغت هللا َقَلَخ نم
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 ةدناعم ىلإ ىدعتو «هرفك ىف ىغط دق وهو هرَمَك هنأب ىلاعت هللا هفصو دقلو

 ىنب ةنتف دارأو ءرشلا مزتعا هنأ ىلاعت هللا ىكح دقل ىتح «هيهنو هرمأ ىف ىلاعت هللا

 نثل يلع تمرك يذلا اذه كتبَ لاق :ىلاعت هللا هنع لاقف ءهسفن مدآ لب «مدآ
 كترعبف َلاَق :لاقو [ ءارسإلا] 4 27 ًاليلق الإ ُنِرَ َنَكَسْحَأل ةَماّيقلا مي ئَإ نتْرْحأ

 قلخ دق ناكو «مدآ ارمآ هناحبس هللا لاق «مدآ قلخ نأ دعب ىلاعت هللا نإو

 :هجوز هعم

 اًدَعراَهن اكو بأ َكجْوَوَوَتَأ نكس دافع
 و

 2 نيبال انْوَمفةَقلاَوِذَم ارتكالَواَضَفْس ُثيَح

 ىف مأ ءامسلا ىف ىهأ ءاهتقيقحالو «ءةنجلا هذه ناكم هناحبس هللا ركذي مل

 .هتعسو شيعلا دغر اهيف ةنج اهنإف

 ىرخأ رداصم نم انملع انكلو «هحجوز مسا ىلاعتو هناحبس ركذي ملو

 ىلاعت لاق دقف «.هقلخ سنج نم وأ ءمدآ سفن نم اهقلخ هنأو ,2)ءاوح اهنأ

 اهنم قلخو ةدحاو سْفَن نم مكقلخ يذلا مكبر اوقّنا سانلا هيأ ايإ» :ءاسنلا ةروس ىف

 ىلاعت هللا اهقلخ وأ هقلخ سفن نم مدآ ةجوز ءاوحف ء[ءاسنلا] « 4 ... اَهَجْوَر

 نيعسوم اهنم الكأي نأو «نينكاس ةنجلا ىف هجوزو وه نوكي نأ مدآ هللا رمأ

 نع امهاهن هنكلو «عاطقنا ريغ نم ىأ ادغر نالكأي «نيقيضم ريغ امهسفنأ ىلع

ور ام كلذ نمو حاحّصلا ىف مسالا اذهب هلع ىبنلا حرص ()
 0 م87 ءايبنألا ثيداحأ باتك :يراخبلا ها

 . ىَح لك مأ اًهَنأل ءاوح تّيمس :لاَق سابع نبا نع انور :ىوونلا لاق . (551/5) عاضرلا :ملسمو
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 «ةرجشلا هذه ىلاعتو هناحبس ركذي مل ؟اههنك امو ىه ام 0 اهراجشأ نم ةرجش

 . ةنيعم ةرجش

 هللا رمأ ىتلا هذه نم امهءاجف ءلادساح ادقاح ةياوغلا قيرط ذختي سيلبإ أدتبا

 ىف غلبأ هنأل «لكألا نع ال برقلا نع ىهنلا ناكو ءاهابرقي الأب ىلاعتو هناحبس

 ناك انهو ءاهنع داعتبالاب لكألا مدع ىف ةغلابم برقلا نع ىهنلاف «لكألا نع ىهنلا

 . نايصعلا ىلإ رجي هنإف ىوهلا نوكي ثيح ذإ « ةرجشلا هذهب رابتخالا

 لكألا نع ىهنلا نم ءارغإلا ءاجو «ةرجشلا هذه ةيحان نم ناطيشلا امهءاج

 :ىلاعت لاق كلذلو ؛اهنم

 وص مولا دص يجر و 5 20

 اوُطيَأ نعومي انكاَكماَمُهَج نع لشلأ لَدَ
 روطح 020 ل .٠ دو را 2 12

 هع 0 نحمر لَسَمِضْراَ 0 2 بكعب

 أدتبا هنأل سيلبإ وهو ناطيشلاب ربعو .«اهنع ْناَطْيشلا اَمهّلرأَف9 ةيآلا ىف ىرتو

 سيلبإ لمع ىلاعتو هناحبس لصفو «هنم امهلكأب للزلا ىف امهعقوأ هنأ ىهو ةجيتنلا
 سيليإب هلعف ام ةروسلا هذه ىف ىلاعت لاق دقف «فارعألا ةروس ىف رخآ عضوم ىف

 اهنم جرخا :هرابكتسا دعب لاقو ءاهنم هجرخأ ذإ دوجسلاب هبر رمأ ىصع امدنع

 نم الكف َةنَجْلا كُجْوَرَو تنأ نكسا مدآ ايو :مدآل لاقو .. نيرغاصلا نم كنإف
 يدّنيل ناطيشلا مهل سَوُسَوف (55)» َنيملاظلا نم انوُكَف ةرجنشلا هذه ابرقت الو امتنش ثيح ثيح

 انوُكَت نأ الإ ةرجّشلا هذه نع امُكبر امكاهت ام َلاَقو امهتاءوس نم اًمهنع يروو ام اَمهّل
 امهألدَف (73 َنيحصَنا نم اَمُكَل نإ امُهَمَساَقَو <جج نيدلاخلا نم انوُكَت وأ ٍََْلم
 ةئجلا قرو نم م امهيلع نافصخي اقفطو امهتاءوس امهل تدب ةرجشلا اذ ملف رورغب
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 112: نيم ودع اكل ناطيششلا نإ امُكَل لقأو ةرجّشلا اكلت نع اًمُكَهْنأ ملأ مهب امها

 اوطبها َلاَق <27 نيِرساَخْلا نم َنْدوُكَل انمحرتو انل رفغت مّل نإو اًسفنأ انمَلَظ ابر الاَق

 يو و اه لذ <تت> ع ىلإ وسم أل ف كود ضحك
 . [فارعألا] 4 +22)+ نوجرخت اهنمو نوتومت

 ناك فيك هناحبس نيبي تاميركلا تايآلا هذه هيلع لدت ىذلا صنلا اذه ىفف

 ناك ىهنلا نأ امهمهوأف «ءاقبلاو ءالعتسالا ىف بيغرتلا ةهج نم ءاج هنأو «ءاوغإلا

 ءاذه نع الفغ امهنكلو «ةكئالملا هل تدجس مدآ نأ عم «ةكئالملا نم انوكي اليكل

 . الكأ نإ ةنجلا ىف نيدلاخ نانوكي امهنأ امهمهوأو

 ؛ةرجشلا نم لكألا دعب امهتاءوس امهل تدب نأ لكألا نم ةجيتنلا تناكو

 ىقييف «ليلد ال نكلو «.ةوهشلا ةرجش اهنأ ىلع لدي اذه نأ مهضعب ىعداو

 .مولعم ريغ ةرجشلا

 نم جورخلا وه فارعآلا ةيآو ةرقبلا ةيآ ىف لكألا ىلع بترت ىذلا رمألاو

 مكضعب اوطبها انَلْقو# ءاهنم ىلعأ ناكم نم لوزنلا ىأ «ضرألا ىلإ طوبهلاو «ةنجلا

 مكضعب » :ىلاعت هلوقو «سميلبإو هجوزو مدآل ناك نيوكتلا رمأ ىأ ودع ٍضعبل

 سومن ىف نوثفني هتيرذو هنإو «هورذحاف مكل ودع سيلبإ نأ ىأ ودع ٍضعبل

 .بورحلاو عزانتلاو «ةرمتسملا ةمئادلا ةوادعلا نوكتف ءرشلا سانلا

 مكل قلخو ءاهقلخ ىتلا ضرألا ىأ «نيح ىلإ َعاَنمو ٌرقتسُم ضْرَألا يف مُكَلو#
 «هنوكرتت انكسم نوكت نأ ال «مئاد رارق عضوم ىأ ارقتسم نوكتس اعيمج اهيف ام

 ثعبلا نوكيف اويحت مث اوتومت نأ تقو ىلإ ىأ «نيح ىلإ مكعاتم اهيف نوكيو

 ىلإ ىلاعت هللا ةنج نم جورفخلا قيرط هتوادعب ناطيشلا ناك اذكهو ءروشنلاو

 . هضرأ
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 ارقي نأ ىلاعت هللا امهمهلأف ءهسفن ملظ هنأو «هبر ىصع هنأب سحأ مدآ نإو

 انسفنأ اَمَلَظ ابر الاَق 98 نايصعلا اذه نارفغ ىلاعتو هناحبس هنم ابلطي نأو ؛ةيصعملاب

 تاملكلا ىه هذه , [ فارعألا] 4 27 نيِرِساَخْلا نم وكل اًنمَحَرتَو انَل رفغت مل نإو
 :ىلاعت لاق امك امهبر نم اهايقلت ىتلا

 . [هط ] 4 0232 ئدهو هيلع باق هب هابتجا مثال :هط ةروس ىف ءاج امكو

 :رومأ ةثالث ىلع لدت ىهو «مدآ ىلاعتو هناحبس هللا قلخ ىف ةيقيقحلا ةصقلا هذه

 هناحبس هنأ ليلدب نجلاو ةكئالملا نم هقلخ ىلع مدآ مرك ىلاعت هللا نأ :اهلوأ

 .هل دوجسلاب مهرمأ

 ىلع زاتما اهبو «ءايشألا ةفرعمل دادعتسالا هبهوو هقلخ ىلاعت هللا نأ :اهيناث
 ىف ام هل ىلاعت هللا رخس ءايشألا ءامسأ هتفرعمو «ملعلل دادعتسالا اذهبو «ةكئالملا
 .ءامسلا ىف امو ضرألا ىف ام لك هل للذو «ضرألا ىف امو ءامسلا

 هنأو «نيبم ودع هل سيلبإ نأو «هيرغي امو هئاوهأ لبق نم ىتؤي هنأ :اهثلا

 لصتي ال وهف «هسفن ىف سوسوم هنأو «هدعب نم هينب ىلع طلسو ؛مدآ ىلع طلس
 .هسفنب لصتي نكلو ءهسحب

 ءردصلا ىف كيحي ام وأ .ءسفنلا ةسوسو امه «سيلبإو نجلا نإ لوقن انسلو

 عم نكلو «قولخم دوجوم سيلبإ نإو «ةدوجوم تاقولخم نجلا نإ لوقن نكلو
 اوناك نإو ءرشلاب سوفنلا ىف نوسوسوي هدعب نم هتيرذو سيلبإ نإ لوقن كلذ
 .ةرهاطلا ةنمؤملا سوفنلا نع نوزجعي



 لي

 ىلعو .ءاوهألاو «تاوهشلا لبق نم سوفنلا ىلإ نوئيجي هتيرذو سيلبإ نإو

 .ناطيشلا ماسم دسي نأ نمؤملا

 فيلكتلا نطوم ضرألا

 ءاهيف مدآ ىنب رابتخا ناكو «فيلكتلا ناكو «ضرألا هذه ىلإ اجرخ « ةنيعم ةرجش

 لاق اذلو ؛ لصأألا وه ريخلاو ءرشللو «ريخلل دادعتسا سفن لك ىفو «هؤازج نوكي

 تناكف [سمشلا ] 4 + اهاوقت وقتو اهروجف اهَمهْلَأَف ج2 اهاَرَس امو سفتو © :ىلاعت

 . ضرألا طوبه دعب رابتخالا ناكف ةماوللا سفنلا راوجب ءوسلاب ةرامألا سئفنلا

 :نيوكتلاو قلخلا ةصق دعب ىلاعت لاق

 بط ىَدُ مُدان هأوطيْهَأ اَمَلُ

 أورقك َنبدَلاَو 2 2 نور مها وول فحل َقاَدُه
 لم

 #ج قون يف ثّحصأ كبل كيكو انباع ودك

 «ةنحلا نم جرخأ هنأ هانعم «انلُق» :هلوقو «ضرألا لوزن دنع فيلكتلا ءاج

 ىونعملاو «ءىسح وأ ىونعم انه طوبهلاو ءاوطبها :نيوكتلا ناسلب ىلاعت هل لاقو

 ادغر شيعلا ناك ثيحو ءراهطألا ةكئالملا نم برقلا ناك ثيح ةنجلا نم اولزن مهنأ

 «ةقشملاو بوغللا ثيح ىلإ - نانئتمطاو ةحار وه لب ءدهج الو .هيف ةقشم ال

 لاع ناكم نم لوزن هنأل ىسحو «مازهنالاو رهقلاو بلغلا هيف نوكي ىذلا كرتعملاو

 ءرهاظ ريغ ىسحلا نأل «هيلع رصتقن اذلو ؛رهاظ ىونعملا طوبهلاو «هنم ىندأ ىلإ

 فيلكتلاو «سيلبإو هجوزو مدآ :نوطبهي عيمجلاف فيلكتلا ثيح طوبهلا ناك اذإو

 هلمع رثأ لاني لكف «عيمجلا ىلع
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 ىلاعت هللا نأ ىلع لدي 4ياده عت نمف ىده ينم مكيتأي اًمإَف# :ىلاعت هلوقو
 نوكي ام وه ىلاعت هللا لبق نم ءىجي ىذلا ىدهلاف «نيرذنمو نيرشبم لسرلا لسري

 تازجعملاب نيديؤم ىلاعت هللا مهلسري نم قيرط نع نوكت ىتتلا ةيهلإلا ةلاسرلاب
 . ةرهابلا ةرهاظلا

 ؛نايبلا ىف ةدئاز تسيلو «بارعإلا ىف ةدئاز «ام» هيف ؛اَمِإف8 :ىلاعت هلوقو
 ةليقثلا ديكوتلا نوئنب لعفلا ديكأت اهدعب نوكي كلذلو ؛نايتإلا ديكأت ىلع ةلاد اهنأل

 ديكأت هذه نأ ديب «هانعم ىف امإ نأل مسقلاك «نايبلا ءاملع رثكأ دنع اًيبوجو اديكأت
 نأ طرشلا لعفل ديكأتلا ىنعم نإو  مسقلا باوجل ديكأت كلانهو «طرشلا لعفل

 .هيف بيرلل لاجم ال اتوبث تباث ةيادهلا ءىجم

 ىلإ ىدهيو «قحلا ىلإ ىدهي ىده وهف «ريثكتلاو ميظعتلل انه ىده ريكنتو
 عيباني جارختسا ىلإو «ماعلا ىناسنإلا عفنلا ىلإ ىدهيو «ةميقتسم ةميوق ةايح
 .ةايحلا ىحاون لك ىف ةلادعلاو « ةيناسنإلا ةليضفلا ىلإو ءاهنطاب ىف امم ضرألا

 :ىلاعت هلوق وه «ىدُه يَنَم مُكَنبتأَي اًمِإَقط :ىلاعت هلوق ىف طرشلا باوجو
 تالاسر نم نوييبنلا هب ءىجي ام نوعبتي نيذلا نأ ىأ 4ْفوَح الف ياده عبت نمف»

 هتارغإو ناطيشلل نيبراحم « ىلاعت هللا ماكحأل نيعضاخ نيعئاط نونوكي مهنإف ةيهلإ

 نَمَف باوج وهو ,«مهيلع فوخ الق :ىلاعت لاق اذلو ؛نوبقاعي الو «هتسوسوو

 :ةيطرش ةلمج «ىده ينم مكتبي اًمَفط باوج ناكف ءطرش ىرخألا ىه اهنأل «عبت
 باوج *نوُنَزَحَي مه الو مهيلع فوخ الف# :ىلاعت هلوقف «باوجو طرش اهيف ىأ
 . ةيناثلا طرش

 الو «ىلاعت هللا باذع نم نمأ ىف نونوكي مهنأ 4مهْيَلَع فو الق ىنعمو

 ىف لب «نزح لاح ىف نونوكي الو «مهتعاط تقبس مهنأل «مهتاف رمأ ىلع نونزحي

 .نيلباقتم ررس ىلعو ءرورس
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 للامم

 ,نوعيطي الف «هئارغإو «سيلبإ ةسوسول نوعضخي نيذلاك اوسيلو

 قرفلا قحلا لهأ كرديل رايخألا باوث راوجب رارشألا ةبوقع ركذ اذلو «نودحجيو

 اهيف مه ٍراَثلا باَحّصُأ كَل انتاَيآب اوُبَدَكَو اورَمَك نيذّلاو :ىلاعت لاقف «نيقيرفلا نيب

 ةرطف اودسفأو «مهبولق ىف ناميإلا عيباني اورتس وأ اودحج اهانعم اورفكو «نودلاَخ

 .انتايآب اوبذكو «ىلاعت هللا

 ىف ام لكو ضرألاو تاومسلا قلخ ىهو «ةينوك تايآ ىلاعت هللا تايآو

 لسرلا ىديأ ىلع ءىبت تايآو «ءىش لك قلاخ هنأو «ىلاعت هللا ىلع لدي ام نوكلا

 لسر اهيلماح نأ ىلع لدت ىتلا تازجعملا ىهو «هناحبس هللا ىدهب نوئيجي نيذلا

 . هبتك ىف ىلتت تايآو ءريدقلا ىلعلا ىلاعتو هناحبس هللا دنع نم

 ىأ «اتتايآب اوُبَدَك :ىلاعتو هناحبس لاق اذلو ؛ايآلا هذه لكب اوبذك دقو

 نم ناك ولو «ليلدل نونعذي الو ءاقح نوكردي الف مهرئاصب ىلع ىلاعت هللا سمط

 . ميلعلا زيزعلا دنع

 ال مهنأ وهو «قحلاب اونمآو «ىدهلا اوعبتا نيذلا ءازج هناحبس ركذ امكو

 لزنن ال ىأ «مهْيَلَع فو الق# :ىلاعت هلوقب فوخلا ركذو «نونزحي الو «نوفاخي

 .فوخملا بجوي ام مهب |

 «تاظعلاو تايآلاب نوعفتني نيذلا نيقتملا ءالؤه ءازج ىلاعتو هناحبس ركذ امك

 . «َنودلاَخ اهيف مه راّنلا باَحصأ كيَلوُأ# :ىلاعت لاقف نيرفاكلا ءازج ركذ

 مساب أدتباف «ىماسلا صنلا اذهب ةرخآلا ىف مهتبوقع ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 «تافصلا ىلإ ةراشإلا نوكت تافصب روكذملا ىلإ ةراشإلا نأ افنآ انركذ دقو «ةراشإلا

 «ةراشإلا مسا ربخ وه ىذلا ىلاتلا مكحلا ةلع ىه تافصلا هذه نأ ىلإ ءاميإ اهيفو

 مهنع ىلختت الو ءاهنوقرافي ال رانلل نومزالملا مهنأ ىأ ؛راثلا باحصأ مهنأ مكحلاو
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 لاقف ءاهيف نودلاخ مهنأ ىلاعتو هناحبس ركذو «هبحاص نع بحاصلا ىلختي ال امك

 ميدقتو «ةيمسالا ةلمجلاب رانلا ىف مهدولخ دكأ دقو ,«نودلاخ اهيف مه# :ىلاعت
 الو مهل لوح الف ءاهيلع روصقم مهدولخو ,نودلاخ مه ىأ 2١ رورجملاو راجلا

 .ةوق

 ىلاعت هللا معنب مهرفكو ليئارسإونب
 ىو كَ تفَأَىَلَق ِيْْيأ ور ْذأ لب يرش
 ُتْلَّرنَأ اَمِيَأوسِماَدَو هيه + ةال

 قبال يكل فوت آو كَصَماَمناكَدَصُم هت ا
7 

 لكلاب ٌقَحْلوُسلماَكَو هيي 3 ٍنوُصَتاَ َىَِإَو اليل انمت
 و 2ك رو م

 اوناَعَو َءولَصلأاوُمِيِقَأَو نب قل هج نوت متو نحل أومكَتو

 ”ج نييكزلائارتكتأر لكلا
 ىتلا نيقسافلا فاصوأ لبق نم ركذو «ناسنإلا قلخ ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 مهروهظ نم مدآ ىنب نم ىلاعتو هناحبس هذخأ ىذلا ىرطفلا قاثيملا ضقن اهيف

 . مهدهشأو ءمهتيرذ

 هنأ دعو ىلاعت هللا نأو ؛مدآ ىنبل اودع سيلبإ اهماقأ ىتلا ةعزانملا ركذ دعب
 مه الو مهيلع فوخ الف هاده عبتا نم نأو ءمهلسري لسرب هدنع نم ىدهب مهيتأيس
 نم ةفئاط ركذ هلك كلذ دعب ءىصعيو فلاخي نم ديدشلا باذعلاب ددهو «نونزحي

 معتلاب رّكذف «هب لطابلا مهسيبلتو قحلا مهراكنإو ؛ةمعنلا نارفكب اومستا ةاصعلا
 نم مهيلع ىلاعت هللا هركنأ ام اوثراوت نيذلا ليئارسإ ونب مهو ؛مهيلع اهب معنأ ىتلا
 .ةمعنلل نارفك
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 اعيمج مهيلع ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي وه ليئارسإو «ليئارسإ ونب مه

 ليعامسإ نم ميهاربإ عرف ِةكَو ىبنلاو «قاحسإ عرف نم ميهاربإ ةيرذ مهف ءمالسلا

 ؛ربكلا ىلع ميهاربإل قاحسإو ليعامسإ بهو دقو «مالسلا امهيلع هل ركبلا نبالا

 ربكلا ىلع يل بَهَو يذلا هلل دَمَحْلاظ :نيملاعلا بر هنع هاكح اميف لاق كلذلو

 . [ ميهاربإ] 4 230+ ءاعدلا عيمَسَل يب نإ قاَحْسِإَو َليعاَمْسِ

 ةيناسنإلل اروص ىلاعت هللا مهلعج قاحسإ نم ميهربإ ةيرذ بوقعي ىنب نإو

 مهو اهرفكي نم مهنمو ءاهركشي نم مهنمف «معنلاب ىلاعتو هناحبس اهربتخي ىتلا

 «مهيلع رشلا ءاليتساو ءمهرفكب مهب لزنت مقنلاب هناحبس مهربتخاو «نورشكألا

 نإف مقنلاو معنلا ىف سيلبإ هيلع طلستي ىذلا ناسنإلل احضاو الثم اذهب اوناكف

 مقنلاب مهربتخا نإو «سيلبإ لعف امك اوربكتساو اوغطو اهوركشي مل معنلاب مهربتخا

 مهمقنو مهمعن ىف مهو سيلبإل نيعضاخلل الثم اوناك كلذلو ؛اوناكتساو اولذ

 .هلضف نم مهاتأ ام ىلع سانلا نودسحي

 ةالصلا هيلع ىسوم دهع نم ليئارسإ دالوأل ءادنلا «ليئارسإ يبب اي

 ىف اوناك نم بطوخو «ِةِْلَك ىبنلا اورصاع نيذلا مه نيبطاخملا نكلو «مالسلاو

 مل مهنأ عم «مهيضام ىف ليئارسإ ىنب ىلع اهب هللا معنأ ىتلا معنلاب كي ىبنلا رصع

 ىيحتسيو مهءانبأ حبذي نوعرف ناك نيذلاو «مه اوسيل لجعلا اودبع نيذلاف ءاهوري

 .ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو مه اوسيل مهءاسن

 بطاخيو «ةدحاو ةمأ مهنأل «قاشيملا مهضقنو معنلا مهرفكب اوبطوخ

 ءاهوضقان مهنأ ولو ءاهلثم ىلع اوراسو اهورقأو اهوملع اذإ نيضاملا مثآمب نورضاحلا

 مهنأل ءمهوقبس نم ءاطخأب اوبطوخ ام «هريغو مالس نب هللا ديعك ءاهوركنتسا وأ

 . مهيلإ ءامتنالا فرشب اوداني ملو اهنع اوضري مل

 دعبلاب انه داريو «ديعبلل نوكي «اي» ب ءادنلا نأل ديعبلل تملع امك ءادنلاو

 بوقعي ماقمب اريكذت ليئارسإ ىنبب مهادانو «مهئادن ىف هللا ولع وهو «ىونعملا دعبلا
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 هناميإو ءىوبنلا هفرش لثم ىف اونوكي نأ ايضتقم بسنلا كلذ ناك هنأو ءهفرشو

 .هلثم همعنأل نيركاش اونوكي نأو ء«ريخلل انوع اونوكي نأو هناعذإو

 امو ءاهرمأ ىف اوركفت ءاهوركذا ىنعمو « وكيل تمَعْنَأ يلا يتمعن من اوركذا#

 مكلمحي ةمغلاو دئادشلا تقو ىف اهئيجم ىفو اهرادقم ىف ركفتلا كلذ نإف ءهبجوي

 هللا نإو «لوقعلا هئادب ىه امك لقعلاب بجاو معنلا ركشو ءاهركشب مايقلا ىلع

 دقو ءرحبلا زايتجاب مهاجنو .مهيلع هنايغطو نوعرف نم مهاجن نأب مهيلع معنأ ىلاعت

 نيذلا هئلمو نوعرف ىلع قبطناو ؛ميظعلا دوطلاك قرف لك ناكف اورم ىتح قلفنا
 ىف مهيلع معنأو «مهءاسن نويحتسيو مهءانبأ نوحبذي اوناكو باذعلا ءوس مهوماس

 اوقستسا مهنأب مهيلع معنأو ءءاذغلا بيطأب هنم نوذغتي ىولسلاو نملاب ءرحصلا

 سانأ لكل ءانيع ةرشع اتنثا - هاصعب مالسلا هيلع ىسوم هبرض رجح نم تسجبناف
 . مهبرشم

 ركشلا ىلع مهلمحت نأ اهنأش نم ناكو ءاهلك معنلا هذهب ىلاعتو هناحبس معنأ

 رفكلل ةعيرذ اهوذختا «سانلا ىلع دقحو دسح لهأ مهو مهنكلو .ةعاطلاو

 هللا ءانبأ نحن :اولاقو ءاليلدتو ىلاعت هللا نم اصاصتخا اهوبسحو «نايغطلاو

 .انايغطو ارفك ةمعنلاب اودازف «هؤابحأو

 اوناك ام لثم نولعفي نيضاملل ةروص ٌهْلِكَو ىبنلا رصع ىف نورضاحلا ناكو

 .اولاق ام لثم نولوقيو «هيلع اوناك امع نوضريو «نولعفي

 نمب رومألا نم لزن امب نوربتعيو «نوركشي مهاسع ىلاعتو هناحبس مهرمأ

 تلاعت لاقف .دهعلاب ءافولاب ريكذتلا اذه دعب نم هناحبس مهرمأ مث : ,مهوقبس

 وهو «ةرطفلا ىضتقمب ادهع ىلاعت هللا ذخأ «مُكدهعب فوأ يدمهعب اوُفوُأو# : هتاملك
 ىف قيئاوملاو دوهعلا مهيلع ذخأو ءاونمؤي نأ مهتيرذ مهروهظ نم مهيلع ذخأ هنأ

 اوكفسي الأب دهعلا مهيلع ذخأو «نييبنلا نم ىسوم دعب ءاج نمو ؛«ىسوم دهع
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 لبجلا قتن ذإ ىلاعت هللا ةردق نايبب اًقثوم ادهع ىلاعتو هناحبس مهيلع ذخأو «ءامد

 ام اوَذَخ مهب عقاو هنأ اوُنَطَو ةلظ ُهَنَأَك مهقوَف لَبجْا اق ْذِإَو ١ : ىلاعت لاق دقف مهقوف

 ىلاعتو هناحبس حرصو [فارعألا] 4 457 َنوَقَنت مكّلعَل هيف ام اوركذاو ةّرقب مُكاَنيَتآ

 يذلا مهنم اننعبو ليئارسإ يني قاقيم هلا دَحأ دقو :لاقف ءمهل هدهعو قائيملا اذهب

 مهومترزعو يلسرب متنمآو ةاكزلا ميتآو ةالّصلا متمُقأ نبل مكعم يِنإ ؛ هللا لاقو اييقن َرَشَع

 اهتحت نم يرجت تانج مكئلخدألو مكتائيس مكدع ٌنرقكأل انسَح اًضْرَف هّللا متضرُفأو

 . [ ةدئاملا ] 4 4227 ليبسلا ءاوس ّلّض دَقَف مكنم كلذ دْعَب رفَك نَمَف راهْنألا

 اوميقي نأ مهيلع دهع ءاهيلع ىلاعت هللا مهقثاو ىتلا دوهعلا نم دهع اذه

 مهنع رفكي نأ ىلاعت هللا دهع ناكو «لسرلاب اونمؤي نأو تادابعلا اودؤيو ةالصلا

 . راهنألا اهتحت نم ىرجت تانج مهلخدي نأو «مهتائيس

 ىلاوتملا ماعنإلاك اماعنإو ةمحرو ءالضفت هسفن ىلع ىلاعت هللا بجوأ دقو

 ىلاعت هللا دعو ميركلا نآرقلا نرقي .ءىش هيلع بجي ال ىلاعت هللاو ءمهيلع

 مهلخديو «مهتائيس مهنع رفكي نأب مهدهعب ىفوي هنأب هناحبس مهدعو دقل «هديعوب

 هلسرب اونمآو ءهدحو هودبع نأب هدهعب اوفوأ ذإ راهنألا اهتحت نم ىرجت تانج

 بيغرتلل عضخت ال سوفنلا نكلو «ميعنلا ىف بيغرت كلذ نأ كش الو «مهورصنو

 اذلو ؛معنلا مهيف دجت مل نيذلا ليئارسإ ىنب ةلكاش ىلع اوناك نم اصوصخو ءطقف

 انه نونلا «نوبهراَف ياّيِإإل :ىلاعت لاقف «بيهرتلاب - ميعنلاب دعولا هناحبس فدرأ

 ىف اهريدقت عم تفذح ءايلاو «ملكتملا ءايو لعفلا نيب نوكت ىتلا ةياقولا نونب ىمست

 صيصختو «بيهرتلاو فيوختلا غيص دشأب فيوخت اذهو «ىنوبهراف :مالكلا

 .هاوس دبعي ال هنأ امك هاوس دحأ فاخُي ال هنأو ءهللاب فيوختلا

 ءريذحتلا ىلع ةلاد ىهف «يايإ# :ىلاعت هلوق صيصختلا ىلع لد دقو

 ارذحم كايإ كايإ كمالك ىف لوقت امك «ىنرذحا الثم هريدقت فوذحم اهلعفو



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا
 0 21 اا للا

 هيب
 يي

 ىهو «ىباذع اهقحلي ىتمحر نإف ,«ىدحو ينورذحا :يايإ ىنعمف ءافوخم
 ردقم طرش نع حاصنفإلل ءافلا «نوُبهَراَف ل :هلوقو ءىصاعلل ىباذعو «عيطملل
 ديكأت هيف مالكلا ناك كلذلو ؛ىدحو انأ ىنوبهراف هنوبهرت نم ناك نإف :هريدقت

 ريذحتلا ىلع ةلادلا *ياّيِإو# :ىلاعت هللا ةملك ركذب الوأ هدحو هللا نم فوخلل
 ةحصفملا ءافلا ركذ ىفو «فيوختلا راركت ىفو صاصتخا ميدقتلا ىفو ءاهميدقتو

 .هباوج ىهو «طرش نع

 باذعلا عقوتو ظقيتلاو ريذحتلا عم سفتلا ىف فوخلا ءاقبإ :بّمّرلاو
 .ميلآلا

 نأ حصي ال هنأو «ةمعنلا ركش ىلعو «ءافولا بوجو ىلع صن ةيآلا ىفو اذه
 لاقف دهعلاب ءافولا مهيلع هللا بجوأ دقو «ىلاعت هللا ريغ ادحأ نمؤملا فاخي

 يتايآب اوُرْشَت الو هب رفاك وأ اوُنوُكَت الو ْمُكَعَم امل اقَدَصُم ترن امب اونمآو )» : ىلاعت
 . © نوَُّناَف ياو ًاليلق ام

 نيديؤم مهيلإ ىلاعت هللا مهلسرأ اذإ «هلسرب اونمؤي نأب ادهع ىلاعت هللا ذخأ

 باتكلاب اونمؤي نأب مهرمأ اذلو ؛ىدهلا نيبتي نأ دعب لسرلاب اورفكي الو .ةزجعملاب

 لزنأ ام ركذ لب ءادتبا لوسرلا ركذي ملو ٌِةِيَكَي دمحم ىلع ىلاعت هللا هلزنأ ىذلا

 نآل كلذو هِي دمحم قدصب ناميإلا نمضتي هب ناميإلا نإو «لوسرلا كلذ ىلع
 هنأل ,مهيلع ةجح ملع نم هيلع لدي اميف وهو «ةغمادلا ةجحلا وه لّرنملا تاذ
 ءادتبا مهيلع ةجحلل ذخأ هركذو ءهقدص ليلد هسفن ىف لمحي وهف مهدنع ال قدصم

 ام نألو ؛ ميكحلا باتكلا هيلع لزن نم ةلاسرب ةلاحمال اونمآ دقف باتكلاب اونمآ اذإو

 هلوقو ءهقيدصت ىلإ وعدي وهف ؛هيف بيرال ىذلا قحلا وه هلك دمحم ىلع لزن
 دنع نم لزنملا باتكلا اذهب اونمآ اذإ مهنأ ىلع لدي امب «مُكَعَم امل اًهدصم» :ىلاعت

 .مهدنع امب نورفكي هب اورفك نإ مهنأو «مهدنع امب نونمؤي هللا



 لل

 ام قدصي هميلاعت نم مهدنع ىقبو «ىسوم ىلع لزن ىذلا نأ ىلع لدي اذهو

 هللا ىلص دمحم لاق اذلو ؛اهبل ىفو اهلصأ ىف ةدحاو ميلاعتلا ذإ «باتكلا اذه ىف

 . "1)«ىعابتا الإ هعسو ام ايح نارمع نب ىسوم ناك ولا :ملسو هيلع ىلاعت

 ابوتكم هنودجي ف :355 دمحمب ريشبتلا اهيف ىسوم ىلع تلزن ىتلا ةاروتلا نإو

 نيب امل اقدصم ط :ىلاعت هلوق نإو [فارعألا] © هذا .. . ليجبإلاو ةاروتلا يف مهدنع

 امل اًقدصم» :ميركلا صنلا اذه ىف هلوقو [ةدئاملا] 4 كي) »+ ... باتكلا نم هيدي

 نإف ءليدبت الو فيرحت اهرتعي مل ةقداص ة ةرضاحلا ةاروتلا نأ ىلع لدي ال «وُكَعَم

 نع ملكلا َنوُفْرَحُي :ىلاعتو هناحيس لوقي ذإ «فيرحتلا ىلع صن دق نآرقلا

 مهن ذو :ىلاعت لاقو [ةدئاملا] 4 ك2 ٠ .. هب اورَكذ امم اَظَح اوسْنَو هعضاوُم

 نم وه نولوقيو باتكلا نم وه امو باتكلا نم هوبسحتل باتكلاب مهتنسلأ َنوُوُلي اقيرفل

 اولدتسي نأ نوديري اوناك اذإو [ تارمع لآ] © 2 . هَّللا دنع نم وه اَمَو هللا دنع

 هيف ءاج امم فرحب اوقلعتي نأ ال «هلك هب اوذخأيلف «مهدنع ام قدص ىلع نآرقلا نم

 .هب اولدتسيو

 ليدبت الو فيرحت ريغ نم مكعم ىقب ام ىأ :*«مكعم اَمَل اًقَدصم# ىنعم نإو
 ءةالصلا ماقإ نمو «هدحو هللا ةدابع نم اهانعمو اهلصأ ىف ةيوسوملا ةلاسرلا وهو

 مهانيتا نيذّلا :ىلاعت لاق امك .نوملعي مهو هٌةِْكلَي دمحمب ريشبت نمو «ةاكزلا ءاتيإو

 . 4 020 . .. مهءانبأ نوفر امك هَنوُقرَعَي باتكلا

 مهنأ مهل نيب باتك نم لزنأ امب اونمؤي نأب ىلاعت هللا مهبلاط نأ دعبو

 ةوسأ اونوكي نأو «قحلا نم هيف ءاج ام مهتفرعمل ناميإلا ىلإ اوعراسي نأب نوريدج

 لاقف «مهدنع ىتلا تانيبلا مهل نكت ملو «باتكلا ملع اوتؤي مل نيذلا نيكرشملل

 .هب رفكي نم لوأ اونوكت ال :ىأ ,4هب فاك لَو اوُنوُكَت الو :هناحبس
 نولوقي نويفوكلاو «هل لعف ال هنإ نولوقي نويرصبلاو «هنزو ىف «لعفأ» لوأو

 .لوأ قتشا هنمو جرخو اجن ىنعمب لعف «لأو» ف ءاجن اذإ لأو نم وه ءالعف هل نإ

 )١( نيرثكملا دنسم ىف ام :دمحأ هجرخأ )١501١5(« .هوحنب (5؟5) ةمدقملا :ىمرادلاو .



 : ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 :ةميركلا ةبآلا ىحاون نم ةيحان نانيبت دق امهيف ملكتن ناتلأسم انهو

 ال ةعامجل باطخملاو «هب رفاك لّوَأ اونوكت الو# :لوقي ىلاعت هللا نأ - ىلوألا
 راتخا ىلاعت هللا نكلو «هب نيرفاكلا لوأ لاقي نأ لوقلا قايس نم رهاظلاف ءدحاول

 ىأ ءهب رفكي قيرف لوأ اونوكت ال ىنعملاو «قيرفلا ريدقت ىلع ءدرفملاب ريبعتلا
 «ةياغلاو ةركفلا ىف نيدحوم مهرابتعاب «هب رفكلا ىلع عمتجي نم لوأ اونوكتال
 عقي نأ وأ ءرفكلا لعف مهنم عقي نأ حيبقت دارملا نإو «نولعفي اميف نورفاضتي مهنأو

 ىلع مهل ثحو عابتالاب مهل ءارغإ كلذ ىفو«ةوبنلاب ملع لهأ مهنأل ءرفكلا مهيف

 .ردجأو هب ىلوأ مهنآل ناميإلا

 دق شيرق نم اموق نأل نيرفاكلا لوأ اونوكي نلف اورفك نإ مهنأ - ةيناثلا

 اونوكي نأ نع نوهني فيكف ةيندم ةروس ىف ةيآلا هذهو .ةكم ىف لبق نم هب اورفك

 مل اشيرق نإو هب بذكي قيرف لوأب رفاك لوأ انرسف اننإ :لوقنو ءهب رفاك لوأ

 دارملا نإ ليقو «نمؤي نم مهنم ناك مث ءاداحآ هب اورفك لب «قيرف مهنأ ىلع اورفكي
 . باتكلا لهأ نم هب رفاك لوأ

 نأو «ناميإلا ىف ةعراسملا ىلع ثحت ةميركلا ةيآلاف «جيرخت نم نكي امهمو

 ٠ . ةنمؤملا ةعامجلا لوأ اونوكي

 ةنيبملا ةمئاقلا ىتايآب اولدبتستال ىأ «ًاليلَق انمَل يتايآب اورتشت الو## :ىلاعت هلوق

 ةبسنلاب ليلق نمث نكي امهم وهف ءرومألا نم رمأ ىأ ريظن ىف اهوكرتتو «قحلل
 نمث نإف كرت اذإف ءدوجولا ىف ام ىلغأ قحلا نأل ؛قحلا ىلع ةلادلا تانيبلا تايآلل

 ةلالدلل 4ًاليلَف انَمَث :ىلاعت هلوق ىف ريكتتلاو «هتلزنم ىف نوكي نأ نكمي ال هكرت
 قحلا نوكرتي اوناك مهنأو «قحلا تاذل ةبسنلاب ليلق - نكي امهم - نمث ىأ نأ ىلع

 لهأ ءاوهأ هيلإ عفدت امم كلذ ريغو «ةرخافملاو بلغلاو ناطلسلا وهو «ةيويند برآمل

 . ايندلا
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 للملا

 ائيش قحلاب اورتشا نإ مهنأ نايبو «عابتالا ىلع ثحلاو ضيرحتلا كلذ دعبو

 .كرتلا اذه ةبقاع نم مهفوخو «قحلا كرت نم مهرذح كلذ دعب «ليلق نمث وهف

 ىلاعتو هناحبس هللا نم فونخلاو ىوقتلاب ةفلاخملا نم ريذحت 4َنوُقَتاَف ياّيَو9 :لاقف

 ءايو لعفلا نيب نوكت ىتلا ةياقولا نون انه نونلا 4َنوَقّتاَف# اورذحاف يايإو :ىنعملاو

 ىقتي نم كانه ناك نإ ىنعملاو «هنع تحصفأ ردقم طرش نع باوج ءافلاو ءملكتملا

 مكنيب اولعجا ىأ «ءىدحو انأ ىنوقتاف «هنيبو مكنيب ةياقو نوكت نأ بجي نمو هباذع

 .رانلا باذع نم مكيقت ةياقو ىباذع نيبو

 ال اقدصم لزنأ ىذلا باتكلا وهو قحلاب اونمؤي نأ ىلاعتو هناحبس مهرمأ

 رمأ نآرقلاب ناميإلاب رمألا نإو ٌةِْكلَي دمحم ىلع لزن ىذلا نآرقلا وهو ءمهعم

 .نآرقلا هيلع لزن نمب ناميإلاب

 لاق اذلو ؛مهلطاب ىلإ كلذ ءارو نم اولصيل «هيومتلا مهبأد نم دوهيلا نإو

 . « نوملعت متنأو قحلا اومُتكَتو لطاَبلاب ّقحْلا اوُسَِت الو : مهل ايهان ىلاعت

 نع امهدحأ زيمي ال ىتح «ضعبب امهضعب نيئيش جزمو طلخلا هانعم سبللا

 لطابلا نع قحلا زيمي ال ثيحب ءامهنيب تطلخ ىأ لطابلاب قحلا تسبلو ءرخآلا

 بيرلا هطوحت ال احضاو قحلا نوكي الف «لطابلاب ايوشم الإ كردي الف «طلتخا ىذلا

 ىور دقلو «لطابلاب قحلا هيلع طلتخا اذإ هيلع سوبلم لجرلا نإ لاقيو «نونظلاو

 ال قحلا نإ «كيلع سوبلم هنإ ثراح اي) :هتباححص ضعبل ههجو هللا مرك ىلع نع

 . (هلهأ فرعت قحلا فرعا لاجرلاب فرعي

 لاقو «كلذ نع هللا مهاهنف لطابلاب قحلا اوسبلف «مهبتك ىف اوريغ دق دوهيلاو

 ىضر سابع نب هللا دبع نع ىور دقو «لطابلاب َقَحْلا اوُسِْلَت الو# :هتاملك تلاعت

 يف قحلا نم مكدنع ام اوطلخت ال : اهانعم نأ ةيآلا هذه ريسفت ىف امهنع ىلاعت هللا

 . ليدبتلاو رييغتلا وهو «لطابلاب باتكلا
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 هيلع ىسوم عرش ىف ءاج ىذلا قحلا اوطلخت ال «ىهنلل ىلمجلا ىنعملاو
 ىتلا ةاروتلا ىف متمهوت امك «مكيديأب هنوبتكتو هنوعرتخت ىذلا لطابلاب مالسلا

 نوطلخي مهف .مكنم اولض نيذلا عم لجعلا دبع مالسلا هيلع نوراه نأ نم مكيديأب

 «كلذ نع ىلاعت هللا مهاهنف «هملاعم ىفتختو «قحلا سبتليف «لطابلاو قحلا نيب
 نولمعي مهنإف «ىلاعت هللا لزنأ ام اومتكي نأ وهو «مهنم عقي ءرخآ رمأ نع مهاهنو

 فرعي الو ءههجو ىلع قحلا كردي الف «لطابلاب قحلا اوطلخي نأ :امهلوأ :نيلمع
 هنوطلخيو .ءقحلا ضعبب نوتأي نيللضملا نأش كلذكو «هب طلتخا امم هحيرص

 ال ىذلا قحلا نومتكي مهنأ :ىناثلا .لطابلا جرهبب قحلا رون ىفتخيف «لطابلاب
 ٍكلِلكَي دمحم ةراشبلا مهنامتكك هومتكيف هوطلخي نأ اوعيطتسي ملو هيف سابتلا

 ام مهتحابتساكو «هنامتك مرح امم كلذ ريغو ءهنع اوهن دقو ابرلا ميرحت مهنامتكو

 . كلذ ريغو «تبسلا موي مهيلع مرح

 نيذْلا نإ 9 :ىلاعت لاقف «قحلل نامتكلا كلذ مهيلع ىلاعت هللا ىعن دقو
 ل مهي كيقوأ باتكلا يف سال هن ام دي نم ئدهلاو تانيا نم انزنأ ام نومتكي

 راب عل

 باوتلا انو مِهيَلَع بوتأ كتكوأف اونيبو اوحلصأو اوبات نيل لإ 290+ تونعأللا مهنعليو

 .[ةرقبلا] © هكذا /ميحرلا

 مهنأل ؛ ليلضتلا نيدصاق نيدمعتم هنولعفي باتكلا نم قحلا نومتكي ذإ مهنإو

 هناحبس لاق كلذلو ؛هنومتكي ام نوملعيو .لطابلاب قحلا هب نوسيلي ام نوملعي

 هومتمتك ىذلا قحلا نوملعتو «هب متسبل اميف قحلا «نوملعت متنأو# :ىلاعتو
 . هنامتك نيدصاق

 . 4 نيعكارلا عم م اوعكراو ةاكّلا اوثآو ةالصلا اوميقأو :ىلاعت هلوقو

 اقدصم تزن امب اونمآو) :هلوق ىلع فوطعم «ةالّصلا اوميقأو# :ىلاعت هلوق

 تمعنأ يلا يتمعن اوركذا# :ىلاعت هلوق ىلع فوطعم ىرحألاب وأ «مكعم ام



 ل
 نلللللل

 اوركذي نأ اهلوأ ءضعب ىلع بترتم اهضعب ةبقاعتم رماوأب ىلاعت مهرمأ دقف «وُكيَلع

 مث ءاهنورفكي الو «معنلا هذه نوركشي مهلعلو اوركفتيو اوربدتيل ىلاعت هللا ةمعن

 نع رّفكي نأب هدهعب مهل ىفوي نأو «هيلع مهدهاع ىذلاب اوفوي نأب هناحبس مهرمأ

 نم لزنأ امب اونمؤي نأب مهبلاط مث .مهبهرأو مهرذح مث «ةنجلا مهلخديو «مهتائيس

 ىف ددشو «مهرذح مث «هب رفاك لوأ اونوكي الأو ءمهعم ام قدصي ىذلا باتكلا

 .صلاخلا قحلا اومتكي الأو «لطابلاب قحلا اوطلخي نأ نع مهاهن مث ىوقتلاب مهرمأ

 ةالصلا هذهو «ناميإلا بل ىه ىتلا ةالصلاب مهرمأ ناميإلاب مهرمأ دعب مث

 ىبنلا اهب رمأ ىتلا ةالصلا ىهو «مهعم امل اقدصم ءاج ىذلا ميركلا باتكلا اهب لزن

 نآرقلاب ناميإلا ةمزال اهنأل «2)2ىلصأ ىنومتيأر امك اولص» :لاقو ءاهملعو هديك

 امهو «هيتبعشو «مالسإلا ىنكرب رمأ كلذبو «ةاكزلاب رمأو «هب ناميإلاب رمأ ىذلا

 رمأف نواعتم ىعامتجا ءانب مايق ىناثلاو «موصلا اهلثمو «ةالصلاب حورلا بيذهت

 بيذهت :نيتبعشلا نيتاه نع جرخت ال اهلك تافيلكتلا لب تادابعلا ةيقبو «ةاكزلاب

 .قيثولا نواعتلاب عمتجملا طبرو «حورلا

 ىف ةالصلاب جامدنالاب امإ كلذو 4نيعكأرلا ْعَم اوعكَراو# :ىلاعت لاق مث

 بر هلل قلطملا عوضخل اب امإو «مهتاعامج ىف مهعم فالتئالاو «نيملسملا ةعامج

 «ةعامج ىف ةالصلا وهو اعم نارمألا نيعكارلا عم اوعكراب دارملا لعلو «نيملاعلا

 . ملعأ ىلاعت هللاو «مهيف جامدنالاو «نيعكارلا عم فالتئالاب عوضخملاو

 .هنع هللا ىضر ثريوحلا نب كلام نع :(044) ناذألا باتك : ىراخبلا هاور وه ظفللا اذهب )١(
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 5رس-_ بحجب

 َريْلأب سان َتوُيمَأَتَأ ©

 4 َنوُِقمتاَمأ ب تكل اَنوُتتْمَ ُدأَو سفن َنوسْنَتَو

 3 لكلا هارت
 ال

 ينال 0 2
 يقصف نرمي 20 م ترم َىَل قمن أورد ذأ لي

 آو سيل نسف رجال اموت بح ا
 47 نوزع محول ذمه ذَوباكَوةَعََس هل

 «مهرئاس هب ىضريو «مهؤاملع هلعفي رمأ ىف ليئارسإ ىنبل باطخ اذه
 ءمهفالخأ اهنع ىضريو «مهفالسأ اهيلع ريسي ةطخ وهو ؛«هيلع اعيمج نوماليف
 اذإ سانلا بيع وهو ءافلخو افلس مهيف بيع وه ذإ .مهعيمج اهب بطاخي نأ حصف

 قئاقحلاب سانلا اورمأي نأ وهو ءايندلا بح مهيلع بلغو «نيدلا عزاو فعض

 ىهو «قافنلا تافص ىدحإ كلتو ءاهيدهب نوذخأي الو ءاهيلإ مهنوعديو «ةينيدلا
 مهلوق نوكيف «ىلاعت هللا لزنأ ام نومتكيو «لطابلاب قحلا نوسبلي نيذلا نأش

 . [ فصلا] 227 نولعفت ال ام اولوقت هن نأ هّللا دنع اقم ربك 9 مهلعفل افلاخم

 هيف حور ال الكش نيدتلا راص امدنع مهراودأ لك ىف دوهيلا رابحأ ناك

 نونلعيو ءاهب نولمعي ال «ةينيد قئاقح سانلل نوركذي اوناك هل ةقيقح اال ارهظمو

 ىف ِدْلللَي ىبنلا فاصوأ نأ نوررقي اوناكف « مهرهج ىف اهنوركني اوبن ىف ارومأ

 هنأكو «مهبر دنع اهب مهوجاحي اليكل هباحصأو هلع ىبنلا مامأ اهنوركنيو «مهبتك

 . مهرمأ ىفخ ملعي ال ىلاعتو هناحبس

 اهلعف نم نأل ؛مهيف لاحلا كلت اركنتسم ىلاعتو هناحبس هللا مهبطاخ اذلو

 «مهنم ناك هنأ ىأ ( عقاولا راكنإل ىراكنإ انه ماهفتسالاو «مهرئاس اهركني مل مهنم



 ةرقبلا ةروسريسفت

 لااا لفلم لل

 نأ ىغبني الو ءحصي ال هنأ نايبو «خيبوت عقاولا راكنإو «مهيلع ىلاعت هللا هركنتسيو

 ىف كاح ام» هنأب مثإلا فرع ٌةِْلَي ىبنلاو «مثإلا دض وهو ءريخلا وه ربلاو «نوكي
 ش .©20«سانلا هيلع علطي نأ تهركو كردص

 ىأ «مهسفنأ نوسنيو «ريخلاب سانلا نورمأي مهنأ نم مهلاحل راكنتسا صنلاو

 ءاهرمأ ىف نوركفي الو ءاهنوسني نم ةلزنمب نونوكيو «هيلإ هيجوت ريغ نم اهنوكرتي

 كلذلو ؛باتكلا نولتي مهنأل ةمئاق مهسفنأ تاذ ىف ركفتلاو ريكذتلا ىعاود نأ عم

 انآ هتوالت نوددجت متنأو ىأ *باتكلا َنوُلتت متنأو# :ىماسلا صنلا اذه ىف ىلاعت لاق

 كرت عم هيلع ثحلاو ريخلاب رمألا اهيف عمتجي ىتلا لاحلل راكنتسالاف «نآ دعب

 سيلو «رمتسم مئاد ركذملاو ءاهوركذي ملو اهوسن مهنأكو ءاهلعفت ال مهسفنأ

 ءركنتسمب سيل هتاذ ىف ربلاب رمألا نأل «مهلاح نم هسبال امع ادرجم ربلل راكنتسالا

 ىف قحلا ىلإ ةوعدلا ركنت الو «قحلا ىلإ ةوعد هنأل ؛ًارككتتسم نوكي نأ نكمي الو

 . اهتاذ

 ريكذتلا رارمتسا عم هكرتو «مهسفنأ نايسن عم قحلا ىلإ ةوعد نم مهلاح نإو

 اذلو ؛مهلوقع نولمعيو نوركفي نيذلا هلفغي ال  ركذتلا ريكذتلا عم ىغبني ناكو ءهب

 لقعلل مهلاح ةضقانم ىلإ هيبنتلل انه ماهفتسالاو «نولقعت الفأ# :هناحبس لاق

 . كردملا

 هنآل ميلسلا كاردإلا هب نوكي ام ىلع قلطأ مث .عنم ىنعب لقع ردصم لقعلاو

 ىه مهلاح نأ «ماهفتسالا ىنعمو «ليمجلا ىلع هرصقيو هلقعيو «حيبقلا نم هعنمي

 ىلإ هيبنتلاو ماهفتسالل - انركذ امك - انه (الأ)و «كاردإ الو هل لقع ال نم لاح

 ال مهنأب مهيلع مكحي لاحلا هذه ببسب ىأ ةيببسلا ءاف ءافلاو «هءارو ام ىفن

 نع ةرخؤم ىهف «ةرادصلا هل ماهفتسالا نأل ةزمهلا نع ءافلا ترخأو «نولقعي

005 

 ناعمس نب ساون ثيدح نم .(591١ا/#") نييماشلا كدئسم :دمحأو 56 رفض ةلصلاو ربلا باتك :ملسم هاور )2غ(

 . ىمرادلاو ىذمرتلا هأآور هوحنيو . ىراصتألا ىبالكلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا
 ككل

0 

 مدعو ريخلا ىلإ ةوعد نم ةعمتجملا لاحلا وه ركنتسملا نأ ىلإ انرشأ دقو

 نم نأ ىف سانلا ملكت دقو «هيف راكنإ الف هسفن رمألا امأ «مئادلا ريكذتلا عم لمعلا

 رهطي مأ ءركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأيو اهنع ىهني نأ هل زوجيأ ىصاعملا ىف عقو
 . ؟داشرإلا ىلوتي مث «ىصاعملا نم هسفن

 ةيصعم هكرت «هسفنب بجاو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نأ قحلا نإ

 معن «كرتلا ةيصعم ىف عقيف «هكرتي نأ هل غوسي ال هريغ صاعم ىف هعوفوو (هريغك
 ىف ةظعوملا نكلو «هلئاسر ىدحإ ىف ىلازغلا لاق امك ءظافلألا اهباصن ةظعوملا نإ
 رمآلا قحلا ىف ديهشلا «ىعباتلا ريبج نب ديعس لاق دقو «باصن ىلإ جاتحت ال اهتاذ

 ءةيصعم ىف عقي نمم نوكي ال ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ناك اذإ :فورعملاب
 امئاد هسفن نمؤملا ضوري نأ بجي كلذ عم نكلو .ريخلا ىلإ عاد كانه نوكي نلف
 نع عنتمي نكلو ءركنملا نع ىهنلا نع عنتميف ءهيف وه عقي رمأ نع ىهني الأ ىلع
 نأ ديرأ امو» : مالسلا هيلع بيسعش هيبن نع هللا ىكح امك ءهنع ىهن اميف عقي نأ

 هيلع هللاب الإ يقيفوت امو تعطتسا ام حالصإلا لإ ديرأ نإ هنع مكاهنأ ام ىلإ ْمُكَفلاَخَأ

 . [ دره] © ديل بينأ هيَلإو تلكوت

 بساحي امت رثكأب هلامهإ ىلع بساحي هظعوب ظعتي نكي مل ىذلا ظعاولا نإو
 ظاعتالاو ةظعوملا مرحّيف «هب قطني الو قحلا ملعي ناك نم دشأ بساحيو «هريغ هيلع

 ىفاعي هللا نإ» :ِةََِكَي هللا لوسر نع ىور دقلو ءاريسع اباسح دعب نم بساحيو
 نيح نيعبس لهاجلل رفغي» هنأ :ىورو 21)(ءاملعلا ىفاعي ال ام ةمايقلا موي نييمألا

 .©0«ملعي ال نمك ملعي نم سيل «ةدحاو ةرم ملاعلل رفغي

 نب رفعج نب متاح نب رايس نع هيبأ نع لبنح نب دمحأ نب هللا دبع ثيدح نم «ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاور )١(

 . كلام نب «سنأ نع» قيرطلا اذه نم ةراتخملا ىف ىسدقملا «ءايضلاو» «سنأ نع تباث نع ىبضلا ناميلس

 ..الا؟ص ١ج هملعب لمعي الو ملعي نأ نم بيهرتلا - بيهرتلاو بيغرتلا )



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

ممم لا
 

 الو ءرشلا نع نوهني نمو هب نورمتأي الو «ريخلاب نورمأي نم بويع هذه

 هللا ركذ ؟ظعت نأ لبق ةظعتم نوكت نأ ىلع سفنلا ىبرت فيك نكلو ءهنع نوهتني

 ربصلاب اونيعتساو# :ىلاعت لاقف «ةالصلاو «ربصلا وهو ؛ءاودلا ىلاعتو هناحبس

 تناك اذإ اهنأ نآرقلا لامعتسا ىفو «ةدعاسملاو ءنوعلا بلط ةناعتسالا .«ةالّصلاو

 ءاعدلا ىفو [ةحتافلا ] 4 ج2: نيعتسن َكاّيِإو » :ىلاعت هلوقك «ءاب ريغب تدعت نيعملل

 امب ةناعتسالا تناك اذإو ««كيلإ بوتنو كرفغتسنو كيدهتسنو كنيعتسن انإ مهللا»

 ءارقتسالاب دجن اذكهو ءاذك لعفل اذكب نيعتسن لاقيف «ءابلاب تناك ةناعإلا هب نوكت

 .نآرقلا لامعتسا

 ربصلاب اونيعتساو# :ىلاعت لاقف ءابلاب تدعت اذلو ءىشب ةناعتسالا انهو

 الو هب ةرمآ «ريخلا ةلعاف ةظعتم نوكتل مكسوفن ةيبرت ىلع اونيعتسا ىأ 4ةالّصلاَو

 «ةدارإلا ةرطيسو سفنلا طبض ربصلاو 4ةالّصلاو ٍرصلاب# .اهلوق نع اهلعف ىفاجتي

 ركفلاو لقعلاو ةدارإلا ترطيس اذإ هنإف «ةوهشلا ىلع لقعلا ةرطيسو «ىوهلا ىلع

 لوقلا نيب قيسنتلا ناكو «سفنلا تماقتسا تعمقنا اذإو «تاوهشلا تعمقنا ميقتسملا

 ىف ام لكو «لمعلاو «بيطلا لوقلاو «ةمكحلا رونب بلقلا ىف هللا فذقو «لمعلاو

 ربصلا امنإ» :ّةْلكَك ىبنلا لاق امكو ء«ربصلا ىف هتوق داهجلاف ءربصلا ىلإ جاتحي ةايحلا

 امك  .ريصلاب نوكيا اع تارمشلاو سفتألاو لاومألا صقنو 0 ةمدصلا دنع

 َنوُعجاَ هل نو هلل اَّنِإ ولاَ صم مهب اذإ يذلا 0 يوب ر ٍرشبو تارمّغلاو

 . [ ةرقبلا ] # +023

 ربص ناربص ربصلا :هنع هّللا يضر باطخلا نب رمع مامإلا قورافلا لوقيو

 ىلع ربصلاف .2”'نسحأ وهو ىصاعملا نع ربصو «نسح وهو «ةبيصملا ىلع

 .اهميوقتو سفنلا بيذهت وهو «تاوهشلاو ءاوهألا ىلع ةرطيسلا وه «ىصاعملا

 .(161؟85) رزئانجلا :ملسم )١7057(. زئانجلا :ىراخبلا هجرخأ ؛هيلع قفتم )١(

 .[١9ص 54١ج باطخلا نب رمع دئسم (؟5184) ليسارملاو ثيداحألا عماج] .متاح ىبأ نبا هاور (؟)



 قله
 انرمأ اذلو ؛سفنلا ىلع ةرطيسلا قيرط وهو ءربصلا ىف تازجوم تاملك هذه

 .هب ةناعتسالاب ىلاعت هللا

 «عوشخو «ةءارقو دوجسو عوكر نم هيلع تلمتشا امب اهنإف ةالصلا امأ
 هناحبس هيدي نيب فقاوو هترضح ىف هنأب ساسحإو ىلاعت هللا ةمظعل راضحتساو

 دقلو .هتاضرم بلطو «هيهاونو «هرماوأب «هترضحب اهدوجو ىف هسفن لعفنت ىلاعتو
 ءاَشْحَفْلا نع ىّهْنَت ةالصلا نإ ةالّصلا مقأو باّتكلا نم َكيلِإ يحوأ ام لئا» : ىلاعت لاق
 رمأ هبزح اذإ» ّةِْلَي ىبنلا ناك دقلو [توبكنعلا] # كدر ٠.. ربكأ هللا ركذلو ركدملاو

 مقا :ُهكَي لوقيف هلأ ىسنيو ربصيل عجو هب ناك نم «ةالصلاب رمأي ناكو 1"'ىلص
 امو ايندلا ىسنيف ء«هبر نيبو هنيب ةاجانم ىف نوكي هنأل 2)(ءافش ةالصلا نإف لصف

 .همومهو .هعجوو هملأ ىسني اهيف

 ىلع بلغتت امك «نحملا ىلع بلغتت سفنلا نالعجت ةالصلاو ربصلا نإو
 ةَيسلا الو ٌةَنسَحْلا يوتسَت الو » :ىلاعت لاق ءميلس بلقب ىلاعت هللا ىقليف «نحإلا
 لإ اًهاَقَلي امو 22+ ميمح يلو هناك ةوادع هتيبو كتيب يذلا اذإَف نسحأ يه يتّلاب عقدا

 .[تلصف] 4027 ميطع طح وُذألإ هايم اوُرَبص نا
 ءريطخ ميظع رمأ اهنكلو ءانيل انيه ارمأ تسيل ةالصلاو ربصلاب ةناعتسالا نإو

 اونيعتساو إ» :ىلاعت لاق اذلو ؛ةمزاحلا ةميزعلا تاذ ةيوقلا سوفنلا الإ اهاقلتي ال

 .  نيعشاخْلا ىلع الإ ةريبكل اَهّنِإو ةالصلاو ربصلاب

 نم كبسنملا ريمضلا ىلإ دوعي هنإ ليق «اهّْنِإو ل :ىلاعت هلوق ىف ريمضلا
 ناريطخ ناريبك نارمأ ةيقيقحلا ةالصلاو ربصلا نأل ,4ةالّصلاو ربّصلاب اونيعتسا#

. 
 هلع هللا ىضر ةفيذح نع (؟71؟١١) راصنألا دنسم ىقاب :دمحأو «2(1١١؟5) ةالصلا :دواد وبأ هاور

)١( 

 «ثيل هدانسإ ىف :دئاوزلا ىفو .[(مال.ه) نيرثكملا دنسم ىقاب :دمحأو ,9) بطلا :هجام نبا هاور قفز



 ةرقبلا ةروسريسفت لب 2

 نيب ماجسنالا نوكيف «ىناحورلاو ىسفنلا لامكلا جرادم ىف سفنلاب ناريسي ناميظع

 برقأ ىلإ دوعي ريمضلاو «دوجوم ريغ ردصملا نإ لاقي دق نكلو «لمعلاو لوقلا

 ىلإ دوعي هنإ نورثكألا لاق كلذلو «رهظأو برقأ ةالصلا ىلإ هدوعف «روكذم

 . ةالصلا

 هنأب روعشلاو هللا ةمظع راضحتساب اههجو ىلع تيدأ اذإ ةالصلا نأ كش الو

 هنأو «هتايآ ولتي امدنع هنآرقب هبطاخيو هاري هنأك ىتح «ىلاعتو هناحبس هترضح ىف

 هنأو « هبطاخي هنأو « هترضح ىف هنأب سحي نيعتسن كايإو ( كيعت كايإ : لوقي امدنع

 الإ هيف جردني ال ءماقم [ةحتافلا] 4 ج2 نيِعَتسَن َكّيإو دبعن َكاّيِإ 9 ماقمف «هيجاني

 .نوعشاخلا

 عوشخلاو «ةوهشل كرحتي ال ىذلا نكاسلا نماطتملا عضاخلا وه عشاخلاو

 عوشخلاف [هط] 4 ز2+ اسمه الإ عمست الق نمحّرلل تاوصألا تَعَشَحَو  :ىلاعت

 هللا مرك ىلع لاقو .١2)2بلقلا ىف ام عوشخلا نإف كسأر عفرا اذه اي» :هل لاقف

 ىف تفتلت الأو ءملسملا ءرملل كسفن نيلت نأو «بلقلا ىف عوشمخلا .ههجو

 , (2)كتالص

 :ىلاعت لاقف « « سفنلاو لقعلاو بلقلا ىف عوشخلا رثأ هناحبس ركذ دقو

 .« دوعجار هيل مهنأو مهتو اول مهو نيا )

 ات بيغلاب ناميإلا غلبأ نإو «ةقدنزلاو مالسإلاو ناميإلا نيب قرف هنأل «بيغلاب

 . 17١١ص 4١ج باطخلا نب رمع دئسم - (؟7١/71) ليسارملاو ثيداحألا عماج )١(

 ؟ج - عوشنملا ىنعم حرش - ("0619) مكاحلل كردتسما] . .هامجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه )0

 وبأو « متاح ىبأ نباو «رذنملا نباو «ريرج نياو ءديمح نب دبعو «كرابملا نب ب هللا ديع هاورو .[[7"ص

 . عوشخلا ىف هدنم نب مساقلا



 3 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 ءىسملاو «هناسحإب نسحملا ىزاجي ىذلا ىلاعت هللا ءاقلب ناميإلا ةعشاخلا سفنلا ىف

 هلوق كلذ نمو «حجارلا ملعلا ىنعمب قلطي نظلا «مهبر اوقالم مهنأ نونظي نيذّلا »
 ىنعمب نظلا لمعتسيو [ةيثاجلا] < 27 َنيدقيَتسَمِب نحَن اَمو انَظ الإ ْنظَن نإ » : ىلاعت
 4« حج اًفرْصَم اَهْنَع اوُدجَيْمَلو اهوُعقاَرُم مُهْنَأ اُظَ رتل َوُمرْجُمْلا ىأرو » :نيقيلا
 املا ل2 ذيج فام نأ تش ينإ) :ىلاعت هلوقو «[ فهكلا]

 اذه نوعقوتي مهنأ 4م ام مين نونظي نيدلا» ىنعمف اهولملا رم عقوت

 ىاقللا كلذ نوبقرتيو «هللا ءاقلب اقداص اناميإ نونمؤي مهف ءرخآ دعب اتقو ءاقللا

 امئاد مهبولق ىف نوكيف «بقرتملا عقوتملا نيسقي مهنيقيف «هل نيعقوتم هنورظتنيو
 رفكيو ( هتمح رب مهدمغتي نأو مهل رفغي نأ ءاجر هنومدقي حلاص لمعب هل نودعتسيو

 مهابر ىذلا وه هنأل ٠ مهيلع ىلاعت همعنب روعش هيف «مهبر# ب ريبعتلاو
 . حالصإلاو ىقسلاب هعرز عرازملا دهعتي امك .دوجولا ىف مهدهعتو مهأشنأو

 ةلالدلل «هيلإ» ميدقتو «نوعجار هدحو هيلإ مهنأ نيعقوتم نينقيتسم نونمؤيو
 . ميحرلا روفغلا هنأو اناسحإ ناسحإلاب مهيزجيو هيلإ نلوعج ري ىذلا هدذحو هنأ ىلع

 ربلاب سانلا نورمأتأ# :ىلاعت هلوق نم ميركلا لوقلا نم ىضم ىذلا اذه

 مهنم اعقاو هرابتعاب نيضاملاو مهنم نيرضاحلا ليئارسإ ىنبل باطخ «مكسفنأ نوسدتو

 هيجوت نم هيف ال مهريغو ليئارسإ ىنبل اباطخ حلصي وهو «مهيضامو مهرضاح ىف
 .مهداعمو مهشاعم ىف مهرومأ ميقتست هبو «سانلا نيب حالصإو بيذهتو

 ينب اي :ىلاعت لاقف « ؛مهيلع همسعنب ليئارسإ ىنب كلذ دعب ىلاعت هللا ركذ

 . 4 َنيِملاَعْلا ىلع مُكَتلَصَف ينأو مكيلع تمعنأ يتلا يتمعن ذ اوركذا ليئارسإ
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 معنلا ىلإ انرشأو «ليئارسإ ىنب ايب ءادنلا ىنعم ىف انلوق ىضام ىف انملكت

 اميف ىلاعتو هناحبس اهركذي مل ةمعن ركذ دقو «ليئارسإ ىنب ىلع اهب هللا معنأ ىتلا

 نوملاعلاو «نيملاعلا ىلع مهلضف ىلاعتو هناحبس هنأ وهو «ميكحلا هلوق نم ىضم

 .ضرألا هذه ىف ريكفتلاو لقعلا لهأ داريو «لبق نم ركذ امك مّلاع عمج

 مهالدو مه اومهوت امك مهريغ ىلع مهتاوذ ليضفت سيل ليضفتلاو

 ىلع اولد لب كلذب سانلا ىلع اولدو «راتخملا هللا فنص مهنأ اومعزف «مهرورغ

 رمأ لكب مهريغ اولماعو «قوقحلا اولكأو «هؤابحأو هللا ءانبأ نحن اولاقو ىلاعت هللا

 . ليبس نييمألا ىف انيلع سيل اولاقو «نيد الو قلخ هيف سيل

 هنأ مهليج ىف هب ىلاعت هللا مهصتخا ىذلا لضفلا امنإ مهتاوذل ليضفتلا سيل

 اوناك دقف «ىلاعتو هناحبس هلل ديحوتلا ىلإ ءايبنألا كئلوأ مهاعدو «ءايبنأ مهيف ليج

 لك ناكف «نيينثو طسو ىف ءايبنآلا نم هدعب ءاج نمو ىسوم مهاعد امك نيدحوم

 نودبعي سرفلاو ءاهنود نمو سمشلا نودبعي نوينثو نويرصملاف ؛نيينثو مهلوح نم

 نويلبابلاو «مهتلكاش ىلع مهلبق نم نانويلاو «ناثوألا نودبعي مورلاو «نارينلا

 ىلع ةاروتلا لوزن نيحو «ىسوم ليج لوألا مهليج ناك اذكهو «بكاوكلا نودبعي

 . ىسوم

 ناكو «مهيف ديحوتلا نوكي نأو «ىسوم موق اونوكي نأ ىلاعت هللا مهراتخا

 كلت طسو ىف مهماقم ناك مهنأل ؛ديحوتلا ىلإ اوعدي نأ نم مهنكمي مهماقم

 .نوينثولا اهنكسي ناك ىتلا ىضارألا

 ءاركش بجوت اهنأو «مهيلع اهب ىلاعت هللا معنأ ةمعن ليضفتلا كلذ نإو

 فيلكتلا مكحبو «لقعلا مكحب بجاو معنلا ركش نألف ركشلا امأ ءافيلكت مهلمحتو

 ىلإ ةوعدلا وهف هولمح ىذلا فيلكتلا امأو «ىلاعت هللا معنأب اورفك دقو ىهلإلا

 ىف مهعم لخد نمو ءاسنج ةيدوهيلا اوربتعا مهنإ لب ءاهقحب اوموقي ملو ةينادحولا
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 الالض اولض كلذبو ءهب اوفرتعي مل ةرماسلاك مهريغ نم مالسلا هيلع ىسوم ةنايد

 .اذبعب

 : ىلاعت لاقف هتياغو ليضفتلا تابجوم ركذي هناحبس كلذ دعب ذخأ دقلو

 الو لدع اهم ُدَحوي الو ٌةعافس اهم بقي الو ايش سفن نع سفن يزجت أل اموي اوقّئاو 9
 هل

 . 4 نورصيي مه

 باذعلا هيف «لوهلا ديدش موي باذع مكيقت ةياقو مكل اولعجا ىأ #اوقت ةئار»
 لاقو «ةمايقلا موي وهو «لبق نم تنمآ نكت مل نإ اهناميإ اسفن عفني الو «ديدشلا

 ماهبإلاو ءهلوه ريوصت ىف ىتش بهاذم سفنلا بهذتل ريكدتلاب «امويإ» : هناحبس
 ءركذ هلوه الو ءفصو هباذع دحي ال هنأبو «ليوهتلاب رعشيو «ةبهر دجوي هدحو

 ءادأو ءريغلل ىتلا قوقحلاب مايقلاو حلاصلا لمعلاب هؤاقتا ىذلا مويلا كلذ نإو

 نإ هلمع الإ هيزجي ال «هلمع نم الإ ادرفنم ناسنإلا هيف مدقتي هيلع ىتلا تابجاولا

 سفن نع سفن لمع ىزجي ال ىأ ءائيش سفن نع سفن هيف ىزجت الو «ريخف اريخ
 سفن نع سفن لمع ىأ سفن نع سفن ىزجت ال هلوق ىف ردقيف «ءازجلا نم ائيش
 وأ لق ءيش ىأ ىرخأ نع سفن ىضقت ال ىأ ءىضقت ىنعمب ىزجت لوقن وأ «ىرخأ

 .نيهر بسك امب ئرما لكو «ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو «لج

 ةعفنم ال هنأو ءاهريغ اهنع ىزجي ال سفنلا نأ دكؤي امب ىلاعتو هناحبس بقعو

 عفاشلاو «عفشلا نم ةعافشلاو «ةعافش اهنم بقي الو# :ىلاعت لاقف ءاهلمع نم الإ
 لمعلا امنإ ءدحأل دحأ نم ةعافش ىلاعت هللا لبقي الف «هيف عفشي نم ىلإ هتوق مضي

 [رثدملا] 4 520 نيعفاّشلا ةَعاَفْش مهعفنت اَمَف ١ :ىلاعت لاق امك عفني ىذلا وه هدحو
 نم مهو ئضترا نمل الإ نوعفشي الو إ» هدحو ىلاعت هللا رمأبف ةعافش ءايبنألل ناك اذإو

 «لدب اهنم ذخؤي ال ىأ «لدع اهنم دَحْوي الو» . [ ءايبنألا] 4 تين نوقفشم هتيشخ

 الو «عفدي لدبب باذعلا نم ةيدف الو ةعافش باذع نم مهيجني الف «لدبلا لدعلاف

 .راهقلا دحاولا هلل ؟مويلا كلملا نمل «هللا الإ رصان ال هنآل «نورصني مه
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 للا لللللااامللاا

 :ىلاعت لاقف

 ِباَنَهْلاَء وس كومو وعر لاَ ني مُكحَسَذِإَ
 ب كلك فك: ٠ آَنويحَتْسيَو هنأ نوي

 مصتن هربا كيال ل ْمِظَعْمكسَردَي
 اس ورص اس 2 _ كح 2 عام دس هس و 2 م

 حوسوم ان دعو ذإ و ير نو هك مسنَأَو نوعيف لاء انقرغأو

 و اس ءو وي م تمس هس هس

 تت ل دل شأني ماتم نأ مس ةليل نيعبَرأ

20 
 . 000 5 0 ل د ءعدس دلع يغب

 52 6 نم 0 م١

 0 20 راس ل ل هس 002

 هو ا ل هوم است ْدِإَو

 نم ذاقنإلا ةمعن ىهو «مهيلع اهب معنأ ىتلا معنلا ىلعأب ىلاعتو هناحبس أدتبا

 ماكحلا نم نوملاظلا قاسفلا هذختا ىذلا نوعرف وهو «كلذ نابإ دوجولا ىف نم رش

 بورحلا ىف اورصتني نأ ىلإ اولصي نأ اوعيطتسي مل نإو ,هملاظم ىف هب نودتقي ةودق

 .هرصع ىف هراصتنا لثم

 هشطب ناك دقو «نوعرف شطب نم هللا ميلك ىسوم دي ىلع ىلاعت هللا مهذقنأ

 نوعرف ناكف «مهل ءادعأ اوناكو ءرصم ىف بناجأ نودعي اوناك مهنأل ؛مهب اديدش

 ءءاسنلا ىقسيو «ءاحيذ 00 لشي ن ناكف يو وأ مهنا تخول ليبسل ذختي

 نم ديف مكانيأ ىذلا تقولا اوركذا ىأ 4متر :ىلاعتو هناحبس لاق

 نم هيف ناك ام ركذ تقولا ركذ ىنعمو «ىضاملا تقولا ىلع لدت اذإف ءنوعرف لآ

 ءاهئاسأب ىف نوشيعي اوناك ىتلا لاوهألا راضحتساو «ةديدشو ةريطخ ثادحأ
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 ا بح

 هللا مهاجن ىذلا رمألا لوه ناك ام رادقمب ىلاعت هللا نم ةاجنلا ردقت هنإو ءاهئارضو

 .هنم ىلاعت

 هلآ نأل كلذو «نوعرف نم مكاجنأ لقي ملو «نوعرف لآ# :ىلاعت لاق دقلو

 مهتيشاح نمو ءالوأ مهسفنأ نم مهرش نوكي ايندلا ةاغطو «هناوعأو هؤارصنو هتعيش
 هل نونيبيو الدع هنومسيو «مهملظ مهل نونيزيف «اينا مهئاوهأ ىلع نوطحي نيذلا

 ةيشاح الولو «ءوسلا ناك ام ءوسلا ةناطب الولف .مهركم نوركميو ءديكلا هوجو
 ميقت مهتيشاح نم قح ةملكو «دالبلا ىف اوغط امو ءاونكمتسا ام ماكحلا قاسف

 .املظ عفدتو ءالدع

 .ملظلا نم هدحو نكمتسي مل هنأل «نوعرف لآب ربع كلذل

 ًءوُس مُكَتوُموسُي# :هناحبس لاقف «هلآو نوعرف هلعفي ناك ام هناحبس ركذو
 الو «هنوقرافت ال مكل امزالم هنولعجيو باذعلا ءوس مكنوقيذي ىأ «باذعلا

 افسخ هتيالو لعج ىأ .ءفسحخ ةطخ هالوأو .ءفسخ ةطخ هماس :لاقيو «مكقرافي

 :ىبرعلا سرافلا موثلك نب ورمع لاق دقلو ءافسعو

 اتي فسح رن نأ انْيبَأ  اًقْسسَخ سانا ماس كلا ام اذإ

 ىلع لدت «ماس» نأل ؛هنوميديو «سوفنلا ىف ارثأو اءوس دشأ باذعلا ءوسو

 اذه ىلاعتو هناحبس نيبو «ألكلا ىف ىعرلا ميدت ىتلا ةمئاسلا كلذ نمو ؛ماودلا

 ىلع نولمعي مهف «مُكَءاَسن َنوُيحتسيَو مُكءانبأ نوحبدي# :انيبم لاقف نوهلا باذعلا
 .ءاسنلا ءاقبإو «روكذلا ءانفإ

 مهتكوش ديضختو مهئانفإ ىلع لمعلا نع ةيانك 4مُكءاَنبَأ نوحَبَذيإل ب ريبعتلاو
 لذلا عضاوم ىف مهعضوو ءانايحأ مهحبذب كلذو «ناطلسلا نطاوم نع مهداعبإو
 ناك نوعرف نأ مهنع ىكح دقف هتاذب مئاق دوجو مهل نوكي الأ ةياغلاو ,ةناهملاو



 للا

 ناكو ءاهديشي ىتلا ةينبألا ىف نيرخسم الامع مهنم ذختي ناكو «مهنم حبذي

 ىف امدخ مهنم ذختي ناكو «مهلذيل مهريغل ةرمشثلاو «ضرألا ثرحل مهرخسي

 .نولذرألا مهو تويبلا

 هقيذي ناك ىذلا باذعلا ءوسل نوعرف لئاسو ىدحإ وهو «تاذلاب حبذلا ركذو

 ال ردصملا وهو «هقرط برقأ وهو «ةياغلا وه مهءانفإ نألو ءالوه اهدشأ هنأل مهايإ

 . مالآلا نم هيلع اوناك

 اوناكو «نهوحبذي مل ءايحأ نهوقبأ ىأ مك ءاسن نويحتسيو# :ىلاعت هلوقو

 ىنعملاو «بلطلا ىلع نالدت ناتللا ءاتلاو نيسلا تناك كلذلو «كلذ ىف نيبغار

 ىلاعت هللا نيب دقو «مهتاوهش نهب اوعبشيلو مهسوفن ىف تاياغل مهتئاسن ةايح اوبلط

 مُكَبَر نم ءالب مكلذ يفو» :ىلاعت لاق كلذلو ؛مهسوفن هب ربتخت ديدش لوه كلذ نأ

 ةراشإلا نألو ءمهل باطخلاو «ئيسلا ديدشلا باذعلا اذه ىلإ انه ةراشإلا «ميظع

 باطخ ةمالعو فاكلاب لب ةدرفملا فاكلاب ال مهل باطخلا لعج مهب لزن ام ىلإ

 ىف ةمحرلا ثبلو «لمحتلا ىلع مهسوفن ىبرتتل ديدشلا رابتخالا هانعم ءالبو «عمجلا
 محريف صخشلا اهب سحي ىتلا ةديدشلا مالآلاب الإ ةمحرلا نوكت ال هنأل .مهبولق

 نوكي الف اهناضحأ ىف ىبرتو «مالآلاب سحأ بلق نم الإ ةمحرلا عبنت ال هنإف «هريغ

 مهسوفنل ةيبرت ىنوعرفلا ءالبلا اذه ناكف «مهب اميحر نوكيو «سانلا ىلع ايساق

 هتيانعب مكبرو ءمكقلخ ىذلا هللا نم ىأ «مُكَبَر نمل :لاق كلذلو ؛ةراب نوكتل

 .هرثأ دعبو «هلوه ربكل 4ميظع# هنأب ىلاعتو هناحبس هفصوو «هتءالكب مكامحو

 «مهتاوذل لضف مهل سيل مهنأ اوملعي ىكل مهنم نوعرف َنّكم ىلاعت هللا نإو

 ءديحوتلا ةملك ىهو «هتملك غيلبتو ءهتلاسر ىقلتل ىلاعت هللا مهأيه امل نكلو

 .ةيهلإلا رماوألاب لمعلاو

 ةلالدلا ىف ةعطاقلا ةيهلإلا هتردقب مهاجن فيك ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقلو

 :ىلاعت لاقف «ناميإلاو ةلادعلا رون ىلإ نايغطلاو رهقلا تاملظ نم مهجارخإ ىلع
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 كلذ اوركذا ىنعملاو «نورظَت منَأو نوعرف لآ انقرْغَأو مكانيجنأف َرحِبْلا مكب اَنقرف ذِإو»

 لحاس ىلإ رصم لحاس نم رحبلا ىف ايلوط اقش اندجوأ ىأ انقرف ىذلا تقولا
 نأك «هيف مترسف «قاقشنا الو هيف ةقرف ال احطسو ؛ءازجألا لصتم ناك دقو «ءانيس
 نيذلا مكءارو راسو «نينئمطم نينمآ هيف مترسو «مكتجاح ردق ىلع قرتفا دق ءاملا

 مهو «مهئاوهأل مكءاسن اويحتساو «مكءانبأ اوحّبذو ءمكل ءوسلا اوربدو «مكوبذع

 نورظنت متنأو «مهقرغأف مكئارو نم اوفلدزا دقو .هوديأو هورصان نيذلا نوعرف لآ
 . عامسلاو ربخلاب ال نيعلا ىأر هنورت متنأو .هزاجعإو «ىلاعت هللا ريبدت ىلإ

 امهب طاحأ امو قارغإلا كلذو ةاجنلا كلت ىلاعتو هناحبس هللا لصف دقو
 رمأ نأ ئسوم ىآإ انيحوأو )ف :ءارعشلا ةروس ىف هتاملك تلاعت لاقف «ليصفتلا ضعب

 ةمذرشأ ءالؤه نإ 220 نيرشاح نئادمْلا يف نوعرف لسرَأَف تل نوعبتم مكُنِإ يدابعب
 تانج نم مهانجرْخأف 500 توُرذاح عيمج انو 220ج توطلاغل نأ مهنإو <30 توليل

 مهرعبتأف هيد ليئارسإ ينب اهانثروأو كلذك عيري رك ماقمو ٍزونكو 2 ٍنويعر

 نإ الك لاَق <22 نوكردمل نإ ئسوم باَحصأ لاق ناعمجلا ىءارت اًملف 027 َنيقرشم

 قرف لك ناكف فنا رخل ةلاصمَب برضا نأ ئسوم ىآإ انيحوأف 6700 نيدهيس يبر يعم
 مك 52 َنيِعَمْجأ هُم نمو ئسوُم اَنيمْبَأَو 220 نيرَحآلا مَن انفلْزَأو 220+ ميظعلا دوطلاك
 ريرعلا وهل كبر نو + 70 نيبمؤُم مُهرتكأ ناك امو يل كلذ يف نإ 50ج نيرخآلا انقرغأ
 . [ءارعشلا ] 4 220+ ميحّرلا

 رحبلا برض مالسلا هيلع ىسوم نأ امهادحإ ؛ناتيآ ترهظو «ليئارسإ ونب اجن
 .ءاملا نم ميظعلا لبجلا هنأك ءهماسقأ نم قرف لك ناكو «قلفناو ٌىشناف .هاصعب

 نظو «مالسلا هيلع ىسوم ةدايقب ليئارسإ ىنب ريسم ردق ىلع ناك اذه نأ ةيناثلاو
 قبطناف مهءارو اوراسف «ليئارسإ ىنبل حتف امك ءمهل حوتفم قيرطلا نأ هلآو نوعرف

 .نيقرغم اوناكو «مهيلع رحبلا



 ةرقبلا ةروسريسفت اه

 لم

 نوعرف نإ ىتح رفاكلا ناميإل ةيفاك ىلاعت هللا نم ةزجعمب ةاجنلا هذه تناك

 :ىلاعت لاق امك «هناميإ هعفني مل ناك نإو «ليئارسإ ونب هب نمآ ىذلاب تنمآ لاق

 قرغلا هكردأ اذإ ئتح اودَعو اَيغَب هدونجو نوعرف مِهَعِنَأف رْحَبلا ليئاَرسإ يببب اَنْزَواَجَو ظ
 دقو نآلآ 50+ نيملسملا نم انو ليئارسإ ونب هب تنَمآ يذلا الإ َهلِإ ال ُهنَأ تَمآ َلاَق

 نإ ةيآ كفل نمل نوُكَتل كنب كي مْويلاَف 500 نيدسفملا نم كو لبق تْيصَع
 ىتلا ءانيس ضرأ ليئارسإ ونب لزن [سنوي ] 4 20+ نولفاََل انتايآ نع ساّلا َنَم ارينك

 هللا نكلو «نينمؤملا لوأ اونوكي نأ اقح ناكو .ةيوسوملا ةلاسرلا رون اهيف ثعبنا

 اوفلأ دق اوناكو «ةرهابلا ةيسحلا تازجعملا هذه عم نينمؤم مهرثكأ نكي مل هنأ ربخأ

 اورثأتو «مهتادابع ىف اًديلقت نييرصملا اودلق لب ليلد الو نيب ريغ نم لجعلا ةدابع

 .مهسوفن ىلع ارطيس ناذللا امه مهولاو ىوهلا نإو .مه هوفلأ ام اوفلأو « مهقيرط

 تناكف «حيرلا بهم ىف هولعجو ؛ ىلحلا نم ًالجع اوعنص كلذلو «مهلالضب اولضف

 ذإو 8 :ىلاعت لاق كلذلو ؛ىحلا لجعلا راوخك راوخ هل ناك هب ترم اذإ حيرلا

 مهنم ناك ام اذه 4 نوملاَظ متنأو هدْعب نم لجعلا مَتذَحنا مث هليل َنِعَبرَأ سوم اَنْدَعاَو

 معنلا عم ةعطاقلا ةلالدلا اهيفو «مهيلع اهب ىلاعت هللا معنأ ىتلا معنلاب ارفك

 . مهتدابع ىف نييرصملا اودلق كلذ عمو «ةرهاظلا

 ىقلتل ليئارسإ ىنب كرتي نأ ىلع مالسلا هيلع ىسوم هيبن ىلاعت هللا دعاو

 ىنب ىلاعت هللا فلك ىتلا تافيلكتلا نمضتت ىتلا ةرشعلا حاولألا اهيفو «ةاروتلا

 . ليئارسإ

 نويرصملا دبعي ناك امك «لجعلا ةدابع نم هوفلأ ام مهيف كرحتف مهكرتف

 ةايح ال اذسج الجع ناكو «بهذلا نم لجعلا كلذ ىرماسلا مهل لعج دقو لجعلا

 فيواجتلا ىف حيرلا ترم اذإ ءرقبلا توصك توص ىأ راوخ هل ناك نكلو «هيف

 ىف نايبلا نم ليلق ضعبب عونصملا لجعلا اذه ىلاعت هللا ركذ دقو «هيف تعنص ىتلا



 ل برسل

 اخأ نوره نأو «ءهودبع مهنأ ةروسلا هذه ىف ىلاعت هللا مهنع ركذو «ىرخأ روس

 ىلاعت لاقف «مهيف ىسوم هفلخ دقو «ةدابعلا نع مهاهن ةلاسرلا ىف هءدرو ىسوم

 نمحّرلا مكبر انإو هب مس امّنِإ موق اي لبق نم نوراه مهل لاق دقلو )ف :كلذ ىف ةياكح

 4 00 ئسوُم انيَلإ عجري تح َنيفكاَع هيلع حربُت نآ اوُناَق <50 يِرمَأ اوعيطأو ينوعبتاَق
 مه لاق (2+ ئسوم اي كموق نع كّلجعأ امو 98 :هط ةروس ىف كلذ مامت ركذو [هل]
 مُهَلْضأو كدْعَب نم كَموَف انف دق انف لاَق 6220+ ئضرتل بر َكِيَلِإ تْلِجَعَو يرْنأ ىَلع ءالوأ

 نس اطو مكب م لأم ايل ذأ دابطغ هاف ىلإ سول جرف يرأس
 اوُناَق 62502 يدعم مُتفَلََأَف مكبر نم بضع مكِيلع لحي نأ مُندرَأ مَ دهعلا مكيلع لاَطفَأ

 ُي رماسسلا ىقلَأ كلذكف اهانفذقف مرقلا ةئيز نم ارازوأ انلَمح اًنكلو اتكلمب كدعوم انفلخأ ام

 اافَأ ©2209 يسنق ئموم ُهَّلِإو مُكَهَلِإ اذه اوُناَقَف راوخ هَل ادسج ًالجع مهل جرخأف <20:
 لبق نم وراه مهل لاق دقو (5)> اعف الو ارض مهل كلمي الو ًالوق مهيلإ عجري ألأ نوري

 هيلع حرب ن اولاَق <©2> يأ اوُعيطأو ينوُعبئاف محلا مكر نإو هب متسنف امن موق اي

 الأ 3 اول مُر ذِإ كعنم ام نوراه اي لاَق 4300: ئسوم اني ! عجري ىتح نيفكاع

 لوقت نأ تيشَح يِنِإ يسأرب الو يتيحلب ذخأت ال مَن اي لاق 220: يرمأ تيصعفأ نعت

 لاق <22» يرماس اي كَبَطَح اَمَف لاَ يع يلرق بقر ملو ليئارسإ ينب :ب نيب تقرَف

 يسفن يل تلوم كلذكو اهيذبَف لولا رْقَأ نم ةضْبق تبق هب اوُرُصْي مل امب ترص
 ٌرظناَو هفلخت نأ ادعوم كل ّنِإو ساسم ال لوقت نأ ةايحلا يف كل َنِإَف بهذاف لاق هقتل

 . [هط] 4 527 اًقسَن ميلا يف ُهّتْفستل مث ُهَنقرحنَل افكاع هيلع تْلَظ يذلا كهّلإ ئأإ

 مل نيذلا نآل ؛مهضعب لجعلا دبع ىذلاو «مهلك ىلإ ةدابعلا تبسن دقو

 يني نم اورقك يذلا نعل » :مهيف ىلاعت لاق امك مهلثم اوناكف مهريغ اوهني مل اودبعي
 ال اوناك 216 نودتعي اوُناَكَو اوصع اًمب كلذ َميرَم نبا ىسيعو دوواد ناسل ئلع ليئارسإ

 .[ ةدئاملا] © حتر ن َنوُلعفي اوُناَك ام سمبل هولعف ركنم نع نوهانتي



 ةرقبلا ةروسريسفت #ا#إ
 لل اللا الل

 كلذو ءاقسن ميلا ىف هنفسننل هدرب دعب مث هدربنو هكحن ىأ هنقرحنل ىنعمو

 . اديدش اكح اهكح ىأ 21)مَرألا قرح مهلوقك

 «نييرصملا قيرط مهرثأتل كلذو تناك فيكو «لجعلا مهتدابع ربح اذه

 نإو «(ىسوم اندعاو) :ىرخألا ةءارقلاو 2 (ىسوم اندعو) امهادحإ :ناتءارق

 ىنعم نإ ليق اذلو «ىلاعت هللا نع ديعب كلذو «نيفرط نيب الإ نوكت ال ةدعاوملا

 . مرجملا

 ىقلتلا ىسوم نمو «دعولا هللا نم ىهو اهانعم ىلع ةدعاوملا نأ ىدنعو

 اوناكو «ءايوقألا نويرصملا هيلع ناك امب اونتف مهنكلو «ىلاعت هللا ةمعن تلاوت

 مهنأب دعب نم اورعشو «ةناكتسالاو ةلذملاب نورعشي اوناكو .ءافعضلا ىلإ نوعرف موق

 «ةمعن مهيلع كلذ ىلاعت هللا دعو « مهنع افعو مهيلع ىلاعت هللا باتو اوباتف ءاولذ

 . 6 نوركشت مكلعل كلذ دعب نم مكنع انوفع مث إذ :ىلاعت لاقف

 نكلو «رفغتل تناك ام ىلاعت هللاب كارشإلا ىهو «ىربكلا ةميرجلا هذه نأ ىأ

 ناك ام دعب نايبل «دعبلاو ىخارتلا ىلع ةلادلا مشب انه ريبعتلاو ءاهنع افع ىلاعت هللا

 ميحر بآوت ىلاعتو هناحبس هنكلو «ىلاعت هللا وفع هدعب نم اولاني نأ نع مهنم

 .تلصح دق ةبوتلا ماد ام ءىش لك هتمحر تعسو

 ضعبب اهضعب هسارضأ كحي :مّرألا هيلع قرحي وه :لاقيو .دربملاب هقرح :لاقي «هدرب :اقرح ديدحلا قرح )١(

 .[ق ر ح - مرأ - طيسولا ] .ظيغلا نم



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا
 ةللطسمممخمممسمخخ عضل ال خطط طل لخط لااا خطط اخلط ط خخ اللامع اكل المخمل لالالالا! خخخ عكس ملمامناماللخخككلا اانا

 كلذو «ةبوتلا لوبقو نارفغلاب ربعي ملو «وفعلاب ربع ىلاعتو هناحبس هدجن انهو
 دنع ناك امب مهرثأتل «ةلاهج لاح ىف اوناك مهو «ةلاهجب عقو امع نوكي وفعلا نآل

 ناكف «قحلا ةزع ىلإ ىصاعملا لذ نم اوجرخ مهنألو «ةيلهاج تاداع نم نييرصملا

 . ةنتف ىف اوناك مهنأل «مهيلإ ىندأ وفعلا

 دعبل «ديعبلا ىلإ ةراشإلاف «مهتلضأ ىتلا ةنتفلاو «نارفكلا كلذ دعب نم هلوقو

 بجت ةبوتلا نكلو ءانيبم اًنارفك اورفك مهف «هولان ىذلا وفعلا بجوم نع اوبكترا ام

 فالخب «نيعمجأ مهنم نكت مل لجعلا ةنتف نأل عمجلاب باطخلا نكي ملو ءاهلبق ام
 .اقيرف صخي الو ءمهمعي ناك دقف «باذع نم هلآو نوعرف هب مهموسي ناك ام

 نم ال ديبعلا نم انه ءاجرلاو «ءاجرلل انه لعل .4َنورُكْشَت مُكّلَعَلظ :ىلاعت هلوقو
 ءاجرلاف «ىلاعت هللا ركشل ءاجرلا لاح مكلاح نوكتل مكنع انوفع :ىنعملاو هللا

 ىذلا ىلاعت هللا نم نوكي نأ نكمي الو «سانلا نأش نم وه امنإ عقي ال وأ عقي رمأل

 ءءامسلا ىف الو «ضرألا ىف ءىش هملع نع بيغي الو «عقي ال امو عقي ام ملعي

 .ميلع عيمس هللاو

 همداخل ديسلا لوقي امك ءرمألا ىنعمب نوكيو «ىلاعت هللا نم ءاجرلا نوكي وأ

 اذهف ءىعينص نسح ىل ركشتو «ليمجلاب فرتعت نأ ءاجر اذكو اذك كعم تلعف

 ىف 4ُمُكّلَعَل) نوكت ىنعملا اذه ىلعو ءهبجوم ركذب «ليمجلا لعف ىلع اثح نوكي
 نورفكت ال متنك نإ ءاوركشت ىكل :ىنعمب نوكتو ءركشلا بوجول ليلعتلا ماقم

 .اهنوركشت نكلو «ةمعنلاب

 ءاوبكترا ام ميظع عم «مهنع افع ىلاعتو هناحبس هنأ ىلاعت هللا نيب نأ دعبو

 دعب ءركشلا هسفن ىلع بجوي نم لاح مهلاح نأو «هركش ىلإ مهوعدي هناحبس هنأو
 نيذلا هلآو .هموقو نوعرف ةلزنمك تسيل ةلزنم ىف اوراص دق مهنأ ىلاعت هللا ركذ كلذ

 ثعبب مهنأل ؛ةيادهلا قيرط ىلإ هوهجوي وأ هودشري ملو ءهرفك ىف هوئلامو «هورصان
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 ةوبنلا ةمعنب ىلاعت هللا مهركذ اذلو «باتك لهأ اوراص دق «مهيلإ مالسلا هيلع ىسوم

 هيلع همعنب ىلاعت هللا مهركذي «4ناقرَفْلاو باّتكلا ىسوُم اَنْينآ ذِإول :ىلاعت لاقف مهيف
 اهب مهنأو «ىلاعت هللا ماكحأ اهيفو «ةاروتلا وهو «باتكلا ىلاعتو هناحبس هاتآ نأب

 ىذلاو هماهوأو نوعرف ىوه هيلع رطيسي ىذلا ملاظلا توغاطلا مكح نم نوجرخي

 اذه نم نوجرخت «ةاعارم الو ءاقلخ الو .ةمذ الو اذدهع مكباذع ىف ىعري ال ناك

 مكيلع طرفي الف «نيموكحمو اماكح هماكحأب نوديقتت باتكب ىلاعت هللا مكح ىلإ
 .ىلاعت هللا هنعل نوعرف ىف نأشب ناك امك ىغطي الو مكلاح

 فلاخت ال بوتكم باتك ىهف «ةاروتلا وهو .هسفن باتكلا وه ناقرفلاو

 نيب قراف لاحلا هذه عم وهو «ىلاعت هللا قاثيم وهو «مكيلع لجسمو «هماكحأ

 دق هنأ ىلإ ةراشإ ناقرفلاب ريبعتلاف ءنوعرف مكحو «ىلاعت هللا مكحو لطابلاو قحلا

 هللا نأ ةرهابلا ةزجعملا تناك اذإف «هيف اوناك ام نيبو «مهنيب قرفم وه ام مهيلع لزن

 همكحب نوعرف نايغط نيبو مكنيب قرف دقف «متجرخف رحبلا مكل قرف ىلاعت
 .ملظ الو لطاب هطلاخي ال ىذلا «ىوامسلا

 يأ «نودتهت مكلعل هناحبس لاق اذلو «مكتياده ليبس ليبس وه باتكلا اذه نإو

 ىلع ىلاعت هللا نم ءاجرلا وأ «مهنم ءاجرلاف ءىلاعت هللا ةيادهب اودتهت نأ ءاجر

 نوجري نم لاح تايآلا نم مهءاج اميفو « مهيلإ لزنأ اميف مهلاح نأ ىنعم

 اهنم ءاجر ىلع مهو «ةيادهلاب مهل رمأ كلذ نأ وأ «ةيادهلا

 2 مكَسَفنَأ ُّدَمْك َمثنَلطَهُكَنإروَمِيِدِم معى لوموُم َلاَقَذ َدِإَو

 ملاك سفن اوم راكي كيراسلوك للا كغ

 ميجا ب اّوّتلَ 0 17

 04 و هم هه 24 22 هم م 00

 ةرسهج هللا ىر وح كَ َنِمْؤَن نأ م ميم سلك متل ذِإ و كَ 9



 9 ةرقبلا ةروس ريسفت /#)

 هادم ارد مح ل ظنت م سنَأَو ُدَك و

 نم مككتشعب م يي 00 نو 0

 1غ [َءاَنْلَلَط 54 َنَدَئلكَو ري 2 نوركَدم ف هر

 د دانك نزعل

 2 ةوثلاي هش اذ 6 كلو كرئكط مونت
 تر نفذ وهو «ميركلا صنلا اذه ىف مهتدابعب ىلاعتو هناحبس مهركذ

 «ىضاملا تقولا ىلع ةلاد انه ذإو «لجعلا مكذاختاب مُكَسْفنَأ ممَلَظ مكن موق اي هموقل
 لالض ىف ةدحاو ةمأ مهنأل نيضاملاو نيرضاحلا رمأي «تقولا كلذ اوركذاو ىنعملاو

 قحلل نايسن نم هيف ىرج امو ءرجافلا لمعلا كلذ اوركذا «ةمعنلاب رفكلاو «ركفلا

 ىذلا تقولا اوركذاو ,نوعرف موق ءاوهتساب مكلالض ناك فيك اوركذاو «ناميإلاو

 نأ تقو اوركذاو «لطابلا متعبتاو «قحلا متذبان مكنأو ءهموق مكنأ ىلع هيف مكادان

 مهكرتي ملو مهبحأو «مهديأو مهرصان نيذلا هموق مهنأل «ٍموُق ايإ» مكل ىسوم لاق
 ء«ةرصانمو ةدوم نم مهب هطبري ام ىلإ ةراشإ #موق ايإ# هلوقب ءادنلاف «نيملاظلل

 نم دقلو «باجمو بوبحم هؤادن بيرقلاف «لطابلا نع مهل هيزنتو «زازعإو «دييأتو
 لوسر مكءاج دقل إف :ىلاعت لاقف ءمهنم الوسر مهيف ثعب نأ برعلا ىلع ىلاعت هللا

 [ ةبوعلا ] 4 4120+ ميحر فور نيمؤملاب مُكْيلَع صيرح مشع ام هيلع زيزع مكسفنأ نم

 قيقر بتع اذهو . «لجعلا مك ذاَخَئاب مكسفنَأ متملَظ مُكَنِإ موق اي» : ىسوم مهادان

 لجعلا ةدابع نع ىلاعتو هناحبس ربعو «هودبع مهنأ لجعلا ذاختا ىنعمو «يوق مثإل
 ىمسي ال لطاب مهو مهنم ناك ام نأل «هوذبع مهنأ لوقي نأ نع اهزنت هوذختا مهنأب

 وأ «مهيديأب عنص لب ءطقف هودبعي مل مهنألو «بيطلا لوقلاو «قحلا ىف ةدابع

 هيلع لدي هلك اذهف رصبي الو عمسي الو ءرضي الو عفني ال ام وهو .مهضعب ىديأب

 .هوذختا ةملك

 اوملظ لجعلا اوذختا ذإ مهنأ مالسلا هيلع ىلاعت هللا ىبن ىسوم دكأ دقلو

 مهسفنال مهملظو «ديكوتلا ىلع ةلادلا ؟نإ) ب كلذ دكأ «لجعلا مهذاختاب ١ مهسفنأ



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 الش طماط الخط ططمان اقلط الالام اااااالااالاالالااممخط طن ططنمااااااااااانالااللل طنطا امال ااالانا الالام نانا ناكل انااللا

 ةردق ىلع نيهاربلا مهيدل تماق دق ذإ مهنيب عطاس هرونو «قحلا نع اهولضأ نأب

 اوملظو «لذلا نم مهتاجن ىفو «هقاقشناو «ىسوم اصعب رحبلا برض ىف ىلاعت هللا
 نيذلا لعفي ناك امك «لجعلا مهذاختاب لالضلاو لذلا دهع اهيلإ اوداعأ نأب مهسفنأ

 . اديعب الالض اولضو «ىلاعت هللاب مهرفكب مهسفنأ اوملظو ءاهولذأ

 مهل نّيِب دقو ءاهب نوموقي حوصن ةبوت الإ اهرفكي الو ءاهوبكترا ةئيطخ هذه

 ىلإ اوبوتف# :ىلاعت لاقف ءحوصنلا ةبوتلا ةقيقح وأ حوصنلا ةبوتلل قيرطلا ىسوم
 ىتلا حاصفإلا ءاف ىه «اوبوتق » :ىلاعت هلوق ىف ءافلا 4مكسفنأ أوُلتفاَف مكئراب
 كلذ مكسفنأ متملظو لالضلا اذه متللض دق متنك اذإ ىأ ءردقم طرش نع حصفت

 لاثم ريغ ىلع مكقلخ ىذلا ىلاعت هللا ىلإ اوعجراف ىأ مكتراب ىلإ اوبوتف ملظلا

 مكترابب ريبعتلاو «قحلا ىلإ عوجر ةبوتلاو «مكدوجو أشنأو عدبأ «أرب» ىنعمو «قبس

 «مهيديأب هوقلخ ام ىلإ مهقلخ نم اوكرت مهنأل .مهسفنأل مهملظ ىنعم دكؤي
 .مهعفني الو ءمهرضي الو ءمهرظن تحت هوعنصو

 اهوعخباف ىأ 4مُكسفنَأ ًاوُلتقاَفظ :هلوق وه ىسوم هنيب ىذلا قيرطلاو
 لتقب كلذ نع ريبعتلاو ءاهتاوهش اوعطقاو «ةدارإلاو لقعلل الولذ ةيطم اهولعجاو
 تلحو «.تلتق اهنأك تاوهشلا نع تمطف اذإ ةلاضلا ةرجافلا سفنلا نأل «سفنلا

 ءاوهألا نم امئاد رورشلاو ءارهق تاوهشلا رهقت ىتلا ةماوللا ةرهاطلا سفنلا اهلحم
 ءاهعفني مل هسفن بذعي مل نم» :ةفرعملا لهأ دنع لاثمألا ىف ءاج دقو «تاوهشلاو

 نع اهمطف وه ةفرعملا لهأ هديري ىذلا سفنلا بيذعتو «اهظفحي مل اهلتقي مل نمو

 . تاوهشلا

 كلذ ىف اوورو ءلتقلا وهو ظفللا رهاظب نيرسفملا نم ةرثكلا تذخأ دقو

 ىلإ هتبسن ىف مالك حصي مل ىلوآلابو ءاهدنس حصي مل ةباحصلا ضعب نع تاياور

 | . هلع لوسرلا

 مالك ىف ريثك رهاظلا ريغ ةدارإو «سوفنلل ةبسنلاب عخبلاو لتقلا لامعتساو
 4 20 نينمؤم اونوكي الأ كسْفَن عخاب كّلَعَل :ىلاعت هلوقك نآرقلا ىفو «برعلا

 . [ ءارعشلا ]
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 «ىلاعت هللا اهلبقي ىتلا حوصنلا ةبوتلا نأ ىلإ ريشي ميركلا صنلا اذه نإو

 . سفنلا ىف اهعبانم لتقو ءاوهألاو تاوهشلا رهق بجوت بونذلا اهب رفغيو

 ريح مكلذ# : لاقف «حوصنلا ةبوتلا هذه ىلع ىلاعت هللا ميلك مهثح دقو

 عزاوت لتقو ءاوهألا عباتم دسو اهتاوهش نع سوفنلا عخب ىلإ ةراشإلا 4 مك

 سئفنلا ةضايرو ةبوتلا نيب ام دعبل ديعبلاب ريشأو ءرودصلا ىف سوسوي ىذلا ناطيشلا
 ناكو «ةرهاطلا ةرهاقلا ةرطيسملا ةدارإلا ةوقو ء«ربصلاب طبضلاو ءاوهألا كرت ىلع

 .مهنم ردص لمع ىلإ ةراشإلا نأل عمجلا ةغيصب باطخلا

 :لاقف ةلكاشلا هذه ىلع تناك ىتلا حوصنلا ةبوتلا لوبق ىلإ صنلا راشأ دقو

 مهبولق تيكزو مهسوفن ترهط دقو مهيلع هناحبس عجر ىأ .« مكيلع باتف#
 هناحبس ربعو .نارفغلاب ىلاعتو هناحبس مهيلع عجر ءاهلتقو تاوهشلا نع عالخنالاب

 نأو «مهتبوتو مهرفك ىف مهيلع ىلاعتو هناحبس هولع ىلإ ةراشإلل «ىلع» ب ىلاعتو
 :هلوقب ىلاعتو هناحبس هللا ليذ دقو «مهتعاط ىلإ هتجاحل ال «مهب هتمحرل كلذ

 وأ «ىلاعت هللا نع كلذ ليق اذإ ةبوتلا لوبق ريثك باوتلاو . «ميحّرلا بالا وه هّنِإ
 ىلع قلطت بئاتو ؛بئات نم ةخلابم ةغيص باوتو «دبعلا نع ليق اذإ ةبوتلا ربثك
 انه ىهو «ىلاعتو هناحبس هللا وهو «ةبوتلا لبقي نم ىلع قلطتو «بنذلا نم بئاتلا

 .ىنعملا اذه ىلع

 ,ىلاعت هلل فصو امهيلك نأل ؛ميحرلا فصوب باوتلا فصو نرتقا دقو

 نمآو بات نم راَفَعَل ينِإو :لاق دّقلو «هدابعب ىلاعت هللا ةمحر نم ةبوتلا لوبق نآلو

 . [هط] 4 2226 ئدتها مث احلاص لمعو

 «ىلاعت هللا لضف نم اناك نيذللا نيفصولا نيذهب هفاصتا هناحبس دكأ دقو

 .انمحراو انيلع بت مهللا - نب ديكأتلابو «ةيمسالا ةلمجلابو «ةغلابملا ةغيصب «هتنمو
 مهرفكو «ليئارسإ ىنب ىلع اهب معنأ ىتلا معنلا ىلاعتو هناحبس هللا ركذي

 هللا مهارأ ىتلا تايآلا مغر ليلدلا بلط ىف مهتتنعت هناحبس ركذي مث .هللابو ءاهب

 . ارهاق ًارهاظ ارهاب نكي امهم ليلدلا هعنقي ال تنعتملا نكلو ءاهايإ ىلاعتو هناحبس
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 هللا ركذ دقو «ةرهج ىلاعت هللا اوري نأ الهجو افارحناو اتنع اوبلط اذلو

 ىَتح كل نمْؤن نأ ئسومم ا مَن ذإو ١ :مهرفك ىف مهللدتو «مهتنعت انيبم كلذ ىلاعت
 «هومتلعفام كي دمحم ىبنلا دهع ىف نورضاحلا اهيأ اوركذا ىأ 4 ةَرهج َهَّللا ىَرَ

 نورتفيو ءمهريس نوريسي مهنأل ؛مهفالسأ هلعف ىذلا نأ عم كلذب مه مهبطاخو

 .مهلثم نورتغيو

 اولاق ءنآلا هولوقت نأ ابيرغ سيلو «كلذ هيف متلق ىذلا تقولا كلذ اوركذا

 امل نيبيجتسم «كل نيملسم نمؤن نل ىأ 4ةرهج هللا ىرت تح كَل نمْوُت نإ :ىسول
 ديكأتل نلو «نيعلا ىأر ىلاعت هللا ىرن ىتح ىأ ؛ةرهج هللا ىرن ىتح «هيلإ انوعدت

 ةلاد اهنأ نوري ةلزتعملا رئاسو ىرشخمزلاو «ىفنلا ديبأتل ليقو «لبقتسملا ىف ىفنلا

 مهلوق ىهاض دقلو ءانايع هللا اوري ىتح مهتباجتسا ةلاحتسا ىأ «ةلاحتسالا ىلع

 . نيكرشملا لوق اذه

 ىضتقت ايندلا ةيؤر نآل ءطق ءاملعلا عامجإب ايندلا ىف ىري ال ىلاعت هللا نإو

 ال ىلاعت هللا رمأ ةرخآلا ىف رمألاو «ناكملا نع هزنم ىلاعتو هناحبس هللاو اناكم

 نوديري ام ىلإ ىسوم مهباجأ دقو «ةداهشلاو بيغلا ملاع وهو «هنم الإ هملعن

 ةروس ىف نكمي ال كلذ نأ ىلاعت ركذ امك «هوريو ء«هاري نأ ىلاعت هللا نم بلطف

 منو ةقعاّصلا ْمُكَتَدَحَأَفط :ىلاعت لاقف «ةقعاصلا مهتباصأ مهبر ىلجت املف «فارعألا

 «مالسلا هيلع ىسوم بلطو ةيؤرلا ةلأسم ىلاعتو هناحبس هللا لصف دقو . «نورظنت

 ينارت نل لاق كيل رظنأ ينرأ بر لاَ هب همك انتاقيمل ئسوُم ءاج امَلو ل :ىلاعت لاقف

 رخو اكد هلعج لبجلل ُهْبر ىلجت ملف ينارت فوسق هتاكم َرَقتسا نإ لبا ىَِإ ظنا نكلو

 . [فارعألا] 4 229 نينمؤملا لوَأ انو كيَلِإ تب تبت كتاحبس لاَق َقاََأ ملف اقعص ئسوُم

 نم كلذ ىسوم بلط ءانايع ىأ ةرهج ىلاعت هللا ةيؤر ليئارسإ ونب بلط امل

 نوعبسلا مه كلذ اوبلط نيذلا نإ ليقو «ملع ام اوملعيلو «هآر ام اوريل ىلاعت هللا

 ىلاعت هللا لاق نيذلا هتاقيأ هللا هدعاو امدنع هعم اونوكيل ىسوم مهراتخا نيذلا

 نيذلا مهف [فارعألا] # هنو ... انتاقيمل الجر نيعبس هَموَق ئسوم راتخاو : مهيف
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 نكي امهمو «مالسلاو ةالصلا هيلع اهبلطف هبر ةيؤر بلطي نأ ىلع ىسوم اولمح

 .انرشأ ام ىلع ءايندلا ىف ةليحتسم ىلاعت هللا ةيؤر نإف نوبلاطلا

 لابجلا كدي ىذلا وأ ءاران ءامسلا نم لزني ىذلا لئاهلا ديدشلا رمألا ةقعاصلاو

 .هاري نم ىلع ىشغيف ساسحإلا قعصي نأ هيلع بترتي دقو ءاكد

 ملف مهسوفنو «مهبابلا تذخأ ىأ .4ةقعاصلا مُكَنَذَحَأَفط :ىلاعت هلوق ىنعمو
 قعص امك اوقعصف مهرعاشمب تبهذو مهتلهذأ دقو «ءاهيلإ نورظني مهو اورعشي

 .[ فارعألا] © 2 ٠٠ . اقعص ئسوم رخو : ىلاعت لاق ذإ ىسوم

 ىلع لدي امك مهيلع ىشغ مهنأ ةقعاصلا مهتذخأ ىنعم نوكي كلذ ىلعو

 هضعب نيبيو اضعب هضعب رسفي نآرقلا نأ ىرنو .مالسلا هيلع ىسومل ناك ام كلذ
 ٍريغ دنع نم ناك ولو 9 :ىلاعتو هناحبس هللا مالك ىلاعت ءهضعبل ةحضاولا ةلالدلا
 . [ءاسنلا ] 4 2:7 اريك اًنالتخا هيف اودجوت هّللا

 زه ىذلا رمألا ىلإ نورظني ىأ 45202 نورظنت متنأو# :ىلاعت هلوقو
 مث :ىلاعت هلوق مث ءاوبلط امل ةجيتن عقو ام لوهو ءاكد لابجلا كد نم مهرعاشم

 ىف ءاج «ةراثإلا وه ثعبلا لصأ 4227+ نورْكشت ْمُكَلعَل مكتوم دعب نم مكاتنعب
 هتثعب لاقي ءههيجوتو ءىشلا ةراثإ ثعبلا لصأ» :ىناهفصألا بغارلا تادرفم
 هتريسو هترثأ ريعبلا تثعبف «هب قلع ام فالتخا بسحب ثعبلا فلتخيو «ثعبناف

 .ةمايقلا موي ىلإ مهريسيو مهجرخي © مهثعبي» :ىلاعت هلوقو

 هنأل «توملاب هنع ربعو «مهساسحإ هب اودقفو «مهيشغ ام وه انه مهتومو

 .ائيش نوسحي ال اوحبصأو مهروعش اودقف مهنإ ثيح نم توملا هبشي

 ءمهانكرحو «مهانرثأ ىأ «مكتوم دعب نم مكاتنعب مث :ىلاعت هلوق ىنعمو
 هابشأ مهو «مهلاح نيب دعبلا ىلإ ةراشإلل «مث» ب ريبعتلاو .ساسحإلا مهيف اندجوأو

 اودقف دقو «. .ةكرحلاو ةايحلاب روعش نم هيلإ اولآ امو «ةيشاغ نم مهقعص امب ىتوملا
 .نينمؤملا ىلو ىلاعت هللاو .مهمهف مدعو ءاوبلط ام ءوسب «كلذ
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 مهرمأ هيلإ لآ اميف مهكرت ىلع ارداق ناك هنأل ؛مهركش ىضتقي كلذ نإو

 هللا نم ال مهنم ءاجرلاف ءاوركشت نأ ءاجر ىأ 4نوركشت مُكَّلعَلط :ىلاعت لاق اذلو
 .ىلاعت

 وهو ءرصم نم مهجورخل انراقم كلذ ناك وأ ءىلاعت هللا مهثعب نأ دعب

 ىلاعت هللا مهاجنأ نأ دعب ءاج ثداوح نم مهنم ناك امو «معنلا هذه نأل ؛رهاظلا

 اولقتنا دقل ءابيقعت الو ءابيترت ىضتقت ال واولاو .مهب رحبلا قرفو ءنوعرف لآ نم

 نكلو «ليلظ الو لظ اهيف سيلو .هوجولا حفلت ءارحص ىلإ بيصخلا ىداولا نم
 مهدمأو «مامغلاب مهلظأ لب اهئادرجو ءارحصلا رورح ىف مهكرتي مل ىلاعت هللا
 انلزنأو َماَمَعْلا مكيلع اَنلََظَو » :ةمعنلا هذه انيبم ىلاعت لاقف «هكربأو «ماعطلا بيطأب

 . 4 ئولسلاو َّنَمْلا مكيلع

 «ةمامغلل ىعمج سنج مسا «ةمتعلا ديدشلا باحسلا وهو «مامغلا انلعج ىأ

 ء«بسنلا ءاي وأ ةطوبرملا ءاتلاب ههرفم نيبو هنيب قرفي ىذلا وه ىعمجلا سنجلا مساو
 .ىمورو مور لثم

 نوسحي الف اوراس امنيأ مهلظت ةلظمك راص ىتح ءءارحصلا ىف مامغلا فئاكت

 ىلاعت هللا لزنأف « عوجلاو سمشلا رح نم اوكش دقو «ءمههوجو حفلي رحلا جهوب

 . ىولسلاو نملا :ابيط اقزر
 «ةرزجلا بحك اريغص ضرأللا ىف هودجوف اوحيصأ دقو ءزيخلا لدب ناك نملاو

 ءاعم لسعلاو قيقدلا صاوخ هيف ىقتلاف لسعب تطلتخا ىتلا قاقرلاك هنولوانتي اوناكو

 ءامسلا نم لزني ديج ءاذغ كلذ ىلع نملاف «مهزبخ ناكف «ميلعلا قازرلا ناحبسو

 .اعم لسعلاو قيقدلا صاوخ هيف ضرألا ىلع طسبيو

 ديزي وأ ضرألا نم حمر رادقم ىلع ريطي مهيلإ ءىجي ناك ء«ريط ىولسلاو

 رصانع لك مهيدل عمتجا كلذبو «ةلواحم ىأ وأ ديص ريغ نم ديلاب هنوذخأيف ءاليلق

 .بوغُل الو ءّدَك ريغ نم «لماكلا ءاذغلا
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 هلوقب هايإ ىلاعت هللا مهقزر ىذلا قزرلا كلذ نع ىلاعتو هناحبس هللا ربعو

 هللا قزر هنكلو ءهوبسك بسكب ناك ام هنأل «ىولّسلاَو ّنَمْلا مكيلع انلزنأو# : ىلاعت

 ىلاعت هللا ىضقي ىتح ءءارحصلا ىف مهتماقإ بيطتل مهيلإ هلزنأ ءامسلا نم ىلاعت

 كلذ نوكيلو «ةمحرو مهب اًمطل ىلاعت هللا رمأب هنأل ىونعم لازنإلاف ءمهيف هرمأ

 ررق دقلو «مهبر تايآب اودحج كلذ عمو «مهيلع تلاوت ىتلا تازجعملا قوف ةزجعم

 ام تاَّبْيَط نم اولك# :هناحبس لاقف ءانيكمت كلذ مهل نككم هنأ ىلاعتو هناحبس هللا

 بيطلا ماعطلاو «بيط هنأب ماعطلا كلذ ىلاعتو هناحبس هللا فصو دقو «مكانقزر

 :ىلاعت هلوق ىف *نم# و .فاعي الو رضي ال اًنيرم نوكيو «سفنلا هيهتشت ىذلا وه

 امو نوهتشي ام هنم نولكأي مهنأ رابتعاب ضيعبتلل ىه «مكانقزر ام تاّيط نمإ»
 ىف ركذيو ءامئاد اددجم ىلاعت هللا مهقزر ام نودجي مهنأل «نيرخدم ريغ نوقيطي

 مويلا ىف دسفي هنأل كلذب اورمأ دقو ء«موي لك قزر نولكأي اوناك مهنأ بتكلا ضعب
 . (2)دلسافلا لحم لحيل ديدجلا ءىجيو ىلاتلا

 ىلعو «ءمكانقزر ام تابيط اولك ىنعملا نوكيو «ةينايب (نم'ا نوكت نأ لمتحيو

 نم مهءاج هللا نم صلاخ قزر هنأ هناحبس ركذو «تابيطلا فصو ققحتي نيريدقتلا

 .ىلاعتو هناحبس مهيلإ هقاس ىلاعت هللا قزر وه لب «بصن الو دهج ريغ

 اودحج مه اذإ «مهل ىلاعتو هناحبسم هللا اهحنم ىتلا معنلا هذه رفاوتب مهنإو

 نم مهاجنأ ذإ مهيلع امعنم الإ ىلاعتو هناحبس ناك ام . .هتانيب نع اوضرعأو «هتايآ

 نمو «ءضرألا ىف مهل هللا نكم نيفعضتسم اوناك نأ دعبو «هلالذإو نوعرف ملظ
 ةميركلا ةزيزعلا ةايحلا مهل لهسو «هنوعب ىلاعت هللا مهدمأ اوكش املكو ؛مهيلع

 . ةعينملا
2. 

 ليئارسإ وثب الول» : لو ىلا نع هلع هللا ىبضر ةريره ىبأ نع (11174) ملسمو (؟: ماث) ىراخيبلا ىور )١(

 هلوأ حّتفب رتخَي منّا رَْي مل ليئارسإ وب الول» : :هلَوَق : حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاق محلل َرَتْخَي مل

 .نتَْلاو ريغتلا رتَحْلاَو «نتني  ىأ ىاز اًهدعَي اًضيأ اهحتقبو نوثلا رسكو ءاَحْلا نوكسو



 رقهبلا ةروس ريسفت
 ّة - 1 - 1 .- -

 اللا

 ةوقلاو ةايحلا بابسأ نم ائيش ىلاعتو هناحبس مهصقن ام ىأ 4انوُمَلَظ امو

 مه اوناكف «هورفكف

 هللا دكأو «29:نوملظي مُهَسْفنَأ اوُناَك نكلو# :ىلاعت لاق اذلو ؛مهسفنأل نيملاظلا

 :هلوق ىف كاردتسالاب كلذو مهسفنأل نوملظلا مه مهنأ مهيلع ىلاعتو هناحبس

 ناك مهسفنأل مهملظ نأ نايب مهل ىلاعت هللا ملظ نع كاردتسالا ىنعم ذإ 4نكلو#

 ىلع لدت ىهو 4اوُناَك 9 ب ريبعتلاب هدكأو «ىلاعتو هناحبس هللا نم ال مهنم

 نأل «مهسفنأ# ميدقتب ىلاعتو هناحبس هدكأو ءارارم كلذب انهون امك «رارمتسالا

 زواجتي الو «مهسفنأ نوملظي دوحجلا اذهب مهنأ ىأ «صاصتخالا ىلع لدي ميدقتلا

 .اهدحو مهسفنأ نوملظي مهف ؛ىلإ مهسفنأ مهملظ

 ملظ ىأو «هتاذ ىف لالض وه ذإ « سفنلل ملظ رفكلا نأ ءمهسفنأ مهملظو

 ريبك ملظ كلذو « ىلاعت هللا معنأب اورفكو !؟لالضلا ىف اهتيلدت نم دشأ سفنلل

 . مهيلع عقاو

 رت اس اس ل م كاك ركز راع سدا

0 
 رب لس لس حلل ه

 ادغر مه يهبل لع

 ييَطَح 7ك هطول وفو ادب جاتا اوُُخدَآَو
 لل

 ل اوملْلظ بردا َلَّدَف 2 52 3 َحُمْلا د بِْرَدَسَو
 1 جس اس | [ي

 قار ككل نزل عاتنرأك دب لمي ىلا
 هج م مهم 4 2 و

 44 كم نوفسَفي أونا امي د ءامَسلا

 لزنأ دقو «مالسلا هيلع ىسوم عم ءانيس ءارحص ىف نوشيعي ليئارسإ ونب ناك

 ىقبي نأ نكمي ناك امو «ءابيط اقزر اهنم اولكأف «ىولسلاو نملا مهيلع ىلاعت هللا

 نولملمتم نومرب مهنأل نكلو «هتاذ ىف اغئاس انكمم كلذ ناك نإو ءامئاد اقزر كلذ



 4 ةرقبلا ةروس ريسفت ب

 ىنعمب ىرق نم «ناكسلا نم ريبك ددعل ةعماجلا ةميظعلا ةنئيدملا ىه ةيرقلاو

 ىه ام ميركلا نآرقلا نيبي ملو ءىرقلا مأو ةيرق اهنأ ةكم ىلع قلطأ كلذلو ؛عمج

 ىه مأ ةسدقملا ضرألا ىهأ ةيرقلا هذه نيع نيبي ام نآرقلا ىف دري مل «ةيرقلا هذه

 اهنأ قايسلاو صنلا نم همهفن ىذلا نإو ءاهيف لوخدلاب ىسوم مهرمأ ةبيرق ةيرق

 . مالسلا هيلع ىسوم دهع ىف كلذ نأو «ءانيس ءارحص نع ةديعب تسيل ةيرق

 ةراشإلاب اهيلإ ريشأ دقف «ةراشإلا نم هانذخأ دقف ةديعب تسيل ةبيرق اهنأ امأ

 مهنأ ىلع لدي صنلاو «ةبيرق نوكت نأ دبال ىهف «(هذه» ىهو «برقلا ىلع ةلادلا

 . مهلوخد دنع هب رمأ ىذلا مهبر رمأ اوصع دقو ءاهولخد

 «توملاب مهقراف دق نكي ملو «مالسلا هيلع ىسوم دهع ىف تناك اهنأ امأو

 ناك لوخدلاب رمألا لبق نم مالسلا هيلع ىسوم نأل ؛لوقلا قايس نم تبثي كلذ نإف

 مهبطاخي ناك ىذلا وه لوخدلاب رمألا دعب نمو «ىلاعت هللا رمأب مهبطاخي يذلا وه

 ىسوم دهع ىضقنا دقو ءلوخدلا نوكي نأ كلذ ىضتقم نم نكي ملف «هنوبطاخيو

 .هريغ ءاجو «مالسلا هيلع

 ضرعتن الو «ةيرقلا هذه ركذ مهبأ ىلاعتو هناحبس هللا نإ لوقن كلذ ىلعو

 نيذلا هباحصأ نع لوق تبشي ملو هولي هيبن هركذي ملو «ىلاعت هللا همهبأ ام نايبل
 ام ةيرقلا هذه ىف لوقلا نإو «سانلل ٠ هوغلبيل ةوبنلا ملع ٌةْلَم هللا لوسر نع اوقلت

 4 20 ... مّلع هب كَل سيل ام فقت الو :ىلاعت هلوق ىف ىهنلا ىف لخاد ؟ىه
 .[ ءارسإلا]

 حجرو «ندرألا ىف دالب ضعب وأ ءاحيرأ اهنإ ءاملعلا ضعب لاق نكلو

 نأ مهل ىلاعت هللا بتك ىتلا سدقملا تيب اهنأ «حيحصلا لوقلا هنإ اولاقو نورثكألا

 لاق ذإوو :ىلاعت لاق ذإ «ةدئاملا ةروس ىف نآرقلا ىف ركذ كلذ نإ اولاقو ءاولخدي

 ام مكاتآو اكلم مُكَعَحَو ءايبنَأ مكيف َلَعج ذإ مكي هلا ةمعن اوُرُكْذا م موق اي هموقل ئسوم

 الو مك هللا بنك يتلا ةسْدقمْلا ضرألا اوُْحْدا موق اي 62 َِمَلَملاَنَم ادحأ تي م

 نل انِإو نيِرابج اموق اهيف نإ ع ئسوم اي اوُلاَق +072 نيرساَح اوُبلَف مُكِرابدَأ ىَلَع اوُدَتْرَت



 ةرقبلا ةروسريسفت
 للامم

 نيِذّلا نم نالجَر لاق <29 نولخاد َّنإَف اهنم اوجرخُي نإف اهنم اوُجرْخَي ىَتح الخد

 اوُلكَوَف هللا ىلعَو َنوُبلاَغ مُكَنِإَف ُهوُمُكَلَحَد اَذإَف بابا هيلع اوُلَخْدا امهيلع هللا معْنَأ َنوُفاَحَي

 يرو تنأ بهذا اهيف اوُماَد ام ادب اَهلْخَْت ن اَنِإ ئسوُم اي اوُلَق <20: َنيِمْؤُم مسك نإ
 موق نيو انني قرفاَف يحآو يس لإ كلَ ال ينإ بر لاَق 20ج نودعاق انهاه نإ التاقف

 مولا ىلع سآت الف ضرألا يف نوه هس نيمنرأ هلع ةمزحم اهّنإف لاذ 6120 نيتسافل
 . [ ةدئاملا ] © 50ج نيقسافلا

 ضرألا اهنأ راتخأ ال ىنإف ءاهنيعب ةيرق نيعأ نأ ىننكمي ال تنك نإو ىنإو
 ةسدقملا ضرألا نألو «ةبيرق ةيرق ىلإ تناك ةيرقلا ىلإ ةراشإلا نأل كلذو ؛ةسدقملا
 برق ىلع لدي لوقلا ليدبت نم مهنم ثدح ام نألو «قرغتسملا ماهبإلا اذهب ركذت ال

 تيب تناك اذإ هنألو ءمهتميكش ىوقي ىذلا هيتلا نكي مل هنأو «رفكلاب مهدهع
 .مالسلا هيلع عشوي انديس دي ىلع ناك هيتلا دعب اهيف مهلوخد نإف «سدقملا

 بجوت ةصاخ ةربع ةيرقلا هذه ىف تسيلو «ةيرقلا هذه ىلإ ىهتنن اننإو
 ءدغار قزر تاذ تناك اهنأ اهب فيرعتلا ىف ىفكي امإ «ةيرقلا تناك اذإ اهتفرعم

 لكأ ّىأ اولكف ىأ «ادَغَر متئش دش ثيح هج اهنم اواكن) :ىلاعت لاق كلذلو ؛عساو شيعو
 ىلاعت هللا لزنأ امك «ىولسلاو دملا ىلع اورصتقت هت الف «ةيرقلا هذه ىف ادغر هنوءاشت

 نم متئش لكأ ىأ اولك ءهؤنهأو ءهؤرمأو هاهشأو ماعطلا بيطأ امهو ؛مكب ةمحر

 .اريثك اعساو ادغر لالحلا

 نيركاش نيعضاخ نيعشاخ ةيرقلا هذهل بابلا اولخدي نأ هناحبس مهرمأ مث

 :ىلاعت لاقف .مهاياطخ نارفغ نيبلاط مهيلع اهب معنأ ىتلا ىلاعت هللا ةمعنل

 نأو مكيلع هب معنأ ام ىلع ىلاعت هلل اركش نيدجاس ىأ «ادجس بالا اولخداو»

 ىلإ قهرملا ملظلا نمو «ةزعلا ىلإ لذلا نمو «رونلا ىلإ تاملظلا نم مكجرخأ
 .لالح نم نوهتشت امو «شيعلا بيط نم نوبحت ام مكاطعأ نأو «,فصنملا لدعلا

 هللا نإو «كيلإ ةبوتلاو كتمحرب اندمغتو ءانبونذ انع طح ىأ 4ةّطح اوُلوُقَو#
 طحي نأ ىلاعت هللا نم مهبلطو «ىلاعت هللا ةمعنل مهركشو ءمهعوضخ ىلع بتر
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 كيا ل

 لاقف مهاياطخ نارفغ كلذ ىلع بتر ءاورهطتيو «نيئربتم اهوعلخيو «مهبونذ مهنع

 .428 نيسحملا ديِزَتسَو مُكاَياَطَح ْمُكَل رفْغَتط : ىلاعت

 هنأب ىلاعت هللا دعوو «مكنع اهعفرن مث مكبونذ رتسن ىأ مكل رفغن ىنعمو

 نأ ىنعملاو «ريخلا لعف داجأو نقتأ نم وه نسحملاو «ةكربو اريخ نينسحملا ديزيس

 ءاياطخخ تراص ىتح اهودوعت دق اوناك ةريبك انآ نم اوبكترا ام مهل رفغي ىلاعت هللا
 «نينسحملا ديزيس هنأ قحلا هدعوو هناحبس دعو مث «ىلاعتو هناحبس «ءاهرفغي

 . ءازجلا نسحأ مهيزجيو ءاونمآو اوبات اذإ قيفوتلاب مهيلع

 هنأكو «بنذلا لعفي ىتح ءرئاكتت ىتلا بونذلا ىهو «ةئيطخ عمج اياطخلاو

 ىلب» : ىلاعت لاق امك ءهبلقو هسفن ةواسقو ءهب هسرمتل هيلإ دصق ريغ نم هنم عقي

 4 هدنزغ َنوُدلاَخ اهيف مه راّثل باَحصُأ كو هتئيطخ هب تطاحأو ةئيس بسك نم

 . [ةرقبلا ]

 «ىئاطخ اهلصأ «ةئيطخ عمج اهنإ اياطخ فيرصت ىف دمحأ نب ليلخلا لوقيو
 © <20 ... فسوي لع ئفسأ اين :ىلاعت هلوق ىف تبلق امك ء«افلأ ءايلا تبلق مث

 كلذو «نيفلأ نيب تراص اهنأل ءاي ةزمهلا تبلق مث ءاءاطخ تراصف [فسوي]

 . قطنلا ىف ليهست

 ىأ ةطح اولوقي نأو «نيدجاس نيعشاخ لوخدلاب مهرمأ «مهبر مهرمأ ام اذه

 ىلإ اهولدبو ءظافلآلا اوريغ :اهوفلأو ةيصعملا اودوعت دقو مهنكلو ءانيونذ انع طح

 ىنب اصوصخو نيبنذملا ةصعلا نأش امئاد كلذكو ءاهانعم ضيقن ىلع لدت ظافلأ

 دقل 4 مهل ليق يدا ريغ اَلْوَق اوُمَلَظ َنيِذّلا َلَدَبَقظ :ىلاعت هللا لاق كلذلو ؛ليئارسإ

 اولدب ءانع فعاو انلعف امب انبذعت الو ءانبونذ انبراي انع طح ىأ ةطح اولوق مهل ليق
 «رياغم ىنعم اهيف نكلو ظفللا ةبيرق ىرخأ ةملك ىلإ ةعشاخلا ةعراضلا ةملكلا هذه

 هيلإ اوهجوت ةعارضلاب ىلاعت هللا ىلإ اوهجوتي نأ لدب مهنأ ىأ (ةطنح) :اولاقف

 بلط ىلإ ىوقتلا ةمعن ىه ىتلا ةعارضلا نوكرتي «حمقلا ىه ةطنحلاو «ةداملا بلطب

 «مهءاوهأ ىضري ام بلط ىلإ ىلاعت هللا ءاضرإ نع لودع كلذ ىفو «توقلا



 ةرقبلا ةروسريسفت ,
 لالالالا

 ءازهتساو «هيهنو ىلاعت هللا رمأب بعالت هيف كلذ قوفو «مهنوطب تاوهش عبشيو
 «مالسلا هيلع ىسوم دعب نم اولعف امك .هعضاوم نع لوقلل فيرحتو «مهبر رماوأب
 «لوصوملا ىلاعت هللا ركذو .اديعب الالض اولضو .؛هعضاوم نع لوقلا اوفرح ذإ
 ىلع مهل عفادلا نأ ىلإ ةراشإلل رامضإلا عضوم ىف رهظأف ,كاومَلَظ َنيذّلا» :لاقف
 هللا نيد ىف مهداحلإو مهملظ وه هيهن وأ ىلاعت هللا رمأ ىف ليدبتلاو رييغتلا
 . ىلاعت

 :سسجرلا وه وأ «باذعلا وه زجرلا 4:70 نوفي اوناَك اهب ءامّسلا نم اج اوُمَلَط

 تدسفف نيرمأللاب ىلاعت هللا مهباصأ دقو ءاهداسفو سوفنلا تاروذاق زجرلاو

 ىف نيفعضتسم ءالذأ مهلعج ذإ مهب هباذع ىلاعت هللا لزنأو ءاوبوتي نأ الإ مهسوفن

 بابسأ اورجهيو «ةزعلا قيرط ىف اوريسيو «ىوقتلا لابرس اولبرستي نأ الإ ضرآلا
 .لذلا

 لامعأ ببسب لزني زجر :نيمسق ىلإ هتادرفم ىف ىناهفصألا همسق زجرلاو
 «ىلاعت هللا باذع اذهو «هريبدت ءوسو «هرمأل ةفلاخمو «برلل نايصع نم ناسنإلا

 كالهإ وأ ءمهب لزني نوعاطك .مهسوفن رهصي (رابتخاو «هللا نم ءالب لزني زجرو
 . مهيلع ةلذلا برض وأ «ءلسنلاو ثرحلل

 ايندلا ةايحلا ىف اوبذعف زجرلا نم نيعونلاب ليئارسإ ىنب ىلاعت هللا باصأ دقو
 نم لبحب الإ مهيلع تبرض ىتلا «ةلذلاب مهسوفن تبيصأو ءاودتهيو اوبوتي نأ ءاجر
 .ةيرشبلا تافآلا مهب تلزنو «سانلا نم لبحو هللا

 هيف ملل امأف «مهقسفو مهملظ كلذ ىف ببسلا نأ ىلاعتو هناحبس ركذو

 نم ازجر اومَلَظ َنيذّلا ىلع الرام :لاق ذإ رامضإلا عضوم ىف راهظإلاب هناحبس
 اذهو ءزجر نم ىلاعت هللا لزنأ ال ببس ةلصلا نأ ديفي لوصوملاب ريبعتلاو «ءامّسلا

 ظفللا حيرصب هتيببس هناحبس نيب دقف مهقسف امأ «ةراشإلاب ببسلل تايب

 ىلع ةلاد «اوُناَكو «نوقسفي مهنأ ببسب ىأ «نوقسُفَي اوناك مب :لاقف ءميركلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 0 ا

 ا برسل

 املكف رخآ دعب اتقو ددجتي هماود ىلع مهقسف نأ ديفي عراضملاب ريبعتلاو «رارمتسالا

 .ىرخأ ةرم اوقسف مهيلع بات

 «جرخ رمثلا قسفو ءاهرحج نم تجرخ ةرأفلا تقسف لاقي ءجورخلا وه قسفلاو

 .نآ دعب انآ ارمتسم اددجتم اريس لطابلا ءارو نوريسيو «قحلا نع نوجرخي ءالؤهف

 ال ثيح نم مهيتأي هنأ ىلإ ةراشإ ءامسلا نم زجرلا نأ ىلاعت هللا ركذو

 ال بيغم ءامسلا نم نوكي ام نإف «ميكحلا زيزعلا هللا نم هنأو «نونظي الو نوبستحي

 .ءىجي ةهج ىأ نم الو ءىجي ىتم ملعي

 ب ا ل

 لوسوم ئقستس ا ذإو #

 20 مام سن هر هه م ع لس دس صل ثم ل ل

 هنتر َجْفْناَ رعَحْلا َفلاَصََي برضأ اناقف وي هموقل

 هر ذي ول 2و رع ل لا م

 الك ٌرُهَيَرْفَم سان ْلُكَدَِع ٌَداَتتع َةَرْفَعاَْمأ

 وقج م ل ريش > ضر

 2 َنِدِسْفُم ِضْرأْلا ف أَوَئْعَتاَلَو هَل ٍقْرَر نم أوُيَرْشَأَو

 كيرا حدك جاو اصل لعمل سوير ذو
 عملو مو
 اهموفو 0

 ل دلو و

 قئوه ىلا ترد بت ديم َلاَكاَهَصَي صيواهس دعو
 ٌرَْاَساَم مُكحَنَنإَو ارضِم مأوطبهأ رح ا ف ه1

 هفواَهباَكَقَو

_- 

 هآ رسل هس رخ هه مو يلا ا

 تِضوبَصْعِب وءابو ابو ةنككص ملا هللا مهل َتَبِرْصَو

 تر وُُحَفَيَو هللا ٍت يا كترورفكي اوناك م سهتأب كلذ هلل
 مطهح 20 ام ماكي ل رس هلم رج

 لح تودتمي اوناكحَو أوصعام كِلاذ َقَحَل
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 للمال

 «ةرمتسم ةيسح تازجعم ىف مالسلا هيلع ىسوم عم نوشيعي ليئارسإ ونب ناك
 اًناميإ سانلا دشأ ليئارسإ ونب ناكل ناميإلل اببس هتيسحو ليلدلا ةوق تناك ولو

 «قحلا نوكرديف ءايقتألا بولق ىف ىلاعت هللا هفذقي رون ناميإلا نكلو ءانيقي مهاوقأو

 املكف «ليئارسإ ىنب ىف هتايآ ىلاعت هللا انارأ دقو .هيلإ نوئكمطيو «هل نونعذيو

 هذه ضعبل اونعذأل قحلل نوئعذي اوناك ولف ءاهب اورفك ةيآ مهتتأ املكو ليلدب مهاتأ

 . سحلا نوضقانم «نودناعم موق مهنكلو «تايآلا

 هبر ىلإ ىسوم هجتاف هنوبرشي ىذلا ءاملا نودجي ال مهنأ ىسوم ىلإ اوكش

 .«هموقل ئسوم ئقستسا ذإو# :ىلاعت لاق اذلو «ءاملا بلطي اعراض

 ىذلا تقولا كلذ اوركذا ىنعملو «ىضاملا تقولا ىلع ةلاد - انركذ امك - ذإو

 ىسوم ىقستسا فيكو «تقولا كلذ ىف مكشطع اورّكذت ءمكل ىسوم هيف ىقستسا
 «برضف ءرجحلا هاصعب برضي نأ ىلاعتو هناحبس هللا هرمأف .مكلجأل هبر

 «مالسلا هيلع بوقعي دالوأ طابسألا ددع ردقب ىه ءانيع ةرشع اتنثا هنم ترجفناف

 لكل ناكف .ىلاعت هللا نم ةزجعم هنإف «هوركذتو كلذ اوركذا .مهدعب نم مهتيرذو

 َءاملا لانيف «ءاملا ىلع محازتي اليكل هطبس نم هعم نمو وه اهنم برشي «هنيع طبس
 ءاقستسالاو «لاؤسلا وأ «بلطلل ءاتلاو نيسلا ؛ىقستساو .فيعضلا عيضيو «ىوقلا
 ىلاعت هللا ءاعد هنأل ةدابع ءاقستسالا اذهف «ءاملا لزني نأ ىلاعت هللا ىلإ ةعارضلا

 ٍةلِكَك ىبنلا ناك دقلو «هتاذ ىف ةدابع عرضتملا ءاعدلاو «ءاملا هيلع لزني نأ هيلإ اعراض

 ءاعضاوتم ىلصملا ىلإ جرحخ دقف . . ىقستسا ضرألا تبدجأو ءرطملا فج اذإ

 سانلا ىشخ ىتح ءاراردم لزنف ءرطملا ىقسي نأ هبر اعدو اعرضتم السوتم اللذتم

 . 9)«انيلع الو ءانيلاوح مهللا» :كَك ىبنلا لاقف رضي نأ
 ل 0 ياا ا د امس

 طَحَق هللا َلوُسر اي :لاقك لجو هءاج ذإةعْمْلا موي بطي كيلا وُ ام :َلاَق كلام نب ِسّنأ نع )١(

 ةَعُمُجْلا ىلإ ُرطُْ الز اَمَق اَمَق هاَلِزاَتَم ىَلِإ لصت نأ اًندك اَمَق ءارطمَف اَعَدَق .انيقْسي نال اك ءرَطَمْلا
 هللا لوُسَر َلاَقَق . نع هقرصَي أ هللا ل هللا لوس ا :لاَقَف ربع أ لجرلا كل مَ :لاَق «ةَلِبَقَمْلا

 اله ُرَطْمُي الو نورطمي الاَمشو انيمي ْمُطَقَكَي باَحَّسسلا تي ْدَعْلَم :َلاَق هانيَلَع الو اًنِلاَوَح مهلا ل

 )0-١59([. ءاقستسالا ةالص ملسمو (469) ةعمج ا باتك : ىراخبلا هاور هيلع قفتم] . ةّئيدَمْلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت 0 ل

 اللات خ طلال ط ا ططط للطن لالالالا ااا طن خطط للل لالالالا الالات ااا الاطلال لالالالا لااا اننانا اانا اانا

 :هبر هل لاق نكلو ءرطم هيلع لزني مل مالسلا هيلع ىسوم ىقستسا الو
 ةيح تبلقنا ىتلا ىسوم ةزجعمو «ىلاعت هللا ةيآ ىه اصعلاو «رجحلا كاصعب برضا#

 اهب برض «ميظعلا دوطلاك قرف لك ناكف «قلفناف اهب رحبلا برض اهب ىتلاو «ىعست
 هيلع قبطني ىذلا ىنهذلا دهعلل هنإ.لب «ةيتاذ تافص هل انيعم ارجح نكي ملو ءرجحلا
 «قوسلا مسا هيلع قبطني ءىش ىأ دارملاف «قوسلا لخدا لوقت امك ءرجحلا مسا

 «تقشنا :ترجفنا 4انيع ةرشع اَننْلا هنم ترجفنافإ» رجحلا مالسلا هيلع ىسوم برض

 نيعك هنم جرخي ىذلا عضوملا ىه نيعلاو ءانيع ةرشع اتنثا رجحلا نم تجرخو
 ءرجحلا وأ ءضرألا نم نوكي نكلو ءرطملاك ءامسلا نم نوكي ال نويعلا ءامف «مزمز

 :ةداعلل ةقراخ تازجعم ثالث انهو ؛مالسلا هيلع ىسوم اصع هتلعف ام انيأر امك

 .اصعلا ةزجعم هذهو «ءاملا هنم قثبنيف ءاصعلاب رجحلا برض :ىلوألا

 نأ ملعي الو «ةداع ءاملا هنم جرخي ال ىذلا رجحلا ىف برضلا نأ :ةيناثلاو

 دقو ءاكسامتم ارجح نوكت ال ىتلا ةنيللا ضرألا نم نكلو «راجحألا نم عبني ءاملا

 ءرجحلا تاذ نم ال اهنم جرخي قوقش نم نوكي نكلو لابجلا نم نويعلا ءام جرخي
 . مالسلا هيلع ىسوم ةزجعمب صاخ هنإف رجحلا تاذ نم جرخي ىذلا امأ

 ملع دّق#و «طابسألا ددع ردق ىلع انيع ةرشع ىتنثا جرخي ءاملا نوك :ةثلاثلا

 رجحلا ناك دقو ءمهل تصصخ ىتلا نيعلا ىأ «مهبرش ناكم ىأ «مهيرشم سانأ لك

 «ضرألا ىلع ةرهاظ بناوج ةعبرأ هل ابعكم هاصعب مالسلا هيلع ىسوم هبرض ىذلا
 ةرشع ىتنثا لك ىف اهددع نوكيف «نويع ثالث هيف قثبنا دق بناج لك ىف ناكف

 .نويع ثالث مهنم طبس لكل ناكف ءاهنم نوبرشي :ىتلا نيعلا سانأ لك ملعو ءانيع

 «قرفي الو عمجي لدعلاف «مهعمجي هنكلو «قرفي ال مهنيب عيزوتلا اذه نإو

 فيعضلا عيضي الو نوعزانتي الو نومحازتي الف لوانتلل ليهست هيف كلذ قوفو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛ماعطلا مهل حيبأ امك «مهل حابم ءاملا نأ ىلاعت هللا نيب دقو

 حيبأ وأ ءافنآ انركذ امك «ىولسلاو نملا نم لكألا مهل حيبأ هنأ ىأ «اوبرشاو اولك»
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 ىف ضيفت ىتلا نويعلا هذه نم مهيلإ ءيجي ىذلا ءاملا اذه تارمث نم اولكأي نأ مهل

 .ةعونمتالو «ةعوطقم ريغ ضرألا

 لاق اذلو ءداسفلا ةنظم تناك ليئارسإ ىنب لاثمأ ىلع ترثك اذإ ةمعنلا نإو

 وأ ءدسفأ ىنعمب ىثعي ىثع نم ءوئعلا 4420+ نيدسفم ضرألا يف اونعَت الوإل : ىلاعت
 لعف لك لمشي نوثعيف «هريغ قح ىلع ىدتعاف ءريخ نم هيف ام لك عاضأ ىنعمب
 هلوق نوكيو «ثبعلا ىنعم نم براقتيو ءريخلا عنمو عازفإلاو بارطضالا ىلإ ىدؤي
 وهو «ءوثعلا نايبل وه امنإ «ًاديكأت وأ ا وثعت ال ظفلل راركت سيل 4نيدسفم# : ىلاعت

 .داسفإلا ىلإ نيدصاق اهانعم نيدسفمف ءداسفإلا ىلإ دصقلا

 الو ءرمتسم لملمت ىف مه لب ءاورقتسي الأ امئاد مهنأش ليئارسإ ىنب نإو

 ايإ» : مهب ىلتبا ىذلا مالسلا هيلع ىسومل اولاق اذلو ؛بارشلاو ماعطلا الإ مهمهي

 اهئاثقو اهلقَب نم ضرألا تبنت امم انل جرخي كبر انل عاف دحاو ماعَط ىلع ربصُت نأ ئسوم
 نإ ارصم اوطبها ريخ + وه يذأاب ئندأ وه يذلا نوُلدبعسَتأ لاق اهلصبو اهسدعو اهموفَو

 اوناك مهن كلذ هللا نم بّضعب اوءابو ةنكسملاو ُلدلا مهيلع تّبرضو متلأس ام مكل

 . 4 نودي اوُناكو اوصع ام كلذ ّقَحْا رغب ب نيستا نولتقيو هللا تاّيآب نورفكي

 مث الوأ لكألا اولاسف ءنومعطي ام الإ مهمهي ال (هللا مهنعل) درهيلا ناك

 اوركفي مل «ىونعم رمأ ىف اوركفي ملو «ةمعطألا نولت اولأس مث ءايناث ءاملا اولأس

 اهب ءاج يتلا ةيحورلا ىناعملا ىف الو «لتقلا دعب ةاجنلا ىف الو «ةلذلا دعب ةزعلا ىف

 .ةطحلا دعب ةعفرلا ىف الو ءرفكلا دعب ناميإلا ىف الو «مالسلا هيلع ىسوم

 «ةيادهلا اوبلطي مل «هناولأو ماعطلا ىف اوركف امنإ اذه نم ءىش ىف اوركفي مل

 ٍماَعَط ىلع ربصُت نل ئسوم اي متلف ذو :مهنع ىلاعت لاقو ءماعطلا ناولأ اوبلط نكلو
 ىف مكل ريكفت الو ءمكفالسأو متنأ متلق ام نيرضاحلا رشعم اوركذا :ىنعملاو «دحاو

 :موءرلا مالاك مهل وهو ىسوم اودان «هنولكأت ماعط ىف نكلو «هنودهاجت داهج

 «دحاو ماعط ىلع :اولاقو «ىولسلاو نملا وهو «دحاو ماعط ىلع ربصُت نل ئسوم اي»

 رركتملا ءىشلاو «ةدحاو ةقيرطب ضرعي وهف «ريغتي ال ءرمتسم رركتم دحاو نول هنأل
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 نإو «ءابيط ناك ولو .ءدحاو نم رثكأ ناك ولو ءرركتو ددجت ولو ءادحاو اًئيش نوكي

 نأ نم نيسئاي اولاقو ءىهشأ ناك ولو «موي لك هل مدقي ام مأسي ىداملا لجرلا

 :مهلوقب مهلملمت ىلع اولدو ««نل» ب ىفنلا اودكأف «ماعط ىلع ربصن نل : اوضري
 .دحاو ماعطب اضرلا ىلع اهلمحنف انسفنأ طبضن نأ عيطتسن نل ىأ «اربصن نل»

 تبنت امم اَنَل جرخي َكّبر انَل عداَفط :مهلوق ادكؤم ايفن ربصلا مهيفن ىلع اوبترو
 نل مهلوق هيلع لد ردقم طرش نع حصفت ىتلا حاصفإلا ءاف ءافلا «4اهلْقَب نم ضْرَأل

 ىذلا كبر ىلإ عرضا هانعمو «كّبر ان عااق# ءربصن ال انك اذإف ؛هريدقت ربصن
 هلوقو «ضرألا تبنت امت انل جرخي نأ ىلإ لب انيدهي نأ ىلإ ال كبرو كقلخ

 ىلع مهفهلتل مهف ءانل جرخي هنإف كبر عدت نإ يأ «رمألا باوج ىنعم ىف (جرخياا
 اولاقف ءتمت دق ءاعدلا ةباجإ نأ اوضرتفاو «عقو دق ءاعدلا نأ اوضرتفا نولكأي ام

 .ةعيرسلا ةباجإلا ىف مهتبغر ىلع لادلا مالكلا اذه

 امهوحنو ايلوصافلاو ايبوللاك ابلاغ هل قاس ال تابن لك وهو «فورعم لقبلاو

 اهلصبو اهسدعو «كلذ دعاست ال ةغللاو حمقلا ليقو موثلا وهو اهموفو «لوفلاك

 نكت ملو ءاهوبلط ىتلا ةوعدلاب عراسي مل مالسلا هيلع ىسوم نكلو «نافورعم امهو
 مهنأ مهل نيبو «نوبلطي اميف مهركاذ لب مهتمهن عابشإل اهوبغر ىتلا ةباجإلا
 وه يذّلاَب ئندأ وه يذلا َنوُلدْسسَتَأ» :مهل لاقف «نسحلا نوكرتيو نسحلا ريغ نوبلطي

 ةمعن نم ناك نإو هنم ىندأ وه ىذلا هنم الدب نوبلطتو «ريخلا نوكرتتأ ىأ ريح

 . ىلاعت هللا

 قلخ هنأو ةيئاذغلا ةلزنملاو ةبترلا ىف ىندأ ىذلا وه هنأب هوبلط ىذلا نع ربعو

 :ىلاعت هلوقب ربعو «هيف متنأ ام نود هتبتر نكلو هتاذ ىف ةمعن ناك نإو «كلذك

 وه ىذلا ىلإ لصي الو اهنع ولعي الو هتبتر ىف ناد هتاذ ىف هنأ ىأ «ىتدأ وه يذّلا»

 .نوبلطت ام ةيريخلا ةفص ليزي ال ؛ةيريخلا ىلع تباثو «هتاذ ىف ريخ

 لوانتلا بعص ديعبلاو «لوانتلا لهس بيرقلا ناك الو «بيرقلا هانعم ىندآلاو

 .ةلزنم اذ نوكي ال ةداعلا ىفو هيلع لوصحلا لهسي رمأ لك ىلع ىندألا قلطأ
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 ىف مهنأل «خيبوتلا ىنعم هيف ىأ «عقاولا راكنإل ىريرقت ىماهفتسا لاؤسلاو

 .ىولسلاو نملا وهو ,بوغل الو دك ريغ نم ءىجي ىذلا بيطلا ماعطلاب ةمعن
 ىف نوركفي الو ءامهيلع ىلاعت هللا نودمحي ةمعنلاو ةزعلا نم ناكم ىف مهنألو
 .امارك ةزعأ اوناك نإ ةزعلا هذه عم نطبلا ةوهش

 كلذ ديفيو *متلأس ام مُكَل َنِإَف ارصم اوطبها» :هبر ربخأ امك ىسوم لاق دقلو
 «كلذ هيف نوري ىذلا ناكملا مهل نيب نكلو اوبلط امك هبر عدي مل ىسوم نأب انمض

 ةعفترم ةلزنم نم نولزني مهنأ ىلإ ةراشإ هيف نأل ؛ 4 رصم اوطبها» :هلوقب ربعو

 مهو « ضفخنم ىلإ عفترم نم لوزن طوبهلا نأل ؛كلذ نود ناكم ىلإ ةعفرلاو ةزعلا

 «مهءاوهأ نوضريو مهنوطب نوعبشي ثيح ىلإ ىلاعت هللا ةفايضو «ةزعلا نم نولزني

 .بيطلاب ثيبخلا اولدبتسا كلذبو

 ءاهيف اودهطضا ىتلا رصم ىهأ ركفن انلعجي ريكنتلاب «ارصم اوُطبْها# :هلوقو
 ةجتنم ةعراز ةبيط ضرأو فير هيف رصم مأ «مهءاسن تيحتساو ؛ مهءانبأ تحبذو

 . لصبو سدعو ءاثقو موف نم نوديري ام

 نيرسفملا نم نيريثكلا نكلو «رامثو عرز اهيف رصم ىأ ديفي ريكنتلا نإ
 مل كلذ عمو ءاهيف مهتايح ىف اوقهرأ ىتلاو اهنم اوجرخأ ىتلا رصم اهنأ نوركذي
 مالسلا هيلع ىسوم نأ حجرن اذلو ؛مهنيب ىسومو ءرصم ضرأ ىلإ اوداع مهنأ ركذي

 مهتاوهش اوعبشي نأو ةيهلإلا ةزعلاو ةينابرلا ةفايضلا ءايلع نم اولزني نأ مهيلإ بلط

 .ءارحصلا ةزع لدب نويعو عورز نم ضرألا تبنت امو فيرلا هيف رصم ىأ ىف

 :اولاقف ةينادحولا ىلع مهيبري نأ دارأ . . مهحالصإ نم ىسوم سئي اذه دعب

 نع مهدعبي نأ ؛مالسلا هيلع ىسوم دارأو .. ةهلآ مهل امك اهلإ انل لعجا ىسوم اي

 «لجعلا اوذختاو «هتبيغ اوزهتناف .مهماهوأ نم مهصلخي نأو «هموقو نوعرف

 لبقو اوباتف مهسوفن ىف تاوهشلاو ءاوهألا عبانم اولتقي نأ مهيلإ بلطو .. هودبعو

 ةيرقلا اولخدي نأ مهرمأف مهسوفن ربتخي نأ ىلاعت هللا دارأ الو .. مهتبوت ىلاعت هللا

 مههاتسأ ىلع اولخد) «مهبونذ مهنع طحي نأ هيلإ نيعراض اوبلطيو «نيدجاس
 . (ةطنحلا نيبلاط



 و ةرقمبلا ةروس ريسمفت ب

 ري بجلب

 يي

 ءاوهألا ىلع تعبط مهسوفن نكلو «كلذ لك مهيلإ ىلاعت هللا بلط

 وهو «هيلإ ىهتنت ام ىلإ قالخألا هذه ىدؤتل ىلاعت هللا مهكرتف ماهوألاو تاوهشلاو

 اذإو «تلذ سوفنلا تناه اذإو «ءاوهألاو تاوهشلاك سوفنلا لذأ امف ء«ةلذلا

 . عماطملا الإ ةلذملا سفنلا ىف ثروي الو «تعنخ ءاوهألا اهيلع ترطيس

 ال ةلذملا مهب تطاحأ ىأ 4ةَنَكَسَمْلاو ةلذلا مهْيَلَع تبرضو# :ىلاعت لاق اذلو

 «بناج ىلإ بناج نم اهيف نولقتتي ؛اهترئاد ىف نولقنتي لب ءاهترئاد نم نوجرخي
 ةبق مهيلع تبرض نم لاحك «مهتلذ ىف مهلاح تراصف ءاهنم نوجرخي الو

 مالستسالاو عوضتلا ىه ةنكسملاو ؛مهيلع تبرضب رّبع كلذلو ءاهنم نوجرخبال
 عوضخ او «ةنكسملا تناك ةلذلا تناك ثيحف «ةلذلل ةمزال ىهو .فعضلاو نهولل

 ءلذلا تفلأ اذإ سفنلا نإف ءهريغ نولبقي الو «لذلاب الإ نوضري الو «ملاظلل

 .  .هل ةعضاخ نكستو اهلذي نم لكب ىضرت «هتأرمتساو

 «ملظلاب اضرلاو قلطملا عوضخلا هانعم ةّلَعفَم نزو ىلع ىميم ردصم ةنكسملاف

 قحلا مهلوقب لطابلا لهأ نوهباجي ال نمم نوكسلا وهو «هلوبق رهظمب روهظلا وأ
 .اكص مهناذآ كصي

 بحصي ىذلا ءادلا ىهو ؛تاوهشلاو ءاوهألا ةرطيسل ةجيتن ىه قالخألا هذه

 نوئرمتسيو «ايندلا ذالم ىف نوهكفيو «شيعلا نيلو ضرألا بيصخ ىف نوشيعي نم
 .اهيف ءاقبلا

 نوعجري مهنأ ىهو ؛ةدسافلا رئامضلا ىوذل ةيساق ةبوقع ىلاعت هللا ررق دقلو

 نم بَضَعب اوءاَبو# ىنعمف «ىلاعت هللا ةمحر نم نودورطم مهف «ىلاعت هللا بضغب
 نع نوكفني ال مهل امزالم ىلاعت هللا بضغ نيبحاصم اوعجر مهنأ ىأ هللا

 0 .مهتايح راودآ لك ىف مهمزالي هنإ لب ءبضغلا
 نم مهدرط نأ دعب مهمزال ىذلا بضغلا كلذ ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقلو

 تلاعت لاقف كلذ ىف ببسلا ىلاعتو هناحبس ركذ ءاهنوقحتسي ال مهنأو ءهتمحر

 . «قحلا ريغب نييبتلا ن ولتقيو هللا تايآب ن ورفكي اوناك مهن كلذ» :هتاملك



 ةرقبلا ةروسريسفت مي

 اا رس

 نع اودعبأ مهنأو ةنكسملاو ةلذلا نم مهيلع ىلاعت هللا هلزنأ ام ىلإ ةراشإلا

 .راعلاو ىزخلا هعمو «ىلاعت هللا بضغ مهسبل دقو هبضغب نيبوحصم هللا ةمحر

 ىلاعت هللا تايآ 4هّللا تاّيآب نورفُكي اوناك مهّنَأب# :كلذ ببس ىف هناحبس لاق
 نوعرف نم مهاجنأ ,مهل عفت اهتاذ ىف ىهو «ىسوم ةلاسر ىلع ةلادلا تازجعملا

 مالسلا هيلع هاصعب رحبلا برض ذإ «مهءاسن ىيحتسيو «مهءانبأ لتقي ناك ىذلا

 نملا مهيلع لزنأ هنأو «نوعرف ىلاعت هللا قرغأو ليئارسإ ونب اجنو رحبلا تقرفف

 ىسوم ةوبن ىلع ةلاد تازجعمو مهيلع امعن تناك ىتلا هللا تايآ رخآ ىلإ ىولسلاو

 نايب «نورفكي اوناك مهْنأب# :هلوقب ىلاعتو هناحبس هنم ريبعتلاو «مالسلا هيلع
 ريبعتلاو« رارمتسالا ىلع ةلاد «اوناك» نإف «هتايآ رركتب هرركتو «مهرفك رارمتسال

 ءاهب اورفك الإ ةيآ مهتءاج امف «تايآلا راركتب رفكلا رركت ىلع ةلالدلل عراضملاب

 ناميإلا رفك مهيف عمتجاف «مهيلع ىلاعتو هناحبس اهب معنأ ةمعن نمضتت ةرهاب ىهو

 لقعلا مكحب بجاو معنملا ركشو ءاهركش مدعب ةمعنلا رفكو «هلئالدب رفكلاب

 .ةمايقلا موي ىلإ هيلع نورجيو «سانلا هيلع ىرج امو «عرشلاو

 «ةيبلس اهلك ةقباسلا مئارجلاف ةيباجيإ ةيناث ةميرج ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 امأ ءاضيأ ةيبلس ةميرج ركشلا بجي ثيح ىلاعت هللا ركش مدعو «بلس رفكلا

 ىلاعت هللا نايصعب نوفتكي ال مهف «قح ريغب ءايبنألا مهلتق ىهف ةيباجيإلا ةميرجلا
 نيقيدصلا نييبنلا مهلتقب لالضلا ىف مهناعمإل كلذ ىلع نوديزي لب «هتايآب مهرفكو |

 نب ىيحي اولتق امك قحلا ىلإ مهتوعدو مهتيادهل ىلاعتو هناحبس هللا مهلسرأ نيذلا

 .مالسلا امهيلع ايركز

 مهوفلاخ املك نييبنلا نولتقي اوناك لب ءادحاو اولتقي مل مهنأ رهظيو

 ءراركتلا ئلع لادلا عراضملاب ريبعتلا ناك كلذلو «ىلاعت هللا نم مهماقم نوعريال

 ىف نايصعلاو رفكلا لغلغتل مهنوكش نم انأشو مهل ةداع ناك نييبنلا لتق نأكو

 «تايآلل مهرفك راركت ىلاعت للع كلذلو ؛نايصعلاو لطابلا مهئارمتساو «مهسوفن

 . < َدوُدَتعَي اوُناَكَو اوّصَع اًمب كلذ : هلوقب ءايبنألل مهلتقو



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 يعد 00
 5 بحت

 مهوتع ةدافإل فصو «قحلا ريغب هنأب ءايبنألل مهلتق فصو ىف ىلاعت هلوقو

 هل سيلو مثإ مهلعف نأ نايبل لب «قحب نوكي دق نييبنلل لتقلا نأ نايبل ال مهرفكو

 ىلاعت للع دقو «مهتافرصت حبقو «مهلعف ىلع عينشتلل قحلا ريغب هنوك نأو «رربم
 .مهئادتعاو مهنايصعب ناك كلذ نأب انولت امك

 نأ ىأ ؛اوصع مهنأ هببس هوبكترا ىذلا مرجلا كلذ ىأ «اوصع امب كلذ#

 .اهتأرمتسا ىتح ىصاعملا مكارتب تملظأ اهنأو «نايصعلا تأرمتساو تدرمت مهسوفن

 عاونأ حبقأ ىلإ نولصيو !؟ارشو اداسف نوكي ام الإ ةملظملا سوفنلا نم ردصي لهو

 .ءايبنألا مهو ىلاعت هللا بابحأ ةادهلا لتق وهو ءرورشلا

 مهتعيبط ىف مهف ءءادتعالا درجمل ناك كلذ نأ ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ دقو

 نوكي اهيلع ةرثألا ترطيسو ءنايصعلا ىف اوجلو ترمتسا اذإ ةيصعملا نأل ؛ناودعلا

 ءاوهألا ةرطيسب ءادتعالاو ءءايشألا بلط ىف ءادتعالا ءءادتعالا ةلاحم ال اهراثآ نم

 مه اذكهو « مهنوئكش نم نايصعلاو ءادتعالاف «ءايبنألا لتقب ءادتعالاو «تاوهشلاو

 .دوجولا اذه ءالب

 اونمآ نإ مهيزجي هللا مامأ ءاوساعيمج سانلا

 َتيِعدَصلَأَو ئَرصتلاَوأوُداَهََِدَلَاَوأوُيَماَءَسدَلاَِإ

 ْمُهَرْجَأ ْمُهْلَفاَحِلَص َلِعَعَو آلا ْويْلاَو هنأ َنَماَءْنَم

 5 و حلَعُفَوخاَلَوْمِهَيَر دنع
 تايآلاب مهرفكو ليئارسإ ىنبب ةقباسلا تايآلا ىلاعتو هناحبس هللا صتخا

 نع مهفارصنا ىلاعتو هناحبس نيسبيل رفكلا كلذ ىلاوتو راركتبو «ةيآ دعب ةيآ ةيلاتتملا

 ميركلا نآرقلل ئراقلا نأكو .اهيلاوت عم معنلاب مهرفكو .تايآلا ةرثك عم قحلا

 . اهركني نم ىلع ىلاوتت 7 ةزجعملا تايآلاو ءاهب رفكي نمل لزنت ربعلا نأ بسحي



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 لاول لا060اا0االللللللا

 1-لا

 بابف اهب اورفك نإ مهنأو «ناميإلا ىه معنلا هذه نم ةياغلا نأ ىلاعت هللا نيبيف

 اونمؤيف سانلا ركفتيل قلخلا قلخ > ىلاعت هللا نأو ءمهريغلو مهل حوتفم ةبوتلا

 4« <20 نودبعيل الإ سنإلاو نجْلا تَقَلَح اموإ» اونمؤيف ناهربلا اهيف اودجيلو
 . [ تايراذلا]

 لعج دقو «للملاو فئاوطلا لك نم لوبقم ناميإلا نأ ىلاعت هللا ىضق دقو

 باب حتفيل ليئارسإ ىنب رابخأ ىف اضرتعم ىدبألا دلاخلا مكحلا كلذ ىلاعتو هناحبس
 ىَراصتلاَو اوُداَه َنيذّلاو اونمآ نيدذّلا َنِإ9 :ىلاعت لاقف ءمهريغلو «مهل ناميإلا
 . «احلاص لمَعَو رخآلا موُيْلاو هّللاب نمآ نم نيئباصلاو

 أب نيوكتلاو قلخلا ىف هتينادحو داقتعاب هللاب ناميإلا وه ىلاعت هللاب ناميإلاو
 ىف نم لك قلاخ هدحو هنأو «قلخلا هئاشنإ ىف ىلاعت هللا كراش ادحأ نأ اودقتعي

 هنأو «هتدارإو هتيمويق كلذ امنإو ءدوجولا ىف ةكرح نع ةكرح جرخت ال هنأو دوجولا

 ءدحأ هلثمك سيلف «هتافص تلج هنأو .دحأ وفك هل نكي ملو دلو الو دلاوب سيل

 «باقعو باوثو «باسح نم هيف امو رخآلا مويلاب نمؤي نأو «ريصبلا عيمسلا وهو

 .هلسرو هبتكو هتكئالمب نمؤي نأو

 هناميإ فدرأو «ناميإلا كلذ ٌةْيِكلَك دمحم عابتأ نم نمآ نمف ناميإلا وه اذه

 مهيَلع فوخ الو ؛سانلا حالص هيفو ىلاعت هلل ةعاط نوكي ىذلا حلاصلا لمعلاب

 .«نونزحي مه الو

 مهنمو داجمألا لسرلاو راهطألا ةكئالملاو هللاب دوهيلا نم نمآ نم كلذكو
 هنأو «نيقولخملا ةهباشم نع هزنم هللا نأ ملع «نيمألا هلوسر هللا دبع نب دمحم

 .«نونزحي مه الو مهْيَلَع فوخ الوإ احلاص لمعو ءىش هلثمك سيل

 فوح الو# دلو الو دلاوب سيل هنأو هلسرو هللاب اونمآ اذإ ىراصنلا كلذكو
 .ناميإلا قح هللاب ناميإلا وه اذه .4َنونَرَحَي مه الو مهبل

 قلخلا ىف ىلاعت هللاب دحوملا ناميإلا كلذ مهيف رفاوت نم نوئباصلا كلذكو

 للك دمحم هلوسرو ةماع هلسرو هبتكو هتكئالمو «ءبيغلاب نمآو ةدابعلاو نيوكتلاو

 . ةصاخ



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا
 يه للمال

 ربح
 يي

 مهناميإ اووقو صالخإلا كلذ هلل اوصلخأو «ناميإلا كلذ اونمآ اذإ ءالؤه

 نم -هب رمأ ام لكل ةباجتسالاو هلسرلو هلل ةعاطلا هيف نوكي ىذلا حلاصلا لمعلاب

 ىف مهتاف ام ىلع نونزحي الو «مهب لزني باقع نم مهيلع فوخ الف كلذك اوناك

 نإ اوُرَمَك َنيِذّلَل لق :ىلاعت لاق امك هلبقام بجي ناميإلا نأل رش نم مهيضام

 نوح رفيو مهتاف ام ىلع نوسأي الف [ لافنألا] 4 ا . فلس دق ام مهل رفغي اوهتني

 . مهاتآ امب

 ىلاعت هللا ىلص دمحم ةمأ ليربج ملع امك ناميإلا ةروص نم ةسبق سبقنو

 :ملسو هيلع

 ءاجف ّةْيِللَع ىبنلا دنع اسولج انك :لاق هنع هللا ىضر رمع نع هجام نبا ىور

 الو «رفسلا رثأ هيلع ىري ال «سأرلا رعش داوس ديدش «بايشلا ضايب ديدش لجر

 ىلع هيدي عضوو «هتبكر ىلإ هتبكر دنسأف هِي ىبنلا ىلإ سلجف ءدحأ انم هفرعي

 ىنأو «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :لاقف ؟مالسإلاام ءدمحم اي» :لاق مث «هيذخف

 :لاق .تيبلا جحو «ناضمر موصو «ةاكزلا ءاتيإو ءةالصلا ماقإو هللا لوسر

 نمؤت نأ :لاق ؟ناميإلا ام ءدمحم اي :لاق مث .هقدصيو هلأسي هنم انبجعف «تقدص

 «تقدص :لاق «هرشو هريخ ردقلاو .رخآلا مويلاو .هلسرو «هبتكو «هتكئالمو هللاب

 هللا دبعت نأ :لاق ؟ناسحالاام ءدمحم اي :لاق مث ءهقدصيو هلأسي هنم انبجعف

 اهنع لوئسملا ام :لاق ؟ةعاسلا ىتمف :لاق «كاري هنإف هارت ال نإ كنإف هارت كنأك

 ةافحلا ىرت نأو ءاهتبر ةمأآلا دلت نأ :لاق ؟اهترامأ امف :لاق «ءلئاسلا نم ملعأب

 . "7«ناينبلا ىف نولواطتي ءاّشلا ءاعر ةّلاعلا ةارعلا

 تاعامجلاو ممألا نيب نوكت ىتلا قراوفلا ليزي ىذلا ناميإلا وه اذه

 سانلل نايب اهيف ةثالث ارومأ ركذن ةميركلا ةيآلا لوح مالكلا متن نأ لبقو «نايدآلاو

 . ميركلا نآرقلا نايب لظ ىف

 )١( ناميإلا باتك : ملسم هاورو «(57”؟) ةمدقملا :هجام نبا ظفللا اذهب هاور «ريهشلا ليربج ثيدحت (2.0

 نيرشبملا ةرشعلا كدلسم :دمحأو (591/6) دواد وبأو 5-694(2) ىئاسنلاو «.(4) ناميإلا :ىراخبلاو )ولا١(.



 ةرقبلا ةروسريسفت
 اللام و ممم اخ طوط ولم ع1 لالا ا االلممامامم ممم ممم ممم طخ طخ عملا الملام ض1كللاللللا 2

 ا رحل

 ىف ىه «نونزَحُي مه الو ِمِهيَلَع فوخ الو## :ىلاعت هلوق ىف ءافلا :اهلوأ
 طرشلا وه هانركذ ىذلا حلاصلا لمعلاو هانحرش ىذلا ناميإلا نأ ىأ طرشلا باوج

 . ىضاملا ىلع نزح مهلاني الأو «فوخلا نمأ نم ءازجلا اولاني نأل

 باب مهل حتف نكلو ءامئاد نوفرحنم مهو ءدوهيلا انفرع دق :ىناثلا رمألا

 . ؟نوئباصلا مه نمف «كلذك ىراصنلاو «ءاجرلا

 «ناثوألا ةدابعل سانلا متكأ مه هلبقو مالسإلا ىف اورهظ نيذلا نوئباصلا

 :نآرقلا ماكحأ هباتك ىف ىزارلا ركب وبأ مهنع لاق دقو ءاهنامتك مهنايبص نوملعيو

 ناثوأ ةدبع مهو «ةهلآ اهذاختاو اهتدابع وأ ةعبسلا بكاوكلا ميظعت مهداقتعا لصأو

 مل نيئباصلا ةكلمم اولازأو «قارعلا ميلقإ ىلع سرفلا رهظ ذنم مهنأ الإ لصألا ىف
 لهأو مورلا كلذكو «كلذ نم مهوعنم مهنآل ءارهاظ ناثوآلا ةدايع ىلع اورسجي

 ىف لوخدلا ىلع فيسلاب مهلمح نيطنطسق رصنت املف «نيئباص اوناك ةريزجلاو ماشلا
 ىف ىراصنلا رامغ ىف اولخدو «تقولا كلذ نم ناثوألا ةدابع تلطبف «ةينارصنلا

 رهظ املف «ناثوألا ةدابعب نيفختسم ةلحنلا كلت ىلع مهنم ريثك ىقبو ءرهاظلا

 ذإ «ىراصنلا نيبو مهنيب نوملسملا زيمي ملو «ىراصنلا رامغ ىف اولخد مالسإلا

 سانلا متكأ مهو «مهداقتعا لصأل نيمتاك «ناثوألا ةدابعب نيفختسم اوناك

 ام اذه «ةينارصنلاب نورهظيو «ناثوألاو بكاوكلا نودبعي ةئياصلاف «مهداقتعال

 .لدجلا خيرات انباتك ىلإ عجريلف ليصفتلا دارأ نمو ءانه هنايب بجي

 نإ :لاق - نيل هنيد ىف نم مُهَّليَم لامو - ىراصنلا ضعب نإ :ثلاثلا رمألا
 هنإ لوقنو «نونزحي مهالو مهيلع فوخ ال ىراصنلا نأب فرتعي ميركلا نآرقلا

 هللاب ناميإلا - نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال هنأب ىراصنلل فارتعالل طرتشا

 لهف ءدحأ اوفك هل سيلو ءدلو الو دلاوب سيل هنأو ءدحألا دحاولا هنأو «ىلاعت

 ىلاعت هللاو «ةثالث ثلاث هللا نإ نولوقي مهو ناميإلا كلذ انرصع ىف ىراصنلا نمؤي

 ةيهولأب نولوقيو [ةدئاملا] 4 20+ ... ةّنالَث ثلاث هللا َنإ اوُلاَق نيذّلا رك دَقَل 9 : لوقي

 ؛مويلا ىلإ مهعامجإو ةسواسقلا عامجإب ةيقين عمجم ىف كلذ اوررق امك حيبسملا
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 7 ل اسس سس

 1: اك 7
 يي

 4 ل ٠ . ميرم نبا حيسُملا وه هللا نإ اولاَق نيدّلا رفك دقل » :لوقي ىلاعت هللاو

 .[ ةدئالا]

 و لس
 ع تل مسار ة روطل 0 ل ا ا ري 20

 تيتاءاماودح و 0
 ٌنِممتِيْلوت مث 2و لو َنوُفَتَت حّلَعَل ِهِيفاَمْأوم ذأ ووقي دكت سا 2و 2 رح م 1

 لس ص هس 4 ذآ 0 م هت ذآ 0 ا 3
 4 عريق ير ,هةئمحبرو دلع ء هك لنص الَومةليك

 هنأ نايبل «نيئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا ركذ نأ دعب ليئارسإ ىنب ىلإ لوقلا داع
 نوكي امو «مهيضام ىف مهنم ناك ام دعب ىلاعت هللا ةمحر نم اوسئيب نأ حصي ال

 نإ ءاجرو ناعذإ ناميإ ةرخآلابو «هناميإ قح هللاب اونمآ نإ مهرضاح ىف مهنم
 .اوصع نإ باقعلا فوخو ءاوعاطأ

 للي ىبنلا اورضح نيذلا هلمحتيو مهيضام ىف دوهيلا لاح ىلاعت هللا نيب

 ةوقب مكاَنيتآ ام اوُدَح َروُطلا مُكَقوَف انعفرو مكقاتيم انذَحأ ذإوإ :ىلاعت لاق
 . (هيف ام اوركذاو

 ةدع ىف ىلاعت هللا هركذ نيعم لبج وهف «ءانيس ىف وه ىذلا لبجلا وه روطلا

 نينيس ٍروُطَو 1+ نوتيزلاو نيتلاو :ىلاعت لاق امك ءانيس ىلإ بوسنم وهو «تايآ

 . [نيتلا] 4 29 نيمألا دّلبلا اذهو 2 2

 لوقلا انتو :ىأ قوثولا نم لاعفم قاثيملاو «ليئارسإ ىنب قاثيم هللا ذخأ
 ابيهرتو ,هتمظع ةوقو هتردق ةمظع مهل نيبو «اهيف ىهنو اهب هللا رمأ ىتلا رماوألاو

 هيلع ىسوم ةلاسر ىلع لدت ةيسح ةيآ عفرلا اذه ىفو هيف مهبيغرت دعب هرمأل

 «نيقعص اورخف مهبر ةيؤر اوبلط دق اوناك ذإ .هبر نم هرماوأ ىقلتي هنأو « مالسلا

 :فارعألا ةروس ىف ىلاعت هللا هلاق ام وه اذه لبجلا عفرو .ةيآب مهبطاخي مهبر اذهف

 . [ فارعألا] # ه7 ٠ مهب عقاو هنأ اونظو هّلَظ هناك مهقوف لبجلا انقتن ذإو
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 ل ل

 «ةوقب مكانيتآ ام اوذخ لاقف ءالامجإ قاثيملا نومضم ىلاعتو هناحبس ركذ دقلو

 مكتركاذ ىف هولعجا ىأ ,«هيف ام اوركْذاَو# «ةيانعو «فرعتو «ناقتإو دجب ىأ
 هب اولمعتل مكبولق ىف امئاد ارضاح ءراعجاو «هنولمهت الو ءهنع نولفغت ال امئاد

 : ىلاعت لاقف ليصفتلاب قاشيملا اذه ىف ام ضعب ركذ دقلو ءامئاد مكيعو ىف نوكيو

 ئماتيلاو ئبرقلا يذو اناسحإ نيدلاولابو هللا الإ نوبت ال ليئارسإ يِبَب قايم اَنذَحأ ذو

 منأو مك ًاليلق ال ميو مل ةاكرلا اوُنأو ةالّصلا اوُميِقأَو اسُح سائل اوُوُقَو نيكاسَمْلاَ

 . 4 6120 نوضرعم
 كلذ ادكؤم مهيلع هللا هقثاو ىذلا مكحملا قاشيملا اذهل ليصفتلا ضعب وه اذه

 ىلاعت هللا مهاتآ ام اوذخأي نأب مهبلاطو ءمهلظي ةلظ هنأك مهقوف لبجلا عفرب قيثزفلا

 كلذ نرقي نأو «ناعذإو قيدصتو مزجو نيقيب ىأ «ةوقب ءاهضعب انركذ تافيلكت نم

 امئاد هولعجا ىأ ءهيف ام اوركذاو «ىرخألا ديلاب هنودرتو «ديب هنوذخأت الف «لمعلاب

 .هوسنت الو «مكبولقو مكتركاذو مكيعو ىف

 مهارع دق مويلا نيملسملا نإو ءاهذيفنت ساسأ وه اهماكحأو ةعيرشلا ركذ نإو

 ؛هنوربدتي الو «هفورح نوددريو «هنوعي الو نآرقلا نوظفحي «مهيضام ىف باضأ ام

 ليلق نامز' سانلا ىلع ىتأيس) :لاق هنأ دوعسم نبا نع هتطوم ىف كلام ىور دقلو

 ليلق «لأسي نم ريثك ءهدودح عيضتو «نآرقلا فورح هيف ظفحت «هؤارق ريثك «هؤاهقف

 لبق مهءاوهأ هيف نوُدَنُي ةالصلا نورصقيو «ةبطخلا هيف نوليطي ىطعي نم

 . مهيلع ضرتفا ام نوكرتيو مهءاوهأ نوعبتي ىأ .١2)(مهلامعأ

 امئاد اهوركذي نأ مهرمأو ءاهيلع ىلاعت هللا مهقثاو ىتلا رماوألا هذه تناك

 ئلتمت نأ ءاجر وأ ,مهبونذ نم مهل ةياقو اهنولعجي ىأ ىلاعت هللا اوقتي نأ لجأل

 «نآرقْا ةودح هيف ظفحُت «ةذارق ليلك هَواَهقُف ريثك ناَمَر ىف َكّنِإ : :ناسنإل َلاَق دوعسم َنب هللا َدّْبَع نع )١(
 لا 02 معاهم وم

طلا َنورصَقيو هةالّسصلا هيف َدوُيط « ىطعي نم ريثك لأي ْنَم ليل «هفورح عيضتو
 هلام ردي ب

 عيضُتو ءنآرُقلا فورح هيف ظَمحُي ' هؤارق ريثك هاَهَفُف ليلق ناَمَز ِساّنلا ىَلَع ىتأّيَسو «مهئاوهأ لب

 لبق مُهءاَوهأ هيف َنوُديي ٌىالّصلا نورصقيَو َةَبطَخْلا هيف ٌنوُليطي ٠ «ىطعي نم ليلق لي ْنَم ريثك «هدودح

 .[(7غ3/94) ةالصلل ءادنلا باتك : كلام ًطوم] . مهلامعأ
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 يو للا للامم

 يي يلج

 ىلإ اوردابيو ء.هوصعي الف مهبر ةفاخم مهيلع بلغتو «مهبولق ىلاعت هللا ىوقتب
 .هنم فوخلاو ىوقتلا نوجرت ىأ 4427 َنوَقَنت مكّلعَلا» :ىلاعت لاق كلذلو «هتعاط

 الإ نوربتعي ال مهنأل «ىسح رمأب ىلاعت هقثو ىذلا قاثيملا اذه ناك نكلو

 «قيثوتلا كلذ اقثوم رمأ اوقلت مهنإ لب هناحبس هوقتي نأ ىلإ ايدؤم تاسوسحملاب
 هنع اولوتو هوسن هيهنو هللا رمأب مهتناهتسا ىف مهتداعك مهنكلو «ديكوتلا كلذ ادكؤم
 «ضارعإلا وه ىلوتلا 4كلَذ دْعَب نم ميَلوت مث :ىلاعت لاق كلذلو ؛نيضرعم
 مهنأ ىنعملاو «لمع وأ لوقب هبلاطي نم هجو ايلوم همسج لعجي نأو «رابدإلا هلصأو
 ىف ههاجتاو ءهمسج ةيلوتب لوقلا نع ضرعي نمك ءاحضاو اديدش اضارعإ اوضرعأ
 ءمهءارو هقاشيمو هللا اولعج مهنأ كلذ ىنعمو «لوقلاب ههجاوي نم هاجتا ريغ هاجتا
 . مهناذآ ربدو

 قاثيملا نع دعبلا ىلإ ةراشإلل ىخارتلا ىلع لدت ىتلا «مث» ب انه ريبعتلاو

 :ىلاعت هلوق ىف ديعبلاب اهيف ةراشإلاو «ىلاعت هللا رمأل ضقانملا مهلمعو «هبجومو
 ىلاعتو هناحبس مهرمأ ىذلا قاثيملا نع «مهلمع دعب نايبل كلذ دعب نم متيلوت مث
 .مهلاوحأ لك ىف مهيعو ىف نوكي نأو امئاد هوركذي نأو «ةوقب هوذخأي نأ

 ىتلا ةرشعلا حاولألا وأ ةاروتلا ىف ءاج امع ضارعإلاب ناك ىلوتلا كلذ نإو
 لافقلا لاق دقو ءاهب اولمعي نأ مهنكميل امئاد اهركذب اوبلوطو «ةوقب اهوذخأ

 روطلا عفرو «ةاروتلا لوبق دعب مهنإو :لاقف ةاروتلا نع هب اولوت ام ضعب ىساشلا

 اولتقو ءاهب لمعلا اوكرتو «هعضاوم نع اهملك اوفرحف ةريثك رومأب ةاروتلا نع اولوت
 هلعف ام هنمو «مهلئاوأ هلمع ام هنمو ءمهرمأ اوصعو مهب اورفك نأ دعب «ءايبنألا
  ىسوم نوفلاخي ءالبلا بيجاعأل مهتدهاشم عم هيتلا ىف اولازي ملو ,مهورخأتم

 :«كلذ مهركسعم ىف ىصاعملاب نورهاجيو «ىذأ لكب هنوقليو ء؛هيلع نوضرتعيو

 لقن مث «نوعاطلاب اوبقوعو .مهضعب رانلا تقرحأو مهضعبب فسخ دقل ئتح
 حيسملاب اورفكو .«سدقملا تيب بيرختب اوبقوع ىتح .«هيف ءافخ ال ام مهورخأتم

 . هلتقب اومهو

1 

 و ط
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 لما

 ناكو ءمهرومأ ةماع ىف هرابدتساو «قحلا نع مهيلوت تروص تاملك هذه

 ىف اميألا حور بو مهتيرت ىلوتيد هللا نع مهملكي وهو ىسوم دهع ىف مهنم

 . مهتوقش مهيلع بلغت نيذلا سانلل ةحضاو ةروص اوناكو تسق ىتلا مهبولق

 ءافلا 4 نيرساَخْلا نم متنكل هتمحرو مكيلع هللا لضف الولف :ىلاعت لاق دقلو

 كلذ دعب مكنم هلك كلذ ناك اذإ يأ ردقم طرش نع حصفت ىتلا حاصفإلا ءاف
 نيبملا نارسخلا مكب لزني ناك هنإف هوذخأت نأ مكرمأو ءهيهنو ىلاعت هللا رمأل قيثوتلا

 لاقي ىتلا ىه انه «الول»و . .هتمحرو مكيلع هللا لضف الول نكلو «نيهملا باذعلاو

 مكنأ ىنعملاو .طرشلا دوجول باوجلا عانتما فرح ىأ دوجو عانتما فرح اهنأ اهيف

 مكيلع هريخ ديزي نأ هتدارإ ىأ هللا لضف الولو «نوهلا باذع كلذب نوقحتست متنك

 ىف بغارلا لاق دقلو «نيرساخلا نم متنكل مكلاهمإب ريخلا لعف نم مكل انيكمت
 .دبألا ميعن وهو «ىنتقي ام مظعأ رسخ ىذلا وه قلطملا رساخلا :هريسفت

 .باذعلاو ةكلهلا ىف اهوعقوأ نأب «مهسفنأ اورسخ نيذلا مه :نورساخلاف

 «مهرمأ اوكرادتيل ةلهم مهاطعأ هتمحرو هلضفب هللا نأ ديفي ىنآرقلا ضنلا نإو

 .نيرساخلا نم مهبتكي ملو

 تبسلا ىف مهؤادتعا

١ 
 ِتْبَشلَا ف كتاوت عدم

 املالكتاهتلعج د 7 نكح هروبها
 يح نقم َةلَكِعَوَمَو اَهَمْلَحاَمَو اين

 عرشي نيملاعلا بر ناكف «مهتوقش مهيلع تبلغ اموق ليئارسإ ونب ناك دقل

 اوبرتيل ءاهمطفو «سفنلا طبض مهدوعيو «مهسوفن هب نوبري ام عئارشلا نم مهل

 مهتايح ميقيو «مهتحلصم هيف ام ىلع اورصتقيو «تاوهشلا نع دعبلا ىلع

 لاق دقو ءاهل اًمطفو مهسوفنل اعرق تاحابملا ضعب مهيلع مرح كلذلو ؛ ةميقتسم
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 مُهَموحُش هيلع اًنمَرح مَنعْلاَو رقَبْلا نمو رفظ يذ لك انمَرح اوذاه نيا ىلعو ) : ىلاعت
 َنوُقداَصَ انو مهيغَبب مهاَنيزَج كلذ مظعب طَتخا امو اياوحْا أ امهَروُهَظ تلمح امل
 . [ ماعنألا] 4 ضد

 هيف نوكي دقو «تاوهشلل اعمق تبسلا موي مهيلع ديصلا ميرحت ناك كلذ نم
 ةايح ىلع مهسفنأ اوضوريو «ةدابعلا ىلع اوفكعي نأو مهل ةحارو «ىداصتقا ميظنت
 .اهتاوهشو ةداملا ةوطس نم درجتتو مهسوفن اهيف رهطتت ةيحور

 هللا رمأ نع اوقرم مهنكلو «تبسلا موي ىف ديصلا مهيلع ىلاعت هللا مرح
 مهيهن نع تكسو .مهضعب هحابتسا قدأ ةرابعب وأ «تبسلا اوحايتساو «ىلاعت
 هللا اموَق نوظعت مل :مهناوخإ ىف اولاقو «مهريخ اوعنتما نيذلا ناك نإو «مهرئاس
 م درعا م مي

 بسن - عنملا ةجرد ىلإ لصت مل مهتاوصأ نآلو [فارعألا] 4 39+ ... مهكلهم
 . اعيمج مهيلإ ءادتعالا

 هناحبس دكأ «تّبسلا يف مُكنم اودتعا نيذّلا متملع دقلو# :ىلاعت هللا لوقي
 قيقحتلل نوكت ىتلا دقبو «ديكأتلل نوكت ىتلا ماللاب ءادتعالا اذهب مهملع ىلاعتو
 نآرقلا ىف وه امك «ىضاملا ىلع تلخد مأ عراضملا ىلع تلخدأ ءاوس امئاد
 . ميركلا

 زييمت ةفرعملا نأل ؛متفرع لقي ملو «متملع :لاق ىلاعتو هناحبس هنإ :اولاقو

 اذإو «هلاوحأ ربخت ملو هتيقل اذإ انالف تفرع :لوقتف .هرمأ رهاظ ىف صخشلل

 .اديز تملع :لوقتف «هنطابو هرهاظ لاوحأ تملع كنأ كلذ ىنعمف ؛هتملع :تلق
 .اهايافخو ءاهروهظ هلاوحأ تملع اذإ

 مهمرَكو .مهسوفن هرش ىف «تبسلا ىف مكنم اودتعا نيذلا متملع مكنأ ىأ
 نولياحتي ةحماج تاوهشب نيعوفدم مهبر رمأل ةفلاخملا وحن مهعافدناو «ديصلا ىلإ
 هناحبس نكلو «ىلاعت هللا ىلع ىفخي كلذ نأ نيبساح ءاهقيقحتل ىهلولا لياحت اهيف

 «تبسلا موي ةعراش مهيلإ كمسلا ناتيح لسريف «مهسوفن رابتخا ىف ديزي ىلاعتو
 :ىلاعت لاقف «ىرخأ ةيآ ىف رابتخالا اًئيبم ىلاعت لاق كلذلو ؛كلذ دعب مهيتأت ال مث
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 موي مهناتيح مهيتأت ذإ تسلا يف نودي ذإ ربا ةرضاَح تاك يتلا ةّيقلا نع مُهلساَوط

 4 2 نرقسفي اوناك امي مهوُنَب كلَذَك مهيتأت ال نوتبسي ال موي اعرش مهتبس

 . [ فارعألا]

 اهلعلو ءروطلاو ةلبألا نيب تناك اهنأ هريسفت ىف ريثك نبا ىوري ةيرقلا هذهو

 هنأ ريشك نبا ىوريو .«ارصم اوُطبْها9 :ىسوم لوق ىف هيلإ اوطبه ىذلا رصملا
 اذإف .رحبلا ىلإ ارهن اهل لعجيو ةريفحلا رفحي لجرلا لعجف كمسلا مهضعب ىهتشا

 ديريف «ةريفحلا ىف اهيقلي ىتح اهبرضي ناتيحلاب جوملا لبقأف دسلا حتف تبسلا موي ناك

 ؛هءاج دحألا موي ناك اذإف اهيف رهنلا ءام ةلق لجأ نم قيطي الف «جرخي نأ توحلا

 :مهؤاملع مهل لاقف .. مهيف اشفو اذه عاشو «هراج هدلق دقو ءهاوشف ءهذخأف

 .تبسلا موي هوّمتدطصا متنأف «لخدف ءاملا هل متحتف موي هوّتدص مكنإ

 نوحيبتسي مهنإ ىتح ٌةْلَو دمحم نيد ىلإ نوبستني مهناوخإب ءالؤه هبشأ امو

 «ليئارسإ ىنبل هللا هدعأ ام مهلو «مهلاوحأبو مهب ميلع هللاو «ةمرحم ليحب ابرلا

 ."7هريغ ىفو اذه ىف ءادلا لصأ مهو

 طبضلاب برت ملو ءمهسوفن بذهتت مل اذإ مهنأ ديفي ام ىلاعت لاق دقو

 ءافلا «َنيِئِساَح ةدرق اوُنوُك مهل اَنلفَفل :ىلاعت لاقف «ريزانخلاو ةدرقلاك مهنإف مهبولق

 اوهرشو ءادتعالا كلذ اودتعا دق اوناك اذإ ىأ ءردقم طرش نع حصفت اهتاوخأك

 نع ىورو *« 29 َنيِئِساَح ةدرق اونوك# : نيوكتلا ناسلب مهل انلق «هرشلا كلذ

 لقعتت الو اهتاوهشل اوزنت ةدرقلا بولقك تراصف مهبولق تخسم هنأ لاق هنأ دهاجم

 هللا هبرض لثم هنإ :لاقو نودلا ةلزنملا هذه ىلإ اوطبهف اهرمأ ةبقاع ىف ربدنت الو

 اهوُلمَحَي مَ مت ةاروتلا اوُلمح نيا لَم ط : ىلاعت هلوق ىف لثملاك «مهلاح انيبم ىلاعت

 .ةدرق بولق مهبولق تراصف [ةعمجلا ] © 42)+ . ... اًراَفَسَأ لحي رامحْا ٍلَكمَك

 ول ىَنَح «عارذب اعارذو اربش اريش مُكلْبق ناك نم ننس بلا :لاَق لي ىلا نَع ٌىِردْلا ديعسس ىبأ نع (1)
 هو رورو دم معا ل ”عم

 هاور ؛هيلع قفتم] ؟!نَمَق» :َلاَق ؟ىَراَصتلاو ُدوُهَيلا هللا لوُسر اي: اَنْ ' (مهومتعبت بض رحج اولخد

 .[(ة455؟) ملعلا :ملسمو 51/1/6(2) ةنسلاب ماصتعالا باتك :ىراخبلا
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 ةدرقلاب ال ريزانخلاو ةدرقلاب ىرخأ ةيآ ىف ذ مهلاح هبش هنأ ىنعملا كلذ ىكزي هنإو

 ةيوثم كلذ نم رْشِب مُكْنَأ له لف» :ةدئاملا ةروس ىف ىلاعت هلوق ىف كلذو ءمهدحو
 ُرَش كدلوأ توغاّطلا دّبعو َريِزانَخْلاَو ةدّرقلا مهنم لَعجو هيلع بضَعو هللا هنعل نم هللا دنع
 . [ ةدئاملا ] 4 62:2 ليبسلا ءاوس نع لَضأو انكم

 ىنعملاو «هتدعبأ هتأسخو ءدعب ىأ ئسخ لاقي نيدعبم ىأ .. نيئساخ ىنعمو

 ناعمتجيال ناضيقن ةزعلاو ةوهشلا نأل «ىلاعت هللا اضرو ةزعلا نطاوم نع نوديعب
 ةمأ تراصو ءهسفن تناه اذإ الإ ناسنإ نوهيالو «ناوهلاو ةلذلا ةيطم تاوهشلاف
 . تاوهشلل

 ىلاعت هللا رمأ نع قسفلا ناكم تناك ىتلا ةيرقلا كلت لعج ىلاعت هللا نإ
 . 4 اَهَفْلَح امو ايدي نيب امل لاكن اهانلعِجَف » :ىلاعت لاقف ةظعومو الاكن

 .عنمت اهنأل ءدويقلا لاكنألاو ءديقلا لكنلاو ءرجزلاو عنملا لاكنلا

 هلوق ىف ريمضلاو ءعضوملا كلذ ريغ ىف انركذ امك ءحاصفإلل ءافلاو

 نم ناك ىتلا ةبوقعلا هذه انلعج ىأ ةبوقعلا ىلإ دوعي ؛ 4ًالاكت اَهاَتلعِجَفه : ىلاعت
 ةيناويحلا ضيضح نع عافترالاو ءىناسنإلا ومسلا ىناعم اودقفي نأ اهاضتقم
 ةرضاح اهنأل ؛ءادتعالا كلذ اهيف ناك ىتلا ةيرقلا ىلع دوعت اهنإ :ليقو ءدهوألا
 ناك ىتلا ةيرقلاو ىأ «تبسلا ىف مكنم اودتعا نيذلا ركذب اهيلإ راشمو نهذلا ىف
 نآرقلا رسفي اذكهو «ىنعملا ىف ةظحالم نايبلا ىف تيوط نإ ىهف ءءادتعالا اهيف
 هللا تاملك تلاعت ءرخآ ناكم ىف هب حرصي ناكم ىف ىوطي امو ءاضعب هضعب

 . ىلاعت

 ىضتقم نع ةجراخلا ةحماجلا تاوهشلا هذه ببسب ىلاعتو هناحبس لزنأ دقو

 ءةعسلا دعب قيضلا نمو «ةزعلا دعب لذلا نم اديدش اباذع ىناسنإلا عبطلا

 نم اهدعب ءىجي نمو «نيرضاحلا يدي نيب نمل ةربع اهلعج ام ءاخرلا دعب ةدشلا
 نع ةيانك «اهيدي نيب امل :ىلاعت هلوقب نيرضاحلا نع ىلاعتو هناحبس ربعو «سانلا
 نيذلاو ءردصلا نم نيديلا نيب ام برق «مهنم ةبرقم ىلع اهنأو ءمهعم اهدوجو
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 لللالللا للا نلللم

 لثمو «ليج دعب اليج مهدعب لايجألا ىف ددرتي ىدص هل نوكي باقعلا كلذ نإو

 اهيف لاقو «ءهناحبس همعنأب ترفكو «ىلاعت هللا رمأ تصع ةيرق لثمك ةيرقلا هذه

 ,داكم لك نم ادَعر اقر اهيِتأيةئمْطُم ةنمآ تنك ير لَم ُهَّللا برضو د :هتاملك تلاعت

 معاج دلو 0 نوعنصي اك اهب فوخناو عرتلا سايل اهقاذق هللا عناب ترفكف
 ضنا تيم اه ل هن

 ؛ةيرقلا كلت لاحبب مهيلع ىلاعت هللا معنأ ىف ليئارسإ ىنب لاح هبشأ امفأ

 وهو ءظعولا نم ىميملا ردصملا ىنعمب ةّلعفت اهنزو ةظعوملاو «مهل نيب لثم اهنأكو

 نوكي امك ؛«بلقلا هل قري ام ريخلاب ريكذتلل نوكيو «هريغل عقو امب رجزلاو فيوختلا

 .ةاصعلل عقو امب  راذنإلاو ريكذتلل

 مهدرفتل نيملاعلل ىه تناك نإو «نيقتملاب ةظعوملا ريثأت ىلاعتو هناحبس صخو

 نيرورغم اوسيل مهنآل ريخلل مهسوفن لعفنت نيذلا مهو اهيدهب ءادتهالاو ءاهب رثأتلاب

 باذع نيبو مهنيب اولعجي نأب «ىلاعت هللا ىوقتب مهبولق ئلتمت نكلو «ناطيشلا ةزعب

 ىداهلا وه هللاو ءاورَكَد اورّكُذ اذإو ءرشلا نم رذحلا مهبأد نمف «ةياقو ىلاعت هللا

 .داشرلا ىلإ

 همس 2 ورم ه2
 مل ل رج * 0س 0 م م لا

 أولا ةرقب أ وح ذَت نأ د م د هللا نإ ءهموقل / هوملاَق |!

 ل
| 

 وف سم سا سر 4 هس و2 بيه ج الس سعه سالو 7 ياس سب ل حم م خب

 هرب اهنِإ لوقيهّنِإ لاَ ّىهاَم انأ نيس 3 عدا |

 هر # ريس حلا د رف رس ج كرم يحير م راسا هال مو سدس لس نكس وخل جك

 ترورمّوتام اولعفاف كِلاذ تسيب ناوعركب الو ضر
 رك جا 1 سس لس 02100 -
 ُهَّنِإ َل امان نّيَبْيَكيَراَتَل عدآاوُلاَق 2
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 حر مه ءصو رز 2
 اَهِيفَدَيْش َةَيْساَلُدَمَل 200000 أل ارشُت لو“ ذال

 وراس حس م

 ا 5 2: سوُلمْفَيأوداكاَمَو اَهوحَدَه َقَسْلَأب تَتج نعل

 نويحتسيو مهءانبأ نوحُبذي مهولذأ اوناكو ءرصم يف ليئارسإ ونب ناك
 اوناك ام اوفلأو «مهتاداعب اورثأت نمزلا نم ةليوط ةبقح مهورشاع مهنكلو «مهءاسن
 علتقي نأ ىلاعت هللا دارأ دقو هنوسدقيو «لجعلا نودبعي نويرصملا ناك دقل «نوفلأي

 مههني ملو .مهضعب هدبعف مهلضأ ىرماسلا انيأر دقو «هب اورثأت ام ليئارسإ ىنب نم
 .ركنملا اذه ىف اعيمج اوكرتشاف «هتدابع نع مهرئاس

 ةيقب وأ هسيدقت ىلإ ةعزن نم مهسوفن ىف ام ليزيل مهربتخا دق ىلاعت هللا نإو
 ولو 4ةَرقب اوحبذت نأ مكرمأي هللا َنِإإ# :ىوقلا نيمألا مهلوسر لاقف سيدقتلا اذه نم
 قلطملا رمألا نأل ؛ىلاعت هللا رمأل ةباجتسا كلذ ىف ناكل اهوحبذف ةرقب ةيأ ىلإ اوتأ

 ىأ ىف هدوجو ققحتي قلطملاو «هتايئزج نم ةيئزج ةيأ ىف ذيفنتلاب هيف ةباجإلا ققحتت
 .هدارفأ نم درف

 نوغواري اوذخأف مهسفنأ تاذ ىف مهلاحو .مهءاوهأ فداصي مل بلطلا نكلو

 ريثت الو «درمتت الأ ةعاطلاف «ةلئسألا ةرثك وه درمتلا لوأ نإو «ماهفتسالا ةرثكب
 ءاولاق نأ مالسلا هيلع ىسوم هميلكو هللا ىبن ةبواجم ىف مهلوق لوأ ناكو ءلدحلا

 نوبرغتسي مهنأ ىأ «ةيرخسلاو بعللا وزهلاو «اوزه اَنَدحَتَنْأ» :نومكهتي مهنأكو
 ةئباعلا ٍمهلوقعب اثبعو «مهب ةيرخس حبذلاب رمألا نوكي اذال ىردن الو «بلطلا كلذ

 ىأ «اوزه انَدحّتتَأل :اولاقف ءزهلا ىف اوغلابو «مهفولأل افلاخم كلذ نوكي نأ الإ
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 لالا ا

 ال ةسدقم ةرقبلا نأ نم هوفلأ امل كلذو «ةيرخسلاو ءزهلا عضوم ىف كرمأب انلعجتا

 الو «مهب ًازهتسي نآل عضوم ال هنإف لاحلا هذه مهدنع نكت مل اذإو ءدبعت لب حبذت

 ل يلاعت هللا رمأ ركذب مهنم رخسي نأ

 لوسرلا مهباجأف ء.هظفأو لوقلا ظلغأب هتعاط نع اًجورخ ىلاعت هللا رمأل مهتباجإ

 هب اذئاع هيلإ أحجلأ ىأ ؛نيلهاجلا نم نوكأ نأ ىلاعت هللاب ذوعأ :لاقف «قيفرلا

 ىف ةيرخسلاو ءزهلا لعجي ىذلا وه لهاجلا نأل «نيلهاجلا نم نوكأ نأ هيلإ اهجتم

 فصو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم انديس ىفنو «ىلاعت هللا رمأ نايبو دجلا عضوم

 هللا ءايبنأ نم ىبنب قيلي ال هنأ نايبو غلبأ هنأل ؛لعفلا ىفنب فتكي ملو «لهجلا

 نم نوكي نأ يفنب لهجلا ىفن ىف مالسلا هيلع غلابو «لسرلا نم مزعلا ىلوأ :ىلاعت

 . ىلاعت هللا رمأ نايب نم لوسرلا ىلع بجي امل نيلهاجلا ةرمز

 ىف ةغوارملاو ةجاجللا نم مهعنمي نأب اريدج ناك عطاقلا باوجلا كلذ نإو

 ىف اورمتسا «نييرصملا ماهوأب ةرثأتم مهسوفن نأل نكلو «ىلاعت هللا رمأل ةباجتسالا

 :اولاق مزاجلا رمألا اذه نم جورخلل اصانم نودجي مهاسع مهتغوارمو مهتجاجل

 ىذلا هيلإ عرضاو كبر عدا :ىسوم هللا ىبنل نولوقي *يه ام اَنَل نّيبي كبر ان عدا#
 ةرقبلا ةيهام نع ماهفتسا اذكه لاؤسلا ةغيصو «ىه ام انل نيبي نأ كنوكو كابر

 « اهنودبعي اوناك نيذلا عم اونوكي ملو ءاهوفرعي ملو اهوري مل مهنأكو اهتقيقحو

 لاؤسلا نوكي نأ ىغبني ام وهو «ميكحلا بولسألاب مهباجأ «ميكحلا هللا ىبن نكلو

 «ركب الو ضراف هل ٌةرَقَباَهنِإ لوي هنِإَ» :ىلاعت هللا نم ةيادهب مالسلا هيلع لاقف هنع

 تناك ىأ «هتياهن تغلبو ءاهنس تطح اهنأ ىأ اهنس تضرف ىتلا ىه ضرافلاو

 الو ةريغص تسيل طسو ةرقب اهنأ ىأ «ةريغص تسيل :ركب الو «نسلا ىف ةنعاط

 كلت نأ رهظيو «طرفملا ربكلاو رغصلا نيب طسو ىأ كلذ نيب ناوعلاف اذلو ؛ةريبك

 «(7206 نورمؤت ام اوُلعْفاَفل هبر رمأب ىسوم لاق دقو ءرصم لهأ لجع فاصوأ تناك

 .ىلاعت هللا رمأ نم تالفإلا ةلواحم الو «ةغوارم الو ةجاجل الب
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 حاصفإلل ءافلاو «ءىش لك مهل نيب دقف كلذ دعب اوعيطي نأ مهيلع اقح ناكو
 مهاسع لدجلا اوريثي نأو اوغواري نأ نوديري مهو «كلذ دنع هتنت مل مهتجاحجل نكلو

 .رمألا ةباجإ نم نوتلفي
 ىذلا نوللا نيبي ىأ كاهْنوَل ام ال يبي كّبر اَنَل عدا# :نيغوارم نيلداجم اولاق

 «نوللا ىسوم انديس نيب دقلو كلذ نم طيلخلا مأ .ءادوسلا مأ ءارفصلا ىهأ اهديري

 مق اَهنوَل قاف ًءارفص ٌةرقَباَهّنِإإ# :نيماعلا برل لوقلا ادنسم «لوقي ِهّنِإإ9 :لاقف
 صلاخ ىأ اهنول عقاف ىنعمو «ةرفصلا نول اهيف ام ىه ءارفصلا 4352 نيرظاثلا
 هذه نأكو ءرورسلاب رّظنألا هاقلتت ىأ «نيرظانلا رسي كلذلو «ناعملو قيرب هل فاص
 نأ كلذ دعب مهيلع بجي ناكو :هتودبعي نويرصملا ناك ىذلا لجعلا فاصوأ تناك

 ديفي ام كلذ دعب اوراثأ مهنكلو نيريحتم الو «نيمولتم ريغ اورمأ ام اولعفي

 اهيلإ ىرس ىتلا ةيوتلملا مهسوفن ىف ةريحلا امنإ عوضوملا تاذ ىف ةريح الو «مهتريح
 . ةرقبلا سيدقت

 نم ال « «مهلوقع نم هباشتلا نإو 4انيلع هباشت رقبلا نإ» ا: :نوريحتم مهنأك اولاق
 هللا ءاَش نإ انو اَنيَلع هباَشَم ربا نإ يه ام اَنَل نّيبي كّبر انل عدا# :اولاق كلذ ىف لهجلا
 ىف مهتبغر مدعو مهتين ءوسل افشاك رمتسملا لؤاستتلا اذه ناك 4< نودتهمل
 كلذ ناكو ةيادهلا ىف مهءاجر نيرهظم هورتسف مهرمأ فشكت دقو «ةعاطلا

 «ةيمسالا ةلمجلاب ةيادهلا ىف مهتبغر اودكأ «نودتهمل هللا ءاش نإ اًنإو»# :مهلوقب
 «ةيهاملا نع مهلاؤس ناك كلذ عمو «ةينابرلا ةئيشملاو ,ديكوتلا «مال» بو (نأ» بو

 ةدعم الولذ تسيل اهنأ نايب وهو «ميكحلا بولسألا ىلإ ةباجإلا ىف لدع نكلو
 هّنِإ » :درلا ىف ىسوم لاق اذلو ؛لمع نع ةغراف ىه لب ؛عرزلا ةياقسل الو ةثارح

 . 4 اهيف ةيش ل ٌةَمَلَسُم ثرحلا يقست الو ضرألا ريثث لوُل أل رق اَهّنِإ لوقي
 (ًزئاج اًعئاس اهحبذ نوكيل اهدوجو طرتشي فاصوأ

 ىف ىعرت ةقلطم ىه لب نيعم لمعل ةللذم تسيل ىأ الولذ تسيل اهنأ :اهلوأ
 .دحأل ناطلس الو ءاهيلع ةباقر ال ءًالكلا
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 و ا ا

 . عرزلا اهيف ىمريل اهتراثإو ضرألا ثرحل دعت مل اهنأ :اهيناثو

 .عرزلا ىقست ةيقاس ريدت الف عرزلا ىقست ال اهنأ :اهثلاثو

 بوشي ام لك نمو ء جرعلا نم ةميلس ىأ ةملسم اهنأ : عبارلا فصولاو

 ىلاعت هللا نأ ىأ همَّلس نم لوعفم مسا ةملسمف «ضرملا بئاوش نم اهمسج

 بيع ىأ الو ءروع الو ءجرع اهب الف «ةيمسجلا بويعلا لك نم اهملس

 ىذلا اهنول فلاخي نول اهيف سيل ىأ ءاهيف ةيش ال هنأ : سماخلا فصولاو

 ةذوخأم ةيشلاو «ةلصو اهنأل ءاهؤاف تفذح ةيشو اهلصأ ةيشلاو ءاهئازجأ لك معي

 .نيفلتخم نينول ىلع جسن اذإ بوثلا ىشو نم

 ءامدق اهركذي ناك ىتلا فاصوألا هبشت ةرقبلا ىف فاصوألا هذه نأ ىرنو

 مهنأ نيبتل «هفاصوأب ىلاعتو هناحبس هللا ىتأف «هنودبعي ىذلا لجعلا ىف نييرصملا

 .رقبلا ىف نييرصملا ماهوأ لك مهسوفن نم اوصلخ

 مسال درفم ةرقب نإ :لوقنف «ةرقب نكي ملو ءالجع ناك هنإ :لاقي دقو

 ةرقب حبذ بلط نإو ءثانإلاو روكذلا هب داريو ءرقبلا وه ىعمج سنج

 هيف «دبعي نأ قحتسي هنأ اومهوت ىذلا لجعلا فاصوأ عم اهفاصوأ ىف هباشتت

 ىلإ ترس ىتلا نييرصملا ماهوأ لك اوعلخي نأ ىلع مهل لمحو «مهل ديدش رابتخا

 اوداَك امو اهحبذب اوماق ىأ «اَهوُحَبَدَف 2: كلذ دعب نم ىلاعت لاق دقلو

 مهضار ىلاعتو هناحبس هللا نكلو «مهلدجو مهتاغوارمو «مهتجاجل ةرثكل «نولعفُي

 . نيضار ريغ نيهراك اولعف ىتح كلذ ىلع
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 وملف هن جرخيف ققسإل نك اهني فوه
 27 َنَُمْتاَتَع لِمَ َةَمَسَح نيالا مح

 وسقب قلعتي ام الإ ةرقبلا ةصق نم ءزج تايآلا هذه نأ ىلع نورسمملا

 هوبرضيل ناك ةرقبلا حبذب رمألا نإ نولوقي مهف ءاهصاوخ ضعبو ةراجحلاو «مهبولق
 هللا يِبْحُي كلذك اهضعَبب هوبرضا» :ىلاعت هلوقف ءايحيف اهب لوتقملا اوبرضيل ىأ اهب
 نمع ربخيو ايحيف اهضعبب برضي : تحبذ يتلا ةرقبلا ىلإ دوعي ريمضلا 4ىتوملا
 ىتلا ةريثكلا بئاجعلا اهيف ليئارسإ ىنب , رابخأف هبذكت الو كلذ درن ال نحنو هلتق
 ةقراخلا رومألا هذه ىلاوت عم طق اونعذي مل نكلو ءاونعذيو اونمؤيل ىلاعت هللا اهقاس

 .ترثكو تلاوت ىتلا ةداعلل

 باهولا دبع خيشلا ريبكلا ذاتسألا موحرملا ررق ثيدحلا رصعلا ىف نكلو
 ىهو ؛«ةرقبلا ةصق ىهف ىلوألا امأ :نيفلتخم نيضرغل اتقيس ناتصف امهنأ «راجنلا
 ىف مهتجاحلو «ليئارسإ ىنب سوفن ىف ةيرصملا دئاقعلا راثآ نايبل تقيس اهتاذب ةمئاق

 رثأ نايبل تقيس ةيناثلاو . . رقبلل نييرصملا سيدقتب نيرثأتم ةرقبلا حبذ نع عانتمالا
 ةميرجلاب فارتعالا ىلع هلمحي هنأو «كلذب هرثأتو «لتاقلا سفن ىف لوتقملا ةيؤر
 لاق نآرقلا صصق هباتك ىف ىأرلا كلذ ركذ دقو «هدسج سميو لوتقملا ىري امدنع
 نع لتقلا قيرف لك ءردو «لتاقلا فرعي مل ىأ «اهيف ِمُنأراَذاَف است متلََق ذإو# : : ىلاعت



 اا ا
 لل

 «سفنلا نع ةمهتلا قيرف لك عفدي نأ «ؤرادتلا وأ ءاردالاف ءرخآلا ماهتاب هسفن

 .رخآلا
/ 
 جِرْخُم هللاو» :ىلاعت لاق كلذلو ؛هريغ ررقي نكلو «عقاولا ملعي مهنم لكو

 نم مهنيب اميف نوملاع مهنأ كلذ ىدؤمو «قحلا نم ىأ 4420+ نومتكت متنك ام

 .رمألا فشاك ىلاعت هللا نكلو ءرمألا نولهجي نكلو لتاقلا

 هوبرضا# :ىلاعت هلوق ىف ءاهضعب ىف ريمضلا :نولوقي ةلمج نورسفملاف

 ىلاعت هللا هبيحي «ةرقبلا ضعبب لوتقملل مهبرض نإو «ةرقبلا ضعبب ىأ 4اَهضْعبب

 ىتوملا ىلاعت هللا ءايحإ نايبل تقيس ةرقبلا ةصقو «لتاقلا فرعيو «هلتق نمع ربخيف

 يبحي كلذك» :كلذ دعب ىلاعت لاق كلذلو ؛روشنلاو ثعبلا نوركني موق طسو ىف

 ؛ىلاعت هللا هايحأف اتيم ناك ذإ ءانايع هومتدهاش ىذلا ءايحإلا كلذك ىأ « ىتوملا هللا

 ىلاعتو هناحبس ىبحي هومتتياعو هومتدهاش ىذلا ىئزجلا ءايحإلا كلذ لثم ىأ

 . ةمايقلا موقت مث روشنلا نوكيو ءاهتوم دعب ماسجألا

 اولقعت نأل مكنم ءاجر ىأ * <22 نولقعت مكلعل» :ىلاعتو هناحبس لوقيو

 ىكل حبذلاب رمألا نأ دوصقملا ثوكي ريسفتلا اذه ىلعو ءاههجو ىلع رومألا اوكردتو

 اهضعبب برضلاو ءايحإلا ربخ مدقي نأ ىضتقي اذه نإو ءايحيف تيملا اهضعبب برضي

 . .حبذلاب رمألا ىلع

 نيرمأ ربخلا ىف نأب ديفي ريخأتلا نأب ىرشخمنزلا كلذ نع باجأ دقو

 ىف ةغوارملا ىلوألاف «هتاذب ةمئاق ةصق نوكي نأ حلصي امهيلك نأو «نيبيجع

 «ةرقب ضعبب هبرضب تيملا ءايحإ ىف «ةداعلل قراخلا رمألا راهظإ ةيناثلاو «ةعاطلا

 :كلذ ىف لاق دقلو

 نم مهنم دجو ال اديدعت صق امنإ ليئارسإ ىنب صصق نم صق ام لك نإ

 لك ناتصق ناتاهو «ماظعلا تايآلا نم مهيف دّدُج املو ءاهيلع مهل اعيرقتو ءاياطخلا

 ىلوألاف «نيتدحتم نيتلصتم اتناك نإو «عيرقتلا نم عونب تصخ امهنم ةدحاو

 ةيناقلاو «كلذ عبتي امو «لاشتمالا ىلإ ةعراسملا كرتو «ءازهتسالا ىلع مهعيرقتل
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 ةصق تمدق امنإو «ةميظعلا ةيآلا نم هعبتي امو «ةمرحملا سفنلا لتق ىلع عيرقتلل
 «.ةدحاو ةصق تناكل هسكع ىلع لمع ول هنآل ؛ليتقلا ركذ ىلع ةرقبلا حبذب رمألا
 فانئتسا ةيناثلا تفنؤتسا امدعب ةتكن تيعور دقلو «عيرقتلا ةينثت نم ضرغلا بهذلو
 حيرصلا اهمساب ال ةرقبلا ريمضب امهداحتا ىلع ةلالد ىلوألاب تلصو نأ اهسأرب ةصق

 - عيرقتلا ىلإ عج حري اميف ناتصق امهنأ نيبتي ىتح ك«اهضْعَبب ةوبرضا» :ىلاعت هلوق ىف
 ريمضلاب ةدحاو ةصق اهنأو اهريخأت عم فانئتسالا جرخم ةيناثلا جارخإب هتينثتو
 ةرقبلا ىلإ عجارلا

 ةصق ىف ناتدحتم ناتصق امهنأ ركذ ىرشخمزلا نكلو ء.ةصق اهنأ نايب اذه
 ضعبب ىأ «اهضعبب ةوبرضا# :ىلاعت هلوق ىف ةرقبلا ىلإ دئاعلا ريمضلا نأو «ةدحاو
 0 . ةرقبلا

 ال نيتلصفنم نيتصق امهدع .راجنلا باهولا دبع خيشلا ذاتسألا موحرملا نكل
 :ىلاعت هلوق ىف ريمضلا لعجي مل اذلو ؛ىنايبلا لاصتالا نم عون ىأب امهنيب لاصتا
 اوبرضاف ىنعمب «لوتقملا ةثج ىلإ ادئاع هلعج امنإ ةرقبلا ىلع ادئاع «اهضعبب هوبرضا#
 ىلع هلمحي كلذ نإف لوتقملا ةثج ضعبب لتاقلا هنأ ىلع ماهتالا ماق ىذلا لتاقلا
 صاصقلا كلذبو ءصاصقلل بجوملا ليلدلا ماق دقف فارتعالا ماق اذإو «فارتعالا
 ل سصاصقلاب تام نم ىلع ل يحي

 ساثلا ايحأ َنئاَكَف | اهاَيحأ 7و نيم ا قانا ضْلا يف داس رأيت رع
 امك سوفنلل ءايحإ صاصقلاف «صاصقلاب اهؤايحإو [ ةدئاملا ] 4 5 . اعيمج
 4 317 َنوُقَتت مكّلعَل بابلألا يلوأ اي ةاَيح صاصقلا يف مكلو» :ىلاعت لاق
 . [ةرقبلا ]

 هيلع ىنجملل ىناجلا ةيؤر درجم نأ لتقلا مئارج قيقحت ىف ءاصحإلاب تبث دقو
 ةريثك تاءاصحإ ىلع كلذ ىف راجنلا موحرملا دمتعاو «فارتعالل هكرحي لوتقم وهو

 نأ فارتعالا ىلع مهتملا لمحل ةعبتملا لئاسولا نم نأو «ةطرشلا لاجر هل اهبستك
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 امبرو «بكترا ام ميظعب سحيو رعشقي هلعجي كلذ نإف «ليتقلا ةيؤر نم هونكمي

 .ةلدألا ناطلس فارتعالاو «فارتعالا ىلع كلذ هلمح

 : ىتأي ام راجنلا ذاتسألا موحرملا مالك ىكزي هنإو

 اسف مَنلََق ذإو# :ىلاعت هلوقب تأدتبا لتقلا ةصق ىهو :ةيناثلا ةصقلا نأ :الوأ

 ركذي نأ الإ ىنآرقلا نايبلل قاوذلا وهو ىرشخمزلا عسي مل كلذلو ؛«اهيف مترا

 :ىلاعت هلوق ىف ريمضلا نأب امهنيب لصي نأ لواح دق ناك نإو «ناتصق امهنأ

 روهظ مدعو «لوقلا نم ةفئاطب امهنيب دعبلا عم «ةرقبلا ىلع دوعي «اهضعبب هوبرضا#

 .ةرقبلا ىلع دوعلا كلذ

 ىلإ دوعي ةلوتقملا سفنلا ىلإ داع اذإ «اهضغبب ُهوُبِرْصا ىف ريمضلا نأ :ىناثلا
 اهيف ىدأ اذإ الإ ةماعلا ةدعاقلا وه روكذم برقأ ىلإ ريمضلا ةدوعو «روكذم برقأ

 .اليحتسم كلذ ناك وأ «لوقعم ريغ ذوذش ىلإ رمألا

 ءادشرم ايداه ايعامتجا ايسفن املع ىدؤي سفنلا ىلع ريمضلا دوع نأ :ثلاثلا

 ىلع لدت ةرقبلا ةصق نأل ؛ةرقبلا ةصق ىف نكت مل ةديدج ةدئاف كلذ ىف نوكيف

 . لجعلا سيدقت ىف نبيرصملا ءاوهأب مهرثأتو ليئارسإ ىنب دانع

 ىلع لدي وهو 4427 نولقعت مُكّلَعَل :ىلاعت هلوقب تمتتخا ةيآلا نأ : عبارلا

 .فيلكتلا ىمرمل كاردإو «ديشر ركفو «ربدت ىلإ جاتحي عوضوملا نأ

 هاجتا نأ راجنلا ذاتسألا موحرملا ىأرو «نيرسفملا ىأر نيب قرفلا نأ هارن امو

 نأ ساسأ ىلع ةداعلل اقراخ ارمأو «ةزجعم ةلأسم ةرقبلا ةلأاسم لعج ىلإ نيرسفملا

 ثعبلا ناكمإ ىلع ىسح ليلد كلذ نأ ساسأ ىلع ةتيم اسفن ىيحي اهضعبب برضلا

 ررقم :رمأ ىلإ لوقعلا هبني ىعامتجا فيلكت كلذ نأ ىري راجنلا موحرملاو «هبرقو

 .ةيعامتجالاو ةيسفنلا تاساردلا ىف تباث

 اهضعبي برضلا نم ةايحلا تناك ول هنأل ؛راجنلا ذاتسألا ىأر ىلإ ليمن نحنو

 مهوتي ناك امك رقبلا سيدقت لوح ماهوأ نم مهسوفن ىف ام عابشإ ىلإ كلذ ىدأل
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 ىلاعتو هناحبس هللاو «ءكلذ نم ءىش ىلإ ىدؤي ال ريخألا ىأرلا امنيب ؛نويرصملا

 . ملعأ

 قرت مل ةريثكلا تاداشرإلاو «ةرهابلا تازجعملاو «تانيبلا تايآلا هذه دعب

 مكبولُف تَسَق ٌمُث8 :ىلاعت لاق كلذلو ؛هنم ةرفنو ةواسق تداز لب .قحلل مهبولق
 تايآلا هذه نيب ام دعبل ىخارتلل انه مثو 4 ةوسق دْشَأ وأ ةراجحلاك يهف كلذ دعب نّم

 ىتح ءاهتبالصو بولقلا ةوسق نم هيلإ تهتنا امو «ةرهابلا تازجعملاو «تانيبلا

 .ةراجحلا هذه نم دشأ وأ ةراجحلا اهنأك

 نملا نمو .هلآو هقارغإو «نوعرف نم ذاقنإ نم «تانيبلا مهيلع تلاوت دقف
 . اوقافأ مث اوقعصف هللا اوري نأ اوبلط مهنأ نمو «قاثيملا هذخأ نمو .ىولسلاو
 اوهتنا امو « تانيبلا نم مهءاج امف . ًاريبك قرافلا ناكف كلذ دعب نم اوسقف «خلإ

 .ةمحرل عوبني اهيف نوكي ال ىتح تدمجف ؛بولقلا ىف ةوسق نم هيلإ

 ةدحاو ةمأ مهلبق اوناك نم عم مهرابتعاب هيلي ىبنلا اورضح نيذلل باطخلاو

 باطخلا هجوي نأ حص اذلو «مهفالسأ لامعأب مهفالخأو مهيضامب مهرضاح ىضري
 ريسلاو دييأتلاو اضرلابق لعفلاب نكي مل نإ .مهعم نوكرتشم مهنأ ساسأ ىلع مهيلإ

 ةوسق دشأ اهنإ لب «ةراجحلاك اهنأب مهبولق لاح ىلاعتو هناحبس فصو دقو
 «ةمحرلل اببس ىلاعت هللا اهلعجي وأ ةمحر اهيف نوكي دق ةراجحلا نأل ؛ةراجحلا نم

 ال ةمحرلا عيباني اهيف تفج اذإ بولقلا نأل ءطق مهيف ةمحرلل ءاجر الف ءالؤه امأ

 ىنعملاف ءربخ دعب ربخ «ةوسف دشأ وأ# :ىلاعت هلوقو .كلذ دعب نم ةمحر جرخت
 .ةراجحلا نم ةوسق دشأ ىه وأ ةراجحلاك ىهف

 ضعب صاوخ ركذف ءةوسق دشأ مهبولق نأ ىنعمل ىلاعت هللا حشر دقو

 رجفتي امل ةراجحلا نم نِإو» :هتاملك تلاعت لاقف ًراهنأ اهنم نوكي ام وأ ؛ةراجحلا
 لطهت ىتلا ةراجلا ىهو راهنألا هنم رجفتي ىذلل ةراجحلا نم نإ ىأ «راهنألا هنم

 ةشبحلا لابج راهنأك ىرجت راهنأ اهروخص نمو اهنم رجفتيف ءالباو راطمألا اهيلع
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 للمال

 اهيف يرجت اراهنأ اهلالخ رجفتتف اهقوف نم لويسلا ردحنت يتلا لابجلا نم اهريغو

 اهنم ققشتب اهنويع نم ءاملا عبني ىأ ءاملا هنم ققشتي ىذلا راجحألا نم نإو ايما

 .تارف بذع ءام راهنأ اهيف نوكي نويع اهنم ىرجتف

 ىري هنأ وأ ىلاعت هللا نم ةيشخ ةفجرلا هيف فجرت ىذلا ةراجحلا هذه نم نإو

 ةَيشَح نَم اعدصتم اعشاخ ُهَتيَأرَل بج ىلع نآرقلا اذه اَنلنَأ ول يت لف اك كلذ

 . [رشحلا] # ع ..... هلل

 ءاهنم ةوسق دشأ مهبولقف ءماع ريخ ردصم وه ام اهنم ةراجحلا تناك اذإو

 راجحألا هذه نم نويعلا عبنت امك «ةمحر مهنم عبنت الو ءطق مهيف ريخ ال مهنأل

 .راهنآلا اهيف ىرجتف رجفتت امكو

 امد : :لاقف هي ىبنلا اورصاع نم ارذنم ٠ ادهم ىلاعتو هناحبس هللا اا

 داك ىتح «ةيراس ترمتساو مايألا رك اهام ىتلا ةيساقلا بولقلا كلت نم رم ةجراخ

 اذإو «ةيمسالا ةلمجلابو «لفاغب# :ىلاعت هلوق ىف ءابلاب ىلاعتو هناحبس دكأو
 نم مهذخأ ءهب مهيزاجم ةلاحمال هنإف ءنولمعي امع لفاغ ريغ ىلاعتو كرابت ناك

 .ديدش راذنإ ةيماسلا ةلمجلا هذهف مهيصاون

 2 م. ا وع ههه 0 2 9 2

 ْمُهْنَم ٌقيِرَف َناكَدَهَو كَل سِمْؤي نأ َنوُعَمْظَنَ 2. ةوعمظا 14#

 ُهوُلَمَعاَم دعي ْنِمهَنوُفَرَحن ثلا ملك َنوُعَمَْم غمس

 اَنَماَءَولاَاونَماَءَنبذَلأوُهَلاَدِإَو 22ج روج 5

 قام مو 20 بنده 0
 1 2 3 ري هر 2

 5 2 َنولَقَع الفأ: دلع هب 5 هلل
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 وي 000 ال لللللللا

 يه نونلعيامو تورش امملعي هللاَنأ ن نوملعي و هج 2 حر اس وو أَم و 1 يونا د ع ما أ

 هَنإَوَقاَمَأ اَلإَبنكلاح تومكيال و أَ
 32 َنوُلطبَلإ

 «مالسلا هيلع مدآل سيلبإ نم ناك ام بقع ليئارسإ ىنب لاوحأ ىلاعت هللا ركذ

 هذعب اوءاج لب «ضرألا ىف مدآ دالوأ لوأ اونوكي مل نإو مدآ دعب مهركذ ناك دقو

 «مدآ نبا ىف سيلبإ مكحتل «ةيناسنإ ةروص حضوأ مهنآل «معزن اميف فولآلا تاكمب

 تناك اذإو اورفك كلذ عمو «معنلاو .ةيسحلا تايآلاو «ةلدألا مهيديأ نيب تماق دقف

 «مثأملا هذه عم مهب نوزتعيو مهنوقفاوي نورضاحلاو «ىضاملا ىف مهلاح كلت

 ىف انيلع ام :مهيف نولوقيو «برعلا نورخافم هوسن ىذلا مهيضامب مهنأ نوبسحيو

 ىف عمطم ال هنإف «هرضاحو هيضام ىف دئناعملا رتغملا امأ «ةيعادلا تانيبلا تماقو

 . هناميإ
 َنوُعَمْطَْقَأ » :نينمؤملا نم هعبتا نمو كي ادمحم ابطاخم ىلاعت هللا لاق اذلو

 . 4 هوُلَقع ام دعب نم ُهَنوُفَرحي من هللا مالَك نوعمسي مهنم قيرف ناك دقو مكل اونمؤي نأ

 طرش نع حاصفإلل ءافلاو «ةرادصلا هل ماهفتسالا نآل  مدقت نع ةرخؤم ءافلا

 وعدي لوسر هنأل لَم ىبنلا نأ عقاولا ذإ «عقاولل راكنإ هنأل «ىهنلا ىنعمب ىراكنإ

 نوكيو «كلذ هيلع ىلاعت هللا ركنيف «مهوعدي نم ناميإ ىف عمطي ىدهلا ىلإ
 هاري ىذلا مهيضام نإف ءالؤه نمّؤي نأ ىف اوعمطت ال ىأ «ىهنلا ىنعمب راكتتسالا

 سأيلاب ىقلي هنإ لب «مهناميإ ىف مكعمطي نأ هنأش نم سيل هب نونئمؤيو مهرضاح
 .مهتوعد ىف نوصلخيو .مهنوعدي نيذلا بولق ىف ناميولا نم

 ىنعم نمضتت اهنأل ؛ماللاب ةيدعتلا «مكل اونمؤي نأ :ىلاعت هلوقو
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 ء[ديدحلا] 4< . هلوسرو هّللاب اونمآ )ط :كلوقك هب نّمْوي ىذلا وه اهدعب ام

 نينمؤمب مه امو رخآلا مويلابو هّللاب اًنمآ لوقي نم ساّنلا نموإ» :ىلاعت هلوق لثمو
 .[ ةرقبلا] 4 2#

 سانإل :كلذ نمو « ىعادلل ةباجتسالا ىنعم ةنمضتم تناك اذإ ماللاب ىدعتتو

 .. مكنيد عبت نمل الإ اونمؤت الو :هلوق لثمو [توبكنعلا] 4 250+ ... طول هل

 . [نارمع لآ 1 4 2
 نأل امإو «ةباجتسالا ىنعم ةباجإلا نمضتل امإ :ماللاب انه ىدعتلا ناك كلذلو

 ال مهناميإ نم سوئيم مهف «مكتوعد لجأل مهناميإ ىف اوعمطت ال ىأ«ليلعتلل ماللا

 . رضاحلا ىف مهنم نوكي امو «ىضاملا ىف مهنم ناك

 مهنم قيرف ناك دقو ىهو ةيلاح ةلمج ىف ةياوغلا ببس هناحبس نيب دقو

 مأ ىسوم دهع ىف ةقباس دوهع ىف ناكأ قيرفلا اذه 4هَنوُفّرحُي من هللا مالك نوعمسي
 .ةرضاحلا مهلاح

 دقو «مالسلا هيلع ىسوم دهع ىف اوناك مهنإ :فلسلا ىرسفم نم ريثك لاق

 ىسوم هللا ميلك هعمسي امك «ىلاعتو هناحبس برلا مالك اوعمسي نأ نولواحي اوناك

 ىف ىسوم ناسل نم ىلاعت هللا مالك اوعمس مهنإ ءديعب كلذ نكلو «مالسلا هيلع
 نيدصاق هوفرح مث هومهفو «هولقعو «مالسلا هيلع ىسوم ىلع تلزن ىتلا ةاروتلا

 هللا لوسر اورصاع نيذلا دوهيلا نم وه ِهْيلَك ىبنلا غيلبتب ىلاعت هللا مالك عمس

 امو هتاياغو هيمارم اوكردأو ءهولقعو هلل ىبنلا هيلإ مهوعدي اماوعمسو دلع

 ىلع لاد ريغ ءافرحم مهناوخإ ىلإ هنولقنيو «هنوفرحي كلذ دعب مث .هيلإ مهوعدي

 ىف رضحيال ءادتبا ضرعمو «فرحم عماس :ناقيرف مهف هلك ىبنلا ديري ام ةقيقح

 هوجرخي نأب «ىنعملا نم فرط ىلع هوفرحي نأب .هانعم ىف رييغتلا امهدحأ :ناينعم
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 طسولاو بللا نود فرطلا هلصأ فرحا نآل ؛هفارطأ نم فرط ىلإ هانعم بل نع

 .لوقلا بل ريغب قلعتلا ىلإ نوهجتي مهف

 بغارلا لاقو «ىناثلا عونلا وه اذهو ءهانعم ريغ ىلإ لوقلا ةلامإ فيرحتلاو

 نم فرح ىلع هلعجت نأ «مالكلا فيرحت» همالك صنو هتادرفم ىف ىناهفصألا
 نع لكلا َنوُفَرَحُي 9 :لجو زع لاق .نيهجولا ىلع هلمح نكمي لامتحالا
 [ةدئاملا] 4 (20+. .. هعضاوم دعب نم ملكلا نوفرحي » [ ةدئاملا] 42 . هعضاوُم

 مهو ُهوُلَقَع ام دعب نم هتوفرحي مث هللا مالك نوعمسُي مه قيرف ناك دقو#
 . 422ج َنوُمَلعي

 اوفرعو «هوربدتو .هؤلقعو هوعمس ام نيب ىونعملا دعبلا ديفي "مث» ب ضيرعتلاو

 .مهبولق لالضو .مهسوفن داسف ىلع لدي ام هوفرح ىذلا فيرحتلا نيبو «هتياغ

 ريبخلا نافرع هوفرعو «هولقع ام دعب نم فيرحتلا نأ ىلاعتو هناحبس ربخأو
 ظافلألا تالولدمب ةفرعم ريغ نمو ملع ريغ نع اوفرح مهنأ ال ءمهافلا ءكردملا

 ليلضتلا دصقي نمو «ليلضتلا دصقب مهفيرحتف ءاهتاياغو ءاهدصاقمو ءاهيمارمو

 دصي وه لب ءاهكردأ نإ اهل نعذي الو ءاهكردي الف قئاقحلا نع افورصم هبلق نوكي

 . اهليببس نع

 مهو# :ىلاعت لاقف «مهلمع ةياغو ءمهدصقم ءوس ىلاعتو هناحبس دكأ مث
 عمو .هدصقمو هامرم نوفرعيو «هوعمس ىذلا مالكلا نوكردي مهو ىأ «نوملعَي
 .نيدسفم نيدساف نيمثآ هنوفرحي كلذ

 . هعابتأو ٌةْلِكَع دمحم قيرفلا بطاخ ىذلا نأ رابتعا ىلع اذه

 :ةثالث رومأ ركذن نأ ةيآلا هذه ىناعم ركذ ماقم ىف بجيو

 «مهعيمج اوسيلو «مهنم قيرف هعضاوم نع لوقلا اوفرح نيذلا نأ :اهلوأ
 ىذلا قيرفلا نأ كلذ نع باوجلاو قيرف لمعب مهلك ناميإ نم سأيلا نوكي فيكف
 اضرعم ناك عمسي مل ىذلا قيرفلا نإ لب «عمسي مل ىذلا قيرفلا هلوقب ىضرأ عمس
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 اللللللللاا0100لللللللللاا للا لل

 هل اقدصم هب ايضار فرحملا لوقلا عامتسال الباق ناك وهف ِةيِلَك ىبنلا عامس نع

 موق نم قيرف نم ناك عامسلا نأب ريسفتلا ىلع رمألا كلذكو ءءاوس ىلع اوناك مهف

 مهريغ عم اوناكف ءنوضار مهو نورخآلا هلبقف هوفرحو ىسوم نم اوعمس ىسوم
 .مهنيب قرف الو ءءاوس ىلع

 نإف .هدعب وأ ىسوم دهع ىف فرح ىذلا قيرفلا ناك اذإ هنأ :ىناثلا رمألا

 تارامأ دجي انيديأ نيب ةمئاقلا ةاروتلل عجارلاو «تباث ىسوم دعب غئاس كلذ

 اولاق نيذلا «نيباذكلا ضعب ىلع هب انددر ثحب ىف كلذ انيب دقو «حولت فيرحتلا

 .مهروحن ىف هانددر بذكو ءارتفا نم اولاق ام نآرقلا ىف

 ام مهدنع بتكلا ىف ىرجي لازي ال فيرحتلا نأ ىراصنلا باتك تبثأ دقو
 باتك دحأل «بابلألا ةريخذ» باتك كلذ ىف أرقاو «ديدحلاو «ميدقلا دهعلا بتك نيب

 «ليجنإلاو ةاروتلا ىف ثدح فيرحتلا نأ كشلا لبقي ال قيرطب نيب هنإف «ىراصنلا

 لازي ال ليدبتلاو رييغتلا نأ «قحلا راهظإ» هباتك ىف ىدنهلا هللا ةمحر خيشلا تبثأو

 . مهبتك ىف نآلا ىلإ ىرجي

 .ةقداص نوكت امبر مهبتك ىف ةيقاب ةراثأ نأ هيلإ ريشن ىذلا :ثلاثلا رمألا

 .ريثك لطابب تطلتخا نكلو

 مهو «هولقعي نأ دعب نم هنوفرحي مث «ىلاعت هللا مالك نوعمسي دوهيلا ناك

 «مهلاوحأ نم ىرخأ الاح ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو .فيرحتلا عضوم نوملعي

 اوموالت مهنم دحأ عم اولخ اذإف نينمؤملا ةرضح ىف ناميإلا نورهظي اوناك مهنأ ىهو
 الَخ اَذإو اًنمآ اوُلاَق اوْنمآ نيذّلا اوُقَل اذِإو 8 :ىلاعت لاق اذلو ؛ناميإلا مهراهظإ ىلع

 . كيو حدب وياي مك نا حف نب مهو الق صنم ىلإ مه
 سائلا نمو 8 :ىلاعت هلوق ىف لبق نم ىلاعت هللا هركذ نيقفانملل فصو ذه

 امو اونمآ َنيِذّلاَو هللا َنوعداَخُي ++ نينمْؤمب مه اَمَو رخآلا ِمويلابَو هّللاب اًنمآ لوقي نم

 «ميركلا نآرقلا اهقاس ىتلا تايآلا رخآ ىلإ 4« قر» نورعشي امو مهسفنأ الإ نوعدخي

 .مهلاح فشك ىف اهبرض ىتلا ةلثمألاو
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 يي
 ىبنلا اورصاع نيذلا دوهيلاب صاخ رمأب تتأ اهانعم ىف ملكتن ىتلا ةيآلا هذهو

 وهف ءمهرمأ ىفخ ملعي ال ىلاعت هللا نأ نوبسحي مهرورغ طرفل مهنأ ىهو هٌدَْ
 . مهلضأ قافنلا نم عون

 لكك دمحم هب ءاج ام لكل انعذأو انقدص ىأ كاَنمآ اوُناَف اونمآ نيدّلا اوقل اًذإو#
 .قحلا وه هب تئج ام نأبو هللا دنع نم قحلا هنأب انمآ

 ءهورهظأ اب رهظملا اوظفحف «ةمالملا نم اوجن دق كلذب مهنأ اوبسح دقو

 مل مهدوحج ىلعو «مهتلم ىلع مهو مهناوخإ نكلو «هونلعي ملف مهرفك اوظفحو
 .رهظملا اذهب روهظلاب اوضري

 مل نيذلاو ءاونطبي مل ام اورهظأ نيذلا ىقتلاف «ضعب ىلإ مهضعتب الخ اذإف

 هللا حَتف امب مهتوُثدَحتَأ» نينمؤملا اوقلي مل نيذلا لوقيف موالتلا ناك .لوسرلا اوقلي

 رمأب مكحلاو برعلا ةغل ىف حتفلاف «مكيلع هب ىلاعت هللا مكح امب ىأ .4وكيَلع

 . [فارعألا] 4 20+ . .. قحلاب انموق نيبو اننيب حتفا انبر :ىلاعت لاق امك ءءاضقلا

 لاق امك هلك ىبنلاب ةاروتلا ةراشب وه ماقملا اذه ىف هب ىلاعت هللا مكح امو
 ذخأ دقو ء[فصلا] 42 .٠ . دَمَحَأ همسا يدعب نم يتأي لوُسَرب ارشبمو ل : ىلاعت

 مهف راكنإل ىراكنإ ماهفتسالاف «مهءاج اذإ هب اونمؤيو هوعبتي نآب مهيلع دهعلا
 اونمؤي نأب مهيلع ىلاعت هللا ىضق امب مهوثدح مهنأ ىلع مهنوخبوي مهف عوقولا

 ىف اورمتسي نأ مهيلع بجي ناك هنإو «مهءاج اذإ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاب

 ةجبح نوكيل ىأ «مُكَبر دنع هب مُكوُجاَحيلط :مهلوقب مهناوخإ مول اوللعو ءمهدوحج
 .ةرهاظ ةجح فارتعالاو هب مكنوجاحي مكبر دنع مكيلع

 :لطاب امهالك نيرمأ نومعزي كلذب مهنإو
 ىلإ هيلع مهام ةفرعم ىف جاتحي ىلاعت هللا نأ نوبسحي مهنأ - امهلوأ

 امب نوذوخأم مهنأو ءرهجلاو رسلا ملاعو «ةداهشلاو بيغلا ملاع وهو «مهرارقإ

 .هعابتاب مهرمأ ىذلا قحلابو «هيلع مهقئاو
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 دوهيلا دنعام نوملعي اوناك ام هباحصأو دي ىبنلا نأ نوبسحي مهنأ - امهيناثو

 كك ىبنلاب ةراشب نم مهبتك ىف ام نوفرعي نونمؤملاو كي ىبنلا مامأ مهرارقإب الإ

 .هب اورفك اوفرع ام مهءاج املف ءاورفك نيذلا ىلع نوحتفتسي اوناك مهسفنأ مهو

 الفأ# :ىلاعت لاقف لوقعملا نع هدعبو مهمالك نالطب ىلاعت هللا نيب دقلو

 ءافلاو «ةرادصلا اهل ماهفتسالا ةغيص نأل ميدقت نع ةرخؤم ءافلا 421+ نوُلقعت

 هتجيتن ىف وهو ىفنلا يفن ليبق نم وهف ؛ىفن ىلع لخاد ماهفتسالاو «حاصفإلل
 هيلإ ىدؤي ام اوكرديو ءاوربدتيو اوركفتيو ءاولقعي نأ ىلإ ىلاعتو هناحبس مهوعدي

 ءمهلاح ملعيال ىلاعت هللا نأ نوروصتي مهف .لوقعم لك نع هدعب وهو «مهمالك

 .مهبتك ىف دلك ىبنلا ىلإ تاراشإ نم عضو امو «قيثاوم نم مهيلع ذخأ امو

 «فارتعالا اذهب هللا دنع مهنوجاحي نينمؤملا نأ نوبسحيو كلذ نوروصتي

 الفأ# :ىلاعت هلوق رسفي دقو .مهاوجنو مهرس فرعي ىلاعت هللا نأ نوفرعي الو

 الفأل «مهناسل نم هنأ ىلع هانعم نوكيو «مهضعب , مالك نم هنأ ىلع 420 نولقعت

 نوكيو «مكبر دنع هب مكنوجاحي مهنأ نم مكمالك ةجيتن نوربدتتو 0*4 نولقعت

 نم ههيجوت لامتحا ىلإ ليمن نحنو «ىلاعت هللا ملعو مهلاحب لهجلا يف اناعمإ اذه

 .هتاملك تلاعت هللا

 ال ىلاعت هللا نأ مهنظو «ىلاعتو هناحبس هللاب لهجلا ىف نونعمت مهنإو

 هللا نأل «نينمؤملاو ىبنلا اوثدحي نأ ىف ةدئاف ال هنإو «نودبي امو نوفخي ام ملعي

 امو نورسي ام مَلعَي هللا نأ نوملعي الوأ 8 :ىلاعت لاق كلذلو «ميلع ءىش لكب ىلاعت

 ءمهملع مدع ىلع مهل خيبوتو .مهلهجل ىراكنإ ماهفتسا اذه # وع نونلعي

 ام نولوقيأ ىنعملاو هدعب ام فطع هيلع لد فوذحم لعف ىلع لخاد ماهفتسالاف

 ءىش لكب طاحأ دقو - هلالج لج - هللا نأ نوملعي الو ءلوقلا كلذ نم نولوقي

 ىفخت ام ملعي «سانلل هنونلعي امو هب نورهجي امو هنورسي ام ملعيو اًملع

 « مهرظتني ىذلا ءازجلاب ديدهت ملعلا كلذ نايب ىفو «نورهجي ام ملعيو «مهرودص

 هب نوثكني امو .مهدوهعو مهقيثاوم هب نوفلاخي امو «نولعفي ام ملعي هناحبس وهف

 .هب مهذخاؤمو .مهناميأ ىف



 ةرقبلا ةروس ريسفت ااه

 الل للللاا0ا10للاا0ااااللللاا0ا0ا0ا0ا0اا ولولا

 :نامسق دوهيلا نأ ىلإ هناحبس راشأف .دوهيلا لاح ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 ؛باتكلا ملع اوتوأ مهدحو مهنأ ىوعدب نيرخآلا نولضي نويمأو «ءاملع وأ رابحأ

 .مهءاوهأو مهينامأ اوعبشيف ءاهنونمتي ىنامأ الإ باتكلا نوفرعي ال نيرخآلا نألو

 . «ينامأ الإ باتكلا نوملعي ال َنوُيَمَأ مهنمو# :ىلاعت لاق كلذلو

 اهدوسي ال ىتلا ةيمألا ةمألا ىلإ ةبسن بتكي الو أرقي ال ىذلا وه ىمألا

 . ليبس َنيِبَمَألا يف اًنيَلع سيل )» :نولوقي باتكلا لهأ نم رابحألا ناكو «ملعلا

 ةدالو لصأ ىلع هنأ رابتعا ىلع مألا ىلإ ىمألا بسني دقو ,[ نارمع لآ] ©« هتدر#

 .همأ هيلع هتدلو امع املع دزي مل وهف همأ

 هيلع لمتشا امو .هماكحأ نوفرعي الو . باتكلا نوأرقي ال نويمآلا ءالؤهو

 نوكي ام الإ نوملعي ال باتكلاب مهلهج طرفل مهنإو ؛«ةيدابعو ةيعامتجا تافيلكت نم
 هنونمتي امو «هبحيو بلقلا هانمتي ام ىهو «ةينمأ عمج ىنامآلاو « مهينامأل ءاضرإ هيف

 لاق دقلو .هؤابحأو هللا ءانبأ مهنأ مهتصاخو مهتماع لوقك مهيلع ة ةرطيسم ءاوهأ

 4 17 ٠ . مهينامأ كلت ئراصن وأ ادوه ناك نم لإ نجلا لخدي نأ اوُلاقو ف : ىلاعت

 لمعي نم باتكلا لهأ ينامأ الو مكينامأب سيل )» :ىلاعت لوقيو هنونمتي ام يأ [ةرقبلا]

 . [ ءاسدلا 1 4 079ج اريصن الو الو هللا نود نم هَل دجي الو هب زجي اءوس

 اهب مهباتك نومضم باتكلا لهأ نم نويمألا ملعي ىتلا ىنامألا ةلمجلا ىفو

 «باسح اهيف ءاماكحأو تافيلكت هنوملعي الف «ءنوئمتي ام عم اقفتم نوكيام ىه

 ماوع لثمك مهلشثمو «تبثت ءاوهأو «ققحتت تابغر هنوملعي امنإ ءباقع وأ باوثو

 مل ول لب «؛لمع ىأ اولمعي مل ولو ء«ريخ ىلع مالسإلا ةمأ نولوقي نيذلا «نيملسملا

 ملو «ثبعم لك ىف اوثبعو ءاوركسو ءاوقرس وأ اونز ولو ءطق احلاص المع اولمعي

 نوفرصتي مهئادعأ ىلع الك اوناكو .داهجلا باب اودسو «هوبكترا الإ اركنم اوكرتي

 . مهرئاصم ىف

 ءانثتسالا نإ :اولاق 4 َيناَمَأ الإ باتكلا َنوُمَلعي ال َنوُيَمَأ مهنمو ل :ىلاعت هلوقو
 نكلو .هنومهفي الو هنولتي ىذلا باتكلا نم ائيش نوملعي ال ىنعملا نوكيف . عطقنم



 ةرقبل ١ ةروس ريبسفمت هت نإ 1

 اللا لالالا

 .ماكحألاو تافيلكتلا نوكردي الو ءاهنوغتيي ءاوهأو اهنونئمتي ىنامأ هنوملعي

 . مهيلع تذخأ ىتلا قيئاوملا نوملعيالو

 ملع نم نوملعي ال مهنأ ىنعملا نوكيو ءالصتم ءانثتسالا نوكي نأ عنام الو

 املع جتني ةينيقي تامدقم هل نيقيب سيلو «نظ مهملع نإ ىأ «نونظي الإ مه نإو#

 دقلو «ءايذاك الإ نوكي ال وهو «ىنمتلا نم ىنامألا نإ :ءاملعلا ضعب لاق دقل

 مهامو ءاملع هنونظي ام الإ مهملع سيل ىأ 420ج نوُنظَي الإ مه نإو » :ىلاعت لاق
 ءنآ دعب انآ مهل ددجتي ىذلا نظلا ىلع مهملع رصق ىلاعت هللا دكأ دقو « نينقيتمب

 هيلإ عفدت ىذلا نظلا الإ ملع نم مهدنعام ىأ «نظلا ىلع هرصقو ملعلا مهنع ىفنف

 بيذاكأ ىف نورمتسيو ددجتي مهنظ نأ ىلإ ةراشإلل عراضملاب ربعو «مهماهوأ

 0 اهنوقلتخي اًنونظو ءاهنوعدتبي
 مهدي هه ال لْمَوَف

 4 ل م

 ا ا اك 1 ََ

 نوب دامي مهل ليو مه يأ ٌتَبَيَكََم ل
 رس ب هم

 007 دَقَئاَماصأ اكل ذاك اَنَّسَسَك نكأوُناَقَو ين



 ةرقبلا ةروس ريسفت لإ
 2و ا

 ىتلا ىنامألا الإ باتكلا ملع نم نوملعيال نويمأ باتكلا لهأ نم ناك اذإ

 كئلوأ نإف ءمهسوفن ىلع هيومتلاو بذكلا اهب نولخديو «مهءاوهأ اهب نوعبشي

 نم سيلام مهيديأب نوبتكيو «بيذاكألا نم مهسوفن نوكلامي ءاملعلا وأ رابحآلا

 نيذلا ىلع در كلذ ىفو «باتكلا نم وه امو «باتكلا نم هنأ مهنومهويو «باتكلا

 «مهيديأب هنوبتكي امرقي وه لهف .مهبتك ىف ءاج ام لك رقي نآرقلا نأ نومعزي

 ةيرفلا اومظعأو «اوتهبو اوبذك «؟اليلق انمث هب اورتشيل هللا دنع نم اذه نولوقيو

 .ىلاعت هللا باتك ىلع

 نأ نوزهتتي مهيف ءاملعلا سلجم نوسلجي نيذلا كئلوأ نأ هناحبس ربخأ دقلو

 قحلا نم ىنغي ال نظلاو نظ مهملع نأو ىنامأ الإ باتكلا نوملعي ال نييمأ مهيف

 لاقف ءاوءاش ام هيلع نوديزيو اوءاش ام نيفذاح مهيديأب باتكلا نوبتكيف ءائيش

 . «هللا دنع نم اذه نووي مهيديأب باتكلا وبك نيد ليو : ىلاعت
 باوج ىف .تعقو 4مهيديَأب باتكلا َنوُبتكي َنيِذَلَل لْيوَق# :ىلاعت هلوق ىف ءافلا

 عفرتو كالهلاب ةوعدلا ليولاو «ليوف كلذك رمألا ناك اذإ :هريدقت ءردقم طرش

 اذإ بصنتو [نيففطملا] 47 َنيِفَفَطمْلل ليو 8 :ىلاعت هلوقك فاضت ال امدنع

 ىف اهنم «ىو» لمعتستو «ردصملا ىنعمب اهنأ ىلع ىسفن ليوو كليو :لوقتف تفيضأ
 م8 جمع رمش

 . [صصقلا] 4 220+ نورفاكلا حلقي ال هّنأكْيو ل : ىلاعت هلوقك بجعتلا ىنعم

 مهسفنألو هتاذ ىف قحلل نيملاظلا كئلوأب ةلاحم ال لزان كالهلا نأ ىنعملاو

 ء«مهئاوهأ ضحمب باتكلا نوبتكيو «مهئاوهأل اعبت هللا لزنأ ام نومتكي نيذلا

 لاق امل هنامتك نوديري ام نامتكو هوحم نوديري ام وحمو هتابثإ نوديريام تابثإلو
 باتكلا نم نوُفْخَت مثنك اَمَم اريثك مُكَل نبي انلوسر مكءاج دق باتكلا لْهَأ اَيإ» :ىلاعت
 هنيب دقو ءاريثك اوفخأ دق نوبتكي ام ةباتكب مهف [ةدئاملا] 4 (52)+ . . . ريثك نع وُفْعَي

 .هنايب بجو ام نيب وأ ميركلا نآرقلا

 ردصم مه مهنأ نايبل ديكأت هيف «مهيديأب باتكلا نوبتكي# :ىلاعت هلوقو
 هنونلعيو «مهنم نييمألا هب نولضي «ىلاعت هللا نم هل ردصم ال هنأو «هب مالعإلا



 ةرقبلا ةروسريسفت ل# 1
 ل ل

 ام ضعب هيف نوكي دقو ءهوفنصو هوبتك نيذلا مهو «ىلاعت. هللا دنع نم هنأ ىلع

 ام لك ىف اقداص سيل هتلمج ىف هنكلو ؛هدعب نم نييبنلاو ىسوم قيرط نع ءاج
 هيفو ءهيف زاجم ال ةقيقح هوبتك مهنأل نايب «مييدأ) :ىلاعت هلوق نوكيو ءاوبتك
 مهيديأب نوبتكي مهو .مهلاحل ريوصت

 ىلإ ةراشإلا 4هّللا دنع نم اذه نولوقي» :مهنع ىلاعت هلوق هيف نوكي هجولا اذه

 نوكيو ءهعضاوم نع مالكلاب نيجراخ اهنولوأتي ىتلا تاليوأتلا ىلإ ال بوتكملا
 هوبتك ام سيل ىأ [نارمع لآ] 4 4772) ... هللا دنع نم وه امو 9 :ىلاعت هلوق ىنعم
 4اذه نولوقي» :هلوق ىف ةراشإلا ىف رخآ ليوأت كانهو هللا دنع نم مهيديأب

 نع مالكلا اهب نوفرحي ىتلا تاليوأتلا ىلإ نكلو .«بوتكملا ىلإ تسيل هيف ةراشإلا

 نوكيو «ةتباثلا قئاقحلا ىلع اوبذكو ءاهومهوت ماهوأ ىلإ هب نوهجتيو ء.هعضاوم

 عمو «مهيديأب باتكلا نوبتكي ذإ مهل ليو :اذه ىلع ىنعملاو .مهباتك وه بوتكملا

 تاليوأتلا هذه نإ مهميرحت نع نولوقيو ءهعضاوم نع هنوفرحي مهيديأب هنوبتكي مهنأ
 اوداز افرحم مهباتك اوبتك مهف «نارمألا مهنم عقو هنأ ةقيقحلاو ءهللا دنع نم ىه

 نم اوقدص ام اولوأتو ؛هقئاقحب اوثبعو «ءهب اوركذ امم اظح اوسنو ءهنم اوصقنو «هيف
 .هلوأّتم ريغب هنم هلقن

 ءاولدبو اوريغو ءانيب اثبع ىلاعت هللا لزنأ امب اوثيعو «نارمألا مهنم ناك
 وهو «ليلق نمث هنأب مهل ثعابلا ىلاعت هللا للع دقو .ةلطاب تاليوأت اولوأو

 «ةوبنلاب لطاب صاصتخا نوكي نأو «ةسايرو ناطلس مهل نوكي نأب ءايندلا ضارعأ

 ايندلا نإ :هنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا لاق دقلو «سانلا ءاوهأ اوئلامي نأو

 .هوفيز ىذلا لطابلاو .هوعيض ىذلا قحلل ةبسنلاب ليلق نمث اهريفاذحب

 نيب تماق ةضواعم ضرفي ميركلا صنلا دجن انهو «اليلق ام هب اورتشيل»

 اهوعفد نأب مهيديأ ىف ىتلا ةيلاغلا ةنيمثلا ةعاضبلاب اورتشا «مهلاعفأ ىف دوهيلا رابحأ

 اوعاب ىأ عاب اهانعم انه ىرتشا نأ لوقن وأ ءايندلا ضارعأ وه ليئض نمث ريظن ىف
 .اريثك هوبسح امهم اليلق انمث اوذخأو اهيلع اونمتؤا قئاقح نم مهيديأ ىف ام



 ةرقبلا ةروس ريسفت ل ل

 4 00 ا ل
 ا ب

 :هتاملك تلاعت لاقف ةمايقلا موي مهب لزانلا كالهلا ىلاعتو هناحبس دكأ دقو

 ىف مهل ليو اهانعمد .4 50 دوسي امم مهل ليو مهيدنأ بح ان مهل ليف
 ىف تلجسو تلدبو تفرح ةباتكلا هذهب اهنأل ؛مهيديأ تبتك ام ببسب كاله
 ةباتكلا مهكفإ عضوم نأ حجري اذهو ءامثإ اهتاذ ىف تناكف «ليطابأو ءاره باتكلا

 ضارعأ نم هوبسك ىذلا بسكلا نم مهل ليوو ءطقف مهتاليوأت ال اهسفن ةلطابلا
 هللا لال ذخأ وهو ءالطاب ناك هليبس ىف عفد ام نإ ذإ «هتاذ ىف تحس هنأل ءايندلا

 نع قحلا عفد هنأل ؛لطاب رمأ ةساير وأ ناطلس وأ هاج نم هنوبسكي امو «لطابلاب

 بيطي ال باصتغالاك وهف ؛هلح ريغب ذخأ ائيش كرابي ال ىلاعت هللا نإو ءهليبس

 ىذلا بسكلاو «ديدشلا باقعلل اببس ةباتكلا ىلاعتو هناحبس دع كلذكو ءهسفنل

 ددجت ىلع ةلالدلل عراضملاب 4نوبسكي# :ىلاعت لاقو «ليولل اببس ليلضتلاب هوبسك
 هذه ضعب هناحبس نيب دقو ؛هلثم اددجتم نوكي ليولا كلذكو .نوبسكي ام

 :لاقف مهنع ىلاعتو هناحسس ىكحف «ةبذاكلا تاريسفتلاو ؛ةدسافلا تاليوأتلا

 . «ةدودعم اماَيأ الإ راثلا انّسمت نل اولاقو»

 ىلاعت هللا ءانبأ نحن مهلوق ىلع ىنبم وهو «ةدسافلا تاليوأتلا نم لوقلا اذه

 امايأ لإ راثلا انسمت نل اولاقر#» نومَنأَي الو نوعّتمي نكلو «نوبذعي ال مهنأو «هؤابحأو
 «كراَتلا انسمت نل# :اولاق لب :ةدودعم امايأ الإ رانلا انبذعت نل :اولاق «ةدودعم

 ىرتفي امم كلذ وحن وأ اهحير مهسمت لب .مايألا هذه ىف ىتح اهنولخدي ال مهناك

 اسم الإ طق كديب انسملت نل :كلذ وحن وأ برضلاب اديدهت تنأ لوقت امك نورتفملا

 ءاسم مهسمت ةدودعم امايأ الإ مهسمت نل رانلا نأ -نلب - ادكؤم ايفن اوفن مهف

 اريبك اددع سيلو دعي ليلق ددع اهنأ ةدودعم ىنعمو مهينامأ كلتو «مهلوق كلذ

 :نيرمأ ىلع لدي لوقلا اذهو .ةبسحلا رواجت

 نيذلا مهف «مهريغ ىلع باسحلاو باذعلاو راتخم فنص مهنأ نايب  امهلوأ

 .باقعلا قوفو ,«باسحلا قوف مهف مه امأ «نوبقاعيو نوبساحي



 ةرقبلا ةروسريسفت ب

 للا

 وأ باسح نم كلذ ءارو نوكي امو «ىلاعت هللا رماوأب ةناهتسالا - امهيناثو

 .باقع

 ساسأ هل سيل هب نورتغيو «هنومهوتي ىذلا مهولا كلذ نأ هناحبس نيبيو
 نَأَف ادهع هّللا دنع متْذَحَنأ :هناحبس لاقف كلذب مهل دهع ال مهنأو «هيلع نودمتعي

 مهلعف ىلع مهخيبوتو «عقاولا راكنإل ىراكنإ انه ماهفتسالا 4ُهّدْهَع هللا فلْخُي
 مل ىلاعت هللا نأ ىنعملو «مهدهاع هللا نأك هب نينقوملا مهسفنأ تاذ ىف هب نيقثاولا

 الأب «هرادقمو باقعلا كلمي ىذلا هدحو وهو «هيلع مكدهاع ادهع هنم اوذخأت

 ماهفتسالاف «ةدودعم امايأ الإ مكسمت نل رانلا نأ وهو ءردقلا اذهب الإ مكبقاعي

 مهضقنب ضيرعتلا نمضتيو «هيلع مه ام ىلع مهل خيبوتلا نمضتيو «ىفنلا نمضتي

 «مهيلع روطلا عفر اهنمو ءاهدكأو اهقثو ىتلا قيثاوملاو مهيلع تذحخأ ىتلا دوهعلل

 .ةوقب اوتوأ ام مهذخأو

 نوكي باوثلاو «لمعلا ردق ىلع نوكي باقعلا نأ ىلاعتو هناحبس نيب دقلو

 ديري الو «ىلاعت هللا قلخ عيسمجلا لب لب «تاذلا ىلإ هيف رظني الف .لمعلا ردق ىلع

 20+ هري اريخ ٍةَرَذ َلاَقْثم َلمْعَي نَمَف ظ رشلا نع عانتمالاو ؛حلاصلا لمعلا الإ هناحبس

 . [ةلزلزلا ] 4 <> هّري ارش ةّرَذ لاقثم َلَمْعَي نمو

 كو هتعيطخ هب تّطاَحَأو كيس بسك نم ىلب# :هتاملك تلاعت لاق اذلو

 : نيبت :ىنعملاف هنع بارضإلاو ءهدرو مهلوق ىلع ةباجإلا نمضتف © راثلا باحصَأ

 هنأ باوثو باقع نم ىلاعتو هناحبس هللا هعرش امل فلاخم لطاب وهو «مكمالك

 «ىلاعتو هناحبس هللا مامأ ءاوس ىلع عيمجلا لب «تاوذلا ىلإ رظن ريغ نم لامعألل

 .رشف ارش نإو ريخف اريخ نإ ءازجلا ىف

 «هوفلاخف ىلاعت هللا ىلع اوءرتجا مهنأل..«باوثلا نود درلا ىف باقعلا ركذو

 .«هتئيطخ هب تَطاَحَأو نيس بسك نم# :لاقف انطابو ًارهاظ هوصعو «همعنب اورفكو

 هنإ لاقي ال أطخ لمع نمف «ةرمتسم ةمكاق ةتباث الاح ريصي ىذلا لمعلا بسكلا

 امنإ «هبسك هنإ لاقي ال بيرق نم بات مث ةلالضو ةلاهج نع امثإ لمع نمو «هبسك



 ةرقبلا ةروس ريسفت

 كيا ل

 هيف تكنيو «هبلق ىف ىرجم هل نوكي ىتح ءارمتسم دصاق لمع اذإ هبسك هنإ لاقي

 ةئويس ءوسي ءاس نم ةلعيف ةئيسلاو «ةئيسلا بسك هل لاقي ىذلا وه اذهف «ءادوس اتكن

 داولا تبلقف نوكسلاب امهادحإ تقبسو ءايلاو واولا تعمتجا ؛ةئويس اهلصأ ىف ىهف
 ىف وأ سانلا ىف اًئيس هرثأ نوكي لعف لك ةئيسلاو «ةيفرصلا ةدعاقلا ىضتتقمب ءاي

 نمو «سانلاو ء«هسفن ملظيف «ًالابو نوكيو ءريدقتلا دسفيف «سفنلا ىف وأ ةعامجلا

 .هلوح

 دصق ريغ نم عقي أطخلاف امهنيب اقرف كانه نكلو ءأطخلا نم ةليعف ةئيطخلاو

 ىف طخي ىذلا رركتملا مثآلا دوصقملا لعفلا ىهف ةئيطخلا امأ ءرركتي ال نكلو «ءادتبا

 رارمتسابو هنع رشلا ردصيف ةداعلاك وأ هل ةداع بنذلا ريصي ىتح ءاطوطخ سفنلا

 دق سفنلا نوكت لاحلا ىفو ءدوصقم ريغ عقي هنأكو «هيلإ صاخ دصق ريغ نم

 اذلو ؛مثإلاب تسرمت ىتلا ةمثآلا سفنلل ةيسفن لاح ةئيطخلاف ءاساكرإ رشلاب تسكرأ

 تراصو «سفنلا ىلع تلوتسا ةئيطخلا نأ ىأ *«هتئيطح هب تَّطاحأو# :ىلاعت لاق

 . اهبناوج لك نم ةمثآلا سفنلاب تطاحأ دق ةبق اهنأك

 .مهاياطخ مهب تطاحأ مهنأو «ليئارسإ ىنب لاوحأ ىلإ ةراشإ اذه ىفو

 ليئارسإ ىنبل ةبسنلاب ققحم وهو ءالؤه ءازج ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 لمعلا بسك مهنم ناك نيذلا ىلإ ةراشإلا 4 َنوُدلاَح اًهيف مه ِراَنلا باحصأ َكتَلوُأَفظ

 مهيف نيذلا ىلإ ةراشإلاف ,.مهسوفن رشلا قرغتساو «مهتآيطخ مهب تطاحأو «ثيبخلا
 .«نودلاَخ اهيف مه راّثلا باَحصَأ# مهنأب ىلاعتو هناحبس مكح دقو «لاحلا هذه

 مكح نيذلاو ءاهنومزالي نيذلا ىأ اهباحصأ مهنأب رانلا ىف مهدولخ دكأ دقو

 ريمضبو «ةيمسالا ةلمجلاب اهيف مهدولخ ىلاعتو هناحبس دكأو ءاهتبحصب مهيلع
 نل اهنأ مهئاعدا ىلع ادر ةبحصلاب مهتمزالمو مهدولخ ديكأت ناكو .مه لصفلا

 .اهيف نودلاخلا اهباحصأ مه لب نيدلخم ريغ مهنأو «ةدودعم امايأ الإ مهسمت

 الإ رانلا انسمت نل :اولاقف رورغلاب ناطيشلا مهالد نيذلا كئلوأ ىلع درلا نإو

 .نولقعيو نوربدتي اوناك نإ انه ىلإ ىهتني ةدودعم امايأ
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 نايبو ءهلهأل باقعلا نايبب نرقي نأ ميكحلا هباتك ىف ىلاعت هللا ةنس نكلو

 ءرشلا ءازجو ريخلا ءازج اهيف «ةلماك ةظعلا نوكتل هيلع موادو ريخلا لمع نمل باوثلا

 .نيهر بسك امب لكو

 ركذ دقو . 4 ةّنجْلا باَحصَأ كتّلوُأ تاحلاّصلا اوُلمعو اونمآ نيذّلاو » :ىلاعت لاق
 انلقو «حلاصلا لمعلا ماقمو ءافنآ اهانولت ىتلا ةميركلا يآلا ضعب ليوأت ىف ناميإلا

 لسرلاو نيمأآلا دمحم هلوسرو .هدحو هللاب ناميإلاب قحلل ناعذإلاو ناميإلا نإ
 لمعلاو «بلقلا ىف نكتسي ناميإلا نإو .هلك بيغلاو نجلاو ةكئالملاو «نيعمجأ

 نم هل دبال ضرألا ىف ىقلي ىذلا بيطلا رذبلاك ناميإلا نإ :انلقو ءهيكزيو هيمني

 بجومب لمعلاب الإ كلذ نوكي الو ءوكزيو هيف ومني حلاص وجو ىعرو ىقس

 مل نإ تومي لب فجي هنإو «جاتنإ ريغ نم رذبلاك لمع ريغ نم ناميإلاو «ناميولا

 لمعلا هعم نوكي لب هدحو ناميإلا ىلع نآرقلا دكؤي ال كلذلو ءلمعلاب قسي

 ىعادل ةباجتسا هيف «سانللو سفنلل احلصم احلاص نوكي ىذلا لمعلا وهو .حلاصلا

 لمعلا وه ام نيبي نأ ريغ نم حلاصلا فصوب لمعلا ركذ ام ًاريثكو .ناميإلا

 «ميلاقألاو تاعامجلاو .داحآلا ىف ناسنإلل ريخ هيف ام لك نمضيل كلذو «حلاصلا

 نواعتو «ةاكزو جحو موصو ةالص نم تادابعلاب مايقلا عم كلذو ءاهلك ةيناسنإلاو

 .ةماع ةيناسنإلاو «ةلودلاو ةعامجلاو ةرسألا ىف ىعامتجا

 ىلإ ةراشإلا .222(44 نودلاَخ اهيف مه ةّنِجْلا باحصأ كئلوأ» :ىلاعت لاق دقو
 ىلاعتو هناحبس دكأ دقو «تافصلا هذهب نوفصتم مهنأ يأ احلاص اولمعو اونمآ نيذلا

 :تادكؤم ةدعب اهيف نودلاخ مهنأو ةنجلل مهقاقحتسا

 . هئاقبو .مكحلا ةوق ىلع لدت اهنأل ةيمسالا ةلمجلا  اهلوأ

 هناحبس دكأو . نومزالملا اهباحصأ مهنأب ةنحلا نيبو مهنيب ةمزالملاب - اهيناثو

 ىزجي ىلاعتو هناحبس هللاو ءرصقلا ىلع لدي ىذلا لصفلا ريمضب دولخلا ىلاعتو

 .اهلثم ةئيس ةكيس ءازجو «ناسحإب ناسحإلا
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 لانن ىتح ءاّنسحأ نوكن نأ وجرن ال انك نإو «مهنع ىضرت نمم انلعجا مهللا
 نونمؤي نيذلا عست ىتلا ةعساولا كتمحرب اندمغتت نأ وجرن نكلو .ناسحإلا ءازج

 .نوقتيو

 ليئارسإ ىنب ىلع ىناسنإلا قاثيمل

 نيرلولاوو هَمأاَلإ دو دبْساَل لي هروب َقَكِصَنذَحَأ إو
 أول وفو نيكحتسملاو ئتتْلاَو أو كَرَمْلا ىذو اًناسحِإ

 2 درك كير اوثاََو ةوكصصل ا وُمِقآَءاَمَْح سا رغا ل
 دع سوُطم شنو حنت ال قال رخو 1-0 :

 قاثيم وهو «مهيلع ىلاعت هللا ذخأ ىذلا قاثيملاب نينمؤملاو هيبن ىلاعت هللا ركذي
 «سانلا مهفلأيو «مهنيب اميف نوفلآتي مهلعجيو مهتعامج بذهيو ؛مهسوفن حلصي
 ةمحرلا لظ ىف ءاقتلالا لدب ةعزانملاو «فالتئالا لدب روفنلا اوضر نكلو .؛نوفلتأيو

 . ءايبنألا لك قاثيم وه مهل ىلاعت هللا هركذي ىذلا قاثيملا كلذ نإو «ةعماجلا ةدوملاو
 ىذلا قائيملا نونمؤملا اهيأ اوركذا ىأ «ليئارسإ ينب قاثيم انذخأ ذإو» :لاق

 كلذ تقو اوركذاف «ىضاملا تقولا ىلع لدت اذإ» ف «ليئارسإ ىنب ىلع هانذخأ

 .هدوجو روصتي انيب احضاو هيف عقي ام ركذ تقولا ركذو «مهيلع هانذخأ ىذلا قاثيملا

 .عقاو ريغ اليختم سيلو مئاق دوجوم هنأك

 ةعامجلاو سفنلا بيذهت ىلع لمتشي مكحم وهو «ليئارسإ ىنب قاشيم اذه
 :رومأ ىلع لمتشا دقو روصعلا لك ىف نييبنلا قاثيم وهو اهلك ةيناسنإلا

 هناحبس ربع دقو ءائيش هب كرشي ال هدحو ىلاعت هللا ةدابع اهبل وهو : اهلوأ
 دوبعملا وه هدحو هللاف «هللا ريغ اودبعت ال ىأ هللا الإ نودبعت الإ :ىلاعت هلوقب هنع
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 ريغ ةدابع نع ىهنلا ىنعمب ةيبلط ىهو ةيربخ اهرهاظ ىف ةغيصلاو «هاوس دبعي الو

 4 2 : مدلوب هل دولوم الو اهدلوب ةدلاو راض الو : ىلاعت هلوقك ىلاعت هللا

 ام نمتكي نأ نه لحي الو ءورُق ةنالث نِهسُفنَأب نصبر تاقلطملاو :ىلاعت هلوقكو
 نيلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاو ط :ىلاعت هلوقكو 4 1+ .. . نهماحرأ يف هللا َقَلَخ

 ةلمجلا ةغيصب ةيبلطلا ةلمجلا نع ريبعتلاو 4 20+ . . .ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل نيلماَك

 تناكو بلطلا ناك هنأو ءىعيبط ىرطف رمأ ةباجإلا نأ ىلإ ةراشإ هيف ةيربخلا

 00 .ةباجإلا ىلع لاد وه امب ربعف «ةباجالا
 نم كلبق نم انّلسرَأ امو إ» :ىلاعت لاق امك «نيعمجأ نييبنلا ةوعد ديحوتلاو

 دقلو 9 : ىلاعت لاقو [ءايبنألا ] 4 نت: نودبعاف انأ الإ هَل ال هنأ هيلإ | يحونا لإ ٍلوَسر

 نم مهنمو هللا ىده نم مُهنمَف توُعاَطلا .اوبنتجاو لل اودي نأ ًاوُسر أ لك يف اَنْ

 #4 َنيبْذَكمْلا ةبقاع ناك فيك اورظناف ٍضرألا يف اوريسف ةلالّضلا هيلع تّقح

 . [ لحنلا]

 سوفنلا ريهطت ىهو ءهدحو هلل ةدابعلاب رمألا ىلو ىذلا - ىناثلا رمألا نإو

 ةرسألا نأل ةرسآلاب قلعتي ام وه - ىناثلا .ةدسافلا ماهوألاو «ةينثولا سجر نم

 ةيوق رسأ نم الإ لضاف عمتجم نوكتي نأ نكمي الف «هؤانب اهيلع موقي عمتجملا ماوق

 ىف طابر لوأ نإو «ةبحملا ةياغ وه ىذلا ناسحإلاو ةبحملاو «ةدوملا طابرب ةكسامتم

 ةدابعب رمآلا دعب هناحبس لاق اذلو ؛امهيلإ ناسحإلاب «هيوبأب دلولا طابر وه ةرسألا

 وأ لثملاب ةلماعملا نع ةلماعملا ىف ةدايز ناسحإلاو «4اناسحإ نيدلاولابو# :ىلاعت هللا

 نإ :ىلاعت هللا لوقي اذلو ؛ةمحرلاو ةبحملا هيف لب «لدعلا نع ةدايز هنإو «لدعلاب

 وهو «نسحأ ردصم هلصأ ناسحإلاو [لحنلا] 4 كج . .. ناسحإلاو لدعْلاب رأي هللا

 غلبت نأ ةدابعلا ىف ناسحإالاف «ةداجإلا ىف ةياغلا ىصقأ غولبو «ةداجإلاو ناقتإلا

 هنإف هارت نكت مل نإف ءهارت كنأك هللا دبعت نأب ىلاعت هلل درجتلا تاجرد ىصقأ

 «ةأفاكملاو ربلا ىف امهل ءافولا تاجرد ىصقأ غلبت نأ نيوبألا ىلإ ناسحإلاو «كاري

 «ةقفشلاو ةياعرلل اطايتحا ءامهنم نوكي ناك امع «ةنسحلا ةلماعملا ىف ديزت نأو

 مالسإلا ريخف مهنيب مالسلا ءاشفإو «ةرهاظلا ةدوملاب مهلماعت نأ سانلا ىلإ ناسحإلاو
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 عيضن ال اًنِإ 8 هناقتإ لمعلا ناسحإو .ءفرعت مل نمو فرعت نم ىلع مالسلا رقت نأ

 . [فهكلا ] 4 4(: المع نسحأ نم رجأ

 لصأ امهو «ةرسألا سأر امهنأل امهب أدتبا نيدلاولا ىلإ ناسحإلا نإو

 كلذلو ؛ىشاوحلا ىلإ مث عورفلا ىلإ لوصألا نم دتمتو ءبعشتت امهنمف ءاهنيوكت
 «ىبرقلا ىوذ ىلإ ناسحإلا ركذو ءمحر امهب مهطبري نم لكل ابجاو ناسحإلا ناك
 :ىلاعت لاقف ليئارسإ ىنب ىلع ىلاعت هللا هذخأ ىذلا ىلاعلا ىناسنإلا قاثيملا ناكف
 بحاص «ىبرقلا وذ نيدلاولا دعب نأ ىنعملو .برقأ ثنؤم ىبرقلاو «ىبرقلا يذو»

 دقو .ِةِللَي ىبنلا نع ىور ام عم قفتي كلذو ,برقألاف برقألا ةبترتم برقألا ةبارقلا
 نم مث :لاق .كمأ» :لاق ؟هللا لوسر اي ىتباحص نسحب سانلا قحأ نم :لكس
 بوقألا مث ©7«كوبأ :لاق ؟نم مث :لاق .ءكمأ :لاق ؟نم مث :لاق .كمأ :لاق.

 .برقألاف برقألا ىلاوتي مث برقألا بيرقلا «ىبرقلا ىذ ىنعمف «برقألاف
 اهنإ لب «نيجوزلا وأ نيوبألا ىلع ةروصقم تسيل «ةدتمم مالسإلا ىف ةرسألاو

 مهربيو مهمعي ىتح برقألاف برقألا مهيلإ نسحي «نيعمجأ ءابرقألا لمشت ةدتمم
 لصيلف ءهرثأ ىف هل أسنيو «هقزر ىف هل كرابي نأ دارأ نما :ِةلكَك لاق دقلو .ءاعيمج
 نإف ةمحرلاو ةدوملاو لصاوتلا ىلع ةرسألا ءانبل ةيوقت هلك كلذ نإو 9 ةمحر
 نم الإ ىوق ءانب نوكتي الو ءءانبلا ةنبل ىهو ةيوق رسأ نم نوكتي لماكلا عمتجملا

 .ةيوق تانبل

 ءانب ىف الإ هتبحم ىبرتت ال نطولا نإو «ةعامجلاب ةيانع ةرسألاب ةيانعلا نإو
 ةبحم ةيناسنإلا سفنلا عدوت ىتلا ىه ةيعامتجالا ةيبرتلاو «ىعامجلا عوزنلاو «ةرسألا
 ةفسالفلا ضعب دارأ دقو «ةرسألاب كلذ أدبي امنإو اهنيب لداعلا لدابتلا نسحو ةعامجلا
 مهئابآ ريغ عم لافطألا ىبريو ةرسألا وحمي نأ - مظنلا ضعب مهءارو تراسو -

 ىضر ةريره ىبأ نع )4771١( ةلصلاو ربلا :ملسمو )061١5( بدألا باتك :ىراخبلا هجرخأ ؛هيلع قفتم )١(

 . هنع هللا

 هقذر ىف هَل طسْبي نأ رس نم» :لوُقي لب هللا لوُسَر تعمس :َلاَق - ُهْنع هللا ىضر - كلام نب سّنأ نع (1)

 ةلصلاو ربلا :ملسمو )١9705( عويبلا باتك : :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم] . َمحَر لصيف هنأ ىف هل ايو

 .[(1599) بادآلاو
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 ةيناسنإ فطاوع ريغ نم نكلو «مهماسجأ تمنف .. ةعامجلل نيمتنم اعيمج اونوكيل

 .اًعم ةعامجلاو «ةرسألا اوحمف

 ىلإ ليئارسإ ىنب ىلع ذخأ ىذلا ىناسنإلا قاثيملا ههتا دق هنأ - ثلاثلا رمألا

 ىهابأ دقف نم وه ميتيلاو «نيكاسملاو ئماتيلاو# :ىلاعت لاقف ءافعضلا ىلإ ناسحإلا

 مألاو ءدوجولا اذه ىف درفنا دقف هدقف نمو «ىماحلا ئلاكلا لئاعلا وه بألا نإف

 ةرطفلابو ءهيمحت ال «,فطاوعلا لبنأب هيذغت ىتلا ةفطاعلا ةيناحلا ىه تناك نإو

 .هتءالكو .«بألا ةيامح ضوعت ال كلذلو ؛هلوعت ال ىلوألا

 نيكسملا ةملك نإو «نمزملا ضرملا وأ ,ةجاحلا هتنكسأ ىذلا وه نيكسملاو

 .ءافعضلا اعيمج ءالؤهو «هتلذأو ةجاحلا هتنكسأ ريقفلا نأل ءريقفلا لمشت اهمومعب

 ديعب دلب ىف نوكيو هلام نع عطقني ىذلا وهو ءاضيأ ليبسلا نبا لمشي دق هنإو

 .اضيأ ةجاحلا هتلذأ دق وهف هدلب نع

 .ةعامجلا ىف فاعضلا مه مومعلا اذهب نيكاسملاو ىماتيلا نإ ةقيقحلا ىفو

 لكأي :نيمحارتم ريغ اتاتشأ اوناك الإو ء«رايهنالا نم ةمألا ءانبل ةياقو ءافعضلا ةياعرو

 نأل ؛نيكاسملا ىلع ءاينغأ اوناك نإو ىماتيلا ىلع ناسحإلا هدقو .اضعب مهضعب

 نأ هيلإ ناسحإلاو ءاينغ ناك نإو ةجاح وذ وهو لاملا ريثك ناك نإو .«فيعض ميتيلا

 .هلايع ىلإ همضي نأو «هلذي الو هرهقي الأو «هتيبرتب هيلع مئاقلا موقي

 نوكيف ةعامجلا نم ةرفنلا ىلع ىبرت ةبحملاو ةياعرلاو فطعلاب طحُي مل نإ هنإف

 ماركإ ىلإ ةبعادلا ةرسيثكلا صوصنلا تناك كلذلو ؛تاعمتجملل نوهراكلاو ذاذشلا

 تويب رشو «ميتي هسيف مركي تيب نيملسملا تويب ريخ» :ْلكَك ىبنلا لاق دقلو «ميتيلا

 ىلع ءشن ءاشنإب ةمألل ةيوقت هيف مهماركإ ىماتيلاف .2)(ميتي هيف رهقي تيب نيلمسملا
 .ميوقلا قلخلا

 ىناسنإلا قاثيملا اذه ىف ءافعضلا ةاعارمو ةرسألا ةماقإ دعب - عبارلا رمألا

 عمتجم ءانب ىلإ ىلاعتو هناحبس اعد مهب اصاخ سيلو ليئارسإ ىنب ىلع ذخأ ىذلا

 ىف تو لإ نسي مي هيف يي نيمللشلا ىف يدع :الاق لا نع رم ىأ نع )١(
 .[(7559) ميتيلا قح باب  بدألا باتك :هجام نبا هجرخأ] .ههيَلإ ءاَسي ميتي هيف اتي َنيملَسُمْ ملا
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 سال اوُلوُقوظ :ىلاعت لاقف نيعمجأ سانلاو سنجلاو ميلقإلا معي ميلس ىناسنإ
 اذه فدارم اهنأل هللا الإ نودبعت ال ىلع فوطعم «اولوقو# :ىلاعت هلوقو «انسح

 «هذيفنت بجوم هسفن ىف لمحي وهو «ليئارسإ ىنب ىلع ذخأ ىذلا ىناسنإلا قاثيملا
 دقو «هب اورقأو اوباجتسا لهف «تالماعملا تاجرد ىلعأ ىف وهو «نيدلا ةقيقح هنأل

 اوضرعأ مهنإ ؟هل اونعذيو قحلل اوعضخيل مهقوف لبا عفرو «ةوقب مهيلع ذخأ

 متنأو مك ًاليلق الإ متيلوت مث» :مهيلع هذخأ دعب مهلاح ىف ىلاعت لاق اذلو ؛هنع

 . 4220 نوضرعُم

 ضرعأ# :ىلاعت هلوق هنمو «ةيسح رهاظم هيلع لدت ىذلا ضارعإلا ىلوتلا
 «ىسح رهظم هيلع لدي ضارعإ هنأ هيف لصألاف [ءارسإلا] 4 227 . .. هبناجب ئأنو
 ءمهسحب هنع اوأنو مهماسجأب اولوت مهنأ هانعم «نوضرعُم متنأوإ# :ىلاعت هلوقو
 ةلمج هوكرت مهنأو ضارعإلل ديكأت اذهو هئدابل نوعطاقم نوضرعم مهنأ ىنعملاو

 حيرصتلاب ضارعإلا هناحبس دكأ دقو ءائيش هنم اولبقي نأ ريغ نم اليصفتو

 قاثيم هنأ عم هنأ ىأ «ةيمسالا ةلمجلاب هدكأو ءهانعم نمضتي ىلوتلا نأ عم ضارعإلاب

 .هنع اوضرعأ - هبلطتو لوقعلا هيضترت ميوق هانعمو .دكؤم

 ىف مهوكراش مهنأل ؛مهوقبس نمو ٌَِكَي دمحم دهع ىف اوناك نيذلل باطخلاو

 «مهفالسأ هب بطوخ امب اوبطاخي نأل نيحلاص اوناكف «مهيلوت ىف مهوعبتاو «مهتلم
 .مهرمأو مهلاح نايبو

 ؛رايخألا ريخ لجسيو «نيدسافلا لمع ىصحي لدع مكح ىلاعت هللا نإو

 قاثيملا ىضتقمل اوباجتسا مهف 4مم اليلق ّالإل :لاقف ضارعإلا ىف ىنثتسا كلذلو
 نيذلا هناحبس ىنثتسا مث ءاعيمج مهيلع ءادتبا ىلوتلاب مكحلا ناكو اوضرعي ملو
 .اعيمج مهل باطخلا ناك مهتلقل نكلو اوباجتسا

 امو قاثيملا نيب دعبلا نم هعضوم ىف مشب ريبعتلا «متيَلوَت مثل :ىلاعت هلوقو
 دعب نم نوكي مث «لقعلاو عرشلا مكح ىف ةبولطم ةلوقعم رومأ نم هيلع لمتشا
 .مهريغ نم ناك ول بيرغ رمأل هنإ ءمكنم ديدشلا ىفاحلا ضارعإلا كلذ



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 لليل م95

 مهرسأو مهجارخإو مهئامد كفس 2
 يب

 الو مك َنوكَفَْشال ْمُكَفيِيِماندَحَ ْدإَو
 4 سدد 59 5200 1

 هج وف شارف * مكرايد نّم مُكَسْفنأ
 0 رع هِي هيو و 4
 ظ0 ذأ تولثقت ِء ؤله متنا من

 ِناوُدَعْلاَو عالي مهَيْلَعَ وُرهظَت مِهِركَيِدنَي مُكنَم

 مُِلمرضرْخَو فوذتش ىرصأ فأكدإت

 َتوُرْفكَفَو بككلا ضْعَبِب َنوُيِمْؤُمَفَأ ْمُهُجاَرْخِ
 زحل مكمل 5 ُلَعَفَي نَم ةآَرجاَمَفْضْعَبِ

 ٌتاَنَعْلاَرْس 1 ذر قمل يملأ ةطمصلا
 هرم جمر 1 رههج م ىذا هه د

 ًاورتشاىذأ كتل ع وأ ايزل َنوُلَمَعَناَم -علفلغب هلأ اَمَو
 رس هه هل اس ةصر ا مس ساس ع
 مُهَلَو ٌباَدَعَلَ ع ل زي : لا

 هيج كلورصمل

 اوناكف ؛مهتدحو ىف ككفت نم ممألا باصأ ام مهباصأ دق دوهيلا نإ

 قيرف مضنيف «برح مهنيبو مهنيب ىرخأ تاعامج مهضعب ئلاميو مهءامد نوكفاستي

 لظ ىف ءاضعب مهضعب لتاقيف مهريغ ىلإ نورخآو «نيلتاقتملا ضعب ىلإ مهنم
 ذخأو «مهئامد كفس عنمب دهعلا مهيلع ىلاعت هللا ذخأ دقو ,«نيلتاقتملا نيودعلا

 ظفح دهعلا كلذ نأ عمو «مهرايد نم اضعب مهضعب جرخي الأب دهعلا مهيلع

00 
 مو م ماه م

 ادحأ نولئاقي موق ,ق ىلإ اومضني و اولتاقتي الف ضعب ءامد مهضعب كفسي الأ قائيملا



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 للا

 ىجا 372*3#**33 1

 لج
 ةلادلا ربخلا ةغيصب مك ءامد نوكفست ال :هلوقب كلذ نع ىلاعت هللا ربعو «مهنم
 كفسلا بسنف مك ءامد نوكفست ال :هلوقب مهنيب لتاقتلا نع ربعو ىهنلا ىلع
 «ءامدلا كفسب مهعيمج ىلع دوعيل لعفلا ىلإ ةراشإلل مهيلإ ءامدلاو مهيلإ هنع ىهنملا
 ءاهسفن تلتق دقف «ةدحاو ةرسأ نم لوتقملاو لتاقلا ناك اذإ هنأل «سفنألا رادهإو
 ْ .اهلهأ تردهأو ءاهمد تكفسو

 هلوقب عنملا كلذ نع ربعو «هرايد نم مهضعب جرخي نأ ىلاعتو هناحبس عنمو
 كلذ نع ىهنلا ىنعم ىف انه ربخلاف 4 مُكِراَيد نم مُكسْفنَأ نوجرخت الوإ» :ىلاعت
 ةمأ اونوكي نأ ىلع عامتجالا نايب مهسفنأل جارخإ هنأب ضعبلا جارخإ نع ريبعتلاو
 مهضعب جارخإف « اهعيمجل ةباصإ اهنم وضع ةباصإ نوكت ثيحب ةرزآاتم ةدحاو

 مهجرخيف .مهؤادعأ مهيف عمطي هنألو ء.مهعمج قرفي ذإ مهلكل جارخإ ضعبل
 . مهلك جارخإ لهسي مهضعب جارخإف ءاعيمج

 لاق اذلو ؛هودهشو هب اورقأو مهيلع ىلاعت هللا هذخأ دق قاثيملا اذه نإو
 متنأ ىأ 44220 َنوُدَهْشَت مثنأو مثررفأ مث :ىلاعت هلوقب قاثيملا كلذ اقثوم ىلاعت
 نينمؤم نودهشت متنأو «قايثملا اذه نم مكفالسأ ىلع ذخأ ام متررقأ نورضاحلا

 . هقفدصب

 نيذلا مهنآل كك ىبنلا اورصاع نيذلل ةداهشلاو رارقإلا ىف باطخلا ناكو
 «مهنم اقيرف اوجرخأ نيذلا مهو .مهءامد اوكفس نيذلا مهو .ًرهاظ دهعلا اوضقن

 ىف هباشت دقف ديعبب سيل ىضاملا ىف مهضعب نم لصح كلذ نأب لامتحالا ناك نإو

 .رهاظ ناودعو «نيبم مثإ ىف اعيمج مهو «فلسلا عم فلخلا قائيملا ةفلاخم

 مهضعب لتقو ءهوضقن دقف مهعمجلو مهتدحول اظفح قاشيملا كلذ ناك اذإو
 متنأ مث » :كلذ ىف ىلاعت لاق دقلو «هراد نم رخآلا مهنم قيرف جرخأو ءاضعب

 ىونعملا دعبلل مثب ؛ انه فطعلا 4 مهرايد نم مُكَس اير نوُجِرْخَتو مُكَسفنَأ نولتقت ءالؤه

 ىتلا لاحلا نيبو ؛مهبولقب هيلع اودهشو مهتنسلأب هورقأو مهيلع ذخأ ىذلا قاثيملا نيب
 مهسفنأل مهلاتق ناكأ ءاوس مهنيب اميف اولتاقت نأب مهسفنأ اولتق مهنأ نم اهيف اودجو



 ةرقبلا ةروسريسفت
 ال ئئللللل

 هج

 عم نويليئارسإلا لتاقتو رخآ موقل ودع موق ىلإ قيرف مضنا دق اوناك مأ «مهسفنأب

 كرشلا لهأ نم هرهاظي نم نواعي دوهيلا نم قيرف لك ناكو «نيرخآ لظ ىف مهسفنأ
 .مهئامدل كفس كلذ ىفو «ناودعلاو مثإلاب هموق ىلع

 نم مهنم قيرف جرخي نأ ىضتقا نيداعتم نيرخآ عم نواعتلا كلذ نإو

 نيكرشملا قيرف ىلإ دوهيلا نم قيرف لك هيف مضنا ىذلا لاتقلا لجأل كلذو ؛مهرايد

 نورهاظت مهرايد نم مُكَم اقيرف نوجرختو :هتاملك تلاعت لاق اذلو ؛نيلتاقتملا

 . 4 ناودعلاو مثإلاب مهيلع
 نولتقت ءالّؤَه مشنأ مث :ىلاعت هلوق ريسفت ىف لاق هنأ سابع نبا نع ىور

 مهئامد كفس مهيلع مرح دقو لبق نم كلذب ىلاعت هللا مهأبنأ :ةيآلا # مكسفنأ

 ءافلح مهو عاقنيق ونب مهنم ةفئاط نيقيرف اوناكف ء«مهارسأ ءادف اهيف مهيلع ضرتفاو

 برح جرزخلاو سوأآلا نيب تناك اذإ اوناكف سوألا عم مهو ةظيرقو ريضنلاو جرزخلا

 دحاو لك رهاظي سوألا عم ةظيرقو ريضنلا تجرخو «جرزخلا عم عاقنيق ولب تجرخ

 ةاروتلا مهيديأبو «مهنيب مهءامد اوكفاست ىتح هناوخإ ىلع هفيلح نيقيرفلا نم

 ال ناثوألا نودبعي كرش لهأ جرزخلاو سوألاو ءمهيلع امو مهل ام اهيف نوفرعي

 .اًباتك الو امايق الو اثعب الو ءامارح الو الالح الو اران الو ةنج نوفرعي

 نأ :نآرقلا نامجرت نوعباتلا همس ىذلا سابع نبا نع ةياورلا هذه ةصالخو

 نيب ةيوبشم برحلا تناك امدنع ةرجهلل بيرقلا رصعلا ىف ناك مهئامدل دوهيلا كفس

 نأو ءزيزعلا نآرقلا ربخأ امك ءرانلا نم ةرفح افش ىلع اوناكو «جرزخلاو سوألا

 فالخلا ةقش اوعسويل اولخدت لب راوحجلا بجاو وه امك نيدياحم اوفقي مل دوهيلا

 ءافلح اوناكو «عاقنيق ونب جرزخلا عم ناكف ةرعتسم رمتستل برحلا نارين اوثرؤيو

 قيرف لك جرخأو ءهّفص ىف لك ناقيرفلا لتاقتف «ةظيرقو ريضنلا سوألا عمو ءمهل

 .هودهشو هوقدصو هورقأ ىذلا دهعلل اضقن اذه ناكف «هراد نم رخآلا

 اورصاع نيذلا دوهيلل «ءالؤه متنأ مث :هلوق ىف باطخلا نوكي كلذ ىلعو

 «مهيف ةمئاقلا تافصلا نايبل باطخلا عم ةراشإلا تناكو «مهيلإ ةراشإلاو كي ىبنلا

 .مهرايد نم مكنم اقيرف نوجرختو .مكسفنأ نولتقت مكنأ نورت متنأ ىنعملاف
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 يا 000
 ريب لبق
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 لتقي نأ نم نيجرحتم الو «نيمثأتم ريغ نولتاقتي اوناك مهنأ بيرغلا نمو
 نم رسأ ىف مهدحأ عقو اذإ كلذ عمو هراد نم رخآلا قيرف جرخيو ءاضعب مهضعب

 مهنإ «مهودافت ىراسأ مكونأي نإو## :ىلاعت لاق اذلو ؛هوداف نيقيرفلا ىأ

 متعفد نيروسأم مكوءاج اذإ كلذ عمو .ناودعلاو مثإلاب مهناوخإ ىلع نورهاظي

 نأ ولف «مهيلع قاّنولا اودشو. مهرسأ ىف اببس اوناك نيذلل «مهيناع اوكفتل مهتيدف

 مكيلإ ءاجو «همصخ نونواعي نيذلا دوهيلا نم ىرسأ رسأ هعم نوبراحت ىذلا قيرفلا

 بيرغ اذهو «ءمهرسأ ىذلا مكفيلحل مهتيدف نوعفدت مكنإف ىرسألا ءالؤه

 فيكف مهومتلتقو مهءامد متكفسو نيِلَئاَقم مهومتلعج مكنأل :الوأ . . ضقانتم

 ٍمهئافلحل مكترصانم ببسب لاتقلل مهومتجرخأ نيذلا متنأو مهتيرح نومحت

 مرحم وهو# :مهضقانتو مهلاحب اديدنت ىلاعت لوقي كلذلو ؛مهئافلحل مهترصانمو

 . «مهجارخإ مكيلع

 دحأ ىلع لدت ىدافيو ىدف نأل ؛مهتايد نوعفدت ىأ «مهودافت # ىنعمو

 بسانملا هنأل ؛اهعفد ىنعمب انه رسفتو . اهعفد وأ اهعفدي نمم ةيدفلا ذخأ امإ نيينعم
 اوجرخأ دق مهف مهقاثيمو مهنيد رماوأ ىف ضقانتلا ىف مهعوقو ثيح نم ماقملل

 صن ىلع ادامتعا مهتيدف اومدق رسألا ىف اوعقو اذإ كلذ عمو لاتقلل مهناوخإ

 هآر اذإ ىلاتلابو (هقر نم هجرخأف اكولمم رخآلا كاخأ تيأر اذإ) :لوقي مهدنع

 هيلع مرحم هنإو «هجارخإ ىف اببس نوكي الأ هيلع ناك هنإو هرسأ نم هجرخأ اروسأم

 لاحلاو «مهجارخإ مكيلع مرحم وهو# : ىلاعت لاق اذل قرلا ببس نوكي الف هجارخإ

 الأ مكيلع امرحم ناك اذإف «مهوجرخت نأ مكيلع مرحم هنأ نيبملا تباثلا مكحلاو

 ببس كلذ نوكيف مهوجرخت الأ كلذ لبق مكيلع مرحملا نم هنإف «ىرسأ مهوكرتت

 .رسألا

 «ضعبي نورفكتو باتكلا ضعبب نونمؤتْفأ# :مهلاح ركنتسم ىلاعت لاق كلذلو
 ضعيبب نونمؤت متنأف مكلاح هذه تناك اذإ هريدقت ءردقم طرش نع حاصفولل ءافلا

 هل ماهفتسالا نآل ءافلا ىلع تمدق ماهفتسالل ةزمهلاو .ءضعبب نورفكتو باتكلا

 .امئاد ةرادصلا



 ةرقبلا ةروسريسفت
 اللا للفلل للا للا لللللا

 : 7كالا ١١

 يي
 باتكلا ضعبب نوئمؤي اذه مهلمعب مهنأل عقاولا راكنإل ىراكنإ ماهفتسالاو

 ءمهمد كفس ميرحت وهو ءرخآلا هضعبب نورفكيو ءرسألا ىلع ءاقبلا ميرحت وهو

 هنأ نايبو «هيلع مهمولو «عقاولا راكنإل ماهفتسا وهف «لاتقلل مهرايد نم مهجارخإو

 مهل نوكي ال امب نودحجيو ء«هذيفنت ىف مهاوه نوكي ام نوذفني مهناميإ ىف ضقانت
 مهاوه مههلإ اوذختاف هذيفنت ىف ىوه

 هناحبس لاق اذلو ؛مئادلا راعلاب مهفصوو مهلذو مهناوه ىلإ ىدؤي اذه نإو

 راعلاو ناوهلا : ىزخلا 4 اًيندلا ةاَيحْلا يف يزخ الإ مكنم كلذ لعفي هب نم ءازج امف

 مهئامد كفسل مهسفنأ ميلست ىلع بترتي ىذلا رمألا نإف «بيترتلل ءافلاو «ةلذلاو

 «مهماوقأل مهتنايخل راعو «مهسفنأ ميلستب مهيزخ هيلع بترتي مهرايد نم مهجارخإو
 لمعلا نم ذوخأم ءازج كلذ نإو « سانلا نيب مهرمأ ناوهو ةلذلا هلك كلذ ءاروو

 تابثإلاو يفنلاب كلذو ءهاوس ءازج ال هنأ ميركلا نآرقلا نيب كلذلو « هتاذ يف

 «ةناهملاو ةلذلاو راعلا الإ مهل ءازج ال لعفلا كلذ نولعفي نيذلا نأ :ىأ «ءانثتسالاب

 هيلإ ةراشإلا تناك كلذلو ؛هتاذ ىف لفعلا نم وهف ًءازج نيعتملا وه كلذ ناك اذإو

 .ةلعلا وه هتاذ لعفلا نأ ةراشإ «كلذإ» :هلوق ىف

 اهنأل ؛ىندأ ثنّوم ىهف «ايندلا تيمسو «ةرضاحلا ةايحلا ىه ايندلا ةايحلاو

 ةداعس نوكت ىتلا ةمئادلا ةيقيقحلا ةايحلا ىه ةرخآلا ةايحلاو «ةسوسحملا ةيئرملا ةبيرقلا

 .ةرمتسم ةوقش وأ «ةمئاد

 :ىلاعت لاق كلذلو ؛ىقبأو دشأ ةرخآلا ءازجف ءايندلا ىف ءازج كلذ ناك اذإو

 وأ باقعلاو باسحلا موي وه ةمايقلا مويو «باَدَعْلا دَشَأ ئَلإ نوري ةمايقلا مويو#
 ةراشإب ديفي «باَدَعْلا دْشَأ ْيَلِإ نودري# :ىلاعت هلوقو ءروشنلاو ثعبلا دعب «باوثلا

 هذهو «مهلعفل ةجيتن ىويند باذع ىزخلاف «قباس باذع ىلإ هعجرم هنأ ىلإ ظفللا
 باذعلا دشأ اهيف ةمايقلا موي ىرصخأ ىلإ كلذ دعب نودريو «ىلوألا ةعفدلا ىه

 . هلكنأو

 هيلع ىفخي ال ىذلا ميلعلا ميكحلا دنع مهباسح نأ ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 «<(22> نولمعت امع لفاعب هللا اًموإ# :ىلاعت لاق اذلو ؛ءىش نع لفغي الو ؛ءىش
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 اوناك اذإف «نولعفي امع لفاغ هللا نأ ادكؤم ايفن ىماسلا صنلا اذهب ىلاعت هللا ىفن
 ال ىلاعت هللاف ءاهيلع مهرارمتساو ءاهل مهئارمتسال ماثآ نم نولعفي ام نوسني مه
 فصو ىفنبو «لفاغب# :ىلاعت هلوق ىف ءابلاب كلذ ىفن هناحبس دكأ دقو ءاهاسني
 «نولمعت مَع :ىلاعت هلوقو «هنوتش نم تسيل ةلفغلا نأب «ةيلعلا هتاذ نع ةلفغلا
 .اهماثآب مهسبلت لاحو اهلمع لاح مهلامعأ ىلاعتو هناحبس هئاصحإ ىلإ ةراشإ

 لماش هنكلو «ءادتبا مهل باطخلاو « ليئارسإ ىنب ىف تلزن تايآلا هذه :هيبنت

 ةلاسر ئدابم ىلع موقت ىتلا ممألا اصوصخو ءاهعيمج ممآلل ةبسنلاب هتربع ىف ماع
 ءىوهيف هتانبل ىعادتت ال امئاق ادحاو ءانب نوكت نأ بجي اهنإف ءءامسلا نم ةيهلإ
 اذإ دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت ىف نينمؤملا لثم» :هتمأ ىف لاق هلع ىبنلاو
 مالسإلا بجوأو .217(ىمحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت هنم وضع ىكتشا
 ةجاح ىف ناك نم» :لاقف «هتبركو هتدش ىف ملسملا هاخأ نيعي نأ ملسملا ىلع
 الو هلذخي ال ملسملا وخأ ملسملا» هلك لاقو ,"20(هتجاح ىف هللا ناك هيخأ
 انلبق روصعل دادتما وهو ءانرصع ىف نيملسملا نحن : ريثكلا انلعف كلذ عمو "”«هملسي
 داسفو «كولملا ىوهل انيديأب انءامد انكفس ؛مويلا ىلإ ىناثلا ىسابعلا رصعلا نم
 رخآلا ىف ىري قيرف لك راصو ةّيحُل ةديدش نيملسملا نيب برحلا تناكف ؛ماكحلا
 نم مالسإلا ءادعأ ىرغي مهضعب راصو «هيلع ءاضقلل صرفلا زهتني ىذلا هودع

 .ءانفإ برح مهوبراحو نيملسملاب اوعقو ىتح «نيملسملاب مهريغو نيينثولا

 نع هل طظفللاو (:586) ةلصلاو ربلا باتك :ملسمو (هممه؟) بدألا باتك : ىراخيلا هاور ؛ هيلع قفتم قلد

 . هنع هللا ىضر ريشب نب نامعنلا

 الو ُهَملْظَي ال ولما وخأ ملسُمْلا» :لاَق لكي هللا لوس ذأ امنع هللا ئضْر َرَمُع نب هللا دبع نع (1)
 نم ةَيرَك هن هللا جرف ةَبرُك ٍملسُم نع جرف مَ ءنَجاَح ىف ُّلل ناك هيخأ ةجاَح ىف ناك سو ةَملسي
 ملاظملا باتك :ىراخبلا هجرسخأ ؛هيلع قفتم] .«ةّماقْلا موي هللا تس اًملسم رّكس ْنَمَو ةماّيقلا موي تارك
 .((451990) ةلصلاو ربلا باتك :ملسمو :(0759) بصغلاو

 الو هملظَي ال ٍملّسْلا و وخخأ ملَسُمْلا» ل لوي َناَك كي ىلا نأ رم نبا نع دمحأ ىورو .قباسلا رظنا (")
 ناكو فامهدحأ ُهثدحي بنَذب الإ َمُهَنِِب قرفف ناَنْثا أوت م هديب دَنَحَم سفن ىذّلاَر» :لوقيو كهلذخُي

 5 هل وك 2 5
 اَذإ هحصنيو «ضرَم ا هدومي سطع َإهتيَشَي :اتسم فوُرََمْلا نم هيخأ ىَلع ملْسُمْلا ٠ ءرمللا :لوقَي

 هيل و يرسم عرق ل
 قوف هاخأ ملسملا ة ةرجه نع ىهنو تام اذ ةعشيو ماعد اَذِإ ةبيجيو يقل اَذِإ هيلع ملسيو ه هشبو باغ 00

 00 فز نيرثكملا دئسم] «ثالّث
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 نوري ال ءايوقأ نيملسملا ىفو .ةعطق ةعطق مهبل ةيمالسإلا ضرألا تناك دقلو

 نوبذعي ىراصنلا ناك دقف «نينمؤملا نم مهناوخإ اوذقني نأ بجوي مهيلع اقح نيدلل

 .نوكرحتي الو نورظني نيذلا ةراظنلا نم كارتألاو ءاهيف مهونفأ ىتح نيملسملا

 نيملسملا نم نودنجي مالسإلا ءادعأو هللا ءادعأ انيأرف ءريخألا رصعلا ءاجو

 دوديؤي نم نيدلا ءاملع مساب نوحسمتي نيذلا نم اندجوو «نيملسملا نوبراحي نم

 لتاقملا لتقي نم ماكحلا نم ةريخآلا نينسلا ىف اندجوو «ملسملل ملسملا ةيراحم

 بهذتو .مهوذقنيل نيينثولا ىلإ مهتجلي ىتح ءهتيعر نم نيملسملا ىف ةميظعلا

 «هيلع نولوتسيو دوهيلا هبرخي سدقملا تيب اندجوو رخآ دعب اًنقو «ةيمالسإ تاعامج

 انيلع قبطني هنأو كب الإ ةوقالو لوحأل مهللا .. مهنوديؤي نم كولملا نم اندجوو

 ةمايقلا مويو ايندلا ةايحلا يف يزخ لإ مكنم كلذ ٌلعْفي نم ءاَزج اَمف) : ميكحلا كلوق

 . © ةنيزغ نولمعت مع لفاغب هللا امو باّذعلا َدَشَأ ىلإ َنوُدَرُي

 اوعاب مهرايد نم مهسفنأ نوجرخيو «مهءامد نوكفسي نيذلا كئلوأ نإو

 لاق كلذلو ؛اهورتشا ىتلا ايندلل نمثلا ىه ةرخآلا ةايحلا تناكو «مهايندب مهترخآ

 مه الو باذعْلا مهنع ْفَْقَحُي الق ةرخآلاب اًيندلا ةايحْلا اورتشا نيدّلا كتلوأ » : ىلاعت

 «مهرايد نم مهسفنأ اوجرحخأو مهءامد اوكفس نيذلا ىلإ ةراشإلا © يدر نورصني

 نيفوصوملا ىلإ ةراشإلاو «ةيفيلكتلا ماكحألاب مهتءاج ىتلا هللا قيثاوم اوضقنو

 ىأ «ةراشإلا مساب نرتقي ىذلا مكحلا ببس ىه تافصلا هذه نأ ىلإ ريشت تافصب

 وهو «نامثألا ىلغأ وه نمثب ايندلا ةايحلا اورتش ادق مهفاصوأ ببسب ءالؤه نأ

 تدسفو «راعلاو ىزخلا مهقحلا مهنأل ؛ايندلا ىف اورسخ مهنأ دن اننكلو «ةرخآلا

 اعاتم ايندلا اومهف مهنكلو .«.قح كلذ نإو «ريزانخلاو ةدرقلاك تراص ىتح «مهسوفن

 اولدبتساف ةرخآلا اوكرتو ءاهومعز ىتلا ايندلا هذه اورتشاف ناويحلاك هب نوعتمتسي

 .ريخ وه ىذلاب ىندأ وه ىذلا

 هوذخأ لب ءابيط هوبلط ام اولاني مل ةرخآلا اوكرتو «ةايحلا اوبلط مهنأ عمو

 «تناك ةروص ةيأ ىلع ايندلا ةايحلا نوديري مهنكلو «يزخلاب ابوحصم ءانيهم اليلذ

 ءاهوعابو اهوكرت ىتلا ةرخآلا ىف مهءازج نإو ءةايح ىلع سانلا صرحأ مهندجتلو
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 بترت ديفت ىتلا حاصفإلا ءاف ءافلا 4باَدَعْلا مهْنَع فّقَحُي الفل :مهيف ىلاعت هللا لاق
 اهيف اورسخخ ىتلا ةرساخلا ةلدابلا كلت ببسب هنأ ىأ .اهلبق امم مهفي ام ىلع اهدعب ام

 بابسأ نأل ؛مهلبقتسي ىذلا ديدشلا باذعلا مهنع ىلاعت هللا ففخي ال ةرخآلا

 ءطق فيفختلل غوسم الو «ةمئاق دوححجلاو دسحلاو ذيانتلاو عطاقتلا نم ديدشتلا

 . نييبنلا اولتقو «ءاعفشلا

 لسرلا ىلع مهرابكتسا

 نم اهو باتكْلا ىموُم اَنسَئاَء ْرَعَلَو
 لوس ا ار هن 7 4

 0 و لس اب ءوِدَعَب

 مكَتشنأ ئو ال اَمي لوس مك اج املكَفَأ ني دعْلا حور
 و

 أوُلاَفَو رق درع مراكش
 22 دووم العم مهِرْفُك أمت لباس اسبوُلُ

 اقاثيم اوضقن فيكو «ليئارسإ ىنب ىلع اهذخأ ىتلا قيثاوملا ىلاعت هللا ركذ

 ركذ .«كلذ دعب .مهسفنأل مهتيامحو «مهتعامج ةمالسب قلعتي ام ىتح قاثيم دعب

 هدعب نم اَنيَمَقَو باتكلا ىسوم انيتآ دقلو» :ىلاعت لاقف مهبتكو «لسرلل مهلابقتسا

 نوقلطي ىذلا وه سيلو «ةاروتلا وه ىسوم ىلع هللا هلزنأ ىذلا باتكلا ,«لسرلاب

 ناميلسو دواد هدعب نم ءايبنألا رابخأ ىلع لمتشي هنأل :ًالوأ ءةاروتلا مسا هيلع
 ىلع لزن دق نوكي نأ ةهادبلاب نكمي الف ءهدعب نم اوءاج ىذلا ءايبنألا نم امهريغو

 مهنأل :ايناثو «نينسلا تائمب هدعب نم اوءاج نييبن رابخأ نم هدعب ءاج ام ىسوم

 نوريغيو «نوفرحي نولازي الو «مهيلإ لقن ام اريثك اظح اوسنو اولدبو اوريغو اوفرح
 «ةسمخلا رافسألا ىه ىسوم ىلع لزن ىذلا باتكلا نإو .نوثبعيو «نولدبيو

 مالسلا هيلع ىسوم ىلاعت هللا ىتأ .نولعفي نولازي الو ءاوعّدبو اوريغو اهوفرح
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 هوبتك مهنأل مهل ةجح مهيديأب ام سيلو « مهيلع ةجح وه ىذلا «قداصلا باتكلا

 نوبسكي امم مهل ليزو مهيدبأ تبت امم مهل يو اليلق انم هب اورشيل مهيدي

 باتكلا ىف هيلإ اعد ام اوديؤيل «ىسوم دعب نم لسرلا لسرأ ىلاعت هللا نإو

 لسر هدعب ءاج ىأ «لسّرلاب هدْعب نم اَنيقَقول :ىلاعت لاق اذلو ؛هيلع لزن ىذلا
 نأل لوسر ءارو لوسر ءارو الوسر انلسرأ انيفق ىنعمف ءلوسر دعب الوسر «ىرتت

 اذه ىنعمو «هءارو رخآلا لوسرلا افق ىف لوسر لك نوكي ثيحب عباتتلا ةيفقتلا
 ىف عباتتملا ميقتسملا طخلا نإف «ةدحاو ةياغو ءدحاو طمن ىلع عيمجلا نوكي نأ عباتتلا

 لاق امك «ةدحاولا ةيهلإلا تافيلكتلاو «ةينادحولا ىهو «ةدحاو ةطقن ىلإ ىهتني ةطقن

 ميهاربإ هب انيصو امو كيِِإ انيحوُأ يدّلاو احون هب ئصو ام نيدلا نم مكَل عرش : ىلاعت

 هللا هيلإ مهوعدت ام نيكرشملا ىَلع ربك هيف اوُقرْت الو نيذلا اوميقأ نأ ئسيعو ئسومو

 . [ىروشلا ] 4 27 بيني نم هيَلِإ يدهيو ءاشي نم هيلإ يبتجُي

 تناك ىأ ءدوهيلا ىف ثعب دقو «مالسلا هيلع ىسيع كلذ دعب ركذ دقلو

 نبا ىسيع انيتآو إذ :ىلاعت لاقف ةرهابلا تازجعملا هعمو ءدوهيلا ىف ىلوألا هتوعد

 نيذلا لسرلا نمض ىف ىلاعتو هناحبس هركذ « سدقلا حورب هانديأو تاتّيبلا ميرم

 نم لوسر وهف «ءلوسر دعب الوسر «هب ىلاعت هللا مهافقو «ىسوم دعب نم اوعباتت

 ىلع ةلالدلا ىف ةعطاق ةرهاب ةيسح تازجعم ىأ تانيبب ىلاعت هصتخا نكلو « مهنيب

 نم ىرخأ تايآ ىف تانيبلا هذه ىلاعتو هناحبس ركذ دقو ءاورفك مهنكلو «هتلاسر

 حيسملا ةدالوب ميرم ارشبم ىلاعت لاق دقف «نارمع لآ ةروس ىف ءاج ام اهنم «نآرقلا

 مّلو دلو يل نوكي نأ بر تْلاَق ل :بأ ريغ نم نوكي نأ ةبرغتسم ىهو ,مالسلا هيلع
 <520+ نوكيف نك هَل لوقيامّنِإف ارمأ ئضق اذ ءاَشي ام قلْحَي هللا كلذك َلاَق رشَب يِبسَسْمي

 مكتنج دق يِنَأ ليئارسإ ينب ؛ ىلإ الوسرو <27 ليجنإلاو ةاروَعلاو ةمكحلاو باتكلا ُهَمَلَعيو

 ربو هللا ني اريط نوُكيف هيف فن ريطلا ةنيهك نيلا نم مك قََأ ين ْمُكَبَو نم هيب

 نإ مكتويب يف نورخدت امو نولكأت امب مكب هللا نذإي ئتوملا يبحأو صربألاو همكألا

 ضعب مُكَل لحألو ةاروُتلا نم م يدي نيب امل اقدصمو 437: َنيدمؤُم مشك نإ ْمُكَل ةيآل كلذ يف
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 مكبرو يبر هللا نإ 22 نوعيطأو هللا اوُناَف مُكَبَر نم ةيآب مكتن دجو مُكيلع مرح يذلا
 .[نارمع لآ] 4 <(: ميقتسم طارص اذه هودبعاق

 هللا نذإب هنأ اهنم ةدئاملا ةروس ىف ىرخأ تانيب تركذو «تانيبلا ضعب هذه

 هيلع ىسيمع دي ىلع ءايحإلا ىرجأو ىلاعت هللا وه لعافلاو «ىتوملا ىلإ ةايحلا دري
 هنأو «ريدقلا ىلعلا ىلاعت هللا نذإب نوجرخيف مهروبق نم ىتوملا ىداني هنأو «مالسلا

 . ىرخأ ةيآ تناكف ءءامسلا نم ةدئام هيلع لزن

 :نيرمأ ركذ نم دبال ماقملا اذه ىفو

 اولواحو قحلل اونعذي ملو «تانيبلا تايآلا هذهب اورفك دوهيلا نأ - امهلوأ
 هللا نكلو .«مهولتق نيذلا نييبنلا دادع ىف نوكي نأ اودارأو «مالسلا هيلع حيسملا لتق

 هولتق مهنأ مالسلا هيلع حيسملا دعب اوءاج نيذلا ىراصنلا ىعداو «مهنم هامح ىلاعت
 .اًئيبم اودع هل ناك ىذلا سلوب اهعرتخا بيذاكأو ءاهومهوت ماهوأل

 نيب نم حيسملل ةداعلل ةقراخلا تائيبلا هذه تناك اذامل وهو - ىناشلا رمألا
 هيدي ىلع اهلثم ءاجو .مظعأو لجأ وه ام ٌةِْكلَي دمحمل ناك نإو ؟نييبنلا رئاس
 لازي الو ءاهلايجأ لك ىف اهلك ةقيلخلا ميظعلا نآرقلاب ىدحت لب ءاهب دحتي مل هنكلو
 . مويلا ىلإ روصعلا ىدحتي

 نأل ؛عونلا اذه نم ميركلا نآرقلا ربع امك هتانيب وأ ىسيع تازجعم تناك

 .مهسفنأ ىف الو .مهتباتك ىف حورلاب نوفرتعي الو ةداملاب الإ نونمؤي اوناك ام دوهيلا
 الو هيف مالسلا هيلع ىسيع ىلاعت هللا ثعب ىذلا رصعلا ىف ةينيدلا مهتاسارد ىف الو

 ىداملا مهلاحو مهسح عرقي ىحور رمأ نم دبال ناكف ءهقبسو هنراق ىذلا رصعلا

 تناكو «ةداملا ناطلس الطبم ةداعلل اقراخ رمأ ناكو «مالسلا هيلع ىسيع قلخ ناكف

 «مهتويب ىف نورخديو نولكأي امب مهربخي وهف ةيحورلا ةيحانلا نم اهلك تازجعملا
 «ىتوملا ىيحي وهو ءاريط نوكيف نيطلا ىف خفني وهو صربألاو همكألا ئربي وهو
 نولكأيف ةدئاملا لزني ىلاعت هللاو «ىلاعت هللا نذإب مهروبق نم ىتوملا جرخي وهو



 ةرقبلا ةروسريسفت
 للا

 مهو ءرصم نم مهجورخ دنع ليئارسإ ىنب ىلع ىولسلاو نملا لزني ناك امك ءاهنم

 رصاع ىذلا ةماع ىرشبلا لقعلل ةبسنلاب امأ ,ةصاخ ليئارسإ ىنبل ةبسنلاب اذه

 ىتلا ةينويألا ةفسلفلا رصع هنأ وهف ءاهلبق ىتلا نورقلا ىف ناكو «مالسلا هيلع حيسملا

 تاببسملاو بابسألا ةفسلف هدوست رصعلا اذه ناك دقو «ةينانويلا ةفسلفلا اهنم تدلوت

 رثؤي هلك دوجولاف ءاببس عبتأو ءىشل ببس وه ببس لكو «ىداع ببس ءىش لكلف

 نوطبو ءابآلا بالصأ نم نّوَكِي ,مأو بأ نم نوكي دلولاف ءهضعب ىف هضعب
 نأ الو ءايح تيملا دوعي نأ نكمي الو ءنايفشي ال همكألاو صربألاو «تاهمألا

 بابسألا نأ نيبت عراوق نم دبال ناكف اذكهو .مهروبق نم تاومألا جرخي

 وهو ءاهريغي وهو «ضرألاو تاومسلا عيدب اهعدبأ ىلاعت هللا «هللا نم تاببسملاو

 .ديري الل لاعفلا

 بابسألا ماظنب هدجوم نم أشنم دوجولا نإ :اولاق ىتح اولواطت دقل

 ىف ىتح اراتخم سيل وهف« هتلع نم لولعملا دوجو هنم دجو وهف «تاببسملاو

 عيمسلا ميلعلا ديرملا راتخملا رداقلا وهف «اريبك اولع نولوقي امع هللا ىلاعت ءهدوجو

 .ديري ال لاعف وهو ءىش هلثمك سيل «ريصبلا

 تاببسملاو ةيداعلا بابسألا لاطبإ ىف ةعطاق مالسلا هيلع ىسيع تازجعم تناك

 . هتافص تهزنتو هتاذ تسدقتو «هللا ىلاعتف ءاهمزاولو

 هديؤي ال بطلا ملع رصع ناك مالسلا هيلع ىسيع رصع نأ نم ىعدي امو

 اوناك هتازجعمو هتلاسرب مهبطاخو ىسيع مهيف ثعب نيذلا دوهيلا ناك لب « خيراتلا

 . هباتك ىف نانئير ىحيسملا فوسليفلا مهنع ىكح امك بطلاب سانلا لهجأ

 اورفك ليئارسإ ىنب نكلو «ةرهابلا تانيبلاب مالسلا هيلع حيسملا ىلاعت هللا ديأ

 حورو «سدقلا حورب هاَندّيَأو# :ىلاعت لاقف .سدقلا حورب مالسلا هيلع هديأو ءاهب

 نأ رشبل ناك امو 9 :ىلاعت لاق امك ءهلسر ىلإ ىلاعت هللا لوسر ليربج وه سدقلا

 لوسرلاف [ىروشلا] « همي .. . ًالوسر لسرُي وأ باجح ءارو نم وأ اًيحو الإ هللا هَمَلكُي



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا
 يا 0 الللئللل للملا

 أ رحل

 نب ناسح لاقو ؛مالسلا هيلع ليربج كلملا وه هلسر ىلإ ىلاعت هللا هلسري ىذلا
 :هنع ىلاعت هللا ىضر تباث

 ءافخ هب سيل سدقلا حورو انيف هللا لوسر ليربجو

 نم سدقلا حورو «[ءارعشلا] 4052+ نيمألا حورلا هب لزت 9 :ىلاعت لاقو
 «نيمألاب فصو دقو رهاطلا ىأ سدقلا حورلا ىأ «فصولا ىلإ فوصوملا ةفاضإ
 نونمؤي ال نيذلا لاق امك ةثالث ثلاث الو ءاهلإ سيلو ءانولت ىتلا ةيآلا ىف ىرت امك

 حيسملا نوعبتي الو « حيسملا ودع سلوب نوعبتي نيذلا ىراصنلا مهو « ماهوألاب الإ

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 مهنكلو «ةرهاقلا تانيبلا هذهب ىتأ دقو «مالسلا هيلع حيسملاب ليئارسإ ونب رفك
 مهف مهءاوهأ فلاخي هب ءاج ام نألو «مالسلا هيلع هعابتا نع ارابكتسا اورفك

 ههلإ لعج نم لكل مزالم رفكلاو ءمهسفنأ ىوهت ام ىلإ ايعاد لوسرلا نوديري

 ىلع ليلدلا موقي ىذلا قحلا نيد نونيدي الو «مهءاوهأ عبتي ام لكل نيدي وهف ءهاوه
 مكءاج اَمُلُكَفَأل :ليئارسإ ىنب ىف ىلاعت هللا لاق كلذلو ؛هللا دنع نم هنأو ءهتحص
 . «متريكَتسا ٌمُكُسْفنَأ ئَوهَت ال ام لوس

 ىوهي هنأل ىوه ىوهلا ىمسيو «فارحنالاب ءىشلا ىلإ ليملا وه ىوهلاو
 نمو «لالضلا ىلإو .دسافلا قلخلا ىلإ ىوهي وهف ءىش لك نم لطابلا ىلإ هبحاصب
 .رانلا ىلإ هب ىوهي كلذ دعب

 كلذ نورتسي مهنكلو مهاوهل ةعاطإ قحلل مهتعاط نوضفري مهنإو

 ءمهدحو مه مهنأك ءهيلع نيلعتسم هيلإ وعدي نمو قحلا راغصتساو «رابكتسالاب

 اوناك كلذلو ؛هؤابحأو هللا ءانبأ مهنأل ءمهاوس اهلمحيالو ةيهلإلا ةلاسرلا ةلمح

 . مهتياوغ ىف نيرمتسم

 ناك ام ىلع مكح نم اهدعب ام بيترتل ءافلا 4مكءاج اًمّلُكْفَأ# :ىلاعت هلوق
 ؛هيف مه ىذلا عقاولا راكنإل وهو ماهفتسالل ةزمهلاو «رمتسم لاوتم رفك نم اهلبق



 ةرقبلا ةروسريسفت
 اللاب للا

 رركتي ىنعملاو ءطرشلا رركت اذإ باوجلا وهو لعفلا راركت ىلع لدت ةيطرش املكو

 كلذ نإو ءمكسفنأ بحت الو ىوهت ال امب ءايبنألا نم ىبن ءاج املك رابكتسالا مكنم

 عبتي «ةدحاو ةمأ لطابلا ىف مهنأل ءءاوس ىلع مهيضامو مهرضاحل مهل خيبوت

 «قحلا نع نوربكتسي اعيمج مهف «مهلوأ هب نيدي امب مهرخآ نيديو «مهفلس مهفلخ

 ىبنلا ةباجإ نع اوربكتسا مهف «مهئايبنأ عم مهفالسأ لاح وه هي ىبنلا عم مهلاحو
 .مهسوفن ىوهت امب ئجي مل هنألو ليئارسإ ىنب نم سيل هنأل ٌدِكي

 «درجملا بيذكتلا امإ رابكتسالا ىلع مهيضام نم نوبتري نوربكتسي ذإ مهنإو
 ءهلتق اولواح ذإ «مالسلا هيلع ىسيع عم اولعف امكو «ءايبنألا عم نولعفي اوناك امك

 بيذكتلا امإو «هيلإ ىلاعت هللا هعفر لب انيقي هولتق امو «مهنم ىلاعت هللا هاجنأف

 متبذك اقيِرْفَفط :راكنتسالا ىلع بترت اميف ىلاعت لاق اذلو ؛مثآلا ءادتعالاب نورقملا

 . «نولتقت اقيِرفو
 ىلع متدز نأو «متبذك نأ مثآلا رابكتسالا ىلع بترت ىأ «بيترتلل ءافلاف

 اولعفت نأ متلواح امكو «مالسلا امهيلع ايركزو ىيحي عم متلعف امك «لتقلا بيذكتلا

 .مكروحن ىف مكديك ىلاعت هللا درف ىسيع عم

 انبولق اوُلاَقو# :مهلوقب مهرابكتسا هيلإ عفد ىذلا ءايبنألل مهبيذكت اوللع دقو
 هيلإ وعدي ام لوصو عنمي ءاطغ ىأ فالغ هيلع ام وهو فلغأ عمج فلغو «فلغ
 ةثكأ يف انبولق اولاَقو 9 مهلاثمأ نع ةياكح ىلاعت هلوقك وهو «مهبولق ىلإ لوسرلا
 عماسم دس رطيس اذإ ىوهلا نأل كلذو [تلصف] 442غ ... هيلإ انوعدت امم

 ذإ مهو ءنوكردي ال مهف ءاهب نوهقفي ال بولق مهل نوكيف حيحصلا كاردإلا

 دس ىوهلا نم فالغ مهبولق ىلعف قداص وهف .مكحلا كلذ مهسفنأ ىلع نومكحي
 :ىلاعت لاق اذلو ؛بيذكتلا ىلع نيرصم لوقلا كلذ نولوقي مهو «قحلا نع ضرعم

 مكح وهو ؛هتمحر نم ىلاعتو هناحبس مهدرط ىأ «مهرفكب هللا مهَنعَل لبا
 نع بارضإ «مِهْنَعَل لب :ىلاعت هلوق ىف بارضإلاو .مهبولق فلغل تبثم «ىريرقت
 .ةياوغلا رفك ىلإ ةيادهلا ةمحر نم مهل درط اذه نأب مهيلع هدرو «مهراذتعا لوبق



 ةرقبلا ةروس ريسفت اب
 كما ا

 فلغ انبولق ىف مهلوق ىنعم امهنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر سابع نبا رسفيو

 ًارقو «هريغ وأ دمحم لوسرلا هب ىتأي ديدج ملع ىلإ جاتحت ال املع ةئلتمم انبولق نإ)

 عضوو ةظكلا ىتح املع تألتما مهبولق نأ ىنعملاو «فالغ عمج فّلغ سابع نبا

 ريبعت وهو «هريغ هيلإ لخدي نأ عنميو «ملعلا جرخي نأ عنمي مكحم فالغ اهيلع

  مهانعل «هللا مهنعل لبإ# : ىنعم نوكيو «مهرابكتسا فصو هعم قفتيو ىريوصت

 ىف زكار رورغ وه لب «تاوبنلاب ملعلا ءاعدال در «لب» ىف بارضاإلاف «مهاندرطو

 ةلاسرب تهتنا ىتلا ةيهلإلا تالاسرلاو «ةينيدلا قئاقحلا كاردإ نم مهعنم مهسوفن

 . 11خلكَي دمحم نييبنلا متاخ

 مهقانيُم مهضقت اميف » : : ءاسنلا ةروس ىف ىلاعت هلوق عم ّةفتم كلذ نإو

 مهرفك هيلع هللا عبَط لب فْلع اَنبوُُق مهلوقو قح ٍريغب ءايبنألا مِهلَتقو هللا تايآب مهرفكو

 . [ءاسنلا] 4 23+ ًاليلق الإ تونمؤي الق

 لوخد نم عناملا ءاطغلا مهعضوو مهبولق فيلغت ىلع ىلاعت هللا بتر دقو

 ام ىلع اهدعب ام بيترتل ءافلا 4220+ تونمؤي ام اليلَقَفط :ىلاعت لاقف ءاهيلإ قحلا
 صنلا ىف «ام» و «هب اونمؤي الأ قحلا نع مهبولق فيلغت ىلع بت بترت هنأ ىأ اهلبق

 ةلعلاو «نونمؤي ةلق ىأ اليلقف ىنعملاو «ةديدشلا ةلقلا ىلع ةلالدلل ميركلا ىماسلا

 لماك وهف ءريثك وأ ليلق ىلإ أزجتي ال ناميإلاف «ناميإلا ىف ال ددعلا ىف اهنأ حضاو

 ةرثكلاو ةلقلاف ءالماك الإ نوكي ال كلذو .هقيدصت دعب قحلل ناعذإلا وه وأ ءامئاد

 الإ نمؤي ال مهبولق فيلغت ببسب ىنعملاف «مهناميإ رادقم ىف ال نينمؤملا ددع ىف
 :هريدقت فوذحم ردصمل فصو اليلق نإ *«نونمؤي ام ًاليلَقَف# :ىلاعت هلوقو ليلق ددع
 نميف لب «ناميإلا لصأ ىف تسيل انرشأ امك ةلقلاو (نونمؤي ةلق) ىأ اليلق اناميإ

 لهأ ىف ىلاعت هلوق كلذ قادصمو ءاليلق اددع نونوكي مهنأل «ناميإلاب اوفصتا

 ىتب لجَر لمَ ىلَبَق نم ءايْنلا لئمو ىلتم ىلَكَم نإ» :َلاَق لي هللا لوُسَر نأ ُهْنَع ُهَّللا ىضَر ةريرَه ىبأ نع )١(

 م ل هرج ب توكوط رتل لتحت «ةّيوأو نم هل عضم الإ كمجكو هس اني

 (95؟10/1) بقانملا باتك :ىراخبلا هجرخأ ؛هيلع قفتم] . «نييبتلا متاخ انو لا انف َلاَق هَل هذه تعضو

 . [امهريغو (475) لئاضفلا باتك :ملسمو



 ةرقبلا ةروسريسفت م
 لالالالا للا لا060ااالا

 ىلاعت هلوقو [ ةدئاملا] 4 22+ َنوُلَمعَي ام ءاس َمُهْنَم ريثكو ةدصتقم ةَمَأ مهنم )» : باتكلا

 ةَمُأ باتكلا ٍلهَأ نَم ءاوس اوسيل )»> :ْةلَك دمحم ةلاسر ىلع نيقباسلا باتكلا لهأ ىف

 نورمأيو رخآلا موُيلاو هّللاب تونمؤي 49+ نودجسي مهو ليّللا ءانآ هللا تايآ نولي ةمئاق

 امو #43 نيحلاّصلا نم كتلوأو تاريَخْلا يف نوعراسيو ركملا نع نوهنيو فورعملاب
 . [نارمع لآ] 4 #43 َنيقّتمْلاب ميلع ُهللاو هورفكي نلف ريخ نم اولعفي

 م هه سس ا رع ج0 ص دلي سلس 2000 50

 كريه باذع ١ لو بضع لع يضغي وءاسف

 مسار رب هرم رش سم 1 ل م و ع عد 1 7 هر م
 اَمِيَنِمْوم أول اَقهللا لزنا امي أوسم اء مهل لِشاذِإَو يَ

 ل رار ا م ل < 6 2 دل رس حض سول ل 0070 وع ساس 1
 اَقّدَصَم يحل اوهو.ه ءارواميتسو دو اَنَسِلعلِزنَأ

 منك نلف نم هللا ءاسيأ َنوُلدَمَت ملف لق مُهَعْماَمِل و ع 2 با دهب ص مصر ع ير 2 هي هر و سس اس
 مح رس 2غ
 هميع تريايموم

 هناحبس أدب مث (ةماع ةروصب ءايبنألا عم مهفلس لامعأب ىلاعت هللا مهركذ

 نم ناك امم ارفك دشأ اهتاذ ىف ىهو .ةصاخ ةفصب ٌهْيِكَك ىبنلا عم مهلامعأ ىلاعتو

 فاالسأف « مهفالسأ باطخب الصتم باطخلا ناك اذلو «نيقباسلا ءايبنألا عم مهفالسأ

 مهءامد اوكفسي الأ قائيملا مهيلع ذخأ فاللسأو .«هللا الإ نودبعيال قائيملا مهيلع ذخأ

 اهجوم باطخلا ناكو .«كلذب مهفالسأ بطوخ .مهرايد نم مهسفنأ اوجرخي الأو



 > ههه
 -ي

 نم مهنم اقيرف مهجارخإو ءمهسفنأ مهلتقب ددن كلذلو مهباقر ىف قاشيملاو «مهل
 . مهرايد

 هناحبس ربخأ «مُهعَم امْل قدصم هللا دنع نَم باتك مهءاج ملول :ىلاعت لاق

 مالسلا هيلع ليعامسإ ىنب نم لوسر عم ءاج دق وهو «باتك مهءاج مهنأ ىلاعتو

 نأل باتكلاب ملعأف ءلوسر عم نوكي نأ ىضتقي وهو .باتكلا ركذف «باتكلا اذهب

 وهف ءاهوضقنو «مهيلع تذخأ ىتلا قيثاوملا لثم قيثاوملا ىلع لمتشي باتك هنأ رمآلا

 رابتعالا نأل ؛لوسرلا مسا ركذي ملو «لبق نم مهتءاج ىتلا قيثاوملل ديدج قاثيم
 نم نوكي امو «ىلاعت هللا دنع نم هنأ نيفصوب ىلاعت هللا هفصو ىذلا باتكلا اذهل
 .هيهاونو هرماوأل ةعاطلا ذخأمب هوذخأي نأو «نسح لوبقب هولبقتي نأب ريدج هللا دنع

 ىبنلل فصو نم ةاروتلا ىف ءاج ال قدصم وهف مهعم امل قدصم هنأ ىناثلا فصولاو

 هب اوكرشي الو هللا الإ اودبعي الأ نم مهيلع تذخأ ىتلا قيئاوملل قدصمو .ُدِْي
 نأو «ليبسلا نباو «نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىوذو نيوبألا ىلإ اونسحي نأو ءائيش

 كلذ ىلع بترتيو «لوقلا نم انسح سانلل اولوقي نأو «ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميقي

 وهو «ىلاعت هللا هلزنأ ىذلا باتكلا هعم ءاج ىذلا ىبنلا اذه نإو «ةبيطلا ةلماعملا

 نوملعي اوناك دق  ةوقب مهيلع تذخأ قيثاومو هاونو رماوأ نم مهعم امل قدصم

 .هنوعقوتيو هئيجمب

 هنوبتكي اوناك باتك نم مهعم امل قيدصت هنأ مهعم امل باتكلا قيدصت ىنعمو

 ضعب ءىجي ىتح «هللا دنع نم وه امو هللا دنع نم وه نولوقيو «مهيديأب
 نم مهيديأب ام قدص نآرقلا نإ نولوقيف «سلوب ةينارصن ةاعد نم نيبذاكلا نييناتهبلا
 ةيلصألا رماوألا نآرقلا قدص امنإ «فرحملا ليجنإلاو ةفرحنملاو ةفرحملا ةاروتلا فرحم

 فرحنملا الو هوفرح ىذلا قدصي ملو «ةوقب مهيلع تذخأ ىتلا قيثاوملا لمتشا امم

 «هراج ةليلحب ىنز دواد هللا ىبن نأ نم تلمتشا ىذلاك «ميقتسملا قلخلاو قحلا نع

 هلعج ىبن قالخأب قيلي ال نيب كفإ كلذ .هتقيشع هجو هل ولخيل ناديملا ىلإ هلسرأو

 هب قدص ام اذه لهف .ميرك قلخ ىذب قيلي الو ضرألا ىف هتفيلخ ىلاعت هللا



 ةرقبلا ةروسريسفت
 للا وولللاا ولاا للملا

 دنع نم لزنم باتك ىف نوكي نلو «ديعبلا لالضلا وه كلذ «مهعم ام باتكلا
 نم دهوألا ضيضحلا اذه لثم ىلإ مهسوفن توه نيذلا الإ هيعّدي الو «هللا
 .قالخألا

 «يبن نوكيس هنأ نونلعي اوناك هيلو ىبنلا رصع ىف اوناك نيذلا دوهيلا نإو

 :ىلاعت هللا لاق كلذلو ؛لبق نم ركذ امك مهنم نوكي ال نأ نوعقوتي مهنأو

 نوبلطي ىأ بلطلل ءاتلاو نيسلا «اورقك َنيذّلا ىلع نوحتفتسي لبق نم اوناكو»

 وأ حتفلاب يتأي نأ هللا ىسَعَف »ل :يلاعت هلوق ىف امك رصنلا وه حتفلاو ءحققفلا

 حتفي رصنلا نأل «لداعلا رصنلا ىلع حتفلا قلطأو [ةدئاملا] 4 200+ ... هدنع نم رمأ

 اق كل نق نإ > : ىلاعت هلوق ىف رصنلاب ىلاعت هللا رشب دقو «قحلا مامأ قيرطلا

 اطاربص كيدتو كيلع هتسعن ميو رأت امو كابنذ نم مذقت ام هللا كل رفقيل 412: اني

 . [ حتفلا 1 « (2ل> ازيزع ارصن هللا كرصنيو < اميقتسُم

 نوبلطي ةنيدملا ىف مهنورواجي نمت نيكرشملا عم برح ىف اوناك اذإ دوهيلا ناك

 ؛نيكرشملا ىلع مهرصنيس هنأ نوبسحيو هناوأ «لحو هنيح ناح ىذلا ىبنلاب رصنلا

 .اهميطحتو ناثوألا ةدابع وحمب ءىجيس هنأل

 انيف :لاق :مهنم خايشأ نع ىراصنألا ةداتق نع هدنسب قاحسإ نب دمحم ىور

 :ةيآلا هذه تلزن (مهناريج اوناك نيذلا دوهيلاو راصنألا ىف ينعي) ءمهيفو هللاو

 نيِدذْلا ىَلَع نوحتفتسُي َلْبَق نم اوناكو مهَعم امل قدصم هّللا دنع نم باتك مهءاج اًملو»

 نحنو «ةيلهاجلا ىف ارهد ارهق مهانولع دق انك 4هب ارك اوقع م مهَءاَج َّمَلَق اورَقَك

 هنامز لظأ دق هعبتن نآلا ثعبيسم ايبن نإ :نولوقي مهو «باتك لهأ مهو كرش لهأ
 هانعبتاو هب انمآ شيرق نم ناكو ,هلوسر هللا ثعب املف «مرإو داع لتق هعم مكلتقنف

 .هب اورفكو

 لب «ةنيدملا ىف مهناريجو ريضنلا ىنب نم دوهيلا نيب حاتفتسالا كلذ نكي ملو
 هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا ىوري «ةريزجلا لخاد ىف مهريغو ءدوهيلا نيب ناك

 اذهب تعدف ربيصخ دوهي تمره اوقتلا املف ءنافطغ لتاقت ربيخ دوهي تناك



 ةرقبلا ةروس ريسفت نإ

 اا 0

 . نافطغ اومزهف «ءاعدلا اذهب اوعد اوقتلا اذإ ناكف «مهيلع

 هللا نوعديو هب نوحتفتسي للي دمحم ىبنلا كلذ دوهيلا دنع افورعم ناك

 ناك نم فاصوأ هيلع قبصطني ال هنأ اوعداو «مهتفرعم اوركنأ مهليبق ريغ

 4 20+ ... مهءانبأ نوفرعي امك هتوفرعي ]ف :ىلاعت هللا لاق امك مهو «هب نوحتفتسي
 . [ ةرقبلا]

 عم مهنأ يأ بيترتلل ءافلا .4دب اورفك اوُفرَع ام مهءاج اَمَلَقط :ىلاعت لاق اذلو
 هب اورفكو هودحج هوفرع يذلا مهءاج امل مهنأ وهو هضيقن بترت حاتفتسالا اذه

 هب اورفكو هوركنأ هوفرع ىذلا قحلل اونعذي نأ لدبو هضيقن ءىشلا ىلع اوبتر مهف

 نوعرف لطاب اوفرع «هب نورفكيو قحلا نوفرعي امئاد مهفالسأو مه مهنأش اذكهو
 . لجعلا اوذختا كلذ عمو

 ىه ةفرعملاو «هوفرع مهنأب هب مهملعو ٌكلَك ىبنلل مهكاردإ نع ىلاعت هلوق ربع

 نع نيدورطم اوناكف .هباورفك كلذ عمو «ليلد نع عقاوبل قباطملا مزاجلا ملعلا

 *«نيرفاكلا ىلع هّللا ةنعلف# :ىلاعت لاق اذلو «نويبنلا هب ءاج ىذلا قحلاو ءهللا ةمحر

 اوفرع امب اورفك دق اوناك اذإ هادؤم ردقم طرش نع حصفت ذإ «.حاصفإلل ءافلا

 اوراص مهنأب حيرصتلل رامضإلا عضوم ىف رهظأو «مهيلع ىلاعت هللا ةنعلف اونقيتساو

 مهباتك ىف ءىش ىأب نونمؤي نيذلا نينمؤملا ةرئاد نع اوجرخو «نيرفاكلا دادع ىف
 نإو «ةلذملا درطلا ءاروو ءدرطلا ىه ةنعللاو مهدنع ابو مهباتكب اورفك دق مهف

 .مهتلذو مهدرط ىف ببسلا وه مهرفك

 ىَلَع هلضف نم هّللا َلَرَي نأ يغب ِهّللا لزنأ امب اورفكي نأ مهسفنأ هب اورتشا امسكب#

 مث زييمت اهعم نوكيو «حدملا لاعفأ نم معنك مذلا لاعفأ نم سئب 4 هدابع نم ءاشي نم

 زيي (الجر» ف «الجر دمحم معن :لوقت نأك حدملا وأ مذلاب صوصخملا هبقعي



 ةرقبلا ةروسريسفت
 لالالالا

 ةركن نوكتف زييمتلا ىه «ام» نوكت دقو .حدمي ىذلا وأ حدملاب صوصخملا دمحمو

 .مومذم ءىش ىنعمب ةمات

 هب اورتشا امل - مذلاب ةقوصوم ةركن ةاحنلا هجرخي ام ىلع انه - «ام) ف

 لزنأ امب اورفكي نأ وه مذلاب صوصخملاو ءامومذم ائيش سئب ىنعملا نوكيو - مهسفنأ

 اوعاب ىذلا لعفلا اذه سئي هنأ ىأ ءاوعاب ىنعمب انه اورتشاف .هرخآ ىلإ .. اًيغب هللا

 .ادقحو ادسحو املظ ايغب لزنأ امب اورفكي نأ مهسفنأ

 اًمسا نوكت نأ نم اعنام ىرن ال نحنو «ام» ىف نويوحنلا هلوقي ام اذه

 رمأب اهوعاب دقف مهسفنأ هب اوعاب ىذلا سئب ىنعملا نوكيف «ىذلا ىنعمب الوصوم

 ىلإ داه ميرك نآرق نم ىلاعت هللا لزنأ امب اورفكي نأ وهو ةديدش هترضم ريقح

 نم مهسوفن ىف ام لجأل ىأ هلجأل لوعفم ايغب :هلوقو «ليبسلا ءاوس ىلإو داشرلا
 نأو «ىوهل ًءاضرإ «ةدشب ءىشلا بلط هلصأ ىف ىغبلاو «ديدش ملظ ىلإ ىدأ دسح

 ىلع ىغبلا قلطأ كلذلو ؛ملظلا ىلإو ؛هلح ريغب ءىشلا بلطي نأ ىلإ ىدؤي كلذ

 لدعلاب رمأُي هللا ّنِإإ» :ىلاعت لوقي اذلو صرح ىف بلطيو ىغتسي ىذلا ملظلا

 نورْكَدَت مكلعل مكظعَي يغَبلاو ٍرْكْسْلاَو ءاشحْلا نَع نيو ئترقلا يذ ءاتيإو ناسحإلا
 نأ نوهركي مهنأ وه دسحلاو ىوهلا نع جتانلا ىغبلا كلذ نإو .[لحنلا] # تي

 اًمب اورفكي نأ# ميركلا صنلا ىنعمو هدابع نم ءاشي نم ىلع هلضف نم هللا لزني
 هلضف نم هللا لزني نأ ةيهارك وهو ءمهسوفن ىف نكتسملا ىغبلا لجأل هللا لزنَأ
 .هدابع نم ءاشي نم ىلع

 :كلذب نيريبك نيمثإ اوبكترا مهف

 نأل ؛نيبم رفك وهو ءهتاذ ىف مثإ كلذو ىلاعت هللا لزنأ امب رفكلا  امهلوأ

 رفك دقف مهبتك ىف لبق نم هوفرعو ؛هتانيب تماق دقو «ىلاعت هللا لزنأ ام ركتي نم
 . . اًئيبم اًنارفك

 هللا ةلاسرل مهدحو نوراتخملا مهنأب «رارتغاو ميظع مثإ ثعابلا نأ  امهيناثو

 لضفلا وذ هللاو ءهللا لضف نم ىهف «هبر ةلاسر نم ىأ «هلضف نمإ# ىنعمف -

 .هتلاسر لعجي ثيح ملعأ هللاو ءاشي نم هتمحرب صتخي «ميظعلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت ب

 كفا ااا

 دلو نم ال ليعامسإ دلو نم ءاج هنأل دللي دمحم نودسحي دوهيلا نإ

 هللا لزنأ امب نورفكي مهف «قاحسإ دلو نم نييبنلا متاخ نوكي نأ نوديري «قاحسإ

 نأ نوديري مهف .هدابع نم ءاشي نم ىلع هتلاسر هللا لزني نأ نوهركي مهنآل ىلاعت

 كلذ نأ ىلاعت هللا نيب دقو «لسرلا لاسرإ ىف مهاوه ىلع ىلاعت هللا ةدارإ نوكت

 ىَلع بضفب وءاَبقط :ىلاعت لاق اذلو ؛هتمحر نع مهدعبو «مهيلع هبضغ ىلإ ىدأ
 «بضغ مهب لزن نأ ءدسمحلاو ىغبلا اذهل ةجيتنلا تناكو اوعجرف ىأ *بضغ

 ءهيعاود ددعتو «هبابسأ ديازتل ديدش رئاكتم ديازتم بضغتب اوءاب مهنأ دارملاو
 . هثعاوبو

 نوكي الف رثكيو ديازتي ىلاعت هللا بضغ نإ» :ىزارلا نيدلا رخف لوقيو

 . (ةددعتم لاصخب رفك نم ىلع هبضغك ةدحاو ةلصخب رفك نم ىلع هبضغ

 - امهادحإ ؛انرشأ امك نيترم ٌهْيِكَك ىبنلا مهبطاخ نيذلا دوهيلا رفك دقو

 امك ِةْكَك ىبنلا نوفرعي اوناكو «لبق نم هوفرع دقو «ىلاعت هللا لزنأ امب مهرفكب
 ىلع هلسر ىف ىلاعت هللا رمأ نوكي نأ نوديري مهنأ  ةيناثلاو «مهءانبأ نوفرعي

 00 . مهاوه

 قيلت لاح نوكي بضغلاو «ِبَّضَع ىَلع بضع وءاَبَق# :ىلاعت لاق كلذلو

 نم هدرطو هيلع بضغي نمب باذعلا هلازنإو هاضر مدع ىف ىلجتي ىلاعت هللا تاذب
 ام عم هؤامسأ هباشتي لاوحأو تافص نم ىلاعت هللا ركذي ام لكو .هنعلو هتمحر

 ارمأ نوكي لب ءانل اهباشم نوكي ال لاوحأ نم هيلع نوكت امو تافص نم هب فصتي

 ىلاعت [ىروشلا] « 411 ريصببلا عيمّسلا وهو ءيش هلثمك سيل 9 :ةيلعلا تاذلاب قيلي
 . ثداوحلا ةهباشم نع هللا

 :ىلاعت لاقف باذع نم هناحبس مهب هلزني ام ىلاعتو هناحبس ركذ دقلو

 ىلاعتو هناحبس ركذو «ةناهملاو لذلا ىف مهعقوي باذع ىأ نهم ِباَذَع نيرفاكللو»
 «بذاكلا مهئالعتسال باقع هنأل ؛ةناهملا ىف عقوم لذم نيهم هنأب مهل باذعلا

 ىلاعت هللاو «نوغتبي امكو «نووهي امك فرصتي ىلاعت هللا نأ اوبسح ىتح مهرورغو

 . ميلعلا ميكحلا وهو هدابع قوف رهاقلا



 ةرقبلا ةروسريسفت 2

 ىبأ نع ناخيشلا ىور .«رورغب ىماستيو «لواطتي نم لك امئاد لذي هللا نإو

 ال كالمألا كلم هنأ معز نم ىلع هللا بضغ دتشا» :لاق هَ هللا لوسر نأ ةريره

 , ©27(هللا الإ كلم

 لتع لك ىلع هللا بضغ دتشا :هل نيعبتم «ةَلِللَي ىبنلاب نيدتقم لوقن نحنو

 .دحأ هقوف سيل ىذلا رداقلا هنأو « دابعلا دسفأو «دالبلا لذأ رابج

 ءانيلع لزنأ امب الإ نمؤن ال اولاق هللا لزنأ امب اونمآ ليق اذإ مهريغل ادسح نوغبي

 ايَلَع لزنأ امب نمؤن اوُلاَق هللا لزنأ اًمب اونمآ مهل ليق اًذإو :مهيف ىلاعت لاق كلذلو
 ريو سل

 . «ةءارو امب تورفكيو

 مه ذإ ليئارسإ ىنب نم نيرضاحلل هنأل باطخلاب نكي ملو «ةبيغلل مالكلا ناك

 اة مالكلا ناكو « دوحجلا كلذ نودحجي هبو راذتعالا كلذ نورذتعي نيذلا

 لوهجملل ءانبلاب 4مهل ليق اًذإو# :ىلاعت هلوقو «لبق نم مهفالسأبو مهب ديدنت
 اوناك اذإ ,كلذ نولوقي اوناك مهسفنأ مهو «كلذ مهل لوقت مهبتكف «نيلئاقلا ةرثكل

 «مهنوعدي نونمؤملاو لَك ىبنلاو لَك ىمألا ىبنلاب اورفك نيذلا ىلع نوحتفتسي

 ىنعم هل لوهجملل ءانبلا نإو «نولئاقلا رثكف «مهنوعدي اوناك نينمؤملا نم مهؤافلحو
 مول الف «ماللا عضوم اذهف ىعادلل مهدر نم نوكي ام ىلع لوقلا زيكرت وهو ءرخآ

 .مهدر ىف هلك موللا امنإ ,هركذ ىلإ ةجاح الف لاق نم ىلع

 وه هللاف «ىلاعت هللا لزنأ امب اونمآ لوقيف لزنأ امب ناميإلا ىلإ مهوعدي لئاقلا
 .ىلاعت هللاب رفك هب رفكلاو هللا دنع نم هنأل «هب ناميإلاب ريدج وهو هلزنأ ىذلا

 هّللا بضع َدّيشا» : لكي هللا لوسر لاَ :لاَق ةريره ىبأ نع (44410) هدنسم ىف دمحأ ظفللا اذهب هجرخأ (1)

 م كل عقال ىلع د

 كلم ىَمَسَت ٍلُجَر ىَلَ هللا بضخ دش هللا وُ ُهَلََق : حور لاَكو - هيل هَلَعَق لجَر ىلع لجو رع

 . (لَجَو رع هلل الإ كلم ال؛كالمألا

 تأ رم ريع ايف لاو للا دنع مما عّيخأ» :ةريره ىبأ نع ملسمو ىراخبلا هاور هيلع قفتم وهو

 طفل اذهو .هاش ناهاش ه هريسفت : هريغ لوقي :نايفس لاَ . «كالمألا كلمب يممست جر هللا دنع ءاّمسألا

 . (9917"3) بادآلا : ملسم دنع هوحنبو .(0778) بدالا : ىراخبلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 يح لولا للملا

 2 ب لجل

 نأ عم نحن انيلع لزنأ امب الإ ناميإلا ىرن ال ىأ ءانيلع لزنأ امب نمؤن مهدرو

 نومعزيف «مهتاوهشو مهاوه عابتا ىف نولاغي مهنكلو ىلاعت هللا وهو ءدحاو لزنملا
 ام نيبي ءاروف «هدعب ءاج ام لكب ىأ «هءارو امب نورفكي مهنإو مهيف الإ ءايبنأ ال هنأ

 .مالسلا هيلع ىسيعب لبق نم اورفك امك مهدعبو مِهَمَلََخ ءاج

 دقف ءمهعم امل قدصم وهو قحلا وه نآرقلا نم لزنأ ام نأ ىلاعت هللا نيبيو

 ىتأ ام هتاذ ىف تباث هنأ ىأ قحلا وهو ىتاذ امهدحأ نيفصوب ىلاعتو هناحبس هفصو

 ءزجعم هتاذ وهو تانيبلا اهيلع لدتو «ةرطفلا اهرقتو «لقعلا اهرقي ةتباث رومأب الإ

 ال قدصم هنأ وهو ىفاضإ ىناثلاو «هءارو تانيب ىلإ جاتحي ال ءهسفنب هدوجو تبثم

 مدع تايثإب «دسافلا مهمعز دري فصولا اذهو «مهيلع تذخأ ىتلا قيثاوملا هتنمضت

 نأو دحاو لصآلاف ؛مهدنع ام نيبو «لزن امو ٌِْكلَم ىبنلا هب مهءاج ام نيب ةرياغملا

 . نيرياغتم ريغ نيئيش نيب ةقرفت مهيلع لزنأ امو «نآرق نم هللا لزنأ ام نيب مهقيرفت
 ا . مهبتك نم قحلاب اقح نونمؤي اوناك نإ

 نآرق نم هللا لزنأ امب الو ءمهدنع امب ال ءىشب نونمؤي ال موق مهنكلو

 نم تناك ىتلا عئاقولاب :«ءىش لكب مهرفك اتبثم ىلاعت لاق اذلو ؛ميرك

 متنك نإ لبق نم هَّللا ءايبنأ نولتقت ملف لق :ىلاعت لاقف ءمه اهوضتراو ؛مهفالسأ

 امب متنمآ مكنأ نومعزت متنك نإ «هللا ىبن اي مهل لق :ىنعملاو . «نينمؤم

 ركذو «مكيلإ ىلاعت هللا مهفعب نيذلا ءايبنألا ىأ ؟هللا ءايبنأ نولتقت ملف ءمكدنع
 هللا رماوأ نودناعي مهنأو «قلطملا مهدوحج تابثإل ىلاعت هللا ىلإ نيفاضم ءايبنألا

 اولتق دقف «ليعامسإ دلو نم ناك مأ قاحسإ دلو نم هثعب نم ناكأ ءاوس ىلاعت

 ناك امف ناميإ نم ةيقب مهدنع ناك اذإ هنإو «قاحسإ دلو نم امهو «ىيحيو ايركز

 «نينمؤم متنك نإ :ةميركلا ةيآلا ماتخ ىف ىلاعت لاق كلذلو ؛هللا ءايبنأ لتق غوسي
 كلذو نينمؤملا تافص عم ىفانتي مهرضاح هرمأو مهيضام ىف مهنم ناك ام نأ ىأ

 نونمؤي الو «مهعم امل اقدصم ءاج ىذلا باتكلاب اونمؤي مل مهنأ نايبو «مهب ديدنت
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 اوناك دقو هلك دمحم اورفك ليئارسإ ىنب نأ ةقباسلا تايآلا ىف نيبت

 الف «مهيلع لزنأ امب الإ اونمؤي الأ مهتاذ يف اوررق مهنأو نيكرشملا ىلع هب نوحتفتسي

 تايآلا هذه ىفو« دانعلا ربكأ رفكلا كلذو «مهعم امل اقدصم ءاج نإو نآرقلاب نونمؤي

 مهل ىتأ دقل «مهيلإ ىسوم لسرأ ذنم مهيف دانعلا نأ ىلاعت هللا نيبي تاميركلا

 . مهذاقنإل ىلاعت هللا هلسرأ ىسوم نأ ىلع ةلالدلا ىف ةعطاق ةيسح تانيبب

 هللا مهنكمي ملو «هلتق اولواحو هب اورفكو ةريثك تانيب ىسيع ىتوأ دقلو

 مهل ىتأ مالسلا هيلع ىسومو «مهل هبش نكلو هوبلص امو هولتق امف «هنم ىلاعت

 رحس تلطبأ ىتلا اصعلا اهنمو [ءارسإلا] 4 #21 ... مهءاج ذإ ليئارسإ ينب لأساَف
 ىتلاو «ميظعلا دوطلاك قرف لك ناكف قلفناف ءرحبلا اهب برض ىتلاو «نيرحاسلا

 اهنمو «مهبرشم سانأ لك ملع دق ءانيع ةرشع اتنثا هنم ترجفناف «رجحلا اهب برض
 ةروس ىف ىلاعت هللا لاق دقو ء«هموقو نوعرفل ىرج ام مهيديأ نيب رهظ ام

 انلَسرَأَف 429+ نينمؤمب كل نحن اَمف اهب انرحسَتل ةيآ نم هب انتأت امهم اولاَقو © : فارعألا

 امو اوناكو اوربكتساف تالّصَقُم تايآ مدلاو عدافضلاو لّمقْلاَو دارجلاو َناَفوُطلا ميل

 ندل كدنع ٌدِهَع اًمب كير اَنَل عدا ىسوُم اي اوُلاَق ٌرجَرلا ْمِهْيَلَع عَقو الو 29+ َنيمرَجُم



 ةرمبلا ةروس ريسفت ل ل

000 

 رجَرلا مهنع اَنفَشَك امَلَف 4239+ ليئارسإ ينب َكَعَم ناسرنلو كل نتمؤنل زجرلا اًنع تفشك

 مهتللظ ءانيس ىلإ اوجرخ املو .[فارعألا] 4 جوج نوثكدي مه اذإ هوغلاب مه لجأ ىلإ
 .ىولسلاو نملاب ىلاعت هللا مهدمأو ءاهريجَم نم باحسلا

 «تاسوسحملا ةرهاظلا ةرهاقلا تانيبلاب مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم مهءاج

 مهيديأ نيب عونصم وهو ادوبعم هوذختا ىأ «متذَخُتا » اهروهظو اهحوضو عمو

 ىلإ انرشأ دقو «تانيَبْلاِب ئسوم مكءاج دقلو# :ىلاعت لاق اذلو «مهراصبأ تحتو

 ىف مهنأل ولك ىبنلا اورصاع نيذلا ابطاخم ىلاعت لاق مث . اهلج وأ اهضعب
 ةروص هنولمعي امو (مهوذح نوذحي نيقباسلل دادتما مهدانعو مهدوحجو مهريكفت

 مثب فطعلاو ,«نوملاظ , مو هدعب نم لجعلا متذعنا مث «دحاو ثعابلاو اولمع ام

 لجعلا مه ذاختاو ناميإ نم ةرهاظلا ةيسحلا تايآلا هيضتقت ام نيب ةبجاولا ةقرافملل

 هلآو نوعرفل ديلقتلا نوكي نأ الإ رربم الو رذع الو م الو رضي ال وهو ءادوبعم

 مهئاوهأل مهءاسن نويحتسيو مهءانبأ نولتقي اوناكو لجعلا اودبع نيذلا هموقو

 .مهتاوهشو

 ؛نورفاك متنأو :ىلاعتو هناحبس لقي ملو 4َنوملاَظ متن هنآو# :ىلاعت لاق دقو

 اوبأف «قحلا ةوق اوطعأ نأب مهسفنأ اوملظ دقف ءهشحفأو ملظلا دشأ نمضتي رفك هنآل

 ىلاعت هللا ىرجأ نم اوملظو قحلا اوملظو «مهولذأ نمل اولذيو اوفعضتسي نأ الإ

 نكلو :ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت لاق امكو ءاملظ نمضتي رفك وهف مهذاقنإ هدي ىلع

 . [ةرقبلا ] 4 422+ نوملظي مهسفنأ اوناك

 نم مهءاج ام عم مهذاقنإل ىلاعت هللا هعفد ىذلا ىسوم عم مهلاح هذه

 الف ءدمحم اي ميركلا نآرقلاب مهبولق نم لالضلا عزتني نأ نكمي فيكف «تانببلا
 . نيقسافلا موقلا ىلع سأت
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 .هيلإ ةوعدلا ةوق نكت امهمو هتلدأ ةوق نكت امهم ءىشب نونمؤي ال دوهيلا نإ
 ءرهاق ىسح اهلكو ءاعست تغلب اهنأ ىلاعت هللا ركذ ىتلا ةريثكلا تايآلا انيأر دقل

 دعب نيب مث «هؤابحأو هللا ءانبأ مهنأ اونظ ىتح ةلماكلا ةياعرلاو ةاجنلا ةمعن هيفو

 اوذَخ روّطلا مكَفوف انعقَرو مكقاتيم اَنَدَحَأ ذإو# :ىلاعت لاقف قحلا ىلإ ةوعدلا ةوق كلذ

 هللا هذحخأ قاثيمب هتلدأ تماق ىذلا قحلا ىلإ ةوعد ك«اوعمساو ةَوقب مكاتيتآ ام

 ىلع ىلاعت هللا مهبلاطو مهتلظأ ةلظ هنأك مهقوف لبجلا عفر دقو هذحخأو «ىلاعت

 الو «هيلإ اوعمسي نأو نع اوفرحتي الو ءدجب ىأ ةوقب هوذخأي نأ هميلك ناسل

 . هوفلاخي

 قائيملا ىف ةوعدلا ةوقو «عستلا تايآلا ىف ليلدلا ةوق ناتوق مهتيادهل عمتجا

 لهف ءقحلا عامس ىلإ مهتوعدو مهقوف لبجلا عفر لاح ىف مهيلع ذأ ىذلا

 . ؟اوباجأ

 ىكح ام نإو .مهتباجإ ىف اصن نآرقلا هب ءاج ام اذه كاَنيِصَعَو انعمس اولاَق#
 ايوق ءادنلا ناك هنإف اهرهاظ ىلع رسفت «انعمس # :اولاق مهنأ نم مهنع ىلاعت هللا

 دجب عئارش نم مكل هانعرش ام ىأ 4ةّرقب مكانيَنآ ام اوُدُحط «مهيلع عفترم لبجلاو
 نم هناحبس هاكح ام امأ ,4اتعمس باوجلا نوكي نأ دبال هنإف «اوعمساوإل ءمزعو
 ديعب كلذو .مهتنسلأب اهولاق مهنأ ىلع جرخت نأ حصيف «انيصعو # :اولاق مهنأ

 اذلو «ذيفنتلا ىلع مزعو دجب ىأ ةوقب ذخألا بلط عمو هدكأتو قاثيملا ةوق عم ىفانتي

 لاحلا هذه ىلإ اولصو مهنأ بسحن امو «هدض نئارقلا مايقل لامتحالا كلذ دعبتسن

 «مهل ذقنملا نيبو مهنيب دهعلاو «هنايصعب اورهاجي نأو هقيثوت تقو دهعلاب اوثكني نأ

 نأ ىأ «مهلاعفأ نع زاجم انيصع ةملك نأ نورسفملا ررق كلذلو «بيرق دهعلاو

 انيصع اولاقو لوقلاب انعمس اولاق مهف «لاقملا ناسلب ال لاعفلا ناسلب ناك مهنايصع

 . مهلاعفأب
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 اولاق مهنأ ىأ ءانعمسل ةنراقم تناك ةيبلقلا انيصع نإ :لوقن نأ حصيو

 ءاوعمس مهنأكف انيصع وهو «مهلاحب قطنت اهنأك ةضرعم ةيفاج مهبولقو ءانعمس

 .نوعمسي امب ظاعتالا نع ةيفاج مهبولقف نايصعلا ةين ىلع مهو

 وه اوصعو اوعمس مهنأو «مهنايصع ىلع تلد ىتلا رهاظملا حضوأ ناك دقلو

 ليجست دعب هركذ كلذلو «مهذاختا ميكحلا هزنملا ىنآرقلا ريبعتلاب وأ «لجعلا مهتدابع

 نإ نولوقي ةغللا ءاملع ضعب .4مهرفكب لجعلا مهبوُلُق يف اوبرْسُأوط :لاقف نايصعلا

 زاجم ىمسي روهشم زاجمم كلذو «لجعلا بح هريدقت فاضم فذح ىلع ىنعملا

 «فذحلاب زاجم هنإ اولاق لوجعلا برشت ال بولقلاو «بولقلا ركذف .فذحلا

 ىلع نتفلا ضرعت» :لاق هنأ هِي ىبنلا نع ىور ءدسافملا اهيف تكنت بولقلاو

 . «ءادوس ةتكن هيف تكن اهبرشأ بلق ىأف ءادوع ادوع بولقلا

 برشأ نأل ؛فوذحم ريدقت ىلإ ةجاح ال :اولاق ةغللا ىف نيهقفتملا ضعبو

 هنإ لب «ةبحملا ىلع اروصقم سيل هب بارشإلا قلعت نأل «ةرشابم لجعلاب قلعتم

 نم نوكيو ءاهنع قرتفت ال مهبولق ىف هتروص نوكت هنأ ىلإو «ةدابعلا ىلإ اهزواجتي

 ىف لغلغت لجعلاف هيف تلغلغتو .هءازجأ تطلاخ ىأ «ةغبصلا بوثلا برشأ ليبق
 ال «بوثلا نم اءزج ةغبصلا تراص امك «مهريكفت نم اءزج راصو هوفلأف مهبولق

 ىف هركذ لغلغتل بارشإلا ةملك تريعتساف «ةراعتسالا نم عون اذهو .هنع لصفنت

 .اهيف بارشلا لولح لح هنأك مهبولق

 بابسألا ةرثكل لوهجملل ءانبلل برشأو «ةراعتسالا ةنيرق مهبولق ىف ةملكو

 مهترشعو «هتدابع مهل لوسو ء؛مهل هئيز ناطيشلاف .مهبولق هتبرشأ ىتلا ةلطابلا

 لالضو ؛«مهملاظم عم مهل ةرمتسملا ةرشعلاو «هنوسدقي اوناك نيذلا نييرصملل

 ببسب ىأ «مهرفكب لاق كلذلو ؛مهيلإ لجعلا ةدايع نايرس لّهس اذه لك مهسوفن

 امسْنب.لق» :مهلوقب مهيلع ىلاعت هللا مكح دقلو ءمهسوفن ىف نكتسملا مهرفك
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 الالات الل طنطخطااال لالا اطل لخلل اط ااا ناطاااطانان لاخلا نطل لالالالا ااا اةلاا الاانا اللا ااا ناك انان لنا نالاا اناا ااال لااا!

 ىبنلا) هوهجاو نيذلا مه مهنأل ٍةْلَك ىبنلل رمآلا «نينمؤم متنك نإ مكناجيإ هب مكرمأي
 . ميركلا نآرقلا اذهو [ةرقبلا] 4 2:7 ... اَنيَلَع لزنأ امب نمؤن اولاَق » :مهلوقب (ِللكي

 ىلإ ديك ىبنلا هيلإ مهوعديام اوكرت ىتح ءىشب نونمؤي ال مهنأ ىلع لدي ام نيب
 ام مذ ىلع ةلاد «امسئب ا مهدنع امب ناميإلا نم ةروص هذهو ءمهدنع امب ناميإلا
 اناميإ هنوروصتي ام ىلعو مهلاح ىلع ديدش مكهت اذهو «لطابلا مهناميإ هب مهرمأي

 ام كرت نأ كرمأت كتالصأ إ» :هل بيعش موق لوق نع ةياكح ىلاعت هلوقك «كدنع امب

 ىف متنك نإ ىأ «نيِنمْوُم مسك نإإ :ىلاعت هلوقو ء[دوه] 4 220+ ... اَنؤابآ دبعي
 .ناميإ ال لب كش عضوم مهناميإ نأ نايبو «نينمؤم رضاحلاو ىضاملا
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 14 رخل سس ١ َفْلَّأرَكَحَيَول َش 0 يأ

 ف ل 0

 ىلاعت هللا معن ىلاوتب مهنأ دسافلا مهئالعتساو «مهرورغ ىف ببسلا ناك

 اماّيأ لإ راثلا اََّسَمَت نأ © :اولاق كلذلو «هؤابحأو هللا ءانبأ مهنأ اوبسح مهيلع

 .لبق نم كلذ انولت دقو [ةرقبلا] 4 (ج# ... ٌةَدوُدْعُم

 مهلوق رهاظ ىف نوعديو .«كلذ نوبسحي اوناكف رورغب ناطيشلا مهالد دقو

 هنوهجاوي ىذلا هيبن ىلاعت هللا رمأف هب مهرفكب ْلكدَي ىبنلا نوهجاويو «نونمؤي مهنأ

 تناك نإ لق : ىلاعت لاقف توملا اونمتي نأب مهرمأ فشكيل مهادحتي نأ رفكلا كلذب

 باطخملا «َنيقداص متنك نإ َتْوَمْلا اًويمَف ساّنلا نود نّم ةَصلاَخ هّللا دنع ٌةرخآلا ُراَدلا ْمُكَل

 دحأل ناطلس الو بويغلا مالع هللا دنع نوكت ىتلا ةرخآلا رادلا تناك نإ دلع ىبلل

 نوكتالو «مكنود سانلاو ةلزنم ىف مكنأ ىأ «سانلا نود نم مكل ةصلاخ «هاوس

 ال مكنود مه ال مأ دمحم عابتأ اوناك ءاوس  سانلا نم مكريغ نآل ؛مكل الإ

 . اهنولانت نيذلا مكدحو متنأ لب مكتلزنم نوغلبي

 نإ اهيلإ قيرطلا وه ىذلا توملا اونمتف ةصلاخ مكل ةرخآلا ةايحلا هذه تناك نإ

 عرسي نأ «لوصولا ىنمت ةمعنب صتخملا هنأب نمآ نم نأل ؛مكمعز ىف نيقداص متنك

 ديحولا قيرطلا وه ىذلا توملا اونمتف ؛ميقم ميعنو تانج اهنإو ءاهيلإ باهذلا ىف

 .نوعدت امب ناعذإو قدص ناميإ نينمؤم متنك نإ «اهيلإ



 ةرقبلا ةروسريسفت
 الاطلال لالا اتت الالام

 :اهيلإ هيبنتلا نئسحي ةينايب ةراشإ انهو

 ًأدتبا دقو «صاصتخالا وأ ةيكلملل ةديفملا ماللا اهيف 4مكَلا ةملك ىف :ىلوألا
 .سانلا نود نم مكل ةصلاخ اهدعب ءاج كلذلو «مهمعزل انايب اهب

 وهو «نيدلا موي كلام ىلاعت هللا دنع ىه ةرخآلا رادلا نأ ىلإ ةراشإلا :ةيناثلا

 نوكرشت لجعلا نوذختتو هب نورفكت كلذ عمو هؤابحأو هؤانبأ مكنأ نوعدت ىذلا

 . هنودبعتو

 ةادأ تناك كلذلو ؛نوبذاك مه لب «نيقداص اوسيل مهنأ ىلإ ةراشإلا :ةثلاثلا

 .هونمتي نأ هناحبس هللا ىفن اذهلو 4َنيِقداص متنك نإإ :هلوق ىف نإ ىه قيلعتلا

 :ىلاعت هلوق ىف مهيلع درلا ىلوتي نأب هيبن رمأ ىلاعت هللا نأ ظحالي : : هيبنت
 هلوقو [ةرقبلا] #4 قل ٠٠ . ايف هللا لزنأ امب اورفكي نأ مهسفنأ هب اورتشا امسنب ف

 نإ ْلُقظ :ىلاعت هلوق ىفو [ةرقبلا] 4 220 . . . مُكئاَعِإ هب مكرمأي امسكب لف :ىلاعت
 . 4هّللا دنع ةرخآلا رادلا كَل تناك

 مهعم لدجلا ىلوتي نأ ٌهْللَ ىبنلا رمأو مهعم لدجلاو درلا ىلاعت هللا لوتي مل
 - ميلعلا ميكحلا وه هللاو - انكرادم هيلإ لصت ام لوقنو ؟كلذ ىف ةمكحلا امف

 ىلاعت هللا رمأب ىلوتي نأ بسانف ِةلِلَك ىبنلا عم تناك ىدحتتلا اهيف ىتلا مهتلداجم

 ةلداجمل لزني نأ نم ىلعأ ىلاعت هللا ماقم نآلو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع وه درلا

 . مهسفنأل نيملاظلا نيرفاكلا

 ىفو مهسفنأ تاذ ىف مهنأب مهلاح ىلع امكاح ىلاعتو هناحبس لاق دقلو

 ال اذلو «مهل ةنجلا تسيل كلذلو ؛مهبذك نوملعيو .مهمثام نوملعي مهكرادم

 هناحبس هللا ىفن «مهيديأ َتْمَدَق امب ادبأ هوُنمَتي نلو# :ىلاعت لاقف «توملا نونمتي
 ىفنلا ىلع ةلادلا 5 1 ىفنلا كلذ دكأو ءادبؤم ايفن ىنمتلا كلذ مهنع ىلاعتو

 «مهيديأ تمدقام وهو الآ ببسلا ركذبو «ادبأ# :ىلاعتو هناحبس هلوقبو «دبؤملا

 ىف نوبذاك مهنأو «هوابحأو هللا ءانبا مهنأ مهءاعدأ ىف نويذاك مهنأ كلذ ىئعمو

 .[ةرقبلا] # هير ٠٠ ةدودعم اماَيأ الإ راثلا اسْمَ نأ » :مهلوق
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 نم مهيلع هوركني ملو «مهفالسأ همدق امو ءرفك نم اومدق ام نوملعي مهنإو

 .اهب اورفكو مهيلع هللا معنأ ىتلا معنلاب رفك نمو «لجعلا ذاختا

 نم ءمهسفنأب مه هومدق ام دارملاو «ةيببسلل ءابلا 4مهيديأ َتْمَدَق امب :هلوقو

 مهدييأتو «تبسلا موي ىف مهئادتعاو «ىلاعت هللا تايآب مهدوحجو «مهبولق رفك

 نم اوناكو «مهعم امل اقدصم ءاج ىذلا باجي الأب مهرفك نمو «كلذ ىف مهفالسأل

 :لوقنو ؟مهسفنأ نود «مهيديأب ربع اذامل نكلو «هب اورفك نيذلا ىلع نوحتفتسي لبق

 ءازجألا رهظأ ءزجلا كلذ نإو «ءزجلا مساب لكلا نع اريبعت كلذ زوجي - الوأ

 ش . ةيعامجلا مثاملا باكتراو «ءادتعالاو شطبلا هب ىذلا وهف «لمعلا ىف

 مهل سيلو «ةمثآ ةشطاب ديأ مهف «مهيف ةيسحلا ةيحانلا ىلإ ةراشإ هيف - ايناثو

 .ةملاع ةكردم بولق

 دقو «نيملاَظلاب ميلع هللاو» :ىلاعت لاقف «ملظلا مهيلع ىلاعت هللا لجس دقلو

 نوذوخأم مهنأ نايبلو «ةباهملل ةيبرت ةلالجلا ظفلب مكحلا ىلاعتو هناحبس هللا ردص

 هنأو ءهملع ةقدو «هملع ميظع نيبو ءمهملظب مهذخأي ىذلا وه رهاقلا رداقلا هللاو

 لقي ملف رامضإلا عضوم ىف رهظأو «ءامسلا ىف الو ضرألا ىف ءىش هيلع ىفخي ال

 لجسيل ؛4نيِملاّظلاِب ميلع# :لاق لب مهيديأ تمدق ابو مهب ميلع ىلاعتو هناحبس

 .مهل ةيجسلاك وه ىذلا ملظلا اذهب نوبقاعم مهنأو ء.مهملظ فصو مهيلع

 مهعانتماو «توملا ىنمت بلط وهو «ىنعملا اذه ىف ىلاعت هللا لاق دقلو

 ساّنلا نود نم لل ءايلوأ نأ متمَعَر نإ اوداه ني اهْيَأ اي لق :ةعمجلاا ةروس ىف

 ميلع هللاو مهيديأ تمدق امب ادبأ هّنويمَعي الو 22 َنيِقداص مسك نإ توملا اَوُنمَح

 نم ةبترم ىف امهالك ناك نإو «نيصنلا نيب قرفلاو [ةعمجلا] 4 نيملاّظلاب

 :نيرمأ ىف «رشبلا هنع زجعي نايبلا
 طرش اهانعم فرعتل ىدصتت ىتلا ةميركلا ةيآلا ىف طرشلا نأ - لوألا رمألا

 صولخلا نمضتي طرشلاف «سانلا نود نم ةرخآلا رادلا مهل نوكت نأ وهو ء«ريبك

 .مهمعز ىنعم نم لاخ طرشلاو «نلب ىفنلا ناكف كلذ اونمتي نلو ءاهرصقو مهل
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 نود نم هللا ءايلوأ نم مهنأب معزلا طرشلا ناك ةيناشلا ةيآلا نأ - ىناثلا

 رادقم ىلع «نل» ب ال «ال)» ب ىفنلا ناكف ؛هنود وهو «(2ال» ب ىفنلا ناكف «سانلا

 . ميكحلا هباتك ىف تايآلا هللا فرصي كلذكو «طرشلا

 ىنبل ىقيقحلا فصولا ناك «هبر رمأب ِةلكلَك ىبنلا نم ىدحتلا كلذ دعبو

 نأب نونمؤي الو «ةرخآلاب نونمؤيال مهنأو «ةرخآلا ةايحلاو توملل ةبسنلاب ليئارسإ
 ةاصعلا نأل ؛ايندلا ةايحلاب اوكسمت اذلو ؛ريخ مهبقتري هنأو ءادومحم ءازج مهل

 لاقف «ىلاعت هللا ءاقل ىف ةيداملا مهسفنأل ًريخ نوجري الو ءاهدحو ةايحلا اهنأ نوئظي

 . 4 اوكرشأ نيذّلا نمو ةاّيح ىلع ساّنلا صرحأ مهُندجتلو » :هتاملك تلاعت

 مسقلاب ةايح ىلع سانلا صرحأ مهنأب مكحلا ىلاعتو هناحبس هللا دكأ دقو

 :ىلاعت هلوق ىف «ةايح» ىلاعتو هناحبس ركنو «ةليقثلا ديكوتلا نونو ماللاب دكؤملا
 ءاهتروص تناك ايأ ةايح ىلع نوصرحي مهف «ةايحلا ىناعم ميمعتل «ةايح ىلع#

 ةايح تناك مأ دابعتسا ةايح تناك ءاوسو ءزع ةايح تناك مأ لذ ةايح تناك ءاوس

 ىلع نوصرحي مهنإ «ةليذرلا اهمكحت تناك مأ ةليضفلا اهمكحت تناكأ ءاوسو «ةيرح

 ةماركب تناك مأ ءاهتاذ ىف ةتيقم تناكأ ءاوس اهفصو ىلإ رظن ريغ نم اهتاذ ةايحلا

 .صرحلا لامك ىلع لدي اذه نإو .ةناهم ريغ نم

 ايأ ةايح ىلع صرحأ مه نم مهنم ىأ «اوكرشأ نيذّلا نمو# :ىلاعت لاق

 «ركذلاب اوصخخو «نوينثولا مهو ءاوكرشأ نيذلا نمو ءاعيمجج سانلا نم تناك
 مهنكلو «ةلمجلا ىف هب نونمؤيو باتك لهأ دوهيلا كئلوأو .ثعبلاب نونمؤي ال مهنأل

 .ةيحان لك نم مهاياطخ مهب طيحت نوبنذم

 ةفص ةيأ ىلع ةايحلا نوديري مهنأل ؛ةايحلا ىلع نيكرشملا نم صرحأ مهو

 ةلذ ال ةزيزع الإ اهنوديري ال مهنإف برعلا نم نوكرشملا امأ «ةليلذ وأ ةميرك ةزيزع
 : لوقي ىلهاجلا مهرعاشو ءاهيف

 لظنحلا سأك زعلاب ىنقساف لب 2 ةلذبةايحلا ءام ىنقست ال

 لزنم بيطأزعلابمنهجو 2 منهجك ةلذب ةايحلاءام
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 ةزيزع ةايح ىلع نوصرحي نوكرشملاو «ةايح ىلع صرحأ اوناك كلذلو

 هللا روصيو «باقع الو باسح الو ءروشن الو ثعبب نونمؤي ال اوناك نإو «ةميرك
 فلأ رّمَعي ول مهدحأ دوي 8 :هتاملك تلاعت هلوقب ةايحلا ىلع مهصرح ىلاعتو هناحبس

 انه ولو «ةنس فلأ رمعي ول «دوهيلا دحأ ىأ «مهدحأ ىنمتي :ىنعمب انه دوي 4ةنس

 0 509+ نونهديف نهدت ول اوذو » :ىلاعت هلوقك ىنمتلا دعب ءىجت ىتلا ىهو ةيردصم

 فلأ ركذو .(نأ لثم) بصنت ال اهنأ ريغ ءردصم اهدعب لعفلا عم (ول» انهف [ملقلا]

 ةيمأ ىنب ماكح نم مكاح نم ءاطع ىبارعأ بلط .. مهمعز ىف ددع ربكأ هنأل ماع

 ملعأ تنك ول :لاقف «كاطعأل فلأ نم رثكأ تبلط ول :لكاق هل لاقف ءافلأ هاطعأف
 .ددع ربكأ نع ةيانك فلآلاف «هتبلطل اددع فلآلا قوف نأ

 «مهيقالم باذعلا نإف ءرثكأ وأ افلآ ءدمأ ىصقأ ىلإ ةايحلا نودوي مهنأ عمو
 ىذلا باذعلاب [ةعمجلا] « ج2 ... مكيقالم هَنإَف هنم نورفت يذلا تْوَمْلا ّنِإ لق
 داعبإلا ةحزحزلا 4ََّمَعُي نأ باَذَعْلا نم هحرحرُمب َوْه امو :ىلاعت لاق اذلو ؛ مكلبقتسي
 هيف لح ىذلا ناكملا نم جارخإلاو داعبإلا ىف ةاناعملا ىلع لدت ىهو «ةلازإلا وأ
 . [نارمع لآ] 4 2+ . . . َراَف دَقَف ةَنِجْلا لخدأو راّثلا نع حزحز نَمَف 8 : ىلاعت هلوقك

 ىلع ةلاد ءابلاو «ةيفانلا «باَذَعْلا نم هحزحزمب وه اًمو# :هلوق ىف «ام» و

 دوعي (وه» ريمضلاو «ىنعملا ىف ةلالد اهل بارعإلا ىف ةدئاز ىهو «ىفنلا قارغتسا

 اذه ىلع ىنعملاو «نكمت ددع ربكأ وأ ماع.فلأ رمعي ول نأ دوي ىذلا دحآلا ىلع

 «هريمعت باذعلا نع ةحلاعمو ةاناعمب ولو هدعبب صخشلا اذه ىأ ؛وه امو : جيرختلا

 ىفنلا ىلاعتو هناحبس دكأ دقو «هحزحزمل لعاف «رَّمعي نأ# نم نوكملا ردصملاف

 .حزحزم ةملكبو «ءابلابو «ىفنلا ديكأتل ريمضلا ةداعإب

 نم بكترا هنأل الإ  نمزلا لاط امهم باذعلا دوجول دكؤملا ىفنلا كلذ امو
 ىف ءىش هيلع ىفخي الو ءىش لكب ميلع ىلاعت هللاو «ءكلذ قحتسي ام اياطخلا
 «نولمعي ام ريصب هّللاو# :ىلاعت هلوقب ةيآلا متخ اذلو ؛ءامسلا ىف الو ضرألا
 رصبي نم ملع ملاع ىأ ريصب راتخملا لعافلا رهاقلا رداقلا ماركإلاو لالجلا وذ هللاو
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 ىف ىلاعت هللا تايآب دوحجو «ماثآو رورش نم هنولمعي امب «سانلا هب ام لاثم ىلع

 ةرذ لاقثم لمعي نمو .نوقحتسي ام رادقمب باذعلا نم لزنمو «مهرضاحو مهيضام

 .هري ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو «هري ًاريخ

 هكلالملا ةوادع

 1 2 َقْأَي اعرذأ هتاف كس م +

 هللا ٌداِبَكِبْلَ للع,هلْزت دّنِإَف ٌلِِربِجَل اًَوُدَع تان مله
 0 5 سس سل ال دا سس سو

 ينم ّوُمْلِل لىَرَشنَو ىَدَهَو هي دي سيب املاقرصم
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 ديت يشر همس | اودع ناك نم هير
 م رو 20 |

 0 د2 َنِيِرْفَكَلل ودعك " ؟يِمَو

 هذه نأ ىلع فلسلا ورسفم عمجأ :هريسفت ىف ىربطلا رفعج وبأ مامإلا لاق

 ؛مهل اودع نيمألا ليربج سدقلا حورلا نودعي دوهيلا نأل ؛تلزن اهدعب امو ةيآلا

 «ةمحرلاو ثيغلاب لزني هنأل مهيلو ليئاكيم نأو «كالهلاو باذعلاب لزني هنأل

 لكك ىبنلا اوهجاو مهنأ ىلإ ىهتني اهلكو «كلذ ىف ةباحصلا نع تاياورلا تددعتو

 اذهل مهنأو «مهيلو ليئاكيم نأو ءمهودع وه وكلك ىبنلا ىلو وهو «ليربج نأب

 .هنوعبتي الو لي ىبنلا نوقرافي
 ةلعت نوذختي مهنأ اهادؤم ننوكيل اهضعب وأ تاياورلا هذه تحص نئلو

 هللا در دقف نكي امهمو «ةلوذرم وأ لقعلا ىف ةلوبقم ةلعتلا تناكأ ءاوس مهرفكل

 ليربجل اودع ناك نم لق# :ىلاعت هلوقب مهلوق دري نأب كو ىبنلا رمأو ءمهلوق ىلاعت
 متنأف مكل اودع ليربج ناك اذإ ىأ «هيدَي نيب امل اقدصم هّللا نذإب كبلَق ىلع هَلْ نإ

 نآرقلا لَّزن امف نآرقلا لوزنل انيمأ الوسر هراتخا ىلاعت هللا نأل ؛ىلاعت هللا نوداعت

 .ىلاعتو هناحبس هنذإب كبلق ىلع هلزن امنإ ىلاعت هللا نذإ ريغب
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 نأ نود لك ىبنلل باطخلا فاكب 4كبْلَق ئلع» :هلوقب ىلاعتو هناحبس ربعو

 .هنذإب ىلاعت هلوق ىنعم ديكأتلو «هبر لوق ىكحي ِلَي ىبنلا نأ نايبل «ىبلق لوقي
 ىناثلا ريمضلاو «مالسلا هيلع ليربج ىلع دوعي 4«هَنإَف8 ىف لوألا ريمضلاو

 ىف قايسلا ىف ركذ هنأل ؛نهذلل رضاح هنأ رابتعاب نآرقلا ىلع دوعي 4هلَزت ىف
 اقدصُم# :هلوقو 4 0+ ... هللا دنع نَم باك مهءاج اّمَلَو 9 :لبق نم ىلاعت هلوق

 ىف رضاحلا نآرقلا ىلع دوعي ريمضلا نأ نيعي «نيدمؤملل ئرشبو ىدهو هيدي نيب ام
 .ناهذألا

 نأ نم مهعامجإ ىلإ اهيف ىفلسلا رسفملا ىهتنا ىتلا تاياورلا لوبق عم هنإو
 ةينايبلا تاراشإلاو ةينآرقلا ىناعملا نم ىرن انإف ءاودع ليربج نودعي اوناك دوهيلا

 هفسل كلذو هلي ىبنلا بلق ىلع نآرقلاب لزن هنأل ؛اودع هنولعجي اوناك مهنأ

 الف «هللا نذإب نآرقلا لزن ىذلا وه هنأب مهيلع هللا درف .مهريكفت داسفو مهلوقع

 هيلع ليربج نولّمحي مهلعج مهنظ ءوس نكلو «هلزنأ نم اوداعف «هتوادعل لحم
 ةبارغ الو ءاودع هللا اوذختاف «ةوادعلل اببس نآرقلا لوزن ناك اذإو «ةعبتلا مالسلا

 .مهل ايلو لجعلا اوذختا نمم كلذ ىف

 نم متلحتنا امل اودع ليربج متذختا دقل :ةيآلا نم مهفي ىذلا ىنعملا نوكيو

 ىلع نآرقلاب لزني هنأل ؛اودع هوقذختا امنإ «كلذ وحن وأ كالهلاب لزني هنأب بذك

 ودعلا وه هللا نوكي هنإف ببسلا وه نآرقلا لوزن ناك اذإو مالسلا هيلع ىبنلا بلق

 هلت ِهَنإَف#© :ىلاعت هلوق نوكيو ءاطرش «ليربجل اَوُدَع َناَك نَم# :ىلاعت هلوق نوكيو

 ؛ىلاعت هلل ودع هنإف «هريدقت ذإ فوذحملا طرشلا باوجل ًاليلعت هللا نذإب كبلق ىلع

 . هنذإب كيلق ىلع هلزن ىذلا هنأل

 ىلع لزني نآرقلا نأ ىلإ ةراشإلل كبلق ىلع ليزنتلا نأ ىأ «كبلق» ب ريبعتلاو

 اهيف ىرجي روطسلا نأل ؛روطسلاب هيف ىفتكي نأ ال ءرودصلا ىف ظفحيل بلقلا

 الو رييغت هيف ىرجي ال نامأ ىف هنإف بلقلا ىف ظفحي ام امأ ,فيرحتلاو فيحصتلا



 ةرقبلا ةروسريسفت
 للامام للللللللا

 هظفح مث هل هلك ىبنلا بلق ىقلتو ميركلا نآرقلا لوزن ىف ىلاعت لاق اذلو ؛ليدبت

 نإ 8 50 هب لجعتل كناسل هب كرحت الط : ةمايقلا ةروس ىف ( هذعب نم ةباحصلا بولق

 4 0 0 هنايب انيلع نإ : قلق هنآ عبئا هاَنأرف اذإف قلق هنآرقو هعمج انيلع

 .[ ةمايقلا ]

 مث هيوتحيو هظفحيل بلقلا ىلع نآرقلا لوزن ةقيرط ىلاعت هللا َنّيَب اذكه

 ةالصلا هيلع ىبنلا بلق ىلإ اهجتم نوكي هب ليربج لوزن نأب نآرقلا حرصو

 كِبْلَق ئَلَع 0292 نيمألا حورلا هب لرَت :ىلاعت لاق دقف « ىرخأ تايآ ىف مالسلاو

 . [ءارعشلا ] 4 39+نيرذدملا نم نوكتل

 هنأب هبلق ىلع ليربج هللا نذإب هلزن ىذلا ميركلا نآرقلا فصو ىف لاق دقلو
2 

 ىتلا بتكلا نم هيدي نيب امب دارملاو هيدي ( نيب امل اق اًقدصم» : ىلاعت هلوقو «قدصم

 ا

 هعمو هءاجف تالف اوعداا :ةهلو ىبَتلا ل (نينمْؤُمْلا نم َنوُدَعاَقْلا ىِوكسَي ال) ترن امل لاق ءاَرْلا نَع )١(

 هللا 0 لس ىف نودهاَجمْلاَو أو نيمؤملا نم َنودعاَقْلا ى وتس 2 بتكا» :َلاَقَفا فتكا وأ «حوّللاو © ”اردلا

 ايم < 5 2

 ملصو 70 نآرقلا ريسفت :هل ظفللاو :ىراخبلا هاور] "للا ليس ىف َدوُدهاَجمْلا رمل ١ ىلوأ َرْيَغ

 . 176 1 ةرامإلا باتك

 َلتْفَس ركب وبل ىلإ لس لاق "حولا بكي نسم كو هع هللا ىب - 'ىراَصْألا تبان نب دير نعد
 رو معدل هل . 7 0

 ىلإ ساّئلاب ةَماَمَيلا م.م رحتسا دق َلَْقلا 3 :لاَقَف ىناثأ َرَمع نإ : ركب وُ لاَقَف رَمْع هدنعو ةَماَمَيْلا ٍلهأ

 ّمّمِحَت نأ ركل ىلإ ةوعمجَت نأ الإ نآرقلا نم ريك ُبَهَديَف نطاومْلا ىف : ءارقلاب للا رحتي نأ ىشخأ
 ويب هس هبا اس سال و 5 هر ع هت

 .ريخ هّللاو وه :رمع لاَ ؟و هلل لوس هلي مل ايه لعفأ فيك ممل تل :ركب وب لا .نآرَقلا
 وسوم < مو يللا هالال 8

 رمعو :تبات نب ديز لاق .رمع ىأر ىذْلا ترو ىردص كلذل ُهّللا حرش ىتح هيف ىنعجأَري رمع لزي لَ
 مم نم هب يبرم امم ىَلع لأ اك ام لابجلا نم ٍلبج لَن ى لَك ول هللاَوَن كَْمْجاَم نارا بت 6 هلل لور ىحرلا ابتكت تلك «كمهتك الد لقاح با كن :ركب وُبأ لاَ ملكت ال سلاج ُهدْنع ريح

 2 هل
 نس ووو 5 8 صرع

 ىَتَح ةعجارأ لنآ مل .ريخ هّللاو وه :ركب وبأ َلاَقَق ؟لي ىبتلا ُهَلم هلَعْفَي مل انش نالَعفَت فيك :تلُف . نآرقلا

 عاكرلا نم هعمجأ َدارشلا تْمْبَتَنَك تْمْعَف هَرَمْعَو ركب ىأأ َردَص هَ هللا ح حرش ىذلل ىردَص هللا حرش

 امهدجأ مل «ئراصنألا ةَمْيَرَخ ْمَم نيتبآ ةبوُتلا ةروس نم تدجو ىتح «لاجرلا رودصو بْسعْلاَو فاّتكألاو
 تَناَكَو اًمهرعأ ىلإ (مُكْيلَع ص يرح متع اَم هيلع يزَع مُكسفنَأ نم لوس مُكءاج ْدَقل) : هِرْيَخغ دَحأ مم

 007 وه < ب تلال تس سدو ل67” سوو ها هك

 ةصْفح دنع مث هللا هافوت ىتح رمع دنع مث هللا اَنوَت ىَح ركب ىبأ دنع نآرعْلا اهيف ممج ىلا فُحصلا

 .هوحلب دمحأو ىذمرتلا هاورو )31١"”:([ نآرقلا ريسفت : ىراخبلا هجرخأ] ٠ ء رمع تلنب



 4 ةرقبلا ةروس ريسفت

 ا بح

 هنأ نع ةيانك هيدي نيبب ريبعتلاو ٌوِْيلَك دمحم ثعب لبق ِةْلِلَك ىبنلا ىلع ىلاعت اهلزنأ
 تلمتشا ام لكل قدصم وهف «هل اًمباس هيدي نيب نوكي ناسنإلا مامأ نوكي امف همامأ

 .هب اوركذ امم ظح اهيف سني ملو .فيرحت اهب رجي مل ىتلا ةقباسلا بتكلا هيلع

 ءهب لزن انيمأ احور ىلاعت هللا هذختا ىذلا كلملا اوداعي الأ مهيلع اقح ناكو

 .ىلاعت هللا معنأب اورفك ذإ هبرو ىسوم اوداع اًمئاد قحلا ءادعأ مهنكلو

 ىف قحلا ىلإ ةيادهلا هيف ىأ 4ىدهو# :باتكلا فصو ىف ىلاعت لاقو

 ناعذإلاو ناميإلا مهنأش نم نيذلا نينمؤملل ميقملا ميعنلاب ىرشبلا هيفو «هتاذ

 ةمحرو ءاقش وه ام نآرقْلا نم ُلَرُتَو 8 بولقلل ء ءافش كلذ عم وهو «هءاج ذإ قحلل

 ع . . [ءارسإلا] 4 207 ... نينمؤمْلل

 ىذلا نيمألا حورلا هنأل ؛ليربجل مهتوادع نيب نأ دعب ىلاعتو هناحبس هللا نإو

 نإف ءهلسرو هبتكو ءهتكئالمو ىلاعت هلل اودع ناك نم هنأ هناحبس نيب «نآرقلاب لزن

 . نيرفاكلل ودع هللا

 نمو «مهنم دحاول وأ ةكئالملل اودع ناك نم نأ تابثإ ميركلا صنلا اذه ىف

 ءدابعلل ةمحر مهلسرأ نيذلا لسرلاو فرحت مل ىتلا اهلزنأ ىتلا بتكلل اودع ناك

 هللا أدتبا «نيرفاكلل ودع ىلاعت هللاو ءرفاك وهو «ىلاعت هلل ودع وهف مهل ةيادهو

 ناك نم# ريذنلا ريشبلا اهيأ دمحم اي «لُق :لاقف ىلاعت هللا ةوادع ركذب ىلاعت

 قلاخو ءدوجولا قلاخ هتاذ ىف ريبكلا ةلالجلا ظفلب هناحبس ادتباف هلل ادع

 هلالج لج هركذب أدتبا ضرألاو تاومسلاو رمقلاو سمشلاو ءسنإلاو نجلاو ةكئالملا

 «قحلا نع جورخو لالض دشأو ةمقن مظعأل ضرعت دقف «هاداع نم نأ نايبل

 مهسوفن داسفو مهلهجب اهل نوضرعتي ةروطخ مظعأ نايبل ىلاعتو هناحبس هب ءادتبالاف

 .مهركف لالضو

 نأ ىلإ ةراشإلل هيلإ ىلاعتو هناحبس مهفاضأو «ةكئالملاب هناحبس ىنثو

 ةاداعمب ايناث هنوداعي مث «ةيلعلا هتاذ ةاداعمب ءادتبا هنوداعي مهف هل ةواذدع ىه مهتوادع

 ىف مهو نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعيال مهقلخ نيذلا هتكئالم



 ةرقبلا ةروسريسفت
 خذا للا

22321111 

 ءاودأل ءافشو «ةمحرو سانلل ةياده اهلزنأ ىتلا هبتكب ثلث مث . .توكلملا

 هلل ةوادع بتكلا هذه ةوادع نأب مهل اراعشإ هيلإ ىلاعتو هناحبس اهبسنو «تاعامجلا

 هللا تالاسر ةوادع نم حبقأ بنذ ىأو «؛هتلاسرل درو .همالكل رجه اهنأل ىلاعت

 كلذ دعب نيب مث «ةرهابلا مكحلاو تانيبلا ىلع توتحاو هلاسرإب تفرش ىتلا ىلاعت
 ىداع دقف لوسرلا ىداع نمف « مهلسرأ نمل ةوادع اهنأو «نيمركألا هلسرل مهتوادع

 .اريثم اجارسو هيلإ ايعادو «اريذنو ارشبم هلسرأ نم

 الخد امهنأ عم ركذلاب امهصخو ليئاكيمو ليربج ةوادع ىلاعتو هناحبس ركذو
 نم امهريغ ىلع ليضفتلاو فرشلاب امهصخ ىلاعت هللا نأل ؛ةكئالملا مومع ىف
 ناك ليربج نألو «ميظعلا لضفلا وذ وهو ءاشي نم هتمحرب صتخي وهو ةكئالملا

 مهلسرأ نم ىلع ةيهلإلا تالاسرلا هقيرط نع تلزن ىذلا نيمآألا سدقلا حور
 نيكلملا نيذه نيب نولضافي اوناك مهنأ مهنع ىكح دوهيلا نأو «نيرذنمو نيرشبم
 ةمحرلاب ىتأي هنأل ؛ ليئاكيم نولاويو نآرقلاب لزني هنأل «ليربج نوداعيف «نيريبكلا
 هنأل ليربج ىداع نمو «هل ةوادع امهدحأ ةوادع نأ ىلإ هناحيبس راشأف «ثيغلاو

 .هب ماقام لثمب مئاق هنأل ؛رخآلا ىداع دقف ىلاعت هللا نم رمأب مايقلاب فلكم

 ليربجو «هلسرو هبتكو هتكئالمو هللا ةوادع نمضتي ىذلا طرشلا لعف وه اذه

 هذه ءازجف ©نيرفاكْلَل ودع هللا َنِإَف9 :ىلاعت هلوق وه طرشلا باوجو «ليئاكيمو
 :ناتينايب ناتراشإ انهو «ديدشلا باقعلا اهعبتيو «ةلداع ةيهارك «ةملاظلا ةوادعلا

 ىلع لسرلا ميدقت غوسي قايسلاو .«لسرلا ىلع بتكلا مدقت ىف - امهادحإ
 نع باوجلاو ؟بتكلا تمدق ملف «مهيلع تلزنو ءاهب اوءاج نيذلا مهنأل ؛بتكلا
 ىهو هيهنو ىلاعت هللا رمأ ىلع ةلمتشملا ىهو ءاهبلو ةلاسرلا عوضوم اهنأ كلذ

 لوسرلا ىلع هبتكت ىذلا باتكلا مدقي امك تمدقف .ىدابع ىلإ ىلاعت هللا باطخ

 .باتكلا هلمحت ىذلا

 ودع هللا نإف :لاقف رامضإلا عضوم ىف رهظأ ىلاعت هللا نأ - ةيناثلا
 رفكلا ءازجو اورفك دق ةوادعلا هذهب مهنأ نايبل كلذو ءمهل لقي ملو «نيرفاكلل



 ةرقبلا ةروس ريسفت مه
 ااا

 ك١

 ىراخبلا ىف ءاج دقلو «باقعلا ببس وه فصو هيف ناك رامضالاف ميلألا باذعلا

 :لاق ىلاعت هللا نإ» :ُةِيَك هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع ىسدق ثيدح ىف

 ام ىلإ بحأ ءىشب ىدبع ىلإ برقت امو «برحلاب هتنذآ دقف ايلو ىل ىداع نم

 تنك هتببحأ اذإف ءهبحأ ىتح لفاونلاب ىلإ برقتي ىدبع لازي امو «هيلع هتضرتفا

 ىتلا هلجرو ءاهب شطبي ىتلا هديو «هب رصبي ىذلا هرصبو «هب عمسي ىذلا هعمس

 . «هنذيعأل ىنذاعتسا نئلو «هنيطعأل ىنلأس نئلو ءاهب ىشمي

 هه + 0م 00 2 مه ا

 هع نوعسلفل ال إ[هي لفي اَمَو ب ٍتَنِب ٍتنياَء َكِيلِإَنََْأَدَمَلَو

 >» 2 م حاس م رس

 ف6 لب فني و هديا َدْهَعأو أوُدَهدَع اَمَلُكَوَأ
 0 م لدغ رول سس ]آ هس هب مم

 0 ءاجاملو هزي ونموت ال
 هلآ 0 سس ىلا ديلا ل لي و

 َ أوثوأ ذل لا نو قير دب ٌمُهَعَماَمِل ١ فدَصُم
22201006 

 ل 42ج ترثلتيال مهن هروُهظ ء دما ب كح

 دق ذإ ؛.مهرضاح ىف ةدتمملا مهيضام ىف ليئارسإ ىنب قالخأ نآرقلا ركذي

 ىبن هب ءىجي ام لكل راكنإلا وهو ءمهيضام اهب فصتا امك مهرضاح اهب فصتا

 تايآ نم لَو ىبنلا ىلإ لزنأ ام هب اوقلت ام ىلاعتو هناحبس هللا ركذيف «ءايبنألا نم

 نإو «ةينوكلا تايآلاب تايآلا مهضعب رسف دقو «نآرقلا ىه تانيبلا تايآلا .

 ؛ةنيب ىهو «ةولتملا تايآلا اهنأ ىلع ليلد تانيبلاب تايآلا فصو نأل ءديعب كلذ

 ظحالنو «ِهْيَك ىبنلا ةلاسر ىلع ةلالدلا حضاوو «هتاذ ىف حضاو نيب باتكلا نأل

 انلْزْنَأ # :ىلاعت هلوق ىهو كك ىبنلا ةزجعم هنأ ىلع ةلالدلا ىف ةينايب ةراشإ

 ةيدعتلاب هذه ريغ ىف ريبعتلا ناك ذإ «ىلع» ب ةيدعتلا نود «ىلإ» ب ةيدعتلاب # كيلإ

 نيردنملا نم نوُكَتل كلَ ئَلَع 29ج نمل حورلا هب لزت» :ىلاعت هلوقك ««ىلع» ب

 ىلإ ةهجتم ىه ةلاسرلاو لوزنلا نأ ىلع ةلالدلل ةيدعتلا تناكو «[ ءارعشلا] 4 347



 ةرقبلا ةروسريسفت ا 2

 ىضتقمب هوعبتي نأ مهيلع اًمح ناكو «ةلاسرلاب دوصقملا ىمألا ىبنلا اذهف يي ىبنلا
 .ليجنإلاو ةاروتلا هب ترشب ىتلا ةراشبلا

 اهيف اهدحو تانيبلا هذه نأ ىلإ ةراشإ 4 كيلإ انلزنأ دقلو إ» :ىلاعت هلوقو
 هدابع اهب ىدحت ىتلا ىربكلا ةزجعملا ىهو لَو دمحم هب ءاج ام قدص ىلع ةلالدلا
 اوتأي نأ ئَلَع نجلاو سنإلا تعمَتجا نيل لإ اهلك لايجألاو سنالاو نجلا ( نيعمجأ
 دقو [ءارسإلا ] 4 220 اريهَظ ضعبل مُهضْعَب ناك ولو هلثمب نوُأي ال نآرقلا اذه لثمب

 نيكرشملا دحتي مل هنكلو «ةريثك ةيسح ةداعلل قراوخ وو ىبنلا ىدي ىلع تءاج
 نمآ هلثم ام ىتوأ الإ ىبن نم ام» :ِِكَو لاق دقو «نآرقلاب الإ هلثمب اوتأي نأ مهريغو
 مهرثكأ نوكأ نأ وجرأل ىنإو «ىلإ ىحوأ ايحو هتيتوأ ىذلا ناك امنإو ءرشبلا هيلع
 . 22)(ةمايقلا موي اعبات

 وهو «ةيهلإلا لئاسرلا ةمتاخ دمحم ةلاسر نأل ؛عونلا اذه نم ةزجعملا تناكو
 ةمئاق ةجح اهلك لايجألا ايدحتم ىقبي ىذلا مالكلا عون نم تناكف «نييبنلا متاخ

 .ةمايقلا موي ىلإ

 كيل انْلَرنَأ دَقَلو# :ىلاعت لاقف ءدقو ماللاب نآرقلا لوزن ىلاعت هللا دكأ دقلو
 رفكلا ىف نودرمتملا ىأ .«نوُقساَقلا الإ اهب ٌرْفْكَي امو اورفك نكلو «تانيب تايآ
 لوسرلا اهب ءاج ام قدصب ةدهاش ةحضاو تايآ اهنإ ذإ ءدح لك نع نوجراخلا
 اذإ :ىرصبلا نسحلا.لاق دقلو ءدح لك نع جراخلا درمتملا رفاكلا قسافلاف هل

 وأ رفك نم عونلا كلذ دارفأ مظعأ ىلع عقو «ىصاعملا نم عون ىف قسفلا لمعتسا
 .لوقعم لك ىلع درمت هنأل ؛رفكلا عاونأ دشأ رفاكلا قسافلاف «هريغ

 رفكلا نأ ىلع ةلالدلل تابثإو ىفن. 4نوقسافلا الإ اهب رفكي امو# :ىلاعت هلوقو
 هيف عقي ال لب «ةيناسنإلا ةرطفلا هيف ناسنإ نم عقي نأ نكمي ال تانيبلا تايآلا هذهب

 ىلا َناَك امن ١ هت لع ام ملأ لإ ا األ نا :لكك ىَللا لاَ :لاَك لم
 هوي <

 .[(5120) ناميإلا ةملصو (غهور) نآرقلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت #ب
 كح سس

 «نوقساَفْلا» ىف ماللاو «كردملا لقعلا هاضاقتي ام لك ىلعو ةرطفلا ىلع درمتملا الإ

 لاثمألا هيلع قبطني نم دشأ ناك نإو «نيدوهعم اموق اهب دارملا سيلو «سنجلل

 ةزجعم ميركلا نآرقلاب اورفكو ءاوقسف اوناك اذإ دوهيلا نإو .اهب اورفك نيذلا دوهيلا
 ذخأ ىذلا قائيملا ىف هيلع ىلاعت هللا اودهاع ىذلا دهعلا اوضقن دق مهف هّقََِي ىبنلا

 مهءاج املف ءاورفك نيذلا ىلع نوحتفتسي اوناك ذإ .مهسفنأ اوضقانو «مهيلع

 .هب اورفك اوفرعام

 ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم هب ءاج ىذلا باتكلاب اورفك دق اوناك اذإف
 نأ مهيلع ىلاعت بجوأ ىذلا قاثيملا اوضقن ءارارم مهيلع ذخأ ادهع اوضقن دقف

 ىلع نوحتفتسي اوناك ذإ مهسفنأ ىلع هوذخأ ىذلا دهعلا اوضقنو «هلسرب اونمؤي
 ؛اعيمج هوضقن رجاه امدنع هنيبو مهنيب قاشيملا ٌلِيلَك ىبنلا دقع الو ءاورفك نيذلا

 ابرح اهونشو «ربيخ ىلإ نوضقانلا ىوأو ريضنلا ونبو ةظيرق ونبو عاشنيت ونب هضفنف
 000 نينمؤملا ىلع ةبوبشم

 قيرف ِهَدَبَن ادهع اودهاع اَمَلُك َوَأ» :لاقف ءمهنأش كلذ نأ ىلاعت هللا نيب دقو

 ءدهعلا ضقن نم مهنم عقي ام وهو «عقاولا راكنإل ىراكنإلا ماهفتسالل ةزمهلا 4مهْنَم
 ةرادصلا هل ماهفتسالا نأل ؛ميدقت نع ةرخؤم ىهو ةفطاع واولاو «قيثاوملل ذبنو

 «قاثيملا اوضقنو مهءانبأ نوفرعي امك هوفرع ىذلا ىبنلاو باتكلا اوركنأ ىنعملاو ءامئاد

 ماهفتسالا نع فطاعلا ريخأتو «ةيآلا رخآ ىلإ مهنم قيرف هذبن ادهع اودهاع املكو

 امُكَح هللا نم نسَحَأ نمو نوعي ةيلهاجلا مُكْحَفأ ل : ىلاعت هلوق لثم نم نآرقلا ىف ريثك

 هب متنك دقو نآلآ هب مهمآ عقو ام اَذإ َمُنَأل :ىلاعت هلوقو [ةدئاملا] 4 ج) »+ نونقوي موق

 . نيبملا نآرقلا ىف ريثك كلذ لثم اذكهو [سنوي] 4 17+ نولجعتست

 هت ساس سل هل 2

 «مهيَلع نمو ةظرف رقأو ريضتلا ىنب ىلْجأَ كطيو يصل اتبرَح :َلاَق اَمُهْنع هللا ىضر ٌرَمَع نبا نع )١(
 اوُقحل مهضعب الإ :َنيِملَسمْلا نيب مهلاومأو مهدالوأو ْمُهءاَسن مَسَقو «مهلاجر لَ 2 لتقف طبرق تَبراَح ىَّبح

 ةوهيو مالس ِنْب , هللا دبع طْعَر مهو مَ ىتَب مهلك ةئيِدمْلا وهي ىلجأو ءاوُملسلكو رمح لو ىّبلاب

 ريسلاو داهجلا :ملسمو 11/74(2) ىزاغملا باتك :ىراخبلا هجرعخأ] .ةّئيدَمْلا دوُهَي لُكَو ةّنراح ىنب

 مما
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 دوهع نوكت ام رثكأو «نيفرط نيب دهعلا ضقن ىلع لدت «اودهاع املك وأ
 الإ ضقني ال نيفرط نيب نوكي ىذلا دهعلاو «مهنيبو نيملاعلا بر نيب دوهيلا
 ال قدأ ةرابعب وأ . ضقنلاب نودرفني لب .كلذب نومزتلي ال مهنكلو ءمهيض يمضارتب

 ىف هانعمو «ىمرلاو حرطلا ذبنلا 4 مهتم ( قيرف هَذبْنظ :ىلاعت لاقو «مهدوهعم نوفرعي
 ذبنلا نآرقلا زجي ملو ءمامذ ةاعارم الو بجوم ريغ نم ءهحرطو ءافولا ذبن «دوهعلا
 نإ ءاوس ىلع مهيلإ ذبناق ةنايخ موق نم نفاخت امإو ١ :ىلاعت لاق امك «ةنايخلا دنع الإ

 . [ لافنألا] 4 (229نيئئاَحْلا بحي ال هللا

 هللا نأل «مهعيمج ىلإ هبسني ملو مهنم قيرف ىلإ ذبنلا ىلاعتو هناحبس بسنو
 قيرفلا فقوم نع هناحبس تكس دقو «ميكح لدع وهام الإ ررقي ال ميكحلا لدعلا
 ىلع رداق وهو عنمي ملو ءركنتسي ملف ئلامي مل نإ هنأ رهاظلا ؟هألام لهف رخآلا

 ءهولعف ركنم نع نوهانتي ال اوناك ذإ مهعيمج ىلإ بسني نأ حصي اذلو ؛عنملا

 ال مهَرْتْكَأ لب# :هلوقب مهيلع ىلاعت هللا مكخ دقلو ءنولعفي اوناك ام سبل

 «لضاف مهرثكأ نأ وهو «لبق نم مهوتي ىنعم عفدو بارضالل انه «لب» ف 4نوسْؤي
 نأ هناحبس نيبف .4مهنم قيرف ُهَذبْنظ :ىلاعت هلوقل كلذو ءرشلا نم مهل عنامو
 مهنع ىلاعتو هناحبس ىفنف «نونمؤي ال مهرثكأإ :ىلاعت لاقف قحلاب نمؤي ال مهترثك
 نورخآلاو اناعمإ رشلا ىف نعمي مهضعبف قلخلا وأ ةليضفلا نم ءىشب ناميإلا لصأ

 ءالؤه لاح لثم ىلع ناك نم لكف «نونمؤي ال رثكألا نأل نوكرحتي الو نوتكسي
 ال اوناك اذإو .قحلل نعذم نمؤم بلق نع ردصي ال هلاعفأو همالك لك ناك دوهيلا

 نونمؤي ال اضيأ مهنإف ِهِْكَك دمحم ىلإ اهجتم لزنأ ىذلا ىلاعت هللا باتكب نونمؤي
 .هباتك نوذبنيو لَك ثعبي نأ لبق مهنم ناك ام عم هِةَِي دمحمب

 قير َدبَن مهعم امل قدصم هللا دنع نم لوسر مهءاج اًمَلو# : ىلاعت هللا لاق اذلو
 ا . هللا باَتك باكا اونوُأ نيا نم

 اوناك مهنأ ىلع ليلد املب ريبعتلا 4هّللا دنع نم لوسر مهءاج اًمَلو# :هلوق
 ءاورفك نيذلا ىلع نوحتفتسيو هنوفرعيو كلذ نوعقوتي اوناك دقو ءهتيجم نوعقوتي
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 ىذلا لالجلا ىذ هللا دنع نم هنأ ىلإ ةراشإلل «هللا دنع نم لوسر» ب هناحبس ربعو

 ىصقأ غلاب لوسر ىأ «ميظعتلل اهيف ريكنتلا «لوسر»و «ةيلاوتملا معنلاب مهيلع معنأ

 .ىلاعت هللا هراتخا دقو لضفلا تاجرد

 .نيتيحان نم مهعم امل هقيدصتو ءمهعم امل قدصم هنأب ىلاعت هللا هفصو دقو

 اهذخأ ىتلا قيثاوملا ىف تءاج ىتلا ةريثكلا تافيلكتلاب ءاج دق هنأ :ىلوألا ةيحانلا

 «مهبتك اهب تءاج ىتلا تاراشبلل قيدصت هنأ ةيناثلا ةيحانلاو «مهيلع ىلاعت هللا

 : ىلاعت هلوق لثم ىف ميركلا نآرقلا راشأ امك اهتم صوصن ةدع ىف هب ترشب

 ليجبإلاو ةاروتلا يف يف مهدانعا ايوتكم هنودجي يذلا ( ىمألا يبنلا .لوسْرلا نوعي نيذْلا ©

 عضيو ثئابخلا مهل مرحيو تالا مهل لحيو ركدملا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأي

 روتلا اوعبتاَو ةورصنو ُهوُرَرَعَو هب اونمآ نيذّلاَف مهيلع تناك يتلا لالغألاو مهرصإ مهنع
 اوناكو © :ىلاعت هلوق لثمو «[ فارعألا] 4 29+ نوحلفملا مه كنلوأ هعم لزنأ يذلا

 . [ةرقبلا ] 4 250+... اورَقك يذلا ىَلع نوحتفتسي لبق نم

 ىتح اولدبو اوفرح ام قدصب رارقإلا قيدصتلا سيلو «قيدصتلا ىنعم وه اذه
 لجسو «مهرّمك دقو «ضعبب هضعب مهفي نآرقلا نإف «نومهفي ال نيذلا كلذ لوقي

 . نولدبيو نوريغي نولازي الو مهيلع فيرحتلا

 هللا باتك باتكلا اوتوأ نيذلا نم قيرف ذبن هللا لوسر دمحم مهءاج املو

 ءايرهظ مهءارو «هميلاعت اوذبنو «هب اوذخأي مل مهنأ ىلع لدي وهو «هوحرط ىأ

 اوناك مهنإف مهلعفب اديدنتو ءمهل اخيبوت باتكلا اوتوأ نيذلاب ىلاعت هللا ربعو

 .مهروهظ ءارو هولعجيو هوذبني نأ ال باتكلاب ذخأي نم لوأ اونوكي نأب نيريدج

 قايسلا وه امك مهروهظ ءارو هولعجو هميلاعت اوذبن ىذلا باتكلاو .مهناذآ ربدو

 اقدصم هب ءاج ىذلا ءميركلا لوسرلا هب ءاج ىذلا وه هنأل ؛نآرقلا هنأ ىلع لدي

 . مهعم امل

 هتاراشب اوذبن مهنأ ىأ «ةاروتلا هللا باتكب دارملا نإ :نيرسفملا ضعب لاقو

 اذه ىف ةاروتلل اركذ دجن ملو ءديعب كلذ نأ ىرنو ءمهروهظ ءارو ٌلَِك دمحم

 .هب ءاج امو لكك دمحم ىف مالكلا نألو «ماقملا
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 ءارو هيمري هنإف «ءيش نع ىنغتسي نمل لثم #*مهروهظ ءارو# :ىلاعت هلوقو

 فلخ اذه لعجا) :برعلا لوق لثم .ههجوب هيلع لبقي وأ «هب ىنعي الو ءهرهظ
 .(كمدق تحتو كلنم اريدو .كرهظ

 مل مهنأ هانعم «مهروُهُظ ءارو# :ىلاعت هلوقو .فافختسالل لاثمأ هذهف
 . هيلع لبقتو «كمامأ نوكيام أرقي اغغإو أرقي ال رهظلا ءاروام نأ ؛؟ هوءرقي

 ال مهنأك «َنومَلعَي ال ْمُهَّأَك© :لاقف مهلاح ىلاعتو هناحبس هللا روص دقو
 مهنأك ىنعملا وأ «باتكلا لهأ مهو هلسر ىلإ ىلاعت هللا لئاسرو ةوبنلا رمأ نوملعي

 رحسلا
 اَمونميْلس كم ليل طنم ه-ه نطل 010 الا

 ا َملَمبأَو و 5 رطل 3 لَ 1 - 1ع
 هم. بريطنيشا ه-

 200 نكتار هَوَرَحَتلا رس رو لس هس سس رس
 ءوِحوَوو ملا نبوي ب وُفِرَمي ءاَمْهَنم َنوُمَلَعَتَي 1555ه نمت قس نم نَا
 َنوُمَلَحََيَو هلا ِنْدِاِباَلِإ رحل نم هب َنراصَصِب مُهاَمَو

 سم اوُمِيَحْتَصْلَومُهَعَمنَي ومهرضي
 هوِبَأَوَرَم ف نام

 ريدم حسا ل حو سلع

 ىلاعت هللا لوسر مهءاجو ءاهوذبلف قحلا ىلإ تايعاد تانيب هللا تايآ تءاج

 .ايرهظ مهءارو هوذبنف « مهعم ىذلا قحلل قدصم باتكب

١ 

 00 هر ذأ
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 «مالظلا اوعبتيو ءرونلا اوكرتي نأ مهبأد نم ناكو «هرون رهظ ىذلا قحلا اوكرت

 هيلع ناميلس هللا ىبن نيبو مهنيب دهعلا دعابت عم كلذلو «مهماهوأ هيف شعشعتل

 اهب اوفرح دق اوناك اماهوأ نوعبتي اوذخأ ناويحلاو ريطلا هل هللا رخس ىذلا مالسلا

 نوبتكي اوناك مهنأل «ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام ةصق ةاروتلا ىف اوداز دقل «ةاروتلا

 .هللا دنع نم وه امو «هللا دنع نم وه نولوقيو مهيديأب

 نيذلا مه ةرحسلا نأ كولملا رفس نم رشع ىداحلا حاحصإلا ىف ءاج دقل

 !!رحسلا اذه نوركذي اوذخأف «رفكو دترا ناميلس نأو «ناميلس كلم اوماقأ

 قطنملا نم اهل ساسأ ال اًماهوأ نوعبتي قحلا نع امئاد نولضي نيذلا نأل كلذو

 .لقعلا نم الو

 اوعبتاو «قحلا ىلإ ادشرم ايداه انيب ىلتي ىذلا ىلاعت هللا باتك دوهيلا كرت

 لاق اذلو «مهتدابع عضاومو «مهساردم يف هنوددري اوحارو «بوذكملا رحسلا مالك

 تغصو «لوقلا كلذ اوعبتا «ناميلَس كلم ْىَلَع نيطايشلا وُ ام اوعَبَتاو# :ىلاعت

 رشلا لهأ مه انه نيطايشلاو «ةدسافلا لاوقألا نم نطعلا اذهب ةئلتمملا ةرماعلا مهبولق

 مهنيطايش ىلإ اوّلَح اَذِإو اّنَمآ اوُلاَق اونمآ نيل اوقل اذإو» :ىلاعت لاق امك «سنإلا نم

 «سنإلا نم نونوكي نيطايشلاو [ةرقبلا] 4 120+ نوئزهتسم نحن اَمَّنِإ مكعم نإ اوُلاَق

 سنإلا نيطايش اًردع يبن لكل انلَعَج كلذكو » :ىلاعت هلوقك نجلا نم نونوكي امك

 . [ماعنألا ] ( 13 ... اروُرُع لوقلا فرْخُر ٍضْعَب ىلإ مُهَضْعَب يحوُي َنجْلاَو
 ام اوعبتاو# :ىلاعت هلوقو «سنإلا نم انه نيطايشلا نأ ةيآلا هذه ىف رهاظلاف

 عبتي امك ءاهل نيعبتتم اهيلإ نيغصم اهنوعبتي مهنأ 4ناَميَلِس كلم ىلع نيطاّيشلا وُ
 ربعف «اهتاملك ىلاوتت ةئيب ةحضاو ةءارق ةوالتلا نأل ولتتب ربع اذلو ؛ميقلا مالكلا

 ةئيعم تامغنب اهنوقليو تاملكلا قيسنت نونسحي نيطايشلا نأ ىلإ ةراشإلل كلذب

 ؛ةبذاك اهنأ عم «نيقدصم ةيانعب اهيلإ نوعمتسي دوهيلا كئلوأو «ءناهكلا عجسك

 . عامسلا ىلع نيظفاحم اهوعمسف ءاهقدص مهل تبثي مهماهوأ نكلو

 اهنأ ىلع ةاروتلا ىف اهولجس ىتلا مهماهوأ مهيلع در ىلاعتو هناحبس هللاو

 نيطايشلا نكلو ناميلس رفك اًمو» :ىلاعت لاقف هللا دنع ىهامو «هللا دنع نم

 . «اورقك
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 هتعدا ام وهأ «مالسلا هيلع ناميلس هيبن نع هللا هافن ىذلا رفكلا اذه وه ام

 ىفنف «رفكو دترا هنأ وهو ؟اهنم ىه امو - مهتاروتب - ةاروتلاب تقحلأ ىتلا ةبذكلا
 نيذلا مه كلذ اولاق نيذلا مهنيطايش نأو «ةدرلا كلتو ءرفكلا كلذ هنع ىلاعت هللا
 ىلع هيومتلاو ءرحسلا مهئاعداو هيلع مهئارتفاو .رفكلا ناميلس ىلع مهاوعدب اورفك
 .رفك اذه لكف ءهب سانلا

 ىتلا ةبوذكملا ةصقلا هذه اوعبتا دق دوهيلا ناك ذإ ءلوقلا رهاظ وه اذه

 .ىلاعت هللا ىلع ءارتفا ةاروتلا ىف تعضو

 رفك امف ءرحسلا وه رفكلا نإ :اولاقف ىرخأ ةرظن نيرسفملا ضعب رظنو
 هذاختاب ناميلس رفك امو .هكلم تيبثت ىلع رحسلاب ناعتسا هنأ مهئاعداب ناميلس

 هنولتي اوناك نيذلا نيطايشلا نكلو .«كلذ هنم عقو الو ةوق هيف نأ داقتعاو رحسلا

 .رفك وهو رحسلا مهذاختاب اورفك نيذلا مه «ناميلس كلم ىلع

 كلم تيبثت ىلع ىأ «ناَمْيَلِس كلم ىَلع نيطايشلا ولتت اَمإ# :ىلاعت هلوقو
 ام ىنعملاو «ىف ىنعمب ءىجت ىلع نإ ةغللا ءاملع ضعب لاقو ءمهمعز ىف ناميلس

 اهنإ ثيح نم اهعضوم ىف ىلع نأ ىدنعو «ناميلس كلم ىف نيطايشلا ولئت

 ىف ناميلس كلم وه اهعوضومو ءاهعوضوم ىلع عقت تاذيوعتلاو «تاذيوعت
 . مهتاروت ىف ام بذك امكو ءدسافلا مهمعز

 ىلع هوعدا ام ركذ ىلع نورصتتقي ال نيطايشلا كئلوأ نأ هناحبس نيب دقو

 ىرجت حايرلا ضعب هل ىلاعت هللا رخس ىذلا ىبنلا وهو «هيلع هورتفاو ؛ناميلس كلم
 :ىلاعت لاقف رحسلا سانلا ميلعت ىلإ كلذ نوزواجتي لب «باصأ ثيح ءاخر هرمأب
 . 4توُراَمو توراَه لباب نيكََمْلا ىلع لزنأ امو رحّسلا سانا َنوُمَلعي9

 ءةعقاو رومأ نوروصتيف «سانلا ليختو «مهولا مهيلع رطيسي نيذلا ءالؤه

 رومألل ريوصتو لييسخت وه مأ ةتباث ةقيقح وهأ رحسلا لاح نكلو .ةعقاوب ىه امو
 . ؟ىري هنأ هيلإ ليخيف اهتروص ريغب



 و ةرقبلا ةروس ريسفت

 كاكا
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 «فاصوأب فصوو نآرقلا ىف رحسلا ءاج :كلذ نع باوجلا ىف لوقنو

 مالسلا هيلع ىسوم رابخأ ىف ءاج فصو لوأ .. فاصوأللا هذه نم هتقيقح فرعتن

 نأ مو يقلت نأ ام ئسوم اي اوُلَف :نوعرف لآ رحس ىف ىلاعت لاق دقف «نوعرف عم

 اوءاجو مهوبهرتساو ساّنلا نيعأ اورحس اوّل اَمَلَف اوقلأ لاَق <19+ نيقلملا نحت َنوُكَن

 مهنأ ىأ «سانلا نيعأ رحس هنأب فصتي هنأ ىرنو [فارعألا] 4 #07 ميظع رحسب

 مهريثأتف «عئاقولا ىف ال نيعألا ىف ناك هنأ هريثأت نإ لب «ىعافأ لابحلا اولعجي مل

 هللا لاق هط ةروس ىفو «نيباعث ىلإ لابح نم اهليوحتو ةقيقحلا رييغت ىفال ةيؤرلا ىف

 نوت نأ امو يقلت نأ امل ئسوم اي اوُلاَقل :ةنيزلا موي اوقتلا امدنع مهنع ةياكح ىلاعت

 ئعست اهَنَأ مهرحس نم هيَ ! لّيخي مهيصعو مهلابح اذإف اوُقْلَأ لب لاف <<2)> ىقلأ نم َلَوأ

 . [هط] 4 22
 الف ةعقاولا قئاقحلل رييغت سيلو «ةرصبملا نيعألا ىف ريثأت رحسلا نأ ىرنو

 يف رثؤي نأ لبق ىسفن ريثأت هنكلو ,.نويعلا ىف ًاريثأت نوكي نكلو ءارييغت نوكي

 ىلإ اوهجتا ىأ «مهوبهرتسا # فارعألا ةروس نم انولت اميف ىلاعت لاق اذلو ؛نيعلا

 ىف رثؤي ال هنأ رحسلا ضرأ لباب رحس ىف ءاج اذلو ؛مهبولق ىف ةبهرلا ءاقلإ

 .هقيدصت نم اهيلإ قبسي امب الإ سوفنلا

 اهانعم فرعتن ىتلا ةيآلا ىف هركذ ءاج دقف لباب رحس نم فرع ام ركذنلو
 ىزارلا ركب وبأ هل لثم هريثأت نإ «رحسلا ساّنلا َنومَلعي8 :ىلاعت لاق دقف «ميركلا

 سحي راجشألا ىلإ رظانلا لعجي نيعألا لالض نإف «ءاملا ىف ىرجت ةيراج بكري نمي
 . ةرخابلا ال ريست اهنأ

 اوناكو «بكاوكلاب مهرحس ريثأت بكاوكلا نودبعي اوناك نيذلا لباب لهأ طبرو

 اهقدص ءافعضلاو «ماوعلا نومهويو اهمساب ثفنلاو دقعلاو مئامتلاو ىقرلا نولوقي

 «مهيف ريثأتلا نوديري نم ةقث الوأ اولاني نأ ةرحاسلا مهلاعفأب مايقلا ىف نوطرتشيو
 :هصن ام ىزارلا ركب ىبأل نآرقلا ماكحأ ىف ءاج دقلو «كلذل ةيرس سلاجم دقعيو

 ريثك (مهمايأ ىف ىأ) ةعاسلا لعفي امك ءارس مهلاهجو سانلا ماوع نوعدي اوناكو»



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 01 لاالللللا

 نم نوعدي اوناكو ءوشحلا لاهجلاو «رامغألا ثادحألاو ءاسنلا عم كلذ ىعدي نمت

 ىف نأ ىلإ كلذ نم ىهتننو «ةرحسلا هلمعي امو «رحسلا ىلإ ةراشإ هذه

 :تافص ثاللث رحسلا

 . سوفنلا ىف هريثأت رثؤي نأ عيطتسيل رحاسلاب ةقثلا هقبسي هنأ  اهلوأ

 نم ةبهرلا ىلإ اهليوحتو «سوفنلا ىف ةبهرلا ءاقلإ هيف نوكي هنأ  اهيناث
 . [فارعألا] 4 #23 ميظع رحسب اوءاجو مهوبهرتساو 9 :ىلاعت لاق امك ءرحاسلا

 يئارلا لعجيف ءرظنلا ىف رثؤي هاندأو هروص ىلعأ ىف رحسلا نأ - ةئلاثلا

 ريثأتلاب سانلا ضعب هلعفي ىذلا ءاوهتساالا عم نآلا قفتت وفتت فاصوأللا هذه نإو

 نوحسميو «مهرطاوخ ىلع ةرطيسلاو «مهئاوهأو مهرعاشم هيجوتو مهريغ ىف

 . هللاب الإ ةوقالو لوحالو

 ناكو .هب اوللض ىتح «لباب لهأ هيف رهم دقو «ملعن اميف رحسلا وه اذه

 لبابب ِنيكلمْلا ىلع لزنأ امو# رحسلا سانلا نوملعي دوهيلا ناكو «ءاملع ةرحسلا
 «تورامو توراه لبابب نيكلملا ىلع لزنأ ام نوملعي اوناك دوهيلاف «توُراَمو توراه

 نكمي الو .هنم ةياقولا قرط وأ ءرحسلا سانلا ميلعتل الزن نايقيقح ناكلم امه لهف

 ريثأتلا ةقيرط ةفرعمب الإ ةياقولا قرط فرعن نأ

 ىمس ىلاعت هللا نألو «نيكلم امهامس ىلاعت هللا نأل ؛ناكلم امهنأ رهاظلا

 ميلعتل «لباب ىف اهاماقأ ىتلا ةدملا نيبي ملو ءامهيلع ىلاعت هلزنأ هب ناموقي اناك ام

 هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع ىدهلا مامإ لاق امك «هنم سانلا راذنإو هنم ةياقولا

 ناميإلا ثيدح ىف ليربج لوزنب تبث امك ميلعتلل كلملا لوزن نإو .ههجو هللا مركو

 .افنآ هانيور ىذلا



 3 ةرقبلا ةروس ريسفت لإ

 لدعن ال اننأ ساسأ ىلع نآرقلا ملعو «مالسإلا هقف ىف بتكن اميف ريسن اننإو

 ؛صنب نيدتهم الإ هريغ ىلإ هنم لقتنن الو ءرهاظلا قيقحت رذعت اذإ الإ رهاظلا نع
 امهف هنم ةياقولا قيرطو هب ليلضتلاو هتاذ ىف رحسلا نايبل الزن ناكلم امهنأ ىرن اذلو

 .ىلع مامإلا لاق امك نارذنم

 نيلجر اناك نيكلملا امس نم نأ ريسفتلا ىف نيرخآتملا باتكلا ضعب ىأرو

 سانلا ةقث اولانو «تارفلا رهن ىلع ةنيدم ىهو لباب ىف ىوقتلاو حالصلاب نيرهاظتم

 اناك امهنأ نيلجرلا نيذه ركم غلبو ءءامسلا نم الزن ناكلم امهنأ اونظ ىتح

 .رفكت الف ةنتف نحن امنإ :نالوقي

 ىلإ لزني ال كلملا نأب نرقلا اذه ىرسفم نم لوقلا اذه اولاق نيذلا جتحاو

 ولو 8 :ىلاعت هللا لاقف «كلم لزني نأ اوبلط نيكرشملا نأل ؛ارذنم املعم ضرألا

 نوكرشملا ناكو [ماعنألا] 4 <52 نوسِبلُي ام مهْيلع اَنسْبلَو الجر ُهانلَعِحَل اكلم هال
 نوكيَف كلم هيَلإ لزنأ الول قاوسألا يف يشُميَو ماَعَّطلا لكي لوسّرلا اذهل امإ» :نولوقي

 انكمم ناك ول هنأل ؛ليحتسم كلملا لوزن نإ :اولاقو .[ناقرفلا] 4 2: اريذن ُهْعَم

 .لوسرلل اديؤم اكلم مهيلإ لسرأل

 «ليحتسم هنأب مهيلع دري مل هللاو ؛اليحتسم سيل هلوزن نإ لوقن نحنو

 :ىرخأ تايآ مهبلط ىف اولاقو «كلذ ريغ اوبلط دقو «نوتنعتم م مهنأ ملع نكلو

 ٍليخُن نم هن كل نوكت وأ 5 اعوبني ضرألا نم اَنَل رجفت ئَتح كَل نمؤن نأ اولاقو
 ينأت وأ افسك اَنيَلَع تْمَعَر امك ءاَمَسلا طقسُت ْوَأ (50)© اريجُفت اهلالخ َراهْنألا َرَجَفتَف بتعو

 نصْؤُن نلو ءامّسلا يف ئّقرت وأ فرخز نم تيب كل نوُكي وأ 2: ًاليبق ةكئالملاو هللا
 « ه2 ًالوُسَر ارشَب الإ تنك له يِبر َناَحْبس لق هْوَرقَت اباتك انيلع لزنت ىّتح كّيقرل
 ساطرقب كلم لزني نأ اوبلط امك ةينوكلا ةيسحلا تايآلا هذه اوبلط مهف .[ءارسإلا]

 .اوزجعف مهادحت ىذلا نآرقلاب رفك هلك كلذو ءءامسلا نم

 لِي نأ ديري ال ىلاعت هللا نأ مأ «هب هللا ىتأي نأ ليحتسم هلك اذه لهف

 الد دجويال هنإ لوقن اذهلو ؛اونمؤي نل مهنأ ملعي وهو ىرخأ تايآب



 ةرقبلا ةروسريسفت 2

 لجر ةروص ىف مالسلا هيلع ليربج لزن دقو «ءضرألا ىلإ اكلم ىلاعت هللا لزني نأ
 . ىراخبلا هاور ىذلا ناميإلا ثيدح ىف هلك ىبنلل

 «ناكلم امهنأ ركذ ىلاعت هللا نآل ؛ناكلم امهنأ انركذ امك ىرن نحن اذهل

 نالوقيو ءهرحسلا نايب ىف ناطاتحي اناك امهنأو ءامهيلع لزنأ هنأ ركذو امهامسو

 ذإ رحسلا ةنتف نم سانلا ذاقنإل اءاج امنإ ءسانلل نيلضم ريغ ناكلملا ناذه ناك

 اهل نيذخآ لبق نم اهيلإ انرشأ ىتلا ءاوهتسالا قرطو «تاهيومتلاو ليحلا ناملعي اناك

 «همالظ دتشا دقو ءرحسلاب اولضي ال ىتح كلذ سانلا ناملعي اناك «ةلدأ نآرقلا نم

 ربتخي ةئتف هملعن ام نإ ىأ 4ةنتف نحن امَّنِإ الوقي تح دَحَأ نم ناَمَلَعي امو هليس مطو
 هنم ذختتل اذه كانملع امإو ءرفك هنأل هب ذخأت الف ىأ «ك«َرفْكَت الفل هب سانلا
 لضي هنأ ملعتلو «كلذ دعب هقدصت ال ىتح راذنإ كلذ نوكيلو ءهرذحتلو «ةياقو

 .رحاسلاو رحسلا

 اوذخأو ءرحسلا اوملعتو ناميلس كلم ىلع نيطايشلا ولتت ام دوهيلا عبتا

 .امهنم هوملعت هورذحي نأ لدبف هيومتلا قرطو هفيز انيبيل ناكلملا ءاجو «هنوملعي

 امئاد مهف «عفني ام نوكرتيو رضي ام ءىش لك نم نوذخأي امئاد مه اذكهو

 لوق نم فسوي ةوخإ ذخأ امك ءروظحملا ىف عوقولا قيرط ريذحتلا نم نوذخأي

 هوقلأ امدنع اولاقف «[ فسوي ] 4 27 ... بندا ُهلكأي نأ فاَخَأو ظ :بوقعي مهيبأ
 .بئذلا هلكأ :بجلا ةبايغ ىف

 ءاوهتساك ءاهريل لاثم اهركذ ءروصلا حبقأ نم ةروص هذه ا ءرملا

 مايألا هذه ىف كلذ نومسيو ءاريكفت اهيف امب دبتسي نأو ءاهريكفت حسمب سوفنلا
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 ىذلا قيرطلاب اولمعي نأب ءاوهتسالا قيرط وه هجوزو ءرملا نيب هب نوقرفي امو
 دحأ نم ةبحملا روعش عزني ءرحسلا عاونأ دشأ نم وهو «ىسيطانغملا ميونتلا هنومسي

 «هجوزو ءرملا نيب نوقرفيال نآلا ةرحسلاو ءامهنيب قيرفتلا نوكيف هجوزل نيجوزلا

 هلك كلذو نوملسملا ظقيتسي الأ «نولفاغ مهنع سانلاو «هنيدو نمؤملا نيب نوقرفي لب

 .هيهنو ىلاعت هللا رمأ نع قوسف

 هب نيراضب مه امو :ىلاعت لاق اذلو «هللا ةدارإ نع اجراخ رفكلا كلذ سيلو

 ' هلوقك «لعف ىف صيخرتلا ىنعمب ةرات ىلاعت هللا نذإ قلطيو . هللا نذإي الإ دحأ نم

 [جحلا] 42507 ٌريدَقَل مهرصَت ىَلع هللا نإ اوُملَظ مُهّنِب نوُناَقي يدلل نذأ » : ىلاعت
 «مسجلا ىف رثؤي مسلا نوكك «هريخست ىنعمب ىرخأ ةرات ىلاعت هللا نذإ قلطيو
 كلذك «ىلاعت هللا نذإب اذه لعف مسلا ةلازإ ىف قايرتلاو «سفنلا ىف رثؤي رحسلاو

 هللا نم ريخستب الإ ةدسافلا ماهوألاب الإ سوفنلا ىف هريثأت رثؤيل ناك ام رحسلا

 .ىلاعتو هناحبس هنم نذإ وأ «ىلاعت

 7 ةيوقلا سوفنلل رابتخا ىلاعت هللا ريخستب وه امنإ سوفنلا ىف رحسلا ريثأتف
 و ءرحسلا ناك اذامل :لئاس لأسي دقو «ةدسافلا ريثآتلاو ةريرشلا سوفنلا مواقت

 ؟ماهوألا قيلختو سوفنلل داسفإلا نم وحنلا اذه ىلع

 هللا قلخ اهنإف ؛ذرجلاو ىعافألا قلخ امك .كلذ نع باوجلا ىف لوقنو

 وه هنإو «ىلاعت هللا اهملعي دئاوف اهل نوكي دقو «هدابع رابتخال اهقلخ «ىلاعت
 .نولأسي مهو «لعفي امع لأسي ال «لعافلا



 ةرقبلا ةروسريسفت لب 3

 ىهتني ءرحسلا ىلع بئادلا رحاسلاف «لوقعلا دسفي هنأل حضاو رحسلا ىف : ررضلاو

 ىلقع نازيم هدنع نوكي الف «سواسولا هيلإ عراستو برطضيف .هلقع داسفب هرمأ

 هب ذإ ؛ عمتجملا رضيو 2« رمتسم ساوسو ىف نوكيو «لطابلا نم قحلا هب كردي « ميلس

 ءركفلا ميقتسم لقعلا مظنم ايضاير املاع ناكو «ىسيطانغملا ميونتلاو رحسبلا ذختي

 قدصي راصو «هريدقت نيزاوم تبرطضا ءرحسلا وه ىذلا ميونتلا اذه نم رثكأ املف

 .هقدصي ال ام لوقلا نم لبقيو قيدصتلا لبقي ال ام

 لوسرلا لضفيف «لقاع نمؤم نع ردصي ال لوقب فرهي راصو «هدنع ريدقتلا دسف

 « هلم عفنلا هللا ىفنو «ميلسلا هر ريكفتو «نمؤملا هلقع دسفأ رحسلا نأ كلذو

 .عفنلا روص نم ةروص ىأب هيذختم عفني ال ىأ «مهعفني الوإل :ىلاعت لاقف

 ؛عفنلا نم ةروص ىأب هيف عفن الو ءررضلا دكؤم لمعب موقي نأ لقاعل سيلو

 . «قالَخ نم ةرخآلا يف هَل ام هارتش ذا نَمَل اوملع دقلو» :ىلاعت لاق اذلو

 «رحسلا ىرتشا نم نأ ىأ ؛عونلا اذه ذختا نم نأ ىلاعتو هناحبس هللا دكأ

 .بيصنلا وه قالخلاف «ةرخآلا ىف بيصن هل سيل - هتاساسحإو هلقعو هسفن عفدو

 ىرتشي نم لاحب ةرهاطلا ةلقاعلا هسفن ميدقتب رحسلل ىرتشملا هيبشتب زاجملا ىنعم

 .اهيف بيصن هل نوكي الف ءهترخآ عيبيو اميق ائيش هيف عفديو ءاهفات ائيش

 هب اورش ام سئبلو# :هتاملك تلاعت لاقف «ىنعملا اذه ىلاعتو هناحبس دكأ دقلو

 «ماللاب هدكأو رحسلل مذلا ديكأت ةيماسلا ةلمجلا هذه ىف «نوُمَلَعَي اوناك ول مهسفنَأ
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 نأ ىأ ءمهسفنأ هب اوعاب ىذلا رحسلا اذه سئب ىأ «مذلا ىلع لاد لعف سئبو

 ال مومذم رمأ هتاذ ىف وه ةعامجللو سفنلل ةدسفملا ةحضاولا هتارضم قوف رحسلا

 ءمهسفنأ نوعفدي ذإ نامثألا ىلغأ هيف نوعفدي مهنكلو «هتاذ ىف بلطي نأ حصي

 نآل ؛اوعاب ىأ «مهسفنأ هب اورش# :ىلاعت هلوقو «مهبولقو مهساسحإو مهلقعو

 اوناك ول# :ىلاعت لاق اذلو ؛مهرومأ نم ءايمع ىف مهنكلو ءاوعاب ىنعمب اورش

 .ملعلا نم ةرذ هدنع نم هيلع مدقي الف ؛ ءملعلا نم عون ىأ 4نومَلَعي

 ةيامحل لتقي المع رحسلا ذختي هنأ تبث نم هنأ نوررقي نيعمجأ ءاهقفلا نإ

 . طيحم ءىش لكب ىلاعت هللاو «رايخأآلل هقيرفتو «ءسوفنلل هداسفإ نم سانلا

 رشلا نوراتخي دوهيلا
 2 - رم رمت

 و اسال لعل 0-3 نب ع لس رس 0 هه ضرر

 توئلتتا 6 00 ةبوثمأ اومتاو

 : 0-2 هم هسا 1 . هه دلة سو م
 اس

 مضحا يمسك يش سم لل ء
 7 2 هت خل م -. 1 22: ٍويِظَعْلاٍل ْضَمْلا وذ ُهَّكَأَو ءاَفَينَم هيمي

 ءرحسلا نويلطيو «؛نوضرعي مهنأل ؛دوهيلل لطابلا لدب قحلا ىلإ هللا دشري

 نم كلذو «ميقتسم طارص ىلإو «قحلا ىلإ ةيعادلا تانيبلا ىلاعت هللا تايآ نوذبنيو

 ؛ ءاوهألا هيلع رطيستو ٍماهوألا همكحت نم نأشك مهناميإ مدعو مهكاردإ بارطضا

 . «ريخ هللا دنع نم ةبوثمل اوَقَّ تاو اونمآ مهّنأ ولو# :ىلاعت لاق اذلو



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ
 ال لللاا060الللاااالللاا00ا للالبوم

 :هناحبس لاق لب ءدوهيلا ىلإ دوعي ريمضلاو . دمحمب اونمآ هناحبس لقي مل

 رارق ال بارطضا ىف مه لب «ءىشب مهدنع ناميإ ال مهنأل كلذو «اونمآ مهْنَأ ولو#

 ةقدصم بولقلا ىف ةرقتسم اهلعجو «قئاقحلل ناعذإ ناميإلاو «ءىشب مهبولق ىف
 ىلاعت هللا بضغ اوقتاو قحلاب اوقدصو اونعذأو اونمآ مهنأ تبث ول :ىنعملاف قحلل

 جاجوعالا لدب اريخ كلذ ناكل ىوسلا قيرطلا ىف ريسلا ىلإ اوهجتاو ءهاضر اوبلطو

 ؛باوث مهل ناكل كلذ اولعف ول ءجوع قيرط ىف اوراسف .ءمهسفنأل هوراتخا ىذلا

 ول ىأ ««ريخ هّللا دنع نم ةَبوثمَل» «ول» نم ردقملا طرشلا باوج ىف ىلاعت لاق اذلو

 لمعب هللا بضغ اوقتا ىأ اوقتاو «مهبولق كلذ نكسو اونعذأو اونمآ مهنأ تبث

 ناكل - سانلا نم مهئاطلخل ريخ ردصم هب نونوكيو «سانلا عفنيو مهعفني حلاص

 كلذ نأ ىلاعتو هناحبس ركذو ءرمتسملا مئادلا باوثلا ىه ةبوثملاف «مئادلا باوثلا مهل

 امإ «ريخ # :ىلاعت هلوقو «بلق داسفو رمتسم بارطضا نم هيف مهام مهل ريخ

 .ريخ وه هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ امإو «نايب فطع
 «فوذحملا ول لعف باوج ىف ةعقاولا ةدكؤملا ماللاب ةبوثملا ىلاعت هللا دكأ دقو

 اريخ اهب ذخألاو اهملع نوكي ىتلا رومألا هذهب مهملع دعب ىلاعتو هناحبس نيبو

 اهنأ «ول» ىف نولوقي وحنلا ءاملعو 4نوُمَلَعَي اوناك وَلا :هناحبس لاق اذلو ؛مهل
 مهملع عنتمي هنأ ىنعملاو ءاهطرش عانتم ال اهباوج عنمي ىأ عانتمال عانتما فرح

 .نيبم لالض ىف مهف «مهناميإ عنتميف كلذب

 ىبنلل ةبسنلاب امئاد لوقلا ىف نوزمغي اوناكف ءءوس ءارشع امئاد دوهيلا نإو

 اوناكف هءاعدو ههيجوتو هداشرإ نيبلاط ّةْلِكك ىبنلا ىلإ نوهجوتي نونمؤملا ناك كِل

 لوقلاب انعار ةلعافملا ىنعمو «ىعري ىعر نم ةلعافم انعار لصأو «انعار# نولوقي

 ىنعم ديفت دقو اندشرمو انيداه كنإف «تاصنإلاو عامتسالاب كعرن دشرمل هجوملا

 ناك» :لاق هنأ «انعار## ةملك ريسفت ىف سابع نبا نع ىور دقلو ءانيلإ هجتا

 تفتلا ىأ ةاعارملا نم ةبغرلاو بلطلا ةهج ىلع انعار ٍةلِكَي ىبنلل نولوقي نوملسملا

 انك :اولاقو دوهيلا اهزهتناف تعمس ال عمسا ىأ ابس دوهيلا ناسلب اذه ناكو ءانيلإ
 .ًارهج هبسن نآلاف رس هبسن



 ةرقبلا ةروس ريسفت لا

 واااو

 ذاعم نب دعس اهعمسف مهنيب اميف نوكحضيو دو ىبنلا اهب نوبطاخي اوناك
 ش اهلوقي مكتم لجر نم اهتعمس نيل هللا ةنعل مكيلع :دوهيلل لاقف مهتغل فرعي ناكو

 ال اونمآ نيا هيأ اإل :هلوق لزنف اهنولوقت متسلوأ اولاقف «هقنع نبرضأل هلم ىبنلل

 . 4 اوعمساو اًنرظنا اولوقو انعار اولوقت

 امك بسلا ىلع لدي امب اهورسف دوهيلا نآل انعار لوق نع ىلاعت هللا مهاهن

 ةنوعر اهانعم نأ ىلع لدي امب مهتنسلأ اهب اوولو هنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا لاق

 ىلب رخآ عضوم ىف ىلاعتوا هناحبسس حرص دقلو «ميركلا بطاخملاو لئاقلا نم

 نوُلوقيو هعضاوم نع ملكلا نوفرحي اوداه نيذّلا نمإ» :هتاملك تلاعت لاقف مهتتسلأ

 انعمس اوُناَق مهن ولو نيددلا يف انعطو مهتنسنأب ايل انعارو عمسم ريغ عمساو انيصعو انعمس

 اليلَق الإ نووي الق مهرفُكب هللا مِهَنعَل نكلو موُقَأو مهل اريخ َناَكَل انرظناو عمساو انعطأو

 . [ ءاسنلا ] © هيت

 ىلعفلا رارقتسالا مدع ىنعمب «ةنوعرلا نودصقي «انعار# :نولوقي اوناك

 انلمشا ىنعمب انرظنا اولوقي نأو ةملكلا هذه اوقوتي نأ نينمؤملا هللا رمأف ىركفلاو

 هداشرإ لوسرلل اوعمسي نأب كلذ عم مهرمأو ؛كهيجوتو كداشرإو كترظنب

 . ههيجوتو

 :نيرمأ ديفي كلذ نإو

 نيباترملا اهلوح ريثت ال ىتلا تارابعلا اوريختي نأب نينمؤملا داشرإ - امهدحأ

 ظافلألا ليمج اوريختي نأو ءاهدوصقم نع اهنوفرحي امو «مهدصاقم ىدعتي ام ىلإ

 .عامسألا اهسرج ىذؤي ال ىتلا

 زمغلا ىلإ ىدؤيامو «مهفلا داسف عئارذ دسب ذخألا بجي هنأ - ىناثلا رمآلا

 .هدصقم ىدعتو «هانعم نع مالكلا جارت «لوقلا ىف

 عئارذلا دس أدبمب ذخألا ىلع ليلد اهنإ) :لاق هقفلاب نيلغتشملا ضعب نإ لب

 ىلإ ىدؤي امف «هيلإ يدؤت ام مكح ذخأت لئاسولا وأ عئارذلا نأ ىلع موقي ىذلا

 نم اهجو كلذل نإو «اعونمم نوكي عونمملا ىلإ ىدؤي امو ءابولطم نوكي بولطملا



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ 2

 نوزمغي نيذلا دوهيلا داسفل دس ©انعار# اولوقي نأ نع ىلاعت هللا ىهن نإف «لوقلا

 .ليلجلا ىماسلا ةوبنلا ماقم ىلعو «نينمؤملا ىلع اذهب نومكهتيو «لوقلا ىف
 «ميلأ باَذَع نيِرفاَكْللول :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا ليذ دقلو

 عضوم ىف رهظأ دقو «ءازهتساو ازمغ مهتنسلأ اوول نيذلا دوهيلا نيرفاكلا نم دارملاو

 ءمهنم ناك امب نورفاك مهف مهباذع ىف ببسلا نايبلو مهيلع رفكلا ليجستل رامضإلا

 ءايرهظ مهءارو هل مهذبنو ميركلا نآرقلل مهراكنإو ةيدمحملا ةوبنلل مهدوحجو

 ال ميلآأ باذع هنأ ىلع ةلالدلل هريكنتو «ملؤم ىنعمب ميلأو «ميلأ باذع هل رفاكلاو

 . هتقيقح الو ءههنك نوردي

 «مالسلا هيلع ميهاربإ دعب باتك مهيلع لزني مل ناثوألا ةدبع نيكرشملا نإو

 هنم اًظح اوسنو «هدعب نم هوفرح مث ىوامس باتك مهيلع لزنف باتك لهأ دوهيلاو

 نيكرشملا ءالؤه نإ .مهيديأب امث اريبك اءزج اومتكو «مهدنع نم اماهوأ هيلع اودازو

 ءاج ام ضغب وأ «ةْكلَك دمحم ضغب ىناثلاو «رفكلا امهدحأ :نارمأ مهعمج دوهيلاو

 دمحم هب ءاج ال ضغبو رفك مهعمج دقف «ىوامس باتكب ملعلا مهقرف اذإف هب

 لّرتي نأ نيكرشملا الو باتكلا ٍلهَأ نم اورفك نيذّلا ُدوَي اما :ىلاعت لاق اذلو ؛ِكي

 4ك نرخ كل
 ءهينمت ىنعمبو ؛ءىشلا ةبحم ىنعمب ءىجي دولا نإو «بحي اهانعم انه دوي

 نهدت ول اودو 92 :ىلاعت هلوق ىنمتلا ىنعمب وه امو ءطقف ةبحملا ىنعمب انه ىهو

 لآ] 4 18: ... مشع ام اودوإ :ىلاعت هلوقو ,[ملقلا] 4438 َنوُسدَيف
 . [نارمع

 نيكرشملاو باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا بحي ام ىأ «ةبحملا ىنعمب نوكت انهو

 نأ نوهركي ىأ «ةيهاركلا ىلإ ئموي ةبحملا ىفنو «مكبر نم ريخ نم مكيلع لزني نأ
 «مكبر نم ريخ نم# :ىلاعت هلوق ىف نمو «مكبر نم ريخ ىأ مكيلع ىلاعت هللا لزني
 نأ وه ىلاعت هللا نم ريخلا مظعأو «مكبر نم ريخ ىأ اهانعمو ىفنلا قارغتسال

 .هنيع ىلع مكعنصو مكابر ىذلا مكبرو «نيملاعلا بر نم الوسر نوكي



 ةرقبلا ةروس ريسفت مه
 اللا

000 06 

 ؟م_ب لم

3 
 لهأ ىف ناك مالكلا نأل ؛نيكرشملا ىلع باتكلا لهأ ىلاعتو هناحبس مدقو

 نم دشأ باتك لهأ مهو مهنم دوحجلا نألو ؛اتانعإو ادوحج دشأ مهنألو ؛باتكلا

 انه نكي مل نإو ءانايحأ ارذع نوكي دق لهجلاف ؛اباتك اوتؤي مل نيذلا مهريغ دوحج

 هنع نيكرشملا دنع فلتخي مكبر نم ريخ مكيلع لزني نأ ةيهارك ببس نإو .ارذع

 نيب سفانتلاو .ةشايرلا فوخو «ةينادحولل رفك نيكرشملا دنع وهف ءدوهيلا دنع

 ىف مهو «ليعامسإ دلو ىف لسرلا نوكت نأ ةيهارك وهف .دوهيلا دنع امأو «رئاشعلا

 .هلضف نم هللا مهاتآ ام ىلع سانلا نودسحي ءدسحلا مهتعيبط

 بر نم ريخلا ليزنتو «مهبر نم ريخ ىأ مهيلع لزني نأ ةيهاركلا عضومو
 ىنب هتريشع ىلع نوسفني ِةَلكَي ىبنلا اودناع نيذلا نوكرشملا ناك «ةلاسرلا وه دوجولا

 ببس ىف لهج ىبأب مالسإلا هبقل ىذلا مكحلا وبأ ماشه نب ورمع لاق دقلو ءمشاه

 ىتح ءانيقسف اوقسو ءانمعطأف اومعطأ :فرشلا فانم دبع ىنبو انعزانت) :هرفك

 ال هللاو ؟كلذ نوكي ىنأف ىبن انم :اولاق ءناهر ىسرفك انرصو «بكرلا ىلع انيئاجت

 . (هب نمؤن

 هب اورفك اوفرعام مهءاج املف «هب نوحتفتسي اوناك مهنأ انملع دق دوهيلاو

 .نيرفاكلا ىلع هللا ةنعلف

 ىلع هيبن رايتمما ىف ريسي ىلاعتو هناحبس هنأو «مهتيهارك ىلاعت هللا در دقلو

 وذ هللاو «4ءاَشي نَم هتمحرب ُصَقْحَي ُهّللاو» :ىلاعت لاقف هتدارإو هتمكح ىضتقم
 ىتلا ةلاسرلا ةمحر ىهو ءاشي نم هتمحرب صتخي راتخملا لعافلاو «ماركإلاو لالجلا
 4 27 َنيِمَلاَعْلَل َةمَحَر ّذلِإ َكاَلسْرَأ امو 9 :ىلاعت لاق امك «نيعمجأ سانلا محرت
 .نينمؤملل ةمحرو ءافشو ىده ءاج ىذلا نآرقلا ةمحرو [ءايبنألا]

 نم ىأ ءءاشي نم هنآرقو هتلاسر لمحب صتخي ىأ «هتمحرب صتخي ىنعمف
 لاق كلذلو ؛هلضف نم كلذ نإو «هتلاسر لعجي ثيح ملعأ هللاو هتمكحب هراتخي
 هناحبس همزالي ىذلا ميظعلا لضفلا بحاص ىأ 4ميظعلا لضفلا وذ هّللاو# :ىلاعت
 .نيعمجأ سانلا معي ميظع لضف الإ هنم نوكي الف «ىلاعتو



 ةرقبلا ةروسريسفت
 رئي مس

 ؟ ب

 يي

 ٌخسللا

 ت 9 1س 2 5 بأ 31 خ0 00 2 سس

 ل رع هل ص ا هس سر

 لم كلت ملأ 2 1 ريف ع ٍئَس ا لأ

 نأ وذ نق مكسحَلاَمونيرالآَو بوكت كأن
 رس

 وُسَراولَْنَم نأ توُديْر ْمأ 7 ع ِريِضاَلَو يو

 نمل هكْلْاِ َدَبَيَي د نمو لق نم ىَسوُم َلِيساََك
 ين ٍليِجَسلَأ َءاَوَس ٌلَصَدَمَف مح برس 5 ب هم

 رفكو دوحجو راكنإ نم دوهيلا لاعفأ ضعب ىلاعتو هناحبس هللا نيب نأ دعب

 . رضي ام عابتاو هماهوأو رحسلا ذاختاو هقدص نوفرعي امب رفكو ةمعتنلاب

 خسنو ءاهلصأ قدص نإو ةاروتلا ىف ءاج ام ضعب خسن نمضتي هنأل خسنلا هناحبس

 ليئارسإ ونب نمؤيل «مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم اهب ىتأي ناك ىتلا تازجعملا
 ةقباسلا ةيسحلا تازجعملا خسنو ةميدقلا عئارشلا خسن ىلاعت هللا ركذ «نوعرف لآو

 «ةوبنلل حرص رخآ ناك هنأو ٌةِْيَي ىبنلل ىحوأ رمأ اهنإو «نآرقلا ىه ةزجعمب ىتأ هنأو

 .نييبنلا متاخ ناكو «ةوبنلا حرص ىف ةنبل رخآ ِدْلِكَك دمحم ناك ذإ

 .تايآلاو عئارشلا ىف خسنلل كي ىبنلا ضرعت كلذ دعب

 ءهلحم تلحو هتلازأ ىأ « لظلا سمشلا تخسن لوقت امك ةلزإلا هانعم خسنلا

 نولمعت منك ام خستسسن انك انِإ» :لاق امك بوتكملا لقن ىنعمب خسنلا اضيأ قلطيو

 . | ةيئاجا ] 4 ترج

 تايآو «ىسركلا ةيآك اهدعب امع ةلوصفم نآرقلا نم ةفئاط ىلع قلطت تايآلاو

 . تانيبلا ىلاعت هللا تايآ نم كلذ ريغو ةقرسلا دح ةيآو ءابرلا ةيآو نيقفانملا
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 .هتمكح ىلعو ىلاعت هللا ةردق ىلع لدت ىتلا ةينوكلا تايآلا ىلع قلطتو

 ءايحإو همكألا ءاربإو رحبلا قلفو ءاصعلاك ةيسحلا نييبنلا تازجعم اهنمو هقلحخ - عيدبو

 نبا انلعجو :ىلاعت هلوق كلذ نمو «مهتويب ىف امع رابخإلاو «هللا نذإب ىتوملا

 الإ تاّيآلاب لسرن امو ف :ىلاعت هلوق كلذ نمو [نونمؤملا] # تل جت .... ةيآ همأو مير
 عير لكب نونبتأ » : ىلاعت هلوق ةيسحلا تايآلا نمو [ ءارسإلا] 4 ةننلا افيوخت

 . ءانبلا ىف مهتعارب ىلع ةلالد هيف ىلاعلا ءانبلا نآل ؛ [ ءارعشلا ] 4 نوثبعت

 ةلازإ وه ةينآرقلا ةيآلا ىه ةيآلا نأ ساسأ ىلع ءاهقفلا حالطصا ىف خسنلاو
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 . [ ةلداجا] © 20 00
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 ةرقبلا ةروسريسفت

 ملا لالا مسه

 يي رار ببي
 اذهو «ليوأت الو خسن اهرعي مل ةمكحم تايآ لصألا وهو - ثلاثلا مسقلاو

 .نآرقلا رثكأ هنإ نولوقي مسقلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ لوقن امم نيبتسي رظن مالكلا اذه ىفو

 نولوقيف خسانلل ةبسنلاب امأ «خسنلا تاذل ةبسنلاب ماسقأ هذه نإ :نولوقيو

 ةنسلا نم نوكي نأ - ةنسلل نآرقلا خسنل ىعفاشلا طرتشي نكلو «ةنسلا خسني نآرقلا

 ةبعكلا ىلإ سدقملا تيب نم ةلبقلا خسن ىلع تلد ىتلا ةنسلاك «خسنلا ىلع لدي ام

 . ةفرشملا

 .داحآلا ثيداحأب نآرقلا مومع خسن اوعدا لب ةنسلاب نآرقلا خسن اوعداو

 اهنم ريخب تأت اهسدن وأ ةيآ نم خسدن اَمإ# :ىلاعت هلوق ىف ةيآلا ريسفت ىلع لكو

 عضوو فيلكت ءاغلإب ةيفيلكت ماكحأ ىلع ةلمتشملا ةينآرقلا ةيآلا اهنإف . 4 اهلثم وأ

 نأ ظحالي نكلو « ميرحتب ةحابإ وأ «ةحابإب ميرحت خسنك هعضوم ىف رخآ فيلكت

 ريخب ىتأي نأ بجوي خسنلا نأل ؛ ميركلا صنلا عم ميقتسي ال ةنسلاب نآرقلا خسن

 .هلثم وأ نآرقلا نم اريخ ةنسلا نوكت نأ نكميالو ءاهلثم وأ ةخوسنملا نم

 ضرف ىلع هزاوج ىلع طقف لدت وأ «خسنلا عوقو ىلع لدت ةيآلا له نكلو

 ناكمإلا ىلع لدت ةيآلا نإ لوقن (رظن كلذ ىف انلو) ةينآرقلا ةيآلاب ةيآلا ريسفت

 نم «ام» نإ ذإ - طرشلا اذه باوجو طرشب يماسلا صنلا نأل ؛عوقولا ىلعال

 ىلع ةلاد ىهف «اهلثم وأ اهْنَم ريخب تأن# :هباوجو خسنن هب مزج طرشلا ءامسأ

 ةيعرشلا ماكحألا عبتت نم ءىجي لعفلاب عوقولاو «لعفلاب عوقولا ىلع ال ناكمإلا

 اهيف ملكت ىتلا ماكحألاو ءانركذ ىتلا تايآلا ىف ىعدا امك ةخوسنملاو اهنم خسانلا

 . تايآب تايآ خسن اهيف نيعدم ءاهقفلا

 ىلعو «اهسنن # ىنعم ىف ملكتن رخآ ىنعم ىلإ ةيآلا ريسفتب لقتنن نأ لبقو

 ىأ «سانلا بولق نم - اهاسنأ نم اهنأل سانلا بولق نم اهسنن نوكي ةءارقلا هذه
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 .مجرلا ىف : ىعدا امك ءاهماكحأ تيقبو «ءاهتوالت

 ىنعمب ءاّسنلا نم اهلجؤن ىنعمبو «ةزمهو نيتحتفب (اهأسنت) ةءارق كانهو

 لاقف «ىنعملا اذه ىلع «اهسنن وأ# ىلوألا ةءارقلا نييوغللا ضعب جرخو «ليجأتلا

 ةلعلا فرح ةلماعم ءايلا تلموعف ةزمهلا تلهسف اهئسنن اهلصأ ذإ ءاي تبلق ةزمهلا نإ

 مث .اهلثم وأ اهنم ريخب انيتأ الإ ءاهمكح لجؤن وأ ةيآ مكح ليزن ال ىنعملا نوكيو
 وعيش لك ىلع هللا َنَأ ملعت ملأ# :هتاملك تلاعت هلوقب طرشلا باوج ادكؤم ىلاعت لاق

 هلوق مدقو .ريدق ءىش لك ىلع ىلاعت هللا نأ ادكؤم اينيقي اًملع ملعت ىنعملاو «ريدَق

 عم ىفنلل ماهفتسا «ملأ# ءاهمومعو ةردقلا لامكب ىلاعت هصاصتخال ءىش لك ىلع

 .ملعلا ديكأتو هيبنتلا عم تابثإ ىفنلا ىفنو هيبنتلا

 . ةينآرقلا ةيآلا ىنعمب ةيآلا ريسفت ىلع هلك لوقلا اذهو

 نم هريغو «ىعفاشلا هررقو «نآرقلا ىف خسنلا نوررقي انركذ امك كئلوأو

 ةنسلا مامإو كلام ةرجهلا راد مامإو ةفينح وبأ مهخيش مهسأر ىلعو «رابكلا ءاهقفلا

 تايآ ضعب خسن نم ةباحصلا نع ءامج امو «ةيآلا هذه مهلوق ةجحو

 ني نأ لجأ لامحألا تال ل قالطلا ةروس ىف ىلاعت هلوقو , اة 9

 ؛لماخا جوز اهنع ىفوتملا ىف قرافتلا رهاظ اهيثو [قالعلا] 4ك 0_ .. نهلمح

 تخسن قالطلا ىأ «ىرغصلا ءاسنلا ةروس نأ دهشأ :هنع هللا ىضر لاقف «لماحلا

 الو ءاخسن صيصختلا وربتعي فلسلا ناك نكلو «ءاهتصصخ دق ىهو . ىربكلا

 . حالطصالا ىف ةحاشم



 ةرقبلا ةروسريسفت مي

 اال أ

 ناك ِةلكي ىبنلا نأل ؛دحأ هركني ال تاذلاب نآرقلا ىفال هتاذ ىف خسنلا نإو
 اماع نيرشعو ةثالث مهنيب ثكم دقو «مهبولق ىف قحلا نيدلا عديو «نينمؤملا ىبري

 لماكلا بيذهتلا كلذ اولبقيل اوناك امو ءرونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخيو ؛مهيبري
 لب ؛ةدحاو ةعفد رهاطلا ىقتلا لمعلاو «ريكفتلاو ملعلا ىلإ ةيلهاجلا نم مهلقني ىذلا

 مهبولق برشت ىتح «رييغتلا ءاجر ىلع رومأ رقي ةانأو قفر ىف مهذخأي نأ دبال

 «تخسانت الإ ةوبن نم ام» هِي ىبنلا نع ىور دقلو «هبادآ بحو «مالسإلا بح

 سوفنلا برشتت ىتح وفعلا ةبترم ىف رومأ كرتو «جيردتلاب سوفنلا تلوح ىأ
 وهو ملع مث قئاقحلا لهجي ناك ىلاعت هللا نأ كلذ ىنعم سيلو .ةيمالسإلا قئاقحلا

 لكب ملاع هللا نأ هانعم امنإو «ىلاعتو كرابت هنع هزنم ىلاعت هللاو «ءادبلاب ىمسي ام

 لماكتتف «هركف ولعيو بشي ىتح هميلعتب جردتي ىذلا ىبرملاك ناك هيبن نكلو «ءىش

 .انايبو اكاردإ هلقع لماكت ذإ الوزن ةعيرشلا

 تباثلا خسانتلا عضوم ةنسلا ىف ءيجت ىتلا ماكحألا تناكو خسنلا ناك كلذل

 . ثيدحلاب

 هلوقب نيلدتسم كلذ ءاملعلا روهمج لاق «نآرقلا ىف خسنلا ءىجي له نكلو

 ةيآلا نإ :لوقن نكلو 4 اًهلْثم ْوَأ اَهْنَم ريخب تأت اهسدن وأ ةيآ نم خسنن امإ» :ىلاعت
 نإو «العف عوقولا ىلعال ناكمإلا ىلع لدتو «هباوجو طرشلا نايب ىف امك ةميركلا
 نكلو «ىفيلكت مكح ىلع ةلمتشملا ةينآرقلا ةيآلا ىنعمب ةيآلا ريسفت ساسأ ىلع اذه
 ءيجي ىتلا ةيسحلاو ةينوكلا تازجعملاو «ةينوكلا ةيآلا ىلع اهيناعم لدت ةيآلا ةملك

 نم ىتوملا ءايحإو «ىلاعت هللا نذإب ىتوملا مالسلا هيلع ىسيع ءايحإك لسرلا اهب

 اصعكو «ىلاعت هللا نذإب اريط نوكتف هيف خفنيف ريطلا ةئيهك هريوصتو ءمهروبق
 دارجلا لاسرإكو ءرجحلا نم ءاملا ترجفو رحبلا تقلف ىتلا مالسلا هيلع ىسوم

 .تالصفم تايآ مدلاو عدافضلاو لمقلاو

 هتلاسر ىلع ةلاد تازجعم ىأ تايآ ٌةِْكَي ىبنلا نم اوبلط نيكرشملا نإو
 مهيلع ىلاعت هللا درف ءاهلثم اوبلط دوهيلا نأ رهظيو ىسومو ىسيع تازجعمك
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 وأ ىبنل ةيآ لزنن ام ىأ «اهلْثم ْوَأ اَهْنَم ريخب تأت اهسدن َوَأ ةيآ نم خسدت اما :هلوقب
 نآرقلا ةزجعم نأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو ءاهلثم وأ اهنم ريخب انيتأ الإ اهلجؤن وأ لوسر
 ثداوح مهتازجعم نأل ؛ىسيعو ىسوم ةزجعمك تقبس ىتلا تازجعملا نم ريخ
 امأ ءاودهاشو ءاونياع نم سوفن ىف الإ رثؤت الو اهتقو ءاهتناب ىهتنتو «ىضقنت
 .ةمايقلا موي ىلإ اهلك لايجألا ىدحتت ةدلاخ ةيقاب اهنإف «نآرقلا ةزجعم

 :ةيتآلا رومألل كلذو .ةزجعملاب ةيآلا ريسفت ىلإ ليمن اننإو

 ميش لك ىلع هللا َنَأ ملعت ملأ» :ىلاعت هلوقب رييغتلاو خسنلا بيقعت - الوأ
 لدت ىتلا ةرهاقلا ةزجعملا ىنعمب ةيبآلا عم حوضوب بسانتي كلذ نإف 4ريدق

 ةيآ عم ةبسانم رهظت الو «ةينوكلا ةزجسعملاو «(هلوسر قدصو هللا ةردق ىلع)
 . فيلكتلا

 اذه ركذف «ضّرألاو تاومّسلا كلم هل هللا نأ مّلعت مْلَأ# :ىلاعت هلوق - ايناثو
 ىقبأ نوكت ءاهنم ريخب ةينوك ةيآل نوكي كرتلا وأ خسنلا نأ اًسايق لدي ىماسلا صنلا

 .ارثأ مظعأو

 نأ نوديرت مأ# :ىلاعت لاق دقف «ىرخأ ةيآ بلط ىلع مول ناك هنأ - اثلا

 خسنلا ةيآل ةيلات تءاج اهلك تايآلا هذه (لْبَق نم ئسوم لئس امك مكلوسر اولأسَت

 ةلاسرلا تازجعم نم ةزجعم ةخوسنملا ةيآلا نوكت نأ بسانت اهيلاوت ىف ىهو

 .نييبنلا تازجعمو ؛«ةيهلإلا

 سيلو ءخوسنملاو خسانلا نيب عمجلا نكمي الأ ىضتقي خسنلا نأ  اعبارو

 ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ءاهنيب قيفوتلا نكمي الو «ءضراعتت تايآ نآرقلا ىف
 .هدارمب

 هتردق لامك نم كلذف ةزجعم اهب لدبو «ىبنل ةزجعم لزنأ اذإ ىلاعت هللا نإو

 ىذلا لوسرلا نإ :لاقي الأو «ةنيعم ةزجعم بلطي الو «ةزجعم ركني نأ نمؤمل سيلو
 امب ملعأ هللاو ةيآ نام ةيآ الدب اذإو 9 :ىلاعت لاق دقف ءرتغم ةعطاقلا ةزجعملاب ءاج
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 ميكحلا ميلعلا هللا نإف [لحنلا] 4 +217 نومّلعي ال مهرتكأ لب رتفم تنأ اَمّنِإ اوُناَق لري
 «ءاقب رثكأو «ةلالد ىوقأ هاريام هئايبنأ ةلاسر ىلع ةلادلا تايآلا نم راتخي ىذلا وه

 هللا نإو «هتدارإو «هتمكحب ءىش لك ربدي ىذلا وهو ءاهلك تايآلا ملعي ىذلا وهف
 ملَأ# :كلذ ىف ىلاعت لاق دقلو «هتيآ ناكمب ملعأ وهو «هتلاسر لعجي ثيح ملعأ

 ىأ يفنلا ىنعمب ىراكنإلا ماهفتسالل ةزمهلا 4ضْرألاو تاوّمّسلا كلم ُهَل هللا نأ مَلعت

 «ىفنلا ىفن نوكيف ءاهدعب امل ةيفان ملو ءاهب ايفنم نوكي اهدعب امف «عوقولا راكنإ
 هيبنت هيف ماهفتسالا ةقيرط ىلع ىفنلاو «نايبلا ءاملع رقي امك «تابثإ ىفنلا ىفنو
 هللا نأ «لوسرلا اهيأ ملعت :ىنعملاو «هابتنالل ةراثإ هيف هتاذ ىف ماهفتسالا نأل «غيلب

 ديق ال ىذلا قلطملا ريبدتلا هلف «ضرألاو تاومسلا ىف لماكلا ناطلسلا هل ىلاعت

 هلف «لسرم ىبن ةلاسر ىلع ةلاد ةيآ راتخا اذإف نولأسي مهو لعفي امع لأسيال هديقي

 «ىسيعل اهلثم راتخاو «ىسومل تايآ عست راتخا اذإف ءرخآ ىبنل ىرخأ ةيآ راتخي نأ
 اهلك لايجألل ايدحتو ءاليلد ىوقأو «مودأو ىقبأ اهريغ ّهِِيلَي دمحمل راتخي نأ هلف

 .نجلاو سنإلا

 ىلاعتو هناحبس ريشي عساولا لماشلا ملعلا اذه نايبب ىلاعتو هناحبس هللا نإو

 لوقيو ىلاعت هللا تاياب دحجيو ءركنيو بذكي نم باقع ىلع ةردقلا نايب ىلإ
 ملع لومش نايب' دعب نم ىلاعت لاق كلذلو ؛رتفم تنأ امنإ «ماقو قحلا حضو ثيح

 باذعلا دنع مهل ىفنأ اذهو «ريصت الو يلو نم هّللا نود نم مكل امو :ىلاعت هللا
 ؛هتيالوب مهيمحي مهيلع ةيالو وذ وأ «قيدص ىأ «ىلو مهل نوكي نأ نم مهب لزانلا

 .ةمايقلا موي مهب ةلزان دئادشلاو مهرصني ريصن وأ هتبحمب مهؤلكيو

 «ىفنلا قارغتسا ىلع لدت ىتلا نمب «ريصنلاو ىلولا ىفن ىلاعت هللا دكأ دقو

 ريصن ىأ ريصن الو «ءناك ىلو ىأ ىلو ىلاعت هللا تايآل نيدناعملل سيل ىأ

 ديفي دكؤملا ىفنلا كلذ نإو .ال راركتب ىفنلا هناحبس دكأو ءافيعض وأ ايوق ناك

 موي كلام هناحبس وهو «ةرم لوأ مهقلخ امك ىدارف ىلاعت هللا ىلإ نوئيجي مهنأ

 .نيدلا
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 1 بلل

 خسن وه تاميركلا تايآلا هذه ىف خسنلا نوكي نأ انرتمخا اننأ ىلإ انرشأ

 وأ اهنم ريخب ىلاعت هللا ىتأي ةيآ رييغت نأو ليلي ىبنلا ةلاسر ىلع ةلادلا تايآلا

 انكاردإب اهملعن دق ةرهاظ مكح لعفي اميف هلو ةتباث كلذ ىلع هللا ةردق نإو ءاهلثم

 .انكاردإ ىلع ولعت دقو «صقانلا

 نولمشي مهو «مهيلإ اتفتلم ّةِْلَك دمحم ةمأل باطخلا اهجوم ىلاعت لاق اذلو

 : ىلاعت لاق امك سانلا ىلإ لسرأ دقف دمحم ةمأ اعيمج مهف دوهيلاو نيينثولا

 4 نوملعي ال سائلا رثكأ نكلو اريذنو اريشب ساثلل ةقاك الإ كاتلسرَأ امو

 .[أبس]

 نع بارضإلل مأ 4َلبق نم ئسوم لكس امك مكلوسر اولأست نأ نوديرت مأ»
 نأ متملعو «ريدق ءىش لك ىلع هللا نأ متملع هادؤم ءايظفل ابارضإ قباسلا مالكلا

 راتخيف ماركلا هلسرل تايآلا فرصي هنأو «ضرألاو تاومسلا كلم هل ىلاعت هللا

 نمل ةيآلا هذه قسن ىلع اهلك تايآلا كلت نوكت نأ دعبتسي الو «ةيآ لوسر لكل
 .هتايآو هلئالد فرصي هللاو «هدعب ءىجي

 ىلع ةلاد ةيآ مكلوسر اولأست نأ دمحم ةلاسرب نوبطاخت نم اي نوديرتأ

 ىلع ةلاد ةزجعم اوراتخت نأ نوديرتأ ىأ «لبق نم ىسوم دوهيلا لأس امك ؛«هتلاسر

 . لبق نم ىسوم لئس امك دلو دمحم ةوبن

 لأس نم هك دمحم مهبطاخ نمت ناك هنأ ىأ ؛عوقولا راكنإل انه ماهفتسالاو

 نوكي نأ لأس نم مهنمو «كلم هلمحي ءامسلا نم اباتك مهيلع لزني نأ ِةِْلَ ىبنلا

 نمو «نيكرشملا نم كلذ ناك «ءقاوسألا ىف ىشمي الجر نوكي الو اكلم ثوعبملا

 لّرتت نأ باتكلا لهأ كلتسُي ل :باتكلا لهأ لاؤس ىف ىلاعت لاق دقو ,باتكلا لهأ

 مِهتذَحأَف ةرهج ' هللا انرأ اوُاَقَ كلذ نم ربك ئموم اولأس دقق ءامّسلا َنَم اباتك مهل

 ئسوم انيتآو كلذ نع اَنَوفَعَف تاَنيبْلا مهُتَءاج ام دعب نم لجعلا اوُدَحَنا َمُث مهملظب ةقعاصلا

 . [ ءاسنلا ] 4 4529ج انيبم اًناَطْلَس



 اسس ا ا

 زا برسل

 نيذلا مه «مكلوسر اولأست نأ نوديرت مأأل :ىلاعت هلوق ىف نوبطاخملاو

 .مهيف باتكلا لهأو مهوكرشم ءاعيمج سانلا مهو لَو دمحم ةلاسرب اوبطوخ
 اهريغب ةيدمحملا ةزنجتملا رييغت اوبلط نيذلاو دوسألاو رمحألل هِي ىبنلا ثعب دقف

 مهيلإ ثعب نم صخأ مهف دوهيلاو نوكرشملا مهنم ناك ةيسحلا تازجعملا نم

 .باطخلاب

 هجتم ماهفتسالا هيف هرخآ ىلإ 4مكلوسر اوُلأست نأ نوديرت أل :ىلاعت هلوقو
 دشأ لاؤسلل وهف ةدارإلل راكنتسالا ناك اذإو .هسفن لاؤسلا ىلإ ال لاؤسلا ةدارإ ىلإ

 نيب ةهباشملا اودارأ ام مهنإو «لعفلل نوكي ىلوألاف «ةدارإلا تاذ تركنتسا اذإ هنآل

 امك# :هلوقب ةلثامملا ىلإ ىلاعت هللا مههبن امنإ «لبق نم ليئارسإ ىنب لعفو مهلعف

 . لبق نم ىسوم لئس ام لثم ىأ «4لّبَق نم ئسوم لكس

 «ليلدلا هبجوي امع فارصناو «قحلل كرتو «ليبسلا نع فارحنا كلذ نإو

 لاق اذلو ؛هيلع نوضرتعي ىذلا ليلدلا اذه ةمالس عم رخآ ليلد نع لاؤس ىلإ

 ىف ناميإلا لعجي نمو ىأ «ليبسلا اوس ّلّض دقق ناميإلاب رفكلا لدَبتي نموإ» :ىلاعت
 ىنعي لضو «ميقتسملا ليبسلا كلسي ملو فرحنم قيرط ىف راس دقف رفكلا لباقم
 ةراشإ كلذ ىفو «دصقلاو ليبسلا ءاوس كرتي رفكلا بلطي نم نأ كلذ ىنعمو ءدعب

 :نيرمأ ىلإ

 طسو نأل ؛هطسو ىأ ليبسلا ءاوس اوكلسي ملو دصقلا اولض مهنأ - الوأ

 هنع اودعبو ليبسلا ءاوس اولض ذإ مهنأو ءاقارحنا الو اجاجوعا نوكيال ليبسلا

 .ناميإلا ىلع هوراتخاو ءرفكلا قيرط اوكلس

 تازجعم مهبلطو لالضلاو ىغلا قيرط مهكولس ىف ببسلا نأ - ايناث
 عم حضاولا قيرطلا كرت نمو «نورفاك نودحاج مهلصأ ىف مهنأ وه اهنوديري

 .ناميإلاب رفكلا لدبتي هنآل ؛رفك دقف هناهرب مايقو هحوضو



 ةرقبلا ةروس ريسفت لإ

 نيدلا ىف دسحلا

 لَه نترييَكَدَو

 هسحاَرَئككيَم 00 كوريل بتكلا

 راس

 كرس اًروُه َناكنَماَلاَهَّنَجْ ا 0 3و
 متنحا(إم 2 -_ م7 اء

 و هس 7 - هام #آذ

 نمو و تمسك ددص

 مهجح ه-وادودم وو 00 ع هه عه

 هكككن هي نودرح مهو ْمِهَيِلَع قوَح 0000

 م
 زب لمجب»

 يك

 ةلاد ةجح ّةِْللك ىبنلا ةزجعم نوضري ال باتكلا اوتوأ نيذلاو نوكرشملا ناك

 «نايبلا نم هماقم اوملعو اوزجعف اهلثمب اوتأي نأ مهادحت دقو دلي ىبنلا قدص ىلع

 «ةوالطل هيلع نإو ةوالحل هل نإ) :مهلئاق لوقي ىتح ىناسنإلا نايبلا نم ىلعأ هنأو

 اذه لوقي ام هللاو ءهيلع ىلعي الو ولعيل هنإو «قدغمل هلفسأ نإو ءرمثمل هالعأ نإو

 عمو «لطابلا هيتأي ال ىذلا قحلا وه هيلع لمتشي ام نأو «قحلا مهل نيبت دقف .(رشب

 دوعي نأ نودوي اوناكو «نينمؤملا فاعض اودهطضاو اودامتو اورفكو اودحج كلذ

 «قحلا ىلع مهنأ اوملع اذإ ءمهل ادسح ءهيلع مه ام ىلإ هعم نمو ٌةلَو ىبنلا
 ناطلسلا ساسحإ :نيساسحإ نيس اوناكو مهب اوظفتحيلو مهناطلس تحت اونوكيلو

 .نآرقلا ريغ تايآ بلط ىف نوتنعتي ب اوناك اذلو ؛ناميإلا لهأ دسحو



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ
 للملااا0ا0ا0ا0ا080 لااا ل

 اوفرع ام مهءاج املف ٌةلَي ىبنلاب اورفك نيذلا ىلع نوحتفتسي اوناك دوهيلاو
 عمو «مهءانبأ نوفرعي امك هنوفرعي مهنأل ءاّنيبت دشأ ناكو نيبت دق قحلاف «هب اورفك

 ملو ءاوملع امب مهرفكل ًريربت الإ كلذ ناك امو ءاودحجو ىرخأ تايآ اوبلط كلذ

 . ادانعو رفك مهلثم نونمؤملا نوكي نأ اودو لب مهرفكب اوفتكي

 اراك مكناَمإ دعب نم مُكَنوُدَرَي ول باتكلا لْهَأ ْنَم ريثك دول :ىلاعت لاق اذلو

 ىنعمبو ءبحأ ىنعمب لمعتست اهنإف «ىنمت اهانعم انه دو «مهسْفنَأ دنع نَم ادسح

 لهأ ةينمأ نإف ؛ىنمت ىنعمب تناك بلطلا عضوم اهدعب امو ول تناك ثيحو «ىنمت
 اصوصخو ةينثولا الإ نوكي الو «نيدلا اذه ىفتخي نأ (نوكرشملا كلذكو) باتكلا
 هبحصو ٌةِْلَو دمحم نوكي اليكل جرزخلاو سوألا نم مهتينثو ىلع اوقب نيذلا نيينثولا

 . ةنيدملا ىلع نيرطيسم

 :نارمأ ظحاليو

 باتكلا لهأ ركذي مل ميكحلا لداعلا هلزنأ ىذلا ميركلا نآرقلا نأ - امهلوأ

 مهضعب نأل ؛؟«باتكلا لهأ نم ريثك دول :ىلاعت لاقف مهنم ريثكلا ركذ لب ءاعيمج
 .هلاوز وجريال ناميإلا قيرط ىف راس نمو «ناميإلا قيرط ىف ريسيو هناميإ ىجري

 .اهلاوز دويال ةيادهلا ديري نمو

 ىف ةبغر دشأ اوناك مهنأل مهريغ نود باتكلا لهأ ركذ هنأ - ىناثلا رمآلا

 مهلسح نآلو ؛اناهرب ىوقأو ءانايب دشأ مهدنع قحلا ناكو «نينمؤملا ليلضت

 ءدشأ مهتوادعو نيبأو حضوأ مهدسح ناك «عطقأ ةجحلا تناك املكف ءحضوأ

 . لطابلا ىف مهتجاحلو

 اراَقك مكناميإ دعب نَم مُكَنوُدَري ول :هثعابو ىنمتلا عضوم ىف هناحبس لوقيو
 «ناميإلا ةشاشب متقذ نأ دعب ءرفكلا ىلإ اودوعت نأ اونت «مهسفنأ دنع نم ادسح

 دعب ةعجر كلذ نأ ىلإ ةراشإلل «اراَفُك مكناميإ دعب نم مكتودريإ» :ىلاعت هلوقب ربعو
 0 - .ةماقتسا دعب ةساكتناو ءمدقت



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 كا 00 اا ا ا

 نم ثعبنم هنأب مهلسح نع ربعو ؟دسحلا كلذ ىلع ثعابلا ناك امو

 :نيرمأ ىلإ ريشي ريبعتلا كلذو «مهسوفن

 ام ىلع مكودسحي نأل هجو الف مهسوفن نم الإ رربم هل سيل هنأ - امهلوأ
 .هلضف نم ىلاعت هللا مكانآ

 دنع نم إف :ىلاعت هلوقب لغ نم مهسوفن ىفام ديكأت - امهيناث
 مث مهيديأب باتكلا نوبتكي » :ىلاعت هلوق ىف امك .[ةرقبلا] 4بق.. مهسفنأ

 .[ ةرقبلا] © تل .٠ . هللا دنع نم اذه نولوقي

 ال دساحلاف .دعت مل مأ هيلإ ةمعنلا تداعأ ءاوس «هريغ ةمعن لاوز ىنمت دسحلاو

 ؛ءىش هيلإ دوعي نأ ريغ نم دقحلاو نغضلاب هبلق المي اذهب وهو ء«هريغل ريخلا ديري
 نم هريغ لاني ام رادقمب هنأل هبحاص الإ ىذؤيال «ءىسفن ضرم دسحلا نإ ليق كلذلو

 «لضف نم سانلا ىتؤي ام رادقمب هضرم ديزيف ريثك ايندلا ريخخو .همالآ ىلاوتت ريخ
 دسح الا 129 ىبنلا لوقك ةطبش نم سانلا لاني ام لس سانلا ضعي ىمسي دقو

 ءراهنلا ءانآو ليللا ءانآ هب موقي وهف «نآرقلا ىلاعت هللا هانآ لجر :نيتتنثا ىف الإ

 . ؟17«راهنلا ءانآو ليللا ءانآ هقفني وهف «ًالام هللا هاتآ لجرو

 ريخلا وه «دسحلاو ةطبغلا عوضوم نأل ؛زاجملا ليبق نم انه دسحلا لامعتساو

 سفانتيلف كلذ ىفو «عابتإلاو ماودلا ىنمتي طباغلاو لاوزلا ىنمتي دساحلا نأ ديب

 . نوسفانتملا

 مهلاوقأ ىفو كلي ىبنلل مهتالماعم لك ىفف ايداب ناك دوهيلا دسح نإو

 ىفو مهقافن ىف ايداب ناك مهتينثو ىلع اوقب نيذلا ضعب دسحو «مهلاعفأو

 نوفخي الو ءهب نورهاجي اوناك ذإ هعوقو لبق دسحلاب نورهاجي اوناكو «مهلاعفأ

 نوكرشمو دوهيو «نوملسم هيف سلجمب رمف ةباد ابكار ناك ِةَْلَم ىبنلا نأ ىوري

 مالسإلا ىف اولخد دق اونوكي مل نيذلا جرزخلاو سوألا اياقب نم ناثوألا ةدبع نم

 )١( نيرفاسملا ةالص :ملسمو :«(5961) ديحوتلا باتك :هوحنب ىراخبلا هجرخخأ :هيلع قفتم )١76-0(.



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ
 للا اااااا0اااالللللاا0ا60االلا0ا0الئلالإللللللا

 ىلإ مهوعدي ذخأو هتباد نع لزن مث ٌةِْقلَك هللا لوسر ملسف ءاقافن ولو ءدعب
 ىف هب اًنذؤت الف ءاقح ناك نإ : ىبأ نب ب هللا دبع لاقف نآرقلا مهيلع أرقو «مالسإلا

 شغاف هللا لوسر اي ىلب :ةحاور نب هللا دبع لاقف .كلحر ىلإ عجرا ءانسلاجم

 هللا لوسر لزي ملف ءدوهيلاو نوملسملاو نوكرشملا بتساف «كلذ بحن انإف انسلاجم

 لاقف ةدابع نب دعس ىلع لخد ىتح راسف هتباد بكر مث ءاوتكس ىتح مهضفخي هك
 لولس نب ىبأ نب هللا دبع ديري «بابح وبأ هلاق ام ىلإ عمست ملأ» :ٌدْاْكَي هللا لوسر

 هنع فعا !ىمأو تنأ ىبأب هللا لوسر يأ :لاقف «اذكو اذك لاق» هسفنل اًبيرقت هانكف

 كيلع لزنأ ىذلا قحلاب هللا ءاج دقل قحلاب باتكلا كيلع لزنأ ىذلاوف ءحفصاو

 هللا در املف «ةباصعلاب هوبصعيو ةرسجوتي نأ ىلع ةريحسلا هذه لهأ حلطصا دقلر

 .21)تي ءأر ام لعف كلذف «قرش كاطعأ ىذلا قحلاب كلذ

 . حضاو انه دسحلاو

 كرت «هانعم وفعلاو .4هرْمأب هللا يتأي ىَّنح اوحفصاو اوفعاقإ :ىلاعت لاق دقلو
 رثأ لك ةلازإ وه حفصلاو «ةنسحلا ةلماعملاو «رهظملا ىف قفرلاو بنذلا ىلع ةذخاؤملا

 نع ضرعأو فرعلاب رمأو وقعْلا ذْخ :ىلاعت هلوقك رهظملاب قلعتي وفعلاف «سفنلا ىف
 اهراثأ ىتلا مالآلا نم رثأ سفنلا ىف ىقبي الأ حفصلاو [فارعألا] # هدد نيلهاجلا

 ربصلا نأل ؛درجملا ربصلا نم ةجرد ىلعأ امهالكو «هاضتقم ىلع لمعلاو دسحلا

 ءربصلا ىنعم حفصلاك نمضتي وفعلاو «ءءاجرو ةظحالم عم لمحتلاو طبضلا هانعم

 .نوعنصي امم طق مالآ نوكت الأو رهظملا لمجت عم

 :ىلاعت لاق هللا رمأ ىتأي نأ وهو «حفصلاو وفعلل ةياهن ىلاعت هللا دح دقو

 ءمهنم صاصقلاب امإ :ةثالث رومأ دحأب نوكي كلذ نإو 4 هرمأب هللا يتأي ئتح

 بلغلاب امإو «مهتيادهو مهبولق نم دقحلاو دسحلا عزنب امإو .مهلاتق وأ مهئالجإب

 نإو ةنمؤم تسيل مهبولقو مهمالسإ اونلعيو «نيملسملا لظ ىف اونوكي نأو مهيلع
 يندي ال هنإف مهسوفن نم دسحلا جارخإو «مهبولق.ءاضرإل ناك وفعلاو حفصلاب رمألا

 .ليمج حفصو قيفر وفع الإ بولقلا

 )١( نآرقلا ريسفت :ىراخبلا ىف ةروكذم ةصقلا هذه )- 47١(: ريسلاو داهجلا :ملسمو )17985( .



 ةرمقبلا ةروس ريسفت ل ل

00100 

 نإ :ىلاعت لاقف ىلاعت هللا ةردق تابثإب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا ليذ دقلو

 «بولقلا نم داقحألا عزن ىلع ارداق ناك هللا رمأ اذإف ««ريدَق ءيش لك ىلع هللا
 دكأ دقو ءىش لك ىلع رداق هنأل ؛نيقفانلا لالض فشكو «نيملاظلا نم صاصقلاو

 هصاصتخاو هتردق عوضوم مومعو « ةدكؤملا نإو ةيمسالا ةلمجلاب هناحبس هتردق

 تلاعت .ريدق ىلع رورجملاو راجلا ميدقتب ءىش لك ىلع ةردقلاب ىلاعتو هناحبس
 .هتمكحو هتمظعو هتردق

 ةراهطو ةيسفن ةضاير ىلإ جاتحي «هيف ةنم ال اليمج احفص حفصلاو وفعلا نإو

 رمألاو حفصلاو فورعملاب رمألا ىلاعت هللا نرق كلذلو ؛ىعامتجا فلإو ةيحور

 ةالّصلا اوُميِقَأو إف :ىلاعت هللا لاق هللا دنع نم ءاجر ريخلا ميدقتو ةاكزلاو ةالصلاب
 . 4 ةاكّرلا اوتآو

 اهناكرأو «ةرهاظلا اهناكرأب ىتأي نأب لمكألا هجولا ىلع اهؤادأ ةالصلا ةماقإ

 موقت امع ةلصفنم سفنلا تسيل بولقلا نم ةجراخ ةبيط ةجوعم ريغ ةموقم ةنطابلا
 لخد هنأو «هتباقرب سحأو هللا ةمظعب رعش ؛ربكأ هللا» :لاق اذإف «حراوجلا هب

 اذه ئشنم ةرضح ىف هنأو ؛ههجاوي هنأو هيلع بيقر هنأو «هتمحر لظ ىف ريبكتلاب

 دوجولاو ءهدي ةضبق ىف هسفن نأو «داهوو لابجو ضرأو ءامس نم هيف امب دوجولا

 نع ولعي كلذبو «هترضح ىف هنأل هللا ىري هنأك سحي كلذب هنإو «هتضبق ىف هلك

 نع ئهنت ةالّصلا نإ :ىلاعت لاق اذلو ؛نحإو نغض لك نعو ءدسحلا نعو داقحألا
 . [توبكنعلا] 4 20+ . .. ركدملاو ءاشحفلا

 ءريقفلل ىنغلا ءاطعإو فيعضلل ىوقلا ةنواعم اهنأل ؛ىناسنإ نواعت ةاكزلاو
 لوزي اهدنعو «ةلصاولا ةدوملاو ةمحارلا ةبحملاو ةعماجلا ةوخألاب ناسنإلا نيب طبرلاو

 حفصلاو لماشلا وفعلا نوكي كلذ دنعو ءدحأ ةمعن لاوز دحأ ىنمتي الو دسحلا

 .انايع هبلقب هاريو «ليمجلا حفصلا حفصاف ىلاعت هلوق ىنعم كرديو «ليمجلا

 ءاتيإو «ىسفنلا فالتتالاو ةيسفنلا ةراهطلل زمر ىه ىتلا ةالصلاب رمألا عم نإو

 ريخلا لعفب ىلاعتو هناحبس رمأ  فالتئالاو ةيعامجلا ةراهطلا ىلع لدت ىتلا ءاكزلا



 ةرقبلا ةروسريسفت ل
 اللا لل

 "امو هللا دنع هودجت ريخ نم مكسفنأل اومّدقت امو# :ىلاعت لاقو «هروص ىتش ىف

 ثح ميركلا صنلاو هللا دنع هودجت هباوجو ءاومدقت هلعفو «طرشلا ءامسأ نم انه

 هللا دنع هدجي امو ىلاعت هللا دنع هدجي هءازج نأ ؟ هئازج نايبو ريخلا لعف ىلع

 ظحالنو «ريخ نم مكسفنأل اومدقت امو :ىلاعت لاقو «لعف امم رثكأو .مدق امم ىفوأ

 . ةينابر ةمكحو « ةينايب ةراشإ ةدحاو لك ىف رومأ ةثالث

 ناك مأ هسفنل ناكأ ءاوس ريخلا لعف نع ربع ىلاعت هللا نأ  ىلوألا ةراشإلا

 ريسخلا لعف نأل هللا دنع هودجت ريخ نم مكسفنأل اومدقت امو# :هلوقب ةعامجلل

 «ءاهتنا ةعامجلا ىلع دوعيو «عادتبا هلعاف ىلع دوعي ريخلاو «هسفنل لعف ةعامجلل

 ريغ لفاكتم عمتجم ىف شيعي ذإ هيلإ ةدئافلا نأل ؛هسفنل قدصتي امنإف قدصت نمف

 .هباوث هل نوكي وأ هسفنل همدقي وهو «هسفنل

 هاري ًارضاح ًايهم نوكيف «هللا دنع اًنباث امئاق لمعلا دجي هنأ - ةيناثلا ةراشإلا

 هللا نم ةمحر هيلع ديزي دق لب «هنع صقنيال ىذلا هئازج نع ةيانك كلذو «هنياعيو

 . عيضي ال اظوفحم هللا دنع هاريو « ىلاعت

 تلاعت هلوقب ىلاعت هللا ملع ديفي امب ةميركلا ةيآلا لييذت - ةثلاشلا ةراشإلا

 ال ىذلا هللا ملع ديفت ةيماسلا ةلمجلا هذهو «ريصب َنوُلَمْعَت اًمب هللا نإ :هتاملك

 :ثالث تادكؤم ىفخي امو رهظي امب هملع

 ىنعمب اهنإف «مومعلا ىلع ةلادلا «ام» ب رييعتلاب كلذ اومسو هتطاحإ - اهلوأ

 . لماشلا مومعلا ىلع لدت ىهو .ىذلا

 ىلع رورجملاو راجلا ميدقتو نأب ةلمجلا ديكأتو ةيمسالا ةلمجلاب - اهيناث

 . صيصختلا ىلع لاد ميدقتلاو « ريصب

 ملعي ءرصبلاب روصبم هنأك ملع هانعمف ؛ريصبلاب ملعلا نع ريبعتلا - اهثلاثو



 ةرقبلا ةروس ريسفت ملا
 مي ا لللااا0ا0الاااا لا

 + هه 1
- 

 ملع هملعيو ناسنإلا لمع نم ءىش هيلع ىفخي الف «حضاولا ىلجلاو «قيقدلا ىفخلا

 . هرصبي نم

 دسحلا ءاد نونمؤملا ىوادي فيكو «ةنيدملاب دوهيلا دسح ىلاعتو هناحبس ركذ

 مهتوفج ىلع اورمتسي نأ لدب اوبرقي نأ ءاجر حفصلاو وفعلاب وهو ءالؤه دنع

 هللاو «داعبإلاو فشكلا وأ صاصقلا نوكيف مهئاندإ نم سأيلا نوكي ىتح «مهترفنو

 .ريدق ءىش لك ىلع ىلاعت

 لاقف مهدحو ةنجلا لهأ مهنأب مهرورغ وهو مهدسح ببس هناحبس نيب دقلو
 . 6 مهينامأ كلت ئراصت وأ ادوه ناك نم لإ ةَِجْلا لخدي نآ اوُلاَقَو : ىلاعت

 ول باّتكلا لهأ نم ريثك دو :ىلاعت هلوق ىف باتكلا لهأ ىلع دوعي ريمضلا
 :ىلاعت هلوق ىف ريمضلاو «مهسفنأ دنع نم ادسَح ارافُك مكنامإ دعب نم مكنودري
 لوقلا اذه اولاق نيذلا نأل ؛هسفن لوقلل باتكلا لهأ ىلع هتدوع نّيعتي «اولاقو#

 . هلع ىبنلا نورواجي اوناك نيذلا مهو باتكلا لهأ مهو ىراصنلاو ءدوهيلا

 ايدوهي ناك نم الإ ةنحجلا لخدي نل :اولاق دوهيلاف ىعامججلا بيترتلاب لوقلاو

 نمؤي ال قيرف لكف الإو ءاينارصن ناك نم الإ ةنجلا لخدي نل :اولاق ىراصنلاو

 هلتق ىلع اوضرحو «حيسملا اوداع نيذلا مهو ةينارصنلاب نوفرتعي ال دوهيلاف رخآلاب
 ىلاعت هلوق كلذ ىلع لد دقو ءمهيلع هبشو مهسد نم هاجن دق ىلاعت هللا ناك نإو
 ىلع دوهيلا تسيل ئراصتلا تَلاَقو ءيش ئلع ئراصتلا تسيل دوهيلا تلاَقَو  :كلذ دعب
 . [ةرقبلا] 4 ل7 ... ءيش

 لدي ظفل انه 2نَم» نأل ؛عمجلا ىنعمب اهنكلو ءدوهي ىنعمب انه اهنإ ليق دوهو

 لباقم هنألو ءذتئاعل عمج ذوعك اهل اعمج نوكيو هيلإ بسنأ عمجلاف عمجلا ىلع

 مهبولق قالغإو مهرورغ نم أشن بذك اذه مهلوق نإو ءعمج ىراصنو ىراصنل

 لاق كلذلو ؛نولمعي الو نونمتي ذإ ةبذاك ىنامأ نم هنونمتي امو «مهدنع ام ىلع

 ةلوعفأ نزو ىلع ىهو ةينمأ عمج ىهو «مهينامأ كلت» :مهلاح ريوصت ىف ىلاعت
 دقو «ءاي واولا تبلقف نوكسلاب امهادحإ تقبسو ءايلاو واولا تعمتجا ةيونمأ اهلصأف



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ
 لاطلاق الط مانام ان انانانا نتا نانانالان نانا ناقل نانا نانا الانا نانا نانا نان اناقانانان التان رنات نار انازلقتراتن ااا

 .بابسألا هلينل نوذختي امب ال هنونمتي امب مهلامعأب ال

 ؛مهئاوهأو مهرورغل ةباجتسا مهل اينمت اذه نوكي نأل ديكأت عمجلا ظفل نألو

 مكناهرب اوتاه لق# ليلد الو ببس نم اهل سيل ةبذاك نامأ اهنأ نايبل ىلاعت لاق دقو

 هناحبس لقي ملو «مكناهرب اوتاه :مهل لوقي نأ كك هلوسر رقأ «نيقداص متنك نإ

 نولوقي ام بذك ملعي «ةداهشلاو بيغلا ملاع هنأل ؛انيلإ ناهربلا بلط لكنس

 بلطي الف نوقحتسي ام ال هنونمتي ام هنأب ىلاعتو هناحبس مكح دقو «مهءارتفاو

 مهبذك نيبيل نكلو عنتقيل ال بلطي نأ ّةْلَك ىبنلا ىلع ضرف دقو ؛ملعي نم ليلدلا
 . مهئاعدا ىف

 هيرتعي ال ىذلا مزلملا عطاقلا ليلدلا وه ناهربلاو «ناهربب اوتأي نأ مهنم بلط

 . لسرم

 ىلع ةلادلا قيلعتلا ةادأ لعجف 4َنيقداص منك نإإ . :هناحبس لاق كلذلو
 .نيقداص ريغ مهف مهدنع ليلد ال هنإ ذإ ؛«نإ) ىهو .كشلا

 بذاكلا ىنمتلاب ال لمعلاو صاالخإلاب ةنحلا لوخد نأ ىلاعتو هناحبس نيب مث

 الو مهيلع فوخ الو هبر دنع هرجأ هلف نسحم وهو هلل ههجو ملسأ نم ئلب # :ىلاعت لاقف
 ىلبو «باجيإلاب باوجلل معن نأ امك ىفنلاب باوجلل فرح ىلب 4 نونزحي مه
 ةيذاكلا ىنامألا نونئمتي نيذلا نيرتفملا ىلع در مالكلا اذهو بارضإلا ىنعم نمضتت

 .نيدحاحلا نيباذكلل نوكت الو نيقتملا ءازج الإ ةنحلا تسيلف

 ىلاعت هلل ةصلاخ هبلق تاكرحو هسيساحأ لكو هحراوج لك نوكتف «ىلاعت هلل اهلك



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا
 كيلا اا

 رهظم هنألو .[ صصقلا] 4 427+ ... ههجو الإ كلاه ءيش لك ف :ىلاعت لاق امك
 رهاظمو دوجسلا هب نوكي ىذلا وهو ةهجاوملا هب نوكت ىذلا وه هنألو «سفنلا

 .ةباجتسالاو عوضخلاو ةعاطلا

 وهو ىنعمف ءاهلك لامعألا ىف ناسحإلا هعم وهو الإ سفنلا مالسإ نوكي الو
 نيعي هبجوم دنع نوعلاب مهدميف مهتلماعم ىف سانلل انسحم نوكي هنأ نسحم
 ريخ نم مهاتآ ام ىلع سانلا دسحي الف «لكلا لمحيو «فوهلملا ثيغيو فيعضلا

 الو «هليبس ةياعسلا ذختي الو سانلا نيب ميمنب ىشمي الو دقحي الو بذكي الو

 ال وهو ناسحإلا ىنعم هلمشي هلك اذه «ةبحألا نيب قرفي الو «هللا لصو ام عطقي

 سبلتم هنأ اهانعمو ةيلاح «نسحم وهو# ةلمجو هايازمو هصئاصخ ىف ىصحي
 .هريغ هنع ردصي ال ناسحإلاب

 هؤازجو «هطرش *«نسحم وهو هلل ههجو مَلَسَأ ا و طرشلا ءامسأ نم 4 نمإلو
 ءاعدالا امأ «ىلاعت هلل هجولا مالسإو ناسحإلا كلذ باوث «هرجأ هلَف# :ىلاعت هلوق
 نم مهيلع فوحخ ال هنإو «ريصملا سئبو منهج هؤازجف بذاكلا ىنمتلاو « رورغملا

 .هوفلسأ لمع نم مهيرتعي نزح الو «باقع

 نوفاخي ال مهنأ ىأ «نوُنَرَحَي مه الو مِهُيلع فوخ الو :ىلاعت لاق اذلو
 مهناسحإو هلل مهصالخإ نإ لب «مهلان رمأل نونزحي الو اباقع الو اباسح

 امأ ؛هوعاطأ مهنأل هللا نم نمأ ىف مهف «مهل اليبس باقعلل لعجي ال لمعلا

 ام ىلع نونزحيو مهلبقتسي امم نوفاخي ةمايقلا موي مهرورغو مهيغ ىف مهف مهريغ
 . مهتاف



 ةرقبلا ةروسريسفت ا

 ااا 2

 أ 7
 يل

 باتكلا لهأ نيب فالتخالا

 ئرصتل اِتلاَقَو ٍءْىَش لَعْئَرْصَتلَأٍت سل ُدوُهَبْلا ٍتلاَدَو

 َلاَم كلك ككل َنوُلتَي وُلَتي مهو ِءْىَس َلَعْدوُهسْلا سَ

 َدَمَكَيَمل لمْ مهند كحيل ولو لذي نوكيا
 اس وع رس ١ هز

 6-1 ه2 نوفلسح ِهِفْأَواكاَميف

 نل هنأ ىراصنلا معزو ءايدوهي ناك نم الإ ةنجلا لخدي نل هنأ دوهيلا معز

 «ةبذاكلا ىنامألاو «رورغلا مهعمج دق كلذب مهو ءاينارصن ناك نم الإ ةنجلا لخدي

 مهلامعأ نونسحتسي وأ «ةبذاكلا ىنامألا اهلهأ عمجي ةلطابلا تاداقتعالا نأل

 اعنص نوئسحي مهنأ نوبسحيو «مهلامعأ مهل نيزتل «ةنسحلا رومآلا اهنأ نوبسحيو

 .لالضلا ىواهم ىف مهب ىدرتتو مهيلع رطيست مهماهوأو

 ام ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ نأ دعب مهقرفي ام ىلاعتو هناحبس نيب هذه ىفو

 تسيل :نولوقي دوهيلاف «ليلضتلاو بيذكتلا وأ ركانتلا وه مهقرفي امو .مهعمجي

 ىلع ىنعمو « ءىش ىلع دوهيلا تسيل نولوقي ىراصنلاو ءىش ىلع ىراصنلا
 مومع نايبل ريكنتلاو «ةيادهلا نم الو «قحلا نم الو «ملعلا نم ءىش ىلع :ءىش

 ةيناسنإلا نم لاع ماقم ىلإ اهبحاص عفرت ىتلا ةبيطلا ةنسحلا ءايشألاو ريخلا ىفن

 . ةلماكلا

 عم بناج ىف مهنم قيرف لك لعجي ىذلا قرفملا فالتخالا كلذ اوفلتخاو
 ىلاعت هللا نم لوسر مهتلحن لصأ ىف مهيلع لزنو «ةيوامسلا بتكلاب ءاملع مهنأ

 «باتكلا َنوُلتَي مهو# :مهريكفت ءوس انيبم اخبوم ىلاعت لاق اذلو ؛نيملاعلا بر

 نيب نازيملا هيفو «هوفرحي ملو اودارأ نإ هيف ام نوملعيو «هنوأرقي يأ باتكلا دارملاو

 ام نايبو «عفري ام نايب هيفو .هبضغ هيف امو «هللا اضر هيف امو «لطابلاو قحلا



 مي ةرقبلا ةروس ريسفت للا

 ا <

 قحلاو ءعمجي قحلاو «قرفي ىوهلاو «مهمكحت ىتلا ىه مهءاوهأ نكلو «ضفخي

 . لضي ىوهلاو «ىدهي

 ال هبحاص هيف فرسي ىذلا ةيدرملا ءاوهألل عضاخلا ريكفتلا نم عونلا اذه نإو

 نوكرشملا ناك كلذلو ؛باتكب املع تؤي مل نمع باتكلا ملع ىتوأ نم هيف قرتفي

 ناك اذإ مهلوق لثم نولوقي ةلم لك لهأو ءدحاو عزنملا نأل ؛مهلوق لثم نولوقي

 :ىلاعت لاق اذلو ؛نوحرف مهيدل امب بزح لك نأل ؛ةوهشلاو ىوهلا مكحلا ردصم

 قحلا نم ءىش ىلع مهريغ سيل اولاق ىأ 4مهلوق لثم نومَلعي ال َنيذّلا لاَ كلَذَك»
 بجوتسي مهريغ اوري ملف «مهلاعفأ مهل تنيزو مهريغ نود مهدنع قحلا لب «ريخلاو

 .مهريغ نود مهدحو مهل ىهف ةنجلا

 امف ىراصنو دوهي نم باتكلا نولتي نيذلا امأ «ملعلا مدع ىف مهرذع لعلو

 !؟ مهرذع

 تلاعت لاقف «ةمايقلا موي مهنيب لصفي ىذلا وه هنأ ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 اددس مهرومأ تسيل ىأ 4نوفلتخي هيف اوناك اميف ةَماَيقْلا موي مهنيب مكحي هللاقظ :هتايآ
 ال ىذلا مكاحلا كانه لب ءمكحتت ىتلا ىه ءاوهألا الو ءمكحي اهيف مكح ال اًددب

 اذلو ؛مكحلاو نازيملا هيف نوكي موي كانهو ءءامسلاو ضرآلا ىف ةيفاخ هيلع ىفخت

 وه ءاهريبكو رومألا رئاغص ملعي ىذلا وه ءمكحي ىذلا ىأ 4مكحي هُللاف :لاق

 «نيملاعلا برل سانلا موقي موي ةمايقلا موي لصفلا همكح نوكيسو مكحي ىذلا
 اوناك ىذلا رمآلا ىأ نوفلتخي هيف اوناك امو هلدعو هملع ىف ىماست همكح عوضومو

 اونمآ نيل نإ ط : ىلاعت هلوقك اذهو .نآ دعب انآ مهفالخ ددجتيو نوفلتخي هيف

 موي مهنيب لصفي هللا ّنِإ اوكرشأ نيدّلاو سوجملاو ئراصتلاو نيئباصلاو اوداه نيذّلاو

 . [ جحا ] 4 127 ديهش ءيش لك ىلع هللا َنِإ ّماَقْلا

 مهنيد نوقرفي نيذلا نم نوكي نأ نع ٌةْلَي نيمألا هيبن ىهن ىلاعت هللا نإو

 مهنم تسل اعيش اوناكو مهتيد اورق نيد نإ ط :ىلاعت لاقف ء«هتمأل ىهن هيهنو اعيش

 . [ ماعنألا ] 4 23+ نولعفي اوناك امب مهئبني مث هللا ىَلِإ مهرمأ اَمّنِإ ءيش يف



 ةرقبلا ةروسريسفت
 0 لللللللا

 لوح الو فالتخالا ىف نوملسملا عقو ةربعلا هيف ىذلا ىهانلا ربخلا اذه عمو ١

 .هللاب الإ ةوق الو

 ماهم نمي ل بعل دجال

 2 وْ وياعف 203131117 هَل
 - ا 5 39 مس م حر

 ىرخ دامه موب َدباَحاَل هوُلَح ذي نأ مهل

 اوف جف كاد ورب ف هُوَ
 هل رع 0 4 ولأي 210 عه ألوم امسي

 هل ميلع عساو هللا تثرإ هللا هجو مف اولوت

 ءمهلوق لثم نولوقيو ءمهلعف لثم نولعفي نيكرشملا نأو ءاضعب مهضعب هيف رك
 ىنامألا مهتعمج دقو ءاعم نيكرشملا نمو باتكلا لهأ نم ثدح رمأ ركذ كلذ دعب

 . هتدابعل تصصخح ىتلا ىلاعت هللا تويب ىلع ءادتعالا مهعمج امك ةيذاكلا
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 ىتح ىصقألا دجسملا نم مهريغ نوعنمي ذإ ىراصنلاو دوهيلا نم كلذ عقو دقف

 نيطنطسق لخد نأ دعب اضيأ هوعنم «ىراصنلاو نامورلاو لوغملا نم نودرمتملا هرمد

 نم نيملسملا اوعنم نوكرشملاو ,فورعم وه ام ىلع ةيقين عمجم ىف ةينارصنلا فرحو
 :ىلاعت هلوقو .دجاسملا نم عنملاف .ةيبيدحلا ىف نيملسملا اودصو مارحلا هللا تيب جح

 راكنإ ىنعمب ماهفتسالل انه «نَم» .4ُهَمسا اهيف رَكَذي نأ هللا دِجاَسم ْعَنم نم مَلظَأ نمو»
 ءهمسإ هيف ركذي نأ هللا دجاسم عنم نمت ملظأ دحأ ال ىنعملاف «ىفنلا ىأ عوقولا

 همسا اهيف ركذي نأ نم وه امنإ عنملاو «دجاسملا نم لدب «همسا اهيف ركذي نأ :هلوقف

 ىلع ءادتعا اهيلع ءادتعالاو ءاهيلع ءادتعا كلذ نأ ىلإ ةراشإلل دجاسملا ىلإ فيضأو

 هناحبس هتدايعل تصصخ دق ذإ ؛ىلاعت هللا دجاسم اهنآل ؛ىلاعتو هناحبس هللا

 . ماثآلا ربكأ وهو ىلاعت هللا ركذ نم عنم .همسا اهيف ركذي نأ عنمو «ىلاعتو
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 كا ا

 - ماع مكح وأ «ةددعتم دجاسم نم عنم مأ ءدحاو دجسم نم وهأ عنملا مث

 ريرج نبا مهسأر ىلعو «ءاملعلا ضعب لاق ؟ةنيعم عئاقول ركذ مأ - رهاظلا وهو

 ةالصلا ىراصنلا عنم ذإ «ىصقألا دجسملا وهو «دحاو دجسم دارملا نإ :ىربطلا

 .ةفرحملا ةنايدلا ىف اولخدو ةينارصنلا اوفرح نأ دعب هوبرخو ء«هيف هللا ركذو

 ىف نوكرشملا عنم ىتلا ىه ةمركملا ةبعكلا نإ :نيرسفملا نم نورثكألا لاقو

 ٍةلِلَك ىبنلا اوعنم دقف ةيبيدحلا ماع كلذو «ىلاعت هللا مسا اهيف ركذي نأ ةكم

 فلسلا ىرسفم نم قيرفلا اذه سأر ىلعو .مارحلا تيبلا اولخدي نأ نم نيملسملاو

 رهظي ىذلاو :لاق .هل ةملكلا كرتنلو هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر ريثك نبا ظفاحلا

 نأ سابع نبا نع ىورو «مارحلا تيبلا نم ناك عنملا نأ وهو ىناثلا لوقلا ىل
 دوهيلا نيد نم موقأ مهنيد نأآل ؛سدقملا تيب ىف ةالصلا دوهيلا تعنم ىراصنلا

 مهنأل ؛الوبقم دوهيلا نم هللا ركذ نكي ملو ءمهنم برقأ اوناكو (رظن كلذ ىفو)

 «نودتعي اوناكو اوصع امب كلذ ميرم نبا ىسيعو دواد ناسل ىلع لبق نم اونعل

 نيكرشملا مذ ىف عرش ىراصنلاو دوهيلا قح ىف مذلا هجو امل ىلاعت هللا نإف اضيأو

 ءدجسملا ىف ةالصلا نم مهوعنمو ةكم نم هباحصأو ٌةَْك لوسرلا اوجرخأ نيذلا

 بارخ ىأف ؛ةبعكلا بارخ ىف عست مل اشيرق نأ ىلع (ريرج نبا ىأ) هدامتعا امأو

 اهيلع اوذؤوحتساو هباحصأو ِةِْكَك هللا لوسر اهنع اوجرخأ !!؟اولعف امم مظعأ

 َنوُدصَي مهو هللا مهَبذعي الأ مهل امو » :ىلاعت لاق امك مهكرشو مهدادنأو مهمانصأب
 نوملعي ال مهرتكأ نكلو نوقّتملا الإ هزايلوأ نإ هءاَيلوُأ اوناك امو مارحلا دجسمْلا نع
 نيدهاش هَّللا دجاسم اورمعي نأ نيكرشملل ناك اما: : ىلاعت لاقو [لافنألا ] 40:

 دججاسُم رمي اَمّنِإ 0170 نودلاخ مه راَلا يفو ٍمُهلاَمعأ تطبح كلو رفا مهسْفنَأ ىلع
 نأ كلو ئسَعف هللا الإ شخي ملو ةاكّرلا ىتآو ةالّصلا َماقأَو رخآلا مويلاو هللاب نمآ نم للا

 . [ةبوتلا ] 4 120+ نيدتهملا نم اونوكي

 نأ نم نيكرشملا عنم ىلع ةلادلا تايآلا قوس ىف ريثك نبا ظفاحلا لسرتسيو

 «هناينب ضقنو هريمدت ىنعمب ال تيبلا بيرخت رسفو «مارحلا تيبلا نونمؤملا لخدي
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 كلذ نإو «قحلا ةدابعلا نم اهولخ ىنعمب بيرختلا رسف لب «ريرج نبا كسمت امك
 ربع امك اهريبتت وأ اهبيرخت لقي مل ىلاعت هللا نأل ؛ةيظفللا ةلالدلا ىلإ برقألا وه

 اولع اَم اوريتيلو » :لاق ثيح ءةرم لوأ هولخد امك دجسملا اولخد اذإ دوهيلا نع
 ٌدجاسُم ْعَنم نّمم ملظَأ نمو# :لاقف ماقملا اذه ىف ربع امنإو ء[ ءارسإلا] 4 220 اريبخت

 اوعس ىلاعت هللا ركذ نم عنملا اذهب مهنأ ىأ «اًهبارَح يف ئعَسَو همسا اهيف ركذي نأ هللا

 نم مظعأ هللا ركذلو اهل ةصصخملا ةدابعلا تويب نم تيبل بارخ ىأو .اهبارخ ىف
 ؟ركذلا اذه عنم

 تيبلا وه هيف ىلاعت هللا ركذ عنم ىذلا نوكي نأ ريثك نبا راتخا كلذلو

 اورقك نيذلا مش :كلذ ىف ىلاعت لاق دقو «هلوخد نم نينمؤملا اوعنم ذإ ؛مارحلا

 ءاسنو نونمؤم لاجر الولو ُهّلحَم غلي نأ اًقوُكَعم يدَهْلاَو مارحلا دجْسَمْلا نع ْمُكوُدَصَو

 نم هتمحر يف هللا لخديل ملع رغب هرم مهن مُكيصُنف مهوتطت نأ مهوملعت مل تانمؤُم

 . [ حتفلا ] 4 527 املأ اًباَذَع مهنم اورفك نيا انبَدَعَل اوُيَرَت ول ءاَشَي

 نم الخ اذإ ابارخ نوكي نوكسملا تيبلاو . ةدابعلا نم اهولخ وه بارخ اف
 امنإ ءطقف اهتروص ةماقإو اهفرخز ةرامعلاب دارملا سيل : ظفاحلا لوقيو «ناكسلا

 ىلإ ةلاحم ال ىهتني مالكلا اذه نإو .هعرش ةماقإو ءاهيف ىلاعت هللا ركذب اهترامع

 تيبلا وه نيعم دجسم نم ناك هيف عنملا ىلاعت هللا دجاسم نم عنملا ىف مالكلا نأ

 اهيف ركذي نأ هللا دجاَسُم ْعَنَم نمم ِمَلْظَأ نمو# :ىلاعت هلوقب نذإ ربع اذاملف «مارحلا
 ءدجسم ىف ناك عنملا نإ :كلذ ىف لوقنو ؟دجسملا لدب دجاسملا ركذ اذاملف هسا
 عنملا ىف اضيأ نوكي ملظلا نكلو «ديدش هيف ملظلاو راكنتسالاو لوزنلا ببس وهو

 ىف ملظلا نوكيو ءالومش عسوأ مكحلا نوكي دق ءاّدحاو ناك اذإ ببسلاف «هريغ نم

 نسنج نم وكي ال ملظ عنلا نأ ىلع لدي عمجماب ريبعتتلا نألو ء«دجسسم ىأ عنم

 .اهنيب نم دحاوب صتخي الو ءاهلك دجاسملا

 ملاظلا عناملا اذه ىلع هللا لزني نأب ءايندلا ةبوقع مهل ىلاعت هللا ررق دقلو

 ال هيف ىدتعا اناكم نكس نم نأل ءاهنولخدي ال مهنأ وهو ءامراص ايويند اباقع
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 «مهب لزنيس باقعلا نأب ميركلا نآرقلا انأبن دقو «لمعلا سنج نم ءازجلاو «هلخدي

 نوكلمي ال كلذ دعب نم مهنأو «ناميإلا لهأ ةضبق ىف نوكتس اهلوح امو ةكم نأو

 نأ مهل ناك ام كتلوأ» : ىلاعت لاق اذلو ؛ىلاعت هللا ءاش نإ نوعنمي دق لب هب اعنم

 ركذي نأ ىلاعت هللا دجاسم اوعنم نيذلا ىلإ كئلوأ ىف ةراشإلا ,نيفئاخ الإ اهولخدي

 «ربخلا وأ مكحلا ةلع فاصوألا هذه نأ ىلع لدت فوصوم ىلإ ةراشإلاو «همسا اهيف

 ناك ام# :هتاملك تلاعت هلوقب كلذ نع هللا ربع دقو «نيفتاخ الإ اهولخدي الأ وهو

 نم تجرخ دقو الإ اهولخدي نأ مهل غوسي ناك ام ىأ 4نيفئاخ الإ اَهوُلْخَدَي نأ مهل

 اهيف نيبرطضم اهنولخدي لب «نيرقتسم نيدعاق نينكمتسم نولخدي الف مهيديأ
 «رارقتسا ناكم تسيلو «مهيلع ةديعب اهنأ نيملاع مهملظب اوذخؤي نأ نم نيفئاخ

 مهيلع متردق اذإ ءالؤه اونكمت ال ىأ بلطلا اهانعم رابخألا هذه نإ :ريثك نبا لاقو

 مهرمأ نأب ةراشب هيف بلطو رمأ نم هيف ال صنلا اذهو «ةنده تحن الإ اهلوخد نم
 .هباحصأو دمحم ىديأ ىلإ مهيديأ نم جراخ هنأو «لئاز

 ,مهئالعتسا دعب ىزخلا مهقحلي مهنأ وهو رخآ ايويند اباقع ىلاعت هللا ركذو

 نم تيبلا جرخي نأ وهو «يزخ اًيندلا يف مهلإ» :ىلاعت لاقف «مهرابكتسا دعب لذلاو

 ءانب رهطيو ءهقوف نم ىمرتو «مهمانصأ مدهت نأو ؛مهريغل هرمأ نوكيو «مهيديأ

 اوعنم دقو نينمؤم اونوكي نأ الإ تيبلا نم اوعنمي نأ مث ؛ ءمهسجر نم مركملا تيبلا

 جنس اوي الف سَحَ نوُحرمل امن اومآ ندا هيأ ايف :ىلاعت لاقف «تيبلا نم

 ةعساتلا - ةنسلا ىف ركب وبأ ْعّلَب دقو [ةبوتلا] 420... اذه مهماع دعب مارحلا
 ءدب ىف انرشأ دقو .227طق كرشم تيبلاب فوطي الأب «جحلا ىلع اريمأ ناك امدنع

 «ىراصنلاو «هوبرخو سدقملا تيب نم اوعنم دق دوهيلا نأب ةميركلا ةيآلا هذهب انمالك

 .ثيلثتلاب اونمآو «ليجنإلا اوفرح نأ دعب كلذ اولعف مهنأ انلقو

 ىلا ةَجَحْلا ىف ُهَعَب - هلع ُهّللا بصر - قيدلصلا ركب اَبأ نأ هربخأ ةريره اَبأ نأ ءنمحَرلا دبع نب دْيَمَح نع (1)

 ماعلا دْعَب حي ال الأ :ِساّنلا ىف نوي طهر ىف رمل مي عادلا هَ لبق هلل لور يع هس

 جلا باتك :ملسمو (0171) جحلا باتك :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم] .«نايرع تيبلاب فوُطي الو كرشم

])55-1١( 
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 مهنأو ءدوهيلا نم ريخ - ىراصنلا ىأ - مهنأ ريثك نبا ةرابع ىف ءاج دقلو

 نع مهداقتعا ىف اداسف نولقي ال مهنإ . حيحصب سيل اذه نإ :لوقنو ءاداقتعا برقأ

 ضعب ناك اذإو «ناميإلا عايضو ءداقتعالا ءوس ىف ةدحاو ةلم مهنإو ءدوهيلا

 «ىدتهاو نمآ مهلجف ءاونمآ نيذلل ةدوم برقأ اوناك ٌةْلَي ىبنلا رصع ىف ىراصنلا

 .ةميثألا ةوادعلا ىف ءاوس ىلع دوهيلاو مهف كلذ دعب نمو

 نوكرشملاف «دوهيلاو ىراصنلاو نيكرشملا لمشت نيرسفملا ضعب لاق امك ةيآلاو

 اوبرخو دوهيلا اوعنم ىراصنلاو «ىلاعت هللا مسا هيف ركذي نأ مارحلا دجسملا اوعنم

 ةيامح نع اوزجع مهرفكبو ءاودتعاو اوصع امبو اوفرح امب دوهيلاو «ىصقألا دجسملا

 . اريمدت مهيلع موقلا هرمدف ىصقألا دجسملا

 مهتلازإب نوكرشملاف ءايندلا ىزخ مهلان اعيمج ءالؤه نإ :اذه اولاق نيذلا نإو

 ةيزجلاب ىراصنلاو دوهيلاو ءنوكرشم مهو تيبلا لوخد نم مهعنمو «مهمانصأ

 .نيربكتسم ريغ نيفئاخ اهنوعفديو «ضرفت

 يف مهَلوط :ىلاعت لاقف ةرخآلا ىف دشألاو ىكنألا باذعلا هناحبس ركذ مث
 ءهتدشل باذعلا ركنو «مهب صتخم هنأ هانعم «مهل١ هلوقو «ميظع ُباَذَع ةرخآلا

 .هتوقل ميظع هنأب فصوو

 اوكهتناو «دوقعلا مهعم دقعو ةنيدملا ىف ٌَِكَي ىبنلا نونكاسي نيذلا دوهيلا ناكو

 ةديكم هنونظي ارمأ نوكرتيال «مالسإلا ىف لوقلا ىريثك - اهوضقنو ءاهتامرح

 كشلا نيملسملا نيب اوعاشأو هوذبان الإ هيف هوملع املع الو ءهولعف الإ نيملسملل
 . ةنئ

 اوذخأف «ءسدقملا تيب ىلإ - هِي ىبنلا رجاه دقو - ءادتبا ةلبقلا تناك

 ىلإ هجتي لبق نم ناك دقو «مهنيد ىلإ هلي دمحم ةيعبت نينمؤملا ىف نوعيشي
 اهلوح ناثوآلاو هتضبق ىفو كرشلا ناطلس تحت ةكم تناك رجاه امل نكلو «نيتلبقلا

 ىف مهقياضي ذحخأ ناك نإو «مهيديأ نم جرختس اهنأ رمألا رهاظ ىف نكي ملو
 .اهنم لفاقلاو «ماشلا ىلإ حئارلا ؛مهريع
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 ىتح ارهش رشع ةتس مهتالص ىف سدقملا تيب ىلإ هاجتالا ىلع نونمؤملا ثكم
 ملع ىف ىربكلا ردب ةوزغ تبراقو «مهيديأ نم جرختس رومألا نأب ىلاعت هللا نذأ

 «كلذ قيقحت ىلع اصيرح ٌهْلِكَك ىبنلا ناكو «ةبعكلا ىلإ ةلبقلا لوحف «ىلاعت هللا

 دوهيلا ذخأف ءاهيلإ ىلاعت هللا هلوحف ءايعاد ابلاط ءامسلا ىف ههجو بلقي ناكو

 ىف نعطلل اليبس كلذ نوذختيو « ليوحتلا اذهل لوقلا ىف مهزمغ نوددشي

 «قحلا ةفرعم ىف بارطضاو ناميإلا ىف بلقت كلذ نإ نولوقيو «هنيدو دي دمحم

 ىف اقح ءاهفس مهو ءاهنود ام ىلإ - مهمعز ىف - قحلا ةلبقلا نم ريغتي فيك
 .مهمالك

 هللاو ءهنطوم بلقلاف «ناميإلا بلب قلعتي ال كلذ نأ هناحبس هللا نيب دقو

 لبق مكهوجو اوُلوت نأ َرِْلا سيل » :ىلاعت هلوق لثم كلذو ةلبقلا نوكي ناكم ىأ راتخي
 ىتآو َنيِببَتلاو باتكلاو ةكئالملاو رخآلا مويلاو هّللاب نمآ نم ربلا نكلو برغمْاو قرشملا
 مافأو باقرلا يفو نيلئاسلاو ليبسلا ناو نيكاسملاو مانيلا ئبرقلا وذ هَبُح ىلع لالا

 نيحو ءارضلاو ءاسأبلا يف نيرباصلاو اودهاع اذإ مهدهعب نوفوملاو ةاكرلا ىتآو ةالصلا

 . [ةرقبلا] 4 027 َنوُقتملا مه كتلوأو اوُقدص نيدّلا كدّلوُأ سأْبلا

 اهلك ضرألا نأ ىأ «برغملاو قرشمملا هّللو# :ىلاعت لاق دوهيلا طغل رثك امل

 قرشت ىذلا ناكملا قرشملاو ءامهنيب امو ءاهبرغمو اهقرشم ىلاعتو هناحبس هلل كلم
 الإ ناكم ىلع ناكمل لضف الو ءهيف برغت ىذلا ناكملا .برغملو .ءسمشلا هنم

 ناكملا ىلع ةلاد ةيطرش امنيأ هللا هجو ّمَنَف اوُلوت امَيَأَف# ءهل ىلاعت هللا رايتخاب
 ىأ «هللا هجو مثف» هيلع لد تاوجلاو .«طرشلا لعف هنأل ءاهب موزجم لعفلا اولوتو

 هللا هجو كانه وأ ناكم ىنعمب مثف «ىلاعت هللا هجو كانه نإف «هيلإ اوهجتاو هولوف

 حضاولا ءزجلا وه دابعلل ةبسنلاب هجولا نأل هجولاب ربعو ةميركلا ةيلعلا هتاذ دارملاو
 هجولا ىلاعت هللا نع ثدحتلا ىف ناك اذلو .تاذلا تيؤر دقف ىؤر اذإو «ىدابلا

 لالجلا وُذ كبَر ُهَجَو ئقبيو 5:0 اف اَهيَلَع نم لك 9 :ىلاعت لاق امك «تاذلا وه
 . [ نمحرلا 1 4 290 ماركإلاو



 ةرقبلا ةروسريسفت
 للا

 ذإ ىلاعت هللا ىلإ نوهجتتس مكنإف مكهوجو اولو دلل هجو منف» ىنعمو

 ةلبق نم هاجتالا ريغتي نأ ناميإلا ريضي الو .ناكم ىأ ىف هلالجو هرونب هللا نودجتس

 هاجتا ناكم رايتخا ىف هناحبس هيلإ رمألاو «هجتيف هللا دجي ناك ثيح هنأل ؛ةلبق ىلإ

 . نمؤملا

 ةعسلاو 4ميلع عساو هللا َنِإ 8 :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس ليذ مل

 هكلم رصتقي ال هئاطاسو هكلم عساو ىلاعت هللاف .كلملا ةعس ىلاعت هلل ةبسنلاب
 لك هكلم عسو ىذلا هناحبس هكلم ىف هلك لب «ناكم نود ناكم ىلع هناطلسو

 ىلإ لصيو اهملعي ةنسحملا ةصلخملا ةدابعلاف هيف يرجي امب ميلع وهو ء«ءىش
 . ىلاعتو هناحبس ءاهباوث اهبحاص

 باذعو ايندلا ىزخ نم انرجأو ءاهلك رومألا ىف انتبقاع نسحأ مهللا

 كلوالو دلاوي سيل

 لاو توككلا يب ج ديسك يلا
 ١ مط ع 04

 27 نوكَيَف نكهه لوُساَمَتِإَف م أ َحصَفاَذإَو

 مهرضاحو مهيضام ىف مهردغو مهتانايخو ءدوهيلا نع ميركلا نآرقلا ملكت
 نل رانلا نأو «ةنجلا لهأ مهنأ اوعدا اوعنص ام عمو «ىلاعت هللا تايآب مهرفكو

 ءاينارصن وأ ايدوهي ناك نم الإ ةنجلا لخدي نل :ىراصنلا عم اولاقو ءامايأ الإ مهسمت

 مهمالك ىلإ هناحبس راشأ مث «باتكلا نولتي مهنأ عم مهذبانتو مهفالتخا مهنع ركذو

 ةبعكلا ىلإ ةلبقلا ليوحت نأشب نيملسملا ىلع عينشتلا ىف مهتجاجلو ةلبقلا نأش ىف

 . «برغمْلاَو قِرْشَمْلا هللو» :ىلاعت لوقي



 ةرقبلا ةروس ريسفت لإ
 كا اا

 نأ ءاعداب تأدتبا ىتلا «ةثلثملا ةينارصنلا ةنايدلا ىف ةينثولا ىلإ ريشي كلذ دعبو

 مل مهنإف ءهللا نبا ًاريزع نأ ىف مهوكراش دق دوهيلا ناك اذإو «هللا نبا حيسملا

 .الالض مهدازو «هللا مهحبق ىراصنلا جل امك «مهنيد نم اءزج هولعجيو ؛هيف اوجلي

 مهتياده ىف لمأ الو ليبسلا ءاوس اولض دقف مهماهوأ قوف امهوو «مهلالض قوف

 ىلاعت هللا نإو .نوهمعي مهيغ ىف مهرذف الإو ماهوألا هذه نع اوصلختي نأ الإ

 .ءاشي نم ىدهي

 اولاق - مهتجاجل اوجلي مل نإو ءدوهيلا نم مهبراق نمو ىراصنلا ىأ - اولاقو

 «مهيلإ لوقلا ىلاعتو هناحبس بسنو «بذاك عارتخا هنآل لوقلا كلذ مثإ مهيلعو

 .ةينثولا ىلإ ديحوتلا نع اوجرخو ءاولض هب ىذلا مهلالض هنأل

 وأ ءادلو راتخا ىذلا وه ىلاعت هللا نأ ىأ كادّلو ُهّللا َدَحّنا8 :وه مهلوقو

 هل نوكي نأ ىلإ جاتحا ىلاعت هللا نأ نم لطابلا مهمعز ىلع لدي اذهو ءادلو هلعج

 .هيلإ هتجاحل دلو هل نوكي نأ ءايحألا يهتشي امك ىهتشا وأ .ىدارأو هيف بغرو ءدلو

 معزلا كلذ نالطب ىلع لدت ةلدأ ةعبرأب معزلا كلذ مهيلع ىلاعت هللا در دقو

 : مانصألا ةدبع ةلاقم هباشي ىذلا ىنثولا

 ةيلعلا هتاذ تسدقتو كلذ نع هزنت ىأ «هناحبس# :ىلاعت هلوق :لوألا ليلدلا

 دحألا دحاولا وهف «نولسانتيو نودلاوتي نيذلا ثداوحلا نم دحأل ةهباشم نوكت نأ

 اهباشم ناكل دلو هل ناك ولو «ءىش هلثمك سيل «هقلخ نم ادحأ هباشي ال ىذلا

 دلو هَل نوكي ىَنَأ ضرألاو تاومّسلا عيدب 9 :ىلاعت لاق امك «جوز هل ناكلو ثداوحلل
 هل ناكل هنم دلوت دلو هل ناك ول هنأو [ماعنألا] 4 + ... ٌةَبحاص هل نكت مّلو
 20 .دلو الو دلاو هل سيل ىذلا دحألا دحاولا وهف كلذ نع هزنم وهو ءدلاو

 نآأل ؛هدوجو لمكي نم ىلإ ادقتفم ناكل دلو هل ناك ول هنأ :ىناثلا ليلدلا

 لماكلا هنأل ؛دحأل رقتفمب سيل ىلاعت هللاو .هدوجو لامك وهف «هيبأل دادتما دلولا

 يف ام ُهَّل لب# :هلوقب ليلدلا كلذ ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ دقو «لامكلاب درفنملا

 هل نأ ىنعملاو «هيزنت ىلإ هيزنت نم لاقتنالاو بارضإلل انه لبو ««ضرألاو تاومسلا



 ةرقبلا ةروسريسفت
 الل للللا1ا1060الاا100اا60 وللا مالا

 ىلإ اجاتحم نوكي نأ ليحتسيف «ضرألاو تاومسلا ىف ف ماتلا ناطلسلاو لماكلا كلملا

 اهيأ اي :لوقي وهو «هنيعي دلو ىلإ اريقف سيلو «هناطلس ىف دوجولا لك لب ءدلو
 عضاخ ءىش لك نأو [رطاف1 4 027 ديمحلا ينعْلا وه ِهّللاو هللا ىَلِإ ءارقفلا متنأ ساّئلا
 نهيف نمو ضرألاو عبسلا تاَومسلا هَل حبست إف : ىلاعت لاق امك هدمحب حبسم هناطلسل

 4 580 اروُفَع اًميِلَح ناك ُهَّنِإ مهحيبست نوهقفت أل نكلو هدمحب حَّبسي الإ ءيش نَم نإو

 . [ ءارسإلا]

 اذإ هنإو ءادلو ذختي فيكف ءهل اكلم هلك دوجولا ناك اذإ هنأ :ثلاثلا ليلدلا

 دلولل جاتحي دق دلاولا نإو «هل اجاتحم نوكي فيكف ؛هل اكلم هلك دوجولا ناك

 نآأل «كلذ ىلإ جاتحيال هللاو «هيلع دلاولا قحب موقي هتاجاح ىف ارخسم نوكيل

 «نوتناَف هَل لك# :لاق كلذلو ؛هل نوعضاخ مهلكو ءهدي ةضبق ىف هلك دوجولا

 ىف نيونتلاو .ىلاعتو هناحبس هل حيبستلاو ةدابعلاو «قلطملا عوضخلا وه :تونقلاو

 جاتحيال ىلاعت هلل عضامخ دوجولا ىف نم لك مومع ىلع لاد «لك# :ىلاعت هلوق

 .هتعاط ىف نوكي نم ىلإ

 نيوكتلا ىضتقمب نوتتقي نمو «ةدارإلا ىوذ نم ةدايعلا لمشي تونقلاو

 اعط ضرألاو تاَوُمّسلا يف نم ْدَحَسَي هّللو 9 :ىلاعت لاق امك نيوكتلاو «ىرطفلا
 جم م م

 . [دعرلا ] 4 22 لاصآلاو ردغْلاب مهلالظو اهركو

 ريغ ىلع ضرألاو تاومسلا عدبأ ىذلا وه ىلاعت هللا نأ :عبارلا ليلدلا

 تاومسلا ىف نم أرذ ىذلا وهف ءايحألاو ءامسلاو ضرألا هلك دوجولا قلخو «لاثم

 يتأ الإ ضرألاو تاومّسلا يف نم لك نإ :ىلاعت لاق امك ؛هديبع مهلكو «ضرآلاو
 نوكي هنإف ءدلو هل ناك اذإ هنأو ءدلو هل نوكي فيكف [ميرم] * 2:0 ادبع نمحرلا

 نم هضعب نوكي نأ نع هزنم قلاخلاو دوجولل عدبملا هللاو هلثم نم نوكيو ءهسنج نم

 .هنم ةعضبو هيبأ ضعب دلولاو ثداوحلا

 عيدبو «ضرألاو تاومّسلا عيدب» :ىلاعت هلوقب اذه ىلإ هناحبس راشأ دقو

 ًاليلد اذه نم نيرسفملا ضعب ذخأ دقو «قبس لاثم ريغ ىلع ئشنم يأ عدبم ىنعمب
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 :كلذ ىف بغارلا لاق دقف «دلولا ذاختا عم اقفتم عادبإلا نوكي نأ نكمي ال هنأ ىلع

 نوكي نأ نكمي الف اهلك ءايشآألا عدبم هللاو «نوكت هنم نبالل رصنع وه بألا نإ»

 .ها «العاف لعفنملا نوكي نأ لاحملا نمف «دلولل ارصنع

 . عادبإلا عم ىفانتي بير الب اذه نإو

 ًآشني امك «هل امزالم هنع أشن هنإ :اولاق ادلو ذختا هللا نإ :اولاق نيذلا نإو

 ءوشن لوألا دجوملا نم أشن هنأ ىأ «جارسلا نم رونلا ًاشني امكو سمشلا نم ءوضلا

 ىهو «ةفسلفلا نم هل نيذخآ كلذ اولاق مهو «هببس نع ببسملاو هتلع نم لولعملا

 هب ءاج امع تفرح نأ دعب ىهو «قفاوتلا مامت ةينارصنلا عم قفاوتت ىتلا ةينوطالفألا
 .ءاوس ىلع ةثيدحلا ةينوطالفألاو ىه امك مالسلا هيلع حيسملا

 نع لولعملا ءوشن دلولا أشن امنإو اراتخم العاف سيل هللا نإ :نولوقي مهف

 «نيوكتلاو قلخلا ىلع هتردقو هكلم تابثإب مهيلع ىلاعت هللا در ناك كلذلو ؛ةلعلا
 مهماهوأو ءمهلوقع لالضو مهرثكل در هتدارإب ضرآلاو تاومسلا عدبأ هنأو

 .اهقيدصت ىلإ ةوعدلاب سانلا اولضأو ءاهب اولض ىتلا «ةلطابلا

 اذإو » :ىلاعت هلوقبو «تاومسلا عدبم هنأب ةراتخملا هتدارإ هناحبس نيب دقلو
 نك هل لاق نكمم ءىش قلخ دارأ اذإ هنأ ىأ 4 َنوُكَيَف نك هَل لقي اَمَنإف ارمأ ضف

 .نوكيف

 ةغلابم ةغيص «عيدبا «ضرألاو تاومسلا عيدب هيلع فوطعملاو ةفطاع واولاو

 ةلمحلا فطع وأ ءاهيلع لعفلا فطع حص اذلو ؛ لعفلا ىتنعم ىف ىهف عدبم ىنعمب

 .اهيلع ةيلعفلا

 .نوكو قلخو أشنأ ىنعب ىضقو «دلاوتلل ىفانملا لعفلاو رايتخالا ناي ىهو

 يف ءىش ديلوتب نوكي ال ءىش قلخ ىلاعت هللا دارأ اذإف ء ءىشلا ىنعمب وه انه رمألاو

 ىنيوكت رمأ رمألاو «نك» ىهو اهلوقي ةملكب نوكي امنإ «ةدام نم ةدام وأ ءيش

 .ىلاعت هللا هدارأ ىذلا ءىشلا نوكيف



 ةرقبلا ةروسريسفت
 كلل للا

 : نيرمأ ىلع لدي اذهو

 تأشن ءايشألا نأو «ديري ام لعفي راتخم لعاف ىلاعتو هناحبس هنأ  امهلوأ

 وأ «هتلع نع لولعملا ءوشن أشنت مل ءايشألاو «ديري امل لاعف وهف «ةراتخملا هتدارإب

 .هببس نع ببسملا

 قلخيالو ءدلاو نع دلوتي دلولا نأل ؛دلو هل نوكي نأ نكميال هنأ  امهيناث

 ىلاعتو هناحبس هنإ لب «قباسب قحال ديلوت نم «دلاوتلا قيرطب ءايشألا ىلاعت هللا

 زيزعلا وهو هتمكحبو «هناطلسب نوكي ءايحألا نيب دلاوتلاو «ءادتبالا ىف ئشني

 . ميلعلا

 اهتينثوب ىهتنا ىذلا راسملا كلذ ىف تراس مالسلا هيلع حيسملا دعب ةيحيسملا نإ

 ةديقع ىهو «مالسلا هيلع حيسملا اهيلإ اعد ىتلا ةذيقعلا نم اهللحتو ءاهفارحناو

 ادبع َنوُكَي نأ َحيِسَمْلا فكتشسي نأ » هدبع هنأو «ىلاعت هللا لوسر هنأو «حيسملا

 : ىلاتلا وحنلا ىلع كلذ مت دقو [ءاسنلا] 4 ه2 ... هل

 أدتبا بيذعتلاو «هعابتأ ىلع بيذعتلا ىلاوت «هيلإ حيسملا هللا ىفوت امدنع - أ

 نامورلا دنع هيلع اوسدو دوهيلا هدهطضا دقف ايندلا هذه ىف مالسلا هيلع هتايح ىف

 دعب نم ىلاوتو هوبلص امو هولتق امو ءمهل هبش ذإ ىلاعت هاجنو هبلصب اومه ىتح
 ناك ىذلا نورسين مهنم ناكف «مهنم نيريثك كولم دهع ىف «نامورلا بيذعت كلذ

 ةنيز ناكو «نيلعتشم نيلعتشم مهبكاوم ىف نوريسيو «هيف لعشيو راقلاب مهماسجأ ىلطي

 ةنس ىف ةميظع ةلتقم لتق ىذلا سونايدلقد مهنمو «ةيناسنإلا لعاشملا كلت هبكوم

 ىف ةينيدلا مهرئاعش نوميقي نويحيسملا ناك داهطضالا اذه طسو ىف هنإو «7

 نوشتفي اوناكف مهدئاقع اوفخأ اورهظ اذإ اوناكو ءاوبذع اورهظ املك ذإ ءافخلا

 نوكي ال ذإ ءافتخالا اذه عم نيدلا ملسي الو «سوفنلا ايابخ نع نوبقنيو بولقلا

 . مهنيد ىف فيزلا لوخد عنمي بيقرالو ءداه دشرم

 اوطلخو «مهتينثو نولمحي نيينثولا نم رصانع تلخد روصعلا هذه ىفو - ب

 ىضرمب طالتخالا نإو «مالسلا هيلع حيسملا اهب ءاج ىتلا ديحوتلا ةديقع نيبو اهنيب ام
 . ضارمألا ىودع ىرست امك مهيلإ ىرسي لالضلا لعجي قئاقحلا



 0: ةرقبلا ةروس ريسفت

 دقف ءالوسر هومس ىذلا «سلوب - مهيلع اوراغأ نيذلا نيينثولا دشأ لعلو

 مث «نامورلا ضرحي هيلع اّبلإ ناك ءايندلا هذه ىف هتايح ىف حيسملل اودع ناك

 ةينثولا لخدأ نم لوأ وهو اهبرخيل اهلخد وأ «لخد امو «ةيحيسملا لخد هنأ ىعدا
 . اًحارطا حبسملا ميلاعت اهيف حرطاو ءاهيف

 ةينامورلا ناثوألا نأ اهساسأو «نوكتت ةثيدحلا ةينوطالفألا تناك دقو  ج

 نأ ةثيدحلا ةينوطالفألا تدارأف ءاهناطلس تدقف ىرخألا ىه ةفسلفلاو ءاهتوق تدقف

 نمو «ةينثولا نم اياقب نم عمجت نأ تدارأو نيدلا مساب نامورلا سوفن ىلإ لصت

 نيد نع تجرخ ىتلا ةينارصنلا تناكف ءاديدج انيد ترهظ ىتلا ةينارصنلاو ةيدوهيلا

 سدقلا حورو حيسملا ةيهولأب ةينثولا نيب تعمج ىهو ء«مالسلاو ةالصلا هيلع حيسملا

 . ةينارصنلا تراصف اهل ًالصأ ةاروتلا رابتعاب ةيدوهيلاو هللا عم

 ةيداليم 71 ةنس ىفوتملا نيطولفأ اهئاسؤر ربكأ دعي يتلا ةثيدحلا ةينوطالفألاو

 شن مث .مهدنع لوألا لقعلا وأ هللا وهو «لوألا ءىشلا نعأشن ملاعلا نأ دقتعت

 ةماعلا حورلا امهنع أشن مث «نبالاب ىراصنلا دنع ىمسام وهو ىناشلا لقعلا هنع

 .اعيمج تاقولخملاب ةلصتملا

 ةينثولا تالواحملا هذه عمو «ةيحيسملا ىف ترهظ ىتلا ضارعألا هذه عم د

 «ثلاثلاو ىناثلاو لوألا ةثالثلا نورقلا ىف اعابتأ رثكألا وهو رطيسملا وه ديحوتلا ناك

 اهدرطت ةدحوملا ةرثكلا نإف ءرهظت ةينثو تناك اذإو «ىناثلاو لوألا ىف اصوصخو

 لوط كلذك ترمتساو ءاهيلع بلغتيو ضارمألا هتيويحب ميلسلا مسجلا درطي امك
 .ةثالثلا نورقلا هذه

 قافتاب ءاج .«ةفيدحلا ةينوطالفألا نطوم ىهو «ةيردنكسإلا قيرطب ءاج ىتح

 ىف ةعدب ديحوتلا نأ ىعداو «عبارلا نرقلا لوأ ىف نامورلا روطاربمإ نيطنطسق عم

 ىف ناكو دحوملا سويرآ نأو ءمهمعز ئف حيسملا ةيهولأ اهيف لصألا نأو «ةيحيسملا

 باتري ال ةدحوم ماشلاو رصم سئانك لك نأ عم ديحوتلا عدتبا دق ةيردنكسإلا

 . كلذ ىف اهعابتأ



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ 2

 هنأ عم ,ةيحيسملا نم حيسملا ةيهولأل ركنملا دحوملا سويرأ درط بجي هنأو
 . ماشلاو رصم عوبر ىف ةثبنم تناك ىتلا ةرئاكلا ةيحيسملا ةرثكلل ةروص

 ردصملا ىراصنلا هدع ىذلا ةيقين ىف ماع رمتؤم دقعل اذه ببسب ىعد - ه

 .«فقسأ افلأو نوعبرأو ةينامث 27١ 48 ماعلا عمجملا اذه ىف ىعد ءمهتنايدل ريخألا

 ضعب نم فارحنا هيف ناك نإو ديحوتلا مهيف دئاسلاو «فالتخا مهنيب ىرجو

 . فئاوطلا

 هنيد نم ةبيرق اهريصي نأ دعب «ةينارصنلا ىف لوخدلا ديري نيطنطسق نكلو
 دقو «ةئامثالثو رشع ةينامث ىأ ١4" ريبكلا ددعلا اذه نم راتخاف ةينثولا لاخدإب

 . هنا وصو كلملا ةراش مهاطعأو مهلك نييحيسملا ىلع مهطلسو ؛هيلإ وعدي امب اوضر

 ةينوطالفألا دهم ةيردنكسإلا قيرطب ةدايقب حيسملا ىأ نبالا ةيهولأ اوررقف

 .770 ةنس عمجملا كلذ ناكو «ةثيدحلا

 «ةيحيسملا ىلع اجراخ هوربتعاو «عمجملا كلذ اوضراع نييحيسملا نكلو

 .روص رمتؤمك ماشلا ىف تارمتؤم ةضراعملا تديأو

 ةيهولأ عمجملا اذه ىف تررقت دقف ءاهلوصف متت مل ةئيدحلا ةينوطالفألا نكلو

 «لوألا لقعلا وأ «بألا وأ هللا ةثيدحلا ةينوطالفألا ثولاث نكلو «مهمعز ىف نبالا

 مدقتي نأ نم دبال ناك اذلو !دعب ررقتي مل سدقلا حورو «ىناثلا لقعلا وأ نبالاو

 رمتؤم دقعناف سدقلا حور ةيهولأ ريرقت بلطب 4١ ةئس ةيردنكسإلا نم قيرطب

 .سدقلا حور ةيهولأ ةيردنكسإلا قيرطب حارتقاب ررقو «ةينيطنطسقلا

 نيذْلا رفك دقل » ةثيدحلا ةينوطالفألا ثولاث وهو «ىراصنلا ثولاث مت كلذبو

 هللا عم نوكرشي نوينثو اذهب مهو [ةدئاملا] 427 ... َهَنالَث ثلا َهَّللا نإ اوُلاَق
 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءادحأ
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 باتكلا لهأو نيكرشملا هباشت
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 هر هل خا او

 1 ويركينمَو ويد ومْوُي كلَ وي والت َّقَحدهَن دن بانل
 دي نوريتخلا مهكيتل مهطح ل و لمد

 تايآلا نيحرَّطم ةيسح تايآ ؛ةفلتخم تايآ اوبلط نوكرشملاو نوتتنعتي دوهيلا
 .ءارسإلاك ةرهاب تاداعلل قراوخ هيدي ىلع ىرجأ ىلاعت هللا نأ عم «ةيونعملا

 شيشعتو «هيلإ عذجلا نينحو «هيدي نيب ءاملا حسو «ليلقلا ءاذغلا نم ريثكلا ماعطلاو
 «ةديدشلا تدتشا دقو حايرلاب هرصنو «هلظتل هعم باحسلا ريسو «راغلا لوح ماميلا
 ةمئادلا ةزجعملاو «ءىربكلا ةيآلا هنأل ؛نآرقلاب الإ دحتي مل هنكلو ءريثك كلذ ريغو
 . ةرهاقلا
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 10١ل.
2١ 

2 
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 يا 7 انيِتأَت وأ هللا اَمَلَكي الول نومَلعي ال نيل َلاَقَو# :كلذ ىف ىلاعت لاق دقلو
 «نويسمألا مهو اقباس املع اوتؤي مل نيذلا ىأ نيذلا «مهلبق نم نيا لاَق كلذك
 ملو اباتك اوملعي مل نيذلا نويمألا مهنأل ؛نيكرشملا ىف ان ةميركلا ةيآلا نوكتو
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 دقلو «باتكلا لهأ لباقم ىف كلذب نآرقلا ريبعت ىرج دقو «باتكلا لهأ نم اونوكي

 وأ هللا هب مهبطاخي ء ءامسلا نم اساطرق مهيلع لزني نأ اوبلطف «ةفلتخم تايآ اوبلط

 يف اباتك كيّلع انت ولو ف :ىلاعت هلوقب مهيلع ىلاعت هللا در امك ءالوسر اكلم

 لرنأ الو اوَُقو 22 نيم رخس لإ اذه نإ اورق نيدذلا َلاََل مهيديأب هوُسسلَف ساطرق

 الجر هان اكلم ُانلَعِج ولو <22: َنوُرَُي ال مث رمأْلا يضل اكلم انلَرنَأ ولو كَم هلع

 . [ماعنألا] 4 <22 نولي ام مهيلع انسب

 بأ اوبلطو اذه اوبلط دقل «نوكرشملا مه نوملعي ال نيذلا نأ ىلع اذهو

 7 [ انيِتأت وأ هلا املك الوَل# :ىلاعت هلوق لبق نم انولتو ءارسإلا ةروس ىف ةريثك

 عانتما ىلع لادلا طرشلل تسيلو ءاله ىنعم براقت «بلطلاو ضيرحتلل انه الول
 ىظفللا قرفلاو [أبس] 4 21 نينمؤم انكَل مثنأ الول إف :لثم ءطرشلا دوجول باوجلا

 اهلعف ردص ىف نوكي ةيطرشلا الولو «لعفلا اهدعب نوكي بلطلل نوكت ىنلا ول نأ
 ال نيذلا نأ ءءاهقفلا نم نوريثك رسفو «نييوغللا ءارقتسا كلذ ىلع لد امك ءمسا

 ريسفتلا اذهل حشريو «ّوِْكَك ىبنلا رصع اورضح نيذلا باتكلا لهأ نم مه نوملعي

 انرأ مهلبق نم نيذلا لاق دقف *«مهلوق لْثَم مهلبق نم نيذّلا لاَق كلذك» :ىلاعت هلوق

 .ةرهج هللا

 اوناك اذإو «ةيسحلا تايآلا بلطو تنعتلا ىف ىأ «مهلوق لثُم# :ىلاعت هلوقو

 ام عم كلذ اوبلط مهلثم اولعف نيذلا نإف «ةيسح تانيب تايآ عست عم كلذ اوبلط دق

 . ىربكلا ةيهلإلا ةزجعملا نآرقلا وهو «كلذ نم مظعأ وه

 نيذلاف ءالوأ امهنيب عمجلا نوكي كلذلو ؟نييأرلا نيب داضت رمألا ىف سيلو

 «نيكرشملا نم اوناكأ ءاوس كلذ اوبلط ناميإلا ىناعم نوكردي الو ءقحلا نوملعي ال

 وأ هولهج دقف باتكلاب مهملع ناك اذإ نيذلا نيتنعتملا ىراصنلاو دوهيلا نم اوناك مأ

 .ءاوس دح ىلع نوملعي ال نيذلا عم مهف «هوركنأ وأ هولهاجت

 ءمهرضاحو نيرفاكلا ىضام نيب ام هباشت ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقو

 هللا نيد ىف داحلإلا ىف هباشتت مهبولق نأ ىأ #مهبولق تهباشتإ# :ىلاعت لاقف



 ةرقبلا ةروس ريسفت لب ل

 يح اللتتتملططططططط طماطم طااما خخخ لاننخطططسطا تالا لماااالااتلطنال طة الالات لالالالا ااالاللاللل لال طك طلال االللل ااا لللكاال ااا نت الااللل ااا
 ا بر

 ىلع رهظي ىذلا مهبولق ىف نكتسملا مهدوحجو ؛مهتابلط ىف مهتنعتو «ىلاعت
 نمؤت ال اهنأ ىف ةدحتم بولق نم ةئشان اهنألف «ةدحتم مهلاوقأ تناك اذإف « مهلاوقأ

 ءروبقلا ىف امل جارخإو ىتوملل ءايحإ نم ةعطاق تانيبب ىسيع ءاج دقلو «ءىشب
 اذه :اولاقف اذه لكب مهءاج .ىلاعت هللا نذإب اريط نوكيف هيف خفني نيطلل ريوصتو

 داز املك لب «ليلدلا ىف صقنل هناميإ مدع سيلو ءيشب نمؤي ال دحاجلاف نيبم رحس

 ىف لب «هب ناميإلا ىف ال مهسوفنو مهلوقع اوفرصو ءاورفكو اتنع اوداز ةوق ليلدلا
 .هدرل ةليحلا لامعإ

 دكأ «نوئقوُي موقل تايآلا اً دَقل :ىلاعت هلوقب مهيلع ىلاعت هللا در كلذلو
 مهلوق لثم اولاق نيذلاو ءرضاحلا ىف نوملعي ال نيذلل نيب هنأ ىلاعتو هناحبس هللا

 نكلو «ناميإلاب بولقلا ىلإ لخدت نأ اهنأش نم تايآب مهل ىتأو «ىضاملا ىف
 ؛هليلد اهل نيع اذإ قحلاب نقوت نأ اهنأش نم نإو «ةقيقحلل بولقلا لبقت طرشب
 ال ؛ليلدلا دوجو دنع اونقوي نأ مهنأش نم ىأ .4نونقوي موقل 8 :ىلاعت لاق اذلو
 .دوحجلاب مهددرت ىهتنيو «ددرتلا مهنأش نم سيلو نوددرتي

 تناك اذإ الإ نوكي ال مهناعذإ نكلو «مهلوقعب اوقدص ايوق ناك اذإ ليلدلا نإ

 الإ بولقلا نكست ال نكلو سفنلا اهنقيتست دقو «نيقيلا اهنأش نم ةعضاخ مهبولق
 هبلق ىف ىلاعت هللا فذقي ىذلا هل دعتسملا وأ قحلاب نمؤملا بلقلا نم نيقيلا ناك اذإ
 اهننقيَتساو اهب اوُدَحَجَو 9 :نيتنعتملا نيدحامملا نأش ىف ىلاعت لاق اذلو ؛رونلاب
 . [لمدلا] 4 )7 . . . مهسفنأ

 تقبس ىتلا تايآلا ىهف نيضاملاو نيرضاحلل ةماع تناك اذإ انه تايآلاو

 موي ىلإ ىقابلا دلاخلا ميظعلا نآرقلا ىهو «ىربكلا دمحم ةيآو «ىسيعلو ىسومل
 . ةمايقلا

 تامالعلا اهنأل ؛اهتاذب ةعنقم ةنيب انلزنأ دق «تايآلا اًنّيب دَق# :هلوق ىنعمو
 هللا هفعب ىذلا لوسرلا ةوبن ىلعو ؛هللا ىلع ةلالدلا ىف ةعطاقلا تارامألاو
 .ىلاعت
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 «ةيآب ةيآ لادبتساو «تازجعملا تايآلا خسن عوضوم ىف اذه نأ ظحاليو

 ىراصنلاو دوهيلا رابخأ نم ضرع امو اهضعب لصفي قسنلا اذه ىف ميركلا نآرقلاو

 .امات ادعب كلذ نع اديعب نكي مل درلاو ضارتعالاو .ةلبقلاو

 تايآو «ىربكلا هتيآ نيب ةهباشم دقعو «تايآلا بلط ىف تنعتلا اذه نإو

 ءاهب اودحجو ءاهودناع لب باتكلا لهأ ناميإب تأت مل ىتلا نيقباسلا نييبنلا

 ةيآ خسن نإ هنأ ركذ دقو «نآرقلا اذه ريغ ةيآب انتثا اولاقو «نيبم رحس اذه :اولاقو

 .اهنم ريخ وأ ءاهلثمب تأي اهكرت ىأ

 ىلإ وعدي هتاذ ىف قح لك ىبنلا ةلاسر نأ ىلاعتو هناحبس ركذ اذلو

 قحلاب كاتلسرأ اَنِإإ» :ىلاعت لاقف «قحلا ىلإ وعديو «قح ىه ةيآب تديأ دقو «هسفن
 قح يهف «قحلاب هتلاسر ةسبلتم وأ ةنرتقم ءالسرم ايبن كانثعب انإ ىأ 4 اريذّنو اريشب
 نوكي نم عانقإل فاك هدحو قحلاو «قح هيلإ وعدت امو «قح اهيف امو ءهسفن تبثي

 كردأ اصلختم بلقلا ناك اذإو «:ةريصبو «ةمكح هبلق ئلتميو ءهكردي بلق هدنع

 لسرأ ٌةْكَك ىبنلا ثعب هغلب امدنع برعلا ميكح ىفيص نب مثكأ نأ ىوري «نمآو
 رمأي هللا نإ :ىلاعت هلوق مهيلع الت هيلإ اوبهذ املف هيلإ وعدي امع نولأسي هدلو
 مكلعل مكظعي يغبلاو ٍركنملاو ءاشحفلا نع ئهنيو ئيرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاب
 لاقف لَك ىبنلا مهيلع هالت ام مهيبأ ىلع اولت اوداع املف [لحنلا] 4 ج22 َنوُرْكَذَت
 اونوك ءائسح رمأ سانلا قالخأ ىف ناك انيد نكي مل نإ اذه نإ :برعلا ميكح

 .هعابتا ىلإ وعدي رون قحلاف ًريخآ اونوكت الو ءالوأ رمألا اذه ىف ىنب اي

 هعبت نم ءازج نأ انيبمو «قحلا انيبم ىأ «اريذتو اريشب :ىلاعت هلوقو
 « عبتي نم ىرشبل نايب ريشي ف هريصم ءوسلا نوكي هدناعي نم نأ انيبمو «ىنسحلا

 ءريذن تنأ امنإو غالبلا كيلع تنأ امنإ ,.دحجيو دناعي نمل ىءوسلل نايب «اريذتإل و

 انيلعو غالبلا كيلع امنإَف نيف وأ مهدعن يلا ضعب كين ام نإو » : ىلاعت لاق ال

 لوسرلا اهيأ تسل 4 ميحجْلا باَحصَأ نع لآست الو و ؛[دعرلا] 4 (جل# باّسحلا

 ىلاعتو هناحبس ربعو «ميحجلا باحصأ مهو «لالضلا ىف نودرتي نمع الوئسم
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 اوءاسأ نيذللو ىنسحلا اونسحأ نيذللف باقع نم مهلبقتسي ام ىلع ةلالدلل مهنع

 . ىءوسلا

 نع لأست ال ىنعملاو «نارينلا ججأت ةدش ةمحجلاو ةمحجلا نم فصو ميحجلاو

 .اهب نوصتخملاو اهباحصأ مهف بحاصلا ةمزالم رانلا نومزالي نيذلا

 ةفلاخم ةعبت لمحتي ال ىذلا نايرعلا ريذنلا وهف «مهنع لأسي ال هنإو

 هسفنلق ئدتها نمف قحلاب  «ريذن وأ ريشب وهو مهؤازج اذه لب «نيفلاخملا

 هيلع لزنأ الول اورقك نيذلا لوقيو ل [رمزلا] 4517+ ... اهِيلَع لضيي اَمَنَِف لض نمو
 رفك نمع لوئسمب تسلف [دعرلا] 4 2+ ٍداه موق لكلو رذنم تنأ امّنِإ هر نّم َةيآ

 . ىغطو

 لهأ مه نآرقلا ةزجعم ةصاخو تانيبلا تايآلا ىف لوقلا نوريثي نيذلا نإو

 ماهوأل اوبصعتو «مهبولق ةيادهلا نود تفلغ نيذلا ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا

 .هعابتا بجي مهنيد قوف نيد نوكي الأ اوبسحو «مهسوفن ىلع ترطيس ةلطاب
 لاق اذلو ِه؛ِهِْلَك ًالمحم اوبضاغو ءانيبم الالض هيف اولضو «مهدنع ام اولهجو

 ةراشإ صنلا اذه ىف 4 مهل عِبتت ئَتح ئراصتلا الو دوهيلا كدع ئضرت نآو » : ىلاعت

 قوف مهنأ هب نوبسحي ام مهيلإ قبس هنأل ؛نوتنعتيو ءنوضراعي نيذلا مه مهنأ ىلإ
 . ىنعملا كلذ نأ ىلاعت هللا دكأ دقو «مهعبتي نأ وه هيلع مهريغ لب «مهريغ اوعبتي نأ

 اهيلع اوناك ىتلا لاحلل ادكؤم ايفن ِكَو ىبنلا ىلع اضرلا مهنع ىفنف ءمهسوفن ىف
 اروعش مهسوفن ىف تهجاو «مالسلاو ةالصلا هيلع هتلاسر نأل ؛ىدمحملا ثعبملا دنع

 اهيلإ قحلا لخدي ىكلو «ةميقتسملا ةداجلا نع فارحنالاو ىوهلاو لالضلاب [ءولمت

 برقأ ركتملا داسف نم ةيلاخلا سفنلا ةيادهو ءداسفو لالض نم اهيف ام غيرفت نم دبال
 . لطابلاب ةئلتمملا سفنلا نم

 ةوسقو ءادوحج مهيف دجوت كلتو «نيعبات ال نيعوبتم اونوكي نأ نوديري مهف

 مهلئابق فرشو ؛مهتاسايرب مهكسمت ىف «نيكرشملا نع لقي ال قحلا لوبق ىف
 . مهنيب تاسفانملاو .«مهرياشعو



 للا لااا لللللاالا للللل

 ال مسا ىهو نيدلاك ةلملا) :هتادرفم ىف بغارلا لاق دقو «ةعيرشلا ىه ةلملاو

 قرفلاو « ىلاعت هللا راوج ىلإ هب اولسوتيل ءايبنألا ناسل ىلع هدابعل ىلاعت هللا هعرش

 وحن هيلإ دنست ىتلا مالسلا هيلع ىبنلا ىلإ الإ فاضت ال ةلملا نأ نيدلا نيبو اهنيب

 4 #2 ... يئابآ ةّلم تعبّتاو 8 «[نارمع لآ] 44227 ... ميهاربإ َهَّلم اوعَاَف »
 :لاقي ال ... «ىبنلا ةمأ داحآ ىلإ الو .هللا ىلإ ةفاضم دجوت داكت الو [فسوي]

 .(هتلم :الو ' ىتلم :لاقي الو «هللا ةلم

 ىأ «مهنلم عبتت ئتح ئراصتلا الو دوهيلا كنع ئضرت نلو# :نوكي كلذ ىلعو
 ىراصنلا ةلم اهلثمو .دوهيلا ةلم نإو «مهنابهرو مهرابحأ نع مهتءاج ىتلا ةلملا

 «ءاوهأو ماهوأ ىراصنلا ةلمو ءاوهأ دوهيلا ةلمف ( ةسيبح تاوهش اهتدجوأ ماهوأ

 .لالض ىف لالض مهلكو

 هللا نم كل ام مّلعْلا نم كءاَج يذلا دعَب مهءاوهأ تعبنا نئَلو »9 :ىلاعت لاق اذلو

 ىلع ةلادلا ماللاب ِةِكَذ ىبنلا ىهن ىلاعتو هناحبس هللا دكأ (ريصت الو يلو نم

 ناك اذإ هنأو ءعابتالا ةبقاع نايب ىف ديكوتلا ظافلأ دشأ امهو ءنإ عم مستقلا

 هيلع لزني نأ الإ هءاوهأ عبتا نمل نوكي اللأ ةبقاعلاف ءادكؤم ايهن هنع ىهنملا عابتالا

 . هللا

 نأ دكؤملا نم هنإف مهءاوهأ تعبتا نإ لوسرلا اهيأ كنأ ىماسلا صنلا ىنعمف

 .ريصن الو ىلو هنم كيجني الو «لزان باذعلا

 هصخش هب دصقي ال ٌدِْللَك ىبنلا ريذحت نأ - امهالوأ :ناتينايب ناتظحالم انهو

 ىلع اوصرحي نأ مهيلع نأو «ّةْلَي دمحم عابتأ هب دصقي امنإ «تاذلابو الوأ

 ءالؤه ديك نوكي ةنمؤملا سوفنلا فعض تقو ىف هنإو ءمهب اورتغي الأو « مهتبناجم

 مل نإو - نوليمي دقف «ناميإلا فاعض بولق ىلإ هب نولصي ابهذمو اًمئاد ءارمتسم

 اذإو ءاهونسحتسا مهلاوحأ تركذ اذإف ءدوهيلاو ىراصنلا دنعام لك نونسحتسي



 ةرقبلا ةروس ريسفت مهب
 كس سس سس

 تا برس

 ضعب ىف ةقسفلا ةرجفلا كئلوأ عمط ىتح ءاهونجهتسا نيملسملا مراكم تركذ

 .مهنم ناميإلا لهأ هللا ىقو «بيلاسألا لكب مهنووهتسي اوذخأف «نيملسملا

 ةلطاب ءاوهأ هنكلو «عبتي نيدب سيل مهدنع ام ءالؤه نأ - ةيناثلا ةظحالملا

 ماهوأ اهنكلو !!؟ ةثالث نينثالا نأو نانثا دحاولا نأ كردي لقع ىأو «ةدساف ماهوأو

 .لالضلا نم ذقنملا هللاو «ةلاض

 لمشتف ممعي ال ىلاعتو هناحبس وهف «هماكحأ ىف فصنم ىلاعت هللا نإو

 لهأ نم نأ نيب ٌةْكلَي ىبنلا رصع ىف دوهيلا لاح ركذ نأ دعب اذلو ؛ميقسلاو ءىربلا
 دمحمب نونمؤي ءالؤه نإو ءهيمارمو هتياغ نوفرعتيو «هتوالت قح هنولتي نم باتكلا
 هتوالت ّقح هنولَتي باتكلا مهائيتآ َنيِذّلا 8 :هتاملك تلاعت لاق اذلو ؛هنوعبتيو هلل

 ٠ . وب نوُمْوي كلو
 بلقو كردم لقعو «ةركاش سفنب ءاطعلا اولبقتو «مهانيطعأ اهانعم مهانيثآ

 لبق نم ىلاعت هللا مهاطعأ ام وه باتكلاو .ءاطعإ ىأك مهؤاطعإ نكي ملف «نمؤم
 ايعاد وه امك هوذخأ ىسيع ليجنإو ءاهفيرحت ةلواحم ريغ نم اهوذخأ ىسوم ةاروتك

 يلوأ لسرلا نم هريغك لوسر ءرشبلا رئاسك رشب هنأب ناميإلا عم ةينادحولا ىلإ

 باتك وه باتكلاف «مكبرو ىبر هللا اودبعا :هموقل لاق ءاهلإ الو انبا سيل «مزعلا

 نوفرعتي ىأ «هتوالت ّقَح هنولتيإ» :ىلاعت هلوقو ءهوفرع نيذلا مهو «باتكلا لهأ

 مهضعب رسف كلذلو ؛هصصقب نوربتعيو «هتاظعب نوظعتيو ءهرجزب نورجزنيف هانعم
 ىأ «[سمشلا] 441 اهالت اذإ رمقلاو 8 ىف امك «عابتالاب ماقملا اذه ىف ةوالتلا

 .اهرونب ءاضتساو اهعبتا ىأ سمشلا الت

 ,ةكردملا ةمهفتملا ةعبتملا ةوالتلا ىهو «قحلا ةوالتلا ىأ «هتوالت قح# ىنعمف
 تلاعت لاقف اهلهأ فاصوأو اهءازجج ىلاعتو هناحبس نيبو .ةدناعملا ريغ ةلبقتملاو

 نولمعيو ءهنع ىهنيو هب رمأي امل نونعذيو هنوقدصي هب نونمؤي كتوأ» : هتاملك

 0000000000 هجوم



 ةرقبلا ةروس ريسفت م
 للا ل لللااا0ا0ا0اللالا010ا00ا0لللللا0ا0ا0ااالللاللللللللا

 فورا توي ٍرخآلا موو دل هللاب نونمؤي لقت د مهو ليْللا ءانآ هللا تايآ

 نم اولعفي امو 403+ نيحلاصلا نم كنلوُأو تارْيخْلا يف توعراسيو رّكدمْلا نع نوهنيو
 .[ تارمع لا] 4 13ج نيقتمْلاب ميلع هّللاو ةورفكي نلف ريح

 نونمؤي هب مه هلق نم باتكْلا مهانيتا نيذلا ف :مهيف ىلاعت لاق نيذلا مهو
 كنلوأ <50 نيملسُم هلبق نم انك اَّنِإ انّير نم قحلا هن هب اًنمآ اوُلاَف مهيلع لتي اذإو قتلا

 4 م20 نوقفي مهانقزر اممو ةئيسلا ةنسحلاب نوءرديو اوربص امب نيترم مهرجأ نوتْؤي

 .[صصقلا]

 ملو هب اونمآ ىذلا باتكلا لهأ باتك وه باتكلا نأ ساسأ ىلع ريسفتلا اذه

 دنع نم وه نولوقيو « مهتنسلأ هب نووليو مهيديأب هوبتكي ملو .هعضاوم نع هوفرحي

 نم هيلع باتكلا مسا قالطإو «ميركلا نآرقلا هنإ اولاق نم نيرسفملا نم نكلو
 ناك ولو باتك بتكلا نم هلثامي ال هنأو هلامك ىلع ةلالدلل «نآرقلا هنأ ركذ ريغ

 لثم ء.هفلخش نم الو «هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا لماكلا باتكلا هنآل ؛ايوامس

 .[ ةرقبلا] 4 #1 .. . هيف ْبْيَر ال باتكلا كلذ :ىلاعت هلوق

 ربتعيو .هظعاومب ظعتيو «هائعم ربدذتي نأ هتوالت قح هتوالت ىنعم نوكيو

 ةمحر ةيآب رم اذإ نآرقلا ولتي وهو لِي ىبنلا ناك دقلو ءافنآ انركذ امك هصصقب

 ىف «هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر رمع لاق دقلو ١2)ذوعت باذع ةيآب رم اذإو «لأس

 اذإو هللا نم اهولأس ةمحر ةيآب اورم اذإ نيذلا :#هتوالت قح هنولتي# :هلوق ىنعم

 :هتوالت قح هنولتي نيذلا ىف ىرصبلا نسحلا لاق دقلو هنم اوذاعتسا باذع ةيآب اورم

 . هيناعم نومهفتيو .ههباشتمب نونمؤيو همكحمب نولمعي نيذلا مه

 ل عي تل لالا سأر يم ىلح أرق قتلا حتا 6 هلل نان اى تانك :لاَق ةَقْيَدَح نع )١(
 ةيآب رم اَذِإَو لأس هم ةمحر ةيآب رم اَذِإ ناكو» :لاَق نأ ىلإ ثيدحلا . . مكري تلق دف نيام لب ىَتَح ىّضَم

 َراصنألا دنسم ىقاب باتك :دمحأ هجرخأ] . يس جو رح هلل هزت اهيف هيب نم ور باد اهي

 .[(١؟591) اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسم دنع هلصأو ءهريغو (51؟11/6)
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 باتكلا نآرقلاب نونمؤملا «مهبتكب - نيضاملا نم - ناميإلا لهأ مه ءالؤه

 :هتاملك تلاعت لاقف «مهليمتسي ام ىلاعت هللا ركذ دقف اورفك نم امأ «لمكألا

 «هماكحأل راكنإو هتايآب دوحج هب رفكلا 4َنورِساَخْلا مه كو هب رفكي نمو
 هناحبس مكحو «هب نيفصتم مهرفك نيمكحم مهيلإ ةراشإلا كئلوأ لاقو «ةدناعمو

 «نارسخلا ىف مهرصحبو ةيمسالا ةلمجلابو ء.مه لصفلا ريمضب هل ادكؤم نارسخلاب

 . مهب ملعأ هللاو

 ناصر اس
. 

 038 5 وس مس

 ولاَ معَن أورك ذأ لب هس
 ع هدو ذه هر هج ل هم 7 رس + م < 0060 راس سال و 0

 موي اوقَتأو ليون نيمالعلا لع 5تلَصف فَأَو ركع تمعن
 رعد د يدل هس سو راجت د سوس م د 62ه 0 3

 اسهعفتنالو ل دعاهم ٌلَبَياَلَو اًكْيَس سفن نعرسن ىري ال
 0 م

 هع نورصني مهالو ةعلفش 0 : 00

 اذال لئاس لأسي نأ ىقبو :«2)نيتميركلا نيتيآلا نيتاه ىناعم نايب مدقت

 اهدعب نم ركذو «نيتيآلا نيتاهب ليئارسا ىنب ةصق تأدتبا هنإ لوقنو «ناتيآلا ترركت

 ءاراسخخو ًارفك الإ مهديزت ال معنلا تناك فيكو «ىلاوتملا رفكلاو «ةيلاوتملا معنلا

 .معنلا هذهب ىلاوتملا مهرفكو «ىلاعتو كرابت همعن ىف مهبلقت ىلاعتو هناحبس ركذو

 ةربع مهصصق ىف ناك هنأو «ّةِْكدَك ىبنلل ةيلستو «سانلل رابتعا كلذ ىفو

 .ىرتفي اثيدح ناك ام هنأو ءراصبألا ىلوأل

 ديكأتو «مهيلع همعنل ديكأت (ةرقبلا ةروس) ةروسلا هذه ىف مهصصق ماتخ ىفو

 موقل تايآلا فّرِصن كلك .هتياهنك مهرمأ ءادتبا نأ نيبتيل ؛مهرجز ناك مل

 . [ فارعألا] 4 20 نوركشي

 .كرابملا ريسفتلا اذه ىف ةرقبلا ةروس نم 4/8 « 417 نيتيآلا ريسفت عجار )١(



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ .
 ااا لاا0ا0لللللاااااااااالللللل للملا

 برأ

 ةبعكلا ءانبو ميهاربإ

 تملك هير مهو إلسا ذإو ©
 هذ هر - ع

 الاف قرد صو لادم اَمِ اَنْ اق َنهَمَتََ

 سان هبا م تيل َلَعجْدِإَو 12 نيملللا ىِدَهَعْلاَتي
0 

261 
 تهاربإ [ان د هو لصف هجوم اَمَم نموا

 ً كلو َنيِفكعْلاَو َنيِِياطلِلَق يب ارَهْط نأ َليِعَمْسِإَو
 لآ 1

 قا ادب ادع َلَعَجَ رسب دِإَو 5 د

 رك نيالا مزيون مج 7 ا ل
 2س 2-2 هس ًّد عع

 علا هله دب اورق امو ليارسإ ىنب ىلع هب معآ ام ىلاست هللا صق نأ دعب

 نب قاحسإ نب بوقعي دالوأ مهنأب نورخفي اوناكو ءمهيضامو مهرضاح ىف

 ىلإ لطابلا مهاولا داقتعالا كلذ مهادأ امو «هؤابحأو هللا ءانبأ اذهل مهنإو «ميهاربإ

 صقي هناحبس لحخأ «نييبنلل لتقو «هللاب رفكو «هولقانت ركف داسفو «هوثراوت لالض

 ىف اوركذ نيذلا نييبنلا دجو بوقعي دجو قاحسإو ليعامسإ ىبأ ميهاربإ صصق

 .نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا

 لدي نامز فرظ «ذإ»و «َنهَمَتََف تاملكب هبر ميهاربإ ئلتبا ذإو# :هناحبس لوقي
 ميهاربإ هيف هللا ىلتبا ىذلا تقولا ركذا :هريدقت فوذحمب قلعتم ىضاملا ىلع

 اذه ىف عئاقولل ركذ وه امنإ .درجملا نمزلل ركذ سيل تقولا ركذو «نهمتأف تاملكب

 .اهلثم ىف ظاعتالاو ءاهب ةربعلل «نمزلا

 هانعم ءالستبالاو «تاملكب مالسلا هيلع ميهاريإ ءاللتياب عئاقولا هذه أدتبا دقو



 ةرقبلا ةروس ريسفت اهلا

 يا شلال طخ خطاط خطك ممخخطخخمانلمنخخ لخطط لن لالالالا نط ططااا لا خطط خلا لالالا نانا لخخل خالل لالالا ما لال اناا اانا للا الا لااا اا نانا لالالا لالالا
 كر 1 ا

 ناك دقو ءسفن داهجو ربصو «ةدهاجمب دبعلا هلمعي رمأ ىف الإ نوكي الو «نوكي
 مدقو «سفن داهجو «ةدهاجمب الإ نوكت ال ةوبنلا ةمامإ نأ نايبل ءالتبالا ركذب ءادتبالا

 ميهاربإ وه ثيدحلا عضوم نأل ؛اهب ىلتبا ىتلا «تاملكلا» وهو لعافلا ىلع لوعفملا

 لاح فشك دارملا ناكو «هدحو مامتهالا عضوم وه ناكف «ءتاملكلا تسيلو هتاذ

 مكنم نيدهاجُمْلا مَلْعَن تح مكُنولبلو » :ىلاعت لاق امك «ةرهاطلا ةيوقلا هسفن
 . [دمحم] 4 20 ... نيرباصلاو

 اهتاملكو اهظافلأ ىه تسيل «ميهاربإ اهب ىلاعت هللا ربتصخا ىتلا تاملكلاو

 اونو رماوأ نم اهنمضتت ىتلا تابولطملاو تالولدملا تاملكلاب دارملا امنإ ءاهفورحو

 . عئاقوو

 «تاملكلا هذه هيلع لدت ام ءاصحإ ىلإ فلسلا ىرسفم ضعب هجتا دقو

 لوسرلا ىلإ اهيف دنسي مل نكلو « نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ ىلع كلذ ىف اودمتعاو
 امم ءىشب مزجلا زوجيال :ريرج نبا نييفلسلا نيرسفملا خيش لاق اذلو ؛ ءىش ديك

 ربخ كلذ ىف حصي ملو .. عامجإ وأ ثيدحب الإ نييعتلا ىلع دارملا هنأ اهنم هوركذ
 ها .هل ميلستلا بجي ةعامجلا لقنب الو .دحاولا لقنب

 ءظافلألا اهيلع لدت ىتلا عئاقولاب وأ تاملكلا هذهب ربخ حصي مل ناك اذإو

 .اهرابخأو تاوبنلا لجس ميركلا نآرقلا نم اهسملتن اننإف

 بر هبر ةفرعم هبلط ىف وه ميهاربإل ىلاعت هللا رابتخا اهيف ىلجت ةعقاو لوأو

 نآرقلا ىكح امك - كلذب ىلاعت هللا هربتخا دقف «براغملاو قراشملا برو .دوجولا

 بر فرعتي ذحخأ مث ءرضت الو عفنت ال اهنأل ؛ءادتبا ,ناثوألاب رفك دقف - ميركلا

 اًماتصأ دخَتنأ رز هيبأل ميهاربإ لاق ذِإو» : ىلاعت هلوق أرقاو كلملاو دوجولا نم دوجولا

 تاومّسلا توُكَلم ميهاربإ يرن كلذكو 220+ نيبم لالض يف كموَقو كارأ ينإ ةهلآ

 لفأ نلف و اذه لاق "كرك أو للا هع نب مف ك9 نيقوملا نم دوك ضرألاو
 00 ا ا

 نلف ريك اذه يبو اذه لاق زاب تلا ىو مَ اذ حجج لالا مقا م نوح ين



 ةرقبلا ةروسريسفت ل

 اللا م
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 تاومّسلا رطف يذل يهجو تهَجو ينإ قنالر نوكر شت امم ءيِرب يّنِإ موق اي لاق تلف
 ناد دقو هللا يف يِنوجاَحْنَأ لاق هم جاَحَو 72)> نيكِرْشملا نم انأ امو اًيتح ضوألا

 َنورْكَذتت الفأ اَمْلع ءيش َّلُك يبو عسَو اني يّبَر ءاشَي نأ الإ هب نوكرشُ :ت ام فاخأ الو

 . [ ماعنألا] © قير

 . ميقتسملا هكاردإو «ميلسلا ميهاربإ لقع هب فرع ىلاعت هللا نم رابتخا اذه

 ءاذاذج اهلعجو اهمطحف ناثو الا مطحي نأ همهلأو ىلاعت هللا هربتخا دقو

 ميهاربإ ىلع اًمالسَو ادري ينوك رات اي :ىلاعت هللا لاقف اباقع رانلا ىف هوقلأو

 سفنلا ىلع نوكي ام دشأ اهلولدم ةملكب ىلاعت هللا هربتخاو .[ءايبنألا] « جة

 حبذي ذخأو «هبر رمأل باجتساف «مالسلا هيلع ليعامسإ ركبلا هدلو حبذي نأ ةيرشبلا
 . ميظع حبذب ىلاعت هللا هادف نكلو «بيبحلل ةباجتسا بيبحلا هدلو

 زيزعلا هدلو ثيح ةكم ىلإو «ماشلا ىلإ هدلب نم ةرجهلاب ىلاعت هللا هربتخاو
 امو «ةعبتملا هتلم تناكو اهلمحف ةحمسلا ةيفينحلاب ىلاعت هللا هربتخاو همأو ليعامسا

 . نيكرشملا نم ناك

 ام متأ ىأ نهمتأف ءاهضعب انركذ امو ءاهلولدمب ىأ «هتاملكب ىلاعت هللا هربتخا

 .اميظع اهمامتإ ىف ميهاربإ ناكو اميظع اهرمأ ناكو ءاهيف هنم بلط

 هب متأ ال اقافو ءازج تناكف «مظعأ هل ىلاعت هللا ةةفاكم تناك اذلو

 ىأ 4«اَماَمِإ ساّنلل َكّلعاَج يَنإ» :ميهاربإ هليلخل ىلاعتو كرابت هللا لاق «تاملكلا

 «تاملكلا مامتإب كرّيصم ىأ «كلعاج»و عبتيو هب متؤي ام مامإلاف «عبتيو هب ىدتقي

 هدنع ئرما ىأو «ىدتها دقف كعبتا نمف .ةحلاص ةوسأو «ةبيط ةودق اذهل كئافوو

 هتاملكب ءافولاو هيدهب ءادتهالاو «هب ءادتقالا ىلع ةردقلا ىف ءايبنألا ىبأ ميهاربإ ةقاط

 . ميظع ماقمل كلذ نإ

 ا فطعي ناكو «ءادتعا الو ملظ ريغ ىف هترسأل ابحم اقيفر اقيفش ناك ميهاربإو

 نوكي نأ دارأ لب «مامإلا وه ناك نأب فتكي مل كلذلو ؛مهب قفريو لافطألا ىلع
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 هتيرذل ةيادهلا بلطي وهف «ةيادهلا ىف هب ىدتقيو هلمع لثمب لمعي هتيرذ نم مامإ

 ىأ 4 يتيرَذ نمو# :هبر ايجانم لاق كلذلو ؛ةيادهلاو ىوقتلاب نكلو ةبحملاب اراثئتساال

 هللا وعدي وهف «مهب ىدتقيو نومتؤي نيح اص ةمئأ ىتيرذ نم نيملاعلا بر اي لعجا

 ال ةمامإلا ىف هل افلخ نوكتف .«مهب ىدتقي ةحلاص ةبيط هتيرذ نوكت نأ ىلإ ىلاعت

 . هللا تاملكب مهناميإو مهاوقتو مهلمعل لب هيلإ باستنالا درجمب

 نوكي امو «نئاك وه ام ملعي ءىش لك ملعي ىذلا ميلعلا ىلاعت هللا نكلو

 نوكيس لب «مس:ب متؤي نيذلا نيح اصلا نم اهلك ميهاربإ ةيرذ نوكت نل هنأ ىلإ راشأ

 هنولمعي رشلابو اهنوبكتري ىصاعملاب مهريغو «مهسفنأ نوملظي نيذلا نوملاظلا مهنم
 ' . «نيملاَظلا يدّهع لاني ال لاقط :ىلاعت لاق اذلو ؛هنوبلطيو

 «ىصاعملاب ءهسفنل ملاظ مهنم نوكيسو ءنسحم مهنم نوكيس هتيرذ نأ ىأ
 اولاني نلف نوملاظلا امأو «مهب ىدتقي ةمئأ مهنم نوكيو .ىدهع مهلاني نوئسحلملاف

 ىلعو هيلع انكرابو 8 :ىلاعت لاق دقو «ىلاعتو هناحبس هللا نم نيدلا ىف ةمامإ

 ةيرذ نأ ىنعملاو [تافاصلا] 4 25+ نيم هسفنل ملاظو نسحم اَمِهيَرَذ نمو قاحسإ
 لضي هنأل ؛اهلاني ال ملاظ وهف نسحي مل نمو «ةمامإلا لان اهنم نسحأ نم ميهاربإ
 :ىلاعت لاق دقو «نيدلا ىف ةمئأ هتيرذ نم ناك كلذلو ؛ادحأ ىدهي الو «سانلا

 نإ ايندلا يف هرج ُهاَنْيَآَو باتكلاو رمل هنيِرَذ يف اَنْلعَجو بوُقعيو قاحسإ هَل انبهوو )»
 ْ ْ .[توبكدعلا] 4 00+ نيحلاّصلا نمل ةرخآلا يف

 :ىلاعت هلوق كلذ نمو ءهيلع ةظفاحملاو ءيشلا ةاعارم ةغللا ىف دهعلاو

 ,رمألا اضيأ دهعلاو [هط] 4 03 اًمع هل دج ملو يبسنف لبق نم مدآ ىلإ اندهع دقلو ط

 ناك دهعلا َنِإ دهعلاب اوقوأو » :ىلاعت هلوق كلذ نمو .هضقن زوجيال ىذلا قثوملا

 اوضقنت الو مثدهاع اذإ هللا دهعب اوفوأو :ىلاعت هلوقو [ءارسإلا] 4 ًالوئسم

 . [لحنلا] 4 479 .٠ . ًاليفك َمُكيلع هللا متلعج دقو اهديكوت دعب ناميألا

 ةياعرلا ىنعمب دهعلا نم ةذوخأم اهنأكو «ةمامإلا وه ةيآلا هذه ىف دهعلاو

 هذه لاني ال هنإو «نيدلا ىف مامإ ىلإ ةمامإلاو نيدلا ةياعرب دهعي نأ ىلاعت هللا دهعف
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 . طق املاظ ىدهع

 ةمامإو ةيالولا ىلع ةميركلا ةيآلا هذه ءوض ىلع نيرسفملا ضعب ملكت دقو

 حصي الو «ملاظلا ةيالو زوجي ال هنأ ىلع لدت ةيآلا هذه نإ :مهضعب لاقف «سانلا

 لاقو «هملظ ىف لقألا ىلع وأ «هتعاط زوجت ال ملاظ ىلو اذإ هنأو «امامإ نوكي نأ

 قولخمل ةعاط ال هنأل ؛ةيصعملا ىف هتفلاخم بجتو ةعاطلا ىف هتعاط بهجت :نورخآ

 .هرييغت ىف ىعسيو «هتيالو ىف رمتسيو «قلاخلا ةيصعم ىف

 مأ «؟هروجب هتيالو طقستأ نكلو «رئاجلا ةيلوت زوجي ال هنأ ىلع قافتالا نإو

 .ةوقلاب ريغيو هل ةعاط الل :اولاق جراوخلاو ةعيشلاو ةلزتعملا ؟هرييغت ىف ىعسيو ىقبت

 رئاجلا مامإلا ةعاط ىلع ربصلا نأ :ىبطرقلا لاق امك نورثكألا هيلع ىذلاو

 ىف داسفلاو نيملسملا ىلع تاراغلا نشو ءاهفسلا ىديأ قالطناو «ءامدلا ةقارإو

 .ضرألا

 اوجرخ اذإ نكلو ءامهيلك نم مقتني مث ملاظب ملاظ نم هللا مقتني مهعد :لوقيو

 نم مهوعنميو مهولتاقي نأ سانلا ىلع بجو زيزعلا دبع نب رمع لثم ىلع

 هانب ىذلا تيبلا لعج ذإ مالسلا هيلع ميهاربإب برعلا ىلع ىلاعت هللا معنأ

 مل وأ :ىرخأ ةروس ىف ىلاعت لاق امك ءانمأو سانلل ةباثم مارحلا هللا تيب وهو

 . [توبكدعلا] 4 2 . .. مهلوَح نم سائلا فُّطَخَتيو انمآ ارح اَلَعج نأ اور
 : ىنعملاو .كانمَأو ساّئلل ةباّتم َتيَبلا اَلعَج ْذِإو# :كلذ ىف ىلاعت لاق دقلو

 نم هيف امب تقولا كلذ ركذا ىأ «سادلل ةباثم تيبلا هيف انلعج ىذلا تقولا ركذاو

 «تيبلا» ةملك قالطإو « مارحلا دجسملا هنم دارملا تيبلاو «ىوقتلا لهأل ماركإو « معن

 عضو تيب لمكأ هنأ ىلإو «هلامك ىلإ ةراشإو ءهلضفب راعشإ مارحلا تيبلا ةدارإو
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 نمألا عضوم هنآلو «ءايبنألا ىبأ ميهاربإ ءانب هنألو «ةدابعلل تيب لوأ هنأ ءسانلل

 دعب برعلا اهب ءاج امو مانصألا نم ارهطم ئشنأ هنألو «سانلا ةباثمو «فوخلا نم

 مهدتحمو مهفرش - تيبلا - ناك نإو ميهاربإ ةلم نع اوفرحنا نأ دعب الإ كلذ

 ميركلا .

 ءابووثو «اباثم بوثي باث ردصم ةباثملاو «هيلإ نووأي ىذلا عجرملا ىأ : ةباثملاو

 . هناحبس هيلإ ءاجتلالا ديريو ةديدش مهدحأب دتشت امدنع هيلإ نووأي ىوأم ىأ

 نونمأي سانلل نمأ وهف تيبلا هب فوصوم ردصم وهف 4اَنآَو# :ىلاعت هلوقو
 «هيلإ دتمي الف هيخأ وأ هيبأ لتاق هيف ىقليل لجرلا نإ ىتح «.ءادتعالا وأ لتقلا نم هيف

 كلذو ءمهكرش مايأ برعلا نم ةلمجلا ىف امرتحم ناكو «لاتقلاو لتقلا هيف مرحو

 .ميهاربإ ةلم اياقب نم ةراثأب ذخألاب مهل ىلاعت هللا ةياده نم

 ةكيب يذل ساّدلل عضو تيب لو نإ »ا :تيبلا اذه ىف ىلاعت هللا لاق دقلو

 ىلع هللو انمآ ناك ِهلَخَد نمو ميهاربإ ماَقُم تاني تايآ هيف <35 َنملاعْلل ىدهو اكرابم

 لآ] 4050 َنيِمَلاَعْلا نع يع هلل نإ َرفَك نمو ًاليبس هيَ ! عاطتسا نم تيَبْلا جح ساّنلا

 ْ .[ تارمع

 «سانلل ةباثم ةبعكلا نأ ىلإ الوأ ةراشإ هيف كاَنمَأو سائل ةباَنم 8 :ىلاعت هلوقو

 اهيلإ نوبوثي ذإ مهتلبق اهيفو «ىلاعتو هناحبس حرص امك ءمهجح ىف اهيلإ نوئيجي

 لك نم اهيلإ نوهجتي مهف ءاهبطق لوح ةرئادلا فافتلا اهلوح نوفتليو ةالصلا ىف

 .ىلاعت هللا ضرأ

 «مالسلا هيلع ليعامسإ هنباو وه مالسلا هيلع ميهاربإ ةمركملا ةبعكلا ىناب نإو
 ءانبلل ميهاربإ ماقم نوكي نأ ىلاعت هللا رمأ ىضاملاو رضاحلا نيب لاصتالا ىقبيل هنإو

 اذلو ؛ِيِكَك دمحم ةمأ مهو «نيملسملا مي ميهاربإ مهامس نيذلا نم هدعب ءاج نمل ىلصم

 ئرقو «ءاخلا رسكب بلطلاب ئرق «ىّلصُم ميهارنإ ماَقُم نم اوذخّناو9 :ىلاعت هللا لاق

 ءاخلا حتف ةءارق ىلعف «انلعج# ىلع ةفوطعم ىه نيلاح لا ىفو ءربخ اهنأ ىلع حتفلاب
 ةءارق ىلعو «ىلصم ميهاربإ ماقم نم اوذختاو انمأو ةباثم سانلل هانلعج ىنعملا نوكي
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 ربخلا ظفلب تناك نإو «انلعج# نأل ؛اهلثم ىلع ةيبلط ةلمج فطع نوكي رمألا
 ةباثم تيبلا نوكي نأب ىلاعت هللا نم رمأ اهنأ ىدؤملا نأل ؛بلطلا اهانعم نكلو

 مهرمأو ءاهبطقب ةرئادلا ةطاحإ مهتالص ىف هب نوطيحيو نووأيو هيلإ نوعجري سانلل

 . ىلصم ميهاربإ ماقم نم اوذختي نأ

 تيبلا ىنبي هيلع ميهاربإ ماق ىذلا ءىشلا ىأ «مايقلا ناكم مسا ماقم # و

 ءجحلا ىف «سانلا هفرعي ىذلا رجحلا هنإ اولاق دقو «مالسلا امهيلع ليعامسإ ةنواعمب

 مسا ىلصملاف ةالصلل اناكم ىأ ىلصم هيف وه ىذلا ناكملا ذاختا ىأ «ىلصم هذاختاو

 .ةالصلل ناكم

 نع فعض نيح ميهاربإ هيلع عفترا ىذلا رجحلا ميهاربإ ماقم نأ ىراخبلا ىفو

 هيف هامدق تقرغو (7١تيبلا ءانب ىف اهايإ هلواني ليعامسإ ناك ىتلا ةراجحلا عفر

 .هيملق صمخأو هبقعو هعباصأ رثأ ماقملا ىف تيأر :سنأ لاقو

 اهيونتو مالسلا هيلع ميهاربإ ركذل ءاقبإ ةالصلل اناكم ميهاربإ ماقم ذاختا نإو

 «ىلاعت هللا رمأب تناك دقو ءهرضاحلاو ىضاملا نيب ةلصلا اهنأو اهتاذ ىف ةالصلاب

 .اهيتأ دق اعدب تسيلو

 «ةمركملا ةبعكلا ءانبل ميهاربإ هيلع ماق ىذلا رجحلا ىف نوخرؤملا ملكت دقو

 ىذلا رجحلا وه ميهاربإ ماقم» :كلذ ىف لاق دقل «ريثك نبا كلذ ىف لاق نم قثوأو

 «رادجلا عفترا ال تيبلا ءانب دنع هيلع ميهاربإ ماق ىذلا وه رجحلا اذهو «هدنع ىلصي

 رادجلا عفرل هديب اهع ضيف «ةراجحلا هلوانيو هقوف موقيل هب مالسلا هيلع ليعامسإ هاتأ

 هَّنِإ مك : :َلاَق هلك ىبنلا نع - اَمُهْنَع هللا ىضَر - سابع نبا نع ليوط ثيدح ىف ىراخبلا حيحص ىف ءاج (1)
 اي: لاَقَف هل البن حلصي ٌمْرَمَر ءاَرو نم ليعاَمسإ اوف ءاَجَف ءىتَكرَت ْملَّطَم نإ : هلهأل َلاَقَق ميهاربإل ادب

 ْنَذِإ :لاَق ؟هّيلع ىتتيعُت نأ ىَنرمأ دق هَ :لاَق . كبر عطأ :َلاَق اني هل ىنبأ نأ ىنرمأ كبر َنِإ ليعامسإ

 نم بقت انبر) :نالوقيو ةراجحلا هلو ليعامسإو ىنبي ميهاربإ لعَجَف اماَقَ :لاَق .َلاَق اَمَك وأ - لمَ

 ماَقَمْلا رَجَح ىلع ماَقَق «ةراجحلا لقت نع خيششلا فعصو هانيلا عقترا ىَتح :لاَق (ميلعْلا عيمّسلا تنأ كن

 ذختاو) باب :ءايبنألا ثيداحأ] . (ميلَعْلا ؛ عيمسلا تْنَأ َكَنِإ نم لبعث اَعبر) :نالوُقَيو ةراَجحلا هواي َلَعَجَف

 .[(101) : (اليلخ ميهاربإ هللا
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 فقاو وهو «ةبعكلا لوح فوطي ىرخأللا ةيحانلا ىلإ لقتنا ةيحان لمك املك ناكو

 ناردج ءانب مت ىتح اذكهو ءاهيلت ىتلا ةيحانلا ىلإ هلقن رادج نم غرف املكو هيلع

 . (ةبعكلا

 اذه ناك دقو» :ءانبلا دعب ميهاربإ هعضو ىذلا هعضوم ىف ريثك نبا لوقيو

 ةرجحلا ىلي امم بابلا ناكم ىلإ مويلا فورعم هناكمو اميدق ةبعكلا رادجب اقصلم ماقملا

 ءانب نم غرف امل «مالسلا هيلع ليلخلا نأكو «كانه ةلقتسملا ةعقبلا نم لخادلا نيم
 هللاو - اذهلو «كانه هكرتف ءانبلا هدنع ىهتنا هنأ وأ ةبعكلا رادج ىلإ هعضو «ةبعكلا

 ماقم دنع نوكي نأ بسانو فاوطلا نم ءاهتنالا دنع ةالصلاب ىلاعت هللا رمأ - ملعأ

 ها .«ةبعكلا ءانب ىهتنا ثيح ميهاربإ

 مامتإل ميهاربإ هيلع فقي ناك ىذلا رجحلا وه ميهاربا ماقم نأ نيبت اذهبو

 ىهتنا ثيح هدنع فاوطلا بقع ةالصلا نأكو ءاهراوجب هعضو همتأ املو «ءانبلا

 عباسلا ماعلا ىف ءاج دقلو .مهفاوط نم نوفئاطلا ىهتنا ثيحو ءانبلا نم ميهاربإ

 باطخلا نب رمع كلذ لاهف هعضوم نم رجحلا لقن ديدش ليس ةرجهلا نم رشع
 هيف هعضوف رجلا هيف ناك ىذلا عضوملا ىرحتو ةكم ىلإ بكرو «هنع هللا ىضر

 دجم اينب ءانبلا اذهبو «نايبن قيتعلا تيبلل ءانبلا ماقأ دقل .هنع ىلاعت هللا ىضر

 .اهب نوطيحيف اهنولبقتسي ىتلا مهتباثمو «سانلا ةدابع ناكمو امهنمأ اينبو «برعلا

 ىلع اموقي نأ هاينب نيذللا ىلإ ىلاعت هللا دهعو ءارهطم ءارهاط هاينب دقو
 نيفئاطلا جيجحلل ادصقم نوكي نأ وهو «لوألا ضرغلا ققحتيل هتراهط رارمتسا

 ميهاربإ ىلإ اندهعو# :ىلاعت لاقف ءهيف ةدابعلا ىلع نيفكاع هنورواجي نيذلاو
 .«دوجسلا عّكرلاو نيفكاعلاو نيفئاّطلل يتيب رهط نأ ليعامسإو

 . هبيغ ىف هلهأ وأ هتيب ةياعرب اذه ىلإ دهع نم .«ىماسلا صنلا اذه ىف دهعلاو

 ةياعرب امهانضوفو ادهع امهل انلعج ىأ ««ليعامسإو ميهاربإ ىلإ اندهعو# ىنعمف
 هريهطتو ءروكذملا دهعلل ريسفت ( يتيب رهط نأ# :ىلاعت هلوقو اريهطتو ًءاشنإ تيبلا
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 صصخي نأب ىونعملا ريهطتلاو «ةيسحلا ثئابخلا نم ىسحلا سجرلا نم ريهطتلا وه

 لاق دقو ؛ ىلاعت هللا ريغل اًديعم الو «نثول اناكم نوكي الف هدحو ىلاعت هللا ةدايعل

 اًئيش يب كرشت . 5 ال نأ تيا نام ميهاربإل انأوب ذإو :ىماسلا ىنعملا اذه ىف ىلاعت

 . [جحلا] 4 *(5) دوجسلا عّكَرلاو نيمئاقلاو نيفئاطلل يتيب رهطو
 هئانب ىف ثبخ لك نم ارهطم هاينبي نأ دهعلا نإ لوقن نأ اذه ىلع حصيو

 اسحو ىنعم ارهاط هالعجي نأو «ىلاعت هللا هجول ةصلخم سفنو «ميلس بلقب

 اريشم نيفكاعلا انه مهامسو «هلوح نيميقملاو «ةكم ريغ نم هل نيدصاقلل نوكيل

 ىرخألا ةيآلا ىف ربعو «ةدابع هقحب نيمئاق هل نيرواجم هراوجب ءاقبلا نأ ىلإ

 فاوطلل نومداقلا مه نيبتاكلا رثكأ دنع نوفئاطلاو .هلوح نيرمتسملا ىأ نيمئاقلاب

 نيميقملاو نيفاوطلا جيجحلا نطوم هنأ عم هنإو ءاليبس هيلإ عاطتسا نمل هللا تيب جحو
 ءالؤهل نوكيف «ةالصلا هيف ماقت ىلاعت هللا دجسم وه نيفكتعم نيرواجم هلوح

 تلاعت هلوقب هناحبس مهيلإ راشأو «ةالصلل نيميقملل نوكيو نيفكاعلا نيفئاطلا
 نوعضخي نيذلا مهو ءريسكت عمج وهو نوعكارلا مه «دوجسلا عّكرلاو» : هتاملك
 ءدعاق عمج دوعقك «دجاس عمج دوجسلاو «نيلتبتم نيعرضتم نيعكار ىلاعت هلل

 نكرلا وه ىذلا دوجسلاو «ةالصلا نكر وه ىذلا عوكرلا داريو .دقار عمج دوقرو
 رهظم امهنأل ؛دوعقو مايقو ةءارق نم ناكرألا ةيقب نود امهركذب ىفتكاو ءاضيأ

 .نيملاعلا برل نماطتلاو «لماكلا عوضخلا

 نأ «هيلإ اعراض هجتا هبر رمأب ىلاعت هللا تيب ءايبنألا وبأ هللا ليلخ ىنب نأ دعب

 نم مهقزري نأ هبر اعد اذلو ؛بدج ناكم ىف اوماقأ دقو ءانمآ تيبلا لوح ام لعجي

 قزراو انمآ ادلب اذه لعجا بر ميهاربإ لاَق ذإو# :هءاعد ايكاح ىلاعت لاقف «تارمثلا

 هقزري نأو ءانمآ ادلب تيبلا لوح ام نوكي نأ ىلإ ءاعد اذه ىفو 4«َتاَرَمَّتلا نم هلهأ

 ةيآ نكلو ءنوكت دق دلبلا نكي مل تيبلا ءانب دنع هنأ ىلإ ريشي اذهو «تارمثلا نم

 لعجا بر 8 :ىلاعت لاقف .فيرعتلاب ركذ كلذلو ؛اًنوكتم ادلب انه نأ ريشت ىرخأ

 ْ . [ ميهاربإ ] < 227 ماتصألا َدْبعُت نأ يبو ينبنجاو انمآ دلل اذه
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 ملو تناك ىلوألا ةوعدلاف ؛ترركت دق ةوعدلا نإ نيرسفملا ضعب لاق دقو
 : ىلاعت هلوق ىف امك ءانمآ هلعجو دلبلا نيوكتب ةوعدلا تناك كلذلو ءدلبلا نكي
 ةالصلا اوميقيل انبر محملا كيب دنع عر يذ ريغ داوب يِتْيرَذ نم تنكسأ ين انير»

 4 20+ نوركشي مهّلع تارمُثلا نَم مهقزراو مهيلإ يوهت ساّثلا نم ةدئفأ لعجاف
 هيلإ نووأي سانلا ذخأف «هيبنل ىلاعت هللا باجتسا تيبلا مامت دنع هنإو [ميهاربإ]

 وذ ميهاربإو ءأشن املف نينس عضب دعب أشني دلبلا نإو «مايخلا نوميقيو نونبي
 ةيبسنلا ةرثكلا نم ىشخو «انمآ ادلب اذه لعجا بر# :لاقف اعد ميلح هاوأو «ةعارض

 ينبو ينبنجاو# :هلوق هءاعد نمضف ناثوألا ةدبع مهيف نوكي نأ دجو ىذلا دلبلا ىف

 لب «نمآ دلب ءاشنإ نكي مل ميهاربإ بلط نأ نوري نيريثك نإو , «مانصألا دعت نأ

 ىلع ابصنم ناك مالسلا هيلع ميهاربإ نم بلطلاف ءانمآ نوكي نأ طقف هبلط ناك

 نوكيو «نمألاب افوصوم ادلب اذه لعجا ىنعملاف ءناكملا ىلإ ةراشإلاو «نمألا
 هفصو دارملا نوكيو ءاراب انبا اذه لعجا كنبا ىلإ ًاريشم لوقت امك «نمألا بولطملا

 نم سانلا فطختيو ءانمآ اتيب هلعجف «.هعرضت هناحبس هللا باجأ دقو «ربلاب

 .مهلوح

 ءاطعإلا قزرلاو :«رخآلا مّْيلاَو هّللاب مهنم َنَمآ نم تارمّثلا نم هلهَأ قزراو#

 ريغ اعناق بلطلا ناكف تارمثلا ضعب مهقزرا ىأ ؛ةيضعبلل انه نمو «نيكمتلاو
 هنأ اهرهاظ تارمشلاو ؛«مهسفنأ ىلع نوفرسي ال نيذلا نأش كلذكو «هيف فرسم

 اهريغو فئاطلا قئادح ىف تارمثلا ىلاعت هللا هاطعأ دقو «ضرألا تبنت امم نوكي

 ةريزجلا ىف راجتالا نطوم ةكم تناكف «ةراجتلا تارمث مهاطعأو «بانعأو ليخن نم

 هللا ليلخ ميهاربإل ةباجإ كلذ ناك دقو «جحلا ىف برعلا رازم تناكو «ةيبرعلا

 اير مرَحَمْلا كتيب دنع عرَر يذ ريغ داوب يِتّيِرَذ نم تنكسأ ينإ انبر» : لاق ذإ ىلاعت

 نوركشي مهّلعَل تاَرمّثلا نم مهفزراو مهيلإ يرهت ساّنلا نم ةدفأ لعجاف ةالّصلا اوميقيل

 . [ ميهاربإ ] © كج
 ”جحلا ىلع اومدقيف «سانلا ةدئفأ مهيلإ ىوهت نأ بلط ةيآلا هذه ىف هنإو

 اهانعم ىف ملكتن .ّتلا ةميركلا ةيآلا ىف بلط امك «تارمثلا نم مهيطعي نأ بلطو
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 راجشألا نم تارمثلا نأل ؛عرز تاذ ريغ اهنأ عم ىفانتي ال تارمثلا بلطو «ىماسلا

 ىف تبني امم هريغو «نامرلاو ةهكافلاو «بانعألاو ليخنلا مهقزر دقو عرزلا نم ال

 .ءارحصلا

 هلهأ قزراو# :لاقف «ءاعدلا اذهب هتيرذ نم نينمؤملا ىلاعت هللا ليلخ صحخو

 نم لامتشا لدب «نَمآ نَم# :ىلاعت هلوقو «رخآلا مْويْلاَو هّللاب مهنم نمآ نم تاَرَمّقلا نم
 ريغ صيصختب هبلط در ىلاعت هللا نآل كلذو ءطقف ذ ءالؤهل بلطلا ناكف هلهأ

 :اهب ىلاعت هللا هربتخا ىتلا تاملكلا مامتإ دعب ىلاعت لاق ذإ «ةمامإلل ةبسنلاب نيملاظلا

 يدهع لاني ال :هلوقب هبلط ىلاعت هللا درف «يِّيَرَذ نمو َلاَق اَماَمِإ ساّنلل كّلعاَج ينل
 هللا نيبف «ةمامإلاك طقف نينمؤملل نوكي قزرلا نأ ىلاعت هللا ىبن نظف «َنيملاظلا

 ادر ىلاعت لاق كلذلو ؛نيكرشملا ريغ نيلداعلاب ةصاخ ةمامإلاو معي قزرلا نأ ىلاعت

 «ملاظلاو لداعلاو «ميقسلاو ءىربلا ءمعي قزرلا نأ ىأ «رفك نمو لاق :هليلخل

 نمؤمل الإ نوكت الف «ىلاعت هللا نم نوكت ىتلا ةمامإلا فالخب ءرفاكلاو نمؤملاو

 العجل ةدحاو ّمَأ ساثلا َنوُكَي نأ الو ١) :فرخزلا ةروس ىف ىلاعت لاق دقلو :لداع

 اباوبأ مهتويبلو 2 نورهظي اهيَلع جراعمو ةّضف نم اًقس مهتويبل نمَحَرلاِب رفكي نمل
 كّبر دنع ةرخآلاو اينالا ةايحلا عام اًمَل كلذ لُك نإو اًهَرْخْرَو (20+ نوككَتي اَهيَلع اررَسَو

 . [فرخزلا] 4 27 نيقّتملل

 دشري مل اذإ هجاردتسال هنكلو «هرفك نع اضرلل الو ةبحملل سيل كلذ نإو

 يديك ّنِإ مهل يلمأو 20 َنوُمَلعَي ال ثْيَح نَم مهجردَتسَتِس » :ىلاعت لاق امك دتهيو

 قزري هنأ ىلإ مي ميهاربإ هليلخخ هبن نأ دعب ءهناحبس لاق اذلو [فارعألا] 4 ت9 نيم

 ايندلاو ءايندلا ىف نوكي ام وهو ءاليلق ادمأ ةعتملا هيطعأ ىأ «4اليلَق هعّتماف# رفاكلا

 ءدلاخ اهباذعو «ةدلاخلا ةيقابلا ىه ىتلا ةرخآلل ةبسنلاب ليلق دمأ تلاط امهم

 توافت ىلع ةلالدلل ءانه مثب فطعلاو 4ِراَثلا باَدَع ىَلِإ هَرَطْضَأ َمُثط ءميقم اهميعنو
 منهج ىلإ هقوسأو هئنبأ اهانعم هرطضاو «باذع نم هرمخدا امو قزر نم هاطعأ ام

 2 عاش يعش

 ءاعفد نوعفدي ىأ [روطلا] 4 12+ اًعد منهج ران ىلإ نوعدُي موي » :لاق امك ءاقوس
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 4 ©: َرقس ْنَ اوُفوُذ مههوجو ىلع الا يف َنوُبحْسُي موي :ىلاعت لاق امكو
 هنأل ؛رايتخالا ىدقاف منهج ىلإ ءاجلإلاو «نامرحلا باذع مهلاني كلذبو .[رمقلا]

 ادولج اولدب مهدولج تجضن املك ةمئادلا رانلا ىناثلاو ءاومدق ال اًقافو ًءازج

 .هباوث بتكو ءانل هللا رفغو «هباقع هللا انبنج ءاهريغ

 ةبعكلا ءانب

 لسنا 2و ليعنمْسِإَو تدب ضم َدِعاَوَفْل او عه سرر مهر دِإَو

 ٍءيَمِلْسمانلعِجاو اني 272 ميلا ٌعيِمَسلأَتأَكَنِإاَم
 مسرب رس رس ل سس

 نع واكس اَنَماَنرأَو فل ٌةَمِلْسُم دَم أ َنيَِمَرُد نِمَو

 السر مف ٌتعَبَأَو نير 3 52 ميلا بالا َتَنأ 5 نإ

 ةمكَ او باتكُل ارُهمَلَعَيَو َكِتنَيِإَ ْمِهلَعْأوْلَتَيَمُهْنم سو

 لجل 55 ريكفلا اروع نأ كن م

 انلق دقف «ميهاربإ هيبن اهب ىلاعت هللا ربتخا ىتلا تاملكلا نم ةبعكلا ءانب ناك

 هيبن ىلاعت هللا رمأ دقو ءاهوحنو «ىهنو رمأ نم اهتالولدم ةملكلا نم دارملا نإ
 عَفَرَي ذإو# :ىلاعت لاق اذلو ؛جحلا كسن اهبو «رازملا نوكتل ةبعكلا ءانبب ميهاربإ

 قلعتيو «ىضاملا ىلع لاد نامز فرظ هذإهو ««ليعامسإو تيَبْلا نم دعاوقلا ميهاربإ
 تيبلا نم دعاوقلا هيف عفري ناك ىذلا تقولا اوركذا وأ ركذا هريدقت فوذحمب

 ىتلا عئاقولا ركذب نوكي امنإ درجملا نامزلا ركذب سيل تقولا ركذو «ليعامسإو
 ىلاعت هللا ىكحو ءاهءارو اميف اهرثأ اهل «ةريطخ ةليلق نوكت اهنإو ءهيف تعقو

 «لبقتسملا لعفب ربعو «تيَبْلا نم دعاوقلا ميهاربإ قري ذو :ىلاعت هلوقب ءانبلا ةصق
 «هرضحتست رضاح هنأك عقاولا روصي عراضملا لعفلا نأل ؛ىضاملا ىف ةعقاو ىهو
 «تيبلا ءانبي اعم ناموقي ىلاعت هللا حيبذ وه باشو ىلاعت هللا ليلخ وه خيش :هارتو
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 عيمسلا تنأ كنإ انم لبقت انبر «هناعضي رجح لك ىف ىلاعت هللا ىلإ ناعرضتيو

 . ميلعلا

 ةدعاق وه عضوي رجح لكو ءاهقوف ال ساسألا ىهو .ةدعاق عمج دعاوقلاو

 دعاوقلا ميهاربإ عري ذإو» :ىلاعت لاق اذلو ؛ثلاثلل ةدعاق ىناثلا رجحلاو «هقوف الل

 ءانبلا نأل ؛؟«عفري» ب ضعب قوف اهضعب دعاوقلا عضو نع هناحبس ربعو 4تيبلا نم
 .هتياهنو هتياغب لعفلا نع ىلاعتو هناحبس ربعف «عضولا نم ةياغلا وه

 الو ءانبلا تاذل ناينبي ال ءبستحملا حيبذلا رهاطلا هدلوو ليلخلا ميهاربإ نإو ٠
 ناعرضتيو «هرمأب «ىلاعت هللا رمأل ةباجتسا لب «نكسلاو ىوأملل الو ىويند ضرغل

 .هلوبق نيبلاط «ءانبلاب

 دبع فنصم ىف هلثم ءاجو ىراخبلا ىؤر «هللا رمأب ناك ءانبلا نأ انركذ دقلو

 . دعب تقولا - ءاديبلا ىف هكرت ىذلا - هدلو روزي ناك مالسلا هيلع ميهاربإ نأ قازرلا

 ليعامسإ اي :لاقف («لبنلا حلصي هدجوف جوزتو ايوس ىتف راص دقو هءاجف «رخآلا

 زع كبر عطأ :عيطملا رابلا نبالا لاقف ءاتيب هل ىنبأ نأ ىنرمأ لجو زع يبر نإ

 ماقف «لعفأ نذإ :ىوقلا باشلا لاقف ءهيلع يننيعت نأ ىنرمأ دق هنإ :لاق «لجو

 تنأ كْنِإ انم لّبقت انبر# :نالوقيو «ةراجحلا هلواني ليعامسإو «ينبي ميهاربإ لعجف

 رجح ىلع ماقف ةراجحلا لقن نع خيشلا فعضو ءانبلا عفترا ىتح 4ميلَعلا عيمسلا

 . "!”هيلعلا عيمسلا تنأ كنإ انم لبقت انبر نالوقيو «ةراجحلا هلواني لعجف ماقملا

 «مهيديأب نالمعي امهف لمعلاب اًفوفحم ناك ثيدحلا هنيب ام ىلع ءاعدلاو

 هللا ىلع ءانثلاب ةجهال امهتنسلأو ءاعدلاب ةعراض امهبولقو ءامهقتاع ىلع نالمحيو
 .وعدي ناك ليعامسإو ىنبي ناك ليلخلا مي ميهاربإ نإ ليق دقو «هيلإ برقتلاو «ىلاعت

 ال هنإف «ةدابعلا قطنم فلاخيو ثيدحلا فلاخيو نآرقلا ىف صنلا فلاخي كلذو

 .رخآلا ةدابع نع ةينغم ءاعدلاب امهدحأ ةدابع نوكت

 .ابيرق هجيرخت قبس )١(
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 ؟ر_ لج

 يي
 ىأ نأ ىلع لدي «ءىّدفملا حيبذلا هنباو «,ميهاربإ ليلخلا نم لمعلا اذه نإو

 ةباجتسا ناك لمعلا كلذ نإ معن .. ىلاعت هلل ناك اذإ ةدابع نوكي نأ نكمي لمع

 نضرف ءادأ هيف لمع ىأ نأ عنمي ال كلذ نكلو «لمع ىأ نم لجأ وهف ء«هللا رمآل

 ناك ىبرقلا ةين هب تنرتقا اذإو «ةعامجلا حلاصل اًبولطم مادام هللا رمأب نوكي ةيافك

 . 27هلل الإ هبحي ال لمعلا بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال١ :ٌةِْلَي لاق دقلو «ةدابع

 هناردج لوح ارادو «ءانبلا هبرو هيبآل عيطملا هنبا عم هللا ليلخ ميهاربا ماقأ

 لامكل «ةباجتسالاب اسحأ دقو .4انم لّبقت انبر# امهئاعدب هنافحي امهو ءاهناممتي
 «ميلعْلا عيمّسلا تن َكَّنِإ9# :نيلئاق هنم برقلاب ساسحإ ىف امهبر ابطاخو «ةعارضلا
 ةطاحإ ملع ملعي نم ملعو «نذأ ريغ نم عمسي نم ملع ىلاعت هملع نأ ادكأ دقو

 ىظفللا ديكأتلاب هادكأو «نإب هادكأو «ةيمسالا ةلمجلاب الوأ هادكأ ؛ءىش هيلع ىفخيال

 «كاوس ميلع الو «كريغ عيمس ال هنأ ىأ «نيفرطلا فيرعتب هادكأو «تنأ» راركتب

 .ناميإلا ةعارض تناك اذكهو

 امك اهمتأ ىتلا تاملكلا نمو «هب هللا هربتخا امم ناكو «ةبعكلا ءانب ميهاربإ متأ

 . كلذ ىلإ انرشأ

 2 هانم لّبقت » :لاق ذإ «هلمع لوبقب هبر اعد نأ دعب ميلحلا باوألا هجتا دقو

 لبقتلا نم لقأ درجملا لوبقلا ذإ ءلوبقلا نم غلبأ لبقتلا نأل ؛انع ايضار هلبقا ىأ

 .لمعلا اذهل ءازجو ءاضرب

 وه لاقف ءهنباو هسفنل هئاعد دعب «هتعامجل ايعاد هبر ىلإ ىلاعت هللا ليلخ هجتا

 . 4 كل ةَملسُم مَ ير نمو كل نيَملسُم اَنلَعْجاَو اَنَبر» : مالسلا امهيلع هتباو
 اير :ىلاعت هلوق ىلع ةفطاع .4كَل نيملسم اَنلعِجاَوط ىلاعت هلوق ىف واولا

 لامكبو «ىلاعت هللا ةيبوبر لامكب روعشلل (انبر) ةملك نيفوطعملا نيب رركو هانم لّبقت

 :لاق ل للا لور نع كَ بْنَ هننس ىف دواد وأ ءاور ام هنمو ءرسيثكلا حيحصلا نم هل دهشي ()

 ةدايز باب :ةنسلا باتك] . «ناميإلا لّمكَتسا ٠ دَقَف لل ] عئمو هلل ىطعأو هلل َضَخْبَأَو هلل بح نم»

 037 3 ناميإلا



 ةرقبلا ةروسريسفت ل
 اللا ل لل

 «همعن ركذبو «ءامئاد ىلاعت هللا ركذب روعش ةيبوبرلا راركتف «هناحبس هل ةعارضلا

 .هلك دوجولا اذه لاك هنأو

 نأ اندوجوو اننوك ىف لعجا ىأ ؛نوكو ءريص ىنعمب انه لعج 4انلعجاَو#

 ىنعمب انه مالسإلاو «ميركلا كهجولو كل نيصلخم ىأ «كل نيملسم نوكن

 ملسَأ نم ىلب :ىلاعت هلوق لثم ءهدحو هلل انوكي نأو «مالستسالاو صاللخإلا

 4 013+ نونزحي مه الو هيلع فوخ الو هَبر دنع ُهَرجَأ ُهَلَف نسحم وهو هلل هَهَجَو
 ةجرد ماقملا اذه ىف مالسإلا نإ لب ءدحاو ىنعمب انه مالسإلاو ناميإلا نإو [ةرقبلا]

 مالسإو «ناعذإو قيدصت انه مالسإلاو ناعذإو قيدصت ناميإلاف «ناميإلا دعب ةيلاع

 . ناميإلا تاجرد ىلعأ وهف «ىلاعت هلل اهلك حراوجلاو لقعلاو سفنلا

 امهئاعد ىف الاقف ءامهتيرذل اضيأ اوعد لب ءطقف امهسفنأل اوعدي مل امهنإو

 ةملسم ةمأ انتيرذ ىف لعجاو :ىأ 4َكل ةَملَسُم َهَمَأ انيِرَذ نمو# «صلخملا عراضلا

 .كل

 ةنمؤوم ىأ «ةملسم ةمأ انتيرذ ضعب لعجا ىنعملو «ضيعبتلل انه «نم»و

 .كل اهلك نوكت ثيحبب «كل اههجو ةملسم ةنعذم ةقدصم

 يدهع لاني الإ» :هل ىلاعت هللا لوقب اظاعتا ةمألا ضعبل ءاعدلا نإ :اولاقو
 نوكي ىلاعت هلل ءاعدلا نأل ؛ةينايب «نم» نأ ىرن نحنو [ةرقبلا] 4 3 نيملاظلا

 ةمأ انتيرذ لعجا ىأ «ةملسم ةمأ انتيرذ نم لعجا ىنعملاو «هاندأب ال بلطي ام ىلعأب

 امنإ «عيمجلل نوكت ال ةمامإلا نأل ؛ةمامإلا ءاعد نع فلتخم ماقملاو «؛كل ةملسم

 عبتت ةودق نوكي نأ حلصي ىذلا ءاهنم راتخملا ضعبلل نوكت

 .ةمئاق ةتباث ةركف ىلع عمتجت ىتلا ةعامجلا انه ةمألاو

 داتري صلخم قيفش بأ ءاعد وهو «هتيرذل - مالسلا هيلع - ميهاربإ ءاعد اذه

 هنباو وه مالسلا هيلع اعد دقلو ةعارضلاو صالخإلا متأو ( جهانملا لمكأ هتيرذل

 كسانملاو ءانكسانم ملعنو رصبن انلعجا ىأ «انكسانم انرآوإ# : الاق عيطملا صلخملا



 ةرقبلا ةرودسس ريسفت ن9

 كح سس

 ىنعمب قلطأ مث «فيظنتلاو لسغلا هلصأو «ةراهطلا كسنلا لصأو «ءكسنم عيمج

 حبذو ىعسو «فاوط نم هرئاعش ةماقإو «جحلاب دابعلا ىلع قلطيو «ةماع ةدابعلا

 كلذ نمو «ةدابع لكل انركذ امك لاقيو «ةفلدزملابو «ةفرعب فوقولا دعب رامج ىمرو
 .ةدابعلل فرصنملا ىنعمب كسانلا

 ءاوس ةينيدلا تادابعلا اهنأب ءاملعلا ضعب اهرسف «؟انه كسانملاب دارملا امو

 اهنمو ءاهريغو ةاكزلاو موصلاو ةالصلاك تادابعلا لك معت مأ .جحلاب قلعتت تناكأ

 . جحلا

 فوقوو ىده حبذو ىعسو «فاوط نم جحلا كسانم اهنإ نيرسفملا ضعب لاقو

 .جحلا رئاعش نم كلذ ريغو ءرامجلا ىمرو ةفلدزملاو ةفرعب

 . ةيعرشلا تادابعلا لك لمشيل كسانملا لولدم ميمعت ىلإ ليمأ ىنإو

 هلوق وه هجولا مالسإ ةوقو « ىنيدلا ساسحإلا ةوق ىلع لدي ىذلا ءاعدلاو

 باتو «ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا :ةبوتلا 4ميحرلا ِباَرَتلا تنأ َكّنِإ انيَلَع بتو# :ىلاعت

 كنإ ةرفغملاب انيلع عجراو ءانتبوت لبقا .4اَنيَلَع بتإ» ىنعمو «ةبوتلا لبق ىنعمب هيلع
 (ةبوتلا لوبق اهنم دارملاو «بئات نم ةغلابم ةغيص باوتلاو «ميحرلا باوتلا تنأ
 لوبقلا ريثك باوتلاف «ةمحر ىف ةبوتلا لوبق ىلاعت هللا نمو انبت اننإ : ىنعملا نأكو

 . بوُتلا لباقو بنذلا ٍرفاغإ» :ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت لاق امك «نيسئاتلا ةبوتل
 ؛ىلاعت هللا ةمحر نم وه اهلوبق نم راثكإلاو «ةبوتلا لوبق نإو ء[رفاغ] 4# 2#

 هفصوب اهب ىلاعتو هناحبس هفصوو ةبوتلا لوبق ةميركلا ةيآلا هذه ىف نرق اذلو

 نع ال هتمحرو ىلاعت هللا لضف نم ىهف ةبوتلا لبقي نأ هتمحر نم نأل ؛ةمحرلاب

 ْ . قاقحتسا

 ال هنإف «نوبوتي ملف «بونذلا نع نوموصعم ءايبنألا نإ :لئاسلا لأسي انهو

 عوجر ةبوتلا نأ كلذ نع باوجلاو ؟نارفغلاو ةبوتلا بجوتست بونذ مهنم لصحي

 :بتارم كلذ ىلع ةبوتلاو «هناحبس هيلإ برقتو هللا ىلإ



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ
 اللاوو للا

 داعتبالاو اهباكترا ىلع مدنلاب بونذلا نع عالقإلا اهاندأ ىهو :ىلوألا ةبترملا

 وأ رئابك اوبكترا نيذلا ةاصعلل نوكت هذهو كلذ دعب نم عقت الأ مازتعاو ءاهنع

 : ىلاعت لاقف مهبر ىلإ اوبيني نأ ىلإ ىلاعت هللا مهاعد دقو «رئاغص ىلع اورصأ

 بونذلا رفغي ِهَّللا نإ هللا ةمحر نم اوُطَْقت ال مهسفنأ ئلع اوفرسأ نيذلا يدابع اي لق»

 . [رمزلا] 4 <27 .... اعيمج
 نوكي امع رافغتسالا ىهو ءاهاندأو اهالعأ نيب ةطسوتم ىهو :ةيناثلا ةبترملا

 وهو ءراهطألا راربألا هيلع ذخاؤوي امم طقف ةيناسنإ تاوفه وأ ءنايسن وأ أطخ نم

 نيبرقملا تائيس راربألا تانسح :مهضعب لوق هيلع قبطني ىذلا

 «مهناميإ طرفل ىلاعت هللا قح ىف روصقلاب ساسحإلا ىهو :ةثلاثلا ةبترملا

 .ميهاربإ ةبوت هذهف «لسرلاو نييبنلا نم راهطألا ةبوت هذهو «هللا نم مهبرقو

 الذ تثروأ ةيصعم بر :نولوقي هللا لهأو «ةدابع اهتبتر تناك امفيك ةبوتلاو

 مهبرقل مهسوفن لب ءالد ثروت ال ءايبنألا نم ةعاطلاف ءالد تئروأ ةعاط نم ريخ

 .نوبوتي مث «نوبوتيف ءهل لذلاب سحت هللا نم

 لب «ةبوتلاب امهسفنألو امهتيرذل ةوعدلاب نايفتكي ال هنباو هليلخو هللا ىبن نإو
 ثعباو انبر 9 :امهتاوعد ىف نالوقي كلذلو ؛امهدعب نم مهل دشرم اًيداه نابلطي

 ةملك تضرتعاو ««لعجاو» ىلع «ثعبا» تفطع ةفطاع واولا © مهنم الوسر مهيف

 هللا لبق نم لسرملا وه لوسرلاو «ةيبوبرلا ةمعنب روعشلاو ةعارضلا لامكل انبر
 ىلع مهطسو ىف ىأ «مهيف» و ءاهغيلبتو «هبر ةلاسرب مايقلاب هفيلكت هثعبو «ىلاعت

 دقل) : ىلاعت لاق امك فلآ مهلو «فطعأ مهيلعو محرأ مهب نوكيل مهنم هنأ

 ميحَر فوءر نينمؤملاب مُكيَلَع صيرح منع ام هيَلَع زيزع مكسفنأ نم لوسر مكءاج
 دمحم وه هتثعبب ليعامسإو ميهاربإ اعد ىذلا لوسرلا نأ حضاوو [ةبوتلا] # كرد
 « كسفنب انفرع هللا لوسراي :اولاق ةباحصلا نم رفنل ةباجإ لاق هنأ ىور دقو ءّدْلك

 هثعبب ءاعد مالسلا هيلع ميهاربإف («ىسيع ىرشبو «ميهاربإ ةوعد انأ ءمعن» :لاقف

 لوسر يّنِإ ليئارسإ يبب اي مير نبا ىسيع َلاَق ذو :ىلاعت لاق امك هب رشب ىسيعو



 و ةرقبلا ةروس ريسفت ل

 ا بأ

 . مخ هما يدغب نم ينأي لوس امو وتلا نم يدي ني امل اص مكي هللا
 .[فصلا] 4<

 ميهاربإ ركذ دقو .مهنم اميرك اميظع الوسر ىأ «ميظعتلل «الوسر» ركن دقو

 انه تايآلاو «كتايآ مهْيَلَع ولتي# :لاقف هيلإ هب لسرأ ام مالسلا امهيلع ليعامسإو
 ىنعمو هِي دمحم ةوبن ىلع ةلادلا ىربكلا ةزجعملا وه نآرقلاو «ةينآرقلا تايآلا ىه

 لزن دقف اهؤرقي ينعي مهيلع اهولتيو ءاهتخأ ةملك لك ولتت ةلترم اهؤرقي ؟«ولتيا
 كلك ةدحاو ةّلمج نآرقلا هيلع لزن الول اورفك نيدذلا لاول :ىلاعت لاق امك ًالترم

 كداؤف هب تبشنل كلذك هانلزنأ ىأ [ ناقرفلا] 40 ًاليترت هانت َكَداَوُف هب تبل

 ىلع لئالدلا ىه تايآلا نإ ليقو «هظفحت ىتح هليترت كملعنلو «هلوزن رارمتساب

 ,ولتملا نآرقلا ىه دمحم ةلاسر ىلع ةلادلا ىربكلا ةزجعملا نأ انملع اذإو «هتوبن

 .نآرقلا ولتملا نأ ىهو «ةدحاو ةجيتنلا نوكت

 ملع مهملعي نأ «اليترت ةلترم تايآلا مهيلع ولتي نأ دعب ِهْلُي ىبنلا لمع ناكو

 «ةمكحلاو باتكلا مهملعيو» :ىلاعت لاق اذلو ءاَنييِبت مهل هاونو رماوأ نم باتكلا

 هنأل ءهيلإ فرصنا همسا قلطأ اذإ ىذلا لماكلا باتكلا هنأل نآرقلا وه باتكلاو

 .اًقلطم الامك لماكلا

 ؛ هماكحأل حراشلاو «هل نيبملا وه ِِللَع ىبنلاف .هماكحأ نييبتب باتكلا ميلعتو

 4 228 ... مِهْيَلِإ لَزن ام ساّئلل نّيبتل ركذلا كِيَلِإ اَنلْنَأو 9 :ىلاعت لاق كلذلو
 .[لحنلا]

 هيلع لمتشا امو «هعئارش نايبو «هماكحأ ميلعت وه باتكلا مهميلعتف

 ردصملا اهرابتعاب باتكلاب تنرتقا كلذلو ؛ةنسلا اهنإ :ىعفاشلا لاق :«ةمكحلا»و

 هقفلاو نيدلاب ةفرعملا :هنع ىلاعت هللا ىضر كلام مامإلا نع بهو نبا ىورو ىناثلا

 ءمكحلا ىه ةمكحلا :ليقو «ىلاعت هللا نم رونو ةحنم وه ىذلا مهفلاو ليوأتلا يف

 .سانلا نيب ةلادع ىف لصفلاو



 للملا للا لووللللاا1 لل

 ةفرعمو «نيدلا هقفو اهمهفو ءرومألل ريبدتلا نسح اهانعم ةمكحلا نإو

 هجالعو «هتاياغ كاردإو مالسإلا ةفصل عماجلا ىنعملا ىه ةلمجلا ىفو «هرارسأ

 ىوحت ّدِْلَ ىبنلا تاسلج تناكو ءمهعم رومألا فيرصتو .«سانلا ةسايسو ءرومألل

 لكو «سوفنلا نيب فيلأتلاو بيرقتلاو عمتجملا ةقايل ميلعتو «سفنلا بدأ نم ريثكلا

 لكي ىنلا ةرضح ىف ةعاس نإ :ةفينح وبأ لاق دقل ىتح ةيوبنلا ةمكحلا نم كلذ

 سوفنلا ةيكزت هميلعتو باتكلا ةوالت دعب ٌةْكلَو ىبنلا لمع نإو .نينس هقف نع ىنغت

 ةيلهاجلا سجر نم مهرهطي ىأ «مهيكزيو » :ىلاعت لاقف اهريهطتو اهتيمنتو

 مهددع ومنل اببس نوكي امو «نيدلا ةوقو قلخلا ةوق مهيف ىمني ىنعمب «مهيمنيو
 .امئاق دلاخ هئاقبو «مالسإلا رمأ عويشو

 :هلوق كلذ ىلإ راشأو هتوالتب دبعتي ميركلا نآرقلا نأ اذه نم دافتسي هنإو

 :ىلاعت هلوق اذه ىلإ ريشيو «هلك هيف ذإ ؛هنم عرشلا ملعيو ««كتايآ مهيلع ولتيإ»

 . 4 باتكلا , مهملعيو ل

 .ةيكزتلاو ةمكحلا ميلعتب بولقلا ىكزيو «سوفنلا بذهي كي ىبنلا نإو
 تنأ كنإ9 :لاقف هبر ىلإ ةعارضلاب هتوعد مالسلا هيلع ميهاربإ متحخ دقو

 «بلغلاو «ةعنملاو ةردقلا ىنعم نمضتتو .ةزعلا وذ وه :زيزعلا «يحل زيرعلا

 لك عضاولا ءدوجولل مظنملا ربدملا ميكحلا زيزعلا زعملا بلاغلا تنأ ىأ «ناطلسلاو

 . ماكحإب هعضوم ىف ءيش

 فيرعتبو 2(«تنأ» هلوقب «لوقلا ديكوتبو «ةدكؤملا نإب نيفصولا نيذه دكأو

 دحأل ةزع الف «ناطلسلاو ةزعلاب ىلاعتو هناحبس هصاصتخا ىلع لادلا نيفصولا

 . هناطلس راوجب دحأل ناطلس الو «هتزع راوجب



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا
 للا للا ل11 للا

 مهوبأ وهو ءايبنألا ةلم ىه ميهاربإ ةلم
 1 ويب م دس 2004

 < بلعربي سو
 طر ع م م جا 7 00 3
 يذلا ىف هَئِيَفطْصَأِرَعَل ُةَسْفَنَهْفَنَماَّلإمِتِهَر هلم

 دع ع 2

 رمل لاَ يي َنيَِِصلأَن ملة َُنِإَو
 ِهْقَبمعِهَرإاَب . نّضوو 9 نب 81 كاملا بر تْمَلَم اَّلاَق

 ال إَنُخوَُت ا َنرلأْمُكَل قصه نوبي ب وُضَعَيَو
 27 َنوُمِلَسُم رْسنَأَو

 نوكي دقو .هدعب اوءاجو ميركلا نآرقلا مهركذ نيذلا ءايبنألا وبأ ميهاربإ نإ

 الم نم نإو» :لوقي ىلاعت هللا نآل ؛كلذ نوكي نأ دبال لب نورخآ ءايبنأ كانه

 صصقت مل نم مهنمو كيلع انصصق نّم مهنم ظ :لوقيو [رطاف] 43: ريدن اهيف الَخ
 . [رفاغ] 4 27 . .. كيلع

 ةباجإ اهنأل ؛هدعب نم اعيمج سانلا ميهاربإ ةلم ىلإ ىلاعت هللا اعد دقلو

 نمو# :ىلاعت لاق دقلو «ميكحلا لقعلا هاجتاو ةميقتسملا سفنلا نم ثعبنتو «ةرطفلل

 ىفن ىنعم نمضتي ىراكنإ ماهفتسا انه نمو «هسفن هفس نم الإ ميهاربإ ةّلُم نع بْعَري

 ميهاربإ ةلم نع بغريال ىنعملاو ءاذه هنم عقو نم ىلع خيبوتلا نمضتيو «عوقولا

 .هسفن هفس نم الإ ةلطابلا ماهوألا نم اهريغ ىلإ اهل ازواجتم اهكرتيو

 بغري ضيقنو «ماهوأ ىلإ كرتلاو زواجتلا اهيف نع بْعَرَي# :ىلاعت هلوقو
 ءاهل كرتو ءاهنع زواجت اهنع ةبغرلاو ءاهيلع لابقإ اهف ةبغرلاف ءاهيف بغري :اهنع
 اهزواجت هنكلو اهيف بغري نأ ىغبني ناكو ءاهملع - امهلوأ :نيرمأ نمضتي اذهو

 بغرو هجتا هنأ - امهيناثو «ضارعإو دصق نع لب ءدرجم فارصنا نع ال اهكرتو

 .هفس نمع الإ اهنع ةبغرلا ىلاعت هللا ىفنو ءاهريغ ىف



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 لل لالالا

 سفنلا نآأل ؛ةنوعرو قمح ىف اهلهج ىأ ,«هسفن هفس نم لإ :ىلاعت هلوقو
 قحلا كاردإ ىلإ ىعادلا ريخلا عوبني نم اهلخاد ىف امل هللا ىلإ هجتت ةميقتسملا ةيناسنإلا

 نذأو رصبت نيعو شطبت ديو «كردم لقع نم سفنلا ىف ام لك نألو «ميقتسملا

 نيذلا ىف لاق امك ؛ىدهيو قحلا ناميإلا ىلع لدي اهلك اهب ريست لجرو عمست

 سنإلاو نجلا نم م اريثك متهجل انأرذ دقلو» :لوقيف «مهنوكو مهقلخ نوسني ذإ نولضي
 كيلوأ اهي َنوُممسَي أل ناذآ مهل اهب وصي ال نبع مهل اهب دوُهققي أل بوق مَ

 اهقلحخ انلمأت ول ةيناسنإلا سئفنلاف .[ فارعألا] 4 ن7 .. . لضأ مه لب ماَعْنألاَك

 َنورصْب الفأ مكسفنأ يفو ) :ىلاعت لاق دقلو «قحلا ىلإ دشرتو ىدهت اهنيوكتو

 . [تايراذلا] 4 20+ ودعوت امو مكفزر ءامسلا يفو 20+

 امك ةنوعرو قمحو هفس نع اهلهج ىأ ,«هسفن فس نم ّذلِإ» :ىلاعت هلوقو

 ملع مدع نوكي دق لهجلا نأ اههفس دق نوكي نأو «سفنلا لهج نيب قرفلاو ءانركذ
 هفسلا امأ ء«ةفرعملا قرطو ملعلا تاودأ هدنع نوكي الأو .قحلا ىلإ ءادتها مدعو

 لاق دقلو «ةنوعرو اًقمح اهكرتيو اهبابسأو «ةفرعملا قرط هدنعو لهجي نأ هانعمف

 هفسو [رشحلا] 413) ... مهسفنأ مهاسنأف هللا اوس َنيِدّلاَك اوُنوُكَت الو إ» :ىلاعت

 ام ريغ اهب كلسو لهج ىف اهعقوأ ىنعمب ءافلا ديدشتب هفس ىنعمب اهنإ ليق ءهسفن

 .ةرطفلا هيلإ ىدهت

 امو افينح ميهاربإ هم اوُعبَتاَف 9 :ىلاعت لاق دقف نييبنلا ةلم ىه ميهاربإ ةلم نإو
 لعج اموإ» :جحلا ةروس ىف ىلاعت لاقو [نارمع لآ] 4522 َنيِكِرْشُمْلا نم َناَك

 .[جحلا ] 4 672 . .. نيملسملا مكامَس وه ميهاربإ مكي هلم جَرَح نم نيدلا يف مُكيلع
 . هالتباو «ةمامإلل ةراتخا ىلاعت هللا نأل ؛نييبنلا ةلم تناك ميهاربإ ةلم نإو

 ميلعتل هراتخا هنآلو «تيبلا ءانبل هراتخا هنألو ءهبر معن ركشي ناك هنألو «تاملكلاب

 دقلو » :ىلاعت لاق هلك كلذلو ؛ءايبنألا ابأ نوكيل هراتمخا هنآلو «جحلا كسانم

 اركاش :ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت لاقو 4 نيحلاّصلا نِمَل ةرخآلا يف هنو ايندلا يف هانيفطصا

 . [لحنلا ] 4 027 ميقتسم طارص ىَلإ هادهو هابتجا همعنأل



 ةرمبلا ةروس ريسفت اه

 0 يللا

 اهصلخو هسفن ىفص امب هالتبا نأ دعب هراتخا ىأ «ىلاعت هللا هافطصا ىنعمو
 ناكو هل اليلخ هقلخ نيب نم هراتخاف هريغل عضوم هبلق ىف سيل راصو ؛ىلاعت هلل
 .امئاد ىلاعت هللا ىلإ اعاجر اميلح اهاوأ ناكو ءامامإو ةمأ

 ناكف ءهافطصا ايندلا ىفف «نيحلاصلا نمل ةرخآلا ىف هنأ ىلاعتو هناحبس دكأو
 ءايلو ناكو ايفص ناكو «ءالبلا نسحأف ىلتبا دقو «قلطملا ريخلا ىلع اهيف هعم

 ش .اليلخ نوكي نأب صتخاو

 ةرخآلا يف هنإَول :لاقف ادكؤم ةرخآلا ىف هلاح ىلاعتو هناحبس فصو دقو
 ىف هءازج نإو ايندلا ىف حلاصلا لمعلا نإ :سانلا ضعب لاق دقو «نيحلاصلا نمل
 !؟نيحلاصلا نم هنإ ةرخآلا ىف لاقي فيكف «لمع راد ال ءازج راد ةرخآلاف ةرخآلا

 هنأ ةرخآلا ىف هلاح نع ىلاعت هللا هركذ ام نإ كلذ نع باوجلا ىف لوقنو

 «حالصلا فصو هناحبس هيلع لجس دقف نيحلاصلا نم هنأب فصولا هل لجس
 حالصلا مهل هللا بتك نم ةرمز ىف راصو «ريخلاب ايندلا ىف هلامعأ متخ هنأ ىنعملاو

 حالصلاب مهمسوو مهنع ىضر نم ةلمج ىف ىلاعت هلعج ةرخآلا ىفف «ةرخآلا ىف
 ةرخآلا ىف امئإو «لمع ةرخآلا ىف سيلف «ءازجلا ربكأ وهو ىلاعت هناوضرب مهأفاكف

 ىف قدص ناسل هل لعج ىذلا حلاصلا نوكي هنأو «هيلع ءازجلاو ءحالصلا ليجست

 | .نيرخالا

 :هلوقب هللا ناوضر اولان نيذلا نيحلاصلا ةرمز ىف هنأ ىلاعتو هناحبس دكأ دقو
 «ماللا» ب دكأو «ربخلا ديكوت ىلع ةلادلا نإب دكأف «َنيحلاّصلا نمل ةرخآلا يف هنو
 نيذلا نم هنأل ديكأتلا كلذو «ةرخآلا ىف ميدقتب هدكأو «نيح اصلا نمل هلوق ىف
 . حالصلا تاجرد ىلعأ ىلإ اولصو

 بر هلل ههجو ملسأو صلخأ هنأل ناك امغإ «ةمايقلا موي نيح اصلا نم هدع نإو

 اذلو ؛هدحو هل هلك نوكي نأ هنم هبر بلط ذإ «هنم ىلاعت هللا بلط ابيجتسم نيملاعلا

 صالخإلا وه انه مالسإلا 4نيِمَلاَعْلا بّرل تْمَلَسُأ لاَق ملسَأ هب هَل لاَق ذإ» :ىلاعت لاق
 وهو هلل ههجو مّلَسَأ نم ئلب» :ىلاعت هلوق ىف مالسإلاك وهو .ىلاعت هلل ناعذإلاو



 ةرقبلا ةروسريسفت

 الالام

 ناميإلا نأ انركذ دقو ءهاصقأو ناميإلا ةياغ وهف [ةرقبلا] 4032 ... َنسْحُم

 وهف «ىلاعت هلل حراوجلاو سفنلاو بلقلا صيلخت مالسإلاو «ميلستو ناعذإو قيدصت

 .ناميإلا تاجرد ىلعأ

 .ىداملا ناعذإلا وهو ءهرياغي وأ ناميإلا ضيقن وه ىذلا مالسإلا سيل وهو

 هيف لاق ىذلا وهو «نكت مل مأ ءبلقلا عم تناكأ ءاوس مالسإلا ماكحأل عوضخملاو

 لخدي امَلو انمَلسَأ اوُلوُق نكلو اونمؤت مل لق انَمآ بارعألا تَلاَقل :اولاق ذإ بارعألل

 . [تارجحلا] 4 127 . .. مكبولق يف ناَعإلا

 سيلو «ناميإلا نيبو هنيب مالكلا ءاملع قرفي ىذلا مالسإلا وه اذهو

 لاق ىذلا وهو «ىلاعت هلل حراوجلاو هجولا مالسإ ىنعمب مالسإلا انه امنإو ءهعوضوم
 . [نارمع لآ] 4 27 . .. مالسإلا هللا دنع نيددلا نإ :هيف ىلاعت هللا

 هئباو هلعجي نأ ىلاعت هللا اعدو ىلاعت هلل هصالخإ تبثأ ميهاربإ نإ لاقي دقو

 كل ةَملَسُم َهّمَأ اَنيَِرَذ نمو كَل نيَملَسُم اَلَعِجاَو ظ :كلذ ىف لاقف «نيملسم ليعامسإ

 0 . ؟هابلط دقو .«كلذب رمألا ناك ملف [ةرقبلا] # هر ...

 ءديحوتلا تيبشتو مالسإلا ىلع ةمادتسالاب رمأ هنأ هنع ةباجإلا ىف اولاقف

 رمأل ةباجتسالا ىف مالسلا هيلع ميهاربإ ماقم نايبل ةيآلا نإ اضيأ كلذ ىف لوقنو

 اذهف «نيملاعلا برل تملسأ الئاق اروف باجتساف كلذب هرمأ ذإ هسفن صولخو «هبر

 راص نكلو «ئكلتم الو ءددرتم ريغ هبرل ىلاعت هللا ليلخ ةباجتسا ىدم نايبل صنلا

 نيملاعلا قلاخل ىأ «نيملاعلا برل اهتلعجو ىسفن تصلخ ىأ تملسأ : لوقي ميهاربإ

 هللا معنأل ركاش كلذ ىف وهف ءهل ركش كلذ نإو «مهئلاكو مهبرو مهيلع مئاقلاو

 .امئاد هلاحك ىلاعت

 «ليج دعب اليج هدعب نم هينب ةلملا هذهب ىصو ؛مالسلا هيلع ميهاربإ نإو

 ةيصوبو هللاب رفك دقف ءاهب رفك نمف ءمهءانبأو .هدافحأ اهب ىصوو «هينب اهب ىصو

 اولدبو اوريغ ذإ «نيكرشملاك مهبرب اورفك ذإ مهنع ىضريل ميهاربإ ناك امو «ميهاربإ

 ىلاعت هللا در دقلو ءايدوهي ناك ميهاربإ نأ اوعدا نيذلا دوهيلاكو «ميهاربإ نيد ىف



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 مي 00 لا لااا ااا للاااالللللل
 كاكا ١٠

 يي
 . املسم افينح ناك نكلو اًينارصت الو ايدوهي ميهاربإ ناك امإ» :ىلاعت هلوقب مهلوق

 «بوقعيو هينب ميهاربإ اهب ئىصوو# :ىلاعت لاقو ميهاربإ ةيصو ىلاعت هللا ركذ

 :ىلاعت هلوق نم ركذلا عوضوم ىه ىتلا ميهاربإ ةلم ىلإ دوعي «اهبا# ىف ريمضلا

 . ثيدحلا عوضوم ىهف «َنيمْلاَعْلا برل تمّلَس أ لاق ملسأ هبر هل لاَق ذإ» : ىلاعت

 ىهو «هبلط ىف ددشتلاو نيعم رمأب مايقلا هريغ نم صخشلا بلط ةيصوتلاو

 نوكيل اهرخآ ىف وأ ةايحلا ىف ءاطعإ وأ بلط ىهف «ةافولا دعب اهذيفنت نوكي ابلاغ

 هيلع بوقعيو «هتافو دعب هتلمب نيكسمتسم اورمتسي نأب هينب ميهاربإ ىصو دقو

 .كلذب اًضيأ ىصو دق - مالسلا هيلع قحسإ نم ميهاربإ ديفح وهو - مالسلا

 «مالسلا امهيلع قاحسإو ليعامسإ مه نآرقلا ىف نوروكذملا ميهاربإ دالوأو

 بوقعيو قاحسإ هل انبهوو 2 :قاحسإ ةيرذ ىف ىلاعت لاق دقو ءامهدعب نم امهتيرذو

 نيحلاصلا نمل ةرخآلا يف ُهّنِإو ايندلا يف هرجأ هاتيتآو باتكلاو ةوبنلا هتيرذ يف انلعجو
 انيده احونو انيده ًالك بوقعيو قاحسإ هل انبهوو ) : ىلاعت لاقو [توبكسعلا ] 4 227

 يزجن كلذكو نوراهو ئسومو فسويو بوُيأو ناميلسو ةوواد هتيرذ نمو لبق نم

 . [ ماعنألا ] 4 )+ نينسحملا

 ميهاربإ ىلع فطعلاب بوقعي عفرب 4بوقعيو هينب ميهاربإ اهب ئىصوو# :هلوقو
 هينب اهب ىصو بوقعيو «هينب ةلملا هذهب ىصو مالسلا هيلع ميهاربإ نأ ىأ مالسلا هيلع

 «نيدلا مكل ئفطصا ِهّللا ّنِإ نب اي نآرقلا اهركذ امك ةيصولا ةغيص تناكو «كلذك
 كانه نإ اولاق اذلو ؛ ةيصولا ةغيص اهنأل ؟ ىصوو ىنجمل ريسفت ةيماسلا ةلمحلا هذهو

 .اهلبق امل نايب اهدعب ام نأ ىلع لدت ىتلا ةزمهلا حتفب نأ وهو ءاريدقت

 :هلوقب هئانبأل بوقعيو «ميهاربإ نم لك ءادنب تناك اهتنغيص وأ ةيصولاو
 . ملكتملا ءاي ىلإ ةفاضإلاب نونلا هنم تفذح ىذلا ملاسلا ركذملا عمجب «ينباي



 ةرقبلا ةروسريسفت ## 2 ١

 ىفو «هسفن نم مهل ابيرقت هيلإ ةبسنلا ىلع لدت ىتلا ةغيصلا هذهب مهادانو

 «مهيلع هبدحو هتبحم ىلع لدي امب مهرثؤي هنأو «قفرلاو مهب ةقفشلا ىلع ليلد كلذ

 «هلالج لج هللا نأ ىأ «4نيدلا مكل ئفطصا ِهّللا نإ اهب ىصو ىتلا ةلملا نومضمو

 وه ءانه نيدلاو «لماكلا نيدلا مكل راتخا ءمكيلع معنأو مكأرذ ىذلا مكبر وهو

 وهو ءهتلم وهو «هدعب نم ةقيلخلا نيدو مكنيدو ميهاربإ نيد ىهف «ميهاربا ةلم
 هلوقب لبق نم «ىلاعت هللا رسف امك هل هجولا مالسإو نيملاعلا بر هلل صالخإلا

 . «نيملاعلا برل تملأ لاق ملسأ هبر هل لاق ذِإ# : ىلاعت

 «مهناسل ىلع تءاج امك اهتياهنو ةيصولا ةياغب ىلاعتو هناحبس حرص دقو

 تناك اذإ ىأ ءردقم طرش نع حاصفإلل ىه ءافلاو «4َنوُملَسُم منو لإ َنوُمَت الف»
 «نوملسم متنأو الإ نتومت الف «مالسإلا وهو مكل هراتخا ىذلا نيدلا ىه ةلملا هذه

 .نتومت نم لاح «نوملسم متنأو# :ىلاعت هلوقو

 ىلإ اهجتم ىهنلا سيلو «ةليقثلا ديكوتلا نونب بلطلا ىلاعتو هناحبس دكأ دقو 2

 بصنم رمألا امنإو ؛رمألاب فيلكتلا هيف ىرجي ايرايتخا رمأ سيل توملا نأل ؛توملا
 اوتومت ىتح كلذ اًدكؤم مالسإلا ىلع اوقبت نأ دبال ىأ «مالسإلا ىلع ءاقبلا ىلع

 عوشخلاب رمأ وهف عشاخ تنأو الإ لصت ال :لوقت امك «همايقو هلاح .ىلع متنأو

 .ةالصلا نع اًيهن سيلو

 بوقعي هديفحو ميهاربإ ةيصو ىهأ «مكل ئفطصا هللا نإ يب اي :ىلاعت هلوقو
 ريشأ دقف بوقعي ةيصو اهمأو ميهاربإ ةيصو اهنإ :مهضعب لاقو «كلذ رهاظلا ؟اعم

 ام هينبل لاق ذإ تملا بوَقْعَي رضح ْذِإ ءادهش مسك مأ) :دعب نم ىلاعت هلوق ىف اهيلإ

 نحنو ادحاو اهّلِإ قاَحْسإو ليعاَمسإو ميهارْبإ كئابآ هلو كلِ دبع اوُاَق يدب نم َنوُدُبعَت

 . [ةرقبلا ] 4 229 نوملسم هل

 لداج املو ءاعم امهتيصو «مُكَل ئفطصا هللا نإ يِنَب ايل :ىلاعت هلوق نأ ىرأو

 رضح ْذِإ ءادهش متنك مأ# رمألا ةقيقح انيبم «مهمالك ادنفم ىلاعت لاق كلذ ىف.دوهيلا

 انإ مهللا «ةدحاو ةيصولاف جيرختلا اذه ىلعو «ةيآلا رخآ ىلإ 4تْوَمْلا بوعي
 .نيملاعلا برل ههجو ميهاربإ ملسأ امك كل انهجو انملسأ



 ةرقبلا ةروس ريسفت ان

0 

 ريغ هل راس لس سس > ميس هم ُ

 بوقعي رضح ذإ ءادهَش مت مَ

 ُدجعسْأولاَق ىِدَحَب 110117 ُدِاتَوَمْلَ
 اَهَلِإَق َقحَسِإَو ليِعَمْسِإ د مْ َكِباَباَء َهَلَِوَكَهَلِ
 اك تَدعَأ كلي © م 52 رئي 2 هع َواَدِحِنَو

 02 َنوُلَمعيانامأ معوض متدِسكاَميكَلَو تبسم

 دوم لبلد تعت ونصت اةوهأ وص وك

 © نكران مد َمَواَقنَح
 ىعداو ءمهدتحم فرشو مهفرش ؛«ميهاربإ ةلم ىلع مهنأ نوكرشملا ىعدا

 ام مهتنسلأ ىلع ىرج لب ءاولدبو اوريغ دقو ميهاربإ ةلم ىلع نوريسي مهنأ دوهيلا

 ءهرخآ هلوأ نولعجيف «خيراتلا نوبلقي كلذبو ءايدوهي ناك ميهاربإ نأ ىلإ ئموي
 نييبنلا نيد مهثولاث نأ ماهوألا نودبعي نيذلا ىراصنلا ىعداو «هزجع هردصو
 مهو مهتنايدف «مهتبلغ ماهوألا نكلو «لوقعلا تهبت ةمهاو ةيرف اورتفاو نيعمجأ
 .ءارب مهنم حيسملاو ءاهوقنتعاف تفئاكت ماهوأ الإ اهيف سيل ءمهو ىف

 ءانبأ نم ىبن ىلإ اهنوبسني ةلحن نولحتني اوناك نم اصوصخو «اعيمج ءالؤه

 قاحسإو ليسعامسإو ميهاربإ ةلم ىلع مهنأ نوعدي اوناك مالسلا هيلع بوقعي
 . بوقعيو

 ىلع اوسيل مهنأ نايبل ىراصنلاو دوهيلا اصوصخو ؛مهيلإ باطخلا هجو دقلو

 لاقف .بوقعيو «هينب ميهاربإ اهب ىصو ىتلا ةيصولا ريغ ىلع مهو «ميهاربإ ةلم
 ماهفتسالا ىلع لدت انه مأ 4تْوَمْلا بوُقْعَي رضح ْذِإ ءادهش متنك مَآ :ىلاعت

 خيبوتلا عم ىراكنإ ماهفتسا ىهف ««ةزمهلا»و «لب» ىنعم نمضتت ىهف اعم بارضإلاو



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ
 0 اسس سس سس( 105

 ا

 يي
 متنك مأ# :مكلأسنو «نولوقت امع احفص برضن ىنعملاو . مهكفإ نع بارضالاو

 ةداهشلا ىف ىلاعت لاق امك ءدهاش عمج ءادهشو « توما بوقعي رضح ْذِإ ءادهش

 ىلإ اريبك ْوَأ اريغص هوبتْكَت نأ اومأسَت الو اوعد ام اذإ ءادهشلا بأي الو» :نويدلا ىلع

 متنكأ لاح لك ىلع ىنعملاو ءديهش عمج نوكتو [ةرقبلا] 4 429+ ... هلجأ

 تقولا نيرضاح متنك ىأ «توملا بوقعي هيف رضح ىذلا ىضاملا تقولا نيرضاح
 «هتارامأ روهظ توملا روضح ىنعمف .توملا تارامأ بوقعي ىلع هيف تدب ىذلا

 «هتامدقمو هتارامأ روضحف «رضحب ريبعتلا ناك اذلو ؛رضتحي وهو ىأ «هتامدقمو

 ىلع لدت «رضح ْذإ# :ىلاعت هلوق ىف ىلوألا ذإ هب لزن لقي مل اذلو ؛هروضح
 ىرخأ ةرم «ذِإ# ىلاعتو هناحبس ركذ دقو «هتارامأو هتامدقمب توملا لولح تقو

 دق دحاو تقو ىلع نالدي امهو 4يدعب نم نودبعت ام هينبل َلاَق ْذإ# :هلوق ىف

 نم نودبعت ام : هينبل لاق ءاولدبو اوريغ نيذلا ليئارسإ ىنب :ب وبأ بوقعي لاق

 اهب مهفتسي ام نأل نم نود انه امب ربعو «؟ىدعب نم هنودبعت ىذلا نم ىأ 4يدعب

 هدعب نم نودبعي ام ةقيقح بلط ىلإ هجتم لاؤسلاف «ناسنإلا ام لاق يف ةيهاملا نع

 كَهْلِإ دبعت» :ؤكلت الو ددرت ريغ ىف نيبيجم اولاق ؟ىلاعت هللا ةدابع ىلع نورمتسيأ

 . «ادحاو هَل قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ كئابآ هلإو

 ال مهنأ ىلع لدت ىهو ةنسحلا ةودقلاو ةوسألا ىلع لدي امب مهتباجإ اوأدتبا

 اولوقي ملو «كئابآ هلإو كهّلإ## :اولاق كلذلو ءنودتقم مه لب نولدبيالو نوريغي

 .هدحو هللا دبعت :الثم

 بوقعي مع وه لب ليعامسإ مهئابآ نم سيلو قاحسإو ميهاربإ مهابأ نإو
 نبا معلا ىمسي امك - ابأ معلا زاجملا ىلع ىمست برعلا نكلو هدج الو هابأ سيلو

 دمحمل الدب بلاط ابأ اوطعي نأ اوبلط امدنع شيرقل بلاط وبأ لاق امك ء«هنبا هيخأ

 مكدلو ذخآ :اخبوم مهل لاقف ّةِلَذ ادمحم مهيلإ ملسيل شيرق نم ىتف دهنأ هيخأ نبا

 :لاق لكك ىبنلا نأ بلاط ىبأ نب , ىلع ىورو ؟هنولتقت ىنبا مكيطعأو مكل هوذغأ



 ةرقبلا ةروس ريسفت اه

 0 0100 ل
1 

 "يي
 ىلع لدي بوقعي ءابآ ىف مالسلا هيلع ليعامسإ دع نإو اذه (17(هيبأ ونص لجرلا معا

 نم نودقاحلا لعفي امك نيد الو بسن ىف امهنيب قرفي ال ءقاحسإو ليعامسإ نأ

 . ليئارسإ ىنب

 نوكت نأ نم عنام الو كهلإ نم لدب اهنإ ليق «ادحاو اهَّلإإ# :ىلاعت هلوقو
 ةّيصان 122+ ةيصاّنلاب اعفسَل هني مل نك ًالك )» :ىلاعت هلوق لثم ةفرعملا نم الدب ةركتلا

 . [ قلعلا ] 4 0130 ةعطاخ بذاك
 ىلع هدبعن ىأ ءادحاو اهلإ هنوك لاح ىأ .كهلإ نم ًالاح نوكت نأ حصيو

 هنم لدبملاو لدبلا نأ ىأ لامتشا لدب نوكي هنأ ىلع ؛الدب هرابتعا لعلو «لاحلا هذه

 .دحاو ءىش

 مث «بوقعي بطاخملا ريمض ىلإ افاضم ىلاعتو هناحبس هللا ركذ ىف ىرنو

 نع عانتمالاو ةدابعلا ىف ةينادحولاب حيرصت ةينادحولاب افوصوم كلذ دعب نم هركذ

 اهب ىصوأ ىتلا ةيصولاب ذخألاو ةودقلاو عابتالا ىلإ ةيناث ةراشإو «هعم هريغ كارشإ

 «مالسلا هيلع بوقعي ىف هدالوأ ىف ةدحوملا ةلسلسلا تابثإ اهيفو ءبوقعيو ميهاربإ
 لاق اذلو ؛ىلاعت هللا نيد هنأل ىلاعت هللا هافطصا ىذلا نيدلا وه ديحوتلا اذه نإو

 نوُدبعاَف انأ لِ َهَلِإ ال هنأ ِهْيَلِإ يحون الإ لوَسر نم كلْبَق نم انلَسرَأ اموإ» :هناحبس

 . [ءايبنألا] 4 ع+

 لثملا هب برض ىذلا «ميحرلا ربلا «مهيبأ ةباجإ نوصلخملا ءانبألا متخ دقلو
 انهوجو انملس دق نوصلخم ىأ «4نوملسم هَل نحتو# :مهلوقب ةقفشلاو ربصلا ىف
 نم ميدقتلا هيلع لدي ال «َنوُملَسُم ل ىلع «هلإ :هلوق مدق اذلو ؛هدحو هل انبولقو
 مهسفنأ مالسإ اودكأ دقو «ىلاعتو كرابت هل مهسفنأ مالسإب هناحبس هصاصتخا ىنعم

 .ةيمسالا ةلمجلاب هل

 .هتقدَص ىف َمّلَكَب مع َناَكو .«هيبأ ونص لجّرلا مع ّنإ) :ساّبعْلا ىف َرمعل َلاَق كي ىبنلا نأ ىلع نع )١(
 ةرشعلا دنسم ىف دمحأ هاور امك «حيحص ْنَسَح ثيدح اذه :َلاَقو (7747) بقانملا باتك :ىذمرتلا هاور]
 .[(1575) ةاكزلا باتك :ةريره ىبأ نع ملسم دنع هوحنبو 541(«2) نيرشبملا



 ةرقبلا ةروسريسفت
 ملل للملا

 ءمهسفنأل اهولحتتا هينبو ميهاربإل ةدّمحم تركذ املك اوناك دوهيلا نإ

 اودتهي مل نإو «مهئابآ ةاده مهنأ سانلا مهنظ ىتح مهريغ ىلع اهب اورخافتو

 مهنأب نورخافتي اوناك نمم مهريغ لوقو مهلوق ىلاعتو هناحبس هللا درف .مهيدهب

 اوناكو ء«مهكلسم نوكلسي الو ءمهلمع نولمعي الو ليعامسإو ميهاربإ ةلالس

 دق ةَمُأ كلت » :لاقف سانلاو هللا دنع اركذو افرش مهبسكي بسنلا درجم نوبسحي

 . 6 نولمعي اوناك امع نولأست الو متبسك ام مّكلو تبسَك اَم اَهَل تَلَح

 بوقعيو قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ ةلضافلا ةعامجلا هذه ىلإ ةراشإلا

 دَق» يهو «مهتيصوب ىلاعت هللا رون نم اوسبقو مهيدهب اودتها نيذلا مهتيرذو

 هللا دنع نوكيف ريخ نم هوبسك ام مهل خيراتلا ربع يف تراصو .ءتضم ىأ «َتَلَخ

 اودبعت نأو «هتيصوب اوذخأتو «ميهاربإب اودتقت نأ برعلا رشعم مكيلعو « هؤازج

 بسنلا فرش نيب نوعمجتف هيلإ نومتتت متنك نإ «هلالج لج هللا وه ادحاو اهلإ

 . عابتا ريغ نم اليتف ىنغي ال هدحو بسنلاو «عابتالا فرشو

 اوقحلتو «مكؤابآ ءالؤه نأب اورخفت نأ مكل سيل دوهيلا رشعم متنأ كلذكو

 الإو هل مالسإلاو نيملاعلا بر هلل صالخإلا ىف مهوعبتت نأ الإ مكخيراتب مهخيرات
 ءازج مكلف مهعابتا ىف اودجت مل نإو .مهرثآمل نيبراحملا مهيلع نيجراخلا متنك

 . مكلعف
 اًيوسكم هتبسك ام اهل ىأ «متبسك ام مُكَلو تَبسك ام اَهَلظ :ىلاعت لاق اذلو

 «تبسك ام اهل :هلوق نمضتيو «هئازجب رخآلا مويلا يف اهل ابوسحم هردقب اهيلإ
 ءمهلمع لثم متلمع نإ .«متبسك ام مكَلو» ريخ وهو .«بسكلا اذهل ءازجلا
 ثح اذهو «ءهب نولحتت راثدو اراعش مكل تناكو مهتيصوب متذخأو مهيده متعبتاو

 ام مثإ مكيلعف ةيصولا اوفلاختو «مثإل اوفناجت نإف ءهيلإ ةوعدو «ءادتقالا ىلع

 .نولعفت

 اوعدت نأ مكل سيل كلذكف ارش وأ اريخ نإ مهلاعفأ نع نيلوئسم متسل مكنإو

 : ىلاعت لاق اذلو ؛مهنع مكلمعب متلصفنا مكنأل ؛مكبسن مهبسنو مكلمع مهلمع نأ



 ةرقبلا ةروس ريسفت ##
 0 لااا للا

 الإ مهل هريخف اريخ نإ .مهلمع مكيفكي ال كلذكو 4 َنوُلَمعي اوناك اًمع نولأست الو
 .ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو مهلمع لثم متلمع دق اونوكت نأ

 بل ىه ةينثولا نم ةراهطلاو ءديحوتلا ىهو «مالسلا هيلع ميهاربإ ةلم نإ
 ىذلا قحلا سايقم ىهو «هيف بير ال ىذلا قحلا ىهو ءانل ىلاعت هللا هافطصا نيدلا

 لهأو «ءىوغو لض دقف اهفلاخ نمو .ىدتها دقف اهب نمآ نمف «لطابلا نم هب زيمتي
 جاهنملا نع اوجرخو «اولدبو اوريغو «؛هعضاوم نع لوقلا اوفرح نيذلا باتكلا
 كلذك «ةيادهلا وهو «قح مهدنع ام نأ نومعزي مالسلا هيلع ميهاربإ ةلم اوكرتو

 مهتينارصنب ىراصنلا معزو «ةمالسلا مهتيدوهي ىف نأ دوهيلا معزف .مهماهفأ تلض

 وأ ادوه اونوك اولاقو 9 :ىلاعت لاق اذلو ؛نوهمعي مهيغ ىف لكو ةيادهلا اهنأ ةينئولا

 تلاوت ىتلا هللا معنأب نورفاكلا نودقاحلا ىأ :دوهيلا لاق ىأ 4 اود ئراصت

 ءاهتبق ىف مهو «مهطوحت ةيادهلا نأل ؛اودتهت ادوهي اونوك ىأ ءادوه اونوك :مهيلع

 ال مهتبقح ىف ةيادهلا نأل ؛اودتهت ىراصن اونوك :نوينثولا نوثلثملا ىراصنلا لاقو

 ءًالسرم ايبن نوعبتي ال ءنوينثو مهنأ عم ءمهمعز ىف مهل ةبقاعلاو ادبأ مهنع جرخت

 . "2)ةلضم ةلاض ةبذاك ةفسلف نوعبتي نكلو

 نأب هيبن ىلاعت هللا رمأف ءاولاق ام نوّلثملا ىراصنلا لاقو ءاولاق ام دوهيلا لاق

 . َنيِكِرشَمْلا نم ناك امو افينح ميهاربإ ةّلم لب لق# :هلوقب مهلوق دري
 نع دعبلا لجأل ؛عابتالا بجاولا حيحصلا سايقملا نإ :هللا لوسراي مهل لق

 اذلو ؛ميهاربإ ةلم وه - احفص مهمالك نع ابرضم - قحلا ىدهب ءادتهالاو «لطابلا

 ,مهتاهرتو مهماهوأ نع بارضإلل انه لبو 4 اًقينح ْميِهاَربِإ هلم لب لق :ىلاعت لاق
 ةلئام ىأ ءافينح ميهاربإ ةلم اوعبتا لب :هريدقت فوذحم لعفل لوعفم ةلمو

 فّئحو فنجو «قحلا ىأ ةحمسلا ةيفينحلاف «هيلإ اًيداه قحلا وحن ًالئام وأ ةماقتسالل
 مثالا فناَجتم ريغ )» :ىلاعت لاق امك لطابلا ىلإ ليملا فنجلا نأ ديب «ليملا امهانعم

 ةماقتسالا ىلع قلطي فنحلاو «قحلا وحن لئاملا فينحلاو «[ ةدئالال 2

 .فارحنا الو هيف جوع ال ىذلا ميقتسملا هانعم فينحلاو

 .فلؤملل «ةينارصتلا ىف تارضاحم» :عجار )١(



 ةرقبلا ةروسريسفت لب

 اللئام

 نم ناك امو# :لوقيف «ميهاربإ ةلم ىف ةينادحولا ىلاعتو هناحبس هللا تبثيو

 اوناك نإو «هتيعبت نع نيكرشملا برعلل درو «هتلم نع كرشلل ىفن اذهو «نيكرشملا

 .هتلالس نم
 ؛نيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا ىلع درلا نيمألا هلوسر ىلإ ىلاعت هللا لكوو

 هلوقك درلا كلذ نإو ءاهنايب هيلع بجي ىتلا قئاقحلا نايبو «هبر ةلاسر غيلبت نم هنأل

 نم ناك امو اًملسُم اقينَح ناك نكلو اًينارصت الو ايدو ميهاربإ ناك ام :ىلاعت

 . [نارمع لآ] 4 750 نيكرشملا

 ميهاربإ هلم عابتاب نينمؤملاةدحو

 اس د عساس موس ح1 ص ىلا سل ا 1

 بوو َقَحْسِإَو ليمن مسهل |
 تلق وام ئعَو سوم قوام ِطاَبْسَدْلاَو

 00 »ود سن ل

 ليف 22 ومس هل نحو هنو حأَنَْبفرْاَلْد هير م

 هادو ودفع هب تنم َءآَملئوِبْأونَم ماَءَّنِإَ

 مو رت 3 2س لس ب طيح 2. و
 مياعلا ٌعيِمَسلَاَوهَو َ هللا ْمُهَكحِيِفكَهَس قاَقِش فمه

 وَ 4
 ورب را ع 1 ل

 ,هلن خو ةَعِبصوَ أ ترم ُنَسْحَأ َنَمَو هلأ َةَعْبِص 2 2
 م 1 ١
 2 نودينع

 ىف نيابتت ال بتك نم نييبنلا ىلع لزنأ ام فالتخا ىلع لسرلا عمجي

 ةلم اهتياغو اهبل ىف اهلك اهنأ بتكلا هذه عمجي ءاهنامزأ تفلتخا نإو ءاهانعم

 ءاهدنع نيابتت الو نييبنلا لئاسر فلتخت ال ةعماج ةلم ىهف «مالسلا هيلع ميهاربإ



 ةرقبلا ةروس ريسمفت مه
 كولا 00

 هيلع ميهاربإ ةلم ىه هلك دمحم ةلاسر تناك دقو «نيعمجأ نييبنلا ةلم ىهف

 وه ميهاربإ مكب هلم جرح نم نيددلا يف مكيلع لعج امو :ىلاعت لاق اذلو ؛مالسلا
 «لبق نم ميركلا صنلا اذه انولت دقو [جحلا] 4727 ... لبق نم َنيِملسُمْلا مُكاَمَس
 ىلاعت لاقف كلذب نونمؤي مهنأ اونلعي نأ نينمؤملا ىلاعتو هناحبس هللا اعد اذلو

 ليعامسإو ميهاربإ ىلإ لِزنأ امو انيلإ لِزنأ امو هللاب اًنمآ اوُلوُق 9: نينمؤملا ابطاخم

 . 4 مهبر نم نويبَلا يتوأ امو ئسيعو ئسوم يتوأ امو طابسألاو بوقعيو قاحسإو

 :ىلاعت هلوقك اذهو «ديحوتلا ىهو «ميهاربإ ةلم ىلع اعيمج ءالؤه نإو

 ئسوُمو ميهاربإ هب انيصو امو كيل انيحوأ يذلا احون هب ئصو ام نيدلا نم مكل عرش »

 هْيَلِإ يِبتجَي هللا هيل مهوعدت ام نيكِرشمْلا ىلع ربك هيف اوُكرْفت الو نيددلا اوميقأ نأ ئسيعو

 . [ىروشلا ] 4 20+ بيني نم هيَلإ يدهيو ءاشي نم

 ىسوم مهدعب نم هعبتاو «هتلمب هءانبأ امهالك ىصو بوقعيو ميهاربإ نإ

 ةلم ىلع اعيمج مهف «مالسلا مهيلع ىسيعو ىسوم نيب اوناك نيذلا نويبنلاو ىسيعو
 «قحلا ىلع رارقتسالاو «هيزنتلاو ديحوتلا ىه ىتلا ميهاربإ ةلم ىهو «ةعماج ةدحاو

 .ةحمسلا ةيفينحلاو

 ناك لب ءهدحو لَم ىبنلا ىلإ هرمأ نكي ملو «نينمؤملا ىلاعت هللا رمأ دقو

 هينبو بوقعيو «هينبو «ميهاربإ ناميإ وه مهناميإ نأ نايب هيفو «هعبتا نملو هل هرمأ

 «لوسرو لوسر نيب قرف ال ةيهلإلا ةلاسرلاب ماع ناميإ وهف «نيعمجأ نييبنلاو
 .ماع نيد مالسإلا نإ :هيلإ وعدي امو مالسإلا اوملع نيذلا ضعب قحب لاق كلذلو

 ةيحيسملا نع جرخأ مل ىنإ :لاقف .؟ةيحيسملا نع تجرخ اذامل :ملسأ ىحيسمل ليقو

 .مالسإلا ىف ىلوخدب اهيف تلخد نكلو «حيسملا نيد

 ميهاربإ ئَلِإ لزنأ امو اَنيَلِإ لزنأ امو هّللاب انمآ# :اولوقي نأ نينمؤملا هللا رمأ
 مالسلا هيلع بوقعي دلو مه طابسألاو .#طابسألاو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو

 كلذ مهل نآرقلا ركذ دقو ءرشع انثا مهو .«ىدعب نم نودبعت ام :مهل لاق ىذلا

 اي هيبأل فسوي لاق ذإ » :هنع ىلاعت هللا لاق ذإ .ءبوقعي نب فسوي ايؤر ىف ددعلا



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ
 الالام

 ال نب اي لاَق 4+ نيدجاس يب مُر رمَقْلاو سمّشلاو ابوح رع دحأ تير يتإ تأ

 4 <21 نيم ودع ناسنإلل ناطيشلا نإ اديك كَل اوديكيف كتوخإ ىلع كايءر صصقت

 فسوي مضبو «فسوي ريغ بوقعي ءانبأل زمر ابكوك رشع دحألا نإو .[فسوي]

 ىف ةليبقلا ةلزنمب وهو ءطبس مهدحاو طابسآلاو .. رشع ىنثا نونوكي

 نإ ليقو «نوعباتتم ةعامج مهف ء«عباتتلا وهو طبسلا نم طابسألا اومسو «برعلا

 .ميهاربإ ةدفح مهلصأ ىف مهنآل كلذب اومسو «ديفحلا وه طبسلا

 «بوقعي ءانبأ مهنأل «مهركذ نع ىنغي بوقعي ركذ نأ عم طابسألا ركذ اذاملو

 اوراص مهنأ كلذ نع باوجلاو ؟ةيصولا ىف ددشو ميهاربإ ةلم عابتاب مهاصو دقو

 رمأ دقو دارفنالا اذهب ةفص مهل تناكف «لتئابقلاو رئاشعلا اونوك ءاعومج هدعب نم

 نع نوملكتي اعيمج مهنأل «مهنَم دحأ نيب قرفت الا اولوقي نأب «نينمؤملا ىلاعت هللا
 ,4نوملسم هَل نحتو# «ىلاعت هللا نم ةلاسر مهتلاسرو «هيهنو هرمأ نوركذيو «هللا

 انبولق هللا عمج «ىلاعتو هناحبس هل انحراوج لكو انبولقو انهجو انملسأ ىأ

 .ميلعلا ميكحلا وهو «ىلاعت هلل نوكتل انساوحو انسوفنو

 وه ناك كلذلو ؛قرمملا ريغ عماجلا ناميإلا وهو «قحلا ناميإلا وه كلذ نإ
 «ىلاعت هلل ةينادحولا وهو ءمهبر لوح سانلل دحوملا قداصلا ناميإلا نازيم

 دَقف هب متنمآ ام لثمب اوُنمآ نإف» :ىلاعت لاق اذلو ؛ةيهلإلا ةلاسرلا ىف ةدحولاو

 . 4 اودتها

 دوهيلا ىلإ دوعي «هب متنمآ ام لثمب اونمآ ْنِإَفط: ىلاعت هلوق ىف ريمفلا

 وأ ادوه اونوك اوُناَقَو »ا ءطقف مهدنع ءادتمالا نأ اونظ نيذلا مه مهنأل ؛ىراصنلاو

 لم لب لق 9 :مهل لوقي نأ هيبن ىلاعت هللا رمأو [ةرقبلا] 4 + ... اوُدَتْهَت ئراصت
 . [ةرقبلا] 4 #0729 نيكرشملا نم ناك امو افينح ميهاربإ

 دوهيلا نمآ نإف «قرفي ال ىذلا عماجلا دحوملا ناميإلل ةروص ةقباسلا ةيآلا ىفو

 اودتها دق اونوكي نأ ال « اودتها دقف قرفملا ريغ عماجلا ناميإلا كلذ لثمب ىراصنلاو

 .قرفملا زايحنالا نم هيلع مه امب



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا
 رح اللا

 1 ا

 يي
 ىأ «هب متنمآ ىذلا لثم ناميإب اونمآ نإف ىنعملاو # هب متنمآ ام لثمب اونمآ نِإَفل

 ىف ةدحولاو « ىلاعت هلل ةينادحولا ىلع سانلا عمجي هنإ ثيح نم هل هباشم

 ةملكف ءاودتها دقف - اهيلع متنأ ىتلا ةروصلاب ةيناسنإلا ىف ةدحولاو «ةلاسرلا

 نأ - هملع ىلاعت هللا دنعو - دارملاف ءاهتلالد اهلو لوقلا نم اهعضوم ىف «لثم»

 ىف نيرسفملا ضعب مجهت دقلو «عماجلا ىنعملا ىف هلثم نوكي نأ ىلع متنمآ امب اونمؤي

 نآرقلا ىف سيل هنإ ءهلو ىل هللا رفغتسأ «مَحَقَم» لثم نإ لاقف «ثيدحلا رصعلا

 ميكح نم ليزنت ىه امنإ ءطق محقم اهيف سيل ميركلا نآرقلا ظافلأ امنإ .محقم'

 امو اَنْيَلِإ لزنأ امو هّللاب اَمآ اوُلوُقط :ىلاعت هلوق نم تبث ىذلا ناميإلا نإ لوقنو

 - امهلوأ :نارمأ هيف ققحتي «ةميركلا ةيآلا رخآ ىلإ 4ليعامسإو ميهاربإ ئَلِإ لزنأ
 امنإو «ناميإلا لصأ ىف تسيل ةيلثملاف «ةعماجلا ةفصلا - ىناثلاو «ةينادحولاب ناميإلا
 .ةقرفملا ريغ ةعماجلا روصلا ىف ىه

 م يدمه يم ام

 ىمسجلا كرشلا وه ىلوتلا «قاقش يف مه اَمَنِإَف اَوُلوَت نَو# :ىلاعت لاق اذلو
 ةلاسرلل عماجلا ناميإلا نع اوضرعأ نإف ىسفنلا ضارعإلا ىلع لدي ىذلا دعبلاو

 راتخا دقف ةيهلإلا ةلاسرلا ىف ةدحولا كرت نم نأل ؛رمتسم قاقش ىف مهف ةيهلإلا

 ء«بصعتلاو ةيبصعلا تناك نيدلا ىف عازنلا لخد ثيحو «ةلداجملاو عازنلا

 نيب ءاضغبو ةوادعو «ةجاحل ريصيو «بولقلا ىف هناطلس نيدلا دقفيو «زايحنالاو

 كلذلو ؛ىدتهي الو ىقتلي ال زاحنم قش ىف نيد وأ ةلم لك نوكيو «سانلا

 ركفلا وأ ضرألا نم قش ىف بناج لك نوكي نأ :قاقشلاو .«قاقش يف# :لاق

 . سفنلاو

 قحلا نع اولوت نيذلا كئلوأ نم ةمكحتسملا ةوادعلا نوكت كلذ دنع هنإو

 ىلإ «نيمألا هيبن هبني ىلاعت هللا نأكو «ةيداعملا ةقرفلا ىلإ عماجلا نيدلا نع اوضرعأو

 هنأو «هعم هنأ ىلإ هناحبس راشأ كلذلو ؛ةرمتسملا ءاضغبلاو ءرشلا مهنم عقوتي نأ

 وو



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ
 للا

 «ميلعْلا عيمّسلا وهو هللا مهكيفُكيسَق» :ىلاعت لاق اذلو ؛مهيلع ىلاعت هرصان
 مكل ءادعأ اوراصو «ةبرقملا ةدحولا ىلع ةقرفملا ةوادعلا اورهظأ اذإ :ىنعملاو

 اذه كافك لاقي .مهنم كعنامو «كل ايفاك ىلاعت هللا نوكيسف ىأ «مهكيفكيسف

 «لبقتسملا ىف لعفلا عوقو ديكأتل انه «نيسلا»و «كنع عفادو كعنم ىأ «لجرلا

 ىلع كلذ عم نالدي «ديعبلا وأ بيرقلا لبقتسملا ىلع نالادلا «فوس»و «نيسلا» ف

 .مهيلع مهلابو نوكيسو مهروحن ىف درتس مهتوادع نأ ىدؤملاو «عوقولا ديكأت

 عيمّسلا وهو# :ىلاعت هلوقب هعم نملو هيبنل هتيامح ىلاعتو هناحبس دكأ دقو
 ملع ميلع «نونلعي امو نوفخي امو «نووني امب ميلع ىلاعتو هناحبس هنأ ىأ 4ميلعلا
 طيحملا ملعلا كلذب هنإو .عقي امو نوكي ام ملعي وهف ملعلا هتافص نمو «عمسي نم

 .ريصنلا معنو ىلوملا معن هنإ «مهرمأ كيفكيو «مهتنئاخ ملعي قيقدلا

 اعيمج مهنأل «هلسر نم دحأ نيب قرفيال نيعمجأ نييبنلاب عماجلا ناميإلا نإ
 «ىلاعت هللا نيد وه ناميإلا اذه نإ «ةدحاو ىهو هدابع ىلإ مهبر تالاسر نولمحي

 نمو هّللا ةغبص : ىلاعت لاق اذلو ؛قحلا نيدلل ةديحولا ةراشلا ىهو ميهاربإ ةلم وهو

 . 4 نودباع هَل نحتو ةغبص هللا نم نسْحَأ

 هللا نيد ىهو «ميهاربإ ةلم ىهو «ىلاعت هللا اهراتخا ىتلا ةلملا ىه ةغبصلا

 . هنيد نوكي نأ حصو هراتخاو هافطصا ىذلا قحلا

 لباق ريغ انول ريصي ىتح بوثلا هبرشتيو «هنم غبصيام لصألا ىف ةغبصلاو
 امئاد ارقتسم اتباث انول نوكتف اهبرشتي بلقلا ىف ةغبصلا هذه نأ ديب «رييغتلل

 بوثلا برشتي امك نمؤملا بلق اهبرشتيو «هكرادم طلاخي «ناعذإلاو ناميإلاب

 ءاوهألاب نردتي نأ ىلإ «هترطف ىف ناميإلاو ناميإلا ىلع روطفم هنأل ؛هتغبص

 هلا ترطف افينح نيددلل كهجَو مَن :ىلاعت لاق دقلو «ةرطفلا سمطتف تاوهشلاو

 نوملعي ال ساّنلا رتكأ نكلو مّيقلا نيدلا كلذ هللا ٍقْلَحل ليدبت ال اَهْيَلع ساّنلا َرَطَف يَا

 . [مورلا] 4 جل



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 لااا ااا الالات الالات ااا ااا ااا الاانا

 وأ هنارصني وأ هنادوهي هاوبأف ؛ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك» لَك لاق دقلو
 . ")(ءاعدج اهيف ىرت له ةميهبلا جتنت ةميهبلا لثمك .هناسجمي

 اهنإف .هللا ةغبص مزلإ هريدقت فوذحم لعفل ءارغإلا ىلع ةبوصنم انه ةغبصو

 ىهبأب ةنولملا بايثلا ةنيزب مسجلا نيزتي امك ؛ ؛نينمؤملل سوفنلا ةنئيزو «بولقلا ناميإ

 . غابصلا

 غبص نم ىراصنلاو دوهيلا هلعفي امل ةراشإ هللا ةغبص هنأب نيدلا نع ريبعتلا نإو

 .ةيدومعملا ىمسي ءامب هيف مهنوسمغي امب ةينارصنلا وأ ةيدوهيلاب مهدالوأ

 قحلا ريغ مهنيدب مهغبصت اهنأ نيبساح لامعألا كلت نولمعي ءالؤه ناك اذإف

 نيدلا بح برشتت بولقلا لعجي ىذلا وه ىلاعتو هناحبس هللاف ءاوضترا ىذلا
 .لدبتت الو ريغتت الو لوحتت الف «قحلا

 انيد ىلاعت هللا هراتخا ىذلا عماجلا ناميإلا ةغبص نأ ىلاعتو هناحبس نيب دقلو

 نمو# :ىلاعت لاق اذلو ؛ةراهطو «ىنعمو اسح اهاهبأو ةغبص نسحأ ىه نيملاعلل
 قحلاو قحلا اهنأل ؛ىلاعت هللا ةغبص نم لضفأ ةغبص ال ىأ «ةغَبص هللا نم نسحَأ
 بلقلا نيز نيب قرفو ةرطفلل سمط وهو «لطابلا اهريغو .بولقلا ةنيز هدحو
 .تاملظلاب هئالتماو هنم رونلا سمطو «هرونب قارشإلاو «ناميإلا نسحو

 نم [ق] 4 207 . .. ْبْلَق هَل ناك نمل ئركذل كلذ يف نإ :ىلاعت لاق دقو
 بولقلاف «نوُدباَع هَل نحتو# : انه لاقو ءهب كسمتلاو ءقحلل ناعذإلا هنأش
 اهيلع تسمط بولقو ءاهيف قرشيف ناميإلا رون اهلخدي ةرطفلا ىلع بولق :نامسق

 هنآرصتي وأ هنادوهي هاوبأَ «ةرطفلا ىلع دلي دوُلوَم 20 :َلاَق كي هللا لوُسر نأ ةريره ىبأ نع دمحأ اور )١(
 ىف هوحنبو 58/88(2) نيرثكملا دئسم] «؟ءاعدَج نم اًهيف نوُسحُت له ةَميِهَب ُةميِهبلا جتنت مك «هناَسُجَمي وأ
 ؛هريغ وأ نذألا وأ فنألا ةعوطقم :ءاعدجلاو .[(4407) ردقلا :ملسمو 41 ) زئانجلا :ىراخبلا
 ُدَلوُي الإ دوُلوُم نم اَم» : لكي ىبتلا لاق :ثدَحي َناَك - هلع ُهَّللا ىضر - ةَريره ىبأ نع :ىراخبلا ظفلو
 نب ايف ذوُسحُت ل ءاَعمج ةميهَب : همها جت ام وناسي أ هنارصتم أ وناعم "اون ةرطفلا ىلع

 .[مورلا] 4 . .. هيلع سانا َرَطَق يتلا هللا ترطف ل :ُهْنع هللا ىضر ةريره وبأ لوفي مث «ءاعدج
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 الف تقلغ «ىدهلا نع ءايمع ىف ىهف ةيادهلا عبانم تفخأو اهيلع ترطيسو ءاوهألا

 .ةياده اهلخدت

 نونقوي نيذلا سوفنلاو بلقلل اهنييزتو «ىلاعت هللا ةعبص لامج كردي امنإو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛هنساحم تردبو ءهلئالد تماق اذإ هب ناميإلا ءاش نمو «قحلاب

 ميدقتلا ذإ «نودباع» ىلع «هل» مدق اذلو ؛هاوسل ال هل نوعضاخ «نودباع هَل نحتو#

 . هريغب نمؤن الو هاوس دبعن الف صاصتخالل

 هر ل ل هه ل سو

 ْمُكحُيَرَو انّيروهو هّللأ ىانن وج احن لَ

 مآ نوصل هل رح و مك ُانَمَعَأ كَل اَنلكمَعَ اَنُلدَمْعَأ اَنَو

 هنا حاس رج ١ ل ١ ” أ: 4

 فق كدا اساس لق

 كه و

 2 قايم هه ممكن كم هل َنََو
 ” كام اَه تلح دو دم كلوي 0 اًَمَعلْفَع
 م آ خم

 سر وأ نا

 0 توَُمْسيأ فاك اَمَحَنوُلَكسم ا اوشا مك

 ملعأ مهن ئأو «ىلاعت هللا نيد وه مهدنع ام نأ نوعّدي ىراصنلاو دوهيلا ناك

 ىلاعت هللا ىلإ برقأ مهنأ اوبسحو «هؤابحأو ىلاعت هللا ءانبأ مهنأو «هللاب سانلا

 نوجاحي كلذبو «كلذك اوسيل نوينثولاو ءادحأ هب اوكرشي ملو نيينثو اوسيل مهنأل

 ىلاعت هللا رمأف ءهب ىلوأ مهنأو «مهيلإ برقأ هنأو «هللا ىلإ برقأ مهنأ ىف ىبنلا

 مكلو انلامعأ انلف «لمعلاب هيلإ ىبرقلا نأو «مكبرو انبر هللا نأ مهل نيبي نأب هيبن

 لَك ىبنلل رمألا ناك «مكبرو انبر وهو هللا يف اَنَنوُجاَحْتَأ لقط :ىلاعت لاقف مكلامعأ
 هللاو «ةلداجملاو ةجاحملا ىلوتي نمل ىلاعت هللا ةملكل ءالعإ مهعم جاجحلا ىلوتيلو



 لب ببي

 "يي
 ىأ ؛خيبوتلل انه ماهفتسالاو .ةجاحملا هذه رمأ كي ىبنلل كرتف كلذ نم ىلعأو لجأ

 هتبحمبو هب ىلوأ مكنأو «٠ برقلا ءاعداب ىلاعت هللا ىف انوجاحت نأ مكل ناكام
 هلوقل هتينادحو لصأ ىف الو «هدوجو لصأ ىف ال ىلاعت هللا ىف ةجاحملاف «هتفرعمو

 نم اهب بيصيف قعاوصلا لسريو هتقيخ نم ةكئالملاو ؛ هدّمَحب دعّرلا حيسيو )لا : ىلاعت
 ناك صنلا اذه ىفف . [دعرلا] © 422+ لاحملا ٌديِدَس َْهَو هللا يف نولداجي مهو ءاَشي
 .راتخملا لعافلا هنأو .هدوجو ثيح نم «ىلاعت هللا ىف لادجلا

 نم ىلاعت هللا ىف ةجاحملاف «هيناعم ىف ملكتن ىذلا صنلا اذه ىف انه امأ
 دوهيلا بناج نم ةجاحملاو .هدوجو لصأ ةجاحم ال هدنع ةلزنملاو «هنم برقلا ةهج

 برقأ مهنأو هاضترا ىذلا وه مهنيد نأب ىلاعتو هناحبس هللا ىلع مهئاعداب ىراصنلاو

 لوح اهنوريثي ىتلا ماهوألا نم كلذ ريغ ىلإ «هؤانبأ مهنأو .هبابحأ مهنأو ءهللا ىلإ

 .ىلاعت هللا

 تناك كلذلو ؛هنوجاحي امك مهجاحي ىبنلا نأ داقتعا ىلع مهلوق نوريثي مهو

 . ةلعافملا ةغيص

 هرمأ اذلو ؛ةجاحملا ىلإ ةجاحال هنأ مهل نيبي نأب «هيبن ىلاعت هللا رمأ دقو

 دقو « اعيمج انبر هنأ وهو «ةدحاو هللاب انتلصف «مكبرو انبر وهو» :لوقي نأب ىلاعت
 «ةيبوبرلا ىنعم ىف ةدحتم ىهو «ةيبوبرلا ةلصل ىلاعت هللاب ةلصلا ىف ةلئامملا نيب
 ء«ةيحانلا هذه نم برقأ نحن الو ءهيلإ برقأ متسلف ءاذه ىف اننيب توافت الو
 نأب ىلاعت هرمأ كلذلو ؛لامعألاب وه امنإ توافتلا نأب هبر رمأب دلي ىبنلا مههبنو

 ىف لمحتت عفنو ريخ نم اهيف امب انلامعاف 4مُكُلاَمعَأ مكَلو اَلامعأ الو :مهل لوقي
 برقلا نأو ءهرشف رش نإو ريخف اريخ نإ «مكلامعأ مكلو ءاهئازج قاقحتسا اهتاذ
 «دعبت ىتلا ىهو «برقت ىتلا ىهف «لامعألا بسحب وه امنإ دعبلا وأ ىلاعت هللا ىلإ

 . ءازجلا اهيلع نوكي ىتلا ىهو

 انصلخأ دق نحن ىأ 4َنوُصلْخُم هَل نحتو» :هلوقب هيبن ارمآ هللا فصو دقو
 ىلاعت هلل انصالخإ ركعن الو «هاوس ةدابعلا ىف كرشن الف ىلاعت هللا ةدابع ىف انبولقب



 ةرقبلا ةروسريسفت
 لل

 اذهو ءهلل الإ هبحن ال ءىشلا بحن هلل انرص نحنف ءايندلا بابسأ نم ببسب

 ناميإلا ىلع اوقتلا مهلثم اوناك نإف ءمهلئم اونوكي نأ ىلع مهريغو دوهيلل ضيرحت
 .قرفملا ريغ عماجلا

 ةيفصتو «ىلاعت هللا ريغ اهيف نوكي نأ نم سفنلا ةيفصت انلق امك صالخإلاو
 رس صالخإلا :ةيفوصلا ضعب لاق دقلو «ةبئاش هيف هللا ريغل نوكت نأ نم لعفلا

 صالخإلا ةلمجلا ىفو .هدسفيف ناطيش الو هبتكيف كلم هملعي ال هللا نيبو دبعلا نيب

 . نيصحلا ةدابعلا نصح

 هللا نبا ريزع :مهلوقو مهدوحجو مهرفك عم اورتفا ىراصنلاو دوهيلا نإ

 هللا ىلإ برقأ مهنأ اوعداف اورتفاو .ثولاثلاب مهناميإو هللا نبا حيسملا :مهلوقو

 ءاقباس هرخآو اقحال هلوأ اولعجف خيراتلا اوبلقف مهريكفت ىف اوردحنا مث «بحأو

 دقلو اينارصن ناك وأ ايدوهي ناك ميهاربإ نأ اومعزف ءاديعب الالض مهلوقع تلضو

 طابسألاو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو ميهارإ نإ َنوُنوُقت مَآ :كلذ ىف ىلاعت لاق
 . «ىَراصن ْوَأ ادوه اوناك

 هيلع بوقعيل دالوأ ىراصنلاو دوهيلاف ءعاضوألل انلق امك بلق اذه نإو

 مهنكلو ءاعبات هنولعجيو عوبتملا نوبلقي فيكف «هئابآلو هل نوعبات مهو «مالسلا

 ؛ةينارصنلا وأ ةيدوهيلا عم ةقفتم تناك هئانبأو ميهاربإ ةنايد نأ مهرورغل نوبسحي

 نأ نوعديف بذكلاب سانلا نوتهبي ىراصنلاو «مهتنايد ىلع اوناك مهنإ نولوقي دوهيلا
 مهثولاثب نومعزي اميف نونمؤي اوناك طابسألاو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ
 ابيط ادر مهيلع دري نأ هيبن ىلاعت هللا رمأ مهماهوأ دينفتلو ءاقلطم انالطب لطابلا

 4 520 ... نَسحَأ يه يتّلاب الإ باّتكلا َلْهَأ اوُنداَجَت الوإ9 :هلوق عم اقفعم

 لكك ىبنلا باوج ناك هللا مأ مَلعَأ متنأأ لقط :هيبنل ىلاعت هللا لاقو [توبكعلا]

 اولاق نإو ءاورفك نأ دعب ملعأ مهنأ اوعدا مهنأل ؛مهل انشاك اجرحم مهل الاؤس مهل

 وهو «مهسفنأب مهمالك درب ىهتني لاؤس وهف ءمهسفنأ ىلع اوبذك دقف ملعأ هللا نأ

 .باطخلا لصفو ةمكحلا ىلاعت هملع نم لاؤس



 3 ةرقبلا ةروس ريسفت

 ناميإلاو «مالسإلا ىه ميهاربإ ةلم نأ نوملعي ىراصنلاو دوهيلا كئلوأ نإو

 ةاروتلا نأ نوملعيو «ليجنإلاو ةاروتلا نم فرح ام نوملعيو «لسرلا لكل عماجلا
 نوملعي «دمحأ همسا لوسر حيسملا دعب هنأب رشب ليجنإلا نأو هني دمحمب ترشب
 نّمم مْلْظَأ نمو :ىلاعت لاق كلذلو ؛ملعي ال ىتح هنومتكيو «هنوركنيو هريغو كلذ

 ىلاعت هللا اهعدوأ ةداهش متك نمم ملظأ دحأ ال هنأ ىنعملاو ,4دّللا نم ةدنع ةداهش متك

 ,عوقولاو عقاولا ىفنل ىخيبوت ىراكنإ انه ماهفتسالاف «ملع نم هدنع امو هباتك ىف

 هسفن تقولا ىفو ءاهمتكو ىلاعت هللا نم ةداهش هدنع نمم ملظأ دحأ ال هنأ ىفن وهف
 ةاروتلا ملع نومتكي مهف دوهيلا نم باتكلا لهأ نم عقو كلذ نأ ىلإ ةيآلا تراشأ
 4 22 َنوَُْي الإ مه نو َيناَمأ الإ باتكلا َوُمَلَعي ال َنوُيمُأ مهنمو » دوهبلا نع
 .هنومتكيو ريثكلا نوملعيو «ملعب مهنولضيف [ةرقبلا ]

 نكي مل مأ ءاضقلا ىدي نيب ناكأ ءاوس هنايب بجي ىذلا ربخلا ىه ةداهشلاو

 «ملعت الو أرقت ًرابخأ نكت ملو ءاهنايب بجي ناك ةاروتلا ىف رابخألا هذه نإف

 مهدده دقو .ةداهشلاب مالعإلاك اهب مالعإلاف «نيبتو ملعت نأ بجي قئاقح اهنكلو
 رمأب رابخإو ءديعو اذهف 4َنوُلَمعَت مع لفاغب هللا اموإ هتاملك تلاعت هلوقب ىلاعت هللا
 هناحبسم هنإ لب «مهلمع نع لفاغ هنأ ادكؤم اًيفن ىلاعت هللا ىفن دقو «ىلاعت هللا

 . ىفنلا قارغتسا ىلع ةلادلا ءابلابو امب ىفنف «مهبونذب مهذخآ

 ىتلا ىهو لفغلا ضرألا نم ذوخأم وهو «عقي ام ىلإ هبنتلا مدع : ىه ةلفغلاو
 ىزارلا نيدلا رخف روص دقو «بير الب ديعوو ديدهت ةيآلاو «ءانب الو اهيف ملاعم ال
 «ديعو لكل عماجلا مالكلا وه اذه :لاقف اذه ىف ديعولا «بيغلا حيتافم» هريسفت ىف

 ءارو نم هنأو «ةيفاخ هيلع ىفخت الو «هنالعإو هرسب ملاع ىلاعت هللا نأ روصت نمو

 وهو الإ نيع ةفرط هيلع ىضحت ال ءرشف ارش نإو ريخف اريخ نإ «هتازاجم كلذ
 هيلع دعي ناطلسلا ةهج نم بيقر هيلع ناك ول اندحأ نأ ىرت الأ ءرذح فئاخ

 فيكف رهاظلا الإ ملعي ال بيقرلا كلذ نأ عم «لجولاو رذحلا مئاد ناكل سافنألا

 .دعوأو دده اذإ ىفخأو رسلا ملعي ىذلا بيقرلا برلاب



 ةرقبلا ةروسريسفت ل
 ليا

 نأ مهل حصيال هنأ ىلإ مهريغو ىراصنلاو دوهيلا ىلاعتو هناحبس هبن دقو

 متبسك ام مُكَلو تَبسَك ام اَهَل َتَلَح دَق ةمُأ كلت ) :ىلاعت لاقف «فالسألاب اوحسمتي

 ىضام ىف ةميركلا ةيآلا هذه ىنعم ىف انملكت دقو «نوُلَمْعي اوناك امع َنولأسُت الو

 . اهظافلأ ىناعم ركذ ىف انلق ام ديعن الف انلوق

 ليئارسإ ونب هلوقي امل ماتخ اهنأ ىرنو اهركذ ةداعإ ىف ىنعملا سملتن نكلو
 مه نولمعي امع مهلئاس ىلاعت هللا نأ ىلإ مهل ةوعدو ؛«مهفالسأل ةبسنلاب مهريغو

 .مهفالسأ لمع ام ال

 لك نأ هناحبس رركي ىلاعت هللاف .فالسألا عابتا اودوعت سانلا نإف اضيأو

 ام مكيلعو اوبسك ام.مهلو «ىرخأ رزو ةرزاو رزت ال هنأو «نيهر بسك امب ئرما

 .مكيلع هرزو سيل مهرش نأو مكل اريخ سيل نيضاملا ريخ نأو « متبستكا

 موي هَل جرخنو هقنع يف ُرئاَط ُهاَسرْلَأ ناسنإ َلكوط :كلذ ىف ىلاعت لاق دقلو

 وهو ابر يبأ هللا ريغأ لق » : ىلاعت لاقو [ءارسإلا] 4 (12)+ اروشتم ُاَقي اباتك ةُماَيقْلا

 4 38 ٠ .. رخأ رو ةرؤاو رت الو اهيلع الإ سفن لك بست الو ءيش لك ب

 . [ مجنلا ] < 220+ ئعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو :ىلاعت لاق [ ماعنألا ]



 00 ملل

 ةلبقلا

 الملف ص هلم نيكل يةاهتشلأ لوفي ©
 هلو جمس 1 »اس جم 2 و عر 000

 ٍطَرِص لإ مآسي نم ىدجي ُبِرْعَمْلَأَو ٌقِرْشَمْلَألِي ل 2
 و وي نإ اطَسَوُهَمأ مْ م آ آ كِل 2 ف

 رثص مر م ص 0

 ديه ديه ْمُكَيِلَع ُلوُسَرلا نو بوس اَّسلا َلَع ءادهبش

 2 مم رس 7 - حومم < 0 7 .

 نيذلا لإ ريل َتناَكْنِإَوةّيَبَفَع ةَيِبِقَع لع بَِقنَيَمِم
 سال ًايَهَنلأ إم د! عضم هَل ملأ ناك أَمَو هللا ىده 00 خس ل 7 هه 301
 2 و

 0 ميحر فو ل

 انيأر دقو ءضعب نع اهضعب لصفنم ريغ ءازجألا لصتم هلك نآرقلا نأ ملعا

 عوضوم لكل نوكي داكي ىتح اًمكحم الاصتا هينابمو هيناعم لاصتا لوألا ءزجلا ىف
 دعب نآرقلا ملع اوقلت نم ماسقأ نايبب ةرقبلا ةروس تئدتباف «ةلصتملا هؤازجأ هنم

 .باتكلا مساب صتخي نأب هدحو ريدجلا لماكلا باتكلا هنأ ىلإ اهئادتبا ىف ةراشإلا

 روصو «قافنلا لهأو ءرفكلا لهأو ,ناميإلا لهأ ىلإ هوقلت نيذلا مسق دقو

 مدآ قلخ ةصق هناحبس نيب مث «ةيسفنلا مهيناعم نيبت ةيسح تاهيبشتب هلهأو قافنلا
 .نيوكتلا لماك هنأو سنإو نج نم نيملاعلا نيب هناكمو

 مهرفك ىلاوتو «ليئارسإ ىنب ىلع تلاوت ىتلا معنلا ىلإ ىلاعت راشأ مث
 رمأ ليصفتلا ضعب لصف دقو «مهل مهبيذكتو ءايبنألا مهلتقو ءمهماثآ الصفم

 لكب نمؤي ىذلا عماجلا نمؤملا ناميإ ةقيقحو «هدعب نم هينبو مالسلا هيلع ميهاربإ
 .اوءاج نيذلا ءايبنألاو ةيهلإلا لئاسرلا



 ةرقبلا ةروسريسفت ل
 للملا

 ناكو «ليعامسإ هنباو وه ةبعكلا ىنب ىذلا وه ميهاربإ نأ هناحبس ركذ دقو

 قزراو انمآ ادلب اذه لعجا بر :مالسلا هيلع ميهاربإ ةوعدل ةباجإ تيبلا لوح نمألا

 . [ ةرقبلا ] 4 ون ٠.٠ . رخآلا مويا هّللاب مهنم نمآ نم تاَرَمّقلا نم هله

 عماجلا ناميإلاو «هينبو ميهاربإ رابخأ بقع ركذي نأ قسنلا ىضتقم نم ناكو

 ةلبق نوكت نأ وهو «ةفرشملا ةبعكلاب قلعتي ارمأ ركذي نأ ةيهلإلا تالاسرلا لكل
 نيملسملا - هللا ليلخ - ميهاربإ مهامس نيذلاو ميهاربإ ةلم نوعبتي نيذلا نيملسملا

 . «اهيّلع اوناك يتلا مهتلبق نع مهألو ام ساّنلا نم ءاهفسلا لوُقَيس# :ىلاعت لاق اذلو

 ىه تسيل ةالصلا ىلإ هتلبق تناك هنأ ىلإ ريشي صنلا اذه حيرصب ىبنلا نإو

 تضرف امدنع هنأ كلذو «ةبعكلا ىلإ ةقباسلا ةلبقلا نع هلوح ىلاعت هللا نأو «ةبعكلا

 لوح ةرخصلا ىلإ هجتي نأ هيبن هللا رمأ جارعملاو ءارسإلا» دنع سمخلا تاولصلا

 تيب ىلإ هجتي لب «هتالص ىف ةبعكلا ربدتسيال لي ىبنلا ناكو ءىصقألا دجسملا

 اهجتم ةقيقحلا ىف ناكف سدقملا تيب ىلإ اهجتم ةبعكلا نم نينكرلا نيب افقاو سدقملا

 . "2)سدقملا تيبو ةبعكلا ىلإ

 نآل ؛سدقملا تيب ىلإ هجتاف «نيتلبقلا ىلإ هجتي نأ هنكمي ال ناك رجاه املو

 ناك لب «ةبعكلا ىلإ هاجتالاب رمأ لبق نم نكي ملو «تباث مئاق هيلإ هاجتالاب هللا رمأ

 لبق اهيلإ هجتي ناك هنألو ءافيرشتو اهل اميركت اهربدتسي الآ ىلع اصيرح ِةِْلكَي ىبنلا
 لكَ ىبنلا نأ معز نم باتكلا لهأ نم أطخأ دقو ءسدقملا تيب ىلإ هاجتالاب رمألا

 ةدابع عرشي نأ ٌيِكلَك ىبنلل ناك امف دوهيلا بولق فلأتيل سدقملا تيب ىلإ ىلصي ناك

 هيف كلمي اال ىلاعت هللا نم يدبعت رمأ هنإ لب ءءهسفن ءاقلت نم ةدابع نم اًعرف وأ

 .اليدبت الو اليوحت نيمألا هلوسر

 تيب ىلإ ةالصلا وه خوسنلا ناك دقو .خوسنمو خسان ةمث ناك كش الب هنإو

 . مارحلا هللا تيب ىلإ مث «ةبعكلا ىلإ اهجتم ةالصلا وه خسانلاو «سدقملا

 .ناميإلا نم ةالصلا باب :ىرابلا حتف ىف رجخ- نبا ظفاحلا هركذو «هريغو سابع نبا هلاق )١(
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 خوسنملاف ةنسلاب تبث امهيلك نإ لب «نآرقلاب نيتباث خوسنملاو خسانلا نكي ملو

 وهو - ةلبقلا ليوحتو «ىلاعت هللا نم ىحوب هلو ىبنلا لمع ىهو «ةنسلاب تبن
 ىلإ ىلص ِهْكَي ىبنلا نأ ءاربلا نع ىراخبلا ىور دقف ءاضيأ ةنسلاب تبث - خسانلا
 نوكت نأ هبجعي كك هللا لوسر ناكو ءرشع ةعبس وأ ارهش رشع ةتس سدقملا تيب
 جرخف .موق هعم ىلصو ءرصعلا ةالص اهالص ةالص لوأ نإو «تيبلا لبق هتلبق

 دجسملا لهأ ىلع رمف - ءابق ىأ - دجسملا لهأ ىلع رمف هعم ىلص ناك نمت لجر
 مه امك اورادف «ةكم لبق ٌكِْلَك ىبنلا عم تيلص دقل «هللاب دهشأ :لاقف نوعكار مهو
 ,©7تيبلا لبق

 نبا نع كلام ىور «ىلاتلا مويلا حابص ىف'ءابق ىف نولصي نم ملعأ دقلو
 :لاقف .تآ مهءاج ذإ حبصلا ةالص ىف ءابقب ّسانلا امنيب» : لاق امهنع هللا ىضر رمع
 تناكو اهولبقتساف ةبعكلا لبقستسي نأ رمأ دقو «نآرق ةليللا هيلع لزنأ دق ب هللا لوسر نإ
 // .""”ةبعكلا ىلإ اورادتساف ماشلا ىلإ مههوجو

 اضيأ ليوحتلا تبثو ءةنسلاب تبث سدقملا تيب لابقتسا نأ اذه نم ىرنو

 ىذلا نآرقلاو ءليوحتلا دكأو «سانلا هلوقي امو «ليوحتلا راثآ ركذ نآرقلاو «ةنسلاب

 «لعفلاب هعم نمو كي ىبنلا لوحت نأ دعب لزن ىذلا وه ثيدحلا ىف ىوارلا هيلإ راشأ
 دجْسَمْلا رْطَش كهَجَو لوَق تجرخ ثيح نمو) : ىلاعت هلوقب ةلبقلا رمأ دكأت دقو

 .!ةرقلا] ( لظ هرطش مكهوجو اوُلوُف متنك ام ثيحو مارحلا

 لابقتسالا نأ نيرسفمللا ضعب لاق . «ساّنلا نم ءاهفسلا لوقّيس# :ىلاعت هلوق
 ةلالدلل نيسلاب دكؤملا لبقتسملاب ربع امنإو :اولاق مهنأل ؛ىضاملا عضوم عوضوم انه

 ال لوقلا هفسف «لبقتسملا ىف هنولوقيسو .«ىضاملا ىف هولاق ذإ مهلوق ماود ىلع

 .امئاق هفسلا ماد ام رركيو دتمي وه لب « ىهتني
 | تب

 لآ نمسح

 )١( .ملسمو ىراخبلا ةياور نم ةمدقملا ىف هجيرخت قبس .

.)4650( 
 ةالصلا عضاومو دجاسملا :ملسمو فري ةالصلا باتك : ىراخبلا هاور ؛ هيلع قفتم (؟)



 ةرقبلا ةروسريسفت
 لائم

 نم رابخإ كلذ نإو ءاولاق ام عم نولوقيس مهنأ ىلع لدي ظفللا رهاظ نإو

 لبق نم كلذ اولاق مهنأ تبشي ملو «فلختلا لبقي ال ىلاعت هللا ربخو «ىلاعت هللا

 نكي مل نإو ليلقب هدعب وأ ءليوحتلاب نرتقا تايآلا لوزن نإ ذإ «تايآلا لوزن

 هئرقيل ىلاعت هللا ناك امو «ىلصي وهو ٌةْيكَي ىبنلل هللا نم ىحوب ناك لب هب ليوحتلا

 هب كرحت الإلا :ىلاعت لاق دقف ىلاعت هئرقي ناك ةءارقلا دنع هنإف ٠ «ىلصي وهو نآرقلا

 نإ مل 12)+ هتارف عاف هانأرف اذإَف <82 هنآ ُهَعْمح انيَلَع نإ 20: هب هب لجعتل كناسل

 . [ةمايقلا ] 4 1222 ُهَنايِب انيَلَع

 «ىلصي ةالصلا ىف وهو هليترتو هؤارقإو نآرقلا لازنإ نوكي نأ دعبتسنل انإو

 .ريدق ءىش لك ىلع هللاو

 ناك اذإ هيفس بوث :مهلوق نم ذوخأم كلذو ,لقعلا فيفخلا :وه هيفسلاو

 ىف نوكيو ءاميكح لقعلا نزتم نوكي دقف ءايعون هفسلا نوكي دقو «جسنلا فيفخ

 هيف ىنيدلا كاردإلا نكلو «لقع مهيف ناك نيذلا برعلا ضعبك «اهيفس ىرخأ رومأ

 اوهفس اوملكت اذإ «ءاهفس نيدلا رومأ ىف اوناك مهنإف «باتكلا لهأ ضعبكو ءهفس

 . مهسفنأ

 :مهضعب لاق ؟اهليوحت نم نيبجعتم ةلبقلا ىف اوملكت نيذلا ء ءاهفسلا مه نمو

 ىلإ عجريس ادمحم نأ ةكم ىلإ ةلبقلا تلوح امدنع هنأ اومهوت دقف «نوكرشملا

 لاقو «مكنيد ىلإ عجري بيرق نعو هدلوم ىلإ دمحم قاتشا دقل :اولاقو « مهنيد

 اعيمج مهو «نيملسملاب نوقفانملا أزهتساو «ريحتو «هرمأ هيلع سبتلا دقل :دوهيلا

 .  .«اهيلع اوناك يتلا مهتلبق نع مهألو ام :اولءاست

 مهو - ىلاعت هللا مهنعل - ئزهتسملا مكهتملا رخاسلا بجعتلل انه ماهفتسالا

 هفس نمت الإ مكهت عضوم ةينيدلا قئاقحلا تسيلف .هفسلا فصوب اذهب نوريدج

 ةلبقلا نع رظنلا نيفراص نولدعي مهلعج ىأ «مهالو» ىنعمو ءالوهج ناكو «هسفن

 وأ فارصنالا وأ لودعلا اهانعم ةيلوتلاف «سدقملا تيب ىهو ءاهيلع اوناك ىتلا

 مهنأ اوسن مهنآل ؛داسفلا ىف مهوتعو مهلهج ىلع لدي لاؤسلا اذه نإو «ضارعإلا

 . ىلاعت هللا ىلع نوضرتعي



 ةرقبلا ةروس ريسفت م
 0 ل للملا

 هللا رمأ دقو «ُبرْغَمْلاو قرشملا هّلَل لق» :ِِكَي ىبنلا ًرمآ ىلاعت هللا در دقلو
 ىبنلا ىلع ناك مكهتملا ضارتعالا نأل ؛مهيلع درلا ِِكَي ىبنلا ىلوتي نأب : ىلاعت
 هللا نأ ىأ ,4برغملاو قرشملا هّللإ» درلا ناكو ءريحتلاب هنومري مهو ءهباحصأو

 نأل ؛برغلاو قرشلا ركذو ءاهيبونجو اهيلامشو اهيبرغو اهيقرش ضرألا كلام ىلاعت
 ةيكلم كلاملا وه ناك اذإو «ديعبو بيرق نيب قرف ال ءاهلك ضرألا كلم امهكلم نم
 اميف ناطلس دحأل سيلو هضرأ نم ءاشي ام هتلبق عضومل ريختي وهف «ضرألل ةقلطم
 «مارحلا تيبلا راتخا دقو «بسنأو برقأو حلصأ هاريام هضرأ نم راتخي وهو «ديري
 «سانلل عضو تيب لوأو ميهاربإ ءانب مارحلا تيبلاو «سدقملا تيب لبق نم راتخا امك

 هلوحو هب نأب ىلاعت هللا هصتخاو «ضرألا طسو ىف نوكلا ءاملع لاق امك وهو

 ء«فسخ الو لازلز اهب نكي مل ةكم ىلاعت هللا قلخ ذنم هنإ اولاقو «جحلا كسانم
 نم نينمآ اهيف سانلا ناك امك «ةينوكلا فورظلا هذه نم اهنمأ دق ىلاعت هللا نأكف

 .مهلوح نم سانلا فطختيو ءانمآ امرح ىلاعتو هناحبس هلعجو «لتقلا

 هب ىضريال ةيادهلا وه ةلبق نم هراتخا ىذلا اذه نأ ىلاعتو هناحبس نيب دقلو
 ٍطارص ىلإ ءاشي نم يدهيإ» :هتاملك تلاعت هلوقب ةيآلا ليذف «ىلاعت هللا هاده نم الإ

 نم هدابع ىف ناكو «ىدتها نم هدابع ىف ناك هتمكحب ىلاعت هللا نأ ىأ 4 ميقتسم

 ياعت هللا نإف «ناطيشلا ةسوسوو «هاوه براحو «ددجلا كلس نمف ؛ىوغو لض

 برقأ وه ميقتسملا قيرطلاو «ميقتسم -قيرط ىأ- طارص ىلإ ههجويو .«هديب ذخأي
 ءادتبالا ىتطقن نيب طخ برقأ ميقتسملا طخلا نإ ذإ «ةياغلا ىلإ لوصولل قرطلا
 . ءاهتنالاو

 طسو ىهو «سانلا ةلبق نوكتل ضرألا نكامأ ريخ راتخا ىلاعت هللا نإو

 ىبن لوأ اهئشنم نألو «تيبلا اذهل بقانم نم انركذ ال ؛اهيف ةعقب ريخو ضرألا
 مطحم رخآ - هيلي دمحم ةمأ تناك دقلو ءاذاذج اهلعجو «ناثوألا مطح هنأب فرع

 ىف ةعقب ريخ هللا راتخا امك هنإو «ةمأ ريخ  احورطم اذاذج اهلعج ىذلاو - ناثوألل

 ةمأ ريخ َِِلَي دمحم ةمأ لعج كلذكف ناثوألا مطحم اهأشنأ ذإ ةلبق نوكتل ضرألا
 . «اطسَو َةّمَأ مكاَتلعَج كلذكو#. : ىلاعت لاق اذلو ؛سانلل تجرخأ



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ

 للا

 نيب طسوتملا رمألا وأ طسوتملا ءىشلا - امهدحأ :نيقالطإب قلطي طسولا

 هلوق كلذ نمو «ريخلا ىنعمب طسولا - ىناثلا ءاطسوتم نوكي ام كلذ وحن وأ نيرمأ

 «مهلدعأ لاق :ىأ [ ملقلا] 4 9) 109+ نوحبسن الول مك لقأ ملأ مه مهطسوأ لاق : ىلاعت

 نيب طسوتم هنأل ؛اريخ ناك طسولا نإ :ىناثلا ريسفتلاب نولئاقلا لاق دقلو

 الأ طسولا ناكف «هتدبعف ىبن قح ىف تلغ ةينارصنلاو «مهتلتقف «ءايبنألا قح ىف

 هنأ دلع ىبنلا نع رثأ دقلو ءاهب ناميإو «ةلاسرلل قلت لب ءريصقت الو ولغ نوكي

 نع رثأ دقلو ريصقتلاو ولغلا نع ديعب طسوألا نأل ؛ 0 يطرأ رومألا ريخ» :لاق

 عفتري هيلإو ٠ ىلاعلا لزني هيلإف طسوألا طمنلاب مكيلع» :لاق هنأ بلاط ىبأ نب ىلع

 . (لزانلا

 لضافأ نع لاقيف ريخلا ىلع طسولا قلطي راص «ءامئاد ريخ طسوتلا نآلو

 نيب حلص وأ حالصإ هيف عضوم لكو ءاهطسوأ رومألا رايخ نعو «مهطاسوأ سانلا
 . طسو هيف لاقي سانلا

 ةبعكلا ةيريخ نيب ةهباشملا نم «مكانلعج كلذكو# :ىلاعت هلوق ىف ةيبسنلاو

 ضرآلا ىف ةعقب ريخ ىهو «ةلبق ةبعكلا مكل انلعج امك ىنعملاو «ةمألا ةيريخو

 .اطسو ةمأ مكانلعج

 ريخ كلذ ىلع مهو «ءايبنألا نودو ممألا قوف ٌهْلكك دمحم ةمأ نأ طسوتلا ىنعمو

 فرعُي ال نم هيف دنسب ىلع ثيدح نم «(هخيرات) ىف َىناعمّسلا نبا هاور . «اًهّطاَسوُأ رومألا ريحا :ثيدح )١(

 . ىفعجلا ةرم نب ديزي مالك نمو ءهللا دبع نب فرطم مالك نم (هريسفت) ىف ريرج نبا هجرحخأو .هلاح

 لام ِنيَفَرَطلا دَحأ كسمأ اَذِإَف ءاطّسوو ِنْيَقَرَط ءىش لكل ّنإ» :لاق هِبْنم نب بهو نع ىلعي وبأ ىورو

 4١5[ ص ١ج - ةرثتلا رردلا] . «ءاّيشألا نم طاسوألاب مُكيَََت . ناَقرَطلا َلدَّتعا طسولا كسمأ اَذِإَو نَخآلا

 ةثوص الَعَو هائيع ترمحا َبطتخ ا لي هللا ' لوسر َناَك :َلاَق للا دع نب باج ّنَع هجام نبا ىورو
 ربا رهو عل عقل ب ترم
 ىدهلا ريخخو هللا باتك رومأل يح دب ان :لوقيد ١: لاق ؛ نأ ىلا . شيج رزذلم 0

 00 هاد ادو ارب هر



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 ري لااا للكل

 : هول
 ١ يي

 اذمحم نإو . سانلا ملعت لَو دمحم ةمأ نإو «اليبس مهموقأو «مهلدعأو ممألا

- 

 . اهملعي

 اهاضترا ةميوق ةلداع ةمأ ىأ «اَطَسَو َةّمُأ# ىنعم نأب ءاملعلا ضعب اهرسفو
 َنوُرَمْأت سائلل تَجِرْخُأ َهّمَأ َريَخ متنك 9 :لاق امك ممألا نم اهريغ نود ىلاعت هللا
 . [نارمع لآ] 4 <22 ..... هّللاب نوُنمْؤَتو رَكَمْلا نع توَهنتو فورعملاب

 ؟سانلل تجرخأ ةمأ ريخ هيدهب نودتهيو هنوعبتي نيذلا دمحم ةمأ تناك اذاملو

 ولغ نع ةديعب اهنأل تناك ممألا قوف اهنوك وأ ةمألا هذه ةيريخ نأ كلذ نع باوجلا

 مهتقمو دوهيلا دسح نع ةديعبو .ةلطابلا ماهوألا ىف اهطوقسو « ىسيع ىف ىراصنلا

 انمآ اولوق » : ىلاعت هلوق انولت امك ءايبنألا عيمجب نمؤت اهنأ كلذ قوفو «قح لكل

 يتوأ امو طابسألاو بوُقَْيو قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ ىلإ لزنأ امو اني لزنأ امو هلل

 نوُملْسُم ُهَل نحتو مهنَم دحأ نيب قرفن ال مهر نم َنوُيَِلا ي يتوأ امو ئسيعو ئسوم
 ميهاربإ ةلمل ةيلاتلا ىه كلذ قوفو «عماجلا ىنيدلا لامكلا ةمأ ىهف [ةرقبلا ] < هكرجن»#

 ءاهلك ةيوامسلا عئارشلاو اعيمج ءايبنألاب لماكلا ناميإلا اذه لجأ نم ءاقدصو اقح

 اونمآ له «لماكلا ناميإلا هللاب اونمآ مهنأب مهريغ ىلع ةداهشلا قح مهل ناك

 نوُكيو ساّنلا ىلع ءادهش اونوُكَتَلال :ىلاعت لاق اذلو ؛اونمؤي مل مأ «ةيهلإلا هتالاسرب

 . «اديهش مكيَلع لوسرلا

 مكنأب مكل دهشي لوسرلاو ءمكناميإ لثمب اونمآ مهنأب سانلل نودهشت ىأ
 دهشي لوسرلاف «ةيهلإلا ةلاسرلا ةدحوب متتمآو لماكلا ناميإلا هللاب متتمآ
 هنازيمو ناميإلا سايقمف «مكريغ ىلع اودهشت نأب مكل حمسي ىذلا مكناميإب

 مكنوكل ىأ «ليلعتلل ىه «ساّنلا ىلع ءادهش اونوكتلإ» ىلاعت هلوق ىف ماللاو
 كي لوسرلا ةداهش عم «سانلا ىلع ءادهش نونوكت مكناميإ ىف الودعو اطسو



 ةرقبلا ةروسريسفت لب
 للا ل

 مكنأ ىف ببسلاو ءاهثعاب ىهو «ةداهشلا ةلع ىه اهب متمستا ىتلا ةيريخلاف «مكيلع
 .''ههيلع وأ مهل نومكحت سانلا قوف

 نأ ىنعملاو «ةياغلا وأ ةبقاعلل نوكتو «ليلعتلل تسيل (ماللا) نوكت نأ حصيو

 ىلع ءادهش اونوكت نأ اهترمثو اهتياغ ءايبنألا نودو سانلا قوف مكنوك وأ مكتيريخ
 . ةيريخلا هذه متققحتسا مكنأب «مكيلع ادهاش لوسرلا نوكي نأو «سانلا

 نم نأ انركذ دقو «ديهشل اًعمج وأ .«دهاشل اعمج نوكت نأ حصي ءادهشلاو

 اريغص هوبتكَت نأ اوُمأسَت الو اوعد ام اذإ ءادهشلا بأي الو » : ىلاعت هلوق ءدهاشلا عمج

 . [ةرقبلا ] 4 429+ . . . هلأ ئَلإ اريبك وَ

 هلوق ىف درفملا ركذ ىلاعت هللا نذل كلذو ؛ديهشل اعمج نوكت نأ بسنأ انهو

 ىذلا رمألا نياعي ىذلا رضاحلا وه دهاشلاو «اديهش مكيلع لوسرلا نوكيوإ# :ىلاعت

 نأ امإو «ةرصبملا هنيعب نوكي نأ امإ هيلإ رظنيو «هنياعي ىذلا رمألا اذهو «هيلع دهشي
 نوكت ماقملا اذه ىف ةداهشلا نأ كشالو «ةمهافلا ةنمؤملا ةكردملا هتريصبب نوكي

 ةيؤر نوكت نأ حصيو «تايسحلا ىرت ىتلا راصبألاب ال ءرودصلا ىف ىتلا ةدئفألاب

 .راصبألا ةيؤرك ةنيب ةحضاو بولقلا

 (ىلع» ب ةداهشلا ىّدع ىلاعت هنأ ىهو ءاهركذن نأ بجي ةينايب ةراشإ انهو
 «اديهش مُكَيَلَع لوسرلا َنوُكيَو ساّنلا ىلع ءادَهْش اونوُكَتْلظ :ىلاعت لاقف «ماللا نود
 انه ةداهشلا نأ كلذ نع باوجلاو .مهيلع نوكت دقو ءمهل نوكت دق ةداهشلا نأ عم

 دقو «مكحلا ىنعمب نوكتل ,ىلعب تدعت اذلو ؛مكحلا ىنعم ةنمضتم ىه وأ ءمكح

 .هتمأ ميلعت ىنعمب لوسرلا ةداهشو «سانلا ميلعت ىنعمب ةداهشلا نوكت

 ىلإ تلوح مث «سدقملا تيب ىلإ الوأ ةلبقلا تناك اذال :لئاس لأسي دقو

 تيب ىلإ هاجتالا عم ناك ذإ ؛ريسي دمأ ىلإ ةمزتلم ةكم ىف تناك نأ دعب «ةبعكلا

 كيبل لوقف ةَمايقلا موي حوت ىعالب» :كو هللا لوُسَر لاَ لاق هنع هللا ىضر ىَرَدُخْلا ديعس ىبأ نع (1)

 ريت نم اناث ا دووم ؟مكفلي له : :هّسأل لاقي مَ :لوُيم تفل له : لوي ءاير اي كيدعسو

 ...ايهش ملح لولا كيو ثا ىلع ءاده وولاة مضت كلذ ) 00 1

 .[(41717) نآرقلا ريسفت باتك :ىراخبلا هاور] .«لْدَعْلا طسوْلاَو [ ةرقبلا ] © مز7



 ْ ةرقبلا ةروس ريسفت اه

 000 لل

 نم فلس اميف انلقن امك اهرابدتسا مدعب ةبعكلا ىلإ اضيأ هاجتالا ناك سدقللا

 .لوق

 «ميركلا نآرقلا هركذ كلذ ةمكحل انايب كانه نإ كلذ نع باوجلا ىف لوقنو

 نايب :ًالوأ وه هسملتن ىذلا ببسلاو هسملتن دق ببس كانهو «ىلعأو مظعأ امكحو
 سدقم هدجسم سدقملا تيب نأ ىلإ ةراشإلا :اًيناثو «ءةيوامسلا نايدألا ةدحو

 كلذ ىف اهطوحت مانضألا تناك. ةبعكلا نإ :اًنلاثو ءاسيدقت اهنود ناك نإو «ةبعكلاك
 ناك ذإ ؛اهتلود لاوزو ناثوألا ميطحتب اناذيإ ناك ةبعكلا ىلإ ليوحتلا نأو .تقولا

 ناضمر فصتنم لوح ردب ةوزغب ناقرفلا موي ناكو «نابعش نم فصنلا ىف ليوحتلا

 .مالسإلا ةريس ىهو ٌةَلَو هللا لوسر ةريس ىف تباث وه امك

 ٠ .كلذ ريغ نوكي دقو هسملتن ام اذه

 دقف ءادبأ لطابلا هيتأي ال ىذلا مكحملا وهو «ىلاعتو هناحبس هللا هركذ ام امأ

 نم ملعتل الإ اَهْيَلَع تنك يتّلا ةلبقلا انلعج امو : هتاملك تلاعت هلوق ىف هناحبس ه هركذ

 ىف اًعبتم اهيلع تنك ىتلا ةلبقلا انلعج ام ىأ 4هْيَبقَع ْىَلَع بلقتي مم لوسّرلا عِبتي

 :هيبقع ىلع بلقني نم كك لوسرلل هتيعبت ىلع رمتسي نم ملعنل الإ اهل كتالص

 ِهاِكَع ىبنلا ناك دقف ؟سدقملا تيب ىهأ :ِةِلَي ىبنلا اهيلع ناك ىتلا ةلبقلا امو
 «؟ةبعكلا ىه مأ . . ليوأت ىلإ جاتحي ال ءرهاظ كلذو «ليوحتلا اذه لبق هيلإ هجتي

 امك هبر رمأب سدقملا تيب ىلإ هاجتالا اهعم كرتشا نإو ءةكمبب اهيلع ناك ىتلا ىهو
 ءرجاه نأ دعب الإ هاجتالا كلذ ريغتي ملو ءامهيلإ هجتي ناكو «لبق نم انركذ
 :ناهاجتا كلذ ىف نيرسفمللو

 رابتخالا ناك دقو ,«سدقملا تيب ىه اهيلع اوناك ىتلا ةلبقلا نأ - امهلوأ

 .ناميإلا ىف فعض وأ ضرم مهبولق ىفو «مالسإلا ىف اولخد نيذللو «نيرجاهملل
 مهفرشو مهفاطم ناك دقو ءهيلإ هاجتالاو «مارحلا تيبلا اوفلأ دقف نورجاهملا امأ

 تيب ىلإ هاجتالاب رمأ دق ىلاعت هللا ناك نإو «مالسإلا ىف مهتلبقو «ةيلهاجلا ىف
 ام ىلع ةلبقلا تناكف ءانيورو انرشأ ام ىلع نينثالل نوهجتي اوناك دقف «سدكقملا



 ةرقبلا ةروسريسفت ل

 للا للا ل

 تيب ىلإ ةلبقلا تناكو «ةرجهلا تناك املف ءاهل رابدتسا الو ةرفانم ريغ نم اوفلأ

 ىف رجاهمل ناك امو «رابتخالا اونسحأ دقو «رايتخالا ناك اهوربدتساو .طقف سدقملا

 .هيبقع ىلع دتري نأ هللا ليبس

 هنع لوحتلا مث سدقملا تيب ىلإ هاجتالا ناكف ءضرم مهبولق ىف نيذلا امأو

 اذلو مهناميإ ىف ءافعضلا نم ناميإ فعض نمو «نيقفانملا رفك نم نطب ام ارهظم
 ىلع اذه .اونمآ نيذلا هللا صحمف رهظأ نم رفكلا رهظأو ءدترا نم مهنم دترا

 . سلدقملا تيبب اهيلع اوناك ىتلا ةلبقلا ريسفت

 تنك ىتلا ةلبقلا انلعجج امو :اذه ىلع ىنعملاف «ةبعكلاب اهريسفت - امهيناث

 نم عقو دقو «رابتخالل الإ اهيلإ عوجرلا مث «ةرجهلا لبق ةبعكلا ىهو ءاهيلع
 ناك كلذبو «ناميإلا ءافعض ضعب دتراو ء,نوفخي اوناك ام رهظأ ام نيقفانملا

 لثم ءاهيلع ترص ىنعمب ةبعكلا ىهو 24 اهيَلع تنك# مهضعب رسف دقو «صيحمتلا

 مترص ىأ «[نارمع لآ] 4 2+ ... ساّئلل تَجِرْخُأ َهّمُأ ريح مشُك )» :ىلاعت هلوق

 .سانلل تجرخأ ةمأ ريخ مكناميإب

 هللا باتكل ريسفتلاو ءرهظألاو برقألا وه سدقملا تيبب اهريسفت نأ ىرأ ىنإو

 ةيوغللا تاررقملا نمو «ليوأت ىلإ جاتحي ال هنإو ىلوأ احضاو ايحاض نوكي امب ىلاعت

 . ليوأت ىلإ جاتحي ام ىلوأ ليوأت ىلإ جاتحي ال ام نأ

 تناك نإو ىأ ههّللا ئَدَه َنيذّلا ىلع الإ ةَريِمكَل تناك نإو# :ىلاعت هللا لوقلو

 مهبولق هللا عدوأ نيذلا ىلع الإ ةريبكل ةبعكلا ىلإ سدقملا تيب نم اهليوحت ىف ةلبقلا

 ال نم اهريثي ىتلا تاهبشلل اهيف ناكم الو «حايرلا اهعزعزت ال ةنئمطم ةتباث ةياده

 .نونمؤي
 «ةدكؤملا ماللا لوخد كلذ ىلع ليلدلاو «ةليقشلا «نإ) نم ةففخم انه «ْنِإ) ف

 لاحلا ءاقبب لوقلا ديكأت ىلع ةلاد تناكو «ةيفان تناك اذإ «نإ) ىلع لخدت ال ىهو



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 0 ا للا

 نأ نيبي املع ءىش لكب طاحأ ىذلا ريبخلا ميلعلا ىلاعتو هناحبس هللاو

 دكأ كلذلو ؛ كوكشلا هحيطتو تاهبشلا هناميإ لزلزت نم هيف تبثي ال ريبك رابتخالا

 .ماللابو (تناك) ىضاملا لعفلابو ةليقثلا نم ةففخملا 2نإ) ب رابتخالا مظع

 عتب نم ملعتل الإ» :ىلاعت هلوق وهو ؛هنايب نم دبال رمأ ىلإ ريشن نأ ىقب
 لوسرلا عبتي نم ملعي ال ىلاعت هللا ناك له : :وهو يبق ىَلَع بلقني نّمم لوسّرلا

 :نيباوجب كلذ نع باجيو ؟املع ءىش لكب طيحي وهو «هريغ نم

 ءعقي نأ لبق نم هملعي وهو :.ءىش لكب طيحم ىلاعت هللا ملع نأ - امهلوأ

 لعفلا هب رهظي ىذلا وه هريغ ال ملعلا كلذف ءاعقاو هملعيو هعوقو دعب نمو
 رمتسي نمو عيطملا نم مثآلا نيبتيلو «عبتي ال نمم عبتي نم رهظيل ىنعملاف «نيبتسيو
 .هيبقع ىلع بلقني نمو هعابتا ىلع

 ةنمؤملا ةعامجلل هنكلو ءهدحو هلل سيل «ملعتلا» ىق ريمضلا نأ - ىناثلاو
 ال ىذلا امنإ «ملعي ال هنأ مزلتسي ال مهعم هللا نوكو «ىلاعت هللا عم دلك ىبنلاو

 امنإ هيبقع ىلع دترملا ىصاعلاو «عبتملا عئاطلا روهظو رابتخالاف .«نونمؤملا مه ملعي
 دصقيو «ىلعألا نع ريبعتلاو .*ملعنل# :ىلاعت هلوق ىف نولخاد مهو نينمؤملل وه
 ءاليتسالا نإف ءاذك ىلع انيلوتسا ةلود سيئر لاق اذإف ةيبرعلا ةغللا ىف ريثك هنود نم
 انمظن قداص ريغ وأ اقداص ةلود سيئر لوقي نأكو «هنم ال دنجلا نم نوكي ىلعفلا
 .هريغ مظنو لمع ىذلاو «لمعلا انمكحأو «ةرادإلا

 اودتراف رابتخالا مهفشكو ءالبلا اونسحي مل نيذلا نع ىلاعتو هناحبس ربع دقو
 بقعلاو «هيَبقَع ىلع بلقني نمم# :ىلاعت هلوقب نينمؤم اوناك امو .مهرفك اونلعأ وأ
 ئلع# ريبعتلا اذهو «مالسإلا نع جراخلا وه «هيبقع ىلع دترملاو «مدقلا رخؤم وه
 نأ كشوأ وأ هيف لخد ىذلا مالسإلا نع جراخلا هبش دقف «ةيليشمت ةراعتسا 4 هيبقع

 ريغ ابرطضم اريس «هيبقع ىلع ارئاس ءارولا ىلإ دترملا لاحب هبلق ناميإلا لخدي
 هعوجر نأو «مامألا ىلإ مدقت نأ دعب ءارولا ىلإ عجر هنأ هيلع لجس دقف «كسامتم
 نأ ساسأ ىلع هيبشتلا اذهو «بلقني باقعألا ىلع لب ريست تاوطخ ريغب برطضم
 .مامألا ىلإ تاوطخ عشب راس نأ دعب ءءارولا ىلإ عوجرلا ىنعم ىنعمب بالقنالا



 ةرقبلا ةروسريسفت لاا

 اليل للا

 نوكيف «هالعأ هلفسأو .هلفسأ هالعأ لعجي نأ ىنعمب بالقنالا رسفي نأ حصيو

 ىف هابقعو «لفسأ ىف هسأر راصف سكتنا نم لاحب دتري نم لاح هبش هنأ ىنعملا

 ضقن دق سوكنم سوكعم هلاح هذه نوكت نم نأ نايب اذه ىفو ءهسأر عضوم
 .هسفن ىف ةيناسنإلا تاموقم لكو هتيناسنإ

 نأ اصوصخو «ةيضاملا مهتالص عيضت نأ نم اوفاخ نينمؤملا ضعب نإو

 اكشف «سدقملا تيب ىلإ ةلبقلا ىلع تناك ةرجهلا دعب هتالصو ءتام دق مهضعب

 لاق اذلو ؛مهتاولص عيضت ال هنأ انئمطم ىلاعت هللا ركذف ٌهْكَي ىبنلا ىلإ مهنم ءايحألا

 نع ربعو «ةالصلا انه ناميإلا نم دارملاو «مكناَعِإ عيضيل هللا َناَك امو :ىلاعت

 نم اًناميإ ناعذإلاو داقتعالا دعي الف «هماوقو ءهنكر ةالصلا نأل ؛ناميإلاب ةالصلا

 «لقعلاو سفنلا ةمالس هب داقتعالا ناك اذإو «ىلاعت هللا ىلإ ةهجتم ةالص ريغ

 ئهنت ةالّصلا نإ :ىلاعت لاق دقو «ماثآلا نم اهريهطتو «بولقلا فيلات اهب ةالصلاف

 ١ :لك لاق دقلو [توبكنعلا] 4 52... رِبْكأ هللا ركذلو ٍرَكْمْلاو ءاَشَحَفْلا نع

 .اهناكمل نايب ناميإلاب ةالصلا نع ريبعتلاف 21)(ةالص ريغ نم نيد

 هللا ناَك امو :هلوقب ناميإلا عيضي ال ىلاعت هللا نأ نع هناحبس ربع دقلو

 ناميإ عيضي نأ دوجولا ىف هتنسو «ىلاعت هللا نأش نم ناك ام ىأ ,«مكناعيإ عيضيل

 هللا نإو ,باسحلا موي هنع هباوشب هيلع ءازجلاو هريغ ىضتقي عايضلا ىفنو «نينمؤملا

 نيعراضلا ءاعد ةباجتسا ىف هتاملك تلاعت لاق دقف «لماع لمع عيضي ال ىلاعت

 نم مكضعب ئتنأ وأ ٍركذ نم مُكََم لماع َلَمَع عيضأ ال يّنأ مهب َمُهَل باجتساف) 2
 2 سا سا ساو ماه دم سهام

 المع نسحأ نم رجأ عيضن ال انِإ» : ىلاعت لاقو « [نارمع لآ] # هكةد# ..

 . ميكحلا لداعلا وهو ءهنس امو هللا نأش كلذف [فهكلا] 4 هجتج

 ةلبقلا ىلع اولص نيذلاف «ىهنلاو رمألا نايبب لزني عرش ريغ نم باقع ال هنإو

 ىف ةبوقع الو «نيصاع نيفلاخم اونوكي ملو «نيعئاط اوناك اهيلع اوناك ىتلا

 . ةعاط

 نك نيد الو هَل روهُط آل ْنَل ةالص الو هَل هام ال َنَك َناَميِإ ال» :ةككو هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع )١(

 طسوألا ىف ىناربطلا هاورآ ٠ .«دّسَجْلا نِم سأّرلا عضوّمك نيدلا نم ةالّسملا | عضوم امّنإ هل ةالصال

 )5151١(1[. دئاوزلا عمجم رظناو :ىرولا مكحلا نب نيسشلا هي درفت :لاقو ريغصلاو
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 فوءرل سائلاب ِهّللا نإ :ىلاعت لاق اذلو ؛ميحر فوؤر ركذ ام عم هللا نإو

 نيذه نإو ءاهنم ىلعأ وأ ,ةمحرلا نم دشأ ىوغللا اهانعم ىف ةفأرلا 4 ميحَر

 مل نإو نارياغتم امهو «ىلاعت هللا ءامسأ نم وأ ةيلعلا تاذلا تافص نم نيفصولا

 ةمحرلا تناك ةفأرلا تناك ثيحف «نامزالتم امهتقيقح ىف امه لب «نيضراعتم انوكي

 «ةنطابو ةرهاظ مهيلع همعن ىفو «مهبونذ نارفغ ىف هدابعب ميحر هللاف «ةلاحم ال

 .اذكهو «هتمحر نم سأيلا عنم هنأ ىفو «مهتبوت لوبق ىفو «مهنع رضلا فشك ىفو

 وضعلا عطقك «مالآ ةمحرلا ضعب ىف ناك ولو «ءىش لك ىلاعت هللا ةمحر تعسو

 .ىقابلا ملسيل فوكملا

 ىلإ ةيادهلا ىفو ءاراسخ هب ديري الو «ىصاعلا ةبوت ديري هللا نأ ىف ةفأرلاو

 ةمحرلا دجن اذكهو «ءاقشلا نم جورخلا هيلع بتك نم نيعيف «ميقتسملا طارصلا

 ةمحر ةفأرلا نإو «هيخأ نع خألا رياغتك نيترياغتم اتناك نإو «نيتبراقتم ةفأرلاو

 ءاودلا ذخأ ىف ضيرملاب ةمحرلاك ملأ اهيف نوكي دقف ةمحرلا امأ ءاهيف ملأ ال ةيفاص

 ءميحرو فوءرب فصولاب ةمحرلاو ةفأرلاب هفصو ىلاعتو هناحبس دكأ دقو .رملا

 «هتمحرب انمعي نأ ىلاعت هللا ىلإ عرضن .ماللابو «نإب ديكأتلابو ةيمسالا ةلمحلابو

 نيملسملا محري نأو «طارصلا ءاوس ىلإ ءانيدهيو ءانبونذ نم مدقت ام انل رفغي نأو

 .هيلإ عوجرلاب

 لمشلاف كونو كنئا كر م

 كيم ا كلام 208 تككن أو ياكل خلقوا
 يب بككلا أ و لا تأ نب 21101
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 مهَضعباَمَو مملَبَق عَنِ تنأآَمو َكَتلِق اوعِيَتاَمةَياَء

 9 تييلبتلاَنِمَلادِاَكَنِإ ليلا رم كام

 مهنم نأو «مهتلبق نع مهالو ام : ءاهفسلا لوقيس هنأ ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 ةلبقلا نوكت نأ ايجار ههجوو هبلقب هبر ىلإ هجتي ِّلَي ىبنلا ناك دقو «باتكلا لهأ

 ام اولاق ءاهفسلاو «ليوحتلا ناكو «ةبغرلا هذه ةباجإ تناكف «مارجلا تيبلا ىه

 ىلإ ةلبقلا ليوحت وهو «قحلا هنأ نوملعي مهو ء.مههفس ىف ليئارسإ ونب جلو ءاولاق
 ءامسلا يف كهجو بّلقت ئرن دَق# :كلذ ىف ىلاعت هللا لاق دقو «مارحلا هللا تيب

 .«مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف اهاضرت ةلبق كئيِلونلَف

 ةبعكلا نأل ؛مارحلا تيبلا ىلإ سدقملا تيب نم لوحي نأ وجري ٌةِْكَك ىبنلا ناك

 ميركلا هجولا بلقت ىنعمو «مهبولق فيلأت هيلإ هاجتالا ىف نألو .مهفلتؤمو «برعلا

 نأ اعراض ايجار هلل عفرلا نيب ددرتلا بلقتلاف «ءاجر هعفريو ءاعوضخ هضفخي نأ

 لب «ليئارسإ ىنبل اعبات اهيف نوكي الو «برعلا ىضرتو ءاهاضري ةلبق ىلإ هلوحي

 .ءايبنآلا وبأ ميهاربإو ميهاربإ ةلبق ىلإ ههجو ىلوي

 تيبلا ىه ةلبقلا نوكت ىكل ىلاعت هللا ىلإ ةعارضلا وه ؛هجولا بلقتف

 . ةلبقلا

 هضفخو ءاعراض هعفر نيب هددرتو هجولا بلقت نيرسفملا ضعب رصق دقو

 بلطلاب مدقت ةلبقلا ليوحتب ءاعدلا نأ نظو «ليوحتلاب نآرق لوزن ءاجر ىلع اعضاخ

 ىف سيلو «ءاعدلاو هيلإ ةعارضللو ىحولا ءاجرل بلقتلا نأ قحلاو «ىلاعت هللا ىلع
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 نأ مهف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأل ؛هعرش بلط ىف هللا ىلع مدقت كلذ

 اعد اذإ وهف ؛«مارحلا هللا تيب ىلإ دوعيس هنأو ءامئاد سيل سدقملا تيب ىلإ هاجتالا

 .كلذب نآرق لزني نأ وجريو «ىلاعت هللا دعو زجنتسي امنإ عرضتو كلذب

 ةلبق كئيلولَفل :ىلاعت لاقف هوجريو هيضري ام ىلإ هناحبس هباجأ دقلو
 باجتسا ىلاعت هللا نأ ىأ ؛اهدعب امل ببس اهلبق ام نأ ىلإ ريشت انه ءافلا «اهاضرت
 كل نكمنل اهانعم «اهاضرت ةلبق كئيَلولف9 :هلوقو «هئاعدو هِةْلْكَك ىبنلا ءاجرل

 ىنعملاف ءايلاو هتلعج ىأ ريمألا تيلو ليبق نم ءاهاضرت ىتلا ةلبقلا كيطعنو

 .اهاضرت ىتلا ةلبقلا ةيحان كهجو نيلونل وأ ءاهاضرت ىتلا ةلبقلا كنيطعنل
 ىوطملا مسقلاب هئاجرو هئاعد وأ هل ىبنلا بلطم ةباجإ ىلاعت هللا دكأ دقو

 فلحي ىذلاوف :لوقلا ريدقتو ءمسقلا مالب ردصملا باوج هيلع لد ىذلا مالكلا ىف

 نأ نونكملا هملع ىف ىلاعت هللا هردق ىذلا قحلا ىهو ءاهاضرت ةلبق كنيلونل هب

 . هتينب ىلإ اوهجتي نأ دبالف ؛مالسلا هيلع ميهاربإ ةلم ىلع نيملسملا

 ءاهفسلا لوقيس » :ىلاعت هلوق ىلع ةقباس اهانعم ىف ةيآلا هذه نإو

 مهتلبق نع مهلوح نأ دعب الإ نوكي ال ءاهفسلا لوق ريدقت نأل ؛[ةرقبلا# 4 72

 ميركلا نآرقلا صن امك ءاهيلبع اوناك ىتلا

 «مارحلا دجسملا رطش كهجرو لوف» :ىلاعت هلوقب ةلبقلا هناحبس نيب دقو

 وحن ههجوب هجتي هنأل ؛هجولا ةقيقح هب دارملا هجولاو ءاهلبق امع عيرفتلل ءافلاو
 ريبعتلاو «تاذلا هب دارملا هجولا نوكيو. ءهلك صخشلا هب داري دقو «مارحلا تيبلا

 مسج ىف ءزج رهظأ هنألو ,ةهجاوملا هب نوكت ىذلا هنأل ؛تاذلا نع هجولاب

 .ناسنإلا

 :ىدامعلا دوعسلا ىبأ ريسفت ىف ءاج دقلو ءوحنلاو ىاجتالاو ةيحانلا رطشلاو

 ءرودلا نع ةلصفنم تناك اذإ ءرطش رادو «ءىشلا نم لصفني امل مسا رطشلا لبقو

 . لصفني مل نإو هيبناحجل لمعتسا مث
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 ىوغللا لصألا نم نكي امهمو ء«هتزج وأ ءىشلا فصن ىف اضيأ لمعتسيو

 قراشم ىف سانلا ةلبق مارحلا تيبلاو ءكلذ وحن وأ ةيحانلا وأ ةهجلا انه دارملاف

 لهأل ةلبق تيبلا» :لاق هلك ىبنلا نإ لاق هنأ سابع نبا نع ىور ءاهبراغمو ضرألا

 نم اهبراغمو اهقراشم ىف ضرألا لهأل ةلبق مرحلاو .مرحلا لهأل ةلبق دجسملاو ,دجسملا
 . ؟100ىتمأ

 لَك ىبنلل هيف باطخلا «مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف# :ىلاعت هلوقو
 نييبتلو ءافيرشتو ءاسانيإو ابيرقتو ءاضرإ ةباجإلاب الوأ هصخف «هاجر امل ةباجإ وهو

 .ىلاعت هللا دنع هتلزنم

 :لاقف قلك ىبنلاب صاخب سيلو «ماع مكح اذه نأ كلذ دعب نم نيب دقو

 . «ةرطش مكهوجو اوُلوَف مشك ام ثيحو»
 دقف «هيلع لدي ال ناك نإو .ءصوصخملا ىنعم ديفي ابر قباسلا صنلا ناك دقو

 اذه ناكف دك ىبنلا هيف ميقي ىذلا ناكملا صوصخو «ِهِلِكَك ىبنلا صوصخ ديفي

 هناكم فرعتي لكو «ةنكمألا مومعو .سانلا مومعو .باطخلا مومع ديفي صنلا

 .ههاجتا ناكم فرعتي ادهتجم هيلإ هجتي نوكي ثيح ناكم ىأ ىفف .ههاجتا عضومو

 مادام اهحير نم حير ىأ ىلعو ءاهبناوج نم بناج ىلع ةبعكلا بوص ههجو العاج

 .اهل ربدتسم ريغ ءاهوحن اهجتم

 مهتأبق نع مهألو امإ» :نولوقيو اولاق نيذلا هفس ىلإ ميركلا نآرقلا راشأ دقو

 اوناك نإو «كيكشتلا اذه ثعبم دوهيلا ناكو [ةرقبلا] 4 0232 .... اَهْيَلَع اوناك يتلا

 ءمههفسو مهراكنإ ىلع نوبئاد مهنأ ىلاعتو هناحبس نيب دقو .ابرأم هيف اولاني مل

 مهملع عم دوحجلا ىف مهتغلابم انيبم ىلاعت لاقف « اوعيطتسي مل نإو بيرلل مهتراثإو

 هلوق ىف ريمضلاو «مهَر نم قحلا هنأ َنوُملعيَ باتكلا اوتوأ نيذلا نإو# :قحلاب

 ىعليزلل ةيارلا بصن رظناو 78٠. ص 7ج (7775) ةبعكلا هداهتجاب بلط نم باب :هننس ىف ىقهيبلا هاور )١(

 7 67ص ١ج (05)
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 ىفو سفنألا ىف رضاح وهو كب ىبنلا ىلإ دوعي دق «قحلا ُهَّنَأ َنوِملَعيَلط :ىلاعت
 .مهبتك ىف هب رشبم هنأل ءروكذم ىلع دوعلا نع لقي ال ىلقع روضح هنأكف لوقعلا

 ىتأ اميف سيلف «قحلا وه هب ءاج ام نأ ىأ «قحلا هَّنَأ» ىنعمو «مهرابحأ دنع مولعم
 . لطابلا هب

 قئاقحلا ةيحان نم ال «ةينايبلا ةغايصلا ةيحان نم اديعب نوكي دق كلذ لعلو

 لكك ىبنلا هاجر ىذلا ىلوتلا وأ ليوحتلا ىلع دوعي ريمضلا نأ حجرن اذلو ؛ةلزنملا
 ىف هنأل ؛كلذ انحجرو «ىلاعت هللا ىحو هب لزني نأ ءاجر ههجو بلقي ناكو

 وهو ردصملاب فصوي نأب ريدجلا هنألو ء.هعم ىقالتي ىنايبلا قايسلا نآلو ؛عوضوملا
 نم اذه وحن وأ ءقدصلا وأ قحلاب ءاج هنإ لاقي هنأش ىف مالكلا دنع ىبنلاف «قحلا

 . نايبلا

 هدودجو ىبنلا نأ بتك نم مهدنع امم اوملع دقف «مهدنع قحلا وه كلذ نإو
 ةكم ىه «ناراف»و «ليعامسإ دالوأ ةدابع تيب ىه «ناراف» نأو ««ناراف» ىف اوناك

 .اهلوح امو

 هنوك هناحبس دكأف «مهُبر نم قحلا هْنأ» :لاقف قحلاب مهملع ىلاعت هللا دكأو
 هنإ مث ءهاوس قح الو .قحلا وهف «نيفرطلا فيرعتب رصقلابو ؛ةدكؤملا نأب قحلا
 قراشم هلو ءاهلك ضرألا قلخو «مهابرو مهقلخ ىذلا مهبر دنع نم هنأب هفصو
 ثيح ملعأ هنأ امك اهراتخي ىتلا ةلبقلا نوكت ثيح ملعأ وهف ءاهبراغمو ضرألا

 .هتلاسر لعجي

 هللا اًمو# :هتاملك تلاعت لاقف .بيرلل مهتراثإو مهلاوقأ بقعي ام نيب مث
 ثب نم مهلاعفأ نع لفغي ال نم ملع مهب ميلع ىلاعت هللا نأ ىأ «نوُلمعي امع لفاغب
 ءهبر دنع نم ىه ىتلا كك لوسرلا لامعأب رخاس مهنمو «لوقلا نم زمغو «كشلل
 موي اهب مهذخآ وهو ءهيلع ىفخت ال مهماثآو مهبونذو «مهلامعأ ىف نوبقارم مهف
 . ةمايقلا
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 نم ةلبقلا ليوحت لوح كشلا نم ةفصاع اوراثأ دق باتكلا اوتوأ نيذلا ناك اذإ

 لهجل كلذ سيلف «لاحرلا اهيلإ دشت ىتلا ةثالثلا دجاسملا دحأ وهو «سدقملا تيب

 اذإ بصعتلاو «مهبولق ىلع ىلوتسا ىذلا بصعتلل نكلو ءانيب امك قحلاب مهنم

 مهديزتالو ءرذنلاو تايآلا ىنغت الف ميلسلا كاردإلا نيبو اهنيب لاح بولقلا نكس

 اوعبت ام ةيآ لكب باَتكلا اوُنوُأ َنيدْلا ت تيتأ نئلو# :ىلاعت لاق اذل ؛اراسخالإ تانيبلا

 .«َكتلْبق
 ةلادلا ىأ مسقلل ةئطوملا ماللا ىه «نيِذّلا تين نئلو# :ىلاعت هلوق ىف ماللا

 اوعبت امإ# وهو «طرشلا باوج دسم دس هباوج نأو ءاظوفحم امسق ةمث نأ ىلع

 ةمئالم ةعطاق ةيأ لكب باتكلا اوتوأ نيذلا تيتأ نإ هب مسقي ىذلاو ىأ « كتلبق

 مهنأل ؛اهوعبتا ام كتلبق اوعبتي ىكل بصعتلاو ربكتلاو دانعلا نم ىلاخلا رحلا لقعلل

 ةجحلا مهديزت ال «نورباكم نودناعم مه لب «ليلدلا مهعنقي قح بالط اوسيل

 ءاهلك ججحلا تعمجول ىأ .4ةيآ َلكب# :ىلاعت لاق دقلو ءارارصإ الإ ةيوقلا

 .ارابكتساو ءاضغبو ةوادع مهيلع رطيس ىذلا مهراكنإ نع اوليازت ام ءاهب تيمرو

 :لاق دقف رامضإلا عضوم ىف راهظإ هيف ىماسلا مالكلا نإ :نورسفملا لاقو

 ىف مسالا اذهب اوركذ مهنأل ؛رامضإلا عضوم ناكو «باتكلا اوتوأ نيل َتْينَأ نئلو»

 ضاغنإو « «مهبصعت ىف مهيلع راكنإلا عضوم نايبل راهظإلا ناكو «ةقباسلا ةيآلا

 مهتدز اذإ كلذ عمو «مهيديأ نيب امم هتلدأو هتارامأ تماق دقو قحلا نع مهسوءر

 . كتلبق اوعبت ام ىرخأ تايآ

 ال قحلا نأل ؛مهتلبق عبتي ال هعم نمو ِةَلِكَ ىبنلا نأب ىلاعت هللا لاق دقلو

 ىلع تنأ ىأ «مهتلبق عباتب تنأ امو :لاق اذلو ؛ربكتسملا دئاعملا لطابلل عضخي

 ال مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلاعتو هناحبس دكأ دقو «مهلطاب عباتب تسلو «قحلا

 «مهتلبقل مالسلا هيلع هتيعبت يفن رارمتسا ىلع ةلادلا ةيمسالا ةلمجلاب مهتلبق عبتي

 لسرملا كنأ وهو ءمهملع يف ىتلا كتفصب تنأ ىأ «تنأ وهو باطخلا ريمضبو

 ىفنلا قارغتسا ىلع ةلادلا «عباتب 8 ىف ءابلاب اضيأ هدكأو «نولطبملا نوباذكلا مهو
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 اًعبت ةلبقلا عابتا ىف هموقو لكك ىبنلل ةهجوم ةجاحملا تناكو ىفنلا ناكو «هديكأتو

 .مهمامإ وهو هئارو نم مهو هل

 لَم ىبنلا نوجاحي اوناك مهنأل دلك ىبنلل ةهجوم ةجاحملا تناكو ىفنلا ناك
 دوهيلا نأ ىور دقلو «ةيآ لكب مهل ىتأي نأ هنكمي ىذلا مالسلاو ةالصلا هيلع وهو

 امدنع حرف نم مهباصأ دق ناك ام رادقمب ديدش مغ مهباصأ ةلبقلا تلوحت امدنع

 انكل انتلبق ىلع تبث ول :نولوقي اوناك دقو «سدقملا تيب رطش ةهجتم ةلبقلا تناك

 لإ نوعدخي امو ءاعادخو ًريرغت كلذ ناكو هرظتنن ىذلا انبحاص نوكي نأ وجرن

 . [ةرقبلا ] 4 < َنوُرعشي امو مهسفنأ

 مهتلبق مهل دوهيلاف «ةدحاو ةلبق مهل تسيل باتكلا لهأ نأ عقاولا ىف هنإو

 امثيح قرشملا ىلإ مهتلبق تناك ىراصنلاو «مهديلاقت هيلع تراس امك ةرخصلا ىلإ
 دارفإب نآرقلا ربع دقلو «مهدنع صوصن هب تءاج امك ال «ديلاقتلا هتور امك اوناك

 «مهتانايد ءاهتنال ءاهلصأ ىف ةلطاب اهلك اهنأ تابثإل ؛اهددعت عم اهعمج نود ةلبقلا

 . مهتلبق اهيف امب هيلع مه ام نالطبو

 سيل ىأ «ضْعب َةلْبَق عباتب مهضعب امو# :مهتلبق فالتخا ىف ىلاعت لاق دقلو
 نودبعي مهنأك ءاوناك امثيح قرشملا ىلإ ىراصنلا ةلبق اوعبتي نأل نيلباق دوهيلا
 "مهل ةلبق دوهيلا ةلبق نيراتخمب ىراصنلا سيلو ءاهعلطم ىف اهقورش ىف سمشلا

 دانع ىف مهف «هتلبق عابتا نع ربكتسيو ءرخآلا دناعيو «هتلبقل بصعتي نيقيرفلا الكف
 صن ةاروتلا ىف سيلف «هنيد هب ءاج اصن عبتي الو .هاوه عبتي امهالكو «رمتسم

 ىف سيل ىراصنلا كلذكو «صنل اعابتا هيلع مه ام نوكي ىتح ةنيعم ةلبق ىلع

 ىف مهئاوهأب نوكسمتي ةلبقلا نايبو نآرقلا لوزن دعب مهنإو «ةلبق ىلع صن ليجنإلا
 . «مّلعْلا نم َكءاَج ام دعب نم مهءاوهأ تعبتا نئلوإ# :ىلاعت لاق اذلو ؛دانعلاو بصعتلا

 ام فلاخي وهو «مهدنع ىنيد ردصم هل سيلو «هيلإ نوعديام تعبتا نعل ىأ
 عمج ءاوهألاو .ىوهلا تعبتا دقف اهريغو ةلبقلا رمأ ىف قحلا ملعلا نم كءاج

 عبتا نمو «مهاوه مههلإ اوذختا ذإ «مهاوه بسح ىلع هنوعدتبي ام وهو ؛ىوه
 اممم 5
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 «هوعبتا نيد نمال .ةحماجلا مهتاوهش نم اثعبنم مهاوه نوكي نيذلا نيدسافلا ىوه

 مكدحأ نمؤي ال» :ّوَْي لوسرلا هيف لاق نمك سيلو «مهاوه لب ءصوصن نم الو

 ىف فارحنال اًعبتو «مهتاوهشل اعبت مهؤاوهأ لب :21)هب تئج امل اعبت هاوه نوكي ىتح

 دسم دس دقو مسقلا باوج باوجلاو «مسقلا ىلع ةلاد اهيف ماللا «نيَلل

 الإ مهئاوهأ عابتا ىف عقي ال هنأ ىلإ ِةِْلَك ىبنلا اهبنم ىلاعت هلوق وهو «طرشلا باوج

 وهو ظفللا رهاظ ىف َِي ىبنلل ريذحت اذه ىفف 4نيملاَظلا َنِمّل اذِإ َكّنِإ» نوملاظلا

 بجي هنإو «ىوهلا نايتإب ءارغإلا اذه لثم تحت نوعقي نم اصوصخو ءهتمأل ريذحت

 .نيملاظلا كلس ىف نوكي نأ نم رذحلا

 ءازجلاو ةيطرشلا ىلع ةلادلا نذإ هيف «َنيملاظلا نمل اذإ نإ : ىلاعت هلوقو

 ناك اذإ هنأ ءنذإ ىنعم ذإ .مهئاوهأ عابتا نم ناك ام ىلع مكحلا بت رت ىلع ةلادلاو

 اهربخو نإ مسا نيب «نذإ» عوقوف «نيملاظلا نم نوكت هببسبف .عقو دق عابتالا كلذ

 ملعلا هءاج نمم نوكي نأ نكمي ال ىذلا عابتالا اذه وهو مكحلا ببس ىلإ ةراشإ هيف

 .ةيهلإلا ةلاسرلا ىضتقمب ىوبنلا

 هيف عوقولا نم ريذحت هيف يضرف هنكلو «ىعقاو ال ىضرف مالكلا نإو اذه

 نيذلا ترياس دقف ءمهدنع ام نالطبب كملع عم مهءاوهأ تعبتاو ضرف نإ :ىنعملاف

 دكأ دقو .مثآلا مهعمجو مهكلس ىف دودعم نذإ كنإف «مهملظ ىف اوخسرو اوملظ

 ايناثو «نإب الوأ لفاغ ريغ ملاع وهو ءىوهلا عبتي نمم ملظلا ىلاعتو هناحبس هللا

 ريذحتلل هلك كلذ نإو «تابثلاو رارمتسالا ىلع ةلادلا ةيمسالا ةلمجلاب اثلاثو «ماللاب

 نم مصاعلا وه ىلاعتو هناحبس هللاو «مهمثإ ىف نيمثآلا ةقفاومو «ىوهلا عابتا نم
 .لالضلا

َي ىََح ْمُكدَحأ نِمُْي ال» : هيلي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع )١(
 هجرخأ ؛هب تلج امل اَمَبَت هاَوَه نوُك

:ىرابلا حتف] .نيعبرألا رخآ ىف ىوّوَنلا ُهَحَّحَّص ْدَقَو «تاقث هلاجرو «هريغو نايفس نب نَسَحْلا
 اهيأ اي 

 .[(1914) مكنيد ىلع مكيأر اومهتا سانلا



 و ةرقبلا ةروس ريسفت

 ا

 2 هاهو مس ع ل 0 لا اا رووسوءس راس لد

 1 َنِإَو مه ءاسأ َنوهِرْحي امُكهَنوهِرعَي باتكلا م هنيتاء نيذلا

 ” 0 مار عم هع د ودمع مد هد عمل ززدس د ءو دج سك <
 نم ٌقَحْلأ ه6 َنوُمَلَعَي مهو قحلا َنومنكَيل َمُهْنَماَعيِر هرم ةحبلا 15 , ١" ماكتل مىمنم اد ١

 ل يعح 2 2 ىو م ع هع سس 000 ذعر س رو سو 4غ و -

 اهلوموهههجو لكلو دير سرئَممْلاَنِم شوكت الف كير
 حا س ويدور رو را اسس اس ا و 2 دود هصورو

 اَصيِمَج هلل مكب أَي أون وُكَتاَم نبأ ٍتيَحْلا اوفس

 لبق نم اوناك دقو «هتلاسر رمأ ىف هلك ىبنلا اولداج باتكلا لهأ نإ

 ام مهءاج املف «نيكرشملا عم مهبورح ىف رظتنملا ىبنلاب اورفك نيذلا ىلع نوحتفتسي
 هءارغإ نوعيطتسي مهنأ اونظو «ةلبقلا رمأ ىف ٍدَك ىبنلا اولداج دقو «هب اورفك اوفرع
 «مهدنع ةاروتلا ىف فورعم اهرمأ نأ نوملعي مهو «مهتلبقب مالسلاو ةالصلا هيلع

 لاقف عطاق مزاج ملع وهو نقيتسم ةفرعم ٌةْلَك هل مهتفرعم ىلاعت هللا لجس اذهلو
 نيقيلا ديفي هيبشت كلذو «مهءانبأ نوُفرعي امك هتوُفرعي باتكْلا مهانيتآ نيذّلا# :ىلاعت
 نامز نم ةعاس هبسن فرعي ىذلا هدلو لهجي نأ نكمي ال ناسنإلا نإف «ةفرعملا ىف

 نس هيف غلب دق نكي مل ىذلا تقولا ىف هسفن لهجي دقو ءاكردم القاع مادام

 نم نيذلا مهءانبأ اولهجي نأ نكمي ال باتكلا اوتوأ نيذلا نأ امكف ءزييمتتلا

 ىلاعت هللا ىضر رمع نأ ىور «ِةْلْيَي نيمألا لوسرلا نولهجي ال كلذكف ؛مهبالصأ

 امك هِي ادمحم فرعتأ :باتكلا لهأ نم نمآ نمم وهو «مالس نب هللا دبعل لاق هنع

 ىلإ هئامس ىف هنيمأ هللا ثعب ءرثكأو معن :مالس نب هللا دبع لاقف ؟كنبا فرعت

 هلوق ىف ريمضلاو « همأ نم ناك ام ىردأ ال ىنباو «هتفرعف هتعنب هضرأ ىف هنيمأ

 هيلع هيبن نيب ةجاحملا عوضوم هتعيرش ضعب نأل ؛ُِكَك ىنلا ىلع دوعي «هنوفرعي»
 .امئاد سوفنلاو لوقعلا ىف رضاح وهو ءدوهيلا نيبو مالسلاو ةالصلا



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ
 للا للللاا ل ل ل ميه

 جل كالا ١ ١

 ءمارحو لالح نم هب ءاج امو «هتلاسرل ةفرعم كلَ ىبنلل باتكلا لهأ ةفرعمو

 مالسلا هيلع هركذ ىف ىلاعت لاق دقلو «نييمألا هموقلو ءاهنم ثعبي ىتلا ضرأللو

 ةاروتلا يف مهدنع ابوتكم هتودجي يذلا ألا بلا لوُسّرلا نوعي يذلا ا :مهبتك ىف

 ثئابخلا مِهيلع محبو تاّيَطلا مهل لحيو ركسلا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأَي ليجبإلاو
 اوعبتاو هورصتو ةورزعو هب اونمآ نيدْلاَف مهيلع تناك يعل لالغألاو مهرصإ مهنع عضيو
 . [فارعألا ] 4 029+ َنوُحلْفمْلا مه كلُ ُهَعَم لزنأ يدا َروُنلا

 : نيمسق لَك دمحم ثعب تقو نم اوناك ىراصنو دوهي نم باتكلا لهأ نإو

 نومتكيل مهنم اقيِرَف نِإو» :لاق كلذلو ؛ىوغف دناعو رباك مسقو «ىدتهاو نمآ مسق
 مهءانبأ نوفرعي امك هنوفرعي نيذلا باتكلا لهأ نم اقيرف نأ ىأ «نوملعي مهو قحلا

 هب نوحتفتسي اوناكو «هنوفرعي مهنأ هثعبم لبق اونلعأ مهنأ عم ِةْلَك ىبنلا ركذ نومتكيل

 عضوم ىف رهظأو «هتعيرشو ىبنلا نع ىلاعتو هناحبس ربعو «نيكرشملا ىلع
 نم هوركنأ ام ماقمو مهسوفن داسف نايبل كلذو .4َقَحْلا َنوُمَتْكَيَل :لاقف ءرامضإلا

 نأ نم دبالو ءرونلا متكي قحلا متكي نمو «قحلا نومتكي مهف «ةعيرشو ةوبنو ةلاسر

 هنأ نوملعي مهنأ لاحلاو ىأ :4نوُمَلْعَي مهو» :لاقف «مهسوفن داسف دكأ مث ءرهظي

 جئاتن نوملعيو مثإ مهلعف نأ نوملعي مهف ءدسفيو لضي قحلا متكي نم نأو «قح
 .رمتسم لالضو مئاد ّىغ ىف مهنكلو «مثإلا كلذ

 رقي نم كانه نأ نيبتي هيلإ ةراشإلابو «هنومتكيو قحلا نوملعي نيذلا نأش اذه

 ريشي لق «نوملعي مهو حلا نومتكيل مهنم اقيِرف نإو» : ىلاعت هلوقو «هب نمؤيو «هب
 ينامأ الإ باتكلا َنوُمَلعي ال َنوُيمُأ مهنمو )» :ىلاعت لاق امك «ملعي ال نم كانه نأ ىلإ

 نوملعي مهو قحلا اومتك نم ىلع ءالؤه مئإو [ةرقبلا] 4 20+ نوي الإ مه نإو
 . قحلا ىلإ مهاعد لَك ىبنلا نإ ذإ ؛مثإ نم مهيلع ام قوف

 نم مهنمو «مهب نوطلتخي اوناك نونمؤملاو ءدوهيلا رواجي ناك هلي ىبنلا نإو

 مهرجت ال ىتح «نيبمؤملا بولق هللا تبث كلذلو ؛مهنم ضعبب ةفلاحم مهل تناك

 الف كبَر نم قحلا» :ىلاعت لاق اذلو ؛مهدنع اميف كشلا وأ «مهئاوهأ ىلإ ةدوملا

 . «نيرتممْلا نم توك
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 يح 00
 بلبل

 رب

 نأ هعم نمو وه قحلا هءاج نمل زوجي ال هنأ ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ نأ دعب

 ادكؤم املظ نيملاظلا نم نوكي كلذ لعفي نم نأو «باتكلا اوتوأ نيذلا ءاوهأ اوعبتي

 :لاقف قحلا هنأو نيدلا وه نينمؤملاو ّدْلِيلَي ىبنلا دنع ام نأ نيب اذه دعب «هيف ةيرم ال

 نم كيلع لزتي ىذلا وه هيف بير ال ىذلا عابتالاب ريدجلا قحلا ىأ «كّبَر نم قحلا#
 ؛ملظلا ىلإ هتفلاخ دقف «كبر نم ءاج ام تفلاخ نإف «عبتي ال لطاب هريغ امو كبر

 ةراشإ «كّبَر نم# :هلوقو «كرشلاو فرحنملا بصعتلا ىوه ءارو ريس هادعام نأ

 .لالضلا هيف امو ةيادهلا هيف امو رضي امو عفني ام

 ىوه وه هريغ دنع ام نأو هللا بناج نم وه ام الإ نوكي ال قحلا ناك اذإو

 ببس اهلبق ام نأ نايبل ءافلا «نيرتمملا نم نتوكت الق نيطايشلا ةسوسوو «سوفنلا

 هيف بير ال ىذلا قحلا لزنم نم قحلا وه كيلع لزن ام ناك اذإ ىنعملاو ءاهدعب امل
 رود هيرتعي ثيحب «نيقيلاو كشلا نيب ددرتلا ءارتمالاو .نيرتمملا نم ننوكت الف

 درجم ىلع قلطي دقو «نيقيلا ضقاني ىذلا كشلاب سحي رودو نيقيلاب هيف سحي
 ىنعمف «هتاذ ىف كشلا وه ددرتلا اذه نإ لب «كشلاو نيقيلا نيب هددرتل كشلا

 . مزاجلا ملعلا ىفاني هجو نم ولو كشلا لامتحاو «دوجوم كشلا

 مئادلا نيقيلاب رمأو «سفنلا هبابسأ لخدت نأ نع ىهن ءارتمالا نع ىهنلاو
 سوفنلا لخدي كشلا نأ كلذ «ءىقوتلاو طايتحالاب رمأ هنإ : نيرسفملا ضعب لوقيو

 رشلا لوأو .مهدنع ام ناسحتساب ئدتبي «مهريغ ىلإ ءاوهألا لهأ دنع ام نايرسب

 .هدنع اميف كشلا ثدحي ىتح ائيشف ائيش سفنلا ىلإ رشلا لخدي مث ؛هناسحتسا

 لهأ فوفص ىف لخدت ال ىأ :«4َنيِرَتممْلا نم َنَوُكَت الفل :ىلاعت هللا لاقو
 ىف نورامي نيذلا فص ىف لخدل هدنع اميف كش ول هنأب ناذيإ كلذ ىفو «كشلا

 .هيف نوككشيو قحلا

 ريغو «هنم روصتم ريغ ءارتمالا وأ كشلا نإف ءهتمأل رمأ وه ّةْلِكَك ىبنلا رمأو

 ىف نيباترملا فوفص ىف لخدي نأ وأ ءارتمالا بابسأ لكي ىبنلا نم نوكت نأ روصتم



 ةرقبلا ةروسريسفت #ل# م

 هم لجل
 >يىت

 مهنيدل اوطاتحي نأب ءهتمأل رمأ وه امنإ ءنوملعي مهو قحلا نومتكي نيذلا مهبر رمأ

 عابتاو «ضئارفلاب مايقلابو ءاناميإ مهديزي ىذلا ملعلاب امئاد مهسفنأ اودوزيف «قحلا

 ءانيقي اودادزيف تاهبشلا نطاوم نع مهدعبتو «داقتعالا ىف ةوق مهديزت ىتلا ننسلا

 الأ امئاد ىلاعت هللا ركذو حلاصلا لمعلا الإ نانئمطالا ثدحيو كشلا دعبي الو
 . [دعرلا] 4 220 بولقلا نئمطت هّللا ركذب

 سيلو ءانعرشو انتلبق ىلإ هجتن نأ انيلع بجي اننأ ىلإ انهبني ىلاعت هللا نإو
 هيلع مهلدنو قحلا مهل نيبن نأ دعب مهءاوهأ اوعبتا نإ انريغ دنع ام ريغن نأ انيلع

 ٍلكلو# :ىلاعت لاق اذلو ؛انلامعأ انلو «مهلامعأ مهلف اوضرعأ نإف «تانيبلا تايآلاب

 . «تاريخلا وُ الوم وهج
 ىلع لاد «لكل» ىف ريكنتلاو «ةلبقلا اهنإ نيرسفملا نم ريثك لاق ةهجولا

 هذه ىف قحلا نيبتو ءاهيلإ نوهجتي ةلبق ةعامج وأ ةلم لكل :ىنعملو .«فوذحم

 نأ قحلا ةلبقلا ىلإ هاجتالا دعب ةربعلا نإو ءاهنيب نم ةراتخملا هتلبقو هللا ةنيبب ءتاهجلا

 ىلإ لوصولا ىف ادهج نيرخدم ريغ ءاهيلإ نيقباستم اوعراست ىأ «تاريخلا اوقبتست

 اذهو ءىوقتلاو ربلا ىلع نواعتو «ةاكزو موصو ةالصو ؛حلاص لمع نم ريخلا

 نمآ نم ربلا نكلو برغملاو قرا لبق ْمُكَهوُو اوُوُف نأ يلا سْيلٍ :ىلاعت هلوقك
 . [ةرقبلا ] < #29 . . . رخآلا مويلاو هّللاب

 وأ ةعيرشلا وأ ةلملاب ةهجولا رسفت نأ حصيو «ةلبقلاب ةهجولا ريسفت ىلع اذه

 ةدحاو هم مكَعحَ هلل ءاش ولو اجاهنمو ةعرش مكنم اًنلعج لكل ف :ىلاعت هلوقك قحلا

 هيف مسك امب مكئبتيف اعيمج مكعجرم هللا ىلإ تاريخلا اوقتساَف مكانآ ام يف ْمُكَوُلَمل نكلو

 الق هوكسات مه اكسنم انلعج مَ لْكلط : ىلاعت هلوقكو [ةدئاملا] 4 <27 نرفلخت

 .[جحلا] 430 07 ميقتسم ىده ىَلعَل كّنِإ كبَر ىلإ عداو رمألا يف كتعِزاي

 ىلع نورئاس مهو .مهتاداقتعا ىف اهاجتا ةمأ لكل نإ :اذه ىلع ىنعملا نإو

 الو ءمهجاهنمو مهقيرط مهلو اهودارأ ىتلا مهتديقعو ؛اهوراتخا ىتلا مهتلم

 هيف وه ام لك ىأ «تاريخلا ىلإ قبسلا ىف ةعراسملاب قبتسن نأب انرمأ نكلو «مهلداجن



 و ةرمبلا ةروس ريسفت ا

 يي نس_ب بلبل
 ىلإ اهب هاجتالاو ءبولقلا ريهطت هيفامو «سفنألاو سانلل عفن هيفو ءهتاذ ىف ريخ

 .دوجولا ىف نمو دوجولا بر ىلاعت هللا

 باوثلاو «باسحلا نوكيس ةلملا ىف فالتخالاو ءريخلا ىلإ قابتسالا دعب هنإو

 «اعيمج هّللا مكب تأي اونوكت ام نأ :لاق اذلو ؛لطابلاو قحلا نايبو ءباقعلاو

 00 .اعيمج هللا مكب تأي طرشلا باوجو «ناكملا ىلع لاد طرش مسا امنيأو

 موياوعمتجتو مكب ىلاعت هللا ىتأي نأ دبال متنك ناكم ىأ ىف هنأ ىنعملاو

 اريخ نإ «مدق ام ىلع لك بساحيو «لالضلا لهأ نم قحلا لهأ فرعيف «ةمايقلا

 .رشف ارش نإو ءريخف
 «ريخلا ىلإ اوقبتسا نمل ريشبت هيف ؛راذنإو ريشبت هيف ىماسلا صنلا اذه نإو

 قحلا لهأ اودناعو هيف اوُِّجلو «لطابلا اودقتعا نمل راذنإو «قحلا مهنيد ناكو
 .اورباكو

 اهيلإ نوئيجي ال ةايح اهنأ ىلإ ةراشإ هيف «اعيمج هللا مكب تأي» :ىلاعت هلوقو
 ىلاعت هللا وه مهب يتأي نمو «نيهراك وأ نيعئاط ىلاعت هللا مهب ىتأي لب «نيراتخم

 هللا نإ :هتاملك تلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متخخ اذلو «هدابع قوف رهاقلا

 ةلمجلاو نإب ةدكؤملا ةيماسلا ةلمجلا هذهب هتردق دكأ دقو .4ريدَق ءيش لك ىَلَع

 وهو «ةردق اهقوف تسيل ىتلا ةردقلا ىلع لادلا ةلالجلا ظفلب اهريدصتو «ةيمسالا

 .هناطلس ىفو هتردق ىف ءىش لك ءدوجولا اذه لك ىلع بلاغلا ىلاعتو هناحبس

 .ميلعلا زيزعلا وهو

 ْل قس لى اساس ورث ساس سا لل
 لوف تجرخ ثيح نمو

 ام هويدا سل اًرطَس َكَهَجْو
 هل رت تح ا هل د هل م ع

 َكَهَجَو لوف تجرح ثْيَح ْنِمَو يو الو 7 ولمن

 سل وعد
 ْمُكَهوجْو أول وه رسم ام تو َواَرحْلا ِدِجَسَمْلَاَرطَس



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ
 لااا لعل ا

 رب لج
 بى

 100 نم تاج يو يس 2 َ 2

 اوملظ تيذلا الإ ةَجح ْمُكَتَلَع سات َنوْكَياَلَمِل هَرْطَس
 أ 2 - ه0 - -

 0 اسمر ع من سو م عل »د وس حو هرج

 اورتياع معن متالَو يف وََّحَأو مُهَوُسَح الف ْمُهِْم
 8 : وهج 1 رغاس > هب

 هيج ترودتهت

 ىبنلا ميقي ثيح تنيبف «نيميقملا لاح ىف ةلبقلا عابتا ة ةقباسلا تايآلا ىف نيبت

 لاقف «هتماقإ ناكم ىف لك «ةيمالسإلا نكامألا ىف نوملسملا ميقي ثيح تنيبو ع

 . «*هرطش مكهوجو اولوف متنك ام ثيحو# :لبق نم انولت اميف

 بجي امك رفسلا ىف اهيلإ هاجتالا نم دبال ةلبقلا نأ نيبي ىماسلا صنلا ىفو

 طقست الف ءاهيلإ هجتا هتماقإ ناكم نم جرخ اذإف «ةماقإلا لاح ىف اهيلإ هاجتالا

 دجسملا رطش كهجو لوف تجرخ ثيح نمو# :ىلاعت لاق اذلو ؛رفسلا ىف اهتيضرف

 كهجو لوف «تللح ناكم ىأ ىفو «تجرخ ناكم ىأ نم ىأ انه «نم) «مارحلا

 « ةماقإ الو رفس الو ناكمو ناكم نيب قرف ال ذإ ؛هتيحان ىأ «مارحلا دجسملا رطش

 .هتهجوو هتيحان ىأ تيبلا رطش هاجنالا كرت غوسي ال رفسلا نأ ىأ «ىرورض هاجتالاف

 قرف ال رمتسم مئاد ةالصلا ةحصل طرش هنأو ماجتالا ديكأتل صنلا كلذ ركذو

 نبا سنأ نع ىنطقرادلا ىور دقلو ءلجارو بكار نيب قرف الو ءرضحو رفس نيب

 ةلبقلا لبقتسا هتلحار ىلع ىلصي نأ دارأف رفس ىف ناك اذإ هِي ىبنلا ناك ١:لاق كلام

 ةيحان نوكي نأ امئاد ظحالي ناك هنأ ىأ ,23هب تهجوت ثيح ىلص مث ربكو

 . ةلبقلا

 . طرشلا باوج ىنعم ىف انه ءافلا 4كهجو لوف# :ىلاعت هلوقو

 لوُسَر نأ» كلام نب سّنأ نع : ظفلب ٠( :55)ةلحارلا ىلع عوطتلا باب :ةالصلا باتك ىف دواد وبأ هاور )١(

 . باكر هَهجو ثْيَح ىَّلَص مت ربك َهَلبقْلا هتقاثب + ليقتسا «ٌعوطَتَي نأ َداَرأف راس اذِإ َناَك ل هللا

 هتلحار ىلع ىَلصُي نأ دار اذ كي هللا ُلوُسر دكه :لاق سنأ نع هدئسم ىف (153170) دمحأ هاور امك

00 

 اهب تهَجَوت اَمثْيَح ىَّلصَف هتلحار ْنَع ىّلخ مث : الّصلل َرْبكَم َةلبقْلا لّبقتسا اًعوَطَت



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 للا

 مي 0

 3 ش كالا ١
 «كّبَر نم قحْلل ُهّنِإو» :لاقف ءمارحلا تيبلا ىلإ ةلبقلا ىلاعت هللا دكأ دقو

 نإب هدكأو «قحلا هنأ اذهب ىلاعت هللا تبثأ دقو ءهجولا ةيلوت ىلع دوعي ريمضلاو
 هلالج لج هللا نع ريبعتلاو «ىلاعت هلل قحلا اذه دانسإو «ةيمسالا ةلمجلاو «ماللاو
 راس هنأو «كنوئش ىلع همايقو «كل هتيبرت هتضتقا هنأ ىلإ ةراشإلل كبرب ةلالدلل

 «مهبتك ىف تباث قحلا كلذ نإو «ءامسلا ىف كهجو بلقت ىأر هنألو .هتمكح ىلع
 . ةكم ىلإ ىأ ناراف ىلإ لوحتت ةلبقلا نأ ةاروتلا ىف تباث هنإف

  ةماقإلاو رفسلا ىف ةلبقلا ىلإ هاجتالا بوجو ىلاعتو هناحبس دكأ نأ دعبو
 ىلع بيقر هنأو :هتمكحو هملع ناطلس تحت هباحصأو لَك ىبنلا نأ .هناحبس نيب
 ىرحتلا اذه دعب الإ اولصي الو ءاهوفرعتيو ةلبقلا اورحتيل مهنع لفاغب سيل نينمؤملا

 . «نوُلمعَت اًمع لفاغب هّللا اموإ» :هتاملك تلاعت لاقف

 ديكأتب «لماكلا ملعلا تبثأ ىأ «ةلفغلا هسفن نع هلالج لجو ىلاعت هللا ىفن

 ظفل ركذبو «ىفنلا قارغتساب «هنم ملع ريغ ىلع دوجولا ىف لعف عقي نأ ىفن
 ىلع ةلادلا ءابلابو ءصقن ىأ هيلع ليحتسيو «لامك لكب فصتي ىذلا ةلالجلا
 . ىفنلا قارغتسا

 سيلو «نينمؤملا ىلإ هجوم هنكلو ءاراذنإ نوكي دق ىماسلا مالكلا اذه نإو
 مَع ١ ءعمجلا ىلع لادلا ظفللاب ناك باطخلا نأ ليلدب فَي ىبنلا ىلإ اهجوم
 . «نولمعت

 نيسؤملل رمألا ركذو «هراركتب ِدَِلَي ىبنلل رمألا ىلاعتو هناحبس دكأ دقو
 :ىلاعت لاقف ءانرشأ امك ةماقإ وأ رفس ىف اوناك امثيح «نكامألل اميمعت نيعمجأ

 ىبنلا نأش ىف راركتلا ناكو .«مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف تْجرَح ثيح نمو#
 لك ىف ةالصلا ةحصل طرش اهيلإ هاهتالا ةلبقلا نأو «هتاوزغو .هرافسأ ددعتل دلك
 نكمي الو «فونخلا ةالص نوكتو «فوشلا لاح ىف كلذ نوكي نأ الإ لاوحألا
 هللا نيب دقو ءنورعشي ال ثيح نم مهيتأيف «ودعلا ربدتسي ذإ «ةلبقلا ىلإ هاجتالا
 مُهْنم ةفئاط مُقَْلَف ةالصلا مهل تْمَقَأَف مهيف تنك اذإو » :ىلاعت لاقف فوخلا ةالص ىلاعت



 ةرقبلا ةروسريسفت ل
 رملي م

 اوُلصي مل ئرخأ ةقئاط تاتو مكئاَرو نم اووف اودَجَس ١ ٍاذِإَف مهتحلسأ اوديو كم

 مكتحلسأ نع نولفغت ول اوُرَقَك نيِذّلا دو مهتحلسأو مهرذح اوذخأيلو كم اوُلصْيلَف

 مك وأ رم نم ىذأ مكب ناك نإ مُكيلَع حاتج الو ٌةدحاو هلم مكيلع َدوُمَيف مكس

 اذإَف 620 انيهم اباَدَع نيِرفاَكلل دعأ هل نإ مكرذح اوذخو مكتحلسَأ اوعضت نأ ْئَضَرم

 نإ ةالّصلا اوميقأَ مسنأَمطا ا اذإف مكبونج ىلعو ادوعُقو اماّيق هللا اوركذاف ةالّصلا متيضَق

 . [ ءاسنلا ] ( 437 اًنوُقْم اباتك َنيدمْؤمْلا ىَلَع تناك ةالّمصلا

 لاح ىف رذعت اذإ ةلبقلا لابقتسا نأ ىلإ ةميركلا صوصنلا هذه ريشت دقو

 .ىقاولا وه ىلاعت هللاو ةرورضلل رابدتسا ريغ نم اهريغ ىلإ هاجتالا زاج برحلا

 نمو ءاوناك امثيح مارحلا تيبلا ىلإ هاجتالا بلط ررك ىلاعتو هناحبس هللا نإو

 باتري اليكل بلطلل اديكأت كلذ رركو «مهيزاغم ىفو مهرفس ىف اوجرخ ثيح

 هو ىبنلا ىلع ةجح مهل نوكي الو «سانلا ىلع ةجح نوكي ىكلو «باترم

 ىأ .اوُمَلَظ نيذّلا الإ َةَجح ْمُكيَلَع ساّنلل َنوُكَي ًالَثل# :ىلاعت لاق اذلو ؛هباحصأو

 مكيلع ليلدو «ملعلا مدع ىف ةجح سانلل نوكي الآ لجأ نم تيبلا ىلإ هاجتالا اندكأ

 ىلإ ىهو ءاهيلع متنك ىتلا ةلبقلا ىلع اوريسي نأو «ةبعكلا ىلإ ةلبقلا ليوحت مدع ىف

 اوجل نيقفانملاو دوهيلا نأل كلذو «فلاخملا اهب لدتسي ىتلا ىه ةجحلاو «سدقملا تيب

 تيبلا ىلإ هجوتلا ىلاعت هللا دكأف «ليوحتلا كلذ نيهوتو ةشقانملاو لؤاستلا ىف

 .هدكأف ملعلا مدع ةجح ىه ىلاعت هللا اهافن ىتلا ةجحلاو «مارحلا

 ًالإ» :لاقف اوملظ نيذلا ةمئاق مهل موقت ال نيذلا نم ىلاعت هللا ىنثتسا دقو

 دقل ؟نكل ىنعمب عطقنم ءانثتسا مأ لصتم ءانثتسا وهأ ءانثتسالا اذهو «اوملظ نيذّلا

 تناك نإو «مهتجح ىفتنت ال اوملظ نيذلا نأ ىنعمب لصتم ءانثتسا هنإ : ىربطلا لاق

 ةضحادلا ةجحلا الإ مكيلع دحأل ةجح ال ىنعملا :لاقو «مهبر دنع ةضحاد ةيهاو

 انأ الإ انتلبق ىلإ هجوت امو «هنيد ىف دمحم ريحت :اولاقو .«مهالوام» :اولاق ثيح

 ىدوهي نم وأ ن نثو دباع نم الإ ثعبنت ال ىتلا لاوقألا نم كلذ ريغو «هنم ىدهأ انك

 ةيهاو لاوقأ وهو .اججح هنوبسحي امو ةارامملا الإ مكيلع ةجحال هنأ ىأ «قفانم وأ



 . | ةرقبلا ةروس ريسفت ل

 نيذلا نوكيو «هب نونمؤي ال ام نولوقي مهنأو اهلئاق دنع ناميإلا فعض ىلع لدت

 .نوقفانملاو دوهيلا مه اوملظ

 ةجح سانلل نوكي الئل :ىنعملا نوكيو «عطقنم ءانثتسالا نإ :مهضعب لاقو

 ىف نوجلي مهنإ ٍلب ؛ةجح مهظعت الو ليلد مهعنقي ال ءاوملظ نيذلا نكل ؛مكيلع
 ؛هتوق تناك امهم ليلدب مهسفنأ اومزلي نأ مهنم رظتنت الف «.ةلطاب ماهوأب لطابلا

 .نورباكم نودحاج نودناعم مهنأل

 ىهو ىلاعت هللا ةيشحخ :ناعون ةيشخلا «ينؤشخاو مهوشخت الف» :لاق اذلو
 نم ةيشخلا ىه هذهو «ىلاعت هللا بضغي ام ىقوتلا ىلع ثعبت بولقلا ىف ةنينأمط
 بضغي امم ىقوتلا عم نانئمطالاب انبولق ءىلتمت نأو ءاهب انرمأ دقو ىلاعت هللا

 .هللا

 نأ ىهنف .هنع ىلاعت هللا اناهن ام ىهو ءعزفلاو فوخلا ىرخألا ةيشخلاو

 ىلاعت هللا ىشخن نأو «نيملاظلا ءالؤه نم ىذألا عقوتن نأ وأ عزفن نأ وأ فاخن

 .ىوقتلاو نانئمطالاب انسوفن ئلتمتف

 هلوقب هيلإ راشأ ءرخآ ليلج رمألو «كلذل مارحلا تيبلا ىلإ هاجتالل ديكأتلا ناك

 .مكيلع ةجسح سانلل نوكي اليكل ةلبقلا تناك ىأ 4مُكيلَع يتمعن متألو» : ىلاعت

 نينمؤملا نم هعم نمو ىبنلا ىلع ىلاوتت ىلاعت هللا معن نإ :4مُكِيلع يتمعن متألو»
 بلقي ناك ذإ كك ىبنلا ةباجإ تنمضت اهنإ ذإ «ةبعكلا ىلإ هاجتالا ةمعن اهمامت نمو
 نم هيف املو «مارحلا تيبلا فيرشت نم هيف املو ءاهاضري ةلبق هيلويل ءامسلا ىف ههجو

 حتفب ناذيإ كلذ نألو «ءبرعلل فيلأت نم هيف املو «مالسلا هيلع ميهاربإ ةلم ءايحإ
 .معنلا ىربك كلتو ؛مالسإلا مئاعد ةماقإو «ناثوألا ةلود ةلازإو ةكم

 ناميإلاو قحلا ليبسو ءاهلك رومألا عامج وهو ءرخآ ارمأ ىلاعت هللا ركذو

 ال سانلا نم ءاجرلا «َنودَتِهَت مُكّلَعْلَو# اهقرط نم اذهف «ةلماكلا ةيادهلا ءاجر وهو
 .اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعتف .هللا نم



 ةرقبلا ةروسريسفت 0# 0

 مر ما راع مر 110

 مكن آلوُس :رمكحِفاَنْلَسَرَأاَش

 6-0 وعم سر ل و 2-1

 َبنِكلاْمُكْمْيَمُيَو مكصورَواِياَ ْمكَنَلَعَأولَتَي
 وذ دويتو دوك ملام مك دو ةمكسمْلَلَو 0006 200 و سرس

 هب 7: نوددكتالو ىلا وذ كحغأو يي

 هتمعن متأو «هينابلو هل اًقيرشتو تيبلل اميركت «ةبعكلا ىلإ هيبن ىلاعت هللا ىلو

 لسرأ امك ةيادهلا متتل كلذ ىلاعت هللا لعف «هنع مانصألا ةلازإب ناذيإلاب مهيلع

 ىفو انتايآ مكيلع ولتي مك الوسر مكيف اَنْلسرَأ امك :ىلاعت لاق اذلو ؛مهنم الوسر

 ثعباو انبر :هئاعد ركذ ىف ىلاعت لاق ذإ  .مالسلا هيلع ميهاربإ ةوعدل ةباجإ اذه

 0337 . مهيكزيو ةمكحلاو باتكلا مهمّلَعيو كتايآ مهيَلَع ولتي مهنم الوسر مهيف

 اًنمأو سانلل ةباثم نوكي نأو انمآ ادلب هلعجب مالسلا هيلع هءاعد باجأ امكف [ةرقبلا]

 مهيلع انام لوقيل مهنم الوسر مهيف لعج نأب برعلا ىلع ىلاعت هللا نمي

 لوسرلاف «هومركو هوسدق ىذلا نمآلا مرحلا ىلإ ةلبقلا لعجب مهيلع نم امك كلذب
 - زيزع مكسفنأ نم لوسر مكءاج دَقل 99 :ىلاعت لاق امك ءمهنم وهو مهيف لسرأ ِهَلَِي

 . [ةبوتلا ] 4 42+ ميحر فوءر نينمؤملاب مكيلع صيرح متنع ام هيلع
 نم قحلا وهو مهسوفنل ةياعرو . مهبولقل افيلأت رثكأ وهو «مهنمو مهيف وهف

 ولتي مهسفنأ نم ًالوسر مهيف ْثَعَب ذِإ نيبمؤملا ىلع ُهللا نم دَقَل :ىلاعت لاق امك مهبر

 . [نارمع لآ] 4 #4128 . . . مهيكزيو هتايآ مهيلع

 مكيلع ولتي مكدم الوسر مكيف اَنْلَسرَأ امك » :هلوق ىف تءاج ىتلا تايآلا ةوالتو

 كاردإو «مهفو ليترت ىف هتءارقب نآرقلا ىأ انه تايآلا ةوالت 24 مكيكزيو انتايآ

 ىأ «باتكلا مكملعيو# ةدابع كلذو ءهصصقب رابتعاو ؛هرمأل ةباجإو «هيناعم

 «ةرسألا ماكحأو موصلاو جحلاو ةاكزلاو ةالصلل نايب نم نآرقلا ملع مهميلعت



 ةرقبلا ةروس ريسفت #ل#لا
 كللللللللااااالللللااالاا0اا واااو اللا مملاا

 قالخأو بادآو «ناسنإلاب ناسنإلا ةقالعو ءمرحي امو اهيف لحي امو برحلا ماكحأو

 حون دهع نم لسرلا اهب ءاج ىتلا تازجعملا لجس وهو «ىلاعت هللا ةبدأم وهف ملسملا
 .مالسلاو ةالصلا مهيلع ىسيع ىلإ

 ةقالعلل ةماقإو «سانلا نيب حالصإ نم اهيف امو «ةعيرشلا ىه ةمكحلاو

 انبر  :ىلاعت هلوق ركذ دنع اهانيب دقو ةنسلا اهنأب ىعفاشلا اهرسفو .ةيناسنإلا

 .اهيلإ عجراف ,[ةرقبلا ] 4 4237 . . . كنتايآ مهيلع ولتي مهنم الوسر مهيف ثعباو

 برشو تانبلا دأوك اهمئآمو ةيلهاجلا ساجرأ نم مكرهطي ىأ «مكيكزيو»
 ةميكشلاو قلخلا ةوق مهيف ىمنيو «باصنألاو ناثوألا ةدابع هلب رسيملا بعلو رمخلا

 .قالخألا مراكم وحن اههجويو

 اونوكي مل املع هللا مهملع وم ابوك اَم كملي :ىلاعت هللا لاقو

 ةمايسقلاو روشنلاو ثعبلا ملع مهملعو «ةوبنلا ملع مهملع ؛لبق نم هنوملعي
 «ةرخآلا ىف ريخلاب مهدوزتو ءايندلا ةايحلا ىف مهعفنت امولع مهملعو «باسحلاو
 هلظ ىف لظتسي حلاص مكح مايقو «ةلودلا ميظنت مهملعو قالخألا مراكم مهملعو

 ؛مالسإلا ملع مهملع اريخأو .. . . ملظلا نع عانتمالاو ةلادعلا مهملعو ءرجافلاو ربلا
 يذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاب رمأي هّللا ذِإْ :هتمكح تلج هلوق ىف ىلاعت هعمج دقو

 [لحنلا] 4 <20 َنورَكَذَت مُكّلعَل مكظعي يغَبلاو ركسملاو ءاشحَفْلا نع ئهنيو ئبرقلا
 قلخ نأ موي نم اريظن اهل ةيناسنإلا رت مل ىتلا ةلضافلا مالسإلا ةلود مهنم لعجو
 .ضرألاو تاومسلا

 نإو ءاهلك ةيناسنإلا ىفو «برعلا ىف ةيدمحملا ةلاسرلا ةمعن ىلاعت هللا نيب
 . اهوصحت ال هللا تّمْعن اوُدْعَت نإو 9 معنلا هذه بحاص ركشي نأ ىضتقي كلذ
 الو يل اوركشاو مكركذأ ينوركذاَقإ» :ىلاعت لاق كلذلو ؛[ ميهاربإ] 4 252
 ءاهدعب امل اببس اهلبق نوكي ام ىهو «ةيببسلا ءاف ىمست ام ىه انه ءافلا .# نورفكت

 ةرهاظلا همعنب ساسحإلاو هتلالجو هتردقو هتمظعب سفنلا ءالتما ىلاعت هللا ركذو

 ركذب لوقلا بيطرتب الو ءطقف ناسللا ديدرتب هتردق تلج هركذ سيلو «ةنطابلاو
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 لئلا مبلول لللا60اااا لااا للافلام

 هب عمسي ىذلا هعمس هنأك نوكي ىتح «هركذب سفنلا ءالتماب الوأ نوكت امنإو هلالج

 :ىلاعت لاق امك ؛تفخ وأ هب رهج وأ تمص وأ ناسللا قطن هب رصبي ىذلا هرصبو

 كسفن يف كبَر ركذاو » د [ فارعألا] 2 . ةيفخو اعرضت مكبر اوعدا ف

 4 23 نيلفاقْلا نم نكت الو لاصآلاو ودغلاب لقا نم رهجلا نودو ةقيخو اعرضت
 ىفو مكتايح لك ىف ىنوركذا ؛مكركذأ ىنوركذا لوقي ىلاعت هللا نإو [فارعألا]]

 متركش نكل © ةدايزلاب مكركذأ ركشلاب ىنوركذا «نارفغلاو معنلاب مكركذأ مكبولق
 ىف دمحأ مامإلا ىور [ميهاربإ] 420+ ديدشَل يباذع نإ مترفك نلو مكُنديزأل
 ىف هتركذ هسفن ىف ىنركذ نإف ىنركذي نيح ىدبع عم انأ» :ةريره ىبأ نع هدنسم

 تبرتقا اربش ىلإ برتقا نإو هنم ريخ وه ألم ىف هتركذ ألم ىف ىنركذ اذإو «ىسفن
 «ةلوره هيلإ تيتأ ىشمي ىناتأ نإو اعاب هنم تبرتقا ءاعارذ ىلإ برتقا نإو اعارذ هيلإ

 ..لمعلا ىف ودبيو «بلقلا ىف نوكي ىلاعت هللا ركذ نإو .7)2ىراخبلا هجرخأ دقو

 ىه اهب هناوضر بلطيو هيلإ اهيف لهتبيو ىلاعت هللا هجو اهب دصقي ىتلا تاعاطلاف
 ا .هلل ركذ

 . هللا ىلع لكوتو ءاهقحب ماق اذإ ةعارزلاو ةعانصلاو ةراجتتلاك لامعأ لكو

 عناصلاف «ىلاعت هللا بحل الإ لمعي ال لمع لكو ءهلل ركذ ىه هلكوت قح ىلاعت
 .عفنو ىلاعت هللا هجو دصق اذإ هرجتم ىف رجاتلاو .« هتعرزم ىف عرازلاو ,هعنصم ىف

 هللا قحب ماق اذإ ء«هركذ نم هبلق غرفي ال.نمؤملا نإو «ىلاعت هلل (ركاذ نوكي سانلا

 لمع لك ىف ىلاعت هللا ىقتيف هللا نم فوخلا هبحصي ىلاعت هللا ركذ نإو «ىلاعت

 فصو ىف ىلاعت لاق دقو «ىلاعت هللا بضغ نم رذح ىف امئاد نوكيو هلمعي

 مهتداَز هتايآ مهيلع تيلث اذِإو مهبولق تلجو هللا ركذ اَذإ نيذلا نونمْؤُمْلا اَمَنِإط :نيئمؤملا

 . [لافنألا ] 4 22 َنوُلَكوَتي مهبر ىَلعو انام

 ءاعدلاو ركذلا :ملسمو (5805) هسفن هللا مكرذحيو :ىلاعت هللا لوق :باب - ديحوتلا باتك :ىراخبلا )١(

(2775). 
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 مي 00
 وب لج

 "يي
 هللا لوسراي :لاق ايبارعأ نأ هجام نبا ىور «هلك ريخلا وه ىلاعت هللا ركذ نإ

 كناسل لازي ال» :لاق هب ثبشتأ ءىشب اهنم ىنئينأف ىلع ترثك دق مالسإلا عئارش نإ

 .21702(لجو زع هللا ركذ نم ابطر

 :ركذلاب رمألا دعب ىلاعت لاق اذلو ؛ىلاعت هللا ركش ركذلا تاجرد ىلعأ نإو

 كلذ نإ :ءارفلا لاق دقو ماللاب ىدعت ركشلا دجن انهو 4نورفكت الو يل اوركشاو#

 ىنركشاو ىل ركشا زوجي نكلو «حصفألا وه
 «ةعاط نم هل تقلخ امل همعن نوكت نأو ءهيلع ءانثلا ؛ىلاعت هلل دبعلا ركشو

 ناسللا ةمعن ركشو «هذفني الو لوقلا روز عمسي الأ هتمعنل هركشف عمسلا هل قلخ
 ام الإ لمعي الأو «لدعلا قيقحتل الإ شطبي الأ ديلا ةمعن ركشو «قحلاب الإ قطني الأ

 رصنيو فيعضلا ىمحي نأو «ىذؤي الأو «هريغ قح ىلع ىدتعي الأو قح وه
 . ىناعلا كفي نأو «نينمؤملا نع ثراوكلا مفديو «ثيغتسملا ثيغيو «مولظملا

 نأ امئاد ركذي نأو ءملظ ىف ىعسي الأو ءريخ ىف الإ ىعسي الأ لجرلا ةمعن ركشو
 .ملظ دقف ملاظ عم ىعس نم

 ذإو» :ىلاعت لاق دقلو ءاهتدايز ركاشلا هب وجريل يلاعت هللا معن ركش نإو

 . [ ميهاربإ 1 4 722 ديدَشَل يباذع نإ مثرفك نئلو مكُنديزأل متركش نتل مكبر َنْذَأَت

 ىدهلاب ذخأآلاو «تاعاطلا وهو ءركشلاب رمأ دق ىلاعت هللا ناك اذإو

 ىلع فوطعم رفكلا نع ىهنلاو 4نورفكت الو# :لاقف رفكلا نع ىهن دقف «ىدمحملا
 وأ ةفوذحم ملكتملا ءاي اهيف نورفكت نأ روصتن انلعجي 4 يل اوركشاو# :ىلاعت هلوق
 [ ةدئاملا] 4 ك4 ... نوشخاو سانلا اوشخت الف :ىلاعت هلوق ىق امك ءايلاب

 نأ رهاظلا نكلو «همعن ةقيقح ةفرعم مدعو «هركذ مدع ىلاعت هللا رفك ىنعم نوكيو

 دمحم ةلاسرب نمؤي الأو ةينادحولاب دقتعي الأ وهو «قلطملا رفكلا نع ىهنلا دارملا

 عم وهو ءاهلك تاعاطلاب مايقلا ىه ءادتبا ركشلا ةقيقح نأل ركشلل لباقم وهو دك

 انبنجو ركشلل ىلاعت هللا انقفو .ىلاعت هلل هلك هنأب ساسحإلا ىلاعت هللا ركذ

 .رفكلا

 - تاوعدلا:ىذمرتلا دنع هوحنبو ءرسب نب هللا دبع نع (71/97) ركذلا لضف  بدأآلا :هجام نبا هاور )١(

 )١9/7146(. رسي نب هللا دبع ثيدح  نييماشلا دنسم :دمحأو (77375) ركذلا لضف
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 ةرقبلا ةروسريسفت

 سفنلا داهج داهجلا لوأ

 و خور , مدس ن - دس رع 1 - منح ر#خ ورعد 0

 عوجلاو ٍفوخلا نم ٍءْىَسِب محَنَولَبنلَو دْيََي ترورعشم ال
 مام يمر هل سرت وس مخ مس (س همس ع جوس
 َتسِربَصلْأِر صو تر او نين ال او لاوم النو صقنو
 موب ع مس 22 مل يف وعم _ 7 م هج
 وهجر َهياَدإَنةَبيِت مهتم آدَلا2

 دع

 4-2 رو ب إلا سس زل 31 + مهح
 كيلو ُهَمَحَيَو ْمِهَيَرَْم ُتاَوَلَص ممم هلو 2 مج 0 اس جمس ل سس 5

 ةباثم ىلاعت هللا هلعج ىذلا مارحلا تيبلا ىلإ ىلاعت هللا رمأب نوملسملا هجتا

 هب طيحت نأو «كرشلا نع هداعبإب اناذيإ ةالصلا ىف هيلإ اوهجتا دقو « انمأو سانلل
 لهأ ةزوح ىف نوكيس هنأو ءحتفلا نوكيس هنأب ىلاعتو هناحبس راشأ دقو «ناثوألا

 دقو «ةكرابملا ضرألا ىف دبعي نأ نم ناطيشلا سأي نوكيس دعب نم هنأو «ديحوتلا

 هللا ءادعأ جارخإل داهجب الإ هنم نوجر خي الو نيكرشملا ىديأ ىف مارحلا تيبلا ناك

 بيرقتلاب تبث قيقحتلاب هنإو «هتيب ىف ايلعلا ىلاعت هللا ةملك لعجل وأ «هللا تيب نم
 ناقرفلا موي ءادتبا ناكو «نابعش نم ةرشع ةسماخلا ةليللا ىف ناك ةلبقلا ليوحت نأ

 ناقرفلا مويو ليوحتلا نيب ناكف «ناضمر نم رشع عباسلا ىف ىربكلا ردب ةوزغل

 .دحاو رهش

 داهج داهجلا لوأو «ةلبقلا ليوحت بقع «داهجلا ىلإ ةوعدلا تءاج كلذلو
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 اَهيَأ اي :ىلاعت لاقف هب ادتبا اذلو ؛ىلاعت هللا ىلإ هاجتالاو تاوهشلاو ءاوهألا عمقو
 مكبر رماوأ ةباجتسا ىفو «مكرومأ ىف اونيعتسا «ةالّصلاو ٍربصلاَب اونيعتسا اونمآ نيِذّلا

 ىلع ةمدقم سفنلا ةدهاجمف «مكودع ءاقلل ةدعلا دادعإو مكنيد ماكحأب ذخألاو

 .هتوقو هتدع ىه لب .ودعلا داهج

 كانهف ءهعوضوم عونتب عونتي وهو ءاهيلع ءاليتسالاو سفنلا طبض ربصلاو
 ٌهَمَأ ةوهشلا لعجب اهيلع ءاليتسالاو اهميمعتل تاوهشلاو ءاوهألا ةعزانم ىلع ربص

 مايقلاو تاعاطلا ءادأل ربص كانهو «سفنلل ةريسم الو هيلع ةرطيسم تسيل لقعلل

 وغل ىلع ربص كانهو «لمي الو لكي ال ىوق مزع ىلإ جاتحي كلذ نإف تابجاولاب
 عم ةماقإلاب ربص كانهو ءءاوهألا ىوذ مكهتو «ءاهفسلا ءازهتساو «سانلا نم لوقلا
 ةادغلاب مهب نوعدي نيذّلا عم كسفن ربصاو :هيف ىلاعت هللا لاق دقو ءافعضلا

 . [فهكلا] 4 27 ... ههجو نوديري يشعلاو

 هيف ربصلا نأ ملعيو عزجي الو عزفي الف ايندلا ىف بئاصملا دنع ربص كانهو
 ربصلا ةفصل ةجيتن هلعلو ءادعألا ءاقل دنع ربص كانهو ءرزو هيف عزجلا نأو رجأ
 . اهانركذ ىتلا ىحاونلا لك ىف اهبعشتو

 ةمعنلا دنع رفكي الأ ربصلا نمو «نينمؤملا تافص لوأ وهو .هلك ريخ ربصلاو
 هنم اهاتعرت مَ ةمحر انم ناسنإلا انقذ نتلو » : ىلاعت لاق دقلو «ةمقنلا دنع سئيي الأو

 نإ يَتع تانيا بَ نول نسم ءارض دعب ءامعن ُهاقذَأ نكلو <31 روفك سول هَ

 ريبك رجأو ةرفغم مهل كتلوأ تاحلاّصلا اولمعو اوربص نيذلا الإ 2 روخف َحِرَقل
 .[ دروه] 4 نيل

 :ُةلَع هللا لوسر لاق «بيهص نع هدنسب ملسم هاور اميف ٌةلِيَي لاق دقلو
 ءارس هتباصأ نإ «نمؤملل الإ دحأل كاذ سيلو ريخ هلك هرمأ نإ نمؤملا رمآل ابجع)

 ءريخ هلك ربصلاف 0١2(هل اريخ ناكف ربص ءارض هتباصأ نإو ءهل اريخ ناكف ركش
 .داهجلل ةدع ىوقأ وهو «حلاصلا عمتجملا ءانبو «قالخأآلاو ناميإلا ةدع وهو

 . ىمرادلاو دمحأ هاور هوحلبو (ماخوم) قئاقرلاو دهزلا باتك : ملسم هاور قلد



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ
 القاتل اطلالات الالات الالات اللا

 هاجتالاو ءهيلإ بلقلا فرصو «هبرل دبعلا ةاجانم هب ةناعتسالاو .ربصلا رمأ اذه

 ىهو «سانلا نيبو هنيب ام ىسنيف ىلاعت هللا ركذب بلقلا ألمت ىتلا ىهو ءهيلإ
 ءرشبلا ىوق قوف هنأو «هللا توربجب ناسنإلا ءالتماو «هللا نم ةزعلا رراضحتسا

 . '0)1(ىلص رمأ هبزح اذإ ناك ٍةلَيت ىبنلا نأ» ىور «نمؤملا كولس ىه ةناعتسالاو

 لوقلاب سانلا ةديدش هيلع تدتشا اذإ ةالصلاو ربصلاب هيبن ىلاعت هللا رمأ دقلو

 عولط لبق كبر دمحب حّبسو نوُلوَقَي ام ىَلَع ربصاَف :هتاملك تلاعت لاقف «لمعلاو
 [هط] 4« 20 ئضرت كّلعَل راهنلا فارطأو حبسف ليْللا ءانآ نمو اهبورغ لبقو سمشلا

 لدت امك - سانلا نم دئادشلاو لزاونلاب اضرلا ليبسف حيبستلاب انه ةالصلا نع ربعف

 سوفنلا رورسو «بولقلا نانئمطا ىه ذإ ةالصلاو «نولوقي ام ىلع ربصلا - ةيآلا

 .ءارضلاب ءارسلاو «ةمقنلاب ةمعنلا لدبتست اهبو

 «مهرصنيف «مهل هتنواعمب «نيرباصلا عم هللا نِإ# :هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخو

 ىف رش لك ىلع مهبلغي مث «مهئادعأ ىلع مهرصني مث ء.مهسوفن ىلع مهترطيسب
 وهو ؛مهلامعأ لك ىف مهعم هللاف «مهسوفنل مهطبضو «مهمزع ةيوقت مث «ةايحلا

 .ريصنلا معنو ىلوملا معنو مهيلو

 نم هنإو «ىلاعت هلل ركذو ربص «نيدهتجملا سوفن ىلاعت هب هللا دعي ام اذه

 لاتقلا سيل هنأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو ءءادهشلا نوكيو «لاتقلا نوكي كلذ دعب

 مهنكلو نوتومي ال ءادهشلا نإو ءداهشتساو «ءالبو ءادف هنكلو «ةهزن الو «ةوهش

 لاق اذلو «حاورألل ىه لب ء«طقف حابشألل تسيل ةايحلاو ءنوقزري مهبر دنع ءايحأ

 . «نورعشت أل نكلو ءايحأ لب تاومأ هللا ليبس يف َلَمقَي نمل اوُنوُقَت الو# : ىلاعت

 حرص دقو ء«داقتعالا نع يهن وهف داقتعالا ليلد لوقلاو «لوقلا نع ىهنلا

 ىفو ةميركلا ةيآلا هذه ىنعم ىف ىرخأ ةيآ ىف داقتعالا نع يهنلاب ىلاعت هللا

 مهّبر دنع ءاَيحَأ لب اناوُمأ هللا ليبس يف اوَُتُق َنيّلا َنَبسَحَت الو# :ىلاعت لاقف اهعوضوم
 نكلو# :ىلاعت هللا لاق اهانعم ىف ملكتن ىتلا ةيآلا ىفو [نارمع لآ] 4537 َنوُقَرَري

 .هنع هللا ىضر ناميلا نب ةفيذح نع .(١١؟15) دواد وبأو «(١5؟؟١١1) دمحأ هاور )١(



 ةرقبلا ةروس ريسفت نه
 مو كلل للمال لاا لللللااا لالالا

 ؟ر_ حج

 يل

 لب ءاوتام مهنأ ىضتقي ال كلذو «نيعلا ىأرمب مهنوسحت ال نكلو ىأ .2«نورعشت أل

 اتاومأ هللا ليبس يف اولتق نيدّلا نبسحت الو إ» : ىلاعت لاق دقلو «نوقزري مهبر دنع مه
 را مو ع6 م 28

 مل نيذّلاب نورشبتسيو هلضف نم هللا مهانآ امب نيحرف (7399نوقرري مهر دنع ءايحأ لب
 ةهمو ملو ساه

 هللا نم ةمعب تورشُبتسي 50+ نولزحي مه الو مهيلع فوح الأ مهفلَح نم مهب اوقحْلي

 . [نارمع لآ] 4 23 نينمؤملا رَجَأ عيضي ال هللا نو لضُفَو

 ءمهسفنأ اومدق مهنأو «مهناوخإ اودف مهنأب اهب نورشبتسي ةيحور مهتايح نإو '

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىور اميف مهتايح هلي ىبنلا روص دقلو «مهناوخإ اورثآو

 ىوأت مث تءاش ثيح ةنجلا ىف حرست رضخ ريط لصاوح ىف ءادهشلا حاورأ نإ :لاق هنأ

 اي :اولاقف ؟نوغبت اذام :لاقف ةعالطا كبر مهيلع علطاف ءشرعلا تحت ةقلعم ليدانق ىلإ

 ءاذه لثمب مهيلع داع مث ءكقلخ نم اًدحأ طعت مل ام انتيطعأ دقو يغبن ءىش ىأو انبر

 ىف لتاقنف ايندلا رادلا ىلإ اندرت نأ ديرن :اولاق اولأسي نأ نم نوكرتي ال مهنأ اوأر املف

 ال اهيلإ مهنأ تبتك ىنإ :هلالج لج برلا لوقيف ,ىرخأ ةرم لتقن ىتح كليبس
 . 27(نوعجري

 ىف اولتقيل اودوعي نأ نونمتي مهنأو «كلذب نوحرف مهنإ لب ءادهش اولتق نأ ىلع

 امك مهحاورأب ةداهشلا نوبلطي مهف ءاولعف اب نوضار مهنأل ؛ىلاعت هللا ليبس

 يف اوُلتَق نيذلا َنَبسَحَت الو ٠) ةيآلا هذ نع - دوعسم نبا ىأ - هللا دبع الآس :َلاَق قورسم نع ءملسم هاور (')

 :َلاَقَّف كلذ نع اناس دق اَنِإ اَمَأك :َلاَق [نارمع لآ] 4 نوقَرَري مهر دنع ءاَيحأ لب اناومأ هللا ليبس
0 

 كلت ىلإ يوت مث تءاش ثيح ٍةنجْلا نم حرسَت ءشرعلاب ةقلعم ليِداََق اهَل رضخ ربط فوج يف مهحاورأ»
 ا ل ا

 ند عير نحلد ىوسشت ىف اكأ . :اوُلاَق ؟اًنِيش نوهتشَت له :لاََف ةعالطا ْمُهبر مهي مَلَطَ «ليِداَتَمْلا
 ديرن بر اَي :اولاَق اولآسُي نأ نم اوكري نآ مهن اوأر اًملَق «تارم ثالث مب كلذ لَعفق اننش ثِيح نجلا
 .«اوُكِرُت ةَجاَح ْمُهَل سيل اذأ ىأر اًمَلَق .ىرخأ هرم كليبُس ىف لقت ىَبَح اًنداسْجأ ىف ًتحاورأ ري اذ

 ىف )71/4١( هجام نباو نارمع لآ ةروس ريسفت باب - ريسفتلا باتك ىف (؟977) ىذمرتلا دنع هوحنبو

 ٍىذمرتلا دنع هللا دبع نب رباج ةياور نم ءاجو (؟041) هللا ليبس ىف ةداهشلا لضف باب - داهجلا باتك

 لوسر لاق دحأ موي ءاَرَح نب وِرَمع نب هّللا دبع لثق امل : :لوقَي هل ظفللاو (174--) هجام نباو (95)
 نم الإ ادَحأ هللا ملك اَمه :لاق لب الق «؟كيبأل لج رع هللا لاق ام كري الآ "باج ايه : للك هّللا
 هينا كيف لتقف ىنييحُت بر اَي :َلاَق كطغعأ َىَلَع َنَمَت ىدبع اَ :َلاَقَف اًحاَمك َكاَبأ ملك باجح ءآرَو
 م دعس ع# ا

 :ةيآلا هذه لجو رع هللا َكَرْنأَف . ىئارو نم ْعِلِبأَف بر اي : لاق .نوعجري ال اَهيلِإ مُهَنأ ىنم قبس هن :لاق

 .[نارمع لآ 4 ه3> نوقزري مهتر دن ءايحأ لب اوم لل لبس ي اول نيل نيسحت الوز
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 ءربصلا ةرورضل ديكأت ةالصلاو ربصلاب رمألا دعب ءادهشلا ركذ نإو «مهنادبأب اهوبلط
 ؛رابتمخا وهف «هل اودعتسي نأ دبالو «ءالب داهجلا نإو . ةالص ريغ نم نوكي الو

 . 4 نيرباّصلا رَشَبو تارمّشلاو

 هلكو «دئادش نم هيف ام لك اولمحتيلو ؛داهجلل ةئطوت ءاج صنلا اذه نإ
 رمألا نإف ءهولمحتيو كلذ اوعقوتي نأ بجي هنإو «نيرباصلا نينمؤملا ىلع الإ دئادش

 تعلهو ءهعقو بعص عقوت ريغ ىلع ءاج اذإو ؛هلمح لهس عقو اذإ عقونملا
 نيذْلا لكم مكتأَي امو ةَنجْلا اولخدت نأ متبسح م :ىلاعت هلوقك صنلا اذهو «سوفنلا
 ىتم هعم اونمآ نيذّلاو لوسّرلا لوقي تح اوُلْلْرو ءارضلاو ِءاَسأَبْلا مهتسَم مكلبق نم اوَلَخ
 نأ َمكَبسَح ْمَأظ :ىلاعت هلوق لثمو [ةرقبلا] 4 473+ بيِرَف هللا رصن ْنِإ الأ هللا رصن
 . [نارمع لآ] 4 4737 نيرباصلا َمَلعيو مكنم اودَهاَج نيذّلا هللا مَلَعي مَّلو ةّنجْا اوُلَخدَت

 هعقوتي امل نايب ىهف ءاهانعم ىف ملكتن ىتلا ةيآلا هذه تاوخأ نم هذهف

 ةنسلا ىف تناك تايآلا عم اهقايس نم ودبي امك ةيآلا هذه نإ اصوصخو «نودهاجملا

 ردب وهو عوقولا بيرق ناقرفلا مويو ربكألا داهجلا باب حتف دقو «ةرجهلا نم ةيناثلا

 .فاعضتسالا دهعو «رزؤملا رصنلا دهع نيب قرف ىذلا ىربكلا

 هنكأ ام سانلل رهظيل لب «ىلاعت هللا ملعيل ال رابتخالا ءالبلا 4مُكَنولَسَلو#
 مسقلاب هعوضوم دكؤيل ءالبلا ىلاعت هللا دكأ دقلو «نونكملا هملع ىف ىلاعت هللا
 ضعب لاق «فرَخْلا نم ءيشب# ةليقفلا ديكوتلا نونو ءمسقلا مال هيلع تلد ىذلا

 ريثكتلل هيف ريكنتلا نوكي نأ بجوم ماقملا نأ ىرأ ىنإو «ليلقتلل هيف ريكنتلا :ءاملعلا
 نأ مهنأش نم ظالغ دادش موقل برح ىلع نومدقيف ءالتبالا ىنعم ققحتي ىكل

 «ىبنلا اهب فرع ىتلا ةعاجشلا عم ىفانتي فوخلا كلذ نإ ليق دقو ءاوعّرَميو اوفوَحي

 سراف بلاط ىبأ نب ىلعو «هللا دسأ بلطملا دبع نب ةزمح لاثمأ ماركلا هبحصو
 للا الإ نوباهي ال ناديملا ىف نومدقتي نيذلا ديدانصلا نم مهريغو ريبزلاو مالسإلا

 ءرومألا ريبدت ىلع لمحي فوخلا نأل ؛فوخلا ىفانت ال ةعاجشلا نإ كلذ ىف لوقنو
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 اردقم مدقم عاجشلاو مدقي ال نابجلاف «نابجلا نع عاجشلا قرتفي اهريبدت دعبو
 ققح دقو «ةنيب ىلع مدقيف ىلاعت هللا بناج اهيف ىتلا ىحاونلاو «ةفوخملا ىحاونلا
 ةروطخب سحأ اذإ الإ ةعاجش نوكت ال ةعاجشلا نأ اوررقف سوفنلا اوسرد نيذلا

 مل نكلو فيخي نأ هنأش نم امب اوبيصأ دق نينمؤملا نإو «بايه ريغ مدقأو رمألا

 .بارطضا الو وكلت ريغ ىف هيلع اومدقأ لب «ءاقللا نع اونبجي

 نم ليلق ريغ ءىشب اوبيصأ دقف «عوجلاو» :ىلاعت لاق مث .فوخلا نأش اذه
 . مهنوطب ىلع راجحألا نوطبري اوناك دقو ء عوجلا

 بورحلا ىف هنإف 24لاومألا نَم صقنو# .قدنخلا رفح ىف نولعفي اوناك امك
 .هرجاتم ىرجت رجاتلا ركب وبأ ناك لهف ءاهريغو ةراجتلاب نينمؤملا لاغتشا فقوتي
 برحلاو ةحئار ةيداغ هرجاتم رمتست نيرونلا وذ نامثع ناك لهو ؟ةمئاق بورحلاو
 اهيف نوكي برحلا ةمحلم نإف ؛4سفنألاو# .ديحوتلا لهأو كرشلا نيب ةمئاق
 اوجرخ دقو كراعملا ىف راصنألا بيصأ دقو «تارمّثلاو#» .لاطبألا لتقو ءءادهشلا
 .اهرامث تصقنف مهليخن تارمث اوعري ملو مهعرز اوقسي ملف داهجلل

 كلذ نأل ؛هنم ةبرقم ىلع اوناكو .هعوقو لبق ءالتبالا كلذ ىلاعت هللا ركذ

 هل اودعيف عقي نأ لبق هوعقوتيل كلذ ىلاعت هللا ركذف «.ىربكلا ردب ةوزغ ليبق ناك

 ىذألا لمحتو داهجلا ىف سفنلا ىوقب ةناعتسالاو «سفنلا طبضو ءربصلاب سفنألا

 مادام هتجسيتن ىف ريخ هنكلو «مكل هرك وهو «لاتقلا مكيلع بتك دقف .برحلا نم
 .ةوعدلا قيرطل احتفو ةنتفلل اعنمو ءادتعالل ادر

 نأ ركذو .«لماكلا رصنلا ىه ةراشبلاو « نيرباصلا رشبو» :ىلاعت لاق اذلو
 ؛ربصلا ببسب رصنلاب ةراشبلا تناكف مكحلل ةلع فصولاف «نورباصلا مه نيرشبملا
 انك :ةيمالسإلا برحلا لطب هنع هللا ىضر ىلع لاق امك ءرصنلا ةدع ربصلا نأل
 .دييأتلاو ربصلاب رصنن

 مهبيصيالو «عزفب مهبولق علخنت الف مهسفنأ نوطبضي نيذلا مه نيرباصلا نإو

 اوُناَق ةبيصم مهتباصأ اذإ نيذّلا» :هلوقب هللا مهفرع اذلو ؛نوبحي ال امب نوئجافي امدنع

 . «نوعجار هيَ انو هّلل ان
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 ام لزني ام لمحتبو «هللا ةعاط ىف ىوقلا نمؤملا ةمزعب نوكيو «ىلاعت هللا ةيصعم

 نم هسفن ىف ئذألاب ناسنإلا بيصي ام لك ىهو «ةبيصم عمج بئاصملاو

 رضي لب رسي ال امب ةأجافم وأ «بيبح دقف وأ «ةحداف ةراسخ نم هلام وأ ءضرم

 «ثراوك نم ناسنإلا ثركي امم كلذ ريغ وأ «رداغ ردغ وأ «ءبرح ىف ةميزهك

 نينأ ريغ نم نوكي ىذلا ليمجلا ربصلا وه اهريغو لاوحألا هذه ىف دومحملا ربصلاو

 ناعَتسملا ِهّللاو ليمج ٌربِصَق » :لاق ذإ فسوي هنبا باغ امدنع بوقعي ربصك ىوكشو

 . [فسوي ] 4 120 نوفصت ام ىلع

 هللا لزنأ ام لملمت الو «ىوكش الو هيف نينأ ال اليمج ربصلا لعجي امت هنإو

 نأ دقتعي نأو «هيلإ بآملاو عجرملا ليحي نأو «ىلاعت هللا ىلإ هرمأ ضوفي نأ ىلاعت

 لاق اذلو ؛داعملاو رقتسملا هدنعو رومألا عجرم هيلإ نأو ءىلاعت هللا نم ءيش لك

 مهل لبق ال ةلزانلا مهب لزنتو ةبيصملا مهبيصت امدنع مهلوقو نيرباصلا لاح ىف ىلاعت

 زازتعالاو ضيوفتلا لامك نم اهيف ةلمجلا هذه نإو .*نوعجار هَ انو هلل اَنإ» :اهب
 ريغل ىوكشلاو نينألا ىلع سفنلاب ولعي ام هتردق ىلإ نانئمطالاو ىلاعت هللا لالجب

 .ريدقلا ىلعلا ىلاعت هللا

 نيب انرومأو ءءاشي فيك انيف فرصتي ىلاعت هل كلم اننأ ىأ هّلل نإ ىنعمو

 اًنكلم هنإو «بركلا ةلازإو رضلا فشك ىف دمتعملا معن وهو «ءاشي امك اهفرصي هيدي

 هيلإ نوعجار نحنف انعجرم هيلإو «ريبدتلاو رمآلا هلو انيف هفيرصتو هريدقتو هقلخب

 نوكولمم ةايحلا ىف انه نحنف «نوعجاَر هيلإ اًنإ و رورجملاو راجلا مدق اذلو ؛هدحو

 نع هدنسب ملسم ىور .انل اريخ كلذ نوكي نأ ىسعو هيلإ عجرن كلذ دعب نمو «هل
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 نزح الو مقس الو بصن الو بصو نم نمؤملا بيصي ام :لاق هنأ ِكِْللَع هللا لوسر

 . "37(هتائيس نم هب رقك الإ همهي مهلا ىتح

 «ةيدوبعلل راعشتساو ديحوتلاب رارقإ 4نوعجار هَل انو هلل اَنِإإل :ىلاعت هلوقو
 ىور دقلو «ءالبلا نع ىولسو ءازع ىأ ءازع كلذ ىفو ءروشنلاو ثعبلاب ناميإو
 لوقيف ةبيصم هبيصت ملسم نم ام» :لاق كك هللا لوسر نأ هملس مأ نع هدنسب ملسم

 ىف فلخأو ىتييصم ىف ىنرجأ مهللا 4و إن هلل نإ :لجو زع هلا هرمأ ام
 . 0(اهنم اريخ هل هللا فلخأ الإ ءاهنم اريخ

 اهبناج نم اهنوري الو «مهب لزنت بئاصملا نم نورفي ال نيحلاصلا نإو

 ساسحإلا نمؤملا ىف ىبرت ىهف «ديفملا حلاصلا اهبناج نم اهنوري لب «ديدشلا
 ثيح صالخإلاف «ىلاعت هلل صالخإلاو ةيهلإلا ةردقلا مامأ فعضلاو ةيبوبرلاب

 هللا ىلإ عجري هلعجي كلذ نإو ءهاوس رضلل فشاك ال هنأو «هللا مامأ فعضلا

 للَظلاك ّجْوُم مُهَيِشَع اذِإو » :ىلاعت هللا لاق امك هناحبس هيلإ بانأ نمم نوكيو ىلاعت
 عرضتي ةبيصملا ةدشب سحي ثيحو [نامقل] 4 418 ... نيذدلا هَل نيصلخم هللا وعد

 نع ةديعب سوفنلا لعجت بئاصملا نإو .رضلا هنع فشكيل اعرضتم هيلإ وعديف «هيلإ

 ةرثكب باوثلا ةرثكو وفعلاو «ملحلا اهيف ىبرتيو ءءافعضلا ىلإ نئمطتف رابكتسالا
 نيحلاصلا نإو [رمزلا] 4 #4 باسح ٍرْيغِب مهرجأ نورباصلا ىَقَوي اَمَنِإ9 ءربصلا

 نإو «نوبركي الو نوحرفي سفنلا هيزنتو بلقلا ةراهط نم اهتارمثو بئاصملا هذهل

 نم اهرهطتو بولقلا صحمت اهنإو هركش حرف اذإ هنإو ءبرك ىف مهريغ لعجت تناك
 .وتعلاو ةسرطغلا

 باتك :ملسمو )071١١(2 ىضرملا باتك :اهنع هللا ىضر ةشئاع نينمؤملا مأ نع ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )١(

 .هنع هللا ىضر - ةريره ىبأ نع هل ظفللاو (5770) بادآلاو ةلصلاو ربلا

 (561511/) دمحأ دنع هوحنبو )١6760(« ةيبيصملا دنع لاقي ام باب :زئانجلا باتك :ملسم ظفللا اذهب هاور (؟)

 «ئئاسنلاو ءهجام نباو «ءىذمرتلا هاور امك .- اهنع هللا ىضر - ةملس مأ نينمؤملا مأ نع هدنئسم ىف

 .ىمرادلاو ءكلامو
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 نأ نوملعي ىلاعت هللاب مهتقثو ؛ىلاعت هلل مهرومأ مهضيوفتب نيحلاصلا نإو

 هيف هلا لَو ايش اوُهركَت نأ ئَف مهريخلو مهل ارض ةبيصم نم لزن ام ءارو

 نع دعبتو ءرشألا نع سفنلا مطفت بئاصملا نإو [ءاسنلا] 457 أريثك ريح

 انلسرأ امو :ىلاعت لاق ريذنلا ريشبلل عامتسالا نوكيف ملظلا فرتلا ءاروو «فرتلا

 اس 4 هت رف هب قس اذ وقم لفألا يد يَ يف
 نانئمطا ىف سفنلا لعجي لزاون نم لزني اميف ىلاعت هللا ردقب اضرلا نإو

 تربص نإ لامتحالا ةوق اهيف ىبرتو «سوفنلا لقصت بئاصملا نإ اريخأو

 «ىلاعت هلل ءاعدلا رثكي اهيفو «ىلاعت هللا نم جرفلاو باوثلا تجرو «تضوفو

 [رفاغ] 4 207 ... مكل بجتسأ ينوعذا 9 :ىلاعت لاق دقلو «ةدابعلا خم ءاعدلاو

 ةمعنب سحي هلعجي نأ هبر اعد بصو وأ ضرم هب ملأ اذإ نيحلاصلا ضعب ناكو

 .هبر نع هسفنب ىنغتسي الو ىغطي الف هبر نم هبرقي هنإ ذإ ءمقسلاو ضرملا

 امب اضرلاو ءمهثركت ىتلا ةلزانلا دنع نيرباصلا ءازج ىف ىلاعت لاق دقلو

 . 4 نودتهملا مه كتلوأو ةمحرو مهب نَم تاوّلص مِهْيَلَع كئلَوُأ » :ىلاعت هللا هب ىتأي

 صقنو «هرادقم نكي امهم فوخلا نولمحتي نيذلا نيرباصلا ىلإ انه ةراشإلا

 تباصأ ةلزان مهب تلزن اذإو «ىلاعت هللا ليبس ىف ثارمثلاو سفنألاو لاومألا

 نيذلا ءالؤه .ايندلا بلاطم نم بلطم نم نامرح وأ بيبح دقف نم مهسوفن

 «ةمحَرو مهْيَر نم تاولص مِهيَلَع» ءادهشلاو نيقيدصلا نم مه «مهلاوحأ كلت
 ةالصلاو ءاهداحأ عونتو ءاهترثكل ىلاعت هللا اهعمجو «ءةالص عمج تاولصلا

 وفعو «ةرفغملاو وفعلاب كلذو «ءاعدلا ةباجتسا ىلاعت هللا نم اهنكلو ءاعدلا اهانعم

 ىف ىلاعت لاق امك .ءازجلا ربكأ ىلاعت هللا ناوضرو «هناوضر ليلد هترفغمو هللا



 ةرقبلا ةروس ريسفت 0

 مي 0
 كالا ١١

 يي
 ىلاعت هللا نإو [ةبوتلا] 4227 ... َرِبْكأ هللا نُم ناوضرو 8 :ةرخآلا ءازج ماتخ

 ربصلل ءازج امهبسحو ءطقف ناوضرلاو ةرفشملاب نيرباصلا هدابع ىلع نمي مل
 ايندلا ىف مهمحرف «ءىش لك تعسو ىتلا ىلاعت هللا ةمحر « ةمحرلاب نم نكلو

 .ميقملا ميعنلاب ةرخآلا ىف مهمحرو «ريخلا لعفل قيفوتلاو ةيادهلاب

 مه كتلوأر)» :هتاملك تلاعت لاقف «نودتهملا مهنأب هناحبس مهفصو دقو

 لاومألا ىف صقنو فوخلا نم دئادشلا ىلع ربصلاب نوفصتملا ىأ «نودتهملا

 ىماسلا صنلا ىفو «ةيادهلا مهل ىلاعت هللا بتك نيذلا مه «تارمثلاو سفنألاو
 كلذو ءاقح نودتهملا مهنأو مهيلع ةيادهلا رصق ىلإ ةراشإ «نودتهملا مه كتلوأو»

 نوصتخملا مهنأ نايب فرشأ كلذو «مه» ريمضلابو هيلإ دئسملاو دئسملا فيرعتب

 .هتيادهو هتمحرو هترفغمو هوفع ىلاعت هللا انبهو ةلماكلا ةيادهلاب مهدحو

 مارحلا تيبلا تاسدقم

1 
 أ عَ نمل َمّصلأَدإ ©

 دقت لهي عجلت نيل عزت

 َنيذَلَأَنِإ يزن 02 ٌءيِلوَس لأَن عون نَم :

 ُهَدكّيَباَم دَعَب نم د أو تسيل سمان 0 2
 و هللا حْيَعْلَيَو هللا مِهعْليَك 1 جلو يا 3 يات

 تونأ كيكو اوُنَيِيَوأوحلَصَأَواوباَت نذل الإ 2 ع 24 ٠ وو اس - يَ -وه مهح
 مطج و مام و 221 02

 از ميجرلاباوتلا انأو مه



 ةرقبلا ةروسريسفت ل

 ملال

 اهنوك ةيحان نم ةبعكلا لوح ملكتت ةيماسلا ةفيرشلا ةينآرقلا صوصنلا تلاز ام

 تيبلا لوح ام هنإو «مارحلا تيبلا ىلإ هاجتالا ريغ نم حصت ال ةالصلا نأو «ةلبق

 تناك ليعامسإ مأ رجاه نإ ليق «ةبعكلل نارواجم نالبج امهو «ةورملاو افصلاو

 ثوغلاب اهيلع نمي نأ اهبر ىجانت ىهو شطعلاو عوجلا امهباصأ امدنع امهنيب ددرتت

 ءاهشطع نم ةلعلل .افشو ءاذغو معط اهل تناك ليقو ءمزمز اسهل ىلاعت هللا عياف

 . «انهب فرط نأ هيَ حاج

 مايقلاو ىلاعت هللا ةدابع هيف نوكي ىذلا دبعتملا ىهو «ةريعش عمج رئاعشلاو

 دقو «ىلاعت هلل دبعت اعضوم ةورملاو افصلا نأب ريرقت صنلا اذه ىفو «ةعاطلا قحب

 ءامهنيب ىعسلا بلط ىلع ليلد هللا رئاعش نم امهنأ ركذ نإ :ءاملعلا ضعب لاق

 غوسي ام هيف دجن ال انكلو ءاذه فعض ىكلاملا هيقفلا ىبلكلا ىزج نبا نكلو

 95 ىبنلا نيب دقو ءامهدنع دبعتلا بلط ىلع لدي ادبعتم امهنوك نأل فيعضتلا
 (١"اوعساف يعسلا مكيلع بتك» :ِةْيِللَع لاق دقف امهنيب ىعسلا بلطب امهيف دبعتلا

 ءابكار ناك هنأل ؛مهءارو وهو هيدي نيب سانلاو ىعس هرامتعاو ةجح ىف ِةيِلكَم هنإو

 ىنع اوذخأتل» :لاق لَك ىبنلاو «ةرمعلاو جحلا كسانم نم كسنم وهف

 . "7(مككسانم

 ًارمتعم وأ اجاح تيبلا دصق نمف «رمتعا وأ تيبلا جح نمَف# :ىلاعت لوقيو

 فوققولا ربكألا هنكرو هناكرأب فرعملا وه جحلاو امهب فوطي نأ هيلع حانج الف

 ىهف ةرمعلا امأ «ةفلدزملاب فوقولاو «رامجلا ىمرو رحنلا هكسانم نمو «تافرعب
 هللا لوسر امهيف ىعس دقو «ةورملاو افصلا نيب ىعسلاو «هلوح فاوطلاو تيبلا ةرايز

 ىعسلا ْمُكْيَلَع بتكا : : لوقي ةورملاو اًمصلا نيب لكي ىلا تعمس اَهّنأ اتبع ةكرما ذآ ةّيش تنب ةّيفَص ْنَع )١(

 .[(55191) لئابقلا دنسم ىف دمحأ هاور] . «اوعساَف

 نب رباج نع )091-١5( هدنسم ىف دمحأو )١1780( كسانملا :دواد وبأو «(5743) جملا باتك :ملسم هاور (0)

 ىردأ ال ىّنْإَف مُككساَنم اوذَحأَتلا :لوقيو ٍرْحَّبلا موي هتلحار ىَلَع ىِمرَي كَ ىلا تير :ظفلب هللا دبع

 .هوذه ىَتَجَح َدْعَب جُحأ ال ىلع



 ةرقبلا ةروس ريسفت اانإإإ

 000 الل

 انه ملكتنو «امهب ْفّرَطَي نأ هْيَلَع حانج الف ءةيآلا هذه ىف صنلا ناك نكلو كي

 ال مثإلا ىفن ىضتقي - مثالا ىلإ ليملا وه حانجلاو - حانجلا ىفن نإ :اهلوأ

 وأ اضرف بلطلا وأ «بوجولا ال زاوجلا ىنعم ىلإ ىدؤي مثإلا يفن نأل ؛بوجولا
 انيب دقو ءالوأ «رئاعش» ةملك نم ءاج بلطلا نإ لوقن ؟بلطلا ءاج نيأ نمف «ةنس

 ىلع ٌةِْلَي هتموادم نمو ءانيلع بتك ىعسلا نأ نيب نأب ٌةْكَو ىبنلا نايب نمو «كلذ
 «ضرف ىعسلا نإ :ىعفاشلاو دمحأو كلام لاق كلذلو ؛هجحو هترمع ىف ىعسلا

 ام هنأب هنوفرعيو «ضرفلاو ةدكؤملا ةنسلا نيب ةبترم وهو بجاو :ةفينح وبأ لاقو

 . ةهبش هيف ىنظ ليلدب مزاللا ىمتحلا هبلط تبث

 ةمث ناك هنأ كش الو بلطلاب ربعي ملو «حانجلا ىفنب هناحبس ربع اذامل : ىناثلا

 ضعب هتددرف مالك اذه ىف ليق دقلو «لوقلا ساسأ هلعجو ؛مثإلا ىفنل بجوم

 همسا مئص ةورملا ىلعو .فاسإ همسا مئص افصلا ىلع ناك هنإ :اولاق ريسفتلا بتك

 ناك نيذللا نيمنصلا نيذه ناكمل امهنيب ىعسلا نم نيملسملا ضعب جرحت دقو «ةلئان
 هللا ىفنف «بولقلا نم ةينثولا تدرط ةينادحولا نألو ءامهنودبعي ةيلهاجلا لهأ

 نإ ليقو «ماع لكشب بلطلا وأ بوجولا نم مثإلا ىفن عنمي الو ءاذهل مثإلا ىلاعت
 ناك ام اولعفي نأ نم اوجرحتف نآرقلا ىف ىعسلا ىلع صنلا اودجي مل راصنألا ضعب

 ردص ىذلا صنلاب بلطلا ىلع لدو «مئثإ ال هنأ نيبف «صن ريغ نم نويلهاجلا هلعفي

 .هلوقو ّدكَك ىبنلا لمعبو امهيف لوقلا هب

 ءاتلا تبلق فوطتي فوطي لصأ 4«امهب فْوُطي نأ# :ىلاعت هلوق :ثلاثلا رمألا

 4« 520+ قيتعلا تييبلاب اوُقرُطَيْلو » :ىلاعت هلوق ءاطلا ىف ءاطلا تمغدأو ءاط
 افصلا نكلو «ةدحاوب اوفتكي الو ءهوددعي نأب فاوطلا ىف ةغلابملا فوطتلاو [جحلا]

 نأل ؛ةديعب تسيل امهنيب ةهباشملاو ءامهنيب ىعسي نكلو امهلوح فوطي ال ةورملاو

 ضرألا ىف فاوطلاك ناكف «تارم عبس كلذ راركتو امهنيب ضرألا ىلع ريس ىعسلا



 تلال لل

 ةرقبلا ةروسريسفت لب 0

 اا بول

 ةنيبملا ةيوبنلا ةنسلاو نآرقلاب جحلا كسانم نيبم وه ىلاعتو هناحيس هللاو امهنيب ىتتلا

 .نآرقلل

 هللا رمأ اميف ةعاطلا ىف ةغلابملا عوطتلا 4ميلَع ركاش هللا َنإف ارْيَخ َعَوَطَت نمو

 ىلع اهقالطإو «ةعاطلا لصأ ىف ةغلابملا ىهف «بودنمو بجاوو ضرف نم هب ىلاعت
 نأ رابتعاب ىهقفلا حالطصالا ليبق نم وه كلذ وحنو تابودنملاو ضورفملا ريغ ّلفنلا

 فصو «اريخ»و «تاعاطلا لصأ يه ىتلا ضئارفلل تالمكم تابودنملاو لفاونلا

 ىف امك ردصملا ماقم انايحأ هيف موقي فصولاو «قلطم لوعفم وهو فوذحم ردصملا

 . [لافنألا] 4 520+ . .. ارينك هللا اوركذاو » :ىلاعت هلوق .

 تابجاولاب مايقو هللا رمأ امل ءادأو «سانلل عفن هيف نوكي ام لك ريخلاو 3

 ؛ريخ اهنأب ءادألا ىف ةغلابمللا وأ هللا تاعاط فصوو «ةينيدلاو ةيناسنإلاو ةيعامتجالا

 اعفانو ءاصلاخ اريخ الإ هب ىلاعت هللا رمأي ام نوكي الو ءريخ اهتاذ ىف اهنأل

 .هاوس عفني ال عفان ريخ وهف ىلاعت هللا نم رمأ لكف ءاصلاخ

 هذهو «ميلع ركاش هللا َنَقط : ىلاعت هلوق هؤازج ارش لعف 4اَرْيَخ َعّوَطَت نمو
 ئفاكي رجأ هلف باوجلا ريدقت نأل ؛هل ةنمضتم ء«ءازجلا ىلع ةلاد ىه ةيماسلا ةلمجلا

 ءركاش هللا نأل ؛لعف ام ىلع انسح ءازج زاجم ىأ ؛ميلع ركاش هللا نأل ؛لعف ام

 دقو ءهيلإو هنم لكلاف هل دبع ركشي نأ نم مظعأ وهو ءاذه ىف ركشلاب ريبعتلاو

 مدقي ام لكو !؟هيلع معنأ نم معنملا ركشي فيكف «روكش روفغ هنأب هسفن فصو

 «لقنلاو لقعلاب بجاو معنملا ركشو ؛هلالج لج معنملل ركش وه تاعاط نم دبعلا
 امك ءالوأ هلضفتو همعنل اليمكت «كلذب ربع نكلو ؟همعنأل ركاش هللا نوكي فيكف

 ميلعتلو ءايناث ةعاطلا لامك ىلع دبعلا ضيرحتلو ءالضفت بجاولاب موقي نم ركشي
 ةدايز ركشلا نإف ءالماك اناوضر ىلاعت هللا ناوضر تابثإلو ءاثلاث معنلا ركش دبعلا

 .ءازجلا ناوضرلاو «ناوضرلا ىف

 :هلوقب اضرلا ىلع لادلا ركشلا عم هسفن ىلاعتو هناحبس هللا فصو دقو

 ءهيزاجيف تاعاطلاب موقي نمب ملاع هنأ ىلع ةلالدلل ؛ملعلاب هسفن فصو ىأ (ميلع»



 : ةرقبلا ةروس ريسفت ه9:

 ية 313131010161600 2 2ز2ز2 412+
 > ههه

 "يي
 ةياعر ثحت لمعي هنأب عئاطلل راعشإ وهف ءاءوس ءوسلاب هيزجيف «هيصعملاب لمعي نمو
 ىلع رداقلا وهو «دوجولا ىف ام لكب مئاقلا وهو ءهرصبو هعمس تحت «ىلاعت هللا
 . رشف ارش نإو ريخف اريخ نإ لمعي امب لك ةأفاكم

 تمعْنَأ يتلا يتمعن اوركذا ليئارسإ ينب اي :ىلاعت هلوق لوأ نم ىلاعت هللا نإو
 ىلاعت هللا معنب مهرفكو «ليئارسإ ىنب ىف همالك ناك [ةرقبلا] # 5... مكيلع

 نم كلذ للخت امو «هقلخ ىلإ ىلاعت هللا لئاسرل ةعماجلا نييبنلا عئارشل مهتفلاخمو
 نم ةلبقلا ليوحت هيلإ ئموي ناك ام مث «مهيغو مهتهافس ىلع ادر ناك ةلبقلا لابقتسا

 ربصلا داهجلا ةدع نأ هناحبس نيبف ءداهج ىلإ جاتحي كلذ نأو .ةكم حتفب ناذيإ

 .اهلوح امو ةبعكلا ركذل اعبت ةورملاو افصلا ركذ ءاجو «ةالصلاو

 وهو «نولمعي اوناك ام حبقأ نايبب باتكلا لهأ ىف مالكلا ىلاعت هللا متخيو

 «هناحبس هدنع نم هنأ ىلع هللا باتك هنومسي ام مهيديأب اهلدب نوبتكيو .هتايآ نامتك

 .« ئدهْلاو تاَنيَبْلا نم اَنلنَأ ام نومتكي نيِّلا نإ 9 :ىلاعت لاقف هدنع نم وه امو
 ىلاعت هللا اهلزنأ دقو ءاهنايب دعب باتكلا ىف ةنيبملا ماكحألاو «ةنيبلا رابخألا تانيبلا
 رماوأ نم هناحبس هنيب ام وه ىدهلاو «نيقباسلا نييبنلل تناك ىتلا هبتك ىف

 «نييبنلا نع ةقداصلا رابخألاو «تالاسرلا ىلع ةلادلا تانيبلا متك نمف «تايهنمو
 ثيح نوكي امنإ «ملعلل نامتكلاو «هللا ملع متك دقف ء«طارصلا ىلإ ةيداهلا ماكحألاو

 نوكيف ءداشرإو هيجوتو نايب ماقم ماقملا نوكي نأ لبق نم نايبلا ىلإ ةجاحلا نوكت
 امو ةكمو ٌَِلَم ىبنلاب ملع نم مهدنع ام ىراصنلاو دوهيلا ركنأ امنك ملع هدنع نم

 لاق دقو «بيجي الف هنع لأسي نم ملعلا ركني امكو .هدالوأو ميهاربإو ءاهلوح

 . 20(ران نم ماجلب هللا همحلأ همتكف ملع نع لئس زم١ : ةلِلكَع ىبنلا

 ءدوهيلا ىف تلزن اهنإ اولاقو «ةياده وأ ملعل نامتك لك اهعوضوم ةيآلاو
 نوملعي نيذلا لمشيف «سانلل ةياده هيف ملعل نامتك لك لمشي ماع اهمكح نكلو

 ءهلهأل ىمالسإلا عرشلا نونيبي ال نمو «سانلل اهنوغلبي الو ةلَلَ دمحم ةلاسر

 )١( هجام نباو ,(”751/“) ملعلا باتك :دواد وبأو «(81585) ةريره ىبأ نع هدئنسم ىف دمحأ هجرخأ )5517(.



 ةرقبلا ةروسريسفت لب
 لااا لل

 مل ءالهجلا لأسي ال :ههجو هللا مرك ىلع لاق امك هنإف ءهلهجي نملو ءاودعب وأ اوبرق

 .اومّلعي مل مل ءاملعلا لأسي ىتح ءاوملعتي مل

 كلوأ 8 :هتاملك تلاعت هلوقب ملعلا نومتكي نيذلا ىلع ىلاعت هللا مكح دقو
 «ريخلا ةعامج نم ذبنلاو «درطلاو داعبإلا نعللا «نوُنعأللا مُهنعْيو هللا مهنعَلي
 فوصوم ىلإ ةراشإلاو «ملعلا نومتكي نيذلا ىلإ ةراشإ كئلوأو «قحلا ةعامجو

 ةمحر نع داعبإلل ةلع ملعلا نامتكف ؛مكحلا ةلع فصولا نأ ىلإ ةراشإ ,فصوب

 نجلاو ةكئالملا لمشت نونعاللاو «هلك دوجولا نعلو «سانلا نم هذبنو «ىلاعت هللا

 .ىلاعت هللا دمحب حبسي نم لكو «سنإلاو

 ريطلاو ءاملا ىف توحلا ىتح ءىش لك هل رفغتسي ملاعلا نإ» :ّةََِْي ىبنلا لاق دقلو

 همتك اذإف «ملع هدنع سيل نم ىدهو سانلل هركذو ملعلا نيب اذإ اذهو 2'(ءاوهلا ىف

 ءاملا ىف توحلا ىتح ءىش لك هنعلو «سانلا هنعلو «ةكتئالملا هتنعل ئش لك هنعل

 .نايبلا دنع رافغتسالا ريظن وه ءءازج نامتكلا دنع نعللاف «ءاوهلا ىف ريطلاو

 :ىلاعت لاقف «نامتكلا دعب نم نونيبي نيذلا نينوعلملا ءالؤه نم ىنثتسا دقو

 «مدنلاب روعشلاو «بنذلا نع عالقإلا يه ةبوتلا اوّسَبو اوحلصأو اوبات نيدْلا ًالإ»

 ناك اذإو «لمع كرتتلاب بنذلا ناك اذإو ءدعب نم هيلإ دوعي الأ ىلع دكؤملا مزعلاو

 نايبلاب ةبوتلا نوكتف غيلبتلاو نايبلا كرتب ناك نيمتاكلا بنذف «كرت لمعلاب بنذلا

 .اوبكترا ام ضيقن لعفب اودكأ ىأ «اونيبو» ىلاعت لاق كلذلو ؛ غيلبتلاو

 ةرامعو «حالصإلا ىلإ اوهجتاو داسفإلا اوكرت ىأ ««اوحلصأو» هلوقو

 كلذ ىفو «ةايحلا هذه ىف لبسلا موقأ ىلإ مهداشرإو سانلا نيب ريخلا رشنو ءدوجولا

 :نيليلج نيرمأ ىلإ ةراشإ

 هللا لوُسَر تعمس نق :لاق ءادردلا ىبأ نع 2 3( ملعلا لضف خذ باب - ملعلا باتك : ىدذمرتلا ىور )١(

 اهتسدجأ مضتل ةكئالتلا د ءّنجْلا ىَلِإ اًعيرَط هب ُهّللا كَل اًمْلع هيف ىَنَتي اًقيرط كلَ ْم ١ : لوفي هِي
 رم عا ل

 أَمْ ىف ًناَيحْلا ىَح ضرألا ىف نمو تاوَسّسلا ىف : نمل رفَْتيل ملال ذِ ٍىلعلا بلاطل ءاضر

 هم مس اسو

 :(؟19) ةمدقملا ىف جام نبا هاور امك . «رفاو حب دحَأ هب خ١ َنَمَف معا اوُّرو امن اًمَهرد الو ارائيد

 . مهريغو 0 55 هدئسم ىف هدئسم ىف دمحأو ةقض كف ملعلا :دواد وبأو



 ةرقبلا ةروس ريسفت ال

 لااا الكلك

 ةهاتم ىف سانلا لعجي هنأل ؛ضرألا ىف داسف هيف ملعلا نامتك نأ - امهلوأ

 اليبس سانلا فرعيالو «لطابلاب قحلا طلاتخيو .ءعاضوألا بلقنتف لطابلا نم

 مهدشريو ءاهب هدابع هللا محري نأ الإ ىداه ال ذإ ؛ريخلا كلاسم دستو «ةيادهلل

 .اهيلإ
 تكسي ةمالس الف دوجولا اذه ىف حالصإلا وه قحلاو ريخلا نايب نأ - امهيناث

 تقو ىف نايبلا نع مهتوكسل ليئارسإ ونب نعل دقو «لطابلا اهيف قطنيو «قحلا اهيف
 دوواد ناسل ىلع ليئارسإ ينب نم اورفك نيذّلا نعل ف :ىلاعت لاق دقو ءهيلإ ةجاحلا

 هولعف ركنم نع وهاني ال اوناك (2)+ نودتعي اوناكر اوصع امب كلذ ميرم نبا ىسيعو
 قطن قحلا نع توكسلا :ةمكحلا تلاق امكو [ةدئاملا] 4 750+ َنوُلعَفي اوناَك ام سمبل

 . لطابلاب قطان قحلا نع تكاسلاو «لطابلاب
 قحلل نايبلاب مهتبوتل نيدكؤملا نيلماعلا نيبئاتلا ىلاعت هللا ىزج دقو

 باؤوُتلا انو مهْيَلَع بوتأ كتلوُأف :هتاملك تلاعت لاقف .مهتبوت لبقي هنأب حالصإلاو
 .«ميحرلا

 :ىلاعت هلوق ىف مهنع ربخأ ىلاعت هللاف «ملكتلا ىلإ رابخإلا نم تافتلا انه

 ىلإ رابخإلا نم تفتلا مث «ةيآلا رخآ ىلإ «4تاّّببْلا نم انْلرنَأ ام نومتكي نيدلا نإ
 اهنم ةبوتلاو ىصاعملا ركذ نوكي نايبلا رثكأ ىف رمألا كلذكو ءءازجلا دنع ملكتلا

 ةيبرت ملكتمل ريمضب ىلاعت هللا نم ءازجلا نوكيو ؛باطخلا وأ رابخإلاب

 ىصاعلا ىلإ بحأ ةبوتلا لوبق نإو ءاضرلاب راعشإلاو «سفنلا ىف قارشإلاو «ةباهملل
 قحلا ةعفر ىلإ هتسمخو بنذلا ةلذ نم هل عفر وهو «دوجولا ىف ام لك نم بئاتلا

 نيفوصوملا ىلإ ةراشإلا «مِهْيَلَع بوتأ كَلوُأَفط :لئاق نم زع لاق اذلو ؛هتزعو

 انرركو انلق امكو ءداسفإلا ناكم حالصإلا اوماقأو اومتك ام اونيب نيذلا ةبوتلاب

 «حوصنلا ةبوتلا هببس ةبوتلا لوبقف «فصولا ىه ةلعلا نأ نايب فوصوملا ىلإ ةراشإلا
 مهيلع عجرأ اهانعم «مهيلع بوتأ)و ءاهيلع بترت امو ةيصعملا ضيقن ىلع لمعلاو



 ةرقبلا ةروسريسفت
 ااا لل اللا الالاسلتاللالااالااااالاااللاالاااالا

 نارفغو ةبوتلا لوبقب عجرأ ةيصعملا هيت نم ىلإ اوعجر مهنأ امكف «ءازجلاو لوبقلاب
 ىنأل ةبوتلا لوبق ريثك ىأ 4ميحرلا باتا انَأو# :لئاق نم زع لاق مث ؛بونذلا
 ىف درو امك هتبوت لبقأل بنذي نمب تيتأ نوبنذي ال سانلا ناك نإو «ىدابعب ميحر

 , 17 رثألا ىنعم

 ىف درو امك «داشرلا ىلإ ىداهلا نايب بوجو ىلع نالدت نيتيآلا نيتاه نإو
 ام سانلل نيبي نأب نايبلا ةسايسب ملع ىلع نوكي نأ بجي ملعلا غيلبت نإو ءرثألا

 : هيلع لاق دقلو «ًاريسي الهس ريسعلا نوكي ىتح ءريسيلا نم جردتيو ءنوقيطي

 . 70! ؟هلوسرو هللا بذكي نأ نوبحتأ ؛نومهفي امب سانلا ثدح»

 اهلهأ ةمكحلا اوعنمت ال» :ِهْيللي لاق دقلو «هيف غيز ال ىذلا قحلا نايب بجيو

 ىف مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو "7«اهوملظتف ءاهلهأ ريغ ىف اهوعضت الو مهوملظتف

 الأو قحلاب قطنلل ءاملعلا هللا قفو .(2؟7«ريزانخلا قانعأ ىف ردلا اوقلعت ال” : ىنعملا اذه

 ريزانخلا قانعأ ىف ردلا اوعضي ال ىتح ناطلسلا ىوذل ليوأتلا باب اوحتفي

 تعمس ل 8 لا دوس نب يس مقلم احنا اح اقول صح يس ا لولا اع 00(
0000 

 ىَذّلَو ( : لِ هللا لوسر لاق :َلاَق ةريره ىِبأ نع 2:55 اضيأ هاورو 2654 ةيوعلا باتك : 00 هاور

 8 مس سات ا ع

 دمحأ هاور امك .0مهل رفعي هللا َنوُرِْعَتسيَف َنوُبندُي ٍموَقب ًءاَجَلو مك هللا بعدل اوُبندت مل ول هدّيب ىسُفَت

 . ىذمرتلاو

 باتك] «!؟ ُهَلوُسَرَو هللا بكي نأ َنوُبحُتأ َنوُفِرْعي امس سائلا اوُنَدَح' : :افوقوم ىلع نع ىراخبلا هجرخأ (؟)

 .[(195) :ملعلا

 . مهوملظتف اهلهأ اهوعنمت الو اهوملظتف اهلهأ ريغ دنع ةمكحلا اوعضت ال )١75"(: افخلا فشك ىف ءاج (؟)

 اوثدحت ال نييراوحلا رشعم اي :لاقف ليئارسإ ىنب ىف ماق ميرم نبا ىسيع نأ سابع نبا نع ركاسع نبا هاور

 رمأو ءهوبنتجاف هيغ مكل نيبت رمأو «هوعبتاف هدشر نيبت رمأ :ةثالث رومألاو ءاهوملظتف اهلهأ ريغ ةمكحلاب

0 
 لس هس ل ع ل

 متلو َوُلؤُللاو مرا لال لك د رق دلع لعل مص ذآوو هلْ لك ىَلَع



 ةرقبلا ةروس ريسسفت ااه

 1 رح

 نويئثولاو ةينادحولا

 موف اَمَوأورَمَكَلاَدإ

 روز خالو ثادلا تع تنحل ايد َندنَح 2:
 72 يتلا نسميها دونك يملا ت2
 ٍراَهَنلَأَو لَنَا كْيْخَأَو ِضْرَأْلاَو تومي َقْلَح فَّذإ
 هنا رآَمَو صالحا ف ىرحت م لاق ُْعْلَاَو

 اهوا ومدي طرا وياسين أم نو قلن

 «نآرقلا نم عضوملا اذه ىف باتكلا لهأ تاعوضوم ىلاعت هللا ىهنأ نأ دعب

 ثبعلاو «ضرألا ىف داسفلاو ناودعلا ةرثكو قافنلاو .معنلا نارفك مهيف ناك دقو

 تابثإو نيينثولا لاوقأ نيبي ذخأ كلذ دعب .ىلاعت هللا تايآب ءازهتسالاو «ماكحألاب

 باتكلا لهأو نيكرشملا نم رافكلا لاح نايب ىف لوقلا أدتباو «ىلاعت هللا ةينادحو
 .... مهو اوُثتاَمو اورقك نيِذّلا َنِإ» :ىلاعت لاقف ءرفكلا ىلع اوتام نيذلا

 اولخدي نأ لبق نوينثولا ةكم رافك ةميركلا ةيآلا عوضوم نأ ءاملعلا ضعب ركذ

 ليلدو ةينادحولا نايبو «نيينثولاو ةينثولا ىف كلذ دعب مالكلا ليلدب ؛مالسإلا ىف

 .نوكلا قلخ نم ديحوتلا



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ
 للافلام

 امك نورفاك نويباتكلاف «نييباتكلاو نيكرشملا معي رفكلا فصصو نأ ىرن نحنو

 [ةنيبلا] © هلل .٠ . نيكرشملاو باتكلا ٍلهَأ نم م اورفك نيذلا نكي ملط :ىلاعت لاق

 :ىلاعت هلوقلو [ةدئاملا] < 2 . .. هاف تهل نإ اوُنَق نيا َرَمَك دَقَل ١ :هلوقلو

 نونيدي الو هلوسرو هللا مرح ام نوُمَرَحُي الو رخآلا ٍموياب الو هاب نوُسُْي ال نا اوُتاَق ط

 4 5202 نورغاص مهو دي نع ةّيزجلا اوُطَعَي ئَّتح باَتكلا اوُتوُأ َنيِذّلا نم ّقَحْلا نيد
 .[ةيوتلا]

 نومرحي الو ءرخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي ال مهنأل ؛رافكلا فاصوأ هذهو

 رفكلاو «رافكلا فصو ىف نولخاد مهف «قحلا نيد نونيدي الو هلوسرو هللا مرح ام

 ءرفك نود رقك سيلو رفاك ىلع رفاكل لضف الو «مهيف توافت الف «ةدحاو ةلم هلك

 .ءاوس ىلع ميحجلا ىف مهعيمج لب

 هيلع نيرصم رفكلا ىلع اوتام اذإ «ىدبألا مكحلا مهيلع ىلاعت هللا مكح دقو

 نيرفانم نيدناعم نيدحاج اهب رفكلا ىلع اوتامو ءاهب اورفكف ةلاسرلاب اوغلب نأ دعب

 نم زع هلوقب مهيلع ىلاعت هللا مكح «داقحألاو ءاضغبلل نيريثمو ؛«ءافعضلا نيبذعم

 نم مهداعبإ ىلاعت هللا ةنعلو «نيعمجَأ ساّنلاو ةكئالَمْلاَو هّللا ةنعَل مهيَلع كلوأ» : لئاق

 ادلاخخ رانلا ىف نوكي كلذك هلاح نوكت نمو ءاضر ةرظن مهيلإ رظني الأو ءهتمحر

 ةنعلو هتمحر نع مهداعبإو «ىلاعت هللا رمأب مهل مهبيذعت ةكئالملا ةنعلو ءاهيف

 . مهيلع ةنعللاب ءاعدلاو «مهذبنب سانلا

 :لصفن الو لمجنو امهيلإ ريشن ناينايب نارمأ انهو

 ىلع دوعت هللا َةَعَل َمهْيَلَع كتَلوُأ» :ىلاعت هلوق ىف ةراشإلا نأ -امهلوأ

 رركنو انلق امكو «هللا ةوعد مهتغلب دق رفكلا ىلع نيرصم اوتام نيذلا رافكلا

 رفكلا ىلع مهتوم وهو «فصولا مكحلا ةلع نأ ىلإ ةراشإ هيف فوصوم ىلإ ةراشإلا

 4 ًالوُسَر ثعبن ئنح َنيبّذعم انك امو . ...# ءديدشلا راذنإلاو نايبلا دعب

 . [ءارسإلا]



 ةرقبلا ةروس ريسفت ل

 وره 00
 ١ هول >

 يي
 ةنعللا نأ ىأ «ةنعللا مهيلع نأ مهباذع نايب ىف ركذ ىلاعت هللا نأ -ىناثلا

 نعو «مهناميأ نعو مهسوءر قوف نم مهب طيحتو ابابصنا مهسوءر ىلع بصنت
 «نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا بضغ مهيلعو «هتمحر نع ءادعب مهف «مهلئامش

 .رفكلا ىلع رارصإلاو دوحجلا ىلع مهتوم ببسب مهلانت ةنعللا كلت نإو

 مل سانف «ىح وهو رفاكلا ةنعل زوجت له هعوضوم الدج سانلا راثأ دقو

 رافكلا ىلع تناك امنإ ةنعللا زاوجو «هيلع ىلاعت هللا بوتي نأ زوجي هنأل ؛اهوزيجي

 .هتبوت زوجت وأ «هتبوت ىجرت ايح ناك نمو ءرفكلا ىلع اوتام نيذلا

 ناك اذإ اصوصخو ءاهيلع وه ىتلا لاحلا ىلع ةنعللا زاجأ نم ءاملعلا نمو

 «صاعلا نب ورمع نعل كَ ىبنلا نأ كلذ ىف ىوريو «ةوعدلا بحاص نوذؤي نم

 صاسلا نب ورمع نإ مهللا» :لاق ديك ىبنلا نأ كلذ ىف ىوريف ءرفكلا ىلع وهو

 . «ىناجه ام ددع هجهاو هنعلاف رعاشب تسل ىنأ ملع دقو ىناجه

 هللا نم باقع ةيآلا هذه هتركذ ىذلا نعللا نأ ىلع ملعلا لهأ قفتا دقو

 . منهج ءازجك هل ءازجو «رفاكلا ىلع بضغو «ىلاعت

 هيزخي هنأل ؛ايصاع ناك ولو زوجي ال ملسملا نعل نأ ىلع ءاملعلا رثكأو

 ىوري «هسفن ىف الخدم ناطيشلل لعجيو ناطيشلا نم هبرقي هلذو هنايزخو ءهلذيو

 رثكأ ام هللا هنعل : هرضح نم ضعب لاقف ءارارم رمخ براشب ىتأ هنأ هلي ىبنلا نع
 . ”«مكيخأ ىلع ناطيشلا نوع اونوكتال» :ِّلَي ميركلا لوسرلا لاقف ءهب ىتؤي ام

 نيدلاخا» :هتاملك تلاعت لاقف «مهباذع ىف نودلاخ مهنأ هناحبس نيب دقو

 هل ةياهن ال ىذلا مئادلا ءاقبلا وه دولخلا «َنوُرَظني مه الو باَذَعْلا مهنع فّقَحي ال اهيف

 سانلا ضعب فرحنا دقو «.ةدكؤم ةغيصبو «ماودلاب افوصوم دولخلا ركذي ام اريثكو
 ىف فارحنا كلذو «هنامزو ىويندلا مهمرج رادقمب باذعلا ىف نوقبي مهنإ لاقف

 .فارحنالاب اوفرعي مل نيذلا ضعب هلاق نإو ركفلا

 دواد وبأ هجرخأ امك ,«(5787) رمخلا براش نعل نم هركي ام باب - دودحلا باتك :ىراخبلا هجرخأ] )١(

 .[(/ل5564) دمحأو فةرككتقز



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ
 كلا لااا0االلا0ا0االللللالا

 ةيضتقم ىلاعت هللا نم ةنعللا نوكتو «ةنعللا ىلع دوعي (اهيف» ىف ريمضلاو

 ىلاعت هللا بضغو «ةمايقلا موي ىلاعت هللا بضغ ةنمضتم اهنأل ؛رانلا ىف لوخدلا

 وه لب عطقني الو ء.مهنع ففخي ال رمتسم ملؤم باذع هنإو «هباذع هب نرتقم
 ىلاعت هللا دكأ دقو «نورظني الو ءايندلا ىف مهتايح لوط رمتسا هببس نأل ؛رمتسم

 .مكحلا دكؤي ىذلا لصفلا ريمض ركذب نولجؤي الو نورظني ال مهنأ

 ال دحاو ُهَّلِإ مكهَلإو# :ىلاعت لاقف «ةينادحولاب ىلاعتو هناحبس هللا حرص دقو
 نأ ىلإ ةراشإ هيف مهيلإ ةفاضإلاب «مكهلإو» :ىلاعت هلوقو «ميحرلا نمحّرلا وه لإ هَلِإ

 ةهلاب اوسيل راجحأو ناثوأ نم مهنودبعت نيذلاف ءدحاو هلإ قحب هنودبعت ىذلا دوبعملا

 ىوه الإ قحب دبعي ال ءوه الإ هلإ ال دحاو هودبعت نأ بجي ىذلا قحلا مكهلإ لب
 هللا لزنأ ام اهومتيمس ءامسأ ىه امنإ ءهمساب ناثوألا نم هريغ ىمسي نأ نكمي الو
 مهمعو «هتمحرب دوجولا ًاشنأو ءرضيو عفني ىذلا قلاخلا وه هلإلاف «ءناطلس نم اهب

 «ةمحرلاب فصتي ىذلا (ميحرلا ن نمحرلا» هنأب ىلاعتو هناحبس هفصو دقلو «هتمعنب

 نيمسالا ىنعم انيب دقو ءالعف دابعلا محري ىذلا وهو «هتافص نم ةفص ربتعتو
 . لبق نم نيلماكلا

 مهنأل ؛ىنسحلا ءامسألا نيب نم نيفصولا نيذه ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 اذإو ؛ مهتهلآب نوثيغتسي *يغتسيال ةدش ىف اوناك اذإ مهف ءهتمحرو «هئالآ ىف مهنأب نوسحي

 ءوُسلا فشكيو هاعد اذإ ٌرطضملا بيجي نْمَأ © هيلإ الإ نوتجلي ال رض ىف اوناك

 سم اذإو 9 :ىلاعت لوقيو [لمعلا] 4 تنل ٠ . هللا عم هَ ضرألا ءافلَح مكلعجيو

 رض ىلإ انعدي مل نأك رم رض هنع انفشك امل امئاق وأ ادعاق وأ هبنجل اَناعد رضلا ناسنإلا

 نايب ىف ىلاعت لوقيو [سنوي] 4 7+ نولمعي اوُناَك ام نيفرسملل نيز كلَذَك ُهّسم

 ربلا تاَمَلَظ نم مكيجتي نم لقإ» :هيل | نوعرضي مهنأو مهدئادشو مهتاسأم ىف مهلاح

 هللا لق 22 نيركاشلا نم ُننوُكَل هذه نم اناْنأ نيل ةيفخو اعّرضت هنوعدت رحبلاو

 . [ ماعنألا ] « 2202 نوكر شت مهنأ مَ 5 برك لك نمو اهْنَم مكيجني

 «مهناثوأ نودبعي نكلو ىلاعت هللا نوفرعي اوناك برعلا نم نوينثولا كئلوأف

 نم ةمحرلا نيبلاط نيئيعتسم هدحو هللا ىلإ نوئجلي مهيلع ةديدشلا دتشت امدنعو



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 كي سس

 نوئجلي مهنأل ؛ةمحرلاب هفصو ناك اذلو ؛طق هريغ نم ةمحرلا نوجري الو ؛هدنع

 وه دحألا دحاولا :ىنعملا نأكو «هريغ نم اهنوجري الف ةمحرلا ءاجر دنع هدحو هيلإ

 .هريغ اودبعت الآ مكيلع بجوي قطنملا ناكف هيلإ نوعرضت امدنع مكمحري ىذلا
 قلخي ملو «هتدارإب دوجولا قلخ نأو «هتينادحو لئالد هناحبس نيب دقلو

 هريديو «قلخ ام فرعي «دوجولا ىف ام ىلع ةرطيسم ةقالخ ةدارإ ريغ نم دوجولا

 ذ ىلع ليلدلاو

 دعب ضرألا ىيحيف لزني ءام نمو «نيضرأو تاومس نم هقلخ عونت -الوأ

 .ةدحاو ةدارإب قولخمم هنأ ىلع لدي امم ءاهتوم

 جلوي «راهنو ليلو رونو ةملظ نم «لاح ىلإ لاح نم دوجولا فيرصت -ايناث

 .ليللا ىف راهنلا جلويو راهنلا ىف ليللا

 كلقلا نايرجو ءرخسم باحسو كرحتت حاير نم ةرمتسملا تاقولخملا -اثلا

 ديرم قلاخ نم الإ نوكت ال تدصق ةياغو ءديرأ ىنعمل كاذ لكو ء.هرمأب ءاملا ىلع

 .داجيإلاب درفنم

 ةدحو ىلع لدي ام دوجولا اذه ماظتناو ءرمتسملا دلاوتلاب داجيإلا -اعبار

 نوفصي مع شرعْلا بر هللا َناحْبسَف اندَسَمل هللا الإ ةهلآ امهيف ناك ول ءدجوملا
 . [ ءايبنألا ] # 2+

 ةدابعلاب ةلاحم ال درفنتف «نيوكتلاب ةدرفنملا ةردقلا ىلإ ريشت ةميركلا ةيآلا هذهف
 ىَلِإ اورظني ِمَلفَأ »ا ءرخآ ىنايب بولسأب تناك نإو ةيآلا هذه ىنعم ىفو «ةيهولألاو

 اهيف انيقلأو اًهاَتددَم ضرألاو +2 جورف نم اهل امو اهني اهانينب فيك مهقوف ءامّسلا

 انلَرَتَو ++ بينم دبع لكل ئركذو ةرصبت < 080+ جيهب جوز لك نم اهيف اهبنأو يساور
 ديضُ علط اهل تاقساَ لْخّنلاو <32 ديصخلا ّبَحَو تانج هب ابنَ اكرابم ءام ءاَمّسلا نم

 . [ق] 4 212 جوُرْخْلا كلك اَنْيَم هدب هب انييحَأو دابعلل اًقزر كل



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ 2

 نوكلا قلاخ نأ ىلع ةلدأو «تانيب نم ةيآلا ىف ام ضعب ىلإ تاراشإ هذه

 اهمسر ةنس ىلع ريسي ىذلا مكحملا داجيإلا اذه ىف هكراشي ال هلحو ربدم دحاو

 هقاس ام ركذنلو .ميكحلا ميلعلا وهو ءهدحو هللا نم الإ قلخل ريدقت ال ءهئشنم

 .نوكلا اذه ىف تاملك نم ىلاعتو هناحبس

 هللا ركذ امل نيكرشملا نإ :اولاق .«ضرألاو تاومّسلا قلخ يف َنِإإ» :ىلاعت هلوق

 هللا لاقف ءةحضاو ةنييبب اهفادرإو «ىوعدلا ىلع اليلد اوبلط هتينادحو ىلاعتو هناحبس

 ديري ةَعَلُط لقعلا ذإ لاؤس ضرف ىلع باوج اهنإف ؛لاؤس نكي مل اذإو كلذ ىلاعت
 .ءىش لك رس ةفرعم

 جاربأ نم ةفلتخم تاقبط ىلع لمتشت اهنأل تعمجو ءءامس عمج تاومسلاو
 ةيبذاج نم نوكلا ىف هنس امم مكحم طابرب ىلاعت هللا نهكسمي بكاوكو موجنو

 نإ اتلاز نئلو الوز نأ ضرألاو تاومّسلا كسمي هّللا نإ «جيهب قسنو «ةطبار

 اهكسمأو اهقلخ هناحبس وهف «ء[رطاف] 4 . هدعب نم دحَأ نم امهكَسْمَأ
 ءيش اهرهاظو اهحطس ىف اهنأل ؛ضرألا دحوو رطفنت نأ وأ رثتنت نأ نم اهظفحو

 .تاقبط ىرخألا ىه تناك نإو ءدحاو

 اهيف امو ءاهعفرت دمع ريغب اهعافتراو موجنو جربأ نم اهيف ام تاومسلا ةيآو

 .ةرين ريغو «ةرين ةبرغمو ةقرشم ةرهابلا ةرئاسلا موجنلاو رمقلاو سمشلا نم

 تازلف نم اهنطاب ىف امو «يساور لابجو راحب نم اهيف ام ضرألا ةيآو

 دوجو ىلع ةيآ اذه لكف ءربنعو ناجرمو ْئلآل نم اهراحب ىفامو «ءسامو نداعمو

 .هدحو دوجولا قلاخ وهف ؛هتينادحوو ىلاعت هللا

 امك ءافلخ امهنم دحاو لك نوكي نأب «راهّتلاو ٍليلَلا فالتخاو#» :ىلاعت هلوقو

 امهفالتخاو [ناقرفلا] # هت .. . ةفلخ َراَهَتلاَو ليلا َلَعَج يذلا وهو » :ىلاعت لاق

 نم رثكأ ةرم ليللا لوطي نأو رصقلاو لوطلا ثيح نمو «رونلاو ةملظلا ثيح نم

 يف ليلا جلوي هللا َنأِب كلذ :ىلاعت لاق امك رثكأ ىرخأ راهنلا لوطي نأو راهنلا

 ليلا مهل ةيآو» :ىلاعت لاق دقو [جحلا] 4 0+ ... ٍلْيَلا يف َراَهّتلا َجلوُيو راه



 ةرمبلا ةروس ريسمفت م
 محا نول

 3 ١ هوك *
 ريغتو امهماظتنا ىه راهنلاو ليللا ةيلو [سي] 4 4500 نوُملَظم مه اذ َراهّنلا هنم خّلست
 . ميلعلا ميكحلا دحاولا لعفب امهلاوحأ

 ٠ ركذت كلفلاو «ساّنلا ْعَفني امب ٍرَحْبْلا يف يرجت يتلا كُلفْلاول :ىلاعت هلوقو

 ىلإ ميلقإ وأ ءرخآ ىلإ دلب نم اهلقنتو لاقثألا لمحت ىتلا نفسلا ىهو «ثنؤتو

 معيف ءاهريغ ىلإ لقني ميلقإ نم لضفي امو ءاهتاريخ لكب ضرألا لهأ عفتنيل ءرخآ
 :هناحبس لاق اذلو ؛ناويحو تابن نم ضرألا ىف ام اعيمج سانلا لدابتيو «ريخلا

 ءاملا اهلمحيو الاقثأ لمحت اهنأ كلفلا ةيآو «ساّنلا عفني امب رحبلا يف يرجت يّنلا»

 نوحشملا كلفلا يف مهيد انلمح اَنأ مهل ةيآو) :ىلاعت لاق دقلو «قيقرلا لئاسلا
 مه الو مهل حيرص الق مفرغ أَنّ نإو 620+ نوبكري ام هلثم نم مهل انقلَخَو

 . [سي] 4 5:)+ نيح ىلإ اعاَمَمو اَنم ةمحر الإ 227 نوذقني

 كرحتتو اهيرجت حايرلاب اهل ىلاعت هللا ريخست ىف ىرخأ تايآ كلفلا ىف نإو
 تالآلا ريخست ىف ناسنإلا ةردقو «ملعلا عاستا دعب هنإو ءاهكرحم دارأ ثيح

 لزنأ امو# :هلوقو تايراجلا رييست ىف امئاق الماع حايرلا تلاز ام اهيلع ةرطيسلاو
 هدحو هللا نإو «ءضرألاب لصتي امم الع ام اهب دارملا ءامسلا «ِءاّم نم ءاَمّسلا نم هللا
 ءاقستسالاب ءىجتو «نابسح ريغ نم ءىجت اهنألو ءراطمألا ىأ ءاملا لزني ىذلا وه
 نبا نكمي الو «باحسلل فرصملا هنأل «ىلاعتو هناحبس هيلإ ءاملا لازنإ دنسأ «انايحأ

 باودلاو سانلا ىقسي اًئيغ اهرطم نوكي ىتمو ءءامسلا رطمت ىتم فرعي نأ ضرألا

 ىلاعت هللا نيبو .ادسافو ادسفم اًمصاع ًالباو نوكي ىتمو لسنلاو ثرحلاو ماعنألاو

 :ىلاعت لاقف «هريخستب ضرألا ىلإ ءامسلا نم هايملا لوزن ىف ةمعنلا هوجو نم اهجو

 . «اهيف تابن ال ءادرج تناك هلبق نم اهنأ رهاظلا دارملاو «اهتوم دعب ضرألا هب ايحأفإ»

 اهنأك ريصتو «ةرضنلاو ةرضخلاب اهييحيف ءاملا لزنيف تيملاك تناكف ءرمث الو عرز الو

 اهنم انَجَرْخَأو اهاَنييحَأ ةَيمْلا ضرألا مهل ةيآو » :ىلاعت لاق امك ءهتايح قير ىف «ىحلا
 20 ويلا نم هيف انو بانو ليخُت نم تان هيف العَجو )نوكأ همف يح
 . [سي] 4 27+ َنوُرْكْشَي الفأ مهيديأ ُهْتَلمع امو هِرمَن نم اولكأيل



 ةرقبلا ةروسريسفت ال مي

 يي بل وللا از بحل

 نم ضرألا ىلع بدي ام لك ةبادلا «ةّباد ِك نم اهيف ثبو# :ىلاعت هلوقو
 اهرقتسم ملعيو اهفزر هّللا ىَلع الإ ضرَألا يف ةّباَد نم اموإ8 :ىلاعت لاق امك ناويحل

 ريطو ناسنإو ماعنأ نم اهرشنو اهقرف ىأ ثبو ء[دوه] 4# #2 ... اهعدوتسمو

 اليس ناكأ ءاوس ءامسلا نم لزني ىذلا ءاملا نم هلك كلذ نإف «ناويحلا نم كلذ ريغو

 لاق دقلو «ضرآلا نطاب ىف راطمألا هايم اهيف نزتخت انيع مأ .ىرجي ارهن مأ «ليسي

 ىف ةيآلاو [ءايبنألا] 4 22+ نونمؤي الفأ يح ءيش لك ءاَمْلا نم انْلعَجَو ... > :ىلاعت

 هذه سانلا ىف ناك ام ءاش ولو هيرجمو هلزنم ىلاعت هللاو «ةايحلا هب ءاملا نأ كلذ

 . جيهب جوز لك نم ةايحلا

 دقف «ةدحاو ةروص ريغ ىلع اهلاسرإ هانعم «4حايرلا فيرصتو# :هلوقو
 نوكتو «ءءاخر نوكت دقو افصاع نوكت دقو «ءام ةءولمم نوكت دقو ءاميقع نوكت

 نمو بونجلا نم نوكت دقو لامشلا نم ءىجت دقو « انايحأ ةدرابو انايحأ ةراح

 ىف تايراجلا نفسلل اهرييست رادقم ىفو «ىرخأ انايحأ برغلا نمو ءانايحأ قرشلا

 دقو «ميلعلا زيزعلا ريدقتب هلك كلذ نإو «ةعفارو ةعفادو ةريغصو ةريبك نيب ام رحبلا

 نإو ءاهتدورب وأ ضرألا ةرارح نم ةينآ ةينوك ننسل اعبات نوكي هلك كلذ نإ :نولوقي

 رداق وهو «ىلاعت هللا وه هنإ ؟ةينوكلا نئسلا هذه نس ىذلا نم نكلو .قحل كلذ

 ىلاعت هللا ةردق نايب هيفو «نوكلا ىف ىلاعت هللا تايآ نم ةيآ هذهو ءاهرييغت ىلع

 .ةيلاعلا هتمكحو

 نأ سابع نبا ىور دقو «قدنخلا ةوزغ ىف حيرلاب هيبن رصن ىلاعت هللا نإ
 ىف ىلاعت لاق دقلو «2)«روبَدلاب داع تكلهأو ءابصلاب ترصن» :لاق ٍدكَي هللا لوسر
 لكو [بازحألا] 4« <20 ... اًهوَرَت مل ادونجو احير مِهْيَلع اَنَلِسِرَأَف »8 :قدنخلا ةوزغ
 نيوكتلاو قلخلاب هدارفناو هتينادحو ىلع ةلادلا ىلاعت هللا تايآ نم حايرلا صاوخ

 . هللا الإ هلإ الو هاوس دبعي الف ةدابعلاب ىلاعت هدارفنا ىضتقي كلذو

 - سابع نبا نع )١5948( ءاقستسالا باتك :ملسمو :(91/1) ةعمجلا باتك :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )١(

 .امهنع هللا ىضر
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 نيب لقتنت لالظ باحسلاو «ضْرَألاو ءاَمّسلا َنْيِب رَخَسَمْلا باحّسلاو# :هلوقو
 نوكت دق ىهو رخآ ىلإ ناكم نم اهباحسنال اباحس تيمسو «ضرأألاو ءامسلا
 رت ملأ © :ىلاعت لاق دقو .قدولا اهنم نوكيو تدرب اذإ ضرألا ىلع لزنتف ةئلتم

 نم ليو لالخ نم جرْخَي قدولا ىرَف اما هلع مل هن فلؤي مف اباحس يجزي هلا أ

 هقرب انس داك ءاَشي نم نع ُهَفرصْيو ءاشي نم هب بيصيف درب نم اهيف لابج نم ءامسلا

 هثعبي ىلاعت هللا رماوأل للذملا رخسملا باحسلاو . [رونلا ] 4 202 راصبألاب بهذي
 ضرأالا ىلإ هرطمب بهذيف «ريبخلا ميلعلا وهو «هناحبس ديري امك ناكم ىلإ ناكم نم

 باح ريف حايرلا لسرَأ يذلا هللاو » :ىلاعت لاق دقلو ءاهءايحإ ىلاعت هللا ديري ىتلا
 ًالاقث اًباَحَس تلق اذإ ئتح 8# :ىلاعت لوقيو [رطاف] 4 ل ٠ .. تيم ِدَلَب ىلإ هانقسف
 ءايلا عيزوتل ترخس ىتلا ىه بحسلاف [فارعألا] 4 <22 ... تم دَلبل هانقس

 نم لزني هللا ناك اذإف «تبنت ىرخأ ضرأ ىلإ تبنت ال ضرأ نم ىلاعت هللا ةدارإب

 عيزوتل باحسلا رخس ىلاعتو هناحبس هللاف «ءىش لك ةايح هنم نوكيل ءام ءامسلا

 .هتمكح بسح ىلعو ةجاحلا بسح ىلع هلزني ىذلا ءاملا اذه

 ىف ىرجت ىتلا كلفلاو ضرألاو تاومسلا قلخ نم هناحبس هركذ ىذلا اذه
 ةينوك ناسب حايرلا فيرصتو «ءامسلا نم هلزني ىذلا رطملاو «سانلا عفني امب رحببلا
 تاحضاو ةلدأو «تانيب تايآ هيف «ضرأللاو ءامسلا نيب رخسملا باحسلاو ءاهمظن

 ةدارإ نأ ىلعو «نوكلا ريبدتب هناحبس هدارفناو ىلاعت هللا دوجو ىلع لدت ةعطاق
 لاق كلذلو ؛نيملاعلا بر هللا ناحبس ءهريدت ىتلا ىهو هتأشنأ ىتلا ىه ةدحاو

 اهيف ةيماسلا ةلمحلا هذه «نولقعي موقل تايآل» تانيبلا تايآلا كلت ركذ نأ دعب ىلاعت

 ةيآلا رخآ ىلإ « ضْرألاو تاوَمّسلا قْلَخ يف نإ :ىلاعت هلوق ىف «نإ) باوج
 نولمعي ىأ 4َوُدَقْعَي موق اهيف بيرلل لاجم ال ةعطاق ةلدأ ىأ ؛«تايآ» .ةميركلا
 فب اوكسمتسا ديلقتو ءاهوثراوت ماهوأ اهيلع سمطت ملو .مهءاوهأ ال مهلوقع
 . لبق نم انؤابآ دبعي ناكام الإ دبعن ام اولاقو

 .ركفت الو لقعت ال ىتلا ماوقألا ىلإ ةراشإلل «موق) ب ىلاعتو هناحبس ربعو
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 ىلع ةلدآلا ركذو ءوه الإ هلإ ال هنأو «ىلاعتو هناحبس هتينادحو هللا ركذ

 ةلدألا هذه عمو ءاعيمج ءايحألاو ءاهيمنمو ةيناسنإلا ظفاح هنأو «ةينادحولا

 نم دجو كلذ عم « مئاق نايكو دوجوو معن نم ناسنإلا رمغ ام عمو ةحضاولا

 هللا نود نم ْذْحَتي نم ساّنلا نمو# :لاق اذلو ؛ةدابعلا ىف اًدادنأ ربدملا قلاخلل لعجي

 وأ مانصألا نوذختي مهنأو «لئامملا لباقملا ريظنلا وهو دن عمج دادنألا 4 اًدادنأ

 وأ ءاليلق الإ هللا نوركذي الو «مانصألا نودبعتي ىلاعت هلل ةلئامم ادادنأ راجشألا

 ةلدألا مايق عم هلك كلذ نإو «ىلاعت هللا نم ىه مهرماوأ نأك مهنوعيطيف صاخشألا .

 .ةينادحولا ليلد هتاذ ىف وه ىذلا نوكلا اذه ىف مهب طين امم اهيف بير ال ىتلا

 ايأ دادنألا ءالؤه مهذاختا ىف وه ءادتبا راكنإلاف ىلاعتو هناحبس «هئالآ نم معنو

 : ناتينايب ناتراشإ هيف كهّللا نود نم لْخَتُي نَم ساّنلا نموإ» :ىلاعت هلوقو ءاوناك

 ىفو «سانلا ضعب ىأ «ةيضعبلل نمف «ساثلا نمو# ريبعتلا -ىلوألا ةراشإلا

 اريثك اددع اوناك مأ ءاليلق اددع اوناكأ ءاوس مهرمأل نيوهتو مهنأشل ريغصت كلذ
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 طيحي امو .ءمهدوجو نم قتشملا ليلدلا اوضفر مه ذإ «مهريكفت ىف نرنيهم مهف

 سيل مهنأ ىلإ ةراشإ «ساثلا نمو# كلذب مهنع ريبعتلاو ءاديعب الالض اولضف ءمهب
 الو «ناميإ الو ملع فصو مهل سيلف «سانلا نم مهنإ لاقي نأ الإ فصو نم مهل

 لجر نع لوقت امك «ىقرلا جرادم ىف هب ريستو ناسنإلا ىلعت ىتلا مراكملا نم ءيش
 . ىمدآ هنأ الإ تافصلا نم هل سيل ىأ «ىمدآلا اذه :ارقتحم

 ةراشإ هيف .4ادادنأ هّللا نود نم ذْحّتيظ :لاق ىلاعت هللا نأ -ةيناثلا ةراشإلا

 نيذلا مه امنإ ءرابتعالا اذهب ىتاذ دوجو مهل سيل - دادنألا ىأ - مّهنأ ىلإ

 مهو ءمهدحو لطابلا مهمعزب الإ كلذ مهل ناك امف ءالعج كلذك مهولعج
 .اعنص نونسحي ذاختالا اذهب مهنأ نوبسحي

 هللا بحك مهنوبحيو مهنودبعي لب «لطابلا ذاختالا كلذب نوفتكي ال مهنإو

 .اضرلا بلطو عوضخلاو ةبحملا ىف ىلاعت هللا ءارظن مهولعجي نأب ىلاعت

 ىف ىلاعت هللاب مهنووسي مهنأ هانعم نوكي دق هللا بحك# :ىلاعت هلوقو

 الو نوعفني ال مهنأ نوري مهنأ عم مهل ايضرم هنوربتعي امب اضرلاو ةعاطلاو «ةيدوبعلا

 هنم الإ رضلا فشك نوبلطي الو «هلل الإ نوأجلي ال ةديدش مهب تلزنأ اذإو «نورضي

 نيبو «مهتادوبعم نيب نوقرفي مهف «مهنع هيكحي ام ىلاعت هللا باتك نم انولت امك
 اوناك ام برعلا ىينثو نأ تملع دقو «مهئاخر ىف نوقرفي الو .مهدئادش ىف هللا

 تاوُمّسلا َقَلَخ نم مهتلأس نكلو 9 ءدوجولل نوكملا ئشنملا هنأو هللا دوجو نوركني
 انوبرقيل الإ مهدبعن ام مهناثوأ ىف نولوقيو [نامقل] 4 27 ... هّللا نويل ضرألاو
 . هللا ىلإ

 ىنعم نإ لوقي ءرخآ جيرخت كانهو «رطاخلا ىلإ برقألا وه جيرختلا اذهو

 نولزتي مهف «ىلاعت هلل نينمؤملا بحك مهنوبحي مهنأ «هللا بحك# ىلاعت هلوق
 هللا نونمؤملا درفي امك ةدابعلاب اهنودرفيف ناميإلا لهأ دنع ىلاعت هللا ةلزنم مهدادنأ

 .هدحو ةدابعلاب ىلاعت
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 :كلذ دعب لاق دقلو «ردابتملا وهو «رطاخلا ىلإ برقأو رهظأ لوألا جيرختلاو

 قحلاب مهناعذإلو ناميإلاب مهفصول نينمؤملا نأ ىأ هلل اًبح دَشَأ اونَمآ نيدّلاو»
 ىلع روصقم مهبح نآلو ؛نوكلا قلاخ هنأو ءرضلاو عفنلا كلمي نم نودبعي مهنآلو

 هل صالخإلا ىلاعت هللا بح رهظمو «هلل ابح دشأ كلذب مهنإف «ةيلعلا تاذلا

 ءهتعاط هللا بحف «هدنع نم ىتأي الو «هل عوضخلاو «هل ةعاطلاو هجولا ميلستو

 الإ دوجولا يف اًئيش بحي ال ىلاعت هلل هلك هبح نوكي نأو «هركذب سفنلا ئلتمت نأو

 نمؤي ال» :ِِلَي لاق دقلو [ةدئاملا] 44220 ... هَنوُبحيو مهبحي !» :ىلاعت لاق امك هلل

 هلوقو ءهلمع ىفو هبلق ىف هللاف «17هلل الإ هبحي ال ئيشلا بحي ىتح مكدحأ
 .امئاد هعم وهو «سانلاب هطالتخاو

 اوسدقو «دادنآلا اوذختا نيذلا كئلوأل ديدشلا باقعلا دعأ دق ىلاعت هللا نإو

 ىري ولو# : لئاهلا مهباقع فصو ىف ىلاعت لاق دقو «توغاطلا اودبعو «ةراجحلا

 اوملظ نيذلاو «باَدَعْلا ديدَش هللا أَو اعيمج هّلل َهَرْقلا ّنَأ ٍباَذَعْلا َنَوَرَي ذإ اوُمَلَظ َنيذّلا

 نايبل «ةراشإلا وأ ريمضلاب مهنع ربعي ملو ءمهرهظأو «دادنألا اوذختا نيذلا مه

 نم مهلاني ام نإو ءاولضأو اولضو «ةقيقحلا اوملظو مهسفنأ اوملظ نوملاظ مهنأ

 «باذعلا ديدش هللا ّنأو اعيمج هلل وقل نأ# :ىلاعت هلوقو «مهملظ ببسب وه ءازج

 موي كلذ نأ ىدؤملا نوكيو «ةيملع ىلوألا ىري نوكت نأ حصيو «ىري لوعفم

 نأ اوملظ نيذلا ىري ول :اذكه مالكلا قايس نوكيو ءايندلا ىف ناك مهملظو ةمايقلا

 نوري مهو «كلذ اوملظ نيذلا ىري ول «باذعلا ديدش هللا نأو اعيمج هلل ةوقلا

 ةمايقلا موي ةيرصبلا نيعلاب نيعلا ىأر باذعلا نوري ىنعملاو ءالعف عقاولا باذعلا
 .باقعلا ديدش هللا نأو ءاعيمج هلل ةوقلا نأ نوملعيو

 هللا نأ تقولا كلذ ىف اوملع دقو «نيعلا ىأر العف باذعلا نوري مهف

 ءاهيف مه ىتلا رانلا نم مهحزحزي نأ دحأل ةوق الف ءاعيمج ةوقلا هل ىلاعتو هناحبس

 .باقعلا ديدش هللا نأ نوملعيو

 َلَمْكتسا ْدَقق هلل ْعَنَمَو ِهَّلل ىطععأو هلل ضَمْبأو هلل بَحأ ْنَم» :َلاَق ُّلأ ل هللا ٍفوُسر ْنَع َهَماَمُأ ىبأ ْنَع ١١(
 )5١51([. ةئسلا باتك :دواد ىبأ ننس] .«ناميإلا
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 :امهركذ نم دبال ناتينايب ناتراشإ انهو

 ديدش هنأو هللا ةوق اوملع ول اوملظ نيذلا نأ ررقي هناحبس هنأ -ىلوألا

 نمزلل انه ذإو «ةيرصبلا نيعلا ةيؤرب باذعلا نوري مهو «باذدعْلا نوري ذإإ# «باقعلا
 دكأتل لبقتسملا عضوم ىف ىضاملا ركذي امك ةيؤرلا ققحت نايبل انه تركذو ىضاملا

 ءطرش لعف اذه «هرخآ ىلإ كاوُمَلَظ َنيدّلا ىري ولو :ىلاعت هلوق نأ -ةيناثلا
 ناوهلا وهو ءماقملا بساني امب ردقمو فوذحم باوجلا نإ :لوقنو ؟باوجلا نيأف

 ال اديدش الوه اوأرل باذعلا نوري ذإ اوملظ نيذلا ىري ول ىنعملا نوكيو «ديدشلا

 .هتيؤر دنع الإ هتقيقح كردت الو .ههنك هنتكي

 ديدهت هيف «هرداوب اوأر دق مهنأو «هباقع ةدشو «ىلاعت هللا ةوقب ملعلا نإو

 ديدش لقي ملو «باقعلا ديدش :لاق ىلاعت هللا نأ ظحاليو «ديدش باذعو «ديدش

 باذعلاف «دادنألا مهذاختا وهو «ةميرجلا ركذ هنأل ؛رخآ عضوم ىف لاق امك باذعلا

 باذعلا تاذل اياذع سيلو «لعفلا سنج نم امئاد باقعلاو «باقع وه هنوري ىذلا

 .اومدق امل قافو ءازج وه لب

 .مهنم نوءربتي نيذلا نإو ءعيفش الو لخ مهل نوكي ال مويلا اذه ىف مهنإو

 ذإ9 :ىلاعت لاق اذلو ءهب لزن ام لوه يف ركفي لكو «ميلأ باذع ىف اعيمج مهنأل

 نم سرطختملا سيئرلا أربتو عباتلا نم عوبسملا أربت 4اوعبَتا نيذّلا نم اوعبتا نيذّلا ًارَبت
 هلل اوزَرَبَو 9 ميهاربإ ةروس ىف ىلاعت هللا لاق امك اذهو «فيعضلا ليلذلا سوءرملا

 نم هللا باَذَع نم انع نونغم متنأ لَه اعبت مكل اك انِإ اوربكتسا َنيِذّلل ءاَفعَضلا َلاَقَف اعيمج

 لاقو 22+ ٍصيحُم نم اَنَل ام انربص مأ انعزجأ انيلع ءاوس مكانيدهت هللا اناده ول اوُاَق ءيش

 مكيلع يل ناك امو مكتفلخأف مكتدعوو قحلا دعو مكدعو هللا ّنِإ رمألا يضُق امل ناَطْيَشلا

 امو مكخرصمب اَنأ ام مُكسفنأ اومولو ينومولت الف يل مثبجتساف مكتوعد نأ لإ ناَطْلَس نم

 4 2 ميلأ ِباَذَع مهل نيِملاَظلا ّنِإ َلْبَق نم ينومتكرشأ امب ترك يَنِإ يحرصمب متنأ

 .[ ميهاربإ ]
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 ىهو ءىضاملا نمزلا ىلع ةلالدلل ؛ذإ» 4اوعبتا َنيذّلا ربت ذِإإل :هلوقو
 نع وهو «لوقلا نمزل اهنإ لاقي وأ «لبقتسملا لاح لا راضحتسا نوكيف لبقتسملل انه

 نيذلا نيعباتلا نم نوعوبتملا أربتي «لبقتسملا نع رابخإ دعب اميفو ىضاملا ىف نمز
 مهنم نوعوبتملا أربتيف .رانلا نم افعض اباذع مهتآف انولضأ نيذلا ءالؤه :نولوقي

 ىف مهنم دحأ ركفي ال باذعلا نوري ذإ مهف .نوملعت ال نكلو فعض لكل :لاقيو

 عوبتملا لضو عباتلا لض دقل .باذعلا اوأر دق مهو ؤربتلا كلذ نإو ءرخآللل هليلضت

 .رانلا نيقيرفلا لآم ناك دقو

 كرشلا ىلع رخآلا عبتي مهضعب تلعج ةلوصوم ةدوم مهنيب تناك دقو

 هناحبس نيب دقو «ةيلهاج ةيبصع وأ «ةيبسن ةلصلا نوكت انايحأ تناكو «ةلالضلاو

 «باّبَسألا مهب ْتعّطَقَتو :لئاق نم زع لاق اذلو ؛عطقتت اهلك تالصلا كلت نأ

 نيرمأ نيب لصي وأ ءىشلا هب دشي ىذلا لبحلا لصألا ىف وهو ببس عمج بابسألا
 وأ محر وأ ةيلهاج ةيبصع نم مهطبرت تناك ىتلا تالصلا انه دارملاو امهنيب طابرب

 «عطقلا ىف ةغلابم تعطقتو «تعطقت تالصلا هذه .تناك ةيعبت ىأ نم وأ ةساير

 .لاوحألا نم لاحب اهلصو نكمي ال ثيحب ةيحان لك نم تعطق اهنأ ىأ

 ملألا مهلاني ةيادهلا قيرط مهيلع اوذحخأو «مهؤاربك مهلضأ نيذلا كتلوأ نإو

 ىبنلا - قيرطلا ىلع ناطيشلا فواخمو ميقتسملا قحلا قيرط نيب ناك هنأل ؛ريرملا

 ىلإ مهنودوقي سنإلا نيطايش ىرخألا لبسلا سأر ىلعو ءىدهيو وعدي ُِكك
 مهوداق نيذلا مهنع ىلختي ةمايقلا موي باذع ناك املف «مهقيرط اوكلسف «لالضلا

 اودوعي نأ نوعباتلا ىنمتف ؛مهنم اوءربتو نارينلا ىف مهعم اوناكو ءرشلا ىواهم ىلإ
 نا ل : ىلاعت هللا لاق اذلو مهتم مه اوأربت امك مهنم اوأربشيل ءايندلا ىلإ

 سس نامه م
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 0-2-2 اهانمتن رك انل نأ تبث ول ةلمجلا ىنعمو «ىنمتلل يلو ءايندلا ىف اوناك

 اوأربتو مهب اولخأ «ةرخآلا ىف مهنأ ىنمتلا اذه ريسفت نإو اتم اوءربت اَمَك مهنم

 اوعبتيو مهنم اورفنيو لطابلا ىلإ مهتوعد نم اوءربتيل ايندلا ىلإ دوعلا مهينمتف مهنم
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 ءايندلا ىلإ اودوعي نأ نونمتيو «ةرخآلا ىف مهنم نوءربتي نوعبتملاف .تاحملاصلا

 نيب دقو ؛ةدشلا هذه ىف مهولذخ امك مهنع دعبلاب مهترفانمو مهنم ؤربتلا اونلعيل
 امل اوُداَعَل اوُدر ولو إف :ىلاعت لاقف اولمع امو اوأربت ام تققح ول مهتاينمت نأ هناحبس
 لب اوربتعي نأ نم مهنكمي ال ةايحلا رورغ نإو [ماعنألا] 420+ ... هنع اوهن

 كلذ نإو «نوددرستي مهبير ىف مهف الوأ اولعف ام لثم ىلإ مهؤاوهأ مهعفدتس
 تارسح مهلامعأ مهيريل وه ةمايقلا موي مهلاحل ىلاعت هللا هروص ىذلا ريوصتلا
 .مُهْيَلَع تارسح مُهلاَمعأ هللا مهيري كلذك# :ىلاعت لاق كلذلو «مهيلع

 «رانلا باذعب مهباقع قوف مهل اباقع كلذ نوكيل كلذك مهنم اذه ناك ىأ

 مهيلع تلاوت «تارسح اهنأ ىلع تضم ىتلا مهلامعأ مهيري نأب باقعلا كلذو

 اهفلخت ةرسح ةيلاوتم اهنأو اهترثك ىلع ةلالدلل اهعمج ناكف «ةرسح دعب ةرسح
 ىلاعت هللاف ؛ناث لوعفم تارسحو «ةريثك مهتارسحف «ةريثك مهلامعأ ذإو «ةرسح

 نوحرفي ةرسم ايندلا ىف تناك نأ دعب سوفنلا اهل وبكت تارسح لامعألا كلت مهيري

 .نولعفي ام ءوسب نوبرطيو اهب

 ءانكمم كلذ ناك نإ ةدوعلا ىلع ةفهلتم مهسوفن لعجت ىتلا تاينمتلا هذه عمو

 نم َنيجِراَخب مه اًمو» :ىلاعت لاق اذلو ءاهيف نودلاخ رانلا ىف مهف ةعباتتملا تارسحلاو

 قارغتساب ىفنلا كلذ دكأو «رانلا نم مهجورخ اعطاق اتاب ايفن ىلاعت هللا ىفنف «راثلا

 .ةيمسالا ةلمجلابو لصفلا ريمضبو ءابلاب تباثلا ىفنلا

 ءاشحملابرمأب ناطيشلاو هللا لالحتابيطلا

 5ر2 0 هه م كرش و يم سر

 اوعيب وابي الدلح ضرالا ىف 3 م سائلا داتي

 7 9 020 مج 1 ود رس



 ةرقبلا ةروسريسفت #0 مي

 «مهكرشمو مهنمؤم اعيمج سانلا لمشي «ساّنل اهيَأ اي ىلاعت هلوقب ءادنلا

 ةحابإلل انه رمألا 4اَبيط ًالالَح ٍضْرَألا يف امم اوك سائلا اَهيَ ايإ :ىلاعت لاقو

 .هنع ىهنم اذهو كالهلا ىلإ ىدؤي هنأل ؛ةلمج

 رامثو عرزو تابن نم ضرأألا هحرخت امم ىأ «ضرألا يف اًممإ# :ىلاعت هلوقو

 .هلكأ بيطي ريط نم اهوج ىف نوكي امو هلكأ لحي بيط ناويح نم ىشمي امو

 ةذوقوملاو ةقنخنملاو ريطلا عابسو مئاهبلا عابسو ةتيملاو ريزنخلاك هلكأ رظحي مل الالح

 ىف ناك امو «ةيكذت ريغ نم عبسلا لكأ امو «ةحيطنلاو «تتام ىتح رئب ىف ةيدرتملاو

 سيل هلك كلذ نإف ةيعرش ةيكذت كذي مل وأ «هللا مسا ريغب هيلع ىمس وأ مالزألاب

 .لالحب



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 مي نال للللللااا0ا0اااللللللللااا للا

  7 3ااا ١١
 نوكي الو ءاحلاص ءاذغ اهيذغيو اهيمنيو «سوفنلا هبيطتست ىذلا وه بيطلاو

 نم ناك اذإ الالح نوكي الو «مارح نم نوكي الو لالح نم هبسك ناك اذإ الإ اًبيط

 ولو ءاثيبخ هبسك نوكي نأ ةلمجلا ىفو «لولغ نم وأ ابرلا وأ تحسلا نم وأ ةوشرلا

 اولك سائلا اًهيَأ اي» : ىلاعت هلوق عمس كك هللا لوسر نأ ىور .ابيط هلصأ ىف ناك

 لجرلا نإءهديب ىسفن ىذلاو» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف 4اََيَط ًالالَح ضْرَأْلا يف امم
 تحسلا نم همحل تبن دبع اهيأو ءاموي نيعبرأ هنم لبقتي ام هفوج ىف مارحلا ةمقللا فذقيل
 . ؟10(هب ىلوأ رانلاف ءابرلا وأ

 الو# :ىلاعت لاقف «ناطيشلا عيطي الأب مارح لك نع ىهن لالحلاب رمألا دعبو

 نم سانلا نم نأ تنيب ىتلا ةقباسلا ةيآلاب مالكلا لصي اذهو «ناّطْيَشلا تاوطخ اوعبتت

 .هئارغإو هتسوسوب ادادنأ ذختا

 اهحتفب ةوطخ اهيف زوجيو ء.حصفألا ىهو ءاخلا مضب ةوطخ عمج تاوطخلا

 نع ةيانك اذهو « اعباتتم امهنيب ام تاوطخلاو ءامهلاقتنا دنع نيمدقلا نيب ام ةوطخلاو

 لاح تهبش امنأكو ءاهريسو ؛هتاكرح عابتاب ءهيف ريسلا عبتتو «قيرط ىف ريسلا

 ءهعم راس لالض ىف هب راس ولف «ةوطخ دعب ةوطخ هريس عبتي نم لاحب هعابتأ
 ؛ةوادعلا حضاو ودع ءارو ريس وه هءارو ريسلا نإو «داسفلا نم ةيواه ىف هب ىوهناو

 ال ةوادعلا نّيب ىنعمب «4نيبم ودع مكل هّنإإ# :ىلاعت هلوقب ىهنلا اللعم ىلاعت لاق اذلو

 اهيفخي الو اهنيبي هنأل ؛ةحضاو ةيلج هتوادع نإ ىنعمب نيبمف ءاهيوطي الو اهيفخي

 4 هليل . ودع ضعبل مكضعب اوطبها)» :ىلاعت لاق امك مدآ ضراع نأ موي نم

 هبزح وعدي امن اودع هوذَخّناَف ودع مكل ناطيشلا نط :ىلاعت لاق امكو « [فارعألا]

 نيبم لضم ودع نإ :ىلاعت لاق امكو [رطاف] 4 22 ريعّسلا باَحصَأ نم اونوكيل
 مكرمأيو رقفلا مكدعي ناطيشلا :ىلاعت لاق امكو . [صصقلا] 4<

 . [ ةرقبلا ] # كجم .٠ ءاشحفلاب

 )١( دئاوزلا عمجم عجار] .امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ريغصلا ىف ىناربطلا ظفللا اذهب هاور )٠١١141١(2

 ص ؟ج ىقارعلل ءايحإلا ثيداحأ جيرختو (51114) بيهرتلاو بيغرتلاو ٠4١ .[(ىبلحلا)
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 ناطيشلا نأ كلذ «هانعمو هازغم هل ناطيشلا تاوطخ عابتا نع ىهنلا نإو

 ىتلا سفنلاب ذخأيو «هريغب هطلخيف سفنألا هيهتشت ىذلا بيطلا لالحلا نم ءىجي
 لاق امك «مارحلا ىلإ لالحلا تاهبتشم نم مهذخأيو «هئوس ىلإ لاملا بيط نم هعيطت
 هذه نم مهئيجي وهف ,7١2(تاهبتشم رومأ امهنيبو نيب مارحلاو نيب لالحلا» :ِلكك

 تاوطخ عبتت نع ىهنلا هب نرتقا دق لالحلاب رمألا ناك كلذ لجأ نمو تاهبتنملا

 .لالحلا نم ةبرقم ىلع ءىجت اهنأل ةمثآلا ناطيشلا

 :ىلاعت لاق امك هسفن ىلع حابملا مرحي نأ ناطيشلا تاوطخ عبتت نم كلذكوا

 ىتأ دقلو [ةدئاملا] 4 ي)# .. . هّللا لحأ ام تابيط اومرحت ال اونمآ نيذْلا اهي اي

 نبا لاقف «موقلا نم لجر لزتعاف لكأي لعجو حلمو عرضب دوعسم نب هللادبع
 امف :لاق .ال :لاق ؟تنأ مئاصأ :لاقف .ديرأ ال :لاقف مكبحاص اولوان :دوعسم

 تاوطخ نم اذه» :دوعسم نبا لاقف اًدبأ اعرض لكآ نأ تمرح :لاق ؟كنأش

 نع ىهنلا ناكف «ناطيشلا تاوطخ نم وه تابيطلل ميرحت لك كلذكو «2"”«ناطيشلا
 .عرشلا هررق امل ةفلاخم هنأل ؛ىلاعت هللا لحأ ام ةحابإب انرتقم تاوطخلا عابتا

 ءءاشحفو ءوس لب ءطق ريخ هنم نوكي ال ناطيشلا نأ ىلاعت هللا ركذ دقلو

 مكرمأي اَمَنِإ8 :هتاوطخ عابتا نع ىهنلا اللعم ىلاعت لاقف ءايرطف نوكي ال امو
 . « نومّلعت ال اَم هللا ىلع اولوقت 5 نأو ءاشحمْلاو ءوسلاب

 مهتيوغأل > :هبر ابطاخسم لاق امك «ةيوقلا ةياوغلا وه ناطيشلا نم انه رمألا
 هنوعيطي ةياوغلا لهأ ناك املو . [ص] 4 222 نيصلخملا مهنم كدابع الإ <57 َنيعمَجَأ

 ءاوس «ىءوسلا هتبقاع نوكتو ءوسي ام وه :ءوسلاو «رمألاب هنع ربعف رمألاب هبش
 وه ءوسلاف «عمتجملل ةءاسإلا تناك مأ «سفنألا ءوستف «سفنلا ىف ىءوسلا تناكأ

 ءاوغإ ناك اذإو «ىلاعت هللا اهب رمأي ىتلا ةحلصملا دض وهو داسف هيف نوكي ام

 نأ قالخأللو ةعامجللو سفنلل اتقم نوكي بير الب ةماعو ةصاخ ءوسي امب ناطيشلا

 .ةلاحم ال ررض ىلإ اهنأل ؛هتاوطخ عبتت

 ريشب نب نامعنلا نع (59145) .ةاقاسملا باتك :ملسمو (00) ناميإلا باتك :ىراخبلا هجرخأ ؛هيلع قفتم )١(

 .هنع هللا ىضر -

 .7959ص ١1ج (19718) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاور (1)
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 «شحافلا رمألاو شحفلا نم ءاشحفلاو ءاهب ىوغي ىأ ءاشحفلاب اضيأ رمأيو

 ةدايز دئازلا وه شحافلا رمألا ذإ ؛ ,ةميقتسملا ةرطفلا نع اجراخ نوكي ىذلا وهو

 ىنز نم اهلك ىصاعملا معت ةيناسنإلا ةرطفلا ىلع اجورخ اهرابتعاب ءاشحفلاو «ةريبك

 «ةبيغلاو ةميمنلاب سانلا نيب عاقيإلاو ءداسفلاب ضرألا ىف ىعسو ءرمحخ برشو
 تايآ نم ريثك ىف قلطتو «ةيعامتجالاو ةيناسللاو ةيسفنلا ىصاعملا نم كلذ ريغو

 اودهشَساَف مكئاست نم ةضحافلا نيِتأي يتأللاو )ل : ىلاعت هلوقك ءطقف ىنزلا ىلع نآرقلا

 هللا لعجي وأ توملا َنهاَقوَتي ىَّتح تويبلا يف نهوكسمأَف اودهش نإ مكس ةعبرأ نهيلع

 . [ءاسنلا ] # (12) ًاليبس نه

 هلوق كلذ نمو «لوقعملا نع ديزت ىتلا ةريبكلا ىصاعملا ىلع ءاشحفلا قلطتو
 ركَمْلاَو ءاشحقلا نع ئهنيو ئبرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ ل : ىلاعت

 . [لحفلا] 4 222+ َنوُرْكَذَت مُكّلَعَل مكظعي يغبلاو
 ىصاعملاب الإو تاعامجلاو داحآلا ءوست ةدسفم هيف امب الإ رمأي ال ناطيشلاف

 .هاوغأ دق ناطيشلا نوكي نم الإ لقاع اهغيستسي ال ىتح شحفت ىتلا

 نأب ءرمألا ىنعم انرسف ام ىلع لضيو ىوغي ىأ ءاضيأ ناطيشلا رمأيو
 ال ام ىلاعت هللا ىلع نولوقيو «همرح هللا نأ نوملعي ال ام مهسفنأ ىلع اومرحي
 هب ىوغي ىذلا ثلاثلا رمألا ىف ىلاعت لاق اذلو ؛هللا دنع نم اليلد هل نوملعي

 مهاوغأ 4 َنوُمَلعَت ال اَم هللا ىَلع اولوقت : أولا ءا ءاشحفلاو ءوسلاب هئاوغإ دعب ناطيشلا

 اعاونأ نومرحي معنلاو رقبلاو لبإلا نم منغلا ضعب , مهسفنأ ىلع اومرحي نأب ناطيشلا

 اوكرشأ امك «هللا دنع نم ةجح ريغ نم مهيلع اهمرح ىلاعت هللا نأ نومعزيو ءاهنم

 ىف ىلاعت هللا لاقو ءانعنمل ههركي ناك ولو «,كلذ هركي ال ىلاعت هللا نأ اوعداو
 (1)ءيش نم اًنمرَح الو اَنوابآ الو انكرشأ ام هللا ءاش وَل اوكرشأ نيذْلا لوقيس » :كلذ
 نإ ال هوُجرْحتف ملع نم مكدنع له لق انسأَب اوُقاَذ ئَتح مهلبق نم نيذلا بدك كلذك

 مهل لوس امك ناطيشلاف «[ماعنألا] 4 هزل نوصرخت الإ متنأ نإو َّنَّظلا ذل نوعبتت

 )١( معنلا نم ىأ :هللا همحر فنصملا لاق .
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 اوبسنو هللا مرحي مل ام مهسفنأ ىلع اومرحي نأ اضيأ مهل لوس ىلاعت هللاب كرشلا

 هللا ىلع نولوقي ذإ ؛كرشلا لواطتك ىلاعت هللا ىلع لواطت اذهو «ىلاعت هلل كلذ

 ةلمج ىف هللا لاق دقلو «مهدنع نم مثآ نظب «هب مكحو هلاق هنأ نوملعي ال ام

 قحلا رغب يغبلاو مثإلاو نطب امو اهنم رهَظ ام شحاوقلا يِبر مرح اَمَنِإ لق» :مرح ام
 4 27 نوملعت ال ام هللا ىلع اوُنوُقَ نأو اناّطْلس هب لّزتي مل ام هّللاب اوكرْشت نأو

 . [ فارعألا]

 ىرغي ناطيشلا نأو «ىلاعت هللا رمأي ام ضيقنب رمأي ناطيشلا نأ اذه نم ىرنو
 مرحيو لحي نأ ناسنإلا هيف عقي ام حبقأ نم نإو ءاهل لصأ ال ىتلا ةدسافلا نونظلاب

 بذكلا مكتنسلأ فصق امل اوُوَُ 3 الو 9 :ىلاعت لاق امك هلوق ىلاعت هللا ىلإ بسنيو

 « توحلفي ال بذكلا هللا ىلع َنوُرَْفَي َنيِّلا نإ بذكلا هللا ىلع اوُرَعفتل مارح اذهَو لالح اذه

 ا ا . [ لحنلا ] 4 613: ملأ باع مُهَلو ليل عم <23:
 ميقتسملا هللا طارصو ةرئاكتم ةفلتخم هفراخمف هل دودح ال ناطيشلا ءاوغإ نإو

 «مهؤابآو مه كارشإلاب مهيرغي قرطلا لكب لطابلا عابتاب هعابتأ ىرغي اذلو ؛دحاو

 دقلو ءانيب ايلج قحلا هنأك مهل ه هرهظيو .مهؤابآو مه هللا لحأ ام ميرحتب مهيرغيو

 انءابآ هيلع انيق ام عين لب اولا هللا لزنأ ام اوُعبلا مهل ليق اًذِإَو ١ :كلذ ىف ىلاعت لاق

 . 4 نودتهي الو اًئيش َنوُلقعي ال مهؤابآ ناك ول وأ

 ءوسلاب انرمأي هنأ انل نيبو ءناطيشلا تاوطخ عبتن نأ ىلاعتو هناحبس اناهن

 ءاوغإ ىف هرثأ ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأو «بذكلا هللا ىلع ىرتفن نأو ءاشحفلاو

 وهو «مهل رخآ اديدش ءاوغإ ةميركلا ةيآلا هذه ىف ىلاعتو هناحبس نيبو «نيكرشملا

 قح وهأ مهنع رثأ ام ربدتي «مهلاوقأو مهلعف ربدتي لقع الو ركف ريغ نم ءابآلا عابتا

 مأ مهب ىدتقيف نسح وه وأ «دريف بذك مأ لبقيف قدص وه وأ «ذبنيف لطاب مأ عبتيف

 اوعبتا مهل ليق اذإ لب «كلذ نم ءىش ىف نوركفي ال «مهيلع هركنيف مهيلع حيبق وه
 اوناك ءابآ اندجو اهانعم انيفلأو ءانءابآ هيلع انيفلأ ام عبتن لب اولاق هللا لزنأ ام

 لزنأ امو هللا لزنأ ام اوعبتا مهل لاقي .مهل نوعبات مهو اوءاج نأ ىلإ اورمتساو
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 ةوقلا وذ قازرلا قلاخلا لالجلا وذ هللا هلزنأ هنأل ؛هتاذ ىف هتجح لمحي ىلاعت هللا

 .انيبم اليلد اذهب ىفكو هللا دنع نم هنأل هعم هليلدف «نيتملا

 اوُلاَق# هيف ليلد ال لطاب ىلإ قحلل هّجوملا رمألا اذه نع نوضرعي مهنكلو
 ام عابتا هب نولدبتسيو هللا عابتا بلط نع نوبرضي ,4انءابآ هيلع اَنيِمْلَأ ام عِش لب
 عابتا نإ .هجوم دشرم ليلد الو «ةيداه ةمئاق ةجح ريغ نم مهءابآ هيلع اودجو

 ءابآلا عابتا نإو ءادشرم اليلد سيل هيلع اورمتسا مهنوكو «ةجح سيل هدحو ءابآلا

 نوكيف ةنيبو ملع نع ناك هنأ متملع اذإو «ةنيبو ملع نع ناك اذإ ةجح نوكي امنإ
 ةنيب ريغ نم مهنوعبتي مهنكلو «مهؤابآ مهنأ درجمل مهئابآل ال هتاذ ىف قحلل مهعابتا

 اددنم ىلاعت لاق اذلو ؛دشري الو ىدهي ال ىذلا ديلقتلا درجمل لب «ليلد الو
 . 4 نودي الو اًميش نوُلقعَي ال مهؤابآ ناك ول وأ ظ :مهلضأ ىذلا مهديلقتب

 ريغ ىلع اوعبتا دقف مهنم عقو ام راكنإ وه ىذلا ىخيبوتلا ماهفتسالل ةزمهلا
 ىأ «فوذحم لعف ىلع ةلخاد ةزمهلاو «ةمئاق ةياده داقتعا ىلع الو ءهجوي لقع
 «عابتالا اذه ىف ءىش ىأ مهلوقعب نوكردي الو نولقعي ال اوناك ولو « مهنوعبتيأ

 ريغ نم تابيط نم هللا لحأ ام ميرحت ىف مهنوعبتيو «هللاب مهكارشإ ىف مهنوعبتي
 مل «نيبم لالض هيف لب «ةياده هيف وه الو «دشرم ليلد ىأ الو «بجوم ببس ىأ

 نودتهي قح ةيعاد مهدنع نكي ملو .هولقع هيلع مه ام ىلع ليلد مهئابآ دنع نكي
 ءامهعوضوم فالتخال «نولّقعي ال) هلوق راوجب نودتهي لا هلوق ركذو «هيدهب

 داهل عابتا ءادتهالا عوضومو «ناهربلاو قطنملا هقيرطو ربدتو ركفت لقعلا عوضومف
 مسق دقلو «هيدهب نودتهي داه الو ركفم لقع مهل ناك امف «لسرم ىبنك دشرم

 «ميقتسملا طسقلاب ريسيو ناهربلاب كردي مسق :نيمسق ىلإ ناميإلا لهأ ىلازغلا
 «ةميقتسملا ةرطفلاو ةمكحلا رونب هبلق قارشإب هيضتريو قحلا ىلإ هبلق نئمطي مسقو
 ربدتي لقع مهل سيلف نيرمألا ءالؤه دقف دقو «هب ىدتهيو ههجويو هيدهي داه عابتاب
 عابتا نيكرشملا ىلع ىلاعت هللا ركنتسا كلذلو ؛موقأ ىه ىتلا ىلإ ىدهي داه الو
 هللا ىلإ ميرحتلا اويسنو هومرح ثيح ىلاعت هللا لحأ ام ميرحتو كرشلا ىف مهئابأ
 نيبم ناطلس الو ةجح ريغ نم ىلاعت



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ

 لل

 2: كاكا
 يي

 مهل ليق اذإو © : : ميكحلا ركذلا نم رخآ عضوم ىف ىلاعت هلوق لثم كلذ نإو

 4 زل ٠ ... انءابآ هيلع اندجو ام انبسح اولاَق لوسّرلا ىلإو هّللا لزنأ ام لإ اولاعت

 مهراثآ ىلع اّنِإَو مَ ىلع انءابآ اندجو اَنِإ ا :مهنع ىلاعت هلوق لثمو [ةدئاملا]

 . [فرخزلا] © 22 نودتقم

 ذشو ءزوجي ال دئاقعلا ىف ديلقتلا نأ ىلع لدي ميركلا ىماسلا صنلا اذه نإو

 لاق امك كلذب ملعلا لهأ اولأسي نأ اليلد نوفرعي ال نيذلا ىلعو «كلذ ريغ لاق نم

 ىلع بجي اذلو ؛[لحنلا] 4227 نوملعت ال مك نإ ركذلا لهأ اوُنَأساَفظ :ىلاعت

 ليلدف «نآرقلا قيرطب لب «مالكلا ملع قيرطب ال «مهدئاقع سانلل اونيبي نأ ءاملعلا

 نمل ردقب ىطعي ىذلا ءاودلاك مالكلا ملع ةلدأو «ىفاشلا ءاودلاو ءاذغلا وه نآرقلا

 . مهتديقع ىف اوبيصأ

 اميف هنوعبتيو «مهتديقع ىف ناطيشلا تاوطخ نوعبتي نيذلا نيكرشملا نإو
 انءابآ اندجو انإ نولوقيو ءانءابآ هيلع انيفلأ ام عبتن نولوقيو «نومرحي امو نولحي

 ٍمهسفنأ اومص دق هيف مهسفنأ اوسكرأ ام ببسب نودتقم مهراثآ ىلع انإو ةمأ ىلع

 قعني يذلا لَثمَك اوُرَفَك نيذّلا ُلَممو ل :مهلاح ىف هناحبس لاق اذلو «قحلا عامس نع
 جم صاس نار

 . 6 ءادنو ءاعد الإ عَمسي ال ام

 وه ليثمتلا كلذ نإ :مهضعب لاقف «غيلبلا ليثمتلا اذه ىف نورسفملا ملكت دقو

 ىأ :قعنيف «همنغ ىعري ىذلا ىعارلا لثمك اورفك نيذلاو ِةلِككَك ىبنلا ةوعدل ليث

 ءالك ىلإ الك نم مهب لقتنيل ارجاز ءادنو ءاعد الإ عمست ال ىتلا منغلاب حيصيف

 وهو مسالا اذهب ىمستال اهنأل ِ؛ِةْليَك ىبنلا ةوعدب قيلي ال هيبشتلا اذه نكلو

 . قيعنلا

 ال ىتلا مهمانصأ ىلإ مهتوعد ىف اورفك نيذلل هيبشت كلذ نإ :مهضعب لاقو

 ام ءادنو ءاعد الإ عمست ال امنغ ىداني ىذلا ىعارلا لثمك ءارض الو اعفن كلمت

 قسن نآرقلا نكلو «هتاذ ىف نسح هيبشت اذهو «ألك ىلإ الك نم لاقتنالا ىف هرجزي

 عم ريسفتلا اذه براقتي ال ابرو ءضعب زجحب اهضعب هتاملك ذخأت نايبلا ىف دحاو



 ةرقبلا ةروس ريسفت نإ
 مي لااا لل

 7 ااا
 ١ يب

 افاصوأ تسيلو نيرفاكلل فاصوأ هذه نآ «يمع مكب مص# كلذ كعب هلوق

 منغ نم مهعم امو اورفك نيذلا هبشي نأب وهو لشثملل ثلاثلا جيرختلا ىقب
 د 300-

 ىف اوناك نإ ءاعد الإ عمسي ال امب حيصت نأب قعنت ىتلا مئاهبلاب نوهبشي ءاهنوعري

 .اديعب اوناك نإ ءادنو «برك

 عادنو ءاعد الإ عمسي ال امب قعني قعانك مهلثم مهمنغ عم نورفاكلاو

 حياصتي عيمجلاف «ءادنلل بواجم حايصبو «مهفي ال قيعنب لدابتت منغلا تاوصأف

 .ءادنو ءاعد الإ مهفي ال عيمجلاو «قيعنلاب

 مص# لاقف «مهنع هللا اهركذ ىتلا فاصوألاب نوكرشملا فصوي نأ حص اذلو

 مصلاك هيلإ اوعد ىذلا قحلل مهعامس مدع ىف مهنأ ىأ 4َوُلقَعَي ال مهَف يمع مكب

 ىدان اذإ قحلا ةوعدل مهعامس مدع ىف ةيونعملا مهلاح هيبشت وهو «نوعمسي ال نيذلا

 هل مهتباجتساو «قحلاب مهقطن مدع ىفو ءائيش عمي ال ىذلا مصآلا لاحب هب ىدانملا

 هرون رهظو «هملاعم تدب يذلا قحلا مهكاردإ مدع هبش .ملكتي ال ىذلا مكبألا لاحب

 يف يتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبألا ىمعت ال اَهَنإَف رصيي ال ىذلا ىمعألا لاحب

 ١ . [جحلا ] 4 2206 رودصلا

 «هيلإ نوعدي ام «نولقعَي الإ :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس متخ دقو

 ناعذإلاب ةباجتسالا ىف نوركفي الو ءهوعمسي مل مهنأكو نودبيو هيف نوركفتيو

 .هرونب نوئيضتسي الو ميلستلاو

 ءهءادن بيجنل قحلاب انتتسلأ بطرو «هيعاد عمسن ذإ قحلل انبولق هللا حتف

 . ءاعدلا عيمس هنإ هارنل انتريصبو انرصب رانأو
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 ذب رم | هيرو رد
 4 ميحرروفع

 انيوغي ىذلا تاوطخ عبتن ال انل هللا هحابأ اميف اننأ ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 هلحأ ام كلذ دعب نيب مث مهتاداقتعا ىف نيكرشملا لاح ركذو ءانل لحأ ام ميرحتب

 ءادنلا ناكو 4 مكاتقَرر ام تابّيَط نم اولك اونمآ نيِذّلا اَهيَأ اي 8 :ىلاعت لاقف ءهمرح امو
 نينمؤملل باطخلاف نآلا امأ «ناطيشلا تاوطخ عبتا نم مهنم ناك نيذلا سانلا ىلإ

 .نمحرلا عرش نوعبتي امنإ ناطيشلا تاوطخ نوعبتي ال مهو «ةصاخ

 نأ انيلعو «تابيطلا نم ريختن نأ انل ىأ «ءزجلاب ةحابإلاو «ةحابإلل انه رمألا

 هلوق انولت امك ائيش انسفنأ ىلع مرحن نأ ريغ نم «بحن ال ام ال بحن ام لوانتن

 بحي ال هللا نإ اودَتعَت الو مُكَل هللا َلَحَأ ام تاّبّيَط اوُمَرَحُت ال اوُنمآ َنيذّلا اهي اي » : ىلاعت
 «ضرف تابيطلا نم لكألاف تاقوألا ةعومجمل ةبسنلابو [ةدئاملا] 4 2202 نيدتعملا

 تابيطلا نم لكألا كرتي نأ دحأل سيل «لكلاب بولطم ءزجلاب احابم ناك نإو وهف
 . انلوق ىضام ىف انركذ امك كالهلا ىلإ ىدؤيو ءامارح نوكي كلذ نإف

 ىوقتل بولطم هنم لكآلاو ءالالح نوكيو «سوفنلا هبيطتست ام ىه تابيطلاو

 نأ طرشبو هليبس ىف داهجلل ىوقتلو ءاهتاذ ىف سوفنلاو لوقعلا ىوقتلو ماسجألا

 وأ ةتيملاو ريزنخلاك ةرذقتسم اهتاذ ىف نوكت ىتلا ثئابخلا هللا مرحو ءالالح نوكت

 نم نإو .لطابلاب سانلا لام لكأو .ءتحسلاو ابرلاك مارح بسك نم نوكت ىتلا
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 لوسر نأ ملسم ىور دقو .لالحلا تابيطلا بلط « هللا ىوقت دعب تابرقلا مظعأ

 ةبرشلا برشي وأ اهيلع هدمحيف ةلكألا لكأي نأ دبعلا نم ىضريل هللا نإ) :لاق دل هللا
 . ©2)«اهيلع هدمحيف

 نذل ؛ركشلاب رمألاب تابيطلا نم لكألاب رمألا ىلاعتو هناحبس هللا فدرأ دقلو

 «نكمو حابأ ىذلا «معنملا نم ركشلا بجوت ةمعنلاو «ةمعن تابيطلل ةحابإلا هذه

 «ىلاعتو هناحبس هيلإ برقتلاو ىوقتلاو تاعاطلا موزلو ىصاعملا كرتب نوكي ركشلاو

 ,[ ميهاربإ] 4 <22 . .. مكتديزأل متركش نيل 9 :هناحبس لوقيو «هناوضر بلطو

 ."”«رباصلا مئاصلا ةلزنمب ركاشلا معاطلا» :ِلَي هللا لوسر لاق دقلو

 ءاهركش نعو اهقح نع لأسي ايندلا هذه ىف ىلاعت هللا معن تاحابملا هذه نإو.

 وه ركشلا نإو [رثاكتلا] 422 ميعّنلا نع دموي نلأستل مث :ىلاعت لاق دقف

 لاق امك ةيهلإلا .لئاسرلا ةعيرش كلذ نإو «حلاصلا لمعلاو «ةلماكلا تاعاطلا

 4 217 ميلع اع َنوُلمعَت امب يّنِإ احلاص اولمعاو تابّيَّطلا نم اولك لسرلا اَهيَأ ايإ» : ىلاعت

 .[ نونمؤملا]

 ةفاضإ ىهو «تابيطلا تفيضأ «مُكاَنْقَرَر ام تاَبّيَط نم اولك# :ىلاعت هلوقو
 نكمت اممو «ىلاعت هللا قزر ام تابيطلا نأل ؛معنمل ماعنإ وهو ءردصملا ىلإ ريشت

 ءءاطعلاو قزرلا ةمعن :امهو ءامهب ىلاعت هللا معنأ ناتمعن انه ناكف ءهنم هدابع

 .ابجاو نيتمعنلا ىلع ركشلا ناكو «تابيطلل ةحابإلا ةمعنو

 ىدعتت «ركش» نأ انيب دقو هللا اوركشا ىأ هلل اوركشاو# :ىلاعت لاق اذلو

 وأ ءاهنم وه وأ ةدابعلل مزالم ركشلا نإو ءاهسفنب ىدعتتو ءحصفألا وهو «ماللاب

 نع )0*١١51( هدنسم ىف دمحأو )١778( ةمعطألا ىف ىذمرتلاو (5916 ) ءاعدلا باتك :ملسم هجرخأ )١(

 .هنع هللا ىضر كلام نب سنأ

 ةمايقلا ةفص باتك :ىذمرتلا هاورو ءركاشلا معاطلا باب ةمجرت - ةمعطألا باتك ىف اقيلعت ىراخبلا هركذ (1)
 ىبأ نع مهلك (7/4171) عطقنم دنسب دمحأ دنع قيرط_ نمو )١155(2 مايصلا باتك :هجام نباو ©<)

 .هنع هللا ىضر ةريره
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 3 : كك
 نم ىدحو هنودبعت متنك نإ ىأ «نودبعت ُهاّيِإ مشك نإ# :ىلاعت لاق اذلو «ىه وه

 ةدابعلاب ىلاعت هصاصتخا ىلإ ةراشإلل لعفلا ىلع ريمضلا ميدقتو «ريغ كارشإ ريغ

 .ءارضلاو ءارسلا ىف نيضارو كلئامعنل نيركاشلا نم انلعجا مهللا ءهدحو

 هذه تناكأ ءاوس ث ثئابخن نم همرح ام نيب تابيط نم هلحأ ام هللا ركذ نأ دعب

 محّلو مدلاو َةَنيَمْلا مكيلع مرح اَمَّنِإ 8 :ىلاعت لاقف «ةيونعم تناك مأ ةيسح ثئابخلا

 روفغ هللا نإ هْيلع مْنِإ الق داع الو غاب َرْيَغ ٌرطضا نَمَف هّللا ريغل هب لهأ امو ريزتخلا

 . 4 ميحُر
 محلو مدلاو ةتيملا ىهو ؛ةيسحلا ثئابخلا نم ءايشأ ةثالث ىلاعت هللا مرح

 .كلذ وحنو منصل حبذ ام ىأ «هللا ريغل هب لهأ ام ةيونعملا ثئابخلا نمو «ريزنخلا

 ؛ةيدرتملاو ةحيطنلا لمشتو ؛ىعرش حبذ ريغ نم اهفنأ فتح تتام ىتلا ىه ةتيماو

 محّلو مدلاو يملا مكيلع تمرح :ةدئاملا ةروس ىف ةمرحملا ث ثئابسخلا ىف لاق اذلو

 ام لإ عبسلا لكأ امو ةحيطتلاو ةيدرتملاو ةدوقوملاو ةقتخنملاو هب هللا ريغل لهأ امو ريزنخلا

 نم اورفك نيذّلا سكي َمْوَيلا قسف ِمُكَلَذ مالزألاب اومسقتست نأو بصنلا ىلع حبذ امو تيك

 . [ةدئاملا] 6 22 ... نوشخاو مهوشخت الق مكنيد

 وأ دابعلا نم ببسب ولو همد لاسي نأ ريغ نم تام ام لك ةتيملا ىف لخدي هنإو

 ءاهمد ليسي حبذ ريغ نم قنخلاب تتام ىتلا ةقنخنملا ةتيملا ىف لخديف «عبسلا

 .مد اهل لسي ملو حطنب تتام ىتلا ةحيطنلاو «تتام ىتح تيمر ىستلا ةذوقوملاو

 لكأ امو حبذت ملو «ىدرتلا اذهب تتامف ركب وأ ةرفح ىف تدرت ىتلا ىهو ةيدرتملاو

 ىهو مالزألاب ماسقتسالا مرحو ءامرحم نوكي اضيأ هنإف حبذي ملو ء.هضعب عبسلا
 اهتاذ ىف ثبخل ال ءايشألا هذه تمرحو «بصنلا ىلع حبذلا مرح امك رسيملا حادقأ

 اهتاذ ىف ىهف مالزألاب ماسقتسالا مرح امك .ءبصنلا وهو اهحبذب نرتقا امل نكلو

 نآرقلاو ءرسيم نم اهب نرتقي ام وهو ىونعم ثبخ اهمزال نكلو ءايسح ةبيط

 مكيلع مرح اَمَّنِإ9 :ىلاعت لاقف ةروكذملا ءايشألا هذه ىف ميرحتلا رصح دق ميركلا

 رقبلا ىه ىتلا معنلا نم ءايشألا هذه تمرح ىأ ءرصقلا تاودأ نم ةادأ امنإو 4ةتيملا



 ربو بج

 يب

 مئاهبلا عابس امأ «لاعوألاو لازغلاك بشعلا ةلكآ اههبشي امن اهريغو منغلاو لبإلاو
 سوفنلا هفاعتو لكؤي ال اهمحل نأل ؛اهتاذب ةمرحم ىهف اهريغو بئذلاو دسألاك

 «بشعلا ةلكآ نم اههبشي امو معنلل ةبسنلاب وه امنإ ءميرحتلا ىف رصحلاف «ةميقتسملا
 ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنملا لوقلا نم قبس امك اهيف لخديو ةتيملا ىه تامرحملاو

 ةلاسإ ةيكذتلاو ىكذيف ءايح هلكأ دعب ىقبي نأب ىكذي نأ الإ عبسلا لكأ امو ةحيطنلاو
 . مدلا

 اهيف هئاقبب نفعتتو اهمسج ءازجأ دسفي نمزلا يضمبف «مدلا اهيف ىقبي ةتيملاو
 ىلإ بيط محل نم لوحتتو ةثيبخ نوكتف «ةدسفملا ميئارجلا اهيلإ عراستو اهمحل دسفيف
 هب دارملاو «مدلاو ةحيطنلاو ةيدرتمللاو ةقنخنملاو ةذوقوملا كلذ ىف لخديو «ثيبخ محل

 مدلا نم نيوكتلا ناك نإو هنيوكت لصأب دمجتملا سيلو «لئاسلا ىأ .حوفسملا مدلا

 دسفي وهو مضهلا ليقث وهو داسفلا هيلإ عراسي حوفسملا مدلاو «لاحطلاو دبكلا وهو

 وه مرحملا نأب ماعنألا ةيآ ىف حرص هنأل ؛حوفسملاب مدلا ديسق امنإو ٠ « سفنلاو مسجلا

 نأ لإ ُهمَعْطَي معاط ىلع اًمَرحُم يَلإ يحوأ ام يف دج ال لق : ىلاعت لاقف حوفسملا مدلا

 4 23+ . ... هب هلا ريل لهأ اقف وأ سْجِ ُهَنإَف ريزنخ مْحَل وأ احوُفْسَم امد وأ ةتيم نوكي

 . [ ماعنألا ]

 مدلا لمحيفءببسلاو مكحلا دحتا اذإ ديقملا ىلع لمحي قلطملا نأ تاررقملا نمو

 هيلإ عراسي مدلاو «ماعنألا ةيآ ىف ديقملا ىلع اهانعم ىف ملكتن ىتلا ةيآلا ىف روكذملا

 .مضهلا ليقث وهو ةوسقلا ىبري هلكأو داسفلا

 ام لك ىلع ىوتحي رذق ىأ سجر هنأ نآرقلا ىف ىلاعت هللا ركذ ريزنخلا محلو
 تيب ةدعملاو «ةدعملا ىلع ماعط لقثأ هنأ ةبرجتلاب تبث دقو «ةيناسنإلا ةينبلا رضي
 « ةوهشلا دقف ثدحي هنأو «مسجلا رضي ام ناديدلا نم ىوحي هنأ تبثو «ءادلا
 امو .لاضعلا ناطرسلا ءاد دراوم نم دروم هنأ نوريثك نظيو «ةيبصع اضارعأ دجويو
 «حبذلا دنع ىلاعت هللا ركذب توصلا عفر لالهإلاو ؛هب ىلاعت هللا ريغل لهأ
 «كلذ وحن وأ ران وأ نثو وأ منصل هنأ حبذلا دنع ركذي نأب ىلاعت هللا ريغل لالهإلاو



 ةرقبلا ةروسريسفت ل
 للملا مم

 رو ب

 "يي
 حئابذلا حبذتو ناثوألل ماقت تناك ىتلا بصنلا ىلع حبذ ام كلذ ىف لخديو

 .اهيلع

 عفري اهنإف رارطضالا دنع امأو «رايتخالا دنع كلذ نأ ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 ناك نم ىأ 4 هيلع مْنِإ الف داع الو ْغاَب ريغ ٌرطضا ِنَمَف © :ىلاعت لاق اذلو ؛مثإلا اهنع

 «تامرحملا هذه نم ائيش لكأي مل اذإ كالهلل ةايحلا ضرعتت ثيحب «ةرورض لاح ىف

 ررض نأل ؛اهريغ دجي مل نإ لكأي نأ هيلع ابجاو نوكيو «لكأ اذإ هيلع مثإ ال هنإف
 «ريبكلا ررضلا عفد ليبس ىف لمحتي ليلقلا ررضلاو «لكألا ررض نم دشأ توملا

 حوبصلا ىتأي نأ» :لاقف «كلذ نع هلأس نمل ةرورضلا لاح ِةْكَي ىبنلا نيب دقلو

 ٍفناجتم ريغ ةصَمْحَم يف ٌرْطْضا نَمَف 8 :ىلاعت لاق دقلو 2 7«هلكأت ام دجت الو قوبغلاو

 ا . [ةدئاملا] ( < ميحر روُفَع هللا نإ منإل
 ىأ «داع الو غاب ريغ# :هتاملك تلاعت لاقف «مثإلا عفر ىلاعت هللا ديق دقلو

 الإ دجي ملو ديدش شطع ىف نوكي نأك «ءكتبغر عابشإ ىغتبت اهل بلاط ريغ

 ىف نوكي نمكو ءاهيف بغري نكلو ةرورضلا: عفد دصقيال اهل ايغتبم اهبرشيف ءارمخ

 الو «هيف ةبغرو هل ءاهتشا ريزنخلا ىغتبيف ريزنخلاو ةتيملا هيدي نيب نوكيف ةرورض لاح

 ىدعتيف «هزواجتي الف ردق لقأب عفدت ةرورضلاو «ةرورضلا دح زواجتم ريغ ىأ داع

 .هنع مثإلا ىلاعت هللا عفر ام

 ىلع غاب ريغ «ءداعو غاب ىنعم ىف الاق امهنأ ريبج نباو دهاجم نع ىورو

 لداعلا ناطلسلا ىلع جراخلا ىداعلاو ىغابلا ىف لخديف «مهيلع داع الو نيملسملا

 دجي الو ماعطلل ًارطضم ناك نمف هيلوق دحأ ىف ىعفاشلا ذخأ اذهبو «قيرطلا-عطاقو

 :لاق ؟ةتيملا نم انل لحي امف «ةصمخم اهب انبيصت ضرأب انإ هللا لوسر اي :تلق :لاق ىثيللا دقاو ىبأ نع )١(

 )7١ راصنألا دنسم ىف دمحأ هاوز .«اهب مكنأشف القب اوئفتحت ملو ءاوقبتغت ملو ءاوحبطصت مل اذإ»

 نيخيشلا طرش ىلع حيحص لاقو (7؟5) كردتسملا ىف مكاحلاو )١515( ىحاضألا ىف ىمرادلاو .(897

 .هاجرخي ملو

 مث «نبللا ىأ ءراهنلا رمخآ برش :قوبغلاو «راهنلا لوأ برش : حوبصلاو «ةدشلاو ةعاجملا :ةصمخملاو

 .اولكأتف اوعلتقت :اوئفتحتو «ثيدحلا دوصقم وهو «هرخآو راهنلا لوأ ماعطلا ىلع هوقلطأف اوعسوت



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 ا اب

 رب جب

 يي
 دحاو لكأ ىف هل صخرتي ال هنإف ةيصعم ىف اجراخ ناكو تامرحملا هذه ضعب الإ

 . مرحملا لحت ال ةيصعملاو «ةيصعم ببسب ةرورضلا عوقو نأل ؛تامرحملا هذه نم

 ةمئاق ةصخرلا نأ ىعفاشلا دنع ىناثلا ىأرلاو ءدمحأو كلامو ةفينح وبأو

 كالهلا نم ةيشخلاو رارطضالا اهببس امنإو «ةيصعملا ريغ وأ ةيصعملا وه سيل اهببسو

 ةهجلا نآلو ؛ماكحآلا ىلع جورخلا ىف ةيصعملا نم دشأ سفنلا لتق ىف ةيصعملاو

 تاررقملا نمو ءامهنيب طلخ الف نايصعلا ىف ملظلاو عوجلا عفدل مثإلا عفرف ؛ةكفنم

 ملاظلاو املظ ناك الإو ,ىرخأ ةيحان ىف هقوقح نم مرحي ال ةيصعم ىف ملاظلا نأ

 عفري نأ اهتجيتن ةصخرلا نإو اذه «هملظ عضوم ىف هنم صتقي نكلو «ملظي ال

 لكألا نوكي اذه ةرورضلا لاح ىف هنأ اوررق نكلو ءاهتاوخأو ةتيملا حابت نأ ال مثإلا

 سفنلل لتق ةصخرلاب ذخألا مدع نأل «لكآي مل نإ مثأي ثيحب ايمتح ابلط ابولطم

 . [ءاسنلا ] 4 530 اميحر مكب ناك هللا َنِإ مُكَسْفنَأ اولتقت الو :لوقي ىلاعت هللاو

 . «ميحُر روفعغ هللا نِإل :ىلاعت هلوقب ميركلا صنلا ىلاعت هللا متخ دقلو

 ةرخآلاو ايندلا ىف هنارفغلو «ىلاعت هللا ةمحرل ليجست هيف ىماسلا صنلا اذه

 مثإلا عفر نأ هنارفغ نم ناكو «فلتلا نم سفنلا ظفح دصقب ناك نإ بكتري ام

 «تابيطلا هذه حابأ نأ هتمحر نم ناكو «تامرحملا لكأ ىلإ رطضملا نع مئاق هببسو

 هتمحر نم اهعفنل تابيطلا ةحابإو ءاهرارضأل ثئابخلا ميرحتف «ثئابخلا مرح نإو
 ناكو ءراض وه ام عفدو عفان وه ام بلج ىلع تماق ءارغلا ةعيرشلا نإ ذإ «هناحبس

 .رارطضالا دنع مثإلا عفر نأ هتردق تلج هتمحر نم

 ءاملعلا ضعب هررق ام :امهلوأ .نيرمأ ررقن تانيبلا هتايآ ىلإ لقتنن نأ لبقو

 ةراضلا ثئابخلا هذه لوانت عيطتسي مسجلا لعجي ديدشلا عوجلا نأ بقاثلا رظنلا ىوذ

 ىدعتي ال ماد ام مسجلا ىف ىذألاب رثؤت اهلعجي ال وأ ءاهرارضأب بهذي عوجلا ذإ

 هذه نإ :ىناثلا .ثئابخلا هذه نم دكؤملا ررضلا ناك اهادعت نإف «ةرورضلا دح

 امك لالح هنإف رحبلا ديص امأ ءانررق امك معنلاو ربلا تاناويح ىف ىه امنإ تامرحملا

 ام ربْلا دّيِص مكيلع مرحو ةراّيسللو مكَل اعاتم هماعطو رحل ديص مكل لحأ )» : ىلاعت لاق

 .ائيرم ائينهو ءابيط الالح انماعط هللا لعج . [ ةدئاملا] © قت .. . امرح متمد



 ةرقبلا ةروسريسفت
 اتللللل غلا مخلل خخ عمم للعلامة لااا اة لأ! اال الا 1 اللا أ ااا!!! م17

 يل قحلا نامتك ظ

 ٍةَملَيَقْلاَم ا ع دو راكد هنولمَف

 َنِدَلأَكِل 3و 1 2 مل ُكاَدَع مهل عمرا

 آَمَق ؟ أياد دسلاو ئَدهلايةدكَصل اذعشأ

 نومرحي نيكرشملا لعجي رهف هحيبيف 5-2 يف مرحي اميفو «همرحيف لحي اميف هتسوسوب ءىجي

 رمخملاو فذقلاو ىنزلا اوحيبتسي نأ ىلع مهلمحيو «لحأ ام ضعب مهسفنأ ىلع

 لالحو قو ىبنلاب ةراشب نم متكي الأ بجي ةقباسلا بتكلا ىف ءاج امو «نيبي
 وأ ضارغأ نم ضرغل هناحبس هللا هلزنأ ىذلا متكي نم نأو «بتكلا هذه ىف مارحو

 سخب نمثب قحلا عيبي امنإ «لاملا نم تحس وأ ةوشر ءاجر. وأ سفنألا ىوه نم ىوه

 نم هللا لزنأ ام نومتكي نيذّلا نإ :هتاملك تلاعت لاق اذلو ؛هرادقم نكي امهم

 لزنأ ام نومتكي نم لك ىف مالكلا .4 نولكأي ام كتلوأ اليلق نمت هب نورتشيو باتكلا

 لمتشا ام نونيبيو هللا ىلإ ةوعدلا نوغلبي ال نينمؤم اوناكأ ءاوس باتكلا ىف هللا

 وأ دوهيلا نم اوناك مأ «سانلل اهنايبو اهنالعإ بجي ىتلا ماكحألا نم باتكلا هيلع
 لاق دقو ءاهنومتكيو ماكحأ نم هب ءىجي امو دلك ىبنلا رمأ نوملعي نيذلا ىراصنلا

 يف مهدنع ابوتكم هنودجي يذلا َيَمَألا يبنلا لوسرلا نوعبتي نيذّلا 8 :كلذ ىف ىلاعت



 ةرقبلا ةروس ريسفت له
 م1 للا للا

 اا رح

 مل مرو تانيا مه لبو وكلا نع مايو فوم مهري ليلا ةاؤما
 . [فارعألا] 4 20 ... مهيلع تناك يتلا لالْغَألاَو مهرصإ مهنع عضيو ثئابخلا

 ءاهلحأ ىتلا تابيطلا نيبي ميركلا نآرقلاو «مهنامتك ركذ بسانملا نم ناكو

 .هتلاسرو هلك دمحم رمأ اومتك دقو ءاهعفر ىتلا لالغألاو ءاهمرح ىتلا ثئابخلاو

 هناحبس ربعو «ليلق ريظن ىف هنومدقي هانعم كَم هب َنوُرَتشيو# :ىلاعت هلوقو
 اهنوكرتي مهف «عيبملا لباقمل بلاط ىرتشملا نأل «ًاليلَق انَمَث هب نورتشيو# :ىلاعت هلوقب
 ىندأ وه ىذلا نولدبتسي مهف «ليلق هرادقم نكي امهم وهو «نيبغار اهنمث نيبلاط
 ضرعو «ءدوحجو راكنإو «عابتالا نع رابكتساو ءالعتسا وه نمثلاو «ريخ وه ىذلاب

 «ةرخآلا ىف مهباذعو ءايندلا ىف مهتلعف ءوس ىلاعت هللا نيب دقو ايندلا ضارعأ نم

 الو ةمايقلا موي هللا مهملكي الو راثلا الإ مهنوطب يف َنوُلكأَي ام كئَلوُأظ :ىلاعت لاقف

 .مهقت
 ىف بجاولا اوكرتو «قحلا باتكلا ىف هللا لزنأ ام نومتكي نيذلا ىلإ ةراشإلا

 دقف «هوعاب ىذلا قحلا راوجب هرادقم نكي امهم ديهز وهف هوكرت امل ةبسنلاب ليلق ريظن
 «كلذب اوفصتا نيذلا ءالؤه ىلإ ةراشإلا ءهردق نكي امهم هئفاكي ال امب ايلاغ اوعاب

 .ةفصلا هذه وه مكحلا ببس نأ نيبي ةفصب فوصوملا ىلإ ةراشإلاو

 نمثلا نم نولكأي ام مهنأ اهلوأ :ماكحأ ةعبرأب مهيلع ىلاعت هللا مكح دقو

 زاجم راَتلا الإ مهنوطب يف َنوُلكأي اما هلوقو «مهنوطب بهلت رانلا الإ هوذخأ ىذلا
 ىذلا نمثلا ىف مهلاح نع هناحبس ربعف «هيلإ نولوئي نيذلا لآملاب مهلاح نع ربع هيف

 ىف تلزن ءاران اولكأ مهنأب قحلل اكرتو «لطابلل اراثيإو اعمط ءاهرش هوذخأ

 لاملا نأل ؛مهنوطب ىف رانلا نوكب ريبعتلا راتخاو «مهموحل تقزمو اهتبهلأو مهنوطب

 نأ دارملا ذإ لكلا ةدارإو ءزجلا نع ريبعتلاو اهتاذلمو نطبلا ةوهش لجأل بلطي لطابلا

 نم ديزم هل ءزجلا كلذ نأل ؛ءزجلاب ربع نكلو « مهئازجأ لك لمشتو «مهمعت رانلا

 ريقحلا نمشلا كلذ نوراتخي مهلعج ىذلا وه مههرشو مهتوهش نأل ؛صاصتخالا

 .هومتك ىذلا قحلا وهو مظعأو ربكأ قحلا نم هوكرت ىذلا نإف اريبك ناك نإو
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 يي 5
 راهقلا دحاولا هللا بضغو «ىلاعت هللا بضغ مهلاني مهنأ :ىناثلا باقعلاو

 ال ىذلا رابحجلا صتقملا بضغ هنأل «رشلا لهأل ديدش راذنإو رئامضلا لهأل ماليإ هيف
 ىلاعتو هناحبس همامأ ىنغي الو «نيعفاشلا ةعافش هدنع عفنت الو «ميثأ هنم تلفي

 ودع ضعبل مهضعب ذموي ءالخألا» ءهتلص نكت امهمو نكي امهم دوجولا ىف ئش
 . [ فرخزلا] 4 ت06 ٠٠

 مهنإف مهبونذ نم مهرهطي ال ىأ مهيكزي ال ىلاعت هللا نأ :ثلاشلا باقعلاو

 نكلو ءايندلا ىلإ اودوعي نأ نونمتي ءنوعجري الو مهنع ففخي ال «ءازجلا نوك ىف
 . مهب طيحت ىتلا رانلا نم نوجرخي الو «نودوعي ال

 ربعو «ىلاعت هللا بضغل ةجيتن ءاملؤم ىأ اميلأ اباذع مهل نأ :عبارلا باقعلاو
 الو اهيف اوئسخا مهل لوقي هنأكو ,.مهملكي ال هنأب مهيلع هبضغ نع ىلاعتو هناحبس

 .نوملكت

 معأ ظفللا نإف .كلذك ىراصنلا وأ دوهيلا ىف تلزن نولوقي امك ةيآلا نإو

 امو ايندلل ابلطو ءايربكو ءالعتساو ارورغ قحلا اومتك نيذلا دوهيلا لمشي وهف لمشأو

 نيذلا لمشيف كلي دمحم ةمأ نم قحلا متكي نم لك لمشيو ةطلسو ةرطيس نم اهيف
 ارصاقتو «ءاخرتسا اهوكرتو «نورداق اهيلع مهو «مالسإلا ىلإ ةوعدلا نع اورصاقت

 ال نيذلا فصولا لمشيو .ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألل اكرتو ممهلا ىف
 برآم نم ابرأم اولانيل وأ ءالسكو انواهت ءمرح امو ىلاعت هللا لحأ ام نوركذي
 .هلجأل بجاولا اوكرت ىذلا سخبلا نمثلا وهو ءايندلا

 اضرو «قحلا نع الذاخت ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا اوكرت نيذلا لمشيو
 نم نوررقيو .«مهاوه ىلع نوطخيو ءماكحلا نوئلامي نيذلا لمشيو «لطابلاب
 نوعدي نيذلاو ءابرلا نوحيبتسي نيذلا كئلوأك «لقعلاو لقنلا فلاخي ام ماكحألا
 سانلا نوتفي نيذلا لمشيو «مهيلإ افالدزإو ابرقتو نيمكاحلا ءاضرإل «لسنلا لتق ىلإ
 نيدلل سيل نيذلا ماكحلا دنع ةنوعم ءاجر وأ مولعم رجأب مهئاوهأ بسح ىلع
 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءانرصع ىف هارن كئلوأ لكو «مهبولق ىف ةجيرح



 ةرقبلا ةروس ريسفت م
 مها ككاو ولللللاااا لا

 يي لا ١

 وأ ءهاجل وأ لال وأ ضرغل ىلاعت هلزنأ ىذلا قحلا اومتك نيذلا كئلوأ نإو

 ؛ةلالضلا اوبلطو ةيادهلا اوكرت ءالؤه «هنوجري وأ هنوديري بصنمل وأ تحسو ةوشرل

 باَدَعْلاو ئدهلاب ةّلالّضلا اورتشا َنيِذّلا كتَلوُأ# :مهيلإ اريشم ىلاعت لاق اذلو

 ىلإ ةجاحلا تقو قحلا نامتكب اوفصتا نيذلل ةراشإ ىلوألا ىف ةراشإلا . 4ةرفغملاب

 اورتشا مهنأ وهو ءمهيلع ررقت ىذلا مكحلا ببس وه فصولا كلذ نأو هنايب

 وهو ىلاعت هللا ىده هنأل نيمثلا عيبملا وهو .قحلا اوكرت ىأ «ىدهلاب ةلالضلا

 «هلباقمل ةبسنلاب هتاذ ىف ريقح نمثب هوعابو «هوكرت نيبملا قحلاب مالعإلا وهو «قيرطلا

 مهحنم ىتلا ةيادهلا وهو ميقتسملا قيرطلا اوكرت دق «ةيادهلا لباقم ىف «ةلالضلا وهف
 قيرطلا كلذ اوكرت ءاهيلع سانلا ىلاعت هللا رطف ىتلا ةرطفلا مكحب ىلاعت هللا

 .اديعب الالض دوجولا اذه ءارحص ىف اولضف ناطيشلا تاجرعتم ىلإ ميقتسملا

 اوكلس ىأ «ةرفغملاب باذعلا اضيأ اولدبتسا ةلالضلا ةيادهلاب اولدبتسا امكو

 ربع دقو «ىلاعت هللا ةرفغم ىلإ لصوملا قيرطلا اوكرتو باذعلا ىلإ لصوملا قيرطلا

 هنأ ىلإ ةراشإ «هيلإ لصوملا قيرطلاو هببس دارأ هنأ رهاظلاو «باذعلاب ىلاعت هللا

 ىلاعت هللا هدعأ ىذلا ميقملا ميعنلاو باوثلا ىه ةرفغملاو «ةلاحم ال هيلإ لصوم

 نأ ىلإ ةراشإللو ءالوأ اضرلا ليلد ةرفغملا نأل ؛ةرفغملاب باوثلا نع ربعو «نيدتهملل

 نبهذي تانسحلا نأل ؛تائيس نم نوكي هاسع ام هل هللا رفغي احلاص لمعي نم

 .نيبرقملا نم ىلاعت هللا نارفغ لاني نم نألو ءايناث تائيسلا

 ىلع مهَرْبصَأ اًمَق9 :هتاملك تلاعت هلوقب مهباذع ماود ىلاعت هللا دكأ دقو

 نم لثم ىف لاقيو «ءاقبلاو رانلا لوخدو «ميحجلا بابسأ ىف نوذخأي مهنأ ىأ «(راشلا

 مكهتلا ليبق نم وهو رانلا ىلع مهربصأ ام ء,مهريس نوريسي نمم مهلاح ىف نوكي

 ىلع كربصأ ام :ريزعت وأ دح نم ةبوقعلا بابسأ بكتري نمل نولئاقلا لوقي امك

 وهو ىوغللا هانعمب ربصلا نإ لاقي دقو ءاهبابسأ ذختي هنأل ؛ايك كرهظ ىوكت طايسلا

 نوديري يشعلاو ةادعلاب مهّبر نوعدي نيِذّلا عم كسْفت ربصاو 9 :ىلاعت هلوقك سبحلا



 ةرقبلا ةروسريسفت
 الللللل للمال ااا للفلل لللبلا

 ا رسل

 رانلا ىلع مهسبح مودأو لوطأ ام ىنعملا نوكيو «[فهكلا] 420... ههجو

 .اهنولصي

 «هيلإ امصتخا نيمصخ نأ نميلا ىضاق ىنربخأ :لاق هنأ ىئاسكلا نع ىور

 ام ىأ هللا ىلع كربصأ ام :هبحاص هل لاقف فلحف امهدحأ ىلع نيميلا تبجوف

 اهيلإ ىدؤي المع نولمعي ذإ رانلا ىلع مهعجشأ ام :كلذ ىلع ىنعملاو .هيلع كأرجأ

 نمحرلا تنأ كنإ قحلاب قطنلا ىلع ربصلا انمهلأو «رانلا باذع انق مهللا ..

 . ميحرلا

 ىلع باقعلاو ميركلا باتكلا ىف قحلا نالعإب مالعإ بوجولا كلذ ناك امو

 ىلع ةّقاشملا اوراتمخا هيف نوفلتخي نيذلاو «قحلاب لزنأ باتكلا نأل الإ نامتكلا

 ىلاعت هللا نأ ىأ «قحلاب باتكلا لّزن هللا َّنَأب كلذ# :ىلاعت لاق كلذلو ؛ناميإلا

 كش الو هيف ةيرم ال ىذلا تباثلا قحلاب ةنس نيرشعو ثالث ىدم ىف نآرقلا لزن

 امثإ بكتري - هيدهب اودتهيلو «هرونب اوئيضتسيل سانلل هنيبي الو همتكي نم نأ

 هفلاخي نأ دحأل ىغبني الو «ميقتسملا قيرطلا وهو «اميلأ اباقع هيلع قحتسي ءاميظع

 باّتكْلا يف اوفلتْخا يذلا نِإو» :لئاق نم زع لاق اذلو ؛هقدصو هنأش ىف فلتخي وأ

 هلعجي وأ «هيلإ وعدي ام كرتيو ضعبب رفكيو ضعبب نمؤي نمف «4ٍديعب قاقش يفل
 ال ءهاوه بسح ىلع اضقانتم همهفي لب همهف ىف ميقتسم ريغ همهفي اقرفم نيضع
 دحاو لك ذختي ثيحب قاقش ىف هنأشف كلذ لعفي نم «ميكحلا هقسن ىضتقم ىلع

 فالخ ىف مهف ادبأ نوقالتي ال ءرخآلا نع اديعب قش لك نوكيو «لوقلا نم ةقش

 .نوحرف مهيدل امب بزح لكو



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 مه 0
 أ رسل

 رببلا

 كلو بسلا رمال كعوبْموُوكَرلاَسل#
 ٍبتكْلاَو وَوكِقَلمْلاَوأل وياهم

 متَتِبْلاو قرشا ىوَدءِهَنحلَعَلاَمْل اَمْلَناَءَو نيل

 َماَقَأَو بايلوت سلا أو نيكَسمْلاَو

 اردهعإم مدعي تروفوملاو ةوكَرلا َقاَءَو ةْولَصلأ
 مص سس 2 ل

 َنيدَلأ كيلو نيبو ضل كسل ئَنرَّصلأَو

 5 هز َنوُتمْلاَمُم كيلو اوادَص

 سوفنلا هذه رمأ مارحلا هللا تيب ىلإ سدقملا تيب نم ةلبقلا ليوحت رمأ ناك
 لوبقب اهولبقت نونمؤملاف ,ةسامحو الدج راثأو ةيباتكلاو ةكرشملا سوفنلاو «ةنمؤملا

 ىذلا نمآلا مرحلا وهو «نيملسم مهامس ىذلا وهو «ميهاربإ ءانب اهنأل .نسح

 نم نورمتعيو نوجحي هيلإ برعلا رازم وهو ءانمأو ةباثم سانلل ىلاعت هللا هلعج

 اونظ دقف برعلا نم نوكرشملا امأو ءمهزع وهو «مالسلا هيلع ميهاربإ هانب نأ تقو
 «ناثوألا ةلود باهذب ناذيإ كلذ نأ اوملع امو مهيلإ دوعيس وأ داع دمحم نأ

 «نينمؤملاو ِةكلَك ىبنلا ىف مهعامطأ بهذأ دقف دوهيلا امأو «ةبعكلا لوح نم اهتلازإو

 نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأي ةاروتلا ىف هب رشب ىذلا ىمألا ىبنلا وه هنأ اوملعو
 .ىلاعت هللا مهفدص دقو «ثئابخلا مهيلع مرحيو تابيطلا مهل لحيو ءركتملا

 نايدألا دصقم وهو «مظعألا رمألا هنإ ءاعيمج مهلغشي ىذلا رمألا اذه نإ

 ىلع اهميقيو اهيبريو تاعمتجملاو ءسوفنلا بذهي ىذلا وهو ءاهتاياغو ءاهلك

 لاق اذلو ؛اهلك نايدألا بسن وهو اهنع عفديو اهيمحيو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا

 ربلا وه اذه سيل ىأ «برْغَمْلاَو قرْشَمْلا لبق مكهوجو اولوت نأ َربلا سيلإ# :ىلاعت



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ ش
 اللا للل ا ا لااا ا ا ا للللللا م1

 وم__ب بل

 يب

 ىلإ وه لب ءالماك اصرح هيلع نيدلا صرح ىذلا «ريخلا ىناعم لكل عماجلا دوصقملا
 ءاج نيد لك نم ايلعلا ةياغلا وه ةمألا نم نوكي امو ةليسولا وه وأ «برقأ لكشلا
 ؛تاعامجو داحآ ىناسنإلا حالصلا وحن مههيجوتو «رشبلا ةيادهل ىلاعت هللا نم

 ىلإ ءىموي ام ةيماسلا ةرابعلا ىف سيلو ءاناميإ مهبولق ًالميو مهسوفن سمي احالص

 ىف ناسنولل ةيلامكلاو ةيبيذهتلا ةيحانلا ىلإ اهيجوت اهيف نإ لب «ةلبقلا رمأب ةناهتسالا

 مويلاو هّللاب نمآ نم َربْلا نكلو# :اتبثم اكردتسم ىلاعت لاق اذلو ؛هتاعامجو «هداحآ

 . «ةكئالملاو رخآلا

 .هانعمو فاضم ريدقت ىلع اهيف مالكلا نإ «هللاب نمآ نم» نإ :ءاملعلا لاق

 هيلإ فاضملا هيلع لد اذإ فاضملا فذحو . . رخآلا مويلاو هللاب نمآ نم رب ربلا نكلو

 انك يتلا ةيرقْلا لأساو » :ىلاعت هلوقك غيلبلا فذحلا زاجيإ نم وهو نآرقلا ىف ريثك

 4 100+ هيدان عديلف ل» :ىلاعت هلوقكو «ةيرقلا لهأ ىأ [فسوي] 420+ ...اهيف

 . هيدان لهأ عديلف ىأ [قلعلا ]

 مدع وأ فاضملا فذح نأ ىرن اننإو «زاجعإلا لئالد نم زاجيإلا كلذ نإو

 موهفمب ربلا ىلع الاد نوكي مالكلا نإ «نايبلا تاجرد ىلعأ ىلإ مالكلاب ولعي هريدقت

 نأ ةيهلإلا تانايدلا نم دوصقملا ربلا سيل ىنعملا نوكيف «هلك مالكلا نم ةنوكملا لاحلا

 تانايدلا نم ةياغلا وهو دوصقملا ربلا نكلو برغملاو قرشملا لبق مكهوجو اولوت
 ىلع لاملا ىتآو .. رخآلا مويلاو هللاب نمآ نم اهيلع نوكي ىتلا لاحلا وه ةيهلإلا

 «تافصلا كلت نم ةعمتجملا لاحلا هذهف «تايآلا هتنيب ام رخآ ىلإ ىبرقلا ىوذ هبح

 ىلإ جاتحت ال كلذ ىلعو ء«ربلا ىه لضاف عمتجمل ةيبرملا ةبذهملا لامعألا هذهو

 «سانللو سفنلل عفن هيف ام لكل عماجلا ىنعملا وه نورسفملا لوقي امك ربلاو «ريدقت
 . ىقلخلا فرعلا ىف اًقدارم هارأ ىنإو

 ةيآ قحب تناكو «ةميركلا ةيآلا هذه ىف اهلك ربلا فونص ىلاعت هللا ركذ دقو

 تافيلكتلل تايآلا عمجأ نم ىهو ءاهلك هيحاونو «هفارطأ تعمج اهنأل ؛ربلا

 . ةينيدلا



 مي ةرقبلا ةروس ريسفت لا

 هوه :٠
 "يب

 نم لوأو «ءناعذإلاو قيدصتلا وهو «ناميإلا هلصأو همانسو ربلا لوأو *

 ناعذإلاو عوضخلا وهو ءهلك ناميإلا بل وه هب ناميإلاف «هللا هب ناميإلا بجي
 ىف هريغ ركذت ال ثيحب «هركذب سفنلا ءالتماو هل كيرش ال هدحو هل ةدابعلاو
 هنأب ناميإلا ىلاعت هللاب ناميإلا نمو «مانملا ىفو ءوحصلا ىفو «ءلاصآلاو ودغلا

 هنأب ناميإلاو «لامكلا تافصب فوصوملا هدحو هنأب ناميإلاو «دوجولل قلاخلا هدحو
 .هاوس ةدابعلا قحتسي نم دوجولا ىف سيلف «ةدابعلل قحتسملا هدحو

 مويب ناميإلاو ءروشنلاو ثعبلاب ناميإلا لمشيو ءرخآلا مويلاب ناميإلاو

 ميعنلا هلف نسحأ نم نأو «باوثو باقعو باسح نم هيف ىرجي امو «ةمايقلا

 سئبو «منهج هؤازجف لدبو ريغو فلاخ نم نأو .ربكأ هللا نم ناوضرو ء«ميقملا

 .نيبتاكلا ضعب مهوت امك ايحور سيلو «ىسح ىدام هلك كلذ نإو ءريصملا

 هللا رمأ امل قيدصت هنأل ؛ىلاعت هللاب ناميإلل ايلات رخآلا مويلاب ناميإلا ناكو

 «دحاجلا ربكتسملا دناعملاو ,بذكملا كرشملل راذنإو دباعلا نسحملا ناولس هنألو «هب

 . قحلا هل نيبت دقو

 ال نيذلا راهطألا رايخألا ةكئالملاب ناميإلا ءرخآلا مويلاب ناميإلا ىلي مث

 الو ىري ال ىذلا بيغلاب ناميإ وهو «نورمؤي ام نولعفيو ءمهرمأ ام هللا نوصعي
 وأ قيدنزلاف «قيدنزلاو ملسملا نيب لصيفلا وهو «ناميإلا نمؤملا راعش لوأو «سحي

 «سحيو ىري ال ام قدصي الو «سوسحملاب الإ نمؤي ال ىلاعت هللا نيد ىف دحلللا
 انيلع قحف ناميإلاب ىلاعت هللا انرمأ دقو ءايفخ ارس سوسحملا ءارو نأ ملعي نمؤملاو

 ءاهقدص ىتلا بتكلا ىفو «ميركلا هباتك ىف نوروكذم مهو «مهدوجوب نمؤن نأ
 نآرقلا وهو «باتكلاب ناميإلا كلذ دعب هللا ركذو «نآرقلابو هللاب رفك مهب رفكلاف
 ؛ةقباسلا بتكلاب ناميإلا كلذ ىف لخديو هب ءاج ام لكب قيدصت ناميإلاو «ميركلا
 تازجعم نايب هيفو ءاهبتك ركذ هيف «هلك ةوبنلا لجس وهف ءهصصق ىف اهلجس هنأل
 ةزجعم الو «نييبنلا بتك نم باتك فرع ام قداصلا مكحلا هصصق الولف «نييبنلا

 . مهتازجعم نم



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ
 للام لووللللاا ل لل مم

 رح

 هب ءاج ىذلا ناميإلا نأل ؛نيقباسلا نييبنلاب ناميإلا بوجو هناحبس ركذو
 امو هّللاب اًمآ اوُلوُق 9 :ىلاعت لاق امك ءاهلك ةيهلإلا تاوبنلاب عماجلا ناميإلا وه نآرقلا

 ئسوم يتوأ امو طابسألاو بوُقَعيو قاحسَِو َليعامسإَو ميِهاَرْبِإ ىَلِإ لزنأ امو الإ لزنأ
 4 2092 نوملسم هل نحنو مهنم دَحَأ َنْيب قرفن ال مهّبر نم نويبتلا يتوأ امو ئسيعو

 . [ةرقبلا]

 امب مئاقلاو هب فصنملا لاح تناكو «ىلاعت هللا هب رمأ ىذلا ناميإلا وه اذه

 .نيد لك ىف ناسنإلا نم قلطملا ربلا ىه «ءلامعأو «,فيلكت نم ىتأي

 ربلا ىه اهب مئاقلا لاحو ءاهتاذ ىف رب ىه ىتلا لامعألا نايب ىلإ لقدننلو
 :رشبلا ماهوأ نم ال هللا نم تءاج ىتلا نايدألا لك هب رمأت ىتلا صلاخلا

 ىلع لامْلا ىتآو# هيف ىلاعت لاق دقلو «هبح ىلع لاملا ىنآ نم لاح ىف *
 لاملل هبح ىلع ىنعملاو «لاملا ىلإ دوعي ريمضلاف هل هبح ىلع لاملا ىطعأ ىأ «هّبح
 :ىلاعت هلوقك كلذو ببسلا اذه ىلعو ءاطعلا رثآ هنكلو «هئانتقا ىف هتبغرو

 : ىلاعت هلوقكو «[ناسنإلا] 4 20+ اريسآو اميتيو انيكسم هّبح ىلع ماَعَّطلا نومعْطيَو ف

 . [نارمع لآ] 4 220 .. .نوبحت امم اوقفنت ئّتح َربْلا اوُناَت نأ )»

 ءارجأ مظعأ ةقدصلا ىأ :لئس هنأ ِْككَي ىبنلا نع ىراخبلا هاور ام اذه رسفيو

 ىتح لهمت الو «ىنغلا لمأتو «رقفلا ىشخت حيحش حيحص تنأو قدصت نأ» :ِهِْكلَك لاقف

 . 172نالفل ناك دقو اذك نالفلو اذك نالفل تلق موقلحلا حورلا تغلب اذإ

 «ىتآ نم كبسنملا ردصملا وهو ءاتيإلا ىلع دوعي ريصضلا نأب مهضعب رسف دقو
 ىف ابغار «ءاطعلاب ابيط «سفنلا ىضار هيف ابغار ءاطعإلل ابحم لاملا ىطعأ ىنعملاو

 ىلإ هاجتالا ةبرقو ءهسفن ىف ءاطعلا ةبرق ناتبرق هل عمتجي كلذبو «هب هللا ءاضر
 .هبر ءاضرإ

 باتك :ملسمو (17:) حيحشلا حيحصلا ةقدص لضف باب  ةاكزلا باتك :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )١(
 .(119/17) حيحشلا حيحصلا ةقدص ةقدصلا لضف نأ نايب :ةاكزلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت 0

 0 لالا للملا

 ىلع لدي لوألا ناك نإو «لوألا ريدقتلا نع فلتخي ال هادؤم ىف وهو
 رثؤيف ءاطعلاب هللا ءاضرإ نيب «هب حشيو هبحي ام نيب ءاطعلا ىف سفنلا ةدهاجم

 نوكي ىتح ةدهاجملا ةبرقو «ءاطعلا ةبرق نوكتف .هسفن حش ىلع ىلاعت هللا ءاضرإ

 .ديمحلا ىنغلا وهو «هاضر ابلاط «هيلإ ابرقتم ىلاعت هلل اعيطم
 ءءاطعلا اذهب مهرثؤي نم وأ «هئاطعب مهصخي نم ةميركلا ةيآلا تركذ دقو

 ضعب ىلع ءاطعلا ىف لضفي مهضعب نأو ءاطعلا ىف مهبيترت هانعمو ركذلا نم ودبيو

 .نيعمجأ مهل هلام عستي مل نإ

 مهو «ىبرقلا يوذ هّبح ىلع لامْلا ىتآو# :ىلاعت لاق اذلو ؛ىبرقلا ووذ ()
 نم ىلع ادر كلك ىبنلا لاق امك «نيدلاولاب أدبيو برقألاف برقألا لضفيو ؛هتابارق
 «لاؤسلا راركت عم تارم ثالث اهررك «كمأ» : ىتبحص نسحب سانلا قحأ نم هلأس
 هاور اميف كي لاق دقلو .72١2برقألاف برقألا مث كوبأ» :لاق ؟نم مث :لاق مث
 ,29«ةلصو ةقدص ناتنثا محرلا ىذ ىلعو «ةقدص نيكسملا ىلع ةقدصلا نإ” : يئاسنلا
 ةروصقم ةرسألاو «ةفتاكتملا ةنواعتملا ةباحتملا رسألا ةماعد ىلع ماقأ مالسإلا نآلو

 نم» دِهيِكَت لاق اذلو ؛براقألا لمشت نأ ىلإ ةدتمم ىه لب «دالوألاو نيوبألا ىلع
 ىوذ نم دع دقلو «0"2(همحر لصيلف هرثأ ىف هل ًاسنيو هقزر ىف هل كرابي نأ مكنم دارأ
 دعيأ ِهْلكَي ىبنلا دوعسم نب هللادبع ةأرما تلأس دقف ءاريقف ناك اذإ جوزلا ىبرقلا

 .2؟7(معنا :ِِككَي لاقف «؟ةقدص اهجوز ءاطعإ

 :ةتلق :لاَك كلم :َلاق هرب ْنَم هللا لوس اب :تلُ» :َلاَقا «ىدَج نع ىبأ ىَادَح ءويكح نب زهَب نع )١(
 َبركألا مت َكاَبأ مت :َلاَق نم مث :ْتْلُق :َلاَق .ّكَمأ :َلاَق نم مث :تلُق :َلاَق .َكَمُأ :لاَق نم مث
 لوأ :دمحأو (44177) بدألا باتك :دواد وبأو )١1814( ةلصلاو ربلا باتك :ىذمرتلا هاور] .«برقألاَف
 .[(1911/6) نييرصبلا دئسم

 )١551454( هدئسم ىف دمحأو )5*١8( هجام نباو )١070( ىئاسنلاو (241) ةاكزلا باتك :ىذمرتلا هاور ()

 .رماع نب ناملس نع

 لصيف 3 هِرْنأ ىف هَل اسني ديو هقزر ىف هل طسيب أب نأ بَحأ ْنَم» :َلاَق لي ِهّللا لوُسَر نأ كلام نب سّنأ نع (©)

 ناميإلا باتك :ملسمو ةةتضحلا ةاكزلا باتك :ىراخبلا ةياور نم نيحيحصلا ىف هلصأو ىنعملاب هاور (5)

 يوه هع ع ص

 )١١5( ىلإ - رطف وأ - ىَحلضأ ىف كلي ِهّللا لوُسَر جرخ :ُهْنع هللا ىضَر - ىردْخْلا ديعس ىبأ نع -
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 ىوذ نم اوناكأ ءاوس «ىماتيلا ءاطعلا ىف ىبرقلا ىلوأ نولي نيذلاو (ب)

 نم مهرسيش نم ىلوأ نونوكي ىبرقلا ىوذ نم اوناك اذإو ءاوتوكي مل مأ ىبرشا

 هيلع ضرح ام ميتيلا ةياعرو ءريغص وهو «هوبأ تام ىذلا وه ميتيلاو
 هنأو «نآرقلا ىآ نم ةدع ىف ةياعرلا هذهب: نآرقلا ىصوأو «ثيداحأ ةدع ىف مالسإلا

 ؛عمتجملا ىف اماده اوضع ناك لمهأ نإ ميتيلا نأل كلذ ؛رهقي الو لذي الأ بجي

 ىلإ عوزنلا ةيبرت نإ ذإ ءفلؤي الو فلأي ال ادرمتم اهيلع امقان ةايحلا ىلإ جرخي

 نم اصوصخخو ةيانعلاو ةطايحلاو ةمحرلاب روعشلا نمو «نيوبألا نم نوكت ةفلألا

 .فوطعلا ىئاحلا قيفرلا ىناحلا بألا

 لحي نم دجي مل نإ عمتجملا ةوادعو روفنلا ىلع ىبرتي دقف كلذ نم مرح اذإف

 ىبرتي ال ىتح «ميتيلا رهق نع اد ىهن اذلو ؛هتطايحو هتدومو هفلإ ىف هلحم

 : هلع لاقو [ىحضلا] 4 57 رهقت ةن الق ميتيلا اًمأَف ١) :ىلاعت لاقف ءروفنلا عوزن هيف

 لاقو 7١2«ميتي هيف رهقي تيب نيملسملا تويب رشو ؛ميتي هيف مركي تيب نيملسملا تويب ريخا

 . ")(ىطسولاو ةبابسلا هيعبصإب لاقو ءاذكه ةنجلا ىف ميتيلا لفاكو انأ» :ِدِك

 . ميتيلا وهو 7(ىلعو ىلإف الك كرت نمو «هتثرولف الام كرت نم» :ّهْككَي لاقو

 0110 لصالس  هعل ع ع سوس 2

 اي :َلاَقَف ِءاَسْتلا ىلع رمق اوُقدَصَ ساّنلا هي :َلاَقَق ةقدصلاب مهرمأو سائلا َدِفَعَوَ فرصا مث ىلصملا -

 َنعّللا َنرثَكُم» :َلاَق كمّللا لوس اي كلذ ِس :َنْلُكَف هراَتلا لهآ َرثكأ نكتب نإ ٌنفدصَت ءاسشلا َرَشَعَم

 .«ءانلا رشم اي نُكاَدحِإ نم مراَحْلا لجرلا بنل مد نيدو ٍلْقَع تاصقاَن نم تيك م علا دو

 لم رس يل ل

 بيز هذه هّللا لوُسر ا :ليقق هيل نواس دوُعَسَم نب كَما "بيو تاج هلم ىلإ اص مف قرصنا

 ترم كن هللا ىَن ا :تَلاَق ال ذأ كهل اوُنذنا معنا : :لاَق . .دوعسم نبا هوما :ليقف ؟بنايزلا 5 :لاَقَف

 ريب ءهد هه 2 ع غل عل

 هب تقدَصَت ْنَم قحأ هدلوو هنأ دوعسم 6 معز هب قدمت نأ تذرف ىل ىلُح ىدنع َناَكَو ةقدّصلاب ب مويا

 . مِهْيلع هب تقلص نم قحأ كدلوو كُجْوَز دوُحْسَم نبا قدص» : كي ىبتلا لاق .مهْيَلَع

 .هجيرخت قبس )١(
 ةياور هب تحرص امك ءامهنيب نرقي امهب راشأ ىأ :هيعبصإب لاقو .(00147) بدألا باتك :ىراخبلا هجرخأ (؟)

 .امهريغو كلامو دمحأ

 نم باب نيمار باك ةولصو 0317 الريسألا ثاريم - نضئارفلا باتك . ىراخبلا هجرخأ هيلع قفنم (7)
 مس مس اصل ها

 - . هتفص هذه ىذلا ميتيلا هيف لخديو هلوعي نم جاتحي ىذلا ريقفلا زجاعلا :لكلاو . هاَنيَلِإَ
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 هتنكسأ نم وهو نيكسملا وه ءءاطعلا ىف ميتيلا ىلت ىتلا ةبترملاو (ج)

 «لمعلا ىلع ةردقلا مدعو ءرقفلا عم ضرمب ضيرملا ىأ نمّرلا لمشي اذهو «ةجاحلا

 دقلو «سانلا اولأسي نأ نع نوففعتيو ءائيش نوكلمي ال نيذلا ءارقفلا كئلوأ لمشيو

 ةمقللاو ناترمتلاو ةرمتلا هدرت ىذلا فاوطلا وه نيكسملا سيل» كلذ ىف ٌهِيكَك ىبنلا لاق

 (؟!«هيلع قدصتيف هل نطفي الو «هينغي ىنغ دجي ال ىذلا وه نيكسملا نكلو «ناتمقللاو
 ال هّللا ليس يف اورصحأ نيِذْلا ءارقفلل :ىلاعت هللا لوق هيلع قبطني ىذلا وهو

 . [ ةرقبلا ] < ك0 ٠٠ . فُْقَحتلا نم ءاَينْغَأ لهاجلا مهبسحَي ضرألا يف ابرض نوعيطتسي

 ىف راصو «هلام نع عطقنا ىذلا وهو ليبسلا نبا نيكاسملا ىلي ىذلاو (د)

 ىوأم وأ هقفني لام وأ «همعطي ماعط نم ةايحلا بابسأب هدمي ام هيف دجي ال ناكم
 ريسي ىذلا ليبسلا نع الإ عطقنا هنأل ؛ليبسلا نبا هيلع قلطأ كلذلو ؛هيلإ يوأي

 «بوئي ىتح هئاويإبو .,توق نم هفعسي ام هئاطعإب نوكي اذهل لاملا ءاتيإ نإو «هيف

 ءانبأ هيلإ ىوأي فيضم ءاشنإ ىف مهسي نأ حصيو «هدلب ىلإ هب لصي اردق هئاطعإو

 دهاجمو سابع نبا لاق دقلو «ىوأم نودجي الو «قيرطلا مهب عطقني نيذلا ليبسلا

 «نيملسملاب لزني ىذلا فيضلا وه ليبسلا نبا نإ :رقابلا دمحمو «ريبج نب ديعسو
 .هماركإ بجي اًقيض هامس دقف «نيمركألا مشاه ىنبب ريدج ريبعتل وهو

 مهو نولئاسلا اهيف هبح ىلع لاملا ىتؤت ىتلا ةبترملا ىف ليبسلا نبا ىليو (ه)

 لك ىلع قح مهل مهو «مهتوق هب نورتشي لام وأ ماعط نم مهتوقي ام نولأسي نيذلا
 <20 ُموُلعَم قح مهلاوُمأ يف نيِذّلاَو  :ىلاعت لاق دقو ءلام لضف وأ ىنغ هل ملسم

 لوسر َناَك َلاَق هللا دبع ِنْب ٍرباَج نع (1615) ةيرذلا قازرأ - جارخلا باتسك :دواد ىبأ نس ىف ءاجو -
 ّىَلَِف اًعاَبض آند رت نمو «هلْهَألَق الام َدَرَت ْنَم مهسفْنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ان :لوُقي كي هلل
 . مهلوعي نم نودجي ال نيذلا ةيرذلاو ءانبألا عايضلاو . ىلع

 فارّطلا اذهب نيكسملا سيلا :َلاَق كَ هللا لوس نأ ةريره ىبأ نع (1015) : ةاكزلا باتك :ملسم ىور )١(
 :َلاَق ؟هّللا لوُسَر اي نيكسملا اَمَق ولك كرش رمل نامل ملا تع ثلا ىلع فو ىذا
 .(؟078) ىئاسنلا هوحنبو .«اًنّيش ّساّنلا لاَ الو هَل قلصت دصَتيف هَل نّطمي الو هينْغي ىّنغ دِجَي ال ىَنّل»
 .(64؟5؟) هدنسم ىف ةريره ىبأ نع دمحأ هآورو
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 دحأ نيسحلا مامإلا نع دمحأ مامإلا ىور دقو [جراعملا] 4 <22)+ موُرَحَمْلاَو لئاسلل

 قح لئاسلل» :لاق هنأ ِهِْلك ىبنلا نع ,١2)ةنجلا لهأ بابش ىديسل ىناثلاو نيطبسلا

 نأ مؤللا نمو «ةجاح نع الإ لاؤسلا ةلذم بكتري ال هنإو «7"©2(سرف ىلع ءاج نإو

 .هتجاح رادقم نع هلأست

 لك ةجاح دسي لام تيب كانه ناك دقو هِي هللا لوسر نع ءاج ام اذه

 .لاؤسلا نع مهينغي ام مهيطعيل جيواحملا نع ثحبيو « جاتحم

 نع مهينغتل جيواحملا نع ثحبت ةيحان ةيأ دجوت الو «لاحلا نوكت فيكو
 نوعاملا عنمي نم سانلا نم نكلو ءبجوأو مهأ لئاسلا ءاطعإ نوكي هنإ !؟لاؤسلا

 ءاهنوفرتحي ةفرح سانلا ففكت نوذختيو لام مهل ءالؤه نأ ةجحب ؛ءالؤه نع

 اومرحي نأ ىلإ عنملا ىف مهتالاغم طرف مهب بهذي مهنإ لب «ءاطعلا ىلع عنملا رثؤيو

 متبقنو «مهلاح نع متشتف لهف «نوفرتحم مهنأ مهؤاعدا الإ مهل ةجح الو .ءاطعلا

 باتكلا ىف امك امولعم اقح مورحملاو لئاسلل نأ نم نورفي فيكو «مهتويب ىف
 مهنإ 9(سرف ىلع ءاج ولو قح لئاسلل» دواد وبأ هاور اميف ٌهُلَي ىبنلا لوقو ىماسلا

 الإ ةوق الو لوح الو ائيش رمألا ىف اونقيتسي نأ ريغ نم هب نومكحيو «نظلا نونظي

 . هللاب

 و «مهقتع كفيل ديبعلا مه هبح ىلع لاملا ىتؤت ىتلا ةريخألا ةبترملا (و)

 ا «ةبقر عمج باقرلاو «باقرلا يفو## :لئاق نم زع هلوقب نيملاعلا بر مهنع

 ةدارإو ءزجلاب ريبعتلا ليبق نم ةبقرلاب قيقرلا نع ربعو «قرلا هب قلعت ىذلا دبعلا

 دبعلا ءىطأطي ذإ ءاسح عوضخلا رهظم ىه ةبقرلا نأل ؛ةبقرلاب هنع ربعو «عيمجلا

 :ىلاعت هلوق لثم ةبقرلاب قيقرلا نع نآرقلا ريبعت ناكو ءاعوضخو اعوشخ «هتبقر

 نَسَحْلا» :لكَو هللا لوُسَر لاَ :لاق - نع هللا ىضر - ىِردْخْلا ديعس ىبأ نع 0 )١ ىذمرتلا ىور )١(

 .حيحّص نَسَح ثيِدَح اذه :ىسيع وب لاق . «ةنجلا لهآ بابش اديس ُنْيُحْلاَو

 مهنع هللا ىضر - تيبلا لهأ دنسم ىف دمحأو )١414( لئاسلا قح - ةاكزلا باتك :دواد وبأ هاور ١(
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 ىف لاقو [دلبلا] 4 127 بقر كف: (3) ةَبقعْلا ام كاردأ امو ج1 ةبقعلا محتقا الف
 . [ءاسنلا ] 4 2727 . .. ةَمْؤُم بقر ريرحتق اًنطَح انمؤم لعق نمو )» أطخلا لتقلا ةرافك

 ءاهكف ىف ىأ باقرلا ىف هبح ىلع لاملا ىتؤي ىأ «باقّرلا يفو :هلوقو
 ام وأ هنمث هيطعي نأ ىلع هكلام عم دقاعت ىذلا وهو بتاكملا ءاطعإ لمشي كلذو
 مهوبتاكف ل :ىلاعت لاقف «ةبتاكملاب ىلاعت هللا رمأ دقو ء.هقتعي نأ ىلع هيلع ٍايضارت

 نأب لاملا ءاتيإو [رونلا] 4 50 .. . ْمُكاَنآ يذلا هللا لام نَم مهوثآو اريح مهيف متملع نإ

 .هتبقر كفل هب دهعت ام ىلع هب نيعتسي ام هيطعي

 نإ قاتعإلا لمشي امك ءاهقتعيو اديبع ىرتشي. نأ باقرلا ىف ءاطعإلا لمشيو
 .قيقر هل ناك

 كلذ ىف نأل ؛هيلإ هدابع نم ىلاعت هللا هبلطي ام بحأ نم باقرلا قاتعإ نإو
 مالسر ما يب امرك دقوإلا : ىلاعت لاق دقو «لاذتبالا نم ناسنإلا ةماركل 5 ةنايص

 ىف نألو «ئعامتجالا فيلكتلا لامكو ةيناسنإلا لا لامك ةيرحلا ىف نالو يرسل
 .ريخلا ىلإ هريسي عمتجملا نم اءزج نوكي نأو ءابعألا لمحتو ةوق ةيرحلا

 ربلا لاح اهعومجم نم نوكتي ىتلا لالخلا ركذ ىف ىلاعتو هناحبس أدتبا *
 نايبب ىنث مث .هانعم ىف عماجلا ناميإلاب ةيهلإلا نايدألا نم تاياغلا ةياغ وه ىذلا

 برقألاف برقألا نم جيواحملل ةبحمو ةبغر نع لاملا ءاطعإب ةيناسنإلاو ريخلل ةبحملا
 لاقف «تاعامجلاو ءداحآلا ىف ةيعامتجالاو ةيسفنلا ةيبرتلا ركذ مث ناسنإلا ىنب نم
 . 4 اودهاع اًذإ مهدهعب َنوُقوُمْلاو ةاَكَزلا ىتآو ةالّصلا ِماَقَأو إف :هتمكح تلاعت

 ةماقإف ةيناسنإلا عمتجمو «ةمألا ىف عمتجملاو سفنلا بذهت رومأ هذه نإو
 اهؤالتماو ءهلل سفنلا صالخإ وهو «هل تعرش ىذلا اههجو ىلع اهئادأب ةالصلا

 راعشتساو «دوجسو عوكرو ةءارقو مايق نم ناكرألا ةيفوتسم اهب نايتإلاو ءهللا ركذب

 لك ىف هللا ةمظع ةرضحتسم سفنلا نوكت ثيحب ءاهتاكرح لك ىف ىلاعت هللا ةيشخ
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 ءاهيناعم ىف حراوجلا عم بلقلا نوكيو ءاهيف نآرقلل ةوالتو ءاهتاكرح نم ةكرح

 ىهنت ةالّصلا ّنِإإ» :ىلاعت لاق امك ءاهتياغ ىلإ ىضفتو ىلاعت هلل ركذ اهلك نوكتو

 .[توبكنعلا ] 4 220+ ... ربكأ هللا ركذلو ٍرَكِمْلاَو ءاَشَحَفْلا نع

 اباصن غلب اذإ جتنملا يمانلا لالا ىف نوكت ىتلا ىهو «ةضورفملا ةاكزلا ءاتيإو *

 امهوحن وأ ءرمثم رجش وأ ةيعارز ضرأ نم نوكي وأ «ليقاثم ةرشع وحنب ارودقم

 هَ لوسرلا مالك ىف هب حرصم وه ام ىلع تاقفنلا نم ايفاص رشعلا رادقمب

 . 2ع ىبنلا اهررق ىتلا ماكحألا ةلمج نم طبنتسمو

 : ىلاعت هلوق ىف ةروكذملا اهفراصم ىف اهقفنيو رمألا ىلو اهعمجي ةاكزلاو

 نيمراغلاو باقّرلا يفو مهبولق ةَمّلؤمْلاَو اهيلع نيلماعلاو نيكاسَمْلاَو ءارقفلل تاَقدّصلا اَمَّنِإظ

 رمألا ىلوف [ ةبوتلا] 4 ميكح معلا هلا نم ةضيرف ليسا او هلل ليس يفو
 .اهعزوي ىذلا وهو ءاهعمجي ىذلا وه

 هللا هيلإ راشأ ىذلا وهو «ةاكزلا ريغ اقح لاملا ىف نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 ىف ميركلا صنلا رخآ ىلإ «ىَبرقْلا يِوَذ هّبح ىَلع َلاَمْلا ىتآو# :ىلاعت هلوق ىف

 .هبح ىلع لاملا ءاتيإ عوضوم

 ءارقفلا اهنم ةتباث فراصم ىفو قحلاب ةعزومو ةضورفم ةاكزلا نأل كلذو

 ىف كئلوأ هللا ليبس ىفو «ليبسلا نباو نومراغلا اهنمو «باقرلا ىفو نيكاسملاو

 تابجاو كانه كلذ قوفو ءرمألا ىلو ىلإ هرمأ لصي ام وأ ءرمألا ىلو ملع قاطن

 ريغ اًبجاو مهؤاطعإ نوكي هلام ىلإ نوجاتحي ىبرق ووذ هل ناك اذإف ةاكزلا ريغ

 ءامهيلع قافنإلا امهيلإ ناسحإلا نمف ناريقف ناوبأ هل ناك اذإف «ةاكزلا بجاو

 .ةبيرقلا تابارقلا ىبرق ووذ كلذكو

 نأ هيلع بجي اميتي فرعي نم لكف مهلاح رمألا ىلو ملعي ال نم ىماتيلا نمو

 اًقفعت افاحلإ سانلا نولأسي ال نيذلا نولمجتملا نيكاسملا كئلوأ كلذكو «هزعيو همركي

 نوكت مهلاح ليبسلا ءانبأو «مهنم نوبرقألا الإ مهرمأ فرعي ال كئلوأو ءالمجتو

 . مهتداعإ ىلع مهتنواعمو «ةجاح دسو «عيرس حالصإ ىلإ جاتحتو ةضراع
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 «لاملا تيب ىلإ مهلوصو ةبوعصل لاؤسلا ىلإ ةجاحلا مهرطضت نم سانلا نمو
 نع اديعب ءارحص ىف نوكي نم مهنمو ءاهفراصم ىف اهعزويو ةاكزلا عمجي ىذلا
 عيرسلا فاعسإلا ىلإ ةجاح ىف نونوكيف نارمعلا

 هللا دنع ءازجلاو ءهبح ىلع لاملا ىتؤي نم فراصم مه كئلوأو ءالؤه لكو

 .ىلاعت

 نيب دقعت ىتلا دوقعلاب ءافولا لمشي وهو .دهعلاب ءافولا هناحبس هللا ركذو *
 “ .اهلماعت ىف تاعامجلاو مهتاراجتو مهعويب ىف سانلا

 لودلا نم اهريغب اهتاقالع ىف ةيمالسإلا ةلودلا تالماعم ىف رهظأ ىهو
 «ضرألا لهأ نيب ةيناسنإلا تاقالعلل مالسإلا نم ميظنتت اهب ءافولاف .تاعامجلاو
 لاقو [ءارسإلا] 4 <20 ًالوئسم ناك دهعلا نإ دهعلاب اوُفوُأو» :ىلاعت لاق دقلو
 هللا مُتلَعَج دقو اهديكوت دعب ناميَألا اوضقنت وصفت الو مئدهاع اذ هللا دهعب اوُقوُأو » :ىلاعت
 زف دب نم هز تضقت يبلع اوك الو 02 ذو ام مل هلا نإ اك مكب

 ل« جب نوت هيف محم نايل مني

 :ِلكَي ىبتلا لاق دقلو «لودلا نيب ميظنتلا ساسأ وهو «ةوق دهعلاب ءافولاف
 . 0«ةماع ريمأ ءاول ةردغ ءاول مظعأو «ةمايقلا موي ءاول رداغ لكلا

 ءربصلا - لماكلا ربلا ماوق ىلاعت هللا اهلعج ىتلا رومألا ىف ريخألا رمآلاو *
 وهو «هماوق ربصلا ناك الإ ميرك قلخ نم امف ءاهلك ةيناسنإلا قالخألا كالم وهو
 ءربصلا ىلإ جاتحي هبح ىلع للملا ءاتيإف ءربلا ةيآ ىف ركذ ام لك ىلع نيعت نيقي ةوق
 ةوقو «سفنلا طبضو ربصلا ىلإ جاتحي اذه لك ءدهعلاب ءافولاو ةاكزلاو ةالصلاو

 ش . ةميزعلا

 س ساس ماس
 َرداَغ الو الأ هِرَدَغ ِردَقب هل مقري ة ةَمايقْا م موي ءاول ِرداَغ لكل : للك هللا لوسر لاق :َلاَق ديعس ىبأ نع (1)

 ىذمرتلا هاور امك .[(*51/9) ردغلا ميرحت باب - ريسلا باتك : ملسم هاور] هةماَع ٍريمأ نم د مظعأ
 .هجام نباو دمحأو
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 . «سأَبلا نيحو ءاَرضلاو ءاَسأبْلا يف نيِرباّصلاوإ» :ىلاعت لاق دقو

 مهدهعب نوفوملا ىلع فطعلاب نورباصلاو هناحبس لوقي نأ قسنلا ىضتقم نإو

 نيرباصلا صخأ وه فوذحم لعفل لوعفم هنأ ىلع بصنلا ناك نكلو اودهاع اذإ

 لاعفأو لئاضفلا ىف دحاو وهو ربصلا ىف ىنعل ءصاصتخالا ىلع ةبوصنم ىهف

 ش . ةقباسلا ريخلا

 «هّبح ىلع َلاَمْلا ىتآوإ# :هلوقف ةفطاعتم ةقباسلا لمجلا نإ «لئاس لأسي انهو

 ربصلاو ءافولا ىلع مالكلا دنع ناك اذاملف «ةاكّرلا ىتآو ةالّصلا ماَقَأَوط اهيلع فطع

 لزنم دنع ةقيقحلاو - ىل رهظي اميف كلذ نع باوجلاو ؟لعفلا نود فصولاب ربع

 ةماقإو لاملا ءاطعإ نأ وهو  هكاردإ ىلإ ومسن ال ىذلا نايبلا رس هدنعف نآرقلا

 تناك نإو نآ دعب انآ ددجتت ىهو ءاهتاذ ىف ةبولطم لاعفأ ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا

 مث العف نوكي نأ ال ةمئاد ةفص نوكي نأ هيف ةليضفلاف ءافولا امأ «ماودلا ىلع ةبجاو

 نوكي نأ هيف بولطملا ربصلا كلذكو «فلكملا اهب ىلحتي ةيلح نوكي لب «عطقني

 رمأ لك ىف ربصي «لامعأو تالماعمو تادابع نم هلامعأ لك ىف رهظت ةرمتسم ةفص

 ربصيو «عزفي الف ةديدشلا ىلع ربصيو ءركشيو ىضريف ءامعنلا ىلع ربصلا ىضتقي

 .نئي الف ءارضلا ىلع

 الو شيطت الف سفنلا اهيف ربتخي ربصلل نطاوم ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 الو برطضت الو عزجت الو مربتت الو علهت الف سفنلا طبض ربصلا ذإ ؛برطضت

 نمو «عقدم رقف نم لزنت ىتلا ةدشلا ىهو ءاسأبلا ىف ربصلا هللا ركذ دقو . شيطت

 وحن وأ ةلماعم ءوس وأ «فصاع حير وأ فسخك «لزنت لزاون نمو «ىغطي ةيغاط

 ىلإ هرمأ ضوفي نأو «علهي الأ وه اهيف ربصلاو «ةايحلا ىف ناسنإلا بيصي امم كلذ

 هسفنل اكلام نوكي لب ءاعاعش هسفن بهذت الو ةمغلا فشك وجريو «ىلاعت هللا

 ةديدشلا هذه ىف نوعلا ىلاعت هللا نم ايجار ىذألا هنع عفدي امب ارصبمو هبلقب اكردم

 . ةلزانلا



 ةرقبلا ةروس ريسمت م
 م4 اللا لااالللللل

 - يس 1
2 

 نم وأ ضراع ضرم نم سفنلاو مسجلا لاني ام ءارضلاو ء«ءارضلا ىف ربصلاو
 الأ لاحلا هذه ىف ربصلاو «هتباصإ وأ ءاضعألا نم وضع دقف نم وأ «نمزم ضرم

 :لاق هنأ لكي يبنلا نأ ىور «ىلاعت هللا ةمحر نم سئسبي الو نئي الو وكشي

 امحل هتلدبأ هداوع ىلإ كشي ملف هشارف ىف هتيلتبا ىدابع نم دبع اميأ :ىلاعت هللا لوقيا

 هل سيلو هتيفاع هتيفاع نإو ءىتمحر ىلإف هتضبسق نإف همد نم ريخ امدو ؛همحلا نم اريخ
 , 270بنذ

 وهو «ةعامجلا ىمحي هنآأل ريبك هلضفو «ربصلا هيف نوكي ىذلا ثلاثلا نطوملاو

 برحلا نأ ىلإ ةراشإ «نيح» :ىلاعت لاقو برحلا وه انه سأبلاو ««سأبلا نيح١

 دعب لاجرلا لدبت اليوط ادمأ ترمتسا نإو «ةرمتسم تسيلو «تقو دعب اًنقو ءىجت

 .هلك شيجلا براحي الو «لاجرلا

 ... سيئب باذعب اوُمَلَظ نيدّا اًنَدَحَأَو :ىلاعت هلوق هنمو «ةدشلا سأبلا لصأو

 ءالؤه نإو «ةدشلا نم اهيف امل اسأب برحلا ثيمسو ءديدش ىأ [فارعألا] 4 29

 اوُقدَص َنيذّلا كَلوُأل :ىلاعت لاقف مهيف همكح ىلاعت ررق دق ارب مهلاح تناك نيذلا

 .«نوفّتمْلا مه كتلوأو

 ىف ربلا مه مهنأك ىتح «ربلاب اوفصتا نيذلا ىلإ ةيناثلاو ىلوألا ةراشإلا

 نسحو ناميإلا ةوقل ةتبثملا مهتافصو «ءسوفنلل ةبرقملاو «بولقلل ةفلؤملا مهلامعأ

 ةلع ىه فاصوأألا هذه نأب ناذيإ اهيف انركذ امك فاصوأللا ىلإ ةراشإلاو «لمعلا

 نيمكحب مهل مكحو ءامه) لصفلا ريمضب هدكأو مكحلا ىلاعت هللا مكح دقو مكحلا

 .نوقتملا مهنأ :ىناثلاو ءاوقدص مهنأ :امهلوأ : نيدكؤم

 )1١540/0([. ضيرملا رجأ ىف ءاج ام - عماجلا باتك] .هريسفت نم عضوملا اذه ىف همامتب ىبطرقلا هركذ (1)
 هللا لاق» :ِلِكلك هللا لوسر لاق ةريره ىبأ نع )١1777( كردتسملا ىف مكاحلاو (1580) ىقهيبلا ىورو

 همحل نم ًاريخ امخ هدب مث ىراسأ نم ُهتَقَلطَأ هداوع ىلإ ىنكشي مَلَو َنمْؤَمْلا ىدبع تيب اذإ :ىلاعَت

 .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : مكاحلا لاق َلَمَعْلا فنأَتسَي مث همد نم اري امو
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 ةنعذم سفنلاو «بلقلا ىف انكاس اناميإ ناك نأب مهناميإ ىف اوقدص مهو

 اودهاعام اوقدصو «مهناميإ نم اثعبنم مهلمع ناكف «لمعلا ىف اوقدصو «ةعشاخ

 نينأ ريغ نم ربصلا ىف اوقدصو ءاودهاع اذإ مهدوهع ىف اوقدصو «هيلع ىلاعت هللا

 فحزلا موي اورفي ملف برحلا ىف اوقدصو «ضاعتما الو لملمت الو ءرجض الو

 «داهشتسالا وأ رصنلا نيينسحلا ىدحإ اوبلطو «عزفالو عله ريغ نم نيرباصلا اوناكو

 .نوقداصلا مه لامعألا هذهب اوناكف

 نيبو مهنيب ةياقو اوعضو نيذلا نوقتملا مهف «ىوقتلا وه ىناثلا فصولاو

 .ميكحلا زيزعلا وهو «ىهنو رمأ اميف هتعاطب اوعرداو «باذعلا

 صاصفلا ىفربلا

0000 

 بيك اونَماَء ندب امك
 قال اوبل يعلو ل ل للا ف شاصي »رس ساس » رو حرس حر

 60 ا 2 2 هم 0 >م

 امو ٍفوُرعَمْلاب عا ايءابثأف ىَس هب نمد أ قع ُنَمَه ون دال أي
 مص 2

 شو نّم كيفَ َكِلَد نَسْحِإب هيل

 ملا هل هم

 هويح ص اصل هلأ ف كلو دي ةذملا 2: ميلا اا َدَعدَلَف َكِلَذ َدَعَب
 روج - 42ج ء 0 رجع ءم هل

 بز نوعست مكمل باس الا يلْؤأتي

 ىنبي لمع وأ «عنام لمعو بجوم لمع ربلا نأ كلذ ءاضيأ ربلا ىف مالك اذه

 هلوقب نيبت لوألاو ءاعنام ايماح نوكيف اهيمحي لمعو ءابجوم نوكيف تاعامجلا
 ىلإ [ةرقبلا] 4 20+ ... برغملاو قرشملا لبق مكهوجو اوُلوت نأ َّربْلا سيل 9 :ىلاعت
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 ةعامجلا ةيامحل ىه ءنآلا اهيناعم ىف مالكلل ضرعتن ىتلا ةيآلاو «ةيآلا رخآ

 قيرفتو ءادتعالا نم اضيأ اهيمحتو ءاهئانب ىف كتفت ىتلا تافآلا نم ةيمالسإلا

 ةماقإو «ءافعضلل هبح ىلع لاملا ءاطعإ ربلا نم ناك اذإف ءداقحألا ثيرأتو «سوفنلا

 ىديأ ىلع برضلا اضيأ ربلا نمف «بولقلا فلؤي هنأل ربصلاو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا

 .اداسف ضرألا ىف اوثيعي نأ نم مهعنمو «نيدسفملا

 ءانب ىف امهيلك نأل ؛ربلا ةيآ ءارو ليزنتلا بيترت ىف صاصقلا ةيآ تناك اذلو

 ال اوناك ةيلهاجلا ىف برعلا نإو ءاهناينب ددهي ام ىفنو «ةيمالسإلا تاعامجلا

 ةيبصعلا رظن ىف أفاكتت ال مهيف ءامدلاو «ةليبقلا نم نورأثي امنإو «ىناحجلا نم نوصتقي

 ىفتكي ال وأ لتاقلا لتقي ال ةليبق سيئر سانلا ةماع نم لجر لتق اذإف «ةيلهاجلا

 عم اوئفاكتي ىكل تائم دحاولاب لتقي دقو «ةليبقلا سيئر ءىفاكي نم لتقي لب «هلتقب
 وه لداعلا صاصقلا نوناق ال ةيبصعلا نوناقو «بلغلا نوناق ناك اذكهو «لتق نم

 ىذلا رأثلاو ءايناث توافتلا ضرفو ءالوأ ةيبصعلا نم ائشان كلذ ناكو ءمكحي ىذلا

 .اثلاث هيف لدع ال

 اعيمج سانلا نأ تابثإو «ةيلهاجلا ةداعلا هذه وحميل ميركلا نآرقلا ءاج

 مهو ,مهاندأ مهتمذب ىعسيو ,مهؤامد ًافاكتتا :ِةَِللَع ىبنلا لاق امك نيملسملا نأو ءءاوس

 مهاوس نم مامأ ءايوقأ نوكي ال مهنأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو ,"١"مهاوس نم ىلع دي

 . فيعضو فيرش نيب قرفي ال ىذلا لدعلاب الإ

 .هركذو دج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع (1607) نيرثكملا دئسم :دمحأ مامإلا ظفللا اذهب هجرخأ )١(

 .(75 51/64 تايدلا :هجام ٠ نباو )771/١( داهجللا ىف دواد وبأ هج رخأ هوحتبو

 ريشألاو نأ تقلّطنا :لاَق داّبع نب سيف نع :لاق ىرخأ قيرط نم ((16 ) ةماسقلا باتك : ىئاسنلا هاورو

 اَمالإ ال :لاق ؟ةماَع ساّنلا ىَلِإ هع مل ايش كي هللا بن كِيلِإ دهَع لَه :اَنَلقَف ُهْنع هللا ىضر ىلع ىلإ
 ْنَم ىَلَع دي مُهَو مُهزاَمد ُأَناَكَت َنوُنمْوَمْلا :هيف اَذِإَف فيس بارق نم اًباَتك جرف اَذَه .ىباتك ىف َناَك
 رأ سنت ىلََ اكدَح تح م دهم ٍدْهَح وذ الو رفاكب نِمْوم لقي ال الأ مها مهسذب ىعسيو ممارس

 ىف قبس دقو .ملسمو ىراخبلا ىف هلصأو .«نيعمجأ ساّئلاو ةكئالملاو هللا َُنَعَل هِيلَعَف اًئدحُم ىوآ

 . ةمدقملا
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 مُكيَلَع بتك# :ىلاعت لاقف ةميثآلا ةداعلا هذه درل ةميركلا ةيآلا هذه تءاجو

 ءهيف ةيرم ال ءالَّجسم ادكؤم اًضرف ُضِرُف اهانعم بتُكو .4ىلتقْلا يف صاصقلا

 وأ لتاقلا نم صتقي نأ مكاحلا ىلع ضرفيف ءاهلك ةيمالسإلا ةعامجلا ىلع ةيضرفلاو

 نأ مدلا ىلو ىلع ضرفو ءهسفن مدقي نأ لتاقلا ىلع ضرفو ءماع لكشب لوتقملا

 اهلك ةعامجلا ىلع ضرفو «مالسإلا ىف طق مد ّلَطُي ال ىتح وفعي وأ ءمدلاب بلاطي

 ررق دقف ءرمألا ىلو ناك ولو «ءىدتعملا نم ىضاقلا صتقيل مدلا ىلو نيعي نأ

 اصخش لتق اذإ مظعألا ةعماجلا ناك ولو ءرمألا ىلو نأ ةيآلا هذه ءوض ىلع ءاهقفلا

 ىلع هنيعت نأ ةعمتجم ةمألا ىلع بجو صاصقلا رمألا ىلو دارأو «قح ريغب
 بلاط ىبأ نب ىلع ىدهلا مامإ لاق امك مالسإلا ىف طق مد ّلَطُي ال هنإف صاصقلا

 . ''ههجو ىلاعت هللا مرك

 نأب ىلاعت هللا هبتك دقو ءرثألا عبتتو ةاواسملا وهو «ءصاق ردصم صاصتقلاو

 هدعاوق ىف مالسإلا ساسأو «ةميرجلل ةيواسم ةبوقعلا نوكتو «ىنج امب ىناجلا ذخؤي
 لزن ام لثم لزنيس هنأ ملع اذإ هنآل ؛ىناجلل عدرأ وهو «لدعلا وه كلذ نإو «ةماعلا

 عامتجاللا ءاملع ضعب لاق دقلو ءلدعي مث باكترالا ىف ددرتي هنإف «ىناجلاب

 هنأب سحي مرجملا لعجت ذإ ةعدار تناك ةميرجلا نم تقتشا اذإ ةبوقعلا نإ :نوناقلاو

 . همارجإ لثم هب لزان

 ىأ «ِرحْلاب رحْلا# :هتاملك تلاعت لاقف ءصاصقلا مكح ىلاعت هللا لصف دقو

 ئننألاو» ءدبعلا لباقم ىف لتقي دبعلاو «دْبعلاب ُدّعْلاَو9 ءرحلا لباقم ىف لتقي رحلا
 . ىثنألا لباقم ىف لتقت ىثنألاو «ىغنألاب

 «ءامدلا ىف نووسي ال اوناك نيذلا نييلهاجلا ىلع در وهو «لدعلا وه اذه

 ءامهد نم لوألا ناكو «ةليبق نم ارح لتق اذإ رحلا وأ ةليبق نم ارح لتق اذإ دبعلاف

 نأ» :هربخأ ةمثح ىبأ نبا هل لاقي هلهأ نم ًالجر نأ راسي نب ريشب نع (7707/7) ةميزخ نبا حيحص ىف ءاج )١(

 متلتق :مهدنع هودجو نيذلل اولاقف ءاليتق مهدحأ اودجوف اهيف اوقرسفتف ربيخ ىلإ اوقلطنا مهنم ارفن
 كَم هللا ىبن هركف» :هرخخآ ىف لاقو ثيدحلا ركذف .«. . .ربيخ ىلإ انقلطنا انإ هللا لوسر اي :اولاق ءانبحاص

 .«ةقدصلا لبإ نم ةتامب هادفف همد لطي نأ
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 هئفاكي ال امبرو هفاكي نمع ثحبي لب هب لتقي ال مهفارشأ نم ىناثلا ناكو « سانلا

 .افولأم ناك نإو ءاتيقم سانلا

 ملو «ةثونأو ةروكذو «قرو ةيرح نم فصولا ىف ةاواسملا لاح نآرقلا نيبو

 «لجرلا ةأرملاو «رحلا دبعلاو «دبعلا رحلا لتق نأب سنجلا وأ فصولا فلتخا اذإ ركذي

 ريغ لتقت تناك ىتلا ةيلهاجلا ةداعلا لاطبإل قيس صنلا نأل كلذو «ةأرملا لجرلاو

 ىلإ لتاقلا وه ناك اذإ مهمعز ىف فيرشلا ريغو «ةليبق ىلإ لتاقلا ىدعتتو «لتاقلا

 . لداعلا صاصقلاب 0 اذه ىف رمآلا ححصو «مهمعز ىلاعت هللا درف ءاهئافرش

 سلا نسلاو نذألاب َدَألاَ فنألاب فئنألاو نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع
 فلم ام هلق ئهتناَف بر نَم ٌةظعوُم ُهءاَج نَمَف» ؛ [ ةدئاملا] # قمر ٠٠ .صاصق حورجلاو

 . [ ةرقبلا ] 4 كلت ٠..

 ليباه هاخأ ليباق لتق نيح مدآ ىدلو ةصق ركذ نأ دعب ىلاعت هلوقب اضيأ تبثو

 .. كّئلقأل لاقط ىرخآلا نم لبقتي ملو امهدحأ نم لبقتف انابرق امدق امهنأل
 7-0 ... هلئقف هيخأ لتق هسفن هل تعوطف :لاق نأ ىلإ [ ةدئاملا] « 202

 :ىلاعت هللا لاق «هروص حبقأ ىف ىف ءادتعالا روصت ىتلا ةصقلا هذه دعب «[ ةدئاملا ]

 ٍضْرألا يف داَسف وأ سفن ٍرْيغب اًسْفَن َلعَق نم ُهّنَأ ليئارسإ ينب ىلع انبتك كلذ لجأ نم»

 . [ ةدئاملا] ب هج .٠ . اعيِمَج سانا ايحأ اَمَنأكَف اهاَيحَأ نمو اعيمج ساّلا لتق امنأكف

 لتقي كلذ ىلعو 2. سوفنلا ىواست ساسأ ىلع صاصقلا كلذب ررقت دقو

 .دبعلاب رحلاو «رجلاب ديعلاو « لجرلاب ةأرملاو ةأرملاب لجرلا

 روصلل انولت ىتلا تايآلاو ةيآلا هذه لومش ثيح نم ةلئسأ انه درت نكلو

 ىلع اوقفتا دق «؟رفاكلاب ملسملا لتقيأ «ىمذلاو ملسملا نيب مدلا ؤفاكت :الوأ

 امل رفاكلاب ملسملا لتقي الأ ىلع نورثكألا ناك نكلو هب لتق ملسملا لتق اذإ رفاكلا نأ



 ةرقبلا ةروسريسفت
 الالم

 "يي ا

 هلصأ ىف مد نيب ؤفاكتلا مدعلو 21"«رفاكب ملسم لتقي ال» :لاق هنأ ِدَِللك ىبنلا نع درو

 . مارح هلصأ ىف مدو «حابم

 اننأل كلذو ؛دّدحمب دمع هلتق اذإ رفاكلاب ملسملا لتقي :ىروثلاو ةفينح وبأ لاق

 دهعلا مهانيطعأ اننألو ءانيلع ام مهيلعو انل ام مهل نوكي نأب دهعلا مهيلع .انذخأ

 اودقع دقو مهنألو ءدهعلاب لالخإ كلذ ىف ناكل مهل صتقي مل ولو مهئامد نقحب

 .هدي انعطق ىمذلا قرسي نم دجو اذإ اننألو ءانمدك امارح مهمد راص انعم ةمذلا

 .همد ىلوألابف حابم ريغ هلام نأ كلذ ىدؤمو

 امهنأل صتقي ال :ءاهقفلا روهمج لاق ؟هنم صتقيأ دبعلا رحلا لتق اذإ :ايناث

 هب لتق اذإف هتميقب موقي ئش دبعلاو «دن ال هنألو كلام رحلاو كولمم دبعلاف ءاوس اسيل

 .لام ريظن ىف لتقي ال ناسنإلا نأل ءالدع نوكي ال لاب سيل وهو رحلا

 رجلا نإ :نييفوكلا ضعبو ىروثلاو سايقلا ةامو دمحأ مامإلا لاق نكلو

 ىف ةاواسملا صاصقلا ساسأ لعج مالسإلاو سفن هنأل ؛هلتق اذإ دبعلاب لتقي

 رحلا نإ اولاق نيذلا ءالؤهو «سفنلاب سفنلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو «سوفنلا

 اميف ٌْيكلَك ىبنلا لوقلو ءانركذ ال ءهدبع لتق نإ لتقي كلاملا نإ :اولاق دبعلاب لتقي

 هاصخأ نمو ؛هانعاج هعدج نمو ؛هانلتق هدبع لتق نم» :دواد وبأو ىئاسنلا هاور

 ناكف ءاحيحص ربخلا هيلع لمتشا ام ىأتراو ىراخبلا هب ذحخأ دقو 7"2(هانيصخ
 , ©9هل اًييمض احيحصت

 نباو 4507(2) ةماسقلا :ىئاسنلاو «(1777) تايدلا :ىذمرتلاو )2٠١4(«2 ملعلا باتك :ىراخبلا هجرخأ )١(

 ىضر - ىلع ثيدح نم (؟١5؟0٠0) ىمرادلاو «(056) ةرشعلا دنسم :دمحأو «(751548) تايدلا :هجام

 . هنع هللا

 هجام نباو «هنسحو ىذمرتلا هاور امك .دواد وبأو (565) ةماسقلا باتك :ظفللا اذهب ىئاسنلا هاور )١(

 ١ج كردتسملا ىف مكاحلا لاق .بدنج نب ةرمس نع مهلك «هانيصخ هاصخأ نمو» ريغ نم ىمرادلاو

 ىبأ ثيدح نم دهاش هلو ءهاجرخي ملو ىراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :(8157) 5١ 8ص

 ٍ . ةريره

 ؛هاَنلتَق هدبع َلَتَق نَم» :هثيدحب ذخأو «حيحص ةرمس نم نسحلا عامس :ىنيدملا نب ىلع لاق :ىراخبلا لاق (")

 .[ 9ص الج - ءامدلا :ىناكوشلل راطوألا لين عجار] .هدبعب ديسلا لتقي ال هنأ ىلع ملعلا لهأ رثكأو
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 ةاواسملا وه ساسألا نإف كلذ قوفو «قيقرلل ماركإ نم ِهَِلَي ىبنلا نع درو املو
 اذإ كلاملا ىلعو ادبع لتق اذإ رحلا ىلع امح صاصقلا ناكف ةتباث ىهو « سفنلا ىف

 .هدبع لتق

 ىلع اورقأ ءاهقفلا روهمجف ؟هب نوذخؤي لهف ادحاو ةعامجلا لتق اذإ : اثلاث

 ذخؤيف مهنم دحاو لك لتق دقف لتقلا ىف اوكرتشا دق اوماد ام هنأل هب نولتقي مهنأ

 ةعامحجلا نيب ال ىواستلا نوكي رابتعالا اذهبو ءاوددذعت نإو «صاصقلا مكحب

 هيلع صاصقلا مهنم دحاو لك قحتساو ءمهنم دحاو لك نيب لب « نيعمتجم

 لْثَق دحاو ىأر اذإو «ءامدلا تردهأل ءدحاولاب ةعامجلا لتقن مل ول هنألو
 ترقأ دق ةباحصلا نم راثآلا نإو «نولتقيف نيمثآلا نم هريغ عم رفاضت دقف صخش
 اولتق ةعبس نأ هنع ىلاعت هللا ىضر رمع مامإلا نع ىور دقو «دحاولاب ةعامجلا لتق

 .هب مهتلتقل هيلع ءاعنص لهأ ةلامق ول :ةمزاح ةملك لاقو هب مهلتقف ءادحاو

 مهل لاقو مهاعدف «ربكأ هللا لاق كلذب ىلع مامإلا ربخأ امدنع هنإف «ترألا :

 مامإلا لاقف «تارم ثالث «ىانلتق انلك :اولاقف هللا دبع لتاق انيلإ اوجرخأ

 صاصقلا ىف عورف ةمئثو .هيلع قبطني ةيآلا ىف صاصقلاب ذخألا نأ ىرن ام اذه

 ذحخأ هنكلو ةيآلل اقيبطت سيل هنأل «هكرتب صاصقلا زاوج مدعو هدلو لجرلا لتفك

 , 237ثيد َ

 ىلو مالوتي نآرقلا ماكحأ ىف ىبطرقلا ررق امك ءاهقفلا عامجإب صاصقلاو

 الف اًناطْلِس هيلول اَنلعج دَقَف اموُلَظَم لتق نمو إ» :ىلاعت هلوقل ءمدلا ىلو بلطب رمألا
 . [ءارسإلا ] 4 22ج اروصنَم ناك ُهّنِإ لتقْلا يف فرسي

 .ىبرعلا ركفلا راد فلؤملل «مالسإلا ىف ةبوقعلا» باتك عجار )١(



 ةرقبلا ةروسريسفت

 وفعلا

 :ىلاعت لاقف «مدلا ىلو ناطلس نم وهو .وفعلا باب تحتف ةميركلا ةيآلاو

 . « ناسحإي هيل ءادأو فورعملاب عاباَف ءيش هيخأ نم هَل يِفَع نَمَفط
 ثرأتت اليكلو «نيملسملا ءامد راهنت اليكل ءوفعلا ىلع ضيرحت صنلا اذه ىفو

 ىف ىلولل قحلا لعج نآلو «نيملسملا نيب حماستلا دوعيو ضغبلا لسنيلو «داقحألا

 هاخأ لتق لجرك «مدلا ىلول اراض صاصقلا نوكي دقو «ىناجلا بهري صاصقلا
 دقفي مولكملا بألا نإف ءوفعلا باب قلغأو ءصاصقلا ناك نإ هنإف امهوبأ مدلا ىلوو

 اعم نيدلولا

 هنإو «وفعلل الباق صاصقلا قح نوكي نأ ةمحرلاو فيفختلا نم ناك كلذلو

 :ىلاعت هلوق كلذ ىلع لدو «.ءاهقفلا نم نوريثك لاق امك ةيدلا تناك وفعلا ناك اذإ

 «ةيدلا بوجو ىلع انمض لدي اذهو «فورعملاب عاَبتاَف ءيش هيخأ نم هَل يفع نمَف#

 ثالث ىدحإ هلف - حرج ىأ - لَبَخ وأ لتقب بيصأ دبع اميأ» لي لاق دقلو

 . ")هيدي ىلع اوذخف ةعبارلا دارأ نإف وفعلا وأ ةيدلا وأ صاصقلا

 ةثالث ىلع لدي «ءْيَش هيخأ ْمُهل يع ْنَمَفل :ىلاعت هلوقو
 ؛ءادتعالا اهعطقي مل ىتلا ةطبارلا ةوحخألا ركذب وفعلا ىلع ضيرحتلا :اهلوأ

 .دبعلا هكفي الف ىلاعت هللا طابرب اهنأل

 ةجرد ىف ءايلوألا ددعت ولف «ءصاصقلا طقسي وفعلا نم ردق ىأ نأ :اهيناث

 . صاصقلا طقس مهدحأ افعو «ةدحاو

 ساس اس ساس

 هلق كل َدَْب ىدَتْما نمو هيدي ىلع اوُُحَ عبار دارأ نِإَن :ةينلا لخأَي ٠ نأ 200 ل

 وأ مد ”بيصأ ' نَم» :ظفلب (( ٠ ) دمحأ هاورو 55 تايدلا باتك : دواد وبأ هاور . يل" باذع

 دارأ نإ هَوُمْمَي أ لقعلا دعا: وأ صّققي نأ ام : ثالث ىدحإ ني راَيخْلاب وهف - حارجلا لْبحْلا - لب

 نبا هاورو .ههدَّلَخُم اهيف اًدلاخ ُراَّتلا ُهَلَق َلتَعَم َدْعَب ادع مت كلذ نم اًئيش لعق نإ هيدي ىَلَع اوذَخَف ةعبار
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 .وفعلا سملت ىلع لدي لوهجملل ءانبلاب ريبعتلا نأ :اهثلاث

 . «ناسحإي هْيَلِإ ءادَأو فورعملاب عاَبئاَقل :ىلاعت لاق مث

 لتاقلل اعابتا نوكي نأ ىلإ ديدج مد ةقارإ نم لقتني رمألاف وفعلا ناك اذإ ىأ

 لتاقلا ةرسأ نواعتتو فرعلا ىف ركنتسي ال ىذلا رمألاب لب «ةمزالملاب قاهرإ ريغ نم
 هترسأو لتاقلا بناج نمو «مدلا ىلو بناج نم اذهو «بابغ ريغ نم هئادأ ىف
 ىف ةيدلا نودؤيو .ةحمس مهسوفن نوكت ىأ «ناسحإب ءادآلا وه بجاولا نوكي

 نوكي ماقملا اذه لثم ىف وهو ناقتإلاو ةداجإلا ناسحإلاو «يل ريغ نم اهتيقاوم
 .ةمولكملا سوفنلل اًبييطت ةدايزلا نم عنام الو ةحامسلاو ءادألا ىف ةعراسملاب

 ءوفعلا دنع صاصقلا نم لدب ةيدلا نأ ىلإ ةراشإلاب ديفي ميركلا صنلاو

 ىنعمو ةروص صاصقلا نم لقتنن وفعلا ناك اذإ هنأكو «هيلع ةبترتم تركذ كلذلو

 نإو «نيلاحلا ىف تباث صاصقلاف «ةيدلا وهو ىنعم صاصقلا ىلإ «لتاقلا لتقب

 . لكشلا فلتخا

 دعب وفعلا ىلإ ةراشإلا 4ةَمحَرَو مكبر نم فيفخت كلَذ# :ىلاعت لاق دقلو
 «سوفنلا عزفي ىذلا ءاصاصق لتقلا فنع نم فيفخت وهف ءصاصقلا بوجو
 ىف لب «قنحم ظيغم لاعفنا هيف نوكي ال تقو ىف دوقلل مدقي ذإ ؛ساق وهو جعزيو
 نم هتبقر تجرخ ذإ «ىناجلاب ةمحر هيفو «فنعأو دشأ نوكي كلذو «ةانأو ربص
 ءداقحألا نم صلختي هب ذإ ىفاعلاب ةمحرو «لامب ءادفلا ىلإ عيرذلا لتقلا

 ةمحرو «هانركذ ىذلا وحنلا ىلع ؛ هترسأب ةصاخ ةمحر هيف نوكي دقو ءاهناغضأو

 ءامدلا لدابتت نأ لدبو «دحاو ىلإ صقني نينثا اهددع صقني نأ لدب هنوكل ةمآلاب

 . ةكرعملا ىهتنت

 دعب «ديدج ءادتعال بابلا حتفي الو «هلهسي الو ءادتعالا غوسي ال كلذ نإو

 هَلَف كلذ دعب ئدتعا نمَقإل :ىلاعت لاق اذلو ,عطاق فيس برض نم ةبقرلاا تتلفأ نأ

 هلف .لداعلا لا صاصقلا ةيعرش دعبو «ةيدلاو وفعلا دعب ىدتعا نمف ىأ ميل باَذع

 ءاهقفلا ضعب ب مهف دقلو ءةرخآلا ىف ملؤم ىأ ميلأ باذع هلو ءايندلا ىف ميلأ باذع
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 نم نوريثك ررق كلذلو ؛هقيقحتو ءوفعلا ةمحر نم مرحي نأ ايندلا ىف هباذع نأ

 نم نوكي هنإف «ىرخأ ةرم لتقلا ىلإ صاصق ىف هنع وفعملا داع اذإ هنأ ءاهقفلا

 اوداتعا نيذلا راّطُشلا نم نوكي دق هنأل كلذو ءاصاصق سيلو ادح لتقيف «نيدسفملا
 «ةبغر ال هنم ةبهر ىلولا وفع نوكيو «سفنلا باهرإو «سفنألا ىلع ءادتعالا

 ذإ وفعلل الحم نوكي ال كلذلو ءرشلا قيرط عطقلو ءهداسف عنمل لتقلا نوكي ذئدنعف

 .رشلا نم انيكمت نوكي

 فلاخي مدلا ىلو بلطب صاصقلا نوكي نأو ءوفعلا باب حتف نأ ظحالن انهو

 ىنجملا نوكيو «ةعامجلا ىلع ءادتعا نوكت ءامدلا ةميرج نأ ىلع ةمئاقلا نيناوقلا

 ىتلا ةيعرشلا ةيرظنلا ىف وه لدعلا نإو «لوألا قحلا بحاص سيلو ءادهاش هيلع
 «ةعامجلا ىلإ هجتت اهقيرط نعو «هيلع ىنجملا ةرسأ ىلإ ةهجتم ءادتبا ةميرجلا ربتعت

 وأ «صاصقلا قيرط نع رارشألل عدرو ءاهقح لانت نأ نم ةرسألل نيكمت كلذو

 صاصقلا «ةدحاو ةبوقعلاو «ضرألا ىف داسفلاو تاراثلل اعنم نوكيو «هنم نيكمتلا

 فخأ ىلإ دشأ ةبوقع نم فيفختلل باب حتفي الو ءطقف ةروص وأ ىنعمو ةروص

 ىف نوكي وأ ءرأث ىف ركفي نأ نم هل عنمأ كلذ نوكيف ءهيلع ىنجملا ةدارإب الإ اهنم
 .نيفد موظكم ظيغ هسفن

 «سفنألل ظفح هيف ميركلا نآرقلا هركذ ىذلا وحنلا ىلع صاصقلا ةيعرش نإو

 ساسحإو ؛«عمتجملا ىلع نيدرمتملا ةصعلل باهرإو سوفنلا ىف ةنينأمطلل ةعاشإو
 ةيماسلا تاملكلا هذه نإو 4ةاّيح صاصقلا يف مُكَلو# :ىلاعت لاق كلذلو ؛ةحارلاب

 1 .ةمألا ىف صاصقلا ةيعرش راثآ نع ريبعت غلبأ

 ةيآ هب تصتقخا ىذلا سفنألا ىف صاصقلا لمشي ةماع ةملك صاصقلاو

 ةيآلا هذه ىف امأ 4ىَلتقْلا يف صاصقلا مُكْيَلَع بتك» :ىلاعت لاق ذإ ءصاصقلا
 امك ءحورجلاو فارطألاو سفنألا لمشي صاصقلا نإف ةاَيح صاصقلا يف مكلو#

 هققح ام ىلع مطللاو برضلا ىف صاصقلا لمشي لب «ةدئاملا روس ىف ىلاعت لاق

 .دمحأ مامإلا هب ذخأو ,فلسلا ءاهقف



 ةرقبلا ةروس ريسفت نإ
 رجا اللظتلل كالالمامامسمم ممم ممم علامات ]اللا لااا اا لالتالظض!االال لأ لالا اة ااا الل ل اللا ض!كلتا ال اا لااا كلا ا الضان ماكل اانا للال ااا[!

 ار برسل

 لأب هفيرعت عم صاصقلل ميمعت 4ةاّيح صاصقلا يف مكلوإ :ىلاعت هلوق ىفو
 ةديعس ةايح ىأ «ميظعتلل انه ريكنتلاو «ةايح ةملكل هريكنتو «قارغتسالا ديفت !ىتلا

 ىه نيئزهتسملا ءازهتساو نيدتعملا ءادتعاو «نيكافسلا ثبع نم ةيلاخ ةنئمطم ةئداه

 ققحتو «قوقحلا اهيف مرتحت ؛ةليذرلا اهيف ىفتختو .ةليضفلا اهيف رهظت ةميرك ةايح

 الو .عامتجالا ققحتيو «ملظلا اهيف ىفتخيو .لدعلا اهيف ماقي ؟؛تابجاولا اهيف

 لدعلا ىوس داحآلاو تاعامجلا نيب ةايحلا طبري ءىش الف قارتفالاو ذبانتلا نوكي

 . قحلاو

 رصقلا زاجيإ ىلع تلمتشا 4ةاَّيح صاصقلا يف مُكلوإ» :ةيماسلا هللا ةملكو
 ىف رئاس لثم كانه ناك دقلو «نيملاعلا بر مالك الإ هيلإ لصي ال ام ىلإ غيلبلا
 لتقلا» :مهلوق وهو «هئادأ ىف هقمعأو «هزاجيإ ىف مالكلا غلبأ هنإ نولوقي «برعلا

 يف مُكَلو# ةيماسلا ةلمجلا نيبو ءاهنيب ةنزاوم ءاملعلا ضعب دقعو ««لتقلل ىفنأ

 ىلاعت هللا مالك نزويال هنأل ؛ةنزاوملا هذه ريثألا نبا ركنتسا دقو 4ةاَيح صاصقلا

 زجعملا ماقم نم ليزنت اهيف نوكي امبر ةنزاوملا ةوه دقعو .سانلا نم دحأ مالكب
 ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب ىتأي نأ نجلا وأ رشبلا نم دحأ عيطتسي ال ىذلا

 .اريهظ

 «ىلاعت هللا مالكو برعلا مالك نيب ةلثامملا نكمي ال هنأب تهتنا ةنزاوملا نإو
 دجنف «هكرد ىف برعلا مالكو ةناكم ىف ىلاعت هللا مالك ىرن ةرباعلا ةرظنلاب هنأو

 يف مكلوإ :ىلاعت هلوق ىف راركت الو ؛««لتقلل ىفنأ لتقلا» ظفل ىف راركتلا الوأ

 ال «لتقلل ىفنأ لتقلا»و «لداعلا صاصقلا ىلع لدت ةيآلا نأ دجنو 4ةاّيح صاصقلا
 لتقلا لمشي صاصقلا نأ دجنو «لتقلا درجم ىلع لدت لب «لداعلا لتقلا ىلع لدت
 برعلا ظفل نأ دجنو ءطقف لتقلا ىلع الإ لدت ال برعلا ةملك امنيب «فارطألا عطقو

 ىفن ىلع طقف لدي ال ىماسلا ىنآرقلا صنلا نأ امنيب .ةعامجلا ةايح ىلع لدي ال

 نيب ةلباقملا نإو «لداعلا صاصقلا اذه نم ةميركلا ةايحلا مايق ىلع لدي لب لتقلا
 .صاصقلا ىف ةلادعلا ةلزنم نيبت ةميركلا ةايحلاو صاصقلا



 ةرقبلا ةروسريسفت
 لااا اللا

 كاكا
 يي

 مالك هيلإ لصي نأ نكمي ال امب زاجيإلا اذه ىف زاجعإلا هجوأ دهن اذكهو

 نع رصاقتتو «ناسنإلا مالكب قيلت ةغالب ىهف « مهدنع نايبلا نم هتناكم تغلب امهم

 نآرقلا جرب ىلإ لصي الو «هراسم ىف ىرجي سانلا مالكو «نايدلا مالك ىلإ لصت نأ
 .هلزنم ىلاعتو هتاملك تلاعت «سدقألا

 ةايحلا ىهو ةرمث نم صاصقلا ىفام نوكردي نيذلا ابطاخم ىلاعت لاق دقلو

 :ىلاعت لاقف «نيدتعملا ءادتعاو قاسفلا قسفو ماثآلا سجر نم ةرهاطلا ةنمآلا ةزيزعلا

 هكاردإ ىف ىفتكي ال ىذلا كردملا لقعلا وهو بل عمج بابلألا «بابلألا يلوأ ايوق

 .اهكردتف قئاقحلا ىلإ صوغت ىتلا بابلآلا باحصأ ءالؤهف ءرومألا رهاظمب

 نم ءاجرلاو ءاجرلل انه لعلو .*«نوقتت مكّلعلا# :ىلاعتو هناحبس لاق مث

 هدابع اهب برقيو اهلبقتي ىلاعتو هناحبس وهو مهنم ىوقتلاف «ىلاعت هللا نم ال سانلا

 نيقسافلا قسف رش نم اوقي نأ ىلع اولمعيو ءاهقرفي ام لك مهتعامج ىف اوقتي

 .ريصنلا معنو ىلوملا معن د وهو «انيلو ىلاعتو هناحبس هللاو نيدتعملا ءادتعاو

 ةرسألا ىف ةيصولا

 ريغ لس ذأ ل

 مسارب للا هم همم سوم جرس < ص ل هه

 ِنيَدِلولِل ةَيِصَولَأ اريَح اح كرت نت وَمْلمْكدَحَأَر صحا

 هدمه 2 َنيِقَبُم َنيِقَنمْلاَكعاَفَح فوْرعَمْلاب نيو ّةلَآَو
 ره

 و د رم ا رو و
 رح وو 27

للا نإ |" هنول دس يذلا لع هما اَنِإَفءهَعِمْساَمَدَعَب
 امل يل ميلع عيمس ه

 سسسكس تحس

 َمَثِف مَن َمَلَصضاقاَمِْإَو َااَكنجٍِصوُ ني كانَ
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 ةيامح نيبو «ربلا ةيآ ىف هركذ امب ةيمالسإلا ةعامجلا ءانب هناحبس نيب نأ دعب

 هناحبس نيب صاصقلاب قيرفتلاو ءادتعالا نم عمتجملا تافآ نم ةيمالسإلا ةعامجلا

 ءاتيإ ربلا ةيآ ىف نيبو «ةافولا دعب اهنيب طبرت ىتلا ةرسألا ماكحأ ضعب ىلاعتو

 دعب ءاتيإلاب ةيصولا ىلاعتو هناحبس نيبي ةيآلا هذه ىفو «هتايح ىف ىبرقلا ىوذ
 .هتافو

 نيدلاولل صولا ارْيَخ كرت نإ توملا مكدحأ رضح اَذِإ مُكْيَلَع بتك » :لاقف

 . 4 فورعملاب نييرفألاو
 ةيآ نأ انركذ ام قوف صاصقلا ةيآ دعب ةيآلا ةبسانم ءاهقفلا ضعب لاق دقو

 «ةافولا هترضح دق هنم صتقي ىذلا اذه نوكيف صتقي نأ ىلولل نأ ديفت صاصتقلا

 نإ «ىصوي نأ هيلع بجيف «توملا هرضح دق ذإ ؛هيصوي امب «ىصوي نأ هل ناكف
 .اريخ كرت

 «ثاريملا عيزوت ىف كلذ دعب تركذ دقو «ةيصولا اهيف تركذ ةيآ لوأ هذهو

 ةداهشلا دنع ةدئاملا رخآ ىف تركذ مث «نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نوكي هنأو

 .رفس ىف وهو توملا رضح نإ ءاهيلع

 ىلإ «ةّيصولا (رْيَخ كرت نإ تْوَمْلا مكدحأ رضح اَذإ مُكِيلع بتك# :ىلاعت هلوقو
 ةديقملا ةباتكلا وهو ةداع لوقلا هب دكؤي ام ةدكؤملا ةيضرفلا ىلع لدت بتك «ةيآآلا رخآ
 ا ٠ 27 .ةلجسملا

 نوكت «اريخ» ىمسي لام هدنع ناك نمل ةيصولا نإ :ءاهقفلا ضعب لاق دقو

 ءىرما قح ام» :لاق هنأ ّكِْلكَي ىبنلا نع رمع نبا نع ىور امب اوجتحا دقو «ةبجاو

 لدتسا اذإو 21)(هدنع ةبوتكم هتيصوو الإ نيتليل تيبي هيف هب ىصوي نأ ديري ءىش هل ملسم
 ملو صوي مل اذإ هيلع حانج ال اهدري مل اذإف «ةيصولا دارأ اذإ كلذ نأب اذه ىلع

 ىضر - رمع نب هللا دبع نع (1/4-7) ةيصولا :ملسمو (7677) اياصولا :ىراخبلا هجرخأ ؛هيلع قفتم )١(
 .امهنع هللا



 ةرقبلا ةروسريسفت لب
 لال للإلللاا

 يي ا ١
 نوكي ةيضرفلا ىلع ةلادلا «بتك» ىهو «بوجولا ةغيص ركذ دعب هنإ لوقنف «بتكي

 ةيصولا نورثكألا لاقو ءاتيبثتو ءاهل اديكأتو ةيضرفلل (ًذيفنت ةباتكلا ىلع الاد ثيدحلا

 ملو تبجو ىتلا تاقدصلاو «هيلع ىتلا نويدلاو «عئادولا ريغ ىف ةبجاو تسيل

 هيلع اقح نوكت ىتلا رومألا هذه ىف ةيصولا بوجو ىلع ءاهقفلا قفتا دقو ءاهدؤي

 .هتافو دعب هب ىصويف هتايح ىف هئادأب مقي ملو

 هلوق ىف بوجولا رهاظب ةبجاو ةيصولا نأ اوررق سايقلا ةافن نم ةيرهاظلاو

 ةيصولا نم اردق ذخأي نأ ىضاقلل ناك كلذب مقي مل نإ هنأو 4مُكيَلَع بتك# : ىلاعت

 .ناك ردق ىأ هقحتسي نمل هيطعي

 لاقف «اريخ» ىمسي لاملا نم ردق دوجو ىلع ةيصولا بلط ىلاعت قلع دقو
 لاملا نم ردق ىأ نإ :ءاملعلا ضعب لاق ؟ريخلاب دارملا امو «اريَخ كرت نإ# :ىلاعت

 امو هّللا هجو ءاغتبا الإ نوقفنت ت امو» :ىلاعت لاقف اريخ هامس ىلاعت هللا نأل «ريخ

 قلطي ليلقلا لاملا نإو [ةرقبلا] 4 422 َنوُمَلْظُ ال ْمُهأو ْمُكيلِإ ؛ فوي ريح نم اوقف

 نم يَّلِإ تلزنأ امل يِنِإ بر 9 :مالسلا هيلع ىسوم نع ىلاعت لاق اذلو ؛ريخ هنإ هيلع

 ليبس هنأل لج وأ لق لاملا ىلع ريخ ةملك قالطإو [صصقلا] 4420 ريفف ريخ
 .رضلا عفدو «ريخلا بلل لاملا قلخو ءريخلل

 ةيبسن ةرثك ريثكلا ةيآلا ىف هب دارملا ريخلا نأ ةباحصلا نم ريثك نع ىورو

 الجر نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نينمؤملا مأ نع ىور «مهددعو ةثرولا لاح ةبسنلا

 :تلاق .مهرد فاللآ ةثالث :لاق ؟كلام مك :تلاق ءىصوأ نأ ديرأ ىنإ :اهل لاق

 ءىش اذهو #اريخ كرت نإ# :لوقي ىلاعت هللا نإ :تلاق .ةعبرأ :لاق ؟كلايع مكف

 . 37كل لضفأ هنإف كلايعل هعدف ريسي

 نأ ديرأ ىَّنِإ :لجر اَهَل لاق :تلاق - امهنع هللا ىضر - قيدصلا ركب ىبأ تنب ةشئاع نينمؤملا مأ نع )١(

 :هلاحبس هللا لاق :تلاقف ةعَبَرأ : لاق «كُئاَيع مك : تلاق «فالآ ٌةثالث :لاق «كلام مك :تلاق «ىصوأ

 هاور] .لّضفأ وهف كلاّيعل ُه هكرتاف ءهريسي ءىشل اذه ّنِإو [ةرقبلا] 4 27 .٠ ةّيصولا اًرْيَخ َكّرَت نإ

 .[(١؟151) اريثك ائيش كرتي مل اذإ ةيصولا كرت بحتسا نم باب : ىربكلا ناسلا ىف ىقهيبلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا#إ)

 6 0 لالالا للا
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 يي
 ؟ ىصوأ : لجرلا لاقف « هدوعي لجر ىلع لخد ههجو هللا مرك ايلع نأ ىورو

 اريسي ائيش تكرت امنإ «اريخ كرت نإ# :ىلاعت هللا لاق» :ههجو هللا مرك مامإلا لاقف
 , 20(كدالوأل هكرتاف

 ةثرولا لاح بسحب ىبسن هريدقتو «ريثكلا لاملا ريخلاب دارملا نأ اذه نم مهفيو
 امب اهردق مهمظعمف ةرثكلا ريدقت ىف ةباحصلا فلتخا كلذلو ؛مهددعو مهتجاحو

 :لاق هنأ ةداتق نع ىورو ءرثكأف ارانيد نينامثب مهضعب اهردقو ءارانيد نيتسلا قوف
 اورسف ةباحصلا ءاملع نم ةرثكلا نأ ىرن اذكهو .مهاردلا نم ىأ ءاهقوف امف فلأ
 نم ادحأ نأو مهددعو هتثرو لاحو هلاح عم بسانتي ىذلا ريثكلا للملا هنأب ريخلا

 .لام ىأ هنأب هرسفي مل ةباحصلا

 كرت دقو «هل نيعم ردق ريدقت ىلع ليلد الو ءهب ىصوملا رادقم ردقي ملو
 رقتو هفرعتو «لوقعلا هركنتست ال يذلا رمألا ىأ ,؛فورعملاب ةملك قيقحتل ريدقتلا

 فرعلا ىف ركنتسي ال ام ىلع لدي «فورعملاب# :هلوق ىف ميركلا نآرقلا ريبعتو «هب
 .قحلا نازيمب اهنزيو اهعضاوم ىف رومألا عضي ىذلا ميقتسملا «تاداعلاو

 دقو «فورعملاب ىنعم انركذ دقو 4فورعملاب نيِبرفألاو نيدلاوللا :ىلاعت هلوقو
 ركذو نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا بوجولاب لوقي نم ىلع بجوي بصنلا ناك
 اناك ولو ناسحإلا دكأو امهيلإ ناسحإلاب ىصوأ ىلاعت هللا نآل ؛الوأ نيدلاولا

 امُهعطت الف مّلع هب كَل سيل ام يب كرشت نأ ىلع كادهاج نإو» : ىلاعت لاقو نيكرشم
 . [ نامقل ] © هع ٠ .اًقورعم ايندلا يف امهبحاصو

 ةوخالاك مهريغ نم رثكأ مهتبارق وندت ىذلا مه براقألا نم نوبرقألاو

 نباو معلاك ةبارقلاب ةرشابملا تاقالعلا ىوذ نم مهريغو «تانبلاو ءانبآلاو تاوخألاو
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 .خألا

 ةّيصوْا اْيَخ كرت نإ :لوقي ىَلاَعَت هللا نإ : ظفلب «ةورع نب ماشه نع (111771) قباسلاك : :ىقهيبلا هاور )١(

 .لضفأ ُهّنِإف «كلايعل ُهَعَدَق ءأريسي ًائيش ْعَدَت امنإ كّنِإَو [ةرقبلا] 4 ا .٠



 ةرقبلا ةروسريسفت لب

 التالت طلال طن الانا الالام طاق اطلخ مط اتطنان نان ان الاانا لالا لاننا نطخ لال للا ننال لن انانانا الاانا نانا انطق انااا ان املا اللتان اة اقم ا امانا نا مااا ق نما مم

 اا برس

 ىف ررقم ثاريم مهل ناك ولو «فورعملاب ابوجو اهل ىصويأ ثحب روثي انهو

 لك ىطعأ دق هللا نإ» :ةِْيلَك ىبنلا لاق دقو «ةمكحم ةضيرف ثاريملاو «ثيراوملا ةيآ

 . "272(ثراول ةيصو الف هقح قح ىذ

 ريغ ءالؤه ناك اذإ اهب ذخؤي امنإ ةيآلا هذه نإ :ءاهقفلا نم نورثكألا لاق دقل

 دعب نم ناك امكو «ناكرشم هاوبأو ملسأ اذإ مالسإلا لوأ ىف رمألا ناك امك نيثراو

 «بآل وأ ةقيقش تحخأ هل نوكي نأك «ضعب ىلع مهضعب ميدقت وأ ةثرولا محازت نم

 هبجح نبالا نأل ؛هوخأ كلذكو «نيبرقألا نم ىهو ثرت ال تخألا نإف «نبا هلو .

 .هل ىصوي هنإف نسلا مدقتمك ةجاح اذ خألا ناك اذإ لاخلا ىفف

 ةيآو ةيصولا ةيآ نيب عمجي هنإ ءاهقفلا نم ةبلغلا ءالؤه لاق اذلو

 نم نيثراولا ريغ ىف اهنأب ةيصولا ةيآل ةصصخم ثاريملا ةيآ نوكتو ثيراوملا

 . براقألا
25 

 ةي تخسن ثاريملا ةيآ نإ لاقي الو .ءاهقفلا نم ىمظعلا ةرهمجلا هيلع ام اذه

 نوكي هاسع امل ريس اهتاذ ىف ىهو «نيثراولا ريغ ىف اهتعيرش تيقب اهنأل ؛ةيصولا

 .هابرق ىوذب ةمحرلاو ربلا وهو .لدعلا وه اذه

 تايآ نيب ءزجلا ىف الو لكلا ىف ال ضراعت ال هنأ ءاهقفلا ضعب ىريو

 ىوقأو ةجاح دشأ هاري نمل هب ىصوي ثلثلا ىف ةيصولا ةيآف «ةيصولا ةيآو «ثاريملا

 ىطعأ دق هللا َنإ» .:عاتولا ةَجَح ماع هتبط ىف لوُقَي للي هللا لور تحمس :لاَق ىلهابلا َةَماَمُأ ىبأ نع )١(

 ىَلِإ ىَعَدا ْنَمَو هللا ىَلَع مُهباسحَو ْرَجَحْلا ٍرهاَْللَو ٍشاَرّلل ُدَلوْلا . ثراول ةّيصَو الق هّفَح ّقَح ىذ لكل

 الإ اهجْوَو تيب نم ةآرما "قت ال .ةَمايقلا موي ىلإ ُةعِنل هّللا هت لعق هيلاوم ٍرْيَخ ىلإ ىلا ذأ هيبأ يَ

 قادؤم ٌةيراَعَلا» :َلاَق مك «هانلاوُمأ لَصْفأ ؛ كلذ» :لاَق ؟مانَّطا الو هللا َلوُسسر ا :ليق ٠ 'اهجوز نذإب

 (؟١٠ 55) اياصولا باتك :ىذمرتلا ظفللا اذهب هاور .«مراَغ ميعّرلاَو «ىضقم نيدلاو ةدودرم ُةَحْنمْلاو

 ىف لوُقي كي هللا لوُسَر تْعمَس : ظفلب هجام نبا هاورو 0٠٠ 15) عويبلا باتك : :ارصتخم دواد وبأ هاورو

 . «ثراول ةّيبصو ال ُهَّقَح قَح ىذ لك ىلع دق هلا نإ : عادوا ةجبح ماع هتبطمخ



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 2221 ا

 مكرامعأ رخآ ىف مكيلع قدصت هللا نإ : هلك لاق دقلو «نيثلثلا ىف ثاريملاو «ةبارق

 . 17«متئش ثيح هوعضف مكلاومأ ثلثب

 ىطعأ هللا نإ» ثيدح هنإ :اولاقو «ةيرفعجلا ةعيشلا نم لوقلا كلذ لاق دقلو

 ةثرولا ضعب نأب كلذ اوللع مهلعلو .«ثلثلاب الإ ثراول ةيصو الف هنقح قح ىذ لك
 دقو ءهتجاح هبيصن دسي الف ةبرتم اذ نوكي دق خألاف .هتجاح هبيصن دسي ال ابر

 نم ربكأ ىلإ ةجاح ىف وهو «هنم ءربلا ىجري ال ضرمب اضيرم انمز ةثرولا دحأ نوكي
 هاسع ام ليمكتل ةيصولا ىلاعت هللا عرش دقو هتجاح لمكي امب هل ىصويف ( هبيصن

 .هدس بجي بأر نم ثاريملا عيزوت ىف نوكي

 .ةيصولا زاوج ىف ةيمامإلا ىأرب ىرصملا نوناقلا ذخأ دقو

 رمألاب كلذ نوكي نأ ثراولل ةيصولا زاوجب ذخألا لاح ىف رابتعالا نإ لوقنو

 الف ءامثإ بكترا دقف لعف نإف «لقعلا هركنتسي الو عرشلا هركنتسيال ىذلا فورعملا

 ىبنلا لاق دقو ءرخآلا كريو ةبوبحملا جوزلا نم نوكي ىذلا وأ «ىنغلا هنبال ىصوي
 امهم ثراولل ةيصولا نإف هتنبا كرتيو «هنبال ىصوي وأ ("7«مكدالوأ نيب ,اووس» :ِهِ
 ناك اذإ ءانثتسالا ميقتسيو هماكحأ نم ءانثتسا وأ «ثاريملل ةفلاخم ىه اهرربم نكي

 . مثإو ةعيطق ىف ال «لدعو رب ىف

 ىلع ءىجت ىتلا ةيناسحتسالا وأ ةيئانثتسالا رومألا ىف ةيعرشلا ةدعاقلا نإو
 ةضقانم ريغ «هيلع ثعابلاو ماعلا لصألا وأ ةدعاقلل ةلمكم نوكت نأ ةدعاقلا فالخ

 .هل

 ىف مُكَل ةداَيز مكلاومأ ْثْلُثب مكتاَقو َدْنع مُكِيَلَع ف قدصت َهّللا نإ : للي هللا لوُسَر َلاَق َلاَق ةريره ىبأ نع )١(
 )377١١( ءادردلا ىبأ نع دمحأو )77٠١( ثلثلاب ةيصولا : :اياصولا باتك :هجام نبا هاور] ؛مُكلاَمعأ
 .مُكتاكَو دنع مُكلاومآ لت مُكْيلَع قصت هللا نإ" :َلاَق هنأ كي هللا لوُسر نع

 نيب اووس» : هلل هللا لوسر لاق :لوقي اذه انرينم ىلع (ريشب نبا وه) نامعنلا تعمس : :لاق ىبعشلا نع (5)
 ؛ج ةقدصلاو ةبهلا باتك :راثآلا ىناعم حرش «ربلا ىف ذ ْمُكَتيَي اووسي نأ نوبحت اَمَك ءةّيطعلا ىف مُكدآلوأ
 .[ 58ص



 ةرقبلا ةروسريسفت
 ل لا0اا0ا0اللالااااا0اوملااا ووو مم

 د بح

 ىف اقحو #َنيِّتمْلا ىلع اًقح :ىلاعت لاقف «ةيصولا بلط هناحبس دكأ دقلو
 هللا اهلعجي الثم ردقيف ءمكحلا وأ لوقلا بساني امب ردقي فوذحم لعفل الوعفم ةيآلا

 .نيقتملا ىلع اقح هبجوأ وأ ءاقح

 ىلإ ءىموي نيبرقألاو نيدلاولل اهبوجو ىلع لادلا ةيصولا مكح نارتقا نإو
 هنأ نونكملا هملع ىف ىرج امكح دكؤي ال ىلاعت هللا نأل ؛خسنت ال ةمكحم اهنأ

 .ديكأتلا كلذ هخسنيس

 ىلإ ةراشإلل نيقتملا ىلع بوجولا ركذو «هدكؤيو بوجولا ىلع لدي وهو
 مهنأ ىلإو «هناوضر ءاغتباو ىلاعتو هناحبس هللا بضغ ءاقتا هنوعيطي نيذلا مهنأ

 .روكنملا ريغ فورعملا ةرئاد ىف نوذفني مهنأو «هتباجإب نوعراسي

 وأ هتبارق ىوذ نم هدعب نمل اهكرتي ناف لجر نم ءاطع نوكت ةيصولا نإو

 راص ىذلا ىفوتملا كلذ ةعيدو ىه «مهيديأ نيب ةعيدو نوكت ىهو ءهب لاصتالا
 هاضري ىذلا ريخلا ليبس ىف تناك اذإ هللا ةعيدو اضيأ ىهو ءائيش هرمأ نم كلميال

 هعمس اًمدعب ُهَلَدِب نمَف# :ىلاعت لاقو ءاهليدبت نع ىلاعت هللا ىهن اذلو ؛ىلاعت هللا

 ليدبتلا هنم عقي نمم مثإ ليدبتلا نأ ىلع لدي اذهو 4هنولدَبِي نيذّلا ىلع ُهَمْنِإ اَمَنِإَق
 ناك مأ ءادهاش ناك مأ ءافعضلا ةئرولا ىلع ايصو ناك مأ ةكرتلا ىف ايصو ناكأ ءاوس

 ىف رييغتلاو ليدبتلا هتردق ىف نوكي نم لك «ةماع ةرابعبو «ةيصولا عدوأ دق

 هسفن ىصوملا نم ليدبتلا نإ لاقي الو ءاهقحتسم ىف وأ ءاهرادقم ىف وأ ءاهعوضوم

 عمسي مل ىصوملاو «ةيصولا ىلع لادلا لوقلا ىأ «4هعمّس اًمدعب# لوقي ذإ ؛قايسلل

 ؛ايح ماد ام لدبيو ,ةيصولا ىف ريغي نأ هل ىصوملا نأ هيلع قفتم «هلاق لب لوقلا

 ىلإ ريخ نم اهريغ اذإ الإ مئثأي الو «ةافو دعب الإ ذفنت الو «مزال ريغ فرصت اهنأل

 .رشلا دصق نم الإ مثإلا نوكي الو «هريغ

 ىدتعا هنألو «هرارسأ هعدوتسا ىذلا ىصوملل ةنايخ هنأل امثإ ليدبتلا ناكو

 هنأ ملعي ام ريغب دهشي ىذلا روزلا دهاشك هنألو «رييغتلا كلمي ال اميف لديبو ريغف

 . هتيصوب ىصوملا هدصق ىذلا فورعملا ريخلا توفي هنآلو «قحلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت اااه

 م 23255011 1 1 1 1110
 اا رس

 باوج ىف ةعقاو انه ءافلا «هنوُلدبي نيِذْلا ىلع همْنِإ امّنإَف9# :ىلاعت هلوقو

 سيلو «هنولدبي نيذلا ىلع عقاو مثإلا نإف ىأ ءهرصقلا ىلع ةلاد «امنإ»و «طرشلا
 هيلع سيلو «هذيفنت دارأو «هاونو ريخلا بستحا دقف «هولعف اميف رزو ىصوملا ىلع
 .اولدبو اوريغ نيذلا رزو

 هريغ ىذلا نوكي دقو ءعمجلا واوب 4هتولدَبي نيِذّلا ىلع# :ىلاعت هلوقو
 اوريغي نأ نوديري نيذلا ةثرولا نم نوكي ةداع رييغتلا كلذ نأ ىلإ ةراشإلل ءادحاو
 دحاو ىلإ بسني الو هنم رامتتا ىلإ ةراشإ ةعامجلا واوب ريبعتلا ىفف «ثروملا ةدارإ

 .رزولا اعيمج نولمحتي لب «رزولا هدحو لمحتي

 :ىلاعت هلوقب «ريخلل نيعانملا نيلدبملا نيريغملا كئلوأ ىلاعت هللا دده دقلو
 ءاولدبو اهب اوريغ ىتلا مهلاوقأل عيمس ىلاعتو هناحبس هنأ ىأ «ميلع يمس هللا َنِإ»
 اهبتك ىتلا قحلا ةيصولاب ميلع «ءىش لكب ميلعو «هبحاص نع ريخلا اوعنمو
 لكب طاحأ ىذلا وهو «لماكلا ملعلاب فصتملا وهو لدبو ريغ نمب ميلعو «ىصوملا
 .ىلاعتو هناحبس املع ءىش

 .ريغي نمل ديدش راذنإ كلذ نإو

 (هللا) مسا ركذو ءةيمسالا ةلمجلاو «ةدكؤملا نإب مالكلا هناحبس دكأ دقو
 .ءىش لكب ملاعلا ىلاعتو هناحبس

 ىصوي نمك هتيصول امثإ ديري وأ «ملظل الايم وأ ءاملظ ىصوملا نوكي دق هنإو
 زوجي لهو «ةيصولا هذه ذفنت لهف مثإ ىلع هتيصو ىف نيعي وأ ءعضوم ىف

 مهيب َحَلصَأَف اَمْنِإ وَ افَنَج صوم نم فاَح نق :كلذ ىف ىلاعت هللا لاق ؟اهرييغت
 . «هيلع مثإ الف

 اذإ ءاذك لعفت نأ فاخأ لوقتف .عقي نأ فاخيف عقوتملا رمألا ىف نوكي فوخلا

 4 27 . .. بْنَذلا ُهَلُكأي نأ فاَحَأَو » :بوقعي لاق امك «فوخَللا لعفلا عقوتت تنك
 ةيحان ىلإ ليملا فنجلاو ,ءكلذ وحن وأ لعف وأ لوق نم هرداوب تيأر وأ ء[فسوي]



 ةرقبلا ةروسريسفت

 يللا مم

 تا بس

 نم فاخ نمق# :ىلاعت هلوقف لدعلا ةيحان ىلإ ليلا وهف فنحلا دض وهو ءملظلا

 ىلإ أطخ اهجوت وأ ءملظ ىلإ اليم صوم نم فاخ نم هانعم #امثإ وأ افنج صوم

 لدعلا ىلإ هاجتالا ىلع هلمحو هتثرو نيبو هنيب ىأ مهنيب حلصأف ادوصقم امثإ وأ ملظ

 ىف وأ «ةيصعم ىف ىصوي نأ دارأ وأ هتانب نود هينبل ىصوأ نأب امثإ دصق وأ «ريخلاو

 نوكي ال هنإف ءملظ الو هيف ةيصعم ال ام رايتخا ىلع هولمحف ءاهيف ريخ ال ةيحان

 رمآلا لضف هلو «ىصوملا لدب ىذلا امنإ لدب ام هنأل ؛ليدبتلا مثإك ؛مثإ هيلع

 ءملظلا عنم لضفو ءريخ حاصلاو حلصلا لضفو ركتملا نع ىهانلاو «فورحملاب

 هذه ىف حالصإلاب مايقلا ةبسحلا ىلاو ىلع بجي هنإو «نيقابلا نع جرحلا طقس

 .مثولا ةدصاقلاو مثول فنجت ىتلا اياصولا

 ارصم ىصوملا تامو «مثإل دمعت وأ مثإل فنج اهيف ةيصولا تناك اذإو

 تلوح نإ هنإف ءارقف هتبارق ىفو «ءاينغأ مهو «هتبارق ريغل يصوي نأك ءاهيلع
 .ريخ ىلإ تلدع اهنأل ىلوأ ناك ابرق ىوذ ءارقف ىلإ ةيصولا

 توم دعب ملع نم ةيآلا ىنعم نأ امهريغو ةداتقو سابع نبا نع ىور دقو

 نم ةثرولا نيب عقو امو مثإلا نم عقو ام حاصأف ضعب ءاذيإ دمعت وأ اًفنج ىصوملا

 «حالصإلا باوث هل نوكي لب «ليدبتلا مثإ نوكي ال ىأ مثإ الف قاقشلاو بارطضالا

 غلبف مهريغ لام هل سيلو «هتوم دنع نيكولمم ةتس قتعأ الجر نأ ىئاسنلا ىورو

 اعد مث هيلع ىلصأ الأ تممه دقل» :لاقو كلذ نم بضغف للك ىبنلا كلذ

 دقو ى)ةعبرأ ( قرأو نينثا قتعأف  مهنيب عرقأ مث 2 «ءازجأ ةثالث مهأزجف هيكولمم

 )١( هتيصو ىف فيحي نم باب  زئائجلا باتك :ىئاسنلا نيصح نب نارمع نع ظفللا اذهب هاور 175

 اعدف «مهَريَغ لاَم هَل نكي مَ «هتوم دنع هَل نيكولمم تس ةّتس َقَتعَأ الجر ّنأ» : ظفلب اضيأ هنع ملسم ةياورو

 باتك] . «ديدش اِلْوَق ” لاقو ةعْبرأ 317 نينا ّقتعأَت مُهَني تسب ب عرف مك «انالُثأ مُهآَرَجَف كي هللا لوسر مهب

 .[07164) دبع ىف هل اكرش قتعأ نم باب - ناميألا



 ةرقبلا ةروس ريسفت لإ
 يي 0 لاول للااللللللللا

 20و هب لجبل
 نم :ىلاعت لاق دقلف «ةراضم اهيف نوكي الأ ةيصولا ذافن ىف طرتشا دقو

 ةيصو لك نأ كلام ررقو [ءاسنلا] 4 41:7 .. . َراَضُم ريغ نيد وأ اهب ئصوي ةّيصو دعب
 .ةلطاب نوكت ةراضم اهيف

 اياصولا كلذكو ؛ةلطاب نوكت ةيصعمب ةيصولا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقو اذه

 ىلع هعم ىقبتل هتليلخل ىصوي ناك ىصاعملا نم ةيصعم اهيلع ثعابلا نوكي ىتلا
 َ . ثعابلا ةوق ىدم ىف اوملكت نإو «مارحلا ةرشعلا

 ةمثآ ةيصو لدب نم ىلع مثإ ال هنأ ىلع لدت ةميركلا ةيآلا نإ ةلمجلا ىفو

 ىلاول وأ ءاضقلل نوكي كلذ نإو ءاهليوحت نكمي مل نإ اهلطبأ وأ ءريخلا ىلإ اهلوحف
 . ةبسحلا

 ّنِإ# :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخ مثإلا ةرئاد ىف نوكي ال ليدبتلا نألو
 رافغو «لدعو مه نأ ىصوملل رافغ ؛رفغلا غلاب ىلاعت هللا نإ ىأ «ميحر روع هللا

 نأو ءلدع ىلإ فنج نم اهلوحو «ةافولا دعب ريغ نم مثأي الو «حبجنو حلصأ نمل
 هناحبس دكأ دقو «هيلع مدقأ ام متي مل ماد ام هذخاؤي الآ ىجريو ىصوملا محري هللا
 مهللا .ةيمسالا ةلمجلابو «ةدكؤملا نإبو «ميحرلا روفغلا ةغيصب ةمحرلاو نارفغلا
 . كتمحر ىف نحنو «كنارفغ ىف لخدن انلعجا

 رفة سرق ب عرس هس ديب سرس هس به و سس سدا لس حا ع ع و 2
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 ٌرَهَش 02 َنوملََت م 2 مور حس م ريم هر
 يم هول َنوُمْلَكَت رْسكنِإ كحل يح اوموصت نأ

 ره #

02 1 

 ىياسكإ ىكم نازل وضل ىَذلَأَناَسِيضَمَر
 - م 7 سم خخ سي هل حض لس هل سس هس

 َرِهّتلَأمْكَن دهس نم ِناَفرْْلاَو ده نم تتْيَبَو
 م سل م لذ 00 0

 نيةَدِهفِرَمَس َلَعوأ اسيد همسي

 مكحب ُدِيِرباَلَوَرْسْلا مكمن هم د يرَحُأ وا

 رس ءصو ىف وي

 ام َلْعَهَن ًأاوركتإو ةةيلأاوايكصتإردشلا ا

 ورئس + مرير همم
 هير توركست مكَلَعو م هده

 «ةالصلا ةماقإو ءهبح عم لاملا نايتإ ربلا نم نأ ءربلا ةيآ ىف ىلاعت هللا ركذ

 «موصلا انه ركذ دقو «جحلاو موصلا ركذي ملو «داهجلا ىلإ راشأو «ةاكزلا ءاتيإو
 دامع ىه ىتلا ةسمخلا ناكرألا عمتجت كلذبو «هتايآ مكحم ىف جحلا دعب نم ركذيسو

 ءاتيإو ةالصلا ماقإو هللا لوسر ادمحم نأ ةداهشو هللاب ناميإلا ىهو «مالسإلا

 . اليبس هيلإ عاطتسا نمل تيبلا جحو «ناضمر موصو ةاكزلا

 اهانولت ىتلا تاميركلا تايآلا هذه ىف ناضمر موص ىلاعت هللا نيب دقو

 اَمَك مايصلا مُكيَلَع بتك اونمآ نيذّلا اهْيَأ اي :ىلاعت هللا لاق ءنآلا اهانعم ىف ملكتنو

 راص ىتح هبتكو «ىلاعت هللا هررق هنأل ضرف ىنعمب بتك «مُكَلْبَق نم نيذّلا ىَلَع بتُك
 ةعيرش هنأبو «مكيلع ىلاعت هلوقب ةيضرفلا هناحبس دكأ دقو «نينمؤملا ىلع ابوتكم
 ىوقتل ليبس هنأو «مُكلْبَق نم َنيذّلا ىَلَع بتك امك :ىلاعت لاق اذلو ؛نيعمجأ نييبنلا
 ءادتبالا ةنيبم ءردقلا ةفورعم تادودعم امايأ هنأ ركذو «مكلعل» :لاق اذلو «سفنلا

 يذلا َناَضَمَر ٌرهَش» :هتاملك تلاعت هلوق ىف ىلاعتو هناحبس اهنيب دقو «ءاهتنالاو
 . «ناَقرُفْلاو ئدهلا نَم تاتيبو ساّنلَل ىده نآرقلا هيف لزنأ
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 يلوُقَف > :نآرقلا ىكح اميف ميرم لوقك كلذو ؛كاسمإلا ةغللا ىف موصلاو
 ىنعملا ىف موصلاو «[ميرم] 4:7 اًيسنإ َمْوَيلا مَلكُأ نلف اموص نَمَحَرلل ترَدَن يّنإ
 عولط نم ءاسنلا نعو «بارشلاو ماعطلا نع كاسمإلا وه رهاظلا ىنارقلا ىنيدلا

 نيبتي ىتح اوُبرشاو اولكو ل :ىتأيس اميف ىلاعت لاق امك سمشلا بورغ ىلإ رجفلا
 4 29 ... ليلا ىلإ ماّيصلا اوُمأ من رَجَفْلا نم دوسألا طْيخْلا نم ضيبألا طيخلا مكن

 كلذو ليللا لخدي ىتح ءرجفلا عولط نم مايصلا دحي ميركلا صنلا اذهب [ةرقبلا ]
 . سمشلا بورغب

 ىلع بنك امك :لاق دقو ءدكؤم ضرف وهف اونمآ نيذلا ىلع موصلا بتك
 ةنايدو «مالسلا هيلع ىسوم ةنايدك ةيوامسلا تانايدلا لهأ نم 4مكلبق نم َنيِذّلا
 لبج نب ذاعم لاق امك هيبشتلاو «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نم امهريغو ىسيع
 .موصلا لصأ ىلع عقاو هيبشتلا :مهنع ىلاعتو كرابت هللا يضر ةباحصلا ءاهقف نم

 ىف ةعيرش موصلا نأ تبثي وهف هيبشتلا ىف ىفكي اذهو .همايأ ددعو هتفص ىلع ال

 نيملسملاب صتخي ال هنأو «هتيضرف لامك ىلع لدي اذهو ءاهلك ةيوامسلا عتارشلا
 .اهلك ةيوامسلا تانايدلا معي لب مهدحو

 4َنوُقَنت مُكّلعَلط :ىلاعت هلوقب ةيقابلا ةيلزألا هتيعرش ةمكح ىلاعت هللا نيب دقو
 ءاوهألا ةرطيسو «ىصاعملا اوقتتف «نيقنملا ةجرد ىلإ اولصت نأل مكنم ءاجر ىأ
 ءاليتسالاو «طبضلا ىلع سفنلا ىبري موصلا نأل كلذو ؛مكسوفن ىلع تاوهشلاو

 ىلعو ءاوتلالا ىلع اهناطلس ىوق ةدارإلا تيوق ثيحو اهتاوهشو اهئاوهأ ىلع
 بسي الف اهلك تاروظحملا نع عنتمي نأ هل ةلمكملا هبادآ نم ناك كلذلو ؛تاوهشلا

 : هلع ىبنلا لاق دقلو «هناسلب تايهنملا حرتجي الو «هب لمعي الو ءروزلا لوقي الو

 لاقو 27«هبارشو هماعط عدي نأ ىف ةجاح هلل سيلف .هب لمعلاو روزلا لوق عدي مل نم»

 وبأو ىذمرتلا هجرخأ امك تت هنع هللا ىضر - ةريره ىبأ نع )0-/١77( موصلا باتك :ىراخبلا هجرخأ ()

 .دمحأو هجام نباو دواد
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 ةدارإلل ةطباضلا سفنلل ةبذهملا ةليلجلا ىناعملا هذهب موصلا نإو 27(ةنج موصلا» :ُي

 لك٠ :هبر نع دلك ىبنلا نع ىور اذلو ؛ىلاعت هللا دنع تادابعلا مظعأ نم ناك

 تادابعلا نيب نم موصلا ناكو «2'”(هب ىرجأ انأو ىل هنإف موصلا الإ هل مدآ نبا لمع

 تاوهشلاو ءاوهآلا نم عالخناو «ءىحور درجت هنأل ؛هلحو ىلاعت هلل هنأب اصتخم

 .هبرو دبعلا نيب رس وهو هتاوهشو ىدلملا ملاعلا نع ةيناسنإلا سئفنلاب ولعو

 الو «ةريثك تسيل تادودعم مايأ هنأب موصلا رادقم ىلاعتو هناحبس هللا ّدحو

 ىه ةبسحلا زواجتت ال ىتلا تادودعملا مايألا هذهو ةليلج اهادّوم ىف اهنكلو ءةقهرم

 .ناقرفلاو ىدهلا نم تانيبو ءسانلل ىده نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر رهش

 نأ راذعألا ىوذل هيف صخر ءضرف تادودعملا مايألا هذه ىف مايصلا نإو

 ةدعف رفس ىلع وأ ضيم مكنم ناك نَمَق# :ىلاعت لاق اذلو مايألا لدب اودؤيو اورطفي

 . «ماَيَأ نم
 ىلع هتردق تقو نم ئدتبت ةدعلا هذه نإ :دمحأ لاقو «مايألا نم ددعلا ةدعلا

 «ناضمر اهيف نوكي ىتلا ةنسلا ىف نوكت نأ ىعفاشلا بجوأو «ناضمر دعب موصلا

 دنع نوكي نأ نسحيو «ردقي وهو ىخارتلا ىلع بجاو ءاضقلا نإ :ةفينح وبأ لاقو

 ضيرملا عسي ال ىذلا ضرملا  امهدحأ :نامسق راطفإلا حيبي ىذلا ضرملاو «ةردقلا

 ضرم - ىناثلا مسقلاو ءءاضقلاو راطفإلا غوسي قافتالاب اذهو ءطق موصي نأ هيف

 تاقشملا نم داتعملا نع ةدئاز ةقشمب نوكي موصلا نكلو .موصلاو راطفإلا هعم نكمي

 هللا ىضر - ةريره ىبأ نع )١9547( ملسمو )١75١(«2 موصلا لضف باب :ىراخبلا هجرخأ ؛هيلع قفتم )١(

 ىمرادلاو ءدمحأو ءهجام نباو «ىئاسنلاو «ىذمرتلا دنع هتاياور ضعب ىفو «(«ةنج مايصلا» : ظفلب - هنع

 00 7 .«ةنج موصلا» : ظفلب

 اق:لوقي - هنع هللا ئرضَر - ةريره ىبأ نع (1444) ملسمو ؛(110/1) ىراخبلا هجرخأ ؛هيلع قفتم (؟)

 ناك ذِي .ةلج مايصلاو ءهب ىزجأ انو ىل نإ ماعلا الإ هل مدآ نبا مَع لك : هللا لاق» :ةلكي هللا لور

 سفن ىَذَلاَو ؛ مئاص قرما ىَنِإ لعلم هلَئاَق وأ دَحأ ةباس ْنِإَف ءبحصُي الو قري الق ْمُكدَحأ م ٍموص موي

 حرق َرطفأ اذِإ اًمُهَحَرْفي ناََحَرَف مئاّصلل «كنسلا حير ْنِم هللا دع بط مئاّصلا مَ فول هديب دَّسَحُم
111100 

 . (هموصي حرق هبر ىَقَل اذِإَو
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 ليطي وأ ءةدش ضرملا ديزي ىذلا موصلا هنإ اولاقو ءاهلامتحا عراشلا زيجي ىتلا
 ضرملا اذه دوجول هرضي موصلا نأب لداع ملسم بيبط ربخي وأ «هتدم

 رفسلا ىف مهراظنأ فالتخاب ءاهقفلا هيف فلتخا راطفإلا زيجي ىذلا رفسلاو

 «مايأ ةثالث ةفينح وبأ لاقو :ةليلو موي رفس ليقف ء.ةصخرلا دجوت ةقشم دجوي ىذلا
 رفسلا نإو رخآلا فصنلا حيرتسيو «راهنلا فصن ريسي ثيحب لبإلل داتعملا ريسلاب
 رثألا الول :امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق دقلو  ةقشم ىنعملا اذه ىلع ةبادب

 : هلع ىبنلا لوق وه ةمألا ربح هيلإ ريشي ىذلا رثألاو ءرفسلا نم ةعطق باذعلا تلقل
 كلذ هيلع قبطني ءارحصلا ىف لاقتنالا نأ كش الو ١2'2باذعلا نم ةعطق رفسلا»
 . فصولا

 دقو ؟موصلا مأ ءرطفلا رفسلاو ضرملا ىف لضفألا نوكيأ :ثحب رائي انهو
 نأ اريخ نوكي ضرملا ىف ذ ةديدش ةقشم دجي مل اذإ هنأب ءاملعلا ضعب كلذ نع باجأ

 ضرملا ىنعم ىف اطاتحم نوكي نكلو «ىلاعت هللا ةصخرل ادناعم نوكي الو «موصي

 ىري ناك اذإ ءرفسلا لاح ىف كلذكو «ءلضفأ ةصخرلاف الإو «ةصخرلا غوسي يذلا
 ةدناعم سيل كلذ نوكيو ء«موصلا لضفألاف ءداهجإ ريغ نم موصلا عيطتسي هنأ

 . ةصخرلل

 نم ءموصلا لضفألا نأ ىرأ اذلو ؛هيف ةقشم ال مايألا هذه ىف درجملا رفسلاو

 نأ بحي ىلاعت هللا نإف ؛هللا صخرل نيدناعم نوكن ال ىتح هبوجو ررقن نأ ريغ

 .همئازع ىتؤت امك هصخر ىتؤت

 ءموصلا هيف نسحي ال اذهو «هللا ليبس ىف داهجلل رفس :ةثالث ماسقأ رفسلاو
 اتناك نيتوزغ ىف نينمؤملا ربتخا ىلاعت هللا نأل ؛ةصخرلا ضراعو ةنسلا فلاخ الإو

 نم رشع عباسلا ىف ىلوألا تناك «ةكم حتفو «ىربكلا ردب ةوزغ امهو ناضمرأ ىف

 َىضر ةريره ىبأ نع (7005) ةرامإلا باتك :ملسمو ء(لتالاب) جحا باتك : :ىراخبلا هجرخأ ؛هيلع قفتم )١(

 تمهل ىَصَق اف موتو هَبارشو هَماَعَط ْمُكدَحأ ْمَتمَي باَذَعْلا نم ةّعطق رقَسلا» : :لاَق كو ىلا نع هلع هللا
 . «هلهأ ىلإ لجَحْيلَ
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 . نيدهاجملا

 ةماقإلل دلب ىلإ دلب نم لاقتنالاو «ةراجتلاك حابم ىف رفسلا :ىناثلا مسقلاو

 ةديدش ةقشملا دجو نإ «هانركذ ىذلا وحنلا ىلع رفاسملا لاح ىلإ هيف رمألا كرتيو

 . ةيديدحلا ةكسلا ىف رفسلا ىف انيأر هيلع قبطنيو ماص الإو رطفأ

 ةصخرلا نأ نوريال ءاهقفلا نم نوريثكو «ةيصعملل رفسلا :ثلاثلا مسقلا

 .ةمعنلا رربت ال ةيصعملاو «ةمعن ةصخرلاو ءهرفسب صاع هنأل هلمشت

 نيكسم ماعط ىه ةيدف نوكت نكلو ءاضق ريغ نم راطفإلا رربي رذع كانهو

 ةقاطإلاو «نيكسم ماَعَط ةيدف هتوقيطي َنيِذّلا ىَلَعَو# :هيف ىلاعت هللا لاق دقو ءاموي

 نأ ناسنإلا نكمي ام رادقمل مسا ةقاطلا :هتادرفم ىف ىناهفصألا بغارلا لاق امك

 [ةرقبلا ] 4 #5257 ... هب اهل ةَقاَط ال ام اَنلَمحت الو 9 :ىلاعت هلوقف «. .ةقشمب هلعفي

 .انل ةردق ال ام انلمحت ال هانعم سيلو «هتلوازم انيلع بعصي ام هانعم

 ىه ةقشم نوفلكتي ىأ 4هتوقيطي نيذّلا ىَلعَو# :ىلاعت هلوقل كلذ ىلع ىنعملاو
 ءمهنس تمدقت نيذلا نونافلا خويشلا مهو ءاهيلع ةموادملا نوعيطتسيال ةقاطلا ىصقأ

 لمأ الو «ةقشملا ىصقأ ىلإ نولصي ىأ ؛هنوقيطي» ريسفت ىف دوعسم نبا لاق دقو
 خيشلا ىف تلزن «نيذْلا ىلعو#» :ىلاعت هلوق نإ :سابع نبا لاقو ءاضق ىف مهل

 . .ةقشمب الإ ناموصي ال اناك اذإ ةخيشلاو

 رخآ ىف نيتنس رطفأف «هرمع لاط امدنع ّهِْكَي هللا لوسر مداخ سنأ رطفأ دقو

 ددع ىلع انيكسم نيثالشل ةنفج نيثالث نيكاسملا ماعطإل ماقت نافجلا تناكو «هتايح

 . موصلا مايأ

 م يح وو نأو لَه ار عم ف :كلذ دعب ىلات لاق دقلو
 .«نوملعت متنك نإ

 رسيو موصلا مكيلع بتك دق ناك اذإ ىأ ءحاصفإلل انه ءافلا «عَّرَطت نمَفل

 .ةعاطلا دصق نمف ىأ ءاريخ عوطت نمف اهب صخر ىتلا صخرلاب مكيلع ىلاعت هللا
 امك ةلفانلا سيل انه عوطتلاف «ةمايقلا موي هل هرخدي ريخ وهف ريخلا ادصاق اهفلكتو
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 لب ءاهتالالد ىف نآرقلا تارابع هل عضخت ال ىهقف حالطصا كلذ نإف ءاهقفلا لاق
 ابلاط وأ ادصاق ةعاطلا ىف ةغلابملا وه انه عوطتلاو .طقف ةيوبنلا راثآلاو «ةغلل عضخت

 مايقلا ىلع ضيرحت 4ْمُكَل ٌرْيَخ اوُموصت نآو# :ىلاعت هلوقو هل ريخ وهف ءاريخ
 ءادأ نأ كش الو مكلبق نم نيذلا ىلعو مكيلع بتك ىذلا ضورفملا بجاولاب
 وه ام نوملعت متنك نإ ىأ «نوُملعَت متنك نإ :ىلاعت لاقو «ميظع ريخ بجاولا
 بلط ىلع اًّدح «نإ» ب قيلعتلا هناحبس ركذ دقو ؛مكيلع بجاولا امو ؛مكل ريخ
 موصلا نأ درو دقلو ءربصلا ىلع مكسوفن ةيبرت وهو مايصلا ةيضرف نم ةياغلا ملع
 . لبق نم انرشأ امك «نينمؤملا ةفص ربصلاو «ربصلا فصن

 ناقحلم اًمُهأ امهنأش ىف فلتخا دقو «عضرملاو لماحلا راذعألا ىوذب قحليو
 امه ذإ ءرخأ مايأ نم ةدع امهيلعو راطفإلا امهل نوكيف ءربلا بيرق اضرم ىضرملاب
 ماحرأ ىف ام رضي وأ ءموصلا هرضيو هيلع موصلا بعصي ىذلا ضيرملا لاحك
 ىغبتي ىتلا ىهو «دولولا ةأرملا نأ ىلإ نورخآ رظنو ءامهنم ىذغتي نمو «لماوحلا
 نوكت لاحلا هذه ىفو .ًالئاح نوكت نأ امإو ءالماح نوكت نأ امإ ءاهنم جورتلا
 ؛رخأ مايأ نم ةدع اهل نوكت نأل ةصرف الو «لمحلاو عاضرإلا نيب ددرتتف اعضرم
 ال :سابع نبا نع ىورو «ةيدف نهيلع نوكيو «نوقيطي ال نميف لخدت كلذلو
 مكب هللا ديري هب ىدفي ام دجي ال ناك اذإ نمزم ضرمب ضيرملاك نوكتو «ةيدف
 .رسعلا مكب ديري الو «رسيلا

 كلت ىلاعت هللا ركذ تادودعم امايأ موصلا ةيضرف ىلاعتو هناحبس نيب نأ دعبو
 ىده نآرقلا هيف لزنأ يذلا َناَضَمَر رهش# :ىلاعت لاقف «ناضمر رهشب اهنيعو مايألا

 . «ناَقرفلاو ئدهلا نَم تاتيبو ساثلل

 هلزنأ دقف «هيف نآرقلا لوزن لوأ ناك ىذلا ناضمر رهش ىمه مايألا هذه ىأ
 يف هاتلزنأ اَنِإ ط :ىلاعت لاق امك «هنم رخاوألا رشعلا ىف ىهو ردقلا ةليل ىف ىلاعت
 لزق جر رهش فلأ نم رح ٍردقل هَل 21 رق هَل ام كاردأ امو لج ٍردقلا هليل

 « 22 ٍرْجَْلا ْعْلَطُم تح يه مالس 20 رْمَأ لك نم مهر ؛ نذإب اهيف حورلاو ةكئالملا
 .[ردقلا]
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 أدبب ريكذت هيف نآرقلا هيف لزن هنآل ؛موصلاب ناضمر رهش صاصتغخا نإو

 ضرألا رون هنإف ٌْلَي ىبنلا ثعب وهو ضرألا ىف لزن ريخ ربكأب لافتحاو ءىحولا

 ىلإ تاملظلا نم جورخلا ةمعنو «ةيادهلا ةمعنب لافتحا هب لافتحالاو ءاهقارشإو

 نيمئاعلل ةَمَحَر ّذلِإ كانلسرأ امو» :ىلاعت لاق دقف «ةمحرلا ىبن لاسرإ ةمعنو «رونلا

 . [ ءايبنألا ] © همر

 رهش ىف هنإ :هتصالخ ام ريبكلا هريسفت ىف ىزارلا نيدلا رخف ركذ دقلو

 هيف ضرفي نأ كلذ بسانف ضرألا ىلإ ءامسلا نم ىلاعت هللا ةياده تلزن ناضمر

 نم ولع هيفو «جرفلاو نطبلا ىتوهش نع كاسم)إ نم هيف امبف موصلا نأل ؛موصلا

 ىف ّةلِلَك ىبنلا لاق دقلو «موصلا ىف ناك ىذلا ىحورلا درجتلاب ءامسلا ىلإ ضرألا

 ضرف ىلاعتو كرابت هللا نإ) :ىدمحملا ثعبلا ىركذب لافتحا وه ىذلا رهشلا اذه

 هبونذ نم جرخ اباستحا هماقو هماص نمف «همايق مكل تننسو ءناضمر مايص مكيلع

 ("'«همأ هتدلو مويك

 ىأ «ساّئلل ىده# :لاقف «سانلل ىده هنأب نآرقلا ىلاعت هللا فصو دقو

 ةزجعم وهو «هنذإب رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخي هنأل ؛سانلل ايداه هنوك لاح

 كلذ عم وهو «ةيدمحملا ةلاسرلا ماقم ىلإ هيجوتو ةياده اذهب وهو ىربكلا ىلاعت هللا

 ةحضاو تانيب هتايآ نأ ىأ «ىدهلا نم تانّيبو# :ىلاعت لاق اذلو ؛تانيبلا هتايآ هيف

 «لطابلاو قحلا نيب قرافلا رمألا ىأ ناقرفلاو ءاهب ءاج ىتلا ةعيرشلا وهو ىدهلا نم

 ضرألا نارمعو «ءداسفإلاو حالصإلاو «دادبتسالاو ىروشلاو لدعلاو ملظلاو

 . اهبارخو

 زمري ءادتبالاو .«يىلاعتو هناحبس هنيب دقلو «تاكربلا رهش ناضمر رهش اذه

 ٍرفص ئَلع وأ اضيرم ناك نمو ُهمصِيِلَف رهشلا مكس دهش نمل :ىلاعت لاقف ءاهتنالا ىلإ

 .ةقباسلا تايآلا ىف زجعلاو رفسلاو ضرملا راذعأ ىف انملكت دقو «رخأٍماّيَأ نم ةدعق

 ةرشعلا دنسم ىف دمحأو هل ظفللاو )0-5١14( مايصلا :ىئاسنلا  _فوع نب نمحرلا دبع نع - هاور )١(

 )١114(. اهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ :هجام نباو «(6١ا/9)
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 2: ةاككلا

 يي
 رهشلاب هناحبس ديريو ««رهشلا مكنم دهش نَمَفل هئادتبا ىف ىلاعت هللا لاقو

 برعلا نأل ؛رهشلاب لالهلا نع ربعو «هآرو هرضح ىأ هدهشو «ناضمر لاله انه

 اذإ زاجملاو ءزاجم لصأللا ىف اذهو .«مهدنع افرع رهشلا داريو لالهلا ىرت تناك
 ةدارإو ببسملا قالطإ ليبق نم لالهلا ةدارإو رهشلا قالطإو افرع راص رهتشا
 ناكف رهشلا ءادتبا ةرامأ لالهلا نأل ؛لسرملا زاجملا تاقالع نم كلذو «ببسلا

 رهشلاو سوسحمل الإ نوكت ال ةيؤرلاو «ةيؤرلاب رابتعالا نألو «ببسلا ىرجم ايراج
 ىذلا وه لالهلاو «هارن الو هيف شيعن ىنعم كلذو «باسحلاب دعي مايألا نم ددع

 .ءادتبالا نلعيو ىري ىذلا لادلا ىلع لولدملاب ريبعت هنع رهشلاب ريبعتلا ناكف ىري

 ىلع اليلد نوكيف ءدوجولا هب طين ىذلا وهف ءادتبالا ليلد لالهلا ناك اذإو
 لَ ىبنلا ركذ دقلو ءاعم ءاهتنالاو ءادتبالا ليلد وهف رهشلا لاله ةيؤرب «ءاهتنالا

 ةدعلا اولمكأف مكيلع مغ نإف هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص» :لاقف ؛كلذ
 :نيرمأ ىلع لدي صنلا اذهو 7١2«نيثالث

 دنع رطفلاو ءرهشلا ءادتبا ىف «لالهلا ةيؤر دنع بجي موصلا نأ :امهلوأ

 نيثالث ةدعلا لمكتف ارخآ وأ الوأ مغ نإ هنإو «ىناثلا رهشلا ىأ لاوش لاله ةيؤر
 ىف لالهلا باقترا دعب كلذو نيثالث نآبعش ةدع لمكأ ًالوأ لالهلا مغ نإف ءاموي

 مغ اذإ لاوش لاله كلذكو «مغ نإ نيثالث لمكتف «نابعش نم نيرشعلاو عساتلا

 .ناضمر ةدع لمكت

 لوأ ىف رمقلا هنأ كلذو ءدحاو لالهلا نأ ىلع لدي ثيدحلا : ىناثلا رمألا

 ريصي ىتح لاله نم ريغتي رهش لك ىفو روهشلا لك ىف ءدحاو رمقلاو «هلزانم
 «لالهلا كلذ دعب نم بقتريو «قاحملا نوكي ىتح كلذ دعب نم ريغتي مث ءاردب
 .دحاو لوألاو ءريخألاف

 «-هنع هللا ىضر- ةريره ىبأ نع هوحنب )181١١( ملسمو 1975(2) مايصلا :ىراخبلا هجرخأ ؛هيلع قفتم )١(
 ركذ - مايصلا باتك :- امهنع هللا ىضر - سابع نبا نع ىئاسنلا هجرخأ - هللا همحر - فنصملا ظفلبو
 )7١90(. رايد نب ورمع ىلع فالتخالا
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 :نارمأ عوضوملا اذه ىف راثيو

 دقو «باسحلاب دلوي مل مأ دلوأ لالهلا فرعت نكميأ لالهلا مغ اذإ :امهلوأ

 لؤضي مث ءاردب ريصي ىتح ءالاله هلاح نم هلزانم ىف رمقلا راودأ عبتتب افورعم ناك

 نع درو امك نيثالث نوكتف ةمغلا دح دنع فقن مأ «رارسلا ىف ىفتخي ىتح دعب نم

 نم ربكألا روهمجلا ىأر ؟هلوقل بقعم الو ىلوألا ةلزنملا ىف همالكو ِةِْكَك ىبنلا

 اورطفأو هتيؤرل اوموص» لكي ىبنلا لوق وهو «صنلا دنع فوقولا ءاملعلا
 نييمأ موقل ءادتبا تلزن ةعيرشلا نإو 2"""ددعلا اولمكأف مكيلع يمغ نإف «هتيؤرل

 ثيدحلا ءاجو «نوريو نوسحي ام ردق ىلع نوكيف «موجنلا باسح نوفرعي ال

 . كلذي

 ةبيتق نباو نيعباتلا رابك نم وهو ريخّششلا نب هللا دبع نب فرطم بهذ دقو

 موص ىف اهباسح رابتعاو لزانملا ريدقتب ميغلا دنع باسحلا ىلع لوعي :الاقف

 اوردقاف مكيلع ىمغأ نإف» :ِةِللَك هلوقل ىؤرل اوحص ناك ول هنإ ىتح ءناضمر

 . "”«هباسحب رهشلا مامتإ اوردقو «هلزانمب هيلع اولدتسا ىأ ")هل
 ءادتبا زاجأ هنأ كلام نع عفان نبا ىورو «ةيعفاشلا ضعب كلذب لاق دقو

 . ””باسحلاب هءاهتناو «باسحلاب رهشلا
 ةيؤر نوكي داصرإلا نأ اصوصخو ءانكمم نوكي دق قيقدلا باسحلاب ذخألا نإو

 ميدقْلا نوجرعْلاَك َداَع ئّتَح َلِاَنم هانردَق رَمَقْلاَو ظ :ىلاعت هللا لوقي ؟اهب ذخؤي لهف ةلآب

 نوحبسي كلف يف لُكو ٍراَهَنلا قباس ليلا الو َرَمَقْلا كردت نأ اهَل يغَبني سمشلا ال 0

 .[سيا] 4 ككل

 هللا ىضر - ةريره ىبأ نع )١8٠١١( هتيؤرل اوموص - مايصلا باتك :هحيحص ىف ملسم ظفللا اذهب هاور )١(
 .هلبق ىذلاو قباسلا جيرختلا - الضفتم - عجار .- هنع

 ١1995(. 201996) مايصلا باتك :- امهنع هللا ىضر - رمع نبا نع ملسم ةياور هذه (؟)

 دقو :هلوق ةيادب نم كلذك وهو (ىبطرقلا ريسفت) نم ثحبملا اذه دافأ هنأ - هللا همحر - فنصملا ركذ (*)

 1١46[. :ةرقبلا ةروس ريسفت] ريخشلا نب فرطم بهذ
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 نوفرعي اوناك مهنإ ىتح «بارعألاو برعلا دنع انكمم ناك لزانملاب ريدقتلا نإو
 مويلاو «ةليل ىف هتيؤر نم لوألا مويلا اوفرعيل لالهلا ةلزنم ةفرعمب رهشلا نم مويلا
 ريغتلا نم رشع سداسلا مويلا مث ءاردب ريصي ىتح اذكهو «رييغت نم ناك امب ىناثلا
 ىريف ةمغلا قرتخت ىهو ء.داصرألا تناك نأ دعب :ةيضقلا هذه ىف لوقنو . هرخآ ىلإ

 نوكيو «ةيؤر هذه نوكتو «ةمغلا دنع اهيلع دامتعالا زوجي ءاهتارو نم لالهلا
 ثيدحلا نوكيو .امئاق ثيدحلاب لمعلا نوكيو ءهتيؤرل راطفإلاو هتيؤرل موصلا
 ليبس ال اذإ درجملا رظنلاب ذخؤي هنإف ءداصرأ مهدنع سيل نم ىلع اقبطنم هرهاظب
 هرقأو «ةرهاقلا ىف ءاملعلا عمجم ررق كلذ ىلعو ىعيسبطلا رظنلاب الإ ةيؤرلا ىلإ

 .ةيؤرلا نكمت ملو سمشلا تمغ ذإ ىملعلا باسحلاب ذخؤي هنأ ماعلا ىمالسإلا رمتؤملا
 ىف ةفلتخم رمقلا علاطم نأ وهو ميدقلا ىف ريثأ دقو راثي ىذلا قناثلا رمآلا

 لهف «برغملا ىف ىري نأ لبق «قرشملا ىف لالهلا ىري دقف ءابرغو اقرش دالبلا
 ىلع الثم برغلا لهأ موصيف «ةيؤر لوأ وه ساسألا مأ ء.هعلطم ىلع لك موصي
 نأل «علاطملا فالتخاب دادتعا الو «ةيؤر لوأ ساسأ ىلع لالهلا قرشلا لهأ ةيؤر
 موصلا ءادتبا نوكيل ميلاقألا فالتخا اهنيب قرفي الو .ةدحاو ةمأ ةيمالسإلا ةمألا
 .؟دحاو موي ىف رخآ رطفيو رلقإ موصي الف ادحاو هؤاهتناو ءادحاو

 لوأب دادتعالا نأ ىأ «ىناثلا ىأرلا روهمجلا لاقو «لوألا ىأرلا ىعفاشلا لاق

 ةعمجلا ةليل لالهلا ماشلا لهأ ىأرف ةكمب ناك دقو «سابع نبا نع ىورو «ةيؤر
 :لاقو «تبسلا اوموصي ملف تبسلا ةليل لالهلا زاجحلا لهأ ىأرو ءاهموي اوماصف
 . ('1هيلك هللا لوسر انرمأ اذكه

 سس سس سس سس

 لتس اهتجاَح "تنعش "تدق لاق ماشلاب ياس ىلإ هدب ثراحلا تن لاصتلا أ ان بيرك نع ١0

 نب هللا دْبَع ىف رهشلا رخآ ىف دما تصدق مث ءةَعمجْلا هلل لالهلا ' تيأرف ٍماشلاب انو ناضُمر ىلع

 تأ :َلاَقَق ةعسجْلا هليل اير : :تلُقَق لالهلا متيآر ىتم :َلاَقَ لالهلا َركذ مث - مهن هللا َىَصَر - سابع
 ىَّتَح ٌموُصُن لاري الق تّبلا لل هَ اكل : :لاَقَف ُةَيِواَعم ٌماّصو اوُماصو سلا هآرو معن : ةتْلُقَف هتيآر
 . للي هللا لوسر اًنرَمأ اذكه ؛ حا :لاَقق هماّيصو ةَيِواَم ةيؤلرب ىفَتكَت ال د وأ :تْلْقَف هارت وأ نيثالث لمت

 .[(818) مهتيؤر دلب لكل ن أ نايب - مايصلا باتك : :ملسم هجرخأ]
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 «علطم لهأ فلكي ال ثيحب ءربتعي علاطملا فالتخا نأ اذه نم ىعفاشلا مهفف

 نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح نم ىرأ ىنإو .ءمهعلطم ىضتقم ىلع الإ

 ةلبق ةكم نأل :ايناثو ماشلا ةيؤرب ربتعي ملو ةكمب ناك هنآأل :الوأ ؛ةكم علطمب ةربعلا

 ال ةجحلا ىذ لاله نأ :اثلاثو ءاهلوح ةرئادلاك نونوكيف ءاهدنع نودحوتي نيملسملا

 عمتجم اهنألو ءاهب الإ دتعي ال اهريغو قيرشتلا " مايأو ةفرع مويو ءاهلالهب الإ دعي

 .موصلا ىف ةيمالسإلا ةدحولا عمتجم نوكتف جحلاو ةالصلا ىف ةدحولا

 .باوصلاب ملعأ هللاو هانضرعو هانيأر ىأر اذه

 ءادأ ريسيت نم وه راطفإلا ٌعوست ىتلا صخرلا عم ناضمر مايص ةيعرش نإو

 باب تحتف ةقشم هيف افيلكت تفلك اذإ اهنأ ةعيرشلا هذه نأش نم نأ كلذ ؛ةضيرفلا

 ىلع نيفلكملا لمحت الو «لملمت ريغ نم رمتسيو هيلع مواديلو ءادألا لهسيل صيخرتلا

 اذهو ««رسعْلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديري# :ىلاعت لاق اذلو تاقشملا ىصقأ

 ماعلا فصولا ىلإ ةراشإ هيفو ءصخرلا هذه ليلعت ىلإ ةراشإ هيف ميركلا صنلا

 ريخ امو «اورسعت الو اورسي» :لاقف وكي ىبنلا هيلإ اعد ىذلا ءىلاعت هللا عرشل

 لعج امو © :ىلاعت لاقو .ةيصعم نكي مل ام امهرسيأ راتخا الإ نيرمأ نيب ىبنلا

 ديري# :ىلاعت هلوق ىف ليلعتلا ماقملو [جحلا] 4 كيلا ٠ . جرح نم نيدلا يف مكيلع

 اولمكتلو» :هلوق وهو ءرخآ ليلعت هيلع فطع .«رسعلا مكب ديري الو رسيْلا مكب هللا

 ؛هريدقت فوذحم لعف انهو «تانعإ ريغ نم رسي ىف رهشلا ةدع اومتتل ىأ «ةّدعلا

 ىأ ةدعلا اوملكتلو ءمكموص ىف قيضو جرح نوكي اليكل ريسيتلا كاذ مكل عرش

 ءاضقلا عم ءادألابو ءهل رذع ال نمل ءادألاب صوقنم ريغ الماك ددعلا ءادأ اوعيطتستل

 دق رهشلا ةدع نوكتف ءءاضقلا بجوتو رطفلا زيجت ةصخر اذ ناك نمل رخأ مايأ نم

 .رذع هل نمل طقف ءادأ وأ ءاضقو ءادأ «تلمك

 لج هيلإ نيعراض نيربكم هللا ىلإ اوهجتتلو ««مكاده ام ئلع هللا اوربكتلو»

 ءادأ نم مكنكم نأبو ءرفكلا لدب ناميإلل مكقفو نأب مكل هتياده ىلع هلالج

 ش .الماك بجاولا
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 حرفلل نوكي ريبكتلا نإ ذإ هللا ريبكت وهو «ديعلاب ناذيإ كلذ نإ اولاقو

 هتحرف ىه هرطف موي هتحرفو '!)هبر ءاقل مويو هرطف موي ناتحرف مئاصللو ءديعلاب

 «ميسقملا ميعنلاب هتحرف ىه هبر ءاقل موي هتحرفو ةعاطلاب هرورسو بجاولا ءادأب

 :ىلاعت لاق امك ميعنلا نم ربكأ راربألا ىدل وهو ىلاعت هللا نم ناوضرلابو

 . [ةبوتلا ] 4 710 . .. ربكأ هّللا نم ناوضرَو )»

 الماك بجاولا ءادأ ةمعنو ءريسيتلا ةمعنو «ناميإلا ةمعن معنلا هذه نإو

 لاق اذلو ءركشلا ىضتقي ىلاعتو هناحبس هريبكتو ءرطفلا موي هب ةحرفلا ةمعنو

 ال ءرومألا بيترت نمو «سانلا نم وهو ءاجرلل لعلو «َنورْكشت مُكَّلعَلَول : ىلاعت

 روفغ هللاو «ةيلاوتملا معنلا هذه ىلع ىلاعت هلل اركش اوجرتل ىأ ىلاعت هللا نم

 . ميحر

 ذدص رس آ 7100 2ر_م ْ

 ٍناعداذإ عادلا هوعد بِي برق ْنِإَف نع ىِداَسبِع

 ا ا ل مار جو الس رح مس

 22 تود أميل ىلا بجيل

 ٌنُساَيلَ همي لتمر اًيِضَدكَ ل مُكحَآ َّلِأ

 توات زفدف أ ههه ثامر

 نورنا مكس َحاَفَحَو كتل ع ْمكَنِلَع بان ْمُكحََفَنأ

 كليب أوبَْشأَ أو و ْمُكَل هللا بيكم وعش
 هصور مهكر

 ماضل اُمَتَأَ اًمُيِرْجْفْلاَن مد هنأ ليتل انو سبل يلا

 .ابيرق قبس دقو .ةريره ىبأ ةياور نم هيلع قفتم )١(



 ةرقبلا ةروسريسفت ا مي

 هان بى

 دق رس م 2 هع و م و هه هذ 27ش

 دجدَسملا ف نوهجدع مسن او ّيرهورتبت الو ليلا ىلإ
 ءدَيكياَء أ كتبي َكِدَك هور 0 7 000006 دل همر عر“ م2

100 
 مهظج امس م

 هين حب ومي مهلَمَل س اَنلل

 هللا بتك دقف «ىلاعت هللا ىلإ هاجتالاو ءىحورلا درجتلا رهش ناضمر رهش نإ

 نمؤملا نإو ءدجاسملا ىف فاكتعالا ٍةِكي نسو ءهمايق ٌدْلَو نسو ؛همايص انيلع ىلاعت
 ةيفخ هركذو «ةينالعو ارس هبر ىجانو هبلق ءلم ىلاعت هللا ناك درجتلا كلذ درجت اذإ
 هنم بيرق هنأو «هئاعد ةباجإب ىلاعت هللا هدعو دقو ؛هيلإ اعراض هبر اعدو «ةرهجو
 ينِإَف ينع يدابع كلأس اذإوإ» : ىلاعت لاق اذلو ؛هل باجتسا هنأل هل بيجستسم هنأو
 هبلق ًالتماو «ىلاعت هللا ةمظعب سحأ اذإ دبعلا نإو اع اذ عادلا وعد بيجأ بيرق

 ىف هتمعن ىلاعت هلل نوركشي نيذلا كئلوأ نإو «هدنس هنأو «هنوع هنأب سحأ هتيشخب

 لصيل هبرق نولأسي مهنأكو «ىلاعت هللا ىلإ نوهجتي مئازعلا راوجب صخرلا هعرش
 اًذإو» :هناحبس لاق اذلو ؛العف اولأس مه وأ ءمهلاؤس ماقم مهلاح تماقف مهؤاعد
 ققحت ىلع ةلادلا - اذإب ىدعتت ةيطرشلا هناحبس لعج «بيِرَق ينإَف ينع يدابع كلأس
 لاحب نيلئاسلا نع هناحبس لاقو «ةبلاطلا ةعراضلا ةعشاخلا مهلاحب ناك دقو لاؤسلا

 ةيضار مهسوفن ةبيط اهنوضتريو ةيدوبعلا قحب نورعشي نيذلا "ىأ ىدابع» :مهسوفن
 ةيدوبعلا ماقمب مهساسحاب مهسوفن برق مهنم بيرق ىنإف كولأس اذإف مهبولق ةفئاخ
 عادلا ةوعد بيجأ» :برقلا اذه ةجيتن نع هناحبس لاق مث ةيبوبرلاب مهنم بيرق انأو

 هنأكو ةمحرو اضرو ةباجإ برق نكلو ناكم برق سيل برقلا اذه نأ ىأ «ناعد اذإ

 مُكَبر لاَقو » :ىرخأ ةيآ ىف لاق امك مكل بجتسأ ىنوعدا :لوقي ىلاعتو هناحبس
 4« جل نيرخاد منهج َنوُنْخدَيم يتدابع ْنَع َنوُربْكَسَي يذلا نإ ْمُكَل بجتسأ ينوعدا

 نيذْلا ّنِإ» :نوعدي ال نيذلا نع لاق ذإ ةدابع ءاعدلا نأ ىلع لدي اذهو [رفاغ]

 خم ءاعدلا» :لاق هنأ هلك ىبنلا نع ىورو ةدابع ءاعدلاف : «يتدابع نع نوربكتسي
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 هللا نإ» :ِِْللَك ىبنلا نع ىور دقو هديبع ءاعد بحي ٍيلاعت هللا نإو 220 «ةدابعلا

 عدي مل نم» :لاق ٌهْليَك ىبنلا نأ ةريره ىبأ نع ىور «' '!«ءاعدلا ىف نيحللا بحي

 . ”7«هيلع بضغ ىلاعت هللا

 ىنعملا ىف ءاج امك ىلاعت هللا ىلإ هاجتاو ةثاغتساو ةدابع اذه ىلع ءاعدلاف

 نم هدنع اميف ىلاعت هللا ىلإ ةبغرلا ءاعدلا :هحرشو سوماقلا ىف ءاج دقف ىوغللا

 هيبشلا نع ةيلعلا هتاذ تلاعت هيلع ءانثلابو «ةناعتسالاو ةدابعلاب هيلإ لاهتبالاو «ريخلا

 .ليثملاو

 :ىلاعت لاقو هيلإ نيعادلا هللا برق دقف ؛هماقسمو ءاعدلا لا نأش كلذ اذ ناك اذإو

 اذإ مهتوعد بيج مهتم ايرق تنك اذإ هلودضم ردقم طرش نع حاصفإلل اف ءافلا

 اذإ - هناحيبس هيلع ءانثو ةثاغتساو ةدابع مهؤاعد ناك ذإ - مهتدابع لبقأو ىنوعد

 عفدو لدعلل ةماقإ نم هيلإ مهوعدأ اميف ىل اوبيجتسيلف مهل ةبسنلاب كلذك تنك
 هدارفإ نمو «مهنيب تاذ حالصإو ءداسفلل عنمو «ضرألا ىف حالصإو «ملظلل

 ةباجإلا ىلع اهلمحو سفنلا ةجلاعم دعب ةباجإلا ةباجتسالاو .هيلإ ءاجتلالاو ةدابعلاب

 هاري نكي مل نإف هاري هناك هللا دبعي نأو اهيف ناسحإلاو ةعاطلاب ةباجإلا ىف ةغلابملا وأ

 . ىلاعت هللا ةباقر ىف هنأ رعشيلف

 ال دحأ دحاو هللا نآب اونمؤي نآب ناميإلا قح ىأ «يب اونمْوْيْلو# :ىلاعت لاق

 هنأو ءاريدقت هتردقف ئش لك تقلخو تعدبأ ىتلا هتردقب اونمؤي نأو ءهل كيرش

 لاق دقلو ؛ مهلاوحأ لك ىف هتنسي اونتسيلو ؛هراكملا ىف أجلملاو دئادشلا ىف ناعتسملا
 هارت ريزت

 مهتداَ هتايآ مِهيلَع تيل اًذِإو مهيرأف تلج هللا ركذ اذإ نيدلا نونؤمل 6 : ىلاعت
 يام سس.

 )١( هنع هللا ىضر - كلام نب سنأ نع ىذمرتلا ةياور نم هجيرخت قبس -.

ىضر - ةشئاع نع ةيقب ةئعنع هيف نأ الإ تاقث هلاجر دنسب ءاعدلا ىف ىناربطلا هجرخأ (9)
 اعوفرم - اهنع هللا 

 .[تاوعدلا باتك لوأ - ىرابلا حتف نم هتدفأ]

 . (هيلع هللا بضغ هللا عدي مل نم) ظفلب 2477 .4 47ص اج هدنسم ىف لبتح نب دمحأ مامإلا هاور ('*)



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 ا -ىحلت 2”ذ56001ذ1ذ1 لذ لل

 .هنع ىهنيو ءهب رمأي ام لك ىف ىلاعت هللا ةعاط نأ ىلاعتو هناحبس نيب مث
 اهمهفو اهتقيقح كاردإو ءايندلا هذه ىف داشرلا ليبس وه ناميإلا قح هب ناميإلاو
 ناميإلاب نوجري ىأ .4َنوُدْشَري ِمُهّلَعْل# :ىلاعت لاق كلذلو ءاهيف حالصإلاو
 ىذلا داشرلا قيرط ىف اوريسي نأب اودشري نأ هدحو هناحبس هيلإ ءاجتلالاو قداصلا

 هللاو ةيادهلا قيرط اعيمج نوكلسيو «مهب سانلا حلصيو نوحلصيف هيف جوع ال
 .ءاشي نم ىدهي

 ةراشإ اذه ناك ءهل هتباجتساو هوعدي نمل ىلاعت هللا برقو ءاعدلا ةيآ تناك
 ءىلاعت هللا نم برقو «مايصلا قحب ماق اذإ مئاصلل نوكي ىذلا سفنلا ءافص ىلإ
 هامسو «ناضمر ىف ءاعدلا ريثك - نيبرقملا ةباحصلا نم هريغو - رمع نبا ناك دقلو
 . ةباجتسالا رهش دابعلا ضعب

 ةلازإو ءهتقو حرشي مايصلا ماكحأ ضعب نيبي ميركلا نآرقلا ذخأ كلذ دعبو

 مُكَل ساَبل نه مكئاَسن ىلإ ثقرلا ماّيصلا ليل مكَل لحأ » :ىلاعت لاقف , ماهوألا ضعب

 . 4 َنِهَل سابل متنأو

 «لحأ مث : اعونمم ناك ناضمر ليل ىف هلهأب لجرلا لاصتا نأ سانلا ضعب مهف
 ال لالحإلاف ,«مُكئاَسن ىلإ تقرا ماَيصلا هيل مُكَل لحأ» :ىلاعت هلوق نم كلذ مهفو
 نوطرفي نيذلا نظ كلذ نإو «ميرحتلا خسن دقو ءامرحم ناك عضوم ىف الإ نوكي

 ىلإ ثفرلا نأ ىلع لدت 2«لحأ» نأ ىدنعو «نآرقلا ىف خوسنملاو خسانلا ركذ ىف
 نم لالح هنأ ىلع ةلالدلل لوهجملل ءانبلاب ركذو «ىلاعت هللا هلحأ دق لالح ءاسنلا

 .دعب نمو لبق

 مون درجمب هنأ بسح مهضعب نأب ةباحصلا نع تاياورلا تءاج دق هنإو

 نأ دعب هتأرمأ ىتأي نم نظيو «")”ءوصلا تقو ئدتبيو ءرطفلا تقو ىهتني مهدحأ

 لبق مان ٌراطمإلا َرََسَف اًمئاص للا ناك اد لكي دَمَحُم ُباَحصآ ناك: :لق - لع هللا يضر لا نع
 ُراطْفإلا َرضَح َّمََق اًمئاص َناَك ىِراصْنألا ةمرص نب سيق نإ «ىسني تح موي الو هَل لأي مل رطقي نأ
 تاني هْيََلَخَف لَمْحَي هموي ناَكو «كل ُبُْلْطاَف قلطْنا نككو ال :تَلاَق ؟ماَعَط كدْنعأ :اَهَل َلاَقَف هتآرما ىَنأ
 رمز صا سا

 - تلَرتَم لكك ىَبلل كلذ َركذف .هْيَلَع ىشُع ُاََّنلا فّصتنا اًمَلَف كل ةَبيخ : :َتَلاَق هر ملف هثارما هْنءاَجَف 50006
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 0 معزلا كلذ ىلاعت هللا درف ؛ موصلا ةمرح كهتنا دق هنأ ماني

 نم ةأرملاو لجرلا نيب نوكي ام ركذ ثفرلاو . «ْثَقرلا مايصلا هليل مكَل لحأ»

 َّ ظفلب ىّنكُي امك عامجلا نع ةيانك انه وهو «لوقلا نم كلذ وحنو هتامدقمو

 . متسمل ظفلب كلذكو «عامجلا نع ءاسنلا

 ءاسنلا ىلإ ءاضفإلا ىنعم ثفرلا نمضتل 4 مكئاسن ىلإ# ىلاعت هللا لوقو

 ااطنق نهاد منآد ع لا لادبتسا مد نار :يلاعت لاق امك نهعامجب

 : ءاسنا ]44ج قط اق مكس نحو صخب نإ

 :ىلاعت لاقف «لوق قرأو ةرابع قدأب هتأرماب لجرلا ةلص ىلاعت هللا نيب دقو

 نيب ةقالعلاف «ةأرملاو لجرلل ندبلا رتسي ام سابللا «نهَل سابل متنأو مُكَل سابل نه»

 ةلزنمب هنم نوكتو همسج سمتو «هرتست اهجوزل سابل اهنأك ةجوزلا لعجت نيجوزلا

 راثدلاو راعشلا ةلزنمب اهنم نوكيو ءاهرتسي سابل هنأك اهل وهو « 2”راثدلاو راعشلا

 . جيهتو ريثت ىتلا رعاشملا نوكتف ءهمسج اهمسج سمالي

 ةأرملا نمو «هتأرمال لجرلا نم ةيسحلا ةجاحلا ىلع لدي ظفللا اذه نإو

 امك «ةمحرلاو ةدوملاب مهنيب طبري ىذلا ىحورلا طابرلاو ةيسفنلا ةجاحلاو ءاهجوزل

 كتر الوتس نار كش م وخال هو ١ : ىلاعت لاق

 . [ مورلا] # 2 . . ةمحرو

 نوعنتمي اوناكف ءاوفلكي مل ام مهسفنأ نوفلكي اوناك مهنأ ىلاعت هللا نيب دقو

 متنك مُكَنأ هللا ملع# : ىلاعت لاقف مهل لالح ريغ كلذ نأ نيناظ ءاسنلا ةرشابم نع

 ءاديدش احرق اًهب اوُحِرَمَف [ةرقبلا] 4 #8 .. . مكئاسن ىلإ تقلا ماّيصلا يل مل لحأ» :ةيآلا هذه -

 هاور] [ةرقبلا] 4 292 ... دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مُكَل َنّيَبتي ئَتح اوبرشاو اولكو » تربو

 .[(1747) موصلا باتك :ىراخبلا

 ىفو .راعشلا قوف نم هب ًاَقَدَيسي ىذلا بوثلا :راثدلاو .هاوس ام نود ناسنإلا دسج رعش ىلو ام :راعشلا )١(

 .برعلا ناسل . .برقلاو ةذوملاب مهفصي ؛راثدلا نود ٌراعّشلا مه :لثملا



 ةرقبلا ةروسريسفت مم

 از برسل

 ةقالعلا مكحب نورطضت ذإ مكل هللا لحأ ام ةحابتساب نونوخت ىأ «مكسفنأ نوناتخت
 باتف عونمم ريغ وهو ءاعونمم هنونظي ام مكجاوزأل مكنم نوكي نأ ةيناسنإلاو ةيعرشلا

 ادحو «ةرشابملا ةحابإب ارمآ ىلاعت لاق لالح هنأ مكل نيبو نظلا اذه نم مكيلع

 . 4مكَل هللا بَتَك ام اوغَتباو نهورشاب نآلاق# موصلا تاقيم

 ىلإ برقأ اهنكلو «نهيلإ ثفرلاو «ةسمالملا ةيانكك «عامجلا نع ةيانك ةرشابملا
 اظفح دلولا ءاغتبا وه ىلاعت هللا بتك ام ءاغتباو . سملو ةسمالملا نم ةحارصلا

 هعرش ام حاكتلاف «ضرألا هذه ىف ةفيلخلا وه ىذلا ناسنإلاب نوكلل ةرامعو «لسنلل

 ناسنإلا زئارغ عدوأ دق ىلاعت هللا نإو «ةوهشلا درجمل ال كلذ ءاغتبال الإ ىلاعت هللا

 ةرسآلا نإو «هرثاكتو لسنلا دوجو لهسيل ةوهشلا هيف عدوأف هفيلكت هب طوني ام
 .مهتناضحو قافنإلاو «دالوألا ةيبرت نم ةريثك تاعبت هب قلعتيو ءديدش فيلكت

 ةرهاظلا قاشملا نم كلذ ريغو «نهو ىلع انهو هلمحو ءاهرك هعضوو اهرك هلمحو

 نم هبتك املو «هتمكحل ىلاعت هللا نكلو ءتجوزت الو جوزت ام ةعفادلا ةوهشلا الولو

 دلولا بلطلو ابغار جاوزلا ىلإ هعفدتل ةيسنجلا ةزيرغلا هذه هيف بكر ناسنإلل ءاقبلا
 . ابحم

 دلولا بلطل ال ةوهشلل ةوهشلا نوكت نأو لسنلا نم دحلا ىلإ نوعدي نيذلاو

 .ناويحلا نود لب «ناسنإلا نود كرد ىلإ نوردحنيو «ةرطفلل نوبراحم

 هللا ردق ام ىأ :4مكل هللا بتك ام اوغتباو# :لاقو دلولا ةمعن ركذو
 ءمكل ىلاعت هللا هبتك قزر ؛دلولا نأ ىلإ ةراشإ اذهو دلو نم مكل ىلاعت

 مكنمتئاو مكل اهبتك ىتلا هتتامأ هنأل همظفحاو هللا ءاطع هنأل ؛هومركأف

 .اهيلع

 اوُلكو  :هتاملك تلاعت لاقف ءموصلاو راطفإلا تاقيم ىلاعت هللا دحو

 . «رَجَفْلا نم دوسألا طْيَخْلا نم ضيبألا طيخْا مك نيتي ئتح اوبرشاو
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 طخلا كلذ رشتتي مث طخلاك رونب ءامسلا قشي رجفلا طيخ وه ضيبألا طيخلاو

 كلذ لوح نوكي ام دوسألا طيخلاو . . راهنلا نوكيو مالظلا ىفتخي ىتح ائيشف ائيش

 يف ناودبي نيطخلا نأ ىأ ةينايب انه نم رجفلا نم هلوقو مالظ نم ضيبألا طخلا

 ىلإ مايصلا اومتأ مث» :ىلاعت لاق اذلو ؛موصلا ءادتبا وهو راهنلا ءادتبا وهو رجفلا

 لكآلا ةياهن وه ليللا داوس ىف ضيبألا طخلاف سمشلا بورغ ىلإ ىأ «ليّللا

 كلذبو «بورغلا نوكي ىتح مايصلاب عنملا ءادتباو راطفإلا ىف تاحابملا لكو برشلاو
 اعم موصللو راطفإلل تقولا دح

 ىقبي نأب دجسملا ىف فاكتعالا بحتسي ناضمر نم ةريخألا ةرشعلا ىف هنإو

 نم عنميو اهلاوز روف دوعيو ةي ةيرورض ةجاحا الإ هنم جرخي ال اكسنتم ادبعتم هيف

 . «دجاَّسُمْلا يف نوفكاع مث متنأو نهورشابت الو» :ىلاعت لاق اذلو ؛ءاسنلا

 هلع ىبنلا نع ةنس وهو فاكتعالا ناسحتسا ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ اذهبو

 تقوو لا تقوو لحي ال امو لحي ام ىلاعت هللا دح دق ميكحلا نايبلا اذهب هنإ

 الف هللا دودح كلت# :ىلاعت لاق كلذلو ؛رطفلا داعيمو موصلا داعيم دحو .موصلا

 اودتعت ال ىنعمب اهوبرقت ال وأ «ءاهتنالا الو ءادتبالا اوبراقت الو اهومزتلاف «اهوبرْقَت

 :ىلاعت لاق مث «برشلاو لكألا نع عانتمالاك عنملا زوجي ال ثيح اوعنتمتف اهيلع

 موصلا هيف نيب ىذلا نايبلا كلذك ىأ «نوَقَتي مُهَّلَعل سائل هتايآ هللا نبي كلذكإ»

 هللا نيبي «نايبلا اذهك نايب الو زوجي ال امو هيف زوجي امو هدودحو همئازعو هصخرو

 هبضغ نيبو مهنيب ةياقو اولعجيو ىلاعت هللا اوقتي نأ ءاجر تافيلكتلاو ماكحألا ىلاعت

 . هناوضر نولانيو ىلاعتو هناحبس

 هللا نم ال دابعلا نم ءاجرلاو «ءاجرلل هيف لعل «َنوُقَتي مُهَّلَعَلط :ىلاعت هلوقف

 .هتاذ تهزنتو هملع لج ىذلا ةيلعلا هللا تاذب قيلي ال ىنعم ءاجرلا نأل ؛ ىلاعت

 ةنمؤملا سفنلا ةيبرتل تادابعلا اصوصخو ةيعرشلا تافيلكتلا لك نأ ديفي اذهو

 اوكهتنيف نوئرتجي الف دابعلا بولق ىف ىلاعت هللا نم ةباهملا عاديإو «ىوقتلا ىلع
 سانلل ىده نآرقلا هيف لزنأو ءاكرابم هلعجو «ىلاعت هللا همظع ىذلا رهشلا تامرح

 .ناقرفلاو ىدهلا نم تانيبو
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 ثيبخلا لاملا نم سفنلاريهطن
 منيب لوما ولك ماو اَمالَو

 َنَياَيِو ونحت كلا َلإاهبأ ْدَتَو لطلاب 2م سم وو 4 رم مس مه 4 هيا رج
 0 2 و ل اك لكَوُمأ

 م مس ود 3 نذل -

 هناحبس نيب - سفنلا بيذهت نم هيف امو موصلا ىلاعتو هناحبس نيب نأ دعب

 لاملا ةهازن ةيمالسإلا ةعامجلا حور ىف ىوقتلا ثب وأ ىسفنلا بيذهتلا نم نأ ىلاعتو
 ىهنلا موصلاب ةصاخلا ىهاونلاو رماوألا ىلع فطع اذلو ؛سفنلا ةهازنك ثبخلا نع
 لطابلاب مكديب مكلاومأ اوُلكأت الو :ىلاعت لاقف «لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نع
 . 4 ماَكَحْلا ىلإ اهب اوُلدتو

 َنهوُرْشاَب نآلاَفظ ءهلوق ىف «ىهنو ةحابإ نم قبس ام ىلع ةفطاع انه واولا
 نع ىهنو «برشلاو لكألا حيبت رمأ ةغيص نم كلذ عبت امو «هّللا بتك ام اوغتباو
 رماوألا سنج نم هنأل ؛لطابلاب سانلا لام لكأ نع كلذ دعب ىهنلا ءاجو «ةرشابملا
 سانلا لام لكأ نع ىهنلاف ءاهتراهطو سفنلا ةهازنل تناك اذإف «ةقباسلا ىهاونلاو
 ىف جردتت ىهاونلاف «عازنلا بابسأ نم هتراهطو عمتجملاو سفنلا ةهازنل ؛لطابلاب
 ىف ساجرإلا نع داحآلا سوفن داعبإ نم تايآلا هذه ىف ةيمالسإلا صوصنلا
 هنأل ؛؟لطابلاب لاملا ذخأ نم تاعامجلا ىنفي امع اهلك ةعامجلل ىهنلا ىلإ «تادابعلا
 مكتب مُكَلاومَأ اولكأت ال اونمآ نيا هيأ ايف ١ :ى رخأ ةيآ ىف ىلاعت لاق امك اهل لتق
 اميحر مكب ناك هللا ّنِإ مكسفنَأ اوُندقَت الو مكس ضارت نع ةراجت َنوكَت نأ الإ لطابلاب
 . [ءاسنلا] © 306

 عيشي هنأل ؛ةمألا لتقي هؤارمتساو «كلذ عوبشو «لطابلاب سانلا لاومأ ذخأف
 ءممألا ىنفت كلذبو «ملظلا دوسيو «لدعلا مرتحي الأو «قوقحلا عايض ءداسفلا اهيف
 .رئاودلا اهب صبرتي نم مامأ اهتوق بهذتو
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 كي سس
 أ بسأل

 نأب «ةيمالسإلا ةعامجلل ماع رمأ «لطاّبلاب مُكَنيب مُكلاَومَأ اوُلكَأَت الو :هلوقو

 الام ذخأي الأو «نيرخآلا قح لك مارتحا نم ساسأ ىلع اهنيب ىلاملا لماعتلا نوكي

 وأ ةقرسب الو .هلكش ناك ايأ «رسيمب وأ سيلدت وأ شغ وأ ابرب هذخأي الف «هقحب الإ

 لاملاب عافتنالا رهاظم رهظأ نأل ؛لكألاب ذخألا نع ىلاعتو هناحبس ربعو

 نكي مل نإ لكألا نألو .هلجأل لاملا بلطي ام دشأ وهو امارح وأ الالح لكآلا

 . لكآلا نطب لخدتو رانلاك ناك الالح هردصم

 امن نإ ءةمألا لام داحآلا لام نأ ىلإ ةراشإلل «مُكَلاَوَمَأ 8 :ىلاعت لاقو

 ىلإ ةراشإلاو ءازع ناك ءابيط ناك الالح ناك نإو ءتفعض فعض نإو «تيوق

 ةفاك سانللو ءاهمومعل هتيمنتو «ةعامجلا ريخل هلعج ىف سانلا نيب نواعتلا بوجو

 بيطب الإ ملسم ءىرما لام لحي ال» :ّةْيَك هلوقل هتيكلم ىلع ناك كلم لك ءاقب عم
 اند 3

 .قحلاب زيح ىلإ زيح نم القتنم مكتيب الدابتم ىأ ؛««مكنيب» :ىلاعت هلوقو
 نم لقتني نأ حصي الف «قحلاب الإ مكنيب لقني نأ حصي ال هنأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو

 ءابرلاك اضرب ناكأ ءاوس «لطابلاب لقتني نأ زوجي الو قحلاب الإ زيح ىلإ زيح

 ىتلا دوقعلا نم كلذ ريغو «هيلع لمتشت ىتلا دوقعلاو «رسيملاكو ةيوبرلا عويبلاو
 بصغلاك .«لماك حيحص اضر ريغب تناك مأ ؛عرشلا هب رمأ ام ريغ ىلع تءاج

 هنآل ؛اقلطم زوجي ال لكشلا اذهب لاملا ذخأ نإف «ريرغتلاو سيلدتلاو شغلاو ةقرسلاو

 . الماك اضرلا نوكي الف حيحص ملع ىلع ىنبم ريغ

 ساّنلا لاَوَمَأ نم اقيرف اولكأتل ماَكحْلا ىلإ اهب اولدتو# :كلذ دعب ىلاعت لاقو

 نعو «مهنيب نينمؤملا لام لكأ ىلع بصنم ىهنلاف «ىهنلا ىلع فوطعم اذه 4 مثإلاب

 ىلعي وبأ هدروأو «ليوطلا عادولا ةبطخخ ثيدح ىف :«همع نع «ىشاقرلا ةرح ىبأ نع هدئنسم ىف دمحأ هاور )١(

 .(85) هنع هللا ىضر - سنأ ةياور نم ىنطقرادلا هدروأ امك 562 ١5ص ١ج هنع ىنطقرادلاو
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 نوكت نأ ىلإ برقأ ىهو ««ال» ةدايزب َىِبَأ ةءارق تدرو دقو ؛ماكحلا ىلإ ءالدإلا
 ىلإ ىهتني هنأل ؛ لكألا نع ىهنلاك «ءالدإلا نع تباث ىهنلا نإف نكي امهمو ءاريسفت

 لماعتلا نمض ىف ناكأ ءاوس ملاظلا لكألا نع ىهنت ةيآلاف «لطابلاب لاملل لكأ

 نع مكاحلا ليوحتب وأ ءءاضقلا ليلضتب .ماكحلاب ةناعتسالاب ناك مأ «مكنيب مثآلا

 .مدقي لاملا نم تحسب فاصنإلا

 ةرفح نم وأ «رئبلا نم هيلإ ءاملا لمحيل ءاملا ىف ولدلا ءاقلإ هلصأ ىف ءالدإلاو

 جتحي ىذلا ىلع قلطأو .ديفي امب ىتأي ءيش ىأ لاسرإ ىلع قلطأ مث ءءام اهيف
 امنإ بسنب ىلدأ لاقيو «هريغ نم قحلا ذخأيل ءاهلسرأ هنأل هتجحب ئلدأ «هريغ ىلع
 . ةبسنلاب لصتا

 هقسن نم «نيمثآلا ماكحلل اهنومدقي مهنأ ىأ «لاملاب ماكحلا ىلإ ىلدأ ىنعمو
 وأ «عنملاو ءاطعلا نوكلمي نيذلا ماكحلا وأ .ءاضقلا بصانم ىف نوسلجي نيذلا

 اولدعيل ءالؤهل لاملا ميدقت اذه ىلع لاملاب ءالدإلا ىنعمو «سانلا نيب ةمسقلا نوكلمي

 ةوشرلاو . . لطابلا ررقتو «قحلا عنمت ىتلا ىزيضلا ةمسقلا ىلإ قحلا ةمسق نع مهب

 نع ءاضقلا بصنم ىف وه نم لوحتل لاملا ءاطعإب نوكت ةرمف ؛«ىتش روص اهل
 ةضراقمب وأ ءاهمارحو اهلالح تامدخلا ءادأب وأ «ةفايضلاب وأ «ءادهإلاب وأ «لدعلا

 كلذ لكو هتيضق ىف ملظيل ءىضاقلا بصنم ىف سلجمل ةيضق ىف ملظي نأك ؛ملظلا
 عفن اهيفو لامب موقت ال وأ لامب موقت رومأ ءادأ نم هماقم موقي ام وأ «لاملل مادختسا
 . حضاو

 ساّنلا لاَوُمَأ نَم اقيرف اوُلكأَتل ماّكحْلا ىَلِإ اهب اولدتو# :ىلاعت هلوق ريسفت اذه
 اذهو «هلكأ ىف مكل قح ال «مثإ هنأ نوملعت متنأو «مثإلاب اسبلتم الكأ ىأ © ِمْنإلاب
 نعل» :ةِللَك ىبنلا لاق دقلو «لطابلاب سانلا لاومأ لكأو ملظلاو مثإلا ىنعمل ديكأت
 . 70(ىشترملاو ىشارلا هللا

 مكحلا ىف ىشترملاو ىشارلا ىف ءاج ام - ماكحألا :ىذمرتلا هاور «ىشترملاو ىشارلا دلي هللا لوسر نعل» )١(

 هجرخأو ءهجام نباو ءدواد وبأ هاور امك « حيحص نسح ثيدح :لاقو «ءورمع نب هللا دبع نع )١160(

 .(555) صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع هدنسم ىف دمحأ
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 لام نَم اقيرف اوُلكأتل ماَكحْلا ىَلِإ اهب اوُدتو# :ىلاعت هلوقل رخآ جيرخت كانهو
 تنأو ءاهرمأ ىف عفارتلاو ءاهنأشب ةموصحلا اهب ءالدإلاب دارملا نآب 4 مّنإلاب ساّنل

 كناطلس كدي ىف ام نأ ىلع كمصخل ةجح ال نكلو «قح ريغب اهذخآ كنأ ملعت

 امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ريثك نبا ظفاحلا كلذ ىف لاق دقلو «لطابلاب هيلع
 هيف هيلع سيلو «لام هدنع نوكي لجرلا ىف «ماّكحْلا ىلإ اهب اولدتو# :ةيآلا هذه

 .هيلع قحلا نأ فرعي وهو «ماكحلا ىلإ مصاخيو لاملا دحجيف «ةئيب

 نم ارادقم لكأيل هلضي نكلو ءءاضقلا بصنم ىف وه نْم اوشر ءالؤهف
 هنأ ملعي وهو «سانلا لام نم هعطق رادقم اهانعم قيرف ةملكف «مثإلاب سانلا لاومأ

 . مثإ

 لكك ىبنلا نع ةملس مأ تور دقو ءمكاحلا لضل ةجحلاب نحلي نم ءالؤه نمو

 نحلأ نوكي نأ مكضعب لعلو ؛ىلإ نومصتخت مكنإو رشب انأ امنإ الأ» :لاق هنأ

 ائيش هيخأ قح نم هل تيضق نمف ؛عمسأ ام وحن ىلع هل ىضقأف «ضعب نم هتجحب
 . "1!«رانلا نم ةعطق هل عطقأ امنإف .هذخأي الف

 ءالدإلا نإو «ماّكحْلا ىَلِإ اهب اوُندَتول ميركلا صنلا ىنعمل ناجيرخت ناذه
 نع مهلوحيف «ءوسلا ماكحل مدقي لاملا نم تحسب نوكي مكحلا نع ماكحلا ليوحتل

 نيئطخم هب نولوحتي مصخلا ليلد ىف ناصقن وأ «ةقارب ةجحب امإو «لطابلا ىلإ قحلا

 ماكحلاو .امهنيب ةضراعم ال ذإ نيجيرختلا نيب عمجلا حصيو ؛لطابلا ىلإ قحلا نم
 : . ماكحألل نوذفنملا مه

 رهاظلاب مكحلا :ةيضقألا :ملسمو «(5771) موصخلل مامإلا ةظعوم - ماكحألا :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )١(

 .(1571”7) ةجحلاب نحللاو
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 ا رحل

 2 9 11و ساَّيلِل ُثيِقاوَم هله َةَدِهَأْلاِن ع

 ها هي دم د ريب م وو 3
 َُهَتأِن مري َنكلَو اهروهظ نم َتوُيَسْلا اأن نأب

 0 ه4 ع 3 هم خ

 دح وه لالهلا وهو رهشلا نأ ة ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 .هلاله ةيؤرب هرخآ ىفو .هلاله ةيؤرب هلوأ ىفف ؛ هئاهتنا دحو «ناضمر رهش ءادتبا

 سائلل تيقاوم يه لق ةّلهألا نع كنولأسي# :هتاملك تلاعت لاقف .جحلا مسوم ىف

 . «جحلاو

 نم تسيل رومأ نع نولأسي نيملسملا ضعبو «نيكرشملاو دوهيلا نم سانلا ناك

 ةيهلإلا ةعيرشلا تناك امو ءدوجولا رمأ هيف ىرجي امو «نوكلا نع نوكت دقو نيدلا

 سيلف «مهشاعم ىف دابعلا هب حلصي امو «هب ىلاعت هللا دبعي ام نايبل ىه امنإ «كلذل
 لاله نم همجح ريغتي رون رمقلاو ءاهمجحك ةئيضم سمشلا تناك اذامل اهنم

 نوكي ىتح قيضلا ىف ةيناث ةرم ذخأي مث «ءاردب ريصي ىتح «ديزي مث «طيخلاك

 .قاحلملا

 قلخلا ملع ثيح نم ةلوقعم اهعوضوم ىف ىهو «ةلئسألا هذه نولأسي اوناك

 نأ بجي امو «نيدلا ماكحأ نم تسيل اهنكلو .دوجولا رارسأ ىف ثحبلاو نيوكتلاو

 رومأ ىلع هنوركاذيو هنوفرعتيو هنوملعتي مهيلإ هرمأ لب «هب سانلا ملعيو هنيبي

 ش .مهداعمو مهشاعم حالص هب ىذلا مهنيد رومأ نم ال «مهايند



 ةرقبلا ةروس ريسفت الإ

 ما للملا للا للكلب لل

 از <

 ىلاعت هللا فرص نيدلا ملعب قلعتت ال ىتلا ةلئسألا هذه اولأس امل كلذلو

 :ىلاعت لاقف ءاهوكرديو اهوفرعي نأ بجي ىتلا ةينيدلا ةيحانلا ىلإ مهذخأو «مهرظن

 نع اولأسي نأ بجاولا نأ ىلإ مهل تفل اذهو 4َجَحْلاو ساّئلل تيقاَرَم يه لق

 «ميكحلا بولسألا ةغالبلا مولع ىف هنع لاقي اذهو «تالماعملاو نيدلا ىف اهدئاوف

 ىذلا وه رخآ رمأ نع لوكسملا بيجيف هعضوم ريغ ىف لاؤسلا نوكي نأ وه كلذو

 ٠ نوقفني اَذاَم َكَنوُلَأسَي 9 :ميركلا نآرقلا ىف كلذ نمو ءهيف لاؤسلا نوكي نأ ىغبني

 نيدلاوللق ريح نَم متقفنأ ام لقط :هبر رمأب لكي ىبنلا مهبيجيف «[ةرقبلا] 4 3 .
 ةلهألا نع ىبنلا اولأس انه كلذكو «ةميركلا ةيآلا رخأ ىلإ [ةرقبلا] 22 0

 يهإ :لوقي نأب هيبن ىلاعت هللا رمأف ربكت مث ةريغص رظانلل اهَّوَدبو ءاهنوك نع

 «جحلاو ساّنلل تيقاوَم
 «مهتاراجإو ةلجؤملا مهنويد ىفو مهعويب ىفو «مهتالماعم ىف سانلل تيقاوم

 جَحْلا 9 «جحلا تيقاوم نيبتت اهيفو ءىرجي ام كلذ ريغو مهتاقاسمو «مهتاعرازمو

 كلذ ىلإ فاضيو «كسانملا تاقوأ نيعت اهبو [ةرقبلا] 4 39+ ... تاَموُلْعَم رهشأ

 . سانلا فارعأو نيدلا ىف مولعم وه ام رخآ ىلإ «مايطلا تيقاوم

 نكلو ءروهشلاو تاقوألا لك ىف دحاو لاله ىهو ةلهألا ةيآلا ىف عمجو

 تدع ميدقلا نوجرعلاك ريصي مث ءاردب ريصي ىتح عاستاف رومض نم هلاح ريغتل
 "ضرألا طسوت ببسب رظنملا ىف ريغتلاو «ةدحاو ةقيقحلا تناك نإو ؛ةلهأ روصلا هذه

 .اهلوح اهنارود ىف رمقلاو سمشلا نيب

 لاق دقلو :رهشلا مايأ ىلع ءارحصلا وفص ىف برعلا لدي باسح رمقلاو

 نينسلا ددع اوملعت لزانم هردقو رون رمقلاو ءاّيض سمُشلا لعج يذْلا وه : ىلاعت

 .[ سنوي ] 4 ل ٠ .. باسحلاو

 ملعي نأو ءاهعضاوم ىف عضوت نأ بجي رومألا نأ ىلاعتو هناحبس نيب دقلو

 هللا نإ» كي ىبنلا نع درو امك ءلاكشألاو رهاظملا سيلو «ىوقتلا وه ربلا نأ



 ةرقبلا ةروسريسفت ا ظ و

 ااا ٠
 يي

 :ىلاعت لاق اذلو ؛ '"”"مكلامعأو مكبولق ىلإ رظني نكلو .«مكروص ىلإ رظني ال

 . 4 اهباوبَأ نم تويبلا اوتأو ىَقتا نم ربلا نكلو اًهروُهُظ نم تويبلا اوتأت نب ربلا سيو »

 نم لخدي امنإو هباب نم هتيب لخدي ال ءمرحأ اذإ ناك برعلا ضعب نإ ليق
 اذإ مالسإلا لوأ ىفو ةيلهاجلا ىف سانلا ناك هنع ةياور ىف سابع نبا لاق ءهرهظ

 ىف بقن (رجآلاب ةينبملا تويبلا ىأ) ردملا لهأ نم ناك نإف «جحلاب مهنم لجرلا مرحأ
 «هيلع ردحيو هنم دعصيف املس عضي وأ «ءجرخي هنمو لخدي هنمف «ءابقن هتيب رهظ
 .ةميخلا فلخ نم لخدي (مايخلا لهأ راد) ربولا لهأ نم ناك نإو

 «ةيلهاجلا اياقب نم ةيقب تناك ىتلإ ةداعلا هذه لاطبإل تلزن ةيآلا نإ اولاقو

 لكو «ىلاعت هللا اهب رمأي مل ةيلكش رومأ هذه نأل ؛مالسإلا نم سيل اذه نأ نيبو
 ناك نإ اصوصخو ةمرحم ةعدب نوكي ةدابع هنأ ىلع ذختيو ىلاعت هللا هب رمأي مل ام
 . ةدابعلاب ةلص هل

 اهتحص تبثت مل تناك نإو تاروثألا ضعب عم قفشي ىذلا جيرختلا وه اذه

 .نيقيلاو مزجلا هجو ىلع

 «ةلهألا نع نولأسي نيذلل ريوصت مالكلا اذه نأ وهو ءرخآ جيرخت كانهو

 لثم مهنإ ثيح نم «جحلاو سانلل تيقاوم اهنإ ثيح نم ةيعرشلا اهتلصب نونعي الو
 ام وهو ءاهباب نم رومألا نوتأي الف ءعرشلا رهاوظ نم رومأ ىلإ نورظني نيذلا
 نم اهوذخأو .ةلهألا نع مهلؤاستب اهباب نم رومألا اولخدي مل مهف بلقلاب قلعتي

 نأب ٌربلا سيلو» :ىلاعت هللا لاق هريسفت ىف بغارلا كلذ ىف لاق دقو ءاهباب ريغ
 نالف نإ لاقي هنأ كلذو ءههجو ريغ نم رمألا اوبلطت نأب «اًهروهَظ نم تويبلا اوتأت

 ملعلا نم سيل وه ال كي ىبنلا مهلاؤسب الثم كلذ لعجو ءههجو ريغ نم رمألا ىتأ
 ويند :نابرض مولعلا نأ كلذو «جهنلا نع لودع كلذ نإو تاءوينلاب صتخملا

 «تابنلاو نداعملا ةقفرعمو موجنلا تاكرح ةفرعمو «عئانصلا ةفرعمل شاعملا رمأب قلعتي

 مكبوُلُق ىَلِإ رظني نكلو ءمكلاومأو , مكروص ىَلِإ ظني ال هلل َس : لكي هللا لوسر َلاَق :لاَق ةرْيره ىبأ نع )١( م م 2
 .[(4361) ةلصلاو ربلا باتك :ملسم هاور] . «مُكلاَمعأَو



 رار بج

 يل

 . كك هيبن ناسل ريغ ىلع هتفرعم ىلإ اليبس لعج دقو «تاناويحلا عئابطو
 ماكحأ وهو «هتهج نم الإ هذخأل ليبس الو ربلا وهو ةعيرش : ىناثلا برضلا

 ىلإ «اهِروُهَظ نم تويبلا اوُنأت نأب ربْلا سيلو» :ىلاعت هلوق نأ كلذ ىدؤمو ىوقتلا
 نم ىمالسإلا ملعلا اوبلط مهنإ .ةلهألا راودأ نع اولأس نيذلا ىلع در ةيآلا رخآ

 اولأسي نأ مهيلع ناك هنإو «هباب نم ال هرهظ نم تيبلا ىتأ نمك موسرملا هقيرط ريغ
 .ةوبنلاب صتخملا هنأل ةعيرشلا ىف ربلا نع

 ءاهباوبأ نم تويبلا اوتأو ءىقتا نميف لثمتي «ربلا نكلو# :ىلاعت لاق اذلو
 اودشرت ىتح ىلاعت هللا ةلاسر غيلبت وهو هب صتخي اميف لكي ىبنلا اولأساف
 وهو «ىلاعت هللا اضرب زوفلا اولانتو اوحلفت نأ ءاجر ىأ ءنوحلفت مكلعل اوكردتو
 . ميحرلا باوتلا

 (١”داهجلا ماكحأ

 يف نيرباصلاو )» ءربلا لهأ فاصوأ ىلعأ نم نأ ربلا ةيآ ىف ىلاعت هللا ركذ
 بجوي ىذلا سأبلا وه داهجلاو .[ةرقبلا] 4 27 .. . سأبلا نيحو ءارضلاو ءاسأبلا
 :ىلاعت لاق اذلو ءربصلا

 2 ينم 20 2 5م م .م 4 هد

 و ا مل حسا ريار 21 مور وزد 600 هوس

 يحي مفك موو
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 يَ م وح ارد ِحْسْلاَد ا دنِعم مولات اَلو لعل ل

 هل ال «ىبطرقلا ريسفت نم هلامكتسا انرثآ دقو ؛لصألا نم طقاس ةرقبلا ةروس نم ةيآلا نم اءدب )١(
 فنصملا هاضري ال امبر د داهتجا نع اديعب ةدئافلل امامتإو هللا همحر فلؤملا عجارم ىف ةرادصلا زكرم نم

 .رشانلا . دصقلا ءارو نم هللاو .ىلاعت هللا همحر



 ةرسقبلا ةروسريسفت لب

 لل 4

 :ز_ب جل
 يب

 وس و حور رسوم هه دص

 انو زلزل 17 َنيرفكْلاءاَرَج َكَِدَك هوى 2 و 0

 طف اس حا ل مس 0 7 2
 كيو هذة وكمال ع َمهوُلئَفو يللا هلع ميحَيرومَع

 هه مرج ساس ةوسم ص 53

 2 َنييلاَلالعاَلِ َنَوَدْعكَ اوه 5

1 

 لسحاو 2 ١

 بحي ال هللا نإ اوُدَتعَت الو مُكتوتاَقي َنيذّلا هللا ليبس يف اوُلتاَثو » :ىلاعت هلوق

 ْ ا :لئاسم ثالث هيف . 4َنيِدَمْلا

 «لاتقلاب رمألا ىف تلزن ةيآ لوأ ةيآلا هذه 4اولتاقو» :ىلاعت هلوق :ىلوألا

 . . نسحأ يه يّلاب عقدا :هلوقب ة ةرجهلا لبق اروظحم ناك لاتقلا نأ ىف فالخ الو

 :هلوقو ء[ ةدئاملا] 4 كتل .٠ .حفصاو مهنع فعاف» :هلوقو «[ نونمؤملا ] 4 3

 4 <17 رطيسمب مهْيلع تسل » :هلوقو «[ لمزملا] 4 2 ًاليمج ارجه مهرجهاو »

 :لزنف لاتقلاب رمأ ةنيدملا ىلإ رجاه املف .ةكمب لزن امم هلثم ناك امو «[ةيشاغلا]

 ىبأ نع ىورو .هريغو سنأ نب عيبرلا هلاق 4 مكنولتاقي نيا هّللا ليبس يف اوُنئاَقَو ط

 4 ل .٠ . اوملظ هنأ نوُلئاقي نيذّلل ذأ ظ لاتقلا ىف تلزن ةيآ لوأ نأ قيدصلا ركب

 لتاقي نملو لتاق نمل ةماع لاتقلا ىف تلزن امنإ نذإلا ةيآ نأو ءرهظأ لوآلاو .[جحلا]

 لزن املف «ةرمعلل ةكم ىلإ هباحصأ عم جرخ ِةكَي ىبنلا نأ كلذو .نيكرشملا نم

 - رئبلا كلت مساب عضوملا كلذ ىمسف «رئب مسا ةيبيدحلاو - ةكم برقب ةيبيدحلا

 | هماع نم عجري نأ ىلع هوح اصف ءارهش ةيبيدحلاب ماقأو «تيبلا نع نوكرشملا هدصف

 ىلع هوحلاصو «مايأ ةثالث لبقتسملا ماعلا ىف ةكم هل ىلخت نأ ىلع «ءاج امك كلذ

 ةرمعل زهجت لباق نم ناك املف «ةنيدملا ىلإ عجرو نينس رشع لاتق مهنيب نوكي الأ

 ؛مارحلا رهشلا ىفو مرحلا ىف لاتقلا اوهركو رافكلا ردغ نوملسملا فاخو ءءاضقلا

 امب ةلصتم ةيآلاف .رافكلا نم مكولتاق نمل لاتقلا مكل لحي ىأ ؛ةيآلا هذه تلزنف

 فكيو هلتاق نم لتاقي ِةْليلَي ناكف ءاهروهظ نم تويبلا نايتإو جحلا ركذ نم قبس

 هذه تخسنف [ةبوتلا] 4420+ ... نيكرشملا اوُلْْقاَف :لزن ىتح ءهنع فك نمع



 ةرقبلا ةروس ريسفت 0

 ما 221ظ1911غظ2*2*192 10000 ل
 : ااا

 يي
 نيكرشملا اوُتاَقو ب اهخسن :عيبرلاو ديز نبا لاقو .ءاملعلا نم ةعامج هلاق «ةيآلا

 دبع نب رمعو سابع نبا لاقو .رافكلا عيمجل لاتقلاب رمآف [ةبوتلا ] 4 57+ .... فا
 اودتعت الو «مكتنولتاقي نم ةلاحب مه نيذلا اولتاق يأ ,ةمكحم ىه :دهاجمو زيزعلا

 رفعج وبأ لاق .هنايب يتآي ام ىلع .مههباش امو نابهرلاو نايبصلاو ءاسنلا لتق يف
 نأ رمعع نبا ثيدحف ةنسلا امأف ؛رظنلاو ةنسلا يف نيلوقلا حصأ اذهو :ساحنلا
 ءاسنلا لتق نع ىهنو «كلذ هركف ةلوتقم ةأرما هيزاغم ضعب ىف ىأر ِّكلَك هللا لوسر

 «نينثا نم الإ بلاغلا يف نوكي ال «لعاف» نإف رظنلا امأو . "7ةمئألا هاور .نايبصلاو
 نمو نايبصلا يف الو ءاسنلا يف نوكي ال لاتقلاو ؛ةمصاخملاو ةمتاشملاو ةلتاقملاك
 ركب وبأ ىصوأ اذهبو .نولتقي الف ءارجألاو خويشلاو ىنمزلاو نابهرلاك ءمههبشأ
 نوكي نأ الإ ؛ماشلا ىلإ هلسرأ نيح نايفس ىبأ نب ديزي هنع هّللا يضر قيدصلا

 :تس روص مهيف ءاملعللو .هريغو كلام هجرخأ . ةياذإ ءالؤهل

 مومعل ءاهدعبو ةلتاقملا ةلاح يف :نونحس لاق ؛نلتُق نلتاق نإ ءاسنلا ١-
 ةأرمللو .«مهومتفقت ثيح مهولتفاو# «مُكتولتاَقُي يذلا هللا ليبس يف اوُلتاَقو» :هلوق
 دقو «لاتقلا ىلع ضيرحتلا اهنمو «لاومألاب دادمإلا اهنم «لاتقلا يف ةميظع راثآ
 ريغ .نهلتق حيبي كلذو «رارفلاب تاريعم تاريثم تابدان نهروعش تارشان نجرخي

 نهنايدأ نع نهعوجرو نهمالسإ ةعرسل عفنأ قاقرتسالاف رسألا يف نلصح اذإ نهنأ
 .لاجرلا فالخب نهناطوأ ىلإ نهرارف رذعتو

 فيلكت ال هنألو «ةيرذلا لتق نع تباشلا ىهنلل ؛نولتقي الف نايبصلا -؟

 لتق لتاق نإف ؛مهيلغ

 لوسر ىَهّتَف للك للا لوُسسر ىِزاَخَم ٍضْعَب ىف ٌةَلوُنقَم ةأرما تدجو :لاَق -امهْلع هللا ىضر- َرَمَع نْبا نع (1)

 لتق - ريسلاو داهجلا باتك : :هظفل اذهو ىراخبلا هجرخأ هيلع قفتم] . نايبصلاو ءاّسّتلا لق نع لي هللا

 .دمحأو «ىمرادلاو كلامو هجام نباو ىدذمرتلا هاور امك 2٠ ) ملسمو ةةفختف) برحلا ىف ذ ءاسنلا



 ةرقبلا ةروسريسفت ل

 للامام ل

 كالا ١

 يي

 «مهلاومأ نم هب نوشيعي ام مهل كرتي لب «نوقرتسي الو نولتقي ال نابهرلا -*

 مهنأ اومعز اماوقأ دجتسو :ديزيل ركب ىبأ لوقل ءرفكلا لهأ نع اودرفنا اذإ اذهو

 رافكلا عم اوناك نإف ؛هل مهسفنأ اوسبح مهنأ اومعز امو مهرذف هلل مهسفنأ اوسبح >7

 الو جعزت ال ىأ  جاهّت ال اهنأ بهشأ ىورف «ةأرملا تبهّرت ولو .اولتق سئانكلا يف

 :يبرعلا نب ركب وبأ ىضاقلا لاق .اهمكح بهرتتلا ريغي ال :نوئنحس لاقو - رفنت

 مهسفنأ اوسبح امو مهرذف» :هلوق تحت ةلخاد اهنأل ؛بهشأ ةياور ىدنع حيحصلاو»

 .(هل

 .نولتقي ال :بيبح نبا لاقو .نولتقي :نوئحس لاق 210 رسولا -

 هليبسب مه امو اوكرت الإو ءاولتق ةياذإ مهيف تناك نإف «مهلاوحأ ربتعت نأ حيحصلاو

 .ةوشحو مهلاح ىلع الام اوراصو ةنامزلا نم

 روهمج هيلع يذلاو .نولتقي ال :دمحم باتك يف كلام لاق ,خويشلا -

 ةعفادم الو يأر يف هب عفتني الو «لاتقلا قيطي ال امره ريبك اًحيش ناك نإ :ءاهقفلا

 لوق لثم  امهدحأ :نالوق يعفاشللو .ةفينح وبأو كلام لاق هبو «لتقي ال هنإف

 الو ؛ديزيل ركب يبأ لوقل لوألا حيحصلاو .بهارلاو وه لتقي - ىناثلاو .ةعامجلا

 هلتق زوجي الف ودعلا نيعي الو لتاقي ال نمم هنإف اضيأو .عامجإ هنأ تبثف هل فلاخم

 رسأ اذإ اذهف «لاملا وأ يأرلا وأ برحلاب هترضم ىشخت نمم ناك نإ امأف .ةأرملاك

 وأ قاقرتسالا وأ ءادفلا وأ نملا وأ لتقلا :ءايشأ ةسمخ نيب اريخم هيف مامإلا نوكي

 .ةيزجلا ءادأ ىلع ةمذلا دقع

 ال :دمحم باتك يف كلام لاقف ؛نوحالفلاو ءارجألا مهو ءءافسعلا -5

 وأ اوملسي نأ الإ رابكلا خويشلاو ءارجألاو نوحالفلا لتقي :يعفاشلا لاقو «نولتقي

 نب دلاخب قحلا» : عيبرلا نب حابر ثيدح يف دلك هلوقل ءحصأ لوألاو .ةيزجلا اودؤي

 .ديدش ضرم وأ ىمع وأ جرع نم ةفآ هب نم وهو «نمز عمج )١(



 ةرقبلا ةروس ريسفت لإ
 مة ل لالالالا الا
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 يي
 ةيرذلا يف هللا اوقتا :باطخلا نب رمع لاقو .''""افسع الو ةيرذ نلتقي الف ديلولا

 ءاثارح لتقي ال زيزعلا دبع نب رمع ناكو .برحلا مكل نوبصني ال نيذلا نيحالفلاو

 .رذنملا نبا هركذ

 نيِذْلا هللا ليبس يف اولتاقوإ :هلوقب دارملا نأ كلام نع بهشأ ىور :ةيناثلا

 عيمسجل باطخ هنأ حيحصلاو .مهلتاق نم لاتقب اورمأ ةيبيدحلا لهأ «مكتولتاقي
 يف اهنيب فيك هارت الأ .هاوس نكمي ال ذإ هلتاق نم لتاقي نأ دحأ لك رمأ «نيملسملا

 نأ كلذو [ةبوتلا] < 25 . . . راَفَكْلا نَم مُكَنوُلي يلا اوُلتاَق )» :هلوقب «ةءارب) ةروس

 نمل لاتقلا ناك ةكم هللا حتف املف ؛مهب ةءادبلا تنيعتف ةكم لهأ ناك الوأ دوصقملا

 نم دحأ ىقبي الو قافآلا عيمج ةملكلا غلبتو ةوعدلا معت ىتح يذؤي ناك نمم ىلي

 ليخلا» :ُهْليلَك هلوق ىه ةياغ ىلإ دتمم «ةمايقلا موي ىلإ دامتم قاب كلذو «ةرفكلا

 ىسيع لوزن هتياغ :ليقو ''”«منغملاو رجألا ؛ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون ىف دوقعم

 طارشأ نم هلوزن نأل ؛هلبق يذلا ثيدحلل قفاوم وهو «مالسلا هيلع ميرم نب
 . ةعاسلا

 :َلاَق : ظفلب عيبر نب حابر نع (5198) ءاسنلا لتق :دوادوبأ هاورو )5١70(. ليسارملاو ثيداحألا عماج )١(

 ممن مالَع ْرَظْلا :لاَقَ الجر ثَعَبَف ءىش ىلع َسِيِعِمتجُم َسَْنلا ىآر ورع ىف كي هللا لوس مم انك
 ثَعَبف ديلولا نبا دلاخ ةَمدَقمْلا ىَلَعَو :َلاَق لتاقثل هذه ْتَناَك ام :َلاَقَف ليتق ةأرما ىلع :َلاَقَف ءاجَف ءالؤم

 (؟855) نايبصلاو ءاسنلا لتق - داهجلا :هجام نبا هاورو ؛اًميسع الو ا 39 ال دلال لق :َلاَقَ الجر

 هَل اوَجَرْفَأَف سانا اَْيَلع ْمَمَتْجا ْدَق ةلوَُم ةأرما ىَلَع اَنرَرمَ كَ هللا لوس ْعَم اَنوُرََغ :َلاَق هنع هوحنب

 هللا َلوُسَر نإ هَل لُقَف ديكولا ِنْب دل ىَلِإ قلطْنا» : لجَرل َلاَق َمُث .«لتاَقي نميف لتاَقَت هذه تَناَك م١ :َلاَقَ

 لافطألا ةيرذلاو )١9477( نييكملا دنسم :دمحأ هاور هوحنبو اًميسع الو ةّيَرْذ َنَلتَقَت ال لوقي كرمأي كي

 ىلع ةيناثلاو (ليعف) ةغلابملا ةغيص ىلع ىلوألا نأ ريغ .فسعلا هلثمو .ريجألا فيسعلاو :تلق «نايبصلاو

 .(لعف) ةغلابملا ةغيص

 موي ىلإ ضام داهجلا - ريسلاو داهجلا باتك :ىراخبلا - ىقرابلا ةورع نع ظفللا اذهب - هاور ؛هيلع قفتم 0

 هاورو .(5180) ريخلا اهيصاون ىف ليخلا - ةرامإلا باتك :ملسمو :«(5550) رجافلاو ربلا عم ةمايقلا

 .هوحن وأ هلثم امإ ءدمحأو ىمرادلاو ىئاسنلاو هجام نباو ىذمرتلا



 ةرقبلا ةروسريمسفت .ا#)
 للا

 بلبل
 ين

 امأف .ةمكحم يهف «هانمدق ام هليوأت يف ليق 4اودّتعَت الو# :ىلاعت هلوقو

 وأ فيسلا الإ سيل لالضلاو غيزلا لهأ كلذكو «ةبوتلا وأ لتقلا الإ سيلف نودترملا

 .باتتسي الو لتقي قيدنزلاك وهف هيلع رهظ مث لطابلاب داقتعالا رسأ نمو .ةبوتلا

 :موق لاقو .قحلا ىلإ اوعجري ىتح مهلاتق بجيف لدعلا ةمئأ ىلع جراوخلا امأو

 يف اولتاق لب ءركذلا بسكو ةيمحلاك هللا هجو ريغل لاتقلا يف اودتعت ال ىنعملا

 ال يأ ءاودتعت ال :ليقو .ةملكلل اراهظإو انيد ينعي .مكنولتاقي نيذلا هللا ليبس

 ءرافكلا عيمجل لاتقلاب رمألاب ةخوسنم ةيآلا نوكت اذه ىلعف .لتاقي مل نم اولتاقت

 .ملعأ هللاو

 ةننفلاو مكوجرخأ ثيح نم مهوجرخأو مهومتفقت ثيح مهوُلعْاو# :ىلاعت هلوق

 :لئاسم سمخ هيفو <09 مير روق هلل إف اوهتنا إف 6110 نيرفاكلا ءازج كلك

 فقُث لجرو ءافقث فقثي فقث :لاقي «مهومتفقت هذ » :ىلاعت هلوق :ىلوألا

 .ريسألا لتق ىلع ليلد اذه يفو .رومألا نم . هلوانتي امل امكحم ناك اذإ : فقل

 «مكو جرخأ ثيح نم مهوجرخأو» .ىلاعت هللا ءاش نإ «لافنألا» يف اذه نايب يتأيسو

 . شيرق رافكل ريمضلاو «نيرجاهملل باطخلا :يربطلا لاق .ةكم يأ

 اهيلع مكولمح يتلا ةنتفلا يأ 4ِلْدَقْلا نم َدَشَأ ةششفلاو# :ىلاعت هلوق :ةيناثلا

 لتقي نأ نم يأ :دهاجم لاق .لتقلا نم دشأ رفكلا ىلإ اهب مكعوجر اومارو

 مظعأ هب مهرفكو هللاب مهكرش يأ :هريغ لاقو .ةنتفلا نم هيلع فخأ لتقلاف «نمؤملا

 نأش يف تلزن ةيآلا نأ ىلع ليلد اذهو .هب مكوريع يذلا لتقلا نم رشأو امرج

 بجر نم موي رخآ يف ف يميمتلا هللا دبع نب دقاو هلتق نيح يمرضح لا نب ورمع

 يتأي ام ىلع .شجح نب هللا دبع ةيرس يف روكذم وه ام بسح :مارحلا رهشلاب
 .هريغو يربطلا هلاق «هنايب



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 كلل لالالا للا لللل

 «هيف مكولتاقي تح مارحلا دجُسَمْلا دنع مهوثتاقت الو :ىلاعت هلوق :ةثلاثلا
 اهنأ - يناثلاو ,:ةخوسنم اهنأ  امهدحأ :نالوق ةيآلا هذه يف ءاملعلل .ةيآلا

 دعب الإ مارح لا دجسملا يف دحأ لاتق زوجي الو «ةمكحم ةيآلا :دهاجم لاق .ةمكحم

 نم حيحصلا وهو «ةيآلا صن هيضتقي يذلا وهو . سواط لاق هبو «لتاقي نأ

 لوسر لاق سابع نبا نع حيحصلا يفو .هباحصأو ةفينح وبأ بهذ هيلإو «نيلوقلا
 وهف ضرألاو تاومسلا قلخ موي هللا همرح دلبلا اذه نإ» :ةكم حتف موي ِهْي هللا

 لحي ملو يلبق دحأل هيف لاتقلا لحي مل هنإو ةمايقلا موي ىلإ ىلاعت هللا ةمرحب مارح

 ةيآلا :ةداتق لاقو .''"ةمايقلا موي ىلإ هللا ةمرحب مارح وهف راهن نم ةعاس الإ يل

 ثيح نيكرشملا اولتقاف مرحلا رهشألا خلسنا اذإفإ» :ىلاعت هلوقب ةخوسنم

 مهولتقاو # :ىلاعت هلوق اهخسن :لتاقم لاقو .[ةبوتلا] 4 #2 ... مهومّتدجو
 نك رقاربو ماي 8م

 زوجيف . « مهومتدجو ثيح نيكرشملا اوُلتقاَف 9 :هلوق اذه خسن مث «مهومتفقت ثيح

 («ةرقبلا» ةروس دعب تلزن «ةءارب) نأ هب اوجتحا امو . مرحلا يف لاتقلاب ءادتبالا

 قلعتم لطخ نبا نإ :ليقف ."'”رفغملا هيلعو ةكم لخد ٌهِْلَي يبنلا نأو «نيتنسب

 . "7(هولتقا» :لاقف ؛ةبعكلا راتسأب

 لع يمس ريس رمح ريع لما يب هس

للا لوْ ل :َلاَق - اًمُهْنع هللا ىضَر - سابع نبا نَع )١(
يج نكلو ةرجه ال :ةكم حقق موي لكي ه

 ها

 «"ضّرألاو تاوَمّسلا قل مَ لا هَمَرَح َدَلبلا اذه 3 :ةكم مف موي لاَقَو «اورفناَ مترفتتسا اذإَو هيلو
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 نم ةعاس الإ ىل لحي مل ؛ىليك دَحآل هيف للا لحي مله ؛ةمايقلا مي ىلإ لا مرحب مارح وه

 نم الإ هَنَطَمُل طقتلي الو فديص رقي الو كوش دضعي ال ؛ةمايقلا موي ىلإ هللا ةمرحب مارح وه راهن

 م

 الإ» : لع َلاَق . .مهتوُيّيلو مهل هن رذإلا الإ هللا لوس اَي :نماّبَعْلا َداَقَق «مالَخ ىَلَتْخَي الو اَهَقَرَع

 باتك : ملسمو )5960١(2 رجافلاو ربلا رداغلا مثإ - ةيزحجلا باتك :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم] . «رخذإلا

 .[(1415) ةكم ميرحت - جحلا
 تحت سبلي «سأرلا ردق ىلع عوردلا نم جسني درز :(رسكلاب اهلك ) ةرافغلاو ةرفغملا هلثمو رفغملا (1)

 . ةوسنلقلا

 ُهَعّرَت اَمَلَ رفْغمْلا هسأر ىَلَعَو منقْلا | ماع لحد كو هللا لوم ذأ - علل ىضر - كلام نب ٍسّنأ نع ف
 باتك :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم] . «هولتقا» : َلاَقَف . ةبعكلا راَتسأي ' قلعتم ٍلطَح نبا نإ :لاَقَق لجَر ءاج

 جحلا باتك : :ملسمو «رخأ عضاوم ةثالث ىف هفارطأو (171) مارحإ ريغب ةكمو مرحلا لوخد - جحلا

(5810))]. 



 ةرقبلا ةروسريسفت
 لااا

 يي ريب مجلس 11

 نأل ؛ةحخوسنم «مارحلا دجسملا دنع مهولتاقت الو» :دادنمزيوخ نبا لاقو»

 نم مكعنمأو «مكتلتاقأل :لاقو ةكم ىلع ىلوتسا ول اودع نأب ررقت دق عامجإلا

 دالبلا نم اهريغو ةكمف .لاتتقلاب أدبي مل نإو هلاتق بجول ؛ةكم نم حربأ الو جحلا

 ثعب ٌةِكَك هللا لوسر نأ ىرت الأ ءاهل اميظعت «مارح ىه :اهيف ليق امنإو .ءاوس
 . "”«افصلا ىلع ىناقلت ىتح فيسلاب مهدصحا» :لاقو حتفلا موي ديلولا نب دلاخ

 الأ .مويلا دعب شيرق الف «شيرق تبهذ «هّللا لوسر اي :لاقف سابعلا ءاج ىتح
 اهريغبو اهب ةطقللاو .'"'”دشنم الإ اهتطقل طقتلي الو» :اهميظعت يف لاق هنأ ىرت

 نبا لاق .4ةنتف نوكت ال تح مهولتاقو» :هلوقب ةحخوسنم نوكت نأ زوجيو .ءاوس
 «يفنحلا ةبقع يبأ ةسردمب - هللا هرهط - سدقملا تيب يف ترضح» :يبرعلا

 انيلع لخد ذإ كلذك نحن انيبف .ةعمجلا موي يف سردلا انيلع يقلي يناجنزلا يضاقلاو

 سلجملا ردص يف ردصتو ءاملعلا مالس ملسف ءرامطأ هرهظ ىلع رظنملا ىهب لجر

 «سمأ راطشلا هبلس لجر :لاقف ؟ديسلا نم :يناجنزلا يضاقلا لاقف .ءاعرلا عرادمب

 لاقف .ملعلا ةبلط نم ناغاص لهأ نم لجر انأو ءسدقملا مرحلا اذه يدصقم ناكو

 ةعرقلا تعقوو «مهلاؤس ةردابمب ءاملعلا ماركإ يف ةداعلا ىلع ؛هولس :اردابم يضاقلا

 لئسف .لتقي ال هنأب ىتفأف ؟ال مأ لتقي له «مرحلا ىلإ أجتلا اذإ رفاكلا ةلأسم ىلع

 هيف مكولتاقي ئَتح مارحلا دجسملا دنع مهولتاقت الو :ىلاعت هلوق لاقف .ليلدلا نع

 ئرق نإو «صن ةلأسملاف «مهولتقت الو» ئرق نإف «مهولتاقت الو «مهولتقت الو» ئرق
 اليلد ناك لتقلا ببس وه يذلا لاتقلا نع ىهن اذإ هنأل ؛هيبنت وهف «مهولتاقت الو»

 - كلامو يعفاشلل ارصتنم يضاقلا هيلع ضرتعاف .لتقلا نع يهنلا ىلع ارهاظ انيب

 اوُلَْقاَف ظ :ىلاعت هلوقب ةخوسنم ةيآلا هذه :لاقف «ةداعلا ىلع - امهبهذم ري مل نإو
 يضاقلا بصنمب قيلي ال اذه :ىناغاصلا هل لاقف . 4 مهومُتدَجو ثيح نيكرشملا
 اهب تججتحا ىتلاو «نكامألا يف ةماع ءاهب تضرتعا يتلا ةيآلا هذه نإف «هملعو

 . 197 :ةرقبلا ةروس : ىبطرقلا ريسفت )١(
 ميرحت - جحلا :ملسمو 8 ليتق هل لتق نم  تايدلا :ىراخبلا هاور هيلع قفتم ثيدح نم ءزج ()

 «دشنم الإ اهتطقاس طقتلي الو» :هظفلو .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع )١515( ةكم
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 . ىناجنزلا ىضاقلا تهبف . صاخلا خسني ماعلا نإ :لوقي نأ دحأل زوجي الو «.ةصاخ

 صنل «هيلإ ليبس الف رفاك هيلإ أجل نإف» :ىبرعلا نبا لاق .مالكلا عيدب نم اذهو

 دحلا ةماقإ نم دبالف لتاقلاو ىنازلا امأو .هيف لاتقلا نع ىهنلاب ةتباثلا ةنسلاو ةيآلا

 .2نآرقلا صنب لتقيف لاتقلاب رفاكلا ئدتبي نأ الإ «هيلع

 نإ) «هيف ةجح الف مرحلا ىف هباحصأو لطخ نبا لتق نم هب اوجتحا ام امأو

 قيري نأ هل ناكو ءرفكو برح راد ىهو ةكم هل تلحأ ىذلا تقولا ىف ناك كلذ

 لوقلا نأ حصو تبثف «لادقلا اهيف هل لحأ ىتلا ةعاسلا ىف اهلهأ نم ءاش نم ءامد
 . ملعأ هللاو ءحصأ لوألا

 مامإلا ىلع يغابلا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يف :ءاملعلا ضعب لاق :ةعبارلا

 ةينب لتاقي لتاق اذإ يغابلاو ءلاح لكب لتاق اذإ لتقي رفاكلاو ء«رفاكلا فالخب

 . حيرج ىلع زهجي الو ًاربدم عبتي الو «عفدلا

 مهل رفغي هللا نإف ناميإلاب مكلاتق نع ىأ «اوهتنا نإَف» :ىلاعت هلوق :ةسماخلا

 نيِذّلل لق :ىلاعت هلوق ريظن . مرتجا امع وفعلاب مهنم الك محريو ٍءمدقت ام عيمج

 .ىتأيسو . [ لافنألا ] 4 ضل ٠٠ . فلس دق ام مهل رفعي اوهتني نإ اورَفَك

 ناودع الف اوهَمنا نإَف هلل نيدلا نوُكَيَو ةنتف َنوُكَن ال تح مهولتاقو» : ىلاعت هلوق

 «عضوم لك يف كرشم لكل لاتقلاب رمأ «مهولتاقو# :ىلاعت هلوق :ىلوألا
 هللا لاق نيذلا ءالؤه اولتاق ىنعملا :لاق ةخسان ريغ اهآر نمو «ةخسان اهآر نم ىلع

 أدبي نأ طرشب ال «قلطم لاتقب رمأ وهو ءرهظأ لوألاو «مُكوُلَتاَق نإَف# :مهيف
 لتاقأ نأ ترمأ» :ِةِلك لاقو .هّلل نيّدلا نوكيو# :ىلاعت هلوق كلذ ليلد .رافكلا
 وه لاتقلا ببس نأ ىلع ثيدحلاو ةيآلا تلدف .2هلا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا

 مَحُم نآو هللا الإ َهِإ ال نأ اوي ىّتح سانا لاق نأ ترمأ» :َلاَق كي هللا لوُسَر نأ َرَمْع نبا َنَع 200

 مالسإلا قَحب الإ مهلاومأو مُهَءاَسد ىثم اوُمّصَع كل اوُلَمَه ا اكل ايو ةالّصلا اوُميِقُيو هللا لوس

 .[1 7 ملسمو ةةضهز ناميإلا : ىراخبلا هاور :هيلع قفتم] . هللا ىَلَع مهباسحو



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 1 للا للملا

 ظ --.
 اذهو ءرفكلا مدع ةياغلا لعجف ءرفك ىأ * َةَنتَف نوكت ال ئَتح :لاق هنأل ؛رفكلا
 هعبات امو «كرشلا انه ةنتفلا : مهريغو يدسلاو عيبرلاو ةداتقو سابع نبا لاق .رهاظ

 اذإ ةضفلا تنتف نم ذوخأم «ناحتمالاو رابتخالا :ةنتفلا لصأو .نينمؤملا ىذأ نم

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهلماحم نايب يتأيسو .اهديج نم اهئيدر زيمتل رانلا ىف اهتلخدأ

 ىف مدقت امك مالسإلاب امإ ءرفكلا نع ىأ «اوهتنا نإ :ىلاعت هلوق :ةيناثلا
 الإو «ةءارب» يف هنايب ىتأي ام ىلع ؛باتكلا لهأ قح يف ةيزجلا ءادأب وأ «لبق ةيآلا

 ثيح نم اناودع نيملاظلاب عنصي ام ىمسو .مهيلع الإ ناودع ال نوملاظ مهو اولتوق
 :هلوقك ءاناودع ناودعلا ءازج ىمسف «ناودعلا نمضتي ملظلا ذإ «ناودع ءازج وه

 :نيليوأتلا دحأ ىلع مه نوملاظلاو .[ىروؤشلا] # هرم ... اهل ةَّيس ةئيس ءازجو »

 .23ةنتفو رفك ىلع يقب نم :رخآلا ليوأتلا ىلعو «لاتقب أدب نم

 ماركس
 أودع مكَكلَع ىدتغأن مَهُضاَصِو تمل اَْلِمَّتلأب
 نأ اَومَلْعاَو هَل وَّتأَو ْكَكلَع ئَدَّتْعأاَم لقمه عَبَع

 وكلب ال وبري وشلخاو هسا فوفو يح َنيِّيمْل
 22: نيم ايمن

 ضعبل نايب نيتيآلا نيتاه ىفو «لاتقلا ماكحأ ضعب ةبقباسلا تايآلا تنيب

 دنع اولتاقو «مارحلا تيبلا ةمرح اوكهتنا نإ نيكرشملا نأ قبس ام نيبت دقو ءرخآ

 در نيبو مهنيب لوحي نأ حصي ال هنإف «هيف نيملسملا ىلع اودتعاو :مارحلا دجسملا

 نمف «انمآ امرح هلعج ىلاعتو هناحبس هللا نأل ؛ميركلا تيبلا كلذ ةمرح ءادتعالا

 ىلع ىدتعاو «ءادتعالاب أدتبا «هؤادتعا جودزا دقف هيف لاتقلاب نيكرشملا نم ىدتعا

 ءءادتعالا اذه لك دري نأ بجاولا نم ناكو «تيبلا ةمرح ىلع ىدتعاو «قحلا لهأ

 نم لطابلل نيكمت فيسلا لمح نمل ملسلا ءاقلإ نألو «نينمؤم موق بولق هللا ىفشيل
 .نآرقلا ماكحأل عماجلا نم ىبطرقلا مالك ىهتنا )١(
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 زهنأ هاري ذإ «مارسحلا تيبلا ىف ءادتعالا رركيف ءملظلا ئرتمي لطبملا لعجي قحلا
 .نولتاقُي الو نولتقُي ذإ :نيملسملل ىكنأو «ةصرفلل

 هناحبس هللا نإف ؛مارحلا رهشلا ىف لاتقلا مارحلا تيبلا ىف لاتقلا ةمرح لثمو
 نوملسملا مهيلإ ىقلي ال هيف اولتاقف نوكرشملا ىدتعا نإ نكلو ؛هيف لاتقلا مرح دق
 :نيتيآلا نيتاه نم ىلوألا ةيآلا هل تضرعت ام اذهو ؛مهنم اولانيل ملسلا

 نم مارحلا رهشلا ىأ «ةلباقملل انه ءابلا :«مارحلا رهشلاب مارحلا رهشلا»
 بوح اوريثي ملو هيف ةمرحلاب اوديقت نإف ؛مهبناج نم مارحلا رهشلاب لباقم مكبناج
 دعب .الدع هتاذ ىف مهلاتق ناك ولو «هيف مهولتاقت ملو «هتمرح متمزتلا ءاودتعي ملو

 مكولتاقو هيف مكوذبانو «مارحلا رهشلا ةمرح اوكهتنا نإو ؛مهنيد نع سانلا اونتف نأ
 مهيلع اوطسبا لب ؛هل امارتحا مهنع مكيديأ اوضبقت الو «مهلاتق نع اوفكت الف
 ةنايصلا بجاو مارحلا رهشلا ناك اذإ هنأل ؛مهيصاون نم قحلا ىلإ مهوذخو «مكيديأ
 مدق تابجاولاو قوقحلا تضراعت اذإو ءاهب قحأو ةنايص مزلأ نينمؤملا سوفنف
 ىف نوبَلْكَي نيكرشملا كرت نأ كشالو ؛هتملك ءالعإو هللا نيدل اهظفحأو ءاهمزلأ
 اوكهتنا ىذلا مارحلا رهشلا ىف لاتقلا نم ًاررض دشأ ؛مهيلع نودتشيو نينمؤملا
 .ةيناسنإو ةيقلخخو ةيئيد ةجيرح لك مهبولق نم اوجرخأ دقو «هتمرح

 رهشلاو «ةيسنجلا لأ :ةغللا ءاملع اهيمسي ىتلا ىه «رهشلا# ةملك ىف ؟لأ»و
 وذ :رهشأ ةعبرأ ىه لب ءاّدحاو سيل مارحلا رهشلا نآل ؟عمجلا ىنعم ىف درفم انه
 درفملاب ريبعتلاو «نابعشو ىدامج نيب ىذلا بجرو ءمرحملاو ,ةجحلا وذو .ةدعقلا
 لاتقلا ميرحت وهو «ةعبرألا رهشألا هذه ىف كرتشملا ىنعملا ىلإ ةراشإ هيف عمجلا ةدارإو
 عماجلا ىنعملا نأل ؛سانلا نيب ةنينآمطلاو نمألا حور ثبلو ءاهل اًمارتحا ءاهيف ءادتبا
 نع ريبعتلاف ؛هروص تددعت دحاو ىنعم اهنأكو ءاهتاذب ةمئاق ةدحو اهلعج اهل
 نيب ةعماجلا ةكرتشملا ةلحولا ىلإ ريشم «درفملل هتاذ لصأ ىف وه ظفلب عمجلا
 ةيصخشلا تافصلاب لصتي الو ءاهنيب عماجلا ىنعملاب طين دق مكحلا نأ اًئيبم «دارفألا
 .اهداحآل ةزيمملا
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 :ةبوتلا ةروس ىف ىلاعت هلوق ىه ىرخأ ةيآ مرحلا رهشألا ددع تركذ دقو

تاوُمّسلا لح موي هللا باتك يف اره َرشَع انا هلا ددع رولا دع نإ
 اهنم ضرألاو 

 . [ةبوتلا ] 4 تر .٠ . .مكسفنأ نهيف اوُملْظَت ال ميلا نيدلا كلذ مرح ٌَعبْرَأ

 رهشألا هذه ةنسلا تنيب مث ءادحاو تسيلو ةعبرأ اهنأب حرصت ةيآلا هذهف

 لكك لوسرلا نأ امهريغو ملسمو ىراخبلا ىور دقف ؛اهلك ةنسلا رهشأ نم ةعبرألا

 تاومسلا هللا قلخ موي هتئيهك رادتسا دق نامزلا نإ الأ» :عادولا ةجح ىف لاق

 وذو «ةدعقلاوذ :تايلاوتم ةثالث ,مرح ةعبرأ اهنم ؛ارهش رشع انثا ةنسلا ءضرألاو

 . '!"«نابعشو ىدامج نيب ىذلا رضم بجرو «مرحملاو «ةجحلا

لف «مارحلا رهشلا ىف لاتقب أدبي مل للي ىبنلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو
 م

 ًأدتبا اذإ كلذكو ؛لاتقلا نع عنتمي نكي مل هيف لتوق اذإ نكلو ءوزغب هيف ئدتبي

 نع عطقني نكي مل ءرهشلا لح نأ ىلإ لاتقلا رمتساو «مارحلا رهشلا لبق لاعقلا

 لوسر نكي مل» :لاق هنأ هللا دبع نب رباج نع ىور دقف ؛ةعجرلا نمأي ىتح لاتقلا

 . "”(خلسني ىتح ماقأ هرضح اذإف ؛ىزغي نأ الإ مارحلا رهشلا ىف وزغي كي هللا

 ةيبيدحلا ماع امهادحإ «نيترم مارحلا رهشلا ىف لاتقلل ِيِثَدك ىبنلا دعتسا دقلو

 هوأدب نإ مهلاتقب مه ىتح ءمارحلا تيبلا نم هوعنمو هبحصو وه ارمتعم بهذ امدنع

 ءاضق ىلإ داع امدنع ةيناشلاو ؛لباق نم لوخدلا ىلع مهحلاص هنكلو «لاتقلاب

 ناكو «مهأدبي الأ ىلع هولتاق نإ نيكرشملا لتاقي نأل دادعتسا ىلع ناك دقلف ؛هترمع

 .نيماعلا ىف ةدعقلا ىذ ىف كلذ

 نكلو «لالخحلا رهشألا ىف نينحو نزاوه عم نماثلا ماعلا ىف لاتقلا أدتبا دقلو

 رمتسا دقو «مهرصاحي ٌةَِللَك ىبنلاو «مارحلا رهشلا ةدعقلا وذ لخد ىتح لاتقلا رمتسا

 ىبأ نع ("119/9) ةماسقلا باتك :ملسمو (4795((2) روهشلا ةدع نإ باب - نآرقلا ريسفت باتك : ىراخبلا )١(

 ىمرادلاو دمحأو هجاأم نباو دواد وبأ هاورو . ٠ ةدلك نب ثراحملا نب عيفن وهو .- هنع هللا ىضر - ةركي

5 
 كلذ َرَضَح اَدِإق ءاوّرْغي وأ ىَرْعُي ؛ نأ الإ ٍماَرَحْلا ٍرهّشلا ىف وُرْغَي ل هللا لوسر نكي مل :َلاَق ٍرباَج نع

)١( 
 هدئسم ىف دمحأ هاور] .خلَستي ىَتح )65 ١8([.
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 ىتلا مايألا لعلو ؛مارحلا رهشلل اًمارتحا اًعجار لفق مث اًمايأ راصحلا ىف ِهيِكَي ىبنلا

 .هودعو هللا ودع هتعجر ىف هذخأي ال ىتحو .هرهظ نمأيو عوجرلا مظنيل اهرمتسا

 لاتقلا ءادتبا هسفن ىلع مرحي ناك ّةِْكَك ىبنلا نأ نيبت ةتباث ةررقم قئاقح هذه

 نم رثكأ ىف ميركلا نآرقلاب ميرحتلا ررقت دقلو «لتاقيف لاقي نأ الإ مارحلا رهشلا ىف
 اهي ايإ» :الوزن نآرقلا رخآ نم ىهو «ةدئاملا ةروس لوأ ىف ىلاعت هلوق اهنم «ةيآ

 4 222 ...دئالقلا الو يدَهْلا الو مارحلا رهّشلا الو هّللا َرئاعش اوُلحت ال اونمآ َنيذّلا
 1 0 1 . [ ةدئاملا]

 لاتقلا ميرحت نإ :نورثكألا مهو مهضعب لاقف ءءاهقفلا فلتخا كلذ عم نكلو

 يف ارهش رَشع الا هللا دنع روهشلا ةّدع ّنِإإ» :ىلاعت هلوقب خسن دق مارحلا رهشلا ىف
 نهيف اوملظت الف مّيَقْلا نيدلا كلذ مرح ةعبرأ اهنم ضرألاو تاومّسلا َقّلَح موي هللا باتك
 4 )0 نقلا عم هللا نأ اوُملعاو فاح مكوداعُي اَمَك فاك نيم اوُتاقو مكن
 4 ل .. . مكسفنأ نهيف يف اوملظَت الفل :ىلاعت هلوق ىنعم نإ اولاقو [ةبوتلا]

 ولع ىبنلا لتاق دقل :اولاقو "ىربطلا ريرج نبا ركذ امك اهيف لاتقلا عنمب ىأ [ةبوتلا]]

 .هليلدو مهلوق كلذ .هللا لوسر هلحأ ام مرحي نأ دحأل امو ءاهيف اًئينحو نزاوه

 ريغ نم ءادتبا اهيف لاتقلا ميرحت نإ :لوألا نم اًددع لقأ رخآ ضعب لاقو

 صوصن ضراعي حيرص صن دجوي مل هنأل ؛ةيقاب ةعيرش اهيف ءادعألا نم ءادتعا

 رخآ نم تايآب تبث رهشألا هذه ميرحت نألو «خسنلاب الإ هلامعإ نكميالو «ميرحتلا
 ركذب ميرحتلا دكأ ِةِْكَم ىبنلا نألو ءانهون امك ةدئاملا روس ىهو الوزن نآرقلا تايآ

 دهشأو «هللا دابع ىلع هللا عرش اهيف لجس ىتلا عادولا ةبطخ ىف رهشألا كلت

 رهشلا ىف نينحو نزاوهل ّةْلَك ىبنلا لاتق ناك امو ؛هبر تالاسر مهغلب هنأ اهيف مهيلع

 نع ةعجرلا تراص امل هيف رمتسي ملو لاتقلا عطق دقلو ءادادتما ناك لب ءادتبا مارحلا

 .مارحلا رهشلا ىف لاتقلا ميرحت نم دشأ نوكت راضمل هدنج ضرعت ال لاتقلا

 ىف اوزغي نأ سانلل لحي ام هنإ :هللاب اًقلاح حابر نب ءاطع لاق اذه لجألو

 ش .تخسن امو ءاهيف اولتاقي نأ الإ مرحلا رهشألا ىف الو «مرحلا



 ةرقبلا ةروسريسفت
 اللا لل للا لل

 رب لمجل»

 يي
 مهمكح اودمتسا دق «مرحلا رهشألا ىف لاتقلا :ةحابإ اوررق نيذلا ءاهقفلا لعلو

 دنج راص ىمالسإلا حتفلا عستا نأ دعب هنإف ؛مهنمز لاوحأب نيرثأتم انركذ امم
 اوأر اذإف ؛ةنداهم وأ ةداوه ريغ نم صرفلا زهتنت ةيداعملا ممألا نم ةبأذم ىف نيملسملا

 لب ؛مهنمأم نم مهوتأو ءمهيلع اوضقنا اهنافجأ ىف بضُقلا اودمغأ دق نيملسملا
 تدتماو «قورافلاو قيدصلا دهع ىف تمت ىتلا ةيمالسإلا تاحوتفلا نأ اودجو مهلعل

 ايرح تناك اهنأل ؛مرحلا رهشألا ىف فويسلا اهيف دمغت مل «نيرونلا ىذ دهع ىف

 دق مارحلا رهشلا ىف لاتقلا ميرحت نأ اوبسحف «ةعوطقم ريغ ةلوصوم ةرمتسم ةدتمم

 دجن «ءادتعالاب ءادعألا ةركابم لاح ريغ ىفو ءادتبالاب ميرحتلا انديق اذإ انكلو ؛خسن

 هللاو «خسنلا غيسي براضت ريغ نم ةباحصلاو ٌةقَلَي ىبنلا لمع عم ةرئاس صوصنلا

 ؟مارحلا رهشلا ىف لاتقلا ىلاعتو هناحبس هللا مرح اذالو .باوصلاب ملعأ هناحبس

 :ناليلج نارمأ كلذ ىف ببسلا نأ ىل رهظي

 رهشأ اهرثكأ ناك كلذلو ؛ةئيجو اباهذ «حجحلا ىف لبسلا نيمأت :امهدحأ

 اهيف لتقلا عنمف [ةرقبلا] 4 50 ...تامولعُم رهشأ جحلا إ : ىلاعت لاق امك .جحلا

 دقف نابعشو ىدامج نيب ىذلا بجر امأو «مارحلا هللا تيب نمآلو «لبسلل انيمأت
 لاتقلا ميرحت نوكي اذه ىلعو ؛ادارفنا ةبودنملا ةرمعلا ىدؤت هيف «رامتعالا رهش ناك

 ؛ ةمايقلا موي ىلإ نمآلا هللا مرحلو مارح ا دلبلل لماكلا نمألا ققحتيل مارحلارهشلا ىف

 . . . مهلوح نم سائلا فّطخَيو انمآ امرح انلعج اَنأ اوري مل وأ# :هناحبس لاق امك

 .[ توبكنعلا] 4 *نو+

 اوظحال خسن دق مرحلا رهشألا ىف لاتقلا ميرحت نإ :اولاق نيذلا ءاهقفلا لعلو
 ةيبرعلا اعلا تراص ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتني نأ لبقدلَِو ىبنلا نأل ؛ىنعملا اذه

 تيبلا ىلإ نولصي جيجحلا راصف «هللا لظ ىفو «هناطلس تحت اهلك اهردمو اهربوب

 نآل ؛خسنلا اونظف «ةيبرعلا دالبلا ريغ ىف ىحرلا رئاد لاتقلا ناك ولو «نينمآ مارحلا

 نم كلذ عم اوطبنتساو ؛هنم ةياغلاو هضارغأ ىفوتسا دق نوكي ذئتيح ميرحتلا

 . كلذ ىف رظن ىلع «هيمنيو كلذ ىكزي ام ثداوحو صوصن

 لتقلا هركي مالسإلا نأ :ميرحتلا ةمكح امهنظن نيذللا نيرمألا ىناثو

 سوفنلا نإو ءرارطضالا دنع الإ هيلإ أجلي ال ضيغب رمأ هرظن ىف وهو «لاتقلاو

 هرك وهو لاتقلا ْمُكْيَلَع بتك :هناحبس لاق كلذلو ؛كلذ رقت ةميلسلا
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 ةاقيرفلا نش نأ ةرئد قيضأ ىف لاتقلا رصح نم ناكف [ةرقبلا] 4 12:...مكل

 رهشأ ةمئ ناك اذإو .ءامدلا نقحو مالسلاو مهافتلا نوكيف «٠ ءاهتسح ادهت سوفنلاو

 نوكتس اهنإف ءاهيف ءامدلل انقح ميرحتلا كلذ رخآلا قيرفلا ىضت ىضتريو ءاهيف مرحي

 براجتلاب سانلا طظحال دقلو ؛مالسلا ميسن : نوكت اهلعلو .«برحلا راوأ ىف ةنده

 ؛ اهترش تّفعضأو ءاهتدح تلف الإ سورض برح ىف ةنده تناك ام هنأ ة ةرمتسملا

 .رودصلا تاذب ميلع هللاو

 ةعماج ةملكو «ةغلاب ةمكح كلت ؛هللا تاملك تلاعت «صاصق تامرحلاو#

 .ةميوقلا قالخألا اهرقتو .«ةميلسلا لوقعلا اهلبقت

 عمج تاملظلاو ؛ةرجح عمج تارجحلا نأ امك «ةمرح عمج :تامرحلاو

 «ةاواسملا هينأاعم نم صاصقلاو .هكاهتنا عنمو هللا همرح ىذلا رمألا ةمرحلاو .ةملظ

 تامرحلا كهتنم لماعي نأ تامرحلا ىف صاصقلا ىنعمو «ةبوقعلاب ةميرجلا راثآ عبتتو

 اهكهتنا ةمرحب بقاعملا ديقي الأو ءلمعلا سنج نم باقعلا نوكي نأو «لعف ام لثمب

 صتقي لب ءهسفن ةمرحب بقاعملا ديقتيال ءاهلتقب سئفنلا ةمرح ىناجلا كهتنا اذإف « ىناجلا

 .كهتنا ام لباقم هتامرح نم حابأ دقف ءادتعا وأ لتقب هريغ ةمرح كهتنا اذإ هنأل ءاهنم

 نم هوكهتنا ام نأ 20ماقملا اذه ىف «صاصق تاّمرحْلاَو# :ىلاعت هلوق ىنعمو
 جارخإب اهوكهتنا ىتلا مارحلا تيبلا ةمرحو ءاهنيد نع اهتنتفو اهلتقب سفنألا ةمرح

 ؛هيلع اهقيبطتب هنوريث ام لح ىف نوفلتخيو ءايئزج اقيبطت اهقيبطت دنع ةيضقلا هذه ىف اثوحب ءاهقفلا ريثي )١(
 ىف هنأ ىلع اوقفتا دقل ؟مكاحلا رمأ ريغب ؛ هقحل صتقي نأ صخشلل غوسيأ : :اهنوريثي ىتلا رومألا هذه نمو

 وأ تبصتقغا اذإ لاومألا ىف امأ ؛صاصقلا نوكيل مكاجلا مكح نم دبال لب ؛طق كلذ غوسي ال ءامدلا
 اوسيل كئلوأ نكلو ءاقلطم اعنم كلذ عنم ءاهقفلا ضعب ؟مكح ريغ نم اهذخأ غوسي لهف تركنأ
 دقعتي داكيو ءهذخأ هسنج نم لامي وأ هقح نيعب رفظ نإ صخشلا نأ ىلع ءاهقفلا روهمجو « نيرثكألا

 ةيفنحلا كلذ ىلعف ؛ةقرس دعي ال مادام زاوجلا ىلع نورثكألاف سنجلا نم ناك ام امأ «لوألا ىلع عامجإلا

 ال مهضعبو .غوسي مهضعب لاقف .هبصتغم لام نم هسنج ريغب رفظ نإ امأو «ةيكلاملا رثكأو ةيعفاشلاو
 .ىضوف سانلا رومأ نوكت ال ىتح لوقعملا وهو ؛غوسي
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 صتقي . مهريغ قح ىف تامرح نم هوكهتنا امف ؛لدعلاو ةاواسملاو صاصقلاب لماعي

 .مهريغ ىف اهلثم اومرتحي مل ةمرح هيف .مرتحت الو مهنم هلثمب

 مظني امك «ةيلودلا تاقالعلا مظني ؛صخي الو معي لماش نوناق كلذو
 .هضعب وأ هسفن وأ ءهلام ىف هريغ ىلع ىدتعا نمف ؛ىمالسإلا عمتجملا ىف لماعتلا

 ىلع ىدتعملاو ؛هلامو هريغ سفن نم هسفنل هحابأ ام هلامو هسفن نم مكاحلا حابأ

 هئادتعا نامز ىفو «هئادتعا ةقيرطبو «هئادتعا ردقب لماعي لودلا نم نيملسملا

 ةمرح كهتنا نمو ءاهتمرحب كسمتسي نأ هل سيلف نامزلا ةمرح كهتنا نإف ؛هناكمو

 هلحي ال رمأ نوكي نأ الإ هلثمب بقوع ءادتعالا نم عونب ىدتعا نمو ءهيف لتق ناكملا

 ام ىلع - اًدبأ لتاقيال نم لتقو «ةلئئاك ؛ةميلسلا عئابطلا هلحت الو ءهللا عرش

 .ىلاعت هللا ءاش نإ نيبنس

 عامتجالا مظنت ىتلا ةلداعلا ةلماعملا ىه «صاصق تاَمرحْلاو# ةيضق نإو
 نع لئاضفلا دي لغت نأ ءىش ىف ةليضفلا نم سيلو ؛هداحآو هلود ىف ىناسنإلا

 هل سيل كلذ نإو ؛تامرحلا لك لطبملا حابتسا ىذلا تقولا ىف اهمصخ تامرح

 نإو ؛لطابلا هلكآيل قحلا ةكوش دضخو «ةليضفلا ىلع ةليذرلا رصن الإ ىنعم
 وه لاحلا هذه ىف صاصقلاو ةوقلاو «لئاذرلا عئارذ رش وه لاحلا هذه ىف حماستلا

 ةكوش اهل لئاضف امئاد مالسإلا لئاضف اذكهو . .ةليذرلا ةكوش لفو ةليضفلا ةيامح

 مالستسالا الإ قحلا ىلع بلغتي نأ نم لطابلل نكمي ىذلا حماستلا دعت الو «ةوقو
 . ةلذلاو

 دعب صيصخت اذه «مكيلع ئدتعا ام لثمب هّيَلَع اوُدَبِعاَف مُكيَلَع ئدتعا نمَفإ

 ةفاضإلاب ةيئزجلا دعاوقلا ضعب ركذب «ةيلكلا ةدعاقلا ركذ دعب عيرفت وأ ءميمعت

 ءةماع ةيضق *صاصق تامرحلاو# :ىلاعت هلوق نأل ؛اهل ةبسنلاب ةصاخلا وأ ءاهيلإ

 ميظنتو ىناسنإلا عامججالا مظنتو «داحآلا ةلماعمو لودلا ةلماعم معت ءانيب امك

 اهسفن ىمحت ىتلا ةبجوملا ةيناسنإلا ةليضفلا ةيضق ىهو ؛ةدحاولا ةمألا ىف عامتجالا

 .اهعوضوم ناك ايأو «ةليذرلا ةروص تناك ايأ اهنم صاصقلاب ةليذرلا نم
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 ىهف «مكيلع ئدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع ئدتعا نمف# :ىلاعت هلوق امأ
 نيعمتجسم نيملسملل اهيف باطخلا نأل ؛ مهريغو نيملسملا نيب ةيلودلا ةقالعلا نيبت

 ىلع بجي ام باطخلا اذه نيبي «ةمئاق ةسايسو .ةمكاح مظن اهل ةدحاو ةلودك

 هللا ركذف «ةنداهم وأ ةلزانم ىفو ءملس وأ برح ىف هب مهريغ ةلماعم ىف مهتلود

 .لثملاب ةلماعملا ىه ةلماعملا كلت نأ هناحبس
 نأ «مكيَلع ئدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع ئدتعا نمفإ :ىلاعت هلوق ىنعمو

 ىذأ قاحلإ وأ مكتلود تامرح نم ةمرح كاهتناب مكريغ ممأ نم مكيلع ىدتعي نم

 ىتلا قرطلا ىف دصرت وأ «مكرجاتمل ةرداصم وأ .مكيلع اهنشي برحب «مكتعامجب

 نإو ؛ مكب هلزني ام لثم هب اولزنأو «لثملاب هولماعف «مكتفس وأ مكلفاوق اهكلست

 نإف ءمئثأت الو كلذ ىف جرحت ريغ نم كهتنا ام لثم هنم اوكهتناف ناكم ةمرح ,كهتنا

 .لثملاب ةلماعملاو ةاواسملا نيناوق هب ىضقت ام اذه

 ءادتعالا نإ ؟ءادتعا لثملاب ةلباقملا ىمسي فيك :ايظفل اثحب ءاملعلا ريثي انهو

 نيع ىه ملظلا ةمواقم نأل ءراصتناو لدع ىهف ةمواقملا وأ ةبوقعلا امأ «ءادتبالا وه

 كيس ءازجو 8 :ىلاعت لاق امك «هريظن مساب لعفلا ىمسي نأ تغوس ةلئامملا اهيضتقت
 تلكاشت نإو هنأل ,ةقيقحلا عنمي ال كلذ نإو [ىروشلا] 4 #5 .. . اهلثم ةئيس
 نع ردص هنأال ءادتعا لوألا لعفلاف ؟ ةفلتخم لعافلا نم ةثعبنملا فاصوأللاو لاعفألا

 ناكو «لداع نع ثعبنا هنأل عادتعا هتقيفح ىف سبيل ىناثلاو ءاّملظ ناكو «ملاظ

 .الدع

 ةيمست نأ ىدنعو ؛ادرو اًياوجو ءاداريإو اضارتعا ءاملعلا هلاق ام ىمرم اذه

 ىزنعم ىلإ ةراشإ هيف ءالازنو ابرح ةمواقملا تناك اذإ «عادتعا هلثمب ءادتعالا ةمواقم

 ءادتعا هيف «هلثملل ادر ناك ولو «هلاوحأو هروص لك ىف لتقلا نأ وهو « ليلج ىناسنإ

 لمع هنأو «ءضرألا ىف داسف وأ سفن ريغب اهلتق هللا مرح ىتلا ةيناسنإلا سفنلا ىلع
 ةليضفلا ترطضا اذإ الإ هيلع مادقإلا حصي الو «نادبألا هلوه نم رعشقت ريطخ

 ىف ةروظحملا تارورضلا ىلع مادقإلاك نوكي هيلع مادقإلا نإو ؛هيلإ قالحاللاو
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 لكأك عونمم روظحم هلصأ ىف هنأل ؛لتقلا ىف لتاقلا فرسي الف ءاهردقب ردقي ءاهتاذ

 ام لتقلا ىف فرسي نأ مالسإلا مساب لتاقملل حصي الو «ةرورضلل الإ حابيال ةتيملا

 ىذلا قورافلا رمع لعج ىذلا وه ليلجلا ىنعملا اذه لعلو ؛هنودب راصتتنالا هنكمأ

 بجعيو «اًقهرل هفيس ىف نإ» :لوقيو ءديلولا نب دلاخ لاتق هركي هللا رونب رظني ناك

 نإ» :لوقيو «ءامدلا نم روصتي ام لقأب رصم حتف ىذلا صاعلا نب ورمع لاشقب

 ش هاا .«ةقيفر هبرح

 وه 2174مكيلع ئدتعا ام لمب هْيَلَع اوُدَتعاَف مُكَيَلَع ىدَتْعا نق هناحبس هلوقو

 ىلع دتعي مل نمف ؛اعم برحلاو ملسلا ىف مالسإلا ىف ىلودلا نوناقلل ةماعلا ةدعاقلا

 ريغ نم اهجاهنم ىلع.ميقتستو .ءاهراسم ىف ريست قحلا مالسإلا ةوعد كرتو «نيملسملا

 كلم ىشاجنلا عم نأشلاك «ةصلاخ ةيملس هب ةقالعلاف ءاهنيبو سانلا نيب ةزجاحم

 ؛ءادتعالا كلذ ردقب هنيبو :مهنيب ةقالعلا تناك نيملسملا ىلع ىدتعا نمو ؛ةشبحلا

 .اوظفح دحأ مهدهاع اذإو ؛برحلا سوبل سبل مأ ملس ىف ءادتعالا ناكأ ءاوس

 . [ حمفلا ] 4 #1 ... هسفن ئَلع تكي امْنإَف تكن نمف ١ مهعم ثكتني نأ الإ مهدوهع

 نأك «ميوقلا قلخلاب رضت رومأ ىف عقي دق قلخ هل نكي مل اذإ مصخلا نكلو
 لوح ال نيذلا خويشلا وأ ءفاعضلا ةيرذلا لتقي وأ «ءبرحلا ىف ضارعألا كهتتي

 هتنيب ام اذه ؟هكلسم لثم نوملسملا كلسيو ءهئادتعا لثمب ىدتعي لهف «لوط الو مهل

 | | .زاوجلا مدع وهو «ةيتآلا ةلمجلا

 ةميركلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا ليذ «نيِّتمْلا عم هللا نأ اومَلعاَو هللا اوُقَئارل

 ىلع مهفويس اوعضيف لاتقلا ىف نوملسملا نولتاقملا عفدني اليكل نيتلمججلا نيتاهب
 اولتقيف «مقسلاو ءربلا عضوم ىف اهولزنيو .ءاهقحتسيال نمو اهقحتسي نم قانعأ
 ءاهعضوم زواجتت دق ؛فوتحلا ترثكو .«فويسلا ترجتشا اذإ هنأل ؛دحلا ازواجتيو

 : سانلا نيب ىرجي امم.ةيئزج ثداوح ىلع ةميركلا ةيآلا نم ةرقفلا هذه ءاهقفلا قبط (1)

 ؟اران وأ اصع ناك ولو اهب لتاقلا لتق ىتلا ةلآلاب نؤكي:نأ الغق ناك اذإ صاصقلا ىف طرتشي له اهنم -أ

 كلذ ىدؤي نأ الإ هلوق لثم كلام لاقو . كلذ بجنوت .ةلئامملا نأل ؛امامت ةلآلاب نوكي دوقلا نإ ىعفاشلا لاق

 . .امئاد فيسلاب دوقلا ةيفنحلا لاقو .بيذعتلا ىلإ
 نإو ءةميقلا تبجو ايميق ناك نإ :ةيكلاملاو هباحصأو ةفينح وبأ لاق هريغل الام فلتأ نم هنأ ب

 ايلثم ناك

 تاليكملا ىلع ةيكلاملا رصتقاو «براقنملا ىددنعلاو نوزوملاو ليكملا ةيفتحلا دنع ىلثملاو «لثملا بجو

 الإ لثملا نع لدعي. الو لثملا امئاد هيلع ةيعفاشلا لاقو «تانوزوملاو
 ىميقلا كلذ ىف ىفوتسي ءهدوجو مدع دنع

 . امئاد ةققحتملا ىنعملا ىف ةلئامملا ىهو ريدقتلا ةدحو: اهنأل ؛امئاد بجت ةميقلا ءاملعلا ضعب لاقو .ىلثملاو
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 وأ ىرارذلا نولتقيف مهاذأ ىف مهموصخ نورياسي دقو ؛لدعلا ريغ ىف نوكتف
 وأ ءمهموصخ لعفي امك عماوصلا ىف دابعلاو نابهرلا وأ فاعضلا وأ خويشلا
 هللا رمأف ءاداسف ضرألا ىف مهريغ ثيعي امك عرضلا نولتقيو عرزلا نوقرحي

 ىوقتلا اوظحاليو ءهدحو هوفاخيو .هدحو هوبقاري نأب برحلا ىف هللا ىوقتب هناحبس
 نإف ؛مهملسو مهبرح ىف مهل مزالملا فصولا ىه نوكت نأ ىغبني هنإف ؛مهلاتق ىف
 ىشخت ىتلا ةينيدلا ةيناسنإلا بولقلا نأ اوملعيلف ءرساوك دوسأ ىلإ برحلا مهتلوح
 .امئاد كلذك نوكت نأ بجي وأ ءاهباهإ ىف تلاز ام هللا

 «برحب نولغتشي ال نيذلا لامعلا مهو ءافسعلا لتق نع مالسإلا ىهن دقلو
 :باطنخلا نب رمع لاق دقلو «مهدباعمل نيسمزالملا نابهرلا لتق نع ىهن امك ؛ ةيرذلاو

 ىف ركب وبأ لاقو .برحلا مكل نوبصني ال نيذلا نيحالفلاو ةيرذلا ىف هللا اوقتا
 امو مهورذف هلل مهسفنأ اوسبح مهنأ اومعز اماوقأ دجستسو :شيجحلا دئاقل نابهرلا
 ةيرذلا لتقي نأ ديلولا نب دلاخ ِةِلَك ىبنلا ىشخ دقلو .هل مهسفنأ اوسبح مهنأ اومعز
 الو ةيرذ نلتقي الف ديلولا نب دلاخب قحلا» :هباحصأ ضعبل لاقف فاعضلاو
 23 7افسسع

 خويشلاو فاعضلاو ةيرذلا اولتق نإ مالسإلا ءادعأ نإ لئاق لوقي دق نكلو
 مهب ىكنأ نوكي كلذ نإو «لثملاب مهتلماعم لدعلا نإف برح ىف نونيعي ال نيذلا
 ال نم لتق نم مهعنمت لقألا ىلع وأ .نالذنخلا ىلإ مهعفدت دق ةديدشلا ةياكنلاو
 ...ئرْخأ َرْزو راو رت الو 9 ءطقف لتاقي نم لتقب رمأ مالسإلا نإ لوقنو ؟نولتاقي
 نأ ىوقتلا مكح ىف غوسي امف ءاولتاقيل ءافعضلا ناك امو [ءارسإلا] ©« *(نعر#
 ؛هللا رصن ىندت هللا دابعب ةفآرلاو ءبولقلا ىوقت بورحلا ىف هللا ىوقت نإو ؛اولتقي
 ىوقتلا اورعشتساف ©َنيِقَّمْلا عم هللا َنَأ اومّلعاو# :ةيآلا ماتخ ىف هناحبس لاق كلذلو
 عفري مل نم اولتاقت الو «لاتقلا ىف اودتعت الف .مكلاتق ىف اهب اوعرداو «مكبرح ىف
 .نيرباصلا ىلو هللاو ؛اًمئاد دييأتلاو رصنلاب نيقتملا عم هللا نإف ءافيس

 درو «ءادتعالا دنع لاتقلا ةيعورشم هناحبس نيب هللا ليس يف اوقفنأو#
 هفلاخي رمأ ىف لاسرتسالا مدعو نيدلا ةظحالم عم اناكمو انامزو اردق هلثمب ءادتعالا

 .هجيرخت قبس )١(
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 وه ام نيبي كلذ دعب ذخأ دقلو ؛هلثم ماع لكشب نيبراحملا وأ «نيكرشملا نم عقو نإ

 ءاينغألا رمأف «لاملا وهو ءاهناينب طابرو «ةيمالسإلا ةعامجلا ةوقو ءبرحلا ةدع

 ليبس دعي ةعاطو ريخ لك نإف ؛ربو ريخ وه ام لك ىف ىأ هللا ليبس ىف لاملا قافنإب

 ةدع ىه ملسلا ةوقو؛اهملس ىف ةمألا ةوق وه كلذ ىلع لاملا قافنإو ؛هناحبس هللا

 ؛ىبرحلا داتعلا دادعإو «بورحلا ىف قافنإلا هللا ليبس ىف قافنإلا نم نإو ؛برحلا

 ةوق ىلع دمتعت بورحلا ةوق نأ ىفني ال «ةرشابملا برحلا ةوق ناك نإو كلذ نكلو
 كلذو ءاهئارقفو اهئاينغأو ءاهئايوقأو اهئافعض نيب ةلصلا ةوقو «ةمآلا ىف ةدحولا

 ىف ىنوغبأ» ِدِْلكلَي ىبنلا لاق كلذلو ؛نيمورحملا ءاطعإو «نيزوعملا ةجاح دسب نوكي

 ؟مكئافعضب نورصنتو نوقزرت امإف مكئافعض
''. 

 ,كالهلا ىنعمب ردصم :ماللا مضب ةكلهتلا «ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو»

 ىلع ردصم دجوي مل هنأ ةغللا ءاملع ضعب ىعداو ؛جاجزلاو ةديبع وبأ لاق امك

 «ةرتستو ةرصنت امه نايرخأ ناتملك هيوبيس نع ىور نكلو ءاذه الإ «ةلعفت» نزو

 ةرسكلا تبلق «ةكلهت» اهلصأ نوكي نأ ىرشخمزلا زوج دقو .رتسو رصن ىنعمب

 اذإ «ةكلهتلا» نإف نكي امهمو ««راوجلا» :لاقيف ةمض بلقت دق راوحلا ةرسكك «ةمض

 نم لودعلا ىضتقا قيقد قرف ةمث نوكي نأ دبالف «لاملا ىف «كالهلا» ىنعمب تناك

 ىف ةفدارتملا ظافلألا نم ريختلا ىف نأشلا وه امك ةكلهتلا ظفل ىلإ كالهلا ظفل

 ؛صاخ كاله ةكلهتلا نإ :لوقت نأ وهف اقرف سملتن نأ انل نأ ولو «غيلبلا مالكلا

 ىرسي لب «ةدحاو ةعفد لزني ال امبرو «كالهلا هب لزني نم هببس رشابي ىذلا وهو

 ةعفد لزني ام لمشي وهف كالهلا ظفل امأ ؛ةدكؤم نوكت هتجيتن نكلو ءائيشف اًئيش

 .امهريغو ةدارإ هيف ناسنإلل نوكي ال امو ةدحاو

 ةيوقتل بارعإلا ىف ةدئاز ليق «مُكيِدْيَأب اوقلت الو» هناحبس هلوق ىف ءابلاو
 ةبوذجم مكسفنأ اوقلت ال :ىنعملا ليقو ؛ىهنلا ىوقيف «هنع ىهنملا ءاقلإلا ىنعم

لا لمس :لاَق ءادردلا ىبأ نع )١(
و َنوُقَورُ امن مُكءاَقَعص ىنوُكبا» لوي هلو ى

 ءاور] «مُكئاَقعضب َنوُرَصْنت

 راصتألا دنسم ىقاب : :دمحأو (1174) نيملسملا كيلاعصب حاتفتسالا ىف ءاج ام - داهجلا :ىذمرتلا

 . بلطلا ىنعمب عطقلاو لصولا ة ةزمهب ىنوغبا .[ىئاسنلاو ٠ .-ام نبا هاور هوحنبو 03 فرك



 ةرقبلا ةروس ريسفت نإ
 محا لاول لل لااااوللللللا

 ا سل

 بارعإلا ىف ةدئاز ءابلا نأ ىلعو .ةدئاز نوكت الف .ةكلهتلا ىلإ مكتدارإو مكيديأب

 ال :ىنعملاو «لكلا ةدارإو ءزجلا مسا قالطإ ليبق نم «سفنألا ىديألاب دارملا نوكي

 .دحاو نيجيرختلا ىف ىدؤملاو .ةكلهتلا ىلإ مكسفنأ اوقلت

 نيعي «لاتقلا نوئش دعبو قافنإلاب رمألا دعب ةكلهتلا ىف ءاقلإلا نع ىهنلاو

 ءاهنايك ظفحو ءاهضايح نع دوذلاو ةلودلا نع عافدلا نوئشب قلعتي اميف هنأب ىنعملا
 رسف كلذلو ؛تاذلابو الوأ ىمرملا كلذ وأ ةياغلا هذه وحن هجتي لقألا ىلع وأ

 ابهن ةمألا نوكتف هنع دعاقتلاو لاتقلا نع فكلا هنأب ةكلهتلا ىلإ ءاقلإلا نورثكألا

 امك ةبهألا ذخأو ةدعلا دادعإب برحلل دادعتسالا نع فكلاو «ءكلذ ببسب نيريغملل

 هللا ودع هب نوبهرت لْيَخْلا طاَبَر نمو ةَوُق نم متعطتسا ام مهل اودعأو 8 :ىلاعت لاق
 ؛ءارقفلا قح ءاطعإ نع مهيديأ ءاينغألا ضبقبو [لافنألا] 4 جل ...مكودعو

 سابع نبا ىور كلذلو ؛اهيلع نيريغملا ةراغإ لهسي «ءاديدش اهنيب ةمألا سأب نوكيف

 ةقدصلا نع اوكسمت ال :هصنام نآرقلا نامجرت وهو ةيآلا هذه ريسفت ىف

 عمو «قايسلا عم ىقفتي ىذلا وهو نورثكألا هيلع ام ىلع ةيآلا ىنعم وه اذه

 ىف تلزن اهنأ ةيآلا هذه لوزن ببس ىف ىراخبلا ىور دقف ؛هتلمجج ىف ىورملا
 ةعامجلا ىلعو ةينيطنطسقلا انوزغ» :لاق ملسأ نع بيبح ىبأ نب ديزي ىورو «ةقفنلا

 لجر لمحف «ةنيدملا طئاحب مهروهظ وقصلم مورلاو ديلولا نب نمحرلا دبع
 لاقف !ةكلهتلا ىلإ هيديب ىقلي :هللا الإ هلإ ال !'''هم هم :سانلا لاقف ودعلا ىلع
 رصن امل راصنألا رشعم انيف ةيآلا هذه تلزنأ هللا ناحبس» :ىراصنألا بويأ وبأ

 :لجو زع هللا لزنأف ءانلاومأ ىف ميقن مله انلق هنيد رهظأو ءهيبن هللا

 عدنو اهحلصنو انلاومأ ىف ميقن نأ ةكلهتلا ىلإ ديلاب ءاقلإلاو 4هَللا ليبس يف اوقفنأو»
 .داهجلا

 .ففكا :ىنعمب )١(



 ةرقبلا ةروسريسفت
 للااا40ا0ا0االوللااا10اا واللا

 ا

 ىلإ هجتت ةميركلا ةيآلا نأ مهفن انلعجي امم كلذ لثمب تاياورلا ترفاضت دقو

 .اهئادعأل دادعتسالا مدعو ءاهنع اعافد داهجلا

 ريغ نم مهرضي ام ىلع اومدقأ اذإ داحآلا لاح لمشي دق ةيآلا مومع نكلو

 كلذ نإف «ةيبدأ ةيونعم ةدئافلا تناك دف ا ةدئاف ىأ

 لضفأ» ا لاق دقو ؛ةمألل ةيونعم ةدئاف هيف كلذ نإف ا قحلا ةملك لوقو

 رئاج ناطلس دنع قح ةملكب ملكت لجرو .بلطملا دبع نب ةزمح ءادهشلا
20170 

 هغوسف «هدحو ددعلا ريثك ودع ةمجاهم ىلع مدقأ نميف ءاملعلا فلتخا دقو

 ةدئاف ةيأ هيف ري مل هنأل رخآآ هعنمو «ةيونعم ولو ةعامجلل ةدئاف نم هيف امل ©0سان

 .ةيآلا هيلع قبطنتف ؛مدقأ نم ىلع ةرضملا هيفو «ةمألل

 نم اهتيامح رمأ تكرت نإ ةمألا ىلع اهيف ىهنلا قبطني ةيآلا نأ ةصالخلاو

 قبطنيو ؛تكله ىتح جراخلا ىف ءادعألا تاراغو «لخادلا ىف ةيعامتجالا تافآلا

 . مهتمأل ىبدأ وأ ىدام عفن ىأ ريغ نم مهكلهي ام ىلع اومدقأ نإ داحآلا ىلع ىهنلا

 قلطي ميركلا نآرقلا ةغل ىف ناسحإلا «نينسحملا بحي هّللا نإ اونسحأو#

 عب ىلع تاعاطلاب مايقلاو لمعلا ىف ذ ةداجإإلاو ناقتإلا :امهدحأ ؛ نيقالطإب

 وقو .ء[فهكلا] 4 »+ المع نسحأ نم رجأ عيضن ال اَنِإ لا :ىلاعت هلوق كلذ نمو

 0 : ىناثلاو .[ةدجسلا] # لل .٠ . هقلح ءيش لك نسحَأ يذلا » :ىلاعت

 .هلتقب رمأ وأ ناطلسلا هلتقف :ىأ «هلتقف رئاج ناطلس دنع قح ةملك لاق لجرو ةزمح ءادهشلا لضفأ» )١(

 نب ميكح) ميكح همسا نم باب - نازيملا ناسلو ٍءمَأْلا ىلو ةعاط بوجو - باب نيحلافلا ليلد]

 لاقو . [4هلتقب رمأف ه هاهنف رئاج مامإ ىلإ ماق لجرو ة ٌةَرِمَح ءادهشلا لَضْفَأ» هعفر هنع ىضر رباج نع (ديزي

 .ثيدحلا كورتم ميكح :ىدرألا

 ءادهشلا لسرلا دعب قلخلا لضفأو «لسرلا قلخلا لضفأ :ظفلب افوقوم ىلع نع كردتسملا ىف مكاحلا هاورو

 .بلطملا دبع نب ةزمح ءادهشلا لضفأو

 نيكرشملا نم لجر فلأ ىلع دحاو لمججر لمح ول هنأ ريبكلا ريسلا هباتك ىف نسحلا نب دمحم مامإلا ركذ (؟)

 ؛هوركم وهف كلذك نكي مل نإف ءودعلا ىف ةياكن وأ ةاجن ىف عمطي ناك اذإ سأب كلذب نكي مل هدحو وهو

 هعنص لثم اوعنصي ىتح مهيلع نيملسملل ةئرجت دصق نإف .نيملسملل ةعفنم ريغ ىف فلتلل هسفن ضرع هنأل

 ةبالص ملعيلو ,ردعلل اباهرإ دصق نإو «هوجولا ضعب ىلع نيملسملل ةعفنم هيف نأل «هزاوج دعبي الف

 .هزاوج دعبي الف نيدلا ىف نيملسملا



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 م 260*222 00000100 1 111 لا

 : ههه /
 يي

 نم كلذ نأل لوألا ىلإ دوعي ةلممجلا ىف اذه نأ ىدنعو ؛هيف ةدايزلاو ءاطعلاب هريغ

 .اهيف لماكلا صالخإلاو «ةدابعلا ناقتإ ليبق

 هناحبس هللا رمأ دقو ؛ناقتإلاو ةداجإلا وه انه ناسحإلا نأ ىرن كلذ ىلعو

 لك ىف اوطاتحي نأو «ةداجإلا لك مهلامعأ لك اوديجي نأ لاتقلاب رمآلا دعب نينمؤملا
 ميقي امو مهتلود نوئشو «ةيعامتجالا مهلاوحأو ةيصخشلا مهتايحب لصتم وهام
 ا دادعإ ملسلا ىفو ءءادفو داهجو دالج برحلا ىفف ؛اهرمأ حلصيو اهدوأ

 ىَلع ءاَدْشَأ 9 فالسألا هللا فصو امك اونوكيل ؛ ؛ءاحخخإو مهنيب ةدومو .عالوو ةبحمو

 . ..نيرفاكلا ىلع ةّرعأ نينمؤملا ىلع ةّلذَأ ل [حتفلا] 4 3+ ٠ .مهنيب ءامحر راَفكْلا
 ةزع اودقف نأ دعب «هترصنو هللا نوع اودقف كلذك اونوكي مل نإف [ ةدئاملا] # دؤل#

 بحي هللا نإ :لاق ذإ ؛هاوس بحي الو ءنسحي نم عم هللا نأل ؛هتيادهو مالسإلا
 . «نينسحملا

 جحلا

 هه يسع 10ص ممر

 ب َمْلاَو جفا
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1 

 بى
 ماس يل هم مررعبلس هس اس ةقيب لس هرم 1

 ٍريَحْنِم اولَعَعناَم وج ىفَلاَدجالَوَفوُْضالَو

 ثا رج هي ص

 عويمر 2 لس 2 خل م هس و مخ حل ل

 كا يفق رح كح اودوَرَع 2 هلأ هَمَلَعَي

 4 بألا وأ

 نم ةميركلا تايآلا نأب كلذو «لاصتالا قثوأ امهلبق امب ناتلصتم ناتيآلا ناتاه

 هللاب نمآ نم ربلا نكلو برغملاو قرشملا لبق مكهوجو اولوت نأ َربْلا سيل )» :ىلاعت هلوق

 ىف ريقفلا قح نايبب ؛ةلضافلا ةعامجلل ميظنت اهيف [ةرقبلا] 4 29 . . .رخآلا وَيَا

 ىوق نيب قرف ال «ةيمالسإلا نيناوقلا قيبطت ىف ةلداعلا ةاواسملا نايبو «ىنغلا لام

 ىف نإو «ةميرجلا ردق ىلع نوكت ةبوقعلا نأ نايبو «عيضوو فيرش الو «فيعضو

 [ةرقبلا] 4 7297+ . . . ةايح صاصقلا يف َمُكَلَو ط ةلداع ةلضاف ةايح ةعامجلا ةايح كلذ

 «ةايحلا ىف تابهلاب ريقفلا ىنغلا دمي نأب ؛اهداحآ نيب نواعتلاب ةرسألل ميظنت اهيفو

 مث «مايصلا ركذف حورلا ىوقيو «سفنلا بذهي امل نايب اهيفو «ةافولا دعب اياصولاو

 «مهسفنأ تاذ ىف داحآلا حالصإ نيب هايانث ىف عمجي ىذلا جحلا ىلإ ةراشإ هيف

 «ىعامتجالا ميظنتلا عئارذ ىقالتت هماكحأ ىفو ءاهميظنتو ةعامجلا حالصإو

 ذإ «ىسدقلا ماقملا اهيف نمؤملا فراشي ةيحور ةلحر هتاذ ىف وهف ؛ىسفنلا حالصإلاو

 نويبنلا هدعاوق عضوو «هيلإ هتبسنب هناحبس هللا هفرش ىذلا ناكملا ىف لحي

 هيفو ؛موصلا هتارافك ضعب ىف لب ؛ءارقفلا دادمإو تاقدصلا هيفو «نوقيدصلا

 اهعمجي هنأل ؛حورلل ةبذهملا «سفنلل ةحلصملا تادابعلاو «ةمظنملا ماكحألا دعب جحلا

 .هماكحأ ىف

 وهو ربكألا رازملا نأل ؛ارسعتم وأ ًرذعتم ناك نآرقلا لوزن نابإ ىف جحلا نكلو

 نم هب طيحت مانصألاو «هيلع اورطيس دق نوكرشملا ناك «مارحلا رعشملاو «مارحلا تيبلا

 ؛ةرعتسم هبيحصو ىبنلا نيبو مهنيب ةوادعلاو «هنم نيملسملا نوعنمي مهو «بناج لك

 ركذ ءاج كلذل ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا كلت ءادأو «هيلإ لوصولل لاتقلا نم دبال ناكف



 ةرقبلا ةروس ريسفت

 محا للملا

 ل برأ

 ساّنلل تيقاوم يه َلُق ةّلهألا نع َكَنوُنَأسي © :ىلاعت هلوقب هيلإ ةراشإلا نيب لادتقلا

 نم تويبلا اونأو ئَقَتا نم َربْلا نكلو اًهروُهَظ نم توبا اوُنأَت نأب ٌربْلا سيو َجَحْلاَو
 جحلا اومتأوإ# : ىلاعت هلوق ىف هماكحأ ضعب نايب نيبو [ةرقبلا ] 4 237 . . . اهباوبأ

 . <هّلل ةرمعلاو

 داهج لاتسقلا نأل ؛جحلا ماكحأو لاتقلا ماكحأ نيب صاخ طابترا كانه مث

 ىف ةيمالسإلا ةلودلا ةيامحو سفنلا بيذهتل داهج جحلاو «جراخلا ىف ةلودلا ةيامحل

 ةلداعلا ةاواسملا رشنو ءاهبوعش نيب ماعلا فراعتلاو ءاهراطقأ نيب عمجلاب ؛ لحادلا

 جحلا ريغ هللا ليبس ىف داهجلا ىلت ةدابع ٌةَِْك ىبنلا ربتعي مل كلذلو ؛اهداحآ نيب

 .هلل

 مكح نايب اهيف نأل ؛لاتقلا ماكحأو ىلوألا ةيآلا نيب ةصاخ ةبسانم كانه مث

 عنم نأ سداسلا ماعلا ىف ثدح دقو ؛مارحلا تيبلا ىلإ لوصولا نم ودع هعنمي نم

 لصي ىتح لتاقيو حالسلا قشتمي نأب مهو «مارحلا تيبلا ىلإ لوصولا نم ِةيلَك ىبنلا
 ماعلا ىف داع مث ءاذه هماع نم عجري نأ ىلع حلصلا ناك نكلو «حالسلا ةوقب هيلإ

 لاتقلاب اهطبرت ةصاخ ةبسانم تاذ ةيآلا هذه تناكف .ءاضقلا ةرمع ىدأو عباسلا

 .ىلاعت هللا ليبس ىف داهجلاو

 ضرعتت الو ماكحألا هذه نيبن كلذلو ؛جحلا ماكحأ ضعب ىف تايآلا هذهو

 ادمتسم نوكي وأ ؛اهتاملكل اريسفت نوكي ىذلا ردقلاب الإ ءاهقفلا فالتخاو عيرفتلل

 .اهرون نم اًسباق وأ اهلالظ نم

 هصخو ءدصقلا :ىوغللا هانعم لصأ ىف جحلا هلل َةَرمعلاو جحْلا اومتأو»

 :رعاشلا لوق كلذ نمو ؛ةرايزلل دصقلاب ىناهفصأللا بغارلا

 رفصعملا ناقربزلا تيب نوجحي 0١1١٠0000000000

 بارخلا دض ىه ىتلا ةرامعلا ةدام عم ىقالتت ىوغللا لصألا ىف ةرمعلاو

 «دولاب بولقلا ةرامعو «ناكملا ةرامع اهب دصقي ىتلا ةرايزلا :ةغللا ىف ةرمعلاب داريو

 .صالخإلاو ةبحملا ءافص ىلع اهيقالتو



 ةرقبلا ةروسريسفت اب 9

 نم ناتملكلا تراص دقو ؛ةرمعلاو جحلا ىتملك ىنعمل ىوغللا لصألا وه اذه

 ىف جحلاف ؛ىوغللا اهانعم لصأب لصتت ناعمب عرشلا اهصخ ىتلا ةيمالسإلا ظافلألا

 ىلع قلطي ىمالسإلا ىنعملا ىف راصف «ةرايزلل ناكملا دصق تيأر امك هانعم لصأ

 «ةصاخ ناكرأو ةصاخ طورشب ةرايزلل مارحلا رعشملاو تافرعو مارحلا هللا تيب دصق

 ةبسنلاب وهو «مارحإلا :ةثالث ملعلا لهأ نيب هيف فالخ ال ىذلا هيلع قفتملا اهعامج

 :ِلكك ىبنلا لاق امك وهو «ةفرعب فوقولاو «ةالصلل ةبسنلاب مارحإلا ةريبكتك جحلل
 بجوو ؛ماعلا اذه ىف جحلا هتاف صخشلا تاف اذإ انيعم اًنقو هل نأل (17(ةفرع جحلا»

 .فاوطلاو ؛لباق نم جحلا

 ةورملاو افصلا نيب ىعسلا نم ةثالثلا هذه ادع اميف بوجولا ىف فلتخا دقو

 .امهريغو ةفلدزمب فوقولاو

 ناكملا ةرامع اهب دوصقملا ةرايزلل اهانعم لصأ ىف اهنأ تيأر دق ةرمعلاو

 تيب ةرايزب مالسإلا اهصخ دقو «صالخإلاو ةدوملاب سوفنلا ةرامعو «صاخشألاب

 ةصاخ ناكرأ اهلو ؛ءاخإو ةمحرو ةدوم ىلع هيف سوفنلا ىقالتو ؛مارحلا هللا

 .فاوطلاو مارحإلا :نانثا ءاهقفلا نيب اهيلع قفتملا اهناكرأ عامجو .«طورشو

 بوجو ىلع اذهب صنف ؛هلل ةرمعلاو جحلا مامتإب ىلاعتو هناحبس هللا رمأ دقو

 هناحبس هللا عم اهيف نمؤملا كرشي ال ىلاعتو هناحبس هلل ةصلاخ ةدابعلا هذه نوكت نأ

 هجتي نأ بجي ءريخ لمع لك ىف لب «ةدابع لك ىف نأشلا كلذكو ؛ادحأ ىلاعتو

 نم نأل ؛ههجو الإ هلمعب ديري الو .هللا ريغ دصقي ال «هناحبس هللا ىلإ هيف دبعلا

 نوكي نأ ناميإلا لامك نمو هلل الإ هبحي ال ئشلا نمؤملا بحي نأ ناميإلا لامك

 هللا هجو الإ هب دصقيالو «ّهِْلك ىبنلا هب ءاج امل اًعبت هلصاقمو هتاياغو نمؤملا ىوه

 .ىلاعتو هناحبس

 هجام نباو 550 دواد وبأو 149 ىئاسنلاو 2150 ىذمرتلا كسانملا ىف هاور ثيدح نم ءرزج )000(

 )٠"( نييفوكلا دنسم لوأ ىف دمحأو )١18١77( ىليدلا رمعي نب نمحرلا دبع نع مهلك .ىمرادلاو -

 .هنع هللا ىضر



 ةرقبلا ةروس ريسفت ااه

 0 لا ل ااااااااا0اا0ا0ةا0ا0ااااا

 ةريدج اهنإ لب ءاهبحاص اهيلع باثي ال هللا هجو اهب دصقي ال ةدابع لكو

 هنع لوقي ىذلا وهو ؛كرش كلذ نأب ررق دق ّةِكلَك ىبنلا نأل ؛باوثلاب ال باقعلاب

 ماص نمو «كرشأ دقف ىئاري ىلص نم» :ِةِْلَي لاق دقلو «ىفخلا كرشلا هنإ ءاملعلا

 ايفخ اكرش ءاملعلا هامس دقو '١”:كرشأ دقف ىئاري قدصت نمو ؛كرشأ دقف ىئاري
 .ةرهاطلا سوفنلا ووذ الإ هكردي ال قيقد هنألو «هيدبي الو هيفخي هبحاص نأل

 نم ناك نإو «ناثوألا ةدابع نود بير الب هنألو ؛اهسفن بساحت ىتلا ةرابلا بولقلاو

 نوغتبي ةميظعلا ةقدصلاب نوقدصتي مهنأب نورهاجي سان انرصع ىف اندجو دقو ؛اهباب
 مأ ءايفخ اكرش ىمسيأ ؟مهلمع ىمسي مسا ىأبف «هاجلا باحصأ قلم وأ «هاجلا اهب

 بر بناج هيف حرطا دق ذإ «نيدلا نم قورم لاح ىأ ىلع وهو ؟ايلج اكرش ىمسي
 .نيملاعلا

 مأ ءامهداجيإو ءامهتماقإ رمألاب داريأ :ةرمعلاو جحلا مامتإب رمألاب دارملا امو

 ابصنم رمألا نوكيف ؛نيمات امهب نايتإلا داري نأب امهتماقإ لصأ ال امهمامتإ رمألاب داري

 ةرمعلاو جحلا اوميقأ :لوألا ىلع ىنعملا نوكيو ؛ءادألا لصأ ىلع ال ؛مامتإلا ىلع
 سيلف [ةرقبلا] 4 4129: .. يللا ىَلِإ ماّيِصلا اومتَأ َمُثإ» :ىلاعت هلوقك ءامهودأ ىأ
 ىلماك ىأ «نيمات امهب اوتثا ىناثلا ىلع ىنعملاو ؛ءاشنإلا ىلإ لب مامتإلا ىلإ هاجتالا
 ال ىلاعتو هناحبس هللا هجول نيصلاخ ءامهنم لك طورش تيفوتسا دق ناكرألا

 .ءاير نم ةبئاش امهبوشت

 مهقبسو «نيرسفملا ضعب مهعمو ءاهقفلا ضعبف ؛ماقملا اذه ىف ناهاجتا كانه

 ىنعمف «ةماقإلاو نايتإلاو ءاشنإلا رمألاب دارملا نأ ىلع ةباحصلاو نيعباتلا ضعب
 ريبج نب ديعسو ىعخنلاو ةمقلع جهنملا اذه ىلعو ؛امهب اوتئا ةرمعلاو جحلا اومتأ

 اذهلو ؛مهنع هللا ىضر ىلعو سابع نباو رمع نبا نع ىورو «سواطو ؛ءاطعو

 نايفسو هيلوق دحأ ىلع ىعفاشلا هررق ام اذهو .«جحلاك ةبجاو ةرمعلا نأ اوررق

 . ىروثلا

 .( ١١61١70 سوأ نب دادش ثيدح :نييماشلا دنسم : دمحأ هاور 220



 ةرقبلا ةروسريسفت
 اللا لل لللااالا0ا وللا لالللل

 ىف وأ امهيف عرش اذإ هنأ ىأ ؛مامتإلاب رمألا رمألاب دارملا نأ وه ىناثلا هاجتالاو

 نأ هيلعف هنع لدع وأ همامتإ عطتسي مل اذإو ءالماك هب ىتأيو همتي نأ هيلع امهدحأ

 ؛ءاضقلا ةرمع ىف هبحصو لَ ىبنلا لعف امك «ةبجاو ةداعإلا نوكتو ءهديعي

 ىف سيلو ءاهبوجو ىلع ليلدلا مايق مدعل ةبجاو ةرمعلا نوكت ال ىأرلا كلذ ىلعو
 لب ءةرمع بوجو الو حح بوجو ديفت ال ىهف بوجولا ديفي ام ةميركل ةيآلا هذه

 ىهو «ىرخأ ةيآب جحا ةيضرف تتبث دقو ءامهدحأ ىف عرش نإ مامتإلا بوجو ديفت

 لآ] © هه .٠ .اليبس هيّلإ عاطَتسا نم تيا يح سائلا ىلع هلل ) :ىلاعت هلوق

 1 0 .[ تارمع

 هللا ناوضر ةباحصلا ةرثكو نيعباتلا روهمجو ءاهقفلا روهمج ىأرلا اذه ىلعو

 ةيآلا نم ءالؤه طابنتسا ديأت دقو .ةنس هاجتالا اذه ىلع ىهف «نيعمجأ مهيلع

 ناكرأ نإف كلذ قوفو ؛هيلإ اهتبسن تتبثو ءهنع تحص دق ِكِْلَلَي ىبنلل لاوقأب ةميركلا

 لاق هنأ ٌةِكلَك ىبنلا نع حيحصلا ىف درو كلذلو ؛جحلا ناكرأ ايانث ىف لخدت ةرمعلا

 . "0(ةمايقلا موي ىلإ جحلا ىف ةرمعلا تلخد»

 اهيفف ةرمعلا ةيضرف امأو ؛اهيلع عمجم جحلا ةيضرف نأ ىلمجلا لوقلاو

 .تاياورلا حجرأ ىلع ةرجهلا نم عساتلا ماعلا ىف جحلا ضرف دقو «فالخ

 ةبسنلاب ميرحتلا ةريبكتك جحلا نم هنأو «مارحإلا جحلا ناكرأ لوأ نأ انركذ دقو

 مت اذإو ؛ةالصلا ىف لوخدلا اهب ىوني امك ءجحلا ىف لوخدلا هب ىوني «ةالصلل

 الو ءهسأر قلحي الو .«طيخملا ريغ سبليف ءاجاح صخشلا راص ههجو ىلع مارحإلا

 ةأرملا ىلع مرحي امك ء«ءاسنلا هيلع مرحتو ءديصلا هيلع مرحيو ءهرعش رصقي
 حبذلاب مارحإلا نم للحتي ىتح ةكرابملا ةريعشلا كلت ىف رمتسي اذكهو . .لاجرلا

 .ميلستلاب ةالصلا نم ىلصملا جرخي امك «قلحلاو

 هدئنسم ىف دمحأ هاورو «هللا دبع نب رباج نع )١١70( ِةَِْي ىبنلا ةجح - جحلا باتك :ملسم هاور )١(

 هجام ٠ نباو (15؟4) دواد وبأو (16ه؟6) ىئاسنلاو م60 ىذمرتلاو 500849 ىمرادلاو 4/1 *ةنم)

(7"050). 



 ةرقبلا ةروسس ريسفت

 0 لل

 رهشأ ىف نوكي نامزلل ةبسنلاب وهف «ناكملاو نامزلا نم تاقيم هل مارحإلاو
 لَك ىبنلا نيب دقو ؛ىكملا مرحلا لخادم ىف نوكي ناكملا ىفو «نيبت امك «جحلا
 نمو ةنيدملا لهأل لعجف ؛مهقيرط نع ءىجيو مهءارو نمو ةهج لك لهأل ةنكمألا
 ىتلا ةفحجلا ةيرق رصم لهأك مهءارو نمو ماشلا لهألو ؛ةفيلحلا ىذ ةيرق مهءارو
 . 237قرع تاذ قارعلا لهألو «نرق لبج دجن لهألو « غبار ةيرق نم برقت

 ؛جحلا تامرحم هيلع مرحت اًمرحم راص نكامألا هذه نم دحأ جحلا ىون اذإف

 ؛هيلع مرح ام ضعب نم للحتلا وأ مارحإلا عطق هل صخري ام هل ضرعي دق هنأ الإ
 نايلوألاف ؛رايتخا اهيف ةفلاثو «رارطضالا ىنعم امهيف ناتنثا «لاوحأ ةثالث ىف كلذو
 ىلوألا ركذب هناحبس أدتبا دقو ؛عتمتلا لاح ةئلاثلاو ؛ضرملا لاحو .ءراصحإلا لاح

 . «يذدهلا نم رَسْيَعسا اَمَف مترصحأ نإ :لاقف

 نأش ىف ىلاعت هلوق كلذ نمو «قييضتلا ىلع لدت ةغللا ىف رصحلا ةدام
 لاقو .سبحلا ىلع تقلطأ كلذلو ؛مهيلع اوقيض ىأ (مهورصحاو) :لاتقلا

 .اسبحم ىأ [ءارسإلا] < 422: اريصح نيرفاكلل منهج انلعجو ... )8 :هناحبس

 نيب قرفلا ىف مهنيب فالخلا نكلو .«ةغللا ءاملع نيب قافتا عضوم اذه

 :ةغللا ءاملع نم نوريثكو ةديبع وبأو ىئاسكلا لاق دقف ؛«رصحلاو ءراصحإلا

 صخشلا تاذ نم هيف سبحلا نوكي ام ىأ «ةقفنلا باهذ وأ ضرملاب عنملا راصحإلا
 «ضرملا هرصحأ لاقي اذه ىلعو ؛ودعلا رصح وه رصحلاو ؛هنع جراخ رمأ نمال

 ءهرصخحأو ضرملا هرصح لاقيف ؛دحاو ىنعمب امه :ءارفلا لاقو ءودعلا هرصحو
 ءرصحلا نم معأ راصحإلا نإ :ىناهفصألا بغارلا لاقو «هرصحأو ودعلا هرصحو

 ٍلهألو ةفحجلا رصمو ماّشلا ٍلهألو ةفيلحْلا د ةئيدملا لهأل كو هللا لوُسَر تقو» :ْتَلاَق ةّشئاَع نع 4ك
 قارعلا لهأ تاقيم - ىئاسنلا هجرخأ ٠ «مَلَمَلي ِنَمِيْلا لهألو ءاَنرَق دجت لمألو «قرع تاَّذ قارعلا

 ,ةقيلحلا اذ ةئيدَمْلا لهأل تو لَ ىلا َس :لاَق سابع نب ؛ هللا دبع ةياور نم نيحيحصلا ىفو ( 4م
 نم َنِهِيَلَع تأ نّملو نمل نه ملم ِنَمَيلا ٍلهألَو ءِلِزاََمْلا َنرَق دجت لما ةَفْحَحْلا مأّسلا لمأكو
 ىراخبلا] . (ةَّكَم نم َةَكَم لهأ ىَنح ادا ثيَح نمَق كلذ َنوُد ناك ْنَمَو «ةرمْعْلاَو ّيَحْلا َدآرَأ نّمم هِيَ
 050 ؟؟١ ةرمعلاو جحلا تيقاوم - ملسمو 17 ةرمعلاو جحلل ةكم لهأ لهم -



 ةرقبلا ةروسريسفت

 للا

 نم عنملا ىف لمعتسيف رصحلا امأو «.هوحنو ضرملابو ودعلاب سبحلل لمعتسي وهف

 .طقف هوحنو ضرملاب صخشلا تاذ

 .ودعلا لمعب سبحلل نوكي امهيلك نإ :جاجزلاو دربملا سابعلا وبأ لاق دقلو

 «سبحلا هانعم رصحلاف ؛ىنعملا ىف نافلتخم كلذ عم امهنكلو ؛هوحنو ضرملابو

 ىنعمب هسبح لاقي امك ؛ضرملا وأ ودعلاب «قيضلاو سبحلل ضرعتلا هانعم راصحإلاو

 «لتقلا هب عقوأ ىنعمب هلتقو «سبحلل هضرع ىنعمب هسبحأو «سبحملا ىف هلخدأ

 ىدنعو .نفدلل هضرع ىنعمب هربقأو «هنفد ىنعمب هربقو «لتقلل هضرع ىنعمب هلتقأو

 ىنعم ىف امهنيب قرفلاف ءراصحإلاو رصحلا نيب نوكي ىذلا قيقدلا قرفلا وه اذه نأ

 .لامعتسالا عضوم ىف ال ؛قيقدلا لامعتسالا

 ؛هيلإ انيهتنا ام ىلإ انيهتناو «ظفللا اذه ىف ليصفتلا كلذ لوقلا انلصف دقو

 ىنعم ىف نييوغللا فالتخا ىلع مهفالتخا اونبو ,مكحلا ىف اوفلتخا ءاهقفلا نأل

 .ىدهلا حبذب للحتلا غيسي ودعلاب وأ ضرملاب راصحإلا نأ اوررق ةيفنحلاف ؛ظفللا

 ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ؛ةرمعب مارحإلا ناك نإ دعب نم ةرمعلاو جحلا ىضقي نأ ىلع

 ىلع رمتسي هنإف ضيرملا امأ ؛ودعلا نم الإ نوكي ال ةيآلا ىف راصحإلا نأ اوررق

 افصلا نيب ىعسيو ءاعبس هب فوطيف تيبلا ىلإ بهذيو ءهضرم نم اربي ىتح همارحإ

 مهنإف ؛ةيكلاملا لاق كلذ نم بيرقو ؛هجح وأ هترمع نم للحتي اذهبو «ةورملاو

 ّئرب نإف «ضرملا نم أربي ىتح رظتني لب «حبذلاب للحتي ال ضيرملا نأ اضيأ نوري

 ناك كردي مل نإو «جحلا متأ تافرع ةفقو كردي نأب جحلا ءادأ هتعاطتسا ىف ناكو

 للحتيو بهذي نأ نيبو «لباق نم ىدؤي ىتح همارحإ ىلع رمتسي نأ نيب اريخم

 ذإ «ةميركلا ةيآلا نم مكحلا كلذ اوذخأ دقو ؛ةورملاو افصلا نيب ىعسلاو فاوطلاب

 نم هباحصأو وه عنم امدنع ّةْلكَك ىبنلا نألو ؛ودعلل الإ نوكي ال راصحإلا نأ اومهف

 للحتلا حابأ هتاذب هنأ كي ىبنلا نع دري ملف ضرملا امأو ١2)حبذلاب اوللحت جحلا ءادأ

 هس عسسل سس يس هس سل سل ساس عسا قس اس سس سلا ا هر#ا رعي سا ل 3 1 سا ربه يا 0 هس يه 6 سا

ماجو هسأر َقّلحَف كي هللا لوسر رصحأ دق :اَمُهْنع ُهَّللا ىضَر - سابع نبا َلاَق )١(
 ىتح هيده رحنو هءاسن ع
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 .[(1141) رمتعملا رصحأ اذإ - جحلا :ىراخبلا هاور] .الباَق اَماَع َرَمّتعا



 ةرقبلا ةروس ريسفت لإ
 مك. 1 اال

 يي ون لجل

 ةيدف كلذلو ءمرحملا ىلع مرحي ام ضعب ىف ضيرملل صخري لب ؛قلطملا
 وأ ءاتلاب هدرفم نيبو هنيب قرفي ىذلا وهو ءىعمج سنج مسا :«ىدهلا»و .اهنيبنس
 ام ىأ «لبإلاو رقبلاو ةاشلا وحن نم حبذي ام دارملاو ؛ةيده درفملاو «ةددشملا ءايلا
 «يدهلا نم رسيتسا امق» :هناحبس لاق كلذلو ؛هرسيأ بولطملاو ؛معنلا نم حبذي
 .اهوحنو ةاشلا وه رسيألاو

 بعصتساك ؛دحاو ىنعمب رسيلاو راسيتسالا نأل ؛رسيتو رسي ىنعمب رسيتساو

 اتلاز ام رسيتسا ىف ءاتلاو نيسلا نأ ظحالي نأ بجي نكلو ؛دحاو ىنعمب بعصو

 نم رسيتسا اَمَق# :ىلاعت هلوقو ؛بلطلا وهو امهل ىلصألا ىنعملا ىلإ ناريشت
 ىذلا لهسلا ريسيلا بلطي نأ ىلع فلكملل اثح نوكي ىنعملا اذه ىلع 4يدهلا
 .دهجو ةقشمب الإ ىدؤي ال ىذلا بعصلا ريسعلا ال «ةقشمو ةفلك ريغ نم ىدؤي

 ال ءريسيلا لهسلاب امئاد بلاطي ىذلا ماعلا مالسإلا أدبم ىلع ريس كلذ نإو

 ريخ ام» :اهنع هللا ىضر ةشئاع تربخأ امك ّةْيِلكَي ىبنلا ناك دقلو ؛ريسعلا بعصلاب

 بلط ىلع ثحي ِةْكَ ناك دقلو .'2'"امثإ نكي مل ام امهرسيأ راتخا الإ نيرمأ نيب

 نع ىهنيو «2''”«قفرب هيف لغوأ» هنيد ىف لوقيو .؛فيلكتلاو رومألا نم قيفرلا
 اوددس» :لوقيو , 7(هبلغ الإ دحأ نيدلا داشي نل» :لوقيو «قاشلا بلطو ددشتلا

(4) 
 «اوبراقو

 نكي مل ام اَمُهَرسيأ دتخأ الإ نّيرمأ نب هك هللا لور ريخ اَم» :تَلاَق ان - اَهَْع هللا ىضر - ةّشئاع نع )١(
 مقتنيَف هللا ةمرح كهتنت نأ الإ ءهسفنل كي هللا لوسر مَقَتنا امو نم ِساّنلا َدَعَبَأ َناَك امثِإ ناك نإف اَمْنِإ
 .[04144) لئاضفلا ؛ملسو ,(131) بقانلا : ىراخبلا ءادر هيلع قفا .هاهي ل
 رج -

 سمس ساس ساس

 051 هدنسم

 اوُراَقَو اوُدَدَسَف ؛هَبَلَع الإ لَآ َنيدلا ٌداَشي نَلو ءهرسي نيدلا نإ" :َلاَق كو ىلا نع ةريرَه ىبأ نع (4) :()
 (2) رسي نيدلا - ناميآلا :ىراخبلا هاور] .«ةجلدلا نم ءىَشَو ةَحورلاو ودع وُئيعَتْساو اورشْأو

 ريغ نم لمعلا ىف طسوتلا :دادسلا .اهتقاط قوف ةدابعلا نم هسفن فلكي :داشي :تلق [(4444) ىئاسنلاو
 ءراهنلا لوأ جورخلا :ةودغلا .تاعاطلا ءادأ ىف باوصلاو دادسلا نم اوبرتقا :اوبراق .طيرفت الو طارفإ
 تاقوأ اومنتغا :ىنعي .هلك ليللا ريس :ليق «ليللا لوأ ريسلا :ةجلدلاو ءراهنلا رخآ جورفخلا :ةحورلاو

 . عاطتسملا ردق ةدابعلل تاقوألا لضفأ ىرحت عم مكطاشن



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ
 للامام

 مل ام ريسعلا بانتجاو ءاّمئاد رومألا نم ريسيلا بلط :مالسإلا ةدعاق هذه

 .هللا ليبس ىف داهجلاك افيلكت نكي

 راعش اهريصقت وأ سأرلا قلح قلح 4هّلحَم يدهلا غلي تح مكسوءر ارقلحت الو

 رهظم مالسلا نأ امك «ةكرابملا ةريعشلا كلت نم للحتلاو «مارحإلا نم ءاهتنالا

 .اهعطق ىلإ رارطضالا دنع اهعطق وأ ءاهتاهتناو «ةالصلا نم جورخلا

 للحتلا هل نوكي ءراصحإلاب رارطضالا دنع مرحملا نأ هناحبس هللا نيب دقو
 وأ قلحلا غوسي الو للحتلا متي ب ال نكلو ؛ريسعلا نود ريسيلا ىرحتو «ىدهلا حبذب

 هغولب دنع حبذيو هلم ىدهلا غلبي نأ دعب الإ” هرهظم وه ىذلا رعشلا ريصقت

 . هلحم

 «ناكملاو نامزلا ىلع قلطي وهف ؛هناكم وأ لولحلا نامز مسا : «لحّلا»و

 ؛ءادألا هيف قحتسي ىذلا لجألا غلبو «هئافو تقو لح اذإ هّلحم نيدلا غلب :لاقيف

 .هيف لحي ىذلا ناكملا ىلإ لصو اذإ هّلحم صخشلا غلب :لاقيو

 كشال ؟ناكملا مسا هب داري مأ «نامزلا مسا هب داريأ ؟ةيآلا ىف لحملاب دارملا امو

 برقأو ءرهظأ ناكملا ىف ناك نإو «ناكملاو نامزلا لمتحيف ءامهلمتحي ظفللا نأ

 نم كلذ نيبتسي نأ وأ ءانيقي دارملا ةفرعمل ةنسلا نم دبال ناك كلذلو ؛رطاخلل ادورو

 نيبت دقو «مارحلا تيبلا هب داري ناكم مسا وه لحَلا نإ :ةيفنحلا لاق دقو ؛رخأ تايآ

 نآرقلاو ء[ جحلا ] 4 220+ قيتعلا تيِبْلا ىلإ الحم مث إ» :ىلاعت لاق دقف «نآرقلاب كلذ

 لصي ىتح «للحتيو قلحي نأ رصحملل حصي ال كلذ ىلعو ؛اضعب هضعب رسفي

 هلوق ىهو «ىرخأ ةيآب كلذ ديأت دقو ؛حبذيو قيتعلا تيبلا ىلإ هلسري ىذلا ىدهلا
 ىف ىدهلا نأب حيرصتلا اهيفف .[ةدئاملا] 4 4527+ ...ةبعكلا غلاب ايده# :ىلاعت

 هيف ناك ىذلا ناكملا وه رصحملل ىدهلا لحم نإ روهمجلا لاق دقو .ةبعكلا

 نأ» :ىوري ةمرخم نب روسملا نإف ؛ةيبيدحلا ماع لكي ىبنلا لعف امك ءراصحإلا

 لاق حلصلا دقعو ةنسلا كلت ىف مارحلا تيبلا نم عنم امدنع كي هللا لوسر

 كلذ لاق ىتح «مهنم لجر ماق ام هللاوف ««اوقلحا مث اورحناف اوموق» :هباحصأل



 ةرقبلا ةروس ريسفت )
 اا لا لالالا ااا لالالا الالات لالالالا لالالالا

 هللا ىبناي :هل تلاقف ءةملس مأ ىلع لخد دحأ مهنم مقي مل املف «تارم ثالث

 ؛كقلاح وعدتو كندب رحنت ىتح ةملكب مهنم ادحأ ملكت ال مث جرخا ؟كلذ بحتأ
 . 7«اورحنف اوماق كلذ اوأر املف ؛لعفف

 ناك اذإ هنإو ؛راصحإلا ثيح وه رصحملل ىدهلا لحم نأ ىلع لدي اذهف
 ىف ناك للك ىبنلا نأب كلذ نع ةيفنحلا باجأ دقو .اضيأ عنمي دق ىدهلا نإف اعونمع
 نم بيرقلا ةيبيدحلا فرط ىف رصحأ هنأل ؛هلحم ىف ناك وهف «لحلا ىف ال مرحلا
 .مرحلا نم وهو ةكم

 ىلع ليهست هيفو «ةيوبنلا ةنسلا عم قفتي ءاهقفلا روهمج ىأر نأ كشالو
 ناكملا ىف مهحبذ نأ كش الو .بيعصتلا ال ريسيتلا وه مهلاحل بسانملاو «نيرصحملا
 صنلا نكلو «قيضلا ىف اهناكم نيسعتي ال ةقدصلاو ؛ةفلك رسيأ هيف اورصحأ ىذلا
 انرسف اذإ ءروهمجلا ىأر ىلع قابطنالا مامت قبطني ال «هّلحَم يدها علي ىَتحا» ميركلا
 ناكم ىلع كلذ قبطني الو ؛نيناكملا نيب ةفاسم ىضتقي غولبلا نأل ؛ناكملاب لحملا
 ىنعم ىّنأت نامزلاب لحملا انرسف اذإو ؛غولب هيف نوكي ناكم ىلع قبطني لب ءرصحلا
 اًملاب نوكيو ءرحنلا موي وهو ىدهلا تقو ءىجي ىتح رصحلملا رظتني نأب غولبلا
 حبذلا ىف ديقتي نكلو «ناكملاب رصحملا ديقتي ال ذئيحو ؛هنامز اغلاب ىأ هلحم
 لاز دقف «هنابإ ىف جحلا ىلإ لوصولا نكمأو «هنامز لبق راصحإلا لاز نإو .نامزلاب

 . جحا مامتإ نيعتو  حبذلا بجوم

 ناورمو ةَمرخم نب ٍروسِمْلا نع :هلوأ ىفو (705759) طورشلا باتك :ىراخبلا هاور ليوط ثيدح نم ءزج )١( م مة سرع مص س8
 اذإ ىَنسَح ةّيبيدحْلا نمر ل هللا لوُسَر جَرَخ :لاق هيحاص ثيِدَح اسهم دحأو لك قصي (مكحلا نبا)
 ٍنيمَيلا تا اوُدْحَك ةعيلط شيقل ليس ىف معلا ديلولا نب نب دلاخ نإ :هللك ىَتلا لاق قيِرَطلا ضَْبب ضْعَبب اوُناَك

 ."اوقلحا مل ُة اووَحْناَف اوموق» : : هياحنمال هلال لاق باتكلا يضع نم عر امل :لاَق نأ ىلإ ٠
 َهَمَلَ 1س ىلع لَم حم م ملام «تارس تالق كل لاق ىح لج مهم مق م لاو : :َلاَق
 ل ل ان ل ل ؟ جارنعا ؟كلّذ بحُأ ِهّللا َىِبن اي : :هملَم مأ َتلاَقَق ٍساَنلا نم قل اَم اه كد
 بو 2 رسل لذ لعق ىلح مقلم ادَحأ ذكي الق طف .كقلَحيف كقلاَح َوعَدَتو كّندب رحنت ىتح

 ىف دمحأ هاورو  ثيدحلا هلل نحب قلُحَي مُهضْعَب لَعَجَو اورَحَنَف اوُماَق كلذ اور امل هَقَلَحَف ُهَقلاح

 .(18155) امهلع هدنسم



 ةرقبلا ةروسريسفت ها
 للم

 ىّتح مكسوءر اوُقلحت الوإ» :ىلاعت هلوق نأ ىلإ ملعلا لهأ ضعب بهذ دقلو

 رصحسم نيب قرف ال «ةريعشلا هذه ىف نيفلكملا لكل ماع باطخ هلم ْيدَّهْلا ْعبي

 نايبو «ماع لكشب مارحإلا نم للحتلا تقول نايب وهف ؛هريغو رذع ىذو «قيلطو

 وهو ؛هتماقتساو هتهاجو مالكلا كلذل نإو ؛ةبعكلا وهو ماع لكشب حبذلا ناكمل

 ىف ال «ماعلا حبذلا ناكم ىف نوكي مالكلا نأل ؛روهمجلا ىأر دضاعي جيرخت

 . ةيبيدحلا ىف ةحيحصلا ةنسلا نم ملع راصحإلا ىف حبذلا ناكمو ءراصحإلا

 ىف مهريغو ةيفنحلا بهذم نيبن نأ ىغبني نيرصحملا ىف مالكلا كرتن نأ لبقو
 سيلف ىدهلاب للحت اذإ :ىعفاشلاو كلام لاق دقف ؛اورصحأ اذإ ةرمعلا وأ جحلا ءاضق

 همارحإ نم هلحأ دق حبذلا نأل ؛ىلوألا ةجحلا ىف راصحإلا نوكي نأ الإ ءاضق هيلع

 امرحم ناك نإف .جحلا نم هب مرحأ ام ءاضقو ةرمع هيلع نإ :ةيفنحلا لاقو

 ىف عرش اذإ هنأ مهدنع ةدعاقلا نأل ؛هجح ءاضق هيلعو ؛ةرمع هيلع ناك الفن جحب

 4 ك2 ٠ . مكلامعأ اولطبت الو :ىلاعت هلوقل ؛هديعي نأ هيلع بجو همتي ملو لفن

 اومتأو» :ىلاعت هلوقلو .مدقت امل ؛ةرمع اهاضق ةرمعب امرحم ناك اذإو .[دمحم]

 «ةرمع وأ جح ىف عرشي نم لاح لمشي همومعب صنلا كلذ نإف 4هّلل ةرمعْلاَو ّجَحْلا

 .ارارطضا وأ ارايتخا امهمتي ملو

 «كسن وأ ةقدص وأ مايص نَم َةيدفَف هسأر نم ىذأ هب َْأ ضيم مكنم َناَك نْمَق»

 نيبتو «رعشلا ريصقت وأ قلحلا وه مارحإلا نم ءاهتنالا رهظم نأ هناحبس نيب نأ دعب

 وأ رذعت اذإ ام مكح نيبي هناحبس ذخأ «مارحإلا ةدم ىف زئاج ريغ قلحلا نأ مدقت امم

 هسأر وأ همسج ىف ضرمل هيلإ رطضا نأب قلح ريغ نم رمتسي نأ صخشلا ىلع رسعت

 ؛هنم ززقتي هريغ لعجتو هيذؤت ماوه هسأرب ناك وأ «هب ررضلا عفديل قلحلا بجوتسا

 هذه ىفف ؛هسفنل ذؤم وه امك «ىودع وأ «هريغل ىذأ ردصم صخشلا هب ريصي دقو

 لب «مارحإلا نم كلذب للحتي ال هنأل ءهاوس هل لحي الو «قلحلا هل لحي لاوحألا

 ىف رارض الو ررض الو «هريغو هسفن نع رضلا عفديل هتامرحم ضعب ىف هل صخري

 رذعل ناكرألا ءادأ لبق مارحإلا نم ءاهتنالا ىف ةقباسلا ةيآلا ىف مالكلاف ؛مالسإلا



 ةرّمبلا ةروس ريسفت )0

 4ك ا

 اعفد مارحإلا ءاهنإ ريغ نم تامرحملا ضعب نم صيخرتلا ىف انه مالكلاو ءرهاق

 .رهق ريغ نم ىذألل

 امأ ؛مارحلا تيبلا ىلإ لوصولا نم عنمت ىتلا رومألا ىف ناك قباسلا مالكلاو

 .هدعب وأ مارحلا تيبلا ىلإ لوصولا لبق عقي دق وهف انه مالكلا

 ةيدفلاو .كسن وأ «ةقدص وأ ءموص ىهو ؛«ةيدف هل قلحلا ىف صيخرتلاو

 رومأ ةرمعلاو جحلا تامرحم نأ كشالو ؛سيفن ليلج ميظع ءىش نع ضوعلا ىه

 ربعو «ةليلج ةسيفن ىهف «بلقلاو حورلا تابذهم اهنأل ؛اهرطخو اهلالج اهل

 نم ريفكتلا نوكي ىتح «ءادتعا الو بنذ ال هنأل ؛ةرافكب ربعي ملو ةيدفلاب هناحبس

 «منغلاو رقبلاو لبإلا :مَحَّنلا نم نوكتو «ةحيبذلا ىهو ةكيسن عمج كسنلاو .مثإلا

 .مالسإلا رومأ ىف نأشلا وه امك بعصتسي الو رسيتسيو

 الو .مهمعطي نيذلا نيكاسملا ددع الو «مايصلا مايأ ددع نآرقلا نيبي ملو

 راتخا اهيأ ةدحاو ةبترم ىف ةثالثلا عاونألا هذهأ نيبي مل امك ءهب قدصتي ام رادقم

 .اهالعأ ىلع ًرداق ناك ولو «ءانغ هيف ناك

 ةرجع نبا بعكل ِةِككَي لاق دقف «هتنيبو كلذ ترسف دق نآرقلا نايب ةنسلا نإو

 هللا لوسراي معن :لاق «كماوه كاذآ كلعل» :هسأر نم طقاستت ماوهلا ىأر دقو

 . '2"(ةاش كسنا وأ ءنيكاسم ةتس ىلع قرفب قدصت وأ «مايأ ةثالث مصو قلحا» :لاق
 معطأف» :لاق ءايده دجأ ام :لاقف ؛«ايده دهأو قلحا» :لاق هنأ ىرخأ ةياور ىفو

 . "”«مايأ ةثالث مص» :لاقف ءدجأ ام :لاقف ««نيكاسم ةتس

 )١( ىَذَأ هب وأ اضيِرَم مككنم ناك نمَف ظ :ىلاعت هللا لوق - جحلا :ىراخبلا هجرخأ ؛هيلع قفتم ... +433 4
 [ةرقبلا] )١587(« مرحملل قلحلا زاوج - ملسمو ) )7١487.كلذ نم وحب ةمئألا هاور دقو

 لكي ىبنلا هيلع ىتأف هسأر لمق هنأو ةدعقلا ىذ ىف لهأ ناك هنأ هثدح هنأ ىراصنالا ةرجع نب بعك نع (؟)

 «ايده دهأو قلح» :لاق «لجأ :لاق «؟؟كسأر ماوه كيذؤت كنأك» :هل لاقف هل ردق تحت دقوي وهو

 7ج ديهمتلا] .«مايأ ةثالث مص» :لاقف دجأ ام لاقف «نيكاسم ةتس معطأف» :لاق ايده دجأ ام :لاقف

 .[#71 ص



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ
 اللات لل اللا

 ةتس وحن ربلا نم هنزو ام عسي لايكم وه ىلوألا ةياورلا ىف روكذملا قرفلاو

 .الطر رشع

 ؛ةدحاو ةجردب تسيل ىهف ء«ةثالثلا عاونألا بيترت نيب دق هيتياورب ثيدحلاو

 .ريبخ ميلع هللاو «ةقدصلا رادقمو مايصلا رادقم نيبو

 مايصف دج مل نَمَف يدَهْلا نم م رسيتسا اَمَق جحْلا ىَلِإ ةرمعلاب عتمت نمَف متنأ اذ

 ىلاعتو هناحبس نيب نأ دعب ماك ٌةرَشَع كلت ْمتعَجَر اذإ ةَعْبسَو جَحْلا يف ف مايأ ةثالث

 دنع تامرحملا ضعب نم ىئزجلا لالحإلا قيرطو ءراصحإلا دنع لالحإلا قيرط
 مكفوخ لاز اذإ ىأ «متنمأ اًذإَفظ :لاقف .نمألا لاح لالحإلا نيب ءىذألا وأ ضرملا
 لمشي دعب نم نيبتيس ىذلا مكحلاو .اذه مكماع نم جحلا ةصرف مكدنعو ودعلا نم

 مكحلا نآل ؛طقف راصحإلا دعب ضراعلا نمألا ىلع رصتقي الو ءرمتسملا نمألا لاح

 ال ىذلا رمتسملا نمألل تبسي نأ ىلوأف «فوخلا دعب ضراعلا نمألل اتباث ناك اذإ

 اضراع ناكأ ءاوس نمألا لاح توبث اهب دارملا «متنمأ# ةملك نإ لوقن وأ ؛هعم فوخ
 رابخإلا ىلع هلاوحأ نم ريثك ىف لدي ىضاملا نإف ؛ةرمتسم الاح ناك مأ هدض دعب

 .ةرمتسملا تالاحلا نع

 دادتمالا ىنعمب عوتملا نم ذوخأم ؛رمتسملا دتمملا عافتنالا هانعم لصأ عتمتلاو

 دحاو ماع ىف جحلاو ةرمعلا نيب عمجلا وهو «ىمالسإ ىنعم انه دارملاو ؛ عافترالاو

 ىَلِإ ةرمعلاب ْعَتمت 3 نمف# :ىلاعت هلوق ىنعمف ؛جحلاب مث الوأ ةرمعلاب مرحي نأ ىلع

 ىكلف .«جحلاب مرحأ نأ ىلإ هكسنو هتدابعب اعفتنم ةرمعلاب مرحأ نمف ذ ىأ «جحلا

 نأل ؛اعتمت عمجلا كلذ ىمسو .هرخآ ىلإ ..ايده حبذي للحتلا نابإ ىف للحتي

 كلتو ءاهيف رمتسيو ةرمعلاب مرحيف ءدسجلا ةعتمو حورلا ةعتم نيب عمجي مرحملا

 وه مث «ةيدسج ةعتم كلتو «جحلاب مرحي مث اهنم للحتي نأ زوجيو «ةيحور ةعتم

 اذه ىمس كلذ لجأ نم ؛ةيدام ةعتم كلتو ءدحاو رفس ىف جحيو رمتعي

 . اعتمت
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 00 لا

 ةثالث ىلإ مسقني مارحإلا نإ لوقن ةيآلا نم دافتسملا مكحلا ىلجني ىكلو

 :ماسقأ

 نم جحلا رهشأ ىف ةرمعلا هعم عمجي الو «جحلاب درفي نأ وهو :دارفإ ١-

 جحيو جحلا رهشأ ىف اهب مرحي ال جحلا درفأ اذإو ؛ةرمعلاب دارفإلا نوكي دقو ءهماع

 . ماعلا نم

 مرحي وأ ءدحاو مارحإ ىف ةرمعلاو جحلا نيب عمجي نأ وهو :نارق -"

 . جحلاب مرحي اهلامعأ نم ىهتني نأ لبقو «جحلا رهشأ ىف ةرمعلاب

 اهلامعأ نم ىهتني نأ دعبو جحلا رهشأ ىف ةرمعلاب مرحي نأ وهو :عتمت -

 دقو .همارحإ دنع ىدهلا قاس دق نكي مل اذإ كسنب للحتي دقو ؛جحلاب مرحي

 مهضعبف ؛هناحبس هللا اضرل ىجرأو «ةبوثم رثكأو لضفأ اهيأ ىف ءاهقفلا فلتخا

 مه ءالؤهو «نارقلا :لاق مهضعبو «نولقألا مه كتئلوأو ء«دارفإلا هنإ :لاق

 «لضف اهنم لك ىفو «ةئثالثلا لكك ىبنلا زاجأ دقو «عتمتلا :لاق مهضعبو ؛نورثكألا

 ناك هنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىور دقف ِ؛ُيلَي ىبنلا جح وه فالخلا ساسأو

 نأ دحأ مهفي اليكلو ءريسيلا بلط ىف سانلل ةودق نوكيل كلذ راتخا هلعلو ءادارفإ

 لقن دقو ؛اعتمت ناك هنأ ىورو ؛اًنارق ناك هنأ ىورو ؛مزال ضرف عتمتلا وأ نارقلا

 هلع هللا لوسر نأ ليق ام نسحأ نم» :لاقف «ةفلتخملا تاياورلا نيب عمجلا ىبطرقلا

 كيبل» :لاق مث «درفأ :هآر نم لاقف ةجحب لهأ مث «عتمت :هآر نم لاقف ةرمعب لهأ

 .نرق :هعمس نم لاقف ««ًةرمعو ةجحب

 :نيرمأ ررقن نأ بجي اذه كرتن نأ لبقو

 دارملا وهو «عتمتلاو نارقلا لمشي ىنعمب قلطت دق عتمتلا ةملك نإ :امهدحأ

 تمت هنإ لوقت ىتلا تاياورلا نيب قيفوتلا نكمي كلذبو «ةميركلا ةيآلا هذه ىف

 .نرق هنأ حجارلاو ؛نرق هنإ لوقت ىتلاو
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 للامارات

 «نارقلاو 1 تلا نع سانلا ىهن دق هنع هللا ىضر رمع نأ ىور هنإ :امهينا

 ِدِْللَع ىبنلا هربتعا امل اميرحت كلذ لعفي مل هلعلو ؛هريغو 217 ىراخيبلا كلذ ىور دقو

 ىف نومحدزي سانلا ىأر هنأل ؛ةماعلا ةسايسلا ليبق نم لعف لب ؛نآرقلا هب ءاجو

 ولخي مث «هرهشأ ىف جحلاو ةرمعلا نيب مهعمجل اليوط ادمأ نوثكميو جحلا مسوم

 ىف اورمتعيل جحلاب اودرفي نأ  انيد ال ةسايس  مهرمأف ؛ماعلا لوط سانلا نم تيبلا

 قفاوي ملو ؛ ماعلا لوط هيلإ ىوهت سانلا نم ةدئفأ مارحلا تيبلل نوكيو ماعلا ءانثأ

 :لاقف «نراقلاو عتمتملل مارحإلا نم للحتلا ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو

 مايصف دجي مل نمف» «ةاشلا وهو معنلا نم ريسيلا بلطي د ىأ «يدهلا نم رسيتس تسا امق#

 . «ةلماَك ٌةَرَشَع كلت متعَجر اذإ ةعْبسو جَحْلا يف ماي ةّثال

 ةيحورلا ةدابعلا تماقف . مايصلا ىهو «كسنلا لحم لحت ىتلا ةدابعلا ىه هذه

 سمئنلا بيذهت ىهو «ةدحاو ةياغ دنع ىقتلت امهيتلك نأل ؛ ةيلاملا ةدابعلا ماقم

 جحلا نأ كلذو ؟ مايأ ةثالث ىهو .جحلا ىف نوكت - لقألا ىهو :امهاذحإ

 عمجي الف «هيف مايصلا لقأ لعج رقفلا ىوذ ىلع هئادأ ىف الهس نوكي ىكلف ؛ةقشم

 .ةقشم هيف رفس وهو .جحلا ةقشمو مايصلا ةقشم نيب

 ٍمكَحْلا نب ناورم نع :ىراخبلا هاور ام كلذ نمو «نارقلاو عتمتلا نع ىهن نافع نب نامثع نأ ةمئألا ىور )١(

 ىآر اَمَلَق ءاَمُهَتيَب ممجي نأو ةعئملا نع ىهْني نامْثعو - امنع هللا ىضر - ايلعَو َداَمْنع تدهش :لاَق

 - جحلا :ىراخبلا] . دحأ لوقل لكي ىلا نس عدل تْنُك ام :لاَق ةجحو ةرمعب كيب :اًمهِب لَه ىلَع

 0 جلاب دارفإلاو نارقإلاو عتمتلا

 انو ةَمْعُمْلا نع مكاهنأل ىَنِإ هّللاو :لوُقي رمع تعمس» :َلاَق ساّبع نبا نع ىئاسنلا ىور دقف رمع امأ
 كلذب دصقي مل هنأ ىنعي :تلق .«جَحْلا ىف َةَرَمُعْلا ىنعَي .لك هللا لور اََلعَ دقو هللا باّتك ىفل
 ؛ةنسلاو باتكلاب ةربتعملا جحلا عاونأ نم وهو «دارفإلاب رمأ اهنإو ءامهريغ ىلإ ةنسلاو باتكلا ةفلاخم ىهنلا

 هللا ىضر نودشار نويدهم مهلكو ىلعو نامثعو رمع داهتجا اذهف .نيملسملا ةحلصم كلذ ىف ىأر امل

 . مهنع



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 اللام للللللئ لل للفلل لااا

 ءرقتسيو نئمطي ثيح هلهأ ىلإ ةدوعلا دعب ءرثكألا ىهو :ةيناثلا ةلحرملاو

 .مايأ ةعبس موصيف ءرفسلا ةقشم بهذتو

 نكلو ؛جحلا نم ءاهتنالا لبق مايألا ةعبسلا موصي ال هنأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو

 اذإ الإ زوجي ال هنإ :قيرف لاقف ؟ةدوعلا لبقو ءاهتنالا دعب اهب مايقلا زوجيأ اوفلتخا

 ءاهتنالا درجمب زوجي :مهضعب لاقو ءاهزواجتي ال صنلا ةيفرحب اكسمتسم «عجر

 ىتمف «ليهستو صيخرت لهألا ىلإ عوجرلا ىلإ ريخأتلا نأل ؛موصي نأ جحلا نم
 . جحلا دعب كلذ مادام ؛ماص موصي نأ هيلع لهس

 نأ نيبتيلو ؛اًصن مكحلا ررقتيل 4ةلماك ةَرْشَع كلت# :ىلاعتو هناحبس لاق دقلو
 موص سانلا ىسني ال ىكلو ؛اهضعتب ال ةلماكلا ةرشعلا وه كسنلا لحم لحي ىذلا

 اومهفي نأ مهيلع لب «مت دق مهجح نأ نيبساح مهلهأ ىلإ اوداع اذإ مايألا ةعبسلا

 .اوموصي ىتح متي مل جحلا نأ

 نارق نم هيعونب عتمتلا نأ ىأ «مارحلا دجسَمْلا يرضاَح هلهَأ نكي مل نمل كلذ#

 مل نمل «جحلا رهشأ ىف امهنيب هب عمجي عتمت وأ «مارحإ ىف ةرمعلاو جحلا هيف عمجي
 ةرمعلا نأل ؛نوعمجي الو نودرفي كئلوأ نإف ؛اهلوح امو ةكم ىف نيميقم هلهأ نكي

 .ةيفنحلا ءاهقف هررقي ام اذهو «ماعلا لوط ىف مهناكمإ ىف

 لهأ نم مهريغك نوعتمتيو نونرقي اهلوح امو ةكم لهأ نإ :ةيعفاشلا لاقو
 ىه امنإ «مارحلا دجسَمْلا يرضاَح هلهَأ نكي مل نمل كلذ# :هلوق ىف ةراشإلاو «قافآلا
 ءادهإلا اذه نأ ىأ ؛روكذم برقأل ةراشإلا نأل كلذو .هماقم موقي امو كسنلل

 امك «عرز ىذ ريغ داوب مهنأل ؛مارحلا تيبلا لهأ ىلع ال «قافآلا لهأ ىلع نوكي

 .هئاعد ىف مالسلا هيلع ميهاربإ ركذ

 ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا مت «باقعلا ديدش َهّللا ّنَأ اومّلعاو هللا اوقئاوإ#
 هاوقتب رمألاب هرئاعشو هكسنو جحلا لامعأ ىلإ ةراشإلا اهيف تناك ىتلا ةميركلا

 نم هب موقت امو «حراوجلا هلمعت ال نوكي ال جحلا لامعأ ىف رابتعالا نأ ىلإ ةراشإلل

 ةبهرو «دابعلاب ةمحر تدجوأ نإف «بولقلا ىف اهرثأ ىلإ كلذ ىف ةربعلا امإ «لاعفأ



 ةرقبلا ةروسزريسفت لإ
 للا الا للولللاااالللللللللل

 تماقتساو «ةينلا تصلخ ذإ اههجو ىلع تيدأ دقف «هللا نم ىوقتو «قالخلا نم

 صلخت ملو ءاير اهطلاخ دقف هدابعب ةمحرلاو هللا ىوقت ىلإ دؤت مل نإو ؛ةدارإلا

 ىف ىقليل «باقعلا ديدش هّللا نأ اوملعاو# :هناحبس لاق اذلو ؛باقعلا قحو «ةينلا

 «باقعلاو باوثلاب نوحلصي سانلاو هباوث ءاجر لاح هباقع نم ةبهرلا سانلا سوفن

 هناحبس لاق اذلو ؛نمحرلا اضر باوثلا ناك حورلا تيوقو كرادملا تلع اذإ ىتح

 . [نارمع لآ] # ةنعل# ٠ هللا نَم ناوضرو :نينمؤملا باوث دعب

 يف لادج الو قوُّسُف الو فر الق َّجَحْلا نيف ضَرَف نَمَف تاَموُلعَم رهشأ جحلا »
 نيبي ةميركلا ةيآلا هذه ىفو «جحلا ماكحأ ضعب ةقباسلا ةيآلا ىف نيب دق 4 جحلا

 .هجح تقو ىف نمؤملل ىغبني امو «هتاقيم

 امنإو «تامولعم رهشأ جحلا تقو ىأ «تاَموُلْعَم رهشأ جَحْلا# :ىلاعت هلوقو
 نأ ىلإ ةراشإلل - هيلإ دانسإلا نأكف ءهتقو ىلإ ال .هسفن جحلا ىلإ ةبسنلا تلعج

 .ىه اهنأكو ءاهنم اًسيدقت بستكت «ةسدقملا ةدابعلا كلت تاقيم اهنأل رهشألا هذه

 ىذ نم ىلوألا ةرشعلاو ةدعقلا اذو الاوش اهنم نأ ىلع قفتا تامولعملا رهشألاو

 تسيل اهنأ ىلعو ؛اهنم تسيل مأ اهنم ىهأ ةريخألا نيرشعلا ىف فلتخاو ؛ةجحلا

 .تاياورلا نم حاحصلاو نورثكألا اهنم

 ةبهألا ذخؤتو ءاهيف ىفوتست هناكرأ نأل ؛جحلا رهشأ تيمس رهشألا هذه نإو

 مارحإلا حصي :ىعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ لاق نكلو ؛اهيف هب مرحيو ءاهيف هل
 ةباحصلا ضعبل اًعبات ىعفاشلا ىأرو ؛نيعباتلا نم عمج ىأر كلذو ؛اهلبق جحلاب

 الإ نوكت ال مايصلا ةين نأ امك ء.هرهشأ ىف الإ نوكي ال جحلاب مارحإلا نأ نيعباتلاو

 ريشي ام وه كلذ نإو ؛اهئادأ تقو الإ نوكت ال ةالصلا ةين نأ امكو ءناضمر ىف

 .هفرظو ضرفلا ءاعو نهلعج ذإ 4جحلا نهيف ضرف نمف# ىلاعت هلوق هيلإ

 نع هناسلو هسفن هزن جحلاب مرحأ اذإف ؛هب مارحإلا نهيف جحلا ضرف ىنعمو

 دقو .*لادج الو قوسف الو تقر الق :هناحبس لاق اذلو ؛عازن ىلإ ىدؤي لوق لك

 نع جورخلاب قوسفلاو ؛ةأرملاو لجرلا نيب نوكي امب ثفرلا ءاملعلا ضعب رسف
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 هج لم ا
 بجلب

 يب

 امم كلذ ريغو «ديصلاو .هتصخر ريغ نم قلحلاو طيخملا سبيلك ءجحلا تاروظحم

 .ةارامملا وه لادجلاو .هناحبس هللا رظح

 ةأرملاو لجرلا نيب نوكي امم شحفلاب قطنلا هنأب ثفرلا ءاملعلا ضعب رسف دقو

 هلاتفو «قوسف ملسملا بابيس» :لاق دلك ىبنلا نأ ؛بايسلاب قوسفلاو ؛هريغو

 . ةعزانملاو ةارامملا :لادجلاو .١2)«رفك

 «هزن ريغ ناسللا لعجي لوق لك نع ىهنلا وه ميركلا لوقلا ىمرم نأ ىدنعو
 ةدئام ىلع اوعمتجا مهنأل ؛ ماصخلا ىلإ ىدؤي لادحلاو « عازنلا ىلإ ىدؤي لوق لكو

 بجيف «هللا ةزعب اوزتعيو «مهداحتا ىوقيلو ءاوقالتيلو ءاوفراعتيل ةيحورلا نمحرلا

 . ماصخلاو عازنلا ىلإ ىدؤي ام لك بانتجا

 رش لك نع مكجح ىف متهزنت دق متنك اذإو هللا هملعي ريخ نم اولعفت اموإ»
 ىقرشلا فرعتيلو «عفنلا اولدابتو «هيف اوسفانتف «ريخلا لمعل متعمتجا مكنأ اوملعاف

 ؛هتياغ ىلإ ىهتني الو «هترمث رمشي ال مكسوفن ىكزي ىذلا جحلا نإف ؛نيدئاكلا ديك

 ىداولا نإو ؛مكتمأ ىلثممل مظعألا عمتجملاو «مكتلودل ربكألا رمتؤملا هومتربتعا اذإ الإ

 اولعفت امو# مكل بوسحم مكريخ نأ اوملعاو ؛هيف متعمتجا ىذلا مكيدان وه سدكقملا

 نأ الضف نسحملا بسحو «ءىسملاو نسحملا فرعيف «هناحبس «هّللا هملعي ريخ نم

 نم ًارودقم هلمع نوكي نأو «راربألا رايخألا نم هدنع نوكي نأو «هلضف هللا فرعي

 .ىقبأو ريخ هدنع امو ءاناسحإ ناسحإلا ىزاجي هنإ مث ؛هدنع ًاروكذم «هبر

 ىونعم انه دوزتلا 4بابلألا يلوأ اي نوقّناو ئوقّتلا داّزلا َريَخ ّنِإَف اودَورَتو#

 راعشإو «سفنلا بيذهتو «ىوقتلا نم راثكإلا :دوزتلاف ؛ىلام ىدام ال «ىسفن

 تحتو «نمحرلا ةدئام ىلع باحتلاو «هب ةقالعلا قيثوتو «نمؤملا ةدومب نمؤملا

 اللعم دعي نم هناحبس هلوق ىدام ال ىونعم دازلا نأ ىلع ليلدلاو .نايدلا ناطلس

 نأ نم نمؤملا فوخ - ناميإلا :ىراخبلا - هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع - هاور ؛هيلع قفتم )١(
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 وهو «ةراعتسا مالكلا ىفف «ئوقَتلا دازلا ريخ َنِإف9 :هرمأ نم ةمكحلا اًنبثم «هبلطل

 نأل ؛ىداملا دازلاب جاحلا بلق المي ىذلا صالخإلاو ةبحملاو ةدوملاو ىوقتلا هيبشت
 .ماسجألا ءاذغ اذه نأ امك «بولقلا ءاذغ لوألا

 نودوزتي ال نيذلا جاجحلل ىهن وهو ؛ىدام دوزتلا نإ ءاملعلا ضعب لاق دقلو

 .هنع اوهنف نميلا لهأ كلذ لعفي ناك دقو «سانلا نوففكتيو مهجح ىف

 ىوقتلاب رمألاب ةيآلا تفدرأ كلذلو ؛لوآلا وه ةيآلا نم حضاولا ىنعملا نكلو

 ريخلا لمع نم اوذختا ىأ «بابلألا يلوأ اي نوقّتاو# :هناحبس لاقف اماع ارمأ

 صخو «ىبضغ نم ةياقو تايهنملا نع عانتمالاو تاعاطلاب مايقلاو ءرشلا بانتجاو

 ىقتي ال نم نأ ىلإ ةراشإلل ةيعاولا ةكردملا لوقعلا ووذ مهو «ءادنلاب بابلألا ىوذ
 لقعلا ىضتقم ىلع لمعت ةدارإ الو «ىعي بلق الو «كردي بل هدنع سيل هللا

 ميلعلا وه ىلاعتو هناحبس هللاو «راصبألا ىلوأل ةربعل كلذ ىف نإ .ةمكحلاو
 .ريبخلا

 ارح رع فلا نيا وكذا تقرع

 ون نير شط إو سها كدر

 ٌصاَقأ ٌتّيَحْنِمْأوُصيِفَأ مث 52 َنيِلاضلأَنِمَل
 2 هي ثغانا ترا ايطتشات شاتكلآ
 2و دل ذأ ْكَكسَسَم م ُسِيضَفاَدِإَف

4 

 نم س ماسلا كس تَرمف ارك ردك َّدَسَأَوأ محك اباء
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00 

 وطج
 ال
 ةهرح

 مم باس درس هلل سك أَم ة ثدصت 5-5 وأ يجي أ و

 قلسمف ساو تئ كأن -ىهلل دم أور تصر
 دظئس مص كيف مصرس 0

 قنا ِمِلهَيَلَع 0
 وير 2: نورس ِهِنِلإ عن أَومَلَعَاوهَ مهمه م وير م

 تايآلا تأدتبا دقو ؛جحلا كسانم ةيقب ركذ ىف تاميركلا تايآلا هذه

 هذه ىفو ءءاهتنالا نوكي فيكو «هئاهتنا ىلإ تراشأو «هءادتبا تركذف ؛ةقباسلا

 وهو «.هتاوفب جحلا توفي ىذلا نيكرلا جحلا نكر ىلإ ةراشإ ىرحألاب وأ نايب ةيآلا

 .دحاو عوضوم ىف اهقبس امو تايآلا هذهف .تافرعب فوقولا

 اهنأل ؛ةيحورلا ىناعملا نم دوزتي نأ هيلع جاحلا نآب ةقباسلا ةيآلا ت تهتنا دقو

 تايآلا هذه تثدتبا دقو . «ىوقتلا دازلا ريخ نِإَف# :هامرمو هتياغو هانعمو جحلا بل

 «ىوقتلا ترفاوت اذإ «ةيداملا ضارغألا ضعب عم ىفانتي ال ىحورلا دوزتلا نأ نايبب

 ىفو «حورلا ةيطم نوكت لاحلا هذه ىف ةداملا نإف «حورلا ةوق تلعو سفنلا تماستو

 عالخنالاو «ىسفنلا درجتلا ىه مالسإلا ىف ىوقتلا تسيلف ؛ةلضافلا ئدابملا ةمدخ

 ةيوقت مالسإلا ىف ىوقتلا امنإ ؛حورلا ريهطتل مسجلا بيذعت وأ مسجلا ىعاود نم

 اهتاياغ ىلإ لصيو «حورلا دصاقم ىدؤيل مسجلا ةيوقتو «مسجلا ىلع رطيستل حورلا

 ىتلا ةيآلاب ىوقتلا نم ىحورلا دازلا بلط ىلإ ةيعادلا ةيآلا تفدرأ كلذلو ؛اهيمارمو
 ةداملا نآل ؛لقعلاو ةدارإلا ةوقل ةعضاخ تماد ام ءدسجلا بلاطم نع مثإلا ىفنت



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ
 للملا للا

 نوكت نأ ىلع ةللحم ىه لب «مالسإلا ىف ةمرحم تسيل عتمو ذالم نم اهتايضتقمو
 نأ وأ ءًاريسم امكاح اديس نوكت نأ ال ةلضافلا ةمزاحلا ةدارإلاو حورلاو لقعلل ةمأ

 . ةيناويحلا ىه كلتف ءدصقلاو ةياغلا نوكت

 نم هلصأو ؛مثإلا انه حانجلا 4مكبر نم الضف اوغَتبت نأ حاتج مكيلع سيل»
 ملّسلل اوحتج نإو :ىلاعت لاقو ؛تلام اذإ ةنيفسلا تحنج لاقي ؛لام اذإ حنج
 وحن افرطتم اليم مثإلا ناك املو .[لافنألا] 4 27 ... هللا ىلع لكوتو اهل حنجاف

 نع لئاملا فارحنالا ىنعم نم هيف امل مثإلا ىلع قلطت حانجلا ةملك تراص لطابلا

 ريخلا ىف نوكت ىهو ةدايزلا هانعم لصأ لضفلاو :ديدشلا بلطلا :ءاغتبالاو .قحلا

 اهنأب ريخلا ىف ةدايزلا نعو «لوضف اهنأب ةحيبقلا ةدايزلا نع ربعي نكلو ؛رشلا ىفو
 ةدايزو ؛لضف دسفملا ىلع حلصملا ةدايزو «لضف لهاجلا ىلع ملاعلا ةدايزف ؛لضف

 . ةليضف اهريغ ىلع ةريخلا دصاقملاو لامعألا

 اهيف تظحول ىتلا ةراجتلا نم لالحلا لاملا اهب داريو لضف ةملك قلطتو

 تيضُق اذإف » : ىلاعت هلوق لثم ىف ميركلا نآرقلا ىف كلذ ءاج دقلو ؛ ةليضفلا

 نوحلفت مُكّلَعل أريثك هللا اوركذاَو هللا لصف نم اوغتباو ضرألا يف اورشتناف ةالّصلا

 ةيآلا هذه ىف لضفلا نأ ىلع نيرسفملا ةملك تقباطت دقو ء[ةعمجلا] 4 7#

 ةيوبنلا ةنسلا ىف ءاج هنأل ؛اهريغ وأ ةراجتلا نم بستكملا لالخلا لاملا وه ةميركلا

 ؛ ”ىلوالا ةجحلا ىذ رشع ىف راجتالا نم نومئأتي سانلا ناك دقف ؛كلذب حيرصتلا

 رومأ نم رمأ ىأ اهطلاخي ال ةصلاخ ةدابعلل نوكت مايألا كلت نأ نوبسحي مهنأل

 جيجحلا ناوعأ مهنألا ؛جاحلا ال جادلا مايآلا هذه ىف رجتي نم نومسي اوناكو ؛ايندلا

 نم ًالضف اوغَتب نأ حاتج مكيلع سيل# :ىلاعت هلوق لزنف ءةيحورلا مهتياغ ىف

 ّناَك املك ةّيلِهاَجْلا ىف اًاَوسأ زاَجَمْلا وو ُةَجَمَو ظاَكع ْتَناَك :َلاَق اًمُهْنَع ِهّللا ىضَر سابع نبا نع )١(
 .4جحلا مساوم ىف ْمُكَيَر نم الصف اوني ان حاج ْمُكيلَع سبل تتم هيف امنت مناك مالسإلا

 . سابع نبا اهرَق

 ىذا ًذانشلا نم ةَدوُدْعَم «جحْلا مس أوم ىف) ساّبع نبا ةءارقو 1199و يبيلا باتك : ىراخبلا حيحص)]

 . حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا هلاق . نآرقب َسْيَلو ةجَح وهو ةداتسإ حص



 ةرقبلا ةروس ريسفت اهب

 هم اللتان نخل مل طل ط طلال لالالالا لالالا لخلل لااا لل لالالالا لالا ااا اتاط كلام الاطخ لئلا الالات اللا لااا
 از

 لهف ءرجأتسن ىأ «ىركن موق انإ :لاقف رمع نبا لأس الجر نأ ىور دقلو 4 مكبر

 ردي ملف هنع ىنتلأس ىذلا نع هلأسف لَك ىبنلا ىلإ لجر ءاج :لاقف ؟جح نم انل

 الضَف اوُعَبت نأ ٌحاَنج ْمُكْيلَع سل :ةيآلا هذهب مالسلا هيلع ليربج لزن ىتح لوقي ام

 . 974م نم

 ىلع «جحلا مايأ ىف الالح اقزر اوغتبت نأ مثإ مكيلع سيل :اذه ىلع ىنعملاو

 ىذلا معنملا قلاخلا هللا ىلع نيدمتعم بابسألاب مكذخأو مكبلط ىف اونوكت نأ

 ءاعدلاب هبلطن نأ هانعم سيل هللا ىلإ قزرلا ةفاضإف ؛ مكامتو مكأشنأو «مكابر

 ىلإ ريداقملا رومأ ضوفن مث «ىعسنو بابسألا ىف ذخأن نأ هانعم لب «ءضيوفتلاو

 .ريبخلا ميلعلا نوكلا ربدم

 نم لاملا بلط وأ «ىداحآلا راجتالا ىلع رصتقيال جحلا ىف لاملا بلط ةحابإو

 ميلاقألا نيب داصتقالا ومنو «ىعامجلا لدابتلا ىلع لمعلا لمشي لب ءطقف داحآلا

 ميلاقألا نم ضعبب مهضعب لصتي جاجحلا نم لاملا نوئشب ةربخلا لهأف ؛ةيمالسإلا

 هجرخت ىذلا قزرلا لضاف نم نيرخآلا دنع ام ميلقإ لك لهأ فرعيو «ةفلتخملا

 وهو صقنلا نودسيو «ضفئافلا نولدابتيو «ةايح لا بابسأ نم مهصقني امو هللا ضرأ

 نم ميلقإ نوكيالو «ريخلا معيف ؛ىراجتلا لدابتلا رضاحلا رصعلا ةغل ىف ىمسيام
 . اهنم ريثكلا ىف رخآو «دراوملا نم صقن ىف ةيمالسإلا ميلاقألا

 :ىلاعت هلوق اهيلع لمتشا ىتلا ةيداملا جحلا عفانم ىدحإ نوكت هذهو

 . [جحلا] 4 27 . .. مهل عفانم اودهشيل »

 نأل ؛ةصخرلا ليبق نم وه لاملا بلطو راجتالا نإ :ءاملعلا ضعب لاق دقلو

 هنأ ىلإ ريشي مثإلا ىفنو «حاتج مكيلع سيل# :لاق دقف ؛مثإلا ىفن لب هبلطي مل هللا

 نوُثأَتو تيبلاب َنوُفوُطَت سيل لاق "جح نم اَنل لهم ىرْكُن نإ رَمْع نبال تلق :َلاَق ّىِمْيَتلا َةَماَمُأ ىبأ نع )١(
 ىَلِإ لجَر ءاَج :رَمع نبا لاق . ىَلَب اَنْلَق : :َلاق ؟مكسوُر وفل رامجلا دورت - ةفرع ىل - فرت

 سيل) ةيآلا هده - مالّسلا يلع - ليربج هيلع لري ىَتح دج مَلَف ىتتلأس ىذلا نع ُهلأَسَف يي ىبلا

 :دمحأ ظفللا اذهب هجرخأ .«جاَجح متن :َلاَقَف لي ىلا هاَعَدَف (مُكَبر نم الصف اوُدَتبَت نأ ْحاَنَج ْمُكِيلَع

 ١([. 27/9 ىركلا - كسانملا :دواد وبأ هوحنبو )51١51(2 نيرثكملا دنسم
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 للامم ل لل

 ةصخرلا نأل ىأرلا اذه باحصأ فلاخن نحنو ءهكرت ىلوألا نأ ىأ «حابم ال ءوفع

 «بسكلا عنم ىلع ليلد مقي ملو ءبسكلا نم ةعنام ةميزع كانه نوكت نأ ىضتقت
 ءمثإلا ىفنب ةحابإلا هذهل ةدكؤم ةميركلا ةيآلا تءاجو «ةيلصألا ةحابإلا ىلع ىقبيف
 نم لعفلا نوكي الو ؛جحلا نم عنام راجتالا نأ نومهوتي نيذلا اّطَخخ كي ىبنلا نألو
 لك وحن مثإلا ىفن ةصاخ لاوحأل هنكلو «حابم ريغ هعوضوم ناك اذإ الإ وفعلا ليبق

 ؛قالطإب حابم رمأ لالحلا لالا بلطو .خلإ . .هسوقب لجرلا بعل الإ لطاب وهل
 لاقف جحلا ىف نورجتت متنك نينمؤملا ريمأ اي :هنع هللا ىضر رمعل لجر لاق دقلو

 !؟جحلا ىف الإ مهشياعم تناك لهو :هنع هللا ىضر

 نيب ىراجتلا لدابتلا وهو جحلا هل ئيهي ىذلا ماعلا ىنعملا نأ كلذ قوفو

 ؛هصقني ىذلا ميلقإلا لهأل هدنع ام ضئاف ميلقإ لك مدقي نأب «نيعمجأ نيملسملا

 :هلوق ىف ةروكذملا جحلا عفانم ىدحإ وهو «ةيمالسإلا ةدحولا ىوقي بولطم رمأ وه

 ركذ انه مثإلا هنع ىفن امف ؛انهون امك [جحلا] 4 27+ ... مهل عفانم اودهشيل ١

 بولطم هنأ بسحأو ؛داحآلا نم ةحابإلا ليسس ىلع اعورشم ناكف «كانه ةدئاف

 بولطملا ءزجلاب حابملا ليبق نم وهف «ةيمالسإلا تاعامجلا نم بوجولا ليبس ىلع
 ميلقإ لك ةعامج ىلع بجاوو «جحلا ىف اورجتي نأ داحآلل حابم هنأ ىأ «لكلاب

 الو «مهل ةأيهملا هتصرف جحلاف «ىراجتلا لدابتلا بابسأ اوميقي نأ مهنم ةربخلا لهأو

 .هتجرد غلبت وأ «هاوس ةصرف

 ليصفتل انه ءافلا «مارحلا رعشمْلا دنع هللا اوركذاَف تاقرع نم متضفأ اذِإَفل

 4 37 ... جحلا نهيف ضرف نمَف» :ىلاعت هلوق ىف لبق نم لمجأ ام ضعب
 ءاملاب مهل هيبشت كلذو «نيمحازتم عمج ىف نيعفادتم ريسلا ةضافإلاو .خلإ [ةرقبلا]

 وه تافرعو .ءانإلا وأ ىداولا ىتفاح نم لاسو رشتتناف اضعب هضعب عفدو ضافأ اذإ

 ىتح ربكألا جحلا نكر وه هدنع فوقولا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا ىذلا فورعملا لبجلا

 موي عساتلا مويلا ىمسو «ةفرع جحلا» :لبق نم انركذ امك «مالسلا هيلع لاق دقل

 كلذ هللا هفرش ىذلا لبجلا كلذ ىف جيجحلا هيف فقي ىذلا مويلا هنأل ؛ةفرع

 مسا هنأ ىلع مهقافتا عم تافرع هتيمست ىف ببسلا ىف فلتخا دقو «فيرشتلا

 .هل فصو نأ درجمب هفرع مالسلا هيلع ميهاربإ نأل :مهضعب لاقف ؛لوقنم ال لجترم
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 «تفرع :لوقي ناكف .جحلا كسانم هيف ليربج هملع مالسلا هيلع ميهاربإ نأل ليقو

 هللا هبيط ىنعمب فرع نم تافرع نأل ليقو .هيف افراعت ءاوحو مدآ نأل ليقو .تفرع

 تناك نإو «هراتخأ ام اذهو .اهيف نوفراعتي سانلا نأل ليق :ىرشخمزلا ىف ءاج

 ءدحاو تقو ىف هيلع اًعيمج سانلا عمتجي تافرع نأل كلذ ؛للعت ال ءامسألا

 ىدؤي هريغف «كسانملا نم هريغ ىف ةصاخلا هذه تسيلو «مهنيب فراعتلا ىرجيف

 .نيعمجأ جاجحلا ةعامج ىه «ةرخاز ةعامج ىف ىدؤيف اذه امأ ,ةعامج وأ اًدارفأ

 ال ىتلا جحلا ملاعم نم هنأل ؛كلذك ىمسو ؛ةفلدزملا وه : مارحلا رعشملاو

 ىمس دقو «سيدقتو ةمرح هل كسنم وهو «صنلا هب درو ام الإ اهيف لمعي نأ حصي

 نوعمتجي مهنأل ؛اعمج ىمس امك «تافرع نم هيلإ نوفلدزي جيجحلا نأل ؛ةفلدزملا

 نوعمجي امك «ريخأت عمج ءاشعلاو برغملا ىتالص نيب هيف نوعمجي مهنألو «هيف

 دنع تافرعب فوقولا تفقووو .تافرع ىف ميدقت عمج رصعلاو رهظلا ىتالص نيب

 دعب ةفلدزمب فوقولاو ؛رشاعلا مويلا رجف ىلإ عساتلا مويلا لاوز دعب نم ''”روهمجلا
 .رشاعلا مويلا رجف

 نإف دعب امأ» :لاقف سانلا بطخ ِهْيِلَكَي هللا لوسر نأ ةمرخم نب روسملا ىور دقو

 نأ لبق مويلا اذه ىف نوعفدي اوناك ناثوألاو كرشلا لهأ نإو الأ ءربكألا جحلا مويلا اذه

 ىبنلا لمع كلذ نيبيو ''!«كرشلا لهأ ىده انيده اًفلاخم سمشلا علطت نأ لبق عفدن

 ىلع اوقفتاو «فوقولل تقو رجفلا ىلإ لاوزلا نم تقولا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا :- هللا همحر  فنصملا لاق )١(
 دعب فقو اذإ اميف نيرمأ ىف اوفلتخاو .هنكر ىفوتسا اذإ هجح حص طقف هدعبو بورغلا لبق فقو نم نأ

 بورغلا نوكي ىتح حصي ال روهشملا ىف كلام لاقو ؛حصي روهمجلا لاق دقف ؛بورغلا لبق قرتفاو لاوزلا

 لاقو .حصي ال روهمجلا لاقف ؛لاوزلاب فقو اذإ اوفلتخاو ؛ ثيدحلا صن امك «نيكرشملا لعف نع قرتفيل

 كلذ لبق ةفرعب فقوو عفدن ىتح انعم فقوف هذه انتالص دهش نم :لاق يكلي ىبنلا نأ ىور امل زوجي دمحأ

 . ةفلدزملاب يلي ىبنلاو لاؤسلاو «هئفت ىضقو هجح مت دقف اراهن وأ اليل
 لهأ َنِإَ دعب اَمأ» :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ةفرعب لكي هللا لوسر انبطخ :لاق ةمرخم نب روسملا نع (؟)

 ّلْثم لابجْلا سوكر ىلع سْمّشلا ٌنوكت نيح سْمّشلا بورُغ َدْنع انهاه نم نوعّمدي اوناك ناثوألاو كرشلا
 - عولُط دنع مارحلا ٍرعْشَمْلا نم َنوُمَقدَي اوناكو «مهيدهل فلاخُم انيَدَهَف ءاهسوءر ىلع لاجرلا ٍمئاَمَع
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 امنيب «قورشلا لبق ةفلدزملا نم عفديو بورغلا دعب تافرع نم عفدي ناك دقف ؛كك
 .علطت نأ دعب ةفلدزملا نمو «ءسمشلا بيغت نأ لبق تافرع نم نوعفدي اوناك نوكرشملا

 ءاهقفلا روهمجف «تافرعب فوقولا نأش جحلا ىف هنأش سيل ةفلدزملاب فوقولاو

 . ")حلا هتوفي ال اهكرت نم نأ ىلع

 :اهيناثو «قرشملا قيرط ىلإ :اهلوأ ىف دتمت ىهف ؛ةعبرأ تادادتما اهل تافرعو

 راسي ىلع اهينرق ىلت ىتلا نيتاسبلا ىلإ :اهئلاثو ءاهءارو ىذلا لبجلا ةفاح ىلإ دتمي

 .هيف فوقولا حصي ال اذلو ؛اهنم سيلو «ةنرع ىداو :عبارلاو «ةبعكلا لبقتسم

 هلصأ ىف وه لب ءاهنم سيلو ءرسحم ىداو ىلإ تافرع نم دتمت ةفلدزملاو
 . 92نآلا هضرأ توتسا دقو «ءام ليسم

 «جيجحلا هب موقي ىذلا ىعامجإلا لمعلا كلذ ىلإ ريشت ةميركلا ةيآلا نإو

 «ةعراضلا مهعومج تااللاهتبا مهبولق رينتو «مهفاطعأ زهت تافرع ىف اوفقو دقو

 ىدانت «حابشآلا لزانم نع ومستو «حاورألا ولعتو «عماجلا هللا ءادن مهتيبلتو

 ىف تاعاسلا اوضق اذإ ىتح ؛بويغلا مالع بولقلا ىجانتو «نيملاعلا بر ةنسلألا

 ؛مارحلا رعشملا ىلإ نيعرسم اوضافأ ؛ةيحورلا كرادملا كلتو «ةينابرلا دهاشملا كلت

 اوبلوط دقو «ميهاربإ ءايبنألا وبأ هلبق نمو ؛ميركلا ىبنلا دمحم راس ثيح نيرئاس

 «ةعشاخلا ةلهتبملا بولقلاب مارحلا رعشملا ىف مهو هللا اوركذي نأب «ميكحلا ركذلاب

 ىف مكاحلا ءاور .؛مِيهل فلاخم ايف اهسور ىلع لاجّا مئامَع لم لابجلا سوءر ىلع سمشلا -
 هوحنب هاورو .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو (1517”7) 7١ غص ؟ج كردتسملا

 ىعفاشلا دنسمو ءريبكلا ىف ىناربطلاو (4005) دئاوزلا عمجمو (4019) ناميإلا بعش :ىقهيبلا

855 1). 

 فوقولاك نكرو ضرف هنأ :اهلوأ ةئالث ةفلدزملاب فوقولا ىف ءاهقفلا لاوقأ :- هللا همحر  فنصملا لاق )١(

 ثيحب نكرب سيلو بجاو هنإ :نورخآ لاقو ؛ةيعفاشلا ضعبو «نيعباتلا ضعب ىأرلا اذه ىلعو «تافرعب

 ةفلدزملاب فوقولا نإ :نورخآ لاقو ؛ةيعفاشلاو ةيفنحلا اذه ىلعو ءهجح لطبي الو «مد هيلع بجو هتاف نم

 .ةيكلاملا رثكأ اذه ىلعو ءةدكؤم ةنس

 .اتضر ديشر خيشلا هسرد نع هلقن ىذلا هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا ريسفت عجار (5)
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 هللا ربكأ هللا) ميلعلا ىلعلا هللا ركذب ءاضفلا زاوجأ عرقت ىتلا ةرهاجلا ةنسلألابو

 . (دمحلا هللو ربكأ هللا ءربكأ هللا هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا ءربكأ

 ةلمخلا هذه ىف باطخلا «نيلاضلا نمل هلْبَق نم متنك نإو مكاده امك هوركذاو#

 . نم مهبر مهاجنأ ذإ كك ىبنلا اوبحاص نيذلاب اصاخ اباطخ هلعجن نأ امإ «ةميركلا
 اوموقو هللا اوركذا ىنعملا نوكيو ءاهومسو ةينادحولا رون ىلإ اهسجرو ةينثولا لالض

 انرتقم هولعجاو ءامئاد هركذب مكلامعأو مكتنسلأو مكبولق اوئلماو «ةيدوبعلا قحب هل

 , ال مكتنسلأو ءهاوس اهؤلميال مكبولقف ؛ىناسنإلا مكدوجو ىف مكنم نوكي ام لكب

 «ةيادهلا نمث كلذ نإف ؛هللا هجو الإ اهب دصقي ال مكلامعأو «هللا ريغل عرضت

 فاكلاف ؛مكتياده لباقم ىف ىأ «مكاده امك ةوركذاو# :لاق اذلو ؛قيفوتلا رجأو

 اهباشم هلل ركذلا اولعجا ىنعملا نوكي نأ ىضتقت هيبشتلا اهانعم لصأ ىف ديفت ىتلا

 لضفلا كلذ نوملعتل مكنإو «مكيلع اهرون ضاف ىتلا ةينابرلا ةيادهلل ايواسمو
 هللا فذق ىذلا رونلا كلذ لبق نم هيلع متنك ام متركذت نإ ةيادهلا قارشإو «غباسلا

 ةففخملا ىه انه نإ 4َنيِلاضلا نمل هلْبَق نم منك نإو» مهلاح ركذ اذلو ؛مكبولق ىف هب
 «مهتعامجو نيلاضلا ةرمز نم هتياده لبق نم متنك مكنأ مكلاح نإ ىأ ؛ةليقثلا نم

 مكلاح نيب اونزاوو مهلالض ىلع اولاز ام نيذلا كئلوأ رضاح نم مكيضام اوفرعاف

 نم متنك امك مكلاح مكيرتو «مكيلع مكبر ةمعن مكيرت ةنزاوملا كلت نإف ؛مهلاحو

 «َنيلاضلا َنمَل ِهلْبَق نَم منك نإو# :لاق ذإ فصولاب ةيضاملا مهلاح نع ربع اذلو ؛لبق

 .لبق نم متللض مكنإ لقي ملو ءاهلاح نورت ىتلا ةلاضلا ةرمزلا هذه نم ىأ

 نإو «ةيادهلا لضف فرعي نأ مهريغ ىلعف نيلوألا ةباحصلل باطخلا ناك اذإو

 نوكي نأ ناكمإلا ىف ناكو ءرمألا لوأ نم هقفو ذإ هللا ركذيلف «لالض اهقبسي مل

 .نيلاضلا نم

 نيذلا نيقحاللاو نيضاملا ةماع نيملسملا ةعامجل ةيآلا ىف باطخلا انلعج نإو

 نوكي «ةينثولا لهأ نم اونوكي ملو ءكرش مهيلإ قبسي ملو ةيمالسإلا ةيادهلا اوثراوت
 ذاقنإ وه ةيادهلا ىنعم نإف ؛اهبابسأ مهنع دعابف ءاهايإ مهبنج هللا نأل ركذلا
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 هللا بتك نم تباصأ نإف ؛ةمل بلق لك ىلع هل نإف ؛ناطيشلا سواسو نم مهسوفن

 «هتمظعو هللا ركذت ةيادهلا هيلع هللا بتك نم تباصأ نإو «هيف ردحنا لالضلا هيلع

 ايواسم اركذ ىلاعتو هناحبس هللا اوركذا ىنعملا نوكيو ؛هتياده هيلإ هللا قاسف

 الولو «نيرئاحلا نم متنك ةيادهلا هذه الول مكنإو ءاهردقبو ءاهل اهباشم مكتيادهل

 .ناطيشلا فراخم ىف مترسل وأ مكتريح ىف متيقبل قحلا رون

 ةفرعب فوقولا ىلإ هناحبس راشأ نأ دعب «ساّنلا ضاَقَأ ثّْيح نم اوضيفأ مث
 ةلمجلا هذه لاقف ةضافإلا قيرط نيب ءامهيف هللا ركذو «ةفلدزملا ىلإ ةضافإلاو

 ركذ لوألا ىفف ؛ىونعملا وأ ىنايبلا ىخارتلاو بيترتلا نايبل «مث» لامعتساو «ةميركلا

 سانلا ىلإ نسحأ لوقي نمك ءنوكت فيكو ةضافإلا قيرط ركذ مث «ةضافإلا قلطم
 ميركلا صيصختو ناسحإلا قلطم نيب توافتلا نايبل ؛ميرك ريغ ىلإ نسحت ال مث
 قلطم نيب لضفلا ىف توافتلا نايبل مثب ريبعتلا ناك انه كلذكو ؛ناسحإلاب

 ىف هنأب ملسم لك رعشيل عفادتملا رخازلا مهعمج ىفو سانلا عم ةضافإلاو «ةضافإلا

 ءريغصلاو ريبكلاو ءريمألاو ةقوسلا ىوتسيف «نينمؤملا نم هريغ عم ةدحاو ةلزنم

 «نينمؤملا بولق ةيسدقلا ةمحزلا هذه لقصتف ؛موكحملاو مكاحلاو ريقفلاو ىنغلاو

 . نيعمجأ ةاواسملاب مهرعشتو

 مهف ؛نيدلا موي ىلإ نيعمجأ جاجحلا لمشت اهباطخ ىف ةماع ةلمجلا هذهف

 «قيرطب دحأ صتخيال «نوريسي ثيح نمو «سانلا عم اوضيفي نأب نوبلاطم اعيمج
 سانلا عنمي الو ءكلسم سانللو ءكلسم قيرفل نوكي الو قيرط دحأل عنمي الو

 مهنأل ءءاوس فقوملاو ريسلاو «طبهملاو عفترملا ىف عيمجلا لب ؛سانلا ضعب رمي ىتح
 .ءاشي نم عنميو ءاشي نم ىطعي ىذلا نيملاعلا بر تاحاس ىف

 شيرقب صاخ ةلمجلا هذه ىف باطخلا نإ :فلسلا ىرسفم ضعب لاق دقلو

 الو «ةفلدزملب نوفقي سمحلا مهسفنأ نومسي اوناك ةيلهاجلا ىف مهنأل ؛اهئافلحو

 «سانلا لك فقي امك اوفقي نأب هناحبس هللا مهرمأف «ةفرعب :سانلا رئاس عم نوفقي

 . سانلا لك ضيفي امك اوضيفيو
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 نم تناك ىتلا لاخلا هذه نع ىهنلا هيف لخديو .ماع باطخلا نأ ىدنعو

 ىف سانلا نيب ب ةقلطملا ةيوستلا وه صاخلا وأ ماعلا اهانعم ىف ةيآلا ىمرمو ؛ ؛ شيرق

 . مظعملا كسنملا كلذ ىفو ةكرابملا ةعقبلا كلت

 لمتشت ىتلا ةميركلا ةيآلا هناحبس متخ «ميحُر ٌروُفع َهَّللا نإ هللا اورفغتساو#
 ضعب تيسقب نإو «للحتلا هدعب نوكي ذإ «جحلا كسانم نم كسنم رسخآ ىلع
 بلطو ؛ريدقلا هللا نم ةرفغملا بلط وهو رافغتسالاب رمألاب .ىرخأللا تادابعلا

 بلق رهطت ةدابعلا نأل كلذو ؛ةربلا ةنمؤملا سفنلا هب ىحوت رمأ ةدابعلا روف ةرفغملا

 هرتسي نأ ىلوملا ىلإ عرضيف ؛اهلبق هنم ناك امب سحي هلعجتف «هناردأ ليزتو «دباعلا
 هرعاشم تفهرأ املك ناميإلا صلاخلا نمؤملا نآلو ؛هوفعب هنع حفصيو «هرتسب

 ىلإ أجليف ؛هقحب ءافولا ىلإ لصيال «معنملا مامأ رصقم هنأب سحأ ءهحور تيوقو
 لوقي اذلو ؛تاعاطلا ربأ وهو «ةدابع هسفن رافغتسالا نألو ؛ريصقتلا نع رافغتسالا
 الد تثروأ ةعاط نم ريخ «ءاراسكناو الذ تثروأ ةيصعم بر :ةيفوصلا ضعب

 . ًارابكتساو

 مل ىذلا جاحلا دوعيف «سفنلل ىئاهنلا ريهطتلا هنأل .جحلا ةرمث رافغتسالاو

 :هلوقب ةميركلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس ليذ دقلو «.همأ هتدلو مويك ثفري ملو قسفي

 هل فصو نارفغلا نأو «ةرفغملا ريثك ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىأ «ميحر روفغ هللا نإ

 نأ مهب ةمحرلا نمو ؛سانلاب ميحر هنأ كلذ ىف ببسلاو ؛هدابعل هتلماعم ىف هناحبس

 ةديدج ةايح لابقتساو «همثآم حارطاو هيضام نم ةاجنلا ةصرف هيطعيل ؛بنذملل رفغي
 ديفتسي عمتجملاف ؛سانلابو هب ةمحر كلذو ؛سانلا هنم عفتنيو رهطلاب 0 ةهزن

 ىف نورمتسي ذإ «هللا ةمحر نم نيسئايلا ةرثك نم ديفتسي الو «نيبئاتل أ ةرثك نم
 ىلع اوفرسأ نيا يدابع اي لق :هناحبس لاق اذلو ؟ ؛ مهبر نارفغ نم اسأي مهيغ

 4 227 ميحرلا رولا وه ُهَّنِإ اعيمَج بوُنذلا رفعي هللا نإ هللا ةَمْحَر نم اوُطَََت ال مهسفنأ

 .[رمرلا]

 :كسانملا 4(رْكذ ّدَشَأ وأ مكءابآ مكركذك هللا اوُركْذاَف مككسانم متيضق اَذِإَقل
 ءاههجو ىلع ّةْلِلَِك ىبنلا اهنيب ىتلا مكتادابع متيدأ اذإ ىأ ؛ةدابعلا وهو كسنم عمج
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 بولقلا نارمعو امئاد هللا ركذ ىهو ءاهترمثب مكبولق اوثلماف ؛مكبر اهعرش امكو
 ىذلا وه لاوقألاو لامعألا لك ىف امئاد هللا ركذو ؛اهامرمو ةدابعلا ةياغ وهف «هب

 راهنلا فارطأو ليللا ءانآ هبر ركذب هبلق رمع اذإ ءرملا نإف ؛ركنملاو ءاشحفلا نع ىهني
 ؛ىغب امو ملظ امو ءاعمتجم دسفأ امو ءاقولخم ىذآ امو «ةيصعم ىلع مدقأ ام -

 .. .ربكأ هللا ركذلو ركنملاو ءاشحفلا نع ئهنت ةالّصلا ّنِإ» :هناحبس لاق كلذلو
 . [توبكدعلا] 4 0#

 ال ءرملا نإف .مهءابآ مهركذك هللا اوركذي نأب جاجحلا هناحبس بلاط كلذلو

 ءدوجولا اذه ىلإ هب لصو ىذلا ليبسلا ناك هنأل هابأ ىسني ال ناك اذإو «هابأ ىسني
 .دوجولا اذه ىف نم لك قلاخو هقلاخو هيبأ قلاخ ركذيلف

 نأل ؛ضرألا ىف هللا نايصعل نمؤملا بضغي نأ ىضتقي هناحبس هللا ركذ نإو

 ىلع ىدتعا نمف لتوق ءابآلا مراحم ىلع ىدتعا نمو ؛هللا مراحم ىلع ءادتعا كلذ

 :ىلاعت هلوق نع سابع نبا لئثس دقو ؛براحيو لتاقي نأ ىلوأ ءابآلا قلاخ مراحم
 هابأ ركذي الو مويلا لجرلا ىلع ىتأي دق :هل ليقف «مكءابآ مكركذك هللا اوركذاف»
 كبضغ نم دشأ ىصع اذإ هلل بضغت نأ نكلو «ءكلذك سيل :سابع نبا لاقف
 ؛اهتياغو اهتجيتنو اهمزالب ةيآلا هنع هللا ىضر سابع نبا رسفف ءامتش اذإ كيدلاول

 نإو «ىلاعتو هناحبس هللا مراحم كهتنت امدنع بضغلا امئاد هللا ركذ ةجيتن نإ ذإ

 وأ مكءابآ مكركذك هناحبس هوركذا ىأ ًركذ دشأ وأ انئابآ ركذك هركذن نأب بلاط هللا

 هناحبس مهبلاطي هنأ ىأ «ىقرتلاو بارضإلا ىنعم ىف (وأ»و ؛مكئابآ نم اركذ دشأ

 نأب مهبلاطيف ءهنم برقتلا ىناعم ىف ىقرتي مث «مهءابأ نوركذي امك هوركذي نأب
 نوكي نأ ءامهالوأ :نيستجرد ةيادهلا بلاطل نأكو ؛مهئابآ نم هل !اركذ دشأ اونوكي

 ىف هلاح ىقرتت مث «هيوبأ متشل بضغي امك همراحمل بضغيف «ءابآلا هركذك هلل هركذ
 امث رثكأ همراحمل بضغيف هلل ًاركذ دشأ نوكيف «ىسفنلاو ىحورلا بيذهتلا بتارم

 .ءابآلا متشل بضغي

 نم ةيلهاجلا لهأ هلعفي ناك امب ضيرعت ةيماسلا ىناعملا هذه قوف ةيآلا ىفو
 بتك ىورت امك ؛ءابآلاو باسنألاب نورخافتي قاوسألا ىف رحنلا موي دعب مهمايق
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 قوس ىف لزغلاو رخفلا ىف ةيرعشلا تاقباسملا نم ىرجي ناك امع بدألا
 .ظاكع

 ركذو مالسإلا رمأ اهيف ضرعتسا ةبطخ ةرخافملا هذهب كك ىبنلا لدبتسا دقلو
 ةرضن ىبأ ثيدح نم دمحأ مامإلا ىور دقف ءارمألا هدعب نم ىدتقيل هماكحأ ضعب

 «سانلا اهيأي» :لاقف «قيرشتلا مايأ طسو ىف ِهلِكَك ىبنلا ةبطخخ عمس نم ىنثدح :لاق

 ىمجعل الو ,ىمجع ىلع ىبرعل لضفال الأ .دحاو مكابأ نإو .دحاو مكبر نإ الأ
 ؟تغلبأ .ىوفقتلاب الإ رمحأ ىلع دوسأل الو .دوسأ ىلع رمحأل الو ,ىبرع ىلع

 . 7« هللا لوسر غلب :اولاق

 نيب نأ دعب «قالَح نم ةرخآلا يف هل امو اًيندلا يف انتآ انَبر لوقي نم سائلا نمقإ»

 نأ وهو «جحلا كسانمب مايقلا بقع هوركذي نأ سانلا ىلع بجي ام ىلاعتو هناحبس

 عقي ام نيب «مهبر مراحملاوبضغيو مهتاوهشو مهءاوهأ اوسنيو ؛هدحو وه هوركذي

 كسانم دعب هللا نوعدي الو ءايندلا ركذت ةفئاط :ناتفئاط مهنأ ركذف ؛سانلا نم

 مهرظن ىف ةدابعلا نأك «ةرخآلا نوركذي الو «مهءاوهأو مهتابغر عبشي امب الإ جحلا

 ؛ايندلا ىف ةيصخشلا مهحلاصم وأ «تابغرلا وأ تاوهشلا بلطل ةعيرذ الإ تسيل

 نير لوقي نم ساّنلا نمق» :هلوقب لوألا قيرفلا ركذ دقو ؛ةرخآلاو ايندلا ركذي قيرفو
 اعيمج اوسيل سانلاف هللا رمأ كلذ ناك اذإ ىأ ءحاصفإلل انه ءافلا 4اًيندلا يف اًنتآ
 انثآ لعفلل لوعفملا فذح دقو ءايندلا ىف انتآ انبر لوقي نم مهنمف «هتعاط ىف ءاوس

 بلط نمو ؛مهيلإ لصي نأ نكمي ام لك نوبلطي مهف .بولطملا ميمعت ىلع ةلالدلل

 «قالَح نم ةرخآلا يف هل امو ىنعمو ؛هميقي حلاصو ءهيدري ىوه نيب قرفي ال ايندلا
 نم مهظح مهلينيل مهبر ىلإ نوأجلي ءالؤه نأ :ىنعملا ةصالخو .مهل بيصن ال ىأ

 ةياغالو ءمهسوفن ىف اهاوس ءىش الو .مهمه اهنأل اهيف ام لك ىف نيبغار ءايندلا

 .ةرخآلا ىف بيصن ىأ مهل سيلو ءاهريغ مهدنع

 رذنملا وه ةرضن وبأو )5١794١(. هلي ىبنلا باحصأ نم لجر ثيدح - راصنألا دنسم ىقاب :دمحأ هاور )١(

 .نيعباتلا نم ىطسولا ةقبطلا نم «ةعطق نب كلام نبا



 ةرسقبلا ةروسريسفت لإ
 اللام لااا للا للامم

 «ِراثلا باَذَع انقو ةَنسَح ةرخآلا يفو ةَنسح اينادلا يف اننآ اَنّبَر لوقي نم مهنمو#
 هبلاطم لب ؛اهيلع ةروصقم هبلاطم تسيلو ايندلا همه سيل ؛ىناثلا قيرفلا وه اذه
 : ةثالث

 ماري الو «ميئلل لذي الف ءايندلا ىف ةنسح لاح ىأ «ايندلا ىف ةنسح :اهلوأ

 طلسي الو ءهقلخو هتءورمو هنيد ىف ىلتبي الو «ةايحلا ثراوك هثركت الو « ميضب

 «هموي توق هدنع هبرس ىف انمآ شيعي اذكهو ؛مشاغ طلستم وأ ملاظ مكاح هيلع

 لاح وهف مارحلا نع دعبلاو نانئمطالا ىلإ ىدؤي ام لكف ؛همحر لصيو سانلا عفني

 .ايندلا ىف ةنسح

 نم نوكي نأب «ةرخآلا ىف ةنسح لاح ىأ «ةرخآلا ىف ةنسح :ىناثلا بلطملاو

 لاحلاب ةبلاطملاو .ايندلا ماثآ نم ماثآ هقحلت الف «نيملاعلا بر نم مهنع ىضرملا

 ؛اهيف تاعاطلل هقفويو «ءايندلا ىف تائيسلا هبنجي نأب ةبلاطم ىه ةرخآلا ىف ةنسحلا

 اهيف سانلل اعفان تاعاطلاب امئاق ناك نإف ءايندلا لاح ىلع ةينبم ةرخآلا لاح نأل

 نإو ؛ةنسح ةرخآلا ىف هلاحف ءاداسف ضرألا ىف ثيعي ال ءربكتم الو ملاظ ريغ

 ىف هلاح تسيلف «هتئيطخ هب تطاحأو ءايندلا ىف ماثآلا هتبكرو رشلا ىف ىوهنا

 . ةنسح ةرخآلا

 هنأ عم هتاذب امئاق ابلطم كلذ ركذ دقو ؛رانلا باذع هيقي نأ :ثلاثلا بلطملاو

 نمؤملا نأل ؛رانلا ىف نوكي الأ ىضتقت ةرخآلا ةنسح نإ ذإ ؛ةرخآلا ةنسح ىف لخاد

 هتيشخ تدادزا هللا نم ابرق دادزا املكف ؛ءاجرلا ىلع فوخلا بّلغي عضاخلا عشاخلا

 ريبكلا هيلع معنأ ام بناج ىف عنص ام رغصتسا تاعاطلا نم رثكأ املكو « هتبهرو

 «هيلإ برقأ مهنأل مهريغ نم هلل فوخأ نويبنلاو نوقيدصلا ناك كلذلو ؛؟ لاعتملا

 ال تاعاطلا ىف مهبتارمك ىه باقعلا نم فوخلا ىف سانلا بتارمو «هنم ىندأو

 ىف مهف تاعاطلا لهأ امأ «لغاش وهل ىف ىصاعملا لهأ نأل ؛ىصاعملا ىف مهتاكردك

 مهبولُق تلجو هللا ركذ اَذإ َنيِذَّلا 8 :هلوقب نيعئاطلا هللا فصو دقو «مئاد هلل ركذ
 . [لافنألا] © جل َنوُنُكوَي مهب نَلعَو انا مهنا ُهنايآ مهيلع تيل اذإ رز ص سس



 .. ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 مي 0ك لا
 كالا ١

- 
 ايندلا ةنسح بلطي ىذلا مسقلا كلذ نمحرلا دبع نب مساقلا فصو دقلو

 ىف ىتوأ دقف ءارباص ادسجو «اركاذ اناسلو ءاركاش ابلق ىطعأ نم :لاقف ءةرخآلاو

 .رانلا باذع ىقوو «ةنسح ةرخآلا ىفو «ةنسح ايندلا

 ةنسح ةرخآلا ىفو ةنسح ايندلا ىف انتآ انبر» ٌهلكَي ىبنلا ءاعد رثكأ ناك دقلو
 . ")(رانلا باذع انقو

 نأل ؛ايندلا بلطي الو ءطقف ةرخآلا بلطي ىذلا وهو ثلاث مسق ركذي ملو
 بلطي ةرخآلا بلطي نم نألو ؛ ايندلا نم هظح ملسملا ىسني نأ ىضري ال مالسإلا

 نع عاطقنالا رقي ال مالسإلا نألو «ةرخآلا ةرطنق اهنأل ؛ايندلا ىف ةنسحلا لامعألا

 معزي امك حورلا بيذهتل مسجلا بيذعتب ىضري ال هنأل ةرخآلا ظحل ايندلا تابيط
 . كلسملا كلذ نوكلسي نيذلا

 لثم راص نيملسملا نم الجر داع ٌهيِلَي ىبنلا نأ ملسمو ىراخبلا ىور دقلو
 معن :لاق «؟هايإ هلأست وأ ءىشب هللا وعدت له» : هِيَ هللا لوسر هل لاقف ءخرفلا

 لوسر لاقف ءانيندلا يف ىل هلجعف ةرخآلا ىف هب ىبقاعم تنك ام مهللا :لوقأ تنك

 ةرخآلا ىفو ةنسح ايندلا ىف انتآ انبر :تلق الفأ .هقيطت ال !!هللا ناحبس» :ةيِكَي هللا
 . "7«رانلا باذع انقو ةنسح

 نيذلا ءازجل نايب اذه ىف 4باّسحلا ْعيِرَس هّللاو اوُبَسَك امم بيصن مهل كتلوأ»
 «ةرخآلا ىف ةنسحو ايندلا ىف ةنسح هيف امل مهقفوي نأ نيعاد مهبر ىلإ نوهجتي

 وه ءازجلا نأ نيب دقو ؛مهتلزنم ولع نايبل ديعبلل ةراشإلاو .رانلا باذع مهيقيو

 ريبعتلا اذه ىفو «مهيلع بجاولا قحلاب مايقلاو ريخلا لمع نم هوبسك ام مهبيصن
 :ةثالث رومأ ىلإ ةراشإ لامعأ نم هوبسك امم ذوخأم بيصنلا نأ ديفي ىذلا

 كلام نب سنأ نع (5405) ءاعدلاو ركذلا :ملسمو )2541١( تاوعدلا باتك :ىراخبلا هاور هيلع قفتم )١(
 .هنع هللا ىضر

 تاوعدلا :ىذمرتلاو .هافشف هل هللا اعاف :هرخخآ ىف لاقو (5451) ءاعدلاو ركذلا :ملسم ظفللا اذهب هاور (؟)
 .هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع )١١701( دمحأو (54069)



 ةيوق ةدارإب مهؤاعد نرقي نأ دبال قيفوتلاب مهبر اوعد نيذلا ءالؤه نإ :اهلوأ

 ءهل قيفوتلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا نوعدي امو نوغبي ام قيقحت ىلإ ةهجتم ةلماع
 ةعارضلاو لماكلا دصقلا اهيف ققحتي الو «مالحأو ىنامأ ءاعدلاف لمع نكي مل نإو

 .هوحن هجتت ةدارإلاف اقداص ناك نإف ؛ةدابعلا خم ءاعدلا نال ؛نيملاعلا برل ةعشاخلا

 امنإو «ءاعدلا ىلع سيل ءازجلا نأ :ميركلا ريبعتلا هيلإ ريشي ىذلا :ىناثلا رمألا

 ناك نإ ءازج قحتسمب هدحو ءاعدلا سيلف ؛اولمعي نأ بجيف «لمعلا ىلع ءازجلا

 . هيفاني لمعلا

 لك كلذكو «هءازج هايانث ىف ىوطي ريخلا لمعل دبعلا بسك نأ :ثلاثلا رمألا

 ىدسأ نمف ؛رشف ارش نإو ريخف اريخ نإ «هجاهنم نم قتشم هؤازج ناسنإلل لمع
 بسك دقف ءابوركم ناعأ نمو ؛هسفنل ءادسإلا اذهب مدق دقف ءافورعم سانلا ىلإ

 .ءازجلا كلذ قحتسا ذإ هسفن لتق دقف ءاسفن لتق نم كلذكو .لمع ةعاس ءازجلا

 بسك امب ئرما لك» اذكهو ءهسفن مجر دقف ىنز نمو ؛هدي عطق دقف قرس نمو

 . [روطلا] 4 202 نيه

 «باسحلا عيرس هللاو» ميركلا هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا ليذ دقو

 هملعو «هبرقو ةمايقلا موي ققحتو ؛هقيقحت نع ةيانك ىلاعتو هناحبس هباسح ةعرسو

 لهج نم نوكي باسحلا ليوطت نأل ؛ءىسملا ةءاسإو نسحملا ناسحإب ىلاعتو هناحبس

 هيلع ىفخي ال ىذلا ميكحلا ميلعلا وه بساحملا ناك اذإف ؛فرعيل ئطبيف «بساحملا

 هيلع ىفخت ال ذإ ؛اعيرس نوكي هباسح نإف ءءامسلا ىف الو ضرألا ىف ءىش

 . ةيفاخ هناحبس

 ىلع قالخ نم ةرخآلا ىف مهل سيل نيذلا باقع ىلإ ةراشإ لييذتلا اذه ىفو

 دصقمو .مهرمأ ةياغو «مهمه لك ايندلا اولعج دق اوماد ام تاقبوم نم نوبكتري ام

 ' .مهدوجو

 دعب ةروكذم مايأ ىف صام هلل ركذ اذه «تاَدودْعَم ِماَيَأ يف هللا اوركذاو»

 ركذ ةيآلا هذه ىفو «ماعلا ركذلاب ةقباسلا ةيآلا ىف هللا رمأ دقو ؛جحلا كسانم ءاضق



 5 ةرقبلا ةروس ريسفت ©

 لقن دقو «ةثالثلا قيرشتلا مايأ ءصاخ ركذ اهبحصي ىتلا تادودعملا مايالاو ءصاخ

 نأ ىلع عامجإلا ربلا دبع نب رمع ىبأ نع نآرقلا ماكحأل عماجلا هباتك ىف ىبطرقلا
 ىناثلاو رشع ىداحلا قيرشتلا مايأ «ىنم مايأ ىه ةميركلا ةيآلا ىف تادودعملا مايألا

 ىف صاخلا هللا ركذو .برشو لكأ مايأ ىهو ء«ةجحلا ىذ نم رشع ثلاثلاو رشع
 ىمرو ءرحنلا موي ىف اهوحبذ ىتلا حئابذلا نم ءارقفلا ىلع قدصتتلاب مايألا هذه

 ىمر ىفو ؛رحنلا موي ىف ةبقعلا ةرمج اومر دق جيجحلا نوكي نأ دعب ءاهيف رامجلا
 .صاخ ركذ كش الب اذهو ؛اهيمري ةاصح لك دنع ربكي رامجلا

 نرتقي ىدام ىسح ىلمع ةئثالثلا ىنم مايأ ىف لكشلا كلذ ىلع رامجلا ىمرو

 تاكرسحلا كلتو «نيملاعلا بر ةمظعب بلقلا راعشإ وهو «ىنادجو ىسفن لمع هب
 قلعتلا ىلاتلابو ءاهيف هللا كراب ىتلا ضرالاب ىبلقلا قلعتلا ىلع ةلالدلل ىه ةيمسجلا

 تاكرحلا نوكو .نمآلا هتيبو .سدقملا همرح اهامسف ؛هيلإ باستنالاب اهفرش نمب
 ةفرعم ةلواحم نأ امك ؛للعت ىتلا رومألا نم سيل عضولا اذهبو لكشلا اذه ىلع

 «ىفيقوت رمأ اذه امنإ ءءادج ريغ ىف ةلواحم لكشلا اذه ىلع ةالصلا نوك ىف ةلعلا

 بولقلا هجوتو «هيلإ ىفلزلا ليبس ميركلا ىبنلا ناسل ىلع نيملاعلا بر هاضترا دق
 .نامزلا اهيلع ىرجي الو .ناكم اهدحي ال ىتلا ةيلعلا هتاذ وحن

 ىنطقرادلا ىور امب ىنم مايأ ىه مايألا هذه نأ ىلإ ِدْيِكَي ىبنلا راشأ دقو

 ايدانم رمأف ءهولأسف «ةفرعب وهو لكي هللا لوسر اوتأ دجن لهأ نم اسان نأ ىذمرتلاو

 ةثالث ىنم مايأ ءكردأ دقف رجفلا عولط لبق عمج ةليل ءاج نمف «ةفرع جحلا» :ىدانف

 . ""«هيلع مثإ الف رخأت نمو هيلع مثإ الف نيموي ىف لجعت نمف

 كي ىبنلا نأ ىور دقف ؛ءاهقفلا روهمج دنع اهيف موصلا مرحي مايألا هذه نإو
 . "”«هلل ركذو برشو لكأ مايأ قيرشتلا مايأ» :لاق

 ىئاسنلا هاورو "41 عمجب مامإلا كردأ نم - جحا باتك :رمعي نب نمحرلا دبع نع ىذمرتلا هاور قلن

 )١481١(. ىمرادلاو (18077) دمحأو )٠٠١5”7( هجام نباو )١1771( دواد وبأو (10)

 .(9١اة نييرصبلا دنسم لوأ :دمحأو )١1995( قيرشتلا مايأ موص ميرحت - موصلا باتك :ملسم هاور قفز



 ةرقبلا ةروسريسفت
 01 للا لولا الملل

 4وَقَنا نمل هيلع مْ الق َرَخََت نمو هيلع منِإ الف نيموي يف لجعت نمفإ»
 «ناكرألا لك جاحلا ىدأ دق ناك نإ ريفنلا اهدعب نوكي ىتلا ىه مايألا هذه

 نيموي ىقب ءاش نإف ىنمب ةثالشلا مايألا ىقبي نأ مزلي ال هنأ ميركلا نآرقلا نيب دقو

 ؛ثلاثلا مويلا ىقب ءاش نإو ؛ثلاثلا مويلا رجف لبق رفنو «تارمحجلا امهيف ىمري

 نيمويلا ىف الجعم رفاس ىأ «نيموي يف لجعت نمفإ ةميركلا ةلمجلا ىنعم اذهو
 مويلا مامت ىلإ ىقب نم ىأ 4هيلع مْنِإ الف رَخَأَت نمو» ليجعتلا ىف هيلع مثإ الف نيلوألا
 .هيلع مثإ الف ثلاثلا

 ةربسعلا نأ ىلإ ةراشإلل 4ىَقَنا نمل# هلوقب مثإلا ىفن هناحبس هللا ديق دقو

 ىمرو «نيعم نامز ىف نيعم ناكم مازتلا نم ةيسحلا تاكرحلا كلتف بولقلا ىوقتب
 ةيبرت الإ ةرمث الو «هل ةياغ ال اذه لك ؛تايصح عبس ةرمج لكل ثالشلا رامجلا

 دبعلا ىشخيو هنادجولا ىبريو ءسفنلا بذهتتل «بولقلا ىف اهتيمنتو ىوقتلا
 اً اص الماك اًبذهم اًعمتجم نوكيف «لاوقألا لكو لاعفألا لك ىف هبقاريف «نايدلا

 دعابتت الو ءاهؤازجأ رفانتت الف .ةعامجلا ءانبل ةيوقت داحآلا بيذهت نآل ؛اًيوق

 .ناوضرو هللا نم ىوقت ىلع موقتو ءاهداحآ

 ءةكرابملا ةعقبلا ىف ركذلا كلذب جيجحلا اهيف موقي ىتلا مايألا هذه نإو
 جيجحلاف ؛مهركذو «مهلاعفأ ضعب ىف ضرألا عاقب لك ىف نوملسملا اهيف مهكراشي

 ىف هللا دوفو اوكراشيو ءاوحضيل نورحني نيملسملا رئاسو ءاوللحتيل نورحني
 ىف مهنوكراشي راصمألا ىف نوملسملاو «رامجلا نومريو نوربكي جيجحلاو ؛ مهتاقدص

 .تاولصلا بقع ريبكتلا

 نم تاولصلا بقع اوربكي نأ مهل نسي نيملسملا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقو

 ؛ىحضألا ديع موي رصعلا ةالص دعب ام ىلإ عساتلا مويلا وهو ةفرع موي حبص
 فسوي ابأ نكلو «دوعسم نب هللا دبع كلذ ىف عبتو كلذ ىلع ةفينح وبأ رصتقاو
 ءرحنلا موي رصع ةالص بقع ىهتتي ال ريبكتلا نأ ىلع ءاهقفلا روهمج عم ادمحمو

 ىذ نم رشع ثلاشلا مويلا ىأ «قيرشتلا مايأ نم ثلاشلا مويلا رصع ىلإ رمتسي لب
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 مهبولقب جيجحلا عم اعيمج مهنأب مهل راعشإ اعيمج نيملسملا ريبكت نأو ؛ةجحلا
 كئلوأ نأو «نيعمجأ مهعمج وه هللا مرح ىف ربكألا عمتجمملا نأو ؛مهركذو

 ءربكألا رمتؤملا كلذ ىلإ مهدوفو ىه نانملا ميركلا ةحاس ىف اولح نيذلا فويضلا

 مالسإلا ةيار عفر ىف دحاو لجر بلق ىلع مهلك رايدلا دعابتت امهم نينمؤملا نأو
 . ةلضافلا هئثدابم رشنو

 جحلا تايآ ىلاعتو هناحبس هللا متخ 4نورّشحت هْيَلِإ مكَنأ اوملعاو هّللا اوقئاو»
 هذهب ءاهيف ةبجاولا جيجحلا لامعأ ضعب اهيف ركذو ؛هكسانم ىلإ اهيف راشأ ىتلا

 نيرصنع نم نوكملا رمألا وهو ءعطاقلا مزاجلا رمألا كلذبو .ةيماسلا ةلمجلا
 بر ىلإ نوكيس هنأو ءرشحلاب ىنيقيلا ملعلا :امهيناثو «هللا ىوقت :امهدحأ

 لكو اهعاونأ لكب تادابعلا ةرمثو نيدتلا ةصالخ ىلإ ةراشإ اذه ىفو ؛نيملاعلا

 لكشو ءاهيف حور ال ةروص ىهف «نيرمألا نيذه ىلإ ةدابع ةيأ دؤت مل نإف ءاهقرط
 ءاعونمم ىوهو ءاًعضاخ القعو ءاعشاخ ابلق ةدابعلا برت مل نإف «هنم ةرمث ال

 نم ةوفغ وأ هسفن ىف ةلفغل صخشلا ىسن نإو «ءافوج ةدابع ىهف ءافئاخ ابقرتو

 لض دقف باوثلاو باقعلاو باسحلاو رشحلا - هبلق ىلع لالضلا نايشغ وأ ؛هلقع
 ىدتهملا نيب لصافلا وهو «نيدلا بل وه رخآلا مويلاب ناميإلا نإ .. اديعب الالض
 «هسفن رسخ ؛انيبم انارسخ رسخ دقف ءاهدعب ةرخآ ال ايند اهبسح نمف «لاضلاو

 ءاهدعب ومس الو ءاهءارو ةياغ ال ادودحم الجأ اهمهفف هتايح رسخو .«.لضأو لضف

 لاق كلذلو ؛اهءارو امل ءاجر ةايحلا دتادشب ىضري هلعجي ىذلا ىحورلا ءازعلا رسخو

 . [ماعنألا ] 4 2:0 .. .هّللا ءاقلب اوبك نيذّلا رسخ دق :ىلاعت هللا

 دنعو «باوثلا ىف بيغرتلا دعب «باقعلاب ديدهت رمألا نم ىناثلا ءزجلا ىفو
 .باملا نسح هللا



 نمو

 ادهنصو ايدلا ةويحلا ف.هلوق كبجعي نم سات د «را و 2 200 عد رت حرت 27
 ه2 رس 2-35 ب - وجع تا يي لا 2 ام هم 0-0 »م ره سد 0

 لعس نوناذإ كلل رماصخلادلا :وءهبلق ىف ١

 هد 2 2 هم م ما ءو 00

 00 مو هموم ع 00 7 سلم و و

 ةهرحلا هتذخ هللا قنا لساذإو 2 دامسهلا بحي

 تيد هين ُهاَهَمِلأَسْنِلَومَهَجهبسَحَم دل 2 و و جه 00 ربو »ب 9 عا جخ .» دهضص
 م مرا م هس رخل 0 ع 2 21
 هللأو هللا تباصرم ءاعتبا همسفن ىرُشي نم سال

 سوفنلا رهطت ىتلا تادابعلا ضعب ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 مث تاقدصلا ركذف ؛ميمعلا ريخلا وحن اههجوتو تاعامجلا ىمحتو «بولقلا ىكزتو

 تاعامجلا دوفو هيف ىقتلتو بولقلا هيف ىقالنت ىذلا جحلا ركذ مث ءموصلا ركذ

 فانصأ مالكلا ىط ىف ركذ دقو ؛ةينابرلا ةحاسلا ىف قيمع جف لك نم ةيمالسإلا

 الو ءايندلا بلطي نم مهنم نأو «مهبولق ايابخ نع فشكت ىتلا مهتيعدأ ىف سانلا
 انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةَنسح اًيناللا يف انآ انبر ل :لوقي نم مهنمو ءاهءارو هل ةياغ

 . [ةرقبلا ] © 427 ٍراثلا باذع

 ركذ نأ دعيو «ىفاشلا بولقلا مسلبو ةعامجلا ءاود اهعون ناك ايأ تادابعلاو

 ءمكحتسملا تاعامجلا ءاد هناحبس ركذ عجانلا ءاودلا كلذ ىلاعتو هناحبس هللا

 عم نسحلا رهظملاو بلقلا داسف عم ناسللا ةبالخو «قافنلا وهو «ضمملا اهضرمو
 اذإ ىتح لوذرملا هلعف عم لوسعملا لوقلاب سانلا باذتجا ةلواحمو ؛ءىيسلا دصقلا

 .رحبلاو ربلا ىف داسفلا رهظو ءرشلاب ايندلا ألم مهتقث لان



 هسفنل ئرما لك بطيل ءاهءاد ركذيو «بولقلا ءاود هتاحيس هللا ركذي اذكهو

 .ديدحلا ثبخ ريكلا ىقني امك

 (رانمو قحلل ةجح هناحبس هللا هبصن ىذلا ريخلا قيرف هب موقي ىوادتلا اذهو

 ةاّيحلا يف هلوَق كبجعي نم ساّلا نمو 9 :تاميركلا تايآلا هيلإ ىمرت ام اذهو .عرشلل
 .تاروكذملا تايآلا رخآ ىلإ 4 اينادلا

 لهأ رشلا قيرف :ناقيرف سانلا نأ تايآلا هذه ىف هناحبس هللا ركذ دقو

 ثتجي مل نإ ءاهيلع ىضقي ىذلا ناطرسلا لب .ةمالا نرد مهو ءءادلا مهو .قافنلا

 اورش نيذلا رايخألا مهو جالعلا نولوتي نيذلا مهو « ىناثلا قيرفلاو . هلصأ نم

 :ةثالث تناكف ؛رشلا لهأ تافص

 .ةموصخلا ىف ددللا :اهثلاثو

 ىهو .ىلوألا ةفصلا ىه هذه 4اَيندلا ةاّيحلا يف هلوَق كبجعي نم ساثلا نمو»
 نسحو «بذاكلا نايبلا ةوقو «قفانملا ناسللا ةبالخ نإف ءهتوقو لتاقلا ءادلا لصأ

 مهف ؛لئاضفلا مدهل نولطبملا اهعفري ىتلا ةيوقلا لواعملا ىه «لطابلا لوقلل ضرعلا

 ناسحتسالا نولانيو .مهيتأت نسحب باجعإلا نوريثي هدرومو لوقلا ىتأمب مهتف رعب

 لهأ ضعب بابلأ ثتوعرتسيو ؛«هروزو لوقلا فرخزب وأ ءمهلخادم فطلب ميظعلا

 .١2)ويثل بخ قفانمللاو «ميرك رغ نمؤملاف ؛ ماركلا ريخلا

 باتك :ىذمرلا هاور] .«ميِنَل بخ ٌرِجاَمْلاو ميِرَك رغ نمؤملا» :لكي هللا لوس َلاَق :َلاَق ةريره ىبأ نع )١(
 دمحأو )11١6(.« ةرشعلا نسح - بدالا باتك :دراد وبأو (1840) «ليخبلا ىف ءاج ام - ةلصلاو ربلا

 داسفإلاب ىعسي ىذلا عادخلا :بخلاو .هقلخ نسحو همركل رشلل ةنطفلا ليلق :رغلا .[(81700) هدنسم ىف
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 ىنعملا نوكيو «لوقلاب اًقلعتم نوكي نأ امإ 4اًيندلا ةاّيحْلا يف :ىلاعت هلوقو
 نوكردي الو اهيف ام نومهفي ذإ ءايندلا ةايحلا هعوضوم نوكي ىذلا مهلوق كبجعي
 ءهيف لوقلا نسحأ اًئيش بحأ نمو ؛مهرومأ ةياغو «مهدابكأ بلخ اهنأل ؛اهاوس
 امأ ؛اًبيجع نوكيل اهيف هلوق نإ ىتح ءاهرومأ ةياكح نسحأ همه ايندلا تناك نمو

 هترتعا اهب قلعتي رمأ ىف ملكت نإف ءاهيغتبي ال هنأل ءاهيف لوقلا نسحي الف ةرخآلا

 .رصحو ىعو ةسبح

 ةراثإ ىلع هتردق نأ ىأ ءباجعإلاب اًملعتم 4اَيندلا ةاّيحْلا يف نوكي نأ امإو
 نوكي ثيح هترمث جتنيف ايندلا ىف كلذ نوكي امئإ هنايبل ناسحتسالاو باجعإلا

 اهيأ :هنع هللا ىضر رمع لاق امك «رئارسلاو بولقلا نع بقنيالو «رهاظلل مكحلا

 رسمأ اذه .مكلامعأ نم انل رهظ امب نآلا مكذخأن امنإو «عطقنا دق ىحولا نإ سانلا

 الف ءرودصلا ىفخت ام ملعي ىذلا بويغلا مالع اهيف مكحلاف ةرخآلا امأ ءايندلا

 «هتياغو هدصقمب هيلع مكحيو «بولقلا روتسم فشكي هللاف «لوقلاب ةعيدخلل ليبس

 .هتداجإو هلوقب ال

 عم قفتي ىذلا هنأل ؛لوقلا ال رورجملاو راجلا قلعتم نوكي نأ راتخن نحنو

 ةضيرمم مهبولقو ايندلا ىف سانلا نوعدخي نيذلا نايب ىف قايسلا نإ ذإ ؛قايسلا
 رايخأ ايندلا ىف لوقلا نوديجي نيذلا ضغب نإو ءاهيف لوقلا نوديجي نم لاح نايبال

 .رارشأ ال

 ال ام نولوقيو ءنوفخي ال ام نورهظي نيذلا لاوحأ نم لاح لوأ اذه

 .نولعفي

 اذه نأ ىأ 4هِبَلَق يف ام ىلع َهّللا دهشيو# :ىلاعت هلوق ىهف ةيناثلا ةفصلا امأ

 نإ «برطملا بجعملا ولحلا هلوقو هناسل ةبالخب ايندلا ىف سانلا باجعإ ريثي ىذلا
 لدي ام هنايب ىوحف نم ودبي دق هنأل ؛هقدصب مسقأ هلوق ىف نوككشتي سانلا ىأر

 :ضرسم مهبولق ىف نمو نيقفانملا نأش ىف هناحبس ىلاعت لاق امك هنانج ىلع

 ىتلا تارظنلا نم عداخملا حمل اذإف [دمحم] 4 2:2 ...لوقلا نحل يف مهفرعَتلو »
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 ىف ام نأ ىلع هللا دهشأ نأب اهقثو ءاهل اًداعبتسا وأ «هيواعدل اًبارغتسا هيلإ هجوت
 . هناسل ىلع ىرجي ام قفاوي هبلق

 ام نإ ىلاعت هللاب مسقي هنأ 4هِبلَق يف ام ىلع هللا دهشيو» :ىلاعت هلوق ىنعمف
 ةغللا ءاملع ررق دقلو هب نمؤي ام وأ .هبلق ىف جلتخي ام سفن وه هناسل ىلع ىرج

 اذهف ؛اذك تلق ىنأ دهشي هللا وأ ءاذك تلعف ىنأ ملعي هللا :مسقلا ظافلأ نم نأ
 دكوأ وحنلا اذه ىلع فلحلا نأ اوررق دقلو «برعلا ةغل ىف فورعم ناميألاب ديكوت
 اذكب دهشي هللا :ابذاك لوقي نم نإ :ءاهقفلا ضعب لاقو «حيرصلا مسقلا نم قثوأو
 هامر وأ ءهللا ىلع بذك هنأل ؛ادترم ربتعي «كلذب هبذك ادكؤم ءاذكب ملعي وأ
 هنكلو ؛ىداحلإلا ىنعملا كلذ ىلإ دصقلا مدعل ارفك دعي ال كلذ نأ ىدنعو .لهجلاب
 فلحلا ناكأ ءاوس «بذكلاب فلاح لك نأشك هيلع هللا قحب نيهتسم لاح ىأ ىلع

 .هيلإ ىدؤي ظفلب وأ .فلحلا ىف حيرص ظفلب

 نوعطقي نيذلا مه هللا نوعدخي الو سانلا نوعدخي نيذلا نوعداخملا كئلوأ

 نيب ةقثلا بهذتو ءرشلا روئيو نتفلا لزنت مهببسبو «ىلتبت مهبو .ةمألا لاصوأ
 مهتعيدخب مهنأآل ؛ءاخإلا لحم ءاضغبلاو «ةدوملا ماقم مهنيب ةوادعلا موقتو «سانلا
 كلت ىلإ نودمعي نيذلا مث ؛ةقفلا عيضت مايألا رورمب مهلاوحأ فشكت مث «سانلل
 ىلإ نوجاتحي ال رايخألا نأل ؛ارش الإ نوغبي ال لب ءاريخ نوغبيال ةركاملا بيلاسألا
 نيذلا مه نوفخي ال ام نودبي نيذلا امنإ ؛مهبولق ىف لوجي امو «مسهتاين ءافخإ
 فرع كلذلو ؛دحأ هيلع علطي نأ نوديري الو ءىوهلاو رشلاب مهسوفن سوسوت
 رشلاف ,١2"(سانلا هيلع علطي نأ تهركو ردصلا ىف كاح ام» : هنأب رشلا للك ىبنلا

 ؛ءامنو ةوقو احوضو رونلا هديزي ريخلاو «هلتقي رونلاو ملظم نك ىف الإ شيعي ال
 هتعامجو هتمأل ءالب وهو ؛كلهم دسفم برخم رصنع وهف هتياغ رشلا ناك نمو

 .ميلأ باذع هل ةرخآلا ىفو فرمأ ملعي امدنع ايندلا ىف هسفن ىلع ءالب لب ؛هترسأو

 ِقُلَحْلا ْنْسح بلا :لاَقق منإلاَو بلا نع كي هللا لوسر تلاس :لاَق ىراصنألا َناَعْمس ِنْب ساَوَنلا نَع ع (1)
 مثإلاو ربلا :ةلصلاو ربلا :ملسم هاور] .«سائلا هيلع ْملَّطي نأ : تَهرَكَو َكِرْدَّص ىف َكاَح ام ِمْنإلاَو
 . (5531/0) قاقرلا :ىمرادلاو ء(791/7١) دمحأو () دهزلا ىف ىذمرتلاو «(855)
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 ميلع الجر :هلعب نم هتمأ ىلع َخَيِكَي ىبنلا هفاخي ام فوخأ ناك كلذلو

 «نيحلاصلاب ننظتلا ريثي لاجرلا نم عونلا كلذ نإف ؛١2)بلقلا قفانم ناسللا

 ريرج نبا ىور دقلو ءاديدش اهنيب ةمألا سأب لعجيو ؛نيقحملا ىلع رمألا دسفيو

 هللا باتك ىف ةمألا هذه نم سان ةفص دجال ىنإ :لاق هنأ نيح اصلا ضعب نع

 نم رمأ مهبولقو «لسعلا نم ىلحأ مهتنسلأ «نيدلاب ايندلا ىلع نولاتحي موق :لزنملا

 زع هللا لوقيو ؛بائذلا بولق مهبولقو ءنأضلا كوسم سانلل نوسبلي ءربصلا

 اهيف ميلحلا كرتت ةنتف مهيلع نثعبأل ىتزعو «نورتفي ىبو نوئرتجي ىلعف : لجو

 . ؟؟7ناريح

 هتتبثأو «مالسإلا هلجس ققحتم هانعم نإف ءربخلا كلذ رمأ نم نكي امهمو

 ءاهرمأ دسف الإ لاجرلا نم عونلا اذه ةنميهب هللا اهالتبا ةمأ نم امف «عئاقولا

 .بارخو ةنتف هرخآو ءداسفو قافن هلوأ قيرط ىف تراسو ءاهلاح برطضاو

 نوبلتسي نيذلا نيعداخملل ةمزالملا ةثلاثلا ةفصلا ىه هذه «ماصخلا ُدَلَأ َرْمَول

 هانعم نم دلألاو « مهناميأب هللا ىلع مهبذكو مهنايب نسحب مهبونج نم سانلا بولق

 4 +72 اد اموَق هب ردنتو ف :ىلاعت هلوق ءاملعلا ضعب رسفو «جوعلا :ةغللا ىف

 .امئاد جوعأ هنأل امئاد دلأ قفانملاو ءاجوع ىأ [ ميرم ]

 ٍلجر لاقيو ءاهيف ةبلاغملاو ةموصخلا ىف ف ةدشلا : اضيأ ىوغللا هانعم نم ددللاو

 لأ هتددلو ءدلأ راص ىأ ؛اددل - حرفي حرفك - كي هد دقو «ءادل ةأرماو دلأ

 ىف ةدشلا ىنعمب ددللا قاقتشا لصأ ىف جاجزلا لاقو فيلغف هلداج اذإ رصني رصنك

 8 هنأ هليوأتو ؛هاتح فص ىهو «قنعلا ىديدل نم ذوخأم هنإ ةموصخلاو لدجلا

 .بلغ لدجلا باوبأ ىف لامش وأ نيمي نم ذخأ هجو

 لاس ياش

 لك ىتسأ ىَلَع فاَخأ ام فوغ نإ : :لاَق لكي هللا لوس نأ - ُهْلع ُهَللا ئضَر - باَطَخْلا ِنْب َرَمُع ْنَع (1)

 .111(1/) ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دئسم ىف دمحأ هاور] . . «ناّسّللا ميلَع قفاّنم

 هّللا لوسر لاق : : لوفي ةريره يبأ نع (3118) رصبلا باهذ ىف ءاج ام باب - دهزلا بآتك : :ىذمرتلا ىور (1)

 مهتسلا «نيلا نم نآسضلا ولج سائل نسبي يحلب اًيندلا َنوُلَتْخَي لاَجر ناّمّزلا ربخآ ىف جرخيل : لك

 ىبَق ؟َنوُتِرَْجَي ىلع مأ ؟نورَتْفَي ىبأ :لَجَو رع ُهّللا َلوُقَي «باّتذلا ُبوُلُ مهبوُلُقو كسلا نم ىّلحأ

 . "ناري مُهنم ميِلَحْلا ََدَت ةنثف مُهْنم كتلوأ ىَلَع كعب تفَلَح
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 عمج لوقت وأ ؛ىداع وأ لداج ىأ مصاخ ردصم هنإ لاقي نأ امإ  ماصخلاو

 جاجزلا لاقو «مصاخ ردصم هنأ ىأ لوألا ةديبع وبأ لاقو ؛ماخضو مخضك مصخ
 . ىناثلا

 سانلا عدخي نأ لواحي ىذلا سانلا نم عونلا كلذ نأ :نيرمألا ىلع ىنعملاو

 حصيو .ةموصخلا ةدش وهو «هل مزالم عبط هيف «هنايب ةردقب مهلضيو «هناسل ولحب

 ناديم ىف ةينايبلا ةبلاغملاو لدجلاب اهرسفن نأ حصي امك «ةوادعلاب ةموصخلا رسفن نأ

 . تارظانملا

 سيلف «ةموصتخلا ىف ةجاجللاو ةوادعلا ديدش هنإ ىنعملا نوكي لوألا ىلعو

 ال «سانلا ريسخل هتيهاركو هسفن بحل هنإ لب ءعوجرلا لهس اضرلا بيرق انيل انيه
 هسفن ىف تكرتعاو ءهبلق دقحلا لكأ دق وهف قحلاب ولو هنم لاني نمع حفصي
 ارب الإ ةدوملا مهل رهظي الو «سانلا بحي ال ؛ريرش لك كلذكو ؛دسحلا ٠2)ةكسح
 هنيب نأكو «عمتجملل ضغب مرجم لك ةعيبط ىفف ؛نيمرجملا نأش كلذ لب :لوقلا
 ةميرج ىف ردحنا املكو ؛اهؤافيتسا بجي 27تارتو «لطي ال ارأث سانلا نيبو
 نيذلا كئلوأ كلذكو ؛رثكأ وأ اهلثم ىلإ داعو اهرك سانلل دادزا ةلادعلا دي هتفقلتو

 الو سانلا نوضغبي :سانلا اهب نوعدخي ةوالح مهتتسلأ ىفو ءضرم مهبولق ىف
 صاصتققلاب مهلاني نمع نوحفصي الو ءمهيف برأ نم نولاني ام رادقمب الإ مهنوبحي
 ؛رايخألا نيبو مهنيب ةيبلق تاموصخ ىف مه اذكهو ؛تاروعلا نوعبتيو «لداعلا

 .مهظيغ اوفشي مث «باقرلا نم اونكمتسيل نسحلا لوقلا نورهظي

 نوكي «ةينايبلا ةلزانملاو ةلداجملا ىنعمب ماصخلا نوكي نأ وهو «ىناثلا ىلعو

 نسحب باجعإلا نوريثي ؛ولحلا لوقلاب سانلا نوعداخي نيذلا ءالؤه نأ : ىنعملا
 مالكلاف ؛بلغو فنعو ةوقب هنع نولداجيو «ةظلغملا ناميألاب هنوقثويو «مهنايب

 دقحلاو ةوادعلا :ردصلا ةكسحو «ىذؤي كوش هل بشع وأ «ء(نانذعسلا) ةنشخ ةرمث هل تبل :ةكسحلا 4قز

 برعلا ناسل . هيبشتلا ىلع ٠ ةنيغضلاو

 .برعلا ناسل . هوحنتو فيسلاب ةبرضب عطقناو ناب اذإ وضعلا رت نم ءّرت عمج : :تارت (1)



 ةرقبلا ةروسريسفت مب
 نما

 كلذلو ؛روزلا لوقب مهتقث بلسو «سانلا عدصخ ىف مهجاهنم نايب ىف هلك نوكي

 .قايسلل بسنأ ىنعملا اذه ناك

 همه نوكي نم نأل ؛ةرتاهملاو ءارملل ةمزالم ةفص هتاذ ىف لدجلا ىف ددللاو

 راصتنا همهيام رادقمب قحلا همهي ال ذإ «لطابلابو قحلاب هبهذم دييأت ىلإ عفدني لدجلا

 نيذلا ىلإو «هللا ىلإ اضغبم ناك كلذلو ؛ىنايبلا لازنلا ناديم ىف هبلغو «هركف

 لاجرلا ضغبأ نإ» :ملسم هاور اميف ِهْلكلَي ىبنلا لاق دقلو ؛درجملا قحلا ىلإ نوعدي

 ءاج املك :لوقي هنع هللا ىضر كلام مامإلا ناك دقلو ("(مصخلا دلألا هللا ىلإ

 لَك دمحم هب ءاج امم صقن لجر نم لدجأ لجر

 نم اونكمتيل سانلا بولق اوبسكي نأ نولواحي نيذلا كئلوأ نإ قحلا ىفو

 «سانلل ديدشلا ضغبلا مهيف :ناقباسلا نارمألا مهيف عداخلا لوسعملا لوقلاب مهباقر

 لادجلا ىف ددللا مهيفو ؛اناوخإو ءايلوأ مهنوضرفي الو ءاموصمحو ءادعأ مهضرفو

 .لطابلابو قحلاب بلغلا ةلواحمو

 «ةلصاو ةوخأ ةرظن مهيلإ مهترظن مدع لقألا ىلع وأ «سانلل مهضغب نإ لب

 نيميلاو «قاربلا لوقلاب مهتعيدخ نولواحي مهتلعج ىتلا ىه ء«ةبرقم ةدومو

 بابسأ هب عطقنتو قحلا رون هيف ىفتخيو ءظافلألا هيف قربت ىذلا لدجلاو «سومغلا

 نوبحي ام مهل اوبحأل «سانلا نيبو مهنيب ةطبارلا ةوخألا نوضرفي اوناك ولو ؛نيقيلا

 امئاد قحلاف ؛ةنيب ةحضاو مهتين نع اوفشكلو «مهل نوهركيام اوهركلو « مهسفنأل

 ؛ةعماج ةوخأ ال «ةقراف ةوه ةمثف ةعيدخ تناك امثيحف ؛"7جلحل لطابلاو , جلبأ

 .جئار لطابو عئاض قح ةمثف ةجاحل تناك امثيحو

 ةديسلا نيئمؤملا مأ نع (6851) ملعلا :ملسمو 771/7(2/) بضغلاو ملاظملا باتك : ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )١(

 .اهاضرأو اهنع هللا ىضر - ةشئاع

 سيل ىذلا طلَتَخملا :جّلِجّللاو ءْدُّمْنَي نأ ريغ نم ُدَدَرُي ىأ ءجَّلِجَل لطابلاو جَلبأ قحلا :لاقي (0)

 .برعلا ناسل .ميقتسُملا ءىضملا :جّلبألاو ءميقتسمب



 ةرقبلا ةروس ريسفت م

 0110 لل لل لل لولا

 بحي اللاو لسثلاو ترحل كلن اهيف ديل ضرألا يف نس نوت ذر
 وهف «سانلا عدخي نأ ديري نم اهايغت ىتلا ةياغلا نايب ةميركلا ةيآلا هذه ىف «داسفلا
 صخشلا عفدناو تاوهشلاو ءاوهألا تنكمت اذإو .هتاوهشو هئاوهأل نكميل مهعدخي

 ىف داسفلا ىرس  رجاز مكح الو «عدار نيد ريغ نم ا)اهلسع راتشي ءاهعارتجا ىف
 ثرحلا كلهي كلذبو ءضيرملا مسج ىف لاضعلا ءادلا ىرسي امك ةمألا مسج
 رمأ نم امف «ناسنإلا ىنب تاجاح عامج امهيفو «ناويحلاو عرزلا كلهي ىأ «لسنلاو
 امهكالهو «تابنلا نم وأ ناويحلا نم ناك الإ همسج تاموقم ىف ناسنإلا هيلإ جاتحي

 . حلاصملا عايضو ءمكحتسملا داسفلاو ءديدشلا قيضلاو ماعلا بارخلا نع ةيانك

 قلطأ مث عارزلل اهدادعإل ضرألا راثأ ىنعمب ؛ثرحي ثرح ردصم :ثرحلاو

 عرزلا وهو ثرحلا تارمث هب ديرأو قلطأ مث ءاهسفن ضرأالا وهو ثورحملا هب ديرأو

 . كلذ انه هب دارملاو ؛هلكأ ىتآ ىذلا رمثلاو. .هداصح ناح ىذلا

 :ىلاعت هلوق هنمو ءطقسو جرخ ىنعمب لسني لسن ردصم :هلصأ ىف لسنلاو

 « <30 َدوُلسي بَ لك مط :ىلاعت هلوقو [سي] 4 <) نولستي مهر ىلإ )ف
 مث ؛هتدالوو همأ نطب نم '7ناويحلا جورخ ىلع قلطأ مث ,نوجرخي ىأ «[ءايبنألا]
 .ديلولا ناويحلا تاذ هب ديرأو قلطأ

 لهأ ةرطيسو تاوهشلا ماكحتسا ببسب لسنلاو ثرحلا كالهب ريبعتلا ىفو
 عرزلا لهأ نيبو «ىرقلاو نئادملا ىف داسفلا مومع ىلإ انلق امك ةراشإ «ءاوهألا
 زمر لسنلا كاله نأل ؛ةيدابلاو ةرضاحلل رشلا مومع نايب ىأ «ىداوبلا ناكسو

 نم معنلا ةيدابلا لام سأر نإ ذإ ؛اهتايح ماوق هب امو ةيدابلا هيلع موقت ام كالهل
 هجتنت امو عرزلا ضرألا داوس ىف ةورشلا مايقو'ءاهتاوخأو منغلاو رقبلاو لبإلا

 رجافلا هدجي ام وهو دوصقملا ىلع لدي مالكلا قايسو :تلق .هعضاومو هايالخخ نم هانتجا :لسعلا راتشا )١(

 توملا مهءاج ام اذإ ىتح هس دسفو «هبلق تام امل ةوالح لسعلاك هدنع ىه «ةمرحملا تاوهشلا ةذل نم

 . نوهتشي ام نيبو مهنيب ليح

 ناسنإلا لمشيف .[1"ص ١ج - ءاحلا باب - تافيرعتلا] ةدارإلاب كرحتملا ساسحلا ىمانلا مسجلا :ناويحلا (؟)

 . مكاهبلاو



 ةرقبلا ةروسريسفت ل
 للا الللي

 ؛داسفلا مع دقف «تاوهشلاو ءاوهألا ماكحتسا ببسي نارمألا كله اذإف «ضرآلا

 .دابعلا كلهو

 نإ هيف ءاملعلا لاق دق 4اهيف دسفيل ضرَألا يف ئعس ىّلوَت اًذإوإ# :ىلاعت هلوقو
 عدخ نأ دعب باهذلاو فارصنالا هانعم نوكي نأ امإ :نيرمأ دحأ لمتحي ىلوتلا

 نم هيعدي اميف لضانو لداجو ةبذاكلا ةظلغملا ناميألاب مسقأو لوقلا ولحب سانلا

 «سانلا ىلع ةرمإلاو ةيالولا ىنعمب ىلوتلا هب داري نأ امإو «حالصإلاو ريخلل بح
 .انهون امك نيرمألا لمتحت ةميركلا ةيآلا نإ ءاملعلا لاق دقلو

 ىذلا كلذ نإ :هدارمب ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ىنعملا نوكي لوألا رمألا ىلعو

 مسقيو «ناسللا ولحب كلذ نلعيو «ةعفنملاو ريخلا بحو «حالصإلاو حالصلا ىعدي

 «لمعلا ىلإ فرصناو «سلاجملا تقرفت اذإ - نايبلا غلبأب هنع لداجيو «ناميألا هيلع

 دقو ؛اهنم لاني تاوهشلا ىف عفدناف «هتريرس تفشكتاو «هتين ترهظو «هتيوط تدب

 رشلا هنم نوكيف «هرمأ ةقيقح ىفخيل وأ ديكيل الإ لاق ام لاق امو «هنذأ ريد هلوق كرت

 .ىءوسلا ةبقاعلا تناكو «لاحلا تدسف هتلكاش ىلع نم رثك اذإو «داسفلاو

 ىذلا اذه نأ :ايلاو راص ىلوت ىنعم نوكي نأ وهو «ىناثلا رمألا ىلعو

 ىف نسللاو ةبذاكلا ناميألاو ةعداخلا لاوقألاو «ةقاربلا ىنامألاب سانلا ةقث بذتجا

 «مهعفنل ىعسي ال «سانلا ىلع ايلاو راصو «هتبلط لانو «هتيغب تققحت اذإ لدجلا

 مهل ال هسفنل سانلا مكحيو «هتابغر عابشإل ىعسي لب «مهنيب قحلا ميقيالو

 رمأ ىلوت هنأ دقتعي لداعلا مكاحلا نأ «ملاظلا مكحلاو لداعلا مكحلا نيب لصافلاو

 هللا ىضر رمع صفح ىبأ ىف نأشلا ناك امك «سانلل مكحلا ةرمث نوكتل سانلا

 ةلثمأو ءهعم نمو هل ةرمثلا نوكتل سانلا مكحي ىذلا وهف ملاظلا مكاحلا امأو «هنع

 .دعلا اهيصحي اال ةريثك خيراتلا ىف كلذ

 نمو «مهل ال هسفنل سانلا همكح نوكي ىئارملا لداجملا بذاكلا عداخلا اذهو

 ىدؤي ةلاحم ال هيعس نإف هؤاوهأو هتابغر تمكح نمو .هؤاوهأو هتابغر مكحت مث

 لسلستتف ىوهلا دلي ىوهلاو «عمطلا دلي عمطلا نأل ؛حالصلا ىلإ ال ءداسفلا ىلإ
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 لل

 ءداسفو عايض اهرخآو «ءاليخخو وهزو سفنلاب باجعإ اهلوأ ةلسلس ىف ءاوهألا

 .ءاذختساو لذ مث «لسنلاو ثرحلل كالهو

 ىأ ةبقاعلا مال ءاملعلا اهيمسي ىتلا ىه «اهيف دسفيل# :ىلاعت هلوق ىف ماللاو
 هئاوهأو هتابغرلو هسفنل سانلا مكحي ىذلا ىلوتملا لمع ىف  ةبقاعلا نأ ىلإ ريشت اهنأ

 ىف ةورثلا عيباني لكل ماعلا كالهلاو «ضرألا ىف داسفلا ىه - مهعفنو مهحلاصمل ال
 .دابعلا هتمحرب ىلوتي هللاو «دالبلا

 ىذلا وه كلذ هنآأل ؛ايلاو هتروريص وه ىلوتلا ىنعم نوكي نأ راتخن نحنو

 . 6 مثإلاب ةّرعْلا هَْذَحَأ هللا نا هل ليق اًذإَو » :ىلاعت هلوق ىهو «ةيتآلا ةيآلا عم قفتي

 َداَسفْلا بحي ال هّللاو# :هلوقب ةميركلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا ليذ دقو
 1 :رومأ ةدعل كلذو

 سانلا عدخي ىذلا سانلا نم فنصلا كلذ بحي ال هللا نأ نايبل -الوأ

 ؛داسفلاب ضرألا ىف ىعسيو «ةنيب نع لضيو «ىراميو لداجيو «هللا ىلع بذكيو
 ءهتمحر نع ديعب وهف هللا هبحي ال نمو «نيدسفملا بحي الف داسفلا بحي ال هللا ذإ

 . هتمقنل ضرعم

 ةحلصم الإ تادابع نم ضرف امب ديري ال ىلاعتو هناحبس هللا نأ نايبلو -ايناث
 الو ؛دباع ةدابع نم بسكي ال ىذلا ديمحلا ىنغلا وهف ؛مهنع رضلا عفدو سانلا

 .مهنع رضلا عفدو سانلا ةحلصم ىلإ كلذ ىف رمألا امنإ ؛قساف قسف نم راضي

 ةماقإ هساسأ هلك هللا عرش نأ ىلع لدي لييذتلا اذه كلذ قوفو -اشنلا

 نأو ءررض عفد وأ عفن بلج هيف الإ هللا هعرش رمأ نم امف «ةرضملا عفدو ةحلصملا

 ررضلا عفد ىلع مدقم ماعلا ررضلا عفد نأو «عفنلا بلج ىلع مدقم ءررضلا عفد

 . ةصاخلا ةعفنملا بلج ىلع مدقم ةماعلا ةعفنملا بلج نأو «صاخلا

 ناسنإلا فلختسا هناحبس هللا نأ ىلإ ريشي كلذ قوف لييذتلا اذه نإو -اعبار

 اولصيل ةيلقعلا دوهجلا نولذبي نيذلا كئلوأف ءاهدسفيل ال اهرمعُيل ضرألا هذه ىف



 ةرقبلا ةروسريسفت ب
 لل

 هللا ةنس نع اولض دق اهلفاس اهيلاع اولعجيو اهبرخيو ضرألا رمدي ام ىلإ

 ضرآلا ىف نودسفي مهنأل ؛هللا ةبحم نع نوديعب مهو ةرطفلا نوناق ىلع اوجرخو

 .نوحلصي الو

 لاح هذه «داهملا سئبلو منهج ِهَبسَحف مإلاب ُةرعْلا ُهَتَدَحأ هللا نا هَل ليق اًذإو»

 نونسحي مهنأ نوبسحي مهو «نولزني ام سانلاب نولزنيو «نوبكتري ام نوبكتري ةاغطلا

 مل ءافعضلاب لزنت لزاونلا تناك اذإو ءاّنسح هوأرف مهلمع ءوس مهل نيز دقو ؛اًعنص

 ادشرم سانلا دحأ مدقت اذإف «كرادملو رصبلا داسفو نايغطلا ةيامعل اهيلإ اوتفتلي

 ءالعتسالا ىأ ؛ةزعلا مهتذخأو «ىذألاب مهيديأ هيلإ تدتما امبرو ءهورهن اًظعاو

 ام قوفو «نايغطلا مثإ قوف رخآ مثإ ىلإ مئارجلا مهتعفدو ؛ءايربكلا ةقامحو ىلهاجلا

 .مالآ نم ءافعضلاب اولزنأ امو «ماثآ نم اوبكترا

 «نارتققالاو ةبحاصملا ىنعمب نوكت نأ امإ «مثإلاب# :ىلاعت هلوق ىف ءابلاو

 ىهف «هل ةبحاصم مثإلاب ةنرتقم مهيلع تلوتساو ةزعلا مهتذخأ اذه ىلع ىنعملاو

 «ليلعتلا مال ىنعمب ةيببسلل ءابلا نوكت وأ ؛ةضوغبم ءايربك لب «ةدومحم ةزع تسيل

 قرغتسا ىذلا مثإلا ببسب ةملاظلا ةيهجنعلاو ةمشاغلا ةزعلا مهتذخأ :ىنعملا نوكيو

 مهب تطاحأ دق «ماثآ نم اوبكترا ام طرفل مهنأ ىأ ءمهسوفنب طاحأو مهبولق

 ءاهولبقتي مل داشرلا ةملك اوعمس اذإف «مهبولق ىلإ ةيادهلا براسم تدسف مهتائيطخ

 ىف وه امو «مهنأشل راغصإو ؛مهناطلسل ةناهإ كلذ نأ نيبساح مهسوءر اوضغنأو

 .نيمأ حصان نم ناك اذإ صوصخو ءرمآلل رابكإو «ناطلسلل ةيامح الإ رمألا ةقيقح

 «نيلاح ىدحإ ىف مهو ؛ايندلا ىف مهل حالص الف مهلاح كلت تناك اذإو

 ةربع مهلعجيو ءايندلا ىف مهنم هللا ليدي نأ امإ :ىءوسلا اهتجيتتن امهاتلكو
 مهلهمي نأ امإو .. ةرخآلا ىف همامتو ءايندلا ىف مهرمأ لابو مهقيذيو «نيربتعملا

 لاق اذلو ؛منهج ران ىف مهب ىقليو ءردتقم زيزع ذخأ مهذخأي ىتح مهل ىلميو

 طرش نع حصفت اهنأل «حاصفإلل انه ءافلا «4ذداهمْلا سْمبَلو منهج هبسَحَفل : هناحبس

 الو ءدسفي لب .قحلا ميقي ال :رجافلا ىغاطلا كلذ لاح هذه تناك اذإ ىأ ءردقم



 ةرقبلا ةروس ريبسفت اه

 مو سطل خطاا الامل طااا ا االططنت الات لطناال ااا! الللاتال الانا لالالالا تللا لااا لالا ااانللتااانا لا اللا للانالالاا املا لااا ااانا اانا ا !ا11 الا
 2 > هك

 ءرابجلا مقتنملا زيزعلا وهو ءهيلوتمو هيفاك هللاف ؛هلتقي امبرو ءهيذؤي لب حصانلا عيطي
 4منهَج هبسحف# ىنعمف ؛ميحجلا ران ىف هئاقلإب «ميلألا باذعلا هب لزني هناحبس هللاو
 ماللا «داهمْلا سيبو «هيذؤت تناك ىتلا قحلا ةملك لدب ءهيفكت ىتلا ىه منهج ىأ

 ناكملا وهو ءدهم عمج داهملاو «هباوج ىلع ةلخاد ىهو ردقم مسق نع ئبنت انه

 كئلوأب مكهت نم ولخي ال داهملا سئب اهنأب منهج نع ريبعتلاو «مونلل أيهملا
 ٍباَذعب مهرْشَبف » :ىلاعت هلوقكو (عيجو برض مهنيب ةيحت) :لاقي امك «نيرجافلا
 . [قاقشنالا] 4 2:2 ملأ

 لعلو ؛قحلا ةملك عامس نع ناذآلا مص نايغطلا رهاظم لوأ نإف ءدعبو

 ظعولا نع الضف «مالملاو دقنلا هعامس ىه لداعلا مكاحلل ةرهاظلا ةرامألا
 مول نع الضف نيدقانلا دقنو نيحصانلا حصنب همربت ىغاطلا مكاحلا ةرامأو ؛داشرإلاو

 باطخلا نب رمعل لاق الجر نأ ىوري ؛ةضيفتسم ةريثك خيراتلا ىف لثملاو ؛نيمئاللا

 (هللا قتا) :نينمؤملا ريمأل لوقت وأ نيرضاحلا ضعب لاقف ء«هللا قتا :ماكحلا لثمأ

 اذإ انيف ريخ الو ءاهولوقت مل اذإ مكيف ريخ ال ءاهلقيلف الآ :لاقو «قورافلا تفتلاف
 اجاجوعا ىف مكنم ىأر نم :ىلوت امدنع حاص ىذلا وه اذه رمعو !اهعمسن مل

 وبأ لاقف !انفويسب هانموقل اجاجوعا كيف انيأر ول هللاو :ىبارعأ لاقف هموقيلف
 !جوعا اذإ رمع موقي نم دمحم ةمأ ىف لعج ىذلا هلل دمحلا :صفح

 ىف ىتح نيمكاحلا ضعب نم اندجول نيقيدصلا ماقم رمع ماقم نع انلزنت ولو
 ةجاح هل ايدوهي نأ خيراتلا ىوري ؛اًنايحأ قحلا ةملك ىلإ عمتسي نم دادبتسالا روصع

 .هتجاح ركذو نينمؤملا ريمأ اي هللا قتا :هل لاقو «جراخ وهو ءديشرلا نوراه ىقلت

 اي :هل ليقف ؛هتجاح ىدوهيلل تيضقف رمأ مث ءدجاس رخو هتباد نع نوراه لزنف

 هللا لوق تركذت نكلو ءال :لاق !ىدوهي لوقل كتباد نع تلزن نينمؤملا ريمأ
 . «داهملا سفبلو منهج هَبسَحَف مّنإلاب ةَعْل هَتَذَحَأ هللا تا هل ليق اذِإو» : ىلاعت

 دحأ هلاق ام كلذ نمو ؛ةمتعم روص دجوت «ةرطعلا تايركذلا هذه راوجبو

 .هقنع تعطق هللا قتا :ىل لاق نم :ةيمأ ىنب كولم
-. 
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 اهولوقي مل نإف «نيدبتسملا خيرات اهب دوسي ىتلا ىه ةمتعملا روصلا هذه نإ لب
 نم ناك كلذلو ؛انايغط دعبأو ًارثأ ىوقأ وهو «لاعفلا ناسلب اهولاق لاقملا ناسلب

 داهجلا لضفأ» :ِةيِدَي لاق دقو ؛قحلا ةملك مهل نمؤملا لوقي نأ :هللا ليبس ىف داهجلا

 0 ررئاج ناطلسل قح ةملك
 ساهم ماشو

 اذإ مهلاحو ءكالهلا ىلإو ءداسفلا ىلإ ىدؤت ا تاعامجلا , ءاد نودعي نيذلا سانلا

 كلذ جالعو «ءادلا اذه ءاود نودعي نيذلا لضفلا لهأ ركذ - سانلا مكح اولوت

 ىذلا وه ةالولا ضعب نايغط ناك اذإ هنإف ؛داسفلا كلذ حالصو «كاتفلا ضرملا

 نيذلا مه نايغطلا نودهاجي نيذلا راربألا كئلوأف «لسنلاو ثرحلا كاله ىلإ ىدؤي

 نيقطان نيدهاجم مهسفنأ اوعاب نيذلا مهو «هللا رمأب نوعاصيو «هرايت نوفقي
 هلل هسفن عيبي ىأ 4هسفن يرشي نم سائلا نمو# :هناحبس لاق اذلو ؛قحلا ةملكب

 لباقملا قيرفلا ركذ ىفو كلمي ام لكو هلامو هسفنب قحلاو هللا نيد ىدفيف ؛هناحبس

 ال «سيفنلاو سفنلا لذب مهلاح صخأ نأب رعشي ىذلا فصولا كلذب رشلا لهأل

 «مهقتاع ىلع ةاقلملا ةمهملا مظع ىلإ ةراشإ - قافنلا نم ةءاربلاو صالخإلا درجم

 ضرعتلا ىضتقي كلذ نإف ؛هراضوأ ةلازإو ء؛هيلع بلغتلاو رشلا ةدهاجم ىهو

 ءءادهشلا لضفأ نوكي هنإ لب ءاديهش لتق هليبس ىف لتق نمو «فلتلل لب «ىذألل

 . "اوك ىبنلا كلذب حرص امك

 نتفلا ىف ىذمرتلا هاورو .دئاوفو ظعاوم هيف ليوط ثيدح ىف )١١117( هدنسم ىف دمحأ ظفللا اذهب هاور )١(

 َنوُعفْي ' فصلا ىف اوَقَي نإ َنيِدّلا» :لاَق ؟لضفأ ءادهشلا أ هل ىلا ١ لاس الجر نأ ره ب منَ 20
 هه ول وو

 كبر كحّض اَذإَو ءمهبر مهل كَحضَيَو ةّلجْلا نم ىلع َفَرْعْلا ىف َنوُقلَطَني كتلوأ ءاوُلتقي ىَتح مههوجو

 )5١4([. راصنألا دنسم ىقاب :دمحأ ةاورآ .(هيَلع باسح الق ّيندلا ىف دبع ىَلِإ

 :لوقي كي هّللا لوُسر تعمس :لوُقي باَطَحْلا ِنْب مَع نع هللا دنع ءادهشلا لضف :ىذمرتلا ىددو

 هْيلِإ ساّنلا عَفَرَي ىلا كلَدَف «لتق ىّتح َهّللا قَدَصَق ٌوَدَعْلا ىقل ناميإلا ُديَج نِمْؤُم "لُجُر ٌةَمَبرَأ ءادهشلا»

 ةومشلف ما دارأ مع ةوُسَشلمأ ىرذأ اَمَ :لاق - ُةثوُلق مَقو ىَّتح هس مكَرو «اذكه ةَسايقْلا موي مهيأ

 مهس هاَنَأ نجلا نم م حط كوب دج "بر امنا علا قل ناميإلا يح نوم لْجَر» :َلاَق هك ىلا

 هلل قلص تل قل يس رخو انا الم الخ يم :ةّيناَثلا ةَجّردلا ىف َوُهَف ُهَلَتفَف برَغ
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 الإ بلطي ال «هلامو هسفنب قحلا ىدفيو «هناحبس هلل هسفن عيبي ىذلا اذه نإو

 هناحبس لاق اذلو ؛ , ىلاعتو هناحبس هللا اضر وهو ءنامثألا 0 ءادحاو انمث

 ردصملا نود ميلا ردصملاب رييعتلا نأ كش الو ءاضرلا ىنعمب ىميم ردصم ةاضرمو

 اوضرعت نييغالبلا الو نييوحنلا دجن ملو .هقوذب عماسلا هكردي ىنعم هل ىلصألا
 امهنيب ةقرفت هنظنو انل ىدبتي ىذلاو ؛هريغو ىميملا ردصملاب ريبعتلا نيب ةقرفتلا نايبل

 ردصملا امأ .دوجولا ىف اققحتم امئاق اعقاو ىردصملا ىنعملا روصي ىميملا ردصملا نأ
 ريبعتلا نإف «لوقلا ىنعمب لاقم ةملك تناك اذإف ؛ادرجم ىنعملا روصيف ىميملا ريغ
 لاقم ةملك امأ ءال وأ هدوجو ققحت هنوك ىلإ رظن ريغ نم ادرجم ىنعم روصي لوقلاب
 ىنعم + نوكي كلذ ىلعو ؛ققحسملا دوجوملا ةروص ىف أ ؛ ققحتو دجو نعم روصتف

 مهبط دتشيف «مهب تلح دق ةمئاق ةقيقح هناحبس هاضر نوروصتيو . ,ةدكؤم ةعقاو

 مهسفنأو مهلاومأب قحلل مهؤادتفاو

 ةجح مه .مهسفنأو مهلاومأب قحلا اودتفاو ءهلل مهسفنأ اوعاب نيذلا كئلوأو
 ىلتبي ىلاعتو هناحبس هللا ناك اذإو ؛تاملظلاو ملظلا دهع ىف ةمئاقلا هللا
 كئلوأ ءالبلا اذه ىف لسري هنإف ؛نيملاظلا مكحو «توغاطلاو رشلا لهأب تاعامجلا

 هللا ليبس ىف نودهاجيو ءهب نورهجيو «هيلع نوعدي قحلل مهسفنأ اوبدن نيذلا
 قحلا ىلإ ليمي نم لك مهعم نوكي ذئدنعو ؛ايلعلا ىه هللا ةملك لعجو «هرانم عفرل
 .ءالؤه ىلإ الو ءالؤه ىلإ ال موق ءالؤه نيبو «هبلق

 :فئاوط عبرأ سانلا نوكي كلذبو

 .نوملاظلا ءنوغاطلا رشلا لهأ - اهالوأ

 لق ىَّنَح هللا َقدَصَق َودَعْلا ىقل هسْفَت ىَلَع فرسأ نِمْؤُم لجو ءةَقلَّتلا ةجردلا ىف َكلَدَق لق ىَّتح -
 ةرشسعلا دئسم ىف دمحأ هاورو .بيِرغ نَسَح ثيدَح ده : ىسيسع وبأ لاق .«ةعبارلا ةَجّردلا ىف َكلَدَ

 نيرشبملا )١560(.
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 للا  ل

 لك نوحرطيو «مهلاومأو مهسفنأب قحلا نودتفي نيذلا لدعلا لهأ  اهتيناثو

 .قحلا ةماقإو هللا اضر ليبس ىف مهل ىوه

 لثم قحلا اودتفي ملو «مهوأش اوغلبي مل نإو مهنوعبتي نيذلا كئلوأ  اهتثلاثو

 . مهئادتفا

 ىتلا ةكرعملا هذه ىف بلاغلا قيرفلا نوعبتيو «نورظني نيذلا كئلوأ  اهتعبارو

 لَو ىهن دقو ؛ةعمإلا كَ ىبنلا مهامس نيذلا مه كئلوأو ؛رشلاو ريخلا نيب موقت

 اوملظ نإو ءانسحأ سانلا نسحأ نإ نولوقت ؛ةعمإ اونوكت ال ١:لاقف «مهكلسم نع

 .''"«اوملظت الف اوءاسأ نإو ءاونسحت سانلا نسحأ نإ .مكسفنأ اونطو نكلو ءانملظ

 ةملكلا كلتب ةميركلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا لّيَذ 4داّبعْلاب فوُءَر هللاو#

 :انكرادم اهيلإ تلصو ةثالث رومأ ىلإ ةراشإلل ؛ةيماسلا

 رشلا راوجب ىوقلا ريخلا لعج هدابعب هتمحر نم ىلاعتو هناحبس هللا نإ  اهلوأ

 معل كلذ الولو «ةاغطلا رشلا لهأ ةعفادم ىلإ ءايوقألا ريخلا لهأ هللا ىدهف «عفدنملا

 . ضرألا تدسفُل ضعبب مهضعب سائلا هللا َعْفد الَْلوظ ءدابعلا كلهو ءداسفلا

 . [ةرقبلا] © كتل

 هتفأر ىعاود نم كلذ نأل ؛امئاد قحلل بلغلا نأ ىلإ ةراشإلا  اهيناثو

 ؛لذجاونلاب هيلع ضعي زيزع ىوق قح ةبلاغملاب ءىجي ىذلا قحلاو «هدابعب هتمحرو

 .ةيناويح لا ىحاونلا ىلع ةيناسنإلا ىناعملا ةبلغل نالعإ هيفو

 ؛نيلداعلل نكمي نأو «نيملاظلل نكمي الأ هدابعب هللا ةمحر نم نإ  اهئلاثو

 ىف هللا لظ لداعلا مكاحلاو ؛مهب اقفرو سانلاب ةمحر نوكي لداعلا مكحلا نإف

 . ميكحلا ىلعلا بضغ ةرامأ نم نيملاظلا طيلستو ؛هقلخب هتمحرو ءهضرأ

 وأ هلوق ىف هريغ دلقي نم ةعمإلاو )١90(. وفعلاو ناسحإلا باب - ةلصلاو ربلا باتك :ىذمرتلا هاور )١(

 . هلعف
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 ك4 لانش طماط قالا الان اخ لخط ان نانا خ امانا لالخ خلنا نان مخل خ خلان نانا ال الان ان انما ن اتا اانا نطل لالا اكاتلننان لنا ك الناقل الاانا امان!!!
 أ بس

 قفرلاو سانلاب ةمحرلا ىلإ ةوعد قبس ام قوف لييذتلا كلذ ةيآلا لبيذت ىف مث

 مهيلع قشف اًئيش ىتمأ رمأ نم ىلو نم مهللا» :ِةْكَك لاق دقلو ؛مهيلع بدحلاو مهب

 نم انل به مهلا "اهب قفراف مهب قفرف اميش ىتمأ رمأ نم ىلو نمو ؛هيلع ققشاف
 .ادشر انرمأ نم انل ئيهو ةمحر كندل

 ا أوُنَماَححصح 0 3
 اعلا ها 1 اوعََبَم 0 سيب .

 112 07 يور مور 1 ع4
 دَئؤْيرْشكَو نإ ا

 يكب هللا أومَلَعَأَف تسب مكحَت ءآجاَم 00 سف ل 20 + 020 2# 0
1١ 

 هي ء لالا ا ا ا روس هم 200 م"

 ةمعيل دس نمو َةَندي هياء نم مهندتاع مك لي ءارسإ نب لس
 ل ة سدر مج هد جمو ال ودهم يزول صر ال هر 3

 نيدللنير ديب باقل ديس هللاَنإو هن ءاَجاَمِدَعَب نم هلل
 ه- 07 00 اس ع حس ل

 بذل ةأمَأَعومادأ ةومحلا نشك
 . رس هب وسي م قرر هللا 9 ص رس والا جي ىدس و يس

 هس را

 ٍلهأ نم لجر :تْلُقَق ؟تنأ مم :تَلاَقَقف ءىش نع اهلآسأ ةشئاع تيت :لاَق ةسامش نب نَمَحّرلا دبع نع )١(

 ٍلجرلل توسل ناك نإ ايش هلم امن ام :لاَقَف ؟.ذه ٍمُكئاَرَع ىف ْمُكَل مُكبحاص اك فْيك : تَلاَقَق ءرصم

 الُهَنِإاَمأ : :تلاَقَف قتلا هيطْمُيَف ةّقنتلا ىلإ جاتحَبو َدَبعْلا هيطعيق دبعلاو ريِعَبْلا هيطْيق ريعبلا اَنم
 3 هةام اع

 ىتي ىف لوُقَي :ةقلكو هللا لوُسسَر نم تغمس ام كربخأ نأ ىخأ ركب ىبأ نب دمتم ىف َلَمَف ىذّلا ىَمَسي

 مهب َققرَف اًمِيَش ىَنمأ ِرمأ نم ىلو نمو ُهْلَع قشْشاَف مِهْيَلَع قف نبش ىتمأ مآ نم ىلو نَم َمُهّلل» :اَذَه

 ارصتخم دمحأ هاورو 677010 رئاجلا ةيوقعو لداعلا مامإلا ةليضف :ملسم ظفللا اذهب هاور] .«هب َقْفَراَف

 .((59غم41)



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 للاسلام لللاا0ا00االلللللللا

 د رح

 نوقرفي نيذلا كئلوأ لاح تايآلا هذه ىلع ةقباسلا ةيآلا ىف هناحبس هللا نيب

 ددل مهيفو «لسنلاو ثرحلا نوكلهيو ءاداسف ضرألا ىف نوثيعيو ؛تاعامجلا نيب

 ئدابم دض اذه لكو ؛ماسقنالاو ةقرفلا رشنتو «ةوادعلاب ىرغت ةموصخو فنعو

 وهو ؛نيحلصملا بجاو نيبي نأ «نيدسفملا لمع نيب نأ دعب بسان كلذلو ؛مالسإلا

 :هناحبس لاق كلذلو ؛مالسإلا لهأ نيب ةدحولاو «ناسنإلا ىنب نيب ملسلا

 ئرق امك «نيسلا رسكب ملّسلا ئرق 4ةَفاك مّلَسلا يف اوُلْخدا اونمآ يلا اهيَأ اي

 لكوتو اَهَل حتجاف مّلّسلل اوحتج نإو » :ىلاعت هلوق كلذكو ؛اهحتفب ةروهشم ةءارق ىف
 ىرخأ ةءارق ىف ئرق امك ؛نيسلا حتفب ئرق دقف [لافنألا] 4 <27 ... هللا ىلع

 ىنعمب ملّسلاو ملّسلا نإ :ةرصبلا ءاملعو ىئاسكلا لاق كلذلو ؛"اهرسكب ةروهشم
 هذه ىف اهأرقف ءالعلا نب ورمع قرفو ؛مالسإلا ىلعو ةملاسملا ىلع ناقلطيو ءدحاو

 ... مّلسلل اوحتج نو :ىلاعت هلوق ىفو ؛مالسإلا هنإ :لاقو ءرسكلاب ةيآلا
 هذه دربملا ركنأو ؛ةملاسملاو ةعداوملا دارملا :لاقو «حتفلاب اهأرق [لافنألا] 4 تن

 . ةقرفتلا

 ىلع هقالطإو ءحلصلاو ةملاسملل وه حتفلا وأ رسكلاب ملسلا ظفل نأ ىدنعو

 «سانلا نيب مالسلا قيقحت وحن اهلك هجتت فينحلا نيدلا ماكحأ نإ ثيح نم مالسإلا

 عقاوم نع اهب دعبلاو «ةمالسلا وحن سانلا هيجوتو ءاهناردأ نم بولقلا صيلختو
 . كالهلا

 ؟حلصلاو ةعداوملاو ةملاسملا وه مأ «مالسإلا وهأ :ةيآلا ىف ملسلا ىنعم امو

 ةيآلا ىف ملَسلا ىنعم نأ ىلإ فلخلاو فلسلا نم نيرسفملا ضعب هجتا

 وأ «اولخدا» ىف واولا نم الاح ةفاك نوكتو «نيعمتجم :ةفاك ىنعمو ؛ مالسإلا

 مهناميإ قدصو اونمآ نيذلا اهيأي :لوألا ىلع ىنعملاو ءاملسلا» ةملك نم الاح نوكت

 هماكحأل اوداقنا ىأ «نيذيانتم الو نيقرفتم ريغ نيعمتجم مالسإلا ىف اولخدا

 ريثك نباو عفان © ملَسلل ل حتفلاب اهأرقو ءمصاع نع امهالك لضفملاو ركب ىبأل ةءارقلا هذه (ملّسلل) (1)
 .1 7 ج - راصتخالا ةياغ .ىئاسكلاو رفعج وبأو
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 ناميإلا فصو نأل ؛نول الو سنج مكنيب زجاحي الو ميلقإ مكقرفي ال نيعمتجم

 نيعئاط اونوكت نأ ىلإ مكثعبي مكناميإف ؛مكنيب ةطبار ديحوتلا ةملكو «مكعماج
 .مكتملك اودحوت نأ مكيلع بجويو ءهعم قارتفا ال عامتجا ىف مالسإلل نيداقنم

 هعئارش لكب مالسإلا ىف اولخدا :(ملسلا» نم لاح ةفاك نأ ىلع ىنعملاو

 «ةاكزلا اوعنمتو ةالصلاب اوذخأت الف ءامكح اوكرتتو مكحب اوذخأت الف .هماكحأو

 اوكرتتو ثاريملا ماظنب اوذخأت الو ءابرلا ماكحأ اوكرتتو جاوزلا ماكحأب اوذخأت الو

 ؛هضعب كرتيو «مالسإلا ضعب ذخؤي نأ حصي ال اذكهو ءاهولطعتو دودخلا ماكحأ

 ماكحأ لعج نمك ناكو ؛هضعبب رفكيو باتكلا ضعبب نمؤي نمك ناك كلذ لعف نم
 لك مالسإلا ماكحأو ء؛كرتلاو ذخألاو «نايصعلاو ةعاطلاب اهنيب قرفيف «نيضع نآرقلا

 ءاودألا جالعو «بولقلا بطو «لوقعلا ةياده اهعومجمو «ةئزجتلا لبقي ال

 ناطيشلل هبلق ىف حتف دقف ءرخآلا كرتو اهضعبب ذحخأ نمف «ةيصخشلاو ةيعامتجالا

 فاهوألا تمكحو «مادقألا تلز بلق ىف ناطيشلا لح امثيحو ءاهنم ذفني ةملث

 ةورع كلذ دعب نم هسفن ىف مالسإلا ىرع لحنتو «هبلق نم ةيادهلا رون سمطيف
 .ةورع

 لوق وهو «مالسإلا ىنعمب ملسلا ةملك ريسفت ىلع ىنعملا حيضوت اذه
 ةعداوملاو ةملاسملا ملسلا ىنعم نإ :فلسلا ىرسفم ضعب هقفاوو ةداتق لاقو . نيرثكألا

 .نومصتخي الو «نوقرتفي الف ءمهنيب اميف نيملسملا ةلاسم لمشي وهو .حلصلاو

 ةزهنو نيلكآلل ةمعط اونوكيو ءاديدش مهنيب مهسأب نوكي ال ىتح نوعزانتي الو
 دتعي مل مادام مهريغ ىلع نودتعي الف «مهريغل مهتماسم لمشي امك «نيضرتفملل

 . مهيلع
 ىف اولخدت نأ مكيلع بجوي مكناميإ نإ اونمآ نيذلا اهيأي :اذه ىلع ىنعملاو

 مكيلع عفري مل نم اولتاقت الو ءمكيلع دتعي مل ادحأ اوذبانت الف «ماعلا مالسلا

 .عماجلا ءاخإلاو ةقثوملا ملسلاب مكتدحو اووق مث ءاودع مكيلع لاوي ملو ءاّقيس

 نيدلا نم ملع امم وهو «نيدلا هضرفي رمأ نيملسملا نيب مالسلا نأ كشالو

 ةيرفلا مظعأ دقف هريغ لاق نمو «ناميإ نم ةرذ هبلق ىف نم هيف ىرامي ال ةرورضلاب
 .هلهأو مالسإلا ىلع
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 رهاوظ مهف نم اهلوح لوقلا راثأ دقف نيملسملا ريغل نيملسملا ةملاسم امأ

 لاتقلاو «لاتقلا حابأ دق مالسإلا نإ لاق ذإ ءاهنطاوب ىف لغلغتي ملو ءرومألا

 لصألا نأ ررقت نيملسملا ءاهقف نم ىربكلا ةرثكلاو «ناعمتجي ال ناضيقن مالسلاو

 «ةعداوم وأ دهعب اومدقتي ىتح «برحلا مهريغو نيملسملا نيب ةيلودلا ةقالعلا ىف

 4 نزلا ... هللا ىلع لّكوتو اهَل حتجاَف ملسلل اوحتج نإو» :هناحبس لاق امك

 . [ لافنألا]

 مالسلا ىلإ اعد مالسإلا نأ ةقيقحلاو .اهرهاوظب رومألا اومهف نيذلا لوق كلذ

 لاق اذلو ؛مهنيي ذبانتلا ال ناسنإلا ىنب نيب فراعتلا ماعلا هؤدبمو .هيلع ثحو

 نإ اوفراعتل لئابقو ابوعش مكانلعجو ئتنأو ركذ نم مكانقَلَح اَنِإ ساّنلا اهيأ اي : ىلاعت

 «ماصخلاو برحلل مالسإلا ءاج امف [تارجحلا] 4 127 . .. مكاقتأ هللا دنع مكمركأ

 ليلذ مالسب سيلو «ىوق زيزع مالس مالسإلا مالس نكلو «مالسلاو ىدهلاب ءاج لب

 نيملسملا ىلع نوكرشملا ىدتعا ال كلذلو ؛هلثمب ءادتعالا دري ىوقلا مالسلاو «عناخ

 ىلع هلل نإ اوُملَط مهن نولتاقي َنيدّلل نذأ 9 :هناحبس لاقو لاتقلا مالسإلا حابأ
 عقد الوّو هللا ابر اوُوقي نأ الإ قَح يغب مهرايد نم اوُجرْخأ نيذْلا <5): ريدقل مهرصن

 اريثك هللا مسا اهيف ركذي دجاسمو تاولصو عيبو عماوص تمهل ضعبب مهضعب سائل لل

 الإ لاتقلا مالسإلا حابأ امف [جحلا] 4 (2:2 زيزع يوَقَل هللا َنِإ هرصني نم هللا نرصَيَلو

 «لضافلا ىوقلا مالسلا ىلإ ةوعد الإ ءادتعالا عفدل لاتقلا سيلو ءءادتعالا عفدل

 وه ىوقلا مالسلا نأ .عوضخلاو لذلا نيبو «ةيوقلا ةزيزعلا ملسلا نيب ام قرفو

 عوضخلاو مالستسالا وهف لذلا امأ ؛اودتعا نإ نيدتعملا ءادتعا در ىلع ةردقلا

 ءارغإ وه لب «ءىش ىف مالسلا نم اذه سيلو «مالسإلا رمأ كلذب امو «نيدتعملل

 .نيملاظلا ملظل نيكمتو لاتقلاو لتقلاب

 ةبهألا اوذخأ نإف «مهؤاذختساو ءافعضلا فعض الإ لاتقلاب ىرغي ال هنإو

 امف «هناودع نع عنتما وأ «هتراغ ىف ىوقلا ىورت «هلثمب رشلا اومواقو ةدعلا اودعأو

 الإ دسألا محل دسألا فاع امو «بان اهل سيل اهنأل الإ ةاشلا محل بئذلا أرمتسا
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 ملسلا ليبس ةلداعلا ةوقلاو «برحلل ىفنأ برحلاف اهب كتفي نئاربو ابان هل نآل

 . ةزيزعلا

 لودلا نيب لصألا نأل ءدهع نوكي ىتح برحلا لصألا نأ ءاهقفلا ررق دقلو

 .نوبراحي

 حتفب ةوطخ عمج :تاوطخلا «نيبم ودع مكل هَّنِإ ناطيشلا تاوطخ اوعبتت الو#

 ربعو .ناطيشلا ريس اوعبتت ال :ىنعملو ءوطخي نم ىمدق نيبام ىهو ءاهمضو ءاخلا
 ءةدحاو ةعفد رشلا ىلإ ءرملا رجتال ءوسلاب ةرامألا سفنلاو ناطيشلا نأل هتاوطخب هنع

 «هرغصل هاوغأ نم همحتقيف اهرغصأو اهرسيأب ئدتبيف «ةجرد ةجرد هيلإ هذحخأت لب

 سفنلاب طيحت ىتح ربكأ وهام مث «هنم ربكأ وه ام ىلع هأرج هفلأ اذإ ىتح

 رئاغص نم ىتأي ناطيشلاو «رئابكلا ىلع ئرجت رئاغصلا باكترا ةرثك نإ :ءاملعلا لاق

 ىرغي هجرادم ناطيشلا تاوطخسف «لئاذرلا سرغ سوفنلا ىف سرغيل ىصاخملا

 . ةليذرلا تاجرد ىصقأ ىلإ ءرملاب لصي ىتح ىرخألا دعب ةدحاولاب
 مالسإلاب هانرسف نإ اننأل ءملسلا ىف لوخدلاب رمألا دعب ىهنلا كلذ ناك دقلو

 تاوطخ عابتاب ةورع ةورع هارع اولحتالو ءهلك مالسإلا ىف اولخدا ىنعملا نوكي

 هلك مالسإلاب بهذي كلذ نإف ءءوسلاب ةرامألا سفنلا ىوه ةعاطإو «ناطيشلا

 اولحت ال :ىنعملا نوكيف «ةعداوملاو مالسلاب ملسلا انرسف نإو ؛سفنلا ىف هتامرحبو

 ءارغإلا ىف هجردتو هئارغإب مكتعامجل قرفملا ناطيشلا تاوطخ اوعبتت الو «مكتدحو

 مهنيب نيملسملا سأب نوكيو «ماسقنالا نوكي ىتح اهنم ربكأب ةقرفملا ةيصعملا هفادرإو

 . اديدش

 ىذلا ناطيشلا نإ ىأ © ْنيِم ودع مك ُهّنِإ» :هلوقب ةيآلا هناحبس هللا ليذ دقلو
 ىتلا مثآملا راثآ روهظب «ةوادعلا رهاظ ىأ «نيبم ودع ةراّمألا سفنلا ىف مكحتي
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 ىرغي هنإ ذإ ؛ةميخولا لامعألا راثآ روهظب ةوادعلا روهظف ؛اغئاس اًماعط مهلعجو

 ىف ةيدرم ىهو ءاهيف عفدنا هاوغأ نم اهقاذ اذإف «قاذملا ةولح ىهو تاوهشلا عابتاب

 .تاعامجلاو داحآلاب ققحملا ررضلا نوكيف ءاهتاياهن ىف ةئيبو اهجئاتن
 هلزنأو مدآ ىوغأ ىذلا وهف «ةقيلخلا ءدب نم ةتباث ةررقم ناطيشلا ةوادع نإو

 نأ لجس دق هناحبس هللا نإو ؛ءانبآلا عم عنصي بآلا عم عنص ام لثمبو «ةنجلا نم

 ضرألا يف مُكَلو ودع ضعبل مكضعب اوطبها انلقو » :هناحبس لاقف «ةرمتسم هتوادع

 . [ةرقبلا ] 4 22 نيح ىآإ عاَممو رقتسم
 ىآ ىف نرتقي «ميكح ريع هللا نأ اوُمَلعاَف تاَنيَبْلا مكَتءاج ام دعب نم متللز نإَفل

 نانرعقيو ؛ةفلاخملا بابسأ نعو ءهضيقن نع ىهنلاب ئشلاب رمألا ميكحلا هللا
 ىفو ؛ىرخأ ميكحلا زيزعلا هللا شطب نم بيهرتلابو ءاّنايحأ هللا ميعن ىف بيغرتلاب
 عابتا ىلع اًبصنم ناك ىهنلا نأل ؛نايصعلا نم بيهرتلاب ىهنلا نرتقا دق ةيآلا هذه

 امو اهتاوهش ةهج نم سفنلا ىلإ ءىجي وهو ؛هئارغإل عوضخلاو ناطيشلا تاوطخ

 اهءارو نأ تاذللا حرتجي نم ملعيل ؛باقعلا نم بيهرتلا كلذ بسانف ؛«هفلأت

 «ناسنإلل ناطيشلا ةوادع نيب دقلو ؛ةيفاخ هيلع ىفخت ال ىذلا رابحلا ىوقلا ةبساحم

 هب ديدهتلا مزلي هلوزن لبقو «باقعلا هيلع قحيو «هبرو هسفن ىداع دقف هالاو نمف

 .هرمأ نم ةنيب ىلع نوكيل

 لصأو «فرحنملا قيرطلا ىلإ ميقتسملا قيرطلا نع متلدع ىأ «متللز نإف#
 اللز لزي لز لاقي ؛ةيونعملا كلاسملاو ءارآلا ىف لمعتسا مث «مدقلا ىف نوكي للزلا

 دعب نمإ# «حرفي حرف باب نم اهلعجت لز ىف ةغل كانهو ؛همدق تضحد ىأ ءالولزو
 ةلدآلاو ججحلا مكل ىلاعتو هناحبس هللا قاس نأ دعب نم ىأ 4تاتيَبْلا مكَتَءاَج ام
 . ىدهلا نم لالضلاو «لطابلا نم قحلا مكل ةنيبملا

 نم قحلاو صالخإلاو ةماقتسالا قيرط نع متدح نإ :الامجإ ةيآلا ىنعمو

 اوملعاو ؛عطاقلا ليلدلا دعب عدارلا باقعلا الإ ةمث سيلف «هناهربب هومتملع نأ دعب

 ةضرع وهف هءايلوأ ىداعو هاداع نمو «هرصني نم مزهي الو «بلغي ال زيزع هللا نأ
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 «نسحملاك ئسملا لعجي الف ؛اهعضاوم ىف رومألا عضي ميكح وهو ؛هتمقنل

 لهأو رارشألاو رايخألا نيب قرفي نأ هتمكح ىضتقم نم ناكف ؛دسفملاك حلصملا

 .رفكلا لهأو ناميإلا

 هللا ىَلآو رمألا يضُقَو ةكئالمْلاو ماَمعْلا م لَلَظ يف ُهَّللا مهيتأي نأ الإ نورظني له

 هعئارش لكب مالسإلا ىف اولخدي نأب ناميإلا لهأ هناحبس هللا ىدان «رومألا عجرت
 ؛نمآلاو مالسلا مهنيب اميف ميقي امك .ماعلا مالسلا ىف اولخدي نأو ءهماكحأو

 لزنيو «هللا رصن نم اومرحيف اولزي نأ نم مهرذحو ؛هرورغو ناطيشلا نم مهرذحو
 «ةياوغلا اوءرمتسا فيكو «لالضلا لهأ ىلإ هناحبس راشأ كلذ دعبو ؛هباقع مهب

 ليلدلا دعب ليلدلا مهيلع هناحبس ماقأ دقو ؛ةيادهلا قيرط مهسوفن ىف اودسو

 هللا مهيتأي نأ الإ نورظني له :لاقف ءارذنم مهلاح ركنتسا دقو ءةجحلا دعب ةجحلاو

 ؛دحاو ىنعمب هترظتناو هترظن لاقي ؛نورظتني اهانعم :نورظنيو 4ماَمَعْلا نَم للظ يف
 «ةمامغل ىعمج سنج مسا (مامغلا»و ؛ةملظ عمج ملظك .ةلظ عمج :«للظ»و

 ىنعمف ؛ىراكنإ ماهفتسالاو ؛رتسي ىأ مغي هنأل كلذب ىمسو ؛قيقرلا باحسلا ىهو
 ىلع مالكلا نأ ىلع ةيآلا نيرسفملا ضعب هجو دقو .نورظتني ال «نورظني له#
 ءالؤه نإ :ىنعملا نوكي كلذ ىلعو ؛هباقع نايتإ هللا نايتإ ىتعمف ؛فاضم فذح

 ال مهنأكو .نوهمعي مهيغ ىف مه تانيبلا مهتءاج نأ دعب هللاب اورفك نيذلا نيكرشملا

 نم للظ ىف هللا باذع مهيتأي نأ الإ ةعطاقلا ةغمادلا ججحلا هذه دعب نورظنتي

 ثيح نم ةمقنلا مهيتأتف ءمهقحسي باذع ىهو «مهرطمم اضراع اهنوبسحي باحسلا

 نوكت جيرختلا اذه ىلعف نورعشي ال ثيح نم باذعلا مهيتأيو «ةمعنلا نورظتني

 هلوق ىنعمو ؛ىويندلا هباذع لازنإ هتكتالمو هللا نايتإ ىنعم نوكيو ؛ديعولل ةيآلا
 ىضق دقف ايندلا ىف هللا باذع لزن اذإ هنأ جيرختلا اذه ىلع «رْمأْلا يضقو# :ىلاعت
 ىف هناحبس هللا لعفي ناك كلذكو ؛مهناميإ ىف ءاجر ةمث نكي مل ذإ ؛مهيف هرمأ

 ءدوه موق داعب لعف امك ء«ةيادهلاو سانلا نيب اولاحو ءاوغبو اوغط نيذلا ماوقألا

 امأ ء.مهريغو «حون موقب كلذ لبق نمو ءهشيجو نوعرفبو ءحلاص موق دومثبو
 .مهلمهي الو مهلهمي هنإف «ةياده مهيف نوكيس نأ هللا ملع نيذلا
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 موي هيلجت وه هللا ءىجم نأو «باذع ةملك ريدقت مدع وهو ءرخآ هاجتا كانهو

 ىنعملاو ؛هتكئالمو مهبر مهيلع ىلجتيف ؛ءازجلا موي سانلل باجحلا فشكو «ةمايقلا

 مهيتأي ىتح مهوهلو مهلالض ىف نورداس نيدحاجلا كئلوأ نأ هاهتالا اذه ىلع

 ثيح رخآلا مويلا ىلإ مهلالض ىف نورمتسم مهو نورظتني ال مهنأكو «ملهجأ

 ؛نمحرلا ةبوثم نونمؤملا لانيو «رابجلا ةكئالم رانلا ىلإ مهرجتو «نايدلا مهبساحي

 رمألا ىضق ثيح اهوركنأ ىتلا قئاقحلا اونياع مهنأ «ٌرمَألا يضقو# ىنعم نوكيو
 هللا عمجيا» :ِةِيَع لاق دقلو ؛مهبر ىلإ عوجرلاو ةبوتلل ةصرف مهيدل دعت ملو ايئاهن

 ىلإ مهراصبأ ةصخاش «ةنس نيعبرأ امايق مولعم موي تاقيمل نيرخآلاو نيلوألا
 ىلإ شرعلا نم مامغلا نم للظ ىف هللا لزنيو ؛ءاضقلا لصف نورظتي ءءامسلا
 . '7(ىسركلا

 وهو «هتكئالمو هناحبس هللا نايتإ ىف نيقباسلا نيينعملا ريغ ىل ىنعم ادب دقو

 حضاو قحلاو «ةغماد تانيبلاو «ةعطاق ةجحلا نأ عم اورفك دق نيكرشملا كنئلوأ نأ

 دق اوناك اذإو «ةنامألاو قدصلاب هتايح لوط فرع دق مهينارهظ نيب لوسرلاو جلبأ

 نم للظ ىف هتكئالمو وه هللا مهيتأي نأ نورظتني لهف تانيبلا كلت عم اورفك

 اوبلط دقلو ؛هتكئالمو هللا اودهاشي نأ دعتب ٌةُللَي دمحم ةلاسرب اونمؤي ىكل «مامغلا

 انلزنأ ولو كّلم هيلع لزنأ الول اوُناَقَو ١) :ةَِكلَي دمحم ةلاسرب ءامسلا نم كلم لزني نأ

 ام مهيلع انسِبللو الجر هانلعجل اكلم انج ولو 20+ نوري ال مث رمألا يِضَقل اكلم

 مهلاح نأ ىأ ؛ىفنلا عم موللاو خيبوتلل ذئئيح ماهفتسالاف [ ماعنألا ] 4 22 توسبأي

 لاق امك ؛ةرهج هتكئالمو هللا أوريو اونياعي نأ دعب الإ اونمؤي نأ نوديري ال نم لاح

 ىنعمو ؛[ءاسنلا] 4 ه2 .. . ةرهج هّللا انرأ ل : ىسومل مهوقبس مهل ناوخإ

 ءاش نمف «دمحم اهب ءاج ىتلا ةزجعملا هذه دنع رمألا ىهتنأ ىأ «ِرمَألا يضقر»

 هناحبس هيلإ «رومألا عجرت هللا ىَلإو» . [ فهكلا ] < مقل .. .رفكيلف ءاش نمو نمّوْيلَف

 ىزجيسو ءاهرشو اهريخ رومألا ريصت ءهعم دحأ ىلإ الو «هاوس دحأ ىلإ ال هدحو

 .رشف ارش نإو «ريخف ًاريخ نإ «قحتسي امب الك

 ىف ىرذنملا هركذ . دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلاو 2. حيحص اهدحأ قرط نم ىناربطلاو ءايندلا ىبأ نبا هاور 2غ(

 . بيهرتلاو بيغرتلا
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 عم اورفك دق نوكرشملا ناك اذإو نيب ةيآ نم مهانيتآ مك ليئارسإ ينب لس#
 كلذ سيلف «هنوءرقي ساطرق ىف اًياتك وأ ءءامسلا نم نولزني ةكئالم اوبلطو تانيبلا

 بلق ىلع نوكت ةواشغ رفكلا لب ؛ايسح نوديريو ىلقع هنأل وأ ؛ليلدلا ىف صقنل

 تلزن :ليئارسإ ىنب رمأ اذهو ؛ليلد فلأ قحلا عم ناك ولو «قحلا ركني هلعجت رفاكلا

 ينب لس# :هناحبس لاق اذلو ؛ةرهج هللا انرأ اولاق كلذ عمو «تايآ ةدع مهيلع

 مهانيتآ مك» :مهخيرات لسو نيقباسلا رابخأ رقتسا وأ مهنم نيرضاحلا لس «ليئارسإ
 بيرلا ةراثإ الو هيف كشلل لاجم ال اتابثإ ةتبثم ةحضاو ةزجعم نم 8ةنيب ةيآ نم
 برضيو «ىعست ةيح بلقنت هاصعو «ءوس ريغ نم ءاضيب بلقنت ىسوم ديف ؛هلوح

 ءانيع ةرشع اتنثا هنم سجبنيف رجحلا برضتو ءاقيرط رشع ىنثا هقلفتف رحبلا اهب
 تانيبلا تايآلا هذه لك عمو ؛ىولسلاو نملا مهيلع لزنيو ءرحلا ىف مامغلا مهلظتو

 دحاجلا لمحت ال ليلدلا ةوقف ؛لجعلا دبعو رفك نم مهنمو «ةرهج هللا انرأ :اولاق

 ءركفلا ىف داسف نع نكلو «ليلدلا ىف صقن نع رفكي ال رفك نمو «ناميإلا ىلع
 هديزت ال لاحلا هذه عم ليلدلا ةوقو ؛سفنلا ىف لالضو بلقلا ىلع ةواشغ ببسب

 .ارارصإو ادانع الإ

 ةرهاظلا همعن لمشت ةماع انه هللا ةمعن 4هّتَءاج ام دعب نم هّللا ةمعن لدبي نمو# ١>
 «لقعلا ةمعن لمشت امك «هاجلا ةمعنو «لاملا ةمعنو «ةحصلا ةمعن لمشتف ؛ ةنطابلاو

 معنلا هله لدبي نمو ؛مهتلاسر ىلع ةلدألا ةماقإو لسرلا لاسرإب ةيادهلا ةمعنو

 لب «هللا ةةضرم ىف هدهج لذبي الف «باقعلا ىلإ ىدؤت هيلع ةجح اهلعجيف ةغباسلا

 ةناعإل ههاج لذبي الو ءررضلا ىف لب عفنلا ىف هلام لذبي الو .هتيصعم ىف
 ؛هسفن لضيل لب ءقحلا ىلإ لصيل هلقع لمعي الو ؛فيرشلا فيحل لب «فيعضلا

 ىلاعتو هناحبس هنإف «ليدبتلا كلذ هللا ةمعن لدبي نمو ؛اهدري لب ةيادهلا لبقي الو

 ذإ ءفذح هيف مالكلاو «باقعلا ديدُش َهّللا َنِإَفظ لاق كلذلو ؛ةلاحم ال هبقاعيس

 ةموهفم اهنأل ةجيتنلا ركذت الو ةمدقملا ركذت امك «ببسملا ركذب ءافتكا «ببسلا فذح

 هناحبس هنأآل ءاديدش اباقع هبقاعيس هللا نإف ليدبتلا كلذ لدبي نم :ىنعملاو ؛انمض

 .ميحر باوت ء«روفغ وفع هنأ امك «باقعلا ديدش
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 موي مهقوف اوقتا نيذّلاو اونمآ نيذلا نم نورخسميو ايندلا ةايحلا اورفك نيذّلل نيزإ#

 ايندلا نأ وهو ؛مهبولق لالضلا نايشغ ىف ببسلا نيب «ةعطاقلا لئالدلا تماقو
 باسح نم اهيف امو ةرخآلا ركذ كلذ مهاسنأو ءىش لك اهوبسحف مهل تنيز

 ثعب ال نأ اوبسحو «هذه ىف مهريكفت رصحنا مهلوقع قيض ببسب هنإ لب «باقعو

 ايحلا اورفك نيذّلل نّيز# :هناحبس لاق كلذلو ؛امات راكنإ كلذ اوركنأو ءروشن الو

 نأ دوحجلاو رفكلا ىف ةجاجللا ىلإ مهعفد دقو مهريكفت ىف ءىش لك ىهف ايندلا

 ىف قحلا رادقمب ال « بسنو بسحو «هاجو لام نم ايندلا لاحب ريدقتلا وه هللا دنع

 :اولاقو هلهأو ناميإلا اوبحأ نيذلا نم اورخس كلذلو ؛١2)7لامعألاو بولقلا

 «اونمآ نيذّلا نم نورخسيو# :هناحبس لاق كلذلو ؟ناميإلاب انوقبس نيذلا ءالؤهأ

 :نيقفانملا ىف تلزن :ةيآلا هذه ىف ءاطع لاق دقلو .اونمآ نيذلاب نوئزهتسي

 نفع

 ءافعض نم نورخسيو ء«ايندلا ىف نومعنتي اوناك «هباحصأو ىبأ نبا هللادبع

 هنأ دمحم معزي نيذلا ءالؤه ىلإ اورظنا :نولوقيو «نيرجاهملا ءارقفو «نينمؤملا
 . مهب بلغي

 برقأ كئلوأ نإف ؛ايندلا ىف اريبك اظح اولان نمم اوسيل امئاد قحلا لهأ نإو

 .ةتبثم ةدهاش ةمئاق موي لك ربعلاو «ناميإلا دعب هليبس ىف سوفنلا لذب ىلإ

 وقنا نيذلاو# :لاقف مهب أزهتسي نيذلا نينمؤملا ةلزنم هناحبس ركذ دقلو

 «ةرخآلاب اورفك نيذلا نيدحاجلا نيلهاجلا كئلوأ قوف هللا اوقتاو اونمآ نيذلا «مهَقوَف

 نوكي دق لب «ةرخآلا ميعنو ايندلا ميعن نيب طابترا الو ؛ايندلاب هلك ناميإلا اونمآو

 هل ظفللاو حيحص اهدحأ قرط نم ىناربطلاو ايندلا ىبأ نبا هاور :لاقو بيهرتلاو بيغرتلا ىف ىرذنملا هركذ )١(

 .دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلاو
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 ىلعو «لاومألا ىلع ال لامعألا ىلع ءازجلاو «ةرخآلا ىف معنملا وه ايندلا مورحم

 :هناحبس لاق كلذلو ؛باسنألا ىلع ال ىوقتلا ىلعو «باسحألا ىلع ال بولقلا

 ىطعي «نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وه هناحبس هللاف «باسح ِرْيعب ماي م قو لاو
 ىطعي دقف ءهاضر ليلد هؤاطع سيلو «هبساحي دحأ الو «ءاشي نم عنميو ءاشي نم

 انجل ةدحاو َةمَأ ساّنلا َنوُكي نأ الَوّلَو 9 :ىلاعت لاق امك هنع ضار ريغ وهو «رفاكلا

 [فرخزلا] 420+ َنورهظَي اهيلع جراعمو ةّضف نم افقس مهتويبل نمَحَرلاب رفكي نمل
 نمو «نمؤملا اهديجي دق امك رفاكلا اهديجي ةيويند بابسأب طونم ايندلا ىف قزرلاو

 بكنت نمو «ًارفاك وأ ناك انمؤم «هللا هقزر اهناظم نم اهبلطو اهليبس كلس

 ؛هناحيس ميلعلا ريبدتو ميكحلا فيرصت بابسألا قوف هلو «هللا هقزري مل «قيرطلا

 .ريدق ءاشي ام ىلع هنإ

 ال مهرهالظمبو «مهلامعأب ال مهلاومأب سانلا ريدقت لعجي نأ أطخلاو

 ةِكَو ىبنلا لاقف لجر مهب رمف هباحصأ نيب ناك هللا لوسر نأ ىور «مهعفنب
 هللاو اذه «سانلا فارشأ نم لجر :لاقف ؟«اذه ىف كيأر ام» :هدنع سلاج لجرل

 لوسر تكسف عمسي نأ ملكت نإو «عفشي نأ عفش نإو «حكني نأ بطخ نإ ىرح
 لوسراي :لاقف ؟«اذه ىف كيأر ام» مة هللا لوسر لاقف رخآ لجر رم مث ؛هللا

 الأ عفش نإو «حكني الأ بطخ نإ ىرح اذه «نيملسملا ءارقف نم لجر اذه نإ هللا

 لثم ضرألا ءلم نم ريخ اذه» :ِةِكَي لاقف ءهلوقل عمسي ال لاق نإو ءعفشي

 , 7(ذه

 هب عطقتو «سانلا ريدقت ىف نوئطخي مهلعجيف دابعلا لضي ىذلا وه لاملا نإو

 «تافآلا كلت تناك ام دحلا هب اوزواجتي ملو «هردق قح سانلا هردق ولو ءرصاوألا

 ام نوناقلا مامأ قوقحلا ىف اوواستو مهلاومأب ال مهلئاضفب نوردقي سانلا ناك ولو

 لظ هنأو ءهيلع ءبع لاملا نأ ىنغلا بسحو ءريقفلا ضمي ىذلا ملألا كلذ ناك

 كلام نم كل لهو «ىلام ىلام مدآ نبا لوقي» :َِّلَت لاق دقلو ؛لئاح ضرعو «لئاز

 .هنع هللا ىضر دعس نبا نع ( )١ نيدلا ىف ءافكألا . حاكتلا :ىراخبلا هاور )١(
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 كلذ ىوس امو ءتيضمأف تقدصت امو «تيلبأف تسبل امو «تينفأف تلكأ امالإ

 .ماركإلاو لالجلا وذ كلملا كلام هناحبس هللاو '7١(سانلل هكراتو بهاذف

 هو لم و هل هه هه دوه جك

 ةررشبم شيلا هَلأ تعا هالجاو ةمأ ساّنلا ناك

 0 رلسوإ الإ ساس 3و 2 02

 ساَشلأ نيب مكَحَيِل نحل ايبتك أمهعم لزنأو نر ِذنَمَو
 هلم ودم ع 020 لس اسس لس حل رس رع 2 8 رخل سس حا رز
 كيعي نم هودوأ نب نذل أ هج َتلخ أَو وأ ولَتخأ ايف

 و دص
 مرسال "ل كه 2 رسب حرس 15 ول اخ 2 ًّئ

 أونماءتذلا هللا ىدهف مهند ايعب تانيمل مهن
 11 نم ىو َقنأَب هفأََُتْماَمل هه 0 آذا هس م فلما ايل

 يح مَقَنْسُم طر 2 حس 2 ل

 ىف ىعسي قيرف :ناقيرف سانلا نأ ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 هبرلو «هيدتفي قحلل هسفن عاب قيرفو ؛هناسل ةبالخب ساتلا لضيو ءاداسف ضرألا

 ةنس ىضتقم ىلع «مئاق نيقيرفلا نيب لاضنلا نإو ؛هاوس وجري الو ءهاضر ىغتبي

 لجأ نم هنإو ؛لالضلاو قحلا لهأ نيبو ءرشلاو ريخلا نيب عزانتلا نم ءدوجولا اذه
 «نيعفادم نيلضانم فيسلا اولمحي نأ ريخلا لهأل ىلاعتو هناحبس هللا غوس كلذ

 مالسلا ليبس برحلا تناك نإ نكلو ؛مالسلاو نمألا ىف ةليضفلا لصأ ناك نإو
 ال قحلا لهأ لظت ىتلا مالسلا ةرجش تناك نإو «ملسلا لجأل ةبولطم ىهف لضافلا

 وهف هب الإ بجاولا ققحتي ال ام نأل ؛لاتقلا بجو «ءامدلاب تيقس اذإ الإ موقت

 .ناسنإلا ىنب ىلع بجاو مالسلاو «بجاو

 «لضاف قحم نيب ام سانلا نيب فالتخالا نأ ىلإ هناحبس ريشي ةيآلا هذه ىفو

 اهيف تمهلأ ىتلا ةرطفلا نم لصأ ىلع مئاق دوجولا لصأ ىف نكتسم «ريرش لطبمو

 دمحأو (6؟6ه9) دهزلا : ملسم - «سانلل هكراتو بهاذف كلذ قوس امو» :هرخآ ىف ةدايزلا هذهب م هاور 220

 .(8١ا/18) هدئنسم ىف دمحأو (76065) اياصولا ىف ىئاسنلاو «(5575) ىذمرتلاو .(84619)
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 لسرلا ثعب ميكحلا ميلعلا هللا نأو ؛نيدجنلا هللا اهادهو ءاهاوقتو اهروجف سوفنلا

 لضي امثإ لض نم نوكيل ؛رارشألل ىبقعلا ءوسو ريخلا لهأل ىبقعلا نسحب نيرشبم
 ؛باوثلاو باقعلاب لاعفألا ىلع ةعبتلا ققحتتلو ؛ةنيب نعف ىدتها نمو «ةنيب نع

 ثعب ففخيلو ؛رشف ارش نإو «ريخف اريخ نإ لمعلا ىلع لداعلا ءازجلا نوكيلو

 اهب صتخا ىتلا ةموصخلا ىف ددللاو ةارامملا نإف ؛هوحمي ال ناك نإو فالخلا نييبنلا

 ءاّبهر هب نوملسي اًنايحأ اوناك نإو ءابغر قحلاب اوملسي نأ نم مهناعنمي رشلا لهأ

 وه لب ؛بيهرت هيف رثؤي الو ؛بيغرت هيدجي الف هتريصب ىلع هللا سمطي مهضعبو

 .نيدلا موي ىلإ لضم لاض

 نيرشبم نييبتلا هللا ثعَبَف ةدحاو َةّمَُأ سائلا ناك# :ىلاعتو هناحبس لاق اذهلو
 «ةطبار اهطبرت ىتلا سانلا نم ةعامجلاو ؛دصق ىنعمب ّمأ نم ةذوخأم ةمألا «نيرذنمو

 هيلع دمتعيو «هدصقيو عومجملا مؤي اهنم دحاو لك نأل ؛ةمأ ىمست ةعماج اهعمجتو

 ناكم وأ ءدحاو نامز وأ .دحاو نيد امإ ؛رمأ مهعمجي ةعامج لك ةمألاو» : هصن

 : ىلاعت هلوقو ءممأ اهعمجو ء«ءارايتخا وأ أريختست عماجلا رمألا ناكأ ءاوس «ءدحاو

 ؛ماعنألا] 430 ٠ 0 0 ممأ لِ حاجي رطب رثأع ١ 0 ضوألا يف باد نم امو

 اهتقو توق وق ىلع ةدمتعمو . لمتلاك ةرخدمو 03 ةينابو «توبكتعلاك

 لالضلا ىف ةدحاو ةقيرظ ىلعو ادحاو افنص ّىأ «ةدحاو َةمَأ سائلا ناك# :ىلاعت

 ىف ىأ [دوه] * #42 ... ةدحاو َةّمَأ سائلا لعجل كبر ءاش ولو إ» :هلوقو ءرفكلاو

 ىأ [نارمع لآ] 4 23+ ... ريخلا ىَلِإ نوعدي ةَمُأ مكم نكتلو )»9 :هلوقو ؛ناميإلا

 اندجو اَنِإ 8 :هلوقو ؛مهريغل ةوسأ نونوكي حلاصلا لمعلاو ملعلا نوريختي ةعامج

 .«خلإ . .عمتجم نيد ىلع ىأ [فرخزلا] 4 <22 .. .ةّمَأ ىلع اًنءابآ

 نم عنصأ :لثملا هنمو «تومتو هلخدتف ناديعلا قاقد نم اتيب ذختت ةبيود :ءارلا نوكسو نيسلا مضب ةفرتسلا )00(

 . سوماق - ةفرس



 ةرقبلا ةروسريسفت م
 للا مااا وللا

 ىتلا ةفئاطلا «ةمأ» ىنعم نأ نيبت «تاميركلا تايآلا عبتتو «قيقحتلا اذه نمو

 ىأ *«ةدحاو َةّمَأ ساّنلا ناكل :ىلاعت هلوقف ؛عماج فصو اهنيب طبريو «رمأ اهعمجي
 ةطبار اهعمجت ىأ «ةدحاو ةمأ مهناولأو مهميلاقأو مهسانجأ فالتخا ىلع سانلا ناك

 لقعلا علطتي انهو عزانملا فلتخت امهم ءاعيمج مهنيب دحوي كرتشم فصوو «ةدحاو

 ةدحاو ةمأ كارتشالا كلذب اوناكف «هيف اعيمج سانلا كرتشا ىذلا رمألا كلذ ةفرعمل

 نأ ىنعمب «رارمتسا ريغ نم ىضاملا ىلع ةلالدلا وهأ «ناك» ةملك هيلع لدت ام ىلإ مث

 اوناك ىضاملا ىف سانلا نأ ىأ «عطقناو ىهتناو ىضاملا ىف ناك عماجلا فصولا كلذ

 ىف لقألا ىلع وأ «مهنع فصولا كلذ لاز لابقتسالاو رضاحلا ىفو «ةدحاو ةمأ

 لولدم نأ مأ ؛لابقتسالاو لاحلا لمشي ىضاملا ىلع مكحلاو «هنع توكسملا مكح

 «لابقتسالاو لاحلا لمشي ىضاملا ىف عوقولا ىلع لدتف ءرارقتسالاو دوجولا وه ناك

 ىف ناكك لبقتسملا ىلإ ءاقبلاو ءهرضاحلا ىف رارمتسالاو ىضاملا ىف عوقو ىلع لدتف

 . [ناقرفلا] 4 22 اميحُر اروُفَغ هللا َناَكَو 9 :ىلاعت هلوق

 ةلمجلا كلت لولدم مهفت دنع «لوقلا لاجم نادعي ناذللا نارمألا امه ناذه

 انرظن ىف ىهو ءامهيف ءاملعلا لاوقأ ركذل دصقنلف «ةدحاو َةّمَأ ساّنلا ناك :ةيماسلا

 :لاوقأ ةثالث ىلإ عجرت

 اوناك مهنأ وه هيلع اعيمج سانلا عمتجي ناك ىذلا عماجلا فصولا نأ - اهلوأ

 ىف ءاملعلا فلتخا دقو ؛اهيلع سانلا هللا رطف ىتلا ةميقتسملا ةرطفلا ىلعو «نييدهم

 ؛ةرطفلا ةياده اهنأ نم هيلإ انرشأ ام هراتخن ىذلاو ؛اهبابسأو ةيادهلا هذه عون

 .لباقلا ىلإ دتمي الو ءرضاحلا ىف اهب مكحلا رمتسي الو ىضاملل نوكت «ناكو»

 ىتح «ةيادهلا فصو لاوز ىلع لدي ام ردقي نأ دبال جيرختلا اذه ىلع نوكيو

 اذه ىلع ةيآلا ىنعم نإ :ءاملعلا لاق كلذلو ؛نييبنلا هللا ثعب ىلإ ةجاحلا نوكت

 هللا ثعبف «دتهمو لاض نيب ام اوفلتخاف نييدهم ةدحاو ةمأ سانلا ناك :جيرختلا

 .هيف اوفلتخا اميف سانلا نيب مكحيل باتكلاب نييبنلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت ااه

 20100 لل

 اوناك سانلا نأ ىنعملا نوكيو «رارمتسالا ىلع لدت «ناك» نإ :لوقن نأ حصيو

 نويبنلا ثعبف «مهسفنأ نولضي مهنكلو «ةرطفلا ىضتقمب نييدهم ةدحاو ةمأ اولاز امو

 ءىرما لك لمحتيلو «باوثو باقع نم ءازجلا نوكيلو «سانلا ىلع ةجح اونوكيل
 . غيلبتلاب عنص ام ةبقاع

 ثعبف «نيلاض اوناك مهنإ ثيح نم ةدحاو ةمأ اوناك سانلا نأ  ىناثلا لوقلا

 بترتتلو «مهيلع ةجح اونوكيلو «مهتريح نم .مهذاقنإلو «مهتيادهل ءايبنألا هللا

 .ريشبتلاو راذنإلاب كلذو «باوثو باقع نم «لامعألا تاعبت

 ةجاح الو «ةنيب «ىنعملا ةحضاو ىضاملل نوكت جيرختلا اذه ىلع «ناكو»

 .فوذحم مالك ريدقت ىلإ

 رابخإلا دارملا :نآرقلا ماكحأ ىف لوقي ذإ «ىبطرقلا لوق وهو  ثلاثلا لوقلا

 مهلهجو «عئارشلا نع مهولخ ىف ةدحاو ةمأ مهنأ هلك سنجلا مه نيذلا سانلا نع

 (ناك" صتخت الف ؛مهيلإ لسرلا لاسرإب هلضفتو «مهيلع هللا نم الول ءقئاقحلاب

 اميحر اروُفَع هللا َناَكَو ظ ىلاعت هلوق ىنعم هانعم لب .طقف ىضملاب ليوأتلا اذه ىلع

 . [ ناقرفلا ] 4 رع

 ريدقت ىلإ ةجاح ةمث نوكي ال ليوأتلا اذه ىلعو ١2)هراتخن ىذلا وه اذه نإو

 مهلوقع ىدتهت الو «عئارشلاب مهل ملع ال مهنوك نم مهلاح تاذ نآأل ؛فوذحم

 اهدحو ةرطفلا ىلع نوكت ىتلا لاحلا كلت نألو ؛ثعبلا بجوت ءاهسفنب قئاقحلا ىلإ

 اهتلبج ىضتقمل تكرت نإ سوفنلا نأل كلذو ؛نييبنلا ثعب بجوتف فالتخالا بجوت
 نيبو ؛اهتوقش اهيلع تبلغ سفن نيب نوكت «مكحي باتك الو «نيبم عرش ريغ نم
 دبالو ؛لبانتلاو رحانتلا نوكيف ءاعفد تاوهشلا ىلإ زئارغلا اهعفدت «ةرئاح ةلاض سفن

 .اهتاوهش نع سوفنلا عدقيو «ىضقي مكاح نم ذئنيح

 ىف ضافتسا دقو «هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسأللا هراتخا ام نيع وهو :- هللا همحر - فنصملا لاق )١(

 .هيلإ عجراف ءهنع هللا ىضر غيلبلا هملقب هررحو «ههيجوت



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ
 نلللللللا لا للللل لئل

 ؛ضعبب مهضعب ةناعتساو «عامتجالا ىلإ عوزن اهيف ناسنإ لك سفن نإ مث

 لكأ الإو ؛عدري باقعو ءمكحي عرشو ءطبري ماظن نم دبال عامتجالا ناك ثيحو
 عبسلا سرتفت امكو ءاهعامتجا دنع اهراغص كمسلا رابك لكأي امك .,فيعضلا ىوقلا

 .اهنم فعضأ نوكي نم دباوألا

 «نيرذسصو نيرشبم َنيِبَلا هللا ْتَعْبَقط :ىلاعت هلوق ىف ءافلا نوكت اذه ىلعو
 ةمأ سانلا نوك نأل ؛ريدقتلا ىلإ ةجاح ريغ نم اهعضوم ىف بيقعتلاو بيترتلل

 عخبتل ءامسلا عئارش نم دبال ناكف «فالتخالا تضتقاو ةلاسرلا تضتقا ةدحاو

 .لالضلا نم مهذقنتو سانلا ىدهتلو «فالخلا ىلع ىضقتلو «تاوهشلا

 عرش نم مصاع اهل نكي مل نإ اهعافدناو ءزئارغلا داحتاو ةرطفلا داحتا نألو

 نيب حلاص مكح نم دبالف نوذبانتيو نورحانتي سانلا لعجي «عنام باقعو رجاز

 .ءامسلا نم مكحلا كلذ ناكف «سانلا

 سانلا نأل ؛توبثلاو رارمتسالا ىلع ةلاد نوكت ليوأتلا اذه ىلع «ناكو»

 ريني الو «هب الإ نودتهيال ءءامسلا نم عرش ىلإ ةجاح ىف امئاد مهرطف ىضتقمب

 ءاقلت نم بيذهتلا ىلع ىوقت نلف لوقعلا لعت امهم هنإو ؛هاوس ءىش مهل ليبسلا
 ئشنمو نوكلا ئراب نم بيهرتلاو بيغرتلا ىلع لمتشا دق نيد نم دبال لب ؛اهسفن
 امب ربتعاو .رشلا قيرطو «ريخلا قيرط :نيدجنلا هادهو ناسنإلا قلخ ىذلا «قلخلا

 «ضرألا زونك اوجرختسا ىتح ءاهلهأ دنع لوقعلا تلع دقف ؛ ةرضاحلا ةيندملاب ىرت

 مهرجهل اضعب مهضعب لكأي مهنكلو ءدوجولا سيماون نم ريثك ىلع اوفرعتو
 .نآرقلا مساب مهنيب ىداني عاد دوجو مدعو «نايدألا

 ةرطفلا ىف سانلا ةدحو نأ ديفي «رارمتسالل «ناك» لعج نإ :لئاق لوقي دقو

 ؛انرصعل ىبن نم دبال هنإو «ةمايقلا موي ىلإ نييبنلا ثعب ىضتقي رحانتلا ىلإ اهيدأتو

 ىلإ ةلاسر مايق نم دبال هنإ معن :لوقنو «هداريإ عفدن الو «ضارتعالاب ملسن نحنو
 ىتلا ٌةَْو دمحم ةلاسر ىهو ؛ةمايقلا موي ىلإ ةمئاق ةلاسرلا كلتو «ةمايقلا موي

 كلذو ءاهيلع نمو ضرألا ىنفت نأ ىلإ ثعبلاو ةلاسرلا هب ددجتت باتكب تءاج



 ةرقبلا ةروس ريسفت 0

 ها اللاللاْ ل ظططط شط طلال طال ل الطماط للا لكانت ااتااااخ اطلالات تلال الالمان لالالالا! !االلللل ا 1الللا ةللللا لا كالاا اال ال الالات اللا ئاتلللاتاال
 اك :٠

 يي

 الو فيرحت ريغ نم ةمايقلا موي ىلإ اظوفحم هئاقبو «هتدج ىلبت ال ميركلا نآرقلاب
 ؛فيلكتلا ىقلتيف هليل ىبنلا نع هاقلتي امنأك هؤرقي ىذلا نوكو ؛ليدبت الو رييغت

 رصع الو «لايجألا نم ليجب اهزاجعإ صتخي الو «ةزجعم ةيوق ةجح هتاذ ىف وهو

 ىلإ زجعم «ميقتسم صصقو «ةعيرشو ملع نم هيلع لمتشا امب وه ذإ ؛روصعلا نم
 نيذلا ريصقت نم اذهف «هتلاسر اوقلتي ملو «هب ةلاهج ىف سانلا ناك اذإو ؛نيدلا موي

 ًارشبم ٌهِْلَم ىبنلا ةثعبف ؛ةمايقلا موي ىلإ ليج دعب اليج ًارتاوتم مهيلإ لقتناو هوثراوت
 «سانلا نيب هونلعي نأ هملع اوثراوت نمو «هتلمح ىلع قحو ؛هيف ةددجتم نذإ رذنم

 ىف كلذ نع مهف الإو ''7«ءايبنألا ةثرو ءاملعلا» هلك لوسرلا لوق مهيلع قدصيل

 .نوميهي داو

 هللا ثعب «هيف اوَُلتخا اًميف سانا نيب مُكحْيل قحْلاب باتكلا مهعم لزنأو»
 ايندلا ىف ىبقعلا نسحب نيرشبم ىأ «نيرذنمو نيرشبم نييبنلا ىلاعتو هناحبس
 .مهبر اوصع نإ ةرخآلاو ايندلا ىف ىبقعلا ءوسب نيرذنمو «مهبر اوعاطأ نإ ةرخآلاو

 . ةقيرطلا ىلع اوميقتسي ملو ءرشلا ىف اوعقوو
 نيبيو هب دشري ىبن لك عم قحلا ىلع المتشم اًباتك هناحبس هللا لزنأ دقلو

 نإ ذإ «هيلع لمتشا ىذلا قحلاب «هيف اوفلتخا اميف سانلا نيب مكحيو موقيو ىدهيو
 لهجلا ىف ةدحاو ةمأ مهنوك نم قتشمو «ىناسنإلا نيوكتلا ةعيبط نم فالتخالا

 ةدارإلا نم مصاع اهل نكي مل نإ زئارغلا نإو «هللا محر نم الإ دوجولا قئاقحب

 فيعضلا ىوقلا لكأيو ىوقلا رحانتتف تاوهشلا ىلإ عفدنت ةيهلإلا ةيادهلاو ةيوقلا

 دمحم ءاجو «باتك هل ثوعبم ىبن لك نأ عم «درفملا ةغيصب باتكلا ركذ دقلو

 دحاولا ةغيصب ربع ؛موقأ ىه ىتلل ىدهي هفلخ امو هيدي نيب ال قدصم عماج باتكب
 ىلع اهلامتشال ؛دحاو باتك اهبل ىف ىه تددعت نإو نييبنلا بتك نأ ىلإ ةراشإلل

 يذّلاو احون هب ئّصَو ام نيدلا نم مُكَل عرش 8 :ىلاعت لاق امك ءهلصأ ىف دحاو عرش

 ةمدقملا ىف هجام نباو 20161 ملعلا :دواد وبأو 22560 5) ملعلا ىف ىذمرتلا هاور ثيدح نم ءزج )١(

 . «لمعلاو لوقلا لبق ملعلا» باب ةمجرت ىف اقيلعت ىراخبلا هركذو ءهنع هللا ىضر ءادردلا ىبأ



 ةرقبلا ةروسريسفت لل
 ل للاا6ااوفللللااا للا

 ىلع ربك هيف اوُرتت الو نيددلا اوُميِقَأ نأ ئسيعو ئسومو ميهاربإ هب انيصو امو كِل انيحَوَأ

 4 20 بيني نم هيَ يدهيو ءاشي نم هيَلِإ يبتجي هللا ؛ هيْلإ مهوعدت ام نيكرشملا

 .[ىروشلا]

 ىبطرقلا لاقو ؛لوهجملل ءانبلل ءايلا مضب تئرق «ساّنلا نيب مكَحَيلا ةملكو
 اميف سانلا نيب هب مكحي ام ىلع لمتشم باتكلا نأ اهيلع ىنعملاو ؛ةذاش ةءارق اهنإ

 اذإ هتاذ ىف قحلا هب نوكردي ىذلا عجرملا وهف «ةرخآلاو ايندلاب قلعتي امم هيف نوفلتخي

 ىف اوفلتخا اذإ لدعلا مكحلا وهو ؛رخآلا مويلا وأ «عئارشلا وأ دئاقعلا ىف اوفلتخا

 ءايلا حتفب «مكحيل» ةروهشملا ةءارقلا ىلع ىنعملاو «ةايحلا برامو «مهايند نوئش

 وهو «فالخلا ىف لصيفلا وهف «سانلا نيب مكحي ىذلا وه نآرقلا نأ :مولعملا ءانبلل

 «ةمايقلا موي ىلإ لداعلا مكحلا هيفو «نيدلاب قلعتي ئش لك ىف ىملعلا ردصملا

 «فالتخا لك دنع هيلإ عوجرلا بوجو ىلإ ةراشإلل باتكلا ىلإ مكحلا دانسإو

 عم قفتيل ديعب اليوأت هليوأتو باتكلا مهف ىف انءاوهأ مكحن الأ ىلإ ةراشإللو

 «نيبملا صنلا هب ءاج ام ريغ ىف ةحلصم الو ءانحلاصم ضعبلا هيمسي ام وأ ءانتابغر

 :هصن ام هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا اذه ىف لاق دقلو

 اميف سانلا نيب. لصفي ىذلا وه هتاذ باتكلاف ؛هسفن باتكلا ىلإ دنسم مكحلا

 ام ىلإ هنع اولدعي الو همكح اومزلي نأ باتكلاب نيمكاحلل ءادن هيفو ءهيف اوفلتخا

 ةقيقحلا ىف مكاحلا سيلو مكاحلا وه هسفن باتكلا نإف ؛ءاوهألا هنيزتو سفنألا هلوست

 هيلإ عزنت ام بسح ىلع بتكلا صوصن نم اصن اولوؤي نأ سانلل غاس ولو ؛هاوس

 اهعيمج نم ذخؤي ام ىلع ليوأتلا ءانبو ءصوصنلا ةيقب ىلإ عوجر نودب «مهلوقع

 مكحتت لب «ةمكاح ةقيقحلا ىف بتكلا تناك املو ةدئاف بتكلا لازنإل ناك امل  ةلمج

 فالتخا عبانملا ىف فالتخالا ىلإ مضنيف «ىتش عزانم سوفنلا بهذتو ؛.ءاوهألا اهيف

 عزن ام ىلع امكح دحاو لك ءانبو «ليوأتلا بورض ىف فالتخالا وهو ءديدج رخآ

 ىلإ مكحلا ىلاعت هللا در اذهلو !ةلع ءاودلا بلقنيو «ةدسفم ةحلصملا دوعتف «هيلإ

 قطنلا ةبسنك باتكلا ىلإ مكحلا ةبسنو . .هب مكاحلا ىوه ىلإ ال هسفن باتكلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت لب ل

 ب لااا مال
 4 20+ . ..قحلاب مكيلع قطني انباتك اذه )» :ىلاعت هلوق ىف هيلإ ريشبتلاو ىدهلاو

 . نينمؤملا رشبيو موقأ يه يتلل يدهي نآرقلا اذه ْنِإإ» :ىلاعت هلوقو «[ةيثاجلا]

 . [ ءارسإلا] 4 ل

 نمت ارثأ وأ تاملكلا نم ةملك مهنم دحاولا ذختي» :اهيف تاوهشلاو ةيويندلا عفانملا

 ام ةيقب نع رثألا وأ ةملكلا عطقب كلذو «ديري امل هريغ ريخحست ىلإ ةليسو «هب ءاج

 مه امو ءهنم دصق ام ريغب هليوأت وأ ناسللا ىلو ءىرخألا راثآلاو باتكلا ىف ءاج

 وأ «هتوهشل بلطم ىلإ لصي نأ وه دصقي ام لك امإو ءباتكلاب لمعي نأ لوؤملا

 دجي ىتح «لوؤيو فرحيف هريغ لان ام اذه نم لاني نأ ديري رخآ لاض ىتأي مث

 . '7(باتكلا وه كلذ ىف نيفلتخملا ةلآو ؛بارطضالاو

 هما تاي مها ام دب نم ةوفوأ نذل الإ يف فلا انو
 اودتهاو هيلإ اومكتحا نإ عازنلا مسحيو فالخلا ليزي نأ باتكلا نأش نم

 ىه ىتلا ىلإ ىدهيو قيرطلا ريني لب المح ةيادهلا ىلع سانلا لمحي ال وهو «هيدهب
 ءارحصلا ىف ليلدلاك وهو ؛«رصبملل ريني نكلو «رصبلا قلخي ال ءوضلاك وهف « موقأ

 دشرتست ال ءتمكحتسا اذإ ءاوهألا نأل ؛هلوح رخآ فالخ دجوي لب «باتكلا

 نيِذْلا الإ هيف فلتخا امو# :ىلاعتو هناحبس لاق كلذلو ؛ايداه عبتت الو ءدشرمب

 . «هوتوأ

 ليوأتلا قيرط ىف مامإلا ىأر سانلا ملعيل هلوط عم مالكلا كلذ انلقن :هللا همحر مامإلا خيشلا لاق )١(

 ىلع نوبقاعيف «نامزلا مكحل ةعيرشلا اوعضخيل مامإلاب نوقلعتي نيذلا لاوقأ نالطب اوكرديلو «حيحصلا
 «مايألا ةحلصم كلذ نأ ىوعدب ابرلا نوحيبيو «نامزلل كلذ ةيحالص مدع ىوعدب ةمارغلاو سبحلاب قالطلا

 مامإلاو «مامإلا نودلقي مهنأ نوبسحيو ءاذكهو اذكهو «عربت وه وأ «عيبلاك هنأ ىوعدب رامقلا نوحيبيو

 585«2ص "؟ج) هملقب ةيآلا هذه ريسفت بتك دقف «هملقب هتارابع كلتو «نيدلا موي ىلإ ءىرب مهجهنم نم
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 ةرسقبلا ةروسريسفت ا
 ان للالبوم

 هلعجن نأ امإو «قحلا ىلإ دوعي هلعجن نأ امإ «هوتوأ» ىفو «هيف» ىف ريمضلا
 «قحلا ىلإ دوعي ريمضلا ناك نإف ؛هجو هلو ءروكذم امهالكو «باتكلا ىلإ دوعي
 نوذوخأم مه ءملظ مهفالتخا «قحلا نأش ىف نوفلتخي نيذلا نإ :كلذ ىلع ىنعملاف

 «باتكلا لوزن لبق فالتخالاك ةلاهج ىلع اينبم فالتخالا سيلف «هيلع نوبقاعم هب

 نيلهاج اوسيلف «هب ملعلا اوتوأ ىأ قحلا اوتوأ مهنآل ؛ةنيب نع قحلل كرت وه لب
 ام دعب نمإ# :هناحبس لاق اذلو ؛مهتءاج تانيبب قحلا اوملع مهنألو ؛لوألا مهنأشك

 لك اهكردي ىتلا هل ةتبثملا ةئيبلا ججحلا مهتءاج ام دعب نم ىأ 4تانيبلا مهتءاج

 ىلإ مهعفدي ىذلا وه ديدشلا ملظلا ىأ ىغبلا نألو ؛هبلق ىلع هللا نار نم الإ ناسنإ

 .فالتخالا كلذ

 لوح نوكي فالتخالا نأ ىنعملا نوكي «باتكلا ىلع دوعي ريمضلا انلعج ولو
 . ىلعو ءضرم مهبولق ىف نيذلا نأل كلذو ؛هرونو قحلا نايب وه ىذلا باتكلا

 كلت نولعجيف نازيملاو قحلا اهيف بتكب مهتيادهل مهيلإ لسرلا ثعبت «ةواشغ مهنيعأ

 فالخلا نأل ؛ثعبلا لبق مهفالخك سيل هنكلو فالتخالاو لدجلا عضوم بتكلا

 نأ دعب فالخ هنأل ؛هيف رذع الف ىناثلا فالخلا امأ ءرذعلا هيفف لهج نع لوألا

 ىلع لئالدلاو تانيبلا مهتءاج نأ دعبو ؛هيلع لمتشا امو «باتكلا ملع اوتوأ

 . قدصلا

 قحلاب ةسدقملا بتكلا لوزن دعب فالخلا ىلع ثعابلا هناحبس ركذ دقلو

 ئشلا بلط هانعم ىغبلاو «مهنيب يغب :هناحبس لاقف «ةعطاقلا ةلدألاب ديؤملا نيبملا
 :ىناهفصأالا بغارلا لاقو .داصتقالا دح ازواجتم

 ىلإ ضرفلاو .ناسحإلا ىلإ لدعلا زواجت وهو دومحم :نيبرض ىلع ىغبلا

 . لطابلا ىلإ قحلا زواجت وهو .مومذم ىناثلاو ؛عوطتلا

 فالخلا ىلع ثعابلا نأ ىأ ءانه دارملا وهو «ىناثلا ىف ىغبلا نوكي ام رثكأو

 ةمكحتسملا تاوهشلا وه ةعطاقلا ةلدألاو ةغمادلا ججحلاب اديؤم هلوزن دعب باتكلا ىف

 نأ ىأ «مهنيب ايغب# :هناحبس لاقو «بلطلا ىف دحلا ةزواجم ىلإ سوفنلا عفدت ىتلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت ل
 ها لااا لللللم ل ااإإللللا

 راب لمجل»
 يب

 عقيل ايغاب مهضعب نوكي نأ ىفكيف «ةاغب مهلك اونوكي مل نإو ءمهيف عقاو ىغبلا
 الف لطابلا ىف اوسكرأ نيذلاو «نيدتمملا قحلا باللط نيب «باتكلا لوح فاللخلا

 .هريثأت تحت الإ نولمعي الو «هناطلس تحت الإ نوقطني
 هب ءاج امب نيقدصم نيب ام هنأش ىف فالتخالا لمشي باتكلا ىف فالتخالاو

 نيب ام هماكحأ ىف فالتخالا لمشيو «نيفلاخمو هماكحأل نينعذمو «نيبذكمو

 لمشيو هللا مكح لدب ةيلهاجلا مكح اوضترا دق اهل ةةاصعو «نيعضاخ نيذفنم

 ءههجوأ نم هبلطي باتكلا ملع ىف خسار نيبام هليوأتو هريسفت ىف فالتخالا اضيأ

 نيب احضاو ناك ولو هبشلا هلوح ريشي وأ «هباشتملا عبتي ةريصبلاو بلقلا غئاز نيبو
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 .احيرص

 وهو «ناهرب نم ةجح ىلع دمتعي الو «ناودعلاو ىغبلا هيلإ عفدي اذه لكو

 اديؤم باتكلا ملع اوتوأ ىأ «هوتوأ» نأ دعب هنأل ؛نيفلتخملا ىلع انررق امك ةجح

 اهومسو «مهتاوهش تمكحتساو «مهسفنأ اهتنقيتساو اهب اودحج نكلو «تانيبلاب

 .اديعب الالض اولضف ءاهل باتكلا صوصن اوعضخي نأ اودارأو «عفانمو حلاصم

 ةلمجلا ىف هناحبس راشأ «هنذإب قحلا نم هيف اوفلتخا امل اونمآ َنيدّلا هللا ىدهف#
 مكحتو ىغبلا وهو «فالخلا ةراثإو «نيواغلا ةياوغ ىف ببسلا ىلإ ةقباسلا ةميركلا

 لاق اذلو ؛نيدتهملا فقوم نيبي ةميركلا ةلمجلا هذه ىفو ؛هيلإ عفدت ىتلا تاوهشلا

 طرش نع حصفت اهنأل ءحاصفاإلل انه ءافلاو 4اونمآ َنيِذّلا هللا ىدَهَفط :هناحبس

 .هرخآ ىلإ . .اونمآ نيذلا هللا ىده دقف نيملاظلا نأش اذه ناك اذإ :ىنعملا ذإ ءردقم

 ؛ناعذإلاو ناميإلا وهو «قحلل مهتياده ببس ىلإ ةراشإلل اونمآ نيذلاب ربعو

 مهسوفن ةماقتسال مهو ؛نوعضخيو هل نونعذيو «مهءاج اذإ قحلاب نونمؤي مهف

 .هيف نوريسيو قيرطلا مهل فشكي ىذلا رونلا نوعبتي

 مالع وهو «بولقلا بلقم هنأل ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ةيادهلا تدنسأو

 «ريخلا ىلإ دصق هل ناك نمف ءاضيأ ةدارإ دبعللو .ئش لك ىلع رطيسملا «بويغلا

 راسو «قرشم رونب هبلق ىف هللا فذق «ميقتسملا قيرطلا ىف راسو ةليضفلا ىلإ هاجتاو



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 لل لللاا0ا10ا0ا0ا0االلوللل

 هناعذإو ميقتسملا ههاجتاب نمؤملاف ؛عازنلا كرتعمو «فالخلا برطضم ىف ايدهم هب

 ىف باوصلاو «فالخلا عوضوم ىف قحلا ىلإ لصي نيملاعلا بر ةيادهو «نيقيلل
 اذإ ىهف ؛تاوهشلا طلستو .ىوهلا وه ىأرلا دسفي ىذلا نأل ؛ءارآلا عزانتم

 ءاوهآلاب اموكحم حبصأ ذإ ةريصبلا تسمطو «بللا اذ تلضأ تمكحتسا

 لالضلا وه كلذو ؛لقعلا ءارو ريسي هنأ بسحي وهو ءاهراسم ىف ريسي «تاوهشلاو

 ىلإ لصيسف تاوهشلا هيف مكحتت ملو ىوهلا ناردأ نم نمؤملا صلخ اذإف ؛نيبملا

 .تاوهشلا نير لوقعلا لضي ىذلا نأل ؛ةلاحم ال قحلا

 : ىنعملاو «ةينايبلا ىه «قَحْلا نم هيف اوُفلتخا املا# :ىلاعت هلوق ىف «نم»و
 / همهف لضي الو هلقع شيطي الف :فالشحلا عضوم ىف قحلل اونمآ نيذلا هللا ىده

 لهأ ىوهب هسفن رثآتت نأ ريغ نم هلوح فالخلا ىرج ىذلا قحلا ىلإ هجني لب
 نأل ؛نوددرتي بير ىف فالتخالا ببسب اوناكو ءهيف اوفلتحا نيذلا ءاوهألا

 قحلا سمطي بلقلا ضيرمل ةبسنلابو «.هصحميو قحلا ولجي نمؤملل ةبسنلاب فالتخالا

 .هلالض اهب رربي تاللعت هنم لختيف هسفن ىف

 :هملعب :اهانعم جاجزلا لاقو ؛هقيفوتو هريسيتب اهانعم 4 هنذاي# :ىلاعت هلوقو

 هللا نأل ؛هلك اذه نمضتي قيفوتلاو ريسيتلا نأ ىرن نحنو ؛هرمأب :مهضعب لاقو

 نمؤملا هناحبس قفو مث ؛هريسيت نم اذهو ؛هب رمأو قحلاب ملعأ ىلاعتو هناحبس
 ءاوهألا مكحتل قيفوتلا كلذ نمؤملا ريغ قفوي ملو ؛هبلقو هركف ةماقتسال ءهب لمعلل

 .هب لمعلاو قحلا بلطل اميقتسم اهاجتا هجتي ملف «هبلق ىف تاوهشلاو

 «ميقتسملا قيرطلا وه :طارصلا «ميقتسُم طارص ىلإ ءاشي نَم يدهي هّللاوإ

 هذهب ةميركلا ةيآلا هناحبس هللا ليذ دقو ؛ةماقتسالا ىنعمل ديكأت ةماقتسالاب هفصوف

 مكح نودناعي نيذلا نأو «هناحبس هناطلس لامك نايبل ؛ةميكحلا ةيماسلا ةلمجلا

 راوجب ناطلس دحأل سيلف ؛لعفل مهيدهي نأ دارأ ول هدي ةضبق ىف مه باتكلا

 ىنوكلا هللا رمأ تحت عيمجللا امنإ ءاهتاذب ةمئاق ةوق رشلا سيلو ؛هللا ناطلس

 اذه ىف ناسنإلا ربتخي هنكلو ءاوناكل نييدهم عيمجلا نوكي نأ دارأ ولو ؛هناطلسو



 ش ةرقبلا ةروس ريسفت
 كح سس سس

 باوث ىدتهملل نوكيل امهنيب ةمئاق ةكرعملا لعجو «ريخلا راوجب رشلا لعجف ءدوجولا
 رشلاو ريخلا نيب كارتعالا نإو ؛هلالض مثإ لاضلا ىلعو ءاهيلإ دصق اذإ ةيادهلا
 مهللا :روثأملا ءاعدلا نمو .قحلا ىلإ هللا انقفو .مهسوفن ىكزيو «قحلا لهأ لقصي
 اسبلتم هلعجتالو «هبانتجا انقزراو ءالطاب لطابلا انرأو «هعابّتا انقزراو ءاّمح قحلا انرأ

 .امامإ نيقتملل انلعجاو «لضنف انيلع

 اَملَوَدََسَحْلأأ - ا مُبِسَحْمَ
 هاَمَقلاَوءآَسألامب متسع كليم نول 0 مس هل -_و 8 1 20 ا دارس خل

 فر صنَمدهَعمْأوماَ | َنَدَلاَو لوس لوم وقد اًوحأ
 0 نوُمفنُما دامك تكول 9 5 يقارن

 0 0 اكس حرر

 ساو ساو َنيِيْلاو يدوم نم مّسقَفَْأآَم

 0 9 ميلعدب هلأ نك ريح نِم َوَََتاَمو لبيت

 أوهركك نأ جهمَو ل« 0 ايلا ْمُكَنَِع بيك
 26 و 20700 رك ءسس 6 وي 5سعو ديو و ضو

 سوهو ايس أوبحت نأ وَسَع رحوهو اعيش
 وطح ورك >2. »ل عام ولا هالو
 هج سرت 1 و هللا

 ةرطف ىلع اورطف دق اًعيمج سانلا نأ ةقباسلا ةيآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 سفن لك هللا مهلأ دقلو ؛فالتحالاو قارتفالا ناك داحتالا اذه نم نأو «ةدحاو

 ناكف ؛نايصعلاو ةعاطللو ء«رشللو ريخلل نيدعتسم سانلا قلخو ؛اهاوقتو اهروجف

 ىدتهاف هللا ةمحر هتمع نم مهنمو «رشلا وحن هجتاف هتوقش هيلع تبلغ نم مهنم

 دادعتسالا ىضتقم نم اذه ناكو ؛رارشألاو رايخألا سانلا نم ناكف ؛ريخلا ىلإ

 .ءاوس ىلع اهيف اوناكو اهيلع سانلا رطف ىتلا ةرطفلا ىضتقمب نيرمألل



 ةرقبلا ةروسريسفت ب

 ل

 مهيف سانلا ناك اذإف ؛هب رمأ ىذلا وه هللا نأل ؛ريخلل ةبقاعلا نأ كش الو

 هناحبس هللاف ؛ىوقتلاو روجفلل اًدادعتسا ئرما لك سفن ىف نأو «راربألاو راجفلا

 ءريخلل رصان دبال وهو ءهرمأ ىلع بلاغ وهو «هيلع ثحو ءريخلا ىلإ اعد دق

 «مكحم ريبدت ىضتقم ىلع نوكي رصنلا نكلو ؛نيقتملل ةبقاعلاو ءرشلل مزاه
 .ءاخرلا ىلإ ةمانتسا مدعو ؛ءالبلا ىلع

 اهيلع نوبلغتيو رايخألاب لزنت هراكمو دئادشب الإ رشلا ىلع ريخلا رصتتي الف
 ةلادلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا فدرأ كلذلو ؛اهعم رارشألا ةبلاغمو ءاهتبلاغم دعب

 عابتأو رايخألاب ةلزانلا دئادشلا ىلع ةلادلا تايآلاب «مهفالتختاو سانلا قافتا ىلع

 .خلإ . . نجلا اوُلَخَدَت نأ متبسح مأ» :هناحبس لاقف ؛نييبنلا

 ليبس ىف رايخآلاب لزني ام ىلاعتو هناحبس هللا نيبي نذإ تايآلا هذه ىف

 نيذلا ءادعألاو «مهب لزنت ىتلا نحملا نوبلاغي فيكو «هنع عافدلاو قحلاب كاسمتسالا

 مث «جراخلاو لخادلا ىف ءالبلا الوأ ىلاعتو هناحبس فصو دقلو ؛ مهتلودب نوطيحي

 ةمواقملاب «جراخلا ىف هجالع فصو مث قافنإلاو ربلاب لخادلا يف هجالع فصو

 .رارطضالا دنع فيسلا لمحو

 ءاسأبلا مُهتسُم مُكَلَبَق نم اَوَلَح َنيدّلا َلَتَم مكي ا امَلو ةنجلا اوُلَخدَت نأ متبسح - مأ»

 ةنحلا قيرط نأ ىلاعتو هناحبس هللا نيب ةيماسلا ةلمجلا هذه ىف 4 ولو ءارضلاو

 ("'«تاوهشلاب رانلا تفحو «هراكملاب ةنجلا تفح» :ِلكَي لاق امك ؛دئادشلاب فوفحم

 ةدشلا تمظع املك هنأو ؛نودهاجملا الإ هيلإ عفت ري ال «ميظع ىقترم ةنجلا ميعت نأو

 عونم ءالبلا نأو ءربكأ وهو هللا نوضر هعمو «مظعأ ريخلا ناك ةدملا تلاطو

 برحك «مسجلا جراخ نم نوكت ىتلا هراكملاو دئادشلا ىهو ءاسأبلاب وهف ؛ فلتخم

 لحت ىتلا دئادشلاو مالآلا ىهو ءءارضلاب نوكي دق ءالبلاو ؛مهاد رطخ وأ .ءسورض

 دق مالالا هذه نإو ةجعزم ةيسفن مالآ وأ ء.ةضمم ضارمأ وأ «ةديدش حارجك «مسجلاب

 لازلزلا زهي امك ؛افينع ازه مهسوفن زهت لزالزلاك ريصتو «مهيلع دتشتو مهجعزت

 قاقرلا ىف ىمرادلاو نشل د هدنسم ىف دمحأو 850 ىدذمرتلاو .(6ه0١غ9) ةنحلا ةفص :ملسم هاور )١(

 .هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع (7770)



 ةرقبلا ةروس ريسفت م

 لااا لل

 «ةديشم روصق نم اهيلع ام ىقلي ىتح اهزهي ضرألا لازلز ناك اذإو ؟؛ضرألا ميدأ

 ضفنيو اهلقصي لب ؛مهرودص ىف ام سكني الو ؛مهسوفن بلقي ال نينمؤملا لازلزف
 .نرد نم اهب قلعي هاسع ام اهنع

 هلخاد نوكي امب ءارضلاو ءمسجلا جراخ نم ةدشلاب  ءاسأبلا ءاملعلا رسف دقلو

 ؛عومجملل ةبسنلاب ءارضلاو ءاسأبلا نوكت دقو ؛داحآلا ىف ةحضاو ىهو - انهون امك

 مدعو ؛مهئاذيإ ىلاوتو مهؤادتعاو «ءادعألا ةمجاهم ىه عومجملا لانت ىتلا ءاسأبلاف

 رقف نم نوكي ام ىه عومجملا ىف ءارضلاو ؛نانئمطاو رارق ىف قحلا لهأ مهكرت

 «ةبذاكلا لاوقألاب مهنيب نوفجري نيقفانم نم نينمؤملا فوفص للختي امو «ضرمو
 لاومألا ىف صقن نم نوكي ام مث ءءادعألا ءاقل دنع ناميإلا فاعض نولذخيو

 ٍصقتو عوجلاو فوخلا نَم ءيشب مُكتولبَلو » :هناحبس لاق امك تارمثلاو سفنألاو
 . [ ةرقبلا ] < 4292 نيرباصلا رشبو تارمشلاو سفنألاو لاومألا نم

 ةيحان نم اهنأشب ءاملعلا فلتخا دق «متبسح مأ# :ىلاعت هلوق ىف «مأ»و
 اهنإ :مهضعب لاقف :«مأ» اهيف لمعتست ىتلا لاوحألا ىضتقمب ىظفللا جيرختلا

 كلذ ىلع ىنعملو ؛ىرشخمزلا هزوجو «جاجزلا هلاق ام وه اذهو ءدرجملا ماهفتسالل
 ال ىأ ؛ىهنلا راكنإ ىنعمب ىراكنإلا ماهفتسالا لبق نم نوكيو «حضاو جيرختلا

 لاح مكتأت مل ىأ 4مُكَلْبَق نم اوَلَح َنيذّلا َلَمَم مكتأَي اًمَلو» ةنجلا نولخدت مكنأ اوبسحت
 ريبعتلاو «ءارضلاو ءاسأبلا مهتباصأ ىأ مهتسم ذإ مكلبق نم اوضم نيذلا لاحك

 مل نكلو «مهسح تلان مالآلاو ءهب اوسحأ ىذألاب مهتلان اهنأ ىلإ ةراشإلل مهتسمب

 . مهبولق لئت

 هيلع لد افوذحم مالكلا ىف نأكو ؛«ةلصتملا مأ» ىه «مأ» نإ :مهضعب لاقو
 نأكو ءاهلبق امو [ةرقبلا] 4 207 ... ةدحاو َهّمُأ ساّنلا ناك :ىلاعت هلوق مزال

 نيلمحتم هيلع نيغابلا ىغب نوعفدتو ؛هنورصنت قحلاب متيضرفأ :اذكه لوقلا ريدقت
 مكلبق نم اولخ نيذلا لثم مكتأي املو ةنجلا اولخدت نأ متبسح (مأ( «هراكملاو دئادشلا

 «نيلاح نيب ةلداعملا ىلع ةلاد ؛ةلصتم«مأهنوكت اذهبو . . . .ءارضلاو ءاسأبلا مهتسم



 ةرقبلا ةروسريسفت لب

 للا

 ةلاد اًمئاد نوكت ةلصتملا «مأ» نإ :باتكلا ىف هيوبيس لاق دقو ؛نيرمأ نيب ةئزاوملاو

 ىف ايوطم لوقلا ىف ردقم ناك ء«روكذم ريغ لداعتلا ناك نإو «ةيوستلاو ةلداعملا ىلع

 . هايانث

 لاق دقو ؛بارضإلا ىلع ةلادلا ةعطقنملا مأ ىه «مأ» نإ مهضعب لاقو

 لوقلا ريدقت نأكو ؛اّعم ماهفتسالاو بارضإلا ىلع لدت ةعطقنملا مأ نإ :نويرصبلا

 برح نمو ءنوفعضتسم متنأو ةكم ىف ديدش ىذأ نم دئادشلا مكب تلزن دقل

 ةوزغ ىف ةدحاو سوق نع اهلك برعلا تعزنو «ةنيدملاب متنأو انايحأ ةميزهو ءالبو

 اوُلَخدَت نأ مكيسح مَآ. . اوربصت نأ ٍمكيلعف ءهضرأ نم هللا ةنيدم علتقتل ؛بازحألا

 لوقي تح اوُلْلَْو ءارضلاو ءاسأبلا مِهتسُم مكلبق نم اول نيا َلَعَم مُكَتأَي امْلو ةئجلا

 . [ ةرقبلا ] 4 )3+ بيرق هللا رصن نإ الأ هللا رصن ئم ُهَعم اونمآ نيّلاَو لوُسّرلا

 لاق امك ىفنملا عوقو عقوت عم ىفنلا ىلع لدت ميركلا مالكلا اذه ىف املا و

 وأ لزني دقو مكلبق نم اولخ نيذلا لاح لثم مكب لزني مل :ىنعملاو ؛ىرشخمزلا

 .نيرباصلا عم هللا نأ اوملعاو اوربصاف لزن نإف «لزنيس

 ىفو ءصاخشألا ىفو ءايشألا ىف نوكت ىهو «كيرحتلا ةدش :ةلزلزلاو

 لاقو .اوفوخ ىأ اولزلزو «تبرطضاو تكرحت اذإ ضرألا تلزلز لاقيف ؛لاوحألا

 تررك هانعمف هتلزلز تلق اذإف «هناكم نع ئشلا لز نم ةلزلزلا لصأ :جاجزلا

 .هللز

 رارشألا قييضتو «نيملاظلا ملظب َنوَّنَعَم اًمئاد قحلا لهأ نأ ةلمجلا ىف ىنعملاو

 ءاسأب ىف اذهل مهو ؛ةميزهلاو ددرتلا ةةعدو «نيقفانملا قافنو رارشألا سدو «مهيلع

 اهلك تناك مهيراوحو ءايبنألا ةايحف ؛لبق نم اولخ نيذلاب كلذ لزن دقو ؛ءارضو

 نيقباسلاب لزن ام مهب لزان هنأ اوملعي نأ دمحم باحصأ ىلع نأو ءارابتخاو اناحتما

 نأو ؛بونجلا نيب بولقلا اهل برطضتو سوفنلا لزلزت دئادشو ءءارضو ءاسأب نم

 رانلا لمع نإ الآ «ةوبرب نزح ةنجلا لمع نإ الأ» :ِهِْلكك لاق دقلو ؛ةنجلا قيرط كلذ
 . 97«ةوهسب ٌلْهَس 2

 )١( مشاه ىنب دنسم ىف دمحأ هاور )585-0(.



 يي ةرقبلا ةروس ريسفت ل

 ا بس

 لاح ىلإ بولقلا تلصو اذإ ىتح ءاهاصقأ غلبت تناك دئادشلا كلت نإو

 الول ءاملظ هبش ىف نوكت ىتح ءارمغ دئادشلا اهرمغت ذإ «جرفلا نم سأيلا براقت
 :ىلاعت هلوق هيلع لدي ام اذهو ؛هللا رصن ءاج «بولقلا رون

 ىأ 4 يَ هلل رص اذإ الأ هللا رن م هم اوُمآ نيدو لولا َلوُقي ىََح
 ءاهنمز لوطيو «هيلإ ةاعدلاو قحلا راصنأ نم نيضاملاب لزنت تناك دئادشلا نأ

 .بيرقلا رصنلا ديرت لاح ىف سوفنلا ريصت ىتح «لطابلا لهأ اهيف لواطتيو

 نإف ؛مهبولق كلمي سأيلا نأ وأ «مهيلع ىلوتسي علهلا نأ كلذ ىنعم سيلو

 مث اهنوفلأيو اهنولمتحيف ةديدشلا لزنت مهنأ هانعم امنإ ؛هللا حور نم سئيي ال نمؤملا

 نيبذعتسم اهلامتحا ىلع مهسوفن نوضوريف ةوسق دشأ نوكت ىتلا ىرخألا لزنت
 ىتح نحملا مهيلع ىلاوتتو «دئادشلا مهيلع فدارتت اذكهو ؛قحلا ليبس ىف باذعلا

 بلطي ذئدنع ؛ةيرشبلا ةقاطلا دح غلبتو «ةيمدآلا سوفنلا هلمتحت ام ىصقأ ىلإ لصت

 :نيرمأ ىلع ةلالدلل ماقملا اذه ىف لوسرلا مدقو .رصنلا هعم اونمآ نيذلاو لوسرلا

 نم رصنلا بلطب عراس ديدي لوسرلا نأ ليلدب اهاهتتم تغلب دق ةدشلا نأ :امهلوأ

 هللا رصن بلطب عراسي هلعجت هعابتأب ٌةِْلَي لوسرلا ةفأر نأ :ىناثلاو ؛نيملاعلا بر
 . مهيلع اًقافشإو ءمهب ةمحر

 نإ الأ» :هناحبس لاق اذلو ؛جرفلا ءادتبا نوكي دحلا اذه ةدشلا غولب دنعو

 دق سوفنلا نأب لاحلا هذه ىف مهرشبي ىلاعتو هناحبس هللا ىأ 4 بيرق هللا رصن

 ةلمجلا هذهف ؛بيرق وهو تآ ةلاحم ال رصنلا نأو ءاهرهوج ادبو ءاهرابتخا ىهتنا

 نأ حصي ةلمجلا هذه نإ :ءاملعلا ضعب لاق دقو .مهل ىلاعت هللا مالك نم ةميركلا

 ؛ىبقعلا نسحب مهناميإ طرفل مهنأ ىأ ؛هعم نمو ِةِلِكك لوسرلا مالك نم نوكت

 نوبلطي ىتلا لاحلا ىف نوسحي ءروصنم قحلا نأب مهناميإو «مهبر رصن ىف مهئاجرو

 رصنلا بلط دعب ٍةكَو لوسرلا مهل لوقيف ؛بيرق مهنم رصنلا نأب رصنلا اهيف
 اذه ىلع ريبعتلاو # بيرَق هللا َرصَن نإ الأإ» :نولئاقلا مهنأك نيقدصم هيلإ نوعمتسيو

 ةيمسآلا ةلمجلاب ريبعتلا هيفف ؛هوجو ةلمج نم ؛رصنلاب ربخلا ديكوت ىلع لدي لكشلا



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 للا لالالالا

 ؛ديكوتلا ىلع ليلد ةيسمسإلا ةلمجلاب ريبعتلاو ء.نورصنتس لقي ملف ةيلعفلا ماقم ىف
 بر ىلإ رصنلا ةفاضإ هيفو ؛ديكوتلا ىلع ةلادلا «نإ) هيفو ؛حاتفتسالا ةادأ هيفو

 4 لج ٌزيزع يِرَقَل هللا نإ هرصني نم هللا نرصنَيَلو  ءىش لك ىلع رداقلا نيملاعلا
 .[جحلا]

 ضرعت ةماع لاح ىه لاحلا هذه نأ ىأ .سنجلل ةميركلا ةيآلا ىف لوسرلاو

 نييبنلا نع نآرقلا صصق نإو ؛قحلا ىلإ مهوعدي ذإ هموق ىف لسرلا نم لوسر لكل
 مهيديأ عطق ىتح نوعرف هباحصأو هاذآ مالسلا هيلع ىمومف ؛كلذ نع ئبني

 وه هوذآ مالسلا هيلع ىسيعو ؛ لخنلا عوذج ىف مهبلصو «فالخ نم مهلجرأو

 ىلإ نولصيال قحلا لهأ اذكهو ؛حونو طولو ميهاربإ لبق نمو ؛نويراوحلا هعمو
 راجحأ نم لطابلا لهأ مهقيرط ىف هيقلي ام لك اوعطقي نأ دعب الإ ةلضافلا ةياغلا

 .هيف كلاسلا قوعت كاوشأو ءهرثعدت

 ىف حرقلا نيملسملا باصأ نأ دعب تلزن ةيآلا هذه نإ :ءاملعلا لاق دقلو

 مَا هلوق وه دحأ ةوزغ ىف لزن ىذلا نكلو ؛مهل ةيلستلل ةيآلا هذه تناكف ءدحأ

 لآ] 4 4252 نيرباصلا َمَلعَيو مكنم اودهاج نيذّلا هللا ملعي اَملو ةنجْلا اولخدت نأ متبسح

 هلم حرق مرقْلا سم دقف حرق مكسسمي نإ :ىلاعت هلوق وهو ءاهلبقام ليلدب [نارمع
 ءاملعلا رثكأ حجري كلذلو ؛[نارمع لآ] 4 22+ ... سائلا نيب اهلوادن مماَيَألا كلتو
 باصأ نيح «بازحألا ةوزغ دنع تلزن ةيآلا هذه نأ لوزنلا بابسأ نايبب اونع نيذلا

 ديدهت نم مهباصأ مث «قدنخلا نورفحي مهو ؛ةقشمو دهج نم مهباصأ ام نيملسملا
 :ىلاعت هللا لاق امك ؛نيعمتجم بازحألا كئلوأ ءاج امدنع سفنألاو لاومألا ىف

 . [بازحألا] 4 2 اَنوُظلا هّللاب َنوُنُظَتو رجاتحْلا بولقلا تغلبو )»

 قحلا لهأ نأ ىلع لدت اهنإف ةميركلا ةيآلا هذه لوزنل ببس نم نكي امهمو

 نإف ؛اوزوفي ىتح اهنم ىلعأ ىلإ الإ ةدش نم نولقتني ال مهنأو «ةمئاد ةبلاغم ىف
 :ءالب ىف امهؤانبأو «ةئجلا نم امهجرخأو ءاوحو مدآل سوسو نأ موي نم ناطيشلا

 نوغلي مث «ءىبولا اهلسع نم نيعرتجم اهيف نوعفدنيف .مهعومج تاوهشلا ىوغتست



 ةرقبلا ةروس ريسفت م
 للا للللالوولللا0لاااالااالا1لاللللبوللللا

 نيبتي نأ دعب مهنوعدي ريخلا ةاعد مدقت اذإف ؛ريخلا لهأ ىلع نوبلكيو ءرشلا ىف

 «مهوباصأو مهوءوانو مهوداع «نيرذنمو نيرشبم نيسيبنلا ثعبب ىغلا نم دشرلا

 نم دحلاو «مهتاوهش عدقو «مهنايغط باهذ هيف هيلإ نوعدي ام نأ اودقتعاو
 نم اهعنمي نمب سحت امدنع دباوألا شوحولاك مهسارتفا اولواحو «مهئاوهأ

 . ىذألا نع اهحبكيو «سارتفالا

 لخاد ىف نوكي ىذلا ىذألا ىهو ءارضلاب نوباصي قحلا لهأ ناك اذإو

 بجو دقف «مهجراخ نم ىتأي ىذلا ىذألا ىهو ءاسأبلاو ءانررق امك مهتعامج

 عفدو ؛جراخملاو لخادلا ىف ىذألا عفد ىلع نيرباص اولمعيو ءاوعردي نأ مهيلع
 ةبهألا ذخأب ىجراخلا ىذألا عفدو «ىعامتجالا لفاكتلاو نواعتلاب لخادلا ىف ىذألا

 جراخلاو لخادلا ىذأ عفدل ةدعلا وه ىعامتجالا لفاكتلا نإف ءاًضيأ نواعتلاو «لاتقلل

 .اعم

 ريقفلا ةنواعم وهو «ىعامتجالا لفاكتلا ساسأ هناحبس هللا نيبي ذخأ دقلو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛لاملاب هتجاح عفدو فيعضلاو

 ئماتيْلاو نيبرقألاو نيدلاوللف رْيَخ نَم متقفنأ ام لق توقفي اَذاَم كتوُلأسي »
 ةثاحلا تايآلا ترفاضت دقو «نوقفتي ام عون نع اولأس دقل 4 ليبسلا نباو نيكاسملاو

 ؛مالسإلا ناكرأ نم نكر ىعامتجالا نواعتلا نأ رابتعاب ءهيلإ ةيعادلا قافنإلا ىلع

 نع اولأس ؛ناقرتفي ال نيونص امهرابتعاب ةالصلاب ةاكزلا ىلاعتو هناحبس نرق دقف

 لاق ىلاعتو هناحبس هللا نكلو «هيلإ ةوعدلا اوعمس نأ دعب هرادقمو نوقفني ام عون

 رهاظو 4َنيبرفألاو نيدلاوللف ريح نم متقفنأ ام لق :لاؤسلا اذه نع ةباجإلا ىف
 ؛فرصملا نع اوبيجأف «عونلا نع اولأس مهنأل ؛لاؤسلا نع سيل باوجلا نأ لوقلا

 ءاهفرص عضومب اوبيجأف ةضيرفلا ءاعو نع اولأس :داصتقالا ءاملع ريبعت دح ىلعو

 باوجلا ؟ةباجإلا هذه ىلإ مهلاؤس نع ةباجإلا .نع ىلاعتو هناحبس هللا لدع اذاملف

 بولطملا نأ اوملعيل ؛فرصملا نع باجأف «فرصملا هنيبي رادقملاو عونلا نأ كلذ نع

 نايبب ةباجإلاف .هقافنإ بولطم مهتجاح دسي ىذلا عونلاو ؛ءالؤه ةجاح دس وه



 ةرقبلا ةروسريسفت نإ
 اللللل للا ل ممم ط1 كلل لااا لالا اللا[! أ ا تال ا اللا ا الا ااا! !اأ نال ل 1 لااا ااا لااا!!! ل1

 ءفرصلا عضوم اهب نيب دق هنأل ؛زجعم زاجيإ اهيفو «ميكح بولسأ اهيف فرصملا

 نيب اهيفو ؛هينعت ىتلا ىه ءالؤه ةجاح نأل ؛رادقملا اهيف نيبو .هنع اولأسي مل نإو

 ماعط ىلإ نيجاتحم اوناك نإو «نوسكي بايث ىلإ نيجاتحم اوناك نإف «عونلا

 كلذ قوف ةباجإلا هذه ىفو .نووؤي ىوأم ىلإ نيجاتحم اوناك نإو ءنومعطي
 اونكمي نأ وهو «هيف نوشيعي ىذلا عمتجملا ىلعو مهيوذ ىلع ءالؤه قحب حيرصت

 ىلع مهقح نم كلذ ىف قفني رادقم ىأو ؛نينئمطم نيوآ نيساك نيمعاط شيعلا نم

 .سانلا ىلعو مهيوذ

 نم مهفي راسيلاو «مهل ةبسنلاب راسي هدنع نم لك ىلع بجاو قحلا كلذ نإو

 «هنم ريفولا ىلع لاملل ةبسنلاب قلطت ريخ ةملكف 4 ريح نم متقفنأ امإ» ىلاعت هلوق
 كرت نإ تْوَمْلا مكدحأ رضح اَذإ مُكيَلَع بتك :ىلاعت هلوق كلذ نمو ؛ليلقلا ىلع ال

 ريخلاك ريفولا لاملا وه انه ريخلاف [ةرقبلا ] 4 20+ ... نيبرْقألاو نيدلاولل َةّيِصوْلا ارْيَخ

 ةميركلا ةيآلا كلت ىف

 «ىماتيلاو «نوبرقألاو «نادلاولا مه قافنإلا عضوم نأ هناحبس ركذ

 ال واولاب فطعلا ناك اذإو ؛بيترتلا كلذب ءالؤه ركذ ؛ليبسلا ءانبأو «نيكاسملاو

 ةيولوآلا ىنعم ديفي ركذلا ىف بيترتلا نأ دكؤملا نمف ةيوحنلا ةيحانلا نم اًبيترت ديفي

 ىلع ضعبلا ةيولوأب كش الب ريشي نذإ ركذلا ىف بيترتلاف ؛ةيغالبلا ةيحانلا نم

 نم نيجاتحملا ةجاح دسي مث ؛نيبرقألا ةجاح دسي مث «نيوبألا ةجاح دسيف «ضعبلا

 .هترسأ ريغ

 ىبنلا ىتأ لجر ىف تلزن ةيآلا هذه نأ :ءاطع نع لوزنلا ببس ىف ىور دقو

 :لاق «نيرانيد ىل نإ :لاق «كسفن ىلع هقفنأ» :لاقف ؛ًرانيد ىل نإ :لاقف دلك

 ىل نإ :لاق «كمداخ ىلع اهقفنأ» :لاق «ةثالث ىل نإ :لاق «كلهأ ىلع امهقفنأ»

 «كتبارق ىلع اهقفنأ» :لاق ةسمخ ىل نإ :لاق .«كيدلاو ىلع اهقفنأ» :لاق «ةعبرأ
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 نأ ةريره ىبأ نع ىورو .'7«ىلاعت هللا ليبس ىف اهقفنأ» :لاق ءةتس ىل نإ :لاق

 ىلع هب قدصت» :لاق .رانيد ىدنع :لجر لاقف ء«اوقدصت » :لاق قِيلَ هللا لوسر

 رانيد ىدنع :لاق «كجوز ىلع هب قدصت» :لاق ءرخآ رانيد ىدنع :لاق «(كسفن

 ىلع هب قدصت» :لاق «رخآ رانيد ىدنع :لاق ««كدلو ىلع هب قدصت» :لاق ءرخآ

 . "7(رصبأ تنأ» :لاق «رخآ رانيد ىدنع :لاق «كمداخ

 قاض نإ ءاطعلا ىف ةيولوألا ديفي انه ركذلا ىف بيترتلا نأ نيبت راثآلا هذهف

 ركذ ريغ نم نيبرقألاو نيدلاولا هناحبس ركذ دقو ءاهلك عاونألا لمشي نأ نع ريخلا

 ؛ةجاحلا ىلع ةلادلا فاصوألا ةيقب ركذ عم فانصألا ةيقب ركذو «ةجاحلا ىلع لدي ام

 ةجاح مهيف نكت مل نإو «مهيلإ ناسحإلاو مهتياعر بجي نيبرقألاو نيدلاولا نأل

 كابأو كمأ» :ِةِللَم لاق دقلو .مزلأ قافنإلاف ةديدش ةجاح ىف اوناك نإف ؛ةديدش

 ىف هل كرابي نأ مكنم دارأ نم» :ِلَك لاق دقلو «"”«كاندأ كاندأ مث ءكاخأو كتخأو

 ةعيطقلا ىف بولطم محرلا ىذب ربلاو ."؟”(همحر لصّيلف هلجأ ىف هل ًاسنيو .هقزر
 (*(حشاكلا محرلا ىذ ىلع ةقدصلا لضفأ» :كك لاق دقف ؛ةدوملا دنع هنم دشأ

 :اهرخآ ىفو ءطيحملا رحبلا ىف ةياورلا تءاجو )7١0( ةرقبلا :هريسفت ىف ىزارلا ءاطع نع كلذ ركذ )١(

 لوسر اي :لجر لاق :لاق رياج نع لماكلا ءافعض ىف تركُذو ؛«اهنسحأ وهو «هللا ليبس ىف امهقفنأ»

 ىدنع :لاق .«كتجوز ىلع هقفنأ» :لاق .رخآ ىدنع :لاق .«كسفن ىلع هقفنأ :لاق .رانيد ىدنع هللا

 هللا ليبس ىف هلعجا» :لاق .رخآ ىدنع :لاق - ديلولا كش - «كمداخ وأ كدلو ىلع هقفنأ» :لاق .رخآ

 لوسر اي :لاقف هدنع سلاج انأو ِهْلِلك ىبنلا ىلإ لجر ءاج :اضيأ رباج نع ىورو .«اعضوم اهئسحأ وهو

 ىلع هقفنأ» :لاقف .رمخخآ ىدنع هللا لوسر اي :لاق .«كسفن ىلع هقفنأ» :لاقف «رانيد ىدنع هللا

 هللا لوسر اي :لاق .«كل تناك نإ كمداخ ىلع هقفنأ» :لاق . ثلاثلا ىدنع هللا لوسر اي :لاق .«كتجوز

 .«ارجأ اهاندأ وهو لجو زع هللا ليبس ىف هلعجاف» :لاق «هريغ ىدنع ام كمركأ ىذلاو عبارلا ىدنع

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع )91١١7( دمحأو )١5415١(« دواد وبأو :«(718/8) ةاكزلا ىف ىئاسنلا هاور (؟)

 نب بيلك ج نع (5141/54) نيدلاولا رب :دواد وبأو «ىبراحملا قراط نع (1486”7) ةاكزلا باتك :ىئاسنلا هاور (”)

 .(08-58) ىبرثي نب ةعافر ةثمر ىبأ نع دمحأو «ةعفنم

 .هجيرخت قبس (؟4)

 .هنع هللا ىضر مازح نب ميكح نع ١511( ةاكزلا :ىمرادلاو )١417/81(« نييكملا دنسم :دمحأ هاور (5)

 .اهرهظي الو هنطاب ىف ةوادعلا ىوطي ىذلا :حشاكلاو



 ةرقبلا ةروسريسفت
 اال وللا للملا

 دنع همحر لصي نم لصاولا امنإو .,ىفاكملاب لصاولا سيل» :ّيِلَك لاقو
 . "«ةعيطقلا

 مهجايتحال نوطعي ىماتيلاف «ةجاحلا هساسأ اهيف ءاطعلا نإف فانصألا ةيقب امأ

 هنكسأ وأ «ةجاحلا هتنكسأ ىذلا ريقفلا وه : نيكسملاو .لام ريغ نم مهؤابآ مهكرت نإ

 عطقنا دقو .هل ىوأم ال ىذلا رفاسملا :ليبسلا نباو .زوع ىف هلعجو نسلا وأ ضرملا

 .مهتلغ عقنيو «مهتجاح دسي ام نوطعي كئلوأو ؛لام هل ناك نإ هلام نع

 ةميركلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا لّيذ 4 ميلع هب َهّللا َنِإَف ريح نم اوُلعفت امو»
 كلذ لضف ىلع لدت اهنآل ؛هيلع ثحلاو «ريخلا لمع لضف نايبل ةيماسلا ةلمجلا هذهب

 نمؤملا ساسحإو ؛هملعي ىلاعتو هناحبس هللا نإ ذإ ؛هيف ةبغرلا ىلإ عفدتو لمعلا

 هعجشي «هيلع مدقي وهو هرصبي هنأو «هلمعي نيح ريخلا ىف هلمع ىري هللا نآب ىقتلا

 هلمعي ريخ لمعل سانلا نم ميظع ىأ ةيؤر تناك اذإ هنأل ؛هيلع رارمتسالا ىلع

 قلاخ ةمظعب سحي ىذلا نمؤملا رعش اذإ فيكف «رارمتسالا ىلع هلمحي ناسنإلا

 :هاضر :امهلوأ ؛كلذ عم نيءازج لاني كلذ قوف هنإ مث ؟هيف نمو هيف امب نوكلا

 :ةرخآلا ىف هباوث نايب دعي هناحبس لاق كلذلو ؛ءازج هقوف سيل ءازج هدحو وهو

 ةمايقلا موي ميقملا ميعنلا :امهيناثو .[ةبوتلا] 4 20+ ...ربكأ هللا نم ناوضرو »
 .هئادأ نيحو «هعوقو تقو نيملاعلا بر هملع حلاص لمع نم اوماق امل اقافو ءازج

 مالآلاو «ءارضلا عفدل قيرطلا هناحبس نيب © مُكَل رك وهو لاتقلا مكيلع بتك
 . مهدت ىتلا دئادشلا ىهو «ءاسأبلا عفدي ام كلذ دعب نيب مث «نواعتلا وهو «ةيلخادلا

 بتك :ىلاعت لاقف ؛لاتقلل دادعتسالاو ةبهألا ذخأ وهو «جراخلا نم ةعامجلا

 ىنعمب وهو ءرثكأ مضلاو ءاهحتفو فاكلا مضب ئرق دقو 4 رك وهو لاتقلا مكيلع

 اهسفن ةهاركلا هنأك حاورألا قاهزإ نم هيف امو هتاليو ةدشل لاتقلا ىأ ؛ةهاركلا

 ىف هوركم رمأ وه ىأ «زوبخملا ىنعمب زبخ يأ هوركملا ىنعمب هرك نوكي نأ حصيو

 دمحأو )١415(« ةاكزلا ىف دواد وبأو )١48751(« ةلصلاو ربلا :ىذمرتلاو «.(5077) بدألا :ىراخبلا هاور )١(

 )١55(. هدئسم ىف
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 مكيلع بتك :هيلع ىنعملا نوكيف «هاركإلا ىنعم هيف نوكي حتفلا ةءارق ىلعو هتاذ

 دض هركلا نإ ذإ ؛ارارطضا هيلإ نورطضتو ءءاجلإ هيلإ نوئجلت متنأ رمأ وهو «لاتقلا
 «نيهراك نيهركم اهنولخدت لب «نيعئاط برحلا نولخدت ال مكنأكف ؛عوطلا
 ىف ةنتفلاو تامرحلا كاهتناو «مكيلع ءادتعالا اهيلإ مكأجلا «نيراتخم ريغ نيرطضم

 ادوذو «تامرحلل انوصو ةنتفلا ةلازإل ؛لاتقلا ىلع نوهركم نورطضم متنأف «نيدلا

 .هلل هلك نيدلا نوكي ىتح نولتاقت ؛نيدلا نع

 هيف بوغرم ريغ رمأ مالسإلا ىف لاتقلا نأل ؛حضاو حتفلا ةءارق ىلع رمألاو

 مهّنأب نولتاقي َنيِذَلل ْنذَأ 8 :ىلاعت لاق امك ءارارطضا نوملسملا هيلإ رطضا امنإ «هتاذل
 . [جحلا] 4 257 ريدقل مهرصن ىلع هللا َنإو اوملُظ

 لاتقلا ناك فيكف «فاكلا مض ةءارق ىهو ؛«ةروهشملا ةءارقلا ىلع امأو

 نوري اوناكو ءمهيلإ بحأ هللا ليبس ىف توملا ناك ةباحصلا نأ عم ءاهوركم

 . ؟امرغ تسيلو امنغ قحلا ليبس ىف ةداهشلا

 اهولتت دئادشو تاليو هيف هرمأ نكي امهم لاتقلا نإ :نورسفملا لاق دقل

 نم هيف ام عم ابوبحم نوكي نأ نكمي الف ؛تاقشم اهولتت تاقشمو ءدئادش

 .بحأ ةيفاعلاو «هدئادشل اهوركم ناك وهف «دئادش نم هفنتكي ام عمو .باعص

 ءةوقو سأب لهأ مهنأ نم ةماع برعلا نع فرع ام عم قفتي ال كلذ نكلو

 نوسفانتي اوناك مهنأ نم ةصاخ دمحم باحصأ نع فرع ام الو .ةدجنو ةميزعو

 رصنلا اومنغي نأ الإ مهمهي ال «توملا نطاوم ىف مهسفنأب نوقلي «ىدرلا نكامأ ىلع
 .ميظع لضف امهيلك ىفف «ةداهشلا اومنغي وأ

 عم قفتي ىذلا وه ببسلا كلذو ؛ةهاركلل رخآ ببس نع ثحبن نأ دبال اذلو

 ةفأر نينمؤملا بولق عدوأ مالسإلا نأ كلذ ؛ىمالسإلا عزتملاو .ءىدمحملا ىدهلا

 ؟نيبرقألا ىلع انانحو «محرلاب اربو ءانانئمطاو امالسو ءافالتئاو افلإو ءةمحرو

 , ءاقلإو «ءسوفنلا لتقو «حورلا قاهزإ ىف بحلا عم بلق ىف ىقتلت ال ئدابملا كلتو
 ابحم نوكي نأ «مالسلل بحملا نمؤملا قلخ نم سيلف ؛لاتقلا نيدايم ىف فوتحلا



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 وللا البلل

 ةبغرو «مهناميإ ءاجر «نيكرشملا ةلواطم نورثؤي نم ةباحصلا نم ناك هلعلو «لاتقلل

 بتك ىلاعتو هناحبس هللا نكلو ؛ ىمالسإلا ىدهلا كلذب اقواسم «مهتياده ىف

 تحضوو ؛ةجحملا تماق نأ دعب اليبس ىدهألا هنآل «ةهاركلا هذه عم لاتقلا

 برعلا اوبلأو «مهرايد نم مهوجرخأو «ىذألاب نينمؤملا ىلع اولاطتساو «ةجحملا

 .عومجلا اوعمجو «مهيلع

 ىف كلش و اني اوم نأ ئَسو مريخ هو اني ومرت نأ نضر
 مهو «مهنم ريخلا ءاجرو «مهتياده ءاجرو مكيفلاخمب ةمحر لاتقلا اوهركت نأ ىسع

 تدسفو «الابو مكرمأو مهرمأ ناكل مهنع متكس ولو ءالابخ الإ مكل نوديري ال

 متنأو «مكيلع نوريغي اوناكف ؛مكلاحو مهلاح تبرطضاو «مكرومأو مهرومأ

 نيدناعملا سوءر عمقي حالسلاب اديؤم قحلا مهومتيرأو مهومتلتاق ولو ؛نوتكاس
 مكل اريخ كلذ ناكل «داسفلا رشن نولواحيو مهنيد نع سانلا نونتفي نيذلا نيدتعملا

 امأو ؛ضايحلا نع دوذلاو «ءادعألا فقوو «ءادتعالا در هنأ مكل ريخلا هجوو .مهلو

 :قحلا لوبق ىف ةثالث ماسقأ سانلا نإف ؛نودتهي مهاسع مهنأ وهف مهل ريخلا هجو

 غاط رئاب رئاج عونو «ةنسحلا ةظعوملا هيدجت عونو «ناهربلا هيدهيو ليلدلا هعنقي عون
 ديدحلا انلزنأو © :هيف هللا لاقف «ليلدلا هعنقي الو ةظعوملا هيف ىدجت ال دسفم دساف

 رشلا نع تكسي دق هلاتقبف [ديدحلا] 4« 520+ ...ساّنلل عفامو ديدش سأب هيف

 تناك ول :ةوزغ ىف نايفس وبأ لاق امك «ديدج نم رمآلا ربدتيو «هيف ةجاجللاو

 نمآف «هبلق ىلإ ناميإلا لوخدل ليبسلا وه كلذ ناكف !انتعفنل رضتو عفنت انتهلآ

 .ناسحإلاو لوبقلاب نيقباسلا نم نكي مل نإو نيدتهملا نم راصو

 مكؤادعأو «ماصخلا ىلع ةبحملا اورثؤتو مالسلاو نمألا اوبحت نأ ىسع مث

 ناكل مهرمأو مهومتكرت ولف ءاديدش اعتر رشلا ىف نوعتريو «رئاودلا مكب نوصبرتي

 ام ةمحرلا نمف ؛نودشرتسي الو نودشري ال ءاروب اموق مه اوناكلو «مكل ارش كلذ

 هللا ليذ اذلو ؛فنعلا دشأ عجشي ام قفرلا نمو «ملظلا ىسقأ اهسفن ىف ىوحت

 رومألا بيغم ملعي هللاف 4 نوملعت ال متنأو ملعي هّللاو إ :هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس
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 كيال 00 اا ا

 ال متنأو هيفخت امو رودصلا هنكت ام ملعي هّللاو «نوملعت ال متنأو لبقتسملا نونكمو

 ؛نوملعت ال متنأو ةرخآلاو ايندلا يف سانلا رومأ هب حلصت ام ملعي هللاو «نوملعت

 رصاقلا ملعو «لماكلا ملعك صقانلا ملعو «قلاخلا ملعك قولخملا ملع نوكي ىنأو

 . !ريبخلا فيطللا ملعك

 :نيرمأ ررقن ةيآلا هذه ريسفت ىف مالكلا ىهنن نأ لبقو

 ةيضق ىه 4« مكُل ريخ وهو ايش اوهركت نأ ئسعو © ىلاعت هلوق نأ :امهدحأ
 ام نيعئاط اهلبقن نأو ءاهب نيرغاص رقن نأ بجي ةيعرشلا تافيلكتلا لك ىف ةماع

 رومأ ىف مكحتلا نم انءاوهأ نكمن الأو «هيف ةهبش ال ىعطق ليلدب تتبث دق تماد

 ماكحأب لملمتن الأ بجي امك ؛اريخ هركن امو ءارش بحن ام نوكي نأ ىسعف ءاننيد

 ال ىوه كلذ نوكي دقف ءرصعلا حورل وأ ,حلاصملل اهتضراعم ىوعدب عراشلا
 .!ةعفنمو احالص سيلو .ةرضمو اداسفو «ةحلصم

 ىلع داهجلا ضرفت اهنأ اهرهاظو ؛لاتقلا ةيضرف اهيف ةيآلا هذه نأ :امهيناث

 ىلع نيع ضرف داهجلا نإ :اذهل ءاملعلا ضعب لاق دقو «هيلع نيرداقلا سانلا عيمج

 تام وزغلاب هسفن ثدحي ملو زغي ملو تام نم» :دِْلَك لاق دقلو ؛هيلع نيرداقلا

 طقس ضعبلا هب ماق اذإ ةيافك ضرف داهجلا نإ :ءاملعلا ضعب لاقو ١2)(ةيلهاج ةتيم

 ءدعق وأ ازغ دحأ لك ىلع بجاو داهجلا :ىرهزلا لاق دقو ؛نيقابلا نع جرحلا

 دقو .رفني نأ رفنتسا اذإو «ثيغي نأ ثيغتسا اذإو «نيعي نأ نيعتسا اذإ هيلع دعاقلاف

 «نيملسملا لك ىلع لاتقلا بجو دالبلا ةحاسب ودعلا لزن اذإ هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 داهجلاف ءاهتحاسب لزن ودعلاب ةيمالسإلا دالبلا رثكأ هللا ىلتبا دقو ؛هتردق رادقمب لك

 .هلوسرلو هلل ةزعلا نوكتو ءمكحتم ودع اهيف نوكي ال ىتح ملسم لك ىلع قح

 .نينمؤمللو

 دواد وبأو 0.5 داهجلا :ىئاسنلاو ل( 46) داهجلا لئاضف :ىذمرتلاو ” ه0 فل ةرامإلا : ملسم هاور 2غ(

 )86١١(. هدنسم ىف دمحأو 1١1"
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 2011010 ليس ىفاودهلجتو اورجاه

 مح رو 011

 «لطابلل اضفخو قحلل ارصنو «ةنتفلل اعنمو «ىذألل اعفد لاتقلا هللا عرش

 «مهبولق ةيرشبلا بح جزامو مهنادجو فهرأ نيذلا نينمؤملا نأ هناحبس نيب دقلو

 نونمؤملا ههرك 4 مُكَل هك وهو لاَقْلا َمُكْيَلَع بتُك :هناحبس لاقف ءهوهرك
 قهزت ال ىتح مهاذأ نع اوفك وأ نيعئاط اونمآ مهموق نأ ول اونمتو ءنوصلخملا

 عفرل ليبس ال هنأ مهل نيب هناحبس هللا نكلو «ءامدلاب ضرألا بضخت الو «حاورأ

 نإو ءفيسلا قيربو «قحلا رونب الإ نيكرشملا نيب هل زع الو .هلهأ ةزعب الإ قحلا

 لاوزو «نينمؤملا نع ىذألا عنمو «مهل قحلا نالعإ هيف امك .مهتحلصم ىف كلذ

 هديري نم هديريو ءارح هديري نم هبلطي «هلل هلك نيدلا ريصي ىتح «نيدلا ىف ةنتفلا
 .بيذعت الو ةنتف الو «بيرثت الو مول ال ءاصلخم

 ىف نوكي دقف «هتاسبالمل اضيأ هوهرك هتاذ ىف لاتقلا اوهرك نيذلا نونمؤملاو

 ءامالسإو ةيلهاج لاتقلا هيف مرح دق سدقم ناكم ىف وأ .سيدقتو ةمرح هل نامز



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 موه اللا للا للللا

 ها :٠
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 وأ لاتقلا نامزل ةيفاضإلا ةهاركلاو «ةيتاذلا ةهاركلا عمتجت ذإ ؛ةهاركلا فعاضتتف

 ال رب ءادتعالا دري نم نإو «نينمؤملا بولق نتمطي ام هناحبس هللا نيبف «هناكم

 :هناحبس لاق اذلو مارحلا تيبلا وأ مارحلا رهشلا ىف لاتقلا ىلإ رطضا ولو ءرجاف

 . « مارحلا ٍرهشلا نع كنولأسي ف
 مارحلا رهشلاب مارحلا رهشلا 9 :ىلاعت هلوق ريسفت ىف هانيب دق - مارحلا رهشلا

 مرحلا رهشألا نإو عمجلا هب ديرأ درفم هنإو .[ةرقبلا] 4 4538 . .. صاصق َتاَمّرْحْلاَ
 اهانكردأ ىتلا ةغالبلا ائيبو «مرحملاو .ةجحلا وذو «ةدعقلا وذو ءبجر :ىه «ةعبرأ

 . عمجلا ىنعم ىف درفملاب ريبعتلا ىف
 لاتق ةملك تعقو دق «مارحلا رهشلا نم لامتشا لدب «هيف لاتق :ىلاعت هلوقو

 ال «مارحلا رهشلا ىف لاتقلا نع لاؤسلا نأ :ىنعملاو «ةيلدبلا ىلع رجلا عضوم ىف

 هنألو .مهسوفن ىف ةسادقلا عضوم هنأل رهشلا ركذب أدتبا امنإو ءهرهشلا تاذ نع

 ىلإ مهبولق تنأمطا نأ دعب ءريكفت عضوم دعي مل هتاذ ىف لاتقلاف «ميرحتلا ساسأ
 كلت ىف لاتقلا وه لاؤسلا عضوم امنإ ,مهسوفن نع عافدلا ليبس هنأو «مهبر رمأ

 ءرطاخلا ىلإ عراس ىذلا وهو :لاؤسلا ىلع ثعابلا اهنأل ءاهركذب ئدتباف «ةنمزألا

 . ىنايبلا قبسلاب ةيركفلا ةعراسملل ةبواجم هب ءادتبالا ناكف

 نونمؤملا مه مأ ءاعينشت لاؤسلا نوكيف «نوكرشملا مهأ ؟اولأس نيذلا مه نمو

 ال رمأ كلذ نإ ؟مهنم كلذ طرف نأ امدن وأ «عوقولا نم امثأتو اجرحت لاؤسلا نوكيف

 .راثآلا حيحص نم الإ فرعي

 هنئس ىف ىقهيبلاو «ىناربطلاو متاح ىبأ نباو رذنملا نباو ريرج نبا جرخأ دقل

 اريع عبتيل شحج نب هللا دبع هسأر ىلع اثعب ثعب ديك ىبنلا نأ حيحص دنسب
 لاقو ءاذك ناكم غلبي ىتح هأرقي الأ هرمأو ءاباتك هل بتكو ءردب ةوزغ لبق شيرقل

 ريخو «ةعاطو اعمس :لاق باتكلا أرق املف ,.«كعم ريسلا ىلع ادحأ نهركت ال» :هل

 رسأو مئانغ منغف ريعلا عبتو نانثا مهنم عجرف «باتكلا مهيلع أرقو «هباحصأ

 ىف ليقو «ىدامج نم ةليل رخآ اهوبسح بجر نم ةليل لوأ ىف كلذ ناكو «نيريسأ



 ةرسقبلا ةروسريسفت
 الا للللللالللللللللاا لل لللللللا

 اوءاج الو «مهتبلط تلفت ال ىتح نابعش لوأ ىلإ اونأتسي ملو «بجر نم ةليل رخآ

 مكترمأ ام١ :لاقو فقوت ءمارحلا رهشلا ىف اولتاق مهنأ ملع دقو هلك ىبنلا ىلإ

 . ""7«مارحلا رهشلا ىف لاتقب

 هيف كفسف «مارحلا رهشلا دمحم لحتسا دق :اولاق نيكرشملا نأ ىوريو

 متللحتسا ةأبصلا رشعم اي :نيفعضتسملا نيملسملا نم مهدنع نمل اولاقو «ءامدلا

 .هيف متلتاقو ءمارحلا رهشلا

 مارحلا رهشلا ىف تلتاق ةيرسلا كلت نأ - امهالوأ :نيتدئاف ديفي ربخلا اذهو

 .غوسملا وأ رذعلا لمحت نيلاحلا اتلكو «ةرطضم وأ «هلوخدب ةلهاج

 فرصتلا نع فقوت لَك ىبنلا نأو كلذب نيملسملا تريع اشيرق نإ - ةيناثلا

 وهو «نيكرشملا نم لاؤسلا نوكي نأ حصي كلذ ىلعو «لزنف نآرق لزني ىتح

 . حضوأ

 الف ءادتبالاو رايتخالا لاح ىف مارح مرحلا رهشألا ىف لاتقلا نإف نكي امهمو

 رهشلا ىف لتاقي ال ّةْلَي هللا لوسر ناك :رباج لاق دقلو .هيف وزغلاب ءدبلا حصي

 . "7خلسني ىتح ماقأ كلذ رضح اذإ ىتح وزغي وأ ىزغي نأ الإ مارحلا

 هلوقب خوسنم مارحلا رهشلا ىف لاتقلا ميرحت نإ :ءاملعلا ضعب لاق دقلو

 لاتقبو ء[ةبوتلا] 4 20 ... َةَقاَك مكنولتاقي امك ةْفاك نيكرشملا اوُلتاقو ظ :ىلاعت
 . خسني مل هنإ :ءاطع لاق نكلو ءهيف فئاطلا لهأ لَك ىبنلا

 اوُلتاَقَو 9 :ىلاعت هلوق نإف خسنلا ىف حيرص خسان تبثي مل هنإ ةقيقحلاو
 ىبنلا نإو «لاتقلا نامزل ةبسنلاب ال نيلتاقملل ةبسنلاب هيف مومعلا 4ةَفاك نيكرشملا
 "انتي و ناضل ىف يرحل ءطق اراتخم مارحلا رهشلا ىف الاتق ءىدتبي مل د

 .. مكسفنأ نيف اوملظت الف :هناحبس لاق اذلو ؛رارطضالاو ءاقبلا ىف ال انيب امك

 ريبزلا نب ةورع نعو 001819) هللا دبع نب بدنسج نع 7١١ ص 17ج «ىربكلا ناسلا ىف ىقهيبا ءاود (1
 . 55ص 5ج ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا رظناو .(1857) "5١ص 1١ج

 1 .هجيرخت قبس (0)



 ةرقبلا ةروس ريسفت ااا

 كو

 اهيف ءاج ام لكو «عادولا ةبطخ ىف اهيلع صن مارحلا رهشألا نآلو [ةبوتلا] © 20

 :ىلاعت هلوق ريسفت دنع مرحلا رهشآلا ىف لاتقلا ميرحت ةمكح انيب دقو .خوسنم ريغ

 . [ةرقبلا ] 4 039+ . .. مارَحْلا رهشلاب مارحلا ٌرهشلا

 هلم هلهأ جاَرخإو مارحلا دجسَملاو هب فو هللا ليبس نع ّدصَو ريك هيف لاق لقط
 ىف اولتاق وأ اولتق مهنأب نينمؤملا نوكرشملا ريع © لتقلا نم م ربكأ ةَشفْلاَو هللا دنع ربكأ

 نع ررمضلا عفدل وأ «تاقيملاب مهلهجل «نيروذعم اوناك مهنأ عم مرحلا رهشألا

 نإ سفنلا نع عافدلا كرت دحأ غوس امو .مهلتقي نأ لبق مهودع ةردابمب مهسفنأ

 در وهف «ريبك هيف َلاَعق لقط :ىلاعت هلوقب مهلوق هناحبس هللا درف ءودعلا همجاه

 ةنمؤملا بولقلا هلقثتست سوفنلا ىلع ريبك رمأ مارحلا رهشلا ىف لاتقلا نأ ىأ ؛ةقفاوملاب

 ىف سدقم مارحلا رهشلا نأل ؛مالسإلاو ةيلهاجلا ىف اهوركم ارمأ وه ناك اذإ فيكف

 ىلع ءادتعا هيف نأل ؛ريطخ لمعو ءريبك بنذ هيف لاتقلا ىنعملا نإ لاقي وأ «مالسإلا

 . سدقملا مارحلا رهشلا

 نإ لب نوروذعم مهنآل «ءاوريعي نأب نوريدج نينمؤملا نآل سيل ميلستلا اذهو

 «مهداسفو مهلالض رادقم مهل نيبيو «قحل ١ ىلإ مهيصاون نم رافكلا ذخأيل ميلستلا

 فيكف «وه هيلع ءادتعا هنأل مارحلا رهشلا ىف لاتق امشإو ابنذو اريطخو اريبك ناك اذإف

 هلهأ جارخإو «مارجلا دجسملاب رفكلاو «هللاب رفكلاو هللا ليبس نع دصلا نوكي

 كلذ نإ ؟هنم جورخلا ىلع سانلا لمحو هللا نيد ىف ةنتفلا نوكت فيكو «هنم

 «سفنألا ىلعو «هللا تيب ىلعو هللا ىلع ءادتعا هنأل رطخأو مظعأ كش الب نوكي

 دجسملاَو هب رفكو هللا ليبس نع دصَو  :هناحبس لاق اذلو ؛ةريشعلاو لهألا ىلعو

 لاتقلا نم ربكأ ةدرفنمو ةعمتجم رومألا هذه نأ ىأ . © ربكأ هنم هلهأ جارخإو مارحلا

 ارارطضا فيرشلا لاتقلا سانلا ىلع اوذخأو اهوبكترا كلذ عمو «مارحلا رهشلا ىف

 .نامزلا اذه ىف

 هل ةباجإلاو «نيكرشملا نم ناك لاؤسلا نأ ىلع ةماقتسالا مامت ميقتسم مالكلاو

 ىف لاؤسلاك نينمؤملا نم لاوسلا ناك اذإو .ريخلا ىلع ةثعاب ةهجوم ةمزلم ةمحفم



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 ااا للللللللا

 :ىتأي اميف لاؤسلاكو [ةرقبلا] 4 23+ ... نوقفني اَذاَم كتولأسي » :ىلاعت هلوق
 نينمؤملا نم لاؤسلا ناك اذإ [ةرقبلا] 4 43+ ... ٍرسْبَمْلاَو رَمَحْلا نع كنولأسي »

 للا ليبس نع صو ريبكت هيف لاق لُق ٠) :ىلاعت هلوقف «مهعينص ىلع مهمدنل انالعإ
 مهعم اوبكترا مهولتاق نيذلا نإو نوراتخم ال نورطضم مهنأو «مهترذعم نايب هيف

 «نيدصاق رشلا فانصأ اوبكترا كئلوأف نيدصاق ريغ متأطخأ نإف ءهفونص لكب رشلا

 .ةمذ الو الإ مكيف نوبقري ال مهو

 ليبس نع دصلا ىه :ةسمخ مهئادتعا نم هناحبس هللا اهركذ ىتلا فانصألاو

 .هللا نيد ىف ةئتفلاو ءهنم هلهأ جارخإو ءمارحلا دجسملاب رفكلاو «هللاب رفكلاو هللا

 ىذلا ميقتسملا ننسلا ىأ هللا ليبس نم عنملا هانعمف هللا ليبس نع دصلا امأ

 نايبب هللا أدتباو نيباحتم نيخآتم ةليضفلا ىلع اوريسيل هقلخل ىلاعتو هناحبس هللا هنس

 تاقالعلا ماقت نأ نوعنميو هتاذ ىف قحلا نودناعي مهنأ ىلإ ةراشإلل هليبس نع مهدص

 . ةليضفلا نم سسأ ىلع سانلا نيب

 نالف نع وأ رمألا اذه نع دص :لاقيف ءايدعتمو امزال لمعتسي :دص لعفلاو

 هعنم ىأ ادص رمأللا اذه نع هلص :لاقيو «فرصناو هنع ضرعأ اذإ ادودص

 .هفرصو

 اهغبسأو اهب هللا مهرمغ ىتلا معنلا رفك لمشيو ءكرشلا لمشي هللاب رفكلاو
 ثعبو «تانيبلا هتايآب ةيونعم تناك مأ «قزرلا طسبب ةيدام تناكأ ءاوس «مهيلع

 وهو كموق هب بّدكو )> مهنم ْهكَك لوسرلا نوكو «مهدشرتو مهيدهت مهيف ةلاسرلا
 . [ ماعنألا ] 4 350 . . . قحلا

 نمآ مرح ىف مهلعج ذإ هتمعن : ىلع هللا ركش مدع م ارحلا دجسملاب رفكلاو
 نم سانلا فطختيو انمآ امرح انلعج ان اوري مل وأ» :مهلوح نم نوفطختي سانلاو

 هيلع نوميقي كلذ عمو هللا تيب هنأ رفكلا نمو «[ توبكنعلا] # تلل+ ... مهلوح

 اوعنمي نأ هب رفكلا نمو «ةدابعلا ىف هللاب اهنوكرشي ىتلا راجحألا ىهو مانصألا
 اوذؤي نأ رفكلا نمو «رامتعالاو جحلا ىف فاوطلاو ةرايزلا ىف هقحب مايقلا نم سانلا

 تيبلل اوميقي مل اذكهو «ةكم ءاحطب ىف مهنيد نع مهونتفيو مهولتقيو هلوح سانلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت
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 ل

 لاتقلا ىلإ اورطضا اسان نوبيعيف «هيف لاتقلاو مارحلا رهشلاب نوحسمتيو ةمرح ىأ

 .روزلاو ركنملا مهعم مه اوبكترا دقو «نيدصاق ريغ

 «ةريبك ةميرج مهرقتسم نم نينمآلا جارخإ نإف «هنم دجسملا لهأ جارخإو
 ءادتعاو «مهيلع ءادتعا هنأل ؛امثإ مظعأو امرج ربكأ تيبلا لوح نينكاسلا جارخإو

 ذإ «مالسلا هيلع ميهاربإ ةعيرش نم مهل ىقب ىذلا نمألا ىلع ءادتعاو تيبلا ىلع

 مهف [ ميهاربإ] 4 227+ مانصألا دبعُت نأ يبو ينبنجاو انمآ دْلبلا اذه لعجا بر :لاق

 ءمانصألا هلوح اوعضوو ء«هللا هبجوأ ىذلا نمألا اولازأف :هيلع مهؤادتعا ددعت

 .هنم هلهأ اوجرخأو

 ءاهتاذب ةميرج اهنم ةدحاو لكو «ةيلاتتم مئارج اهلك ةعبرألا رومألا هذه

 هللا نيد ىف ةنتفلا ىهو اهتاذب ةمئاق ةدحاو ةميرج ىواست اهعومجم ىف اهنكلو

 ىهو ديزت وأ لكلا ىواست اهدحو اهنأك ركذلاب ىلاعتو هناحبس هللا اهصخ كلذلو

 . «لتقلا نم ربكأ ةنتفلاو# :هناحبس لاقف ءاهرثكأ ثعبم

 مهنيد كرت ىلع مهولمحيل نينمؤملاب دئادشلا لازنإب ءهللا نيد ىف ةنتفلاف

 سوفن نيهوتو «دئادشلاو نحملاب هوراتخا ىذلا قحلا نع مهفرصو مهليلضتو

 . مهنيد نع اودتريل ءافعضلا

 هتدوج رهظتل رانلا بهذلا لاخدإ وهو «نتتّفلا نم ةنتفلا ةملك قاقتشا لصأو

 نونتفي ٍراَثلا ىَلَع مه موي 9 :ىلاعت لاق «رانلا ناسنإلا لاخدإ ىف لمعتساو «هتئادر نم
 ىف ةنتفلا لمعتستو «مكباذع ىأ [ تايراذلا] 4 يل ٠ .. مكتسنف اوُقوذ قلق

 ةنتفلا تلعجو [هط] #4 كو .. . انوتف َكاَنفَو » :ىلاعت هلوق كلذ نمو رابتخالا

 ةدشلا ىف امهو ءءاخرو ةدش نم ناسنإلا هيلإ عفدي اميف نالمعتسي امهنأ ىف ءالبلاك

 ريخْاو رشلاب مكولبتو )ف :ىلاعت هلوق امهيف ءاج دقو ءالامعتسا 0 يل ديا

 [ةرقبلا ] © كن ٠ . .ةنتف نحن اَمنِإ]» :ةدشلا ىف لاقو . [ءايبنألا] 4 لعل

 20 [ةرقبلا] 4 هنز# .٠ "قل ذأ هر

 .نتف - ىناهفصألا بغارلل نآرقلا تادرفم :شماهلا ىف ءاج )١(



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ 1
 اقلط قطن اطلت الالام اان كمال طل لخ الانا ااا ااا اخ خخخ طنا لخخا ااا خ ضلالات ااا الاختلاط ناتلالا ااا الاتات الاانا اانا ااا مى 1
 أ بح

 نم ربكأ تناك ةكمب نوفعضتسم مهو «نينمؤملاب نوكرشملا اهلزنأ ىتلا ةنتفلاو

 دعب رفكلا ىلع اهلمحب اهعخبو حورلا ىذأو «حورلا قحلي ديدش ىذأ اهنأل ؛لتقلا

 لاق دقلو «مظعأو ربكأ توم كلذو «ىدام توم اذهف «لتقلا نع لقي ال ةيادهلا

 تاّملظلا يف هلم نَمَك ساّنلا يف هب يشمي ارون هَل انلعجو هانبيحأف ايم ناك نم وأ » ىلاعت

 «توملا دشأ وه لب «توملاك لالضلاف [ماعنألا] # ةكرز+ .. . اهتم جراخب سيل

 .ةايح ىأ ةايح ةيادهلاو

 ريخلا نم سسأ ىلع ةعامجلا مايق ةبراحمو «ةليضفلا ةبراحم كلذ قوف ةنتفلاو
 فيكو اهدحأ نيب ةليضفلا طباورب ممألا ةايح نأل ؛ةعامجلا توم ىلإ ىدؤت ىهف

 رارشألا مكحتو اهتدحو باهذو «ةمأ لتقل ايواسم ةرشع وأ نينثا وأ دحاو لتق نوكي

 اهلتقف «ةيناسنإلا ىنعم ىه ةينيدلا ةيرحلا نإو !؟ىضوفلا راشتناو ملظلا ةدايسو

 . ةيناسنإلا ىناعم سدقآل لتق ةنتفلاب

 ,ىذألا فونصب مهنيد نع نيلوألا نيملسملا نونتفي نوكرشملا كئلوأ ناك دقلو

 مهب نوئزهتسي اوناك ةبصعلا ووذف «ةبصع وذ وأ فيعض مهاذأ نم ملسي مل ءالتبالاو

 مهنوعطاقي اوناك دقو ءمهيلإ ىذألاب مهيديأ دتمت دقو ء.مهلوح ةيرخسلا نوريثيو

 هوملسي ملو لَك ىبنلا اورصان امدنع مشاه ىنبب اولعف امك مهتلماعم نع نوعنتميو

 .هولتقيل مهيلإ

 اديدش ءالب خيراتلا ظفح دقو «ىلاوملا اصوصخو ءافعضلاب ىذآلا دشأ ناكو

 ىف مألاو بألا تام دقو «همأو هيبأو رساي نب رامع لاثمأ نينمؤملا نم نيريثكل

 تباث نانجلا ىوق سفنلا لوقصم ةنحملا نم جرخ دقو نبالا ىقبو «ميلألا باذعلا

 .مهريغو لالبو ترآلا نب بابخب لزن كلذكو «ناميإلا

 ىلع نولازي الو ءنوفعضتسم مهو نيلوألا نينمؤملا اونتف نيذلا كئلوأ نإو

 ىّتح مكتولتاقي نولازي الو )» :هناحبس لاق اذلو ؛ةزع ىف مالسإلا راص دقو « مهتين

 «ةداوه مهب مكذخأت ال مكؤادعأ نوكرشملا ءالؤهف 4 اوعاطتسا نإ مكنيد نع مكودري

 «ىضاملا ىف هيف مكونتف «مكنيد ءادعأ مهنآل «ةدارإ مكدنع مهل اولعجت الو



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 كك
 أ بس

 الإ مكل نودوي ال ءرضاحلا ىف ةينلا هذه ىلع اولاز امو «مكرايد نم مكوجرخآو

 ريبعتلا عم رارمتسالا ىلع لادلا لعفلاب ريبعتلاف .مكعم لاتق ىف امئاد مهو ءالابخ

 ىف مهعم متنأو «مكعم لاتقلا ىلع نورمتسم مهف «ءاقبلاو ماودلا ىلع لدي عراضملاب

 ةاغطلا مه لب ءمهوئدتبت مل متنأف ءمارحلا رهشلا ىف مهومتلتاق نإف «مئاد لاتق

 نم مهومتنكم دقف انمز مهومتكرت نإو «مكوكرتي مل مهومتكرت نإو «نوئدتبملا

 مكودري نأ ىهو مهنيعأ بصن اهنوعضي ىتلا مهتبغر مهل متلهسو ءاهنوزهتني ةصرف

 . مكنيد نع

 ءاهنونمتي ىتلا مهتينمأو «لاتقلا اذه نم مهتياغ اضيأ هناحبس هللا نيب دقو

 « مهنايغط مدهي نيدلا اذه نأ اوأر مهنآل ؛ متيضترا ىذلا مكنيد نع مكودري نأ ىهو

 ال مهو ةاواسملا نيدو اهؤادعأ مهو ةليضفلا نيد هنألو ءدعاوق نم مهناينب ىتأيو

 . هنوسمطي مهو رونلا نيدو ءهنوضتري ال مهو لدعلا نيدو ءاهنوبحي

 الف ُهّللا مكرصني نإ ؛مكرصان وهو مهنكمي ال ىلاعتو هناحبس هللا نكلو
 .[نارمع لآ] 4 كو ٠ .. هدعب نم مكرصني يذلا اذ نمَف مُكْلْذَحَي نإو ْمُكَل بلاغ

 . «اوعاطتسا نإإ» :هلوقب ةميركلا ةلمحلا ىلاعتو هناحبس هللا بقع دقلو

 هلوق نإ لوقي ىرشخمزلا نإ لب «مهتردق ىف كشلا ديفي «نإ) ب ريبعتلاو

 وهف «كلذ داعبتسا وأ كلذ ىلع مهتردق مدع ىلع ةلاد # اوعاطتسا نإ :ىلاعت

 هنأكو «هب رفظي نل هنأ قثاو وهو ىب ترفظ نإ ىلع قبت ال «هودعل لجرلا لوقك

 ؛هيمحي بر نيدلا اذهلو ءمهب طيحم هللاو «كلذ اوعيطتسي نأ مهل ىنأو مهل ليق

 !!مهرصان هللا موق لذي نلو

 ةرهطملا ةباصعلا كلت درت نلف ةعامجلل ةبسنلاب كلذ نع اوزجع نإ مهنأ ديب

 نكي مل وأ ءفعض هيف وأ ءضرم هبلق ىف نوكي نم مهعم ليمي دق ءاهنيد نع
 .دئادشلا هبلق ءىضتو «براجتلا هلقصتو .«نحملا ىلع ربصي ثيحب ناميإلا ىوق

 :هتاملك تلاعت لاقف «ءافعضلا كئلوأ ىلاعتو هناحبس هللا رذح دقلو



 ةرقبلا ةروسريسفت 6
 لل للا اللا

 ل برسل

 انالا يف مُهلاَمعَأ تطبَح كلوأَف رفاك وهو تمي هنيد نع مككنم ددتري نمو »
 كلت ىف ىلاعتو هناحبس هللا نيب 4َنودلاَخ اهيف مه ِراَثلا باحصأ كيلوأو ةرخآلاو
 ىف راشأ دقلو «تومي نأ ىلإ هتدر ىلع رمتسيو «دتري نم لاح ةيماسلا تارابعلا

 مكودري نأ ىهو «نيكرشملا ةيغب ققحتت نأ روصتي ال هنأ ىلإ «مكسس# :ىلاعت هلوق
 ريخ الو مهيلإ هوديعيف «ناميإلا فيعض اولاني نأ نولصي ام ىصقأ لب «نيعمجأ

 .اعيمج مهب ىلوأ رانلاو «هيف الو مهيف

 هللاب رفكي نأ ةدرلاو ءاهمكحو نيدلا نع ةدرلا ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو

 نم باتكلاب ءاج امم ائيش ركني وأ هب ءاج امل نعذأ نأ دعب لوسرلاب وأ «نمآ ذإ دعب
 نيدلا نم ملع امث ائيش ركتي ةلمجلابو «ةيفيلكتلا لامعألا وأ «نييبنلا رابخأ

 اذلو ؛نمؤم ريغ ارفاك توملاب ةدرلا ىلاعتو هناحبس هللا بقع دقلو «ةرورضلاب

 ناك اذإ صخشلا نأل كلذو ءارفاك توملا اهيلع بترتي ةدرلا نأكو ء«ءافلاب فطع

 ىلع اراق اتباث انقيتسم تومي نأ هئأش نم سيل ءرفكي مث نمؤي ءرقتسم ريغ ابرطضم
 مل ارفك اودادزا م 5 اورفك مث اونمآ مث 5 اورفك مث اونمآ نيِذّلا نإ ظ :ىلاعت لاق امك «لاح

 هيلع بلغي ةديقعلا برطضملاف [ءاسنلا] 4 27 ًاليبس مُهيدَهيل الو مهل رفغيل هللا نكي

 بجوأ دق ىمالسإلا عرشلا ناك اذإو ءارفاك تومي لب «لاح ىلع ارقتسم تومي الأ

 ةقدانزلا ةباتتسا كلام مامإلا عنم دقلو .هلتق ىف رذع ةمث نوكي اليكلف دترملا ةباتتسا

 .ثيبخلا مهسدل ةعيرذ ةرهاظلا ةبوتلا اوذختي اليكل

 نالطب :امهادحإ :نيتبوقع ركذف «نيدترملا ءازج هناحبس هللا ركذ دقو

 سفن دسفت كلذ قوفو «نينمؤم سانلا مامأ نونوكي الف ءايندلا ىف ةحلاصلا مهلامعأ

 هجوت ةحيحصلا ةديقعلا نإف «ناميإلاب هديفتسي ىذلا ةريصبلا رون هنع بهذيف «دترملا
 لاعفألا ىف ةماقتساو «لقعلا ىف اقارشإ نوكي احيحص اهيجوت لمعلاو ركفلا

 ىف هلامعأ نالطب امأو ءهب سانلا ةقثو هسفنب ةقثلا دترملا دقفي كلذ قوفو «لاوقألاو

 .نيقتملل صصخ ىذلا ميقملا ميعنلا وهو ءاهيلع ءازجلا مدعبف ةرخآلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت اا
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 يي
 لصاو «4مُهْلاَمعُأ تّطبَح# :ىلاعت هلوقب نيدترملا لامعأ نالطب نع ربعو

 تلكأ امب عفتتت الف ءاهنطب خفتنت ىتح الكأ ةبادلا لكأت نأ وهو طبحلا نم طبحلا

 نوكتو اهبحاص نم اهداسف نوكي هللا اهطبحي ىتلا لامعألا كلذكو ءاهلاح دسفيو

 .اريخ نوكت نأ لصألا ناك دقو هل اررض

 كتلوأو# :هناحبس لاق اذلو ءدولخلاو ةرخآلا ىف رانلا ةمزالم :ةيناثلا ةبوقعلا
 ةثالث نم مهب باذعلا لوزن ديكأت هيف ريبعتلا اذه نأ «َنودلاَح اهيف مه ٍراَثلا باحصأ
 :هوجو

 ىلإ «كتلوأ# :هناحبس هلوق ىف ةراشإلا نإف ءهببس ىلإ ةراشإلا - اهلوأ
 ديكأت مكحلا عم ببسلا ركذو «مهقلخ داسفو مهبولق بارطضاب نودتري نيذلا ءالؤه
 .هل

 مهنأكو ءهبحاصل بحاصلا ةمزالم رانلل نومزالم مهنأ ركذ هنأ - ىناثلاو

 . مهب ةصتخم ىهو اهب نوصتخم

 ريبعتلا كلذ نإو «لصفلا ريمضب ديكأتلا عم ةيمسالا ةلمجلاب ريبعتلا - ثلاثلاو

 نع ريبعتلاو «باوثلا ماقمو باقعلا ماقم ىف ىلاعت هللا باتك ىف دورولا ريثك ىماسلا

 ىدمرسلا ماودلا ىلع لدي ءدولخلاب نينمؤملاو نيرفاكلل ةبسنلاب باوثلاو باقعلا
 ال ةدملا لوط دارملا نأ ءاملعلا ضعب مهف نكلو «حيرص كلذ نأل ؛ىدبالا ءاقبلاو

 لب هيلع .ليلد ال كلذو «مئاد ريغ رانلا باذع نأ نوبسحي كئلوأو «مئادلا ءاقبلا

 اهنإو .اهتلالد ىف كشلا لبقت ال دلك ىبنلا ثيداحأو «ةعطاق ةحيرص نآرقلا تارابع

 . ادبأ رانلل وأ ادبأ ةنجلل

 مهنأ عم مارحلا رهشلا ىف لاتقلا ىلع اوضرتعا دق نيكرشملا كئلوأ نأو

 ىف مهلاتقل نودهاجملا ملأت دقو «مهنيد نع نونمؤملا دتري نأ الإ نوغبي الو نودتعملا

 هناحبس هللا در دقو هيف لاتقلا نيدصاق اونوكي ملو «نوعفادم مهنأ عم مارحلا رهشلا

 لاح كلذ دعب نيب دقو «مهتبغر نوبيجي نم باقع نيبو «مهروحن ىف نيلاضلا ديك

 :هناحبس لاقف «مهمدن لوزيل مهبر نم مهتلزنمو نينمؤملا



 ةرقبلا ةروسريسفت
 لل 4

 ا ب

 هللا تَمْحَر نوجري كتلوأ هللا ليبس يف اودَهاَجو اورجاه نيذّلاَو اونمآ نيِدّلا نإ

 .  ميحّر روُفغ هللا
 :نيقيدصلا نيبرقملا كئلوأل ةثالث فاصوأ هذه

 ذيفنتو ؛همكحل ناعذإو «قحلل قيدصت ناميإلاو ءاونمآ مهنأ - اهلوأ

 ماق نإ ءازجلل فاك هدحو كلذو «ةريصبلا ىف رونو «بلقلا ىف صالخإو «.هرماوأل

 .هتقيقحو هتريرسو «هرهظمو هراعش راصو «هصاوخو همزاول ققحو «هب نمؤملا

 انه لوصوملا رركو 4اورجاه َنيذّلاو# :ىلاعت لاقف «ةرجهلا - اهيناثو
 هنأل باوثلا هدحو قحتسي ناميإلا ىلع دئاز لمع اهدحو ةرجهلا نأ ىلإ ةراشإلل

 ةايحب اضرلاو ةلذلا ىف ءاقبلا لدب «نيدلا زازعإو ةزعلل بلطو .لهألاو لاملل كرت

 ريغ رين تحت ءاقبلا نع ىهنو «فاعضتسالا دنع ةرجهلاب هللا رمأ دقو نيفعضتسملا
 متنك ميف اولا مهسفنأ يملاظ ةكئالملا مهافوت نيل نإ :ىلاعت لاق اذلو ؛نيملسملا
 مّهاوأم كو اهيف اورجاَهَف ةعساو هللا ضَْأ نكت ملأ اوف ضرألا يف نفعضَمسُم نك اولا

 نوعيطتسي ال نادلولاو ءاستلاو لاجّرلا نم نيفعضتسملا لإ 350+ اريصم تءاسو منهج

 اروقغ اوفع ِهّللا ناكو مهنع وفعي نأ هللا ىسع كهوف هني اليبس نودتهي الو ةليح

 هتيب نم جرخي نمو ةعسو ريك انضر ضْألا ف دي هللا لبس يف جاي نمو 50
 اميحَر اروفَغ ِهّللا تاكو هللا ىلع هرجأ عَقو دَقَف توملا هكردي مث هلوسرو هللا ىَلِإ ارجاهم

 . [ءاسنلا] © مرد

 هذه ةينابهر وهو «ةنحلا باب وهو «ىلاعت هللا ليبس ىف داهجلا - اهنلاثو

 زع هللا ليبس ىف داهجلا ىف ةمألا هذه ةينابهر» :لوقي ٌِكَي ىبنلا نإف ءةمألا
 .20(لجو

 كئلوأ نإ ىأ «ِهّللا تمحر نوجري كتلوأ» :لاقف مهءازج هناحبس نيب دقلو
 ىف دوصقم ريغ أطخل باذعلا اوفاخي نأ مهنأش نم سيل تافصلا هذهب نيفصتملا

 الف ءبره فاخ نمو «بلط اجر نمو «باوثلاو ةمحرلا نوجري مهنإ لب «داهجلا

 .هدلسم ىف )١7705( دمحأ هاور )١(



 ' ةرقبلا ةروس ريسفت له
 ك0 سس

 أ برس

 ةميركلا ةلمجلا هناحبس ليذ مث ءرجأ هلف أطخأ نمو ءهللا الإ داهجلا ىف اوفاخت

 مالسإ لبقيف هدابع نع ةبوقلا لبقي هناحبس هنأ نايبل «ميحُر روُفَغ هّللاو# :هلوقب
 رقغي اوهتني نإ اورقك نيِذّلَل لق :ىلاعت لاق امكو «هلبق ام بجي مالسإلاو نيرفاكلا
 نارفغ نإو «هينديو ىصاعلا ةبوت لبقيو [لافنألا] 4 <27 ... فلس دق ام مهل

 عدقي الو سفنلا تومت سأيلا دنعو «تاركنملا رجهو تاعاطلا ىلع عيجشت بونذلا

 ةحلصم نمف «تاعامجو اداحآ هدابعل ىلاعت هللا ةمحرب هلك كلذ نإو «ىوهلا

 ةعامجلا ةحلصم نمو «ةليضفلا ءانب ىف نيلماع اونوكيو ىصاعملا اورجهي نأ داحآلا

 .طيحم مهئارو نم هللاو «لدعلاو قحلا ةماقإو ريخلا ىلع نيلماعلا ريثكت

 1 . قلب لَك > رس 2و أ

 00 2 رق ييسر 2 وو جمس 0 كر طن هم
 امهمثِإَو سانلإ عقلنمو ريبك مئإ مهين لق ِرسْيَمْلاَو

 هةر و اروم ع : 7 2 لق 02 مها

 وعملا لف نوفق د اَمَكلَوُلَكَسيو امهعفت نم ربك
 فيرس ساس 00 ا -

 5 نورك د مكَلَمِتيَدَ مك رس كلل نك
 موك لغس ها ةصر روض 2 ا ا مسه | يجهد سه

 مه حالصإ لق ئمتيلا نعكنولكسو ورخال او ايدل يف
 7- 2 لا سوس اس سس ح2 و ا هوم وج يدمر هو هع

 بج هيك ريَعَنأَنكَحتَهَمأ َكَسكَو جملا حج وو قر رو م 2 سل ل و سر جا جوج
 لكو «هناينب ةيوقتو «عمتجملا حالصإب لصتي اهلكو ءاهتباجإو ةثالث ةلئسأ

 ةماقإ وهو ءدحاو دصقم وحن ىقالتي اهلكو «ةيحالصإ ةيحان ىلإ هجتي اهنم دحاو

 ىلع نواعتلا مدعو «ريخلا ىلع نواعتلاو ةدوملاو ةليضفلا نم مئاعد ىلع عمتجملا ءانب

 ىوقتو «ةدحولا قثوت ىتلا ةيحالصإلا ىناعملا هذه تءاج دقو «ناودعلاو مثإلا

 نأ نم ةلودلل ةيامح لاتقلا نآل ؛لاتقلا ماكحأ ضعب عم داهجلاب رمألا دعب طباورلا



 ةرقبلا ةروسريسفت اه
 للاكل ااا لملللللا للملا لااا للملا

 إب لطب
 "يب

 نم ةمألا ةيامح لوانتي ثالثلا لئاسملا هذه ىف حالصإلاو «ىجراخلا ودعلا اهمهتلي

 رظن ىرخأللل ةفئاط لك رظنت نأو «ذبانتلا وهو «ىلخادلا ودعلا نارين اهلكأت نأ

 ةيلخادلا ةدحولا نألو ءددوتملا خألاو نواعتملا وضعلا رظن ال ءدصرتملا ودعلا

 نألو ءملسلا نم دمتست برحلا ةوقف «برحلا ةريخذو «لاتقلا ةدع نيكملا داحتالاو

 ةليضفلا نم سسأ ىلع ةباحتم ةيخاآتم ةعامج داجيإ وه ىمسألا مالسإلا دصقم

 نولواحي ناطيشلا ناوخإ هيلع جرخ ىتح «هتياعدب اعد نإ ام هنكلو ميركلا قلخلاو

 مهناميإ ىف اوبذعو «مهنيد ىف نوملسملا نتفو ءهدهم ىف هيلع اوضقي نأو هوديبي نأ

 نأ وهو ءدوجولا ةنس ىلع اوراسو ءاوملظ مهنأب نولتاقي نيذلل نذأف اديدش اباذع

 وأ «هرش اونمأو هوعفد اذإ ىتح «مهب كتفلا ديري ىذلا ىدتعملا ودعلا كلذ اوعفادي

 اهدعاوق ءاسرإو «ةلضافلا مهتنيدم ةماقإ ىلإ اوهجتا ءهتكوش اودضخو «هتوق اولف

 ةلزانل ىوقأ ةدع لئاضفلاب اودعأو مهسفنأل اونكمو «لوألا دصقلا اذهب اوققحو

 . ءادعألا

 ةباجإلاو لئاسملا هذهب ىمالسإلا عمتجملا حالصإ ىف ميركلا نآرقلا أدتبا دقو

 ءاملع دنع ررقملا نمو «ىعامتجالا رطخلا عفدتو ىذألا ىفنت ىتلا ىه اهنأل ؛اهنع

 «عفنلا بلج ىلع مدقم مثإلا ىفن نأ ىأ «ةيلحتلا ىلع ةمدقم ةيلختلا نأ مالسإلا

 .عيشي داسفلا نأ عم ةعفنم ال هنإ ذإ ,ةعفنملا بلج ىلع مدقم ةدسفملا عفد نأو

 لثمك ءاهئاودأ نم اهجالع ىف ةعامجلا لثمو «نكمتسي ىذألاو «ىرشتسي ءادلاو

 ةيوقتب ردابيال 217ىساطنلا بيبطلا نإف ءهضارمأ نم هجالع ىف ىناسنإلا مسجلا

 ميئارجلا هذه ةبراحم ىف تاذلابو الوأ دهتجي لب هب كتفت ميئارجلا كرتيو مسجلا

 ىوقتلف جالعلا ءانثأ ىف ةيوقتلا ىلإ دمع نإو «مسجلا ىوقي مث ءاهيلع ءاضقلاو

 كلذكو «تافآلا ةيراحم لوأألا هضرغو ةعانملا دتشتلو «ةناصحلا دادزتلو «ةمواقملا

 لامعأب ىنثي مث ءاهب كتفي ىذلا ىذألا ةطامإب ئدتبي :ممألا حالصإ ىف رمألا

 . ءانبلا ميقت ىتلا ءءاشنإلا

 .[سطن - برعلا ناسل] .هريغو بطلاب قذاح رومألاب ملاع :ئساطن )١(



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 مي للوصول اامماللا

 : ههه
 يي

 رادقم نع لاؤسلاو رسيملاو رمخلا نع لاؤسلا :ىه - ةثالثلا ةلئسألا هذه نإو

 .مهحالصإو ىماتيلا نع لاؤسلاو قفني ام

 :ىلاعت هلوق هيف ءاج دقف «لوألا لاوسلا امأ

 نمو سن عفو ريك اهف ل راو رخل نع نوني
 ةقيقحلا نع ال ميرحتلاو لحلا نع كش الب وه رسيملاو رمخلا نع لاؤسلا 4 امهعفُت
 نيسمغنم مهيف ةردقملا ووذو ءاينغألا ناكو .كش الب امهنوفرعي مهنإف «تاذلاو

 ىلإ اريشم وأ امهنع عراشلا اضر مدع ىلإ اريشم باوجلا ناك كلذلو ءامهيف

 نوكي - مالسإلا مكح وه امك - هتعفنم ىلع هترضم تبلغ ام نأل ؛امهميرحت

 نمؤملا ىلع قحي ناكف «كلذب ىلاعتو هناحبس حرص دقو «ءالالح نوكي الو ءامارح
 كلذكو ءامهبنتجيو كلذب ىفتكي نأ ىوهلا ناردأ نم صلخ ىذلا «سفنلا ىقنلا

 امهريغو رمعو ركب ىبأك نيمألا لوسرلا باحصأ نم ةيلعلاو «نينمؤملا صاوخ لعف
 غوسي ال رمخلا برش نأب سحي هنع هللا ىضر رمع ناك دقلو .نيبرقملا نيقباسلا نم

 ءايفاش انايب رمخلا ىف انل نيب مهللا :الئاق هللا وعدي ناك اذلو ؛مالسإلا ىف

 .هب حرصت الو «ميرحتلا ىلإ ريشت ىتلا تايآلا تلزن نأ دعب اصوصخ

 بير الب لاؤسلا نإ ؟لاؤسلا ناك نممو «رسيملاو رمخلا نع لاّوسلا ناك اذاملو

 فعضتو «دشرلا بهذت رمخلا اوأر مهنأل ؛مهريغ نم نكي ملو «نينمؤملا نم

 بلطملا دبع نب ةزمح نأ ىوريل هنأ ىتح «نسحي ال اميف عقي ءرملا لعجتو «لقعلا

 عمجيو ءاهيلع بطتحيل اهدعأ دق بلاط ىبأ نب ىلعل ةقان رقعف ءهرمخلا برش
 ناك ٌةْلِلِك ىبنلا هبطاخ املو .همع هلْ ىبنلا ىلإ اكشف ءءارهزلا ةمطاف رهم كلذب

 نولوألا نونمؤملا ناك امف !21)ىبأ ديبع الإ متنأ ام :ميركلا لوسرلل لاقف «ناركس

 ءرمخلا نع اوضريل مهسوفن ترهطو ؛مهحاورأ تكزو مهبولق ناميإلا فهرأ دقو

 .اهرمأ ىف عطقلا نوكيل ءاهنع مهلاؤس رثك كلذلو ءميرحتلاب نآرقلا حرصي مل نإو

 ةبرشألا :ملسمو )5١١5((, الكلاو بطحلا عيب - ةاقاسملا باتك :ىراخبلا كلذ نم وحنب هاور ؛هيلع قفتم )١(

 .هنع هللا ىضر - بلاط ىبأ نب ىلع نع (357-) رمخلا ميرحت -



 ةرقبلا ةروسريسفت 0#
 نللللللااا00ا0االللااا0ا0ا0اا0للللاا0ااااا0االئااوإلللا

 5 بحس

 :ميركلا نآرقلا نم تايآ عبرأ رمخلا ىف لزن دقلو

 كلذ يف نإ انّسَح اقْزرو اركس هنم َنوُذْحَتَت باتعألاو ليخُنلا تاَرمَّث نمو ١ :اهلوأ
 . [لحتلا ] 4 2+ نولقعُي موق ةيآل

 . حاف فوري امه لق ماو رطل ع وأي :ةياد
 4 20 ... ئراكس متنأو ةالصلا اوبرقت ال اونمآ َنيِذّلا اَهيَأ ايإ» :ةفلاشلاو

 .[ ءاسنلا]

 نم جر مالْزألاَو باصنألاو سيلا رم ام او نيد هنأ ايإ> :ةعبارلاو
 . [ةدئاملا ] < 20+ نوحلفت مُكَّلعَل هوبنتجاف ناطيشلا لمع

 «رمخلاب اصاخ نآرقلا ىف لزن ام لوأ ىلوألا ةيآلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقلو

 اضيأ اوقفتا دقو .ةيكم ىهو لحنلا ةروس نم اهنإ ذإ «ةكمب تلزن اهنأل ءاهيلإ اريشم
 ؛ميرحتلا ىف ةعطاقلا اهنأل ءرمخلا ىف تلزن ةيآ رخآ ةعبارلا ىهو ةدئاملا ةيآ نأ ىلع

 4 42002 نوهسنم متنأ َلَهَف» :ةدئاملا ةيآ ىف ىلاعت هلوق عمس امدنع رمع لاق اذلو
 نأ ىلع نورثكألاو .رمخلا نم قورافلا سفن ىف ام كلذ ىفشو ءانيهتنا :[ةدئاملا]

 ال اونمآ نيذّلا اَهيَأ ايإ» :ةيآ لوزنلا ىف تقبس «ٍرْمَحْلا نع كوُلأسُي » :ىلاعت هلوق
 ىلإ '7نيرخآتما ضعب ليمي نكلو [ءاسنلا] 4 <27 ... ئراكس متنأو ةالّصلا اوبرقَت

 نأل 4« ٍرَمَحْلا نع كنوُلَأسُي 9 ةيآ ىلع ةمدقم « ىَراَكس متنأو ةالّصلا اوبرقَت ال إ» ةيآ نأ
 ربكأ ررضلا ناك اذإ هنأ ةيعرشلا تاررقملا نم هنأل قلطملا ميرحتلا ىلإ ةراشإ اهيف هذه
 ءاهعفن نم ربكأ اهررض تامرحملا لك كلذكو «ميرحتلا وه مكحلا نإف .عفنلا نم

 امو «عفن هيف الإ راض نم ام هنإ ذإ ءاضحم اررض اراض نوكي رمأ دجوي داكي الو

 ىف ةربعلاو ءررضلا ضعب هب بشأت الإ عفن نم امو «ريخلا ضعب هيف ناك الإ رش نم
 اذإف «ميرحتلا ناك ررضلا بلغ نإو «ةحابإلا تناك عفنلا بلغ نإف بلاغلاب ميرحتلا
 ميرحتلا ىلإ تأموأ دقف ميرحتلا ةلعب تحرص دق م«ِرْمَحْلا نع كنوُلأسُي 9 ةيآ تناك
 «قلطملا ميرحتلاب حرصت مل ىهف 4 ىَراَكَس متنأو ةالّصلا اوبرقت ال إ» ةيآ امأ «قلطملا

 .امهنع هللا ىضر اضر ديشر ديسلاو هدبع دمحم خيشلا ذاتسألا كلذ ركذ :هللا همحر خيشلا لاق )١(



 م ةرقبلا ةروسس ريسفت نإ

 ل بح

 ىف بيترتلا ناك اذإو «ةالصلا لجأل هنوكب للعملا وأ تقؤملا ميرحتلا ىلإ تأموأ لب

 ميرحتلا ىلإ ةراشإ هيف ام نوكي نأ بجوي قطنملاف «عنملا ىف جردتلا لجأل لوزنلا

 .ةالصلا لجآل هنوكب للعملاو «تقؤملا ميرحتلا ىلإ ةراشإ هيف امع ارخؤم قلطملا

 ةصاخلا ةيآلا هذه ىف مالكلا ىلإ ةماع رمخلا تايآ ىف مالكلا كرتن نأ لبقو

 هلوق وهو ىلوألا ةيآلاب صاخ ىنعم ىلإ ريشن نأ ديال « رمخلا نع كتولأسي »

 4 نا .. . انسَح اًقزرَو اركم هنم َنوُدْخَتَت باتعألاو ليخُنلا تاَرَمَث نمو : ىلاعت

 مالسإلا ىف ةيملعلا تاررقملا نمو ءرمخلا حيبت اهنأ سانلا ضعب مهف دقف «[ لحنلا]

 الو ةحابإلاب هيف صن ال اكورتم نوكي لب هتحابإب حيرص صن دري ال هللا هحابأ ام نأ

 نآل وفعلا ةبترم ىف نوكي لب ءاحابم نوكي ال هنأ لوصألا ءاملع لوقي اذلو «عنملاب

 ال ذإ ءهللا وفع لحم نوكيف «عنمي صن ال نكلو «مئاق ميرحتلا بابسأ نم هيف ام
 نأ كلذ نع باوجلاو ؟ةحابإلاب ةريشم ةيآلا هذه نوكت فيكف «صن ريغ نم ةبوقع
 الو ةراشإلاب ال ةحابإلا ىلع ةلالد ىلوألا ةيآلا نم ذخأي ال ميقتسملا مهفلا اذ

 هلوق ىف ةراشإلاك ةبيرق نكت مل نإو «ةراشإلاب ميرحتلا ىلع لدت اهنإ لب «ةرابعلاب

 ةيآلا كلت ىف ميرحتلا ىلإ ةراشإلا هجوو 4(ِرِسِيمْلاَو ِرْمَحْلا نع َكنوُنَأسُي 8 :ىلاعت

 ىلاعتو هناحبس هنأ ركذف ءمهل اهركذو همعنب مهيلع نمي ىلاعتو هناحبس هللا نأ

 اوذخأ مهنأ ىأ ءانسح اقزرو ءاركس هنم اوذختاف بانعألاو ليخنلا تارمث مهقزر

 اقزر هامس ديج ماعطو نسح بارش رخآلاو ركسم امهدحأ :نيلباقتم نيعون هنم

 ءانسح اقزر سيل هلباقم نأ كلذ ىنعم نسح قزر هنأب نيعونلا دحأ هتيمستف «انسح

 ريغ ضغبم هنأ ىلإ ةراشإ بير الب كلذ ىفو «هب هللا معنأ امل ءىيس لامعتسا وه لب

 ةراشإ نذإ ةيآلا هذه ىف سيلف «لعفي ام ىلع كلذك هذختي نم رقيالو «نسحتسم

 ىف وه ام وأ ناسحتسالا مدعب حيرصت وأ ميرحتلا ىلإ ةراشإ اهيف لب ةحابإلا ىلإ

 .ةيوغللا ةلالدلا ثيح نم حيرصتلا مكح

 ءمثإ نم اهيف امع ملكتن مث ءءاهقفلا دنع رمخلا ةقيقح نع ملكتن كلذ دعبو

 مالك ىف ضوخن نأ لبقو ءاهعفن ىف ةلقلاو اهمثإ ىف ربكلا هجوو «عفن نم اهيفامو

 :رمخلا ةملكل ىوغللا قاقتشالا ركذن ءاهقفلا



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 اللا

 لاقيف طالتخالا ىنعمبو «كرتلا ىنعمبو «رتسلا ىنعمب لمعتست رمخ ةملك لصأ
 ىأ مكتينآ اورمخ :هنمو ءاههجو رتسي هنأل ةأرملا رام هنمو «رتس ىنعمب رمخ

 لخد :لئاقلا لوق هنمو اضعب هضعب رتسي هنأل (ارمخ) فتلملا رجشلل لاقيو ءاهوطغ

 .مهب رتسو مهيف ىفتخا ىأ «مهرامخو سانلا رامغ ىف

 غلب ىتح كرت ىأ «نيجعلا رمتخا :مهلوق كرتلا ىنعمب اهلامعتسا نمو

 نمو هيف قحلا هجو نيبت ىتح تكرت ىأ رمتخاو ىأرلا رمخ مهلوقو «هكاردإ

 . كش ىنطلاخ ىأ «كش ىنرماخ ام :لئاقلا لوقي نأ ةطلاخملا ىنعمب اهلامعتسا

 نوكت ال ىهو «لقعلا رتست ىهف «ةثالثلا ىناعملا اهيف ركست ىتلا رمخلاو
 «ةركسملا ةداملا اهنم نوكتت ىتح ترصق وأ تلاط ةدم تكرت اذإ الإ ةركسم كلذك

 «لطابلا نم قحلا فرعي الف «هباوص بلغيو ؛هلقع طلتخي اهل براشلا لعجت ىهو
 . عفانلا نم راضلاو «قئاللا ريغ نم قئاللاو

 عم ميرحتلاب نآرقلا اهيلع صن ىتلا رمخ ةملك لولدم ىف ءاهقفلا فلتخا دقو

 مرح ىذلا رمألا ىف فالخلا عضوم امنإ ءامارح نوكت راكسإلا اهنأش نم ةدام لك نأ

 ةذبنألا لك صنلاب ميرحتلا مومع ىف لخديف ءاهلك تاركسملا لمشيأ ةيآلا صنب
 كلت تناكأ ءاوس العف لوانتملا ركسي مل نإو ءركست نأ اهنأش نم ىتلا داوملا لكو

 رمخلا ىف ميرحتلاب دراولا صنلا نأ مأ . . هريغ نم تناك مأ بنعلا ريصع نم داوملا

 هيلع سايقلاب هميرحت تبث تامرحملا نم هريغو «بنعلا ريصع نم ناك اميف وه
 . "7؟(مارح ركسم لك» ثيدحلا ىف صنلا مومعلو «هيف ميرحتلا ةلع ققحتل

 ىف مهتجحو ءركسم لك لمشت رمخ ةملك نأ وهو «لوألا روهمجلا لاق
 هنأل «ةملكلا ىف قاقتشالا لصأ عم ىقالستي ركسم لك نأل قاقتشالا لصأ مهلوق

 نم قحلا فرعي ال رظنلا برطضم ركفلا طلتخم براشلا لعجيو «لقعلا رتسي
 هلع هللا لوسر نأ ىذمرتلا ىور دقو .قاقتشالا لصأ لبق نم نيبت دقو «لطابلا

 نايب - ةبرشألا :ملسمو :(7991) نميلا ىلإ ذاعم ىبأ ثعب - ىزاغملا باتك :ىراخبلا هاو ر ؛هيلع قفتم )١(

 .(9839) مارح رمخ لكو رمخ ركسم لك نأ



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 4 ا

 لَ ىبنلاو ءرمخ ةملك ىنعمل دلك ىبنلا نم انييبت اذه ناكف (رمخ ركسم لك» :لاق

 لوسرلا نأ ىور دقلو هَّلِكَك هريسفت ءارو ريسفت الف «ميركلا نآرقلل لوألا نيبملا وه

 نم نإو ارمخ لسعلا نم نإو ءارمخ رمتلا نم نإو ارمخ بنعلا نم نإ :لاق ٌهْْك
 ريصع ىلع هريسفت ىف لكك ىبنلا رصتقي ملف '""ارمخ ريعشلا نم نإو ءارمخ ربلا
 .مهرومخ اهنم برعلا ذختي ناك ىتلا داوملا رثكأ لمش لب «بنعلا

 لك ميرحت ةغللا هذه ملع اوتوأ نيذلا برعلا نم مهو «ةباحصلا مهف دقلو

 لمع نَم سجر مالزألاو باصنألاو رسيملاو َرمَحْلا امْنِإ ف :ىلاعت هلوق لزن امدنع ركسم

 اوناك ىتلا ةذبنألا لك اوقارأ كلذلو ؛[ةدئاملا] 4500+ ... هوبنتجاف ناطيشلا

 ىضر سنأ نع ىراخبلا ىور دقلو .بنعلا ريصع نم ءىش اهيف سيلو ءاهنولوانتي

 الإ بانعألا نم ارمخ دهن امو تمرح نيح رمخلا انيلع تمرح» :لاق هنأ هنع هللا

 . "”(رمتلاو رسبلا انرمخ ةماعو اليلق

 وبأ فلاخ دقلو «ميركلا نآرقلا ىف ةدراولا رمخ ةملكل روهمجلا ريسفت اذه

 :اولاقف «ىنآرقلا صنلا اهب درو ىتلا رمخ ةملك ريسفت ىف روهمجلا هباحصأو ةفينح

 ىمسي ال كلذ ادع امو «.ديزلاب فذقو دتشاو الغ اذإ بنعلا ءام نم ْئينلا اهنإ

 نم بنعلا ريصع لك ىتح نودعي ال مهنأ ىرتو .امرحم اركسم ناك نإو ءارمخ
 ةروصقم رمخ ةملك امنإ «بنعلا ءام نم خوبطملا رمخلا ةملك ىف لخدي الف ءرمخلا

 :لاقف ناوشنب ىتأ هلك ىبنلا نأب اذه مهلوقل نولدتسيو «خوبطملا ريغ هنم ئينلا ىلع

 ؟(«تبرش اذامف» :لاق .هلوسرو هللا اهمرح ذنم اهتبرش ام :لاقف (؟ارمخ تبرشأ»

 نع رمخلا مسا براشلا ىفنف ."”«نيطيلخلا ِةِكي لوسرلا مرحف .نيطيلخلا :لاق

 دمحأو ,((9؟90١)ه جام نباو ,4يادالوه) ىذمرتلا هوحنبو 9191(2) ةبرشألا باتك :دواد وبأ هاور )١(

 .هنع هللا ىضر ريشب نب نامعنلا نع )١771(

 .(0165) ةبرشألا باتك :ىراخبلا هاور (؟)

 «صلختلا لواحيف ناوشن ناك لجرلا نأل ؛ةجح كلذ ىف ىرأ ال انأو .رمتلاو بيبزلا وأ «بيبزلاو بنعلا

 «اومعط اميف حانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيل :ىلاعت هلوق نأ نيبراشلا ضعب ىعدا امك

 قيرط برقأ نم ءاج لب «ةغللا هل ححصيو ناوشن لداجيل هلك ىبنلا ناك امو «لحلا ىلع لدي [97“ ةدئاملا]

 . هللا همحر همالك ىهتنا .اضيأ مارح اذه نأ وهو



 ةرقبلا ةروسريسفت ااه

 التلتتششلاةقاتا طلال لالالالا تلا ةا كلنا تالا للكلمات ااا ؟كانلاا انتا اللا الخخ الالمان اللات

 ةهج نم ارمخ ىمسي كلذ ناك ولو «هيلع هركني ملف قلك ىبنلا ةرضحب نيطيلخلا
 .ةلِكَك هرقأ ال عرش وأ ةغل

 مارح :ةبرشألا نع لئس دقو.« عادولا ةجح ىف لاق ّدِْيَلَم ىبنلا نأ ىور دقو

 . «بارش لك نم ركسملاو اهنيعب رمخلا

 نأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقف ءرمخ ةملك ريسفت ىف فالتخالا نم نكي امهمو

 عضوم امنإو ءامامت رمخلا مكح ذخأتو امارح نوكت راكسإلا اهنأش نم ةدام لك

 سايقلاب ةلخاد مأ ةيآلا صئب ىهنلا ىف ةلخاد تاركسملا لك نأ ىف وه فالخلا

 . ىناثلا ةيفنحلا لاقو «لوألا روهمجلا لاق ؟ثيدح لابو

 ىلع اهريدخت وأ اهراكسإ رمخلا ميرحت ةلع نأ تبثت ةحيحصلا ثيداحألا نإو

 ركسم لكو رمخ ركسم لك» :لاق ٍكَي ىبنلا نأ درو دقف «مويلا ءاملعلا ريبعت دح
 مارح نوكي هنأل ؛هريثكو هليلق امارح ناك بارش ىف ةلعلا هذه ترفاوت اذإو .'"(مارح

 نوكي ال هنإف اركسم ناك اذإ هنألو «ةعيرذلا دسل ليلقلا ىفو «هتاذل ريثكلا ىف لوانتلا

 .اردخم نوكي لق امهم هليلق نإف هتاذ ىف اركسم ناك اذإ هنألو ءارهاط نيرثكألا دنع

 وأ «ريمضلا تيمي هنأل لب ءطقف ركسم هنأل ال ,مارح ركسملا نأ ةقيقحلا ىفو

 ثدحي كلذ نإو «ةماوللا سفنلا توص فعضيو «ىقلخلا نادجولا توص تفخي

 تارامأ مهيلع رهظت ال نيذلا كتئلوأ ىتح «سانلا لكل ثدحيو «ريثكلاو ليلقلا ىف

 اهلاق اذه ىف ةملك ىنبجعتو .ريكفتلا رهاظم طالتخاو لوقلا بارطضا نم ركسلا

 هلع اذمحم ىبنلا نإ) :ةيعامتجالا تافآلا هباتك ىف لاق دقف ىوتسلوت فوسليفلا

 هبنؤي لجرلا نأل «ةقيقح كلذك رمخلاو .(هفعضت وأ نادجولا تيمت اهنأل رمخلا مرح

 نأ مهي لجرلاو «ريمضلا بينأت لوزي ىتح سأكلا لوانتي الف «لعف ىلع هريمض

 لوانتي نأ ثبلي الف «هلعف نيبو هنيب الئاح فقيو «هنادجو ظقيتسيف رشلا ىلع مدقي

 ىف فقي ال اعافدنا رشلا ىف عفدنيو «ريمضلا تازجاحم لوزت ىتح هضعب وأ سأكلا

 رك ا دواد وبأو )0551١((2 ىئاسنلاو يدال64:) ىذمرتلاو ” ة 1 ف ةبرشألا باتك :ملسم هاور )١(

 .( غ١ 5) دمحأو



 ةرقبلا ةروس ريسفت اا

 ك1 سس اسس
 ا برسل

 رمخلا ليلق كلذ ىف ىوتسيو «ةمئال سفن نم رجاز وأ «ريمض نم ظعاو هليبس

 .برشلا نم ركسي نمو ركسي ال نم كلذ ىف ىوتسي امك «هريثكو

 «ريبك منِإ امهيف# :ىلاعت هلوق ىنعم ىلإ ةزجوم ةماملإ ىف ريشن اذه دعب
 نايبب كلذ ىلع بقعن مث رمخلا مثإ نايبب نآلا ئدتبنلو «اَمهعْفَن نم ربكأ اَمهمْنِإَول
 .رسيملا مثإ

 ضارغألا ىلإ لصوي ال ئطبم قوعم لعف لكل مسا :هانعم لصأ ىف مثإلا
 نع ناسنإلا قوعي رشلا نأل ؛رشلا لاعفأ ىلع نآرقلا ةغل ىف قلطأ مث « جئاتنلاو

 .ةرخآلا ىف باوثلا ىلإ لوصولا نع ءىطبيو «ةلماكلا ةيناسنإلا ةياغلا ىلإ لوصولا
 هلوق كلذ نمو باقعلاو باذعلا هنم داريو ميركلا نآرقلا ةغل ىف مثإ ةملك قلطت دقو

 . [ناقرفلا ] 4 220+ اًماَنَأ قلي كلذ لعفي نمو ... » : ىلاعت

 نأ ةقيقحلا ىفو .ررضلا وهو عفنلا لباقي ام ةميركلا ةيآلا ىف مثإلا نم دارملاو

 اررض اهبسحو «بير الب اهعفن نم ربكأ اهررضو «كلذ ىف كش اال ررض اهيف رمخلا

 :اهيلع نابترتي امهنأ ىف بيرالو ءامهدوجو ىف كش ال نارمأ

 نم رثكأ عامتجالا ىف رضي ءىش الو «ريمضلا توص فاعضإ - امهلوأ
 ء«فلإلا هيلع بترتي ىذلا ىعامتجالا قلخلا نأل ؛هفاعضإ وأ ريمضلا توص

 «ةبذهمو ةمئال ةعامجلا ناطلسب ساسحإلاو .ءءايحلا هساسأ سانلا نيب فالتئالاو

 :اذه لكب بهذت سأكلا نإو «ةماوللا سفنلا مث «هريغ نيبو هنيب روعشلا لدابتو

 ىف صخشلا عفدنيو «تئش * ام عنصاف حتست مل اذإو هلك ريخ ءايحلاو ءايحلاب بهذت

 برشلا نم لوألا دصقلا نوكي ام اريثكو «لجو الو بايه ريغ ةعامجلا ةفلاخم

 .قيلي ال امب لعفلاو لوقلاب قلطنيل «ءايحلا باجح قرخ

 نمت ناك مأ «مهتركس برقت نمم ناكأ ءاوس «براش لك معي رمألا كلذ نإو

 ىف هبرش دعب براش نوكي داكي الف ءاريثك ناك مأ ءاليلق رادقملا ناكأ ءاوسو «دعبت

 نأ لبق هل تناك ىتلا هريمضو هنادجو ةوق ىفو «لبق نم هيلع ناك ىذلا هئايح

 قحب رمخلا تيمس كلذلو ؛ةليضفلاو قالخألاب كتفي ىذلا ىقلخلا مسلا كلذ لوانتي



 ةرقبلا ةروسريسفت
 للا

 سفنلا اهلبقت ال ةيصعتسم تناك ةثيبخ لك لهست اهلوانت دعب اهنأل ؛ ثئابخلا مأ

 .براشلا اهفاعيو

 فاعضإ وأ «دشرلا باهذ :ءارم الب برشلا ىلع نابترتي نيذللا نيرمألا ىناث

 لالضلا نوضري نيذلا كئلوأل بجعنل هللاو انإو «ايحص انزو رومألا ثزوو كاردإلا

 ملو «كلذ اوفاع لاجر ةيلهاجلا ىف ناك دقو ءوحصلا لدب ةلفغلاو «دشرلا لدب

 برشت الأ) :برشي ال ناكو «سادرم نب سابعلل ليق دقو «مهسفنأل هوضتري

 ىف هلخدأف .ىديب ىلهج ذخآ انأ ام) :لاقف (؟كترارح ىف ديزت اهنإف ءرمخلا

 هذه نع نولفغي مهتلعج مويلا سانلا اهيلع راص ىتلا ةيقلخلا ىضوفلا نكلو

 معزف ةالاغملا ىلإ مهضعب بهذ دقل لب ءاهيلإ نوتفتليالو «ةرهاظلا ةررقملا قئاقحلا

 الو «ترثك دق نحملاو «تدتشا دق ةيسفنلا مالآلا نإف «مويلا ةيندملل ةيرورض اهنأ

 مهلوق كلذ ! عمتجملا جالع اهنإو «ءادال ءاود مويلا ىهف «رمخلا الإ ءادلا اذهل ءاود

 .مهئاوهأ ىف مهريكفت كلذو . مههاوفأب

 ةيندم اهنأل ؛اهصاوخ نم ةصاخ ىهو «مهتيندم بسانت اهنإ :لوقن نحنو

 نذل ؛اهءاود رمخلا نوكت نأ بسانملا نم ناكف ءاهراعش تراصو «ةليذرلاب تمستا

 اهطوحتو اهفنكتو «ثئابخلا مأرت ىتلا ىه كتابخلا مأو ءءادلا سنج نم نوكي ءاودلا

 نأ دبالو «رمخلا نع عفادي ىذلا وه سوكعملا ريكفتلا انيأر اذإ بجع الف ءاهاعرتو

 .!هيف نم ثعبنت اهتحئارو هلاق هلئاق

 رشلا مقافت املك هنإ ؟اهيف رامغنالل عاد لئاذرلا مقافت نإ لوقي ىذلا اذ نم

 نادجولا ةيوقت بجو تدتسشا اذإ ةيسفنلا نحملا نإو «هتبراحمل مئازعلا عمج بجو

 ظاقيإو « ليمج ا ربصلاو سئفنلا طبض ىلع سانلا ةيبرتو «ىقلخلا ريمضلاو «ىقلخلا

 موللا دتشاو «ريمضلا ىوقو سئفنلا تملأت اذإ امأ «ىحورلا ءازعلاو «ىنيدلا عوزنلا

 ميرك ىضري لهف «لمهلا عضوم ىف نوكي نأ ىلإ لمعلا ناديمو «داهجلا نطاوم نم



 1 ةرقبلا ةروس ريسفت

 ا بج

 يي

 .هدشرو هتءورمب بهذيو ؛هقلخ لتقيو هتيمدآ تيميف نوهلا ةلزنملا كلتب هتيناسنإل

 دسفي نأ ىلع لمعي لقألا ىلع وأ «ناملغلا هتماركب بعلتي «نايبصلا ىهلم نوكيو

 نحملا بابسأب بهذي لهو !هملؤت اهتقيقح ىلع اهتفرعم نأل ؛رومألل هنزوو هريدقت

 ةنحم ىلإ ةنحم نم رمنخلاب ىدرتي هنإ الك !!اهب ساسحإلا نع هداعتباو اهنع هتلفغ
 نحملا هيلع ىلاوتت اذكهو «ةشلاث ىلإ مث ةيناث ىلإ هعفدت رمخلاب «ةنحملا نع هتلفغف

 ءرشلا ناوخإ الإ هعم ىقبي الو هباحصأو «هدالوأو ءهلهأو ءهسفن عيضي ىتح ءاهب

 !داسفلا ةاعدو

 «ةيمسجلا اهراضم امأ «ةيعامتجالاو ةيونعملا رمخلا راضم ىلإ ةراشإ هذه

 لكأت ىهف ءرمخلا نم هيلع رضأ مسجلا لخدي ءىشال هنأ تبثي ثيدحلا ملعلا داكيف

 ةيلخادلا ءاضعألا كهنتو مسجلا ةجسنأ فعضتو «ةيلكلا دسفتو «همخضتو دبكلا

 اددمتو نييارشلا ىف ابلصت ثدحتو ةدعملا دسفتو «ماعطلل ةيهشلا دقفتو «ةلماعلا

 بعشو «ةرجنحلا فعضت رمخلاو «ءادلا اذهل ةأجف ريكسلا تومي انايحأو ءاهيف

 .لاعسلا رثكتو «سفنتلا

 تناك نإو اهنإف «ةدئاف ةيأ اهنم ديفتسي ال مسجلا نأ ىبطلا ليلحتلا تبثأ دقو

 .ةماس ريقاقع اهتلمج ىف ىهف اهتدئافب اهبحاص ىذلا مسلا بهذي «ةيئاذغ داوم اهيف

 جازملا ىلع ةبيرغ داوم اهنأ هببس اهبرش دنع ةوشنو مسجلا ىف طاشن نم ثدحي امو

 ساسحإلا دلوتي ةعفادملاو ةمواقملا هذهبو اهعفادتو اهمواقت مسجلا رصانعف «ىمسملا

 رطخ ال ىتلا ضارمألا ضعب نم ىقت ةليلق نايحأ ىف رمخلا تناك اذإو «طاشنلاب

 .!هعفدت امع ةئشانلا رارضألا نم دشأ اهنع ءىشانلا ررضلاف ءاهنم

 «كلذ ىف مهضعب لهاستي كلذلو ؛انايحأ ءاود ذختت اهنإ :لئاق لوقي دقو

 نم ىفش طق اضرم ملعأ ال انأ) :الئاق ةوق ىف حرصي ايزيلجنإ ابيبط اندجو نكلو

 رمخلا نإ) :ثلاث لوقيو (ائيش ىفشت ال رمخلا) :ىدنلتكسأ رخآ لوقيو !(رمخلا

 دراوتت اذكهو .2'(رارضأ نم هئدحت ام الإ اهل رثأ الو هنم جرختو مسجلا لخدت

 .ىرهوج ىواطنط خيشلا موحرملل نآرقلا رهاوج باتك نم لوقنلا هذه :هللا همحر فنصملا لاق )١(



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ
 لالالالا

 ضعب نم ةليلق تالاح ىف ىقت تناك نإو ءافش حلصت ال اهنأ ىف ءابطألا لاوقأ

 دقلو «امرحم ىف ءاود الد :فلسلا نع رثألا حصي اذهبو ءاهيف رطخ ال ضارمأ

 ءاهعنصي نأ هرك وأ فاهنتف رمخلا نع لَك ىبنلا لأس ديوس نب قراط نأ ملسم ىور

 امف 7١2«ءاد هنكلو ءاودب سيل هنأ» :ِككَي لوسرلا لاقف «ءاودلل اهعنصأ ىنإ :لاقف

 .اقيدصت كلذ ىفكو «هبر نع غلبملا هنكلو ِةلَي لوسرلا قدصأ

 نوكي ىتح .هلقعو همسج ىف «ءايواض افيعض لسنلا نوكي ذإ «هذعب نم هتيرذ ىلإ

 ذإ «لقعلا فيعض ريكسلا لعجي اهلوانت نإف «هل ادادعتسا دشأو «نونجلا ىلإ برقأ

 دقلو .هتثرو ىلإ كلذ لقتنيو .هلبالاك ريصي ىتح ائيشف ائيش ةيلقعلا هاوق فعضت

 لعجي ةيلامشلا ميلاقألا ىف ذيبنلا» :هصن ام «عئارشلا لوصأ» باتك ىف ماتنب لاق

 ."7(اهنساحم نم هذهو «تابورشملا عيمج دي

 ممأ نيب اهنم راثكإلا نأ اودجوو «ءانيقي املع رمخلا راضم نويبروألا ملع دقلو

 نإ) :نيملسملا ةدابإ نع ةيبروألا ةيندملا رجع ىف (حناوسو رطاوخ مالسإلا)

 اهنوتقمي مهنوكل رئازجلا ىلاهأ ىف رثؤت ال نيحتافلا ضعب اهلمعتسا ىتلا تاركسملا
 .* ”(اديدش اتقم فرز 500

 تحتف لهف «مويلا اهنوتقمي ال مهيف ركفلا ةداق حبصأ دق نيملسملا نكلو

 انل ئيهو «مئازعلا وقو «لاوحألا حلصأ مهللا ؟ءاقبلا زجاوح تلازو «ءانفلا باوبأ

 ميركلا نآرقلا نأ الول ريدقلا ىلعلا هللاو ؟اهعفانم امف ءرمخلا راثآ ضعب هذه

 لاق اذكه نكلو «ةهبشلا قيرطب ولو اعفن اهيف نأ تننظ ام سانلل عفانم اهيف نأ ركذ

 .(18075) نييفوكلا

 .اشاب لولغز ىحتف ةمجرت 30 ١'(



 ةرقبلا ةروس ريسفت اا

 كح سس سس

 اهنأ اهنم ءاهل ةيرهاظ عفانم ءاملعلا ضعب ركذ دقلو .ناميإلا الإ انل سيلو «نآرقلا

 ريثت دق اهنأ اهنمو «لوحك نم اهيف امب ضارمألا ميئارج ضعب نم انايحأ ةياقو

 هذه فنكي ام نأو ءانايحأ ليخبلا ىخست اهنأ اهنمو «ىلست اهنأ اهنمو «ةوخنلا

 نوكي لب ءهيف ىودج ال عفنلا لعجي رارضأ نم اعفن اهرهاظ نوكي ىتلا رومألا

 . عفنلا نم رثكأ اهسفن لاوحألا هذه ىف ررضلا

 ءرسيملا مسا رامق لك ىلع قلطيو «برعلا رامق وهف ءرسيملا امأ ءرمخلا هذه

 ةقلطملا ةراسخلا وأ قلطملا بسكلا رطخ اهيف ةلماعم نم سانلا هيف رطاختي ام لكف

 نأل ؛ةلوهسلا ىنعمب رسيملا نم امإ رسيم ةملك قاقتشا لصأو ءارامق وأ ارسيم دعي

 بعاللا نأل ؛بجو ىنعمب رسي نم امإو «دهج ريغ نم اوفع بساكلل ءىجي للملا
 كلذ راتخا دقو ءأزجج ىنعمب رسي نم امإو ءابجاو ريصي بسكلا هيلإ لآ اذإ
 هنأل ءارسيم ىمس «هيلع نورماقتي اوناك ىذلا روزجلا :رسيملا :لاقف «ىرهرألا

 هنأل ءرازجلا رسايلاو «هترسي دقف هتأزج ءىش لكو «ةتزجتلا عضوم هنأكف .ءأزجي

 حادقلاب نيبراضلل ليق مث ءرسايلا ىف لصألا اذهو .. روزجلا محل ءىزجي

 .(كلذل اببس اوناك ذإ نورزاج مهنآل ؛نورساي روزجلا ىلع نيرماقتملاو

 رامقو «رامق لك ىلع تقلطأ دقو «رسيم ةملك لامعتسا ىف لصألا وه اذه

 ةينامث ىلإ حوبذملا ريعبلا نومسقي اوناك مهنأ وه رسيم ةملك هيلع اوقلطأ ىذلا برعلا

 : ىمست اهيلع ةمالع ال لفغ اهنم ةثالث «حادقأ ةرشع عضويو ءامسق نيرشعو

 لفغلا دازت دقو ءائيش ذحخأي ال اهنم دحاو هل علط نمو ءدغولاو «حينملاو «حيفسلا

 .دحاو مهس هلو ذفلا :ىهو ةبساكلا ىهف ىرخألا ةعبسلا امأ «ددعلا اذه ىلع

 «ةسمخ هلو سفانلاو «ةعبرأ هلو سلحلاو «ةثالث هلو بيقرلاو «نامهس هلو مأوتلاو

 .نورشعو ةينامث عومجملاو «ةعبس هلو ىلعملاو «ةتس هلو لسملاو

 ةداع تناك دقو «(«بيصنايلا قرو) مويلا هيمسن ام ليبق نم اذه نأ كش الو

 امو «ءارقفلا ىلع بسكلا جئاتنب اوعربتيل ةقئاضلا دادتشا دنع كلذ اولعفي نأ برعلا

 . !ةقيرطلا هذهب تاعربتلا عمجت ىتلا تاعامجلا لمع نيبو اذه نيب هبشلا دشأ



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ
 الالام

 نإ :لاق الجر نأ درو دقو ء«رامق لك ميرحتب ةحيرصلا صوصنلا تءاج دقلو

 .!رامق كلذ :لاقف ىلع ىلإ اعفتراف ءاذك كلف ةضيب اذكو اذك تلكأ

 لكأ وهو «لامعألا لامهإو لاملا فالتإ ىلإ ىدؤي وهف «ةريثك هراضم رسيملاو

 قوف وهو «تويبلا بارخ هيلع بترتي دقو «قالخألا دسفيو «لطابلاب سانلا لامل
 :ىلاعت لاق امك .ءاضغبلاو ةوادعلا ثرويو ةالصلا نعو هللا ركذ نع دصي كلذ

 نع مكدصيو رسيملاو رمخلا يف ءاضغبلاو ةوادعلا مكيِب عقوي نأ ناطيشلا ديري اَمنِإ ف
 . [ةدئاملا] 4 27ج نوهسم متنأ لَهَف ةالّصلا نعو هللا ركذ

 اميف ىري امك «ءارقفلا ءاطعإ اهنمو ء.هراضم راوجب اضيأ ةليئض رسيملا عفانمو

 مهسوفن بيذهتو اهبوعش ةيبرتب ىنعت ىتلا تاموكحلا نأو «ناسحإلا تاعامج عنصت

 ةصاخلا ىداونلا ىف هحيبت تناك ولو «هيلإ ةيدؤملا لبسلا عطقتو «رامقلا راشتنا براحت

 ىبرت اهنأل ؛ربلل تناك ولو «بيصنايلا قاروأ عيب اهنوناق مرحي ةيبروألا ممآلا ضعبف

 عنمت ال ىهف ءرامقلل ىداونلا حتف حيبت ممألا هذه نأ عم «ةرماقملا حور بعشلا ىف

 حور بعشلا ىف ثعبي ام عنمت اهنكلو ءاهمعز ىف ةيصخشلا ةيرحلل اهحتف

 . ةرماقملا

 قلطأ هنأ «ساّنلل عفامو ريب مَنِ امهيف لق :ةيماسلا تاملكلا ىف ظحاليو
 اذهو «سانلل اهنأب عفانملا ديقو «سانلل وأ سانلا ىلع مثإ لقي ملف هفضي ملو مثإلا

 رطخو ءريبك سجر امهتاذ ىف امهف «ىتاذ رسيملاو رمخلا ىف مثإلا نأ ىلع لدي

 عفانم ىهف «سانلا ضعبل ةبسنلاب ىهو ةليئض ىهف عفانم نم امهيف ام نأو «ليبو
 عفن نم نوكي امو «هيف ريخ ال رش رسيملاو رمخلا رهوجف «ةيتاذ عفانم ال «ةيفاضإ
 تاعامج ضعب ليومتل قاروألا عيب ىف ظحالي امك ءتاسبالملا ضعب ىف امهيف

 تحشو .«تدسف سوفنلا نأل لب ءاعفن وأ اريخ رسيملا ىف نآل كلذ سيلف ءربلا

 داسف هببس ىفاضإ عفن نم هيف امف ءدسافلا قيرطلا اذه نم الإ دوجت الف ءريخلاب

 .مهلاوحأ نم قتشمو سانلل ليئض عفن وهو «سانلا

 :ىلاعت هلوق ىف ءاج دقف ىناثلا لاؤسلا امأو



 ةرمبلا ةروس ريبسفت لا ل

 4 00 ل لل
 زب حل

 يي

 َنوُركَفَتت مُكْلَعَل تايآلا مُكَل هللا نيب كلذك وُفَعْلا لُق نوقفني اَذاَم كتولأسيو »
 رمخلا نم نوذختي اوناك مهنأ لوألا لاؤسلل هتبسانمو ,4 ةرخآلاو اًيْندلا يف 4532
 ءاقلت نم نودوجي ال نيذلا ريخلا ىلع ةحشألا سوفن ةيخستل اقيرط رسيملاو

 ىذلا مثآلا رمألا نع لاؤسلا بقع «ربلا ىلع قافنإلا نع لاؤسلا ناكف «مهسفنأ

 قيرط نايب لاؤسلا اذه نع ةباجإلا ىفو .هيف رب ال مثإ وهو ارب هنوبسحي اوناك

 بشأتلل مظتنملا ريغ لوهجملا ءاطعلا لدب .مثإلا نم ىلاخلا مولعملا مظنملا ءاطعلا

 ةثالث اهل وفع ةملك نإف دئازلا وأ ءلهسلا :هانعم وفعلاو .هب طاحأ ىذلا مئإلاب

 ىأ [ةدئاملا] 4 2227+. . .فّلس اًمع ِهّللا اقع :ىلاعت لاق امك «كرتلا اهلوأ تاقالطإ

 ضرعأو فرعلاب رمأو وَفَعْلا ذخ  :ىلاعت هلوق امك «لهسلا ىنعمبو «هنع زواجتو هكرت
 نع دئازلا لهسلا انه ىنعملاو .ةدايزلا ىنعمبو .[فارعألا] 4459+ نيلهاجلا نع

 دئازلا لهسلا ىأ «وفعْلا لق هيبنل لاقف «ربلا ىف لام نم نوقفني امع اولأس . ةجاحلا

 تاالتماو .سوفنلا تماقتسا نإ «هلذب مكيلع قشي ال ىذلا ةيلصألا مكتجاح نع

 ةاكزلا لمشي وفعلاو .نمحرلا ءادن تباجأو ةمحرلاب ترمعو «ناميإلاب بولقلا
 امكو «عوطتلا ةقددص لمشي امك «لاملا نم اليلق الضف الإ تسيل اهنأل ؛ةضورفملا

 ةلئاغ عفدي الو ةصمخم ىف صخش ناك اذإ اهؤادأ نيعتي ىتلا تاقدصلا لمشي

 ىف هنأو «ءادألا هيلع نيعتي هنإف ءهاوس هفرعي الو «هفرعي دحاو صخش الإ عوجلا

 ىبأ نع ىور دقلو .هتجاح دسيام لكب ريقفلا ىلع ىنغلا ضيفي تاجاحلا تقو

 ىلع لجر هءاج ذإ ٌيكلَك هللا لوسر عم رفس ىف نحن امنيب :لاق هنأ ىردخلا ديعس

 لضف هعم ناك نم» دللي هللا لوسر لاقف ءالامشو انيمي هرصب فرصي لعجف ةلحار

 نم ىلع هب دعيلف داز نم لضف هعم ناك نمو .هل رهظ ال نم ىلع هب دعيلف رهظ
 ىف انم دحأل قح ال هنأ انيأر ىتح ركذ ام لاملا فانصأ نم ركذف 4هل داز ال

 .2؟0لضف

 نيرثكملا ىقاب :دمحأو "241 415) ةاكزلا :دواد وبأو عىل ظفللاو ةرفقماو ةطقللا باتك :ملسم هاور )١(

984570 1). 



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 للم0لللللاا0ااا0ا00للا ااا اللوولل الفلل

 ام هلايعلو هسفنل ىقبي نأ قدصتملا ىلع بجوت كلذ ىلع لدت امك ةيآلا نإو

 ىتأ الجر نأ ىورو '”(ىنغ رهظ نع ناك ام ةقدصلا ريخ» كك لاق اذلو ؛مهيفكي

 ضرعأف ةقدص ىنم اهذخ :لاقف مناغملا ضعب ىف اهباصأ بهذ نم ةضيبب لكك ىبنلا

 هلك هلامب مكدحأ ىتأي» :لاقو ٌةِْلَج لوسرلا اهدرف ...ارارم هيلع ررك ىتح هنع

 . "”(ىنغ رهظ نع ةقدصلا امنإ .سانلا ففكتيو سلجيو هب قدصتي

 تايآلا مكل هللا نبي كلَذَكط :ىلاعت هلوقب ةميركلا ةيآلا هناحبس هللا متخ دقو
 ىف هركذ ىذلا اذهك انايب لاوحألا لك ىف ىلاعتو هناحبس نيبي ىأ 4َنورّكَفَتت مُكَلعَل
 «ةرخآلاو ايندلا ىف مكحلاصم ىف اوربدتتو اوركفتت ىكل رسيملاو رمخلا ىفو قافنإلا

 ةنواعتم لا ةلضافلا ةعامجلا مكنم نوكتتو ءايندلا ىف ميقتسملا قيرطلا ىلع اوريستف

 زوفلا وه كلذو «هللا ناوضرب اوظحتو «ةرخآلا ىف مكؤازج نسحيو «ةرزآنللا

 ال هنأل «ليلعتلا ىنعم ىف ىلاعتو هناحبس هللا نم وهو ءءاجرلل «لعل» و .ميظعلا

 تانيبلا هللا تايآ ىف فيرصتلاو ليثمتلا اذهف ديبعلا نم ءاجرلا امنإ ءهللا نم ءاجر

 .ةحلاصلا ةياغلا ىلإ اولصيل هيف اوريسيو «ربدتلاو ركفتلا اوجريل

 :ىلاعت هلوق هيف ءاج دقف ثلاثلا لاؤسلا امأو

 مّلعي هّللاو مكناوخِإَف مهوطلاخت نإو ريح مهل حالصإ لق ئماَتيْلا نع كنولأسيو
 اهساسأو هيف ةباجإلاو . 4 ميكح ريع هللا نإ مُكَتنْعَل هللا ءاَش َوَلَو حلصُمْلا نم دسْفَمْلا
 ىمحي ءارقفلا ىلع قافنإلا ناك اذإ هنإف «ةيمالسإلا ةعامحلا نع ىذألا ةطامإ اضيأ

 نأ نم عمتجملا ىمحت مهتءالكو ىماتيلا ةيامحف «هلئاوغو هلاوهأو رقفلا نم عمتجملا

 عمتجملا فنك ىف مهو تاليولا هل نوبلجيو «عمتجملا نوضغبي نوريرش مهنم نوكي

 مهنوعدي مأ مهعم نولكأيو مهيلإ مهنومضيأ ىماتيلا نع اولأس دقل .هتياعرو

 ءاههبشيامو ةلئسآلا هذه اولأس ؟اهيلع نوموقي فيكو ءاهنوعري فيكو «مهلاومأو

 الوإ» :ىلاعت هلوقو [ىحضلا] 4 27 رهفت الف ميتيلا اًمَف © :ىلاعت هلوق اوأرق دقو

 ,.(5886) دمحأو )/١471(2 دواد وبأو 7(2؟491) ىئاسنلاو )١779(, ةاكزلا باتك :ىراخبلا هاور )١(

 )١5917(. ىمرادلاو

 .هوحنب ١ ١5١( ) ةاكزلا :ىمرادلا هاورو )١575(« ةاكزلا :دواد وبأ هاور )١(



 ةرقبلا ةروس ريسفت ل
 كس

 نيذلا نإ :ىلاعت هلوقو [ماعنألا] 4 4232+ . ..نسحأ يه ينّاب الإ ميتيلا لام اوبرقت
 4« ل اريعس نولصيسو ارا مهنوطب يف نولكأي اَمّنِإ املظ ئماتيلا لاومأ نولكأي

 نأ مهسفنأ ىلع نوشخي مهلاومأو مهوبراق نإ :ةريح ىف مهرمأ نم اوناكف [ءاسنلا]

 لوقي نأ هيبن هللا رمأف ءهلك عمتجملا ةلافك ىف مهو اوعاض مهوكرت نإو ءامثإ اولاني

 بولطملا نأ ىأ ««ريخ مهل حالصإ لق :هناحبس لاقف ءمهحالصإ بولطملا نأ مهل

 حالصإ نآلو «لوألا دصقملا هنآل ؛مهحالصإ ركذو ءمهلام حالصإو مهحالصإ

 فاطعلاو ةيبرتلاو بيذهتلاب مهلاح حالصإو ءمهلو مكل ريخو ءمهل حالصإ مهلام

 مهيف ىبرت مهعم ةظلغلا نأل ؛مهيلع قشي ام مهفيلكت مدعو «ةفأرلاو ء«ةبحملاو

 .رئاودلا مهب نوصبرتيو «سانلا نوضغبي مهو نوئشنيف «ةوسقلا اهنع أشنتو «ةوفجلا

 ناملغلا ىف ىلوألا ةأشنلا دنع ثعبنت مارجإلا حور نأ ىئانجلا سفنلا ملع تبثأ دقو

 نوبقرتيو «هنوضغبيو هنوفاخيف مهيلع ظلغيو ,مهوفجي عمتجملا نأب نوسحي نيذلا

 دبال ناكف «هيلإ اولصي نأ مهنكمي ام وأ «حاورألا وأ لاملا اوبلتسيل ةحناسلا ةصرفلا

 ءارو نم نوكيف وفجي ال ىتح هسفن رهقي الأو «بيذهتلاو حالصإلاب ميتيلا ةيبرت نم

 . ريبكلا رطخلاو ريطتسملا رشلا كلذ

 ناك نإف ةبولطملا ةياغلا وهو ءهلئاسو لكب حالصإلا وه بولطملا ناك اذإو

 ةغئاس ةطلاخملاف ءمهلاومأ لكؤت نأ ريغ نم مهيلإ مهمضو مهتطلاخمب حالصإلا

 اورعشتسا ةطلاخملا دنع ىأ «وُكناَوْخِإَف مهوطلاخت نإو# :هناحبس لاق اذلو ؛ةزئاج

 ةميحرلا ةوخألا كلتب مهولماعو .«مكناوخإ ءانبأو ةيناسنإلاو نيدلا ىف مكناوخإ مهنأ

 لب «مكتيب نع ءابرغ مهنأل ؛ ءارزن مهولكؤتو ءارذش مهيلإ اورظنت الو «ةطبارلا

 ةوفحلا ىلع مهسوفن ىبرتت ال ىتح ءمهيوذو مهلهأ تيب ىف امئاد مهنأب مهورعشأ

 اوغلبو اوربك اذإ مهعبط ىف كلذ نوكيو ءرئاودلا مهب اوصبرتيو «سانلا اوضغبيف

 . . مهدشأ



 ةرقبلا ةروسريسفت
 لملاك للا وللل

 «حالصإلا ىف بيغرت اذهو «حلصملا نم دسفملا مّلعي هّللاو# :هناحبس لاق مث
 بنذجت «لعفي ام ىلع علطم هللا نأ نمؤملا ملعي ناك اذإ هنأل ؛داسفلا نم بيهرتو

 نوكي ىكل هبيذهت ىلإ دمعو دسفي اليكل ميتيلا لامهإ بنجتف ءريخلا رثآو ءرشلا

 ةيوق دعاوس ىلع ةعامجلا موقتو «هريغ ىنبي امك ىنبي ةعامجلا ىف الماع اوضع
 ماد امو ءءازجلا ريخ هيزجيسف حلصملا هللا ملع اذإ هنإ مث .اهتماقإ ىف عيمجلا كرتشي

 .هداسف رادقمب هباقعو هباسحف ءدسفملا ملعي

 مكعقوأ :مكتنعأو ءةقشملا تنعلا .«مكتنعأل هللا ءاش ولو هناحبس لاق مث

 لباق ىف مكيلع ابلإ نونوكيف .مكماتيأ نولمهت مككرتي نأب كلذو «ةقشملا ىف

 نوهكتنم لاو صوصللاو قيرطلا عاطق مهنم نوكيو «ةلودلا بنج ىف ةكوشو «مهتايح
 ناك هناحبس هللا نكلو مكب ىذألا نولزنيو .مكعمتجمب نوكتفيو «لزانملا تامرحل

 «نيمداه اونوكي نأ لدب نيلماع اونوكيل ىماتيلاب ةيانعلا ىلإ مكاعد نأ هتمحر نم
 . اهئانب ىف ةمداه اهيلع ةوق اونوكي نأ لدب ةعامجلل ةوق اونوكيلو

 ىلإ ةراشإلل «ميكح زيزع هللا نإ :ىلاعت هلوقب تايآلا هناحبس هللا ليذ مث
 :رومأ ةثالث

 هلذأ اميتي لذأ نمف ءاشي نم لذيو ءاشي نم زعي زيزع هناحبس هللا نأ :اهلوأ

 . هناحبس هللا هزعأ هزعأ نمو «هللا

 ىذلا وهف «ءىش لك ىلع بلاغلا وه ىلاعتو هناحبس هللا نأ :اهيناثو

 .رشف ارش نإو ءريخف اريخ نإ «نولعفي امب ىماتيلا ىلع نيماوقلا ىزجيس

 نأ هقلخب هتمحر نمف «هتمحرو هتمكح نم وه ميظنتلا اذه نأ :اهثلاثو

 نيب محارتلا نوكيلو «هنوئش ىلع مايقلاو «هحالصإو ميتيلا ةنواعم ىلع مهثح

 ئش لكب ىلاعتو هناحبس هللاو «جاتنإلاو ريخلا رثكيو «مهيف رشلا فعضيلو «سانلا

 .ميلع
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 يزن نورذتي مهلعل سانلل ءهتلياء نيبو

 تاقالعلا قثوت ىتلا طباورلا نايبب ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا أدتبا

 دقف ؛ميكحلا عرشلا اذه نم لوألا دصقملا ىه ىتلا «ةيمالسإلا ةنيدملا ىف ةلضافلا

 هناحبس هللا عرش نأ ةتبثملا تانيبلا هللا تايآ تءاجو ءراثآلاو رابخألا ترفاضت

 نمل باوثلا نوكي ءايندلا ىف ةلضاف ةنيدم ةماقإو «لآملاو لاحلا ىف سانلا ريخل ىلاعتو

 فدهتستو «ةياغلا هذه وحن هجتت نيدلا اذه تادابع لكو «ةرخآلا ىف ءاهناينب داش

 مكتءاج دَق سائلا اهيَأ اي » :هباتكو هعرش فصو ىف هناحبس لاق دقلو ؛فدهلا اذه

 هللا لقب لق <53> نيسؤمل محرر ده رولا يف ام اشو مكبر نم ةظعرُت
 . [سنوي 1 4 227 نوعمجي اَمَم ريح وه اوحرفيْلَف كلذبف هتمحربو

 ىرع لحت ىتلا رومألا ضعب نيتقباسلا نينيآلا ىف ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 ءاودب اهل بطلاو ء«رومألا هذه جالعو ءءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب عقوتو «ةعامجلا

 عضوملا اذه ىف ىفتكاو «مثآم نم رسيملاو رمخلا ىفام ركذف ؛اهماقس نم ىفشي عجان

 دقفو «ءاطعلاب ىنغلا نض نإ ربادتلاو ذبانتلا ىلإ راشأو ؛ديشرلا لقاعلل ًآنايب كلذب

 «ةيمالسإلا ةعامجلا مدهت ىتلا لواعملا ىلإ راشأو ؛قافنإلا بجوأف «ءاجرلا ريقفلا

 .مهل ىوأم ال نمو ىماتيلاو ءافعضلا مه كئلوأو ءاهباذش رثكتو ءاهنمأ ضوقتو

 نيذلا نومداهلاو صوصللاو راطشلا مهنم ناك ءهرضحخأ مهدوعو اوحلصي مل نإف

 .هدعاوق نم ةعامجلا ناينب نوتأي



 ةرقبلا ةروسريسفت 0

 ءانبلا سسأ نيبي ذخأ .هعفدو ءادلاو «هنم ةياقولاو ىذألا ىلإ راشأ نأ دعبو

 ء«ءانبلا اهيلع داشي ىتلا ةدعاقلاب سسألا هذه نم أدتباو «لضافلا ىعامتجاالا

 هضعب دشو «ىوق طباورلا اهيف تيوق اذإ ىتلاو «ناينبلا اهنم نوكتي ىتلا ةدحولاو

 ءانب لك ةدعاقو «ىعامتجالا ءانبلا ةلحو ىهف ؛ةرسآلا :ىه ةدعاقلا كلتو ؛اضعب

 .ةلضافلا ةيعامتجالا عزانملا لك ىبرتت اهيفو «لضاف

 ؛اهينكر ىف ءاقتنالاب ةلضافلا ةيمالسإلا اهمظنو ةرسألا ماكحأ نم أدتبا دقلو

 طباورب ةقثوم ةقالعلا تناك انسح امهيف رايتخالا ناك نإ هنإف ؛ةنيرقلاو جوزلا امهو

 مكسفنأ نم مكل قلَخ نأ هتايآ نمو  :ىلاعت لاق امك «صالخإلاو ةمحرلاو ةدوملا

 . [مورلا] 4 ك5 .٠ . ةّمَحَرَو دوم مكتيب لعجو اهيَلِإ اونكستل اجاوزأ

 :هتاملك تلاعت لاقف «نيدتلا وهو رايتخالا ساسأ نايبب أدتبا دقلو

 ثعبناو «هتوعدب ِّْلَلَي ىبنلا أدتبا امدنع «نمؤي ىَتح تاكرشملا اوحكتت الو#

 بسنلاو هاجلا ىوذ ريغ ءافعضلا نم ؛نينمؤملا رثكأ ناك ؛هقياده رون ةكم ىف
 ءابسن شيرق طسوأ نم مهلج وأ نيدناعملا لكو ؛كلذك اوناك نولقألاو .بسحلاو

 الإ كعبَتا كارت امو ١ :مهئايبنأل مهوقبس نيذلا رافكلا ةلاقم لثم ةْكَي ىبنلل اولاقو
 رثك «مالسإلا ةكوش تيوق املو .[دوه] 4 7 .. .يأرلا يداب اَنلذاَرَأ مه َنيِذّلا

 ناكو «ءشيرق نم ةلق كلذ عم اوناك نإو ءائيشف ائيش هيف باسنألا ىوذ لوخد

 ىف ةيبسنلا ةءافكلا شيرق نم مهمامعأ ىنب ىف نوري عيفرلا مهبسن : ىضتقمب كئلوأ

 ىدبأ نم العف مهضعب نم ناك لب « مهترهاصمل ليملا ضعب مهيف ناك امبرو «جاوزلا

 .نمؤي ىتح «تاكرشملا حاكن نع ىنآرقلا ىهنلا ءاجف ؛ةرهاصملا ىف ةبغر

 ىف اهضعب ّئشلا ءازجأ لخادتو ءمضلا :ىوغللا هانعم لصأ ىف حاكتلاو

 ىتلا ةقالعلا ىلعو «ةأرملاب لجرلا ةقالع لحي ىذلا دقعلا ىلع قلطأ مث «ضعب

 لبق فورعم قالطإ دقعلا ىنعمب هقالطإو ؛2'عبطلا هاضاقتي امب امهنيب نوكت

 ؛حاكنلا ةملك ىف زاجملاو ةقيقحلا ةيضق ىف ةيعفاشلا ءاهقفو ةيفنحلا ءاهقف فلتخي :هللا همحر خيشلا لاق )١(

 - ىف ةقيقح ءطولا ىف زاجم وه :ةيعفاشلا لوقيو ءءطولا ىف ةقيقح دقعلا ىف زاجم وه :ةيفنحلا لوقيف
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 ىف افورعم ناك دقعلا ىنعمب هنأ ىلع ليلدلاو ءطورشب مالسإلا هرقأ دقو «مالسإلا

 ىف ٌديِئلَع هنأ ىأ ''"(حافس نم جرخأ ملو .حاكن نم تدلو» :ِةْلَِع هلوق ةيلهاجلا|

 نم الإ هتادج نم ةدج وأ .هدودج نم دج ىأ ةدالو نكت مل فيرشلا هبسن ةلسلس

 هلوق نم دارملا نوكي كلذ ىلعو ؛مالسلا هيلع ليعامسإ ىتح حيحص حاكن

 .نهيلع دقعلا نع ىهنلا «َنمْؤي تح تاكرشملا اوحكدت الو : ىلاعت

 رثكأ وهو ءدقعلا ةرشابم حاكنإلاو «جاوزلا حاكنلاف ؛جيوزتلا وه :حاكنإلاو

 «تاكرْشمْلا اوحكتت الو» ىنعمف ؛ريغلا نع جاوزلا صخشلا ىلوتي امدنع نوكيام

 دقف ؛مكئاسن نم نهوجوزت ال «نيكرشملا اوحكتت الو# ىنعمو ؛نهوجوزتت ال
 هذه نم روهمجلا طبنتسا دقو ؛اهتبارق دحأ اهجاوز ىلوتي ةأرملا نأ ىلع فرعلا ىرج

 ؛ءاسنلا ةرابعي دقعني ال دقعلا نأو ءاهجاوز دقع ىلوتت نأ اهل سيل ةأرملا نأ ةغيصلا

 ىري هنأ هذيملت فسوي ىبأ نع ىورو ؛ةفلاخملاب درفناو ةفينح وبأ كلذ ىف فلاخو

 طرشب «دقعلاب درفنتو ءاهسفن جاوز ىلوتت نأ اهل ةأرملا نإ :ةفينح وبأ لاق دقو ؟؛هيأر

 الو :ىلاعت هلوق نأو ؛دقعلا زوجي الف ءفك ريغ ناك نإف ءائفك جوزلا نوكي نأ

 بودنملا نسحلا وه كلذ نألو «عئاشلا بلغألا ىرجم ىرج «نيكرشملا اوحكتت

 . هفالخ زوجي ال ىذلا مزاللا ال ؛هيلإ

 هتكرشأ ةملك لصأو «كارشإلا نم هلصأو .ناثوألا ةدبع مه  نوكرشملاو

 تايسحملا ىف نوكت امك ةكرشلاو «ةكرش هريغ نيبو هنيب ئشلا تلعج ىنعمب

 حرص دقلو ؛امهيف ةقيقح وهف ءامهنيب كرتشم هنإ :ىسرافلاو جاجزلاو ةيفنحلا ضعب لاق دقلو ؛دقعلا -

 نآرقلا ىف دري مل حاكتلا نإ :سراف نب نيسحلا وبأ لاقو ءدقعلا ىنعمب نآرقلا ىف هدورو رثكأ نأ ىرشخمزلا

 بغارلا راتخيو ء[ءاسلا] 4 قل .. . حاكتلا اوُهلِب اذإ تح ئماَتيْلا اوتباو ١ :ىلاعت هلوق الإ جيوزتلل الإ

 نوكي نأ ىلوألاف ءنونكي لب ةقالعلا هذهب نوحرصي اوناك ام برعلا نأل ؛ءطولا ىف زاجم هنأ ىتاهفصألا

 .ازاجم ءطولا ىلع هقالطإ

 هاورو ؛هيبأ نع دمحم نب رفعج نع .400ص ١٠ج مهقالطو كرشلا لهأ حاكن باب :ىقهيبلا هاور )١(

 .هعفر ىلع نع طسوأألا ىف ىناربطلاو ءدرفملا بدألا ىف ىراخبلا



 ةرقبلا ةروسريسفت ل
 اللام لولا

 ثيدحلا ىفو [هط] 4 220 يرمَأ يف هكرشأو إ» مالسلا هيلع ىسوم نع ايكاح
 . «نيحاصلا ءاعد ىف انكرشأ مهللا» :ىوبنلا

 لعف نم نآل ؛هعم هللا ريغ ةدابع ىلع «كارشإ)» ةملك تقلطأ بابلا اذه نمو

 ميركلا نآرقلا ظافلأو ؛ةيهولألاو سيدقتلاو ةدابعلا ىف هريغ هللا عم كرشأ دقف كلذ

 ىف ظفللا اذه نآرقلا لامعتسا ةرثكلو ؛ىصحت داكت الو ءادج ةريثك كلذ ىلع ةلادلا

 دبعي نم ىلع هقالطإ وهو ؛هيف صاخ قالطإ (كرشم» ةملكل ناك ىنعملا اذه

 نآرقلا ىف تركذ اذإ اهلك ءتاكرشمو «نيكرشمو «ءكرشم :ةملكف ؛نائثوألا

 ىف تراص اهنأل ؛كلذ ىلع ةلاد ةئيرق ةيأ ريغ نم ناثوألا ةديبع ىلإ تفرصنا

 هللا لاق نإو ؛ىراصنلاو دوهيلا ىلع قلطت الو ؛مهيلع ةيفرع ةقيقح مالسإلا

 [ ةدئاملا] 4 2+ ... . ةّنالَث ثلا َهَّللا نإ اوُلاَق َنيذّلا َرَفَك َدَقَل 9 :ىراصنلا نع هناحبس
 ظفل راص ذإب [ةبوتلا] 4 4... هللا نبا ٌديَرَع ُدوُهَبلا تَلاَقَو :دوهيلا نعو
 «باتكلا لهأ ناونعب دوهيلاو ىراصنلا ركذي ناك اذلو ؛نيعم سنجل امسا نيكرشملا

 لهَأ نم اورَمَك نيذّلا نكي مل :ىلاعت لاق دقف ؛نيكرشملا مساب ناثوألا ةدبعو
 ةيآلا هذه ىف ركذف [ةئيبلا] 4< ةَنيبْلا مهيتأت ئَتح َنيكفنم نيكرشملاو باتكلا

 نإو «نيفلتخم نيسنج امهلعجف ءامهنيب لصف هنكلو ؛رفكلا ناونعب عيمجلا ةميركلا
 اذه ىف ةلعلا تناكو ؛ماكحألا ىف فالتخالاو «ةلماعملا ىف فالتخالا ىلإ ىدأ كلذ

 ؛افرحم ناك نإو «باتك مهل كتئلوأف ؛اهسفن ةيمستلا نم ةقتشم فالتخالا

 نيبو مهنيب لوحي مصاع الو «.مهطبضي طباض الف .ءباتك مهل سيل نوكرشملاو

 .نورئاب نورئاح مه لب «مهديقت ةينيد ةجيرح الو ءرشلا ىف قلطملا لاغيإلا

 ىّنح تاكرشملا اوحكتت الو# :ىلاعت هلوق نأ نيبتي ىوغللا قيقحتلا اذه ىلعو

 نأل «تايباتكلا طق هيف لخدي الو تاينثولا الإ ىهنلا مومع ىف لخدُي ال «َنِْؤُي
 ىف الو «نيكرشملا ناونع ىف/ىراصنلاو دوهيلا لخدت ال ةينآرقلا ةيفرعلا ةقيقحلا

 تاكرشملا ةملك نإ :نيرسفملا ضعب لاق دقلو .نيّتلثم اوناك نإو «نيينثولا مومع

 نكلو «نئلثيو «ةدابعلا ىف هللاب نكرشي نهنأل ؛تايباتكلا اهمومع ىضتقمب لمشت
 مكل لحأ مويلا © :ىلاعت هلوق ىف تايباتكلا جاوز ةحابإ ماعلا ىهنلا كلذ دعب ءاج
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 تانمْؤمْلا نم تانصخملاو مُهَّل لح مُكماعطو مُكَل لح باتكلا اوتوُأ نيذّلا ماعَطَو تابّيَطلا
 رظن ىف ناكف .[ةدئاملا] 4( ... مُكلْبَق نم باَتكْلا اوتوأ نيل نم تانصحملاو
 ضعب لوقي امك ؛«مومعلا اذه ضعبل اخسن وأ «ىهنلا مومعل اصيصخت كنئلوأ

 . ءاهقفلا

 نيفراعلا ميركلا نآرقلل نيسرادلا دنع ميقتسم ريغ هيجوتلا كلذ نكلو

 ىلع هبولسأ ىف أرطي ىذلا ليدبتلاو ءاهيلع لمتشا ىتلا تارابعلا دييقتو «هبولسأل

 لك ىرت لب «كارشإلاب هيف اوفصو باتكلا لهأ صخي صن نم امف ؛اهمومع
 ىف امك «ىراصنلاو دوهيلاب مهنع ربعي نأ امإ ىراصنلاو دوهيلاب ةصاخلا صوصنلا

 ندجتلو اوكرشأ نيذّلاو دوهيلا اونمآ نيِذّل ةوادع سانلا دْشَأ ندجتل » : ىلاعت ملوق

 لهأب مهنع ربعي وأ [ةدئاما] 4 كه5لا ٠ . ئراصن اَنِإ اوُلاَق َنيِذَلا اونمآ نيل ةَدوُم مهبرفأ

 مهنمو كِيَلِإ هدي راطنقب هنأت نإ نم باتكلا لَهَأ نمو ىلاعت هلوق ىف امك «باتكلا

 لهأ نمإ» :ىلاعت هلوقو «[نارمع لآ] 4 (27 . . .كِيَلإ هدي أل رانيدب هْنمْأَت نإ نم

 . [نارمع لآ] 4 ن2 َنوُدُجْسَي مهو ليلا ءانآ هللا تايآ وُ ةمئاَقَهمُأ باتكلا

 هلوق ىف امك ءكرشلاب نوفصوي الو رفكلاب نوفصوي مذلا ماقم ىف مهنإ ىتحو

 امب كلذ ميرم نبا ىسيعو دوواد ناسل ئلع ليئارسإ ينب ب نم اورقك نيذلا نعل : ىلاعت
 . [ةدئاما ] 4 20 َنوُدَتْعَي اوناَكَو اوصع

 مرحت ملو «تاكرشملاب اصاخ ناك رمألا لوأ نم ميرحتلا نأ نيسبتي هلك اذهبو

 نع رابسخألا ترفاضت كلذ ىلعو ؛نهنم جاوزلا ةحابإب صنلا ءاج لب ؛تايباتكلا

 روهمج لاق دقو ؛ةكرشملا جاوز ميرحتو «ةيباتكلا جاوز ةحابإب نيعباتلاو ةباحصلا

 تءاج دقو «ةيباتكلا جاوز مرح دق ةباحصلا نم ادحأ نأ فرعي ال هنإ نيرسفملا

 هللا ديبع نب ةحلط نأو تملسأ مث ةينارصن جوزت نافع نب نامشثع نأب تاياورلا

 ىضر هنبا هللا دبعو رمع نع ىور كلذ عم نكلو ؛نيتيدوهي اجوزت ناميلا ةفيذحو
 رمع نب هللادبع نإف ءحصألا وه ىناثلاو ءهاهرك وأ كلذ امرح امهنأ امهنع هللا

 ؛ةيباتكلا جاوز نم ملسملا ىلع ىشحخ دقو ءارذح افقوتم الجر ناك هنع هللا ىضر



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ

 لالا

 ملسملا نأ ىأر دقف «ءسدحلاو سحلا قداصلا «ةسارفلا ىوقلا ةريصبلا ذفانلا هوبأ امأ

 برأمل هاضرت نم هاضرت لب «نهنم لئاقعلا مئارك هب ىضرت ال ةيباتكلا جوزتي ىذلا

 ؛مهنم ةقيرعلا ةميركلا ةرسألا تاذ هاضرت الو «بسن وأ ؛لامج وأ لام نم ىسح

 اهنأ معزتأ :ةفيذح هل لاقف ءاعنص ام ةفيذحو ةحلط نم ركدتسا هنأ درو كلذلو

 نأ فاخأ نكلو «مارح اهنأ معزأ ال) :لاقف ؟نينمؤملا ريمأ اي اهليبس ىلخأف مارح

 اوجوزتي الأ ىشخ دقل !قورافلا صفح ىبأ نع هللا ىضر (!نهنم تاسموملا اوطاعت

 نميف عقي هنم ًاريثك ىرن هيشخو هنظ ىذلا نظلا كلذ نإو ؛نهنم تاسموملا الإ

 ىضرت ىتلا اهلقعو اهقلخو اهسفن ىف ةفرحنملا الإ دجي ال ذإ ؛هنيد ريغ نم جوزتي

 ال ءههاج وأ هلامج وأ هلام ءاملسم عبتتل اهنيد لهأو ءاهيوذو اهلهأ ىلع جرخت نأ

 .انيد مالسإلا تضترال كلذك تناك ول اهنأل ؛هقلخ وأ هنيدل

 ناك نإو «ةملسملا ريغ ملسملا جوزت ةهارك ىلع اوعمجأ دق نيملسملا نإو

 تانمؤملا نم تانصْحُمْلاَو »9 ميركلا ىئآرقلا صنلل اعابتا ةيباتكلا لح ىلع مهروهمج
 امل ةهاركلا تناكو [ةدئاملا] 4 #4 . .. مُكلَبَق نم باتكلا اوتوأ َنيذّلا نم تاَصَحُمْلاَو

 نوكت ىتلا ةدوملا نألو ؛تافرحنملا الإ نهنم ملسملاب ىضريال بلاغلا ىف هنأ نم قبس
 رثؤتو ؛هتديقع نم علخني مل نإو «هرماوأ نم علخنيف هنيد ىف رثؤت دق نيجوزلا نيب

 .مهمأ نيد ىلإ ليملا اوعضر دقو «ةايحلا ىلإ نوجرخيف «ءلافطألا نيد ىف اعطق

 نيملسملا دادع ىف نودعي نيملعتم الاجر انيأر دقو ؛اهنابلب مهتذغ امك هب مهتلغف

 الإ ةوق الو لوح الو .كلذ مهتدوع مهتاهمأ نأل ؛ةسينكلا نولخديو ءاصحإلا ىف

 نوموقي نيذلا سوفن ىف نيدلا لالحناو ءانلاح نإ انلقل ميركلا صنلا الولو !هللاب

 ناك حلاصلا فلسلا نإو ؛داسفلل اعنمو «ةعيرذلل ادس ميرحتلا بجوت كلذ ىلع

 ام «مالسإلا ىلع مهتئشنتو «مهدالوأ ةحلصم ىلع صرحلاو «نيدلا ةوق نم مهل

 اوعلخي نأ ريغ نم مهنيد ىلإ مهجاوزأ نوبذجي مهلعجي امو ؛مهدالوأو مهنصحي

 .ةقبرلا مه

 «نيبت امك طقف تاكرشملا ميرحت ىف هانعم ىف ملكتن ىذلا ميركلا صنلا

 .ةدئاملا ةيآ ىف ةحابإلا ىلع صنو «نهنع توكسم ةيآلا هذه ىف تايباتكلاو
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 ىلإ ةراشإ هيف «نمْوَي ئّتح# ميرحتلا اهيلإ ىهنتي ىتلا ةياغلا ىف ىلاعت هلوقو
 ككئلوأف ؛ديعبب سيلو بيرق نيبملا حتفلا نأو .ءمهئاسنو مهلاجر نيكرشملا ناميإ عقوت
 ءةانأ هيف مهل ارمأ نولجعتي ال «مهعم ةرهاصصللا نوريو «مهباسنأب نوقلعتي نيذلا

 هلجأ نم ناك ىذلا ببسلا لوزي 7 ءاعيمج ءالؤه نمؤي ىذلا مويلا ىتأيسف

 ءالعإبو «حتفلا اذهب ةماعب نينمؤملل ىرشب كلذ ىف نإو «ءكارشإلا وهو «ميرحتلا
 نوبغري نيذلل ةصاخ ىرشبو ؛ةلصاولا ماحرألا ىوذ نيب لاتقلا ءاهتنابو هللا ةملك

 .مهنود كرشلا لوحيو «مهمامعأ تانب نم جاوزلا ىف

 لضف نايب ةيماسلا ةلمجلا هذه ىف 4مُكَيبجَعَأ ولو ةكرشُم نم ريح ةنمؤم ةمآلو#
 لضف نايبو ءرفاكلا ىلع نمؤملا لضف نايبو ءرفكلاو كرشلا ىلع ناميإلاو نيدتلا
 ؛بسنلا فرش ىلع بلقلا فرش لضف نايبو ءمسجلا لامج ىلع سفنلا لامك

 ولو كرشم نم ريَخ نمؤم دبعلو# :كلذ دعب ىلاعت هلوق ىنعملا اذه ىف اهلثمو
 ىلع ةينيدلاو ةيقلخلا ةقيقحلا لضف ىلإ ريشت نيتيماسلا نيتلمجلا اتلكف «مكبجعأ

 . ىبسنلا ءالعتسالاو «ىمسجلا رهظملا

 ال ةنموم ةمأ نم نمؤملا جاوز نأ ىف ببسلاو ؛قيقرلا نم ىثنألا :ةّمآلاو

 باجعإلا ريثيو ءاهرظنم هقوري ةكرشم ةرح نم هجاوز نم ريخ ءاهرظنم هقوري
 جاوزلا نأ كلذ يف ببسلا «مكتبجعأ ولو# :ىلاعت هلوق كلذ ىلع لد امك ءاهنسح
 باجعإلا نوكي لجاع رطو ءاضق سيلو ةمئاد ةقالع وه لب «ةيتقو ةقالع سيل
 ال هئاقب لماوع هيلع مادقإلا دنع ظحالي ةطبار ةدوم ةلص جاوزلا لب ءهببس درجملا
 دق باجعإلا ريشت ال ىتلا ةنمؤملا ةمألا تناك اذإو .هئاشنإ ىلإ ةدرجملا عفاودلا
 ءرظنملا ءاور مدعو «قرلا امهو «ناعنمت لب «سفنلا ناريثت ال ناتفص اهيف تعمتجا
 ريثت ىتلا ةكرشملا ةرحلا تناك اذإو .ناميإلا ىهو «ماتولاو ةدوملا دجوت ةفص اهيفف

 ةفص اهيفف «لامجلاو بسنلا امهو «راظنألا نايعرتست ناتفص اهيف اهلامجب باجعإلا
 الو مثإ نع مصاع هعم سيل ىذلا كرشلا ىهو «.تيبلا دسفتو «قئالعلا عطقت

 .ميرك قلخو ةلصاو ةدومو ةليضف ىلإ هعم هاجتا الو «ةياوغ

 هذه ءاوأآل عطق ىلع مئاد نواعتو «ةيبدأ ةكرشو «ىحور طالتخا جاوزلا نإ

 طسو ىف ةحاولاك ةحداكلا ةبغاللا ةايحلا هذه ىف ىجوزلا تيبلاو ءاهتدشو ةايحلا
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 رايتخالا طانم نوكي نأ حصي الف «بوغللاو بعتلا دعب اهيلإ لجرلا ىوأي ءءارحصلا

 نانئمطاو قلخو ناميإ نوكي نأ ريغ نم اعم امهالو ءطقف بسنلا الو لامجلا وه

 ريثتال ةمأ تناك ولو ةنمؤملاو ءةدوم فطلو ةرشع نسحو «ةنامأو كاردإ ولعو سفن

 ترجمه اذلو ؛كرادملا ةيلاع ىهف ءةميركلا لاصخلا كلت اهيف اهرظنمب باجعإلا

 ةليضفلاو ةنامألاب كاسمتساو «قلخو ةدومو ةرشع نسح اهيفو «ناميإلا ىلإ كرشلا

 .ناميإلا هلك كلذ نوك دقو «ةليذرلاو ةنايخلا نع دعيو

 اهيف رفاوتت ال اهلاوحأ بلاغ ىف اهنإف ةبيسن ةليمج تناك ولو ةكرشملا امأ
 نم مصاع هل ءاهلامجي ةوهزم «اهبسنب ةيلعتسم ىهف ؛ ةيجوزلا ةايحلا ءاقب لماوع

 ةيلاع تسيلو «ةنايخلا نم اهعنمي قلخ نم عنام الو «ةياوغلا نع اهمصعي نيد

 ةدهاش ديحوتلا ىلع تانيبلا مايق عم كرشلا ىلع تيقب اهنأ ليلدب «كرادملا

 دبعي بلقو ءراهقلا دحاولا دبعي بلق نابلق ىقتلي فيكو ؛ةنيبم ةحضوم ةملعم

 ةلضافملا لب ءطقف ريشعلا ىلع دوعت ىتلا ةعفنملا ىف امهنيب ةلضافملا تسيلو ناثوألا

 اهلفط ىذغت ةكرشلملاف ؛دالوألا امهو «جاوزلا اذه ةرمث ىف امهرثأ ثيح نم

 ؛ىقثولا ةورعلاب كاسمتسالاو ةليضفلا سرغ هبلق ىف سرغت ةنئمؤملاو «لالحنالاو

 ميقس «نادجولا برطضم «سفنلا رئاح أشني ةكرشملاو ملسملا نيب لفطلاف

 « ميقتسم نادذجوو .«ىوق قلخ ىلع نوأشني ةنمؤملاو نمؤملا دالوأ امئيب ؛ريمضلا

 .ميلس بلقو

 لب ءاضيأ مارح كرشملا نم ةنمؤملا جيوزتف امارح ةكرشملا نم نمؤملا جاوز ناك اذإو

 ىلع لجرلا نم ةيالو عون جاوزلا ىف نأل ؛بتارم ميرحتلا ناك اذإ اًميرحت دشأ هنإ

 «ءادتعا الو حيربت ريغ نم قحلا ةداج نع تجرخ نإ اهبيدأت قح هل نأ ليلدب «ةأرملا

 مهءاسن ءايلوألا جوزي نأ نع ىلاعتو هناحبس هللا ىهن كلذلو ؛ ءاذيإلا ىلإ دصق الو

 .هريغ ناسنإلا جيوزت انلق امك حاكنإلاو . نيكرشم نم
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 باجعإلا ريثي ناك ولو كرشملا ىلع دبع ولو نمؤملا ليضفت ىف بابسألا نإو
 نأ اهيلع دازيو «كانه اهانركذ ىتلا ىه «ىويندلا ههاجو «هندب ةوقو همسج لامجب

 هجوز ةلماعم ئسي «ىسفنلا نايغطلاو «ةيلهاجلا سجرو ةيهجنع نم هيف امب كرشملا

 هنم محر تاذ جوز نمف ؛مئال ريمض الو «رجاز قلخ الو «عنام نيد ريغ نم

 ءاهقلخ ىفو اهنيد ىف اهب نتفت «ةنتف ىف اهب ىقلأو .ميحجلا ىلإ اهملسأ دقف اكرشم
 قناعملا كلت نإف «ءابيسن ارح هنوك نع ىنغي ال كلذ نإو ؛اهتيناسنإ ىفو اهتمارك ىفو

 «ةيماسلا ةيناسنإلا ىناعم اهنأل ؛بشنلاو لاملاو بسنلاو ةيرحلا نم ىلغأ لذبت ىتلا

 .كرشم ريغ ولو بيسن رفاك نم ًاريخ نمؤم دبع ناك اذهلو

 :نيرمأ ىلإ ماقملا اذه ىف ريشن نأ بجيو

 هب لدتسا «كرشملاب ةنمؤملا جيوزت بناج ىف حاكنإلا ظفلب ريبعتلا نأ - امهلوأ

 رايتخاب درفنت ال اهنأو ءاهسفنب اهجاوز دقع رشابت ال ةأرملا نأب ءاهقفلا روهمجل

 هجو نيبن انهو ؟لبق نم كلذ ىلإ انرشأ دقو «ةديشر ةلقاع ةغلاب تناك ولو «جوزلا

 دنع هنأ وهف ةيآلاب لالدتسالا هجو امأ :ةنئسلا نم هدنتسمو روهمجلل لالدتسالا

 نم جاوزلا نع ىهنلا دنعو «اوحكتش الوإ :لاق «ةكرشملا نم جاوزلا نع ىهنلا
 دقعلا ركذف «ريغلل دقعلا ىناثلاو ءسفنلل دقعلا لوألاو «اوحكتت الوإ# :لاق كرشملا

 غوسي الو ءاهسفنب دقعلا ءاشنإ ىلوتت ال اهنأ ىلع ليلد ىثنألا جيوزت ماقم ىف ريغلل
 ال» : هلع هلوق لثم تدرو دق ثيداحأ كلذ تديأ دقو ؛اهيلو نود هب درفنت نأ اهل

 اهحاكتف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ» :ِةِكَي هلوق لثمو ''”«ىلوب الإ حاكن

 . "”«لطاب اهحاكنف «لطاب اهحاكنف .لطاب
 معز دقو ؛هعنم هنأ فسوي ىبأ نع ةياور ىفو «ةفينح وبأ روهمجلا فلاخو

 نأ ىورو «لوسرلا ىلإ اهتبسن حصت مل ىلوب الإ جاوزلا عنمب ةدراولا رابخألا لك نأ

 دئسم لوأ :دمحأو :(1471) هجام نباو 10/85((2) دواد وبأو )5١7١(« حاكنلا ىف ىذمزرتلا هاور )١(

 .هنع هللا ىضر ىرعشألا ىسوم ىبأ نع )/7١41( ىمرادلاو )/١18591(« نييفوكلا

 هجام نباو .(114) دواد وبأ هاورو 2.« نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاقو 2( 171) حاكتلا : ىذمرتلا هآور )2غ

 )5١89(. ىمرادلاو ,(77375) راصنألا دنسم ىقاب :دمحأو )١879(«



 ةرقبلا ةروسريسفت ل
 الل للمال للا ووولللاا060للل اا للللا

 ةيآلا ىف حاكنإلاب ريبعتلا نإو '!”اهيلو نم اهسفنب قحأ ميألا» :لاق ٍةِكَك لوسرلا
 :ىلاعت هلوق ىف اهيلإ دنسأ دق حاكنلا نأو «بلاغلا عئاشلا فرعلا ىرجم ىرج

 ريدت اهنألو [ةرقبلا] 4 527 .. .هريغ اجور حكدت ىّتح دعب نم هل لحت الف اهَقَلَط نفط
 ىف تبثت ةيالولا نآلو ؛اهجاوز رمأ ىلوتت نأ ىلوأف ءاهيلع دوقعلا ىلوتتو ءاهلاومأ

 اهئايلوأ ىلع ررض الو «ةرح نوكت نأ ىف اهتحلصمو .هيلع ىلوملا ةحلصمل عرشلا

 .ذئنيح مهقحلي راع الف «لثملا رهمو ةءافكلاب جاوزلا ديقت اذإ

 ىلوتي نأ نسحتسي هنإف «جاوزلا ىف ةأرملا ةيرح قلطي ةفينح ابأ نأ عمو

 . سانلا نيب ىراجلا فرعلا وه امك اهيلو اهجاوز

 حاكن تمرح ةيآلا هذه نأ وهف - هيلإ ريشن نأ بجي ىذلا ىناثلا رمألا امأ

 كرشم ةملك نآل ؛ىباتكلاب ةملسملا ميرحت ىلع لدي ام اهيف سيلو ؛كرشملاب ةملسملا

 عمجأ ىتلاو «ةيمالسإلا ةيفرعلا ةقيقحلاو «ميركلا نآرقلا ةغل ىف ىباتكلا معت ال

 ىف ىلاعت هلوق عامجإلا اذه دنسو ؛ىباتكلاب ةملسملا جاوز ميرحت اهيلع نوملسملا

 ملعأ هللا نهونحتماف تارجاهم تانمؤملا مكءاج اذِإ اونمآ نيذّلا اَهيأ ايإ9 :ةنحتمملا ةروس

 نه نوُلحَي مه الو مِهَل لح نه ال ٍراَفكْلا ىَلِإ نهوعجرت الف تانمؤم نهومتملع نِإَف نهْناَمإب
 مصعب اوكسمت الو نهروجأ نهومتيتا اذإ نهوحكتت نأ مُكيَلع حاتج الو اوقَفنَأ ام مهوتآو
 ال رفاكلاب ةملسملا جاوز نأ ىف ةحيرص ةيآلا هذهف [ةنحتمملا] 4 #41 ...رفاوكلا

 .اهل لحي الو ءهل لحت ال تراصو تهتنا هنود تملسأو هتجوز تناك نإو «لحي

 لهَأ نم اورَقك َنيذّلا دوي امإ» :ىلاعت لاق امك ءكرشملاو ىباتكلا لمشت رفاك ةملكو
 . [ةرقبلا ] © 43+ . . . مكبر نم ريخ نم مكيلع لزني نأ نيكرشملا الو باتكلا

 نم نيعباتلاو ةباحصلا عامجإ دمتعا ِةِْلَو لوسرلا لمعو صنلا اذه ىلعو

 . مويلا ىلإ مهدعب

 ام - حاكتلا :ىذمرتلا هاورو (55054) ركبلاو قطنلاب حاكتلا ىف بيشلا ناذئتسا باب - حاكتلا :ملسم هاور )١(

 هدلسم ىف دمحأو (١1ا/ة6) دواد وبأو هيف ىئاسنلاو 5(2) بيشلاو ركبلا رامثتسا ىف ءاج

 .(95١5؟) ىمرادلاو .(951/) أطوملا ىف كلامو ((ع2)
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 هناحبس نّراو «هنذإب ةرفغملاو ةئجلا ىَلِإ وعدي هّللاو راَثلا ىَلِإ نوعدي كتلوأ»
 نم جاوزلاو نمؤملا نم جاوزلاو «ةكرشملا نم جاوزلاو ةنمؤملا نم جاوزلا نيب ىلاعتو

 نيكرشملا ريخ ناكف ؛بناج لك ىف ةيريخلا ثيح نم ةنزاوملا تناكو ؛كرشلملا

 نينمؤملا بناج ىف ريخلا ناكو ؛ةيقاب ريغ ةلجاع هيف ةعفتملاو ءايدام ايسح تاكرشملاو
 دقع عم بسانتتو «لاوزلا ةعيرس ريغ ةيقاب هيف ةعفنملاو ايحورو ايسفن تانمؤملاو
 تناك ولو ةنمؤملا نأب ةنزاوملا تهتناو ؛اهدادتماب دتمي ىذلا ةايحلا دقع وهو جاوزلا

 نم ريخ دبع ناك ولو نمؤملا نأبو ؛ءانسح ةبيسن تناك ولو ةكرشملا نم ريخ ةمأ
 .ايوق ادهنو ابيسن ابيسح ناك ولو كرشملا

 نيكرشملاب جاوزلا ىف ءوسلا ةبغم هناحبس نيبي ةيماسلا ةلمجلا هذه ىفو
 نيكرشملا كئلوأ نأ ىأ «ِراَثلا ىَلِإ وعدي كتَلوُأ# :هناحبس لاقف «تاكرشملاو

 هاجو «عيفر بسن نم مهنم جاوزلا ىف بغارلا ىوهتسي ام مهيف ناك اذإ تاكرشملاو

 ىوهتست ىتلا ةيويندلا فاصوألا هذهب مهف «بصنمو لامجو ءريفو لامو « ضيرع

 ىلع مادقإلا ىلإ نوعدي «ناثوألا ةدابعو هللاب كرشلا اهعم ناك اذإ ةفيعضلا سوفنلا

 «ةفيعضلا سفنلل ىداملا ءاوهتسالا نإف ؛اهيف ميلألا باذعلاو ةرخآلا ىف رانلا بابسأ

 ساّبل نه :ىلاعت لاق امك ءامهنيب مئادلا لاصتالاو «نيجوزلا نيب ةرمتسملا ةطلخلاو
 لهست نأ اهنأش نم اهلك رومألا هذه نإ [ةرقبلا] 4 020 .. .َنِهَل سابل متنأو مُكَل
 ئدتبت ؛ةينثو قالخأو «ةيلهاج تاداعع نم كرشملا هيلع امل ةملسملا وأ ملسملا لوبق

 اضرلاب مث ؛اهلعاف نع اضرلاب مث ءاهنع توكسلاب سفنلا ىلإ نايرسلاب دسافملا كلت
 ىف مالسإلا ىرع لحنت كلذبو ؛هناسحتسا رشلا لوأو ؛اهناسحتساب مث ءاهلعف نع

 ال امهو ؛مسرلاو مسالا الإ مالسإلا نم ىقبيال ىتح «ةورع ةورع ملسملا سفن

 . !ائيش هتقيقح نع ناينغي

 دشأ ةوعدلاو ريثأتلا لماوع تناك .ءرثكأ باجعإلا لماوع تناك املكو

 ةوقو لامو هاجو ةوطس لضف هل كرشم لجر ناطلس تحت ةملسم تناك اذإف ؛ىوقأو

 اًيشف ائيش اهسفن ىف رثؤت اهلك لماوعلا كلت نإف «مادقإو ةمهو لامج هلو بسنو
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 الو سحت ال ىهو هنع ةجراخ نوكتو «ةوطخ دعب ةوطخ مالسإلا نم اهجرخت ىتح

 لامو بصنم اهل ءانسح ةكرشم جوزت دق ملسملا لجرلا ناك اذإ كلذكو

 فعض ءاهدنع ريثأتلا لماوع تيوق املك اهنإف «لخدم نسحو ةدوم فطلو «بسنو
 ام نجهتسيو ؛نسحتست ام نسحتسي ىتح ؛هدنع مالسإلا قلخ نم اهرادقم

 !اذه نم ىوقأ رانلا ىلإ ةوعد الو ؛نجهتست

 ةدوملا نأ ىنعملا لب ؛رانلا لخدي ام ىلإ ءادنلاو لوقلا ةوعدلاب دارملا سيلو
 نوكيف «رثؤي نأ هنأش نم اذه لك ؛ىسفنلا ءاليتسالاو لخدملا فطلو ءارغإلاو

 .اريثأت ىوقأ لب «لوقلاب رانلاو كرشلا ىلإ ةوعدلاك

 جاوز ىف اضيأ نوكت دق ريثأتلا اذهب رانلا ىلإ ةوعدلا هذه :لئاق لوقي دقو

 لامج تاذ تناك نإ اهنإف ؛ةكرشملاب ملسملا جاوز ىف ىه امك «ةيباتكلاب ملسملا

 «ةكرشملا وعدت امك «رانلا ىلإ وعدت دق «صاخ ءاوهتسا اهلو ءاهموق ىف بصنمو

 مرحي نأ اذه ىضتقم ناكو ؛ةكرشملا هلحت امك «ملسملا سفن ىف ىنيدلا قلخلا لحتو

 نإو ؛اقلطم ملسملا ريغب ةملسملا جاوز مرح امك اقلطم ةملسملا ريغب ملسملا جاوز

 لب ؛ةيباتكلاب ملسملا جاوز ةهارك ىلع ءاهقفلا عمجأ كلذلو ؛هعضوم مالكلا كلذل

 .ةكرشملا نم هجاوزك مرحم ةيباتكلا نم ملسملا جاوز نأ ءاملعلا ضعب معز دقل

 نولمعي الو «لحلاب عطاقلا صنلا مامأ ميرحتلاب نوعطقي ال روهمجلا نكلو

 ىف اهرفاوت ةيباتكلا ىف رفاوتت ال ميرحتلا ةلع نأ نوري لب ؛صنلا لمهيل ةلعلا

 جوزلا لعجيو «للزلا نم اهمصعي ىقلخ نوناق ىأب طبترت ال ةكرشملا نإف ؟ةكرشملا
 عنمو «ةنامألاو قدصلا نم ةيناسنإلا لئاضفلا عومجم نإف ةيباتكلا امأ ؛هب اهطبري

 ىف ةيقاب لازت ال ةلضافلا ئدابملا نم اهريغو «ةرشعلا نسحو ةلماعملا نسحو «ةنايخلا
 كسمتست ةجوزلا نأ ىلإ نانئمطالا نكمي امك ءاهيلإ ماكتحالا نكميف ؛اهنيد ميلاعت

 .رايتخالا نسحأ نإ ةلمجلا ىف ةليضفلاب
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 مهعم مالا ناكمإ ظحالي ناك باتكلا لهأ عم هلدج ىف مركلا نآرقلا نإو
 ساه قامو

 سمس سمع ياسا

 : هتلداجم ىف ىلاعت هلوقو [ نارمع لآذ « 02 .. هللا نوُذ نم ايا اضم انعم

 [ ةرقبلا ] 4 4289 . . . مكلامعأ مكلو ناضل مكر ابر وهو هّللا يف اننوجاحتأ لقط

 لاق امك «قفرلاب الإ باتكلا لهأ اولداجي الأب ةماع نيملسملا هناحبس هللا رمأ امك

 انمآ اولوُقو مهنم اوُمَلَظ نيل الإ ْنَسْحَأ يه يتّلاب الإ باَتكلا َلْهَأ اوُنداَجُت الو » : ىلاعت

 . [توبكنعلا ] 4 250 ... دحاو مكهّلإو انهو مكيلإ لزنأو اَنيَلِإ لزنأ يذّلاب

 مالسإلا حابأ نأ .ةدعبملا ريغ «ةبرقملا ةنسحلا ةلماعملا كلت دارطا نم ناكف

 :نارمأ تايباتكلا نم جاوزلا ةحابإ ىف ظحالي هنأ ديب

 لاق ذإ «نهنم تانصحملاب صاخ حيبملا ىنآرقلا صنلا نأ :لوألا رمألا

 [ةدئاملا] 442+ ...مكلبق نم باتتكلا اوتوأ نيذْلا نم تاتصحملاو »8 :هناحبس

 تافرحنملا ىلإ نودمعي نيذلا كتئلوأف ؛تافيفعلا نه ريسفتلا رهظأ ىف تانصحملاو

 اميف ةحابإلا عضوم نع نوجراخ «نوريختي الو نهلوقعو نهقالخأ ىف نهنم
 رمع هعقوت ام عقوو «تافرحنملا اولحتسا مهو « تانصحملا لحأ هللا نأل ؛ بسحأ

 . هنع هللا ىضر

 ىلع وأ «ةيمالسإلا ةلودلا ىلع ارطخ ىأر اذإ رمألا ىلو نأ :ىناشلا رمألا

 ام ميرحت باب نم ال «ةيعرشلا ةسايسلا باب نم كلذو ؛رشلل اًعنمو ةعيرذلل اًدس

 نكلو ؛لالح لكألا لصأ نأ امك ؛هيف ام مهتعامج ىلع ءادتعالا نم كلذ ىف ذإ

 شيلا ىف اطابض نأ انملع دقو .تايبنجألا نم جاوزلا نم ىسايسلا كلسلا لاجر
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 نم مهضعب جوزت دق هداتعو هتدع رس ةفرعم نم مهنكمت دق بصانم ىف نوسلجي
 «هتداقو شيجلا ىلع ةيشخ «مهنكامأ نم مهيحنت نأ ةلودلا ىلع قحف «تايدوهي

 . !لبقتسملا ىف كلذ عنمي انوناق نست نأو

 ىهو «رانلا ىلإ ,قالخألا ىودعيو ءارغإلاب تاكرشملاو نيكرشملا ةوعد هذه
 4« هناإب ةرفغمْلاَو ةنجْلا ىَلِإ وعدي هّللاو » :هناحبس لاق اذلو ؛هدابعل هللا ءادن ضيقن
 ةنحلا قيرط كولس ىلإ نينمؤملا ىداني ةمكحملا هتعيرشو «ةيماسلا هرماوأب هناحبس هللاف
 نم مهسفنأ ىمحي امب مهجاوز ىف مهسوفن اونصحيو «ةحلاصلا لامعألاب اوموقي نأب

 اهيف نوكت نأ نم مهتعامج اومحيو ءامهب ىرغي امو ءامهثعاوبو ءداسفلاو رشلا

 ةليضفلا طباور مهسوفن ىف تلحنا دق جاوزأ نم رسأ مايقب ةكاتفلا ءاودألا كلت

 ةنج ىلإ ليبسلا وه ىعامتجالاو ىصخشلا نيصحتتلا كلذ نإف «قالخألاو
 «بولقلا ةفعو سوفنلا نوص نأل ؛نمحرلا ةرفغم ىلإ ليبسلا هنأ امك «ناوضرلا

 «لامكلا ىلإو ريخلا ىلإ هجوي نأ هنأش نم اذه لك ؛عمتجملا ىف ةليضفلا ةدايسو

 تبات اذإ اهبونذ هللا رفغي كلذبو ؛اهبويع رتستو ءاهناردأ سفنلا نع بهذتف
 .تعلقأو

 نذإلاو «هنذإب# :هناحبس هلوقب ةرفغملاو ةنجلا ىلإ ءاعدلا هناحبس دّيق دقلو

 قيفوتلاو اضرلا عم ةدارإلا ىلع قلطيو ءرمألا ىلع قلطي امك «مالعإلا ىلع قلطي
 هناحبس هللا نإف ؛ةيماسلا ةلمجلا هذه ىف ةققحتم ةئثالثلا ىناعملا كلت نإو ؛ريسيتلاو

 ارمأ مهرمأو «كولسلا ديري نم كلسيل اهب مهنذآو «ةرفغملاو ةنحجلا قرطب سانلا ملعأ

 . هليبس كلسو قحلا بلط نم عيطيل ئش لك ىف قحلاب اًعطاق

 ىذلا قحلا ىلإ هديب ذخآ «ليبسلا هل رسيم ةيادهلا بلط نم قفوم هناحبس هنإو

 .هيف ةيرم ال

 ةنجلا ىلإ ىلاعتو هناحبس هللا وعدي 4نوُرَكَدَتي َمهّلعَل ساّنلل هتايآ نيبيو#
 هناحبس ىفتكي الو ؛هيلإ ليبسلا رسييو «هب مهرمأيو قحلاب سانلا ملعيو ةرفغملاو
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 وعدي ام وه قحلا نأ ىلع ةعطاقلا ةلادلا تايآلاو تانيبلا ميقي لب «كلذب ىلاعتو

 حضويو عرش نم مهل عرشي اميف لامكلاو ةليضفلاو «هب رمأي اميف ةحلصملاو «هيلإ

 ناكو «هيف ةحلصملا هجوب رمأ لكو «هتمكحب مكح لك نرتقا دقف ؛جهانم نم مهل

 «مهنيد رماوأ ىف ريخلا هجوب ملع ىلع اونوكيو ءاّمئاد سانلا ركذتي نأ لجأل كلذ

 :ىلاعت هلوق ىنعم اذهو ؛ميلعلا ميكحلا هللا دنع نم لزن ىذلا عرشلا ماكحأو

 ىف ىلاعت هللا نم ءاجرلا نأل ؛ليلعتلا ىنعم ىف انه ءاجرلاف 4َنوُركَدَتي َمُهْلَعَل

 نأ ىأ ؛برلا نم ال دبعلا نم وهو «هتقيقح ىلع ءاجرلا :لوقن وأ ؛قيقحتلا عضوم

 اهيدي نيب نم لطابلا اهيتآي ال ةمكحم ةعيرش نم عرش ام عرش ىلاعتو هناحبس هللا

 اونوكي نأ سانلا وجريل عرشي اميف ريخلا هجو تانيبلا تايآلاب نيبو ءاهفلخ نم الو

 حلصت ماكحأ نم مهل لزنأ امو مهقلاخخو ءهعرشو مهبرل مئاد ركذت لاح ىف

 .نيدلا موي هناوضر نولانيف ىفلز هللا ىلإ مهبرقتو «مهايند

 ىذلا قيرطلا نمؤم لكل ناحضوت نيتميركلا نيتيآلا نيتاه نإف :دعب امأ

 نكسلا هل نوكتو «ةايحلا ءارحص اعم اعطقيو هل ةئيرق اهاضري اًجوز راتخيل هذختي

 ءرظنملا ءاور نم باجعإلا ريثي ام ءارو ريسي الأ هيلع بجي هنأ هل نانيبتو ؛ُنامَطُلاَو

 تماقتسا نإ هنإف ؛الوأ نيدلا تاذ بلطي لب ؛ ىويند هاج وأ «بسنلا ولع وأ

 ىلع ةرسألا تماقو «ةرشعلا تنسح .«بولقلا تقتلاو سوفنلا تمءالتو قالخألا

 نإو ؛انسح اًنابن ةحلاصلا ةيرذلا امهل هللا تبنأو ؛ميركلا قلخلاو ةليضفلا نم مئاعد

 وأ «هبحاصل امهنم لك داكو «طباورلا تعطقت «نيدلا نكي ملو قالخألا مقتست مل

 «هبلق ىلع هللا نيريو ء.سس ريصيف «هيحاصل امهنم حلاصلا بلق ءاوهتسالا دسفأ

 :لاق ديك هللا لوسر نأ نيحيحصلا ىف تبث دقو «ءادكن الإ ةيرذلا تبن نوكي الو

 تبرت نيدلا تاذب رفظاف ؛اهنيدلو ءاهلامجلو ءاهبسحلو ءاهلامل :عبرأل ةأرملا حكنت»

 .قيفوتلا ىلو ىلاعتو هناحبس هللاو 1'«كادي
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 راتخي فيك ةرسألا نوئش نم ةقباسلا ةيآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 «رايتخالا ىف ةليضفلاو نيدلا وه ساسألا نأو «ةايحلا ريشع ىفطصي فيكو «جوزلا
 مراكمو ةليضفلا ىلع موقت ةنسحلا ةرشعلا نآل ؛اهباسنأ الو اهباسحأ الو ايندلا هاجال

 .بسحلاب رخافتلاو «,بسنلاب ءالعتسالا ىلع ال «قالخألا

 نآرقلا اهيف ىدصت دقو ؛ةنسحلا ةرشعلا ىلاعتو هناحبس نيبي تايآلا هذه ىفو
 نيب ميلسلا عبطلا اهاضاقتي ىتلا ةيعيبطلا ةقالعلا ىف ةيندبلا ةهازنلا نايبل ميركلا
 هناحبس هللا هلعج ىذلا ناسنإلا ىقبيو «ءنوكلا رمعي اهب ىتلاو «ةأرملاو لجرلا

 . ةفيلخ ضرأألا ىف ىلاعتو

 ىلإ اياصولا هذه ريشتو «نيرمأ ىف ةميرك اياصو ىلاعتو هناحبس ركذ دقو
 مكحب هيف ذفني رمأ ىف اعطاق ايعرش اًمكح ركذ مث ؛ايلعلا جاوزلا دصاقم ضعب

 .درجملا نيدتلا مكحبال ءءاضقلا

 ةفيفعلا «ةيداهلا ةدشرملا ةميركلا اياصولا امهيف تءاج ناذللا نارمألا امأ

 هتظحالمو جاوزلا نم دصقملابو «هنع ىهنلاو «ضئاحلا ةرشابمب ناقلعتي امهف .ةهزنلا
 رمألاو ؛ميركلا قلخلا وذ ىوقلا لسنلا وهو ؛ىسنجلا رطولا ءاضقو سيسملا دنع

 ةراضم ةيعيبطلا ةيرطفلا ةقالعلا نع عانتمالا وه ءاضقلا مكحب ذفني ىذلا ثلاثلا

 ءاررقم امكح عراشلا هيف مكح دقف ؛ءاذيإلاو ررضلل اهفلحي ناميأب هتأرمال ءاذيإو
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 1 بحت

 نم هعضوم ىلإ رمألا اذه ىف مالكلا لجؤنو ؛امولعم ادمأ عانتمالا دعب ةقرفلا وهو

 نيرمألا ىف اياصولا نايبب انه ىفتكنو .همكحل تدصت ىتلا تاميركلا تايآلا ريسفت

 . .نيلوألا

 ؛مهريغ نم نكي ملو «نينمؤملا نم ناك لاؤسلا «ضيحمْلا نع كنولأسُيو»
 ةوقب اوكردأ مهنألو ؛مهنوكش صخأ ىف مهنيد مكح اوملعي نأ اودارأ مهنأل

 .رومألا لك ىفو ءىش لك ىف حلاصلا رمألا ىلإ دشرم مالسإلا نأ ىنيدلا مهنادجو

 ةصاخلا نوئشلا نم نأش ىأ سيلو ؛مع امو اهنم صخ ام لب «لج امو اهنم قد ام

 هريغ نع ادرفنم هتاذب امئاق ائيش سيل ناسنإلا نأل ؛ةماعلا نوئشلاب ةلص هل الإ

 نوكتف ىقالتت ءازجألاف ءهادع امب لوصوم «لك نم ءزج وه لب ءهاوس نع الوصفم

 ةلص هل الإ داحآلل صوصخ نم امف «ةليضفلا نم طباورب هطبرتو عومجملا كلذ

 ةقالع مهفي مل ةماعلا رومألا نع ةيصخشلا رومألا لصف نمو ؛ةعامجلا مومعب ةقيثو

 . عامتجالا رسو تاعامجلا نوناق مهمي ملو ناسنإلاب ناسنإلا

 قدأب لصتي ىذلا صاخلا رمألا اذه نع نونمؤملا لأس ىنعملا اذه لجأ نم

 .ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا

 ىنعمب ليسلا ضاح :لاقي ؛ليسلا ىنعمب هلصأو «ءضيحلا نم قتشم ضيحملاو

 ؛لمحلا نم هغارف لاح ىف مد نم ةأرملا محر هفذقي ام ىلع ضيحلا قلطأ مث ءضاف

 كلذ ىلعو ؛تيبمو «ءىجم :ك ىميم ردصم هنإ :هيف ىرشخمزلا لاق ضيحملاو

 دقو .هدوجو دنع ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا مكح نع ىأ ضيحملا نع لاؤسلا نوكي

 ؛هتقو ىف ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا مكح نع لاؤسلا نوكيو «نامزلا مسا هنم داري

 ةأرملا ززهج وهو ضيسحلا ناكم ىف ةقالعلا ثيح نم ناكملا مسا هنم داري دقو

 . ىلسانتلا

 ةقباسلا تاجيرختلا لكو مدلا دوجو دنع ةقالعلا مكح نع لاؤسلا نأ رهاظلاو

 لكو .مكحلا نع لاؤسلا وهو ردقم فوذحم ليوأت ىلإ جاتحت اهلكو كلذل حلصت

 وه اذه ىف فالخ نم نيرسفملا نيب ىرج امو دحاو ىنعم ىلإ ىهتنت تاريدقتلا
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 نم نكي ملأ ؟لاؤسلا ناك اذاملو ءهيف - ىنعملا ثيح نم - ىودج ال ىظفل فالخ
 نأ اوملعي نأ ةرطفلا ىضتقم نم ناك دقل معن ؟باوجلا اوملعي نأ ةرطفلا ىضتقم

 تانايدلا لهأ نكلو ؛هروهظ نابإ هعضوم لزتعي هنأو ء«هلاوحأ لك ىف ىذأ ضيحلا
 دق ىراصنلاو دوهيلا نم مهدالب ىف مهنكامأ (7بقاصت تناك ىتلا ةيوامسلا
 ام ىراصنلاف ؛اهنأش ىف نيحماستمو «ضتاحلا نأش ىف نيددشتم نيب ام ءاوفلتخا

 نوددشي اوناك دوهيلاو ؛ةرشابملاو ةلماعملا ىف ضئاح ريغو ضئاح نيب نوقرفي اوناك
 ةرشابملا ىف اهنولزتعي الو ءاّمات اًيانتجا اهنوبنجتيف ةلماعملا ىف مهسفنأ ىلعو اهيلع

 لك نوربتعيل ىتح ءالماك الزع مهسفنأ نع لاوحألا لك ىف اهنولزعي لب ءاهدحو
 هذه ىف ساجنألا نم نوكت اهنأكو ءاسجن نوكي اهسمي نمو ءاسجن نوكي هتسم ام
 , ("0ةدملا

 كلسم اوكلس نم مهنمو ءدوهيلا قيرطب اورثأت نم برعلا نم ناكو
 رطف ىتلا ةرطفلا ناكف ءهجتي نيقيرطلا ىأ ىلإ مالسإلا مكح نع اولأسف «ىراصنلا

 .ةرشابملا عنمو ةلماعملا حابأف ؛اماوق كلذ نيب ناكو ءاهيلع سانلا هللا

 هللا باجأ 4َنرِهْطَي تح نهوبرقت الو ضيحملا يف ءاسنلا اوَُمِعاَف ىذأ وه لق
 ىذلا مدلا اذه ىأ «ىَذَأ وه هب بيجي نأ كك ىبنلا هب رمأ امب ىلاعتو هناحبس
 نم اهنم ىذأتي ء«هتحئارف ؛ايمسج ايسح ايذأت ناسنإلا هب ىذأتي ىذأ محرلا هظفلي
 ال ةأرملاف ؛اعم ةأرملاو لجرلل ىسفن ىذأ كلذ قوف وهو «هتاذ ىف رذق وهو ءاهمشي

 ةرفان لاحلا هذه ىف اهنم ةززقتم نوكت اهنإ لب ؛ ة ذابملا اهعم غيستست لاح ىف نوكت

 «بارطضا لاح ىف نوكي ىلسانتلا اهزاهجو «ةردانلا روصلاو ةذاشلا لاوحألا ىف الإ

 اهعم ىذأتت لاح ىف نوكت اهنوئش ةماعو اهلاوحأو اهباصعأو «ةرشابم لك نم ملأتتف

 .[(بقص) طيسولا] .بقاصم راج :لاقي «ههجاوو هبراق اذإ :اباقصو «ةبقاصم هبقاص )١(
 مايأ ىف ضئاحلا سم نم لك نأ) نييواللا رفس نم رشع سماخلا لصفلا ىف ءاج :هللا همحر خيشلا لاق (0)

 سم نم لكو «ءاسملا ىلإ اسجن نوكيو «ءامب محتسيو هبايث لسغي اهشارف سم نم لكو ءاسجن نوكي اهثمط
 اهثمط ناكف «لجر اهعم عجطضا نإو «ءاسملا ىلإ اسجن نوكيو ءامب محتسيو هبايث لسغي هيلع سلجت اعاتم
 نوددشي اوناك دوهيلا نأ نيبتسي اذهبو .(اسجن نوكي هيلع عجطضي شارف لكو مايأ ةعبس اسجن نوكي هيلع

 .هسجنت ال ىتح ائيش سمت الف ءاهسفن ىلع .ىوطنت ىتح «ضئاجلا نأش ىف
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 لب ةرفن لاح ىف هطيلخ نوكي ذإ ؛ايسفن ىذأتي لجرلاو ؛ىسنج لاصتا لك نم

 ىمسألا دصقلا اهعم ققحتي ال لاحلا هذه ىف ةرشابملا نإ مث ؛هيلع مدقي ال ضغب
 .لاسنإلل ةحلاص نوكت ال لاحلا هذه ىف ةأرملا نإف ؛لسنلا وهو

 ةبجاولا ةيصولا نإف «هنم ززقتي اًئيش هسفن ضيحلا وأ ضيحلا عضوم ناك اذإو
 ىذأتي ىتلا لاحلا كلت ىلع ةيصولا ابترم هناحبس لاق اذلو ؛لازتعالا ىه هلاح ىف
 دارملاو ءضيحلا تقو ىف نهولزتعا ىأ 4«ضيحَمْلا يف ءاَسْنلا اولرتعاَفط :اهنم

 وه لازتعالاب دارملا نأ سابع نبا نع ىور دقو ؛ةرشابملا نع عانتمالا لازتعالاب
 ةذاش ةياورلا كلت نكلو ؛دوهيلا كلاسم ىلإ برقأ كلذ ىف وهو «شارفلا لازتعا

 نع عانتمالا وه لازتعالاب دارملا نأ ىلع ءاملعلا عامجإ ضقنت الو ءاهيلإ تفتلي ال

 ءاملعلا عمجأ دقف ؛دحاو شارف ىلع اهعم مونلا بنجتو شارفلا كرت ال «ةرشابملا

 .اهسفن ةرشابملا وه طقف هنع ىهنملا نأ ىلع تاياورلا ترفاضتو

 لازتعا نأ ىلإ هجتت هنع هللا ىضر سابع نبا نع ةيورملا ةياورلا كلت لعلو

 داحتا نوكي ال ىتح طايتحالل وه امنإ ناكم ىف ىهو ناكم ىف ماني نأب شارفلا

 .عونمملا رمألا كلذ ىلإ اًيدؤم شارفلا

 ىف عامتجالا ميرحتو «هتاذل ةرشابملا ميرحت ناكل ةياورلا هذهب انذخأ نئلو

 .هتاذل عونمملا ىلإ ىدؤي هنأل ؛هريغل دحاو شارف ىلع تيبملا

 «ضيحملا يف ءاسنلا اولزَتِعاَف ىذَأ وه لُق# ةيماسلا تاملكلا قسن ىف ظحاليو
 لازتعالاب ةيصولا ببس نإف ؛لولعملا ىلع ةلعلاو «ببسملا ىلع ببسلا مدق دق هنأ
 .هيف لازتعالا بجوي ىذأ ضيحملا نوك وه

 تقؤم لازتعالا نإف ضيحملا ىذأ وه ةرشابملا مدعو لازتعالا ببس ناك اذإو

 :ىلاعت هلوقب لازتعالا ميرحت ىدم هناحبس نيب كلذلو ؛هئاهتناب لوزيو ءهدوجوب

 تايانكلا نم ىهو «ةرشابملا نع ةيانك هنع ىهنملا برقلاو 4نرِهْطَي ىّتح نهوبرقت الو
 قاوذألا اهعامس ىفاجي ىتلا ظافلألا عامسألا نع عنمتو قوذلا ىبرت ىتلا ةينآرقلا

 اهلو «ئراقلا ىوتسمب ولعت تازاجمو تايانك نم ميركلا نآرقلل مكو ؛ةميلسلا
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 ىأو ؛عوضوملا ىف ضومغ الو ؛مهفلا ىف أطخ ريغ نم ىناعملا ىلإ دصقو حوضو
 مهفيالو «4رِهَطي ئَتح نهوُبرقت الو ضيحمْلا يف ءاسنلا اوُلزتعاَف# :تاملك أرقي ئراق
 توقوم ىهنلا نأو «ةيدايتعالا لاوحألا ىف عبطلا اهاضقتي ىتلا لاحلا نع ىهنلا اهنم
 .مولعملا تقولا كلذب

 «نرِهْطَي 8 ءاهلا مضبو «نهوبرقت الوإ ىف ءارلا حتفب ىه ةروهشملا ةءارقلاو
 «نرهطي# :لضفملا ةياور ىف مصاعو ىئاسكلاو ةزمح أرقو .ءاطلا ديدشت ريغ نم

 .ءاطلا ديدشتو .ءاهلا حتفب

 «حرف باب نمو «مّرك باب نم لعفلا اذه نأ «برق» ةدام ىف ءاملعلا ركذيو

 امهيف ىنعملاو «دعتم ىناشثلاو مزال لوألاو «برقي برق لاقيو «برقي برق لاقيف

 هنأ فرعلا ىف بلغ هنكلو «كلذك ىناثلاو «وندلا ىنعمب نوكي لوألاف ؛فلتخم

 ميتْيلا لام اوبرقَت الو إ» :ىلاعت هلوق كلذ نمو ؛ءىشلاب لاصتالا ىأ سبللا نع زاجم
 .. اذه مهماع َدْعب مارحلا دجسملا اوبرقي الق :ىلاعت هلوقو [ماعنألا] 4 29# ...
 .«نهوبرَقَت الو# :ىلاعت هلوق كلذكو هولخديال ىأ [ةبوتلا] 4 207

 اذإ هنأل ؛ مدلا عاطقنا اهانعم نوكي نرهطي ةروهشملا ةءارقلا ىف ىلاعت هلوقو

 تبنت ةأرملاب ةمئاق لاحو فصو وهف «ءهنم روهط هعاطقناف «مدلا وه ىذألا ببس ناك
 نأل ؛نلستغي اهانعمف ءنرهَّطي ةءارق امأو .ةساجنلا ببس لاوزل مدلا عاطقنا دنع

 ىتلا ىهف ؛اهيلإ هثودح بوسنم اهسفن ةأرملا نم لعف وه ذإ ءروهُّطلا ريغ رهطتلا
 .ةتقؤملا ةساجنلا بيس لاوز دعب دوعي رهط لاح هنأ ال هئشنت

 خيش مهسأر ىلعو نورخآ لاقو .ةيفنحلا ذخأ هبو ءءاملعلا ضعب ريسفت اذه

 دعت الف «رهطتلا وهو ءدحاو امهانعم ىف نيتءارقلا نإ :ىربطلا ريرج نبا نيرسفملا

 . ةيفنحلا ريغ ءاهقفلا روهمج هكلس ام اذهو ؛لاستغالاب الإ ةرهاط

 هنإ :اولاق ةيفنحلاف ؛ىهقف فالحخ ريسفتلا ىف فالخلا كلذ ىلع ىنبنا دقو

 ةرشابملا لحت مايأ ةرشع وهو ضيحملا ةدم ىصقأل عاطقنالا ناك اذإ مدلا عاطقنا درجمب

 ءمدلا لاوز دكأتل «َنرهْطَي# ةءارق ىهو ةروهشملا ةءارقلاب اذخأ لاستغالا لبق ولو
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 لمعب مدلا لاوز دكأت نم دبالف مايأ ةرشع نم لقأل عاطقنالا ناك نإو «ةراهطلا هبو

 ةيفنحلاف «َنرهْطَي ىّتح» ةءارق قبطنت كلذبو «ىلعفلا لاستغالا وهو اهبناج نم رخآ
 .مهرظن ىف نيتءارقلا اولمعأ دق

 لحت الف لاستغالا ىنعمب امهرسفو ىنعملا ىف نيتءارقلا نيب قرفي مل مهريغو
 ىنعملا ةدارإ ىلع لدت ةنيرق الو ء«زاجم هريغو «هيف ةقيقح رهطلاف ؛اقلطم هلبق

 كلذ نأب اهيف حرص ةرشابملا ةحابإ نإف كلذ قوفو ؛ةقيقحلا نع لدعي الف «ىزاجملا
 :هناحبس لاق دقف ؛روهطلاب ال ءرهطتلاب لصتم

 هلاوزب هنإف ءاتقؤم عنملا ناك اذإو 4هّللا مُكَرَمَأ ثْيَح نم هوتَأَف نرهطت اذإف»

 ضعب ىلإ ريشن ناتيماس ناتملك انهو ؛هيلع تناك ام ىلإ لاحلا دوعتو «ةحايبإلا ءىجت

 نم# :هلوق ةيناثلاو «نهوَتَأَفط :ىلاعت هلوق امهو ؛ةيماس ناعم نم هيلع اتلمتشا ام

 متحلا هب دارملا سيل «َنهوَتَأَف # :ىلاعت هلوق ىف بلطلاو .<هّللا مكرمأ ثيح

 امثإ «ةقاطلاو ةبغرلا ىلع ىنبم كلذ نأل ؛رهطتلا بقع نايتإلا مزالب سيلف .موزللاو

 نوكي ىهنلا دعب رمألا نأ لوصألا ءاملع دنع ررقملا نم هنإف ةرشابملا ةحابإ وه دارملا

 «مازلإو فيلكت عضوم ال ةحابإو لح عضوم عضوملا ناك اذإ اصوصخو «ةحابإلل

 . :ىلاعت هلوق لثمو [ةدئاملا] 44 .. .اوداطصاف مهللح اًذِإو :ىلاعت هلوق لثم

 . [ةعمجا ] 4 يل .. .هّللا لَضَف نم اوغَتباو ضرألا يف اورشَتناَف ةالّصلا تيضف اَذِإَف »

 ؛ةيئادتبالا نمب ةامسملا انه نمف «هّللا مكرمأ ثيح نم# ىهو ةيناثلا ةملكلا امأو

 هللا هنوك ىذلا وهو «هناحبس هللا هلحأ ىذلا تاكملا نم ائدتبم نوكي نايتإلا ىأ

 رذبلا ناكم وهو «ةيسنجلا ةقالعلا كلتل ىعيبطلا ىرطفلا ناكملا هنأ ىلع هناحبس

 هيف مازلإلا ءاج ىذلا ىمازلإلا رمألا ماقملا اذه ىف هللا رمأ نم دارملاف ؛لاسنإلاو

 ىف ةرشابملا نوكت نأب هللا رمأ دقف ؛ةينيوكتلا ةرطفلا مكحبو «ىهلإلا عرشلا مكحب

 مزلتو كلذ بجوت اهيلع سانلا هللا رطف ىتلا ةرطفلاو .رذبلاو ثرح لاو لسنلا عضوم
 عضولا ىه ةرطفلا كلت تناك كلذلو ؛مهنيوكت ذشو مهرعاشم تفيإ نم الإ ؛هب



 ةرقبلا ةروسريسفت
 للا

 الإ كلذ نع جرخي ملو «نودبتملا نوشحوتملا ىتح ناسنإلا ونب همزتلا ىذلا ىناسنإلا

 .نينيدمتم اومس نيذلا ضعب نم مهسوفنو مهلوقع ىف ذوذش مهباصأ نيذلا

 ةيآلا هذه ىلاعتو هناحبس هللا ليذ «َنيِرَهْطَممْلا بحيو َنيِباَوَتلا بحي هللا نإ

 هبر ىلإ عجار ىنعمب بئات نم ةغلابم ةغيص باوتلاو ؛ةيماسلا ةلمجلا كلتب ةميركلا

 باوتلاو ؛حوصن ةبوتب نيملاعلا بر ىلإ عوجرلا ريثك ؛فرحنا اذإ هيلإ بينم ءافه اذإ

 .ديبعلا هب حدمي حدم فصو

 :نيتلزنم ةبوتلل نإو

 تناكأ ءاوس «ماع لكشب ةيصعم وأ اركنم صخشلا بكتري نأ : ىلوألا ةلزنملا

 ةبوتلا نسحيو ءاحوصن ةبوت بوتي مث «ةلاهجب كلذ لعفيو «ةريبك تناك مأ ةريغص

 ىف ةبوتلاو ؛ةبوتلا نسحأ نمل اعيمج بونذلا رفغي هناحبس هللا نإف «هل هللا رفغيف
 سحأو «هيف ناك ام بئاتلا رعشتسا اذإ اصوصخو .«كش الب حدم فصو لاحلا هذه
 «هرضاحب كاسمتسالا ىلع ازفاح ىضاملل هركذت ناكو ءعرضتلا نسحأو عوضخل اب

 هبرقيو «هبر نم هيندي ةيصعملا لذب ساسحإلا نإف ؛ةرفغملا بلطو «هبر ىلإ هاجتالاو

 . ةنم

 ماقمب ىقتلا نمؤملا سحي نأ :ةيماسلا ةيلاعلا ىهو ةبوتلا نم ةيناثلا ةلزنملاو

 «نيحلا دعب نيحلا ةبوتلاب هبر عجاريف ءهقح ىف روصقلاب كلذ عم سحيف ء«هبر

 ىف ارمتسم ابينم اباوت نوكيف «هريدقت ىف بكترا امو «هريصقت نم نظ امل اكرادت

 . هتبوت

 تفلتخاو لزانملا تتوافت نإو «هيلاح اتلك ىف بئاتلا بحي هناحبس هللاو

 ةبحملاف ؛مهيلع هتمحر غابسإو «مهنع هاضر نيبئاتلل ىلاعت هللا ةبحمو .تاجردلا

 مهرهاظو «مهسوفنو مهسح اورهط نيذلا مه نورهطتملاو .بيرقتو ةمحرو اضر

 . مهنطابو

 :دئاوف ثالث ديفي ةيماسلا ةلمجلا هذهب ةيآلا لييذت نإو



 ةرقبلا ةروس ريسفت 0

 ميا لل لم
 از <

 لق» : ىلاعت لاق امك بكترا نمل بونذلل رافغ هللا نأب نمؤملا راعشإ :اهالوأ

 ... اهيمج بوناا ففي هلا نإ لل َمحر نم او ل مهسنأ ئع اوُفرسأ ندا يدابع

 . [رمزلا] 4 22+
 ال ىتح «هتاعاطب رتغي ال ىذلا نمؤملا بحي ىلاعتو هناحبس هللا نأ :اهتيناث

 ءوس هل نيزي نأ ىلإ هلمع هسفنل نيزي نمب رمألا ىدأتي دقف «هلامعأ لك هسفنل نيزي
 عتمتسم هبر نم بيرق ةبوتلا نم رثكيف هتانسح رغصتسي ىذلا نإو ءانسح هاريف هلمع
 .دوجولا اذه ىف ام سدقأ ىهو «ىلاعتو هناحبس هتبحمب

 ال سفنلا روهط ناك نمف «سفنلا ةراهط ىلإ ىدؤت سحلا ةراهط نأ :اهتثلاث
 . ةميقتسملا ةرطفلاو «ةميلسلا عئابطلا هفاعت «هتاذ ىف رذقتسم رمأ ىلع مدقي نأ لبقي

 ناحبس هللا ريشي ةيآلا هذه ىف مش نأ مكر اونا مك رح مُكواسج
 1 : رومأ ةثالث ىلإ ىلاعتو

 نإف «ةوهشلا عابشإو رطولا ءاضق وه سيل جاوزلا نم دصقملا نأ نايب :اهلوأ

 لسنلا وه دصقملا امنإ ؛ةيناويحلا ةدفاسملا ىف نوكي ىعرش جاوز ىف نوكي امك كلذ

 ىفو هيوبأ نيب ءشنلا بيذهتو ء.هجو لمكأ ىلع دوجولا ىف ناسنإلا اذه ءاقبو

 .هيف ريخلا عيباني ظقيتستو «هعئابط بذهتتو هزئارغ ومنتل امهناضحأ
 ةملكب هللا امههعمج نيذللا نيجوزلا نيب نوكي ام نأ :رومألا هذه ىناثو

 لاوز ىضتقيل كلذ نإو ؛ةيدسملا ةعتملا عم ىحورلا سنألا وه همكحو عرشلا

 تيبلا ىف نوكيو «ةايحلا هعم لهست ام ةطسابملا نم امهنيب نوكي نأو «ةفلكلا

 .اهتافيلكت لمحت عيطتسيل «ىوقلا مامجتساو ءاهئابعأ فيفخت

 نوكت نأ بجيو ءارطيسم نوكي نأ بجي نيدلا نأ :رومألا هذه ثلاثو

 .ةأرملاو لجرلا نيب اميف ةمكاح ةدوملاو «ةمكئاق ةلادعلا

 ىلإ ريشأو «مكل ثرح مُكؤاسن# :ىلاعت هلوقب لوألا رمألا ىلإ ريشأ دقو
 هلوقب ثلاثلا رمألا ىلإ ريشأو «متنش ْئَنَأ مكنرح اوتأَف# :ىلاعت هلوقب ىناثلا رمألا
 . «نينمؤملا رم رشبو هوقالم مُكَنَأ اومّلعاو هللا اوُقَناو مكسفنأل اومَدَقَول : ىلاعت



 ةرقبلا ةروسريسفت
 ن1 للفلل لل

 تاراشإلا هذه نيبتسنل ةيماسلا لمجلا هذه ىناعم ىف ملكتن لامجإلا اذه دعبو

 «مكل ثرح مكؤاسن# :ىلاعت هلوق ىنعم ىف ملكتنف «ةيسدقلا تارابعلا كلت نم
 ثرحلا ةملك قلطت دقو ءاهيف رذبلا ءاقلإل ضرألا ةراثإ ىلع قلطت ثرح ةملك لصأ
 ةعورزملا وأ ةعارزلل ةأيهملا ةثورحملا ضرألا ىمستف ءاهسفن ةثورحملا ضرألا ىلع

 4 07 نيمراص مشنك نإ مُكثرح ىلع اودغا نأ » :ىلاعت هلوق كلذ نمو ءاثرح العف
 ليبس ىلع ةجوزلا اهب ديرأو ةميركلا ةيآلا ىف ثرح ةملك تقلطأ مث [ملقلا]

 عون ءاقب هيف ام عرز ءاسنلاب) ىناهفصألا بغارلا هيبشتلا هجو ىف لاق دقو «هيبشتلا

 .(مهصاخشأ ءاقب هب ام عرز ضرألاب نأ امك «ناسنإلا

 نيب ناك هركذ ىذلا هيبشتلا هجوو ؛ثرحلاب ةجوزلل هيبشت نذإ مالكلا ىفف

 ؛ىناسنإلا دوجولا دمي امهيلك نإ ثيح نم ةجتتنملا ةبصخلا ضرألا نيبو ةجوزلا

 .هؤاقب هب نوكي ىذلا عرزلاب هدمت ضرألاو «هئاشنإو هنيوكت رصنعب هدمت ةجوزلاف

 ىقلي ىذلا رذبلاو ةفطنلا نم ماحرألا ىف ىقلي ام نيب هيبشتلا نأ ىرشخمزلا ركذو

 .دلاوتلاو ءاقبلا هب نوكيو ءهعدوتسم ىف ومني امهنم الك نإ ثيح نم ضرألا ىف

 ىنعم ىلإ ىمرت ةميركلا ةلمجلا نإف «ةيظفللا ةيحانلا نم هيبشتلا هيجوت ناك امفيكو
 ةوهشلا عابشإل رطولا ءاضق ىه تسيل ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا نأ وهو «ميرك
 وحن ةيناسنإلا هب تهجتا ىذلا لماكلا لجرلل حصي الف لسنلا ميظنت ىه لب «ةدرجملا

 ىبرم اهنأو «ىناسنإلا دوجولا رس عدوتسم اهنأ ىلع الإ هجوز ىلإ رظني نأ لامكلا
 اهمحر نم جرختو ءاهدوجوب هدوجو طلتخيف اهب لصتت هنم ةعطق نأو «هدلو

 ىف ةروص تراصو ءامهعئابطو امهصاوخو امهرصانع اهيف تجزتما دقو «هتعيدو

 كلذ اهب هللا دجوأ دق ةيرطفلا ةطلخلا تناك اذإو ءامهعزانمو ءامهصاخشأل دوجولا

 امهلمحي وأ امهاضاقتي كلذ نإف «ةيقالتم ةدحوم امهسفنأ هيف نايري ىذلا قولخملا
 نع امهدحأ سفن ترصاقت اذإو ؛لامك نم هيلإ ناوبصي امل ةروص ىلع هتئشنت ىلع

 هومغ ليمكت ىف صقن نوكي لب «ىقلخلا هنيوكت ىف بارطضالا نوكي دقف رخآلا
 . ىمسجلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 للام ا

 الب هنإف «ءثرح نهنأب جاوزألا نع ريبعتلا هيلإ ريشي ام ضعب كلذ ناك اذإو

 ال هنإف ءهعرز عضوم ريختي امك «هثرح عضوم ريختي نأ ىلع لجرلا ثحي كش

 ىف ءاسنلا نم ةيوقلا الإ بلطيال كلذكف «ضرألا نم ةيوقلا ةبصخلا الإ هرذبل بلطي

 ًاشنيلو ءايوق دلولا نوكيل ؛اهتئيب مركو ءاهتمورأ بيطو ءاهنيدو اهقلخو اهمسج

 اوريخت» روثأملا ىف ءاج اذلو ؛لقعلاو نيدلاو قلخلاو مسجلا ةوق هيف ىبرت ةلماك ةأشن

 مكايإ» :لاق هنأ لَك ىبنلا نع ىورو (”مهيلإ اوحكنأو ءافكألا اوحكتاو مكفطنل

 ةأرملا بلطت الف .2؟"”ءوس تبنم ىف تتبن ىتلا ةليمجلا ةأرملا ىهو «نّمّدلا ءارضخو

 ةينيدلا اهتئيبلو ءاهقلخخو اهنيدل بلطت نكلو ءاهترسأ هامل الو ءاهلامل الو اهلامجل

 .ةرهاطلا ةيقلخلا

 نيب نوكت ىتلا ةطسابملا ىلإ ريشت «متنش ْئّنَأ مُكَترَح اوُنأَقظ :ىلاعت هلوقو
 نوكي امدنع لوزي كلذ نإف ؛ناسنإلا ءاقل ىف ناسنإلا هفلكتي ام داعبإو «نيجوزلا

 اوتأق» :هلوق نإف ؟ةيجوزلا ةرشعلا ةدومو «ةايحلا ةحار حورتسيو ءهجوز عم لجرلا

 نأ ةاورلا ىور دقو .متئش فيك مكءاسن اورشاب وأ اوبراق هانعم 4 متنش ىْنَأ مكترح

 هجوز نم لجرلا ىري ال ةرشابملا دنع اوناك ةنيدملا لهأ نورواجي اوناك نيذلا دوهيلا

 نم لاحلا كلت ترس دقو ؛بايشلا نم فرح داعبإب الإ ةرشابملا نوكت الو ءائيش

 ءابيذهتو ابدأ كلذ اونظ مهلعلو «برثي لهأ نم مهنونكاسي اوناك نيذلا ىلإ فلكتلا

 لك ليزت شيرق تناكو ؛مهكلسم اوكلسف ءابولطم لاحلا هذه ىف ارمأ هوبسحو

 نم نيرجاهملا نيب جوازتلا ناك املف ؛هجوزب لجرلا ىلتخي امدنع اذه نم فلكت

 تناك ءدوهيلا نم تمزتلا كلذ مهيلإ ىرس نيذلا ةنيدملا لهأ نم راصنألاو «شيرق

 نم طسبتلا ةبغرو «بناج نم تمزتلا بيسب نيجوزلا نيب انايحأ ةرفن ثدحت

 ىلإ ايعاد «فلكتلل اليزم «متنش نأ مُكَترَح اوُنأَف :ىلاعت هلوق ناكف ءرخآ بناج

 )١( ءافكألا - حاكتلا باتك :هجام نبا هاور )١968(.

 )١( ىف ىنطقرادلا هاور .«نمدلا ءرضخو مكايإ) :(866) افخلا فشك ىف ءاجو 461(«2) باهشلا دئنسم

 لماكلا ىف ىدع نباو «لاثمألا ىف ىركسعلاو ىزمرهمارلاو «دارفألا .



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 2225111 أذ للملا

 ؛بولقلل مامجتساو «سوفنلل حاورتسا هيف ةأرملاو لجرلا نيب ام نوكيل «ةطسابملا
 لكش ىأ ىلع ثرحلا عضوم ىف مكءاسن اورشاب ىأ (فيك) اهانعم (ىنأ) ةملكف
 .ةرشابملا تناك

 لصأ كلذو .«فيك ىنعمب نوكتو اهب مهفتسي (ىنأ) نإ ةغللا ءاملع لوقيو
 بغارلا لوقي كلذلو ؛اضيأ ناكملل فيك ىنعمب اهلامعتسا عم نوكت دقو ءاهلامعتسا
 هنمضتل فيكو نيأ ىنعمب وه ليق اذلو ؛ناكملاو لاحلا نع ثحبلل ىنأ) : ىناهفصألا
 نيأ نم ىأ [نارمع لآ] 4 20 ...اذه كَل ئَنَأ 9 :لجو زع هللا لاق ؛امهانعم
 .(؟اذه كل فيكو

 هلوق ىف 2)ثرحلا ركذو .اهلامعتسا لصأ وه ىذلا فيسك ىنعمب انه ىهو
 حاورتسالاو «ىدسجلا عاتمتسالا ةحابإ عم هنأ ىلإ ةراشإلل «مكترح اوتأق» : هناحبس
 دوصقملا ىسني ال اذه لك عم «تمزتلاو فلكتلا لحم ةطسابملا لالحإو «ىسفنلا
 ةايملا تناك اذإف ؛هتيبرتو هنوئش ىلع مايقلاو لسنلا وه ةياغلا نأ وهو ءىلصألا
 نإف «لاكشأو رهاوظ نم ناسنإلا نع ناسنإلا بجحي ام لك اهيف كوزي ةيجوزلا
 :نيتيماس نيتياغ كلذل

 هنوئش ىلع مايقلاو هبيذهتو لسنلا :امهادحإ
 روفوم ةايحلا ءابعأب مايقلل مامجتسالا اذهب دادعتسالاو مامجتسالا : ةيناثلاو

 .لامتحالا ساسأو ءربصلا نيعم ىه ىتلا ةيسفنلا ىوقلا

 ىف اوفرحنا دقو «ليواقألا نولوقني ةيدرملا ءاوهألاو ةفرحنملا سوفنلا باحصأ :هللا همحر فنصملا لاق )١(
 ىنعم نأ مهسوفن تفيإ نيذلا ءالهجلا ضعب معز دقف «ةميوقلا ةرطفلا نع مهسوفن فارحنا رادقمب مهريكفت
 اولواح لب «لاضلا مهفلا كلذب اوفتكي ملو «ءربدلا وأ لبقلا ىف متئش ناكم ىأ ىف ىأ «مثتش ىَنأ» :هلوق
 اتاب ايفن رمع نبا هافن دقف هيف كش ال ابذك كلذ ناك دقو «كلام ىلإو .رمع نب هللا دبع ىلإ هدانسإ
 ىلإ هتبسن عامجإلاب تاقثلا بذكو «هلوقي ةرطفلا ميقتسم اصخش نأ روصتتن ال انإ لب ءهيلإ ىمارت امدنع
 مكرمأ ثيح نم هون :لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نأل ءهديفت نأ روصتي الو .هديفت ال ةيآلاو ؛كلام
 نوكيو «ثرح مكؤاسنإل :لوقي هللا نألو ؛لسنلا عضوم ىف كلذو نيوكتلاو ةرطفلا ىضتقمب ىأ هللا
 «ثرحلا عضوم اوتثا ىأ «متنش ْىْنَأ مكترح اونأَف» :لوقي هللا نألو ءلسنلا عضوم دوصقملا ناك اذإ اثرح
 مهترطف تفرحنا نيذلا ءالؤه الول اذه ىف ضوخن نأ انل ناك امو «لسنلا عضوم ىف الإ كلذ روصتي الو

 . مهمهف لضف
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 م لم
 3 + هس 1

 هذه تلمتشا «َنيِبمؤمْلا رَشَبو هوُقالم مُكَنَأ اوُمَلعاَو هللا | وفّتاو مكسفنأل اومدقو»

 مكسفنأل اومدقَو» ىهف ةئثالثلا رماوألا امأ ؛ىرشبو ءرماوأ ةثالث ىلع ةيماسلا لمجلا

 .«نينمؤملا رشبو# ىهف ء«ىرشبلا امأو ؛4هوُقالُم مُكَنَأ اوُمَلْعاَو للا اوُهَّناو

 ىف اولمعا هانعم «مكسفنأل اومَدَقَوط :ىلاعت هلوق وهو :لوألا رمألاو

 ىف ةحلاصلا لامعألا نم اومدقو ءاداتعو ارخذ مكلبقتسمل نوكي ام مكرضاح

 «هرضاح ىف اً لاص المع لمعي نم نأل ؛لبقتسملا ىف مكل اعفن نوكي ام ءرضاحلا

 رب لكو ءحلاص لمع لك لمشي ماع ىنعملا اذهو ؛هسفنل نسحلا لبقتسملل نكمي

 دامع ىلع رضاحلا ءانب نم هسفنل همدقي «لبقتسملا نصح وهف «ناسنإلا هيلع مدقي

 هجو ىلع اهيف ىنعم ىلع مومعلا اذه عم لدي ةيآلا هذه ىف وهو ؛ريخلا نم نيكم

 ىنعم لاف ؛مهنوئش ىلع مايقلاو «لهألا ةرشعو جاوزلا عم بسانتي ام وهو «ءصوصخلا

 تاذ جاوزلا دنع اوراتخت نأب «هرمثي امو جاوزلا رمأ ىف مكسفنأل اومدق :اذه ىلع

 «ةيجوزلا مكتايح ىف ةئينه ةايح مكل نوكي ىتح «لادتعالاو فافعلاو نيدلاو قلخلا

 متنسحأ اذإو «هلبقتسملو «هسفنل مدق دقف نيدلا تاذ ةفيفعلا جوزلا راتخخا نمف

 ىف ةليضفلا ثبو ليمجلا قلخلاب هدهعتو هنوتش ىلع اوموقو لسنلا اوبلطاف رايتخالا

 اذإو ؛هيبأل حلاص لمع دلولاو هسفنل مدق دقف هدلو ةيبرت ىلع ماق نم نإف ءهسفن

 ءهل وعديو هركذي حلاص دلوو «هنع رثؤي رب نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام

 اهوذخو ءاهترشع اونسحأف جوزلا رايتخا متلسحأ اذإ مث ؛هنع ةروثأم ةيراج ةقدصو

 مدقي كلذ لعفي نم نإف ءاهقحب مايقلاو ةنسحلا ةلماعملاو ةليضفلاو نيدلاو قفرلاب

 ةلماعم نسحأ نمف ءادكن شيعلا ناكو «تيبلا تصغن تحمج اذإ ةأرملا نإف «هسفنل

 .هسفنل مَّذق دقف هلهأ

 لك لمشي ماع ىنعم «مكسفنأل اوُمَدَقو# :ىلاعت هلوقل نوكي اذه ىلعو
 ةيجوزلا ةرشعلاو جاوزلاب قلعتي ام وهو «صاخ ىنعم همومع ىف لخديو «ريخ

 .دلولاو



 ةرقبلا ةروسريسفت

 اللات طن خططا طط خانات تاتا لن الانام نالت نانا انانان اطال نانا امان لالالالا ننال نانا قال لا نسال نا ة الالام انام!

 مهنيب اولعجي نأ وهو ماع ىنعم هلو هللا اوتو :ىلاعت هلوق :ىناثلا رمألاو
 ملظو «ىذألاو «ىصاعملا اوبنتجيو ؛هناحبس هللا اوفاخيو «ةياقو هللا نايصع نيبو
 ماعلا ىنعملا اذه ىف لخديو ؛قيقرلا ًضصوصخو «ءسانلا ىلع ءادتعالاو ءقوقحلا
 نأ وهو «هرمشي امو جاوزلا وهو «تاميركلا تايآلا عوضومب لصتي صاخ ىنعم
 ىلع مايقلا مدعب دالوألا ملظو ءاهقوقح اهمضهو «ةأرملا ملظو «ريشعلا ىذأ ىقتي

 موي تاملظ وهو «ملظ هقوف سيل ملظ ةأرملا ىذأ نإو ؛مهتيبرت نسحو «مهنوئش
 ناوع نهنإف ءاسنلا ىف هللا اوقتا» :لاق هنأ لَك ىبنلا نع روثأملا ىفو .ةمايقلا
 ام رخآ ناكو .2'هللا ةملكب نهجورف متللحتساو هللا ةنامأب نهومتذختا ,مكدنع
 .قيقرلاو ةأرملا ىف ىلاعت هللا اوقتي نأ ٌةِْلَك ىبنلا هب ىصو

 وه ىلاعت هللا ءاقلب ناميإلاو «هوُقالُم مُكَنَأ اومّلعاو# هلوق :ثلاثلا رمألاو
 ناسنإلا لعجي ىذلا وهو «تايهنملا بانتجاو تاعاطلا لعف ىلع سفنلا ىبري ىذلا

 لعف هسفن بنجيو «هاقليس وهو «هللا ناوضر هيف نأ ملعي ذإ «ريخلا لعف ىلإ نئمطي
 ىلع هيزجيس ؛ىفوألا ءازجلا هيزجيسو .فاقليسو .هللا بضغ هيف نآل ؛رشلا

 لك ىف ماع ىنعملا اذهو ؛ميلع ئش لكب هنإ ؛اءوس ءوسلا ىلعو ءاناسحإ ناسحإلا
 بقاري نأ وهو «ةيجوزلا ةايحلاب صاخلا ىنعملا مومعلا اذه ىف لخديو ؛ةايحلا نوئش
 «ريصصنلا تدقف دق هيدي نيب تناك نإ ةأرملا نإو .هدلوو هلهأل هتلماعم ىفف هللا

 .فيقاليس هنأو «بيقر هيلع هنأو ءاهعم هللا نأ ملعيلف ءاهئارصن نيبو اهنيب ليح
 ءاهقوقح لكأف هنايغط هب دبتسا نإ هنأو «رابج مقتنمو ءردتقم زيزع ذخأ هذخأيسو
 ام ءوس ىلع هيزجيو «هاقليسو «بيقر هيلع هللا نإف .هدالوأ عيضف هترطف تفرحناو
 ىذ لك ىطعأف «دلولا قحو جوزلا قحو هللا قحب ماقو «ةرشعلا نسحأ اذإو ؛ عنص
 .هادي تمدق امب ريخلا نم هيزجيسو «.هاقليس هللا نإف ءهقح قح

 ىضر رباج نع )7١70( هجام نباو ©« 0 كسانملا :دوادوبأو ,(51727) جحلا :ملسم هاور )١(
 .لكَو ىنلا ةجح ىف ليوط ثيدح نم ءزج وهو 2(١الا/ل8 )ىمرادلاو ؛هنع هللا
 نبا هاور امك . مكيديأ ىف ىرسأ ىنعَي مُكدْنع نآوع هلوَق ىّنعَمو حيحص ْسَح ثيِدَح اَذَه : : ىسيع وبأ لاَ
 ةرح ىبأ مع نع «نييرصبلا دنسم لوأ ىف دمحأ هاورو )144١( اهجوز ىلع ةأرملا قح - حاكتلا :هجام
 . )١91/7/4( ىشاقرلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 للا

 ناميإلاف «نينمؤملا رشبو# :ىلاعت هلوق ىهو «نينمؤملا ىرشب ىه هذه نإو

 الأو «ةرشعلا نسح نوكي نأو .هدلو قحبو هلهأ قحب موقي نأ نمؤملا ىضاقتي

 0 0 ل 4-0 ةَحصْرَع هّللأ م راس دي

 76 1 2 رس جس ١ مو اوفَحَتَو
 يح مس ع خيبه "نيف تباين فمت

 بسد أمم اود َتَيَسَكاَم م ٌدِْضاَوُم نكل دمَيَأَفون كا ٌدعاَو مهل
 هدم ل منسو هورس مغ م

 صبرت مها نمو و ديد ملح ر ومع هلل مهو بو
 مه ورغم يس

 أومَرعنإَو 2 سود هلو ومآَق نإِوِر هَ ةَحَبْرأ
 52 مم عي تس هيل َّنِإَف َقلَطل

 ...نمؤي تح تاَكرْشُمْلا اوحكتت 5 : هلوق نم 3 هتاحبس هللا مالك

 نيدلا ىهو ؛اهتماعدو اهينكر نيب مؤالتلا سسأ نايبو ةرسألا ىف [ةرقبلا] 4 0#

 دعب لضافتلا دنع نوكت دق رومأ كلت نإف ؛لامجلا الو هاجلا الو لاملا ال «قالخألاو

 نيذه دكأت دعب الإ رومألا هذه ىلإ رظني الف ؛قلخلاو نيدتلا وهو لصألا ققحت

 . نيلصألا
 نيب ةيرطفلا ةقالعلاب لصتي ةيجوزلا ةرشعلا نم ائيش كلذ دعب هناحبس نيب دقو

 لصتي اميف هجوزل لجرلا ملظب لصتي ىذلا رمألا ركذ تايآلا هذه ىفو ؛نيجوزلا

 جوز هل نوكي دقو ءاهل ةراضم عبطلا هاضاقتي امع عنتمي نأب كلذو ,ةقالعلا كلتب

 ةايحلاب سنأت جوز ىه ال «ةقّلعماك هذه كرتيو «ةيرطفلا هتجاح اهدنع عبشي ىرخأ

 هلحأ امم نامرحلاو ملظلا ةضاضم قوذت الو اهلهأب سنأت ةقلطم ىه الو «ةيجوزلا

 نأو «نيميلا هذهب ربلا ربخلا نم نأ مهوتيو ءاهفلحي نيميب كلذ قثوي دقو ؛هللا

 كلتب شحوتستو «ةدياكملاو ىذألاو ملظلا ةعولب ىوتكتو «ةريغلا اهلكأت هجوز كرتي

 . ةمكحتسملا ةرفنلا



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 7 ل111 لا

 فلح نإ ناميألا نع ىهنف «نايبلا قثوو ءرمألا ىلاعتو هناحبس نيب دقلو
 ةدياكم ىلإ دمعي نمل ةعدارلا ةبوقعلا ركذو ءاّملظ نيميلاب ربلا ىلع رارمتسالا ناكو
 هنيب ىذلا قيرطلا كلسي ملو هيغ ىف رمتسا نإ اهب رارضإلاو اهيلإ ةءاسإلاو ءهلهأ
 .ةرافكلا ىهو ءاهتلحت وهو «نيميلا ةعبت نم جورخلل نيملاعلا بر

 :ىلاعتو هناحبس لاق لوألا رمألا نايب ىفو

 ةضرعلا «ساّلا َنْيَب اوحلصتو اوقّنتو اوربت نأ ْمُكَاَمْيأل ةضرع هللا اولعجت الو
 ام لك ىلع تقلطأو ؛اهوحنو ماهسلل ضرعتت ىتلا ةبصنلا ىلع قلطت :نيعلا مضب

 .هل ضرعتم ىأ رفسلل ةضرع نالف :لاقيف اهل اًمده نوكيو رومآلاو ءايشألل ضرعتي
 حدم ىف ءارعشلا ضعب لوق كلذ نمو ؛ةمهلا ىلعو ةوقلا ىلع ةضرعلا قلطتو

 .عنميو لوحي ىذلا زجاحلا ىلع ةضرعلا قلطتو «ءاقللا اهتضرع راصنالاو» :راصنألا

 اوقثو اذإ اوناك برعلا نأ كلذ لصأو ؛مّسقلاو فلحلا ىنعمب قلطت نيميلاو
 هبحاص نيمي يف هنيمي نيدهاعتملا نم دحاو لك عضو .هنومسقي مسقلاب مهدوهع

 كلذ نمو ؛اهب فولحملا رومألا ىلع نيميلا قلطتو ؛نيميلا ةملك مسقلا ىلع قلطأو

 رفكو ريخ وه ىذلا تأف اهنم اريخ اهريغ تيأرف نيمي ىلع تفلح اذإ» :ْلَو هلوق
 .27(كنيمي نع

 ال هيلع ىنعملاو ؛ةوقلا ىنعمب نوكت نأ حصي ةميركلا ةيآلا ىف ةضرعلا ةملكو
 «سانلا نيب اوحلصتو اوقتتو اوربت نأ نع اهيف نوعنتمت ىتلا مكناميأل ةوق هللا اولعجت

 .ريخلا لعف نع عانتمالل اليبس هللا مسق نم اوذختت ال ىأ

 ىنولعجت الف) :لئاقلا لوقك رمألل ضرعملا ىنعمب ةضرعلا نوكت نأ حصيو
 هناحبس هللا اولعجت ال :ىرشخمزلا ررق امك اذه ىلع ىنعملا نوكيو (مئاولل ةضرع

 اوقتتو اوربت ىكل كلذو ؛فلحلا ةرثكب هللاب مسقلا اولذتبتف مكناميأل ًضرعم ىلاعتو
 :ىلاعت لاق امك «سانلا نيب اًنيِهم نوكي فلحلا رثكي نم نأل كلذو ؛اوحلصتو

 (مكناميأ ىف وغللاب هللا مكذخاؤي ال) :ىلاعت هللا لوق روذنلاو ناميألا :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم 00

 .[(7170) اهنم اريخ اهريغ ىأرف نيمي ىلع فلح نم بدن - ناميألا :ملسمو «؛)



 ةرقبلا ةروس ريسفت ل ل

 لل لل

 نمم نوكي ال فلحلا نم رثكملا نألو .[ملقلا] 4 )+ نيهَم فالح لك عطت الوإ»
 [ةدئاملا] 4 (25)+ .. .مكتاميأ اوظفحاو )» :ىلاعت لاق اذلو ؛اهب ربيف هنيمي نوصي

 ايقتم نوكيال رومألا نم ريقحلاو ميظعلاو ريثكلاو ليلقلا ىف نيميلا ضرعي نمو

 . سانلا نيب حلصيال هتناهملو ءهلل

 نيبو مكنيب اعنام ارزجاح ىلاعتو هناحبس هللاب فلحلا اولعجت ال :كلذ ىلع ىنعملا

 حالصإو ىوقتو ريخ نع اعانتما هيف عانتمالا نوكي رمأ ىف اوفلحت الف ءريخلا لعف
 نم ىلع ابضغ رب نع عانتمالا ىلع فلحي ناك لجرلا نآل كلذو ؛سانلا نيب

 نأش ىف ضاخ امدنع هل ةبارق اذ ىطعي الأ فلح ركب ابأ انديس نأ ىور امك ؛هبلطي

 مكنم لضفلا اوُلوُأ لأي الو ) :ىلاعت هلوق لزتف ءاهيلع كفإلا ثيدح ىف ةشئاع هتتبا

 الأ اوحفصيلو اوُفَعيلو هللا ليبس يف نيرجاَهُمْلاَو نيكاسَمْلاو ئبرقلا يلوأ اووي نأ ةعّسلاو

 . [رونلا ] 4 2502 ميحر روف هّللاو مكل هللا رفغي نأ نوبحت

 نامعنلا (هتخأ جوز) هنتحخ نيبو هنيب ناك ةحاور نب هللا دبع نأ اضيأ ىور دقو

 ربت نأ الإ ىل لحي الف لعفأ الأ هللاب تفلح دق :لاق هيف هل ليق اذإو .همصخ

 هنم ريخ ىأرف ءىش ىلع فلح نمف كلذ نع ةيهان ةميركلا ةيآلا تناكف ؛ىنيمي

 لعفي نأ هيلع لب ءريخلا لعف نود ةزجاحم ةضرع هللاب فلحلا لعجي نأ حصي الف

 الو : ىلاعت هلوق ىف «ةدئاملا ,ةروس ىف ةروكذملا نيميلا ةرافك ىدؤيو ثنحيو ريخلا

 ةرشع ماعْطإ هترافكف ناميآلا , مُتدَقَع امب مكذخاَؤي نكلو مُكناَمْيَأ يف وعلا هللا مكذخاَوي

 ةنالَث مايصق دي مل نَمَف بقر ريرحت وأ مهتوسك وأ مكيلهأ نومعطت ام طسوأ نم نيكاسُم

 . [ ةدئاملا] 4 يقل. . . مكناميأ اوظفحاو متفلح اَذإ مكناميأ ةَراَقَك كلذ ماي

 هجوو ؛اهنم عانتمالا ىلع فولحملا ريخلا لاعفأ اهنأب رسفت ذتنيح ناميإلاو ءانهون

 :نيتيحان نم حيجرتلا



 ةرقبلا ةروسريسفت
 للا االللاااا10لا0لااا لل للللللا

 نم دصقملا وهو «كلذ دعب ئجي امل بسانملا وه ريسفتلا اذه نأ - امهالوأ

 نإ اوف نإ رهشأ مَ صْير مهئاَسن نم دولي نيذألا» : ىلاعت هلوسق وهو «قايسلا
 .لجرلا ءىف نود ةزجاحم نيميلا نوكت نأ حصي ال هنأ اهاضتقم نإف «ميحر روُمغ هللا
 .اهنع ررضلاو ىذألا عنمو «هلهأ ىلإ

 هئيمي ىف ثنحلا ىلع فلاحلا ثحت ةرفاضتم ةريثك ثيداحألا نأ - امهتيناثو

 لَك هللا لوسر نأ نيحيحصلا ىف ىور دقف ؛ربلا نع عانتمالا هادؤم فلحلا ناك اذإ

 «ريخ وه ىذلا تيتأ الإ اهنم ًاريخ اهريغ ىرأف نيمي ىلع فلحأ ال هللاو ىنإ» :لاق

 نمحرلا دبع اي” :ةرمس نب نمحرلا دبعل لاق كي ىبنلا نأ اضيأ ىورو '!”«اهتللحتو
 نإو ءاهيلع تنعأ ةلأسم ريغ نم اهتيطعأ نإ كنإف «ةرامإلا لأست ال ةرمس نبا
 .اهنم اريخ اهريغ تيأرف نيمي ىلع تفلح اذإو ءاهيلإ تلكو ةلأسم نع اهتيطعأ
 . '2(«كنيمي نع رفكو ريخ وه ىذلا تأف

 هَل مثآ هلهأ ىف هنيميب مكدحأ جلي نأل هللاو» :لاق كي ىبنلا نأ ملسم ىورو
 . "”«هيلع هللا ضرتفا ىتلا هترافك ىطعي نأ نم هللا دنع

 ىذلا ريخلل نايب وه «ساّنلا نيب اوحلصتو اوقّتتو اوربت نأ# :ىلاعت هلوقو
 نود رجاحم هللا اولعجت ال :ىنعملاو ؛هب مايقلا عنمتو «هنود زجاحت نيميلا تناك

 ىنايبلا قسنلاو .سانلا نيب اوحلصتو اوقتتو اوربت نأ نم اونكمتت ىكل مكناميأ

 وه «مكناميأل ةضرع َهّللا اوُلعجت الو# :ىلاعت هلوق ىف ىهنلا ةلع نأ ديفي ميركلا

 . «يمأنلا ني وُ او اور نأ)
 بسح ىلع عاونأ ةثالث هنود نيميلا زجاحت نأ حصي الو «بلطي ىذلا ريخلاف

 :مهناميأ ىف سانلا نم عقي ناك ام

 نيملسملا بئاونل سمخلا - سمخلا ضرف باتك ىف اهلوأ عضاوم ةرشع ىف ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )١(
 اهنم اريخ اهريغ ىأرف انيمي فلح نم بدن - ناميألا :اهلوأ عضاوم ةثالث ىف ملسمو )١9٠(

36 9( 

 . هجيرخت قبس (0)

 . هنع هللا ىضر - ةريره ىبأ نع (1770"3) ملسمو يكاد 0*7) روذنلاو ناميألا :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم (؟)



 ةرقبلا ةروس ريسفت لب
 0/4 لااا

 3 رة بو

 هللا ىضر ركب ىبأ ميركلا قيدصلا نيمي ىف لصح امك «محرلاب ربلا :اهلوأ

 «ةياقو مهاذأب هللا بضغو سانلا ىذأ نيبو هنيب لعجي نأب ىوقتلا :اهيناثو

 .نهل ءاذيإو نهب ةراضم هلهأ ىف لجرلا فلح ىف نيبتي امك

 عم ةحاور نب هللا دبع نيمي ىف ثدح امك سانلا نيب حلصلا :ثلاثلا عونلاو

 عانتمالا ىلع سانلا فلحي ريخ نم امو ءامهنع هللا ىضر ريشب نب نامعنلا هنت
 . ةثالثلا عاونألا هذه ىف لخخاد وهو الإ هنع

 ةلمجلا هذهب ةميركلا ةيآلا هتاملك تلاعتو هناحبس هللا ليذ «ميلَع ٌعيمس هللاوإ

 ميلع ءاهب لوقلا مهقيثوتو اهب قطنلا دنع مهناميأل عيمس هنأ ىلإ ةراشإلل ةيماسلا

 تسدقت هنإو ؛اهيلإ ىدأتت ىتلا جئاتنلاو ءاهيلع تثعب ىتلا ثعاوبلاو ءاهيلإ عفاودلاب

 ميمعلا ريخلا ريظن ىف ةرافكلا مث ثنحلاب مهناميأ مهل رفغي «هتافص تلاعتو «هتاذ

 لييذتلا كلذ مث ؛ماحرألا ىوذب ربلاو «لهألاب رارضلاو ررضلا عنمو «ميظعلا عفنلاو

 ملو هيلع مهام ىلع اورصأ نإ ميحرلا نمحرلا بضغيب راذنإ نم ولخيال ميركلا

 .ربلا ىلإ ةدوعلل اقيرط مهناميأ ةلحت اوذختيو مهدشر ىلإ اوبوثي

 الو ءهب دتعي ال ام :مالكلا نم وغللا «مُكناميَأ يف وللا هّللا مك لاو الذ

 هنم مهفي ال ىذلا رويطلا توص وهو ءريطلا اغل نم هلصأو ؛ةيورو ركف نع ردصي

 ىذلا حيبقلا مالكلا ىلع وغللا قلطي دقو «ءىش هب دصقي ال هنأ ناسنإلا نظيو ءىش

 4 57 ابادك الو اَوْغَل اهيف َنوُعَمْسُي الإ» :ىلاعت هلوق كلذ نمو ؛هب دتعي الآ ىغبني

 هلوقو [صصقلا ] 4 227+ . . .هنع اوضرعأ وعلل اوعمس اًذِإَو 9 :ىلاعت هلوقو [أبنلا]

 . [ناقرفلا ] 4 720+ امارك اوُرَم ِوَْللاب اوُرم اًذِإَو ظ : ىلاعت

 وغلف «ريكفتلاو ةيورلا دروم درويالو هب دتعي ال ام مالكلا نم وغللا ناك اذإو

 ناميأل روص راثآلا ىف ىور دقو .ريكفتو ةيور نع ردصي ملو هب دتعي ال ام نيميلا

 ةروصب هريغ ذخأو ءاهيف وغللا رصحو اهنم ةروص ءاهقفلا ضعب ذخأو ءوغللا

 .اهيلع وغللا رصقو «ىرخأ



 ةرقبلا ةروسريسفت لب
 232ظ*77”007# 7 للا

 نيمي ىنعم ىف لخدت ةباحصلا نع ةدراولا وغللا ناميأ روص لك نأ ىرأو

 ملو ءاهمثإ مهنع عفر نأ مهب هتمحرو هدابع ىلع هللا لضف نم ناك ىتلا وغللا
 .اهيف ةرافك الو مثإ الف «دادتعا الو ةذخاؤم عضوم اهلعجي

 هلثم عقو امك «مويلا ةايحلا ىف هلثم عقي اهلكو ءاهدانسإب روصلا هذه درسنلو
 : ىضاملا ىف سانلا نيب

 اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىرهزلا هاور ام وغللا نيمي روص نمو (أ)

 هللاو اذه لوقيف ءرمألا ىف هب نوءرادتي موقلا نيب نوكي ام وه وغللا نإ :تلاق

 نأ ىأ ؛مهيولق هيلع دقعت الو ءرمألا ىف نوءرادتي هللاو الكو «هللاو ىلبو

 اهب نودصقي ال نيميلا ظافلأ مهتنسلا ىلع ىرجتف نوركاذتي وأ نوثداحتي موقلا

 ىلع وغللا ةيعفاشلا رصقو ءربخ ديكأت الو ,لوق قيثوت نودصقي الف ءاّئيمي
 .اذه

 فلحي ءىشلا وه وغللا نأ اضيأ ةشئاع نع ىور ام وغللا روص نمو (ب)

 نأ ىأ ؛هيلع فلح ام ريغ ىلع نوكيف .قدصلا الإ هنم ديري ال مكدحأ هيلع

 ىف اًنطخم ناك هنأ نيبتي مث ءقدملا هنأ دقتعي رمأ ىلع فلحي صخشلا
 ةيفنحلا رسف اذهبو .هيف ةرافك الؤ «نيملاعلا بر هيلع ذخاؤي ال اذهف ؛هداقتعا
 .وغللا

 هيف بهذي ىذلا بضغلا نيمي سابع نبا نع ةيورملا وغللا روص نمو (ج)
 وغل) :لاق هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىور دقف ؛ريدقتلا دقفيو «بللا
 هب دصق نإ ميلس وهو ءرظنلا ضعب هيف كلذ نإو (نابضغ تنأو فلحت نأ نيميلا

 .رومألا نزو بضاغلا هيف دقفي ىذلا بضغلا

 كَم هللا لوسر نأ ىرصبلا نسحلا نع السرم ىور ام وغللا روص نمو ( د)
 نم لجر هلك هللا لوسر عمو  ماهسلاب نومارستي ىنعي - نولضتني موق ىلع رم
 لاقف ؛هللاو تأ طخأو «هللاو تبصأ :لاقف موقلا نم لجر ماقف «هباحصأ



 ةرقبلا ةروس ريسفت ل
 للمال

 ال وغل ةامرلا ناميأ ؛الك» :لاق !هللا لوسر اي لجرلا ثنح» مكي ىبنلا عم ىذلا

 .ةيناثلا وأ ىلوألا ةروصلا نم ةبيرق ةروصلا هذهو .()«ةبوقع الو اهيف ةرافك

 نأل ؛وغللا ىنعم ىف لخدت اهلك روصلا هذه نأ لبق نم انهون امك ىرن انإو

 بلقلا هدصقي ام وه وغللا ريغو ءوغلب سيل ام وهو ؛هلباقم نم مهفي وغللا ىنعم

 نع ربع هناحبس هللاو ةذخاؤملا عضوم وهو «حيحص ملع ىلع اًينبم احيحص اًدصق

 ملع ىلعو ةميزعب هيلإ تهجتاو هتدصق ىأ بولقلا هتبستكا ام هنأب ةذخاؤملا عضوم

 .ءحيحص ملعو ةدارإ ىلع ىنبم بلقلل بسك اهيف سيل ةقباسلا روصلا لكو ؛ حيحص
 .اوغل نوكتف «ةذخاؤم الف

 نيمي ال هنأل ؛ثنحلا ىف ةبوقعالو ةرخآلا ىف مثإ ال هنأ ةذخاؤملا مدع ىنعمو

 اوغل ولو هللاب فلحلا نإ :لئاق لوقي دقو «ةرافكلا بجت ىتحو ءعنم نوكي ىتح

 نم قحتسي امو لالجإ نم ميركلا مساللام عم قفتي ال ام كش الب هيف كلذ راركتو
 نوكت ال فيكف ء«ءاملعلا هيلع قفتا ىذلا رمألا وهو «قطنلا دنع ظفحتو نوص

 ؟ناميألا وغل ىف ةذخاؤم

 قطنلا نع ناسللا ناصي نأ بجي كش الب هنإ :كلذ نع ةباجإلا ىف لوقنو

 ءريقحلاو ليلجلا ىف اهنم رثكأو اهررك اذإ امثإ ةمث نإو «نكمأ ام وغللا ناميأب

 دق كلذ نأل ؛طايتحا ريغ نم هناسل ىلع ىرجي ظفللا راص ىتح «ريبكلاو ريغصلاو
 نم ءاج ىذلا مسالا كلذ نكلو ؛بلقلا باستكا عم لب «غال ريغ فلحلا ىلإ ىدؤي

 تباثلا مثإلاف دحاولا فلحلا يف ىفنملا مثإلا وه سيل ءرارمتسالاو راركتلاو راثكإلا

 نأ ىلع .دارفنالاو ءزجلا ىف ناك ام يفنملا مثإلاو «رارمتسالاو لكلا يف ناك ام وه

 ناميأ لك ىف ققحتم كلذو ء«جرحت ريغ نم لعفلا ىلع مدقيل وه امنإ ةذخاؤملا ىفن
 ىلإ هجوم وهف مول ةمث ناك نإو «لقي نمم تناك مأ رثكي نمم تناكأ ءاوس ءوغللا
 .ةدرفنم نيميلا تاذ ىف ال «هتافصو هلاوحأ ةلمج ىف صخشلا

 )١( (مكناميأ ىف وغللاب هللا مكذخاؤي ال) باب حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا هركذ «نسحلا ليسارم نم . .



 ةرقبلا ةروسريسفت
 اال

 هتبسك ام وهو «ةذخاؤملا عضوم اذه #مكبولق تبسك امب مكذخاؤي نكلو#

 امو صقان ملع ىلع نبي مل وأ ؛رطاخلا وفع ئجي ملو . هتدارأو هتدصق ىأ «بولقلا

 :ناعون بولقلا هتدصق

 ىلع هتميزع ادصحتتسم رمأ نع عانتمالا وأ رمأ لعف ىلإ دصقي نأ - امهدحأ

 .ىلاعتو هناحبس هللا نيميب ةميزعلا كلت اقثوم .«كلذ

 عماسلا دقتعيل هعماسل هلوق ادكؤم بذاك ئش ىلع فلحي نأ - امهيناثو

 اهيف لخديو «سومّعلا نيمي نيميلا هذه ىمستو ؛بذاك هنأب مزاج فلاحلاو .هقدص

 عونلا ىفو «هنيمي ىف ثنح نإ ةرافكلا بوجوب لوألا عونلا ىف ةذخاؤملاو

 بترت نإ اهباحصأ ىلإ قوقحلا دريو ءاحوصن ةبوت بوتي ىتح ءرمتسملا مثإلاب ىناثلا

 كلتو .ثنحلا لبقي اميف ةرافكلا امنإ «ةرافك اهيف ةيفنحلا ري ملو «نيمي ةرافك كلذ

 . ثنحلا لبقت ال

 نأ هانعم بلقلا بسك نأل كلذو ؛دمعتلا درجم نم صخأو قدأ بلقلا بسكو

 ىنعم نع داعتبالاو دصقلا هنم تبسك امك ءاهنم هبستكا دق «هيف رثأ اهل ناك نيميلا

 .وغللا

 ةرب انيمي تناك نإف ؛اهفالتخاب فلتخي ةدوصقملا ناميألا هجتنت ىذلا رثألاو

 تبستكا «ًاريخ الإ جتني ال اهيلع رارصإلاو ءاهعوضوم ىفو اهتاذ ىف ريخ ىه

 ركذب رينتستو «هللا رونب قرشتف «هب اناميإو هيلع (رارصإو «ريخلا وحن ةميزع بولقلا
 ةيكزت الإ اهيف فلاحلا دصقي مل اهعوضوم ىف ةبذاك ةرجاف نيميلا تناك نإو .هللا

 اهراركتبو ءءادوس ةتكن مثإلا هيف تكني ذإ ءارش اهنم بسكي بلقلا نإف «مئإلا

 ةواشغب هيلع ىلاعتو هناحبس هللا نيريو «هتاتيس هقرغتستو «هتائيطخ بلقلاب طيحت

 .ماثالا نم ةفيثك



 ةرقبلا ةروس ريسفت ب
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 أ بحت

 ءريخلل عنم هيف اهعوضوم ىلع رارصإلا نكلو «ةرجاف ريغ نيميلا تناك نإو

 ةلحت هب نوكي ىذلا ليبسلا ذختا نإ هللا رفغيو ءاهيلع رصأ نإ ارش بسكلا نوكي

 .ناسنإ لكل ةرسيملا ةلهسلا ةرافكلا وهو «ناميألا

 .«مكبولق تبسك امبإل ىماسلا ميركلا ريبعتلا هيلإ ريشي ام ضعب اذه

 ةيماسلا ةلمجلا هذهب ةميركلا ةيآلا هذه هناحبس هللا ليذ «ميلَح روفَغ هللاو»

 لهسيو «قفرلاب هدابع ذخأي هناحبس هنأ نايبلو «وغللا ىف ةذخاؤملا مدع ىنعم ديكأتل

 «نينمؤملا ليبس اوبكنتو ءاهنع اوداح نإ ةميقتسملا ةداجلا ىلإ ةدوعلا ليبس مهل

 نيبي وهف ؛لاعفأو لاوقأ نم هيف مهسفنأب نوقلي امم هب نوجرخي ام ىلإ مهدشريو

 هملحب وهو «ارش اوبكتريل وأ ءاريخ اوكرتيل اوفلح نإ ناميألا نم للحتلا قيرط

 ريخلا نود ةزجاحم ناميألا تقبس نإو ؛هيلإ ليبسلاو قحلا مهل نيبي هتمكحو هريبدتو

 .ريخلا اولعفيو اهب اوكسمتي الأ مهيلإ بلط

 ءافعإلا ىف ادب دق هملحو هنارفغو ناميألا ىف ىلاعتو هناحبس هللا ةمحر نإو

 ليهست عم بولقلا هبسكت ام ىلع ةذخاؤملا ىفو ءاهرابتعا مدعو ءوغللا نيمي نم

 ربلاو اهبحاص نيب تلاح نإ نيميلا نم للحتلا نايب ىفو «ريخلا لعف ىلإ ةدوعلا

 .سانلا نيب حالصإلاو ىوقتلاو

 ول ىتلا ناميآلا ىدحإ هذه «رهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسُن نم نولؤي نيذّلل»
 قيبطت ةهج نم ىهف .«ىوقتلاو ربلا نود ةعنامم ةزجاحم تناك فلاحلا اهب كسمتسا

 ةضرع هللا اوُنَعِجَت الوإ» ىلاعت هلوق ىف ريدقلا ىلعلا هررق ىذلا مكحلل ىلمع
 ؛ةيجوزلا ةرشعلا ءانثأ ىف ضرعت لاح مكحل نايب ىه ةيناث ةهج نمو :4مُكناَميأل
 ئماتيَلا نع كتولأسيو  :هلوقب هناحبس هأدتبا ىذلا ةرسألا عوضوم نم ءزج كلذو

 تاكرشمْلا اوحكتت الر) :ىلاعت هلوقب وأ [ةرقبلا] 4 40 ...ربخ مهل حالصإ ل

 ثيح نم ةرسألا ىنعم ىف فالتخالا بسح ىلع [ةرقبلا] 4 43+ .. .نمّؤي ئتح

 . صوصخملاو مومعلا



 ةرقبلا ةروسريسفت نإ
 اال وللا وللا للملا

 * هولا
- 

 ىلع فلخلاب ىناهفصألا هصخو .«فلح ىنعمب ىلؤي ىلآ ردصم ءاليإلاو
 رمألا ىف ريصقتل ىضتقملا فلحلا ةّيلألاو ءاليإلا ةقيقح) :لاقف رمألا ىف ريصقتلا
 .(هيلع فلحي ىذلا

 ءاهسيسمو هتأرما.نم برقلا نع عانتمالا ىلع فلحلاب عرشلا ىف صخ دقو
 ةعبرأ صبرت مهئاسن نم نولؤي نيِذّلل# :ةيآلا هذه نم اقتشم صيصختلا كلذ ناكو

 هناحبس هللا نأ ةميركلا ةلمجلا ىنعمو «بقرتلاو «راظتنالا صبرتلاو . «رهشأ

 نهبنجتو مهئاسن نع داعتبالا مهفلح عضوم نولعجيو نوفلحي نيذلل لعج ىلاعتو
 هللا مكحو ءاهيف مهبقري هللاو ءاهنورظتني رهشأ ةعبرأ صبرت - نيملظ نهيلع نينجتم
 هللا ىلإ فاضي نأ الو «نيفلاحلا ىلإ فاضي نأ ريغ نم صبرتلا قالطإف «مهبقرتي
 هناحبس هللا نمو «مهل ةعسوت ديبعلا نم وهو «راظتنالا ىنعمب ناك ىلاعتو هناحبس

 تسقو دمألا لاط نإ مهملظ ىلع ليبسلا عطقي ىتح مهل بقرت هعرشو ىلاعتو
 .مهبولق

 الإو «مهيغ نع اوعلقيو .مهدشر ىلإ اودوعيل اهيف مهل عسو ىتلا ةدملا كلتو

 كلذل دح عضوي اهدعبو ءرهشأ ةعبرأ ىه ؛ىلاعتو هناحبس هللا ةملك مهيلع تقح

 .ةيجورلا ةرشعلا ىف ةراضملاو ملظلا

 هاضاقتي ام قيقحتب ىدسجو ىحور ءاقتلاو فلإو سنأ ةيجوزلا ةرشعلا نإ
 هللا ىضقي نأ ىلإ اهرمعي ضرألا هذه ىف ناسنإلا ىقبيل ؛لاسنإلاو «ىناسنإلا عبطلا

 وهو ةرسألا ىلع ماوقلا وهو لجرلا ءاج اذإف ؛الوعفم ناك ارمأ ىلاعتو هناحبس

 سنؤيو بولقلا فلؤي نأ لدب ءديكلاو ةراضملا ذختاو طتشاو ءاهدامعو اهسأر

 رومألاو ءركتعي وجلا نإف كلذ لعف اذإ ؛هلهأ نيبو هنيب ةدوملاب طبريو سوفنلا
 هذه ىهتنت نأ بجوف ؛ةدوملا لحم ةرضملاو «ةبحملا لحم ءاضغبلا لحتو «برطضت

 الإ جتنت ال تراص ىتلا ةيجوزلا ىرع مصفب امإو «هئافص ىلإ دولا ةداعإب امإ لاحلا
 . دكن

 ريغ رجهلاو .عجضملا ىف ةعيطقلا ةدياكملاو ةراضملا رهاظم دشأ نم نإو

 لدي هنأل لب ءرطولا ءاضق نع عانتما هنأل ال «ديدش ىذأ هنإف «تيبملا ىف ليمجلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 1 للا وللللولللالل

 أ برأ

 نم ضغبلاب ساسحإلا نم دشأ ةأرملا سفن ىف لعفي ءىش الو .ديدشلا ضغبلا ىلع
 كلذو ركنلا كلذ هنم ناكف ءاهبلق هتطعأو ءاهسفن هل تبهو ىذلا عيجضلاو ريشعلا

 . رجهلا

 ءرهشأ ةعبرأ وه اهنم ربصلا ةياغ ىصقأ ىلاعتو هناحبس هللا لعج دقلو

 اهيف نيجوزلا نيب تمكحت ىتلا ةيجوزلا ةايحلا كلت ءاهنإو ءمصفلا نوكي اهدعبو
 . ءاضغبلا

 ام ىصقأ ةدملا كلت نأ ءاملعلا ضعب ركذ دقل ؟رهشأ ةعبرأ ةدملا تناك اذاملو

 نع ءاسن رمع لأس دقلو .ليمجلا ريغ رجهلا كلذب ةراضملا ىف ةأرملا هيلع ربصت

 .ةثالث ىف اهربص لقيو «نيرهش نهضعب تلاقف ءاهجوز نع ةأرملا ربصت ام رادقم

 ةازغلا درتسي اذه دعب هنع هللا ىضر رمع ناك دقلو .رهشأ ةعبرأ ىف اهريص دفنيو

 .رهشأ ةعبرأ دعب مهريغ مهب لدبتسيو

 كلذ ؛ةيعرشلا ماكحألا ةلمج عم قفتي ىذلا وه رهشأ ةعبرأب ريدقتلا نإ مث

 هءاسن برقي رهش لك ىف ناك اذإو ءءاسنلا نم اعبرأ جوزتي نأ هل حيبأ لجرلا نأل

 قسانت نم ناكف ءهرهشأ ةعبرأ لك ةرم نوكي اهمسق نإف «نهنيب لدابيو «ةرم
 ةعبرأ ربصتت وأ رجهلا اذه عم ةأرملا اهيف ربصت ىتلا ةدملا تلعج نأ ةيعرشلا ماكحألا

 .دمعتملا دعبلا ىلع ربصلا ةياغ ىصقأ كلذ نإ :لوقت ةرطفلا نأ قوف كلذو ؛رهشأ

 اهيف صبرتي جوزلا اهيطعأ ىتلا ةلهملا كلت نإو «ميحُر ٌروُمَع هللا َنَِف اوءاَف نفل
 ىلإ ةدوملا دوعتو ملظلا نع علقي ىكل ىه امنإ «هبقرتي عرشلاو «هبقري هللاو ءرظنتيو
 ىلإ عجر ىأ هجوز ىلإ ءاف نإف ءاهناعطقي ةقيفر ةايحب امهنيب مدؤيو «هيلع تناك ام

 هللا لعج ذإ رَّمك «هنيمي ىف ثنحو ءاهسمو هتأرما نم برقو «هرجه ىذلا هعجضم
 اذلو ؛هنم ناك ام هناحبس هللا رفغي ذتدنعو «ناميألا َةَّلِحَّت ةرافكلا ىلاعتو هناحبس

 طرف ام مهل رفغي ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىأ «ميحّر روُمع هللا نفل :هناحبس لاق

 اوداعو عدصلا اوبأر دق اوماد ام مهنم تناك ىتلا ةعيطقلاو «مهلهأ بنج ىف مهنم

 هوئلم نأ دعب اسنأ تيبلا اوئلمو «ةدوملا اوماقأو «مهيلهأ بولق اوبيطو مهدشر ىلإ



 ةرقبلا ةروسريسفت اان

 للكلام
 يي روب حى 1
 حالصإ الإ ديري ال هناحبس هللا نآل ؛ مهنيمي ىف مهثنح هناحبس مهل رفغيو ؛ةشحو

 ديري ريخلا ماد ام ء.همسق ىف دبع ثنحي نأ هلالجو هتمظع نم صقني الو «مهلاح

 مهناميأ ةلحت مهل لعج نأ ىف هدابعب ميحر ىلاعتو هناحبس هللاو ؛ بنتجي ّرشلاو

 ةرسألاب ةمحر ثنحلا كلذ ىلإ مهاعد نأو «ثنحلا مهل رفغ نأو اهنوعيطتسي ةرافك

 فيلألاو «هريشعو ريشعلا نيب ةدوملا بهذتو اهلاصوأ عطقتتو ءاهناكرأ مدهتت نأ نم

 اداعأ اذإ هيخخأ قح ىف امهنم لك نم طرف ام مهل رفغ نأ ىف مهب ميحرو ؛هفيلأو

 ٠ 2 .اهعطقي رجهلا داك نأ دعب اهرمأ قباس ىلإ ةدوملا

 دعب «ظيلغلا ىساقلا ضرفلا وه اذه «ميلع عيمَس هللا َنِإَف قالّطلا اومزع نإوإ»
 نإ مهنأ ىأ ؛ميكحلا عراشلا اهعضو ىتلا ةبوقعلا ىه هذهو ؛قيفرلا ميحرلا ضرفلا

 ةلاحم ال عقاو قالطلا نإف ءمهيغ نع اووعري ملو ةعبرألا رهشألا لوط اورصأ

 جوزلا نم هتدارإو «ةعطاقلا قالطلا ةميزع وه رارمتسالا كلذ ناكو عراشلا مكحب

 رهشأ ةعبرأ هتأرما تأي مل نمف ؛هلعفل ةبوقع هلعج عراشلا نأل ؛اهيلع ممص نيح

 دق جوزلا ربتعي ةررقم ةتبا ةبوقع وهو «عقي اهقالط نإف ءاهفلح نيميب ةلماك

 .اهيلع رصأو اهمزتعا

 ملو هنيمي ىلع رصأ نإ جوزلل ةبوقع قالطلا عوقو ديفت ةميركلا ةيآلا هذهف
 ةملاظ لاحل ءاهنإ كلذ ىف وهو ؛هلهأ ةرشع نسحيو اهنم للحتي ملو ءاهيف ثنحي

 وهو «جاوزلا ديري نم اهراتخي ةرح ىه الو «ةيجوزلا قوقح اهيف موقت ال ةأرملل
 بابلا اهل حتفي لب «ةراضملا هذه ببسب ةليذرلا ىواهم ىف ىدرتت نأ ةأرملل عنم

 .ملاظلا اذه لدب الداع اجوز راتختل

 بسنت فيكف «ةبوقع وه عراشلا مكحب قالطلا عاقيإ نإ :لئاق لوقي دقو

 مغرو «هتدارإ ريغب قالطلا عاقيإب بقوعف فلح ىذلا جوزلا ىلإ قالطلا ةميزع

 لعافلا نوكي نأو ءارح اراتخم نوكي نأ دبال هعطقيو ارمأ مزعي نم نأ عم ؛هفنأ

 ؟نيقيلاو مزجلا هجو ىلع هيلإ بسني رمألل

 :نيهجو نم لاؤسلا كلذ نع باوجلاو



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 1 لئلا لا

 ا <

 ةعبرألا ءاهتنا روف عقي ال قالطلا نأ اوررق ءاملعلا نم ةفئاط نأ - امهدحأ

 نأ امإو «ةرشعلا نسحيو اهبرقي نأب هلهأ ىلإ ئفي نأ امإ فلاحلا لهمي لب ءرهشألا

 همزتعاو قالطلا راتخا دقف ءهلوقب اكسمتسم رمتساو ءىفي مل نإف ؛ هيلع قالطلا عقي

 وأ «ىضاقلا هعقوي نأ ةميزعلا كلت ىفني الو «ملعو ةنيب نع هدارأو ءاقدصو اًقح

 نم ةفئاط لوق وه كلذو «هيلع رصأو قالطلا راتخاو هيبس رشاب هنأآل ؛وه هعقوي

 «.هيوهار نب قاحسإو ثيللاو دمحأو ىعفاشلاو كلام لوقو «نيعباتلاو ةباحصلا

 .ىرهاظلا دوادو ءروث ىبأو

 ةعبرألا ءاهتناب عقي قالطلا نأ وهف هنع هللا ىضر ةفينح ىبأ لوق امأو

 ذئنئيحو «عراشلا صنب اهقوف ةدايز الف ءرهشألا ةعبرألا ىف هتقو امنإ ءىفلاو ءرهشألا

 :وه باوحلا نوكي ذئنيحو ؟هعقوي مل وهو قالطلا مزتعا فيك لاقي

 اعنم وأ «ملظلل اًعفد اهنلعأ عراشلا رمأب ةيمتح ةبوقعلا هذه نأ - ىناثلا هجولا

 بصن فلاخحلا جوزلا اهعضي نأ بجيو ةئسحلا ةرشعلا ىلع المح وأ «هرارمتسال

 رصأ نإف «هيلع هرارمتسال ةمزال ةجيتن اهنأ فرعي نأو «ءاليإلا ةدم لوط هينيع

 نم قالطلا مزتعا هنإ لاقي ال فيكو ؛همزتعاو قالطلا ىضترا دقف ءدعب نم اهيلع

 ؟ىمتحلا قالطلا هتجيتن نأ فرعي وهو ملاظلا عانتمالا ىلع ًارصم رهشأ ةعبرأ رمتسا

 . ؟رهشأ ةعبرأ ةصرف كرت نم ىرخأ ةصرف ىطعي فيكو

 ةجيتن وهو «ةميرحلا سنج نم هنأل ؛ةلداع ةبوقع وه لاحلا هذه ىف قالطلاو

 نم جوزلا عنمي ذإ «ةليضفلا باب وهو ؛ةيجوزلا ةرشعلا ىف هجوز ملظي نمل ةيعيبط

 . ةليذرلا ىف محقتت نأ

 قالط لك نأ مهليلدو ؛ةثالثلا ةمئألا دنع اًيعجر نوكي عقي ىذلا قالطلاو

 هل نوكي اذه ىلعو ؛قالطلا كلذ هنم سيلو «نئاب هنأب صنلا درو ام الإ ىعجر

 ءىفي نأ ةعجرلل طرتشا هنأ هنع هللا ىضر كلام نع ىور دقو ؛ةدعلا ىف ةعجرلا

 نئاب قالطلا : ةفينحوبأ لاقو «لوخدلا نم دبال لب .لوقلا درجمب متت الف «هلهأ ىلإ

 .ملظلا ةدواعم نم جوزلل اًئيكمت ناك الإو «ةنونيبلاب الإ ققحتي الو ءررضلل عفد هنأل



 ةرقبلا ةروسريسفت ا مي

 ني ياللا يي

 ءازج لعج دقف ؛قالطلا مزع نإ هتبوقعو هبضغ ىلإ هناحبس هللا راشأ دقو

 نأ ىأ «ميلع عيمس ِهّللا ّنِإَف قالّطلا اوُمَرَع نإو» لاق ذإ ءاّميلع اًعيمس هنوك طرشلا
 دري مل ىتلا هنيمي عمس دق «فلاحلا جوزلا نم ناك ام ىلإ عيمس ىلاعتو هناحبس هللا
 ءءاذيإو ةراضم نم هنم عقو امب ميلع ؛ارض الإ هب دري مل ىذلا همالكو ءاريخ اهب

 لب «فورعمب اهحرسي مل هنإف «قارفلا نسحي ملو «ةيجوزلا ةرشعلا نسحي مل هنأو
 هللا نإو ؛ميحرلا مساحلا لداعلا همكحب هملظ نم هللا اهذقنأ ىتح المه اهكرت

 ناسحإلا زاجم ةمايقلا موي دبال هنإف ليق امل اعيمس ءعقو امب اميلع ناك اذإ هناحبس
 ءازجلا موي ةلماكلا ةبوقعلا امنإ «ةلماكلا ةبوقعلا سيل قالطلاو ؛اءوس ءوسلاو اًناسحإ
 .رومألا عجرم هللا ىلإو «تبسك امب سفن لك ىزجت ذئدنعو «ىفوألا

 هوب سس و و
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 0 للماك ارأ نإ َكِلَد يف سام رك ه

 رح ع سك 2 و2 مقسم كم د
 2 مك ريع ء هلو ةجرد ٌنِهيِلَع ٍلاَجَرلِلَو

 ساسأ نوكي نأ وهو ؛جوزلا رايتخال لبسلا لثمأ ىلإ ةقباسلا تايآلا تراشأ

 ولو ةكرشم نم ريح ةنمؤم ةمآلو ل ٠ «بسنلاو لاملا ال ءقلخلاو ىوقتلاو نيدلا رايتخالا

 . [ ةرقبلا ] 4 تول ٠٠ . مكتبجعأ

 «ةلصاولا ةدوملا فطلو «ةبجاولا ةرشعلا نسح ىلإ اضيأ تايآلا تراشأ مث

 ىف ىوتسي اهعم سجر ال ةفاظنو ءهيف سند ال رهط نيجوزلا نيب ةقالعلا نأ تنيبو

 تنيبو «ملظ الو رارض ريغ نم لدعلا ىلع ةمئاق ةقالعلا نوكت نأ تبجوأو

 ءاهفلحي نيميب هرارصإ قثوو «هبكترم هيلع رمتسا نإ عقاولا ملظلا ىف مكحلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 ه0 ل ل
 ؟ييمهجذزوب

 "يي
 ءاقب نأل ءاقبلا نم ىلوأ ءاهنإلاو ءلصولا نم ىلوأ لاحلا هذه ىف عطقلا نأ تركذو

 الو «ىجرت ةعفنم الو «مثإلل ءاقبو «ملظلل ارارمتسا لاحلا هذه ىف ةيجوزلا ةايحلا

 عطاقلا قالطلا وهو مراصلا همكح ىلاعتو هناحبس هللا ررق كلذلو ؛سمتلت ىودج

 .رمتسملا ملظلا اذهل

 اهانعم ىف ملكتنس ىتلاو ءاهانولت ىتلا ةميركلا ةيآلا هذه كلذ دعب تنيب دقلو

 .اهدعب نم تايآلا هتارمو هلاوحأ تلصفو «قالطلا مكح

 اهظافلأ قئاقد ىلإ ةراشإلاو «ةميركلا ةيآلا هذه ىنعم ىف ضوخن نأ لبقو

 هنأل ؛هتعرش لصأ ىف ايدبأ ادقع جاوزلا تعرش نآرقلا ةعيرش نأ ررقن ءاهيناعمو

 .ةرسألا ةماقإل عرش دقف «ماودلاو ءاقبلا عم الإ ققحتت ال ضارغأو ناعمل عرش

 ريسلاو هبيذهتو هتيبرت ىلع مايقلاو «لسنلا باجنإو «ةأرملاو لجرلا نيب ةايحلا ميظنتو

 ترمتسا اذإ الإ لمكألا هجولا ىلع نوكت ال ضارغأ كلتو «ةايحلا جرادم ىف هب

 هللا ىضقي نأ ىلإ عرشلاو قالخألاو ةدوملا نم طباورب ةقثوم ةلوصوم ةيجوزلا ةايحلا

 ىنب نيب جاوزلا لاوحأ رثكأ وهو ءدوجولا ةنس وهو ءعرشلا مكح كلذ .هءاضق

 . ىحيسم نع ملسم الو ىبرغ نع ىقرش كلذ ىف فلتخي ال «ناسنإلا

 وهف ءاهيلإ سانلا وعديو ايلعلا لثملا نيبي «ةيماسلا ئدابملا نيد وه مالسإلاو

 نم مل قل نأ قي مر ) :ىىلاعت هلوق لثم ىف جاوزلا ىف ىماسلا لثملا ىلإ ريشي
 وطب مقل تال كلذ يف ضر وم مكي لجو اهل اكسل وأ عكف

 متنأو مكل سابل نه :ةيجوزلا ةقالعلا ىف ىلاعتو هناحبس هلوقبو [مورلا] 4 جل

 . [ةرقبلا ] 4 4120 . . .نهل سابل

 فرتعي ةيجوزلا ةقالعلا ىف ةيلاعلا لثملا كلت ىلإ هتوعد عم مالسإلا نكلو

 «لامكلا قيرط ىف ريسلا ىلإ سوفنلا ذخأيل ءاهل بطيو ءاهجلاعيو ةعقاولا قئاقحلاب

 .زجعلا كلذ جلاع قيرطلا ىف تتبن تتبنا وأ تزجع نإف

 هرارمتسا ىف طرشلا نكلو ءايدبأ هعرشف جاوزلا نأش ىف رمألا جلاع كلذكو

 رفنتو اهبابسأ عطقتت دق ةطبارلا كلت نأو «ةلصاولا ةطبارلا وه دادولا نوكي نأ



 ةرقبلا ةروسريسفت 0
 لل لااا لااا للا للا

 ا بح

 وهو جاوزلل ىماسلا لثملا ىقبي لهف ءاهتورع مصفنتو ءاهتدوم دعب بولقلا
 ءاضغبلا نارينو «ةرطيسملا ةوادعلاو ةمكحتسملا ةرفنلا ىلإ تفتلي الو رارمتسالا

 ناكف «ماقسأآلل بطو هل اعو عقاولاب فرتعا لب ءاهيلإ وعديو اهنلعي ايلعلا لثملاب

 . ىسفنلا ومسلاو «ةتباثلا قئاقحلا نيد

 ةجرد نكت امهمو .ناجوزلا نكيامهم «عقي رمأ نيجوزلا نيب عازنلاو

 هتبلاطمب ءامهنيب طبري ىذلا نأشلا ىف هعم نفلتخي ٌدْلِكلَي ىبنلا ءاسن ناك دقو ءامهلامك

 هتلماعمو هقالخأ ىف هتمأو هموقل ةنسحلا ةوسألا لل ىبنلا ناكو «هدنع سبيل امب

 توكلملا ىلإ تلع مهسوفنو «ءامسلا نم مهيلع لزني ىحولاو «نييبنلا قالخأ
 .'”«ىلهأل مكريخ انأو .هلهأل مكريخ مكريخ» :لوقي كك ىبنلا ناك دقلو ىلعألا

 ريست امهنيب ةقالعلا تأدّنبا نإ نيجوزلا نيب ام حالصإ ىلإ مالسإلا اعد دقلو

 اضارعإ وأ اوشن اهلعب نم تفاح ةأرما نإوإط : ىلاعت لاق اذلو ؛ةدوملا قيرط ريغ ىف

 نإو حّشلا ئشنألا ترضحأو ريح حلصلاو احلص اَمهنيب احلصي نأ اًمهيَلع حاتج الف

 . ءاسنلا ] 4 4522 اريبَح َنوُلمَعَت امب ناك للا َنِإف اوُقّتَتو اونسحت

 دوج دنع وأ امهتيب ناقشلا دنع اولخدتي نأ ةلص امهب ل نب نيجوزلا مدر

 تي لا قوت سداصإ رن نإ اهل اكسو لأ نكح ا اهني قاف
 ساس ا مس مو

 . [ءاسنلا ] 4 (22)> اريبخ اميلع ناك َهَّللا

 امالس نكي ملو ءانارين رمألا راصو قيفوتلا نكمي ملو حالصإلا رذعت اذإو

 هّللا ناَكو هتعس نم الك ِهّللا نغي اًقَرَفتي نإو إف :هناحبس لاق اذلو ؛قيرفتلا نم دبال ناك

 . [ءاسنلا ] 4 4207 اميكح اعساو

 .امهنع هللا ىضر - سابع نبا نع )١94517( ءاسنلا ةرشاعم نسح - حاكنلا :هجام نبا هاور )١(
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 ١ للا
 1 بر

 نكلو .ءاقبلل حلاص ريغ حبصأ جاوزلا دقع نأل ؛امهنيب قيرفتلا نم نذإ دبال

 كلذ ىف ريض الو «قالطلا عقو هيلع اقفتا نإ امهنأ كشال ؟قيرفتلا كلمي ىذلا نم

 طايتحالا بجيف ءضراع رمأل نكي ملو ء«ةحماج بضغ ةبون ىف نكي مل ماد ام

 . طايتحالا نكمأ ام كلذل

 لاق دقل ؟ىئاضق مكح ريغ نم ةدرفنم ةدارإب قالطلا عقي لهف اقفتي مل اذإ اذه

 الإ عقي ال قالطلا ىلع اقفتي مل نإ امهنأ احالص كلذ ىف نأ نونظي نيذلا ضعب

 اهيف ىرجي ةرسألا رومأ لك تناك ول هتهجو هل لوقلا كلذ نإو ءءاضقلا رمأب

 نيب رومألا نكلو «سانلا نيب اهرارسأ فشكتت نأو «نالعألا اهيف غوسيو «ىضاقتلا

 نم سيلو ءاهنالعإ غوسي ال هللا رتسب ةروتسم ىهو «تانيبلا اهيف ىرجت ال نيجوزلا

 .اهيف ةصاخلا بويعلا راهظإ عمتجملا ةحلصم

 ال اهنإ ؟اهتابثإ نكمي فيكف ةديدشلا ةرفنلا وه قالطلل غوسملا ببسلا بهو

 ديب هلاوحأ ةماع ىف مالسإلا ىف قالطلا نكي مل كلذل ؛اهبحاص نم الإ فرعت

 ديبو «بغارلا وه ناك نإ جوزلا ديب نوكي نأ ىلع هيف رمألا ىرج لب ءءاضقلا

 .هيف ةبغارلا ىه تناك نإ ءاضقلا

 ؟(ديقم ىرخألا ديبو اقلطم جوزلا ديب ناك اذال :امهلوأ : نالاؤس دري انهو

 «ةحماج بضغ ةبونل جوزلا قلطيو «ةمكحتسم ةرفنلا نوكت الأ ىشخي الأ :ىناثلاو

 ؟ةميقتسم ةدارإ هيف تسيل جوه ريثأت تحتو

 ءاريثك ال ام جاوزلا ليبس ىف فلكت جوزلا نأ :لوألا لاؤسلا نع باوجلاو

 ءابعأ نم ديدجلا جاوزلا هلمحي ام قوف .ىرخأ ةيلام تافيلكت قالطلا بقعيسو
 تفيإ اذإ الإ حماج ىوه ءارو عفدني الف ىورتلاو ىنأتلا ىلإ هعفدي اذه لكف ءةديدج

 ريغ نم اهديب قالطلا ناك ولف .ءكلذ سكعف ةأرملا امأ ءهكرادلم تدسفو ءهرعاشم

 لجرلا ىلع ديدش ملظ كلذ ىف ناكلو «ةحماج اهاوه ءارو تعفدن ال ءاضق لخدت

 ناكأ فرعيل ءاضقلا لخدتي نأ دبال ناكف ةديدج ةيلام ءابعأب هفيلكتو «هلام عايضب
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 ني ا ا ووو لااا اا رح

 ىلع اهماقأ ىتلا ةيجوزلا ةايحلا مدهو ءهلام عايضب هرمأ لابو قوذيف املاظ جوزلا

 ةيلاملا مراغملا اهفلكيو «قالطلاب ىضقيف زوشنلاب ةملاظ ةجوزلا نأ فرعيل وأ «ملظلا

 قحلا ةفرعمل ليبسلا سيلو ؟كلام بهذم وه امك جاوزلا ليبس ىف جوزلا اهمرغ ىتلا

 اهلهأ نم نيمكحلا ميكحتب تابثإلا وه امنإ ءطقف تانيبلاب تابثإلا وه رمألا ىف
 . هلهأو

 تحت ةيجوزلا ةايحلا عقت الأب صانخلا وهو «ىناثلا لاؤسلا نع باوجلا امأو

 قالطلا ىف بضغلا كلذ رمأل ىمالسإلا عراشلا طاتحا دقف «حماجلا بضغلا ريثأت

 :هدعبو قالطلا لبق اهعرش ماكحأب

 ناك اذإ حالصإلا نكمأ ام حالصإلاو نيمكحلا رمأ ضرف :الوأ وهف (أ)

 .لبق نم انرشأ امك نيجوزلا نيب قاقش
 لاح ىلع هيف ةأرملا نوكت ال تقو ىف قالطلا نوكي نأ :ايناث بجوأو (ب)

 قالطلا عنمو ضيحلا لاح ىف قالطلا عنمف «ةمكحتسم تناك اذإ الإ «ةرفنلا غوست

 لاوحاأألا هذه ىف قالطلا نوكي نأ ةنسلا رهاوظو ءهيف اهب لخد ىذلا رهطلا ىف

 . الطاب

 ىتلا ىهو اهب لوخدملا جوزلل ةبسنلاب اشلاث ىمالسإلا عراشلا طاتحاو (ج)

 ملف ءاتاب لاحلا هذه ىف قالطلا نوكي نأ غوسي ملف ءالعف ةيجوزلا ةايحلا اهعم تماق

 .ةدعلا ءانثأ ىف ايعجر الإ هغوسي ملو «ةدحاو الإ هغوسي

 دقع ريغ نم هتجوز ةعجارم ىف قحلا جوزلل لعجف :اعبار عراشلا طاتحاو (د)

 ةدملا هذه تضم اذإف ءرهشأ ةثالث وحن براقت ةليوط ةدم ديدج رهم الو ديدج

 كلذ نإف «لمتحم امهنيب ريخلا لهأ لخدتو حوتفم بابلاو رارصإلا عم «ةليوطلا

 نم دعي ملو ءاهدو بعشت دق بولقلا نإو «ةرفنلا ماكحتسا ىلع اليلد نوكي

 .اهلظ ىف ةيجوزلا ةايحلا ءاقب حلاصلا
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 ةيجوز ةايح افنأتسي نأ امهل غوسف اسماخ ىمالسإلا عراشلا طاتحاو (ه)

 ام ىلع دحاو لك مدنو «قحلا ىلع تماقتساو «ةرفانلا بولقلا تداع نإ «ةديدج

 . هبحاص بنج ىف هنم طرف

 ةثلاثلا تناك نإف «ةقباسلا تاطايتحالا ترركت ءدعب نم قالطلا رركت نإف

 اجاوز رخآ لجر نم اهجاوزب ةيساقلا ةبرجتلا نوكت ىتح «تقؤملا ميرحتلا ىهف

 نم ببس ىأب اهئاهتنا مث ةديدجلا ةيجوزلا ةرشعلا مايقو ءاقبلاو ماودلل احيحص

 هتلقص دقو «لوألا اهجوزل لحت كلذ دعب اهنإف «ةحيحصلا ةيعرشلا ءاهنإلا بابسأ

 .رودصلا تاذب ميلع هللاو «دعبلا هلقصو ةبرجتلا

 ىلع ةلمتشملا ةميركلا تايآلا هذه ريسفت ةمدقم ىف لوقلا اذه انقس دقلو

 هاوفأ ىف راجحألا عضنلو ءاهامرم وهو ءاهتصالخ لوقلا كلذ نأل ؛قالطلا ماكحأ

 ةعيبطو ةرطفلا نم تقتشا دق ماكحأ ىهو «نآرقلا ىف قالطلا ماكحأ نوبيعي نيذلا

 نم افورعم اهنم ءىش نكي ملو طايتحالا نكمأ ام اهل طايتحالاو «ةيجوزلا ةايحلا

 فيطللا ةعيرش اهنإ ؛دعب نم مكحأو اهنم قدأل ىرشبلا لقعلا لصي ملو «لبق

 . ريبخلا

 «راظتنالاو ىنأتلا :هانعم صبرتلا 4ءوُرُف ةَنالَث نهسْفنَأب نصبرتي تاقلطملاو»
 عم راظتنالا فلكتو «ةانألا فلكت وهف ءربصتلا بولقم هنأ ءاملعلا ضعب لاق دقو

 لوقلا كلذ حصأ ءاوسو ءربصتلاو ربصلا رمأ ىف نأشلا وه امك «لامتحالا ةبوعص

 . ظفللا ىف ناهباشتمو «ىنعملا ىف نايقالتم صبرتلاو ربصتلاف ءحصي مل مأ

 تناك نإو ءدكوؤملا مزاللا بلطلا وهو ءرمألا ىلع لدي «نصبرتي» ريبعتلاو

 غيصلا دكوأ نأ ىبرعلا نايبلاب ءاربخلا ررق دقو «ةيربخ ةغيص اهرهاظ ىف ةغيصلا

 تادلاولاو 9 لثم «بلطلل قاست ىتلا ةيربنخلا غيصلا :قثوملا موزللا ىلع ةلالد

 لثمو ء[ةرقبلا] 4 29 ... ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل نيلماَك يلوح نهدالوأ نعضري
 ىنايبلا قسنلا ناك اذال كلذ عم نكلو ءاهانعم ىف ملكتن ىتلا ةميركلا ةيآلا هذه



 ةرقبلا ةروسريسفت
 لااا لللالللااا0ا60ل ااا اللللللللا

 ىنعم نوكيف «ةيربخلا ةغيصلا كلتب ماقملا اذه ىف رمألا ءىجي نأ ىف ىماسلا

 . ؟نصبرتيل : نصبرتي

 :هوجو ةدع نم كلذ نع باوجلاو

 «ةقلطملا سفن تاذ نم نوكي نأ بجي صبرتلا كلذ نأ ىلإ ةراشإلا :اهلوأ

 ىلإ اهعفدت ةبغرلا تناك نإف ءاهترطف عم قفتيو ءاهتماركب قيلي ىذلا وه هنآل

 راظتنالا اهيلع بجوت ةماركلا نإف ءائفك ديدجلا جوزلا ناك نإ عيرسلا لجاعلا جاوزلا

 هيف لصافال ءاعيرس الاقتنا جاوزألا نيب لقتنت نأ ةميركلا ةرحلاب قيلي الف «ثيرتلاو

 .نيجوزلا نيب

 ناك اذإ ىتح ءاهمحر ْئربتستل راظتنالا اهيلع بجوي ةرطفلا ءادن نأ :اهيناثو

 ةدملا هذه جاوزلا نع نعنتماو نرظتنا اذإ نهف «جاوزألا هعزانتي الو هيبأل بسن لمح

 مازلإ نوكي نأ لبق ةرطفلا مازلإ كلذ نأكو «نهقوف رمأ نمال نهسفنأ نم كلذ نأكف

 . عرشلا

 ريبعتلاف ءالعف صبرتلا لصحو بيجأ صبرتلاب رمآلا نأ ىلإ ةراشإلا :اهثلاثو
 ش .اعم ذيفنتلاو رمألا ىلإ ةراشإ ربخلا ةغيصب

 مازلإلا ىف «َنهسْفنَأِبا8 ةملكب نايتإلا ةيماسلا تاراشإلا غلبأ نم نإو

 نع نهسفنأل ةنايصلا نم صبرتلا ىنعم ىف ام ىلإ ةراشإلا اهيف نإف «صبرتلاب
 نهل جييهت «سفنألا» ركذ ىف :ىرشخمزلا لاق دقلو .نهتماركب ظافتحالاو لاذتبالا

 «نصبرتي نأ ىلع نهلمحيف ءهنم نفكنتسي ام هيف نأل ؛ثعب ةدايزو صبرتلا ىلع
 ىلع اهنبلغيو ,.نهسفنأ نعمقي نأ نرمأف «لاجرلا ىلإ حماوط ءاسنلا سفنأ نأ كلذو

 . صبرتلا ىلع اهنربجيو حومطلا

 نم الإ فرعي ال صبرتلا نأل ؟ةأرملا ىلع ةددعتملا تاراشإلا كلت تناك اذاملو

 اهئاوهأ ىلع بلغتتل .«ىسفنلا ديدشتلا كلذ ناكف ءاهنم الإ فرعي ال هادمف ءاهبناج

 .اقح الإ لوقت الو
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 التالت ططمطخ نخطط لالالا لخطط اة طلال طلال! اا نانا لا لاما ااا اااانااللا ننال اضن لااا اناا اانا اا لال1الاانناغ طخ اخ اللا اا للا

 عمج ءورقلاو ءءورق ةثالث ىه ميركلا نآرقلا مكحب صبرتلا ةدم تناك دقو

 ىلع قلطت ءرقلا ةملك نأ ىلع ةغللا ءاملع قفتا دقو ءاهحتفو فاقلا مضب «ءرق

 ىنعمب ءرقلا ىنعم لصأو «نيتضيحلا نيب نوكي ىذلا رهطلا نم ةرملا ىلعو ةضيحلا

 نم جورخلاو لاقتنالا ىلع قلطي «عمجلا ىلع هانعم لصأ ىف قلطي امك ءرقلاو

 ىلإ رهطلا نمو ءرهطلا ىلإ ضيحلا نم لاقتنالا ىلع قلطيف لاح ىلإ لاح

 . ضيحلا

 . ضيحلا تقو وأ ءرهطلا تقو

 زوجي هنأ ىلع ةغللا ءاملع قفتا دقو ««ءرق» ةملكل ىوغللا لصألا وه اذه

 دارملا ىف فلسلا ورسفم فلتخا نكلو ءرهطلا ةذم ىلعو «ةضيح ا ةدم ىلع هقالطإ

 ىلعو رمعف ؟ةضيحلا ةدم وه مأ «نيتضيحلا نيب رهطلا ةدم وهأ :ةيآلا ىف ءرقلاب

 ىلع مهريغو ىدسلاو ةمركعو ةداتقو دهاجمو « ىرعشألا ىسوم وبأو دوعسم نباو

 «ةفينح وبأ مهسأر ىلعو «قارعلا ءاهقف ذخأ اذهبو «ةضيحلا ةدم ةيآلا ىف دارملا نأ

 ىرهرزلاو «تباث نب ديزو «رمع نب هللا ديعو ءاهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقو

 ىلعو «زاجحلا ءاهقف ذخأ اذهبو « نيتضيحلا نيب رهطلا ةدم ءرقلاب دارملا نإ :مهريغو

 اذه جهنو «ىعفاشلا هدعب نم ءاج مث «هنع هللا ىضر كلام ةرجهلا راد مامإ مهسأر

 . جاهنملا

 ىآ نم سمتلي نأ .ءاهقفلا نم نيفلتخملا نيقيرفلا نم دحاو لك لواح دقو

 ىف ةلبانحلاو ةيفنحلا لدتسا دقو «هريسفت حضويو «هبهذم ديؤي ام ةنسلا نمو نآرقلا

 :اهنم «ةلدأب ةضيحلاب ءرقلا ريسفت
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 00 لال كلللللللا

 ءعضاوم ةدع ىف كلذ ركذو «ضيحلا ىنعمب ءرقلا رسف ِةْكَي ىبنلا نأ ()

 اذه ىف دارملا نأ كشالو .200كئارقأ مايأ ةالصلا ىعد» :ِِكلَي ىبنلا لاق دقف
 شيبح ىبأ تنب ةمطاف نإف اضيأو ءهيف ةالصلا دسفت ىذلا هنأل ؛ضيجلا ثيدحلا

 ىتأ اذإ ىرظناف «قرع كلذ امنإ» :ِةِيَي اهل لاقف مدلا ّةِْكلَي هللا لوسر ىلإ تكشف

 . "”«ءرقلا ىلإ ءرقلا نم ىلص مث ىرهطتف ءرقلا رم اذإو ,ىلصت الف ؛كؤرق

 مهل فرعي ملو هوقفاوو ةباحصلا نم عمج ىلع رفع ردق دقف كلذ قوفو

 نم ةمآلا ةدع نأل ؛ةضيح ءرقلا اومهف مهنأ ىلع اليلد ضيحلاب ةمألا ةدع فلاخم

 ةيآلا نم ءرقلا نم دارملا نوكي نأ دبال ناكف ءاهفصن تناك نإو «ةرحلا ةدع سنج

 . مهرظن ىف ضيحلا

 نأ رهطلا ال ضيحلا وه ةدعلا ريدقت ىف ءرقلاب دارملا نأ ىلع ليلدلا نإو (ب)

 ريغ وأ اضئاح ةدتعملا نوك ءارقألاب ةدعلا ريدقت ىف ساسألا لعج ميركلا نآرقلا

 نم ضيحملا نم نسي يئأللاو :ىلاعت لاق دقف «ضيحلا وه ساسألا ناكف «ضتئاح

 وه ضيحلا ناك اذإو [قالطلا] 4 ل .. . رهشأ ةَنالَث نهتدعف متبترا نإ مكئاسُن

 . تاضيحلا ىه ءارقألا نوكت نأ دبالف «ءارقألا ريدقت ىف ساسألا

 ةءارب ضرغلا نأل ؛ضيحلاب الإ ققحتي ال ةدعلا نم لوألا ضرغلا نإو (ج)

 للختي ىذلا رهطلل ساسألا وه ضيحلا نألو ,ضيملاب الإ ققحتي ال كلذو «محرلا
 ىتلا راهطألاب ال تاضيحلاب ةدعلا ردقت نأ ىنايبلا قايسلل بسنألا نأكف «نيتضيحلا

 انبستحا نإ ةثالثلا نود ةدعلا تناكل راهطآلاب اهانردق ول اننأ اذه قوفو ءاهللختت

 ءارقألا انبستحا نإو «هبستحت مل نإ ةثالثلا نم رثكأ نوكتو ءهيف لصح ىذلا رهطلا

 :رهط ىف الإ نوكيال ىذلا ةنسلا قالط وه ماد ام ةثالث ءارقألا تناك تاضيمحلاب

 .اعرش ضورفملا وهو

 )١( ص ١ج (69) ىنطقرادلا هاور  5١ضيحلا ملسمو ةرفاند ءوضولا :ىراخبلا ىف ءاجو )١ 6 (.

  (0,0كت ؟) هجام نباو )0 ةراهطلا :دواد وبأ هاورو .(؟11) ءارقألا ركذ باب - ةراهطلا :ىئاسنلا هاور

 دمحأو )55.98(.



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 م لايم
 2 ب األ

 وه ءرقلا ىنعم ىف وه ىذلا عمجلا ىنعم عم قفتي ىذلا نإ كلذ لك قوف مث

 .ءانإلا ًالتما نأ دعب ضيفلا وهف «لماكلا عامتجالاو ءالتمالا ليلد هنأل ؟؛ضيحلا

 نأو :ةيآلا ىف ضيحلا وه ءرقلا نأ اوررق نيذلا ةلبانحلاو ةيفنحلا ججح هذه

 .اهللختت ىتلا راهطألاب ال «تاضيجحلاب ردقت ةدعلا

 ةقباسلا ثيداحآلا ىف اولاق دقف ءمهكلسم كلس نمو ةيكلاملاو ةيعفاشلا امأ

 ىف ةحاشم الو «ءرق ةملك هيلع قلطت ضيحلا نأ ىلع اليلد نوكت تحص نإ اهنإ

 ةمألا ةدع نإ رمع لوق امأو «ةميركلا ةيآلا ىف دارملا هنأ ىلع اليلد تسيلو كلذ

 ... ضيحملا نم نسعي يئأللاو 9 ةيآب لالدتسالاو ءامهاوقأ راتخي لب هلثم ىباحص

 تاذل الإ نوكت ال رهطلاب ترسف اذإ ءارقآألا نأل ؛جتنيال [قالطلا] 4 <

 . نيتضيح نيب لصاف وه ذإ «ضيحلا

 : ىأرلاو ةغللاو

 [قالطلا] 4 <10 ... َنهتدعل َهوُقَلَطَف » :ىلاعت هلوقف ةنسلاو باتكلا امأ
 ىف قالطلا نوكي نأ روصتي الو ءضيحلا ىف نوكي ال قالطلا نأب ةئنسلا تدرو دقو

 ال رهطلاب ءرقلا انرسف اذإ الإ ضيحلا ىف قالطلا نع هلك ىبنلا ىهن عم ةدعلا

 . ضيحلاب

 ىف ال رهطلا ىف متي «عمجلا هانعم ءرقلا نآلف «ىأرلاو ةغللاب مهلالدتسا امأو

 .«عمج ال غيرفت وهف مدلا جرخيف محرلا ىخري نأ هادؤم «ضيحلا نأل ؛ ضيح ا

 .رهطلا ىف عمجلاو

 ىهو «تالالاقتنا ةثالث بولطملا نوكيف «لاقتتنالا ةغللا ىف هاثعم ءرقلا نألو

 ضيحلا ىلإ رهطلا نم مث ءرهطلا ىلإ ضيحلا نم مث «ءضيحلا ىلإ رهطلا نم لاقتنالا

 :نيرمأ ىضتقي كلذو «ةدعلا متت هبو



 ةرقبلا ةروسريسفت
 ل لاا للملا

 «ةثالثلا تالاقتنالا ققحتت اهب ىتلا اهنأل ؛راهطألاب ءرقلا رسفي نأ :امهلوأ

 . ةثالث ال ةعبرأ تاالاقتنا ققحتت <: اهب نآأل ؛تاضيحلاب رسفي الو

 .ةقلطلا هيف تلصح ىذلا رهطلا ةثالثلا راهطألا نم بستحي هنأ :ىناثلا رمألا

 نباو ىلعو رمع ىأر ىلإ ليمن ليوطلا لالدتسالا كلذ دعب اننأ قحلا ىفو

 ءاوس «ضيحلا وه قافتالاب ةدعلا ريدقت ىف ساسألا نأل ؛ةيفنحلا ىأر وهو ءدوعسم

 نوكي نأ بسانملاو «نيتضيح نيب نمز رهطلا نأل ؛ةضيحلاب مأ رهطلاب ءرقلا انرسفأ
 هنألو «ىبلس رمأ رهطلاو «ماقملا ىف ىباجيإلا رمألا هنأل ؛ريدقتلا ةدحو وه ضيجلا

 .ءارقألاب ةدعلاو «رهشألاب ةدعلا نيب قرفملاو «لماحلا ريغو لماحلا نيب قرفملا طانملا

 َنصَبَرَتَي تاقّلطملاو# :ىلاعت هلوق نأ ىلإ ريشن ماقملا اذه كرتن نأ لبقو
 امأ «لماوحلا ريغ ضيسحلا تاوذ تاقلطملا نم تادتعملاب صاخ «ٍءورُق ةَنالَث نهسفنَأب
 نيذّلاو » : ىلاعت هلوقب نهتدع تنيب دقف نسهجاوزأ نهنع ىفوتملا نهو تاقلطملا ريغ
 4 لبق .٠ ارشعو ٍرهشأ ةعبرأ نهسْفنَأب صبري اَجاَوْزَأ تورذيو مكدم نوُفوتي
 . [ةرقبلا]

 نأ َنَهْلَجَأ لامحألا تالوُأو ... 8 :ىلاعت هلوقب نهتدع تنيب دقف لماوحلا امأو
 .[قالطلا] 4 <ل+ ٠٠ . نهلمح نعضي

 تتبث دقف «ضيسحلا نيري مل نهنأل وأ «ضيحلا نم سأيل نضحي ال نمو
 ةَنالَث نهدف متبترا ٠ نإ مُكئاسُن نم ضيحَمْلا نم نسعي يئآللاو :ىلاعت هلوقب نهتدع

 ا 4ك . ضحي مل ينأللو رهشأ

 ماظن ىضتقمب ةنيمألا تناك امك اكسل كلت ىلع ةنيمألا "تناكف ءاماكحأ اهب طان
 ؛فيلكتلا مظع ناك ةنامألا مظع رادقمبو ,دالوألاو باسنألا ىلع ءنوكلا ىف هللا

 ىف اهقلخ ىتلا هللا ةنامأ نمتكي نأ نهل لحي ال هنأ ىلاعتو هناحبس ررق كلذل

 هللا ىلع بذكو ةنامألل ةنايخ كلذ نإف «هيبأ ريغ ىلإ هنبسنيل دلو نم نهماحرأ



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 ١ 6 لالالالا ولاا

 ماحرألا هظفلت مد نم نهماحرأ ىف قلخ ام نمتكي ال كلذكو «قحلا ىلع ءارتفاو

 ناك امك «قافنإلا دتميو ةدعلا لوطتل كلذو ءاهيف ىلاعتو هناحبس هللا هقلخ نأ لعب

 ىوعد عامس عنمت نأ ةموكحلا رطضا امم ءرصعلا اذه ءاسن نم تاريثك كلذ لعفي

 ىف هللا قلخت ام نمتكي كلذ عم نلزي الو «ةيداليم ةنس نم رثكأل ةدتعملا ةقفن

 «نهماحْرَأ يف هللا قلَخ اما هنأب دلولاو مدلا نع ىلاعتو هناحبس هللا ربعو

 ةفعاضم كلذ ىفو «هنيوكتو هقلخل ىفنو هللا ىلع بذك نامتكلا نأ ىلإ ةراشإلل

 راكنإلا ىعوضوم لماك لماش ماع ريبعتلا اذه نأ قوف كلذو ءمثإلا مظعو مرجلا

 .ضيحلاو لمحلا امهو نامتكلاو

 هللاب موي نك نإ9 :ىلاعت هلوقب نامتكلا نع ىهنلا ىلاعتو هناحبس نرق دقو
 «ماكحألا ميقتستل ءهللا قلخ امب رابخإلاو «نامتكلا مدع ىلع ثحلل «رخآلا مويلاو

 ناميإلا نأل «ناميإلا ىفاني هنأب «نامتكلا رمأل ميظعت كلذ ىفو .«قوقحلا ررقتتو

 .!!هتعيدو دحجتو «هتنامأ نوختو هللا ماكحأ دناعت نأ اهسفنل

 نوكي امو ءرخآلا مويلاب «ديعوو ديدهت ةيماسلا ةلمجلا هذه ىف كلذ قوفو

 راهظإو ءرسأ ام فشكو «متك ام راهظإ نم هيف نوكي ام مث «ديدش باذع نم هيف

 . ىفخأ ام

 نيعمتجم ءاهقفلا نأ ررقن مكحملا ملكلا اذه ىف مالكلا كرتن نأ لبقو اذه

 عم اوررق نكلو ءءاهتناو ءادتبا ءاهتدع نع رابخإلا ىف ةأرملا لوق لوقلا نأ اوررق

 . طيحم ئش لكب ىلاعتو هناحبس هللاو ميركلا نآرقلا ظافلأ



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ
 للا للللااا ل بللللا اللا

 را رتل اوتار

 نايب ةيماسلا ةلمجلا هذه ىف «احالصإ اوُداَرَأ نإ كلذ يف نهَدَرِب قحأ نهتلوعبو#
 نوكي نأ وهو «ةدعلا ةيعرش نم ميكحلا عراشلا اهدارأ ىتلا ةيعرشلا دصاقملا ضعبل

 تدأ ىتلا ملألا ةبون هنع تبهذ دق نوكت نأ دعب «هسفن ةعجارم ةصرف قلطملا ىدل

 نايب اذه ىفو «لاز دق اضراعو .ءتعشقت فيص ةباحس نوكت دقو «قارفلا ىلإ

 بناج نم صبرتلا تقو مهل لعج ذإ «نيقيطملا سوفنل ىلاعتو هناحبس هللا جالعل

 نم حالصإلا ديري نمل ةحئال ةصرفو «لجرلا بناج نم ربدتو ةيورت تقو «ةأرملا
 اذهل ةرمث نم امهنيب ناك امو .نيججوزلا رمأ مهمهي نم لكو «ةريشعلاو لهألا

 «لوعف نزو ىلع لعب عمج هنإ :ىرشخمزلا هيف لاق «جاوزألا مه ةلوعبلاو «جاوزلا

 وأ «عمجلا هب ديرأ ةلوعف نزو ىلع اردصم نوكت نأ زوجو «ءاتلا هب تقحلأ نكلو

 .ةلوعب لهأ هريدقت فاضم فذح ىلع مالكلا نوكي

 قالطلا نأ ىلع ليلد ءالعف قالطلا عقوأ نأ دعب ءالعب قلطملا ةيمستو

 ربتعيو «ةمئاق رمتست لب «ةيجوزلا ىرع هب مصفنت ال ةعجارملا هيف زوجت ىذلا ىعجرلا
 ةدعلاو امهدحأ تام اذإ ناثراوتي اذكو ءاضيأ اجوز ةقلطملا ربتعتو ءاجوز قلطملا

 . ةمئاق

 ةدع تاذ ىهو ىناثلا وأ لوألا قالطلا ناك اذإ ةجوز ةقلطم لك رابتعا ىفو

 امئاد ىعجر ىناثلاو لوألا قالطلا نأ ىلإ ةراشإ  لاملاب ءادف ريغ نم قالطلا ماد ام

 اوررق دقف ءءاهقفلا نم روهمجلا بهذم وهو «ءادف ريغ نمو «ةدع ىلإ ماد ام
 عراشلا هربتعا ام انئاب لعجي نأ قلطملل غوسي ال هنأو «ءعراشلا مكح كلذ نأ

 قالطلا لعجي نأ قاطملل غوسي هنإ :اولاقو ةيفنحلا كلذ ىف فلاخو ءايعجر
 نأ هلف هقح ةعجرلا نأل ؛ءادف ريغ نمو ةئلاثلا نودو لوخدلا دعب ناك ولو انكاب

 ديق ىذلا وه قالطلا قح جوزلا ىطعأ ىذلا عراشلا نأ نوري روهمجلا نكلو

 الف «قالطلا ىف ديقو «ةصرف اهنكلو جوزلل اقلطم اقح تسيل ةعجرلاف دييقتلا كلذ
 رمأ اهب مظنو «هل ىلاعتو هناحبس هللا اهصخر ىتلا ةصخرلا ليزي الو «ديقلا عفري



 ةرمقبلا ةروس ريسفت ل

 ل

 نإ «هتاف ام كرادتل اهنإف ءاهطقسي نأ ريغ نم اهب عفتني الأ عيطتسي هنكلو «قالطلا

 .هؤطخ نيبت مث قالطلاب قطنف ءهسفن هب تحمج

 ىعجرلا قالطلا نأ ةيفنحلا ءاهقف هنم مهف العب وأ اجوز قلطملا ةيمست نإو

 ال كلذلو ؛امزال اهيف صبرتلاو «ةمئاق ةدعلا تماد ام ةيجوزلا قوقحلا ليزي ال
 ماكحأل ةمادتسا اهنوربتعي لب «هئاشنإ ىنعم ىف وأ «جاوزلل ةداعإ ةعجرلا نوربتعي
 لوخدلا نوربتعي ال كلذلو ؛ةمئاق ةدعلا تماد ام لزي مل هنأل ؛هل ارارمتساو جاوزلا

 ىف درلا نأ اومهفو «ةعجر هسفن لوخدلا نوربتعيو «ةعجرلاب قطنلا لبق امارح اهب
 .جاوزلا ماكحأ ىلع رارمتسالاو ةمادتسالا هانعم «نهَدرِب قحأ# :ىلاعت هلوق

 ةداعإ اهنكلو «جاوزلا ماكحأل ةمادتسا تسيل ةعجرلا نأ اومهف ةيعفاشلا نكلو
 لبق هنأل ةعجر ربتعي ال لوخدلاو «ةعجرلاب قطنلا لبق لوخدلا اوغوسي مل اذلو ؛هل
 .لالحلا ةمعنل اببس نوكي ال مارحلاو «مارح اهب قطنلا

 ربتعت الو «ديدج رهم اهيف سيلو ءهدحو جوزلا بناج نم لمع ةعجرلاو

 اهيلع داهشإلا ةلبانحلاو ةيعفاشلا ضعب طرتشا دقو «ةأرملا اضر ىلإ جاتحي ادقع

 لوقلا كلذ ناكو [قالطلا] 4 <22 ... مكنُم لدع يَوذ اودهْشَاو 9 :ىلاعت هلوقل

 ملو ةيلوقلا ةعجرلا ىف ةداهشلا اونسحتسا ةيفنحلاو «ةعجرلاو قالطلا نايب دعب ميركلا

 .اهوبجوي

 «احالصإ اوُداَرَأ نإ» :ىلاعت هلوقب ةعجرلا زاوج ىلاعتو هناحبس هللا ديق دقو

 ميوقتو «هلاح حالصإ لواح اذإ الإ ةعجرلا ىف ركفي نأ هل غوسي ال لجرلا نأ ىأ
 داعبإو «ةرسألا ريخ ىلع لمعلاو «ةلماعملا ىف ةماقتسالا ىلع اهلمحو ءهسفن جوعم
 «قفرلاب هجوز ذخأ لواحي امك «ءةيجوزلا ةايحلا ىف امكح نوكي نأ نع بضغلا

 ضارعإلاو ؛«ميكحلا داشرإلا عم «ةلصاولا ةدوملاب اهبيرقتو «ةنسحلا ةظعوملاب ميوقتلاو

 فطلو ةمحرلا نم ةميوق سسأ ىلع ةرسألا ةسايسو «تالزلا اهبينجتو «ناتهبلا نع

 ةميكح ةملك ىنبجعتو «تانعإ ريغ نمو «قاهرإ ريغ نم «قداصلا مزحلاو ؛«ةرشعلا
 ىف نوكي لجرلا ىنبجعي) :لاق دقف هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع اهلاق
 .(الجر هودجو هدنع ام اوسمتلا اذإف «ىبصلاك هلهأ



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ
 ااا 1

 «ىلثملا ةقيرطلا راتحخا دقف ةينلا هذه ىلع وهو هجوز لجرلا عجار نإف

 ىف ركفي ملو «ةكردم ريغ اضر ةبون ىف اهعجار نإو «هللا نم قيفوتلا نوكيسو
 وهف ةراضملاو ىذألاو ديكلا ةين ىلع اهعجار نإو ءارمأ ثدحي نأ هللا ىسعف رمألا

 .ميكح زيزع هللاو ءهللا دنع مثإ

 نوتاقلا وه اذه د نه لاجل فوُساب لع يذلا نم ن١
 ىف مالسإلا هعرش دقو ءانرق رشع ةعبرأ ذنم ميركلا نآرقلا هب قطن «لماشلا لداعلا

 تضرفو «قوقح نم قح ىأ ةأرملل نأب ملاعلا نيناوق نم نوناق ىأ فرتعي مل تقو
 ةدعاقلا كلت عضوو مالسإلا ءاجف «تابجاولا لك ةرباغلا روصعلا ىف نيناوقلا اهيلع

 ناسنإلا ىلع امف «تابجاولا عم ةئفاكتم نوكت نأ بجي قوقحلا نأ ىهو «ةلداعلا

 ناك اذإف «بجاو هب قلعت الإ قح نم امو «قوقح نم هلام ئفاكي تابجاو نم
 اذإو .. لدعلا وهو «قح اهلف «ةعاطلا بجاو ةأرملا ىلعو تيبلا ىف ناطلس لجرلل

 قح اهلف بجاولا كلذ اهيلع ضرفو «هنوئشب ةمئاق تيبلا ىف ةراق ةأرملا تناك

 رهملا قح اهلف فرعلا ىضتقمب انسح ادادعإ تيبلا دعت نأ اهيلع ناك اذإو .. قافنإلا

 ىنعملا كلذ كردأ دقو ءاهشحوي الأ هيلعف ءاهجوز سنؤت نأ اهيلع ناك اذإو ٠..

 سابع نبا نأ ىتح «نولوألا ةباحصلا تابجاولاو قوقحلا نيب ىواستلا وهو «ليلجلا

 . (ىل نيزتت امك ىتأرمال نيزتأل ىنإ) :لوقي ناك

 ؛ةأرملاو لجرلا نيب ام ىلع اروصقم سيل تابجاولاو قوقحلا نيب ىواستلا نإو
 بجاولا لعج دقف .«لدعلا موقي هبو «لقعلا هديأو مالسإلا هنس لماش نوناق هنإ لب

 دبعلا ةبوقع مالسإلا لعج ميقتسملا ننسلا اذه ىلعو «قح نم هل ام رادقمب ءرملا ىلع

 ضعب اضيأ طقسأ «ةيمدآلا قوقح ضعب طقسأ ىذلا قرلا نأل ؛رحلا ةبوقع فصن

 .اهتابجاو

 نأ لجرلا ىلع اهل ىتلا قوقحلل ةيواسم ةأرملا ىلع تابجاولا نأ ىنعم سيلو

 قوقحلا ىواست طقف ررق مالسإلا نإف «هوجولا لك نم لجرلل ةيواسم ةأرملا

 عون ىف لجرلا نيبو اهنيب ةاواسملا نأشب ةقالع كلذل سيلو اهل ةبسنلاب «تابجاولاو



 ةرقبلا ةروس ريسفت لل

 ملام

 ا رحل

 :ىلاعتو هناحبس هللا لاق ىنعملا اذه دحأ مهفي ال ىكلو ء«تابجاولاو قوقحلا

 ؛لجرلا ةيواسم ةأرملا تسيلو «ةأرملل ايواسم سيل لجرلاف «ةجرد نهيلع لاجرللو»

 امهف «امهئيب ةلئامم ال هنأ ةهادبلا نمو «ةلئامملا ققحت الوأ بجوي ةاواسملا نوناق نأ

 امهالك ناك نإو «نيلثامتم ريغ نالباقتم ناعون امهنأ الإ دحاو سنج نم اناك نإو

 فرشي نأ ديالف «نيرصنعلا نيذه جاودزا نم الإ نوكتت ال ةرسآلا تناك اذإو

 دحأ اهيف تابجاولاو قوقحلا عيزوتو اهتتشان ةيبرت ىلع موقيو «ةرسألا بيذهت ىلع
 مامزل كلمأ لجرلا دجوف ةلداع ةرظن رمألا اذه ىلإ مالسإلا رظن دقو «نيرصنعلا

 بارخ هرايهنا نأو هلام تيبلا ماقأ ىذلا هدجوو «هسح طبض ىلع ردقأو «هسفن

 لّضَف امب ءاسّنلا ىلع َنوُماَوَق لاجرلا 8 :هناحبس لاق اذلو ؛ةسايرلا هل لعجف ءهيلع
 . [ءاسنلا] # (25)+ . .. مهلاومأ نم اوقفنأ امبو ضعب ىلع مهضعب ِهّللا

 . بجاو لضف هيلعف «ةجرد لضف لجرلل

 اهتابجاوو ةأرملا قوقح نيب ةلئامملا ديق ىلاعتو هناحبس هللا نأ ظحالبو

 ,ءالقعلا هفراعتيو «هاضرتو هرقت لب «لوقعلا هركنتست ال ىذلا رمألاب دييقتلا هأئعم

 ىف اهدالوألو اهسفنل ةبسنلاب اهقوقحب بلاطتو ءاهتابجاوب موقت نأ ةأرملا ىلعف

 ؛ ءالضفلاو لوقعلا فلأو «لدعلاو قحلا اياضق نم دمتسملا فرعلاو «لقعلا ةرئاد

 «ميكح زيزع هّللاو# :ىلاعت هلوقب ةميركلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متخ دقلو

 :رومأ ةثالث ىلع ةلالد كلذ ىفو
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 لك ىف لب ةيجوزلا قوقحلا ىف تابجاولاو قوقحلا نيب ةلئامملا كلت نأ - اهلوأ

 كلذ نإو «ىنابزلا لدعلاو ةيهلإلا ةمكحلا ىضتقم ىه «ىناسنإلا عامتجالا نوئش

 ومس نم ةيناسنإلا ةلماعملا هيلإ لصت ام ىصقأ

 دعب ةأرملا زعأ ىذلا وه زيزعلا رداقلا رهاقلا ىلاعتو هناحبس هللا نإ  اهيناث

 هللا عرش ريغ نم ةزعلا بلطت نأ اهل سيلو ءاهمضه دعب اهقوقح اهاطعأو ءاهلذ

 دعب اهمركو «ضفخ دعب اهالعأ دقو ءموضهم قح ىذ لكل ذاعملاو أجلملا وهف

 نإو ؛ميكحلا زيزعلا مكح ىلع درمتت نأ دعب نم ةملسم ةأرمال غوسي امف «ةناهملا
 ءىش لكب هللاو .«ةمكحلا ىضتقم وه ةجرد نم لجرلل امف هتزعب تنرتقا هتمكح

 . طيحم

 زعملا وهو «بلاغلا ىوقلا رداقلا وهو «هقوف هللا نأب لجرلا راعشإ  اهثلاث
 هل هدلح ام ادعو ؛هعرش لجرلا زواجت نإف ءريبخلا فيطللا لدعلا مكحلا «لذملا

 .هباوث نم مرحو هباقع هلانو «ردتقم زيزع ذخأ هللا هذخأ «لاعتملا ريبكلا

 «لمعلاو لوقلا ىف نوطتشي نيذلا اهربدتيلف «ةلداعلا هللا ةعيرش كلت
 ئركذُل كلذ يف نإ » ةلماك ةلوقعملا ةأرملا قوقح لجس توص لوأ نآرقلا نأ اوملعيلو
 .[31 40: ديهش وهو عملا ىقلأ وأ بق هل ناك نمل

 نأمكل ب الو نَسْحِإ : ٍ

 وأو 1 دعوه اك وذ كيد
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 لجرلا قلط اذإ هادمو «قالطلا ةيعرش ةقباسلا ةيآلا ىف ىلاعتو هناحبس ركذ

 دحلا ىلاعتو هناحبس نيبي ةميركلا ةيآلا هذه ىفو ؛ةيعجر ةقلط اهب لوخدملا هتأرما

 سيل لجرلا نأ ىلاعتو هناحبس نيبيف «ةعجارملا قح نم لجرلل ام هيف ىهتني ىذلا

 ىف لجرلا نإ ليق دقلو ؛دودحم دح ريغل عجاري مث قلطي مث «عجاري مث قلطي ارح

 كلذ ذختي دقو ؛ةأرملا ةايح برطضتف دح الو ددع ريغل عجاريو قلطي ناك ةيلهاجلا

 لاق الجر نأ ىور دقلو ؛ءاقبلا ىف ةبغرلاو «ةنسحلا ةرشعلل ال «ىذألاو ديكلل

 اند اذإف كقلطأ :لاق ؟كلذ فيكو :تلاق !كقرافأ الو كيوآ ال هللاو :هتأرمال

 قالَّطلا» لجو زع هللا لزنأف لكي هللا لوسرل كلذ تركذف .كتعجار كلجأ

 . («ناترم

 ةممتم اهلبق ةيآلاب ةنرتقم ةيآلا نأ مأ ةيآلا لوزنل اببس اذه حصأ ءاوسو

 ةدعلا تماد ام هتأرماب قحأ قّلطملا نأ ىلوألا تركذ دقف ؛اهقالطإل ةديقم اهعوضومل

 نيتقلطلاب ديقم وه امنإ هقالطإ ىلع سيل كلذ نأ ةيناثلا ىهو هذه تنيب مث «ةمئاق

 جوزتت ىتح هل لحت ال اهنأ وهو ءاهمكح دعب نم ركذ دقف ةثلاثلا امأ «ةيناثلاو ىلوألا

 .هريغ جوز

 نأ ىرشخمزلا ركذ ؛ةيماسلا ةلمججلا هذه ىف قالطلا ةملك 4ناَرَم قالّطلا#

 عراشلا هرقي ىذلا ىعرشلا قيلطتلا نأ ىأ ؛ميلستلا ىنعمب مالسلاك «قيلطتلا اهب دارملا

 ؛ةرم دعب ةرمو «ةدحاو دعب ةدحاو «قيرفتلا ىلع نوكي ىذلا قالطلا وه هغوسيو

 هقاس ىذلا جيرختلا اذه ىلعو «ةدحاو ةرم لاسرإلاب نوكي ىذلا قيلطتلا سيلو

 لب «ةدحاو ةعفد نوكي ال ىعرشلا قالطلا نأ ريرقتل ةيآلا قاسم نوكي ىرشخمزلا

 هلوقك ءددعلل ال راركتلا نايبل لاحلا هذه ىف ةينثتلا نوكتو ؛ةرم دعب ةرم نوكي

 (كيبل مهللا كيبل) :لوقكو [كلملا] 4 22+ ... نيترك رصبلا عجرا مث 9 :ىلاعت

 نم ضرغلا نايبل 4ناسحإب حيرْسَت وأ فورْعمب ُكاَسْمإَف9 :دعب نم ىلاعت هلوق نوكيو
 اهيقبيو هجوز كسميل هسفن ةعجارم ةصرف قالط لك دعب نوكي نأ وهو راركتلا

 وأ عرش الو لقع هركتي ال ىذلا ةميقتسملا لوقعلا لهأ ىدل فورعملاب اهل الماعم

 .اهجارخإو ءاهقالط ىلع رصي
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 هلوق .كلذ دعب ةميركلا ةيآلاب نرق نكلو «هتاذ ىف ميقتسي جيرختلا كلذ نإو

 [ةرقبلا ] 4 220+ .... ريغ اجور حكدت تح دعب نم ُهَل لحت الف اَهَقَلَط نإَف ظ :ىلاعت
 . ةثلاثلا ةيناثلا دعب نأل «ةينثتلا ةقيقح دارملا نأ ىلع اذه لدف

 قالّطلا# :ىلاعت هلوق ىف قالطلا نأ وهو «ىناشلا جيرختلا راتخن كلذلو
 تاقّلطملاو » :ىلاعت هلوق ىف هيلإ راشملا قالطلا ىأ ,ىركذلا دهعلل هيف لأ «ناترم

 هيف نوكي ىذلا وه روكذملا قالطلاف [ةرقبلا] # كر .. . ٍءورُق ةَنالَث نهسفنأب نصّبرعي

 ةمصع هعم ىقبت ىذلا قالطلا نايبل نوكي قايسلاف ؛هيف هتجوز ةعجارم قح جوزلل
 هريغ جوز حكدت ىَتح دعب نم هَل لحت الف اهَلَط نإَف :كلذ دعب لاق كلذلو ؛ ةيجوزلا

 ةثلاشلا مكح كلذ دعب نم ركذ مث «نيترملا مكح ركذ وهف [ةرقبلا] #4 جن ...

 درجمل ال اهتقيقح ىلع هوجولا لك نم ميقتسملا جيرختلا اذه ىلع ةينثتلا نوكتو
 .راركتلا

 نأ هنم دافتسي «4ناَنَرَم قالَّطلا :ىلاعت هلوق نإف .قايسلا نكي امهمو
 اهنم ةدحاو لكو «تارمو تاعفد وه لب ةعفد السرم هب ددعلا عقي ال قالطلا
 عراشلا هيلإ دصق .ىذلا ميكحلا دصقملا ققحتيل كلذو ؛ديدج دقع وأ ةعجر اهللختي

 راركت مث ءرهشأ ةثالث وحن قالط لك دعب ةعجارملا ةصرف ءاطعإو «قالطلا ددع نم
 نوا» ءارش هؤاقب حبصأ ىذلا دقعلا كلذ مصف ةثلاثلا تناك اذإ ىتح ؛ةصرفلا كلت
 نوكي نأ ىرورضلا نم حبصأو ء[ءاسنلا] 4 ©5+ ... هتعس نم الك هللا نغي اَكرََي
 .امهنم زشانلا بلق نم حلصت اهاسع ءةيساق ةبرجت ةمث

 ناك لب «ةدحاو ةعفد عقي قالطلا ناك امف .حلاصلا فلسلا همهف ام كلذو

 امكو «هللا دودح ىدعتي اليكلو «هسفن ىلع ليبسلا لجرلا عطقي اليكل «تاعفد عقي
 هللا َّلَعَل يِردَت ال ُهّسْفَن ِمَلَظ دقق هللا دودح دعي نمو » : ماقملا اذه ىف ىلاعت هللا لاق

 قلط اذإ اهدعب وأ ةدعلا ةدم ىف هللا لعلف ؛[ قالطلا] 4 )ل ارمأ كلذ دعب ثدحي

 «ةوادعلا لحم ةدوملا لالحإب ارمأ ثدحي نأ ,.نيتعفد ىلع نيتنثا وأ «ةدحاو

 .ةديعس ةئينه ةيجوز ةايح فنأتستف ءءاضغبلا لحم ةمحرلاو
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 هعقوأ وأ «تارم ثالث ىلع هعقوي ملو «ةلحاو ةعفد قالطلا لجرلا عقوأ اذإو

 ؟هادؤم امو .همكح امف (ةقرفتم سلاجم ىف هعقوأ وأ «اعباتتم دحاو سلجم ىف

 ثلاثلا قالطلا عقي الف «ةدحاو ةرم عقي ال قالطلا نأ ةيآلا حيرص نأ كشال

 «تارم ثالث سيلو «ةدحاو ةرم هنآل ةدحاو ةقلط عقي نكلو ءاثالث ثالثلا ظفلب

 .تارم ثالث نوكي نأ بجي اًنالث نوكي ىكلو

 ةرم هنإ لب «تارم ثالث هلعجي ال ثالث ةملكب قالطلا نارتقا نأل كلذو

 نمكو «ةدحاو نيمي وهف ءانالث هللاب فلحأ لوقي نمك «ةئاملاب هفصو ولو «ةدحاو

 .بذاك وهف «ةدحاو ةرم اهأرق دقو «تارم ثالث ةروسلا هذه تأرق لوقي

 ىفو «دحاو ببسلو «ةدحاو لاح ىف قالطلا نوكي نأ بجوت ةرملا ةملك نإ

 ددعت «ةدحاو ةرم هنوك نع هجرخي الو ةدحاو ةرم «ةدحاو ةياغلو «دحاو سلجم

 نم نوريثك ررق اذهلو ؛ ةياغلا هذهل وأ «ببسلا لجأل وأ «سلجملا ىف ظافلألا

 نبا مهنم «ةبطرق خويش نم ةفئاطو «ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا مهنم ءاملعلا

 عقي هنأ «بابحلا نب غبصإو «مالسلا دبع نب دمحمو «ىَعب نب دمحمو ' غابنز

 . هنولوقي ءاملعلا عباتت مث «نيعباتلا ضعب

 هللا لوسر دهع ىلع قالطلا ناك :لاق هنأ سابع نبا نع سوواط ىور دقو

 رمع لاقف «ةدحاو ثاللثلا قالط باطنلا نب رمع ةفالخ نم نيتنسو ركب ىبأو ّةُلِنَع

 (مهيلع هانيضمأ ولف ةانأ هيف مهل رمأ ىف اولجعتسا دق سانلا نإ) :هنع هللا ىضر

 . هاضمأف

 ءاملعلا ضعب هنم همهف ام اذهو ؛4ِناَتَرَم قالّطلا# :ىلاعت هلوق ريسفت اذه

 ءاملعلا لاق دقو َ؟ هب نرتقا ام بسح ىلع نينثا وأ اًنالث نوكي ةراشإ وأ اًظفل ددعلاب
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 التت لالالا ططط خطاط نالت خانط خخخ خماس ططماااااااااا اان طمطنالاااااالال ا لل الااللالل ل الانا شخ اانانااااااخ11

 تفتلي ال ىذلا ايتفلا ذاوش نم لاوقألا نم هريغ نأكو «ىوتفلا ةمئأ هيلع قفتا دق هنإ
 يلع دقعنا دق عامجإلا نأ اوعداو ءرمع ىوتفب ذخألا ىلإ اودنتسا دقو هيلإ
 نأ مهلثمل ناك امو «ىأرلا كلذ ىلع تناك ةباحصلا نم ةريبك ةفئاط نأ دكؤملا نمو

 ةيآلاو ء.مهدنع حص ثيدح نم دنس ريغ نم نآرقلا رهاظ فلاخي ام اولوقي

 نم عونلا كلذ الإ عقي ال هنأو ءهاوس نالطب نيبت الو «ىغبني ام نيبت ةميركلا

 . ؟17قالطلا

 «ةنسحلا ةرشعلا وه فورعملاب كاسمإلا «ناَسْحإب ْحيِرَسَت ْوَأ فورعمب كاسمِإَف9
 «ةميلسلا لوقعلا هفرعت ىذلا لضافلا قلخلا وه فورعملاف ؛هلهأب ةقيفرلا ةلماعملاو
 لاسرإ حيرستلاو بولقلا هب نئمطتو «سوفنلا هب جلاعتو «ةميقتسملا رطفلا هكردتو
 نم هضعب صلخيل هقرفو هلصف ىأ ءرعشلا حرس لاقي كلذلو ؛هقيرفتو ءىشلا

 . ىعرملا ىف اهقرفو اهلسرأ «ةيشاملا حرس لاقيو ءهضعب
 قيرفتلا ىنعم نم لمتشي ام عم نمضتي ناسحإب حيرستلا ظفل نأ كشالو

 شدخو .سوسفنلل جرحو .«فنعب قرفي الف «قيرفتلا ىف قفرلا ىنعم «لاسرإلاو

 ءاطعإب لب «نامرح ريغ نم .,فطعو قفر ىف قرفي لب «قالخألا مراكمللو «ةءورملل

 4 207 ... مكنيب لضفلا اوسدت الو » :ماقملا اذه ىف ىلاعت لاق امك «عنم ريغ نم
 «ىونعملاو ىداملا حماستلاو فطعلاو قفرلا ىنعمب «ماقملا اذه ىف ناسحإلاف [ةرقبلا]

 .ءاطع ىطعأ وأ ءاًفورعم ىدأ وأ .ًريخ هيلإ ىدسأ ىنعمب «هيلإ نسحأ نم وهف

 :ةثالث ثالثلا ظفلب قالطلل ةبسنلاب لاوقألا :هّللا همحر فنصملا لاق )١(

 .ةباحصلا نم هعم نمو رمع لوق ىلع ىأرلا كلذ دمتعا دقو «ةثالثلا عقي هنأ ةعبرألا ةمئألا لوق :اهلوأ

 ىلع ءاج وهف «ةعدب هنأل ؛ءىش هب عقي ال ثالفلا ظفلب ثالثلا قالطلا نإ ةعيشلا ضعب لوق :اهيناثو

 اهدح ىتلا ةيعرشلا دودحلا ىف تبث امنإ قالطلاو «قالطلل ِلَي ىبنلا هنسو :نآرقلا ةنس ىذلا جاهنملا فالخ

 .ددعلا نكي امهم لطاب وهف هدح ام فالخ ىلع ءاج امو «عراشلا

 نبا ىأرو «ةعيشلا ضعب ىأر اذهو «ةدحاو ةقلط الإ عقي ال ثالثلا ظفلب ثالثلا قالطلا نإ : ثلاثلا لوقلا

 صنب ةدحاو ةرم الإ نوكي ال ةثالثلاب فوصوملا قالطلا نأل ؛مهريغو ةيرهاظلا ضعبو ميقلا نباو ةيميت

 ةنسل 70 مقر نوناقلا ىف ىأرلا كلذ ىرصملا نوناقلا راتخا دقو .ةدحاو عقي وهف ةدحاو ةرم ماد امو «ةيآلا

 . (فلؤملل «ةيميت نبا» باتكو «ةيصخشلا لاوحألا» باتك عوضوملا اذه ىف عجار) 64
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 ام وه «هتارمو قالطلا ركذ ماقم «ماقملا اذه ىف حيرستلا وأ كاسمإلا تقوو
 كاسمإ امإ «نيتقلطلا نيتاه ىدحإ دعب هنأ ىأ «ةيناشثلا وأ ىلوألا ةقلطلا دعب

 «فالخلاو عازنلا بابسأ حارطاو «حالصإلاو ءاقبلا ةين ىلع ةعجر ىنعمب «فورعمب

 ىنعمب ءناسحإب حيرست امإو ؛ةميركلا ةئينهلا ةشيعلاو «ىنسحلاو قفرلاب ذخألاو

 .هتعس نم رخآلا نع دحاو لك هللا ىنغيو ءاهتدع ىهتنت ىتح اهكرت

 ةيورلا ةرتف ىف نوكي نأ ىغبني ام ىلإ ريشت ةيماسلا ةلمحجلا هذه نأكف

 ىف ركفي نأب ءاهقالط دعب ةأرملا هصبرتت ىذلا ضورفملا لجألا ىهو «ريكفتلاو

 ءاقبإلا ىف ىنسحلا نأ ىأر نإف ؛قالطلا ىضمأ نإ هلاح ةبقاع ردقيو «هرمأ ىضام

 ىأر نإو ؛قفرلاب ذخألاو ءهجوعم نم ميوقتلاو «هنأش نم حالصإلا ةين ىلع اهاقبأ

 :ىلاعت لاق امك ءراضم الو قاشم الو فاجم ريغ قرف قيرفتلا ىف ريخلا نأ
 . [ بازحألا ] 4 55 ًاليمج اًحاَرَس َنُهوُحَرَسَو

 ماقملا اذه ىف هعضوم ناسحإلاب حيرستلاو فورعمب كاسمإلا نوكي اذه ىلعو

 .امئاد ابولطم فورعملاب كاسمإلا ناك نإو «ةيورتلاو رظنلا تقو ىف وه

 ؛ةثلاثلا ةقلطلا وه ناسحإلاب حيرستلا نم دارملا نإ :ءاملعلا ضعب لاق دقلو

 ةقلطلا قلطي وأ فورعملاب كسميف رمألا ىف ىورتي نييلوألا نيتقلطلا دعب ىأ

 . ةثلاثلا

 :نيهجول ديعب جيرختلا كلذ نأ ىدنعو

 ىتح ةعجارم ريغ نم تكسي نأ نيتقلطلا دعب هيف ىفكي حيرستلا نأ :امهلوأ

 الإ نوكي ال ناسحإلاب حيرستلاو «فورعملاب كاسمإلا نيب ديدرتلا نألو ءاهتدع ىهتنت
 وأ ةعجارملا وهو ؛قالطلا دعب ام كلذ ىف بسنآلاو «نارمألا هيف زوجي تقو ىف

 هيف نوكيال كلذ نإ ؛قالطلاب قالطلا فادرإ وه كلذ ىف بسانملا سيلو ؛اهكرت

 هللا لعلو «ليبسلا عطق ذإ ءاهل ملظو هسفن ىلع قييضت هيف لب «ناسحإب حيرست

 ريغ نم ناث قالط عاقيإب اهيف ةغلابمو ةافاجم هيف كلذ قوفو .ارمأ كلذ دعب ثدحي

 . هيلإ ةجاح
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 اجوز حكنت ىّبح دعب نم هَل لحت الف اَهَقَّلَط نإَف 9 :كلذ دعب ىلاعت هلوق :امهيناث
 وه ناسحإب حيرستلا ناك ولو «ةثلاشلا ةقلطلا هذه نإف [ةرقبلا] 4 كتل+ ... هريغ
 .دحأ كلذ لذ لقي 0 .ةعبار هن هذه تناكل ةثلاثلا

 يد ص مص ساس

 اوسني الآو «قفرلاو ناسحإلاب ابوحصم نوكي نأ بجي نيجوزلا نيب ب قارفلا ناك

 ال ةافاجم نوكي كلذ نأل ؛لام نم اهانآ امن اًميش ذخأي نأ حصي الف «مهنيب لضفلا

 ع ىلاعتو هن هناحبس لاق اق دقلو ؛ ؛ هيف يف لدع ال املظ * نوكي ل كلذ ذ نآلو ؛ ؛اناسحإ
 جت مه ماا 2 سو

0 

 يم ةحاف بأ أ لإ ضو ا تي وعضو لوط :ىاعت لا
 . [ءاسنلا] © ق6 ٠

 ىلع عمجي الأ اهببس ةمرحلا نإو «ةقرفلا دنع بير الب مارح ءىش ذخأ نإو

 ام دادرتسا امهيناثو «هديرت ال ىذلا قارفلا اهلوأ ؛اهل ذؤم امهالك نيرمأ ةأرملا

 ناك اذإ :لوقنف ؟ذخأي ال اذاملف كلذب اهسفن تباط اذإ :لئاق لوقي دقو .بهو

 «هدارأو قالطلا ىف بغر ىذلا وه هنم ضغبلاو ءاهنم زوشن ريغ نم اهسفن بيط
 سيلو ؛الالح نوكي ال كلذ لثمو ءهنم سفن داسفو ءاهنم قالخأ مراكم كلذ نإف

 « <22 اًيرم اًئينه ُهوُلُكَف اسفن هنم ءيش نع مكل نبط نِإَف :ىلاعت هلوق كلذ نم

 : ىلاعت هلوق هنم سيل هنأ امك «ةيجوزلا مايق لاح اهعوضوم ةيآلا هذه نآل [ءاسنلا]

 لبق قالطلا اهعوضوم ةيآلا كلت نآل [ةرقبلا] 4 4720+ . .. ئوقّتلل برق اوفعت نو )»

 وفعلا غوسف «ةيجوز ةرشع امهنيب مقت مل امهنإف ءرهملا فصن طقسي ىذلا لوخدلا
 نإ هنم وفعلا غوسو ؛رهملا فصن نود تضبق وأ ءاَئيش تضبق دق نكت مل اذإ اهنم

 دنع ىطعأ امل ذمخأ كلذ ىف نكي مل كلذلو ؛فصنلا نم رثكأ تضبق دق تناك
 ببس كلذ نوكي نأ ىسعو «ةرسع ىف نوكي هاسعو «بجي امل طاقسإ لب ءاهوفع .

 .ناتهب الو ملظ الف ءطاقسإ اهنم ناك نكلو ءذخأ هنم نكي ملو قارفلا
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 هذه ىفف هللا دودح اميقي الأ افاخ اذإ الإ ذخألا ميكحلا عراشلا غوسي ملو

 ىلع لجرلل قوقح نم هبجوأ ام ىلاعتو هناحبس هللا دودحو .ذحخألا لحي لاخلا

 مقت ملو .هدصاقم جاوزلا نم ققحتي مل نإف ؛جاوزلا دصاقم ىهو «هيلع اهلو ءهتجوز

 .زئاج لاملا ذخأف نيجوزلا نيب ةلصاولا ةدوملا اهداحآ نيب طبرت ىتلا ةئينهلا ةرسألا

 امهنم لك قوقحو «هتابجاوو «هللا دودح اميقي الأ نافاخي ىتلا لاحلا كلتو

 :نيببسي ققحتت «هبحاص ىلع

 تبهذ ىتلا ةأرملا كلتك «ةهراك وأ ةيصاع ازشان ةأرملا نوكت نأ - امهدحأ

 ىنكلو «قلخ الو نيد ىف تباث ىلع بتعأ ام هللاو» :لوقت ِةلكَي هللا لوسر ىلإ

 هيلع نيدرتأ» :ِةِلَذ ىبنلا اهل لاقف !اضغب هقيطأ ال ؛مالسإلا ىف رفكلا هركأ

 الو هتقيدح اهنم ذخأي نأ هرمأف .معن :تلاق - اهرهمأ ىذلا رهملا ىهو - «؟هتقيدح

 ىف علخ لوأ ناك هنإ لاقيو «علخلا قيرطب امهنيب لكي هللا لوسر قرفف ؛2دادزي

 . مالسإلا

 ريثت اهنكلو «ةحارصلا هذهب اهضغب ىدبت الو ةهراك ةأرملا نوكت انايحأو

 الو «مالسإلا ىف رفكلاب موقتو ءاهجوز ىصعتو «ببس هفتأل تيبلا ىف بغشلا

 .اهرمأب ةياورلا تءاج ىتلا سيق نب تباث ةأرما تهرك ام اذهو «هنع عروتت

 قوقحلاب مايقلا هعم نكمي الو مكحتسم بيع ةأرملاب نوكي نأ - امهيناث

 ؛نايصعالو زوشن نكي مل نإو ءاّغئاس نوكي لاحلا هذه ىف لاملا ذخأ نإف «ةيجوزلا

 ام ذخأي نأ ىلع قيرفتلا ىضاقلا نم لجرلا بلطي نأ ةيكلاملاو ةلبانحلا غوس كلذلو

 .اعلخ قيرفتلا ربتعي مل نإو «ىطعأ ام ضعب وأ ىطعأ

 قارفلا ببس ناك اذإ زئاج لاملا ذخأ نأ ىلع لدي امهنم الك نيببسلا نيذه نإو

 ةيآلا نكلو ؛اهبناج نم ةلادعلا ققحتو هللا دودحب مايقلا مدع ببس وأ ءاهبناج نم

 لب «هبناج نم وأ اهبناج نم زوشنلا نوكب ذخألا زاوج ىف ديقت ال ةقلطم ةميركلا

 .("*:.:9) ىئاسنلاو .(ةمكال) قالطلا : ىراخبلا هاورو ن١ 55) قاللطلا : هجام نبا ظفل اذه قف
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 التلال ططسلسسضططخمخممو خخخ اممم خلط خطك ممل امل انما مالاملاااااال لالالالا الاانا لالالا اللا !اللل ل[ ا!كلل الا ا كاكا الاخ غنام ممل
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 نوكي امك كلذو .ههّللا دوُدَح اَميقُي الأ اَفاَخَي نأ ًالإ» :ءانثتسالا ىف هناحبس لوقي
 .هبناج نم نوكي امدنع نوكي ءاهبناج نم زوشنلا نوكي امدنع

 ةلمجلا تارابع ىف ريصبلا لمأتملا نكلو «ىأرلا ىداب ودبي دق مومعلا كلذ نإو

 زوشنلا نوكي ىتلا لاحلا ىلع روصقم ذخألا زاوج نأ اهتاراشإ نم طبنتسي ةميركلا
 ؛اهب لصتي هنم ربكألا بناجلا ناك لقألا ىلع وأ ءاهبناج نم هببس وأ اهبناج نم
 فونخلا لاحو هللا دودح اميقي الأ افاخي الأب ذخألا زاوج لاح نع ربع هنآل كلذو

 ببسلا نوكي ىتلا لاحلا ىف نوكت اهدحو اهبناج نم ال اًعم امهبناج نم نوكي ىذلا
 هبيس نوكي ىذلا فوخلا وه نوكي ىذلا فوخلا نأ ضورفم هنأل كلذو ؛اهبناج نم

 ؛ةأرملا بناج نم ببسلا ناك اذإ الإ ققحتي ال نايحألا بلاغ ىف كلذو ؛هيف ملظ ال
 فاخ اذإ هنإ لاقي الو «قلطي نأ كلمي ذإ ؛ملظوهف لجرلا بناج نم ناك نإ هنأل

 ؛هبناج نم ضغبلا ناك اذإ ملظ هتاذ ىف لاملا ذخأ نأل ؛لاملا ذخأي نأ زوجي ملظي نأ

 ...نهومتيتا ام ضعبب اوبهذتل نهولضعت الو :ىلاعت هلوق ىف الخاد نوكي هنأل
 ةحودنم ةمث ناك اذإ اصوصخو ءرخآ اًملظ رربي ال ملظلا فوخو [ءاسنلا] # كلن

 4 27 ...اوُدَعَعَتل ارارض نهوكسمت الو :ىلاعت هلوق ىف الخاد نوكيو «هنع
 قالطلا لاح ىهو «نيلاح لجرلل لعج دق ىنآرقلا قسنلا نإف كلذ قوفو [ةرقبلا]

 مايق رذعت اذإ الإ زوجي ال امهالكو ءذخألا زاوج لاحو .ءذحخألا هيف لحي ال ىذلا
 نم ةرفنلا تناك اذإ قالطلا لعج دقو «حالصلاو حالصإلا سسأ ىلع ةيجوزلا ةايحلا
 لاح هذهف ؛اهلبق نم ةقرفلا تناك اذإ ءادتفالا نوكي نأ بجوي قايسلا ناكف «هبناج
 ًالإ» :ىلاعت هلوق ىف ءانثتسالا نإ :نييوحنلا نم ةرصبلا لهأ لاق اذلو ؛لاح كلتو
 ىف لخاد ريغ الإ دعبام نأل ؛نكل ىنعمب عطقنم ءانثتسا هللا دودح اًميقي الأ اًفاخَي نأ
 .هل ةرياغم لاح وه لب ءاهلبق ام مومع

 اهسفن صلخت ىأ ءاهسفن ىدتفت اهنأب لاملا ءاطعإ نع ىلاعت هلوق نإ ًاريخأو
 ىلع وأ ءاهبناج نم وه هللا دودحب مايقلا مدع فوخ نأ ىلع ليلد ءهمدقت ءادفب

 . رهظأ اهبناج نم وه لقألا
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 1 كالا

 "يي

 هانعم حانجلا «هب تدتفا اًميف امهيلَع حاتج الق هّللا دوُدَح اًميِقُي الأ مثفخ َنِإَقه

 ءاهصيلختل لذبي لامب سفنلا صيلخت هانعم ءادتفالاو .لام ىنعمب حنج نم «مثإلا

 امب ةبئانلا نع هسفن ناسنإلا ظفح ىنعمب ءادفلاو ىدفلا نم هلصأو ؛اهنع ىذآلا عفدو

 . هلذبي

 اميف نونواعتم مهنإ ثيح نم نينمؤملا ةعامجل نوكي نأ امإ ةيآلا ىف باطخلاو
 جاوزألا ةعامجل اًباطخ نوكي نأ امإو ؛نيجوزلا نيب رشلا اودجو ثيحب «مهنيب

 اهمسر ىتلا هللا دودح امهالك ميقي الأ هعم ىشخي ام مهئاسن نيبو مهنيب ناك نيذلا

 .ءادفلاو ذخألا ةحابإل باطخلاف ؛ةيجوزلا ةايحلل

 فرعي نم ىلع نإف ؛رابتعالاب ىلوأ نينمؤملا ةعامجل باطخلا لعج نأ ىدنعو

 باطخلا ناك كلذلو ؛هللا مكح نايبو داشرإلاو حصنلاب لخدتي نأ نيجوزلا نيب ام

 اصاخ ذخألا مثإ ىفنو هللا دودح اًميقي الأ متفخ َنِإَفط هلوقب نينمؤملا ةعامجل اماع

 نم ءاملعلا ضعب مهف دقلو هب تدتْفا اميف اًمِهْيلَع حاج الف لاق اذلو ؛نيجوزلاب

 نيب قيرفتلا وه ىذلا علخلا نأ نينمؤملا ةعامج ىلإ اهجوم باطخلا نوك نم نيعباتلا

 ىضاقلا وأ رمألا ىلو رمأب الإ نوكي الو ءهب اهسفن ىدفت لام ريظن ىف نيجوزلا

 نب ديعسو «.ىرصبلا نسحلا مهفلا اذه مهف دقو ؛كلذل رمألا ىلو هميقي ىذلا

 ناك دقو .همكح ىف هيبأ نب دايز ىأرلا كلذ ىلع ريسي ناكو ؛نيريس نباو ءريبج

 .هتناكم هقفلا ىف هتناكم امهالكو «ىلعو رمع نم ةيالولا لوبقم

 ىرن نكلو ؛اًباوص هبسحن ال بهذملا اذه ىلع ناطلسلا ىلع علخلا رصق نإو

 دودح اميقي الأ افاخ اذإ نيجوزلا ىضارتب زوجي امك علخلا نإ :لاقي نأ ىلوألا نأ

 ناميقي ال امهنأ نيمكحلا ميكحت دعب هل نيبت اذإ ىضاقلا رمأب زوجي كلذك هللا

 كلام بهذم ىف هيلع صن ام كلذو ؛ةيجوزلا ةايحلا نم ةأرملا ةرفن ببسب هللا دودح

 ةرهاظ بابسأ هل ملعت ملو «نيجوزلا نيب دسف اذإ رمألا نأ ءاج دقف ؛هنع هللا ىضر

 نوكي نأ زاجو ءامهنيب اقرف «ةنكمم ريغ امهنيب ةرشعلا نأ نيبت نإف «نامكحلا مكح

 .ةأرملا بناج نم ةءاسإلا تناك اذإ اًعلخ قيرفتلا
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 ؛هللا دودح اميقي الأ افاخ اذإ الإ نوكي ال علخلا نأ نيبتي ةيآلا حيرص نمو

 نأ مهفي ىوبنلا ثيدحلا حيرصو ةميركلا ةيآلا ةراشإو ءاهقسانتو تايآلا قايس نمو
 نايب ىف دشر نبا لاق كلذلو ؛ةجوزلا بناج نم ةرفنلا نوكت ثيح نوكي علخلا

 لجرلا ديب ام لباقم ىف ةأرملل لعج امنإ ءادفلا نأ هقفلا) :علخلا ةيعرش نم دصقملا

 ةأرملا ديب علخلا لعج «ةأرملا )كرف اذإ لجرلا ديب قالطلا لعج امل هنإف «قالطلا نم
 نم زوشنلا ناك اذإ الإ نوكي ال علخلا نإ ةيرهاظلا لاق اذهلو (لجرلا تكرف اذإ

 مومع ىف هعوقول لاملا ذخأ نع ىهنلا نوكي هبناج نم زوشنلا ناك اذإ هنأل ؛اهبناج

 ال هنأ اوررقو [ةرقبلا] 4 207 ... اودتعتل ارارض نهوكسمت الوإ» :ىلاعت هلوق

 اوهركو .هلبق نم زوشنلا ناك اذإ علخلا اوهرك نإو «لاملا نم ردق ىأبو «لاوحألا

 . ىطعأ امم رثكأ ذخأ

 . ©9هقفلا بتكل هكرتن «علخلا نأش ىف ليوط فالخ ءاهقفللو اذه

 «نوُملاّظلا مه كوأَف هللا دودح َدَعَتي نمو اهودتعت الف هللا دودح كلت#

 دلل هدودح كلت» هناحبس لاق «هلاوحأو هدلعو قالطلا ماكحأ نايب لعب

 مظعو ءاهردق ولع نايبل ديعبلل ةراشإلاو ءماكحألا نم مدقتام ىلإ ةراشإلاو

 ماكحألا كلت ىمسو ؛بابلألا ىوذل ةنيب ةرهاظ حلاصم نم اهيف ام لالجو ءاهتلزنم

 ةحلصملاو «لدعلاو ملظلاو لطابلاو قحلا نيب ةلصاف اهنأ ىلإ ةراشإلل هللا دودح

 نأ ىغبنيال هنأ ىلإ ةراشإ ريصبلا ريبخلا ميلعلا وهو هناحبس هيلإ اهتفاضإو ؛ةرضملاو

 .نيجوزلا نيب نوكي ضغبلا :كرفلا, )١(

 :نيعضوم ىف فالخلا نأ ىلإ انه ريشن نأ نم عنام ال : هللا همحر فنصملا لاق (0)

 «نئاب قالط هنكلو «تاقلطلا ددع نم بستحي قالط هنإ :اولاق ةيكلاملاو ةيفنحلاو «تاقلطلا ددع نم

 .ذخأ ام دري ةعجارملا دنع نكلو «قالط هنأ بيسملا نب ديعس نع ىورو

 مهفي ةيكلاملا مالكو «ناطلسلا نم الإ زوجي ال هنإ :مهضعب لاقف «لاملا رادقمو هقيرطو هببس ىف :امهيناث
 «نيجوزلا ىضارتب الإ عقي ال هنأ ىلع ءاهقفلا روهمجو .نيمكحلا ميكحت دعب ناطلسلا نم زوجي هنأ هنم

 ضعب لاقو «هلبق نم زوشنلا ناك اذر عقي الو ءاهلبق نم زوشنلا ناك اذإ الإ نوكي ال هنإ :ةيرهاظلا لاقو
 ىأبو نيلاحلا ىف روهمجلاد نع علخلا تبثيو «قالطلا عقيو لاملا تبثي ال هلبق نم زوشنلا ناك نإ هنإ ةلبانحلا

 . ءارآلا حضوأ ةيرهاظلا ىأر نأ ىدنعو . ىطعأ امن رثكأ ذخأي نأ ءاضق ال ةنايد مرحي نكلو ءرادقم
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 عبتيو «حلاصلا بنجتيو «هبراحيو هللا دناعي اهفلاخي نم نأو ءاهيلإ بيرلا قرطتي

 .ةرخآلاو ايندلا ىف ررضلا هيفام ىلإ عفانلا كرتيو «حلاطلا

 ايدتعم ناك الإو ءاهكرتو اهزواجت حصي الف اًدودح ماكحألا كلت تناك اذإو

 ءافلاف «اهودتعت الف# :هناحبس لاق اذلو ؛هللا عرش ىلع اًمجهتم «هللا تامرح ىلع

 ماكحألا كلت تناك اذإ هنأ ىأ ؛اهدعب امل ببس اهلبقام نأ نيبت ىتلا ةيببسلا ءاف ىه

 ءوسو ىدرلا ناك الإو «مارحلا ةقشلا ىلإ اهوزواجتت الف «اهوُدَتْعَت الَف# هللا دودح

 هلدع ىهو «ةمايقلا موي ىلإ مئاقلا هللا لدع دودحلا كلت نأل ؛لاملا داسفو ىبقعلا

 راهنا ملظلا ىلع تماق اذإف «هناينب ماق اهبو ءعمتجملا دامع ىه ىتلا ةرسألا ىف

 ماكحأل نيكراتلا قنع ىف ىه ةماع ةيضقب ةميركلا ةيآلا هناحبس هللا ليذ دقلو

 نم «نوملاّظلا مه كَلوأَف هللا دودح َدَعَتي نَمو# :ىلاعت لاقف «ةمايقلا موي ىلإ هللا

 . سانلا

 طبر دقف «ملظلاب هللا عرش كرتي نم ىلع مكحلا ىلاعتو هناحبس هللا دكأ دقو

 ىف ببسلا نأ ىأ ؛«ةيببسلا ىنعم ديكأتل اهنع ىنغي ام دوجو عم ةراشإلاب ربعو

 (مه) هلوقب كلذ فدرأو ءهللو هللا دودحل ةدناعملاو ةفلاخملا كلتل مهلمحت مهملظ

 مهنوئكش نم نأش ملظلا نأ ىلإ ةراشإلل ةيمسالا ةلمجلاب ربع مث ؛ديكأتلل وهو

 ملظلا رصق ىأ ءرصقلا ناك مث ؛هدودحل نيكرات اوماد ام مهل مزالم فصوو

 . ىقيقح رصق وهو .مهيلع

 :نيببسل ناك ؟ديدشلا ديكأتلا كلذ ناك اذاملو

 هيلع رطيست «ةينمز رومأب اًيسفن موكحمو ءاّمئاد رورغم ناسنإلا نأ :امهلوأ

 «ةحلصملاو لدعلا امهمهوتيو «ررضلاو ملظلا اهيف نوكي دقو «.هسبالت ىتلا لاوحألا
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 ءاهكرتي وأ «هنامزل هللا دودح عاضمخإ لواحيو هللا عرش ىف ةحلصم ال نأ مهوتيو
 هللا نيبف «كلذ ريغو دودحلاو تاجوزلا ددعتو قالطلاو ابرلا ىف سانلا نأشك
 نأ بجي لب «مهئاوهأ ىلإ هللا عرش اوكرت نإ مهسفنأل نوملاظ مهنأ ىلاعتو هناحبس

 نوكي ىتح مكدحأ نمؤي ال» :ِكَك لاق امك «هللا مكحل ةعضاخ مهؤاوهأ نوكت
 . ")هب تكج امل اًعبت هاوه

 نإف «ةرسألاب قلعتي ام وهو «ميركلا صنلا كلذ هيف قيس ىذلا ماقملا :امهيناث

 .ملظلا حبقأ اهيف ملظلا

 هاوس قح ال ىذلا قحلا هنأب نمؤنو هللا عرش كردن نآال هناحبس هللا انقفو

 ءاذهل اناده ىذلا هلل دمحلاو . لضاف ىعامتجا ءانب اهيلع موقي ىتلا ةحلصملا هيفو

 . هللا اناده نأ الول ىدتهنل انك امو

 نوكي هنأو «قالطلا عاقيإ ةقيرط ىلاعتو هناحبس هللا نيس ةقباسلا تايآلا ىف

 دق اباب قلغي الو ءهسفن ىلع لجرلا قيضي ال ىتح «ةدحاو ةعفد ال تاعفد ىلع
 ارمأ كلذ دعب نم ثدحي ىلاعتو هناحبس هللا لعلو ؛هل ىلاعتو هناحبس هللا هحتف

 نوكي ىذلا قالطلا هناحبس نيبو .[قالطلا] 4 #4 اَجرْخَم هَل لعجي هللا تي نمو »
 قالطلا ناك اذإ مكحلا ىلاعتو هناحبس نيب مث ؛ةيجوز ةايح فنأتسي نأ هيف لجرلل
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 طاقسإب وأ «هعفدت لامب وأ اهقادص نم ةءارب ىلع لجرلا نم اهسفن ةأرملا ءادتفاب

 . ةيجوزلا ةايحلا مايق لاح تأشن وأ ؛جاوزلا نع تأشن ةيلام قوقح

 فانئتسا هدعب نكمي ال ىذلا قالطلا هناحبس نيبي ةميركلا ةيآلا هذه ىفو

 :ىلاعت لاقف «ثالثلل لمكملا قالطلا وهو ءاتقؤم هيلع مرحت لب ةايحلا

 دعب اهقلط نإ هنأ ىأ «ةريغ اجَوز حكنت تح دعب نم هل لحت الف اَهقْلَط نإن»
 ؛ةدعلا ءانثأ ىف امهنم لك دعب ةعجرلا هل ىلاعتو هناحبس هللا غوس نيتللا نيتقلطلا

 هقالط دعب نم هل لحت الف نيتقلطلا نيتاه دعب اهقلط نإ ؛اهتاهتنا دعب جاوز دقع وأ

 .حيحص ىعرش دقعب جوزتت :«حكنت» ىنعمف ؛هريغ اًنجوز حكنت ىتح
 ةمرحلا تابثإو «ثلاثلا قالطلاب لحلا ءاهتنال نايب ةيماسلا ةلمجلا هذه ىفف

 ًادبمف ؛ةياغلاو أدبمللا تّدح دق ىهف ؛ميرحتلا كلذ ءاهتنا نايب اهيف نأ امك ؛هعوقوو

 ءاهب لوخدلاو ءرخآ صخش جوزت دعب ميرحتلا ىهتنيو «ةثلاثلا ةقلطلا نم ميرحتلا

 . كلذ دعب نم اهقيلطت مث

 هدعب نم قالطلا مث جاوزلا نأ ةيآلا رهاظو جاوزلا وه ةيآلا ىف دارملا حاكنلاو

 ؛بيسملا نب ديعس ذخأ كلذبو ؛لوخدلا ىلإ ةجاح ريغ نم لوألا جوزلل اهلحي

 نم دبال هنأ اوررق دق نيعمجأ ةباحصلا مث مهلبق نم نيعباتلاو ءاهقفلا روهمج نكلو

 درو دقف ؛ةيآلا رهاظل صصخملا ثيدحلا صنل كلذو .هل لحت ىكل ىقيقحلا لوخدلا

 ىضر ةشئاع ثيدح نم ىعفاشلا دئسمو «دمحأ مامإلا دئنسمو ءملسمو ىراخبلا ىف

 ىنإ :تلاقف لكي هللا لوسر ىلإ ىظرقلا ةعافر ةأرما تءاج :تلاق اهنأ اهنع هللا

 هعم امو «ريبزلا نب نمحرلا دبع ىنجوزتف «ىقالط تبف «ىنقلطف «ةعافر دنع تنك
 ءال ؟ةعافر ىلإ ىعجرت نأ نيديرتأ» :لاقو ٌكَك ىبنلا مسبتف ؛؟بوثلا ةبده لثم الإ

 ىضفي نأ ةليسعلا قوذ ىنعم نأ حضاوو 27«كتليسع قوذيو «هتليسع ىقوذت ىتح
 .اهب لخديو اهيلإ

 اثالث ةقلطملا لحت ال - حاكتلا :ملسمو :(1440) ئبتخملا ةداهش - تاداهشلا :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )١(
 .هنع هللا ىضر - ةريره ىبأ نع (10417) حكنت ىتح اهقلطل
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 وهو ءاروهشم اضيفتسم اثيدح ناكف «ىنعملا اذهب ثيدحلا تاياور تددعت دقو

 ريسفت دعب سيلو «هرهاظل ريسفت قحلا ىف وه لب «ميركلا نآرقلا مومع صصخي
 «بيسملا نب ديعس لبق عامجإلا دقعنا اذه ىلعو ؛ريسفت هللا باتكل هلي ىبنلا

 .اهيلإ تفتلي ال ىتلا ايتفلا ذاوش نم هلوقف ؛هدعب عامجإلا دقعناو

 قلط نإف ىأ هللا َدوُدَح اميقي نأ اً نإ اعجاَرَتي نأ امهيلع حاتج الف اَهقَلط نفل

 ىف امهيلع مثإ ال ىأ ءاعجارتي نأ لوألا اهجوزو ةأرملا ىلع حانج الف «ىناثلا جوزلا
 ؛لوألا جوزلاو ةأرملا ىلإ دوعي «امهيلع» ىف ريمضلاف ؛ةديدج ةيجوز ةايح افنأتسي نأ

 «ةثلاثلا ةقلطلاب ميرحتلا ةيآلا تنيب دقف ؛لوألا ةيآلا قاسم ىه امهنيب ةقالعلا نأل

 ءادتباب ةيماسلا ةلممجلا هذه تحرص مث «ءهنم قيلطتلاو ىناثلا نم جاوزلاب ىهتني هنأو

 هراثآو ىناثلا حاكنلا اياقب لاوزو ىناثلا نم قالطلاب ئدتبي هنأ وهو .هتاهتنا دعب لحلا

 ذايب اهيف ىلوألا تناك امك «لجحلا ءادتبال حيضوت ةميركلا ةلمجلا هذهف ؛ةدعلا ءاهتناب

 . هئاهتنا ىلإ ةراشإو ميرحتلا ءادتبال

 ذاتسألا راتخا نكلو ؛نيب حضاو مهمالكو «نيرسفملا رثكأ راس اذه ىلعو

 هلوق ىف «امهيلع» ىف ريمضلا نوكي نأ هنع هللا ىضر هدبع دمحم خيشلا مامإلا

 جوزلا ىلع ال ةأرملاو ىناثلا جوزلا ىلع دوعي 4اَعِجاَرَتي نأ اَمهْيَلَع حاتج الف : ىلاعت

 ... احالصإ اوُداَرَأ نإ كلذ يف نهرب قحَأ َنهتلوعبو » :ىلاعت هلوقك ىهف لوألا

 ىتلا ةلمسجلا ىنعم هنمضتي مل «ديدج ىنعم ىلع لدت ىهف .[ةرقبلا] 42
 اهماكحأ لك هلو «جاوزلا عاونأ لكك نوكي ىناثلا جاوزلا نأ نايب وهو ءاهتقبس

 ماودلاو ءاقبلل دقعي امنإ .تقؤم ضرغل الو ءاتقؤم اجاوز نوكي الف ؛اهدودحو

 جوزلا نأ سانلا ضعب مهوتي دقو «ءصوقنم ريغ الماك جاوزلا ىنعم هيف دصقيو

 وهو «ىناثلا قلطملل تباث قح ةدعلا ىف ةعجارملا نأب كلذ عفدف ءاهب قحأ لوألا

 :ىلاعت هلوق وهو ءهنع انهون ىذلا صنلا هب ءاج ىذلا ماعلا مكحلا ىضتقمب ىلوأ
 مهمل قعل

 . [ةرقبلا] © 4572 . . . نهدرب قحأ نهتلوعبو )»
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 جيرختلا كلذ ىلع دجويال هنإ :لوقيف ىأرلا كلذ ىلع ضرتعم ضرتعي دقو

 دعب قالطلا مث جاوزلاب لحلا نإ :ضارتعالا كلذ در ىف لوقنتف «لوألل اهلح ديفي ام

 «هريغ اجو حكتت ىّتح» :ىلاعت هلوقب ميرحتلا ءاهتنا نم مهف ةدعلا ءاهتناو لوخدلا

 بابسأ رئاس لاوزو «ىناثلا جاوزلاب ىهتني مولعم ريغ ىنمز تيقوتب تقؤم ميرحتلاف

 . ىرخألا ميرحتلا

 نأل ؛روهمجلا ىأر ىضتقم ىلع ريسي قايسلا نإف ءرمألا نم نكي امهمو

 ميمتتل ءاج ىناثلا جوزلا ىف مالكلاو «لوألا اهجوز عم ةأرملا نأشب قلعتم هلك قايسلا

 هناحبس هللا نأ كلذ ىكزيو ؛ءاهنإلا كلذ ىدمو ءهئاهنإو لوألا جاوزلا ىف مالكلا

 ءديدج دقعب كلذ نأ ديفي اذهو «اعجارتي نأ# :هلوقب جاوزلا ةدوع نع ربع ىلاعتو

 . ىناثلا ناك نإ جوزلا اهب درفني هنأل ؛ةكراشملا ةغيصب ربع ام ةعجرلا دارملا ناك ولو

 نم اعفتنا دق انوكي نأ وهو «تباث ررقم ىنيد رمأب طونم لوألا جوزلل اهلحو
 هتبرجتو ريغ ةرشع اهتبرجتو ءامهنيب ةمرحملا ةقرفلا وهو «ىساقلا سردلا كلذ

 اًنظ نإ# :ميرحتلا ءاهنإ نايب ىف ىلاعتو هناحبس لاق كلذلو ؛هاوسل ةريشع اهتيؤ

 اًيبلقو اينيد طوبرم لوألا جوزلا ىلإ ةدوعلا ىف مثإلا ىفنف هللا دودح اًميقي نأ
 ىتلا ةرفنلا لاوزو ءاهيلع ةردقلا امهنظو ءاهل امهتدارإو ةنسحلا ةرشعلا ىلإ امهدصقب

 .ىرخألا دعب ةرملا هراركتو قالطلا ىلإ ىدؤتو «عازنلاو قاقشلا بجوت تناك

 انقيت نإ دارملاف ؛نيقيلاو ملعلا وه انه نظلاب دارملا نأ ءاملعلا ضعب مهف دقو

 مرحمب اقيرفت امهنيب قرف دقو «ةأرملاو لجرلل سيلف هللا دودح ناميقيس امهنأ
 ىلع املع اذإ الإ ميرحتلا لاوز دعب ةيجوز ةايح افنأتسي نأ ءرركتملا ثالثلا قالطلاب

 دحاو لك ءاطعإب هللا دودح ديدجلا جاوزلا اذه ىف ناميقيس امهنأ نيقيلاو مزجلا هجو

 نم لظ ىف امهنيب ةدوملا نوكتل ,.بجاو نم هيلع امب موقيو ءقح نم رخآلل ام امهنم
 . ميحرلا نمحرلا

 مل ىرشخمزلا نكلو ؛نيقيلاب نظلا مهريسفت ىف ءاملعلا ضعب رظن اذه
 نأب كلذ ؛هللا باتك قوذي نمل ىنايبلا قوذلا عم قفتي هنأ ري ملو ءرظنلا كلذ ضتري
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 ناك امو «مولعم ريغ روتسم بيغم لبقتسملاو «لبقتسملاب قلعتي رمأ هللا دودح ةماقإ

 امو ىغسي ام ىلع نوكيس هنأب لبقتسملاب قلعتي رمأ ىف مزججي نأ ةنمؤم الو نمؤل
 مالع هدحو وهو «بولقلا بلقم هناحبس هللاف ؛هتينو هبلقب قلعتي ناك ولو «ديري
 ةرشعلا امزتعي نأ ماقملا اذه لثم ىف ناجوزلا هعيطتسي ام ىصقأ نإ لب ؛بويغلا

 ضغبأ ىه ىتلاو «ةيفاحلا ةقرفلا اهنم تناك ىتلا فاللخلا بابسأ احرطيو ةنسحلا

 ءادارأ ام ذيفنت امهتردق ىف نأ نانظي كلذ عم امهو «ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ لالحلا

 .ةديدشلا ةبرجتلا كلت لبق امهنم ناك ام بانتجاو

 ىتح «ةرم دعب ةرم هتأرما قلط اذإ لجرلا نأ نم حوضولا لك حضاول هنإو
 ريغ تراص امهنيب ةرشعلا نإ ذإ ؛جالع ىلإ ةجاح ىف ىهو وه نوكي «ثالثلا متأ

 ىف ناريسي ىهو وهف ؛هتعس نم الك هللا نغي ايئاهن اقرفتي نإ امهنأو «ءاقبلل ةحلاص

 ءاهيلع دقعي وأ اهعجاري مث ءاهقلطيف ءنامدطصي الإ نايقتلي ال «نيعطاقتم نيطخ
 ىتح ءاهيلع دقغي وأ اهعجاري مث اهقلطيف ءاربادتو ةيناثلا ةرملل اذبانت ايقتلا اذإ ىتح
 «مالسإلا ىف رفكلا وه كلذ نإ ؛ةاسأملا امهنم ترركت ةيجوزلا امهتايح افنأتسا اذإ
 ةايحلا فانئتسا نم امهعنمب كلذو «هلصأ نم هئاثتجا بجي ىذلا ملظلا وه كلذ نإو

 هيف بيعل امإ «ءاقبلل ةحلاص ريغ امهنيب ةيجوزلا نأ ةريرملا ةبرجتلا تتبثأ دقف ةيجوزلا
 ناك ول امهدحأ نأل ؛لاوحألا بلاغ وه كلذو ءامهيف بيعل وأ اهيف بيعل وأ

 هربصب حلصألو «ىناثلا ىلع ربصل ةيجوزلا ةايحلاب قلعتت ىتلا بويعلا نم اصلاخ
 .عطقلاو مصفلا ىلإ ىدؤي ال ئداه وج ىف ةنيفسلا تراسلو ؛هلاح

 ةرشاعم هرسئاعتو ءرخآ اجوز جوزتت نأ ثدحي دق ةمرحملا ةقرفلا كلت دعبو
 ىهتني ترصق وأ تلاط ةدم دعب نكلو ؛امهنيب ةرشعلا مودت نأ دصق ىلع جاوزألا

 ءاهتناو هقيلطتب وأو «ةافولا ةدع ءاهتناو جوزلا تومب امإ «هراثآ لوزتو جاوزلا اذه

 ؛ةبغرلا هذه هلدابتو ةيجوز ةايح فنأتسي نأ لوألا اهجوزل ودبيف «قالطلا ةدع
 نأ ىسع هنأل ؛ثالثلل لمكملا قالطلا هدجوأ ىذلا ميرحتلا نيملاعلا بر ىهني ذئدنع

 ءامهبولق تحلصأو امهسوفن تلقص دق هريغ ةرشعو «ةبرجتلاو نامزلا نوكي
 .امهنم روفنلا ةدح نم تفطلو



 ةرقبلا ةروس ريسفت للا
 للملا للا اللا

 ال ىذلا تقؤملا ريغ جاوزلا وه ميرحتلا ىهني ىذلا جاوزلا نأ اذه نم ىرتو

 ةين ىلع نوكي ىذلا وأ ءهرمتسملا مئادلا جاوزلا لب «لوألل ليلحتلا درجم هب دصقي

 لوخدلاو جاوزلا اذه وه ميرحتلا ةياهن لعج ميركلا عراشلا نأل ؛رارمتسالاو ماودلا

 ءانعرلا سوفنلا لقصتلو «ةريرملا ةديدشلا ةبرجتلا كلت نوكتل ؛قالطلا مث هيف

 «ةبرجتلا كلت تناك ام «ماودلاو ءاقبلا هب دصق اجاوز دقعلا نكي مل اذإف ؛ةدرمتملا

 .ميكحلا عراشلا نم دوصقملا ضرغلا كلذ ناك امو

 اوديق ام نوكفي اوذخأ مث هللا عسو ام مهرمأ ىلع اوقيض سانلا نكلو

 وأ دحاو سلجم ىف امإ ثالثلا تاقلطلا اوقلطو «ةسبالم ىندآل اوقلطف ؛هب مهسفنأ

 لوق اومهفي ملو قيرطلا مهسفنأ ىلع اوعطقو «ةبراقتم تاعفد ىف وأ ءدحاو ظفلب

 قيرط اودس نأ دعب مث [ قالطلا ] 4 42+ ارْمَأ كلذ َدْعَب ثدحي هللا َلعَل إ» :ىلاعت هللا
 فرع ىف ىمس ام اودجوأف «مارحلا نم حيتافمب هحتفل نولياحتي اوذخأو «لالحلا

 ةيجوزلا ةرشعلا هدقاع هب دصقي ال ىذلا جاوزلا ىأ «للحملا جاوز» ءاهقفلاو سانلا

 ماكحألا ىلع لياحتي عقاولا ىف وهف ؛لوألل اهلالحإ درجم هب دصقي امنإ «ةمئادلا

 ايعرش اجاوز رخآ اجوز حكنت نأ ميرحتلا ةياهن عراشلا لعج دقل ءاهمدهيل ةيعرشلا

 ىتلا ةبرجتلا كلت نوكتل ةضراع ةقرفلا ءىجت مث «ةرشعلا ماود هب دصقي احيحص
 سانلا ءىجي نكلو ؛عافدنالا نم ءاوهألا عنمتو «ةدارإلا ططضتو «سوفنلا بذهت

 ام ىذلا دقعلا كلذ نوكيف «هدارأ ىذلا بيذهتلا نوعنميو عراشلا دصقم نومدهيف

 سفنلا فرحنتو «ةءورملا هب طقست تناك نإو «ةبرجت هب ققحتت الو ماودلا هب دصق

 اموإ8 هللا اوعدخيو ءاهوطقسيل كلذب هللا رماوأ ىلع نولياحتيو «ةداجلا نع

 . [ةرقبلا ] 4 <22 َنوُرعْشَي امو مهسفنأ الإ نوعدخي .

 ىهن كلذلو ؛مالسإلا ردص ىف ىنيدلا عادخلا نم عونلا كلذ روهظ أدتبا دقلو

 .ةباحصلا نعو هنع رابخأللا كلذب ترفاضتو «ىهنلا ىف ددشو هلي ىبنلا هنع

 ىف سانلل ئضت ةسبق ةيوبنلا راثآلا كلت نم سبتقنو «هللا باتكب ءازهتسا هامسو

 باب حتف ىف اودهتجي مث ءاعساو مهسفنأ ىلع اوقيضيف ءاولضي ال ىتح ءانرصع

 :كلذ نمو «لالحلا اوقيض ذإ مثإلا



 ةرقبلا ةروسريسفت
 الل للا لللللا

 لاقف للحملا نع ِةيِلكَي هللا لوسر لثس :لاق هنأ سابع نبا نع ىور هنأ ()

 قذي مل لجو زع هللا باتكب ئزهتسم الو ؛ةسلد حاكن ال ةبغر حاكن الإ ءال» :
 1 , 0(ةلب 1

 :لاق دلك هللا لوسر نأ دوعسم نبا نع ىئاسنلاو دمحأ مامإلا ىورو - ب

 هللا نعل ءللحملا وه :لاق .هللا لوسراي ىلب :اولاق ؟راعتسملا سيتلاب مكربخأ الأ»

 . "”(هل للحملاو للحملا

 هللا لوسر نعل» :لاق هنأ هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نع ىورو - ج

 . "”(هل للحملاو للحملاو ؛هدهاشو هبتاكو هلكومو ابرلا بحاص هلك

 . ىنعملا اذه ىف كك هللا لوسر نع دانسإلاو تاياورلا تددعت اذكهو

 . مجرلا هيلع امهالك قحتسي ايناز نوكي اهب لخدو «هيلع

 ءاث د هتأرما قلط لجر نع هلأسي رمع نب هللا دبع ىلإ لجر ءاج دقلو

 حاكن الإ ءال» :لاق ؟هل لحت له ءهيخأل اهلحيل هنم ةرماؤم ريغ نم هل خأ اهجوزتيف

 . اكلك هللا لوسر دهع ىلع احافس اذه دعن انك ؛ةبغر

 اهلحيل ةأرما جوزت هنع هللا ىضر نافع نب نامثع نأ ىقهيبلا ىور دقلو

 .امهنيب قرفف اهجوزل

 حاكن ميرحتب لَك هللا لوسر باحصأ نع رابخألا تضافتسا اذكهو

 لجر نع 2( هنع هللا ىضر سابع نبا لئس دقلو .عرشلل اعادخ هرابتعاو ليلحتلا

 )١( 8ج (؟57571/5) ريبكلا عماجلا نم لامكإلا - ليسارملاو ثيداحألا عماج عجارو ؛ىناربطلا هاور ص591١.

 هل للحملاو للحملا باب - حاكتلا باتك :هجام نبا هاور (؟) )١975( .هنع هللا ىضر - رماع نب ةبقع نع

 ةرشعلا دئسم ىف دمحأ هاور فوهز )2*5(.



 ةرقبلا ةروس ريسفت م
 1 للا ل

 قا ست

 ملف ناطيشلا عاطأو .همدنأف هللا ىصع لجر وه :لاقف مدن مث اثالث هتأرما قلط

 . هعدخي

 طاقسإل لياحتيو «فيرشلا عرشلا عداخي هنألو هل ِهِْلَي ىبنلا نعلب رابخألا رفاضتل

 دقع وهف «ليلحتلا دصق لب «ءاقبو ةبغر جاوز دقعلاب دصق ام هنألو ؛ هماكحأ

 وه امنإ «عراشلا هلحأ ًارمأ سيل دقعلا ىلع ثعابلا نألو ؛هنع ىهنم وهو «تقؤم

 ىف ةربعلاو ؛هبحاص ىلع در وهف عراشلا رمأ فالخ ىلع رمأ لكو «هرمأ ضيقن

 ئرما لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإ» :ِكَي هلوقل ؛اهتاينو اهثعاوبب ةيعرشلا رومألا
 هلحأ ام هدقعب ىون نمو «هتين مثإ هيلعف هلعفب عرشلا عدخي نأ ىون نمف ١2"0ىون ام
 . هتين هلف ىلاعتو هناحبس هللا

 الإ ءصوصنلا حيرصل مارح ليلحتلا حاكن نأ ىلع نيملسملا ءاهقف قافتا عمو

 كلذ ؛دقعلا كلذ ىضتقمب لوألا قلطملل اهليلحت ىفو «هنالطب ىف اوفلتخا دق مهنأ

 اسيل لحلاو ةحصلاف «هتحص عئنمي ال دقع نع ىهنلا نأ نوري ءاهقفلا ضعب نأ

 هنالطب ىضتقي ال ةعمجلا تقو عيبلا نع ىهنلاف ؛قارتفالا لبقي ال امزالت نيمزالتم

 «لاحلا هذه عم جوزت نإ هتحص عنمي ال جوزت نإ ملظلا دكأت عم جاوزلا نع ىهنلاو

 . .اذكهو

 هنأ نوررقي مهارن ليلحتلا حاكن ىلع ءاهقفلا ككتلوأ دنع ةيرظنلا هذه قيبطتبو

 وأ نينثالا مثإ عم لوألل اهلح هيلع بترتيو «حيحص وهف عقو نإ هنكلو «مارح

 . ةثالثلا

 ليلحتلا دقع نأ اوررق دقف «هنالطب ىضتقي دقع نع ىهنلا نإ اولاق نيذلا امأو

 :نالاح هل ليلحتلا دقع نإ :لوقنف ؛لامجإب فالخلا عضوم نيبن انإو

 .ظفللا اذهب )١( ىحولا ءدب :ىراخبلا هجرخأ ؛هيلع قفتم )١(



 ةرسقبلا ةروسريسفت مي

 7 ااا اال لالالالا لالالالا لالالالا لل ١١ كا
 :ةثالثلا سفنأ ىف ىفتخت لب .دقعلا ءانثأ ىف ليلحتلا ةين رهظت الأ :امهادحإ

 اهنكلو «ةينلا هذهب دقعلا ىف مهنم دحاو قطني الف «ةأرملاو «لوألاو «ىناثلا جوزلا
 ريغ دقعلا نإ :دمحأو كلام لاق لاحلا هذه ىفو ؛اعيمج مهسوفن ءاوطأ ىف

 اهب طانت تاياغلاو ثعاوبلاو «تاينلاب ماكحألا نأل ؛لوآلل لحت الو ء.حيحص

 وهو ولك ىبنلا ربع امك ةسلد حاكن وه لب «ةبغر حاكن حاكنلا ناك امو .ماكحألا
 ام فالخ ىلع ءاج رمأ رقي ال هللاو «لياحتملا هيلع رقي الف «هللا عرش ىف لياحت

 .هيهن مومع ىف لخاد وهو ءرمأ

 ققحت عم احيحص دقعلا دقعني لاحلا هذه ىف هنإ :هباحصأو ةفينح وبأ لاقو

 ماكحألا نأل ؛ةدعلا ءاهتناو قالطلاو لوخدلا دعب لوألل اهلح هيلع بترتيو «مثإلا
 .اهيلع ذخاؤي ىذلا وهو «هللا دنع اهملع تاينلاو «ظافلألا رهاوظب طانت

 ءدمحأو كلام بهذمك ميدقلا وهو امهدحأ :نالوق هنع رثأ دق ىعفاشلاو

 .قارعلا ءاهقفو ةفينح ىبأ بهذمك «ديدجلا وهو امهيناثو

 اذهو «هطرش ىلع دقعلا دقعيف «دقعلا ىف ليلحتلاب حرصي نأ :ةيناثلا لاحلا

 دمحأو كلامو ؛تقؤم حاكن هنأل ؛لطاب وهف ةعتملا حاكنك هنإ :ىعفاشلا هيف لاق

 ءانيأر امك امهقفاوي ىعفاشلاو ؛هاضتقمب لوألل اهلح مدعو هنالطب وهو امهلصأ ىلع

 دمحأو كلامو «ةعتملا حاكنك تقؤم هنآل هلطبأ ىعفاشلاف ؛ًافلتخم ساسألا ناك نإو

 .مارح وهف امارح هثعاب ناك امو «مارح هيلع ثعابلا نآلو «كلذل هالطبأ

 «ةفينح ىبأ باحصأ نم فسوي وبأ مهقفاو دقو «ةثالثلا ةمئآلا لاوقأ هذه

 اهلحيو دقعلا حصي :رفزو ةفينح وبأ لاقو ؛لوآلل اهلحي ال دساف دقع هنإ ثيح نم
 حصيو ءامزال نوكي الو ىغلي وهف ءدساف طرش لوألل اهلالحإ طارتشا نأل ؛لوألل

 . لحلا طورش ءافيتسا دعب لوآلل اهلحيو ء.دقعلا

 ؛طرشلا اذه عم حيحص ىناثلا دقع نإ :ةفينح ىبأ باحصأ نم دمحم لاقو
 طرشلا نألف دقعلا ةحص امأ «لوألل اهلحي ال دقعلا اذه نكلو «ىغلي طرشلا نأل

 هللا هرخآ ارمأ لجعتسا دق لوألل اهلح طرتشا دق هنأل نكلو ؛هيلإ تفتلي ال ىغلم
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 ىلإ لصي الف «هناوأ لبق ارمأ الجعتسم ناكو ءامرحم بكترا دق كلذب وهو «ىلاعت

 هناوأ لبق ارمأ لجعتسا هنأل ثري ال هنإف هثاريم الجعتسم هئروم لتق نمك «هتياغ

 . هنامرحب بقوعف

 ىرتو «جاوزلا دوقع حبقأ وهو «للحملا حاكن ىف ءاهقفلا لاوقأ ةصالخ هذه

 لياحت هنأو «ىلاعتو هناحبس هلل عادخ هنأو «مارح هنأ نوري ءاهقفلا عيمج نأ اهنم

 نوري ءاهقفلا روهمج نأو «ميكحلا عراشلا دصاقمل تيوفتو «هللا ماكحأ لاطبإ ىلع

 ىف سانلا هللا قتيلف للحملا دقع نأش كلذ ناك اذإو ؛لوألل هب لحت ال دساف دقع هنأ

 كلذ ىلإ اوعاطتسا ام قالطلا ظافلأ مهسفنأ اوبنجيلو «مهتاءورمو مهقالخأو مهسفنأ

 مهسفنأ ىلع اوظفحيلو ؛مهل هللا حسفأ ام مهسفنأ ىلع اوقيضي الو ءاليبس

 ىف مرجو ؛مثإ ىف مثإ وه ىذلا دقعلا كلذ ىلإ اورطضي الف مهتآورمو مهضارعأ

 . كاهتنالل تامرحلا ضيرعتو ءمرج

 قالطلا ماكحأ ىلاعتو هناحبس هللا ليذ «َنوُمَلَعي موقل اهي هللا دودح كلتو»
 قوقحلا كلت نأ اهانعمو ؛ةيماسلا ةلمجلا هذهب هيلع بترتي امو «هتاعفدو «هدّدعو

 دعب هتجوزب قحأ جوزلا نأ نم قالطلا ىف ىلاعتو هناحبس اهنيب ىتلا تابجاولاو

 «نهماحرأ ىف هللا قلخ ام نمتكي نأ نهل غوسي ال ءاسنلا نأ نمو «ةيناثلاو ىلوألا

 هل لحي ال هنأ نمو ءرخآ اجوز جوزتت ىتح هيلع مرحت اهدعب «ثالث قالطلا نأ نمو

 ىه «ماكحألا هذه لك .اهزوشن ةيشخ اهسفنل ءادف نوكي نأ الإ ائيش اهنم ذخأي نأ

 أطخلاو «لطابلاو قحلاو «ملظلاو لدعلا نيب اًقراف هناحبس اهماقأ ىتلا دودحلا

 نم موقل اهنيب دقو ؛ةيمالسإلا ةرسألا ملاعم اهيلع موقت : ىتلا ىهو .باوصلاو

 دقف اهمزتلي مل نمو ءاهتقيقح ىلع اهوكرديو اههوجو ىلع رومألا اوملعي نأ مهنأش

 .انيبم الالض لض

 :رومأ ةثالث هنم دافتسي ميركلا لييذتلا كلذ نإو

 نم «عراشلا اهدح دودح ىه قالطلاب ةصاخلا ماكحألا نأ نايب :اهلوأ

 ىلإ قحلا كرتو «مارحلا ىلإ لالحلا كرتو ءهل سيل ام ىلإ هلام زواجت دقف اهزواجتي
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 ا ب

 هناحبس هللا رمأ ام مازتلا ىلع ضيرحتو «ةعاطلا ىلع ثح كلذ ىفو ؛لطابلا
 . ىلاعتو

 نإ سانلا نأو .قحلا ةحلصملا ىه ماكحألا هذه نأ ىلإ ةراشإلا :اهيناث
 .ررضلا ىلإ عفنلاو رشلا ىلإ ريخلا اوكرت دقف اهوزواجت

 دصاقم نإف ؛هتاياغو عراشلا مكح فرعت ىلع سانلا ثح :ثلاثلا رمألا

 بل ىلإ اولصيو ءاوملعي نأ مهنأش نم نيذلا الإ اههجو ىلع اهفرعي ال عراشلا
 . طيحم ئش لكب هللاو «ةينادلاو ةيصاقلا ةيعرشلا ماكحألا ىمارمو «قئاقحلا

 وأ ٍوُعَم َيرْهْوسَمَ َنُهَلَجأ نضج َهآَسْنلأ مَقَّلْطاَدِإَو
 . رم »رم 20 راس رس ل #آ# 2006 ساس يال لا سا

 لعتي نم و أودعت ارارضّره ف

 اوما قدا اَودضتتاََوةَسَْطَدَعَم كلَ
 ةيكح )1 بككُلاَنم 76 لأ اَمَو يلع للا تمعن

 مهل . 2 هلأ أ نأ اوجلغأو هلل اون اوهام ضع /
 وه عى

 نحكي نأ َنهَوُفَصَمَم الف َّنِهلَجَأ ملف كآَسْيِلامَقَلَطاَذِإَو
 لس 2 0 لا ا 1

 َناكَنَمهِظَع هوو ب أاوضارت اذإ نهجاوز

 او وطول قو لد آلا 7-2 هلأ نمْوُي ُكَنِم
 نا 0 او 0-7

 2 ال متنأو

 لجرلا نأو «هددع ركذف «مالسإلا ىف قالطلا ماظن ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 ةقلطلا دعب كلذ ناك اذإ .ةدعلا ىف تمادام دقع ريغ نم اهدر هل «هجوزب ىلوأ

 ميرحتلا نيبو « همذدقت لامب اهسفن ةأرملا ىدتفت نأ غوسي ىتم نيب مث ؛ ةيناثلا وأ ىلوألا

 قالطلا ماظن نيب ةلمجلا ىفو ؛ميرحتلا كلذ ىهتني ىتمو «ةثلاثلا ةقلطلا بقعي ىذلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 للا ملا

 أ بسأل

 نم هجئاتن ىدافت قيرط هعم نيبو ؛هيلإ ةجاحلا دنعو «لوقعملا ةرئاد ىف هلعجي ىذلا

 ةيجوز ةايح فانكئسا ىف لمأ كانه ناك ىتم وأ «ةحدن ةمث تناك ىتم ءمصفلا

 «هبحاص سفنل ةمئالم اهلعجيو «هسفن نيجوزلا نم دحاو لك اهيف جلاعي « ةديعس

 .ناكمإلا ةرئاد ىف كلذ ناك ىتم «هعم نم لاحو هلاح نم حلصيو

 ام نيبي ىلاعتو هناحبس ذخأ «ناكرألا قيئولا مكحملا ماظنلا كلذ نايب دعب

 «ماثتلالل ليبس نكي ملو «بولقلا تبعشنا دقو «ةقرفلا تناك اذإ لاجرلا ىلع بجي

 نيتاهو «قالطلا ماظن نايب ىف ةقباسلا تايآلا نأ ىأ ؛هيلإ لصوم ليبس ةمث ناك وأ

 نوكي الو «قحلاو لدعلا نوكيل «هجئاتن ةحلاعم ىف هعابتا ىغبني ام نايب ىف نيتيآلا

 متَقّلَط اذإو : لئاق نم زع هناحبس لاق دقو. روهتلاو ططشلا وأ «لطابلاو روجلا

 .« فورعمب نهوحرم وأ ف ورعمب هوك نلجأ نلف ءاسنلا
 ىلع قلطت لجأ ةملك نإف ؛اهرخآ ىلع قلطي نأ حصيو ؛ةدعلا :انه لجآلا

 «نارهش وه نيدلا لجأ :لاقيف ؛هيلإ ىهتنت ىذلا نمزلا ىلع قلطت امك ءاهلك ةدملا

 ءانه اًدارم نوكي نأ حصي نيريسفتلا الكو ؛اذك رهش ةياهن وه نيدلا لجأ :لاقيو

 .ةدملا ءاهتنا هب داري نأ برقألاو

 كلذو (؛ءاهتنالا كلذ ةفراشمو «ةدعلا ءاهتنا برق انه هب دارملا لجألا غولبو

 لجألا غولب انرسف اذإ الإ ققحتي نأ نكمي ال ةعجارملا وهو ؛فورعملاب كاسمإلا نآل

 نوكت ال ةعجارملا نإف ؛لجألا ءاهتنا دعب فورعمب كاسمإلل ىنعم ال ذإ ؛هئاهتنا برقب

 .ةدعلا ءاضقنا دعب

 :هصن ام غولبلا ىنعم ىف ىناهفصألا بغارلا لاق دقلو

 وأ ءاّنامز وأ ناك اًناكم «ىهتنلاو دصقملا ىصقأ ىلإ ءاهتنالا : غالبلاو غولبلا)

 نمف ؛هيلإ هتني مل نإو «هيلع ةفراشملا نع هب ربعي امبرو «ةردقملا رومأللا نم ارمأ

 زع هلوقو [ فاقحألا ] 4 لما .٠ . ةنس نيعبرأ غلبو هدشأ غلب اذإ ىَّنح» ءاهتنالا

 اذإف :لجو زع هلوق امأو «نهولضعت الف َنُهَلِجَأ َنْعَلَ نغْلبف ءاستلا مقلط اذإو» : لجو

 تهتنا اذإ اهنإف ؛ةفراشمللف [قالطلا] 4 420 ... فورعمب نهوكسمأف نلجأ نغَلب نغلب

 .(هل اهكاسمإو اهتعجارم جوزلل حصي ال لجألا ىصقأ ىلإ
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 4-1 0 لااا لالا

 تغلب :لوقت نأ ناكملا ىف هلاثم ءاهتنالا ةفراشم ىنعمب غولبلا لامعتسا نإو

 ءاهيلع فرشت ترص ثيحب اهنم ةبرقم ىلع ترصو ءاهيلإ تلصو اذإ .ةنيدملا
 .اهعلاطم كل ودبتو

 ىلع ةقالعلا تبراقو ءءاهتنالا ةدعلا تفراش اذإ :ةيماسلا ةلمجلا ىنعمو

 اهعم هيضام ىف رظنيف ؛هرمأ ىف ربدتي نأ لجرلا ىلع بجو ماتلا عاطقنالا
 نم ىلوأ ءاقبلا نأ هيدل حجر نإف ؛هبقرتيو لبقتسملا ىف هوجري امو .هرضاحو

 اًعطق ةقالعلا عطقل اًببس نوكي نأ حاصي ال قالطلا ةملكل اًبس ناك ام نأو ءعطقلا

 ىلإ هعفدي ام اهيف نكي ملو ءاهعم لدعلا ماقأ ةايحلا داعأ نإ هنأو ءاقرفتي نأو ءاّناب

 «فورعمب اهكسميلف كلذك كلذ ناك نإ ؛ىذألا ىلإ عفدي ام هعابط ىف الو «ملظلا

 لوقعملا رمألا مازتلاب ىأ «فورعملاب اهعم ءاقبلاو اهكاسمإ اًمزتعم هيلإ اهعجريلف ىأ
 .ىلاعتو هناحبس قحلا هيكزيو .سانلا هاضريو «هرقتو لوقعلا هفرعت ىذلا

 لبقتسملا ىف وجري ال هنأ هرضاحو هرمأ رباغ ىف رظني نأ دعب هيدل حجر نإو
 (7هحرسيلف «ءكلذب نظلا بلغ وأ «هنم اًبيرق ناك وأ كلذ هيدل دكأتو «ًاريخ

 نم ةنسحلا قالخألاب ىأ «فورعمب اهنيبو هنيب لخيو «قالطلا ضميلف ىأ فورعمب
 هب نمؤيو «ءالقعلا هفرعي ىذلا وه كلذ نإف «ءاذيإ الو ةدناعم الو ةحاشم ريغ

 ال مهدعب ءاج نمو هيلي هللا لوسر باحصأ نم نوحلاصلا ناك دقلو ؛ءايقتألا

 تقلط مل :نيعباتلا ضعب لثس .طق ءوسب نهنوقلطي ىئاللا مهءاسن نوركذي
 .هلهأ نيبو هنيب ام ركذي ال لقاعلا نإ :لاقف ؟كجوز

 هيلع ناك لام نم اهقوقح لك اهل ىدؤي نأ ىضاقتي فورعملاب حيرستلا نإو
 ررق دقل ىتح ؛هتنوعم ىلإ ةجاح ىف تناك نإ اهنواعي نأو «ريخب الإ اهركذي الأو

 «ةرمث اهل ةرجش حرسلا» :لاقف «حيرستلا ىنعم ىناهفصألا بغارلا ققسح :ىلاعت هللا همحر فنصملا لاق )١(
 0 لاق .ىعرلا ىف لاسرإ لكل لعج مث حرسلا هيعرت نأ هلصأ لبإلا تحرسو «ةحرس ةدحاولا

 .. 8 :ىلاعت هلوق وحن قالطلا حيرستلاو [ لحنلا] 4 21 َنوُحَرْسَت نيحو ًنوُحيِرت نيح لاَمج اهيف مكلو »
 نم راس [ بازحألا] 4 57 ًاليمج اًحاَرس نهوحرسَو .. 8١ :هلوقو [ةرقبلا] 4 02 .. ناسحإب حيرست

 .لبإلا قالطإ نم راعتسم قالطلاك «لبإلا حيرست
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 وي

 هلوقب المع ءاهبوجو ءاهقفلا ضعب ىعدا دقو ؛ةقلطم لكل ةعتملا بحتست هنأ ءاهقفلا

 . [ةرقبلا ] 4 4217 َنيقّتمْلا ىلع اًقح فوُرْعمْلاب عام تاَقّلطَمْللو إف : ىلاعت

 دي دمو «ىذأ لك نع عانتمالا ىضاقتي فورعملاب حيرستلا نإ ةلمجلا ىفو

 :ىلاعت هلوق ىف روكذملا ليمجلا حيرستلا وه اذهو ؛هيلإ تنيعت نإ ةنوعملا

 . [بازحألا ] 4 557 ًاليمج احارس نهوحرسو ل:

 كاسمإلا ناك اذإو 4هسفَن مَلَظ دَقَف كلذ َلَعفَي نمو اودتعَتل ارارض نهوكسمت الو»

 ررضلا هيلع بترتي ىذلا كاسمإلا نإف «بولطملا وه ناسحإلاب حيرستلا وأ «فورعملاب
 وأ «فورعملاب كاسمإلاب رمأ دق ىلاعتو هناحبس هللا نإ :لئاس لأسي دقو غوسي ال

 ذإ ؛ءاذيإو رارض كاسمإلا نع ىهنلا انمض هنم مهفي كلذ نإو «ناسحإلاب حيرستلا

 نع ايهن كلذ ناكف ءامهل ثلاث ال نيرمأ نيب نمؤملا ريخ دق ىلاعتو هناحبس هللا نإ

 .ءاذيإلا عم حيرستلاو ءارارض كاسمإلا وهو «عبارلاو ثلاثلا

 دعب ىهنلاب ًرارض كاسمإلا صخ دق ىلاعتو هناحبس هللا نأ كلذ نع باوجلاو

 اذإ الإ عجاري نأ هل لحي ال هنأ نمؤملل نيبيل ءاًنمض هريغ نعو هنع ىهنلا مهف نأ

 نأ عيطتسي هنأ دجو لب «هتماقإ نع هل اًقوعم دجي ملو «هدارأو لدعلا مزتعا دق ناك

 نأ هل ناغوسي ال ةعيطقلا نع ىهنلاو قالطلا نم ريفنتلا نأو «هيلع هلهأ عم نواعتي

 ةدحلاو رشلاب ةركتعملا ةايحلا رارمتساو «ىذآلاو رارضلا عقوت عم ةرشعلا ةداعإب ىضري

 عم نايفانتيو ءامهيف بوغرم ريغ نيرمأ قارفلاو ةعيطقلا تناك اذإ هنإف «ىذآلاو

 ةدوملا نإو «هنع ىهنم رمأ نيجوزلا نيب رارضلا نإف ؛مالسإلا اهيلإ وعدي ىتلا ةدوملا

 فانئتسا غوسي الف ءاهمايق مدع نظلا ىلع بلغ وأ ءاهمايق رذعت نإف «ةبولطملا ىه
 ىف رفكلا وه كلذ نإف ؛زوشنلاو ىذألاو ,ةمكحتسملا ةرفنلا عم ةيجوزلا ةايحلا

 عضوم ىف ةدياكمو «ةدوملا نطوم ىف ةوادعو «ةرشعلا ىف رفك هنأل ؛مالسإلا
 . ةملاسملا

 ىذلا وه كلذ نإف ءرارضإلا وه رارضلا نم دارملا نأ ءاملعلا ضعب مهف دقو

 ال اهنإف ةجوزلا امأ ؛جوزلا وهو هدحو ةعجرلا كلمي ىذلا بناج نم اًببس حلصي
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 دا أ

 رارضلاو «ةعجرلا دنع اًدوصقم نوكي اهبناج نم ررض روصتي الف ةعجرلا كلمت

 ىنعمب نوكي رارضلاف ؛روصتم ريغ كارتشالاو «نيبناجلا نم اكرتشم المع بجوي

 «رارضلاب ررضفلا نع ربع مل نكلو ؛هتلمج ىف حيحص مهفلا كلذ نإو ؛ررضلا
 " ؟رخآ ظفل ىلإ هل عوضوملا ىلصألا ظفللا نع لدعو

 وهو - رارضلا ىلإ ىدؤي ىذلا كاسمإلا دنع لجرلا نأ وه كلذ نع باوجلاو
 :نالاح هل - ةدياكملاو ةدناعملا نع أشنت ىتلا ررضلا ةلدابم

 اًنانعو ةدياكم اهكسمي نأب «ةعجرلاب ىذألاو ررضلا ىلإ دصقي نأ :امهادحإ

 رصع ىف سانلا ضعب نم عقي ناك امك كلذو ؛ةقلعملاك نوكتل ملظلا ىف ةغلابمو

 ءةدعلا لوطتل نهنوقلطي مث «ةدعلا ءاهتنا لبق مهجاوزأ نوع جري ذإ «ليزنتلا

 ىنعمو «هيلع صنلا ىلإ ةجاح ال ءهنع ىهنم رمأ كلذو «ىذآلا ىف اوغلابيلو

 وأ ءدحاو بناج نمو ءدحاو بناج ىلع عقاو هيف ررضلا نأل ؛ىفخ هيف رارضلا

 .رخآلا ىف اًحضاو سيلو «نيبناجلا دحأ ىف حضاو لقألا ىلع وه

 «لدعلا مزتعي مل هنكلو «قحلا ةعجرلا ادصاق قلطملا نوكي نأ وه :امهينا

 بابسأ مايق عم ةدوعلا دارأ لب «تلاز دق قالطلا بابسأ نأ ري ملو ءهعقوتي ملو

 نوكيس هنأل ؛رعشي مل نإو هنلعي مل نإو «رارضلا دصاقك نوكي كلذ نإف ؛ةرفنلا

 نم اًدوصقم نوكيو «هانعم لصأ ىلع رارضلا ذئئيح نوكيو ؛عقيسو ةلاحم ال امهنيب

 .دوصقملا مكح ىف وأ «ةعجرلا لعاف

 ىتلا بابسألا مايق عم ةعجرلا ىلع بترتيس هنأ ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 :نارمأ - ًرارض تربتعا ىتلاو قالطلا تبجوأ

 ديكلا عقوت عم همادقإ نإ لب «ملظيف ةيجوزلا ةايحلا ىف ىدتعي نأ :امهدحأ

 مال ىمست ىتلا ىه انه ماللاف كاودَبعَتْلال :ىلاعتو هناحبس لاق اذلو ؛ءادتعا ىذألاو

 نإ لب «ءادتعالا وه لدعلا اهيف عقوتي ال ىتلا ةعجرلا ةرمث نأ نيبت ىهف «ةبقاعلا

 . ملظلاو ءادتعالا نم لاحلا هذه ىف ةعجرلا تاذ



 للا

 ا أ

 هنأ امكف «هسفن ملظي هنأ وه ءارارض ةعجرلا ىلع بترتي ىذلا :ىناثلا رمألا

 لاق اذلو ؛هسفنل املظ هلعف نوكي هريغ ىلع ءادتعا رارضلا كلذ ىلع بترتي

 ارارض وأ ارارضإ هتقلطم عجري نم نأ ىأ «هسْقَن مَلَظ ْدَقَف كلذ َلَعفَي نمو :هناحبس

 ظح هلان دق هنأ دكؤملا نمف اهملظ دارأ دق ناك اذإو ءادكؤم اًملظ هسفن ملظ دقف

 لعج هنألو «هباذع قحتساف هبر ىصع هنأل كلذو ؛اهلاني نأ لبق ملظلا نم ميظع

 ةدوملاب هيف لدبتسي بارطضاو دكن ناكم رارقلاو ةحارلا ةباثم وه ىذلا تيبلا

 دشأو ءاديدش اودع لب ءادودو اًجوز ةيجوزلا ةريظح ىلإ ديعي ال هنألو ؛ءاضغبلا

 قوف سفنلل ملظ ىأو ؛كيبنج نيب نابعثلاك نوكي دقو ءابيرق كنم ناك نم ءادعألا

 .ملظلا اذه

 باتكلا نم مكيلع لزنأ امو مُكيلع هللا تمعن اوُرُكْذاَو اوزه هللا تايآ اوُدْخَفَت الو

 وأ ءارارض ةعجرلا ذختت نأ نع ىلاعتو هناحبس ىهن نأ دعب 4«هب مُكظعُي ةمْكحْلاَو

 ىهنب كلذ بقعأ ؛فورعمب كاسمإ نوكي نل هنأ نظي وأ ملعي وهو اهيلع لجرلا مدقي

 هللا نأل كلذو «اوزه هّللا تايآ اوُدخَتَت الو :لاقف «لوألا ىهنلل ديكوت وه رخآ

 ةعجرلا عرشف «ةيجوزلا ةايحلا اهب ررقتت اًمظنو اًدودح هتايآ ىف مسر ىلاعتو هناحبس

 ةيجوزلا ةايحلا ماقتو ءرمألا ميقتسي نأ ءاجرلو «بضغلا تقو هتاف ام كرادتل

 ةعجرلا ذختا نمف ؛لاصفنالا ىلع تبراقو «ةعيطقلا اهتددهت نأ دعب «فورعملاب

 ئزهتسي نمك وهف «كلذ وجري وأ لاحلا حالص نقيتسم ريغ وهو وأ «رارضلل

 هسفن ىلع بذكيو ءاهعضوم ريغ ىف رماوألا ذفني هنأل ؛هناحبس هتايآو «هللا ماكحأب

 ميقي نم لمعو «هديري الو حالصلا ديري نم لمع لمعي وهف «هبر ىلعو هنيد ىلعو

 هنإ لب «ئزاهلا بعاللا هبشي هلامعأ ىف وه مث ءاهميقي الو ةحيحصلا ةيجوزلا ةايحلا

 ىوني نأ ريغ نم اهعجريو «بابسألا هفتأل قلطي ءدجلا عضوم ىف ئزاه بعال

 نوكيف «قلطي مث ءاثباع اهعجري مث «ءائباع اًيناث قلطيف «فورعملاب ةرشعلاو حالصلا

 .نوجملاو ثبعلا ببسب ميرحتلا
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 ؛ةولتملا ةيمكحلا ةينآرقلا تايآلا ال «ةينيوكتلا تايآلا تايآلاب داري نأ حصيو

 :لاقف ؛ةدوملا هب اههطبرت اكس عزل لعرج نأ وكلا يف هلا تايآ نم نا كلذو

 بارطضا ةيجوزلا ةايحلا لعجو ءاعياع عجارو اشباع قلط نمف [مورلا] 44 قشر
 ؛اهتمعن نم هسفن مرحف «ةينوكلا هللا تايآب أزهتسا دقف «ةدوملا لدب ةوادعو ارارضو
 نم مُكْيَلَع لزنأ امو مُكْيَلَع هللا تمعن اوركذاو# :ىهنلا اذه دعب هناحبس لاق اذلو

 امئاد اوركذتي نأب نينمؤملا ىلاعتو هناحبس رمأ دقف .«هب مكظعي ةمكحلاو ٠ باتكلا
 ماكحأ نم ةنسلا هب تءاج امو باتكلا ىف ام اوركذتي نأو «مهيلع ىلاعت هللا ةمعن

 .تاظعو

 هناحبس همعنو «ةصاخ ةيجوزلا ةمعن ىهف اهركذت بجي ىتلا ةمعنلا امأ
 عطقي ةايحلا ىف فيلأ صخشلل نوكي نأ ىف ىلجتت ةيجوزلا ةمعنو «ةماع ىلاعتو

 طسو ىف ةحاوك اهيف ةيجوزلا تيب نوكيو ؛اهءاوأل هعم لمحتيو ءاهءاذيب هعم

 هذهب ثبع نمف «بوغللاو دكلا دعبو قاشملا دعب اهيلإ ىوأي ةضورو «ةايحلا ءارحص
 نأ هيلع قح مث «هيلع ىلاعتو هناحبس هللا معنأ ىسنو ءهسفن ملظ دقف ةمعنلا

 .اهل هنايسن ماقم ىف اهب هركذ نأ هللا معن لامك نمو ؛اهركذتي

 نآرقلا وه باتكلاو ؛ةمكحلاو باتكلا نم هللا لزنأ امب وه ىناثلا ريكذتلاو
 ريسفت وهو ءهنع هللا ىضر ىعفاشلا اهرسف امك ةيوبنلا ةنسلا ىه ةمكحلاو «ميركلا
 ا ؛باتكلا ريغ ةمكحلا نوكت نأ دبالف «ةرياغملا ىضتقي فطعلا نأل ؛هلبقن ميكح

 امف ؛ماكحأ نم ةنسلا هيلع تلمتشا ام ريغ باتكلا دعب ُولُي ىنلا ىلع لزن ءىش
 ىوُقلا ديدَش ُهَمّلَع 470+ ئحوي يحو الإ وه نإ ىوهلا نع قطني ِةِكَك ىبنلا ناك
 هب ىذلا لمعلا ةيحان ىلإ هجتي ىذلا عفانلا ملعلا اهانعم ةمكحلاو [مجنلا] 4 5+

 اهنآل ؛ةيمستلا هذهب ةريدج تناكف «ةيوبنلا ةنسلا عم ىقالتي كلذو «سفنلا طبضنت

 نم ميركلا نآرقلا هيلع لمتشا ام ذيفنت ىلإ دشرتو «ةيئزجلا ةيلمعلا ماكحألا لصفت
 .ةعماج مظنو «ةيلك دعاوق



 ةرقبلا ةروس ريسفت اه

 4 لئلا وللا للا لل
 اا :٠

 يي
 لك ةركاذ ىف انوكي نأ بجي نيرمأب ريكذت وه ةنسلاو باتكلاب ريكذتلاو

 هيف ريكذت ظعولاف «مكظعُي :ىلاعتو هناحبس لاق اذلو ؛رجاز ريكذت وهف «نمؤم
 ريكذتلا وه . . .): ظعولا فيرعت ىف دمحأ نب , ليلخلا لاق كلذلو ؛فيوختو رجز

 باتكلا نم روكذملا ىلع دوعي «هب مكظعَي» ىف ريمضلاو .«بلقلا هل قري اميف ريخلاب
 ةنسلا نإو ؛دحاو ءىش امهتياغو امهادؤم ىف امهنأل ؛اًدحاو ريمضلا لعجو «ةنسلاو

 مكاتآ امو 9 :ىلاعت لاق ذإ ءاهناطلسو اهتوق تذخأ هنم «باتكلل ةعبات الإ تسيل
 . [رشحلا] 4 22 . . . اوُهتناَف هنع مكاهت اَمو هوُذْحَف لوسّرلا

 4 ميلع ءيش لكب ِهّللا نأ اوُمَلعاَو هللا اوُّ او :ةيآلا ماتخ ىف ىلاعت لاق دقو
 ةراضم اهلعجيو «ةيجوزلا ةايحلاب ثبعي نمل ةميخولا بقاوعلا هناحبس نيب نأ دعب

 «جاوزلا ة ةيعرشو هماكحأ ىف هيلع هللا ةمعنب ركذو «ءريخ الو اهيف ةدوم ال ؛ةوادعو

 هناحبس هللا ىوقتب رمأف ءرذنأو ردح هلك اذه دعب ؛ ماكحألاب ثيعلا ةبغم نيبو

 عابتاب كلذو «ةياقو هباذعو ىلاعتو هناحبس هللا بضغ نيبو هنيب لعجي نأب ىلاعتو

 ريخلا كردت اهلعجت سفنلا ىف ىوقتلا ىناعم ةيبرت نإو ؛هيهاون بانتجاو هرماوأ
 ىبرت ىوقتلا نأل ؛ثبعلاو ىوهلا نم عزاون اهكاردإ بشأتي نأ نم اهعئنمتو ءرشلاو

 .هباقع ركذت اهلعجتو ءهنم فوخلاو هللا نم ةباهملا

 ءىش لكب لماكلا هملع نايبب ةياغلا ىصقأ ىلإ ديدهتلاب هناحبس لصو مث

 امو ءرودصلا ىفخت ام ملعي هناحبس هنإف 4ميلع ءيش لكِ هللا نأ اوملعاو :لاقف

 «راذنإ ىأ راذنإ هنأ قوف هللا ملعب ريكذتلا نإ مث ؛رئارسلا هنكت امو «تاينلا هيوطت

 ملعلا ردق ىلع هنأل ؛مظن نم نيبي امو ءماكحأ نم عرشي اميف ةحلصملا نأ نايب هيف:
 ىلع ثح هيف ليزنتلا اذهف ؛ناقتإلا نوكي ةطاحإلا ردق ىلعو ءماكحإلا نوكي

 .ليبسلا ءاوس ىلإ ىداهلا هناحبس هللاو ؛ةفلاخملاب راذنإ هيف نأ امك «ةعاطلا

 اوضارت اذإ نهجاوزأ نحكدي نأ ولع الف نلجأ نغلق ءاسنلا مقلط اذإو

 كاسمإلا ىلع بترتت ىتلا ةليبولا بقاوعلا هناحبس نيب نأ دعب « فورعملاب مهتيب

 رخآ ملظ ىف هناحبس همكح نيبي ذخأ ءاعم ةأرملاو لجرلل ملظ نم هيف امو «رارض

 َنِهَلَجَأ لبق ءاسنلا مَتقّلَط اًذإو )» :هناحبس لاقف « ءعمتجملل ةليبو هتبقاعو ءاسنلاب عقي
 5 وعام

 . 4 نهجاَوزَأ نحكي نأ نهولضعت الق



 ةرقبلا ةروسريسفت
 "كلل للا لل ولللللالللا للملا

 ةيآلا ىف غولبلا ريغ انه غولبلاف «ةدعلا ىصقأ غولب وه انه لجألا غولب

 نع ىذلا وه قايسلاو ءاهتنالل انهو «ةفراشملاو ةنراقملل ناك لوألا ذإ «ةقباسلا

 دقعلا نإ ذإ «ىناثلا غولبلا ىنعم نّيع ىذلا وهو ءانّيب امك لوألا ىف غولبلا ىنعم

 ذإ ؛ةدعلا ءاهتنا وه دارملا نأ ىلع لدي «َنهَجاَوْزَأ نحكي نأ# :ىلاعت هلوقب هنع ربعملا

 لاق اذلو ؛ةدعلا ءاهتنا دعب الإ نيفرط نم نوكي ىذلا دّمعلا وهو حاكنلا روصتي ال

 ىلع نيمالكلا قايس لد) :اهتقبس ىتلاو ةيآلا هذه ىف هنع هللا ىضر ىعفاشلا

 .(نيغولبلا فالتخا

 ءملألا عم قييضتلاو سبحلا ىنعمب هلصأو ءملاظلا عنملا انه هانعم لضعلاو

 ةأرملا لضعو ءاهنم جرخت ملف اهتضيب اهب تقلعت اذإ ةجاجدلا تلضع :هنمو

 اهسفنل قاهرإو ءاهيلع قييضتو اهل سبح هيف رربم ريغ نم جاوزلا نم اهعنمي

 .اهسحلو

 نأ نوقلطملا لواحيف «نيقلطملا ملظل نضرعتي نقلطي ىئاللا ءاسنلا نإو

 ؛هريغ نم جوزتت نأ نم اهقلط نم قلطم لك عنمي نأب ءارسع نهرمأ نم نهوقهري

 ةعزن كلتو ؛ةيغاط توربج اذ ناك وأ «ةيغاب ةوطس بحاص ناك اذإ ًصوصخ

 ملظل تاقلطملا كئلوأ ضرعتيو «لقع الو عرش الو فرع اهرقي ال «ةيلهاج

 فقي نكلو .«كلذ ىلع مهعم نيضارتيو «نهجاوزأ ىلإ ةدوعلا ندري دقف «نهيوذ
 ىبنلا رصع ىف سانلا ضعب لعف امك «اهلو هل ةناهم كلذ نأ اًبساح ءاًرجاحم ىلولا

 ًالميف هنيد ىف اًيقت ههضرع ىف افع ءاهل اجوز الجر ةقلطملا ىضترت دقو ؛ِدكك

 ءهوحن وأ رقفك ءهردق نم صقني ال رمأل اهؤايلوأ هيضتري ال نكلو ؛اهسفن



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 ليم للا ل

 تاذ ىف اهيلع قييضتلاو اهسبحو «ةأرملا لضع نوكي روصلا هذه لك ىف

 نغلبف ءاسنلا مَتقْلَط اًذإو ١» : ىلاعت هلوق ىف كلذ نع ىلاعتو هناحبس هللا ىهنف ؛اهسفن

 . « نهجاوزأ نحكتي نأ نهوُلْضعَت الف نهج

 ةيهجنعلا كلت نع اوعنتميل نيقلطملل باطخلا نإ :ءاملعلا ضعب لاق دقو

 نم جاوزلا نيبو ءاسنلا نيب اولوحي اليكل ءايلوألل باطخلا مهضعب لاقو ؛ةيلهاجلا
 ناك مأ قباسلا قلطملا وه هتضترا ىذلا جوزلا ناكأ ءاوس «رربمو ببس ريغ نم ندري

 . هريغ

 معي وهف «كلذ مهترئاد ىف عقي نمم نينمؤملا لكل ماع باطخلا نأ ىرن نحنو
 نيذلا رمألا ءايلوأ معيو «مهب نولصتي نمم مهريغ معيو «ءايلوألا معيو «نيقلطملا

 ؛ةمآلا داحآ نيب لفاكتلا ىلع لدي لكشلا اذهب ميمعتلاو ؛رومألا ىلع ةنميهلا مهديب

 امو ءءافعضلا ىلع عقي ام اًصوصخو «ملظ لك عنم ىف مهنيب نواعتلا بوجوو

 رايتحخا نم رثكأ ةأرملا مهي ءىش الو ؛هيلإ هجتت ام قدأ ىف ةيصخشلا ةيرحلا سمي

 ةايحلا ىف ًارطخ ربكأ قافتا الو «جاوزلا دقع نم نادجولاب سمأ دقع الو ءاهجوز

 .نأشو رطخ نم هلام رادقمب ريطخ هيف ملظلاف ؛قافتالا كلذ نم

 نإ لب ؛جاوزألا نم ءاشت نم رايتخا ىف ةقلطملا ةيرحلا اهل تسيل ةأرملا نأ ريغ

 مهنيب اوضارت اذإ © :هلوقب ىضارتلا دي اذلو ؛عورشملاو لوقعملاب ديقم اهاضر

 «لقعلا هرقيو «فرعلا هب ىرجيو «لوقعلا هيلع ريست ىذلا رمألاب ىأ 4 فورعمْلاِب

 اذإ مرتحيو اهرايتخا قلطي نأ لوقعملا نم سيلف «ضارتعالل ببس ةمث نكي ملو
 غوس كلذلو ؛ائفك نكي مل مأ اهل ائفك ناكأ ءاوس «ءضراعلا ىوهلا درجمل تراتخا

 نإ نكلو ءاهتيرح قلطأ دق وهف «ءفك ريغب تجوزت نإ ضرتعي نأ ىلولل ةفينح وبأ

 ىف اهعم ىلولا اوكرشأ ةفينح ىبأ ريغو «ضارتعالا ىلولل ناك رايتخالا تءاسأ

 .«لوقعم ببس ريغ نم اوعنتمي نأ نع نآرقلا مهاهن نكلو «لضت ال ىتح رايتخالا

 ملظ عفريل نأشلا بحاص ىضاقلا ىلإ رمألا عفرت نأ اهلو «الضع كلذ ناك الإو

 .ءايلوألا



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 للام

 نيذلا نع ربع ىلاعتو هناحبس هللا نأ كلذ ؛اهيلإ ريشن ةيغالب ةتكن انهو

 ىلإ ةراشإلل «متي مل جاوزلا نأ عم جاوزألاب اًملظ مهنع نعنميو ءاسنلا مهراتخي

 «فورعملاب هيلع نايضارتيو «هيلع اهرايتخا عقي نم نأ وهو «ةتباثلا ةررقملا ةقيقحلا

 نوكي نأ ىغبني ىذلا وه اهترسأ نيشي وأ اهنيشي ام هيف امههنيب جاوزلا نكي ملو
 مكح اودناعي الأ ءايلوألا ىلعو ءاهجوز ةرطفلا مكح ىف وهو ءهب اهجاردزا
 .هضراعي نأ دحأل حصي الو .هورقيو هوذفني نأ مهيلع لب «ةرطفلا

 .ميكحلا لوقلا كلذ 4 رخآلا مويلاو هّلاب موي مكنم ناك نم هب ظعوي كلذ د
 هبلق لجويو .هسفن عشختو نمؤملا بلق هعم قري اريكذت هب هللا ركذي ميركلا رمألاو
 هتمظعب ساسحإلاو «هللاب ناميإلا نأل كلذ ؛رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك اذإ
 هللا نع ةلفغ ىف وهو الإ ملاظلا ملظي الو .ملظي نأ نم ملاظلا عنمي «هئايربكو
 اهنيب سيل مولظملا ةوعد نأو ءهملظب ملاظلا ذحأي هنأو «هبساحم هللا نأب سحأ ولو

 لاح نوكي هنكلو ءهيغ ىف لسرتسا الو ء؛هملظ ىف رمتسا ام ءباجح هللا نيبو
 .ءىش لك قوف رهاقلا وهو نايدلا دحاولل نايسنو «ناميإلا نع ةوفغ ىف هملظ

 ىذلا باقعلاو باسحلاب نمؤملا هعم سحي نأ هنأش نم رخآلا مويلاب ناميإلاو
 «لئاز لظ اهنأ ملعيو ءاهيف امو ايندلاب نيهتسي نمؤملا لعجي نأ هنأش نمو «هبقتري
 تلق اذإو «تابغرلا نم للق كلذك ناك اذإو ةيقابلا ىه ةرخآلا نأو «لئاح ضرعو
 .رشلا عزاون تدمخو «ملظلا ىلإ عفاودلا تفعض تابغرلا

 نونمؤملا اهيأ مكلذ 4َنوُمَلعَت ال متنا مَلعي ُهَللاو َرهْطَأو مكل ئكزأ مكلذ»
 ماكحأ نم هناحبس هللا هعرش ام وهو «باطخلاب ةفئاط صيصخت ريغ نم نوعمجأ
 ىكزأ هنأ امأ «ءامنلا ةاكزلاو ءرهطأو ىكزأ ءءايلوألاو جاوزألا ناطلسب ةصاخ
 رثكيف ةمألا ددع ىف ديزي محارتلاو ةدوملاو لدعلا ىلع ةرسألا مايق نألف ؛ىمتأو

 الو «ةيوق ةرسأ ىلع موقت ىتلا ىه ةيوقلا تاعامجلا نأل ؛اهتوق نم ديزيو ؛ لسلا
 اذإ ةأرملا نآلف رهطأ هنأ امأو ؛ةمحرلاو لدعلاو ةدوملا نم رثكأ ةرسألا ىوقي ءىش

 ملو لوقعملا فورعملا ةرئاد ىف اهتيرح تقلطأو لدعلاو قحلاب ةميرك ةلماعم تلموع



 ةرقبلا ةروس ريسفت انإإإ

 لل

 نوص سفنلا مارتحا نإف ؛فافعلاو رهطلا ىلإ كلذ ىدأ «ةلداعلا اهتابغر ىف ملظت

 مل تحمج اذإو «تحمج تهركأ اذإ سفنلا نأل ؛كلذ ضيقن اهناهتماو «فافعو

 كردت الف «تيمع تحمج اذإ اهنإ لب «فافعلاو نوصلاو ةمكحلا نم طابرب طبترت

 بولقلل نإ) :لاق هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نأ ىور دقلو .ًرش الو ًاريخ

 هركأ اذإ بلقلا نإف ءاهلابقإو اهتاوهش لبق نم اهوتأف ءارابدإو الابقإاو «تاوهش

 .بولقلا ةيامع دنع رهط الو ةفع الو (ىمع

 نأ ىلإ ةراشإلل ؛قسنلا رّيغو «عمجلا ريمضب «مكلذ# :هناحبس لاق دقلو

 ىف رايتخالا ناك نإ ءاهجوز رايتسخا ىف اهيلع قييضتلا عنمو ناوهلا نم ةأرملا ةيامح
 . عيمجلل هتدئافو «عيمجلا ىلع قح - لوقعملا ةرئاد

 ةراشإلل 4 َنوُمَلعَت ال متنأو لع هَّللاو ظ :هلوقب ةميركلا ةيآلا هناحبس لّيذ دقلو

 هنآل ؛ةيضرملا جئاتنلاو «ةيقيقحلا ةحلصملاو «مئادلا عفنلا هيف ىلاعت هللا عرش نأ ىلإ

 وأ هيلع اودرمتي نأ سانلل سيلو ءائيش لهجي الو ءىش لك ملعي نم عرش

 اًقلاخم رهاظلا ىف هنوري مهنأ ىوعدب مهسفنأ ىف هتفلاخم اونوهي وأ «هوفلاخي

 صن ءاج اذإ هتاذ ىف ةحلصمب سيل ةحلصم هنوكردي ام نإف ؛مهتحلصم نم رهاظلل

 ؛لماكلا وه هدحو هللا ملعو ءرصاق ناسنإلا ملع نأل ؛هفالخ ىلع عطاقلا عرشلا

 هوجو ىف بارتلا ُثحّبلو «باتكلا صوصن ىف ىوهلا مّكَحن الو هللا عرش عبتنلف
 ؛اهفالخ ىف ةحلصملا نأ ىوعدب ةعطاقلا ةحيرصلا صوصنلا ةفلاخم نولواحي نيذلا

 ةعضاخ لوقعو «ماهوأ ىه امنإ ؛اًعطاق صن فلاخت ةعطاق ةحلصم دجوت ال هنأل

 وه هللا عرش نإ مهل لقنلو ؛رونلا بجح ىتح .فئاكتملا رشلاب ةموكحم نامزأل
 . 4 نوُمَلعَت ال مثنأو ملي هّللاو 9 :ةحلصملا
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 مس 3 مري مل و 0 20 97

 تةآسيتال هَعسْو ال ]سفن فكش ال ١ ا 6
 دق سمس وع > 00 34

 كد لْسِم ثراَول و و رلوممَل ةولوم الو اه و
 أ 08 هه هديك تاتا أ نإ

 و.

 أ
 يا ملح حاج 07 21 7 1

 2 سوال ولغات أوفا 7 ميكا م 0 رس و 27 ويس 170

 «هبحاص ىلع امهنم دحاو لكل امو «نيجوزلا قوقح ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 حيرستلاو ةنسحلا ةرشعلا نيب اذهبو ؛ةدئاس ةدوملا نكت مل نإ قارتفالا ماكحأ مث
 .ليمجلا قارفلا وأ «ناسحإب

 نيبي ىلاعتو هناحبس ذخأ «قارتفالاو عامتجالا ىف نيجوزلا قوقح نايب دعبو
 هذهو ؛اًضيأ قارتفالاو ىعامتجالا ىلاح ىف «جاوزلا اذهل ةرمث اوناك نم قوقح

 ةيذغتلا قح وهو ؛هتدالو روف لفطلل ررقتي قح لوأ تركذ دقو ؛كلذ نيبت تت ةيآلا

 :ىلاعتو هناحبس لاق اذلو ؛همظع زشنتو ءهمحل نوكتو «هئس بسانت ىتلا ىلوألا

 . 4 ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاو

 تاقلطم نك مأ دالوألا 2''ءابآل ًجاوزأ نكأ ءاوس ءتاهمألا نه :تادلاولا
 :نيرمأ ىلإ ةراشإ هيف تادلاولاب تاهمألا نع ريبعتلاو ؛ مهنم

 نم هانرتخا ىذلا وه تاقلطم وأ اجاوزأ نكأ ءاوس تاهمألا تادلاولاب دارملا نوك :هللا همحر فئنصملا لاق )١(

 «تادلاولاب ريبعتلا اهيلإ ريشي ىتلا ىناعملا عمو تادلاولا ةملك مومع عم قفتي ىذلا وه هنأل ءارآ ةثالث نيب

 :ناريخألا نايأرلاو

 - لامهإ ةنظم نهنأالو .تاقلطملاو قالطلا ماكحأو قالطلا ىف هلك قايسلا نآل ؛تاقلطملا دارملا نأ :امهلوأ
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 دقو ءدوجولا ىلإ هنم اوزرب ىذلا ءاعولا نكو مهندلو ىئاللا نهنأ - امهدحأ

 اذه ىفو ؛هنع اونغتسي ىتح هنم اوذغتي نأ قحلا نم ناكف ءاوذغت هنمو هيف اوبرت

 .تاهمألا ىلع عاضرإلا بوجو ىلإ ءاميإ

 نم نوكي ىذلا ءاذغلا وه هدهم ىف لفطلا بساني ىذلا ءاذغلا نأ - امهيناثو

 نأل ؛كلذ ىلإ ةراشإ تادلاولاب ريبعتلا ىف ناكو ؛همأ نطب ىف هنم ىذغتي ناكام عون

 ناكملا نيب ةلصلا ىلإ ريشت ىهف ؛دوجولا ىلإ هزوربو همأ نع لمحلا لاصفنا ةدالولا

 نيب بسانتلا بوجو ىلإ ءاميإ كلذو ؛اهلبقتسي ىتلا هتايحو ؛هنم جرخ ىذلا
 ءءاذغلا ىلاح نيب سناجتلا بجوي «ءاذغلا ثيح نم امهنيب بسانتلاو «نيلاحلا

 ةلمجلا هل تقيس ام وهو ءاهدلو مألا عاضرإ بوجو ىلإ ةيناث ةهج نم ىحوي كلذو

 . ةيماسلا

 ىنعمف ؛ربخلا ةغيص ىلع ءاج رمأ وه «نهدالوأ نعضريإ :ىلاعت هلوقو
 ةغيصب بلطلا نع ربعو ؛نهدالوأ عاضرإ نهيلع ىأ ؛نعضريل «نهدالوَأ نعضري#

 .ةمومألا ةعيبط عم قفتيو «ةرطفلا هب ىدانت بوجولا كلذ نأ ىلإ ةراشإلل ؛ربخلا

 عاضرإلا نأك «ربخلاب ربع كلذلف ؛نهسوفن نم عادب هيف بلطلا نيبلي تاهمألا نأو

 رمألل اررقمو «ىفيلكتلا رمألل اًديفم ريبعتلا كلذ ناكف ,.ىجراخ بلط ريغ نم عقو

 . ىرطفلا

 ىف نوفلتخي مهنكلو ءاهدلو عضرت نأ ةأرملا نم بولطم هنأ نوررقي ءاهقفلاو

 مألا ىلع سيلف «هتلمج ىف بدنلل بلطلا اذه نأ نوري ةيفنحلاف ؛بلطلا اذه ىدم

 مقلي ال وأ ءاهاوس هعضري نم دجوي مل نأب «ةرورضلا لاح ىف الإ ءاهدلو عاضرإ

 كلميال ذإ ؛ركظ دنع هدلو عاضرتسا نع ازجاع بألا ناك وأ ءاهيدث الإ دلولا

 حاتج الف مكدالؤأ اوعضرتست نأ مُثدرَأ نإو » :ىلاعت هلوق ىأرلا اذه ىفانيو ؛اهترجأ

 ىهو ةراضملا نع ىهنللو «كلذ بجوي عاضرلا ريظن ىف كلذ دعب قزرلا هباجيإ نالو «ةدياكملا دنع دلولا -
 . قالطلا دنع الإ روصتت ال

 ىلع ليلد الو مومع نم هيف ال ىلوأ هانرتخا امو فل ةجح ال لوق اذهو تاجوزلا دارملا نأ :امهيناث

 . صيصختلا
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 هنأب ديفي ةيفنحلا ىأر امنيب ءعاضرتسالاب مزلم ريغ بألا نأ ديفي اذه نأل 4 ِمُكِيَلَع
 ال ةنايد عاضرإلا اهيلع مألا نإ :اولاق كلذ اوأر الو ؛ةمزلم ريغ مألاو «مزلملا

 نأ راذعألا نم ربتعاو ءرذعل الإ اهدلو عاضرإ اهيلع ةأرملا نأ نوري ةيكلاملاو

 .ةداع اهدالوأ عضرت ال ىتلا ةقبطلا نم نوكت

 ةراشإلل ؛نالماك امهنأب نيلوحلا فصوو ؛نيلماك نيلوح زواجتي ال ءاذغلل مزاللا

 دارأ نمل# :هلوق عم بسانتيلو ؛حماست الو زواجت اهلخديال ىتلا ةلماكلا ةياهنلا ىلإ

 ءاّفيقد نوكي نأ بجي ءاهتتنالاو ءادتبالا ثيح نم دودحلا نايب نإو «ةعاضرلا متي نأ

 صقان ريغ هوحن وأ رهشك اليلق ناك اذإ نيلوحلا نود ام نودعي دق سانلا نإو

 .لامتحالا اذه لثم ىفنيل «لامكلا فصو ىلاعتو هناحبس ركذف ؛ةدملل

 هنأ نيبي ؛قيقد ىنعم ىلإ ةراشإ «لاقملا اذه ىف لوحلاب ةنسلا نع ريبعتلا ىفو

 ىلع لدت لوح ةملك نأ كلذ ؛ءانغتسالا دح غلب دق لفطلا نوكي نيتئسلا ءاهتنا ىف

 هومت جرادم ىف لفطلا لوحت ىلإ ًاريشم اهب ريبعتلا نوكيف «لاح ىلإ لاح نم لوحتلا

 «ةيذغتلا ىف رخآ دعب ًارهش لقتني هنإف ء«هسمش هتيؤرو ءدوجولا ىف هروهظ تقو نم

 الإ هءاذغ لوانتي نأ عيطتسي ال افيعض ئدتبي وهف ءهمسج ةجاحو «هاوق ومنل اعبت

 تلاح نيلوحلا ىلع ىتأ اذإ ىتح دازي مث ءاليلق هريغ لوانتي مث ءهمأ ىدث نم
 «ةعاضرلا متي نأ َداَرَأ نمل# :هناحبس لاق اذلو ؛ةعاضرلا نع اًمامت ىنغتساو «لاحلا
 نم نأو «نيلوح لا لبق همأ نع لفطلا ىنغتسي دق هنأ ىلإ ريشت ةيماسلا ةلمحلا هذهو

 وأ بألا ديرملا ناكأ ءاوس «نيلوحلا ةياهن ىلإ لصي هبابسأ تدجو نإ مامتلا دارأ

 . مألا

 :ءاهقفلا روهمج دنع رومأ ةثالثل دح ىه ةدملا هذهو

 نم ىلاعت هلوق اهيلع لد ىتلاو «مألا اهقحتست ىتلا ةعاضرلا ةرجأ - اهلوأ

 . «فورعملاب نهنوسكو نقر هل دولوملا ىلعو» دعب
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 هنأب نيلئاقلا دنع مألا ىلع عراشلا هبجوأ ىذلا بوجولا ةياهن ىلع - اهيناثو

 ال نيذلا دنع ىنيدلا بوجولا ةياهن ىلعو ؛اهدلو عاضرإ (ءاضق اهيلع بجي

 . ىئاضقلا نود ىنيدلا بوجولا الإ اهيلع نوضرفي

 مارح اهيف ىثنألا نوكت ةلصل اًبجوم نوكي ىذلا مرحملا عاضرلا نأ - اهثلاثو

 كلذ دعب امأ ؛نيلوحلا نيذه ىف الإ نوكي ال ميرحتلا لاوحأ لك ىف امامت بسنلاك

 عاضرلا :ةفينح وبأ لاقو .ءاهقفلا روهمج ىأرلا كلذ ىلعو ؛2)ءرحي ال عاضرلاف

 ىلع بوجولا ثيح نمو «ةرجألا ثيح نم عاضرلا امأو «ًارهش نوثالث هتدم مرحملا

 .ةميركلا ةيآلا صنك نالوح هتدمف ءاضق وأ ةنايد مألا

 رادقم ىلع لدي ةدلاولا ىلع ميركلا نآرقلا هبجوأ ىذلا بوجولا اذه نإو

 هتيانعو «مهتيذغتو «لافطألا ةيبرتب هتيانع رادقمو «ةعاضرلاب مالسإلا ةيانع

 .هومنب ومني ءاهدلول ىعيبطلا ءاذغلا وه مألا نبل نإف ؛مهمد ةمالسو «مهماسجأب

 نطب ىف هؤاذغ وهو ءرهش دعب ارهش لفطلا نس مدقت عم ءاذغلا مك ثيح نم ريسيو

 ءاودألل هضرعي عضارملل لفطلا ضرعت نإو هتدالو دعب هءاذغ وه نوكيف ءهمأ

 لمحت عضرملا نإف ؛هيف رثؤت ةيلقعلاو ةيسفنلا ءاودألل هضرعي لب ؛هيلإ لقتنت ةيثارولا

 بويع نم اهلقعو اهسفن ىف امو «ةيثارو بويع نم اهمسج ىف ام نبللا عم هيلإ

 .هتعضرأ نم ىلإ ىرست عضرملا ىف ةيسفنلا بويعلا نأ ةبرجتلا تتبثأ دقو ؛اضيأ
 .همسج اهنبل نم نوكت امك «هعابط اهنم نوكتت لب «هسفن اهبرشتتو

 نيب ةعاضرلا دجويف «ميرحتلا بابسأ نم اهلعج ةعاضرلاب عراشلا ةيانع نمو

 ىكلو «؛بسنلا ةلص هبشت ةلص اهيدث نم اوقلت نم لكو اهيوذو هتعضرأ نمو لفطلا

 نم وأ ءنهماقم نمقت نم تاهمألا ىرحتتو «نهدالوأ نعضري نم ءابآلا ىرحتي
 .ةدالولا اهتدجوأ ىتلا ةيرطفلا ةمومألا ىف نهنكرشي

 «ةمرحملا ةعاضرلا ةدمو «ةرجألا اهيف بجت ىتلا ةعاضرلا ةدم نيب ةفينح وبأ قرف :هللا همحر فنصملا لاق )١(

 هلصفو هلمحو# :ىلاعت هلوقب ءارهش نيئالث ةيناثلا ربتعاو .«ةيركلا ةيآلا صنك نيلماك نيلوح :ىلوألا ربتعاف

 ءارهش نيثالث نوكت نأ لمتحت ةعاضرلا ءاهتناب ىهتني ىذلا لاصفلا ةدم نأ اهنم مهف ذإ ارهش نوثالث
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 ىف «اهعسو الإ سفن فّلكُت ال فورعملاب نهتوسكو نقرر هل دولوملا ىلعو»
 ىفو ؛تادلاو نهنوك نم قتشملا تاهمألا بجاو ىلع صن ةقباسلا ةيماسلا ةلمجلا

 :ىلاعت هلوقب بألا نع ريبعتلاف «مهل دلو دق مهنوكل ءابآلا ىلع هلباقي بجاو صنلا

 لوألا نأ امكو ؛تادلاولاب تاهمألا نع ريبعتلا لباقم ىف وه 4هل دولومْلا ىلعو#

 مهل ةدالولا نأل ؛ةقفنلا ءابآلا ىلع بجوأ ىناثلاف «ةعاضرلا نهيلع بجوأ

 «هومنغ منغو ءهوبسك بسك هنأكو ؛مهل ةقلطم ةيعبت عبات دلولاو ءمهل بسنلاف

 اهسفن تصصخ نم ىلع قافنإلاو «هتياعرو هنوئش ىلع مايقلا مهيلع قحف

 . اهمد نم رد وه ىذلا اهنبلب هتيذغتو هتياعرو هتمدخل ةرطفلا اهتصصخو

 ىلع قافنإلا ءابآلا ىلع ىلاعتو هناحبس هللا بجوأ امدنع انه ظحاليو

 :نارمأ «نهدالوأ نعضري ىئاللا تاهمألا

 الف ءءالقعلا هفراعتي ىذلا رمألا وهو .«فورعملاب قافنإلا ديق هنأ :امهلوأ

 الو ءاهنوكش اهيفكيو اهلاحب قيلي نأب ميلسلا قوذلا هوفجي الو لوقعلا هركنتست

 ءىجيف ؛قافنإلا كلذ بألا اهل لهسيو ءاططش هفلكي الو .بألا ةقاط نع جرخي

 .اهل تانعإ الو ءاهنم دهج ريغ نم اهيلإ

 لجرلا عضو ىف نوكي قافنإلا نأ ركذ ىلاعتو هناحبس هللا نأ :نيرمألا ىناث

 ةيضق ىهو «4اهعسو الإ سفن فّلكت ال9 :لاق اذلو ؛هيلع قشي الو «هقهري الف
 ىف نوكت نأ اهيف ظحالي .ىمالسإلا عراشلا تافيلكت لك ىف ةيلك ةدعاقو «ةماع

 ةقاطلا نأل ؛ريبك امهنيب قرفلا نإف «ةقاطلا وه عسولا ىنعم سيلو «فلكملا عسو

 وهف عسولا امأ ؛دهجو ةقشمب الإ رمألا عيطتسي ال ثيحب فلكملا ةردق ىصقأ ىه

 ىصقأ لمعلا قرغتسي ال ثيحب ؛هدهج نم لضف ءاقب عم ءرمألا ىلع فلكملا ةردق

 ةردق هعست ام فيلكتلا طانم لعجف غيلب زاجيإ ىف ىنعملا كلذ حضو دقو ؛هتردق

 ىلإ اهيبنت [ةرقبلا] 4 423+ ... اهعَسو الإ اسْفن هللا فلكي ال إ» :ىلاعت لاق ؛فلكملا
 .هتردق هب ءونت ام نود فلكي ال هنأ
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 ءاهب مايقلا عسولا ىف نوكي ةيعرشلا .تافيلكتلا لكف كلذك رمألا ناك اذإو

 ؛اهانعم مهفو «ةعاطلا معط قاذ نمل اهيف ةقشم الو ةلوهسو رسيب ىدؤت اهنأ ىنعمب

 . [ةرقبلا] 4 029+ . .. رسعلا مكب ديري الو سيلا مكب هللا ديري ظ :ىلاعت لاق اذلو

 موقي ىذلا عسولا ىف امب فيلكت وه «فورعملاب مألا ىلع قافنإلا نأ كش الو

 الآو «ةأرملا ىلع ةضاضغ هيف نوكي الأ فورعملا ساسأ نأل ؛ةلوهسو رسيب ءرملا هب

 .هرمأ نم رسي نوكي امو هعسو الإ امهدحأ فلكي الف ؛لجرلا ىلع ططش نوكي

 قزرلاب قافنإلا نع ةميركلا ةيآلا هذه ىف ىلاعتو هناحبس هللا ربع دقلو

 لاق دقف «ةرجألاب قالطلا ةيآ ىف ربعو «ةوسكلاو ءاويإلاو ماعطإلاب ىأ «ةوسكلاو

 كلانه ةرجألاف [قالطلا] 4 22+. . . نهروجَأ نهوناَف مكل َنعَضْرَأ نِإَف » :ىلاعت هللا

 ريبعتلاف ؛هبساني اميف دحاو لك نأل ؛ناريبعتلا فلاختو ؛انه قزرلاو ةوسكلا ىه

 ام نيب مث ؛اهدمأو ةقفن نم نهل ضرفي امو «تاقلطملا ىف مالكلا نأل ؛ةرجألاب

 .هناطلسو لجرلا تيب نم نجرخ دقو نعضرأ نإ عاضرإلا لباقم ىف قحتسي

 نايبو «تاهمألا ىلع عاضرإلا بوجو لصأ ىف مالكلاف ةيآلا هذه ىف امأ

 ىلعو «ةدلاو اهنوك فصوب مألا نع اهيف نآرقلا ربع انه ةيآلاو ؛تافيلكتلا عيزوت

 نأل ةوسكلاو قزرلاب انه ةقفنلا نع ربعي نأ بسانف «هل اًدولوم هنوك فصوب بألا

 اهنأل مألاف ؛ةلباقتم هيف قوقحلاو «ةعزوم لفطلل تابجاولا نأ ميركلا ريبعتلا ىدؤم

 ءاهمد نم هتذغ نأ دعب اهنبل نم هتذغو «هتطايح ىلع تماقو «هتمدخل تغرفت

 لمعيو حدكي نأ كلذ ريظن ىف بألا ىلع ناك - ءاذغلا كلذ عراشلا اهيلع بجوأو

 .ططش الو ةضاضغ ريغ نم فورعملاب اهتوسكو اهقزر اهل رفويل

 ليلعتلا ماقم ىف ةيماسلا ةلمجلا هذه 4هدّلوب هَل دوُلوَم الو اًهدّلوب ٌةدلاو ٌراضُت ال

 قولخملا كلذ قحب مايقلا اهساسأ ىتلاو «ةدلاولاو دلاولا نيب ةعروملا ةقباسلا ماكحألل
 ال هنأ ىنعملاو .ىناسنإلا دوجولا اذه ىلإ هجورخل اقيرط امهنم دحاو لك ناك ىذلا

 كلذ لغتسيف «فطعو ونح نم اهل امل اهدلو ببسب مألا ىلع ررض عقي نأ حصي

 امو ءاهعسو ىف سيل ام اهفيلكتو اهتانعإو اهب ىذألا لازنإل فطعلا كلذو ونحلا
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 ىنعي هنأل هدلو ببسب بألاب ررض عقي نأ حصي ال كلذكو ؛اهترطف عم اقفتم سيل
 سيل ام فلكيو «ةيلاملا بلاطملاب قهريف ءهجو لمكأ ىلع هتئشنتو اًنسح اًنابن هتابنإب

 .ديدش دهجو ةقشمب الإ هيلع هتردق هل عستت ال وأ هعسو ىف

 :زاجيإب امهلوقن نايظفل ناثحب ةيماسلا ةلمجلا هذه ىفو

 تئرق دقو ءررضفلا نم ةلعافملا ةدام نم «َراضت ال# ةملك نأ - امهلوأ
 «ةموزجم تترقو ؛هنع ىهنلا ىضتقي ررضلا ىفنو ءررضلا ىفن ىنعم ىلع ةعوفرم
 مل نإو «نينكاسلا ءاقتلا نم - صلختلا لصأ ىلع حتفلاب نوكسلا ففخ لصولا دنعو

 . حيرصلا ىهنلا ىلع لدت نوكسلا ةءارقو «نوكسلاب ئرق اذلو ؛نانكاس انه نكي

 ىنعملاو ؛لوعفملل ةينبص نوكت نأ حلصت ةلعافملا نم «ٌراضت ال# ةملك نألو
 نم رضي وأ «هبحاص امهنم دحاو لك رضي نأ زوجي ال هنأ وهو .دحاو نيضرفلا ىف
 ْ .هيلع هونحو هدلو ىلع هفطع ببسب هبحاص

 «هدّلوب ُهَل دولوم الو اهدّلوب ٌةدلاو» ءهناحبس هلوقب ريبعتلا ىف - ىناثلا ثحبلا
 ءامهنم لك بلق نم دلولا ةلزنم ىلإ ريشي ريبعتلا كلذ نإف ؛بألا ىلع مألا ميدقتو
 هذختي نأ ىف اًببس ىدلاولا فطعلا ديزم نوكي نأ حصي الو ؛امهبولق نم ةعطق هنأو
 ونحلا مساب ءاذيإلا نأب امهراعشإلو .هقوقحب ثبعلاو رخآلا ءاذيإل ةعيرذ امهنم لك

 اًعم امهدلو دلولا نأ امهنم لك فرعي ىكلو «دلولا ىلع فطعلا صقن ىلإ ىدؤي دق

 ؛قاهرإلاو تانعإلاو ديكلل اليبس ذختي نأ حصي الف ءاعم امهمسج نم جيزمو
 .برقأ اهب ىذألا لازنإ ةنظم نألو ءدشأ اهوئح نأل مألا تمدقو

 ىلع قفني نم نايبل تقيس ةميركلا ةلمجلا هذه «كلذ لثم ثراولا ىّلعو9
 ىف قافنإلا نإف ؛هيلع قافنإلا نع زجاع بأ هل ناك وأ «بأ هل نكي مل نإ دلولا
 ماد امف «مرغلاب منغلا نأل ؛تام اذإ دلولا ثري ىذلا ثراولا ىلع نوكي لاحلا هذه
 . زجاع اًجاتحم ناك اذإ هيلع قفني هنإف لام هل ناك نإ ةافولا دنع هئري

 ىه ةثارولا نأ ىلإ ةراشإ «بيرق ةملك لدب «ثراولا# ةملكب ريبعتلا ىفو
 ؛ةيمرحملا ةبارقلا وأ «ةبارقلا درجم ال «ةوسكلاو قزرلا ميدقت بوجو ىف ببسلا
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 وه ثاريملا نأل ؛ثيروتلا ةجردلو «ثاريملا رادقمل اعبات بوجولا نوكي كلذ ىلعو

 . هتوقو هرادقمو هتجرد نم اًقتشم بوجولا نوكيف «بوجولا ىف ببسلا

 هنإف ؟؛هيلإ ةراشإ وأ ةرسألا نيب ةيلاملا تاقالعلل ميظنت ميكحلا مالكلا اذه ىفو

 بجاو هيلع ثاريملا قح هل ناك نمف «ةلباقتم ةرسألا ىف ةيلاملا قوقحلا نأ حضوي

 نونواعتيو ؟ ؛ مهنيب اميف لاملا نوثراوتي اهداحأ نيب ةكرش ةرسألا لام نأكو ؛قافنإلا

 ىف هتجاحب ريقفلا دمي ىنغلاو ءهزجاعلا ىلع قفني رداقلاف ؛مهنيب اميف قافنإلا ىف
 . ةجاحلا عضوم

 ثاريملا عم ريست ةبارقلا ةقفن نأ ةيآلا هذه نم لبنح نب دمحأ مامإلا مهف دقلو

 قافنإلا ساسأ لعج ثاريملا نأل ؛هل اريدقتو .بوجولا ىف ةوقو ءاّمدعو اًدوجو

 . «كلَذ لثم ثراولا ىَلعَول ةميركلا ةيآلا صن ىضتقمب
 وهو «صنلا هيلإ راشأ ىظفل ىنعم ىلإ ريشن اذه ىف مالكلا كرت نأ لبقو

 بوجو وه ثراولا ىلع بوجولا نأ ىلإ راشأ هنإف «كلَذ َلْثم ثراولا ىَلَعَو# :هلوق
 لاق دقف ؛بآلا ىلع ىلصألا بوجولاو .«بألا ماقم هيف ماق ثراولا نأ ىأ «ىلدب

 بوجولا لصأ نأ ىلإ ريشي لثملاب ريبعتلاف كلذ َلْثم# :ثراولا ىلع بوجولا ىف
 ناك ولو .هدلو ىلع قافنإلا ىف دحأ هكراشي ال بألا نأ ررق كلذلو ؛بألا ىلع

 ىف مألا زجاعلا ريغ رداقلا بألا كراشت الف «هريغ دلولا نم ثاريملا ىف بألا كراشي

 . ةينغ تناك اذإ قافنإلا

 قباس ىف نيبت «امهيَلع حاتج الق رواَشَتو امهم ضارت نع ًالاصف اَداَرأ نفل
 سيل قافنإلا بوجوو عاضرإلا بوجو ثيح نم نيلوحلاب دحلا نأ ميركلا صنلا

 ؛ميكحلا صنلا حرص امك ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل لامكلل دح وه لب اًمزال اًدح

 لفطلا امطفي نأ دبتسم الو امهدحأ درفنم ريغ نيعمتجم مألاو بألل ناك كلذلو

 ٍرواشتو اَمِهنَم ضارت نع ًالاصف اَدارَأ َنإَقل «ةيماسلا ةلمحلا تقيس اذلو ؛ةدملا هذه لبق

 نأل ؛ماطفلا وه انه لاصفلاو «كلذ العف نإ امهيلع مثإ ال ىأ «امهيلع حاتج الف

 دبال لاصفلا نإو .اهتمزالم نع ايجيردت هلصفيو ءهمأ ىدث نع دلولا لصفي ماطفلا

 :نيرمأ نم هيف
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 ىلع هتردقو هتوق ثيح نم لفطلا لاح اصحفي نأب هيف رواشتلا - امهدحأ

 كلذ ىف انيعتسي نأ نم عنام الو هوغو همسج ةمالسو مألا نبل نع ءانغتسالا

 رثؤيس كلذ نآل ؛ماطفلا دنع رواشتلا ىلاعتو هناحبس بجوأ دقو ديسثر ريبخ ىأرب

 بجوف هنأشو هرطخ كلذل نإو ؛ هباصعأ ىف رثأ امبر لب .هتايح لباق ىف هتحص ىف

 .رطخو نأش ىذ رمأ لك ىف ةبجاو ىروشلاو « هيف رواشتلا

 ةدارإب ماطفلا نوكي نأ : ماطفلا دنع امهدوجو نم دبال نيذللا نيرمألا ىناثو

 امهنم لك نم اضرلا دكأ كلذلو ؛امهنم لك نم لماك اضرو ةحضاو ةحيرص ةرح
 امهيناثو ءامهتدارإ ققحت بجوأف «الاصف اًدارأ نإف# :لاق هنأ امهلوأ :نيترم ركذلاب
 هيف سيل حيحص ضارت نع ةرداص ةحيرص ةرح ةدارإ ىأ 4ضارت نع :لاق هنأ

 .هاركإ ةبئاش

 قلعتي اميف ةأرملا ةدارإل مارتحا لفطلا ةحلصم ةياعر نم هيف ام قوف كلذ ىفو

 ىف لجرلا ىأر راوجب ىأرلا اهل لب ءتيبلا ىف المهم امك تسيل اهنأو ءاهلفطب
 .رثأ اهدشأو رومألا رطخأ

 لماك ليجب ةيانع لفطلاب ةيانعلا نإف ؛ةيلقعو ةيقلخو ةيمسج ةيبرت اهتيبرتو ةئشانلاب
 .لايجآلا نم ليجلا نوكي ىلوألا ةيبرتلاب ةيانعلا بسح ىلعو ؛ةمألا نم

 متيتآ ام متمّلم اَذإ مُكْيلع حاتج الف مكدالوأ اوعضرتست نأ متدرَأ نإو»

 لباقي امو ءاهيلع هبوجو نايب هيفو ءاهدلو مألا عاضرإ ىف ناك مدقت ام # فورعملاب
 بألا عاضرتسا ىف مكحلا هللا نيبي مالكلا اذه ىفو ؛بألا ىلع اهل قح نم كلذ
 نأ ُمُتدَرَأ نإو 9 :هناحبس لاق دنقو مألا اضرب نوكي كلذ نأ نّيبف «مألا ريغ
 نأ ىلع مألا ىأرو بألا ىأر عمتجا نإ ىأ 4 مكيلع حانج الف مكدالوأ اوعضرتست

 اوظحالي نأ ءابآلا ىلع نكلو .كلذ ىف امهيلع مثإ الف ءارتظ امهدلول اوعضرتسي

 4 فورعملاب ميت ام مثمَلِم اَذِإإ» :هناحبس لاق اذلو ؛ةرجألا نم عضرملا كلذ قح

 سانلا نيب فورعملاب هريدقت نوكي ىأ فورعملاب هؤاطعإ مكيلع بجو ام متملس ىأ
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 ىذلا فورعملاب لب «ةسكامم الو «ةعنامم ريغ نم هؤاطع نوكيو ءارجأ هنوفراعتي ىذلا

 :نيعضوم ىف ىظفل ثحب انهو «ةميوقلا قالخألاو لوقعلا هرقتو سانلا هركنتسيال

 لاق امك عضرتسا نإف 4 مُكدالوأ اوعضرتست نأ :ىلاعت هلوق ىف :امهلوأ

 اهتعضرتساو «ىبصلا ةأرملا تعضرأ لاقي ؛عضرأ نم لوقنم ىرشخمزلا مامإلا

 ؛ةجاحلا هتحجنتساو «ةجاحلا تحجن لاقي امك «نيلوعفم ىلإ ةيدعتم ىهف «ىبصلا

 عضارملا اوعضرتست نأ ىنعملا ذإ «نيلوعفملا دحأ فذح دق ةميركلا ةيآلا ىفو

 مدعو مومعلا ىلع لدي فذحلا نأل ؛ميركلا قايسلا عم قستم هفذحو «مكدالوأ

 نود ةدحاوب بألا ديقتي ال عاضرتسالا ةدارإ دنع هنإف ءعضرم نود عضرم صيصخت

 وأ همسج ىف ررض نهادحإ نم لفطلا لني ملو «نهيف ةمالسلا ترفاوت ام ىرخألا
 .هباصعأ وأ هقلخ

 ىلاعت هلوق ىفف «متيتا ام متمّلم اَذإ» :ىلاعت هلوق ىف :ىناشلا عضوملا

 «ةزمهلا مض عم دم ريغ نم اهيناثو «دملاب متينآ اهالوأ :تاءارق ثالث «متيتآ#

 ةرجألا ءاطعإ وهو ء«دحاو ىنعم ىف ىقالتت ثالثلا تاءارقلاو (متيتوأ) اهتثلاثو

 متدرأ ىأ «متيتآ ام ىلوألا ةءارقلا ىلع هجيرختو ؛انهون امك فراعتملا ىأ فورعملاب

 ىأ [ةدئاملا] 4 202+ . .. ةالّصلا ىَلِإ متمق اذإ اونمآ نيِذّلا اَهْيَأ اي : ىلاعت هلوقك هءاتيإ
 نآل «لام نم متيطعأ ام ىأ (متيتأ ام» ةيناثلا ةءارقلا ىلعو «ةالصلا ىلإ مايقلا متدرأ

 هنمو «ةيدعتم نوكتو «هلعف اذإ اناسحإ هيلإ ىتأ لاقيف «نسحأ ىنعمب لمعتست ىتأ
 ىأ (متيتوأ) ةثلاثلا ةءارقلا ىلعو .[ميرم] 4 217 اَّيتأَم هدعو ناك هّنِإ إل :ىلاعت هلوق

 .اهيف حيرص حضاو ىنعملا متيطعأ

 هذه ىلاعتو هناحبس هللا لّيذ «ريصب َنوُلَمعَت ام هللا نأ اوُمَلعاَو هللا اوُّتاَو ١
 ؛مهل هللا اهملس ىتلا ةنامألا وحن تاهمألاو ءابآلا بجاو نّيبت ىتلا ةميركلا ةبآلا

 ةميكحلا ةيآلا كلت لّيذ ؛ارهاط'اًيوق اليجو اًبيط اًسرغ ىمالسإلا عمتجملل اهومدقيل

 تاجلخ ذإ ؛ىري ىذلا رصبملا مّلع ءىش لكب ملع هنأب ريكذتلاو «هاوقتب رمألاب
 . تارصبملا تايئرملا اهنأك ءطيحملا ىلزألا هملع ىف بولقلا
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 لك ىف ىلاعتو هناحبس هللا اوركذتيل ؛نينمؤملا بولق ىف ةباهملا ةيبرت :اهالوأ

 قلعتي ام اهنم ناك ءاوس اهلك ةايحلا نوئش نأ اوملعيلو «ةريبكلاو ةريغصلا مهلامعأ

 «ىلاعت هللا ةبقارمب الإ ميقتست ال ءداحآلاب قلعتي امو «عمتجملاب قلعتي ام وأ ةرسألاب

 لمعي نم نأو ؛بولقلا هنكت امو رودصلا ىفخت امب ميلع هنأو «هاوقتب ساسحإلاو

 .هاري ىلاعتو هناحبس هللا نإف هاري نكي مل نإف ءهللا ىري هنأك هلمعي المع

 ءاهنع هللا لفغي ال مهتاهمأو مهدالوأو ءابآلا نيب تاقالعلا نأ نايب :اهيناثو

 اوليطتسي نأ ءاسنلا وأ لاجرلا عاطتسا نإو ءاءوس ئيسملاو اًناسحإ نسحملا ىزجيسو

 هناحبس هللا اوعدخي نلف «لوقلا نم روزب ءاضقلا اوعدخي وأ ءايندلا ىف اوملظيو

 نإو ءريخف اريخ نإ «عنص امب الك ىزجيسو «بيقر ءىش لك ىلع وهو «ىلاعتو
 .رشف ارش

 «ةيداملا رهاوظلا ىلع ال «نيدتلا ىلع موقت ةرسألا نوئش نأب ريكذتلا :ةثلاثلاو

 تعطقت نإو «هدالوأو هلهأو لجرلا نيب ةقالعلا تماقتسا بولقلا تحلص اذإ هنإف

 امهم ملظلا نوكيسف .«سوفنلا ترفقأو «بولقلا نم ىوقتلا تبهذو «ةدوملا لابح
 .ءاضقلا نكي امهمو «ماكحألا نكت

 عيمس هنإ ءانتايرذ ىف انل حلصأو «هنافرع انبهوو «هناوضر هناحبس هللا انحنم
 . ءاعدلا بيجم
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 ىف نوكي نأ ىغبني امو ؛جاوزلا ءاشنإ هناحبس نيب تاقباسلا تايآلا ىف
 ماكحألاو نيجوزلا نيب قارفلا نيب مث «ةيجوزلا ةرشعلا نيب مث .بجي امو رايتخالا

 اذإ هنأو «ناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسمإ امإ جاوزلا نأو «قارتفالا دنع عبتت ىتلا

 نع غيزلا وأ هماكحأب لهجلا وأ «مالسإلا ىف رفكلا وهف امهنم ادحاو نكي مل

 ىف جاوزلا ةرمث قوقح ىلإ هناحبس راشأ مث ؛هماظنو هتقبر نم جورخلاو «هنوناق
 .نيلاحلا ىف ةررقم قوقح اهنأو ,فالخلاو قافولا ىلاح

 ىتلا ةلوقعملا دويقلا ركذف «توملا نيجوزلا نيب قرف اذإ مكحلا نّيب كلذ دعبو

 ءءفكلا جوزلا رايتخا اهراثآ نم نوكي ىتلا ةيرحلا نوكت اهدعبو «ةأرملا اهب ديقت

 :ىلاعت لاقف

 ىف 4 ارشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصّبرَتي اجاوزَأ تورذيو مك نوقوتي نيذّلاو »
 ةرشعو ةيرمق رهشأ ةعبرأ ىهو ءاهجوز اهنع ىفوتملا ةدع نيبتي ةميركلا ةيآلا هذه
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 ءاتلا فذح هنإ ذإ ؛ثنؤم دودعملا نأ ىلع لدي امب رشعلا نع هناحبس ربعو ؛مايأ

 نم ربكأ ةدئاف هيف ىلايللاب ريبعتلا نكلو ءدحاو ىدؤملاو لايل رشع دارملا نأ ىلع لدف
 ىلايللا نأل ؛انهون امك ةيرمقلاب رهشألا ريدقت نأ ىلإ ةراشإ هيف نأل ؛مايألاب ريبعتلا

 ءاهيف نوكي امل اهيجوت اهب ريبعتلا ناكف ؛هراودأو رمقلا لاوحأ اهيف فرعت ىتلا ىه

 .هلاوحأو هراوطأب رمقلا وهو
 ضراعي امو «ريدقتلا كلذ ةافولا ةدع ريدقت ةمكح ىف ضوخن نأ .لبقو

 ىلع ةأرملا دادح ىف تاداع نم برعلا هيلع ناك امو ؛قالطلا ةروس ىف اهرهاظ

 .ةيماسلا ةلمجلا كلت ىف ةيظفل ثحابم ضعب ركذن كلذ لبق ؛اهجوز

 ملو «لوهجملل ءانبلاب «َنْوُقوَتي 8 ةملك ىف وه «ةيظفللا ثحابملا كلت لوأو
 ىّفَوتي هللا 9 :لوقي ىلاعتو هناحبس هللاف ؛دعتم ىفوت لعفلا نأل ؛كلذ ريغ أرقت
 .لوعفملل ىنب لعافلا ركذي مل اذإف [رمزلا] 4 00+ ... اهتوُم نيح سفنألا

 نم هنأ وحنلا ءاملع ىعدا دقو ؛نوكرتي اهانعم «نورذي» ةملك ىف :اهيناثو

 ؛ًارمأ وأ ناك اعراضم ؛اهل لبقتسملا لعف الإ فرعي ملو ءاهيضام تام ىتلا لاعفألا

 ؛تيمب ْسيلو ىح اهيضام نأ ىلع لد ام ىرشخمزلل ةغالبلا ساسأ ىف اندجو نكلو

 ءاكرت رذ :نولوقيف هنم ردصملا تتامأ برعلاو هرذحاو هرذ) :هصن ام هيف ءاج دقف

 .©77(هانرذو اولاق هورذ مهل ليق اذإ

 اوتامأ برعلا نأب الإ فرتعي مل ميظعلا ىوغللا ملاعلا كلذ نأ اذه نم ىرنو

 :لاقف ءهتايح ىلع لدي ىذلا لامعتسالا ركذو «هوتيمي ملف ىضاملا امأ ءردصملا

 .(هانرذو :اولاق .هورذ :مهل ليق اذإ مهنإ)

 ديفت ةملك وهو «جوزل عمج ىهو «جاوزأ» ةملك ىف :ةيظفللا ثحابملا ثلاثو

 ىتح تاصخشملا لكو تافصلاو صاوخلا ىف ادحتا نينثا ىلع ةلالدلا اهانعم لصأب

 قلطأ كلذلو ؛هصخش ىف وه هنأكو «ىناثلا نم ةلماك ةروص امهنم دحاو لك راص

 ب ص بلا سس :. )١( بتكلا راد عبط 458ص ؟ج ةغالبلا ساسأ رظنا :- هللا همحر - فنصملا لاق .



 5 ةرقبلا ةروس ريسفت لإ

 كلذ دعب ةأرملاو لجرلا نم دحاو لك ىلع قلطأو «جوز هنأب امهنم دحاو لك ىلع

 تمءالتو ءامهتايح تجزتما دق نينثا ىناث هنأل ؛جوز هنأب سدقملا دقعلا

 ىف هصخش هنأكو ءرخآلا نم ةروص هنأك امهنم دحاو لك راص ىتح امهتايصخش

 قوقحلا لئامتلو ءامهنيب ةطلخلا لامكلو «ةايح نم هب اطبترا ال ههوجوو هنوك

 .امهنيب دحوملا جاوزلا كلذب امهتيصخش داحتالو امهيلع تابجاولاو

 لاق دقف ؛راظتنالا هانعم صبرتلاو «نصيرتي» ةملك ىف :ةيظفللا ثحابملا عبارو

 نم بارعألا نمو ف :ىلاعت لاقو [نونمؤملا] 4520+ نيح ىّتح هب اوصُئرَف ط : ىلاعت
 مآ 9 :ىلاعت لاقو [ةبوتلا] 4 27 .. . رئاودلا مكب صئيرتيو امرْغَم قفني ام َذخَتي

 ةميركلا تايآلا هذه لك ىفو [روطلا] 4 مر نوما بير هب صبرت رعاش نولوقي
 اذه ىف اهجوز اهنع ىفوتملا نم صبرتلاو ؛بقرتلا عم راظتنالا هانعم صبرتلا ناك
 ابيرقت ىنعملا

 ىلاعت هلوقك «نصبرتيل ىنعملاف بلطلا ىنعم ىف ربخ ىه «نصبرتي)و
 ةراشإ كلذ ىفو [ةرقبلا] 4 22 ... نيَلماَك نْيَلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاو

 ىضرت ال ةميركلا ةرحلا نإف ؛ىعرشلا رمألا عم ىقالتي ىرظن رمأ صبرتلا نأ ىلإ
 نإف ؛ةليلق ةدمب اهدعب وأ ءاهجوز ةافو روف جوزتت نأ اهترسأ اهعم ىضرت الو اهسفنل

 الو «سانلا فرع ىفو «ميكحلا عرشلا ىفو «ةميلسلا ةرطفلا ىف نجهتسم رمأ كلذ
 .ةحيحصلا كرادملاو هب لوقعلا ىضرت

 كلذ نأ ىلإ ةراشإ هيف «نهسفنَأب ل :ىلاعت هلوقب ريبعتلا كلذ عم ناكو
 ىذلا راعلاو ناهتمالا ىنعمل عفدو «نهتماركل ظفحو «نهسفنأل ةنايص هيف صبرتلا
 ىتح «نفديو ىجسي نأ دعب ًاليلق الإ ثبات الف ءاهعيجض تومي نأ نم ةأرملا قحلي

 .دادحلا قحتسي اًقيلآ (ريشع ىفوتملا سيل هنأك «جاوزألا ةبلاط اهسفن ضرعت

 ةدع نم رثكأ اهتلمج ىف ىه ةدع اهجوز اهنع ىفوتملل عراشلا دح دقو

 دري انهو .رهشأ ةثالث وحن ىف ةداع ءىجت ءورق ةثالث كلت نأل ؛تاقلطملا

 :نالاؤس



 ةرقبلا .ةروسريسفت اا

 لل ا

 ملف «ضيحلا نود رهشآلاب اهجوز اهنع ىفوتملا ىف ةدعلا تناك اذاملل :امهلوأ

 ؟ةدايزلا تناك اذاملو ... ؟ةثالث لدب تاضيح عبرأ لعجت

 ةمكحلا نأ انل ودبيو «رهشألاب اهلعج ىف ةمكحلا نايبل ىدصت ادحأ دجن ملو

 ىه - انكرادم ىلع ولغت دق ةيماسلا ةيعرشلا ةمكحلا تناك نإو - انلوقع اهكردت ىتنلا

 ساسألاو «ةريبكلاو ةريغصللو «ءاهب لوخدملا ريغو اهب لوخدملل نوكت ةافولا ةدع نأ

 رمأب نوكي نأ مزلف «هينكر دحأ ةافوب ىهتنا ىذلا قباسلا جاوزلا ىلع دادحلا وه اهيف

 ةافولا ىف ةدعلا نإ كلذ قوفو ؛عيمجلا ىف ادحاو ببسلا ماد ام عيمجلا هيف كرتشي

 ىف ةبغرلا اهعفدت امبرف «ةأرملا ةهج نم الإ ملعيال رمأ وهو «ءضيحلاب تردق ول

 عيطتسيف قلطملل قح ةدعلا تاقلطملا ىفو ؛عقي مل وهو هيعدتف بذكلا ىلإ جاوزلا

 امأ ؛ءارملا نع نكمأ ام دعتبتف «هتلوص ىشخت ىهو ءاهبذك رهظي وأ ءاهيلع ركني نأ

 قحلا كلذ دحف ءاصاخ هلل قحلا راصو تام دق لوألا قحلا بحاصف ةافولا لاح ىف

 مايآلا نأل ؛لصحي مل ام ءاعداو بذكلل اًعاسم نوكي ال ىتح مايألاو رهشألاب

 .طقف اهتهج نم فرعي رمأ تسيلو «باسحلاو باتكلاب فرعت رهشألاو

 نم ةلمحلا ىف رثكأ ةافولاب ةدعلا تناك اذال :وهو ىناثلا رمألا نع باوجلا امأ

 لاحو قالطلا لاح نيب قرفلا نم «ىأرلا ىداب ودبيف ؟قالطلا نع ةئشانلا ةدعلا

 ىنعمو ءاّيوق سيل هئشني ىذلا جوزلا ىلع دادحلاف ؛قاقش ةجيتن قالطلا نأ «ةافولا

 ىفكيو «ةدعلا ىنعم ىف حضوأ نوكي ةعجرلل ةصرف جوزلا ءاطعإو محرلا ةءارب

 ءدشأو حضوأ اهيف قارفلا ةرارم نإف «توملا لاح امأ ؛رهشأ ةثالث وحن كلذل

 ريغو اهب لوخدملا ىلع بجت كلذلو ؛محرلا ةءارب ىنعم اهيف بلغي دادحلا ىنعمو
 عراشلا نإو ؛قالطلا ةدع نم لوطأ كلذل اهلعج دق عراشلا نإو ؛اهب لوخدملا

 ىف ةأرملا تناك دقف ؛ةيلهاجلا ةوسنلا هلمعت تناك ام ةدح نم ففخ دق ميكحلا

 ادادح ؛ةلماك ةئس هيف ىضقتو اهنكسم ىف ناكم قيضأ اهسفن ىلع قلغت ةيلهاجلا

 كل ركذنلو «ًرشعو رهشأ ةعبرأ اهلعجو اهيلع ففخو «مالسإلا ءاجف ءاهجوز ىلع
 - :ةنسلا حاحص ىف ىور امك «مالسإلا ىف ناك امو ةيلهاجلا ىف ناك ام



 ةرقبلا ةروس ريسفت اا

 0 لاا
 1 بسأل

 ىلع تلخد» :تلاق اهنأ ةملسم مأ تنب بنيز نع ملسمو ىراخبلا ىور دقف

 مث «ةيراج هنم تنهدف بيطب ةبيبح مأ تعدف (اهوبأ) نايفس وبأ ىفوت نيح ةبيبح مأ

 لوسر تعمس ىنأ ريغ ةجاح نم بيطلاب ىلام هللاو :تلاق مث ءاهيضراعب تسم

 تيم ىلع دحت نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال» :ربنملا ىلع لوقي ٍِكَي هللا

 (”(رشعو رهشأ ةعبرأ جوز ىلع الإ ثالث قوف

 ىفوت ىتنبا نإ هللا لوسراي :تلاقف كلَ هللا لوسر ىلإ ةأرما تءاج :لوقت ةملس

 مث .اًنالث وأ نيترم «ال» :ِةِْلَي هللا لوسر لاقف ؟اهلحكتفأ اهنيع تكتشا دقو اهجوز

 ةرعبلاب ىمرت ةيلهاجلا ىف نكادحإ تناك دقو ءارشعو رهشأ ةعبرأ ىه امنإ» :لاق

 ؟لوحلا سأر ىلع ةرعبلاب ىمرت ام :بنيزل تلق ''ىوارلا لاق «؟لوحلا سأر ىلع
 رش تسبلو (”اشفح تلخد اهجوز اهنع ىفوت اذإ ةأرملا تناك» :بنيز تلاقف

 مث ءاهب ىمرتف «ةرعب ىطعتف جرخت مث ؛ةنس اهب رمت ىتح اًبيط سمت ملو ءاهبايث
 .(؟!«هريغ وأ بيط نم تءاش ام دعب عجارت

 دادحلا دمأ رصقو «ةيلهاجلا تاداعلا كلت ىغلأ دق مالسإلا نأ اذه نم ىرتو

 .ةنس لدب ارشعو رهشأ ةعبرأ هلعجف «ةافولا ىلع

 دادعألا ريدقت نإو ؟[رشعو رهشأ ةعبرأب ددعلا دح اذامل :رخآ لاؤس دري دقو

 تلعج دقو «نيبتسيو لمحلا اهيف رهظي ىتلا ىه ةعبرألا رهشألا نأ  امهلوأ

 ةءارب رمأ لكو امل هنأ كلذو ؛هرهاوظو هضارعأ فرعتو «طايتحالل اهدعب رشعلا

 .هضارعأ رهظتو نيبتسيو فرعي اهيف ىتلا ةدملا هيف ظحول .ةدم ىلإ محرلا

 بوجو - قالطلا :ملسمو )١١١١(« اهجوز ريغ ىلع ةأرملا دادحإ - زئانجلا :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )١(

 . (39770) جاوزلا ةدع ىف دادحإلا
 .حلفأ وبأ هتينكو «نيعباتلا نم ىطسولا ةقبطلا نم «ىراخبلا خيش «عفان نب ديمح وه ىوارلا (؟)

 .تيبلا ىف قيضلا ناكملا :شفحلا (©)
 )157١(« ارشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز اهنع ىفوتملا دحت :قالطلا :ىراخبلا هاور «هيلع قفتم ثيدحلا اذه (:4)

 .(59/70) دادحإلا بوجو :ملسمو



 ةرقبلا ةروسريسفت لإ ز
 لااا لاالللللللا 00و

 "يي ١ كالا

 ةدم ىصقأ عراشلا اهررق ىتلا ةدملا ىه رهشألا ةعبرأ ةدم نأ - امهينا

 فلح اذإ ثيحب ءرهشأ ةعبرأ هتدم ءاليإلا لعج كلذلو ؛لاجرلا نم نامرحلل

 ءهنم تقلط ةدملا تهتناو هنيمي ىف ىضمو ءرهشأ ةعبرأ هتأرما برقي الأ لجرلا

 دودح ىف جاوزلا ىلع دادحإلا ةدم لعجت نأ ةيعرشلا ماكحألا نيب قيسنتلا نم ناكف

 اذإ لجرلا عراشلا بقاعي نأ لوقعملا نم سيلو ؛ةلمجلا ىف اهل ةبراقمو «ةدملا هذه

 اهمزلي هسفن تقولا ىفو ءرهشأ ةعبرأ هيلع رصأ اذإ قارفلاب هجوز رجه ىلع رصأ
 . اضيأ ةدملا هذه لوح دادحإلا ةدم نوكت نأ ىغبني لب «كلذ نم لوطأ ةدم دادحلاب

 تنيب «فورعملاب نهسفنأ يف َنْلعَف اميف مكيلع حاتج الف َنهَلجأ نغلب اذِإَف
 ةلمجلا هذه ىفو «نهجاوزأ نهنع ىفوتملل ةدعلا ةدم ةقباسلا ةيماسلا ةلمجلا

 اذإ :ىنعملاو ؛ءاهتنالا ىلع بترتي امو اهءاهتنا ىلاعتو هناحبس نيبي ةميركلا

 ةنيز نم نهسفنأ ىف نلعفي اميف سانلا ىلع مثإ الف ؛صبرتلل ةررقملا ةدملا تهتنا

 ىفنو «نهل اًبوسنم حابملا لعفلا ريبعتلا ىف ىرنو ؛لعفلاب جاوزلاو جاوزلل دادعتساو
 ىلع ةلالد كلذ ىفو ؛نهجاوزأ نهنع ىفوتملا ءالؤهب نيلصنملا سانلا نع مثإلا

 : نيرمأ

 هرقت ىذلا لوقعملا رمألاب ىأ «فورعملاب ةنيزلا اهل حابت ةأرملا نأ :امهدحأ

 ةموكحملا ةقيقدلا قاوذألاو ةميلسلا كرادملا لهأ هفرعتو «ماهفألا هكردتو «لوقعلا

 ىلوتو «جوزلا رايتخا اهلف «جاوزلا نهسفنأب نلعفي اميف لخديو ؛قالخألا مئاكشب

 ىلع راع بلجت الأو «ةءافكلاب ديقتلاو فرعلا ةرئاد ىف كلذ نوكي نأ طرشب ءدقعلا

 .اهيوذو اهترسأ

 ريغ فورعملاب نهسفنأب نلعفي اميف ةعامجلا نع مئإلا ىفن نأ :امهيناثو

 فورعملاب رمألاب ةكسامتم ةرزاتم ةنواعتم ةيمالسإلا ةعامجلا نأ ىلع ليلد «ركنتسملا

 «فورعملاب هموقيو ءهيخأ نأش نم حلصي نأ ءىرما لك ىلع نأو ءركنملا نع ىهنلاو

 نوكي ىتح ةيلوكسملا هذه هنع بهذت الو «ىلاعت هللا مكحو عرشلا رماوأ هل نيبيو

 .ميوقلا قلخلاو عرشلا ةرئاد ىف هب ةلص اذ نوكي نم لمع



 ةرقبلا ةروس ريسفت لإ
 للا الل

 لصتي عوضوم ىلإ ريشن ءاهجوز اهنع ىفوتملا ةدع ىف مالكلا كرتن نأ لبقو
 لماحلا لمشيأ :ةافو نم تادتعملل صنلا اذه لومش رادقم وهو «هبل نم وه وأ «هب

 :ىلاعت هلوق لماحلا ةدع ىف درو دقل ؟طقف لماحلا ريغب صتخي مأ «لماحلا ريغو

 ةدع ىف دروو [قالطلا] 40 00 نهلمح نعضي نأ نهِلَجَأ لامحألا تالوأو»

 ودبي وأ «ناضراعتم نامومع ناذهو ءاهانعم ىف ملكتن ىتلا ةميركلا ةيآلا هذه ةافولا

 .ناضراعتم امهنأ رهاظلا ىف

 ريغب ةصاخ اهيف ملكتن ىتلا ةافولا ةدع ةيآ نإ :ءاهقفلا روهمج لاق دقو

 ةدعو ءًارشعو رهشأ ةعبرأب نوكت لماحلا ريغ اهجوز اهنع ىفوتملا ةلعف ؛لماوحلا

 لاحو قالطلا لاحل ةلماش لمحلا ةيآ تناكف «لمحلا ةيآب المع لمحلا عضوب لماحلا

 ىبنلا نع دواد وبأ ىور هنإف ؛ فيرشلا ثيدحلاب «ىأرلا كلذ ىلع لدتسيو ؛ةافولا

 دعب تدلو دق تناكو ءاهلمح عضو نيح تلح اهنأب «ةيملسألا ةعيبس ىتفأ هنأ كك

 .رهش فصنب اهجوز توم

 سابع نباو «ىلع نع ىوري نكلو ؛مهرظن كلذو «ءاهقفلا روهمج ىأر اذه

 ةدعلا لقت الأ طرشب «لمحلا عضوب دتعت ةافو نم لماحلا ةدتعملا نأ امهنع هللا ىضر

 ةعبرأ ىضم وأ «لمحلا عضو :نيلجألا دعبأب دتسعت اهنأ ىأ ؛رشعو رهشأ ةعبرأ نع

 .رشعو رهشأ

 عم قفتي وهو ءامهمومعل ًءاضمإو نيتميركلا نيتيآلل الامعإ ىأرلا كلذو
 نأ كلذ عم قفتي ال هنإف ؛اهجوز اهنع ىفوتملل ةبسنلاب ةدعلا ةدم ةلاطإ نم ةمكحلا

 .ةافولا نم ةعاس دعب لمحلا عضوب ةدعلا ىهتنت

 ؛لييذتلا اذهب ةميركلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا لّيذ 4 َريِبَح َنوُلَمعت امب هّللاو )»

 امب «ةيفاخ هيلع ىفخت ال ىذلا قيقدلا ريبخلا مّلع ميلع ىلاعتو هناحبس هنأ نايبل

 هباتك ىف ىلاعتو هناحبس هتنس نم نأو ؛مهلامهإ وأ «هرماوأل مهذيفنت نم نولمعي

 نم ملعيل «ذيفنتلا ىف ىلاعتو هناحبس هتباقر ركذي ىهن وأ رمأ لك دعب هنأ ميركلا
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 لووول االول

 فلكملا ناك اذإو ؛رشف ارش نإو ءريخف ًاريصخ نإ ؛هؤازج لكلو «عيطي نمو لمهي
 بانتجاو ريخلا هنم نوكيؤ .هلمع ىف هللا بقاري هنإف اًمئاد هللا ةباقر تحت هنأب سحي

 .رشلا

 ةبطخلا ( مُكسْفنأ يف مْ وأ ءاستلا ةبطخ نم هب متضّرع اميف مكيلع حانج الو إف
 دض ضيرعتلاو ؛اهجاوز رمأ ىف اهيوذ وأ ةأرملا ةبطاخسم ىهو «باطخلا نم

 ىف وهو ء«هريغ لمتحيو «ملكتملا هديري ام لمتحي مالكل دارملا ماهفإ وهو «حيرصتلا

 نم وهو ؛هديري ام ماقملاو هتاراشإو لوقلا نحل نم ودبي نكلو «ديري ام ريغ هرهاظ

 .هدارم رهظي الو هبناوج ىلعو ءىشلا لوح هب موحي هنأك «هبناج وهو ءىشلا ضرع
 ىف نانكإلاو .ةدعلا ءانثأ ىف نهجاوزأ نهنع ىفوتملا نه ةيآلا ىف نهب دارملا ءاسنلاو

 هنالعإ ريغ نم همازتعاو «هيلع رارصإلا عم هيف ةبغرلاو جاوزلا ةدارإ ىفخي نأ سفنلا

 .دحأل

 نهنع ىفوتملا ةبطخب ضيرعتلا ىف مثإ ال هنأ :ةميركلا ةلمجلا ىنعمو

 ريغ نم هرتسو كلذ نانكإ عم نهنم جاوزلا ىف ةبغرلا ىف مثإ ال هنأ امك «نهجاوزأ

 لهأب قيلي ال كلذ قوف وهو «تيملا ىذؤي دق نالعإلاو فشكلا نأل ؛نالعإو فشك

 .لاجرلا نم ةءورملا

 ىلإ اهعفدي ال ىتحو «تيملا لهأ ىذؤي ال ىتح ءزوجي ال ةبطخلاب حيرصتلاو
 قوذلا ىف داسفو .قلخلا ىف صقن كلذ نأ قوف ءاهجاوز ىلع دادحلا نع عانتمالا

 ةدع لاح ىف ةبطخلا ىف حابملا وه طقف ضيرعتلاف ؛ميرك ساسحإ ىذ نع ردصي ال

 تنب ةنيكس نع ىوري ام كلذ نمو ؛ماقملا اهنيبي ةنيابتم ضيرعتلا بيلاسأو ؛ةافولا
 تفرع دق :لاقف نيدباعلا نيز ىلع نب دمحم ىلع نذأتسا» :تلاق اهنأ ةلظنح

 رفغ :تلقف . .برعلا ىف ىعضومو «ىلع نم ىتبارقو لَو هللا لوسر نم ىتبارق
 كتربخأ امنإ لاق !!ىتدع ىف ىنبطخت ؛كنع ذخؤي لجر كنإ ءرفعج ابأ اي كل هللا

 . «ىلع نمو ٌةْأكَو هللا لوسر نم ىتبارقب
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 اققاضسطس_ططضسكسكممممممممخ ممم الخال الخال ططوال لالالا الانا اطل لالالا !اككلتلاللالل اللة االلللااااالل!اللل!ةلتلال تالا اكلات خللللالا

 نم ةميأتم ىهو ةملس مأ ىلع لخد ٌةََِْي هللا لوسر نأ ىنطقرادلا جرخأ دقو

 تناكو .(ىموق ىف ىعضومو هتريخو هللا لوسر ىنأ تملع دقل» :لاقف «ةملس ىبأ
 , ؟0ةبطخ كلت

 4 افورعُم الوق اولوقت نأ الإ ارس نهودعاوت أل نكلو نتورك ذتس مكَنأ هللا ملعإ»
 نم اهعنميف ةيرشبلا سفنلا عئابط ىلإ ىلاعتو هناحبس ريشي ةميركلا ةلمجلا هذه ىف

 هب بيطت ام هيف نوكي دقو «هيف ررض ال ام اهل حيبيو .دسفيو ىدري اميف قايسنالا

 .بولق هيلإ نئمطتو «سوفن

 اهلاوحأو اهجوز اهنع ىفوتملا رابخأل نيفراعلا نأ ملع ىلاعتو هناحبس هللاف

 ىف اهنوركذيس مهنأ «ةدوم فطلو ةرشع نسح نمو «هوحن وأ لامج نم ءاهتقيقحو

 اهيلإ ببحتلاو ةبغرلا نالعإو ءاهبلط ىلإ هاجتالاو بغرلاب ركذلا نونرقيو مهسوفن
 نوكت ام سانلل حابأف هذه سوفتلا لاح ىلاعتو هناحبس هللا ملع دقلو ؛اهبلق ةلامإو

 نإف ءاهب سفنلا ثيدحو سفنألا ىف ةبغرلا نانكإ حابأف ؛هريغ عنمو «ةنسح هتبغم

 :نيرمأ نع ىهنو «ةبطخلاب ضيرعتلا حابأو ؛ةذخاؤم عضوم سيل سفنلا ثيدح

 .هريغ وأ جاوزلا ىلع ةدعاوملا كلت تناكأ ءاوس «ةيرسلا ةدعاوملا :امهلوأ

 لجرلا نيب نوكي ام اهانعم نإ :ليقف «ارس» ةملك ىنعم ىف ءاملعلا ملكت دقو

 .انز اهانعم ءآرس نإ ليقو .جاوزلا دقع اهانعم نإ :ليقو .ةيدسج ةعتم نم هجوزو

 «ارس» اورسف «ىدسلاو ةمركعو [دهاجمو ىبعشلاو ريبج نباو سابع نبا نأ ىورو

 .ةيفخو رارستسا ىف هريغ جوزتت الأب اقاثيم اهيلع ذخأي الأب

 ايرس دعو نهودعاوت ال ىأ فوذحمل فصو «رس٠ نأ هيلإ ليم ىذلا نإو
 ىلإ عفدي رارسإلا نأل ؛تاعوضوملا نم عوضوم ىأ ىفو «لاكشألا نم لكش ىأب
 ةأرماب مكدحأ نولخي ال» :ْةَِي ىبنلا لاق ثيح ىهنلا ناكم ىف لاحلا نوكتف ةولخلا

 ارس نهب اوقتلتف مكتابغر ءارو اوعفدنت ال :اذه ىلع ىنعملاو "'!"امهثلاث ناطيشلا نإف

 هنئئس ىف ىنطقرادلا عجارو 78 ةزقبلا ةروس :هريسفت ىف ىبطرقلا جيرختلا اذهو ظفللا اذهب هركذ )١(

"7 774.. 
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 ريغ ىف هنأل امإو «نلعي ال حيبق هنأل امإ ؛ارهج هلوق نم نويحتست ام نهعم اولوقتو
 .اهتاذ ىف ةولخلا حبق قوف كلذو ؛ةافولا روف هيف لوقلا ركنتسيف هتقو

 ًالوَق اولوقَت نأ ًالإ9 :ىلاعت هلوق ىف اعطقنم ءانئتسا هناحبس ىنثتسا دقلو

 هرقتو «لوقعلا هركنتست ال افورعم الوق اولوقت نأ مكل حابملا نكل ىنعملاو 4 اًوُرعُم
 هللا دحي ءانثتسالا اذهبو ؛رارستسا ريغ ىف لاقي لب «هنالعإ حبقي الو «قالخألا

 ءاهعوضوم ناك ايأ ةعونمم ةيرسلاف ؛ماقملا اذه ىف مارحلاو لالحلا نيب ام قرف هناحبس

 راهظإو «ضيرعتلاب نوكي ىذلا فورعملا لوقلاو «ةمرحم تاسبالم نم اهعم نوكي أل

 «ةميركلا قالخألاو ةلضافلا تاداعلا هنجهتست الو «مرحم ىلإ ىدؤي ال لكشب ةدوملا

 .هيف بير ال لالح اذه

 هركذ اًيظفل اًقيقحت ركذن «هنع ىهنملا رمألا اذه ىف مالكلا كرتن نأ لبقو

 امم .«رس نهودعاوت ال نكلو» :ىلاعت هلوق ىف «نكلا ماقم وهو ءىرشخمزلا
 «نهوركذاف ءاسنلا نوركذتس مكنأ هللا ملع :ىنعملا نأ هللا همحر ررق دقف ؛اهلبق

 ريغ اًئلعم اًقورعم انسح ًركذ نهوركذا ىدؤملا نوكيو ءارس نهودعاوت ال نكلو

 .قالخألا هنع وبنت الو «قاوذألا هجمت ال ءركنم

 الو :ىلاعت هلوق هيلع لمتشا ام ىهنلا عضوم ىف وه ىذلا ىناثلا رمألا

 «ىلعب ىدعتي وهو «عطقلا :مزعلا 4هلجأ باّتكلا َعْلََي ئَتح حاكتلا ةدقع اومزعت
 وه :باتكلاو .هب طابترالا :حاكتلا ةدقعو «هيلغ مزعو رمألا مزع :لاقيف ءهسفنبو

 ةدعلل ةررقملا ةدملا ءاهتنا وه :لجألاو .ةدعلا انه وهو «ضورفملا بوتكملا رمألا

 نأب ءاهدعب جاوزلا اومتت نأ ىلع ةدعلا ءانثأ ىف اًيتاهن مزعلا اودقعت ال : ىنعملاو

 عطاقلا مزعلا نإف ؛اًضيرعت نوكت نأ لدب احيرصت اهولعجتف ةبطخلا رمأ ىف اوعطقت

 اهلخدي تناك امفيك ضيرعتلا ةرابع نأل ؛حيرصتلاب نوكي لب «ضيرعتلاب نوكي ال
 اركذ ىماسلا مالكلا اذه نوكي كلذ ىلعو ؛مزجلا وأ عطقلا نع ئبنت الف «لامتحالا

 ىلع ةلالد هيف كلذ قوفو ؛حيرصتلا عنم نم ضيرعتلا نع مثإلا ىفن دنع مهف ال

 مزعي نأ هل غوسي ال لقاعلا نأل ؛سفنلا نانكإو «ةينلا رارصإب ولو اًقلطم مزعلا عنم



 رم للملا للا وللا

 أ <

 اذام سفن ىردت الو هللا ديب لبقتسملا نأل ؛هتقو ءىجي نأ لبق هسفن ىف ولو ارمأ

 .ًارمأ كلذ دعب ثدحي هللا لعلو ءادغ بسكت

 ىف 4 ميلح روف للا نأ اوملعاو هورذحاف مكسفنأ يف ام ِمّلعي هللا نأ اوُمَلعاَو »

 هنأ هناحبس نّيِب ذإ ؛ةمحرو فيوختو «بيرقتو ريذحت ميكحلا ميركلا مالكلا اذه

 ءاهيف نكتسي امو رودصلا ىفخت امو ءسوفنلا تارطخو .بولقلا تاجلخ ملعي

 رومأ اهيف تلاج وأ سفنلا تمه اذإف ءرطاوخو سجاوه سفنلل نإو ؛نلعي امو

 ال ركنم رمأ ىف ذ ةافو نم ةدتعملا ملكي نأ ه هرطاخب لوجي نأك «نسحتست الو نجهتست

 ملعي بيقر هيلع هللا نأ ملعيلف «قالخألا ىف الو «فرعلا ىف الو «نيدلا ىف غوسي

 اهعمق اذإ هنإو ءاهءارو عفدنيف ءدوجولا ىلإ اهزربي اليكل ؛هرذحيلف ؛رطاوخلا كلت

 وفع ىف نوكي كلذ نإف ءهنم جرخت ال هبلق طيحم ىف اهلعجو ءاهنع هسفن عدقو

 ذخأي الف هللا رفغي 4 ميلح روم هللا ّنَأ اوملعاو  :هناحبس لاق اذلو ؛ىلاعت هللا

 مه نمو ءهسفن هب هئدحت امب الو «هرطاخب لوجي امب هذخأي الو لعفي امب الإ دبعلا
 وفعلا رابجلا مقتنملا وه هناحبس هللا كرابت «ءىش هيلع بتكي مل اهلعفي ملف ةئيسب
 .ميحرلا روفغلا «ريدقلا
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 لالالا للااااتئلللملللاا هه

 دا بر :

 ىهو «ةدعلا نيب دقف ؛توملا وأ قالطلاب نيجوزلا نيب قارفلا راثآ هناحبس نيب

 ةأرملا قح كلذ دعب ركذ دقو ؛دلولا قحو جوزلا قحو جاوزلا قح اهانعم ىف

 هلوق ىف رهملا ءاتيإب ىلاعتو هناحبس هللا رمأ دقو ؛ةعتملا وأ رسهملا وهو « صلاخلا

 لاح ىف الماك هبوجوو [ءاسنلا] 4 < ... ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اوتآو ١ :ىلاعت
 متيتاو جوز َناَكَم جوز لادبتسا متدرأ نإو» :ىلاعت هلوق ىف لوخدلا دعب قالطلا

 ىتلا ةروصلا ىف هماقم موقي ام وأ بجاولا رهملا هناحبس نيبي ةيآلا هذه ىفو

 لصحي مل ذإ ؛هبحاص ىلإ امهدحأ ضفي مل هنأل ءاهيف رهم ال هنأ سانلا مّهوتي دق

 :ىلاعت لاقف ؛امهنيب ساسم

 حانجلا * ةضيرف نهل اوضرفت وأ نهوسمت مل ام ءاسنلا متقلط نإ مكيلع حانج ال

 ةيانك وهو 2 نهب اولخدت ملو نهورشابت مل ىأ انه نهوسمت ىنعمو ءمثولا هانعم

 بدألا سانلا تملعو «ةيبرعلا ظافلألا تبذه ىتلا ميركلا نآرقلا تايانك نم ةليمج

 هيف نوكي ام لك ىلع قلطي وهف «سمللا :ىوغللا هانعم لصأ ىف سملاو

 ةباصإ هيف نوكي ام لك ىلع ةيانكلا ليبس ىلع قلطأ مث «سمللا ةساحب كاردإ

 اذإ اونَمآ نيِذّلا اَهيَأ ايإ» :ىلاعت هلوق ىف امكو «ةميركلا ةيآلا هذه ىف امك ءهجوزو
 هلوقو «[بازحألا] 4# (53)+ ... نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط مث تانمؤملا متحكن

 .[ نارمع لآ] 4 9) 7... رشب ينسسمي ملو دلو يل نوكي ئنأ ١ : ىلاعت

 مهتسُم /» :ىلاعت لاقو ء[ةرقبلا] 4 292 ... َسْمْلا نم ناطيشلا هطّبختي يذلا »
 اناعد ٌرضلا ناسنإلا سم اَذِإو 8 :ىلاعت لاقو ء[ةرقبلا] 4 نق ... ءارضلاو ءءاَسْأَبل
 لإ راثلا اَنّسَمَت نآ اوُلاَقَو 9 :ىلاعت لاقو «[ سنوي ] 4 17 . .. امئاق وأ ادعاَق وأ هبنجل
 .اذكهو . . [ةرقبلا] 4 جر . . . ةدودعُم اماّيأ
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 000 ل

 اوضرفت مل ىنعمف ؛ريدقتلا هانعم ضرفلا لصأو ءردقملا رهملا اهانعم ةضيرفلاو

 .اريدقت نهل اوردقت مل :ةضيرف نهل

 لبق قلطي نم ىلع مثإ ال هنأ «ىظفللا ريسفتلا كلذ دعب ةميركلا ةيآلا ىنعمو
 .ةردقم ةضيرف ةمث نكي مل اذإ لوخدلا

 مهف دقلو ؛قالط قلطم نع ال سيسملا لبق قالطلا نع مثإلا وأ حانجلا ىفنو
 طبنتساو «ديقملا قالطلا نع ال «قالطلا درجم نع وه مثإلا ىفن نأ ءاملعلا ضعب

 بسحن ال رظنلا كلذو ؛هيعاود ىلإ رظن ريغ نم هتاذ ىف حابم قالطلا نأ اذه نم

 :نيببسل «باوصلا هنأ

 هضغبأ اًئيش لحأ ام هللا نأو «؟١)هللا ىلإ لالحلا ضغبأ قالطلا نأ :امهدحأ

 ؛هثعاوبو هيعاود ىلإ رظن ريغ نم لحلا هيف لصألا نوكي نأ نكمي الف .2"”قالطلاك
 اذلو ؛ةيجوزلا ةايحلا ىف ةدوملا مايق رذعت اذإ كلذو «هيلإ ةيسفنلا ةجاحلل عرش هنأل

 نإو 9 :حالصإلا رذعتو قرطلا لكب نيجوزلا نيب حالصإلا ةلواحم دعب هناحبس لاق

 ديقم ءىش ىلع تلخد اذإ ىفنلا ةادأ نأ ةيوغللا تاررقملا نم نإ :امهيناث

 وه ديقلا نوكيو ءديقلا كلذب ديقم هيلع ابصنم نوكي ال ىفنلا نإف «لاح وأ فصوب.
 قالطلا ىلع بصنم ىفنلاف ؛انه كلذكو ؛هتاذ ىف ءىشلا لصأ ال ءىفنلا عضوم

 لبق قالطلا ىلع بصنم وه ىرحألاب وأ «ةضيرف ضرف لبقو لوخدلا لبق هنأب ديقملا
 ردق رهملل ضرفلا لاح ىف هنكلو «نكت مل مأ ةضيرف ةمث ناكأ ءاوس «سيسملا

 .مولعم رخآ قح ةأرملل ضرفلا مدع لاح ىفو «صوصخم

 ديعس نب ديوس انثدح باب - قالطلا :هجام نباو )١877(« قالطلا ةيهارك ىف - قالطلا :دواد وبأ هاور 0

 .(6 0١80

 .«قالّطلا نم هْيَلِإ ضَمْبأ اًميش ُهّللا لَحأ اَم» :ِهكي هللا لوسر َلاَق :َلاَق براَحُم َنَع (0)
 نم ىسودسلا راسي نب براحمو ؛لسرم ثيدح وهو [(1877) قالطلا ةيهارك - قالطلا دواد وبأ :هاور]
 . .ه5١١ اهب ىفوتو ةفوكلاب ماقأ «فرطم وبأ هتينكو «نيعباتلا نم ىطسولا نود ةقبطلا
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 قالطلا لاح ىف ةأرملا قح وه ةميركلا ةيآلا عوضوم نأ ىلإ كلذ نم ىهتننو

 وهف مثإلل ىفن ةمث ناك اذإو ؛ضرف نكي مل مأ ضرف ةمث ناكأ ءاوس «لوخدلا لبق

 ىضتقي ال ؛لاحلا هذه ىف قالطلا نع مثإلا ىفن نإو «لاحلا هذه ىف قالطلا نع

 نوكي لوخدلا لبق ةقرفلا نإف ؛حضاو نيلاحلا نيب قرفلا نإو ءاهريغ ىف مثإلا ىفن

 ملو «جاوزلا ماكحأ نم ءىش اهيف فوتسي ملو «لقأ ةأرملا ىلع اهيف عقاولا ررضلا

 نإف «لوخدلا دعب قالطلا امأ ؛قالطلاب مدهتي «تيب ةماقإو «دالوأب اهيف ةلصلا قثوت

 ىدعتي دقو «دشأ اهيف ررضلاو «تيفوتسا دق نوكت اهيف جاوزلا ماكحأ لك وأ لج

 اهيف ررض ال ىتلا وأ ءاررض لقألا لاح لا ىف مثإلا ىفنف ؛جاوزلا تارمث ىلإ ررضلا
 . اررض دشألا لاحلا ىف مثإلا ىفن مزلتسي ال

 لوقيو «ةأرملا ةعمس ىلإ ءىيسي دق سيسملا لبق قالطلا نإ :لئاق لوقي دقو

 ال امبر ءفك جوزل اًنوفم اهل هرايتخا نوكي دقو «ءىش نم الإ اهقلط ام هنإ سانلا
 ةرسألا ةعمس نسح نأب هنع باجيو .لاوحألا ضعب ىف قح كلذو «هكرادت نكمي

 اهورعي ام نإو ماهتا وأ ماهيإ لك دري دق اهدتحم مركو «ةجوزلا اهيلإ ىمتنت ىتلا
 اذه لك قوفو ؛ةعتملا ءاطعإ وهو «عيتمتلا هففخي لجعملا قارفلا كلذ ببسب ملأ نم

 جاوزلا ىف رايتخالا نأ ىلع لدي لوخدلا لبق قارتفالا ىلإ ىذأ ىذلا فالتخالا نإ

 نوهيو «جوزلل ةيقيقحلا ةحلصملا نم لوخدلا لبق هؤاهنإ ناكف ءاقفوم نكي مل

 اهلك ةشيع كلذ دعب رمألا نوكي هنأل ؛ةحلصملا كلت ليبس ىف ملأ لك هراوجب

 دق لجرلاف تللأت دق ةأرملا تناك اذإو «بسانملا تقولا ريغ ىف قارتفا وأ «؛ةراضم

 .ىلام مرغ هباصأ

 ىلع اًقح فورعملاب اعاَنم ُهرَدَق رتقملا ىَلَعَو ُهردَق عسوملا ىلع نهوُعَمَو»
 ردقي نأ لبقو لوخدلا لبق ةقرف تلصح اذإ ةأرملا هب ضوعت امل نايب اذه 4 نينسحملا
 :هناحبس لاق اذلو ؛ةعتملا وه بجاولا نأ هناحبس هللا ركذف ؛رهملا نم ءىش اهل

 «نهسفنأ نع ةيرست اهيف نوكيو اهب نعفتني ةعتم نهوطعأ ىنعملاو .4هوعَتمَو »
 عيتمتلاو .نهسوفن بيطتف «جاوزلا اذه ىف نهتاف امو «نهلان امع ضيوعتلا ضعبو
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 مث ؛عفترا اذإ راهنلا عتم لاقي .عافترالا ىف دادتمالا عاتملا لصأو «عاتملا نم ذوخأم

 ىف صخشلا هب ولعي اًدتمم اعافتنا هب عفتنملا ءىشلا ىلإ مث ءدتمملا عافتنالا ىلإ لقتنا

 ىطعي ام وهو «جاوزلا ىف ةعتملا هلمو ؟هب عفتني ام لك ىلع قلطأ مث «ءايندلا ةايحلا

 هب ولعي اممو ءاّنمز دتمي امم عافتنالا نوكي نأ ظحاليو ؛اهتدع ةدم هب عفتنتل ةقلطملل

 هب عفتنتل ةأرملل قلطملا هيطعي سيفن ءىش :اهنأب ىعفاشلا اهفرع اذلو ؛صخشلا

 . [دمأ

 هردق عسوملا ىَلعإ» :لاقف «لجرلا لاحل ةعبات ةعتملا هناحبس هللا لعج دقو

 . 4 فورغملاب اعاتم هردَق رتقملا ىلعو

 «ةريبكلا ةردقلا ىأ ةعسلا وذ وهف «ةعس نع قافنإلل قيطملا رداقلا : عسوما

 هانآ امم قفيلف هز هيلع ردُق نمو هتعس نم ةعس وذ قفنيل )» :قافنإلا ىف ىلاعت لاق امك
 لجرلا رتقأ نم ذوخأم «لاملا ليلق ناك نم وه رتقملاو [قالطلا] « <77 .... هّللا
 ىلعو «هتقاط ردق عسوملا ىلع ؛ىنعملاو ؛رادقملا وأ «ةقاطلا :ردقلاو ؛هلام لق ىنعمب

 امهنيب قرفي ءاملعلا ضعبو .دحاو ىنعمب امهو :«4هرَدَق# ءىرقو ؛هتقاط ردق لقملا

 الب دحاو ىدؤملاو «ةقاطلا نيكستلاب «ردقلا»و ءرادقملا كيرحتلاب «رّدقلا» لعجيف

 هللا هاتآ ام عم ابسانتم هؤاطع نوكي ريثكلا لاملا كلذ نأ :ملعأ هللاو دارملا ذإ ؛بير

 .هتقاط ردقب هؤاطع نوكي ليلقلا لاملا وذو ؛قزرلا ىف ةطسب نم

 ارادقم هيطعي ام نوكي نأ بجي رتقملل تيطعأ ىتلا ةصخرلا هذه عم نكلو

 اًئيش نوكي ىأ 4 فورعملاب اعاتم :هناحبس لاق اذلو ؛انمز ادتمم هب عافتنالا نوكي

 هركنتسي ال ىذلا .سانلا نيب فراعتملا ردقلاب نامزلا ىف ادتمم اعافتنا هب عفتني

 «ناولأو فانصأ سانلاو .سانلا نيب ناجوزلا اهيف نوكي ىتلا ةقبطلا الو .مهفرع

 .هفراعتي ام ردقب لكو

 نأ ديفت ةغيصب هدكأ «نهوعتمو# :هلوق ىف بلطلا ىلاعتو هناحبس دكأ دقلو

 اَقَح :لئاق نم زع هناحبس لاقف ءهموزل نم صلختلا نم غاسم ال مزال عيتمتلا
 هم

 نينسحملا ىلع بجاو مزال تباث رمأ ىأ قح وه عيتسمتلا نأ ىأ .4 نينسحملا ىلع
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 ريبعتلاف ؛مهب نيلصتملاو مهيطلاخمو مهيرشاعم ىلإ ناسحإلا نورحتي نيذلا
 راعشإلاو «ةدوملا ىف ناسحإلا ليبق نم وه بجاولا كلذ نأ ىلإ ةراشؤلل ؛نينسحملاب

 ال كلذو ؛بولقلا بييطتو «ملألاو ةضاضغلا عنمو «لاصفنالا تقو ىف ىبرقلاب
 . موزللاو بوجولا ىفاني

 «ةبجاو ريغ ةعتملا نأ ىلع لدي نينسحملاب ريبعتلا نإ :ءاملعلا ضعب لاق دقلو
 نيذلا نينسحملا ىلع اقح كلذ ناكو .ءبجاو ريغ عربت ناسحإلا نأ هداقتعال كلذو

 ناسحإلا نأل ؛لوقلا كلذ ريغ رهاظلا نكلو .سانلا هب مزتلي ال امب مهسفنأ نومزلي
 كلذ دكأتو «َضوُعصَو ا :ىلاعت هلوق يف رمألا هيلع لد ىذلا بوجولا ىفاني ال
 ناقتإلاو ةداجإلا :هتاذ ىف ناسحإلا نأل ؛4َنينسَحُمْلا ىلع اَقَح» :هلوقب رمألا
 درو دقو ؛بوجولا ىنعم عم ىقالتي كلذو «لمكألا هجولا ىلع هؤادأو قحلا ىرحتو

 موي نيرفاكلا سوفن نع ىلاعت لاق دقف بجاولا ىنعم ىف نآرقلا ىف ناسحإلا
 4 <27 َنيِنسَحُمْلا نم َنوُكَأَف رك يل نأ ْوَل باَدَعْلا ىرت نيح لوقت وأ إ# :ةمايقلا
 روصتي ال كلذو «نينسحملا نم نوكيف اهلك تابجاولا نودؤي نمم نوكي ىأ [رمزلا]

 رتقملا ىَلَعو ُهِردَق عسوملا ىَلَعإ» :ىلاعت هلوق نإف كلذ قوفو لب ءعربتلا ىنعم هيف
 لقملا نأ هيفو ؛موزللا ديفت ىتلا ىلعب ريبعتلا هيف ذإ ؛بوجولا ىنعم دكؤي «4هردق
 تنسحتساو «لقملا هنم ىفعأل اعربت ةعتملا تناك ولو ؛امهتقاطب ءادأ امهيلع رثكملاو

 ظ . رثكملا نم

 ؛لوخد نكي ملو ءدقعلا ىف ىمسم رهم ةمث نكي مل اذإ ةبجاو ةعتملا نأ عمو

 دح اهل نكي ملو «هتقاطو هريدقتو «قلطملا رظن ىلإ اهريدقت كرت دق عراشلا نإف
 سبلت ةأرملا نإف «جورخلا سابل ىهو ةأرملل ةلماك ةوسكب ةيفنحلا اهردق دقو ؛مولعم

 «هريدقتو لجرلا ةقاط ىلإ بايشلا عون اوكرتو ءاهبايث لمكأ اهجورخ دنع ةداع
 اذإو «مهدنع رهملل ىندآلا دحلا فصن ىهو ءمهارد ةسمخ نع لقت الأ اوطرتشاو

 رخآلا ىلع امهدحأ لوق حيجرت ىف مكحلا ناك ءاهريدقت“ىف ةأرملاو لجرلا فلتخا

 امم رثكأ ناك نإو ءهلوق لوقلا ناك جوزلا ىعدا امن لقأ ناك نإف ؛اهلشم رهم فصن

 .اهلوق لوقلا ناك ةجوزلا ىعدت
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 نوكيو «لوخدلا لبق اهقلط نمل قلطملا هماقي سيفن ئش ىعفاشلا دنع ةعتملاو
 الل هتقاط ىف

 ىلع نوكت ةعتملا نأ ىري هنأ نم سابع نبا نع ىور ام عبتي لبنح نب دمحأو

 دقو ؛رسعلاو رسيلا فالتخاب فلتخي اهعونو ؛راسعإو راسي نم لجرلا لاح بسح

 ةعنملا طسوأو (اهايأ اهيطعي ةمأ وأ دبع ىأ) مداخلا ةعنمملا عفرأ :سابع نبا لاق

 اهالعأ قالطلا ةعتم .:لاق هنأ سابع نبا نع ةمركع ىورو .ةقفنلا اهاندأو «ةوسكلا

 ناك دقو .ةوسكلا كلذ نودو (اهاطعت مهاردلا ىأ) قرولا كلذ نودو «مداخلا

 ءاطعلا ىف نوغلابي مهدعب نم نوعباتلاو مهيلع ىلاعتو كرابت هللا ناوضر ةباحصلا

 نإ ىتح ؛مهتاقلطم سفن بيطتو «ناسحإب حيرستلاب اوموقيل مهتقاط ردق ىلع
 تلاقف «مهرد فالآ ةرشعب اهقلط ةأرما عتم دق امهنع هللا ىضر ىلع نب نسحلا

 .قرافم بيبح نم ليلق عاتم : ةأرملا

 4 متضرف ام فصنق ةضيرف َنِهَل متضرف دقو نهوسمت نأ ِلبَق نم ومقلط نإو »
 دق نكي مل نإ لوصخدلا لبق قالطلا دنع بجي ام «ةقباسلا ةيآلا ىف هناحبس نيب
 قالطلا ناكو ءرهم ىّمَس اذإ بولطملا نيبي ةيآلا هذه ىفو «دقعلا تقو رهم ىَّمس
 ىطعت الأ ةنظم رهملا ركذ مدع نأل ؛ىلوألا لاحلا مكح مدق دقو ءاضيأ لوخدلا لبق

 لوزيل بوجولا اذه نايبب ةميركلا ةيآلا تقيسف «لوخدلا لبق قالطلا ناك اذإ ائيش

 .اهيلإ قبسي ام ماهفألا نم

 ةأرملا مكدحأ قلط نإ :ةميركلا ةيآلا ىنعمو ؛قبس اميف ضرفلا ىنعم انّيِب دقو
 هيلع ايضارت ىذلا رهملا فصن وه هيلع بجاولاف ءدقعلا تقو ًرهم اهل ردق دقو

 هنأل ؛هعفد بوجوب حرصت ملو «فصنلا بوجوب ةيآلا تحرص دقو .دقعلا تقو

 لاح ىلإ ةعتملا ىف رظنيأ :ىفنحلا هقفلا ىف فالخ ىرج :شماهلا ىف - ىلاعت هللا همحر - فنصملا لاق )١(

 .. 8 ةيآلا حيرص وهو «لجرلا لاح ىلإ ْرظني :مهضعب لاق ؟امهيلاح ىلإ مأ ءقأرملا لاح ىلإ مأ ؛لجرلا

 ىلإ رظني :مهضعب لاقو «حجارلا وه كلذو .[ةرقبلا] 4 23+ ... هردَق رتقملا ىَلعو ِهْردَق عسوملا ىَلَع
 بسح ىلع ردقي هنإ :مهضعب لاقو .ةأرملا لاح بسح ىلع ردقي وهو «لثملا رهم فصن لدب اهنأل ؛اهلاح

 .امهلاح ىلإ هيف رظني ىذلا وه فورعملاو *فورعملاب اعاتم# :ىلاعت هلوقل ءامهلاح
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 مدق دق نوكي هنأ لاحلا رهاظ نإ لب ءهضعب وأ هلك رهملا اهل مدق دق نوكي نأ ىسع

 ىف قلطملا تح نيبيل بوجولاب ريبعتلا ناكف ؛هنم رثكأ وأ ءهفصن وأ هلك رهملا
 دق نكي مل نإ هرادققمو ءادألا بوجو لمشيلو «فصنلا نم رثكأ هعفد ام دادرتسا

 . فصنلا نم لقأ ىدأ وأ اًنيش ىدأ

 ىذلا بوجولا نم ءانثتسا اذه 4 حاكتلا ٌةدَقع هديب يذلا ومعي وأ نوفعي نأ الإ
 نأ هيف ىلاعتو هناحبس هللا نيبي ءانثتسالا اذهو «فصنلاب ىلاعتو هناحبس هللا هردق

 ىلإ لصي نأ ديري نمل عستم هباب هنع وفعلا نأو «نيدقاعلا قحل وه امنإ رهملا بوجو
 جوزلا ناك نإف ؛احامس ةبلاطملا نع لزنتلاو ءاربإلا :هانعم وفعلاو «حيسفلا هباحر
 ءاهتاضرم ىف ةغلابم هقح اهل كرتي نأب وفعلا باب عراشلا هل حتف دقف هلك رهملا ىدأ

 قالطلا ثدحو ءارهم اهل مدقي مل جوزلا ناك نإو ؛قالطلاب '')اهسفن ضمرأ دقو

 مل دقع ىف ةراسخلا هبيصت ال ىتح «ةبلاطملا كرتو اهنم وفعلا نسحي هنإف اهنم ةبغرب
 مل نإ اهقادص لك لجرلا مدقي نأب ءاطعلاب وفعلا رهظم نوكي دقو ؟ابرأم هنم لني

 ىف امهنم لك نم نسحتسم وفعلا نإ ةلمجلا ىفو «هنم اًنيش اهاطعأ دق نكي
 هنم نسحيو «ءاقبلاب ةيضار ريغ قالطلا ىف ةبغار تناك نإ اهنم نسحتسيف ءهعضوم
 .اهبلط ريغب قالطلا ناك نإ

 نع وأ ءنهقادص نع ءاسنلا وفعي نأ الإ :هانعم «نوفعي نأ ًالإإ» هلوقو

 .نلعفي نوفعي نزوو «ةوسنلا نون انه نونلاف «نهقح

 ىذلا جوزلا وفعي ىأ 4 حاكتلا ةدقع هديب يذّلا وعي وأ :ىلاعت هلوق ىنعمو
 نإ :ليقو .ءاش نإ اهءاقبإو «ءاش نإ قالطلاب اهكف عيطتسيف ؛حاكنلا ةدقع هديب

 روهمج بهذم ىضتقم ىلع ىلولا نأل كلذو ؛جاوزلا دقع ىذلا ىلولا هب دارملا

 نأ وه هراتخن ىذلا نإو .هتدقع هديب ىذلا وهف «جاوزلا دقع ىلوت ىذلا وه ءاهقفلا

 :ةثالث رومأل كلذو ؛ىلولا ال جوزلا دارملا

 ىأ اذك نم لجرلا ْضَمّتراو . ىنعجوأ ىأ ىنضُمرَأ :لاقي .عجوأ ام لك ضامرإلاو .رحلا ةدش :ضّمَرلا )١(

 .[ضمر - لاذلا باب - ب رعلا ناسل] . هقّلقَأو هيلع ّدتشا



 ةرقبلا ةروس ريسفت ل لل

 ليا

 قافتالا هب متي ىذلا طبرلا وه دقعلا نأل ؛دقعلا اهانعم سيل ةدقعلا نإ :اهلوأ

 يتلا ةطبارلا ىهف «ةدقعلا امأ ؛جاوزلا وهو ءحاكتلا هب نوكيو ةأرملاو لجرلا نيب

 اهكلمي ىنعملا اذهب ةدقعلا نأ كش الو .دقعلا هجتني ىذلا رثألا وأ دقعلا دعب نوكت

 .ىلولا اهكلمي الو «جوزلا

 وفعي نأ عيطتسي جاوزلا ىأ حاكنلا ةدقع هديب نم نأ ةيآلا ىضتقم نإ :اهيناث

 طقسي نأ هل سيل سفنلا ىلع ىلولا نأ ةيهقفلا تاررقملا نمو ؛رهملا نم رادقم نع

 .قالطلا تقو ىف ناك اذإ اصوصخ ءاّيلام اًمح

 نسحتسم وفعلاو «نوفعُي# :هلوقب تبثي ءاسنلا بناج نم وفعلا نإ :اهثلاث

 هناحبس هللا ركذ اذإف «عضوم هل لكو «ةأرملا نم نسحتسم وه امك «لجرلا نم

 ةدقع هديب :هلوق رسف ولو «لجرلا وفع ركذي نأ قايسلا ىضتقمف «نهوفع
 عم ءامئاد ءاسنلا نم نسحتسملا وه وفعلا نأ اذه ىنعم ناكل ةجوزلا ىلوب «حاكتلا

 . « ئوُقتلل برأ اوُفعَت نأو إ» :عيمجلا ابطاخم لوقي هللا نأ

 وه جوزلا نأ ىلإ ريشي حاكتلا ةدقع هديب هنأب جوزلا نع ىلاعت هلوقب ريبعتلاو

 . مزلأو قحأ هبناج نم وفعلا ناكف «قالطلاب جاوزلا كف كلمي ىذلا

 ةميركلا ةلمجلا هذه ىف 4 مكتب لضَفْلا ارت الو ئوقتلل برْقَأ اوفَعَت نو »
 بجت هنأ ىلإو «عطاقلا قارتفالا كلذ تقو ىف فطاعتلاو حماستلا بوجو ىلإ ةراشإ

 قوقحلا ضعب كرت ىأ :وفعلا نأب هناحبس حرص كلذلو ؛لاصفنالا تقو ىف ةمحرلا

 قارتفالا نوكي ىكل ءهاضر ىلإ ىندأو ءهناحبس هللا ىوقتل برقأ «تقولا كلذ ىف

 ثروت ىتلا تاموصنخللا ىلإ مث «ةداشملا ىلإ عفدت ةحاشم نوكت الو ءهدرفمب

 .نحملا اهئارو نمو نحإلا نوكتو «نيترسألا نيب داقحألا رمتستو «تاوادعلا

 ىأ 4 مكنيب لضفلا اوسَت الو » :لاقف مهلضفب لضفلا لهأ هناحبس ركذ دقلو

 نم مكدنع نوكي ام اهيف نوركذتت ال ةجرد ىلإ ةدياكملاو بضغلا مكب بهذي ال

 .ءاطعلاو لضفتلل ةدارإو «ءابإو ممش



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 010 للا لل

 ىف ةدايزلا ىف نوكي ام رثكأو «ءىش لك ىف ةدايزلا :هانعم لصأ ىف لضفلاو
 .اذك كاذ ىلع اذه لضف :لاقيف ءولعلا ىنعمب قلطي راص اذلو ؛ةدومحملا ءايشألا

 .ومسو لامكو ىسفن ولع نم اهيف الو «دئاز ريخ نم اهيف ال ؛ةليضفلا هنمو

 «بضغلا هايإ مهاسنأ ىذلا لضفلاب نيقلطملا رّكذ نيح «ىلاعتو هناحبس هللاف
 ؛تاعزانملاو تانحاشملا فاسفس نع ىلاعتلاو «لامكلا ىلإ هاجتالا ىلإ مهفرص

 .امئاد نيلعألا مه اونوكيل

 ضعب نأ ىوريف ؛ىماسلا هاجتالا كلذ نوهجتي ٌةِْلَي ىبنلا باحصأ ناك دقلو
 هل ليقف ءالماك قادصلا اهاطعأف ءاهب لخدي نأ لبق اهقلطو «ةأرما جوزت ةباحصلا
 .اهنم وفعلاب قحأ انأ :لاقف «كلذ ىف

 لبق اهقلط مث ءصاقو ىبأ نب دعس ةئبا جوزت معطم نب ريبج نأ ىوريو
 تهركف ىلع اهضرع :لاقف ؟اهتجوزت مل :هل ليقف ؛الماك رهملا اهل ثعبو لوخدلا
 . ؟لضفلا نيأو :لاقف ؟قادصلاب تثعب ملف :ليق ءهدر

 نم زع هلوقب ميكحلا هداشرإو «ةمساحلا هرماوأ ىلاعتو هناحبس هللا لّيذ دقلو
 «حراوجلا تاكرح ىلع علطم هنأ ىلإ ةراشإلل «ريصب َنوُلمعَت امب هللا نإ :لئاق
 ملعلا نإف «كلذ اوملعيلف ؛رودصلا ىفخت امو «بولقلا تاينو ءسوفنلا تاجلخو
 نم 20نوفكفكيف «هتباقرب نورعشي ذإ ؛ىلاعتو هناحبس هنم ةباهملا مهيف ىبري هب
 ©” وهنهتيو مهبضغ

 كاسمإلا تاف نأ دعب ناسحإب اوحّرسي الف ؛لضفلا لهاجتو «فورعملا نايسن ىلإ
 .فورعمب

 :نيرمأ ىلإ ةراشإلا نم دبال ميركلا صنلا اذه ىناعم ىف مالكلا ىهنن نأ لبقو

 - فاكلا - برعلا ناسل] .نيعلا عمد تْقَكفك و .ىىشلا نع ءىشلا كدر ىأ ؛ءىشلا كنك :ةفكتكلا ()

 . [ففك

 - نونلا باب - برعلا ناسل ] .ًفك هتففك ىأ َهَنهَنََف هترجز اذإ انالف َْتْهَتُهَت :لوقت .افكلا :ُةَهَتهَنلا ()
 .[هنهن



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 رم كلل للفلل للا

 أ بحل

 ؟جوزلا بناج نم جاوزلا ىف رهملا ناك اذا :امهلوأ

 قالطلا لصح نإ ةعتملا وهو ءهانعم ىف ام وأ فصنلا بجو اذاملو :ىناثلاو

 ؟ لوخدلا لبق

 نم ةرمث هنأ ىلع جاوزلا ىف عرش رهملا نأ :لوألا لاؤسلا نع باوجلاو
 .هطورش نم اطرش سيلو «هناكرأ نم انكر سيلو «هراثآ نم رثأو «دقعلا تارمث

 ىلع ةيعرشلا ىناعملا نوهقفي ال نيذلا ضعب مهف امك عيبلا ىف نمثلاك وه سيلف
 نم لقتنت ذإ ةأرملا نأل ؛هتجوزل لجرلا نم ةبجاو ةيده هنأ ىلع هتيعرشو ؛اههجو

 «بايث ىلإ اهليبس ىف جاتحت ىهو «ةديدج ةايح لبقتست ءاهجوز تيب ىلإ اهيبأ تيب

 جوزلا اهل موقي نأ مزاللا نم ناكف ءاهلاحب قيلي ىذلا ردقلاب اهريغو رطعو ةنيزو

 مدقي نأ فرعلا بجوأو ءرهملا اهل هللا بجوأ اذلو ؛كلذ ىلع اهنيعي ام ضعبب

 .هيلإ فافزلا ىلع هضعب
 جاتحي امو «تيبلا ثاثأ دعت ىتلا ىه ةأرملا نأ ىلع سانلا فرع ىرج دقو

 .همدقي لاملا ضعبب كلذ ىلع جوزلا اهنيعي نأ بجاولا نم ناكف «شارف نم هيلإ

 .ةلجعم قدأ ةرابعب وأ ءرهملا وه ناكف

 حداكلا وه لجرلا نآل ؛ىرطفلا ماظنلا وه لجرلا بناج نم رهملا ميدقت نإو

 مدقت ةأرملا تلعجف «ىرطفلا ماظنلا كلذ ابروأ تفلاح دقو .لاملل بساكلا لماعلا

 عقتو «ةليضفلا نع فرحنتو ءاهترطف رثعتتف «هيلإ ىعست ةاتفلا تناكف «ىه ؛الام
 لك ءازج كلذ ناكف ءاهبيطخل هدعت ىذلا لاملا ىلإ لصت نأ لبق ةليذرلا ةأمح ىف

 .اهيلع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف تفلاخ ةعامج

 قلعتي وهو «ىناثلا لاؤسلا نع باوجلا امأ .لوألا لاؤسلا نع باوجلا وه اذه

 ءاطعإ نإ :لوقنف ؛لوخدلا لبق قالطلا دنع عيمجلا لدب فصنلا بوجو ىف ببسلاب

 :ىلاعت لاق دقو ؛لبق نم انرشأ امك ناسحإب حيرستلا ليبق نم ةعتملا وأ رهملا فصن

 حرجت لوخدلا لبق ةقرفتلا نإو [بازحألا] 4532 ًاليمج احارس نهوحَرَسَو »



 ةرقبلا ةروسريسفت نإ
 0 ل اال

 ىلع لجرلا ثح مث ءرهملا فصن هناحبس بجوأف ءاهبلطب نكت مل نإ ةأرملا ساسحإ
 .احامسو الضف ىناثلا فصنلا اهئاطعإ

 ىلو ىلاعتو هتاحبس هللاو ؛ىماسلا هداشرإو « ميكحلا هيدهو .هللا عرش كلذو

 م اي ومم لي هر هذآ ص سار ى رج 72 م0 ميال

 نإ اوموقو نطسوْلا َةولَصلاَو تاوُلَصلا لع اوظفلح
 و هسا راك ل2 م6 ترعب ى.ورد>  ءال مح < ه-

 ”منمأ ادق انابْكر وأ ال اجو مسفِجْنإَو 5 َنيِيِبلَف

 © ويلسون وكت ملام مُكحَمَلَعاَمك هلل وُركْذَأَ

 قارتفالا دنع نيجوزلا تاقالعو «ةرسألا ماكحأ نيبت ىتلا تايآلا تطسوت

 ةظفاحملاو ةالصلا ىلإ ناوعدت ناتميرك ناتيآ  توملاب امهنيب قيرفتلا دنع وأ «قالطلاب

 عوشحخو «هل عوضخو «هلل تونق نم :لماكلا اههجو ىلع اهب نايتإلاو ءاهيلع
 اعد ىلاعتو هناحبس هللا نأب كلذ ؛هامرمو هازغم طسوتلا كلذلو ؛ةعارضو لاهتباو
 ةعزانملاو ةنحاشملا عنمو «قارتفالا دنع لضفلا نايسن مدعو «حماستلاو وفعلا ىلإ
 «حماستلا عوزن سفنلا ىف ىبري ام كلذ دعب هناحبس نيب دقلو ؛ناعقوتت ثيح

 هل عوضخلاب ساسحإلاو «ىلاعتو هناحبس هللا ركذ وهو ىفاجتلا نع دعبلاو
 سانلا بحي هناوضرو هللا بحي نم نإف ؛هاضر بلطو هتبحمو ؛هيلإ فارصنالاو
 هدابع قوف رهاقلا وهو «سانلا قلاخو سانلا بر هناحبس هللا نأل ؛مهعزاني الو

 نوكي الو «ناميإلا نكر هللا ىف ضغبلاو هللا ىف ةبحملاو «ءىش لك ىلع رداقلاو

 ئهنَت ةالّصلا نإ :ىلاعت لاق اذلو ؛اههجو ىلع اهئادأو ةالصلاب مايقلاب الإ هلك كلذ
 ىلع ةالصلا ءادأ نإو .[توبكدعلا] < 27 . . . َربكأ هللا ركذلو ركدملاو ءاشحقلا نع
 ىف ايلعلا هجئاتن هل «ريطخ ريبك رمأ هنإ لب ءاريغص ارمأ سيل اهقحب مايقلاو اههجو
 ؛ةايحلا هذه ىف ءاوهألا عزانتم نع ىلاعتلاو ومسلا وحن ةيناسنإلا سفنلاب هاجتالا
 :ايندلا انتايح ىف ءاوهألا ىلع بلغتلا ىلع ةناعتسالا ىف ىلاعت لاق كلذلو
 . [ةرقبلا ] < (22) َنيعْساَحْلا ىلع الإ ةريِبَكل اهنإو ةالّصلاو ٍربصلاب اونيعتساو



 ةرقبلا ةروس ريسفت ل

 للام ل

 ماكحأ نايب دعب ةالصلا تايآ ركذت نأ ىلوألا ناك امفأ :لئاق لوقي دقو

 هكلس اميف وه هيف بير ال ىذلا قحلا نإ :كلذ نع باوجلا ىف لوقنو ؟اهلك ةرسألا

 سيل هللا باتك نإو ءهفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا هللا باتك

 ىلاعت هللا باتك نإ لب ءميسقتلاو بيوبتلا ثيح نم فيلأتلا جهانم جهني اًملؤم

 هعراضي الو .هدحو هجاهنم بيترتلو ءداشرإو «عرش نايبو «رابتعاو ةظع باتك

 .ركفلا ىلع اهدراوتو «سفنلا ىف ىناعملا ىعادت هبيترت ىف عبتتي وهف ءهيف باتك

 .دلاخلا همكحو «عئارلا هنايبب اهؤلميف «هيلإ سوفنلا علطتت ثيح مكحلاب ىتأيو

 تقو ىف لضفلا ركذت نكمي فيك مهفتسيو علطتي ىرشبلا لقعلا نأ كش الو

 نوكي فيكو «ديدشلا ضغبلل ةجيتن نوكت اهلاوحأ بلغأ ىف ىتلا ةقرفلا كلت

 علطتو «لقعلا ةيعاد هناحبس هللا باجأف ؛ضغبلا مكحت نطوم ىف وفعلاو حماستلا

 اعشاخ هيلإ فرصنيو «هبر دبعلا بطاخي ثيح اههجو ىلع ةالصلا نأب ءركفلا

 وه هلك كلذ نإ ؛هناطلس ولع ىف هناحبس هيلإ اهجتمو «هيلجتو هتمظعب اسحم اعراض

 ىلعلا هللا تاملك تلاعت ؛اهومس ىف اهب دعصيو ءاهتاوهش نع سفنلاب ولعي ىذلا

 .ريبخلا ميلعلا ةمكح تماستو «ريدقلا

 . اهل ةالصلاو «ةالص عمج تاولصلا 4 ىَطَسْوْلا ةالّصلاو تاولّصلا ىلع اوظفاح

 دارملاو ؛حيبستلاو ءاعدلا وهو رخآ ىنعمو «ةفورعملا ةئيهلا كلت ىهو «ىمالسإ ىنعم

 :هانعم ةالصلا ظفحو ؛ةالصلا ىلع ةظفاحملاب حيرص رمأ اذهو «ىمالسإلا ىنعملا انه

 ةظفاحملاف اهناكرأ نم نكر ىف نواهتلا مدعو ءاهئادأ ىلع رارمتسالاو ءاهيلع ةموادملا

 :نيرمأ ةلاحم ال ىضتقت ةالصلا ىلع

 وه اذهو .طيرفت الو فلخت ريغ نم اهتاقوأ ىف رارمتساب اهؤادأ :امهلوأ

 . ةظفاحملا نم ىندألا دحلا

 سفنلا اهيف كرتشت «طورشلل ةيفوتسم ناكرألا ةلماك اهب نايتإلا وه :امهيناثو

 ؛ناسللا هب قطني امو حراوجلا تاكرح عم بلقلا اهيف كرتشيو «مسجلا تاكرح عم

 صلخأو «ةيبوبرلا مظعو «ةيهولألا لالجب سحأ (ربكأ هللا) :هتالص ىف لاق نإف



 ةرقبلا ةروسريسفت اه
 1 لااا للامم

 ىلع ءانثلاو ركشلا ىناعم رعشتسا (نيملاعلا بر هلل دمحلا) :لاق اذإو ؛ةيدوبعلل هبلق
 لك ىفو «هب قطني ام لك ىف اذكهو ؛ةيضرألا دبعلا ةقاط ىف وه امب ةيلعلا هللا تاذ
 هلل هلك راص دقو الإ هتالص نم ىهتني ال هنإ ىتح ءهدوجسو عوكر نم لمعي ام

 ىف ىماسلا ىنعملا ققحتي كلذبو ؛هرونب هلقعو «هتمظعب هبلقو «هتبيهب هسفن تألتماو
 عزانتم نع اهبحاصب ىماستلاو «تاركتملاو ءاشحفلا نع اهيهن وهو «ةالصلا

 . ءاوهألا

 نأل كلذو ؛لامجإب اهل ىدصتلا نم دبال ىتلا ةيظفللا تاراشإلا ضعب انهو

 نع لدع ملف اهيلع ةظفاحملاب ةبولطملا ةالصلا ةماقإ نع ربع ىلاعتو هناحبس هللا
 ىلع اوظفاح إف :ىلاعتو هناحبس لاق اذاملو ؟ةظفاحملاب ريبعتلا ىلإ ةالصلا ةماقإب ريبعتلا
 1 ؟تاولصلا اوظفحا :لقي ملو 4 تاوّلصلا

 ةماقإلاو ءادألا عم نمضتت ظفحلا وأ ةظفاحملا نأ :لوألا لاؤسلا نع باوجلاو
 لدت ءاههجو ىلع ةماقإلا بلط نم هيلع لدت ام قوف ىهف «ةطايحلاو ةنايصلا ىنعم

 لضف لان نم نأو «هتنايصو هتطايح بجت زيزع سيفن ئش اهتاذ ىف ةالصلا نأ ىلع
 .هسفن تاذ ىف امّيقو ءاريطخو اًميظع ارمأ لان دقف ةالصلا

 نأ :وهف  ظفحلا لدب ةظفاحملاب ريبعتلا وهو :ىناثلا لاؤسلا نع باوجلا امأو
 لاعفألل نوكي هنأ هيف لصألا نألو ؛رارمتسالاو «ةموادملا ىلع لدي ةظفاحملاب ريبعتلا

 دقو «ةكراشملا ىلع لدت ىتلا ةلعافملا ةدام نم هنأل «نيكرتشم نيبناج نم نوكت ىتلا

 دقو «ليلجلا ىنعملا اذه اهيف ةالصلا ىلع ةموادملاو ؛ةلباقملا وأ ةعزانملا نمضتت

 ىف اهتاعارمب ةالصلا نوظفحي مهنإ) :تادرفملا ىف هلوقب ىناهفصألا بغارلا هحضو

 ةالصلا نإو «قوطلا نم نوكي ام ةياغ ىف اهب مايقلاو اهناكرأ ةاعارمو اهتاقوأ
 نع ئهنت ةالّصلا نإ :هلوق ىف هيلع ىلاعتو هناحبس هللا هبن ىذلا ظفحلا مهظفحت
 نم نيبو ةالصلا نيب ظفحلا ىف ةكراشملاف [توبكدعلا] 4 4527 . .. ركدملاو ءاشحفلا
 نع هداعبإب هسفن ىه هظفحتو لمكألا هجولا ىلع اهئادأب وه اهظفحي :اهيدؤي
 .(ءوسلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 م را
 رج جل

 يي

 اهيدؤيو اهنوصيو ةالصلا ظفحي دبعلا ؛برلاو دبعلا نيب ةظفاحملا نإ ليق دقو

 بيرق وأ لوألا ىنعم ىف اذهو «ىصاعملا نع هنوصيو هظ هظفحي هظفحي برلاو ءاههجو ىلع

 . هنم

 ىف ةكراشملا ىلع ةلالدلل تسيل ةظفاحملا ةغيصف ؛تاعاطلا ىف سفنلا هب سوسوت

 ةالصلا ميدي نم نأل كلذو ؛ةرياصملاك « هليبس ىف ةبلاغملا ىلع لدت لب ,طظفحلا

 ةبلاغم ىضتقي كلذ نإو ءءوسلاب ةرامألا سفنلا عزاون همواقت اههجو ىلع اهل اًميقم

 .هيلإ ًاريشم وأ كلذ ىلع الاد ةظفاحملاب ريبعتلا ناكف «ةيسفن

 ديسلا هنع هاور اميف هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا راشأ قنعملا اذه ىلإو

 .ريسفت نم اضر ديشر

 ةالصلاو # :ةماع تاولصلا ىلع ةظفاحملاب رمألا دعب هناحبس لاق دقلو

 نم ةدحاو ىهأ ءركذلاب هناحبس هللا اهصخ ىتلا ىطسولا ةالصلا ىه امف «ىَطَْسْوْلا

 تاولصلا سمخلا نم ةدحاو ىطسولا ةالصلا نأ وهو روهمجلا هاجتا :امهدحأ

 ىبتلا فصول ؛رصعلا ةالص اهنأ ىلع مهترثكو ؛اهنييعت ىف اوفلتخا نإو ةضورفملا
 اهلبقف ؛سمخملا تاولصلا طسو ىف عقت اهنألو ؛217ىطسولا اهنأب رصعلا ةالصلا ِدكك

 طسوتلا ىنعمف «ليللا ىتالصو راهنلا ىتالص نيب طسو اهنألو ؛ناتنثا اهدعبو ناتتثا

 ؛ةلوليقلا دعب ئجت ذإ «طيرفتلا ةنظم اهنأل ءاهيلع ةظفاحملاب تصخو ؛حضاو اهيف

 تابرق اهعيمجف ءاهريغ نم لضفأ اهنأل ال ىنعملا اذهل ركذلاب تصخف «لسك نوكيف

 .بلقلا رهطتو نفتلا ىكزت

 . ءاشعْلاَو برْغَمْلا 5 ءنيماشملا نب امال هش «ن و تو هللا ذلَم ءرْصَمْلا

 955((2) رصعلا ةالص ىه ىطسولا ةالصلا لاق نمل ليلدلا - ةالصلا عضاومو دجاسملا :ملسم هاور ]

 .[(70/15) نيكرشملا ىلع ءاعدلا - ريسلاو داهجلا :ىراخبلاو



 ةرقبلا ةروسريسفت ا 9

 ىطسولا ةالصلاب دارملا نأ  نيعباتلا نم روهمجلا هيلع سيلو :ىناثلا هاجتالاو
 كلذو ؛ىلضفلا اهانعم ىطسولا لب «ةطسونملا اهانعم سيل ىطسولاو ءاهلك ةالصلا

 ؛لضفألاو لثمألا نآرقلا لامعتسا رثكأ ىف طسوألاو ءطسوأ ثنؤم ىطسولا نأل

 . [ ملقلا ] 4 527 نوحَبست الول مُكَل لقأ ملأ مهطس مهطسوأ لاق إف :هناحبس لاق اذلو

 ءاهيلع ةموادملاب اهلك تاولصلا ىلع اوظفاح :هاجتالا كلذ ىلع ىنعملاو
 نيعشاخ ناكرألا ةماقإب لضافلا لثمألا عونلا نم اهل مكؤادأ نوكي نأ ىلع اوظفاحو

 نيملاعلا بر ىلإ نيهجتسم ايندلا نوئش لك نع اهئادأ ىف نيفرصنم نيعضاخ نيلتبتم
 .هاوس نود

 ؟ىناثلا ىف ةالصلا درفأو «لوألا ىف تاولصلا عمج اذامل :لاؤس دري انهو

 ءاهنايعأب سمخلا ضئارفلا لوألا ىف تاولصلا نم دارملا نأ كلذ نع باوجلاو
 نأو تاولصلا ىلع اومواد :ىدؤملا ناكف «لعفلا وه ىناثلا ىف ةالصلا ىف ىنعملاو
 . لضافلا لثمألا عونلا نم اهلك مكتالص نوكت

 نب ذاعم نعو ءامهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع نع هاجتالا اذه ىور دقو
 مامإ ربلا دبع نب رمع وبأ ظفاحلا هاجنالا كلذ راتخا دقو «هنع هللا ىضر لبج
 اهنوك ىف تاياورلا نأ اصوصخو «كلذ ىلإ ليمن انإو «راثآلاو ظفحلا ىف سلدنألا

 «حبصلا ليقو ءرهظلا ليقو ءرصعلا ليقف «ةبراضتم سمخلا نم ةنيعم ةالص
 هراتخا ام ىلإ ليم كلذ ءازإو ؛رصعلاو حبصلا ليقو ءرصعلاو رهظلا ليقو «ةعمجلا
 .لاجرلاو نتملا دقنو ظفحلا ىف تبثلا ةقثلا وهو ءربلا دبع نبا

 نآرقلا هصخ دقو «لعفلا ىلع ةموادملا هانعم ىف تونقلا 4نيتناق هلل اوموُقَو ©
 هلوق كلذ نمو ؛اههجو ىلع اهئادأو اهل ةمزالملاو ةعاطلا ىلع ماودلا ىنعمب ميركلا
 . .اقينح لل اننا َهّمَأ ناك ميهاربإ نإ ف :مالسلا هيلع ميهاربإ هيبن فصو ىف ىلاعت
 هلل كَم تقي سوط : هلع ىبنلا ءاسن اًبطاخم هناحبس لاقو [لحتلا] 4 نينا

 نيتناقلاو إف :تانمؤملاو نينمؤملا فصو ىف لاقو [بازحألا] 4 ك7 ٠ . هلوسرو
 . [بازحألا] 4 2222. . . تاتناقلاو



 ةرقبلا ةروس ريسفت اه

 للمال

 ىف ةدابعلاب مايقلاو ةعاطلا ةمزالم :عئارلا ىمالسإلا ىنعملا اذه ىلع تونقلاف

 ىنعمف ؟؛نيملاعلا بر هلل ةقحلا ةيدوبعلاب روعشو «لماك فارصناو ءعراض عوشخ

 نيمزالم لماكلا اههجو ىلع مكتدابعب اوموق :4تنيتناَق ِهّلل اوموُقَو » :ىلاعت هلوق

 نيرعشتسم «نيملاعلا بر نع نيفرصنم الو «نيطرفم ريغ «عوشخلاو عوضخلل
 .هتبيه مكبولق تألم دق ءهتمظع

 دبع نبا هراتخنا ام ىكزي 4تنيتناَق هلل اوموُقو » :ىلاعت هلوق نأ اذه نم ىرنو

 ىتلا ىهو ؛ىلثماو ىلضفلا ةالصلا «ىطسولا ةالصلا ىنعم نأ وهو ء«هيوقيو ربلا

 . لمكألا هجولا ىلع ىدؤت

 ال نأ ةداهش دعب مالسإلا ناكرأ مظعأ تناك ء«ةالصلا ىف ىماسلا ىنعملا اذهلو

 مالسإلا نيب قرافلا ىه (هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال) تناك نإف ءهللا الإ هلإ

 ؛ضئارفلاو تاعاطلا لكل كلذ دعب نم ةماعدلاو «ىلوألا اهترمث ةالصلاف ءرفكلاو

 اههجو ىلع تيدأ نإ اهبو «تاوهشلا دنع سفنلا مصعتست اههجو ىلع تيدأ نإ اهب

 نوكي اهبو «هنع ىلاعتو هناحبس هللا ىهن امع ىهتنيو «هللا رمأ ام دبعلا مزتلي

 «ىلاعتو هناحبس هلل مئاد ركذ اهنآل ؛ضعب عم مهضعب سانلا نيب لضافلا لماعتلا

 دقلو ؛ريخلا ىلإ نمؤملا هجتيو «ةريصبلا رينتستو «هللا ةمظعب ةيرشبلا سفنلا ءىلتمتف

 لوسر نأ هجام نباو ىذمرتلاو دواد وبأ ىورو رفك ةالصلا كرت نإ ءاملعلا ضعب لاق

 دمحأ مامإلا ىورو ''"«ةالصلا كرت رفكلاو كرشلا نيبو لجرلا نيب» :لاق كي هللا
 اًناهربو رون هل تناك اهيلع ظفاح نم» :ةالصلا ركذ امدنع لاق ٍةككي هللا لوسر نأ

 ناكو ءةاجن الو اًناهرب الو رون هل نكت مل اهيلع ظفاحي مل نمو «ةمايقلا موي ةاجنو

 . '"”«فلخ نب ىبأو ناماهو نوعرفو نوراق عم ةمايقلا موي

 ناميإلا :ىذمرتلا هاور امك )١١7( ةالصلا كرت نم ىلع رفكلا مسا قالطإ نايب - ناميإلا :ملسم هاور] )١(

 نيرثكملا ىقاب :دمحأو )٠١١54(2 ةالصلا ةماقإ :هجام نباو )١04*4(«: ةنسلا :دواد وبأو «(؟5044)

 .[(١؟0١) ةالصلا :ىمرادلاو )١461١(«

 دنئسم :دمحأ هجرخأ هوحتبو «(5500) ةالصلا ىلع ةظفاحملا ىف - قاقرلا :ىمرادلا ظفللا اذهب هاور (؟)

 .هنع هللا ىضر - صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع (778) نيرثكملا



 ةرقبلا ةروسريسفت
 لااا اللا مااا لااا السلاطات الالات نال اللا

 نود قيرف ىلع بهجت الو .ةصخر اهطقست مل ةلزنملا كلت اهل ةالصلا نآلو

 نع طقست دق تادابعلا رثكأف «نيتداهشلا موزل اهلو «ةينادحولا مومع اهلف «قيرف
 نمألا لاح ىف تبجو اذلو ؛اهطوقسل ةصخر ال هنإف «ةالصلا الإ قيرف نود قيرف

 :فوخلا لاح ىف ىلاعت لاقو «فوخلاو

 «فوخلا لاح ةالصلا نم بجي ام نايب اذه 4 انابكر وأ ًالاَجِرَف متفخ نإف

 صوصخو مومع ةقطانملا هيمسي ام امهنيبف ؛اهنم صخأو «برحلا لاح نم معأ ىهو
 موجهك اهريغ ىف نوكت دقو «برحلا لاح ىف نوكت دق فوخلا لاح نإف ؛هجو نم

 نمأي تقو اهيف نوكي دقف ؛فوخ لاح امئاد تسيل برحلا لاحو ؛سرتفم شحو

 . حراوجلاب ناكرألا اًيدؤم اًنمآ ىلصيف هسفن ىلع

 :نيرمأ ىلع لدي نمألا لاحو فونخلا لاح ىف ةالصلا باجيإو

 ىتح ماتلا زجعلا لاح ىف الإ طوقسلا لبقي ال نكر ةالصلا نأ - امهدحأ
 نيب نم تصتخا اهنأ انّيبو ءلبق نم كلذ ىلإ انهون دقو «ءاميإلاب ةالصلا نع
 . كلذب ةيلمعلا ضتارفلا

 رهظم تاكرحلا لمعو «.بلقلا هاجتا ىه اهانعم بل ىف ةالصلا نأ - امهيناث

 ضعبب مايقلا نود لاوحألا تلاح اذإف ؛ىماسلا ىحورلا عوزنلاو «ىبلقلا هاجتالا كلذ

 ام وهو ءامهيلإ تاراشإلا امهنع تنغأ نيلماك دوجسو عوكر نم تاكرحلا هذه

 لاح نم ىلصملا لقتني ال نكلو «نيلاحلا ىف ققحتم ىنعملاو ءاميإلاب ةالصلا ىمسي
 وأ فوخ وحن ىف ةلماك اهب نايتإلا رذعت دنع الإ اهنود ام ىلإ تاكرحلا لامك

 . ضرم

 ؛الاجر اولصي نأ فوخلا لاح ىف نينمؤملل ىلاعتو هناحبس هللا صخر دقو

 ىأ اًنابكر اولصي نأو «مهنكامأ ىف اًموقو وأ .مهمادقأ ىلع ةاشم نيلجار ىأ

 . نيبكار

 لجار عمج :ىرشخمزلا لوقي امك ىهف الاجر امأو «بكارل عمج نابكرو

 لوق هيجوتو «لجار ىأ لجر لجر لاقي لجر عمج وأ «مئاقل عمج مايقك



 ةرقبلا ةروس ريسفت 0 ل

 لئلا مم

 هيمدق ىلع ىشمو هبكري ام هعم نكي مل اذإ لجري ناسنإلا لجر لاقي هنأ ىرشخمزلا

 ىف عمجيو «ميجلا نوكسب لجرو ليجرو نالجرو ميحلا مضب لجرو لجر وهف

 قتشا) :هصن ام ىناهفصألا بغارلا تادرفم ىف ءاج دقو .لاجر ىلع اهلك لاوحألا

 ىوق ىأ لجار لجَر لاقيو . .لجرو «لجرلاب ىشاملل لجارو لجَر لجرلا نم
 .(لاجر هعمج «ىشملا ىلع

 امب اهيلإ ةراشإلاب ىدؤت «ةلماك تاكرحملاب ىدؤت امك ةالصلا نأ :ةصالخلاو

 هاجتا ؛اهانعم بل ىف انلق امك ةالصلا نأل كلذو ؛هب مايقلا فلكملا عسو ىف نوكي

 .ءىش لك قلاخ ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ىبلق
 كلت تناك اذاملف اهانعم بل كلذ ناك اذإ ةالصلا نإ :لئاق لوقي دقو

 كلذ ىفو «هلل سفنلاو نهذلا رصحو «ىبلقلا هاجتالا اهيف ىنغي الأو ؟تاكرحلا

 ضعب هلاق دقو .«كلذ لئاق لوقي دق ؟هتبيهب سفنلا ءالتماو هللا ركذب بلقلا نارمع

 نوكي دقو .ىقلخلا حالصإلا قيرط كلذ نأ اومعز نم اوعبتاو «ةجنرفلا نيدلقملا

 هذه ريغ نمو «تاكرحلا كلت ريغ نم هانعم ققحت نكمي ناك ول اًيدجم لوقلا كلذ

 ءالتماو «بلقلا راكذتسال نيعم تاكرحلا هذه نإ ةالصلا اهيلع لمتشت ىتلا لاوقألا

 اذهل ىه ةالصلا ىف لاقت ىتلا لاوقألاو «ىلاعتو هناحبس هللا ةمظعب ركفلا

 ىف ىه لاح ىلإ لاح نم لاقتنالا دنع رركتت ىتلا (ربكأ هللا) ف ؛راضحتسالا .

 هللا ىلع ءانثو هلل دمح ىه ىلتت ىتلا تايآلاو ءهللا ةمظعب سفنلا ءلمل اهانعم

 ءاعدو «نيدلا موي كلام هناحبس هللا ناطلسو ةيبوبرلاب روعشو ىلاعتو هناحبس

 ةعاطلا رهاظم ىه تاكرحلاو ؛نيلاضلا قيرط بنجتو «ميقتسملا طارصلا ىلإ ةيادهلاب

 هيجوتل وه امنإ ةالصلا ىف لعفو لوق لك اذكهو . .ةيبوبرلا قحب مايقلاو ءعوضخلاو

 .ريبخلا فيطللا «ريدقلا ىلعلا هللا ركذو «ىلعألا توكلملا وحن بلقلا

 كلذ ةرمث نوكت اهنإ لب ؛اهريغب هللا ركذل بلقلا راضحتسا نكمي الو

 سأرلا تنماطتو اهب ناسللا قطن هللا ةمظعب رعش اذإ بلقلا نإف ؛راضحتسالا

 .نيملاعلا بر هلل ًرغاص اًدجاس ناسنإلا رخو ءاعوضخ



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 لالالا

 «فوخلا لاز اذإ ىأ 4َنوُمَلعَت اونوكت مل ام مُكَمّلَع امك هللا اوركْذاَف متسأ اذِإَفط
 ؛ةلماك اهتاكرحب نوتأت ىأ «ناكرألا لكل ةيفوتسم ةالصلا اوميقأف «نمألا لبقأو
 نإ ةالّصلا اوُميِقأَف مْسنَأمْطا اَذإَف 9 :فوخلا ةالص نايب دعب ىلاعت هلوق ىنعم ىف كلذو
 . [ءاسنلا] 4 ج7 اَنوُقَوَم اًباتك نيدمؤملا ىلع تناك ةالّصلا

 ركذلاب اهنع ربععو «ناكرألا ةيفوتسملا ةلماكلا ةالصلا انه هب دارملا ركذلاف
 دشأ بولطم هللا ركذ نأ ىلإو «ىلاعت هللا ركذ وه اهيف ىزغملا نأ ىلإ ةراشإلل
 ؛ةرهاظلا ناكرألا ةيفوتسم تناك ولو ةالص ىمست ال هريغب ةالصلا نأو «بلطلا

 راضحتسا نع ىنغت نأ نكمي ال ةلماك نكت امهم تاكرحلا هذه نأ نيبتي اذهبو

 نإ :ةيفوصلا لوقي اذلو ؛نيملاعلا برل لماكلا عوضخلاو ةيدوبعلا ىناعمل بلقلا

 ثيح نم ةلماك نكت امهم ةحيحص نوكت ال ةيحورلا ىناعملا هذه ريغب ةالصلا
 .لاعفألاو لاوقألا

 ىلإ ىرشخمنلا هيف راشأ «نوُمَلعَت اونوكت مل ام مُكَمَلَع امك# :ىلاعت هلوقو
 :امهلمتحي ميركلا صنلا نأ ىلع «نيريسفت

 «ميركلا هلوسر ناسل ىلع مكملع امك ةلماك ةالصلا اودأ ىنعملا نأ :امهدحأ

 نولعفي ام نيب ةهباشملا اهانعم فاكلاف ؛نيمات دوجسلاو عوكرلاب اوتأت نأب «هلاعفأبو

 :لاق ذإ نيمألا ىبنلا غيلبتب نيملاعلا بر هايإ مهملع ام نيبو «هلعف مهنم بلطي امو
 . '7”(ىلصأ ىنومتيأر امك اولص»

 نوكيو «نيملاعلا بر نيركاذ نيدماح نيركاش ةالصلا اودأ ىنعملا نأ :امهيناثو

 اهعابتا ىف نوكي ىتلا هتعيرش مكميلعت نم مكيلع هب هللا معنأ امب الباقم مكركذ
 ء«مكعمتجمو مكرسأو مكسفنأ حالص ايندلا ىفف ؛ةرخآلاو ايندلا ىف مكلاح حالص

 ةبرقملا ةهباشملا وه اذه ىلع فاكلا ىنعم نوكيو ؛نيملاعلا برل ىفلزلاب ةرخآلا ىفو

 مل هنأ ريغ )١١80( دجاسملا :ملسمو 8696(2) رفاسملل ناذألا - ناذألا :ىراخبلا هجرخأ ثيدح نم ءزج )١(

 قحأ نم - ةالصلا :ىراخبلا ةياور نم وحنب ىمرادلا هاورو 2. «ىلصأ ىنومتيأر امك اولص» : دلع هلوق ركذي

 .(١؟؟6) ةمامإلاب
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 ركشلا نوكيف ءاهايإ مكفلك ىتلا ةيدابعلا تافيلكتلاو ءمكيلع اهغبسأ ىتلا معنلا نيب
 ىتلا ةمكحملا ةعيرشلا كلتب اهايإ هللا انملع ىتلا ميلعتلا ةمعنل الثاممو اهباشم ةدابعلاب

 نإ :ءاملعلا ضعب لوق ىنعم اذهو ؛اهفلخ نم الو اهيدي نيب نم لطابلا اهيتأي ال

 جرخت مل كلذ عم تناك نإو ىدؤملا ثيح نم ميقتسم كلذو «ليلعتلل انه فاكلا

 . ةلئامملاو هيبشتلا ىنعم نع

 وه حيضوتلا ضعب هانحضوو ىرشخمزلا هيلإ راشأ ىذلا ىناثلا ريسفتلا لعلو

 ةراشإ اهيف نأل ؛اهقحلتو ةالصلا ةيآ قبست ىتلا ةميركلا تايآلا قايس عم قفتي ىذلا

 ةمعن هتاذ ىف وه فيرشلا عرشلا ماكحأ نم مَّلََع ام انل ىلاعت هللا ميلعت نأ ىلإ
 «لماعتلا نسحأ ىلع ةفثعاب تناك نإو ةالصلاف ؛هناحبس هركذو هلل ركشلا قحتست

 .ىدهو معنأو مّلع ام ىلع معنملل ركش كلذك ىه

 ىلاعتو هناحبس هللا نأ كلذ :اهركذن ةيظفل تاراشإ ضعب ةميركلا ةيآلا ىفو

 عضوم ىف قيلعتلا ىلع ةلادلا نإب هناحبس (ربعم 4متفخ ْنِإَق8 :فوخلا لاح ىف لاق
 قيقحتلا ىلع ةلادلا اذإب (ربعم «متنمأ اًذِإَق8 :لاق نمألا لاح ىفو .ةلقلا وأ كشلا

 «تباثلا ققحملا رمألا ىهو «ةرثكلا ىه نمألا لاح نأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو ؛ةرثكلاو

 هللا معنل نايب كلذ ىفو .اًنباث ادكؤم ًرمأ تسيل ىهو ةلقلا ىه فوخلا لاح نأو

 عزجو بارطضا نم نوكي امو «نائئمطالاو ةعدلاو نمألا هبهو هنأ ناسنإلا ىلع

 هسفن راوطأ ىف هلعجو «لقعلا ناسنإلا هللا بهو دقف .ناسنإلا لعف نمف قلقو

 دقف ءاماصخ مالسلا نمو ءاّبرح نمألا نم لّدبف هتوقش هتبلغ اذإف «فلؤيو فلأي

 . طيحم مهئارو نم هللاو «هترطف زواجتو هللا دودح ىدعت
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 كلذو ؛نهيلع امو تادتعملل ام نيبت ىتلا تايآلا نيب ةالصلا تايآ تطسوت

 نازيمو «لاصتالا حور نوكتل ةمزال ىوقتلا نأو ءةرسألا داحأ طبرت ىتلا تاالصلا

 . اهعاطقنا دنعو ةيجوزلا ةايحلا مايق دنع لادتعالا

 فصنف ؛هسفن دقعلا اهبجوأ قوقح نم ةقلطملل ام ةقب ةقباسلا تايآلا تنيب دقو

 ؛؟هسفن دقعلا امهبجوأ نارمأ رهملا ةيمست لبقو سيسملا لبق قالطلا دنع ةعتملا وأ رهملا

 .رهملا ناك ةروص ىأ ىلع ًارهم بجوي حيحصلا دقعلا نأل

 نم ءاهتنالا نوكيل بجي ام نانيبت امهانعم ىف ملكتنس ناتللا ناتيآلا ناتاهو

 ال امههيف بوجولاو ؛ حاكتلا ةدقع ءاهتنا دعب ةلوصوم ةدوملا نوكتلو «ةعيطق ريغ

 . ةميركلا قالخألا هبجوتو «دقعلا ءاهتنا ىلع بترتي هنكلو «دقعلا تاذ نم قتشي

 ءاهجوز اهنع ىفوتملل بجي ىذلا قوقحلا نم عونلا كلذ نيبت ىلوألا ةيآلاو

 ةقباسلا ةعتملا وأ ءرهملا فصنك ؛جاوزلا دقع

 ريغ لوحلا ىلإ اعاتم مهجاوزأل ةيصو اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو
 نيذلا نأ  ىأرلا ىداب ودبيو رهظي اميف - ةميركلا ةيآلل ىلمجلا ىنعملاو 4 جارخإ
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 ىلع قلطت جوزلا ةملك نأل ؛تاجوزلا دارملاو ءاجاوزأ نوكرتي ىأ نورذيو نوفوتي

 ةياهن ىلإ ًارمتسم اًعافتنا ىأ اعاتم تاجوزلا ءالؤهل ةيصو هللا ضرف  ىثنألاو ركذلا

 «جارخإ ريغ# هيف اهجوز تام ىذلا تقولا ءىجيو نمزلا لوحي ىتح ىأ «لوحلا

 ريغ نم نهجاوزأ ةايح ىف هيف نكسي نك ىذلا نهنكسم ىف ةماقإلاب نعفتني ىأ
 مسا ىنعم ىلع ردصملا نوكيف «هنم تاَجرخم ريغ لاقي نأ حصيو ؛هنم جارخإ

 .دحاو ىدؤملاو ؛لوعفملا

 :اهيلإ ريشن ةيظفل ثحابم ضعب انهو

 ةيناثلاو «حتفلاب امهادحإ ؛ناتروهشم ناتءارق اهيف «ةيصو» ةملك :اهلوأ

 ريغ لوحلا ىلإ اعاتم ةيصو هللا بتك :لوقلا ريدقت نوكي حتفلا ةءارق ىلعو ؛مضلاب

 نوك لاح مهجاورأل ةيصو مهيلع :لوقلا ريدقت نوكي مضلا ةءارق ىلعو .جارخإ
 .جارخإ ريغ لوحلا ىلإ عافتنالا لجأل وأ «جارخإ ريغ لوحلا ىلإ اعاتم ةيصولا هذه

 ىتلا مايألا دوعت ىتح لوحتلا ىلع ةلالدلل ؛ةنس لدب لوحب ربع هنإ :اهيناث

 ءاهتناب نكسلاب عافتنالا ىهتني نأ لمتحال الئثم ةنسلا ىلإ ليق ولو «ةافولا اهيف تناك

 لوحلاب ىماسلا ريبعتلا ناكف «لوحلا لحي مل ولو «ةافولا اهيف تلصح ىتلا ةنسلا

 .ةافولا تقو نم لماك ماع رمي نأ ىف صن

 نم نهنكسم ىف نيقبي وأ «تاجرخم ريغ :ىنعملاف «جارخإ ريغ» هلوق :اهثلاث
 وهو «لصألا وه ماقملا اذه ىف ردصملاب ريبعتلاو ؛نهل ىفوتملا ةثرو نم جارخإ ريغ

 ناك كلذلو ؛نجرخي الأ ةيصولاف ؛جارخإلا مدع ىه ةيصولا نأل ؛ىمرملاو ىزغملا

 فطع وأ لدب اعاتمو ءاعاتمل ةفص «جارخإ ريغ» هلوقو ؛لصألا وه ردصلملاب ريبعتلا

 .زييمت وأ «عفرلا ةءارق ىلع لاحو «بصنلا ةءارق ىلع «ةيصو» ةملكل نايب

 ةافولا دعب ةنس ىنكسلاب عافتنالا قح نع ربع ىلاعتو هناحبس هللا نإ :اهعبار

 ىف جوزلا ةافو دعب تبثي قح هنألف «ةيصو هنأب ريبعتلا امأ ؛عاتم هنأبو ءةيصو هنأب

 بجومب ىلاعتو هناحبس هللا اهبجوأ ةيصو هنأ ىلع لب «ثاريم هنأ ىلع ال هلام
 ؛اهجوز ةكرت ىف اهثاريم ردق ىف رثأ هل نوكي نأ ريغ نم تبثي وهف ؛ةافولاب ةقرفلا
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 ةيتآلا ةميركلا ةيآلا ىف عاتم نم تاقلطملل ام لباقم ىف هنألف «عاتمب هنع ريبعتلا امأو

 . 6 ©1) نيقتَملا ىلع اًقَح فورعملاب عام تاقلطمْللَو
 ىفوتملا ءاقب « فورم نم نهسفنأ يف نأعف ام يف مُكيلع حانج الف نجرخ إف

 ريثأت ريغ نمو اهئاريم رادقم ىلإ رظن ريغ نم ةيجوزلا نكسم ىف ةنس اهجوز اهنع
 اًقح ناكو ؛اهيلع بجاوب سيلو «ةجوزلل قح وه رادقملا كلذ ناك ايأ هرادقم ىف

 تيب ىف ماقملا نم ةجوزلا قح نأكف ءهتكرت ىف تيملا قوقحب لصتم هنأ ليبق نم اهل
 .نويدلاك هلام ىف ىفوتملا قوقح لبق نم وه ةافولا دعب ةنس ماقملا نم ةيجوزلا

 اًبجاو سيلف «هورفوي نأ ةثرولا ىلع بجاو وهو ءاهل اًّقح كلذ ناك املو

 مكيلع حاتج الف نجرخ ْنِإَف 8 :ىلاعت لاق اذلو ؛جرخت نأ اهلو ىقبت نأ اهلف ءاهيلع

 ريغ تابغار تايضار تاراتخم نجرخ نإف ىأ « فوُرْعُم نم نهسفنَأ يف َنْلعَف ام يف

 نم نلعف اميف ىأ .ءفورعم نم نهسفنأ ىف نلعف اميف مكيلع مثإ الف «تاجرخم

 قلعتي رمأ ءاقبلا مدعو ةيجوزلا نكسم ىف ءاقبلا نأ ىأ ؛نهسفنأب قلعتت رومأ

 اهتحارو اهتحلصم تدجو نإف ؛كلذ ىف «نهسفنأ ةحلصمب ىردأ نهو نهسفنأب

 «ىقبت اهنإف اهجوز ةافو دعب ةلماك ةنس ءاقبلا قحب عفتتت نأ ىف اهرارقو اهنانئمطاو
 ىوأت نأ ىف اهتحلصم نأ تأر نإو ؛دحأ اهجرخي الو «كلذ نم نكمت نأ بجيو

 ةرشعو رهشأ ةعبرأ ىهو اهتدع ءاهتنا دعب جوزتت نأ اهل ضرع وأ ءاهيوذ تيب ىلإ
 .كلذ اهل نإف «مايأ

 ؛(فورعم نم) ةملكب نهسفنأ ىف نلعفي اميف ةعامجلا نع مثإلا ىفن ديق دقو

 مثإلا ىفن ديق ؛دحأ نم ركنتسي الو لوقعلا هفرعتو «عئارشلا هرقت ىذلا رمألا وهو

 افلاخم اهداحآ نم عقي امع ةلوئسم ةيمالسإلا ةعامجلا نأ ىلإ ةراشإلل ؛كلذب

 الو ؛هحالصإ ىلع لمعت نأ ةعامجلا ىلعف مئأي نمف «لقعلاو عرشلا ىف فورعملل

 ضعب رسفو ءركتملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا بجاوب موقت ىتح مثإلا اهنع ىفتني
 قحلاو ؛مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ ىهو .ةدعلا ءاهتنا دعب جاوزلا هنأب فورعملا ءاملعلا

 . كلذ نم معأ فورعملا نأ
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 ةراشإلل اذهب ةميركلا ةيآلا هذه ىلاعتو هناحبس هللا ليذ « ميكح زيزع هللاو »

 :رومأ ةثالث ىلإ

 اهيفو «هتمكحب ىه امنإ ةرسألا ىف هللا اهعرش ىتلا رومألا هذه نأ :اهلوأ

 درجمب ةيجوزلا لزنم نم جورخلا ىلع ةأرملا ربجت نأ غوسي ناك اذإو «عمتجملا حالص

 هللا اهاطعأ دقلو ؛قالخألل عيزهتو ءريبك داسف ىلإ ىدؤي دق كلذ نإف «جوزلا ةافو

 .هل اعنمو داسفلا اذهل اءرد قحلا كلذ ىلاعتو هناحبس

 ىلاعتو هناحبس هلو ؛ءىش لك ىلع بلاغ ىلاعتو هناحبس هللا نإ :اهيناثو
 اهقح اهوعنمف ةأرملا نأش اوفعضتسا نإ ةثرولا نأو «ءضرألا ىفو تاومسلا ىف ةزعلا

 .فيعضلا رصان وهو «مهلمعب مهيزاجم وهو ,«بلاغ رهاق مهقوف هللاف

 مهتاقالع نومظني امدنع نيملاعلا بر هللا ركذتب سوفنلا راعشإ :اهشلاثو

 .ةرسألا نوئش ىف اصوصخو «ضعب عم مهضعب

 ةبسنلاب ةدعلا ةدمب اهل ةلص ال ةميركلا ةيآلا هذه عوضوم نأ قبس امم نيبت

 ةأرملا مزلت ال اهيناعمو اهظافلأب ةميركلا ةيآلا هذه نأل ؛اهجوز اهنع ىفوتملل

 نصئرتي تاقلطملاو» : ىلاعت هلوقك ةنيعم ةدم جاوزألا نع عانتمالاو صبرتلاب

 مكنم َنوُقوتي نيدّلاَو إ> : ىلاعت هلوقكو [ ةرقبلا ] 4 .ءورف ةثالث نهسفنأب
 هذه لدت اإ [ةرقبلا] 4 23+ .. . ارشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصرتي اجاوزأ نورذيو

 توم دعب ةنس ةيجوزلا تيب ىف ءاقبلا قح نم اهجوز اهنع ىفوتملل ام ىلع ةيآلا
 هيف نوكيو اهتحلصم هارت ام ىلع هنم جرخت نأو ءهيف ىقبت نأ اهل نأو ءاهجوز

 .اهرارقو اهنانئمطا

 ةبآلا هذه نيب ةضراعملا عاونأ نم عون ىأب ةضراعم ةمث نوكت ال كلذ ىلعو

 اجاَوزَأ نورذيو مكنم َنوُقوعي نيذلاو  اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع ىف ىلاعت هلوقو
 «ةدعلا نايب ىف هذه نآل [ةرقبلا] 49 6 ارشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب ( نصئرتي

 . اهيلع بجاولا نايب ال «ةأرملا قح نايب ىفف اهانعم ىف ملكتن ىتلا ةيآلا امأ
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 ىلوألا ةيآلا اوربتعاو «نيتيآلا نيب اضراعت نيرسفملا نم نوريثكلا ضرف نكلو

 كلذ ىف اودمتعاو ؛ىأرلا كلذ ىلع فلسلا روهمج نأ اوعداو «ةيناثلا ةيآلل ةخسان

 .امهريغو سابع نب هللا دبعو «نافع نب نامثع نع تيور تاياور ىلع

 هذه نأ دهاجم نع ىورف «ىربطلا ريرج نبا نيرسفملا خيش كلذ فلاخ دقو

 :دهاجم لاق دقف ؛اهيف خسن ال ةمكحم ةيآ  اهانعم ىف ملكتن ىتلا ىهو - ةيآلا

 نيرشعو رهشأ ةعبس ىنكس ةيصو نهل هللا لعج مث ءارشعو رهشأ ةعبرأ تبثت ةدعلا
 :ىلاعت هلوق وهو «تجرخ تءاش نإو ءاهتيصو ىف تنكس ةأرملا تءاش نإف ؛ةليل

 . 4 مكيلع حانج الق نجرخ نإف جارخإ ريغ )»
 نبا نع ىراخبلا جرخأ دقف ؛اضيأ دهاجم نع كلذ لثم ىراخبلا ىور دقلو

 :لاق .4 جاَوْزَأ نورذُيو مكنم َنوُقَوَتي نيذّلاو » :ىلاعت هلوق ىف دهاجم نع حبجن ىبأ
 ساه يم اس

 نوقوتي نيدّلاو ) : ىلاعت هللا لزنأف ءاّبجاو اهجوز لهأ دنع اهدتعت ةدعلا هذه تناك)

 حاتج الف نَجَرَخ نإف جارخإ ريغ لوحلا ىلإ اعاَتم مهجاوزأل ةّيصو اجاوزأ نوراذيو مكنم

 رهشأ ةعبس ةنسلا مامت اهل هللا لعج : لاق « فوُرْعَم نم نهسفنأ يف َنْلعَف ام يف مكيلع

 .تجرخ تءاش نإو ءاهتيصو ىف تنكس تءاش نإ «ةيصو ةليل نيرشعو

 «نيتيآلا نيب طق ضراعت ال نأ تبثي حيحصلا دنسلا كلذو جيرختلا اذهبو

 ىف نودمتعي ءاهقفلا نم روهمجلا نكلو «خسن الف دجوي ملو ضراعتلا خسنلا طرشو
 ةيلهاجلا ىف نكادحإ تناك دقو رشعو رهشأ ةعبرأ ىه امنإ :ِّْلَلَي هلوق ىلع خسنلا

 رشعو رهشأ ةعبرأ نأب حيرصت ثيدحلا اذه ىفف '١'«لوحلا سأر دنع ةرعبلا ىمرت
 ملكتن .ىتلا ةيآلا فلاخي ال وهو «قح مالك اذهو ءالوح ءاقبلا بوجو تخسن لايل

 هذهو ءارشعو رهشأ ةعبرأ مالسإلا اهلعجف ةنس ةدعلا لعجت تناك ةيلهاجلا نأل ؛اهيف

 «ةلماك ةنس جاوزألا نع عانتمالاب ةأرملا مزلت ال ىهف «ةيلهاجلا ةدع بجوت ال ةيآلا

 اهيلع ام ركذت الو «قح نم اهل ام نيبت ىهف «ةلماك ةنس ءاقبلا قح اهيطعت اهنكلو

 .اهدتعت ىتلا ةدعلا تايآ ىف ركذ امب ءافتكا بجاو نم

 .ملسمو ىراخبلا ةياور نم هجيرخت قبس )١(
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 نآرقلا صنب ررقم تباثو «خسني مل قاب ةيآلا هذه مكح نأ ررقن اذه ىلعو

 نم خسنلا مدعب مكحلا هجو دقو «ةيميت نبا مالسإلا خيش كلذب لاق دقو ؛ميركلا

 نم لوق نايب دعب هصن ام هيف ءاج دقف ءريبكلا هريسفت ىف ىزارلا نيدلا رخف هلبق

 : خسنلاب مكح
 نيتيآ اهجوز اهنع ىفودملا ةدع ىف لزنأ هللا نإ :دهاجم لوق ىناشلا لوقلا

 4 29+ . .. ارشعَو رهشأ ةَعْبرَأ نهسفنأب نصّبرتي 9 ىلاعت هلوق وهو مدقت ام امهادحإ
 اهنإ لوقنف «نيتلاح ىلع نيتيآلا نيتاه ليزنت بجوف «ةيآلا هذه ىرخألاو [ةرقبلا]
 اهتدع تناك اهجوز لام نم ةقفنلا ذخأت ملو اهجوز راد ىف ىنكسلا رتخت مل نإ
 اهجوز راد ىف ىنكسلا تراتخا نإ امأو «ةمدقتملا ةيآلا كلت ىف ًارشعو رهشأ ةعبرأ

 نيريدقتلا نيذه ىلع نيتيآلا ليزنتو ءلوحلا ىه اهتدعف هتكرتو هلام نم ذخألاو

 .هب الومعم امهنم دحاو لك نوكي ىتح ىلوأ

 مكنم ىفوتي نم ةيآلا ىنعم نإ :ىناهفصألا ملسم ىبأ لوق وهو ثلاثلا لوقلا

 نجرخ نإف «لوحلا ىنكسو لوحلا ةقفنب مهجاوزأل ةيصو اوصو دقو ءاجاوزأ نورذيو
 جرح الف ىلاعت هللا اهبرض ىتلا ةدملا نمقي نأ دعب جوزلا ةيصو نفلاخو كلذ لبق نم

 ةيصولا هذهب نهتماقإ نأل ؛حيحص حاكن نم ىأ «فورعم نم نهسفنأ ىف نلعف اميف
 الوج ىنكسلاو ةقفنلاب نوصوي ةيلهاجلا نامز ىف اوناك مهنأ ببسلاو :لاق ؛ةمزال ريغ

 كلذ نأ ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا نيبف «لوحلاب دادتعالا ةأرملا ىلع بجي ناكو ءالماك

 :هوجوب هلوق ىلع جتحاو ؛لئاز خسنلا ريدقتلا اذه ىلعو ؛بجاو ريغ

 .ناكمإلا ردقب همدع ىلإ ريصملا بجوف لصألا فالخ خسنلا نأ :اهدحأ

 (رخآتم ناك اذإو «لوزنلا ىف خوسنملا نع ًارخأتم خسانلا نوكي نأ :ىناثلاو

 بيترتلا اذه نآل ؛اضيأ ةوالتلا ىف هنع ًرخأتم نوكي نأ نسحألا ناك لوزنلا ىف هنع

 ةلمجلا ىف زئاج ناك نإو وهف ةوالتلا ىف خوسنملا ىلع خسانلا مدقت امأف «نسحأ

 هذه تناك املو ؛ناكمإلا ردقب بجاو هنع هللا مالك هيزنتو «بيترتلا ءوس نم دعي
 .كلتب ةخوسنم اهنوكب مكحي الأ ىلوألا ناك ةوالتلا ىف كلت نع ةرخأتم ةيآلا
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 خسنلا نيب ددرتلا عقو ىتم هنأ لوصألا ملع ىف تبث هنأ وه : ثلاثلا هجولا

 نيتلاحلاب نيتيآلا نيتاه انصصخ نإ انه اهو «ىلوأ صيصختلا ناك صيصختلا نيبو

 مازتلا نم ىلوأ دهاجم لوق ىلإ ريصملا ناكف «خسنلا عفدنا دهاجم لوق وه ام ىلع

 ريدقت نولوقت مكنأل ؛رهظأ مالكلاف ملسم ىبأ لوق ىلع امأو ؛ليلد ريغ نم خسنلا

 مكحلا نوفيضت متنأو «ةيصو اوصويلف اهريدقت وأ ءمهجاوزأل ةيصو مهيلعف ةيآلا

 ةيصو مهلو مكنم نوفوتي نيذلاو :ةيآلا ريدقت ىف لوقي ملسم وبأو «ىلاعت هللا ىلإ

 سيلف رامضإ نم دبال ناك اذإو «جوزلا ىلإ مالكلا. اذه فيضي وهف «مهجاوزأل

 قرطت مزلي متركذ ام رامضإلا نوكي نأ ريدقت ىلع مث «هرامضإ نم ىلوأ مكرامضإ

 نم ىلوأ ملسم ىبأ رامضإ نأب ميلس لقع لك دهشي اذه دنعو «ةيآلا ىلإ خسنلا

 .ها .ليلد ريغ نم هل مازتلا خسنلا اذه مازتلا نإو ؛مكرامضإ

 :نيرمأ ىلع لدي وهو «ريبكلا هريسفت ىف ىزارلا رخفلا مالك اذه

 «عراشلا نم تسيلو جاوزألا نم ةيصولا نأ ملسم ىبأ ىأر نأ :امهدحأ

 دهاجم لوق امأو ءاياصولا نم عونلا اذه لثم زاوج الإ هيف ديدج ال ىأرلا اذهو

 «هراتخن ىذلا وهو «ةجوزلل ةمزلم تسيلو «ةثرولل ةمزلم ىهو «هللا نم ةيصولاف

 ..قايسلا عم قفتيو

 «خسنلا عنم ىلإ اًحضاو اليم ليمي ىزارلا نيدلا رخف نأ :ىناثلا رمألا

 لك ةحضاو تارابعب ىهتني مث هيجوتلا اًحضوم لاوقألا هجوم ىدتبي هارن كلذلو

 .هيف بير ال قح كلذو ؛ليلد ريغ نم هل مازتلا خسنلا مازتلا نأ ىف حوضولا

 قح ةقباسلا ةيآلا تنيب 4 4[ نيا ىلع اًمَح فورم عام تاَقلطمللَو ل
 تيب نم جرخت الأ ىلع هتافو دعب نكسلاب عافتنا ىأ عاتم نم اهجوز اهنع ىفوتملا
 .تاقلطملا قح ىلاعتو هناحبس نيبي ةيآلا هذه ىفو «ةيجوزلا

 ةّيصو  :ىلاعت هلوق ىف ىنعملا وهو ءهب عفتني ام هانعم لصأ ىف عاتملاو

 انركذ دقو ؟لوق نم قبس اميف كلذ اَنّيب دقو «جاَرْخإ ريغ لْوَحْلا ىَلِإ اَعاَنَم مهجاورَأل
 ةقفنلا هنم داري دق هيجوتلا اذه ىلع وهو «تقولا دتمم عافتنا عاتملا نأ لبق نم اًضيأ
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 عافتنا هؤاقبو هتايح هب امب ىحلا ىلع راردإلا ىهو  ةقفنلا نأل ؛رصق وأ لاط ادمأ

 ًادمأ هب عفتني بايشلا وحن نم ئش ءاطعإ ىأ ةعتملا داري دقو «ءنامزلا ىف دتمب

 . [دتم

 : ىلاعت هلوق ىف اهانركذ ىتلا ةعنملا وهأ ؟هب دارملا ام ةيآلا هذه ىف عانم او

 َنينسْحُمْلا ىلع اَقَح فورعملاب اعاتم هردَق رتقملا ىلعو هردق عسوملا ىلع نهوعتمو
 ؟ةدعلا ءانثأ ىف ةقفنلاب عافتنالا دارملا مأ ؟[ةرقبلا] © جت

 :انه نالوق اهيف نيرسفملل عاتم ةملك ىنعم نأ ىزارلا رخفلا ركذ

 نم اهل ةقلطملل قلطملا هيطعي ام وهو «ةعتملا وه عاتملاب دارملا نإ :امهدحأ

 حيرستلا نوكيل هتقلطمل نونمم ريغ ءاطع لك نم كلذ وحن وأ ةوسك وأ ءرهملا فصن

 . ناسحإب

 .ةدعلا ىف ةقلطملل نوكت ىتلا ةقفنلا هب دارملا : ىناثلا لوقلاو

 ىلع ةيآلا جرخي نأ ديري لك ءاهقفلا هلظ تحت ضاخ دق لوألا لوقلا نإو

 ىف ىعفاشلاو روث وبأف ؛همومع ىلع هلعجو اهصن قلطأ نم مهنمو «هبهذم ىضتقم

 دق اهنإف «ةبجاو ةعتم ةقلطم لكل نأ اررقو «ةميركلا ةيآلا مومعب اذخأ دق هيلوق دحأ

 بوجولا قثوي ريبعت دجوي الو 4 نيِقّتمْلا ىلع اًقح )ط :ىلاعت هلوقب اهيف بوجولا قثو
 تابجوم نم هنأب دكأت دق هيف بوجولا نأل ؛4َنيِقّتمْلا ىلع اًقح)» :ىلاعت هلوقك

 ىهو ؛اًقح» ةملكبو «مازلإلا ديفت ىتلا ىلعب ريبعتلابو «باذعلا اهب ىقتي ىتلا ىوقتلا
 . هتيبثتو رمألا ريرقت ىلع لدي وهو .هلعف فذح ردصم

 .امهريغو ريبج نب ديعسو ىرهزلا لوقلا كلذ ىف نامامإلا ناذه عبتا دقلو

 ةقلطملا الإ ةقلطم لكل ةبجاو نوكت ةعنملا نأ وهو «كلذ نم اًبيرق كلام لاقو

 هللا لعج :روتسلا ءاخرإ ىف ةنودملا ىف ءاج دقف ؛اهب لوخدلا لبق رهم اهل ىمسملا

 ملو اهل ضرف دق ىتلا ىرخألا ةيآلا ىف ىنثتسا مث ةيآلا هذهب ةقلطم لكل ةعتملا

 .ةعتملا نم اهجرخأف ءاهب لخدي
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 مسي مل ىتلا اهب لوخدملا ريغب ةصاخ ةيآلا هذه نإ :ىعفاشلل رخآ لوق ىفو

 ىف ىربطلا لاق دقو ؛ ةبجاولا ةعتملا ىف هباحصأو ةفينح ىبأ لوق وهو ءارهم اهل

 اعاَتم هردَق رتقملا ىلعو هردق عسوملا ىلع نهوعتمو )» :ىهو «ىلوألا ةيآلا نإ كلذ

 نمل ةعتملا نأ اهنم سانلا ضعب مهف :[ةرقبلا ] 4 223+ نينسحملا ىَلَع اًقفح فوُرعمْلاب

 تءاجف «ةبجاوب تسيلو بجاولا ريغ ناسحإلا نم ءاهب لخدي ملو ارهم اهل مسي مل
 .بوجولا ىف ةحيرص ةيآلا هذه

 ىف صوصخلا اهب ديرأ اهظفل ىف ةماع ةيآلا هذه نوكت ىأرلا كلذ ىلعو

 . اهانعم

 بارطضا تيأر دقو ء«ةعتملا هنأب عاتملا ريسفت ىلع ةيهقفلا تاجيرختلا ىه

 ةخوسنم ةيآلا هذه نأ مهضعب ىعدا دقو اهانعم ىف مهفالتخاو اهنأشب ءاهقفلا لاوقأ

 ىلع اًقح فوُرعَمْلاب اعاتم ُهردَق رتقملا ىَلعو ُهردَق عسوملا ىَلَع َضوُعَتمَو » :ةقباسلا ةيآلاب

 . [ةرقبلا ] 4 23 نينسحملا

 رثكأ هنكلو ءاددع لقأ هولاق نيذلاف ةقفنلاب عاتملا ريسفت وهو ىناثلا لوقلا امأ

 :ىزارلا رخفلا هيف لاق دقو «ليوأتلا ىناعم لك نع دعبأو ءاّفاستا

 عاتملا اذه انلمح اذإو ءاّعاتم ىمست دق ةقفنلاو «ةقفنلا عاتملاب ىناثلا لوقلاو

 .ىلوأ كلذ ناكف راركتلا عفدنا ةقفنلا ىلع

 «راركتلا هب عفدني الوأ هنأل ؛ىلوأ ريسفتلا كلذ نأ ىلع ىزارلا قفاون نحنو

 ىف ريثكلا بارطضالا هب عفدنيو «خسنلا ىوعدو صيصختلا ىوعد اًيناث هب عفدنتو

 اهنع ىفوتملل ناك ام عم قستي ىذلا وه ًريخآو ؛ةيماسلا ةميركلا ةيآلا ىنعم ريرحت

 لام ىف اّقح تبجوف «ةقفنلا بعش ىدحإ ىهو ؛ىنكسلا وه عاتم نم اهجوز

 ةقفنلا اهل بجتف ةقلطملا امأ «هيلع بجي نم دوجو مدعل ىقابلا بجي ملو «ىفوتملا

 ؛هدارمب ميلعلا وه هناحبس هللاو «ةوسكلاو ماعطلاو ىنكسلا ثالثلا اهبعشب ةلماك

 . اريبك ولع هللا مالك ىلاعت
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 هللا متخ ةيماسلا ةميركلا ةلمجلا هذهب 4 نولقعت مُكّلعَل هتايآ مكل هللا يبي كلذك )»

 الو : ىلاعت هلوقب اهنايب أدتبا دقو ءةرسألا ماكحأب ةقلعتملا تايآلا ىلاعتو هناحبس

 اوحكنت الو مكتبجعأ ولو ةكرشم نم ريخ ةنمؤم ةمألو نمؤي ئتح تاكرشملا اوحكدت

 راثلا ىلإ نوعدي كتلوأ مكبجعأ ولو ٍكرشم نم ريَخ نمؤم دبعَلَو اونمؤي ئتح نيكرشملا

 . [ ةرقبلا ] 4 #4207 َنوُرَكَذَعي مِهّلعَل ساّئلل هتايآ نيبو هنذإب ةرفغملاو ةنجْلا ىَلِإ وعدي هّللاو

 ةرسألا ماكحأل ىلاعتو هناحبس هللا نايبل ريوصت هيف ميركلا ماتخلا كلذ نإو

 ةدوملاو ةلادعلاو ءاهيلع موقت ىتلا ةحلاصلا سسألا حيض وتو ءاهرمأب هتيانع ةدشو

 هلصفي مل اليصفت اهيف لوقلا هناحبس لصف فيكو ءاهداحآ نيب طبرت ىتلا ةمحرلاو

 ىف هناحبس هللا نيب امك جحلاو ةاكزلاو ةالصلا نيبي ملف «نيدلا نوئش نم اهريغ ىف

 عمتجملا ماوق ةرسألا نآل ؛اهداحآ نيب طبرت ىتلا طباورلاو ةرسألا ماكحأ ميركلا هباتك

 .هناكرأ تمدهتو ءعامتجالا نازيم برطضا تلزلزت اذإف ١ لضافلا ىمالسإلا

 هجوي ىذلا ىلاعلا حضاولا ىوقلا نايسبلا اذه لثم ىأ 4هتايآ مُكَل هللا نّيبي كلذك )»
 هناحبس هللا نيبي «ةفصنملا ةلادعلاو «ةفطاعلا ةمحرلاو «ةطبارلا ةدوملا وحن سوفنلا

 نيبي ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىأ ؛ةينوكلا هتايآو «ةيسفنلا هتايآو «ةولتملا هتايآ ىلاعتو

 نايب ريوصتل هيبشتلا اذهف ؛ةرسألا ماكحأ هب نيبي ىذلا نايبلا لثم ةروكذملا هتايآ اًمئاد

 «حاكنلا تايآ ىف هللا باتكل ئراقلا اهأرقي ىتلا ةروصلا هذهب هتايآل امئاد هللا

 هللا نايب نم ةياغلا ىلإ ةراشإ ةيماسلا ةرابعلا هذه ىفو 4 نولقعت مُكّلعَلا»

 ةياغلا كلتو «نوكلا ىلإو سفنلا ىلإ رظنلا هيجوتو عرشلا قئاقحل ىلاعتو هناحبس

 اهوررحيو «ةيلهاجلا ساجرأ اهنع اودعبيو «مهلوقعب اوركفي ىأ سانلا لقعي نأ ىه

 انءابآ هيلع انيفلأ ام عبتن لب مهلوقب اهنع نوربعي اوناك ىتلا ةميدقلا ديلاقتلا ةقبر نم

 ىنعم ىف وه 4 نولقعت مكلعل » ىهو «ءاجرلا ةغيصب ريبعتلاو [ةرقبلا] 4 50 ..

 «ىلصألا هائعم ىلع نوكيال ىلاعتو هناحبس هللا نم ءاجرلا نك ؛اولقعتل ىأ ليلعتلا
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 لدي ظفلب ريبعتلاف ءاوركفتيو اولقعي نأ ىجري نأ هنأش نم نايبلا كلذ نإ لاقي وأ

 . مكحملا ىنعملا اذه ىلإ ةراشإلل ءاجرلا ىلع

 لمأتلا ىلع ةثعاب ةميركلا تايآلا ىف تءاج امك ةرسألا ماكحأ نإو اذه

 هناحبس هللاو «ريبخلا فيطللا دنع نم ةعيرشلا هذه نأب ناميإلاو ءرظنلا ماكحإو

 . ميلع ءىش لكب ىلاعتو

 َرَمْملأ ©

 ل هراء سهل 4 6غ معس سا م رب اسم اس
 توملا ردح فولأ مهو مهري د نم اوجرخ نيذلا ىلإ
 َلَع ٍلْضَموآ ها إم هسل هش أوما خبل 00 0 ا ا ا

 و - ساصدو ما هس 02000 ه-

 موقي ىتلا ةماعدلاو «ةرسألا ماكحأ ىلاعتو هناحبس نيب دق ةقباسلا تايآلا ىف

 نيبف ؛اهرئاس ىلع اهيف دحاو لك قوقحو ءاهداحآ طبرت ىتلا مظنلاو ءاهناينب اهيلع

 دنعو ةيجوزلا ءاقب لاح ةطبارلا ةدوملا رمتستل ىغبني امو ءدلولا قحو «جوزلا قح

 .امئاد الوصوم دادولا لبح نوكيل اهئاهتنا

 عمتجم حرص اهنم داشي ىتلا تانبللاو «ىناسنإلا عمتجملا ءانب ىه ةرسآلاو

 ىفف ؛ةلضاف ةيوق رسأ نم مئاعد ىلع الإ موقي ال لضافلا ىوقلا عمتجملاف ؛لضاف

 ومسي ةرسألا ىفو «فلتؤملا دحتملا كرتشملا عمتجملا ءىدابم لفطلا ملعتي ةرسألا

 تاياغلا ىمسأ وحن اًميقتسم اًهاجتا هجتيو «فالتئالاو عامتجالا ىلإ ىندملا هعوزن

 نأ عامتجالل ىقيقحلا ساسألا نإو ؛فلؤيو فلأي أرما نوكي نأ وهو «ةيعامتجالا

 ريخ الو «ةفلأم نمؤملا» مهلك ىبنلا لاق كلذلو ؛نوفلؤيو نوفلأي نم هداحآ نوكي

 .'70فلؤي الو فلأي ال نميف

 ىف ةريره ىبأ نع هاور امك «ىراصنألا دعس نب لهس نع 1 راصنألا دئسم ىقاب :دمحأ هاور 200(

 .«فلؤم نمؤملا» : ظفلب (848725) هدنسم



 ةرمبلا ةروس ريسفت اننإإإ

 را للملا ماما اال ل

 ا بح

 اهنومحيف «ةرسألاب نوئدتبي حافكلل مهممأ نودعي نيذلا ءامعزلاو ةداقلا نإو

 هليبس ىف ءادفلل دادعتسالاو «عامتجالا بحو ريخلا سسأ ىلع اهمئاعد نوميقيو

 ماظنك  حافكلا ىلع ةمألا ىبرتتل ةرسألا وحم اهيف برج ىتلا ةيعامتجالا مظنلاو

 ال نكلو ء.همسج ىف اًيوق نوكي دق بابش دوجو ىلإ ىدأ  ةطربسأ ىف غروكيل

 ىذلا لضافلا عمتجملل ايلعلا لثملاو «ةليضفلاب هناميإو هقلخ ىف اًيوق نوكي نأ نكمي
 عفدو ةزوحلا ةيامحلا لاتقلا ةدعب عرديو «هلخاد ىف لالحنالا عئارذ نم هسفن ىمحي

 .لذلا

 قبس دقف ؛نآرقلا ىف داهجلا ماكحأ نيب ةرسألا ماكحأ تناك اذه لجأ نم

 ,داهجلا ىلع ضيرحتو ةوعد اهبقعأو لاتقلا ىف ىلاعت هللا نم مالك ةرسألا ماكحأ

 ءقحلا ليبس ىف تدهاج فيكو «ةقباسلا ممألا نم لاثمألا برضب هيلع ثحو

 اذه ىلاعتو هناحبس أدتبا دقو ءاهرفك عم ةرثكلا ىلع اهناميإ عم ةلقلا ترصتناو

 :هتاملك تلاعت هلوقب
 ةه ماو مماش

 راكتولل هنأل كلذو ؛تبثتلاو ريرقتلا ىنعم هازغم ىف ىدؤي انه ماهفتسالا 4 مهاّيحأ مَ

 ىفن نأل ؛تبثو ىنعملا ررقت كلذبو «ىفنلا ىفنف ىفنم ىلع لخد دقو «ىفنلاو

 عماسو ءىراق لكل ماع باطخلاو «ءتملعو ترظنو تيأر دق ىنعملاف ؛تابثإ ىفنلا

 وأ ءرصبأ ىنعمبو ملع ىنعمب نوكت ىأر نإف ؛ملعلا ىنعمب ةيؤرلاو «ةمايقلا موي ىلإ

 ةريصبلاب نوكي دقو ءرصبلاب نوكي دق راصبإلا نكلو «رصبأ ىنعمب اًمئاد نوكت
 تنمضت اهنألو ؛ةريصبلاب رظن وهو رظنلا ىنعم ةيؤرلا نمضتت دقو ؛اًملع نوكيف

 مهو مهرايد نم اوُجرَخ يذلا ىَِإ رت ملأ :ىلاعت لاقف ءىلإب تدعت دق رظنلا ىنعم
 ءرظنلا ىنعم تنمضت اذإ ىأر نأ :هتادرفم ىف ىناهفصألا بغارلا ركذ دقو < فولأ

 .ىلإب ىدعتت «ةريصبلاب رظنلا ناك ولو

 سانلا ىف هللا ننسل عبتنملا ئراقلا اهيأ تملع دقل :ىلامجإلا ىنعملاو

 نع ئشانلا مزجلاو نيقيلا ملع «قافآلا ىفو مهسوفن ىف هتايآ هب ةقطانلا مهعامتجاو
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 مل نمو «توملا رذح فولأ مهو مهرايد نم اوجرخ نيذلا كئلوأ لاح - ريثم ليلد

 ماهفتسالاف ةحضاو ةملعملا ةمالعلاو ؛ةمئاق تانيبلا نأل ؛ملعي نأ ىغبني كلذ ملعي

 هبابسأ ىف لخألا ىلع اهثحيو «ةيوجو ىلإ راظنألا هجويو ءملعلا ررقي ةيآلا ىف

 اورف نم لاح نم بجعملل ةراثإو ( هيبلتو ريرمت وهف ؛همالعأو هتارامأ ىلإ تافتلالاو

 . توملا اوقلف داهجلا نم

 . مهرايد نم اوجرخ نيذلا كئلوأ نأش ىف قحلا ىلإ امهدحأ

 ىأ ءددعلا ةرثك ىنعمب اهرسف ءاملعلا ضعب نإف «فولأ» ةملك لوألا رمألا

 نع ناك لب .ةلق نع مهفوخ ناك امف ؛ةرثئاك ةرثكو «ةفلؤم فولأ «ريثك ددع مهنأ

 .لذخي نبج نع ناك لب .هغوسي ببس نع فوخلا ناك ام وأ ؛ ةرثك

 اذه ىلع فولأف ؛نوعمتجم نوفلتؤم «فولأ» ىنعم نإ :لاق ءاملعلا ضعبو

 ىلع ىنعملاو ؛كلذ وحنو «بكار عمج بوكرو .ءدعاق عمج دوعقك «فلآ عمج

 نيعمتجم نيفلتؤم اوناك ضرألا ىف مهقرفتو «مهرايد نم مهجورخ لبق مهنأ كلذ

 اهروص تناك ايأ ةايحلا ىلع فوخلا مهقرفف .ةطبار ةدحوو «ةعماج ةملك مهدحوت

 .رايهنالاو ةوقشلا اهبقعيل هنإو «راسكنالاو لذلا ةايح تناك ولو

 وهو «مهرارف ىلع ثعابلا نع ْئبنت «توملا رذح» ةملك  ىناثلا رمألا

 هناحبس فصو امك «ةايحلا كلت تناك ةروص ىأ ىلع ةايحلا ىلع قلطملا مهصرح

 4 357+ ... ةاّيح ئىَلع سائلا صرحأ مِهّندجتلو 9 :هناحبس لاقف دوهيلا ىلاعتو
 تناك ايأ «توملا نم قلطملا مهفوخ مث «ةايحلا هذه عون نكي امهم ىأ [ةرقبلا]

 هبابسأ ققحتت نأ لبق ناك فوخلا كلذ نإو ءهنم رارفلا ةياهن نكت امهمو «هبابسأ

 نإ لب ؛رايدلا نم جورخلاب الإ هنم صانم ال بزال ةبرض لزن دق توملا .نكي ملف

 اداعتباو اًسارتحاو بابسألل اّيقوت الإ رذحلا سيلو «توملا نم رذحلا وه مهعفد ىذلا

 قدأ توملا نم رذحلا نوكي كلذ ىلعو «ةبجوم ةمزلم ةيوق بابسألا رهظت نأ لبق



 ةرقبلا ةروس ريسفت

 رج ل لوا ووولللااا ما للللل

 1 ا

 يب

 تددنعتو «هتابجوم ترهظ دقو نوكي فوخلا ذإ «فوخلا نم مهنبج نايب ىف

 .بابسألا هذه دوجول ةيلامتحا رومأ

 هنأ ىأ ؛ ىنيوكت رمأ انه ىلاعتو هناحبس هللا رمأو ؛اوتوم هللا مهل لاقف ,رودقملا

 هرمأ هنأ ىلع هقاس ام داجيإب وه ىنيوكتلا هللا رمأ نإو «مهتامأ ىلاعتو هناحبس

 . [ سي ] 4 7+ نوكيف نك هل لوقي نأ ائيش دارأ اذإ هرمأ امّنِإ ©

 ىف توملاو «هبابسأ تددعت امهم دحاو وهو «رصق وأ دمألا لاط ةلاحم ال عقاو

 . !ةلذ ىف ةايحلا نم ريخ ةزع ىف توملاو «ةسخ ىف ةايحلا نم ريخ فرش

 نم مهيقلف توملا نم اورف نيذلا ءالؤه مه نم :لاؤسلا نع بيجن اذه دعب

 ىف تناك ةايحلا هذه لهو ؟نيملاعلا بر كلذ نم مهايحأ مث .«نوردقي ال ثيح

 ؟ايندلا

 ىذلا ِةْلَي ىبنلا نع حيحص دنسب تبثت مل تاياورو رابخأ كلذ ىف تدرو دق

 .نايبلا كلذ اوقلت نيذلا هباحصأ نم دحأ نع الو «سانلل باتكلا نيب

 اولزنف ءابولا نم نيبراه اوجرخ ليئارسإ ىنب نم موق مهنأ تاياورلا كلت نمو
 . مهئايبنأ نم ىبن ءاعدل ةباجإو رابتعا مهايحأ مث هللا مهتامأف ءايداو

 ءمهيبن عم داهجلا نم اورف ليئارسإ ىنب نم موق مهنأ ىرخأ ةياور ىفو

 .اودهاجيل مهايحأ مث « ءىش توملا نم مهيجني ال هنأ مهملعيل هللا مهتامأف

 اذهو :ةيطع نبا لاق :هصن ام تاياورلا هذه ركذ دعب نآرقلا ماكحأ ىف ىبطرقلا
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 ِلِكَم ادمحم هيبن ربخأ ىلاعت هللا نأ ةيآلا نم مزاللا امنإو «ديناسألا نّيل هلك صصقلا

 نم ارارف مهرايد نم اوجرخ رشبلا نم موق نع فيقوتلاو هيبنتلا ةرابع ىف ً(رابخإ
 ةتامإلا نأ مهدعب نم فلخ نم لكو مه اوريل مهايحأ مث ىلاعت هللا مهتامأف توملا

 لعجو ؛رتغم رارتغا الو فئاخ فون ىنعم الف «هريغ ديب ال ىلاعت هللا ديب ىه اهإ
 اذهو ؛داهجلاب ٌدَلللَي دمحم ةمأ نم نينمؤملا رمأ ىدي نيب ةمدقم ةيآلا هذه ىلاعت هللا

 . 23 ةيآلا فصو رهاظ وهو «ىربطلا لوق

 ريرج نبا رثألا ىرسفم خيش هلبق نم راتخا دقو «ىبطرقلا اهلقن ةملك هذه

 ةدئاف مهركذ ىف ناك ول ذإ ؟مه نم ماوقألا كئلوأل ضرعتي الأ ىضترا دقو «كلذ

 .ةيوبنلا ةنسلا مهتركذل وأ «نآرقلا مهركذل

 نأو «ءىسح ىقيقح توملا نأ ساسأ ىلع اوجهن دق نيقباسلا نيرسفملا نإو

 نوكي بير الب كلذ نإو ءاسح ىلاعتو هناحبس هللا مهايحأو اًسح اوتام دق كئلوأ

 ةمكحتملا «تاداعلل ةقراخلا هللا ةردقل نايب «هنم صانم ال توملا نأب مهمالعإ عم هيف

 .اهئشنم هللا نأل ؛ننسلا هذهل عضخت الف «ةينوكلا ننسلا ىف

 ىأرف .هدبع دمحم خيشلا ذاتسألا نيقباسلا نيرسفملا كئلوأ دعب نم ءاج دقلو

 «ممألا توم وه توملا نأ هنع هللا ىضر ىأرف «ةيسح ةايحلاو «ىونعم توملا نأ

 ةلذلا برضو ءاهتدحو باهذو اهتملك قرفتب ممألا تومو ءاهتايح ىه ةايحلاو
 ؛اهسفنب اهرمأ ىلوتو ءاهتزع لينو ءاهتملك عامتجا ىه اهتايح نأو ؛اهيلع

 ماد ام اهضرأ ىف ةبيرغ نوكت اهنإف ءاهودع اهيف مكحتي نأ اهرايد نم اهجورخو

 اهاور امك هل ةملكلا كرتنلو «ةنكسملاو ةلذلا مهيلع تبرض دقو ءاهيف اهل رمأال

 :لاق دقف «ىلاعت هللا همحر اضر ديشر ديسلا هذيملت

 الو مهددع نيعي ملو مهرايد نم اوجرخ نيذلا ءالؤه ىف لوقلا نآرقلا قلطأ»

 ىف كلذب انيلع لضفتل ليصفتلاو نييعتلا ىف اريصخ انل ملع ولو ءمهدلب الو مهتمأ

 .تاياورلا نم اًئيش هيف لخدن ال ءهيلع وه ام ىلع نآرقلا ذخأنلف «نيبملا هباستك

 )١( ”ج ىبطرقلل نآرقلا ماكحأ ص77١.



 ةرقبلا ةروس ريسفت مل
 للالبوم

 نم ردابتملا .اهيف لامك ديزم الو «ةربعلا نع ةفراص ىهو ءاهوركذ ىتلا ةيليئارسإلا

 نم ال مجاهم ودع نم فوخلا قئاسب مهرايد نم اوجرخ موقلا كتلوأ نأ قايسلا

 ىف نبجلا هدلوي ىذلا توملا نم رذحلا وه امنإو «نيريثك ىأ افولأ اوناك دقف «مهتلق

 ببس الإ وه امو «توملا نم ىقاولا وه لاتقلا نم رارفلا نأ مهيريف «ءانبجلا سفنأ

 ؛مهنم ودعلا ناكمإب مهتامأ ىأ 4 اوتوم هللا مهل َلاَقَف» نيراف اوجرخ املو . .توملا
 امب اوتوممي نأب هقلخ ىف هتتس تضق ىأ ؛عيرشتلا رمأ ال «نيوكتلا رمأ رمألاف

 مهب كتفف ءرارفلاب مهئافقأ نم براحملا ودعلا نيكمت وهو ؛توملا ببس نم هوتوأ

 هللا ةئيشم نيوكتلا رمأ نأل ؛اوتام مهنأب هناحبس حرصي ملو ؛مهرثكأ لتقو

 ىف ال موقلا ىف مالكلاو ؛توملا دعب ءايحإلا نوكي امنإ 4 مهاّيحأ مث . .هناحبس
 لالقتسا لازأو «مهتوق ىنفأف مهب لكن ودعلا نأ موقلا كئلوأ توم ىنعمف . . .دارفأ

 نم ناكف ءاهتعماج تبهذو ءاهلمش قرفت نأب «ةمأ دعت ال تراص ىتح .مهتمأ

 ىف مهل دوجو ال مهرامغ ىف نيمغدم مهيف نيعئاض «نيبلاغلل نيعضاخ ىقب

 لالقتسالا ةدوع وه مهتايح ىنعمو ؛مهريغ دوجول عبات مهدوجو امنإو «مهسفنأ
 «مهل اًبيدأت نوكي هنأ سانلا بيصي ءالبلا ىف ىلاعت هللا ةمحر نم نأ كلذ ؛مهيلإ

 موقلا كئلوأ هللا رعشأ .ةميمذلا قالخألا سند نم اهل ضرع امم مهسوفنل ً[رهطمو

 اوعمجف ءاهترارم نم مهقاذأ امب لذاختلاو لشفلاو فوخلاو نبجلا ةبقاع ءوسب

 ىلإ اورثكو اوزتعاف ءةيوق مهتدحو مهل تداع ىتح ؛مهتطبار اوقثوو «مهتملك

 ممألا ةايح ىنعم اذهف .لالقتسالا زع ىلإ اهيف اوناك ىتلا ةيدوبعلا لذ نم اوجرخ نأ
 .©)«اهتومو

 ةيآلا ىمرم ىلإ رظن هارنو ءهدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا رظن اذهو

 سيل ةمألا تومو ؛اهتايحو ممآلا توم وه ةايحلاو توملا نأ ىلإ هجتي وهو «ةميركلا

 ال ىتح ءاهريغ ىف اهماغدناو ءاهطبرت ىتلا ةعماجلا باهذب وه امنإ ءاهداحأ تومب

 ةرطيسملا ةزعلاو «ةعماجلا ةدحولا هذه ةدوع ىه اهتايحو ؟؛هتاذب مئاق نايك اهل حبصي

 . لقتسملا نايكلاو

 )١( '7ج رانملا ريسفت ص١ 40 .



 ةرقبلا ةروسريسفت
 0 للا للام

 ربتعأ نأل اليم ىسفن ىف دجأ ءاملعلا ءارآل اًنايب هانقس ىذلا ضرعلا اذه دعبو

 ةداعإب ايندلا ىف ةيداملا ةايحلا كلت تسيل ىلاعتو هناحبس هللا مهحنم ىتلا ةايحلا

 تناك ولو ؛ىلاعتو هناحبس هللا ةردق ىف كلذ ناك نإو ؛محللاو ماظعلا ىلإ حورلا

 ءهاوس لمتحت ال ةيآلا نإ انلقو كلذ انررقل روشنلاو ثعبلا تابثإ ماقم ىف ةيآلا

 ةلادلا صصقلا قوسو هيلع ضيرحتلاو لاتقلا ىلع ثحلا ماقم وه انه ماقملا نكلو

 ريغ ىنعمب ءايحإلا نوكيف ءاهدوجول اًجايسو «ممألل اًظافح نوكيل ءهبوجو ىلع

 دحأ راتخأ نأ نم ىل صانم ال كلذ ىلعو ءايندلا هذه ىف دسجلا ىلإ حورلا ةداعإ

 : نيرمأ

 توملاو ءاهتدقف نأ دعب اهتزع درب ممألا ةايح ىه ةايحلا نإ لوقن نأ :امهلوأ

 توملاو ةايحلاف ؛مامإلا ذاتسألا هنيب ىذلا وحنلا ىلع اهتعماج باهذب ممألا توم وه

 اهّْيَأ اي9» ءةيونعملا رومألا ىلع توملاو ةايحلا قلطأ دق ميركلا نآرقلاو «نايونعم انه
 لاقو [لافنألا] 4 527 . . .مُكيِيْحُي امل ْمُكاَعَد اَذإ لوُسّرللو هلل اوبيجتسا اونمآ َنيِذّلا
 تاّمّلُظلا يف ُهّلكَم نِمَك ساّنلا يف هب يشّمَي ارون هَل اَنلعَجو ُهاَنيحََف اتيم ناك نم َوَأ )» : ىلاعت

 . [ ماعنألا ] 4 29 . .. اهنم جراخب سيل

 ررقن اننإف ءهدبع دمحم خيشلا ذاتسألا هجهن ىذلا جاهنملا كلذ انرتخا اذإ انإو

 ءارحصلا ىف اوقرفت مهنأ ليئارسإ ىنب ىف ىرخآ ةيآ ىف انل ركذ دق هناحبس هللا نأ

 ىتح «مهتدحو تبهذف ىسوم عم ةسدقملا ضرألا لوخد نع اوزجع امدنع نيهئات

 مهلعجو مهايحأف هللا مهعمج ةيودبلا ةايحلاب مهسوفن تيوقو مهسأب مهيلإ در اذإ
 ةدئاملا ةروس ىف كلذ ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو .نييبنلا لظ ىف لتاقت ةعامج

 اولخديل لاشقلا ىلإ مهاعد امدنع ىسومل ليئارسإ ىنب ةبواجم ىف ىلاعت لاق دقف

 كُبرو تنأ بَهْذاَف اهيف اوُماَد ام ادَبأ اهَلَخدَن ن اَنِإ ئسوُم اي اوُلاَقط :ةسدقملا ضرألا
 موقلا نيبو انتي قرْفاَف يخأو يسن الإ كلمَأ ال يّنِإ بر َلاَق 227 نودعاق انهاه اّنِإ التاقف

 . [ ةدئاملا] 4 (2)+ نيقسافلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 40 يع

 هناحبس هللا مهايحأ دقو «مهتدحو تتام دق ضرألا ىف اوهات نيذلا ءالؤهف

 تايآلا نأ رظنلا كلذ ىكزيل هنإو .نييبنلاو كولملا دهع ىف مهتملك عمجب دعب نم

 ةليلق ةئف مهو مهراصتناو «مهئايبنأو مهكولم عم ليئارسإ ىنب لاتق ىف كلذ دعب نم
 .نيريثك اوناك دقو مهئادعأ ىلع مالسلا هيلع دواد عم

 نوكي نأ :تامملاو ةايحلا ىنعم ىف ةميركلا ةيآلا هلمتحت ىذلا :ىناثلا رمألا

 لعج توملا رذح نأل كلذو ؛مهيقاب تتشتو «مهرثكأ تومب ىقيقحلا توملا دارملا

 نم ةايحلاو ؛مهتفأش ثتجاو «مهءارضخ دابأ ىتح مهباقر ىف هفيس لمعي مهودع

 مهقاذأ دق مهف ؛باقعو باسح نم اهدعب ىرجي امو «ةرخآلا ةايحلا ىه كلذ دعب

 ىف مهنم ناك ام ىلع مهبساحيسو ءايندلا ىف نبجلا ةبغم اهب ىلاعتو هناحبس هللا

 لوقي دقو .نيبملا نارسخلا وه كلذو «ةرخآلاو ايندلا اورسخ دق اذهب مهف ؛ةرخآلا

 «هنامز هناحبس هللا بيغ لبقتسم رمأ ةرخآلا ىف ةايحلاو ىضاملاب ريبعتلا نإ :لئاق

 لبقتسملا ىف عوقولا نأ ديكأت ىلع ةلالدلل ىضاملاب ريبعتلا نإ :لوقنف ءهدوجو دكأو

 [لحنلا] 4 20 .... هولجعتسَ الق هللا رمَأ ئَنَأ 9 : ىلاعت هلوق ىف امك ىنآرق جاهنم

 موي لاوهأ ىف ىلاعت هلوق لثمو ؛هولجعتست الف» ةنيرقب «ىتآيس ىنعمب انه (ىتأ) ف
 . [ناقرفلا ] 4 22 اوم ءابه هانلعجَف لمع نم اوُلمع اَم ىلإ اًنمدَقَو ا :ةمايقلا

 لوقي دقو .ليمأ هيلإ نحنو .حضوأو نيبأ امهلوأ لعلو «نارمألا امه ناذه
 هنإ :كلذ نع انباوجو ؟ليحتسم وهأ ؟ايندلا ىف ىمسجلا ءايحإلا دعبتست اذامل :لئاق

 ىلع سانلا رومأ ريسي ىلاعتو هناحبس هللاو «ةداعلل قراخ هنكلو «ءليحتسمب سيل

 ىلع ةجح نوكيل ماظنلا كلذ قرخ هتمكح ىضتقت ىتح نوكلا ىف هنس ام ىضتقم

 ثعبلا نايبل ةيآلا قسي مل هنأ امك «كلذ ىلع لدي ام ةيآلا ىف سيلو «لوسر ةلاسر

 ؛هيلع هللا ةردقو ثعبلا برق نايبل نوكلا ىف اهنس ىتلا هللا ننس قرخ نوكي ىتح

 اذه ىف لوألاو ءامهانركذ نيذللا نيينعملا دحأ كلذ بسانيو ءداهجلا ىف رمألا امنإ

 ليئارسإ ىنب صصق نايبل اديهمت نوكي هانحضو ىذلا وحنلا ىلع وهو «بسنأ ماقملا
 . مهلاتق ىف



 ةرسقبلا ةروسريسفت #إ
 الاول لللل للملا

 لاح نايب دعب 4 نوُرْكَشي ال ساّنلا َرْثكأ نكَلَو ساَّنلا ىَلَع لضَف وذل هللا نإ »
 ىذلا مهودع ءاقلل ةبهألا اوذحأي ملف ةحارلاو ةعدلا اورثآو «داهجلا نم اورف نيذلا

 مهنأو ءالؤه لاح نايب دعب ؛مهيلع ضقنيل ةصرف ةيأ زهتنيو «رئاودلا مهب صبرتي

 ىلإ «ميركلا زيزعلا توملا نمو ءةسمخ ىف توملا ىلإ فرش ىف توملا نم نورفي
 هلضف ىلإ هناحبس راشأ هلك اذه دعب ؛ميئللا عبطلا هيلإ عفدي ىذلا ليلذلا توملا

 هيبنت ماقملا اذه ىف ىلاعت هللا لضف ىلإ ةراشإلا نإو ؛نيعمجأ سانلا ىلع ىلاعت

 ىف سانلا ىلع ىلاعت هتمعن ميظع ىلإ ةدقارلا راكفألل ظاقيإو «ةلفاغلا لوقعلل

 اهعدوأو «ةيناسنإلا سوفنلا أشنأ ىلاعتو هناحبس هنأل كلذو ؛مهعامتجا ىفو مهسفنأ

 لضفبو «نيرخآلا ءىرما لك نواعيو .ءعامتجالا نوكتي كلذبو «فالتئالاو فلإلا

 ةمعنلا كلت عم ىلاعتو هناحبس هللا عدوأ دقلو ؛اهدعاس دتشيو .ةمألا موقت نواعتلا

 ةبلاغمو «سفنلا نع عافدلا ىلع ةردقلا ىهو «ناسنإلا ىف ىرخأ ةوق ةطبارلا ةفلؤملا

 هذهبف ؛سرتفم ناويح وأ «نيريغم ءادعأ نم «ىذألا هب نوديريو «هنولواصي نيذلا

 .ةهءادعأ لواصي ةحفاكملا ةيمسجلا ةوقلا كلتبو ءهسفن تعدوأ ىتلا ةيقلخلا ةوقلا

 ىف لتقلاو «ءسفنلا نع عافدلا حابأ نأ سانلا ىلع هلضف ديزم نمو ؛هءايلوأ ىمحيو
 مهرصت ىلع هللا َنِإو اوملظ مهّْنأب تولتاقي َنيِذّلل نذَأإ» :ىلاعت لاق امك «كلذ ليبس

 .[جحلا] 4 5 ريق
 نم هيلع ىدتعمللو «هملاظ نم مولظملل نكم نأ سانلا ىلع هللا لضف نمو

 نم ملاظلا نكمي ملو ءدعتساو ملظلا عفد بابسأ ىف مولظملا ذخأ اذإ ىدتعملا

 هل ىلاعتو هناحبس هللا لعجو ءاديهش تام كلذ ليبس ىف تام نإف ؛هتبقر

 :ىلاعت لاق امك ؛ءايحألا لضفأ هربتعاو ءامئاد اًياوثو ءاّميقم اًميعن ةرخآلا ىف

 4 23+ َنوُقَرري مهبر دنع ءايحَأ لب اًناوُمأ هللا ليبس يف اوُنَُق نيذلا نِبَسحَت الو»
 . [تارمع لآ]

 «الداع مادام رايدلاو ةزوحلا نع عافدلا ىف داهجلا ىلاعتو هناحبس ربتعاو

 .ىلاعتو هناحبس هليبس ىف اًداهج



 ا
 ةم-_ببلبج»

 يي
 ال «نوركشي ال ساثلا رثكأ نكلو 8 سانلا ىلع هللا لضف نم اذه لك

 هيلع معنملا سحي نأ :معنلا ركش نإف «مهيلع اهقحب نوموقيو معنلا هذه نوركشي

 هب هللا معنأ ام لعجي نأب ماعنإلا قحب موقيو ءهيلع ىنثيو هدلمحيو «معنملا لضفب

 .هناحبس هلحأ اميف هلمعتسيو «سانلا ريخو هريخل هيلع

 نم هريغ هناحبس معنملا عم كرشأ نم مهنمف ؛معنلا هذه اورفك دق سانلا رثكأو

 امب رفك نم مهنمو ؛مهتريصب ىلع هللا سمطف «رانو رقبو سمشو ناثوأو راجحأ

 ؛نوهلا لزنملاو «نودلا ناكملاب ىضرو «ناكتساو ىذختساف «ةوق نم هسفن هللا عدوأ

 حيبأ ىتح رداق كلذ ىلع وهو هرايدو هتزوح نع عافدلا ىف سعاقت نم مهنمو

 توملا ىلإ لآ ىتح ءءادعألا ءاقل نم رف نم مهنمو ؛رايدلا تمدهو ىمحلا

 توملا نم ىجني ال هنأ ىهو مهيف هنئسو «سانلا ىلع هللا ةمعن لهج دقو «سيسخلا

 لاني توملا بلطي نم نأو ؛عافدلاو لاتقلا لئاسو لكب اًعردم توملا ىلع مادقإلا الإ

 نلو «هقلخ ىف هللا ةنس كلت ليلذلا توملا هبلطي فيرشلا توملا نم رفي نمو « ةايحلا

 . اليدبت هللا ةنسل دجت

 ال سانلا رثكأ نكلو ساّنلا ىلع لضَف وُذدَل هللا نإ :ىلاعت هلوق عضوم اذه

 لدي وهو «توملا رذح نورفيو داهجلا نوكرتي نيذلا ةبقاع نايب ماقم ىف 4 َنوُرُكْشَي
 ذخأب هوعيطي مل ذإ ؛مهيلع معنأ ىذلا معنملا قحب اوموقي مل نيرافلا كئلوأ نأ ىلع

 اورفكو «بابسألاب اوذخأي نأ دعب هناحبس هيلع اودمتعي ملو ءدادعتسالاو ةبهألا

 مهدنعو «راعلاو رارفلاب اوضرو مهاوق اولطعف اهقحب اوموقي ملو مهيلع هللا معنأب

 . هناحبس هللاب نيئيعتسم عافدلا ىلع ةردقلا

 ىأ 4 ساّنلا ىلع لْضَف وذل هللا نإ ».:ةميركلا هتاذ فصو ىف ىلاعت لاق دقو

 لضفتملا وهف «ةميركلا هتاذ مزالب سانلا ىلع لضفلا نأ ىأ ءاًمئاد لضف بحاصل

 ننسلا نسب لضفتو «ىوقلا عاديإب لضفتو ء«داجيإلاب لضفت ؛اًمئاد ىلاعتو هناحبس

 قحلا ىلع رومألا ماقأ نأب لضفتو ؛ميوقلا داشرإلاو «ةيداهلا عئارشلاو ةينوكلا

 نأو ءهراصنأو لطابلا نوعفدي قحلا لهأو ءرشلا عفدي ريخلا نأو ءطسقلاو
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 عقد الولو ... 9 ضرألا حالص كلذ لك ىفو «ىدتعملا ءادتعا عفدي هيلع ىدتعملا
 4« <20 َنِمَلَمْلا ىَلَع لْضَف وذ هللا نكلو ضرألا تدَسَفَل ضْعَبب مُهَضْعَب سانا هَل
 . [ ةرقبلا]

 ةميركلا ةيآلا هذه 4 #29 ميلع عيمس هللا نأ اوُمّلعاَو هللا ليس يف اولتاَقو
 ناك اذإ هنإف ءاّفنآ اهيلإ راشملا ةصقلا ىلع لاتقلاب مزلملا رمآلا هيف بترتم فانئتسا

 ىف لاتقلا بجاولا نم هنإف «توملا ىلإ ةلاحم ال ىدؤي توملا رذح رايدلا نم جورخلا
 توملاف ءاحجار وأ المتحم لاتقلا ىف توملا ناك اذإو ؛ءادتعالا درو ىلاعت هللا ليبس

 توم نيب لقاعلا ريخ ولو ؛ةلاحم ال دكؤم توملا رذح رايدلا نم جورخلاو رارفلا ىف
 .لاتقلا بير الب راتخال ءراعلا هيفو دكؤم تومو ءراخفلا هيفو ىلامتحا

 قزر دقف كلذ ىف لتق نإف ؛ةلماكلا ةايحلا وه هللا ليبس ىف لاتقلا نإو

 ليبس يه هللا ليبسو ؛نوقتملا هبلطيو «نونمؤملا هيف سفانتي قزر ىهو «ةداهشلا
 ىف لاتق لكو «هللا ليبس ىف لاتق وهف هنع عافدلاو نيدلا لجأل لاتق لكف ؛قحلا
 وه هضرع نود ءرملا لاتقو' ءالداع لاتقلا ماد ام هللا ليبس ىف لاتق وه ةعامجلا ليبس

 عفدل لاتق لكف .2)هناحبس هللا ليبس ىف وه هلام نود هلاتقو ءهللا ليبس ىف لاتق
 كلام مامإلا لاق دقلو «هناحبس هللا ليبس ىف لاتقلا نم وه قحلا رانم ءالعإو ملظلا
 عافدلا وأ هتيامح وأ قحلا ىلإ لوصولل قيرط لكو (ةريثك هللا لبس) :هنع هللا ىضر

 ش .ىلاعتو هناحبس هللا لبس نم ىه هنع

 ىف نيعمجأ نيملسملل 4هّللا ليبَس يف اولتاَقَو ط :ةميركلا ةيآلا ىف باطخلاو
 اولتاقو ١) :اهريغ ىف لاق امك ةيآلا هذه ىف لقي ملو ءروصعلا لك ىفو لايجألا لك

 ىف لاتقلا لصأ نأ عم [ةرقبلا] 4 هذ ... اوُدَتعَت الو مكتولتاقي نيذْا هّللا ليبس يف
 نيرمأ ىلإ راش الإ كلذ ىلاعتو هناحبس لقي مل ءطقف ءادتعالا عفدل مالسإلا

 هئيد الود لق نمو ٠ ءٌديِهَش وهف هلام نود لعق نم» :لوقي لك هللا لوُسَر تعمم :َلاَق دير نب ديعس نع ٠ )١(

 نسَح ثيدح اَذَه :لاَق (ديسهتش وهف هلهأ نود لق نمو ديسهش َوُهَف مد نود لق نمو «ديهش َوْهَ

 )41"١([. ديهش وهف هلام نود لتق نم - تايدلا باتك : :ىدذدمرتلا ننس] ٠ . حيحص
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 «ناسنإلا ةرطف ىف بلغلا بح إف لاتقلل مئادلا دادعتسالا بوجو :امهلوأ

 نم متعطتسا ام مُهَل اودعأو » : :ىلاعت لاق امك هنم دبال رمأ كلذ عم ءادتعالا عقوتو

 ءىش الو [لافنألا] 4 220 ... مكودعو هللا ٌردَع هب نوُبهرت ليخْلا طاب نمو وق

 هيلع تدع ام بان لمَحلل ناك ولف ءادتعالا عفدل دادعتسالا نم رثكأ ءادتعالا عنمي

 .سشوحولا دباوأ هتسرتفا ام بانو رفظ ىبظلل ناك ولو ؛بائذلا

 دض نيمولظملا ةنواعمو ملظلا عفدو قحلا ةرصن ليبس ىف لاتقلا :امهيناث

 عفدل لاتقلاف ؛هيلع اًعقاو ءادتعالا نكي مل نإو ملسم لك ىلع قح كلذو ؛نيملاظلا

 ءادتعالا عقي مل ولو هناحبس هللا ليبس ىف لاتق وهو الداع الاتق قحلا ةماقإو ملظلا

 منك )) ركدملا نع ىهنلاو فورسعملاب رمألا ليسبق نم كلذ نأل ؛لتاقلا صخش ىلع

 4 <12 ... هللاب نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب َنورْمأَت سانلل تَجِرْخأ مَ ريح
 نأ نيفلاحتملا نيب ادهع ناك دقو «لوضفلا فلح ِهلكي ىبنلا كراب دقلو . [نارمع لآ]

 . 1)ملاظلا ىلع مولظملا اورصني

 نأ اومّلعاو » :ىلاعت هلوق لاتقلاب رمألا ىلع ىلاعتو هناحبس هللا فطع دقلو

 عيمس ىلاعتو هناحبس هللا نأ اًمئاد اوركذتي نأب هناحبس هنم رمأ وهف 4 ميلع عيمس هللا

 داهجلا ىف ةبغر ىلع لدت لاوقألا كلت تناكأ ءاوس اهب نوقطني ىتلا مهلاوقأ لكل

 لثم نم راربألا نيدهاجملل ةقوعم ةلذخم لاوقألا هذه تناك مأ «داهشتسالل بلطو

 :لوق لثمو [نارمع لآ] 4 428+ . ... انه اه اَنَُق ام ءيش رمألا نم انَل ناَك ول :لوق

 «هلوقب دحاو لك ىزاجيس هنإو [نارمع لآ] 4 479+ ... ءيش رْمألا نم كَل سيل »

 .رشف ارش نإو «ريخف اريخ نإ

 نأب انرمأ ءانلاوقأ ىلع هتباقرب رعشنل عيمس هنأ امئاد ركذتن نأ انرمأ امكو

 سواسولا ملعي وهف «لاتقلا ىلإ انعفدت ىتلا عفاودلابو انرطاوخب ميلع هنأب ركذتن

 ىتلا ثعاوبلا ملعيو «لاعفألا هنلعتو ءهافشلا ىلع رهظي اًمعض سفنلا ىف ىقلت ىتلا

 ءايلعلا ىه هللا ةملك نوكتل مأ ءاهبيصي ايند ىف ةبغرو راخف ىهأ لاتقلا ىلإ عفدت

 )١( مالسإلا ىف فّلح ال - (١؟70) ىرابلا حتف :كلذ ىف عجار .
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 ااا للللاا10ا6اا للملا

 2 ااا

 نم باصأ امب هياوث بهذ دقف ىلوألا تناك نإف ؛لطابلا ضفخو «قحلاا رانم مرو

 هل هدهش ماقم لكو ءاهباوث اهل اهاطخ ةوطخ لكف ةيناثلا تناك نإو ءاهدصق ايند

 ءرهاطلا ىقتلا روبصلا نمؤملل تاياغلا ةياغب رفظ دقف ةداهشلاب رفظ نإو ؛هرجأ
 ىلع اوراس مأ «ءادتعالا ىلإ مهلاتق ىف اوعفدنا :نيلتاقملا لاحب ميلع هناحبس هللاو

 ال نم اولتاقي ملو «لتاقم ريغ اولتقي ملف «لاتق ىف ءادتعا الف «ميقتسملا قيرطلا

 . لتاقي
 ىف ةميركلا ةايحلل اًّبلطو ءرامذلا نع اًعافد :مالسإلا ىف داهجلا وه اذه

 تددعت ايانملا ثيحو «هاف رغف دق توملا نوكيو «سيطولا ىمحي ثيح ىغولا

 تاملظ طسو ىف قحلا رون هفيسب طخي امنإ مالسإلا ىف دهاجملا نإو ؛اهقئارط

 «نوملاظلا ظلغتسيو ء«ملظلا دتشي ثيح هللا ةملك ءالعإل ليبسل داهجلا نإو ؛لطابلا
 ىف لاتقلا نوكي ذئدنعف ءاهءارضخ اوديبيو «تاعامجلاو ممآلا اومهتلي نأ نوديريو

 ةميركلا ةايحلا نمو «ةلذلا ىلإ ةزعلا نم رفي امنإف توملا رذح هنم رفي نمو «مالسإلا

 هللا دنعو (ةنجلا باوبأ نم باب داهجلا) :بلاط ىبأ نب ىلع لاق كلذلو ؛توملا ىلإ
 .نيبملا رصنلا

 قاض هَفِعَضِيف مَسَحاَبصَرََهَلَأٌض رقي ىلا اد نم
 22 توجيه كلو ظني ُسِْفَيهاَو ريك

 ليبس عافدلا نع دوعقلاو .ممألا ةايحل ليبس داهجلا نأ ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 .«فلتؤملا اهرمأو «عمتجملا اهنايكل دقفو ءاهتدحو عطقتو ءاهتلود باهذبو ءاهئانفل
 ىفف ؛هل دادعتسالاو داهجلاب الإ اهتلودو ءاهتوق ةعامجلا ديعت نأل ليبسال هنأو

 ضرعت وه هانعم قدأ ىف داهجلاو ؛ةايحلا درت داهجلابو «ةايحلا داهجلل دادعتسالا

 مدقتو ؛«حاورألاو جهملل لذبو «سفنلاب راثيإ وهف ,عومجملا ىقبيل فلتلل سفنلا

 هل دبالو ؛حالسو ةكشو «داتعو ةدع نم هل دبال داهجلا نأ ديب ؛نيرداقلا نم سأبلل

 ناك اذإف ؛ريقفلاو ىنغلا نيب نواعتلاب ةعمتجم ىوقلاو «ةدحوم ةملكلا نوكت نأ نم
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 لذب داهجلاف ؛لاملا لذب نم هيف دبالف زعأ ةايح ليبس ىف جهملاو سفنألل الذب داهجلا
 رمألاب «لاثمألا برض دعب لاتقلاب رمألا هناحبس فدرأ اذلو ؛اًعم سيفنلاو سفنلل

 :لئاق نم زع لاقف .ءاطعلاو لزبلاب

 ,عطقلا :ىوغللا هانعم لصأ :ضرقلا 4 اًنسح اًضْرَف هللا ضرقي يذلا اذ نمط
 هلوق كلذ نمو ؛ناكملل عطق اهنآل ؛ةزواجملا ىنعم ىلع قلطأ مث «ضارقملا هنمو

 مهزواجتت ىأ [فهكلا] 4407 ... لامشلا تاذ مهضرقُت تبرع اًذِإَو» :ىلاعت
 .مهتزواجتو ايندلا نم اوعطقنا ىأ موقلا ضرقنا هنمو ؛؟نيناكملا دحأ ىلإ مهعدتو

 ءرخدلملا لاملا نم عطتقي هنأل اًضرق ريخلا ليبس ىف هلذبو لاملا فالسإ ىمسو

 اعاجش داوجلا ناك كلذلو ؛سفنلا نم عطتقي هنأكف سفنلا ريظن لاملاو «هنم صقتنيو

 ةعاجشلاو دوجلاف ةدحاو سفن نم عبني امهالك سفنلا لذبك سيفنلا لذب نأل ؛ةداع

 دحاو تبنم ىف الإ ناعرعرتي الو «دحاو بأ نم الإ نادلوي ال ناوخأ وأ ناونص

 نابج ليخبلاف ؛دحاو امهدلومو .دحاو امهتبنم ناوخأ نبجلاو لخبلاو «ةدحاو ةئيبو

 .ءارقتسالا كلذ ىلع لد دقو «ةداعلا ىرجم ىف

 وأ قيدص ةنواعمل نسحلا ليبسلا ىف لاملا فالسإ وه نايبلا اذه دعب ضرقلاو

 سكو ريغ نم هلثم دري نأ ىلع فوهلم ةثاغإ وأ ةلودلا ةيامح وأ زوعم ةجاح دس

 ىمنأو لاملا نم ىكزأ ضوعلا نوكي دقو «لامب الام هسنج نم نوكي دقو ؛ططش الو

 الإ (روكشالو ءازج غتبم ريغ ريخلا ليبس ىف فالسإلا وه كلذو «ىقبأو عفنأو ءهنم

 .ماركإلاو لالجلا ىذ كلملا كلام سانلا قلاخ نم

 ىف لدبلا درل ءاجر ريغ نم لاملا لذب ىلع ضرقلا قالطإ ىري ىرشخمزلاو
 «ةيوغللا هتقيقح ىف ضرقلا نأ هللا همحر  ىري هنأك ءايزاجم اقالطإ ايندلا

 هلاقتنا دعب ظفللا اهيلإ لآ ىتلا ةقيقحلا وه كلذ نأل ؛هلدب ذخأي نأ ىلع لاملا فالسإ

 ىف زاجملا ليبق نم عضوملا اذه ىف ضرقلا لامعتسا نوكيف درجملا عطقلا ىنعم نم
 هناوضرو هللا دنع ام ءاجرو ريخلا ليبس ىف لاملا لذب انه هبش دقف ؛ىرشخمزلا رظن

 لذبي نمب اذه هبش ؛ايندلا ىف قزرلا ىف طسبلاو قيفوتلاو «ةرخآلا ىف ميقملا باوثلاو

 . هبشملا ىنعم ىف هب هبشملا ىلع لادلا ظفللاب ربعف «هلثم هيلع دريل لاملا
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 «لاملا رخدم نم عاطتقا هنإ ذإ ؛تباث ضرقلا ىنعم نأل ؛زاجم ريغ نم اهانعم

 .ىذأ الو نم ريغ نم اًداوج اًحامس ىطعي نمل

 نم اًعبنم نوكي ىذلا ضرقلا وه «ةميركلا ةيآلا ىف روكذملا نسحلا ضرقلاو

 عضوم ةيرحتمو «ىلاعتو هناحبس هللا اضرو ريخلا هجو ةدصاق .ءاطعلاب ةبيط سفن
 هيلع ثعابلا نوكي نأ نم هققحتل دبال ماقملا اذه ىف نسحلا ضرقلاف «هنامزو قافنإلا

 اَمَلَم الو هاج ءاغتبا قفني الو «سانلا ءاثر قفني الف «ىلاعت هللا هجو هب ادوصقم اريخ

 ال ءرطيسم ريبك ءاضرإل ةميظعلا تاقدصلاب نوقدصتي نيذلا كئلوأك هاج ىذل

 ءاضرإ دصقي امغإو ءاهيقحتسمل ةنواعملا الو ءاهيف هللا هجو الو اهتاذل ةقدصلا دصقي

 قدصت نم» :لاق ِهْلِكَي ىبنلا نأ ىور دقلو ؛ىفخلا كرشلا وه كلذ نإو ؛طقف ريبكلا

 . '7(كرشأ دقف ىئاري

 ةجاح دسيف ةجاحلا عضوم صخشلا ىرحتي نأ نسحلا ضرقلا ققحتل دبالو

 لضف عسو ام «هنم ىندألاف ؛؟ةجاح مهدشأ رثؤي «نيجاتحملا ىلع قفنيو «نيزوعملا

 قافنإلاو «ةينارمع وأ ةيعامتجا تاعورشم ةماقإل ةماعلا حلاصملا ىف قفني مث ؛هلام

 .ايلعلا ةيماسلا ةبترملا وه هللا ليبس ىف داهجلل

 ىنعملا هب داريأ ؟انه هب دارملا امو ؛اهبلو اهتاذ ىف نسحلا ضرقلا ىناعم هذه

 ؟اهدعبامو ةيآلا لبق ام هيلع لدي ىذلا صاخلا ىنعملا هب داري مأ «لماشلا ماعلا

 :ةثالث اذه ىف تاهاجتالا نإ

 «ريخلا ليبس ىف قافنإ لك وهو هل ماعلا ىنعملا وه انه نسحلا ضرقلا :اهلوأ
 معي ىتلا حلاصملل ناك مأ «داحآلا نم نيجاتحملا تاجاح دسل قافنإلا ناكأ ءاوس
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 اذه ىف ءالؤه ةهجوو ءهللا ليبس ىف داهجلا ىف ناك مأ ءاهريخ لمشيو ءاهعفن

 ؛هعنميال ماقملاو «مومعلا ةنيرق كلذو «هئازج ىف هللا فعاضي كلذ لك نأ مومعلا

 .داهجلا هيف لخدي هنأل

 ءاشنإ نم ةماعلا حلاصملا ليبس ىف قفني ام نسحلا ضرقلا نأ :اهيناثو

 اًدادعإ ةمألا دادعإ ليبس ىف لذب نمو ءاهيلع قافنإلاو هبورض لكب ربلل تاعامج
 هيف نواعتلاف «بولقلا ةدع نم وهو «ةمألا ىف ةدحولل ةيوقت كلذ لك نأل ؛ايبرح

 .ةوقلا دامع وه لب «ةوق

 ةلادلا تايآلا نيب ةيآلا طسوت ليلدب ءداهجلا ىف قافنإلا دارملا نأ :اهفلاثو

 ءارثأ اهاوقأ هتاذ ىف وهو «لاتقلا ىف لذبلا صخت ىهف ؛هيلع ةضرحملا لاتقلا ىلع

 . هتدارإ ديؤي ماقملاو

 الوأ اهجتم ماقملا اذه ىف نسحلا ضرقلا لعجي اقح قايسلا نأ يدنعو

 هلوق لمكألا هجولا ىلع ققحتيل ؛ةبهألا ذخأو ةدعلا دادعإل لذبلا وحن تاذلابو

 عنمي ال كلذ نكلو [لافنألا] 4 1 ...ةَُق نم متعطتسا ام مُهَل اودعَأو ط : ىلاعت

 اهانعم ىف ةلماشلا ةمكحملا ةيماسلا تارابعلاب ىتأي ىلاعتو هناحبس هللا نإف «لومشلا

 هعم ركذ لاتقلا ركذ املف «مومعلا ىف لخدت لاح دوجول اهركذ ىعدتسي ماقم ىف

 «لضافلا ىمالسإلا عامتجالا لوصأ نم لصأو ةيعرش ةدعاقك ةماع لذبلا بوجو

 نم تءاج هتيصوصخو صوصنخلا هجو ىلع لاتقلا ىف لذبلا مومعلا اذه ىف لخدو

 ءاطعلاو لذبلا ىلع نينمؤملا هدابع ميركلا ىلوملا ثح دقلو .ىماسلا ىنآرقلا قايسلا

 لكشب بورحلا ىف قافنإلاو «عامتجالا حلاصم ىف قافنإلا ىلعو «نيجاتحملا ةنواعمل
 ضيرحتلا ىلع لدي ام غلبأ هتراشإو هترابعب اًنمضتم ميركلا صنلا ءاج دقو «صاخ

 .انكرادم هيلإ تلصو ام ًردق ركذن انإو ؛هيلإ ةوعدلاو «لذبلا ىلع

 ىلاعت هلوقب ريبعتلا ريخلا ىف لذبلا ىلع ثحلا ىف ةغلابملا ىلع لدي ام لوأو

 نم لذبلا ىلع ثحلا ريبعتلا كلذ نمضت دقف 4 اسَح اضرَف هللا ضرقي يذلا اَذ نمط

 :هوجو ةذع
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 ىلع لوقعلا زفحو ناهذألا ثعبو هيبنتلل هنإف ؛ماهفتسالاب ريبعتلا :اهنم

 هابتنالا ىلع ثحلا رادقمبو ةباجإلا نوكت عامتسالا دنع ىعولا رادقمبو: .تافتلالا
 .بلطلا نوكي

 ىفو 4 يذلا اذ نم لاقف ماهفتسالا ىف لوصوملاو ةراشإلا عمج هنأ :اهنمو
 اذ ماقملا ناك اذإ الإ # يذلا اذ نمإ» مهفتسي ال هنإف ؛لذبي نم نأش ولعل نايب كلذ
 ليلج .نأش هل بطاخملا ناكو اًميظعو ًريطخ ماهفتسالا عض خوم ناكو ءرطخو نأش

 رمأ لك ىف هيلإ راشي هنأ نع ةيانك ةراشإلاف ؛هنع ثدحتيو «هيلإ راشي نأ ةجرد ىلإ
 . ليلج رمأ لك ركذ دنع هنع ثدحتي هنأ نع ةيانك لوصوملاو «ليلج

 هامس ىلاعتو هناحبس هللا نأ :ةيماسلا ةلمجلا ىف لذبلا ىلع ثحلا هوجو نمو

 دوعي لدب ريغ نم لذبي الام سيل هنأو «هبحاصل دريس هنأ ىلإ ةراشإ هيف نأل ؛اضرق
 هلل اضرق هناحبس هربتعاو ؛مظعأو لجأ اًضوعو ءهنم ىمسأ الدب هل نإ لب ؛هيلإ

 بر وه هنم ضرتتقملا نأب سحي امدنع لذابلا سفن هيلإ ولعت ومس ىأو ؛ىلاعت
 لذبلا ىلع ضرحي مالك ىأ ؟ءىش لك قلاخ وهو ءىش لك كلمي ىذلا «نيملاعلا
 نإ مث ؟دوجوم لكل كلاملاو ءدوجولاب معنملا هلل اًضرق هلعف ىمسي نأ نم غلبأ

 .ءادألا دكؤم ءءافولا نومضم ضرق ىلاعت هلل ضرقلا

 يفرق هناحبس هامس نأ :ىماسلا ريبعتلا ىف لذبلا ىلع ثحلا هوجو نمو
 .هترمثو هتجيتن ىفو «هئاطع ىفو «هثعاب ىف نسح وهف ؛اًنسح

 . 4 ةرينك اًهاعْضأ هَل هفعاضُيَف » :لاقف ضرقلا لدب هناحبس ركذ دقو

 ىف ءاطعلاو لذبلا ىلع ثحلا ىف ةغلابملا ىلع لدي ىذلا ىناثلا رمألا وه اذهو

 ىذلا لذابلا نأش ولع ىلع لدت ةقباسلا ةلمجلا تناك اذإف ؛ماعلا عفنلاو داهجلا ليبس

 ىلعلا هلل ءاطع هنأل لمعلا كلذ فرشو «ءاطعلاو ريخلا ليبس ىف لذبلا مظعو ىطعي
 نإف «كلذ ىلع لدت تقبس ىتلا ةيماسلا ةلمجلا تناك اذإ ؛ئش لك كلام ريدقلا
 هنإف ءهنع ضوعي ىذلا ضوعلا ةيحان نم ءاطعلا ىلع ضرحت ةميركلا ةلمجلا هذه

 .هفاعضأ وه لب ءهردقب سيل
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 «نالثلا فعضلا نم داري دقو «هالثم ىأ هافعضو «ءىشلا لْثم :فعّفلاو

 ةثالثو هيلثم نوديري هفعض كل لاقيو) :هصن ام طيحملا سوماقلا ىف ءاج دقو

 :ىناهفصألا بغارلا تادرفم ىف ءاج دقو (ةروصحم ريغ ةدايز هنأل ؛هلاثمأ

 فصنلاك رخآلا دوجو امهدحأ دوجو ىضتقي ىتلا ةفياضتملا ظافلألا نم فعضلا)

 ءىشلا تفعضأ ليق اذإف ددعلاب صتخيو «نييواستم نيردق بكرت وهو «جوزلاو

 نم غلبأ تفعاض :مهضعب لاق ؛ًد عاصف هلثم هيلإ تممض هتفعاضو هتفعضو

 .(تفعض

 لذابلا ىلإ دري اهانعم ةميركلا ةيآلا ىف (فعاضي) نأ نيبتي اذه نمو

 ملو .ةريثك الاثمأ :اًفاعضأ ىنعمف ؛ةريثك الاثمأ ىطعأ ام الدب هلل ضرقملا ىطعملا

 الو ءاهل دحال ىتلا ةرثاكلا ةرثكلا ىلع لدي كلذو ء«ددعلا ىلاعتو هناحبس ركذي

 تاومسلا كلام وه ضرقلاب ىفوي ىذلا نأ ملعت نأ كبسحو ؛اهيصحي ددع

 .ضرألاو

 ءدوجلا تاياغ ىصقأ غلاب دبالف «هقافنإو هئاطع ءازج كلذ نأ لذابلا ملع اذإو

 ىف نوكي ام عئاض الو ءريخلا ليبس ىف نوكي ام بهاذب سيلو ءدوجوم لك لأذاب

 . ماعلا عفنلا ليبس

 ةرخآلا ىف ءازج ةمث نأ كش ال ؟ةرخآلا ىف مأ ايندلا ىف وهأ ؟ءازجلا اذه امو

 نإو ؛نمؤم لكل ىجرملا لمألاو .ءىوصقلا ةياغلاو «ىفوألا ءازجلا وه اهءازج نأو

 .ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذلل اهيف

 هذه ىف ريخلا لعفل ةفعاضمو «ىويند ءازج دجوي ىفوألا ءازحجلا كلذ عم هنإو

 «زيزعلا شيعلا وه ىويندلا ءازجلا اذه نإو «ةايحلا ىناعم مهفي نم لكل ودبت ةايحلا

 ةزوحلا نع اعافد لاملا لذب نإف ؛هتمأ نع كالهلا عفدو «هموقلو هل ةميركلا ةايحلاو

 دق قفني مل نم ربتعا اذلو ؛سفنلا لذب دعب دوجولا ةياغ ىصقأ وهو «ةايحلا وه

 ىَلِإ مكيديأب اولد الو هللا ليبس يف اوُقفنَأو » :ىلاعت لاق امك «ةكلهلا ىف هسفنب ىقلأ
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 كالهلا عفدو ىويندلا ءازجلا هيف نوكي ىذلا هدحو وه داهجلل لاملا لذب سيلو

 ؛ةمألا ةزع هيف مورحملاو لئاسلل لاملا ءاطعإو نيزوعملا ةجاح دس لب «سفنلا نع

 مهتايحب اولملمت نئلو ؛اهءارقف لذتو اهداحآ نع ةبرتملا عفدت ال ةمأل ةزع ال هنأل

 ءاديدش اهنيب ةمألا سأب نوكي نأو «بارفلا كلذ ءارو نمو ءزبانتلاو عطاقتلا ناكل

 ماعلا عفتلاو ريخلا ليبس ىف قافنإلاو هللا ليبس ىف لذبلا نأ قوف اذه

 نإو ؛راربألا الإ امهب رعشي ال اًنانئمطاو ةداعس سفنلا ىف ىقلي ةيناسنإلا حلاصملاو

 لاق دقو ؛سفنلا هب ئلتمت ىذلا سفنلا ىنغ قوف «نوقفني نيذلا قزر ىف كرابي هللا

 . "!(سفنلا ىنغ ىنغلا نكلو ءضرعلا ةرثك نع ىنغلا سيلا :كي
 ةعامجلا ىمحيو ءرش نم ىقيو ءارض عفدي ريخلا ليبس ىف ءاطعلاو لذبلاف

 «ةمألا ىف جاتنإلا ىوق رثكيو «ىطعملا قزر ىف كرابيو «سفنلا دعسيو «تافآلا نم

 بيطلا جاتنإلا نوكيو «ةرمثلا رثكتو «ريخلا معيف لمعلا ىلع اهلك ىديألا ىوقتف

 هلهأو هموقو هسفن ىف اريثك ذحخأي اليلق ىطعأ نمف .صخي الو معي ىذلا
 .هتريشعو 0ك

 ىنغلا نأ فرعي نأ ئرما لك ىلعف «هللا ديب اهلك قازرألا نأ هئاحبس ركذ دقو

 لاق اذلو ؛ميلعلا زيزعلا وهو هريدقتو ىلاعت هللا قيفوتب لب ءطقف لمعلاب سيل

 . 4 نوُعجَرت هيلو طصبيو ضبقي هّللاو ظ : ىلاعت
 ىلع ثحلا ىف ةميركلا ةيآلا هيلع تلمتشا ىذلا ثلاثلا قيرطلا وه اذهو

 رتقي ىذلا ضباقلا ىلاعت هنأ هناحبس اذهب نيب دقف ؛ريخلا ليبس ىف ءاطعلاو لذبلا

 هنأ هسفن ىف رعشتسي نأ ىنغلا ىلعف ؛ءاشي نمل قزرلا طسبيو «ءاشي نم ىلع قزرلا
 اهاطعأ ىتلا ةمعنلا ركشي نأ هيلعف «ءاطعإ عيطتسي ال اريقف هللا هقلخي نأ زوجي ناك

 نأ ملعيل مث ؛ماعلا عفنلا ليبس ىف اهلذبي نأ اهركش نإو «هايإ ىلاعتو هناحبس هللا

 ةريره ىبأ نع )١/541١( ةاكزلا :ملسمو 04560(2) سفنلا ىنغ ىنغلا - قاقرلا :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم ١(

 .امهنع هللا ىضر -
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 نوعجرت هدحو هيلإ ىأ 4 نوعجرت هْيَلإو » :ىلاعت لاق اذلو ؛ىلاعتو هناحبس هيلإ لآمل
 نكي ملو ءرهاظ ناطلس لكو «ةرهاق ةوق لك نم متدرج دقو هناحبس مكبساحيف

 .حلاص لمع الإ مكعم

 : ةيعامتجالا ىناعملا ضعبو «ةيظفللا ثحابمللا ضعب ىلإ ريشن انهو

 راجلا ميدقت ىف ببسلاو ءطسبلاو ضبقلا ىنعم ىهف ةيظفللا ثحابملا امأ

 . 4 نوعجرت هيَلإو إف :ىلاعت هلوق ىف رورجملاو

 ضبق لاقيو «ديلا هتضّبَق ذكيح لاقيو «ءىشلا ىلع ديلا عمج :هانعم ضبقلا
 لاقيو .هنع كاسمإ هنإ هيف لاقي كلذو ءهذخأي ملف «هلوانت لبق اهعمج ىأ هدي هنع

 ... مهيديأ توضبقيو 9 :ىلاعت هلوق كلذ نمو ءضبق لذبلا نع ديلا كاسمإل
 «عنملا ىلع ضبقلا قلطأ كلذلو ؛قافنإلا نع نوعنتمي ىأ [ةبوتلا] 4 دز

 ىأ) :4 طصبيو ضبقي )» :ىلاعت هلوق ىف ىناهفصألا لاق ؛ءاطعلا ىلع طسبلاو

 قرفيو ةرم عمجيو ءاموق ىطعيو اموق بلسيو «ىرخأ ةرات ىطعيو «ةرات بلسي

 . (ىرخأ

 مسجلا ىف ةطسبلاو «هيف ةعسوتلا قزرلا طسبو «ةعسوتلاو رشنلا هانعم طسبلاو
 دقو «دملا طسبلاو ؛ةوقلا نع ةيانك كلذو نيبكنملا نيب ام ديعب ةماقلا ديدم نوكي نأ

 :ىلاعت هلوق لوألا نمو ءءاطعإلا هب داري امك «ةوقلاو ةلوصلا هب داريو قلطي

 هلوق ىناثلا نمو [ةنحتمملا] 4 22+ ... ءوسلاب مهتنسلأو مهيديأ مكيلإ اوطسبيو »
 . [ ةدئاملا] © 322 ... ًءاشَي فيك قفني ناتطوسبم ُهاَدَي لب » :ىلاعت

 لامك ىلع ةلالدلل 4 نوعجرت هيَلِإَو ١ :ىلاعت هلوق ىف رورجملاو راجلا ميدقتو
 الو اوس دحأل ناطلس ال هنأو «ةرخآلاو ايندلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا ناطلس

 نوداعت «نوعجرت هريغ دحأ الو هدحو ىلاعتو هناحبس هيلإ :ىنعملاف ؛هيلإ الإ عجرم

 ءاشي نم زعي هدابع قوف هدحو وهف ءايندلا ىف هيلإ نوعجرتو «ةرخآلا ىف ثعبلاب
 ءاهعضو بابسأب كلذ لكو ءعمجيو قرفيو ءطسبيو ضبقيو ءءاشي نم لذيو
 دعتساو ةبهألا ذخأ نم لذخي الو ءرصنلل لمعي نم الإ رصني الف ؛اهمكحأ ننسو
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 هللا ّنِإ هرصني نم هللا نرصنَيَلو 9 قحلا لهأ الإ بابسألا ذأ دعب رصني الو «رمألل

 . [جحلا] 4 5:0: زيزع يِوَق
 هجئاتن هل لمع لك نوكي نأ تضتقا دق ةيهلإلا ةمكحلا نإ :لئاق لوقي دقو

 ىنغلاف ؛هدج جئاتن ٌدِجَي دَجَي نمو «هلمع ةرمث دجي ًاريخ لمعي نمف ء«هتارمثو
 «ةرمثلا لان اهيف راسو بابسألا ذختاو لمع نمف «لسكلاو لمعلل ناترمث رقفلاو

 هللا نأ نآرقلا ىف رركت دقو ءهسفن الإ ٌنمولي الو رقفلا هلان لمهأو لسك نمو
 كلذ نيب ئراقلا قفوي فيكف ءءاشي نم قزري هنأو «قزارلا هنأو ءطسابلا ضباقلا

 ظ ٠ ؟ميركلا لوقلا كلذ نيبو «ميكحلا ننسلا

 دجي نأو ءلمعي نأ نمؤم لك ىلع نإ :كلذ نع باوجلا ىف لوقنو
 هنأو «ءىش لك قوف هنأو «قزارلا وه هللا نأ ملعي نأ كلذ قوف هيلعو «دهتجيو

 نوئشل ئرقتسملا نإو ؛هعضوم لكلو «نيتملا ةوقلا وذ قازرلا هنأو «طسابلا ضباقلا

 نأ نكمي ال قزرلا نأ ىلإ ءارقتسالا هب ىهتني اهجئاتنو ةايحلا ىف مهلامعأو سانلا

 اهردق تافداصمو «هللا قيفوت لمعلا عم ءىجي هنإ لب ء.هدحو لمعلل ةرمث ءىجي

 دعب رذبلا نايقليف ءادحاو المع نالمعي نانثئاف ؛ريصبلا فيطللا «ريبخلا ميلعلا

 ءامهيلك ىف نامزلا دحتم ىرلاو «ةجتتنم ةبيط ضرأآلاو «دامسلا رذبلا عمو «ثرحلا

 عرز بيصت الو ءداكت وأ هديبتف هنم :ست ةفآب ىلتبي دق امهدحأ عرز نكلو

 نوكت دقو ؛قزرلا ىف هيلع هللا رتق دق رخآلاو ةعس ىف نوكيف «اليلق الإ رخآلا

 ءءالغ فداصف «عيبلاب عراس امهدحأ نكلو «رادقملاو جئاتنلا ىف ةدحتم تارمثلا

 «ءىلم ءادألا نسح رجاتل اذه عيبي دقو ؛اًداسك فداصف عيبلا ىف رخأ ىناثلاو

 ذاختاف ؛اذكهو ؛هترامت ىف باضي ءادألا لبق هنكلو ؛هلثم رحخآل عيبي ىناغلاو

 «.ءىش لك قوف ىه ىتلا ةرهاقلا ةردقلا بابسألا ءارو نكلو ؛هنم دبال رمأ بابسألا

 داحتتا الو تافداصملا داحتا ىعدتسي ال بابسألا داحتاف «ىلاعت هللا ةردق ىهو

 ةمث نوكت دقف ؛حجئاتنلاو تارمنثلا داحتا بجوي ال ةينهملا صرفلا داحتاو ؛صرفلا

 ناسنإلا ريدقت نإو «ناسنإ اهريدقت عيطتسي ناك امو «نابسحلا ىف نكت مل تاسبالم

 ةدولحم «قفأللا ةدودحم ىهو «ةيناسنإلا ةردقلا ةرئاد ىف وه ةوق نم نكي امهم
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 الل الئ لللللا

 «لاوحألاو جئاتنلا ىلع ناطلس هل .سيلف لامعألا ىلع ناطلس هل ناك نإو «ةياغلا

 :لوقيو .هللا ىلإ هرمأ ضوفي مث لمعي نأ نمؤملا ىلع بجاولا ناك انه نمو
 . [رفاغ1 4 250 دابعلاب ريصبب هللا نإ هللا ىلإ يِرمَأ ضَوُفأو

 نأ ىنغلا ىلعف هللا ديب قزرلا ناك اذإو «نوعجرت هيَلِإو طصبيو ضبقي هّللاو»
 هيلعف ميلحلا ميركلا نم اضيف ناك اذإو ؛ريدقلا ىلاعت هللا نم ضيف هديب ام نأ ملعي

 ءارقفلا مهو ءهللا لايع ىلع هقافنإ ىفو «مارحلا نود لالحلا ىف هقافنإب هلل ركشي نأ
 ميقي ىذلا ماعلا عفنلا ليبس ىفو ءهاطعأ امم مهمرحي نأ ىلاعت هتمكح تضتقا نيذلا

 قحلا هللا قحي اهبو ءهتملك ولعت اهبو «هللا نيد زتعي اهب «ةلضاف ةيمالسإ ةلود

 ىذلا هللا لام قفني نأ هيلعو «ةيناسنإلا ولعتو ةليضفلا زتعت اهبو «لطابلا لطبيو
 هلك كلذ ىلاعتو هناحبس هللا ىمس دقلو ؛هتملك ءالعإو هنيد ةرصن ليبس ىف هاطعأ

 كناحبس ؛قزرو بهو ىذلاو ىطعأ ىذلا ىلاعتو هناحبس وهو .هل انسح اضرق
 4 422+ ميلع ركاش َهّللا َنِإَف» :مكحملا كباتك ىف تلق امك كنإو «تيلاعت ىبر
 مهعفنأ هللا ىلإ مهبحأف هللا لايع مهلك قلخلا» :نيمآلا كلوسر لاق دقلو ء[ةرقبلا]
 . ©9«هلايعل

 ةمكحم ةيوق نكت امهم بابسألا نأ روصعلا لك ىف راربألا ءايقتألا ملع دقل

 لاق امك «ىلاعت هللا ناطلس ىف نوكلا لك نألو «ىلاعت هللا ديب جئاتنلا نإف

 لإ نوذفنت ال اوذفناَف ضرألاو تاومّسلا ِراَطَْأ نم اوذنت نأ مثعطتسا نإ ... 3 :هناحبس

 . [نمحرلا] 4 45: نابت مكبر ءالآ يأبف 20: نطلب
 هلام رطشي داهسجلا ىف ركب وبأ اذهف «ىلاعت هللا ةرصن ىف اولذب ىنعملا اذهلو

 كوبت شيج ةرسسعلا نامز ىف زهجي هنع هللا ىضر نافع نب نامثع اذهو «كلذ ىف

 هللا ىضر نامثع نأ ماشه نبا ىوري ىتح «بدجو ةرسع ىف سانلا ناك ذإ هلام نم

 نع ضرأ مهللا» : هِيَ ىبنلا لاقف ؛ةدعلاو دازلاو لبإلا ريغ رانيد فلأ قفنأ هنع

 . !«ضار هنع ىنإف نامثع

 ليسارملاو ثيداحألا عماج] . هنع هللا ىضر - دوعسم نبا نع ىناربطلاو «سنأ نع رازبلاو « ىلعي وبأ هاور )١(

 .[3"1١؟ ص جا هدئاوزو ريغصلا عماجلا نم -_
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 اًضْرَف هللا ضرقي يذلا اذ نمإ» :ىلاعت هلوق لزن امل هنأ ملسأ نب ديز ىورو

 ىبأ كادف :لاقف حادحدلا وبأ همسا ىراصنأ ءاج # ةريثك افاعضأ هل هفعاضيف انسج

 نأ ديري معن» :لاق !؟ضرقلا نع ىنغ وهو ءانضرقتسي هللا نإ !هللا لوسراي ىمأو

 ةحادحدلا ىتيبصلو ىل نمضي اًضرق ىبر تضرسقأ نإ ىنإف :لاق ««ةنجلا مكلخدي

 نإ :لاقف هدي ديلي هللا لوسر هلوانف ءكدي ىنلوان :لاق .«معن» :لاق ؟ةنجلا ىعم

 دق ءامهريغ كلمأ ال هللاو «ةيلاعلاب ىرخألاو ةلفاسلاب امهادحإ نيتقيدح ىل

 ىلاعت هلل امهادحإ لعجا» :ِةَيِكي هللا لوسر لاق !ىلاعت هلل اضرق امهتلعج

 تلعج دق ىنإ هللا لوسراي كدهشأف :لاق «كلايعلو كل ةشيعم اهعد ىرخألاو

 هب هللا كيزجي نذإ :لاق «ةلخن هئامتس هيف طئاح وهو «ىلاعت هلل امهريخ
 , 220ةنجلا

 ةنواعملا ىه هذهو «ةمعنلا ركش وه اذهو ءاقدصو اقح ناميإلا وه اذه

 لهف ؛ىناسنإلا دوجولا ىلع رونلا عشت ىتلا ةيحورلا ةوقلا ىه هذهو «ةقداصلا

 مهتلودو مهنيد اودفي نأ نينمؤملل نآ لهو ؟فلسلا هلعفي ناك امب اودتقي نأ فلخلل

 نأو «تالثملا مهلبق نم تلخ دقو ربعلاب اوربتعي نأ نيملسملل نآ لهو ؟مهلاومأب

 ؟مهلاومأ ىف هللا قح اوملعي

 «نحإلا تمكحتو «نتفلا تعنشتو ءاًعاطم حشلاو ءاعبتم ىوهلا راص دقل

 مسج نم عطتقيل هنإ ىتح «ةلذلا مهيلع تبرضو «ةوقشلا نيملسملا ىلع تبلغو
 ىلع نوطلسي ءادعألاو ءمسجلا نم دبكلا ةلزنمب هنم ىه ةعطق ىمالسإلا ملاعلا
 عوجلاب مهجارخإ نولواحيو «عوجلاو رقفلا سدقملا ىداولا ىف نيميقملاو نيدرشملا

 اوضرقأف الأ !نوهال ةلفغ ىف مهو ءنوعمسيو نوري نوملسملاو «مهنيد نم ىرعلاو

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو .مكل فعاضي انسح اًضرق هللا
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 9 ةرقبلا ةروس ريسفت #0

 ولاَ د وسوم دب َليَِسسِإَوَبْنم المل َلِإ مكمل

 ارينا لاكي كسِيَع يكس نإ ختم لَ

 َلاَقَو تريلا يلعْهَساَو مهني آلِيقاَلِإ

 6م تْولاَط محل َتَمبْدَّكَهَهأَنْمُهيَيَرُهَ
 هت كاملا سكْعَاَحِلَع كاثنا لكي َقلاواَك .ء ندم دباس د

24 3 -_- 
 عع 0-2-1 م ٌُّ 2 ا ل ء سلس وع >

 هنفطصا هللاّذإ لاَملا رَمةعَس نت او هنم

 وودمردحع يأ مصر 2 م دا نس وس ول هس سو 026

 هللاويسجلاو يلجلا ف !مدازو مكحيلع
 مح وو و ل رت م # | 5 اس رب 20 2و
 اه مياسع عسا هللأو ءاسشي_ تم قوي

 اعفرو «ةزوحلاو سفنلا نع اعافد لاتقلا ىلع ثحلا ىف ةقباسلا تايآلا تناك

 دادعتسالا نأ نايبلو ءايلعلا ىه هللا ةملك نوكتلو «لطابلل اضفخو «قحلا رانم

 ىلاعتو هناحبس صقي تايآلا هذه ىفو .ءاطعلاو لذبلا ىضتقي ءادتعالا درو داهجلل

 قرفتي فيك ةميزهلاب ىلتبت ىتلا ممألل هتياكح ىف اًقداصو «هعئاقو ىف اًقداص اًصصق

 نأ نايبو ءاهنم نيرثكألا بولق ىف ةميزهلا لعفت فيكو ءاهتدحو بهذتو اهرمأ

 ةميزهلا بهذت مل ةليلق ةئف وأ ليلق رفنو «ةديشر ةميكح ةدايق اهعمجل قيرطلا

 .اهمزعو اهسأب نم سأيلا فعضي ملو ءاهتوخنب



 .ةرقبلا .ةروسريسفت لال

 ولولا ولالا لا

 ىنب نيربتعملل ةربع هلعج ىذلا هصصقل ىلاعتو هناحبس هللا رقخا

 لوزن رصع ىف ملاعلل ةفورعملا تاوبنلا نألو «برعلاب اولصتا مهنأل ؛ليئارسإ

 مهيلع ءايبنألا ىبأ ميهاربإ ىف شيرق عم نوقتلي مهنألو ءمهيف تناك نآرقلا

 ىفو ءاهراصتناو اهتزع ىف ةيرشبلا عئابطلا مهيف لثمتت هنألو ؟مالسلاو ةالصلا

 ىف هب ةبلاغملاو لوقلا ةجاحل ىف ةيرشبلا ةعيبطلا مهيف لثمتتو ؛اهراسكناو اهتميزه

 لمعلا نع مهدعبو ءلاحلا كلت ىف ءىش لك مهدقنو «ءاذختسالاو فعضلا لاح

 امدنع ةيولغملا تاعامجلل ةيرشبلا عئابطلا مهيف لثمتتو ؛لاقملا ىف فالخلا ىلإ

 ىلع روخلا لوتسي مل نمو ؛مهبولق نم ةميزهلا لنت مل نم اهذاقنإ ىلع لمعي

 يف ناك دقل » :هناحبس لاق دقو ءصصقلا كلذ ىلاعتو هناحبس هللا صق

 صصق نم دوصقملاف .[فسوي] 4 418 ... بابلألا يلوأل ةربع مهصصق

 ىلوأل ةربع اهليصفتو اهدرسب سانلا عاتمإو عئاقو درسال رابتعالاو ةربعلا نآرقلا

 ىسلإو «هيلجيف ةربعلا عضوم ىلإ ميركلا ىلوملا دصقي كلذلو «بايلألا

 لاوحأب فيقثتلاو «خيراتلاب ةيبرتلا ؛لبسلا موقأ كلتو هئيبيف راصبتسالا ناكم

 . نيقباسلا

 كيري وهف ء«ةربعلا عم ىضاملل ةروص كيري نمف «ناسنإلا نبا ناسنإلا نإ
 هلمحي ىذلا حابصملا وهف «لبقتسملل ءىضي رون اًمئاد ىضاملاو «ةظعلا عم كسفن

 .اهوجريو ةيادهلا ىغتبي نم

 ةربع «ميلع ميكح نم لزنملا «ميركلا نآرقلا اهركذ ىتلا ةصقلا كلت ىف نإو '

 ريسفت ىف ضوخن نأ لبقو .ةميزهلاب ىلتبت ىتلا ممألا اصوصخو ؛نيعمجأ سانلل



 ةرقبلا ةروس ريسفت لإ
 اللا طخ لخ خطة مخ 14مم خام ممم ماما خخ خخخ ل11 و امم مااا مخ ملل اا ااا! !!انل أ[!!! ممم

 مهيرارذو مهؤاسن اهيف ىبس ةديدش ةميزه ىسوم دعب نم ليئارسإ ونب مزه
 كلذ ىلع لدي امك «مالسلا هيلع دواد ثعبم لبق كلذ ناكو «مهرايد نم اوجرخأو

 هللا ثعب دقو «ةميركلا ةيآلا اهيلإ تراشأ ىتلا ةكرعملا ىف مالسلا هيلع دواد كارتشا

 ىبنلا اذه نم هناحبس ركذي ملو «ةميزهلا هذه ىف مهو ايبن مهيف ىلاعتو هناحبس
 دارأ دقو  ةميزهلا هذه ىف مهو ىبنلا ثعب نإو ءوه نم ةفرعم لواحن الف «ميركلا

 نم ممألا ذاقنإل ليبسلا نأ ىلع ليلد ةبرضلا هذه نم اوقيفي نأ ىلاعتو هناحبس

 اهؤلميو بولقلا رهصي ىذلا وه هنأل ؛نيدلا ىلإ عوجرلاب نوكي اهضاهنإو اهتوبك
 ثعبم لبق نيدلا ىلإ عوجرلا ناك دقو «ءسانلا ةوق اهراوجب نوهتف هللا ةوقب

 عوجرلا حبصأ دقف لكك دمحمب ةوبنلا تمتدخ دقو امأو «لسري ىبنب ٌةلِكَو دمحم

 توص هنأل ؛ميركلا نآرقلا وهو دلاخلا ىلاعت هللا مالك ىلإ عوجرلاب نيدلا ىلإ

 4« 20+ نوظفاَح هَل اًنإو ركذلا اَنَلَرن نحن اًنِإإ8 :ةمايقلا موي ىلإ مئادلا ىحولا
 .[رجحلا]

 ىقالتت «نيقيلا ةوقب روخلا اهنع بهذيو ناميإلاب بولقلا رمعت نأ دعبو
 «ةيوق ةرمإ تحتو ءةدحوم ةدايق تحت لمشلا اوعمجي نأ ءالضفلا لواحيف بولقلا

 :هيلإ اوهجتا ام كلذو ؛برحلا ىفو ملسلا ىف نوئشلا ربديو .ءرومألا فرصي ناطلسو

 هرايشخا نكي مل اكلم ىلاعتو هناحبس هللا راتحخاف 4 اكلم اَنَل ثعبا مهل يبن اوُناَق»
 ىهو «ناطلسلاو ةرامإلا عم قفتت ىتلا ايازملل هؤافطصا ناك لب ؛ةلالسلاو ةثارولاب

 ىف ةطسب هداز هنأل ؛تولاط ىلاعتو هناحبس هللا ىفطصاف ءمسجلا ةوقو لقعلا ةوق

 قهرأ دقو ليئارسإ ىنب نكلو «ريمألل ناتمزاللا ناتفصلا امهو ءمسجلاو ملعلا

 ىذب سيل وهو «تولاط راتخي فيك اوبجعو .لدجلاو ءارملا اودوعتو ؛لذلا مهسوفن
 ىه ةرامإلا نم ةياغلا نأ مهل هللا نيبف ؛ريفو لام اذ سيلو «بسنلا ىف مهيلع لضف

 تولاط قاقحتسا ةرامأو ءراصتنالا ةزع ىلإ ةميزهلا لذ نم جورخلاو «ناطلسلا طسب

 ىهو مهدجمو مهزع ةراش مهيلإ ىتأت نأو ءراصتتالا كلذ ققحي نأ ةرمإلا هذهل

 . توباتلا



 ةرقبلا ةروسريسفت ل
 للبلاك او االول

 ؛امح كلَلا نوكي كلذكو ءداهجلا ناديم ىلإ دنجلا ةيار كلملا تولاط لمح

 «مهتميزع قدصو مهتدارإ ةوق ربتخي نأ دارأ ء«مهودع ءاقلل مدقتي نأ لبق هنكلو

 ىف هعم وهف هسفن ىلع ىلوتسا نمف «مهسفنأ ىلع مهئاليتسا رادقم ةفرعمب كلذو

 هللا نإ > __ : زجعأ ودعلا ءاقل نع وهف وسفن داهج علطتسي مآ نمو «داهجلا

 نأ ةئيبم ناحتمالا اذه ىف ترهظ ةجيتنلا نكلو « ىنم ا هإف [ةرقبا 423 .٠

 اليلق الإ هنم اوبرَشَف )» اهيلع اورصتتنيو مهسفنأ اودهاجي نأ اوعاطتسا نيذلا مه ليلقلا

 عم نيفلخم نيرخآلا كرتو ء«رهنلا مهب زاتجا نيذلا مهو [ةرقبلا] « ةهتْزق# ... . مهم

 .اهيلع بلغتلا اوعيطتسي مل ىتلا مهسوفن

 «رباصم دلاجم دهاجم الإ مهيف سيلو «ددعلا ىليلق تولاط دنج حبصأ
 زتعي دّدعلا ميظع ددعلا ريثك مهودع اوأر ذإ ؛فقوملا ةبهر نم ءىش مهارتعا نكلو

 نكلو «هدونجو تولاجب مويلا انل ةقاط ال :اولاقف «هتبلغ قباسو هتدعو هترثكب

 مك هللا اوُفالم هنأ نونظَي نيذّلا لاَقإ» ةبهرلا كلت اهرتعت مل ةوفصلا كلت نم ةوفصلا
 هت

 انمادقأ تب دو اربص اَنيَلَع غِرْأ ابر اوُلاَقط هللا ةوقب نينيعتسم عيمجلا مدقتف

 . [ةرقبلا] 4 4527 نيِرفاَكْلا موقّلا ىلع انرصناو

 «ةزعلاو ةردقلا برل قلطملا ضيوفتلاو «ةقداصلا ةميزعلاو «ىوقلا ناميإلابو

 ... تولاج دواد لقو هّللا نذإب مهوُمَرَهَف » ةريثكلا ةئفلا ىلع ةليلقلا ةئفلا ترصتنا
 . [ ةرقبلا] < تم

 كلما هللا ةانآو )» ليئارسإ ىنب :ب ةزع هعمو دواد ىلإ تولاط دعب نم رمألا لآو
 هللا نكلو ضرألا تادسَفل ضعبي مهضعب سانا هلل عفد الوو اشي امم ُهمَلعو ةملكحلاو

 . [ةرقبلا ] 4 20 َنيمَلاَعْلا ىَلَع لضَف وذ

 هيف ربعلا نإو «ليئارسإ ىنب داهج ىف ميكحلا ركذلا صصق نم ةسبق هذه

 ىلاعملا وحن هجتت اهلعجتف سوفنلا رهصت فيك ةدشلا ىلإ ريشت ىهف «ةريثكل
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 ناطلس ال هنأو «ةوقشلا مهيلع تبلغ نمل ةزعلا ساسأ نيدلا نوكي فيكو ءاهبلطتف

 نأ بجي ريمألا نأو ءرجافلا اهب رجزيو «ربلا اهناطلس تحت لمعي ةرمإ ريغ نم

 بعشلا هب دوقي ام ةبرجتلا لامكو ملعلا ةعسو مسجلا ةوقو لقعلا ةوق نم هل نوكي

 نم همصخ بلغي الف سفنلا ىلع ةرطيسلا راصتنالا ساسأ نأو ءرومألا حلاص ىلإ

 ضوفي ةبهألا ذخأ دعب هنإو «هتوهش عمقي ال نم هودع عمقي الو «هسفن بلغي ال
 ةيآ ةميركلا تايآلا عبتت ىلإ هجتن اذه دعب .هيلع لكوتيو «هللا ىلإ هرمأ دهاجملا

 :اهعومجم ىف ربعلا حولت امك اهايانث نم ربعلا نيطبنتسم «ةيآ
 ةراثإ نم ريبعتلا اذه ىف ام انركذ دق 4 ليئارسإ ينب نم الملا ىَلِإ رت ملأ »

 «ةيؤرلاب انه ربع دقو «عماسلاو ئراقلا سفن ىف ىنعملا تيبثتو ءريرقتلاو مامتهالا

 ىذلا ىبلقلا ملعلل نوكت ىهو «لبق نم انركذ امك ملعلا ىنعمب نوكت نأ امإ ىهو

 . راصبإلاو رظنلا هقيرط نوكي ىذلا ىسحلا ملعلاب نقيتسي امك ناسنإلا هيف نقيتسي
 ةيئرملا اهنأك اهنع ربخملا ةصقلل ريوصت اذه ىفو ؛رصبلا وأ رظنلا ةيؤرلاب داري نأ امإو

 لاقو .اًقرش نوئلتمم مهنأك «موقلا فارشأو ءاربكلا مه ًأالملاو .ةدهاشملا ةسوسحملا

 هب داريو الملا قلطيو «مهنم هيلإ جاتحي ام نوئلتممب مهنأل ؛كلذب اومس :جاجزلا
 لضف ديزم هل ءزجلا كلذ نأل ؛لكلا ةدارإو ءزجلا مسا قالطإ ليبق نم «ةعامجلا

 نوعمتجي ةعامجلا» هنأب ألملا هتادرفم ىف بغارلا رسف دقو «ءازجألا ةيقب ىلع فرشو

 . «الالجو ءاهب سوفنلاو ءارظنمو ءاور نويعلا نوئاميف ىأر ىلع

 نيرسفملا رثكأ ؟مهلك موقلا مأ «ليئارسإ ىنب ءاربك مهأ ؟انه ًالملاب دارملا امو

 ليئارسإ ىنب نأ ىنعملاف ؛ةينايب «نم» نوكت اذه ىلعو ليئارسإ ونب دارملا نأ ىلع

 نأ ىرأ ىنإو .اكلم انل ثعبا مهل ىبنل روصعلا نم رصع ىف اولاقو اوعمتجا اعيمج
 لغاش لغش ىف اًمئاد ءامهدلا نإف «مهنم ىأرلا لهأو ءاربكلا اهب دارملا انه الملا ةملك

 دق ءامهدلا ناك اذإ اصوصخو .مهيف نأشلاو ىأرلا ووذو «مهؤاربك مههبني ىتح

 ىبنجألا بلغتو مازهنالا لاح ىف امئاد نونوكي كلذكو «ةلذلاو ةوقشلا مهيلع تبلغ

 .ةمألا ىلع



 ةرقبلا ةروسريسفت
 اللا الممات للامام اخ عما عم مااا مال! مااا ]اال مخمل خلال اخ ع غلاما اا خخ ع لاا أ ااا لانا !؟كلللا ااا!!!

 دعب نم هنأ ركذف «ةميزهلا كلت نامزل نايب «ىسوم دعب نم# :ىلاعت هلوقو

 كلت نأ ىلإ ةراشإلل ىسوم دعب نم هنوك ركذو «نييعتلاب نامزلا نيبي ملو «ىسوم
 مهءانبأ حبذي ناك ىذلا نوعرف لذ نم ىسوم مهجرخأ نأ دعب تناك ةميزهلا

 رهظ ةسدقملا ضرألا اولخدي نأل مهاعد امل مالسلا هيلع ىسوم نإ ىتح «لذلا

 مهنع بهذو مهسأب اهيف اودرتسا ةنس نيعبرأ ضرألا ىف اوهاتف مهفعضو مهروخ

 هيف «ىسوم دعب نم :ىلاعت هلوقف ؛لزن ام مهب لزن كلذ دعب مث «ةميزعلا روخ

 مث ءرصم ىفف اولذ مهف مهب لزنت تناك ىتلا ةديدشلا براجتلا كلت ىلإ ةراشإ

 نأ دعب الإ لاضنو داهج نم اهتافيلكتو ةزعلا ةايح ىلع اووقي ملف ىسومب هللا مهزعأ

 ةسدقملا ضرألا اولخد ةزعلا هذه لعب مث «ءارحصلا ىف سأبلاو ةدشلا ةايح اودوعت

 راوطأل نايب براجتلا هذه ىفو ؛ةحارلاو ةعدلا ىلإ اومانتسا نأ دعب اهنم اوجرخأ مث

 مث ءاهرمأ ىلع بلغ ةعداولا ةايحلا تأرمتساو ةحارلا ىلإ تمانتسا نإ اهنأب ممألا

 لابو تقاذو «ةميزهلا ةرارمب تسحأ اذإ ىتح ءاهئاطلس باهذ كلذ ءارو نم ناك

 «ةمعنلا ةركسو ةلفغلا تابس نم تقافتساو .ةئماكلا ىوقلا اهيف تظقيتسا «ةحارلا

 .اهودع ةمواقمو ءاهرمأ دادرتسا ىلع تلمعف

 نايب هيف 4 هّللا ليبس يف لتاقث اكلم انَل ثعبا مهل يبن اولاَق ْذإ © :ىلاعت هلوقو
 ركفتتو رظنت ملأ : ىنعملاف ؛«بلقلاو رظنلاب هاهنالاو «تافتلالا ناكمو ةصقلا عضوم

 ؟هللا ليبس ىف لتاقن اكلم انل ثعبا مهل ىبنل اولاق امدنع ليئارسإ ىبن رمأ ىف ربتعتو

 مهنوك اودقفو «مهتملك تعاضو «مهتدحو تككفت دق مهنأ اودجو دقل

 عمجتو «ثعشلا ملت ةسايرب الإ ليبسلا اودجي ملو «ةملكلا عمج ىلإ اوهجتاف

 نوكيل ءاكلم مهنيب نم راتخي نأ هيلإ اودهعف .«ثوعبم ىبن مهنيب ناكو «قرفتملا

 الإ نوكي الو ءريخلا الإ هب دصقي ال ,.ىوهلا نع اديعب «ضرغلا نع اًهزنم هرايتخا

 انل ثعبا :مهيبنل اولاق دقل .ىوهلا نع قطني ال ىبن هنأل ؛هيف أطخ ال «ريخلا ىف

 صحفي هنأ نمضتي «اكلم انَل ثعبا» ىنعمف «جارخإلاو ةراثإلا ثعبلا لصأو .اكلم
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 هجارخإو .مهلثمأ ريختو مهايازمو مهصاوخ فرعتو اهلاجر لاوحأ ةراثإب ةعامجلا

 ًاريختم نوكي لب «مهيلع اضورفم نوكي الف ؛مهيلع اكلم نوكيل مهفوفص نيب نم
 .ثوعبم ىبن وهو «هريخت ىف كشي ال نم ريختب مهنيب نم

 ىف اولتاقي نأ مهيلع بصني اكلم مهبلط نم ضرغلا نإ مهبلط ىف اولاق دقو

 .ةبوصغملا مهضرأو «ةبولسملا مهتزع درو «ديحوتلا ةملك ءالعإ وهو «هللا ليبس

 :تاظعو ربع مهنم بلطلا اذه ىفو

 .مهعمجت مهنيب نم ةساير ال اوحبصأ ذإ «عايضلاب اوسحأ مهنأ :اهلوأ

 وحن مهب ريست ةمزاح ةرمإ تحت الإ نوكي ال لادقلا نأب اونمآ مهنأ :اهيناثو
 .مهيف ةساير الو مهل ةارس ال ىضوف سانلا حلصي ال هنأو «داشرلاو ىدهلا

 نطولاو «بولسملا قحلل اًدادرتساو «ةروحلا نع اًعافد لاتقلا نأ :اهفلاثو

 مكحلا ماظن نأل ءاكلم سيئرلا نوكي نأ اوبلط دقو .هللا ليبس ىف لاتق .بوصغملا

 وه هنم حودمملاو «ملاظلا وه هنم مومذملاو ءايكلم ناك كاذ ناَيِإ دئاس ناك ىذلا

 ىكلملا وه ةيوامسلا عئارشلا ىف بولطملا ماظنلا نأ ىلع اليلد كلذ سيلو «لداعلا

 ىأ كلمل مهيبن ةيادهب مهبلطل هللا ةباجإ نإ لب ؛ةلالسلاب ةئارولا وهو هفرعن ام ىلع
 ىعادل ةباجإ نوكي ام وه مكحلا ماظن نأ ىلع ليلد «هللا هراتخا دق ةلود سيئر

 لاح تناك دقلو .اهب نرتقي امو اهتاسبالمو ةمألا لاحل ةمءالم هيف نوكتو «بعشلا

 نيبولغم اوناك مهنأل ؛ةلودلل اًسيئر مهسفنأب مه اوراتخي نأب حمست ال ليئارسإ ىنب

 هركم نم نوكي الو «ناطلسلا ىوذ نم نوكي رايتخالاو ءمهل ناطلس ال مهرمأ ىلع

 .نيبنس امك هدهعن ىذلا ىنعملاب اكلم سيل هراتخا ىذلا كلملاو «هرمأ ىلع بولغم

 تادارإلا مهنم تعلخنا دقو «بارطضالا دشأ ىف ليئارسإ ىنب لاح تناك

 ىلع اوربصي الآ مهيبن عقوت كلذلو ؛ناميإلاب اهيلع هللا طبر بولق نم الإ «ةمزاحلا

 ىذلا روعشلا كلذ هناحبس هللا ىكح كلذلو ؛ءالبلا دتشاو سيطولا ىمح اذإ لاتقلا

 :ىلاعت لاقف «مهيبن بلق جلاخ
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 مهيلع بتك نإ مهيبن عقوت 4 اولتاقت الأ لاتقلا مُكِيَلَع بك نإ ميسع له لاقط
 ماقم ىف صوكنلاو «فحزلا موي رارفلاو «ةميزهلا ةلذ نيب اوعمجيف اولتاقي الأ لاتقلا

 ىأ لاتقلا مهيلع بتك نإ ىبقعلا مهل نيبف ؛ىلاعتو هناحبس هللا نايصعو مادقإلا

 اذه ىفو «مهباقعأ ىلع اوصكنو كلذ دعب اوءاج مث «عراشلا مازلإب مزلو ضرف

 نيرمأ ىلإ هيبنت ميركلا ىبنلا نم لوقلا

 ةبقاع ىفو «مهئادعأ ةوق ىفو «مهلاح ىفو مهسفنأ ىف اوركفي نأ :امهدحأ

 امهم مهئادعأ عم لاتقلا ناديم ىف «ءاقللا ىلع ةردقلا مهسفنأ ىف اوأر نإف «لاتقلا

 «مهتدايق ىلوتي كلم رايتخاو «لاتقلا ةيضرف بلط ىلع اورصأ «مهعمج فئاكتي

 .هريبدتبو هب برحلا ىحر رودت اًبطق نوكيو

 «لصفلا هيف نإف «هيلع اورصأ نإ لاتقلل دادعتسالاو ةبهألا مهذخأ :امهيناث

 .هيلع مه ام أوسأ لاتقلا ىبقع نوكت ال ىتح ؛لزهلاب سيلو

 بتك نإ متيسع له لاق :ىلاعت هلوق وهو «هيلإ ريشن ىظفل ثحب انهو

 نم مهلاحو لاتقلا رطاخم ىلإ هيبنتلل انه ماهفتسالاف 4 اوُلتاَقَت لَ لاتقلا مُكْيلع

 مهيلعف «لاتقل حلصيال هذه مهلاح نأو «مئازعلا ككفتو ةدارإلا للحتو «بارطضالا

 مثإب اوءوبتف ءاولتاقت الأ لاتقلا مكيلع بتك اذإ نوعقوتتأ :ىنعملاف ءاهوريغي نأ

 . !نايصعلا مثإو «رارفلا مثإو «ةميزهلا
 نإ متعقوت لهف :يأ متيسع لهف ىنعمف «براقو عقوت انه اهانعم (ىسع)و

 نولواحت ال مكنأ ودبي ىتلا مكلاح ءىموت ىأ ؛اولتاقت الأ لاتقلا مكيلع بتك

 متحاع كلذ متعقوت ذإ مكنأو «لاحلا ريبيغت بجوي لاتقلل دادعتسالا نأ عم ءاهرييغت

 .مكلاح

 :نالامعتسا اهل (ىسع)و

 وأ حتفلاب يتأي نأ هللا ىسعف ف : ىلاعت هلوق لثم «لعل ىنعمب نوكت نأ :امهدحأ
 ءرمأ وأ حتفلاب ىتأي نأ هللا لعل :ىنعملاف .[ةدئاملا] 4 ت51 ... هدنع نم رمأ

 .اهربخ هيلي امو ءاهمسا اهدعي ام نوكيو
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 ىف نوكي اهدعب امو «براق وأ عقوت لعفلا ىنعم ىف نوكت نأ :امهيناثو

 امك «ىنعملا اذهب انه ىهو ءابارعإ مسالا ماقم ىف نوكي نأ حصيو «لعافلا ىنعم

 مكماحرأ اوعَطَقَتو ضرألا يف اودسفت نأ مَنيَلوَت نإ متيسع لهف» :ىلاعت هلوق ىف ىه
 . [ دمحم ] 4 10

 مهيبن اوباجأ 4 اًمئاتبَأو اًنرايد نم اًنِجِرْحأ دقو ِهّللا ليبس يف لتاقن الأ انَل امو اوُناَق »
 «ترفاوت دق لاتقلا ثعاوب نأ اونيبو «مهسوفن فعض اوجلاعو «مهلاح اوردق مهنأب

 نم انجرخأو ءاهيلع ودعلا ءاليتساب انرايد نم انجرخأ دق اننإ ؛لتاقن نأ انيلع قحف

 «لاتقلا انل غاسف ءانل تسيلو انئادعأل مهتوق لعجو ءانع مهلصفو «مهيبسب انئانبأ
 دقل ؟هنم عنمي ىذلا امف ءانيلع لاتقلا بجوت لاح ىف اننأ ىأ ؛انيلع بجو لب

 ىف ءاقب امإو «ةزعلا بلط ىف ءانف امإف ءداهجلا قحف عناملا لازو .ثعابلا رفاوت
 !ءايحألا توم هنأل ؛ءانفلا عاونأ رش انلاح نإ لب ؛اهلظ

 :نيعضوم ىف وهو «هيلإ ريشن ىظفل ثحب انهو

 انه ماهفتسالاف هللا ليبس يف لتاقن الأ انَل امو 9 :ىلاعت هلوق ىف :امهلوأ
 لتاقن الأ انل غوس ام :هريدقت فوذحم لعفب قلعتم (انل» رورجملاو راجلاو «ىفنلل

 باهذو رايدلا بارخ دعب لاتقلا مدعل طق غوسم ال هنأ ىأ !انرايد نم انجرخأ دقو

 تسيل انضرأف «نينثالا نم انجرخأ دقو ءهدلو نعو هضرأ نع عفادي ءرملا نإ ءانبألا

 عطق مه نم انع عطقو ءاندابكأ تاذلف نع انجرخأ ذإ ؛انيديأب تسيل انسفنأو ءانديب

 .انسوفن نم

 واو انه واولا :4 اَئاتبأو اَنراَيد نم اتجرْخُأ دَقَو 9 :ىلاعت هلوق - ىناثلا عضوملا
 .مهدالب نم مهدرطب ىسحلا جارخإلا وهأ ؟جارخإلا ةقيقح ام نكلو «لاحلا

 ىف اديبع راغصلا اوقبأو «رايدلا نم رابكلا اودرطف «مهئانبأ نيبو مهنيب لصفلاو

 نم مهل سيلو مهضرأ ىف اونوكي نأب ىونعملا جورخلا دارملا مأ ءاهيف ءافسعو ضرألا

 وأ «مهودع مهيبسي نأب ءىش مهرمأ نم مهل سيلو مهدالوأ اوري نأو «ءىش اهرمأ
 .؟ةيسفنلاو ةيداملا لئاسولا لكب هل ةوق مهذختي
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 راغصلا اوقبأو ءرابكلا اوجرخأ مهنأ لمتحيف ؛نيينعملا جارخإلا ةملك لمتحت

 ضرأآلاب اوقصلأ دق ءالذأ مهوقبأ مهنأ لمتحيو ؛لمع تاودأ وأ مهل اديبع مهوئشنيل

 ؛هرمأ هل نوكي ال نم دلبلا بحاصب الو «هريدي ال نم تيب بحاصب سميلو
 .مهودعل لب مهل اوسيل مهف ؛مهيلع مهل ناطلس ال مهدالوأو

 داهج انم هنأل «لاتقلا نع دوعقلل غوسم ال هنإ اولاق ؛لطابلا اولعفو «قحلا ليئارسإ

 ىقتلاو ةديدشلا تدتشا امدنع مهنكلو ؛رايدلاو لهألاو ءدلولاو لاملاو «سفنلا نع

 ايي امك رهتلاب اوربتخا امدنع كلذو ؛ليلقلا ربصو «مهنم ريثكلا ىلوت «ناعمجلا

 ميلع هّللاو مُهْنَم اليلق الإ اًوّلوَت َلاَقْلا مهْيلع بك امل 9 : ىلاعت هلوق هركذي ام اذهو
 تمظتناو «ةرداقلا ةميكحلا ةدايقلا تناكو مهيلع ضرف املف ىأ « 6 نيملاّظلاب

 هنع ضارعإلاو لاتقلا نع ىلوتلاو ؛هنع اوضرعأ ىأ لاتقلا نع اولوتو .ء«فوفصلا

 مهسوفن اوحلسي الآبو «مهرابدأ مهولوي نأب فحزلا ىف رارفلا ىنعم نمضتي

 ىلع اودرمتي نأبو «مهتدارإ ىلع اًناطلس مهتاوهشل اولعجي الف ءطبضلاو ءربصلاب
 .ةقلطملا ةعاطلا الإ هيف ىدجي ال تقو ىف اهوعيطي الو «ةدايقلا

 «مهتدارإ ىلع تاوهشلا ةرطيسو ؛مهيلع مئازهلا ىلاوتب ليئارسإ ىنب نإو
 مهنم نيريثكلا ىف ققحت دق ءاهرمأ ىلع ةبولغملا ممألا لك نأشك «مهتدحو ككفتو

 ىلإ ةجاحلا تقو درمتلا وأ .فحزلا ىف رارفلا وأ «لاتقلا نع ضارعإلا بابسأ لك

 نإو ؛ربصلاو سفنلا طبض ىلإ ةجاحلا تاقوأ دشأ ىف ةوهشلا مكحتو «ةقلطملا ةعاطلا

 ىلإ اهلهأ مئازع هجستت ىتح ءاهرمأ ىلع ةبولغملا ممألا مزالت انلق امك لاحلا هذه

 ودعلا ءاقل رمألا لوأ ىف ىلوتت ةرداق ةئف مهنم نوكي وأ «لاحلا هذه نم رييغتلا

 «ةلذلا دعب ةزعلا نوكتف «ةمألا رئاس ىف اًئيشف ائيش ىوقلا قلخلا ىرسي مث ءاهسفنب

 .اًنمأ مهفوخ دعب نم هللا مهلدبيو

 ىف ةايحلا مد ىرسو «ةبلاغلا هللا ةئف اوناكو «ليئارسإ ىنب نم ليلقلا ربص دقل
 نطاوم ىلإ دواد هللا ىبن كلذ دعب نم اهداقف «ةليلقلا ةئفلا كلت راصتناب ةمألا

 .رفظلاو رصنلا
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 هللاو ط :هتاملك تلاعت هلوقب ةميركلا ةيآلا ليذ دق ىلاعتو هناحبس هللا نإو

 ملع ىلإ ةراشإلا :اهنم «ةليلج ناعم ىلإ تاراشإ لييذتلا اذه ىفو 4 َنيملاظلاَب ميِلَع

 ءاهيلإ ىدؤت تناك مهلاح نأل ؛ناك ام مهنم نوكيس نيريثكلا ءالؤه نأب قباسلا هللا

 ىف الك عضيو «حلاطلاو حلاصلا ملعيو بيطلا نم ثيبخلا زيمي هللا نأ اهنمو

 ىلع اوصكن نيذلا نأ اهنمو ؛ةمايقلا موي هدنعو سانلا دنع هب قيلي ىذلا هعضوم

 ىندأبو «نوهلا لزتملابو «لذلاب اضرلاب مهسفنأ اوملظ ؛نوملاظ الب ءالبلاو مهباقعأ

 رماوأ نايصعب نيملاظ اوناكو ؛ةديدشلا ىف مهتنواعم مدعب مهناوخإ اوملظو ؛ةشيعم

 نيملاظ اوناك مث ؛نيملاعلا بر هللا نايصعب ملظلا ربكأ نيملظ مث «ةميكحلا ةدايقلا

 .ةليلقلا ةئفلل هللا قيفوت الول «مهدعب نم فالخألاو ىرارذلل

 هناحبس هللا ركذ دقل 4« اكلم َتوُناَط ْمُكَل عب دَق هللا َنِإ مُهيبن َمُهَل َلاَقو )

 دنع لمعلاو لوقلا نيب ةقرافلا هناحبس نيبيل «هوبلط امدنع لاتقلا دنع مهلاح ىلاعتو

 ةيقب ركذي هناحبس لعخأ مث ؛ ؛مهتاوهش مهيلع تلوتساو «ةلذلا مهيلع تبلغ نيذلا

 هللا نأ ىأ 4 اكلم َتوُناَط مُكَل ْثَعَب دق هللا نإ مهين مُهَل لاَقو » : اهيف ةربعلاو ةصقلا

 دق اصخش - مكلاوحأب ريبخلا ميكحلا ميلعلا وهو - مكفوفص نم جرخأ دق هناحبس

 مهلثمأ هنأ ىلإ ةراشإ ريبعتلا ىفو .مكيلع اكلم هلعجو ةسايرلا بابسأ لك ىفوتسا

 مث صحفلاو ةراثإلا ىنعم نمضتت «ثعب» نأل ؛مكحلا ءابعأ لمحت ىلع مهاوقأو

 .جارخإلا

 هنم دارملا سيلو «مهكلم ىلوتملاو ءمهرمأ كلام رهظي اميف انه هب دارملا كلملاو

 لب «هتلالسل رتخي مل هنأ نيبتيس هنإف «ةلالسلاب ىلوتي نم وهو ءفراعتملا قنعملا

 هللا ىبنل هدعب نم لآ لب «هتيرذ ىف كلملا رمتسي ملو ؛هتوقو هتمكحو هملعل ريتخا

 كلملا هللا هاتآ دقف ؛ميركلا نآرقلا اهركذ ىتلا دواد رابخخأ كلذ ىلع لدت امك دواد

 ىتح مهرايتخاب نكي ملو ؛هيبنل هب ىحوأ امب ىلاعت هللا رايتخاب ريتخا هنإو «مكحلاو

 .مهودع ىلع نوكي نأ لدب ءاديدش مهنيب مهسأب نوكيف اوسفانتي ال
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 ال بولطم انرصع ىف هفرعن ىذلا ىكلملا ماظنلا نأ ىلع ةلالد ةيآلا ىف سيلف
 ةردقلاو ملعلا ةساير لب «ةلالسلاو ةثارولا ةيكلم تسيل اهنأل ؛ةراشإلاب الو ةرابعلاب

 . هيف ةيصخش ناعمل ريتخنا لب هبسنو هتلالسل تولاط ريتا امف .ةمكحلاو

 ددرت ريغ نم اوذفني نأ اكلم راتخي نأ نم مهيبن نم هوبلط ام ىضتقم ناك دقل
 هللا نآلو ؛مهيبن ىلإ رمألا اوضوف مهنآل ؛هيحوو هللا ةيادهب هراتخا اميف رمألا

 هناحبس هللا رايتخا دعب ةريخلا مهل ناك امو «هراتخا ىذلا وه ىلاعتو هناحبس
 :هلوقب ىلاعتو هناحبس ربع اذلو ؛مهتحلصملو مهلجأل هراتخا دق هللا نآلو «ىلاعتو

 مكنأو ءمكتحلصم ىف هنأ ىلإ ةراشإ «مكل» ب ريبعتلاف 4 توُلاَط مكل ثعبإ»
 . مكادعأ ىلع مكل هتوق نوكتسو «هتوقب نوعفتنتس

 كلذلو ؛اهودوعت ىتلا ةجاجللا اوراثأ ةبهألا اوذخأيو اوعيطي نأ لدب مهنكلو

 مّلو هنم كلمْلاب قحأ نحتو اَيَلع كلملا هل نوكي ىَنأ اولاَقط :مهنع ةياكح هناحبس لاق
 . 4 لاَمَلا نم ةعس توي

 رمألا اوضوف نأ دعب مهضارتعا اودبأ دقل ؛ضارتعالا كلذب مهيبن ىلع اودرمت

 ىه تسيلو «كلملا طانم اهولعج بابسأ ىلع ضارتعالا اونبو «مهسفنأ اوضقانف
 ةعس امإ :نيرمأ دحأ كلملا ببس نأ اونظ ؛ىوقلا كلملاو ةحلاصلا ةسايرلل ببسلا

 4 كلملا هَل نوكي نأ :اولاقف ءاهئراوت ةيكلم ةلالس امإو «ةلئاط ةورثو لاملا نم
 سيلو «كلملا هب قحتسي ىكلم مد هقورع ىف سيل هنأ ىأ «كلملا دمتسا ةهج ىأ نم

 نئلو «فارشألا نم سيل هنأل ؛هنم كلملاب قحأ انم دحاو ىأ لب «عيفر بسن اذ وه

 دّقف «لاملا نم ةعس ىف سيل ريقف هنأ ندجنل ةدالولا مركو بسنلا فرش انزواجت

 .لاملاو بسنلا امهو «ةدايسلا اببس هنم بلس

 ىلع تبلغو ؛ءاوهألا اهيلع ترطيس ىتلا تاعامجلا ريكفت نوكي كلذكو

 سيياقم لتخت كلذبو ؛تايونعملا ريدقت دقفتو ءاهمكحتف تايداملا ىلإ هجتت ءاهرمأ
 اذإ هنإف ؛اهيف ةمظعلا سياقم لتخت نأ ةفيعضلا تاعامجلا هب ىلتبت ام لوأف ؛ريدقتلا

 «ةقراخلا ىوقلا وأ تافداصملاب الإ اورهظي ملو «ءامظعلا رمغ ةمظعلا سايقم لتخا



 ةرقبلا ةروس ريسفت ل ل

 م لل
 قا بحل

 نم ةزعلا ريشتو «ةوقلا نطاوم ىلإ ىدهت ىتلا ةيلاعلا ممقلا مه ممألا ىف ءامظعلاو

 . اهنماكم

 سايقم نم هذخف ممألا نم ةمأ ىقرل اطباض اًسايقم فرعت نأ تدرأ نإو

 امك ىقلخلا رايهنالا دشأ ىف ةصقلا هذه تقو ىف ليئارسإ ونب ناك دقو ءاهيف ةمظعلا

 .لاملاو ةلالسلاب ةمظعلل مهسايقم كلذ ىلع لدي

 :اهيلإ ريشن ةيظفل ثحابم ةميركلا ةلمحلا هذه ىفو

 ءفيك ىنعمب لمعتست دق «ىثأ 4 كلملا هَل نوكي ىّنَأ :ىلاعت هلوق :اهلوأ

 :ىنعملا نوكيو «فيك ىنعمب نوكت نأ زوجي انه ىهو «نيأ نم ىنعمب لمعتست دقو

 دوصقملا ماهفتسا وهف ؟نكميو كلذ غوسي لاح ىأ ىلع ءانيلع كلملا هل نوكي فيك

 نم هيف سيل هنأ ىأ ؟اكلم هلثم نوكي نأ روصتي ال هنأ ىأ «قلطملا داعبتسالا هنم

 نم دوصقملاف .اكلم نوكي نأ هعم غوسي ام «دتحملا نم هتيب ىف الو .ءتافصلا

 .كلملل ةغوسملا بابسألا نم ببس هيف نوكي نأ داعبتسا ماهفتسالا

 ىنب نم ألملا اذهب ملكتملا #هنم كلملاب قحأ نحنو إ» :ىلاعت هلوق :اهيناث

 مهعومجمو «كلملاب قحأ هنأ ررقي مهنم دحاو لكف ؛ ليئارسإ ىنب ءاربك ىأ ليئارسإ

 ةيحانو « ليئارسإ ىنب ىف هاجملا ةيحانو بسنلا ةيحان نم مهتيقحأو « مهنود هنأ ررقي

 ىف نوكت نأ ةعسلا لصأ 4لاَمْلا َنَم ةعس َتْوُي ملوإ .:ىلاعت هلوق :اهثلاث

 وأ ةردقلا نم لاح ىلع نوكي نأ لاحلا ىف ةعسلاو «لاحلا ىفو لعفلا ىفو ناكملا

 لاملا ةلق نع ىّنك املف «قيض ىف نوكي ال وأ هيلع اقيضم نوكي ال ثيحب لاملا

 .ةعسلاب هترثك نع ىّتك قيضلاب
 ىلع اوضرتعا دقل 4 مسجلاو مّلعْلا يف ةطَسَب هداَرو مكيلع هافطصا هللا َنِإ لاَق»

 درف ؛ريفو لام اذ سيل هنأو ءادتحمو ةلالس مهنم ً(ريخ سيل هنأب تولاط رايقخا

 :مهلوق مهيبن
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 :لاقو ؛لبنلاو ةمهلا لهأو ةوفصلا نم هراتخا ىأ هافطصا هللا نأب :الوأ

 مهيلع هلضف ىلإ ةراشإلل «مهنم هنأ عم مكنم لقي ملو .4مُكيَلَع هافطصا»
 هل هللا ءافطصا ىفكي ناك هنإو ؛تافصو صاوخ نم هللا هحنم امب هئالعتساو

 هراتخا اميف ةريخلا مهل سيلو «ةدارإ هللا ةدارإ قوف سيل هنأل ؛اوضرتعي الو اوتكسيل

 . ىبنلا برو مهبر هللا هراتخا دقو «ىبنلا ىلإ كلملا رايتخا رمأ اوضوف مهنألو ؛هللا

 مهدادعتساو لاجرلا مظعل حيحصلا سايقملا نايبب مهضارتعا مهيبن درو : ايناث
 «ةمظعلا سايقم لاملاو بسنلا اوبسح دقل ؛فرشلاو ةزعلا نطاوم ىلإ بوعشلا ةدايقل
 مكنم مظعأ هنأ ىأ « مّْسجْلاَو مّلعْلا يف ةَطسب هدازو ظ :لاقف ءاهسايقم مهل نيبف
 «ةميكحلا ةدايقلل ببس امه نيذللا نيرمألا ىف مكيلع هداز هناحبس هللا نأل ؛اًعيمج

 :امهو

 مظعو مسجلا ةوق :ايناثو «براجتلا ةرثكو ملعلا ةعسو لقعلا ةوق :الوأ

 ةيلهألا ىلإ ةراشإ «ةيقيقحلا ةمظعلا سيياقم ىلإ هيبنتلا قوف كلذ ىفو .«'اةّنملا
 ةيلهألا نكلو «لاملاو بسنلاو بسحلا سيل بصنملل ةيلهألاف «ةلودلا ىف بصنملل
 ىربكلا ةسايرلا تناك اذإو «بصانملا ىلعأ كلملا ناك اذإف «هيف ةيافكلاب بصنملل

 اهل ةيافكلا لب «لاملاو ةعسلا بصانملل لهؤي ىذلا سيلف «تاعبت لامعألا مظعأ

 رايتخالا سايقم ىلإو «ةمظعلا سايقم ىلإ ةراشإ ةميركلا ةيآلا ىفف ؛اهيلع ةردقلاو
 .بصانملاو لامعألل

 ريبدتلاو لقعلا ةوقو «براجتلاو قفألا ىف عاستالا اهانعم ملعلا ىف ةطسبلاو

 اهاتعمف ملعلا ىلإ تفيضأ اذإو «عاستالا اهانعم ةطسبلاف ءريكفتلا ىف ماكحإلاو

 لقعلا ةمالس عم ميقتسملا ريكفتلا ىلإ لقعلا هجوي ام لكب ةطاحإلاو عاستالا
 . هسفن

 طبس نوكي نأب لب «محشلاو محللا ةرثك ىنعمب ال .هعاستا مسجلا ةطسبو
 وهو «ةقيقحلا كلت مسجلا ةطسبب داري دقو ؛نيبكنملا نيب ام ديعب ةماقلا ديدم ماظعلا

 .[ننم - ميملا - برعلا ناسل] .بلقلا ةوق هب مهضعب صخو ءةوقلا : مضلاب ٌقّنملا هد قفز
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 بولق ىف ةبيهلابو ءءادعألا بولق ىف هرظنم بعرلاب ىقلي «ةئنملا ةوق قوف كلذب

 نيبكنملا نيب ام ضيرع ماظعلا ليوط نأل ؛ةوقلا قلطم مسجلا ةطسبب داري وأ ؛ءايلوألا

 .ةوقلا قلطم ديرأو كلذ قلطأف «مسجلا ىوق لاوحألا بلاغ ىف نوكي

 ةسايرلا ىف اهنأ ىلإ ةراشإلل مسجلا ةطسب ىلع ملعلا ةطسب تمدق هنأ ظحاليو

 رادقمب مسجلا ةوق ىلإ ةجاحلا تسيل هنأو «عباتلا اهريغو لصألا اهنأو ريثأت ىوقأ

 .براجتلا ةرثكو ملعلا ةعسو ريبدتلاو ىأرلا ةوق ىلإ ةجاحلا

 هذه ىلاعتو هناحبس هللا ليذ 4 ميلع عساو هّللاو ءاشي نم هكلم يتؤي هّللاو )»
 نيرمأ ىلع ةلالدلل ؛ةيماسلا ةلمجلا هذهب ةميركلا ةيآلا

 ءاشي ام نأو «ديري امل لاعف هنأو «ىلاعتو هناحبس هديب اهلك رومألا نأ :امهلوأ

 نمل ايندلا ىف كلملا ىتؤي هناحبس هنأو «عقي ال ءاشي ال امو «عقي نوكلا اذه ىف

 وهف «هّكلم# لاق ذإ هيلإ كلملا فيضأ كلذلو ؛هيلع رطيسملا وه هيطعي ذإ هنأو ءءاشي
 وهف ءءاش تقو ىأ ىف هبلسي نأ عيطتسي هرمأ ىلع بلاغلا وه هيطعي نمل هيطعي ذإ

 قوف رهاقلا وهو ءءاشي نم كلملا عزنيو ءءاشي نم كلملا ىتؤي «كلملا كلام
 . هدابع

 هللا نأ ىنعم اذهو «ىلاعت هللا ناطلس تحت دوجولا ىف ءىش لك نأ :امهيناث

 رومأألا ربدي هنأو «هتردقو هتمحرب ئش لك عسو دق .ءىش لكب طيحم ىأ «عساو

 ىطعي وهو ؛تاببسملاو بابسألا طبري وهف ؛لماشلا عساولا ملعلا ىضتقم ىلع
 «ةلذلاو ةزعلاو فعضلاو ةوقلاب ممألا ىلتبي ءاهملعي ةمكحل عنميو ءاهملعي ةمكحل

 :ىلاعت لاق امك «ءارسلاو ءامعنلا مث ءءارضلاو ءاسأبلاو ءراصتنالاو ةميزهلاو

 ذختت نأ ةبولغملا ممألا ىلعو [ءايبنألا] 4 ع+ .. .ةنتف ريخلاو رشلاب مكولبتو »

 ءاوهألا ةقبر نم سوفنلا ريرحتو «بولقلا فيلأتو «ةملكلا عمجب بابسألا

 «رباصتو حفاكتو لضانتو «ىوقلل ىذختست الو .فعضلل ملستست الو «تاوهشلاو

 .رومألا ريصم هللا ىلإو ءهللا ىلع لكوتتو
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 مكحينَأَينأ ء-.كجحأم َدَي هياء َنِإمُهْسَي مهل َّلاَقَو
 ا مر 0 د ١ .٠

حَس هيِفتْوباَتلا
 مسيري ةئيك

 كَم 7 ةّيقبو

 كبكيك امك َنوردهْلاَءو لسوف ُّلاَء كوك

 2 تريِنِمؤُم ُددكنِإ عَ َهَي ةَيدَلَككِلَد فَّنِإ

 ها آ

 تيت كل جلي تول لصق

 (١١ 10 3 اه.ةحم أوسم! كر ِزأأَو وهدهَرَواَج

 مهنأ ىلإ مهئانبأو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا ليئارسإ ىنب ةصق ىف انيهتنا
 هنأ اودجوف «مهرايد نم ودعلا جارخإو مهكلم ةداعإل بابسألا اوذختي نأ اودارأ

 نأ مهيبن نم اوبلطف ءداهجلاو فرشلا ناديمو «ةزعلا نطوم ىلإ دوقت ةساير نم دبال
 اوفرعي مل مهنأل ؛اكلم هومسو ؛مهكلم هل نوكيو مهسيئر نوكي ادئاق مهل راتخي

 نم نكي ملو «تولاط مهل هللا راتخخا دقو ؛كلملا مساب الإ ناطلسلل كلاملا سيئرلا

 لاملا ىف ناكو مهيف باسنألا ىلعأ نم نكي مل لقألا ىلع وأ «مهيف بسنلا ىذ

 طانم نأ هناحبس هللا نيبف ؛بسنلاو لاملا ىذ ريغ ىف نوكي كلملا نأ اوملع امو ؟الق

 مسجلا ةردقب ققحتي كلذو ؛كلملا ءابعأ لمحت ىلع ةردقلا ناطلسلل رايتخالا

 .ىلاعتو هناحبس هللا هراتخا ىذلا تولاط ىف اققحت دق نارمأ امهو «ملعلاو ةفرعملا
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 ماسجلا ءابعألا لمحت ىلع ىلاولا ةردق ةيالولا ساسأ نأ نيبي ىلاعتو هناحبس هللاف

 ناديم ىف هلذخي ال ىذلا ىوقلا مسجلاو «ةعساولا براجتلاو ريثكلا ملعلاب دوزتلاب

 ريفولا لاملا مهدنع طانملاف ؛لاومألا ىوذ نيبو ةئثارولاب ةيالولا نوري مهو ؛داهجلا

 رابتعالا نأ مهل نيبي ىلاعتو هناحبس هللاو «كلذ ءارو ءىشب ةربع الو «بسنلاو

 ٠ . كلذ ءارو امب ةربع الو «ةردقلل

 مهل ركذف ءمهكش ليزيو «مهبولق تبشي نأ نيملاعلا بر دارأ مث ءاوتكسف

 مكاحلا كلذ ىلع ىلاعتو هناحبس هللا هضافأ ىذلا ناطلسلا ةرامأو ءهكلم ةمالع

 :هناحبس لاقف «ىرشبلا مهيلإ قوسي نأ ثوعبملا مهيبن ىلإ ىحوأف ءراتخملا

 رايتسخاب هللا مكحلو مهيبن لوقل اوعضخ دقل 4 ةكئالَملا ُهُلِمَحَت نوراه لآو ئسوم لآ

 بصي مل ىذلا برطضملا قلقلا عوضخ هنكلو «مهتاايق اًيلوتم «مهرمأل ايلو تولاط
 ذإ «هللا ناطلس ىلع لدت ةيآ مهيلإ هللا قاسف «مهبولق نئمطت ملف .هبلق نوكسلا

 ةديدشلا دتشت اهيف برح ىلع نومدقم مهنأ اصوصخو «بولقلا تبثت ةرامأ نم دبال

 ؛بيرلا نم ءىش اهيلع نيري ال دئاق لوح ةفتلم سوفن نم دبالف «بولقلا ىلتبتو
 «لماشلا داحتالاو ءلماكلا عوضنلا نوكي لب ءكشلا ةملظ نم ئش اهسمي الو
 .دئاقلاو شيلا نيب فلآتلاو

 توباتلا مهيتأي نأ «تباثلا ررقتملا هناطلس ةرامأ ىأ «تولاط كلم ةيآ تناكف

 .هحجرو ىرشخمزلا لاق امك «تولعف نزو ىلع توباتلاو .مهبر نم ةنيكس هيف

 «بوثتو هيلإ بوكت تناك مهسوفن نأل ؛بآو عجر ىنعمب بات نم هنأ رابتعا ىلع

 مهرضاح ةلصو .مهدجم زمرو «مهزع ةراش هيف نوريو «نئكمطتو نكستو

 راثآ نم راثآ هيف قودنص طابترالا كلذ مهبولق هب تطبترا ىذلا توباتلاو . مهيضامب

 نم اوجرخأو «ةلذلا مهيلع تبرض نأ تقو هودقف دقو «نوره لآو ىسوم لآ

 .ءاقبلل ةنراقم ةزعلاو «دقفلا كلذل ةنراقم ةلذلا تناكف «مهرايد
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 مهنإ ثيح نم «مهل اًنانئمطا هيف نأ ىأ ةنيكس هيف نأب توباتلا فصو دقو

 «مكبر نم ةنيكس# :هناحبس لاقو «ةوقلاو ةزعلاو ناطلسلاب ىرشب هتدوع ىف نوري
 هب محري ىلاعتو هناحبس هللا ضويف نم ضيف نانئمطالاو ةنيكسلا نأ ىلإ ةراشإ

 ةرثؤملا ىه ةيداعلا بابسألا كلت تسيلف بابسأب ةنيكسلا كلت تنرتقا نإو ؛سانلا

 اهلعج نأ هناحبس هتمكح نمو «نيملاعلا بر وه اهدجوي ىذلا لب ءاهدوجو ىف

 دق هنأ ليلدب «داجيإلاب اهيف ةرثؤم ريغ تناك نإو «ةيويندلا بابسألا كلتب ةنرتقم
 طق نانئتمطالا اهعم نوكي الو «ةنيكسلا اهعم دجوت الو بابسألا كلت دجوت

 ءهنم ةمحرلا اوجريو «بابسألا سانلا بلطيل بابسألاب نانئمطالاو ةنيكسلا نارتقاو

 .رادقمب هللا دنع ئش لكو

 كلتو «مهراثآ ىأ ءنوره لآو ىسوم لآ نم ةيقب انركذ امك توباتلا ىفو
 مهرضاح نيب ةلصلاو «مهزع ةرامأ هرابتعاو نميتلاو هب زازتعالا ببس ىه راثآلا

 ةياغلا ىه ةنيكسلا نأ ىلإ ةراشإ «ةيقب)» ىلع ةنيكسلا ميدقت ىفو ؛مهيضامو

 امنإ «ةياغلا اهتاذ ىف تسيل راثآلا كلتف «بوغرملا رمألا وه نانتمطالاو «ةبولطملا

 داجيإلاب رثؤملا نإو «ًرهظمو ةمالع نوكتل اهدوجوب تنرتقا دقو «ةنيكسلا ىه ةياغلا
 .انركذ امك نيملاعلا بر وه

 ءاج مأ «ةداعلل قراخ رمأب ءاجأ ؟توباتلا نايتإ ناك فيك :ثحب راثي انهو

 مث ؟هل هناحبس هللا رايتخاو تولاط ناطلس ةرامأ هئيجمب ؤبنتلا ناكو ,ءىداع رمأب

 ىتلا ةيبيغلا ةيحورلا ةوقلا ىه مأ «ىقيقحلا لمحلا وهأ ؟ةكئالملا هلمحت تناك فيك

 نم هناحبس هللا ركذ امك ؛اهرهاظمو اهبابسأ فرعت نأ ريغ نم ىلاعت هللا رمأب تناك

 ؟ةيحورلا ىوقلا الإ تناك امو ءردب ةوزغ ىف ةكئالملاب نيملسملا ديؤي ناك هللا نأ

 نيينعملاو «ةيئيدلا لئاسملا ىف نيثحابلا نأ ررقن لاؤسلا اذه نع ةباجإلل

 :ناقيرف ةينآرقلا تاساردلاب

 هرسفي الو «ةيداعلا بابسألا نم هيناعم برقي امب هريسفت ىلإ هجتي قيرف
 الو ءاهرهاظ ضقاني امب ظافلألا لوؤي نأ ريغ نم «صانم نكي مل اذإ الإ قراوخلاب

 .ىنايبلا هجاهنمو نآرقلا بولسأ عم قفتي
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 ام قراوخلاب هرسفي لب «ةيداعلا بابسألاب نآرقلا ريسفت ىلع صرحي ال قيرفو
 ءهللا نع ثدحتي باتك هنأل ؛بيرقت ةلواحم ريغ نم كلذ ىلإ ىدؤي هرهاظ ماد

 «تاببسملاو بابسألا قوف وهف ءىش لك قلاخ هللاو «دابعلا اهب ديقي امثإ بابسألاو

 قرخ ىلع اهرهاظ لدي ىتلا ظافلألا بيرقتل ةلواحم لكو «ديري امل لاعفلا وهو
 كلذ نع هللا ىلاعت «ةيهلإلا ةدارإلا ىف ةيداعلا بابسألا ميكحتل وه امنإ تاداعلل

 .ًاريبك ولع

 مكبر نم ةنيكس هيف توباَتلا مُكَيِتَأي نأ هكلم يآ َنِإإ» ةيماسلا ةرابعلا تناك دقلو
 رظن عضوم ةميركلا ةرابعلا هذه 4 ةَكئالَمْلا ُهُلمَحَت نواه لآو ئسوم لآ كرت امم ةّيقبو
 بابسألاب تارابعلا نومكحي ال نيذلاف ,مهجاهنم فالتخا ىلع نيثحابلا كئلوأ

 مل ةقيرطب اذه ناك نإو ءاّقح ةكئالملا هلمحت توباتلا مهاتأ دق هنإ :اولاق ةيداعلا

 ةيهلإلا ةيآلا نآب مهلوق نوحشريو ؛ىنعملا ةنيب ةلالدلا ةحضاو ىهف .نآرقلا اهلصفي

 ىلع ةلالدلا نوكتل «ةداعلل اًقراخ رمأ نوكت نأ بجي تولاط رايتخا ىلع لدت ىتلا

 هللا دونج مهو ءاّقح هتلمح ةكتالملاف ؛ةنيب ةحضاو ًاربدمو (دتاق هل هللا ءافطصا

 . مهب نمؤن انك نإو مهارن ال نيذلا

 كلذ تارابعلا تعسو ام ةيداعلا بابسألاب نآرقلا رسفي ىذلا ىناثلا قيرفلاو

 مهنع بيغ دقو «هيلع اورثع مهنأب امإ ليئارسإ ىنب ىلإ ءاج دق توباتلا نإ :اولاق
 لبق كلذب مهل مهيبن رابخإ ىه ةيآلاو ءاّناكم هل اوملعي نأ ريغ نم اليوط ادمأ

 مهلدقف لوط دعب هل مهتقفو ىتلا ةيحورلا ةوقلاب وه هل ةكئتالملا لمحو .هعوقو

 .ةيمالسإلا تاوزغلا نم اهريغو ردب ةوزغ ىف نيملسملا تديأ ىتلا ةيحورلا ىوقلاك

 ةمالعلا ىه راصتنالاب تللك ىتلا برحلا تالوج ىف توباتلا ةداعإ نإ :لاقي نأ امإو

 ةيآ نإ :كلذ ىلع ىنعملاو ؛ىندل رمأو «ىهلإ رايتخاب تناك ىتلا تولاط ةرمإ ىلع

 ىف مكيلإ دوعتسو راخفلا عضاومو رفظلا نطاوبم ىلإ مكدوقيس هنأ هترامأو هكلم

 هنإو «توباتلا ىهو رباغلا مكزعو ءديلتلا مكدجم ةرامأو «مكتزع ةراش هبورح

 ىلإ ةراشإ اذه ىفو .ةيحورلا ىوقلاو «هللا ةكئالم هلمحت زعم امركم مكيلإ دوعيس
 .رمثملا جتنملا لمعلا ناطلسلا ةرامأ نأ
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 هلمحت # نم دارملا نأ لمتحي هنأ ركذف «نيثدحملا نيرسفملا ضعب أطخأ دقو
 نم ةكئالملا اهنومسي اوناك ليثامت هلمحت قودنص لكش ىف ناك توباتلا نأ 4ةكئالَمْلا

 ةاروتلا ىف ركذ نإو «نيبم أطخ كلذ نإ .مهلايخ ىف ةكئالم ةروص اهنإ ثيح

 نأ هقطنم عم قفتي ال اهعئارذو ةينثولا براح ىذلا ميركلا نآرقلا نأل !ةرضاحلا

 رسفي نأ حصي الو «مهتاريبعتل ةاراجم كلذ ىف ناك ولو «ةكتالم ليثامتلا ىمست

 .هيمارمو هتاهاجتا فلاخيو هقطنم عم قفتي ال امب نآرقلا

 ةميركلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا مخ «َنيدمْؤُم مك نإ مُكَل ةيآل كلَذ يف نإ
 مهل نيبت نأ دعب تولاط ةرمإل اوعضخي نأ مهيلع نأ نايبل «ةيماسلا ةرابعلا هذهب

 نم «مكب ىلاعتو هناحبس هللا ةيانع ىف نإ :ىنعملاو ؛هؤافطصاو هل هللا رايتخا

 الو ءاوعضخت نأ مكيلع بجوت ةمالعو مكل ةيآل - مكزع ةراش توباتلا هتداعإ

 «قحلاب اونمؤت نأ مكنأش ناك نإ ىأ .نينمؤم متنك نإ اودرمتت الو ءاولملمتت

 .هومتملع اذإ اونعذتو

 «مهل ليئارسإ ىنب مالك نم ةيماسلا ةلمجلا هذه نأ رابتعا ىلع جيرختلا اذهو

 .تانيبلا هذه دعب مهيلع ةعاطلا بوجو نيبت ىهف

 كَ دمحم ةمأ نم نينمؤملل ةيماسلا ةلمجلا هذه ىف باطخلا نأ لمتحيو

 ةرامأآل ىأ «ةيآل ةغلابلا تاظعلا كلتو «ميكحلا صصقلا كلذ نإ :ىنعملا نوكيو

 وهو هنأل ؛هبر نع ثدحتي هنأو ؛هيلإ مكوعدي اميف ولي دمحم قدص ىلع لدت
 ىأ نم ملع ىأ نقلي ملو ملعم ىلإ سلجي ملو ءاّباتك أرقي مل ىذلا ىمألا ىبنلا

 نم ناك نإ هتوبن تايآ نم ةيآ ىهف «ةقداصلا رابخألا كلت مكيلإ قاس دق قيرط

 . هتائيب ترهظو هتايآ تدب نإ قحلل ناعذإلا مكنأش

 ىنب ةرمإ تولاط ىلوت «رهتب مكيلتبم هللا نإ لاَق دونجلاِب توُلَط لصف امََفل
 جرخف ؛مهولذأو مهوقهرأ نمم فاصتنالل مهب مدقتو «مهشويج ةدايقو «ليئارسإ

 «لصفنا اهانعم «لصف»و .داهجلا ناديم ىلإ ةناكتسالاو ءاذختسالا ءوده نم مهب

 .هزواجو هنع لصفنا اذإ اذك عضوم نع لصف) :ىرشخمزلا كلذ ىف لاق دقو
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 ك ىدعتملا ريغ مكح ىف راص ىتح لوعفملا فذح رثك مث ءهسفن لصف هلصأو

 لصفو ءالصف هلصف نوكي نأ زوجيو ءالوصف دلبلا نع لصف ليقو ««لصفنا"
 لقنلا اذه نم دافتسيو (هدلب نع لصفنا ىنعملو ؛امهوحنو ءهدصو فقوك ءالوصف
 ةيدعتم ىه نيرثكألا دنعو «نييوغللا ضعب دنع ةيدعتمو ةمزال لمعتست لصف نأ

 .لوعفملا فذح ةرثكل مزاللا ىرجم تيرجأ

 مكربتخم ىأ مكيلتبم هللا نإ :مهل لاق ليئارسإ ىنب دنجب تولاط جرخ الو

 هيف ىرجي ىذلا عساولا ىرجملا :رهنلاو ؛هيف ناتغل نوكسلاو حتفلاب وهو «رهنب»

 .اعساو اًقش اهقش ىنعمب ضرألا رهن نم ذوخأم «ءاملا

 امو هوعياب مهنأل ؛هدنج ةعاط رادقم ةفرعمل ءالتبا وهأ ؟ءالتبالا عون امو

 فرعي نأ برحلا رامغ ضوخي نأ لبق دارأف «نولعفي اوداكامو هكلم اولبقو «ءاودارأ

 وأ درمتلا نم ةرذ هبلق ىف ناك نمو «هسفنك نوكي هنأل ؛هب لتاقيف ىضرو نعذأ نم

 بولقلا داحتاب شيجلا ىف ةرصنلاو .ةجاح هب هل سيل هنإف «ىبلقلا ناعذإلا مدع

 نوعب نورصتني مهؤاوهأ ةدحتم ليلق دنجف «ةدايقلل ةعاطلا نسحو «ةيونعملا ةوقلاو

 .نيرسفملا روهمج كلذ ىلع .هللا

 ءرهن مهئادعأ نيبو مهنيب لصفي مهنأ مهل هللا ءالتباب دارملا نوكي نأ حصيو

 اوثلمو ءهلوح اوثكم نإ مهنأ ىشخف .بعتلاو شطعلا نم نيدهجم هيلإ اولصو دقو

 رهنلا اوزاتجاف «مهؤادعأ مهب سحأ ءاومجتساو اوحارتساو مهنوطبو مهتادازم

 زاتجيف «ةئجافملا ىلوألا ةلوجلاب هودع ذخأي نأ تولاط دارأف ؛هنع مهودعبأو «مهيلإ

 اوءاش ام هنم نوبرشي مهتضبق ىف رهنلا راص هوزاتجا نإو «هب اوسحي نأ لبق رهنلا
 .هنم لفسأ مهودعو «ءاملا ىلع مه اوناكو ءدوزتلا ىلإ ةجاح ريغ نم

 ءالتبالا ىنعم هيف ققحتيو «ميركلا نآرقلا قسن هيفاني ال بيرق لامتحا اذه
 تافرغ الإ هنم نوذخأي الو ءشطعو دهج دعب ءاملا راوجب مهنوك نأل ؛ديدشلا

 هيف ققحتيو ء«هللا نم ءالتبا كش الب اذه «هنم دوزتو عبش ريغ نم شطعلاب بهذت
 بورحلا ىف ةءاجفلا نأل ؛ةيبرحلا ططخلا عم قفتي وهو «ةعاطلل رابتخالا ىنعم ضيأ



 ةرقبلا ةروسريسفت ل
 اللا االا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل يوي

 ااا :٠
 يي

 رابتخا قوف مهتدارإ ةوقو مهمئازعل رابتخا هيف مث «عمجلا قرفيو لتقي حالسا

 انعم سيلو «ىتعاط ىلع جراخ وه لب «ىتدايق ىف سيلف ىأ # ينم سيلف هراوجب

 هقذي مل ىأ 4 همعطي مل نمو ]8 ؛هرخآ ىف رمثملاو ءهلوأ ىف بعتملا داهجلا اذه ىف

 لبي ام هديب هفارتغا ردقب الإ رهنلا ءام نم قذي مل هنأ ىأ 4 هديب ةقرغ فرتغا نم الإ »

 رهنلا ءام نم لني مل نمف ىأ ءاملا نم ةلجاعلا هتجاح عفديو «هتلغ عقنيو «هشطع

 ىعم هلو «ىتدايق ناطلس ىف وهو «ىدنج ىف ىعم ىأ 4« ينم هّنِإَفط ردقلا اذهب الإ

 .راصتنالا راخفو ةرصنلا بغ

 .ديلاب فرتغي ىذلا ءاملا رادقم ةفرغلاو «ديلاب ءىشلا نم ذخألا وه فارتغالاو

 ىلع طرشلا باوج ميدقت وهو «ىرشخمزلا هيلإ هبت ىظفل ثحبب انهو
 رجم مهو هج

 ناكو 4 ةفرغ فرتْعا نم ّذلِإ ينم ُهَنَِف همَعْطَي مل نمو » :لاق دقف ءطرشلا نم ءانثتسالا
 (ىنم هنإف هديب ةفرغ فرتغا نم الإ همعطي مل نمو) :لاقي نأ سانلل دوهعملا فيلأتلا

 نم اولاني الأ مهطبرت ىتلا ةلصلا ساسأ نأ تابثإو ؛لاصتالاب مكحلا ىلإ ةعراسملا

 مهتقاط ىف ناك ام اوللقيل كلذو «ةلغلا عقنل ديب ةفرغلا ىف مهل صخر مث «ءاملا

 .ريثكلا هنم اولاني لب «ليلقلا دنع اوفقي ال ءاملا ذخأ ىف اولسرتسا نإ مهنأل ؛ليلقتلا

 هيف تربتخا ىذلا ناحتمالا كلذ ةجيتن نكت مل 4 مُهنم اليل الإ هنم اوُبرْسَف ©

 اورظني ملف «ةلذلا لدب ةزعلا ىف مهتبغر عم قفتت مهتميزعو «مهتعاطو «مهتمكح

 ىف مهودع اوئجافيل شطعلاب ىتقولا بعتلا ىلع اوربصي مل «لاحلا لدب لآملا ىلإ

 «ميكحلا مهدئاق اوعيطي ملو ؛اولذ الإ مهراد رقع ىف موق ىزغ امو «هراد رع

 لبق ةحارلا ىلإ اومينتسي الف مهمئازعب اودصحتسي ملو ؛ةيدنجلا ساسأ ةعاطلاو

 .اهتقو
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 اوعركو هنم اوبرشف ىأ 4مُهْنم اليلق الإ هنم اوبرْسَف :ىلاعت لاق اذلو

 هللا طبر مهنم اليلق الإ «مامجتسالا تقو ءىجي نأ لبق اومجتساو هلوح اوحارتساو

 بعتلا نيلمحتم مهمزع اوعمجي ملو ءاوربصي ملو اوعيطي مل كلذبو ؛مهبولق ىلع
 . لجآلا رفظلاو رصنلا ريظن ىف «لجاعلا

 ماتلا مالكلا دعب ىنثتسملا نأ فورعملا نمو «ليلق الإ» شمعألاو ىبُأ أرق دقلو
 «اوبرشف» ىنعم نإ :اولاق ؟انه عفرلا هجو امف ءابوصنم هنم ىنثتسملا نوكي بجوملا

 لاق دقف «ءهنم اوسيل مهنوكو «برشلا نيب مزاللا طابترالا نيبت هنأل ؛هنم اوسيل مهنأ

 ةءارقف «مهنم ليلق الإ هنم اوسيلف» نذإ ىنعملاف 4 ينم سيف هنم برش نمَف لل» : ىلاعت

 حرصملا هنم اوسيلف ىنعم اوبرشف نمضت ىلإ ىبرعلا جاهنملا ىضتقمب غيلب ءاميإ عفرلا
 «عفرلاب ليلق الإ شمعألاو ىبأ أرق» :ىرشخمزلا كلذ ىف لاق دقلو .اًقباس اهب

 ملع نم ليلج باب وهو ءابناج ظفللا نع ضارعإو «ىنعملا ىلإ مهليم عم اذهو

 هوعيطي ملف ليق هنأك «هيلع لمح «هوعيطي ملف :هنم اوبرشف ىنعم ناك املف «ةيبرعلا
 .«مهنم ليلق الإ

 هنأكو «برشلل ةررقملا ةجيتنلا ىلإ ءاميإ انلق امك هنأ ىه ةيغالب ةدئاف كلذل نإو

 ةفض ىف اوراصف «هنيبو مهنيب ةلصلا تعطقنا دقو هنم اوسيل مهنأ ىهو ءاهب حيرصت

 ىف اوراص دق هعم نمو تولاطو «سفنلا ىوه ىلإ نيمينتسم نيحيرتسم رهنلا نم .
 :دعب نم هناحبس لاق اذلو ؛ءاملا نيبو هنيب اولاحو ودعلا اوئجاف دق «ىرخألا ةفضلا

 زاتجا 4 هدونجو تولاجب ويلا ان َةَقاَط ال اوُلاَق هَعَم اونمآ نيِذّلاو وه هزواج اّمَّلَف ف
 عفدي ام الإ ءاملا نم اولاني ملو «بعتلاو شطعلا ىلع اوربص نيذلا عم رهنلا تولاط

 هلوقب نيكردملا نيعئاطلا نيرباصلا كئلوأ نع هناحيس ربع دقلو ؛تيمملا شطعلا

 وه هناحبس هل ناعذإلاو هللاب ناميإلا نأ ىلإ ةراشإلل 4 ُهَعَم اونمآ َنيِذّلاو ا :ىلاعت
 ءاهلينل بعاتملا ىلع ربصلاو ءاهليبس ىف قاشملا مهلمحتو «ةزعلا مهبلط ىف ببسلا

 ةزعلا ناديم ىف مهل ادئاقو «مهنوئشل اربدمو «مهرمأل ايلو هللا هافطصا نمل ةعاطلاو

 .ةماركلاو
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 نأ لمتحي # هدونجو تولاجب مويلا انل ةَقاَط ال اولاَق 8 :ىلاعت هلوق ىف ريمضلاو

 .رهنلا اوزاتجي ملو

 نورباصلا نوعئاطلا مهو ءرهنلا اوزاتجا نيذلا نإ :ىنعملا نوكي لوألا ىلعو

 ةقاط ال :اولاقو «فوخلا مهارتعاف «هترثكو ودعلا هلاه قيرف :نيقيرف اوناك نومزتعملا

 هداؤف ذخأت مل رخآ قيرفو ؛هدونجو (ودعلا شيج دئاق وهو) تولاجب مويلا انل

 نيِذّلا لاَق» :مهنع ىلاعتو هناحبس لاق نيذلا مهو ءاعاعش هبلق بهذي ملو ةريثكلا

 . 4 هّللا نذإب ةريثك ةئف تبلغ ةليلق ةف نَم مك هّللا اوقالم مهّنَأ نونظي

 مه ايلعلا ةبترملاو ؛ةئراكلا اهوبسحو «ةرثئاكلا ةرثكلا مهتلاه نكلو ءاوعاطأو رهنلا

 هلل مهسفنأ اوعابو «ةينافلا ىلع ةيقابلا اولضفو «ىلاعت هللا ءاقلب اونمآ نيذلا كتئلوأ

 .ىلاعتو هناحبس

 : ىنعملا نوكي «رهنلا اوزاتجي مل نيذلا ىلع دوعي «اولاق» ىف ريمضلا نأ ىلعو

 مويلا انل ةقاط ال اولاقو مهنيب اميف اولواقت نايصعلا اورثآو «ةحارلل اومانتسا نيذلا نإ

 مامجتسالا نم انظح انلن اذإو مويلا ةحارلا ىلإ ةجاح ىف اننأ ىأ «هدونجو تولاجب

 ةلق مهسفنأ اولجو دقف «رهنلا اوزاتجا نيذلا قيرفلا امأو .ءاقللا نوكي دقف ءاملاو

 ةفضلا ىف اودعقو «نورثكألا مهناوخإ نم فلخت دقو «ةريثك عومج مامأ ةليلق

 ةرخآلاب اونمآ دقو مهدييأتو هللا رصن ىلإ نوئئمطم مهنكلو «نيفلاخم ىرخألا

 توملا بلطا) :هللا لوسر ةفيلخ قيدصلا لاق امك «ةايحلا اولانيل توملا اوبلطف

 . 4 هللا نذإب ري َةنف تبلغ ةليلَق ةنف نم مك » :اولاقو (ةايحلا كل بهوت
 ةاقالم ىلع مويلا انل ةردق ال : هدونجو تولاجب مويلا انل ةقاط ال ىنعمو

 نم لذبي ام ىصقأ اهانعم ةقاطلا ذإ ؛ةقشملا ىصقأ لمحتب ولو « هدولئجو تولاج

 اذهو «مهرَدقل ةبسنلاب ليحتسم رمألا نأ هانعمف كلذ ىفتنا ذإو ءرمألا لمحل ةقشم



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 0 للقساخطسسخطل الا نطخلا طخ ان اال الااالالاااااطخط اللا اط طنطا الامال طلخا الاطلال خطاط لا انلاط خلال اال الاالااااااااانال ات انل تلا تلا 1 انزل

 أ برسل

 نيلئاقلا نآلو .ناوهلاو ةعضلاو ةلذلا ءارمتساو «ءاذختسالاو فعضلا هروصي أم وه

 رهنلا اوزاتجي مل نيذلا ىلع دوعي ريمضلا نأ حجرت «تافصلا هذه مهيف لوقلا كلذل

 :هلوقب ىلاعت هللا هاكح دقف نيرخآلا لوق امأ ءاولذو اوصع نيذلا لوق اذهف

 لا ذا ري نفع ليف تف نم مك هلا ولم هل دوي نذلا لذ
 مويلاو هلسرو هللاب نمؤي نأ نمؤملا نأش نآل ؛مزاجلا ىعطقلا ملعلا ىنعمب انه نظلا

 ماقملا اذه ىف ىنيقيلا ملعلا نع ربع امنإو «هيف كش ال اًمزاج اًعطاق اًناميإ رخآلا

 :نيببسل نظلا ظفلب

 ىلاعتو هناحبس هللا ءاقل ءاجرو «ءاجرلا ىنعم نمضتي نظلا نأ :امهيناثو

 ليبس ىف سفنلا عيبو «هليبس ىف داهجلاو لمعلا ىلإ هعفدي دبعلا لعف نع اًيضار

 .ىلاعتو هناحبس هللا ةملك ءالعإ

 مهسفنأب اهودتفاف ةرعلا اودارأ نيذلا نيرباصلا نيتباشلا ككئلوأ فصوو

 عفادلا ىوقلا ثعابلل نايب «هللا وقالم مهنأ نونظي نيزذلا مهنأب ءادفلا اومظعأو

 نيهتسي ءرملا لعجي هللا ءاقلب ناميإلا نآل كلذو ؛؟ ءالبلا ىلع ربصلاو «ءادفلاب اضرلل

 ميقم ميعن لباقم ىف ليئثض بعت «هرادقم نكي امهم هنأل ؛ايندلا ىف هب لزني ام لكب

 ريظن ىف ًروكذم اًئيش دعيال ايندلا ىف تنع نم هاقلي ام نكي امهم هنألو «ةمايقلا موي

 اهلك ايندلا هنود ناوضرلا كلذف «هلامعأل البقتم «هنع اًيضار ىلاعت هللا ءاقل

 .اهريفاذحب

 تبلغ ةليلق ةئف نم مك :اولاق كلذلو ؛هترثك نكت امهم هودعب نيهتسم وهف ءاهيف

 «ضعب ىلإ اهضعب ءىفي ىتلا ةدناستملا ةنواعتملا ةعامجلا :ةئفلا 4 هللا نذإب ةريثك ةئف

 ةليلق ةدضاعتم ةعامج تبلغ ةريثك تارم نم مك ىنعملاو ءضعب اهضعب رهاظيو

 . مهقحبو هللاب مهناميإ ةوقل «ددعلا ةريثك ةعامج ددعلا
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 رثكأب همصخ ةوقب مصخلا ذخؤي الأ رصنلا بابسأ نم نأ ىلإ ةراشإ اذه ىفو

 نأآل ؛بولغم ةلاحم ال هنإف هرمأ هلاه نإ امأ ؛هئاقلل ةبهألا ذخأيو هل دعتسي نأ نم

 ءاقل نوبهري موقل ةيونعملا ةوقلا نوكت الو «حالسلاو ةدعلا قوف ةريخذ ةيونعملا ةوقلا

 ةدايقلا مهل ىلاعتو هناحبس هللا راتخاو «ةبهألا اوذختا نأ لعب .«مهودعو هللا ودع

 .ديمحلا جهنملاو ؛ديدسلا ىأرلا تاذ «ةديشرلا

 دادعتسالا ديفت ىتلا تايآلا ىلاعتو هناحبس هللا متخ « نيرباصلا َعَم هّللاو )»
 نايبب - ءادعألا دض عفري حالس لوأ ةأجافملا حالس ذاختاو «سوفنلا ةئيهتب لاتقلل

 ءربصلا وهو «ناثدحلا لضانتو «نامزلا بلاغت ىتلا ةحلسألا ىضمأ وه رخآ حالس

 ليبس ىف داهجلل نومدقتي نيذلا ىلع نأ ىأ 4نيرباّصلا ْعّم هّللاو © :هناحبس لاقف

 هناحبس هللا نإف ؛هب اوكسمتسيو «مهتافص صخأ هولعجيو ءربصلاب اوعردي نأ هللا
 :لاقف نيرباصلا ىلع اهب هللا ضافأ ىتلا ةميركلا ةبحاصملاو .نيرباصلا عم ىلاعتو
 «هلالج لج هللاف .قيفوتلاو دييأتلاو ةرصنلا ةبحاصم ىه *نيرباصلا َعّم هّللاو#
 ىلوملا معن : وه هنإف ءروصنم وهف هعم هللا ناك نمو «نيرباصلا عم .هتردق تمظعو

 .ريصنلا معنو

 1 أ 0 هس
 ماا | اقدوووجَو 0

 َلَسفَوِهَللأ مد 000 " سيزعتسلا

 كلو كبلات دل هئَسض اء وتكمْولاَجد فاد

 22 يم يصو ح 0011001 00

 ود هللا نكحلاو _ضرألا تَّدَسْفْأ ضْعَبِب ع رد 0+1 م56 ل سس 1 . عل
 دّللا كساء َكأَت مل تكرملكمألا لع لصف

 ٌهي> هسيلسرمْلاَن عل َكَنِإَو َقَحْلاٍ كلَ اهم روج مرو هه ا ل اس حو 0200 3
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 0. ل
 2: اا

 يي

 اوردقو «ةدحاو ةميزع ىف مهمئازع اوعمجو ءرهنلا نورباصلا نونمؤملا زاتجا

 ددع ىوقأ ىه ةدع هدحو قحلاب ناميإلا نأل ؛مهودع ةرثكو مهتلق عم رصنلا

 ءاقلل اومدقت «نيملاعلا برل اهرومأ ةضوفملا ةبثوتملا ةنمؤملا سوفنلا هذهبو ءداهجلا

 قحلاب روعشلاو حالسلاو ندبلا ةوق نأ اوضرفي ملو رورغلا هللاب مهرغي ملو «ءادعألا
 ناديم ىف مهفصو ىف هناحبس لاق اذلو ؛هللا دييأت نم دبال لب رصنلل ةيفاك اهدحو

 : لاتقلا

 ىَلع نرصناو انمادفأ تو اربص يع غرفأ او وا دوو توُاجل اور ًملو )
 اهيف ىقالتت ىتلا ةعسنملا ءاضفلا ضرألا ىلإ اوجرخ مهنأ ىأ 4 4720 نيرفاكلا موقلا

 ىمارتملا عستملا ءاضفلا ىأ «زاربلا ىلإ اوجرخ اهانعم «اوزربف» «ةلضانملا ىوقلا

 دوعت برذدم دنج هعمو «بلاغ رابج ىوقل مهروهظو مهزورب ناكو «فارطألا

 تولاج وه كلذ ؛اسؤؤكأ لذلا نم ليئارسإ ىنب قاذأو «ىضاملا ىف راصتتنالا

 . هدولجو

 «ةمظنم ةدحوم ةعامج اوقال نينمؤملا نأب راعشإلل هدونج هعمو مسالاب هركذو

 ىضاملا ىف راصتنالا ةوقو ةدايقلا ديحوتو ماظنلا ةوق ددعلاو ودعلا ةرثك قوف اهل

 فعضلا بابسأ نم نوكي دق رخآ رمأب كلذ عم رعشي ريبعتلا نكلو .مهيلع بلغلاو

 لب «هناطلسو هتحلصمب هتياغل نولمعي ءدحاو صخشل دنج مهنأ وهو ةوقلا هذه عم

 مهنأكو «مهكلمل نولمعي لب «مهتعامجو مهسفنأل نولمعي ال مهف «هتابغرو هتاوهش

 بابسأ نم كلذو ءهاوهو صخش ةدارإل نورخسم مهبلغو مهتوقو مهتبرد عم

 لمحي ءدبتسملا دحاولا مكح اذكهو «دئادشلا دنع ربصلا مدعو «تادارإلا فعض

 عمجو ىوقلل ميظنتو ديحوت نم هيف نكي امهم هفعض لماوع امئاد هلخاد ىف

 اًنايغطو اًمشاغ اًداسف نكي ملو ءاحلاص درفلا مكح ناك اذإ نوكي كلذو «ةدايقلل
 سئ

 . امثآ

 «هرمأ مهلاه ءمهودذعب ليئارسإ ىنب نم نورباصلا نونمؤملا ىقتلا امدنع

 اوصلخأ نأ رصنلاب نينمؤم «مهبولق ىلع نيلوتسم اوناك مهنكلو (مهدئاق رمأ مهلاهو



 لل ل لال للملا

 ةرقبلا ةروس ريسفت و
 تا بحل

 هوعدف «ةبهألا اوذخأ نأ دعب هيلإ اوهجتا كلذلو ؛مهبرل مهسفنأ اورشو ءمهرمأ ىف

 :رصنلا بابسأ كاردإ ديفت ةضوفم تارابع ثالثب نيعراض

 ام بص :ءانإلا غرفأ لاقي 4 ارْبص اَنيلع غرفأ اب اولاَق » :وهف لوألا ةاعدلا امأ
 غرفأ ىنعمف ءهسفن ىلع ءام نم هيف ام بص :هسفن ىلع ولدلا غرفأو «ءام نم هيف

 ب ريبعتلاف .انسوفن ةصاخ ىفو ءانعمج رهاظ ىف انمعي اربص انيلع ضفأ :انيلع

 ضيفي ىلاعتو هناحبس هللاو مهلاح هيف هبش ةيليثمت ةراعتسا هيف «اربص انيلع غرفأا
 ىلع غرفي ءاملا لاحب نيدرفنم دارفألا ىفو ةعمتجم مهتعامج ىف رهظي ربصلاب مهيلع
 ءاّمالسو اًدرب بولقلا ىف ىقليف ءهنطاب ىلإ برستيو هرهاظ معي ؛هلك هبعيف مسجلا
 . اًنانكئمطاو ًءودهو

 كلذ ىفو ءانتيممو انيبرمو انئشنمو انقلاخ ىأ «انبر» ءادنلاب ءاعدلا اوردصو

 رداق وهف ءدجوم ْئشنم ىلإو «بلاغ رداق ىلإ اوعرضو ءابيجم اوعد مهنأب راعشإ

 .ددعلا صقن نع هب مهينغيو «ربصلاب مهيوأي نأ ىلع

 ةريخذ وهو «ىلوألا لاتقلا ةدع وه ربصلا نأل ؛ربصلاب ءاعدلاب اوءدتباو

 راصتنالاو .عزجي الف عاجشلا بلق عمتجي هبو «عزفت الف سفنلا طبض هبو نينمؤملا

 امهم ودعلا ىوق هب ددبتت ىذلا وه لوألا ءاقللا دنع ربصلاو «ةعاس ربصب لاتقلا ىف
 . "7:ىلوألا ةمدصلا دنع ربصلا امنإ» :ِِكَي ىبنلا لاق اذلو ؛ترثاكت

 اذهو .4 انمادْقُأ تّبَتو © :مهلوق هيف مهبر ىلإ اوعرض ىذلا ىناثلا ءاعدلاو

 «لازنلا ىف رارفلا مدعو فحزلا ىف تابثلا ىلاعتو هناحبس مهحنمي نأ نع ةيانك
 الو ءانم انودع نكمت الو ءانودع نم انكمو ءانتبث ىأ .4 انمادقأ تّبَثو ظ :ىنعمف

 ةدارإو ءزجلاب ريبعت .4 انمادقَأ تّبَتو إ» :هلوقب ريبعتلاف ءانبولق ىلإ اليبس رارفلل لعجت
 مدعو هتادأ تابثب رارفلل داعبإ اهتيبثتف «رارفلا اهب نوكي ىتلا ىه مادقألا نأل ؛لكلا

 «ةوقلا رهظم لب رصنلا ةعيرذو ءربصلا رهظم تابثلا نأو «مامألا ىلإ الإ اهكرحت

 .ىلوألا ةمدصلا دنع ربصلا - زئانجلا :(1655) ملسمو ءروبقلا ةرايز < زئانجلا )١7١١7(: :ىراخبلا هاور )١(



 ةرقبلا ةروس ريسفت ل

 اللسشل طخ خططت طاطا طططااللل اا ااططال لالالالا مللممطماكاالت لااا كالا الا !ااتاللانانالللا لالالالا اااائالالاةالاااا1االلل ااا
 اكل

 يب

 ناك لب «قح ليبس ىف اًبراحم نكي مل اذإ هتملك قرفتتو ءودعلا ىوق مطحتت هدنعو

 .لطابلا ديؤيو ملظلا ميقي

 اذه ةباجإ نإو 4تنيِرفاَكْلا موقلا ىلع انرصناو إل :مهلوق وهو ءثلاثلا ءاعدلاو

 رومألا نأ ىلإ ةراشإلل هقيقحت ءاعدلا ناكو «تابثلاو ربصلا ةرمثل قيقحم وه ءاعدلا

 مث «بابسألاب نوذخأي اوناك نيتباثلا نيرباصلا نينمؤملا كئلوأ نإو «هللا ديب اهلك

 نوكت الو ببسلا ققحتي امهم هنأ نيدقتعم بايسألا ببسم هللا ىلإ رومألا نوضوفي

 ءراصتنالا نوكي نلف - رابجلا ىوقلا نم دبيأتلاو «ىنابرلا قيفوتلاو «ةيهلإلا ةنوعملا

 دنع نم رصنلا نأب نمؤي نأ بجي تابثو ربص نم هدنع نكي امهم ىوقلا شيجلا نأو

 ةداق ةئثيدحلا روصعلا ىف انيأر دقو .ءىش لك ىلع بلاغلا ىوفلا ميكحلا زيزعلا هللا

 نيعئاط نيبردم ادونج مهناطلس تحت نأ عم «نومزهني مث بابسألاب نوذخأي اماظع

 هللا فكف « ائيديأب لبقتسملا :اولاق لب «هللا ديب لبقتسملا :اولوقي مل مهنكلو نيرباص

 . نيربتعملا ةربع اوناكو «سانلا نع مهيديأ

 نسحو « مهمئازع ةوق ببسب هنأ ىأ «ةيببسلل انه ءافلا 4 هّللا نذإب مهومَرَهَف )»

 دنع تابثلاو .ءاقللا دنع ربصلا مهمهلي نأ نيعراض مهبر ىلإ مههاجتاو مهربص

 نذإب مهومزه اذه لك ببسب « ءىش لكل كلاملا هنأل ةياهنلا ىف رصنلاو «فحزلا

 مهذاختا دعب هنوعب هناحبس هدادمإو «هتيادهو هتدارإو هناحبس هقيفوتب ىأ «هللا

 تيتشتو .عءادعألا رسك ىف هلامعتس ارثكو ءرسكلا هانعم مزهلا لصأو

 هتبالصو هعمجت ىف ةضقنملا ةرخصلا هبشي هموجه ىف ودعلا نأل كلذو «مهلمش

 دعب عطقتلاو عامتجالا دعب رسكتلاك هلاح نوكت هباقعأ ىلع در اذإف «,هتملدص ةدحو

 .لاصتالا

 ريبعتلا اذه ىف 4 ءاشي امم هَمَّلعو ةمكحلاو كلملا هللا هاتآو تولاج دواد َلَعقَو

 لعجيف مهيلع هتاوهشو هءاوهأ ضرفي ناك ىذلا وهو «لتق دق مهتيغاط نأ كلذ



 ةرقبلا ةروسريسفت م

 ني اوال 1-جىف

 «لطابلابو قحلاب بلغلاو رهقلاو ناطلسلا ىف هتبغر عم نوريسي هل نيعئاط ادنج مهنم

 تسيلف «هءارو نوريسيو لجر ىلع نوعمتجي لطابلا لهأ ىف امئاد نأشلا كلذكو

 .مهدئاق هرهظم «هتاذب امئاق انايك مهل لعجت ةيعامج حور الو «هتدارإ ريغ ةدارإ مهل

 ءارو دحأل ةدارإ الو «مهدحأ ىلع هتدارإ ىلمي «مهيلع طلسملا وه ةيغاطلا نوكي لب

 ةدحولا تبهذو عمجلا قرفت هناطلس ىلع ىضق وأ ةيغاطلا كلذ لتق اذإف «هتدارإ

 . مهتيفقأ ىف فويسلا تلمعو «ةطبارلا

 مهيلع ضرفو «هترمإ تحت تولاج مهعمج هللا ءادعأ رمأ ناك كلذكو
 نم هءايلوأ هللا نّكمف «ةيصخشلا ةيعبتلا وأ ءءاوهتسالاب وأ ءرهقلا مكحب هتدارإ

 ةعامجلا تناك اذإ كلذك رمألا نوكي الو «رابدألا ىلوو عمجلا قرفت لتق اذإ ىتح

 عمجو ةدارإلا دحوت رهظم اهدئاقو ءاهداحأ طبرت ىتلا ةعماجلا ةدحولاب سحت

 بهذ اذإ لاحلا هذه ىف هنإف ؛هتدارإل رخستل ةدحولا هذه دجوم سيلو «ةملكلا

 «ةدحوم ةدارإ اهل ةعامجلا نأل ؛هبراقي لقألا ىلع وأ هلثامي نم هماقم ماق «دئاقلا
 دجوملا وه اهدئاق سيلو ءاهدئاقل ةدجوملا ىهو ةطلسم ةدارإل ةعضاخ تسيلو

 .هناكم الخ اذإ هماقم هريغ ميقت هتماقأ ىتلا ةدارإلاو «هتدارإل

 ءةيمسجلا هتوق هتحشر دقو «دواد وه ودعلا سأر تولاجل لتاقلا ناك

 هالوت ىذلا كلملاو تولاط دعب نم كلملا ىلوتي نأل هتمكحو هملعو لاتقلل هماكحإو

 قباسلا كلملا ةرسأ نم دحأ ىلإ ناطلسلا هيف لوئي ىذلا ىئارولا كلملا وه سيل

 ةثارو كلملل هتحشر امو «تولاط ةرسأ نم نكي مل دواد نأل ؛ةينوناقلا ةثارولاب

 سيلف «ةوبنلاو مكحلا هتتآ ةيهالإ ةدارإو «ىعيبط باختنا كلملل هحشر لب «ةينوناق

 .باختتنالا كلذ مَكَحلا ناطلسلا لب «ىئارولا كلملا وه دوادل لآ ىذلا كلملا

 ةوق تناكف «ءسانلا مكحو ناطلسلل حشرت ىتلا رصانعلا هناحبس ركذ دقو

 كلما هللا هاّيآو :تولاجل هلتق ركذ دعب هناحبس لاق اذلو ؛ملعلاو ةمكحلاو «مسجلا

 مكحملا ريبدتلاو اهعضاوم ىف رومألا عضو ىه ةمكحلاو 4 ءاشي امم هَمَلَعَو ةمكحلاو

 ذفان اكردم القع :صخشلا ىف نيتيتاذ نيتفص ىضتقت ةمكحلاف «ملعلا قفو ىلع



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 9 3 04 كا ذا

 ىقالتي لمعلا لعجت ةمكحم ةدارإو ءاهقامعأ ىف لغلغتيو رومألا نطاوب ىري ًاريصب

 «لقعلا ىعاود ضراعي ناطلس نوكي الف «ميلسلا كاردإلاو حيحصلا ركفلا عم

 ةسارد ريغ نم ءايشألا ىلع مكحلاب ردابي نم ميكحب سيلف «ميلسلا ركفلا ماكحأو

 ركفلا دعاوق هيضتقت ام ريغ ىلع هلمع نوكي نم ميكحب سيلو ةيصقتسم ةقيمع
 ةتسملا

 نأ ءاش ام اًعساو اريثك اًملع همَّلع ىأ ءاشي امم دواد مَّلع هنأ هناحبس ركذ دقلو

 هدحت ال بعشتم ريثك هنأو ءملعلا ةعس ىلإ ريشي # ءاشي امم و :ىلاعت هلوقف .هملعي

 .هتدارإو هللا ةئيشم الإ

 لاوحأو ءسوفنلا عزانمو «سانلا لاوحأو «ءكلملا ةسايس هناحبس همّلعف

 هل ىلاعتو هناحبس هللا ميلعت ناكو «كلذ ريغو «تاريخ نم هجتنت امو نادلبلا

 ةريخذلاو «هيلإ هللا اهقاس ىتلا براجتلاو «هيلع ىلاعتو هناحبس اهضافأ ىتلا ةوبنلاب

 ملع نم هيتوأ امو «نيدشرملا ةادهلاو «نيقباسلا نيمكاحلا لاوحأ نم اهيدي نيب ىتلا

 ىلإ داشرإو ةياده كلذ لك ىفو «نيقباسلا نييبنلا نع حاحصلا رابخألاو «ةاروتلا

 . حيحصلا مكحلا جهانم موقأ

 .همسج ىف اًيوق مكاحلا نوكي نأ دبال «حلاصلا مكحلا رصانع ىه كلت

 ءمسجلا فعض نم ةدارإلا فعض نوكي ام اريثكف «هتدارإ همسج لذخي ال ثيحب

 ةدارإلا نوكت دق نكلو «لامتحالا نع ةيندبلا ىوقلا لذاخت نم ريبدتلا فعضو

 كلذ نع ىنغتسي دق لاحلا هذه ىفو «فيعض مسج ىف ةيضاملا ةميزعلاو ةيوقلا

 لوألا رابتعالاف ءاعم مسجلا ةوقو سفنلا ةوق هيف رفاوتت صخش دجوي مل نإ رصنعلا

 .اهتاذل ةدوصقم تسيلو سفنلا ةوقل ةمداخ مسجلا ةوقو « سفنلا ةوقل

 الف لقعلا عم ريسي لمعلا لعج تيأر امك ىهو :ةمكحلا وه ىناثلا رصنعلاو

 هلقع هتيغر تبلغ نإف «مكاحلا ىوه حلاصلا مكحلا ةفآو «تاوهشلاو ءاوهألا مكحتت

 ملعيلف ةرطيسملا ىه هءاوهأ ىأر نإف ءهسفن مكاح لك ربتخيلف ؛همكح داسفلا بلغ

 رطيسملا وه هلقع دجو نإو لزتعي نأ ىلوأ مث هب ىلوأ هنأو ءمكحتسا دق رشلا نأ

 . قيفوتلا هيلع ىرجأ هللا نأ ملعيلف



 ةرسقبلا ةروسريسفت ا
 لالا لال

 7 وجو
 لمع مكحلا نإف :مهلاوحأو سانلا حلاصمب ةماتلا ةطاحإلا ثلاشلا رصنعلاو

 هللا سمط نمم وهف امكحتو ةرطيس هنظ نمو ءامكحتو ةرطيس سيلو «ةحلصملل

 .هتوقش هيلع تبلغ مث «هتوهش هيلع تبلغو «هتريصب

 رثألا ناك نإو «هانعم ىف قيقد حلاصلا ريغو حلاصلا مكحلا نيب ام قرف نإ
 ةباجإو موكحملا ةحلصمل مكحلا نوكي نأ هساسأ حلاصلا مكحلاف ء«هانبم ىف ًاريبك

 مكحت نمف «موكحملا ىف امكحت مكحلا نوكي نأ هساسأ حلاصلا ريغ مكحلاو «هتبغرل

 نم ثعبني مكحتلا نأل ؛داسفلا ليبس كلس دقف ءاهتحلصم مساب ولو ةيعرلا ىف
 هتاذ ىف طلستلاو «طلست ةرطيسلاو .ةحلصملا سوبل سبل ولو «ةرطيسلا ىف ةبغرلا

 كلذ ىفو «ةعامجلا ىف تادارإلا توم ىلإ ىدؤيو «داسف ىلإ ةلاحم ال ىدؤي داسف

 .اهتوقل فاعضإ

 ىلإ ىدؤي وهف ءاهتحلصمل اهدوقي ىذلا ةعامجلا ةدارإ نم ثعبنملا مكحلا امأو

 سانلا ملعتي أطخلا نم هنأل ؛انايحأ ءاطخأ ىف رثعت نإو «ةلاحم ال حالصلا
 . ميقتسملا طخلا فرعي جوعملا طخلا نمو «باوصلا

 ىَلَع لضُف وذ هللا نكلو ضرألا تدَسَفُل ضعبب مهضعب ساّنلا هّللا عْفَد الولو»
 اهيف ىلجتي ةصق ىهو «ليئارسإ ىنب ةصق ىلاعتو هناحبس هللا نّيِب 4َنيمَلاَعْلا
 ءانفلا ةقيقح وه لذلا ىلع ءاقبلا نأ اولهجو «توملا اوفاخ نإ «ءافعضلا ءاذختسا

 فيك نيب مث «ملاظلا دي فكو ملظلا رين عفرل مئازعلا ضعب زفحتت فيك نيب مث
 عضخت فيكو «مادقإلا ةاعدو ةميزهلاو ددرتلا ةاعد نيب عازن مهيلع بولغملا ىف موقي

 ىتح موقب ام ريغي ال هللا نإو «رييغتلا ىلع مادقإلاو ةزعلا ىف ةبغرلا رطاوخل سوفنلا

 تحت اهتدايق دحوت بوجو ىف ةيوقلا شويجلا لاح نيب مث .مهسفنأب ام اوريغي
 لذلا اوفلأ نيذلا دنع مئازعلا فعضت فيكو «برجم ركفم ملاع ىوق دئاق ناطلس

 ةئف بلغت فيك هناحبس نيب مث «ةزيزعلا ةدشلا لدب «ةليلذلا ةحارلا ىلإ نومينتسيف

 ةدمتعم «ربصلاب ةنيعتسم «ةزعلا بلط ىلع ميمصتلاو ىوقلا ناميإلاب ةحلسم ةليلق
 .هتردق تلج هللا ىلع
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 م1 للللم

 أ بح

 نأ هناحبس نيب مث «ةحضاو ةراشإ وأ «ةيلج ةرابع ىف كلذ لك هناحبس نيب

 ال ىتح «ةرمتسم امهنيب ةعفادملا نوكت نأو ءرشلاو ٌريخلا عفدي نأ هقلخ ىف هللا ةنس

 «ضرألا ىلإ ءاوحو مدآ طبه نأ موي نم سانلا ىلتبي نأ رَّدق دق هناحبس هللا نإ

 ملظلاو «لطابلاو قحلاو رشلاو ريخلا نيب عازنلا ناكف «هناوخإو سيلبإب مهالتبا دقف

 (ةبهألاو بابسألا نوذختيو «هترصنل نولمعي اًراصنأ قحلل رخسي اًمئاد هللاو «لدعلاو

 وأ ءاروهشم ًارهاظ ةجحلل مئاق نم ولخت ال ضرألا نإف هقيفوتو هرصنب مهديؤي مث

 . هنع هللا ىضر ىلع لاق امك هللا تانيب بهذت ال ىتح «ًارومغم اروتسم

 ىأ 4« ضرألا تادسفُأ ضعبب مهضعب ساّنلا هللا عْفَد الولو 9 :هناحبس لاق اذلو

 تدسفل رايخآلا سانلا ضعبيب رارشألا سانلا ضعب هناحبس هللا عفد الول

 رشلا عفد نإو .رامدلا معو داسفلا مع اوعفادي نأ ريغ نم اوكرت نإ مهنأل «ضرألا

 ةمألاف «ضعب عم اهضعب ممألا نيبو «داحآلا نيبو ممألا لخاد ىف نوكي ريخلاب

 لمع لابو رايخألا لمعب هللا عفديو «رارشألاو رايخألا اهداحآ نم نوكي ةدحاولا

 .رارشألا

 :ةفلتخم قرطب نوكي كلذ عفدو

 هل اًعفد رشلا ءاوزنا نوكيف ءءالج ىف ريخلاو ءءافخ ىف رشلا نوكي نأ :اهنم ٠

 . هيلع اثحو «هيلإ ةوعد ريخلا روهظ ىفو

 هللا عفديف نيزرابلا رايخألا ددع رثكيو نيرهاظلا رارشألا ددع لقي نأ :اهنمو

 .ةرجافلا ةلقلا كلت رش ةرهاظلا ةرثكلا كلتب هناحبس

 نكي امهم رارشألا هدسفأ ام هب هللا حلصي ةمألا ىف راربألا لمع نأ :اهنمو

 ىأ  باذعلا عفدي هللا نإ) :لاق هنأ كت ىبنلا نع راثآلا ضعب ىفف «ءالؤه ددع

 موصي نمبو «ىكزي ال نمع ىكزي نمبو ىلصي ال نمع ىتمأ نم ىلصي نمب  ىويندلا
 اوعمتجا ولو «دهاجي ال نمع دهاجي نمبو جحي ال نمع جحي نمبو ,موصي ال نمع



 ةرقبلا ةروسريسفت ا

 فد الوَلو إذ :ىلاعت هلوق الت مث .نيع ةفرط هللا مهرظنأ ام ضئارفلا هذه كرت ىلع

 . 76 ضرألا تدَسفل ضعبي مهضعب سال هل
 عم اهضعب ممألا ىف رايخألا سانلا ضعبب رارشألا سانلا ضعب هللا عفد امأو

 وأ «لطابلا اهرثكأ رصاني ىتلا ممألل قحلل لمعت ىتلا ممألا داهجب كلذ نإف ضعب

 ريسفت ىف لاق سابع نبا نأ ىور دقلو .ممألا نم مهريغل اهماكح ملظ نع تكست

 هللا عفد الول» : 4 ضرألا تدَسَفْل ضعبي مهضعب سائلا هللا عد الولو )» :ىلاعت هلوق
 .«دجاسملاو دالبلا اوبرخو نينمؤملا اولتقف نوكرشملا بلغل نيملسملا دونجب ودعلا

 رايخألا دمأ دق هللا نأو «لطابلا عفدت ةوق نم قحلل دبال هنأ ةلمحملا ىفو

 .هتدح نم اوفكفكيو رشلا اوعفديل «هتوقب

 ىضتقمب رشبلا ةعيبط ىف ىه ةبلاغملا كلت نأ ىلإ ةراشإ ةيماسلا ةرابعلا ىفو
 وهف 4« ضْعَبب مهضعب سائلا هّللا عْفَد الوّلو» :هناحبس لاق ذإ «مهترطفو مهتقيلخ
 مُهضْعَب ل :هلوقب لدبلاب لوقلا فدرأ مث ءنيعمجأ سانلل هعفد نأب مكح دق هناحبس
 ىف تسيل اهنأو «ةرمتسم سانلا نيب ةعفادملا كلت نأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو 4 ضعبب
 «ءرشلل مهنايعأب موق نوكي نأ نيعتي الو «نامز نود نامز الو «ءليج نود ليج

 هريغ رش عفديف «هيحاون ضعب ىف ريخ هيف سانلا ضعب نوكي دقف ءريخلل نورخآو
 دقو «لوألا ىحاون ضعب ىف ارش هب عفدي ام رخآلا ىف نوكيو «ةيحانلا هذه ىف

 اونوكي مل نإو ءمهسوفن ىف تاياغل هنورصني قحلا بناجج ىف ماوقألا ضعب نوكي
 رايصخألاب قحلا رصنيو ءرجافلاو ربلاب عفدي رشلاف ءمهلاوحأ ةماع ىف ءالضف
 لاق لب «رايمخألاب رارشألا هللا عفد الولو :ىلاعتو هناحبس لقي مل اذلو ؛رارشألاو
 ؛هدابع ىلع هللا لضف نم كلذو .لاوحألا كلت معيل 4 ضعبب مهضعب 8 :هناحبس
 ىَلَع لْضَف و هللا نكَلو » :هتاملك تلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متخ اذلو
 . 4 نيملاعلا

 )١( ةرقبلا ةروس :ىبطرقلا هركذ امك ء754ص ١ج ىطويسلل روثنملا ردلا عجار )7861١(.



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 1 0 ل
 ل هج

 "يي
 :رومأ ةثالث ىلع ميركلا ماتخلا كلذ لد دقو

 ىلع هماعنإو ؛هتمحرو هللا لضف نم وه ميكحلا ميظنتلا كلذ نأ :اهلوأ
 مهعم قلخو «سانلا قلخ هنأل كلذو ؛هناحبس هيلع بجاوب كلذ سيلو ءهقلخ

 ام مهلف حالفلاو ريخلا قيرط ىف اوراس نإف ءمهرشو مهريخ اهب نوفرعي الوقع

 لابو مهيلعو «نوريسي ةيواهلا ىلإف داسفلاو رشلا قيرط ىف اوراس نإو .هيلإ اودصق
 هلوقب كاردتسالا كلذ ىلع لد دقو .هلضف نم وه امنإ مهلمع ةبقاعو .مهرمأ
 سانلا قلاخ نيملاعلا بر نم لضف هنأب كلذ فصوو 4 ٍلّضَف وذ هللا نكلو 8 :ىلاعت
 . نيعمجأا

 وذ هنأب هناحبس هفصوو «ريثكلا ىلاعتو هناحبس هللا لضف :ىناثلا رمألا

 لضف وذ ىأ 4ٍِلَّضَف وُذط» :ىلاعت هلوق ىف ريكدتلا لضفلا ةرثك ىلع لد دقو «لضف
 نيعيو فرعي ىتح رادقمب دحي الو .ههنك فرعي الو «هردق سانلا كردي ال ءريثك
 . فيرعتلاب

 اهب معني داسفلا عفد نم هقلخ ىلع اهب هللا معنأ ىتلا ةمعنلا نأ :ثلاثلا رمألا
 «دحأأ هنم ملسي ال مع اذإ داسفلا نآأل ؛راربألاو رارشألاو .نوكرشملاو نونمؤملا

 4 نيملاعلا ىلع :ىلاعت هلوق ىنعملا اذه ىلع لد دقو «عيسمجلا مع ققحت اذإ ريخلاو

 كلذ ىلإ ةراشإلل نيعمجأ سانلا ىلع ريخلا مع لب «نيقتملا وأ نينمؤملا ىلع لقي ملف
 . ليلجلا ىنعملا

 ىهو «ةزع ةلذلا نم اولدب مث مهرمأ ىلع اوبلغ نيذلا ليئارسإ ىنب ةصق هذه
 .مكحلا قرط لثمأو ,بورحلاو عامتجالا ننس نع فشكت ةصق

 تبلغ نإ ةعامجلا نأ تايآلا اهيلإ تراشأ ىتلا تاعامجلا ىف هللا ننس نمف
 اهوبلطف «ةايحلل اهنم داحآ ىوق تزفحت ناوهلاو فسخلا بلاغلا اهماسو ءاهرمأ ىلع
 اوراس مث «مهنوئش مظنتو «مهرمأ عمجت ةدايق ىلإ اوهجتا اوبلاط اذإف «ةميرك ةزيزع
 ناك نإف «ةزعلا عفاود عم فعضلا لماوع تعراصت دقو .ةدايقلا كلت ءاول تحت

 ىلإ ةلذلا مهيلع تبرضو «نالذخلا ناك مهرمأب اوقاض نإو رصنلا هعم ناك ربصلا
 .ةمايقلا موي



لما
 

 آ-جش

 داحتا دنع نوكي رصنلا نأ ةصقلا نم تنابتسا ىتلا بورحلا ىف هللا ننس نمو

 ةرثكب سيل رصنلا نأو «تابشلاو ربصلاو «ةبهألا ذخأو «بولقلا ىقالتو مئازعلا

 «ريدقلا ىلعلا هللا نم ةنوعملو ءربصلاو تابثلاو ةيضاملا ةميزعلاب وه امنإو «ددعلا

 .ليلذ ريغ اًميرك ًازيزع هدارأو «هبحاص هب نمآ نإ ةوق هتاذ ىف قحلا نأو

 ال مكاحلا نأ نيبف «ماكحلا رايتخال قيرطلا صصقلا اذه ىف هناحبس نس دقلو

 ءابعأب مايقلا ىلع هتردقل راتخي نكلو «ريغو لامل راتخي الو « عيفر ب بسنل راتخي

 ريزغ ملعو «هتاوهشو هئاوهأ ىلع ءاليتسالا ىلع ةردقو ءهسفن ىف ةوق نم مكحلا

 صالخإو ءرومألا ىف قحلا ىلإ ةيداه براجت نمو «سانلا لاوحأو عامتجالا نوئشب
 .ءابعأو ءالتبا هنكلو «ىطعُي ءاطع مكحلا سيلو «رئاصبلاو قيرطلا ريني

 ءاهرهظم مكاحلاو «ةعامجلا مكح وه هلوح بولقلا عمتجت ىذلا مكاحلا نإو

 طلستملا مكاحلا امأ ءهنم اريخ وأ ءهلثم ةعامجلا تماقأ تام وأ مكاحملا لش نأو

 .رابدألا ىلوو عمجلا قرفت تام وأ َلتق نإف «هتابغر ىلع سانلل عماج هنإف ربجتملا

 .ميكحلا صصقلا كلذ ىف ربعلا ىلإ تاراشإ هذهو

 كلت ركذ دعب 4 29 نيلسرملا نمل َكّنِإو قحْاب كيلع اًهوُنَْت هللا تاَيآ كلت ل

 ةولتملا تايآلا هذه نأ هناحبس هللا نيب «ربتعم رصبتسم لكل ةيداهلا ةدشرملا ةصقلا

 «هفلخ نمالو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا قحلاب ىلتت ىهو «هللا دنع نم ىه

 هذه دعب كلذ امنإو «هتلاسر ةيآو هتزجعم ىهو ميركلا لوسرلا ىلع ىلتت اهنأو

 كلذ نأل ؛ميركلا ىبنلا ةلاسر تبثت ىتلا ةنيبلا ةحضاولا لئالدلا نم اهيف امل ةصقلا

 ملو «ملعم ىلإ سلجي مل «بتكي الو أرقي ال ”ممأ ناسل ىلع ءاج قداصلا صصقلا

 الو ءهملعي ملعم قيرطب الو «ئراقب سيل هنأل ؛هؤرقي باتك قيرطب ال ملع هتأي

 ىف نودم ملع اهيف سيل ةيمأ ةمأ نم ٌهَِكَك ناك ذإ «نيقلتلا ناك ةهج ىأ نم نيقلتب

 ةطلخلاب بيرألا هنم لاني ىملع وج نكي ملو «نوسرادتي ءاملع الو «بتك

 ةكم نم لقتني مل لب «رافسأو ةعجن اذ هتايح ىف هلك دمحم نكي ملو «لاصتالاو

 نيرشعلاو ةسماخلا براقي وهو ةيناثلا تناكو «مالغ وهو امهالوأ تناك نيترم الإ



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

00 010 
 اك ١

 يي
 داشرإلاو ماكحألا نم وحنلا كلذ ىلع ءاج صصقلاو كلذك ىبنلا لاح تناك اذإف

 «هتاذ ىف هقدص عم ةديشرلا ةدايقلاو لثمألا مكحلاو عامتجالا ننس نايبو ميلعتلاو

 .هللا دنع نم هنأ ىلع ليلد وهف

 هلوق نم ةولتملا تايآلا ىلإ «هّللا تاّيآ كلت ل :ىلاعت هلوق ىف ةراشإلاو
 ةصقلا رخآ ىلإ [ةرقبلا] 4 423+ ... ليئارسإ ينب نم الملا ىلِإ رت ملأ :ىلاعت

 ىلإ اهلوأ نسم تايآلل ءاصقتسالا ىنعم نم كلذ ىف امل «ديعبلل ةراشإلا تناكو

 هللا ىلإ تايآلا ةفاضإو .اهدصاقم ىف ءافولاو اهيناعم لامكو «ءاهنأش ولعلو اهرخآ

 هيبنثو «هديكوتو ىنعملا اذه ريرقتل ةفاضإلاف ءهللا دنع نم هلكو نآرقلا نم ءزج اهنأل

 امب رابتعالاو هب داشرتسالاو ريبدتلاو مهفلا نم هقح هوطعيل هيلإ امئاد ناهذألا

 .ربعو صصقو ظعاوم نم هيلع لمتشا

 :نيرمأ ديفي 4 ّقحْلاِب كّيلع اهوُلَتَت 9 : ىلاعت هلوقو
 دانسإو .نيمألا حورلاب هاقلتيو ٌكِْكَي ىبنلا ىلع ىلتي ناك نآرقلا نأ :امهلوأ

 ليربج وه هلي ىبنلا ىلع نآرقلا ىقلي ناك ىذلا نأ عم ريدقلا ىلعلا هللا ىلإ ةوالتلا

 هلسر ىلإ نيمألا هلوسر وهف هللا ةوالت ىه ليربج ةوالت نأ ىلإ ةراشإلل -

 . نيمركملا

 سيلف رييغتلا لبقي ال تباث رمأ ىأ ءامئاد قح نآرقلا ىف ام نأ :ىناثلا رمألا

 ال ىذلا رقتسملا تباثلا قحلا هنأل ؛نامز نود نامزل حلاص نآرقلا نإ لوقي نأ دحأل

 عضخت مث هربدتتو همهفتت نأ لوقعلا ىلعف ءهفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي
 .ليدبتلا وأ رييغتلل ةلواحم ريغ نم ةتباثلا ةرقتسملا هماكحأل

 قباستتو ىناعملا اهيف لصتت ىتلا ةحضاولا ةرسفملا ةعباتتملا ةءارقلا ىه ةوالتلاو

 ىف بغارلا لاق دقو .هل روصم ىنعملل القمم ءادألا نوكي ثيحب ظافلألا اهيف

 نوكي كلذو ءاهنم سيل ام اهنيب سيل ةعباتم عبت ىنعمب اهلصأ «الت» ةدام نإ هتادرفم

 ربدتو ةءارقلاب ةراتو ّىَلُتَو ولت هردصمو مكحلا ىف ءادتقالاب ةراتو «مسجلاب ةرات

 1 :لاق مث . .ةوالت هردصمو «ىنعملا



 ةرقبلا ةروسريسفت 6.
 للا للفلل

 ا بح

 اهيف امل ماسترالاب ةراتو «ةءارقلاب ةرات ةلزنملا هللا بتك عابتاب صتخت ةوالتلاو»

 لك سيلو ةءارق ةوالت لكف ةءارقلا نم صخأ ىهو «بيهرتو بيغرتو ىهنو رمأ نم
 . «ةوالت ةءارق

 صيصختلا ىضتقمب ىلاعتو هناحبس هللا مالك ةءارقب ةصاخ ةوالتلاف

 . ىنآرقلا

 نمل كَّنِإو 8 :ىلاعت هلوقب ةميركلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متخ دقو

 . «نيلسرملا
 «قدصلاو قحلاب هتايآ هيلع ولتي ىلاعتو هناحبس هللا نأل ؛ةجيتنلاك كلذ نإو

 ةلاسر ىلاعتو هناحبس هللا دكأ دقو «ةلاسرلا ةزجعمو ةوبنلا ناهرب تايآلا كلت نإف

 :تادكؤم ةئالثب ٌةلِكَك دمحم انلوسر

 اهتلالد ىف اهبحصي وهو ءديكأتلل اهانعم لصأ ىف اهنإف ««نإ» :اهلوأ

 . اًمئاد

 . «نمل# ىلاعت هلوق ىف «ماللا» :اهيناثو

 .نيلسرملا دادع ىف كك هلاخدإو ««ةيمسالا ةلمجلا» :اهثلاثو

 لاسرإ نأ وهو ءرخخآ رمأ ىلع لدي 4َنيلسرمْلا نمل َكَّنِإَو 9 :ىلاعت هلوق نإو

 ةلاسر نكت ملف ملعلا لهأ دنع فورعم تباث ررقم رمأ نيملاعلا بر لبق نم لوسر
 لصأ ىف ىرامي الف فورعم وأ فولأم ريغ رمأ الو ءاعدب رشبلا نم وهو دمحم

 .دوحج وأ «لوهج الإ ةلاسرلا

 هللا لبح وهف ةِْكي دمحم ةلاسر ىلع ةلالدلا وه اقح هدحو نآرقلا نإو

 .ضرأللا ىلإ ءامسلا نم دودمملا



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 مك اللا لالالالا للبول للمال
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 يع 22 نوملظلا مه َنورفكْلاَو ةعلفش

 راصتناو «لطابلا عم قحلا عارطصا ىلاعتو هناحبس هللا ركذ ةقباسلا تايآلا ىف

 مهضعب ساّلا ؛ هّللا عْفَد الولو ١ ضرألا داسف اهيف لطابلا ةبلغ نأل ؛لآملا ىف قحلا

 ىبنلا نأ ةقباسلا تايآلا ماتخ ىف ركذو [ةرقبلا] 4 كتزإ# ... ضرألا تادسفل ضعبب

 .قافآلا ىف هللا رون معيلو «قحلا اورصنيل اوثعب نيذلا نيلسرملا نم هك

 نم نيثوعبم اًعيمج اوناك نإو «لسرلا نأ هناحبس نيبي ةيلاتلا تايآلا هذه ىفو

 «لطابلا وحمي الو قحلا رصني مهثعب نأو «ةدحاو ةجرد ىف اوسيل «نيملاعلا بر

 نوكي الو «تانيبلا دعب الالض نوكي هنكلو «لالضلا ليزي الو .ىدهلا رانم عفريو

 نيدتهملا نيب ءايبنألا دعب لاتقلا ناك كلذلو ؛لاضلا هيف رذعي الف .«ةلاهج نع الالض

 صَحميلو » نيلاضلاب نيدتهملاو «رشلاب ريخلا ىلتبا دقو ؛هللا ةدارإ كلتو «نيلاضلاو

 . [نارمع لآ] 4 427 . .. اونمآ نيذّلا هللا

 لسرلا ةعامجج ىلإ انه ةراشإلا «ضعب ئَلع مهضعب انلْضَف لسرلا كلتإ»
 تايآلا هب تمتخ امب هيعو ىف ةرقتسملا «ميركلا نآرقلل ىلاتلا نهذ ىف ةرضاحلا

 عج



 ةرقبلا ةروسريسفت ل# م

 - > هدم
 ظفللاب ةراشإلاو .[ةرقبلا] < 5559 نيلسرملا نمل َكّنِإو 9 :ىلاعت هلوق وهو «ةقباسلا

 مهنأو «رايخألا نوفطصملا مهنأو «نيعمجأ مهتتلزنم ولع نايبل «ديعبلا ىلع لادلا
 فرش مهلف «سانلا رئاسك اوسيل اعيمج مه «مهتالاسر ىف مهلزانم توافتت امهم

 .ءافطصالاو ةلاسرلاو ثعبلا

 # ضعب ىلع مهضعب انلضف إ» ىنعمف ؛ةدايزلا وهو لضفلا نم قتشم ليضفتلاو

 ىأ [ءارسإلا] # ع+ ... ضعب ئلع نييبنلا ضعب انلضف دقلو  :ىلاعت هلوقك وه

 ىفاضإ انه لضفلاو .رخآلا ضعبلا ىلع ىحاونلا ضعب ىف ةدايز مهضعبل انلعج

 نم مهضعب هللا صتخي امب وه امنإ «لسرلا تاذ نم سيل اذه نأ ىأ ؛ ىتاذب سيلو

 نم ةيحان ىف نوكي هنأل ىفاضإ ليضفتلا مث .نيرخآلا تازجعمل ةرياغم تازجعم

 ىلع لضَف ىسومف ؛هريغ لوضفملا اهب لَضَف ىرخأ ةيحان كانه نوكي دقو «ىحاونلا

 نذإ ليضفتلاف ؛ىتوملا ايحأ هنأب ىسوم ىلع لَّضف ىسيعو هللا هملك هنأي ىسيع

 .هيحاون ىفو «هعون ىفو ؛هعوضوم ىف ىفاضإ

 ةتبشملا تاميركلا تايآلا نيب قيفوت هيف وحنلا كلذ ىلع ليضفتلا ريسفت نإو

 .ءايبنألا نيب رييختلا نع ىهنلا نم ٌةَِْلَك ىبنلا نع درو ام نيبو لسرلا نيب ليضفتلل
 اولضفت الو» 21)«ءايبنألا نيب اوريخت ال» :لاق ِهَِلكَي ىبنلا نأ تاقثلا ةمكألا ىور دقف

 ىبن ليضفت سانلا ةنسلأ ىلع ىرجي نأ نع ىهنلا نإف كلذ قوفو 2"”«هللا ءايبنأ نيب

 ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىف ىورو .ةاحالملاو ةداشملا نوكتف رخآ ىبن ىلع هتاذب

 ىفطصا ىذلاو ؛ ىدوهيلا لاقف .دوهيلا نم لجرو نيملسملا نم لجر بتسا) :لاق

 !ثيبح يأ :لاقو ىدوهيلا هجو اهب مطلف هدي ملسملا عفرف ؛نيملاعلا ىلع ىسوم

 . ””«ءايبنألا ىلع ىنولضفت ال» : لكي لاقف ءملسملا ىكتشاف !ةِةكَك دمحم ىلعو

 )١( ملسمو ءبضغلا دنع ايدوهي ملسملا مطل اذإ - تايدلا :(54086) ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )47198(:

 .هنع هللا ىضر - ىردخلا ديعس ىبأ نع [مالسلا هيلع ىسوم لئاضف نم - لئاضفلا

 .(143795) لئاضفلا :ملسمو ,(717) ءايبنألا ثيداحأ :ىراخيلا هاور (؟)

 نع «ةموصخلاو صاخشإلا ىف نوكي ام - تاموصخلا :(77726) ىراخبلا هاور ظفللا اذهبو .قباسلا عجار ()
 52 2 هرم 2 ا

 . هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ىبأ



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا
 مك كالا بل

 أ بأ

 نأ امك «ةررقملا ليضفتلا ةقيقح ىفني ال ةارامملل اعنم ليضفتلا نع ىهنلاو

 الف «ةعيرذلا دسل ىهنلا ذإ مارتحالا ةبجاو اهنأ تبثي ال ناثوألا بس نع ىهنلا

 عفدني اليكل ضعب ىلع نييبنلا ضعب , لضف نايبل تقيس ةميركلا ةيآلا هذه نإو

 امو «دمحم نود ىسيع وأ ىسوم ىبنلا عبتن اننإ :اولوقيف .دوححلا ىلإ سانلا ضعب

 ضعب لضف هنأ هناحبس نيبف .؛ةاجنلا هعابتا ىف نوكي عبتن مهيأف ءايبنأ اًعيمج اوماد

 ال ةخسان ةماع هتعيرش دمحم لعجف «نامزلاو ةعيرشلا ىف ضعب ىلع لسرلا

 نم نأ امك ؛هللا لضف نم كلذو «نييبنلا متاخ وهو .ةفاك سانلل هتلاسرو ءاهادع

 همكألا ئربيو ىتوملا ىيحي ىسيع لعج نأ هلضف نمو ءاميلكت ىسوم ملك هنأ هلضف

 هنأل دمحم ةعيرش ضفري نأ دحأل سيلف «مهتويب ىف امب سانلا ربخيو « صربألاو

 لعج نأ ِةِْلَك دمحم هب صتخا ىذلا هللا لضف نم نإ ذإ ءىسيع ةعيرش راتخا

 ةماع هتلاسرو ءنييبنلا متاخ دمحم نألو «عئارشلا رخآ اهنأل ؛اهريغل ةخسان هتعيرش

 مه يم

 هاَندّيَأو تانيبلا ميرم نبا ىسيع انيتآو تار مه قو هللا مل م مهم

 ليضفتلا هوجو ضعبل نايب ةميركلا ةيآلا نم ةيماسلا ةلمجلا هذه ىف « سدقلا حورب

 ليضفتلل هوجو ةقيقحلا ىف ىهو «نييبنلا ضعب اهب ىلاعتو هناحبس هللا صتخا ىتلا

 ؛عئارش نم تازجعملا هذه هديؤت امو «مهتالاسرب لصتت لب «مهصاخشأب لصتت ال

 .مهل ةبسانم تازجعملا كلت نوكت ماوقأ نم مهبطاخت نمو

 :ثلاث ىلإ راشأو «لسرلا نم مزعلا ىلوأ نم نييبن هللا ركذ لمجلا هذه ىفو

 مّلَك نم مهنم » :هلوقب صنلا هبشي امب هيلإ ريشأ دق ؛ىسوم وهف لوألا امأف

 ىسوم نأش ىف ىلاعتو هناحبس لاق دقف «مالسلا هيلع ىسوم وه كلذ نإف 4 هللا
 ئسوم ايف :هناحبس لاقو [ءاسنلا] 4 438+ اميلكت ئسوم هللا مّلكو ١» : :مالسلا هيلع

 :ىلاعت لاقو [فارعألا] # كون .. . يمالكبو يتالاسرب ساّنلا ىلع كتيفطصا يّنإ

 . [فارعألا] 4 022+ . . . انتاقيمل ئسوم ءاج اًمَلَو



 ةرقبلا ةروسريسفت
 لل للا لاما

 يي رب لمحل

 ىسوم صتخا دق ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلع لدت تاميركلا تايآلا هذهف

 دقف «هقلخ نم ثوعبملاب نيملاعلا بر لاصتا قرط ىدحإ وهو «همالكب مالسلا هيلع

 ًالوسر لسري وأ ٍباجح ءارو نم وأ ايحو الإ هللا همّلكي نأ رشبل ناك امو : ىلاعت لاق

 عم ىلاعتو هناحبس هللا مالكو [ىروشلا] © نرخ ميكح يلع ِهّنِإ ءاشي ام هنذإب يحويف

 .باجح ءارو نم مالكلا وهو «ىناثلا عونلا نم ناك ىسوم

 ماوقأل اًبسانم باجح ءارو نم هميلكتب ىلاعتو هناحبس هللا باطخ ناكو

 برل ةيهولألا راكنإو دوحجلا مهيلع بلغو «ةيداملا مهيلع تبلغ دق مهنآل ؛ىسوم
 ناكف ؛[ءاسنلا] « 2222 ... ةرهج هّللا انرأ 8 :اولاق دقل ىتح «ضرألاو تاومسلا

 نوكي الو ةرشابم مهيلإ ثوعبملل هللا مالك نوكي نأ ماوقألا ءالؤه لثملل بسانملا

 «ىسومل طقف اًميرشت كلذ ناك امف «هيلإ هلسري ةكئالملا نم لوسرب الو «ىحوي اًيحو
 ىلعلا وهو «ىلاعتو هناحبس هللا ةمكح عم قفتي دصقم فيرشتلا كلذ عم ناك لب

 . ميكحلا

 ىسوم هب هللا عفر دق ىلاعتو هناحبس هللا نأ صاصتخالا كلذ ىنعم سيلو

 نإو «تاجرد ءايبنألا ضعب عفر هناحبس هللا نإ لب «لسرلا لك ىلع مالسلا هيلع

 «ضفخيو عفري ىذلا وه ىلاعتو هناحبس هللا نأل ؛صاصتخالا كلذ مهل نكي مل

 ركذ دعب ىلاعتو هناحبس لاق كلذلو ؛ءاشي نم هئافطصاو هتمحرب صتخي ىذلا وهو

 ىلع لدتل ىسوم مالكب هذه نرقف «ٍتاَجَر مُهضْعَ عقر ل هلسر ضعبل هللا ميلكت
 نإ لب «ةلزنم ءايبنألا قوف كلملا نوكي نأ ىضتقي ال اميظع افرش ناك نإو ميلكتلا نأ

 .تاجرد هللا هعفر هللا هملكي مل نم ضعب

 عمجلاب ريبعتلا ىفو «ةيماسلا ةيعفرلا ةلزنلا ىهو .ةجرد عمج تاجردلاو

 امو «هللا هاتآ ام تؤي مل نمم هريغ نيبو هنيب توافتلا ربكو «ةلزنملا ولع ىلإ ةراشإ

 .فيرشتلا نيع وه فيلكت نم هب طين

 هيلع سيردإ نع ركذ دقف ؛نييبنلا ضعب ماقم عفر هنأ ركذ دق هناحبس هللا نإو

 [ ميرم] 4 220 ايلع اناَكم هانعّفرو » :هناحبس لاقف ءايلع اناكم هعفر هنأ مالسلا
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 ىلع لدي تاجرد عفرلا نأل ؛تاجرد عفرلا ريغ ىلع ناكم ىلإ عفرلا نكلو

 نهيلع لاجرللو ل :ءاسنلاو لاجرلا قوقح ىف ىلاعت لاق امك هريغ نيبو هنيب توافتلا

 . توافتلا اذه ىلع لدي الف ىلع ناكم ىلإ عفرلا امأ [ةرقبلا] 4 422 ... ةَجَرد

 وذ وهف ءّهِْيَك دمحم انيبنل ناك نييبنلا نع تاجرد عافترالا كلذ نإو

 مومعلو «ةدلاخلا هتعيرشلو «ةمايقلا موي ىلإ ةيقابلا هتزجعمل ؛ةعيفرلا تاجردلا

 .سانلل تجرحخأ ةمأ ريخ اقدصو اقح هل ةعبتملا هعرشب ةذخآلا هتمأ نألو «هتلاسر

 وه هنأل ِ؛ِةيِلكَك ادمحم دارأ هنأ رهاظلا» :هصن ام ماقملا كلذ ىف ىرشخمزلا لاق دقلو

 الإ تؤي مل ولو . .ةرثاكتملا تايآلا نم دحأ هتؤي مل ام ىتوأ ثيح .مهيلع لضفملا

 ةيقابلا ةزجعملا هنأل ؛ءايبنألا ىتوأ ام رئاس ىلع افينم الضف هب ىفكل هدحو نآرقلا

 مسا ركذي مل هنأ ىأ)  ماهبإلا اذه ىفو .تازجعملا رئاس نود رهدلا هجو ىلع

 ملعلا هنأ ىلع ةداهشلا نم هيف ال ؛ىفخي ال ام هردق ءالعإو هلضف ميخفت نم (دمحم

 مكدحأ لاقيف ؟اذه لعف نم لجرلل لاقيو ءسبتلي ال ىذلا زيمتملاو «هبتشي ال ىذلا

 نم مخفأ نوكيف «لاعفألا نم هوحنب رهتشاو فروعت ىذلا هب ديري «مكضعب وأ

 . «ةغبانلاو اريهز ركذف سانلا رعشأ نع ةئيطحلا لئسو .هبحاصب هونأو «هب حيرصتلا

 ىسفن تركذل تئش ولو :لاق ولو ءهسفن دارأ «ثلاثلا تركذل تئش ولو :لاق مث

 .«هرمأ مخفي مل
 ؛هتعيرشب تاجرد ٌةيلُي دمحم ةعفر ىلع لدي ام هيف ءاج دق ميركلا نآرقلا نإو

 اريشب سانلل ةقاك لإ كانلسرَأ امو :ىلاعت لاق امك نيملاعلل ةمحر هتعيرش تناك دقف

 هيف لاق دقف «نآرقلا ىهو ىربكلا هتزجعمب هناحبس هعفرو [أبس] 4 27 .. . اريذنو

 لاق دقلو [رمزلا] 4 #2 .. . مكبر نم مكيلِإ لزنأ ام نسَحَأ اوعبتاو » : هناحبس

 ترصنو ءاروهطو ادجسم ضرألا ىل تلعجو .دوسألاو رمحألا ىلإ تثعب» :ِي

 .''"«ةعافشلا تيطعأو «مئانغلا ىل تلحأو ,رهش ةريسم بعرلاب

.)81١١( 
 )١( ملسمو 169:(2) ىراخبلا هاورو .(17ا/غه) هدئسم ىف دمحأ هاور
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 هيلع ىسيع هب صتخا ام ركذ ّلَي ىبنلا ةلزنم ولع ىلإ هناحبس راشأ نأ دعب
 ناكو « سدقْلا حورب ُهاَندَيَأو تاَنيبْلا ميرم نبا ىسيع انيتآو » :لاقف لضف نم مالسلا
 صتخا ام نكي امهم هنأ ىلإ ةعراسملل هلبق نييبنلا لضف نيب ٌةْلَي ىنلا لضف ركذ
 ىبنلل لب هِي ىبنلا ماقم نم ىلعأ سيل هماقمف هعفرت تازجعم نم امهنم دحاو لك
 .تاجرد كلذ قوف

 ىسيع )» انيطعأ ىأ 4 انيتآو آل لضف نم ىسيع هب صتخا ام هناحبس هللا ركذا
 ءاربإو «ىتوملل ءايحإ نم «هتلاسر قدصل ةنيبملا تازجعملا ىأ 4 تاتيبلا ميرم نبا

 مهرابخإو «هللا نذإب ريط ريصي مث ءريطلا ةئيهك نيطلل ريوصتو «صربألاو همكألل
 ديؤم ع ؛ ىجور ولع ىلع لدي ام امم كلذ اذ ريغو ءمهتويب ىف ةورخدي امو نولكأي ام

 هللا ديأ ىذلا سدقلا حا حورو ؛ةيونعمل لا ةراهطلا ىلع قلطي وهو :ةراهطلا هانعم « لصأ
 نآرقلا ةغل ىفو مالسإلا تارابع ىف وهو «نيمألا ليربج وه مالسلا هيلع ىسيع هب

 نأ ىأ [لحنلا] 4 ج2 ... سْدقْلا حور ُهلَرت لق :ىلاعت لاق دقف ؛هيلع قلطي
 هب لزت ف ىرخأ ةيآ ىف هناحبس لاق اذلو ؛نيمألا سدقلا حورلا هب لزن ميركلا نآرقلا

 نإ ليق دقو .[ءارعشلا] © 386 نيردملا نم نوُكَتل كبْلَق ئَلع 502 نيمألا حورلا

 وه ليربج نإ ذإ «هقباس نع ةلمجلا ىف فلتخي ال كلذو ؛ليجنإلا وه سدقلا حور
 «ليجنإلا لوزن ىلع اروصقم نوكي ذئتيح سدقملا حورب دييأتلاو ليجنإلاب لزن ىذلا

 «كلذ ريغب هدبيأتو ليجنإلاب ليربج لوزن لمشي دييأتلا ىف ةرابعلا قالطإ نكلو
 ليربجب هريسفت امأ «ىئزج دييأت ىلإ ىدؤي ريسفت ليجنإلاب سدقلا حور ريسفتف
 .الومش عسوأ دييآت ىلإ ىدؤي ريسفت وهف نيمآلا

 «ليربج وهو سدقلا حورلاب ديؤم هنأب مالسلا هيلع ىسيع انديس صخ اذاملو
 ؟ليربجج قيرط نع مهيلع هللا نم عئارشلا لوزنب نيديؤم اوناك نييبنلا رشكأ نأ عم
 شاع لب .هموصخل ابراحم نكي مل مالسلا هيلع حيسملا ديسلا نأ كلذ نع باوجلاو

 نيينثوو نامور نم «رئاودلا هب نوصبرتي نيذلا هئادعأو هموصخ نيب اهلك هتايح
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 فويسو هفيسب هسفن ةيامح ىلوتي ىتح «لاتقلا ىف هل نذؤي ملو «نييدام دوهيو

 ىلوتي ناكف هلي دمحمو «ناميلسو دوادو ىسومل ةبسنلاب نأشلاك «هعم قحلا راصنأ

 هذقنأ ىذلا وه هلعلو «هنواعي ليربج نيمألاو راهطألا هتكئالمب نيملاعلا بر هتيامح

 هللا هعفرف «هولتقيل نامورلا هب اورغأو «هلتقل مهيديأ اوطسب دقو ليئارسإ ىنب نم

 .هيلإ ىلاعتو هناحبس

 اوفلتخا نكلو َتاَنيبلا مهَتءاج ام دعب نم مهدُعَب نم نيا لقا ام هللا ءاش لَو ط

 لوسر لك صخو «هلسر ىلاعتو هناحبس هللا لسرأ 4 رفك نم مهنمو نمآ نم مهنمف

 ملو «ةرطفلا تماقتسا نإ ميقتسملا طارصلا ىلإ ىدهت نأ اهنأش نم ةعطاق تازجعمب

 دبال لب «ىدهي ال هدحو ليلدلا نكلو ؛بولقلا ىلع سمطي ملو «لوقعلا فرحنت

 نيقفتم سانلا نكي مل كلذلو ؛اميقتسم اهاجتا قحلا بلطل هاجتاو «ةلبقتم سوفن نم

 قحلا براحف «هتوقش هيلع تبلغ نم مهنم ناك لب لسرلا هب ءاج ام ىقلت ىف

 «لطابلاو قحلا نيب ةبلاغملا تناكف «ىدتهاو نمآ نم مهنمو ءهعم نييبنلا براحو

 نيلاضلا نيبو «لطابلا راصنأو «قحلا راصنأ نيب لاتتقالا ناكو ؛ةلالضلاو ةيادهلاو

 ؛هاهتنم ىلإ بولقلا ىف لصيو ؛هارجم ىف ريسي ّقحلا نولاضلا كردي ال ؛نيدتهملاو
 . هلهأب ىذألا نولزنيو «هنومواقي لب

 اذاملو ؟ءاوس عرش ىلع اعيمج سانلا نكي مل اذامل :ىرشبلا لقعلا لءاستي انهو

 وه اذهو «هتئيشم كلت نأ ىلاعتو هناحبس نيبف ؟ةيادهلا ىلع اعيمج سانلا نكي مل

 لتتفا ام هللا ءاش ولو ظ :ىلاعتو هناحبس لاق اذلو ؛هيلع قلخلا نوك ىذلا نيوكتلا

 ءاولتتقا ام لسرلا دعب نم اوءاج نيذلا لتتقي الأ ءاش ول ىأ 4 مهدعب نم َنيِذَّلا

 نم اوءاج نيذلا نأ ىنعملو ؛طرشلا باوج هيلع لد فوذحم ءاش لعفلل لوعفملاف

 اهيف لضي ال ىتلا ءاضيبلا ةحضاولا ةجحملا لسرلا مهل نيب نأ دعب لسرلا دعب
 هناحبس هللا ءاش ولو ؛اهب رفاك دناعمو ءاهل ديؤم نيب ام اهلوح اولتتقا دق ءكلاس

 ءرشلا ىلإ عوزنو «نايصعلل دادعتساو «ةعاطلل دادعتسا سفن لك ىف نوكي الأ

 4 101 نيدجُتلا هاتيدهو ا :ناسنإلا نيوكت ىف ىلاعت لاق امك ءريخلا ىلإ هاجتاو
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 دهن ىف ريسلل دادعتساو «ريخلا دجن ىف ريسلل دادعتسا هسفن ىفو هانقلخ ىأ «[دلبلا]
 <47 اهاَوْقَتو اهروجف اَهَمهلأَف 2 اهاَوس امو سفنو إ» :ىلاعت لاق امكو ءرشلا
 قحلا بلطيف ريدخلا هيلع بلغي نم مهنمف ءكلذك سوفنلا تناك اذإو ؛[سمشلا]
 هب ىدتهيو قحلا بلطيف ريخلا نع ضرعيف رشلا هيلع بلغي نم مهنمو ؛هب ىدتهيو
 امب نونمؤي نولوألاف ؛هبناجب ىأنيو ريخلا نع ضرعيف رشلا هيلع بلغي نم مهنمو
 دعب هناحبس لاق اذلو ؛هب اوءاج ىذلا قحلاب نورفكي نورخآلاو «لسرلا هب ءاج
 سوسفتلا ىف اوفلتسخا ىأ (َرفَك نم مهْنمو َنَمآ نم مهْنمَف اوُقلتحا نكلو ل :كلذ
 نم مهنم ناك نأ كلذ ىلع بترتف ؛اهفارحناو ةرطفلا ةماقتساو «كرادملاو لوقعلاو
 نع ىمع هبلق نأل رفك نم مهنمو ءاميقتسم اهاجتا قحلا ىلإ هجتي هبلق نأل نمآ
 .هاوه ههلإ ذختاف «ةيدرملا تاعزنلا هيلع تلوتساو «قحلا كاردإ

 هتكردأ امم اهضعب ركذنلف «نآرقلا زاجعإ رارسأ نم ةينايب تاراشإ انهو
 :انكرادم

 لبق ببسملا ركذ ىلاعتو هناحبس هللا نأ «ةعئارلا ةينايبلا تاراشإلا هذه نمو -
 هئاحبس هللا ركذف ؛لاتتقالا ببس وه ناميإلا ىف فالتخالا نأل ؛ببسلا ركذي نأ
 لاوحأ أوسأ نايب ىلإ ةراشإلل «فالتخالا اذهل ةجيتنلا وه ىذلا لاتتقالا الوأ ىلاعتو
 «لاتقلاو لتقلل مهضرعت نم قحلا ىلإ ةاعدلا هل ضرعتي ام سانلل نيبيل «فالتخالا
 دوجو عم ىتح هتاذ ىف لاتتقالا ةلازإ ىلع رداق ىلاعتو هناحبس هنأ ىلإ ةراشؤللو
 ىلاعتو هناحبس هنأل ؛تاببسملاو بابسآلاب ديقتي ال ىلاعتو هناحبس هللاف ؟؛هبابسأ
 ىلاعتو هناحبس نرقيلو ؛اهجئاتنو ءايشألا نيب طبارلا وهو «تاببسملاو بابسألا قلاخ
 فرحنا نإ ىرشبلا لقعلا لالض رادقم سانلا نيبتيف «تامدقملا ريخب جئاتنلا آوسأ

 .هترطف نع

 ىفف 04 َتاَنيبْلا َمهَنَءاَج ام دْعَب نمل :ىلاعت هلوق ةينايبلا تاراشإلا نمو -
 ناسنإلا ايانث ىف رقتسا امو «ةعزانملا بح نم ناسنإلا زيح ىف ام رادقم نايب كلذ
 دعب لاتتقالا كلذ نأل ؛تاعامجلا سفنأو داحآلا سفنأ ىف رشلاو ريخلا نيب عزانت نم
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 نع مهلاتتقا سيلف «هل ةفشاكلا قحلل ةنلعملا ةحضاولا ةلدألا ىأ تانيبلا مهتءاج نأ

 «ىمعي ىوهلا نأل كلذو ؛هلاعم تحضوو قحلا نيبت نأ دعب وه لب «ةلاهج

 .ةقرشم سمشلا تناك ولو رصبي ال ىمعألاو

 اذه نإف 4 اوُفَلَتخا نكلو 9 :ىلاعت هلوق ىف كاردتسالا :ةثلاثلا ةراشإلا -

 :نيرمأ ىلإ ريشي كاردتسالا

 ىلاعتو هناحبس هنأل ؛لاتقلا ليزي نأ أشي مل ىلاعتو هناحبس هللا نأ :امهدحأ

 نم مهنمو «هيلإ هداؤف ىغصيو قحلا لبقتي نم مهنم ؛عزانملا ىفلتخم سانلا قلخ
 4 220+ نوضرعم مهنم قير اذإ مهيب مكحيِل هلوُسَرَو هللا ىلإ وعد اذإو ظ هنع نوضرعي

 .[رونلا]

 ةفشاكلا ةنلعملا تانيبلا ءىجم نأ :كاردتسالا اذه هيلع لد ىذلا ىناثلا رمألا

 اوسيل سانلاف «نيفلتخم اوناك مهنكلو «نيبيجم اًعيمج اونوكي نأ بجوت تناك

 .ءاوس

 ؛ةمايقلا موي ,ىلإ دلاخ لاتتقالا 4 ديري ام لعفَي هللا نكلو اوُا مهلا ءاش ولو ا

 ودع ضعبل مكضعب اوطبها انلُقَو ف :سيلبإو هجوزو مدآل لاق ىلاعتو هناحبس هللا نأل

 ةباجإ ببسب وأ رفكلاو.ناميإلا ببسب قباسلا لاتقلا ناك دقو [ةرقبلا ] # 2078 ...

 «تانيبلا اهيلع تماق نأ دعب لسرلا تالاسرل نيرخآلا دوحجو ءايبنألل سانلا ضعب

 لاتتقالا عنمل ءاش ول هناحبس هللا نأ ماع لكشب نيبي انهو ؛ةلدألاب قحلا ةوعد تتبثو

 ؛ناسنإلا ةعيبط ىف ةبلاغملا نإف ؛ضارغألا نم ضرغ ىلع فالتخالا ناكأ ءاوس

 صرفغلاو «ةنيابتم ىوقلاو «ةفلتخم عزانملاو «ولعلل ابح هعبطب ناسنإلا ىف نأ كلذ

 اذهل عناوم ثدحي دقف صرفلاو ىوقلا تدحتا اذإو «ءاقيرف ئوانتو ءاقيرف ىتاوت دق

 نوكيو بالغلا نوكيو «عازنلا نوكيف «قيرف ىلع قيرف ولعي اذهبو «كاذل ثدحت ال
 ىفو «ةراجتلا ىفو ناطلسلا ىف ئش لك ىف ىلاعتلا كلذ ىرسيو «عارطصالا

 .ةيعامتجالا بهاذملا ىف لب ءداصتقالا

 هللا ءاش ولو «لاتقلا - دتشا نإ - هئارو نم نوكيسف عارصلا كلذ دجو اذإو

 قلخ ىذلا هللا نكلو «نولتاقتي الو «نوعزانتي ال ةكئالملا ةعيبط ىلع مدآ ىنب لعجل
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 عونلا كلذ ىلإ ىدأتت ناسنإلا ةعيبط قلخ .هقلخ ئش لك نقتأف ضرألاو تاومسلا

 دجو ال هنإف © ديِرُي ام لعفي هللا نكلو 9 :ىلاعتو هناحبس لاق كلذلو ؛ةبلاغملا نم

 اهبقعيل ؛هناحبس هللا ةئيشم ررك 4«اوُفَلتَخا نكلو 8 :ىلاعت هلوقب ضارتعالا

 . 4 ديري ام لعفي ِهّللا نكلو )ف :هلوقب

 فالتخالا درجم ىلإ رظن ريغ نم هبابسأ ددعتب لاتتقالا ميمعت ىلإ ليمن انكلو

 .رفكلاو ناميإلا ببسب

 هنأ ىلإ ةراشإلا هيف 4 ديري اَم لعفي هللا نكلو » :ىلاعت هلوق ىف كاردتسالاو

 ىلعلا وهو «ناسنإلا ةعيبط اذكه نوكت نأ دارأ لب «لاتتقالا عنم أشي مل هناحبس

 .ديري ال لاعف ءريدقلا

 الو َةّلَخ الو هيف عيب أل موي يتأي نأ لبق نَم مُكاَقَرر امم اوقفنأ اونمآ نيذّلا اهيأ اي

 ةحار ىف لاني ال قحلا نأو ءايندلا ىف مئاق لاتتقالا نأ هناحبس نيب نأ دعب 4 َةَعاَفَش

 ىف قحلا ناك اذإو ؛ناسنإلا ىنب نم ريثك ةعيبط ىف ناودعلاو ىغبلا نأل ؛نائئمطاو

 ؛ناسنإلا نبا نم ةبَأذم نم اًيلاخ سيل هيلإ قيرطلا نإف ناسنإلا نبا هبلطي ام لبنأ هتاذ

 نم لبقتي ملو ءامهدحأ نم لبقتف اًنابرق ابرق امهنأل ؛هاخأ لتق دق مدآ نبا ناك اذإو

 كلذل ؛رمتسم عازتلاف ؛هلتقو «كنلتقأل :هيخأل هنابرق هيلع در نم لاقف ءرخآلا

 دبال ناكف [جحلا] 4 257 ريدقل مهرصن ىلع هللا نو اوُملَظ مِهّنَأب نولئاقي نيذّلل نذأ »

 .اضيأ سيفنلا لذب مث «سفنلا لذبو «ةبهألا ذخأ نم

 هللا ليبس ىف قافنإلاب لاتقلل اودعتسي نأب نينمؤملا ىلاعتو هناحبس رمأ كلذلو

 قافنإلاف .هللا ليبس ىف اوقفنأ ىأ 4 مُكاَشَرر امم اوقفنَأ اونمآ نيِذّلا اهيَأ ايإ» :ىلاعت

 ام لكف ءدوجولا اذه ىف:ريخ لك ليبسو «قحلا ليبس ىف قافنإلا وه هللا ليبس ىف
 مئاعد ةماقإو «ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلل ءاطعإ نم ةليضفلا ليبس ىف قفني

 ىف قفني امم اهاوقأو هللا ليبس ىف قفني امم وه لماشلا نارمعلاو «لضافلا داصتقالا

 .ءادتعالا دنع عافدلاو «ةزوح ا ةيامح ليبس



 ةرقبلا ةروس ريسفت نه

 0 ملم ل

 ل برست

 ىف ةوقلا رصنع وه هانحضو ىذلا ىنعملا ىلع هللا ليبس ىف لاملا قافنإ نإو

 .مهروحن ىف اهئادعأ ديك درتو ءاهسفن نع عفادت نأ ةمألا عيطتست ةوقلابو «ةمألا

 :بابسأ ةثالثل ةمألا ىف ةوقلا رصنع وحنلا كلذ ىلع قافنإلا ناكو

 ودعلا ةكوش لفي حالس ريغ نم لاتق الو «حيلستلا ةدع لاملا نأ :اهلوأ

 نم لاتقلل ىفنأ ئش ال هنإف .ءادتعالا ىف ركفي نأ نم هعنمي لب «هديك عفديو

 .هل بالك ال نم ىلع بائذلا ودعتو «بانلا ىذ ىلع ودعي ال بانلا وذف ؛حالسلا

 ءىداصتقالا ةمألا ىوتسمل عفر نارمعلا ةماقإ ليبس ىف قافنإلا نأ :اهيناثو

 ىداصتقالا راصحلا ىف داصتقالا سوبل سبلت مويلا برحلاو ءضام حالس داصتقالاو

 . ىراجتلا قييضتلاو

 «رامذلا ىمحت ةيوق دعاوس مهنم لعجي ةمآلا ءافعض ىلع قافنإلا نأ :اهثلاثو

 ةوق نونوكي دقو «لمعلا نع اهقوعي ةلودلا بنج ىف ةكوش مهنم لعجي مهكرت نإو

 .اًبتذ تبلقنا اهتعوج اذإ ةرهلا نإو «ةبرخم ةرمدم

 هللا نأ ىلإ ةراشإ 4 مكاَنقَرَر امم 8 هنم قفنملا لاملا ىف ىلاعتو هناحبس لاق دقو

 نم هنكمو «بابسألا هل ايهف ىنغلا ىلع هتمعنب ضافأ ىذلا وه ىلاعتو هناحبس
 «ءافعضلاو «نيدهاجملا ىطعأف هللا ليبس ىف قفنأ نإف «قئاوعلا هنع عنمو «صرفلا

 امئإف .مكئافعض ىف ىنوغبا» :ةِلَي لاق دقلو ؛قفنأ هنم هللا هنكم ىذلا لاملا نمف

 . '!!«(مكئافعضب نوقزرتو نورصنت

 ؛بلطلا هنمضت ىذلا ديعولا ليلدب «بجاو ةيآلا هذه ىف بولطملا قافنإلاو

 ةاكزلاو «ةاكزلا وه ةيآلا هذه ىف بولطملا قافنإلا نإ نيرسفملا نم ريثك لاق اذلو

 ىناعملا لك اهيفف ؛نيمراغلاو ليبسلا نباو نيكاسملاو ءارقفللو داهجلا ىف اهنم قفني

 .نارمعلل ةماقإو «ةلخلل دسو ةزوحلل ةيامح نم ةمألا ةوق اهب ققحتت ىتلا

 معأ هنكلو ؛بجاو قافنإ ةيآلا هذه ىف بولطملا قافنإلا نأ ىلع مهقفاون انإو

 برحلا ىف قافنإلا لب .. ةاكزلا ىلع اروصقم بجاولا قافنإلا سيلف «ةاكزلا نم

 .هجيرخت قبس )١(
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 قافنإلاو .ابيجاو نوكي - ىفكي ام لاملا تيب ىف نوكي الو «ةديدشلا دتشت امدنع

 .حيحصب سيل ةاكزلا ىلع رصقلاف ؛اًبجاو نوكي ةاكزلا فكت مل اذإ ءارقفلا ىلع
 :هناحبس لاقف هللا ليبس ىف قفني ال نمل اديدش اًديعو هناحبس هللا ركذ دقو

 نم اهلصأو «ةبحملاو ةدوملا ةّلخْلاو 4 ةَعاَفَس الو ٌةَلح الو هيف عيب أل موي يتأي نأ لبق نمط
 ةَّْخُلا» :هصن ام بغارلا تادرفم ىف ءاج دقو «نيئيشلا نيب ةجرفلا ىنعمب للخلا
 اهيف رثؤتف سفنلا نيب لخت اهنأل امإو ءاهطسوتت ىأ سفنلا للختت اهنأل امإ «ةدوملا
 وهف الالخو ةللاخم هتللاخ هنم لاقي ؛اهيلإ ةجاحلا طرفل امإو «ةيمرلا ىف مهسلا ريثأت
 رخآ ىلإ مامضنالا ةعافشلاف ءمضلا ىنعمب عفشلا نم ةذوخأم ةعافشلاو .«ليلخ
 ىلإ ةبترمو ةمرح ىلعأ وه نم مامضنا ىف لمعتست ام رثكأو «هنع الئاسو هل ارصان

 . ةمايقلا موي ةعافشلا هلئمو هنود وه نم

 ىتأي نأ لبق نوقفنملا هكرادتي نأ بجي قافنإلا نأب ىلاعتو هناحبس حرص دقو
 موي وه مويلا اذه نأ كش الو .ةعافشالو ةدوماالو عيب هيف ىدجيال ىذلا مويلا

 .؟هيف ةعافشلاو ةقادصلاو عيبلا ىفن نم دارملا ام نكلو «ةمايقلا

 : ىفنلا اذه ىنعم ىف ناجاهنم كانه

 عفدي ىتح ةراجت ال ىأ هيف عيب ال موي هنأ ىفنلا اذه ىنعم نأ :امهدحأ

 ةداملا بلط وأ اهيلع قافنإلا رثؤي ىتح ةفالص الو «قافنإلا مدع ىلإ اهيلع صرحلا

 ءاعفشلا ةعافش قيرطب لاملا بلط ىأ ةعافش وأ «قافنإلا مدع ىف اهقيرط نع
 هيف نودجت ال ىذلا مويلا ءىجي نأ لبق اوقفنأ :اذه ىلع ىنعملاو .ءاطسولا ةطاسوو
 ةعافشب وأ «ةيداملاو ةيونعملا عفانملا اهيف لدابتت ةقادصب وأ ( ةراجتب لاملل ىودج

 هذه ىف لاملا دئاوف مكترغ اذإ هنأ اذه ىف ىزغملاو .مهقيرط نع لاملا بلطي ءاعفش
 «بابسألا هذه هيف جورت ال ىذلا مويلا قافنإلا اذهب اوقتتل اوقفنأف «ةيويندلا باوبألا
 .كلملا كلام لدعلا مكحلا هيف مكحي لب

 اوقفنأ : ىنعملاف ؛ةرخآلا ىف رومألا هذه ىفن دارملا نوكي نأ :ىناثلا جاهنملاو
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 مكتائيس نم طحيف مكل عفشي اعيفش الو ؛مكنع عفدي اقيدص نودجت الو «عيبلاك
 نأل ؛حضوأو دشأ هيف ديعولا نوكي اذه ىلع ىزغملاو .نيملاعلا بر نذأي نأ الإ

 .هيف ةاجنم ال نامز نوكي نأ لبق قافنإلاب مكسفنأ اوجن ىنعملا

 ةيماسلا ةلمجلا هذهب ةميركلا ةيآلا هذه تليذ «نوُملاَظلا مه نورفاكلاو
 نأ ىلإو «.اودتعا نيذلا مه مهنآل ؛ نيرفاكلا اولتاق اذإ لودع نينمؤملا نأ ىلإ ةراشإلل

 كلذ اوكرح نيذلا مه مهنأ ىلإو «هنوقحتسي ةمايقلا موي باقع نم مهب عقي ىذلا

 .مهسوفن ىف ناك ىذلا رشلاب بورحلا نارين اولعشأ نيذلا مه مهنأو «رشلا

 ؛مهنيب اميف نوملاظ مه مث «ءالبو ةدش ىف مهسفنأ اولعجو ءمهبولق اوسمط

 ةايحلاو فاعضتسالاب ء مهسفنأ نوملظي مهؤافعضو «مهفاعض نوملظي مهؤاربك

 رونو نيقيلا دربو ناميإلا ةداعس نم اهومرح نأب مهسفنأ اوملظو « «مهنيب نوهلا

 4 ع هّللا ءاقلب اوبَذَك نينا رسخ دقو هللا ةمعنو هللا ناوضرو «قحلا

 .[ سنوي ]

 ءرصّقلاب مهملظ ىلاعتو هناحبس هللا دكأ دقو «نيملاظ اوناك ىناعملا هذه لكل

 .ءاعدلا بيجم عيمس هنإ «رونلاو لدعلاو قحلا ليبس ىلإ هللا اناده

 هل رول م رس سس مس هم

 وهال إهللإ ال هللا
 0 ل ووو سب سد ورع عل 1

 امو ت'اومسلا ف هل ونالو ةئِسهذخأتال مويقلا ىحلا

 املي ذه ىلا سأل سرس اس يس حس جحا هك يبس وس ع
 سك 7 جس او 00 2

 ميال وِولعْنم و كد نوط اَلَو مُهَملَحاَمَو مهي دي
 ءعرود وع رع رس م ع

 اههظعح هدو لو ضرالا تول 4 0 عِسَو ءآَش

 2#: غيلان 1
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 كلت ىف اوفلتخاو «ةقباسلا ةيآلا تنيب امك نييبنلا دعب اوءاج نيذلا لتتقا

 دقلو ؛نيملاعلل ةمحر ثوعبم لوأ ذنم نويبنلا اهيلإ اعد ىتلا ةتباثلا ةررقملا ةقيقحلا

 «فالخ عضوم نوكرشملا هلعج ام لاتقلا مث فالخلا ركذ دعب هناحبس نيبي نأ بسان

 ملو «ةرطفلا تملسو «لوقعلا تماقتسا نإ فالخ لك قوف رمألا ةقيقح ىف وهو

 رون هبلق ىف سمطي ىتح مدآ نبا لضيو «ناطيشلا غزان رشلا ىف سفنلا سدي

 .ناهربلا

 ةميركلا ةيآلا هذهو 4موُيَقْلا يحلا وه الإ لإ ال هللا © :هناحبس لاق كلذلو

 لك ىلع دوجولا ةمعنب هضيفو «هدوجو لامكو هناطلسو ىلاعت هللا تافص ركذت

 نادكؤت نيتررقم نيتقيقح ىلع لمتشت اهنأ ءاملعلا ركذ دقلو .دوجولا ىف ءىش

 الخ دق ةريرسلا ىفاص نمؤم لك بلق ىف ةيهلإلا ةباهملا نايبرتو «ةينادحولا ىنعم
 :ىلاعتو هناحبس هللا ريغل ةيدوبعلا رهاظم نمو ؛كرشلا نير لك نم هبلق

 ىلع لمتشت اهنم ةلمج لك «لمج رشع ىلع لمتشت اهنأ :ىلوألا ةقيقحلا

 «لماكلا لماشلا هناطلسو « ىلعألا ىلعلا هللا لامك نايب هيف نيفصو وأ فصو

 .هبلق ىلع هللا متخ نم الإ سفن لك ايانث ىف ةرقتسملا قحلا هتيهولأو

 ركذ دقلو .نيملاعلا بر هلل ًركذ ميركلا ٍباتكلا ىآ رثكأ اهنأ :ةيناثلا ةقيقحلا

 .ادع اهاصحأ دقو «ةرم ةرشع

 لامكو هناحبس ههيزنتو «سدقملا مسالا ركذ ىلع ةميركلا ةيآلا كلت لامتشالو

 باتك ىف ةيآ مظعأ اهنأ ءاملعلا نم ريثك ركذ هللا ركذ راركتب اهزايتماو «هناطلس

 ىبنلا لاوقأ نم «ةنسلا حاحص ىف تدرو حاحص رابخأ ىلإ كلذ ىف اودنتساو هللا

 نم لزن باتك مظعأ هتاذ ىف وهو «ىرشبلا لقعلا ةردق قوف هلك نآرقلاو .27نيمألا

 سمس اس اس ساشا همر ه يي سل هان

 ال هللا :تلُق :َلاَق 0 هَّللا باّتك نم هَ ّىأ ىردَتَأ 3| ردسلا اَيأ اي» :َلاَق . دعا لوو 08

 :ملسم هاور] (رذْنُمْلا نأ مّلعْلا كني هللار» :لاَقو ىردَص ىف بَرْصَف :لاَق .مويَقْلا ىحْلا َوُه الإ هّلِإ

 .[ىسركلا ةيآو فهكلا ةروس لضف - نيرفاسملا ةالص
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 هتايآ توافتت نأ عنمي ام ىرن الو ؛ةقيلخلا ءدب نم ةقيقحلا باتك هنأل ؛نيملاعلا بر

 هلك هيف ادكؤم اًققحم رشبلا ةردق نع ىماستملا مظعلا لصأ ناك نإو «مظعلا ىف

 .اهصوصخب ةيآ لك ىفو

 ىتلا رشعلا لمجلا نم ىلوألا ةيماسلا ةلمجلا ىه كلت 4« وه لإ هلإ ال هللا »
 ءهلإ :هلصأ نإ :ءاملعلا لاق «هللا» ةلالحلا ظفلو «ةميركلا ةيآلا اهيلع تلمتشا

 ديفت ىنعملا اذهب ىهو .هللا :تراصف ةزمهلا تفذحو «لأ» فيرعتلا ةادأ هيلع تلخد

 كلذ ىلع تلد ؛ةدرفنملا ةيهولآألا ىنعم نمضتت ىهف «هلإلا وه هدحو هنأب فيرعتلا

 هكراشي ال ىتلا ةيهولألاب درفنملا هلإلا :هللا ةملك ىنعمف «فيرعتلا ديفت ىتلا «لأ»

 ىنعمو «ةدابعلا قاقحتسا ىنعم ديفت هللا ةملك نوكت كلذ ىلعو ؛هاوس اهيف

 فرصنا ظفللا قلطأ اذإف ؛هلك كلذب درفنملا هنأل ؛هلك لامكلا ىنعمو «ةينادحولا

 .ريظنلاو براقملاو «ليثملاو هيبشلا نع هناحبس ىلاعت ؛هاوس هنم مهفي ملو «هيلإ

 هذه ىف هب حرص دق هقاقتشا لصأو ةلالجلا ظفل نم موهفملا ىنعملا كلذ نإو

 امم اًنمض مهف امب حيرصت وهف 4(َوه لإ ََلِإ الا :هناحبس لاق دقف ؛ةميركلا ةيآلا
 ةلالدلاو «ةينمضتلا ةلالدلا :ناتلالدلا ةينادحولا ىلع ةلالدلا ىف تعمتجاف «هلبق

 ديكأت لضف ديكأت كلذ ىف ناكف ؛ةرابعلاب ةلالدلاو «ةراشإلاب ةلالدلا وأ «ةيظفللا

 قحب دوبعم ال يوه الإ هَلإ ال :ىلاعت هلوق ىنعمو .ةيهولألا ىف ةينادحولا ىنعم
 ةراشإ هيفو ءحضاو وهو «نيرسفملا روهمج هراتخا ىذلا ىنعملا وه اذهو ءوه الإ

 مهضعب دبعف «ىلاعت هللا ريغ اودبع سانلا ضعب نأل كلذ ؛رومألا عئاقو ىلإ

 هذه لك اوربتعاو «ناثوألا مهضعب دبعو «رانلا مهضعب دبعو «بكاوكلاو سمشلا

 وه اقدص ةدابعلل قحتسملاو ءاقح دوبعملا امنإ قح ريغبو ةلطاب مهتدابع تناكف «ةهلآ
 ُ .ريدقلا ىلعلا «ميكحلا ميلعلا وهو «ىلاعتو هناحبس هللا

 وه ذل هَلِإ ال » :ىلاعت هلوق ريسفت ىف رخآ اكلسم ءاملعلا ضعب كلس دقلو
 «ءىش لك ىلع بلاغلا رداقلا ةوقل هلك نوكلا ريخست وه ةيهولآلا ىنعم نأ ركذف

 ريبدت لاصتا مث «نيوكتو ءاشنإ لاصتا هب هلاصتاو ء«هقلاخب هلك قلخلا قلعتو
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 نوكي اذه ىلعو .هناحبس هب قلعتو «ةلماك ةرطيسو عوضخ لاصتا مث «ميظنتو

 وهو دوجولا بر الإ دوجولا ىلع رطيسم الو رخسم الو قلاخ الو ئشنم ال : ىنعملا
 هناحبس هتاذب الإ ءايشألا قلعتت الو «هتردقل الإ عوضخ الو «ىلاعتو هناحبس هللا

 لوألا ىنعملا ءىجي كلذبو ؛هاوس ةدابعلل قحتسم ال هنإف كلذك ناك اذإو ؛ىلاعتو

 .نايقالتم اذهب امهو ءهل ةرمثو ىنعملا اذهل ةجيتن

 «ةدايعلاو «قلخلا ىناعم نمضتي (4هلإ» ةملك قاقتشا لصأ نأ قحلا ىنفو

 اهنإف ءاهقاقتشا لصأ ىف ىناهفصألا ةرابع لقننلو .هناحبس هيلإ ةعارضلاو «ةبحملاو
 :لاق دقف ؛ةفشاك ةلماش اذه ىف

 اهايإ مهذاختال ؛اهلإ سمشلا اومسو «مهل دوبعم لكل امسا هولعج هلإو»

 وه ليقو «دوبعملا وه ىنعملا اذه ىلع هلإلاف ؛ِهَّلاَت ليقو ءدّبع هلأي نالف َهَّلأو ءادوبعم
 اوركفت :ليق اذلو ؛اهيف زيحت هتافص ىف ركفت اذإ دبعلا نأ كلذو . .رّيحَت ىأ هلأ نم
 «ةزمه واولا نم لدبأف «هالو هلإ لصأ ليقو .هللا ىف اوركفت الو هللا ءالآ ىف

 تادامجلاك طقف ريخستلاب امإ «هوحن اًهلاو قولخم لك نوكل كلذب هتيمستو
 ضعب لاق هجولا اذه نمو .سانلا ضعبك عم ةدارإلاو ريخستلاب امإو «تاناويحلاو
 حْبسُي الإ ءيش نَم نإو 9 :ىلاعت هلوق هيلع لدو .اهلك ءايشألا بوبحم هللا :ءامكحلا
 . [ءارسإلا] 4 20+ . . . مهحيبست نوهقفت أل نكلو هدمحب

 وذ وه ىحلاو .مويقلا ىحلا وه هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ اذه 4 موُيقْلا يحلا )»
 دوجولا لامك ىهو «ملعلاو كاردإلاو روعشلا اهرهظم ةلماكلا ةايحلاو «ةلماكلا ةايحلا
 تلج هل لامك ةفص ىلاعتو هناحبس هلل ةبسنلاب اهنكلو «تاقولخملاو تاسوسحملا ىف

 ظفل طرتشا نإو هنإف !نيوكتلاو قلخلاو «ةردقلاو ةدارإلاو ملعلا اهرهظم «.هتردق

 هناحبس ىقابلا ىف هانعمو «هتاذب قيلي ال ىنافلا ىف هانعمف «ىنافلاو ىقابلا نيب ةايحلا

 . [ىروشلا ] 4 #7 .. .ءيش هلثمك سيل لف ةيلعلا هتاذب قيلي ىلاعتو

 «ةميركلا هتاذ اهب ىلاعتو هناحبس هللا فصضو دق لامك ةفص اذه ىلع ةايحلاو

 ىلاعتو هناحبس هللاو ؛دوجولا لامك نم اهنأل ؛اهب هناحبس هفاصتا بجوي لقعلاو
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 هدبع دمحم خيشلا ذاتسألا ركذ دقو .دوجوم لك قوفو ءدوجولا لماك هدحو وه

 :ديحوتلا ةلاسر ىف لاقف «هناحبس هل ةايحلا ةفص ىف لامكلا هجو نايب

 ؛ةدارإلاو ملعلا عبتتست ةفص ىهو «ةايحلا ةفص هناحبس هل نوكي نأ بجو ذإ»

 ماظنلا ردصم اهعبتي ام عم ةايحلا نإف ؛ةهادب دوجولل ءالامك ربتعي امم ةايحلا نأ كلذو

 لامك ىهف «رارقتسالاو روهظلا أدبم اهبتارم ىأ ىف ىهو «ةمكحلا سومانو

 هب فصتي نأ نكمي ىدوجو لامك لكو «بجاولا اهب فصتي نأ نكميو «ىدوجو

 ام نإف «تانكمملا ةايح هتايح تنياب نإو «ىح دوجولا بجاوف هل تبثي نأ بجو

 ىف ناكل ةفصلا هذه هل تبثت مل ولو «ةدارإلاو ملعلا ًأدبم وه امنإ دوجولل لامك وه

 فيكف هعبتي امو دوجولا بهاو وه بجاولاو ..ادوجو هنم لمكأ وه ام تانكمملا

 .(؟اهيطعيو ةايحلل ًدقاف نوكي

 «ةرهاق ةردقو «لماش ملعو «ةلماك ةدارإ اذ ايح ىلاعتو هناحبس هللا ناك اذإو

 هنع ًاشني ملو «هيلع رطيسملاو هقوف وهو «هناطلسب ماقو «هتدارإب ًأشن نوكلا نإف

 معزي امكو ءاًميدق ةفسالفلا ضعب لاق امك ؛هتلع نع لولعملا ًاشني امك هناحبس

 .ةديرملا ةرداقلا ةرطيسملا ةيبيغلا ةوقلا نوركني نمم ءائيدح نييداملا ضعب

 الو صخش ىف لحي الف «هريغب موقي ال ىذلا هسفنب مئاقلا هانعم 4مويقْلا و
 ليَللاب مكؤلكي نم )و ةءالكلاو ةطايحلاو ريبدتلاب ءىش لك ىلع مئاقلاو ؛ءىش ىف

 امو تبسك ام اهيلع ىصحي سفن لك ىلع مئاقلاو [ءايبنألا] 4 57+ ... راهنلاو

 .لوزي الو ىنفي ال ىذلا مئادلا مئاقلاو «تبستكا

 هناحبس هلل اًمصو برعلا دنع ةفورعم تناك ىنعملا اذهب موُيَق ةملك نأ رهظيو

 :تلصلا ىبأ نب ةيمأ لاق دقف ؛ىلاعتو

 موقي رمق اهعم سمشلاو موجنلاو ءامسلا قلخُت 0
 ميعنلاو ةنجلاو رسشحلاو مويق نميهم هر

 موو

 ميظَع هناشرمأل الإ
4 
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 ىفف ءايلا تمغردأو ءاي واولا تبلقف نوكسلاب امهادحإ تفقبسو ءايلاو واولا تعمتجا

 . ءايلا

 ؛قباسلا ىباجيإلا فصولا دكؤي ىبلس فصو اذه 4 مون الو ةنس هذخأت الإ»

 ؛مون الو ةنس هذخأت الأ ىضتقي هل هتءالكو نوكلا ىلع ىلاعتو هناحبس همايق نإف

 ضرعت الأ نايضتقي هؤازجأ هب تطبترا ىذلا ناينبلاو «ملاعلل ةرمتسملا ةكرحلا نأل

 اًمُهَكَسمَأ نإ اَنَلاَر نيلو الورت نأ ضرألاو تاَوَمّسلا كسْمِي هللا نإ :هيلع مئاقلل ةلفغ
 مسجلا ضارعأ نم مونلاو ةّسلا نألو .[رطاف] 4450 ... هدعب نم دحأ نم

 ةهباشم نع هزنم ىلاعتو هناحبس هللاو «قطان ريغ ناك مأ اًقطان ناكأ ءاوس « ىناويحلا

 ىه ةنسلاو .مسج ىأ ضارعأ هل تسيلو ءامسج ىلاعتو هناحبس سيلو «ثداوحلا

 دقفي ئدتبيو روتفب صخشلا سحي نأ :مونلا بابسأ دوجو دنع بتارم ثالث ثدحت

 ىف اهلك ءاضعألا ئدتبتو «نيعلا ىخارتتف 2« ساعنلا ئجي مث «هئاضعأ ىلع هترطيس

 نم قّتسلا» : لضفلملا لاق اذلو ؟ هيعو صخشلا دقفي هبو «مونلا لصحي مث ؛ ىخارتلا

 واولا تفذح .ةنسو اهلصأ ةنّسلاو «بلقلا ىف مونلاو «نيعلا ىف ساعنلاو «سأرلا

 : عاقرلا نب ىدع لاق دقو علو اهم ؟اه هابل نكميأ نيسلا تيرس مل
 200 0 2 2 8 يح سه عل

 ىفن نأل ؛ةنسلا ىفني مث «مونلا هناحبس هنع ىفني نأ قسنلا ىضتقم ناك دقلو

 . مونلا ىفن ىضتقي ةنسلا ىفن سكعلا ىلعو «ةنسلا ىفن ىضتقي ال مونلا

 بيترتلا نأ كلذ ؛ىغالب ىنعمل مونلا ىفن مث ةنّسلا ىفنب ؛كلذ نع لدع نكلو

 ىعيبطلا بيترتلا كلذ نإو «مونلا قبست ةنسلا نأ دوجولا ىف قئاقحلا هذهل ىعيبطلا

 مهل ضرعي نيذلا روصتي ذإ «ىلاعت هللا باتكل ىلاتلل ةيح ةروص ْئراقلل ىطعي

 روصت ىعيبطلا رظنملا كلذ روصت اذإو ؛مونلا مث ؛ ساعنلا مث ةنسلاب ئدتبي فيك مونلا

 ةلاحتسا هل تنليبت كلذ روصت اذإو ؛ هتامدقمب مونلا ناطلس مامأ ىناسنإلا فعضلا هعم
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 بيترتلا كلذ ناكف «ءىش لكل رهاقلا رداقلا ىوقلا ىلاعتو هناحبس هللا ىلع كلذ

 .امهب ريدقلا ىلعلا ىلوملا فصوي نأ نم عنام ليلد ىلإ ةراشإ هيف ىعيبطلا

 ةلاحتسا ىلإ ىرخأ ةراشإ *مْوَن الو ةنس هذخَأَت ال :هناحبس هلوقب ريبعتلا ىفو
 اهنأو «مونلل ةرهاقلا ةوقلا ىلع ةلالد اهيف 4ُهُذُحَأَت الط :هلوقف ةيلعلا تاذلاب امهمايق

 .هدابع قوف رهاقلل نوكي نأ ليحتسم كلذو ؛رهق هرهقتو ءاذخأ ًىحلا ذخأت

 «ةرارحلا سحت امكو ءءوضلا ىري امك «ىرت ةقيقح وهو «فورعم مونلاو

 نإو «ىمسجلا بعتلا هببس نأ ىلع نورخأتملاو نومدقتملا قفتا دقو ؟هببس ام نكلو'

 ءمونلا هنم نوكي ىتح مسجلا ىلع بعتلا ريثأت ىف ةفلتخم مهتارابع تناك

 باصعأ ءاخرتسا نم ناويحلل ضرعي لاح مونلا» :هريسفت ىف ىواضيبلا لوقيف

 ساسحإلا نع ةرهاظلا ساوحلا فقت ثيحب «ةدعاصتملا ةرخبألا تابوطر نم غامدلا

 .(«اسأر

 ام ببسب ءاضعألا ىلع خملا ناطلس فوقو مونلا نإ) :رصعلا ءاملع لاقو

 هزرفت ام ببسب ليقو .(بصعلا ىف ةرثؤملا ةيزاغلا مومسلا نم ةكرحلا هدلوت

 ريثأت ةوق فعضت ءاملا اذه ةرثكف «لمعلا تقو ريثكلا ءاملا نم ةيبصعلا تالصيوحلا

 كلذ رخبتي نأ ىلإ كلذ رمتسيو «مونلا نوكيف «روتفلا ثدحيف «تالضعلا ىف خملا

 . «اهكاردإو اهرثأت اهيلإ عجريو باصعألا هبنتت كلذ دنعو «ءاملا

 لامك تابثإ ةيماسلا ةلمجلا هذه ىف « ضْرَألا يف امو تاومّسلا يف ام هَل
 ركذو .هريغ هيف كلام الو .هكلم هنأل ؛نوكلا ىلع هترطيس مامتو «هناحبس هناطلس

 ىذلا وهف ءاهننسو اهسيماون لكو ءاهقئاقد لك ةيكلم ىلإ ةراشإلل «عمجلاب تاومسلا
 طبر ىذلا مكحملا عيدبلا قسنلا كلذ ىلع اهدجوأ ىذلا وهو «لدبيو اهيف ريغي

 اهتدحو ىلإ ةراشإلل تاومسلا عمج عم ضرألا دارفإ ناكو .ةيوق رصاوأب اهءازجأ

 ام نأ ىلإ ةراشإللو ؛تاقبط ضرألا تناك نإو «تاومسلا ملاعل ةبسنلاب ةلمجلا ىف

 راوجب ريغص ءىش ضرألا نأو «ءامسلا تاكرح نم ًارهظم الإ سيل ضرألا ىف

 .اهيف امو تاومسلا
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 ىح نم اهيف ام كلميف «نيملاعلا برل ةقلطملا ةيكلملا ديفت ةيماسلا ةلمجلاو

 .ريبخلا ميلعلا ةضبق ىف عيمجلاو «نيقطان ريغو نيقطان نمو ءدامجو

 ضرألاو تاومسلا كلم ىأ ءرصقلا ةدافإل «هل» وهو رورجملاو راجلا ميدقتو

 رصقلا اذهف ؛اهل ةيكلملاو ءاهيف ناطلسلاب درفنملا وهف «هاوس دحأل سيلف .هناحبس هل

 ... وه ّذلِإ ِهَلِإ ال > :ىلاعت هلوق لدي امك «نيوكتلاو قلخلا ىف ةينادحولا ىلع لدي
 .ةدابعلا ىف ةينادحولا ىلع [ةرقبلا] 4 12

 ىنعمب ىراكنإ ةيآلا هذه ىف ماهفتسالا 4 هنذإي ّذلِإ هدنع عفشي يذلا اذ نم

 ىلإ ةراشإلل ماهفتسالا قيرطب ىفنلا قيسو ؛هنذإب الإ هدنع عفشي دحأ ال ىأ ءىفنلا
 نوكي ىتح ئرابلا قلاخلا ةردق هل نوكت ريظن نع ثحبو لكس دق هنأك كلذ ةلاحتسا

 ةلاحتسا ليحتسم كلذ نأل ؛دجوي ملف «هتدارإ ىف رثؤي هنم اًبيرق هدنع اًعيفش

 ةبترم ىف نوكيو «هل دضاعملا .هلجأل عوفشملل ريصنلا ىنعمب نوكي عيفشلاو
 هعم هلو ء«رظن ىلإ رظن نم هلوحيو «هتدارإ ىف رثؤي هنأل ؛هنم اًبيرق وأ هدنع عوفشملا

 الف «ىلاعتو هناحبس هللا ىلع ليحتسم كلذ نإو ؛هرمأ ىف ةكرش وأ ناطلس هدنع وأ

 امنإ «هناحبس هتدارإ راوجب دحألل ةدارإ الف «ديري امل لاعف رداقلا هنإ ؛هناحبس هل ريظن

 نايبل تقيس ةيماسلا ةلمجلا هذه نأ ىلع ءاملعلا رثكأ ناك كلذلو ؛هدحو هل ةدارإلا

 .هتدارإ ريغ هناطلس ىف دحأل ةدارإ الف «ريبدتلاب درفنا دق هنأو «هناطلس مومع

 نم :ىلاعت هلوق ريسفت ىف «ةنسلا لهأ ةمئأ نم وهو «ىواضيبلا لاق دقلو

 هينادي وأ هيواسي دحأ ال هنأو ءهنأش ءايربكل نايب» 4 هنذإب الإ هدنع عفشي يذلا 5

 ىأ ةبصانم وأ اًدانع هقواعي نأ نع الضف «ةناكتساو ةعافش هديري ام عفدي نأب لقتسي

 . (ةمصاخم

 ؛هتدارإ نم ةقتشم الإ دحأل ةدارإ ال هنأ هتدارإ لومشو هناطلس لامك نم هنإو

 اذإ الإ ةدارإ دحأل نوكي ال هنأ ىأ 4 هنذإب الإ :ىلاعت هلوق ىف ءانثتسالا ناك اذلو

 نم عنميو ءاشي نم ىطعي «ئش لك ىلع رطيسملا وهف ؛هنذإ نم ةدلمتسم تناك
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 از بح

 رمألاب درفنملا وه «هتدارإ ناطلس ىف ةدارإ ءاشي نمل ىطعيو ءءاشي نمل نذأيو «ءاشي

 .ريبدتلاو

 ىف ىناهفصألا اهحضو دقلو ءمضلا ىنعمب عفشلا نم ةعافشلا ةملك لصأو

 :لاقف «نآرقلا بيرغ

 الئاسو هل رصانم رخآ ىلإ مامضنالا ةعافشلاو . .هلثم ىلإ ءىشلا مض عفشلا»

 سرا دع ذا سأل ةعافل وكم ل : ىلاعت لاق ؛ةمايسقلا ىف ةعافشلا هنمو

 .. نمحّرلا هَل نذأ نم ذل ةعافشلا عفت ألد :ىلاعت لاقو [مبرم] © )+ ادهع

 . «[ هط] © مرد

 اهل ةلص ال نيرسفملا نم ريثك جيرخت ىلع ةميركلا ةيآلا هذه نأ ىرتو

 ةدراولا ةيآلا نولوؤيو «ةلزتعملا اهيفنيف فالخ عضوم ىه ىتلا «ةمايقلا موي ةعافشلاب

 امنإ م اس

 موي ةعافشلاب ناميإلاو .دئاقعلا | اهب تبثت -ىثت ال داحآلا ثيداحأو ءداحآ ثيداحأ ىه

 ةالصلا هيلع هل اًميركت «هبر نذإب ِدْلَِك ىبنلا ةعافش تابثإ ىلع روهمجلاو

 اذه ىف ةدراولا ثيداحألاو ؛ريدقلا ىلعلا هللا نم ًاوفعو «سانلاب ةمحرو «مالسلاو

 هركذي نأ حصي الف ءقنسلا بتك نم حاحصلا ىف ت 0 ف هربت ةحيحص بابل

 لاقو ءاهتبثت ال ةيماسلا ةلمحملا هذه نأ ةلزتعملا نم وهو ىرشخمزلا ررق دقلو

 ال اًدحأ نأو «هئايربكو هتوكلمل نايب 4 هنذإب الإ هدنع عَقْشُي يذلا اذ نم » :كلذ ىف

 َنوملَكَي ال» :ىلاعت هلوقك ؛مالكلا ىف هل نذأ اذإ الإ ةمايقلا موي ملكتي نأ كلامتي

 . [ ابنا ] 4 27+ . . . نَمَحَرلا هَل نذَأ نم َذلِإ
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 ديكأتو ةعافشلا ىفنل ديكأت ةلمجلا هذه 4 مُهَفَلَح امو مِهيِديَأ نيب ام مّلعي»
 مهفلخو مهيديأ ىف ريمضلاو .دوجولا اذه ىف ىلاعتو هناحبس هللا ناطلس لامكل

 بناجل اًئيلغت ءالقعلا روكذلا ريمضب ربعو ؛ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام ىلإ دوعي
 اوناك مأ اًرارشأ اوناكأ ءاوس ىسانأو راهطأ ةكئالم نم ضرألاو تاومسلا ىف ءالقعلا

 امم مهنم عقو امو «ةرضاح وأ ةقباس نوئش نم هنوملعي ام وه مهيديأ نيب امو ؛ راربأ

 هنأل ؛مهيديأ نيب امب اذه نع ربعو .باقع وأ باوث نم ءازجلاو باسملا بجوي

 ؛ىضاملا ىف عقو ام ناسنإلا فرعي نأ ىف بجع الو ؛هوفرعي نأ نوعيطتسي رضاح

 هنإ ثيح نم ناسنإلا ىدي نيب نوكي ىذلا ءىشلاك هتفرعم نم نكمتلا ثيح نم وهف
 تامولعملاو تاسوسحملا ناسنإلا ىدي نيب امم نوكي كلذكو ءاًئيهم ارضحم نوكي

 هملع نوكي ام وهف مهفلخ ام امأو .اهكردي نأ هلقعب ناسنإلا نكمي ىتلا ةيبرجتلا

 ىف سيلو ؛هتقيقح ملعت الو ءههنك كردي ال ىفخ هتاذ ىف هنأل امإ «مهنع ابيغم

 ىف عقتس رومأ هنأل امإو ؛هتفرعم - لقنلاب ةناعتسا ريغ نم - ىرشبلا لقعلا ةقاط

 اهب صتخا وأ «ةمايقلا موي نوكي ام هنمو ءاهب ملعلا رشبلا نع بيغ دق لبقتسملا

 هنأب ملعلا نم عونلا كلذ نع ربعو «ضرألا ىفو تاومسلا ىف بيغلا ملاع

 . ىضاملا ربدتسم نم سيلو لبقتسم هنألو «هنامز ىف مهفلخي هنآل 4 مهفلخ

 ىنعمب ةعافشلا ىفني عقي ال امو عقو امو :لبقتسملاو رضاحلاو ىضاملاب ملعلا نإ

 امب اًناع نوكي الأ ىضتقي كلذ نأل ؛دارأو مزتعا امع هدنع عوفشملا عيفشلا لزنتسي نأ

 قيلي ال كلذو ءرمأ نم هنع باغ امب هدنع عوفشملا هبني عيفشلا ذإ ,.نوكي امب وأ ىضم

 امو .ءسحلا ىف عقي امو لباقلاو ىضاملاب هملع ىفاني وهو «ريبسخلا ميلعلا قح ىف

 ذإ «ىنعملا اذهب ةعافشلا ىفن ىلع نيملسملا ءاملع عمجأ كلذلو ؛بيغلا ىف نوكي

 هللا ردق ىتلاو ءىضترا نمل ةعافشلا ىه ةنسلا لهأ روهمج اهررق ىتلا ةعافشلا

 .هلجأل عوفشملاب ةمحرو «عفاشلل اًميركت اهتباجإ ىلاعتو هناحبس

 ناصقنل نايب ةيماسلا ةلمجلا هذه «ءاَش اَمب الإ همّلع نم ءيشب نوطيحي الو
 نم ءىشب نوطيحي ال ىأ «مولعملا هب دارملا ملعلاو «قلاخلا ملع راوجب قولخملا ملع



 و ةرقبلا ةروس ريسفت م

 اا رح

 لماكلا ملعلا ىه اهانعم ةطاحإلاو .ىلاعتو هناحبس هللا اهملعي ىلا تامولعملا

 اهراطقأ لكب ةرئادلا طيحت امك «ءاليتسا هيلع ىلوتسيو اكاردإ لقعلا هكرديف رمألاب

 : نيتيحان نم ىرشبلا ملعلا صقن ىلع لدت ةيماسلا ةلمجلا هذهو .اهلخاد ىف امو

 لهجي ام نإ لب «ءىش لك ملعي نأ عيطتسي ال رشبلا نم دحأ نأ :امهالوأ

 4 20+ البلف الإ مّلعْلا نم مئيتوأ امو 8 :ىلاعت لاق امك ءملعي ام ةريثك فاعضأ

 .[ ءارسإلا]

 ء«صقنلا لك صقان هيف هملع ءايشآلا نم رشبلا هملعي ىذلا ءزجلا نأ :ةيناثلا

 مهنأ ىأ 4 همّلع نم ءيشب نوطيحي الو » :ىلاعت هلوق ىف هناحبس هررق ام اذهو

 وه ةطاحإلا ملعو هيلع لمتشي ام لكل قارغتساو ةطاحإ ملع ادحاو اًئيش نوملعيال

 ملعت نأ ىه اًملع ءىشلاب ةطاحإلا» هلوقب ىناهفصألا هرسف دقلو .لماكلا ملعلا

 كلذو «هنمو هب نوكي امو هداجيإبو هب دوصقملا هضرغو «هتيفيكو ءهسنجو ءهدوجو

 .(«ىلاعت هلل الإ سيل

 كلذلو ؛ىلاعتو هناحبس هللا هؤاشي ىذلا ردقلاب الإ نوكي ال ناسنإلا ملعو

 لماكلا ةطاحإلا ملع ناك اذإ هنإ ذإ ءاش امب الإ :هناحبس هلوق ىف ءانثتسالا ناك

 ملعلا نم رشبلا ىطعي هناحبس هللاف «ريبخلا ميلعلا هلل الإ نوكي نأ نكمي ال ءىشل

 دادعتسا ىلع رشبلا قلخ دقو «هردقيو هناحبس هديري ىذلا ردقلاب ءايشألا ضعبب

 .هل

 «هيلع دعقي ام سانلا فراعت ىف ىسركلا « ضرألاو تاَوُمّسلا ُهّيسْرُك عسو»

 لاقيو قاروألا نم عّمجتملل ةّساَرُكلا هنمو «عمتجملا ىنعمب سركلا ىلإ بوسنم وهو

 .هملع رثك لجرلا سرك

 :نيهجو ىلع انه ىسركلا ىنعم ريسفت ىف ءاملعلاو

 ال انك نإو هدوجوب نمؤن نأ انيلعو ايسرك ىلاعتو هناحبس هلل نأ :امهدحأ

 ءالؤه نمو ؛ىرشبلا لقعلا رودقم ىف كلذ سيل ذإ ء«هتقيقح فرعن الو ههنك كردن

 ؛ةيآلل الامتحا ىرشخمزلا هلبق دقو ءشرعلا وه ىسركلا نإ :لاق نم ءاملعلا



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 ا للا لال

 نا رسل

 هجولا كلذ راتخا دقو (شرعلا وه ىسركلا) : ىرصبلا نسمحلا لوق كلذ ىف ىورو

 .نيرسفملا روهمج

 ةردقلا ذوفنو ناطلسلا مظع نع ةيانك ةيآلا ىف ىسركلا نأ :ىناثلا هجولا

 راطقأ عبر ىنالفلا كلملا ىسرك لمش :سانلا ضعب لوقك وهف «ةدارإلا لومشو

 .هتلود مظعو «هناطلس ذوفن دارملاو ضرألا

 مظعب هريسفتو .هعاستاو هلومشو ملعلا مظع نع ةيانك ىسركلا نوكي وأ

 ىنعمب هريسفتو 4 امهظفح هدوئي الو :كلذ دعب ىلاعت هلوق عم بسانتي ناطلسلا
 لإ هملع نم ءيشب نوطيحي الو 9 :كلذ لبق هناحبس هلوق عم بسانتي ملعلا لومش
 4 ضرألاو تاومّسلا هّيسرك عسو )> :ىلاعت هلوق نإ لوقن نأ حصي كلذلو 4 ءاش امب
 .هتطاحإ لامكو .هملع عساوو «هتدارإ ذوفنو هتردق ميظع نع ةيانك

 ؛فلسلا نع لوألا هجولا درو امك «فلسلا نع درو دق هجولا كلذ نإو

 لثم ىورو «هملع هيسرك» :لاق هنأ - امهنع هللا ىضر - سابع نبا نع ىور دقف

 .ىربطلا

 ىفو» :لاقف «هريسفت ئف ىرشخمزلا اديج اهيجوت اههجوو ءارآلا صخل دقو

 :هجوأ ةعبرأ هيسرك عسو هلوق

 وهامو «هتسعسو هتطسبل ضرألاو تاومسلا نع قضي مل هيسرك نأ : اهدحأ

 اوردق اًمو» : ىلاعت هلوقك دعاق الو دوعق الو ةمث ىسرك الو «هتمظعل ريوصت الإ

 4 ل . .. هنيمَيب َتاّيوْطَم تاَوُمّسلاَو ةمايقلا موي هتضبق اعيمج ضرألاو هردَق قح هللا

 ليثمتو هنأش ةمظعل ريوصت وه امنإو «نيميو ىطو ةضبق روصت ريغ نم [رمزلا]

 . ىسح

 . ملاعلا ىسرك وه ىذلا هناكمب ةيمست اًيسرك ملعلا ىمسو «هملع عسو : ىناثلاو

 . كلملا ىسرك وه ىذلا هناكمب ةيمست هكلم عسو :ثلاثلاو



 و ةرقبلا ةروس ريسفت لب

 ل بحل

 وهو «ضرألاو تاومسلا هنود «شرعلا ىدي نيب وه اًيسرك قلخ هنأ :عبارلاو

 .(شرعلا وه ىسركلا) نسحلا نعو .ءىش رغصأك شرعلا ىلإ

 ءملعلا ةعسو كلملا ةعس نع ةيانك نوكي نأ وه هوجولا هذه دوجأ نأ ىدنعو

 .سابع نب هللا دبع نآرقلا نامجرت ريسفت وهو «ةميركلا ةيآلا قسنل بسانملا وهو

 ةطايح ميظعو «هتردق لامك ىلع لدي فصو اذه 4 امهظفح ُهدوُني الو»

 ضرألاو تاومسلا ظفح هبعتي الو هلقثي ال 4 اًمهظفح ُهْدوُعي الو ىنعمو هقلخ

 «ةيناويح لا ماسجألا تافص نم وه ذإ «بعتلا نع ةهزنم ةيلعلا هتاذ نأل ؛امهتءالكو

 .ثداوحلا ةهباشم نع هزنم ىلاعتو هناحبس هللاو

 نإو .هئبعو هلقثب هجوع ىنعمب هدؤي هدآف «جوعلا ىنعمب دوألا نم دآ لصأو

 ؛هتطايحو هللا ظفح ىف نوكلا ىف ءىش لك نأ ىلع لدي ميركلا صنلا كلذ

 ظوفحم مكحم ماظن ىلع ريسي اهيف ام لكو ءاهبكاوكو اهتاقبطو اهكالفأب ءامسلاف
 ارهاظ اهيفامو ءاهيلع نمو اهيلع امو ضرألاو «ضرألاو تاومسلا عيدب ةيانعب

 نوكي ءىش الو «هقلخ ىف اهنس ىتلا هنيناوقل عضاخ هللا ظفح ىف كلذ لك ءاّنطابو

 ةداهشلاو بيلا ُملاَع <21 رادقمب هدنع ءيش لُكو 9 هناحبس هتدارإب الإ اهنم وأ اهيف

 . [دعرلا ] # +( لاعتملا ريبكلا

 ؛ةقباسلا فاصوألا لكل نالماشلا نافصولا امه ناذه 4 ميظعلا ّيِلَعْلا وهو )»

 ىلع اًضيأ العو «تاقولخملا ةهباشم نع هتاذو هتافصب الع :ىلعلا وه هناحبس هللاف

 :نيينعم لمشي ولعلاف ؛مهريسو «مهيلع رطيس ىنعمب هقلخ

 ةهباشم نع هناحبس ههزئنتب ققحتم كلذو ءردقلاو ةلزنملا ولع :امهلوأ

 .دوجوم لك قوف هنأو نيقولخملا
 ىنعم ال) ةغل بابلا اذه نمو  رهقلاو  ةردقلاو ؛ناطلسلا ولع :امهيناثو

 .... اعيش اَهلهَأ لَعَجَو ٍضْرَألا يف الع َدّوَعْرف نإ :ىلاعت هلوق «انه ماقملا بساني هنأل

 قوف وهو «ءىش لك رهاق «ءىش لك ىلع بلاغ هناحبس هللاو [صصقلا] 4 <:

 ءاهتافصو ةيلعلا تاذلا مظع وهف ىناثلا فصولا امأ .لوألا فصولا وه اذه .هدابع
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 10 ل لللللملا مو

 أ بح

 دوبعملا هلإلا هلحو وهو ءرداقلا رهاقلا قلاخلا وهو «ةهباشملا نع تلج ةيلعلا هتاذف

 دوبعملاو ءهدذحو ميظعلا وهف «هدمحب دوجولا ىف ءىش لك حبسي ىذلا وهو (ءىحب

 اوردي ملف نيرثكألا تلضأ دق ةايحلا ىشاوغ تناك اذإو .هدحو مظعملا «هدحو اقح

 هتيسثخخ نم مهو ؛ةيقابلا ىف لالجلا ىذ ةمظع مهل ىلجتتسف «ةينافلا ىف هتمظع

 لإ عَمست الق سحر تاونمألا تعَشَحَو هل جوع ال يعاذلا نوعي دوي ) نوقفشم

 نيب ام معي ن5 الو هل يضرو نمحرلا هل نذأ نم الإ ةعافشلا عقدت أل دموي كل 0 سمه

 نَم باَح دقو ويلا يحلل هوجوْلا تنعو 41 اًملع هب نوطيحي الو مهمل امو مهيديأ

 4 232 امض الو اَمَلظ فاَخَي الف نمؤُم وهو تاحلاّصلا نم لمعي نمو 0107 امْلَظ لمح

 ضعب ىف درو امك «هللا باتك ىف ةيآ مظعأ «ىسركلا ةيآ هذهف ءدعب امأ

 نأب كلذ ؛اهبعش لكب ىلاعت هللا ةينادحو ىلع لدتل اهنإو ؛حاحصلا ىف ةتبثملا راثآلا

 هللا » :ىلاعت هلوقب اهيلع تلد دقو «ةيهولألا ةينادحو :ثالث بعش اهل ةينادحولا
 عنمت ةدارإ الو «ىلاعت هللا عم قلاخ "الف نيوكتلاو قلخلا ةينادحوو 4« ره ّذلِإ هلإ ال

 يحلا :هناحبس هلوقك ةميركلا ةيآلا ىف ام رثكأب كلذ ىلع لد دقو «هتدارإ

 ةينادحو ةثلاثلا ةبعشلاو 4 ضرألا يف امو تاَومّسلا يف ام هل :ىلاعت هلوقو 4 موُيقلا

 . ءيش هلثمك سيل )» :هقلخ نم دحأ وأ ئش ههبشي ال هنأ ىلعمب «تافصلاو تاذلا

 الو ةنس هذخأت ال : ىلاعت هلوقب كلذ ىلإ هناحبس راشأ دقو [ىروشلا] 4 هللا

 انالوت ؛اريبك اولع نيملاعلا بر هللا ىلاعت © ميظعلا يلَعْلا وهو )» :ىلاعت هلوقبو 4 مون

 . هتيادهو هقيفوتو هتيانعب هناحيبس



 ةرقبلا ةروس ريسفت ل ل

 للم

 86 هرب مرهق م سي دبر حواف ىو 0 مدا عس

 يسهل ماَصينأ التوام كَسْمَتْس
 1 ىلَو هلأ

 هيف ُمُهِراَّتلا بحس كلو تنملظلا لإ روثلا - ١2 2 - اسف لش و ص000

 2 رورادخ

 :نيرمأ ىلاعتو هناحبس هللا نيب ةقباسلا تايآلا ىف

 ع م ضرس جرب مرسال .
 ىلإ تملظلاَن مم هجرخي أونماءحر

 و

4. 
 ا بر

 ةيلزألا ةيدبألا هتئيشم كلت نأو «لطابلا لهأو قحلا لهأ نيب ةبلاغملا :امهدحأ

 ريخلا عوزن هيبنج نيب ىمدآ لك هيف مضي ىذلا نيوكتلا كلذ ىلع مدآ ىنب قلخخ ذنم

 . [ةرقبلا] 4 212 نيح ىلإ عاتمو رقتسم ضرألا يف

 نوكسمتسي نيذلا قحلا لهأ نيب فالخلا هلوح ىرجي ام وه :ىناثلا رمألا

 ةينادحو وه رمألا كلذو ؛ةلالضلاب نوكسمتسي نيذلا لطابلا لهأو ءرونلاو ىدهلاب

 ىفو ةدارإلاو ةئيشملا ىفو «نيوكتلاو قلخلا ىفو «ةيهولألا ىف ىلاعتو هناحبس هللا

 نإو .[ىروشلا] 4 27 ريصبملا عيمّسلا َوَهَو ءيش هلثمك سيل ]» :تافصلاو تاذلا

 هلوح لاتقلا ىغبني ناك امف بيرلل هيف لاجم الو «لوقعلا ةهادب هرقت رمأ اذه

 ةبلاغملا كلت مكحب رونلا كلذ ىف لوخدلا ىلع ههاركإ زوجيأ ىوغو لض نم نكلو

 كلذ نع ىلاعتو هناحبس هللا باجأ ؟دوجولا اذه ىف ةررقملا لطابلاو قحلا نيب

 حضاو رين قح مامأ اًفقاو نوكي ذإ «قحلاب نمؤي نم لك بلق ىف ددرتي ىذلا لاؤسلا

 ةجاجللا كلت ىلع ىضقي نأ ةيادهلا نوكت دقو «ملظم لطاب ىف ةجاحجلو «نيبتسم

 .ةمثالا
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 هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال امكحم اًمالك ءريدقلا ىلعلا هللا باوج ناك دقو
 :قحلا لوق وه .هفلخ نم الو

 نيتاه نم ىلوألا ةلممجلا تفن 4ّيَفْلا نم دشّرلا َنْيَِت دق نيدلا يف هاركإ الإ»
 فيكو «ىفنلا اذه ةلع ةيناثلا ةلمجلا تنيبو «نيدلا ىف هاركإلا نيتيماسلا نيتلمجلا
 وهف ىلوأللا ةلمجلا هتررق ىذلا ىفنلا امأف ؛اهيلإ ىعادلا ةمهمو «نايدآلا كردت

 : نيرمأ نمضتي

 نأل ؛ىتأتي ال نيدلا ىف هاركإلا نأ وهو «ةتباث ةررقم ةقيقح ريرقت :امهدحأ
 ىلإ ةرح ةراتخمم ةدارإب حراوجلاو سفنلاب هاجتاو «ىبلق ناعذإو .ىركف كاردإ نيدتلا

 صخشلا لمح هاركإلا ذإ ؛هاركإلا اهيف روصتيال ناعم كلتو «ىلاعتو هناحبس هللا
 الف ؛لماكلا رايتخالل ةليزمو «ةرحلا ةدارإلل ةدسفم «ةلماح ةئجلم ةوقب هركي ام ىلع

 سفنلاب راتخم رح هاهتا الو «ىبلق ناعذإ نوكي ال ذإ «نيدت الو ناميإ نوكي

 غوسي الف .هعوقو نع ىهنلا وه هاركإلا ىفن هنمضت ىذلا :ىناشلا رمألا
 ناضيقن نيدتلاو هاركإلا نأل ؛نينمؤم اونوكي ىتح سانلا هركي نأ قحلا ىلإ ىعادلل
 لمح املك هنآل ؛هل ةجسيتنو «ءرخآلل ةرمث امهدحأ نوكي نأ نكميالو .ناعمتجيال

 .هنم ًروفنو هل امرك دادزا ةبلاغ ةرهاق ةوقب رمأ ىلع ناسنإلا

 هب ةبلاطملا ىفنو ءنيدلا ذوئش ىف هروصت ىفن نمت نذإ ءاركالا نع ىفنلا

 يدب لأ وو هليل نع لص نم ملغأ ره كر إ نسحَأ يه يه يتلاب مُهلداَجَ
 . [لحنلا] 4 هزت

 نم دشرلا َنّيبث دق : : ىهو ةيناثلا امأ «ةيماسلا ىلوألا ةلمح لا ىناعم هذه

 دعبلاو لالضلا وهو « ىغلا نيبتو «هرون حالو قحلا هجو نيبت لق اهانعمف « , 4 يغلا

 :اهتقباسك نيرمأ ديفت ةيماسلا ةلمجلا هذهو ؛هملاعم سمطو ,قحلا ةجحم نع
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 ىف لالضلا نايبو «باوصلا نايبو «دشرلا نايب وه نيدتلا قيرط نأ :امهدحأ

 سيلو ءاهيف ريسي نأ هيلعو «ليبسلا كردأ دقف اًئيب قحلا ىأر نمف ؛رونلا طسو

 «هتياغو قحلا كاردإب «ةفرعملا الإ نيدتلل ببس ال هنأل ؛المح هلمحي نأ دحأل

 (هيفنو هاركإلا نع ىهنلل ليلعتلا ةبترم ىف ىنعملا كلذو .هتياهنو لطابلا ةفرعمو

 هجو ةنيبم ةفرعم لطابلا فرعو «ةعطاقلا ةلدألاب هل ةتبثم ةفرعم قحلا فرع اذإ هنأل

 ليبس الو «رفك ةنيب نعف كلذ دعب رفك نمو «نيدتلا ببس رفاوت دقف «هيف لالضلا

 .ةفشاكلا ةحضاولا تانيبلا هذه دعب هرفك ةبغم لمحتيلو «هتيادهل

 وه 24 يلا نم دشرلا َنّيبَت دق :ىلاعت هلوق هيلع لدي ىذلا :ىناثلا رمألا

 ىلإ ناسحإب مهعبت نمو لسرلا نم قحلا ىلإ ىعادلل فيلكتلا نم ردق ىصقأ نايب

 نم دشرلا نايب وهو ءدحاو فيلكت الإ قحلا ىلإ ىعادلا ىلع سيلف «نيدلا موي

 نم ىدهلا نيبي نأ فلكم وه امنإ ءىدهلا ىلع سانلا لمح فلكي مل وهف «ىغلا
 تببحأ نم يدهت ال َكَنِإإ» :ىلاعتو هناحبس هللا نم كلذ دعب ةيادهلاو «لالضلا

 . [صصقلا] # 457 . .. ءاشي نم يدهي هللا نكلو

 ءهنم صلخ لب «هب اطلتخم دعي ملو «زيمتو ىغلا نم نيبت دق دشرلا ناك اذإو

 هروهظو «ةقيقحلا رجف قاثبنا دنع ةملظلا نم رونلا جرخي امك . ءاحضاو رين جرخو

 ليبس كلسي نأ نيدتلل بلاط لك ىلعف كلذك رمألا ناك اذإ ءاّيداه ًرينم اًعطاس

 اذلو «ءىش هرمأ نم كيلع امو ؛هئاقب مثإ هيلعف «لطابلا ىف اًيدرتم ىقب نمو «قحلا
 ماصفنا ال ىَقْثوْلا ةورعلاب كَسْمَحسا دَقَف هللاب نمْؤيَو توُعاَطلاب رفْكَي نَمَف» : هناحبس لاق

 ءاملع فلتخا نإو «نايغطلا ىنعم ىدؤيو «نايغطلا نم ذوخأم هلصأ توغاطلا 4 اهل

 . ىفرصلا هنزو ىفو «هقاقتشا لصأ ىف ةغللا

 وأ ءاهيلع رطيسيف سفنلا ىلع ىغطي ام لك ىلع نآرقلا ىف قلطي توغاطلاو

 اهيف رشنيف ةعامجلا ىلع وأ ءاّملظ اهيف مكحتيف ةمألا ىلع وأ «هلضيف لقعلا ىلع

 لكو «ناطيشلاو «نهاكلا ىلع توغاطلا قلطي كلذلو ؛ةدساف ءارآو «ةيدرم ءاوهأ

 :ىلاعت هللا لاق ؛اًدحاو نوكي دق :ىبطرقلا ريسفت ىف ءاج دقو .لالضلل سأر
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 [ءاسنلا] 4 ت2 .... هب اوُرُفْكَي نأ اورمُأ دَقَو توُعاَّطلا ىلإ اومَكاَحَتُي نأ نوديري »
 . [ةرقبلا] 4 29: . .. توُعأطلا ْمهؤايلوَأ :ىلاعت هللا لاق ءاعمج نوكي دقو

 ىلع ىغطي نايغط لك وه توغاطلا نأ رهاظلا ؟انه توغاطلاب دارملا امو

 ءامعز نم قحلا عابتا نم مهعنميو «هيلع طلستيف .ةعامجلا وأ لقعلا وأ سفنلا

 ىناعم رهظأ لعلو ؛اقوس لطابلا ىلإ اهنوقوسي كولم وأ «لالضلا ىلإ اهنودوقي
 نيد نع سانلا نونتفي نيذلا نيربجتملا ءاربكلاو نيمكحتملا كولملاب رسفي نأ توغاطلا

 ىفن نم ءاج ام كلذ راهظتسا انل غوس دقو .لطابلا قانتعا ىلع مهنوهركيو «قحلا
 كلم ةصق نم كلذ دعب قيس امو «ةيماسلا ةلمجلا هذهل اًقباس نيدلا ىف هاركإلا

 نم مهفن نأ انل ءىموي كلذ نإف «مهئاوهأو سانلا دئاقع ىف مكحتي نأ ديري ربجتم

 «لطابلاب رهاقلا كلملا وأ ءرطيسملا ريبكلا وأ ءربجتملا مكاحلا هنأب توغاطلا ةملك

 عنميو «هسفن نع نيربجتملا ناطلس ليزي ىأ «توغاطلاب رفكي نمف :ىنعملا نوكيو
 دقف «هللاب نمؤيو «نايغطلا ماهوأ نم هلقع ررحيو «هبلق ىلع نيرطيسملا مكحت

 نم نهي ال ىلع دامعو «ىوق بناج ىلع دمتعا ىأ . «ىقثولا ةورعلاب كسمتسا
 :نيرمأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو «هيلإ نكر نم طقسي الو «هيلع دمتعا

 ءاهيلع نيربجتملا نايغط الإ هللاب ناميإلا نع سوفنلا بجحي ال نأ :امهدحأ

 ةيلاعلا ةقيقحلا هل فشكتت توغاطلا ةقبر نم ررحت نمف «ءاربكلا ماهوأ ةرطيسو

 .ىلاعتو هناحبس هللاب مصتعيو ءاهكرديو ءاهب نمؤيف

 ماهوألا تتامأو مهمئازع روخلا باصأ نمو سوفنلا ءافعض داشرإ :امهيناث

 دقف «مهبولق نيبو مهنيب اوزجاحو «ةاغطلا ناطلس اوضفر نإ مهنأ مهسفنأب مهتقث

 مصتعم ىلإو «ديدش نكر ىلإ اووآ مهنأل ؛اونمآ نإ ريض مهبيصي نلو ءاوئمأ
 هللا ناطلسو «ىمهو مهناطلس نأل ؛مهريغو كولملا ةفلاخم مهريضت نلف «نيصح

 ةورعلاب كسمتسا دقف هللاب نمآ نمف «ةيقاب ةيلزأ هللا ةوقو «ةيناف مهتوقو «ىقيقح

 .اهل ماصفنا ال ىقثولا
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 ىأ هارع نم ءىشلاب قلعتي ام ىلع قلطت ىوغللا اهانعم لصأ ىف ةورعلاو

 ةورعلا قلطتو ؛رزلا لخدم بوثلا نمو «ضبقملا زوكلاو ولدلا نم ةورعلاف «هتيحان

 .تابن الو ألك ال ثيح باودلا هنم لكأت ىذلا فتلملا رجشلا ىلع اضيأ

 اضيأ قثوملا ةملك قلطتو .قثوملا مكحملا ءىشلا وهو «قثوألا ثنؤم ىقثولاو

 وهو «راسكنالا ماصفنالاو .ألكلا عطقني امدنع سانلا هيلإ هجتي ىذلا رجشلا ىلع

 ىأ «ةجلاعم ىلإ مصفلا جاتحي ثيح ةعواطملا نوكت امنإو ؛رسك ىنعمب مصف عواطم

 لوط دعب رسكني ىتح هرسك صخشلا جلاعي ثيحب ءايوق نوكي موصفملا ئشلا نأ
 قئوملا لبحلا اهنأ ىلع جرخت نأ امإ ةيآلا ىف ىقثولا ةورعلاف كلذ ىلعو ةلواحملا

 توغاطلاب رفكو هللاب نمآ نم :ىنعملا نوكيو «نيئيش نيب طبري ىذلا رسألا ديدشلا
 ال ىوق قثوم لوصوم لبحب ةمصعلا اًيلاط ةدشو ةوقب كسمأ ىأ .ءكسمتسا دقف

 ىعرملل هاوس دجوي ال ىذلا رجشلا اهنأ ىلع ةورعلا جرخت دقو .هل ماصفنا

 ىبرملا ديفملا بناجلا ذخأو هجتا دقف هللاب نمآو توغاطلاب رفك نم نوكيف «ءاذغلاو

 وهو «لوألا جيرختلا ىلإ ىرشخمزلا لام دقو .ىدجي ال ىذلا بدجلا كرتو ىذغملا

 . رهشأو حضوأ ىدنع

 لدت .ءاتلاو نيسلا نأل ؛رقتسملا بولطملا كاسمإلا وه انرشأ امك كاسمتسالاو

 بناجلا اذهب ماصتعالل اًبلط توغاطلا رجه هنأب رسفي انه بلطلاو «بلطلا ىلع

 دقو .هاوس بلطي ملو هيلع دمتعا نم هيلإ لصيو ءهبلط نم لضيال ىذلا ىوقلا
 ىقثولا ةورعلاب كسْمَتسا دَقَف » هلك ميركلا ريبعتلا اذه نأ هريسفت ىف ىرشخمزلا ركذ

 اذه) :لاقف ةسوسحملا ءايشألاب ةيماسلا ىناعملل ريوصتو ليثمت هيف 4 اهل ماصفنا ال

 رظني امنأك عماسلا هروصتي ىتح سوسحملا دهاشملاب لالدتسالاو رظنلاب مولعملل ليثمت

 .(هب نقيتلاو هداقتعا مكحيف «هنيعب هيلإ

 اهيلإ سانلا ىعدي نكلو ءاهيلع دحأ هركي ال ,ىلاعتو هناحبس هللا ةياده هذه

 نم رونلاو «لطابلا نم قحلاو ءرشلا نم ريسخلا اهب زيمتي ىتلا ةحضاولا تانييلاب
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 :ىلاعت هلوقب ةيآلا هناحبس ليذ دقلو «ىلاعت هلل رمألا نوكي كلذ دعبو «مالظلا

 : نيليلج نيرمأ ىلإ ةراشإ اذه ىفو 4 ميلع عيمس هّللاو»

 ملعي وهف ءريبخلا ميلعلا ةباقر ايندلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا ةباقر :امهلوأ

 ملعلاب فصنلا هدحو وهو «سفنألا تاجلخو «بولقلا تاسمه عمسي نم ملع

 ىف ةرذ لاقثم هنع بزعيالو ءاهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص رداغي ال ىذلا قلطملا

 ىلاعت هللا ةباقرب سحي نمؤملا ناك اذإو ؛سفنألا ىف الو ءءامسلا ىف الو ضرألا

 ساسحإلا ةوقف «هللا نم ءايحتسا اهنع دعتبيو «ىصاعملا نع ىفاجتي هنإف ةقلطملا

 دبعا» فيرشلا ثيدحلا ىف امك ناسحإلا ماقم اذهو نمؤملا نادجو فهرت هللا ملعب

 . "3)(كاري هنإف هارت نكت مل نإف «هارت كنأك هللا

 ميقملا باوشلاو ناوضرلا نم ملعلا ىلع بترتي ام ىلإ هيبنتلا : ىناشلا رمألا

 هاصع نمل هللا بضغو ميلآألا باذعلاو .هاسضر بلطو هللا عاطأ نمل مئادلا

 . هناحبس

 : نيتتباث نيتقيقح ىف انررق امك ةحضاو ةميركلا ةيآلا هذه

 ءرحلا رايتخالا ىفاني هاركإلا نأل ؛هاركإلا عم نوكي ال نيدتلا نأ :امهادحإ

 .ةبئاش امهبوشت ال رايتخاو ةيرح ىف هب ذخألاو قحلا بلط نيدتلاو

 لمحو «نيدلا ىف هاركإلا نع ىهني ىلاعتو هناحبس هللا نأ :ةيناثلا ةقيقحلا

 رثك نإو «نيقفانملا ةرثكو .نوقفانملاو قافنلا رثكي ال ىتح فيسلا ةوقب هيلع سانلا

 .عقاولاو ةقيقحلا ىف مهتعامج دسفت ءرهاظلا ىف نيملسملا ددع

 هذه نأ نوعدي نيريثكلا اندجو «نيبملا رونلاو غئاسلا قحلا اذه عم نكلو

 ام داهجلا تايآ نم ةريثك تايآ ىف ىلاعت هلوق اهخسن ىذلا نأ اوعداو «ةخوسنم ةيآلا

 راَمْكْلا دهاج يلا اهيَأ اي :ىلاعت هلوق لثم مالسإلا نوكي ىتح«لاتقلا ىلع لدي |

 نع ناميإلا باتك )٠١(: ملسمو «(54) ىراخبلا ةياور نم ؛هيلع قفتم «ريهشلا ليربج ثيدح نم ءزج )١(

 .هنع هللا ئضر ةريره ىبأ
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 موق ىلإ نوعدتس » :ىلاعت هلوق لثمو [ةبوتلا] 4 . مِهِيَلَع ظلغاو نيقفانملاو
 اهي اي» :ىلاعت هلوقو [ حتفلا ] 42 . نوملسي وأ مهتولتاقت ديدش أ يلوأ

 نيقّتمْلا عم هللا نأ اومّلَعاو ةظلغ مكيف اودجيلو ٍراَفُكْلا نم مُكَنوُلي نيذْلا اوُلتاَق اوُممآ نيا

 اهضعب ىفو ءرافكلا عم ةظلغلاو لاتقلاب حيرصت ةيآلا هذه ىفف [ةبوتلا] 4 29#

 ىنإ لاق «ملسأ» :لجرل لاق دك ىبنلا نأ درو دقلو ءاوملسي نأ لاتقلا ةياغ تلعج

 .'7(اهراك تنك نإو» :ِةِكَي لاقف ءامراك ىندجأ

 اهنأل ؛ةمايقلا موي ىلإ ضام 4 نيدلا يف ةاركإ الف ةيآلا هذه مكح نأ قحلاو

 هناحبس هللا نإف ِ؛ِةِْلك ىبنلل ثيداحأو .«ىرخأ تايآ اهيكزتو «ةتباث ةقيقح ديؤت

 ىَتح ساَّدلا هركت تنأقَأ اعيمج مهلك ضرألا يف نم نمآل كبر ءاش ولو 8 :لوقي ىلاعتو
 . [سنوي ] 4 *(35)+ نينمؤم اونوكي

 لاق دقف ءءادتعالا عفد وه لاتقلا تايآ حرصت امك لاتقلا ىلع ثعابلا نإو

 [جحلا] 4 250+ ريدَقَل مهرصن ىلع َهَّللا َنِإو اوملُظ ِمُهْنَأِب نولتاقي نيذّلل نذَأ 8 : ىلاعت
 [ةرقبلا ] < 41202 ... اودّتعَت الو مكتولتاقي نيِذّلا هللا ليبس يف اولتاَقو ١) :ىلاعت لاقو

 دقف ؛هيلع هاركإلاو «نيدلا ىف ةنتفلا ىهتنت نأ لاتقلا ةياهن ىلاعتو هناحبس لعجو
 ىلع الإ ناودع الف اوهتنا نإ هلل نيدلا نوُكَيو هتف نوكت ال ئّتح مهولتاقو 9 :ىلاعت لاق
 نآل نيدلا ىلع هاركإلل مالسإلا ىف لاتقلا سيلف اذكهو [ةرقبلا] 4 5206 نيملاظلا

 داهجلاب رمألاب ةدراولا تايآلاو «هاركإلا عم اضر وأ رايتخا الو ءاضرو رايتخا نيدلا

 رظتني نأ نمؤمل غوسي الف «ءادتعالل زفحتلا وأ «ءادتعالا لاخ ىلع ةلومحم اهلك

 .اولذ الإ مهراد رقع ىف موق ىزغ ام هنإف ؛ىزغي ىتح

 ناك دقف ؛نيدلا ىف هاركإلا عنم نع ءيينت ةئيدملاو ةكم ىف دلع ىبنلا ةيحو

 نع مهنم ءافعضلا نتفل ةلواحمو داهطضا ىف نينمؤملا نم هعم نمو وه ةكم ىف ٌهَِ
 هلمتحت ال ام باذعلاو ىذألا نم مهب اولزنأو مهداقتعا رييغت ىلع مهلمحو «مهنيد

 ؛ناميولاب نئمطم هبلقو رفكلا ةملكب قطنلا ىلإ مهضعب رطضا ىتح ةيرشبلا سفنلا

 )١( هدنسم ىف دمحأ هاور )١1514(.



 ةرقبلا ةروسريسفت 0
 اللا لالالالا للا

 رار _ لجل

 > يىب

 اهل اودعتسا وأ «ةراغلا هيلع اونش نأ دعب الإ ادحأ براحي مل ةنيدملا ىلإ لقتنا الو

 .ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتنا نأ ىلإ كلذ ىلع ناكو ؛هيلع اوبلأو
 لدي ال «اهراك تنك نإو ملسأ» :لجرل هيف لاق ىذلا ٌةَك ىبنلا ثيدح نإو

 نأ ىلع ىذألاب وأ فيسلاب ههركأ ام ميكي ىبنلا نأل ؛ نيدلا ىف هاركإلا زاوج ىلع

 ناك كلذ عمو «تارينلا ججحلاو «تاحضاولا تانيبلا هل تدب لجرلا نإ لب «ملسي

 نأب هيصوي ٌةلْكَك ىبنلاف ؛هؤابآ هيلع ناك ام ريغي نأل هتفطاعب اهراك .فلأ امب اًدوخأم

 قحلا هجو هل ودبي سانلا نم ريثكو ؛ليلدلاو ناهربلا عبتيو هساسحإ ىلع بلغتي

 ناك امل اعابتا ءرونلا اذه ىف ريسلا هركي كلذ عمو «ةرهاب هتانيب هل حولتو ءاحضاو

 ءامراك ناك ولو قحلا عبتي نأ هيلع اذه لثمف ؛اًقولأم ناك ام ءارو ًاريسو ءاًفورعم

 ىلع لقثت دق تاعاطلاو ؛هتهرك ولو قحلا عابتا ىلع اهلمحيف هسفن ىلع ىلوتسي نأو

 ىبنلا ثيدحف 27«هراكملاب ةنحلا تفح» لكي لاق اذلو ؛اهعابتا بجي نكلو «سوفنلا

 .بابلا اذه نم لجرلا اذهل هك
 «ةخوسنم ريغ ةمكحم ةبآلا هذه نأ وهو انررق ام رركن نايبلا اذه دعب

 نكمي مل اذإ الإ هيلإ راصي ال خسنلا نإو «هيلع ليلد ال خسنلا ءاعدا نأ اصوصخو

 ريسلا بجول نيتيآلا ىدحإ صيصختب ولو قيفوتلا نكمأ ولف «نيتيآلا نيب قيفوتلا
 لب «ةيآلا ةذهو لاتقلا تايآ نيب نكمم انه قيفوتلا نإو ؛خسنلا نود صيصختلا ىلإ

 لمحل لاتقلا ناك امف «قيفوتلا ةلواحم نوكت ىتح ضراعت ال هنإ لقف قحلا تئش نإ

 ةوعدلل هجولا ولخي ىكلو ءالوأ ءادتعالا عفدل لاتقلا ناك لب «مالسإلا ىلع سانلا

 رارحأ لاوحألا لك ىف سانلاو ءاًنلاث ايلعلا ىه قحلا ةملك نوكتلو «اّيناث ةيمالسإلا

 . ءاشي نم يدهي هللا نكلو تْبَبحَأ نَم يدهت ال َكَّنِإط هب نونمؤي امو نودقتعي اميف ٠

 . [صصقلا ] # هن

 نم الجر نأ 4 نيدلا يف هاركإ الإ :ةيآلا هذه لوزن ببس ىف ىور دقلو

 وه ناكو «ناينارصن نانبا هل ناك ءنيصحلا هل لاقي فوع نب ملاس ينب نم راصنألا

 )١( اهميعن ةفصو ةنجلا :ملسمو «(05-50) قاقرلا :ىراخبلا هاور ؛هبلع قفتم )0019(.



 و ةرقبلا ةروس ريسفت 5

 اا <

 هذه تلزنف ؟ةينارصنلا الإ ايبأ دق امهنإف امههركتسأ الأ :ةِلَ ىبنلل لاقف ءاملسم

 لاقف ِةيِلكَي ىبنلا ىلإ اومصتخاف امههاركإ لواح هنأ ىرخأ ةياور ىفو .ةيآلا

 ال :ىلاعت هلوق لزنف !هيلإ رظنأ انأو رانلا ىضعب لخدي هللا لوسر اي :ىراصنألا

 . 274 نيذدلا يف ةاركإ

 ىوريو 4 نيدلا يف هاركإ الإ» وهو أدبملا اذه ىلع نوريسي نوملسملا ناك دقو

 «ىملست ىملسأ :ةينارصن زوجعل لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ كلذ ىف

 رمع لاقف .بيرق ىلإ توملاو ةريبك زوجع انأ :تلاقف «قحلاب دمحم ثعب هللا نإ
 . 4 يغْلا نم دشرلا نيب دق نيدلا يف هاركإ ال إب التو ءدهشا مهللا :هنع هللا ىضر

 ةيآلا ىف انركذ دقل «روثلا ىَلِإ تاَملظلا نم مُهِجرَحَي اونمآ نيذّلا يلو هّللا»

 نم رشلا ةاعد لك ةباجإ نع عانتمالاب «نايغطلاب رفكلا وه ناميإلل قيرطلا نأ ةقباسلا
 توغاطلاب رفك نم نأو ؛اذكهو «ةلطاب ماهوأب نيرطيسم ماكحو «نيربجتم ءاربك

 ناطلس تحت ىقب نمو ءريدقلا ىلعلا هللا ىلإ أجل ذإ ء.ديدش نكر ىلإ ىوأ دقف

 هنأل ؛هيلع دمتعي ال ام ىلإ ىوآ دقف «نيلاض ءاسؤرو «نيتاع كولم نم توغاطلا

 . منهج ران ىف هبحاصب ىوهي واه نكر

 ةيالولا :ىناهفصألا بغارلا لاق دقلو .ةيالولا نم لعاف ىنعمب ليعف ىلولاو

 وحن «ةدحاو ةيالولاو ةيالولا ليقو .رمألا ىلوت حتفلاب ةيالولاو «ةرصنلا رسكلاب

 ىنعم ىف امهنم دحاو لك ءكلذ ىف نالمعتسي ىلوملاو ىلولاو ؛ةلالّدلاو ةلالّدلا

 هلوق ىف امك ؛ءالولاو ةبحملا ىنعمب قلطت ناطلسلا ىنعمب قلطت امك ةيالولاو «لعافلا

 . [فهكلا ] 4 (27 . .. قحلا هلل ةياَلَوْلا كلاته ل : ىلاعت

 دقو ؛مهرصان ىنعمب نوكي © اونمآ نيذّلا يلو هللا 9 :ةميركلا ةيآلا ىف ىلولاو

 هجوملا هدحو مهسوفن ىلع رطيسملا ىنعمبو «ةرصنلا ىنعمب نوكت ةيالولا نأ انركذ

 .ناطيشلا تاغزن نم نينمؤملا سوفن تملس دق ذإ ؛ىداهلا

 هركي ريسألا - داهجلا :دواد وبأ قىورو «امهنع هللا ىضر سابع نبا نع (1559) ىربطلا ريرج نبا هاور )غ0(

 . 059097 مالسإلا ىلع
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 00 ل مي
 أ بحل

 نأل ؛زاجم مالكلا ىفف ؛ةلالضلا انه اهب دارملاو «:ةملظ عمج تاملظلاو

 ليبس نع عطقنتو «ةريح ىف نوكتو سفنلا اهب ملظت نايغطلا اهرشني ىتلا دسافملا

 «سفنلا ىف ريخلاو قحلا عيباني نع فشكي ىدهلا نأل ؛ىدهلا وه رونلاو ؛ةيادهلا
 حابصملاك وهف ةيقابلاو ةينافلا ىف ناسنإلا دعسي ام ىلإ لصوملا قيرطلا كولس وهو

 لج هناحبس هللا :ةيماسلا ةلمجلل ىنعملاو .ةياغلا ىلإ لصي هبو «ىدتهي هب نمؤملل

 ىأ اونمآ نيذلا ىلو وه ءىش لك قوف رهاقلا وهو ءىش هقوف سيل ىذلا هلالج
 «دابعتسالاو ةلذلاو «تاوهشلاو ماهوألاو كرشلا تالالض نم مهيديأب ذخأي مهرصان

 هذهف .ةزعلا وحن ةماقتسالاو «ةلذلا نمو ماهوألا نم ررحتلاو ةيادهلاو قحلا رون ىلإ

 :رومأ ةثالث نمضتت ةلمحلا

 توربج مامأ فعضي نأ نمؤمل حصي الف ؛رداقلا ىوقلا هللا ةرصن :اهلوأ

 .نيلضملا ءاربكلا وأ «ةاتعلا ةربابحلا وأ ةاغطلا كولملا

 ةنمؤملا بولقلا هجوي سوفنلا ىلع رطيسملا وه ىلاعتو هناحبس هللا نأ :اهيناثو
 .هججح اهيف قرشتو «هرون اهل حوليف قحلا ىلإ

 نيذلا مه هرصنب مهديؤيو رونلا اذهب مهيلع هللا ضيفي نيذلا نأ :اهئلاثو
 تاغزن اومواقو «ةربابجلاو ءاربكلا نايغط اوضفزو «ةراتخملا مهتدارإب قحلا اوضترا

 .هرونب مهيدهيو «نيملاعلا بر مهرصني نيذلا مه ءالؤه نإف ؛ناطيشلا

 نونمؤملا 4 تاّملَظلا ىَلِإ روثلا نم مهنوجرخي ترْغاَطلا مهواَيلوُأ اورفك نيدّلاو »
 هل «ةزعلا بر وهو «هتزعب نوزتعيو «هتردقب مهرصنيو «نيملاعلا بر مهبولق هجوي
 تروغاطلاف اورفك نيذلا امأ ؛ميظعلا ىلعلا وهو «ضرألا ىفو تاومسلا ىف ءايربكلا

 «ةمكحتسم ماهوأو «نيلضم ءاربكو «نيمكحتم ةربابج نم هعاونأ لكب نايغطلا ىأ

 مهنأ كلذ ىف ببسلاو ؛مهبولق ىلع رطيسيو مهرصني ىذلا وه «ةرطيسم تالالضو
 ماهوألا كلت اوراتخا مهف ءمهبولق ىف مكحتي ىذلا وه ةرطفلا رتسو رفكلا اولعج

 مهبولق كلذ ببسب اوحتفف «ىدرملا ءاربكلا عابتاو «ةلذملا ةربابجلا ةيالوو «ةلضملا

 اهيلع تقلغو «ةرطفلا رون نع تدعبو تملظأ ىتح (ًءزج اءزج اهيف لخدت ةلالضلل



 ةرقبلا ةروس ريسفت ا

 مك لل ل
 د رح

 ؛لالضلل اًبابو ءرونلل اًباب :نيباب بلقلل نأكو «؛لالض الإ اهلخدي الف «قحلا باوبأ

 ىتح قحلا باب قيضيو عستي ةلالضلا باب نإف «تاوهشلا ىف سفنلا تسكرأ نإف

 .اهيلإ رونلا لخدي الف قلغي

 : اهيلإ هيبنتلا بجي ةينايب تاراشإ ةيماسلا ةميركلا ةلمجلا ىفو
 ىفف 4 ترغاّطلا ْمُهَواَيلوَأ اورَمَك َنيِذَّلاو ا :لاق ىلاعتو هناحبس هللا نأ :اهلوأ

 نايضطلا اولعجي نأ اوضترا نيذلا مه مهنأ ىلإ ةينايب ةراشإ اورفك نيذلاب ريبعتلا
 لهس ىذلا وه مهسوفن ىلع تاوهشلا ءاليتساو مهرفك ذإ «مهبولق ىف اًمكحتم

 ثيحو ءمهسوفن ىلع هترطيسو «مهيف همكحتو «مهيلع توغاطلا ةيالو ءارمتسا

 نيلضملا ءاربكللوءناطلس ةربابجللو «ناطلس ماهوأللف ةمكحتسم تاوهشلا تناك

 .ناكم

 نأ ىلإ ةينايب ةراشإ كلذ ىفف «ءايلوألا عمجو «توغاطلا درفأ هنأ : ةيناثلاو

 نأ هساسأ «دحاو عون وهف «هناطلس رهاظمو هلاكشأو «هبورض ددعتت امهم تروغاطلا

 «هناطلس ددعتي كلذ عم نكلو سفنلا ىف فعضلاو لذلاو ىوهلاو مهولا مكحتي

 وأ ةلذلا مكحتل هنايغطل باقرلا عضخت ربجتم ناطلس ىذ رهظم ىف رهظي ةرم وهف

 ةوعد ىف توغاطلا ناطلس رهظي ةرمو «مهيف مكحتي نيذلا سوفن ىف ةيدرملا ةوهشلا

 ةعامجلا ىلع ةرطيسم ماهوأ ىف نوكت انايحأو «لضم ةيعاد هيومت اهفرخز لطابلا ىلإ

 ؛ادحاو توغاطلا نوكي كلذ ىلعو ؛رصبي الو عمسي ال مصأ ًارجح دبعت اهلعجت

 اهل ةوقال اهلكو هتايالو تددعت هناطلس رهاظم ددعتل نكلو «ناك امفيك لالض هنآل

 . اريبك ولع ىلاعتو هناحبس هللا ةوق مامأ

 روثلا نم مُهَتوُجِرْخَي ا :ىلاعت هلوق هنمضت ام :ةينايبلا تاراشإلا نم ةثلاثلاو

 نأ ىلإ ةراشإ كلذ ىف نإف «عاونألا ةفلتخملا ةيدرملا تالالضلا ىأ 4 تاَمّلُظلا ىَلإ

 ناميإلاو «ةيادهلا نادجوو قحلا.رون ةيناسنإلا ةرطفلا ىفف ءرون اهلصأ ىف ةرطفلا

 لكف «سوفنلا ىذختستو ماهوألاو ءاوهألا مكحتت ذإ لالضلا نوكي ىتح ؛ىرطفلا



 ةرقبلا ةروسريسفت و

 يبجي
 : ٠١ يب

 نم سفتنلا ىف امب لالضلا نوكي ىتح ءرون ىهو ؛'''ةرطفلا ىلع دلوي دولوم
 .رونلا كلذ دوجو عم هل دادعتسا

 و
 هذه ىفو ءاورفك نيذلا ىلإ ةراشإلا 4َنوُدلاَح اهيف مه ٍراَثلا باحصأ كتلوأ "ع

 اًمكاح نايغطلاب مهاضرو «مهرفك نم اهب اوفرع ىتلا مهلاوحأ نأ ىلإ نايب ةراشإلا
 دلاخلا مكحلا كلذ ىف ببسلا ىه .مهبولق ىلع ًارطيسم مهيف اًمكحتم مهيلع

 .رانلا باحصأ مهنأ وهو .مهيلع

 ءاهيف مهئاقبو ءاهل مهتمزالم ىلإ ةراشإ رانلا باحصأب ريبعتلا ىفو
 ىذلا مزالملا قيفرلا وه بحاصلاو ءبحاص عمج باحصأ نأل ؛مهب اهصاصتخاو
 . مهب رانلا صاصتخاو رانلل مهتمزالم دافأ ريبعتلا اذهف «هتبحصب تصصتخا

 مهب اهصاصتخاو اهيف مهئاقبل ديكأت 4نوُدلاَخ اهيف مه :ىلاعت هلوق ىفو
 ركذب هيلإ دنسملا راركتو ءديكأت هيف ةيمسالا ةلمجلاب ريبعتلا نأل كلذ ؛اهريغ نود
 ىلع ليلد «اهيف» وهو رورجملاو راجلا ميدقتو ءديكأت لضف هيف ء«مه» ةملك
 باب مهسفنأ ىلع اودس مهنأل ؛اهريغ ىف مهل ذفنم الف اهيف مهدولخب اهصاصتخا
 .ةرخآلاو ايندلا ىف ةمحرلا باوبأ مهيلع تدسف ءايندلا ىف رونلا

 هنادوهي هاوبأذ «ةرطفلا ىلع دلي الإ دوُلوَم نم اَم» :لك هللا لوُسر لاَ :َلاَق هلع ُهَّللا ىضر ةَريره ىبأ نع )١(
2-2 

 وا عن ضع
 نط دل الوم اج نم ايف لوس ل َءاَعْدَج ةَميِهَب همها تت اَمَك «هناَسّجمُي ذأ هنارصتُيو

 [مورلا] 4 ةنل ٠ .. ميقا نيدلا كلذ هللا قلَخل ليدْبَت ال اَهيَلع ساّنلا رطف يتلا هللا ترطف» : :هنع هللا ىضر
 .[ردقلا 24 نس ملسمو «زئانجلا : 2( ىراخبلا هاورآ



 ةرقبلا ةروس ريسفت لإ
 م لل لال لللمم للا

 0 .5 0 اهل

 5 هت م هه مَ

 ءوْبَر ىف مهر جاح ىذا ىلإ أ

 - وي ل و 01 ل ل 94 '

 -ىحي ىزلا نر متهارتإ لاق ذإ كل لمل ا هللا هئتاءن
 قايهلل كو مهر تيمأ -يحأ انأ لاق تيميو سر 1 ل يع ال 1 و 20

 ىزلا تهبف ٍبِرْعَملا ساب َتاف قرشملا نم يملا 26 و 2 ذآ سا 21 552
 00 1 < هج هب صاس عد جو 57 او مل

 رمىِذلاكَوأ دين َنيِمِلدَظلا موقلا ىدب ال هّللأَو رفك
 2 و 0 - .٠ 8 و 00
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 ا برسل

 اًنول ىلاعتو هناحبس ركذ نيرفاكلا سوفن ىف نايغطلا مكحت هناحبس نيب نأ دعب
 كولملا نم كلمل ريوصت اذه ىفو «رت ملأ :لاقف هناولأ رهظأ وأ نايغطلا ناولأ نم
 ةيغاطل ريوصتو «هنع ميهاربإ لأسيو نيملاعلا بر ركني نأ ىلإ هكلمب هرارتغا هعفدي
 ىعدي نأ ىلإ هبعش ىلع هنايغط مث هسفن ىلع رورغلا نايغط هعفدي ايندلا ةاغط نم
 .ةيبوبرلا

 ةذاشلا لاحلا كلت ىلإ ىلاعتو هناحبس هللا انهبني :ةجاحملا كلت ىلإ رظننلف
 ريسفت دنع ةيغالب رارسأ نم بيكرتلا اذه ىف ام انيب دقو رت ملأ :هناحبس لوقيف
 ةصالخو [ةرقبلا] 4 #4523 ... ليئارسإ ينب نم الملا ىَلِإ رت ملأ إ» :ىلاعت هلوق
 اهنأك ةنيب ةيلج ةحضاو ةفرعم ىنيقيلا ىنآرقلا ربخلاب ةصقلا هذه تفرع دقل :ىنعملا

 ىنعمب ىأر نأ ىلع اذهو ءرظنلاو ةيرصبلا ةيؤرلا قيرطب ةفرعملا اهحوضوو اهنيعت ىف
 لاح سرداو كتريصب نيعب رظناو لمأت : ىنعملاف ملع ىنعمب ىأر تناك نإو .رصبأ
 اهيأ تملع اهتلمأت اذإو اهنايغطب تاملظلا ىلع سانلا لمحت ىتلا ةيغاطلا سفنلا كلت
 .تالالضلاو تاملظلا نم نايغطلا لصي ىدم ىأ ىلإ نآرقلل ئراقلا اهيأ وأ فلكحملا

 ةيصمست ىفو ةجحملا هلداب ىأ :هجاح 4 هّبر يف ميهاربإ جاح يذلا ىلإ رت ملأ »
 دسفأ ىذلا ميقسلا هرظن ىف ةجح وه وأ ةيظفللا ةلئامملا ليبق نم وه امنإ ةجح همالك

 قحلا ةفرعم نعو هسفن ةفرعم نع لضف نظ مث ليختو مهوت دقف هلضأو هريكفت
 . ميلس لقع ىأ اهلبقي ال رومأ ىف عقوو

 ىلاعتو هناحبس هللا نأ وه دحاو ءىش'وه ؟لالضلا كلذ لك ىف ببسلا امو
 ةجاحملا كلت ببس نأ ىأ 4 كّلملا ُهّللا هاتآ نأ » :ىلاعت لاق كلذلؤ ؛كلملا هاطعأ

 كلملا هاطعأ ىأ هاّتآ ىلاعتو هناحبس هللا نأ وه هنايغطو هلالض رادقم ىلع لدت ىتلا

 رج فرحب رورجم 4 كلملا هّللا هانآ نأ :هلوقف لئاز وهو ىويندلا ناطلسلاو

 عوقولا لوقلا ىف فارسإلا كلذ ىلع هثعب ىذلا نأ ىأ «ماللا وأ ءابلا وه فوذحم
 لالضلا ىف اقسم هتلعجسف هيلع اهب هللا معنأ ىتلا كلملا ةمسع وه لالضلا اذه ىف
 .ىدرملا فارسإلا كلذ
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 ؛هراكنإ ىف جاحي نأو ركني نأ هل غوسي ناك ام اذه نأ ىلإ ةراشإ مالكلا ىفو

 قلاخو هقلاخ هبر ىف شقاني هنآل ؛ةشقانملاو لدجلا لبقي ال عوضوم ىف جاحي هنأل

 دوعي نأ حصيو ءربجتملا ىغاطلا كلملا كلذ ىلإ دوعي «هبر» ىف ريمضلاف «ءىش لك

 دوعي ريمضلاف هنع ثدحتملا وه ةيغاطلا نآأل ؛لوآلا راتخا ىنإو ميهاربإ ىلإ ريمضلا

 . هيلإ

 «هليلخو ميهاربإ هللا ىبن مالك اذه « تيميو يبحي يذلا يِبر ميهاربإ لاَق ذإ

 اذه ىف هتردق راثآ عورأبو هب فرعي ام حضوأب هبر فرع ةيبوبرلاب فرتعم مالك

 دشأ امهنأل توملاو ةايحلا وهو ربدتملا ركفتملا لقاعلا سفن ىف رثأ اهدعبأبو دوجولا

 ذإ رصحلا ةغيص لوقلا دافأو لقعو روعشو سح ىذ ناسنإ لك سفن ىف رثأ رومألا

 امهفيرعتو ربخلاو أدتبلا فيرعت كلذ ىفو  تيميو يبحي يذلا يبر» :هناحبس لاق

 لغفي هاوس دحأ الو تيميو ىيحي ىذلا وه هناحبس هدحو هنأ ىنعملاف ءرصقلا ديفي

 ىتلا ةقيقحلا كلت دجوي تيمي ىنعمو ءاهدجويو ةايحلا ئشني ىيحي ىنعمو .كلذ
 سحيو ىري ىذلا رارمتسالا ىنعم ديفي عراضملاب ريبعتلاو .ةايحلا ىنعم مسجلا دقفت

 تيميو ىرت امك موي لك سانلا ىيحي ىذلا وه ىقلاخو ىبر نأ ىنعم لاف ؛موي لك
 .ىرت نم موي لك مهنم

 ىف ريشت نأ اهنأش نم ةحضاو ةيوق ةجح ىوحي وهو ميهاربإ مالك اذه
 ىلإ اهنأ ىهو ةايحلا ةقيقح ىلإ كلذ عم ريشت اهنآل ؛قحلا ىلإ هاجتالا عوزن سفنلا

 ةيبوبر راكنإ ىلإ نايغطلا هب بهذي الو رورغلا اهب صخشلا رغي نأ حصي الف «ءانف
 . قلاخلا

 هلضأف هيلع ىوهلا رطيس ىذلا كلملا باوج اذه 4« تيمأو يبحأ اَنأ لاق
 نم مهعنمو :هلالضو هنايفطل ناعذإلا ىلع هبعش لمحف هسفن ىلع توغاطلا رطيسو

 كلذبو «رونلاو قحلا ىلإ ةوعد لك نيبو مهنيب زجاحو مهبولق ىلإ رونلا لصي نأ
 مهؤايلوأ اورفك َنيذّلاو © ةقباسلا ةيآلا ىف ركذ امك تاملظلا ىلإ نوعدي نم ناك

 . 4 تاَملُظلا ىَلِإ روُثلا نم مهتوجرخي توغاّطلا
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 «نيملاعلا برل هللا ليلخ هركذ ىذلا صاصتخالا ضقنب كلملا كلذ باجأ

 ءاضيأ تيمأو ىيحأ انأ :لاضلا كلذ لاقف «تيميو ىيحي ىذلا هدحو هنأ وهو

 انأف «كلذل ةيبوبرلا قحتساو تيميو ىبحي ميهاربإ اي كبر ناك اذإ هنأ هلوق ىمرمو

 وفعلا ءاملعلا لوقي امك ءايحإلاب دصقيو «ةيبوبرلا هذه قحتسأف تيمأو ىبحأ اضيأ

 نأ ولو .ءاملعلا هلاق ام اذه هلتق ءاش نم لتقو ةتامإلابو مادعإلاب هيلع مكح نمع

 تاينتسالاو داليتسالا ءايحإلاب دصقي توغاطلا كلذ نإ تلقل رخآ اًمالك لوقأ نأ ىل

 ؛هتايحب ىحلا روهظ بابسأ نم ايداع اببس هذختيو ناسنإلا هلعفي امم كلذ وحنو

 نأ زوجي امم كلذ وحنو لاصتتسالا وأ عطقلا وأ لتقلاب ىحلا ىلع ءاضقلا هتامإلابو

 ام ريغ كش الب اذهو «هيلإ ةتامإلا بابسأو ناسنإلا ىلإ ةايحلا بابسأ هيف دنست
 ال ام كلذو «توملا قلخو ةايحلا قلخ وه هدصق ام نأل ؛مالسلا هيلع ليلخلا هدصق

 كلت هل نيبي نأ عيطتسي ليلخلا ناكو .اريبك اولع هللا ىلاعت نيملاعلا بر الإ هعيطتسي

 ىدجأ رخآ اًقيرط راتخاف ءارم ىلإ رجي دق كلذ نكلو لوقلا عضوم ررحيو ةقيقحلا

 :هلوق ىف نيملاعلا بر هاكح ام هل لاق ؛اًماحفإ دشأو ىوقأو عدرأو

 ىعدا دل 4 برغل نم هب تاف رس نم سنشلاب يأبه اف مار لق
 ةردقلا ىف ةاواسملا ىضتقت ةكرشلاو .ىلاعتو هناحبس هللا كيرش هنأ ةيغاطلا

 هدنع نييواستملا دحأ ناك اذإ الإ ةاواسملا كلت ودبت الو نيوكتلاو قلخلاو ناطلسلاو

 هناحبس هللاو «هناطلس وه طسب ثيح هناطلس طسبو رخآلا ةدارإ ةمواقم ىلع ةردق

 اذه دناعي نأ ىعدملا ىلعف اهنم قرشت ىتلا ةهجلا ىأ «قرشملا نم سمشلاب ىتأي

 «بورغلا ةهج نم سمشلاب ىتأي نأب «هيلع هتيبوبر ىعدي ىذلا رطيسملا ماظنلا
 ش .راودلا كلفلا سكعيو

 نع حصفت ىتلا حاصفإلا ءاف ىه 4 يتأي هللا َنِإَفظ :ىلاعت هلوق ىف ءافلاو

 كتردق تارامأ رهظأف ةيبوبرلا وأ ةيهولآلا ىعدت تنك اذإ :لوقلا ريدقتو ردقم طرش

 نم جرخت نأ لدب نآلا اهبورغ ةهج نم سمشلاب ىتأت نأب نوكلا ىلع كناطلسو
 مظنب هقيسنت مكحأو مكحم ماظن ىلع قلخ دق نوكلا كلذ نأ ىنعملاو ءاهقورش ةهج
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 ةردقلا تسيلف ءاريدق تنك نإ لعفاف مظنلا هذه ريغت نأ كتردق ةرامأو هئشنم اهردق

 ةردقلا امنإ «ةاغطلا نم كهابشأو تنأ دجوت نأ لبق دجو ماظن ءاشنإ ىعدت نأ ىف

 اذلو ؛لضم لاض هنأل هتردق ىف كلذ ناك امو رييغتلا اذه لعفاف هرييغت ىف نوكت

 برطضاو ريحت ىأ #رفك يذلا تهبف» :هلوق ىف هلاح ىلاعتو هناحبس هللا ىكح
 يذلا » :هلوقب هنع ربع دقو .اريثك وأ اليلق ملكتي نأ عطتسي ملو اًباوج دجي ملو
 ةجحلا تناكل ةياده بلاط ناك ول ذإ «هرفك وه ةريحلا ببس نأ ىلإ ةراشإلل «رفك

 ؛هيلع رصأو رفكلا ىلع ممص هنكلو ةريحم نوكت نأ لدب ةيداه ةمزلملا ةعطاقلا

 كلذكو ءذجاونلاب هيلع ضع دق لطابو هتانيب ترهظ قح نيب ةرئاح هسفن تناكف
 .ملع ىلع هللا هلضأ نم لك نأش

 ةلمجلا هذهب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متخ # َنيِملاَظلا ْمْوَقْلا يدُهي ال ُهّللاو )»
 :رومأ ةثالث ىلع لدت ىهو ةيماسلا

 نودسي مهنأل مهسفنأ نوملظي :اًمئاد نوملاظ قحلا نودناعي نيذلا نإ :اهلوأ

 ىلع مهنولمحي مهنأل مهماوقأ نوملظيو ءمهبولق ىلإ لصي الف رونلا ذفانم
 . هنوبراحي مهنأل قحلا نوملظيو «لالضلا

 مهيف مكحتت تاوهشلا نأل كلذ ؛مهلالض لماك قبسي مهملظ نإ :اهيناث

 «عمطملا دعب عمطلاب ناطيشلا مهيوهتسي مث مهل سيل ام بلط ىلإ مهعفدتف
 ةريصبلا هيف سمطت ىذلا لماكلا لالضلا نوكي مث نوغطيو دودحلا نوزواجتيف

 .نيلت الف وسقتو قحلا نع بولقلا فلغتف

 لب ىدجت ال نيهاربلا لك تحبصأ سفنلا ىف مكحتسا اذإ ملظلا نإ :اهثلا

 وأ اداحآ ملظلا أرمتسا نمل ةيادهلا هللا بتكي مل كلذلو ؛اًرارصإو اًدانع هديزت

 . نيقتملا ىلو هللاو تاعامج

 نأب ةيبوبرلا ىعدي ىذلا ةيغاطلا ىلع مالسلا هيلع ميهاربإ جاجتحا ناك دقلو

 ملكلا فرحو «توملاو ةايحلا ىنعم ةيغاطلا لهاجتف «تيميو ئيحي ىذلا وه هللا

 ركذ ام وحن ىلع هللا ةردقو هرجع هارأ ىتح هقنع هللا ليلخ ىولف هعضاوم نع

 . «رفك يذلا تهبف » : هئاحبس
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 ةايحلا رمأ وه اهئاهتناو ةايحلا ءدب نيب طبرت ال ىتلا لوقعلا ريحي ىذلا رمألا نإ
 ىذلا وه هناحبس هللا نأب الوأ ةريحلا بابسأ ليزي ام هناحيس ركذ دقو «توملا دعب

 لازأو «ةيلعلا تاذلا اهب تصتخا ىتلا ةيبوبرلا فاصوأ نم كلذ نأو «تيميو ىيحي

 توملا دعب ةايحلا سحلاب اوري نأ اودارأ نيذلل هناحبس هنم ناك ام نايبب ايناث بيرلا

 ىف ةيهلإلا ةردقلا نع نافنشكت نيتصق ىلاعتو هناحبس ركذف ءانفلا دعب ةداعإلاو

 ىلع توم ىتلا ةيرقلا ةصق :ىلوألا ءاشنإلا ىلع ةرداق ىه امك ءاقبإلاو ةداعإلا

 ءاهتوم دعب هللا هذه ىيحي ىَّنَأ ابجعتم لأسو اهتداعإ نم اهآر نم بجعتو اهشورع

 . ىتوملا ىيحي فيك هيري نأ هبر لأس دقو مالسلا هيلع ميهاربإ ةصق :ةيناثلاو

 :هناحبس لاق دقف ىلوألا ةصقلا امأ

 دب هللا هده يِْمُي أ لاق اهشوُرَع ىلع ةَواَح هو يرق ىلع رم يذلا أل
 ظفللاو ىنعملا ىف فطعلاو ءاهلبق ةيآلاب فطعلاو قايسلاب ةطبترم ةيآلا هذه 4 اهتوم

 هاتآ نأ هبر ىف ميهاربإ جاح ىذلا ىلإ رت ملأ :اذكه لوقلا قسنو ءطقف ىنعملا ىف وأ
 انه فاكلاو اهشورع ىلع ةيواخ ىهو ةيرق ىلع رم ىذلاك رت ملأ وأ «كلملا هللا

 ؟اهشورع ىلع ةيواخ ىهو ةيرق ىلع رم ىذلا اذه لثم رت مل وأ : ىنعم اف لثم ىنعمب
 ىف ةيغاط كلم عم لسرلا نم مزعلا ىلوأ نم مولعم ىبن ةصق ىلوألا ةصقلا نألو

 ةيرقلاو مولعم ريغ ناكملاو مولعم ريغ صخشلا نألف هذه امأ «فاكلاب ربعي مل هنامز

 ىلع َةَيِواَح يهو ٍةيرَق ىلع رم يذّلاك ظ :لاقف فاكلا هناحبس ركذ ةمولعم ريغ
 نايبو ةربعلا دوصقملا ناك ناكملا الو نامزلا الو صخشلا ملعي مل اذإ هنأل 4 اهشورع

 اهل ةصقلا تناك نإو لثم ىنعمب ىه ىتلا فاكلاب ريبعتلا كلذ بسانف نأشلاو لاحلا

 .ميكحلا ميلعلا وهو هناحبس ركذ امك ةعقاو ةقيقح

 سانلا تاتشأل ةعماجلا اهنأل ؛عمجلا ىنعمب ىرَقلا نم ةنيدملا ةيرقلاو

 نأل ؛اهفوقس ىلع اهناردج تطقس ىأ ءاهشورع ىلع ةيواخ ىنعمو .مهفانصأو

 باهذو اهبارخ نع ةيانك «اهشورع ىّلع ةيواَح# ب ريبعتلاو «فقسلا هانعم شرعلا
 . ةينافلا ايندلا هذه نم اوجرخ دقو ةيقاب نم مهل دعت مل هنأو ءاهلهأ ءانفو اهنارمع
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 لك بهذو اهيلع ميخ دق بارخلا ةميظعلا ةيرقلا هذه ىلع رم ىذلا كلذ دجو

 رايدلا هيلع تفع نمع نلعت راثآلاو موسرلا تيقبو ءايحألا نم اهيف نمو اهيف ام

 نكلو ءرخآلا مويلاب هناميإ ثعبنا مث ءايندلا هذه دعب امو ءانفلا ركذتو رمألا هلاهف

 ءانفلا كلذو روشنلاو ثعبلاو رخآلا مويلاب قداص ناميإ :نيتتباث نيتقيقح نيب ناك

 ىأ 4 اهتوُم دعب هللا هذه يحي ْنَأ إل :لاقف ناسنإلا ءازجأ هيف تللحت ىذلا سوسحملا
 2««نيأ نم) ىنعمب نوكت «ىنأ)»و اهتوم دعب تبرخو تينف ىتلا ةيرقلا هذه ىحي فيك

 .(فيك١ ىنعمب انه ىهو ,(فيك» ىنعمب نوكتو

 اهب نمؤم وهف ةداعإلا لصأ نع ال ةداعإلا ةيفيك نع لؤاستلا نأ ظحاليو
 ىلإ هعفد ىذلا وه سحلا ناطلس نأكو نايعلاو سحلاب روسأم هنكل ناميإلا قداص

 ىلإ ةراشإ هيف (هذه» ةراشإلاب ريبعتلاف كلذ ىلع لدي ام ةرابعلا ىفو .لؤاستلا كلذ

 دقو .ةبرخلا ةيرقلا كلت ىهو هسح ىلع تلوتسا ىتلا ةتباثلا ةيسحلا لاحلا كلت

 ىف ببسلا نأل © اهتوَم دعب هللا هذه يبحي ْئَنَأط :لاقف ةلالجلا ظفل ىلع اهمدق
 1 070 .اهيلع وه ىتلا ةيسحلا لاحلا كلت لؤاستلا

 «لاحلا ةدارإو لحملا قالطإ ليبق نم وهف ناكسلا توم وه ةيرقلا تومو

 ءايحإلا امنإ امهل ةايح ال هنأل ؛ناردجلاو ءانبلا ةةايح ىه ةايحلا تسيلف ةايحلا كلذكو

 رس وهو ءايحإلا ةيفيك نع راملا كلذ لأس «ناردحلاو ءانبلا نونكسي اوناك نمل نوكي

 كلذ هناحبس باجأ دقلو «هراثآ نوري نكلو هدابع نم دحأ هملعي ال ةيهلإلا ةردقلا

 .ةيلمعلا لاحلاب ةيفيكلا نع لئاسلا

 ةايحلاب هراثأ ىأ هئعب مث ماع ةئام اتيم رمتساو ةيفيكلا نع لئاسلا كلذ ىلاعتو هناحبس

 وأ هادان كلم وأ ىسفن فتاه لئاقلاو «لاحلا هذه ىف تثكم ىأ «تغبل مك لاقل

 نوكي نأ وه ىرطاخ ىلإ برقألاو «ءايبن لئاسلا كلذ ناك اذإ ايحو هناحبس هللا هلاق

 مك هلأس .هيلإ نيملاعلا بر هللا هاحوأ ىحو وأ ءامسلا نم كلم امإ هللا نع ملكتملا

 دق امئان ناك هنأ نظ هنأ وهو هسحأ ىذلا هساسحإب باجأف ؟اهتثكم نامزلا نم ةدم



 اللمس مخمل المال الالام ممم لل اطال لال لل الاانا للاعمال خالل الل! للان للا لااا!!!

 0 اا
 ىأر هنكلو اموي اذه ىمون ىف تثكم ىأ 4 اموي تقبل ١ ليوط مون نم ظقيتسا

 صخشلا هيف روصت دق ىسح رهظم اذه «موي ضعب وأ :لاقف بغت مل سمشلا
 هبشي توملا نأب ناسنإلل ريوصت كلذ ىفو ءظقيتسا مث اًمئان ناك هنأ هللا هتامأ ىذلا

 امدنع شيرق عمج ىفف ِةَِيلَو ىبنلا لاق دقلو «مونلا دعب ةظقيلا هبشي ثعبلاو مونلا

 ةنجلل اهنإو ء.نوظقيتست امك نثعبتلو نومانت امك نتومتل هللاو» :قحلا ةوعد مهاعد
 . '7(ادبأ رانلل وأ ادبأ

 مل كبارشو كماعط ىلإ رظناق ماع ةئام تقبل لب لاق موي ضعب وأ اموي تْمبل لاَق»
 ام ىلإ هرظن هجو ىسفن فتاهب ىلاعتو هناحبس هللا هباجأ 4 كِراّمح ىَلِإ ٌرظناَو ُهنسَي
 ةيماسلا ةلمجلا ىف انيب ام ىلع هيلإ هب ىحوأ ىحوب وأ هلسرأ كلمب وأ .هلوح

 ةردق ناتبثت نيتيآ ىلإ هرظن هجوو ماع ةئام ثبل هنأ ىلاعتو هناحبس تبثأ .ةقباسلا

 :ىلاعت هللا

 اذهو نينسلا رم ىلع وه امك ىقب لب بارشلاو ماعطلا ريغتي مل هنإ :امهادحإ

 ؛بارشو ماعط امهنأ عم دحاولل ريمضلا ناكو 4« هّنستي مل 9 :ىلاعت هلوق ىنعم

 .دحاو ءىش امهنم ةجاحلا امهدصقمو امهانعم ىف امهنأل

 لدي اذهو ءءىش هنم قبي ملو تتفتو للحتو ىلب فيكو رامحلا :ةيناثلا ةيآلا

 امئاق ناك رامحلا نأ ىلإ نيرسفملا ضعب هجتيو .ماوعألا ركو نينسلا رسم ىلع
 هنأل كلذ ىلع لدي قايسلا نأب مههاجتا نوديؤيو «ريغتي مل هنأو بارشلاو ماعطلاك

 .هيلع فوطعملا ةلالدل فوطعملا ىف فوذحم لعفلاو «بارشلاو ماعطلا ىلع فوطعم

 هناحبس هيلإ در مث ةيلاب اماظع راص دقو كرامح ىلإ رظنا دارملا نأ مهضعب ىريو

 مث اهزشنت فيك ماظعْلا ىَلِإ رظناو 8 :كلذ دعب هلوق نم اوذختا دقو ةايمحلا ىلاعتو
 .كلذ ىلع ةنيرق 4 امَحَل اهوسْكَن

 ىلإ رظنلاب ىلاعتو هناحبس رمأ كلذلو ؛لوألا جيرختلا وه برقألا نأ ىدنعو

 لباقتلاب رعشي اذه ناكف هدحو زامحلا ىلإ رظنلاب رمأ مث امهدحو بارشلاو ماعطلا

 756 ص 1ج ركاسع نبا خيرات 4و



 ةرقبلا ةروس ريسفت اا

 ها اا
 ا برسل

 امهؤاقب ناكو ءامهلاح ىلع ايقب ناذهو «ىلب اذهف :امهنيب رياغت ىلإ ءىموي وهو

 .نينسلا رورم ىلع ةرامأ هرييغتو «ريدقلا ىلعلا ةردق ىلع اليلد

 ةنسلا نم هنأ لوقن نأ امإف 4 هّئستي 8 :ىلاعت هلوق ىف ىوغل ثحبب انهو

 نم كلذو نينسلا رورمب ريغتي مل 4 هنستي ملإ» ىنعمف تيناسو تهناس :مهلوقك

 نسأ نم اهنإ لوقن نأ امإو ءاهتريغو نونسلا اهيلع تتأ اذإ تهنستو ةلخنلا تهنس

 ريغتي ىنعم ىلع نكلو ءاه نونلا تبلقو «نئستي مل» اهلصأ ليقو .ريغت ىأ ءاملا
 .قاقتشالاو ىنعملا ىف برقأو لوبقلاب ىلوأ ىلوألاو

 ىلاعتو هناحبس هللا ةردق كردتل انلعف ام انلعف : ىنعملاو ( ِساّدلل يآ كلعجنلو )»
 ىكل سانلل ىلاعتو هناحبس هللا ةردق ةنلعم ةزجعم ىأ «ةيآ كلعجنلو تيأر امك

 مل نم نيوكتلاو قلخلا ىف هللا ةمظع كردي ىكلو نمؤيال نم روشنلاو ثعبلاب نمؤي
 مالكلا جئاتن ىلع فطعلل « كلعجنلو 8 :ىلاعت هلوق ىف واولاف كلذ ىلعو اهكردي

 .خلإ ... كلعجنلو كردتو نئمطت نأ هتجيتن نأل ؛اهقبس ىذلا ىماسلا

 هنأ نوركذي هدافحأ نأو مهنيب اميف هولقانت سانلا نأ سانلل ةيآ هنوك هجوو

 «ةايح مث توم نم هباصأ امو هل ناك امب مهملعأو ايح هودجو نإف ىهتناو تام

 ثعبو ةافو دعب ىيح هنأو داع هنأو هتبيغ ركذي نم هتيرذ نمو هترسأ نم نأ دبالو

 وأ بلق هدنع نمل ةرهاقلا هتلالدو ةيسحلا هتمالعو ثعبلا ةيآ كلذ ناك - توم دعب

 .ديهش وهو عمسلا ىقلأ

 ام ىلإ ناهذألا هجو هتردق لامك ىلع ةلادلا ةيآلا كلت هناحبس ركذ نأ دعبو

 رداق وه امك ةداعإلا ىلع ىلاعتو هناحبس هللا ةردق ىلع ةلالد نم قلخلا لصأ ىف

 نودوعت مكأدب امك » ةداعإلا ىلع ةردقلا ليلد هسفن ءاشنإلا نأو ءءاشنإلا ىلع

 لاقف «ةردقلا ميظع كردأل هقلخ لصأل ناسنإلا هبنت ول هنأو [فارعألا] # 02+

 :توم دعب هايحأ ىذلا كلذ ابطاخم هناحبس

 فيك ماظعلا ىلإ رظنا ىأ 4اَمَحَل اهوسكت مث اهزشنُت فيك ماظعلا ىلإ رظناو )ف
 ماظعلل ءاشنإلا زاشنإلاف ءاهدجون نأ دعب ضعب ىف اهضعب بكرن ىأ اهزشنن



 لااا 0ا60اا للا
 ب بس
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 هللا نيوكت ىلإ تفتلا : ىنعملاف اهدجونو اهييحن ىأ (اهرشنن فيك) ئرقو .اهبيكرتو

 قوف هضعب هبكريو هدجويو الوأ مظعلا ئشني فيك ناويحلاو ناسنإلل ىلاعتو هناحبس

 ةوسكلا هنأك ماظعلا لوح نوكتو محللا هناحبس قلخ ماظعلا تنوكت اذإ ىتح «ضعب

 هانلعج مث 427+ نيط نم ةلالس نم ناسنإلا انقَلَح دلو ف :ىلاعت هلوقك اذهف اهوسكت
 اماظع ةغضملا اَنقَلَحَف ةَعضم ةقلعْلا نلف هَل ةَفْطلا افلح مث <52)+ نيكُم رارق يف ةفطن

 4 نيقلاَحْلا نسحَأ هللا َكَراَبَش َرَحآ اَقْلَح هاتنأشنأ مث امحَل ماظعلا اَنوَسَكَ
 .[ دونمؤملا]

 :لاقف هنع كلذ هناحبس هللا ىكحف ةيسحلا اهتجيتن تانيبلا كلت تجتنأ دقلو

 ةيداملا ةيسحلا ةلدألاب هل نيبت مل ىأ ريق ءيش لك ىلع هللا نأ مّلعَأ لاَ هَل يبت اَمَلَف ط
 ءىش لك ىلع هللا نأ» دقتعأو نموأو نقيتسا ىأ «ملعأ» :لاق لدج لكل ةعطاقلا

 اذإ نكلو ءاهتداعإو ةايحلا ءاشنإو روشنلاو ثعبلا مومعلا كلذ ىف لخديو .«ريدق

 ةداعإلا كلت دعب نيبت هنأ هنع لاقي فيك ءايبنألا نم هنع ثدحنتملا راملا كلذ ناك

 لوقنو اهلبق كلذب املاع نكي مل هنأ كلذ ىنعم ذإ ؟ اهب انرتقم املع ملع هنأو ةيسحلا

 ناك نإ نكلو «باوجلل ىعاد الو ضارتعالل دروم الف ايبن نكي مل اذإ هنإ :كلذ ىف

 تاجرد نيقيلاو تاجرد ملعلا نإ :لوقنف عضوم ةباجإللو دروم ضارتعاللف ايبن

 نظلا قرطتي ال نم نايبب قحلل قلطملا ناعذإلا ىلعو ةيلقعلا ةلدألا ىلع ىنبملا ملعلاف
 ناميإلاو ةوقلا نم هتجرد نكت امهم وهو مزاجلا عطاقلا ملعلا نم عون وه هلوق ىلإ
 ىلع ىنبملا ملعلا كلذف «نايعلاو سحلاو ةبرجتلا ىلع ىنبملا ملعلا نود ناعذإلاو

 كلذل ةجيتن ناك ىذلاو ىبنلا كلذ هملع ىذلا ديدجلا ملعلا وه سحلاو ةبرجتلا
 سهلا ةوق ىلع كلذ عم دمتعا لب درجملا ريكفتلا ىلع دمتعي مل ىذلا ىسحلا نييبتلا

 ببسو «قيدصتلاو ناميإلاو ريكفتلا نم قتشم ببس :ناببس ملعلل ىقتلاف ةبرجتلاو

 .نايعلاو ةبرجتلا نم قتشم رخآ

 ثعبلابو توملا دعب ةايحلاب ناميإلا سحلاب دكؤت ىتلا ىلوألا ةصقلا ىه هذه
 دقف هللا ليلخ ميهاربإ انديس ةصق ىهف اذه دكؤت ىتلا ةيناثلا ةصقلا امأ .روشنلاو

 :ىلاعت لاق



 ةرقبلا ةروس ريسفت ضو
 سس سس

 أ بر

 نكلو ئَلب لاَق نمؤت ملأ لاق ئتوملا يبحت فيك ينرأ بر ميهاربإ َلاَق ذو ف
 اًنناق ميهاربإ ناك دقل .ميهاربإ هليلخو نيملاعلا بر نيب ةبواجم هذه # يِبلَق نئمطيل

 ءارو اًثحاب هركفب ىصقتيو ءىش لك ىف لمأتي ةفرعملل اًبلاط اًصاوغ ناكو اًنينح هلل
 4 ئتوملا يبحت فيك ينرأ بر 8 :اليلخ هل هذختا ىذلا هبرل لاق ءاهل ابلاط ةقيقحلا
 وه هبلطو «هرمأ ىلع مئاقلاو هيبرمو هقلاخ هنأب رقم هنأب ريشيف «ءادنلا كلذ هبر ىدان

 ثعبلاب نمؤم همكحل عوضخلا لك عضاخ هل نعذم لصألاب رقم وهف «ةيفيكلا بلط
 هنكلو «هدابع قوف رهاقلا هنأو «تيميو ىيحي ىذلا وه هناحبس هللا نأو ءروشنلاو

 .ناهربلاب ملع امك نايعلابو قحلا لوقلاب ملع امك سحلاب ملعي نأ ديري

 مّلَوُأ 8 ناميإلا ىه ةياغلا نأ ىلإ اريشم هبر هل لاقف «كلذ ميهاربإ لاق

 ةياغ كلذ نإف انمؤم تنك نإف ؟نمؤت مل تنأو هبلطتو كلذ لوقتأ :ىأ 4 نمؤت
 عطاقلا ليلدلا هيف نإو «ةجح نم تملع ام ءارو سيلف نكت مل نإو بولطملا
 ىأ (ىلب» 4 يبلق نئمطيل نكلو ئلب لاق :هبر ميهاربإ باجأف ءعطاسلا ناهربلاو

 ىفنلا ىفن نآل ؛ناميإلل تابثإ ناميإلا مدع ىفنو «ةزمهلا دعب امل ىفن ىهف ؛تنمآ

 لاق دقف ؟بلط ام بلط اذاملف انمؤم ميهاربإ ناك اذإو ؛«ءاملعلا لوقي امك تابثإ

 نئمطم ريغ ميهاربإ ناك لهف رارقلاو نوكسلا نانئمطالاو 4 يِبْلَق نئمطيَل 9 :اكردتسم

 «نيقيلا ىفاني كشلاو ناميإلا ىفاني بارطضالا نإ ؟نياعو ىأر ىتح بارطضا ىفو

 لصأ ىف ال ةيفيكلا ىف ميهاربإ ةريح تناك امنإ «بارطضا الف نمؤم هنأ ررق دقو
 لمحف «ءىش لك فرعتل علطتي المأتم اصاوغ ناك انلق امك ميهاربإ نأل ؛ةيضقلا

 ىف هتريح بهذي ام ىلإ ةجاح ىف ناكف «ةيفيكلا نع ثحبلا ءانع كلذ ببسب هسفن
 لصألاب ناميإلا ةقطنم زواجت ىذلا رئاحلا هلقع نئمطيل بلط ام بلطف «ةيفيكلا هذه

 ضعب لاق دقلو .ةيرشبلا ةيلقعلا ةردقلا قوف ىهو ةداعإلا ةيفيك ةفرعم ةلواحم ىلإ
 دعب نايعلاب لالدتسالا وه مالسلا هيلع ميهاربإ هبلط ىذلا نانئمطالا نإ ءاملعلا

 ليلدلا لمحي امم رثكأ ناعذإلا ىلع ناسنإلا لمحي سحلا نإف «ناهربلاب لالدتسالا

 . مكحأو انرظن ىف ىوقأ الوأ هانقس ام نكلو هتلمج ىف نسح ىأر اذهو «ىلقعلا

 :ىلاعت هلوقب ناك ام وه هبر باوج ناك دقلو «مالسلا هيلع ميهاربإ بلط اذه



 000100 ا 1
 رطب لج

 ب رى

 ذخف كبلط ىلع ارصُم تنك اذإ ىأ «كيَلِإ نهرصف ريلا نم ةعِبرَأ ذخف لاق»
 ىنعمو .ردقم طرش نع حصفت ىتلا حاصفإلا ءاف انه ءافلاف . ريطلا نم ةعبرأ

 دوعي ريمضلاو ؛كيلإ نهلّوح وأ نهلمأ وأ ءكيلإ نهمضف ىأ 4 كِيَلِإ نهرصف
 حصي لقعي ال ام عمجو «لقعي ال ال عمج هانعم ىف ريطلا ةملك نأل ؛ريطلا ىلع

 كلتب ريمضلا ةدوع تناك دقو «ثانإلا ةعامج ريمض ةغيصب هيلع ريمضلا دوع

 ريطلا تناك امنإو «ةدحاو ةدحاو ريطلا مض مومعو ةعامجلا ىنعم ىلع ةلاد ةغيصلا

 رسيب هيلإ نهليوحتف «هتيؤر درجم دنع ريطتو ناسنإلاب سنأتست ال اهنأل ةبرجت عضوم
 .ريبخلا ىلعلا هللا نم فيلأتب الإ نوكي ال

 لك ىلع لعجي نأ ىهو «ةينابرلا ةبرجتلا كلت ىرجتل هيلإ ريطلا ليوحت نأو

 :هناحبس لاق اذلو ؛اًيعس ميهاربإ نيتأي نهوعدي مث اءزج نهنم لبج

 نب ميهاربإ هللا رمأ 4 اًيعس كتي هع مه امج نهم لب لك ىلع لَ من
 نهوعدي نأو اءزج ضرألا نم عفترم ءزج لك ىأ لبج لك ىلع عضي ىأ لعجي
 .ايعس هنيتأي كلذ دعب

 ىلاعتو هناحبس هللا نأ :ةيماسلا ةلمجلا هذه ريسفت ىف لوقي نيرسفملا روهمجو

 اهءازجأ عطقيو رويطلا كلت حبذي نأب «ةبرجتلا هذه ىرجي نأ هليلخ ميهاربإ رمأ

 اهوعدي مث .«ةعطقتملا ءالشآلا كلت نم اءزج ضرألا نم عفترم لك ىلع عضيو

 ىسحلا لمعلا كلذ نوكي وحنلا اذه ىلعو ءاّيعس هيلإ ءىجيو هللا نذإب ًاريط نوكتف

 ميلعلا هللا دنع ةيفيكلا نأل ؛ةيفيكلل الماك انايب نكي مل نإو ءايحإلا ىنعمل اًبيرقت

 نايب هيف نكي مل نإو ىسح رهظمب ءايحإلل اراهظإ كلذ نوكيو ءاهملع ريبخلا
 . ةيفيكلا

 اهيف سيل ةيآلا نإ ىناهفصألا ملسم وبأ لاق دقلو «نيرسفملا روهمج رظن اذه

 نوكي اذه ىلعو « ضرألا نم عفترم لك ىلع اعزج عضوو هيلإ اهلوح هنأ اهيف

 هيلإ ريطلا نم اعمج لوحي نأ ةيربلا بر هنم بلط مالسلا هيلع ميهاربإ نأ ىنعملا
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0 
 زل بر

 فئاوطلا هذه وعدي مث ريطلا اذه نم ةفئاط ضرألا نم عفترم لك ىلع لعجيو

 فلؤي ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلإ مالسلا هيلع ميهاربإل هيجوت اذه ىفو ءايعس هنيتأي

 ال ىتلا ريطلا توعد امك ءاديعب ناك ولو ءزج لك عمجيو ارفانتم ناك ولو ءىش لك
 نإف «تارفانتملا نيب فلؤي ىذلا ميكحلا ىلعلا ةردقب كتباجآف هنم رفنتو اناسنإ بيجت

 ةرئانتم ءازجأ ىلاعتو هناحبس هللا عمجي نأ ىضتقت ةايحلا نأ نم بارغتسا ةمث ناك

 نيب ىتلا ةرفنلا كلت ىرت اذ تنأ اهف «تائيزج لب ءازجأ ىلإ تأزجتو تللحت دق

 هللا فلؤي كلذكو ءروفنلا اهنأش نم ىهو بيجتستف اهوعدت «لوزت ريطلاو ناسنإلا

 كلت ىف نإ مث لبق نم ناك ىذلا ىحلا كلذ اهنم لعجيف «ةرثانتملا ءازجألا نيب

 نك ىلاعت هلوقب الإ نوكت ال ءايشألل ىلاعت هللا ةداعإ نأ وهو ءاّفيقد ًريوصت ةبرجتلا

 . لبق ىلبقأ :تقرفت دقو ريطلل ميهاربإ هللا ليلخ لوقي امك «نوكيف

 ةزجعم قيقحت ىلإ هجتي روهمجلا ىأر نأ ىرنو «ةيآلل ناريسفتلا امه ناذه

 ملعت مل نإو نياعملا سحلاب ىتوملا ءايحإ ىهو مالسلا هيلع ميهاربإ دي ىلع ىرجت

 نم نوكيو «هؤايحإ مث ماع ةئام لجرلا ةتامإ نياعملا سحلاب ىرج امك «ةيفيكلا
 عيطقت دعب ءايحإلا ةزجعم ةيآلا هذه ىف نوكت نأ نيتيآلا نيب قسانتلا ىضتقم

 ةربعلا نوكتو «نيعلا ىأرمب تيملا ءايحإب زاجعإلا ىلإ انب هجتي هلك ماقملاف ءءازجألا

 اهتيفيك ىف ثحبلا نع ىنغت اهتيؤرو «ةيلج ةحضاو ةقيقحلا هيري هنأ ىه ةصقلا ىف
 .ىأرلا اذهل ليمن انإو

 ىلإ اليلق هرظنب ىمري نأ ريغ نم ظافلألا ىلع ىنبم وهف ملسم يبأ ىأر امأ

 نأ ىلإ رظن وهو «كلذ دعب ءايحإلا مث ماع ةئام ةتامإلا نم كلذ تقبس ىتلا ةيآلا

 اهتيفيك ال ةردقلا رثأ وه هملعي ام ىصقأ امنِإَو «ناسنإلل ملعت نأ نكمي ال ةيفيكلا

 [ةرقبلا ] 4 79+ نوُكَيَف نك 9 :ىلاعتو هناحبس هلوقب ةداعإلا ناسنإلل روص هنأو
 .نلبقيف تارفانلا اهيأ نلبقأ :ريطلل ميهاربإ لوقك نوكت اهنأو

 هّللا نأ ملعاو 8 :هتاملك تلاعت هلوقب ةميركلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس ليذ دقو

 :رومأ ةثالث ىلع ةلالدلل ميركلا لييذتلا كلذ ناكو 4 ميكح زيزع
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 دز <برس أ

 الإ دحأ هنع دعبي الو رع الإ نمؤم هيلإ نكري الف هدحو هلل ةزعلا نإ :اهلوأ

 نكر ىلإ ىوآ دقف هللا لضف ىلإ ىوآ نمو «ليلذلا وهف هللا ريغب زتعا نمف «لذ

 ةيغاط بلاغي ناك ميهاربإ نأل ؛ةحضاو اهلك ةقباسلا تايآلل اذه ةبسانم نأو .ديدش

 يذلا ىلإ رت ملأ » :ىلوألا ةيآلا هيلع تلد امك اعيمج سانلاب ناهتسا دق ايتاع رابج

 يبحأ اَنأ لاق تيمُيو يِبحُي يذلا يَبر ميهاربإ لاَ ْذِإ كلما ُهَّللا ُهاَثآ نأ هّبر يف ميهارنإ ّجاَح
 الف هللاب ازتعم رابجلا كلذ ةوعدل مدقتي نأ هليلخ وعدي ريدقلا ىلعلا هللاف 4 تيمأَو
 .دورمنلا نم ربكأ وه نمو دورمنلا ىلع بلاغ هللاو «هللا نم الإ ةزع

 ةزع ىه هتزعو ءىش لك قلاخ ىلاعتو هناحبس هللا نأب راعشإلا :اهيناثو

 .زجاعلا فيعضلا ةزع ال «بلاغلا رداقلا

 ىلإ نوعدي لسرلا ثعبو هتمكحب قلخلا قلخ ىلاعتو هناحبس هللا نإ :اهثلاثو

 نم كلذ لكو المع نسحأ مكيأ مكولبيل ةايحلاو توملا ردق ىذلا وهو هدحو هتدابع

 نوكلا نم ملعت ال اهنأل ؛اهب ملعلا ىلإ لوقعلا لصت ال ىتلا ةيهلإلا ةمكحلا ىضتقم
 دنع هلك كلذ نإ «هرارسأو هتيفيك نع اًئيش ملعت الو «هناولأو هلاكشأو هرهاظم الإ

 .ميلع ملع ىذ لك قوفو «بويغلا مالع

 5 َّ تح 7 رس هه آو . 02200

 لال يبس يف ْمُهَلاَوَمَأ َنوَفِفْنَي َنيِذَأأَلَكَم
 رت لاسر صر هع سرس د

 ذهول وي شن زياس م تل

 اومأ نوففَني : ني نذل 27 2 2 يع سوو و 2ك نمل

 لأ كرام وقم وعيب منوال يس ف
 ا 8-01 وو ل يلا 0

 َتْوورحَي ْمهاَلَو ْمِهيَلَع د َوَح 2
 مصرس سرح سس ب هس سس ١ يرو جرس كس حج سس و 0000 22

 اهعبتي ةَقّدص نمر يح ةرفيغغمو فورعم لوق



 ةرمبلا ةروس ريسفت اه

 0 اللاب

 0 7 ميلح ّنَعْهَشاَو ىّذأ

 ٌقِفَنُي ىِدَلاَكىَدلاَو نمل ينقص

 0 و
 لَعَسوُدْفِاَ اص دك لاباس رولا لس وسال
 2 نر مكلا موَعْلا ىَد هبال و َّكِصاَكَم

 ليبس ىف ىعسلاو «هلجأل داهجلا اًمئاد هاضاقتي قحلا نأ رعشي قحلا نمؤملا
 نيب ةمكحتسم ةوادعلاو «هللا ةنج نم ءاوحو مدآو سيلبإ جرخأ نأ ذنم هنأل ؛هتعفر

 «قحلا ىلإ نينمؤملا ىدهي هناحبس هللاو ءرارشألا ىوغي سيلبإو «لطابلاو قحلا

 .هترصنل مهقفويو

 :ةثالث نيدايم هل قحلا ليبس ىف داهجلا نإو

 ولك دمحم هيبنل ىلاعتو هناحبس لاق امك «ناهربلاو ةجحلاب عانقإلا :اهلوأ

 4 زم .٠ . نسحأ يه يتّلاب مهْلداَجَو ةَسَحْلا ةظعْومْلاو ةمكحْاب كبَر ليبس لإ عدا

 ةبلاغملاو قافنلا ىلع مهسوفن تدرم نيذلا رشلا لهأ عم لادجلا كلذ نإو [لحنلا]

 رون هرانأ ىذلا لقعلا ءاقتلا نأل ؛رومألا رمأ وه لب «ًريسي الهس ارمأ سيل لطابلاب

 لك اهعيطتسي ىتلا رومألا نم سيل هتريصب ىلع هللا سمط ىذلا لقعلاب قحلا

 . ءالقعلا

 دضخو «لطابلا ءادتعا عنمب «حلسملا داهجلا :داهجلا نيدايم نم ىناثلا ناديملاو

 ؛مهنيد ىف سانلا اونتفي نأ نم هلهأ عنمو «ةداجلا ىلع هلمحو «هتدح ّلَفو هتكوش

 . ةنجلا باوبأ نم باب وهو ءداهجلا نيدايم رهظأ كلذ نإو

 سفنلا ةبيط عم هلذبو «لاملا ءاطعإو ربلا :داهجلا نيدايم نم ثلاثلا ناديملاو

 نإو «هلذبي نم سفن نم ةعطق هنألف ؛سيفنلا ىمس دق لاملا ناك اذإو ؛هئاطعو هلذبب

 «ىنغلاو ريقفلا نيب نواعتلا نم هنأل ؛نينمؤملا ةلحو ىوقي ىذلا وه لاملا لذب
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 ةريخذب دادمإ وه امنإ «لاملاب دنجلا دادمإ نإف كلذ قوفو .ىوقلا لك عامج نواعتلاو
 ىف حالصإ لك بصع وه امك ءاهبصع نم بورحلا ىف لاملاو .لازنلا ةدعو «لاتقلا

 .ةمأآلا

 قحلا رصتني فيكو «لطابلاو قحلا نيب لاتقلا صصق ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 لمع ركذو ؛ددعلا ةرثك عم لطابلا مزهنيو .ددعلاو ددعلا ةلقو هب ناميإلا عم
 نم ةيغاطل هليلخ ميهاربإ ةلداجم كلذ نم ركذو ؛مهبر تالاسر مهغيلبتو «نيلسرملا

 .ايندلا ةاغط

 ةقدصلا ناديم وهو «ثلاثلا داهجلا ناديم هناحبس ركذي ةميركلا ةيآلا هذه ىفو

 نب نمحرلادبع ةقدص ىف تلزن تايآلا هذه نأ ىور دقلو ؛ةعونمملا الو ةنونمملا ريغ

 لوسر نأ كلذو ؛كوبت ةوزغ دنع هللا ليبس ىف داهجلا ىف نافع نب نامثعو فوع

 ةعبرأب نمحرلا دبع ءاج .كوبت ةوزغ ىلإ جورخلا دارأ نيح سانلا ثح الل ِةِْلَي هللا
 ىلايعلو ىسفنل تكسمأف .فالآ ةينامث ىل تناك هللا لوسر اي :لاقف مهرد فال[

 اميف كل هللا كراب» :ِِكَي هللا لوسر لاقف ؛ىبرل اهتضرقأ فالآ ةعبرأو «فالآ ةعبرأ

 زاهج ال نم زاهج يلع هللا لوسر اي :نامثع لاقو , 22(تيطعأ اميفو تكسمأ
 ةرسعلا شيج ىف رانيد فلأب نامشع ءاج :ةرمس نب نمحرلا دبع لاق دقلو .هل .

 لَ ىبنلا تيأر :ىردخلا ديعس وبأ لاق دقلو .''!ةَِودللا لوسر رجح ىف اهبصف
 ضراف نامثع نع تيضر «نامشع !براي» :لوقي نامشعل وعدي هيدي اهعفار
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 «هيودزم نباو ىربطلاو متاح ىبأ نبا هجرخأو «ديمح نب دبع هجرخأ كلذكو ؛«ةريره ىبأ نع رازبلا هاور )١(
 زنكو 275 /ا/ دئاوزلا عمجمو 2777/4 ىرابلا حتف :عجار .دانسإ ريغب ىزاغملا ىف قاحسإ نبا هركذو

 , 05770 لامعلا

 . ”575) نامثع بقانم : ىذمرتلا هاور ()

 اهلاق «هنع ضزراف نامثع نع تيضر دق مهللا» :ظفلي ىردخلا ديعس ىبأ نع ركاسع نباو ميعن وبأ هاور ()

 .[(17786) ىطويسلا - ثيداحألا عماج] .اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ركاسع نبا هاور اذكو ءاثالث
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 أ برسل

 فوع نب نمحرلا دبعو نافع نب نامثع ةقدص لمشت ةيآلا هذه نإ قحلا ىفو

 اهلبقتي ىتلا ةقدصلا فاصوأ لك ةيخسلا ةقدصلا كلت ىف ققحتي هنأل ؛اهانعم ىف

 . . نيدمجأ ةباحصلا نع هللا ىضرف نيلاعلا بر

 ىف نوكت ام رتكأو توق هم نوكيو مدآ نبا عروب ام لكل مسا محلا 4 ةَناَم

 راص اذإ عرزلا لبسأ لاقيو «لبسلا نم ةلعنف نزو ىهو «ةلبنس عمج لبانسو ربل
 هيف راص هانعم ليقو «لابسإلاب رتسلا لسرتسي امك لبنسلاب لسرتسا ىأ «لبنسلا هيف

 .هيلع رتسلا لاسرإب رتسي امك روتسم بح

 لئاسلا ءاطعإو هللا ليبس ىف داهجلاو «ماعلا عفنلا ليبس ىه ءهللا ليبسو

 هوجو لك هيف قافنإلاب دصقيال ءريخ لك ليبس ىف قافنإلا :ةماع ةرابعب وأ مورحملاو

 ىف قافنإلا اهب دوصقملا ناك ءىرخألا ربلا باوبأ عم تعمتجا اذإ نكلو «عفنلاو ربلا

 ىف وه امك «ةدعلا دادعإو ةازغلاو نييراحملا ىلع قافنإلا وهو .هللا ليبس ىف داهجلا

 ةقّلؤمْلاَو اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءاَرقفلل تاَقدصلا امَنِإ © :ةبوتلا ىف تاقدصلا ةيآ

 كلذلو ؛[ةبوتلا] 4 22 . .. ليبَسلا نباو هللا ليبس يفو َنيمِراَْلاَو باَقرلا يفو مُهْبوُنُق

 ةوقلا دعي ام لكو «.داهجلا ليبس ىف قافنإلا نوكي نأ ظفللا اذه ىلع بلاغلا ناك

 .ةمألا نع ةعفادملا

 عبس تتبنأ ةبح لاحب هللا ليبس ىف نوقفني نيذلا لاح هناحبس هبش دقو

 هيبشتلا نأ :نيرسفملا نم هريغو ىرشخمزلا ركذ دقو «ةبح ةئام ةلبنس لك ىف لبانس

 فاضم هيف مالكلاف ؛ةبحلاو اهسفن ةقدصلا نيب لب «ةبحلاو نوقفني نيذلا نيب سيل

 دقف . :هللا ليبس ىف نوقفني نيذلا ةقدص لثم :هريدقتو «لوقلا ىف ردقم فوذحم

 ادوع جرختف ضرألا ىف ىقلت ةبحب هللا ليبس ىف قفنت ةنت ىتلا ةقدصلا هناحبس هبش

 هذه نع دلوتي هنأ ىأ «ةبح ةئام ةلبنس لك ىف لبانس عبس هب قلعتت اًمئاق اًيوتسم

 ثيح نم اهيلإ تابنإلا دانسإو «ةبح ةئامعبس ىونلاو بحلا قلاخ اهكراب ىتلا ةبحلا
 هللا وه تبنملا نإ ةقيقحلا ىفو «ءاهنع دلوتم ءامن ىه تابحلا كلت نأو ءاهب هلاصتا

 . ىلاعتو هناحبس
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 لثم ةئامعبس جتنت هللا ليبس ىف ةقفنلا نأ ىلع نوعمجم اًعيمج نورسفملاو

 هناحبس وهو «ةيخسلا ةأفاكملا كلتب اهيلع ىلاعت هللا هئفاكي اهبحاص نأل ؛اهل

 دعب ىلاعت هلوق هيكزيو «كش الب حيحص هجو كلذ نإو «باهولا ىطعملا ىلاعتو
 ىلع باوثلاب هللا ءاطع ىلع لدي هرهاظ ىف هنإف # ءاشي نمل فعاضي هّللاو 8 :كلذ
 .هناحيس هئاطعو هلضفل دح الف ؛لثم ةئامعبسب ةقدصلا ىلعو ءاهلاثمأ رشعب ةنسحلا

 لثم ةئامعبس جتنت هللا ليبس ىف ةقدصلا نإ :لوقن نأ كلذ عم حصي نكلو

 ثيح نم لب ءطقف باوثلا كلمي نم قفنملا هلاني ىذلا باوثلا ثيح نم ال ءاهل
 ةمألا ىلع دوعت ةميظع هللا ليبس ىف قافنإلا جئاتن نإف ؛اهنع جتنت ىتلا جئاتنلا

 عفدي ةدعلا دادعإب برحلا ليبس ىف قافنإلا نإف «ديزت وأ ةقدصلا هذهل لثم ةئامعبسب
 لاملا نم فعض ةئامعبس نم رثكأ وه ريثك ريخ اهتاجن ىفو «ةمألا وجنتف ءادعألا ديك

 ىف ةلماع ةوق هنم نوكتف «هيبري هنإف هلام نم هيلع رديو اميتي طعي نمو .قفنأ ىذلا
 وهو ءاريطخ ارش عفدو «هتيبرت ىف تقفنأ ام فاعضأب ريخلا هوجو نم ىتأت «ةمألا
 نمو .ةمألا ىف بيرخت رصنع ةحلاصلا ةيبرتلاب دهعتي مل نإ ميتيلا كلذ نوكي نأ

 هذه ىمح اذإف ءجتنت الف ةيناسنإلا ةردقلا قوعت ءاودأ عفدي امنإف «ىفشتسم ئشني

 . جاتنإلا اذهب ريثك اريخ ةعامجلل مدق دقف ةردقلا

 هلاثي ىذلا باوثلا ىه طقف تسيل فعضلا ةتامعبس نإ :لوقن كلذ ىلعو

 .ةقدصلا هذه ىلع تبترت ىتلا ةليلجلا جئاتنلا كلذ عم ىه امنإ «ةقدصلا بحاص

 نأل ؛ةقدصلا اهب تهبش ىتلا ىهو «ةبحلا ىلإ تابنإلا دانسإ ءاذه انرظن ىكزيل هنإو

 جئاتنلا ىنعم ىف بسنأ ىهو «ةبحلا كلتل ءان فاعضألا كلت نأ ىلع لدي كلذ

 .اهبحاصل باوثلاب طقف عفنلا درجم ال «ةمألا ىف ةقدصلل ةعفانلا

 ةبحلا نيبو اهجئاتن ىف ةقدصلا نيب هيبشتلا نأ ىلع ىنبم هلك لوقلا كلذ نإو
 نيذْلا لم :هلوق ىف فاضم ريدقت ىلع مالكلا نأو ؛ريفولا ردلا اهئامث ىف

 دقلو .نيرسفملا لك هلاق ىذلا جيرختلا اذه ىلع ءنوقفني نيذلا ةقفن ىأ 4 نوقفني

 رصنع مهنوك ثيح نم مهسفنأ نيقفنملا نيب ب هيبشتلا نوكي نأ نم عنام ال هنأ ىل رطخ
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 ال كلذ ىلعو «ءامنلا كلذ ثيح نم ةبحلا نيبو «ةجتنم تارمث هل ةمألا ىف ريخ

 جيرختلا كلذ ىلع ىنعملا نوكي لب ,فوذحم فاضم ريدقت ىلإ ةجاح ةمث نوكي

 ىف اهقافنإب هللا ليبس ىف مهلاومأ نوقفني نيذلا كئلوأ نإ :ظفللا رهاظ هديفي ىذلا

 رصنع اونوكي الو اهيف ةلماع ةوق اونوكيل نيزوعملا ةجاح دسل وأ «ةمألا ذاقنإل داهجلا

 مهسفنأ ءالؤه نإ «ضارمألا اهددبت نأ نم ةيناسنإلا ىوقلا ظفحل نولمعيو «بيرخت

 ددع اهنع دلوت نأ اهؤامت ناكف «تمن ةبح لثمك مهلامعأ تارمثو مهجاتنإ ىف مهلثم

 كلذ نإو «ةبح ةئام ةلبنس لك ىف لبانس عبس لمحف «.هقوس ىلع ماقو ظلغتسا دق

 دمحم ف : ىلاعت لاق ذإ؛ ؛مهلامعأ جئاتنو نينمؤملا فصو ىف ىلاعت هلوقك نوكي

 نم الضف نوغتبي ادم اعُكَر مهارت مهنيب ءامحر ٍراَفكْلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هللا لوُسَر

 ليجنإلا يف مهل ةاروتلا يف مهلتم كلذ دوجسلا ٍرْثَأ نم مههوجو يف مهاميس اناوضرو هّللا
 . .. راقكلا مهب ظيغيل َعاَرَرلا بجغي هقوس ىَلع ئوتساف ظلغتساف هرْآف هأطش َجَرْخَأ عرزك

 . [ حتفلا] © قرع

 هيبشت وه «ةئام نوكتف ومنت ىتلا ةبحلاب مهسفنأ نيقفنملا هيبشت نوكي اذه ىلعو

 .ريثكلا ريخلا تبنيو «هقوس ىلع موقيف ظلغتسي ىذلا عرزلاب نينمؤملا

 ىلع ىتحو «جيرختلا هيلع ميقتسي نأ حصي هنإو ؛ىل رطخ رطاخ اذه نإو

 .ريشيو هيلإ ئموي ردقملا فذح نإف ؛ريدقتلا ضرف

 هركذ ىذلا مكحملا هيبشتلا وه اذه 4 ميلَع عساو ُهَّللاو ءاشي نمل فعاضي هّللاو
 لضف نم هلك اذه نأ كلذ دعب هناحبس نيب دقلو .هتاجيرخت كلتو «نيملاعلا بر

 هّللاو ف :هناحبس لاق اذلو ؛هدابع ىلع اهب معنأ ىتلا همعنو ءهتمحر نمو ىلاعت هللا

 :ناجيرخت ةيماسلا ةلمجلا هذهلو # ءاشي نمل فعاضي

 لعجي «ميظعلا باوثلا اذهو ءءامنلا كلذ ىه ةفعاضملا نوكت نأ :امهدحأ

 نوكي تاقدصلا باب ىف ةدحاولا ةنسحلا لعجيو ء«فعض ةئامعبس هنع جتني قافنإلا

 هذه نإ ؛اضيأ لثم ةئامعبسب قفنملا لام ىف اهتكرب نوكتو «لثم ةئامعبسب اهباوث
 ليبس ىف قافنإلاو ءريخلا لعفل هقيفوتب ءاشي نمل هناحبس هللا اهفعاضي تافعاضملا

 .ديري امل لاعفلا ىلاعتو هناحبس وهو ء«هللا
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 لثملا ةتامعبس نم رثكأ اًياوث اهفعاضي ىتلا ةفعاضملا نوكت نأ :امهيناثو

 .ربكأ ءاطعو ءاهنم رفوأ ءامثو ءاهقوفو

 نأ عيطتسي تايبسملاو بابسألا قلاخو ءىشش لك بر وهو «هناحبس هللاف

 «ىقن بلقو ةصلاخ ةيئب ريخلا لعفل هقفوي ذإ ؛ءاشي نمل اهنم رثكأو ةئامعبس ىطعي

 . هناحبس اهيلع صن ىتلا ةتامعبسلا دعب ةريثك اًفاعضأ هل فعاضيف

 «هئامن ةعسو «ىلاعت هللا ءاطع ةعس نايب وهو «دحاو هاجتالا نإف نكي امهمو

 .نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وهو

 هنأ ىأ 4 ميلع عساو هّللاو  :ىلاعت هلوقب ةميركلا ةيآلا هناحبس ليذ دقو

 رابتعاب ىلاعتو هناحبس هلل فصو وأ ءءاطعلل فصو ةعسلاف «عساو هؤاطع هناحبس

 الو «ةردقلا هذه دحي دح الف «هتدارإ ناطلس ىف لخدي ام ةعسو «هتردق لومش

 .ةدارإلا هذه لومش عنمي هناحبس ه هريغل ناطلس

 امو ةنسلآلا ىلع ىرجي امبو ءرهجلاو رسلاب ميلع «هدابعب ميلع هناحبس وهو

 ميلعو «لامعألا هذه اهنع ثعبنت ىتلا تاينلاو ؛لامعألاب ميلعو ءرودصلا هيفخت

 ىلع تاببسملا بتري ىذلا وه ةرهاقلا هتردقب هناحبس وهو ءاهجئاتنو لامعألاب

 الإ ببسملا ىف ببسلا رثؤي الف ءامهنيب ةرثؤملا ةقالعلا هتمكحب ئشنيو «بابسألا
 .ءىش لك لمش ىذلا هملع ىضتقم ىلع ريست ىتلا هتدارإو هتردقب

 سفن ىف عقي اليكل «ةيلعلا تاذلل نيفصولا نيذهب ةيآلا هناحبس ليذ دقو

 مامأ ريثك الو «هناحبس هتردق ىلع ديعبال هنإف «داعبتسالا وأ راثكتسالاب مهو ئراق

 .هتمكحو هملعب رمأ لك ربدي وهو «رادقمب هللا دنع ءىش لك نإو «هتدارإ

 . ميلع ءىش لكب وهو «ميكحلا زيزعلا
 مهرجأ مهل ىَذأ الو ام اوقفنأ ام نوعبتي ال مث هللا ليبس يف مهَلاوَمَأ نوقفني َنيِذّلا ل

 عفنلا ليبس «هللا ليبس ىف قافنإلا « 2379 َنوُنَرَحَي مه الو مهيلع فوخ الو مهّبر دنع

 ىف ةنوعم نم هجئاتن جتني ىداملا ءاطعلا نأل ؛ميمعلا ريخلا نم هتارمث رمثي «ماعلا

 باوث قحتسي ال قفنملا نكلو «بركلل عفدو «ىذألل عنمو ءروغثلل دسو «داهجلا

 ةقدصلاف ؛ءاير الو ىذأ الو نم هقّنَري ال هئاطع ىف سفنلا بيط ناك اذإ الإ قافنإلا



 للا
 و

 أ رح

 رجأ لاني ال اهبحاص نكلو ءاهبحاص ةين نكت امهم ءامتح ةعامجلا ىف اهراثآ جتنت

 نإف ؛ءايرلاو «ىذألاو «نملا :ةثالثلا رصانعلا هذه نم هسفن تصلخ اذإ الإ قفنملا

 امئإو «تاينلاب لامعألا امنإ» :ّهْيِللَي لاق امك ؛تاينللف باوثلا امأ ؛لامعألل جئاتنلا

 . ""7(ىون ام ئرما لكل

 انيبم ءهيلع هب الواطتم هيلإ نسحأ نم ىلع هناسحإ ناسنإلا دعي نأ :نملاو

 نم ةبوثملا بلط ىلإ هاهجتا هيف كلذ نإو ءروكشم ريغ «هيلإ هقاس لضف اهنأ :هل
 نَم ناونص» :هريسفت ىف ىرشخمزلا لاق دقلو .راتخا ام هلف «برلا نم ال ءدبعلا

 :ةنحلا نولخ ديال ةثالث» :ِةكك لاق دقلو (ًًرضو هلئان عنم نمو نمو هلئاس حنم

 . "”(ىطعأ امب نانملاو ءرمخلا نمدملاو .هيدلاول قاعلا

 الأ :هل لوقي نأك رم ريغب ولو ذخأي نم ملؤي ام هنع ردصي نأ :ىذألاو

 لاملا ىلع اوماق نيذلا قحلا ريغب دقتني وأ .ءاطعلا دنع ههجو ىف مهجتي وأ !لمعت

 ىف جرخي لجر ىلع ىنلد :ىباحصل تلاق ةأرما نأ ىوريو .ماع هجول عمج ىذلا

 «ةبعجو اًمهسأ ىدنع نإف .هكاوفلا نولكأي نوجرخي امنإ مهنإف ءاّمح هللا ليبس

 .«!مهيطعت نأ لبق مهتيذآ دقف كتبعجو كمهسأ ىف هللا كراب ال» :لاقف

 نمف «هللا نم ءازج وه رجألا نأل ؟رجألل نيعنام ىذألاو نملا ناك اذاملو

 هل سيلف هللا هجو ريغ دصق دقف ىذآ وأ َنَم نمو «هباوث هلف هللا هجو ىغتبي قدصت

 :ىربطلا ريرج نبا كلذ ىف لاق دقلو .هباوث بلطي نأ

 نآل ؛هللا ليبس ىف هيلع قفنأ نمل ذؤمالو نام ريغ ناك نمل رجألا بجوأ)
 ةقفنلا ىنعم ناك اذإف ؛هدنع ام هب بلطو هللا هجو هب ىغتبا امم هللا ليبس ىف ةقفنلا

 هل دي ال هنأل ؛هيلع قفنأ نم ىلع قفنملا نم هجو الف ءانفصو ام وه هللا ليبس ىف
 ةقفن تناك اذإ ىذألاو نما  اهيلع هئفاكي مل نإ هيلع اهب قحتسي ةعينص الو هلبق

 نم نود هتبوثم هللا ىلعو «هتاضرم بلطو هللا باوث ءاغتباو اًباستحا هيلع قفنأ ام
 . (هيلع قفنأ

 .هحيحص ىراخبلا هب حتفتسا دقو ءملسمو ىراخبلا ةياور نم هجيرخت ابيرق قبس )١(

 )561١6([. ىطعأ امب نانملا - ةاكزلا :ىئاسنلا هاور )١(
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 ءاضر الإ نوغتبي ال هجولا اذه ىلع نوقفني نيذلا ءازج هناحبس نيب دقو

 :نيميظع نيءازج ركذف ءهاوس دحأ نم اًباوث نوجري الو «هناحبس

 مهلامعأ ىلع مهل ةافاكم مهؤازج مهل ىأ 4 مِهَبر دنع مهرجأ مهل » :امهلوأ
 :هناحبس لاقو «ءاطعلل اًقيثوت «باهولا ىطعملا وهو «ًارجأ ىلاعتو هناحبس هامسو

 هنأ ىلإ ةراشإلل ىلعألا لثملا ىلاعت هللا مالكلو ,.«مهيطعأ» :الثم لقي ملو ء«مهل»

 ؛رجأ ريغ نم ءاطعلا نوكي فيك مهملعيلو «مهباستحاب هوقحتساو «مهتاينب مهل ناك
 نأ مهقفو ىذلا وهو «هنم اوطعأ ىذلا لاملا مهحنم ىذلا وه ىلاعتو هناحبس هنإ

 مهيطعي ام ىمسي كلذ عمو «نولمعي امو نوقفني امو مهكلمي ىذلا وهو ءاوطعي

 فيك سانلا ملعي هنكلو هنع ةريثك اًفاعضأ مهيطعي هنأ عم هلبق نم هليثم اومدق ارجأ

 .نونمم ريغ ءاطعلا فيكو «نملا نع دعبلا نوكي
 لاق اذلو ؛نانئمطالاو نمألا وه نيملاعلا بر هركذ ىذلا ىناثلا ءازجلا

 ملو «فوخملا ىلاعتو هناحبس ىفن دقو 4 نوئزحي مه الو مهيلع فوخ الو إ» :هناحبس

 ةيشخلا نوكتو «فوخم ريغ نم نوكي دقو «ىسفن رمأ فوخلا نأل ؛نوفاخي ال لقي
 رمألا ىأ فوخلا هناحبس ىفن اذلو ؛ةعبتلا لمحتب ًاروعش نمؤملا نأش نم فونخلاو

 ىف ةيسفنلا ةيشخلا فني ملو ءهوفاخي نأ هنأش نم رمأ مهب لزني ال ىأ «فوخملا

 ىلع فونخلا بلغ :ةيفوصلا لوقي اذلو ؛ساسحإلا ةوق نم ةيسفنلا لاحلا ذإ ؛اهتاذ

 حصي الو ةروص لك ىف ىفنم وهف بلقلا بيصي ىذلا مهلا وهو نزحلا امأ .ءاجرلا

 .ناميإلا تالاح نم الاح نوكي نأ

 ىلع ءاملعلا لج ؟ةرخآلا ىف نانوكي ام امهأ ؟نزحلاو ىفنملا فوخللا امو

 ؛هراتخن ام كلذ نإو ؟ةرخآلاو ايندلا لاوحأ نم معأ وه ام داري ال اذال نكلو «كلذ

 ةدحولا عمجيو «ةمألا جراخن نم ءادعألا رطخ عفدي هللا ليبس ىف قافنإلا نأل

 ءاّعم جراخلاو لخادلا ىف نمألا نوكيف «ةيلخادلا نتفلا بابسأ ىلع ىضقيو

 امك اًضيأ ايندلا ىف نونزحي الو ءايندلا ىف مهيلع فوخ ال هللا ليبس ىف نوقفتملاف

 .نونزحي الو ةرخآلا ىف مهيلع فوخ ال مهنأ
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 ا برسل

 :نييظفل نيثحب ىلإ هبنن قافنإلا تايآ نم ةئلاثلا ةيآلا ىلإ لقتنن نأ لبقو

 نم اوقفنَأ ام نوعي ال ٌمُثت© :لاقف ىفنلا ررك ىلاعتو هناحبس هللا نأ :امهلوأ

 ءنَم نوكي الف «ىذألا عاونأ نم عون ىأ مهنع ردصي الأب ءىفنلا ديكأتل « ىََأ الو

 ضعب لاق دقل ىتح ؛دعب وأ برق نع ىذأ ناكأ ءاوس «ىذأ الو رم ةهبش الو
 الف هللا هجو ديرت هيلع تقفنأ نم ىلع لقثي كمالس نأ تنئظ نثل) :نيحلاصلا

 . (هيلع ملست

 نوقفني نيذلا 8 :ىلاعت هلوق ىف مثب فطع ىلاعتو هناحبس هنإ :امهيناثو

 نود مثب فطعلا ناك اذاملف 4 ىذأ الو ام اوُقفنَأ ام نوعبشي ال مث هللا ليبس يف مُهَلاَومَأ

 نم ةرتفب هدعب غوسي الو «ءاطعلا دنع ىذآلاو نملا غوسي هنأ اذه ىضتقم لهف ؟ءافلا

 قافنإلا عابتا مدع ىلع قلطملا ىفنلا دافأ مثب ريبعتلا نأ كلذ نع باوجلاو ؟نامزلا

 هقافنإ دنع نوكي لاوحألا بلاغ ىف قفنملا نأل ؛ديعب وأ بيرق نمز ىف ىذألاو نملاب
 نإو «هتقو ّىذأ الو نم ىف ركفي امف «قافنإلا ىلإ هعفدت ةيسفن ةيسامح لاح ىف

 باهذ دعب ىذألا وأ نَا ىف ريكفتلا نوكي امنإ ءءاطعإلا نم هعنمي دقف كلذ هل رطخ

 قفنملا ثحيلف «مث» ب ىفنلا ردص دق هناحبس هللا ناك اذإف «سفنلا ىف ريخلا ةروف

 هب ىذؤي ىذأب هتين دسفيف «هيبقع ىلع صكتي الو «ريخلا ةعزن ىلع رارمتسالا ىلع
 .هاطعأ نم ىلع هب نمي نم وأ «هيدي ىلع ريخلا ىرجأ نم

 هذه ىف # 4 527+ ميلح يِنغ هّللاو ىذأ اعبي ةَقدص نَم َرْيَخ ٌةَرفْغَمو فورعُم َلَوُق

 ةقدصلا ريخب ىذألا بهذي فيكو «فورعملا لوق ةلزنم هناحبس نيبي ةميركلا ةيآلا
 «هريغ وأ نملاب ىذألا عم ةقدصلا نم ريخ ريخلا لوق عم اهيف نامرحلا نأو «ةيدرفلا

 حاربججو «حارجلاب سفنلا بيصي ىذأ هنأل ؛لوقلا ىذأ نم لقأ نامرحلا ملأ نأو

 «بيرقلا جرفلا ربصلا ءاروو ءربصلا هبهذيف نامرحلا ملأ امأ «مائتلا اهل سيل سفنلا

 .نيرباصلا عم هللا نإو

 ريخلا ةيجرتو «هسينأتب كلذو ءءاطعلا بلاطل ليمجلا درلا وه فورعملا لوقو

 نم نإو .ةقدص ةبيطلا ةملكلا» :ِةللَت لاق دقلو ؛ةقدص هتاذ ىف اذه نإو «هل



 01 لللاتلاللللللل
 دز رسل

 بحاص قلا) :ءامكحلا ضعب لاق دقلو .'"(قلط هجوب كاخأ ىقلت نأ فورعملا
 .(هرذع مدعت مل هركش تمدع نإف ءرشبلاب ةجاحلا

 ىذلا ةيصخشلا ةحلصملا بحاصل نوكي فورعملا لوق نأ اذه نم رهاظ هنإو

 لوق نأ هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسآلا ركذ دقلو .ةرشابم قفنملا نم بلطي

 ءاهءافك نوكي هنإو «ةماعلا ةحلصملا ىف قافنإلا نوكي امدنع اًضيأ نوكي فورعملا

 «لمعلا ىلع ضيرحتلاب كلذو .ىذأ اهعبتي ىتلا ةقدصلا نم اريخو ءاهل اًيواسمو
 ةيوقتو ةمألا ةعفر هيف ام لك ىلإ ةوعدلاب نوكيو ءءاطعإلا ىلعو «جاتنإلا ىلعو

 ريغ نم قافنإلا نع لقي ال هلضف بير الب كلذ نإو ءاهداحأ نيب نواعتلاو اهرصانع

 . ىذألاو نَا عم قافنإلا نع ديزيو م

 ءءاطعلا هنم بولطملا نم رتسلا امإ :دارملاو ءوفعلا وأ رتسلا اهانعم ةرفغملاو

 .هثيدح عضوم اهلعجيو ؛هلاح ءوس نلعي الو جاتحملا ةلخ رتسي نآب كلذو «ءهوفعو

 لوقن نأ امإو ؛ةلأسملا ىف فحلأو «لاّوسلا ىف لقثأ وأ ءافج وأ ظلغأ اذإ هنع وفعيو

 الو حش ريغ نم طعي مل اذإ لوئسملل ىلاعتو هناحبس هللا ةرفغم ىه ةرفغملا نإ

 . لخب
 ىلاعتو هناحبس هللا ةرفغم عم فورعملا لوق نإ :جيرختلا اذه ىلع ىنعملاو

 قايس عم قفتملا وهو «نيبأو رهظأ لوألا هجولاو .ىذألا اهعبتي ةقدصلا نم ريخ

 ..لوقلا

 نيذلا نأ تابثإل 4 ميلح ين ِهّللاو » :ىلاعت هلوقب ةيآلا هناحبس هللا متحخ دقو

 كرابت ههجو اودصقي مل اذإف .هدابع اوعفنيل مهتئاطعب هللا هجو نودصقي امنإ نوطعي

 ريدقت لك قوف ولعي ىذلا هانغب وهو «مهنع ىنغ هنإف «هناوضر اوبلطيو ؛ىلاعتو
 داغ وهو ءهللا لام لاملاف .لأسي ًاريقف ىنغلاو .ىطعي اينغ ريقفلا لعجي نأ عيطتسي

 «ىلاعت هللا قالخأب اوقلختي نأ سانلا ىلعو «ميلح ىلاعتو هناحبس هللاو حئارو

 اولوقي نأل مهقمح مهعفدي نأ حصي الف «ءىش هلثمك سيلو «ىلعألا لئثملا هللو

 )١( ةلصلاو ربلا : ىذمرتلا هاور )١8937(( 2دمحأو )١51417(.
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 سس سس سس

 .هتمه طبشي ام اهليبس ىف اوقفنأ ىتلا ةماعلا ةحلصملاب مئاقلل وأ «ملؤي ام ريقفلل

 نملا نأب راعشإ ماقملا اذه ىف ميركلا فصولا اذه ركذ ىفو .هتميزع نم هنهنيو

 تقبسم هتمحر نألو «ىلاعت هللا ملحل نكلو «باقعلا قحتسي ريبك بنذ ىذألاو

 .لمهي ملو لهمأ هباذع

 ساثلا ءاثر هّلاَم قشني يذّلاك ئذألاو نملاب مكتاقدص اولطبت ال اونمآ َنيِذّلا اهيَأ اي

 نمضت دقو «ىذألاو نملا نع حضاو حيرص ىهن اذه «رخآلا ِمْوَيْلاَو هّللاب نمْؤي الو
 الو ءهللا نم رجأ اهل نوكي الف «ىذألاو نملا اهلطبي تاقدصلا نأ مساحلا ىهنلا اذه

 ناك مأ «ماعلا عفنلا ليبس ىف قافنإلا ناكأ ءاوس ءهيلإ ىدسأ نمم ركش اهل نوكي

 ىذألاو نملا نع ىهنلا هناحبس دكأ دقو ؛ةجاحلا عفدو «ةلخلا دسب ةمألا داحآ ضعبل

 : تاديكوت ةثالثب

 ءادنلا نأبو «نيبم لضف كلذ ىفو ديعبلل ءادنب ةميركلا ةيآلا ريدصت :اهلوأ

 لهأ تافص نم سيل تاقدصلا ىف ىذألا نأب رارعشإ اذه ىفو ءاونمآ نيذلل

 ىلعو هللا ىلع نونئمي نيذلاو ءايربكلاو فلصلا لهأ تافص نم وه امنإ «ناميإلا

 تافص نم ءاطعلا لضفب ةلاطتسالاو ءايربكلا تسيلو ءريخلا اولعف نإ سانلا

 دنع اًياوث اهل لعجي الو .ةقدصلا لطبي نملا نأب هناحبس حرص هنأ :اهيناثو

 لطيي هنإف فورعملاب نانتمالاو مكايإ» :ةك لاق اذلو ؛سانلا نم ًاركش الو «هللا

 مكتاقدص اولطبت ال اونمآ نيِذّلا اهيأ اي: ىلاعت هلوق التو ')(رجألا قحميو ركشلا

 . « ئذألاو نملاب

 «سانلا ءائر قفتملاك ىذألاو نملا عم قفنملا لعج ىلاعتو هناحبس هنأ :اهثلاثو

 قفني ىذلا ىلاعتو هناحبس فصو اذلو ؛ايفخ اكرش كرشم ةعمسلاو ءايرلل قفنملاو

 لاعفأ تسيل هبلقك هلاعفأف ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي ال هنأب «سانلا ءائر هلام

 عبتي ىذلا قفنملا ناك اذإو ؛رخآلا مويلاو هللاب نمؤي نمؤم بلق سيل هبلقو «نينمؤملا

 .هلاني ام لقأ تاقدصلا لاطبإ نإف ءهلثم ىذألاو.نملاب هتقدص

 .هنع هللا ىضر نيريس نبا نع (؟14) ةرقبلا :هريسفت ىف ىبطرقلا هركذ )١(



 ةرقبلا ةروسريسفت ااه

 هرقل قروش ريزسل اها(
 أ بر

 تايآ ثالث ىف كلذ رركو «ىذألاو نملا نع ىهنلا ىف هناحبس ددش اذاملو

 ؟ةقدصلا ىف ىذألاو نملا حيبقتل هيبشتلا نم رثكأو «تايلاوتم

 لضفب ىنغلا ةلاطتسا نع أشني قافنإلا ىف ىذألاو نملا نأ :كلذ نع باوجلا

 ءالعتساب هساسحإ الإ ريقفلا سفن ضمري ءىش ال هنإو «هتردقو هتورثب ةاهابملاو «هانغ

 ىلإ كش الب عفدي كلذ نإو ءهرقفلا ببسب ريقفلا راغصو «ىنغلا ببسب ىنغلا
 رقفلا تاذل نوملأتي ال ءارقفلا نإف «لصوي نأ هب هللا رمأ ام عطقو «طباورلا كيكفت

 درمتت ذئدنعو «ةجاحلا لذب مهراعشإو «مهيلع ىنغلا زازتعاب هترارم نم نوملأتي امنإ
 .ةعماجلا ةدحولا بهذتو «بارخلل ممألا ضرعتتو «سوفنلا

 نم ةمأ ولخت نأ نكمي الو ءامهنم دوجولا ولخي ال نارمأ رقفلاو ىنغلا نإ
 «دحاو ردقب عيمجلا ىتاوت ال صرفلاو «ةتوافتم ىوقلا تمادام «ءريقفو ىنغ

 لمعف «ةررقم ةقيقح كلت تماد امو ءدحاو نمز ىف عيمجلا فعست ال رادقألاو

 قيدصلا ركب وبأ لاق دقلو ؛ىنغلا ةلاطتسا عنمو «رقفلا تاليو فيفخت وه عئارشلا

 نحتماو ؛ربصلاب مهرمأو ءرقفلاب هدابع ضعب نحتماأ هللا نإ) :هنع هللا ىضر

 . (ءاطعلاب مهرمأو «لاملاب ءاينغألا

 :لاقف انرشأ امك ةقدصلا ىف ءايرلاب ىذألاو نملا ىلاعتو هناحبس هبش دقلو
 ىلإ ةراشإ هيبشتلا اذه ىفو 4«رخآلا مويلاو هللاب نمؤي الو ساّلا اثر هلام قفني يذّلاك
 هنإ :سانلا لوقي نأو «ةعمسلاو ءايرلا لجأل ىأ «سانلا ءائر هلام قفني ىذلا نأ

 نأل ؛ىذألاو نملا ىذ نم هللا دنع الاح أوسأ هاج ىذ قلمتل وأ ء.داوج ىخس

 رمأ هنأ ىلع هتقفنب ىئارملا لاح هناحبس ركذ دقلو .هبشملا نم امئاد ىوقأ هب هبشملا

 هنإ ذإ «قفنأ ام نالطب ىف هابتشا ال هنأل ؛نايب ىلإ ةجاح ىف سيلو «هءوس ررقم
 ريخلا دصق لوألا نأ لوألا نيبو هنيب قرفلاف .هدصق لطبي ىتح ريخلا دصقام

 ملف ىئارملا وهو ىناثلا امأ ؛ىذأو نم نم هب هطلاخخ امب هلمع دسفأ هنكلو «هبستحاو
 لاطبإ ىف نانملا ريخلا دصاق لاح هناحبس هبشف ؛هاوس هلطبي ىتح «ءطق اريخ دصقي

 كرشلا لعف نم وهو «ةعمسلاو ءايرلا لب .طق ًاريخ دصقي مل نم لاحب ؛هلمع
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 م ةاقاطشل ااا للاالااللاللالاانال لخطط خت ااا اااطماخا طن اللاالااللان لالالالا الاانا اانا اان نال طلانال انا انالاا الاانا الا اال!
 : 7الا ١

 "يي
 دقف ىئاري ماص نمو ءكرشأ دقف ىئاري ىلص نم» :ُةِكَك ىبنلا لاق دقف ؛ىفخلا

 . '7(كرشأ دقف ىئاري قدصت نمو «كرشأ

 لمع هللا ركذ «سانلا ءاكر قفنملاو «نانملا قفنملا نيب ىرهوجلا قرافلا اذهلو

 نملاب مكتاقدص اولطبت ال اونمآ نيِذّلا اَهْيَأ ايإ :هناحبس لاقف ءةقدص هنأب لوألا
 :هناحبس لاق اذلو ؛هللا ليبس ىف الو ءةقدص هنأب ىناثلا لمع فصي ملو # ئذألاو

 لك رشلا لب «هدارأ ريخلا الو اهاغتبا ةقدصلا امف 4 ساّئلا ءاَنر هَلاَم قفني يذّلاَك )»
 000000 .هلمع ام رشلا

 امم ءيَش ىلع وردي ال ادلص ُهَكَرتف لباو هَباصَأَف ْباَرُت هلع ناَوْفَص ِلَكمَك ُهلَمَف»
 هذه ىنعم ركذن هبشلا هجوو هيبشتلا ركذن نأ لبقو .ديدج هيبشت اذه 4 اوبسَك

 رجشك «ةناوفصل ىعمج سنج مسا ناوفصلاف :لباوو ءدلصو «ناوفص : ظافلألا

 دلصلاو .رجحك درفم ناوفص نإ :شفخألا لاقو .سلمألا رجحلا وهو «ةرجشو

 ال ام وهو ءادّلص ٌدَّلَصَي دلص نم هنإ :هيف ىئاسكلا لاق دقو ؛ىقنلا درجألا هانعم

 رطملا وه لباولاو . اًيش تبني ال ىذلا درجألا دلصألا :شاّقنلا لاق دقو ءاًئيش تبني

 .ةلوبوم ضرألاو «لبت ءامسلا تّلَبو دقو «ديدشلا

 نيب هيبشتلا نأ «ىأرلا ىداب ودبيو ؛ةميركلا ةيآلا ىف هب هبشملا ركذن نآلاو

 نم ليلق هرهاظ ىلع نوكي ىذلا سلمألا ناوفصلا رجحلاو ءايرلل هلام قفني ىذلا

 رهاظ ىلع ودبي ىذلا بصخلا رهاظ وه هبشلا هجوو ءاًبصخ هب ودبي ىذلا بارتلا
 ؛اًنبنم نوكي نأ نكمي ال هنأ وهو «هتقيقح روهظو «لباو رطمب هفاشكنا مث ءرجحلا

 هللا هجو دصقي ال وهو ىطعملا ربلا رهظمب روهظلاو ءايرلل قفني نم لاح نأ ىنعملاف

 اًئيش جتني ال سلمأ رجح لاحك ىه «سانلا ىئاريل قفني لب هاضر ىغتبي الو ىلاعت

 مث «جتنم بصخ هنأ هيلإ رظانلا مهوي بارتلا نم رهاظ هيلع نكلو اًنابن تبني الو
 اًقلطم هلمعل جاتنإ ال ىئارملاف «هلاح فشكيو هرتس ام ليزي رطمب هلاح نيبتت

 رمأب هلاح رهظتو «فشكتني نأ ثبلي ال كلذ نإف ارب سانلل ودبي ناك نإو ءرجحلاك

 .هجيرخت قبس )١(
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 لااا ل 2

 هه
 - يي

 هللا نإف هفشكي مل نإو ءهتحت امع اًمئاد فشي ءايرلا بوشف «هنابسح ىف نكي مل

 . هفشاك

 هيلع ىذلا سلمألا رجحلاو ىئارملا نيب دقعنم هيبشتلا نأ ىلع لدي مالكلا اذه

 نانملا قفنملا نيب هيبشتلا نولعجي نيريثك نكلو ؛هلاح رتس بارتلا نم قيقر ردق

 نملاب اهلطبي ىتلا هتقفن ىف نانملا لاح نأ كلذ ىلع ىنعملا نوكيو ءدلصلا رجحلاو

 اًنبنم اًجتنم نوكي نأ ىجري ناك بارت هيلع ىذلا سلمألا رجحلا لاحك «ىذألاو

 بصخلا ةدامو «هجاتنإ ببس لوزيف «هيلع ىذلا بارتلا ليزي لباو هبيصيف عرزلل

 بر اضرو باوثلاب ىتأت نأ اهنأش نم ىتلا تاقدصلا امهلاطيإ ىف ىذألاو نملاف ؛هيف

 ثيح نم «هبر نذإب هتابن جرخي ىذلا بيطلا ديعصلا ليزي ىذلا لباولاك «نيملاعلا

 .هاذأو هنمب كلذ لازأف «باوثلا جتني نأ هنأش نم ناك

 هلام قفني ىذلا بساني وهو «درفملا ظفلب هيبشتلا نأل «لوألا حجرأ ىنإو
 ىف ريمضلاف ءعمجلا ظفلب ركذ ىذأو اثم قفنملاو «درفملا ظفلب هنأل ؛سانلا ءائر

 تايآلا نآلو ءامهدارفإل ىئارملا ىلع دوعي نأب ىلوأ 4 هلثمَف :ىلاعت هلوق

 نوكت ىتلا ةبحلاب مهتقدص هيبشت اهيفو «هللا ةاضرم ءاغتبا قفنملا لاح نيبت ةيلاتلا

 ةاضرم ءاغتبا قفنملاو «ءاير قفنملا نيب ةرهاظ ةلباقم هذه نإو «ةبصخ ضرأ ىف

 رجحلاو ءاير قافنإلا نيب ةيآلا هذه ىف هيبشتلا نوكي نأ نذإ رهظألا ناكف هللا

 . سلمألا

 ةلمجلا هذه نأ ىلع نيرسفملا روهمج 4اوُبسك امم ءيش ىلع َنوردَقَي ًالإ»
 ىأ «نوردقي ال ىنعملاف «هل باوث ال امهالك ىئارملاو نانملا نأ ىلع ةلالدلل ةيماسلا

 لين نع ربعي فيك نكلو «باوثلا بسك هقافنإب اودارأ ىذلا لاملا نم اًئيش نولاني ال

 اوقفنأ اذإ مهنأب كلذ نع باجي دقو ؟بسكلاب قافنإلا نعو «هيلع ةردقلاب باوثلا

 «نيقتملا هدابع هب هللا دعو ام ىضتقمب هبسك ىلعو «باوثلا ىلع نيرداق اوراص دقف

 اوقفنأ ىذلا اذه باوث ىلع ةردقلا كلت مهنع تفتنا دقف «هتقفن ىف اوذآو اثم اذإف

 .مهل اًبسك نوكي نأ هنأش نم ناك دقو
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 رامبل لل
 بري

 «ىذأو انم اوقفنأ ام نوعبتي نيذلا نيقفنملا نأ ىنعملا نوكي نأ ىرأ ىنإو

 نم ةردقلا امثإ ءههوبسك ىذلا لاملا نم ءىش ىلع ةردق مهدنع سيل نوءاري نيذلاو

 الو «قافنإلا كلذ ليبس ىف اوذؤي نأ الو اونمي نأ مهل ناك امف «ريدقلا ىلعلا هللا

 مهيلعف «هيلع مهطلسو «هنم مهنكم هتردقب ىذلا وهو ءهللا لام لاملاف «هب اوءاري نأ

 اوناك الإو «مهئاطعإ ىف اوءاري الو «هب معنملا ةمعن اوركشيو ءهيف هللا اوقتي نأ

 .نيرفاك ةمعنلاب

 ىلع ضيرحتلاو «قافنإلا ىف ىنعملا ةيوقتل ةلمجلا هذه نوكت كلذ ىلعو
 .ءايرلاو ىذآلاو نملا نم ةيلاخ نوكت ثيحب ةقفنلا ىف هلل صالخإلا

 ةلمجلا هذهب تايآلا ىلاعتو هناحبس متخ 4« نيرفاَكلا ْموَقْلا يدُهَي ال ُهّللاَو ط

 هللاف «ناميإلا صاوخ نم وه ىذأ الو نم ريغ نم قافنإلا نأ ىلإ ةراشإلل ةميكحلا

 نَكا نأ ىلإ ةراشإللو «نيرفاكلا هيلإ ىدهي الو نينمؤملا هيلإ ىدهي ىلاعتو هناحبس
 ىهف «ناميإلا لهأ اهنع علقي نأ بجيف نيرفاكلا تافص ىه امنإ ءايرلاو ىذألاو

 معنأ ىتلا ةمعنلل ًارفك اهيف نأل ؛اهيلع اونوكي نأ ىغبني الو «مهب قيلت ال تافص

 هسفن رهطي نأ نمؤملا ىلع بجيف ىفخ كرش اهيف ةعمسو ءاير ةقدصلاو ءاهب هللا

 هبلق قنيلو «نَملاب هناسل قطني الف «ىطعأ اذإ هسفن طبضيلو «ةيدرملا ءاوهألا هذه نم
 .ةئيس اهلعجيف ةنسحلا لكأي هنإف ءايرلا نم

 نإ «ىئارملا وأ ىذؤملا نانملا ءاطع نع ىنغ هللا نأ ىلإ ةراشإ ةلمجلا ىفو

 مهيدهي ال وهو «نيرفاكلا ىلوتيس هللا نإف «نيرفاكلا ىذأ عفدل وأ ماع عفنل اوطعأ

 لاق نيذلا هللا ءايلوأ مهنأل ؛ مهناميإ ىف نيقداصلا نينمؤملا ىلع راصتنالا ليبس ىلإ

 . [سنوي ] 4 2+ نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال هللا ءايلوُأ نإ الأ» : مهيف

 هم احم م ا 0000 ٠

 رخل 54 هم جر كه و2 22ه

 لياو ا و جيشنا

 ةظوو ل اس وو

 لطف ٌلِباَواَهَسِصيمَل نق تاكَض اهلكحأ َتناَعَف
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 قا رسل

 توكتنأ كيس 2 ف ريِصب َنوُلَم كامب هَللأَو

 .هلراهْدَْلا اهتحت نم ىِرجَت ٍباَعَأَو لَ نم هس
 0 لأ باص ِترمّتلاَل كك نماَهِف

 20 كللدُكتَم َةَريَحَأو رات هيف راصعإ[َهَباَصَأَق
 02 ههه لآ 5

 هةيح هج ترو ِت'يدْلا مكل

 ءاهريخب بهذيف ءايرلا اهبوشي ىتلا تاقدصلا هناحبس نيب ةقباسلا تايآلا ىف
 قداص رخآلا مويلاو هللاب نمؤي صخش نع ردصي ال ةقدصلا ىف ءايرلا نأو
 رطملا بهذي امك اهيف ىبرقلاو اهترمثب بهذي ةقدصلا ىف ءايرلا نأو «ناميإلا
 ديدشلا رطملا بهذيف «بارتلا نم ةقيقر ةرشق اهيلع ةيرجح اضرأ بيصي ريزغلا
 .اهب

 ىلع ةبتردملا ةرمثلا ىلاعتو هناحبس نيبي نيتيآلا نيتاه نم ىلوألا ةيآلا ىفو
 فاهرإو ءاهبيذهتو سفنلا ىف ىوقتلا ةيبرتلو «ىلاعت هللا ةاضرم ءاغتبا ةقدصلا
 نوقفني نيذّلا لكمو 8 :ىلاعت لاقف نينمؤملا نم للملا ىوذ ىلع عمتجملا قحب اهساسحإ
 . 4 مهسُفنَأ نم انتو هللا تاضرَم ءاغتبا مهلاومأ

 تيبثتلو هللا ةاضرم ءاغتبا مهلاومأ نوقفني نيذلا لاح ىلاعتو هناحبس هبشي

 هناحبس هبشي - اهنم اًنعبنم اهنع اًئشان اًبيذهت اهتيوقتو اهبيذهتو ىوقتلا ىلع سفنلا
 ضرأ ىأ ةوبرب ءراجشألا ةريثك ءاّنغ ةقيدح ىأ «ةنجب نيقفتملا ءالؤه لاح ىلاعتو
 . اهلاثمآ جتني امم نيلثم ىأ نيفعض اهتارمث تتآف ريزغ رطم اهباصأ ةعفترم

 ءهبشلا هجوو «هب هبشملاو «هبشملا نيبن نأ ىماسلا هيبشتلا اذه نايبل دبالو
 :هيبشتلا اذه نم ميركلا هيجوتلاو
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 هاضر بلط هللا ةاضرم ءاغشبا ىنعمو «نأشلاو لالا وه لاف يشأ م 8

 نم ىميم رذصم ىهف ءاضرلا نم ةلعفم ةاضرملاف «رمتسملا مئادلا ىلاعتو هناحبس

 مئادلا تباثلا اضرلا اهيف ىنعملا ذإ ءاضرلا ىنعم نم ةلالدلا ىف ىوقأ وهو ءاضرلا

 ايلاط قفني وهف ءراهقلا ىوقلا ميكحلا زيزعلا ىلوملا نم بضغ ىأ هعم نوكي ال ىذلا

 ىلإ ت تهتنا نإو ءاهلوح نيرسفملا تارابع تفلتخا دّت' 8 ١.. ىلعم امأو

 كلذ نمو ءاهمعدو ةقيقح ىوق تبث ىنعم لصأ نإو ؛اهامرمو اهازغم ىلع قافتالا ش

 لضيو ةرخآلا يفو ايلا ةيحلا يف تباَتلا لقلب اُمآ نيد هللا تبي : ىلاعت هلوق

 يل دب ىف تالف تبث لاشير [ ميهاربإ] 4 10 ِءاَشَي ام هّللا لعفيو نيملاظلا هّللا

 اث هتلعج ىأ ءرمألا ىف اًنالف تن : اًضيأ لاقيو ؛هيلع موادو هيف هتميزع تحص

 .هيف هيأر تيوقو «برطضي الو هنع عزعزتي ال هيف

 مئادلا هللا اضرل اًبلط نوقفني نيقفنملا نم نيقتملا كئلوأ نأ :كلذ ىلع ىنعملاو

 ؛ىلاعت هللا ىلإ باستحالاو ناميإلاو نيقيلل ةيوقت ىأ مهسفنأ نم اًئيبثتو مهيلع

 ناميإلا ىلع مهسفنأ توبري مهف «مهسفنأ نع رداص تيبثتلا اذهو ةيوقتلا كلتو

 ىنعمب نوكت ىتلا «نم» ىه هنأ نم توم :ىلاعت هلوق ىف ؛'نما ف «نيقيلاو
 "لكل ءاهنوبقاريو اهنوقنيو اهنوكزي مهف «مهسفنأ نم ئدتبم تيشتلا نأ ىأ «ءادتبالا

 اذه ىفو ؛ىذألاو َّنَكا ىلإ هاجتالا وأ «قافنلاو ءايرلا ىناعم نم ىنعم ىأ اهلخدي

 دصقلا كلذ نأو «ىلاعت هللا هجو نيدصاق نوقفتي ام نوقفني مهنأ ىلإ ةحضاو ةراشإ

 ىلع رارمتسالا ىضتقي تابثلا نآل ؛نوذؤيو هيف نوئمي تفقو ءىجي الف ءاّمئاد رمتسي

 ادمح الو ءازج هريغ نم نوجري ال «هدحو هللا اضر ءاغتبا لاح ىهو «ةدحاو لاح

 . اليدب هللا اضر ريغب نوغتبي الو «ءانثالو

 نسم ًارداص اًناميإو اًنيقي ىأ 4 مهسفنأ نّم اتيبثَتو » ىنعم نوكي نأ حصيو

 ىلاعت هللا اضر نيبلاط نوقفتي نيصلخملا نيقفنملا كئلوأ نأ اذه ىلع ىنعملاف مهسفنأ
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 نأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو .ىلاعت هل ةينلا وبستحم مهبرب ناميإلا وقداص نونقوم مهو
 ىذأ وأ ام نوقفني ام نوعبتي وأ سانلا ءائر مهلاومأ نوقفني نيذلا نيءارملا كئلوأ
 ىلع وأ «ةلمجلا ىف نايقالتم ناينعملاو ؛اًنباث ارقتسم مهنيقي الو ءالماك مهناميإ سيل
 .هانعمو هبشملا تادرفم هذه .ادج نابراقتم لقألا

 اهَلكُأ تنآَف لباو اهباصأ ةوبرب ةنج ٍلثمَك 9 :ىلاعت هلوق وهف هب هبشملا امأ
 رتس ىنعمب نج نم ةلعف ىهو «ةنج ناتسبلا ىمسو «ناتسبلا ةنجلاو #4 نيفعض
 فئافلب ةاطغم ضرألا نأكو ءاهضرأ ىرت الف اهيطغت راجشألا نأل ؛ىطغو

 تاوبرلاو «عرز ةدوجو «ةبرت ةبوصخ ىف ءاليلق عفترملا ناكملا ةوبرلاو .راجشألا
 لصت ال ضرألا عفترم ناك املو ؛تاضفخنلملا نم اًجاتنإ رثكأو بصخأ ىضارألا نم
 اهيلع هللا معنأ دق ةوبرلا كلت نأ ىلاعتو هناحبس هللا ركذ ةداع راهنألا ىراجم هيلإ
 :ةثالث ىهو «ريثكلا جاتنإلا بابسأ اهل عمتجت كلذبو ءاهباصأ ريزغ رطم ىأ لباوب
 ىلإ ذفنت سمشلا تراص اهعافتراب اهنإ ذإ ءاهئازجأل سمشلا للختو ؛ةبرت بصخ
 «ريزغلا ىقنلا ءاملا ثلاثلاو ؛ءاملا ءاذغك راجشألل ءاذغ سمشلا ءوض ىفو ءراجشألا
 ليزي الو «ءاذغلاب اهعرز دمي ةمعن اهل نوكي ضرألاو تاومسلا كلام هب اهبيصي
 هنإ لب ءادلص سلمأ هكرتيف نآوصلا رجحلا بيصي ىذلا لباولاك هيف بصخلا ةقبط
 ريزغلا ءاملا اهليزي بارتلا نم ةرهاظ ةرشق تسيل اهيف ةبوصخلا نآل جاتنإلاب اهدمي
 .رهوجو ةقيقح ىه لب ًارهظم تسيلو ءاهندعم ىف اهتبوصخ لب تبنت الف

 ةلاحم ال نوكتس ةرمثلا نإف «ترفاوت دق ريثكلا جاتنإلا بابسأ تناك اذإو
 ةيببسلل ءافلاف # نيفعض اهلكأ تتآف # :ىلاعت لاق اذلو ؛بابسألا هذه رفاوت رادقمب
 هللا وه ةقيقحلا ىف ىطعملاو ءتطعأ ىنعمب تنآو ءاهدعب امل ببس اهلبق ام نأ ىأ
 ءاهيف ريدقلا ىلوملا اهقلخ ىتلا بابسألا رفاوتل ءاطعلا اهيلإ دنسأ نكلو «ىلاعت
 ش .اهجاتنإل ريدقلا ىلعلا ىلوملا اهأيه ىتلا تائيهملا لك رفاضتو

 فصو ريغ نم لكألاب رمشلا نع ريبعتلا ىفو «لكؤي ىذلا رمثلا : لكألاو
 هنآل ؛هنم ءاذغلا ةدوجو هل سفنلا ةغاستساو ؛«هنسحو اهرمث بيط ىلإ ةراشإ هاوس
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 ىنعمو «لكؤي نأ وهو غاستسملا بيطلا ديجلا رمثلا هل بلطي ام صخأب فصو
 «لثملا انه هانعم فعضلاو «ضرألا نم اهريغ رمث ىفعضب تتآ اهنأ ىأ «نيفعض»

 امث نيترم رادقمب جتنت اهلعج بابسألا هذه رفاوت نأ ىأ «لبق نم كلذ انركذ دقو

 نيتثاب ديقت ريغ نم ةقلطملا ةرثكلا نيفعضلا نم دارملا نوكي نأ حصيو .اهريغ جتني

 . [كلملا] 4 ر# ... نيترك رصبلا عجرا 9 :ىلاعت هلوق ىف امك

 ال امبر «ةبيطلا نمؤملا سفن اهب تهبش ىتلا ةكرابملا ةبيطلا ضرألا كلت نكلو

 ىلاعتو هناحبس نيبف ؛لاحلا هذه ىف اًبيط جتنني الف ريزغلا رطملا وهو لباولا اهبيصي

 لطلاو «َّلَطَف لباو اهبصي مل نِإَف 8 :ىلاعت لاق اذلو ؛ليلق رطمب اًنضيأ جنت اهنأ

 ىف نوكي نكلو ءاعير لقأو ريزغلا رطملا عرز نم فعضأ لطلا عرزو ءرطملا فعضأ

 .عمنو كسامت ةوق هناديع

 لاح ىف تجتتأ امك «نيفعض جتنت اهنأ ةيآلا ىف ىنعملا نوكي له نكلو

 :ناجاهنم انيديأ نيب ؟لباولا

 للخت سمشلا لعجي ولع نم اهيف رفاوت امب اهلثم جننت اهنإ :لوقن نأ امهلوأ

 رصانع هيف رفاوتت بصخ نم اهيف امبو «ءاملا ةرثك نع اهينغي ءاذغب اهدمتف اهءازجأ

 ىلع ةجيتنلا نوكتو «ءاملا ةلق نع اهل اًضوعم كلذ نوكيف ءاهريغ نم رثكأ ةيذغتلا

 هيجوتلا وه اذه .ءامنلا بابسأ رفاوتل ءءاوس اهترثكو ءاملا ةلق نأ هيجوتلا اذه

 .لوألا

 ناك نإف «؛لاح لك ىلع جتنت اهنأ ىنعملا نإ :لوقن نأ وهف ىناثلا هيجوتلا امأ

 تناك نإو «عفان بيط لق نإو جاتنإلاف اليلق رطملا ناك نإو ًريثك تجتنأ ًريزغ رطملا

 ةيقتلا سفنلا نأ ىنعملا نوكيف «ةبيطلا ةنمؤملا سفنلل هيبشتلا ىف ةلباقملا ىه ةوبرلا

 ىف قافنإلاب اهقيدصتو اهناميإ تيبشتو «ىلاعت هللا ناوضر اهقافنإب ىغبت ىتلا ةنمؤملا

 جتني ىذلا رمثلاك هعفن ىف وهف لق نإ «ميقم ميعنو (ميظع جاتنإ اهقافنإل ءهليبس

 نيفعض اهترمث ىتؤت ةوبرلا كلتك وهف رشك نإو «لط اهبيصي ىتلا ةبصخلا ةوبرلا نم

 .ميمع ريخو ميظع عفن وذ ريثكلاو ليلقلاف كلذ ىلعو ؛لباو اهباصأ نإ
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 ةلق ىلع لدي ام ةيآلا ىف سيل هنأل ؛لوبقلاب ىلوأ ىدنع لوألا هيجوتلاو
 نع ةقوعم ءاملا ةرثك نوكت دق لب ءرمشلا ةلق مزلتستال رطملا ةلق نإف ءجاتنإلا

 اهخانم بيطو اهبصخل ةوبرلا كلت نأ :ىنعملا نوكي كلذ ىلعو هل ةرثكم ال جاتنإلا
 ردقلا دجو ىتم ءرثك مأ ءاملا لق ءاوس ءاريثك اريخ جنت اهئازجأل سمشلا للختو
 . تبنملا

 ىف هبسثلا هجو نيبن نأ انيلع ىقبو ءهب هبشملاو هبشملا :هيبشتلا افرط ناذه
 هللا نأ كلذو ؛هقايسو هتلمج ىف هيبشتلا هيجوتب كلذو «ميركلا ىماسلا صنلا
 هللا هجو مهقافنإب نيدصاق «قداص ناميإ نع نيقفنملا ءالؤه هبش ىلاعتو هناحبس
 ةوبرب ةنج لثمك ليلقلاو ريثكلا مهقافنإ ىف مهلثم .هاضر ىوس نوغبي ال هلالج لج

 اهعفنو «مئاد اهلكأف «هتلق لاح ىفو ءرطملا ةرازغ لاح ىف مئاد جتنت ةجتنم ةبصخ
 نم ادحأ مهعفن ىف نوذؤي الو «سانلا مهركشي مل نإ مهريخ نوعنمي ال ءرمتسم
 ءمهلاني عفنب سانلا ىف اًمئاد ومنت «ءامن ىف مهتتدصف «سانلا نوءاري الو «سانلا
 ةينيد ةيحيرأ نم هسحبي امب مئاد قفنملل اهعفن مث ؛عطقنت ال ةرمتسم ةيراج ةقدصك
 نع ءانغتسالاب ءالعتسالاو هدحو هللا ىلإ هاجتالا ىف ةيدوبعلا ةذلو «بلق نائئمطاو
 «نيملاعلا بر نم ميرك ءازج هلك كلذ بقعي مث ؛ نيحداملا حدمو نيركاشلا ركش

 هيبري "'”ولفلا ومني امك اهبحاصل ومنت ةقدصلا نأ هلك ىبنلا ررق اذلو ؟نيدلا موي
 هنيميب هللا اهذخأ الإ بيط بسك نم ةرمتب دحأ قدصتي ال» : لَك لاقف ءهبحاص
 . "”(مظعأ وأ لبحلا لثم نوكت ىتح .هليصف وأ .هولف مكدحأ ىبري امك اهيبريف

 ةيماسلا ةلمجلا كلتب ةيآلا هذه ىلاعتو هناحبس متخ #ريصب نولمعت مب هّللاو )ف ٠
 .مهسوفن ايافخ ىلع هعالطاو «مهلاوحأل ىلاعتو هناحبس هتبقارم ميظع سانلا ملعيل
 دنع مهبولق ئلتمتف «هناحبس مهبقاري امك ,مهلاوقأو مهلاعفأ ىف هناحبس هوبقاريف
 .مهرودص ىفخت ام ىلع علطم هنأب نيسحم نولمعي ام اولمعيف .هتمظعب لمعلا

 .رهُا وه وُنَفلا )١(
 :ىراخبلا هاور اضيأ هنع هوحتبو (هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع هدنسم ىف )٠( دمحأ ظفللا اذهب هاور قفز

 .(1587) ملسمو (151) ةاكزلا
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 الو ةريغص رداغت ال ىتلا ةميلعلا ةرطيسملا ةباقرلا هذه ريثأت تحت - بولقلا هجستف

 .هاوس ىلإ هجتت الو ءهدحو هناحبس هيلإ - ةريبك

 قايسلل صخأ ةبسانم اًيسانم رخآ ىنعم ىماسلا لييذتلا كلذل نإف كلذ قوفو

 نيذلا ملعي ىلاعتو هناحبس هللا نأ نايب وهو «قافنإلا ىف دصقلا نسحب صاخلا

 ىلع اهيزاجيف «ىلاعت هللا ريغ دحأ اضر غتبت ملف ةقدصلا ىف مهبولق تصلخأ

 عبتي وأ ءاير قفني نم ملعيو «ميركلا هللا هجول ريخلا اهباستحاو «ةينلا ىف اهصالخإ

 .هلمع طبحيف ىذألاو نملاب قفني ام

 ام ديرت ىتلا سفنلا ىف ةيلعلا تاذلل ةباهملا ىبرت اهتاذ ىف ليبذتلا تارابع نإو
 ىلع هتاذ ىف لدي ىذلا ةلالجلا ظفلب ةيماسلا ةلمجلا ردص دق هنإف ؛ىلاعت هللا دنع

 رصبي نم ملع ملعي هدابع قوف رهاقلا اذه نإ مث ؛قحلا ةيهولألاو ناطلسلاو ولعلا

 نإف ءمهتاقدص ىف نودصقي امو ءرشو ريخ نم سانلا هلمعي ام لكب ىريو نياعيو

 ءراه فرج افش ىلع مهف هاوس اودصق نإو «نيصح نكر ىلإ اووآ دقف هاضر اودارأ

 ةبوقعلا لب ءاولان باوشلا الو «مهل تيقب مهلاومأ الف ءمنهج ران ىف مهب راهنيسو
 .طيحم مهئارو نم هللاو «مهقحلي سانلا تقمو مهلبقتست

 اهيف هل راهقألا اهتحت نم يرجَت باَتعأو ليخُ نم هن هَل نوُكَت نأ مُكدَحأُدَوْيَأٍ

 لثم اذه 4 تقرتحاف ران هيف راصعإ اهباَصََف ءَع ير هلو ربكلا ُهَباصأَو تامل َلُك نم

 وأ تاقدص نم مهلامعأ نوطبحي نيذلا كئلوأ نايب ىف ىلاعتو هناحبس هركذي ناث

 ىلع لواطتلا وأ «ىذألاو نملا وأ ءايرلاب ربلا لامعأ نم كلذ ريغو جح وأ تاولص

 .هب اوماق ريخ لمع نم مهسفنأل نومعزي امب سانلا

 :نيتيحان نم قباسلا هيبشتلا نع فلتخي وهو

 هيف ركذ دقو «ظفللا حيرصب ناك لوألا هيبشتلا نإف «لكشلا ىف :امهالوأ

 امأ ؛ 4 ةوبرب ةنج لدمك :ىلاعت هلوق ىف فاكلا ىهو هيبشتلا ةادأو هب هبشملاو هبشملا

 هيمسي ىذلا ىنايبلا عونلا نم وهو «هيبشتلا ةادأ الو هبشملا هيف ركذي ملف هيبشتلا اذه

 الو هيبشتلا ةادأ هيف ركذت مل لاحب لاح هيبشت ىهو («ةيليثق ةراعتسا» ةغالبلا ءاملع

 .هيبشتلا ةدارإ ىلع لدت نئارق تماقو « طقف هب هبشملا ركذ لب «هبشملا
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 ىقنيو «هللا ةاضرم هلمعب ىغتبي نم هيبشت هيف لوألا هيبشتلا نأ : ةيناثلا ةيحانلا
 نم ةوبر ىلع ةمئاقلا ةرمكملا ءانغلا ةقيدحلاب ءقافنو ءاير لك نم هبلقو هريمض
 هلمعي ىذلا ريخلا لمع ضقني نم هيبشت وه هيبشتلاف انه امأ ؛ةجتنم ةبصخ ضرألا
 هل تناك نمب «سانلا نيب هَربب ةرخافمو ةاهابم وأ «ىذأو نم وأ ءهطبحي ءايرب
 هلو «ربكلا هباصأ دقو تارمثلا عم اهيف ىرجت راهنأو ,بانعأو ليخن اهيف ةقيدح
 ران اهيف ةديدش حاير اهتباصأف هتافو دعب مهل انوع نوكتو .ءافعض ةيرذ
 .تقرتحاف

 هب هبشملا ركذ لب ءانهون امك هيبشتلا ةادأ الو هبشملا ةيآلا هذه ىف ركذي ملو

 ءهبشلا هجوو هبشملا فرعتن مث ءاهيناعمو هب هبشملا تادرفم ىف ملكتن نأ انيلعف ءطقف
 . ميركلا ىماسلا هيبشتلا اذه ىزغمو

 كلذلو ؛هينمت عم ءىشلا ةبحم هانعم 4 مُكدَحأ ُدويَأ 8 :ىلاعت هلوق ىف دولاو
 وهو «بنع عمج بانعألاو «لخنلا عمج مسا ليخنلاو .ىنمتلا ماقم ىف لمعتسي
 وهو اهترمث نود ليخنلا ركذ ىف ببسلا ىف رانملا ريسفت ىف ءاج دقو «موركلا ةرمث
 ىف ءىش لك نإ) :كلذ ليلعت ىف اولاقو موركلا رمث وهو بنعلا ركذ امئيب ءريمتلا

 نوذختي هنمف .2”هليكاثعو هفايلأو هعوذجو هقرو :مهقافنإ ىف سانلل عفان ليخنلا
 ةفصاع حير راصعإلاو . 2(كلذ ريغو فوقسلاو شورعلاو لابحلاو ليبانزلاو ففقلا
 :ليقو ءدومعلا ةئيه ىلع ءامسلا ىلإ ةدعاص اهنم سكعنت مث ضرألا ىف ريدتست
 وأ «بوثلاك فتلت اهنأل راصعإ تيمسو «قربو دعر اذ اًباحس ريثت حير راصعإلا
 ؛ءام نم لمحي ام لزنتف ءباحسلا رصعت اهنأكف ءرطملا لوزن ىف اًببس نوكت اهنأل
 4 520 اًجاَجَن ٌءاَم تارصعمْلا نم اَنلزنَأَو 9 :ىلاعت هلوق ىف تارصعملا ترسف اذلو
 ىف نوكت ىتلا راثلاو .رصعلا كلذ راصعإلاب رصعت اهنأل ؛باحسلا اهنأب [أبنلا]
 وأ «راصعإلا كلذ كيرحتب باحسلا مادطصا نع ببستي ىذلا قربلا ىه راصعإلا

 - نيعلا :برعلا ناسل] بطلا هيف نوكي ىذلا لخنلا قاذعأ نم قذعلا :لاكذعلا عمج :ليكانعلا (1)
 .[لكثع

 ."”"ةص مج رانملا ريسفت قفز
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 تباصأ اذإ رانل لماح اضيأ وه اهب كرحتي ىتلا ةديدشلا ةوقلا هذه عم باحسلا نأ

 نأ مكدحأ ُدويَأ 8 :ىلاعت هلوق ىف ماهفتسالاو ءاهيناعمو هب هبشملا تادرفم هذه

 دوي ال ىنعملاو ءىفتلا ىنعمب ىأ عوقولا راكنإل وهو ءراكنإلل وه كة ُهَل َنوُكَ
 كلذ ىلع ماهفتسالا ةغيص ىلع ىفنلا ءىجمو «خلإ . .ةنج هل نوكي نأ مكدحأ

 ىأ هنع لئس ول ثيحب «لوقعم ريغ هتاذ ىف رمألا نأ نايبو «ىفنلا ديكأتل ءوحنلا

 .ءالقعلا لك نم هيلع عمجم ىفنلا نأل ؛هيفنب باجأل لقاع

 اهيفو «بنعو ليخن اهيف ةنج هل نوكت نأ دحأ دوي ال هنإ :لوقلا ةصالخو

 - برعلا ةهكاف امهنأل امهيلع صنلا ناكو  بنعلاو ليخنلا ريغ تارمثلا لك نم

 اهدمتف اهتحت نم ىرجت راهنألاف «جيهب رظنم تاذ ةبيطلا تارمشلا هذه عم اهنإو

 نم ءافعض ةيرذ هلو ءربكلا هباصأ دقو اهزاتحا دق «نيرظانلا رست امك ءبصخلاب

 اذه عمو ءمهدوأ ميقيو «مهزوع دسي هدعب نم لام ىلإ نوجاتحي ثانإو روكذ

 دوي ال ؛اهرانب تقرتحاف ران اهيف ةديدش حير اهتباصأ ةقيدحلا هذه ىف رخدملا لمألا

 .هايإ هبنجي نأ ىلاعتو هناحبس هللا وعديو هاقوتي رش وهو ءادبأ كلذ دحأ

 «هقحالو هقباس نم لوقلا قايس نم مهفي هنإ ؟هبشملا وه امف هب هبشملا وه اذه
 تناك امك «ةرخآلا هتايح ىف لجرلا رخدم نوكي ىذلا جتنملا بيطلا لمعلا وهو

 ىف هنإو «هتامت دعب هؤاقب مهيفو هتايح دادتما مهو «هربك ىف هتيرذل ةرخدم ةقيدحلا

 ىلإ جاتحت فاعض ةيرذ هلو ربكلا هباصأ نمك لاوزلا ةكيشولا ةينافلا ايندلا ةايحلا هذه

 نوكتل هتافو دعب ةحلاصلا لامعألا نم هرخدم ىلإ جاتحم وهف «هتامم دعب هرخدم

 ءايرب لمعلا كلذ لطبأ اذإ هنإو «ةينافلا هذه دعب ةيقابلا ةايحلا ىف هتورثو هرخذ

 ىف هتنج قرتحت نأب ىضري نمك نوكي ءرخف وأ ةاهابم وأ ىذأ وأ نم وأ «هطبحي

 . اليلق لباقلا ىف هتيرذل رخدملا نم ىقبت الو سبايلاو رضخألا لكأت ةيتاع حيرب هربك

 .ةقحاللاو ةقباسلا تايآلا هيلع لدت ىذلا طبنتسملا هبشملا وه اذه
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 باحصأل اًموي لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ ىراخبلا ىور دقلو

 ؟تلزن 4 ةّنِج ُهَل نوُكَت نأ مكدحأ ُدَوَيَأ» :ةيآلا هذه نورت نميف) :ّهلَو هللا لوسر
 نبا لاقف !ملعن ال وأ ملعن اولوق :لاقو ءرمع بضغف «ملعأ هلوسرو هللا :اولاق

 .كسفن رقحت الو لق ىخأ نباي :لاق «نينمؤملا ريمأ اي ءىش اهنم ىسفن ىف :سابع
 لمعل :سابع نبا لاق ؟لمع ىأ :رمع لاق . لمعل الثم تبرض : سابع نبا لاق

 قرحأ ىتح ىصاعملا ىف لمعف ناطيشلا هل هللا ثعب مث .هللا ةعاطب لمعي ىنغ لجر
 لامعأ نم لمعب كلذ متخ هلجأ برتقاو هرمع ىنف اذإف :ىرخأ ةياور ىفو «هلمع

 . (ءاقشلا

 المع لمعي ناسنإلل برض لثم اذه :لاق هنع هللا ىضر رمع نأ ىورو

 .ءوسلا لمع لمع هيلإ نوكي ام جوحأ هرمع رخآ ناك اذإ ىتح اً اص

 نملاب هلمع دسفي نم ىلع هبشملا انرصق تايآلا قايس ىلإ انرظن اذإ اننإو
 لاح وه هبشملا انربتعا نيتياورلا نيتاه ىلإ انرظن اذإ مث «ةرخافملاو ةاهابملاو ىذألاو
 تناكف «حلاص ريغ المع لمع «داك وأ هلجأ اند اذإ ىتح «تاحلاصلا لمعي لجرلا
 دق «جيهب جوز لكو تارمشلا لك نم اهيف ءانغ ةقيدح هتورث لك لجر لاحك هلاح
 «لام نم كرتي ام ىلإ جاتحت فاعض ةيرذ هلو ربكلا هباصأ اذإ ىتح ءاهريخ رفاوت

 نوكي اذه ىلعو .ءىش ريغ نم هتيرذ كرتف ءاهب تبهذف ةيتاع حير هتورث تباضأ
 .ايندلا هذه ىف هيلع ةموادملاو ربلا لمع ىلع رارمتسالا ىمرملاو دصقملا

 ءءايرلاو ىذآلاو نملاب صاخلا قايسلا ةرئاد ىف اصاخ هبشملا لعجي نأ ىدنعو

 وأ نملاب هلطبي مث هنم رثكيو ريخلا لعفي نم لاح نأ هجولا اذه ىلع هيبشتلا نوكيو
 .هتايح ىف هلمأ عضوم اهلعج ءانغ ةقيدح كلمي لجر لاحك .ءايرلا وأ ىذألا
 ةينافلا ةخوخيشلا هذه ىف وهو مث ءربكلا نس ىف وهو هتافو دعب هدالوأ ءاذغو
 بجي كلذكف «لاحلا هذه ىف نوكي نأ دحأ دوي ال هنإ ؛اهتقرحأ حير هتورث باصأ

 عرزلا كلهي ىذلا فصاعلا حيرلاك ىه ىتلا تاقبوملا كلت نم ريخلا لعاف رفني نأ
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 لباق ىف هيلإ ةجاح نوكي ام دشأ وه تقو ىف ةيرثملا ةورشلاب بهذيو «لسنلاو

 .هتامم دعب هتيرذلو «هتايح

 مكتاقدص اوُلطبَت ال اوُنَمآ َنيِذّلا اَهْيَأ اي» :ىلاعت هلوق ىنعملا اذهل حشري هنإو

 1 1 . ةقباسلا تاهيبشتلا لك هل حشري امك 4 ئذألاو نما

 هل ةايحلا ىف ىرهوج رمأل الاطبإ نيلاحلا ىف نأ وه اذه ىلع هبشلا هجو نإو

 هدعب ىقبي ال ليزم ضراع رمأ هبهذي «لباقلاو رضاحلا ىف عفن هلو «هتاذ ىف ةسافن

 نمو رضاحلل لباقلاو رضاحلا ىف عفنلا تاذ ءانغلا ةقيدحلا نأ امكف ءاديفم اًئيش

 ىذألاو نملاو ءايرلاو قافنلا كلذكف «قرحملا ديدشلا راصعإلا اهب بهذي مهفلخي

 ىف هلعافل ةيونعم ةورث وه ىذلا ريخلا لمع دسفي ريخلا لعفب سانلا ىلع لواطتلاو

 لاحك هلاح نوكت نأ نمؤم دوي لهف ؛هتزعو هللا ناوضر هيفو ءهلبقتسمو هرضاح

 كرتيو ءايناف اًمره اًخيش سانلا ىلإ هدي دميف ءهربك ىف هتورث راصعإلا بيصي نم
 نم ءايرلا نكمي نأ حصي الف كلذ نمؤم دوي ال ؟هدعب نم سانلا ىلع ًالك هدالوأ

 بهذي اديدش اًراصعإ كلذ نوكيف «هناسل نم ىذألاو نملاو ةاهابملاو ةلاطتسالاو هسفن

 . هلمعب

 :ةريثك دئاوف هيبشتلا اذه ىفو

 ىلعو «ليلق عاتم ىهف تلاط امهم ايندلا ةايحلا هذه نأ ىلإ ةراشإلا :اهلوأ

 ىف نوكي ىذلا لجرلاك «هبر دنع هبستحي ريخلا لمعب ةظحل لكب عفتني نأ نمؤملا

 هيلعو «ةخوخيشلا هذه بحاص عقوتي امك اًمئاد توملا عقوتي نأ هيلعف ةيناف ةخوخيش

 .توملا هنم برق دقو «توفلا ىشخي نم لمع ريخلا لمعي نأ

 امك «هقرحت لب هب بهذت ريخلا لمعب ةلاطتسالاو ةاهابملاو ءايرلا نأ :اهيناث

 .ءانغلا ةقيدحلا راصعإلا قرحي

 لك نم اهيف ىتلا ءانغلا ةقيدحلاك جتنيو وبريو ومني ريخلا لمع نأ :اهثلاث

 ءاهبر نذإب اهلكأ ىتؤتف ءاهرامث دمت سمشلاو اهسارغأ تحت نم ىرجت هايملاو تارمثلا

 .مئاد رمتسم ءامن ىف ىهف
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 نأ ىلع لجرلا صرحي نأ نيدلا اهرقي ىتلا ةايحلا بلاطم نم نأ :اهعبار
 «ةايحلا دئادش ىف هب نوئيعتسي لاملا نم الضف ءاًفاعض ةيرذ اوناك اذإ هدالوأل كرتي

 ناك ضرم ىف 27كلام نب دعسل كي ىبنلا لاق امك «سانلا ىلع ًالك نونوكي الو
 :ثلثلاب قدصتلا ىلع هرقأو هاهنف هلك هلام قدصتي نأ دارأ دقو «هنم توملا عقوتي

 "7(سانلا نوففكتي ةلاع مهعدت نأ نم ريخ ءاينغأ كتثرو عدت نإ كنإ»
 عشي امك ةددعتم ةيماس ناعم اهنم عشتل اهنإو ةميركلا ةيآلا تاراشإ ضعب هذه

 .ميكحلا ميلعلا هللا تاملك تلاعت ءرمثملا نصغلا نم ديجلا رمثلا
 نم ةموهفملا ميركلا صنلا كلذ نم ةثعبنملا ةيماسلا ىناعملا هذه لجأ نمو

 نم زع لاقف ءاهريغ عم اهربدتو اهيف ريكفتلا ىلإ هناحبس اعد .هتراشإ وأ هتارابع
 : لئاق

 «ةميركلا ةيآلا هذه ماتخ اذه 4 َنوُرَكَفَتت مُكَّلَعَل تايآلا كَل هللا نّيبي كلذك
 لمأتلاو ربدتلا وه ركفتلا نم دارملاو .ةينآرقلا تايآلا ىه انه ةدوصقللا تايآلاو
 ءاهجئاتنو لامعألا بقاوع ىف ركفتلاو «ةديعبلاو ةبيرقلا تارابعلا ىمارم فرعتو
 مُكَلعَل تايآلا مكل هللا نيبي كلذك ل: :ىلاعت هلوق ىف هيبشتلاو .اهتاياغو اهبابسأ ىفو

 هذهب «هتايآ لك ىف ىلاعتو هناحبس هللا نايب نم ماعلا ىلكلا هيبشت هيف 4 َنوُركَفتت
 كلتو «مكحملا قايسلا كلذو ةعئارلا تاهيبشتلا كلت ىف اهانيأر ىتلا ةيئزجلا ةروصلا
 هركف لمعأ املك ةيماس ةميرك ناعم هل ىلجتف ءربدتملا اهربدتي ىتلا ةيلجلا ىناعملا

 نأ  ىلعألا لثملا هللا مالكلو  انتارابع ىف ىرجي امك كلذ لثمو .ردقو ركفتو

 ىأ ءاّمئاد لمعأ كلذك :لوقيف .نسحتسيف هلمعي اديج المع لمعي امدنع لوقي
 اذه ىلع ةميركلا ةيآلا ىف هيبشتلا ىنعمو . لمع لك هومتنسحتسا ىذلا لمعلا اذهك
 ىلكلا هللا نايب مكحملا لثملا اذه ىف ادب ىذلا عئارلا ىلجلا نايبلا اذهك :اذكه نوكي

 . ميكحلا هباتك ىف هتايآ لكل

 :هبقلو «قاحسإ وبأ هتينك «ىشرقلا ىرهزلا «فانم دبع نب بيهأ نب كلام نب صاقو ىبأ نب دعس وه )١(

 .ه8660 ةنئيدملاب ىفوتو «ةفوكلاب ماقأ «ليلج ىباحص ءمالسإلا سراف

 م”. الكر كلثلاب ةيصولا - ةيصولا :ملسمو 6*5 220 ءاينغأ هتثرو كرتي نأ - اياصولا : ىراخبلا هاور 6ةهز



 ةرقبلا ةروس ريسفت رب
 ليم

 م

 أ برأ

 نم ءاجرلا سيلو «ءاجرلا ىف ىه 4 َنوركَفتَت مُكَلعَل ل :ىلاعت هلوق ىف لعلو

 ؛عقوتو ءاجر هنم نوكي الف «ءىش لكب ملاع ىلاعتو هناحبس هللا نأل ؛ىلاعت هللا

 ىنعم امنإو ؛ دكأتو ققحت ىلاعتو هناحبس هنم نوكي امنإ «ملعي ال نم نأش كلذ نأل

 ركفتملا ركفت هعم ىجري نأ هنأش نم كلذ نأل ؛نايبلا تاذ عم قفتملا وه ءاجرلا

 كلذ ناك ىنعملاف «ليلعتلل انه لعل نإ :ءاملعلا ضعب لاق كلذلو ؛ربدتملا ربدتو

 .اوربدتتو اوركفتتل نايبلا

 هللا نيبي :ميكحلا ىماسلا لثملا اذهل ميركلا ماتخلا كلذل ىلامجإلا ىنعملاو

 مكحملا عئارلا لثملا اذه ىف مكل حضتا ىذلا نايبلا كلذك ءاّمئاد هتايآ ىلاعتو هناحبس

 نم اًمئاد هللا نايبف «هكاردإ رادقمب هنم لك لانيف «هكاردإ ىف ركفلا قافآ عستت ىذلا

 .ةديعبلاو ةبيرقلا اهيمارم اوكردتو ؛هيآ اولمأتتو اوركفتتل «عونلا كلذ

 باوصلا انمهلأو «هب لمعلاو «هباتك ىناعم كاردإل ىلاعتو هناحبس هللا انقفو

 .امئاد قحلا ىلإ ىداهلا ىلاعتو هناحبس هنإ ؛همهف ىف

 يع حدس ع 11 و هو ال طخ مك ددص رس الس

 0 و مج همس س م صرع ممسك .. رس

 6 تكتف شمع الإ هيدضاك 5

 2 لأب مكَرُمْاَيَوَرْفَمْلا مك دعي نطَيَّسلا ©
 وع 0 رج جس سوح ل 2

 2 47 يع عِسَوممَأوُدْضََو هْنَيةَْفَت دعب هلل

 «ةرخآلاو ايندلا ىف هتارمث ىتؤيو «ارب دعي ىذلا قافنإلا ىلاعتو هناحبس ني

 الو «ايندلا بلاطم نم بلطم ليهست ءاغتبال ىلاعت هللا ةاضرم ءاغتيا قافنإلا وهو

 ءاطعلا بقعي الأ كلذ عم ةرخآلا باوث ىف طرتشيو «هاج ىذل اًفَلم الو «ىاجل اًيلط



 ةرقبلا ةروسريسفت ا
 7-2 121*222 ة1ةآة##آ1آ1 000000 للا يي لمللا

 الو فاطعأ ام هيلع رثكتسيو «ءاطعلا ةنمب هاطعأ نم ىطعملا رعشي الف «ىذأ وأ نم
 ىطعملا ديو ءايندلا ىه هدي نأ هبسحف «ةلذم تاملك هيجوت وأ هتاطع نالعإب هيذؤي

 عمجي نأ حصي الف "”«ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا» :لاق ُهِلَي ىبنلاو ءايلعلا
 نالعإلا نسحي ال نطاوم ىف نالعإلاو فشكلا ىذأو نملا عم فعضلا اذه نيب هيلع
 هنم نوكي ىذلا لاملا نايب نآلا ةيماسلا اهيناعم ىف ملكتن ىتلا تايآلا هذه ىفو .اهيف

 ىفو «هبقعي امو هب برتقي امو ءاطعلا دصاقم نايب ناك ةقباسلا تايآلا ىفف «ءاطعلا
 ىلع لدي هءافطصاو لاملا ريخت نأو ؛ءاطعلا هنم نوكي ىذلا لاملا نايب تايآلا هذه
 ىلع اليلد كلذ ناك ء؛هلام دوجأ ءاطعلا دنع راتخا نمف ءةينلا ىف ءافصلا رادقم

 نم ديجلا ريغ ىلإ هجتا نإو «ءاير وأ ىذأ وأ ْنَم ءاطعلا بحصي مل نإ دصقلا نسح
 هسفت حش قوي نمو 99 سفنلا حشو ةميزعلا فعض ىلع اليلد كلذ ناك هيطعي هلام
 . [رشحلا] 4 ج2 نوحلقملا مه كلو

 نأ غوسي ال هنأ هللا ةاضرم ءاغتبا نوكي نأب ةبلاطملا بقع هناحبس نيب كلذلو
 تلاعت لاقف ؛بيطلا نود ثيبنلا نمو «ديجلا نود ءىدرلا نم قافنإلا نوكي
 :هتاملك

 4 ضْرألا نم مُكَل انجَرْخَأ اًممو مكَبسَك ام تاَبيط نم اوقفنأ اونمآ نيذّلا اهيأ اي)
 نم لايجألا لك ىف نينمؤملل ءادنلا مومع ىلع ةلالدلل ديعبلاب ءادنلاب هناحبس أدتبا

 قالخأ نم نأ نايبل نينمؤملل ءادنلا ناكو «ةمايقلا موي ىلإ ىدمحملا ثعبلا تقو
 هيف دهزت امم ال سفنلا هبحت اممو «ثيبخلا نم ال بيطلا نم اوقدصتي نأ ناميإلا لهأ

 ثيبنلا وأ هلام ثبخأ ىلإ لجرلا ءىجي نأ ءىش ىف ناميإلا تايضتقم نم سيلف
 هيف نوكي ال ذإ ؛هب عافتنالا ىلإ ههاجتا مدعو «ةهنع هتبغرلو «هيف هتداهزل هنم قفليف

 ؛لعفلا ىلع لمحلل ىسفن داهج الو «هتدارإ ىف ةرباصم الو «ريخلا لمعل ةاناعم
 .هيلع بلغتلا ىف ةدارإلا ةقشمو «ىوهلا نع سفنلا فك ردق ىلع رجألاو

 نايب - ةاكزلا :رمع نبا نع هوحنب ملسمو )١178(« ىنغ رهظ نع الإ ةقدص ال - ةاكزلا :ىراخبلا هاور )١(
 .(١ا/16) ايلعلا ديلا نم ريخ ىلفسلا ديلا نأ
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 بيطلاب دارملا نإ :مهضعب لاق :ناجاهنم كلذ ىف ءاملعلل ؟بيطلاب دارملا امو

 لالحلا لاملا نم قافنإلا وه ىلاعتو هناحبس هللا هلبقي ىذلا قافنإلا نأ ىأ .لالحلا

 ديري الو ءاّبيط الإ لبقي ال ىلاعتو هناحبس هللا نإف ؛لالح قيرط نم بسك ىذلا

 الو ءالالح الإ بسكي الف ىلاعت هللا هجو هلمعب ديري ناك نمف «اريخ الإ دبعلا نم

 هللا لوسر نأ كلذ ىف هنع هللا ىضر دمحأ مامإلا ىور دقلو .لالح نم الإ قفني

 لجو زع هللا نإو ,مكقازرأ مكنيب مسق امك مكقالخأ مكنيب مسق هللا نإ» :لاق ع

 هللا هاطعأ نمف ءبحأ نمل الإ نيدلا ىطعي الو ءبحي ال نمو بحي نم ايندلا ىطعي

 نمؤي الو «هناسلو هبلق ملسي ىتح دبع ملسي ال هديب ىسفن ىذلاو .هبحأ دقف نيدلا

 بسكي الو .هملظو هشغ :لاق ؟هللا ىبن اي هقئاوب امو :اولاق .هقئاوب هراج نمأي ىتح

 فلخ ٌكلرتي الو «هنم لبقيف هب قدصتي الو هيف هل كرابيف هنم قفنيف مارح نم الام دبع
 ئىيسلا وحمي نكلو ئيسلاب ئيسلا وحمي ال هللا نإ ؛رانلا ىلإ هداز ناك الإ هرهظ

 . ''"«ثيبخلا وحمي ال ثيبخلا نإ ؛نسحلاب

 لالحلا نم قافنإلا ىلع ثحلا وه ةيآلا ىف هاجتالا نوكي جيرختلا اذه ىلعو

 بسكلا ناك اذإ هنأل ؛لالحلا بلط ىلع ثحلا ةمزاللا ةجيتنلاب نوكيو «مارحلا نود

 «منهج ران ىف ىقلي اّمثإ هنم لكألا نوكي نأ ىلوأف «تاقدصلا ىف لبقي ال مارحلا

 . ران مهنوطب ىف نولكأي نمك هنم لكأي نمو

 ىف لالحلا بلط ىلع ثحلا :نيرمأ ىلإ هجتي ىمرملا «لوقلا اذه ىلع نوكيف
 .اهنم مثآملا نود «بساكملا نم لالحلا بلط ىلع ثحلاو «قافنإلا

 هديؤت حيحص هتاذ ىف مالك وهو ؛ ةيبآلا ريسفت ىف لوألا لوقلا وه اذه

 اهعوضوم الو ةيآلا قايس عم قفتي ال هنكلو «ةتباثلا ةررقملا ةينيدلا ىناعملاو ثيداحألا

 ىنعمل ىناثلا ريسفتلا ءاملعلا رثكأ حجر كلذلو ؛اهماقم ىف بيطلا ةملك ىنعم الو

 «باط نم لعيف نزو ىلع بيط ةملك نأل ؛هسفن ىف ديجلا هب دارملا نأ وهو بيطلا
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 ؛بيط ىنعم ىف لصألا وه كلذ نإو ؛هبلطتو هيلإ هجتتو سفنلا هبيطتست ام وهو
 ساوحلا هذلتست ام بيطلا لصأ» :هصن ام ىناهفصألا بغارلا تادرفم ىف ءاج اذلو
 ؛ىوغل ىتعم ال «ىمالسإ فرع لالحلا ىنعمب بيطلا قالطإو «سفنلا هذلتست امو

 ةميقتسملا ةميلسلا سوفنلا هغيستست هتاذ ىف اًبيط ناك ام الإ حيبي ال هناحبس هللا نأل

 هناحبس هللاف «ةميلسلا سوفنلا هفاعت هتاذ ىف اًئيبخ ناك ام الإ مهيلع مرحي الو

 .ميركلا ىنآرقلا صنلا كلذب درو امك ؛ثئابخلا مرحيو تابيطلا لحي ىلاعتو

 ىذلا وه سفنلل بوبحملا باطتسملا بيطلا نأ وهو «كلذب صنلا ريسفت نإو
 دقلو ءىوغللا ىنعملا عم قفتي ىذلا هنأ قوف «ةميركلا ةيآلا نم ىأرلا ىداب ودبي

 لاملا بيطأ نم قافنإلاب مهرمأ) :لاق هنأ هنع ىور دقف ؛كلذب سابع نبا هرسف
 ال بيط هللا نإف» ؛هثيبخو هئيندو لاملا ةلاذرب قدصتلا نع مهاهنو .هسفنأو هدوجأو
 . 27(اًبيط الإ لبقي

 ىلاعتو هناحبس هللا نأ :ةميركلا ةيآلا هيجوت نوكي ميقتسملا ىنعملا اذه ىلعو
 ربلا نآلو «ىلاعت هللا هجو ءاغتبا «سيفنلا بيطلا نم اوقفني نأ ىلع نيقفنملا ثحي

 :ىلاعتو هناحبس لاق دقلو ؛ضغبي امم ال بحي امم ناسنإلا قافنإ ىف وه ربلا لك
 :ىلاعت لاقو .[نارمع لآ] 42:7 ...َنوُبحُت امم اوقفت ئّتح ربل اوُلاَش نأ »

 ىبنلا ىهن دقلو .[ناسنإلا] 4 جل ًاريسأو اًميِتَيو انيكسم هّبَح ىّلع ماَعَّطلا نومعطيو
 ال امث مهومعطت ال١ :كك لاقف «نومعطي امن الإ ءارقفلا اومعطي نأ نع نينمؤملا كك
 . 2«نولكأت

 نم هتمزتعا ام رادقم ىلع اهبيثيف ؛بولقلا بساحي ىلاعتو هناحبس هللا نإ
 بيط نع هجورخو هيف ةبغرلاو قافنإلا ىف ةميزعلا ةوق ىلع ءىش لدأ نإو «ريخ

59160 
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 مااا لاا
 اا <

 ىبنلا نع درو اذلو ؛ةبحمو قوش هيف لب «ةبغر هيف هلو هجرخي نأ «ناميإ ةوقو سفن

 ىنغلا وجرت حيحش حيحص تنأو قّدصت نأ» :تاقدصلا ريخ ىف لاق هنأ هِي

 ترباص نإ كنإف «هيف دهاز ريغ كيلإ بيبح لاملاو قدصتت نأ ىأ '١)«رقفلا ىشختو

 ؛هتاذ ىف ءاطعلا رجأ :نيرجأ تلن لاحلا هذه ىف قدصتلا ىلع اهتلمحو «ءكسفن

 تنأو «توسكو تمعطأف «قحللو هلل اهيف ترصتنا ىتلا ةيسفنلا ةبلاغملا كلت رجأو

 اضر ىلع هللا اضرو «لاملا ةبحم ىلع هللا ةبحم ترثآف «اريثك روفوم لاملا بحت

 داهج وهو «ربكألا داهجلا ىف ترصتتناف «سفنلا اضر ىلع قحلا اضرو «ىوهلا

 .ىوهلاو سفنلا

 ىنعملا وهو «ميركلا صنلا اذهل ءاملعلا روهمج هراتخا ىذلا ىنعملا وه اذه

 ام تابيَط نم :ىلاعت هلوق هيكزيو ءاهعوضومو ةيآلا قايس عم قفتي ىذلا ميوقلا

 هناحبس هيقلي امب اًنورقم ركذ اذإ بسكلا نإف « ضرألا نم مكل اَنِجَرْخَأ اممو متبسك

 سارغو «ريضن عرزو «ضرألا نطاب ىف سئافن نم انل هعضيو ضرآلا ىف ىلاعتو

 هئيدر وأ هبيط ىلإ دصقي هنأو «لالح هلك لاملا نأ ىلع ذئنيح لدي اذه نإ ء«رمثم

 الف «هديج الإ هنم قافنإلا ىف ريختي ال لالحلا بسكلا كلذ نأ نيبف «هنم قفنيف

 ريقفلا قح وه مسق :الالح اًقزر هتبسك ىذلا لاملا نإ ؛هدوجأ الإ ريقفلا ةصح لعجت

 نمو كدالوألو كل وه مسقو «هب كتبلاطم مهنع هللا ىلوت دقو ميتيلاو نيكسملاو

 هلذرأو هثبحأو هأدرأ ةبلاطملا مهنع هللا ىلوت نم قح لعجت نأ غوسي لهف «لوعت

 هوفع سامتلاو «هللا هجو اهب ديرتو اهعنصت فيكو «ىزيض ةمسق نذإ كلت ؟هأوسأو

 .لوبقم الو غئاس ريغ هعوقوو «هتاذ ىف لوقعم ريغ كلذ نإ !؟هاضرو

 ذإ ؛دبعلا نم لمعب مسق :نيمسق ىلإ لالحلا لاملا دراوم هناحبس مسق دقلو

 وهو «هللا نم قيفوتلا ناك نإو ءرهاظ هيف هداهتجاو «نيب حضاو هيف دبعلا لمع

 «نيبلا حضاولا وه هللا ضيف نكلو دبعلا لمعب وه مسقو ؛نيتملا ةوقلا وذ قازرلا

 هلامب اًمهسم وأ ءآرجات وأ اًعناص ضرألا ىف برضلاو لمعلاب دبعلا بسك وه لوألاو

 ١(. 1/1 ملسمو ةةدضفلا حيحشلا حيحصلا ةقدص لضف م ةاكزلا :ىراخبلا هاور قلد
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 دصحي عرز نم ىلاعتو هناحبس هللا هجرخي امب «ىناثلا مسقلاو ؛ةراجت وأ ةعانص ىف

 هبر نذإب نيح لك هلكأ ىتؤي رجش وأ سارغ وأ ناويحلاو ناسنإلل توقلا هنم نوكيف

 اهيف حلصيل ضرألا هذه ىف ناسنإلا ةفالخ لجست ىتلا ةيناسنإلا لامعألاو «عناصملا
 .دسفي الو

 هناحسبس مدق دقو ؛ ل قل فلا ميركل علا ذه ىف (ضرألا م
 مأ ةعانص ناكأ ءاوس «ناسنإلا لمعب نوكي ىذلا بسكلا وهو «لوألا مسقلا ىلاعتو

 بابسأل ميدقتلا كلذ ناكو ؛ايركف المع ناك مأ ايلآ المع ناكأ ءاوسو .ةراجت ناك
 مدآ نبا لكأ ام» :كَك لاق امك ءبسكلاو لمعلا نم لكألا لضف نايب اهنم ؛ةريثك
 لمسع نم لكأي ناك دواد هللا ىبن نإو هدي لمع نم لكأي نأ نم ارييخ اًماعط

 مظعأ نوكي د دوهجلا هيف لذبتو دوهجمب ء ءىجي لام نم ءاطعلا نأ اهنمو «' )هدي

 «ضرألا حالصإو «نارمعلا ةماقإ هب نأيل ىناسنإلا لمعلا ردق ء ءالعإ اهنمو ؛ اًياوث

 .هقزر لئاسوو هتشيعم ىف ىناسنإلا دوجولا اذه مدقتو

 بسكلا فيضأ مث «ةبقارمو حالصإو رذبو ثرح نم المع هيف دبعلل نأ عم ىلاعتو

 وه هنأل ءهللا نم قزرب هنأ عم دبعلا ىلإ ايندلا هذه ىف لمعلاو ةعانصلاو ةراجتلاب

 لاق امك .هقزرو هقيفوتب بساكم نم دبعلل ام عيمجو «دابعلا نيب قازرألا مسق ىذلا

 :ىلاعت لاق امكو [ةرقبلا] 4 <27 نوففي مهانقزر اممو)» :ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت

 هيلإو هنم ءىش لكف [دوه] 3# ... اهُقْر هللا ىَلع الإ ضرألا يف ةّباد نم امو
 وهف ةراجتلا وأ ةعانصلا نم ناك مأ عرضلاو عرزلا نم ناكأ ءاوس دبعلل بسك لكو

 ؟هناحبس هئاطع لب هتيادهو هقزرو هقيفوتبو .هلضفبو «ءهللا نم

 .2دَحأ ّلَكأ ام» : ظفلب (197-) هديب هلمعو لجرلا بسك - عويبلا :ىراخبلا هاور )١(



 ةرقبلا ةروس ريسفت لب
1 

 ا 4 اصل ل

 ميكا ركذلا ىآ ضعب ىف هناحبس هللا نأو «هعضوم لاؤسلا كلذل نإو

 ىلإ قزرلا فيضي هضعب ىفو «لمعلا رشاب ىذلا هنأل دبعلا ىلإ بسكلا فيضي

 رظنا» :هناحبس لاق امك اهنوهقفي نمل تايآلا فرصي هناحبس وهو «حئاملا هنأل برلا

 همالكلو ءهبساني ام ماقم لكلو [ ماعنألا] « (ج2)+ نوهقفي مُهَّلعَل تايآلا ؛ فّرصن فيك

 .نايبلا ىف هردق لعي امهم ناسنإلا مالك هيكاحي الف ىلعألا لثملا هناحبس

 ام ىصقأو ؛لماكلا ههجو ىلع هانغلب ام «ريبعتلا رس ىلإ لصن نأ انلواح ولو

 تابنلا جارخإو «ىلوألا ىف دبعلا ىلإ بسكلا فاضأ ىلاعتو هناحبس هنأ وه لوقن

 لوآلا ذإ ؛كش الب نالباقتم نامسق امهف «جاتنإلا نم نامسقلا زيمتيل «هيلإ سارغلاو

 امك «برلا لمع هيف حضاولا رصنعلا ىناثلاو «دبغلا بسك هيف حضاولا رصنعلا

 هناحبس ثحيلو «ناتفلتخملا ناتفاضإلا تناك نيمسقلا نيب زييمتلا اذهلف ءانرشأ

 ءدوجولا اذه ىف نارمعلا ساسأ امهنأ نايبو «لمعلا نم نيعونلا ىلع سانلا

 ضعب ناك دقو ؛اهيف جاتنإلا لبس نم ليبسو ضرألا ىف حالصإ امهالكف

 ؛ضرألا هجرخت امو «ةعارزلا طقف جاتنإلا قيرط ربتعي نيمدقتملا نييداصتتالا

 نارمع هيف زيمتم قيرط امهيلك نأ ىلإ دشري هناحبس هللاف «ةيوناث قرط ىرخألاو

 ىلع ثحلا عم دبعلا ىلإ بسكلا ةفاضإ نإف كلذ قوفو ءاهيف حالصإلاو ضرألا

 لام نم بسكي ام لك ىف امولعم اقح ريقفلل نأ ىلإ ةراشإ هيف هتابيط نم قافنإلا
 بحلا ءاقلإو ضرألا ىف ثحبلاب ناك مأ ديلاب لمع وأ ةراجت وأ ةعانصب ناكأ ءاوس

 ىف ؛ةقدص ئش لك ىفو ءاذه لك ىف مولعم ردق ريقفللف «برلا نم رامثلا ءاجرو

 لمعلا ىفو «ةقدص ضرألا نم جرخي ىذلا لاملا ىفو «ةقدص دهجلاب بوسكملا لاملا

 «ىضرملا ىوادي نأب ةقدص هلمع نم اءزج لعجي نأ بيبطلا ىلعف ؛ةقدص هسفن

 عناصلا ىلعو ءهيجوتلاو داشرإلاب ةقدصلل هلمع نم اًءزج لعجي نأ سردملا ىلعو

 ىفشتسم وأ دجسم ءانب ىف هلمعب ماهسإلاك ةقدص هلمع نم اًءزج لعجي نأ
 وأ

 .اذه لك ىلإ ةراشإ ةميركلا ةيآلا ىفف اذكهو ءامهوحن

 شئاشحلاو ءرجشلاو عرزلا ىلع ضرألا هجرخت ام رصقي ال نيرسفملا ضعبو

 نطاب ىف نوكي ام ىلإ زواجتي لب «رفاحلا تاذو عرضلا تاذ اهنم ىذغتي ىتلا
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 امو ءممألا ضعب دنع تاورشلا هيلع موقت ام ءاوسو «تازلفو نداعم نم ضرألا
 كلذ اولخدأ ءالجألا نيرسفملا كئلوأ نإف ؛رضاحلا انرصع ىف نارمعلا ساسأ راص
 «بير الب قداص كلذ نإو 4« ضْرَألا نم مكَل انجرخأ اممو إ» :ىلاعت هلوق مومع ىف
 . ميقتسم رظن وهو

 هناحبس هللا هجرخي ملو «ضرأللا نطاب عدوم كلذ نإ :لئاق لوقي دقو

 وه جارخإلاب دارملا سيل :لوقنف ءهجرخي ىذلا وه ناسنإلا لب ءاهرهاظ ىلإ ىلاعتو
 اليبس نوكت ىتلا ضارعألا روهظو ءاشنإلاو نيوكتلا هنم دارملا لب «ىسحلا رهظملا اذه
 نطاب نم ةرذبلا جورخب عرزلا نيوكت لمشي امك كلذ جارخإلا لمشيف .هجورخل
 سمحلا هاري اميقتسم هدوعب اذه ؛هدابعل هرهظيو ىلاعت هللا هنوكي امهيلك نإف ؛ضرألا
 دقو «ءاربخلا اهفرعي ىتلا هضارعأب رهظي كاذو «ءاذغ نم هعم امو رمث نم لمحي امب
 «نادلبلا ضعب ىف ضرألا ىلع اًيفاط لورتبلا ىري امك ءرظنلل ودبيو سحلل رهظي
 .هب ضيفت ')ةَرث نويع نم اهنطاب ىف هتوح ام نلعي

 ريقفلل نوكي نأ ىلع مالسإلا ءاملع قفتا دقو ءاذه لك ىف اقح ريقفلل نإو
 وهف ءارآ ىلع كلذ رادقم ىف اوفلتخا نإو «ضرألا نطاب ىف دجوي اميف مولعم قح

 اهردقت ةروثنم ةقدصب وأ «مولعم ردقب هيف بجاو قافنإ نم ولخي ال لاح ىأ ىلع
 . ةماعلا ةجاحلا

 هرداصم تناك ايأ هلام بيط نم اهمدقي ةقدص نمؤم لك ىلع نإ ةلمجلا ىفو
 هللا كرابيل اهيف ردق نيجاتحملل لعجي نأ بجي هيلإ هللا هقاس ريخ وهف ؛هدراومو
 .هل ىلاعت

 رمأ نأ دعب 4 هيف اوُضمْحُت نأ لإ هيذخآب مُهسَلو وقفت هْنح ثيبخلا اومّسيَت الوإ»

 ىهنم نوقفني سيفنلا بيطلا ىلإ مهقافنإ ىف اودصقي نأب نينمؤملا ىلاعتو هناحبس هللا

 .[ررث - ءاثلا :برعلا ناسل] ءاملا ةريزغ :ةراثرت و ةرارث و ةرث نيع :ررث نم :ةرث كلل م م هورس رس رع و وو هر 32 ماكس | فة
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 دصقلاو رمألا كلذ هناحبس دكأ «ثيبخلا ىلإ اودصقي الأ رمألا كلذ نم مهف دقو

 :نيرمأب هدكأ هاوس ىلإ دصقلا مدعو بيطلا ىلإ

 دافأ نسح راركت وهف «قافنإلا ىف ثيبخلا ىلإ دصقلا نع ىهنلا وه :امهدحأ

 اهيلع باثي ىتلا اهبحاصل ةئزجملا ةقدصلا نأ اًضيأ دافأو «بيطلا دصقب رمألا ديكوت

 ىتلا ىه «ةبح ةئام ةلبنس لك ىف لبانس عبس اهيف ىتلا ةبحلاك ريصت ىتح ومنت ىتلاو

 . هنم قفني ثيبخلا ىرحتي قفني نمل باوث الف «ثيبخلا نم ال بيطلا نم نوكت

 لصأالا ىف هانعم مميتلا نإف .ثيبخلا ىلإ اودصقت ال «اومميت ال» ىنعمو

 ىأ تمميت كلذك ءاهتدصق اذك وحن وأ اذك ةهج تممي لاقيو ءدصقلا ىوغللا

 دافتسي اذهو . ءىدرلا ىأ ثيبخلا نم مكتقدص نوكت نأ اورحتت ال :ىنعملو تدصق

 ىهو ىلوألا ةبترملا :بتارم ثالث هنم ذخؤي ىذلا لاملل ةبسنلاب قافنإلا نأ هنم

 قيلي ىذلا وه اذهو «هنم قفنيف بيطلا ىلإ دصقي نأ ىه «هللا دنع اهاكزأو اهالعأ

 نم اوقفنأ اوُنمآ نيا اهّيَأ اَي) :هلوقب ىلاعتو هناحبس هللا هيلإ اعد دقو «نمؤملاب

 دصاق ريغ ءاطابتعا هنم ذخأيف هلام نم قفني نأ :ةيناثلا ةبترملاو 4 متبسك ام تاََيَط

 «كش الب ىلوألا نود هذهو ءامهدحأل رحت ريغ نم هنم ىطعيف «ءىدر وأ ديج ىلإ

 نأ :ايندلا ىهو «ةثلاثلا ةبترملاو .ًارطش هلام نم رطشي هنأل ؛ريخلا دصق اهبحاصلو

 مثإ ىهف اهنع ايهنم ناك اذإو «ىهنلا عضوم ىهو «هنم قفنيل ءىدرلا ىلإ دصقي

 . بلقلا داسفو سفنلا حش نع فشكت ىهو ء«هللا دنع ةلوبقم ريغو

 . سيفنلا بيطلا نم قافنإلا بلط هب دكأت ىذلا لوألا رمألا وه اذه

 ىأ 4 هيف اوضمغت نأ الإ هيذخآب متسّلو 8 :ىلاعت هلوق وهف :ىناثلا رمألا امأ

 نإ هنوذخأت ال مكنأ عم «لاملا ةلاذر ديجلا ريغ ثيبخلا نم قافنإلا ىلإ نودصقت متنأ

 هتظحالم نع اولفاغتت ىأ ؛هيف اوضمغت نأ الإ كلذ ريغ وأ ءارش وأ ةبه مكيلإ ىطعأ

 نيكاسملاو ءارقفلل هومتيطعأو لاملا متقفنأ نإ لدع ريغ كلذ نإو ؛هلوبق ىف اولهاستتو

 نع متضمغأ اذإ الإ اًيبخ اوذخأت ال هذحخأ متدرأو لاملا متبلط نإو «ءىدرلا متيرحت

 اسايقم هلامعأ ىف لجرلا عضي نأ ىلإ هيبنت كلذ ىفو «ضامغإلا نيدصاق هبويع
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 الإ ءىش نم ىطعي الو هسفنل هلعفي نأ بحي ام الإ هريغل لعفي الأ وهو ءاطباض
 ام لك ىف ةماقتسالا ىلع ءرملا لمحي طباض نوناق اذهو «هيلإ ىطعي نأ بحي ام
 (3)عهب كولماعي نأ بحت امب سانلا لماع» :حيحصلا ثيدحلا هيلإ ىمريام وهو «لعفي
 وأ ءارش ىف هتذخأ نإ سفنلا بيط هلبقت ام الإ كقافنإ ىف لاما نم طعت ال كلذكف
 .امهريغ وأ ةبه

 : نايظفل ناثحبم انهو

 لاق دقف «هيف اوضمغت نأ الإ » :ىلاعت هلوق ىف ضامغإلا ىنعم ىف :امهلوأ
 ضامغإلاف ؛هيف لهاست اذإ اذك رمأ ىف لجرلا ضمغأ ليسبق نم هنإ : ءاملعلا ضعب

 ىرحتي الأ ضامغإلا ىنعم نإ لوقي نم عم ىقالتسي اذهو ؛ءاضغإلا ىنعمب انه
 اذه ريظن ىف ةدايز ذخأي نأ ضامغإلا ىنعم نإ :ليقو ؛الهاست وأ احماست صحفلا
 «ةدايز ىنطعأ ىأ ىنتعب اميف ىل ضمغأ ةغل لاقي هنإف ءافعاضم هذخأي وهف «ئدرلا
 نع مكنيعأ نيضمغم نيضغم نيلهاستم الإ ءىدرلا نوذخأت ال مكنإ :ىنعملا نأكو
 .ةدايز ريظن ىف هنوذخأت وأ « صحفلا

 نأ ديد سلو نوت نم تيتا ومخت اوإ ١ :ىلاعت هلوق :امهيناثو
 دتبي مث 4 ثيِبَحْلا اوُمّمَيت ١ :ىلاعت هلوق ىلع ءارقلا ضعب فقي هيف اوضمغت
 ىلع جيرختلا نوكيو «ديف اوُضِمْعت نأ الإ هيدخآب مسلو نوقفنت هنم) :ىلاعت هلوقب
 ىهنلا ديكأت ماقم ىف « هيذخاب متسلو نوقفنت هنم :ىلاعت هلوق نأ ةءارقلا هذه
 ءهنم نوقفنت مكنأ عم ثيبخلا ىلإ اودصقت دصقت ال ىأ «خيبوتلا ىنعم ىف وه امب هفادرإو
 نورحتت مكنويد ىفو ءىدرلا نورحتت ىلاعت هللا نويد ىفف ؛ .مكنويد ىف هنوذخأت الو
 .ءىش ىف لدعلا نم كلذ سيلو !ديجلا

 ميقا : :لاَق والا نم دعاني لا نم يري ٍلَمَصب ىنريح هللا لور ايات : :ىركشيلا هّللا دبع نع )١(
 لع ولا لا سلع

 ُهَركَن ام مُهَل كو كبل ىَتؤي نأ بحُت ام سانلل بحشو ًاناضمر موصتو تلا جحتو ةاكزلا ىتؤتو ةالصلا

 مهبم [لجر نع ىركشيلا هللا دبع نع هدنسم ىف دمحأ هاورآ .«باكرلا هوجو نع لح . كيل ىتؤي نأ
 علمك
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 «ةيماسلا ةلمجلا هذهب ةيآلا ىلاعتو هناحبس متخ # ُديِمَح يع للان اوُمَلْعاَو 9

 ىلع هتباقرب مهراعشإو «ماركإلاو لالجلا ىذ ىلاعت هللاب ريكذتلا نمضتت ىهو

 ىف هناحبس هتيشخو ةباهملا ىبري ىذلا ةلالجلا ظفل ركذ اذلو ؛مهتاقتدصو مهلاعفأ

 تنمضت دقو «هدحو دوجولا ىف ام لك ىلع رطيسملا ءهدحو دوبعملا هنأل ؛؟سوفنلا

 : نيبسانم نيميرك نيفصوب ىلاعتو هناحبس هللا فصو ةلمجلا

 انغ ضرقي وهف ءارقفلا ىطعي نمف «ىنغ هناحبس هنأب هفصو :امهلوأ

 سفنب مدقي ىذلا ديجلا الإ لبقي الف ىنغ وهو «ءاطعلا دنع ضرقأ ام فعاضي

 وهو .ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤي نمم نئمطم بلقبو «ةحمس

 وهف ؟باهولا ىطعملا هنأل ؛هوس دمحي الو «دمحي نأ قحتسي ىذلا ىأ «ديمحلا

 ؛هدمحي نأ هاطعأ نم ىلع اقح ناكو «هرقفب ريقفلا ربتخاو «هانغ ىنغلا بهو ىذلا

 هب دوجي هلام نم بيطلا ىلإ ادصاق «هدوج ىف اًحمس هلام نم دوجي نأ دمحلاو

 ىنغلا وهو ءاًئسح اضرق هللا ضرقي مل هنأل ةرم :نيترم أطخأ دقف كلذ فلاخ نإف

 بجوي ناك معنملل ةمعنلاب فارتعالاف «دمحلا بجاوب لخأ هنأل ؛ةيناث ةرمو «ىطعملا

 ناك «ةمعنلا هذه ماود ءاجرو «باوثلا ءاجرو «هدي ىف ام ريخ ىطعي نأ هيلع

 .هنم سخبلا ىرحت ال «ءاطعلا ةفعاضم هيلع بجوي

 هناحبس نيبسي ةلمجلا هذه ىف «ءاشحقلاب مُكَرمأيو رققلا ْمُكَدَعَي ُناَطْيَشلا

 ىرجم هقورع ىف ىرجي ناطيشلاف «ناسنإلا سفن ىف ةنماكلا رشلا ثعاوب ىلاعتو

 نآش ءالعإو «هللا ليبس ىف قفنيل مدقت اذإف ءرشلاب ناسنإلل سوسوي وهو «مدلا

 نأب هيلإ سوسو «ليبسلا ءانبأو نيكاسملاو ءارقفلا نم نيزوعملا ةجاح دس وأ ءقحلا

 «كلذب هل سوسويو «هلاح تناهو عاض «هلام بهذ اذإ هنأو «لاملا دافن ليبس كلذ

 .هلام نم ("'فشحلا ريختيل وأ «لاملا نم اليلق طعيلف مدقأ نإو «مادقإ دعب مجحيف

 ىأ «رقفلا مك دع ناطيشلا :ىلاعت هلوق ىزغم اذهو «ناطيشلا ةسوسو هذه

 ؛مكسفنأ ىف كلذب سوسوي امب ةقدصلا نم مكرذحيو ءرقفلاب متقفنأ اذإ مكدعوي

 .لاملا ءىدر انه دوصقملاو «دسافلا سبايلا رمتلا :فشحلا )١(
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 دقو «نآرقلا ةغل ىف روهشملا وهو .دعوب ديدهتلا نع هناحبس ربع مالكلا اذه ىفو
 دنع رقفلا فوخب هسفن هثدحت ليخب لك نإو ؛اًعم ريخلاو رشلا ىف دعوأ لمعتست
 ىف رقفلا فوخ نم سانلا :ليق اذلو ؛ناطيشلا ثيدح وه ثيدحلا اذهو «قافنإلا
 اهئارغإ ىف رمتسيو ءءاشحفلاب نمؤملا سفن ىرغي ىأ 4 ءاشحفلاب مكرمأيو 9 .رقف
 دارملا نإ :ءاملعلا ضعب لاق ءاشحفلاو .رمآلل رومأملا عوضخ عضختو هعيطت ىتح
 ؛رمقخلا برشو ةقرسلاو انزلا لثم نم «ةيناسنإلا سفنلا ىدرت ىتلا ىصاعملا اهب
 ؛هسفن نع ةسوسولا كلت ناسنإلا عفديل ءرقفلاب ناطيشلا نم دعولاب اهنارتقاو
 نم ىه رقفلاب هفيوختب ناسنإلل ناطيشلا ةسوسو نأ ىلإ ميكحلا ىلوملا ريشي كلذبو
 هنطوم ىف قافنإلا نع عنتمملا نإو «ةحيبقلا ةركنملا ىصاعملاو ءاشحفلاب هتسوسو ليبق
 تقو ءاطعلا نع هعانتما نأل ؛تامرحلا كهتنيو «شحاوفلا شحفأ بكتري نمك
 ءاًبرخم اًمداه ريقفلا بلقني ذإ ؛ىصاعملا باكتراو «تامرحلا كاهتنا ىلإ ىدؤي هموزل
 دالبلا ضيرعت قافنإلا كرت ىف نوكي دقو ءرشلا ىف الاغيإ تامرحملا غلبأ بكترتف
 «تامرحلا اهيف كهتنت نآل دالبلا ضيرعتو ءداسفلل رشن كلذ ىفو ءرامدلاو بارخلل

 ؟معفدي رشو ىجتري ريخ ةلذلا دعب لهو «تاقبوملا عنشأ اهيف بكترتو
 ةملكلل ريسفت وهو .ههيجوتو انه ءاشحفلا ىنعم ىف ءاملعلا ضعب لوق اذه

 لخبلاب ءاشحفلا انه ىرشخمزلا رسف دقو «ميركلا نآرقلا لامعتسا ىف عئاشلا اهانعمب
 نمو «لخبلا ديدشلا ليخنلا ىلع برعلا ةضل ىف قلت حل خا ؛«ديدشلا

20004 

 (7١هدشتملا شحافلا لام ةليقع ىفطصيو ماركلا ءاتعي توملا ىرأ

 . ليخبلا هب دارملا انه شحافلاف

 , ىنغلا سفن ىف سوسوي ناطيشلا نأ « ىنعملا اذه ىلع مالكلا هيجوت نوكيو

 قيرط ىلإ ههجو اذه ىف اهيلع رطيسو هسفن نم نكمتسا اذإ ىتح ؛ ءرقفلاب هفوخي

 «ليخبلا شحافلاو .لاملا مركأ ةليقعلاو «لاملا نسحأ راتخا اهانعم ماتعا :ىلاعت هللا همحر فتصملا لاق )١(
 . لخبلا ىف ىودج الف «٠ «ليخبلا لام رايخ راتخيو ماركلا راتخي توملا ىرأ تيبلا ىنعمو
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 هقوسي هلي ىف ةقّيس ريصيو ءرمآلا رومأملا عيطي امك هعاطأو هجتاف ديدشلا لخبلا

 . ءاشي ثيح
 داعيإف ناطيشلا ةمل امأف «ةمل كلمللو «مدآ نباب ةمل ناطيشلل نإ» :َِلكَك لاق دقلو

 كلذ دجو نمف «قحلاب قيدصتو ريخلاب داعيإف كلملا ةمل امأو «قحلاب بيذكتو رشلاب

 :ًارق مث .ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعتيلف ىرخألا دجو نمو ءهللا نم هنأ ملعيلف

 . "'"ةيآلا 4 ءاشحفلاب مكرمأيو رقفلا مك دعي ناطيشلا

 ىف هرمأ هناحبس ركذ دقو «ةيكلملا سفنلا ةرطاخ كلتو «ناطيشلا ةسوسو هذه

 . « الضو ُهنم ةرفْغَم مكدعَي ُهَللاو » :لاقف ناطيشلا ةسوسو لباقم

 نيقفنملا هب دعو ىذلا دعولا نأ ىلإ ةراشإلل ةلالجلا ظفلب لوقلا هناحبس ردص

 ماركإلاو لالجلا ىذ هللا دعو هنأل ؛هقدص ىف كشلا ىجي نأ نكمي ال «قح دعو

 اذإو «ليثملاو كيرشلا نع ىلاعتو هناحبس هاوس ةدابعلا قحتسي ال ىذلا «قحب دوبعملا

 :نيرمأب قفنملا دعي هتمكح تلاعت ىلوملاف «ءاطعلا دنع رقفلاب ددهي ناطيشلا ناك

 .ةرخالاو ايندلا ىف ةدايزلا وهو «لضفلا امهيناثو «ةرفغملا امهلوأ

 ءهاوس دحأل ال ىلاعت هللا هجو اهب دصقي ىتلا ةقدصلا نألف «ةرفغملا امأف

 ةصلاخ ةيفاص سفن ىلع لدت «ىذأ الو نم اهبقعي ملو «قافن الو ءاير اهيف سيلو
 ءرملا ذخاؤي ام اهيضام ىف اهنم ناك نإف «ةفرصنم ىلاعت هللا ىلإ ةهجتم «ةصلخم

 نيهذي تاَنسَحْلا نإ :ىلاعت لاق دقلو «هيلع بوتيو ءهل رفغي ىلاعت هللا نإف هيلع

 سمنلا نآلو '' «ةئيطخلا ئفطت ةقدصلا» : وك لاقو [دوه] 4 ةازل# .. . تاتيسلا

 مهلاومأ نم ذخ)» :ىلاعت هللا لاق ءهجولا اذه ىلع ةقدصلا تناك اذإ ةيفاص نوكت

 هللا هجو ءاغتبا ىدؤت ىتلا ةقدصلاف [ ةبوتلا ] 4 02272 . . .اهب مهيكرتو مهرهطت ةَقدص

 .لاملا ىمنت امك «ريخلا وحن سفنلا هجوتو «لاملا رهطت امك سفنلا رهطت ىلاعت

 )١( ةرقبلا ةروس ريسفت :ىذمرتلا هاور )591١8(.

 ١15 ١ا؟(.
 ذاعم نع هدئسم ىف دمحأو (؟١651) ناميإلا : ىذمرتلا هاور ثيدح نم ءزج مه
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 ءامنلا وهو لضفلا امأو ءاهب ىلاعتو هناحبس هللا دعي ىتلا ةرفغملا ىه هذه
 ليلقلا نوكيف قزرلا ىف ةكربلا ثدحت اهنأل ؛تاقدصلاب ققحتي كلذ نإف ةدايزلاو
 ءةحجانلا لبسلا ىلإ ىلاعت هللا نم هيجوتبو «ىلاعت هللا قيفوتب اريثك قدصتملا دي ىف

 نمو «هسفن ىلع ءرملا ةدايسب ققحتي لضفلا نإو ءاعايض لاملا هيف بهذي امع هداعبإو
 ىف فرشيف «رصتنيف ءاوهألا بلاغي قفنملاو ريغ ىلع داس دقف هسفن ىلع داس
 ريسمتلاب ايندلا ىف قزرلا فلخم هناحبس هللا نإ مث ؛سانلا مامأ فرشيو ءهسفن
 متقفنأ امو :ىلاعت لاق دقلو ؛ ميقملا ميعنلاب ةرخآلا ىفو «ريفولا قزرلاو ليهستلاو

 نأ ملسمو ىراخبلا ىور دقو [أبس] 4 تل نيقزارلا ريَخ وهو هفلخي وب وهف عيش نم
 :امهدحأ لوقي نالزني ناكلم الإ دابعلا هيف حبصي موي نم ام :لاق هك هللا لوسر
 دهاشم كلذ نإو "'""اًقلت اكسمب طعأ مهللا :رخآلا لوقيو ءافلخ اًقفنم طعأ مهللا
 فلتي مل نإف ءهمسج فلت هلام فلتي مل نإ كسمملا نإف «مويلا سانلا نيب سوسحم
 برقأ ىتح سانلا نيبو هنيب ةدوملا تالص تعطقتو ءهفرش وأ «هسفن تفلت همسج

 . هيلإ سانلا

 ةيماسلا ةلمجلا كلتب ةيآلا هذه ىلاعتو هناحبس هللا متخ 4 ميلع عساو هللاو
 مهدعو دق ىلاعتو هناحبس هنإف ؛نيقدصتملا نيقتملا هدابع هب دعو ىذلا هدعول اديكأت
 ىطعي «لضفلا عساو «ةرفغملا عساو هنأ ىلاعتو هناحبس نيبف ءهلضف نم مهيطعي نآب
 قدصت نإ هدمي ىذلا وهف «ءادتبا هلضف نم ىنغلا ىطعأ ىذلا وه ناك اذإف ؛ءاشي نم
 «لضفلا عضومو ةرفغملا عضومب ميلع هترفغمو هلضف ةعس عم وهو ءاّضيأ هلضفب

 سوسوي امك ًرقف جتنت ال اهنأو «ءاطعلا ةجيتن ملعي «دعي اميف قداصلا وهو
 اهيأ اوقدصف ءالضفو ةرفغم جننت اهنأ هردق ىف ّنكأ دقو «بيغلا ملعي لب «ناطيشلا
 ميجرلا ناطيشلا ةسوسو ءارو اوريست الو «بيغلا ملعي نم نوقفنملا

 قفنملا ىف - ةاكزلا :ملسمو )١751(« #ىقتاو ىطعأ نم امأف# :ىلاعت هللا لوق - ةاكزلا :ىراخبلا )١(
 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع . .(5١ا/8) كسمللاو
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 هلي تروس نو داكن ةقشن نق مق لاو

 را كن نم كريملباطلإ اَمَوءدَمَلَعَي كس

 «ريخلاب هل هللا هل ناسنإلا سفن ىف رشلا عزاون ىلاعتو هناحبس نّيِب نأ دعب
 ةرفغملاب دعي هللا نأو «لخبلاو ءاشحفلا ىلع ضرحيو رقفلاب دعي ناطيشلا نأو

 امنإ ةمكحلا هذه نأو ءهللا ىعاد بيجي نأ ىف ةمكحلا نأ نّيِب كلذ دعب ؛لضفلاو

 . اريثك اريخ هللا هاطعأ دقف اهلان نم نأو ىلاعتو هناحبس هللا نم ىه

 ىه ةيسفن ةفص ةيناسنإلا ىف ىهو «عنم ىنعمب مّكح نم ذوخأم ةمكحلا لصأو
 هعنمتو «ريخلا لمع وحن ناسنإلا هجوتو «قحلا بيصت ىتلا ةحيحصلا ةفرعملا ساسأ

 دقلو .لامكلا وحن اهل ةريسم سفنلل ةمكاح ةطباض ةعنام هيف ىهف ءرشلا لمع نم

 «لقعلاو ملعلاب قحلا ةباصإ ةمكحلا» :ةمكحلا ىنعم ىف ىناهفصألا بغارلا لاق

 ناسنإلا نمو «ماكحإلا ةياغ ىلع اهداجيإو ءايشألا ةفرعم ىلاعت هللا نم ةمكحلاو

 زع هلوق ىف نامقل هب فصو ىذلا وه اذهو «تاريخلا لعفو تادوجوملا ةفرعم

 هفصو امب اهتلمج ىلع هبنو [نامقل] 4 17 ... ةمكحلا نامقل انينآ دقلو » :لجو

 نمو هّلل ركشا نأ .. . # :ىلاعت هلوق ىف ىه بغارلا اهيلإ راشأ ىتلا ىناعملاو .«اهب

 عي وهو هننال نامل لاق ذإو 612 ديمح يهل إف رفح نمو هس ركام

 لدت ىتلا تايآلا رخآ ىلإ [نامقل ] 4 (12)+ ميظع ملط كرشلا نإ هّللاب كِرَشُ ال يب اي

 سانلا هداشرإو ملع ام جاهنم ىلع هلمعو «هب هناميإو هل هكاردإو قحلل هتفرعم ىلع

 .ريخلا لعف ىلإ

 قحلاب ناميإلاو بئاصلا ملعلا ىناعم نمضتت اهتقيقح ىف نذإ ةمكحلاف

 ؛ ميقتسملا جاهنملا ىلإ سانلا داشرإو «ملع ام قفو ىلع لمعلاو «هبلطو هل ناعذإلاو
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 4 2 ٠ .. ةَنسَحْلا ةظعوُمْلاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا» : ىلاعت هللا لاق اذلو
 ىلع هطلسف الام هللا هانآ لجر :نيتنثا ىف الإ دسح ال» :ٌةْلَك ىبنلا لاقو [لحدلا]
 . ")«اهملعيو اهب ىضقي وهف ةمكح هللا هاتآ لجرو «قحلا ىف هتكله

 هللا نإ :لوقنف ؟تاقدصلا تايآ نم ةيآلا هذه عضوم ام :لئاق لوقي دقو
 ىعاود عفدي نأو .هسفن ىلع ىلوتسي نأ هيلع قفنملا نأ ىلإ راشأ ىلاعتو هناحبس

 ىه كلت نأ ةيآلا هذه ىفو ؛ىلاعت هللا ءادن بيجي نأو ءاهنم هبلق ىمحيو «رشلا
 هللا ةعاطإو ءاهيلع ةرطيسلاو اهئاوهأ نم اهعنمو «سفنلا طبض ىف ةمكحلاف «ةمكحلا

 .ىلاعت

 نم كلذ نأ ىعّديو .ةمكح لاملاب ٌنْضلاو صرحلا بسحي نم سانلا نمو
 ةيآ ركذب «ةمكحلا وه قدصتلا نأ هناحبس راشأف «فارسإ قافنإلا نأو ءداصتقالا
 .ةقدصلا تايآ ىف ةمكحلا

 هيلإ هجتيو قحلا بلطي ىذلا نمؤملا بلق ىف هللا هفذقي رون ةمكحلا نإو
 رصبي هب رون هللا هاتآ ىلاعت هللا ةضرم بلطو هسفن ىلع ىلوتسا نإ هنإف ؛هدصقيو
 «ميقتسملا هاجتالا نإ ذإ ؛حلاصلا لمعلا ىلإ عفدناف هب ناميإلا هبلق ىف قرشأف .قحلا

 ىف هب ىلاعتو هناحبس هللا فذقي ذإ «ةمكحلا رون هعم نوكي «ميلس صلخم بلقب

 هب نمؤي ىذلا بلقلا نوكيو «قحلا بيصي ىذلا ميقتسملا ركفلا نوكيف ءهبلق
 ىذلا عفانلا ملعلا ىه ةمكحلا نإ :ءاملعلا ضعب لوقي اذلو ؛عفانلا لمعلا نوكيو

 . لمعلا هعم نوكي

 هللا وه ةمكحلل ىطعملاف 4 ءاَشَي نم ةمْكحْلا يتؤي » :ىلاعت هلوق ىنعم اذه
 صلخي نمل الإ اهيطعي ال وهف ءاهعضاوم ىف رومألا عضي ءىش لكب ميلعلا هنكلو
 .ريدق ءاشي ام ىلع هنإ «هناحبس هتئيشمب ءىش لك ناك نإو ءههجو ملسيو «هبلق

 لضف - :نيرفاسملا ةالص :ملسمو )9/١(, ةمكحلاو ملعلا ىف طابتغالا - ملعلا :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )١(
 نب هللا دبع نع نع بابلا ىفو . هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع (1707) هملعيو نآرقلاب موقي نم
 .اضيأ ةريره ىبأ نع ىراخبلا دنعو ءرمع
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 هسفن صلخي هنإ ذإ ءهب ومسو «ناسنإلاب ولع ىه هيجوتلا اذه ىلع ةمكحلاو

 هيف ناسنإلا نأ روثأملا نمو .ةيضرألا ةيدسجلا تاوهشلا نمو «ةيدرملا ءاوهألا نم

 نمو «هومس اهب ةيكلم ةعيبطو «ناطيشلا ذفني اهنم ةيضرأ ةعيبط :ناتعيبط

 هتوقش هيلع تبلغ ةيضرألا هتعيبط هيلع تبلغ نإف «ناّيدلا ةوعد ذفنت اهبناج
 نم لضفأ ناكو هتيناسنإ تمس ةيناثلا هيلع تبلغ نإو «ناطيشلا نم ارش ناكو

 اريح يتوأ دقق ةمكحلا توي نَمَو 9 :ىلاعت لاق اذلو ؛ةمكحلا ىه كلتو ؛كلملا

 ١ . 4 اريثك

 «ىلاعت هللا رماوأب ربتعيو ركذتي امو ىأ 4 بابلألا اولوأ الإ ٌرْكَدَي امو

 ولوأ الإ ةمكحلا رونب هبلق ىف هللا فذقي ىتح هءاوهأ براحيو هسفن ىلع ىلوتسيو

 ةذلب ةبشأتم ريغ هيلإ هجتتو «هكردتو قحلا بيصت ىتلا لوقعلا باحصأ ىأ «بابلألا

 .ةيدرملا ايندلا تاوهش نم ةوهش وأ ءدسحلا تاذل نم

 ةميقتسملا لوقعلا ىف الإ نآرقلا ىف لمعتسي ال هنكلو «لقعلا هانعم بللاف

 لوقعلا ىهف «تاذللا بياعمو «ىوهلا بئاوش نم تملسو تصلخت ىتلا ةكردملا

 ذئاذللاو ءاوهآلل ةرخسملا لوقعلا ال «هيلإ لصوتو قحلا بلطل مدختست ىتلا ةرطيسملا

 .اهريستو اهيف مكحتت

 هللا نأ ىلإ ةراشإلل «ميكحلا ماتخلا كلذب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متخخ دقو

 دسافملا نم مهبولق اوصّلخ نيذلل الإ اهيطعي ال ءاشي نم هتمكح ىطعي ىذلا هناحبس

 .مهريكفت ىف ةمكحتم «مهبولق ىلع ةمكاح اهولعجي ملو «ةيضرألا ذالملاو

 ووذ مه ناطيشلا ىعاد نودريو «هللا ىعاد نوبيجي نيذلا نأ ىلإ ةراشإللو

 ؛كردملا لقعلا تاوفغ نم ةوفغ ىف الإ ناطيشلا مكحتي الف «ةميقتسملا لوقعلا

 مهلوقعب اوهجتي نأ لوقعلا ىوذ ىلع نأو «اّمئاد هللا ركذت بوجو ىلع ثحللو

 ىمعت نكلو «راصبألا ىمعت ال اهنإف ءاورصبتسيو ءاوربتعيو اوركذتيل هلل اًمئاد

 ىلإ ىداهلا ءىش لك ىلع رداقلا وه ىلاعتو هناحبس هللاو ءرودصلا ىف ىتلا بولقلا

 .ليبسلا ءاوس



 ةرهبلا ةروسريسفت 2
 ل لااا للا

 تا سل

 لجاعلا ءاطعلا ىه ةقفنلا 4 ُهمَلعَ هللا نق ردن نم متن وأ ةَقَقَت نم متقفنأ امو »

 ةجاح وأ «هيطعي نم ةجاح هبجوت ءزجنم ءاطع ىهف ءربلا باوبأ نم باب ىف
 اهل ةيركسعلا وأ ةيسايسلا وأ «ةيعامتجالا تارورضلاو ءاهيف شيعي ىتلا ةعامجلا
 نأ رذنلا :بغارلا لوقيو .رب ىف ءاطع وأ «تاعاطلا نم ةعاط مازتلا وهف رذنلا امأ

 ينإ# :ىلاعت لاق ترذن لاقي ءرمأ ثودحل بجاوب سيل ام كسفن ىلع بجوت

 ؛فونملا نم رذن ةدام لصأو [ ميرم] 4 (127 اًيسنإ مويلا ملأ نلف اموص نمحرلل ترذن

 فوخو ريصقتلا فوخ هيلع مزالب سيل امم هسفن ىلع همزتلي ام مزتلي امنإ ناسنإلا نأل
 .هلصأ ىف اًبجاو سيل ىذلا لعفلا كلذب مايقلا ىف ةيرشبلا ةدارإلا فعضت نأ

 اهانعم ىف ىهف ءاذك هلل ترذن وأ رذن ىلع هلل :لوقي نأ رذنلل ةروهشملا ةغيصلاو

 هلل قثوملا دهعلا نمضتت

 ةقفنب متمزتلا وأ ءاهومتيدأو ةلجاع ةقفن نم متقفنأ ام :ةيماسلا ةلمجلا ىنعمو
 ملعيف ؛هملعي ىلاعتو هناحبس ىلاعت هللا نإف ءاهب مايقلا ىلع هللا متدهاعو ةلباق

 بّيطلا نم ناك وأ «سانلا ءائر هب دصق مأ هللا ةةضرم ءاغتبا دصقأ هيلع ثعابلا
 اًحرجو «ىذأو اّنَم هعبتأو ءهاوس هلل رتخي ملف ثيبخلا مميت مأ ءهللا هلبقي ىذلا
 ملعي مث ؛ناهتما الو لذ ريغ نمو «سفنلا بيطب ناك مأ «سفنلا ةزعو ةماركلل
 هللا ملعي ؛هتمذ لطبأو ءهدهع ثكن مأ لمكألا هجولا ىلع هرذنب رذانلا ىَقَوَأ هناحبس
 ىزاجي ىذلا «ءىش لك ىلع مئاقلا رداقلا ملع هملعي هلك كلذ ىلاعتو هناحبس
 تدافأ اهزاجيإ عم 4 هملعي هللا َنِإَف :ىلاعت هلوقف ؛ةءاسإ ئسملاو اًناسحإ نسحملا
 ناوضرو ميقملا ميعنلاو باوشلاب ريشبتلا تدافأ «ديعولاو دعولا تدافأ :ةمج دئاوف

 هللا هجو هتاطعب دصقي ملف «هبلق دسف نمل «باقعلاب راذنإلا تدافأو «ىلاعت هللا

 بلق ىف ةباهملا ةيبرت كلذ عم تدافأ مث ؛هتمذب لخأو ؛هدهع ضقن نملو «ىلاعت
 تاجلحخ ىف هتباقرب سحأ .هلمع ملعي ىلاعت هللا نأ ركذ اذإ نمؤملا نإف ؛نمؤملا

 ركذو .اهدكؤي امب ترّدص 4 هملعي هللا َنِإَف :ةيماسلا ةلمجلا نأ اًصوصخو ءهسفن
 هدارفناو «ةيهولألل لماكلا قاقحتسالا ىلع لادلا ةلالجلا ظفلب ميكحلا ميلعلا

 «ةيهولآلا ماقمب سحي نمؤملا لعجي نأ هنأش نم هلك كلذ نإف ءاهب ىلاعتو هناحبس
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 اا بح

 ضارغألاو بئاوشلا لك نم هبلق صلخيو «هتين صلختف «ةيدوبعلا قحب رعشيو

 . ةيويندلا

 هذهب ةميركلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متخ : «راصنأ نم نيملاظلل امو

 ىأ نيملاظلل سيل اهانعمو «نيملاظلا ةرصنل قلطملا ىفنلا ديفت ىتلا ةيماسلا ةلمجلا

 نأ ىلإ ريشتو «ةقباسلا ةلمجلا ىف ديعولا دكّوت ىهو «ةرخآلاو ايندلا ىف ريصن

 وه ةقيقح ءاطعإلا نع عانتمالا نأو ؛ريصن ملاظلل سيلو «ملظ ءاطعإلا نع عانتمالا

 ىلاعتو هناحبس هللا نأل ؛هقح نم قحلا بحاص عنم هنآل ؛ةعامجلل ملظ وهف ءملظ

 شحفأ ملظال و ءامولعم اقح ىنغلا لام ىف ريقفلل نأب مكح نيمكاحلا مكحأ وهو

 هنأل ؛هسفن ملظي ءاطعلا نع عنتمملا نألو ءهقح نم قحلا بحاص عنمي نأ نم

 ذإ ؛هتعامجو هسفن ملظي وهو «ةرخآلا ىف هللا باذعلو «ءايندلا ىف ناوهلل اهضرعي

 هلعجو ريقفلا دادمإلو «عفادملا دنجلا دادمإل ءاطعلاب ىنغلا اهيف حشي ىتلا ةعامجلا نإ

 كلذ نآل ؛عفاد نم هلام عقاو ءالبب ىلاعت هللا اهيلتبي - ةمرتحم ةيمدآ ةشيع شيعي

 نمأ نولدبي نيذلا 217بادّشلا نوكيف «ةعامجلل مده ةادأ ناك هتعّوج اذإ ريقفلا

 ءانب نومدهي نيذلا مهعزانمو مهريكفت ىف نوفرحنملا نوكيو ءاًموخ ةعامجلا

 .مئاق لك نوضوقيو «ةعامجلا

 ةرخآلا ىف هيفن امأ ؛انررق امك ةرخآلاو ايندلا ىف ىفنلا لمشي راصنألا ىفنو

 ءالخبلا نإف ؛ةريصبلا ذفانلا ريصبلا هكردي ةرخآلا ىف هيفنو «تباث رهاظ مولعمف

 مهرصاني الو «دحأ مهنع ىضريال ءسانلا ىلإ نوُضَخّبم ريخلا نطاوم نع مهلاومأب
 لإ مهضغبأو «ىطعملا لذابلا سانلا ىلإ سانلا بحأو «لمعلا وأ لوقلاب دحأ

 . عناملا حيحشلا

 نرتقا هنإف ؛ءاطعلا ىف بولطم رذنلاب ءافولا نأ ىلإ ريشت ةميركلا ةيآلاو

 ام كلذكف «ةقباسلا تايآلا ىف ميركلا نآرقلا هيلع ثح ىذلا بولطملا قافنإلاب

 .هب نرتقا

 قيرفتلاو ءُدرّطلا :بيذُشّتلاو .هَعَطَق :ءىشلا و «ةرشق وأ رجلا مّطق :ةكرحم «بَذَشلا نم:بادشلا )١(

 .[بذش - نيشلا :برعلا ناسل] لاملا ىف ٌقيِرمّتلاو
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 :رذنلا ىف ملكتن ةيتآلا ةيآلا ريسفت ىلإ لقتنن نأ لبق انيلع قحلا نم هنإو

 قلعم ريغ ةعاطب مازتلا وه قلطم رذن :نيمسق ىلإ رذنلا نومسقي ءاملعلا نإ
 نع عانتمالا وأ «لعف نم عنملا وأ لعف ىلع ضحلا هنم دوصقملا نكي ملو .نمز ىلع
 ةريخألا رشعلا ىف فكتعأ نأ رذن ىلع هلل :لئاقلا لوقي نأك «لعف قيثوت وأ «لعف
 رذنلا نإف .تاهينج ةرشعب ءارقفلا ىلع قدصتأ نأ رذن ىلع هلل :وأ «ناضمر نم

 ىف ىزارلا رخفلا مسقيو ء ءاهقفلا قافتاب ةعاط ماد ام هب ءافولا بجي لاحلا هذه ىف

 هلل :الثم لوقي نأ رسفملاف ءرسفم ريغو رسفم : : نيمسق ىلإ رذنلا اذه ريبكلا هريسفت
 نأ ريغ نم «رذن ىلع هلل :لوقي نأ رسفملا ريغو هب ءافولا مزلي اذهو يح ىلع

 ام هيلعف ىمسو ًرذن رذن نم» :هلبلَع هلوقل نيمي ةرافك هيف همزليف هنيبيو رذنلا ىمسي

 .70نيمي ةرافك هيلعف مسي ملو ارذن رذن نمو ءىمس

 رذنلا ىعفاشلا بهذملا ىف رسفملا ريغ رذنلاب قحليو .ىعفاشلا بهذم اذهو
 هلل ترذن :لوقي نأك «لعف نم عانتمالا وأ «لعف ىلع ضيرحت هانعم ىف نوكي ىذلا

 .نيميلا ىنعم ىف هنأل ؛نيمي ةرافك هيف بجي هنإف «هلعفي مث اذك لعفأ الأ

 ةرافك هترافكف همسي مل ًرذن رذن نم» :لاق ِةَلِككَك هللا لوسر نأ ىور دقلو

 هقيطي ال ًارذن رذن نمو «نيمي ةرافك هترافكف ةيصعم ىف رذن رذن نمو «نيمي

 .'7(نيمي ةرافك هترافكف

 قفتا دقف ؛ناكمب دييقت وأ قيلعت ريغ نم اًدرجم اًمازتلا رذنلا ناك اذإ اذه

 هللا عيطي نأ رذن نم : هيلع هلوقل - ماد ام هب ءافولا بوجو ىلع ءاهقفلا

 مهروذت اوُقوُيَلو 8 :ىلاعت هلوقلو ."”(هصعي الف هللا ىصعي نأ رذن نمو .هعطيلف
 .مزال ىمتح رمأ وهف [جحلا] © ٠.0

 ناميألاو روذنلا :ىذمرتلا هاور هنعو «ىنهجلا رماع نب ةبقع نع )5١١4( تارافكلا ىف هجام نبا هاور )١(

 ١(. 4 ع4

 :هرخخآ ىفو «ظفللا اذهب سابع نبا نع (؟58410) هقيطي ال ارذن رذن نم - روذنلاو ناميألا :دواد وبأ هاور (5)

 .(هب فيلق هقاطأ اردن َرَذَن نمو»

 اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا نينمؤملا مأ نع (5؟ ١ ؟) ةعاطلا ىف رذنلا - روذنلاو ناميألا : ىراخيلا هاور (*)

 .اهاضرأو
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 ىضيرم هللا ىفش نإ :لوقي نأك لبقتسملا ىف عقيس رمأ ىلع رذنلا قلع اذإ امأ

 لاقف ؛هيف ءاهقفلا فلتخا دقف ءالثم هينج ةئامب قدصتأ نأ رذن ىلع هللف هب ملأ ام

 نوكي نأو ءاّبجاو نوكي الأو ةيصعم نوكي الأ :ةثالث طورشب ءافولا بجيف ةيفنحلا

 ثيدحلا صنكو ءانمدق امك لطاب ةيصعملا رذنف ؛بجاو هسنج نم نوكي ثيحب ةبرق

 رذن امأ ؛هسفن ءاقلت نم بجاو هنآل ؛هيف ىودج ال بجاولا رذنو ؛هانركذ ىذلا

 «بجاو هب ءافولا نإف جحلاو مايصلاو تاقدصلاك تابجاو اهسنج نم ىتلا برقا
 ءمهدنع طقف ثلثلا بجو لاملا عيمجب رذنلا ناك اذإ هنأ الإ ةيكلالا بهذم وه اذهو

 طرشلا ىلع قلعملا رذنلا ربتعا لوق ىف ىعفاشلاو .نييعتلاب اًئيعم لاملا نكي مل نإ

 ءةقدص اذك ََّلَع بجو ناخدلا تبرش نإ :لوقي نأك «ةرافك هب بجت نيميلاك

 . نيمي ةرافك بجت هنإف «برشف

 طرش ىلع قلعملا رذنلا نأ ةيميت نبا ةمالعلا هققح امك دمحأ مامإلا بهذمو

 ةرشعلا فكتعأ نأ رذن ىلع هللف ناضمر ءاج نإ) :ك ةقيقح قيلعتلا هب دصق نإ

 وأ لعف ىلع ضحلا هب دوصقملا ناك نإو «هب ءافولا بجي اذهف ««هنم ةريخألا

 بهجت فلح هنأل ؛نيمي ةرافك بجت نكلو هب ءافولا بجي ال هنإف «لعف نع عانتمالا

 .ةرافكلا هيف

 نم١ :ٌةْلَو هلوقل «ةيصعملا رذن ىف ءافولا بوجو مدع ىلع ءاملعلا قفتا دقو
 بجي ال :ىعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ لاقو .''"هصعي الف هللا ىصعي نأ رذن

 هانلقنو دواد وبأ هاور ىذلا ثيدحلل «نيمي ةرافك بهجت :دمحأ لاق نكلو ؛ءىش

 رذنلا نأ ةلبانحلا قطنم نآلو ةرافكلا هيف بجت ةيصمعملا رذن نأب حيرصتلا هيفف ؛اًفنآ

 ىف نيميلاو «نيميلا ليبق نم وه لعف عنم وأ لعف ىلع ضحلا هيف نوكي ىذلا
 فلح نم» دة هلوقل «نيميلا ةرافك بجتو ءاهيف ثنحلا بجي هنأ اهمكح ىصاعملا

 . "”«(رفكيلو ثنحيلف هنم اريخ ىأرف ءىش ىلع

 .قباسلا رظنا )١(

 . 0117) اهنم اريخ اهريغ ىأرف انيمي فلح نم بدن - ناميألا :هحيحص ىف ملسم ىور (؟)
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 -ىحأ ضي

 ىف ديفملا نمو ءهيف ءاهقفلا لاوقأ فالتخاو رذنلا مكح ىف ةيلامجإ ةملك هذه
 :نيرمأ ىف ملكتن نأ عضوملا اذه

 وأ «مارحلا تيبلا دنع ةقدصلاك ,نيعم ناكم ىف ةبرقب مايقلا رذن ىف :امهدحأ

 .ىنالفلا دجسملا دنع

 مالكلا ناك دقف ؟نسحب سيل وأ نيدلا ىف نسح هتاذ ىف رذنلا له :امهيناثو
 نسحتسملا نم نوكيأ هلصأ ىف وهف عضوملا اذه ىف مالكلا امأ .هب ءافولا بوجو ىف

 . ؟اهلعفي مث ًالوأ اهمازتلاب هسفن ديقيالو اهلعفي مأ ةعاطلا ناسنإلا مزتلي نأ

 ناكم ىف ةبرقب مازتلالا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقف .لوألا رمألل ةبسنلاب امأ

 دجسملاو مارحلا دجسملاك «عرشلا ىف لضفلاب صاصتخا ديزم هلو هيلإ لاحرلا دشت
 ال هنأ ىلع صن هلك ىبنلا نأ درو دقف ؛هب ءافولا بجي هل ىبنلا دجسمو ىصقألا

 اهدنع ةقدصلا وأ اهيف ةالصلاب رذنلاف «ةثالثلا دجاسملا هذه ىلإ الإ لاحرلا دشت
 ةنكمألا هذه ىف هللا ىلإ هاجتالاو «ةبرق اهتاذ ىف ةقدصلا نأل ؛هب ءافولا بجي

 .ةيناث ةبرق تاذلاب

 لاحرلا دشت ىتتلا نكامألا نم سيل هيف ةبرقلا ترذن ىذلا ناكملا ناك اذإ امأو

 نأ رذن نمف ؛ناكملاب دييقت ريغ نم ةبرقلا بجت :ءاهقفلا نم نوريثك لاق دقف ءاهيلإ

 .ناكملاب ديقت ريغ نم بجاو ءافولاف هريغ وأ نيسحلا دجسم دنع قدصتي

 كلذ ىلع اولدتساو هنّيع ىذلا ناكملا اذهب ءافولا بجي :ءاهقفلا ضعب لاقو
 نأ هيلع هللا لوسر دهع ىلع لجر رذن» :لاق كاحضلا نب تباث نأ دواد وبأ ىور امب

 «؟دبعي نثو اهيف ناكأ» :ّهْلِكي لاقف .هلأسف كَ هللا لوسر ىتأف ةناوبب ًالبإ رحني

 ءكرذنب فوا» :لاقف ءال :لاقف «؟مهدايعأ نم ديع اهيف ناك لهف» :لاق ءال :لاق

 نبا كلمي ال اميف الو .محر ةعيطق ىف الو «ىلاعت هللا ةيصعم ىف رذنل ءافو ال هنإف
 . "”«مدآ

 نب تبان نع (5881) رذنلاب ء ءافولا نم هب مزلي ام - روذنلاو ناميألا :دواد وبأ كلذ نم وحبب هاور )١(
 ةكم لفسأ :ىوغبلا لاقو «ركب رايدو ماشلا نيب عضوم: ليقو ( عبلي ءارو ةبضه ليق : ةناوبو . كاحّضلا

 .ململي نود



 ةرقبلا ةروس ريسفت ب

 سب
 هبا

 1 < غ

 ةيصعم ال ناكم ىفو «ةيصعم ريغ ماد ام بجاو رذنلاب ءافولا نأ نيبتي اذهبو

 ءرظن عضوم كلذ نإ ؟ةيصعملا نم لاخ روبقلاو ةحرضألا دنع رذنلا له نكلو «هيف

 .ةصلاخ هلل نوكت نأ روذنلا ىف طايتحالاو

 ىلع ةقلعملا روذنلا وأ ةقلطملا روذنلاب تاعاطلا مازتلا وهو «ىناثلا رمألا امأ

 دقل ؟همزتلا نإ هب ءافولا بجي ناك نإو هفالخ ىلوألا مأ «بحتسم رمأ وهأ «طرش

 لب «ةدابعلا رذني الأ ىلوألا نإ :مهنم ريبك قيرف لاقف ؛ءاهقفلا كلذ ىف فلتخا

 هنأ 255 ىبنلا نع رمع نبا نع ىور امل كلذو ءرذن ريغ نم اهيلع ردق ىتم اهب موقي

 نإو '""«ليخسلا نم هب هللا جرختسي امنإو ءريخب ىتأي ال هنإ» :لاقو ءرذنلا نع ىهن

 ىلع ةبرقلا قلعتف رمأ ءاجرل نوكت رضاحلا ىف ىه امك ىضاملا ىف روذنلا رثكأ

 ىلع ةبرقلا قيلعت نإو «همدع ىلع ةبرقلا قلعتف رمأ جئاتن نم فوخلل وأ «هدوجو

 دقلو ؛مارح هنأب ةمئألا ضعب حرص لب «هوركم وه لب «نسحتسم ريغ رمأ كلذ

 ضعب نع دواد وبأ هاور لب «ةعبرألا بهاذملا ءاهقف نم نوريثك لوقلا كلذ لاق

 . ةباحصلا

 مايقلا ىلع صخشلا لمحي هنأل ؛بحتسم رذنلا نإ : نورخآ لاقو

 هنأب عومجملا ىف ىوونلا حرص دقلو ؛ةعاطلا ىلع ةميزعلل ةيوقت وهف «برقلاب

 انحعشسيم .٠

 لمح نم هيف امل ابحتسم نوكي دق طرش ىلع قلعملا ريغ رذنلا نأ ىدنعو

 هيلع قبطني ىذلا وهف ءهطرش ىلع قلعملا امأو «تاعاطلا ىلع رارصإلا ىلع سفنلا

 نوريثكو «,كلذ سانلا داقتعا عنمل ريخب ىتأي ال هنأب لَك ىبنلا حرص دقو «ثيدحلا

 وه هناحبس هللاو .مهداقتعا ةحص ٌةَِلَي ىبنلا ىفنف ءردقلا ريغي رذنلا نأ نومهوتي

 .رومألا ةبقاع هلو «ءىش لك ىلع رداقلا

 نع ىهنلا :روذنلاو ناميألا :ىئاسنلاو «2705059) ائيش دري ال هنأو رذنلا - رذنلا :ملسم ظفللا اذهب هاور )١(

 ردقلا ىلإ رذنلا دبعلا ءاقلإ - رذنلا :هوحنب ىراخبلا هاورو ءهنع هللا ىضر رمع نبا نع (”ا/١41) رذنلا

(6113). 
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 اودس لإ أود نإ
 مسسس ع دم رع حراس اس ع حي هم ا يل د
 ٍرَمْفلاهو وو ا

 مُكبرعَريكُي ”ءوف حس هله و آ

 0 و كس 2 نوم اعدم 0

 (ط510ظش>ظ 7 و
 211 او

 مئاوج و سينا د وففيداَمَو تحسنا

 2 0-2 قوي ْيَح َنِماوفِفِنتاَمَو هر ل و نيدو حام 0 > 

 ىتلا تاقدصلا ءاودأ نم نيقفتمل ىلاعتو هناحبس هللا رذح ةقباسلا تايآلا ىف
 .ءايرلاو «ىذألاو ملا :ةثالثلا صالخإلا ءادعأ ىهو ءاهريخب بهذتو اهب كتفت

 ءاد وهف ءايرلا امأ ءامهبانتجا نمؤملا ىلع لهسي دق نايسح نالمع ىذألاو ةمملاو

 ءاهتكرح ىف اهتبقارمو ءاهتيلخاد ىف سفنلا شيتفت بجوي هبنجت ىف طايتحالا ىسفن
 نإو ءاهاكزو اهرهط دعب وأ برق نع ءايرلاب لصتت تناك نإف ؛اهثعاوب نع بيقنتلاو
 هذه ليبس ىف نمؤملا نإو ؛سيدقتلا ءامس ىلإ تدعّصاو تئرب دقف هنم تملس
 ذإ «سانلل ةنسح ةوسأ نوكيل نالعإلا نيب ددرتي دق قافنإلا دنع ةيحورلا ةجاعملا
 ذفنم ءايرلا دجي نأ ىشخي هنكلو «كلذ لام ىذ لك فرعيف هلام ىف هللا قح نلعي
 ءءاطعلا ىف لضي دقف «نيعألا نع اهرتسو اهافخأ نإو «ةيحانلا هذه نم هسفن ىلإ
 ةريعش «ةسدقملا ةريعشلا كلت نالعإ نوكي الو ءءاطعلا قحتسي ال نم ىطعيف

 .هيف هللا قح هلام نم عطتقيف «لاملا ىذ ةوخن ريثت ىتلا ةقدصلا

 لك نم ىَّقن نإ دومحم رهجلاو ءاريثك (ريخ ءافخإلا ىف نأ هناحبس نيب دقلو
 :ىلاعت لاقف «ءايرلا ضارعأ
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 هم اسس
 أن رسل

 هذه « مكُل ريح وهف ءارقفلا اهوُنْوَتَو اهوفخت نإو يه اًمعنش تاَقدصلا اوُدْبُت نإ )

لخ دق قفنملا ماد ام ضحم ريخ اهلاوحأ لك ىف تاقدصلا نأ ديفت ةميركلا ةيآلا
 ص

 «سفنلا لاح ىف وهف توافت ةمث ناك اذإو ؛ىذألاو ّنملا بناجو «ءايرلا نم

 ةقدص :ةقدصلا نم نيعونلا اًحدام ىلاعت لاق اذلو ؛هلخادم دسو «ءايرلل طايتحالاو

 مكتاقدص اورهظت نإ ىأ كامعنف تاقدّصلا اوُدّبت نإظ :رسلا ةقدصو ءرهجلا

 ءانثلا بجوي حودمم دومحم رمأ اهنأ ىأ «ةقدصلا كلت معنف سانلا نيب اهونلعتو

 ىتلا ىه امو ءام ىف ةمغدملا معن وه « يه امعنف 8 :ىلاعت هلوقف ؛نسحلا ركذلاو

 حدملا قحتسي ائيش معن ىنعملاو «ءىش ىنعمب ةمات ةركن اهنإ ةغللا ءاملع اهنع لوقي

 نأ ىلإ ةراشالل ءانه تاقدصلاب قافنإلا نع هلوق ىف ربعو .تاقدصلا كلت ءانثلاو

 «برلا ءاضرإ ىلإ صخشلا اهيف دصقي ىتلا تاقدصلا وه نلعملا قافنإلا نم حودمملا

 «قدصلا نم ةذوخأم (ةقدصلا) ةملك نأل ؛هبلق صلخيو «هتين اهيف قدصتو

 ةقدصلا تناك اذإو .ءايرلا بئاوش لك نم اهصيلختو ةينلا قدص وه انه قدصلاو

 ىهف ءطق اهيف مذ الو ءانثو حدم عضوم ىه ىلاعت هللا هجول اهيف ةينلا تصلخ ىتلا

 ةراشإلل «ةيريخلاب حيرصتلا نود ءانثلاو حدملا تارابعب هتيريخ تركذو . كش الب ريخ

 لانيس هتقدصل نلعملا نإ ذإ ؟سانلا دنع ةحودمم ىه امك هللا دنع ةحودمم اهنأ ىلإ

 اضيأ سانلا دنع حودممن هلمع نأ هناحبس نيبف ؛هدوجب نوثدحتيسو «سانلا ءانث

 «سانلا ءانثو ءهللا باوث «نلعأ نإ هدصقمو هتين ىف صلخملا قدصتملا لاني كلذبو

 . عرشلا ءانثو

 اهيلع ىنثأ دقف رسلا ةقدص امأ ؟ءايرلا نم تصلخ نإ رهجلا ةقدص هذه

 اوفخت نإ ىأ مك ريح وهف َءارَقفْلا اهوُنْؤتو اهوُفْحُت نإو ظ : ىلاعت هلوقب هناحبس
 دعبلا نآل ؛مكل ريخ وهف مكسفنأب ءارقفلا اهوتؤتو ةينلا اهيف تصلخ ىتلا تاقدصلا

 اريخ رسلا ناك كلذلو ؟؛ءايرلا عئارذ لكل دس ةيرسلا ىف ذإ ؛قثوأ نوكي ءايرلا نع

 ىف ناك اذإف ؛ءايرلا وهو «قافنإلا ءاد اهلخدي نأ نم هسفنل طايتحا هيف ذإ ؛ىطعملل

 مث .ءانث لك نم ريخ كلذو ؛ءايرلا نم طايتحالا ةدئاف رسلا ىف «ءانثلا ةدئاف رهجلا
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 ؛ريقفلل ريخ رسلا ةقدص نإف كلذ قوفو ءرهجلا ةقدصك اهتاذ ىف ريخ رسلا ةقدص
 نالعإلا لذو ءذحخألا لذو .رقفلا لذ هيلع عمتجي الف هللا رتسب هرتست اهنأآل
 .فشكلاو

 ةثالث ىلإ ةراشإ هيف 4 ءارقفلا اهوتؤتو » :ىلاعت هلوقب رسلا ةقفن ىف ريبعتلاو
 :رومأ

 ةضورفملا تاقدصلا وهو «ماكحلا ىلإ ىطعي مسق :نامسق ةقدصلا نأ :اهلوأ
 وأ «لامعو ةالو نم مهنع نوبوني نمو رمألا ولوأ اهعمجي هذهف ؛ عراشلا اهردق ىتلا:

 ءارقفلا ىطعي ىناثلا مسقلاو .بير الب ةنلعم نوكت هذهو كلذل اهنوراتخي تاعامج
 نوكت ىتلا ةردقملا ريغ ةضورفملا تاقدصلاو «ةضورفملا ريغ تاقدصلا وهو ةرشابم
 هيلع ىشخيو ءعوجو ةصمخم ىف اصخش ىري نمك «صخشلا لاح بسح ىلع
 ىطعت ىتلا تاقدصلا هذهو ؛هلاح ملعي نم ىلع اضرف نوكت ةقدصلا نإف توملا نم
 نالعإلا نأل ؛امزال نوكي هنإ لوقأ داكأ لب «ىلوأ اهيف رسلا نوكي ةرشابم ءارقفلا
 اهيأ اي :ىلاعت هلوق ىف ةقدصلا لطبي ىذألا نأ ريدقلا ىلعلا ىلوملا ررق دقو «ىذأ
 .[ ةرقبلا] 4 كيف ٠٠ . ئَذألاو َنَمْلاب مكتاَقدص اوُلطبت ال اونمآ نيل

 ةراشإلا : 4 ءارقفلا اهوتؤتو ل :ىلاعت هلوقب ريبعتلا هديفي ىذلا :ىناثلا رمألا

 نم نوكي الو «ةجاح اذ الإ ىطعي الف «ىطعي نميف رقفلا ةفص ىرحت بوجو ىلإ
 ىغتبي ةقدص نوكي الو ادوج وأ ةءورم نوكي هنأل ؛ءارقفلا ريغل ىطعي ام تاقدصلا
 سيل ايندلا ماظن نم ناك نإو كلذ نإو ؛سانلا دنع ام اهب ىغتبي ذإ ءهللا دنع ام اهب
 .ءىش ىف ةقدصلا نم

 كلذ ىف قرف ال ءرقفلا فصوب تاقدصلا هذه ىف ءاطعإلا نأ :ثلاثلا رمألا
 الو ةصمخم لاح ىف ملسملا ريغ ناك اذإف ؛رجاف وأ رب الو ءملسم ريغو ملسم نيب
 ةمحرلا نم كلذ نإف ؛هتصمخم هنع عفدي نأ هيلع ضرف ملسم الإ هلاح ملعي
 كك هللا لوسر نأ ملسمو ىراخبلا حيحص ىف درو اذلو ؛ناسنإ لكل ةضورفغللا
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 أ سأل

 (")«رجأ ىرح دبك لك ىف» امهريغل ةياور ىفو )رج ةبطر دبك لك ىف» :لاق
 .ناسنإلاب ةمحرلاب فيكف «رجأ اهيف ءايحألا لكب ةمجرلا نأ ىلع لدي اذهف

 لاق «ءحدمو ءانث عضوم رهجلا ةقدصو ريخ اهيف رسلا ةقدص نأ نايب دعب

 ىتلا تائيسلا رتسي ىلاعتو هناحبس هنأ ىأ 4 مكتائيس نم مكنع رفكيو )» : هناحبس

 اهيلع بساحي الف «ءازجلاو باوشلا دنع اهرهظي الو اهيفخيو ءصخشلا اهبكتري

 هلوق ىف 2نم»و .مهتاقدص ىف ىلاعت هللا هجو نيغتبم اوطعأو اوقدصت اذإ اهباحصأ

 رفكت تاقدصلا نأ ىنعملاو «ةينايبلا (نماا نوكت نأ امإ «مكتانيس نم# : ىلاعت

 رفكي ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىأ «ةيضعبلا ىلع ةلادلا «نم» نوكت نأ امإو تائيسلا

 هللا هجو ءاغتبا نوقفنيو «تاقدص نم نوقدصتي ام رادقمب اياطخلا نم نيقدصتملل

 هللا ىلإ هجتتو اهتاريخ ضيفت ىتلا سفنلا نأل ؛ةينايب «نم» نأ ىدنعو .ىلاعت

 ىف اهاج الو ءاّقافن الو ءاير ىغبت الف «هتاضرم الإ ىغبت ال اهتاقدص ىف ىلاعت

 ال وحنلا اذه ىلع نوكت ىتلا سفنلاو اهتاكيطخ اهب طحت مل ةيقت ةرب سفن ءايندلا
 ضعب ىف تائيس نم اهنم ناك امل ىلاعت هللا نارفغ نوكيف «ىصاعملا اهيلع رطيست

 .لاوحألا

 ةقدصل ةبسنلاب هنإ :ءاملعلا ضعب لاق 4 مكتائيس نم مكدع رفكيو )» :هلوقو

 نإ :مهضعب لاقو "”(برلا بضغ ءىفطت رسلا ةقدص» :ِِلكي لاق اذلو ؛رسلا

 نم تملس نإ ةقدصلا نآل ؛لوألا نم حضوأ كلذو ؛تائيسلا رفكت اهيعونب ةقدصلا

 هناحبس هللاو «ةلوبقم ةنسح ىه نالعإب ولو ًراتخم اًعئاط صخشلا اهمدقو ءايرلا

 نأ ىور دقلو [دوه] 4 #8 ... تاكّيسلا نبهذي تانسحلا ّنِإإ» :لوقي ىلاعتو

 ةمرتحملا مئاهبلا ىقس لضف - مالسلا :ملسمو «(؟0١5-14) ءاملا ىقس لضف - ةاقاسملا :ىراخبلا هاور )١(

 .(4175) اهماعطإو

 .هوحنب ورمع نب هللا دبع نع (59/98) دمحأو ("51/5) ءاملا ةقدص لضف - بدألا :هجام نبا هاور (؟)

 . شطعلا ةدش نع ةيانك وهو رجلا ةدش نم :ىرح .حور هيف ام لك:دبك تاذ

 عع ريغصلا عماجلا : ليس عع .لادلا عم داصلا - هدئاوزو ريغصلا عماجلا : ليسارملاو ثيداحألا مماج (")
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 نأ الإ نكمي ال ام تاقدصلا نم نألو ''”(ةيصعملا ءىفطت ةقدصلا» :لاق هلك ىبنلا

 الف ؛نيملسملا ىلع اهفقوو ةمور ربل نافع نب نامثع انديس ءارشك ةنلعم نوكت
 «تائيسلل ةرفكم ريغ هللا هجو اهيف ىغتبي ىتلا ةنلعملا تاقدصلا كلت نوكت نأ نكمي
 ريفكت نأ ىرن اذلو .هتقدص نم كلذ ضغي لهف «ةرسعلا شيج نامثع دعأ دقو
 .اهلك تاقدصلا معي لب ءاهدحو رسلا تاقدصب صتخي ال تائيسلل تاقدصلا

 نأ لبقو ؟رهجلا ةقدص مأ رسلا ةقدص : لضفأ امهيأ ىف اثحب ءاملعلا راثأ دقلو

 ءرهجلا تاقدص مهنع ترثأ ةباحصلا نأ ررقن كلذ ىف ءاهقفلا لاوقأ ىف ضوخن
 قفنت ام مهلامش ملعت ال ىتح نوفخيو نوقدصتي مهنأ مهنع امولعم ناك امك

 ىلإ ءاج هنع هللا ىضر رمع نأ ةفورعم تناك ىتلا مهتاقدص ىف ىوري امو

 :لاق «؟رمعاي كلهأل كءارو تفلخ ام» :ةِْئَكَم ىبنلا لاقف ءهلام فصنب ٌهِللَع ىبنلا

 ىبنلا هل لاقف هلام لكب ركب وبأ ءاج تقولا اذه ىفو :ىلام فصن مهل تفلخ
 ىكبف .هلوسر ةدعو هللا ةدع :لاق «؟ركب ابأ اي كلهأل كءارو تفلخ ام» :ِةِك

 تنك الإ طق ريخ ىلإ انقبتسا ام هللاو ءركب ابأ اي ىمأو تنأ ىبأب :لاقو رمع
 . 9 !اقباس

 ةريسلاو .«خيراتلا بتك اهتنود «ةنيب ةملعم ةروهشم ةريثك نامثع تاعربتو

 . ةفيرشلا ةيدمحملا

 لك ىفف ءرسلاو نلعلا ةقدص كي ىبنلا نعو ةباحصلا نع روثأملا ناك اذإو
 ىبنلا لوقل ءرسلا ةقدص لّضف ءاملعلا ضعب نكلو .كلذ ىف ةحيرص ةيآلاو «ريخ
 لداع مامإ :هلظ الإ لظال موي هلظ ىف هللا مهلظي ةعبس» :ىراخبلا ثيدح ىف كك
 لجرو هيلع اقرفتو هيلع اعمتجا هللا ىف اباحت نالجرو هللا ةدابع ىف ًاشن باشو

 .هانيع تضافف ايلاخ هللا ركذ لجرو .هيلإ عجري هنم جرخ اذإ دجسملاب قلعم هبلق

 )١( ةكيطخلا ئفطت ةقدصلا " :ظفلب ابيرق قبس " .

. 
 ىبعشلا نع .ركاسع نباو «ءهيودرم نباو «كلهأل كءارو تفلخ ام - ريسفتلا ىف متاح ىبأ نبا هاور
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 دا رح

 لجرو «نيملاعلا بر هللا فاخأ ىنإ :لاقف لامجو بصنم تاذ ةأرما هتعد لجرو

 . '”«هنيمي قفنت ام هلامش ملعت ال ىتح اهافخأف ةقدصب قدصت

 ةقدصو ؛نالعإلا اهيف بحألا رّدقملا ضرفلا ةقدص نإ :ءاملعلا ضعب لاقو

 رتسلا اهيف بحألا ةرَّدقملا ريغ ةقدصلاو .رطفلا ةقدصو ةاكزلا ىه رَدقملا ضرفلا

 رسلا ةقدص هللا لعج) :لوقي ناك هنأ سابع نبا نع رثأ دقلو .ريقفلا ىذؤي ال ىتح

 نم لضفأ اهتينالع ةضيرفلا ةقدص لعجو ءاّفعض نيعبسب اهتينالع لضفت عوطتلا ىف

 .(افعض نيرشعو ةسمخب اهرس

 مامإلا نأ مكحب ةنلعم ىهو ءاّنلع نوكت ةردقملا ةضيرفلا ةقدص كش الب هنإ

 نأ حضاو كش الب هنإف عوطتلا ةقدص امأو ؛هنع مهبوني نمي وأ «هلامعب اهعمجي

 ام اهنالعإ ىف نوكي دق نكلو ؛ريقفلا ءاذيإ مدعلو «ءايرلا نع دعبلل ىلوأ اهرتس

 ريغ باوبأ نم نيعم باب ىف قافنإلل ةماع ةوعدك نوكيو «ةوسألا هب ققحتي

 ؛ءايرلا نع دعبلا طرشب نكلو ءرتسلا ريخ قوفي ريخ نالعإلا ىف نوكيف «ةضورفملا

 كورتم رمألاو ءرمألا ىلو اهعمجي ىتلا ةردقملا ةضيرفلا ريغ ىف رسلا ناك كلذلو

 لاح فرعي هنآلو ؟هبئاوش هتباش مأ ءايرلا نم الخأ هبلقب لصتي هنأل «قفنملا ريدقتل

 نالعإلا ةدئافب ىردآلا وه هنألو ؟هيذؤي ال مأ نالعإلا هيذؤيوأ ءهيطعي ىذلا ريقفلا

 . هتقدص رمأ ىف رتسلا ةدئافو

 ةبقارب نوموقي سانلا ناك امدنع اهيضام ىف تاقدصلا ىف ماعلا مكحلا وه اذه

 ضئارفلا تلطعو «ءايرلا رطيسو «قافنلا داس دقو اننامزل ةبسنلاب هنإو «مهسوفت

 ةقدصلا ىأ :كَي هللا لوسر لكس دقو ءسوفنلا بذهت ىتح ىلوأ رتسلا .نأ ىرن
 . '7(لقم نم دهج وأ ريقف ىلإ رس» :ِةِكَي لاقف ؟لضفأ

 نم باب - ناذألا :هظفلو امهنم نيعضوم ىف الماك هاورو «عضاوم ةثالث ىف ثيدحلا اذه ىراخبلا ىور )١(

 .دمحأو كلامو ىذمرتلا هاور امك .(770) دجاسملا لضفو ةالصلا رظتني سلج

 . هدلسم ىف (؟١؟هز/ل) دمحأ مامإلا هاور ليوط ثيدح نم ءزرج قه
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 ؛ىماسلا ماتا كلذب ةميركلا ةيآلا هناحبس متخ 4 ٌريبَح َنوُلَمعت امب هللاو »
 ىأ «ريبخ ةيهولألاب درفنا ىذلا «ءقحب دوبعملا ماركإلاو لالجلا اذ هللا نأ هيف ىنعملاو
 .نونمؤملا اهيأ نولمعت امب اًقداص اًقيقد اًملع ميلع

 ثعاوب ىلعو «هلامعأ ىلع ىلاعت هللا ةباقرب نمؤملا رعشت ةيماسلا ةلمجلا هذهف
 لكب هناحبس ميلع ءدصاقملاو تاينلا اهنم ثعبنت ىتلا بولقلا ىلعو لامعألا هذه
 لك نم هبلق ىّقن ىماسلا ملعلا اذهب رداقلا ىوقلا هللا ةباقرب دبعلا سحأ اذإف ؛كلذ
 ةلمجلا هذه مث .اهرهاظو اهيفاخ ءاهرسو اهرهج ءاهلك هتاقدص ىف ءايرلا بئاوش
 ؛ًديعوو ادعو نمضتت هتبقارمب روعشلاو «هللا نم ةباهملا نمؤملا سفن ىف ىبرت امك
 ريخ نم دبعلا لمعي ام لكب اًقيقد اًملع اًميلع ىلاعتو هناحبس هللا ناك اذإ هنأل
 ارش نإو «ميقملا ميعنلاو باوئلاف ًريخ نإ .هلعف جتني امب دبعلا ئفاكي هنإف ءرشو

 . ميلألا باذعلاف

 ىف ةلق نولوألا نوملسملا ناك 4 ءاَشَي نم يدْهَي هللا نكلو مهاده يلع سيل »
 مهطبري ناكو «مهنورواجي دوهيلاو ءمهب ن نوطيحي نوكرشملا ناكو «برعلا ضرأ
 .راوج ةلص لقألا ىلع وأ «ةبارق ةلص نيقيرفلاب

 عم ءكرشم وأ ىدوهيل لامب ةثوسعملا دي دم نع عنتمي نيسلسملا ضعب ناكف

 ءارقف نألو «ةهج نم لثملاب ةلماعملا لبق نم عانتمالا كلذ ناكو «هيلإ هتجاح ديدش
 ؛ةزعلاو ةينادحولا نيد مالسإلا ىف لوخدلا ىلع كئلوأ لمحملو «ىلوألا نيملسملا

 ىلإ ةجاحلا تدجوو ءاهببس دجو اذإ بجاو ةقدصلا نأ ىلاعتو هناحبس هللا نيبف

 «هتيدوهي ال «هتيناسنإ مركت كنإف ءاهقحتسي ىذلا عضوملا ىلإ رظن ريغ نم ءاطعلا
 .هكارشإ الو هتينارصن الو

 لهأ ىلع الإ قدصتتي الأب رمأي ناك هنأ ٌةلَي ىبنلا نع سابع نبا ىور دقلو
 لاقو .4 ُءاَشَي نم يدْهَي هللا نكلو مهاده َكِيَلَع سيل » :ةيآلا هذه تلزنف «مالسإلا
 اوخضري نأ نوهركي (هلَي هللا لوسر باحصأ ىأ) اوناك» :اضيأ سابع نبا

 : ىلاعت هلوق لزنف «مهل صخرف ٌةْيلَو هللا لوسر اولأسف «نيكرشملا نم مهباسنأل
 . 4 ءاَشي نم يده هللا نكلو مهاده كيلع سيل »
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 ىلع غوست ةقدصلا نأ نايبل تلزن ةميركلا ةيآلا هذه نأ نيبتي نيربخلا نيذهبو

 مدقي مل نإ هيلع ىشخيو «ةديدش ةجاح ىف ملسملا ريغ ناك اذإ بجت لب «ملسملا ريغ

 .هذقني ءاطع هل

 «نورثؤي نمو تاقدصلا نوقحتسي نم نيبت تايآ نم اهيلي امو ةيآلا هذه نإو

 «بجي لب «نيملسملا ريغ ءاطعإ غوسي هنأ ىلإ ةراشإلاب ىلاعتو هناحبس اهردصف

 ؛ماعلا ىناسنإلا ءاخإلاو «ةيناسنإلا مارتحا نم مالسإلا عضوم نيبتي ريدصتلا كلذبو

 لاق دقف ؛مالسلا كلذ ريرقتل الإ براحي امو «ماعلا ملسلاو نواعتلا ىلإ وعدي هنإف

 : ىلاعت لاقو [ةرقبلا] 4 42+ .... ةّقاك ملَسلا يف اوُلْخْدا اونمآ نيذّلا اَهيَأ ايإ» : ىلاعت

 . [لافنألا] 4 210+ .... هللا ىّلع لّكوتو اهَل حتجاَف ملّسلل اوُحَنَج نإو »

 وه كيلع ضورفملا بجاولا نأ ىأ 4 مهاده كِيَلَع سيل :ىلاعت هلوق ىنعمو

 الو ءاّيصاع ىدهت نأ كيلع سيلف ؛ةنسحلا ةظعوملاب كبر ىلإ ةوعدلاو غيلبتلا

 لمحلل ةيطع عنمت الو «رفكلا لجأل ةقدص عنمت الف ءرفاك بلق ىف ناميإلا لخدت

 «ةيادهلا قيرط ىف ريسي نم ىدهي وهف 4 ءاشي نم يده هللا نكلو ا ناميإلا ىلع
 ىلإ رودصلا ىفخت امب ميلعلا ريدقلا ىلعلا ىلوملا هقفويف «ناميإلا رونل هبلق حتفيو

 . هيلإ ناطيشلا لخادم هبلق نع دسيو «بابسألا ىف ذخأي نأ دعب هكرديف قحلا

 قيلي امب سانلا لماعت نأو «كيلإ لزنأ ام غلبت نأ لوسرلا اهيأ تنأ كيلعو

 نم اوناك ولو «نيزوعملا ةجاح دسو ةيناسنإلا مارتحابو «ناميإلا لهأ قالخأب

 . نسحأ ىه ىتلاب مهلماعت نأو «كنيد ريغب نونيدي نيذلا نيفلاخملا

 مهيلع ىلاعتو كرابت هللا ناوضر حلاصلا فلسلا ذخأ ميوقلا جاهنملا اذهبو

 نيكرشملاو ّةكَك ىبنلا نيب تناك ىتلا ةعداوملا ىف هنأ ىوري هنإو .ِةِك ىبنلاب نيدتقم

 نايفس ىبأ ىلإ يك ىبنلا لسرأف «ةقئاض اًشيرق تباصأ ةيبيدحلا حلص ىف تمت ىتلا

 هب جرفي احمق اهب ىرتشي رانيد ةئامسمخ نابإلا كلذ ىف كرشلا ميعز برح نب

 .'!"نيكرشم اولاز ام مهو «مهنم نيزوعملا ةجاح دسيو «مهتقئاض

 )هغ5١(.
 )١( دمحأو 159(.2) سانلا نم رذحلا - بدألا :دواد وبأ هاور
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 «سانلا ففكتي دجسملا باب ىلع ايمذ اخيش دجو باطخلا نب رمع نأ ىوريو
 !كانفصنأ ام» :ةميحرلا هتملك هل لاق نأ دعب لاملا تيب نم ارمتسم اًقزر هيلع ىرجأف
 . «اريبك كانعيضو «ًاريغص ةيزجلا كنم انذخأ

 رطفلا ةقدص نم نيملسملا ريغ ءارقف اوطعي نأ نيملسملا ٍةَك ىبنلا رمأ دقلو
 . ")(مويلا اذه لاؤس نع مهونغأ» :مالسلا هيلع لاقف

 ىلع ةزئاج نوكت نأ ىلوأف نيملسملا ريغ ىلع ةزئاج ةقدصلا تناك اذإ هنإو
 عامجإلا اذه نع ذشي ملو «نيملسملا ءاملع كلذ ىلع عمجأ دقو .نيملسملا ةاصع
 اذهو ؛مهنايصعل اعيجشت كلذ نوكي القل كلذ زاوج مدعب ىتفأ دقف ؛ةيميت نبا الإ
 دقف ةريره ىبأ نع ىراخبلاو ملسم هاور ىذلا حيحصلا ثيدحلا ىف درو ام ريغ
 ةيناز دي ىف اهعضوف ةقدصب ةليللا نقدصتأل :لجر لاق» : هك هللا لوسر لاق :لاق
 .ةيناز ىلع دمحلا كل مهللا :لاقف «ةيناز ىلع قدصت :نوثدحتي سانلا حبصأف

 ةليللا قدصت :نوثدحتي اوحبصأف «ىنغ دي ىف اهعضوف «ةقدصب ةليللا نقدصتأل
 دي ىف اهعضوف جرخف «ةليللا نقدصتأل ,ىنغ ىلع دمحلا كل مهللا :لاق ؛ىنغ ىلع
 ىلع دمحلا كل مهللا :لاقف قراس ىلع ةليللا قدصت :نوثدحتي اوحبصأف قراس
 نأ اهلعلف ةينازلا امأو ءتلبق دقف كتقدص امأ :هل ليقف «ىتأف قراسو ىنغو ةيناز
 نأ قراسلا لعلو «هللا هاطعأ ام قفنيف ربتعي نأ ىنغلا لعلو ءاهانز نع اهب فعتست
 , "27«هتقرس نع اهب فعتسي

 نوكي نم لكل زوجت ةقدصلا نأ هناحبس نيب 4 مُكسفنَألَف ريح نم اوقفت امو»
 ارجاف ناك مأ ءايقت ارب ناكأ ءاوسو ءارفاك ناك مأ ًنمّوم ناكأ ءاوس ءاهيلإ ةجاح ىف
 نأ هناحبس نيب كلذ نيب نأ دعب اهبحاص ناك ايأ ةيناسنإلا ذاقنإل ءاطعلاف ءايصع
 ثالث نم ةتباث اهتيريخو ؛اهبحاصل ريخ ىه اهعضوم ناك ايأو «تناك امفيك ةقدصلا
 : حاون

 عمج اضيأ عجارو «رشعم ىبأب هّلعأو لماكلا ىف ىدع نبا هاور امك «( رشعم ىبأ نع ىنطقرادلا هج رخأ 222(

 .(77573/) عماوجلا

 توبث - ةاكزلا :هل ظفللاو ملسمو 1775(2) ملعي ال وهو ىنغ ىلع قدصت اذإ - ةاكزلا :ىراخبلا هاور ()

 )١598([. قدصتملا رجأ
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 ساسحإلا ةيوقتو «ةيبرتلاو بيذهتلاب هسفن ىلع دوعت اهنأ :ىلوألا ةيحانلا

 هناحيس هركذ ام اذهو ؛ سانلا نيبو اهنيب ىحورلا فيلأتلاو «ءاهيلع ةعامجلا قحب

 ىلع دئاع ريخ هنوقفنت ءىش لك نأ ىأ # مكسفنألف ريخ نم اوقفنت امو 8 :هلوقب

 «نادجولا فهريو «ةيعامتجالا اهتالص ىوقيو ءاهبذهي هنإ ثيح نم مكسفنأ

 ةعامجلا ىلع تطلس نإ ةيعامتجا لئاوغ عفدي قافنإلا نإف كاذو اذه قوفو

 ىف مهقح نم اونكمي مل نإ ءارقفلا كتعلوأ نإف ؛ اهءانب تضوفقو ءاهتدحو تبهذأ

 ءاّبتذ ترشتتنا اهتعوج اذإ ةاشلاك اوناكو «مده رصنعو بيرخت ةادأ اوناك ةايحلا

 نع عافدو « سفنلل ةيامح وه ثراوكلا هذه عفد نإو ؛اهقيرط ىف ام لك تسرتفاو

 هنأل « مكسفنألف ريخ نم اوقفنت امو » :ىلاعت هلوق هنمضتي ىنعملا اذهو .«دوجولا

 .اهل ةيامح

 ايأو «هيطعي نم ناك ايأ «قفنملا ىلع ريخلاب دوعت ىتلا ىلوألا ةيحانلا ىه هذهف

 ىلع ةلادلا «نم» ف 4 ريخ نمط :لاق اذلو ؛ًريثك وأ اليلق ءاطعلا رادقم ناك

 ىلع دوعي ريخن لك ىفو ءريثكلاو ليلقلاب قافنإلا زوجي هنأ نع ئبنت ةيضعبلا

 . سفنلا

 ءاغتبا الإ نوقفت امو 9 :ىلاعت هلوقب هناحبس اهيلإ راشأ ام :ةيناثلا ةيحانلاو

 ؛رفاك وأ صاعل تناك ولو «ةقدصلا ىف ةيريخلا تبثت ةيماسلا ةلمجلا هذهف 4 هّللا هجَو

 دصقمو «بلطي ميظع ريخو «ىجرت ةياغ هدحو هناحبس هللا اضرو «هاضرو ىلاعت

 سحي ناميإلاب هبلق رماعلا نمؤملا نإف ؛ةيادهلا بلاط هيغتبيو نمؤملا هيلإ هجتي ىمسأ

 ش .ةدشب هبلط ىأ «هاغتباو هللا اضر بلط نإ ةيناحورب

 ةبغرلا ىلع لدت 4# هللا هجو ) ةملك نأل ؛هيلع ىلاعت هللا لابقإ بلط ىلع كلذ عم

 ةلزنم كلتو ؛هيلع هبر لابقإو ءهبر ىلع هلابقإو «ىلاعت هللاب لاصتالاو ةهجاوملا ىف



 ةرقبلا ةروسريسفت 6
 أ <برح 220010111 1 1 1 1 110010000 لا

 ضعب لاق دقلو .اًيصاع ارفاك ىلععلا ناك ولو ءةقدصلل ءازج اهبسح ةيماس ةيحور

 لكلو ئش لكل نإ نولوقي اذلو (ىلاعت هللا ةيحان ( ىهو ؛ةرخآلاو ايندلا ىف ةيقابلا
 «ىنافلا هجولا وهو .ىسانأ نم هيف امو ملاعلا اذه ىلإ هجتي اهجو :نيهجو لمع
 .ىلاعت هللا اضر وهو «ىقابلا مئادلا هجولا وه ىناثلا هجولاو

 ىلإ رظن ريغ نم قفنملل ةبسنلاب ةقفنلا ىف ةيريخلا نم ةيناثلا ةيحانلا ىه هذه
 . هيلع قفنأ نم

 مُكْيلِإفوُي رْيَح نم اوقفت امو » :ىلاعت هلوق اهنيب ىتلا ىهف : ةثلاثلا ةيحانلا امأ
 اهنإ ثيح نم «تاقدصلا ءازج هناحبس نيبي ةمي ةميركلا ةيآلا هذه ىف (َوُمْظُن الْمشأَو
 ايندلا هذه ىف ريخ نم نوقفنت ام نأ :ىنعملاو ؛اهتارمثو اهتابغم قفنملا ىلع دوعت

 ميقملا ميعنلابف ةرخآلا ىف امأ ؛ةرخآلا ىفو ءايندلا هذه ىف هؤازج مكيلإ ىفوي
 ةيوقت اهنإ ثيح نم ايندلا ىف اهؤارجو «ةقدصلل ةفعاضم فاعضأ وهو «دلاخلا

 «ةقداصلا ةنوعملاو ريخلاب اهدمت ةوق رصانع ىلإ بلقنتف «ةمألا ىف ةفيعضلا رصانعلل
 ءارقفلا نإو «نوقفنملا مهنمو عيمجلا ىلإ اهلامعأ تارمث دوعت ةجتنم ةلماع ةوق نوكتف
 ريخو «ءانبو لمع رصنع مهلعجت ةقدصلاو «ءمدهو بيرخت ةادأ اوناك اوطعي مل نإ

 . عيمجلل كلذ

 هنأكو «ةقدصلل وه ىورخأللاو ىويندلا ءازجلا كلذ نأ ىلإ هناحيس راشأ دقو

 ىأ 4 مُكيَلإ فَي ريح نم اوقفت امو إف :لاقف ءاهب هامس اذلو ؛اهنم دّلوم اهل ءافو
 ةجيتنلاو «قافنإلا سفن وه هنأك ةمزال ةرمث هنأل ءازجلاف «ريخلا تاذ مكيلإ دوعي
 ال متنأو )» :هلوقب ةيآلا هناحبس متخ مث . .وه اهنأك تناك قافنإلا نع ةدلوتم اهنأل
 «ىلاعت هللا هجو الإ هب نوغبت اله هومتمدق لمعل ءازج ّىأ نوصقنت ال ىأ 4 نومّلظَت

 .ريصملا هللا ىلإو ؛ءىش لك ىلع رداقلا ميكحلا ميلعلا وهو



 ةرقبلا ةروس ريسفت
 وحلا لالا

 ل ج4

 ريح َنِمْأوُفِفَنُكاَمَو ًاناحنإ ساّسلا بر وُلَعكَمال
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 مهل١ كفك ج طع ١تِلَق
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 مق َتْوَرَحي مهالَو هيلع ْفَوَح ومهَتَر

 اهريخب بهذت ىتلا تاقدصلا تافآ ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس نيب

 نأ عم ءهنم قفني بيطلا نود ثيبخلا ىلإ دصقو ءايرو ىذأو نم نم اهيطعمل ةبسنلاب

 اًببس نايصعلا وأ رفكلا نوكي نأ حصي ال هنأ نّيِب مث ؛اًبيط الإ لبقي ال بيط هللا

 .ةعاطلا ىلع ىصاعلاو «ناميإلا ىلع كرشملا لّمحيل « ءءاطعلا بجي ثيح عنملل

 ؛اهقحتسم ىف ءاطعلا بجو ىتلا تافصلاو تاقدصلا عضوم هناحبس نيب اذه دعب

 : ىلاعت لاقف ؛اهيف ةيولوألا عضوم نايب ىلإ ىلاعتو هناحبس دصق دقو

 نيذلا ءارقفلل نوكت ةقدصلا نأ ىأ 4هّللا ليبس يف اورصْحُأ َنيذّلا ءارقفلل »

 رورجملاو راحلاف ؛سمخ ىهو «لاوحألا كلت ىلع اوناكو «تافصلا هذهب اوفصتا

 ؛هايانثو هلك قباسلا ميركلا مالكلا ىواطم نم مهفي فوذحم أدتبمل ربخ (ءارقفلل)

 امو «ةروكشملا ةروجأملا تاقدصلاو «هللا ليبس ىف قافنإلا ىف هلك قباسلا مالكلا نأل

 ريشملا مايق عم لوقلا ىف ىوطملا فوذحملا ناكف ؛اهءازج قوعيو ءاهصالخإ ركعي

 ىنارقلا صنلا رثآ اذال نكلو ءروكذملا مكح ىف فوذحم وهف ««ةقدصلا» وه هيلإ

 ةلوأ ءوه كلذ نع باوجلا ؟ىمالكلا قسنلا متيل ركذلا لصألا نأ عم فذحملا

 دابعلا ميلعت وه اًيناثو «ىنعملا ةرازغ عم ظفللا رصق هيف نوكي ىذلا زجعملا زاجيإلا
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 ؛ءارقفلا راوجب هعضوو دانسإلاب هيف حرصي ملو «ةقدصلا ظفل ىوط هنإ ثيح نم
 ءةقدص اذه نأب هيطعي نأ حرصي الأ ىطعملا ىلع بجوي بدألا نأ ىلإ ةراشولل
 عم ءارقفلا ىلإ دانسإلا دنع ةقدصلا ظفل نآرقلا فذحف «ذخألا ةلذمب سحي ال ىتح
 هئافخإب ةينلا هباستحا عم «ءاطعلا دنع ىطعملا هيفخيل «لوقلا نم قباسلا ىف هدوجو
 .دصقملا

 وأ اًفاصوأ ةقدصلا نوقحتسي نيذلا ءارقفلل ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو
 :ةسمخ ًالاوحأ

 ليس يف اورصْحُأ» :هلوقب ىلاعتو هناحبس هركذ ام :اهنم لوألا فصولا
 .هبلط ىف ًدهاجم هبحاص هبلطي ىذلا بيطلا لالحلا بسكلا نم اوعنم ىأ 4 هللا
 مهورصحاو : ىلاعت لاق امك قييضتلا ىنعمب رصحلا نم هلصأو ؛ ؛ عنملا انه راصحإلاف
 عنملاب قييضتلا ىف ديدشتلا وه راصحإلاو .مهيلع اوقّيض ىأ [ةبوتلا] © 2# ...

 أ ضرمب قلطم زجعل نوكي نأ امإ عئملاو ؛رمثملا جتنملا لمعلاو ريسلاو ةكرحلا نم
 «بسكلا كلاسم قيض ببسب عنملا نوكي نأ امإو «كلذ ريغ وأ رغص وأ ةخوخيش

 وه امب هسفنل قزرلا بلط نع لوغشم وه وأ «هبلط عم المع دجي الو ارداق ناك نإف
 «مهتعامج اودتفيل فوفصلا نومدقتي نيذلا نييئادفلاك عفنأو ةعامجلا ىلع ىدجأ
 باستكا نم عنمو راصحإ اذه لكف ؛لطابلا ةملك اوضفخيو ءقحلا ةملك اولعيو
 .قزرلا

 مهرقف نأ ىلإ ةراشإلل لوهجملل ءانبلاب 4 اورصحُأ» ب ةميركلا ةيآلا ىف ربعو
 انواهت وأ ءالسك وأ الذاخت نكي ملو «عفانلا ىدجملا لمعلا نع عانتما ةجيتن نكي مل
 دق ةرح ةدارإ هيف مهل سيل وأ «مهريغ نم عنمب ناك امنإ .لالحلا قزرلا بلط ىف
 عيزوتلا ىضتقمب مهنأل وأ ؛ازجع عنملا ناك امنإو ءلمعلا ىلع لسكلا اهيف اورثآ
 ىلإ اوفرصنيل قزرلا بلط نع ةعامجلا مهسبحت لامعألا ىف لماكلا قيسنتلاو لداعلا

 قزرلا بلط نع نيعونمم اوناكف «هللا ليبس ىف داهجلاك عفنيو ىدجي رخآ لمع
 .نيعنتمم اونوكي ملو فيلكتلا وأ عقاولا مكحب
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 :ءاملعلا ضعب لاق ؟روكذملا فصولا ىف اهعضوم ام هللا ليبس يف ةملكو

 وهو «عنملاو راصحإلا ببس ىلإ ةراشإ اهيف ماقملا اذه ىف هللا ليبس ىف ةملك نإ

 ؛؟قزرلا بلطو بساكملا نع اوعطقناو هللا ليبس ىف لمعلل مهسفنأ اوسبح مهنأ

 لمعب مايقلاب وأ «قحلا ءالعإ ليبس ىف داهجلاب هللا ليبس ىف مهسفنأ اوطبر مهنأل

 ءارقفلا نيرجاهملا نم ةفئاط مهو ءةفصلا لهأ ىف تلزن ةيآلا هذه نإ اولاقو ماع

 دوريسي ةوزغ نورظتني ءاهيف مهل قزترم ال ةنيدملاب :اوماقأو «مهلاومأ نع اوعطقنا

 راسيلا ىوذ ةباحصلا رمأي هيك ىبنلا ناكف ءاهعم نوبهذي ةيرس وأ ءاهيف

 ىقب نمو ءاهتردق بسح ىلع رثكأ وأ ادحاو ةرسأ لك فيضتستف «مهتفاضتساب

 ماقأ دقو ؛هعم اولكأو دجسملا ىف مهل هتدئام ٌةِْلَك ىبنلا طسب ةفاضتسا ريغ نم مهنم

 .دربلاو رحلا نوقتي اهيلإ نووأي ةلظ ىأ ءةّمّص دجسملا ىف مهل

 فارصنالا هببس نوكي ام ةيآلا ىف روكذملا راصحإلا نوكي جيرختلا اذه ىلعو

 نأ اهيف نولمعي ىتلا ةعامجلا ىلع بجوي اذه نإف ؛ماع لمعب لاغتشالاب لمعلا نع

 ىتلا ىهو «كلذ ةلودلا لعفت مل نإف ؛فورعملاب هلهأو هيفكي ام لماعلا ىلع ىرجت

 امب مهل قزرلا بابسأ ةئيهت سانلا نم تاعامجلاو داحآلا ىلوت «ةعامجللا لثمت

 ىف لخدي ةميركلا ةيآلا نأ ىلإ ءىموت فصولا اذهل ةقحاللا ١ فاصوألا نكلو

 نم ببس ىأل هشيع بسك عيطتسي الو «لاؤسلا نع ففعتي ففعتي ريقف لك اهمومع

 ساّنلا نولأسي ال :ىلاعت هلوق نإ لب ؛قزرلل لمعلا نم ةقوعملا وأ ةعناملا بابسألا

 نيغرفتملا ريغ بسكلا نع نيزجاعلا ءارقفلا ةميركلا ةيآلا عوضوم لعجي «# افاحلإ
 ضرعتي ىذلا اهنإ .هنع نوعنتمي مث لاؤسلل نوضرعتي ال ءالؤه نأل ؛ةماع ةمدخل

 .ببسلا كلذ ريغل زجاعلا وه هنع فعيو «هل

 كئلوأ اهركذ ىتلا لاحلا نم معأ هللا ليبس يف :ىلاعت هلوق نوكي ذئنيح

 كلذ ناكأ ءاوس «مهيلع بجي امب مايقلا ليبس ىف ىأ ءاهانعم نوكي نأب نورسفملا

 اذه ليبس ىف مهف «هيلع لوصحلا نع نوزجعي مهنكلو «هنوبلطي اًقزر بجاولا
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 وأ ءاهل مهسفنأ اوسبح ةماع ةمدخ بجاولا كلذ ناك مأ «هللا ليبس ىف بلطلا
 ءالؤه نإف ء«ملعلا بلطك اهضعب ىف اوصصخت ىتلا ةيئافكلا ضورفلا نم رمأب مايقلا

 نم مهنكمتو «ةايحلا مهل لهست نأ ةلودلا ىلعو تاعامجو ىدارف عمتجملا ىلع
 .نوبلطي ام بلط ىلع رارمتسالا

 وأ ضرمل امإ بسكلا نع ىداملا زجعلا لمشي اذه ىلع راصحإلا نأ ةصالخلاو
 نيذلا لمشي امك .هيلع ةردقلا مدع عم لمعلا بلطل وأ ءامهوحن وأ ةخوخيش
 .ةيافكلا ضورف نم ضرفب مايقلاو «ماع فيلكتل اوسبح

 قافنإلاب سانلا ىلوأ مه نيذلا ءارقفلا كئلوأ فاصوأ نم ىناثلا فصولا امأو
 هنإ لوقن نأ امإ ضرألا ىف برضلاو . 4 ضرألا يف اًبرض نوعيطتسي الإ» مهنأ مهيلع

 ضرألا برضي رفاسملا اذه نإ ذإ ؛قزرلل اًبلط اهيف رفسلاو ضرألا ىف باهذلا ىنعمب
 ىلع ىنعملاو [ءاسنلا ] 4 ن7 ... ضرألا يف متبرض اذإو إ» :ىلاعت لاق امك هلجرب
 .قزرلا بسكو راجّنالل رفسلا نوعيطتسي ال ءالؤه نأ اذه

 ءاهعرزو اهثرح ىنعمب ضرألا ىف برمغلا نإ لاقي نأ امإو ءاذه لاقي نأ امإ
 نأ ىرظن ىف ىلوأالاو .هثارحمب اهقشيو هسأفب ضرألا برضي عرازلا ثراحلا نإف
 ءالؤه نأ ىأ ءالماش ىفنلا نوكي نأو «ةلماش ضرأآلا ىف برضلا ةملك نوكت
 باطتحالل اهيف باهذلا وأ «ةعارزلاب ضرألا ىف لمعلا نوعيطتسي ال ءارقفلا
 عيطتسي ال «قزرلا ىف اًيعس راصمألا نيب لقنتلاو «راجتالل رفسلا وأ ءبسكلاو
 وأ «ماع عفنل اوسبح مهنآل وأ «ىداملا زجعلا ببسب اذه نم اًئيش ءارقفلا كئلوأ
 لحت ال» :ِككَي لاق دقلو ؛هئادأل مه اوصصخت دقو «مومعلا ىلع ىئافك بجاو
 (7(ىوس ةرم ىذل الو ,ىنغل ةقدصلا

 ءاطعلاب نوريدج مه نيذلا ءارقفلا كنئلوأ فاصوأ نم ثلاثسللا فصولا امأو
 مهلاح فرعي ال نولمجتم مهنأ هانعمو 4 فقعَتلا نم ءاينغأ لهاجلا مهبسحي 8 مهنأ

 لحو ةقدصلا نم ىطعي نم - ةاكزلا :دواد وبأو 2( ةقدصلا هل لحت ال نم - ةاكزلا :ىذمرتلا هاور 220(

 ةريره ىبأ نع )1١8579( ىنغ رهظ نع لأس نم - ةاكزلا :هجام نباو ,(57414) دمحأو )١797( ىنغلا

 .هنع هللا ىضر
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 مهف «ةقداصلا ةسارفلاو «ةذافنلا ةريصبلا ووذو سوفنلاب ةربخلا لهأ الإ عقدم رقف نم

 موقيو ءاينغأ مهنظي ىأ «لهاجلا مهبسحي لب «مهزوعو مهتجاحو مهرقفب نوفرعي ال

 :ىلاعت هلوق ىف نظلاف «ةمئاق تانيبو ةرهاظ تارامأ ريغ نم هريدقتو هنابسحب كلذ

 ال نم هب دارملا نوكي نأ امإ «لهاجلا»و ؛طقف هبحاص نابسح ىف نظ 4 مهبسحي »

 ىتلا اهرهاظمب اهذخأي لب ءرومألا قئاقح ىلإ ذفني ال نم هب دارملا وأ ,مهلاح فرعي

 ءارقفلا ءالؤه لاح كاردإ ىلع هنواعي فهرم ساسحإ هدنع سيلو «رظنلا ىداب ودبت

 امإ ةفعلا فّلكت :«ففعتلا»و «قحلا وه اذهو ءرهاظملا درجم نم ال مهب طيحي ام

 ءاهليبس ىف ةقشملا لمحتو اهيلع ربصلا ةلواحمب وأ «ةهازنلا ىف ةدشلاو ءاهيف ةغلابملاب

 نيعتسي هنكلو ءاهب كاسمتسالا ىلع ثعاوبلا نم ىوقأ اهكرتل ىعاودلا نأ ىأ

 «نيينعملا لبقت ةميركلا ةيآلاو .اهلامتحاو ةقشملا فلكت دعب ةفعلا حجريف «ربصلاب

 .هتفع ليبس ىف ميركلا رحلا لمحتي ام هلمحت دنع بسكلا نع زجاعلا ريقفلا نإف

 امنإ ءاهنم ردقلاب تسيل ةفعلا ىف ةغلابملا نأل :الوأ ؛ةفعلا ىف غلابم اهيلع ةظفاحملاو

 نع عنتما نإ ةفعلا ىف غلابي ال ىنغلاف ءاهيلع ةظفاحملا ليبس ىف لذبي ام ردقب نوكي

 وأ مهتقرس وأ «لطابلاب مهلام لكأ وأ مهنم ةنوعملا بلط وأ «سانلا لاومأ ذخأ

 بلط نع عنتما نإ ةفعلا ىف اًعلابم دعي بسكلا نع زجاعلا نكلو «مهباصتغا

 لمحتب :اّيناث ةفعلا ىف غلابي ريقفلا اذهو .. اهيلإ ةجاحلا سمأ ىف وهو «ةنوعملا

 .اهليبس ىفو اهيلع ربصتلاو تاقشملا

 مهاري نميو مهب لصتم رمأ وهو « مهاميسب مُهُفرعت » وهف عبارلا فصولا امأو

 مهاميس ةفرعم ىف باطخلا ناك اذلو ؛ةذفانلا ةريصبلاو «فهرملا سحلا ىوذ نم

 ىوق نمؤم لك نم هب اًيدتقم ناك نملو «ةريصبلا ذفانلا ريصبلا وهو لَك ىبنلل
 ."""«هللا رونب رظني هنإف نمؤملا ةسارف اوقتا» :ِلي ىبنلا هيف لاق نمت «نادجولا

 ىتلاو «مهتجاح اورتس نيذلا نيلمجتملا ءارقفلا ةمالع ىه امف «ةمالعلا :اميسلاو

 رهاظمو ةثاثرلا :مهضعب لاقو ؛عوشخلاو عضاوتلا :ءاملعلا ضعب لاق ؟اهب نوفرعي

 )١( رجحلا ةروس نمو - نآرقلا ريسفت :ىذمرتلا )50855(.
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 هذه انل نيبي مل ىلاعتو هناحبس هللا نأ قحلاو .هراثآو عوجلا :مهضعب لاقو ؛رقفلا

 صخشلا نأ ىأ ؛ةريصبلا ىذل فرعت اهنأ ركذ هنكلو ؛اهب نوفرعي ىتلا ةمالعلا
 فرعت نمو ءهجولا تاحمل نم .هسفن ('7ةناكزب اهتفرعم عيطتسي مهافلا كردملا
 لمجتلا ريقفلا لواحي امهم هنإف ؛هلاح رتس هب لواحي امو «هدراومو صخشلا رداصم
 ؛؟سانلا تاروع نلعي ال ىذلا ميركلا ةريصبلا ىذل هتجاح ودبت نأ دبال هنإف ربصلاو

 .هيلإ نآَمْطُي ىذلا صحافلل ودبت ىتلا ةرهاظلا ىه نذإ ةمالعلاف

 نظلا وهو لهاجلل بسني امهدحأ :نيرمأ اذهب ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو

 نظ اذه ؛ 4 فْقَعَتلا نم ءاينْغَأ لهاجلا مهبسحي : هناحبس لاق ذإ «ءاينغألا نم مهنأب
 اميس مهل نأ ىناشلا رمألاو «ءاينغأ ربصلاب مهلمجت طرفل مهبسحي سوفتنلاب لهاجلا

 .رئاسلا فشاكلا «فطاعلا صحافلا رظنلاب هريغ هفرعيو «لهاجلا هفرعي ال ًارهظمو

 مهنأ ىأ 4 اَقاَحْلِإ ساّنلا نوُلَأَسي الا> مهنأ مهفاصوأ نم سماخلا فصولا امأو
 ىف ىرشخمزلا لاق دقلو ؛بلطلا وأ لاؤسلا ىف نوفحلي الو «سانلا نولأسي ال

 نم هاطعي ءىشب الإ هقرافي الأو .موزللا وهو .حاجلإلا فاحلإلا» : (اًقاحلإ) ىنعم
 بغارلا لاقو ««هدنع ام لضف نم ىناطعأ ىأ (هفاحل لضف نم ىنفحل) :مهلوق
 ىنعم نوكي اذه ىلعو «هب ىطغتي ام وهو «فاحللا نم هلصأ» :ىناهفصألا
 نمل فاحللا ةقصالمك ءاطعلا بلطي نم ةقصالمو بلطلا ىف ةمزالملا وه :فاحلإلا
 .هاطعي ىذلا لضفلا هب ذخأي فاحلإلا وأ «هب رتتسي

 سيلو فاحلإلل ىفن وهأ :ةيماسلا ةلمجلا هذهب ىفنلا ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 لاؤسلل ىفن وه مأ ؛لاؤسلا ىف نوفحلي ال نكلو نولأسي مهنأ ىأ ؛لاؤسلل اًيفن
 ؟فاحلإ ريغ نم مأ اًفاحلإ ناكأ ءاوس اًقلطم

 لصأ ىفن ال فاحلإلا ىفن هرهاظب ديفي ميركلا صنلا نإ :ءاملعلا ضعب لاق
 هعضوم نوكي فصوب ديقم رمأل ناك اذإ ىفنلا ذإ هيلع بصنم ىفنلا نأل ؛لاّوسلا

 . لصألا ال ءديقلا وه هطانمو

 .[نكز - برعلا ناسل] . هتننظ ىأ احلاص هُْنكز لاقي نظلاو سُرفَتلا كيرحتلاب ُنكّرلاو ةناكزلا )١(



لي
 

 1ك

 ريغب الو فاحلإب ال اقلطم نولأسيال ءارقفلا كئلوأ نإ :رخآ ضعب لاقو

 لهاجلا مهبسح ام نولأسي اوناك ول مهنأل ؛حجارلا وه كلذ نأ ىرأ ىنإو ؛فاحلإ

 جاتحا ام نولأسي اوناك ولو «نيففعتم اوناكام نولأسي اوناك ولو ؛ففعتلا نم ءاينغأ

 نع ىنغي مهبلط نإف ؛تامسلاو رهاظملاب مهلاح فرعت ىلإ نادجولا وذ ريصبلا

 ؛اقلطم نولأسي ال مهنأ ديفي ةيآلا قايسف ؛لاؤسلاب مهسفنأ نوفرعي مه ذإ «فرعتلا

 ىف لوقنف ؟لاؤسلا لصأ ىف ال ءهرهاظ ىف فاحلاإلا ىلإ اهجتم ىفنلا ناك اذال نكلو

 مهيزاوي نأ ىلإ ءاميإ هيف نوكيل «ةغيصلا هذهب ركذ ىفنلا نإ :كلذ نع باوجلا

 هناحبس هللاف ؛نولأسي ال مهو اًفاحلإ سانلا لأسي مهريغ نأو «مهريغب ىطعملا

 ؛«نيفحلملاب ضيرعت هيف ةغيصلا هذهب ىفنلاو ءمهريغ نم عقي ام مهنع ىفن ىلاعتو

 .نيففعتملا لضف ودبي هبو

 فاصوألا نم ةلالدلا حضاو اينمض امهف مهف دق لاؤسلا ىفن نإ ةقيقحلا ىفو

 ردنيو ؛فاحلإلا وهو مهريغ نم عقي ام مهنع ىفني وهف ريخألا فصولا امأ ؛ةقباسلا

 «لاز دق ففعتلا نوكي عقو ثيح لاؤسلا نأل كلذو ؛فحلم ريغ لئاس نوكي نأ

 «فاحلإلا نوكي كلذ دنعو «ءذخأآلا ىف ةبغرلاو بلطلا دجو ففعتتلا لاز اذإو

 .امتح

 سيل» ْ:لِلك ىبنلا لاق امك نيكاسملا مهو ءنوقحتسي نيذلا مهنآأل ؛نولأسيال

تئش نإ اوءرقا «ففعتملا نيكسملا امنإ «ناترمتلاو ةرمتلا هدرت ىذلا نيكسملا
 ال9 م

 . 2170 افاحْلِإ سائلا َنوُلَأسَي

 ؛هرمأ فشكي الو «هلاح رتسي نأ هيلع بجي ففعتملا اذه ىطعأ اذإ هنإو

 تافآ نم ىذألاو «ىذأ هل -فشك لكو «هلمحتو هففعت ىلع هل اًئوع كلذ نوكيل

 . تاقدصلا

 ال ىذلا نيكسملا - ةاكزلا :هل ظفللاو ملسمو «(4110) افاحلإ سانلا نولأسي ال - ريسفتلا :ىراخبلا هاور )١(
 سس



 ةرقبلا ةروسريسفت
 012*2222 ذ1ذ]1 ]1 ]1 ]1 1 ]1111100 للا م”
 يي ١١ كا

 بجوت لاّوسلا ةلذم نإف ؛لئاسلا ىطعأ ففعتملا ةيافك دعب ءىش لضف اذإو
 ةلئاس ىطعي نم ىلع نإو '7(سرف ىلع ءاج ولو قح لئاسلل» درو اذلو ؛فطعلا

 نأ نم ريخ ةلاهج نع ىنغ ءاطعإ ىف ئطخي نألو ؛ لئاسلا مهتي نأ لبق هحشو
 هيلع امثإ ىناشلا ىفو «هتينب هل اًباوث لوألا ىف نإف ؛اًمثأتو اًننظت ريقف عنمب ئطخي
 . ةمهتلاو مثآلا نظلاب كلذ اًعوسم ءاعوج روضتي ًاريقف هكرتو «هسفن حش بيلغتب

 ءانغإو «ناسحإلا ميظنت مدع ىف وه امنإ نولأسي نيلئاسلا كرت ىف مثإلا نإو

 .لاؤسلا ةلذم نع ءارقفلا

 ىلع اوقفتاف ؛ غئاس ريغ مأ ريقفلا نم غئاس وهأ لاؤسلا ىف ءاملعلا ملكت دقلو

 ىور دقلو .هيفكي توق هدنع نم لأسي نأ حصي ال هنأو «ةرورضلا دنع رئاج هنأ

 رقف ىذل :ةثالشل الإ لحت ال ةلأسملا» :لاق ٍةِكَي هللا لوسر نأ لبنح نب دمحأ مامإلا
 ."”(عجوم مد ىذل وأ .عظفم مرغ ىذل وأ .عقدم

 ؛ ىهنلا مومع ىف لخاد وهو « غئاس ريغ لاوحألا هذه ريغ ىف لاّؤسلا نإو

 رنغتسي دو هب قدصتيف هرهظ ىلع بطتحيف دحبيف مكدحأ ودغي نأل١ : هلع ىبنلا لاق دقلو

 ىلع ةردقلا ثيح لاؤسلاف "”(هعنم وأ هاطعأ الجر لأسي نأ نم ريخ سانلا نم هب

 .زئاج ريغ لمعلا
 «منهج رمج نم رثكتسي امنإف هينغي ام هدنعو لأس نم : يع ىبنلا لاق دقلو

 . (؟7(هبشعي وأ هيدغي ام :لاق ؟هينغي امو :هللا لوسر اي اولاق

 .هجيرخت قبس )١(

 ديدشلا نيدلا :عظفملا مرغلاو .ضرألاب هبحاص قصلي ىذلا وه :عقاملا رقفلا :هللا همحر فئنصملا لاق (؟)
 نب سنأ نع هدئسم ىف دمحأ هاور ثيدحلاو .ها . ءادألا ةليقث ةيدل لمحتملا : عجوملا مدلا وذو .ريثكلا

 .اذه نم لوطأب هجام نباو دواد وبأو ىذمرتلا هاورو )١18170(2 هنع هللا ىضر كلام

 ةلأسملا ةهارك - ةاكزلا :هل ظفللاو ملسمو 2000000 ةلأسملا نع فافعتسالا - ةاكزلا :ىراخبلا هآور ةوفز
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 . هنع هللا ىضر ةيلظنحلا نب لهس نع )١5951( نييماشلا دنسم :دمحأ هاور ثيدح نم ءزج (4)



 ةرقبلا ةروس ريسفت ااه

 ١ لم
 اا بأ

 ؛هنع ىهنم هروص لكب فاحلالاو ءافحلم دعي هينغي ام هدنعو لئاس لك نإو

 «سانلا لأسي نمو ءهللا هانغأ ىنغتسا نمو «هللا هفعأ فعتسا نم» كي لاق اذلو

 . '"”(اًفاحلإ سانلا لأس دقف قاوأ سمخ لدع هلو

 «ةرورضلا دنع الإ نمؤملا هيلإ أجلي ال حيبق رمأو لذ لاؤسلا نإ ةلمجلا ىفو

 ىنغ هنأ هسفن ىف ماق نإو ءةعس ىف ىطعملا ناك نإ هيطعي نأ ًالئاس ىري نم ىلعو

 انرصع ىف اصوصخو ؛هتقدصل طاتحي امك هنيدل طاتحي نأ هيلع نكلو «هيظعي ال

سيلو «ةلودلا نم مئاد قزر هيلع ىرجي الف «ريقفلا قح هيف لمهأ ىذلا اذه
 سانلل 

 4 *02)+ مورحملاو لئاسلل قح مهلاومأ يفو :ىلاعت لاق امك «نيمورحملا

 . [ تايراذلا]

 ةيآلا اهب تمت ةيماسلا ةلمجلا هذه 4 ميلع هب َهَّللا َنَف ريح نم اوُقفت امو

 :رومأ ةثالثل «ةميركلا

 هللا نأ سحأ اذإ هنإف «نموملا سفن ىف هللا ةبقارب روعشلا ةيبرت :اهلوأ

 هتبقارمب سحأ ءرش نمو ريخن نم لمعي ام لك ىلع اًمئاد علطم ىلاعتو هناحبس

 « عيفرلا ةيدوبعلا ماقم ىف نوكيف «هتمظعب هروعشو هل هركذ مادو «هناحبس

 هنإف هارت نكت مل نإف ءهارت كنأك هللا دبعا» لَك لاق امك «هاري هنأك هللا دبعيو

 . "9(كاري

 هاري هللا نإ ذإ ؛ريخلا لعف دنع هنع هللا اضرب ساحإلا وه :اهينا

 لك نم ربكأ هللا ناوضرف « ليلج ماقم هللا ةاضرمب ساسحاإلاو «هلعفي وهو

 .ميعن

 .هنع هللا ىضر ةنيزم نم لجر ثيدح - نييماشلا دئسم :دمحأ )١(



 ةرسقبلا ةروسريسفت ا
 أ رح 2110 ل

 هنإف ءرايخألا نم ريخلا ملعي ناك اذإ هللا نإف ؛ىورخألا ءازجلاب ملعلا :اهثلاث
 ل لم نسا نمرجأ يضل ؛ هيلع هبيثي

 نمل ىفوألا ءارجلاب اهأدب ءاهأدب ب امك تايآلا هذه ه هئاحبس متحخ دقو هللا ليبس

 تاقدصلا ىف ىرحتي نمل ىنسحلا ةبقاعلاب اهمتخو ءهللا ليبس ىف قفنيو قدصتي
 ةقدصو «راهنلا ةقفنو ليللا ةقفن ىوتستف ءاهلاح ناك ايأو ءاهنمز ناك ايأ ءاهعضاوم
 تملسو ؛«ىلاعت هللا ةضرم اهب دصق دق تاقدصلا تمادام «نلعلا ةقدصو رسلا
 ملا ىذألاو نبأ ىهو اهتافآ نم

 ءاهلك ريخ ىه لب «ضقرتو درت رسخأو :هيف لبقت مولعم تقو تاقدصلل سيلف
 ىفو ءايشعو ةودغو «ًراهنو ًاليل اهيف ققحتم وهو ءماعلا عفنلا اهنم دوصقملا
 هلوقو .هتقوب الو هنامزب ال هتجيتنو هتينو لعفلاب ةربعلاف «ليصألا ىفو ىحضلا
 امم تلخ دق ةقدصلا تماد ام «لاوحألا مومع نايب هيف 4 ةينالعو رس : ىلاعت
 نإ اولاق دقلو .ميركلا هللا هجول ةصلاخ اهلعجي الو ءاهيف صالخإلا وفص قبري
 ءافخإلا ىلوألا نأ ىلإ ءاميإ هيف ةينالعلا ىلع رسلاو ءراهنلا ىلع ليللا ميدقت

 نع اهل انوصو سفنلل اطايتحا رتسلاو ءافخإلا ىف نآل ؛حضاو كلذ نإو ؛رتسلاو
 ئرمتسي دقو ءءانثلاو دمحلا ىلإ ىدؤي دق نالعإلا نإف ؛ءايرلا ىلإ ىدؤي ام لك
 ةرغثلا دجي ذإ ءءايرلا لخدي كلذ دنعو ءهدصقيو هبلطي مث «هبي هييطتسيو .«كلذ ىطعملا
 .اهنم سفنلا ىلإ ذفنيف عضوملا اذه ىف

 مومع و وهو ,لاخاو امنا مومع ريغ ةيآلا ىف رخآ ميرعتلا نم عون كانهو

 دادعإو !و «مراغملا عف عفدو ديدلا دانس لمشي امك ةوسكلاو ءاعطإلا لمشي 9 باب
 ماعلا عفنلل صصخي ام ءارشو «نيبراحملا دادمإو «ىلاعت هللا ليبس ىف ةدعلا
 ىتلا لاومألا قافنإلا عم ممعو «قافنإلا نم اذه لكف ؛ةمور رئب نامثع ءارشك
 .هؤازج هل هلكو ريخ هلكف .قفنت



 ١ ةرقبلا هروبس ريبشسمفت نإ

 نيل
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 نيذلا ءازج اذه 4 نونزحي مه الو مِهيَلع فخ الو مهّبر دنع مهرجأ مُهَلْفظ

 الو «قافنإلا نم ردق الو «ناكم الو لاح الو نامزب نيديقم ريغ صالخإب نوقفني

 ءافلا تلخدو «نوقفني نيذلا أدتبملاو ربخ اهنأ بارعإلا نم اهعقوم ةلمجلاو .هنم عون

 لخدت امك «اًراوج هربخ ىف ءافلا لخدتف طرشلا ىنعم ىف لوصوملا نأل ءربخلا ىف

 . طرشلا باوج

 :عاونأ ةثالث ىلاعتو هناحبس هركذ ىذلا ءازجلاو

 ىذلا نواعتلا لضفبو «ةكربلاب كلذو ءايندلا ىفو «ةمايقلا موي باوثلا :اهلوأ

 ىمس دقو .ةمايقلا موي ميقملا ميعنلاب مث ؛هللا ليبس ىف قافنإلاو ةقدصلا هدجوت

 «عناملاو ىطعملا هنأ عم ءءازج ىرخأ عضاوم ىف هامسو «ًارجأ كلذ ىلاعتو هناحبس

 ىف نملا مدع هللا نم ملعتنلو ءمركو هنم لضفت كلذو ءهطسابلاو قزارلاو

 . ءاطعلا

 4 مهيلع فوخ الو » :هناحبس لاق ذإ ؛فوخلا نم نمألا :ءازجلا نم ىناثلاو

 موي هللا باذع نم نمأ ىهف «ةرخآلا ىفو ايندلا ىف فوخلا نم نمؤت ةقدصلاو

 . تائيسسلا نيهذي تاَنسَحْلا نإ :ىلاعت لاق امك ؛تائيسلا رفكت اهنإ ذإ ؛ ةمايقلا

 فوخلا نم نمألا امأ .0١2(ةئيطخلا ئفطت ةقدصلا» :ِِلكَي لاق امكو [ دوه] 4 مزق

 ءرقفلا لئاوغ نم عمتجملل ةياقو قافنإلا عضاوم ىف قافنإلا نألف ؛ايندلا ىف

 ريقفلا ىلع دوعي ام لك ىف قافنإلا الإ ىنغلا لام نصحي الف «بيرختلا لماوعو

 قافنإلا ىف حوضولا لك حضاو قافنإلاب فوخلا نم نمألا نإو «عفنلاب عمتجملاو

 تاجاح دس ىف حضاو وه امك «ةمأآلا نع عافدلا ىف ةدهاجملا تاوقلا دادمإل

 .هل لمعلاو ةعيفرلا ةايحلا صرف ةئيهتو «ريقفلا

 .ابيرق قبس . )١(



 ةرقبلا ةروسريسفت ش 0
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 ىسفن مه نزحلاو .هيابسأ نع دعبلاو «نزحلا ىفن :ءازجلا عاونأ نم ثلاثلاو
 0 :هناحبس لاقف صخشلاو سفنلا روصي ىذلا لعفساب هنع ربع اذلو

 ءريمضلا نانئمطاو ءهاضر ٍبلطو «هللا ىلع دامتعالاب عفدي سفنلا مهو 4 نونزحي

 اهب ةرخآلا ىف نزحلا لاوزو «؛ةقدصلاب ايندلا ىف ققحتي هلك كلذو «نيسقيلا دربو
 . ربكأو مظعأ

 ىف هيلإ ةجاحلا تقو ىف قافنإلا ىلإ عراسي نم لك لمشت ةماع ةيآلاو اذه

 ةاضرمو «هيغتبي ريخلا الإ قفنأ امب دصاق ريغ «راهن ىف وأ ليل ىف نالعإ ىف وأ رس
 عم ةيآلا نأ ءاملعلا ركذ دقلو .ىذؤي الو نمي الو ىئاري ال «ىلاعتو هناحبس هللا

 .اهلوزن ببس ىف تاياور تدجو اهمومع

 ىذلا صلخملا قفنملا لضف نيبت اهنإو ءاهمومع عنمت ال اهلك تاياورلا هذهو
 ىف دبعلا ماد ام دبعلا نوع ىف هللا» و ىىيلإ ةجاحلا تقو ىف ءىجيو «هقافنإ معي
 . 7(هيخأ نوع

 نع (1850) ركذلا ىلعو نآرقلا ةوالت ىلع عامتجالا لضف - ءاعدلاو ركذلا :ملسم هاور ثيدح نم ءزج )١(

 . هنع هللا ىضر ةَريرَه ىبأ



 ةرقبلا ةروس ريسفت م
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 رخل دع رس ا هر 211 20 بخ ن 2م وع - ل مود ب آ  آ

 عيبلا دااول ْمِهْنَأب ء اذ سملا نم نل اهطيخت
 مها نى ا م_ رص م 7 . ص

 00 ١

 ٌةاكعرَمملَج سمي ا اَلاَوأِللك |
 داع سووا لإن َكَلَماَم َتَلَساَمهلف هناي

 حني 5 تطالع يلوم

 7 ميركل بِي هاوس دصلأ وزوايا

 ليبس يف مهلاومأ نوقفتي نيذلا لم :ىلاعت هلوق نم تاميركلا تايآلا تناك

 هذه ىلإ [ةرقبلا] 4 كيل هكا .. قبح هلام لبس لك يف لباس عبس تبن بح لمَ هلا

طبَحَتي يذلا موقي اَمَك ّذلِإ نوموقي ال ابر نولكأي نيذْلا © ةميركلا ةيآلا
 نم ناطيشلا ُه

 امو ءاهءاعو تنيبو ءاهتافآ تنيبو ءاهدصاقم تنيب ؛تاقدصلا ىف اهلك « سما

 هذه يفو ؛هيف قافنإلا ىغبني امو «تاقدصلا عضاوم تنيب مث «هنم قافنإلا نوكي

 ءابرلاو هللا ليبس ىف قافنإلا نيب ةبسانملا نإو ؛ابرلا حبق هناحبس نيبي ةميركلا ةيآلا

 ؛هدض هنهذ ىلإ قبس نيدضلا دحأ صخشلا ركذت اذإ هنإف ؛نيدضلا نيب ةبسانملا ىه

 ةيحان نم :حاون ةدع نم ابرلاو ةعامجلا ليبس ىف قافنإلا نيب تباث داضتلا نإو

 سفن ىوبرلا سفنف ؛ةقدصلا اهنم ثعبنت ىتلا سفنلاو ءابرلا اهنم ثعبني ىتلا سفنلا

 سانلل بحم سفن هللا ليبس ىف قفنملا سفنو «ءىش لك زاتحي نأ ديري هتاذل بحم

 لاومأل لكأ ابرلاف «ةقيقحلا ةيحان نمو ,ةصاصخ هب ناك ولو هسفن ىلع رثؤي «فولأ

 لكأو ؛ةعامجلا نأش ةعفرو ريغلا ليبس ىف سفنلا لال لذب قافنإلاو «لطابلاب سانلا

 عطقي ابرلاف ةجيتتلا ةيحان نمو .هلام رح نم سانلا ءاطعإل ضيسقن سانلا لاومأ

 ىف قافنإلا امنيب ءناودعلاو مثإلا ىلع امئاق نواعتلا نوكي وأ «سانلا نيب نواعتلا
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 ربلاو «ةليضفلا نم ساسأ ىلع داحآلاو ةعامجلا نيب نواعتلا ميقي هللا ليبس
 . رارقو اًنانئمطا دجوت ةقدصلاو «ىبارملا قلق دجوي ابرلا مث «ىوقتلاو

 هناحبس امهلعج اذلو ؛ناعمتجي ال ناضيقن هللا ليبس ىف قافنإلاو ابرلاف

 لاَوْمَأ يف َوُبريِل ابر نم متيتآ امو» : ىلاعت هلوق ىف ءدادضألا لباقت نيلباقتم ىلاعتو
 4 252 نوُفعصُمْلا مه كلوأق هللا هج ودين ةاكَر نم مكين امو هّللا دنع وبري الف ساّلا

 .[مورلا]

 .ىبارملا سفن ىف هرثأ نايبب همكحو ابرلا ةقيقح نايب ىف هناحبس أدتبا دقو

 ىبارملا وه ررضلا هلاني نم لوأ نأو «هبحاص سفن ىف رش هرثأ نأ ناسنإ لك ملعيل
 :هناحبس لاق اذلو ؛مومهلا نم رثكي لام نم رثكي ام رادقمب وهف ءهسفن

 َسَسْلا نم نطيل ُهطّبَحَتَي يذلا موق امك الإ نوموقي ال ابرلا نولكأي نيذّلا
 هللاف ؛هتايح ىف هقلقو .هسفن بارطضاو «ىبارملا لاحل ريوصت ةيماسلا ةلمحلا هذهف
 ىذلا صخشلا لاحب مئادلا هجاعزناو رمتسملا هقلق ىف ىبارملا لثمي ىلاعتو هناحبس

 .رمتسم قلق ىف وهو «هلاوحأ ىفو هرومأ ىف طبختي وهف «بارطضاو نونجب بيصأ
 ىنعملاو .ءاوشع طبخ :لثملا ىف ليق اذلو ؛ءاوتسا ريغ ىف برضلا طبختلا ىنعمو
 ال لاح ىف مه بسكلا لبس نم ًاليبس هنوذختيو ءابرلا نولكأي نيذلا نأ اذه ىلع
 ىلع ىلوتسا دق لاملا مهو الإ نوكرحتي الو نوموقي الف «نونئمطي الو اهيف نورقي
 ىف امئاد ايسفن اقلق دجوأ دق ديدشلا صرحلا عم عايضلا نم هيلع فوخلاو «مهسوفن
 .ناطيشلا هسم ام ببسب طبختملاك مهف «مهلاوحأ ةماع

 نأ ىلإ ةراشإ هيف ناطيشلا هسم ىذلا نونجملا لاحب نيبارملا لاح هيبشت نإو

 .هريسفت ىف ىرشخمزلا كلذ ركنأ دقو :هيصيف ناسنإلا سفن رسمي دق ناطيشلا
 ريبعتلا اذه ىف فاّشكلا ىف لاقف اذه ديفي ىذلا ىنعملا ريغ ىلع ةميركلا ةيآلا جرخو

 سملاو «نودقتعي اوناك ام ىلع دروف .برعلا تامعز نم ناطيشلا طبختو :ميركلا

 ءهلقع طلتخيف هسمي ىنجلا نأو مهتامعز نم اضيأ اذهو .سوسمم لجرو «نونجلا
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 رابخأو صصق نجلا ىف مهل مهتيأرو «نجلا هتبرض هانعم لجرلا دج كلذكو

 . تادهاشملا راكنإك مهدنع كلذ راكنإو «بئاجعو

 هنأو «نجلاو نونجلا نيب ةلص نومعزي برعلا نأ هاوحفب ديفي مالكلا اذه نإو

 نإو «نوربعي اوناك ام لثم ىلع هيف ريبعتلا درو نآرقلا نأو «نحلا نيطايش سم نم

 .ىرشخمزلا دنع مالسإلا ىف ةررقم ةقيقح كلذ نكي مل

 ىف رثأ هّسمل نوكيو «ناسنإلا سمي ناطيشلا نأ ديفت ثيداحأ تدرو نكلو

 :ىئاسنلا هاور اميف لي هلوق لثم ثيداحألا هذه رهاوظ كرتن لهف ؛هلقعو هركف

 ىنطبختي نأ كب ذوعأو ءقيرحلاو قرغلاو مدهلاو ىدرتلا نم كب ذوعأ ىنإ مهللا»

 تومأ نأ كب ذوعأو ءاربدم كليبس ىف تومأ نأ كب ذوعأو «توملا دنع ناطيشلا

 , 237غ

 تتبثأ ابروأ ىف نآلا ءاملعلا اهيرجي ىتلا ةيحورلا ثوحبلا نإ قحلا ىفو

 تارابعلا كلت نأو «نونحلا نوكيف اهسمت وأ ناسنإلا سفن طبخت نجلا نم نيطايشلا

 نآرقلا لوؤن نأ انل غوسي الف «نآلا ةتباث قئاقح برعلا ةنسلأ ىلع ىرجت تناك ىتلا

 .هيلع ليلد ال راكنإل «هرهاظ ريغب ميركلا

 وهف ءايندلا ىف مهلاح نايبل وه ليثمتلا اذه نأ ديفي ةميركلا ةيآلا رهاظ نإو

 ميظنت وهف نيمظنم اودب نإو ءمهتايح ىف مهطبختو مهقلقو مهبارطضال ريوصت

 .رمتسملا ' جاعزتالاو «ىسفنلا قلقلا هعمو «ىدام

 هعمو ىرشخمزلا لاق نكلو «نيرسفملا ضعب لاق هبو «ةيآلا رهاظ وه اذه

 ىنعملا) :فاشكلا ىف لاقف «ةمايقلا موي وه ابرلا ةلكأ نم طبختلا كلذ نإ :نوريثكلا

 لهأ دنع اهب نوفرعي مهاميس كلت ؛نيعورصملاك نيلبخم ةمايقلا موي نوموقي مهنأ

 نوضهني ءابرلا ةلكأ الإ نوضفوي ثادجألا نم نوجرخي نيذلا ليقو «افقوملا

 نب بعك وه رسيلا وبأو «رسيلا ىبأ نع (60185) مدهلاو ىدرتلا نم ةذاعتسالا - ةذاعتسالا : ىئاسنلا هاور )2000

 :دمحأو )١778(2 ةذاعتسالا - ةالصلا :دواد وبأ هاور اضيأ هنعو .ه٠ه ىفوت ىراصنألا دابع نب ورمع

 )١491/8([. نييكملا دنسم
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 ةئأ ىتح مهنوطب ىف هللا هابرأف ابرلا اولكأ مهنأل ؛نيعورصملاك نوطقسيو
 ىتلا لاحلا كلت رصقي فاشكلا نأ اذه نم ىرنو .(«ضافيإلا ىلع نوردقي الف
 مهف ؛ةرخآلاو ايندلا ىف مهلاح روصي هنأ ىرأ ىنإو .ةرخآلا ىلع ليثمتلا اهروص
 مهنأكو ءنوطبختيف مهتائيس مهلقشت ةرخآلا ىفو ءرمتسم قلق ىف ايندلا ىف

 .نوعورصملا

 ًضرعت سانلا رثكأ نويوبرلاف ءايندلا ىف مهلاح كلت نوكت نأ ىف بجع الو
 نأ ءابطألا ررق دقلو ؛ةيداصتقالا تامزألل تاعامجلا نوضرعي امك «ةيبلقلا تامزألل
 نييوبرلا دنع ةيردصلا ةحبذلاو للشلاو «نيسيارشلا بلصتو ؛مدلا طغض ةبسن
 نأ لبق هتاوخأ وأ للشلا هقبس الإ تام ايوبر تملع امو عمر دنع اهتاسلا
 يذلا موُقَي امك الإ نوموقي الإ» مهنأل كلذو ؛ ؛ منهج ران لبسقتسيل ت توما هيلإ ءىجي
 .نيلئاقلا قدصأ هللاو 4 َسمْلا نم ناطيشلا هطبختي

 نكلو «لجألا ريظن ىف نيدلا ىف ةدايزلا وهو ةماعلا همهفي حضاو هانعم ابرلاو
 ءابرلا ىنعم اودّقع ىوبرلا داصتقالل ةليلذ ةمأ نوكتل ةعيرشلا عيوطت نولواحي نيذلا
 هذه ىنعم ىف زاجيإب ملكتن نأ بجو كلذلو ءاًعنص نوئسحي مهنأ نوبسحي مهو

 . ةملكلا

 ىلع ابر ةملك تقلطأ مث (4امن» وأ .ءاداز» ىنعمب_ وبري_(ابر) نم ابرلا لصأ

 «لجألا ىف ةدايزلا ريظن ىف نيدلا ىف نيدملا ديزي نأ وهو «نيادتلا نم عونلا كلذ
 اذهو , ىوغل فرع وه وأ «ةيوغل ةقيقح ىنعملا اذه ىلع ابرلا ةملك قالطإ راص دقو

 . ةقعاضم اًفاعضَأ ابرلا اولكأت ال اونمآ نيا اهي ايا» :هلوق ىف روكذملا ابرلا وه
 وُبرَي الق ساّنلا لاَوُمأ يف وبري ابر نم ميتآ امو » :ىلاعت هلوقو ء[نارمع لآ] 4 دن

 أدبأ ابر لوأو ,.عوضوم ةيلهاجلا ابر نإ الأ دو هلوقو [مورلا] 4 50 . ... هللا دنع
 ىف درو دقلو ؛ةئيسنلا ابر ىمسي ابرلا اذهو (07(بلطملا دبع نب سابعلا ىمع ابر هب

 ةجح ةفص - كسانملا ىف دواد وبأو .«(71700) ٌهِِكي ىبنلا ةجح - جحا :ملسم هاور ليوط ثيدح نم ءزج )١(
 )5//١91(. نييرصبلا دنسم لوأ :دمحأو )7١75(2 كسانملا :هجام نباو ,(1؟4) هلي ىبنلا
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 هميرحتف «مرحم اذه نأ ىف ءاهقفلا نم دحأ كشي ملو 7١2(ةئيسنلا ابرلا امنإ) رثألا

 دمحأ مامإلا لثس دقلو ؛ىهقفلا عامجإلاو «ىوبنلا ثيدحلاو «ىنآرقلا صنلاب تباث

 ىف ةدايزلا ريظن ىف نيدلا ىف ديزت نأ :هنع هللا ىضر لاقف ءاّمطق مرحملا ابرلا نع

 . لجألا

 ابر وهو «ةيوغللا ةقيقحلا ىف ال «ىمالسإلا عرشلا ىف ابرلا ىمس عون كانهو |

 ريعشلاو «ربلاب ربلاو «ةضفلاب ةضفلاو ءبهذلاب بهذلا» لكي هلوقب تباثلا ءدوقعلا

 دقف دازتسا وأ داز نمف ديب ادي «لثمب ًالشم حلملاب حلملاو ءرمتلاب رمتلاو ءريعشلاب

 ١ 1 1 . "!«ءاوس هيف ىطعملاو ذخآلاو «ىبرأ

 ةيمالسإ ةقيقح وه لب «ةيلهاجلا ىف افورعم نكي مل ابرلا نم عونلا اذهو

 وهو «ىحالطصا ريغ ابر :نيمسق ابرلا صاصجلا مسقي اذلو ؛ىهنلا ماقم ىف تدرو

 ىذلا ابرلا وهو «ىحالطصا ابرو ؛هيف بيرلل لاجم الو «ةغللا هتفرع ةيلهاجلا ابر

 .هميرحتب مالسإلا ءاج

 هميرحتب ءاج ىذلا وهو « حوضولا كلذ ىلهاجلا ايرلا ىنعم حوضو عمو

 كلذب اولحيل «هتقيقح ىف سانلا ارككشب نأ نولواحي امان اندجو :ميركل نآرقل

 ا. ةطاسم قا نزل اطال ارث يل انج ع نا ا

 مرحملا ايرلا نأ سانلا اومهفي نأ اولواح ىرحألاب وأ هنم اومهف [نارمع لآ] 4 27

 متبت نِإو © :ىلاعت هلوق اولمهأو ؛لالح كلذ نود امو ؛نيدلا ةفعاضمب نوكي ام وه

 :ىلاعت هلوق نأ عم [ةرقبلا] 4 579+ َنوُمَلظُت الَو نوملظت ال مُكلاَوْمَأ سور مُكَلَ

 ىتلا ةدايزلا كلت اولكأت ال ىأ «ةدايزلا وهو (ايرلا) نم لاح 4 ةفعاضم اًفاَعَصَأ ل

 الثم ماعطلا عيب - ةاقاسملا :هل ظفللاو ملسمو ؛(707) ءاسن رانيدلاب رانيدلا عيب - عويبلا :ىراخبلا هاور )١(

 .[(5991) لثم

لا ديعس ىبأ نع ((؟41/1) ادقن قرولاب بهذلا عيبو فرصلا - ةاقاسملا : :ملسم هاور ()
 .هنع هللا ىضر ىردخ

 .اذه لثمب ىئاسنلاو دمحأ هاور امك
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 كلذ قوفو «نيدلا لصأ ىف ال ةدايزلا ىف ةفعاضملاف «ماع دعب اماع فعاضتت
 مث .ديزت وأ نيّدلا ردق ىلإ لصت ىتح ةدايزلا راركت نم عقاولا ىرجم راج فصولاف
 ال ماعلا اذه دارفأ ضعب ىف ىهن ءاج مث اماع درو اذإ ىهنلا نأ اهقف ررقملا نم هنإ
 هيف درو ماعلا دارفأ ضعب نأ هاصقأ لب ماعلا صصخي ىتح ضراعت ةمث نوكي
 ىلع اوظفاح :ىلاعت هلوق ىف امك ءرمألا كلذكو ءديكأت لضف هلف «نيترم ىهنلا
 . [ةرقبلا] 4 كرما ٠٠. ىطسولا ةالّصلاو تاولصلا

 دصق ام وه مرحملا ابرلا نإ :اولاق مهنأ كيكشتلا كلاسم نم ىناثلا كلسملا
 ةمزال تاجاح ءارشل ضرتقي نمف ؛لالغتسالل ال كالهتسالل نيدتسي نأ ضرتقملا هيف
 «هتراجت عسويل ضرتقا نمو «لجألا ريظن ةدايز هنم ذخؤي نأ حصي ال هلهأ وأ هسفنل
 ةكراشم ىه لب ءابر نوكت ال ةدايزلاف «ضرتقا امب لغتسم وهف .هتعارز حلصيل وأ

 . حبرلا ىف
 ضقني هنإو .ليبسلا ىدهي وهو .قحلا لوقي هللاو .مههاوفأب مهلوق كلذ

 :نارمأ معزلا كلذ

 قوف ةدايز رج دق ضرق لك ىف ماع وهف «ىنآرقلا صنلا مومع : :امهدحأ
 . [ ةرقبلا ] 4 ةكرشلا ٠٠ . مُكلاَوَمَأ سوءر مكلف متبت نإو ١ ليلدب «لاملا سأر

 ىتلا ةكم ىف ةيلهاجلا ابر ناكو ءاراجت نوضرقي اوناك نيذلا نأ :امهيناثو
 ىلإ سرفلاو سرفلا ىلإ مورلا عئاضب نولقني اهراجت ناكو «ةراجتلاب ترهتشا
 فاليإل » :ىلاعت لاق امك ءضرعلاو بلجلا امهيف ماشلاو نميلا تناكو ؛مورلا
 وحلا كلذ ىف ابرلا عويشف [شيرق 1 4 (جط فيصلاو ءاَتشلا حر مهفاليإ 20+ شيرف
 لالغتسالاو كالهتسالا ابر نأو «لالغتسا ابر ةمث ناك هنأ ىلع لدي ىراجتلا
 .مارح امهالك

 نأ ةكراشملا لوصأ نأل ؛حبرلا ىف ةكراشم لالغتسالا ابر ىمسي نأ حصي الو
 . مرغملا نود منغملا ىف ةكرشلا نوكت نأ ال ءاعم مرغملاو منغملا ىف ةكرش ةمث نوكي



 ةرقبلا ةروس ريسفت ل

 2 لل

 دال <

 و نيككشملا كيكشت نولبقتي نيذلا دنع الإ ةحضاو ىهو ءابرلا ةقيقح هذه

 اوناكو ءانسح ًارمأ سيل هنأب ىرطفلا مهساسحإ عم ابرلا نوغوسي ةيلهاجلا لهأ ناك

 :مهيلع درلا ىفو مهيف ىلاعت هللا لاق اذلو ؛عيبلا نيبو هنيب ةهباشملا دقعب هنوغوسي

 دقع دقل © ابرلا مّ مرحو عيبلا هّللا لحأو اًيرلا لثم عيل امّنِإ اولاَق مهن كلذ

 نأ امكف ءابرلا لثامي عيبلا نإ :اولاقف ءابرلاو عيبلا نيب ةسياقم نوكرشملا كنئلوأ

 «ليلكلا مهرظن ىف امهنيب قرف الو ءاضيأ لالح ابرلا بسكف ؛لالح عيبلا بسك

 فصولا ام نكلو .ةيلهاجلا مكح ىف ال ؛مالسإلا لظ ىف مهتلاقم اولاق نيذلاك

 ام عيب هيف نوكي دق عيبلا نأ ىلإ اورظن مهلعل ؟ابرلاو عيبلا نيب مهرظن ىف عماجلا

 كلذكف «لالح ىهو «ةدايزلا كلت نم هبسك ناكف ءرشع ةسمخب ةرشع ىواسي

 هيف رجتيل الام ضرتقي نم نأ ىلإو ؛اضيأ لالح ةئامو نيرشع ذخأو ةئام ءاطعإ

 اذه ىف ةكراشملاب ابرلا نوكي كلذكف ءءارشلاو عيبلاب لالح هبسكو هنم بسكي

 ليجأت كلذكف ؛لالح لجاعلا نمثلا نم رثكأ لجؤم نمثب عيبلا نأ ىلإو ؛بسكلا

 .اًبيط اًبسك ةدايزلا نوكتو «ًالالح نوكي ةدايز ريظن ىف نيّدلا

 مرحو عيبلا هللا َلَحَأَو# :هلوقب مهلوق ىلاعتو هناحبس هللا در دقو ءمهلوق كلذ

 روهمج كلذ ىلعو «مهلوقل ىلاعتو هناحبس هللا نم در ةيماسلا ةلمحجلا هذهف «ابرلا

 . 4 فّلس ام هَلَف ئهتناف هّبَر نم ةظعوم ُهءاَج نَمَف ط :ىلاعت هلوق هديؤيو «نيرسفملا

 مكح ىقلتي نأ هيلع بجي هللا دنع نم قحلا بلاط نأ «ميكحلا درلا ىمرمو

 قحف ء«عيبلا لحأو ابرلا مرح دق هللاو «ضارتعا الو كيكشت ةلواحم ريغ نم هللا

 هنإو ؛ضارتعا الو لملمت ريغ نم ءهللا مكحل نعذي نأ هللاب نمؤي ئرما لك ىلع

 نأب ريدج مالكلا اذه نإو ءهاوس هناحبس ضتري ملو ءهاضترا ىذلا هللا ماظن

 ةنادتسالا نيب ةقرفتلاب ابرلا نع ىهنلا نم صلختلا نولواحي نيذلا بطاخي

 .لالغتسالل ةنادتسالاو «كالهتسالل

 عفتنم وأ ةلغم نيع هعوضوم عيبلا نإف ؛ةحضاو ابرلاو عيبلا نيب ةقرفتلا نإو

 ىرجي نأ لوقعملا نم ناكف «صخرلاو ءالغلا اهيلع ىرجي وأ ءاهنيع ءاقب عم اهب
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 الو ؛هنيع نم عفتني الو .هسفنب لغي ال دقن هعوضومف نيدلا امأ ؛بسكلا اهيف
 «ةمألا ىف هتميق ريغتت الف ءءايشألا ميقل نازيم هنأل ؛صخرلاو ءالغلا هيلع ىرجي

 هناحبس هللا نكلو «ةتباث ابرلاو عيبلا نيب ةقرفتلاف «هب ءارشلا ةوق تفلتخا نإو
 ءهيهنو هللا رمأ مامأ سياقن نأ حصي الف .هماكحأ ىقلت ىف بدألا انملعي ىلاعتو
 در وهف هيهنل وأ هللا رماوأل ةضراعم هيف ريكفت لكو ءهيهنو هللا رمأ مومع ضقانتل

 ابرلا امنإ :لاقيف عيبلا ىلع ابرلا ساقي نأ ىرهاظلا سايقلا ىضتقم ناك دقلو
 ءاج نكلو 4 اًبرلا لم عيا اَمَنِإ8 :لاقيف ابرلا ىلع عيبلا ساقي نأ ال ءعيسلا لثم
 «ناميإلا دشأ ابرلاب نونمؤي كئلوأ نأ ىلإ ةراشإلل ؛وحنلا كلذ ىلع لوقلا قايس

 عيبلاو :لصأ هّلح نآكو هب عيبلا نوهبشيف ءهيبشتلا ىف ًالصأ هنولعجيل مهنإ ىتح
 .هميرحت ىف هللا ىلع نوضرتعي امنإ اذه مهلوقب مهنأ ريثك نبا ركذ دقلو .عرف
 ءامامت ابرلا هبشي عيبلا نإ :اولوقي نأ مهدارم نأكو ءًالصأ نوكي نأ كلذ ىضتقاف
 كلذلو ؛ عيبلا ميرحتب مكحي نأ ىغبني ناكف ءابرلا ميرحتب مكح دق مالسإلا ماد امف
 مهل ناك امو 4 ايلا مرَحَو عيبا هللا لَحَأَو » :هلوقب مهيلع كلذ ىلاعتو هناحبس در
 ءمهل حلاصلاب ريبخلا ؛مهرومأ لكب ميلعلا وهو .مهبر ماكحأ ىلع اوضرتعي نأ
 دعب ىلاعتو هناحبس لاق اذلو ؛لماكلا ناعذإلاب هيهاونو هرماوأ اوقلتي نأ ىغبنيو

 . 4 هللا ىلإ هرْمَأو فلس ام هلق ئهتناَف هّبَر نم ةظعوم هءاج نمف )ف :كلذ
 مهل اًئيبم ءاوفلاخ نإ سانلل ًرجاز ىلاعتو هناحبس هللا رمأي امل مسا : ةظعوملا

 مهداعم ىف مهتحلصم هيف نأ ىلع لاشمألا مهل اًيراض «هعابتا ىف ةحلصملا نأ
 هيلعف هنع ىهنلا وأ ىلاعتو هناحبس هللا نم رمأألا هءاج نم : ىنعملاو ؛مهشاعمو

 لعجيو «هيلع ضرتعي نأ ال ؛هتمكح نع ثحبلاب «هب ظاعتالاو هيف ريكفتلاو هعابتا
 هاوه نوكي ىتح مكدحأ نمؤي ال» :ِةكَك لوسرلا لوق فلاخيو .هاوهل اًعبت ةعيرشلا
 ةظعوم هتءاج نم ىهتنا نإو .سانلا ءاوهأل ةعيرشلا عضخي نأب 2"'(هب تئج امل اًعبت

. 
 لَك ىبنلا نع ةريره ىبأ ةياور نم ةيوونلا نيعبرألا رخآ ىف ىوونلا هححص دقو .هجيرخت قبس

)١( 
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 ىلع هناحبس هبقاعي ال ىأ «هرمأ نم فلس ام هلف هللا
 دوجو لبق هرمأ نم فلس ام

 هلكأ امف .هلبق ىضاملا ىلع قبطي ال هنوناقو «هلبق ام ْبُْجَي مالسإلاف ىهنلاو رمألا

وبر قح ىأ هل سيلو هل كلم وهو هيلع باقع الف ابرلا ميرحت لبق نم ىبارملا
 ى

 ىطعي ىتح ةبوت ِهبحَت ال هنإف ميرحتلا دعب ابرلا لكأ نم كلذك سيلو «ميرحتلا دعب

 نإف «ميرحتلا ىلع صنلا دعب لكأ دقو «لطابلاب سانلا لال لكأ هنأل ؛هبحاصل كاملا

لاعتو هناحبس هللا لعلو هب قدصتي نأ هيلع نإف بحاص هل فرعي مل
 .هتبوت لبقي ى

 لبق ىبار ىذلا ىبارملا رمأ ىأ 4هّللا ىَنإ هَرْمَآَوظ :هناحبس هللا لاق دقلو

 همرحي ام نأ ىلإ ةراشإ اذه ىفو ؛ميحرلا روفغلا وفعلا وهو «هبر ىلإ ميرحتلا

 هللا نم وفعلا ةبترم ىف نوكي لب ميرحتلا لبق اًحابم نوكي ال ىمالسإلا عراشلا

 . هتمكح تلاعت هيلإ هرمأو « هناحبس

 هناحبس هنيب دقف «هميرحت دعب مرحملا ىلإ داع نم امأ «ىهتنا نم نأش اذه

 . 4 نودلاَح اهيف مه ِراَلا باَحْصَأ َكَْولَف داع ْنَمَو » :هلوقب

 ةدع ىلإ ةينايب تاراشإ ميركلا ريبعتلا اذه ىفو .نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ

 :اهنم «ناعم

 «ديعبلا ىلع لدت ىتلا «كئلوأ» ب ريبعتلاب مهب لزانلا باقعلا ديكأت :الوأ

 .باقعلا ةمزالم ىلع لدي هنإف «(«باحصأ» ب ريبعتلاو ؛امهل ب لوقلا ديكأتو

 ةراشإلل «مهباقعف لقي ملو «ٍراّنلا باَحْصَأ كتلوُأق# لاق هناحبس هنأ :ايناثو

 . اهترمث باقعلا نأ ىلإو «باقعلاو ةميرجلا نيب ةمزالملا ىلإ

 مرح امل لحتسملاو «ىلاعتو هناحبس هللا ةدارإل دناعملا نأ ىلإ ةراشإلا :اًنلاثو

 هناحبس هللا مكح اذلو ؛رفاك ميرحتلاب هناحبس مكح دقو لحلاب مكحي ذإ ىلاعت هللا

 .نمؤم رانلا ىف دلخي الو «رانلا ىف دلاخ هنأب
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 قاحم هنمو «باهذلاو صقتنلا :قحملا « تاقدّصلا يبريو الا هللا قحمي
 هللاو ؛ بهذو لاز هنأكف ءىريال ىتح اًنيشف عيش ةيؤرلا ىف هصاقتتا ىأ :رمقلا

 باذعو «ميلأ باقع ةرخآلا ىفف ؛ةرخآلاو ايندلا ىف ابرلا قحمي ىلاعتو هناحبس

 )غل ىلإ هتبقاعف رثك نإو ابرلا نإ» :ْكك لاق امك «هلام صقني ايندلا ىفو «ميقم
 ءرمتسم قلقو مئاد مهل امإ «هب عافتنالا نكمي ال ثيحب ؛ةكربلا لاملا نم ىحمت وأ
 هدنع نمك ءهب عافتنالا ىلع ةردقلا مدع عم ريثكلا لاملا نوكيف هبيصي ضرمل امإو
 سانلا تقمل امإو ؛هيلع ًالابو نوكي هنأل ؛هلوانتي نأ عيطتسي ال هنكلو ىهش ماعط

 نم ايندلا ىف ولخي نأ نكمي ال ىوبرلاو «هيلع رش كلذ ىفو «مهنواعت دقفيف ءهل
 .امئاد اًقوحمم ابرلا ناكف ءروّمألا هذه نم دحاو

 «ريفولا بسكلاب امإ ءاهيمنيو اهيبري هللا نإف تاقدصلا امأ ءابرلا ةجيتن هذه
 لاق امك ؛ةمايقلا موي ميقملا ميعنلاب مث «نائئمطالاو ءودهلابو نواعتلا لضفب امإو

 مكدحأ ىبري امك اهيبريف هللا دي ىف عقتل مكدحأ ةقدص نإ ١ :مالسلاو ةالصلا هيلع
 .")«دحأ ردق ىلعل ةمقللا نإو «ةمايقلا موي ئجي ىتح ؛هليصف وأ هولف

 صاخ وأ ماع عفن لكك لمشت لب «ءاطعلا درجم اهنم دارا سيل ةقدصلاو
 نوكي كلذ ىلعو ءىوهلا نم عبنت ىتلا ةيصخشلا ةعفنملا نمؤملا هب دصقي ال
 نم وهو ءاضيأ ةقدصلا نم لالغتسالا ىلع نواعتلا هب دصقي ىذلا نسحلا ضرقلا
 ايندلا ىف هللا اهيبري ىتلا تاقدصلا ريخ نم وهو ءاضيأ تاقدصلا ريح
 .ةرخآلاو

 دقو «هوبكترا وأ ءابرلا اولحتسا نمل ديدهت اذه « يأ راَمُك َلُك بحي ال هللاو»
 نع نوقوعيو «قحلا نورتسي نيبارملا نأ ىلإ ةراشإلل ماعلا مالكلا كلذ ىف اوركذ
 ؛رفاكل ةغلابم ةغيص ىهف ءدحجو ىفخأو رتس ىنعمب رفك نم ؛راّمك» ىنعم ذإ ؛ريخلا

 تاراجتتلا :هجام نبا هاورو 2«, 60) دوعسم نب هللا دبع دنسم - نيرثكملا دنسم :دمحأ ظفللا اذهب هاور )١(
 الكي ىبنلا ىلإ اعوفرم دوعسم نب هللا دبع نع (77170) ابرلا ىف ظيلغتلا -

 ةاكزلا لوبق - ةاكزلا :ملسمو )15١(2 بيط بسك نم ةقدصلا - ةاكزلا :ىراخبلا اذه نم وحنب هاور (؟)
 .قبس دقو ةريره ىبأ نع )١7484(
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 دا برسل

 لطابلاب سانلا لاومأ نولكأيو نوباري نيذلاف ؛1)ر يخلا نع ئطبم قوعم ميثأ ىنعمو

 نإ رافك مهو .هولحتسي مل نإ صقان نيبارملا ناميإ نأ ىلإ ةراشإلل نيفصولا

 سيلف «مثولا نم اهرادقم لاح لكلو «نوبقاعم نومثآ نيلاحلا ىف مهو ؛ هولحتسا

 اذهو «رفاك كلذف ءاهب لمعلا كرتب هناميإ صقن نم مثإك هللا تايآب دحج نم مئإ

قن نأ حتي :ميلظع نيرمالا نيب ام قرفو «قساف
 ةمعنب راّقكلا وه رفاكلا نإ : لو

انلا لاومأ لكأيف « عفنلا ىف هل
 كلذ ثنإو «لام نم هللا هاطعأ ام ببسي لطابلاب س

 نأش ىلاعت هللا ةبحم نإ ذإ ؛هاضر نم نيمثآلا نامرحب ىلاعت هللا بح ىفنو

 ايندلا ريخ مرح دقف هللا اضر نم مرح نمو ءاضرلا هرهظم نمو «هنوكش نم

 .رومأألا ةبقاع هللا ىلإو «ةرخآلاو

 ةركَصلا اوماقَأَو تنحلبصلا أو يحوم! َسدلاَو

 ولع فولو يردي ْمُهُرَجَلْر ل وكلما
 َهَلااوهّتَأ اونماء جر دل اهرأتي 10 د2 توري ْمْهاَلَو كَ

 أولم مَنِ كي ب همم شندي
 رن حظر 27 حري حق مس قاصر ن ل سر

 ندا سك ب نإ واود رأوا

 تاكدإت 2 4 تر ومكظتالو وَ روملظت روملظتال ْمُكِلوومَأ

 2ع ف كسي نأ زال ةرِظْنَفْةَرْسعود

 قادبف روج ريالا ج بوك +
 هش رس ود جر هل عل 2 لو رو

 نيل 4 يلا مهو تبَسَكماَمِس تلك وو نو

 نإ ةاييحم

 )١( مثالا ىف ةغلابم ؛مثآل ليعف نزو ىلع ميثأو .
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 لكآ هيض 3 ىذلا مدلمل رجلا ةقباسلا ةيآلا ف ىلاعتو هناحبس هللا 3

 ءاهنرميقي ضنارفلاو ءاهنودؤي ةاكزلا لطابلاب سمانلا لاومأ لكأب : نوادي ديذلاو

 كلت نايب كدعبو ؛ لمكألا هجولا ىلع هب نوتأي مهلاومأو مهسفنأ ىف سانلاو هللا قحو

 هنوكلسي ىذلا كلسملاو ءابرلا ةلكأ ةبوتل قيرطلا ركذ «ناميإلا لهأل ةيلاعلا ةبترملا
 .نوهمعي مهيغ ىف اورمتسا نإ ءوسلا ةبقاعو «نيرهاطلا ةبترم ىلإ اوعفتريل

 : هناحبس لاقف مهسفنأو مهلام ىف راهطألا نايبب هناحبس أدتبا
 هناحبس ركذ 4ةاكّزلا اًوَنآو ةالّصلا اوماَقَأو تاحلاصلا | ولمعو اونمآ نيِذْلا نإ

 «تافص عبرأب هفصوف «هدابع ةوفص نم ىلاعت هللا هلعج ىذلا لضافلا فنصلا كلذ

 .ةاكزلا ءاتيإو . . ةالصلا ةماقإو . . حلاصلا لمعلاو . . ناميإلا :ىه
 اذإو «ىدتهي هبو قرشي هب بلقلا رون وهف ,ناميإلا وهف لوألا فصولا امأ

 :رومأ ةثالثل راربألا فاصوأ لوأ 3 ناميإلا

 ضصالخإلاو ؛هيلإ هحراوج لكب ناسنإلا هجتاف ءقحلا بلطو ساانلل ضالخإلا دجو

 .ةريح لك نم هيمحيو ناسنإلا هب ىدتهي ىذلا رونلا وه

 ال ناضيقن ابرلاو وه نينمؤملل تباثلا فصولا وه ىذلا ناميإلا نإ :اهيناثو

 فناميإ ىف اصقن كلذ أشنم ناك الإ هحيبي وأ ابرلا لكأي صخش * نم امف ؛ناعمتجي

 .هللاب هناميإ نم رثكأ لاملاب هناميإ نوكي ذإ ؛هنيقي ىف ابارطضاو

 ملو ناميإلا ىعدا نمو «قحلل ناعذإلا ىنعم نمضتي ناميإلا نإ :اهنلاثو

 . هتقيقح ىفاج دقف .«قحلل نعذي

 .ناميإلا فصوب ابرلا نولكأي ال نيذلا فاصوأ ترّدص ىناعملا هذه لجأ نم
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 ؛حلاصلا لمعلا وه :ابرلا نولكأي ال نيذلا فاصوأ نم ىناثلا فصولاو

 هيف ئدتبي «نمؤملا هيف شيعي ىذلا عمتجملل ريخ هيف لمع لك وه حلاصلا لمعلاو

 مث ءاهلك ةريشعلاب مث «ىندآلاف ىندألا :ناريجلاب مث «برقألاف برقألا :ةرسآلاب

 .هتمأب مث «هموقب
 ىلإ وعدي مالسإلا نأ ىلع لدي حلاصلا لمعلاب امئاد ناميإلا نارتقا نإو

 ىف دبعتو «ةيحور ةهازن درجم مالسإلا ىف ناميإلا سيلف «ريخلل ىباجيإلا لمعلا

 ىلإ وعدي مالسإلاف ؛سانلل عفن هيف ىباجيإ لمع هرهظم ناميإلا امنإ «عماوصلا

 ش . ىبلسلا سيدقتلا درجم ال «ىباجيإلا لمعلا

 نع قرتفي هنإف «صاخلا عفنلاو ماعلا عفنلا وه حلاصلا لمعلا ناك اذإو

 دبعلا نيب تاقالعلل ةمظنملا ةيتقولا ضئارفلا ىه هذه نإ ثيح نم «ةاكزلاو ةالصلا

 ال ىتلا نمؤملل ةمئادلا لاحلا وهف حلاصلا لمعلا امأ ؛سانلاو دبعلا نيبو «هبرو

 ىأ حلاصلا لمعلاف «ةمئاد لاح ناميإلا نأ امكف ؛لاح الو «ناكم الو نامزب ديقتت

 ةرمتسم ةمئاد الاح نوكي نأ ىغبني ىذلا وه ناسنإلل رمتسملا مئادلا عفنلا

 | . نمؤملل

 «ريخلاو رشلا نيب لباقتلا ىلإ ةراشإ هيف ابرلا لكأ لباقم ىف فصولا اذه ركذو

 عفانلا لمعلا نمؤملا قالخأو ءابرلا كلذ نمو سانلل ءاذيإ مثإلا نإف ؛ربلاو مثإلاو

 .ربلا وهو ريخلا وهو «سانلل مئادلا

 ثيحب ةجوعم ريغ ةموقم اهب نايتإلا ىأ «ةالصلا ةماقإ :ثلاثلا فصولاو

 ىف ةالصلا تركذ امو «هناحبس هركذ نع اهيف وهسي الو «هبر ىلصملا اهيف ركذتسي

 «سفنلا بذهتا ىتلا ىه اهتماقإ نأل ؛ةماقإلاب تركذ الإ نيلصملل حدملا ماقم

 ءاشحفلا نع ىهنت ةالّصلا نإ :ىلاعت لاق امك «تاركتملاو شحاوفلا نع اهدعبتو

 .[توبكنعلا ] # هكر ... ربكأ هّللا ٌركَذَلو ِرَكَمْلاَو

 هيف ىقتلي مالسإلا نأ ىلإ ةراشإ هيف حلاصلا لمعلا راوجب ةالصلا ركذ ّنِإو

 ةموادملاو ةالصلاب نوكت ىتلا ةيسفنلا ةهازنلاو «ىحورلا بيذهتلا :ناليلج نافصو
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 را برسل 21111 00000

 عفنلاو حورلا ةهازن هيفف «سانلل ريخلا بلجو رمتسملا عفانلا لمعلاو ءاهتماقإ ىلع
 . ماعلا

 ةضيرفلا ىه ةاكزلاو ؛ةاكزلا ءاتيإ نينمؤملا فاصوأ نم عبارلا فصولاو
 ام ىنغلا لام نم رمألا ىلو ذخأي اهبو «ىلاعتو هناحبس هللا اهضرف ىتلا ةيعامتجالا
 لام نم هذخأي ثيحب ميكحلا عراشلا هردق مولعم ردق ىهف ؛ريقفلا ةجاح هب دسي
 نوتؤي نيذلا كئلوأ ةلمجلا هذه ىف ىلاعتو هناحبس هللا ركذو «ارايتخا وأ ًرسق ىنغلا
 مهل منغم ةاكزلا نأ نيدقتعم ةينلا نيبستحم اهنوطعي مهف ءارايتخاو ةيعاوط ةاكزلا
 لع ىبنلا راشأ دقو .مهلاومأل ةصقنم الو مهل اًمرغم تسيلو «مهلاومأل ةرهطمو
 لاق دقلو ءاّمرغم اهوبسحي ملو ءاّمنغم ةاكزلا اوبسح ام ريخب نيملسملا نأ ىلإ
 . [ةبوتلا] © هزت ٠٠ . اهب مهيكرتو مُهرهَطت ةَقدص مهلاومأ نم ذخإ) : : ىلاعت

 دقو «ةقباسلا ةيآلا ىف انيب امك ابرلل ةلباقم اهنأل ؛ماقملا اذه ىف ةاكزلا تركذو
 دنع ويري الَف ساّنلا لاَوْمَأ يف وبري ابر نم متيتآ امو)» :ىلاعت هللا لوق قبس اميف انولت
 .[مورلا] 420 دوفعضما مه تار هلا ةجو نودي ةاكز نم مآ مول

 نيذلا ءازج اذه 4 نوُنَرحَي مه الو مهيلع فوخ الو مهَبر دنع مهرجأ مهل إ»

 قالصلاب مهسوفن نورهطيو «عفنلا ليبس ىف حلاصلا لمعلا نولمعيو ؛دونمؤي
 . ءازجلا نم ةثالث اعاونأ مهل ىلاعتو هناحبس ركذ دقو «ةاكزلاب مهلاومأ نورهطيو

 فاعضأب مهيلع هماعنإ ربتعاو ءريخ نم هب اوماق ام ضوع وهو ءرجألا :اهلوأ
 سانلا ميلعتو «ريخلا لعف ىلع اثح ؛ «لضفتملا معنملا وهو اضوعو ًارجأ اوعنص ام
 .ريخلاب ريخلا ةلباقمو .ءركشلا

 «ريخلا لعاف جعزي جعزم الف .فوخلا مدعو نمألا :ءازجلا عاونأ نم ىناثلاو
 هسفن ىقو دق مولعملا هقح ريقفلا ءاطعإو «سفنلا ريهطتو ماعلا عفنلل لمعلاب هنإ ذإ
 نمألاف «ةرخآلا ىف امأ ؛ايندلا ىف اذه ؛رشلا عزاونو نتفلا عئارذ نم هعمتجم ىقوو
 .ىلاعت هللا باذع نم



 ا
 ا كن

 أ بحل

 اهئالتماو «مهبولق ةماقتساب مهنأل كلذو ؛نونزحي ال مهنأ :ثلاشلا ءازجلاو

 مهعمتجمو مهسفنأ قح ىف بجاو نم مهيلع ام مهئادأو مهحاورأ بيذهتو ناميإلاب

 الو «مهتوفي ام ىلع نوسأي الف ءمغلاو مهلا بابسأ نم مهسفنأ اونصح دق

 سفنلا المت ىتلا ءاوهألا عزانتم نع ولعت ةيناحور مهسوفن نأل ؛ مهبيصي امل نوعزجي

 .مغلاو مهلا بابسأب
 امك الإ نوموقي ال نيذلا نييوبرلا لاحل لباقم ماقم ىف لاوحألا هذه ركذ نإو

 لباقم ىف ميعنلل نايب هيف ذإ ؛هانعمو هازغم هل  سملا نم ناطيشلا هطبختي ىذلا موقي

 بسك امب ئرما لكو «بارطضالاو عزجلا لباقم ىف «نانئمطالاو ةحارللو « ميحجلا

 . نيهر

 هذه ىف 4 َنينمُؤَم منك نإ ابرلا نم يقب ام اورَذو هللا اوُقّنا اونمآ يذلا اهي اي

 .همئآم نم جورخلاو «ءابرلا نم ةبوتلا قيرط ىلاعتو هناحبس نيبي ةميركلا ةيآلا

 نمل ةبوتلا قرط لوأو ؛ناميإلا تايضتقم نم اهنأ تابثإب ةبوقلا هذه ىلع ثحيو

 باطخلا لبق هوبسك امف ؛ابرلا نم ىقب ام اوكرتي نأ «هلوزن لوأ نآرقلاب اوبطوخ

 هنإف قباس دقعب ناك ولو كلذ دعب نم ءىجي ام امأ ءوفعلا ةبترم ىف هنإف ميرحتلاب

 ام اورَدو هللا اولا اوُنمآ َنيدْا اهيَأ اي) :هلوقب ىلاعتو هناحبس مهبطاخ اذلو ؛مارح

 ؛ةقباسلا دوقعلاب قحتسا ام ذخأ نع ىهن كلذ ىفو َنينموُم مْهُك نإ اًبرلا نم يق
 :تادكؤم ةثالثب ىهنلا دكأت دقو

 كرت نأ نايبل ريدصتلا كلذ نإف 4 ونَمآ نيدّلا اَْيَأ اي ءادنلا ريدصت :اهلوأ

 هباتكو هلوسرو هللاب ناميإلا لهأ قلخ نم سيلف «هتايضتقمو ناميإلا ناش نم ابرلا
 نأو ابرلا اولكأي نأ «ةيلاع ةيعامتجا ئدابمو ةيماس قالخأ نم هيلع لمتشا امو

 ريغب بسكو ىدام مرش وه ذإ ؛حورلا ومسو سفنلا بيذهت دض هنأل ؛هب اولماعتي

 ىلإ رظني هداحآ نم دحاو لك لعجيو «عامتجالا ناينب ضوقي هنألو «ىعبطلا قيرطلا

 رثتنيو «لاصوألا عطقنتف ءاهسرتفي ىتلا ةسيرفلاو اهصنتقي ىتلا ةصينقلا رظن رخآلا

 . عماجلا دقعلا



 ةرقبلا ةروسريسفت اه
 ا < سأل ةرقبلا ةروسرهسفت هه لل

 ىوقتلا تايضتقم نم نأ ديفي صنلا اذهف هللا اونا » :ىلاعت هلوق :اهيناث
 لعجي نأو «ةياقو ماثآلا نيبو هنيب نمؤملا لعجي نأ اهانعم ىوقتلا نأل ؛ابرلا بانتجا

 - ءافولا نسع نيدلا زجعي نأ درج هنإف ؛مئآملل ءرملا ضرعي هنأل ؛هلك اذه دض

 ىف لاقف الا لع رص اطرش ابرلا كرت لعج هناحبس هنأ :اهثلاث

 :ناميإلا مكح ىلع نيرمستسم متنك نإ ىأ 4نينمْؤُم متنك نإإ» : :ةميركلا ةيآلا ماتخ
 .نايدلا ماكحأل نينعذم

 :ىعوضوم رخآلاو .ىوغل امهدحأ ناثحب انهو

 لاق دقو .اوكرتا اهانعم نإف ؛اوُرَذ» ةملك ىنعم ىف وهف ىوغللا ثحبلا امأ
 دقو ءعديو عد ىف نأشلاك برعلا امهتامأ دق اهردصمو (اورذ» ىضام نإ :نويوحنلا
 ةلقل هفذقي ىأ ءىشلا رذي نالف كلذ ىف لاقي :ىناهفصأللا بغارلا كلذ ىف لاق
 ىلعو «تام لق ىضاملا نأ ىلع لدي مالكلا اذهو (هيضام لمعتسي ملو هب هدادتعا

 دادتعا مدع هبحصي ىذلا كرتلا ىلع قلطت لب ؛كرتلا قلطم ىف لمعتست ال «رذي" نأ

 هوكرتا لب هب نيدتعم ريغ ه هوكرتا 4 اًبرلا نم يقب ام اورذو )» ىنعم نأكف .كورتملاب

 . هتاذ ىف ىذأ هنآل ؛هل نيلمهم

 تتامأ برعلاو «هرذحاو هرذ) : ةغالبلا ساسأ ىف لاق اذلو ؛ ىضاملا سيلو «تام

 .(هانرذو اولاق هورذ مهل ليق اذإو ءاكرت رذ :نولوقيف .هنم ردصملا

 كرت ىلع لدي هنآل ؛هرذ ىنعم ىف ىرشخمزلا مامإلا هب ىتأ ديدج ىنعم اذهو

 . هلك مثإ هنإف اًنيش هنم اولانت نأ نم نيرذح هب نيدتعم ريغ



 ةرقبلا ةروس ريسفت اان

 ا
 اا بح

 ةقد نم ميركلا صنلا ىف ام ضعب انل رهظي ىذلا ىوغللا ثحبلا وه اذه

 .ةمكحم ةنيب تاراشإو ماكحإو

 ىف هكرت هللا بجوأ ىذلا 4 يقب امإ» وهف ءىعوضوملا ثحبلا امأ

 ابرلا نم ىقابلا ءزجلا وهأ :هنم دارملا ام 4 ابرلا نم يقب ام اورذَو 8 :هلوق

 ىف وأ حابم لبق نم هوملست ىذلا ءزجلا لهو ؟دقعلا ىضتقمب ذيفنتلا بجاولا
 نولماعتي اوناك نيذلاب ةصاخ ةيآلا نأ ىأ ؛كلذ ءاملعلا لاق ؟وفعلا عضوم

 سيلف ىقابلا امآ ؛فلس ام مهل نإف ءاهضعب اوضبق دق ةيوبر دوقع مهلو ءابرلاب

 ىنعملا اذه ىكزيو .ميرحتلا لبق تدقع ةيوبر دوقعب ناك نإو ء.هوضبقي نأ مهل

 . .. هللا ىَلِإ هرمأو فلس ام ُهَلف ئهتناق هب نم ٌةظعْوُم ُهَءاَج نَمَفط :لبق نم ىلاعت هلوق

 . [ ةرقبلا ] 4 كد+

 ةريغملا ىنبو «فيقث نم موق نيب ناك هنأ ةيآلا هذه لوزن ببس ىف ىور دقلو

 فيقث تلخدو ابرلا مرحو مالسإلا ءاج املف «ةيلهاجلا ىف ابر دوقع موزخم ىنب نم

 ال ؛كئلوأ لاقف «لبق نم هيلع اودقاعت ىذلا ابرلاب مورخم ىنب اوبلاط مالسإلا ىف

 ةكم بئان ديسأ نب باتع كلذ ىف بتكف «مالسإلا بسكب مالسإلا ىف ابرلا ىدؤن

 .©3)ةيآلا هذه تلزنف لكك هللا لوسر ىلإ

 دعب ناك امو «ىلاعت هللا ىلإ هرمأف ميرحتلا لبق ذخأ ام نأ اذه نم ىرتو

 ةبجاو ةيمالسإلا ماكحألا تناك كلذلو ؛هلبق دقعلا ناك ولو «لحي ال ميرحتلا

 اهماكحأو هدعب ذيفنتلا ةرمتسم تناك اذإ مالسإلا لبق دّقعت ىتلا دوقعلا ىلع قيبطتلا

 . مالسإلا ىف هنع ىهنم رمأ ىلع لمتشت

 ىلاعت لاق اذلو ؛هلوسرو هللا داحي هنإف هذيفنت نع عنتما نمو ءهللا مكح اذه

 : كلذ دعب

 رسيسفت عجارو .(؟7/9) ةيآلا ىلإ (؟1/8) ةيآلا نم ةرقبلا ةروس - ىدحاولا - لوزنلا بابسأ :عجار )١(

 .1”١1١5ص ١ج ىطويسلل روثنملا ردلاو «ىربطلا
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 ام متذخأو اولعفت مل نإف ىأ :4 هلوسرو هّللا نم برحب اوُنأَف اولعفت مّل نإَف
 هللا براح نمو ءامهعم برح ىف متنأو «هلوسرلو هلل نودناعم متنأف ابرلا نم ىقب

 . بكترا ام ميظع ىلع هبقاعيس هللا نإو «ةلاحمال موزهم وهو «هبلاغ هللا نإف

 هللا دناعي نم هل ضرعتي ام ميظع نيبت ةينايب تاراشإ اهيف تاملك ةدع انهو

 نيبتو «ىمالسإلا عمتجملا ميظنتل ىلاعت هللا اهررقي ىتلا هماكحأ فلاخيو .هلوسرو

 :ىلاعت هللا ماكحأ مرتحي نم لمع ميظع اضيأ
 ام اوكرتت مل ىأ 4 اولعفت مل نفط :لوقي ىلاعت هللا نإ :تاملكلا هذه لوأ

 :لاق لب ءاوكرتت مل نإف :لقي ملف «لعفلاب انه كرتلا نع ربعف ؛ابرلا نم ىقب
 نومواقي ءاهودقع دوقع نم ىقب ام نوكرتي نيذلا نأآل كلذو 4اولعفت مل نإف»
 ىسفن لعف فكلا كلذو .ةمواقملا هذهف .مهتاوهشو مهءاوهأ نومواقيو مهتابغر

 باوثلا مهل ناك هولعف نإف «هيلإ مهوعديو «هيلع ىلاعتو هناحبس مهضرحي ليلج
 .هلوسرو هللا ىلع برحلا اونلعأ دقف اولعفي مل نإو «ميركلا اضرلاو ميقملا

 هللا مرح ام نوكرتتي ال نيذلل لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نأ :ةيناثلا ةملكلاو
 ىنعمب انه نذأ نآأل كلذو ؛برح ىف مكنأب اوملعاف ىأ 4 برحب اونَذَأَف © ابر نم
 اهاتنعم نإ ةءارقلا هذه ىف ىرشخمزلا لوقيو .برحب «اوتذآف» ةءارق ىفو ءملع
 اونذأ امأو ءاهب مالعإلا اهانعم برحلاب اونذآ نوكي كلذ ىلعو «مكريغ اهب اوملعأف»

 برحلاب نذإلا نإ» :لوقي ىناهفصألا بغارلا نكلو ؛اهب ملعلا اهانعمف برحب
 .«دحاو ىنعمب اهب ناذيإلاو

 ملو 4 برحب اوُنَدَأَف 9 :هلوقب هتعيرشل مهبرحو هلل مهتدناعم نع ربع اذامو
 ةدارإ نع نيجراخب اوسيل مهنأ مهمهوت ةلاهجلا نأ ىلإ ةراشإلل ؟برح ىف متنأف لقي
 ىلاعتو هناحبس هللاف «لبق نم اهودقع ىتلا دوقعلا ماكحأب اوبلاط نإ ىلاعت هللا
 .ةدناعم دشأو ةفلاخم رطخأ ىف مهنأب مهملعأ .

 4 هلوُسَرَو هللا َنَم برحب اوُنذَأَف ط :برحلا ىف لاق ىلاعت هنإ :ةشلاثلا ةملكلاو
 فاشكلا ىف ىرشخمزلا كلذ ىف رسلا نيب دقو «هلوسرو هللا برح ىف لقي ملو
 هللا دنع نم ميظع برحلا نم عونب اونذأف ىنعملا نآل ؛غلبأ اذه ناك» :هلوقب



للا
 وح 

 أ بح

 ةيحان :نيتيحان نم برحلا هذه نأشل اليوهت ميركلا ريبعتلا اذه ىف نأ ىأ «هلوسرو

 اهتفاضإب حيرصتلا ةيحان ةيناثلا ةيحانلاو ءاههنك اوكردي مل ةلئاه برح ىهف « ريكذتلا

 . ةموتحم ةذكؤم اذه ىف ةجيتنلاو ءامهعم برح ىهف «هلوسرو هللا ىلإ

 ثيح نم ةيزاجم اهنأ ىأرلا ىداب ودبي ؟ةيقيقح مأ «ةيزاجم ىهأ برحلا هذهو

 ءرارصإ قبسبو دمع نع هلوسرلو هلل ةدناعم لك نإ
 «هناحبس هماكحأل ةدناعم اهيف

 برحلا نم عون هيهاونو ىلاعت هللا رماوأل ةمداصم لكو «هيهاونو هرماوأل ةمداصمو

 . هناحبس هل ةداحملاو

 وبأ براح امك ؛برحلاب ًالعف اًناذيإ ناك كلذ نإ :لوقي نيرسفملا ضعب نكلو

 عينص هغلب امدنع ةْكَو ىبنلا نأب كلذ اوكزو «ةاكزلا اوعنم امدنع ةدرلا لهأ ركب

بتكو «برحب مهنذآ دق «لبق نم اهودقع دوقعل ةرمث ناك ابرب مهتبلاطم نم فيقث
 

 ('"«برحب مهنذآف الإو اوضر نإ» :هل لوقي هلبق نم ةكم ىلاو ديسأ نب باتع ىلإ
 هيلع هنأل كلذو ؛ابرلا لكأ ىلع مهرارمتساب نولتاقي نيدترم مهربتعا ِهْكك هنأ ىأ

 ام نأ حلصلا اذه ىف هيلع صن ام ناك برح دعب اًميقث حلاص امدنع مالسلاو ةالصلا

 . عوضوم ابر نم مهيلع سانلل ناك امو «سانلا ىلع ابر نم مهل

 نم نوذخأي اوناك كئلوأ نإف !!مورخم ىنبو فيقث ىنبب اوربتعي نأ ابرلا نم تسيل

 ىقب امب ةبلاطملا ربتعاو هلك ىلهاجلا ابرلا هللا عضوف «اويريلو ءاورجتيل نييفقثلا

 لوو هلل نم بحي اذن )
 ىف عقي نم نأ ىأ © نوملظت الو نوملظت ال مكلاومأ سوءر مكلف متبت نإو

 ميرحت دعب ذخأي نأ هل سيل هنأ ملعيلف «هيلإ عجريو هللا ىلإ بوتي نأ دارأو ابرلا

 هنأل ؛نئادلل ملظ هيف نوكي ال لاملا سأر ىلع راصتقالا نإو .لاملا سأر الإ ابرلا

 .755/1ج روثتنملا ردلا ىف ىطويسلاو لالا جا :نايبلا عماج ىف ىربطلا هاور )١(
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 نأل ؛نيدملا ىلع هيف ملظ الو «قح كلذ ءارو هل سيلو ىطعأ ام لثم هيلإ لصو

 نع عنتمي مادام ؛اًكاظ ناك لاملا سأر ءاطعإ نع عنتما نإو ءهيف ملظ ال قحلا ءادأ

 . "9”«ملظ ىنغلا لطم» :لاق لَك ىبنلا نأل ؛ةردق

 :نيرمأ ىلإ ةراشإ ميركلا صنلا ىفو

 لامل لكأ ةدايزلا نأو «لاملا سأر الإ هل سيل .ابرلا ىطعي نم نأ :امهدحأ
 امهم رادقملاب ةربع الف «ةريثك وأ تناك ةليلق ةدايزلا هذه تناك ايأ لطابلاب سانلا
 لاملا سأرب نيدلا لصأ نع ريبعتلاو .هعون ناك ايأ نيدلاب ةربع الو ءاليئض نكي

 نيدلا نأ ىأ ؛بسكلاو راجتالل الصأ ذختا دق نيدلا ناك اذإ نوكي ابرلا نأ ىف صن
 كالهتسالل ذخؤي ىذلا نيدلا ىلوألابو ءمارح هيف ابرلا لالغتسالل ذخؤي ىذلا

 ريبعتلاو .لالغتسالل اليبس ذختي ناك ابرلا نأ ىلإ ئموي تاذلاب ظفللا كلذ رايتخاو

 وه نيدلا نأ ىوبرلا ىعدي امبرف نيدلاب ربع ول هنآل ؛فالخلا مسحي اضيأ «سأر» ب
 .اًعم ةدايزلاو لصألا

 بئاتلا ىقني نأ اًمتاد ةبوتلا قيرط نأ :ميركلا صنلا هيلع لدي ىذلا :امهينا

 .اهب قدصتي الإو ءاهباحصأ ىلإ درت هيلع ةدايز لكف «ثيبخ لام لك نم هلام

 ءادألا ىلع رداق ريغ نيدملا ناك نإ ىأ 4 ةَّرَسْيَم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نإو»
 ديزي الف هيف رسيتي تقو ىلإ راظتناف هبحاصل بحاصلا ةمزالمك هل ةمزالم ةرسعل
 ءادألا عيطتسي ىذلا تقولا ءىجي ىتح رظتني لب «ءافولا نع زجعيف ؛هقهريل هيلع
 . ةنق

 : هيبنتلاب ةريدج ةينايب تاراشإ اهيف تارابع ضعب انهو

 بحاص ناك ىأ 4 ةرسع وذ َناَك نإو » هلوق ىف ةرسع وذب ريبعتلا :اهلوأ
 ؛ةبحاصملا ىلع لدت وذ ةملك نأل «بحاصلا ةمزالمك همزالي ديدش قيضو ةرسع

 ىنغلا لطم ميرحت - ةاقاسملا :ملسمو ؛27775) ملظ ىنغلا لطم - ضارقتسالا :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم (1)
 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع 552
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 ؛ءافولا نوعيطتسي نيرصخآ نينيدم نأ ىلع لدي ةرسع وذ نينيدملا ضعب نأ ضرفو

 راظتنا رمألا وأ مكحلاف :اهانعم 4 ةرسيم ىلإ ةرظنف لذ :ىلاعت هلوق :اهيناث

 ىلإ هرظتنتمف ىأ (ةرسيم ىَلِإ هرظاّتف) ىهو «ىرحخأ ةءارق كانهو «ةرسيم ىلإ

 ىه :ةربقمو ةربقمك اهمضو نيسلا حتفب ةرسيملاف 4ةّرَسْيَم ئَلِإ» هلوق :اهثلا

 ىذلا تباثلا رقتسملا راسيلا ىه لب «راسيلا درجم ىه ةرسيملا تسيلف ءرسيلا لاح

 رظتني نئادلا نأ ىأ «فيعضلا ىلع ىوقلا امدقم هلك هنيد ءافو نم نيدملا هيف نكمتي

 هذخأي ىتح لام ىأ بقرتي نأ ال (هرمأ ميقتسيو ةرسعلا ةرثع نم فقي ىتح نيدملا

 . هتصينق دئاصلا ذخأي امك

 ءررقتو زجعلا تبث اذإ هنأ ىأ 4َنوُمَلْعَت مسك نإ ْمُكَل ريح اوُقَدَصَ نو

 نإف ؛هنم هوئربأو هبحاص ىلع نيدلاب اوقدصتف بيرق ريغ راسيلا لامتحا حبصأو

 لمألا متدقف اذإ مكنألف ايندلا ىف امأ ؛ةرخآلاو ايئدلا ىف مكل ًريخ نوكي كلذ

 نم نحإلا ثروي هليبس ىف بقعت لكو «عئاض هليبس ىف دهج لكف ءافيتسالا ىف

 وفعلا ريخلا نم نوكيف «ةدئاف ريغ نم ةرمتسملا داقحألا ريثيو ؛ىودج ريغ

 ميعنلاف ةرخآلا ىف امأو ؛ةيعامتجالا تاقالعلاو «ةوخألا ىلع ءاقبإلاو «ءاربإلاو

 . ميقملا

 (١'ىوّتلاب مهنيد بهذ اذإ هنأب نينئادلل راعشإ هيف ميركلا صنلا نم ءزجلا اذهو

 نإ ىدجأ قدصتلا نأ اوملعيلو «تارسح مهسفنأ بهذت الف ءافولا نع نيدملا زجعو

 ةرمغ نأل 4 نومّلعَت مسك نإ :ةيماسلا ةلمجلا هذه هناحبس ركذو .نوملعي اوناك

 ىغبني ام ىلإ مههبنف لاحلا هذه لثم ىف ىغبني ام مهيسنت دق نيدلا دقفل ملألا

 .لاملاو لاحلا لاملا مهيسني الو «مئاد ىسفن ىعو لاح ىف اونوكيل

 . طيسولا - ةراسخلاو كالهلا :ىَوّتلا (1)
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 « ومي ال مو تست ام ست هل ىو مَ هلا ىلإ هيف دور ام اود
 ؛هيف ائيش مكرومأ نم نوكلمت الف هيلإ ىلاعتو هناحبس هللا مكدري اًموي اوفاخو اوبقرت
 عنملاو حنملا متكلم اذإو ءاتيش نوكلمت ال مويلا اذه ىفف ءايندلا ىف لاملا متكلم اذإف
 4 ْتَبسَك ام سفن لك ىّقوت » مويلا اذه ىفو .ائيش نوكلمت ال رخآلا مويلا ىفف مويلا
 تبسك ام نيع هافوت ام نأكو «رشف ارش نإو ءريخف ًاريخ نإ تبسك ام ءازج ىأ

 ام باوث نم ائيش نوصقني ال ىأ 4نوُمَلَظُي ال مهو » لمعلاو ءازجلا نيب ةلئامملل
 .اولمعي مل ام ىلع نوبقاعي الو ءاولمع

 اًبيهرتو «نسحلا ضرقلا ىف ابيغرت ءاّبيهرتو اًبيغرت ةيآلا هذهب ابرلا تايآ تمتو
 .ابرلا لكأ نم

 ذاتسألا نع اهلقنن تاملكب تايآلا هذه ىف مالكلا متخن نأ انيلع قحلا نمو
 :هللا همحر لاق دقل «هدبع دمحم مامإلا

 نم تاداهشلا اوذخأو «ةيرصع ةيبرت اوبرتو اوملعت نيذلا نم ريثك لوقيل
 ىلإ مهلاومأ تبهذو رقفلاب اونم نيملسملا نإ :ءالؤه نم ربكأ وه نمو ؛سرادملا
 لاومألل مهجايتحال مهنإف ءابرلا ميرحت ببسب ةوقلاو ةورثلا اودقفو «بناجألا ىديأ
 ريقفلا لامف ءابرلاب ىطعي ال مهنم اينغ ناك نمو «بناجألا نم ابرلاب اهنوذخأي
 ىف نيملسملا نإف ؛رابتخا نع لقت مل ماهوأ هذهو . .ومني ال ىنغلا لامو «بهذي
 هذه ىف هومكح ولو مهبساكمو مهلامعأ نم ءىش ىف نيدلا نومّكَحي ال مايألا هذه
 لكأ اوكرت مهنأ انملس نإف «مهريغل مئانغ مهلاومأ اولعجو ابرلاب اونادتسا ام ةلأسملا
 لجأل ةعارزلاو ةراجتلاو ةعانصلا اوكرت مهنإ نوهبتشملا لوقي لهف نيدلا لجأل ابرلا
 . (نيدلا

 لقي مل ام هيلع اولاقو «نوفرحنملا هيلع ىنجت ىذلا مامإلا ذاتسألا ةملك هذه
 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو
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 اك اسي ل 1

 م مسفر جبان ُمدَياَدَتاَدإ انماء حَسَِلااهبَأَي

 بالو ل صل اياك كني شك ويح

 ٍلِلَمُْلَو بيكم لقد هلع امك امك بنكي نأ بيك

 كيه همم ه سكيك يرمأ نكَلَو ناوي 2 ىِذَّلَأ

 ٌعيِطَتْسياَلَو اًمِيِعَصَوَأ اًهيِفَس ٌقَحْلاِو يَ ىلا نونو
700 
 ِنْيَدِيَِسْأوَدِبَشَتَسَأَو ٍلْدَمْلأب هيلو لملم لوي نأ

 ناكر نمو لحرف نلح ِنَجياَنْوكَي مَّلْنإَو م مكلاَجَر نِم

 ركن اَمَهدَحِ لت ٍءاَدَبْشلا نم َنَوصْتْنَِمِم
 و مغ جمار ه---

 اكلم 0 هدا مهن َدَحِإ
 وراس < ِج 2 هج ع از هلل 2

 2 7 و موَقأَو هللا دنع
 2 0000 ا :ةباهتو وع 2 4-0100

 انج ةكيلَع ىسلف ربت ةَرْضاَح ةردجت
 ماو در اساس اس هرسو

 باكر اَصْبا ومسَعْياَس ادِإأ ور يشوه مد
2 

 تايآلاف ؛لاملا اهعوضوم اهلك تايآلا نأ اهلبق امو ةيآلا هذه نيب ةبسانملا هجو

 ءاطعإو ؛هللا ليبس ىف قافنإلا ىهو «لاملاب ةقلعتملا قوقحلا نايب ىف تناك ىلوألا

 لالا بحاصل حصي ال ىتلا ةمرحملا دودحلا ىف تناك ابرلا تايآو ؛مورحملاو لئاسلا

 لاملا بحاص قح نايب ىف ةيآلا هذهو ؛لطابلاب سانلا لاومأ لكأ ىهو ءاهيف عتري نأ
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 يلع داهشإلاو نيدلا ةباتكب كلذو ءءافولا نم قاثيتسالا وهو هدي نم جرخ نإ
 . نيلماعتملا نيب ىقابلا رثألا تاذ ةيلاملا تالماعملا ىلع داهشإلا لمشيو

 ريغ مثآ لالغتسا ابرلا نإف ؛ابرلا تايآو ةيآلا هذه نيب ةصاخ ةبسانم ةمثو

 «ةراسخلل ضرعتي ال بسك هنإ ذإ ؛لطابلاب سانلا لاومأل لكلا ىلإ ىدؤيو لالح
 قيرط ىلإ ةراشإ نويدلا ةيآ ىفو ؛مرغلل هيف ضرعت ال لب «هيف مرغ ال منغ وهف
 ريغ اًميش رخآل صخش عيبي نأ وهو املس نوكي ام نويدلا نم نإف ؛لالح بسك

 مولعم لجأ ىلإ الجؤم ميلستلا نوكيو .هفصوو هعونو هسنجب فرعم هنكلو ء«رضاح
 فرعملا عيبملا كلذب اًئيدم عئابلا نوكيف الجعم نمشلا عئابلا ضبقي نأ ىلع
 باوبأ نم لالح باب ملسلا اذه نإو ؛ةمذلا ىف اًئيد تبث دقف .فاصوألاب

 «ميلستلا نيبو دقعلا نيب رعسلا قرف نم عفتتيس هنأل عفتني دوقنلا عفادف «لالغتسالا
 هلغتسي نمثلا ذخأ نم عئابلا عفتنيو ءاعقوتم رعسلا ولع نوكي لاوحألا بلاغ ىفو
 وه اذهو .ةراسخلل ضرعتلا عم عفتني عفادلاف ؛لالغتسالا باوبأ نم باب ىأ ىف

 . ىنعملا ىف ملسلاو ابرلا نيب قرفلا

 ابرلا ةيآ رخآ نإف ؛ابرلا ةيآ رخآو ةيآلا هذه نيب ةبسانملل صاخ هجو ةمثو
 نم قاثيتسالا قيرط ىلاعتو هناحبس نيب دقو 4 ةَّرَسْيم ئلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نإو»
 جاتحي لجؤملا نيدلا نإو «هيلع داهشإلاو هتباتك وهو .هدوحج مدعو نيدلا ءافو
 .ءافولا نم قاثيتسالا ىلإ اًمئاد

 :هانعم نيادتلا 4 ُهوُبْكاَف ىّمَسُم لجأ ىَلإ نيدب ميادت اذإ اوُنمآ نيذّلا اَهيَأ ايإ»
 قلطي نيدلاو .ءازسجلا ةين ىلع ضعب نم مهضعب نيدتسي نأ ىأ «نيدلاب لماعتلا
 لمشي وهف «عونلاو فصولاو سنجلاب اًفرعم نوكي ىذلا ةمذلا ىف تباثلا لاملا ىلع

 ًًعيبم نوكي ىذلا نيدلا لمشي امك ءماع لكشب تايلثملا ضارتقاو ءدوقنلا ضارتقا .
 .ةنيدملا لهأ مّلَس ىف تلزن ةيآلا هذه نأ سابع نبا نع ىور لب ؛ملسلا باب ىف

 ققحتي ال 4 مشيادت ) نأ عم 4« نيدب إ» هلوقب حرص اذال :لاؤس دري دقلو

 ؟نويدلا ىف الإ اهانعم
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 : نيباوجب كلذ نع بيجأ دقلو

 املف «هريغو نيدلاب نوكي لماعتلاو «متلماعت وه متنيادت ىنعم نأب : امهدحأ

 نأ ىدنعو .نيدلاب ناك لماعتلا نأ ىف ةحيرص تناك 4 نيدب8# ةملك تركذ

 هانعم نيادتلا نأ وه اهل صاخلا ريسفتلا نإو «عسوت وه لماعت ىنعمب نيادت لامعتسا

 .لماعت قلطم ال «نيدلاب لماعتلا

 نيدلا ركذ) :هلوقب فاشكلا ىف ىرشخمزلا هب باجأ ام وه :ىناثلا تاوجلاو

 نيدلا اوبتكاف لاقي نأ بجول ركذي مل ول ذإ (هوبتكاف) :هلوق ىف هيلإ ريمضلا عجريل

 ىضتقمو .(لاحو لجؤم ىلإ نيدلا عيونتل نيبأ هنألو ءنسحلا كلذب مظنلا نكي ملف

 رئاط الو : ىلاعت هلوق لثم ءديكأتلا درجمل هركذ نإ هريغ لوق نم هجوأ جيرختلا

 ةباتكلاب ةبلاطملاو «نئادلا ىلع قلطت ةيناثلاو «طقف نيدملا ىلع قلطت اهنإف متندتسا

 « هيلع بجاو ىه لب «نئادلل اقح تسيل ةباتكلاف ءاعم نيدملاو نئادلا ىلإ ةهجوم

 . نيدملا وه اهالوتي ىذلا ناك نإو

 رهشلا ركذيف «لجألا مالعإ بوجو ىلإ ةراشإلل «ىمسملاب لجألا فصوو

 .ةلاهجلا نم عنمي اًفيرعت اًفرعم نوكي امم كلذ وحنو ء«داصحلا تقو ىلإ وأ «ىنالفلا

 لمشيو «ةلجؤم تناك اذإ تاعيبملا نامثأ لمشيو «ضرقلا نيد لمشي نيدلاو

 عونلاو فصولاب افرعمو الجؤم عيبملاو الجعم نمثلا ناك اذإ ملّسلا ىف عيبا

 نإف «ضرقلا ىف فالخ ىلع «ةامسم لاجآ ىلإ ةلجؤم نويد هذه لكف ؛سنجلاو

 ءعربت ضرقلا نآل كلذو ؛ لجأ هل ىمسي نأ حصي ال هنإ :اولاق ةيعفاشلاو ةيفنح لا

 الو «ةيراع ضرقلا نألو «تاعربتلا دوقع ىف مزلت ال طورشلاو ءطرش لجألاو

 :نيبهذملا نيذه ءاهقف لوقي كلذلو ؛ضعبلا ىأر ىلع هكالهتساب الإ اًئومضم بلقني
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 :كالهتسا ةيراع هنإ اذه لثم ىف نوينوناقلا لوقيو .ضرق ريناندلاو مهاردلا ةيراع

 اهيف فرصتلاو اهكالهتساب الإ اهيف نيعلاب عفتني ال ةيراع ىأ

 هتيمست بجتو ضرقلا ىف لجألا حصي هنإ :ةلبانحلا رثكأو ةيكلاملا لاقو
 ؛ةميركلا ةيآلا ىف نيدلا مومع ىف لخاد نيد وه ذإ ؛ةيآلا هذه صنل «هفيرعتو
 نيعي نأ ىف ةحلصملا تناكف ءالجؤم ناك اذإ الإ نيدملل هيف ةدئاف ال ضرقلا نآلو
 رهظألا وه ىأرلا كلذ نإو عازنلل اعنمو ء«ةحاشملل اعفد امهنيب هيلع قفتيو لجألا

 .هيف ةحلصملاو «سانلا فرع ىلإ برقألا وهو «صنلا مومع هلمشي ىذلا وهو
 مأ ؛هنع فلكملل صيحم ال ىذلا مزلملا بلطلل وهأ انه ةباتكلاب رمألاو

 مزلأ ام ِدِْيَي ىبنلا نأل كلذو ؛بدنلل هنإ :ءاملعلا روهمج لاق ؟بدنلا وأ داشرإلل
 ةيمأ ةمأ انإ) :لاق ِهِلكَي ىبنلا نأل ؛اهوبتكي نأب نينيدملا الو «مهنويد ةباتكب نينئادلا
 مكُضْمَب أ ذإف +: :كلذ دعب لاق ىلاعتو هناحبس هللا نألو '١'بسحن الو بتكن ال
 مدعل غيوست بير الب كلذ نإو [ةرقبلا] 4 2+ ... ُهَمناَمَأ نمثوا يذلا َدَويلَف اضعب

 ىلع دامتعا ال وأ «نامتتا ال ةباتكلا عم هنإف «ةنامألا درجم ىلع دامتعالاو «ةباتكلا
 . ةنامألا

 نأل كلذ ءاّمثآ ناك لعفي مل نمو .ءبوجولل انه رمألا نإ :ةيرهاظلا لاقو

 نم ليلدب الإ هريغ ىلإ بوجولا نع جرخي الو ؛بوجولل هنأ رمألا ىف لصألا
 ىلع صنلا اهنم ؛ةدع قرطب دكأت ةباتكلا بلط نألو ؛ليلدلا دجوي ملو « صوصنلا
 وأ ًاريغص هوبتكت نأ اومأست الوا» :ىلاعت هلوقب نويدلا نم ريبكلاو ريغصلا ىف ةباتكلا
 نم عنملل ىندألاو «ةداهشلل موقألاو طسقألا هنأ ىلع صنلا اهنمو 4 هلجأ ىلإ اريبك
 نيب ةرئادلا ةراجتلا لاح ىهو «ةدحاو ةروص ءانثتساو ميمعتلا اهنمو ؛بايترالا

 ىلع روصقم مثإلا ىفن ناك اذإ هنإف ءاهريغ نود اهيلع مثإلا ىفن رصقو «راجتلا
 «ةباتكلا عم ىفانتي ال نامتتالا نإو ؛اهريغ ىف تباث مثإلا نأ كلذ ىنعمف لاحلا هذه

 ناضمر موص بوجو - مايصلا :ملسمو 178(2-) ؛بتكن الا : ه6 ىبنلا لوق - موصلا :ىراخبلا هاور )١(
 )١805(. لالهلا ةيؤرل
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 ويلف اضعب مكضعب نمأ َنِإَفظ :ىلاعت هلوق نأ ىلع ؛مئاق نامتثالا ةباتكلا عم هنإ لب
 . ةباتكلا رذعت دنع رفسلا لاح ىف قيس [ةرقبلا] 4 29+ .. . هّتنامَأ نمتؤا يذلا

 ىلإ ريشي 4 اونمآ َنيِذّلا اَهْيأ ايإ» ءادنلاب ةميركلا ةيآلا ريدصت نإو اذه

 نإ لب «عماوصلاو دجاسملا اومزلت نأ ناميإلا ىضتقم نم سيل هنأ :امهدحأ

 مكايند نوكتل «مكبر ةبقارمب اورعشتو مكنادجو اوفهرتو ءمكسوفن اوبذهت نأ ناميإلا

 هبلط سيل لاملاف «لضاف ىنيد جهن ىلع مكنيب لاملا ةرادإو «مكلماعت نوكيو «ةلضاف

 .بولطمو عورشم لالحلا هقيرط نم هنإ لب ءاعونمم

 ءاج لب «تادابعلا ىلع ةروصقم هرماوأ تسيل مالسإلا نأ :ىناشلا رمألا

 لك كلذكو ؛ىناسنإلا لماعتلا حالصإل قيرط هيف تادابعلا نإ لب «تالماعملا ميظنتل

 دبعلا نيب ةقالعلا ميظنتل تءاج نايدألا نأب ءاعدالا لهجلا نم هنإف «ةيوامسلا نايدألا

 .ناسنإلاو ناسنإلا نيب ةقالعلا ىف لخدتت الو .طقف برلاو

 ءاهيلع ثحو ةباتكلاب رمأ قباسلا صنلا ىف « لدعْلاب بتاك مكنيب بتكيلو 9
 هدنعو «ةباتكلا ديجي صخشش بتكي ىذلا نأ نيبف ؛بتاكلا نيبي صنلا اذه ىفو

 طورشلا نم نوكي امو ءاهقيثوتو دوقعلا طورشب ملع ىلع نوكي نأب ءاهملعو اههقف

 الو ديزي الأب لدعلاب نوكت نأب هتباتك دّيقو ؛غئاس ريغ نوكي امو عرشلا ىف اغئاس
 رخآلا لحيو «ةديدش طورشب نيدقاعلا دحأ ديقي الو «هبتكي ىذلا نيدلا ىف صقني

 اًيعارمو «نيدلا لصأ ةباتك ىف لدعلا اًيعارم نوكي لب «طورشلاو دويقلا لك نم

 نوكي نأ اًضيأ نيذه عم ىضاقتي لدعلا نإ مث «نيقيرفلا نيب تامازتلالا ىف لدعلا

 ال امو طورشلا نم هذيفنت نكمي امو «مهنيب عقي امو «سانلا تالماعمب اريبخ بتاكلا

 «ططشلا نم امهعنمي نيدقاعلا نيب لدعلا نازيم ىلوتي ىذلا بتاكلاف اذكهو

 ةلالدلل «بتاك» فصوب ىماسلا صنلا ىف ركذ دقو .مثول فناجتلا نم امهعنميو

 .ةكلملاك هل اهنوكو «ةباتكلا ىف هتراهم ىلع
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 ىلع ًرداق ناك نمل ىهن اذه # بتكيلف هللا همّلع امك بتكي نأ بتاك بأي الو»

 طخلا ةدوج ثيح نم ةباتكلا نسحي نمل حصي الف «ةباتكلا نع عنتمي نأ نم ةباتكلا

 نيدقاعلا نيب ةلادعلا قيقحم ىلع ةردقلاو .دوقعلا هقفب ملعلا ثيح نمو («هتنابتساو

 نيعت نإ مثأيل هنإو ؛اهيلإ ىعد اذإ ةباتكلا نع عنتمي نأ هل حصي ال ؛دقعلا ةقيثو ىف
 نإ : ءاهقفلا لاق دقلو ؛ةباتكلا نع عنتماو هاوس اهيف هب قوثوم دجوي ملو ةباتكلل

 هنإ لب ءاومثأ ةباتكلا نع ةيرق لهأ ِباَّتُك عنتما اذإ هنأ ىنعمب ةيافك ضرف ةباتكلا
 . اهيف قئاثولا ةباتكل سان اوصصخي نأ ةيرق لك لهأ ىلع بجي

 . اهتباتكو دوقعلا قيثوتل سان ةئيهت ىلع ةلودلا لمعت نأ بجي اذه ىلع هنإو

 ءملع ىهو «(ةعانص ىهف «ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا نم اهبالطل ةباتكلا نإو

 نأ ةقدصلا نم نإ» :َّكَك لاق دقف ؛نسحي ال نم نيعي نأ عناصلا ىلع بجاوو

 لاق دقو «ملعلا نامتكك ةباتكلا نع عانتمالاو 270قرخأل عنصت وأ ءاعناص نيعت

 . ")«ران نم ماجلب ةمايقلا موي مجلأ هملعي اًملع متك نم» :

 :نايوغل ناثحب هيف 4 بتكيلف هللا هَمْلع امك )» :ىلاعت هلوقو

 ىذلا ىنعملا ام 4هّللا ُهَمَّلَع امك :هلوق ىف فاكلاب هيبشتلا ىف :امهلوأ
 ىلع بجاولاو ةباتكلا ملع نيب اهيبشت نوكي نأ امإ هانعم نأ ىرشخمزلا ركذ ؟هديفي

 هيلع «ةربخ لهأ هلعجو «هل اهرّسيو ةباتكلا هملع هللا نأ امك هنأ ىأ «بتاكلا
 قلعتملا بجاولاو «ةباتكلا ةمعن نيب هيبُسُت هيبشتلاف «هريغل ةباتكلاب ةنواعملا بجاو

 رادقمب كرتلا دنع مثأيو ءاهردقب وهو ءاهب هريغ ةنواعم بجاو اهلئاميو اههباشيو

 .هملع

 ىلع بتكي ام نيب لثامتلا نأ وهف ءرخآلا هجولا امأ «هيبشتلا ىهجو دحأ اذه

 ىلع ىنعملاو ؛تامازتلالاو دوقعلاب ملعو هقف نم بتاكلا هللا هاتآ امو ساطرقلا

 باقرلا ىأ - قتعلا :ىراخبلاو )2١١9(« لامعألا لضفأ ىلاعت هللاب ناميإلا نوك - ناميإلا :ملسم هاور )١(

 .«اعئاص» :نم الدب «اعياض» : ظفلب هتياور نأ ريغ (5”757) لضفأ

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع )٠١١87( دمحأ ظفللا اذهب هاور ()
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 «بتاكلا هب هللا هَّقف ىذلا هقفلاو ملعلا ىضتقم ىلع نيدلا ةقيثو ةباتك نكتل :كلذ

 باتك ىف تسيل طورش اهيف نوكت الف «عرشلا ماكحأ ىضتقم ىلع ةباتكلا نوكت ىأ

 .اهذيفنت نكمي ال وأ «عرشلا اهغوسي ال وأ ءهللا

 «بتكي» ب قلعتم وهأ ؟هقلعتم ام هللا ُهَمَلع امك :هلوق نإ :ىناثلا رمألا

 نأ عنتمي ال :ىنعملا نوكي لوألا ىلعو «نارمألا زوجي ؟ةيناثلا («بتكيلف» وأ «ىلوألا

 :هناحبس لاقف «ةباتكلاب رمألا راركتب كلذ دعب ىنعملا دكأ مث ؛هللا هملع امك بتكي

 بايال :ىنعملا نوكي 4ْبْتُكيَف» هلوقب قلعتي نأ وهو ىناثلا ىلعو ؛4ْبُتكْيلَفط

 همَلع امك إط ةباتكلا ةيفيك ىف كلذ لاق مث ؛ عانتمالا نع ىهن اذهف ؛بتكي نأ بتاك

 ملعلا ةمعنل اهحور ىف ةيواسمو «ههقفو هملع ردق ىلع نكتل ىأ « َبَتْكَيلف هللا

 . اهب

 ةيماسلا لمحل ىف  ائيش هنم سحب الو هب هللا يلو قحلا هيلع يذلا ليَ »
 لاقف ؛ءالمإلا ىلوتي نم نايب ةلمجلا هذه ىفو «بتاكلاو ةباتكلا بلط ناب ةقباسلا
 نيدلا هيلع ىذلا بتاكلا ىلع ٍلَمَيل ىأ 4قحلا هيلع يِذّلا ِلمُيْلَو :هناحبس

 ءافولا هيلع بجي ىتلا قوقحلابو نيدلاب رارقإ هؤالمإ نوكيل كلذو ء«هئادأب مزتليو

 .اهب

 نإ :نييوغللا ضعب لاقو .ءالمإلا ىف ناتغل امهو «ءالمإلا هانعم لالمإلاو

 :ىلاعت لاق دقف «نآرقلا ىف ناتغللا تدرو دق لاح ىأ ىلعو «لالمإلا وه لصآألا

 . [ناقرفلا ] 4 (2)+ ًاليصأو ةَرْككب هيلع ئلمث يِهَف اهَبْكا ١)

 دنع هيلع نإف قحلا هيلع نم قنع ىف تعضو دق ءالمإلا ةعبت تناك اذإو
 الو ِهّبر هللا كيلو ) :ىلاعت لاق اذلو ؛سخبلا مدعو ءهللا ىوقت :نيبجاو ءالمإلا

 ىوقتلا لعج نأب ىوقتلاب رمألا هناحبس قثو دقو 4 ايش هْنم ال9 صقني ال ىأ 4َْخْنَ
 بقاري نأ ءالمإلا دنع هيلع ىأ .قحلا هيلع نم برو ءىش لك بر وهو ءهللا نم

 ىذلا ئش لك ىلع رطيسملا ءىش لك ىلع بلاغلا راهقلا دحاولا هلالج لج هللا

 مث ؛قحلا بحاص قحب بهذي ال ىتح تارابعلاب بعالتي الف «بلغي الو بلغي
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 ىتلا بهاوملا هل بهوو «هامنو هابرو هأرذ ىذلا هبر وه هيقتي نأ هيلع ىذلا نأ ملعيل

 قوقحلاب بعالتلا غوست الو ءركشلا بجوت
 ديزي وأ نيدلا نم صقني نأ غوسي الف تارابعلاب بعالتي نأ غوسي ال ناك اذإو

 كلذ نإف «نئادلا ةحلصم ىف تسيلو هتحلصم ىف اطورش عضي وأ «لجألا ىف

 . قحلا بحاص قحل سخب هريغو

 هيلو َلاميلف وه لمي نأ عيطَمسي ال وأ اًفيعض وأ اهيفس قحلا هيلع يذلا ناك نإف )»
 نسحي ال قحلا هيلع نم ناك اذإ مكحلا نايب ةيماسلا ةلمجلا هذه ىف 4 لدعلاب
 (اهيفس ناك نإف) :هتاملك تلاعت لقي ملف رامضإلا عضوم ىف رهظأ دقو «ءالمإلا

 روكذملا وهو رداقلا ملكتملا مهافلا نيبملا قحلا هيلع ىذلا نألو ؛حيضوتلل رهظأ امنإو
 .عيطتسي ال ىذلا وأ فيعضلا وأ هيفسلا قحلا هيلع ىذلا ريغ ءالوأ

 ' :مهو المإلا نوتسحي ال ةئالث صنلا اذه ىف هناحبس ركذ دقو
 وأ فل ىأر ال ىذلا وأ «تافرصتلاو دوقعلاب لهاجلا وهو .هيفسلا :الوأ

 لوح رودت ناعم هذه لكو ؛هلاومأ ةرادإو هرومأ ريبدت نسحي ال ىذلا فالتملا رذبملا

 ْ .تافرصتلا ىف ىأرلا داسف وأ ءدوقعلاب لهجلا
 .مرهلا خيشلاو ىبصلا وهو فيعضلا :ايناثو

 .دوقعلا هذهب هل ةربخ ال نم وأ «ناسللا دوقعم وهو «عيطتسي ال نم :اثلا

 همهيو ءهرمأ همهي ىذلا قحلا هيلع نمب ةلصلا وذ ىلاوملا ريصنلا وه :ىلولاو
 ىضاقلا هماقأ اميق وأ «ىعرشلا ىنعملاب ايلو ريصنلا ناكأ ءاوس .هقح عيضي الأ
 مزتعي امل (روصم هتدارإ نع ربعم نأشلا بحاص هماقأ اليكو ناك مأ ءصقخملا
 . هيلع

 «لدعلا هيلع ىلولا كلذ نأ ىلإ ةراشإلل ءماقملا اذه ىف لدعلا ةملك تركذو
 الو هسخيبي الف ءقحلا بحاص ةيحان نم :حاون ثالث نم هظحالي نأ بجيو
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 عرشلا فلاخي اًمازتلا وأ اطرش ركذي الف عرشلا ةيحان نمو «هرمأ ىف ىناثلا فرطلا

 . فيرشلا

 «ةلجؤملا نويدلل ميكحلا عراشلا طاتحا # مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو

 ةباتك دنع نودهشي الودع اًدوهش اوبلطي نأ ىلإ نينيادتملا اعدو «عايضلل ضرعتت

 اوبلطا ىأ «اودهشتساو »8 :ىلاعت لاق اذلو ؛ةباتكلل اقيثوتو نيدلل اقيثوت «نيدلا
 نأل ؛ نيلدع نيدهاش ىأ 4 نيديهش .بلطلل ءاتلاو نيسلاف ؛اورحتو اوثحباو

 ءاهيف ةلادعلا ىنعم ىرحت ةداهشلا ىنعم ىف ةغلابملاو «دهاش نم ةغلابم ةغيص (ديهشا)

 نم .امهيف ةءورملاو قدصلا ةوقو طبضلا ةوقو ةلادعلا ةرورض ىلإ ةراشإ دهاش

 .نيملسملا ريغ ةداهشو «لاجرلا روضح ريغ نم ءاسنلا ةداهش هب جرخ © مكلاجر

 4 مكلاجر نم © نأل ؛ديبعلا ةداهش اضيأ هب جرخ هنإ :نيرسفملا ضعب لاقو

 لوق وهو «نيملسملا نم ديبعلا ةداهش نالطب كلذ ىلع اوئبو «مكرارحأ نم ىأ

 نم ديبعلا ةداهش نأ ررقو لبنح نب دمحأ مامإلا كلذ ىف فلاخو ؛؟روهمجلا

 اذإف ءءاهقفلا ءارآ نيب نم ىأرلا كلذ ىلإ ليمن امنإو ءءاضقلا مزلت ةزئاج «نيملسملا

 رومأ ىف مهتداهش لبقتال فيكف «ىلاعت هللا لوسر نع مهتياور لبقت ىلاوملا ناك

 ؟سانلا

 مهو «نينمؤملل باطخلا نأل ؛ديبعلا اهمومع ىف لخدي # مكلاجر نم إف نألو

 ءاونمآ نيذلا اهيأيب باطخلا نم مهجارخإ ىضتقي مهجارخإو «نينمؤملا لاجرلا نم

 ؟باطخلا كلذ نم رسفم مهجرخي فيكف

 نايب اذه ىف © ءادهشلا نم نوضرت نمم ناتأرماو لجرف نيلجر انوكي مل نإف
 لجر امهماقم موقي «نادهشي نالجر نكي مل اذإ هنأ وهو ءلاجرلا عم ءاسنلا ةداهشل

 طرتشاو .نادهشي ناتأرماو لجرف نيلجر نادهاشلا نكي مل نإف :ىنعملاو ؛ناتأرماو
 ساو ماه ش 5

 ىأ # ءادهشلا نم نوضرت نمم اونوكي نأ وهو «ةداهش لك ىف طرشلا وهام امهيف



 ةرقبلا ةروسريسفت
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 ا رس

 نولوقيو ةداهشلا نوسرامي نيذلا لودعلا نم ىأ «لبقيو مهلوق ىضتري نيذلا نم
 نيدلاولا وأ مهسفنأ ىلع ولو نودهشيو «قحلا اههجو ىلع اهنوميقيو «قحلا

 دهاشملاب نورثأتي نمم هنكلو هقلخو هنيد ىف اًيضرم نوكي دق لدعلا نآل ؛ةلادعلا

 تاءورم ووذ سانلا ىف نوكي دقو ءاهيلإ ةجاحلا تقو ىف مهتركاذ مهنوختف «ةرثؤملا

 . ىصاعملا ضعب مهنم ناك نإو ءاوبذكي نأ نم سانلا ىف مهماقمو مههاج مهعنمي

 نيتأرملا نأ ىف ةلعلا نايب اذه «ىرْخألا اَمُهادَحِإ َرَكَذَتَف امهادحإ لضت نأ
 ركذتف امهادحإ لضت نأ عقوتل لجر لدب ناتأرملا تناك ىنعملاف ؛ لجرلا ماقم ناموقت

 دق «ثداوحلاب اهسفن لاعفنا ةدشو ءاهتفطاع ةوقل ةأرملا نإف ؛ىرخألا امهادحإ

 ريغ نظ وأ «عقاولا ريغ داقتعا عم نايسن وهف ؛لالضلا وه اذهو ءرت مل ام مهوتت

 ىف لعفت ثداوحلاف ؛لافطألاو ءاسنلا ىف رثكي لالضلا نم عونلا اذهو «عقاولا

 نوكي نأ دبال ناك لالضلا اذهلو ؛ايعقاو عقي ملام نوليختي مهلعجي ام ءالؤه سوفن

 دحتي نأ لوقعملا نم سيلو ءامهنيب اميف قحلا ناركاذتي ثيحب ىرخأ ةأرملا عم
 دارفنا ىلع مهتاداهش عمست لاجرلا نأ ةيهقفلا تاررقملا نم ناك كلذلو ؛لالضلا

 ناتأرملا امأ ؛دوهشلا نم نورخآلا هعمسي نأ ريغ نم ادرفنم دهاش لك عمسي ثيحب

 ةدحاو لك رّكذت ثيحب امهنم وأ امهادحإ نم لالض ناك نإ اركاذتتل ءاعم ناعمستف

 .هاوس ةمهوتم اهنع باغ امب ىرخألا

 لضت نأ 8 :هناحبس لاقف ءرامضإلا عضوم ىف رهظأ اذامل :وهو لاؤس انهو

 اميف كلذ نع باوجلاو ؟ىرخألا اهركذتف لقي ملو 4« ىرخألا امهادحإ ركذتف امهادحإ

 ؛امهنم ةدحاو لضت نأ :هيف ىنعملف امهنم ةدحاو اهانعم امهادحإ نأ :ىل ودبي

 ىف ناكف ءريكذتلا نالدابتيو أطخلا نالدابتي امهف «ىرخألا لضت ةدحاو لك ركذتف

 ركذتم لجر ةداهش امهيف اًعم امهنأ ىلإ ةراشإو «ىنعملا اذه ىلإ ةراشإ رمضملا راهظإ

 ةداهش ىرخألاو امهادحإ نأب حيرصت ةيناث «امهادحإ# ب حيرصتلا نإ ذإ «سان ريغ
 .ركذتم لجر ةداهش ىهف ءاهيف نايسن ال
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ا للا
 

 د رح

 قثوو ةلادعلاب اورهتشا نيذلا بأي ال ىأ 4اوُعُد ام اَذإ ءادَهشلا بأي الو »

 روضحلل ةوعدلا تناكأ ءاوس ءاهيلإ اوعد اذإ ةداهشلا نع مهيلإ اونأمطاو مهب سانلا

 دنع ةداهشلا ءادأل ةوعدلا تناك مأ «ةباتكلاب قيثوتلا ىف ةداهشلاك ةداهشلا لمحتو

 ضرف ٠ دهاشلا نيعت اذإ ةداهشلا نأ ىلع لدي اذه نإو ؛ءاضقلا سلاجم ىف راكنإلا

 هب مثآ هَّنِإَف اهمتكَي نمو ةداهشلا اوُمُتكَ الو :ىلاعت هلوقل قيبطت اذهو ءاهؤادأ

 كلو «بجاو ةوعدلا دنع ةداهشلا ءادأ نإ :ءاملعلا ضعب لاقو [ةرقبلا]] 4 ن7

 . اضرف اهوحنو ةباتكلا روضحب ةداهشلا لمحت ىلإ ةوعدلا ةباجإ تسيل

 نيدلا باتك نم اولمت ال ىأ © هلجأ ىلإ اريبك وَ أريغص هوبتكت نأ اوُمأست الو

 الف «ًاريغص نيدلا ناك مأ ًاريبك نيدلا ناكأ ءاوس «هلجأ اونيبتو هودحت نأب هلجأ ىلإ

 دودحال ربكلاو رغصلا نآل ؛هتباتك مدعو هلامهإ ىلإ رغصلا راقتحا مكب بهذي

 نألو ؛هريغ دنع اريطخ اريبك نوكيو «ءىلم ىنغ رظن ىف اريغص نوكي دقف ءامهل

 رحانتلا داس تبهذ اذإو «ةقثلا بهذت ذئدنعو ؛هدوحج ىلإ ىدؤي ريغصلا لامهإ

 ىف ديدشتلا نإو ؛ريبكلا ىف نواهتلا ىلإ ىدؤي دق ريغصلا ىف نواهتلا نألو ؛ عزانتلاو

 .انيب امك بوجولل ةباتكلاب رمألا نأ ىلع لدي ريبكلاو ريغصلا ةباتك

 ام لك ىلإ انه ةراشإلا 4 اوُاَترَت الأ ئَدأو ةداهتشل موو هللا دنع ُطَسقأ ْمُكلَذ ل

 نع ىهنلاو «داهشتسالاب رمألاو ءاهنع عانتمالا نع ىهنلاو «ةباتكلاب رمألا نم ركذ

 اهيف ةيماسلا ةلمجلا هذه نإو ؛ريبكلاو ريغصلا ةباتكب رمألاو «ةداهشلا نع عانتمالا

 :رومأ ةثالثب اياصولاو رماوألا هذه تللعت دقو «ةقباسلا رماوألا ىف ديدشتلل ليلعت

 هللا دنع لدعأ اهنأل ؛اهتاذ ىف لدعأ اهنأ ىأ ءهللا دنع طسقأ اهنأ :اهلوأآ

 تناكو «هتاذ ىف لدعألا وهف ىلاعت هللا ملع ىف لدعأ نوكي ام لكو «ىلاعت

 نم نئادلا قحل ةيامحو ءدوحجلا نم نيدملا سفنل ةيامح اهنأل ؛اهتاذ ىف لدعألا

 .نيقيرفلل ةيامح ىهف «عايضلا

 دشأ ةباتكلا ىلع ةداهشلاو ةباتكلا نأ ىأ 4 ةداهتشلل موُقَأ اهنأ :ىناثلا رمألاو

 دارملاو ؛بارطضا الو اهيف فيز ال ةتباث ةلداع ةموقم اهب نايتإلاو ةداهشلل اًميوقت
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 دقو .مكحلاو تابثإلل قيرط موقأ اهيلع داهشإلاو ةباتكلا نأ ىأ «تابثإلا ةداهشلاب
 دنع ةئياعملا تقو بتك امب دهاشلا نيعتسي نأ زوجي هنأ اذه نم ءاملعلا ضعب مهف

 . ةداهشلا لمحت

 اذإ اياصولاو ةقباسلا رماوألا ىأ 4.وباترت الأ ئندأ 8 اهنأ :ثلاشلا رمألاو
 ناظتلاو بيرلاو «لماعتلا ىف اننظتو ابير نوكي الأ ىلإ برقأ اههجو ىلع تذفن
 ىرع تلحناو «لماعتلا دسف نيلماعتملا نيب ةقثلا تدقف اذإو «ةقفلا دقفي امهوحنو
 .ىداصتقالاو .ىمالسإلا نواعتلاو «ىعامتجالا رفاضتلا

 4 اًهوبتكت الأ حاج مُكِيَلَع سيلَف مكنيب اهنوريدت ةرضاح ةراجت نوكت نأ الإ »
 «سلاجملا ىف ضباقتلا اهيف ىرجي ىتلا ىه ءراجتلا نيب رودت ىتلا ةرضاحلا ةراجتلا
 ؛رودت اهنأب تفصوو «كلذ وحن وأ موي ضعب وأ ةعاس ءادألا اهيف رخأتي ىتلا وأ
 ىطعي مث «ةرم انمث عفديو ةعاضب اذه بلطي دقو ءذحخأي كاذو ىطعي اذه نأل

 نم عونلا اذهف ؛رضاح امهالك نمثلاو عيبملا نأل ؛ةرضاح تيمسو «انايحأ ةعاضب
 ًءانثتسا نوكي اذه ىلع ءانثتسالا نإو ؛بتكي الأ ىف مثإ وأ حانج كانه سيل لماعتلا
 أيهم رضاح امهالك عيبملاو نمثلا نأ ىنعمب ةرضاح ةراجتلا تناك اذإ هنأل ؛اعطقنم
 لخاد نيد ةمث سيل هنإف ءاليجأت دعيال نمزلا نم اليلق امهدحأ رخأت نإو «عفدلل
 ىفن ىفو .«نكل» ىنعمب انه «الإ) ف «هنم ءانثتسالا نوكي ىتح ةباتكلاب رمأ الف
 كلذ ريغ نأ -امهيناثو «ةباتكلا ىلوألا نأ -امهلوأ :نيرمأ ىلإ ةراشإ مثإلاو حانجلا
 نع عانتمالا نأل .ءانثتسالا عضوم ريغ ىف ةبجاو ةباتكلاف ؛بتكي ال نم هيف مثأي
 .بجاو مثإلا عضوم

 داهشإلا وهو «لماعتلا اياصو نم ةديدج ةيصو هذه 4 مَتعبابت اذِإ اودهشأو ط
 دهشُي مل ول ثيحب بجاو عيبلا ىلع داهشإلا نأ ةيرهاظلا ررق دقو .عسيبلا ىلع
 اوررق ةيرهاظلا نأل كلذو ؛احيحص عقي عيبلا ناك نإو «نامثأي عيبلا ىلع ناعيابتملا

 لاقو .ليلدلا مهدنع دجوي ملو ,بوجولا عنمي ليلد دجوي ىتح بوجولل رمألا نأ
 كلذو ؛درجم ميلعتو داشرإ اذه امنإو ,بجاو ريغ عيبلا ىف داهشإلا نإ :روهمجلا



 ةرقبلا ةروس ريسفت اا

 ها ااا
 د برسل

 هل دهشف ةرم دقعلا عئابلا دحج دقل ىتح ءدهشي الو عيابتي ناك دك ىبنلا نأل

 () ل.
 . هميرح

 لاقتنا سانلا ملعي ىتح «بجي ىقبت ىتلا ءايشألا عيب ىف داهشإلا نأ ىدنعو

 .دوحجلا عنميلو «ةزوحلا لاقتناو «هيف ديلا

 لمتحيو «لعافلل نوكت نأ لمتحت «راضي» ةملك 4 ديهَش الو بتاك راضي الو
 الزني نأ نع دهاشلاو بتاكلا ىهن لوألا ىلع ىنعملو «لوهجملل ءانبلاب نوكت نأ

 ؛قحلا ريغب دهاشلا دهشي وأ ءامهدحأ بتاكلا سخبي نأب «نيلماعتملا دحأب اررض

 دهاشلا وأ بتاكلاب ررض لزني نأ حصي ال - رهاظلا وهو - ىناثلا ىلع ىنعملاو

 ءانمألا رارضإو «نانيمأ امهنإف «قحلا ريغ لوق وأ قحلا ريغ ةباتك ىلع امهلمحل

 دعب ىلاعت لاق اذلو ؛ةقثلل باهذو «ةنامألل عايض كلذ ىفو ةنايخلا ىلع مهلمحي

 اولزنتو «بتاكلاو دهاشلاب ررضلا اولعفت نإ ىأ « مكب قوسُف ُهّنَِف اوُلعفت نإو » : كلذ

 لحي لدعلا ةداج نع اجورخو ةيصعم ىأ ءمكب اًقوسف نوكي كلذ نإف امهب ىذألا

 ىف ةقثلا ىحمتو «تانامألا بهذتو «قوقحلا عيضتف مكتعامج ىف لزنيو «مكب

 نيذلا ةيامح ىف ةعامجلا ريخف «لطاب ضفخو قح ةماقإ نكمي الو «لماعتلا

 .نيدهاشو نيبتاك نم قوقحلا نوقثوي

 هذه ىلاعتو هناحبس هللا متخ 4 ميلَع ءيش لكِ هّللاو ُهّللا مكملعيو هللا اوقئاو )»
 ميركلا ماتخلا كلذ لمتشا دقو ؛ةيهلإلا اياصولاو ةيلعلا رماوألل ةباهملا ىبري امب ةيآلا

 :رومأ ةثالث ىلع

 كلذ ىفو «هللا ةبقارمب روعشلا ىهو «بلقلا رون اهنإف ءهللا ىوقت :اهلوأ

 .ءادألا ةينو «لماعتلا دنع هللا ةبقارم بوجو ىلإ ةراشإ

 «لماعتلا نسحيل «ريبغخلا فيطللا هللا نم ميلعت اذه نأب راعشإلا :اهيناث

 .بيرلا عنمو نانئمطالاو ةقثلا نم سسأ ىلع موقيو

 مكاحلا ملع اذإ - ةيضقألا ىف دواد وبأو :«(55748) عيبلا ىلع داهشإلا ىف ليهستلا - عويبلا :ىئاسنلا هاور )١(

 .هنع هللا ىضر تباث نب ةرامع نع «(7؟481/8١) راصنألا دئسم :دمحأو )07١70(: دحاولا ةداهش قدص
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 2 2: ديكر

 رمألا نإ :لوقي نم دنع «ةباتكلا بوجو ىلاعتو هناحبس نيب ةقباسلا ةيآلا ىف
 نيبي ةيآلا هذه ىفو ؛اهيلإ دشرأو ةباتكلاب ىلاعتو هناحبس ىصو وأ ؛بوجولل

 ذإ «ةنكمم اهيف ةباتكلا نوكت ال ىتلا لاحلا ىهو «ةباتكلا نم صخرتلا لاح هناحبس

 مدع ىف صخرتي لاحلا هذه ىف هنإف ؛بتاك دجوي الو ءرفس ىلع نانيادتملا نوكي

 هنإف نهر نكي مل نإو «نهرلاب قاثيتسالا ىف ةداهشلاو ةباتكلا نع ضوعيو «ةباتكلا
 :ىهو «ةيداملا رومألاب قاثيتسالا رذعت ثيح ةقلطملا ةنامألا ىلع دامتعالا نوكي

 ةنامألا رومألا هذه ماقم موقيف «ةضوبقملا ناهرلا مث ءاهيلع ةداهشلاو ةباتكلا

 .ةمذلاو

 نهر عمج :ناهرلا «ٌةَضوبقَم َناَهِرَف ابتاك اودجت مّلو رقس ىلع مسك نإو»
 نهَرَث) ئرقو «ةنوهرملا نيعلا اهانعم لب ءردصملا اهانعم سيل نهرف «نوهرم ىنعمب
 . نهر ىنعمب ناهر عمج (نُهَر) نأ ىلع ةءارقلا هذه مهضعب جرخ دقو .(ةضوبقم
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 فقسك نْمَر عمج هنأ ىلع مهضعب هجرخو
 «قّلحو ٍقْلَحو «شرفو ٍشرَفو ؛فقسو

 اياك اود مله .4اناك رنجت ملول لب تو .اذكعو

 ىأل ةباتكلا بابسأ رسيتت مل وأ «هيف بتكي
 ماقم موقي هنإف «بابسألا نم ببس

 لب طقف ةباتكلا ماقم موقي ال هنإو «نيدلا ءادأ ىف هب قثوتسي نهر ةباتكلا
 اًضيأ موقي

 .ةداهشلا ماقم

 :امهيلع هيبنتلا بجيو ناتينايب ناتراشإ انهو

 ىتلا ةصخرلا نايب لاح ىف رفاسملا نع ربعي ىلاعتو هناحبس هللا نأ :امهلوأ

 لاح ىف كلذب هناحبس ربع دقو «رفس ئلع :ىلاعت هلوقب رفسلا ببسب هل صخرت

 كلذو ؛ءاملا دوجو مدع دنع مميتلا ةصخرو «ةباتكلا كرت ةصخرو «راطفإلا ةصخر

 كلذو ؛رفس قوف نيبكار ىأ «بوكرلا ىنعم نمضتي «ِرْفَس ْئَلَع ا ىنعم نأل

 نم ذإ هرارقتسا لاح لاحلا تسيلف «جاعزنالاو قلقلاو لاحلا بارطضا ىلإ ريشي

 ةراشإلا كلتو .نكمطم الو رقتسم ريغ وهف ءارمتسم الاقتتاو ارفس هبكرم ناك

 ىف صيخرتلاو «ةباتكلا كرت ىف صيخرتلاو ءراطفإلا ىف صيخرتلا عم بسانتت

 .مميتلا

 اودجت ْمَلوظ :امهادحإ ؛انيب امك نيترتاوتم نيتءارق ةيآلا ىف نأ :امهيناث

 نآرق امهاتلكف نيترتاوتم ناتءارقلا تناك اذإو (ًاباتك اودجت ملَو) ىرخألاو 4 اتاك

 هنأ وهو «هئادأ ىف نارفاضتت ىنعم ىدؤي نيتءارقلا عومجمو ءاهانعمب موهفم ءورقم

 دجو وأ ء«بتاك دجوي مل اذإ ةداهشلاو ةباتكلا ماقم نهرلا موقي رفسلا لاح ىف

 . ةباتكلا تاودأ نم ةادأ ىأ وأ « باتكلا دجوي ملو بتاكلا

 دوسبتقيو «ةيهقف لئاسم ىف نوملكتي ميركلا صنلا اذه لظ ىف ءاهقفلاو

 :ثالث ىف اهيف نوملكتي ىتلا لئاسملا زجون انإو ؛هتارابعو هتاراشإ نم اهيناعم

 نيدلا ىلع ددهشتسالاو ةباتكلا ىف رمألا نإ :نولوقي نيذلا نإ :اهلوأ

 ىف نوكي امإ ةداهشلاو ةباتكلا لدب نهرلا ىف صخرتلا نإ :مهضعب لوقي بوجولل
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 مدع وهو ءرفسلا ىف صيخرتلل غوسملا ىنعملا اهيف ققحتي لاح لكو ءرفسلا لاح
 بتكي ىذلا ساطرقلا وأ ءاهب بتكي ىتتلا ةادألا وأ «بتكي ىذلا بتاكلا دوجو
 بتاكلا دوجو رسعت وأ رذعت وهو ىنعملا نأل ؛رفس ىف ال رضح ىف ناك ولو «هيلع
 ؛رفسلا ركذ نكلو ءرفسلا ىف ققحتي امك لاحلا هذه ىف ققحتي هب بتكي ام وأ
 ىف امأ «مهدنع ةيمألا ةبلغل برعلا دنع ريثك هيف وهو .رذعتلا كلذل ةنظم هنأل
 نيذلا ءالؤه ضعبو .رفسلا مكح هيلع قبطي هنإف دجو نإو «ردان كلذف رضحلا

 الو ءرفسلاب ديقم صخرتلا نإ :اولاق اهلثم اهيلع ةداهشلاو ةبجاو ةباتكلا نإ اولاق
 ىف نوكي نأ ىرورضلا نم نأ نوري اذهب مهنأكو .رضحلا ىف ةباتكلا ريغب صخرت
 بابسألا اوئيهي نأ ةيرقلا هذه لهأ ىلع نأو «ةباتك تاودأو بتاك ىح وأ ةيرق لك
 نع جرحلا طقس مهضعب هب ماق نإو ءاومثأ عيمجلا هكرت نإ ةيافك ضرف هنأل ؛كلذل

 . مهلك
 ؛نيدلا ءادأ نم قاثيتسالا ىف ةباتكلاو ةداهشلا ماقم موقي نهرلا نأ : ةيناثلا

 هللا ىضر كلام طبنتسا دقو .هتميق ىف نيدلا نم اًبيرق نوكي نأ لوقعملا نإف كلذلو
 نكي ملو نهرب قثوم نيد رادقم ىف نيدملاو نئادلا فلتخا اذإ هنأ اذه نم هنع

 امف ؛نهرلا مّكحُي لب «نيدملا ىلإ نيميلا هجوت ال هنإف هرادقم تبنت ةنيب نئادلل
 لوق لوقلاف لقأ وأ نيدملا لوقي ام لثم ناك نإف ؛ هلوق لوقلا نوكي نهرلا هل دهشي
 ةفينح وبأ لاقو «نئادلا لوق لوقلاف رثكأ وأ نئادلا لوقي ام لثم ناك نإو «نيدملا
 ةجحو .ىعدملل ةنيب نكت مل ام نيدملا ىلع لاوحألا لك ىف نيميلا نإ :ىعفاشلاو
 هب دهشي امف ؛اعم ةباتكو ةداهش وهف ةباتكلاو ةداهشلا ماقم مئاق نهرلا نأ كلام

 .هاضتقم ىلع مكحلا نوكي

 ةفينحوبأ ةميركلا ةيآلا صنب ذخأ دقف 4 ةَضوُبْقَم ناهرَف ظ :ىلاعت هلوق :ةثلاثلا
 اذإف ءمستي ال ضبق نكي مل نإف ضبقلاب الإ متي ال نهرلا نأ اوررقو ؛هباحصأو
 نإ :هنع هللا ىضر كلام لاقو .حيحص ريغ نهرلاف ضبق ريغ نم نادقاعلا قرتفا

 وهو نهترملا قتح نمف «هماكحأ نم مكح ضبقلا نكلو «ضبقلا ريغ نم متي نهرلا
 ءدقعلل مكح ضبقلاف «ةنوهرملا نيعلا ضبقب بلاطي نأ نهرلا دقع مامت دعب نئادلا
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 ريغ نم متي نهرلا نإ :ىعفاشلا لاقو .همامتل اطرشالو .هناكرأ نم انكر سيلو

 «'ةضوبقم» فصوو «نيدلاب ءافولا نم قاثيتسالل نهرلا امنإو ءضبقلا ىلإ ةجاح

 نوكي لب ءهمكح ريغ هفلخت ىطعي موهفم هل اًمصو سيلو «فرعلا ىرجم ىرج

 قح قلعتي نأ ضبقلا مدع لاح ىف هرثأو ءضوبقم ريغ نوكي وأ اضوبقم نهرلا

 هنأو «نيدلا ىفوتسي ىتح اهيف فرصتلا نم نيعلا بحاص عنمي ثيحب نيعلاب نئادلا

 هنأكو .نيدلا ءادأ ليبس ىف نيعلا عابت هنإف نيدملا ىفوي نأ ريغ نم لجألا لح اذإ

 : نيمسق ىلإ مسقني نهرلا ىرصملا ىندملا نوناقلا ىف وه امك ىعفاشلا بهذملا ىف

 نهرو ؛لوقنملا ىف نوكي ام رثكأ نوكيو «ضبقلا هيف متي ىذلا وهو «ةزايح نهر

 رثكأ وهو «قئويو نيدلا هب نمؤي نكلو «نيدملا دي تحت رمتسي ىذلا وهو «ىنيمأت

 .راقعلا ىف نوكي ام

 جردت اذه 4 هّبر هللا قّئيلو ُهَتناَمَ نمتؤا يذلا َدَوْيْلَف اضعَب مكضعَب نمأ نإَف»

 ةداهشلاو ةباتكلا ترذعت نإف «نابولطم اهيلع داهشإلاو نويدلا ىف ةباتكلا ؛ميكح

 نهر هدنع سيل نيدلا بلاط ناك اذإ نكلو «ضوبقملا نهرلاب ذئتيح صخرتتي هنإف

 جرحلا نوكيو ضرقلا عنتميأ ديهش الو بتاك الو رفس ىف امهو «نيدلا هب قثوي

 دنع ءادألا عيطتسي هرايد ىف ءىلم وهو ةنادتسالل ةرورض ىف نوكي دقو «نيدملا ىلع

 صنلا كلذ ىف نيبتي ىذلا وه اذهو «هتنامأ ىلع دامتعالا الإ نذإ قبي مل هنإ ؟هتدوع

 دؤيلف ءهتنامأ رادقمو هتمذ ىلع دمتعاو «نيدملا نئادلا نمأ اذإ : ىنعملاو ؟ ميركلا

 ىلعو هئادآأ نسح ىلع دمتعا نئادلا نألو ءهقنع ىف ةنامأ هنأل ؛هداعيم ىف نيدلا

 ىف امب ميلع هناحبس هللا نألو ؛هيف ريخلا ءاجر عيضي الف «ةنامأ نم هدنع ام رادقم

 «هقيثوتو نيدلا قاسم ىف ءاج دق ميركلا صنلا ناك اذإو .هبر هللا قتيلف ءرودصلا

 تناك مأ «ةمذلا ىف اًئويد تناكأ ءاوس اهلك تانامألا ءادأ بوجو معي ماع ظفللا نإف

 .اهءادأ نمتؤملا لمح ةلسرم تانامأ تناك مأ «ةضوبقم عئادو

 بوجو دكؤتو ءاهعومجم ىف رفاضتت «ةينايب تاراشإ ةدع ميركلا صنلا ىفو

 . ةنامألا ءادأ
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 1 «نمأ) ب ريبعتلا نإف «اضعب مكضعب نمأ نإف» :ىلاعت هلوق ىف :اهلوأ

 هيحاص ىف ةنامألا قلخ وهو هيلع دمتعا ىذلا بناجلا ىلإ ةراشإ ءعدوأ وأ ىطعأ

 . ةنايخ وأ دوحج نم ارش هنم عقوتي ال انومأم اًبناج الإ هيف ىري ال وهف
 نإف 4 نمّثؤا يذلا َدَويَلَف 9 :ىلاعت هلوق ىف ريمضلا لدب رهاظلا ركذ :اهينا

 هئمتئا هنأل ؛ ءادآلا قيثوت ىلإ وأ ععادألا بوجو ةلع ىلإ ريشي انه لوصوام اب ريبعتلا

 .ةنامألا ىدؤي نأ هيلع قحف

 ىف ىه ةنامألا نإف 4هَتناَمْأ ال :ىلاعت هلوق ىف ةنامألا ةفاضإ ىف :اهنلا
 تفيضأ نكلو ءاهوحنو ةعيدوللو نيدلل كلام هنإ ثيح نم ىطعملا وأ نئادلل عقاولا

 ءبع نم هيلع ام ليزي هئادأبو .ىدؤي نأ بجي هيلع ءبع اهنإ ثيح نم نيدملا ىلإ

 هقح قثوي مل قحلا بحاص ناك اذإف 4هّن هللا يلو 9 :ىلاعت هلوق :اهعبار
 . ةقيثو اهلدعت ال ىتلا ىربكلا ةقيث هَ ةقيثولا ىه ىوقتلا نإفا 0 أ ةداهش وأ باتكب

 هتوربجو قلاخلا ةمظعب ئراقلا سحي ذإ «سفنلا ىف ةباهملا هركذ ىبري ىذلا ةلالحلا

 « هيبرمو هكرابو هقلاخ هنأ ىلإ ةراشإ هيف ذإ ؛ هيرب ريبعتلاب ًضيأ دكؤمو .هتيهولأو

 قباسلا صنلا ىف هناحبس نيب © هلق مثآ هَّنِإَف اهمتكي نمو ةداهشلا رش ل١
 ىلع ةلاد تناك اهقيثوت قرطو نويدلا ىف مالكلا نألو ءةماع ةنامآلا ءادأ بوجو

 نإف ؛ ةداهشلا ةنامأ وهو ءافيلكت طظلغأو «ايوجو دشأ هؤادأو ىؤادأ بجي تانامآلا

 طانث اهنأل تانامألا ظلغأ تناك ةنامألا هله نإو ؛ءاضقلا ريغ مامأ وأ ءاضقلا مامأ
 ؛ عفانملا لدابتو ةقثلا نم ساسأ ىلع عمتجمملا مايقو «تاالماعملا ماظتناو «قوقحلا اهب

 نأب «نياع ام لوقي الأ ةداهشلا نامتكو 4 ةداهشلا اومتكت الواط :ىلاعت لاق اذهلو
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 نإف ؛ملعأ ال لوقيو بهذي وأ ءاقلطم ءاسضقلا سلجم ىلإ باهذلا نع عنتمي

 ام لك لوقي نأ ءادآلاو .ملعي ام ضعب لوقي وأ «ءبذك نامتك هنأ قوف كلذ

 عوضومب الصتم هملعي امم اًئيش كرتي الو ءلوقي نأ هيلإ بلط ثيح ملعي

 . ةداهشلا

 .بلقلا ىلإ مثإلا دنسأو «مثإلاب ةداهشلا متكي نم هناحبس هللا فصو دقو

 نأ عم ةصاخ بلقلا ىلإ مثإلا دنسأ دقو 4 هلق مثآ ُهّنإَف اهمتكي نمو ل: :هناحبس لاقف

 ؛ءزجلا مساب لكلا نع ريبعت وهو ءزاجملا ليبق نم اذهو ءصخشلا ىلإ دنسي مثإلا

 ةداهشلا نامتك ىف مثإلا نآل ؛مكحلا عضوم ىف صاصتخا ديزم ءزجلا كلذل نأل

 مثولا ناك ولو رش لكو ريخ لك ساسأ بلقلا نآلو ؛حراوجلا لمعال بلقلا لمع

 دسف تدسف اذإو ءهلك مسجلا حلص تحلص نإ ىتلا ةغضملا وهف «حراوجلا لمع نم

 ءاهرمضي نأ وه ةداهشلا نامتك» : ىنعملا اذه ىف ىرشخمزلا لاق دقلو . هلك مسجلا

 ىلإ لعفلا دانسإ نآل ؛هيلإ دنسأ بلقلاب انرتقم امثإ ناك املف ءاهب ملكتي الو

 هترصبأ امم اذه :لوقت ديكوتلا تدرأ اذإ كارت الأ ؛ غلبأ اهب لمعي ىتلا ةحراجلا

 ىتلا ةغضملاو ءاضعألا سيئر بلقلا نآألو ؟ىبلق هفرع اممو «ىنذأ هتعمس امو «ىنيع

 نكمت دقف :ليق هنأكف ؛هلك دسجلا دسف تدسف نإو هلك دسجلا حلص تحلص نإ

 نم ةداهشلا نامتك نأ نظي الثلو «هيف ناكم فرشأ كلمو ءهسفن لصأ ىف مثإلا

 ناسللاو «هفارتقا ندعمو «هقلعتم لصأ بلقلا نأ ّمَلعّيلَو ,ناسللاب ةقلعتملا ماثآلا

 اهل ىهو «حراوجلا رئاس لاعفأ نم مظعأ بولقلا لاعفأ نآلو ؛هنع نامجرت

 «رفكلاو ناميإلا تائيسلاو تانسحلا لصأ نأ ىرت الأ ؛اهنم عشت ىتلا لوصألاك

 هل دهش دقف «برولقلا ماثآ نم ةداهشلا نامتك لعج اذإف ؛بولقلا لاعفأ نم امهو

 .2«بونذلا مظاعم نم هنأب

 نأ ىرت الأ ؛صخشلا هيلع بساحي ال بلقلا هب مهي ام نإ :لئاس لأسي انهو

 ءادأ مدع ىف مثإ نوكي فيكف ؛ءىش هيلع بتكي مل اهلعفي ملف ةئيسب مه نم
 نأ :كلذ نع باوجلاو ؟حراوجلا ىف هل رثأ ال ايبلق المع الإ تسيل ىهو «ةداهشلا
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 لوجي ام باقعلا نم ىفعي ىذلا امنإ ءاّمئاد مثإلا نم ةافعم تسيل بلقلا لامعأ
 ءهيلع ممصيو همزتعي ام امأ «حراوجلا ىف رثأ هل نوكي نأ ريغ نم هانمتيو هرطاخب

 مزتعي نمك «هب لبق هل سيلو هتدارإ نع جراخ رمأل مامتلا توفي نكلو ؛هيلإ هجتيو
 تلفأ نكلو «ةميزعلا دصحتساو «ةينلا دقع دقو «هسرتفيل هيلإ بهذيو صخش لتق
 عضوم ىه اهدحو بلقلا ةميزع نوكت انايحأو ؟مثإ ةمث نوكي الفأ ءهدي نم
 هيف بجي عضوم ىف لمعلا نع حراوجلا فك بلقلا لمع ناك اذإ كلذو «ةذخاؤملا
 عرشلا ىفو .ةداهشلا كرت كلذ نمو «ةذخاؤم عضوم اهلك تابجاولا كرتف «لمعلا
 ىلع سيل اهيف ءازجلا نوكي ىتلا مئارجلا ىهو «كرتلا مئارج ىمست مئارج ىمالسإلا
 دسي الو لام هعمو اعوج تومي اصخش ىري نمك «بجاو كرت ىلع نكلو «لعفلا
 «تومي نأ كرتدلاب دصاق هكرتيو رئب ىف ىدرتي ىمعأ ىري نمكو .هعوج ةلئاغ
 ةميرجو مثإ وهو «بجاولا كرت وهف «ةداهشلا نامتك عونلا كلذ نمو ؛ اذكهو
 . كرتلا كلذ ببسب

 دعولل «ةيماسلا ةلمجلا هذهب ةميركلا ةيآلا تمتخ 4 ميلع نوُلمعَت اَمب هللاو »
 لك هلمعي امب اًقيقد املع رابجلا مقتنملا ماركإلاو لالجلا ىذ هللا ملع نايبب «ديعولاو
 رهظي امو «بولقلا هنكت امو ءرودصلا ىفخت ام ملعيو ءرشلاو ريخلا ملعي ؛ناسنإ
 لمعي نمف ؛اءوس ءوسلا ىلعو ءاًناسحإ ناسحإلا ىلع ىزاجيف «حراوجلا ىلع
 لطابلاب سانلا لاومأ لكأي نمو «هري ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو هري ًاريخ ةرذ لاقثم
 .اريعس نولصيو ران مهنوطب ىف نولكأي امإ

 كلم لومشل نايب ةيماسلا ةلمجلا هذه ىف 4 ٍضرَألا يف امو تاومّسلا يف ام هللإ»
 لاومألا ماكحأ تنيب ىتلا تايآلا دعب لومشلا اذه ركذ ىفو «ىلاعتو هناحبس هللا
 ىلإ ةراشإ - ةقثلا دجوي امو «لماعتلا قرطو «ميرحتلا عضاومو ءربلا فراصم نايبب
 :ةصاخو ةماع ناعم

 ةقيقحلا ىف كلاملا نأو «ةدرتسم ةيراع ناسنإلا دي ىف ام نأ نايب ىهف ةماعلا امأ
 نم هبلط ىلإ ةمهنلا هب بهذت الو «هلامب لام وذ رتغي الف «ىلاعتو هناحبس هللا وه
 زهتني نأو «بلطلا ىف لمجي نأ هيلعو «ةلاحم ال هنع ةلئاز هدي نإف ؛لالح ريغ
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 هنأو «مئادلاو ىقابلا وهف «ريفملا لعفو ربلا نم رثكيل هيدي نيب لاملا دوجو ةصرف

 لاملا اذ ىطعأ ىذلا وهف «باهولا ىطعملا ءىش لك ىلع رطيبسملا ىلاعتو هناحبس

 ىذ الو «هانغب زتعي نأ ىنغل سيلف ءريقفلا قزر ردق ىذلا وهو «قزرلا هل طسبو

 ناك اذإ هناحبس هنإو ؛هدحو هل عوضخلاو ءهدحو هلل ةزعلاف «هرقفل لذي نأ رقف

 نم دحأل سيلو «باوثلاو باقعلا هدحو هلف «ضرألاو تاومسلا ىف ام لكل كلاملا

 .معن نم هيلع هب معني ام الإ هدابع

 ةقباسلا ةيآلا ىف ركذ ىلاعتو هناحبس هنأ وهف «صاخلا ىنعملا ىلإ ةراشإلا امأو

 ىف ام لكل كلام هنأ قيقدلا ملعلا اذه بابسأ نم نإو ؛نولمعي ام لكب ميلع هنأ

 وهو قّلَخ نم مَلعَي الأ 9 ضرألاو تاومسلا ىف ام قلاخ هنأل ؛ضرألاو تاومسلا

 هلمعي ام لكب اميلع ىلاعتو هناحبس هللا ناك اذإو [كلملا] 4« 128 ريبخلا فيضطُللا

 بساحي ىلاعتو هناحبس هنإف ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام لكل اكلامو «سانلا

 تاكرح نم ناك مأ سفنلا تاكرح نم ناكأ ءاوس ناسنإلا هلعفي ام لك ىلع

 :هناحبس لاق اذلو ؛ حراوجلا

 ميركلا صنلا اذه ىف : 4 هّللا هب مُكبساَحُي هوُفْحَت وَ مكسفنَأ يف اَم اوُدَبُت نإو ف

 امو سفنلا تاكرح ملعي هنأو «نطب امو رهظ ام «نلعلاو رسلا ملعي هنأ هناحبس نيبي

 ديفي امك صنلا اذه نإو ؛هنلعت مل مأ هتنلعأ ءاوس «لعف نم همزعت امو هيلع رصت

 ناسنإلا بساحي هنأ هحيرصب ديفي «سوفنلا لامعأ نم نطب امو رهظ امب هللا ملع

 بولقلا هبسكت امف «هرهظأ مأ صخشلا هافخأأ ءاوس «بولقلا هبسكت امو تاينلا ىلع

 مُكَناَمْيَأ يف وغلب هللا مكَذْحاَوي الإ» :ىلاعت لاق دقو ؛صنلا اذهب ةذخاؤم عضوم

 كلذ ىلع ضرتعا دق نكلو [ةرقبلا] 4 428 ... مكبولف تبسك امب مُكَذحاَوي نكلو
 اولمعي وأ اوملكتي مل ام ءاهسفنأ هب تثدح ام ىتمأل زواجت هللا نإ» : هْلللَع ىبنلا لوقب

0 

 :ىراخبلاو ءظفللا اذهب )١81١(« بلقلاب رطاوخلاو سفنلا ثيدح نع هللا زواجت - ناميإلا :ملسم هاور )١(

 .(511/1) ناميألا ىف ايسان ثدح اذإ - روذنلاو ناميألا
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 ال سفنلا ثيدح نآل ؛ةخوسنم ةيآلا نأ ثيدحلا اذهل مهضعب ىعدا دقلو

 ... اهَعسو الإ اسْفن هللا فلكي الإ» :ىلاعت هلوقب تخسن اهنأو ؛هنم صلختلا نكمي
 ىتح «نيتيآلا نيب ضراعت ال هنأل ؛لوبقم ريغ لوقلا كلذ نكلو [ةرقبلا] © هين
 نآل ؛فيرشلا ثيدحلاو ةيآلا نيب ضراعت ال هنأ امك «ىرخألا امهادحإ خسنت

 رصيو صخشلا هيونيو «بلقلا همزعيو «سفنلا هبسكت ام وه سيل سفنلا ثيدح

 ىوهلا وحن ههجوتف ناسنإلل ضرعت ىتلا ةيسفنلا رطاوخلا كلت وه امنإو ؛هيلع
 نع قئاع هقاع نكلو ءاهيلع رصأو اهدارأو اهمزتعا ىتح اهءارو راس نإف ؛ةوهشلاو

 «تبسك ام سفن لكلو «سفنلا بسك نوكي لب «سفنلا ثيدح نوكي ال ءاهذيفنت

 نإ لب «ةذخاؤم عضوم تسيل رطاوخلا كلت ىهو ىلوألا ةبترملاف ؛تبستكا ام اهيلعو

 سفتلا داهجو «سفتلا داهج هنأل ؛باوث عضوم اهتحفاكم دعب اهفكو ءاهيلع بلغتلا
 217( ككلا داهحلا ىلإ رغصألا داهجلا نم انعجر» رثألا ىف درو امك «ربكألا داهجلا وه

 .رطاوخلا دعب رارصإلا ةذخاؤملا عضوم امنإ ؛سفنلا داهج هب دصقيو

 باسحلا عضومو «سفنلا ثيدح وه زواجتلا عضوم نإ لوقن :كلذ ىلعو

 نم كلذ انيب دقو ماقتتالاو ىذألا ىلإ ىبلقلا هجتالاو «تاينلاو رارصإلا وه

 هللا رتسيف «باسحلا ةجيتن هذه نإو 4 ُءاَثَي نم بذَعُيو ءاشي نمل رفغيف»
 «هناحبس ركذ امك ريثك نع وفعيل هنإو «هنع وفعيو ءاشي نم بونذ ىلاعتو هناحبس
 ديق ال ىلاعتو هناحبس هللا ةئيشم نإو ؛ماثآ نم فرتقا ام ءازج ءاشي نم بذعيو

 ملو «ةيادهلا قيرط ىف راس نمل رفغي هناحبس هنكلو ءاهدحي ءىش الو ءاهديقي

 ىلع ىلوتستو «هسفن قرغتست ىتح هاياطخ هب طحت ملو «ىصاعملا ىف هسفن سكرت
 نهي تاَنَسَحْلا ّنِإإ» :ىلاعت هلوق ىنعم اذهو ؛ريخلا بح هيلع بلغيو ءهسح
 هب تطاحأو «تاوهشلا هيلع تلوتسا نم امأ .[دوه] 4 139+ ... تائيسلا
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 امب هبساحم هللا نإف ءامامل الإ ريخلا هنم نكي ملو «ىذألاو رشلا هيلع بلغو ءاياطخلا

 امو ناسنإلل كلاما وه ىلاعتو هناحبس هللاو ؛تاعيسلاب بهذت تانسحال هنأل ؛ناك

 .ىلاعتو كرابت هتدارإ ديقي ديق الف «ناسنإلا عنصي

 لومش نايب ىف وهو «ةميركلا ةيآلا ماتخ اذه 4 ريدَق ءيش لك ىلع ُهللاو

 وهو «باقعلاو باوثلا ىلع رداقلا وهف «هناحبس هتدارإ مومعو ىلاعت هللا ةردق

 هل بتك نمل قيفوتلا مهلي ىذلا وهو «هناطلس قوف ناطلس الو «هدابع قوف رهاقلا

 نمل ةبوتلا لهسي ىذلا وهو «ناطيشلا ةياوغ ىف عقي نم كرتي ىذلا وهو «قيفوتلا

 هرطاوخو «كلمي امو ناسنإلاف ؛باقعلا ديدش «بوتلا لباق «بنذلا رفاغ «بوتي

 ةوقو «رداقلا ناطلس تحت كلذ لك ؛هتامازتعاو هتاينو «هسيساحأو «هسجاوهو

 .رهاقلا

 كنإ «كردقو كئاضقب نيضارلا «نيعضاخلا نيعئاطلا كدابع نم انلعجا مهللا

 .ميكحلا زيزعلا تنأ
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 ,نآرقلا ىف ةروس لوطأ ىهو «ةروسلا هذه تمتخ نيتميركلا نيتيآلا نيتاهب
 قحلل مهيقلت فالتخاو .سانلا قالخأ نايب اهيف ؛هامرمو هازغمو «مالسإلا بل اهيفو
 رهظي قفانم نمو ءهحراوجو هبلقب قحلل نعذي نمؤم نمف ؛هيلإ نوعدي ىذلا
 هتانيب تحال دقو «قحلا نع ضرعي هللاب كرشم دناعم نمو ءرفكلا نطبيو ناعذإلا
 عئابطلاو ةيناسنإلا عئابطلا نييبت اهبو «ةقيلخلا لصأ تنيب مث .هتايآ دوجولا تءاضأو
 صصق هناحبس صقو لاثمألا هناحبس برض مث ىكتالملا صالخإلاو «ةيسيلبإلا
 ءانايحأ ناميإلا لثمتي مهيفو «ليئارسإ ىنبو «ليعامسإو ميهاربإو ىسوم :نييبنلا
 ىناسنإلا عبطلا لثمتيو ءنايحألا رثكأ ىف ناطيشلا اهيلع طلستي ةيناسنإلا عئابطلاو
 ىف «مالسلا ىفو «لاتقلا ىف ةعامجلل اماكحأ هناحبس ركذ مث .هفعضو هتوق ىف
 ةملك ءالعإو ريخلا ليبس ىف قافنإلاب داحآلا نيب نواعتلا ىفو «عمتجملا ىفو ةرسألا
 تالماعملا ىف مث ءابرلاك تاعامجلا نيب ةقرفملا بابسألا ىف مث «ةليضفلاو قحلا
 .ةيمالسإلا تاعامجلا داحآ نيب ةلدابتملا ةقثلا اهيف ظفحت ىتلا ةلضافلا

 :نيرمأ نايبب ةروسلا متخ مث كلذ ىلاعتو هناحبس نيب
 بل نأو ءاهلك ةقباسلا تالاسرلل دادتما ىه لكَ دمحم ةلاسر نأ :امهدحأ

 .ةيهلإلا تالاسرلا لك ىف دحاو نيدلا

 بيذهت اهنأو ءاهيف رسع ال رسي ةينيدلا تافيلكتلا لك نأ نايب :امهيناثو
 رمألا نيتميركلا نيتيآلا نم ىلوألا ةيآلا تنيب دقو .ىعامتجا نواعتو ىحور
 ةيآلا هيلع تلمتشا اميف مالكلاب ئدتبنلو ىناغلا رمألا ةيناثلا تنيبو لوألا
 : ىلوألا

 ةيآلا نم ءزسملا اذه ىفو 4 نونمؤملاو هّبَر نم هيّلِإ لزنأ اًمب لوسّرلا نمآ»
 ءاج امب ناميإلا وهو «ناميإلا لوصأ نم لوألا لصألا ىلاعتو هناحبس نيبي ةميركلا
 ىذلا كو هبر نم هيلإ لزنأ امب نونمؤي نونمؤملا هعمو ٌةْلَي وهف ؛هيلع لزن امو هب
 ملأ ُهَللا» :ةوبنلل هدعتو «ةلاسرلل هلهؤت ىتلا لاصخلاب هصخخو ءهلمكو هامنو هأشنأ
 . [ ماعنألا ] 4 473+ . .. ُهتلاَسر لعجي ثيح
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 ام لكبو ةيلعلا تاذلل قلطملا ديحوتلاب ناميإلا لمشي هللا لزنأ امب ناميإلاو

 تافيلكت نم نآرقلا هيلع لمتشا ام لكب ناميإلاو «تايبيغ نم نآرقلا هيلع لمتشا

 قلعتت تناك مأ تادابعلاب قلعتت تناكأ ءاوس «ريبخلا فيطللا هللا دنع نم اهنأ ىلع

 امك ابرلا مرح هللا نأب ناميإلا ىقداصلا نينمؤملا لك هعمو ىبنلا نمؤيف ؛تالماعملاب

 رمخلا مرح امك انزلا مرحو «لاملاو سفنلا ىلع ءادتعالا مرح امكو كرشلا مرح

 رمأ امك دودحلا ةماقإب رمأو «ةالصلاب رمأ امك ةاكزلاب رمأو ؛ةتيملا لكأو ريزنخلاو

 لاق نمو .ىدمحملا ىحولا هيلع لمتشا ام لكب ناميإ هللا لزنأ ام ناميإلاف ؛جحلاب

 نم هيلإ لزنأ امب نمؤي مل وهف انرصع بساني الو لكي ىبنلا رصع بساني ام هنم نإ

 .َو هناميإب مهناميإ نرتقا نيذلا نينمؤملا نم نكي ملو «هبر

 ناميإ نرق هنأ وهو «نينمؤملا ىلع هللا هب لضفت ماس ىنعم ىلإ انه ريشنو

 نأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو «ةدحاو ةبسن ىف امهعمجو ِةلكَو ىبنلا ناميإب نينمؤملا

 . نييبنلا ةلزنم مهتلزنم ىف نوبراقي هللا لزنأ امب مهناميإ ىف نوقدصي نيذلا نينمؤملا

 لكك ىبنلا نأ ىلإ ةراشإو (عوبتملا نع عباتلا رخأت ىلإ ةراشإ ركذلا ىف مهريخأت ىفو

 لوأ هنأو ءهللا ةعاط بوجوب اناميإ سانلا ىوقأ هنأو «هيلإ ىحوأ امب نمؤي نم لوأ

 . ةعاطو هنم اًميدصت دلي هتوبن تناكف ؛هللا عاطأ نم

 ىنعم هناحبس نيبي ميركلا صنلا اذهب 4ِهلّسْرو هبْتكو هتكَالَمو هّللاب مآ ُلُك
 ءالوأ ىلاعت هللاب ناميإلا نمضتي ناميإلا كلذو «داقتعالا ثيح نم عماجلا ناميإلا

 ىهو «هبتكب مث ءهقلخ نم هتلاسرل مهراتخي نمل غيلبتلا طئاسو مهو «هتكئالمب مث

 رشبلا نم رايخآلا نوفطصملا مهو «هلسرو ءءامسلا نم لزنت ىتلا هعئارش لجس

 هللاب ناميإلاب أدتباف ؛ميوق جردت اذهف .بتكلا هيلع تلمتشا ام غيلبتل اوريتخا نيذلا

 الو ىري ال بيغ مهو راهطألا ةكئالملاب ىنث مث ؛دوجولا اذه ىف ءىش لكب معنملا

 ناميؤلاف «مهب ناميإلاب انرمأ ىذلا وهو ءهناحبس هنم رابخإلاب الإ مهنع اًئيش فرعن

 . لسرلاو بتكلا كلذكو . هناحبس هللاب ناميإلا نم عون مهب
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 نع باوجلاو ؟ىلاعت هللاب ناميإلا راوجب ءالؤهب ناميإلا ركذ اذامل :لاقي دقو
 ةوادعلابو ريخلا ريغب نوركذي اوناك نيقباسلا نايدآلا لهأ نم نيفرحنملا ضعب نأ كلذ
 بجي ءانثتسا ريغ نم اعيمج ةكئالملا نأ هناحبس نيبف «نيمألا ليربجك ةكئالملا ضعب
 بتكلا كلذكو ؛ مهب تالاسر نم هب نولزني ام لكل ن ناعذإلاو «مهب ناميإلا
 اورفكو «نييبنلا ضعب , اولتق نم ليئارسإ ىنب نمف ؛نوقباسلا نوبيبنلاو «ةقباسلا

 ريغ نم لسرلا لكب ناميإلا بوجو هناحبس نيبف «هلتق ىلع اوضرحو مهضعيبب
 ديفي لصفملا ركذلا اذه نإف كلذ قوفو «هللا تالاسر سانلل نوغلبملا مهنأل ؛ءانثتسا
 ؛ ةلزنملا نايدآلا رئاسل دادتما مالسإلا نأو «ناميإلا رصانع ىف اعيمج نينمؤملا كارتشا
 نمؤي مالسإلاب نمؤي نم نأو «ضرألا ىلإ ءامسلا عئارش ىف ةريخألا ةوطخلا وهو
 نيد وهف ؛ةلدبمالو ةفرحم ريغ لسرلا ىلع تلزنأ ىتلا عئارشلاو نايدألا لكب
 ناميإلا وه ىلاعت هللاب ناميإلاو .ىهلإلا ديحوتلا نيد وه امك «ةيناسنإلا ةدحولا
 سيل ]» ثداوحلا نم هل هباشم ىلاعتو احس هال نس“ ؛تاذلا ىف ىلاعت هتينادحوب

 قلخلا ىف هللا ةينادحوبو [ىروشلا] 4 نبل + ريصبلا عيمّسلا وهو يش هلثمك
 هناحبس هلل ةكرش نكي امهم دحآل سيلو ؛ره لكل قلاخأ هناحبس وهف .نيوكتلاو
 اذهب معنملا هنأل ؛دحأ هللا عم دبعي الف ؛«ةيدوبعلا ةينادحوو ؛نيوكتلاو قلخلا ىف
 هلوقي امع هللا ىلاعت ؛دحأ هلثامي ال ذإ ؛ةدابعلا هعم قحتسي دحأ سيلو .دوجولا
 .اريبك اولع نوكرشملا

 ذإ «؛هتفاضإ مدعو «لك» ظفل ىهو ءاهيلإ ريشن نأ بجي ةيظفل ةظحالم انهو
 ةين ىلع «فضت مل مأ ظفللاب تفيضأ ءاوس ؟لك١و 4 هّللاب مآ لك ١ :هناحبس لاق
 ركذو نونمؤملاو لوسرلا امهو «نيقيرفلا نيذه نم قيرف لك :ىنعملاف ؛ةفاضإلا
 اوناك ولو نينمؤملا ةبترم نم ىلعأ اهنأو «نييبنلا ةبترم ىلإ ةراشإ هيف اذه ىلع لك
 .هناحبس هللا تاملك تلاعت «ةدحاو ةبسن ىف ريدقلا ىلوملا امهعمج نإو «نيقداص

 دعبف ؛ىغالب جاهنم وهو «لوقلا ىف تافتلا اذه 4 ِهلُسُر نم دحأ نيب قرف ال»
 نع نيثدحتملا ةغيصب راص «نينمؤملاو دلك ىبنلا ع ةياكحلا ةغيصب مالكلا ناك نأ
 «لوسرو لوسر نيب نوقرفيال مهنأ ناميإلا اذه ىف مهلاح نأ ىهو «مه مهسفنأ



 ا

 أ برر

 نم دحأ نيب قرفي ال) :ىهو «ىرخأ ةءارق كانهو «ضعبب اورفكيو ضعبب اونمؤيف

 «لك» ظفلو 2«لك» ىلع ةءارقلا هذه ىف دوعي (قرفي)» لعفلا ىف ريمضلاو (هلسر

 اعمج ريمضلا دوعي دقو ءاَعمج هانعم ناك نإو اًدرفم هيلع ريمضلا دوعيف «درفم

 هنمضت امب حيرصت وه ةيماسلا ةلمجلا هذه ىنعمو . ظفللا ال ىنعملا كلذ ىف اًظحالم

 مهنأ كلذ ىضتقمو «لسرلا لكب نونمؤي مهنأ نمضت اهلبق ام نأل ؛اهلبق ام

 مدعو «لوسرو لوسر نيب هللا دنع نم نيثوعبم مهنوكو مهب ناميإلا ىف نوقرفيال

 :لوقي ذإ هللا لضف نم كلذ نأل ؛تاجردلا ىف ليضفتلاب اهل ةلص ال ةقرفتلا

 ةقرفتلا عوضوم نألو «[ةرقبلا] 4 20+... ضعب ىَلع مهضعب اَنلْصَف لسّرلا كلت »

 .ناميإلا ىف وه ةقرفتلا مدعو

 نيبي ةيماسلا لمجلا هذه ىف 6 ريصَملا كيو اير كناَرفغ اعط انعم اوُاَقو
 اهصقن رادقمبو «صقن هارتعا اذإ الإ هقرافت ال ىتلا ناميإلا صاوخ ىلاعتو هناحبس

 .زوفلا تاجردو «لامكلا بتارم نع نمؤملا فلختي

 وعدي امل عامتسالا - هرهاظم نم رهظمو «ناميإلا صاوخ نم ةصاخ لوأو

 «تاوهشلاو ءاوهألا نم درجتم «هتاياغل صقتم هتقيقحل بلاط فرعتم عامتسا هيلإ

 ريغ هفيلكت ىلع ربصو «لملمتم ريغ هعاطأ اًعئاس عرشلا ىف قحلا فرع اذإ ىتح

 «هنامز ءاوهأل اعوضخ اههجو ريغ ىلع هصوصن الوؤم نيدلا بلط نمف ؛رجضتم

 . ميركلا زيزعلا هللاب ذوعن «عئاط الو عمتسم ريغ وهف «هاوهل اعوضخ وأ

 «ةعاطلا بجاول اًيدؤم نكي امهم ريصقتلاب نمؤملا سحي نأ  ةيناثلا ةصاخلاو

 بنجتيف «للزلا نم ةفاخم ىلع هلعجيو «نادجولا فهري ساسحإلا كلذ نإف

 بلقمو سوفنلا بر ةصاخلا هذه ىف لاق كلذلو ؛لادتعالا مزتليو «ططشلا

 اذه نأل ءريصقتلا ةيشخو مهساسحإ طرفل مهنأ ىأ © اَنَير كَناَرْفَغ :بولقلا

 ىأ 4 انّبر كتارفغ# :نولوقيو «ةرفغملا نيبلاط اًمئاد هللا ىلإ نوعرضي «نيتم نيدلا

 ءامئاد انيلع ضيفت ىتلا كمعنو كتمحر ىضتقم نم وه ىذلا كنارفغ انل رفغا

 .انلاوحأب ميلعلاو ءانامتو انابرو انقلخ ىذلا انبر تنأو



 ةرقبلا ةروسريسفت 1
 001 ل لالا

 ا لل

 لي دمحم ناك اذلو ؛نمؤملا هبّلَعَي نأ بجي ىذلا فوخلا ماقم وه اذه نإو

 فعض نم رورغلاو «ناميإلا ةوق نم فوخملا ماقمو "هلل مكاشخأ ىنإ» :لوقي
 ءاهصقن ىلع ليلد وأ اهصقني اذه نإف «هتدابعب رتغي نأ نمؤمب قيلي الف «ناميإلا
 ازع تثروأ ةعاط نم ريخ ءاذختساو الذ تئروأ ةيصعم نإ :ةيفوصلا لوقيو
 . اراختفاو

 . لاق اذلو ؛رخآلا مويلاب ناميإلاو «ىلاعت هللا ىلإ ضيوفتلا - ةثلاثلا ةصاخلاو

 هريخ ردقلاب ناميإلاو ضيوفتلا ماقم اذه نإو «(ريصملا كيلإو © :مهنع ىلاعت
 هللاب نمؤي قحلا نمؤملاف ؛رخآلا مويلاب ناميإلا نمضتي كلذ عم وهو ءهرشو
 هبر وفع وجري لب ؛هلمعب رتغم ريغ هب لمعيو قحلل نعذيو «هلسرو هبتكو هتكئالمو

 هناحبس هدنع هريصمو هيلإ لآملا نأب اًماع «هبر ىلإ هرومأ ضوفي مث «هنارفغو
 .ىلاعتو

 عسي ام عسولال :هريسفت ىف ىرشخمزلا لاق 4 اهعسو الإ سفن هللا فلكي الإ»
 رسيتيو «هقوط هيف عستي ام الإ اهفلكي ال ىأ «هيف جرحي الو هيلع قيضي الو ناسنإلا
 :ىلاعت هلوقك هتمحرو هلدع نع رابخإ اذهو .دوهجملاو ةقاطلا ىدم نود هيلع

 ناكمإ ىف ناك هنأل [ةرقبلا] 4 625+ . . .رْسعْلا مكب ديري الو َرسيلا مكب هللا ديري»
 نم رثكأ جحيو «رهشلا نم رثكأ موصيو «سمخلا نم رثكأ ىلصي نأ هتقاطو ناسنإلا

 دوهجملا ةياغ ىه ةقاطلاف «ةقاطلا ريغ عسولا نأ هنم دافتسي مالكلا اذهو ء(ةجح

 ىف نوكي ام عسولاو ءدهجو بعت ىف نكلو هيلع ارداق ناسنإلا هلعفي امو .هاصقأو
 ىدّوي ال نكلو ءهريغ ءادأ ىلع ةردق نم ةعس ءادألا دعب نوكت نكلو «ناكمإلا

 لب ءطق ةقشم هيف نوكت ال عسولا فيلكت نأ اذه نم مهفي الو .دهجب الإ ةدايزلا
 تافيلكتلا نوكت كلذ ىلعو ؛ةقشملا ىهو «ةفلك هيف امب رمأ وه فيلكت لك نإ

 ىف نوكت اهنأو «ةلمتحم ةقشم اهيف نأ ىهو :ةمزالم صاوخ ثالث اهل ةيعرشلا

 نوكي ديدش دوهجم ريغ نم نوكت اهنأو «قيض الو جرح ريغ نم ةردقلاو عسولا

 .(19) مكملعأ انأ - ناميإلا :ىراخبلا ىور ()



 ةرقبلا ةروس ريسفت 9

 ا ااا ل
 ا بر

 ةلمجلا هيلع لدت امك سفن لكل ىلاعت هللا فيلكت صاوخ ىه كلت .ةقاطلا ىصقأ

 . ةيماسلا

 دق فيلكت لك نأ نيبت ةيماسلا ةلمجلا هذه « تبستكا ام اهيلعو تبسك ام اَهَلإ»

 هنمضت امو .ارش رشلا ىلعو ءاريخ ريخلا ىلع ىزجيس ئرما لك نأو «هتازجب نرتقا

 ةمث نأ دافأ قباسلا صنلا نأل ؛قباسلا صنلا هنمضت امل ةجيتن وه ميركلا صنلا كلذ

 نأ دافأ اًضيأ قباسلا صنلاو ؛ءازج ةمث ناك اذإ الإ هجئاتن فيلكتلا جتني الو ءافيلكت

 رسع ال رسيو ةرح ةدارإب لب «قاهرإ ريغ نم ةردقلا ىف نوكي امب الإ فلكي ال هللا

 بجوي كلذو ؛ةقهرم ريغ ةردقمو «ةرح ةدارإب فيلكتلاب مايقلل ساسأ كلذو .هيف

 . لداعلا ءازجلا

 تانسحلا اهب دارملا 4 تبسك ام اهَلإ» :ىلاعت هلوق نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو

 ىتلا تائيسلا هب دارملا 4 تبستكا ام اهيلعو 9 :ىلاعت هلوقو ؛اهيلع هللا بيثي ىتلا

 «ىلوألا ةلمجلا ىف ماللاب صنلا نم اذه اوذحخأ دقو .اهيلع ىلاعت هللا بقاعي ىتلا

 لباقم ىف ةديفملا ةيكلملا ديفت ىتلا ماللاب ريبعتلا نإف ؛ةيناثلا ةلمجلا ىف ىلعب صنلاو
 ءازجلل ةديفم ىلوآألا لعجي «صخشلا ىلع ْئشلا عضوو «ليمحتلا ديفت ىتلا ىلع

 ىف ماللاب ربعي هنإف «لباقتلا كلذ نكي مل اذإو ؛اًياقع ءازجلل ةديفم ةيناثلاو ءاباوث

 [ةرقبلا ] 4 ير ... ميلأ باَذَع مهلو 9 :هناحبس لوقيف ؛؟باقعلاو باوثلا عضوم

 ىلع لدت ةنيرق ال ذإ [ةرقبلا] 4 22 ... راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مُهَل لو

 .صاصتخالا قلطمل ماللا نوكتف ؛ةديفملا ةيكلملا

 4 تبسك ام اهل إ» :هلوقب ريخلا اذه نع هناحبس ربع اذامل :ىظفل لاؤس انهو

 :ىلاعت هلوق ىف امك رشللو ريخلل نوكي بسكلا نأ عم « تبستكا 8# ب رشلا نعو

 « سفنلا هيهتشت ام رشلا ناك املف ؛لامتعا باستكالا ىف» :هلوقب ىرشخمزلا كلذ

 ةبستكم كلذل تلعجف ؛دجأو لمعأ هليصحت ىف تناك «هب ةراّمأو هيلإ ةبذجنم ىهو



 ةرقبلا ةروسريسفت ى

 تا ببر

 حلتو «هيف دجتو سفنلا هلمتعت ىذلا ريبكلا رشلا نأ ىلإ ريشي دق ليلعتلا اذهو «هيف

 هلعفت ام ىأ ؛وفعلا عضوم نوكي دق ليئضلاو «ةذخاؤملا عضوم وه «هيلع رمتستو

 . حيحص ىنعم كلذو ؛لج وأ لق «باوث عضوم هلكف ريخ نم سفنلا

 «لامتعالا ىنعم ديفي بستكاب ريبعتلا نأ وهو «هارن رخآ اليلعت كانه نكلو

 رشلاو «ريخلا وحن وحنت ةيناسنإلا ةعيبطلاو «هيلإ قاسنم ريغ ناسنإلا هلعفي ام وهو

 اليلق الإ ثبلي ال مث هترطف بلاغي هلعفي نمو هريمضلاو نادجولا دضو ةرطفلا دض

 بكتري نم لك ىف كلذ ىريل ناسنإلا نإو ءقاسنيف رشلا ةرجش قوذي ىتح

 «كلذك لتاقلاف ؛قاسني مث هعواطت مث هسفن اًبلاغم ةميرجلاب ئدتبي وهف «مئارجلا

 ؛الهس نوكيف باكترالا فلأي مث «لمعتب اهبكتري ةميرج لوأ ؛ىنازلاو «قراسلاو

 دضو ءاهيلع سانلا هللا رطف ىتلا ةرطفلا دض هنآل ؛باستكالاب رشلا نع ربع كلذل

 .ةرطفلا هنأل بسكلاب انه ريخلا نع ربعو «ريمضلا

 ىف صلخملا نمؤملا لاح هناحبس ركذ هئازجو فيلكتلا ىف هللا ةنس نايب دعبو

 هذه ديفت ةيعدأ ةتس هناحبس ركذ دقو «هئاعدو هبر ىلإ ءاجتلالاب هتعارضو «هتعارض

 .فيرشلا هعرش صاوخو ىلاعت هللا ةمحر ىلإ ريشتو ةعارضلا

 ًادتبا دقو «لوألا ءاعدلا وه اذه 4 اَنَأَطَحَأ وأ انيسّن نإ انذخاؤت ال ابر »

 ماعنإ لامكو «ةيبوبرلاب روعشلاو ةعارضلا لامكل «انبر» ب هناحبس هللا ءادنب

 ءمعنملا مامأ هيلع معنملا ءافوو «قلاخلا مامأ قولخملا فعضو «ىلاعت هللا

 بر ىتلا ةيبوبرلا لامكو ءاهب معنأ ىتلا معنلا نم ءاعدلا هنمضت ام نأب راعشإللو

 .اهب سانلا

 ةازاجملا نع ريبعتلا ىفو .ذحخألا نم اهلصأو «ةازاجملا اهانعم ةذخاؤملاو

 مل معن نم اوذخأ ام ريظن ىف وه باقع نم نوقحتسي ام نأ ىلإ ةراشإ ةذخاؤملاب
 ش .اهقحب ىلاعت هللا مهذخأف ءاهودحجو اهوذخأ مهف ءاهقح اوفرعي



 ةرقبلا ةروس ريسفت لإ
 يدا للا

 عوفرم هنأ عم ءاعدلا اذه مهلاوحأ نع هناحبس هللا ركذ اذامل :لئاس لأس دقو

 "'؟«هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفرا :ِةكك هلوقب دمحم ةمأ نع

 تناك امف «هتاقت قح هللا نيقتم اوناك مهنإ» :لاقف ىرشخمزلا كلذ نع باجأ دقو

 اًناذيإ كلذب ءاعدلاب مهفصو ناكف ءاطخلاو نايسنلا هجو ىلع الإ ةطرف مهنم طرفت

 امف هب ذخاؤي ام أطخلاو نايسنلا ناك نإ :ليق هنأك ءهب نوذخاؤي امع مهتحاس ةءاربب

 لصاح هنأ ملع امب ناسنإلا وعدي نأ زوجيو نايسنلاو أطخلا الإ ةذخاوملا ببس مهيف

 .ةميق ةباجإ هذه .«هيف ةمعنلاب دادتعالاو هتمادتسال هللا لضف نم ءاعدلا لبق هل

 نم مهتيشخ تدتشاو ءمهسوفن تيوقو مهرئامض تفهرأ نيقتملا نأ اهيلع ديزأو

 ؛هيلع باسح ال ام ىلع نوبساحم مهنأ مهتيساسح طرف نم اوسحأ دقل ىتح ءهللا

 اومهوت دق أطخلاو نايسنلا نإو «هتانسح لقتسيو «هتاوفه رثكتسي ىقتلا نمؤملا نإو

 طرف ناكف ءاًنايحأ كلذك امهو «ةيانعلا مدعو لامهإلا امهببس نوكي نأ امهيف

 بناج ىلع فوخلا بناجو ءوفعلا بناج ىلع ةذخاؤملا بناجل اًحجرم مهساسحإ

 .ءاعدلا ناكف «ءاجرلا

 ءبعلا وه : رصإلا 4 انلبق نم نيِذّلا ىلع هَتْلَمح امك ارصإ اَنيلَع لمحت الو اير ل

 هعنميف هناكم ىف هبحاص سبحي هلقثل هنأكف «سّبح ىنعمب رصأ نم ذوخأم «ريبكلا

 «ىناثلا ءاعدلا وه اذهو .هيلع ىقلأو هيلع عضو ىنعمب هيلع لمحو «ةكرحلا نم

 نم اًدادش راصآ مهيلع ىقلي الأب مهبرل ةعارض لاح مهلاح نيقتملا كئلوأ نأ هانعمو

 «ةدشلا نم لاح ىف الإ اهودؤي ال وأ اهئادأ نع اوزجعي ىتح مهيلع لقثت تافيلكتلا

 هذه ام نكلو .مهلبق نم نيذلا ىلع هتمكح تلعو هتردق تلج هللا لمح امك

 «ىهاونلاو ةيعرشلا رماوألاب قلعتت تافيلكتلا نم ءابعأ ىهأ ؟ءابعألا كلتو ءراصآلا

 موق ىف مهلبق نم نيذلا ىلتبا امك تارابتخاو دئادش نم نمؤملا هب ىلتبي ام ىه مأ

 ءاسأأبلا مهتم مُكلبق نم اَوَلَخ نيا لكَ مك امو َةنجْل اوُنْخَدَت نأ مُحيسَح مل : ىلاعت

- 
 قالطلا باتك - سابع نبا ثيدَح نم ُهَجاَم نبا هجرخأو (519/1) - روذنلاو ناميألا :ىرابلا حتف

)١( 
 ىسانلاو هركملا )7١516(.



 ةرقبلا ةروسريسفت #0 مك

 از رحل

 يرق هلا رع نإ الأ لل رص ئه ومآ نيدو لولا لوقي تح اوُروو ءارلا
 مهنأك «ءالتبالا نم عونلا اذه نم ىه راصآلا نأ ىلإ ليمأ ىنإو [ةرقبلا] * تزف

 ىف داهجلا ءبع لمح ىف هنوعب مهدمي نأ هيلإ نوعرضي ىلاعت هللا رصن ىف مهتبغرل
 انْرصناَف 8 ةروسلا ماتخخ ىف ىلاعت هلوق كلذ ىكزيو .هيلإ ةوعدلاو مالسإلا رشن ليبس
 ربتسخا امك اوربتخي نأ نوديري ال مهنأ كلذ ىنعم له نكلو 4نيرفاكلا موقلا ىلع
 هب نمؤملا قحلا بلاط نإ :كلذ نع ةباجإلا ىف لوقأو ؟مهوقبس نمع ناميإلا ءايوقأ

 نم لضفب نوفرتعي مهنأكو «هلعفو هسفن لاح لقتسيو «هريغ نم ريخلا لعف رثكتسي
 ةوق ليلد كلذو «ىلاعت هللا نوع نوبلطيف «مهنود مهنأ نوبسحيو «مهوقبس
 .ميركلا فارتعالا كلذب نوديزي لب «مهنم لقأ اوسيل مهنأو «ناميإلا

 ام ىناهفصألا بغارلا اهيف لاق :ةقاطلا 4هب ان ةَقاَط ال ام اَنلَمحت الو انّبرإ»
 قوطلاب هيبشت كلذو ؛ةقشمب هلعفي نأ ناسنإلا نكمي ام رادقمل مسا ةقاطلا» :هصن

 انيلع بعصي ام ىأ 4هب اَنَل ةَقاَط ال ام انلَمحَت الف :ىلاعت هلوقف ؛ءىشلاب طيحملا
 نكمي اميف نوكت اذه ىلع ةقاطلاف هب انل ةردق الام انلمحت ال هانعم سيلو «هتلوازم
 لامكل «انبر» ةملك هيف تررك دقو ثلاثلا ءاعدلا وه اذهو .ةردقلا ىصقأب هلعف

 معنملا قلاخلا قحو «ةيبوبرلاب روعشلا اهيف ددجتي اًمئاد مهلاح نأ نايبلو ةعارضلا
 هللا ىلإ اوعرض دقل .قباسلا ءاعدلا ىلع بترتم جردت وه ءاعدلا وه اذهو .مهيلع
 الأ نوشخي وأ مهوقبس نم قتاع ىلع ىقلأ ىذلا ديدشلا رابتخالا كلذ مهربتخي الأ
 مهنأ ىأ «نوقيطي ام الإ اوفلكي الأ نآلا نوعرضي مث مهلبق نم ماق امك هقحب اوموقي
 ةردقلا ىصقأ ةقاطلا نإف ؛مهتوق ةياغو «مهتردق ىصقأ اولذبي نأل دادعتسا متأ ىلع
 دادعتسا ىلع نحنو ةقاطلا قوف ام انلمحت ال :ةيماسلا ةلمجلا ىنعمف .انلقنو انيب امك
 فعضملا لعفلاب انه ربعو .ةيماس ناميإلا نم لاح هذهو .ةقاطلا لك وه امل مكنوعب
 نايب امهيف ىلعب ريبعتلاو هسفن رصإلا نأل ؛فيعضت ريغ نم لوألا ىفو ءانلمحتا
 ىف وه امب رابتخالاف انه امأ ؛لمحلا ةغيص ىف ةغلابم ىلإ ةجاح الف «رابتخالا ةدش
 .ةغيصلا ىف ةغلابملا ىف عستم ةمث ناكف «ةديدش ةقشملا تناك نإو ةقاطلا
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 ىف اهلكو ةريخألا ةثالثلا ةيعدألا ىه هذه 4 اًنمَحَراَو اَنَل رفغاو اًنع فعاو

 ناميولا نم ةبترم ىهو «بجاولاب مايقلا ىف ريصملاب ساسحإلا باب وهو ءدحاو باب

 ةمحر وجريلو «لامكلا ىلإ ىعسيل هسفن ىف ريصقتلا ضرفي نمؤملا نأل ؛ةيماس

 هل نيز نمم نوكيو «رورغب ىلدي ال ىتح لامكلا هسفن ىف ضرفي ال «لاعتملا ريبكلا
 نكي امهم ريصقتلاب نيرعاشلا لاح نيقتملا عم لوسرلا لاحو .اًنسح هآرف هلمع ءوس

 ام ىلع مهبساحي الأب وفعلاب اوبلاط ؛ءاعدلا اذهب اوعرض اذإو ؛هب اوماق ام رادقم

 ةين الو رش ىلع رارصإ نم مهسوفن هب ثدحتت ام وأ «تاوفه نم مهنم نوكي هاسع
 رتسيف «هنارفغ عضوم نوكي نأ مهبر ىلإ نوعرضي باسحلا عضوم نوكي امو «هل

 ىف هتمحرب مهيلع نمي نأ كلذ دعب هللا ىلإ نوعرضي مث ءمهحضفي الو مهبونذ
 لب ءءازج باوشلا نوربتعي ال ريصقتلاب مهساسحإ طرفل مهنإو «ةرخآلاو ايندلا

 0 .نيملاعلا بر نم الضفو ًةنمو ةمحر هنوربتعي

 «ةينابرلا ةقيثولا ىه هذه 4تنيرفاكلا مرَقْلا ىَلَع انرصناف انالوم تنأإ»

 مهرصانو مهئلاكو مهنيعم ىأ «مهالوم هللا نآب مهساسحإ ىهو ءاهب نوكسمتسي
 ءاعدلا اذه نإو .نيرفاكلا موقلا ىلع ةمئادلا ةرصنلا هنم اوبلط دقو ءهلضفب مهدممو

 . 4 ارصإ اَنيَلَع لمحت الو 98 :ىلاعت هلوق ريسفت ىف هانررق ىذلا ىنعملا ىوقي ريخألا

 هنإ ءانمحريو ءانل رفغيو ءانع وفعي نأ هتردق تلج ىلوملا ىلإ عرضن انإو

 ظ .ريدقلا وفعلاو «ميحرلا روفغلا



 :ةروسلاىدي نيب
 نارمع لآ تيمس دقو «ةيندم ىهو «نارمع لآ ةروس تايآ ىلوأ هذه

 ميهاربإ لآو احونو مدآ ئفطصا هللا ّنِإ ل :هناحبس لاق ذإ ؛مهتصق ىلع اهلامتشال

 ةربعلا كلت ىف زيزعلا همالك رحآ ىلإ [نارمع لآ] 4 27 نيملاعلا ىلع نارمع لآو

 .اهقاس ىتلا

 :ةروسلا تاعوضوم

 : ةميركلا ةروسلا هذه نإو

 «هنم هباشتملاو همكحم ىلإ ةراشإو ءهماسقأو نآرقلا ركذب هيونت اهيف )١(

 ىسيعو «ىبنلا ىيحيو «لوتبلا ميرم ةدالوو «نارمع لآ ةصق اهيفو (0)

 .هقلخ ىف ىلاعت هللا ةدارإ لامك ىلع لدت تايآ نم مهتدالو فئتكا امو ءلوسرلا

 دعب مهاعد نم رفكو «مالسلا هيلع ىسيسع تازجعم ىلإ تاراشإ أاهيفو ةرفإ

 ىلع ًءاشغ عضي دانعلا نأ ىلع لدي كلذ نإو ؛ةعطاقلا ةرهاظلا تازجعملا هذه

 قالخأ نم ةفئاط نايبو «دوهيلاو ىراصتنلا عم ٌةِْلَك ىبنلا ةلداجم اهيفو (4)

 :اولاق ذإ ؛هريغ نع بولقلا قيلغتو «بهذل راكتحا ناميإلا نأ مهداقتعاو دوهيلا

 .ةربعلا كلت ىف زيزعلا همالك رخآ ىلإ 4 #2 مكنيد عبت نمل الإ اونمؤت الو ©

 هنأل ؛؟نيقباسلا ءايبنألا لك نيد وه هانعمو هبل ىف مالسإلا نأ نايب اهيفو (5)

 متاخب ةوعدلا هللا متخو «نويبنلا هتقيقح ىلإ ةوعدلاب قبس « ىدمرسلا هللا نيد

 .نيمألا دمحم نييبنلا
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 اهعمج ىفو ؛ةيمالسإلا ةدحولا نايبو ةمكحملا جحلا ةضيرف نايب اهيفو (5)

 نايبب كلذ بقعأو ءاهلئاسو نم جحلا نأ ىلإ ةراشإ دحاو عضوم ىف جحلا عم

 ءاهتماعدو ةيمالسإلا ةدحولا نكر اهنأو «ركتملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ةضيرف

 .ميكحلا نيدلا ىده نم ةقتشم ةلضاف سسأ ىلع ةدحولا هذه لعجل ةعيرذلاو

 ؟نينمؤملا ريغ نم ةناطب اوذختي الأ نم نيئمؤملا ةداق بجاو نايب اهيفو ()

 ليصفت اهيف مث ؛«مهتنع نودويو الابخ نينمؤملا نولأي ال مهرمأ ةقيقح ىف مه ذإ

 ىتلا ةوزغلا هذه ىف ةربعلاو ءاهباقعأو ةميزهلا ببس نايبو ءدحأ ةوزغل مكحم

 اهب رابتعالاو اهيف ةربعلا تناك لب «نالذخ اهيف نكي مل نكلو ةميزه اهيف تناك
 ءايحأ مهنأو نينمؤملا ىلتق لاح نايب اهماتخو ةصقلا ءانثأ ىفو .نيبملا حتفلا باب

 .نوقزري مهبر دنع

 فاعض عابتاو «ةميزهلاو رصنلا ىف نيقفانملا لامعأ ىلإ ةراشإ اهيفو (0)

 .مهلامعأ نم ناميإلا ءايوقأل هللا ةنايصو «مهتسوسول ناميإلا

 اوتأ مهنأ عم نوقباسلا ءايبنألا هب بذك ام ركذب ٍةْك# ىبنلل ءازع اهيف مث (9)

 نم لسر بّذك دَقَف َكوُبَذَك نإَف 8 :هناحبس لاق ذإ ةعطاقلا ةيسحلا ةلدألاو تانيبلاب

 . 43: ريثلا باكلاو رئزلاو تاتي اج كل
 ءالتبالا ىفو «مهربتخيو نينمؤملا ىلتبيس هناحبس هللا نأ نايب اهيفو )٠١(

 . مهناميإ لقص

 امو ضرألاو تاومسلا قلخ ىف مهركفتو نينمؤملا قالخأ نايب اهيفو )١١(

 (ةمايقلا موي مهؤازجو «مهل ىلاعت هللا ةباجتساو «مهبر ىلإ مهتعارضو ءامهنيب

 «ليلق اهعاتم نأ عم ايندلا ةايحلاب اورتغا نيذلا نيرفاكلا ءازج نيبو هنيب ةلباقملاو

 ىلع اوفرسي ملو اوقدصو اونمآ نيذلا باتكلا لهأ ضعبل ميرك فاصنإ اهيفو

 .ةعطاقلا ةحضاولا لئالدلا مايق عم بيذكتلاو راكنإلاب مهسفنأ
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 ىوقتلاب نيكرشملا ةدهاجم ىلإ نينئمؤملا ةوعدب هناحبس متخ مث ()

 اوطبارو اورباصو اوربصا اونمآ َنيِذّلا اهيأ اي: :ىلاعت لاقف «ةدعلا دادعإبو ربصلابو

 . 4 1+ توحلقفت مكلعَ هللا اوُقّناَو

 مدلل
 َبنكْلاَك يلع لَن يع مويقْلا سل اوهال أهل[ الهلَأ دل علا 020 20 -, هح هع سو 2114 0 هم و ,ر كج 12
 مهجج م هو ده ان و تاس حض

 نب يع ليج و هَل لَو هيَديَباَمَلارَصُم ِقحِْ
 معمار 41 رع طعم

 ا تندد لرأيت كت 7 :

 ٍهياع نفي ال هللا نإ هع 3 هي وانعم ديو باد 2 2 م > و مر 7 ل 00 ا ل هه
 رس هم

 ٌرُكوَوضي ىرلاَوْه يم < مسا ىفالو ضراألا قءْىَت
3 

 + ديفا للكل كَكَي تك ارداف
 هذهو «ةروسلا هذه نآرقلا هب ىمّس ىذلا ىنآرقلا مسالا اذه ملا #

 لدت ىذلا ىنعملاو .ميم مال فلأ ىهو ءاهئامسأب ميركلا نآرقلا ىف أرقت فورح

 هللاو ةرقبلا ةروس ىف انفلسأ امك نيقيلا هجو ىلع مولعم ريغ فورحلا هذه هيلع

 نم دارملا ررقي نأ ةيملعلا قئاقحلا ىلع دمتعي ملاع عيطتسي الو ءاهنم هدارمب ملعأ

 اهيلع لدي مكح اهل ءاملعلا هركذ ام ىصقأو ءاهل ررحملا ىنعملاو .فورحلا هذه
 ميركلا نآرقلا نأ ىلإ ريشت فورحلا هذه نإ : لاقي نأ كلذ نسحأ نمو ءاهركذ

 ,مكمالك اهنم نوكتي ىتلا فورحلا نم نوكم هنأو «برعلا هب ملكتي ام سنج نم

 عمطلا عم زجعلا ىلإ ةراشإ ىهف ؛هنم ةروس لثمب اوتأت نأ نع نوزجعت كلذ عمو

 ىبنلا نأ اضيأ لاقي ام نسحأ نمو .هلثم نم ةروسب اوتأي نلو ءاولواحي نأ ىف

 لامتشاف «بتكيو أرقي نم الإ اهفرعي ال ناك ىتلا فورحلا هذهب قطني ناك ىمألا

 اضيأ كلذ نمو .هللا دنع نم هنأ ىلع ليلد  مالسلا هيلع  هتيمأ عم اهيلع نآرقلا
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 اذإ روسلا لئاوأ ضعب اهيلع تلمتشا ىتلا ةيتوصلا فورحلا هذه نأ نم ليق ام

 عامسألا كلذ ىعرتسا ءريصق وأ ليوط دم نم اهيف ام عم قطانلا اهب قطنأ

 ريثأت طرف نم نيكرشملا نأ كلذ ىف ىوريو .نوعماسلا دري مل نإو ءهيلإ تهجتاف

 اذهل اوعمست ال اورفك َنيذّلا لاَقو » :نآرقلا اذهل اوعمسي الأ ىلع اومهافت دق نآرقلا
 هذه مهناذآ تعرق اذإ اوناكف .[تلصف] 4 <:)+ َوُبلْعَت مكّلَعَل هيف اَوَعْلاو نآرقلا

 تايآلا كلذ دعب نم مهبولق ىلع تمجه مث «نيمغرم اوتفتلا ءاهدمب فورحلا

 :هناحبس هتاملك تلاعت ءةمكحملا ةنيبلا

 ءديحوتلا لصأ نيبت ةيماسلا ةلمجلا هذه : 4 مويقْلا يحلا وه ذل هلِإ ال هللا
  هدارفناو ,ةيهولألا لامك ىلع لدي ىذلا ةلالحخلا ظفلب تثدتباف «هانعم ررقتو

 الو فامنو هابرو قلخلا أشنأ ىذلا هدحو هلإلا هنإ ذإ «ةيدوبعلا قحب  هناحبس

 ةيلعلا تاذلا ىلع ملع (هللا» ظفلو .هاوس هيف امو هيف نمو دوجولا اذهل كلام

 الو «ثداوحلا هباشت ال ىتلاو ءصقن لك نع ةهزنملاو لامك لكب ةفصتل ا

 4 50+ ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل » :ثداوحلا نم ءىش اههبشي
 دارفنالا وهو ةلالجلا ظفل هنمضت امب ىلاعتو هناحبس حرص مث .[ىروشلا]

 الإ قحب دوبعم ال ىأ 4«َوهّألِإ هَلِإ الل :هناحبس لاقف ةيدوبعلا قحو ةيهولألاب

 صخش نم ةيهولألا هل ىعدي ام لكو « وه الإ عقاولاو ةقيقحلا ىف هلإ ال وأ ءوه
 ةقيقح نم سيلو «نولاضلا نوكرشملا اهب مهاّمس ءامسأ الإ سيل وهف نثو وأ
 نم اهب هللا لزنأ ام مكؤابآو متنأ اهومتيمس ءامسأ الإ يه نإ ءىش ىف ةيهولألا
 هدحو هقاقحتسا نيبت ىتلا فاصوألا هناحبس نيب مث [مجنلا] 4 20 ... ناطْلس

 «ىنفي ال ىذلا ةايحلا مئادلا ىأ 4 موُيقْلا يحلا» :هناحبس لاقف «ةيدوبعلا قحل

 .هسفنب مئاقلا وهو «هناحبس هتدارإب الإ هتايح ىح دمتسي الو «هاوس ام ىنفيو

 .©)هويقلا ىنعم اذهف .ءىش لكل ربدملاو «ءىش لك ىلع مئاقلاو

 )١( .هيلإ عجراف ىسركلا ةيآ ريسفت ىف ةيماسلا ةلمجلا هذه انرسف دق :ىلاعت هللا همحر ةرهز وبأ خيشلا لاق .
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 نآرقلا وه «باتكلا» 4 هيدي نيب امل اقدصم قحلاب باتكلا كيلع لّزن »

 ركذب هيونتلاب فورحلا اهيف نرتقت فورحلا كلتب ئدتبت ىتلا روسلا رثكأ نإو «ميركلا
 ءروسلل ًءامسأ فورحلا كلت نوربتعي نيرسفملا لعج امم «هنأش ءالعإو .نآرقلا

 «ميركلا نآرقلا روس نم ىرخأو ةروس نيب ةمكحم لصاوفو ءاهب نآرقلا اهامس

 ميركلا نآرقلا لوزن نع  ىلاعتو هناحبس - ربع دقو .لبق نم كلذ ىلإ انرشأ دقو
 نإ ذإ «ةدحاو ةعفد نكي ملو ءايجيردت ناك لوزنلا نأ ىلإ ةراشإلل «لّزن# ب

 امجنم لزن دقف ؛ميركلا نآرقلا ناك كلذكو «لوزنلا ىف جردتلا ىلع لدي ليزنتلا

 همهف ىلع انيعم هلوزنب نرتقا ىذلا ببسلا نوكيل ةلئسألا وأ «عئاقولا ىف لزني

 .هيزاغم ضعب كاردإو

 : امهب الصتم نيرمأب انرتقم نآرقلا ليزنت ركذ دقو

 هللا لاقف «هيلإ عادو «هيلع لمتشم قحلل نيبمو «هتاذ ىف قح هنأ :امهلوأ

 دنع نم لزن هنأل قح وهف «هل امزالم هب انرتقم هل ابحاصم ىأ 4« قحلاب 8 :ىلاعت

 ماكحأو عئارشو رابخأو صصق نم هيف ام لكف «قحلا ىلع لمتشاو «نيملاعلا بر
 «قحلل مزالملا قحلا وهف .لدعلاو قحلا ىلإ وعدي وهو ءهيف كش ال قح دئاقعو

 . قحلل رصانلا

 ىتلا ةيهلإلا عئارشلا ىأ ؛هيدي نيب ال قدصم هنأ :نيرمألا ىناثو

 لكل نيبم هانعمو هبل ىف وهف 4 هيدي نيب امل اقدصم :هناحبس لاق اذلو ؟؛هتقبس

 اهبل ىف ةدحاو ةيهلإلا عئارشلا نأ ىلع لدي اذهو ؛اهقدصل قدصم عئارشلا

 يدأو حوت دب نو ام يلا م مك عرش :هناحبس لاق اذلو ؛اهلوصأو اهانعمو
 . هيف اوُقَرقَتت الو نيدلا اوُميِقأ نأ ئسيعو ئسومو ميهاريإ هب اًنيِصَو امو كي انْيحْوأ

 نإ :هناحبس لاق اذلو ؛اهتياغو نايدألا بل وه مالسإلاف .[ىروشلا] 4 27

 .[نارمع لآ] < 57 .... مالسإلا هللا دنع نيدلا

 ةيماسلا ةلمجلا هتتمضت ام ضعبب حيرصت اذه 4 ليجنإلاو ةاروتلا لزنأو ©

 هللا دنع نم لزانلا تياثلا قدصي نآرقلا نأ ةقباسلا ةلمجلا تنمضت دق ذإ ؛ةقباسلا
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 حرصت ةلمجلا هذهو ؛سانلل ةياده تناك اهنأ نمضتت ىهو «ةقباسلا عئارشلا ىف

 هذه .ىفو .مهل تلزنأ نيذلل ةياده هللا دنع نم ليجنإلاو ىه تلزنأ ةاروتلا نأب

 ىف تناك نإو «ةصاخ ةيادهو اباتك ةمأ لكل نأ وهو ءرخآ ىنعم ىلإ ةراشإ ةلمجلا

 ىه تناك هلي دمحم ةوعد تناك اذإ ىتح «ماعلا ىهلإلا ىدهلا نم ةقتشم اهانعم

 .ةمايقلا موي ىلإ دلاخلا ماعلا ىدهلا

 لزنو «مالسلا هيلعيسوم ةعيرش ىلع لمتشا ىذلا باتكلل مسا 4ةاروّتلا »
 ىتلا هذه نأل ؛مويلا دوهيلا اهولتي ىتلا ةاروتلا ىه تسيلو «نيملاعلا بر نم هيلع

 كلذ دعب ءاج ام لمشتو «ىسوم دهع ىف لزن ام لمشت نآلا مسالا اذهب ىمست

 كلذ قوفو ءامهريغو ناميلسو دوادك ليئارسإ ىنب ىف اوثعب نيذلا نييبنلا دهع ىف

 اوركذ امم اظح اوسن باتكلا لهأ نأ ىلإ عضاوم ةدع ىف راشأ ميركلا نآرقلا نإف

 تلح ىتلا تابيرختلا تناك مث ءاولدبو اوريغو .هعضاوم نع ملكلا اوفرحو «هب

 اوسن مهنأ ىف اببس ايناث نامورلا دهع ىف مث ءالوأ رصنتخب دهع ىف ميلشروأب

 .نآلا ةعئاشلا ةاروتلا ىه نآرقلا ىف ةروكذملا ةاروتلا تسيلف «هب اورَّكُذ امم اظح

 لزن ىذلا باتكلا وه ليجنإلاو «ةراشبلا اهانعم 2'ةينانوي ةملك 4 ليجنإلاو

 هذه نإف «مويلا نويحيسملا اهؤرقي ىتلا ليجانألا هذه وه سيلو «ىسيع ىلع

 نييراوحلا ضعب ىلإ تبسن ؛مالسلا هيلع ىسيع حيسملا ديسلا دعب تفلأ تافلؤم

 ىذلا وهو «ليجانألا هذه ريغ ليجنإ مالسلا هيلع حيسملل ناك دقلو ؛هباحصأ نم

 ؛كلذ ىراصنلا نم رارحألا ررق دقلو .سانلل ةياده هنأ ىلع ميركلا نآرقلا هركذ

 ةلاسر ةيحيسملا ءادتبا ىف ناك هنإ) : ةينارصنلا خيرات ىفلؤم نم نراهكأ لاق دقف

 ناك ليجنإلا اذه نأ بلاغلاو «ىلصألا ليجنإلا ىه اهنإ لاقي نأ زوجي ةرصتخم

 ناكو «مهنيعأب هلاوحأ اوري ملو مهناذآب حيسملا لاوقأ اوعمسي مل نيذلا نيديرملل

 ىلع هيف ةبوتكم ةيحيبسملا لاوحألا تناك امو «بلقلا ةلزنمب ليجضنإلا اذه

 . (592(بيترتلا

 )١( /ه بابللا) ةيمجعأ :ليقو «ةينايرس :ليقو 1-١ .

 راد «ةرهز وبأ دمحم ذاتسألل «ةينارصنلا ىف تارضاحم» باتك ىف اهتبسن ةحصو ليجانألا خيرات عجار ففز

 ىبرعلا ركفلا .
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 ةفورعملا ىهو نييراوحلا ضعبل ةبوسنملا ليجانألا ليجنإلا كلذ تركذ دقو
 ىف مّلعي «ليلجلا لك فوطي عوسي ناكو» :هصن ام ىتم ليجنإ ىف ءاج دقف ؛نآلا
 «بعشلا ىف فعض لكو ضرم لك ىفشيو «توكلملا ةراشبب رركيو «مهعماجم
 ءانهون امك ةينانوي ليجنإ ةملك نإف «ليجنإ ةملكل ةقيقد ةمجرت ىه توكلملا ةراشبو
 نإو «نآرقلا ىف روكذملا وهو ءليجانألا هذه ريغ ليجنإ ىأ ةراشب نذإ تناك دقف
 .نآلا ملعي مل

 تركذ نأ دعب هركذ رركو «نآرقلا :وه انه 4َناَقَرْفْلا» : (ناَقرفْلا لزتأو »
 ميمتت هنأو «ىلاعت هللا عئارش نيب لماكلا لاصتالا ىلإ ةراشإلل ؛ليجنإلاو ةاروتلا

 ىف ةنبل رخآ ىه ِةكَي ىبنلا ةلاسر نأو ءاهلك عئارشلا هذه لامك هنأو ءهقبس امل

 هفصول ًاضيأ هركذ رركو .١2)هللا نيد لمك اهلوزنبو .ةيهلإلا عئارشلا حرص
 نآرقلا فصوو .الوأ باتكلا ركذ هنع ىنغي ال ديدج ىنعمب ىتأ وهف «ناقرفلاب

 بتكلا نم قداصلل نيبمو «لطابلاو قحلا نيب قراف هنأل ؛ناقرفلاب ميركلا
 لسرلا تالاسر تناك دقف ؛ةيهلإلا لئاسرلا ىف نيدهع نيسب قراف هنألو «ةقباسلا
 هلبق نمف «ةفاك سانلل ةيدمحملا ةلاسرلا تناك دعب نمو .ةصاخ ممأل لبق نم
 ءاودأل جالعف نآرقلا ةلاسر امأ ؛ةيتقو ةضراع لاوحأ جالعل تالاسرلا تناك
 هنألو ءراطقألا دعابتتو ءراصمألا فلتخت امهم اهل حلاصلا ريرقتو «ةيناسنإلا
 قحاب باَتكلا لّرنَأ يذلا ُهّللا8 :ىلاعت لاق كلذلو ؛ةمايقلا موي ىلإ قئاقحلا نازيم
 . [ىروشلا] 4 0 ... نازيملاو

 ركذ «ماقتنا وذ زيزع هّللاو ديدش باذع مهل هللا تايآب اورفك نيذلا نإ
 ةولتملا هتايآو «ةرهابلا هتازجعم ىأ هللا تايآب نورفكي نيذلا باقع هناحبس

 م السإلاو «ةينارصنلاو «ةيدوهيلا : ثالثلا تانايدلا بتك ركذ نأ دعب «ةرهاقلا

 َلكَمَو يلم ّنإ» : :ق ملا لوس نأ هل هلا يضر يره يأ نع هدو ام ىلإ ل للا همحر - ريشي )١(
 هب نوفي سانا لعَجم ةيوآذ نم بَل عضو الإ هلم سح اح

 فم تيد وهو ني اح أ, لل ق3 ل5 لا ملح اشر الح : هوو ل وح
 .(4؟88) لئاضفلا :ملسمو 00710/1) نييبنلا م راجح - بقانملا :يراخبلا هاور هتحص ىلع



 نارمع لآ ةروس ريسفت م
 0 اا

 ل جك

 ؛اهلك ةلزنملا هللا عئارشب نورفكي امنإ دمحمب نورفكي نيذلا نأ ىلإ ةراشإلل

 دوهيلا نأ ىلإ راشإللو ؛اهماتخو اهمامت اهبو ءاهلامك هتعيرش نأل

 ءاهسفن ةينارصنلا ةقيقحب نورفكي امنإ ءادمحم نوعبتي ال نيذلا ىراصنلاو

 ةوطخلا الإ دمحم ةلاسر تسيلف ِهِةْيِللَي دمحمب نورفكي ذإ اهتاذ ةيدوهيلاو

 ةقباسلا بتكلا هب ترشب دقو «لامكلا ىهو «ةيهلإلا عئارشلا ىف ةريخألا

 ؛هتياغ ىصقأ ىلإ ىهلإلا عرشلاب رميس مالسإلاو ءاهب رفك هب رفكلاف ءاهلك

 ىبنلا كلذب راشأ امك دمحم هب ءاج امب ناميإلا الإ هعسو ام ايح ىسوم ناك ولو

 «ديدش باذع مهل دمحمب نورفكي نيذلا ناك اذه لجأ نمو

 هللا تايآ لكب نورفكي ذئنيح مهنأل ؛ىراصنلاو دوهيلا نم اوناك اذإ اصوصحخخو

 .ىلاعت

 هب كرشي نأ رفغي ال هنأو «بلاغ هنأ ديفي امب ةميركلا هتاذ هناحبس فصو مث

 هتزعب هناحبس هنأ ىأ «ماقتنا وذ ريع هّللاو 9 :لاقف ءءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو

 قوف رهاقلا وهو ءدحأ هقوف سيل ؛ءىش لك ىلع رطيسم ؛ءىش لك ىلع بلاغ
 ركن كلذلو ؛ههنك كردي ال ديدش ماقتنا هل هناحبس هنأ ىأ ؛ماقتنا وذ وهو .هدابع

 ناك نإف ؛صخشلا هبكتري ام لباقم ىف ةدشلاو ةمقنلا لازنإ ماقتنالاو .ماقتنالا

 هللا باقع نوكي كلذكو ؛اقافو ءازجو «ةلداع ةبوقع ناك ميكح لداع نم

 ماقتنا لب ءرشبلا نم نأشلا وه امك ظيغ ءافشو ايفشت سيل هللا ماقتناف ؛ ىلاعت

 ؛ماقتنا بحاص ىأ ,ماقتنا وذ# ب ربعو .عدار صاصقو «ةلداع ةبوقع هللا

 ىتمو «ءاش ىنأ هلزني هناطلسو هناحبس هتردق ىف ماقتتنالا اذه نأ ىلإ ةراشإلل

 دعب لاق اذلو ؛؟ءىش لكب طيحي ىذلا هملعو «هتردقو هتدارإو هتمكح ىضتقمب ءاش

 :كلذ
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 ةيماسلا ةلمجلا هذه 4 ءاَمّسلا يف الو ضرَألا يف ءيش هيلع ئفخي ال هللا نإ »
 ءىىش لك هل ىلجتي ىلاعتو هناحبس وهف «هملع ىف ىلاعت هللا ةطاحإ مامت ديفت

 ملعلا نع ريبعتلا ءاج كلذلو ؛ءافخلا هنأش نم وأ سانلا نع ايفاخ ناك ولو

 هيلع ىفخي دق طيحملا ملاعلا نأل كلذو ؛هناحبس هيلع ءافخلا ىفن نايبب «لماكلا

 ناك اذإو ؛اقلطم ءىش ىف هعم ءافخ ال ملع وهف «كلذ ريغ هللا ملع نكل ءءىش

 امو بولقلا ملعي وهف ءىش هيلع ىفخي ال ءىش لكب اميلع ىلاعتو هناحبس هللا

 ءرفكلا ىلع ثعاوبلا ملعي وهف «رئامضلا هنكت امو «رئارسلا هنكت امو «هيفخت

 «ةيبهذملاو ةيسنجلا ةيبصعلاو ءايندلا برآم اهنكلو «ليلدلا ىف ًاصقن تسيل اهنأو

 ةجاحل ىه لب «مهراكنإ ىف نيصلخم دمحم هب ءاج ام نوركني نيذلا سيلف
 دق هملع نأ ىلإ ةراشإلل ضرألاو ءامسلا هناحبس ركذو .نقيتسملا دوحجو «دانعلا

 الإ هسفن هب هثدحت امو ناسنإلا سيلو «ضرآلاو تاومسلا عسو ؛ءىش لك عسو

 ىفن دكأو .هئامسو هضرأب ملاعلا كلذو «ميظعلا توكلملا اذه ىف اريغص ائيش

 هنأل ديكأت ايناث اهركذَف 4 ءامّسلا يف الو إف :ىلاعت هلوق ىف «ال» راركتب ءافخلا

 .ءىش هيلع ىفخيال
 هللا ملع ببسل نايب اذه 4ءاَشَي فيك ماحرألا يف مكروصي يذلا وه

 نمو «عدبملا قلاخلا ,ءىشنملا نوكملا ملع هنإف ؛ةصاخب ناسنإلاب هملعو «ةماعب

 لاق اذلو !؟قبس لاثم ريغ ىلع هعدبأو هنوكو هأشنأ ام ملعي ال ىذلا اذ

 ةميركلا ةيآلا هذهف . [كلملا] 4 57 ٌريِبَحْلا فيطُلا َوُهَو قلَح نم معي الأ» : ىلاعت

 ىف ءىش هيلع ىفخي ال هللا نأ تنيب ىلوألا ذإ ؛ةقباسلا ةيآلل ليلعتلا ماقم ىف

 ثعاوب نم رئارسلا هيفخت ام نأ ىلإ ةراشإلا نمضتت ىهو ءءامسلا ىف الو ضرألا

 ءىش هيلع ىفخي ال هنأل هناحبس هملعي «دانعلا وأ قافولاو .«رفكلا وأ ناميإلا ىلع
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 ناسنإلا ملعي ىلاعتو هناحبس هللا نأ ديفت ةيآلا هذهو .ءامسلا ىف الو ضرألا ىف

 مث «تّظفُل ةفطن وهو هملعي لب ءميوقت نسحأ ىف راصو ىوتسا نأ دعب ال

 هتردقب ىلوتي ىذلا ىبرملا ءىشنملا نوكملا ملع كلذك هملعيو «ماحرألا ىف ترقتسا

 هراّص نم وأ ءهيلإ لوحت ىنعمب اذك ىلإ راص ةدام نم ذوخأم :ريوصتلاو

 لاح ىلإ لاح نم ءىش ليوحت نذإ هانعم ريوصتلاف ؛هلوحو هلامأ ىنعمب اذك ىلإ

 كلذكو ؛رخآ ءىش ةهباشم ىلإ ءىش ةهباشم نم هتلامإب هتئيهو هلكش ىف ارّيخم

 مث ء.ةغضم ىلإ ةقلع نمو «ةقلع ىلإ اهلوحي هنإف ؛ةفطنلا ىف ىلاعت هللا عنص

 لب «لكشلا ىف ارييغت سيل هريوصتو هللا ليوحتو ءاذكهو ءاماظع ةغضملا لعجي

 ىف ةفطنلا عاديإ تقو نم رمتسي نيوكتلا اذه ىف جردتو «نيوكتو «ةيمنت وه

 غلبي ىتح نيوكتلا رمتسي لب «ميوقت نسحأ ىف اًئاسنإ ريصي ىتح ءاهعدوتسم

 . هدشأ

 ىبرتي هيف ىذلا ةأرملا ىف ةفطنلا دوتسم وهو «محر عمج :ماحرألاو

 سحي ايح دوجولا ىف زربي ىتح ؛هايإ هنيوكتو هل هللا ريوصت ىرجيو ء«ومنيو

 .ريدق ءىش لك ىلع ىلاعتو هناحبس هللاو ؛ملعتيو ملعي مث «عمسيو

 :نيرمأل نايب هيف 4 ءاشي فيك 9 :ىلاعت هلوقو

 دوجوك هدوجو نكي ملف «هتدارإو هللا ةئيشم عبت نيوكتلا اذه نأ :امهدحأ

 ىلاعت هللا ةدارإب هومتو هنيوكتو هدوجو امنإ .هببس نم ببسملاكو ؛هتلع نم لولعملا

 .ديري امل لاعف وهو «هتئيشمو

 اليمجو «ىثنأ وأ اركذ هلعجي ىذلا وه هدحو هللا نأ نايب :ىناثلا رمألا

 وأ ايقش همأ محر ىف وهو هبتكي هناحبس هنإ لب ء«دوسأ وأ ضيبأو ءاميمد وأ

 اولع هملع ىف ناحبس هللا ىلاعت ءالهاج وأ املاع ءارفاك وأ انمّوم ءاديعس

 .اريبك
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 ىراصنلا ضعب ىلع در اهيف ةميركلا ةيآلا هذه نأ نيرسفملا ضعب ركذ دقلو
 هناحبس هللاف ؛بأ ريغ نم دلو هنأل ؛اهلإ ميرم نبا ىسيع حيسملا اوربتعا نيذلا
 نّوكي امك ءهمأ محر ىف هنوكو هروص ىذلا وه هنأ ةيآلا هذه ىف نيبي ىلاعتو
 ىلإ ةفطنلا نمو ءربكلا ىلإ رغصلا نم ومنلل الباق هلإلا ناك امو «سانلا رئاس
 نم وه ام ميرم محر ىف ىقلأ دق ةيربلا بر ناك اذإو «ماظعلاف «ةغضملاف «ةقلعلا

 رشبلا ىلع ىرسي ىذلا نيوكتلا نإف اهعدوي بأ ريغ نم ةيرشبلا ةفطنلا سنج
 ةيآ نينامث ىلإ ةروسلا لوأ نم تايآلا نأ اذه ىكزيو ؟اهلإ نوكي فيكف هيلع ىرس
 ىبنلا ةشقانمو نارجن دفو - لوزنلا بابسأ ىف ىوري اميف - اهلوزن ببس ناك

 ىعدي نم ىلع در اهيف ةيآلا نإف حصي مل مأ لوزنلل اببس كلذ حصأ ءاوسو 2
 . حيسملا ةيهولأ

 ةينادحولل ريرقت ةيماسلا ةلمجلا هذه ىف 4ميكحْلا َريِرَعْلا وه هل هلِإ ال
 ىلع ليلد وه ام مدق نأ دعب «ةيدوبعلا قحو ةيهولألاب ىلاعتو هناحسبس هدارفناو
 ىف ءىش هيلع ىفخي ال ىذلا ءىش لكل لماشلا ملعلا وهو «ةينادحولا هذه
 ءىش لكل نوكملا هنأ ىلإ هناحبس راشأ نأ دعبو ءءامسلا ىف الو ضرألا
 رخسم دوجولا ىف ام لكو «لضيو درمتي ىذلا وه هنأل ؛ركذلاب ناسنإلا صخو
 4 خلل .٠ . اًعيمَج ٍضْرَألا يف ام مُكَل َقَلَح يذلا وره» :ىلاعت لاق امك هل
 .[ ةرقبلا ]

 هكلم ىف هناطلس لامك نايبل «ةمكحلاو ةزعلاب ىلاعتو هناحبس متخ مث

 هناحبس هتدابع ىف كرتشي ىح هعم دحأل ناطلس ال هنأ تابثإو «هقلخ ىذلا
 نوكلا اذه ربدي هناحبس هللا نأ نايبلو !هل ناطلس ال هلإ نوكي فيكو ء«ىلاعتو

 معنو ىلوملا معن وهو ءريدق ءىش لك ىلع هنإ .هتمكح ميظعو هملع عساوب
 . ريصنلا
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 هنأو «ةيوامسلا بتكلا نيب نآرقلا ةلزنم هناحبس ركذ ةقباسلا تايآلا ىف

 هيلع ىفخي ال ىذلا «ءىش لكب ميلعلا ىلاعتو هناحبس هنأ ركذو ءاهنازيمو اهُناقرف

 نم مهيلع لزني امب ميلعلاو «هقلخب ميلعلا وهف ءءامسلا ىف الو ضرألا ىف ءىش

 نوكردي امب مهبلاطي «ةيلقعلا مهتاقاطو «ةيرشبلا مهكرادمب ميلعلاو «تانيب تايآ

 مهكاردإ ةوق ثيح نم نآرقلا ماسقأ نيبي ةيآلا هذه ىفو ؛نوعيطتسي ام مهفلكيو

 ؛هامرمو هتياغو «هانعمو هتقيقح بلط ىف مهدصاقم نيابتو «همهفل مهعلطتو ءهل

 لوقعلا لك هكردت مسقو «لوقعلا لك هكردت ال مسق :نامسق هنأ نايب اهيفو

 : هناحبس لاق اذلو .سانلا لك هكردأ ام هلصأ «كاردإلا ىلع ولعي ام نأو «ةزيمملا

 ىتلا ةيلعلا تاذلا ىلإ دوعي ريمضلا 4باتكلا َكِيَلَع لزنأ يدنا َرْهِ
 مئاقلا ىحلا هنأب  هتردق تلج  هتاذ فصو دق ذإ «ةقباسلا تايآلا ىف تفصو

 لعاجو ءءامسلا نم بتكلا لزنم هنأبو «ءىش لك موقي هب ىذلاو «ءىش لك ىلع

 هنأو «ءامسلا ىف الو ضرألا ىف ءىش هيلع ىفخي ال هناحبس هنأو ءاهنازيم نآرقلا

 ًايوتسم ًاناسنإ ريصي نأ ىلإ همأ نطب ىف ةفطن نوكي ذنم ناسنإلا ملعي ىذلا هناحبس

 وهو «نيوكتلا كلذ هنوكيو ءريوصتلا كلذ هروصي ىذلا وهو «نيوكتلا لماك

 ؛هقلخ ناك الإ دوجولا ىف ءىش الو «هقلخ ءىش لك ىلع رطيسملا بلاغلا زيزعلا

 :ىلاعت هلوقف ؛ءىش لكب هملعو هتمكح ىضتقمب نوكلا اذه ىف فرصتي ىذلا
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 يذلا :هلوقو .تافصلا هذهب فصنملا ىلإ دوعي ريمضلا 4 لزنأ يذلا وه
 بتكلا نازيم وه ىذلا نأشلا ميظعلا باتكلا اذه نأ هانعم 4 باتكلا كيلع لزنأ
 دقو «كيلع تافصلا هذهب فصنللا ريدقلا ىلعلا هللا هلزنأ ءاهناقرفو ةقباسلا
 4 386 ... هَتلاسر لعَجَي ثيح ملأ هللا # و .هتنامأ ءادأو ءهتلاسر عضوم كراتخا
 مهكاردإ رادقمو هل سانلا ىقلتو «هيف ءاج امو باتكلا نأشب ملعأ وهو [ ماعنألا ]

 ءسانلا لك هكردي :امهدحأ ؛نيمسق هلعجي نأ ةعساولا هتمكحب ءاش دقو «هيف امل

 :كلذ دعب لاق اذلو «سانلا ةماع ىوتسم قوف : ىناثلاو

 دم نآرقلا نأ ىأ 4 22 َتاَهباَشَم رحَأو باتكلاُمأ نه َتاَمَكْحُم تايآ هنم»
 فصو ميركلا نآرقلا اندجو دقلو ؛هباشتمو «مكحم :هل سانلا كاردإو هنايب ثيح
 4« ج2 ... ُهَئايآ تمكحأ باتك ركاط :ىلاعت هلوق لثم ىف مكحم هلك هنأب
 ؛اهفلخ نم الو اهيدي نيب نم لطابلا اهيتأي ال ةمكحم تلزن اهنأ ىأ [هوه]

 يناثُم اهباشتم اباتك 9 : ىلاعت لاق دقف ؛هباشتم هنأب ىلاعتو هناحيس هللا هفصوو
 5 وع وو 0-0

 مار يا درر وع

 5 هللا ٍركذ ىلإ مهبولقو مهدولج نيلت مَن مهبر نوشخي نيذلا دولج هنم رعشقت

 ةوق ثيح نم ةدحاو ةلكاش ىلع هنأ وه انه هباشتلا ىنعمو [رمزلا] 4 ل2

 هظاَقلأ هريثأت ةوفو .هظافلأ ةحاصفو (هقسن ماكحإو «هيناعم ىخاتو «هريثأت

 .ًاضعب هضعب هبشي ىأ «هباشتم اذه ىف وهف ؛هيناعمو

 تايآ هنم نأب نآرقلا فصو اهيناعم ىف ملكتن ىتلا ةيآلا هذه ىفو
 هلوق ىف اهانعم ريغ انه مكحُم ىنعم نأ كش الف ؛تاهباشتم رخآو «تامكحم

 : ىلاعت هلوق ىف اهانعم ريغ هباشتمو 4 لل. . . هنايآ تمكحأ باتك » : ىلاعت

 نم حضتي كلذ نإو 4 32 .. . ينام اهباشَم اًبتك ثيدحلا نَسَْحَأ رن هللا )
 بتك ىف ءاج ام اذهو .ىوغللا اهانعم لصأ ىف هباشتمو مكحم ةملك ريسفت

 مكاحلاو «تعنمو تددر ىنعمب تمكحأو تمكحو تمكاح :لوقت برعلا :ةغللا
 .بارطضالا نم سرفملا عنمت ىتلا ىه ماجللا ةمكحو ءملظلا نم ملاظلا عنمي

 .داسفلا نع هعنما ىأ .كدلو مكَحُت امك ميتيلا مكحأ : : ىعخنلا ميه اربإ ىورو



 نارمع لآ ةروس ريسفت

 لاا
 22ه

 أ سا

 قيثو ىأ مكحم ءانبو ءمهوعنما ىأ مكءاهفس اومكحأ :ىربطلا ريرج نبا لاقو

 هباشتلا امأو .ىغبني ال امع عنمت اهنأل ةمكح ةمكحلا تيمسو .هل ضرعت نم عنمي

 لاق ؛زييمتلا نع نهذلا زجعي ثيحب ءرخآلل اهباشم نيئيشلا دحأ نوكي نأ وهف

 ةنجلا رامث فصو ىف لاقو [ةرقبلا] 4 )+ ... انيلع هَباَشَت َرَقَّبْلا نإ :ىلاعت

 لاقو «موعطلا فلتخم رظنملا قفتم ىأ [ةرقبلا] 2*4 ... اًهباََتُم هب اوُنأوط

 «نارمألا ىلع هبتشا :لاقي هنمو . [ةرقبلا ] 4 12 . .. مهبولق تهباشت# : ىلاعت

 امهنيبو «نيب مارحلاو «نيب لالحلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو امهنيب قرفي مل اذإ

 نيهباشتملا نأش نم ناك امل مث .2122تاهبتشم» ىرخأ ةياور ىفو .«تاهباشتم رومأ

 هباشتملاب هيلإ ناسنإلا ىدتهي ال ام لك ىمس امهنيب زييمتلا نع ناسنإلا زجع

 .©0هباشم هل نكي مل مأ هباشم هل ناكأ ءاوس ءاقالطإ

 ال ام ىلع قلطأ نآرقلا ىف هباشتلا نإ : لوقن «ىوغللا ساسألا اذه ىلعو

 قدي ام وأ ءلمكألا هجولا ىلع هتقيقح ةفرعم نكمي ال ام وأ ءاقلطم همهف نكمي

 ناذللا ناهجولا امه ناذه .ةصاخلا ىلع قلغتسي الو «ةماعلا ىلع ىفتخيو

 هجولا ىلع هتقيقح ةفرعم نكمي ال ام هنإ لوقن نأ امإف ؛هباشتلا ىنعم امهلمتحي

 ةصاخلا ضعبل نكلو هتفرعم نكمي ام هنإ لوقن نأ امإو ءايندلا هذه ىف لمكألا

 ةماعلل نيبلا حضاولا وهو ءهباشتملا لباقي ام وه مكحملاو «ملعلا ىف نيخسارلا

 هجولا ىلع هتقيقح ةفرعم نكمي امو «راظنألا هكاردإ ىف توافتت ال ىذلا ةصاخلاو

 مزجلاو «هتفرعم نمؤم لك ىلع بجي ىذلا لصألا هنأل ؛باتكلا مأ وهو ؛لمكألا

 عجري ىذلا هلصأ ىأ «باتكلا مأ تامكحملا تايآلاف .هازغمب قيدصتلاو «هانعمب

 ىلع كاردإلا نكمم ناك نإ هضقاني ال جيرختب جرخيو «هيلع هباشتملا لمحيو «هيلإ

 « غئازلا ليوأتلا نيب لصفي ىذلا مكحلا ىه تامكحملا تايآلاف .لماكلا هجولا

 امو «ليزنتلا لصأ عم قفتي ىذلا قداصلا وهف ءهل تدهش امف «قداصلا ليوأتلاو

 .هتداج نع جورخلاو «نيدلا ىف غيزلا وهف هفلاخي

 )١( هظافلأب هجيرخت قبس دقو هيلع قفتم .
 .ليلق فرصتب «ىزارلا رخفلل ريبكلا ريسفتلا نم لوقنم ىوغللا قيقحتلا اذه لصألا شماه ىف ءاج (؟)
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 ال ىذلا بيغلا هنإ لوقن نأ امإ ؛نيينعم دحأ ىلإ انركذ امك ىهتني هباشتملاو
 موي نوكي امو ؛ةكئالملاو نجلا ةقيقحو ,حورلا ةقيقحك «هتفرعم ناسنإلا عيطتسي
 هللا ءىشني فيكو «ىداملا ميحجلا باذعو ءىسحلا ةنتلا ميعن نوكي فيكو «ةمايقلا
 هللا هبيغ امم اذكهو «باسحلا موي هناحبس ىلجتي فيكو .هديعي فيكو .قلخلا
 ملعو ءاهكردن ىتلا ةداملابو ءهسحن ىذلا سحلاب ةروسأم انلوقع نأل ؛انيلع ىلاعت
 نأ انيلعو «ايندلا هذه ىف انكرادم نع ولعي هنآل ءانع هناحبس هللا هافخأ دق بيغلا
 تافص نم نإف ؛ةحيحصلا ةنسلا هب تءاج امو ءميركلا نآرقلا هب انربخأ امب نمؤن
 بيغلاب نونمؤي نيِذّلا » :مهفاصوأ ىف هناحبس لاق ذإ «بيغلاب ناميإلا ناميإلا لهأ
 . [ةرقبلا] 4 جل َوُقفُْي مها اًممو ةالّصلا نوميقيو

 .هباشتملا ةملك ريسفت هلمتحي ىذلا لوألا هجولا وه اذه

 ةصاخ ةفئاط ىلع الإ هانعم قدي ىذلا هنأ هباشتملا ىنعمف ىناشلا هجولا امأ
 ءضرألاو ءامسلا نيوكتو نوكلاب ةصاخلا ةينآرقلا تارابعلا ضعبك «ملعلا لهأ نم
 قئاقحلا نم كلذ وحنو «ىلاعتو هناحبس هلل فاصوأ نم نآرقلا ىف ركذ ام ضعبو
 .اهانعم ىف ةقيقد ىهو ءركذلا لهأ الإ اهيف ضوخي ال ىتلا

 لك امهمومع ىف لخديو «ةميركلا ةيآلا امهلمتحت ناذللا ناهجولا امه ناذه
 ريغ نم «ةيآلا امهلمتحت نيهجولا الك نأ ىرنو. (17ماقملا اذه ىف تليق ىتلا لاوقألا
 :لوقن نأ انل حصي لب ءرخآلا ىلع امهدحأل حيجرت

 :ةريثك لاوقأ ىلع هباشتملاو مكحملا ىف نورسفملا فلتخا : لصألا شماه ىف ءاج )١(
 . هقبس ام مالسإلا هيف فلاخ ام هباشتملاو «ةيوامسلا عئارشلا هيلع تقفتا ام مكحملا نأ اهنم -ا
 .فورحلاب ةأدتبملا روسلا لئاوأ هباشتملا نأ اهئمو -"
 . خوسنملا هباشتملاو خسانلا مكحملا نأ اهتمو 9

 .نيخسارلا ىلع الإ هليلد ىفخي ام هباشتملاو احضاو هليلد ناك ام مكحملا نأ اهنمو -4
 لالدتسالا نكمي ال ام هباشتملاو «ىفخ وأ ىلج ليلدب هيلع لالدتسالا نكمأ ام مكحملا نأ اهنمو -

 .هاوس ام هباشتملاو مارحلاو لالحلا نايب هيف ام مكحلا نأ اهنمو 3
 ..ادحاو اهجيو الإ لمتحي ال ام مكحملاو ءهوجو ةدع هليوأت ىف لمتحا ام هباشتملا نأ اهئمو -ا/
 1 .هياشتم لمجأ امو ءمكسم اهنم لصف ا ؛ «صصتقلا ىف هباشتملاو مكحملا نأ اهنمو -8

 تم
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 ىف ملكتن امدنع ههجو نيبنو «كلذ راتخنسو «نادارم اعم نيهجولا نإ

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هباشتملا ليوأت

 نيذلا دجو نأ ىف اببس ناك ميركلا نآرقلا ىف نيمسقلا نيذه دوجو نإو
 كلذو ؛مهولضيو مهنيد نع سانلا اونتفي نأل اليبس ملع ىلع هللا مهلضأو اوغاز

 نهو تامكحملا تايآلا نيبو هنيب ةقفاوملا اوظحالي نأ ريغ نم هباشتملا ليوأت ةلواحمب

 : هناحبس لاق اذلو ؛باتكلا مأ
 سماه سا اساوم

 «نامسق نآرقلا ىده نوقلتي نيذلا نأ ىلاعتو هناحبس نيبي ةميركلا ةيآلا هذه ىف

 ىقلتي لوآلا مسقلاف ؛ىلعألا لثملا ىلاعت هللا مالكلو ءنامسق نآرقلا تايآ نأ امك

 نمؤي هفرعي ال امو هب ىدتهي هفرعي ام ؛هيدهب اذخآ هرونب ائيضتسم ىنآرقلا ىدهلا

 نم انأ امو رجأ نم هيلع مكلأسأ ام لقط :لوقيو «هبر ىلإ رمألا هيف ضوفيو «هب

 هلل ركذ دقو . قحلا نع هللا هغازأق «غاز ىناثلا مسقلاو . [ص] 4 0+ نيفلكتملا

 مهنأ ملعلا ىف ىف نيخسارلا قح ىف ىلاعت هلوق نم لوألا مسقلا مهفيو ءمسقلا كلذ

 . 4 انتيده ذإ دعب اَنبوُلُق غرت ال اًنبر ظ :نولوقي

 لجرو «ليامتلا غيازتلاو .ةماقتسالا نع ليملا :ةغللا ىف هانعم لصأ غيزلاو

 نيذلا نأ :اذه ىلع ىنعملاو .قحلا بلط ىف ميقتسملا قيرطلا نع لئام ىأ :غت كاز

 نوهجتي ال «ميقتسملا جهنملاب ذخأ مدعو قحلا بلط نع ليم ىأ «غيز مهبولق ىف

 ءمهتيغب هنأل ؛نآرقلا نم هباشت ام نوعبتي لب «نآرقلا مكح هنم نوبلطي مكحملا ىلإ

 امو «مهريكفت ةماقتسا مدعو ءمهسوفن جاجوعا عم قفتي ام هابتشالا ىف نودجيو

 ىف ىوهلا مكحت نم ءىجي بولقلا جاجوعا نإف ؛لطابلا مهدصقم هيلع ىوطني

 ريغ نم هب ناميإلا بجي ام هباشتملاو هب لمعلاو هب ناميإلا بجي ام :مكحملا :ةيميت نبا لاقو -9 0 -

 . لمعي فيلكت

 .مكحم اهريغو «تافصلا تايآ هباشتملا نأ اهنمو ٠-

 اقاو روسلا ظني اهب تقدتا ىتلا فورسحا ادام مكس كرقا لك :ىرهاظلا مزح نبا لاقو ١-

 .[سمشلا] 4 )© اًهاَحضَو سمشلاَو )» :ىلاعت هلوق لثم نآرقلا



 نارمع لآ ةروسريسفت
 1#1#221110111آ1آذ# #5 1 ]1 ]1 141414141414145 400000000 2

7 

 بلغلاو طلستلا ةوهشك ةفلتخملا تاوهشلا ترطيسو ىوهلا مكحت اذإو «سفنلا

 بولقلا نإف ؛دسافملا ةوهشو ء«ءاسنلا ةوهشو «لاملا ةوهشو «ناطلسلا بحو

 ةوهش ققحي ام بلطت لب «قحلا تاذل قحلا بلطت الف «جوعتو ءدسفتو 2«سكرت
 عضاوم نوفرعتيو هنوصقتي هباشتملا نوعبتي قحلا نوبلطي ال مهنأل كئلوأو ءسوفنلا
 :هناحبس لاق اذلو ؛هيف سانلا نوككشيو «قحلا لوح تاهبشلا اوريثيل «بيرلا
 ىف بيرل ةراثإو ءمهعدصخو مهنيد نع سانلا ةنتسفل اًبلط ىأ 4 ةنتفلا ءاغتبا ل
 ام :اولوقي نأ لثم «نآرقلا ىف ءاج ىذلا هباشتملا لوح اهنوريثي ماهوأب .مهبولق

 4 22 ... ديدج َقْلَح يفل اَنَأ ابارت انك اذنأ 8 و ؟اهميحج امو ةنجلا ميعن
 فولأم نم ةقتشملا ماهوألا هذه نوريثي اذكهو ؟ملاعلا هللا قلخي فيكو .[ دعرلا]
 ؛لوألا | مهدوصقم ةنتفلا ءاغتباف .ةيقابلا ةايحلا ةقيقح ىف اوككشيل «ةينافلا ةايحلا

 لوح كوكشلا ةراثإو سانلا ليلضت ىف ةبغرلاو ىوهلا نم تاعبلاب ليوأتلا اوغتبا
 ةفرعم وأ ريسفتلا ىف ةبغرلاو «لوألا دصقملا ىه ةنتفلا ىف ةبشرلاف «نيدلا قئاقح
 .اهب الإ ةنتفلا ققحتت ال ذإ ةعبات تءاج لآملا

 نم» هتادرفم ىف ىناهفصألا لاق امك ىوغللا هانعم لصأ ىف ليوأتلاو

 وأ املع هنم ةدوصقملا ةياغلا ىلإ ءىشلا در ىأ «لصألا ىلإ عوجرلا ىأ لوألا
 ىلع ليوأتلا قلطأ كلذلو ؛دوصقملا دارملا ةفرعمب امإ «ةياغلا ةفرعم وهف «العف
 امإو ؛هيلع لدت ةئيرقل رهاظلا ريغ ةدارإو قئاقحلا نم ىفخي ام ةفرعمو ريسفتلا

 يتأَي موي هليوأت الإ نورظني له» : ىلاعت هلوق ىف امك « ءالمع ةجيتتنلاو لآملا ةفرعمب
 انل اوُعَفَيف ءاعفش نم اَنل له قحْاب ابر لس تءاج دق لبق نم هوسن نيذلا لوقي هليوأت

 نوفي اوُناك ام مُهْنَع لضو ْمُهَسْفنَأ اورسَح ْدَق ْلَمعَن انك يدا َرْيَغ لمعتف درن وأ
 . [ فارعألا] 4 20#

 لازنإ اوبلطي نأك ءايندلا ىف لآملا ةفرعم وه نوغئازلا هيغتبي ىذلا ليوأتلاو

 تاريسفت نورسفي دقو «ىتوملا ضعب ءايحإ اوبلطي نأكو «هب نوددهي ىذلا باذعلا
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 .لالضلا نيرمآلا ىف اودصق دقو «لوقعلا ليلضتو قئاقحلا هيوشت اهنم دوصقملا

 .هدحو ىلاعت هللا دنع لآملا ةفرعم نأ كلذ دعب نيب دق ىلاعتو هناحبس هللا نإو

 :هناحبس لاقف «نوخسارلا اهكردي دق ىنعملا ةفرعمو

 دنع نم لك هب انمآ َنوُنوُقَي مْلعْلا يف َنوُخسَرلاَو هللا لإ ليو مَلعَي امر ج

 ءادتبالاو «ةلالجلا ظفل دنع فقولاب امهادحإ :ناتءارق ميركلا صنلا اذه ىف # اني

 دافتسي ةءارقلا هذهو .4 ملعْلا يف نوخسآّرلا 8 :لوقلل فانعتسا ىف ىلاعت هلوقب

وكي اذه ىلعو ءهدحو هلل ىه هب ملعلاو ليوأتلا ةفرعم نأ اهنم
 ىنعمب ليوأتلا ن

 نع تابيغم نم هريغو رخآلا مويلا رابخأ نم نآرقلا هيلع لمتشا ام لآم ةفرعم

 ىلع ملعلا ىف نيخسارلا فطعب «فقو ريغ نم لصولاب ةيئاشلا ةءارقلاو .سحلا

 ملعلا ىف نوخسارلا هفرعيو «هللا دنع ليوأتلاب ملعلا نأ اذه ىنعمو ؛ةلالجلا ظفل

 ريسفتلا ىنعمب انه ليوأتلاو «ةياغلا حوضوو «جاهنملا ةماقتسا عم غيز ريغ نم

 .املع دارملا قّرعتو

 «نيبم ولتم نآرق اهتاذب ىه ةءارق لكو ةعبتم ةنس نآرقلا تاءارق تناك اذإو

 «ةياغلاو لآملاب ملع :امهدحأ ؛نامسق ليوأتلا نأ ىلإ ريشي نيتءارقلا عومجمف

 ملع ليوأتلا نم ىناثلا مسقلاو «ىلوألا ةءارقلا تراشأ امك «هللا الإ هملعي ال اذهو

 ءملعلا ىف نوخسارلا هفرعي دقو «هّللا هملعي اذهو «ظافلألا نم دارملاو ريسفتلاب

 نوضوفم مهف ءانبر دنع نم لك ءاّنعذأو انقدص ىأ ءانمآ نولوقي نيلاحلا ىف مهو

 دنع نم هباشتملاو مكحملا نأب نوقدصم «مهلهجو مهملع لاح ىف نوئعذم نونمؤم

 ريغ نم هب ناميإلا بجي امهنم دحاو لك ىأ 4 انّبر دنع ْنَّم لك ىنعمف . هللا

 نمؤملا ركفملا ميقتسملاف ؛ركفلا ةماقتساو «غيزلا نيب قرفلا وه اذهو .كيكشت

 بيرلاب ىقليل ليوأتلا بلطيف رخآلا امأ «ليوأتلا بلط ىلع ناميإلا مدقتي

 . كشلاو
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 لوقعلا لهأ جاهنم وه مالسإلا هب بلاطي ىذلا ميقتسملا جاهنملا اذه نإو
 مهناميإب ثبعت ال نيذلا «مهناميإو مه ريكفت ىف نوتباشلا مهو «ةميقتسملا ةحجارلا
 نم «ملعلا ىف «نيخسارلا» : ميكحلا ىلعلا مهامسو « «قيمع ناميإ هنأل ؛ءاوهألا

 ققحتملا ناميإلا تباثلا نمؤملا ملعلا ىف خسارلاف «نكمتلاو تابثلا وهو خوسرلا
 ءوضلا اهددبي ةملظلاك ةهبشلا ذإ ؛هتريصب رونب اهلازأ الإ ةهبش هل ضرعت ال ىذلا
 ,يناعم نوربدتيو «نآرقلا نوركذتي نيذلا مه كتئلوأ نأ هناحبس نيب دقو .عطاسلا
 هناحبس هّللا متخ كلذلو ؛اقدصو اقح بابلآلا ووذ مهو هيمارم نوكرديو

 :هلوقب ةيآلا ىلاعتو

 ءاهب ربتعيو ةينيدلا قئاقحلا كردي ام ىأ 4 باّبلألا اوُلوُأ الإ كذب امو»
 ال ىتلا ةحجارلا لوقعلا باحصأ الإ ةيادهو ظعاومو ربع نم نآرقلا ىف ام ركذتيو
 ةينآرقلا ىناعملاو ةينيدلا قئاقحلا كاردإ نع ريبعتلا ىفو .ةوهشلاو ىوهلل عضخت
 ىلإ ةراشإ 4 ُرُكَذي امو 9 :هلوقب لهجيو ملعي اميف ىلاعت هللا ىلإ رومألا ضيوفتو
 الف سانلا ضعب دنع ىوهلا اهسمطي نكلو «ناسنإ لك ةرطف ىف ةينيدلا ىناعملا نأ
 «نوركذتيف ءاوهألا مهيلع رطيست مل نيذلا دنع ة ةرطفلا هذه فشكتتو «نوركذتي
 . سفنألاب ملعأ هللاو

 نكلو ءاهظافلأ نم مهفت ىتلا اهيناعم ىف انملكت هباشتملاو مكحملا ةيآ هذه
 ىف ضوخن نأ لبقو ؛ةهباشتملا تايآلا هذه عوضوم ىف نوملكتي ءاملعلا ضعب
 نأ اهدراومو ةعيرشلا رداصم نم صلختسي ىذلا نأ ررقن اولاق ام ضعب ركذ
 ىتلا ماكحألا نم ايفيلكت امكح اهعوضوم نوكي نأ نكمي ال ةهباشتملا تايآلا
 ماكحألا تايآ نم ةيآ نوكت نأ نكمي ال هنإو ءاهب اوموقي نأ نيملسملا ةماع فلك
 اهيف هباشت الو ءاهنيبي نأ ريغ نم ىلعألا قيفرلا ىلإ ٌةْلَي ىبنلا لقتنا دق ةيفيلكتلا
 ساّلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو 9 :لوقي ىلاعت هللا نآل ؛ةيوبنلا ةنسلا اهتنيب نأ دعب
 نايب مهيلإ لزن ام نايب لّوأ نم نأ كش الو [لحفلا] 4 520+ ٠.. مهبل لْزن ام
 ماكحأ ىلع لمتشت ىتلا نآرقلا تايآ نم نأ دحأ روصت ولو .ةيفيلكتلا ماكحألا
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 ؛هبر ةلاسر غلبي مل ميركلا لوسرلا نأ كلذ ىنعم ناكل ِةَِك ىبنلا هنيبي مل ةيفيلكت

 نإو «ةهباشتم ةيآ ماكحألا تايآ ىف سيل هنإ :نيمزاج لوقن كلذل . ليحتسم اذهو

 اهنآل كلذ سيلف هعوضوم ىلع علطي مل هنأل لوقعلا ضعب ىلع اهمهف هبتشا

 ةيآ لعجي ال ملعي ال نم هابتشاو «ملعي ال نم دنع هابتشال لب ءاهتاذ ىف ةهباشتم
 . ةهباشتم نآرقلا ىف

 هباشتملا نم ىه هيبشتلا مهوت ىتلا تافصلا تايآ نإ نولوقي ءاملعلا رثكأو

 كلاه ءيش لكل : ىلاعت هلوقو [ حتفلا ] 4412+ مهيديأ قوف هللا دي 8 :ىلاعت هلوقك

 ئوتسا شرعلا ىلع نَمَحَرلا» :ىلاعت هلوقو [صصقلا] 4 27 ... ُهَهْجَو لإ

 ءانبر دنع نم لك هب انمآ نولوقيف نوضوفي فلسلا نإ اولاقف [هط] 4 <22

 وه هجولاو «ءاليتسالا ءاوتسالاو «ةردقلا ىه ديلا نإ :نولوقيف «نولوؤي فلخلاو

 مل نم ءاملعلا نم دجو دقو .هباشتملا نم تايآلا كلت نوربتعي اذكهو ؛تاذلا

 بيغلاب اصاخ نوكي ام وه مهرثكأ دنع هباشتملا امنإ هباشتملا نم تافصلا تايآ اودعي

 ءرخآلا مويلا ميعن نم نوكي امو «حورلا ةقيقحك ءانل هملعي ملو «هملعن ال ىذلا

 هللا هربخأ امو «ىلاعت هللا الإ هلآم فرعي ال هنإ ثيح نم ؛هيف باوثلاو باقعلاو

 رطخ الو «تغمس نذأ الو «تأر نيع ال ام ةنجلا ىفف «بيرقت الإ وه نإ ىلاعت

 ةثالث مهل «هباشتملا نم تافصلا تايآ نأ اوفن نيذلا ءالؤهو .رشب بلق ىلع

 : جهانم

 ءاهيف هباشت ال تافصلا تايآ نإ لوقي وهف ؛مزح نبا جاهنم :لوألا جاهنملا

 ءاوتسالاو «كلذك هجولاو «تاذلا نع ةيانك ديلاف ؛ةيلعلا تاذلل ءامسأ اهلك ىهف

 «روسلا اهب أدبت ىتلا فورحلا ىلع هباشتملا رصقو ءاذكهو . . ةيلعلا تاذلل لعف

 .ىلاعت هللا اهب مسقي ىتلا ماسقألاو

 نع ماوعلا ماجلا) وهو «هبتك ضعب ىف هركذ ىلازغلل جاهنم :ىناثلاو

 ىه هيبشتلا مهوت ىتلا ظافلألا هذه ضعب نأ هيف ركذ دقو ؛«مالكلا ملع

 «ةنيدملا ىلع هدي ريمألا عضو :لاقي هنإف ؛اليوأت سيلو ءهروهشم ىزاجم لامعتسا
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 :ليبقلا اذه نم نوكيو ءرطيسو اهيلع ىلوتسا هنأ كلذ ىنعم نأ ىبرع لك مهفيف
 نأ ديفت باتكلا اذه ىف ىلازغلا تارابعف .[ حتفلا] 4 + مهيديأ قوف هللا ديإ»
 اذه دعب بجي نكلو «ليوأت ىلإ جاتحي ال روهشم ىبرع زاجم تارابعلا هذه
 . © انَبر دنع نم لك هب اًنمآ :لوقن نأو ضيوفتلا رهاظلا مهفلا

 ىف ةرهاظ تايآلا هذه نأ ىري وهو «ةيميت نبا جاهنم :ثلاشلا جاهنملا
 انهوجوك سيل نكلو اهجوو ءانيديأك تسيل نكلو ادي هلل نإ :لوقي وهف ءاهيناعم

 عبات اذه ىف وهو ؛فلسلا بهذم وه كلذ نإ لوقيو «ةيقيقح ناعم هذه نإو

 نبا مهيلع در نكلو .دمحأ مامإلا جاهنم كلذ نأ اوعّدا ةلبانحلا نم ةفئاطل
 ملكت نم انباحصأ نم تيأر» :لاقف دمحأ بهذم كلذ نوكي نأ ركنأو «ىزوجلا
 تافصلا اولمحف «ماوعلا ةبترم ىلإ اولزن دق مهتيأرو .حلصي ال امب لوصألا ىف
 دقو ؛تاذلا ىلع ادئاز اهجوو ةروص هناحبس هل اوتيئأف «سحلا ىضتقم ىلع
 نم الو لقنلا نم كلذ ىف مهل ليلد الو .تافصلاو ءامسألا ىف رهاظلاب اوذخأ

 ١ :لوقي مث «ىناعملا ىلإ رهاوظلا نع ةفراصلا صوصنلا ىلإ اوتفتلي ملو «لقعلا
 لوقي هللا همحر لبنح نب دمحأ ربكألا مكمامإو «عابتاو لقن باحصأ متنأ انباحصأ
 ىلع لمحت ثيداحألا ىف متلق مث !لقي مل ام لوقأ فيك :طايسلا تحت وهو
 هناحبس هارجأ دقف ةسدقملا هتاذب ىوتسا لاق نمو .«ةحراجلا ديلا رهاظف ءاهرهاظ

 انفرع هب انإف «لقعلا وهو «لصألا هب تبثي ام لمهي الأ ىغبنيو «تاّيسح لا ىرجم
 لجرلا اذه بهذم ىف اولخدُت ال» لوقي مث «مدقلاب هل انمكحو «ىلاعت هللا
 .«هيف سيل ام حلاصلا
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 هج د

 ا مار سده و اس هر 0 سد 2

 مهدللَوأ ولا فتم قلو 1

 هه وهف وو ]أ هه

بَأَدَح هد ِراَلآ دوو مه َكِقَلْوأَو يك َمآَنَ
 ٍلاَءٍ

 0 20 و 2 و اس ان طم ل داس و

 0 ملل

 َتوبلْعَتَسم اورفك جر تياَنلف ٍباَقِلَأديِرَسُمَسَأَو
 هج و حمص م2 0_2 رق رف

 0 د داَهملاَس نيو مَنَهَجْل إس وَرَصَحُتَو

 نأ نمؤم لك ىلع بجي ةعارض هذه « انتيده ذِإ دعب انبوُلق غرت ال ابر ظ

 «ملعلا ىف نيخسارلا لوقم نم اهنإ ء ءاملعلا ضعب لاق دقو .هبر ىلإ اهب عرضتي

 4 انبولق غرت ال ابر :ًاضيأ نولوقيو 4 انير دنع نَم لك هب انمآ)» :نولوقي مهف

 هيقبيو هظفحي نأ ىلاعت هللا ىلإ نو عرضي ناعذإلاو ناميإلا نونلعي ذإ مهنأكو

 .ةديقعلا ىف بارطضالاو غيزلا نع مهداعبإب

 ىلاعت هللا نم ميلعت وهو ءديدج مالك اذه نإ :نيرسفملا ضعب لاقو

 ميلعلاو انقلاعخاي ىأ انبر :نيلاحلا ىلع ىنعملاو ءءاعدلا اذهب اوعديل نينمؤملل

 هعم غيرت رابتخاو ءالتباب انيلتبت ال :4انبوُُق غن الإ انرومأ ىلع مويقلاو انسوفنب

 . قحلا جاهنملاو ميقتسملا قيرطلا نع ةغازإلا نوكتف ءانسوفن هعم برطضتو ءانبولق

 غيزلا بتكيف «ديحتف برطضتف «سوفنلا ىلع ءاوهألا ةرطيسب امئاد ئدتبي غيزلاو

 [فصلا] # م8 .. مهبولق هللا َغاَرأ اوغاَر اَمَلَف :ىلاعت هلوقك اذهو ؛غيزتف

 بولقلا بلقم ايف :ْوكلَو لوسرلا ءاعد رثكأ نأ اهنع هللا ىضر ةمّلّس مأ تورو
 تبث
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 تبث بولقلا بلقم اي كءاعد رثكأ ام هللا لوسر اي :هل تلاقف .«كنيد ىلع ىبلق
 نيعبصأ نيب قلعم هبلقو الإ ىمدآ سيل هنإ ءةملس مأ ايل : :لاقف ؟كنيد ىلع ىبلق

 ااا ءاش نمو ءماقأ ا ءاش نمف مّللا | عباصأ نم

 ين تعا هاما م

 :ىلاعتو هناحبس هللا ميلعت نم ىهو 0 يحس سلا ىلع رت ىلا
 وهو «ناميإلا تيبثت بلط لوألا نمضت دقو «ةمحرلا بلط نمضتي ءاعدلا اذهو
 ليمت ال نأب ةعارضلا انملع نأ دعبف ؛ةمحر لكل لصألاو «ةمحرلا باوبأ لوأ
 ىلع ماعنإو لضفت هللا ةمحرو ءةمحرلا وهو كلذك رثألا بلطل انهجو ءانبولق
 كلم ىف كلاملا فرصتي امك هيف فرصتي ىلاعت هلل كلم كلمي امو هنأل ؛دبعلا
 ءةعماج ةلماش ةملك ةبولطملا ةمحرلاو .باسح نيملاعلا بر دنع دحأل سيلو
 ريبعتلاو .ةرخآلا ىف ميعنلاو ءاهيف نانئمطالاو رارقلاو ايندلا ىف رصنلا عمجتف
 اذإ الإ دنع ىنعمب لمعتست ال نّدَلو ,كدنع نم ىأ 4 كندَّل نمإ» : ىلاعت هلوقب
 نم ضيف ةمحرلا نأ اذه ىلع ىنعملاو .لاع ليلج ريطخ عضوم ىف ةيدنعلا تناك
 دقو .ضرألا ىلإ ءامسلا عفترم نم رطملا لزني امك هدابع ىلع لزني هللا ضويف
 ءريدقلا ىلعلا نوئش نم نأش ةمحرلا ةبه نأ ىلع لدي امب ةميركلا ةيآلا تمتخ
 تنأ كّنِإ :نيلهتبملا نيعراضلا ةئسلأ ىلع هناحبس لاقف .هفاصوأ نم فصوو
 ءديكوتلل ىتلا (نإ) اهنم «تادكؤم ةدعب ىلاعت هللا ةمحر ديكأت اذه ىف 4 باّهولا
 كلذو «كاوس دحأ بهي ال ىأ ءرصقلا اهنمو «تنأ» هلوقب ريمضلا ديكأت اهنمو

 دق هناحبس هنإو ؛باهولا :ىهو «ةغلابملا ةغيصب ريبعتلا اهنمو ؛؟نيفرطلا فيرعتب
 .ءىش لك تعسو هتمحر نإو «ءاشي نمل ةمحرلا ةبهو ةمحرلاب درفنا

 ىه هذه 4 داعيمْلا ْفلْخُي ال هللا نإ هيف بير ال ميل ساّنلا عماج كّنِإ ان
 مالكلاك اهيف مالكلاو «نآرقلا ىف هباشتملاو مكحملا ةيآب تنرتقا ىتلا ةيناثلا ةعارضلا

 راصنألا دنسم :دمحأو «هنع هللا يضر بشوح نب رهش نع ("448) تاوعردلا :يذمرسلا هاور )١(
(564690). 
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 وأ «ملعلا ىف نيخسارلا لوقم نم ءاعدلا اذه نوك ثيح نم «ةقباسلا ةيآلا ىف

 هذه نأ ىلإ ىهتني امهالكو «نينمؤملا نم ملعلا ىف نيخسارلل هللا نم ميلعت

 رخآلا مويلاب ناميإلا نإف ؛ غيزلا نم هل ةعنام نوكت بلقلا نع تردص نإ ةعارضلا

 نمؤملا نيعتسي هبو «ضيوفتلا ىناعم لك هيفو «ناعذإلا ىبري وهو «ناميإلا بل

 ىف خسارلا نمؤملا ناسل ىلع ىلاعت هلوقو .ةوهشلاو ىوهلا ىعاد ةبراحم ىلع

 نيبتي موسيلا اذه ىف هنأ ىلإ هيبنت 4 هيف بير أل ميل ساّنلا عماج كن اير :ملعلا
 غيز نيبتيو «نونعذي نيذلاو نوغيزي نيذلا نلعيو «لطبملاو قحملا هجاويو «قحلا

 رخآلا مويلا نأ ىلإ اضيأ هيبنت اذه ىفو .هؤازجو ناميإلا تارمثو «هؤازجو غئازلا

 ىذلا وهف «قلخلا قلخ ىذلا وه هب ربخأ ىذلا نآأل ؛ بير لحم نوكي نأ ىغبني ال

 رمآلا كرت امو ءاثبع قلخلا قلخ ام هناحبس هنآلو ؛مهديعي ىذلا وهو ءمهأدب

 لعجو ءاناطلس قحلل لعج لب ءنودسفيو ضرألا ىف نوعتري نيلطبملاو لطابلل

 لك ىلع هللاو «لآملا ىف ةلاحم ال نوكيس هنإف «لاحلا ىف نكي مل نإف ءولعلا هل

 .ريدق ءىش

 لمتحي ال ىذلا ىلاعت هللا رابخإ وه رخآلا مويلاب ملعلا ىف ساسألاو

 مويلا نإ ىأ 4 داعيملا فلَخُي ال هللا نإ :كلذ دعب هناحبس لاق كلذلو ؛افالخإ

 «نيسقتملا هب دعو ىذلا هلل دعو وه هيف باتري نأ نمؤمل ىغبني ال ىذلا رخآلا

 .داعيمللا فلخي ال ىلاعتو هناحبس هللاو «نيلاضلا نيدحاجلا هب رذنأ ىذلا هريذنو

 امو ىورخألا ءازجلا ىلإ ةراشإ 4 داعيمْلا فلَخي ال هللا ّنِإظ ةيماسلا ةلمجلا هذه ىفو

 نيصاعلل اراذنإو «نينمؤملل اريشبت نمضتت ىهف «باسحلا دعب ءازج نم هيف

 مهفتو «هنيد مهف ىف نوغيزي ال نيذلا «نيدتهملا نيقتملا نم هللا انلعج .نيرفاكلا

 .هل نيبلاطلا قحلل نينعذملاو ؛هنآرق

 ببسلا ناك 4 ائيش هللا نم مهْدالوَأ الو ْمُهْلاَومأ ْمهْنَع يت نأ اوُرَمك يذلا نإ

 ؛لاملا ةرثكب ايندلا ةايحلا هذه ىف مهرارتغا وه «غيزي نم عيزو ءرفك نم رفك ىف

 «مهسفنأ ىلع نوغبيو «سانلا ىلع نوغبي مهلعج ام «ةيبصعلا ةوقو «رفنلا ةزعو
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 كاردإلا نع ىمعتف سفنلاب ىّلَدُي ءىش ال هنإو ؛مهبولق ىلإ رونلا كلاسم سمطتف
 نإو دالوألا كئلوأو لاومألا هذه نأ ىلاعتو هناحبس ركذ كلذلو ؛رورغلا نم رثكأ

 نيعضوم ىف هناحبس لوقلا دكأ دقو .ًائيش مهنع ىنغت نل ة ةوقلا ىلوأ ةبصعلا اوناك

 ىفنلا دكؤيو .مهنم رفكلا عوقو هناحبس دكؤي اذهبو «اورفك نيذلا نإ ط :هلوق ىف
 :ب ىفن ذإ 4 ايش هّللا نم مهذالوأ الو مهام مهن يبغت نأ 9: :هلوق ىف هناحبس
 ايندلا ضارعأ عفن مدعو مهرفكف ؛ ىفنلاو تابثإلا :نادكّوم ناربخلاف ؛«نل»
 .اورفكف دالوألاو لاومألاب ايندلا ىنامأ مهترغ :اذكه لوقلا ىرجم نأكو «نادكؤم

 ىنغي ام اهيف نوكي نلو «عفن ىأب مهعفنت نل اهنأ دكؤملا نم هنأ عم ادكؤم ًارفك
 .دكؤملا مهرفك ببسب اهومرح ىتلا هللا ةمحر نع

 لاق دقف 4 مهام مهنع يِنعُت نلف :هلوق اهنم ةينايب تاراشإ ضعب انهو
 اهانعم ىنغتف .ائيش هللا باذع نم مهنع عفدت نل اهانعم نإ :نيرسفملا ضعب
 عفدلا ىنعم ىلع لدت ال ىنغت ةملك نكلو .«باذعلا عنم وه ىفنملا عفدلاو «عفدت

 انه «نم١و 4 هللا نم :ىلاعت هلوق هيوقيو هل حشري ىذلا «زاجملا ليبس ىلع الإ
 ءانغ ىأ ةينغم دالوألاو لاومألا نوكت ال :اذه ىلع نوكي ىنعملاو ؛ةيلدبلا ىنعمب
 نأ ةياغلاف ؛هدابعل هعفنو هتدارإو هتردقو ىلاعت هللا ةمحر لدب عفن ىأ ةعفانو

 ءانغلا نم ائيش ايش هدابعل هعفنو ىلاعت هللا ةمحر لدب ةمحر بلجت ال لاومألاو دالوألا

 .عفنلا وأ

 ةراشإ 4 مُهُدالوَأ الو 9 لاومألا عفن ىفن دعب دالوألا عفن ىفن ىف هلوق مث
 ىفنلا دكأ اذلو ؛رثكأ دالوألا ىف ةيراجلا تاداعلاو ةرطفلا ىضتقمب عفنلا ةوق نأ ىلإ

 عفن ىفن نم الوبق لهسأ لاومألا عفن ىفن نأك «ال» راركتب الوأ هديكأت دعب هيف
 اومرح دق اوناك اذإ نيرفاكلا كئلوأ نإو ؛ديكوت دعب اديكوت هداز اذلو ىدالوألا
 باذع كلذ عم مهلف ءائيش هللا ةمحرب اولدبتسي ملو «لاومألاو دالوألا عفن
 :كلذ دعب هناحبس لاق اذلو ؛ديدش
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 كئلوأ ىلإ 4كتلوأو» :هلوق ىف ةراشإلا 4ِراَلا دوُقو مه كتلوأو»
 لاملا ناطلسب مهزازتعا طرفل اولضف دالوألاو لاومألا رورغ مهرغ نيذلا نيرفاكلا

 ىلإ ليبس ال ىذلا دكؤملا رفكلاب نوفوصوم مهو مهيلإ ةراشإلا ىفو ؛ةيبصعلاو
 رفكلا اذه وه مهب هللا هلزني ىذلا باقعلا ىف ببسلا نأ نايب بيرلا الو هيف كشلا

 كئلوأو !» ةيماسلا ةلمجلاو .قحلا ريغبو هللا ريغب زازتعالاو رورغلا هيلإ عقدا ىذلا

 ةثالثب ربخلا دكأ دقو .ةمايقلا موي ديدشلا مهباقع ىلع ةلاد 4راثلا دوقو مه

 : تادكؤم

 ءرفكلا ىف مهولغ ىلع ةلادلا ؟كئلوأإل ب ديعبلا ىلإ ةراشإلا :اهلوأ
 دتشا ةميرجلا تدتشا املكو «ببسملا ىوق ببسلا ىوق املكو «هيف مهلاغيإو

0 

 .ءازجلل ةلثم ىهف «باقعلا

 عوضوملا ركذل راركت هيف ذإ ؛دكؤي وهف ««مه» لصفلا ريمض ركذ :اهيناثو
 .صاصتخالا نم هيلع لدي ام قوف ديكأت هيف راركت لكو «مكحلا هيلع دري ىذلا

 دوقو نونوكي مهنأب «مهب لزنت ىتلا ةيرانلا ةبوقعلا نع ريبعتلا :اهنلاثو
 اذإ دقت رانلا تدقو نم هلصأو «رانلا هب قرحُت ىذلا بطحلا وه َدوُقولا نإف ؛رانلا
 ىلع ىنعملاو .لاعتشااللاو داقتالا هب نوكي ام حتفلابو دوقولا ردصملاو «تلعتشا

 مهنأك ىتح مهيف اهلاعتشا دتشي رانلا نأ ىأ ؛رانلا دوقو نونوكي نيرفاكلا نأ اذه

 ىف ةغلابم هيف نوكي اذهو .#227«دوقو# ئرقو .لعتشتو دقتت اهب ىتلا اهتدام مه

 ال لاعتشالا مهنأك ىتح اهيف نورجسيو رانلاب نوقرتحي مهنأ ىأ «مهقارتحا ةدش

 .لاعتشالا اذهب ىوكي نم الو «لاعتشالا ةدام

 مالسإلا ىركتم لاح نإو ءاعيمج رافكلا رظتني ىذلا وه باقعلا اذه نإو

 نم لاحك «ةيبصعلاو رفنلاب ةزعلاو «دلولاو لاملاب رورغلاو دوححجلاو راكنإلا ىف

 .(؟51 7/7 نوصملا ردلا «40 /7 طيحملا رحبلا «5 ١/ ٠5 زيجولا ررحملا) ةعامجو نسحلاو دهاجم اهب أرق )١(
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 نم هلصأو «نأشلاو ةداعلا : بأدلا 4 مهلبق نم نيذّلاَو نوعرف لآ بأدك

 ىلع بدلا قلطأ مث «دهتجاو هيف دج اذإ ابوءدو ابأد بأدي لمع ىف لجرلا بأد

 هل انأش ريصي اليوط ادمأ هيلع رمتسيو لمع ىف بأدي نم نأل ؛نأشلاو ةداعلا

 ةدارإو ببسلا مسا قالطإ باب نم وهف ؛هتاداع نم ةداعو «هلاوحأ نم الاحو

 اوءرمتسا دق «هودضاعمو هتزوح لهأو هؤارصن مهو «نوعرف لآو .بيسملا

 .مهنوئش نم انأشو ةداعو ايأد رفكلا راص ىتح هوفلأو نايغطلا

 ءاج امو ٌةْيِكلَي دمحمب اورفك نيذلا نيرفاكلا لاح ىلاعتو هناحبس هللا هبش دقو

 دقو «نيرورغملا ةاسقلا ةاتعلا ةاغطلا نم نوعرف اوقبس نيذلاو نوعرف لآ لاحب «هب

 هيلع رارصإلاو هيف ةجاجللاو دوحجلا ىلإ عفد ىذلا وه رورغلا نأ :امهلوأ

 مهديزت امو ءاروفك الإ تايآلا مهديزت امو «ليلدلا ولت ليلدلا نودريل مهنإ ىتح

 .اداسفو ضرألا ىف اوتع الإ ةظعوملا

 :ىناثلاو «؟نوعرف ركذي ملو «نوعرف لآ ركذ مل :امهلوأ نالاؤس دري انهو

 ؟نييبنلا ةدناعمو دوحجلاو رفكلاب مهوقبس نيذلا نيب ب نم نوعرف موق ىلع صن اذا

 اذإ هنأل ؛نوعرف ركذ نمضتي نوعرف لآ ركذ نأ :لوألا لاؤسلا نع باوجلاو

 هتيشاحو نوعرف لآ نإف كلذ قوفو ؛دشأ عوبتملا ىف وهف عباتلا ىف دانعلا ناك

 اونضو نايغطلا ليبس هل اولهس نيذلا مهو ؛هنايغط ىف ببسلا مه هءارصنو

 «هيف لاغيإلاو رشلا ىف رارمتسالا ىلع هوضرح نيذلا مهو ءاهنابإ ىف ةظعوملاب

 ناسحتساو «هتاضرم ىف مهتغلابمب ايناث نايغطلا ىلع هوضرح مث ءالوأ هوعبتا مهف

 .لعفي ام

 ءركذلاب هلآو نوعرف صاصتمخا وهو «ىناثلا لاوسلا نع باوجلا امأو

 ءارفن مهزعأو ءالام مهرثكأ ناكو .«مهدشأو ةاغطلا ىوقأ ناك نوعرف نألف
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 نم يرجت راهنألا هذهو رصم كلم يل سيلأ ا :لئاقلا وه سيلأ ؛ارورغ مهرثكأو

 لوقي نأ ىلإ هرورغ طرف هب بهذ ىذلا وه سيلأ [فرخزلا] 4 كتر .. . يتحت

 بابسأ 2 بابسألا غلبأ يّلعَل احرص يل نبا ناَماه ايا :ةرهاظ ةقامح ىف

 نمع هناذآ مصي اربكتسم ناك دقلو [رفاغ] 4 ت07 .. . ئسوم هّلِإ ىلإ َعلْطَأَف تاومّسلا

 رْيغب ضرألا يف هدونجو وه ربكتساو » :هيف هناحبس لاق دقل ىتح قحلا عامس

 . [صصقلا] 4 227 . .. قحلا

 لاقف «مهبر ىلإ اوبينيو «مهدشر ىلإ اوبوثي ملو اوجلو اورفك نيذلا ىف هللا ةنس

 بأدلا وه اذه «باقعلا ديدَش هّللاو مهبونذب ُهَّللا ِمهَدَحََف انتايآب اوبذك ©
 وهو ءامئاد نيرورغملا نيب عمجت ىتلا هجئاتن هذهو «ىدرملا رورغلا وهو «ةداعلاو

 قئاقح ثالث هناحبس هللا ررقي ةيماسلا ةلمجلا هذه ىفو .ىلاعت هللا تايآب بيذكتلا

 «ىلاعت هللا تايآب بيذكتلا :امهو «نيرورغملا نيرفاكلاب ناقلعتت اهنم ناتنثا ؛ةتبا

 ىلاعت هللا نوئش نم نأش نايب ةثلاثلاو ؛هب ىلاعتو هناحبس مهذخأي ىذلا باقعلاو

 روفغ هناحبس هنأ امك .ءباقعلا ديدش ىلاعتو هناحبس هنأ وهو ءهتردق تلج

 تايآلاب اوُبْدَك ىأ 4 انتاَيآب اوبَذك 9 اهيف هناحبس لاق دقف ىلوألا ةقيقحلا امأف
 ةناحبس فاضأو . ىلاعت هللا ةيئادحو تبلثتو «لسرلا تاالاسر تبت تبثث بثت ىتلا ةلدآلاو

 قلاخلا تايآ اهنأو ءاهتابثإ ةوقو اهتلالد مظع ىلإ ةراشإلل «هتردق تلج هيلإ تايآلا

 اورمتساو اوجل كلذ عمو «هتينادحو تابثإل لحألا دحاولا ةلدأو .هقلخ فيرعتل

 .نوهمعي مهيغ ىف

 هنأ ىأ 4 مهبونذب هللا ِمهَذَحَأَف ا :اهيف ىلاعتو هناجبس لاق :ةيناثلا ةقيقحلاو
 نع ربعو ءاهلباقي امبو ءاهيواسي امب بونذلا هذه ىلع مهبقاعي ىلاعتو هناحبس

 : ةثالث رومأ ديفي هنآل ؛ ريبعتلا اذهب باقعلا
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 هناحبس وهف «ىلاعت هللا ناطلس ىف ماتلا عوقولا ديفي ذخألا نأ :اهلوأ

 .اكاكف هرمأ نم عيطتسي ال ءريسألا ذخؤي امك مهذخأ

 اوذخأ دق مهف ؛ةلباقملاو ةبحاصملا :نيرمأ ديفي ءابلاب ريبعتلا نأ :اهيناث

 مهلاح ىلع اورمتسا لب ءاوبوتي ملو ءاوعلقي مل مهبونذب نيسبلتمو نيبحاصم
 لدب وهف «بونذلل لباقم باقعلا نأ ىلع لدت امك «مهب ةنرتقمو اهل نيسبالم

 .باقعلا اوملستيلف «بنذلا اومدق مهنأ امكو «لدبب

 ؛لماكلا ىلاعتو هناحبس هللا لدع ىلإ ةراشإ هيف ريبعتلا اذه نأ :اهثلاثو

 نكلو هللا مهملظ امو «ةلئامملا مامت هلثامي وهو «باقعلا دلو ىذلا وه بنذلاف

 .نوملظي مهسفنأ

 ركذ ىفو 4 باقعلا ديدش هللاو » :اهيف ىلاعتو هناحبس لاق :ةثلاثلا ةقيقحلاو

 نأ ىلإ ةراشإو «ةميرجلا ةدشل باقعلا ةدش ىلإ ةراشإ ةيلعلا تاذلل فصولا اذه

 نيذلاو نووسحي نيذلا ىوتسي ال هنأل ؛باقعلا ةدش ىضتقت ةيهلإلا ةلادعلا

 .لاحلا هذه ىف ملظلا ىه ةاواسملا نإف ؛رارشألاو رايخأآلا ىوتسي الو «نوئيسي

 هل نوكي نأ بجي لعف لك نأب سانلل ميلعت ةيلعلا تاذلل فصولا اذه ىف مث

 4 21 هري ارش َةَرَذ لاقثم َلَمَعَي نمو 222 هي اريخ ِةَرَذ لاَقثم لمعي نمَف» هؤازج
 لك لعجيو .«سفنلا ىف ةباهملا ىبري كلذ قوف ميركلا صنلا اذهو . [ةلزلزلا]
 امئاد ةعاطلا رعشتسي دباعلا لعجي فوخلا نإف ؛ءاجرلا ىلع فوخلا ِبَّلغي نمؤم

 لعجيو ءرطيست نأ ءوسلاب ةرامألا سفنلل نكمي ءاجرلا بيلغتو «ةدابعلاب لدي الو

 . هتدابعب لدي دباعلا

 نوكرشملا رتغا 4 داهملا سكبو منهج ىلإ نورشحتو نوبلغَتس اورفك َنيِّلل لقط
 هللا نيبف ؛اريبك اوتع اوتعو اورفكف «ءضرألا ىف مهتوقو مهدالوأو مهلاومأب

 ىلإ نورشحيس ةرخآلا ىف مهنأو ءايندلا هذه ىف نوِسَلْغّيَس مهنأ ىلاعتو هناحبس
 :هناحبس لاقف ةقيقحلا هذه مهيف لوقي نأ هيبن ىلاعتو هناحبس هللا رمأ اذلو ؛منهج

 . 4 اورقك نيِدّلل لق»
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 2 االول

 نأو ءايندلا ىف مهقحلتس ةمي ةميزهلا نأب نيكرشملل راذنإ ةميركلا ةيآلا هذهف

 اذهب مههجاوي نأب هيبن هناحبس هللا رمأ دقو .ةرخآلا ىف مهلبقتسيس باذعلا

 اوناك نيرختمفملا نيرتغملا كئلوأ نأل ؛مهيلإ ىلاعتو هناحبس ههجوي ملو «باطخلا

 :هل نولوقي اوناكف ّكَي هتبطاخم ىف اهب نوزتعيو هلي ىبنلا ىلع مهتوقب نولدي
 نم نوذخأي اوناكو .[أبس] 4 52) َنيبَدعمب نحت امو ادالوأو ًالاومأ رْثْكَأ نحنإ»

 لماعلا اذه لاحك مهلاح ناكف «ةرخآلا ىف مهتزع ىلع اليلد ايندلا ىف مهتزع

 ديبت نأ أ ام لاق هسقنل ملاظ وهو هننج لَخدو )ف : هلوقب هنع هناحبس هللا ىكح ىذلا

 ابلقنم اَهْنَم اريح ندجأل يبر ىلإ تثددر نئلو ةمئاق ةعاسلا نظَأ امو <«جرج ادبأ هذه

 ءاهرضاح ىف تغط تنغتسا نإ ةيناسنإلا ةعيبطلا اذكهو [ فهكلا] 4 27

 4« 2ر2 ئتغتسا هآر نأ 42ج ئَفْطَيَل ناسنإلا نإ الك :اهلباق ىف رورغلا اهرغو
 . [ قلعلا]

 وه ىلوتي نأ بسانملا نم نوكي هنإف كلذب كي ىبنلا نوهباجي اوناك اذإو
 .ىلاعتو هناحبس هللا الإ هل رصان الو «دلولاو لاملا نم درج ىذلا وهو «درلا

 هلع ىبنلا نورواجي اوناك نيذلا دوهيلاو نيكرشملا نم ناك رارتغالا كلذ نإو

 ردب ةعقاو دعب مالسإلا ىلإ مهاعد امدنع كلذب ّةِْلكَك ىبنلا اوهباج دقو «ةنيدملاب

 ,عاقنيق ىنب قوس ىف مهعمج ٌهَلكَك ىبنلا نأ ىوري هنإف ؛نوملسملا اهيف رصتنا ىتلا
 لزني نأ لبق اوملسأو «شيرقب لزن ام لثم اورذحا ءدوهيلا رشعم اي» :مهل لاقو

 اماوقأ تيقل كنأ كنرغي ال :اولاقف .«لسرم ىبن ىنأ متفرع دقف «مهب لزن ام مكب

 مل كنأو «سانلا نحن اننأ تفرعل انتلتاق ول هللاو كنإ «لاتقلا نوفرعي ال ارامغأ
 . (0انلثم قلت

 اعيمج رافكلل باطخلا نإ لوقن نأ حصي هنإف نيقيرفلا نم رارتغالا ناك اذإو

 اذهب بطاخي نأب رمأ هَل ىبنلا نأ اصوصخو «رورغلا اذه لثم نورتغي نيذلا

 قئاقحلاب رفكلا نإو «كقلوأ نم اوناك مأ ءالؤه نم اوناكأ ءاوس ءاورفك نيذلا

 )١( ةنيدملا نم دوهيلا جارخإ ناك فيك - ءيفلاو ةرامإلاو جارخلا :دواد وبأ هاور )71(.

 70 د(
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 أ بر

 ىدام رمأب ارارتغا امئاد هببس نوكي ةميلسلا لوقعلا اهكردت ىتلا ةنيبلا ةحضاولا

 .بلقلا نمؤي الو «لقعلا كردي الف ةواشغ اهيلع لعجي سفنلا ىلع رطيسم

 «نوبلغتس » :ىلاعت هلوق ىف نيسلا لخدأ اذا :وهو ىوغل ثحب دري انهو
 ؟نورشحتس :هتاملك تلاعت لقي ملو

 دنع كش عضوم ناك ىذلاو «لوقلا ديكأتل نيسلا نأ :كلذ نع باوجلاو

 ىف ىلاعتو هناحبس هدكأ دق رشحلاو ءايندلا ىف مهمزهيس ٌةْللَي ىبنلا نوك وه ءالؤه
 ةفوطعم اهرابتعاب نورشحت ىف ةردقم نيسلا نإف كلذ قوفو .باتكلا ىآ نم ريثك

 .لماعلا راركت ةين ىلع فطعلاو «نوبّلغتس» ىلع

 ران ىلإ هدعب نوقاسي رافكلل اعيمجت نوكيس رشحلا نأ ىلإ هناحبس راشأ دقلو

 ران ىلإ قوّسلا نوكي رشحلا دعب هنألو ؛رانلا ىف قيمعلا ءزجلا ىه منهجو ؛منهج
 ىنعم عمجتلا ىنعم عم تنمضت دق ذإ ؛1ىلإ) ب نورشحي ةملك تدعتو منهج

 :ىلاعت هلوقب باذعلا ةدش ىلإ هناحبس راشأ مث .منهج ران ىلإ ذخآلاو قوسلا

 مومذم ماقم ىه لب «مهل ةبسنلاب ادومحم اماَقَم تسيل اهنأ ىأ 4داهملا سئبو)»

 اهتاذ ىف مذ عضوم تسيل منهجف (داهملا سئب» مهل ةبسنلاب هيف لاقي نأ حصي مهنم

 عضوم ىه نكلو ءايساق ناك ولو لداعلا ءازجلا مذي الو «لداع ءازج راد اهرابتعاب
 نيللا لهسلا طوسبملا شارفلا : داهملا ىنعمو .هتوسق ىقلتيس هنأل هب لزني نمم مذلا

 عون هيف ريبعتلاف اذه ىلعو ء.هدعأو هأيهو هطسب رمألا لجرلا دهم :لاقيف « حيرملا

 .ادهمم ارمأ نوكت ال ىه ذإ «مهب مكهتلا نم

 م 5 ا 2 نب هوس د هس د

 ماس يل

 00 ك2

 ركَصيألا

 لال يبس ف ُلِيَكعْتُهَيِف ةقفاعمتلا مهي محل م 0 هه # روج 2

 أو ِنْيَمْلاَى



 نارمع لآ ةروس ريسفت
 01 لل للا للا للللبلا

 يي .. 1 اا 7
 مهتوري ةرفاك ئرخأو هللا ليبس يف لتاقت ةَف اقَتلا نتف يف ةْيآ مكل ناك دق»

 :ةيآلا ىف امهيلإ راشملا ناتئفلاف ءردب ةوزغ دعب تلزن ةيآلا هذه « نيعلا يأر مهي

 ليبس ىف ىأ ء«هللا ليبس ىف لتاقت ىتلا ةئفلا نوملسملاو .نوكرشملاو «نوملسملا

 هللا نأ اذه ىلع ىنعملاو .نوكرشملا :ةرفاكلا ىرخألاو «هتاضرمل ابلطو هتملك ءالعإ

 هيلع تماق امب مهرذني ءايندلا ىف نوبلغيس مهنأب نيرفاكلا رذني ذإ هناحبس
 ىلع لدت ةلالدو ةرامأ ىأ ةيآ مهل نأل كلذو ؛تارامألا هب ترهظو «تانيبلا

 كلذ قدص ىلع ةلادلا ةيآلا كلتو «نوبّلغيس مهنأ نم هلي ىبنلا ههجوي ام قدص

 ذإ «ةيوق برح ىف انتقتلا نيتللا نيتفئاطلا لاح ىف ىه ديدشلا راذنإلاو ديدهتلا

 ىهو ةرفاكلا ةئفلا ىلع «ةلقلا ىهو هللا ليبس ىف لتاقت ىتلا ةئفلا ترصتتنا

 رثكأ كئلوأ نأ نوملعي اوناك هللا ليبس ىف نولتاقي نيذلا كئلوأ نأ عمو «ةرثكلا

 .ةَدع رثكأو ءاددع

 :ةينايب تاراشإ اهل ىتلا ظافلألا ضعب ىف انه ثحبن نأ ديرنو

 نيب ام دعب ىلإ ةراشإ هيف 4 ةرفاك ئرخأو إل :ةرفاكلا ةئفلا نع ىلاعت هلوقف

 رخأتو ءايونعم ىلوألا مدقت ىلإ ةراشإ هيفف ؛لاتقلا نم ةياغلا ثيح نم نيقيرفلا
 لب «ةاغتبم ةيدام ةياغل الو ءايندلا ضارعأ نم ضرعل هل لتاقت ىلوألاف ؛ ةيناثلا

 هذه لكب رفكت ىرخألاو ؛هلالج لج قحلل ةاضرمو «قحلا ليبس ىفو «قحلل

 ام قرفو ؛ايندلا ضارعألو « ةداملا ةرصنلو لطابللو لطابلا ىف لتاقتف تايونعملا

 ةيوق ىهف ءددعلا ىف ةليلق لاملا ىف ةريقف ىلوألا تناك نإف ؛ميظع نيتنفلا نيب
 ددعلا ةريثكو لاملا ةريثك ىهف ءامامت كلذ ضيقن ىلع ةيناثلاو «ةياغلاو دصقملاب

 .ناميإلا ىف ةريقف اهنكلو

 نوري نينمؤملا نأ نايب هيف 4 نيعلا يأر مهيلثم مهنوري  :ىلاعت هلوقو
 رمأل نالشملاو «ىواسملا هانعم لثملاف «نيترم مهنم رشكأ ىأ «مهيلثم # نيكرشملا

 نيقيلاو ناميإلا نم ةريخذ هّللا مهاطعأ نيذلا نينمؤملا نأ اذه ىلع ىنعملاو هفعض

 مل كلذ عمو «مهفعض لايخلاو مهولاب ال نيعلا ىأر مهءادعأ نوري قحلا بلطو
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 الكلام اا0تتتئاإإإلللللا '»

 أ بلت

 ةيؤر اهنأب ةيؤرلا ديكأت 4« نيعلا يأرإ» :هلوقب ريبعتلاف .اوفعضي ملو اونبجي
 مهنأ ضومغ الو اهيف سبل ال ةنياعم نونياعي مهف ؛ةيريدقت ةيؤر ال «ةيرصب
 نيذلاو .«بلغ نيقيرفلا ىأ اوفرعي نأ مهيلع ةرثكلاب نوزتعي نيذلاف .مهفعض

 ؟ناميإلاو حورلل مأ ةداملل ىهأ :ةرصنلا تناك نمل اوفرعي نأ مهيلع ةداملاب نوزتعي

 دقو .ىربطلا ريرج نبا حيجرت اذهو .نونمؤملا مه مهيلثم مهموصخ اوأر نيذلاف

 نإو .مهيلثم نينمؤملا اوأر دق «نوكرشملا مه :اوأر نيذلا نأ ىرشخمزلا حجر

 نم اددذع لقأ العف اوناك ردب ةوزغ ىف نيملسملا نأل ؛ىلوأ انرظن ىف لوألا

 هذه ةيؤر نأ ديفي 4 نيعلا يأر  ىلاعت هلوقب ريبعتلا نألو «ةدع لقأو «نيكرشملا

 نأ نكمي الو ءمهوتلا وأ ليختلا وأ ريدقتلاب ال «ةنياعملاب ةيرصب تناك ةرثكلا
 نأ راتخن كلذلو «بذكي ناك هنأل ؛نينمؤملل نيكرشملا ةيؤر ىف كلذ ققحتي

 :ناضارتعا درو دق نكلو «نيكرشملل نينمؤملا ةيؤر تناك ةيؤرلا

 اونوكي ملو ابيرقت نينمؤملا لاثمأ ةثالث اوناك ردب ىف نيكرشملا نأ :امهدحأ

 يف متيقتلا ذإ مهومكيري ذِإو إف :ردب ةوزغ ىف لاق دق هناحبس هللا نأ :امهيناث
 . [ لافنألا ] 4 250+ . . . ًالوعفم ناك ارمأ هللا يضقيل مهنيعأ يف مكللقيو اليلق مكنيعأ

 اهنكلو ءايددع اريدقت ردقت ال نيعلا نإف ؛لهس لوألا ضارتعالا در نإو

 دارملا نإ لاقي دقو .نيلثم نيعلا ىأر ىرث دق لاثمألا ةثالثف ؛ايبيرقت اريدقت ردقت

 ىف امك «ىبرع لامعتسا كلذو راركتلا درجم دارملا امنإ ةينثتلا سيل نيلثم ةملكب

 ال ءرظنلا راركت دارملاف ٠ [كلملا] 432+ ... نيترك رصبلا عجرا مث :هلوق

 نإو «نينثا نيلثم درجم ال ىددعلا راركتلا دارملا انه كلذك ؛نيتنثا نيترمب ريدقتلا

 دارملاو «ىلوألا ةرظنلاب فتكت الو نيترم اذه أرقا :الثم لاقيف «عئاش كلذ

 .راركتلا

 «رثآلا نم دمتسملا هريسفت ىف ريثك نبا هنع باجأ دقف «ىناثلا ضارتعالا امأ

 نيذلا بولق ىف ىقلأ املف «نوديزي وأ مهفعض مهوأر مهنابسح اودارأ امدنع مهنأب
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 ا برس

 لاق هنأ دوعسم نبا نع ىور اذلو ؛مهب اوناهتسا مهب اوقتلاو «ةوقلاو سأبلا اونمآ

 امف مهيلإ انرظن مث ءانيلع نوفعضي مهانيأرف نيكرشملا ىلإ انرظن» :ردب ةوزغ ىف

 نوديزي مهوأر ؛ريبخلا ىلعلا هللا ةمكح كلتو «ادحاو الجر انيلع نوديزي مهانيأر

 مهنيعأ ىف اورغص ءاقللا دنع نكلو «عقاولا سحلا وه كلذو ءافاعضأ مهيلع

 نوكيف همامأ فعض ءاقللا دنع همصخ ةوق رثكتسا نإ لتاقملا نأل ؛رصنلا نوكيل

 :هنع هللا ىضر ىلع لثس اذلو ؛رصنلا ناك صرحلا عم ناهتسا نإو «مازهنالا

 ايلع نأ ىأ «هسفن ىلع وهو نوكأ تنك» :لاقف ؟كزرابي نم عرصت تنك فيك

 عفتني ناتوق هيلع نوكتف فوخلاب سحي همصخو ء«همصخ ىلع هناميإب ايلعتسم مدقي

 .فوخلا اهدَّلو همصخ سفن نم ةوقو «هسفن نم ةوق :ىلع امهب

 «رانألا لول رمق كلذ يف انا م رتبي لاو
 لمأتلا ىلإ ةوعدو «ةررقم ةقيقح ىلع ميركلا صنلا كلذ لمتشا

 هللا ريغب زازتعالاو ةوقلاب رارتغالا نع سانلا عنتميل «راصبألا ىلوأل راصبتسالاو

 نأو «لذخيو رصنيس ىذلا وهف «ءاشي نم رصني هللا نأ ىهف ةقيقحلا امأ .ىلاعت

 نإو «هللا هلذخي ريداقملا هب ىرجت امب رابتعا ريغ نم هدحو هتوق ىلع دمتعي نم
 «ىلاعت هللا ىلع نودمتعي ال اهب نوزتعيو امئاد ةيداملا ةوقلاب نورتغي نيذلا نأش

 «هريبدتو هتكئيشم بسح نوكلا قلاخ هيرجي ىذلا ردقلل اباسح نولمعي الو

 نوبقتري ثيح نومزهنيف «نوبستحي ال ثيح نم ردقلا مهيتأي اذه نوسني ذإ مهنأو

 «هرصني نم رصني هناحبس هللاف «ىلاعت هللا ديب نالذخلاو رصنلا ناك اذإو ؛رصنلا

 مكمادقأ تبتيو مكرصني هللا اورصنت نإ :ىلاعت لاق لامك ءهرفكي نم لذخيو

 زيزع يوقل هللا نإ هرصني نم هللا كرصنيَلَو 9 :ىلاعت لاق امكو [دمحم] 4 22

 .[ جحلا] # يع

 كلذ يف نإ :ىلاعت هلوقب ةيربلا بر اهركذ دقف رابتعالا ىلإ ةوعدلا امأو

 ةنمؤملا ةليلقلا ةئفلا نأ وهو هودهاشو هوأر ىذلا كلذ نإ ىأ (ٍراّصْبَألا يلوأل َةَربعل

 ناطيشلا ليبس ىف لتاقت ىتلا ةرفاكلا ةريثكلا ةئفلا تبلغ «هللا ليبس ىف لتاقت ىتلا
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 ا بر

 نإف ؛لبقتسملا كاردإل اليبس هنم اولعجي نأب رابتعا هيف اهلاومأو اهتدعو اهترثك عم

 ةعقاولا رومألا نم ذخؤي نأ سانلاو نآرقلا فرع ىفو ةغللا ىف اهانعم ةربعلا

 ناكف «فوشكملاو سوسحملا ريغ لبقتسملا ىتأي نأ نكمي ام ىلع ليلد ةسوسحملا
 ىلع هلهأ ةلق عم ناميإلا اهيف رصتنا ىتلا ةعقاولا هذه نم اوفرعي نأ ءالؤه ىلع

 ولوأ مه كلذ كردي ىذلا نإو ؛ءىش لك تسيل ةيداملا ةوقلا نأ ءهترثك عم رفكلا

 نم دارملاف ءاههجو ىلع رومألا مهفت ىتلا ةحيحصلا كرادملا باحصأ ىأ «راصبألا

 مهيلع تسمط نيذلا نكلو ىلقعلا ىونعملا رصبلا لب ىسحلا رصبلا سيل راصبألا

 اهب نوهقفي أل بوُلُق مهل 9 :ىلاعت لاق امك ءاههجو ىلع رومألا نوكردي ال ةدامل
 كتلوُأ لضأ مه لب ماعنألاك كلوُأ اهب نوعمسي ال َناَذآ مهّلو اهب نورصبي ال نيعأ مهلو
 . [ فارعألا ] 4 0130+ نولفاغلا مه

 :ىلاعت لاق امك ءامئاد هللا ركذت ةداملا ةقبر نم سفنلا جرخت ىكل هنإو

 . [دعرلا ] 4 220+ بولقلا نكمطت هللا ركذب الآ هللا ركذب مهبولُق نكمطتو اونمآ َنيِذّلا »

 .نيملاعلا براي كلدعو كرصنب ناميإلاو كنيد ىلع انبولق تبث مهللا

 ريس -.ب م هه ا م ريو ص 20

 ءاكسلا رم تاوهّشلا بح ساَّلِل در
 رس حصر - ص ىلمسر يرجو لس سس عروس ره 2

 ٍةصِفْلاو به ذل[ ]رهو رطنقملا ريطن او نيئبلاو

 0 0 ل م م

 و يتب ا( روم هو رم 024 00 لا

 ٍباَحَملا نسح ,هدنعهللأو ان دلا وومحلا
 لق رز لب

 ريغ مي ع مساس 02226 5 حشا لج ع حس سوس
 -مهبر دنعا | نيِذلِل مكحلاذ نم رحب شنو

0 

 ريل سرس 2 د سد 1# ]أ ساو س6 ةماس هج --
 - 35 186 0 . .0 .٠ 5 ٠

 ةرهطم جاوزأو اهيفنيرإدخردهن / ١ اهتحن نم ىرجت

 دق
 وطح كَ 314 2 يبا و 2

 2 - ع ٍداَبهلاي ريصضصب ُهَللأَو هللا ترم كراوضرَو
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 كس اللا للا ل للللالللملللللا

 مب بلبل

 يب

 هِقْواَكْوداَنلْر ِفْءاناكَم آنآ َنْؤفَيَسِيا
 تيِتِِدَقْلاو تيقردصلأَو َنِريَصلأ يب ران باَدع
 7 ٍراَحَسَأْلاِب تي فْفَتَسُمْلاَو قفل

 مهدالوأو مهلاومأب نيكرشملا رارتغا هناحبس نيب ةقباسلا تايآلا ىف

 «مهناطلسب نوعرف لآ رارتغا ىلإ راشأو «مهنودضاعي نيذلا رفنلا ةرثكو «مهترثكو

 ىف رارتغالا بابسأو رورغلا ردصم هناحبس نيبي ةيآلا هذه ىفو ؛مهرمأ ةبقاعو

 ىف دادتشالا ىدؤي ىتلا تاوهشلا بح نم سانلا بولق ىف زكر امو ءايندلا هذه

 رومألا كردت الف ةريصبلا ىلع سمطي نأ ىلإو ريكفتلا ىف فارحنالا ىلإ اهبلط

 ىف ام راوجب ةيناف عّتم نم ايندلا هذه ىف ام ةلزنم هناحبس نيبي مث ؛اههجو ىلع

 نيزتعملا نيرتغملا لآم الوأ ىلاعتو هناحبس نيب دق ناك اذإو .مئاد ميعن نم ةرخآلا

 مهمهف رادقمو ءمهفاصوأو نيقتملا لآم تايآلا هذه ىف نيب دقف ءايندلا ضارعأب

 دقلو .اهبلط ىف فارحنالا دنع ةيدرم تاوهش نم اهيف امو ةايحلا هذه فراخزل

 ىف تاوهشلا هذهل بلطو بح نم ناسنإ لك ةرطف ىف زكر امب هناحبس أدتبا
 :هناحبس لاقف ءاهعضاوم

 بقلم ةرطُمل يطا لاو ءاسلا نم تاوهشلا بح يان ني
 ءاهعتم هذهو ءايندلا ةايحلا ةنيز هذه 4 ثْرَحْلاو ماعنألاو ةموسملا ليخلاو ةّضفلاو

 ءطوقسلا نوكي اهبو «ةعفرلا نوكت اهبو ءاهيف رشلا ردصمو ءريخلا ردصم ىهو
 دحأ ىف اهلعجت ىتلا ىه ةيناسنإلا ةدارإلاو ؛ةلذلا نوكت اهبو ء«ةزعلا نوكت اهبو

 ريخ ردصم رومأألا هذه نم تلعج ةمزاح ةيوق ةدارإلا تناك نإف «نيقيرطلا

 «ىنيدلا نادجولا فعضو «ناطيشلا بلغو ىوهلا مكحت نإو «ةنجلا ىلإ اقيرطو
 «راربألا دنع ةنجلا قيرط ىهف ؛رانلا ىلإ اقيرطو رش ردصم رومألا هذه تناك

 .هسفن ىوهت امو ئرما لكو «رارشأالا دنع رانلا قيرطو
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 2 وزي ج1
 ءاهيلإ ليملا ىلع هترطفب لوبجم «ناسنإلا سفنل ةببحم رومألا هذه نإو

 ىهو ءاهتعيبط نم ىه ذإ ؛ةيناسنإلا سفنلا ةّبلَط ىهف ءاهبلطو اهل فارشتسالاو
 نم ةتسلا ءايشألا هذه ىلإ ليملا عزني نأ لواحي نمو «ةيناسنإلا ةعيبط اهاضاقتت
 زكر دق ةيناسنإلا ةعيبطلاف «هنوك نم ةيناسنإلا ةصاخلا عالتقا لواحي امنإف ءهسفن

 دعب اذإ الإ ةيناسنإلا سفنلا نم رومألا هذه جرخت الو ءرومألا هذه بح اهيف

 .هعبط نع ناسنإلا

 «لوهجملل ءانبلاب ىلاعتو هناحيس ربع ةيناسنإلا ةرطفلا ىف رومألا هذه نألو

 :هناحبس لاقف

 هذه بح نير نَم هناحبس مهباف 4« ِءاَسَنلا نم تاوهّشلا بح سانلل َنْيْز»
 هناحيس هقلخ ذنم ناسنإلا ىف تأشن «ةيناسنإلا ةرطفلا ىف اهنأ ىلإ ةراشإلل رومألا

 هنإو «ةيناسنإلا ةعيبطلا كلت هعمو هناحبس هوك دق وهف ءايندلا هذه ىلإ هلزنأو

 كلذ دكؤي دقو «ىلاعتو هناحبس هللا وه بحلا اذه نيز ىذلا نأ ىلإ رمألا ىهتني

 هللا ىلع دوعي اريمض لعافلا نوكيو «لعافلل ءانبلاب (7(ساّتلل َني) دهاجم ةءارق

 هذه بح مهترطف تعدوأ :4 تاوُهشلا ُبُح ساّنلل َنيز 9 ىنعمو .ىلاعتو هناحبس
 اهب دارملا تاوهشلاو لامكلل ةفلاخم الو اصقن اهيف نوري ال مهنأو «تاوهشلا

 رومآلا هذهف ؛لوعفملا مسا ةدارإو ردصملا ركذ باب نم ىهف «تاوهشلا عضوم
 تاوهشلا مسا اهيلع قلطأ نكلو «تاوهشلا ىه تسيلو «تايهتشملا ىه ةتسلا

 لعج» :كلذ ىف ىرشخمزلا لاق دقلو .اهيلع صرحلاو اهتبحم ةدش ىلإ ةراشإلل

 (اهب عاتمتسالا ىلع اصورحم ةاهشم اهنوك ىف ةغلابم تاوهش اهركذ ىتلا نايعألا

 .هيف ةضاضغ الو ءانسح ارمأ اهتبحم نوريو «ءايشألا هذه نوبحي مهنأ دارملاف

 هيف 4ءاستلا نم تاوهشلا بح سال نيو ط : ىلاعت هلوق نأ ىرشخمزلا ىريو
 اهسيسخت دصقي هنأ هجولاو» :كلذ ىف لوقيو ءرومألا هذه ةساسخ ىلإ ةراشإ

 هسفن ىلع دهاش اهعبتا نم مومذم ةلذرتسم ةوهشلا نأل ؛تاوهش اهيمسيف

 )١( زيجولا ررحملا :رظني «ءكاحضلا أرق اهبو ١/١8  »5طيحملا رحبلا  »5١7 /7نوصملا ردلا 7/271١ .
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 ىف ررقيل ريسفتلاب ءاج مث ِءاسنلا نم تاوهنشلا بح الل نيزإ» :لاقو «ةيميهباب
 سانجألا هذهب هرسفي مث «ريغ ال تاوهش الإ وه ام هبح مهل نيزملا نأ سوفنلا

 اهبلط حجريو اهيلع كلاهتيو اهمظعتسي نم مذ ىلع لدأو ءاهسيسختل ىوقأ نوكيف
 . (هللا دنع ام بلط ىلع

 ىلإ دصقي وأ ءاهتاذ ىف ةسيسخ هذه نأ ىف ىرشخمزلا ىأر ىرن انسلو

 ريشيو «ىلاعتو هناحبس هللا اهنيبي هللا ةرطف اهنأ ىرن امنإو ءاهتاذ ىف اهسيسخت

 ءريخلل هلعجيو بلطلا ىف لمجي دصتقملا نأو ءناسنإ لك نم ةبولطم اهنأ ىلإ
 ءامارح تسيل اهقلخ ىتلا هللا ةنيزو .رشلا نوكيف .شحفيف فرسي دصتقملا ريغو

 جرخأ يتلا هللا ةنيز مَرَح نم لقإ» :ىلاعت لوقيف «تايهتشملا هذه ليبق نم ىهو
 مكتيز اوذخ :ىلاعت لاقو .[فارعألا] 4 ك2 . قزرلا نم تابيطلاو هدابعل

 [فارعألا] )+ نيفرسملا بحي ال هن اوفرسَت الو اوبرشاو اولكو دجسُم لك دنع

 شنق مك اًقذر تارمّثلا نم هب جرْحَأف ءام ءامّسلا نم لزنأو 9» :ىلاعت لاقو

 .2)(ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاونب دوقعم ليخلا» :ليخلا ىف ٌةلدَك لاقو ء[ةرقبلا]]

 لكأيف اعرز عرزي وأ اسرغ سرغي ملسم نم ام» :عرزلا وهو ثرحلا ىف لاقو
 :مكايند نم ىلإ ببح» :ْيِلك لاقو .©)2ةقدص هب هل ناك الإ ةباد وأ ناسنإ هنم
 مكربحخأ الأ» :كَك لاقو .©9«ةالصلا ىف ىنيع ةرق تلعجو «بيطلاو .ءاسنلا

 ؛هتظفح اهنع باغ اذإو , «هترس اهيلإ رظن اذإ .ةحلاصلاةارلا ؟ءرلا زشكي ام ريخب

 0 نوُرُكَفتي موقل تايآل كَ يف نإ ةَمْحَرَو هدوم 0 لعجو اهيل ضف
 .[مورلا ]

 ةرامإلا :ملسمو 5778(«2) ريخلا اهيصاون يف دوقعم ليخلا - ريسلاو داهجلا :يراخبلا هاور هيلع قفتم )١(

(78-0). 

 - ةعرازملا :يراخبلا هاور دقف هيلع قفتم ثيدحلاو )1720١75([« نيرثكملا دنسم ىف دمحأ ظفللا اذهب هاور ()

 .018- 4) ةاقاسملا :ملسمو :(؟5107) سرغلا لضف
 )١1856(. نيرثكملا دنسم :دمحأ :((7817/8) ءاسنلا بح - ءاسنلا ةرشع :ىئاسنلا هاور ()

 .(1417) لاملا قوقح - ةاكزلا :دواد وبأ هاور (4)
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 ءاهسيسخت دصقي الو ءاهتاذ ىف ةسيسخ تسيل نايعألا هذه نأ نيبتي اذهبو

 .اهعتمو ةرخآلا ميعن نود ىه تناك نإو

 نوبحي سانلا نأ ىلإ ةراشإ هيف « تاوُهّشلا بح ساّنلل نيز 9 :ىلاعت هلوقو
 هنكلو ائيش بحي دق ناسنإلا نأل كلذو ؛ةبحملا هذه نوئسحتسيو تاوهشلا هذه

 تافآلا ضعب ىلإ نوليمي نيذلا كئلوأك ءهسفن نع ضار ريغ هل هتبحم ىف

 الو «مهلاح نوركنتسي اهيلإ مهليم عم مهنإف ؛رسيملاو ءرمخلاك «ةيعامتجالا

 ءاولضو اومعف «مهتريصب ىلع هللا سمط دق اوناك اذإ الإ ءنولعفي ام نودمحي

 رومألا هذهل مهتبحم عم اعيمج سانلا نكلو ءانسح هوأرف مهلامعأ ءوس مهل نيرو

 كلذ نإو ؛اهيلإ مهليم ىف مهسفنأ نع نوضريو «ةبحملا هذه نونسحتسي

 نمو ناسنإلا ةرطف نم رومألا هذه ةبحم نأ ىلع لدي سانلا ةماع نم ناسحتسالا

 ىف اهنأ ىلع لدي هنكلو ؛عبطلا ىف ةسخ ىلع لدي ال ليملا اذه نإو ؛هتعيبط

 . ةرطفلا

 «ةدحاو ةجردب تسيل ةيناسنإلا ةعيبطلل زمر ىهو «ءايشألا هذه ةبحم نإو

 تاجاحلا هب عبشت ام رادقمب فلتختو ءاهيلإ سفنلا عوزن ةوق رادقمب فلتخت لب

 . ةيناسنإلا زئارغلاو

 نم سيل هنأ عم ءايرطف ةضفلاو بهذلا بح نوكي فيكو :لئاق لوقي دقو

 امهف «ةيناسنإلا تاجاحلا ناعبشي ةضفلاو بهذلا نأ :كلذ نع باوحلاو ؟ةرطفلا

 امهبحأو «ةرطفلا كلت ةمدخ ىف امهو «نهريغو ءاسنلا ىلإ لوصولل لئاسولا نم

 نم نوكي نأ هبشأو ءامهتاذل امهبح راص مث ءاهيلإ امئاد نالصوي امهنأل سانلا

 . ةرطفلا

 :ميركلا نآرقلا بيترتب بتارم ةبترم ىهو «ةتسلا رومألا هذه ركذنلو

 ال ءاهيف نكتسم ةيناسنإلا ةعيبطلا ىف ىرطف نهبحو «ءاسنلا :ىلوألا ةبترملا

 اذه ةرهز نهو «هعابط تدسفو هرعاشم ()تّفيِإ نم الإ سانلا هيف فلتخي

 .ةفآلا اهتباصأ يأ )١(
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 ىلإ كيني ندمت الو 9 :ىلاعت لاقف كلذك نآرقلا مهامس دقلو «ىناسنإلا دوجولا

 . عدط] 4 27 . . . اينذلا ةاَيحْلا ةَرهز مهنم اجاوزأ هب انعتم ام

 سابل متنأو مُكل سابل نه) :ةأرماو لجرلا نيب ةقالعلا ىف ىلاعت لاقو

 .ءىش لكب نيهتسي دق ءاسنلا بح ىف لجرلا نإو .[ةرقبلا] 4 29+... نمل
 رضأ ةنتف ىدعب تكرت ام» :ملسمو ىراخبلا هاور اميف ِةكَك هللا لوسر لاق دقلو

 سانلا نمو نيفلكملا نم ةأرملا نإ لئاق لوقي دقو .21)(ءاسنلا نم لاجرلا ىلع

 ىرطف امهالكو «لاجرلل ءاسنلا بح ركذي ملو «ءاسنلل لاجرلا بح ركذ اذاملف

 ةأرملل لجرلا بلط نأب نيرسفملا ضعب كلذ نع باجأ دقو ؟ىناسنإلا عبطلا ىف

 نم ءاسنلا نم ليلقو ءءاسنلاب نونتتفي نم لاجرلا نم ريثكو ءدحأو ىوقأو دشأ

 سفنلا لذي وهف «ةأرملل لجرلا بلط ديؤي سحلاو «لاجرلاب نهتنتف رهظت
 .كلذ لذبي نم اليلق الإ ءاسنلا نم فرعي الو ءاهبلط ىف سيفنلاو

 ةلدابتملا ةبحملا ةقالع ىلإ ةراشإ هيف ءاسنلل لاجرلا بح ركذ نأ ىدنع ىأرلاو

 ةبحم ركذف «نيبناجلا نم ةيرطفلا ةقالعلا كلت ىلإ ةراشإ ىهف ؛نيقيرفلا نيب

 نع هيف ىنغتسي ةراشإلاب دافتسي امو ؛لجرلل ةأرملا ةبحم ىلإ هيبنت هيف ةأرملل لجرلا
 ىذلا هنألو ءدشألا هنألو «حضوألا هبح نأل لجرلا بح ركذب ىفتكاو «ةرابعلا

 نإو «ةبلاط ال بابلا اذه ىف ةبيجم ةأرملا نألو «ةنتفلا ىلإ هلاوحأ ةلمج ىف ىدؤي

 .بحت نم سفن ىف بلطلا قلخت نأ تلواح ةبحملاب ىه تقبس

 رشلا نوكي امنإ «لجرلل ةمحر ةأرملا لعج هللا نأل ؛ارش سيل ءاسنلا بحو

 ىفو «مارحلا بلط ىفو «هدبك بلخ ءاسنلا نوكي ىتح بلطلا ىف فارسإلا ىف
 ,229«نمّدلا ءارضخو مكايإ» :ِِلي لاق دقلف ؛نيدلا ةظحالم ريغ نم لامجلا بلط

 (59577) ءاعدلاو ركذلا :ملسمو )417١7(« ةأرملا موش نم ىقتي ام - حاكتلا :يراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )١(

 .هنع هللا ىضر ديز نب ةماسأ نع

 .يدع نبال لماكلاو «ريغصلا عماجلا نم لامكإلا عجارو .هجيرخت قبس (؟)
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 الل مولللللا »

 زب جلوب
 "يي

 تبرت نيدلا تاذب كيلع ءاهنيدو اهلامجو اهبسحو اهلامل ةأرملا حكنت» :ِلكَك لاقو
 , 20(كادي

 . "9(رئارحلا جوزتيلف ارهطم ارهاط هللا ىقلي نأ دارأ نم» دلك لاق دقلو

 نينبلا نأل ؛ءاسنلا بح دعب نينبلا بح ركذ دقو «نينبلا بح :ةيناثلا ةبترملا

 ءاسنلا بح نوكي نأ وهو «ىمالسإلا هيجوتلا ىلإ ةراشإ هيفو ؛لوألا بحلا ةرمث
 ىنإف اورثكت اولسانت اوحكانت» مدللي لاق امك «هتاذل ال لسنلاو باجنإلا ىلإ ةعيرذ

 «كلذ رهاظلا ؟طقف روكذلا نينبلا نم دارملا لهو .©0«ةمايقلا موي ممألا مكب هاّبم

 [ فهكلا] 4 50 .... ايندلا ةايحلا ةئيز نونبلاو لاَمْلا» :ىلاعت هلوق اذه ىكزيو
 «ىثنألا نود ركذلا نوبلطي مهنأ نم رضاحلاو ىضاملا ىف سانلا نيب عقاو وه امو

 انلق اننآ ول نكلو ؛كلذ ريغ تنبلا ىفو ءاراخفو ةرصن نيئبلا ةرثك ىف نوري مهنأو

 نبالا نأل ؛عستم ىنآرقلا صنلا ىف ناكل اثانإ وأ اوناك اروكذ دالوألا دارملا نإ

 رمأ هتدالو دعب دلولا ةبحم نإو ءزاجملا ليبس ىلع ىثنألاو ركذلا داريو قلطي

 ثانإلا نود روكذلا ىف نوبغري نوريثكلا ناك نإو «ىئنأو ركذ نيب قرف ال ىرطف
 نوبحي اوناك مهسفنأ برعلاو ءاعيمج هدالوأل ةيرطفلا ةبحملا ىفني ال كلذ نإف

 اعيمج دالوألاف ؛اذه ىلإ ليمأ ىنإو .نينبلاب الإ نوزتعي ال اوناك نإو مهتانب

 ةرقو بولقلا ةرمثل مهنإ» :ةَِو ىبنلا لاق دقلو ؛نيعألا ةرقو بولقلا تارمث

 .2؟9(ةنزحم ةلخبم ةنبجمل كلذ عم مهنإو «نيعألا

 ىبنلا نأ ىور .ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلا بح :ةثلاشلا ةبترملاو

 ىه اهفرعن ىتلا ةيقوألا تناك نإو 2*)«ةيقوأ اتثامو ةيقوأ فلأ راطنقلا» :لاق ِديِككَي

 )١( نيدلا يف ءافكألا - حاكنلا :يراخبلا هاور دقو هتححص ىلع قفتم )٠ ( 2عاضرلا :ملسمو -

 نيدلا تاذ حاكن بابحتسا )535501(.

 .هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع (18557) رئارحلا جيوزت - حاكتلا :هجام نبا هاور (1)
 .(431//) ةءابلا مكنم عاطتسا نم :ثيدح هحرش يف يرابلا حتف ()
 -١59(. 5) نييماشلا دنسم :دمحأو «تانبلا ىلإ ناسحإلاو دلاولا - بدألا :هجام نبا هجرخأ (5)

 .هنع هللا يضار لبج نب ذاعم نع (7775) راطنقلا نوكي مك - نآرقلا لئاضف :يمرادلا هاور (0)
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 2ك للا االول

 5( و
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 ىذلا راطنقلا وه رصم ىف هفرعن ىذلا راطنقلاف ّةِْئَكَي ىبنلا اهيلإ راشأ ىتلا ةيقوألا

 لطرلاو لطر ةئام هنأل ةيقوأ )١١١١( راطنقلا نأل ِهِدِْلَت ىبنلا ثيدح ىف ركذ

 ءىشلا دقع نم ذوخأم هنإ :راطنقلا ىنعم لصأ ىف جاجزلا لاق دقو .ةيقوأ 0)

 ةرطنقلا تيمس هنمو ؛.هتمكحأ اذإ ءىشلا ترطنق :برعلا لوقت «هماكحإو

 هنأ وأ «لاملا كلذ عسي مكحم ءىش راطنقلا نأكف «دوقعملا ةرطنقلاو ءاهماكحإل

 ةفعاضم اهانعم ةرطنقملاو .طبرلا مكحم ءازجألا صارتم لاملا نم ريبك ردق عمج

 كلوقك «فعاضتم ريطانقلا نم ريثك ددع ةرطنقم ريطانق ىنعمف «راطنقلا ريداقم

 نيز بولطم بوبحم رمأ لاملا ةرثك نأ دارملاو «ةفعاضم فاعضأو «ةفلؤم فولأ

 ليبسلا هنأ اوأر مهنأل ؛سانلا بولق تعدوأ دق ريثكلا لاملا ةبحمو ءاهبح سانلل

 نم هتياغ الو ءلام وذ الإ ءاسنلا نم هتياغ دجي الف «ةايحلا هذه ذالم بلط ىلإ

 لاملا اذ تيأر» :اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق دقلو ؛لاملا وذ الإ تاجاحلا عابشإ

 ايندلا ىوذ باسحأ نإ» :اضيأ اهنع هللا ىضر تلاقو «انيهم رقفلا اذ تيأرو ءابيهم

 . (لاملا ىلع تينب

 هريغل ةعيرذ هنآل نكلو «لاملا تاذل رمألا لوأ ىف نكت مل لاملا ةبحم نإو

 اوهجتاو «ةياغلا سانلا نم ريثك ىسن ةنمرألا ىلاوتب نكلو ءاهبلاطمو ةايحلا ذالم نم
 امك ءهتاذ ىف ةياغ هنأل بلطي لاملا حبصأو «ةياغ اهتاذ ىف تراصف ةليسولا ىلإ

 ةدكؤم ىهو ةبحملا دكؤم بوبحم رمأ ىلإ ىدؤت ةليسو لك ىف نأشلا وه
 ول» للك لاق دقلو .ىرطفلا رمألاك هبلطو ءابولطم لاملا راص كلذلو ؛ليصوتلا

 «بارتلا الإ مدآ نبا فوج ألمي الو ءاثلاث ىغتبال بهذ نم نايداو مدآ نبال ناك

 .22)(بات نم ىلع هللا بوتيو

 مدآ نبال ناك ول - ةاكزلا :ملسمو ,(«هوم5) لاملا ةنتف نم ىقتي ام - قاقرلا :يراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )١(

 يمرادلاو دمحأو يذمرتلا هاور امك .(19/94) ملسم حيحص يف «بهذ نم» ظفلب ءاجو .[( 720 ١



 نارمع لآ ةروسريسفت
 اللا الالام للا لل

 بلحج
 يي

 «لالحلا قيرطلا نم بلط نإ اريخ نوكي دق لب «ءارش سيل لاملا بلطو

 دبعلا بحي هللا نإ) :مالسلا هيلع لاق دقلو .هقح هنم ىطعأو «لالح ىف قفنأو

 . 27(ىفخلا ىنغلا ىقتلا

 «ريخلا اهيصاون ىف نأ لَك ىبنلا ركذ دقلو ؛ىبرعلل ازع تناكو «لاتقلا تاودأ

 :ةثالث ليخلا» :لاق ِهِْلكَت هللا لوسر نأ ةريره وبأ ىور دقو ؛لبق نم انرشأ امك

 ىف داهجلل اهينتقي ناك نمل ركذ ىهف ©"”«رزو لجرلو ءرتس لجرلو ءٌرْكذ لجرل
 ةلئاغ دريو هلاح هب رتسي ام اهجاتن نم عيبيو اهيبريو اهينتقي نمل رتسو «هللا ليبس

 .رامقلا هبشي ام وأ رامق ىف اهب قباسي نمكو ءاهب رخافيو اهينتقي نمل رزوو ءرقفلا

 ىه تراص مث «لاتقلا ةدع نمو «برحلا ةادأ اهنأل تناك اهبلط لصأ ىف ليخلاو

 ىف نوكت ىهو .ءملغلاو رقبلاو لبإلا ىهو «ماعنألا :سماخلا عونلاو

 اهقلخ ماعنألاو ]» :ىلاعت لاق ؛امعطمو ةنيزو ابكرم اهنم ذختيو «ناسنإلا تاجاح

 نيحو نوحيرت نيح لامج اهيف مكلو 2: نولكأت اهنمو عفاضو ءفد اهيف مكل
 . [لحنلا] # 76 نوحرست

 ةراثإ هانعم ثرحملا نآل ؛ سارغلاو عرزلا وهو «ثرحمللا :سداسلا عونلاو

 عرزلاو .ببسملا ديرأو ببسلا قلطأف ءاهيف سارغلا وأ رذبلا عضوو ضرألا

 نأ ظحاليو .ميكحلا ىنآرقلا صنلا اهركذ ىتلا ةايحلا عتم ىلإ تاراشإ هذه

 ءاهريغ الالح اعتم ةايحلا ىف نأ عم رومألا هذه ركذ ىلع رصتقا ميركلا نآرقلا

 ةرشعلا دلسم :دمحأو «هنع هللا ىضر صاقو ىبأ نب دعس نع (0175) قئاقرلاو دهزلا :ملسم حيحص 220(

 نيرشبملا )١9514(.

 «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع )١140( ةاكزلا عتئام مثإ - ةاكزلا :ملسم هاور ليوط ثيدح نم ءزج قفز

 .(؟ ١ 94) راهنألا نم باودلاو سانلا برش :يراخبلا هاورو



 نارمع لآ ةروس ريسفت اه

 كح اللا ايللللللا

 يي : هاك
 ءاهريغ نم حضوأ اهنأل اهركذ هنأ كلذ نع باوجلاو ؟ركذلاب اهصتخا اذاملف

 ةراشإ هيف ءاسنلا ركذف ؛اهلك عتملا عاونأ ىلإ ةراشإ اهيف نألو ءاهبلط ىلع عمجمو

 تناك مأ ةيدسج ةعتم تناكأ ءاوس «ةأرملاو لجرلا نيب طبرت ىتلا ةلصلا ةعتم ىلإ

 ةراشإ هيف نينبلا ركذو .عمتجملا ماوق ىه ىتلا ةرسألا ىلإ ةراشإو «ةيحور ةعتم

 لاملا ركذو .ةمورألاو سنجلاو ةريشعلاو ةليبقلاب ةزعلاو «ىناسنإلا عونلا ءاقب ىلإ
 اهساسأ لاملا دعي ىتلا ةيداصتقالا مظنلاو ةيناسنإلا تاجاحلا ىلإ ةراشإ هيف

 داهجلاو .قحلا ةرصن ىف حافكلا ىلإ ةراشإ هيف ةموسملا ليخلا ركذو .اهبصعو

 اودعأو ج : ىلاعت لاق امك «ةحلسم ةوق الإ ةعامجلا ىمحي ال هنأو هللا ليبس ىف

 مهنود نم نيرخآو مكودعو , هللا ودع هب نوبهرت ليلا طار نمو رف نم مكعطتسا ام مهل
 نومَلظت ال مكنأو مُكْيلِإ فو هللا ليبس يف ءيَش نم اوقفت امو مهمل هللا مهتوملعت ال

 ىعبطلا جاتنإلا لوصأ ىلإ ةراشإ ثرحلاو ماعنآلا ركذ ىفو .[لافنألا] © نير

 عتم رئاس ىلإ ئموي ةتسلا رومألا هذه ركذف .ىلوألا داصتقالا ةدام وه ىذلا

 : لاقف ةايحلا عتم هناحبس هللا اهربتعا كلذلو ؛ةايحلا

 تببح ىتلا رومألا هذه ىأ 4 بآَّمْلا نسح ةددع ُهّللاو اينالا ةاّيحلا عاَمم كلذ »

 عضوم ىهو ءاهيف عافتنالاو عفنلا عضومو ءايندلا ةايحلا عاتم ىه سوفنلا ىلإ

 اهبلط ىف مهيلع نكلو «هيف نوبغريو هب نوعتمتسي ىذلا سانلا بلطمو ةنيزلا
 اذلو ؛هدنع ام اوبلطي نأو ؛مهبر اوظحالي نأ اهبلط ىف ةجاجللاو اهيلإ ىعسلاو

 قحتسملا وهو هلالج لج هللا نأ ىأ « بآَمْلا نسح هدنع هللاو :هناحبس لاق

 ىنعمب بوئي بآ نم «عجرملا هانعم بآملا نإف «عجرملا نسح هدنع هدحو ةيهولألل
 . عجر

 اهنأ عم رومألا هذه نأ ىلإ ةراشإ ماقملا اذه ىف ةيماسلا ةلمجلا هذه ركذ ىفو

 لالحلا اهقيرط نم اهيلإ اودصقو اهبلط ىف اولدتعا نإف .ءباسح عضوم ىه عتم

 اوطعي ملو ءاهلح ريغ نم اهوبلط نإو «باوث عضوم تناك بلطلا ىف اولمجأو
 ىف لادتعالا بوجو ىلإ ةراشإ ركذلا اذه ىفو .باقعلا ىلإ ىدؤت اهنإف ءاهقح
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 لااا وللا

 2 «. 1 اال

 ءاهيف هقحو هبر اهب ىسني نأو ءشاحفإلاو فارسإلا وه هيلع بقاعي امف ءاهبلط
 اميعن هللا دنع نأ ىلإ ةراشإ هيفف اضيأو .هللا قح نعو هللا ركذ نع هيهلت ىتح

 :ىلاعت هلوقب هنيب ام وهو ءمظعأو ىلعأ رخآ

 هجوي نأ هنأش لج هفلكي لكي ىبنلل باطنخلا « ْمُكلَذ نم ريخب مكئبنؤَأ لق
 نإ ميقم ميعن نم هناحبس مهل هرخدا ام نأش ميظع ىلإ مههبنيل لاؤسلا كلذ مهيلإ

 ب ريبعتلا :اهلوأ :ةثالث هيبنتلا قرط نم ىوح دقو ؛هيبنتلل ماهفتسالاف ءاونسحأ

 ب ريبعتلا :اهيناثو «نأشلا ريطخلا ميظعلا ربخلا هانعم ءابنإلا نأل ؛4 مُكْتبنْوَأ »

 ب ريبعتلابو ءهب مهربخيس ام نأش ميظع ىلع ةلالدلل ديعبلل ةراشإلاب 4 مكلذ
 (ريخ» ب ريبعتلا :اهئلاثو ءهب مهربخيس ام ىلإ اوعمتسيل اعيمج مهوعدي هنأك (مك)
 ولخي ال ايندلا ميعن نأو ءطق هيف رش ال ريخ ةنجلا ميعن نأو «ةيلضفألا ىلع ةلادلا

 .رش نم

 : وه باوجلا ناك هيبنتلل قيس ىذلا ماهفتسالا ناك نأ دعبو

 جاوؤأو اهيف نيدلاَح راهتألا اهب نم يرجَت تانج مهب دع ارا نيدللٍِ
 نم اناكم مظعأو ءاماقم ىلعأ ىهو «ةرخآلا عتم هذه 4هّللا َنَم ُناَوضِرَو ةرّهطم

 :ةعبرأ ىهو ءايندلا ميعن

 تأر نيع ال ام تانجلا هذه ىفو .«راهنألا اهتحت نم يرجَت َتاَنِج :اهلوأ

 .رشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو

 هورعي لئاز ضرع ايندلا ىف ام لكف ء.هدحو ةمعن وهو «دولخلا :اهيناثو

 .ءاقبلا مئاد ةرخآلا ىفامو «ءانفلا

 ؛بيرلا دجوي وأ نهنيشي ام الو ءاهيف سند ال «ةَرّهَطَم جاوزأو 9 :اهئلاثو

 .ههبشي ام وأ رش نم ركعم الف

 4 هّللا َنَم ناوضرو ) وهو ءدوجولا ىف ام مظعأ لب اهمظعأ وهو :اهعبارو
 ردصم ناوضرلاف ءدوجولا ّئشنمو نوكلا عدبمو .قلخلا قلاخ نم ميظع اضر ىأ
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 ا للا

 20 ١ الا ١
 ةدايز ىلع لدت ىنبملا ةدايز نأل ؛ميظعلا اضرلا هنأ هيلع ديزي نكلو ءاضرلاك

 هيف هردصم نايب مث هماهبإ هنألو «ميظعتلاو ميخفتلا هب دصق ريكدتلا نألو ءىنعملا

 لج هللا ىلإ بوسنم وه ذإ ةبسن مظعأل ةفاضإب اضرلا اذه فرش ىلإ ةراشإ
 . هلالج

 ملع دابعلا لاوحأب ميلع هلالج لج هناحببس هللا نأ ىأ 4 دايما ريصب ُهللاوإط
 .مهبولق تاجلخو .مهرومأ ىفخو مهلاوحأ قئاقد ملعي وهف «ىريو رصبي نم
 .هتمظعب اهراعشإو «بولقلا ىف ةباهملا ةيبرتل ةلالجلا ظفلب لوقلا هناحبس رَّدصو
 اناسحإ نسحملا ىزجيس هنإف «مهلاوحأ ىفخب اميلع ىلاعتو هناحبس هللا ناك اذإو

 ىلعلا ةباقرب راعشإ اهيفو ءديعوو دعو اهيف ةيماسلا ةلمجلا هذهف ؛اباقع ءىسملاو

 هاري وه نكي مل نإو هاري هللا نأب امئاد رعشي ىقتلا نمؤملا لعجي ام «ريدقلا

 هنإف هارت نكت مل نإف ءهارت كنأك هللا دبعا» :ُةْيلَي لوسرلا لوق ققحتيو
 .20«كاري

 فاصوأ لوأ هذه (ِراّنلا ِباَدَع اَنقو انبونُذ اَنَل رفغاَ انمآ ان ابر نولوقي نيا
 4 نولوقي نيذلا » :نيملاعلا بر نم ميركلا ءازجلا كلذ اوقحتسا نيذلا نينمؤملا

 ىبنلل قيدصت وه امنإ مهلاحو ناميإلل نوركذتم امئاد مهنأ ىلع لدي فصولا اذهو

 مهنإ نولوقي مهنأ ىأ «اّنمآ# نولوقي مهنأ امئاد مهلاح ناسلف «هب ءاج ام لك ىف

 ناك نمو «نيمألا ىبنلا ىدهو «ميركلا نآرقلا هب ءاج ام لك نوقدصيو نونغذي
 الو «ةريبك ةيصعم هنم نوكت ال ىلاعت هللا رمأل ناعذإلاو ناميإلا ركذت هلاح ناسل

 ركذتو «قلطملا ناعذإلا عم ىفانتي ىصاعملا باكترا نأل ؛ىلاعت هللا رماوأل لامهإ

 لاق اذلو ؛ناميإلا ركذت مدعو بلقلا ةلفغ ىف نوكت ةيصعملا ذإ ؛مئادلا ناميإلا

 هللاب ناميإلا ناك اذإو :(9"©2نمؤم وهو ىنازلا ىنزي ال١ :مالسلاو ةالصلا هيلع

 رجح نبا ظفاحلا ركذو ءملسمو ىراخبلا ةياور نم هجيرخت قبس دقو ريهشلا ليربج ثيدح نم ءزج وه )١(
 .ىلاعت هللا همحر فنصملا ظفلب حتفلا ىف

 - ناميإلا :ملسمو 51(2؟946) هبحاص نذإ ريغب ىبهنلا - بصغلاو ملاظملا :يراخبلا هاور ؛هيلع قفتم (0)

 .[(85)سبلتملا نع هيفنو يصاعملاب ناميإلا صقن
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 2 2: هلا
 ىلع ةعارضلاو ءاجرلا ىلع فوخلا نوبلغي امئاد مهف مهروعش ىلع ايلوتسم

 انقو انبونذ انل رفغاَف# اولاقو ةرفغملا مهبلط ةلاحلا هذه ىلع اوبتر اذلو «عمطلا

 ةرقو «مهناميإ ةوق نم كلذو «مهئاطخأ مظعب نوسحي امئاد مهف «راثلا باذع

 ةوق نم هلك كلذو «رانلا نم ةياقولاو «نارفغلاو رتسلا نوبلطي كلذلو ؛ مهناعذإ

 ىف ربكتف «ظقيتسملا ريمضلاو «ةماوللا سفنلا ناطلس مظعو «ىنيدلا نادجولا

 هللا مهدمغتي نأ الإ ءازج ال هنأ نودقتعيو «مهتانسح رغصتو «مهتاوفه مهرظن

 . هتمحرب

 «راحسألاب نيرفغتسملاو نيقفنملاو نيتناقلاو نيقداصلاو نيرباّصلا

 :ناعذإلا قح نينعذملاو «ناميإلا ىقداصلا نينمؤملل فاصوأ ةسمخ هذه

 هيلع ثح دقو ءاقدصو اقح ناميإلا ةفص ربصلاو «نورباص مهنأ :اهلوأ

 اهاندأ ىهو اهنم «ةريثك بعش هل ربصلاو ءاعضوم نيعبس نم رثكأ ىف نآرقلا

 «ليمجلا ربصلا وه اذهو «ىوكش الو نينأ ريغ نم اهلمحتو «ةديدشلا دنع ربصلا

 نع سفنلا طبضب ربصلا اهنمو ءليمج ريغ هربصف اكشو رباصلا جض نإف
 ةبترم هذهو ؛امئاد امكحتم لقعلا لعجو «ةيدرملا ءاوهألا نع اهعدقو تاوهشلا

 اليكل ربص ىلإ جاتحت معنلا نإف ؛معنلا لمحت ىلع ربصلا اهنمو .ربصلا ىف ةيلاع

 : ىلاعت لاق دقلو .ركشلا لدب رفكلا ىلإ ىدؤتف ةمعنلا ببسب ناسنإلا ىغطي
 ءامعت هاَنقَذَأ نيلو <31 روفك وُ ُهّنِإ هنم اها مث ةَمَحر انم ناسنإلا انقذأ نيلو »

 اوربص نيذلا الإ ج10 روخف حرق هن يتع تانّيسلا بهذ نآوقيل هتسم ءارض دعب

 . [ دوه] 4 ن2 ريبك بك رجأو ةرفغم مهل كئلوُأ تاحلاّصلا اوُلمَعَو

 «ةيناسنإلا تافصلا لمكأ نم قدصلاو ؛نوقداص مهنأ :ىناثلا فصولاو

 ءاهعدخي الف ءهسفن قدصي نأ اهنمو ؛قحلاب رابخإلا اهنمف اضيأ ْبَعَش وهو
 قحلاب هسفن بويع فرعتي نأ اهنمو ؛هسحو هبلق طلاغيو «لامعألا ءوس اهل نيزيو

 ظقيتسيف امئاد ةلثام هيدي نيب نوكتل ءهسفن نع اهرتسي الو اهفرعتيو اهفشكتيو

 .قحلا ىحورلا بيذهتلا قيرط وه اذهو «هريمض
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 ريغ ةعاطلل ميدملا عئاطلا وه تناقلاو .نوتناق مهنأ :ثلاثلا فصولاو

 ناعذإلا روصي تونقلاف ءاهدودح ىلع جراخ الو ءاهب مربتم الو ءاهنم لملمتم
 . قلطملا

 ءاوس هفراصم ىف لاملا نوقفني مهنأ ىأ .نوقفنملا مهنأ : عبارلا فصولاو

 .انفلسأ اميف ىنيدلا قافنإلا جهانم انيب دقو .ةصاخ تناك مأ ةماع تناكأ

 ءرحس عمج راحسألاو ,راحسألاب نورفغتسم مهنأ :سماخلا فصولاو

 لابقتساو «لمع نم ناك ام ركذتو .دجهتلا تقو تقولا اذهو ء«ليللا رخآ وهو

 روعشلاو «هللا ركذتو ةعارضلا راعشتساب هيف رافغتسالاف ءلامعأ نم نوكي ام

 نوكي الف ءوه امك ىقن ميلس بلقب ةايحلا لامعأ لبقتسي نمؤملا لعجي «هتبقارمب

 ءعوضخلاب روعشلا وه امنإ ءرفغتسأ ةملك دادرت وه رافغتسالا سيلو ءريخ الإ هيف
 تلاق اذلو ؛نيرفغتسملا رثكأ كلذك سيلو «هناحبس هيلإ ةعارضلاو هللا ةبقارمو

 نأ ىراخبلا ىور دقلو .«ريثك رافغتسا ىلإ جاتحي انرافغتسا» :ةيودعلا ةعيار

 «تنأ الإ هلإ ال ىبر تنأ مهللا :لوقت نأ رافغتسالا ديس» :لاق ِكي هللا لكسر
 ام رش نم كب ذوعأ .تعطتسا ام كدعوو كدهنمب قلع انأو كدبع انأو ىنتقلخ

 الإ بونذلا رفغي ال هنإف «ىل رفغاف ىبنذب ءوبأو «ىلع كتمعنب كل ءوبأ «تعنص
 «ةنحلا لهأ نم وهف ىسمي نأ لبق هموي نم تامف انقوم راهنلاب اهلاق نمو . تنأ
 لهأ نم وهف حبصي نأ لبق هليل نم تامف اهب نقوم وهو ليللا نم اهلاق نمو
 , 2320 (ةنحلا

50 
 دهس

 لَسِقْلاب ميدل اوُلوَأَو هَكَهَكملاَوَوُهاَلَم
 هل د

 هللا الدهن هللأ

 امك (081) رافغتسالا لضفأ -تاوعدلا :هنع هللا يضر سوأ نب دادش نع ظفللا اذهب يراخبلا هاور )١(
 . هوحلب دمحأو يئاسنلاو يذمرتلا هاور
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 قدصو «مهلتبت ىف نينمؤملا فاصوأ ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس َنيِب

 ناميإلا ةقيقح نيبي انهو ؛مهتاوهش طبضو مهربصو «مهسوفن ناعذإو «مهناميإ

 هناحبس أدتباو ؛نيتملا هللا نيد وهو «نيعمجأ نييبنلا ةعيرش مالسإلا نأو مالسإلاو

 :لاقف ناميإلا ةقيقحب

 #«طسقلاب امئاق مّلعْلا اوُلوُأو ةكئالَمْلاو وه لإ َهَلِإ ال ُهّنَأ هللا دهشو ١

 :ىلاعت هلوق ىنعملا اذه نمو ؛ةريصبلاب امإو ءرصبلاب امإ ءروضحلا :ةداهشلا

 ةقئاط اَمُهَباَدَع دَهْشَيَلَو ط :ىلاعت هلوقو [جحلا] 4 <27 .. . مهل عفانم اودهشيل )

 ةدهاشملا ىلع ىنبملا رابخإلا ىلع ةداهشلا تقلطأ مث [رونلا] 4 22 نينمؤمْلا نم

 دهشو :ىلاعت هلوق كلذ نمو ؛مكحلا ىنعمبو «ملعلا ىنعمب تقلطأ مث «ةنياعملاو

 . [فسوي] 4 2:7 ... اهلهأ نم دهاش

 وه الإ هل ال ُهَنَأ هللا دهَش 8 : ةميركلا ةيآلا هذه ىف ىلاعتو هناحبس هلوقو
 :ناقيرط هيف ةداهشلا ريسفت ىف ءاملعلل 4 مّلعْلا اولوأو ةكئالَمْلاَو

 نع ىلاعتو هناحبس هللا ربخأ دقو «رابخإلا ةداهشلا نأ :امهدحأ

 هلوق لثم ميركلا نآرقلا ىف هيبن ىلع اهلزنأ ىتلا ةينآرقلا تايآلاب هتينادحو

 :ىلاعت هلوقو [ةرقبلا] 4 ةعتلا .. .مويقلا يحلا وه لإ هنإ الهلل > : ىلاعت

 دحأ اوفك هَل نكي مَلو <22 دّلوُي مَلو دلي مل <: <27 دمّصلا هللا <> ُدَحَأ هللا وه لقط

 ةينوكلا تايآلاب اضيأ هتينادحو نع ىلاعتو هناحبس هللا ربخأو [صالخإلا] 4 <

 ريخست نمو ءامهنيب امو ضرألاو تاومسلا قلخ نم اهيلإ راظنألا هجو ىتلا
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 ةلدألاب هتينادحو نع هناحبس ربخأو .راهنلاو ليللا جاليإ نمو «هرمقلاو سمشلا

 ةهلآ امهيف ناك ول 9 :ىلاعت هلوق لثم نم ءزيزعلا هباتك ىف اهيلإ راشأ ىتلا ةعطاقلا

 . [ءايبنألا ] 4 550 توُفصَي مَع شّرعْلا بر هللا ناحبسف اَتدَسََ هللا ل

 ةرمتسملا مهتعاطو هناحيبس هل مهتدابعب « هناحبس هتينادحو نع ةكئالملا رايخإ

 ىلع مهلوزنو [ميرحتلا] 4430+ نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي أل
 . ةينادحولا رابخأب ءايبنألا

 نم هنوطبنتسي امب اضيأ مهرابخإ ىه سانلا نم ملعلا ىلوأ ةداهشو

 نيذلا ملعلا لهأب ةصتخم ةداهشلا هذهو ؛هيلإ مهتوعدو هب اونمآ امب مهقطنو

 قلخ مهتدهشأ اّمإ» :لاهجلا نع ىلاعت لاق دقف ؛ةقيقحلا بلط ىف اوصلخأ دق

 . [فهكلا] 4 2176 ... مهسفنأ قلخ الو ضرألاو تاومّسلا

 .راهطألا ةكئاللملا رابخخإو «نوكلا قلاخ رابخإ -_- رابخألا هذه عامجإ ىفو

 .لقاع هيف باتري نأل لاجم ال ررقم ىنعم هنأ ىلع ليلد - راربألا مدآ ىنبو

 وه 4 وه ّالِإ هَلِإ ال ُهّنَأ هللا دهش ١) :ىلاعت هلوق ىف ةداهشلل ىناثلا ىنعملا
 مهأشنأ امبو مهرّطفب ةكئالملا ملعو «ىلزألا هملع ىف هللا ملع :ىنعملاو .ملعلا

 عاونأل مهيصقتو مهطابنتساب سانلا نم ملعلا لهأ ملعو «نيملاعلا بر هيلع

 ىلإ ةراشإ وحنلا اذه ىلع ملعلا عمج ىفو .وه الإ هلإ ال هنأ ةفلتخملا لالدتسالا

 عم ىقالت دق «ىلزألا هللا ملعف .ةينادحولا ىلع تقفتا دق ةثالثلا ملعلا عاونأ نأ

 فلتخي فيكف ءدحاو هللا نأ ىلع ىلالدتسالا سانلا ملعو ىنارونلا ةكتالملا ملع

 .اريبك اولع ىلاعتو هناحبس هّللا ىلاعت !؟هيف سانلا

 رطيسي ىذلا ء«دحألا دحاولا وه هنأ هانعم 4 طسقلاب امئاقإ» :ىلاعت هلوقو
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 ريدقت كلذ اَهَل ٌرقتسمل يِرَجَت سمّشلاَو © :هناحبس لاق امك هل هناحبس هللا هدعأ

 ىنعملا عم هيف 4 طْسقلاب اًمئاَقط ىماسلا ريبعتلا اذهو [سي] 4 452): ٍميلَعْلازيَِعْا
 اذهل مكحملا ريسملا رطيسملا قلاخلا هنأ وهو «ةيبوبرلا ماقم ىلإ ةراشإ هانركذ ىذلا

 ماد ام «ةدابعلل قحتسملا هدحو هنأ وهو «ةيهولألا ماقم ىلإ ةراشإو «ىنوكلا ماظنلا

 دبعي ال هنأ وهو «ةيدوبعلا ماقم ىلإ ةراشإ هيفو ءىش لك ىلع مئاقلا هلحو وه

 ىزاجملاو «نايدلا هناحبس وهف ؛هللا ةردق راوجب ءىشل وأ دحأل ةوق الف ءهاوس

 مكحب هنإف ءطسقلاب نوكلا اذه ىلع همايق ىضتقمب «نولمعي ام ىلع قلخلل

 ىف نإ :لوقن اذهلو ؛رشلا نولمعي نيذلاو ءريخلا نولمعي نيذلا ىوتسي ال طسقلا

 نم هيف امو رخآلا مويلا ىلإ اضيأ ةراشإ « طّسقْلاب اَمئاَق» ةميركلا ةلمجلا هذه
 .باوثو باقعو باسح

 :لاقف ةينادحولا ريرقت هناحبس رركو

 .ةديدج ناعم ىلإ تاراشإ راركتلا اذه ىفو « ميكحلا ٌريِزَعْلا َوه الإ هل الإ

 ىضتقمب وهف «ىدس سانلا كرتي ال ىلاعتو هناحبس هنأ ىلإ ةراشإلا :اهنم

 وهو ءهتمكح ىضتقمب عئارشلا عرش دق «ةيدوبعلاو ةيهولألاو ةيبوبرلاب هدارفنا
 ىذلا ىأ # ميكحلا زيزعلا © هنأب هناح بس فصو اذلو ؛هناطلسو هتزعب اهيمحي

 . ميكحلا زيزعلا هنأل ؛اهيمحيو عئارشلا مهل عرشيو «سانلا رومأو نوكلا اذه ريدي

 .ناطلسلا اذهب هدحو هدارفناو هناطلس لامك ىلإ ةراشإ اضيأ صنلا اذه ىف مث

 امو ءاناطلس مهل نأ نوبسحي ءاعفش هلل نوذختي نيذلا ىلع در اضيأ هيفو

 .ءاوس هتدارإو هملعو هتردقل ةبسنلاب هقلخ لكف «ناطلس نم نيملاعلا بر دنع دحأل

 ةزجوم ةملك ملكتن نأ نم دبال ةميركلا ةيآلا هذه ىف لوقلا كرتن نأ لبقو

 ظفلب لب ةككئالملا مساب مهمسا نرق نيذلا ملعلا ولوأ مه نمف ؛ ملعلا ىلوأ ىف

 اذه ؟راهطآلا هتكئالم ةداهشو «هناحبس هتداهش عم مهتداهش تعضوو ء«ةلالجلا

 :هنع ةباجإلا ىف لوقنو .ميظعلا هللا باتك ولتي ئراق لك سفن ىف ددرتي لاؤس
 ءاملعْلا هدابع نم هللا ىَشْحَي اَمَنِإ» :هلوق ىف ىلاعتو هناحبس هللا مهفصو نيذلا مهنإ
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 ىف صالخإلاو ضيوفتلاب ىلاعت هللا مهفصو نيذلا مهو [رطاف] 4 تيل ...
 باّبلألا اوُوأ لِ رك امو اَنَير دنع نم لك هب انمآ نوُلوُقي ملعْلا يف نوُحساَرلاَو » :هلوق
 بلط ىف صالخإلا مهفاصوأ نم فصو لوأ نأ ىرن اذلو [ نارمع لآ] 4 2

 نولعفت ال ام نولوقت 3 مل :الثم مهل لاقي الف ٠ «لمعلاو لوقلا ىف قدصلاو ةقيقحلا

 هناحبس راشأ دقو [ فصلا ] 4 1 َنوُلَعفَت ال ام اولوقت 3 نأ هّللا دنع اتقم ربك هل

 ملعلا اوبحاص نيذلا ىأ 4ملعلا اولوأو» :لاقف مهفاصوأ نم رخآ فصو ىلإ

 بئاغرلا ةيملعلا ىناعملاب اوطلخي ملو «ةيحورلا ىناعملا ىلإ اوهجتاو ؛هومزلو
 وأ ناتمزال ناتفص ناتاهف ؛ةيداملا برآملاو ءاوهألل ةيطم ملعلا اولعجي ملو «ةيدلملا

 بلطل ماتلا فارصنالاو «ءصالخإلا امهو «ءاملعلا صاوخ نم ناتصاخ امه

 هللا لوسر لاق دقلو .ةمثآلا ةيتاذلا عفانملل اقيرط ملعلا لعجي الأب ةيملعلا قئاقحلا

 ىلع هللا ءانمأ ءاملعلا» :ناتصاخلا ناتاه مهيف تناك نيذلا ءاملعلا ىف ٌةيلَي دمحم

 مهل رفغتستو ءءامسلا لهأ مهبحي «ءايبنألا ةثرو ءاملعلا» :مهيف لاقو 200)(هقلخ

 . 9(اوتام اذإ رحبلا ىف ناتيحلا

 مل نإف «ةكئالملاو هللا ةداهشب مهتداهش تنرق نيذلا ءاملعلا مه ءالؤه

 هنع ىور ام لثم ىف مهنم هتمأ فوخ نم اونوكي نأ ىشخي هنإف كلذك اونوكي

 ميلع «قفانم لجر ىتمأ ىلع فاخأ ام فوخأ» :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 , 200هتحاصفب مهريغي «بلقلا ميكح ريغ ناسللا

 حتفب ةءارق :ناتءارق ميركلا صنلا اذه ىف 4 مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ »
 صنلا قايس نوكي ىلوألا ةءارقلا ىلعو 0)24نإ) ةزمه رسكب ةءارقو ««نأ» ةزمه

 دروأ دقو «(758715) ١98١ص ١ج :لامعلا زنك] هنع هللا يضر سنأ نع يعاضقلاو «ركاسع نبا هاور )١(

 )١91١1١8(. نييماشلا دنسم :دمحأ مامإلا

 هقفلا لضف يف ءاج ام - ملعلا :يذمرتلا ءادردلا يبأ نع هجرحخأ دقو «يرذنملل ننسلا صيخلت عجار (0)

 لع ثحلا - ملعلا :دواد ىبأ نئس .(7557) ةمدقملا : يمرادلاو (؟17) دمحأو )75١5( ةدابعلا ىلع

 . ملعلا بلط

 .(179/) ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دنسم ىف دمحأ هاور (9)

 - راصمألا ةمئأ ةرشعلا تاءارق يف راصتخالا ةياغ] .رسكلاب نوقابلا أرقو ءنإ ةزمه حتفب يئاسكلا اهأرق (5)

 .[419ص ينادمهلا نسحلا ءالعلا وبأ
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 ءمالسإلا هللا دنع نيدلا نأ دهش ءوه الإ هلإ ال هنأ هللا دهش :اذكه ميركلا

 فطع وأ لدبلا عضوم ىف 4 مالسإلا هّللا دنع نيدلا نإ :ىلاعت هلوق نوكيف

 الإ هلإ ال ىنعم نأ ىلإ كلذ ىهتنيو وه الإ هلإ ال هّنَأا» :ىلاعت هلوق نم نايبلا

 هنيد هنأو «هتحص ىلع ةلدألا ماقأ دقو مالسإلاب دهشي هللا نأو «مالسإلا وه هللا

 هب دهشو «نيملاعلا بر هب مهربخأ امب راهطألا ةكتالملا كلذب دهشو ءهاضترا ىذلا

 ىلع اذه .هللا نيدو «صالخإلا نيدو «لقعلا نيد وهف «هوطبنتسا امب ملعلا ولوأ

 ةقباسلا ةيآلا ىناعمل اررقم افنأتسم نوكي مالكلا نإف رسكلا ةءارق امأ «حتفلا ةءارق

 نأل ؛هتمكحو هللا ةزعو ةيبوبرلاو ةيدوبعلاو ةيهولألا ىناعم نم هيلع تلمتشا امو

 ررقي ىذلا نيدلا وه ام :لأس الئاس نأكف ؛اذه لكب ناميإلا ىضتقي مالسإلا نيد

 ىنعمب قلطت نيدلا ةملكو ؛مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ :هناحبس لاقف ؟قئاقحلا هذه

 ىنعملا ىلإ ليمأ ىنإو ؛تافيلكتلا ةعومجم ىنعمبو ةدابعلاو ةعاطلا ىنعمبو «ءازجلا

 نأ :كلذ ىلع ىنعملاو «ةدابعلاو ةعاطلا ىنعمب انه نيدلا نوكي نأ وهو «ىناشلا

 هلل قلطملا ناعذإلا وه مالسإلاو مالسإلا ىه هللا اهلبقي ىتلا ةدابعلاو ةعاطلا

 ىأ ىف قحلا ىلع رابكتسالا مدعو «ىلاعتو هناحبس هلل صالخإلاو ىلاعتو هناحبس

 صالخإلا : نيرصنع نم انوكم انه مالسإلا نوكي كلذ ىلعو ؛هيحاون نم ةيحان

 اذه ديؤي دقو .هأوس دحأل ال هدحو هللا تاذل عوضخلاو «ىلاعتو هناحبس هّلل

 44 نبا ن نمو هلل ىهجو تملأ لفق َكوُجاَح نإف ) :كلذ دعب ىلاعت هللا لوق ىنعملا

 4 ل7 ٠ . نسحم وهو هلل هَهجو مّلسَأ نم لب 9 :ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت هلوقو

 «هتردق تلج هللاب ناميإلا لامك وه انه مالسإلا نوكي اذه ىلعو [ ةرقبلا]

 لمعو «ناسللاب لوقو بلقلاب ةفرعم ناميإلا» :ْةِكلَي ىبنلا لاق دقلو .هديحوتو
 . 21)(ناكرألاب

 مالسإلا رابتعاو هللا دنع# :هناحبس هلوقب ىلاعت هللا ىلإ نيدلا ةفاضإو

 مالسإلا لضف نايب هيف «نيفرطلا فيرعت كلذ ىلع لدي امك «هللا نيد هدحو

 .هنع هللا يضر بلاط يب بأ نب يلع نع (54) ناميإلا - ةمدقملا :هجام نبا هاور )١(
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 «هريغ لبقي ال هللا نأ وهو «ىفاضإلا فرشلا كلذ هل هنأل ؛هانركذ ىذلا ىنعملاب

 . كرشلا بئاوش نم صلاخلا قحلا هنأ قوف

 لصألا هنأو «نييبنلا لك ىلع لزن ىذلا نيدلا هنأ ديفت كلذ قوف ةفاضإلاو

 ام نيدلا نم مكل عرش إط : ىلاعتو هناحبس هللا لاق كلذلو ؛ءامسلا عئارش لك ىف

 4 4127 ... ئسيعو ئسومو ميهاربإ هب انيصو امو كيلإ انيحوأ يذّلاو احون هب ئّصو
 امك حون ىناثلا ةقيلخلا ىبأ نيد هنأب هناحبس حرص دقو هللا نيد وهف [ىروشلا]

 اذه ىلعو .مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ءايبنألا رخآ نيدو «نييصصقلا ضعب ربعي

 .مالسإلا نيد وهو «هللا نيد وهو ءدحاو نيد نييبنلا عيمج نيدف

 ىلعو 44 مهنيب ايغب ملعلا مهءاج ام دعب نم الإ باتكلا اوتوأ َنيذّلا فلتخا امو »
 اهيف رجي مل ىتلا ةيوامسلا تانايدلا تفلتخا نإو .ةدحاو هللا ةعيرش تناك اذه

 نوكي الو «عرفلا ىف نوكي لب «لصألا ىف نوكي ال كلذ نإف «ليدبتلاو فيرحتلا

 لهأ نم نيريثك نأ كلذ عم ظحول نكلو تايئزجلا ىف نوكي لب «تايلكلا ىف
 تلاقو «ءىش ىلع ىراصنلا تسيل دوهيلا تلاقف «مهنيب اميف اوفلتخا باتكلا
 لك «قرف ىلع مهنيب اميف ةفئاط لك تفلتخاو «ءىش ىلع دوهيلا تسيل ىراصنلا

 نم اهخحلشت وأ ىرخأللا رفكتو ءاهدحو صالخلاب تصتخا اهنأ بسحت ةدحاو

 «ةوادعلا مهوذبانو «نيملسملا ىلع نيعمتجسم اوفلتخا مث ؛ةسدقملا ناميإلا ةريظح

 ملو «ةنيب نع ةذبانملا هذه تناكف ءاورفك نيذلا ىلع نوحتفتسي لبق نم اوناك دقو

 قحلاب نمؤي ملو ءمهءانبأ نوفرعي امك ىبنلا نوفرعي مهنإ لب «لهج نع نكت
 اوماقأ مهن ولو » : مهيف ىلاعتو هناحبس هّللا لاق اذلو ؛2كك ىبنلا رصع ىف نوريثك

 مَ مهنَم مهلجرأ تحت نمو مهقوف نم اولكأل مهَبَر نم مهيلِإ لزنأ امو ليجنإلاو ةاروّتل

 كلذ ببس نأ هناحبس نيب دقو [ةدئاملا] 4 (25)+ َنوُلَمعَي ام ءاس مهنم ريثكو ةدصتقم

 اوتوأ نيِذّلا فّلَمخا امو : ىلاعتو هناحبس لاق اذلو ؛ملظلاو ىغبلا وه فالتخالا

 مهنآل ؛مهنيب اميف ىغبلا وه ببسلاف 4 مهنيب ايغب ملعلا مهءاج ام دعب نم الإ باتكلا

 «هريغ ىلع ىغبي لك «ىغبلا كلذ اولدابتو «لطابلاب ضعب ىلع مهضعب ىغب دق
 ثروت ةموصخملا ةدش نإف «ناميإلا مهسوفن ىف فعض لاطابلا موق لدابت اذإو
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 رفعج مامإلا لاق دقلو ءىشب نمؤيال قفانملاو «قافنلا نوكي بيرلا عمو «بيرلا

 لدابتف «قافنلا ثروتو بيرلا ثدحت اهنإف «نيدلا ىف ةموصخلاو مكايإ) :قداصلا

 مدع ىف اببس ناك 4 مهيب اَيغَبإ» :ىلاعتو هناحبس لاق امك مهنيب اميف ىغبلا

 سيلف «هنومهفيو هنوملعي اوناك نإو ءىشب مهناميإ مدع ىف لب «قحلاب مهناميإ

 «قحلا بلط ىف صالخإو ملع ناميإلا ردصم لب .طقف ملعلا ناميإلا ردصم

 .هرون ادب اذإ هل ناعذإو

 قايسلا نإ ذإ 4 مهءاج ام دعب نم ًالإإ» ةملك ىلاعتو هناحبس مدق اذاملو
 «ملعلا مهءاج ام دعب نم الإ مهنيب ايغب باتكلا اوتوأ نيذلا فلتخا امو :اذكه

 نايبلا اذه نأ :كلذ نع باوجلاو ؟هنم ىنثتسملا ضعب ىلع ىنثتسملا ذتئيح مدقف

 ملعلا رذعت نع ناك ام فالتخالا كلذ نإ ذإ ؛راكنتسالاو خيبوتلا عضوم

 ىلإ اولصي نأ مهتردق ىف ناكو «مهءاج دق اهب ملعلا نأ عم ناك هنكلو «قئاقحلاب

 نأ عم نوفلتخي فيكو .«كشلل ةراثإ الو عازن الو فالتخا ريغ نم رمألا ىف قحلا

 رونلاك ملعلا نأ قحلاو «هنم غئاسلا اوفرعي نأ مهيديأ نيب ناكو «مهءاج دق ملعلا

 ملعلا كاردإل دبال كلذكو ؛نورظنيو هب نوزيمي ارصب اوتوأ نيذلا الإ هيف عفتني ال

 بلقلاو «ةذفان ريغ ةريصبلا تناك اذإ امأ ؛قحلل عضخي بلقو «ةذفان ةريصب نم

 هعنمي بلقلا ىلع افالغ عضي تائيسلا بسك نإو «كردي ال هنإف «هيلع هللا نار دق

 ىلع نار لب ًالك » :نيلاضلا نأش ىف ىلاعتو هناحبس لاق اذلو ؛قحلا كاردإ نم

 ىلإ لوصولل ىفكت ال ملعلا بابسأف [نيففطملا] 4 20+ نوُبسْكَي اوناك ام مهبوُلق
 ىلع مهرثكأ نكي مل باتكلا اوتوأ نيذلاو «رينم بلق نم اهعم دبال لب «قئاقحلا
 تاوهشلا نآأل كلذ ؛اهمكحل ناعذإلاو ةقيقحلا بلط ىف صالخإلا نم كلذ

 هنوبلطيو «لطابلا نوغتبي مهتلعجف «مهسوفن ىلع تلوتساو مهبولق ىف تمكحت
 ذإ «مهنيب اميف ىغبلا هساسأ ملعلا دوجو عم فالتخالا لعج اذهلو ؛اديدش ابلط

 ايغب » :لاق اذلو ؛ةينيدلا ةرطيسلل ازايتحاو ناطلسلاو ةرطيسلا رمألاب نوغتبي مهنإ

 . مهنيب لطابلاب ابلاغتو ءادساحتو املظ ىأ 4 مهنيب



 0 ش نارمع لآ ةروس ريسفت
 اال لللللملل

 ااا ١١

 يب

 اذلو ؛همكحل اونعذي ملو هوبحاصي ملو هومزالي ملو ملعلا مهءاج ءالؤهو

 اودري ملو مهءاج دق ذإ «ملعلا مهءاجإ :لاق لب «ملعلا اوتوأ» هناحبس لقي مل

 ل كلذكو «ةبيطلا ضرألا الإ هنم ديفتست ال ريزغلا رطملاك ملعلاو .ةبذعلا هدراوم

 اونوكي ملو «ملعلا مهءاج نوملاظلا كئلوأف «ةبيطلا سوفنلا الإ ملعلا نم ديفتسي
 . هللا ةينادحوب نودهشي نيذلا ملعلا ىلوأ اونوكي ملو هللا نوشخي ءاملع

 ةينوكلا هتايآ لمشت هللا تايآ 4 باسحللا عيِرس هللا َنِإَو هللا تاّيآب رفكي نمو ©
 نم :ىنعملاو .اهل ةنيبملاو «هتعيرش ىلإ ةيعادلا ةلزنملا هتايآو «هتينادحو ىلع ةلادلا

 هللا نإف هبلق ىف ةرطفلا ىعادل اسماط اهمكحل نعذم ريغ ادحاج هللا تايآب رفكي

 © باسحلا عيرس هللا نإف إذ :ىلاعت هلوقف .باسحلا عيرس هللاو .هبقاعمو هبساحم

 هبقاعم هللا نإف هللاب رفكي نمو :اذكه قايسلاو «فوذحملا باوجلا ماقم مئاق

 ىلعو «باقعلا ةعرس ىلع لدت باسحلا ةعرسو « باسحلا عيرس هللاو «هيساحمو

 صحف ىلإ جاتحي ال وهف «ىلاعتو هناحبس هللا وهو بساحملل لماكلا ملعلا

 هذهب باتكلا لهأ نع مالكلا متخو ءاودحج امب مهبولق مهيلع دهشت لب ءاوفرتقا

 هل رفكلا نأو « مهرفك ىلإ عجار ةلاحم ال مهفالتخا نأ ىلإ ةراشإلل ةيماسلا ةرابعلا

 ةجح ملعلا بابسأو «ميلأ باذع هتجيتنو « دكؤم عيرصس باسح دعب باقع

 2 9 2 صر رس سس سس ار دق ساس ير سس 2 هك

 نكي ونا تتكلا ذأ لَن لوو ل ىهجو
 مس م »اس او ره حس

 الو َتو دكه كت ومس ني مكس إف

 تورثكي َندلاَنِإ ايل دابجل ايري "يأكل
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 -وه

 اا تاس حس
 تر 2و لقحريَفب نيب توفوا اكنياَج



 نارمع لآ ةروسريسفت
 اللا ا 4

 هيب لبي
 يل

2 

 50 رك ا اواي ايدلاِ

 دعب مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو «مهنيب اميف باتكلا لهأ فالتخا هناحبس ركذ

 دالك ىبنلل مهتجاحم هناحبس نيبي ةيآلا هذه ىفو ؛مهبر نم تانيبلا مهتءاج نأ

 ةلواحم اهساسأ لب «نيبت اذإ قحلل ناعذإلا اهساسأ سيل ةجاحم اهنأ ىلإ راشأو

 بلط هب داري مسق :نامسق ةلداجملا نأل كلذو ؛لطابلاب ةجاجللاو «قحلا سمط

 رون اهنيب نم نيبتسيل ةلدألا لدابتو «هيحاون لك نم رمألا ةساردو «هصيحمتو قحلا

 «قحلا بلط هب دصقي ال ىناشلا مسقلاو .هيف كش ال دومحم مسقلا اذهو «قحلا

 لداجي وهف ءالطاب وأ اقح اهنوك ىلإ رظن ريغ نم هتركف نع عافدلا هب دصقي لب
 ةلداجم ريخألا عونلا كلذ نمو ؛جهانملا موقأ ىلإ ىدتهيل ال .همصخ بلاغيل

 نم تايآلاب اودحج نيذلا كئلوأ ةلداجمو «باتكلا لهأ نم اوفلتخا نيذلا ككئلوأ

 اهتنقيتساو اهب اودحجو © :مهلاثمأ ىف ىلاعتو هناحبس هللا لاق نيذلا نيكرشملا

 دصقي ال ىذلا عونلا كلذ نم ءالؤه لدج ناك اذإو [ لمنلا] © قل ٠.٠ . مهسفنأ

 اوصلخي نأ مهيلإ بلط هبر رمأب ٌةِْلَي ىبنلا نإف «قحلا بلط وأ قحلا رانم عفر هب

 :هناحبس لاق اذلو ؛وه صلخأ امك ةقيقحلا بلط ىف

 باتكلا اوثوأ نيد لقو نبا سو هلل يجو تملسأ لَ كوُجاَح نإ
 نأب ةجح هنأ قيرف لك هدقتعي ام نالداجتملا لدابتي نأ :ةجاحملا 4 متمّلسَأ َنيبمَأْلاو

 ام ىلع ةجحلا مدقي وأ اهيلع دري نأ رخآلا نم بلطيو «هتجح دحاو لك مدقي

 نمو «باتكلا لهأ كجاح نإف :ىنعملاو .هيف كش ال ىذلا قحلا همعزيو هيعدي

 نوبلطي ال مهف ؛مهتجاجل ىف مهعم رست الف «مهقيرط لثم كلسو «مِهَّقل فل

 تهاش دق مهنإ لب ؛هريغ نوديري الو «هلدب نوغبي ال هبلط ىف نيصلخم قحلا

 ال كلذلو بذاكلا هيومتلا وه مهمالكو مهسوفن ىدرملا ضرغلاب تبشأتو «مهلوقع
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 ًادباو ءىوهلاو ضرغلا نم مهبولق ةيفصت بلطاو «ةجاجللا هذه ىف مهراجت
 هجولاو . نعل َِمَو هلل يهجَو تْمَلمأ لّقَف»ا :كتينو كدصقم ةمالس نيبف كسفنب
 ؛مسجلا نساحم عمجم وهو «ةهجاوملا هب نوكت ىذلا وه هنأل ؛تاذلا هب دارملا

 ىنعمو .لكلا ةدارإ هب متتو صاخ نأش هل ءزجب ريبعت مسجلا نع هب ريبعتلاف

 ركفأ الف «ىلاعتو هناحبس هلل ىريكفتو ىسفن تملسو تصلخأ :ىهجو تملسأ

 ىنعمو .هللا هجو الإ ىبلط ىف دصقأ الو «هلل الإ رمألا بلطأ الو «هللا ىف الإ

 دقف ؛انيد مالسإلا اوضتراو ىنوعبتا نيذلا ملسأ دق ىأ « نعبتا نمو  :هلوق

 ىلاعت هلل هجولا مالسإ نإو .ىلاعت هلل مههوجو اوملسأو قحلا بلط ىف اوصلخأ

 كلذ قوفو «هللا الإ نودبعي ال هعابتأو ادمحم نأو ء«ديحوتلا ىلإ ةراشإ هيف هدحو
 ةيماسلا ةلمجملا هذه نوكتو ؛ىلاعت هللا هجول الإ رومألا نم رمأ ىأ نوبلطي ال

 الو هللا الإ دبعت الأ مكنيبو انني ب ءاوس ةملك ئلإ اولاعت باتكلا لهأ ايف : ىلاعت هلوقك

 نأ اودهشا اولوقف اوُلوت نإ هللا نود نم اباَبرَأ اضعب اًنضعب ذخَتي الو ائيش هب كرشن

 . [نارمع لآ] 4 220+ نوملسم

 نإف ةدابعلا ىف صالخإلا كلذ هلل اوصلخأ دق هعابتأو ٌهِْكلَي ىبنلا ناك اذإو

 نأ لَ ىبنلا مهنم بلطي نأ ء.نسحأ ىه ىتلاب ةلداجملا هيلع ىنبت ىذلا ساسألا

 نأب هيبن هللا رمأ اذلو ؛ةقيقحلا بلط ىف صالخإلا نم لاحلا كلت لثم ىلع اونوكي

 . 4 متملسأع نييمألاو باّتكلا اوتوُأ نيِذّلَل لقو » :هناحبس لاقف «كلذ مهيلإ بلطي

 ىأ باتكلا اوتوأ دق مهفالسأ نأل ؛ىراصنلاو دوهيلا مه :باتكلا لهأ

 .هب اوُرُكُذ امم اظَح اوّسن دق كلذ عم اوناك نإو ءالماك هوذخأو الماك هوطعأ
 بلغت الوأ مهنأل ؛نييمألاب نيكرشملا نع ريبعتلا ءاجو ءنوكرشملا مه نويمألاو

 لوقي ناك اذلو ؛مولع مهل تسيلو «بتكيو أرقي نم مهنم ليلق ذإ ؛ةيمألا مهيف

 ىف هيلإ نوعجري باتك مهل فرعي مل مهنآلو «ةيمأ ةمأ نحن ؛مهسفنأ نع برعلا

 مدعب مهنإ ذإ ؛ىراصنلاو دوهيلل خيبوت هيف ريبعتلا اذه كلذ قوفو .مهنيد ماكحأ

 دوهيلا مهيمسي ناك نيذلا كئلوأ عم اوواست هل مهناعذإو قحلل مهميلست
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 4 *72)+ ... ليبس نيِبمأْلا يف انيلع سيل : مهنع نولوقيو « مهنومر تحي الو نييمأ

 دق تنك اذإ :نيكرشملاو باتكلا لهأل لق :ميركلا صنلا ىنعمو . [نارمع لآ]

 ؟متصلخأ لهف قحلا بلط ىف تصلخأ

 مههوجو اوملسي نأ ىلع ضحلل 4 متملسأء 9 :ىلاعت هلوق ىف ماهفتسالاو

 هلع ىبنلا نأكو «هباحصأو لوسرلا صلخأ امك ةقيقحلا بلط ىف اوصلخيو هلل

 «بصعتو ضرغو ىوه لك نم مهسفنأ نيدرجم ةقيقحلا اوبلطي نأ ىلإ مههجوي
 ىف ةجاجللا ىلع اورمتسي نأو «لوقلاب ةبلاغملاو ةجحلاب ناحلإلا اولواحي نأ لدب
 ةربعلا نأ دلك ىبنلا مهل نيبي نأ وهو اليلج ىنعم ماهفتسالا نمضتي اذهبو .لدحلا

 هجولا مالسإب ةربعلا امنإ ءروزت ججحلاو «عنطصت ةلدألاب سيل قئاقحلا بلط ىف

 ال ؟اهتمهف له :هتكلس الإ اقيرط لالدتسالا قرط نم قبت ملو .ةلأسملا هل تصخل

 مدع ىلع خيبوتلا ليبق نم ىرشخمزلا دنع ذئتيح ماهفتسالا نوكيو «!كل مأ

 .صالخإلا

 :لاقف اوصلخأ نإ صالخإلا ةجيتن هناحبس نيب
 م يام 86 ينم م 7

 اوملسأ نإ :ىنعملاو 4 غالبا كيل اَمنِإَف اوُلوت نو اودتها دقَف أوملسأ َنِإَف

 ةيبهذم ةيبصع ةقيقحلا بلط ىف اوظحالي ملو «هلل مهنيد اوصلخأو ءهلل مههوجو

 دقو .لصو بردلا ىلع راس نمو «قحلا قيرط اوكلس ىأ اودتها دقف ءةيسنج وأ

 .الماك اققحت ةيادهلا ققحتل ىضاملاب ربعو «نودتهي ىنعمب ءاملعلا ضعب اهرسف
 «قحلا ةيادهلا وه ىلاعت هلل هجولا مالسإ وهو «ءصالخإلا كلذ سفن نأ ىدنعو

 ذإ ؛اقدصو اقح ىدتها دقف «قحلا بلط ىف ًاصلخم ىلاعت هلل ههجو ملسأ نمف

 عبتيس ةلاحم ال هنإف هيلإ لصو نمف «هتياغو نيدلا حور وه صالخإلا كلذ نإ

 .مالسإلا وهو هيلإ لصوي ىذلا نيدلا
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 ىلإ اوفرصناو «صالخإلا اذه نع اوضرعأ ىأ اوّلوت نإو ءاوصلخأ نإ اذه

 ةيآ نم امو «مهيدهت ةجح نم امف «قحلا رون اوئففطيل اهنوريشي ةينايبلا تاراثملا

 اوُلوت نو 8 :هناحبس لاق اذلو ؛غيلبتلا وهو كيلع بجو ام تيدأ دقو ءمهدشرت

 رباكملاو «نورباكم مهنأل ؛ىدجت ال مهعم ةجاحملاف مهتغلب دقو 4 البلا كِيلع امَنإف

 هجتاو ءمهنع ضرعأف اوضرعأ نإف ؛ةجاحجلو ادانعو ًارارصإ الإ ةجحلا ةوق هديزت ال

 مهحالص هيف ام ىلإ مهديب ذخأتو «مهدشرتو مهيدهت ةقيقحلا بالط نيصلخملا ىلإ

 ريصب هّللاو» :ىلاعت هلوقب ةيآلا هناحبس ليذ مث .ةرخآلا ىف مهباوثو ايندلا ىف

 . « دابعلاب

 ام مهسوفن ملعي «دابعلاب رصبي نم ملع ميلع ىلاعتو هناحبس هنأ ىنعملاو

 ال ىتلا ةدرمتملا ءالؤه سوفنب ميلعو ءاهبدجي امو اهحلصي امو ءاهيدري امو اهيدهي

 ىتلا مهلامعأو ءايندلا ىف مهكلاسمب ميلعو ءاداشر ديرت الو ءادادس ىغبت

 دوحجلاو راكنإلا ىف مهناعمإ هديزي ىذلاو .فئاكتملا لالضلا كلذ ىف مهتسكرأ

 ءازع هيف ةميركلا ةيآلا كلتل لييذتلا اذهف .ةرخآلا ىف مهبيصي امب ميلعو ءامالظ

 .مهريصم ءوسب راذنإو «مهلاوحأ ىلإ ةراشإو مهرفك نع ىبنلل

 باتكلا لهأ عمج نأ ررقن ةميركلا ةيآلا هذه ىف مالكلا متخن نأ لبقو

 امو :ىلاعت لاق امك ءهتلاسر مومع ىلإ ةراشإ ِهَلِكَي ىبنلا ةوعد ىف نييمألاو

 ىلإ تنعب» :ِهلَك لاق دقلو [أبس] 4 <27 ...اريدتو ًريشب سائل ةَفاك الإ َكاَتلَسْرَأ

 ىلإ تثعبو «:ةصاخ هموق ىلإ ثعبي ىبنلا ناك» :ِهيَِيَي لاقو 2)دوسألاو رمحألا

 هذه نم دحأ ىب عمسي ال هديب ىسفن ىذلاو» :ِةْيدَي لاق دقلو 2")(ةفاك سانلا

 )١( راصنألا دنسم :دمحأو «(770/) انلبق دحأل لحت ال ةمينغلا - ريسلا :ىمرادلا هاور )9١705(. .

 ««ةفاك سانلا ىلإ» :ينعي «دوسألاو رمحألا ىلإ تثعب» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق رسفت ةياورلا هذه (؟)

 عضاومو دجاسملا :ملسم .قباسلا جيرختلا ىف هيلإ راشملا ظفللاب هحيحص يف ملسم اهاور لوألابو
 :يمرادلا «2119/55) :نيرثكملا يقاب :دمحأ 559(2) مميتلاو لسغلا :يئاسنلا )8١١(« اهيف ةالصلا

 .(765١1؟) ةالصلا
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 لهأ نم ناك الإ هب تلسرأ ىذلاب نمؤي ملو تامو «ىنارصن الو ىدوهي ةمألا

 , 237(رانلا

 َنوُرمأَي نيدلا َنوُقيَو قَح ِرْيغب يلا نوَُقَيو هللا تايآب َوُرُفْكي نيذلا نإ ط
 اوناك نيذلا فالسأ لامعأ ضعب هذه 4ميلأ باذعب مهرشبف ساّنلا نم طسقلاب

 «قحلا نوبلطي ال مهنأ ىلع ةلالدلل لامعألا كلت تركذ دقو هلق ىبنلا نوجاحي

 ىلإ نيعادلا اودتقي الأ ةجرد ىلإ مه تجامل تيعذ دقو 0

 فصولا امأ (مهفصوب نالصتي ب نيلمع ههلامعأ نم ركذ مث انو مهل هناحببس

 هللا ةينادحول ةتبثملا تانيبلاو ججحلاب نورفكي ىأ هللا تايآب نورفكي مهنأ وهف

 كلذ عم نورفكي لب «هللاب طقف نورفكي ال مهف .«مهتاوعد قدصو هلسر ةلاسرلو

 «قحلا ىلإ نودتهي ال ءنولاضلا هيلإ لصي ام ىصقأ اذهو «ةتبثملا ةلادلا تايآلاب

 نم مهكرادم ضرغلا عنميو «قحلا ةوعد اهيلإ لصت نأ نكمي الف مهلوقع نوقلغيو

 مهف .ةجاحم مهعم ىدجت ال ءالؤه لاثمأو تانيبلا تايآلا هيلإ ريشت ام مهفت نأ

 ,مهدانعو قحلاب مهرفكل مهنإو «مهلاثمأ نع ميركلا اارقلا ربع امسك ءروب موق

 لتق :امهو نيلمع اولمعف اوعفدنا هيلإ ىعادلا ىلإ عمتست 3 نأ نع مهناذآ مصو

 ىف لوقعملاو لادتعالاو نازيملاو قحلا وه طسقلاو ؛ ؛؟ طسققلا ىلإ ةاعدلا لتقو «نييبنلا

 مالسلا امهيلع ايركز نب ىيحيك نييبنلا ضعب , اولتق دق دوهيلا ءالؤهو «ءىش لك

 مهنأ كلذ نع باوجلاو ؟نيسيبنلا ضعب لقي ملو «نييبنلا اولتق مهنإ لاقي فيكف
 صضعب ىلع ا ءادتعالا كلذ اودتعاف «قحلا ىلإ ةوعدلا - «ةوبنلا ماقمب اوناهتسا

 لق ائاكف ضرألا يف داق نأ لت قب اضن لق م :ىلاعت لاق امك .ءايبنألا

 . [ ةدئاملا] 4 20+ هير... اعيمج َساّنلا اًيحأ اَمَنَأَكَف اهايحأ نمو اعيمج سائلا

 نيرثكملا دنسم ىقاب :دمحأو )/07١( لع دمحم انيبن ةلاسرب ناميإلا بوجو - نامييإلا :ملسم هاور )١(

 ةفكيتتحلا
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 نأ نكمي ال ءايبنألا لتق نأ عم «قح ريغب# ةملك ىلاعتو هناحبس ركذ اذاملو

 عضومف «راكنتسالا عضومب حيرصت اذه نأ كلذ نع باوجلاو ؟ادبأ قحب نوكي

 سمط امب مهنأ ىلإ ةراشإللو «نييبنلا ىلع ءادتعالاب قحلا ىلع مهؤادتعا راكنتسالا

 نوصلخي الو هنوديري الو «هنوفلأي ال قحلل ءادعأ اوراص مهرئاصب ىلع هللا

 مومعل «قح ريغب# لاقف ريكدتلا ةغيصب قحلا ةملك هناحبس ركذو .هبلط ىف
 مل ىأ «موهوملا قحلاو ,.موعزملا قحلاو «تباثلا قحلا لمشي ثيحب «ىفنلا

 هنأ اودقتعي ملف ءءادتعالا اذه ىف رذعلا عاونأ نم عون ىأب نيروذعم اونوكي

 ىلع مهنأ نوملعي مهو اولعف ام اولعف لب ءهومهوتي ملو ءهومعزي ملو «قحلا

 ىف مارجإلا غلبأو «هتقيقح ىف امارجإو «هثعاب ىف امارجإ مهلعف ناكف «لطابلا

 .هعوضوم

 لتق هسنج نمو هيليو «دوجولا اذه ىف مرج عظفأ وهو «ءايبنألا لتق اذه

 لتقك ءالؤه لتق نإف «ءىش لك ىف نازيملا وه ىذلا طسقلاو «قحلا ىلإ ةاعدلا

 لهأ نم لملمتلاو «بولقلا ضارعإو «قحلا عامس نع ناذآلا ممص هؤشنم نييبنلا
 طسقلاب نورمأي نيذلا نولتقي موق موقلا سئب» :ِهِْكلَي لاق دقو .مهب مربتلاو قحلا

 موقلا سكب «ركنملا نع نوهني الو «فورعملاب نورمأي ال موق موقلا سئب «سانلا نم

 لأس حارجلا نب رماع ةديبع ابأ نأ ىورو !(00١ةيقتلاب مهنيب نمؤملا ىشمي موق
 لتق لجر» :ُكقَك لوسرلا لاقف ؟ةمايقلا موي اباذع دشأ سانلا ىأ :ِهِي هللا لوسر

 .")(ركنملا نع ىهنو فورعمب رمأ نم وأ ءايبن

 نيذلا نولتقي موق موقلا سئب» :ةكي يبنلا لاق :لاق دوعسم نبا نع يور لاقو هريسفت يف يبطرقلا هركذ )١(

 لامعلا زنك يفو )5١([. نارمع لآ ةروس :يبطرقلا ريسفت] .همامتب هركذو«سانلا نم طسقلاب نورمأي

 .(2ههم“

 ”ج - روثنملا ردلا عجارو .هنع هللا يضر دوعسم نب ِهّللا دبع نَع هدئسم يف (5714) دمحأ مامإلا هاور (1)

 .١؟ص
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 نم طسقلاب َنورمْأَي نيذّلا 8 :هلوق ىف « ساّنلا نمإ» :هناحبس لاق اذالو
 مهنأ ىلإ ةراشإلل اذه نأ كلذ نع باوجلاو ؟سانلا نم امتح مهنأ عم 4 سائلا

 ءادتعالا نأ تابثإو «ءايبنألاب مهنرق ىفو «نيثوعبملا ريغ سانلا نم لب ءايبنأب اوسيل

 لمع نولمعي مهنأو «مهتلزنم نايب ىلإ ةراشإ ءايبنآلا ىلع ءادتعالا نيرق مهيلع
 مل نإف ؛سدقملا بجاولا اذه قحب مايقلاب «ءايبنألا ةثرو ةقيقح مهنأو نييبنلا

 . ءىش ءايبنألا ةثارو نم مهل سيلف بجاولا اذهب اوموقي

 مهرْشَبَف 9 :ىلاعت لاقف «ميلألا باذعلا وهو ءالؤه باقع هناحبس ركذ دقو
 .مهب لزني ملؤم باذع ةرخآلا ىف مهءازج نأ ىأ 4 ميلأ باذعب

 :نايظفل ناثحب ةبآلا نم ءزجلا اذه ىفو

 ءافلا تلخخد دقو 4« مهَرَشَبَفل :وهو نيذلا ربخ ىف ءافلا لوخد :امهدحأ
 نم ريثك ىف اربخ حلصتل ءافلا ىلإ جاتحت ةيبلطلا ةلمجلاو «ةيبلط ةلمجلا نأل

 اذإو «باوجللا ىنعم ىف هربخو «طرشلا ىنعم ىف لوصوملا مسالا نآلو ؛نايحألا
 .هلخدت ءافلا نإف ةيبلط ةلمج باوجلا ناك

 نأ عم «مهَرَشَبَق :باذعلا نع ىلاعت هلوقب ريبعتلا ىف وه :ىناثلاو
 ىذلا راسلا ربخلا ىرشبلاو ةراشبلا نأل ؛ةراسلا رابخألا ىف الإ نوكت ال ةراشبلا

 كلذو ؛مكهتلا ليبق نم ريبعتلا اذه نأ كلذ نع باوجلاو ؛هجولا ةرشب هل طسبنت

 ءايبنآلاب اولعفو ءاودحج مهنأ عم مهريغو ليئارسإ ىنب نم نيلاضلا ءالؤه نآل

 ىرشبلا مهل نأو «هؤابحأو هللا ءانبأ نحن :نولوقي اوناكو ءاولعف ام قحلا ةاعدو

 ىتلا ىرشبلا نأ ىأ «ميلأ باَدَعب مهرشبف )» :هل لوقي هللاف ؛مهلمعب ال مهسنجب

 سيلو «ميقم ميعنب تسيلو ميلآ باذع ىه اهنوعدي ىتلا ةبحملا ببسب اهنوبقتري
 لاق اذلو ؛مهتعامج داسفب ايندلا ىف هنإ لب ءطقف ةرخآلا ىف باذعلا اذه

 : 4 نيرصان نم مهل امو ةرخآلاو اًيندلا يف مهلاَمعَأ تطبح نيذّلا كئلوُأ » :هناحبس

 الو هلل مههوجو نوملسي الو «لطابلاب نوجاحي نيذلا ءالؤه ىلإ ةراشإلا

 تافصلا هذه ببسب ءالؤه ؛قحلا ةاعد نولتقيو «ءايبنألا نولتقيو ءقحلل نونعذي
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 ءاهبحاصل ارش الإ جتنت ال تحبصأو تلطب ىأ ؛مهلامعأ تطبح لامعألا هذهو
 لامعألا طِبَحَو «لكأت ام ءوس نم اهنطب خفتني ىتح رامشلا رش لكأت ىتلا ةبادلاك

 ءاءوس اهتجيتن نوكت نأو ءارش اهيلع ءازجلا نوكي نأو ءاهبحاصل اريخ جتنت ال نأ

 مساب لامعألا اولمعو مهرودص ىف تيوط ىتلا مهتاين ىلع نيلعافلا هللا بساحيف

 رش اهؤازجف ءاهطبحيو مهلامعأ هللا لطبي رارشألا كئلوأو « رشلل ىهو ء«ريخلا

 نع ضارعإلا نأل ؛مهناطلسو مهتلود باهذب ايندلا ىفو «ميلأ باذعب ةرخآلا ىف

 نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي نيذلا لتقو «قحلا ةملكب قطني نم ةبقاعمو «قحلا

 تبهذ ةعامجلا تدسف اذإو «ةلودلا دسفي نأ هنأش نم ءركنملا نع نوهنيو فورعملاب

 ىفنلاف ءرصان ىأ مهل سيل ىأ 4 نيِرصاَن نم مهل امو 9 :هناحبس لاق اذلو «ةوقلا

 ىلإ ىعادلا لتقي نمل نوكي نأ نكمي ال هنأ ديفي «ةدئازلا نمب هديكأت عم قرغتسملا

 نأ نكمي الو «هيلإ نونئمطي الو هنوقتيو هب نوقثي ال سانلا نأل ؛اقلطم ًرصان ريخلا

 مهرَمآ سانلا ريخ» :ِِكي لاق دقلو .سانلا نم ةقشب الإ ائينه ؤرما شيعي

 .©)(محرلل مهلصوأو «هلل مهاقتأو ءركنملا نع مهاهنأو «فورعملاب

 بنك ل دْوَعْنِي راَبكحْلاَنم بيا وتوُأ كح ترد َلَِرَتَرل

 حا

 مهج هم و حر ريس مرت > رع - لوس 00 -

 3 نوصرعم مهو هنو قير لوسيمث مهند كحل هلل

 00 ودعم َماَيَأ هَل ]رمل انسيمَت نل أول اقرهتأ بكل
0-1 

 ل ا ع ور جدد

 دهتْسجةر تك هللا ترؤرتفيأ داك مهند

 و ٌتّكَكح لا 34 تارخس 06 لوس

 لس نا لس

 وم نإ

 )١( لكئابقلا دنسم :دمحأ هاور )55156(.
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 زن بر

 لهأ نم دوهيلا ىضام نع ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس نيب دق

 ءمهيديأ نيب ةرفاوتم ملعلا بابسأ نأ عم مهنيب ايْغب اوفلتمخا مهنأ باتكلا

 تمكحتو «ةيادهلا مهنع بهذأ موق سوءر ىف انكس نإ دحلا ةزواجمو ىغبلا نكلو

 ريغ موق مهنأ اضيأ هناحبس نيبو ؛ةمئاق ملعلا بابسأ نكت امهم ةياوغلا مهيف
 لَم ىبنلل مهتجاحم نأو ءاولصول اوصلخأ ول مهنأو «ةقيقحلا بلط ىف نيصلخم

 نع ةيسح ةروص هناحبس نيبي تايآلا هذه ىفو . ضرغلاو ىوهلا نع ةثعبنم

 نيبتت نأ دعب نوضرعيو مهيديأ نيب اسوسحم قحلا نوكي ؛ِةَك ىبنلل مهتشقانم

 . ةعصان ةجحلا
 مه ماو

 اوضرعأف ان قمل يدل لإ هلك ىبلا مهاد دوهيلا نم ةفئاط ىف تلزن ةيآلا هذه

 مهاعد ىذلا هللا باتك ام نكلو ءاوضرعأف هللا باتك مهنيب مكحيل مهاعدو «

 نيتياور ىربطلا ريرج نبا كلذ ىف ىور ؟هيلإ

 دنع نم باتك اهلصأ ىف ىهف «ةاروتلا هللا باتك نم دارملا نأ :امهادحإ

 ءدوهيلا ساَردَم لخد ٌهْلِكَك ىبنلا نأ كلذ ىف ىوريو ؛هوريغو هوفرح نإو هللا

 اي تنأ نيد ىأ ىلع :هل مهلئاق لاقف هللا ىلإ مهاعدف ءمهسرادت تيب وهو

 لاقف ءايدوهي ناك ميهاربإ نإ :لئاقلا لاقف « ميهاربإ ةلم ُ :لاق ؟دمحم

 ةياورلا ىه هذه «مكنيبو اننيب ىهف ةاروتلا ىلإ ملم» هلك 3 ميركلا لوسرلا

 نأ رابتعابو ءاهلصأ رابتعاب ةاروتلا ىلع 4دّللا باتك# ةملك اك قالطإو . ىلوألا

 هلخدي مل ىذلا ىقابلا ءزجلا نم وه اهيف هيلإ مكاحتلا ناك ىذلا ءزجلا

 . فيرحت

 دوهيلا نم ةفئاط نآل كلذو ؛نآرقلا وه هللا باتك نأ :ةيناثلا ةياورلاو

 ريغ ىلع هنأو مكحلا مهل نيبت املف «نآرقلا مكحب مهنيب مكحيل ٌةْلَي هيلإ اومكاحت

 .هيلإ تاصنإلاو قحلا لوق عامس نع مهبناجب اونو اوضرعأ مهاوه
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 قحل نونعذي ال مهنأ ىلع ليلد رمألاف ةيآلا ىف هيلإ راشملا باتكلا ناك امايأو

 مهريكفت ىلع مهاوه بلغو «مهتوقش تبلغ موق مه لب ؛ىدهب نودتهي الو

 «ةياده مهنم ىجرت الو «نودتهي ال مهف «مهرئاصبو ممهراصبأ ىلع هللا سمطو

 .اونمؤي مل اذإ بجعت الف

 تبجعو تققحتو تيأر دقل هانعم ىنآرق ريبعت اذه رت ِمَلَأ 8 :ىلاعت هلوقو

 نولوتيف قحلا مكح ىلإ نوعدي فيك باتكلا نم ابيصن اوتوُأ نيذلا كئلوأ رمأ نم

 «ىبجعت ىراكنإ ماهفتسا وهو «ىفنملا لعفلا ىلع لخاد ماهفتسالاو .نوضرعيو

 هانعم ىأرلا مدع ىفن نإ ذإ «تابثإ ىفنلا ىفنو «ىفنم لعف ىلع لخد ىفن وهف
 هنأ نايبلو «بجعتللو ءرمألا ديكأتل وحنلا كلذ ىلع مالكلا قيسو «ةيؤرلا توبث

 .عقو هنكلو «عقي نأ حصي ناك ام

 : نيرمأ ىلإ ريشي 4 باتكلا نم ابيصن اوتوأ » :ىلاعت هلوقو
 هب دارملا بيصنلاف ؛هب نوذخأي ال نكلو باتكلا مساب نوقلعتي مهنأ :امهلوأ

 هديدرت هنم اوذحخأو ةاروتلا باتك اوقلت مهنأ وهو «باتكلا نم ىونعملا ءزجلا

 .ناميإلاو ةيادهلا هنم اوذخأي ملو ءهركذو

 نم بيصن وه مهدنع امف «هوريغو باتكلا اذه اوفرح مهنأ :امهيناثو

 .باتكلا لك سيلو «هنم ءزج ىأ باتكلا

 ةقباسلا تايآلا ىفو 4 باتكلا نم ابيصن اوتوُأ 9 :ىلاعت هلوقب انه ربعو

 مهنيب ايغب مّلعْلا مهءاج ام دعب نم الإ باتكلا اوُنوُأ نيذّلا فّلتخا امو » :هناحبس لاق
 ىبنلا نورصاعي اوناك نيذلا ىف انه مالكلا نأل كلذو [نارمع لآ] 4 قل ...

 «باتكلا نم ظح الإ اعطق مهدنع نكي مل ِْلَي ىبنلا نورصاعي اوناك نيذلاو ءُّهِْك

 نيذلا ىف مالكلا ناك دقف ةقباسلا تايآلا ىف امأ ؛باتكلا لك مهدنع نكي ملو

 عمو ؛هلك باتكلا مهدنع ناك دقو «ليئارسإ ىنب نم نيقباسلا نييبنلا اورصاع
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 ءمهسوفن ىلع هتبلغو «مهبولق ىلع ىوهلا ةرطيسل كلذو «ملع ىلع اولض كلذ
 .سانلا نم طسقلاب نورمأي نيذلاو نييبنلا اولتقو ءاوغطو اوغبف

 ةجيتنلا تناك دقو «مهنيب مكحيل ىلاعت هللا باتك ىلإ دوهيلا كئلوأ ىعد

 ؛قحلا نع مهنم قيرف ىلوت وأ «هنع اولوت لب ءانررق امك قحلل اونعذي مل مهنأ
 :ىلاعت لاق اذلو

 لابقإلا صخشلا وأ رمألا ىلوت لصأ 4 نوضرعم مهو مهنم قيرف ىأوتي مث »
 ... مهنم ِهَّنإَف مكنم مهّلوَتي نمو ]» :ىلاعت هلوق كلذ نمو ؛هيلإ فارصنالاو «هيلع
 اذإو .مهنم وهف مهيلع لبقيو «ةرصنو ةيالو مهنم ذختي نم ىأ [ةدئاملا] 4# جزر

 رمألا نع فارصنالا ىنعمب تناك لوقلا ىف تردق وأ (نع» ب لعفلا اذه ىّدع

 نيدسفملاب ميلع َهَّللا إف اَوّلوَت نإَف :ىلاعت هلوق كلذ نمو ؛هيلع لابقإلا مدعو

 اووي ل ملة لتس الو نوط : ىلاعت لوقو [نارمع لآ 4 2
 دعب هنأ ىأ «ليبقلا اذه نم وه ةيآلا هذه ىف ىنعملاو .[دمحم] 4 <27 مكلاثمأ

 نأ لدب «مهرابدأ هنولويو .قحلا نع نوفرصني ىلاعت هللا باتك ميكحت ىلإ ةوعدلا
 . مهبولق هولوي

 ىغبني ناك ام عم مهلاح نيابت ىلإ ةراشإلل ىخارتلا ديفت ىتلا مُنب انه ربعو
 ملع لهأ موق مه لب ءاورذعيف نيلهاج وأ نييمأ اوسيل مهنأل كلذو ؛مهنم

 مكحب اوضري نآب نيريدج اوناك مهف ءءامسلا بتك مهيديأ نيب تلزنو «نيدو
 مهيغ ىف اورمتساو ءاوضرعأ اونعذيو اوعضخي نأ لدب مهنكلو «ةسدقملا بتكلا

 ريبعتلا ىف اببس «نئاك وه امو «ىغبني ناك ام نيب توافتلا اذه ناكف «نوهمعي

 وأ انامز امهنيب دعابتلاو ء«هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ىخارتلل ةديفملا مئب

 . ىنعم

 ىنعمل ديكأت هنإ :نيرسفملا ضعب لاق «نوضرعم مهو :ىلاعت هلوقو
 :نيرمأ تدافأ ذإ ءاديدج ىنعم تدافأ اهنأ قحلاو «ىلوتلا
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 ذإ مهيلوت سيلف «قحلا نع مئاد ضارعإ لاح سانلا ءالؤه لاح نأ :امهلوأ

 لب ءهتضتقا ةيتقو لاحل ضراع رمأ مهنيب هللا باتك مكحي نأ ىلإ مهتوعد

 .مهريكفت نع امئاد لصفنت ال مهنم قيرفل ةرمتسم ةفص ضارعإلا

 مهيلوت ببس ىه ضارعإلا نم ةمئادلا ةرمتسملا لاحلا كلت نأ : ىناثلا رمآلا

 مهنيب مكحيل ىلاعت هللا باتك ىلإ نوعدي امدنع قحلا نع

 مل كلذلو ؛هتاذ ىف قحلا وه امك «هرابخأ ىف قحلا .فصني ميركلا نآرقلاو

 هدم 42ج رش

 نيبي ةيآلا هذه ىف 4« تادودْعُم اَماَّيَأ الإ راّثلا انسَمَت نأ اوُلاَق ِمِهَّنَأِب كلذ »
 مهنأ داقتعا وهو «قحلاب نولمعي الو ريخلا ىلع نولبقي ال مهنأ ىف ببسلا هناحبس

 نم مهسوفن ىف زكر ال كلذو ؛اديدش اباذع اوبذعي نلو ءاميلأ اباقع اوبقاعي نل
 ام رادقمب الإ نوبساحي ال مهنأو «راتخملا هللا بعش مهنأو «هؤابحأو هللا ءانبأ مهنأ

 هيفاجي ال هنإف ادانع وأ ةفلاخم ىأر اذإ «راتخملا هبيبحو «للدملا هدلو بألا بساحي

 اما الإ رالا اَنسَمَت نآ اوُناَق مهّنَأِب كلذ لذ ىنعمف ؛هيتاعيو هبرقي نكلو «هبقاعي الو

 ىف ةجاجللاو «هيلإ ىعادلا نع ىلوتلاو «قحلا نع ضارعإلا كلذ : 4 تاَدودْعَم

 لمع ريغ نم ميقم ميعنو باوث نم هب دعو ام نولاني مهنأ لطابلا مهمعزو «هّللا

 . ماهوألا مهترغو ىنامألا ىلإ اومانتسا دق اذهب مهف «هنوبسكي بسك الو «هنولمعي

 امإ :ةثالث رومأ دحأب نمؤملا هيلإ لصي قحلا نأ كلذ نع باوجلا ؟قحلا نع

 نأش كلذو «ضرغلاو ىوهلا نم ركفلا ةمالسو «بلقلا ةماقتساو «سفنلا قارشإب

 كلذو «معنملا قحل ءافوو «ةمعنلل ركش امإو ؛ مهبولق تلعو مهسوفن تكز نم
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 كتئلوأو نيقتملا نأش كلذو «باسحلاو باقعلا فوخ امإو ؛رايخألا هللا دابع نأش

 اموق اوناكف باقعلاب اوناهتساف «ثلاشلا الإ قبي ملف «ىناثلاو لوآلا اومرح دق

 فوخلا بلغي نأو «باقعلا فوخب امئاد هسفن نوصي نأ بجي نمؤملا نإو .اروب

 اذإو سفنلا ىلإ ةناهتسالا تبرست فونخلا نع ءاجرلا داز نإ هنإف ؛ءاجرلا ىلع

 كلذو ؛تاقبوملا تبكتراو «تائيسلا ىف تسكرأف سفنلا تناه ةناهتسالا تبرست

 هنإو .مايألا هذه ىف نيملسملا نم نيريثك نأشو «نايدألل نيبستنملا نم نيريثك نأش

 هللا در دقلو .باقعب نيهتسيف رورغلا هذخأي الو ءرتغي الأ نمؤملا ىلع بجي

 امايأ الإ نوبقاعي ال مهنأ مهمعز ىف دوهيلا ىلع ةيآلا هذه ريغ ىف ىلاعتو هناحبس

 دنع ٍمَتذحَنَأ لق ةدودعم امّيأ الإ راثلا انسمت نأ اوُاقو ف : ىلاعت هللا لاق دقف ءةدودعم

 بسك نم ئلب <> نوملعت ال ام هللا ىَلَع نولوقت : أ هدهع هللا فلخي نلف ادهع هللا

 اوُنمآ َنيدّلاَو <20 َنوُدلاَح اًهيف ْمُه ِراَثلا باَحْصَأ كو ُهععيَطَح هب تَطاَحأو
 . [ةرقبلا ] < 2:0: نودلاَح اهيف مه ةّنِجْلا باحصأ كيّلوُأ تاحلاّصلا اوُلمَعَو

 هترغ تبصأ ىأ انالف تررغ لاقي «نوُرَتْفي اوناك ام مهنيد يف مهَّرَعَو
 مهنيد يف مهَرَغو )» ىنعمو .ةوفغلاو ةلفغلا :ةرغلاو «كلذ ببسب ديرأ ام هنم تلنو

 ىأ نورتفي اوناك ام مهنيد ىف مهنم ةلفغلاو ةرغلا عضوم باصأ :4نورتفي اوناك ام
 . نيدصاق نيدمعتم هنوبذكي

 «لالضلا ىلإ عفدت بلقلا ىلع ىلوتستو سفنلا ىلع درت ىتلا ماهوآلا نإو
 اضغب مهريغ اوضغبأو «مهنيدل اديدش ابصعت اوبصعت :دوهيلا ءالؤه نأش كلذكو

 برآم نم برأم ريغل ىدوهي ريغ بحأ ايدوهي نأ روصتي ال هنإ ىتح ءاديدش
 ريثأت تحت اوعفدناو ء.سنج ةنايدلا نأ اوبسح دقل ىتحو ؛اهتاياغ نم ةياغ وأ ءايندلا

 مث ءاهورتفا بيذاكأب ماهوألا هذه دييأت مث «ماهوأ داقتعا ىلإ بصعتلا كلذ

 «مهلوقع ىف ةلفغو ةرغ تباصأ ىتح «ليج دعب اليج بيذاكألا كلت تفئاكت

 .هؤابحأو هللا ءانبأ مهنأو «راتخملا هللا بعش مهنأ اودقتعا ؛دقتعي ال ام اودقتعاف

 يف مهَّرَعو )» :ىلاعت هلوق هديفي ام اذهو ؛لمعلاب ال سنجلاب ءازجلا نأ اودقتعاو
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 هللا در دقلو .ليج دعب اليج هئارتفا ىلع اورمتسا ام ىأ 4 َنورَتفي اوناك ام مهنيد

 نإو «ريخف اريخ نإ «لمعلاب باقعلاو باوثلا نأ تابثإب مهمعز ىلاعتو هناحبس
 :هناحبس لاق اذلو ؛رشف ارش

 ال مهو تبسك ام سفن لك تيفو هيف بير أل ميل مهانعمج اذإ فيكف»
 هللا مهعمج اذإ مهنأش امو مهلاح ام ىأ «لاحلا نع اهب مهفتسي :فيك 4 نومّلظي

 ىذلا مهرورغ باهذب نوأجافي مهنأ كش ال ؟هيف بير ال مويل «نيملاعلا بر

 ؛مهرورغ ىف مهالدف هوثدحأ ىذلا مهئارتفا رارمتسا ببسب مهلالضو ؛هورتغا

 «تبسك ام ءازج ىأ تبسك ام سفن لك ىفوت هيف بير ال ىذلا مويلا اذه ىف هنإو

 رشلابو «ىنسحلا ريخلاب نوزجيسف ءائيش هولعف امم نوصقني ال ىأ نوملظي ال مهو
 . ىءوسلا

 ىف نأل ؛ادحاو ادحاو اهيلإ ريشن ةيظفللا ثوحبلا ضعب ةميركلا ةيآلا ىفو

 :ميركلا صنلا ىف ةقيقد ناعم ىلإ اهيجوت اهنايب

 ءاف ىمست ام ىه اهنإف 4 فيكف 9 :ىلاعت هلوق ىف ءافلا :رومألا هذه لوأ

 ةررقملا ةبوقعلا تناك اذإ هنأ ىأ ءردقم طرش نع حصفت ىتلا ىهو .حاصفإلا

 تناك اذإ مكلاح نوكت اذامف «متبكترا امهم مكداقتعا ىف تادودعم امايأ مكيلع

 .؟اهوملعت ملف مكيلع سمّطو اهوردقت مل ىتلا ةأجافملا

 ظفلب ريبعتلا نإف 4« مهاتعمج 9 :ىلاعت هلوق ةيظفللا ثحابملا هذه ىناثو
 «سنج ىلع سنجل لضف ال هنأو «ةماتلا ةاواسملا ىنعم ىلإ ةراشإ هيف عمجلا

 هنأل ؛ةاواسملا هذه ىكزي نيعمجأ سانلا قلاخ «نيملاعلا بر ىلإ عمجلا اذه ةفاضإو

 ءاوس هيدي نيب عيمجلاف «ةمايقلا موي عيمجلا عماجو «عيمجلا برو «عيمجلا قلاخ

 ءاوس نونوكيف ةمايقلا موي عمجلا ىفو .ظفحلاو ةيبوبرلا ىفو نيوكتلاو لصألا ىف
 .هلمعو لكو «باوثلاو باقعلاو باسحلا ىف

 نإف «هيف بير أل مويل# :ىلاعت هلوق ىف (موي» ريكنت :رومألا هذه ثلاثو
 ةدشو هتدش عم هنأو «سوبع موي هنأو هنأش مظع نايبو «ليوهتلل ريكنتلا كلذ
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 3 زب ب
 ماقملا اذه ىف 4 هيف بير الف :هلوق ركذو .كش الو هدوجو ىف بير ال باسحلا

 ىف ةدحلملا ةركنملا ةفئاطلا هذه لجأل ديكأتلاف «؛ثعبلا ركنت ةفئاط دوهيلا نم نآل

 اونعذي مل مهلوقعب اودقتعا نإ نوقابلاو «ءامسلا نايدأ لك ىلع ةجراخلا ءهللا نيد

 . مهلاعفأب

 ام سفن لك تيفو :ىلاعت هلوقب ريبعتلا ىف ةيظفللا ثحابملا هذه عبارو

 هللا لدع ىلإ ةراشإ هيف «ءازجلا ركذ مدعو تبسك ام ىلإ ةيفوتلا دانسإ # تبسك
 ءازج ال ءهلمع ىّقوُي باثملا نأكو «لمعلل ءازجلا ةواسم وهو ءريبخلا فيطللا
 لك نأو ةلادعلا ىنعم ىلاعتو هناحبس دكأ دقو .امهنيب ةاواسملا ةدشل كلذو .هلمع

 «مهلامعأب نوزجيس ىأ 4 نومَلَظي ال مهو إ :هلوقب ميقتسملا ساطسقلاب ءىش
 ءملظ الو «هنيع لدعلا وه اولعف ام ببسب مهلاني ام لكو «نوقحتسي ام نولانيسو

 دوهيلا لالض ببس نإو .لدعلا وه لب ملظ كلذ ىف سيلف ريعسلا ىف اوقلأ اذإف

 .انسح هوأرف مهلمع ءوس مهل نيز مهنأ

 .ءاعدلا عيمس كنإ ءاننيد ىف رارتغالا انبّتِجو ءانسفنأ بويع انرأ مهللاف

 . 8 هه

 رنتو ءاشق نم
 + صمو رغ سس يرق ع ع سل و حرس حر سس ل ةحرر
 0 1 م 8 2 يا

 لنيل جِلوت كين ريدوءىَس لك عك نإ ريحلا ك ديب ْءاَشَننَم
 م ذآ هه حمو ا راع صم ل ع سس صا يي ها

 تيملا حر مّئىحلا جرختو ليلا يفر ١ لودوراهتلاق

 مح 01
 2 باس ريع اشم نم قزرتو حلا نم تيِمْلا جرختو

 «مهناطلسو مهبلغو ةيويندلا مهتوقب نيكرشملا زازتعا ىلاعتو هناحبس نيب

 ىف هنايغطو « هبعشل هرهقب هزازتعاو «داتوألا ىذ نوعرفك مهرورغ ىف مهنأ ركذو
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 ٌراهنألا هذهو رصم كلم يل سيل موق اي لاق هموق يف نوعرف ئدانو# :لوقي ذإ ؛هكلم

 لهأ نايغط ىلإ هناحبس راشأ مث . [فرخزلا ] 4 200+ نورصبت القَأ يتحت نم يرجت

 نورمأي نيذلا مهلتقو ءءايبنألا ضعب مهلتقو «نييبنلا ىلع مهفالتخاو .«باتكلا
 نأل الإ مهل نيبت نأ دعب قحلا نع ضارعإلا كلذ ناك امو «سانلا نم طسقلاب

 اذإ اوناك كلذلو ءمهسوفن قرغتساو مهيلع ىلوتسا دق بلغلاو ناطلسلا بح

 كلذ ءارو نم رمألا ىلإ مهتجاحم ىف اورظن هوجاح وأ ٌهِْلَك ىبنلا مهجاح
 نالعإب مهاوه لباقي نأب هيبن هناحبس هللا رمأ دقو ؛ةوهشلا كلتو «ضرغلا
 مهللا لق)» :ةيآلا هذه ىفو !هناحبس هلل ههجو همالسإو «قحلا بلط ىف هصالخإ

 بلطو «ةيلعلا تاذلل صالخإلا نأ ىلإ ةراشإ « ءاَشَت نم كلملا يتؤت كْلمْلا كلام

 نم كلملا ىتؤي ىذلا كلملا كلام ىلإ هاجتا هيف ءهاوس دحأل ال هلل ءاضرإ قحلا
 . كلملا كلام نم قحلا ناطلسلا ىلإ ىدؤي «هلالج لج قحلل صالخإلاف ءءاشي

 رمآلا 4 ءاَشَن نّمم َكْلمْلا عزتتو ءاشَت نم كّلمْلا يتؤت كلملا كلام مُهّللا لق»
 هللا ىلإ عرضي نأ ءقحلل نعذم هللاب نمؤم ميركلا نآرقلل ئراق لكلو هلع ىبنلل
 ؛اهاوس نمؤم فرعي الو ءدوجولا اذه ىف قحلا اهنإف ؛ةقيقحلا هذهب اقطان ىلاعت

 ناطلسلا كلام هنأب هؤادنو ىلاعت هللا ىلإ ةعارضلا ميركلا ءاعدلا اذه ىف ىنعملاو

 تاذ كلمي هنإ لب «ناطلسلا بحاص طقف سيلف ءدوجولا اذه ىف قلطملا

 نوكي نمم ءاشي نمم هبلسي ىأ ؛ءاشي نمم هعزنيو ءءاشي نم هيطعيو هيتؤي .ناطلسلا
 ةوبنلا نعربعو «ةوبنلاب مهضعب هرسفو «ناطلسلا وه انه كلملاو .هدي ىف ناطلسلا

 مأ 99 :هناحبس لاق اذلو ؛اهمزاول نم مزال قحلا كلملا نأ رابتعاب ءالؤه دنع كلملاب

 ةمكحلاو باتكلا ميهاربإ لآ انيتآ دقف هلضف نم هللا مهاتآ ام ىلع سائلا نودسحي
 :ىلاعت هلوقو .ناطلسلا وه دارملا نأ رهاظلاو [ءاسنلا ] 4 4520: اميظع اكلم مهاَنينآو

 ماقم ةمئاق رخآلا ىف ةددشملا ميملاو «ةلالجلا ظفلب ةيلعلا تاذلا ىلإ ءادن 4 مهّللا ١

 ةددشملا ميملا نإ :نييفوكلا ضعب لاقو .هيوبيسو ليلخلا لاق ام ىلع ءادنلا فرح
 .ناطلسلا بحاص تنأو «ىتعارضب ىالوم اي كدصقأ ىأ ءدصق ىنعمب (مأ) ىه
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 ءاجتلالا درجمب تباث دصقلا ىنعم نأ ررقو «جاجزلا رظنلا كلذ أطخ نكلو

 ىأ «ءادنلا ةادأ ريدقت ىلع ةعارضو رخآ ءادن 4 كّلمْلا كلامإ» :هلوقو .ءاعدلاو

 دقو «ةلالجلا ظفلب ةيلعلا تاذلل ءاعد :نيءاعد صنلا ىف نأكف «كلملا كلاماي

 هلل ميلستلاو «ماتلا عوضخلاو «سيدقتلاو هيزنتلاو «ةيدوبعلا ىناعم لك ىلع لمتشا

 ىناعم لك هيفو «كلملا كلامل ىناثلا ءاعدلاو ؛ةيهولألا ىناعم لكب ىلاعتو هناحبس

 .هتوكلمو ىلاعتو هناحبس هللا توربج مامأ فعضلاو «ةيبوبرلاب ساسحإلا

 بحاص وأ كلملا بحاص نم غلبأ 4 كّلمْلا كلامإ» :ىلاعت هلوق نإ انلقو

 اهكلم ىلع ىلوتسي هنكلو ءاهكلم كلمي ال ةمأ نأش كلمي نم نأل ؛ناطلسلا

 توكلملا ىذ ىلاعت هللا ناطلس امأ ؛ةيراع دي اهنكلو كلم دي تسيل اهيف هديو

 نمم هعنميو «ةيراع ءاطع ءاشي نم هيطعي «ناطلسلا ىف فرصتم كلام ناطلسف

 نم كلما يتؤت 9 :ىلاعتو هناحبس لاق كلذلو ؛ءاشي نم هتيراع درتسيو «ءاشي

 . 4 ان سم كلما موتو ءاَ
 :امهيلإ ةراشإلا نم دبال نارمأ انهو

 4 ءاشت نّمم َكلَمْلا عرَتو 8 :ىلاعت هلوقب كلملا ةلازإ نع ريبعتلا :امهلوأ

 هيف رقتسا نأ دعب هنم هذخأي هنأ ىلإ ةراشإ هيف «كلم ةملك راركت عم عزنلاب ريبعتلاف

 هكلم ذخأيو «بستحي ال ثيح نم هللا هيتأيف «هناطلسل ليزم ال هنأ نظو هل تبثو

 ىغبيو هيف ىغطي اناطلس ىتؤي نم نأ ىلإ ةراشإ عزنلا ىف نإ مث ردتقم زيزع ذخأ

 هعزني نم هنم هللا نّكمُي نأ دبال لب ءاّمئاط هكرتي ال لدعلاو قحلا ةنسب ريسي الو

 نم ريثك ىفو .(رذَحلا ىتؤي ِهنَمأَم نمو» هنمتأي ناك نم هنم هذخأي دقو ءهدي نم

 .. هنايغط ىف ببسلا ناك نم وه هلاوز ىف ببسلا نوكي نايحألا

 هتمكح ىضتقمب ىلاعتو هناحبس هللا نأ :هيلإ ةراشإلا بجت ىذلا ىناثلا رمألا

 ىطعي ال «هقلخ ىف هلامعأ هيلع ريست امو «دوجولا اذه ىف مظن نم نس امو
 .هموق ةعفر هب دصقيو «هبلط ىف ةلداعلا بابسألاب ذخآيو ءهقحتسي نم الإ كلملا

 تاعبت سيلو ىهتشت ةعتم كلملا نأ مهفيو «ىغطيو ءىسي نمت الإ هعزني الو
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 ال نم :سانلا نيب مكحلا ىف ىلاعت هللا ةنس كلذكو «هريغ هنم هعزنيف «ىدؤت
 .هتريس راس نإ هقباسب لزن ام هب لزني هلحم لح نمو ؛هعّلخي كلملا سوسي

 ىف ةثارولا ىضتقمب مكحلا نم سانلا هفراعت ام اهنم دارملا سيل «كلملا» ةملكو
 مأ «بلّعلاب اناطلس ناكأ ءاوس «ضرألا هذه ىف ُناطلسلا كلملاب دارملا امإ «ةرسأ
 ادودحم ناكأ ءاوسو ء«ةثارولاب اناطلس ناك مأ «باختنالاو رايتخالاب اناطلس ناك

 عمتجت اهئازجأ لكل الماش اماع ناك مأ ءاهيحاون نم ةيحان مأ «ةلودلا نم ءزجب
 هناحبس ركذ دقو .ناطلس هنأل كلم اذه لكف «٠ ءاهيف تاطّلسلا لك هبحاص دي ىف
 :لاقف «ةزعلا ءاشي نمم هعزنيو ءاشي نم هيطعي كلملا ركذ دعب

 ةملك ىف لصألا ناك نإو «ناطلسلل ةفدارم تسيل ةزعلا 4 ءاَشَن نم زعتو ف
 [ص] 4 20 باطخلا يف ينزعو ) :ىلاعت هلوق كلذ نمو ؛َْبَلَغ اهانعم رع

 الإ عوضنلا مدع وهو «ىسفن ىنعم ىف كلذ دعب لمعتست تراص ةزعلا نكلو
 كلذ نوكي دقو «ميركلا قلخلاو ةءورملا ىفاني ىذلا عوضا نع ىماستلاو .قحلل
 تاذل الإ عوضخلا نع الع دق ماد ام «سانلا دنع فعضتسم هندب ىف فيعض ىف

 مهو اوناك «مهريغو ترألا نب بابخو ءرساي لآو ابيهص نإو ؛ىلاعت هللا
 .ءايوقألل امارم مهبولق اولعجي مل مهنأل ؛مهسفنأ ىف ءازعألا ةكم ىف نوفعضتسملا
 نوكي ال كلذلو ؛هدحو هيلع دامتعالاو ءهدحو هللاب ناميإلا عم الإ ةزع الف

 نأش ىف نوقفانملا لاق املو .ءالذأ الإ ناطلسو بسنو لام نم اوتؤي امهم نوقفانملا

 ىلاعتو هناحبس ىفن .[نوقفانملا] 4 2 .. . ألا اهنم رعألا نجري إف :نينمؤلا
 للا اهم علا نجح ةئيدَمْلا ىلإ انعَجَر نكأ تولوقي» :هناحبس لاقف ةزعلا مهنع
 فيكو .[نوقفانملا] 4( َنوُمَلعي ال َنيقفاَمْلا نكلو نيبمؤمللو هلوسرلو ةرعلا هّللو
 بلس دق وهف ؟هريغل اكلم هناسلو هركفو هسفن لعج ىذلا وهو ازيزع قفانملا نوكي
 .هناسلو هبلق ىتح ئش لك

 ىطعي ال وهف .هتمكح ىضتقم ىلع ريست ةلذلاو ةزعلا ىف ىلاعت هللا ةئيشمو
 الو ؛ةيدرم تاوهشلاف «ةوهشلاو ىوهلا ناردأ لك نم هبلق صّلخ نمل الإ ةزعلا
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 نإف «سفنلا نم ئدتبت ةزعلا نإف ؛هتوهش دبع نوكي نم سانلا نيب ازيزع نوكي

 ؛ازيزع سانلا نيب ناكف «ةزعلا هاطعأ اهيلع رطيسو هتاوهشو هءاوهأ ءرملا طبض

 ليلذلا ناكو «ةلذلا هيلع هللا بتك هتاوهشو هعماطمو هؤاوهأ ةيلع ترطيس نمو

 صرحلا لذأ» :مهلوق حلاصلا فلسلا ةمكح نم ناك اذلو ؛زيزعلا هنأ رهظ نإو

 . (لاجرلا قانعأ

 ىلاعت هللا هلعفي ام نأب ميلست اذه 4ريدق ءيش لك ىلع َكْنِ ربَحْلا كدّيب )

 كنإ هانعم 4 ريخلا كديب :ىلاعت هلوقو هناحبس هديب هلك ريخلا نأو ءريخ امئاد

 لكف ؛لماشلا قارغتسالل «ريخلا» هلوق ىف «لا» ف هلك ريخلا كلمت ىذلا كدحو

 وهف «ةريسلا ةماتلا ةيكلملا ىلإ ةراشإ انه «دي» ب ريبعتلاو .هناحبس هللا ديب وه ريخ

 ىنعم انناهذأل - ىلعألا لثملا ىلاعت هللو - هناحبس برق دقف «ةيليثمت ةراعتسا

 الو ءهتضبقو هدي ىف رمألا نوكي نم لاحب ءرومألا لكل هكلم لامكو هناطلس

 ىلع كّنِإ» :ىلاعت هلوق ىنعمو .هتضبق ىفو «هديب اميف سانلا نم دحأل ناطلس

 ريخلل اببس سانلا هذختي ام : :اهلك ءايشألا ىلع هتردق لومش 4 ريدَق ءيش لك

 كديب © :ىلاعت هلوق نيب عمجلا ىفو .مهدنع رشلل اببس هنوذختي امو « مهدنع

 : نيرمأ ىلإ ةراشإ © ريدق ءيش لك ئَلع كّنِإ ل و 4 رْيَحلا

 ءرشلاو ريخلا هديب نإ لاقي الف ءريخخ وه ىلاعت هللا هلعفي ام لك نأ :امهلوأ

 هللا نإف ىلاعت هللا ىلإ ةفاضإلاب نكلو «ديبعلل ةبسنلاب ىبسن ىنعم رشلا نإف

 هللا لاعفأ لك نإ» :هصن ام ماقملا اذه ىف ىرشخمزلا لاق دقلو .اريخ الإ لعفيال

 كلملا ءاتيإك هلك ريخخ وهف ةحلصملاو ةمكحلا نع رداص راضو عفان نم ىلاعت

 . (هعزنو

 ىتلا ءايشألا ىهو «بابسألا قلاخ ىلاعت هللا نأ تابثإ :ىناثلا رمألا

 هللا نّكم ام نوكيف عفنلا الإ نودصقي الف نونسحي ءرشلاو ريخلل سانلا اهمدختسي

 نوكيف داسفلا ىحاون ىلإ نودصقيف نوكيسيو ءاريخو سانلل اعفن ضرألا ىف مهل

 ىلع كّنإ © :ىلاعت هلوقب هناحبس هيلإ راشأ اذهو .اماع اررضو اداسف هنولعفي ام
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 ةردق تحت تاقولخمو لامعأو ءايشأ نم دوجولا اذه ىف ام لكف 4ريدَق ءيش لك
 «سانلا دصاقمل ةبسنلاب ريخلاو رشلاو «هناحبس هل ةبسنلاب ريصخخ هلكو هللا
 ىبسن رشلا نأ امئاد ظحالي هنإو .ضرألا هذه ىف ىلاعت هللا نّكم امب مهعافتنالو
 رهاظم هناحبس نيب دقلو .ريمخ هنأ الإ هللا لعف ىف لاقي نأ حصي الو «سانلل
 :راهنلاو ليللا ىف هنأش لج هتايآب اثدتبم هناحبس لاقف سوسحملا نوكلا ىف هتردق

 هللا ةردقل ىسح رهظم اذه 4ِلّيَللا يف َراَهّنلا جلوتو ٍراَهّنلا يف ليل جلوت »
 لخدتو راهنلا ىف ليللا لخدت ىأ «لخدت اهانعم جلوت .نوكلا اذه ىف ىلاعت
 ىتح ليللا ةدايزب راهنلا ىف ليللا لوخد ءاملعلا ضعب رسف دقو" .ليللا ىف راهنلا

 ىصقأ ىلإ لصي ىتح راهنلا صقني تقولا اذه ىفو «ةدايزلا ىصقأ ىلإ لصي
 لدعم نم !ءزج راهنلا ذخأي نأ هاتعمف ليللا ىف راهنلا لوخد كلذكو «ناصقتنلا
 عم ىرشخمزلا رسف دقفو .ليللا ىف راهنلا لخديف ءامهيواستت وهو امهنيب ةبسنلا
 امهنيب بقاعتلاب ليللا ىف راهنلا لوخدو راهنلا ىف ليللا لوخد نيرسمملا نم ريثك
 فيك نكلو ءاراهن ريصي مث اليل نوكيو ءاليل ريصي مث اراهن تقولا نوكي نأب
 باوجلاو ؟ليللا ىف راهنلل الوخدو ءراهنلا ىف ليلل الوخد بقاعتلا كلذ ىمسن
 ليللا ىف راهنلا لخدي هنإ لب .ةدحاو ةعفد اراهن بلقني ال ليللا نأ :كلذ نع

 بذاكلا رجفلا ئدتبي ءائيشف ائيش ةملظلا ىف لخدي رونلا ئدتبيف ءائيشف ائيش
 باجنت ىتح ةملظلا وزغي رونلاو «ةظحل دعب ةظحل حبصلا سفنتف «قداصلاف
 ئدتبي لب «ةدحاو ةعفد ليللا ءىجي ال كلذكو ؛ عطاسلا ءوضلا نوكيف ءاهبهايغ

 مالظ نوكيف «ةيشعلا ءىجت مث «بورغلا ئجت ىتح ليصألا نم فعضي ءوضلا
 .راهنلا ةيآ ىحمتو

 «ليللا ىف راهنلا لوخدو ءراهنلا ىف ليللا لوخد ىلإ راظنألا هيجوت نإو
 نوكلا ةمظع ىلإ ناهذألا هيجوت هيف «ىناثلا ىنعملاب ناك مأ لوألا ىنعملاب ناكأ ءاوس

 الإ امهلخادتو راهنلاو ليللا بقاعت ناك امف «هيف ىلاعتو هناحبس هناطلس لامكو

 - ةردقب ةبئادلا ةرمتشملا راودلا كلفلا ةكزحو «سمشلا لوح ضرألا نارودل ةرهاظ
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 تايآ رهظتو «موجنلاو بكاوكلا ودبت ليللا ىفو «ءىش لك ىلع همايقو ىلاعت هللا

 .هتمكحو هتردقب هناحبس هريسي ىذلا مكحملا بيجعلا ماظنلا كلذ

 ىسح ىنوك رهظم اذه (َيِحْلا نم تملا جرْخُتو تيما نم حلا جربو
 رداقلا هنأو «هتدارإ ريغ نوكلا اذه ىف ةدارإ ال هنأ نايبو «هللا ةردق ميظع ىلع لدي

 هللاف ؛امهل ريسملا ءامهيلكل عدبملا وهو ءهدض نم دضلا جرخي «ءىش لك ىلع

 جارخإو ؛اتيم هجرخأ ىذلا ىحلا اذه نم لعجيو «تيملا نم ًىجلا جرخي هناحبس

 نم مدآ قلخ وهو ءءايحألا هب هللا أرذ ىذلا لوألا قلخلا وه سيل تيملا نم ّىحلا

 قالخلا وه هللاو ءءادتبا ءاشنإو عادبإ قلخلا ذإ ؛جارخإلا ريغ قلخلا نإف «نيط

 جارخإو ؛ديلوتلاو جارختسالا ىنعم هيف ليوحت جارخإلاو «هاوس قلاخ الو «ميلعلا

 ىمانلا مسجلا جارخإ هنإ :نورثكألا مهو ءاملعلا ضعب لاق تيملا نم ىحلا هللا

 جارخإك «ةايح هيف ودبت ال ىذلا فاجلا مسجلا نم «ةايحلا جرادم ىف ريسي ىذلا

 جارخإ اضيأ وه ىحلا نم تيملا جارخإو ؛ةرذبلا نم دوعلاو «ةاونلا نم ةرجشلا

 ىحلا دوعلا نم ةفاجلا ةرذبلا جارخإو «ىمانلا ىحلا مسجلا نم ةبلصلا ةاونلا

 تدلوت ةايح اهيف ةبلصلا ةرذبلاو ةفاحلا ةاونلا نأب كلذ ىلع ضرتعي دقو .بطرلا

 ةايح هيف سيل الئاس ودبت ىتلا ةفطنلا كلذكو «تابئلل ةسوسحملا ةايحلا كلت اهنع

 كلذ نأب كلذ نع باجي دقو .سوسحملا ناويحلا كلذ نوكتف دلاوتت ءايحأ اهيف

 .رمتسملا جردتملا ءامنلا كلذ رهظم ةغللا اهفرعت ىتلا ةايحلا نإو «ىملع حالطصا

 ةرجشلا كلت نإف ؛موي لك ىئرم سوسحم رمأ تيملا نم ىحلا جارخإ نإ قحلا ىفو

 ال دامج اهلكو «بارتلاو ءاملاو ءوضلاو ءاوهلا نم ىذغتي ىمانلا دوعلا كلذ وأ

 ءاذغ ىه ىتلا رصانعلا كلتب الإ ةايحلا ىف جردتملا لوحتلا متي امو ءاهيف ةايح

 مث ةايح هب تناك نم تيملا نم دارملا سيلو «تيملا نم ىحلا جارخإ ىهف .ىمحلا

 ىحلا نم تيملا جارخإ نإو ؛هيف ةايح ال ام وه تيملا ةملك نم رهاظلا امنإ «تهتنا

 مسجلا اذهو ءاماطح ريصي رضخآلا دوعلا اذهف ؛هيف كشلل لاجم ال حضاو رمأ

 .ابارت نوكي مث اميمر نوكيف للحتي ىناويحلا
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 تابنلا جارخإب ىونلا قْلف سيل تيملا نم ىحلا جارسخإ نإ لوقن اذه ىلعو

 ىحلا نوكت ىتلا ءاذغلا رصانع لاخدإو «ةايحلا جردتبو اذهب لب «طقف هنم رجشلاو
 ئوتلاو بحل قئاق هللا نإ ) :ىرخأ ةيآ ىف هناحبس لاق اذلو ؛دامج نم اهرثكأو
 4 3 َنوُكَفَوَت ْْنَأَف هللا مكلَذ يحلا نم تملا جرخمو ٠ تمل نم يحلا جرخي

 [ ماعنألا]

 ىلاعت هللا ةردق رهاظم نم عبار رهظم اذه «باسح رغب ءاشت نم قزرتو»
 هديبع هللا ءاطعإ لمشت قزرلا ةملكو ءدابعلل قزرلا وهو «سانلا نيب ةسوسحملا
 مهءاطعإو ءايأرو امزح مهءاطعإو ءاملع مهءاطعإو ءاهاج مهءاطعإو ءالام
 ىف ىناهفصألا بغارلا لاق اذلو .نيملاعلا بر اهيطعي قازرأ هذه لكف ؛ةحص
 «بيصنلل ةراتو ءايورخأ مأ ناك ايويند «ةرات ىراجلا ءاطعلل لاقي قزرلا» :هتادرفم

 «دنجلا قزر ناطلسلا ىطعأ لاقي ؛ىرخأ ةرات هب هنم ىذغتيو فوجلا ىلإ لصي املو
 تاوَمْلا مُكَدَحَأ يتأي نأ ِلْبق نم مُكاَنقَرر ام نم اوقفنأو » :ىلاعت لاق ؛املع تقزّرو

 . «ملعلاو هاجلاو لاملا نم اوقفنأ ىأ [نوقفانملا] # ٠.0

 ساطسقلاب هدابع نيب هقزر عزو دق «نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وهو هناحبس هّللاف

 ةمعن نم همرحو الام هاطعأ نم مهنمو «ةيفاعو ةحص هاطعأ نم مهنمف ؛ميقتسملا
 .هنيع مهب رقت ادالوأ هاطعأ نم مهنمو ءاناطلسو اهاج هاطعأ نم مهنمو «ملعلا

 لض دقف لاملا ىلع قزرلا رصق نمو .سانلا نيب انسح اركذ هل بهو نم مهنمو
 :لوقي ىذلا ضرتعملا كلذك ءاديعب الالض

 اقوزرم هاقلَت لهاج لهاجو هبهاذم تع لقاع لقاع مك
 اقيدْنز َريرْحُلا ملاعلا رّيصو ٌةرئاح ماهوألا كرت ىذلا اذه

 اذه مرَح :ةلداعلا ةمسقلا ىه كلتف «لئاقلا سأر ىف الإ ةريح كلذ ىف امف
 ؛اذكهو . . سانلا نيب اركذ هاطعأو دلولا نم اذه مرحو ءاملع هاطعأو لاملا نم
 برل قلطملا ضيوفتلا اهجالعو «ةريحلا تناكل ءدحاو ىف اهلك تعمتجا ولو

 . نيملاعلا
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 هللا ىلاعت ءهبساحي دحأ هقوف سيل هنأ هانعم # باسح ريغب# :ىلاعت هلوقو

 ةنسب ءاشي نم ىطعي وهو «باسحلاو دعلا ىلع ولعي ريثك هءاطع نأو ءاريبك اولع

 الإ هتجيتن لماع لمع جتني الو «ءىش لك ريصم هيلإو «لضفلاو لدعلاو ةمكحلا

 مسب) :لاق هنأ كلك ىبنلا نع سابع نبا نع ريثك نبا ظفاحلا ىور . هللا نم لضفب

 يتؤت كّلمْلا كلاَم َمهْللا لقط :ةيآلا هذه ىف «باجأ هب ىعد اذإ ىذلا مظعألا هللا

 كّنِإ ريخلا كدب ءاشن نم لدتو ءاَشَق نم رعت ءاشَت نّمم كلما عَ ءاَشَن نم كلما

 . 4 ريدق ءيش لك ىلع

 طص 5 2-5 وو سس رس ا و .- ى7م هه -_ّ

 مو سنمدملا نود رم ام وأ م فكل ان ىمءئلا زدت هل
 نمو نيِنمؤملا نود نم ءايلوأ م انونمؤملا ذجتيال

 ْمُهْنِم أوفتَت نأ الإ ٍءْىَش ف هلأ رم سلف كلذ ٌلَعَقَي
 لق

 درو مهج ترص دس ص اس 2 - . 2 هو

 + اج رع 1 - 2 2 الا يا ع

 لق ير ريصملا هللا ىلإ و :ةسسفن ُهّللأ ردحختو ةلفن

 252011001 و ع ع ع هر را لس مهب حرت |

 ٌَى نو هّملعي هود امكحرودص يفاماوفخت ن

 ريغ 2 م ماو 000 مو 10107

 يع رمرد ء ىن يلكح لع هللاو ضرال | تاَمو ِتاَومَّسْل

 اس سس ع رس هس م حس ع حل ه2 هد او را م سول

 0-0 58 وو و ل سا أ هل و ع 0

 مكر َرَحيَواديِعب ادم هَسيَبواَهَسب َنأَوَل دوت ءوس نم
 دق

 هج اس م مخ رعالوت صد روسو

 ن6 دامعل - فو ءر هلأ و دو هسفن هَل

 هناحبس هللا ديب هلك كللملا نأ ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس نيب

 نم ناطلسلا عزني ىذلا وهو «ءاناطلس هدابع ضعب ىطعي ىذلا وه هنأو «ىلاعتو

 نمؤملل حصي ال هنأ هناحبس نيبي ةيآلا هذه ىفو ؛هيلع مايقلا اونسحي مل نإ مهيديأ

 نإف «نمؤملا ريغ ناطلس ةوق نم هاري امل نمؤملا ىلع نمؤملا ريغ ناطلسب نيعتسي نأ
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 هلوسرلو هلل نوكيو «2)رفكلاو كرشلا ةلود نم هناحبس ليدي دق «هللا ديب كلملا

 ناك اذإ هنأ ىأ ؛ةجيتن ةيآلا هذهو ءةمدقم ةقباسلا تايآلا نأكف ؛ايلعلا ةملكلا

 ريغ ناطلس ىف لخدي نأ نمؤمل غوسي الف «كلملا كلام وهو .هناحبس هلل كلملا
 ريعأ رفاك ةيالو ىلإ كلملا كلام هللا ةيالو نم جرخي كلذب هنأل ؛هتيالوو نمؤم

 ال ىذلا هناحبس قحلا وهو .ءتقو ىأ ىف اهبحاصل ةدرتسم ةيراعلاو «كلملا

 :هناحبس لاق اذلو ؛هناطلس قوف ناطلس

 «ىلو عمج ءايلوأ 4َنيِدمْؤُمْلا نود نم ءاَيلْوَأ نيرفاَكْلا توضؤملا دخت الإ»
 ءالولا» :لاقف ءهتادرفم ىف ىناهفصألا اهنيب ةملكلا هذه لصأو .ءالولا نم وهو

 كلذ راعتسيو ءامهنم سيل ام امهنيب سيل الوصح نائيش لصحي نأ :ىلاوتلاو

 ةقادصلا ثيح نمو «نيدلا ثيح نمو «ةبسنلا ثيح نمو «ناكملا ثيح نم برقلل
 ىلوت (حتملاب) ةيالولاو .ةرصنلا (واولاب رسكب) ةيالولاو .داقتعالاو «ةرصنلاو
 نوكت كلذ ىلعو .«ةلالدلاو ةلالدلا وحن ةدحاو ةيالولاو ةيالولا ليقو .رمألا

 امو .هريغ رمأ ىلوتي نم ىنعمبو «ريصنلا ىنعمبو قيدصلا ىنعمب قلطت ىلو ةملك
 َنوُنمْوَمْلا ذخَتُي الإ» ىنعمف «هريغ رمأ ىلوتي نم وه دارملا نأ رهاظلا ؟انه اهب دارمل
 نيرفاكلا ةيالو ىف اولخدي نأ نع نينمؤملا ىهن 4َنيِدمْؤَمْلا نود نم ءاَيلوأ نيرفاكلا
 نأ نينمؤملا ىلع نإف ؛مهناطلسو نينمؤملا لظ نود مهلظ ىفو مهناطلس تحت و

 مهريغ ةيالو ىف مهنم دحأ نوكي الو ءمهلظت ةيالوو ةلود مهسفنأل اونوكي
 «نينمؤمْلا نود نم 9 :ىلاعت هلوق رمألا نولوتم اهانعم انه ءايلوأ نأ ىلع ليلدلاو
 ةيالو ىف اونوكيل نينمؤملا ةيالو كرت ىلإ ئموي اذهو ءهريغ ىنعمب انه نود نإف

 ريغ ةيالو ىف اونوكي نأ نينمؤملا نم ةفئاطل زوجي ال هنأ نذإ ىنعملاف ؛مهريغ

 نيرفاكلا نوُمْؤَمْلا ذختَي الإب :ىلاعت هلوق ىف ةعئار ةيغالب ةراشإ انهو .نينمؤملا
 اذإ ظفللا نأ ةينايبلا تاررقملا نم هنإف ؛«َنيِدمْؤَمْلا نود نم ا :هلوق ىفو 4 ءايلوأ

 سوماقلا] . سانلا نيب اهلوادُي ىلاعت هّللاو «تّراد : مايكل تلادو .ةَلَعلا : ةلادإلاو . ةلودلا نم :انليدي )١(
 .[ةلودلا - لادلا لصف - طيحملا
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 تمهفأف ءالجر تبطاخ :تلق اذإف «لوألا نيع وه ىناثلا ناك 2«لآأ» ب افرعم ديعأ

 ةراشإ لأب فيرعتلاب نينمؤملا راركتف «لوألا نيع ىناثلا ناك «هفقوم ةقيقح لجرلا
 نولخدي نيذلا نينمؤملا نأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو «لوألا نيع وه ىناشلا نأ ىلإ

 . مهسفنأل ةياكن مهودع نم نوذختيو «مهسفنأ نوكرتي مهريغ ةيالو

 ناك نإو «ةحارص انه للعم ريغ نينمؤملا ريغل نينمؤملا ىلوت نع ىهنلا نإو

 ةياكن نوكي مهريغل نينمؤملا ىلوت نأ ىلإ ريشي 4َنيِنمْؤِمْلا نود نم » :ىلاعت هلوق

 1 : ىلاعت لاق دقف ؛ ؟احيرص » اليلعت اللعم ٠ ىفتلا ناك ىرمخأ ةيآ آ ىفو عيل

 ضب ايو مصعب اوك نيذلاو » : للاعت ٍلاقو عهسالا] 442. . مهمه

 . [ لافنألا ] 6 27+ ريبك داسقو ضرألا يف هتف نُكَت هوُلعْفت الإ

 ىف مهضعب وأ نونمؤملا نوكي نأ نع ىهنلل حيرص ليلعت نيتبآلا نيتاه ىفن
 دافتسي ىذلاو . .نينمؤملا ريغل مهتوق لكو مهفويس نوكت نأو «نينمؤملا ريغ ةيالو

 نأب نينمؤملا ريغ غ التي نأ نينمؤملل زوجيال هنأ ىف ببسلا نأ نيتيآلا نيتاه نم

 رومأ ةثالث نم نوكتي «مهتيالو ىف اونوكي

 لب «ةياعرلا قح نينمؤملا قوقح اوعري نأ نكمي ال نينمؤملا ريغ نأ :اهلوأ

 ممألل نوعضخي نيذلا نينمؤملا نإف ؛كلذ مايألا تققح دقو ءالابخ مهنولأي ال

 نوداكي ال هترصن ىف مهميلقإ قحب مهمايق عم ايفالسغوي ىملسمك ةيبوروألا

 .رومآلا ريغص ىف الإ ةيرادإ الامعأ نولوتي الو ,ىسايس قح ىأب نوعتمتسي

 ريغل هتوقو هترصن نوكت نيملسملا ريغ ةيالو ىف نوكي ىذلا نأ :اهيناثو
 هتوق لك نوكت ذإ 4 مهنم هَنإَف مكس مهل نمو 9 :هناحبس لاق اذلو ؛نيملسملا

 .ءىش هنم مالسإلل سيلو «مهل ىعامتجالاو ىناسنإلا هطاشن لكو

 ولو «مهنيد ىف نونتفي مهريغ ةيالو ىف نونوكي نيذلا نيملسملا نأ :اهثلاثو
 ىأ داسف كلذ ىفو «ةلودلا ىف مالسإلا ماكحأ ذيفنت مدعو ىودعلا ليبق نم
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 اوعنتمت الإ ىأ 4 ربك داَسَقَو ضرألا يف َةَنتف نكت هولعفت الإ » : ىلاعت لاق اذلو ؛داسف
 .ريبك داسفو ضرألا ىف ةنتف نكت نيملسملا ريغ ةيالو ىف لوخدلا نع

 رب نإف «ةبحملا هانعم سيل مهريغل نينمؤملا ىلوت نأ ىلإ هيبنتلا بجيو ءاذه
 الإ :ىلاعت لاق دقف ؛ربلل بجوملا ببسلا ققحت نإ بجاو نمؤملا ريغل نمؤملا
 مهوربت نأ مكرايد نم مكوجرخي ملو نيذدلا يف مُكوُلتاقُي مل يلا نع هل مكاهتي
 يف مكولتاَق نيدلا نع هللا مكاهني اَمِإ 21 نيطسُفَملا بحي هل نإ مهبلإ اوطسفتو
 مه كلوُأف مهّلوتي نمو مهولوت نأ مكجارخإ ىلع اورهاظو مكرايد نم مكوجرخأو نيدلا
 . [ةنحتمملا ] 4 27 نوملاظلا

 لخدي نم ىأ 4 َةاَقث مهنم اوقّتت و نأ الإ ءيش يف هّللا نم سلف كلذ لعفي نمو ل»
 اعطق ىلاعتو هناحبس هللاب هتلص عطق دقف نينمؤملا ةيالو كرتيو «نيرفاكلا ةيالو ىف
 نمو 9 :ىلاعت هلوق ىنعم اذهو ؛ىلاعت هللا ةيالو ىه نينمؤملا ةيالو نأل ؛امات
 «فاضم فذح ىلع ءاملعلا ضعب اهلوأ دقو . «ءيش يف هللا نم سلف كلذ لعفي
 ىف هللاب ةلصلا نم سيلف :لاق مهضعبو ىىش ىف هللا ةيالو نم سيلف :ىنعملاو
 نع باوجلاو ؟ةرشابم هللا تاذ نع ىفنلا لعجو ءردقملا فذح مل نكلو ( ءىش
 دقف «نينمؤملا ةيالو اكرات نينمؤملا ريغ ةيالو ىف لخد نم نأ ىلإ ةراشإلا وه كلذ
 وهف «رابجلا زيزعلا ةوق نود رافكلا ةوقل اراتخم ناكو ىلاعتو هناحبس هللا تاذ كرت
 «نيتملا ةوقلا وذ وهو ء«ماقتنا وذ زيزع هللاو ءهتاحبس هللا داحيو ءهسفن هللا دناعي
 الَف هللا مكرصني نإ] :رصن الف لذخ نإو ,نالذخ الف رصن نإف ءرصانلا وهو
 . [نارمع لآ] 4 ه1 ... مكل بلاغ

 «نيملسملا ريغ ةيالو ىف لوخدلا ىف اهضعب وأ ةيمالسإلا ةعامجلا مكح اذه
 ةالاوملا اونلعي نأل نورطضم مهو «فعض لاح ىف داحآلا ضعب نوكي دق نكلو
 لاقف «ءانثتسالا اذه ىف ءالؤه مكح هللا ركذ ؟كلذ وسي لهف «نيرفاكلا ضعبل
 نيذلا نم ىلاعتو هناحبس هللا ةءارب نأ ىأ 4َةاَقث مهنم اوُقَتت نأ الإ :هناحبس

 نيملسملا ضعبل دكؤملا ررضلا ةيشخو فوخملا لاح ىف الإ ةمئاق ةتباث رافكلا نولاوي
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 ؛دكؤملا مهررض نوقتي كلذب مهو ءءالولا مهل اورهظي نأ ءالؤهل زوجي هنإف

 اولعجتف ءدكؤم ررضل اديدش افوخ اوفاخت ىأ اق مهنم اوُقََت نأ :ىنعمو

 ردصملاب فوخلا ىلاعتو هناحبس دكأ دقو ؛ررضلا اهب نوقتت ةياقو ءالولا راهظإ

 الآو ءهيف كشلل لاجمال اتباث ررضلا نوكي ىأ 4(َةاَقَث مُهْنم اوُقَت نأ :لاقف

 «ةلعف نزو ىلع ىقو ردصم ؛ةاقت»و . ةتقؤملا ةياقولا ذاختاو رهظملا ءالولا زواجتي

 .ةمهو اهلصأ ةمهتو «ةدأو اهلصأ ةدؤت ىف امك ءات واولا تبلق «ةيقو هلصأو

 ام ريغ نمؤملا رهظي نأ ةيقتلاو «ةزئاج ةيقتلا نأ هنم دافتسي صنلا اذه نإو

 اذهو ءادكؤم ىذآلا لوزن نوكي نأ ىلع مسجلا فلتي ىذلا ىذألا ءاقتا دقتعي

 [لحتلا ] # ©23» ... ناهيإلاب ْنْمْطم ُهبلَقو هركأ نم الإ » :ىلاعت هلوق نم ذوخام

 ىلعو «ةيعامجلا لاوحألا ال ةيداحألا لاوحألا ىلع اروصقم كلذ نوكي نأ ىلع

 اوقبي , داو مهتيالو نم اوجرخي نأ نينمؤملا ريغ ةيالو ىف نونوكي نيذلا دهتجي نأ

 مهسفنأ يملاط ةكئالملا مُهاَقوتنيذلا نإ :ىلاعت لاق دقف ؛ضرألا ىف نيفعضتسم

 اورجاهتف ةعساو هللا ضرأ نكت ملأ اوُلَف ٍضَألا يف َنيفَعضَمسُم انك اوُئَق مسح ميف اونا

 ءاسنلاو لاجّرلا نم نم نيفعضتسملا الإ 4370 اريصم تءاَسو منهج ْمهاَوأَم كََلوُأَف هيف

 مهنع وفي نأ هللا ىسع كوأف 5 اليس نود الو ةليح َنوُيِطَمسي ل كادوا

 . [ ءاسنلا] 4 327 اًروُفَغ ًاًوُفَع هللا َناَكَو

 هناسلو هبلقب ئلامي دقو هللا الإ هملعي ال رمأ ةيداحألا ةيقتلا نإو ءاذه

 اعفدو ةيقت الذ لعفي هنأ ىعديو نيملسملا كولم ضعب لعفي امك ءاجر ًءاجر

 :ماع لكشب رافكلا ىلاوي نم ارذحمو «.ءالؤه ارذحم هناحبس لاق اذلو ؛ررضلل

 : « ريصمْا هللا ىَلِو هسْفَن هللا مُكَرَدَحُيَو )

 رمأآلا عنم ىلع لمعلاو «ةظقيلاو رذحلا لجأل فيوختلا وه :ريذحتتلا

 دقتعيو «نمآلا صخشلا مهوتي ثيح الإ نوكي ال ريذحتلاو .هعوقو لبق فوخملا

 كئلوأ نآل ؛ نيب حضاو انه ريذحتلا ماقم نإو ؛فوخلا ريثي ام الو «فاخم ال هنأ

 مهنأ عقاولاو «رارقتسالاو نمألا ىعاود نم كلذ نأ نونظي نيرفاكلا نولاوي نيذلا
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 ال مهنإف «نينمؤملا نود مهتيالو اوراتخاو اذه ىلع مهوألامو رافكلا اونمأ نإ
 . هورذحي نأ مهيلعف هللا باقع نونمأي

 ىلع مالكلا نإ :هيف ءاملعلا ضعب لاق 4هَسْفَن هللا مكرذحيو إ» ىنعمو
 «فاضم ريدقت ىلإ ةجاح ال هنأ ىدنعو «هتمقن وأ هللا باقع :وهو فاضم فذح
 ةبهرلا عوقوو فوخلا ىضتقي هللا تاذ نم ريذحتلاو هللا تاذ نم ريذحتلا نإ لب
 ؛دسألا رذحا :ىلعألا لثملا هللو لئاقلا لوقي امك «ةيلعلا تاذلا نم سفنلا ىف
 .ةبوهرم ةفوخم اهلاوحأ لك ىف هتاذ نأ ديري امنإ .هتدش الو هتلوص :ردقي ال هنإف
 ةراشإلل 4 هَسْقن هللا مُكَرَذَحُيَو 9 :هلوقب ةيلعلا هتاذ نم ريذحتلا نع هناحبس ربعو
 ديكأتل لاقت سفن ةملك نإف «نيرفاكلا ةالاوم دنع ىلاعت هلل ةدناعملا ىنعم ديكأت ىلإ
 اورمع تبضاغو «هسفن اديز تمصاخ :لئاقلا لوقي امك «تاذلا نع ريبعتلا
 ريبعتلا نإ ذإ ؛نآلا نلعم ريغ بيغم ىلاعت هللا هلزني ام نأ ىلإ ةراشإللو ؛هسفن
 ام ملعت : ىسيع هيبن نع ىلاعت هللا لاق امك ءاهئاوطأ ىف ىفخي امل نوكي سفنلاب

 . [ةدئاملا ] 4 73+ بوُيْلا مَالَع تنأ كّنِإ كسْفن يف ام مّلعَأ الو يسفن يف

 هتمقنو «ءءاقب مودأ هباقع نوكي نمم ريذحت ىلاعت هللا تاذ نم ريذحتلا اذهو

 لآملا هدحو هيلإ ىأ 4«ٌريصُمْلا هّللا ىَلِإَو 8 :كلذ دعب لاق اذلو ؛ًارارمتسا رثكأ
 بهذت ثيح هيلإ ريصملاو «لعفيو لوقي امل بقعم ةمث نوكي الف «دابعلا رمأ ءاهتناو
 تناك نإف ؛نينمؤملا نود مهنولاويو نينمؤملا ىلع مهنوئكلامي نيذلا رافكلا ةوطس
 ةبقاعلاو هللا ىلإ ريصملاو «ةيقاب تسيل لاح ىهف ايندلا ىف ةرهاظ ةوق نيرفاكلل
 هلوسرلو هلل ةيقيقحلا ةزعلاف «ةرجاف ضرألا ىف ةزع نيرفاكلل ناك نإو « نيقتملل

 . نينمؤمللو

 فيوختلاو ريذحتلا ناك هللا ُهْمَلعَي هودي وأ مكرودص يف ام اوُفْحُت نإ لقط
 ايافخب هملع رادقم مهل نيبي نأب هيبن هناحبس رمأ دقو «ىلاعتو هناحبس هللا نم
 4 مُكرودَص يف ام اوُفْحُت نإ لْقط :هناحبس لاقف «هيف امو نوكلاب هملعو ءمهسوفن
 انطاب وأ ارهاظ رمألا نوك نإو «نطابلاو رهاظلا معي ىلاعتو هناحبس هملع نأ ىأ
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 هلك ملعلا لب «نطابو رهاظ هيف سيل هنإف ىلاعت هللا ملع امأ ءانل ةبسنلاب وه امإ

 ىف ةلماشلا هتطاحإو ىلاعت هللا ملع تابثإ قيسو ىلاعتو هناحبس هل ةبسنلاب ءاوس

 مهسفنأ ىف نونظي نيرفاكلا نولاوي نيذلا نأل ؛اضيأ ريذحتلا ماقمل «ماقملا اذه

 مهنأ عقاولاو «نيرفاكلا نم فوخو ةيقت وه امنإ نولعفي ام نأ نورهظي دقو افعض

 وأ «مهماوقأ ىلع مهل ةنهادم وأ ءايوقألل اقلمت وأ «ةلذو ءاذختسا كلذ نولعفي

 لك نورربي اسان دجن ذإ «رضاحلا انرصع ىف ىرن امك «هنولاني ىويند ضرغ ءاجر

 ةزعلا نم رارفو «ةليلذلا ايندلا ءاجرو «نيقيلا دقفو نيدلا عزاو فعض الإ وه

 هيفخت ام ملعي هنأ نيبي نأ هيبن هللا رمأف ؛اقدصو اقح ةميركلا ةيماسلا ةايحلاو

 نودبي ام ملعي امك «نودصقي امو نوولي امو «بولقلا هب جلتخت امو «رودصلا

 هذه رهاوظب ال «مهتاينب مهلامعأ ىلع مهبساحم هناحبس هللا نأو «نونلعيو

 .بولقلا هيوطت امل ةفلاخم تناك نإو «ةنسلألا هب ىولتت امب الو «لامعألا

 ارذحم ناطلسلا وذ لوقي امك «ةباهملا ىبري نأ هنأش نم عيونتلا كلذ نأل ؛ةيلعلا

 هناطلس ىدم هل نيبي هئايفصأ نم ىفصل هكرتي مث «ىتفلاخم مكرذحأ :افوخم

 .هملعو هتوقو

 نايب اذه ىف # ريدق ءيش لك ئلع هّللاو ضرألا يف امو تاومّسلا يف ام مّلعيو

 امك ءاهرهاوظو سوفنلا رئارس ملعي وهف «هتردق لومشو ىلاعت هللا ملع لومش

 كالفأو «ةيراس موجن نم هيف ىرجي امو نوكلا ملعيو «ةقباسلا ةلمجلا ىف نيب

 نيب تارخسملا حايرلاو ( لمحت امو باحسلاو « ريئم رمقو «ةقرشم سمشو « ةرئاد

 عيمجو «تاظحللا لكو «نامزألا لكو «لاوحألا لك ملعيو « ضرألاو ءامسلا

 قلعتم ىفو «.هملع ناطلس تمت الإ دوجولا اذه ىف ءىش نم امو «تاقوألا

 كرتي نأ لقاع نم روصتي فيكف ؟كديري ال لاعف هنإ ؛؟هتردق لومش ىفو « هتدارإ

 تناك نإف ؟هؤادعأ مهو نيرفاكلا ةيالو ىف لخديو «هؤايلوأ عهو نينمؤم ا ةيالو
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 تاومسلا ىف ءايربكلاو ةزعلا هدحو هللف « ملعلاو ناطلسلاو ةردقلاو ةزعلل ةيالولا
 ال ةلماكلا ةردقلا نآل ؛ملعلا لومش دعب ةردقلا لومش هناحبس ركذ دقو .ضرآلاو

 لاق دقلو .ملعلا لامك رهاظم نم ةردقلا لامكف «لماكلا ملعلا نع الإ نوكت
 4 هسْقن هللا مكرذحيو »» :هلوقل نايب اذه» :ميركلا صنلا اذه ىنعم ىف ىرشخمزلا
 صتخي ال «ىتاذ ملعب ةفصتم تاوذلا رئاس نم ةزيمتملا هتاذ ىهو ءهسفن نأل

 رودقمب صتخت ال ةيتاذ ةردقبو ءاهلك تامولعملاب ةقلعتم ىهف ءمولعم نود مولعمب
 الف .ىقتتو رذحت نأ اهقح ناكف ءاهلك تاردقملا ىلع ةرداق ىهف ءرودقم نود

 ةلاحم ال هيلع علطم كلذ نإف ءبجاو نع رصقي الو حيبق ىلع دحأ رسجي
 هلاوحأ ىلع عالطالا دارأ هنأ ناطلسلا ديبع ضعب ملع ولو «باقعلا هب قحالف

 نطاوب ىلع سسجتي نم ثبو ءانويع هيلع بصنو .ردصيو دروي امب همه لكوف
 لاب امف «هب ةبارتسالا هيف عقوتي ام لك ىقتاو «هرمأ ىف ظقيتو هرذح ذخأل ءهرومأ
 كب ذوعن انإ مهللا .نمآ وهو ىفخأو رسلا ملعي ىذلا تاذلاب ملاعلا نأ ملع نم

 موي وهو «ةدكؤملا هتبوقع ذيفنت تقو هناحبس نيب دقلو «كرتسب انرارتغا نم
 : لاقف «ةمايقلا

 ين يا هدم رت م ع هم يي

 نأ ول دوت ءوس نم تلمع امو ارضحُم ريخ نم تلمع ام سفن لك دجت مويإلا
 صنلل ىلمجلا ىنعملا 4 دابعلاب فوءر هّللاو هسفن هّللا مكردحيو اديعب ادمَأ هتيبو اهنيب

 لك دجت موي هباوث اوجراو «هباقعو هباسح اوشخاو .هورذحاو هللا اوفاخ :ميركلا
 ةرخآلا ىلإ ايندلا نم رضحأ دق هنأك ءاحضاو اتباث ارهاظ ريخ نم تلمع ام سفن
 ءرصبلاو سحلاب ىئر هنأك كلذك امولعم رش نم تلمع امو «نيعلا ىأر ىريف
 ىنمتي ناسنإلا هفاخي ام نأل كلذو ءاديعب اليوط ادمأ رخأتي ول نأ سفن لك دوتو
 ةيظفل ثحابم ةدع انهو .نامألا نم ةحسف لوطأ هدنع نوكيل ؛ لجؤيو رخأتي نأ

 : ىنعملا ىلجت
 ةثالث ءاملعلا ركذ دقل :«دجت موي قلعتم - لوألا ىوغللا ثحبملا

 ول سفن لك دوت : ىنعملاو «دوت» ب قلعتبم هنأ ىرشخمزلا هركذ اهلوأ ؛تاهيجوت
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 3 ار ب:
 نم ارضحم تلمع ام لك دهت نأ تقو اليوط انمز ىأ اديعب ادمأ هنيبو اهنيب نأ

 .ءوس وأ ريخ

 ءاءوس تلمع نم عم ءاديعب ادمأ دوت اريخ تلمع نم نأ ىلإ ىدؤي اذهو

 .هيلع قفاون ال اذهلو ؛ليجأتلا ىنمت ال ةعراسملا ىنمت غوسي باوثلا ءاجر نأ عم

 هلوق ليلدب 4 هسفن هللا مُكَرذَحَيو 8 :ىلاعت هلوقب قلعتم هنأ :ىناثلا هجولاو

 ىلع دري نكلو «ىرخأ ةرم 4 هسقن هللا مكرذحيو )» :لاقف ءريذحتلا ارركم ىلاعت

 لوق نم لوألاف ؛لئاقلا فالتخاو ءامهنيب ةلقتسم ةلمج ءىجمو «لوقلا دعب اذه

 اذه دري دق نكلو هللا رمأب ٍدَِلَي ىبنلا لوق نم ىناثلاو هللا نم ريذحتلاو ىلاعت هللا

 نيب ةضرتعم 4 هودبت وأ مكرودص يف ام اوُفَحَت نإ لقط :ىلاعت هلوق نأب ضارتعالا

 . هتردقو ىلاعت هللا ملع لومش تابثإب ةعراسملل نيمزالتم نيمالك

 ىف اهملسأ اذهو ءاوركذا :هريدقت فوذحمب قلعتم هنأ :ثلاشلا هيجوتلا

 . ىرظن

 ةفوطعم ىهأ «ءوس نم تلمع امو :ىلاعت هلوق - ىناثلا ىوغللا ثحبملا

 ًادتبم اهنأ لاوقألا رهظأ ؟(دوت» هربخ أدتبم «ام» مأ 4 ريخ نم تلمع ام ىلع

 امو ءارضحم هدجت ريخ نم تلمع ام :تلمع ام :ىنعملاو «ربخ دوت ةلمجو

 .ديعب دمأ هنيبو اهنيب نوكي نأ سفن لك ىنمتت ءوس نم تلمع

 لاق امك دبألا نكل «نابراقتي دبالاك نامزلل مسا دمألا - ثلاثلا ثحبملا

 ؛اذك دبأ :لاقي الف «ديقتي الو ءدودحم دح اهل سيل نامزلا نم ةدم ىناهفصألا

 ناك فيضأ نإف ؛ةنيعم ةياغ ىلإ فضي مل اذإ ءلوهجم دح اهل ةدمف دمألا امأ

 ول دوت ارضحم ّئيسلا اهلمع دجت ىتلا سفنلا نأ ىنعملاو .ةياغلا هذهب ادودحم

 .ىنمتلا اذهل قيقحت ال نكلو ءاديعب ادمأ رخأتي
 نمؤملا لاب ىف نوكيلو ءاريكذت هسفن نم ريذحتلا هناحبس هللا ررك دقلو

 وهف «ةبهرلا ةيبرت نم وه امك ةمحرلا ىعاود نم ريذحتلا كلذ نأ نايبلو ءامئاد



 1 نارمع لآ ةروس ريسفت
 121211101 1 ل 11

 ١ ااا ١

 "يي
 نم مهريذحتو دابعلا ريكذتف 4 دابعلاب فور هّللاو 9 :ىلاعت هلوقل اديهمت ركذ دق
 ؛ميركلا لييذتلا اذهب ةيآلا تمتخو ءردتقم زيزع ذخأ اوذخؤي ال ىتح مهب هتمحر

 ءىش ىف ةمحرلا نم سيلف «ةمحرلا نم نسحملا باوثو ءىسملا باقع نأ تابثإل

 نم نيرفاكلا ةاداعمو نينمؤملا ءالو نأ تابثإلو «ءىسملاو نسحملا ىواستي نأ

 «ةيمالسإلا ةيالولا دحو مهللا .داسفلا رشتنيو ملظلا معي ب ال ىتح «.دابعلاب ةمحرلا

 ضعب ءايلوأ مهضعب اعيمج نيملسملا لعجاو

 عمر يف 58 ا
 هللا نوحتمت

 وغ -_ر وو ا 2 دعو هللا
 ميج رومعمللا 0 نأ نيل

 رم اى 0-5 026 2 >2 مهج

 ثيل هند اَوَلَو نكس أًاوُعيطَأ لم يل
 2 هك لكي نيررعل 1

 نمؤيو ءباقعلا نم افوخ نمؤملا نمؤيو «باوشلا ىف ةبغر نمؤملا نمؤي
 مثآمو «ىوهلا ناردأ نم اصالخو اصالخإو «برلل ةبحمو «قحلل اناعذإ نمؤملا
 .نمّؤملا ولعي اهبو «بصانملا فرشأو «بتارملا ىلعأ كلتو ؟ ايندلا هذه

 هسفن هّللا مكردحيو» :لاقف ءهسفن نم نمؤملا هللا رذح ةقباسلا ةيآلا ىفو

 هذه تناكف 4 دابعلاب فوءر هّللاو هسفن هللا مكردحيو © :لاقو 4 ريصملا هّللا ىلإو

 بيغرتلا ىلإ ةراشإ اهيفو «بيهرتلاب ةعامجلا موزلو ةعاطلا ىلإ نمؤملا وعدت ةيآلا

 . 4 دابعلاب فور هّللاو © :ىلاعت هلوق ىف

 نكلو «باوثلا ءاجر الو باقعلا فوخ ال ةعاطلا ىلإ وعدي ةيآلا هذه ىفو
 ةبحمو «هدبعل هللا ةبحم :ةبحملا ىهو «نيرئاسلا لزانم ىلعأ ىلإ ىدؤت ةعاطلا نأل

 .هبرل دبعلا

 :ةبحملا ةيآ ىلاعت هللا لزنأف هللا ةبحم موق ىعدا :فلسلا ضعب لاق



 نارمع لآ ةروس ريسفت #4

 ايي

 تا <

 ىبنلل رمألا # مكبونذ مكل رفغيو هللا مكببحي ينوعبتاف ِهّللا نوبحت متنك نإ لف

 ةوبنلا فرش نايبل مهيلإ ٌّةِيَلَي ىبنلل هنم باطخلا ىلاعتو هناحبس لعجو دع

 لوسرلا عابتا لعج ذإ ؛ىلاعتو هناحبس هللا نيبو اهنيب لاصتالا ةناكمو ءاهولعو

 .ىلاعت هللا ةبحم هجئاتن نم نوكي

 ام ىضمي ىلاعت هللا نأو ءهررقيو كلذب بطاخي ىذلا وه ِهَلكَي ىبنلا نوكو

 هللا ةبحم مظعب اراعشإ هيف نأل ؛ةوبنلا ماقمبو «ةيدمحملا ةلاسرلا ماقمب ولع «هررقي

 تاجرد ىلعأ ىف نذإ وهف «هبحي هعبتي نم ناك اذإف ؛ةبحم لك قوف اهنأو «هيبنل

 ءمهل هللا نم باطخ وه مهل هباطخ نأل ؛لاصتالا ىوقأ نايب هيف نألو ؛ةبحملا

 .ةكك هيلإ اعد ىذلا هعابتال ةحيتن ءىجت هللا نم ةبحملا نأ ليلدب

 ءزجعم زاجيإ هيف 4 هللا مُكْببَحُي ينوُعبتاَف هللا نوُبحُت مْسُك نإ :ىلاعت هلوقو

 نإو «ىنوعبتاف هللا نوبحت متنك نإ :ىنعملا نأل ؛ماقملا هيلع لد فذح زاجيإ وهو

 لعف ةمث ناكف ءءازجلا ىنعم ىف رمألا لعف باوج نأل ؛هللا مكببحي ىنومتعبت

 :رومأ ةثالث ىلع لدت ةيماسلا ةلمجلا هذه نإو ؛ردقم طرش

 ةعاط نأل ِ؛ِةِْلَك لوسرلا عابتا وه ىلاعت هللا ةبحم قرط لوأ نأ :اهلوأ

 سيلو «ىلاعت هلل نايصع لوسرلا نايصعو «هتردق تلج ىلاعت هلل ةعاط لوسرلا

 :ىفوصلا رعاشلا لوقي كلذلو ؛هيصعيو ىلاعت هللا بحي نأ لوقعملا نم

 وع - - ه 1 ومع وع 5 ْ

 عيا وع # ريوس كه 2 ري سول 2 قع

 نم ىمسأ ةعاطلل ةلزنم ىأو .هدبعل ىلاعتو هناحبس هللا ةبحم امتح امهيلع بترتي

 .ىلاعتو هناحبس هللا ةبحم امتح اهعبتي هنأ

 نم نأ «مكبونذ مكل رفغيو# :ىنآرقلا صنلا هيلع لدي ىذلا ثلاثلا رمألا

 هللا هل رفغي ىلاعت هللا ةبحمب ىهتنتو ةعاطلاب ئدتبت ىتلا ةبحملا ةبترم ىلإ لصي
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 ؛بلقلا نع ةبحملا هتلج دق مثإو قباس ريصقت نم هل ناك ام لك ىلاعتو هناحبس

 «ىلاعت هللا ةبحم ةجرد ىلإ لصو اذإف «بلقلاب قلعت ناردأ تائيسلا نأل كلذو

 لاز ةبحملاب بلقلا رهصنا اذإو «ةبحملا هذهب هبلق رهصنا «تاعاطلا قحب همايق دعب

 ىلإ لصي نمل رفغي ىلاعتو هناحبس هللاو ءافصف «نرد لك ىحمو ثبخ لك هنع
 َروُفَع هّللاو 8 :هلوقب ةميركلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا ليذ دقلو .ةبترملا هذه

 نارفغلا ريثك هنأ ىأ ؛روفغ هنأ امهلوأ : ةيلعلا تاذلل ناميرك نافصو

 فصولا اذهب هسفن ىلاعت هللا فصوو «ةغلابملا ىلع لدت لوعف نأل ؛هدابعل

 سيل وهف ؛ةبوتلا ههابع نم بحيو ؛«ةعاطلا هدابع نم بحي هنأ ىلإ ةراشولل
 لب «هنم صالخلا مهاياعرل نونمتي الو باقعلا نوضرفي نيذلا ايندلا ماكحك

 ضرألاو تاومسلا ىف ىلعألا لثملا هلو هناحبس هللاو «مهب ةبوقعلا لازنإ نونمتي

 فصو كلذلو «ةرفغملا بحيو ؛هدابع نع ةبوتلا لبقي ميكحلا زيزعلا وهو
 لمحيلو «نسحملاب ءىسملا ىواستي اليكل نكلو «هتاذل سيل باقعلاف ؛باوتلاب
 .هناسحإ ىلع نسحملا رمتسيو ةعاطلا ىلع ءىسملا

 نم ناكو .ميحر هنأ :ةيلعلا هتاذ هب فصو ىذلا ىناشلا فصولاو

 تانيبلاب لسرلا لسرأ هنأ هتمحر نمو «بنذلا رفغو ةبوتلا لبق نأ هتمحر

 اهبو ءايندلا حالص اهب ىتلا عئارشلا هذه اوُمّلَعَيو ءسانلا نيب طسقلا اوميقيل
 ةَمَحَر الإ َكاَنلَسَرَأ امو 9 :ىلاعتو هناحبس لاق اذلو ؛ةليضفلاو ريسخلا ىلع موقت
 ىلع رمتسملا ءىسملل باقعلا نس نأ هتمحر نم ناكو .[ءايبنألا] #4 (ج9+ نيملاعلل
 نمو «هباقع ةمحرلا نم نوكي ضرألا ىف دسفي نم نإف ؛داسفلا ىف لغوملا هتءاسإ

 :ِِكلَك ىبنلا لاق اذلو ؛محري ال نأ سانلاب ةمحرلا ىضتقم نم ناك سانلا محري ال
 .217(محريال محري ال نمل

 لايعلاو نايبصلا ٌةلَي هتمحر - لئاضفلا :ملسمو :(0054) هليبقتو دلولا ةمحر - بدألا :يراخبلا هاور )١(
(4585). 
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 ىلإ ةحضاولا ةراشإلا نم دبال «ةميركلا ةيآلا هذه ىف مالكلا كرتن نأ لبقو

 ةبحم اهيلع بترتتو «دبعلا اهب فصتي ىتلا ةبحملا هذهب فيرعتلا :امهيناثو
 مأ ةمحرلا ىهأ :هّللا ةبحم امو ؟ةعاطلا نم ىلعأ ءىش مأ ةعاطلا ىهأ :ىلاعت هللا

 .لاح لك ىف ةنملاو لضفلا هللو «ناسحإلاو ةمحرلا نم ىلعأ رمأ

 ينوعشاف هللا نوبحت متنك نإ لق ميركلا صنلا نإف ؛لوألا رمألل ةبسنلاب امأ

 عابتا وهف قيرطلا امأ ؛ةجيتتلاو ليلدلا وأ «ةياغلاو قيرطلا ديفي 4هّللا مُكببحُي

 لدابت ىأ «هدبعل برلا ةبحمو «هبرل دبعلا ةبحم ىهف ىوصقلا ةياغلا امأو «ةعيرشلا
 بجاوف ؛هدوجو عون عم قفتي امبو «هب قيلي امب لكو «قولخملاو قلاخلا نيب ةبحملا

 دوجولا زئاجو «ةيلعلا هتاذب قيلت هتبحم هلالج لج قلطملا لامكلا وذو دوجولا

 .هدوجو صقنو .هثودح عم قفتي لاح هتبحم قولخملا ثداحلا

 هلوق ىف ليصفتلا ضعب ةيماسلا ةبحملا بجوي ىذلا عابتالا هللا لصف دقو

 مهبحي موقب ِهّللا يتأي فوَسَف هنيد نع مكنم ٌدتري نم اونمآ َنيِذّلا اَهْيَأ اَيإ» :ىلاعت

 نول تفاخم الو هلا لبس يف ودها رفا ىلع ةعأ نيم ىلع لأي
 . [ ةدئاملا] # ()# . . . مئال

 :عبرأ .هوبحيو هللا مهبحي نأ اهيلع بترتي ىتلا عابتالا تامالعف

 نينمؤملل مهنإ : اذه ىف ءاطع لاق دقو «نينمؤملا ىلع ةلذأ مهنأ :اهلوأ

 ىلع ءادشَأ 9 :هتسيرف ىلع دسالاك نيرفاكلا ىلعو «هديسل دبعلاو هدلاول دلولاك

 الو نيرفاكلل نوعضخي ال ىأ «نيرفاكلا ىلع ةزعأ مهنأ :ةيناثلا ةمالعلاو

 ةيالو اوكرتيو مهتيالو ىف اولخدي نأ نوراتخي الو «نينمؤملا ىلع مهنوفلاحي

 . نينمؤملا
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 قيقحت وه كلذو «لاملاو ناسللاو سفنلاب هللا ليبس ىف داهجلا :ةثلاثلا ةمالعلا
 .ةبحملا ىوعد

 ةحص ةمالع هذهو « مثال ةمول هللا ىف مهذخأي ال مهنأ :ةعبارلا ةمالعلاو

 .١2"ةقيقحلا ىلع بحمب سيلف هبوبحم نع موللا هذخأ بحم لكف «ةبحملا

 لامك هلي ىبنلا فصو دقو «ةبحملا هذه بجوي ىذلا عابتالا تايآ ىه كلت

 امم هيلإ بحأ هلوسرو هللا نوكي نأ» :لاقف «ةبحملا هذه بجوي ىذلا ناميإلا

 . اهنم ءىش ©0هنع دني ال ىتلا تارامألا لكل عماجلا وه فصولا اذهو 2')امهاوس

 ىقب .ةبحملا هيلع بترتت ىذلا عابتالا وهو «لوآلا رمألا ىف لوقلا وه اذه

 ةبحملاو «دبعلل هللا نم نوكت ىتلا ةبحملاب فيرعتلا وهو ىناثلا رمألا ىف ملكتن نأ
 :ىلاعت هلل دبعلا نم نوكت ىتلا

 كردن الو ءاههنك فرعن ال ةيلعلا تاذلا لاوحأ نم لاحف هللا ةبحم امأ

 فصتي ىتلا لامكلاو لالجلا تافص عم قفتتو «ةميركلا هتاذب قيلت ىهو اهتقيقح

 نإو ءناسحإلا ريغ ىهو ءدوجوم لك هتردقب قلخ ىذلاو .دوجولا بجاو اهب

 اهلعج ىلاعتو هناحبس هللا نأل ؛اضرلا ريغو «ةمحرلا ريغو «هّللا لضف نم تناك

 ءازج هلعج نإو اضرلاو .«دوجوم لك َناَّمعَي ةمحرلاو ناسحإلاو «هدابع ضعبل
 :ميقملا ميعنلاو تانجلا ركذ دعب نينمؤملا ءازج ىف لاق امك «نينسحملل ىلعأ

 هللا اهركذ دقو .هنم رثكأ ةبحملا دجن [ةبوتلا] 4 27 . . . َرَبْكَأ هللا نَم ناوضرو »»
 نأ امك «ةيلعلا هتاذل ةبسنلاب نارياغتم امهنأ ىلع اليلد اذه ناكف ىلاعتو هناحبس

 ال اهنإ لب «ةلاحم ال اضرلا نمضتت ةبحملا تناك نإو «رياغتم امهل ىظفللا لولدملا

 نيذلا هدابع ضعبل هللا ةبحم ىلإ ةراشإ هذه ءاضرلا ىصقأ نوكي ثيح الإ نوكت
 . مهافطصا

 )١( «ءةيزوجلا ميق نبا««نيكلاسلا جرادم» نم ثلاثلا ءزجلا اذه ىف عجار :لصألا شماه ىف ءاج ص١5.

 )١( ناميإلا :ملسم .(10) ناميإلا ةوالح -ناميإلا :يراخبلا )50(.

 ) )9.ددن - نوللا باب - برعلا ناسل .ةرّش اذإ ادودُ دي ريعبلا دن .درشي ال يأ
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 ليملا :اهنأب اهفيرعت ىف ىبساحملا ثراحلا لاق دقف «هبرل دبعلا ةبحم امأو

 هداقتعا مث ءارهجو ارس هل هتقفارم مث «هلامو هسفن ىلع هراثيإو «هبرل هتيّلُكب

 .تاعاطو تابجاو نم ٌدْوي امهم هقح ىف هريصقت

 ةمزالم تناك نإو «هيهاونو هرماوأل ةدرجملا هتعاط ريغ هبرل دبعلا ةبحمو

 :ناتبترم اهل هبرل دبعلا ةعاط نإ ةقيقحلا ىفو «ىهاونلاو رماوألل قلطملا عابتالل

 ىلاعت هلل ةبحم ةعاطلا :ةيناثلاو .«باقعلا فوخو باوثلا ءاجر ةعاطلا :امهالوأ

 «بيهص دبعلا معن» هباحصأ ضعب فصو ىف ٌهليَك ىبنلا ىنعملا اذه ىف لاق دقلو

 : نيسقتتملا نينمؤملا فصو ىف ىلاعت هللا لاق دقلو .«هصعي مل هللا فخي مل ول

 َنوُفاَحَيَو هتمحر نوجريو برُقَأ مهيأ ةليسولا مهّبر ىلإ نوغتي نوعدي َنيِذّلا كلوأ )

 ىلع لد ميركلا صنلا اذه نإف [ءارسإلا] 257 اروذَحَم َناَك كبَر باَذدع نإ ُهَباَذع

 ةعاطلاو ءباقعلا فوخو باوثلا ءاجر ةعاطلا ماقم :نيليلج نيماقم ةمث نأ
 ةعاطلا ماقم اذهو :4 برقأ مهيأ # :ىلاعت لاق امك ءهنم برقتلاو هللا ىلإ لسوتلاب

 ةبحملا نإو «ةاجترملا ةبحملاو «ةاغتبملا ةليسولا ىه هذهو ءهناحبس هيلإ افالدزاو ةبحم

 ةفرعمو «هّللا برقل رورسلاب ةئلتمم سفنلا نوكتف «ىلاعت هللا ركذب سنألا ىضتقت
 ءهسح لك كلذ قرغتسي ىتح «هتيهولأ لامكب روعشلاو «هل ةيدوبعلا لامكو «هللا
 .هاوس ركذتل عضوم نوكي الو «هبلقو هسفن لكو

 ىف ميقلا نبا لوقي اذلو ؛هناونعو هتمسو ىلاعلا فوصتلا ةياغ ىه ةبحملاو

 حانج اوبكر نيذلا «مهبر ىلإ نيرفاسملا ةفئاطلا هذه ةمس ةبحملا» :نيكلاسلا جرادم

 دعقو «قئاقحلا ىلع اودعق نيذلا مهو ءءاقللا نيح ىلإ هوقرافي مل مث «هيلإ رفسلا

 .«موسرلا ىلع مهاوس نم

 :تاجرد ثالث ةبحملاو

 ركذ بلقلا ىف هماقم ىلإ عفتري الف «هللا ركذب سفنلا قارغتسا :اهالوأ

 عطقت :اهنأب ةبحملا كلت «نيرئاسلا لزانم» ىف ىورهلا فصيو ءهاوس ءىش

 نمو ؛هللا ةوقب روعشلا نم ةجردلا كلت تبثتو «بئاصملا نع ىلستو «سواسولا
 .ىلاعت هيلإ ةقافلاو ةجاحلاب روعشلاو «ةيدمحملا ةنسلا عابتا
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 مهلي ىتلا ىه - ةبحملا تاجرد ىف هذه نم ىلعأ ىهو :ةيناثلا ةجردلاو

 نبا اهيف لوقيو «قحلا راثيإب حراوجلاو .؛بلقلا ءالتما دعب هللا ركذب ناسللا اهيف
 هتايآ ىلإ رظنلاو «ةعومسملا هتايآ ىناعم دوهشو «تافصلا ةعلاطم اهيف» :ميقلا

 .هلامك تافص ىلع ةلدأ اهنأل ؛هناحبس هتبحم ىلإ ىوق عاد اهنم لكو .ةدوهشملا

 هفطلو «هناسحإو هربو هتمكح ىلعو «هتيهولأو هتيبوبر ديحوتو «هلالج توعنو

 ىلإ ةلاحم ال عاد اهيف رظنلا ةمادإف «همعن غوبسو «هتمحر ةعسو همركو «هدوجو
 , 217 (هتبحم

 ىف ءاجو .بلقلا رونب دوهشلا اهيف نوكي ىتلا ةبحملا :ةثلاثلا ةجردلاو

 اهنود امو «نأشلا اذه بطق ىه ةبحملا هذه) ةبحملا هذه ىف ؟«نيرئاسلا لزانم»

 .(لوقعلا اهتبجوأو ةقيلخلا اهتعداو «نسلألا اهيلع تدان باحم

 «هبرو دبعلا نيب ةبحملا ىف فوصتلا لهأ هلوقي ام ىلإ ةزجوم تاراشإ هذه

 .ئفدت ال تناك نإو «عوضوملا اذه ىف ءىضت نأ وجرن ةسبق اهنم انسبق دقو

 ىف ىتح ىسنت نأ حصي ال ةعيرشلا نأ ىه عوضوملا اذه ىف ةربعلا نإو

 ىلإ لصي نأ ديري نمل رينملا حابصملاو «دشرملا ليلدلا ىه اهنإف «ةبحملل ماقم ىلعأ
 عابتاف . عابتالا تاجرد ىوقأو «ناميإلا تاجرد ىلعأ ىهو «ةيقيقحلا ةبحملا ةجرد
 عابتالا قيرط بكتتو «نيدشارلا ةنسلا لهأ دنع ةبحملا قيرط وه عرشلا ماكحأ

 .نيلاضلا عادتبالا لهأ فرخَم وه فيلكتلا نع عافترالا ءاعداو

 قحلا نيب ةقرفتلا لصيف ىه هلوسرو هللا ةعاطإف .قحلا وه كلذ ناك اذإو

 هناحبس لاق اذلو ؛رفكلاو ناميإلا نيبو «لالضلا ةبحمو هللا ةبحم نيبو لطابلاو

 . 4 لوُسّرلاو هللا اوعيطأ لق :كلذ دعب ىلاعتو

 ىف عابتالا ىنعم وهو ؛هتعاطو هللا ةعاط ىلإ مهوعدي نأب ٌدْكَو ىبنلل رمآلا
 هلل ةعاط وه لوسرلا عابتا نأ ىلإ ةراشإلل ةغيصلا هذهب رمألا رركتو «ىضاملا
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 امو «نيملاعلا بر هللا عيطي لب «طقف لوسرلا عيطيال لوسرلا عبتا نمف «لوسرللو

 ىف راركتلا ىف ببسلاو «ىحوي ىحو الإ وه نإ «ىوهلا نع قطني لوسرلا ناك

 الإ قيرط اهل سيل برلل دبعلا ةبحم نأ وهو «هانررق ىذلا ىنعملا ديكأت وه هتاذ

 هلوسر ةنس فلاخو هتبحم ىعدا نم» :فاشكلا ىف ىرشخمزلا لوقي اذلو «عابتالا

 عم هيديب قفصيو ءهتبحم ركذي نم تيأر اذإو «هبذكي هللا باتكو «باذك وهف

 ام ىردي الو «هللا ام فرعي ال هنأ ىف كشت الف «قفصيو رعنيو برطيو ءاهركذ

 ةثيبخلا هسفن ىف روصت هنأل الإ هتقعصو هترعنو هبرطو هقيفصت امو .هللا ةبحم

 قعصو رعنو برطو قفص مث هتراعدو هلهجب هللا اهامسف ةقشعم ةحلمتسم ةروص

 .«اهروصت ىلع

 وهو «نيتميركلا نيتيآلا نم ىمسألا دصقملا عم قفتت ةيغالب ةراشإ انهو

 «لوسرلا عابتا وه هيف جوع ال ىذلا ميقتسملا اهقيرط ىلاعت هللا ةبحم نأ تابثإ

 رمألا ركذ دقف 4لوسّرلاَو َهّللا اوعيطأ لق :لاق هناحبس هنأ ةراشإلا كلتو

 مدعو «لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ :لقي ملف «فطعلا دنع رركم ريغ ةعاطإلاب

 امك «ىلاعت هلل ةعاطإ لوسرلا ةعاطإ نأو «ةدحاو ةعاطلا نأ ىلإ ئموي راركتلا

 نمو هللا َعاَطَأ دَقَف لوسّرلا عطي نم ال :ىلاعت هلوق ىف كلذب ىلاعتو هناحبس حرص

 ميركلا نآرقلا زاجعإ نم نإو [ءاسنلا] 4 ل اظيفح مُهْيَلَع َكاَْلسْرَأ امف كوت

 حشرتو ميركلا صنلا دصقم ىلإ هجنت اهلك ةينايبلا تاراشإلاو تارابعلا نوكت نأ

 .هل

 مهوعدت ام عابتا نع اوضرعأ نإف ىأ «نيرِفاَكْلا بحي ال هللا َنَِ الو نإ

 ؛ ىلاعت هللا ةبحم نولاني ال مهنإف «هتبحمو هللا ةعاطإ نوكت هب ىذلا كعابتا وهو

 بر هللا ةبحم قيرط كعابتا نأ اوركنأو «كوعيطي الأ اودمعت ذإ ؛نورفاك مهنأل

 عبتي نم الإ اهلاني ال هللا ةبحم نأ ىلع ةلالد ميركلا صنلا اذه ىفف :.نيملاعلا

 :هوجول كلذو «نايب نم نوكي ام غلبأب ٌلوسرلا
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 ضغبلا الإ بحلا ىفن دعب سيلو «مهبحي ال هنأب ربع هناحبس هنأ :اهلوأ
 اطخاس نيملاعلا بر ناك اذإو «لوسرلا نوعبتي ال نم ىلع طخاس هللاف ءطخسلاو
 .هاضر نوغتبيو هنوبحي نم لاح مهلاح ربتعي مل هنأ دكؤملا نمف «مهيلع

 فيكو «ضارعإلا وهو ىلوتلاب لوسرلا عابتا مهكرت نع ربع هنأ :اهيناثو
 . هللا ةعاط نع ضرعي نم هللا ةبحمل ابلاط نوكي

 نيركنم نيدمعتم ضارعإلا لاح ىف مهنع ربع ىلاعتو هناحبس هنأ :اهثلاثو
 فرماوأب ارفاك نوكي نم هللا نم ايوبحمو هلل ابحم نوكي فيكو «نورفاك مهنأب
 .بيرغ سايقلا ىف كلذ نإ !هلوسرل ادناعم «هتلاسرل اركنم

 ومس لانتلو ءكنوبحي نم ماقم ىلإ عفترنل كيبن عابتال انقفو مهللا
 ىنإ لاقف ليربج اعد ادبع بحأ اذإ هللا نإ) :قحلا هلوقو كيبن لاق دقف .كتبحم

 انالف بحي هللا نإ :لوقيف ءامسلا ىف ىداني مث «ليربج هبحيف «هبحأف انالف بحأ
 اعد ادبع ضغبأ اذإو .ضرألا ىف لوبقلا هل عضوي مث ءامسلا لهأ هبحيف «هوبحأف

 لهأ ىف ىداني مث ليربج هضغبيف :لاق .هضغبأف انالف ضغبأ ىنإ لوقيف «ليربج
 ىف ءاضغبلا هل عضوت مث «هنوضغبيف هوضغبأف انالف ضغبي هللا نإ :ءامسلا
 .27(ضرألا

 ٌميِهَربَِلاَءَواَحودَو مَداَءفْطَصَ هاد

 هدأ ضب صاَهصعب هير يزن نيملعْلاَل عَنرْسِعلاََو
 كهل ُث ردن ْنَِيَر َنَوْمِع ترم اَقْذِإ 2 هلا مبلع عي

 1 2 املك 2: يلا عيجلأتأ كَمْ ارحم يطب قام
 هه ]آخ

 م َتَحَضَو مبدع ين اهَعَصَو قاب َتاَقاَبتَعَصَو
 هس ا

 كلئسم ىقاي :دمحأو ل( عالالا) هدابع ىلإ ةيبح ادبع هللا بحأ اذإ - بادآلاو ةلصلاو ربلا : ملسم هاور 220

 .(1*59) ةكئالملا هللا ءادنو ليربج عم برلا مالك - ديحوتلا : يراخبلا هآورو (() نيرثكملا
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 هليباَهُذيأْوِإَوَمْيَرَم اَهْيَيَس ٍقَِو ٌّقن
 وُ 2 وبل 1 هير اهل كتف منج دم ا 0 هذ

 000 م د ير 2 كل لس

 ٍهيلَعْلَح املك املك يراه َدكَو اَنَسَحاَناََي اَهَتَيَْأَو نَسَح
 ده يَكذأْدمَناَهَسعَدَمَمَج الاي 1 0000

 2 َمَاَي

 قادنِع عءنموهتلاق
 هرم يس ل

 نإ اه ٍباَسِحربَعب عاش نم َقْرَر هللا

 مهلاتقو نيكرشملا فالتخا ىلإ ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس راشأ

 اموإ» :ىلاعتو هناحبس لاقو «مهنيب اميف باتكلا لهأ فالتخا ىلإو نينمؤملا
 لآ] 4120+... مهنيب اب ملعلا مُهَءاَج ام دعب نم لإ باتكلا اوُنوُأ نيدّلا فَلتخا

 هتفأرو «هل مهتبحمو هنوعيطي نيذلا هدابعل هتبحم ىلإ هناحبس راشأ مث «[نارمع

 ئفطصا هّللا نإ ١ :تايآلا هذه ىفو هبضغل هتمحر قبسو ؛هدابعب ىلاعتو هناحبس

 ةدحو ىلاعتو هناحبس نيب «) نيمئاعلا ىلع نارمع لآو ميهاربإ لآو احونو مدآ

 ةوبنلا ةدحوو «ةيادهلا ليبس لض نمت الإ فالخ اهعم غوسي ناك ام ىتلا ةيناسنإلا

 هللا ةياده دعب غوسي ناك امو «ىلاعت هتعيرش اهب تدحو ىتلا «ةيهلإلا ةلاسرلاو
 ىفطصي نمو مهيبتجي نم هناحبس نيب مث .لالضلا ناك اذإ الإ فالخ ىلاعت

 اوملسي نآب :ةيلعلا هتاذل نوصلخيو مه هنوبحي فيكو «هدابع نم بحيو

 . ىلاعت هللا ةدابعل مهدالوأ نوررحيو «ىلاعتو هناحبس هل مههوجو

 هللا ةردق روصي اهلك ءصصق عبرأ اذه ىف ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 .تاداعلا قراوخ نم اهنم ةدحاو ولخت الو .هقلخ ىف هتدارإو ىلاعتو هناحبس

 ذم ىلاعت هلل ةصلاخ تناك فيكو «لوتبلا ميرم ةصق :صصتقلا هذه ىلوأو

 تناك فيكو ءايركز اهلفكو «بارحملا تمزلو «تدلو ىتح ءاهمأ اهب تلمح

 . باسح ريغب ادغر اهقزر اهيتأي ةلوفكم ةقوزرم
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 «ىيحي هل بهو دق ىلاعتو هناحبس هللا نوكو ءايركز ةصق :ةيناثلا ةصقلاو

 «ةفورعملا ةداعلا تقرخ كلذبو ءرقاع هتأرماو ءايتع ربكلا نم غلب دق ناك هنأ عم

 ال رقاع هتأرماو «؛ةخوخيشلا هتباصأ دقو بجنأ دق اذهو ءطق دلت ال رقاعلا نأ وهو

 .دلت

 مظعأ كلذ ناك دقو ؛مالسلا هيلع حيسملا ديسلا ةدالو ةصق :ةثلاثلا ةصقلاو

 ىف ثالثلا صصقلا لسلستت كلذ ىفو «بأ ريغ نم دلو ذإ «تاداعلل قرح

 قراخلاب مث ءاقلطم فورعملا ريغب مث فورعملا نم بيرقلا قراخلاب ئدتبت قراوخ

 . ضرألا ىف مدآ ونب رشتنا نأ دعب ىسيع ريغل طق فرعي مل ىذلا بيرغلا

 تناك ةريثك قراوخ ىلع تلمتشا ىتلا .ءىسيع ةايح ةصق :ةعبارلا ةصقلا

 هللا نذإب ىتوملا ءايحإو «صربألاو همكألا ءاربإ :اهنم ؛هتدالو نم برغأ اهتاذ ىف

 .اهريغ اذكهو ء«هيدي ىلع

 خيراتلا لجسي امك «ىخيراتلا درسلا درجم هنم دوصقملا سيل نآرقلا صصقو

 لاق امك ءرابتعالاو ةظعلا :الوأ هب دوصقملا نآرقلا صصق امنإ .هصصق نودتو

 :ايناث مث ء[ فسوي 1 4 ل7 . . .بابلألا يلوأل ةربع مهصّصَق يف ناك دَقَل ا : ىلاعت

 نم قداصلا عم قفتي قحلا صصقلا اذه نأل كلذو ِ؛ِةِلذ لوسرلا قدص تابثإ

 ىلإ سلجي ملو «بتكي الو أرقي ال ىمأ ناسل ىلع ىرجي باتكلا لهأ بتك
 ناك لب «كلذ ىلع هعلطي ىتح باتكلا لهأ نم دحأل هتمزالم فرعت ملو «ملعم

 نايب :اثلاث دوصقملا مث .ثحبت ةفسلف الو «ءسردي ملع هب سيل ىمأ دلب ىف عطقتمل
 بر وهو ءدحاو ردصم نع ثعبنت اهعيمج اهنأل ؛ةيوامسلا ةيهلإلا عئارشلا ةدحو
 ىف نوقلي اوناك امو نيقباسلا نييبنلا صصق نايبف ؛امهيف امو ضرألاو تاومسلا

 «عئارشلا لك نيب”ةعماجلا ةدحولا وه ديحوتلا نأ ىلع ليلد ديحوتلا ىلإ ةوعدلا

 نايب ىفو . ضرألأ لهأ كفإ نم وه امو «ءامسلا نم وه ام نيب لصافلا دحلا وهو

 نم هريغ هيقل اميف راصبتسالاب هدئادش نع ةيرستو «ٌوْلَم ىبنلل ةيلست نييبنلا صصق
 . تنع
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 نويبنلا اهب ىتأ ىتلا ةيسحلا تايآلا عم مهماوقأ رفكو نيسيبنلا صصق ىفو
 ةبلغو دوحجلا نم أشني هنكلو «تانيبلا ىف اصقن هؤشنم سيل رفكلا نأ نايب
 «كلذل لثم حضوأ لعلو .حيحصلا لالدتسالا جهانم نع ضارعإلاو «ىوهلا

 تايآ اهءارو تناك امف ؛مالسلا هيلع ىسيع دي ىلع ىلاعت هللا اهارجأ ىتلا تايآلا

 امو اورفك كلذ عمو.«تايآلا هذهك تاداعلا قراوخ ىلع لدتو «سحلا عرقت

 .اوتعو انايغط الإ اودادزا امو ءاونمآ

 نآرقلا هب أدتبا امب ئدتبنو ءراهطألا راربألا كئلوأ ةصق اهب مدقن ةمدقت هذه

 نارمع لآو ميهاربإ لآو احونو مآ ئفطصا هللا نإ :لوتبلا ميرم ةصق نم ميركلا

 اهانعم نإ اولاق كلذلو «ءىش لك نم ةوفصلا بلط :ءافطصالا ىنعم

 ءاحونو مدآ نأ ىلإ ةراشإ ءافطصالاب ريبعتلا ىفو «مهريغ ىلع مهل ارثؤم مهراتخا

 ىلع :ىلاعت هلوق ىف ىلعب ريبعتلاو سانلا ةوفص مه نارمع لآو ميهاربإ لآو
 «سانلا ةوفص مهف ؛سانلا نم مهريغ ىلع ليضفتلا ىنعم ىلإ ةراشإ 4 َنيمْلاَعْلا

 ءاوس .ءمهعورفب ميهاربإ ةرسأ مه ميهاربإ لآو .سانلا لك ىلع نولضفم مهو

 ىف اوناك نمو وي دمحم قلخلا ةوفص مهنم ناكو ةكم ىلإ اووأ نم مهنم

 وبأ وهو «نارمع ةيرذ مه نارمع لآو ؛دعب نم نويبنلا مهنم ناكو ةسدقملا ضرألا

 نيملاعلا بر هقلخ ىذلا مالسلا هيلع حيسملا ديسلا نارمع ةيرذ نمو «لوتبلا ميرم

 . (نك» ىه هنم ةملكب

 ىلإ اهيدهي داه نم لخت مل ةقيلخلا نأ ىلإ ةراشإ لسلستلا كلذ ىف نإو

 :ىلاعت لاق امك مدآ ةيناسنإلا ىبأب ةيادهلا تأدتبا دقف ؛ميقتسم طارص ىلإو قحلا

 داه لوأو «ةفيلخ لوأ وهف [هط] 4429+ ئَدَهَو ِهْيَلَع باف ُهُبر ُهاَببجا مثل
 ءهاده هنأب مكح دقو ءهل ىلاعت هللا ءابتجا ىضتقمبو «هتوبأ ىضتقمب ةيناسنإلل

 .هدعب نم هوئب هب ىدتهاو
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 بألا وهو «بويغلا مالع الإ اهملعي ال نورقو نينسب هدعب نم حون ءاج مث

 احونو انيده ًالكو)ط :ىلاعت لاق امك ةيادهلل نيملاعلا بر هافطصاف « «ةقيلخلل ىناثلا

 . [ ماعنألا] # + ٠٠ . لبق نم انيده

 وبأ ضرألاو تاومسلا رطاف الإ اهملعي ال نورقب كلذ دعب نم ءاج مث

 تءاج ىتلا هتيرذو طولك براقأ نم هلآو وه ناكف «مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا

 ءعرف ىف دمحمو ليعامسإ مهنم ناكف «ةوبنلا مهيفو قلخلا ةوفص اهيف هدعب نم
 هبراقأو نارمع ةيرذ مهو نارمع لآ ءالؤه نم ناكو ءرخآ عرف ىف هونبو قاحسإو

 ىذلا مالسلا هيلع ىسيع ةيوبنلا ةحودلا كلت نمو «مالسلا امهيلع ىيحيو ايركزك

 ةمايقلا موي ىلإ ةدلاخلا ةلاسرلا ملستو .ميهاربإ دالوأ نم ةبعشلا كلت هب تمتخ

 تمتخ هبو ءدمحم ناكف «ليعامسإ ةيرذ مهو ميهاربإ دالوأ نم ىناثلا عرفلا

 كلذ ىلع تصن امك ميرم وبأ وه اذه نارمعو .ضرألا هذه ىف ةيهلإلا ةلاسرلا

 دحاو مسا ركذف «ىسوم وبأ وهو ءرخآ نارمع هنأ ضرفل ةجاح الو «ةيلاتلا ةيآلا

 ةملكو .رياغتلا ضرف ىلإ ةجاح الو ءدحاو لولدملا نأ ىلإ ريشي دحاو ماقم ىف

 .ةيرذلاو «تابصعلا نم براقألا لمشت لآلا

 نم اهضعب ةراتخملا ةوفصلا هذه لسلست كلذ دعب هناحبس هللا نيب دقلو

 : « ميلع عيمس ُهّللاو ضعب نم اهضعب ةّيِرَذ » :لاقف ضعب

 ةدام نم اهلصأو ءاولزن امهم مهدالوأو دالوألا نم عورفلا مه ةيرذلا

 نيوكتلا ىلإ ىهتنت ظافلآلا هذه لكو .«رذلا» نم ليقو ء«ورذلا» نم ليقو اأرذ»

 رايخألا نيفطصملا كتلوأ نأ ميركلا صنلا ىنعمو ؛عرف دعب نم اعرف عيرفتلاو

 ةيرذ نم حونف ؛عطقنت ال ةلسلاسب بسنلا ولصتم مهف ءضعب نم ةيرذ مهضعب

 ءاذكهو «ميهاربإ لآ ةيرذ نم نارمع لآو «حون ةيرذ نم ميهاربإ لآو ءمدآ
 موضعي انأ ىلع بترتيب .ةيادهلاو بسنلا ىف ضعبب اهضعب لصتم ةلساس ىهف

 و «نيفطصم اعيمج اوماد ام ةليضفلاو ريخلا ىف مهتافص هباشتت نأ ضعب نم

 يو يسم ا مهضعب لاق دقو .ةدحاو ةبسنو ةلسلس نم اعيمج اوماد
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 ٍضعب نم مهضعب تاقفانملاو نوقفانملا إل :ىلاعت هلوقك «نوهباشتم مهنأ 4« ضعَب
 نأ قحلاو .مدآل ةدحاو ةيرذ مهو ءاضعب مهضعب هبشي مهف [ةبوتلا] 4 )+ ...

 .هوجولا لك نم هل ارياغم سيلف لوألا ىنعملا نم مازتلالاب ءىجي ىنعملا كلذ

 ىلإ ةراشإ 4 ميلَع عيمس هللاو 9 :هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متخ مث
 ءعمسي نم ملعك ملع ىلع مهافطصا ءالؤه ىفطصا ذإ هنأ ىلإو «هتطاحإ لامك

 كلذ نإو ءءامسلا ىف الو ضرألا ىف ئش هللا ىلع ىفخي ال قيقد ملع هنأ ىأ

 ىلاعت لاق دقف «نارمع ةأرما لوق وهو ءدعب نم ىلتيس امل ديهمت هيف ميركلا صنلا
 :اهنع ايكاح

 ْكّنِ ينم َلّبقَتَف ارحم ينطَب يف ام كَل ترذن يّنِإ بر نارمع تأرما تَلاَق ذإ»
 : ىلاعت هلوقب قلعتم «نارمع تأرُما ِتَلاَق ْذإ 9 :ىلاعت هلوقف 4 ميلعلا عيمّسلا تنأ
 ىف عمسي نم ملع ملعي ناك ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىأ 4 ميلَع عيمَس هللاوإ»
 لوق عمس ىلاعتو هناحبس وهف «لوقلا كلذ نارمع ةأرما هيف تلاق ىذلا تقولا

 ام نوكي نأ ىلع مزعلا تدقع دقو «رذنلا كلذ اهَّرْذَنو «لوقلا كلذ نارمع ةأرما

 ىلاعت هللا ىلإ برقتلا مازتلا رذنلا ىنعمو ؛ىلاعتو هناحبس هلل اصلاخ اهنطب ىف

 ىأ «هلل ةميركلا ةديسلا هذه ترذن دقو ؛ةضورفملا تادايعلا سنج نم رمأب

 ةمدخلو ىلاعتو هناحبس هلل اصلاخ ىأ ءاررحم اهنطب ىف ام نوكي نأ هلل تمزتلا

 ةدابعلل صلخأ نمو «ةاجانملاو ةدابعلل اصلخم ىأ «اررحم» ىنعمف ؛سدقملا هتيب

 «لاجرلا قر نمو «ىوهلا قر نم قيتعوهف ءايندلا ىف قر لك نم اقيتع راص دقف

 ىلاعت هل صلخ نمو «توكلملا كلال اصلاخ نوكي هنآل ؛ناطلسلا ىوذ قر نمو

 .ايندلا ىف قر لك نم قتع دقف

 ءانركذ امك الوأ روكذملا نارمع وهو «صنلا اذهب ميرم وبأ وه :نارمعو

 «ميرم وبأ وه اذه نارمع نأو «ىسوم ابأ نارمع لوألا نوكي نأب ةرياغملا ضرفو

 .هيلع لدي ام صنلا ىف سيلو «هيلإ ةجاح ال فلكت
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 ءاهبر دنع ام ةيجار ةينلا هذه تبستحاو ةدابعلا كلت نارمع ةأرما تدصق

 ينم لّبقتف » :تلاقف لبقي نأ هيلإ تعرضت كلذلو ؛اهرذن لبقي نأ اهئاجر لوأو

 «تلق ام تعمس كنإف «ىرذن لبقت نأ كيلإ عرضأ ىأ .4 ميلَعْلا عيمّسلا تنأ َكْنِإ
 «ةدابع هتاذب رذنلا ناكف «كدنع ىبرقلا هب تبستحا امو «ىسفن هب تثدح امو

 ماقملا كلذ ىف اصوصخ «ةدابعلا خم ءاعدلا نإف ءىرخأ ةدابع لوبقلاب ءاعدلا ناكو
 متي ىتح «لوبقلا قيرط ىف رمألاب ذخألا وه لبقتلاو «ليلجلا ىماسلا ىناحورلا
 ىف رظني نأ ىف عمطت لب «ءدب ىذ ئداب لوبقلا ىف عمطت تناك ام اهنأكف «لوبقلا

 مهلامعأ نورغصتسي نيقيدصلا ةبترم كلتو «لوبقلا لاني ىتح اضر ةرظن رمألا

 ايانث ىف تيوط ىتلا ةدابعلا هذهل ىلاعت هللا ةباجإ تناك دقلو .هللا اضر راوجب
 هلوقب هاكح ام «عراضلا ءاعدلا كلذ ايانث ىف تيوط ىتلا ىرخألا ةدابعلاو «رذنلا

 .«نّسَح لوبقب اهبر اَهلّبقَتَف 9 :اهتعضو امل دعب نم ىلاعت
 ءركذ لمحلا نأ ضرفت تناك رذنلا اذه لوبقل اهتعارض ىفو اهرذن ىف ىهو

 ةدالولا دنع اهنكلو ءسدقملا تيبلاو ىصقألا دجسملا ةنادسل حلصي ىذلا وه هنأل
 اذلو ؛اهضرفو اهريدقت ىلإ اهركذ ىف تراشأو «كلذ تركذف «ىثنأ اهنأ نيبت

 :تلاق اهنأ اهنع هللا ىكح

 كلا سيو تْعَصو مب ملأ هللاو ئنأ اسس يتإ بو تاق اهنعضَو ملط
 تيبلا ةمدخ ىف نوكي نأ كلذل تردقو ءاركذ لمحملا تردق اهنأ ىأ 4« ئشنألاك
 ىف سيلف «ةمدخلا ىثنأ هنأ نيبت نأ دعب دولوملا عيطتسي ال هنأل ؛رسحتت كلذل اهنأو
 :ىلاعت هلوقو .كلذ عيطتست ال ىثنألا نإف «ىثنألاك ركذلا ةسدقملا ةمدخلا هذه

 هللا نأ ىلإ ريشت ىهو ؛اهيمالك نيب ةضرتعم ةلمج 4تعّضو امب ملعأ هللاوإ»
 رسحتتو «هيلإ رذتعت نم نآل راذتعالا اذه اهل سيلف ,تعضو امب اهنم ملعأ ىلاعت
 امب ملعأ وهو «ىثنأ هلعجو هقلخ ىذلا وه هنأل ؛هتعضو امب اهنم ملعأ هيدي نيب
 عيطتست ال تناك اذإف ءردقلا حول ىف هل أيه امب ميلعلا هلحو وهو ءهل حلصي

 نم مالسلا هيلع ىسيع اهنم نوكيل نيملاعلا بر اهراتخا دقف ركذلاك تيبلا ةمدخ
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 مب مّلعَأ هّللاوظ :ىلاعت هللا لاق» :اذه ىف ىرشخمزلا لاق اذلو ؛بأ ريغ

 قلع امو تعضو ىذلا ءىشلاب ملعأ هللاو هانعمو .. اهعوضومل اميظعت «َْتَعَضَو

 ملعت ال كلذب ةلهاج ىهو «نيملاعلل ةيآ هدلوو هلعجي نأو ءرومألا مئاظع نم هب

 ىف نوكيف هللا مالك نم امإ «َقنَألاَك ٌرْكَّذلا سيَلو ظ :ىلاعت هلوقو .«ائيش هنع

 ىف تيطعأ ىتلا ىثنألاك تبلط ىذلا ركذلا سيلو ىنعملا نوكيو «ةضرتعملا ةلمجلا

 اهمالك نم نوكي نأ امإو ؛رهاظلا وه اذهو ءاهنود وه لب ةدابعلاو ةناكملاو فرشلا

 اهنأل ركذلاك ىثنألا سيلو :اهلوقب ريبعتلا ذئئيح ىلوألا نوكي ذإ ؛رهاظلا ريغ وهو

 . لضفأ ركذلا ىرت

 نوكيل ؛تردق امك اركذ نكي مل اهدولوم نأ ىلع رسحتت َةّيقّتلا هذه نأ عمو

 تعرضو «ىلاعت هللا بهو امب تيضر دقف «تون امك ىلاعت هللا تيب ةمدخ ىف

 : تلاق اذلو اهيدهي نأ هيلإ

 دق ىهف 4 ميجرلا ناَطيشلا نم اَهتيِرْدو كب اهَذيعأ يَنإو مَيرَم اهنيَمَس يّنإَوط
 رايتخا نإو» :فاشكلا ىف ىرشخمزلا لاق «تيطعأ امب ةيضار مسالا تراتخا

 ؛مداخلاو ةدباعلا اهانعم مهتغل ىف ميرم نأل ؛ىلاعت هللا ىلإ برقت هيف مسالا

 اقباطم اهلعف نوكي ىتح ءاهمصعي نأ هيلإ بلطلاو «هّللا ىلإ برقتلا كلذب تدارأف

 ناطيشلا نم اهتيرذو اهذيعي نأ اهبر ىلإ تبلط اذلو .«اهيف قدصي نأو ءاهمسال

 ؛ناطيشلا نم اهمصعي ىلاعت هللا نم ًأاجلم ىف نوكت نأ ةذاعإلا ىنعمو . ميجرلا

 ىنعمو ؛اذاعم هنم ذختأو «هيلإ أحلأ هللاب ذوعأ ىنعمف .ءاجتلالا ذوعتلا نأل كلذو

 ءاعد تناك ةذاعإلا هذهو «هنم هل اذاعم ىلاعت هللا تلعج ناطيشلا نم هللاب هتذعأ

 اهلمحو ميرم ةدالو تنرتقا اذكهو .ىرخأ ةدابع ءاعدلا اذه ناكف «ىلاعت هللا نم

 سفنلا صالخ ىلع لدت ةعارضو «ةرمتسم ةيلاوتم ةرفاضتم تادابعب لبق نم

 .ىلاعت هلل هجولا مالسإو

 .مدلا ىرجم ناسنإلا نم ىرجي وهو «سفنلا ىف سوسوي ام :ناطيشلاو

 لاق :ةيربلا بر هل.لاق تقو نم هللا ةمحر نم ذوبنملا دورطملا ىأ ميجرلاو
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 نإو . [ رجحلا] 4 220: نيذدلا موي ىلإ َةعَللا كيل نو (2)+ ميجَر َكّنِإَف اهنم جرخاف
 ىف درو دقو .ناطيشلا امهسمي نأ نم اهنباو ميرم ءاعدلا اذهب مصع ىلاعت هللا

 .راثآلا ضعب كلذ

 الإ دلوي دولوم نمام» ثيدحلا نم ىوري :كلذ ىف ىرشخمزلا لاق دقلو

 ميرم الإ هايإ ناطيشلا سم نم اخراص لهتسيف دلوي نيح هسمي ناطيشلاو
 ىف ناطيشلا عمطي دولوم لك نأ هانعمف حص نإف ؛هتحصب ملعأ هللاف 2١7 «اهنباو
 امهتفص ىف ناك نم لك كلذكو «نيموصعم اناك امهنإف ءاهنباو ميرم الإ هئاوغإ
 4 21 َنيِصلخُمْلا مهْنم كداّبع الإ <22 َنيِعَمَجَأ مهئيِرْغَألو »ل :ىلاعت هلوقك
 هسمي هنأك هيف هعمطل ريوصتو لييخت هسم نم اخراص هلالهتساو [رجحلا]
 :ىمورلا نبا لوق لييختلا نم هوحنو «هيوغأ نمت اذه :لوقيو «هيلع هديب برضيو

 دّلوُي ةعاس لفطلا ءاكب نوكي اهفورص نم ايندلا هب نذؤت امل
 ءاهرذن هللا لبقت دقو «لوتبلا ميرم ةدالو دنع نارمع ةأرما تاعارض كلت

 :هناحبس لاق اذلو ؛اهءاعد باجأو

 ذخأ وه لبقتلا نإ انلق 4 اًنسَح اَناَبن اَهَتَبْنأو نسح لوبقب اهب اَهلَبقَف»
 دقو هل ةجيتن لوبقلا نوكيو «ةنجهتسملا ريغ ةنسحتسملا ةيضارلا ةرظنلاب رمألا
 دقو «لبقيف ءاهبر نم ناسحتسالاو اضرلا ذخأم اهرذن ذخؤي نأ ميرم مأ تعرض
 كلذ ىف لاق دقلو «لوبقلا ىنعمب لبقتلا نوكي ال كلذ ىلعو ءاهءاعد هللا باجأ

 لبقتب :لقي ملو .4نَّسَح لوبقب اهب اهلبقَتفط :لاق امنإ) :ىناهفصألا بغارلا
 ىذلا لوبقلاو «لوبقلا ىف جردتلا وه ىذلا لبقتلا نيرمآلا نيب عمجلل ؛نسح
 . (ةباثإلاو اضرلا ىضتقي

 هل نوكي ال وأ ناطيشلا اهسمي الأ وهو ءاعدلا ةباجإ امأ ءرذّنلا لوبق وه اذه
 اهتبْنَأو 9 :هلوقب ىلاعت هللا هنيب دقف «نيصلخملا هللا دابع نم اهنأل ؛اهيلع ناطلس

 هيلع ىسيع لئاضف - لئاضفلا :ملسمو 4184(«2) نآرقلا ريسفت :يراخبلا ظفللا اذهب هاور ؛هيلع قفتم )١(

 13590 مالسلا



 نارمع لآ ةروس ريسفت م
 ممل

 1 برج

 بر هتبني تابنلاك اهلاح تناكو ءاهنّصَّحو هتبحمو هتياعرب اهأشنأ ىأ 4 انسح اَناَبَن

 ىلوت :ميرم عم ناك كلذكف .هقوس ىلع ىوتسي ىتح موي دعب اموي ومنيف نيملاعلا

 اهامثو اهاذغو ءرش لك نع تدعبف «حورلا نم ءاذغب اهاذغو ءدهملا نم اهتياعر

 ( اهلفاك بستحي الو «بستحت ال ثيح نم اهيتأي ارمتسم اقزر اهل لعجف ءايمسج

 ناك نإو «ةدابعلا تيب ىف تأشن نأب :تناك دقف ةيبيذهتلا ةيحورلا ةتشنتلا امأ

 امهركذ دقو ءانرشأ امك رمتسملا قزرلابف ىناثلا امأو «ءايبنألا نم ايبن اهل لفاكلا

 :هلوقب ىلاعت هللا

 .«ةر نع دجو بارما و اه د انك رز التو
 دقو «مضلا اهانعم لصأ ىف ةلافكلا نأل ؛ايركز ىلإ اهمض ىأ :4اَهلمكو»

 ناك عارتقا ةجيتنو «هللا ةدارإب كلذ ناكو «هتياعر ىف نوكتل هيلإ اهمض

 تناكف اوعرتقاف ءاهلفكي نميف اوعزانت اهموق نم نيحلاصلا نأب كلذ ؛مهنيب

 كيَلِإ هيحون بيلا ءابنأ نم كلذ :هناحبس لاق اذلو ؛ايركز هللا ىبنل ةعرقلا

 نومصتخي ذإ مهْيدَل تنك امو مُيرَم لقي مُهْيَأ مهمالفأ َنوُقلي ذإ ْمهْيَدَل تنك اَمَو

 دهم ىف تبرتو «ىبن ةياعر ىف ةرهاطلا ةسيدقلا كلت تناكف [نارمع لآ] 4 <:

 .نيملاعلل ةيآ اهنباو ىه نوكتل «ةوبنلا

 لَخد املك 9 :هلوقب هناحبس اهيلإ راشأ دقف ءاهقزرل ىلاعت هللا ةلافك امأو

 اهنأكف «ةدابعلا تيب مدقم وه بارحملا 4اًقز اهدنع دجو بارحملا اًيِركر اَهيَلَع

 ءدهملاب ىهو كلذ ناك لب ءابصلا ةرارغ ذنم دجسملاب مئاد فوكع ىف تناك

 نم وأ ءاهل بهوت تابه نم امإ ءاهلفاك بستحي ال ثيح نم ءىجي ناك قزرلاو

 هذه لك مدعلا نم قلخ نمف «ءىش لك قلاخ وهو ءاهيلع ىلاعت هللا ضويف

 وهو ءوه الإ هملعي ال ايراج اقزر ةافطصملا هذهل ىتؤي نأ ىلع رداق تادوجوملا

 جيرختلا اذهو ءبيغلا ملع ركنأ دقف «كلذ ركنأ نمو .ريدق ءىش لك ىلع

 :هنع ايكاح هناحبس لاقف «هنم ايركز بجع اذلو ؛اقح هارن ام وه ريخألا



 نارمع لآ ةروس ريسفت
 ا 1111111 1 1 10 ا اللا

 و 7 هاا

 يغب ءاَشَي نم قرر هللا نإ هللا دنع نم وه َتَلاَق اذه كَل ىّنأ ميرم اي لاقإ»
 نوكت ىّنَأ نإف ؟اذه كل نيأ نم ىأ ؟اذه كل ىَنَأ :لاقف هللا ىبن بجع #« باسح
 [ةرقبلا] 4 72+ ... مكنش ىّنَأ مُكَترح اوتأَف» :ىلاعت لاق امك ءفيك ىنعمب
 ناك امو «قزرلا اذه نم هللا ىبن بجع ؛كلذك انه ىهو «نيأ نم ىنعمب نوكتو
 ءهبجع راث ام اهيتأت تابه اهنأ فرعي ناك ولو «هببس فرعي ال هنأل الإ بجعلا

 هنأ تدكأ . (هّللا دنع نم وه تَلاَقظ ؛راربألا نيينابرلا ةباجإ اهتباجإ تناك دقلو
 نإ :تلاقف «بجعلا ليزي امب كلذ تدكأ مث « «ريمضلاب تتأ كلذلو «هللا قزر

 ردقم الو ءدحب دودحم ريغ ريثك هللا قزر نأ ىأ « باسح ِرْيغب ءاشي نم قزري هللا

 نأ حصيو .ىهتنت ىتلا دادعألا هيلع ىرجت الو «باسحلا هدحي ال اذلو ؛ردقب

 ىرجأ هللا نأ نايبو «تلاق ام ريرقتل ىلاعت هللا مالك نم ةيماسلا ةلمجلا هذه نوكت

 مسجلا ىف نسحلا تابنإلا اهل متيو ءاهحور ومن عم اهمسج ومنيل قزرلا اهيلع
 .ريدق ءىش لك ىلع ىلاعتو هناحبس هّللاو ءاعم حورلاو

 هر ما لمس ع | ص 2 هت آ هه أ ب
 هز كلش نوصل راد يلام

 دص
 مف وشو 1 2004 مو 221 2

 مل ا١هتدانف : 2 يون ءاعدلا يمكن ةبّيط

 1 200 هم حسد يب هللا َنَأ ارحم ا يف ليي 007 5 سس أ 7 حمص ىلا

 و 6 201101 اًموُصَحَو اديس
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 ل هر لآ 100
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 نارمع لآ ةروسريسفت م
 لللللمتتلللللللللا

 أ <

 صقي تايآلا هذه ىفو «ميرم ةدالو ةصق هناحبس ركذ ةقباسلا تايآلا ىف

 «مالسلا هيلع ىيحي ةدالوب ةقيثو ةلص تاذ تناك ميرم ةدالو نإو «ىيحي ةدالو

 عبرألا صصقلاف .اهلاحو ميرم ةدالو نم رثكأ تاداعلا قراوخ وحن هجتت اهنإو

 نكي مل قراوخب ىهتنت مث فولأمللا نم بيرقلاب ئدتبت «تاداعلا قراوخ ىف جردتت

 .لبق نم دهع اهب سانلل

 ذنم تبرت اهنأو ءاهلفك ايركز هللا ىبن نأ ىلإ لوتبلا ميرم ةصق ىف انيهتناو

 ةرهاظلا معنلاو ريخلاب اهيلع ضافأ هللا نأو «سدقملا هللا تيب «دجسملا ىف اهرغص

 .بيط ىدام ءاذغبو «ةفرعملا نابلب اهاذغو «ةيناحورو اناميإ اهبلق ًالمف «ةنطابلاو

 نم سئي امره اخيش ءابصلا جرادم ىف جردت ميرمو ءايركز ناك دقلو

 هللا نم ةبحمو ةفرعملاو ناميإلا ىلع اهتئشنتو ميرم ىأر امدنع هنكلو ءدالولا

 اناميإو اضيوفتو ةباجن نسلا رغص عم اهنم ىأرو «باسح ريغب قزرت اهآرو «ىلاعت

 :نيتضقانتم نيلاح نيب ناكو «ةيرذلا ىف بغرو ءانينح دلولا ىلإ رح ءاخسار

 ربكلا لاحو «ءىش لك ىلع رداقلا هللا ةمحر نم سأيلا مدعو ةبغرلا كلت لاح

 ةبغرلا لماع هيف كرحت دق هنكلو ؛اهيف وه ىتلا ةينافلا ةخوخيشلاو «هباصأ ىذلا

 ؛ ءاهيلع لخد املك قزر نم اهدنع امع اهلئاسي بارحملا ىف ميرم عم ملكت امدنع

 .هتصق ىف ىلاعتو هناحبس لاق اذلو

 عيمس كلن ةبْيَط َةَيرَذ كندل نم يل ْبَه بر َلاَق هر ايِرَكَر اعد كلام ل

 بناج ىلع ءاجرلا بناج هيف بلغت ميرم اهيض ىأر ىتلا لاحلا هذه ىفف 4 ءاَعدلا

 بارحملا وهو ناكحملا اذه ىف ىأ 4 هب اًيرَكَ اعد كلام )» :ىلاعت لاق اذلو «سأيلا

 ربلا ناسلب ملكتتو «هيف اهلئاسيو «ةئيفلا دعب ةنيفلا ميرمب هيف ىقتلي ناك ىذلا

 اعدب ريبعتلاو .هبر اعدف ءسدقملا ناكملا كلذ ئف ةوبألا ةزيرغ تكرحت «ىوقتلاو

 هامثو هأرذ ىذلا هبر وه ذإ ,ءىش لك ىلع ىلاعت هللا ةردقب هروعش ىلإ ةراشإ هبر

 هتاعد ىف نذإ هجتا دقف ءايتع ربكلا نم غلب ىتح هالوت مث هدشأ غلب ىتح «اريغص

 ىأ «بر# :لاق قبس لاثم ريغ ىلع ءئش لك عدبأ ىذلا ميلعلا رداقلا برلا ىلإ



 نارمع لآ ةروس ريسشفت 0(

 ك1 اسس سس

 د رحل

 دوجولا ىفاام لك هنع ردصو «نيط نم ءىش لك قلخو «ىنقلخ ىذلا ئقلاخ

 الإ هل ببس ال اميرك ءاطع تنأ ىنطعأ ىأ 4 كندّل نم يل به :ةيلاعلا هتدارإب

 ىضتقم ىلع ايراج هيف رمألا نوكي الف «كتمحر الإ هيلع ثعاب الو «كتدارإ

 ىذلا صلاخلا ءاطعلاو « ةدرجملا ةبهلا ىضتقفم ىلع نوكي امإ «اهتاببسمو بابسألا

 ىأ ؛كدنع نم ىأ 4 كندُّل نم 8 :كتمحر الإو ةيلزألا كتدارإ الإ هل ببس ال

 الإ دعي ملو .«تلاز دق ىدنع بابسألا نأل ؛ىدنع نم ال كدنع نم نوكي ببسلا

 .بيترت وأ ةلع ىأ ريغ نم ىطعملا حناملا اهيف نوكت ةزجعم الإو «كنم ببس

 ىلاعت هللا بناج ىف الإ نآرقلا ىف لمعتست داكت ال ىتلا 4 كندّل 9 ب ريبعتلاو

 .ةيراقملا ةيدنعلا.الو «ةنراقملا ةبيرقلا ةيدنعلا ال «ةيماسلا ةيلاعلا ةيدنعلا ديفي

 هذه ىف هنع هناحبس هللا ركذي ملف «ةبيط ةيرذ هل بهي نأ هللا ىبن ءاعدو

 ىه :ةبيطلاو .لبق نم اهانعم انيب دق ةيرذلاو «ةبيط ةيرذ بلطي هنأ ىوس ةيآلا

 نسحلا رمألا وه بيطلا نأل ؛بيط رثأ تاذ نوكت ىتلا اهيف بوغرملا ةنسحلا ةيرذلا

 ؛ جئاتنلا نسحأو تارمثلا ريخب ىتأيو ءاريخ الإ جتني ال ىذلا هيف بوغرملا بوبحملا

 الإ جرخي ال ثبَح يذْلاو هب نذإي هتابن جرخي بيلا دلبلاو ج : ىلاعت هلوق كلذ نمو

 .[فارعألا] 4( ... ادكن

 عيمس كّنِإ ف :هلوقب ةباجإلا ىف هؤاجر أدب ةعارضلا هذه عرض نأ دعبو

 هتملع ذإ كيلإ رمألا نإو ءعمسي نم ملع ىئاعدب ملعت كنإ ىأ 4 ءاعذدلا

 «ميكحلا ميلعلا تنآف «كتمكحبف بجت مل نإو .«كتمحربف تبجأ نإف ؛هتعمسو

 .ةباجإلا ناكمإو ءاجرلا برق ديفت ةغيصلاو .ميحرلا نمحرلاو

 ءايفخخ ناك مأ ارهج ناكأ ءاعدلا لكش هناحبس نيبي مل ةروسلا هذه ىفو

 :هناحبس لاقف «ةيرذلا نم بلطي ام عون نيبو ؛هلاح نيب ميرم ةروس ىفو

 2 اًيفح ءادن هر ئدان ذإ < اًيركز هدّبع كبر تمحر ركذ <00 00 + صعيهك

 يّنِإو + اًيقش بر كئاعدب نكأ مّلو ابيش سأرلا لعتشاو ينم مظعلا نهو يّنِإ بر لاَ



 نارمع لآ ةروسريمسفت
 اللتان للخطاط للخط خخخ خخ مسخ سمع ممم غمعمممخ مخمل! مخك امال ااا كلان ط 11 كالا ااا الاانا! االلا 11

 ا

 ثرتو يف 6210 نو نذل نم ل بف ا فاع يأ تاكو ياتو م يلوم تح
 .[ مما 4 22 يضر بر لعجاو بوي لآ نم

 «ةينافلا هتخوخيش ركذي ناك هئاجر عم هنأ نيبتي ميركلا صنلا اذه ىفو

 كلذ اعدف ءءاجرلا بناج هيلع بلغت كلذ عمو ءدلت ال ارقاع هتأرما نوكو

 روف هءاعد ىلاعت هللا باجأ دقو «ةعارضلا كلت ىلاعت هللا ىلإ عرضو ء«ءاعدلا

 : هناحيس لاق اذلو ؛هبلط

 ريبعتلاو 4 ئيحيب كرش هللا نأ بارحملا يف يَلَصُي مئاق رهو ةكئالَملا هتدانف »
 نأ ديرن طقن ثالث انهو .ءاعدلا نم بيرق نمز ىف ناك ءادنلا نأ ديفي «ءافلا» ب

 :حيضوتلا ضعب اهحضون

 دقل ؟مهنم ددع اذهب هبطاخ لهف «ةكئالملا ىلإ هتبسنو ءادنلا ىف :اهالوأ

 لزني ىذلا ليربج وه هادان ىذلا نأ :امهدحأ ؛نيباوجب كلذ نع نورسفملا باجأ

 لاقي» ىربطلا ريرج نبا ريسفتلا كلذ ىف لاق دقلو «نييبنلا ىلع ىحولاب

 امثإو ءنفسلا بكرو ءادحاو الغب بكر امنإو «ديربلا لاغب ىلع نالف جرخ

 «سانلا نم :لاقيف ؟اذه تعمس نمم :لاقي امكو «ةدحاو ةنيفس بكر

 دق ساّنلا ّنِإ ساّنلا هَل َلاَق نيذّلا ظ هنم نإ ليق دقو ءدحاو لجر نم هعمس اغإو
 .«ادحاو ناك اوركذ اميف لئاقلاو [نارمع لآ] 4 <22 . .. مُكَل اوعَمج

 ىلإ ةراشإ عمجلاب ةكئالملا ركذ ىفو .ليربج دارملا نإ لاق نم هيجوت اذه
 هريشبتب عراسو «هءاعد باجأ نأ هب هتمحر نم ناك هناحبس هللا نأ ىأ «سنجلا

 .ادحاو غلبملا ناك نإو «هتكئالمب ةباجإلا تناكو «هتباجإب

 ةيانع لامك نم نأل ؛ةكئالملا نم عمجلا دارملا نأ وهف :ىناثلا جيرختلا امأو

 اذهو ءمهنم دحاو ال ةكئالملا نم ريبك ددع ىرشبلاب هيلإ ىقلأ نأ هدابعب ىلاعت هللا

 هللا نإ لاقي نأ هليوأت ىف لوقلا نم باوصلاو» :لاق اذلو ؛ريرج نبا هحجر ام

 نود ةكئالملا ةعامج اهنأ كلذ نم رهاظلاو «هتدان ةكتالملا نأ ربمخأ .هؤانث لج

 رثكألا رهظألا ىلع الإ نآرقلا ليوأت لمحي نأ زوجي الف ءدحاو ليربجو .دحاولا



 1. نارمع لآ ةروس ريسفت
 للبلللااللااااااااااااالاتالللللللللللاا

 كلل

 اا رسل

 ملو «ليبس كلذ ىلإ دجو ام «لقألا نود برعلا نسلأ ىف لمعتسملا مالكلا نم

 جرخملا بلط ىلإ هل جاتحيف «دحاو ىنعمب هنأ ىلإ كلذ فرص ىلإ ةجاح انرطضت
 اذه لاح نأكو «ريشبتلاب ةغلابم هيف ددعلا نأ كش الو «ىناعملاو مالكلا نم ىفخلاب

 ءازوجعو ارقاع هتأرما نوكو ةينافلا هتخوخيشل دلولا نم هسأي ىف ميركلا ىبنلا

 هلحم لحيو «سأي لك هسفن نم لوزيل نيرشبملا نم ددع ىلإ اهيف جاتحي ناك
 . ءاجرلا

 ىف ىلصي مئاق وهو ناك ةككئالملا هتهجو ىذلا ءادنلا نأ :ةيناثلا ةطقنلا

 ءافلاب لوقلا ءادتباب هنإو «هقلاخل هتاجانمو ءهبرل هتهجاوم تقو ىف وهف «بارحملا

 ىف وهو ناك ميرمل ايركز باطخ نوكو «خارت ريغ نم بيقعتلا ىلع ةلادلا
 روف تناك ءاعدلا ةباجإ نأ نيبتي «بارحملا ىف وهو ناك ءاعدلا نأو «بارحملا

 هءاعد هللا باجأف سحلاو سفنلا رهاط «ةينلا صلاخ هللا ىلإ عرض دق وهف «ءاعدلا

 مكبر لاقو » :ىلاعت لاق امك ءمهءاعد هقلخ نم نييدهملا ةباجإ ىف هتنس ىلع
 4 1+ نيرخاد ْمّنِهَج َنوُلَخْديَس يتدابع نع نوربْكَتسَي نيذّلا نإ مُكَل بجتسأ ينوعدا
 . [رفاغ]

 ىف ناتءارق انهو 4 ئَبحَيِب كرش هللا ّنَأإ» :ىلاعت هلوق ىف :ةشلاثلا ةطقنلا
 نإ نيلئاق ةكئالملا هتدانف ىأ «لوقلا ىنعم ءادنلا نيمضت ىلع رسكلاب امهادحإ ءنأ

 هللا نأب ةكئالملا هتدانف ريدقتلاو ةفوذحم ءابلا نأ ىلع حتفلاو «ىبحيب كرشبي هللا

 ىيحيس دولوملا كلذ نأ ىلإ ةراشإلل ىيحيب ةيمستلاب ريشبتلا نارتقاو «ىيحيب كرشبي
 ىف امك لاق ذإ « ءاعدلل ةلماكلا ةباجإلا ققحتت كلذبو «هتوم دعب هركذو همسا

 . [ميرم ]1 4< ايَضَر بر ِهَلَعِجاَو بوقعُي لآ نم ثريو ىنثري )» ميرم ةروس
 هقلخ ىف ايضر هب رشبملا ناكف ءايركز ءاعد لك ريدقلا ىلوملا باجأ دقو

 :هفصو ىف هناحبس لاق اذلو ؟هنيدو

 احبس هللا هفصو يحال نينو اروَُحَو ديو هلام صم
 :فاصوأالا هذه ىلوأو :هقلخو هنيوكتو هللا نم لعجب اهلك عبرأ تافصب ىلاعتو
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 ريرحت ىف نورسفملا فلتخا هللا نم ةملكب هقيدصتو «هللا نم ةملكب اقدصم ناك هنأ

 وه هللا ةملك نأ ىلإ هجتا نم مهنمف ««ةملك١ :ىنعم ىف مهفالتخال ءاهانعم

 كرّشتي هللا َنِإ ميرم اي :ميرمل كلذ دعب نم ىلاعت لاق ام «ميرم نب ىسيع حيسملا
 ىف حدملا نوكيو [نارمع لآ] 4 520+ ... ميرم نبا ىسيع حيسمْلا همسا نم ةَملكب

 نيدناعملا نم نكي ملف «هل نيبت ذإ قحلل نعذأو ىسيع قدص هنأب ذئئيح ىيحي
 «هللا نم ةملك» ىسيع ىمسو «هتانيبب نورفكيو «ىلاعت هللا تايآب نودحجي نيذلا

 هللا ةملك نم دارملا نإ لاق نم نيرسفملا نمو «هناحبس هنم ةملكب أشن هنأل ؛هللا نم

 «ليبقلا اذه نم كلذو «مالكلا اهنم داريو ةملكلا قلطت هنأل كلذو ؛هباتك ىلاعت

 هيلع حيسملا اهنأ ىلع هللا ةملك تركذ ماقملا اذه ىف هنأل ؛لوألا وه ىدنع رهاظلاو

 ةدحو ىلع اليلد ماقملا ةدحو هيف نوكت دحاو ماقم ىف رركملا مسالاو «مالسلا
 ىيحي ةدالو نم ابيرق نوكتس حيسملا ةدالو نأب ناذيإ ريبعتلا اذه ىف ناكو .ىمسملا
 .بيرق هدهع حيسملا نأب املع ىتوأ دق هللا ىبن ايركز نأ ىلإ ءاميإ هيفو

 «ةدايسلا نم لعيف ديسلاو «ديس هنأ :ىيحي فاصوأ نم ىناثلا فصولاو

 كلمي نأب هسفن ىلع ناسنإلا ةدايسب ةدايسلا ئدتبتو «ولعلاو قوفتلاو فرشلا ىهو

 ىقرتي لازي الو «حمجت الو ربكتت الو «لذت الف ءاهنانعب ذخأيو اهطبضيو ءاهمامز

 ىف امع ءانغتسالاو «رومألا فاسفس نع ولعلاو سفنلا طبض نم ةدايسلا ىنعم ىف

 ديس نم لأسف «ةرصبلاب رم ايبارعأ نأ ىوري هنإو . سانلا قوفي ىتح سانلا ىديأ

 ىديأ ىف امع ىنغتسا ليق ؟هداس مبو :لاقف ىرصبلا نسحلا :هل ليقف ؟رصملا اذه

 .اقح ديسلا وه كلذ :لاقف «هدي ىف ام ىلإ سانلا جاتحاو «سانلا

 مراكمو ددؤسلا ىناعم لك نمضتت ميركلا ىنآرقلا صنلا ىف ديسلا ةملكف

 . .قالخآلا

 سيح هنأ دارملاو «سبحلا هانعم رصحلا لصأو .روصح هنأ :ثلاثلا فصولاو

 اهاجتاو ءافافعتساو ةداهز ءاسنلا نع عنتما هنأ ىور دقل ىتح «تاوهشلا نع هسفن

 هنأ قحلاو «حيحص ريغ كلذو ءازجع ءاسنلا ىتأي ال ناك هنإ ليقو . ةيناحورلا ىلإ
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 هناحبس هللا نأل كلذو ؛زجع نع ال رايتخاو ةردق نعف ءاسنلا نع عنتما دق ناك نإ

 ءانثلاو حدملا ىنعم ققحتي الو «ءانثلاو حدملا ماقم ىف فصولا كلذ قاس ىلاعتو

 ةغلابم ةغيص «روصح» نآلو .اربجو ازجع نكي ملو ءرايتخا هيف ناك اذإ الإ

 . تاوهشلا نم هسفن عنم ىف غلابي هنأ ىأ ءرصاحل

 لدي صنلا لب «ةصاخب ءاسنلا نع عنتما هنأ ىلع لدي ام صنلا ىف سيلو
 .اهئاوهأ نع اهعدقو «تاوهشلا نع هسفن سبح هنأ ىلع

 نأب ايركزل ىرخأ ةراشب اذه ىفو «نيح اصلا نم ىبن هنأ :عبارلا فصولا

 هناحبس هللا نكلو «هئاعدل ةباجإ اهيف ةقباسلا فاصوأالا نإف ؛ايبن هنبا راتخيس هّللا

 ةراشإ 4 نيحلاصلا نم إ هلوقو ةوبنلا هاطعأو «هب اعد امم مظعأب هيلع نم ىلاعتو

 لعجي ثيح ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ءاهرايتخا عضومو .ةوبنلا نطوم ىلإ

 مهيقي هناحبس هللاف «نيحلاصلا نم الإ مهراتخي ال ىلاعتو هناحبس وهو «هتلاسر

 .اهدعب ىصاعملا نع مهمصعيو «ةوبنلا لبق رشلا ىف سامغنالا

 نم هعزانتي ناك ال «بجعلا هارتعاف «ةيهلإلا ةراشبلا كلت ىلإ ايركز عمتسا

 ربكلا يغلب دقو مالْغ يل ْنوُكَي ىّنَأ بر َلاَق :لاقف ءسأيلا لماعو ءاجرلا لماع
 . « رقاع يتأرماو

 نوكت نأ حصي الو «لاحلا نم بجعي وهف 2«فيك» ىنعمب انه < ىَنأ »

 لأسي نأ قيلي الف «دلولا هيطعيس هنأ ربخأ ىلاعتو هناحبس هللا نأل «نيأ نم» ىنعمب

 نم ةلمجلا تناك اذلو ؛هتأرماو وه هلاح عم ءاطعلا لاح نم بجعلا امنإ «نيأ نم

 4 رقاع يتأرماو ربكلا ينغلب دقو ا :لاقف «لاحلا واوب ترّدص ةيلاح ةلمج كلذ دعب

 ب ربكلا هباصأ دق ناف خيش هنأ :ىلوألا ةيحانلا :نيتيحان نم بجعلا هجو ناك

 قارملاو لجرلا هب فصوي رقعلاو ءدلت ال رقاع هتأرما نأ ةيناثلاو «فعض نم هيف
 رهظيو ارقع رقعي َرَفَع ردصم رقعلاو ءرقعلا ةنيب ىأ رقاع ةأرماو «رقاع لجر لاقيف
 :حاون ثالث نم نذإ بجعلا ناكف .دلت ال اميقع تناك اهتخوخيش عم هتأرما نأ

 ملو 4ربكلا علب دَقَو 9 : هلوقب هتخوخيش نع ربع دقو .اهرقعو ءامهتخوخيش
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 هباصأ دق ربكلا نأ ىلإ ةراشإلل انه لدع هنكلو ءرهاظلا وهو ربكلا تغلب دق لقي

 ىنغلب دقو) :ىرشخمزلا كلذ ىف لوقيو .فعضو ماقسأو مالآ نم هيف امو هفعضب

 كلذ ىلعو (ىنفعضأف ربكلا ىف رثأ ىنعملاو «ةيلاعلا نسلا هتكردأ مهلوقك ربكلا

 هيف تدجوأ اهنأو «ةخوخيشلا غولب نمضتي 4ربكلا يغلب 8 :ىلاعت هلوق نوكي

 نع ةياكح ميرم ةروس ىف ىلاعت هلوق ىنعم ىف اذه نوكيو ءازجعو افعض

 . [ميرم] 4 2 تع رّبكلا نم تغلب دقو 8 :ايركز

 نأ نيب نأب كلذو ؛هتريح عنميو «هبجع ليزي امب ىلاعتو هناحبس هباجأ دقو

 لاقف ؛بابسألا قلاخ هنأل ؛قلخلا ىف بابسألا قوفو ةينوكلا ننسلا قوف ىلاعت هللا

 : ىلاعت

 تنأو كل نوكي نأ نم هتيأر ىذلا كلذ لثم ىأ 4 ءاَشي ام َلعَفي هللا كلَدَك ٠)

 هتئيشمب لعفي هناحبس هللا نأ ىأ ءءاشي ام ىلاعت هللا لعفي ءرقاع كتأرماو خيش

 هناحيسم هنأل ؛سانلا لاوحأو تاداعلاو تاببسملاو بابسألاب ديقم ريغ هرايتخاو

 . مهنيب ىرجت ىتلا تاداعلا ىراجم قلاخو «بابسألا قلاخو ؛سانلا قلاخ ىلاعتو

 ريرقت كلذ عم نمضتت لب مالسلا هيلع ايركز بجعت ةلازإ طقف نمضتت ال ةباجإلاف

 هنإ ديق ىأب ديقم ريغ هتدارإو هرايتخاب لعفي ام لعفي هللا نأ وهو «ةماع ةيضق

 .ديري امل لاعف هناحبس

 نآل اذه نأ :كلذ نع باوجلا ؟هدعب ءىجي امو «قراخلا كلذ ناك اذاملو

 ءايدام اريسفت ءىش لك نورسفي اوناك ذإ «دسجلاب الإ نونمؤي ال اوناك ليئارسإ ىنب
 لقعلا نع أشنت ءايشألا نأب لوقلا مهنيب رثكو «ةيداملا ةفسلفلا مهدنع تداس دقو

 عرقي عداص نم دبال ناكف «هتلع نع لولعملا وأ ببسلا نع ببسملا ةأشن لوألا

 ريغ نم ببسملا دجويف «مهتفسلف هيف فلختت ىذلا فنصلا اذه نم ثداحب مهسح

 . ؛ريبخلا فيطللا وهو ءديري ام لعفي راتخم هلعاف ْئشنملا نأ ىلع اذه لديف ببس

 . 4 ءاَشَي ام لعفي هللا كلذك )> هناحبس لاق اذلو
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 نأ ةراشبلا هذه هيف ئدتبت ىذلا تقولا ملعي نأ ايركز هللا ىبن دارأ دقلو

 ىكح امك لاقف نيرسفملا ضعب لوقي امك لمحلا ىلع لدت ةيآ موقت نأو «ققحتت

 : © اَرَمَو لإ ماي ةَثالَث ساّنلا ملك الأ كتيآ لاَق ةيآ يل لعجا بر لاق إ» :هنع هللا

 :ناهاجتا ميركلا صنلا اذه ريسفت ىف

 «لمحلا دعوم ىلع لدت ةمالع بلط مالسلا هيلع ايركز انديس نأ :امهلوأ
 ىأ كتيآ :هبر هل لاقف «لمحلا دعوم اهنم فرعأ ةمالع ىأ 4ةيآ يل لعجا » :لاقف
 الإ سانلا ملكت نأ عيطتست ال ىأ ءازمر الإ مايأ ةثالث سانلا ملكت الأ كتمالع
 راكبإلاو ىشعلاب حبسو اريثك كبر ركذاف هللا ركذ عيطتست نأو «ةراشإلاو زمرلاب

 هاجتالا اذه حضو دقو ءىحضلا ىلإ رجفلا تقو نم حابصلا ىفو «ءاسملا ىف ىأ

 ميلكت صخ امنإو «مايأ ةثالث سانلا ميلكت ىلع ردقت الأ كتيآ» :لاقف ىرشخمزلا

 ىلع هتردق ءاقبإ عم ةصاخ مهميلكت ىلع ةردقلا نع هناسل سبحي هنأ ملعيل سانلا

 ىنعي «4راكبإلاو يشعلاب حّبسو اريك كبَر ركذاو» :لاق كلذلو ؛هللا ركذب ملكتلا

 سبح مل تلق نإف .ةرهابلا تايآلا نم ىهو «سانلا ميلكت نع كزجسع مايأ ىف
 ارفوت ءاهريغب هناسل لغشي ال هللا ركذب ةدملا صخيل تلق ؟سانلا مالك نع هناسل

 ءهلجأ نم ةيآلا بلط ىذلا اهركشو «ةميسجلا ةمعنلا كلت قح ءاضق ىلع هنم

 .ركشلا نع الإ كناسل سبحت نأ كتيآ هل ليق ركشلا لجأل ةيآلا بلط امل هنأك

 . (هنم اعزتنمو لاؤسلا نم اقتشم ناك ام هعقوأو باوحلا نسحأو

 هزجع وهو «ةداعلل اقراخ رخآ ارمأ ةمث نأ هساسأو .لوألا هاجتالا وه اذه

 .ركذلا ىلع هتردق عم سانلا مالك نع

 اذه ىلع ميركلا صنلا ىنعم نإ ذإ «كلذ ريغ هساسأف «ىنانلا هاجتالا امأ

 ماركإلا كلذ ةيآ تناكو ء«هب هصخ اماركإ ىلاعت هللا ماركإب رعش ايركز نأ هاجتالا

 هبر اعدف ءايتع ربكلا نم غلب دقو ءادلو زوجعو رقاع نم بجنأ دق هنأ سانلا نيب
 اذهب سانلا نيب نم صتخي نأو «هركش ميظع ىلع لدت ةيآ سانلا نيب هل لعجي نأ

 :هناحبس لاقف «هماركإ ةمالع اوملع امك هركش ةمالع سانلا ملعيل ءركشلا
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 سانلا ثيدح نع كناسل تنأ سبحت نآب 4 ام الإ ماي ةنالَث ساّنلا ملك الأ كتيآ»

 ةيآ هذهف «ليللا نم افلزو راهنلا ىفرط هحيبستو هركذل مايأ ةثالث هلل اصاخ هلعجتو

 زجعلا ىلع ةيآلا ىف ليلد ال هنأ هاجتالا كلذ ىكزي دقو «ماعنإ ةيآ ريظن ىف ركش

 ملكت الأ » :لاق لب «مالكلا عيطتست الأ هتاملك تلاعت لاق امف «مالكلا نع

 ءارارطضا ال ارايتخا عنتما هنأ ىلع هرهاظب لدي هيلإ مالكلا مدع ةفاضإو 4 سانا

 زجعلاب ال «هنع فكلاب سانلا مالك نع هعانتما نوكي نأ ةمعنلا ركشب بسنألا نأو

 قايس نإو ءازجع دعي ىرايتخا ريغ ىناثلاو ءاركش دعي ىرايتخا لوألا نإف ءهنع

 لوقي ذإ رابجإلا نود رايتخالا ىلع ةلالدلا ىف رهظأ ميرم ةروس ىف ةصقلا

 قل 2 اوس ليل ثالث سانا ملكت الأ كّنيآ لاف ةيآ يل لعجا بَ لاقط : هتاحبس

 . [ميرم] 4 421 ايشعو ةركب اوحّبس نأ مهي ئحوأف بارحملا نم هموق ئَلع جرخَف

 تناكو «ءانهون امك هروف هتباجإو بارحملا ىف دلولا بلطب ءاعدلا ناك دقو

 راتخم وهو سبحي نأ ىف هبر بلط ذفني سانلا ىلإ جرخف ءاضيأ هيف ةبواجملا

 سانلا وعديو حيبستلاو ركذلا ىلع فوكعلا مزتعيو «ىلاعت هللا ركذ ريغ نع هناسل

 هنكلو «قراوخلا ركني ال هاجتالا اذه نإو .ةرابعلاو مالكلاب ال «ةراشإلاو زمرلاب هيلإ

 كرت نوكي نأ ةمعنلا ركش تاحشرم نم ربتعيو «قراخلا ىلع لديام ةيآلا ىف سيل

 اريثك كبَر ركذاو ١» :ىلاعت هلوق فطع نإف مدقت ام قوفو . ارايتخا سانلا مالك

 4 . سائلا ملكت الأ ) :ىلاعت هلوق نوكي نأ ىضتقي . «راكبإلاو يشعلاب حبسو

 نع عانتمالا ناك اذإو ءاهلثم ىلع الإ فطعت ال ةيبلطلا ةلمجلا نأل ؛ةيبلط ةلمج

 اسبح سيلو فلكملا نم ىرايتخا وهف ءريدقلا ىلعلا هللا نم ابلط سانلا مالك

 .بلطب سيلو رابخإ وهف اقراخ ناك اذإ امأ ءازجعو

 :ايظفل اهرسفن تارابع ضعب انهو

 وأ ديب ةراشإ الإ» :ىرشخمزلا ريسفت ىف ءاج دق امر ًالإ# ةملك :ىلوألا

 «زومارلا رحبلل ليق هنمو «كرحت اذإ زمترا لاقي «كرحتلا هلصأو «ءامهريغ وأ سار

 1 0 75 5 1 ءاأ
 (ازمر" ئرقو ؛لسرو لوسرك زومر عمج نيتمضب «ًازمر الإ) باثو نب ىيحي أرقو
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 ا ب

3 
 نأ ىلإ سمشلا لوزت نيح نم ىشعلاف ؛ «راكبإلاو يشعلاب#» اتملك : ةيناثلاو

 .ىحضلا تقو ىلإ سمشلا عولط نم راكبإلاو «بيغت
 ةمظع ناسنإلا رضحتسي نأ هانعم ركذلا نإف ؛حيبستو ركذ اتملك :ةثلاثلاو

 ناك دقو «ىلاعتو هناحبس هلل قلطملا هيزنتلا هانعم حيبستلاو «هناسل اهب قطنيو ءهبر
 هيبنو هدبعل اهادسأ ىتلا ةمعنلا كلتل ابسانم ماقملا اذه ىف حيبستلاو ركذلا بلط

 مهتسنأ حورلا ىلع اهنايغطو ليئارسإ ىنب ىف ةيداملا ةدايس نإف ؛مالسلا هيلع ايركز
 هبر اعدف «ىلاعت هللا نوهزني ال مهتلعج ةدارإلل ةركنملا ةفسلفلا ةدايسو ءهّللا ركذ

 ةيلكلاب فارصناو ةيهولألا ىناعم لك راكذتسا هيف ىذلا رمألا اذهب موقي نأل

 ايركز ذختا اذلو ؛ةيلعلا نع هل هيزنتو هلل كاردإ حيبستلا ىفو .ةيحورلا ىحاونلل
 نع هيزنتلا وهو حيبستلا ىلإ مهوعدي نال اليبس ادلو هباجنإب ةداعلل قراخلا اذه نم

 نم هيلع مه ام اوكرتي نأو «ىلاعت هللا تاذب قيلي ال ام لكو ةيببسلاو ةيلعلا

 .ايشعو ةركب اوحبس نأ مهيلإ ىحوأف «نيملاعلا برل ةدارإلا ركنت ةفسلفو تايدام

 ٍتاَدَِو
 دقتاز ركل قلنا
 ىررُجْسَأَوِكْيرل يهايرمْلَي يون تريملنعلا كن لع

 دو يملأ نود اي ' تريك يكل
2 

 ف كا

 رس 1

 ٌلْفكَي لثحي زي اعتق تروقلي أب وِ مهَيَدَل تنك اَمَو كي

 رهط 7 2 »5 --ذأ ا ]ا آ

 م نومصنخي ذإ اهدا تنساه ا

 «ىحلا نم ّىحلا جورخ ىف اهنس ىتلا ننسلل قراخلا رمألا هناحبس هللا نيب
 قلاخ وه نئسلا هذه قرخ ىذلا نإو «رقاع زوجع نم ىيحي ةدالول ةبسنلاب

 ؛هتمكحو هتدارإب اهقلخ هناحبس هنأ سانلا ملعيل اهقلخ ىذلا اهقرخ اإو .نئسلا
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 هناحبس دهم «ميلعلا وهو «كلذ نيب نأ دعبو .ديري امل لاعف ىلاعتو هناحبس هنإف

 ىلع ىداملا ريكفتلا هيف بلغ رصع ىف سانلا سح عرقيل «نيبأو مظعأ قراخل

 لبق نم قلخ امك «بأ ريغ نم ميرم نب ىسيع قلخ وه كلذو ؛ىحورلا ريكفتلا
 ةدالو تقبس ىتلا تاصاهرإلا نايبب ديهمتلا كلذ ناكو «مأ الو بأ ريغ نم مدآ

 ىتلا ةعيدولا كلت لحم نوكتل اهرايتخاو ميرم ءافطصا وهو « مالسلا هيلع ىسيع

 ةفعلاو ةراهطلاب ءافطصالا ناكو «ىثنأب ركذ ةقالع ريغ نم اهمحر هللا اهعدوي

 ؛ةينابرلا ةعيدولل ىئاهنلا اهرايتخاب مث «نيملاعلا برل عوضخلاو عوكرلاو «تونقلاو

 :ىلاعت لاق اذلو

 ءاسن ىلع كافطصاو كَرّهَطو كافطصا هللا ّنِإ مير اَي ٌةَكئالَمْلا تلاَق إو ل

 هلوق ىلع ميركلا صنلا اذه فطعت ىهو .«ةفطاع انه ؛واولا» « نيملاعلا

 ارحم يِبْطَب يف ام كَل تْرَدَن ينإ بر نارْمع تَأرْما تَناَق ذإ :ىلاعت

 اهب رذنلاب تأدتبا ىتلا لوتبلا ميرم ةصق ىلإ دوع اذهف [ نارمع لآ] # ه(مر# ...

 هللا قزر نم ناك امو ءاهعضو دعبو اهعضو دنع اهمأ لاح نايبب مث «لمح ىهو

 املو «عرولاو ىوقتلا ةئشنت أشنت اهلعج امث ءاهايإ ايركز هللا ىبن ةلافكو اهل ىلاعت

 باطخلا كلذب ةكئالملا اهتبطاخ اهتثونأو اهنيوكت ىف تلمتكاو قوطلا نع تبش

 امك ءدحاوب ال «مهنم ددعب انه ةكئالملا ةملك رسفتو # ميرم اي ةكئالملا تلاق ©

 ؛مالسلا هيلع ايركز ىلاعت هللا ىبنل ةكئالملا باطخ ىف ريرج نبا عم انرهظتسا

 ةبطاخملاب ناكأ ؟لوتبلا ميرمل ةكئالملا باطخ عون ىأ نم :ثحبلا انه ءىتجي نكلو

 ةيالا نيبت مل ؟مونلا ىف ةقداصلا ايؤرلا وأ ماهلإلاب ناك مأ «نويبنلا بطاخي امك

 اذه ىلإو «ماهلإلاب ناك باطخلا نإ :ءاملعلا ضعب لاق اذلو ؛باطخلا عون انه

 اهافش اهوملك مهنأ ىور» :هلوقب حرص هنكلو «هنع هللا ىضر ىرشخمزلا ئموي

 . «مالسلا هيلع ىسيع ةوبنل اصاهرإ وأ ءايركزل ةزجعم

 الو ءاماهلإ نكي ملو ةهفاشم ناك باطخلا نأ ررق ىرت امك ءاملعلا ضعبو

 حيرصلا نآرقلا صنب تبث هنأل ؛ .ىأرلا كلذ ىلإ ليمن انإو ؛مونلا ىف ةقداص ايؤر
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 ةروس ىف ءامج امك « ءاهلمح أدتبا نيح اهبطاخ كلملا نأ اليوأت لمتحي ال ىذلا

 اهلهأ نم تاذبتنا ذإ ميرم ٍباتكلا يف ركذاو» :ىلاعتو هناحسبس هّللا لاق ذإ ( ميرم

 يونس ارش اهل لمَ انور اهي السر اباجح مهنوذ نم ْتدَحْئاَف 5): ًيقرش اناكم

 بهل كبر لوسر انأ اَمَنِإ لاق <27: اًيقت تنك نإ كنم مَحَرلاب ذوعأ يّنِإ تَلاَف 9 د

 . [ميرم] 4 130 اًيكز امالغ كَ

 هناحببس هلسرأ ؛هللا دنع نم حور وه هناحبس هيلإ افاضم ركذ ىذلا حورلاو

 لمحي امك ةعيدو لمحي كلملا نكي ملو «مالسلا هيلع ىسيعب لوتبلا ميرم رشبيل

 ىتلا ةعيدولا لب ؛ةيمدآلا صاوخ نم ةيسنجلا ةقالعلاو «ناسنإب سيل هنأل ؛ناسنإلا

 ريغ نم ىلا قلخي وهو «نيملاعلا برل نيوكتلاو قلخلاو «ىرشب ىه اهلمحي

 .اهسفن ةايحلا ةموثرج قلخي امك «ةايح ةموثئرج

 ةكئالملا نأل «ةيبن ىه لهف ةهفاشم ميرم تبطاخ دق ةككئالملا تناك اذإو

 .ءاملعلا ضعب لاق اذكه ؟اهوبطاخ

 ال اهل ةكئالملا باطخو «ةيبن نوكت نأ نكمي ال هنأ ىلع نيرثكألا نكلو

 نم ءىشب اهيلإ حوي مل ميرمو «عرشب هيلإ ىحوي نم ىبنلا نأل ؛ةوبنلا ىضتقي
 ءافطصاو ءاهتلزنم ولع ىلع ةلاد ةنيعم ةعقاوب ةراشبلل اباطخ ناك هنكلو ء عرشلا

 .اهل ىلاعتو هناحبس هللا

 ىقنعملاو ؟ ةراتخملا ةوفصلا بلط ىفطصا ىنعمف «افص نم لاعتفا ءافطصالاو

 ناك دقلو .ةيقتلا ةربلا ةيناسنإلا ةوفص نم اهرابتعاب اهل ىلاعت هللا رايتخا وه مزاللا

 نيحف لوألا ءافطصالا امأف ؛ ىقتو رهط امهنيب نيترم اهايإ ىلاعت هللا ءافطصا

 ناميإو «فافعو ىقتو رهط نيءافطصالا نيبو ؟رشبلا نيب ىرجي امت ةيلسانت ةقالع

 هللا نإ :ميرمل هتكتالم باطخ نع ىلاعت هلوق ىنعم وه اذهو «ةدابعلل فارصناو

 اهنأ ىلع لدي ام ءافطصالا ىف ركذو نيملاعلا ءاسن ىلع كافطصاو كرّهطو كافطصا
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 صتخت ال ىقتلاو رهطلا هعمو لوألا ءافطصالا نأل ؛نيملاعلا ءاسن نود ةراتخم هب

 ءافطصالا امأ ؛راهنلاب تاماوص ليللاب تاماوق تاتناق تادباع نم مكف «ميرم هب

 ىف ةأرما هيف اهكرشت مل هب تصتخا دق كلذ نإف بأ ريغ نم دلت نأ وهو ىناثلا

 . 4 نيمّلاعْلا ءاسن ىلع كافطصاو  :هيف لاق اذلو ؛دوجولا اذه

 لدي ءءافطصالا اذهب اهصاصتخا ىلع هتلالد قوف لدي ريبعتلا اذه نإو
 نمضتي ©« نيملاعلا ءاسن ىلع ل ريبعتلا نإ ذإ «نيملاعلا ءاسن ىلع الضف اهل نأ ىلع

 هاور اميف دلي ىبنلا لاق كلذلو «لضفلا كلذ اهل نإو «نهيلع ةيلضفألا ىنعم

 ريغ ءاسنلا نم لمكي ملو ريثك لاجرلا نم لمك» :ىرعشألا ىسوم ىبأ نع ملسم
 ديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف نإو «نوعرف ةأرما ةيسأو «نارمع تنب ميرم

 ميرم :عبرأ نيملاعلا ءاسن ريخاا :ةحيحص قرط نم ىورو "7١(ماعطلا رئاس ىلع
 تنب ةمطافو «دليوخ تنب ةجيدخو «نوعرف ةأرما ةيسآو «نارمع تنب
 , (؟)!(دمحم

 ةءطلا مدزل توتقلا يالا ع يماو يسار كبل ين ميم ان
 مالسإو هلل مالستسالاو «قلطملا ماتلا عوضخلا راعشتسا عم «اهيلع رارمتسالاو

 نم هيلع ىه ام ىلع رمتست نأ ىلإ اهتوعد ةكئالملا ءادن ىنعمف «ميركلا هلل هجولا

 ءادنلا راركتو .هل اهرومأ ضيوفتو ؛هناحبس هل اههجو مالسإو هلل عوضخ

 هناحبس هنم اهبرق نايب كلذ ىفو ءاهيلإ مهبر لسر مهو اهنم مهبرقب اهراعشإل
 ليبق نم وه تونقلا ىلع رارمتسالا مهبلط نأب راعشإ ءادنلا راركت ىفو .ىلاعتو

 ىلع رارمتسالاب ركشلا بجوي ءافطصالا اذهف ؛ةمعنلا هذه ىلع هللا ركش
 ؛ةدابعلاو ةعاطلا ةمزالمب رسفي انه رمألا اذه 4« يدجساو » :ىلاعت هلوقو «تونقلا

 نينمؤملا مأ لئاضف -”ةباحصلا لئاضف :ملسمو 5118(2) - ءايبنألا ثيداحأ :يراخبلا هاور هيلع قفتم (1)

 .ملسمل ظفللاو «يرعشألا ىسوم بأ نع (4405) اهنع هللا يضر ةجيدخ ةديسلا

 بقانم - بقانملا :يذمدرتلا هآأورو «هنع هللا يضر سنأ نع؛ 14 5ص 1ج كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ 000
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 صخشلا نماطتي نأ عوضخلا رهاظم رهظأ نأل ؛ىلاعت هلل قلطملا عوضخلا دوجسلاف

 هولعو ءهتلالجو هتمظعب اروعشو «ىلاعت هلل اعوضخ ضرألا ىلع هتهبج عضيف

 اهرسف 4نيعكارلا عم يعكراو 8 :ىلاعت هلوقو .همامأ دبعلا ضافخناو «هناحبس

 نكتل ىنعمب 4 نيعكارلا عم يعكراو آظ» :لاقف «نيلصملا عم ىلصت نأب ىرشخمزلا
 «نيلصملا ةلممج ىف كسفن ىمظنا وأ ؛ةعامجلا ىف ىأ نيلصملا عم كتالص

 عم عوكرلاب رمآلاف ««مهريغ دادع ىف ىنوكت الو ءمهدادع ىف مهعم ىنوكو

 ةالصلا نأ تابثإ ىهو «ةدئاف هيف اذهو «ةعامجلا عم اهتالص نع ةيانك نيعكارلا

 ذنم بارحملل ةمزالم تناك لوتبلا ميرمف .ةدابعلاو كسنلا مامت نم ةعامجلا عم

 ءاجوع نع ةلزعب نوكت نأ هبشت اذهب ىهو «مالسلا هيلع ايركز ةلافك ىف اهتأشن

 هللا نع ةكئالملا اهل تنيبف «مهتادابع ىف ىتح سانلا دنع امو ءاهيف امو ةايحلا

 .درفلا ةالص نم لضفأ ةعامجلا ةالص نإف «سانلا عم ةعامج ىلصت نأ هناحبس

 ةدابعلل فارصنالاب ماعلا رمألا ليبق نم دوجسلاب رمألا نوكي كلذ ىلعو

 هلوقب اتباث ةالصلاب رمألا نوكيو هلل هجولا مالسإ رهاظم رهظأ هيف نأل ؛ةعاطلاو

 . «نيعكأرل م ياو )
 رهظأ هنإ ذإ ءاقلطم ةالصلاب رمأ وه دوجسلاب رمألا نإ لوقن نأ حصيو

 ميدت نآب وحنلا اذه ىلع رمألا ناكو .سفنلا ىف اريثأت اهاوقأو «ةالصلا رهاظم

 نأب رخآ رمأ «نيعكارلا عم يعكراو ا :ىلاعت هلوقو ؛اهتاولخ ىفو ةدرفنم ةالصلا

 صنلا ىف نأكو «ةعامجلا ىف ةالصلا لضفل مهنع عطقنت الأو ةعامجلا عم ىلصت

 اهبلط :ةيناثلاو «ىدجسا» ةرابعب اهبلط :امهلوأ ؛نيريبعتب ةالصلا بلط نع اريبعت
 نيترابعب دحاولا ىنعملا نع ربعت نأ غوست ةغالبلاو «(ىعكرا» ةرابعب «ةعامجلا عم

 ءاقلطم لوألا رمألا ناك نإو ءدحاو ماقم ىف امهتدامو امهيتغيص ىف نيتفلتخم

 .اديقم ىناثلا ناكو

 قلاخلا نأ ىلع ةلادلا ىربكلا ةيآلل اهتئيهتو ءاهتدالو ىف ميرم ةصق هذه

 الو أرقي ال ىمأ هب ءاج ىذلا نآرقلا ىف هنأش لج هللا اهصق دق ءراتخم لعاف
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 قوفو «ىراصنلاو دوهيلاب طلتخي ملو «ملعم ىلإ سلجي ملو ملعتي مل «بتكي

 اهب ءاجو «ليجنإلا اهل ضرعتي ملو ءطق ةاروتلا ىف بتكت مل ةصقلا هذه كلذ
 ؟ىمآلا كلذ ىلإ اذه ملع ءاج نيأ نمف قدصلا لك ةقداص ىهو .ميركلا نآرقلا

 :هلوقب ىنعملا اذه ىلإ ىلوملا راشأ . هللا دنع نم هنإ

 لمش ىذلا ميكحلا صصقلا ىلإ ةراشإلا 4 كِيلِإ هيحون بيلا ءاَبنَأ نم كلذ ١)

 موزلو «هءاعد هللا ةباجإو ايركز ءاعدو ءاهل ايركز ةلافكو ءاهتدالوو «ميرم مأ رذن
 ءابنأ نم صصقلا اذه نأ ىلاعتو هناحبس هللا نيبف ؛ةكئالملا باطخو «ةدابعلل ميرم

 نع ةبيغم ىهو «هللا ملع اهب صتخا ىتلا نأشلا ةميظعلا رابخألا نم ىأ «بيغلا
 اهملعي ال سانلا ملع نع ةبيغم ىهف «باتك اهركذي ملو «خيرات اهنودي مل سانلا
 ىرجمو «ىنيدلا خيراتلا ىرجم ىف نأشلا ةميظع ىهو «ىلاعت هللا نم الإ دحأ

 هللا تايآ نم ةيآب قلعتت اهنأل كلذو ؛ماع لكشب خيراتلا ىرجمو «ىناسنإلا ركفلا

 لمحو « بأ ريغ نم وتسم لماك ناسنإ داجيإ ىهو «دوجولا اذه ىف ىربكلا
 قلخي هللا نأ كردي نأل ركفملا ناسنإلا نهذ قتفي اذه نإف ؛حيقلت ريغ نم ةأرما

 لك قلاخ هنأل ؛ءاشنإلاو قلخلا ىف مظنب الو «ةينوك ننسب ديقم ريغ هتدارإب ءايشألا

 نع أشن ملاعلا نأ اومعز نيذلا ةفسالفلا لاوقأ دري كلذبو ؛مظنلا لكو ننسلا

 .ةريسم ةعدبم ةدارإ ريغ نم ةلعلا نع لولعملا ءوشن لوألا لقعلا

 ءأبن ىمسي ربخ لك سيلف «نأشلا ميظعلا ربخلا وه أبنلاو أبن عمج ءابنألاو
 :هلوقو .ىلاعت هللا لبق نم الإ ملعي ال ىذلا روتسملا بيغملا رمألا وه بيغلاو

 وهو ؛ىلاعت هللا نم ىحوب هنأ وهو قدصلا عضوم ىلإ ةراشإ «كِيَلِإ هيحون»
 نم ىنيد باتك ىف الو ةيخيرات ةعقاو ىف ركذي مل ءابيغم عوضوملا نوكل ةجيتنلاك
 ىفو .ىلاعت هللا نم الإ نوكي ال هملعف اعيمج سانلا نع ابيغم ناك اذإ هنأل «لبق

 «صاصتخالا ىنعم ىلإ ةراشإ ابيغم ناك لبق نم هنوك عم #َكِيَلِإ هيحون > :هلوق

 .لَك دمحمل ىهلإلا ميركتلا ىناعم لك فيرعتلاب صاصتخالا ىفو

 نايب لبق سانلل ةلوهجم ىلاعت هللا ةدابعل اهصولخو ميرم لاح تناك اذإو

 ةدابع ىف اهماقمو «سندلا نم اهتءارب نايب ىف لضفلا بحاص نآرقلا نإف «نآرقلا



 نارمع لآ ةروس ريسفت
 0 ا ااا

 رب بج

 يَ

 باطخب ىلاعت هللا فيرشتو «هئايبنأ نم ىبنب اهل ىلاعت هللا ةلافكو «ىلاعت هللا

 ىسيع ةدالوب كلذو «ةعطاقلا ةيهلإلا ةزجعملاو ىربكلا ةيبآلاب نيرشبم اهل هتكئالم

 . مالسلا هيلع

 هرابخإ وهو «ميركلا نآرقلا زاجعإ هوجو نم هجو ىلإ ةراشإ كلذ ىفو
 «بتكي ملو أرقي مل هو ىبنلا نأ عم هبذك ىلع طق ليلد دجوي ال ىذلا قداصلاب
 نيذلا ؛كئلوأك دحأ نم هاقلتي ىتح لبق نم انودم نكي مل ربخلاو «ملعتي ملو

 هللا در دقو .ةكمب دادح نم ليئارسا ىنب رابخأ نع لوقي ام لوقي ناك هنأ اوعدا

 نايب لبق امولعم ناك ام هنأل ؛ميرم رابخأل ىعدي نأ نكمي الف .[ لحنلا] # ن2+
 .ابيغ هامس كلذلو «ىلاعت هللا

 دنع نم ال «ىحوب اذه نوك وهو «ىنعملا اذه ىلاعتو هناحبس حضو دقو

 :هلوقب «مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم

 ذإ مهيدل تنك امو ميرم لفكي مهيأ مهمالثأ نرقلي ذإ مهيدل تنك اموإ»
 ىتلا حادقلا مالقألاب دارملاو ,هعطق ىنعمب هملق نم «ملق عمج مالقألا 4 نومصتخي

 ىأ مصخ ىف لك نوكي نأ لصألا ىف هانعم ماصتخالاو .ةعرقلا اهب نوبرضي

 تدلو اهنأل كلذو ؛ميرم ةلافك ىف مهنيب سفانتلا وه انه ماصتخالاو «بناج

 ذختيو ءاهتلافك نم اريخ وجري لكو ءاهب ليئرسإ ىنب نم دابعلا نميت دقو «ةميتي
 ناك املف ءريبخلا ميلعلا «ميكحلا زيزعلا هللا ىلإ ىفلزو ةبرق ةلافكلا هذه نم

 نأ ةعرقلا ةجيتن تناك دقو «مهنيب مكحت ةعرقلا ىلع اوقفتا سفانتلاو ماصتخالا

 اهل راتخي ىلاعت هللا ناك اذكهو «مالسلا هيلع ايركز هللا ىبن ىلإ اهتلافك تلآ

 ءاهل ةررحم ةدابعلل ةروذنم اهراتخاو «نارمع لآ ةوفص نم اهراتخاف ؛اهنبالو

 هلك اذهل ةجيتنلا تناك مث ءاهايإ ةكئالمللا باطخل اهراتخاو «ىبنب ةلوفكم اهراتخاو

 .دوجولا اذه ىف ىربكلا هتيآ عضوم نوكتل نيملاعلا ءاسن ىلع اهراتخا نأ

 نومصتخي ذإ مهدنع ىأ مهيدل تنك امو : ميركلا صنلل ىلمحجلا ىنعملاو

 ذإ مهيدل تنك امو «هتياعرو هفنك ىف اهديري لك «ميرم ةلافك ىلع نوسفانتيو
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 مضتف ميرم لفكي مهيأ بيغلل ضيوفتلا قيرطب اوفرعيل «ةعرقلا ىلإ نومكتحي

 هيلع ايركز ىلإ تلآ ةعرقلا هذهب ةلافكلا نأ لبق نم هناحبس ركذ دقو «هيلإ
 اهددع دو بارخملا اير الع لحد امل ايِرَك اهلفكو» :لبق نم لاق ذإ «مالسلا
 ش . [نارمع لآ] 4 0+ . .. اقزر

 تنك امو «دحأ نم عامسلاب تيقلت امو «تقولا اذه ىف مهدنع تنك ام

 نأ دب ال هنإ ؟دحأ هملعي ال ىذلا بيغلا اذه تملع ءىش ىأ نمف «باتك ىف أرقت

 ايحو ناك ملعلا نأ تابثإل تقيس ةميركلا ةلمجلا هذهف «ىلاعت هللا دنع نم نوكي

 .ريبخلا ميلعلا هللا دنع نم

 :اهيلإ ريشن ثحابم ضعب انهو

 ىف سيل ىنعم ىلإ ريشت انه «ىدل» و ««دنع) اهانعم «ىدل» نأ :اهلوأ

 ىهف ؛؟نمزلا ىف ةبيرق الو ةرضاح ريغ ةديعب ةيدنع ىلإ ريشت اهنأ كلذ ؛«دنع)

 امف «ناسنإلل ةبسنلاب مدقلا ىف لغوم ديعب ربخ اهتدالوو ميرم ربخ نأ ىلإ ريشت

 دهاشي نم ملع موقلا دنع ام ملعي نأ دحأل ناك امو «ةروصتم ةيدنعلا هذه تناك

 ملعي مل نكلو ايدام ايسح ناك هضعبو ءايبلق ايسفن ناك اهنم اريثك نأل ؛نياعيو
 . سانلل

 الو «نييحيسملا دنع هجولا اذه ىلع ةمولعم تسيل ةصقلا هذه نأ :اهيناثو

 «لعب تاذ تناك اهنأ نم ميرمل هنوبسني ام لوقعلا ىلإ برقأ اهنأل ؛اهبيذكت مهعسي

 ةاعدم نآرقلا هركذ امو «كشلل ةاعدم مهدنع امف «كلذ وحن وأ ةبوطخم وأ

 ؛لمح ريغ نم اهتدالوب ىربكلا ةيآلل حشري ىذلا اذهو «ءاقنلاو رهطلاو قدصلل

 ؟اليق قدصأ نيربخلا ىأف

 ذإ مهيدل تنك امو : ةميركلا ةيآلا هيلإ ريشت امب ةصقلا هذه نأ وهو :اهثلاثو

 ةياكح وهو «ميركلا نآرقلا ىف زاجعإلا ىناعم ضعب ىلإ ريشت 4 مهمالفَأ نول
 لئالد ةياكح ىهو «نيملاعلا بر الإ دحأ اهملعي نكي مل ىتلا نيلوألا رابخأ

 نع اهملعي ال ىبنلا ناك اذإو ؛ةحئال اهيف قحلا تانيبو .ةحضاو اهيف قدصلا
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 نم نآرقلا نأ ىلع لدي اذهو «هللا وه اهب ملعلا قيرطف ءعامس نع الو ةدهاشم

 ولو «ةمايقلا موي ىلإ دلاخلا ةيوامسلا عئارشلا لجس وهو «ميكحلا زيزعلا هللا دنع

 نوظفاحُ هل اّنِإو ركذلا انْلََن نحت اَنِإ 8 :هناحبس هلزنم لاق امك «نورفاكلا هرك

 . [ رجحلا] #

 لا ا

 ِتلااقذإ
َّ 2 

 وو 001 0 0 ك1
 ٌحيِسَمْلَأ همس ُهَنَم ةَمِلِكِب ك | مشب هللا نإ !ميرملي ةكيلمْل

 رمهطج م من 4 ص ذآ ا 0

 يثع نيبرفملانِمَو 20 ىفاهيجو ميرم نبأ ىسع
 مصرس لس رت حس سر صول عن

 2 52 تودين هتستدفسا ن تا م

 ٍكِلَدَكَلاَمدَكَي نسَحَنَي ماو دوى وكي نأ ٍبَر تل

 0-7 رت

 27 نوُكيق ند هل ُلوُمياَمَتِإَف مَ اَرْمَأ ََصَف اذ 0

 ىلإ فولأملا نم بيرقلا نم ةجردتم تاداعلا قراوخ ةصقلا هذه ىف تلاوت

 ميرم تدلو دقف ؛ةدرطملا ةينوكلا ننسلا ىضتقمب طق سانلا هفرعي ال ىذلا ديعبلا

 قزرلا بارحملا ىف اهيتأي ناكو «سدقملا تيبلل ةصلاخ نوكتل ترذن نأ دعب لوتبلا

 تناك مث ءايركز هللا ىبن بجع كلذ راثأ ىتح «ردقت الو بستحت ال ثيح نم

 تناك مث ؛ايتع ربكلا نم غلب دق وهو ءرقاع زوجع ىهو ءايركز ةأرما ةدالو

 ئشني بابسألا قلاخو نوكلا عدبم ىلاعت هللا نأ ىلع لدت ىتلا ى ىربكلا ةثداحلا

 ام وه اذهو ؛بأ ريغ نم ىسيع ةدالو ىه ةثداحلا كلتو ءديري امك نوكلا

 :هناحبس لوقي اذلو ؟نارمع ةنبا ميرم هب هللا ىفطصا

 نبا ىسيع حيسُمْلا همسا هنم ةملكب كرشبي هللا َنِإ ميرم اي ةكئالملا تَناَق ذإ»

 هب تقلعت امب ةقلعتم انه ذإف ؛اهقبس امب لصتم ةمي ةميركلا ةيآلا هذه ىف مالكلا 4 ميرم
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 كافطصاو كرّهطَو كافطصا هللا ّنِإ ميرم اي َةَكئالَمْلا تاق ْذِإَو 8 :ىلاعت هلوق ىف ذإ

 ؟ىلوألا نم نايبلا وأ لدبلا ماقم ىف انه ذإف [نارمع لآ] 4 5) 7)+ نيملاعلا ءاسن ئلع

 :ىنعملاو ؛؟نيملاعلا ءاسن ىلع هب تصتخا ىذلا ءافطصالا ىنعمل ليصفت هيف اذه نآل

 ىلع ءافطصالا كلذ ناك ذإ . . كافطصا هللا نإ ميرم اي ةكئالملا تلاق ذإ ركذا

 بأ ريغ نم ادولوم دلت نأب ىربكلا ةراشبلا تقلت ىتلا ىه تناك نأب ؛نيملاعلا ءاسن

 نيذلا مهنأ قايسلا نم حضتي باطخلا كلذب ميرم اوبطاخ نيذلا ةكئالملاو .هبجنأ دق

 اهورشبو «نيملاعلا ءاسن ىلع ءافطصالاب اهورشب دق مهنأكف ؛ءافطصالاب اهوبطاخ

 ةكئالملا نأ ىربطلا ريرج نبا رهظتسا امك انرهظتسا دقو .ءافطصالا عونب كلذ عم

 اورشب نيذلا نأ اذإ دبالف ءادحاو اونوكي ملو اددع اوناك ءافطصالاب اورشب نيذلا

 ةبهب ايئاهن اهأبنأ ىذلا نأ نايب اهيف ميرم ةروس نكلو ءاضيأ اددع اوناك هتقيقحب

 ريغ نم دلولا هنم نوكي ام اهعدوأ دق رشب ةروص ىف لثمت اكلم ناك اهل ىلاعت هللا

 :هناحبس لاق اذلو ؛ةيناسنإلا ةوهشلا كلت هل سيل كلملا نآل ؛ ىسنج حيقلت

 مهنود نم َتَدحُناَف 015): اًيقرش اناكم اهلهأ نم تابتنا ذإ ميرم باتكلا يف ركذاو

 نإ كنم نمحرلاب ذوعأ ين تاق +10 ايوس ارشب اهل لثمَتف انحور اهي انلسأَف اباجح

 يل نوكي ىنأ تاق 037 »+ ايكز امالغ كَل بهَأل كّبر لوسر ان امّنِإ لاَق 20: اًيقت تنك

 ةيآ هلعجنلو نيه يلع وه كبر لاَق كلذك لاَ + 2 ج1 ايغب كأ مّلو رشب يسسمي مّلو مال

 . [ميرم] 4 +7 اًيضقُم ارمأ تاكو اّنم ةَمْحَرَو سائل

 ال لهس هانعم ىف ملكتن ىذلا صنلاو «ميركلا صنلا اذه نيب قيفوتلا نإو

 اهنورشبي اهيلإ هتكئالم لسرأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ كلذ ؛ركف لامعإ ىلإ جاتحي

 ةرركتملا تاراشبلا هذه دعب اهيلإ لسرأ مث «ءافطصالا عونب اهنورشبيو ءافطصالاب

 نيملاعلا بر اهادهأ ىتلا ةبهلا كلت ايئاهن اهمحر عدويل . ءايوس ارشب اهل لثمت اكلم

 . اهيلإ
 ىح صخش ةملكلا هذه ىنعم نأو «هنم ةملك اهنأب ةراشبلا هناحبس ركذ

 ةملك ميركلا هربتعا اذاملف «ميرم نبا ىسيع حيسملا همسا ءايحآلا مكح هيلع ىرسي
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 ءايحألا قلخ دق هناحبس ناك اذإف ؛هنم ةملكب هعدبأو هقلخ هناحبس هنآل ؟هنم

 نإف «ءابآلا بالصأ نم دالوألا جرخيو «ىثنألا حقالي لجرلا :لسانتلا قيرطب

 هقلخ ؛رخآ اقلخ ىلاعت هللا هقلخ لب «قلخلا كلذ قلخي مل مالسلا هيلع ىسيع

 ةملكلا هذه نوكت نأو «ةملك ربتعي نأب اريدج ناكف «ناكف 2«نك١ ىهو هنم ةملكب

 .ىلاعت هللا ىلإ ةبوسنم

 «لوتبلا ميرمل افيرشت «ىرشبلا ةملك ىه ةملكلا نإ :ريرج نبا لوقيو

 ىلاعت هللا نم باطخب ىأ هللا نم ةملكب ىرشبلا نوكت نأب اهل اميركتو

 : هنم حورو ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو )ف : ىلاعت هلوق اذه ىكزيو .اهيلإ هنم لسرم
 هتنمضت ام وه 4 ميرم نبا ىسيع حيسملا همسا» :ىلاعت هلوقو . [ءاسنلا] © 53072
 هذه ؛اهفلختل لامتحا ال ةعطاق ةمزاج ةراشبب كرشبي : ليوأتلا نوكيو «ةراشبلا
 اربخ نوكت «حيسملا همسأ) نأكو .ميرم نبا ىسيع حيسملا همسا دلو ىه ةراشبلا

 .ميرم نب ىسيع حيسملا همسا دلو ةراشبلا :هريدقت فوذحم أدتبل

 ؛ةينكو مساو ءبقل :تافيرعت ةثالثب دولوملا كلذ ىلاعتو هناحبس فرع دقو
 هذهو ءميرم نبا وهف ةينكلا امأو «ىسيعف مسالا امأو «حيسملا وهف بقللا امأ

 هيلع حيسملا ديسلا ىف ققحت دق ىنعم ىلإ ئموي اهنم دحاو لك «ةثالثلا تافيرعتلا

 تباث هبسن نأ ىلإ ةراشإللف ةينكلا امأف ؛ميلستلا متأو ةالصلا لضفأ انيبن ىلعو

 امك ىلاعت هلل انبا سيلو «ءايحألا نم ىح ىأل انبا سيلف ءاهاوس دحأل ال همأل
 اقع نم نمل اميف هلقع مّكحي نأ ديري ال نم لك هسفن ىلع سّبل امك وأ مهوت
 ىهو «ةراشبلا ىه ةملكلاف «هللا ةملك هنع ليق ىسيع نأ ىف مهل قلعت الو «ةلطاب

 هلل انبا نوكت نأ نكمي ال امهاتلكو «نك» ىهو هللا ةملكب قلخ هنأل وأ ,ةقولخم

 لوقي كلذلو ؛حضاولا ملعملا ءافصلاو ضايبلا نع ئبنيف مسالا امأو .ىلاعت

 ريعب :مهلوق نم نوكي نأ نكمأ ايبرع لعج اذإو ملع مسا ىسيع» :ىناهفصألا

 راربغا اهيف ىأ «ةملظلا ضعب اهضايب ىرتعي ءاضيب لبإ ىهو «ءاسيع ةقانو سيعأ
 ءافصو هتوعد لامجو «هنيوكت لامج نع ئبني وهف «ًالامجو ءافص اهضايب ىطعي
 ش . هتلاسر
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 ؛كلذ ىف ليق ام نسحأ وهو «لضفلاو ةكربلا نع ءئبني وهف بقللا امأو

 «كرابم هانعم  حيشم وهو «ىربعلا اهلصأ ىف حيسم ةملك نأ ىرشخمزلا ركذ دقف

 4 لل .٠ تنك ام نيأ اكرام يِلعَجَو » :لاق ذإ هبرل هركش ىف ءاج دق اذهو

 .[ ميرم ]

 ىف هيجو هنأ :اهلوأ ؛لاوحأو فاصوأ ةعبرأب ىلاعتو هناحبس هللا هفصو دقو

 دهملا ىف سانلا ملكي هنأ :ثلاثلاو «نيبرقملا نم هنأ :ىناثلاو «ةرخآلاو ايندلا

 تقو همآأل اهلك فاصوأللا هذه تركذ دقو .نيحلاصلا نم هنأ :عبارلاو ءالهكو

 .لوتبلا ميرم ىوقت لثم ىف موءر مأل ريشبت لجأ تناكف «هب ةراشبلا

 :ىلاعت هلوقب نيلوألا نيفصولا ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو

 لوسرلا ىسيعل ات نافصو ناذه 4 نيبرقملا نمو ةرخآلاو ايندلا يف اهيجو ©

 ىتاذ فصو امهدحأو «هتلاسر ءادأ ىف روهظ متأ ارهظو «هتلوجر لامك دعب

 «هتياده ىعادو «هتلاسر بحاص نوكيل ةرهاطلا ةيوبنلا هتاذ ىلع ىلاعت هللا هافضأ

 فصو ىناثلا فصولاو ءايندلا ىف ةهاجولا وه فصولا كلذو «هتمحر رشانو

 افرش ىفضي فصو اذهو «ىلاعت هللا نم نيبرقملا عضوم ىف هنأ وهو «ىفاضإ

 . ةيهلإلا ةلاسرلا فرشو «ةوبنلا فرش قوف ءايفاضإ
 رهظم وهو «سانلا هب ىقلي ىذلا وه هنأل ؛هجولا نم ةقتشم «هيجو» ةملكو

 هاج هل نم نأ ىأ هاج ةملك تقتشا هنمو «مارتحالا بجوي امم سفنلا ىفام لك

 فرش وذ هنأ ىأ «اهيجو» ىنعمف «فرشلاو مارتحالا ىلع لاد هجو اذ نوكي

 وه ىسيع لثمل نكي مل اذإو «تباث ررقم رمأف «ةمايقلا موي هتناكم امأ ؛ةناكمو

 ؟ةرخآلا ةهاجو نوكت نملف ءانريدقت قوف ةهاجو مالسلا مهيلع نييبنلا نم هلاثمأو

 سوفنلا ىف رثأو فرشو ةهاجو ىأو ءررقم تباث رمأف ايندلا ةهاجو امأو

 ىف رثؤيو «ىتوم ا ىيحيو صربألاو همكألا ئربي ىناحور لجر ةهاجو نم ربكأ

 دوهيلا نإ ليق اذإو ءاقيش هنم هموصخ لاني نأ عطتسي ملو ءهل بذجنتف بولقلا
 ىف هرثأو هتهاجو ليلد هنإ لب .هتهاجو نم عنامب كلذ سيلف هودرطو هوذآ
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 ملو «ءاكيش هنم اولاني مل كلذ عمو ,هئاذيإل اوكرحت ام الماح ناك ولو «بولقلا

 اهيجو نوكي ال فيكف «مهسئاسدو مهرورش نم هاجن لب ءهتبقر نم هللا مهنكمي

 . !؟ميلستلا مت دأو ةالصلا لضفأ انيبن ىلعو هيلع

 ىهو «ةهاجولا عاونأ لمكأ هتهاجوو ءاهيجو ناك مالسلا هيلع ىسيعف

 .بولقلا كلم وه - ىلازغلا لاق امك - قحلا هاجلاو .بولقلا

 امك ىلاعت هللا ىلإ برقم هنأ هانعمف .ىلاعت هللا ىلإ نيبرقملا نم هنوك امأو

 وذ وه امك «هنم ةبيرق ةناكم وذ ىلاعت هللا دنع هيجو هنأو «سانلا نم بيرق وه

 :ىلاعت

 «لفطلا عجضم وه , ادهم «نيحلاصلا نمو الهكر دهملا يف ف سائلا ملكيو

 لهكلاو ءاقلطم مالك هنم روصتي ال لمحي اريغص الفط نوكي دهملا ىف نمو

 وهو ملكت مالسلا هيلع ىسيع نأ اذه ىف ةداعلل قراخلا رمألاو ,.ىوسلا لجرلا وه

 «نيلهتكم نابش مالك وه لب «نايبص وغل سيل دهملا ىف وهو همالكو ءدهملا ىف
 نأ ىلع لدي مالكلا ىف اعم امهعمجو «ىلقعلا ءاوتسالاو ةلوجرلا مامت اوغلب دقو

 ملكي هانعمو» :ىرشخمزلا لوقي اذلو ؛ىناثلا ىف همالك عون نم لوآلا ىف همالك

 ىلاعت هللا هاكح ام نإو «ءايبنألا اهيف أبنتسيو «لقعلا اهيف مكحتسي ىتلا ةلوهكلا

 ملكن فيك اولاَق هْيَلِإ تراشأف# :ميرم ةروس ىفف ؛كلذ حضويل دهملا ىف همالك نع

 ينلعجو 4+ اًيبن ينلعجو باتكلا يناثآ هّللا دبع ىَنِإ لاَق 2)4 ايبص دهملا يف ناك نم
 ملو يتدلاوب ربو <22 اًيح تمد ام ةاكزلاو ةالصلاب يناصوأو تنك ام ني اكرابم
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 4 *)# ايح ثعبأ مويو تومأ مويو تدلو موي يلع مالسلاو 21+ ايقش ارابج ينلعجي

 .[ ميرم]

 نم هنأ وهو «هفاصوأ نم افصو وأ «هلاوحأ نم ةيناث الاح هناحبس ركذ دقو

 ىحورو «ىعامتجاو ىقلخ حالصإ نم هب ىتأي ام ىلإ زمر اذهو «نيحلاصلا

 ىذلا وه اقح حلاصلا نإف ؛نينمؤملا بولق نم ةيداملا ةعزنلا ليزي ذإ ؛ىركف

 .حالصلا قيرط ىلإ هريغ دشري مل نم الماك احالص حلاصب سيلف «حلصي

 هذه نأ ىلاعت هللا نيب دقو «لوتبلا مير هتكئالم قيرطب هللا ةراشب هذه

 ينسسمي ملو دلو يل نوكي ْىَنَأ بر تلاَقا» :اهبارغتساو اهبجع تراثأ ةراشبلا

 : رش

 تربع ىذلا اهعايترا ىلإ ئموتو ءاهبجع غلاب ىلع لدت ةيماسلا ةلمجلا هذه

 . [ميرم ] 4 2 اًيسنم ًايسن تنكو آذه لبق ْتْم ىلا / :ميرم ةروس ىف امك هنع

 لامكو «نيوكتلاو قلخلاب فارتعالا ىنعم هيفو «برلل ءادنلاب اهتباجإ تردص
 ال ءىش لك قلاخ نأبو «ةيهلإلا ةردقلاب ميلست وهف «ىلاعتو هناحبس هلل ةيبوبرلا

 .ىلاعتو هناحبس «ءىش هيلع ربكي

 فيك ىأ «فيك ىنعمب ىه دلو يل نوُكَي ىّنَأ » :ىلاعت هلوق ىف 4 نأ اهو
 امم ةأرملاو لجرلا نيب نوكي ام ىنم نكي مل ىأ رشب ىنسسمي ملو دلو ىنم نوكي

 ةملكو .ةيهلإلا ةردقلا لصأ ىف ال «ةيفيكلا ىف بارغتسالاف .دلو هنم نوكي

 ءرهاظ اذهو «ةأرملاب لجرلا طالتخا نع ةيانك اهربتعن نأ امإ # ينسسمي ملو»

 نوكي داكي ىتح «فورعم روهشم زاجم سيسملاب لجرلا لاصتا نع نآرقلا ريبعتو

 مل اهنأ وهو «هتقيقح هب دارملا سملا :لوقن وأ ؛ميركلا نآرقلا ةغل ىف ةيفرع ةقيقح

 ريغ نم لجر اهمسج سملي مل ةدابعلل ةفرصنم امئاد ةلتبتم اهنأل ؛لجر اهسملي

 عضومف «سمللا درجم نم غلبأ وهام ىلوألاب ىفتني كلذبو ؛طق اهمراحم
 اهبجع لازأ دقلو .ةأرماب لجر لاصتا ريغ نم دلو نوكي نأ وه لاؤسلاو بجعلا

 :ىلاعت هلوقب ةيربلا بر
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 نوكي نأ ىف هنيدجت ىذلا قلخلا اذهك ىأ « ءاشي ام قلخي هللا كلذك لاقإل

 ءاشي ام عدبيو ىلاعت هللا قلخي ؛ ادبإ وهو لجر كسمي نأ ريش نم دلو كل

 «قبس لاثم ريغ ىلع ءاشنإ قلخلا نأل ؛ئشني ريغ قلخي ةملكو «هعادبإ ديريو

 ىف هريغ جاهنم فلاخي نيوكتلا ىف جاهنم هنأو «عادبإلا ديفي «قلخي» ب ريبعتلاف
 ةثالث ارومأ ديفت ةيماسلا ةلمجلا هذهو .نيوكتلا

 هللا ةردق ىف وه بأ ريغ نم باجنإ وهو «نيوكتلا نم عونلا اذه نأ :اهلوأ

 نم نأل ؛هناحبس هتردق ىف وه مكيلع بيرغ وه امو «عدبملا قلاخلا هنآل ؛ىلاعت

 اهعدبم هنأل ؛اهرييغت ىلع رداق اهريغو ةينوكلا ننسلا قلخو لوألا قلخلا قلخ

 .اهئشنمو

 نم اقولخم الإ سيل ىسيعو «ىلاعت هللا رمأ نم رمأ ىسيع قلخ نأ :اهينا
 .هلإ نبا الو اهلإ سيلف .«تاقولخملا نم هريغ عدبأ امك هعدبأ وهف «هتاقولخم

 ىذلا ببسلا ىلإ ةراشإ هيف اذهو «هتدارإو هتئيشمب ىلاعت هللا قلخ نأ :اهثلا

 رودص هللا نع ردصت ال تاقولخملا نأ وهو بأ ريغ نم ىلاعت هللا هقلخ هلجأ نم
 ضرألاو تاومسلا عيدب# :هعادبإب أشنتو هداجيإب دجوت اهنكلو «هتلع نع لولعملا

 نإ لوقت ةت ىتلا ةيداملا ةفسلفلا لهأ ىلع ىلمع در كلذ ىفو «دلو هل نوكي ىَنأ
 .هتلع نع لولعملا ءوشن لوألا لقعلا نع أشن ملاعلا

 :ىلاعت هلوقب هتردق ميظع ىلإ هناحبس راشأ مث

 دارأ اذإ ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىأ 4 نوُكَيَف نك هَل لوقي اَمّنِإَف ارمأ ئضق اذ
 «ىضق» ب داجيإلا نع هناحبس ربعو «نك» ةملكب الإ هدجوي ال ارمأ دجوي نأ
 مكح اذإف ءدوجولاب اهيلع مكحلا ليبق نم الإ سيل ءايشألل هداجيإ نأ ىلإ ةراشؤلل

 نأ كلذ ىلع بترتيف «نك لوقي نأ وه همكحو .همكح ذفن رمأ ىف دوجولاب
 . نوكي

 ةلوهسل ريوصت اذه نأ مأ «ةيهلإلا ةدارإلا درجمب أشنت ةقيقح ءايشألا لهو

 وهف ؛مسنلا ئرايو «قلخلا قلاخ ىلع كلذ ةلوهسل نايب اذه نأ رهاظلا ؟قلخلا
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 ىف هتدارإ ذافنو « هناحبس هيلع ءاشنإلا ةلوهسو ةلماشلا ىلاعت هللا ةردق نايبل ليثمت

 لقف ميرم ةروس ىف ىنعملا اذهب ماقملا اذه لثم ىف ةباجإلا تءاج كلذلو هقلخ

 وه كبر لاق كلذك لاق 8 : ةروسلا كلت ىف اهبارغتسا نع ةباجإلا ىف ىلاعت لاق

 ريبعتل اذهف . [ميرم ] 4 ]7 اًيضقم ارمأ ناكو اََم ةَمَحَرَو سائل ةيآ هلعَجملو نيه َيَلع

 و .قلخلا قلاخ ىلع قلخلا اذه لثم ةلوهس نايبل قايسلا نأ ىف حيرص ميركلا

 انير .ريدق ءىش لك ىلع وهو ء«ديري امل لاعف هناحبس هللا نأ نايب دوصقملا نأ اضيأ

 ب 42 هه

 او ةسروتلاو ةمكححلاو >لا هملعيو

 هبل محلا ىو أ ري وي تر حرص ساس 2 مما 0 أد و 2
 يع . سد ها آ ذ نوط ًاَناَمِب مل كنتَ

 نضر ضامن اونو ِندِب قمل يو

 هه 7 101 ع 24 رس ا ع رس وو ل

 ل دصمو
 مقرا هدم س سراح شثسع جار م
 ْ رندة مصب

0 
 7 1 د سامر | مي لمع

 هودبع انمكيرون] هر هَللأَن نإ يع لوعي

 ةراشبلا ةصق ةممتم ةميركلا تايآلا رمتست قداصلا ىنآرقلا صصقلا اذه ىف

 هنأ اهيلإ ىحوأ دقو ءاهنطب ىف نوكي نأ لبق همأ هب ترشب ؛مالسلا هيلع ىسيعب

 . . ةنس نم نإو ءاهل ىلاعت هللا هافطصا ىتلا ةرخآلاو ايندلا ىف ةلزنملا كلت هل نوكتس
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 رارسأ نم وه ىذلا ءزاجيإلا ىلع مالكلا لمتشي نأ زجعملا همالك ىف ىلاعت هللا

 ءادآل هب هللا هأايه امو هتلاسر نايب ناك لمحملا لبق ةراشبلا ءانثأ ىفف ءهزاجعإلا

 ةيهامو «هيدي ىلع ىلاعتو هناحبس هللا اهارجأ ىتلا ىربكلا تازجعملاو «ةلاسرلا

 نيذلا ىقلت نايب مث ءاهلبق تالاسرلا نم هتلاسر ماقمو ءاهب ءاج ىتلا ةلاسرلا
 ىتلا ةياهنلا نايب مث «ةرهاقلا ةرهابلا تازجعملا هذهب ةديؤم ةلاسرلا هذه مهيلإ لسرأ

 .ميلستلا متأو ةالصلا لضفأ انيبن ىلعو هيلع ءاهب ىهتنا

 وعدي ىذلا لوسرلا ةوق هب نوكت ىذلا ةلاسرلا ملع نايبب هناحبس أدتبا دقلو

 :لاقف «نامورلا نم نيكرشملاو دوهيلا لاثمأ نم نيدناعم اموق

 هللا نيبي ةميركلا ةيآلا هذه ىف 4ليجنإلاو ةاَروتلاَو ةمكحْلاو باتكلا ُهمَلعيو
 هملع :رومأ ةعبرأب ملع وهو ءاهب هلسرأ ىتلا ةلاسرلا ملع ىلاعتو هناحبس
 باتكلاب هملع امأ .ليجنإلاب هملعو «ةاروتلاب هملعو «ةمكحلاب هملعو «باتكلاب

 .نأ ريسفتلا كلذ هيجوتو «ةباتكلاو طخلاب ملعلا هنإ :فلسلا ىرسفم ضعب لاق دقف

 ليبس وه ام هيف نوكي نأ دبالف «ةفرعملاو ملعلاب ترهتشا ةمأ ىف ثعب ىسيع
 .ءاملعلا ملع قوف هتلاسر تابثإ ىف هتيآ تناك دقو «ةباتكلا وهو ةفرعملاو ملعلا

 وه باتكلاب ىسيع ملع نإ :اضيأ فلسلا ىرسفم ضعب لاقو .ةبطاق سانلا ةردقو

 ىناثلا ريسفتلا ىلع هنإف ؛لوألا راتخن انإو .نيقباسلا نييبنلا ىلع لزن امب هملع

 .هملع نم اهنأ ركذ ىتلا ةاروتلا ىف «ةقباسلا تالاسرلا ملع نأل ؛راركت نوكي

 ىذلا ملعلا وهف .ةمكحلا وهو «ىناثلا ملعلا امأو .ديكأتلا نم ىلوأ سيسأتلاو

 لوقي اذلو «لمعلاو لوقلا ىف سانلا ةسايسو «لمعلاو لوقلا ىف هبحاص مكحي

 لوقلا ىف هترمث رهظت ىذلا ملعلا ىهف ذ ؛عفانلا ملعلا ىه ةمكحلا نإ :ءاملعلا

 ميركلا هيبن ارمآ ىلاعت هللا لاق كلذلو هموت يطول ؛ سانلا ةياذهو لمعلاب

 ىلإ لإ سانلا دوقي نمل مولعل مزلا وه ملعلا نم جوتلا اذه نإو و [لحتلا] 0

 .نمحرلا ةياعدب مهوعديو «ناميإلا

0 
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 ئموت ةاروتلاو «ليجنإلا ملعو ةاروتلا ملع امهف :عبارلاو ثلاثلا ملعلا امأو

 ثعب ىتلا هتلاسرب ملعلا وه ليجنإلا ملعو ءاهلبق تناك ىتلا تالاسرلا ملع ىلإ

 لاصتا ىلع لدي اذهو «ليئارسإ ىنب ىلع تلوتسا ىتلا ةيداملا كلت طسو ىف اهب

 امع ةعوطقم هتلاسر نوكت ال ثوعبم لوسر لكو «هتقبس ىتلا تالاسرلاب هتلاسر

 ةيهلإلا تالاسرلا حرص ىف ةنبل ىهو ءاهل ةممتم اهب ةلوصوم ىه لب ءاهلبق

 ءاهل ىلاعت هللا هأيه ىتلا ةلاسرلا ملع ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ نأ دعبو

 : 4 ليئارسإ ينب ىلإ الوسرو ل :ىلاعتو كرابت لاقف «مهيلإ لسرأ نم ىلإ راشأ

 هلعجيو :مالكلا ىنعمو .ليئارسإ ىنب ىلإ الوسر ىلاعتو هناحبس هثعب ىأ

 تناك هتوعد نأ عم ةصاخ ليئارسإ ونب ركذو .ليئارسإ ىنب ىلإ الوسر هئعبي وأ

 ام ءامسلا نم ءىجي ىتح مهريغو نامورلاو دوهيلا نم اهوملع نيذلا لك معت

 ؛ة85 هللا دبع نب دمحم ةلاسر «ةدلاخلا ةماعلا ةلاسرلا ىهو ءاهلمكي وأ اهخسني

 «مهنيب نم ىسيع جرخ نيذلا مه مهنأ ركذلاب ليئارسإ ىنب صاصتخا ىف ببسلاو

 تناكو «ةيهلإلا لئاسرلا ملعب سانلا ىلوأ مهنأ نوعدي اوناك دقو ء«مهنم وهف

 ىلإ ةراشإ هيف «ركذلاب مهصيصخت ناكف «مهريغ ىلإ مهنم تثعبناو «مهنيب هتوعد

 اورفك كلذ عم «ءايبنألا تالاسرب ملعلا اوتوأ مهنأل ؛مهل خيبوتو ةعقاو ةقيقح

 .راكنإل اغاسم لقعلل لعجت ال تازجعمب ىتوأ «مهنم ثوعبم لوسرب

 اهب هللا هلسرأ ىتلا ىسيع تازجعم تايآلا هذه ىف هناحبس ركذ دقلو

 :هناحبس لاقف ءهتلاسر تابثإل

 ةلاسرلا هذه ىنعم هيف ميركلا صنلا اذهو 4 مكبر نَم ةيآب مكتنج دق يِنأ»

 نم ةيآب مكتنج دق يّنَأ :هلوقب لوسر هنأ ىنعم نيبتي هنأ ىأ ءالوسر اهب ناك ىتلا

 تافتلا مالكلا ىفو .مالكلا ىف ىوطنملا ةلاسرلا ىنعمل نايب فطع ةلمجلاف 4 مكبر

 ةلاسرلا نايب ءاجو ءاهيلإ هللا ةراشب ةلاسر نايب ىلإ «ميرمل هللا باطخ نم لاقتناو

 ءزج ةزجعملا نأكو «ةزجعملا وهو ءاهتابثإ نايبب ةلاسرلا نايب أدتباو ءوه هناسل ىلع

 تناك ىسيع ةزجعم نآلو ءاهيلع تماق ىتلا اهتماعدو اهنكر اهنأل ؛ةلاسرلا نم
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 ةدارإلاب نمؤي ال ءايدام ارصع ناك هرصع نأب كلذ ؛هتلاسر نم ناعم ىلإ ئموت

 ىف تارثؤملا اهنأ ىلع ةايحلا ىف ىرجت ىتلا بابسألاب نونمؤيو «ىلاعت هلل ةراتخملا

 ليلدب «بابسألا ريثأت نالطبل انالعإ مالسلا هيلع هتازجعم تناكف «ءايشآلا داجيإ

 نأ ىلع ىرت ىتلا ةيدالا بابسألا ترج دقو ؛ىتوملا ءايحإب «بابسألا هذه قرخ

 نأو ءاريصب دتري ال ىمعأ دلو ىذلا همكألا نأو ءايندلا هذه ىف ايحي ال تام نم

 ايوق انالعإ ناكف ءاذه لكب ىسيع ءاجف ء«نوكي ال ةرشابم نيطلا نم ىحلا جارخإ

 .هتلاسر نم ءزج كلذو ءراتخم لعاف هللا نأب

 ةمالعلا انه اهب دارملاو «ةمالعلا اهلصأ ىف ىهو «ةزجعملا ىه انه ةيآلاو

 هللا باتك ىف ةيآ لك نأل ؛ةيآ نآرقلا نم ءزجلا ىلع قلطأو «ةلاسرلا ىلع ةلادلا

 . هلع ىبنلا ةلاسر ىلع اهتدحوب ةلاد ءاهتاذ ىف ةزجعم ىلاعت

 ماقملا اذه ىف ةروكذملا تايآلا تناكو «تايآ هناحبس كلذ دعب ركذ دقلو

 ةدحاو لك تناك نإو «هتلاسر ىلع لاد اهعومجم نأل ؛ةيآب اهنع ربعو ؛اعبرأ

 تناك اعيمج اهنأ ىلإ ةراشإلل درفملا ظفلب اهركذف ؛اهتاذب ةمئاق ةجح حلصت اهنم

 . هتيا

 نوكيف هيف خفنيف ءريطلا ةئيهك نيطلا نم قلخي هنأ ىه : عبرألا تايآلاو

 امب مهئبني هنأو «ىتوملا ىيحي هنأو «صربألاو همكألا ئربي هنأو هللا نذإب اريط

 .عبرأ تايآ هذهف ؛مهتويب ىف نورخدي امو نولكأي

 تناك اهنآل ؛مالسلا هيلع حيسملا ديسلا ىلإ ةفاضم تركذ عبرألا تايآلاو

 بطاخ دقو ؛هتلاسر ىلع ليلدلا اهب ميقي ناك ىتلا ىه اهنآلو هيدي ىلع ىرجت

 .مهريغو نامورلا نم هيلإ عمتسا نمو «ليئارسإ ىنب اهب

 اهركذ دقو ءاريط نوكيف هيف خفنلا مث نيطلا ريوصت تايآلا هذه لوأو

 اريط نوكيف هيف خفنَأف رّيَطلا ةَئيِهَك نيطلا نم مُكَل قلَخَأ يَنَأ 9 :هلوقب ىلاعتو هناحبس

 : هللا نذإي
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 ءريطلا ةتيهك نيطلا نم روص هنأ ىأ ءهريوصتتلا انه هب دارملا قلخلا

 اهنم نانثا «ةثالث لامعأ انهف «ىلاعت هللا نذإب اريط ناكف ءهيف خفنيف .هلكشب

 ناذللا امأ ,هتردق تمظعو هلالج لج ىلاعت هلل ثلاثلاو «مالسلا هيلع ىسيعل

 نم وه ىذلا ثلاثلا امأو ء«هيف خفنلاو «ريطلا ةئيهك نيطلا ريوصت :امهف ىسيعل
 هيلع ىسيع اهروص ىتلا ةروصلا هذه ىف ةايحلا قلخ وهف ءهدحو ىلاعت هللا لمع

 هناحبس هرمأب هلك نوكلاو «همالعإو هرمأب ىأ 4هّللا نذإي» :لاق كلذلو ؛مالسلا

 ىف نكي مل هنأ ىلع لدي اذهو . 4 نوكيف نك هل لوقُي نأ ائيش دارأ اذإ هرمأ اًمنإ»

 .اهيناعم نم ىنعم ىأ الو «ةيهولأ ىسيع

 هذه اهب تركذ ىتلا ةغيصلا نإ :هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا لاق دقلو

 نذإب اريط نوكيف هيف خفنأف ريَطلا ةَئيِهك نيطلا نم مكل قلخأ يَنَأ ل :هلوق وهو ةيآلا
 ىلإ ئموت اهنأ ىدنعو «عوقولا ىلع لدت ال اهنكلو كلذ هتعاطتسا ىلع لدت # هللا

 نوكلا مث خفتلا مث ءريطلا ةروص نيطلا نم ذختي هنأ وهو ةيفيكلا ركذ نأل عوقولا
 ىلع لدت ةدئاملا ةيآ نإف اذه قوفو ةعاطتسالا درجم ىلع ال عوقولا ىلع لدي اريط

 نَم مكل قلخأ يِنَأ 9 :لوقي ىلاعتو هناحبس هنإف ؛اذه نم حضوأ لكشب عوقولا

 ىلع ليلد ميركلا صنلا اذهف هللا نذإب اريط َنوُكَيف هيف ْخفنأَف ٍريطلا ةتبهَك نيل
 .العف عقو ىذلاب الإ هيلع نمي ال ىلاعت هللا نأل ؛عوقولا ناكمإ ىلع ال «عوقولا

 :هلوقب ىلاعتو هناحبس امهنيب : ةثلاثلاو ةيناثلا ةيآلاو

 ىذلا ىمعألا وه همكألا هللا ؛ نذإب توملا يبحأو صربألاو همكألا ئربأو »

 ىسيع دي ىلع ىلاعت هللا ىرجأ ؛راصبإلا ةساح توي مل ىذلا ىأ «ىمعأ دلوي

 «ةرمحب بوشم ضايب هدلج ىف نوكي ىذلا وه صربآلاو .هءاربإ مالسلا هيلع
 «ةداعلا ىضتقمب روصتي ال ناضرم ناذهف ؛هب باصي نم هنم أربي ال ضرم وهو

 هب دلوي لوألا نآل ؛ءافش امهنم نوكي نأ نكمي هنأ سانلا نيب ةيراجلا بابسألاو

 افشلل قيرط ىلإ نآلا ىلإ بطلا لصي مل ىناثلاو ءراصبإلا ةساح اصقان صخشلا
 اذه نإف امهب ءافشلا مالسلا هيلع ىسيع ىدي ىلع ىرجأ دق هللا ناك اذإف «هنم



 نارمع لآ ةروس ريسفت لال

 ا 560010111>*22 1 1 1 1 1 10000 لل
 أ "بحل

 ىف ةرثؤم بابسألا تسيلو ءاراتخم العاف بابسألا هذه ءارو نأب نييداملا عنقي

 .ىلاعتو هناحبس هللا وه رثؤملا امنإ ءداجيإلا

 ةرثؤملا ىه تسيل ةيداعلا بابسألا نأ ىلع عطاق ناهرب هدحو ىتوملا ءايحإ

 ةدارإلاب تقلخ امنإ ءةيّلعلاب قلخت مل ءايشألا نأو ءرثؤملا وه نوكملا قلاخلا امنإو
 ىلإ ةراشإلل اذه لك ىف هللا ذيل :هلوقب ربعو «ةنوكملا ةئشنملا ةعدبملا ةراتخملا
 ىسيع ىدي ىلع ىرجي ام سيل هنأو «ىلاعتو هناحبس هللا وه ئشنملا عدبملا نأ
 ٠ .ريدقلا ىلعلا هلل وه امنإ ءهيف ةيهولألا ىنعمل

 نورخدت امو نولكأت امب مكئبنأو » :هلوقب ىلاعتو هناحبس اهنيب ةعبارلا ةيآلاو

 : # مكتويب يف
 نأش مظعل امإو ء.هعوضومل امإ «ميظعلا ربخلاب رابخإلا :ءىبنتلاو ءابنإلا

 ؛هنأش تاذ ىف ميظع رابخإ «هتيؤر ريغ نم ءىش نع رابخإلاو ءهسفن رابخإلا
 ىلع ةداعلل قراخلا ءارجإ نم هب هللا همركأ املو «هتيناحور طرفل ىسيع ناك دقلو

 نورخدي امو «نولكأي ام ىأ «نولكأي امب مهيلإ ثعب نم ربخي ءهتلاسرل ادييأت هيدي
 «مالسلا هيلع ىسيع هيبنل هللا هاطعأ ىسفنلا فشكلا نم عون اذهو «مهتويب ىف

 رضاحلا نع رابسخإلا ليبق نم وه امنإو «لبقتسملا نع رابخإلا ليبق نم سيل وهو
 .هاري ال نم عقاولا

 هللا هملعأ امك «ةلبقتسملا رومألا ضعب نع ربخي هلك دمحم ىبنلا ناك دقو

 َنويلعيس مهل َدَعَب نم مهو ,ضرألا ىندأ ىف مورلا تّبلغإ» : ىلاعت هلوق لثم ٠ ؛ ىلاعت
 نامزألا ىف هتمأل ثدحي امع مالسلاو ةالصلا هيلع هرابخإكو 4 نينس عضب ىف

 هيلع هلوق لثم ءهتمأ ىف ابرلا وشف نع مالسلاو ةالصلا هيلع هرابحخإكو «ةلبقتسملا
 مهلك سانلا :ليق «ابرلا هيف نولكأي نامز سانلا ىلع ىتأي» :مالسلاو ةالصلا

 . ©270(«هرابغ هلان هلكأي مل نم» لاق ! ؟ هللا لوسراي

 امك وهنع هللا يضر ةريره ينأ نع ٠١( . .9/ نيرثكملا دنسم يىقاب : لبنح نب دمحأ ظفللا اذهب هاور )١(

 .هوحنب (؟759) تاراجتلا :هجام نباو :(7857) عويبلا :دواد وبأو «(57/9) عويبلا :يئاسنلا هاور
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 حيسملا ديسلا ةلاسر تابثإل ىلاعت هللا ةيآ ىه ءاهريغو عبرألا تازجعملا هذه

 :اهركذ دعب ىلاعت لاق اذلو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع

 اهارجأ ىتلا رومألا هذه ىف نإ ىأ 4 نيدمؤم مهنك نإ كُل ةيآل كلَذ يف نإ

 ىلع لدت ةنيب ةحضاو ةمالعل ىأ ؛ةيآل مالسلا هيلع حيسملا ديسلا دي ىلع هللا

 متنك نإ :هلوقو .عانتقالا ديري نم اهب عنتقيو «هتوعد تبثتو «هتلاسر قدص

 نأ مهنأش نم نيذلا مه تايآلاو ججحلاب نوعنتقي نيذلا نأ ىلإ ءاميإ 4 َنيِنمْؤُم

 ماق نإ هب نمؤيو قحلل نعذي مسق : نامسق سانلاف ؛هل اوعضخيو «قحلل اونعذي

 ال مسقو ؛قحلل ناعذإلاو ناميإلا مهنأش نم نيذلا مه كئلوأو ءهيلع ليلدلا

 الو اودحجي نأ مهنأش نم نيذلا مه كئلوأو ءارايكتساو ادانع الإ ليلدلا هديزي

 ىأ 4نينمؤم مثنك نإ :هلوق ىف فصولاب ربع كلذلو ؛هيلإ اوعد اذإ قحلل اونعذي

 .مكل ايتاذ افصوو «مكنوئش نم انأش قحلل ناعذإلاو ناميإلا ناك نإ

 اهدعب رفكو ءعضخ نم اهل عضخ ىتلا ةرهاقلا ةرهابلا تازجعملا هذه نإو

 هاجتا نم دبال لب «ناميإلل ىفكي ال ايوق نكي امهم ليلدلا نأ ىلع ليلد ءرفك نم

 ضرغ ىأ وأ «ىوهلا ىعاود نم عاد ىأ سفنلاب بشأتي نأ نم قحلا بلطل ىسفن

 نم ةيهلإلا ةلاسرلا ىلع ةلالدلا ىف ىوقأ ىسح ليلد ىأو ؛ايندلا ضارغأ نم

 كلذ عمو هللا نذإب اريط نوكيف ريطلا ةئيهك نيطلا نم روصي نأو «ىتوملا ءايحإ

 اونعذأ نيذلا نم اددع رثكأ اودناع نيذلا ناكو ءرفك نم رفكو «نمآ نم نمآ

 .ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم ىدهي هللاو ءاونمآو

 حيسملا ديسلا ىدي ىلع اهارجأ ىتلا ىربكلا تايآلا ىلإ هناحبس راشأ نأ دعب
 ىف ءاج امل ةقدصم اهنأ :نيرمأ ىف صخلتت ىهو «هتلاسر ىلإ راشأ «مالسلا هيلع

 ىلإ وعدي هنأ :اهيناثو ءاهيف دوهيلا ىلع مرح ىذلا ضعبل لالحإ عم ةاروتلا

 هنمضت ام اذهو ؛ةراتخملا هتدارإب هئشنمو هعدبمو ءىش لك قلاخ هللا نأب ناميإلا

 : 4 مكبر نم ةيآب مكدتجو » :ىلاعت هلوق
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 فوذحملا لعفلا نم لاح 4ةاروتلا نم يدي نيب امل اقدصمو  :ىلاعت هلوقو
 اقدصم مكتثجو «قلخأ ىنأ مكبر نم ةيآب مكتنج ىَّنأ ىأ «فطعلا هيلع لد ىذلا
 تءاج ىسيعو (دوجوم تباث رضاح هنأ ىأ هيدي نيب رمألا لاقي ؛ىدي نيب الل

 ىبن لك ىف نأشلاك ءاهيف ءاج ام ضعبل ةخسان ىسوم ةلاسرل ةممتم هتلاسر

 مهتوفجو مهتوسقو مهملظب مهيلع مرح ام ضعب هيدي ىلع مهل هللا لحأ اذلو

 دقلو [ءاسنلا] © همن .. . مهل تلحأ تاي مهيلع ارح اوداه نيذلا نم ملظبف ط

 مِهْيلع انسَرَح منْلاوِرقبلا نمو رْفَظ يذ لك انمرح اوداه نيا ىلعو : ىلاعت لاق

 نو مهيغَبب مُهاَنْيزج كلذ مَع طلخا امو اياوحلا وأ امُهروُهظ تلمح امألإ امهموحش

 اومانتساو « مهدابكأ تظلغو مهبولق تسفق مهنأل كلذ . [ ماعنألا 14 23+ َنوُقداصَ

 ءاولمعيو اوطشنيل ميرحتلا اذهب هللا مهالتباف « مهماسجأ تخرتساو ةحارلا ىلإ

 «مالسلا هيلع ىسيع ءاج املف ؛ةيخرتسم اماسجأ اونوكي الو ,ةلماع ةوق اونوكيو

 هلوقو .مرح دق ناك ام هناسل ىلع مهل هللا لحأ «لزن ام ءالبلا نم مهب لزن دقو

 ةيوسيعلا ةلاسرلا نم اءزج نأل «ةيآلا تركذ 4 ِمُكَبَر نم ةيآب مكتنجو 8 :ىلاعت
 ىهف ىماجتالا اذه وحن هحتت اهلك هتزجعمو «ةراتخملا ةدارإلاب ءايشألا قلخ تابثإ

 . عادبإلاو قلخلا ىف هتدارإو ىلاعت هللا ةردق تابثإل ؛هتوعد نم ءزج اهتاذ ىف

 ىسيع ةوعد ركذ «ةيوسيعلا ةلاسرلا هتنمضت ام ىلإ هناحبس راشأ نأ لدعبو

 :مهل ىسيع لوق ايكاح هناحبس لاقف «ةلاسرلا هذهب هموقل

 ىوقت :نيرمألا نيذه ىلإ هجتت ىسيع ةوعد تناك 4 نوعيطأو هللا اوقتاف ©

 اغيلبت هيلإ مههجوو مهل همسر ىذلا هجاهنم ىف هوعبتي نأب هوعيطي نأو ( ىلاعت هّللا

 نأل ؛ةيوسيعلا ةوعدلا بابل نوكت نأ دبال ناكف ىلاعت هللا ىوقت امأ .هبر ةلاسرل
 ءمهنم قيرف ناك دقل ىتح ءامات اضارعإ ىلاعت هللا نع اوضرعأ دق اوناك دوهيلا
 باقعلا نأ مهرثكأ بسح دقل ىتحو ءرخآلا مويلاب نونمؤي ال نويقودصلا مهو

 ىرس كلذ لجأ نمو ؛ىورخألا باقعلا ال «ىويندلا باقعلا وه هب هللا دده ىذلا
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 اذلو ؛اهيف مهتايح تناك ايأ اديدش اصرح اهيلع صرحلاو ايندلا بح مهبولق ىف

 هتداهز ىف ةنسح ةودق هنم اوذختي نأبف مالسلا هيلع ىسيعل ةعاطلا امأو

 دشأ ىف نآلا ىلإ دوهيلاو .مهتوسقو مهتظلغ نم اوففخيل «هتحامسو هتيناحورو

 ىف اوباجأ مهنكلو «ةحامسلاو ةفعلاو ىوقتلا ىهو «ةوعدلا هذه لثم ىلإ ةجاحلا

 نم لتق نولواحي مهف «نآلا نولعفي كلذكو ء«هلتق ةلواحمب قحلا ىعاد ىضاملا

 .مهووآو مهومح

 هنأ نع هجرخت ال ةرهابلا تازجعملا هذه نأ  مالسلا هيلع - ىسيع ررق دقلو

 :هلوق هنع ىلاعت هللا ىكح اذلو ؛هناحبس هل قولخم ىلاعت هلل دبع

 ىنقلخ ىلاعت هللا نأ ىأ :4 ميقتسُم طارص اذه هوُدبعاَف مكبرو يّبر هللا نإ

 يو مكيمنيو مكقلخ ىذلا اضيأ وهو «ىنييحيو ىنؤلكيو ىنبري ىذلا وهو

 ءهاوس ادحأ هب كرشن الو هدحو هدبعن نأ انيلع قحف كلذك ناك اذإو ؛مكييحيو

 هذه ىف سانلا رمأل احالصو ءاهقحب امايقو «ةمعنلا هذهل اركش نوكت ةدابعلا نإف

 ىأ طارصلا ىه هدحو هتيهولأو هتيبوبرب فارتعالاو هدحو هللا ةدابعو .ايندلا

 . ليبسلا ءاوس ىلإ اندها مهللا ءهيف جاجوعا ال ىذلا ميقتسملا قيرطلا

 مك مس م تيس اس0 ًَّ
 كد هع توما تسر دس ووو تاحصنأ

 هر دو 32 دس ردهم 2001 1 2 هس 2س

 وح 2 0 مو هد 41

 ريح هللاو هللاركحمو ًاورَك #2 تييهتكلا

 هج < 1 5 1
 ةههرخ تارت
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 ةقباسلا تايآلا ىف لقتنا دقو «ىسيع ةصق ىف رمتسم ميكحلا صصقلا اذه

 دلو اهنم دلوي نأ وهو ىربكلا ةيآلا اهنم نوكتل ةراتخملا نوكت نأب ميرم ةراشب نم

 هل هموق ةاقالم ىلإ «هبجني بأ ريغ نم ومنيو برشيو لكأي ىح ناسنإ وه
 ىف راشأف «.هل دهم لب ديهمت ريغ نم ائتجافم لاقتنالا كلذ نكي ملو ؛هبيذكتو
 ولتي ىذلا ئراقلا ملع اذهبو ؛ةرهاقلا ةرهابلا هتيآو هتلاسرو هماقم ىلإ ةراشبلا

 ىلعو ؛اهلثمب اوتأي نأ هموق اهب ىدحت ىتلا تازجعملاو هتلاسر قايسلا نم هللا باتك

 «هتدالو دنع ميرم لاحو «مالسلا هيلع ىسيع ةدالو عضوملا اذه ىف نيبي مل كلذ

 هتلمحف : ىلاعت هلوق ىف ميرم ةروس ىف كلذ نيبو ءايبص دهملا ىف هملكتو
 لبق نم يل اي تَلاَق ةَلْخنلا عذج ىلإ ضاَخَمْلااهءاَجأف 72)> اًيصق اناكم هب تابتناف

 اًيرَس كتحت كلنو َلَعج دق ينزحت الأ اهتنت نم اهادانف )7 ايم ايسن تنكو اذه

 يَرَقو يبرشاو يلكف 422)+ اج ابطر كيلع طقاست ةلخنلا عذجب ؛ كيَلِإ يرهو 3

 ١> اسنإ مولا ملكأ ف اموص نسر تذن نإ ينوف ادحأ رشا نم نيت انف ادع

 كوبأ ناك ام نوراه تْخَأ اي 80 ايف نيش تنج دق ميم اي اولاق هلمحت اهموق هب تن

 دهملا يف ناك نم ملكن فيك اولا هيَلإ تراشأف 2 اًيغَب كم تناك امو ءوس أرما

 ام نيأ اكرابم ينلعجو 2 60.7 ابن ينلعجو باتكلا يناتآ هللا دبع ين َلاَق 57 اًيبَص

 يقش ارابج ينلعجي مو يتدلاوب ابو 610: ايح تمد ام ةاكرلاو ةالّصلاب يناصوأو تنك

 . [ ميرم 1 4 2 يح َْعْبَأ ميو تومأ مويو تدلو موي يلع مالسلاو 10:
 ىتلا تايآلا لصف ةروسلا هذه ىفو «هتدالو ربخ لصف ميرم ةروس ىفف

 ىلإ هتوعدل هموق ةاقالم نم كلذ دعب ءىجي امل ابسانم اذه ناسكو «هتوبن اهب تبثأ

 : لاقف ءهتلاسر ىلع لدت ىتلا تايآلا هتماقإو ءدهللا

 ميركلا صنلا اذه 4 هللا ىَلِإ يراصنأ نم لاق رفكلا مهنم ئسيع َسْحَأ ملف
 نيطلا ريوصتو «صربألاو همكألا ءاربإو ىتوملا ءايحإ نم ةرهابلا تايآلل ابقعم ناك

 اونوكي مل ةرثكلا نوكو «تايآلا هذهل هبيقعتو . هللا نذإب اريط نوكيف ريطلا ةئيهك

 برس د

 لمحت ال ةرهاق ةرهاب نكت امهم ةيآلا نأ ىلع لدي «صنلا ريشي امك نينمؤم
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 ءاف اهنأك انه ءافلاو «ءناميإلا ىلع ةيادهلا رون نود مهبولق تفلغ نيذلا نيدحاجلا

 ءاوربدتي ملو اورفك تايآلا هذه روف مهنأ ىأ «ةرهابلا تايآلا ىلع بيقعتلا

 ىلإ ىراصنأ نم لاق رفكلا مهنم ىسيع سحأ املف ءرفكلا اذه ىسيع مهنم سحأو

 دعب درجملا ملعلا ىلع هقالطإو «ساوحلاب نوكي ىذلا ملعلا وه ساسحإلاو . هللا

 ساوحلاب كردملا ملعلاب ىهدبلا عطاقلا ىنيقيلا ملعلا هيبشت ليبق نم كلذ

 املع كلذ ملعو ءهموق نم رفكلا تانيبلا هذه ىتوأ ىذلا ىسيع سحأ املو

 ةوق مهنم ذختيل هبلق ناميإلا باصأ نم فرعتي مهوعدي نم ىلإ هجتا ءاينيقي

 4 هّللا ىَلِإ يراصنأ نم 8 :لاق كلذلو ؛نيقداصلا نيدتهملل ةروص اونوكيلو ةوعدلل

 ىلع «ىتوعد نوبراحي نيذلا مهب هجاوأل ىراصنأ اونوكي نأ اوضر نيذلا نم ىأ
 ءهاضر ريغ نوغبي ال ىلاعت هللا ىلإ نيهجتم نيفرصنم راصنألا كتلوأ نوكي نأ

 :ةثالث ناعم ىلإ ةراشإ هيف ميركلا ريبعتلا اذهو

 اًمَلَف 8 :ىلاعت هلوقب ربع كلذلو ؛نينمؤم اونوكي مل نيرثكألا نأ :اهلوأ

 نورفاكلا ناك اذإ الإ نوكي ال كلذو ؛مهيلإ رفكلا بسنف 4 رفكلا مهنم ئسيع سحأ

 حيسملا ديسلا مهنع ثحبب ىتح «ةرومغملا ةلقلا مه نونمؤملاو «ةرهاظلا ةرثكلا مه

 .ىلاعت هللا ىلإ ىراصنأ نم :هلوقب مالسلا هيلع

 مالسلا هيلع حيسملا ديسلا نأ :ميركلا صنلا هيلإ ريشي ىذلا :ىناشلا ىنعملا

 كلت نم ةمجاهم تحبصأ قحلا ةوعدلا نأو «ىذألاب ادوصقم حبصأ هنأب سحأ

 نم ةوقو ةعنم قحلل نولعجي ءارصن هل نوكي نأ بلط كلذلو ؛ةقحاسلا ةرثكلا

 ةهج نم هقئاقح اهيف سردت ىتلا ةيلخلاو «هل ةياعدلا ةسردم نونوكيو .ةهج

 . ىرخأ

 اذه لثم ىف ةيقيقحلا ةرصنلا نأ وه :صنلا هيلإ ريشي ىذلا :ثلاثلا ىنعملا

 مهنإف «هيلإ رومألا ٍضيوفتو ؛هيلإ هاجتالاو «ىلاعت هلل ةينلا صالخإ اهساسأ ماقملا

 زيزع يِرَقَل هللا نإ هرصنَي نَم هللا ٌنَرِصَميَلَو » نوريثك هللا ةنوعمب مهف اليلق اوناك نإ

 ءارصنلا ةفاضإ مالسلا هيلع حيسملا ديسلا لاؤس ىف ناك كلذلو [ جحلا] # ه(ل#
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 هللا ىلإ» :ىرشخمزلا كلذ ىف لاق دقو 4 هّللا ىلِإ يراصنأ نم :لاقف ءهللا ىلإ
 ىلإ مهسفنأ نوفيضي نيذلا نم :ليق هنأك «ةفاضإلا ىنعم انمضم ىراصُنأ ةلص نم
 ىراصنأ نم ىأ «ءايلا نم الاح فوذحمب قلعتي وأ «ىنرصني امك ىننورصني هللا

 راصنألا نم الاح فوذحملا نوكي نأ ىرظن ىف حضوألاو «ائجتلم وأ هللا ىلإ ابهاذ
 اذه ىفو «ىلاعت هللا ىلإ نيئجتلم نيهجتم مهنوك ةلاح ىراصنأ نم ىأ مهسفنأ
 هللا بناج ىلإ نوئجتلي هنورصني نيذلا نأو «هّللا ةرصن ىه هترصن نأب مهل ةنآمط
 ءهنم ةعنمو هللا نم ةزع ىف «ةعنم قحلل اوناك اذإ مهف «هيلع نودمتسعي «ىلاعت
 ىسيع بيجأ كلذلو ؛دتشاو لطابلا ىغط نإو اريصن دجت نأ دبال قحلا ةوعد نإو

 :هموق نم نيصلخملا نم مالسلا هيلع

 هيلع ىسيع راصنأ مه انه نويراوحلا هللا ٌراصنَأ نحن نويراوحلا لاقإ»
 ىلاعت هللا دعب قحلا ىلإ ةياعدلا ىف هنوع اوناكو «هومزالو هل اوصلخأ نيذلا مالسلا
 نم صلاخلا وأ «ءضايبلا ةدش ىه :(روح) ةدام لصأو .هدنع نم رونب هدمأ ىذلا
 : ضييلا ءاسنلا ىلعو «ىراوحلا :قيقدلا بابل صلاخ ىف اولاق كلذلو «ضاييبلا
 ؛ىراوح هتصاخو لجرلا ةوفص ةيمست نوكي كلذ ىلعو ؛تايروحلاو «تايراوحلا

 هيلع ىسيع ويراوح ناك كلذكو «هل ةبسنلاب سانلا بابل مهنألو ؛هل اوصلخأ مهنأل
 ايندلا ناردأ نم تصلخو .مهسوفن تفص نيذلاو ءهتصاخ اوناك دقف ؛مالسلا
 .هبوشي ام لك نم ضايبلا عصانلا ضيبألا بوثلا صلخي امك اهئاوهأو

 ءارصنلا نع ثحبي ذخأ امدنع مالسلا هيلع ىسيع نويراوحلا كتئلوأ باجأ 00

 :نيرمأل مهءادتها اونيب كلذب مهو هّللا راَصنأ نحن

 كلذلو ؛نيمأ لوسر هنأو ىلاعت هللا نع ملكتي هنأ اوملع مهنأ :امهلوأ
 ءارصن مهف هءارصن اوناك اذإ مهنأو هللا ةوعد ةباجإ نم ىه هتوعد ةباجإ اوربتعا
 . كراصنأ نحن اًولوقي ملو «هّللا راصنأ نحن :اولاق اذلو ؛ىلاعت هللا

 ةيفصتو «ىلاعت هلل هلل ةينلا صالخإب نوكت هترصن نأ اومهف مهنأ : ىناثلا رمألا

 مهلوق اوفدرأ كلذلو «ىلاعت هلل ةصلاخ نوكت ىتح «ىوهلا ناردأ لك نم مهسوفن

 :ىلاعت هلوقب مهنع ىلاعتو هناحبس هاكح امب اذه
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 مهكاردإ رادقم ديفي ميركلا صنلا اذهف 4نوُملَسُم انأب دهشاو هّللاب اًنمآ»

 ىأ 4هللاب اًنمآ © اولاق ؛مالسلا هيلع ىسيع هلوسر ةرصنو ىلاعت هللا ةرصن ىنعم

 اوفك هل نكي ملو «دلوي ملو دلي مل ىذلا ءدمصلا درفلا دحألا دحاولا هنأب انمآ

 ءايشألا هنع دجوت ملو «ةلاعفلا هتردقبو «ةراتخملا هتدارإب ءايشألا قلخ هنأو ءدحأ

 ىف ةفسالفلا ضعب ىعدي ناك امك «ببسلا نع ببسملاو «ةلعلا نع لولعملا دوجو

 مهتاين صالخإو «ىلاعت هلل قلطملا ناعذإلا ىلع لدي امب مهلوق اوفدرأو «مهرصع
 ملعلا ىنعمب انه ةداهشلا .4نوملسُم انأِب دهشاو 9 :مهلوقب هناحبس هل مهبولقو

 ةنياعم ملع ملعي نأ ىسيع انديس نم نوبلطي مهف «ةدهاشملاو ةنياعملا نم ثعبتنملا

 اوراصو «نيملاعلا بر هلل مههوجو اوملسأ دق نوصلخم ىأ نوملسم مهنأب

 مهسوفن ةقيقحل مالعإ هنأ قوف كلذ نإو «ىلاعت هلل مهحراوجو مهبولقو مهريكفتب

 .مهحاورأ هب تصلخ امب مهلبق نم داهشإ وه

 نينلعم «هءادن نيبلم «هتوعد نيبيجم ىلاعت هللا ىبن باطخلا اذهب اوبطاح

 : نيلئاق هيلإ نيعراض ىلاعت هللا ىلإ كلذ دعب اوهجتنا مث 5 «هترصن

 ىلاعت هللا ىلإ مهتعارض اوردص دقو 4 لوسّرلا اَنعبَاو تلزَنَأ امب انمآ ابر »

 «معنلا لالجب قداص ساسحإ ةيبوبرلاب فارتعالا ىفو «ةيبوبرلاب لماكلا فارتعالاب

 فارتعالا هايانث ىف ىوطي قحلا ةيبوبرلاب فارتعالا مث ءمعنملا ركش ميدقتو

 اذه ءاروو «ةيبوبرلاب ناميإلاب الإ نوكي ال هلل عوضخلا لامك نأل ؛قحلا ةيهولألاب

 ناعذإلاو عوضخلا اونلعأ ةيوبرلا ظفلب ةعارضلا دعب مث «ةيدوبعلاب دارفإلا هلك

 امب ةيادهو ميلستو ناعذإ قيدصت انقدص ىأ 4 تلزنأ امب اًنمآ9 :اولاقف «لماكلا

 ناميإلاف ؛تافيلكت وه مالسلا هيلع ىسيع ىلع ىلاعت هللا لزنأ امو .تلزنأ

 نم ةفلاخملا نألو «ناميإلا لامك ىلع لدي لمعلا نأل ؛ لمعلا ىضتقي اهب قداصلا

 وهو ىنزي نيح ىنازلا ىنزي ال» :ٌةِْكَذ دمحم لوق كلذ ليبق نمو «ناميإلا ةوفغ
 ىف كلذ دعب مهل لزنأ ام ىضتقمب لمعلا وهو ىنعملا كلذ دكأت دقو .22072نمؤم

 )١( .هجيزخت قبس "
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 نوكي لوسرلا عابتاو «مالسلا هيلع ىسيع وهو 4 لوسّرلا اًنعْبَناَو  مهتعارض
 .هتنسب ذخألاو .هيدهب لمعلاب

 عم اوهجتا دقف «ةعارضلا كلت ناميإلا اذهب مهبر ىلإ اوعرض دق اوناك اذإو

 مهلقني نأو «مهناميإ ىلاعتو هناحبس هللا ىوقي نأ هتباجإب نيجار هتاعد ىلإ كلذ

 :اولاق اذلو ؛ةدهاشملا هبشت ةجرد ىلإ لصي ىذلا ناميإلا ىَلِإ ىبيغلا ناميإلا نم

 كتيهولآو «كتيبوبرب انبولق تألتما دق انك اذإ ىأ «نيدهاشلا عم انبتكاف )
 مه نمو ؛نيدهاشلا عم بتكن نأ ىه ىلعأ ةبترم ىلإ انعفراف كتيدوبعو
 ىتح «مهكرادم تكزو مهسوفن تفص نيذلا مهنإ لوقن نأ حصي ؟نودهاشلا

 مهلاثمأ ىف لاق نيذلا «ةيؤرلاو ةدهاشملا ملعك نوكي ىذلا ملعلا ةجرد ىلإ اولصو

 نم ةبترم هذهف )كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعا» :ةْلييَو دمحم

 ةبترم ةبترملا هذه ىمست نأ حصيو .ناميإلا درجم نم ىلعأ ةفرعملاو «ناميإلا

 نم هسفن ىفصيو «دبعتي نمؤملاف ء.ةيفوصلا اهنع لوقي ىتلا ةدهاشملا وأ دوهشلا

 سحيو «هتوكلم ىلعأ ىف نيملاعلا بر هللا دهاشي هنأك حبصي ىتح ءايندلا ناردأ

 .هنياعي نمك ةيلعلا هترضح ىف هنأك هلعفي لعف لك ىف

 ءايقتألا ءايفصألا دابعلا نم فنصلا كلذ دوجو ىلع لدي ميركلا صنلا نإو
 اونوكي نأ اوبلط ءايقتألا ءالؤه نأ ليلدب «نيقيلا تاجرد ىلعأ ىف مهنأو «راربألا

 طرف هل مهحشر ىذلا مهبلط لايجألل ريدقلا ىلعلا ىكحو «فنصلا اذه ىف
 .ءادهشلاو نوقيدصلاو ءايبنألا مه نودهاشلا كئلوأو «مهاوقتو مهتعارض

 ههنا كلذلو ؛مهلاضن ةدشو «نيرفاكلا رفك ةدحب مالسلا هيلع ىسيع سحأ

 ثبي ذخأو «قحلا ةسردم مهنم نوكت «.راهطأ نورصانم ةاعد هل نوكي نأ ىلإ

 ادشرم ايداه اهماكآو اهلابجو سدقملا تيب ىضارأ ىف لقتنيو .هذيمالت ىف هميلاعت
 .هتارامأ ترهظ نأ دعب قحلاب' اودحج نكلو ؛قحلاب ناميإلا ىلإ حاورألا اثعاب

 .هجيرخت قبس )١(
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 ءاهب وعدي ىتلا قحلا ةوعدو «هتياده نيبو هنيب نولوحي اوذخأ مث «هتانيب تماقو

 ريبدتب ايئاهن هتكرح اوعطقي نأ دبال هنأ اوررق ءاراشتنا دادزي قحلا رون نأ اوأر الو

 دقف بجع الو «هلتق اولواح مهنأ ةينآرقلا تاراشإلا نم دافتسيو .هصخشل رشلا

 لمع دوهيلا ىلع برغتسي الو .هرصاع ىذلا مالسلا هيلع ايركز نب ىيحي اولتق

 نأ دعب ىلاعت لاق دقلو «مهرضاح ىف مويلا مهارن امك مهيضام ىف مهف ءرجاف

 : 4 هللا َرْكَمَو اوُرَكَمَو 9 اهالعأو اهاصقأ قحلا ةوعد تغلب

 مهنم انايع هآرو .رفكلا مهنم نم مالسلا هيلع ىسيع سحأ نيذلا ءالؤه نأ ىأ

 هيلع ءاضقلل ريبدتلا نوربدي اوذخأو «نييراوحلاب ةيادهلا ةسردم مهيف نوك نأ لعب

 دهتجي ىذلا ريبدتلا وه :نآرقلا تارابع نم رهظي امك ءرككاو .هتوعد ىلع وأ

 نأ نكمي الو «ىلاعت هللا ىلإ ركملا بسن اذلو ؛هب ركمي نمع هئافخإ ىف هبحاص

 :ىلاعت هلوق ىف ءوسلاب افوصوم ركملا ركذ اذلو ءاريخ الإ ىلاعت هللا لمع نوكي

 ركملا قلطم نأ ىلع اذه لدف [رطاف] 4 م27: ... هلهأب لإ ئَبسلا ُرْكَمْلا قيحُي الو

 ىلاعت هللا ركمو ءاريخ نوكي نأ نكمي ال راربألا ءاذيإل راجفلا ركم ءاءوس دعي ال

 ركملا نيرسفملا ضعب رصق دقو .اريخ نوكي نأ الإ روصتي ال رارشألا ريبدت طابحإل

 درو ةلكاشملا ليبق نم اركم مهريبدت طابحإل هللا ريبدت ىمسو «ْئيسلا ريبدتلا ىلع

 هلوق لثم ىف ءادتعا ءادتعالا در ةيمستك ءهفصو هل نكي مل نإو هلثمب لعفلا

 4 289+ ... مكيلع ئدتعا ام لثمب هيلع اودتعاَف مكيلع ئدتعا نَمَف 8 :ىلاعت

 عقاولا ىف نيلعفلا نيب لئامتلل هب ىمس نكلو لدع لمع الإ وه امو [ةرقبلا]

 .لداعلا عافدلا ققحتيل

 ءاليتسال - اوناكف «ىيحي اولتق امك مالسلا هيلع ىسيع لتق كئلوأ ربد

 ربدي هللاو «كلذ اوربد راهطألا ءامدل هرش مهباصأ دق - مهبولق ىلع داسفلا

 :ىلاعت لاق اذلو ؛ىلاعت هللا دارأ ام مت دقو «هتيامح

 هنع ردصي ال هناحبس هللا نأب نيرسفملا ضعب اهرسف 4 نيركاملا ريخ هللاو ف .

 :هلوق ىرشخمزلا رسفو .طق رش هيف روصتي ال هنأل ركم ريخ هركمف «ريخلا الإ
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 ىلع مهردقأو ءاديك مهذفنأو ءاركم مهاوقأ :هلوقب 4 نيركاملا ريخ هّللاو ©

 انبر «راربألا هتردقو هملعب ظفحي ىذلا وهو «راهطألل رشلا ربدي نم لك ءارو نم

 .اذشر انرمأ نم انل ئيه

 سل هام 2 11
 َكَعْفارَو كيوم نإ وسعي هلأ َلاَقذإ

 اسي عروم اس ص لا نسل م و2 2 قس مر س
 كوعبتانيذلا واوردحصحص نب دذلأ حرم و َكَرَهْطُمَو لِ

 4 م د ىر 00 و »ب و - ص 1 0

 ْمكحْمِجَرَمَلِإَمْنَوَمِيِعْلا و رتل !ًاورفك تر يزأأ قوف
 ند هيو نوعمل هيِفَمَسْتك اميف بصح دامو 2 لك هيف هن ير تصح

 4 ميلا مام 2.2 اي | 2 له رقم

 اَمَوَوَرْحكَل اواي لاق اَديِدَساَبا ذعمهب هب دعا أور
 اولمعوأونماءسمزذْلاامأَو مل نس صلن نم 3 3 -_ - ا ا 07

 دع

 ها نيولاظلا بجيل هللاو مهروجأ م هيفويف ت
 هو كم 2 ل

 2 - كسلا هزلأو تيل عَكلَتِلَع 2 تكلكاع هوُلَبَت كِلد

 : « يّلِإ كعفارو كيفوتم يِنإ ئسيع اي هللا لاَق ذإ » : ىلاعت

 هللا لاق ذإ «ميرم نب ىسيع صصق رابتعالاو ةظعلل دمحم اي ركذا : ىنعملاو
 لكل ءادعأ نولازي الو اوناك نيذلا دوهيلا ىذأ نم هل ايجنم ميحر ءادن ىف هل ىلاعت

١ 

 نأ ره اهلبق تايآلا هيلع لدت ىذلاو «قباسلا صصقلاب ةلوصوم تايآلا هذه

 ؛ىلاعت هللا ىلإ هراصنأ ىداني السلا هيلع ىسيعف ؛رشلاو ريخلا نيب ةمئاق ةكرعم

 اميإ ليبس ىف ءالتبالل دادعتسالاو صالخإلاو ناميإلاب نويراوحلا هبيجيو
 مهئارو نم هللاو «ئّيسلا ريبدتلا رّبدي رشلاو «مالسلا هيلع حيسملا ديسلل مهترصنو
 . هذه ىفو 4 نيركامْلا ريح هللاو هللا ركُمَو اورَكَُمَو 9 هيلإ ىدهيو ريخلا ربدي «طيحم
 ”هلوق كلذو ءمهرش نم مالسلا هيلع هتامنو مهريبدت ةبيخ هناحبس نيبي تايآلا

1 
 » ههه 1
 يي

1١ ١ 
1 
0 

0 
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 نم ردابتملا ىنعملاو 4يَلِإ كففارو كيفوتم نإ ئسيع ايإف :رش لكل اراصنأ «ريخ
 عفر هنأو ءاهلك سفنألا ىفوتي امك ىسيع ىفوت ىلاعت هللا نأ ميركلا صنلا اذه

 هناحبس هيلإ ءايبنألا حاورأ عفرت امك «ىلاعتو هناحبس هيلإ هحور عفرب هتناكم

 هللا نأ اهرهاظ ديفي ىرخأ صوصن تءاج نكلو «صنلا اذه رهاظ اذه «ىلاعتو

 يش نكلو هواص امو هول امو :ىلاعت لاق دقف ؛هناحبس هيلإ هلسجب هعفر ىلاعت

 انيقي هوَُق امو َنَظلا عا الإ مع نم هب مهل ام ُهنَم لش يل هيف اوَُلَتْخا نيا نو مه

 نأ < صنلا اذه رهاظف [ءاسنلا ] 4 22 اميكح ازيزع هللا ناكو هَ هللا هَعفَر لب 9 هل

 امهل الباقم حلصي الو «بلصلاو لتقلاب لباقم هنأل ؛همسجب هيلإ هعفر ىلاعت هللا

 ةنسلا حاحص ىف درو ام اذه ديؤيو ءامهعم عمتجي نأ زوجي هنأل ؛حورلاب هعفر

 اروج تكلم امك ءالدع اهؤلميف ضرألا ىلإ لزنيس مالسلا هيلع ىسيع نأ نم
 نبا نلزنيل هللاو» :لاق ٌةِْلَ هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع ملسم ىور دقف ؛املظو

 نكرتتلو «ةيزجلا نعضيلو ريزنخلا نلتقيلو «بيلصلا نرسكيلف الداع امكح ميرم
 ىلإ نوعديو «دساحتلاو ضغابتلاو ءانحشلا نبهذتلو ءاهيلع ىعسي الف 2)صالقلا

 توكلملا نم همسجب لزني هنأ ديفي ثيدحلا اذه رهاظ نإف 2')(دحأ هلبقي الف لاملا

 . ىلعألا

 بناج ليوأت نم دبال ناك «وحنلا كلذ ىلع صوصنلا رهاوظ ضراعت ءازإو

 ءاددع لقألا مهو ءاملعلا نم قيرفف ؛ىرخألا نيبو هنيب ةمءاوم ةمث نوكتل اهنم

 ام اولوأو اهرهاظ ىلع اهانعم ىف ملكتن ىتلا ةميركلا ةيآلا ىف ىلاعت هلوق اورجأ

 عفارو كتيمب ىنعمب 4 يَلِإ كعفارو كيفوتم يَنِإإ9 :ىلاعت هلوق اورسفف ؛اهادع
 عفرو ءاهلك سفنألا ىفوتي امك هافوت ىلاعتو هناحبس هللاف «ىلإ كحورو كتلزنم

 .هيلإ نييبنلا حاورأ عفري امك هحور

 )١( ةيناحورلل درجتي مدآ نبا نأ ىنعملا لعلو (ةقانلا ىهو صولق عمج صالقلا :شماهلا ىف ءاج .

 ) )6نبا ىسيع لوزن - ناميإلا :ملسم - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع ظفللا اذهب هآور دقو «هيلع قفتم

 نيرثكملا دنسم ىقاب :دمحأ هاور هبو («(7١7؟١) انيبن ةعيرشب امكاح ميرم ) »2٠٠١٠١1١:يراخبلا هاورو

 .00370) ريزنخلا لتق - عويبلا
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 اوررق دقف ء.رهاظلا كلذ ىلع ةيآلا اورسف دق ىأرلا اذه باحصأ ناك اذإو

 درجم ىلع لدت اهنأل ؛لوزنلا ديفت ىتلا ثيداحألا نيبو اهنيب ةضراعم ال هنأ

 هحور دري نأ نع زجاعب ىلاعتو هناحبس هللا سيلو ءاهرهاظب اهانذخأ نإ ةدوعلا

 امك ... 8# :ىلاعت لاق امكو «ميمر ىهو ماظعلا ىيحي ىذلا وهو «همسج ىلإ

 هدسج ىلإ داع هنأ مالسلا هيلع ىسيع لضفو [ فارعألا] 4:2 نودوعت مكأدب

 ريغ نم اهرهاظب ثيداحألا هذه تلبق اذإ اذه ؛هدسج ىلإ هريغ دوعي نأ لبق

 .داقتعالا ىف اهب ذخؤي ال داحآ رابخأ اهنوكو اهدنس ىلإ رظن ريغ نمو «ليوأت

 هنإف 4 هيل هللا هَعَفَر لب :ىلاعت هلوق نيبو ةميركلا ةيآلا نيب قيفوتلا امأو
 ىذلا بارضإلا نأل ؛ليوأتلا ىف ءانع ىلإ جاتحي ال رظنلا كلذ باحصأ رظن ىف

 «ىعيبطلا توملا نع ابارضإ سيلو «بلصلاو لتقلا نع بارضإ «لب» هتنمضت
 لب # :هلوقب ريبعتلاو ءايعيبط اتوم توميال هنأ ىضتقيال بلصي الو لتقي ال هنوكو

 هيماح ىلاعت هنأو «ةيامحلاو زازعإلاو ةماركلا ىنعم ىلإ ةراشإ هيف 4هيَلِإ هللا هع
 قلاخ وه اهيمحي ىذلا نإ ذإ ؛هتبقر نم اونكمتي نل مهنأو «مهنود هعئامو « مهنم

 .ردقلا قلاخو «نوكلا

 نم اهرهاظ ىلع اهيرجي ىذلا وهو «ةميركلا ةيآلل لوآلا ريسفتلا وه اذه

 ءاهرهاظ هرهاظ ضراعي اميف وهف ليوأت نم دبال ناك نإ هنأ ررقيو «ليوأت ىأ ريغ

 نأ رهاظلا ذإ ءبيرق وأ ديعب ليوأت ريغ نم نكم هتاذ ىف قيفوتلا نأ ىلع

 ةيقالتم اهلعجي اهيناعمل حيحصلا هيجوتلاو «نيضراعتم ريغ مهرظن ىف نيريسفتلا
 كعفارو كيفوتم 9 :ةميركلا ةيآلا رهاظ كرتب نوكي امنإ ليوأتلا نإو ةرفانتم ريغ

 .  يلإ
 ىف ىح ىسيع نأو «طقف حورلاب ال مسجلاب عفرلا نأ ررقي :ىناثلا ريسفتلاو

 ؛اروج تئلم نأ دعب ءالدع اهؤلميف اهيلإ دوعيل هنم تلخ دق ضرأآلا نأو «ءامسلا

 ةيآلا هذه ليوأت ىلإ بير الب نوجاتحيو نورثكألا مهو ىأرلا اذه باحصأ نإو

 لب «كتيمم اهانعم سيل 4 كيقوتم © هلوق نأ اهنم «ةفلتخم قرط ليوأتلا ىف مهلو
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 ءامات ايفاو ءىشلا ذخأ ةغللا ىف ىّفوتلا نإ ذإ ؛ىلصألا ىوغللا ىنعملا وه اهانعم

 مث ءاهيف كئاقبب ضرألا ىلع ايندلا ىف اهلك كتايح كيفوم ىَّنَأ مهرظن ىف دارملاو
 نأ ليوأتلا اذه ضراعي نكلو .كانه ةايحلا نم كظح ىفوتست ءامسلا ىلإ كعفار

 امك «توملاب ظفللا اذه صصخ دقو ءاهصصخي تارايعلا ىف لامعتسا هل نآرقلا

 هلوقو «اهتوم نيح سْفْنألا ىقوَتَي هللاو# :ىلاعت هلوق كلذ نمو «ةغللا هتصصخ
 . [ةدجسلا] 4 217 . .. مكب لكو يذلا تْوَمْلا َكَلُم مكافوتي لق » : ىلاعت

 ةتوملا وه مونلا نأ رابتعاب مونلا ىنعمب ةافولا اورسف مهنأ :تاليوأتلا نمو

 راهّنلاب متحرج ام مّلعَيو ليللاب مكاقوتي يذلا وهو إف :ىلاعت هلوق كلذ نمو «ىلوألا
 ءانثأ ىف كعفار مث ءاقيمع امون كمونم اذه ىلع ىنعملاو .[ماعنألا] # هي# ...

 . ىلإ مونلا اذه

 ىلع 4 يَلِإ كعفارو كيفوتم يّنِإإظ :هلوقب ىبطرقلا هركذام :تاليوأتلا نمو
 نم كرهطمو ىلإ كعفار ىَّنِإ ىنعملاو «ةبترلا بجوت ال واولا نأل ؛ريخأتلاو ميدقتلا

 تقبس ٌةَملَك الولو )» :ىلاعت هلوقك ءءامسلا نم لزنت نأ دعب كيفوتمو اورفك نيذلا

 نم تقبس ةملك الولو ريدقتلاو ء[هط] 4 43+ ىمسُم لَجَأو امازل َناَكَل كّبَر نم
 «عفرلا ىلع ةقباس تسيلو «نوكتس ةافولا نأ ىأ (")امازل ناكل ىمسم لجأو كبر

 كش الو ضرألا ىلإ لزني نأ دعب تومي مالسلا هيلع هنأ ىأ «هنع ةرخأتم ىه لب

 .صنلا رهاظ سيلو «ليوأتلا نم برض اذه نأ

 ةيآلا رهاظ ىلع دمتعي امهلوأ «ةميركلا ةيآلا ريسفت ىف نارظن كناذ

 مهنمو «ىرخألا صوصنلا رهاوظو رهاظلا اذه نيب ضراعت ال هنأ ىلعو «ةميركلا

 ؟اذهب ىسيع صتخا اذامل ؛مهفتسملا فقوم ضرألا ىلإ هلوزن ثيداحأ نم فقي نم

 «ىراصنلا سد نم كلذ نوكي نأ ىشخيو دي دمحم انيبنل اذه نوكي ال اذاملو

 ىنب طالب ىف ىقشمدلا انحوي نيعباتلا رصع ىف ناك دقلو ؛مالسإلا ىف اوسد مكو

 .99ص ؛4ج ىبطرقلل نآرقلا ماكحأ )١(
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 دسفت نأ اهنأش نم ىتلا راكفألاو ءارآلا سدت ىتلا ةيرسلا تاعامجلا فلؤي ةيمأ

 .نيملسملا دئاقع

 هيلع ىسيع لوزنب تدرو ىتلا رابخألا ىلع ربكألا هدامتعاف ىناثلا رظنلا امأ

 كئلوأو «داحآ ثيداحأ رابخخألا نأ عم «ةميركلا ةبآلا هذه اهلجأ نم لوأو مالسلا
 - .انلق امك نورثكألا مه

 موي ىلإ اوُرَقَك نيدّلا قوف َكوُعبَلا َنيذلا لعاَجَو اوُرفك نيذلا نم كرّهطمو »
 حيسملا رهط ىلاعتو هناحبس هللاو «ثئابخلاو ناردألا ةلازإ هانعم ريهطتلا 4 ةمايقلا

 نمت هدعب اوءاج نمو دوهيلا همأبو هب اهقصلي نأ لواح ىتلا ماثآلا نم مالسلا هيلع
 همأ رهط دوهيلا نم الملل ىلاعتو هناحبس ىدبأو ءهوعبتي مل مهو هعابتا اوعدا

 ىف اوطرفأو هوداع نم هب هامر امم هتمالسو هتيناحور ىدبأ امك ءاهتهازنو اهتفعو
 .هلإ نبا وأ هلإ هنأ اوبسح ىتح هتبحم ىف اوطرفأو هوبحأ نم هب ءامر امو «هتوادع

 هرهط دقلو «مالسلا هيلع ىسيعل هللا ريهطت اذه .اريبك اولع نولوقي امع هللا ىلاعت

 هللا هاجنو ءمهل هبش لب هلتق نمو هبلص نم نامورلاو دوهيلا نكمي مل نأب اضيأ

 نمو «ىسح وأ ىونعم سجر لك نم ىسيع هللا رهط اذكهو ؛مهديك نم ىلاعت
 .ىونعم وأ ىسح ىذأ لك

 موي ىلإ اورفك نيذلا قوف هوعبتا نيذلا ىلاعتو هناحبس هللا لعج دقلو
 اورفك نيذلا مه نمو ؟هوعبتا نيذلا مه نم :هللا باتكل ئراقلا لأسي انهو «ةمايقلا

 ؟هوعبتا نيذلل نوكت ىتلا ةيقوفلا هذه امو ؟هب

 اوناكو حيسملا عبتن نحن وأ ىراصن انإ اولاق نيذلا مه هوعبتا نيذلا سيل

 ءاج هنكلو ءهاعدا امو اذه لاق ام هنأل ؛هللا نبا وأ ةثالث ثلاث هنأ نومعزي

 اونمآ نيذلا مه هوعبتا نيذلا امنإو ؛هدحو ريدقلا ىلعلا هللاب ناميإلاو ءديحوتلاب

 ىه هميلاعت نأو ءرشبلا رئاسك رشب هنأيبو «نيملاعلا بر نم لوسر هنأيو «هب

 امك ىلاعت هللا ةدابعو قحلا بلط ىف صالخإلاو «ةحامسلاو «ةمحرلاو «ةلادعلا

 نيذلا مه مهنأل «نوملسملا مه هعابتأ نإ لاق نم قحلا بناجي مل كلذلو ؛ هّللا رمأ
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 هب اوزواجتي نأ ريغ نمو «طيرفت الو طارفإ ريغ نم ناميإلا قح هتلاسرب نونمؤي

 .هيلع هاوسو هل ىلاعت هللا هردق ىذلا هردق

 هقوف سيل هنكلو «ناسنإلا نم ىوقأ دسألا نإف ؛ةوقلا ىه تسيل ةيقوفلاو
 نآل كلذو ؛صالخإلاو ناميإلاو كاردإلا ةيقوف ىه ةيقوفلا لب «هنم ىلعأ الو

 «ىحور ىونعم ببسلاف «ببسلا سنج نم ببسملاو «عابتالا وه ةيقوفلا ببس

 ةجح ةيقوف لب «نانسو فيس ةيقوف نذإ ةيقوفلا تسيلف «ةيونعم ةيحور ةيقوفلاف
 لاوحألا رثكأ ىفو «ةجحلاب مهنولعي» :كلذ ىف ىرشخمنزلا لاق دقلو . «ناهربو

 نإو «مالسإلا لصأ ىف هوعبتم مهنأل ؛نوملسملا مه هوعبتمو ؛فيسلابو اهب
 دوهيلا نم هيلع اوبذك نيذلاو «هوبذك نيذلا نود ءعئارشلا تفلتخا

 . ؟17ىراصنلاو

 ىتلا ةيقوفلا نإ 4نوفلتخت هيف متنك اميف مكنيب مكحأف مكعجرم ّيلإ مَن
 ساطسقلاو «غئاسلا قحلا نيعب رظنلا نع ةتباثلا ةيوقلا ةجحلا ةيقوف ىه اهيلإ انرشأ
 كلذ ىلإ اوهتنا اذإ ىتح «ةمايقلا موي ىلإ ايندلا ىف ةمئاق ةجحلا هذه نإو «ميقتسملا

 لدعلا مكحلا ىلإ اهب ماكتحالا نوكي «ةلاحم ال عقيس هنأب عوطقملا مولعملا مويلا

 اذإو «مكبآمو مكعوجر ىلإ ىأ 4 مكعجرم يلإ مث :هناحبس لاق اذلو ؛ميلعلا

 مكحي ىذلا وهف ءءىش لكب ميلعلا وهو هناحبس هيلإ ريصملاو هللا ىلإ عجرملا ناك

 هلوق ىف ءافلاف «نيرخآلا ةجح قوف مهضعب ةجحو «هيف نوفلتخي اوناك اميف مهنيب

 ؛حاصفإلا ءاف ىمست ىتلا ىه «نوفلتخت هيف متنك اميف مُكَنيِب مُكَحَأَف ط :ىلاعت

 هناحبس نيب دقلو .انمالك ىوطم ىف هانركذ دقو ءردقم طرش نع حصفت اهنأل

 :ىلاعت هلوق ىف الصفم مكُلا ضعب ىلاعتو
 نم مهل امو ةرخآلاو اًيندلا يف اديدش اًباذع مِهِبَذَعأَف اورفك نيذلا مق

 ريبعتلا ىفو ءاورفك نيذلا باذع وهو «مكحلا نم لوألا ءزجلا وه اذه 4 نيرصان

 ةدش ىلاعتو هناح بس دكأ دقو ءمهرفك وه باذعلا ببس نأ ىلإ ةراشإ لوصولملاب

 .197ص اج :فاشكلا )١(
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 ىلع بلاغلا راهقلا ٌىوقلا وهو «هيلإ بيذعتلا ةبسنب :اهلوأ «تاديكأت ةدعب باذعلا
 ءردصملاب ديكأتلاب :اهيناثو «ةقلطم ةلادع باذعلا ةلادعب راعشإ هيفو «ءىش لك

 مهل دجوي ال ذإ ؛هتلازإ وأ هءاهنإ هئاجر مدعب : :اهعبارو «ةدشلاب فصولاب :اهثلاثو
 «قرغتسم دكؤم ىفن وهو 4 نيرصان نَم مهل اًمو» :هناحبس لاق اذلو ؛رصان نم
 . ةليئض تناك ولو «هترصن تناك ايأو ءرصانلا اذه ناك ايأ رصان نم مهل سيل ىأ

 هيف رمألاف ةرخآلا باذع امأ ؛ةرخآلا ىفو .ايندلا ىف باذعلا نأ ركذ دقلو
 دوهيلا نم حيسملا اوبذك نمل ةبسنلاب ايندلا باذع امأو ءريدقلا ىلعلا ىلاعت هللا ىلإ

 نم مهل مهلاثمأ نورفاكلا لواحي امهمو «ضرألا ىف قيرفتلاو ةلذلا هذه وهف
 يأ اوُمَلَظ نيذلا ملعيسو ) ريدقلا ىلعلا ىلاعت هللا نوعب عوطقم اهلبح نإف ةنواعم

 ودبي هيف مه ىذلا باذعلا نإف ىراصنلا امأو [ءارعشلا] © 2590+ نوبلقتي | بآقنم

 مهسأب لعجو ءاعيشو ابازحأ مهقرفتو ؛مهنيب اميف مهفالتخا نم صحافلا رظانلل
 نم دشأ باذع ىأو «ةرمدم ةيئفم ةرمتسم مهنيب بورحلا ىه هذهو ءاديدش مهنيب

 ءامد نم مكف !!نيتقباسلا نيتيملاعلا نيبرحلا ىف مهنيب تعقو ىتلا بورحلا لوه
 نم مكو ءاهودابأ ةيرذ ىأو «مهنيب اميف حيسملاب اورفك نيذلا كئلوأ اهقرهأ
 ديدش باذع نم لبقتسملا هنع فشكيس ام هللا الإ ىردي الو !!هوبرخ نارمعلا

 .اروب مهتياهن ىف اوريصي ىتح «ضعبل مهضعب هدعي
 4 َنيِملّظلا ْبحُي ال هّللاو مهروجأ مهيفويف تاحلاّصلا اوُنمعو اونمآ نيِذّلا اًمأو

 ميكحلا مهءازج ركذ دقو ءاونمآ نيذلا ءازج وهو مكحلا نم ىناثلا ءزجلا وه اذه
 اهيلع اوقحتسا لامعأ نم اومدق ام ىلع مهءازجج ىأ مهروجأ مهيفوي هنأب ميلعلا
 ىلع اينبم ءازجلا اذهو ءافولا كلذ لعج دقو ؛ميقملا ميعنلا وهو «ءازجلا كلذ
 امهب طين ناذللا امهف .«حلاص لمع :ىناثلاو «قداص ناميإ :امهدحأ «نيرمأ
 قح نمؤمب سيلو «حلاصلا لمعلا هعبتي قداصلا ناميإلا نإ قحلا ىفو «ءازجلا
 هباوث ىف هتمعن ىلاعتو هناحبس ركذي ملو «هداقتعا نع هلمع ىلختي نم ناميإلا
 ءلمعب طونم هناحبس هماعنإ نأب راعشإلل ؛باوثلاب لضفتملا امئاد معنملا وهو
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 :هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس ليذ مث .لمعلاب ءازجلا طبرن نأب ةلادعلا انُملعُيْلو

 نأو «نانيرق ملظلاو رفكلا نأ تابثإلو هتلادع نالعإل 4َنيملاَظلا ُبحُي ال ُهَللاو »

 اوطعأ امل تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا قاقحتسا نايبلو «نامزالتم لدعلاو ناميإلا

 : ىلاعت هلوقب ىسيع صصق ىلاعتو هناحبس هللا متخ دقلو .ميقم ميعنو باوث نم

 تركذ ىذلا صصقلا كلذ « ميكحلا ركذلاو تاّيآلا نم َكّيَلَع هوُلتن كلذ

 ىسيعو «هتباجإو هءادنو ايركزو اهتدالوو ميرم ةصقو «نارمع لآ ةصق هيف

 نايب ىف هولتنف ضعب ولت هضعب كيلع هصقن ىأ «هولتن «ةرهابلا هتايآو هتيناحورو

 هذه تثدح ذإ مهيدل تنك امف «كتلاسرل ةتبثملا تانيبلا تايآلا نم وهو «عئار

 ىف أرقت تنك امو ءاهقدص ىف كشلل الو بيرلل لاجم ال ىتلا ةتباشلا عئاقولا

 هب ديؤتو «كتلاسر هب تبثتل كيلإ هب ىحو وه امنإ «كنيميب هتيقلت الو «باتك

 ؛رابتعالاو ةظعلا لمحي هتاذ ىف وه كتوبن ىلع هتلالد عم صصقلا اذهو «كتوعد

 بولقلا ىف ةمكحلا ىبري ىذلا ركذلا ىأ 4 ميكحلا ركذلاو نم وه ناك كلذلو

 لعجت ال اهتوق نكت امهم ةلدألا نآب ئراقلا ركذي وه ذإ «كردتو ىعتو أرقت ىنلا
 «هب رصبي رصب هل نم الإ هاري ال رونلاك ةلدألاف ءاهل هبلق حتفي مل ام ىدتهي لاضلا

 .ريدق ءىش لك ىلع كنإ «ناميإلاو قحلا كاردإل انبولق حتفا مهللا

 2و 7 7
 َلاَقمُت ب ار نمو 2كم ا لسمك هَسأَدْنِعِسِعَلَكَم

 هد ممل اسم كمال 1 نحل يح و > ل

 هر م

 رق حسو ل اسس >رلس 2 هص ها م 02 رت هد آ

 انس قلاهت لقفل نك اجمع جان
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 واسم ا ءآَضو 0 [َسيأَو ان ءاَسبَأ
 هر آ هل تب 500

 ع 00000007 ل ا هس حف و رس لس حرص رسول سس سس 2

 وهل ا هسا الإ ِهَلإَنِم ل ل
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 امو ءىسيعب لمحلا ناك فيك ىلاعتو هناحبس هللا نيب ةقباسلا تايآلا ىف
 «نيحلاصلا هدابع نم ادبع ناك فيكو «تازجعم نم هيدي ىلع ىلاعت هللا هارجأ

 هللا ىلإ هراصنأ اونوكيل نييراوحلا مدقتو ءهل هموق ةاداعمو «هبر ىلإ هتوعد ركذو

 لعجو «هيلإ هعفرو «هناحبس هافوت مث «مهركم هللا طبحأو هب موقلا ركم فيكو

 اعطق مهنم سيلو «هتلاسربو هللا ةينادحوب اونمآف «هتياده ىف هوعبتا نيذلل ةيقوف
 امع هللا ىلاعت .هللا نبا هنأ وأ ءهتيهولأ اوعداو ىراصن انإ اولاق نيذلا كئلوأ

 .اريبك اولع نولوقي

 ليزيو «ىسيع نيوكت ةقيقح ىلاعتو هناحبس هللا نيبي تايآلا هذه ىف هنإو
 قلاخ هنأل ؛تاببسملاو بابسألاب ديقتي ال ىلاعت هللا نأو «هتدالو ىف ةبارغلا هجو

 هنع ردصت الو «هرايتخاو هتدارإب ءايشألا قلخي «راتخملا لعافلا وهو ءءىش لك

 هيلع ىسيع اورصاع نيذلا نويداملا مهوتي امك «.هتلع نع لولعملا رودص تاقولخملا

 نم مدآ لوألا ناسنإلا قلخ امك هناحبس هللا نإو «مويلا اننورصاعي نيذلاو «مالسلا

 .نيتملا ةوقلا وذ هناحبس وهو «بأ ريغ نم ىسيع قلخ كلذكف «مأ الو بأ ريغ
 :هلوقب ةقيقحلا هذه هناحبس نيب دقلو

 صنلا اذهب هللا نيبي 4 بارت نم ُهَقَلَح مدآ لثمك هللا دنع ئسيع لثم ّنِإإ»

 مدآ قلخ راوجب «ىلاعتو هناحبس هتردق نم مالسلا هيلع ىسيع قلخ ناكم ميركلا

 نمو «مأ الو بأ ريغ نم ىأ «بارت نم مدآ قلخ ىلاعتو هناحبس هللاف ؛بارت نم
 ءامسألا ملعت دقو «ملكتيو قطني ىح ناسنإ اهنم نوكي نأ اهنأش نم سيل ةدام

 ريغ نم هنيوكتو هريوصت ىف ىسيع لاح نإ :ميركلا صنلا ىنعمو ؛اهلك ءايشألاو
 .نيط نم هنوكو هروص مدآ لاحك ىلاعت هللا ةردقل ةبسنلاب بأ

 ميرم نبا ىسيع حيسملا اوهَّلآ نيذلا ىراصنلا ىلع جاجتحا ليثمتلا اذه ىفو

 :نيهجو نم جاجتحالاو هللا نبا هوربتعاو «بأ ريغ نم قلخ هنأل

 نوكي نآل مهمعز ىف اغوسم بأ ريغ نم ىسيع قلخ ناك اذإ هنأ :امهلوأ

 الو ءمأ الو بأ ريغ نم قلخ هنأل ؛مدآ ىلوأ مث كلذب ىّلوأف «هلإ نبا وأ اهلإ
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 لطابلا معزلا كلذ ذئئيح لطبيف ببسلا اذهل مدآ ةيهولأ ىعدا سانلا نم دحأ

 .هيلع ماق ىذلا ساسألا رايهنال

 ريغ نم ىح ناسنإ قلخ ىلع ارداق ناك اذإ ىلاعتو هناحبس هللا نأ :امهيناث

 نوكي نأ ىلوأف «ىح ناسدإ اهنم نوكتي نأ اهنأش نم سيل ةدام نمو «مأ الو بأ

 ىهو «توميو ايحيو دلي ناسنإ ىه مأ نمو «بأ ريغ نم ناسنإ قلخ ىلع ارداق

 امو «بأ ريغ نم ىسيع قلخ ىف ةبارغ الف اذإو ؛نينج وهو ناسنإلا ةايحل ءاعو
 .نيبملا لالضلا اذهل اعفاد اذه نوكي نأ حصي ناك

 وه «نيلطبملا ىوعد عطقت ةغماد ةجح نم هنمضت ام قوف ميركلا صنلاو

 اهنإ ثيح نم «ءايشألا قلخو ءايحألا قلخ ىف ريدقلا ىلعلا ىلاعت هللا ةردقل نايب

 ىحلا قلخيو «ىحلا ريغ نم ىحلا قلخي ةدارإلا هذهب هنأو «ةراتخملا هتدارإب قلخت

 نيوكتلا ىف ءايشألا عئابط هيمسن امو «تاداعلا ىرجم ىف ىراجلا ماظنلا ريغ ىلع

 نم ناك ام الإو «هتلع نع لولعملا ردصي امك ءايشألا هنع ردصت الو «دلاوتلاو

 كلذ دعب هناحبس نيب اذلو .مالسلا هيلع مدآ ةقيلخلا وبأ وه قطان ىح ناسنإ نيطلا

 :مدآ قلخ ىف ىلاعت هللا ةدارإ مظع

 دارأ «بارت نم مدآ ىلاعت هللا قلخل ريوصت اذه 4ْنوُكَيَف نك هل َلاَق ْمُثظ

 اينيوكت ارمأ هل ارمآ هروص امل هل لاق مث «نيط نم هروصف نوكي نأ ىلاعتو هناحبس
 ءايحألا ءايشألل ىلاعتو هناحبس هللا قلخ روصت ةيماسلا ةلمجلا هذهو .ناكف «نك)

 «ىنيوكتلا رمألا نوكيف ءاهنيوكت ىلإ ةدارإلا هجتت نأ الإ تسيلف «ءايحألا ريغو

 ىلاعتو هناحبس لاقو .هناخبس دارأ امك رمألا نوكيو «ةينيوكتلا ةباجتسالا نوكتو

 بسانملا وهو ءناكف نك لقي ملو «نوُكَيَف نك :مالسلا هيلع مدآ قلخلل ةبسنلاب
 ةعقاولا ةروصلل راضحإو ريوصت هيف امئاد عراضملاب ريبعتلا نآل كلذو «ىضاملل

 ئموتو «ناك امع ْئبنت ماقملا اذه ىف عراضملا ةغيضف ىرخأ ةهج نمو .«تعقو امك

 دقو ىضاملا ىف ناك امك لبقتسملا ىف رمتسملا ىلاعت هللا قلخل ةبسنلاب نوكي ام ىلإ
 :لاقف «رمتسملا تباثلا قحلا وه اذه نأ هناحبس نيب
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 هناحبس هب هللا كربخأ ىذلا اذه ىأ 4 نيِرتمَمْلا نَم نكت الق كبَر نم قحلا ©

 نوكو «نيط نم مدآ قلخ نوكو «كلذك هنوكو «بأ ريغ نم قلخ ىسيع نأ نم
 اذه «بابسألا ةقلاخ اهنأو ءاهديقي ديق ال «ةراتخم ةدارإب وه ماعلا نيوكتلا اذه

 هناحبس دكأ دقو .هيف كشلل لاجم ال ىذلا ىنيقيلا تباثلا وه قحلاو .قحلا وه

 :تاديكأت ةثالثب هيف بيرلل لاجم ال ىذلا قحلا هنوك ىلاعتو

 ةراتخملا هتدارإب هللا قلخ نأ كلذ ىدؤم نإف لأب قحلا ةملك فيرعتب :اهلوأ

 .هاوس قح الو «هدحو قحلا وه هنيب ىذلا وحنلا ىلع

 ىفو «كظفحو كأرذ ىذلا كبر نم وه قحلا كلذ تابثإ نأ نيب هنأ :اهيناث

 .هيف بير ال اقدص تابثإلا قدص ىلع لديام كلذ

 الق :هناحبس لاقف «قحلا كلذ ىف كشلاو ءارتمالا نع ىهن هنأ :اهثلا
 .كشلل ريشملا ءارملاو لادجلل وأ ءكشلل هيف لاجم ال هنأ ىأ 4 نيِرَتمَمْلا نَم نكت

 ةراثإل كلذك ناكو .هدنع كش ال ِةَِْلَم ىبنلا نأ عم هلي ىبنلا ىلإ هجوم باطخلاو

 نانئمطالا نوكيف «ءارتمالاو لدجلل هيف عضوم ال هنأ نايبو «هيلإ هاجتالاو مامتهالا

 نأب ىلوأ هريغف ءارتمالا نع داعتبالا ىلإ ىبنلل ةوعد اذه ناك اذإو «نيبملا قحلا ىلإ

 . بير لكل ةعطاقلا ةوعدلا هيلإ هجوت

 ال ماهوألا ىلع ةينبملا ةلداجملاو ءارملا ىلإ عفدي ىذلا كشلا وه :ءارتمالاو

 ةيرملا» :هصن ام ءارتمالا ىنعم ىف ىناهفصألا بغارلا لاق كلذلو قئاقحلا ىلع

 يف اوُرَفَك َنيذّلا لاي الو إ» :ىلاعت لاق ءكشلا نم صخأ وهو ءرمألا ىف ددرتلا

 [دوه] 4 3+ ... ءالؤه دبع اَمَم ةيرم يف كت الف [جحلا] 4 (22)+ . .. هْنَم ةيرم

 مهر ءاقل نم ةيرم يف مهن الأ > [ةدجسلا] 4 120: . .. هئاقل نم ةيرم يف نكت الف)ط
 نم هلصأو ءددرت هيف اميف ةجاحملا :ةارامملاو ءارتمالاو [تلصف] # هع ...

 .«بلحلل اهعرض .تحسم اذإ ةقانلا تيرم

 ىلاعتو هناحبس هللا نأكف «بير هيف اميف ةجاحملا وه ءارتمالا ةملك ىدؤمف

 اذه ىف نولداجي نيذلا نم نكت الف :ميظعلا نآرقلا ئراقل وأ ميركلا هيبنل لوقي
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 نيذلا نأل ؛لادج عضوم سيلو ؛ةهج نم كش عضوم سيل هنإف ؛نيكاش

 [دعرلا] 4 272 لاحملا ديدش وهو » ىلاعت هللا ةردق ىف نولداجي هيف نولداجي
 «لدجلل هيف غوسم ال هنأل رمألا اذه ىف ةلداجملا نع ايهنم هلك ىبنلا ناك اذإو

 هلوقب هوجاح نإ هنم نوكي ام هناحبس نيبف ؟مه هوجاح نإ هرمأ نم نوكي اذامف

 :هتاملك تلاعت

 مك ءانبأو انءانبأ عدت اوُلاَعَت لقف ملعْلا نم َكءاَج ام دعب نم هيف كَجاَح نمف ©

 ةجاحملا «نيداكلا ىلع هلل هل لع لهم ْمُكشأو انفنأو محماس اناس
 ءافلاو «مهبر دنع ةضحاد ةجح تناك مآ ةيوق ةجحلا تناكأ ءاوس «ةجحلا لدابت

 ةقيقح هذه تناك اذإ ىنعملو ؛ردقم طرش نع حصفت اهنإ ذإ ؛حاصفإلا ءاف انه

 ام لكف «نيوكتلاو قلخلا ىف ىلاعت هللا ةدارإ هذهو ءمالسلا هيلع حيسملا ديسلا

 نمف :ىنعملاو :خلإ كجاح نمف ءدحأ هب نمؤي الو «لطاب ةيهولألا نم هل ىعدي

 «ةلطابلا تاهرتلا نم كلذ ريغ وأ هلإ نبا وأ اهلإ هنوك ثيح نم هنأش ىف كجاح

 هيحوو «هايإ كملعأ ىذلا هللا ملعب كلذو «تملع ام هنأش نم تملع نأ دعب

 «نولوقي ام ةقيقحب نونمؤي ال مهنأل ةجحب ةجح مهلدابت الف «كيلإ هاحوأ ىذلا

 عدت اَوُلاَعَت ل :مهل لق نكلو «هنوملعي اوناك نإو «لوقت ىذلا قحلل نونعذي الو
 ةيرذ نم اندنع نم عدن ىنعملاو 4 ْمُكَسفنَو اَنسْفنَأَو مُكَءاَسنو اَنَءاَسنَو مُدان انا
 ىأ ؛مكدنع نمو «لاجر نم اندنع نمو «ءاسنو ةيرذ نم مكدنع نمو «ءاسنو

 نلعي لقألا ىلع وأ ءاهل نيبلاط ةقيقحلا وحن هجتن مث ءمكعمجو انعمج ىقالتي
 هوحن انبولقب نيهجتم «هيلإ نيعراض هللا ىلإ لهتبنو «هدنع امب هناميإ انم دحاو لك

 ىف نيفرحنملا مهاوعد ىف نييذاكلا ىلع هتمحر نم هدرطو هتنعل لعجي نأ

 . مهداقتعا

 نوكيل نيقيرفلا نم ةيعامتجالا ةوعدلا هيف ذإ ؛ةيآلا رهاظ وه ىنعملا اذهو

 . لطبملا نم قحملا فرعيف عمجلا لباقم ىف عمجلا
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 وعدي نأ وهو «ةنسلا نم حاحصلا تايورم هسيلإ ريشت رصخآ ىنعم كانهو
 ىور دقو ؛هترسأ لاجرو «هتيرذو هتبارق ءاسن مهو «هتيب لهأ نم هتصاخ ىبنلا

 ةمطافو نيسحملاو نسحلا هعمو ةلهابملا ىلإ بهذ كلي ىبنلا نأ هريغو ىراخبلا
 .©0ىلعو

 لهأو «نيعمتجم قحلا لهأ نيب ةلهابملا نأ ىلإ ريشي لوألا ىلع ىنعملاو

 «عيمجلا مهي رمألا نأل ؛نيملاعلا بر ىلإ اعيمج نوهجتي مث «نيعمتجم لطابلا
 ىلعو .ىلاعت هللا ةمحر نم درطي هنأ امإو ءرصخآلل نيقيرفلا دحأ نعذي نأ امإف

 ىلإو .مهرسأو رخآلا قيرفلا ءاربكو «هترسأو ىبنلا نيب ةلهابملا نأ ىلإ ريشي ىناثلا

 انمؤم مادام ةلهابملا ىف هيلإ سانلا بحأ ميدقت نع عنتمي ال لوقي امب نمؤي ىذلا نأ

 . هبناج ىف قحلا نأب

 ملو اومجحأ مهنكلو «ةيداقتعالا ةيونعملا ةزرابملا هذه ىلإ مدقت ىبنلا نإو
 .نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوعفدي نأ اوضرو اوملكتي

 هللا ةلهب لوقن نأب لهابتن مث : « لهتبت مث » :ىرشخمزلا هيف لاق لاهتبالاو

 هدعبأو هنعل : هللا هلهبو «ةنعللا مضلاو حتفلاب ةلهبلاو «مكنمو انم بذاكلا ىلع

 لك ىف لمعتسا مث ءاذه لاهتبالا لصأو .هلمهأ اذإ هلهبأ كلوق نم. «هتمحر نم

 .اناعتلا نكي مل نإو «هيف دهتجي ءاعد

 :ةيعامتجاو ةيسفن ناعم ةدع ىلإ ةراشإ ةميركلا تايآلا ىفو

 ىلع هلمحت الو ءاعانتقا ةيوقلا ةجحلا هديزت ال ىرامملا لداجملا نأ :اهلوأ

 امب وه هعانتقا رادقم سردي نأب «ىسفنلا هيجوتلا ناعذإلا ىلع هلمحي امنإ «ناعذإلا

 ةوعد هعضاوم نع ملكلا نوفرحي نيذلا كئلوأ ةجاحل طسو لاهتبالا ىفو «لوقي

 اميف قحلا رادقمو «نولوقي امب مهناميإ رادقم اوفرعيو مهبولق اوشتفي نأ ىلإ مهل
 .الادج اوعيطتسي ملو «نيرغاص اورخ كلذلو ؛نولدعي

 ةنجلاب نيرشيبملا ةرشعلا دنسم :دمحأو (558”7) بلاط ىبأ نب ىلع بقانم - بقانملا :يذمرتلا هاور )١(

 ,(16؟؟)
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 ىف طرفي الأ ىعادلا ىلع بجوت نسحأ ىه ىتلاب ةوعدلا نأ :اهيناثو

 ةلداجم لك نإف «هيف لداجت الو قحلا نيب :كلام مامإلا لوقي ناك امك «ةلداجملا

 اوناك كلذلو ؛نيدلا نوكش ءاسنلاو ةيرذلا ملعت نأ بجي هنأ :اهشلا

 ناميإ نيب ةلصافلا ةيسفنلا ةكرعملا هذهو لطابلاو قحلا نيب ةلزانملا كلت ىف نيكرتشم

 .نيفرحنملا فارحتاو «نينمؤملا

 نيب تناك ةلهابملا كلت نإف ؛نينمؤملا نيب ىسفنلاو ىركفلا نواعتلا :اهعبارو

 هيلع نواعتلا ىلإ نيوعدم لطابلا لهأو «قحلا ةوعد ىلع نينواعتم ناميإلا لهأ

 .اباوج اوريحي ملف «هب نينمؤم اوناك نإ اهيف

 تباثلا صصقلا وه تربخأ ىذلا اذه نإ ىأ «قحْلا صصقلا َوهَل اذه نإ :ىلاعت

 ماللاو «ديكوتلل ىهف نإ :ىه تادكؤم ةعبرأب ةيماسلا ةلمجلا كلت ىف صصقلا
 هنمضت ىذلا رصقلاو «لصفلا ريمضو «قحلا صصقلا وهل # :ىلاعت هلوق ىف

 وه مالسلا هيلع ىسيع نأش ىف هب تريخأ ام نأ هيف ىنعملا ذإ ؛نيفرطلا فيرعت

 . ليطابأو تاهرت مهدنع ام لب هاوس ىف قح الو «قحلا ربخلا هدحو

 الو اهلإ سيل مالسلا هيلع ىسيع حيسملا نأ هتاذ ىف نمضتي ربخلا اذه نإو

 ءقحلا صصقلا هديكأت بقع اذهب حرص اذلو ؛هدحو ىلاعت هلل ىه قحلا ةيهولألا

 : 4 ميكحلا ريزَعلا وهل هللا نو هللا لإ هَلِإ نم امو ط : ىلاعت لاقف

 .هدحو هلل ةيهولألا تابثإو « ىلاعت هللا ريغ نم ةيهولألل عطاق تاب ىفن اذه

 ءادكؤم اتباث ارمتسم اقارغتسا ىفنلا قارغتسا ديفت ىهف «نم» ةملكب ىفنلا دكأ دقو

 غلاب در هيف ىفنلا اذه نإو «ديكأت غلبأ ىنثتسملا ىنعمل ديكأت تابثإلاو ىفنلا ىفو

 .مالسلا هيلع حيسملل ةيهولأ اوعدا نيذلا ىراصنلا ىلع
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 ىلاعتو هتاحبس هللا نأ هانعم 4 ميكحلا زيزعلا وهل هللا َنِإو  :ىلاعت هلوقو

 لك ربدي ىذلا ميكحلا ءرهقي ال ىذلا بلاغلا زيزعلا وه هدحو ةيهولألاب درفنملا

 هريغ هيف ناطلسلا هعزاني ال ىذلا دوجولا اذه ىلع هترطيسو هناطلس لامكب ءىش

 ريبعتلاب لماكلا ناطلسلاو ةزعلا ىنعمل ديكأت اهيف ةيماسلا ةلمجلا نإو .ناك نم انئاك

 .نيفرطلا فيرعتبو «لصفلا ريمضبو «ماللابو «نإب

 عم نودقتعيو .هلإ حيسملا نأ نومعزي نيذلا كئلوأ ىلع در مالكلا اذه ىفو

 ةليح الو ءالوط الو الوح هسفنل عطتسي ملو بلصو هرمأ ىلع بلغ هنأ كلذ

 .نونمؤي هبو «نودقتعي اذكه نكلو «قزأملا كلذ نم اهب جرخي

 نوكتل اولهتبي ملو اوضرعأ نإف ىأ «نيدسفملاب ميلع هللا َنإف اوّلوت نإف»
 بالط اوسيل مهنأ ملعاف «ةرطيسملا ةبلاغلا ىه قحلا ةملكو «نيبذاكلا ىلع هللا ةنعل

 ؛ضرألا ىف داسفلا نوكي لطابلا ىواعد ىفو «لطاب ةاعد مهنكلو ةيادهو قح

 ىلإ عفدي ءداقتعالا داسف نإف «داقتعالا داسف نم رثكأ ضرألا ىف داسف ال هنآل

 .لمعلا داسف

 هنكلو طرشلا باوج وه سيل 4نيدسفملاب ميلع هللا ْنِإَفظ :ىلاعت هلوقو
 مهرذنأف اوضرعأو اولوت نإف :لوقلا ريدقت ذإ .ءفوذحملا طرشلا باوج نع ئبني

 نمضتت ةيماسلا ةلمجلا هذهو .نيدسفملاب ميلع هللا نإف «ىبقعلا ءوسو ةبغملا ءوسب

 الو ءهنع تكسي ال دسفملاب ملع اذإ ىلاعت هللا نإ ذإ ءاديدش اديدهت اهتاذ ىف

 هذحخأي ةمايقلا مويو ءردتقم زيزع ذخأ هذخأي هنإ لب ءاداسف ضرأآلا ىف ثيعي هكرتي

 .هيلإ اوعد اذإ قحلا نع نوضرعي نم لك ىف نأشلا كلذكو «مادقألاو ىصاونلاب

 زعأو .هل نونعذيو ءهب نونمؤي نم انلعجاو ءانبولق نم قحلا نكم مهللا
 .ميكحلا زيزعلا تنأ كنإ «هنودتفيو ءهب نونمؤي هلهأ لعجاو «مالسإلا
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 ع مر مس أ ا لس رس حرص سس هل ل د
 سيو انني ءاوس ةملكك !اًولاعت بثكلا ل هأتيلق

 م. ممم 5 2

 هل و رس ل ل

 متنأو ملعي هللا ملعب سل اميِف نوجاحت ملف ِملِع كس 1 هس رسب سل سس 7 د
 همي ر و1 1

 ىذلا ىسيع اهنبا ربخو «لوتبلا ميرم ربخ قبس اميف ىلاعتو هناحبس ركذ
 دي ىلع اهارجأ ىتلا ىربكلا تايآلا ىلاعتو هناحبس ركذ مث ءايلع اناكم هللا هعفر

 هب رفكو «نويراوحلا هب نمآ مث «هتوعد قيثوتو «هتلاسر تابثإل مالسلا هيلع ىسيع

 رينت اهنكلو ءالمح ناميإلا ىلع لمحت ال ةزجعملا نأ ىلع لدي ام «نورثكألا
 فارحنا ىلإ هناحبس راشأ مث ؛اجوع اهنوغبي ال نيذلا قحلا ىبلاط مامأ ليبسلا

 هنأ اوعدا دقف ؛؟ءىش ىف هوعبتا امو «هوعبتا مهنأ اوعداو ىسيع دعب اوءاج نيذلا

 هنأ ىلع مهاوه ىف اودمتعا دقو «هلوسرو هللا دبع الإ سيلو «هلإ نبا وأ هلإ

 مدآ نأ وهو ءاجاتنإ ىوقأو قدأ سايقب مهسايق هناحبس لطبأف «بأ ريغ نم قلخ

 ريغ هنكلو ءاميلس مهسايق ناك نإ «دبعي نأ ىلوأ ناكف مأو بأ ريغ نم قلخ

 . ميلس
 فشكي امب هرصع ىراصن هلي دمحم هيبن بطاخي نأ ىلاعتو هناحبس رمأ مث

 امو «نورامي مهنكلو ءاقداص اناميإ ءىشب نونمؤي ال مهنأ ىهو: «مهسوفن ةئيبخ

 ملف «نيبذاكلا ىلع هللا ةنعل اولعجيف ءمهو وه لهتبي نأ وه هب هناحبس هرمأ
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 ددرتملا لطابلا تباشلا ٌنيقيلا قحلا اهيف زرابي ىتلا ةيسفنلا ةزرابملا كلت ىف اولخدي
 .ر يحتم ا

 بطاخيف .مومعلا ىلإ صوصخملا نم ىلاعتو هناحبس لقتني تايآلا هذه ىفو

 ىذلا قحلا ىلإ اعيمج مهوعدي «هيبن ناسل ىلع دوهيو ىراصن نم باتكلا لهأ

 :ىلاعت لاقف « عيمجلا هدنع ىواستي

 لهأل انه ءادنلا 4 مكنيو اني اننيب اوس َةَملك 3 اولاعت باتكلا لهأ اي ل لق»

 « مهيف ماع بيعلا نآل ؛اماع اذه ىف ءادنلا ناكو «ةفئاطو مهنم ةفئاط نيب قرف

 وه مهبيع نأ كلذ ؛اماع ءادنلا ناك ءاودلا ةلحوو ءادلا ةدحولف ؛دحاو ءاودلاو

 مهدحو مهنأ نونظي مهف ,مهريغ دنع قحلا نع مهامعأ ابصعت مهدنع امل بصعتلا

 مهنأ نومعزي مهف ءمهاوسل هب نونيدي الو مهريغ ىلع لزني ال ةوبنلا ملع لهأ

 ىلع ىراصنلا تسيل :نولوقي دوهيلاف «هدنع ال بصعتي لكو «هؤابحأو هللا ءانبأ

 انريغ سيل :نولوقي امهالكو «ءىش ىلع دوهيلا تسيل :نولوقي ىراصنلاو « ءىش

 ناعذإ ريغ نم قحلا تاذل قحلا بلط وهو ءاضيأ دحاو ءاودلاو «ءىش ىلع

 .فارحنالا ىلإ ىدؤت ال ىتحو «ةيبصعلا ىف طارفإ الو «ىوهل
 «هعضاوم نع ملكلا هيف اوفرح مهنأ عم «باتكلا لهأ» ب : هناحبس مهادانو

 اذه ىف ببسلاو ؛همهف ىف اوقرفتو «هماكحأ ىف اوقرفو «هتدابم نع اوفرحناو

 مهيلع بجوي ناك باتكلاب مهملع نآل ؛مهنم ناك ام ىلع مهخيبوت الوأ وه ءادنلا

 . . مهتيب ايغب ملعلا مهءاج ام دعب نم الإ اوُقَرفت امو )» «هيف قرفتلا لدب قحلل ناعذإلا

 ةلمجلا ىف باتكلاب مهملع نأ وصو «رخآ ببس كانه مث [ىروشلا] 4 يل

 نم ةراثأ مهدنع تناك نإ مهناعذإل ايفاك مهدنع هلم ىفب ام ىلإ ماكتحالا لعجي

 ةملك ىأ 4 مكيِبو انيِب ءاوس ةَملَك )» :هلوقب مهوعدي نأب هيبن هللا رمأ دقلو

 نوقتلتو ءمكعم اهيف ىقتلنو «مكلو انل فاصنإ اهيف ىأ «مكنيبو اننيب ةيوتسم ىه
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 نب ريهز لاق دقو «ةفصنلاو لدعلا ىنعمب قلطت ءاوس ةملكو ءاهومتبلط نإ اهدنع

 : ىملس ىبأ

 ءاوسلا اهيف اننيب ىَوَسي  اهيف ميِضال ةّطخ ىنورأ
 تحتف اذإو «ءاوتّسالا ىوُسلاو ءىَوّسلا لصأو .لدعلا وه انه ءاوسلاف

 ىأ [هط] 4 202 ىوُس اَناَكَم ... :ىلاعت لاق دقلو ءءاوس تراص اهنم نيسلا

 .ايوتسم اناكم

 اهيف ىوتسي ةملك ىلإ مهوعدي نأ هيبن رمأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىدؤملاو

 كلت وأ «ةملكلا كلتو .هعم اهل ةبسنلاب اووتسي نأ ىغبني ناكو ءمهعم ىبنلا

 باتك نع باتك اهيف قرتفي ال ىتلا ةيوامسلا بتكلا لك ىف ةتباثلا ةررقملا ةقيقحلا

 :هلوقب ىلاعتو هناحبس هركذ ام ىه

 هللا نود نّم اباَبَأ اضعب انضعب َدخَتي الو اًميش هب كرْشُ الو هللا ذلِإ دبع الأ

 ءديحوتلا ىه هتقبس ىتلا نايدألا عم مالسإلا اهيف ىوتسي ىتلا ةملكلا هذهف

 «ةيبوبرلا ىف ديحوتلاو «ةيدوبعلا ىف ديحوتلا لمشي هانعم لومشب ديحوتلاو

 هناحبس هنيب ام اذهو «ىلاعتو هناحبس هللا الإ دبعي الأ ةيدوبعلا ىف ديحوتلاو

 نأ حصي الف .4 اًئيش هب كرشن الو هللا الإ دْبعَت الأ :هيبن ناسل ىلع هلوقب ىلاعتو

 الو هلإ نبا الو ءهلإ نالف :لاقي الف ءرشب الو رجح ةيهولألا ىف هللا عم كرشي

 .رجح ىف طق ةيهولأ رصنع

 ذختي الو : ىلاعت هلوقب هناحبس هيلإ راشأ ام وهف «ةيبوبرلا ىف ديحوتلا امأ

 نأب «برلا ماقم ىف رشبلا نم دحأ ذختي ال ىأ 4ِهّللا نود نّم اًباَبرَأ اضعب انضعب

 عاونأ نم عون ىأب قلخلا ىف ريثأتلا وأ ءاشنإلا وأ نيوكتلا ىف لضف هل نوكي

 .هدحو نيملاعلا بر وه ىلاعتو هناحبس هللاو «برلا لمع نم هلك اذه نإف «ريثأتلا

 هاوس ءايشألا ىف الو «صاخشألا ىف الو نوكلا ىف رثؤم الف ءهاوس بر الو

 .رشبلا اذه ناك نم انئاك رشبل الو رجحلا رثأ الف
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 2 هود

 هلل هلك عرشلا نوكي نأ وهو ءاهنومضم ىف لخدي ةيبوبرلل رخآ ىنعم كانهو
 عرشلا مامأ كلذ دعب عيمجلاو «هيلإ ىحوي ىبن الإ دحأ هللا نع ملكتي الف «ىلاعت

 مساب هللا نع ملكتي هنأ ىعدا نمو «فرعتم مهفتم زيمتم مهف نوكي نأ الإ «ءاوس

 نع نآرقلا ربع كلذلو ؛هنع ذخوؤي ابر همعز دقف «هيلع دمتعي ىحو ريغ نم هّللا
 دق مهنأب ءرثؤت ديلاقتو «عبتي نيد مهلوق نأ اوعدا نيذلا دوهيلاو ىراصنلا ءاملع

 نم ابابرَأ مهتابهرو مهرابحأ اوُدَحّتا 8 :ىلاعت لاقف ءهللا نود نم ابابرأ مهوذختا
 هللا مساب اوعرشي نأ ىف قحلا مهل اولعج مهنأب كلذ [ةبوتلا] < 517+ . .. هللا نود
 ماقم ىف مهولعج مهف «ىلاعتو هناحبس هللا رمأ ام اوفلاخي نأو ءهللا هعرشي مل ام

 مهتاّيهرو مهرابحأ اوْذَخّنا »> :ىلاعت هلوق لزن امدنع ىور دقلو «هلالج لج برلا

 لوسرلا لاقف !هللا لوسراي مهدبعن انك ام :متاح نب ىدع لاق 4 هللا نود نم ًابابرأ

 .ىلب :لاق «؟مهلوقب اوذحخأتف نومرحيو مكل نولحي اوناك اوسيلأ» :مالسلا هيلع

 . 200(كاذ وه» :ةِْللك ىبنلا لاق

 وأ قلاخلا ةيصعم ىف اقولخم تعطأ ىلابأ ال :لاق هنأ نيعباتلا ضعب نعو

 لزنأ ام ريغب هللا نيد ىف ذخألا نيب ةلماك ةيوستلا تناكف !!ةلبقلا ريغل تيلص

 نم نوكي الأ وهو «ليلجلا ىعباتلا كلذ هيلإ زمر ىذلا مالسإلا نع جورخلاو هللا
 . ةلبقلا لهأ

 ءمهلو ١2)هل ةفصن هيف نوكي ىذلا رمألا كلذ ىلاعت هللا رمأب ىبنلا ضرع

 الأ :امهادحإ :ناتدئاف امهيف ىفاصلا هعوبني نم هللا نيد ذخأ ىلإ ةوعدلا تناكو

 مه نيلداجملا كئلوأ نأ :ةيناثلاو ؛هنع ىهن امو ىلاعت هللا رمأ ام ىلع اوديزتي

 نأ مهناطلس ىلع ةظفاحم «ىمعألا بصعتلا مهعابتأ سوفن ىف نوثبي نيذلا

 ىلع اوشح مهنأ نم مههابشأو شيرق ءامعز ةلزنمب مهتماعز ىف اوناكف ؟لوزي

 .ةلَك ميركلا ىبنلا عابتا نم مهناطلس

 )١( ةبوتلا ةروس نمو - نآرقلا ريسفت :يذمرتلا هاور )07050.

 )١( .لدعلاب ةلماعملا ىهو «فاصنإلا :ةفصنلا
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 اا برس

 مدعو ءابناج بصعتلا كرت ىلإو فاصنإلا اذه ىلإ مهاعد دق ناك اذإو 20.
 ىف اوصلخي نأ امإ :نيلاح ىدحإ مهبطاخي نيذلا لاح نإف «هبابسأل عوضخلا

 كلتو هيعاد اوبيجيال نأ امإو «نيتلصخلا ريخ كلتو «هيعاد اوبيجيو «قحلا بلط

 ىلاعت هللا نإف ةيناثلا تناك نإو «هللا ةياده كلتف ىلوألا تناك نإف «ىءوسلا ىه

 هنم بلط نم نإف «مهبولق رونلا لخدي نأل ليبس الو «ةوقشلا مهيلع بتك دق

 لاق اذلو ؛ىدجي ال هعم لدجلاو «هتياده ىلإ ليبس الف هنع ضرعأف فاصنإلا

 : «نوملسم اب اودهشا اولوقق اوُلوت نإ 9 :ىلاعتو هناحبس

 ىتلاب ةوعدلاو «فاصنإلا ىعاد ةباجإ نع مهبناجب اوأنو اوضرعأ نإف ىأ

 ةلادعلا ىعاد بجي مل نم عم لدجلا نإف ءمهوجاحت الو مهولداجت الف نسحأ ىه
 ددبتيو «نيلداجتملا ةنسلأ ىلع رثعبتت قئاقحلا نإو ؛ادانعو ةجاحل الإ هديزي ال

 ءاهل ناعذإلاو قئاقحلاب ناميإلا لدجلا دنع سفنلا دقفتو ءاهؤاهب بهذيو ءاهقنور '
 لَك ىبنلا لوقي ىأ 4 نوملسم اَنأب اودهشا اوُلوُقَف» :هلوقب ىلاعت هللا مهرمأ لب
 ةموح ىف قئاقحلا ةرثعبو لادجلا ىلع اودرم نيذلا كئلوأل نينمؤملا نم هعم نمو

 امع انوريغت نأ اولواحت الف قحلا بلطل نونعذم ءنوملسم انأب اودهشا :لدجلا

 نآلاو ءاوبيجت ملف ءفاصنإلاو قحلا ةملك ىلإ ةوعدلاب مكانفصنأ دقو اندقتعا

 "نمو ؛هل نونعذم قحلا بلط ىف نوصلخم اننأب مكدهشن نأب ىرخأ ةرم مكفصنن
 هللاو ءمكنيد مكلو ءانثيد انلف اونعذت مل نإو «ىه اًمعنف انلثم متنعذأ نإف ؛انبناج

 هيف نينمؤملا بناج نم قحلل ناعذإلا نالعإ نإو .نيمكاحلا ريخ وهو اننيب مكحي
 قحلا ىلإ ةوعدلا ىف رثؤي وهو «ىماسلا نيبلا حضاولا لثملا نالعإب قحلل ةوعد

 نإو .ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل نمل ىركذ هيف نوكي ذإ ءلدسجلا نم رثكأ

 .نيلداجتملا ةجاجع طسو اريسع قحلا ىلإ لوصولا لعجي ارابغ ريثي لدجلا

 اهذختي ناك اذلو .قحلا ىلإ ةوعدلا نم ةيماس ةروص ةميركلا ةيآلا هذه نإو

 كولملا ةوعد ىف اهراتخا ىتلا ةغيصلا ىف تناك دقف «هتوعد ىف هجاهنم ِهيِلَكَي ىبنلا

 لقره ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع هباتك صن اذهو «مالسإلا ىلإ ءاربكلا ماكحلاو
 :مورلا كلم
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00 

 يي
 عبتا نم ىلع مالس ؛مورلا ميظع لقره ىلإ .«هلوسرو هللا دبع دمحم نم»

 هللا كتؤي ملسأو ءملست ملسأ «مالسإلا ةياعدب كوعدأ ىنإف دعب امأ .ىدسهلا

 اولاعت باتكلا لهأ ايو « 27نييسيرألا مثإ كيلع امنإف تيلوت نإو «نيترم كرجأ
 انضعب ذختي الو ءائيش هب كرشن الو هللا الإ دبعن ال نأ مكنيبو اننيب ءاوس ةملك ىلإ

 .؟292(نوملسم انأب اودهشا اولوقف اولوت نإف «هّللا نود نم بابرأ اضعب

 «هتيهولأ ليلد اهنم نوذختيو «ىسيع ةدالوب نوجاحي ىراصنلا ناك دقلو

 مهدنع ىقب امب ىرحألاب وأ « ةاروت نم مهدنع امب نولداجيو نوجاحتي دوهيلاو

 «مهنيد لثم ىلع ناك ءايبنآلا ابأ ميهاربإ نأ ىعدي نيقيرفلا نم لك ناك املو ؛اهنم

 هللا نيب ؛نيرخأتملا ةنايد ىه امك «نيقباسلا ةنايد ىه مهتنايد نأ اونيبيل كلذو

 هلكش ىف لطاب وه امك «هانعم ىف لطاب مهنم جاجتحالا اذه لثم نأ هناحبس

 / :هناحبس لاقف ؛هانبمو

 نم الإ ليجنإلاو َةاَرَوَتلا تلزنأ امو ميهاربإ يف نوجاحت مل باّتكْلا لهأ ايف
 وأ ًايدوهي ناك هنإ ثيح نم ميهاربإ نأش ىف ةجاحملا مكل غوسي ال هنأ ىأ 4هدْعب
 ءاج ام ثيحح نمو «هنع سانلا دعبأ وأ هل سانلا عبتأ مكنإ ثيح نمو اينارصن ناك

 ايدوهي نوكي فيكف .هدعب نم الإ اءاج ام ليجنإلاو ةاروتلا نإف ؛هتوعد ةقيقحو هب
 نأ لبق ليجنإلاب نيدي اينارصن نوكي فيكو ء«ةاروتلا ءىهت نأ لبق ةاروتلاب نيدي

 .نالطبلا ةحضاو ةجاحم هذه نإ ؟ليجنإلا لزني

 مأ هلع ىبنلا عم تناكأ ؟ةجاحملا هذه امف «ةجحلا ةلدابم اهانعم ةجاحملاو

 لَك ىبنلا عم تناك اهنأ قايسلا ىضتقمب ديفت صوصنلا رهاوظ ؟مهنيب اميف تناك
 لالجإ عضوم ناك ىذلا ميهاربإ نيد هنأب مهنيد ةمالس ىلع ةجحلا نوميقي مهف
 ناك ىذلاو «سانلل عضو تيب لوأ وه ىذلا مارحلا تيبلا ىنب ىذلاو «عيمجلا

 .نيعمجأ برعلا سيدقت عضوم

 . ماع لكشب ءامهدلا وأ «نوحالفلاو لامعلا :مه نويسيرألا :شماهلا ىف ءاج (1)
 لقره ىلإ ِدِكو يبنلا باستك - رييسلاو داهجلا :ملسمو :؛(5)يحولا ءدب :يراخبلا هاور ؛هيلع قفتم (؟)

 .هنع هللا :ىضر برح نب (رخص) نايفس ىبأ نع ةةفضقما
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 يي هبمجلب
 تعمتجا :لاق هنأ سابع نبا نع قاحسا نبا ىور رهاظلا اذه عم نكلو

 ميهاربإ ناك ام :رابحألا تلاقف هّةِِْلَ هللا لوسر دنع دوهي رابحأو نارجن ىراصن

 اي» :ىلاعت هللا لزنأف ءاينارصن الإ ميهاربإ ناك ام :ىراصنلا تلاقو ءايدوهي الإ

 . 9)ةيآلا 4 ميهاربإ يف نوجاحت مل باتكلا له

 ةلوقعم ريغ اهنإف مهنيب اميف تناك مأ ِةِْلَم ىبنلا عم ةجاحملا تناكأ ءاوسو

 :هتاملك تلاعت هلوقب اهيلع ىلاعتو هناحبس مهخبو اذلو ؛اهتاذ ىف

 هيف نوجاحتي ىذلا مكحلا اذهل ةجيتن وه ميركلا صنلا اذه «نوُلقعَت الَفأ»

 كلذلو ؛لقعي ال نم مكح وه كلذ نأ ذإ ؛اينارصن وأ ايدوهي ميهاربإ نوك وهو

 ىتلا لاخلا كلتف ءاهدعب امل اببس اهلبق ام نوك وهو «ةيببسلا ديفت ىتلا ءافلا تناك

 مهكاردإو «مهلقع لصأ نع لاؤسلا كلذ ىف ببسلا ىه ةبارغلا نم اهيلع مه
 . اهانعمل

 نولداجتي ىتلا رومألا هذه ىف نولقعي مهنوكل ىفن وهف ؛ىراكنإ ماهفتسالاو

 ىفنلا اذه نإو ءمهدنع لقعلا دوجو لصأ نع لاؤسلا ىلإ ىدؤي كلذو ءاهلوح

 ال مهلعج ىذلا ىمعألا بصعتلا هيلإ ىدأ ام ىلإ هيبنتو «خيبوت هتاذ ىف وه
 كرادملا اهيف فلتخت اال ىتلا تايهدبلا مهيسنيو ءاههجو ىلع رومأألا نوكردي

 .راكنإ عضوم مهدنع لقعلا لصأ نوكي ىتح «لوقعلاو

 نم رخآ رهظم نايبب ىفنلا اذهو «خيبوتلا كلذ ىلاعتو هناحبس ىّكز دقلو

 مهنأ وهو «ةلأسملا هذهب لصتي ءرخآ رمأ ىف لقعلا هيضتقي ال مهتفلاخم رهاظم

 : ىلاعت لاق اذلو ؛هب ملعلا لصأ مهدنع سيل رمأ ىف ججسحلاب نومدقتيو نولداجي

 : 4 مع هب مكل سيل اميف نوجاحُت ملف ملع هب مُكَل اميف متججاح ءالؤه متنأ اه)»
 مأ ةضحاد تناكأ ءاوس «ةجحلا متلدابو متججاح باتكلا لهأ رشعم متنأ ىأ

 مأ ملعلا اذه ىضتقمب نولداجت متنكأ ءاوس «هب ملعلا بابسأ مكدنع رمأ ىف ةغماد

 )١( نارمع لآ :يطويسلل لوزنلا بابسأ - لئالدلا يف يقهيبلا هجرخأ )58(.
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 مى لولا اولا

 وأ_م_ محلب

 يي

 سيل اميف نوجاحت ملف .ججحلا نع هب نودعبتو ؛«هقطنم نوولتو .هاضتقم نوفلاخت

 دلع ىبنلا عم نولداجتي اوناك امدنع ىراصنلاو دوهيلا نأ كلذ نايبو ؟ملع هب مكل

 اوناك نإو ةأيهم ةرضاح ةمئاق هب ملعلا بابسأ رمأ ىف نولداجتي اوناك مهنيب اميفو

 مهئاوهأل اعبت اهيمارمو اهدصاقم نع اهنووليو ءاهتاياغ نع اهب نوفرحني

 ىضتقم ىلع اوريسي مل نإو «ملع هب مهل رمأ ىف ةجاحم تناكف «مهتاوهشو
 نوك ىف وأ ءاينارصن وأ ايدوهي ناك ميهاربإ نوك ىف مهلدج امأ «ملعلا ماكحأ

 ملع ال رمأ ىف ةجاحمو لدجف ايربع وأ ايبرع نوكي لبقتسملا ىف ثوعبللا دلي ىبنلا
 نم ءىش هدنع سيل رمأ ىف لداجي نأ نع هلقع هب ىأني لقاعلا نإو «هب مهل

 ىلإ مهسوفن فرحنت امدنع لوقعلا لهأ ىدرتي اذكه نكلو «هب ملعلا بابسأ
 . لقعلا ىف ىوهلا مكحتيف «بصعتلا

 :ةيظفل ثحابم انهو

 «هيبنتلا ءاه ىه 4ءالؤه متن اه :ىلاعت هلوق ىف ةرركملا ءاهلا نأ :اهلوأ

 ريكفت لكل هتافاجمو هيلع مه ام ةبارغ ىلع ةلالدلل دحاو عضوم ىف اهراركتو
 /  .ىركفلا فارحنالا اذه ىف بصعتلا مهالد فيكو «لقع لكلو

 ام ميهاربإ ىف اولاق نيذلا دوهيلاو ىراصنلا ىلإ ةراشإ «ءالؤه» نأ :اهيناثو

 ىتلا ةبيربغلا لاوحألا نمضتت ىهف «هدعب نم ليجنإلاو ةاروتلا تلزنأ دقو ءاولاق

 .رخآ ىلقع ذوذش ىلإ تدأ اهنأو «مهنم تناك

 ىنعمب «ءالؤه» نإ انه لاق ءاملعلا ضعب نأ ركذ ىرشخمزلا نأ :اهثلا

 اميف نوملكتي مهنأ وه ىلقعلا مهيدرت ىلإ ىدأ ىذلا نأ ديفي اذه نإو «نيذلا»

 .نوملعي ال اميفو نوملعي

 ىلاعت هملع نايبب ىلاعتو هناحبس هللا متخ 4 نوملعت ال متنأو معي هللاو »
 هللاف «ماقملا اذه ىف ملعلا مهنع ىفنو «هناحّبس هل قلطملا ملعلا ررقف ءدكؤملا

 اميف قحلا ملعيو «مالسلا هيلع ميهاربإ لاح ملعي ىذلا وه ىلاعتو هناحبس

 نم نوكيأ هتلاسرل الهأ نوكي ىذلا نم ملعيو ءملع ريغبو ملعب هب نوجاحتي
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 [ ماعنألا] 4 79+ ... هَتلامر َلَعَجَي ثيح ملعأ هللا »> ؟مجععلا نم نوكي مأ برعلا
 مهاتآ ام ىلع سانلل دسحلاو ءاهيف نيفدلا دقحلاو .مهسوفن ايافخب ملعي ىذلا وهو

 مهف «نوملعت ال متنأو إ» :لاقف «نوملعي ال مهنأ هناحبس ررق دقو .هلضف نم هللا
 مهنأش نم سيلو ؛ةلاسرلل لهأ وه نم الو مالسلا هيلع ميهاربإ لاح نوملعي ال

 .مهنوفلاخي نم هيلع ىذلا اوكردي نأ نيبو مهنيب لوحت مهداقحأ نأل ؛اوملعي نأ

 . حيحصلا ملعلاو ميلسلا كاردإلاو ءرملا نيب لوحي دسحلاو دقحلاك ءىش ال هنإف

 ةيادهلا نإف ؛هل ناعذإلاو «هب ملعلا بابسأ انل ئيهو «قحلل انقفو مهللا

 .هل ىداه الف للضي نمو .هل لضم الف هللا دهي نم «كيلإو كنم

 1 7 27 كاَمَواَمِلَسُم اَقِمِنَح
 دق ا

 رس م

 مومو أونماء سراويل اًدنو هوعبّتأ يذل دك ميِهَرِإِب

 لها اي توُوعْفَماَمَو مهشنأدَل إب وُلِحْباَمَو 2 أ او ع 3 011
 هج 0

 هرج َتوُدَهْنَم منَ هلأ ٍ اياك وُرْمْكَت مِن ينك

 21 2 عرق دس جي

 َّقَحْلانومنكَتو لطابلاي َقَسْلأ تروسيلت مل بنك ال ْهأتَي

 نم نيتفئاطلا اتلك نأ ىلإ ريشي ام ةقباسلا ةيآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 نيستا نيد هنأو «صلاخلا هللا نيد وه اهنيد نأ ىعّدت تناك ىراصنلاو دوهيلا
 ؛اولدب امو اوريغ ام مهنأو «مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا ىبأ نيد هنأو ءاعيمج

 اذه اوبسحو «مالسلا هيلع ميهاربإ ةلالس نم مهنأل ؛نوكرشملا ىعدي ناك كلذكو
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 ؟روب بل

 يي

 ميهاربإ نأ ةيآلا هذه ىف ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقو ؛ءاعدإلا كلذ مهل غوسي

 ءاهمطاحو «.نائوألا مداه «ةينادحولا ىبن هنأل ؟ ؛ لحللا هذه نم ءىرب مالسلا هيلع

 . هللا الإ هاجن امو ءاهدابع ىلعو اهيلع ىربكلا هتأرجل رانلاب ىذألل ضرعت ىذلاو

 دقلو [ءايبنألا 1 437 ميهاربإ ىَلع امالسَو ادرب ينوك ران اَ اَنلُق» :ىلاعت لاق امك

 :كرشلاو ةينارصنلاو ةيدوهيلا نم ةءاربلا هذه ريرقت ىف هناحبس لاق

 اذه ىفو 4 املسُم افيدح َناَك نكلو ًينارصن الو اًيدوهُي ميهاربإ ناك امإ»

 «ىلاعت هللا ليلخ نع ةينارصنلاو ةيدوهيلا فصول ىفن ميركلا ىنآرقلا صنلا

 هذهل ديكوت وحنلا كلذ ىلع فصولا ىفن ىفو «مهنم هتءارب وه صنلا ىمرمو
 ىلع ةينارصنلا وأ ةيدوهيلا تناك ول هنأ ىدؤملا نإ ذإ ؛ةهازنلا هذهل تيبثتو «ةءاربلا

 هبر ههزن دق وهو ءامهب افصتم ناكل مالسلا هيلع ميهاربإ ىلإ ىمتنت هيلع امه ام

 مالسلا هيلع هنع ةيدوهيلا فصو ىفنف ؛لالض نم دوهيلا هيلع امب فصتي نأ نع

 نم ىبنب قصلي نأ قيلي ال لالض نم امهيف امب ضيرعتلا هيفو «مهنم هتءارب نمضت
 ىراصنلاو دوهيلا ةأمح لثم ىف نوكي نأ نم ميهاربإ نأشب هيونتلاو هللا ءايبنأ

 هَل ىبنلا اورصاع نيذلا

 لاقف قحلا هنيدو «ىقيقحلا هفصو كاردتسالا ليبس ىلع هناحبس ركذ دقو

 . «نيكرشملا نم َناَك امو املسُم افينح ناك نكلو © : ىلاعت

 ىفانتلا مامت اهلك ىفانتت فاصوأ ةثالث ىقيقحلا هفصو ىف هناحبس ركذ دقف

 ناك امو «ملسمو «فينح :هنأ ىه فاصوألا هذهو «ىراصنلاو دوهيلا دنع ام عم

 . نيكرشملا نم

 هاجتالاو ءهبلطو قحلا ىلإ ليملا :هنعم فينح وهو لوألا فصولاو

 :هتادرفم ىف ىناهفصألا لاق دقلو ؛هيلإ لوصولا ىف ةماقتسالاو هيرحتو «هيلإ

 ىلإ ةماقتسالا نع ليم فنجلاو ٠ .ةماقتساالا ىلإ لالضلا نع ليم فنَخلا»

 . افينح هّلَ اتناَق ٠ .. # :لجو زع لاق .«كلذ ىلإ لئاملا وه فينحلاو .لالضلا

 :لجو زع لاق ؛ءافنح هعمجو # املسُم افيمَحإ» :لاقو [لحتلا] 4 7 502
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 ىرحت ىأ نالف فنحتو .[ جحلا] # هلع ... هلل ءاقتح لج روزلا لوق اوبنتجاو ل»

 . (ةماقتسالا قيرط

 ةافانم نايب هيف هبلط ىف اميقتسم قحلا بلطي فينح هنأب مالسلا هيلع هفصوو
 نكلو «قحلا تاذل قحلا نوبلطي ال مهف «هيدهو هقالخأل ىراصنلاو دوهيلا قالخأ

 مهيلع قحلا نكي نإو «نينعذم هيلإ اوتأي مهل قحلا نكي نإف «مهسفنأ ىوه نوبلطي

 .مهبولق ضرمل كلذو هنع اوضرعأ

 وه مالسإلاو .ملسم هنأ هللا ليلخ ميهاربإ فاصوأ نم ىناثلا فصولاو

 رمعي ال ىتح «ىلاعتو هناحبس هيلإ فارصنالاو ةبحملاو هللا تاذل صالخإلا

 مههلإف «ىراصّنلاو دوهيلا هيلع ناك ال فانم فصو اضيأ اذهو «هرون ريغب بلقلا

 ءمهسوفن تسكرأ ايندلا ضارعأ ىه امنإو هلل ال مهسفنآل مهتبحمو ؛«مهاوه

 . مهبولق هللا رون نود تقلغأو

 هللا ىفن دقو «كرشم ريغ ناك هنأ وهو ءىبلس فصو :ثلاثلا فصولاو

 نم ناك امو :لاقف ةعماجلا ةغيصلا هذهب كرشلا فصو هليلخ نع ىلاعتو هناحبس

 هبئاوشو هلك كارشإلا ىفن نمضتت اهنأل «اكرشم ناك امو» لقي ملو «نيكرْشُمْلا

 ,ناثوألا دبعي نم مهنمف ؛ناولأو فانصأ نيكرشملا نإف ؛مالسلا هيلع ميهاربإ نع

 نم مهنمو «ةثالث ثلاث هللا لعجي نم مهنمو ءدبعي انبا هلل لعجي نم مهنمو

 نيب ةطاسو نوذختي نم مهنمو ءهّللا نود نم ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ نوذختي

 ىفو .فانصأآلا هذه نم فنص ىأ نم ميهاربإ ناك امف ءاذكهو «برلاو دبعلا

 مه امو مهلاح نيب ضيرعت ميهاربإ نع كرشلا ىفن ىف ةيماسلا ةغيصلا هذه ركذ

 ىلع مهو «مالسلا هيلع ميهاربإل باستنالا نوعدي فيكف ءرهاظلا كرشلا نم هيلع
 :مهيف هللا لاق نم مه سانلا ىلوأ نودعي نيذلا امنإ ءكرشلا نم مهام

 دشأ نإ ىأ 4اونَمآ نيذّلاو يلا اَذهَو هوُعَبلا نيّلل ميهاربإب سائلا ىَلوُأ ّنِإ ل
 نيذلاو ىبنلا اذهو ءهوعبتا َنيِدَّلَل ءهب لاصتالاب مهردجأو ميهاربإب ةيالو سانلا

 ةثالشب ميهاربإب مهلاصتا هناح بس دكأ دق ةثالث فانصأ مهف «ىبنلا اذهب اونمآ
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 :ىلاعت هلوق ىف ماللا :اهثلاثو «ليضفتلا لعفأ :اهيناثو «نإ» :اهلوأ ؛تاديكأت

 . 4 هوعبا نيل
 اوباجأو «هتايح ىف هتياده اوعبتا نيذلا لمشي ماع لوصوم هوعبتا نيذلاو

 نكمي ناكو «نوريثكل مهنإو «هتافو دعب نم هوعبتا نيذلاو «هوفلاخي ملو «هتوعد

 ىف هلل اوصلخأو قحلا اوبلطف هيده اوعبتا ول «ىراصنلاو دوهيلا ءالؤه نم نوكي نأ

 مهنأ ىلع مهل خيبوت اذه ىفو ؛هلاكشأ لكبو هبورض لكب كرشلا اوبنجتو «هبلط
 هنأ ىلع تاذلاب هيلع صنلاب ٌةِْلَي ىبنلا ركذ دقو .هيلإ ءامتنالا اوعداو «هوعبتي مل

 ىبنلا نأل ؛هوعبتا نيذلا نمض ىف هركذي ملو «مالسلا هيلع ميهاربإب سانلا ىلوأ
 «نييبنلا متاخ ٌييلَك ادمحم نألو «ميهاربإ اهاقلت امك ءامسلا نم ةيادهلا ىقلت دبي

 ىبنلا ركذ ىفو .ضرألا لهأ ىلإ ةيهلإلا ةلاسرلا حرص ءانب ىف ةماعد رخآ هنألو

 ؛ىراصنلاو دوهيلا نم ميهاربإ انديسبو ّةِْكَك هب اونمآ نيذلا ةيولوأ نايبل ديهق ل

 «ىلاعت هلل مهنيد اوصلخأو « اودتهاو هب اونمآو هورحتو و قحلا اوبلط ءافنح مهنأل

 اونمآ نم مه ةيآلا ىف اونمآ نيذلاو .مهسفنأ نم مهيلإ بحأ هلوسرو هللا راصو

 ىبأ مهنم ىيلو نإو «نييبنلا نم ةالو ىبن لكل» : هلع ىبنلا لاق دقلو ِ؛ِةَِيَلِك دمحمب

 .1)(ميهاربإ ىبر ليلخو

 صاالخإلا اهساسأ نيدلا موي ىلإ ناسحإب امهعبتا نمو ىبنلل ميهاربإ ةيالوو
 :هناحبس لاق اذلو ؛هللا ةيالو نم ىهف ءهديحوتو ىلاعت هلل

 تمظعو «هلالج لج ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىأ 4نينمؤمْلا يلو هللاو
 لهأ مهو «مهرصانو نينمؤملا ىلو وه «هتمظع تماستو ؛«هتمكح تلاعتو «هتردق

 هتبحم الإ نوغتبي الو «هاضر الإ نوبلطي ال مهنآل كلذو ؛هناوضرو هتبحم

 ال ىلاعتو هناحبس هللاو ؛هتبحمو هللا ءالو اولان دق مهصالخإب مهف ؛هناوضرو

 .هاوس بلطي الو ءهل نعذيو قحلل نمؤي نم الإ ىلاوي

 نمو - نآرقلا ريسفت : يذمرتلاو يكحك .9) دوعسم نب هللا دبع دنسم - نيرثكملا دنسم : دمحأ هاور )١(

 .(5951) نارمع لآ ةروس
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 >: اكل
 يي

 :ةيلاع ناعم ةدع ىلإ ةراشإ ةيماسلا ةلمجلا هذه ىفو

 ليلخب ميهاربإ اوعبتا نيذلاو ءهوعبتا نيذلاو ٌِلَك ىبنلا لاصتا نأ :اهلوأ

 مهنأل ؛ريصنو ىلو ضعبل مهضعب نونمؤملاو «ىلاعت هللاب اولصتا مهنأل ؛هللا

 «ءايلوأ مهلك دمحم ةلاسرب نونمؤملاو ميهاربإ ةلاسرب نونمؤملاف . هللا ءايلوأ اعيمج

 قيرطلا مهريغو دوهيلل هناحبس نيبي كلذ ىفو «ىلاعت هللا ءايلوأ اعيمج مهنأل
 .هعبتا نمو ىبنلاك ميهاربإب ىلوأ مهلعجي ىذلا قحلا

 لك اهبلطي نأ بجي ىتلا ىربكلا ةياغلا ىه هللا ةيالو نأ ىلإ ةراشإلا :اهيناث

 لوقي اذلو ؛صالخإلا ناسحإلا ساسأو «ءىش لك ىف ناسحإلا اهقيرطو «نمؤم

 .210(كاري هنإف هارت نكت مل نإف ءهارت كنأك هللا دبعت نأ ناسحإلا» :ِلك ىبنلا

 امهم مهترصنب دعولاو هللا دنع ناميإلا لهأ ةلزنم ىلإ ةراشإلا :اهفلاث

 . [جحلا] 4 ه2 ٌريزع يول هللا نإ ١ :مهددع فئاكتي

 اوناك ىراصنلاو دوهيلا نإ 4 مكنولضي ول باتكلا لهأ نم ةقئاط تدو

 نم ريثك دو : ىلاعت لاق امك :هلضف نم هللا مهانآ ام ىلع نينمؤملا نودسحي

 كتلوأف [ةرقبلا] 4 023+... ادسَح اَراَقُك مُكَاَعِإ دعب نم مُكَنوُدَري وَل باتكلا لْهأ
 هيدهب دع ىبنلا ءاج املف «برعلا رئاس ىوتسم قوف مهنأ نورعشي اوناك نويباتكلا

 لب «هل اونمؤي نأ مهيلع ناك ىذلا قحلل اونعذي ملف برعلا ىوتسم عفترا مهيف

 نأ نونمتي اوناك ٌةْلَي دمحم هب ءاج اميف اهنوملعي ىتلا ةلزنملا مظعلو هيلع اودرمت
 باتكلا ٍلهَأ نم ةفئاَط تّدو إ :ىلاعت لاق اذلو ؛قحلا اوكرتي نأو «نونمؤملا لضي

 لدت ةيردصم انه ولف «مكلالض باتكلا لهأ نم ةفئاط تنمت ىأ 4 مُكَنوُلضُي وُ
 اهنونمتي ةينمأ مهنم كلذ نكي ملو مكلالض ةفئاطلا هذه تدو ىأ «ىنمتلا ىلع

 ماهوآلاو كوكشلاو نونظلاب نوقلي اوناكف «لمعلاب لوقلا نونرقي اوناك لب ءطقف

 نيملسملا نيب نوثبني نوقفانم مهنم ناكو ءاونمآ نيذلا باتريل ةيدمحملا ةوعدلا لوح

 امك هب ءاج امو دك ىبنلا ىف كيكشتلاو بيرلاب نوقليو «ءنوملسم مهنأ مساب
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 ىلإ ةوعدلا ىلع ؤرجي نم مهنم ناك دقلو ؛مهدعب نم مهفالخأ مويلا لعفي

 رساي نب رامعو ناميلا نب ةفيذح اوعد ةنيدملا دوهي نأ ىوريل هنإ ىتح «ةيدوهيلا

 .نيبملا نارسخلاب اوءابو ء,مهيعس لض نكلو «ةيدوهيلا ىلإ

 نع ىمعيو الالض دادزي هريغ للضي نأ لواحيو .«قحلا ملعي ىذلا نإو

 ناك كلذكو ؛هملعي ناك ىذلا لهجي نأ ىلإ هب رمألا ىهتني ىتح «ةيادهلا قيرط

 :هناحبس لاق اذلو ؛ءالؤه

 مهتيامعو مهتياوغ ببسب مهنأ ىأ «نوُرعَشي امو مهسفنأ لإ نوُلضي امو
 كشلا َرَّثُأ امف «نيقيلا لهأ ىلع كشلا نوريثي اوذخأ مهبولق ىلع ىوهلا ءاليتساو

 .مهريغ اولضيل هوراثأ ىذلا كشلا اذهب مه مهسوفن ترثأت نكلو «قحلا لهأ ىف
 الإ اولضأ ام مهنأ هناحبس هللا دكأف «نينمؤملا لالضإ اولواح مهف ءاولضف

 :نيتيحان نم مهسفنآل مهلالض ناكو « مهسفنأ

 نوملعي اوناك ىذلا رمألا ىف كشلل مهداريإ نأ نم اهانركذ ام امهادحإ

 لثم اذه لثمو «نوملعي اوناك نأ دعب ةريح مهسفنأ مه مهيف دجوأ دق هيف قحلا
 .اهقدص دقتعي ىتح هتبذك رركيو بذكي ىذلا بوذكلا

 هب اوكسمتسا ىذلا لطابلا ىلإ ةوعدلا ىف اوجل املك مهنأ :ةيناثلا ةيحانلا

 اوناك بيذاكأ نم قحلا لوح نوريثي اوناك ام رادقمبف ,قحلل ناعذإلا نع اودعب

 ةيسفن لاح كلتو ؛مهلالض قوف الالض نودادزيف «ناعذإلاو ناميإلا نم نودعتبي

 .اهب نورعشيالو اهيف نوميقي

 هناحبس هللا هجو 4 َنوُدَهْشَت متنأو هللا تايآب نورفكت مل باتكلا لهأ اي»
 ةغيص ىف مهل انيبم ناميإلا ىلإ مهوعدي باتكلا لهأ ىلإ ءادنلا ةيآلا هذهب ىلاعتو

 اذلو «ةتباث ريغ رفكلا ىعاودو «ةمئاق ناميإلا ىعاود نأ ىخيبوت ىراكنإ ماهفتسا

 لهأ ايإ» :لاق ذإ «ميركلا ءادنلا اذهب مهأدتباو ءاخيبوتو اراكنإ ءاهنع مهفتسي

 ىلإ اوعراسي نأ ىضتسقي ناك هوّطعُأ ام نأ ىلإ ةراشإ ءادنلا اذه ىفو 4 باتكلا



 نارمع لآ ةروس ريسفت
 الل ااا0اللاإإللللللا 2 2
 : ل

 نورفكَت مل : ىراكنإلا ماهفتسالا كلذ مهيلإ هجو مث ءاورفكي نأ ال ناميإلا

 ةيدمحملا ةلاسرلا قدص ىلع ةلادلا هتانيبو هللا تايآب مترفك دقل ىأ 4 هللا تايآب

 واكو دمحم ةوبن تايآ ىه انه تايآلاف ءاهقدص نوملعت متنأو ءاهب ملع مكدنعو

 عقو ىذلا عقاولا اذه راكنإل ماهفتسالاو «هيلع لمتشا امو «ميركلا نآرقلا ىهو

 :ىلاعت هلوقب راكنتسالا ىلاعتو هناحبس دكأ دقلو .هلئالد مايق عم رفكلا وهو مهنم

 ةدهاشملا ملعك اينيقي املع لوسرلا قدص نوملعت متنأو ىأ 4نودهشت متنأو
 ىتلا ةقداصلا لئالدلا موي لك نودهشت متنأو :وأ «مكباتك ىف هب ربخأ امب «نايعلاو

 ام هلل ىبنلا اورصاع نيذلا ىراصنلاو دوهيلا نكلو « .ةيدمحملا ةلاسرلا تبثت

 ناميإلا اودسفيل «لطابلاب قحلا اوسبلي نأ نولواحي اوناك لب ءرفكلاب نوفتكي اوناك

 :هناحبس لاق اذلو ؛هلهأ ىلع

 «نوملعت متنأو قحلا نومتكتو لطابلاب قحلا نوسبلت مل باتكلا لهأ ايإل
 اليلق دعي مهل خيبوت لكو «خيبوتلا ىف ةدايز «باتكلا لهأ» ب انه ءادنلا ردص

 كلذ ؛مهنم عقو ام راكنإل ىراكنإ انه ماهفتسالاو «هتارابع فدارتتو رثاكتي امهم

 قدصلاب هلو دمحمل دهشي ىذلا قحلا اومتكو «لطابلاب قحلا اوطلخو اوسبل مهنأب
 عقو دقف ؛مهنم عقو ىذلا اذه ىلع خيبوتلل ماهفتسالا ناكف «هب نوملعي مهو

 :ثلاث رمآ مهيف تبثو «نارمأ مهنم

 «قحلا اوفيزي نأ اولواح نأب «لطابلاب قحلا طلخ وهف :لوألا رمأآلا امأ

 رسف دقو .ليلضتلا ىف مهنم اناعمإ هرهظمب هورهظأو «لطابلا بوث هوسبلأف

 نكلو «كلذك ىدؤملا ىف ىهو «نوطلخت ىنعمب «نوسبلت» ةملك نوريشكلا

 قحلا ىلإ اوءاج مهنأب كلذ «ةملكلا ىف سابللاو رتسلا ىنعم ظحالي نأ دبال

 :ىناهفصألا ىنعملا اذه ىف لاق دقلو ؛ِمَهْبَتْسَيَل لطابلا بوث هوسبلأف نيبملا

 هيلع تسبل لاقي «ىناعملا ىف كلذ لاقيو «ءىشلا رتس سبللا لصأ
 مول مللم

 .[نارمع لآ] « 4206 . . . لطابلاب قحلا
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 ىبنلا همدقي ىذلا قحلا نورتسي مهف مهدنع ىذلا قحلا نامتك :ىناثلا رمألا

 ىبنلا قدصب دهشيو «مهدنع ىذلا نومتكيو «هنوعرتخي ىذلا لطابلا سابلب بك

 ليلد رفاكلا دنع نوكي «قحلاب رفكلا هيلإ لصي نأ نكمي ام ىصقأ اذهو ءٌّدِْلك

 هفيزي نأ لواحيو «قحلا بحاص همدقي ىذلا ليلدلا ركني كلذ عمو «قحلا

 . ملع ىلع هللا مهلضأ مهنكلو «هتاذ ىف قحلا نوملعي مهو كلذ لكو .لطابلاب

 انقفوو «لالضلا نم انذقنأو ؛؟قيفوتلا انحنماو «مهتيده نميف انبتكا مهللا

 .ءاعدلا عيمس كنإ «هب ناميإلاو ءهل ناعذإلاو .قحلا كاردإل

 انوا بتكلاٍل مَن هَضياَط تلاَقَو
 . 0 هذآ 7 ول “222 هلت هآ ع مم

 ,هرخاعأو ًاوِراَهَّتل اهتلأهجوماَء ل لع زدنأ ىذا

 2 06 ل وع سس رول كس

 نلف كيد د عيت نمل ال أونوتاَلَو يَ إ َنوُعِجَي

 ووجاَحمو أ متو م [م لَكُم دحأ قوي نأ هللا ىده ىَدهلا

 يونيو يل لَن كيد
 ِلَضَمْلَ وَُدَسَأَو فَي نَموِتَمَحَي صحي 5 يع

 8 2: ري
 لضي نأ نودوي باتكلا لهأ نأ ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 ءالالض اودادزا قيرطلا اذه ىف اونعمأ املكو «مهلالضإ ىلع نولمعيو «نونمؤملا

 ايتقو مهتمهن عبشي ام ناميإلا فاعض ىف اودجو نإو «اناميإ الإ نونمؤملا دادزا امو

 مهنايغط ىف نولضملا كئلوأ دتريو «قحلاب مهناميإ ىوقي ام ناعرس مهنإف
 .نوهمعي

 ةراثإو «نينمؤملا لالضإ ىف مهنم ةفئاط قيرط هناحبس نيبي تايآلا هذه ئفو

 نانئمطالاو ناعذإلاو ناميإلا اورهظي نأ ىهو «نينمؤملا فاعض بولق ىف كشلا



 نارمع لآ ةروسريسفت 4
 اللا للللللللاا0 ولولا لوا للللااالللللا ْ

 دا رحل

 ءمهديكو مهركم فرعي مل نم نسحلا نظلا مهيف نظيل «ةيمالسإلا قئاقحلا ىلإ
 نينمؤملا اومهويل ناميإلا رهظم دعب «مهرفك اونلعأ مهيلإ سانلا نآمطا اذإ ىتح
 نالطبلا مهل نيبت املف «ناميإلا اذهب قحلا نيبلاط مهناميإ ىف نيصلخم اوناك مهنأ

 نيملسملا نيب كلذب نوقليو «ناميإلا فاعض جورخلا اذهب جرخي دقف ءاوجرخ

 لاقف ةثيبخلا ةركاملا ةفئاطلا هذه لمع ىلاعتو هناحبس هللا ىكح دقو .ايلمع اكش

 : لئاق نم زع

 راَهّنلا هجو اونمآ نيذّلا ىلع لزنأ يذّلاب اونمآ باتكلا لُهَأ نم ةفئاط تَلاَقو
 ضعب لاق» :لاق هنأ ىعباتلا ةداتق نع ىربطلا ريرج نبا جرخأ 4 ةرخآ اورفكاو

 ردجأ هنإف ءهرخآ اورفكاو ءراهنلا لوأ مهنيدب اضرلا مهوطعأ : ضعبل باتكلا لهأ

 نع اوعجري نأ ردجأ وهو «هنوهركت ام هيف متيأر دق مكنأ اوملعيو «مكوقدصي نأ

 ىف اولخدا :مهضعبل اولاق» :لاق هنأ ىدّسلا نع اضيأ ريرج نبا جرخأو .(مهنيد

 راهنلا رخآ ناك اذإف «ءقداص ادمحم نأ دهشن :اولوقو «راهنلا لوأ دمحم نيد

 ادمحم نأ انوثدحف مهانلأسف ءانرابحأو انئاملع ىلإ انعجر انإ :اولوقو اورفكاف

 مكنيد نم انيلإ بجعأ وهف ءاننيد ىلإ انعجر دقو ؛«ءىش ىلع متسل متنأو «بذاك

 هناحبس هللا ربخأف ؛مهلاب امف راهنلا لوأ انعم اوناك ءالؤه نولوقيف «نوكشي مهلعل

 «ةريثك اذه ىف تاياورلاو «المع مهلوق اوذفن مهنأ ىورو كلذب هلوسر ىلاعتو

 .ةرفانتم ريغ ىنعملا ىف ةيقالتم اهلكو

 نأ مهضعب اعد مهبولق دسحلا لكأ نيذلا نيللضملا كئلوأ نأ :اهتصالخو

 مهعم اوبذتجي نأ اوعاطتسا اوعجر نإف «ةقيقح بالط اودبيل مالسإلا اورهظي
 .ناميإلا ءافعض ضعب

 نأل ؛هجولاب هنع ربعو ءراهنلا لوأ وهو ءهرخآ لباقي ام راهنلا هجوب دارملاو

 نع ةيانك اضيأ هجولاو «؛لابقإلا رهظم وه هجولاو «هلابقإ تقو وه راهنلا لوأ
 .هرخآ سكعب «حوضولا تقوو روهظلا تقو وه راهنلا لوأو ءروهظلا
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 مث اوملسيف ىحضلا ىف اوءدبي نأ وه هيلع اوقفتا ىذلا قافتالا ىنعم لهو

 نأ نوديري مهنأ ريصبلا لمأتملل ودبي نكلو «كلذ ظفللا رهاظ ؟ءاسملا ىف اورفكي

 دعب نم اورفكي مث ءمهيلإ نانئمطالاو مهب ةقثلا متت ىتح نامزلا نم انيح اوملسي

 ةقثلا بلج هيف نوعيطتسي ادمأ الإ مالسإلا مهراهظإ قرغتسي الأ ىلع «كلذ

 روصتل تقيس «ةيليثمتلا ةراعتسالا ليبق نم هلك ريبعتلا ذئئيح نوكيو ؛مهيلإ

 .ريصق دمأ دعب نورفكي مث ناميإلا نورهظي مهنأ ىهو ءاهيلع اوقفتا ىتلا مهلاح

 رفكلا راهظإ نيب بقاعتلا دكأتو ءرفكلا راهظإو عوجرلا ةعرس ريوصتل ةراعتسالاف

 هناحبس هللا ىكح دقو .هلوأ دعب هرخآ روهظ بقاعتي امك «مالسإلا راهظإو

 :هتاملك تلاعت هلوقب ئيسلا مهركمو مهدصقم مهنع ىلاعتو

 عجري نأ ءاجر وهو مهدصقم نايب ديفي رببعتلا اذهف :4نوعجري مِهْلعل ل

 هنإف «لكلا مساب ضعبلا نع اوربع مهنكلو «ناميإلا دعب رفكلا ىلإ نينمؤملا ضعب

 فيعضلا وه نيملسملا نم هعوجر ىجري ىذلا لب ءاعيمج اوعجري نأ نكمي ال

 ناميإ دعب قيرفلا اذه رفك نكلو «هنيقي ىف نئمطملا ريغ «هنيد ىف ىوقلا ريغ
 ىف كشلا ىرج ثيحو «مهيف ننظتلا نوكيف «نيملسملا ةعامج ىف ابارطضا ثدحي

 نم مهنإو .عيرذلا لشفلا امهءارو ناكو «ءةقثلا دقفو قرفتلا هءارو ناك ةعامجلا

 ىذلا ناميإلا اذه دعب كرشلا ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا دوعت نأ نوعمطي كلذ دعب

 ناطيشلا هسأر بكري ىذلا نإف «مهسوفن مهل تلوس كلذكو ؛مهنايك ىف مهدده
 ةيصاقلا ةديعبلا ىنامألا ىنمتي ىتح هروصت قفأ عستيو «رشلاب هسفن هل سوسوت

 . ةيناد ةبيرق اهنأك

 نإف ؛ىسيلبإلا ريبدتلا هنع قتفت ام ىوقأ نم اهوكلس ىتلا ةقيرطلا كلت نإو

 لخدي نأ هنأش نم ةللضم تاسيبلتب عرذتلا عم ناميإلا راهظإ دعب رفكلا راهظإ

 ىوقأ ىف ىتح بيرلا ريثي امب رهجلا هعم نوكي دقو «ناميإلا ءافعض ىف كشلا
 :هللَع هلوقب تتبث ىتلا ةدرلا ةبوقع تناك كلذلو ؛نيقيلاب اهردجأو اقدص قئاقحلا
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 ىف نولخدي نيذلا ىلع ليبسلا عطقل كلذو ؛لتقلا ىه .20هولتقاف هنيد لّدب نم»

 ةافانم كلذ ىف سيلو ؛«هقئاقح لوح كشلا ةراثإ نوديري مهو ءارهاظ مالسإلا

 نيبَت دق نيدلا يف هاركإ الإ» :ىلاعت هلوق ىف مالسإلا اهررق ىتلا ةينيدلا ةيرحلل

 قيرطلا كلذب اوذخأ نيذلا كئلوأ ناك دقلو [ةرقبلا] 4 523+ ... يَفْلا نم دّشّرلا

 مهو ءرخآلا دعب تقولا مالسإلا روصع ىف نورهظي دئاقعلا داسفإل ثيبخلا

 ىلع رمآلا اودسفيل مالسإلا راتسب نورتتسي ارافك مهنطاب ىف اوناك مهف «ةقدانزلا

 .مهدئاقع ىف سانلا اوككشيو «مالسإلا لهأ

 ررقو ءاهنوشفني ىتلا مهمومس نم سانلا نورذحي اوناك ءاهقفلا نإو

 .اراتس ةبوتلا ذختي هنإف «ةقدنزلاب فرع نم الإ باتتسي دترم لك نأ مهروهمج

 رفكلا هنم رهظ نإو «هرحن ىف هديك هيلع دريف ءهلهأو مالسإلل ديكلا اهب عيطتسيل

 3 .مادقألاو ىصاونلاب ذخؤي هرتس لواحي ىذلا

 ىلإ مهنم بهذي نأ نم طايتحالل ريبدتلا ىف نوغلابيل باتكلا لهأ نإو

 نيب مالسإلا ىف كّشلا ثب ةهج نم نولواحي مهف «مالسإلاب نونمؤي نم نيملسملا
 ىف مهنم دحأ لخدي نأ نم طايتحالا ىلع نولمعي ىرخأ ةهج نمو «هلهأ

 .مهنم دحأ نعذي الأ نوعادتيو «مهنيب اميف ةينيدلا ةيبصعلا نوريثي كلذلو «مالسإلا

 هللا ده ئدهلا نإ لق مكتيد عبت نمل الإ اونمْوُت الو 9 :نولوقي كلذلو ؛هتفئاط ريخل

 : 4 متيتوأ ام لثم دحأ ئتؤي نأ

 قحاب اوقطنت ال ىأ «مكنيد عبت نمل الإ قحلاب نيرقم نيقدصم اونعذت ال ىأ

 امك ادمحم نوفرعي مهنأل كلذو ؛مكنيد عبت نمل الإ هل نينعذم هنوملعت ىذلا

 نوفرعي مهف ؛هتوعد ةحصب ةقطانلا ةقداصلا ةلدألا مهيديأ نيبو «مهءانبأ نوفرعي

 .مهريغل هولوقي نأ نع نوهانتي مهنكلو «مهنيب اميف هنوركاذتيو كلذ

 دترملا يف ءاج ام - دودحلا :يذمرتلاو «(7ا1/44) هللا باذعب بذعي ال - ريسلاو داهجلا :يراخبلا هاور )١(

 دترا نم ناس - دودحلا :دواد وبأو ((5991) دترملا يف مكحلا - مدلا ميرحت :ىئاسنلاو ترفل

 .امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ("ا/40)
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 ةزمهب :امهادحإ «ناتءارق اهيف © ميتوأ ام لْثم دحأ ىتؤي نأ )» :ىلاعت هلوقو

 ىدحإو «27)ريثك نبا ةءارق ةيناثلاو .ةلهس امهادحإ نيتزمهب ىرخألاو «ةدحاو
 .ىراكنإلا ماهفتسالل نوت ةءارقلا هذه ىلع نيتزمهلا

 نوكيو «ةضرتعم نوكت نأ لمتحي 4هللا ىده ئدهلا نإ لف» :ىلاعت هلوقو
 نوكت نأ لمتحيو 4 اونمؤت ة الو :هلوقب الصتم ©. دَحَأ ' ىتؤي نأ » :ىلاعت هلوق

 .اهدعب امب ةلصتم نوكتو «ةضرتعم ريغ

 :اذكه لوقلا جيرخت نوكي ةدحاولا ةزمهلا ةءارق عم لوألا لامتحالا ىلعو
 متيتوأ ام لثمب دحأ ىتؤي نأ ةهارك مكنيد عبت نم الإ نيرقمو نينعذم اوقدصت الو

 ببس مكوجاحي نأ ةهاركو «سانلا نيب ةينيد ةلزنمو ءامسلا نم لزنم باتك نم

 مهلوق نيب ىلاعتو هناحبس ضرتعا دقو «مكبر دنع نم رمألا كلذو ناعذإلا كلذ
 اهيطعي هدحو هل كلم ىلاعت هللا ةياده نإ ىأ 4هّللا ىده ئدهلا َّنِإ لق» :هلوقب
 .ءاشي نم اهيطعي لب ءدحأ ىلع اروصقم ارمأ الو ءدحأل اركح تسيلف ءءاشي نمل

 ةينيدلا ةلزنملا ووذ مهنأ نم مهمعز نالطب نايبب ةعراسملا وه ضارتعالا كلذ ببسو

 نأ مهلف اهدحو اهقيرط ةيادهلاو «ةيادهلا اهّوشنم ةلزنملا نأ نايبلو ءمهدحو

 اوجرخ دق لطابلا ىلع ىصاوتلاو رشلا ىلع مهافتلا كلذب مهنأ نايبلو ءاهوعبتي

 نوكيو «ىدؤملا ريغتي ال نيتزمهلا ةءارق ىلعو .مهريغل تقحف ةيادهلا قاطن نع
 نأل كلذب نورقتأ .مكنيد عبت نمل الإ نيقدصم اونعذت الو :اذكه لوقلا ريرقت

 .مكبر دنع مكوجاحي وأ متيت توأ ام لثم دحأ ىتؤي

 ئدهلا َنِإ لَ » :ىلاعت هلوق نأ لامتحا ىلع ةميركلا ةيآلا جيرخت وه اذه
 امب ةلصتم اهنأ لامتحا ىلع اهجيرخت امأ «نيمزالتم نيب ةضرتعم ةلمج هللا ىده
 دريف «مهلوق ىهتني كلذب ءمكنيد عبت : نمل الإ نيقدصم اونعذت ال :اذكه وهف اهيلي

 ربخلا ىلع ةدحاو ةزمهب نوقابلا أرقو ؛ةلهسم امهنم ةيناثلا ,ماهفتسالا ىلع نيتزمهب يكملا ريثك نبا أرق )١(
 ءراصمألا ةمئأ تاءارق يف راصتخالا ةياغ - 7511 253216 ص ١ج رشعلا تاءارقلا ىف رشنلا]
 ١ .[45 0 /؟ج
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 هناحبس نيبي مث هللا ىده ئدُهلا ّنِإ لقط :هلوقب مهيلع ىلاعتو هناحبس هللا

 امك ء ءامسلا ىحو مهنيب لزني نأب متيتوأ ام لثم دحأ ىت ؤي نأ هللا ىده نأ ىلاعتو

 ةءارق ىلعو .واولا ىنعمب نوكت انه «وأ»و «مكبر دنع هب مكوجاحي وأ «مكنيب لزن

 دنع مكوجاحي وأ متيتوأ ام لثم دحأ ىتؤي نأ نوركنتأ :ىنعملا نوكي ماهفتسالا

 . مكبر

 ةلمجلا نوكت نأو «لوألا لامتحالا ىلإ ليمأ ىنإو ؛نالامتحالا كناذ

 ام َلْقم دَحَأ ىتؤي نأ » هلوق نأو ءةضرتعم 4 هللا ىده ئدهلا ّنِإ لقط ةيماسلا

 لضفلا نإ لق :هلوقب هيبنل كلذ دعب هللا رمأ ميقتسيل كلذو «مهلوق نم 4 متيتوأ

 رمألل ديدج ىنعم نوكيل ؛ ءمهلوق بقع ناك اذإ الإ انعم حضتي ال هنإف 4 هللا ديب

 ىلاعت هللا مالك نم 4 دحأ ىتؤي نأ :هلوق ناك ول ذإ ؛لوألا رمألا دعب ىناثلا

 ناك اذإ الإ 4 هّللا ديب لضقلا نإ لق : ىناثلا رمآلا ىنعم انل حضتا ام هب رومأملا

 .ديكأتلا نم ىلوأ سيسأتلاو «هلضفو هتياده راركتل

 هب لضفتي ىلاعت هللا نم لضف ىه ةيادهلا نأ كلذ دعب هناحبس نيب دقل

 نم هيتؤي هللا ديب لضفلا ّنِإ ل :هناحبس لاق كلذلو ؛هدابع نم ءاشي نم ىلع

 نيذلا نينمؤملا ةياده اهنم ثعبنت ىتلا ةلاسرلاو ةوبنلاو «ىلاعت هللا ةيادهف

 ءمهل هيلع اقح سيلف «هدابعل ىلاعت هللا نم لضف هلك كلذ ؛قحلل نونعذي

 دق ناك نإف ءدحأل ءاطعلاب مزلمب سيل مركتملا لضفتملاو «ءاطعو مركت هنم وه

 الو «هل مزلمب كلذ سيلو «ةمحربو هنم لضفبف ليئارسإ ىنب ىف انيح ةلاسرلا لعج

 مهيلعو ؛نييمأ موق ىف نوكت نأ اوركنتتسيو «مهريغ نع اهوعنمي نأب مهل غوسمب

 لعجي ثيح ملعأ هللاف «هب ءادنلا ناك ةهج ىأ نمو «ناك امنيأ قحلل اونعذي نأ

 نم ةفئاط قح نم سيلو «ةدارإ ىلاعتو هناحبس هللا ةدارإ قوف سيلو ؛هتلاسر

 .هؤابحأو هللا ءانيأ نحن لوقت نأ سانلا
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 زع لاقف «هملع ةطاحإو .هتمكح ليلجو هلضف ةعس ىلاعتو هناحبس نيب مث

 : لئاق نم

 ال ءميظع هلضفو ءةعساو ىلاعت هللا ةمحر نأ ىأ 4 يلع عساو هللاو

 دنع لضفلا ردق نم ضغي ال الضف نوتّوي نم ددعت نإو «ليبق نود ليبقل نوكي

 مهطاسوأ ىفو مهنيب اوركتحي وأ «ةيادهلا اوركتحي نأ نوديري نيذلاف ءمهريغ

 مهاتآ ام ىلع سانلا نودسحيو ءاعساو نوقّيضي امنإ «ضرألا لهأ ىلإ هللا ةلاسر

 هناحبس فصوو .ءىش دسمحلا اذه نم مهيلع دوعي نأ ريغ نم هلضف نم هللا

 نم نأش هلضف لومش نأ نايبل ؛هلضف ةعس رهاظلا نأ عم عساو هنأب هتاذ ىلاعتو

 وهو الإ دوجولا اذه ىف ءىش نم امف .هقلخ ىف هراثآ رهظي «هناحبس هنوكئش

 .ىلاعتو هناحبس هلضفب

 ىلاعت هلضف نأ ىلإ ةراشإلل «ملعلا فصوب انه ةعسلا فصو نرتقا دقو

 نم امف .هملعو هلضف ىضتقمب ءاشي نم ىطعي وهف ؛هملع ىضتقم ىلع وه
 هنإو ؛رادقمب كبر دنع ءىش لكو «نازيمب الإ هدابعل ىلاعت هللا نم نوكي ءىش

 هناحبس لاق اذلو ؛رخآ عونب رخآ صتخيو «هتمحرب اذه صتخي اذه ىضتقم

 : ىلاعتو

 ةمزال لمعتست صتخا 4 ميظَعْلا لْضَفْلا وذ ُهَّللاو ءاَشَي نَم هتمحرب ُصَتْخَي »
 هناحبس هللاو هللا لضفب صتخا لاقيو ءهلضفب هللا هصتخا لاقيف «ةيدعتمو

 .هقلخ نم اقلخ هتامحر نم ةنيعم ةمحرب صتخي هتمكحو هملع ىضتقع ىلاعتو

 قلخ نم دحأ نم ام «ىلاعت هللا ةمحر ىف دوجولا ىف نم لك نإ لئاق لوقي دقف

 ملق ءرفكي نم مهنمو ءركشي نم مهنمو «هللا ةمحر نم بيصن هلان الإ ىلاعت هللا
 الإ مومع الو «هللا ةمحر نم معأ ماع الو ,صاصتخالا اذهب ىلاعتو هناحبس ربع

 . ؟ىلاعت هللا لضف ىف

 ىه اهب هدابع ضعب قلاعت هللا صتخي ىتلا ةمحرلا نأ كلذ نع باوجلاو

 كلذو «هاجلاب اذهو «لاملاب كلذو «ملعلاب اذه هناحبس صتخيف «ةيعونلا ةمحرلا
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 لك»و ؛ناطلسلاو بلغلاب قيرفلا كلذو «ةيادهلاو ةلاسرلاب قيرفلا اذهو «ةحارلاب
 .237(هل قلخ امل رسيم

 نوكت نأ (”ليعامسإ ىنب ىلع اوسْفَت دق مههابشأو ليئارسإ ونب ناك اذإف

 هب صتخا امم كلذف ءضرألا ىلإ ءامسلا ةلاسر اهب متتخت ىتلا ىربكلا ةوبنلا مهيف

 نإف هللا لعف ىلع ضرتعي نأ دحأل سيلو «ةمحرلاب هدابع ضعب ىلاعتو هناحبس

 نم عونلا اذه هحنمي مل نم ىلع اضيأ هلضفو ؛ميمع هصتخا نم ىلع هلضف

 # ميظعلا لضفلا وذ هّللاو 8 :هلوقب ةميركلا ةيآلا هناحبس متخ اذلو ؛ميظع ةمحرلا

 ضعبل ىعونلا صاصتخالاف «هقلخ ىلع ىلاعت هللا لضف ةمظع ىواست ةمظع الف

 . لضفلا اذه ةمظع الو «هقلخ ىلع لضفلا مومع هضراعي ال تامحرلا

 بتو «كرفكن الو كركشنو «كتمعن لضف فرعنل كقيفوتب انيلع نم مهللا
 .ميحرلا باوتلا تنأ كنإ ءانيلع

 < لعدم 20 77 5 * هس

 ٍراطنِقيِهْنَم نِإنَم بتكلا ٍلهأ ْنِمَو

 هم هس حرس ساس مث رق حس مى وبرج مس اسوم تك

 الإ ك مل! ءودؤيال ر يدب ةنمأت نإنّممهْنِمَو كب إءودؤي

 اس د4 هو 000 ص ل قرم مس هه و

 نتئيمال | ىفانِّلعىسل اول اق مهنأب كلذ امياق هيلع َتَُمْداَم
 مص 0

 مجج روق سس حرس وخل رس سس يس حرف تي رف ل 8

 + توملعي مهو ب ذكلا ودنا لع تول وقيو ليس
 < هج د هرم ردو هك عد ح4 د ل
 نإ يح نيقتملا بحي هللا ْنِإَ ئقتاو ءورهعي وأ ْنَم نب

0 
 24 رم 0 ٍ 2 ل وا يا م سى م يعامل سنسد

 ال فل قلؤأ اليلقانمث مهنمَياَو هللا دهعب َنورعَتَم َنيذْلَأ

 و 00000 04 5-5 72 0 . مزج

 ميلي رظنَيالو هللا ُمُهمْيَكْياَلَوَةَرْحأْلا فهل َقَلَح
 همس حورس ى. 3 هلو 2 ص رس حس

 مهح وو 2 4 تى 00

 ةيفيك - ردقلا :ملسمو. «21447) «ركّذلل نآرقلا انسي دَقَلو :ىلاعت هللا لوق - ديحوتلا :يراخبلا هاور )١(

 .(4ا/89) همأ نطب ىف ىمدآلا قلخ

 . حاحصلا . مهيلع اونض ىأ (؟)
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 نيذلا باتكلا لهأ ضعب ةناهتسا ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 نييبنلا ىلع مهءارتفاو مهبذكو «لطابلاب قحلا مهسيبلتو قحلاب كك ىبنلا اورصاع
 ىلع مهصرحو ؛مهبصعت نيب مث «مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا وبأ مهسأر ىلعو
 مهادع ام سانلا نأو ءمهدحو مهتزوح ىف ةيادهلا نأب سانلا نيب اورهظي نأ

 اورفكيو راهنلا لوأ اونمؤي نأب قافنلا نم مهنيب اميف هب نوصاوتي ام ركذ مث «مهنود
 مهداقتعا داسف ىلع لدي امم اذكهو ؛نينمؤملا دئاقع كلذب نودسفي مهلعل «ىرخآ

 .نوعدي اميف مهبذكو «قحلل مهتاعذإ مدعو

 بترتي سفنلا داسفو «مأوت ةنامألاو قدصلا نأ امك «مأوت ةنايخلاو بذكلاو
 ناعذإلا ماع هيلع بترتي داقتعالا ىف قحلل ناعذإلا مدعو «لمعلا داسف هيلع

 «ىنيدلا قافنلا كلذ مهنم ناك دق باتكلا لهأ ضعب ناك اذإف «ةداملا ىف قحلل

 :هناحبس لاق اذلو «ةيداملا ةنايخلا مهنم تدب دق مهنإف

 ل رانيدب هنمَأَت نإ نم مهنمو كيلإ هَدَوي راطنقب هنمأَت نإ نم باتكلا له نمو:

 «ةنامألا نم ةياغلا غلبي امهدحأ نالباقتم نامسق 4 امئاق ؛ هيلع تمد ام الإ كِيِلِإ هدو

 ةرثكلا نع ربعو ءاهتسافن نكت امهمو ؛اهتميق نكت امهم اهبلط دنع اهيطعيف
 نأل ؛قايسلا نم موهفم هنأل ؛بهذلا نم هنوك ركذي ملو «بهذلا نم راطنقلاب
 نيمألا دي ىف نوكي ىذلا راطنقلا نوكي نأ دب الف «بهذلا نم الإ نوكي ال رانيدلا

 بيجي ىذلا وه ةنامألا نم ردقلا اذه ىلع نوكي ىذلا مسقلا اذهو .«بهذلا نم

 اهروصت ىلا تايداملا ىف قحلاب ميلستلا نأل ؛هيلإ ىعد اذإ هب نمؤيو قحلا ىعاد
 ىف اذه نإ لب ؛تايونعملا ىف قحلاب نمؤت ىتلا سفنلا عوبني نم الإ أشني ال ةنامألا

 عون هيلع ليلدلا مايق دعب هل ناعذإلاو قحلا رصن نأل ؛ةنامألا ىنعم ىلإ ىهتني قحلا

 «عفنللو قحلل اهلعجنل ةكردملا ىوقلا هذه انعدوأ هناحبس هللا نإ ذإ «ةنامألا نم

 ماق نمو «لاملا ةنامأ ىدؤي نأ هيلع لاملا وذو «ملعلا ةنامأ ىدؤي نأ هيلع ملعلا وذف
 نأ ةنامألا تناكو «ىرامي الو رباكي ال قحلا ىلإ ةوعد قدص ىلع ليلدلا هيدي نيب
 ةنامألا نإ :ءاملعلا نم نوريثك لاق كلذلو ءاهديؤيو اهرصانيو ةقيقحلا كلت نلعي
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 ةيناسنإلا تافيلكتلا ىنعمل هكاردإ ىه ةرطفلا ىضتقمب ناسنإلل هللا اهلمح ىتلا

 ضرألاو تاومّسلا ىلع َةَناَمَألا انضرَع اَنِإ 8 :ىلاعت لاق دقو ءاهقحب همايقو ةيهلإلاو

 4 #17 الوهج امولَظ ناك ُهَّنِإ ناسنإلا اَهَلَمَحَو اهنم َنقَفْسَأ اهنلمحي نأ َنيِبأَف لابجْلاَو

 ْ .[ بازحألا]

 ةلاسرب اونمآ نيذلا باتكلا لهأ مهنإ ءاملعلا لاق دقو «لوألا مسقلا وه اذه

 «مالسإلا ىلإ اوعراس نيذلا دوهيلا نم هريغو «مالس نب هللا دبعك دللي دمحم

 هنأل ؛هل نعذأو هٌةِْككَي ىبنلا ةلاسر ىف قحلا ملع ىباتك لك ىف نأشلا كلذكو

 .ةنامألا ىدؤي نمم نوكي

 لوألا نأل ؛لوآلا لباقم ىف وهو «ةنامألا ىدؤي ال ىذلا وه ىناثلا مسقلاو

 امهنيب قرفلا هناحبس هللا روصو .دهوألا ضيضحلا ىف اذهو «لزعألا كامسلا ىف

 بهذ نم راطنق ىلع نمتئكا ول لوألا نأب حضاولا نيبلا ميكحلا ريوصتلا كلذ

 فاحل لاو عبتتلاو «ةمئادلا ةمزالملاب الإ هدؤي ال رانيد ىلع نمتئا نإ ىناثلاو «هادأل

 تمد ام الإ 8 :ىلاعت هلوقب ةمزالملا هذه نع ىلاعتو هناحبس هللا ربعو «ديدشلا

 ىف هيلع افرشم ىدؤي نأ ىلع اممصم هل ابلاطم تررمتسا اذإ الإ ىأ 4 امئاق هيلع

 ىف ماق نآأل كلذ ؛اعبتتم امزالم اهانعم امئاقو «رمتسا اهانعم مادو .هحاورو هودغ

 مايق «برضأ ىلع» :هتادرفم ىف بغارلا لاق امك نوكت اهل ميركلا نآرقلا لامعتسا

 هل ظفحلاو «ءىشلل ةاعارملا وهو ئشلل مايقو «رايتخا وأ ريخستب امإ صخشلاب

 اد :ىلاعت هلوق ءىشلل ةاعارملا نمو .. ءىشلا ىلع مزعلا ىنعمب وه مايقو

 . طسقلاب امئاق » : ىلاعت هلوقو [ةدئاما] + قر ... طسقلاب اب ءادهش هلل َنيماَرَق

 0 تبسك امب سفن ل ىلع مئه َنفَأٍ : ىلاعت هلوقو [نارمع لآ] 4 <27 0

 : ةمئاق ةمأ باتكلا لهأ نم ءاوس اوسيل» :ىلاعت هلوقو [دعرلا] #4 5)

 ىلع اتباث ىأ 4 امئاق هيلع تمد ام ذا : ىلاعت هلوقو [نارمع لآ] © رن

 .هبلط
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 ةمزالملاو «ةمئادلا ةبلاطملا هذهب الإ ةيداملا ةنامألا نودؤي ال نيذلا ءالؤه نإو

 الإ مهرش قحلا لهأ نمأي الف ءانرشأ امك ليلضتلا نوكرتي ال نيذلا مه - ةرمتسملا

 .دوهعلا نونوخي مه مث «مهنيد نع سانلا ةنتفو «مهليلضت عنمل ةرمتسم ةباقرب

 ةنيدملا نع مهئالجإل رطضا ىتح «نيكرشملا عم هبورح ىف ٌةَلَم ىبنلا اوناخ املاطو
 .اهلوح امو

 هناحبس هللا ىكح امك مهلوقب ةيداملا ةنامآلل مهتنايخ نورربي ءالؤه نإو

 4س األ ف ع قمه كلذ مهنع ىلا
 ةيادهلا ثعاوبل ناعذإلاو ةنامألا ءادأو «قحلا ءافو نع عانتمالا كلذ ىأ

 سيل مهنأ وهو هب اوقطنو .هولاق ىذلا مهمعز هببس ةيونعملا ةنامألا ءادأ وه ىذلا

 ىنعم اذهو «مهلاومأو نييمألا نأش ىف باتع وأ مالم وأ ةعبت ىأ ليبس مهيلع

 ؛نييَمأ اومسو «برعلا مه نويمألاف 4 ليبس َنيِيمَأْلا يف اَنيَلَع سيل 8 :ىلاعت هلوق

 لهجلا ىهو «ةيمألا مهيلع بلغت تناكو «ةراضح الو ملع مهدنع نكي مل مهنأل

 ةجح ليبس ىنعمو ؛مهيلع ةيمآلا ةبلغل مهل مسالا اذه ناكف «ةءارقلاو ةباتكلاب

 قيرط اهرابتعاب ةجحلا ىنعمب قلطي وهو ؛قيرطلا وه ليبسلا نأل ؛ةمزلم

 سيل ا ةيماسلا ةلمجلا هذه ريسفت ىف ىرشخمزلا لاق دقو «تاعبتلا لمحتو مازلإلا
 نونعي ءنيِيَّمَأْلا نأش ىف مذو باتع انيلع قرطتي ال ىأ « ليبس َنيبمَألا يف اَنيَلَع
 رارضإلاو مهلاومأ سبح نم انلعف ام مهب انلعف امو «باتكلا لهأ نم اوسيل نيذلا

 مل نولوقيو «مهفلاخ نم ملظ نولحتسي اوناكو ءاننيد ىلع اوسيل مهنآل الإ ؛مهب
 اوملسأ املف «شيرق نم الاجر دوهيلا عياب» :ليقو «ةمرح انباتك ىف مهل لعجي

 .(مكنيد متكرت ثيح «قح انيلع مكل سيل اولاق مهوضاقت

 كلذ نومدختسيو «قلطملا ولعلا مهسفنأ ىف نونظي نيذلا قالخأ هذه نإو

 لهأ هيلع ام وهو ضرألا ىف اودسفيلو «قحلاب سانلا لاومأ لكأل ؛لطابلا نظلا

 مهدنع عيضي ال مهرئاشع ىف همئاعد نوتبثيو .مهدالب ىف قحلاب نوموقي ؛ابوروأ
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 اوعداو ليواقألا اولوقتو ؛هل اونعذي ملو ء«هوركنأ مهراطقأ قحلا زواجت اذإف ؛قح
 قح نينولملل سيل هنأو ءاهريغ قحك قح ةراضحلا ىف ةفلختملا ممألل سيل هنأ

 . مهريغ قحك

 اميرحت ابرلا مرحت ةاروتلا تناك دقف «هيف نوقرغم مهو ءدوهيلا أدبم اذه نإو

 كيخأ ةملك اودازف ءهتضرقأ اذإ كيخأ نم ابر ذخأت ال :هيف صنلا ناكو ءاقلطم

 .اهتاذ ىف ةيناسنإلا ةوخألاب نورعشي ال مهنآل ىليئارسإلا

 لاق اذلو ؛ةفاقث الو انول الو اسج فرعت ال ةلضافلا ةيقلخلا ئدابملا نإو

 ش . مهبذك انيبم مهيلع ادر ىلاعت

 مهيلع در ةيماسلا ةلمجلا هذه ىف 4َنوُمَلْعَي مهو بذَكْلا هّللا ىلع نولوقي)»
 عرش ىف هل لصأ ال مالك ليبس نيِيّمَألا ىف مهيلع سيل هنأ نم هولاق ام نآب

 هللا ىلع اوبذك دقف ىلاعت هللا ىلع هولاق دق اوناك اذإو ءانيد سيل وهف ىوامس

 نم نأ ىلع لدت ةماع ةيضق ىف كلذ ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو «ىلاعت

 اوعداف اوبذك دقف بذك هنأ نوملعي مهو «ىلاعت هللا ىلع بذكلا اولوقي نأ مهنأش

 هنأ اوعداف اوبذكو ءايدوهي ناك ميهاربإ نأ اوعداف اوبذكو .هؤابحأو هللا ءانبأ مهنأ

 ءمهنوكش نم انأش ىلاعت هللا ىلع بذكلا ناكف «ليئارسإ ىنب نم الإ ىبن ال

 ىف هولاق «هللا ىلع بذكلا اولوقي نأ مهنأش نأ ىأ ءعراضملاب ربع كلذلو

 نيذلا نأش كلذو «لبقتسملا ىف هنولوقيسو ء«رضاحلا ىف هنولوقيو «ىضاملا

 نأ مهقح نم سيل مهريغ نوب سحبيو «نيدلا ىف ملكتلا قح مهسفنأل نوركتحي

 .هيف اوملكتي

 ىف اهوناخ مهنكلو .قحلا الإ اولوقي الأ مهيلع بجوت تناك ةنامألا نإو

 كلذ ساسأ وه اذه ناكف «تايونعملا ىف اهودقف مهنآل الإ كلذ امو «تايداملا

 امدنع باتكلا لهأ ىف لاق ِةيِكَلَت ىبنلا نأ ريبج نب ديعس ىور دقلو «ديعبلا لالضلا

 :مالسلاو ةالبصلا هيلع لاق : 4 ليبس َنيِبَمَألا يف انيلَع سيل )» :مهنع ىلاعت هلوق لزن
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 الإ نيتاه ىمدق تحت وهو الإ ,ةيلهاجلا ىف ءىش نم ام .هللا ءدعأ بذك»
 :20(رجافلاو ربلا ىلإ ةادؤم اهنإف «ةنامآلا

 لاومأ نم وزغلا ىف بيصن انإ» :لاقف «سابع نبا لأس الجر نأ ىوريو
 سيل :لوقن لاق ؟اذام نولوقتف :سابع نبا لاقف «ةاشلاو «ةجاجدلا ةمذلا لهأ
 انيلع سيل 9» :باتكلا لهأ لاق امك اذه :ةمآلا هذه ربح لاقف . سأب كلذب انيلع
 .«مهسفنأ بيطب الإ مهلاومأ مكل لحت مل ةيزجلا اودأ اذإ مهنإ . 6 ليبس َنيَِمُألا يف

 ٍ.ناسنإ 1 لك نمؤملا ىلع قح ىه ةينيدلا لئاضفلا نأ ررقملا تباثلا قحلا نإو

 ىقتاو هدهعب ئفوأ نم ىلب :ىلاعت لاق اذلو «ءناسنإ لكل اهدؤي م نإ مثأيو

 . 4 نيقّتمْلا بحي هللا

 ؛هوفن ام تابثإ اهانعم انه ىلبو «ىلاعت هللا ىلع مهبذك نايبل ديكأت اذه
 «ليبس نيُِمألا ىف مهيلع سيل هنأ اوفن دقل ؛ىفنملا تابثإل لوقلا ىف ءىجت اهنأل
 نوباثمو «مهنأش ىف نومرجت امب نوبذعم متنأو «ليبس مهيف مكيلع لب هناحبس لاقف
 ةينيد ةيضقب لداعلا مكمل كلذ هناحبس للع دقو «متنمآو مهدهعب مهل متيفوأ نإ

 بحي هللا َنِإِف اءقَئاو هدهعب ىفوأ نم ىلب »© :هناحبس هلوق ىهو «ةتباث ةماع

 . «نيِقتملا
 ءهناحبس هاضرو ىلاعت هللا ةبحم لاني ىذلا نأ ىماسلا صنلا اذه ىنعم نإو

 :نافصو هيف ققحتي نأ دبال

 ارمأ اهعوضوم ناكأ ءاوس ءدوهع نم همزتلي ام لكف ءدهعلاب ءافولا امهلوأ
 ءافولا - قوقحلا نم قحب مايقلاك ايونعم ارمأ عوضوملا ناك مأ تانامألا ءادأك ايدام

 هناحبس هللا ناوضر نع داعبإ هيف نوكي ردغ لكو «هناحبس هللا اضر بجوتسي هب
 . هتبحعمو

 روثنملا ردلا عجارو «ديمح نبا ينثدح :لاقو هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هاورو «متاح يبأ نبا هاور )١(

 .١20ص 27ج يطويسلل
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 ءقحلل كاردإ نم ناسنإ لك بلق هناحبس هللا هعدوأ ام دوهعلا ىف لخديو

 .دهعلل ايفوم نوكي ال هنلعيو هل نعذي مل اذإف «ليلدلا ىنعمل كاردإو هل مهفو

 قحب رعشي نأب ىوقتلا وه - هتبحمو هللا اضرل بجوتسملا ىناثلا فصولا

 .ةياقو هعون ناك ايأ ءادتعالا نيبو هنيب لعجيو «هب نمؤيو هيلع ريغلا

 دوهيلا الخ دقو «ىلاعت هللا ةبحم نابجوتسي ناذللا نافصولا امه ناذه

 ءافولاف نالخادتم نيفصولا نيذه نإو «ءىش ىف هللا ةبحم نم اوسيلف ءامهنم

 هللا َنِإَقظ :اعم نيفصولا ءازج ىف هناحبس لاق كلذلو «ىوقتلا ىف لخاد دهعلاب

 هللا ةبحم نآل ءهللا ةبحم قحت قحتسا دقف ىقتاو هدهعب ىفوأ نم ىأ 4 َنيقّتمْلا ' بحي

 ىلاعت هللا بضغ نيبو مهنيب نولعجي نيذلا ىوقتلا لهأل الإ اهيطعي ال ىلاعت

 نأو «هباذعو هللا تقم نوشخيو ءهقح قح ىذ لك نوطعيو دهعلاب نوفويف «ةياقو

 بناج ىف ائيش ىواسي ال نمث ىهو ءايندلا ضارعأ دهعلاب ءافولا مدع لهسي ىذلا

 مهناميأو هللا دهعب نورتشي نيذلا نإ 5 : هناحبس لاق اذلو ؛ىلاعت هللا اضر مدع

 : « ةرخآلا يف مهل قالَخ ال كلو ًاليلَق اَمَ

 ايندلا ضارعأ نم ضرع لباقم ىف ىلاعت هللا دهع نوكرتي نيذلا نإ ىأ

 هيلع سانلا دهاع ىذلا هللا دهع كرتي نم نإ ذإ ليلج رمأب اليلق انمث نولدبتسي

 ال سانلا ةقث دقف نمو «سانلا ةقث دقفي دهعلا كلذ اهب قثو ىتلا هللا نيميو

 دحاو لك راص هداحآ نيب ةقثلا عمتجملا دقف اذإو «ةريبك ةراسخ كلتو «هنونمأي

 ةعامجلا نوكتف «نانئمطالا بهذيف ءهتسيرف ىلإ شحولا رظني امك رخآلا ىلإ رظني
 .بائذلا نم عيطقك

 فيلاكتلاو هترطف ىضتقمب همزتلا ام امهدحأ :نيينعم لمتشي ىلاعت هللا دهعو

 ام ىناثلاو «تانامألا ةاعارمو تابجاولاو قوقحلا ءادأ نم ةيلقعلا كرادملاو ةينيدلا

 ال وأ ىلاعت هللا نيميب هقثويو «ىلاعت هّللا مسا اهيف ركذي دوهع نم وه هيطعي

 كبنلاف ايندلا ىف امأ «ةرخآلا ىفو ايندلا ىف رثأ هل دوهعلا هذه كرت نإو .هقثوي

 مهل قالخ ال َكلَوُأ» :هلوقب هضعب هناحبس ركذف «ةرخآلا ىف هرثأ امأو .درطلاو
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 بيصن ال هللا نيمي نومرتحي الو دوهعلاب نوثكني نيذلا كئلوأ ىأ 4ةرخآلا يف

 ايندلا اورسخف «بائقعو باسح مهتبغم نكلو ؛باوث نم ةرخآلا ىف مهل
 .نيبملا نارسخلا وه كلذو «ةرخآلاو

 يأ باد مهر مه الو ماا مو مهني الو ل مهلك الر)
 مدع نع ةيانك اذهو ءمهملكي ال هللا نأ :اهلوأ مهلانت ءازجلا نم عاونأ ةعبرأ

 دقف دقف هللا ةبحم دقف نمو «هيلإ ثدحتم «هبيبح ىلع لبقم بحملا نأل «هتبحم

 اودقف اذإ مهنأل ؛مهاعري الو ةمايقلا موي مهيلإ رظني ال هنأ :اهيناثو ءهدوجولا ىنعم

 ال هنأ نع ةيانك رظنلا مدعف «هتيامحو هتءالك اودقف هناحبس هنم مهيلإ رظنلا

 كلذو «مهيكزي ال هنأ :ثلاثلا عونلاو ءاميعن مهب لزني الو .باقعلا نم مهيمحي

 ىنثيو هيرطيو هيكزي صخش نع ىضري نم نآل ؛هناحبس هاضر مدع نع ةيانك
 عنمو .هطخسو هللا ضغب نم قبس ام ةجيتن وه ىذلا عبارلا ءازجلاو .هيلع

 :املؤم اباذع مهل نأ وه هتيامح

 تنأو ءانمحراو انل رفغاو انع فعاو كاضر انحنماو «رانلا باذع انق مهللا

 .نيمحارلا ريخ

 2و 01 م

 ةوبسسحَصل ككل صبا وليا هند
وُفَيو باتكلا تر ِمَوهاَمَو بتكحلاَنِم

 7 هه َروُل

 يكل هَ نم ْهاَمونأٍد نعم
 بتكلاةللُهيِقْويدأِ فسد كام 2 َدوُملي هَ
 ديلا كيا ءكاصلل لوي وبس محلا

مب ب نيبو اونوك كلو هللا نود
 تككلا نو كا

 ا يابو 7 ووك شكامي
 ما ل 22 ادعي فكل هس م 0 جر يس ل ل ل

 901111 ضكل أي مكرم اي ابْأَسَ نكيبلاو
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 نيذلا ىراصنلاو دوهيلا بذك ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 اوناك فيك ؛كئلوأو ءالؤه دعب ءاج نمو ءهوقيس نيذلاو لَك ىبنلا اورصاع

 اينارصن وأ ايدوهي ناك ءايبنألا ابأ ميهاربإ نأ نوعَّديَف «ةيهدبلا عئاقولا ىف نوبذكي
 مهزرح ىف ىهو «هوركتحا ركح هللا ةياده نأ نوعدي مهريغو دوهيلا ناك فيكو
 ءرفكلا ناطبإو ناميإلا راهظإب قافنلا ىلإ اوعفدنا دقو ءمهريغ ىلإ مهنع جرخت ال
 زاتمملا فنصلا مهنأ مساب سانلا لاومأ لكأو «ةيداملا تانامألا ةنايخ ىلإ اوعفدنا مث

 ىف نآلا ملكتن ىتلا تايآلا هذه ىفو .ءىش لك هل حابي ىذلا ضرألا هذه ىف

 هللا ىلع اوبذكف «نيملاعلا بر ىكحي امك نالطبلا ىف اومظعأ دق ةيماسلا اهيناعم

 هللا ىلع اوبذك ءءارتفالا تاياغ دعبأو «ءادلا لصأ وه بذكلا اذهو «ىلاعت

 «هّللا دنع نم ىه امو «هللا دنع نم اهنأ ىلع مهءاوهأ اوءرقو «باتكلا اوفرحف

 :ىلاعت لاق اذلو باتكلا نم ىه امو باتكلا نم اهنأ ىلعو

 نم وه امو باتكلا نم ُهوُبسحَتل باتكلاب مُهَتسلأ نووي قير مهم نو
 مّمعي ال «ةعامجلاو فئاوطلا ىلع همكح ىف ميركلا نآرقلا لدع نم اذه 4 باتكلا

 نإو ءرشلا ربك ءادتبا اوبكترا نيذلا ركذلاب صخي نكلو ءاهلك ةعامجلا ىلع مكحلا

 «مهنم ةفئاط ىلإ ءادتبا فيرحتلا بسن اذهلو ءاهلك ةفئاطلا دعب نم مهُلالض مع

 . الماش لالضلا ناك نإو

 نم دصقي ال ىنعم وحن مالكلا هيجوتل قطنلا دنع هُلْدِف «هانعم ناسللا ّىَلو

 قطنلا دنع فورحلا ضعب ءافخإ لمشيف ؛ةريثك ىناعم لمشي اذهو ؛ ظفللا رهاظ

 ةملكلا ريصتف (ماللا) ىفخيف (مكيلع مالسلا) :لوقي نمك ؛ىنعملا ريغتيف «ةملكب

 «نمآلا :وه مالسلا ذإ «ىلصألا ىنعملل اضقانم ىنعملا نوكيو (مكيلع ماسلا»

 ريغي نأ ءىَّللا نمو ؛هيلع ءاعد ىناثلاو هل ءاعد لوألاو «توملا : وه ماسلاو
 كلذ نمو «لوألا نم دوصقملا ريغ ىنعم ىلإ ىناثلا ظفللا ئمويو ءرخآ ظفلب اظفل

 نع ملكا َنوُفرَحَي اوداه نيذّلا نم)» :باتكلا لهأ ضعب نع ةياكح ىلاعت هلوق

 نيدلا يف انعَطَو مهتنسلأب ايل انعارو ْعَمسُم َريَغ عّمساو اًميِصَعَو انعمس َنوُلوُقَيَو هعضاوُم
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 4 0# ... َمَوْقَأو مهل اريخ َناَكَل اًنرظناو عمساو اًنعْطَأَو انعمس اوُلاَق مُهْنَأ ولو

 ةملكو (انرظنا) ةملك لدب (انعار) ةملك اولمعتسا نأ ناسللا ًىَل ناكف [ءاسنلا]
 ىنعم ىلإ نوريشي اهرايتخاب مهف «بسلل - نييناربعلاو نايرسلا ةغل ىف - انعار

 ىل نمو لَك ىبنلا نوبسيو «نيدلا ىف نونعطي كلذبو «نيتغللا نيتاه ىف بسلا
 «ىونعملا ّىَّللا نمو .هنم تسيل ىهو «هتمغنب باتكلا ىف تارابع أرقت نأ «ناسللا

 . اهنم دارملا ريغ ىلإ اههيجوتب ىناعملا فيرحت

 باتكلاب مهتنسلأ نوؤلي ىراصنلاو دوهيلا ضعب ناك ةعبرألا عاونألا هذهبو

 نورظني مهف («ىف» ىنعمب ؛ 4 باتكلا ب :ىلاعت هلوق ىف «ءابلا»و هتءارق دنع ىأ

 فذحب امإ مهتنسلأ ىلب اهيف ام ريغ نوءرقيو «ةاروتلا ىوحت ىتلا فئاحصلا ىلإ
 اهتمغنب اهريغ مالك ةءارقب وأ ءاهتاملك رييغتب وأ ءاهفذح ىنعملا ريغي فورح

 اذه نم ءىش سيلو ؛اهيف تسيل ناعم ىلإ اوهجتيل ءاهيناعم فيرحتب وأ «هديوجتو

 اوُلضأو اوُلَض كلذبو ءهنم سيلو «هنم هنأ هيعماس نومهوي ىذلا باتكلا ىف

 داسف لصأو «مهيف رشلا لصأ وه كلذ نإو «ليبسلا ءاوس نع اوُلضو كريشك

 . مهدنع داقتعالا

 نم وه امو :ىفو 4 باتكلا نم ُهوُبَسَحَتل 8 :هناحبس هلوق ىف ريمضلاو
 ةءارب ةدش نايبل «ىفنلا ىف باتكلا راركتو ؛مهتنسلأ هب اوًولام ىلإ دوعي 4 باتكلا

 .نورتفيو نوعدي امب مالسلا امهيلع ىسيعو ىسوم ىلع لزنملا باتكلا

 ىدم نايب ىماسلا صنلا اذه ىف 4نوُمَلعي مهو بذكلا هللا ىلع نولوقيو )
 نم نولوقي امو نوءرقي ام نأ سانلا ماهيإو «باتكلاب مهتنسلأ ّىَل ىف ةروطخلا
 ام ىلاعت هلل نوبسني كلذ نولعفي ْذِإ مهنإف «ءكلذك سانلا هبسحي ىتح هللا باتك

 اوه» ركذو «هللا دنع نم سيلو «هّللا دنع نم وه مهمالك نإ :نولوقيف هلقي مل

 نورتفيو نوبذكي مهنأب مهملع عم نوعدي ام ىلع مهرارصإ ديفي مهمالك ىف
 ىلع ال ؛مهمالك ىلع بصنم هَّنأ نايبو «ىفنلا اذه ديكأتل مهئاعدا ىفن ىف هركذو

 4هللا دنع نم وه َنوُلوَقَيول :ىلاعت هلوق ىف ىرشخمزلا لوقيو «باتكلا لصأ
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 «بذكلاب ليجستو «مهيلع عينشت ةدايزو «4باتكلا نم هوبسحتلا :هلوقل ديكأت
 ءاذكه ةاروتلا ىف هنأب نوحرصي امنإو «نوروي الو .نوضرعي ال مهنأ ىلع ليلدو

 هللا ىلع مهتءارج طرفل ؛كلذك مالسلا هيلع ىسوم ىلع ىلاعت هللا هلزنأ دقو

 مهيلع ىلاعتو هناحبس لجس دقو .ةرخآلا نم مهسأيو ءمهبولق ةواسقو «ىلاعت

 :هناحبس هلوقب بذكلا

 نايب ةيماسلا ةلمجلا هذه ىف 4هّللا دنع نم وه امو هللا دنع نم وه نولوقيو )»
 مهو هللا ىلع نوبذكي مهف «قحلا ىلع مهبذكو «لطابلا ىف مهتأرج رادقم

 ةعبرأب مهحجبتو مهفرصت ةعانش ىلاعتو هناحبس دكأ دقو .نوبذاك مهنأ نوملعي

 :تادكؤم

 لوقلاب ناك لب «لاعفلا ناسلب الو ءاضيرعت نكي مل مهبذك نأ :اهلوأ

 . حيرصلا

 رشب ىلع نورتفي ال مهف «ىلاعتو هناحبس هللا وه هيلع ىرتفملا نأ :اهيناثو
 ملعي ىذلا بويغلا مالع ىلع نوبذكي مهنإ لب «هيلع مهءارتفا ملعي ال امبر .مهلثم

 دّقف «هعالطاو هملع نوركني اوناك اذإو .«بولقلا هنكت امو ةنسلألا هب قطنت ام

 .ناتهبلا اذهب اورفكي نأ لبق راكنإلا اذهب اورفك

 «ىلاعت هللا مكح نوملعيو «لطابلاب نوقطنيو «قحلا نوملعي مهنأ :اهثلاثو
 .ةقداص ريغ اهنآ نوملعي مهو «ليواقألا نولوقتيو «هيلع نوبذكيو

 :ىأ ٠ 4 نومّلعَي مهو © :هلوق ىف «ريمضلا ركذب مهملع دكأ هنأ :اهعبارو
 .ديعبلا لالضلا وه كلذو «مهبذك نوفرعي مهصاخشأو مهنايعأب مه

 نييبنلا ضعب نأ مهؤاعدا ىه باتكلا لهأ ضعب اهارتفا ةيرف مظعأ نإو

 هللا راشأ دقلو ءابابرأ مهوذختي وأ «ىلاعت هللا نود نم مهودبعي نأ ىلإ مهوعد

 مظعأو ءاهتاذ ىف ةلوقعم ريغ اهنأ نايبب ةميظعلا ةيرفلا هذه ىلإ  ىلاعتو هناحبس

 هذه نالطو ىف ىلاعت لاق دقلو ؛هيلإ بسني نم ةعيبطل ايفانم ناك ام ءارتقالا
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 اونوك سائل لوقي مث ةوبنلاو مكحلاو باتكلا ِهّللا هيتؤي نأ رشبل ناك امإ» : ةيرفلا

 . 4 هّللا نوذ نم يل ادابع

 ءهتلا اسر نم كلذ نأ اوعّداو ؛هودبعو هلإ حيسملا نأ ىراصنلا ىعدا دقل
 مل مهنأ ىنعمب ىلاعت هللا نود نم ابابرأ نايهرلاو رابحألا ىراصنلاو دوهيلا ذختاو

 قيرط نع هب اولصتا لب ,باجح ريغ نم مهباتك صوصنب نيدلا ةفرعم ىف اولصتي
 هنأ ىلع مهمالك نورشني اوناكو ءاولدبو اوفرح ككئلوأو «نابهرلاو رابحألا ريسفت

 .هنم وه امو «هّللا نيد نم

 قافتا مدعو نأشلا ىفن ديفي ىنآرق لامعتسا «رشبل ناك امإ» :ىلاعت هلوقو
 ىف «ناك ام» ةملك نإ اولاق دقو ءلوسرلا ىف ةضورفملا ةقيقحلا عم ىنعملا اذه
 ٍنمؤمل ناك امو » :ىلاعت هلوق لثم كلذو . ىغبني ام ىنعم ىف ههبشي امو ماقملا اذه
 ذختتي نأ هّلل ناك ام» : ىلاعت هلوقو ٠ [ءاسنلا] 4 ت7 ٠ . اًنَطَح الإ انمؤم لتقي نأ

 َكَناَحْبس اذهب ملكت نأ انَل نوكي اًمإف :ىلاعت هلوقو .[مبرم] 4 20+ ٠٠ . دلو نم

 . [رونلا] © جلل ٠٠

 ىذلا لوقلا عم ةلاسرلا عامتجا ىلع بصنم ىنآرقلا صنلا ىف ىفنلاو
 ىلاعت هللا هبطاخي نأ رشبل ىغبني ال ءاذه قسنلا ىنعمو «هللا ءايبنأ ىلع هب نوبذكي
 ىفنلا سيلف هللا نود نم ىل ادابع اونوك سانلل لوقي نأ ةوبنلاو مكحلا هيطعيو
 ىلع بصنم وه لب «ةوبنلاو مكحلاو باتكلا هللا ءاتيإ ىلع ابصنم ةهادبلاب
 ىلإ سانلا وعديف ءاعدالا كلذ - هللا هاتآ ام عم - هنم نوكي نأ وهو «فوطعملا
 . هتدابع

 هب دارملا ليق «مكحلا»و «تءاج ىتلا ةعيرشلا لجس هب دارملا «باتكلا»و

 انأو «(هلعاف ليلقو ءمكح تمصلا) :ىفيص نب مثكأ لوق كلذ نمو «ةمكحلا
 ةلاسرلا ىه «ةوبنلا»و «سانلا نيب اهب مكحي ىتلا ةلزنملا ةعيرشلا وه دارملا نأ حجرأ

 ىلع اهب هللا معنأ ىتلا معنلا كلتو «ىلاعت هللا ءايبنأ نم ىبنلا اهلمح ىتلا ةيهلإلا
 ىتلا ةعيرشلاو هيلع ةجح هانآ ىذلا باتكلاف «هيلإ بسني ام عم قفتت ال ىبنلا اذه
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 هعنمت ىلاعت هللا نع هتلاسرب اهلمحت ىتلا ةنامألاو «ءاعدالا اذه نع ىفاجتت اهب ءاج

 عم قفتي الو «هتعيرش الو هباتك ىف سيل هنإف ؛حيرصلا ناتهبلا اذهب قطني نأ نم

 نوكت نأ لوقعملا نإف ةوعدلا كلت ىعدي نأ ليحتسملا نم ناك اذإو ء«هتلاسر ىنعم

 :هتوعد ىف هناحبس لاق اذلو ءرومألا هذه عم ةقفتم هتوعد

 : ىأ 4 نوسردت منك امبو باتكلا نومَلعَت متنك امب نينار اونوك نكلو

 ةوبنلا لضفو .ةعيرشلا ملعو «باتكلا ملع اوتوأ نيذلا كئلوأ لوقي نكلو

 هناحبس برلا ىلإ ةبسن «نوينابرلاو «نييناير اونرك» :سانلل ةيهلإلا ةرافسلاو

 ٠ ىلاعت هللا ىلإ ةبسنلا هذه ىنعمو «نونلاو فلآلا ةدايزب ةبسنلا تيوقو ىلاعتو

 .نمؤملا اهب قلختي اراونأ نمضتي

 هلل اصلاخ هسيساحأو هبلقو هلقعب نوكيف ءهدحو هللا الإ دبعي الأ :اهلوأ

 .هاوس ًادحأ اهيف كرشي الو ىلاعتو هناحبس

 مهل ادابع اهفرعت ىف طسوي الف هللا نع الإ عرش ةقيقح فرعي الأ :اهيناثو
 هللا باتك ىف مهف ىوذ اونوكي نأ الإ هعضاوم نع ملكلا نوفرحي «تاوهشو ءاوهأ

 مهلاوقأ ذخأي نأ ال هناحبس هباتك مهف ىلع مهب نيعتسيف «هنم وه مرح دق ىلاعت

 . هللا نيد اهنأ ىلع

 . ىلاعتو هناحبس برلا ماكحأ الإ ماكحآلا نم ذفني الأ :اهثلا

 .قفاني الو ىرامي الف هللا هجول ةصلاخ هلامعأ لك نوكت نأ :اهعبار

 ىغبني امع ةياكح- هناحبس نيب دقو «قحلا تاذل قحلل عضخي نأ :اهسماخ

 ٍملع اهنأ ركذف «نمؤملا سفن ىف ةينابرلا ىبرتت فيك -هولاق دقو لسرلا هلوقي نأ

 متنك امبو باتكلا َنوُمَلَعُت مسك مب :لاقف ءهتسارد ىلع فوكعلاو لزنملا باتكلا

 :نينثا نيرمأ ىلع بوءدلاو رارمتسالا وه ةينابرلا ىبري ىذلا نأ :ىأ . 4 نوسردت

 .هحراش عم هسردي وهف «لوسرلا هنيب ىذلا لزنملا باتكلا ةسارد :امهلوأ

 ريغ نع هللا نيد ذخأي الف «ةساردلا هذه نيبو هنيب لوحت ىتلا تازجحلا لك عطقيو

 .ىلاعت هللا لوسر هنيب ىذلا هللا باتك
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 نأ نم نوسرادلا نكمتيل ضعبلا نم هميلعتو باتكلا ملع باعيتسا :امهيناث

 هتسارد ىلع باتكلا ملع ميلعت مّدُقو .هيدهب ءادتهالاو «هّللا باتك ةقيقح اوفرعي
 :نيرمأل

 سانلا ميلعت ىلإ اوهجتا نيذلا باتكلا لهأ مرج ىلإ ةراشإلا :امهلوأ
 . هللا باتك مهوملعي نأ لدب مهءاوهأ

 ىف ريسو .ءاوشع طبخ سيردتو ميلعت ريغ نم ةساردلا نايب نأ :امهيناثو
 نأ ريغ نم نآرقلا اومهفي نأ نوديري نيذلا مويلا ةدحالم لواحي امك ؛ءاملظ

 :ةيبرعلا ملع ىتح ائيش اوملعي
 ناتءارق 7١2ىئآرقلا صنلا ىف 4 اًباَبَأ َنيَيِنلاَو ةكئالملا اوَدخّتت نأ مكرمأي الو

 لسرل ىغبني ال ام نايب اممتمو ءافئاتسم اهب مالكلا نوكيو ءءارلا مضب امهادحإ
 لوألا فوطعملا ةظحالم عم هيتؤي نأ ىلع فطعلاب ؛ءارلا حتفب ةيناثلاو . . ىلاعت هللا
 ىل ادابع اونوك هلوق عم باتكلا هللا هيتؤي نأ رشبل ىغبني ال هنأ :ىنعملاو ءاهيلع

 نأب ابابرأ نييبنلاو ةكئالملا اوذختي نأب مهرمأي نأ اضيأ هل ىغبني الو «هللا نود نم
 نود نم نودبعي مهنأو هللا ةدارإ ريغب نوكلا نوريسي نييبنلاو ةكئالملا نأ اودقتعي
 دالب ىف نوميقي اوناك نيذلا ةئباصلا - ةكتالملا ةدابع ىف عقو دقو . . هللا عم وأ هللا
 مه نييبنلا ضعب اودبع نيذلاو «برعلا نم نيكرشملا ضعب مهعبتو «نادلكلا
 مهنم ةفئاط تذختا دقف دوهيلا ضعبو ءدبعي اهلإ حيسملا اوذختا دقف ىراصنلا
 .اريبك اولع نولوقي امع هللا ىلاعت «هّللا نبا هومعزو اهلإ اريزع

 ىفنلا ىنعمب ىراكتإ ماهفتسا اذه «نوُملَُم مأ ذِإ دعب ِرْفَكلاب مكرمأيأ»
 لضفو باتكلا ملع اوتوأ دقو هللاب رفكلاب اورمأي نأ نكمي ال لسرلا نأ :ىأ
 نونوكي الو نيللضم نونوكي مهنأل كلذ .ىلاعت هللا ةعيرست ذيفنتو «ةرافسلا
 مهرطف ىضتقمب سانلا نأ ىلإ ةراشإ هيف 4 نوملسُم متنأ ذإ دعب 8 :هلوقو «نيداه
 ةعيبطو «مهنوئش نم نأش اذهف «ىلاعتو هناحبس هلل مههوجو نوصلخيو نوملسي
 بجوأو ؛لقعلاب نوكت هللا ةفرعم نإ :ءاملعلا ضعب لاق دقل ىتح «مهرطف ىف

 )١( راصتخالا ةياغ ص١ 450 .
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 ةرطفلا ىضتقم نع سانلا اوفرصيل لسرلا ناك امو ؛لقعلاب هللا ةفرعم ةفينح وبأ

 .سانلا اهيلع رطف ىتلا هّللا ةرطف ىف هدحو هللا ةدابعف ؛ لقعلاو

 .داشرلا ىلإ اندهاو «ىوهلا انبنج مهللا

 10201 رطل حس ميس رس 0 و ذو
 ِِ باتكح نو مُكحُتمَنا ءآَمَل نحيي 3 قثيمهللأ أذِإَو

 0 هامل ٌقْرَصُم لوم ماكر رس مغ .-ح

 00 ٍدصُم لوسر مكح ءاجرث ٍةمكحَو
 د 8 هم سس هر حس ير سؤ حاس + عير هر رص <72

 دياركم دشررفام لأ دمصنتلو ءوي

2 

 )) ندهن مانو ودم لاَ وورق ولاَ

 172 توفِسفْلا مم كيكو كلك َدَسَبَلوَتَنَمَك

 تاومّسلا فم َمَكَتْمَأَةهَلَو ْعْبَيِهَل ِيِو َرَْسَفَ

 2 تروُمَجْي هلو اَهَرَكَواَحٌوط ِضراْلاَو

 فيكو «ةيدمحملا ةلاسرلا اورصاع نيذلا دوهيلا لاوحأ ىلاعتو هناحبس نيب

 امب كسمتلا ىف اددشت ؛هعضاوم نع ملكلا نوفرحيو «مهدنع امل نوبصعتي اوناك

 «ملظلا ىلإ كلذ مهادأ فيك هناحبس نيبو .مهاوه ىلع نوكي نأ ىلع مهدنع

 اهنأو «ةيوامسلا عئارشلا ةدحو ىلاعتو هناحبس نيب اذه دعب .داقتعالا داسف ىلإو

 وهو «هنايك نم ءزج هنم ةنبل لك ءديشملا رصقلاك اهنأو .اضعب اهضعب لمكي

 نايبب ةيهلإلا ةلاسرلا ىف ف ةدحولا كلت هناحبس دكأو ؛هلاكشأو هناكرأو هتانبل عامج

 اضعب مهضعب قدصيل مهيلع هذخأ هناحبس هللا نأو «ءايبنألا ىلع هللا قاثيم اهنأ

 . © ةمكحو باتك نم مكتيتآ اَمَل َنيَيِبلا قايم هللا َدَحَأ ذو : ىلاعت لاقف

 قائثيملاو ؛دكؤيو تبثيو ءرمألا هب دشي ام وهو «قاثولا نم ذوخأم قاشيملا

 ىذلا قحلاو ءاهب اوءاج ىتلا ةيادهلا ىضتقمب قاثيم وه نييبنلا ىلع هللا هذخأ ىذلا
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 ةلاسرلا هذه نإف ؛ةيهلإلا ةلاسرلاو «ةوبنلا ىنعم نم قتشم وهو « هنورصاني

 هراتخا ىذلا برلاو «راتخملا دبعلا نيب قثوم دهع ىه اهلمعو اهتفيظو ىضتقمب

 موقي نأب «هلسرأ نمو لوسرلا نيب دهع ةمث نوكي هنإف ءالوسر لسري نمك
 .لمكألا هجولا ىلع ةلاسرلا بجاوب

 نوكت «ىمسألا ةلاسرلا بصنم نم قتشا ىذلا قثوملا دهعلا اذه ىضتقمب هنإو
 ميظنتو «ةيرشبلا داعسإ ىهو ءاهتياغو اهدصقم ىف ةدحاو ةيهلإلا ةلاسرلا
 «ةدباعلا سفنلا نم ةثعبنملا ةلضافلا قالخألا نم مئاعد ىلع ةيناسنإلا تاقالعلا
 . هللا لحأ ام تابيط مرحت ال ىتلا «ةدهازلا حورلاو

 « ةمحرلا ىهو «ةدحاو ةياغلاف «ةليلق انايحأ فلتخت لئاسولا تناك اذإو
 .سانلا نيب طسقلاو قحلا ةماقإو

 هب ءاج ام دكؤي ىرحألاب وأ ءهقبس ىذلا ىبنلا هب أدب ام ممتم ىبن لكو
 كلذلو «نييبنلا متاخ ناكف ؛ ََِِلَع دمحمب هءايينأ هللا متن ىتح .هيوقيو هقثويو
 ىذلاو ءهدعب ىذلا ىبنلا هب ءىجي امب نمؤيو قدصي نأ ىبن لك ىلع اقح ناك
 نمو «هقبس نمب نمؤي نأ ثوعبملا ىبنلا ىلع اقح ناك اذإو «هب ىلاعت هللا هملعأ

 هنوعبتي نيذلا ىلع قح بير الب هنإف «مهئيجمب ىلاعت هللا هربخأ نمم هدعب نوئيجي
 قحف ؛هب نمؤي ام لك ىف هنوعبتي مهنأل ؛هدعب ءىجي ىذلا ىبنلا كلذ اوقدصي نأ
 ناميإ ىضتقمبو «نييبنلا ىلع هللا هذخأ ىذلا دهعلا ىضتقمب ىراصنلاو دوهيلا ىلع

 نيعبتم اوناك ام الإو للك ىبنلاب اونمؤي نأ ءدهعلا اذهل اذيفنتو «نييبنلا ءالؤه
 اذلو ؛مهتاوهشو مهئاوهأل نيعبتم نونوكي امنإ «مالسلا امهيلع ىسيعو ىسومل
 نأ الإ هل لح ام مكرهظأ نيب ايح ىسوم ناك ول» :رباج هاور اميف كو ىبنلا لوقي
 2006 دع
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 ىناعملا هذه جحيرخت ىف رظنن نأ ىقب «لامجإلاب ميركلا صنلا ىنعم وه اذه

 ةءارقلا :امهادحإ ؛217نيتءارق نيتيآلا ىف نإ :لوقنف «ةسدقملا ظافلألا نم ةيماسلا

 أب رعشت ىتلا ءمسقلل ةئطوملا ماللا ىه لاحلا هذه ىف ماللا نوكتو «ماللا» حتفب

 (ام) نوكتو ؛باوجلا نمضتي اهدعب ام نأو ؛اهقباس هنمضت اًمسق مالكلا ىف

 لوسر مكءاج مث ةمكحو باتك نم مكتينآ امهم :مالكلا ىنعم نوكيو «ةيطرش

 .ةمكحلاو باتكلا ملع مكاتأ نإ هدهعو هللا قاثيم هنأ ىأ ؛نامؤتل مكعم امل قدصم

 رشعم مكنيب ساسألا دهعلاف اونمؤت نأ لوسر ءاجو «ةمكاحلا ةعيرشلا ىهو

 اهتمكح ىه ىتلا اهتعيرشو «ةلاسرلا باتك ءاج نإ هنأ «مكلسرأ نم نيبو «لسرلا

 مكناميإك مكعم امل اقدصم مكدعب ءىجي لوسر لكب اونمؤت نأ وه ةمكاحلا

 . «ماللا» حتف ةءارق ىلع ةيآلا ىناعم جيرخت اذه :مكباتكب

 «لوصوم مسا وهف «ىذلا ىنعمب (ام) نوكتو (ماللا) رسكب ةءارقلا امهتيناثو

 نوكيو «ةلصلا ىلع فطع 4 مُكَعَم امل قَدَصُم لوسر مُكَءاَج مث :ىلاعت هلوقو

 «لزن ىذلا باتكلا ُببسب نييبنلا ىلع قاثيملا ىلاعتو هناحبس هللا ذخأ : ىنعملا

 ادهع مهيلع ذخأ - منهدعب نم ءاج ىذلا ىبنلا قيدصتو ءاهب اوءاج ىتلا ةمكحلاو

 .هب اونمؤي نأب

 نأل ؛قاثيملا ىنعم هنمضت ىذلا مسقلا باوج 4 ننمؤتل )» :ىلاعت هلوقو

 4 هنرصسلو » : ىلاعت هلوقو «قئثوملا دكؤملا مسقلا مكح ىف وه قثوملا دكؤملا قاثيملا

 هب ءاج امب اونمؤي نأ نييبنلا ىلع قاثيملاو دهعلا ىضتقم نأ ىأ ننمؤتل ىلع فطع

 دق نكلو .نيكرشملا عم فلتخا اذإ هورصني نأو ؛مهعم ام قدص ىذلا لوسرلا

 . ؟ةرصنلا مهنم روصتت فيكف ءاوضم دق مهنإ :لئاس لأسي

 نكلو «هثعبمب مهربخم ىلاعت هللا نأ رابتعاب نكمم مهنم ناميإلا روصت نإ

 «ىضرف ءايبنألل ةبسنلاب مالكلا نأ :كلذ نع باوجلاو «ةروصتم ريغ ةرصنلا

 دهع ىف ءايحأ اوناك ول ءايبنألا ءالؤه نأ دارملا نأكو ؛ىعقاو مهعابتأل ةبسنلابو

 ..401/1ج - راصتخالا ةياغ .ماللا حتفب املا نوقابلا أرقو «ةزمح ماللا رسكب (امل) اهأرق )١(
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 نأل ؛هورزآو هورصنو هوعبتالو «هب اونمآل .مهعم ال اقدصم ءىجي ىذلا لوسرلا

 «ةدحاو ةياغ دنع ةيقالتم ىهف ءضعبب اهضعب تاوبنلا طبر ىذلا هللا قاثيم كلذ
 اوناك نإ هولعفي نأ مهيلع بجي مهعابتاف كلذ الإ مهيف ضرفي ال نويبنلا ناك اذإو

 ةيهلإلا ةلاسرلا ىضتقمب قثوملا دهعلا ِكلذ ىلاعتو هناحبس هللا روص نأ دعب
 :لاق

 دهع هناحبس نيب ةقباسلا ةلمجلا ىف 4 يِرصِإ مُكلَذ ئَلع ْمَثدَحَأو متررفأأ لاقل
 «قاثيملا اذهب مهنم رارقإ ذخأب هدكؤيو هقثوي ةلمجلا هذه ىفو «نييبنلا ىلع هللا
 اوموقي نأب مهريغ ىلع دهعلا ذخأ مه اولوتي نأ وهو «مهيلع رخآ دهع ذخأبو

 كلذ اوذخأي نأب مهرمأي هناحبس هنأ ىأ ؛هيلع مهدهاع ىذلا ىلاعت هللا دهعب

 نم متذخأ ىأ 4 يرصإ مكلذ ىلع متذحأو » ىنعم اذهو ؛ مهعابتأ ىلع دهعلا

 ةمثف «مهيلع هقحب اوموقي نأو ءهوعبتي نأو هوذفني نأ - قاثيملا كلذ ىلع مكعابتأ

 رصإلا وه اذهو «مهعابتأ ىلع نييبنلا دهعو «نييبنلا ىلع هللا دهع :نادهع نذإ
 ىف بغارلا لاق دقو ءديدشلا قثوملا دهعلا وه انه رصإلاف .مهيلع هوذخأ ىذلا
 وهف هئرصأ لاقي هرهقب هسبحو ءىشلا دقع رصإلاو» :«رصأ» قاقتشا لصأ

 رومألا ىأ [فارعألا] 4 429 ... مهرصإ مهنع عضيو ا :ىلاعت لاق .«روصأم
 (رصإلا»و . . تاباوثلا ىلإ لوصصولا نعو «تاريخلا نع مهديقتو «مهطبثت ىتلا
 مئررفأأ 3 :ىلاعت لاق «تاريخلا نعو «باوثلا نع هضقان طبثي ىذلا دكؤملا دهعلا

 . 4 يِرصإ مُكلَذ ىَلَع متذَحأو
 هوقدصيو لوسرلاب اونمؤي نأب دهعلا مهيلع ذخأ دق نييبنلا عابتأ ناك اذإو

 نأل ؛هوديؤيو هورصنيو دمحمب اونمؤي نأ ىراصنلاو دوهيلا قنع ىف هنإف «هورصنيو
 .اهب اوتأ ىتلا ةلاسرلا نم ءزج كلذ

 :ىلاعت هلوقب مهعابتأ ىلع نوييبنلا هذخأ ىذلا دهعلا هناحبس ىكز دقلو

 . 4 نيدهاشلا َنَم كَم انَأو اودهشاف لاَق»
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 قاثيملا كلذ مه اوذخأو «هئايبنأ ىلع رارقإلا اذه ذخأ دق هناحبس هللا نأ ىأ

 اوذخأ مهنأب مهعابتأ ىلع اودهشي نأب هناحبس مهرمأ كلذ دعبو ءمهعابتأ ىلع

 ءايبنألا اهيأ اودهشاف ىأ 4 اودَهْشاَف َلاَقظ :ىلاعت هلوق ىنعمف ءمهيلع قاثيملا كلذ

 ءىجي ىذلا لوسرلاب اونمؤي نأب دوهعلا كلت مهيلع متذخأ مكنأب مكعابتأ ىلع

 هللا دهع اوضقنو «قاثيملاو دهعلا اوفلاخ دقف اولعفي مل اذإ مهن ذأو ءمكعم ال اقدصم

 ةداهشلا كلت ىلاعتو هناحبس دكأ مث ءمهيلع هذخأب نييبنلا رمأ ىذلا ىلاعت

 لاق اذلو ؛ريصبلا عيمسلا وهو «ءىش هلثمك سيلو «ىلاعتو هناحبس هتداهشب

 قلاخ ةداهش نم مظعأو لجأ ةداهش ىأو 4 نيدهاشلا َنَم مُكَعَم انو

 .امهيف نمو ضرألاو تاومسلا

 ىبنلا اوعبتي نأ مهيلع ىراصنلاو دوهيلا نأ ىلإ بير الب ىهتتي هلك اذه نإو

 .مهنيدل عابتا كلذ نأ اوملعي نأ مهيلعو «هب اونمؤي نأو ءهورصني نأو كي

 اوجرخ دق هل مهتفلاخمب مهنأو « مهءايبنأ نوئواني امنإف «لوسرلا اوءوان نإ مهنأو

 هدييأتل دلي ىبنلا نوضقاني مهنأ نومعزي ىذلاو ءاوضترا ىذلا مهنيد نع

 . هترصنو

 امف «ضرألا لهأ ىلإ ةيهلإلا ةلاسرلا ةدحو ىلع لدت ةيماسلا ةيآلا هذه نإو

 : ىلاعت لاق اذلو الو دمحم هب ءاج ام وه ىسيعو ىسومو ميهاربإ هب ءاج

 ئسومو ميهاربإ هب اَنيِصَو اَمَو كيل انيحوأ يذّلاو احون هب ئّصَو ام نيددلا نم مُكَل عرش»
 . [ىروشلا ] 4 22+ . ... هيف اوُقرفَتت الو نيدلا اوُميِقَأ نَأ ئسيعو

 ىبتل بذكم لك هناحبس هللا ىمس ةيهلإلا ةلاسرلا ىف ةينيدلا ةدحولا هذهلو

 لاقف نيقساف نيجراخلا ىمس اذلو ًانيد عيستي هنأ ىعدي ناك ولو «هللا نيدل ابذكم

 . 4 نوقساَلا مه َكَلوأَف كلذ َدْعَب ئَلوت نَمَف » : ىلاعت

 كئتلوأف «هدبيأتو هترصن نعو دمحمب ناميإلا نع كلذ دعب ضرعأ نمف ىأ

 ملف «ناميولا نم عون ىأب نينمؤملا ريغ نيد لك ىلع نوجراخلا ىأ «نوقسافلا مه

 مهقسف دكأ دقو مهب ناميإلا نوعّدي نمي الو ءدمحمب الو مهئايبنأب ال اونمؤي
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 .صيصختلا ديفي ىذلا لصفلا ريمضب اضيأ دكأو «مهيف قسفلا

 «ةلاسرلا ةدحوب حيرصت اهيف ةيماسلا ةلمجلا هذه «نوغبي هللا نيد ريق
 هفلاخ نمو ؛ىلاعت هللا نيد وهو «ريغتي ال دحاو اعيمج لسرلا هب ءىجي ام نإف

 ىغبي وهف ءرخآ ضعبب رفكو «لسرلا ضعبب نمآ نمو «هناحبس هنيد فلاخ دقف
 قيدصت نع اوضرعأ اذإ مهنأ :ميركلا صنلا ىنعمو ءهاوس بلطيو «هللا نيد ريغ

 .هناحبس هنيد ريغ اوبلط دمحم

 نوبلطي مهنأ هادؤم نأ نايبو «نولعفي ام راكئنتساو «خييبوتلل انه ماهفتسالاو

 اذإ ءطق ىبنب نينمؤم اونوكي نأ نكمي ال مهنأو «ىلاعتو هناحبس هللا نيد ريغ

 نمل اقدصم باتكب ءاج ىذلا ِهِِلَي ادمحم اصوصخو «ءايبنألا نم ىبن ةلاسر اوركنأ

 . بتكلا نم هيدي نيب

 ءهضعبب رفك نمف ءأزجتي ال دحاو هللا نيد نأ ىلإ ةراشإ مالكلا اذه ىفو

 ىف ال لسرلا هب ءاج ام لك ىف ىلجتت نيدلا اذه ةقيقح نأو ءهلكب رفك دقف

 تايئزج نم نوكي ام الإ ضراعتي الو «ءهعومجم ىف هلك ىقالتي هنأو ءههضعب

 .ةيلك دعاوق ىف لسرلا تالاسر فلتخت الف «ةليئض ةيلمع

 ةرخؤم ىهو «بيقعتلاو بيترتلل انه ءافلا نأ :اهلوأ .ةيظفل ثحابم انهو

 دمحمب مهرفك ىلع بترت هنأ ىنعملاو ءامئاد ةرادصلا هل ماهفتسالا نأل ؛ميدقت نع

 ءاوركنأ امو اولعف ام ىلع مهل اخيبوت ىراكنإلا ماهفتسالا كلذ مهيلإ هجو هنأ ٌهِ

 ش .اوللض امو

 امنإ هضعبب رفكي نم نأ ىلإ ةراشإ هيفف «ىلاعت هللا ىلإ نيدلا دانسإ :اهيناثو

 . طقف ءايبنألا نم ىبنب ال «هللاب رفكي

 ىلع هللا نيد ريغ» ةملك ميدقت ىأ «لعفلا ىلع لوعفملا ميدقت :اهثلاثو

 مدقف «ىلاعت هللا نيد ريغ اودارأ مهنأ وهو راكنتسالا عضوم ىلإ هيبنت هيفف «نوغبيلا

 .خيبوتلاو هيبنتلا عضوم وه ذإ «هتيمهأل لوعفملا



 نارمع لآ ةروسريسفت ل 4
 للا للللللللملا

 ؟ر_لمجب»

 -ي2

 مهفاحلإ ةدش ديفي هنإف .نوديري لدب « نوغبي © ب ريبعتلا :اهعبارو

 .نوملاظ كلذب مهنأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو «مهرارصإو

 هللا ىلع ادرمت ناك هوبلطو هوغتبا ىذلا رمألا كلذ نأ هناحبس نيب دقو

 :هناحبس لاق كلذلو ؛اهركو اعوط
 2هم سس تاه س

 اعوط ضرألاو تاومسلا ىف نم هل ملسأ دق هنأ عم ؛ هتعاط نع نوجرخيو هللا

 هاوس دحأل ال ءةدحو هل ىأ ءرضقلا ةدافإل رورجملاو راجلا ميدقتو ؛اهركو

 ىأ 4 اهرَكَو اعوَط .ءالقع نم ضرألاو تاومسلا ىف نم لك صلخأو عضخ
 «ناعذإلاو ءصالخإلاو «ةعاطلاب :امهدحأ نيعونب هل نوملستسم نوعضاخ مهنأ

 .رايخآلا مه كئلوأو «هتدابعب هنم برقتلاو «هب مكحي ام لك لوبقو

 دحأ ال هنأل ؛ناوكألا ريسم هناحبس هنوكو «ةرهاقلا هتوقل عوضخلاب :امهيناثو

 هتردق ىف عيمجلاو هرشو ريخ نم بسكي اميفو ء«اهرييسمت ىف رثأ هل قلخلا نم
 .رارشألاو رايخألا ىلع راس وهو ءارسقو اهرك عوضخلا وه عوضخلا اذهو «هظفحو

 عجرملا هدحو هيلإ ىأ . 4 نوعجري هيلإو» :ىلاعت هلوقب هناحبس مهدده مث

 .رشو ريخ نم عنص ام ىلع الك بساحي «باملاو

 .نيمحارلا ريخ تنأو ءانمحراو انل رفغا مهللا

 ميهوب لع َلْرنْأ امو انَكِلَع لزنأ امو طا اَسَم اء لك سرس د خسر ل ل ل عسل 2071
 ل. اسس مع حصر وتلا عرس ل هل مس اس هس حو

 قوأاموٍطابسألاو تبوهعيَو قَحَسِإَو يعل و

 ا آر و هس مس و

 أيران نع كسول كس نوم
 70 يحس ص جب 9 و !نُمدهل ُنحَنَو 2

 نجحدو مهيض
 هه هج رص 2 ع سر اس و ع هه

 2 نيرِصكْلاَنِمو رحل قَوُهَو هن د نلف ميِد
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 اوتوأ نيذلا ضعب بصعت ةدش ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس نيب

 ءناميإلا ةيادهب مهبولق قرشت ملف رونلا باب بصعتلا اذهب اوقّلغ مهنأو «باتكلا
 قدصم هقباس هب ءاج امل ممتم ىبن لك نأو ءدحاو ةوبنلا حرص نأ هناحبس نيب مث

 ةيآلا هذه ىفو «هقاشيمو هللا دهع كلذ نأو «هدعب ئجي ىذلا ىبنلاب رشبمو «هل
 .هلبق نم ءاج لوسر لكب نمؤم يلج ادمحم نأو «ةيهلإلا ةلاسرلا ةدحو ىلإ ريشي
 هلوقب هبر هرمأ كلذلو سلو ةداملا هيلع هلا نم هز امبالا كلذ أو

 : ىلاعت

 نم رمأ اذهو 4« ليعاَمسإو ميهاربإ ىَلع لزنأ امو انيَلَع لزنأ امو هّلاب انمآ لقط
 اهنم ةقلح لك ٠ «ةلصتم ةلسلس اهنأو هللا عئارش طابترا مهل نيبي نأب هيبنل هللا

 ًأدتبا دقو ءصالخإلا ىهو «ةدحاو ةياهن ىلإ اهعم ىهتنتل ءىرخألا ةقلحلاب ةذخآ
 ' عامج وه هللاب ناميإلاو 4هّللاب انمآ لق :لاقف «هللاب ناميإلا ركذب هناحبس
 «ةيدوبعلاب ادرفنم ادحاو هدوجوب ناميإلا ىضتقي هللاب ناميإلا ذإ ءاهلك عئارشلا
 ىب هرمأي اميف هعيطيف ةيلعلا هتاذل صالخإلا ىضتقيو ءءاشنإلاو نيوكتلاب ادرفنمو
 كلذو ءمهنم دحأ ىلع رابكتسالا مدعو .«هلسر قيدصتو .هنع هاهني امع ىهتنيو

 ناك اذإو «نيعمجأ نييبنلا نيد وه ىذلا مالسإلاو ءاقدصو اًقح ناميإلا وه

 كلذ دعب هناحبس ركذ - هللا لسر هب تءاج ام لك قيدصت ىضتتقي هللاب ناميإلا
 ىلع ةجيتنللو ببسلا ىلع ببسملل فطع وهو «نييبنلا ىلع لزنأ امب ناميإلا
 طقف سيلو «هتاذل دوصقم ضرغ اهنأو ءاهتاذ ىف ةجيتنلا فرش نايبل ءةمدقملا

 ىف ةكرتشملا ةيوامسلا ةعيرشلا بل هيف لسرلا ىلع لزنأ ام نأل كلذو ؛هريغل اعبات

 هب ئصو ام نيددلا نم مكل عرش : ىلاعت هلوقب هناحبس هللا اهركذ ىتلا نايدألا لك
 الو نيدلا اوميقأ نأ ئسيعو ئسومو ميهاربإ هب انيصو امو كيلِإ انيحوأ يذّلاو احون

 . [ىروشلا] 4 120 ... هيف وكرت
 ىراصنلاو دوهيلا ىعدي نيذلا ءايبنألا مه ةيآلا مهتركذ نيذلا ءايبنألا نإو

 ىراصنلاو دوهيلا نأ نايب مهركذ ىفو «برعلا وبأ ليعامسإ مهيفو «مهنوعبتي مهنأ
 .كَج ىبنلاب مهرفكب مهنيد نع اوجرخ دق
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 ام وه طابسألا ىلع لزنأ امب دارملاو ءرشع انثالا بوقعي دالوأ مه طابسألاو

 اوءاج نيذلا ءايبنألا نم امهريغو ناميلسو دواد ىلع لزنأ ىذلاك مهتيرذ ىلع لزنأ

 هيدلوو ميهاربإ ىلع لزنأ امب انمآ :ىنعملا ناكف ءهطابسألا ءالؤه ةلالس نم

 نيذلا طابسألا ةيرذ نم كلذ دعب ءاج نم مث «بوقعي هديفحو قاحسإو ليعامسإ

 نم نينثا صخ : ملا «كلذ نع نوجرخي ال ليئارسإ ىنب ءايبنأف «بوقعي دالوأ مه

 ئسيعو ئسوم يتوأ اموإ» :لاقف. ءىسيعو ىسوم امهو ءركذلاب ليئارسإ ىنب ءايبنأ

 . 4 مهر نم نويل
 رخآ ءىش وهأ «نويبنلاو ىسيعو ىسوم هيتوأ ىذلا ام لئاس لأسي دق انهو

 كك ىبنلا ىلع لزنأ هنأب ركذ ام نآب لاؤسلا كلذ نع بيجنو :مهيلع لزنأ ام ريغ

 ةيوامسلا تانايدلا هيف فلتخت ال ىذلا ءزجلا وه ءقحسإو ليعامسإو ميهاربإو

 «قالخألا لئاضفب ناميإلاو «قلطملا ديحوتلا هساسأو ءاهتصالخو اهبل وهو ءطق

 نم نويبنلاو ىسيعو ىسوم هيتوأ ىذلا امأو «رييغتلاو خسنلا لبقي ال امم اهريغو

 اباوج لوقن نأ حصيو ءمهنمز قفاوت ماكحأ نم ىبن لك هب صتخا ام وهف مهبر

 ليلدلا اهب اوماقأ ىتلا مهتازجعم وه نويبنلاو ىسيعو ىسوم هيتوأ ام نأ وهو رخآ

 .اعم نيرمألل الماش باوجلا نوكي نأ حصيو «مهبر ةلاسر ىلع

 ةروس ىف هنأ وهو ؛هريغو وه هنع باجأو الاؤس «ىرشخمزلا دروأ دقو

 . . ميهاربإ ىَلِإ لزنأ امو اَنيَلإ لزنأ امو هّللاب امآ اوُنوُق» :ىلاعت هللا لاق دق «ةرقبلا

 لنأ» كلانحو بنَ لِزنأ» :ىلاعت هلوقب انه ربع اذاملف [ةرقبلا] < 27

 ىدع مل تلق نإف» :هصن ام باوجلا ىفو لاؤسلا ىف ىرشخمزلا لاق دقو 4 انيَلإ

 فرحب اهلثم نم مدقت اميفو «ءالعتسالا فرحب ةيآلا هذه ىف «لزنأ» ل

 ىلإ ىهتنيو «قوف نم لزني ىحولا نأل ؛اعيمج نيينعملا دوجول تلق .؟27ءاهتنالا

 «انيلع» ليق امنإ لاق نمو «ءىرخألاب ىرخأو «نيينعملا دحأب ةرات ءاجف « لسرلا

 لوسرلا نآل ؛نينمؤملاو لوسرلا نيب ةقرفت «اولوق» :هلوقل «انيلإ»و 2.«لق» :هلوقل

 )١( (ىلإ) ءاهتنالا فرحو :(ىلع) ءالعتسالا فرح .
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 الأ «فسعت دقف - ءاهتنالا قيرط ىلع مهيتأيو «ءالعتسالا قيرط ىلع ىحولا هيتأي

 ىلإو ««كيلإ انلزنأ»و ء[ةرقبلا] 4+ ... َكْيَلِإ لزنأ امبإ» :هلؤق ىلإ ىرت
 . [نارمع لآ] 4 757 .... اونمآ نيِذّلا ىلع لزنأ يذّلاب اونمآ9 :ىلاعت هلوق

 هللا نم لوألا ىف باطخلا نأل ؛افسعت ىرشخمزلا هربتعا ام ىلإ ليغ انإو

 باطخ ىناثلاو «ىلعب ربعي نأ ةقيقحلا ىضتقم نم ناكف ؛هيلع لزني ىحولاو «هيبنل

 ىلاعت هللا نوكو ءمهيلإ هلوزن ىف ىهتني نكلو «مهيلع لزني ال ىحولاو «نينمؤملل
 ماقم ىف اولاق مهنأ دوهيلا نع ىكحو ««ىلإ» ب ىبنلا ىلع لوزنلا ماقم ىف ربع

 اذه ىف ليلعتلاب لخي ال اهماقم ىف ةحضاو بابسألف «ىلعب نينمؤملا ىلإ لوزنلا
 . ماقملا

 هال هدحو هللاب ناميإلا ةرمث هذه 4 نوُملسُم ُهَل نحو ْمُهَْم دَحَأ نب َقْرَقُن ال)
 هعم نونمؤملاو ىبنلاف «هلسر ىلع لزنأ ام لكبو .«هلسر لكب ناميإلاو ءهل كيرش

 دحاوب نونمؤي الف .مهنم دحأ نيب نوقرفي ال لسرلا هب ءاج ام لكب نونمؤي ذإ

 ناميإلا ىف مه لب ءادحاو رفكلاب نودرفيو ةعامجب نونمؤي الو «نيرخآب نورفكيو

 ال بجاو مهتلاسرب ناميإلا لصأف «.مهصاخشأ ىف لضافت مهنيب ناك اذإو «ءاوس

 اذلو ؛ناميإلاو قيدصتلا لصأ ءارو ىرخأ رومأب نوكي ليضفتلا نكلو ؛هيف ةقرفت

 مهضعب عقرو هللا ملك نم مهْنَم ضعب ىَلع مهضعب اَنلْضَف لسرلا كلت )» :ىلاعت لاق
 . [ةرقبلا] 4 6202 ... تاجرد

 هللا تاذل ناعذإلا وهو «ناميإلا لهأل لماكلا فصولا هناحبس نيب مث

 :هناحبس لاق اذلو «نيعضاخ هب نينمؤم هل نينعذم قحلا نوبلطيف «قحلا تاذلو

 نعذن ال ,نوصلخم نونعذم ىلاعتو هناحبس هلل نحنو ىأ «نوملسم هَل نحتو#
 ةيبصع وأ ءايندلا ضارعأ نم ضرع ريثأت تحت رومألا ىف ركفن الف «هل الإ
 انصلخأ دقو رومألا نم رمألا بلطن لب «ناطلسو ةساير بح وأ «ةينيد وأ ةيسنج

 ناعذإلاو هلل صالخإلاف ءاهضارعأو ايندلا بئاوش نم انسفنأ انصلخو «هبلط ىف

 .قحلا وحن ةماقتسالاو صالخلا هيف هل



 نارمع لآ ةروس ريسفت
 اللئام م

 يي ب لج

 بل وه قلطملا ناعذإلاو هناحبس هلل صالخإلا نأ ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 :هناحبس لاق اذلو «قحلا هللا نيد وهو ءاهحورو اهلك نايدألا

 ىف مالسإلا وه انه مالسإلا 4 هنم لبق ةي نلف انيد مالسإلا ريغ غتبي نمو

 ناميإلا وهف [نارمع لآ] # 3+... مالسإلا هّللا دنع نيدلا نإ :ىلاعت هلوق

 وهف «ىلاعتو هناحبس هلل بلقلاو سفنلاو لقعلا ناعذإو ءهدحو ىلاعت هللاب
 ال ءىشلا بحي ثيحب هللا تاذل صالخإلاو «ناعذإلاو «دايقنالاو «ديحوتلا

 ؛هنم لبقي نلف ىلاعت هلل انيد صالخإلا ريغ بلطي نم :ىنعملا نأكو .هلل الإ هبحي

 «هناحبس هيلإ هاجتالا ىف ايندلا برامو ىوهلل كارشإ ىلاعت هلل صالخإلا مدع نآل

 بقي نَلَف9 :هلوقب كلذ ىلاعتو هناحبس دكأ اذلو ءىفنلا كرشلا نم عون كلذو

 ال ىلاعتو هناحبس هللا نإ ذإ صالخإلا ريغ لبقي نأ هنأش نم سيل هنأ ىأ 4 هنم

 نمو «ايندلا ءاوهأ نم ىوه لك نم ادرجم هل اصلاخ ناك ام الإ هدابع نم لبقي
 نيزل 5 : هلثم 5 ىلاعتو هن هناحبس ٍلاق ىذلا وه قحلا ٍصولخإلا كلذ هدنع ناك

 ؟تلصف] 4472 نرد هُمُ يل

 نم الخ ىذلا وهو «نيدتلا نم عونلا كلذ لبقيال ناك اذإ ىلاعت هللا نإو

 وهو 9 :هناحبس لاق اذلو «نيرساخلا نم ةمايقلا موي نوكي هبحاص نإف «صالخإلا

 رسخ ذإ «هنأش نوكي ةمايقلا موي نارسخلا نأ ىأ 4 نيرساخلا نم ةرخآلا يف

 .ميحجلا ىف هب ىقلأف هللا ةمحر رسحخو «ميقملا ميعنلا رسخو «ىلاعت هناوضر

 محرأ اي كاضرو كلوبق انحنماو ءاترئاصب هب رئأو ءصالخإلا انل به مهللا
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 ىلع ىرجي نوكلا نأ امكو «هقلخ ىف ةمكحم اننس ىلاعتو هناحبس هلل نإ
 ىف ننس كانه كلذك «ىلاعتو هناحبس هللا دارأ اذإ الإ فلختلا لبقت ال ةتباث نيناوق

 ال هنأ سوفنلا ىف ىلاعت هنتس نمو «كبر ءاشي نأ الإ فلختلا لبقت ال سوفنلا
 :اهملظُي ىوه هتريصب ىلع نيري ال «هبلط ىف اصلخم قحلا بلط نم الإ ىدهي
 «ةلاهج نع لاضلا ىدهي هللا ناك اذإو «ةيبصع وأ ضرع ةيادهلا قيرط قوعي الو
 ىف ريخلا يباني دسو ءرشلا ىف هسفن سكرأ هنأل ؛ةنيب نع لضي نم ىدهي ال هنإف
 هللا ةنسل دجت نلو هقلخ ىف هللا ةنس كلت ؛هيلإ لصت الف رونلا علاطم دسو «هبلق
 اورفك مث ىلاعت هللاب اونمآ مهف «ملع ىلع هللا مهلضأ دوهيلا كئلوأ نإو . اليدبت

 اورفك كلذ دعب مث «ةرينملا ةتبشملا تانيبلا مهتءاجو قح لوسرلا نأب اودهش مث «هب
 نورشبتسيو «مانصألا مطحي لوسر ءىجيس هنأ نيكرشملا نيب نونلعي اوناك دقل «هب

 .هب اورفك اوفرع ام مهءاج املف «همدقمب

 ريثكلا صق نأ دسعب مهلئامي نم نأشو مهئاش ىف ىلاعتو هناحبس لاق اذلو

 قح لوُسرلا نأ اودهشو مهنايإ دعي اورفَك اموَق هّللا يدهي فيكإلا

 اهيلع ىتلا لاحلا عم ناميإلا داعبتساو ىفنلل ماهفتسا اذه 4 تايب مهءاجو

 ىلع ىوهلا ءاليتسا ىهو ءاهيلع مه ىتلا مهلاح عم ءالؤه نأ ىنعملاف ؛ءالؤه
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 نكمي ال - مهكاردإل ةيبصعلا سمطو « مهسوفن ىلع ضرغلا ةرطيسو «مهبولق

 هيلع لمتشا ىذلا ىفنلاف هللا مهيدهي الف قداص صالخإو ناميإ مهنم ققحتي نأ

 ىتلا فيك ظفلب ماهفتسالا ةغيص تناك اذلو ؛لاحلا هذه عم ىفنلا وه ماهفتسالا

 .اهيلع مه ىتلا لاحلا هذهب اديقم اضيأ اهيف ىفنلا نوكيو «لاحلا نع اهب مهفتسي

 ىف ناميإ :ةعبرأ رصانع نم ةنوكم ىفنلا اذه تبجوأ ىتلا مهلاحو
 «قحلا اذهل ةحضوم مهتءاج دق تانيبلا نوكو «قح لوسرلا نأب ةداهشو «ءادتبالا

 هللا راثأل ملع ريغ نع لالض لاح مهلاح ناك ولف «نورفكي كلذ دعب مث

 «ةتباث مهل هللا ةياده تناكل اهوبلطو ةقيقحلا اولهج نيصلخم اوناك ولو ( مهراصبأ

 نعو ةئيب نع كلذو «قحلاب نودهشيو «نينمؤم اوناك دق مهف «كلذ ريغ مهنكلو

 ىذلا ىمعلا ناكف «لطابلاب بصعتلا مهيلع ىلوتسا كلذ عمو «ةمزلم ةينيقي ةلدأ

 ص قحلا ىلإ ىدهي ىلاعت هللا نأل كلذو ءدعب نم قحلا ىلإ ةياده الف «هودارأ

 ؛ىحورلا قارشإلا نوكيف رونلاب بلقلا ىف فذقي صالخإلا نإف «هبلطو صلخأ

 هتريصب تركعو صلخي ملو «لطابلا ىلإ دصق نم امأ «ةينابرلا ةيادهلا نوكتو

 نع بوتي نأب هلاح نم ريغي ىتح «هللا ةياده نم امورحم نوكي هنإف «ىوهلاب

 .بينيو صلخيو ءهيغ

 وهو «هتياده نم هللا همرحي نم نيبت ىهف «كلذ ىف بير ال ةماع ةيآلاو

 ىلاعت هللا لاق نيذلا نم وهو ءهضرغ عم اقفتم ناك اذإ الإ حلل نعذي ال ىذلا

 نكي نإو (2): نوُضِرْعُم مهم قيِرف اذإ مهب ْمُكَحَل هلوُسَوو هللا ىلإ وُ اذإو ) مهين

 . [رونلا] < (55)+ نيدعذم هيَلِإ اوتأَي قحلا مهل

 نبا نع ىئاسنلا ىوريف «لوزنلل اببس ةيآلا هذهل نوركذي نيرسفملا نكلو

 هموق ىلإ لسرأف ءمدن مث دترا مث «ملسأ راصنألا نم لجر ناك :لاق هنأ سابع

 نع ىورو .(!'ةيآلا تلزنف ؟ةبوت نم له لك لوسرلا اولأسي نأ مهيلإ بلطي

 )7516١(. مشاه ينب دنسم :دمحأو 224٠ -0) دترملا ةبوت - مدلا ميرحت : ىئاسنلا هاورا(1)
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 هموق ىلإ عجرف رفك مث لَو ىنلا دنع ملسأف ديوس نب ثراحلا ءاج هنأ دهاجم
 لجر هيل هيلإ اهلمحف 4 مهناَمِإ دعب اورفك امو هللا يدهي فيك ) : : هللا لزنأف ءامدان
 قدصأل هللا لوسر نإو «ءقودصل تملع ام هللاو كنإ) :ثراحلا لاقف .هموق نم
 هنأ ىرصبلا نسحلا نع ىورو «؛'”ملسأو عجر مث (ةثالثلا قدصأل هللا نإو .«كنم
 مهباتك ىف ٌةِلَي ىبنلا تعن اوأر نيذلا ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ مهنإ :لاق
 اورفكو هوركنأو كلذ ىلع برعلا اودسح مهريغ نم ثعب املف .«قح هنأ اودهشو
 . مهرارقإ دعب

 مهءاج امَلو :دوهيلا نأش ىف ىلاعت لاق دقف ءهيلإ ليمأ ىذلا وه اذه نإو
 لَ اوقع نيدلا ىلع نوحي ُلَْق نم اوُاَكو مهم امل قدصم هللا دنع نم باتك

 صصق نإو .[ةرقبلا] 4 202 نيرفاكلا ىَلَع هللا هلق هب ورك اوفرع ام مهءاج
 .نآرقلا ةيادهل مهيقلتو «نيملسملل مهتلماعمو ءدوهيلا بصعت نايب هيف نآرقلا

 .رفكلاو قافنلاب مهيصاوتو

 سفنلا نأ ىهو «ةتباث ةقيقح ررقت ةيآلا نإف لوزنلا ببس نكي امهم هنأ ىلع
 نأ الإ ةياده اهل ىجري ال ةيبصعلاو ىوهلل رفكت مث هب نمؤتو قحلاب دهشت ىتلا
 . حوصنلا ةبوتلاب ةحماجلا ةيبصعلا نع علخنتو «ضرغلا نرد اهنم ليزت

 :ثحابم ضعب ىماسلا صنلا ىفو

 ريغ ةباجإلا ىف لوقن انإو ؟ماقملا اذه ىف ةيهلإلا ةيادهلا ةقيقح ام :اهلوأ
 ةبولطملا ةيادهلا ىه انه ةيادهلا نإ :فالخ نم ةرعاشألاو ةلزتعملا نيب , ال نيضرعتم
 هلوق ىف ةروكذملاو [ةحتافلا] 4< ميقتسملا طارصلا اتدهاوت :ىلاعت هلوق ىف
 .«قحلا قيرطلا نايب ىهو [ىحضلا] 6858 ئدهف ًلاَض كدجوو :ىلاعت

 ىهو ؛لاحلا هذه ىلع نوكي نم نإو ؛ةيقيقحلا ةفرعملا ليبس ىلإ داشرإلاو
 ءاج ام قوف نايب ىلإ جاتحي ال - ةقباسلا تانيبلا ءىجمو قحلاب ةداهشلاو «ناميإلا
 .هلاح لثم ىلع نوكي نم لكل ةربع هلعجي مراص باقع ىلإ جاتحي لب ءهيلإ

 .85/:88 نارمع لآ ةروس :هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هاور ()
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 نوكي ءىش ىأ ىلع 4«ّقَح َلوُسّرلا نأ اودهشَر ط :ىلاعت هلوق :اهيناث

 «فطعلا عضوم ىرشخمزلا ركذ دقو «اودهشو # ةيماسلا ةرابعلا ىف فطعلا

 هانعم نأل ؛لعفلا ىنعم نم مهناميإ ىف ام ىلع فطعي نأ :ناهجو هيف» :لاقف

 اودهش دقو اورفك ىنعمب دق رامضإب «لاحلل واولا نوكت نأ زوجيو ءاونمآ نأ دعب

 . قح لوسرلا نأب

 نيب عمجلا باب نم نوكيو اهسفن اورفك ىلع افطع نوكت ال اذاملو

 ةبذبذم ءالؤه لاح نأ ىأ «هيلع ىكبو ليتقلا لتق لوقت امك «تاضقانتملا

 ىضتقي ال واولاب فطعلاو «قح هنأب نودهشيو لوسرلاب نورفكي مهف «.ةضقانتم

 :لاؤس ءىجي نكلو ةداهشلا نع ارخأتم عوقولا ىف رفكلا نوكي نأ حصيف ءابيترت

 ناكف «راكنتسالا عضوم وه رفكلا نأ كلذ نع باوجلاو ؟الوأ رفكلا ركذ اذامل

 . ىنعملا اذهل هميدقت

 افصو قحلا ءاجو «قح لوسرلا نأب اودهش مهنأ ركذي ىلاعت هللا نأ :اهثلاث

 ؛هب فصو نكلو «نآرقلا وهو هب ءاج امل افصو نوكي نأ رهاظلا لعلو «لوسرلل

 ام وه مهرفك ىف ببسلا ناك امو «ةيوامسلا عئارشلا نوركني اوناك ام دوهيلا نأل

 ىلإ هناحبس راشأف «برعللو هصخشل دسحلا وه ببسلا ناك لب هلك ىبنلا هب ءاج

 نوفرعي امك هنوفرعي اوناكو «مهدنع هفاصوأف .هصخشل نودهشي اوناك مهنأ

 مهف ؛هيلع همالسو هللا تاولص لوسرلا صخش ىلع ةبصنم مهتداهشف «مهءانبأ

 .قحلا وه هب ءاج ام لكو قح مهملع ىف وهف هفاصوأ نم هصخش نوفرعي

 صنلا اذهب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا ليذ «َنيملاَظلا َمْوَقْلا يدْمَي ال ُهَللاَو ل

 اوملظو !لوسرلا اوملظو «مهسفنأ اوملظ مهف «نوملاظ مهنأ ىلإ ةراشإلل ميكحلا

 ىفو « مهبولق ىلإ ةيادهلا لخدت نأ نكمي الف «مهرئاصب ىلع اوسمطو قئاقحلا

ل ةديدش ةملظ ملاظلا سفن ىف ثدحي ملظلا نأ ىلإ ةراشإ ميركلا صنلا
 عفني ا

 نإ ذإ «كاردإلا عضوم ىلإ رونلا اهنم ذفني ىتلا باوبألا لك قلغتف .ءوض اهعم

 «سفنلا ىلع دسحلاو دقحلاو دسافلا ضرغلاو ىوهلا طلست وه ملظلا ساسأ
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 ىف عضوم ةيادهلل نوكي نأ نكمي الف «نافرعلا قراشمو قحلا كرادم نع فرحنتف
 كاردإ نآأل ؛هلك كاردإلا دسفي هتعيبطب ملظلا نإو «هناحبس هللا هيدهي الف «سفنلا

 نكمي ال قئاقحلا بلط ىف سفنلا قدصو ءاهبلط ىف سفنلا قدص مزلتسي قئاقحلا
 «سفنلا ىف تاملظ ملظلاف ءارطيسم ىوهلا لعجي ىذلا .ملظلا عم نوكي نأ

 .ةمايقلا موي تاملظو

 نأ دعب # نيعمجأ ساثلاو ةكئالملاو هللا ةنعل مهيلع نأ مهؤازج كماوأ»
 ايندلا ىف مهءازج هللا نيب مهيلع ىوهلا رطيس نيذلا سفن هناحبس هللا حرش
 ةراشإلاف «ةقباسلا مهفاصوأ ىف مهيلإ ةراشإ 4 كعلوأ © :ىلاعت هلوقو «ةرخآلاو
 نم ىلإ ةراشإلاف ءافاصوأ ركذ امنإ ءاصاخشأ ركذي مل هنآل ؛ مهصاخشأ ىلإ تسيل
 .مهل لوألا ءازجلا ةميركلا ةيآلا هذه ىف هناحبس ركذ دقو .«فاصوأللا هذه مهدنع
 نم ةنعلو ءاهالعأ ىهو.هللا نم ةنعل ىهو ءاهيلع عمجملا ةتباثلا ةدكؤملا ةنعللا وهو
 ءالقعلا نيقولخملاو قلاخلا نم ةنعل اهنأ ىأ «نيعمجأ سانلا نم ةنعلو «ةكئالملا

 ةلص اهل ةيناسنإ هتعيبط تناك نمو «ةيكلم ةيحور هتعيبط تناك نم مهنم ءاوس
 تافصلا ضعغبأ ملظلا نأب كلذ ؛ةيوامسلا ةيناحورلاب ةلص اهلو ضرألا قالعأب
 هنأ ىور اذلو «هسفن ىلع لدعلا بتك دق هناحبس هللاف «سانلاو هللا دنع ةيناسنإلا
 اوملاظت الف ىسفن ىلع ملظلا تمرح دق ىنإ ىدابعايلا :ىسدق ثيدح ىف درو

 الو «ءىشب نونمؤي الف مهسوفن ىلع ىوهلاو ضرغلا رطيس نيذلا نوملاظلاو د
 هيلع بلغ نم نإف ءدحأ مهبحي ال ةملاظلا مهءاوهأ ض ضراع اذإ قحلل نوئعذي

 .سانلا هضغبأ هسفن بحأو «هاوه

 ءاملع لاق ؟مهاوه مههلإ اوذختا نيذلا ىلع هللا اهبرض ىتلا ةنعللا ام نكلو
 درطلا دارملا ناك ىلاعت هللا ىلإ دنسأ اذإو ءدرطلا هانعم لصألا ىف نعللا نإ :ةغللا
 اذهو .هطخسو ىلاعت هللا بضغ ىنعمب لمعتسي دق هنأ ىرأ ىنإو «هتمحر نم

 دئسم :دمحأو 51/2 ملظلا ميرحت - بادآلاو ةلصلاو ربلا :ملسم هاور ليوط يسدق ثيدح نم ءزج )١(

 .هنع هللا يضر رذ يبأ نع 5١(2 غه1) راصنألا
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 هيلع بترتي درطلا نآأل ؛ىوغللا ىنعملا ىف ة لصألا وه ىذلا درطلل مزال ىنعم

 «بوبحم درطي الو «هنع هللا ىضر نم درطُي ال ذإ ؛بضغلاو تقملاو طخسلا

 ةكئالملا طخسو ءهبضغو ىلاعت هللا طخس ىنعمب انه ةنعللا نوكت كلذ ىلعو

 لثم ىف بضغلا عم عمتجا اذإ هتمحر نم درطلا داري نأ نم عنام الو «مهبضغو

 هذهف . . [ءاسنلا ] 4 (22)+ اميظع اباذع هَل دعو هنعَلو هََلع هللا بْضَعَو ل :ىلاعت هلوق

 ؛ةمحرلا نم درطلا بضغلا ىلع بترتيف «ضعب ىلع اهضعب بترتم ةمزالتم ناعم

 ءادبأ رانلل وأ ءادبأ ةنجلل اهنإف «ريعسلا باذع ةمحرلا نم درطلا ىلع بترتيو

 . 210ه لاق امك

 اهلك ةميلسلا ةيناسنإلا ةرطفلا نأ هانعم نيعمجأ سانلا نم نوكت ةنعللا نوكو

 لب «تانيبلل نمؤت الو «قحل عضخت ال ىتلا ةفرحنملا بولقلا كلت نعلتو ركتتت
 ءاصحإلا ال ماعلا ىناسنإلا ىنعملا دارملاف .ىدهتو رينت ىتلا ملاعملا سمط ىلإ هجتت

 .ناسنإلا ىنب داحآل عمجلاو

 ءازجلل ديكأت اذه 4 نورظني مه الو باذعلا منع ْفُقَحُي ال اًهيف َنيِدلاَخ

 الو مهليازت ال نودلاخ اهيف مهو «ةرمتسم ةمئاد ةنعللاف ء.همزالي حيرصتو لوألا

و ةكئالملا نم طخسو ءرمتسم هللا نم طخس ىف مهف ءادبأ مهنع لصفنت
 سانلا

 ال مئاد هباذعف امئاد هللا ٍطخسا ناك اذإو «هباذع هللا طخس ىلع بترتي هنإو «مئاد

 فيفخت نآل 4 باَذَعْلا مهنع فّقَحَي ال9 :هناحبس لاق اذلو ء«فيفختتلا لبقي

 . مزاللا ىفتنا دقف موزلملا ىفتنا اذإو ءطخسلاو بضغلا فيفختل مزال باذعلا

 الوإ» :هناحبس لاق اذلو ءريخأتلا لبقي ال لجاع ةرخآلا ىف باذعلا اذهو

 نم اونكمتيل وأ اهب نورذتعي ةرذعمل نورحخؤي الو نولجؤي ال ىأ 4 َنوُرَظَنُي مه
 .ايندلا ىف اولمع امع ءازج راد ةرخآلا نإف «مهئطخ حالصإ

 يدان لمآ شك ةَيهَع تملا ىَلؤيا : لك هّللا ُلوُسسَر لاق :َلاَق ُهْنَع ُهّللا يضر يِرَدُخْلا ديعس يبأ نع 00

 دق مُهلكو «توملا اذه عَن : :َنوُوُقيَف ؟اه َنوُمرْعَت لَم :لوُقيَق نورظْنَيو نور هللا لمآ اي : دام

 «توُملا اذه مَعَ :نوُلوُقَي اذه َنوُقِرعَت له : :لوَُيق نوني دوري هلا لهآ ا : يداي مث 7

 :أرق مث توم الق دوُلخ ِراَدلا له ايو توَم الق دول نجلا "لْهأ يأ :لوقي مث حبل ارد مهلك

لا لهأ ةَلْفَع يف ءالْؤعر 4ع يف ْمُهَو ُرْمألا يِضُْذإ ةرسحلا موي مهرذنأو»
 .«نوئمؤي ال مهر» ايند
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 هناحبس هللا نإ 4 ميحر رفع هللا َنَف اوحّلصأو كلذ دعب نم اوباَت نيذّلا الإ

 :ىلاعتو هناحبس لاق امك «ةبوتلا نسحيو بوتي نمل اعيمج بونذلا رفغي ىلاعتو
 4 22+ ... هللا ةَمْحُر نم اوُطَنْقَت ال مهسفنَأ ىَلع اوُفَرَسَأ يذلا يداّبع اي لقإ»
 باب حتف كلذلو «باقعلا نم هللا ىلإ بحأ ةبوتلاو «حوتفم ةبوتلا بابف [رمزلا]

 «ميركلا صنلا اذه ىف نيبئاتلا ىنئتسا ءانيب ام مهلاح تناك ىتلا «ءالؤهل ةبوتلا
 مهمارجإ دعب نم اوبات نيذلل الإ ففخي ال باذعلاو «ةرمتسم ةنعللا نأ ىنعملاو

 لمعلا اهرهظم ةيقيقحلا ةبوتلاف «.حلاص لمعب اوموقي نأ كلذ ىنعمو ءاوحلصأو

 «لمع ريغ نم ةبوتلا ىعدا نمف «ةيرهوجلا اهتياغو اهناكرأ نم نكر وهو «حلاصلا

 ىضتقكب ىأ 4 ميحَر روف هّللا َنِإَف حوصنلا ةبوتلا كلت بات نمو ءاهيف بذاك وهف
 «تائيس نم ناك ام ْبَجَي ةمحرلا ىضتقمبو «ةبوتلا لبقي نارفغلاب غلابلا هفاصتا
 .راربألا عم انفوتو ءانتائيس انع رفكو ءانبونذ انل رفغا مهللا

22 
 و

٠ 19 

 م ا

 نيِذلاَذِإ َنذَلاَنِإ
 ّرهتَب بول م حل
 قد 0 مهنميِدَعب اورن

 مل وأ
000 

 ص مشوا
00 

1 

 دقو ةلالضلا ىف مهسفنأ اوسكرأ نيذلا كتئلوأ لاح ىلاعتو هناحبس هّللا نيب

 نيب «قح لوسرلا نأ اودهشو «مهبر نم تانيبلا مهتءاج
 هللا نإف ءاحلاص المع اولمعو اوبات اذإ الإ «رانلا ىلإ

 دعب ريمضلا ةظقيب مهتبوت لامتحا ىلإ ريشت

 مهريصم نأو «ةرخآلا ىف

 ةقباسلا تايآلا نإو «ميحر باوت

 مهلاحو ايندلا ىف مهلاح
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 ىدحإ نم رونلا اهيلإ قثبني مث ءاهتملظ دتشتو ملظت دق سفنلا نإف «هتلفغ

 طورشم كلذو «لطابلا دعب قحلاب ناميإلاو «لالضلا دعب ةيادهلا نوكتف «ذفاونلا

 ىف نونعمي نيذلا امأ ءارشو ارفك دادزيف لالضلا قيرط ىف صخشلا نعمي الأب

 الو نوهمعي مهيغ ىف نورمتسي مهنإف «ةياهن دنع اهيف نوفقي الو «ةياوغلا

 نأ ارْفك اوُداَدْزا مث ذ مهناميإ دعب اورَمَك نيدذّلا نإ :مهيف ىلاعت لاق اذلو ؛نوبوتي

 . 4 مهتبوت لبق
 نامسق كئلوأ نأل ؛ناميإ دعب اورفك نمن مسق انرشأ امك اذهف

 رفكلا قيرط ىف لغوي مل ىذلا وه كلذو .هتبوت ىجري اممهدحأ
 الإ :هل اينثتسم ىلاعت هلوقب هتبوت لوبقب هناحبس راشأ دقو ءهيف ناعماإلاو

 ءاونمآ نأ دعب اورفك نيذلا مه ىناثلا مسقلاو [نارمع لآ] 4 <37 .... اوباَت نيل

 ةمواقم ىف اورمتساو «ىغلا ىف اولسرتساو «دانعلا ىف اوحجل لب كلذب اوفتكي ملو

 نم لثمك مهلثمو «عوجرلاو ةبوتلا نع اودعب لطابلا ىف اولغوأ املك مهنإف «قحلا

 اذهو .هلالض دادزا اهيف لغوأ املك هنإف «قيرطلا لض دقو ءارحص ىف ريسي

 ىف مهلاغيإ نع هناحبس ربع دقو ءاحوصن ةبوت بوتي ال هنأل ؛هتبوت لبقت ال مسقلا

 ؛دايدزا هيف لاغيإ لكو «تاجرد رفكلا نأ ىأ 4« ارفك اوُداَدْزا مث 7 :هلوقب رشلا

 دانعلا دتشا املكو «ةلدألاو تارامألا مايق عم بلقلا دوحج رفكلا نأل كلذ

 ناك اذإف «ةيادهلاو ءرملا نيب لوحت ىتلا بجحلا تظلغتساو .دوحجلا دتشا

 «باجحلا ظلغي دانعلا ىف ناعمإلابف ءالوأ اقيقر قحلاب ناميإلا نع باجحلا
 مهبولق باصت نمع هللا ربع ىذلا وهو «قالغإلا مكحي ىتح ظلغلا ىف رمتسيو

 ىلع هللا متَحل ةراتو [لحنلا] 4 كيل ٠ . مهبوُلُق ىلع هللا عبط » :ةرات هلوقب هب

 اوناك ام مهبوُلُق ئَلع نار لبد :ةثلاث ةرم ىلاعت هلوقو [ةرقبلا] 4 #7 .. . مهبول

 . [نيففطملا] 4 1239 نوبسكي
 لوبق ىلاعتو هناحبس ىفنف «4 مهتبوت لبقت نأ » :مهيف ىلاعت لاق كئلوأو

 ةبوت مهنم عقت لق هنأ ىنعمب هرهاظ ىلع ةبوتلا لوبق ىفن رسفن نأ انلو «مهتبوت
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 يذلا وهو 9 :ىلاعت هلوق ىف اهلوبق ىلع صنو «لبقُت ىتلا ةبوتلا تسيل اهنكلو
 مهتبوت لوبق مدعو [ىروشلا] 4 #2 ... ت تاّئيسلا نع وُفْعَيو هدابع نع ةَبوُتلا لبقي
 وأ برك لاح ىف انايحأ ثدحت ةيسفن تاتلف اهنأل وأ «لوقلا نم رهاظب اهنأل هذه
 نيرجو كلا يف مسك اذإ تح » : ىلاعت لاق امك هيلع اوناك الل نودوعي مث «ةدش

 اوُنَظَو ِناَكَم لك نم جوملا مهءاجو فصاع حير اهنءاج اهب اوحرفو ةبيط حيرب مهب
 يالا نم وك ذه نم اعل ل نذل ال ايصلخم هلل د مهب دم م
 وأ .[سنوي] * )+ ٠٠ . حلا ِرْيغب ضرألا يف نوعي مه اَذإ مهاجبأ الف <10
 هلا كح دقف :قرغلا هكردأ دقو نوعرف ةبوتك ةايحلا ىف قمر رخآ ىف ةبوتلا نوكت
 يذلا لإ َهّلِإ ال هنأ تنمآ َلاَق قَرْعْلا هكرذأ اذإ ىتح :لوقي ذإ هنع كلذ ىلاعت

 نم تنكو لبق تْيصَع دقو انآلآ < َنيِملَسمْلا نم انو ليئارسإ ونب هب اتَنمآ
 ىلاعتو هناحبس هللا نأل ؛لبقت ال ةبوتلا هذه نإف .[سنوي] 4 نزلا نيدسفملا

 كيلوأفٍبيِرَق نم نوبوتي مث ةلاهجب ء موُسلا َنوُلمْعي نيذل هللا ىلع بولا امْنِإ ف : لوقي
 تاتيسلا نومي نذل ةيوتلا تسيلو 250 اميكح اميلع هلل اكو مِهلع هللا بوت
 كلوأ راَفك مهو نوتومي َنيذّلا الو نآلا تبت بت ين َلاَق توملا مهدحأ رضح اذإ ئتح
 . [ءاسنلا] 4# نخل اميلأ اباذع .مهل اًندَتعَأ

 نإ ةبوتلا لوبق مدع وهو «ةميركلا ةيآلا جيرخت ىف لوألا ضرفلا وه اذه
 «ةبوتلا عوقو مدع ىلع بصنم دكؤملا ىفنلا نإ لوقن نأ ىناثلا ضرفلاو «تعقو
 تفوتسا دق ةبوت مهل دجوت ال هنأل مهتبوت لبقت نل ىنعم اف ءاهلوبق مدع ىلع هلب
 ضرفلا ىف ةبوت دوجو ميلست ىلع هنأل «دحاو نيضرفلا ىدؤمو .لوبقلا طورش
 لدت ىتلا (نل) ةملكب ىفنلا هناحبس دكأ دقو «ةبوت اهلك اهنأ ررقن نأ بجي لوألا
 مه كوأو» : هناحبس لاقف مهلالض رارمتسا نايبب هدكأ امك «ىفنلا ديكأت ىلع
 : 4 نوُلاضلا

 ةلمجلا اهلوأ :رومأ ةثالثب مهلالض هناحبس دكأ ةيماسلا ةلمجلا هذه ىفو
 دنسملاو دنسملا نيب ةبسنلا ديكأت ىلع لدي ىذلا لصفلا ريمض ض اهيناثو «ةيمسإلا
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 مهيف هلامكل هنأك لالضلا مهيلع رصق دقف «صيصختلاو رصقلا اهشلاثو «هيلإ

 مهف «مهدانعو مهتجاجل وه مهلالض رارمتسا ىف ببسلا نإو «مهريغ ىف دجويال

 ىف اولغوأ هنع اودعب املكو .هنع ادعب مهسوفن تدادزا قحلا ةمواقم ىف اوجل املك

 نم هب اوفصتا امب نيفصتم مهيلإ ىه (كنئلوأ) هناحبس هلوق ىف ةراشإلاو «لالضلا

 ىه تافصلا كلتف . دوححلاو رفكلا اذه ىف ةجاحلو دايدزاو «ناميإ دعب رفك

 كش الب نوتوميس نيلاضلا ءالؤه نإو «لالضلا دكأتو رارمتسالا اذه ىف ببسلا

 :ةيتآلا ةميركلا ةيآلا مكح تحت نوجردنيف رافك مهو

 ابَهَذ ضرألا ْءْلَم مهدحأ نم لَبقي نَأَف راَفُك مهو اوتاَمَو اوُرَفَك نيذلا نإ

 مهنأ ىأ ءرافك مهو نوتومي نيذلا لآم نيبت ةبآلا هذه نإ 4 هب ئدتفا ولو

 4راقك مهو :هناحبس هلوق ىف واولاف «مهبر اوقلي ىتح مهرفك ىلع نورمتسي

 ءمهقرافت مل ةمزالم ةرمتسم مهل لاح ىلع مهو اوتام مهنأ ديفت ىهو لاحلا واو

 اومدق ام ىلع مهءازج نوقلي رخآلا مويلا ىف كئلوأ نإو «لالضلاو رفكلا ىهو

 ىبلس امهدحأ «نيرطش وذ ءازجلا كلذو ءالماك اروفوم قحلاب دوحجو تائيس نم

 ال لام نم نم اوقفنأو ريخخ نم اولمع ام لك نأ وهف ىبلسلا امأ .ىباجيإ رخآلاو

 اروُشُم ءاّبه هاَلَعَحَف لَمَع نم اوُنمع اَم نإ انمدَقَو ) :ىلاعت لاق امك «هيلع نوأفاكي

 «ةينلا نيدلا ىف ءازجلا ساسأ نأ هيلع ءازجلا دقف ىف ببسلاو [ ناقرفلا] 4 +

 ؛«ىلاعتو هناحبس هللا هجو هب دصق دق ريخلا لعف ناك اذإ الإ ةميلس نوكت ال ةينلاو

 دقو «هءادن باجأل هللا هجو بلط ول هنآل ؛ هللا نيدل نعذي ال نمم نوكي ال كلذو

 نل ىأ 4 بهذ ضرألا ءلَم مهدحأ نم بي نق ج :هلوقب كلذ نع هناحبس ربع

 نم اولعفي امهمف «ءبهذ نم ضرألا ألمي ام رادقمب ناك ولو «قافنإ ىأ مهنم لبقي

 اوعد ذإ قحلا ىلع مهدرمتو «ةمثآلا مهتاينب هودسفأ دقف ءريخ هتاذ ىف وه .لمع

 . هيلإ

 امهم ةيدفب ولو صانم هنم نوكي ال ىذلا باقعلا وه ىباجيإلا ءازجلاو

 الو ةيدف مكدم ُدَحَوي ال مْوَيلاَف ط :نيقفانملا ابطاخم ىلاعت لاق امك «تمظع وأ تربك
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 راشأ دقو [ديدحلا] # مر# ٌريصَمْلا سّنبو مكالوم يه راّثلا مكاوأم اورفك نيذّلا نم

 باذع نم هسفن ىدتفا ول ىأ « هب ئدتفا ولو :هناحبس هلوقب باذعلا اذه ىلإ

 قافنإ ىأ هنم لبقي ال هنأ ديفت انه واولاو .ضرألا المي ىذلا بهذلا لثمب ةرخآلا

 هناحبس نيب مث .هللا باذع نم هسفن هب ىدتفيل همدق قافنإلا كلذ ناك ولو همدقي

 .6 نيرصاّن نَم مهل امو ميلأ باذع مهل كئّلوأط :ىلاعت هلوقب باذعلا

 «مهتوم ىتح هومزال ىذلا رفكلا ببسب رافك مهو اوتام نيذلا كئلوأ ىأ

 قارغتسال انه (نم)و ءرصان مهل سيلو ء«رمتسم ماليإلا ديدش ملؤم باذع مهل
 نوعفشي ال ءاعفش مهنوذختي اوناك نمف «نكي امهم رصان ىأ مهل سيل ىأ «ىفنلا

 هللا باذع نم مهل ةاجن الو «مهنوفرعي ال مهب نوقلعتي اوناك نيذلا لسرلاو «مهل

 نونوكي كلذبو هللا نود نم مهرصني رصانب الو «مهسفنأ اهب نودتفي ةيدفب ال

 .دعب نمو لبق نم رمألا هّللو «ريصملا سئبو مهاوأم رانلاو منهج بطح

 ةيآلا ىف ربع اذال وهو . ىرشخمزلا ةغللا مامإ هراثأ ىظفل ثحب انهو

 مث مهناعإ دعب اورَمَك َنيذّلا نط : ىلاعت هلوق ىف «ءاف ريغ نم ربخلا ىف ةقباسلا
 نيذلا نإ :لاقف ءافلاب ىتأ ةيآلا هذه ىفو 4« مهتبرت لبقت نأ ارفك اودادْزا

 :هلوقب كلذ نع باجأ دقو ءهرخآ ىلإ 4َلبَقُي نَف راَقك مهو اوتامو اورفك

 وه ةيدفلا لوب ماما بيس أو ءءازجلاو طرشلا ىلع ىنب مالكلا نأ ءافلاب نذوأ

 ىلع هيف ليلد الو ربخو أدتبم مالكلا نأ «ءافلا» كرتبو ءرفكلا ىلع توملا

 قاقحتسا ىف اببس ءىجملا لعجت مل «مهرد هل ىنءاج ىذلا :لوقت امك «ببستلا

 .مهرد هلف :كلوق فالخب .مهردلا

 ءازجلا اذه نأ مهل نيبي نأ دارأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ هازغم مالكلا كلذ نإو

 «ريخف اريخ نإ ءامئاد لعفلا سنج نم ءازجلا نآل هنع بيسم هنأو «لمعلل ةجيتن

 هانعم ذإ ؛ءازج سيل ةبوتلا لوبق مدع نألف ىلوألا ةيآلا ىف امأو .رشف ارش نإو
 مزالم فصو هنأك رابخإلا ىرجم لوقلا ىرجأ ؛لوبقلل ةحلاص ةبوت دوجو مدع
 ءامئاد لمعلا سنج نم ءازجلا ناك اذإو «مهلاوحأ نم ىرخأ لاح وه وأ «مهلاحل

 :هتاملك تلاعت لاقف ريخلا ءازج هناحبس نيب رشلا ءازج نيب نأ دعب هللا نإف
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 ديكأتب ردص دقو «ماع باطخلا «نوبحت امم اوقفدت ئَتَح بلا اولانَت نلإ»
 اوقفنت ىتح رايخألا راربألا فصو اولانت نل ىنعملو ءربلا لين ىلع بصنملا ىفنلا

 نوكت ىتلا لامعألاب مايقلا ىلعو «قافنإلا ىلع ثح ةيآلا هذه ىفو ءنوبحت امم

 روكذملا ربلا ىنعم ىف نورسفملا ملكت دقو «سفنلا تاعزانمو ىوهلل ةفلاخم اهيف

 نأ ّربْلا سيل 9 :ىلاعت هلوقك هب فاصتالا دارملا نإ :مهضعب لاقف «ةيآلا هذه ىف

 ىلإ [ةرقبلا] 44720 ... ّربْلا نكلو برغملاو قرْشَمْلا لبق مكهوجو اوُلوت
 امم اوقفنت نأب الإ رايخألا ةصاخ وه ىذلا ربلا فصو اولانت نل ىنعملف ء.هرحخآ

 اذه ىلع ركذي مل نكلو ءهادع امم حضوألا وهو «هراتخن ام اذهو ءنوبحت

 نم كلذ نولعفي نيذلا نأب ىلاعت هللا نم مكح كلذ نإ لوقنو .ةرخآلا ءازج

 .راربألا

 نع ©« نوبحت امثا» ظفللا اذهب ىنك دقو .«نوقفنملا الإ فصولا كلذ لاني نلو

 «مكلاومأ سئافن نم نوبحت ام هانعم :ليقو .لاملا نوبحي سانلا عيمج نأل «لاملا

 . [ةرقبلا] 4 479+ ... توقفت هنم ثيبحْلا اوُمّمْيَت الو » :ىلاعت هلوقك اهلذرأ نود

 تعمس :لاقو هب قدصتف هبجعأف ابوث ىرتشا هنع هللا ىضر ايلع ىأ ىور دقو
 بحأ نمو «ةنجلاب ةمايقلا موي هللا هرثآ هسفن ىلع رثآ نم» :لوقي ِةِْلَ هللا لوسر

 فورعملاب مهنيب اميف نوئفاكي دابعلا ناك دق ةمايقلا موي ىلاعت لاق هلل هلعجف ائيش

 .©27ةنجلاب مويلا كئفاكأ انأو

 ىذلا وه مث «مكتاين ىف ام ملعيو «نولعفت ام لك ملعي هللا نأ اوملعا مث

 نسحأ نوجرت متنك اذإ «مكسفنأل اوراتخاف «تاينلاو لامعألا هذه ىلع مكيزاجي

 امل انقفوي نأ لجو زع هللا لأسن «مكدنع ام نسحأ مكسفنأل اومدقف «هللا دنع ام

 . ىض ريو بحي

 ىلع ةقدصلاو ةقفنلا لضف - ةاكزلا :ملسمو )١58(« براقألا ىلع ةاكزلا - ةاكزلا :ىراخبلا هاور )١(

 )١5515(.. نيبرقألا
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 -ىل الجن اكوماعطلا

 عرشلا تاذ ىف مهتلداجمو ءدوهيلا ةجاحمب ةلصتم ةميركلا تايآلا هذه

 مدع ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقف كلك ىبنلا تاذو «ىمالسإلا
 اونعذي الو اونمؤي الأ مهنيب اميف نوصاوتي اوناك مهنأو «قحلا بلط ىف مهتماقتسا

 راهنلا هجو اونمآ نيذلا ىلع لزنأ ىذلاب اوئمآ :نولوقي اوناكو «مهيلإ ءاج ذإ قحلل

 ءطق قحب هيلع اوضرتعا امو لطابلاب هلي ىبنلا ىلع اوضرتعا دقو ءهرخآ اورفكاو
 نأو .هؤقابحأو هّللا ءايلوأ مهنأ مهنظو ىدرملا مهبصعت الإ كلذ ىلإ مهعفد امو

 ةرابع لدت امكو «راثآلا ىف ىور دقلو «مهنود مهتلزنم نكت امهم اعيمج سانلا

 اوناك مهنأ رهظيو ءاهنابلأو لبإلا موحل مهسفنأ ىلع نومرحي اوناك مهنأ ةاروتلا

 كلذ وه ىرهوجلا مهءاذغ نأو ءاهنابلأو لبإلا محل مهماعط نأب برعلا نورّيعي
 هنأو «هولكأي نأ اضيأ مهل لالح هنأ ىلاعتو هناحبس هللا نيب كلذلو ءرمتلاو نبللا

 اوفلاحن دق مهسفنأ ىلع هومرح ْذِإ مهنأو ءبرعلا دنع ماعط وه امك مهل ماعط
 در دقلو «ميهاربإ ةعرش ناك لبإلا موحل ميرحت نأ اوعدا مث ةاروتلا اوفلاخو ةرطفلا
 : هلوقب كلذ مهيلع هللا

 نأ ٍلبَق نم هسفن َلع ليئارسإ مرح ام الإ ليئارسإ ينبل ًالح ناك ماعّطلا لك )»
 لبق ماعطلا لك نأ ىماسلا صنلا ىنعمو «لالح اهانعم «لح» 4 ةاروُتلا َلّرتت
 «تايداملا مهيلع تلوتساو ,مهدابكأ تظلغ ىتح ليئارسإ ىنبل الالح ناك ةاروتلا
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 مهتاوهش حامج اوحبكيل اهئاوهأ نع مهسوفن اومطُمَي نأ ىلاعتو هناحبس هللا دارأف

 نيذلا نم مْلْظِبَف» :هناحبس لاق اذلو ؛ةيدرملا ءاوهألاو ملظلا ىف اوعفدني اليكلو

 . [ءاسنلا] 4 207 ... مهل تّلحُأ تاَبّيَط مِهْيَلع اًصَرَح اوُداَه

 همومع ىف وهو «هيف ابغار هبلطيو هغيستسيو ناسنإلا همعطي ام وه ماعطلاو

 لحأ » :ىلاعت لاق اذلو ؛ةيناويحلاو ةيتابنلا داوملا لكو «ريعشلاو ةرذلاو ّرُبلا لمشي

 : ىلاعت لاقو .[ةدئاملا] 4 257 ... ةراّيسللو مُكَل اعاتم هماعطو ٍرحبْلا دْيِص ْمُكَل

 مهل لح مكدنَطو مك لح بانكلا اونوأ ندلا مطر تالا كل لأ ملا
 . مهحئابذ دارملاو [ : ةدئاملا] 4 <38...

 الو الالح هيف بوغرم موعطم بيط لك نوكي ىماسلا صنلا اذه ىضتقمبو

 هيلع ميهاربإ ةعيرش ناك كلذ نأو ءامهريغو ريزنخلاو ةتيملا نم ثئابخلا الإ مرحي
 «تابيطلا نم اهنآل تامرحملا نم اهنابلأ الو لبإلا موحل تناك ام هنأو «مالسلا

 اهمطفف ليئارسإ ىنب بولق تسق ىتح «ةيرطفلا ةعيرشلا هذه ىلع هتيرذو ميهاربإو

 .تقؤملا ميرحتلا كلذب هللا

 امرحم تابيطلا نم ءىش نكي ملو ءامرحم لبإلا نم ءىش نكي ملف نذإ

 مسا ليئارسإو «هسفن ىلع ليئارسإ همرحام الإ «ةاروتلا لبق نم ليئارسإ ىنب ىلع

 :ىلاعت هلوق جيرخت ىف ءاملعلا فلتخا دقو «مالسلا امهيلع قحسا نب بوقعيل

 ؛دوهيلا مهو ءهلك ليبقلا وهأ ليئارسإب دارملا ام «هسْفَن ئَلَع ليئارسإ َمَرَح اَم الإ

 . ؟ىمتني هيلإو «ليبقلا وبأ وه ىذلا بوقعي تاذ دارملا مأ

 «مالسلا هيلع بوقعي تاذ دارملا نأ حجرو «نيجيرختلا ىرشخمزلا ركذ

 ليئارسإ همرحي ناكام الإ ليئارسإ ىنبل الالح ناك ماعطلا لك نإ :ىنعملا نوكيو

 هرضي ماعطلا اذه نأ دجو نأب ىمسج جالعل امإ :هصخشل هنم داهتجاب هسفن ىلع

 ضعب نوبنجتي سان نم ىرن امك «هيدجيو هعفني هنع داعتبالا نأو «هيذؤيو

 ئرما لكو ؛ةيصخش ةبرجتب وأ نيمأ بيبط ةراشإب مهلاح بسانت ال اهنأل ةمعطألا

 امطفو ةعانق ماعطلا ناولأ ضعب نع عنتمي نأك ىسفن جالعل امإو .هسفن بيبط
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 أ مسخ ايصخش اجالع ءذشتا لب عيت ةعيرش كلذ ذي ناسك امو «سفنلل

 ىهتشت ام لك لكأت نأ فارسإلا نم» :ِةَِْلَي ىبنلا لاق دقلو .ءهسفنل

 ضعب اومرح نيذلا مه ليئارسإ ىنب نأ هاضتقم نإف ىناثلا جيرختلا امأ

 «ةمعطألا عاونأ ضعب مهسفنأ ىلع نومرحي برعلا ناك امك مهسفنأ ىلع ةمعطألا

 . مهيلع ميركلا نآرقلا هأعث امث اهوحنو (17ةريحتلا ميرحتك

 بجي اال اميف بوقعيل اديلقت الثم لبإلا هسفن ىلع مرحي ناك ليبقلا لعلو

 . هيف ديلقتلا

 مهيلع ىلاعت هللا اهمرحي مل ىتلا ةمعطألا ضعبل مهميرحت نأ اوعدا مهنكلو

 :هلوقب ىلاعتو هناحبس هللا مهادحت كلذلو «ميهاربإل ابوسنم ةاروتلا ىف ناك

 فيلكت وهو هِكَك ىبنلل باطخلا 4نيقداص منك نإ اهوُلئاَف ةاروُلاب اوُنأَف لق »
 هب ناك ىذلا صنلا اونيبيل ةاروتلاب اوتأي نأ مهيلإ بلطي نأب هتردق تلاعت هنم
 مومع ىف لخديأو .؟اهدعب ناك مأ .ةاروتلا لبق ناك هنأ ىلع لدي وهأ ميرحتلا

 ىتلا ىه 4 ةاروّتلاب اوف :هلوق ىف «ءافلا»و ؟اهنابلأو لبإلا موحل ميرحت ميرحتلا
 ميرحت مكاوعد تناك اذإ ىأ .ردقم طرش نع حصفت ىهو «حاصفإلا ءاف ىمست

 :هلوق ىف «ءافلا»و ءاهورضحأ ىأ اهب اوتأف ةاروتلا لبقو ميهاربإ ةعيرش ىف لبإلا

 ىأ اهتوالتو ءاهراضحإ بقع اهولتاو ءاهورضحأف ىأ «فطعلا ءاف 4 اهولتاف

 ب ريبعتلاو 4 َنيقداص مسك نإ :ىلاعت هلوق ىف ىدحتلا نيبتو «ناعمإب اهتءارق

 بترت مدعو «طرشلا ىف كشلا ىلع لدت اهنأل ؛مهقدص مدع ىلإ ةراشإلل «نإ)»

 .نوءرقي الو نولتي ال كلذلو «نوعدي اميف نيقداص اوسيل مه ىأ «هيلع باوجلا

 ىلع مكءارتفا تبن تبثألَو مُكَتبَكَل ٠ ءاهمهفت ىف متنعمأو اهب متتج ول مكنأ : ىدؤملاو

 «سانللو هسفنل ملاظ ىلاعت هللا ىلع بذكلا ىرتفا نم نإو «ىلاعتو هناحبس هللا

 : كلذ دعب ىلاعت لاق اذلو

 .حاحصلا .هوحن وأ رذنل ةيلهاجلا يف بّيَست تناك يتلا ةقانلا يه ةبئاسلاو «ةبئاسلا ةنبا ةريحبلا (1)
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 انه ءافلا «نوملاَظلا مه كَلوُأَف كلذ دعب نم بذكلا هللا ىلع ئرتفا نمف
 نم نأل ؛نوملاظ متنأف مكلوق ىلع نيرصم متنك اذإ ىنعملو ءاهتقباسك حاضفإلل

 عطقلاو ء«هدمعتو هيلإ دصقلا هانعم بذكلا ءارتفاو «ملاظ وهف بذكلا هللا ىلع ىرتفا

 مهرارمتساب كئلوأو .عطق ىنعمب ىرفي ىرَق نم ذوخأم «ددرت ريغ نم هيف لوقلاب
 نأ اوعداو .مرحي مل وهو «مرح هنأ اوعداف ء«هللا ىلع اوبَذك دق اذه مهلوق ىلع

 ىف اهنم تسيلو «ىلاعت هللا دنع نم تلزن ىتلا مالسلا هيلع ميهاربإ ةعيرش ىف كلذ
 .ءىش هَ

 ىلع ليلدلا ماق لب) ةجح الو ليلد ريغ نم هب اعطاق بذكلا ىلإ دصق نمو
 :ىلاعت لاق اذلو «ملاظ وهف (لوقي ام ضيقن

 هللا ىلع ءارتفالا فصو نيلمحم مهيلإ ةراشإلا «نوملاّظلا مه كتَلوأف »
 ىلاعت هللا دكأ دقو «ملظلاب مكحلا ببس وه فصولا اذهو «نييبنلا ىلعو ىلاعت

 اهوفخأ ذإ ةقيقحلل نوملاظ مهو ءلصفلا ريمضب مهيلع ملظلا رصقب ملظلا فصو

 ىف ةيفاخ هيلع ىفخت ال ىذلا هللا نوعداخي مهنأل مهسفنأل نوملاظو ءاوبذكو
 اهنولضيو مهسفنأ نوعداخي «ىلاعت هللا نوعداخي ذإ مهو ءءامسلا ىف الو ضرألا

 قيرط نع اوُدعب هيف اوجّلوُأ املك ذإ ؛ «ةياوغلا قيرط ىف ريسلا ىلع مهرارمتساب
 نم هللا مهاتآ ام ىلع مهل مهدسحو «سانلاو قحلا مهطمغب اوملظو «ةيادهلا

 لب «هيدهب اودتهي ملو « هوعبتي مل ميهاربإ ركذب نوحسمتي نيذلا كئلوأ نإو
 ىلاعتو هناحبس هللا مهرمأ كلذلو «ىلاعت هللا هاده ىذلا ةرطفلا جاهنم نع اوجيرخ

 : هتاملك تلاعت لاقف هعابتاب

 نأ هرمأ دقف دللي ىبنلل رمألا 4 اًقينَح ميِهاَرْيِإ هلم اوُعبَتاَف هللا قدص لق »

 ءاهنابلآ الو لبإلا مرح ام ميهاربإ نأ نم هب هربخأ اميف ىلاعت هللا قدص مهل ركذي
 مارح ريغ مهل الالح بيطلا ماعطلا لك ناك ةاروتلا لبق نم ليئارسإ ىنب نأو

 . مهيلع
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 نأو «ةبذاكلا مهرابخأب ىلاعت هللا نودناعي مهنأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو

 «ماركإلاو لالجلا اذ ىلاعت هللا قدصي نأ امإ هنأل ءنمؤم دنع جوري ال مهمالك

 ىتلا ةيذاكلا مهرابخأ قدصي نأ امإو «ةيهولألاب درفنملاو «ةيدوبعلا قحب درفنملا

 .نيفدلا دسحلاو دقحلاب ىزنتت

 ءاهبلو هتعيرش صخأ ىف هوعبتي نأ مهيلعف ميهاربإب نوحسمتتي اوناك اذإو

 دقو «هتقيرطو هتعرشو هجاهنم اوعبتا ىأ 4 افينح ميهاربإ َةَّلم اوعبتاَف ١ :لاق اذلو

 ىلإ اهجتم ىأ «افينح» هلوقب هفصو كلذلو «ةميلسلا ةرطفلا قيرط وه هقيرط ناك

 اذإ قحلا ىعاد بيجي نينمؤملا ليبس ريغ كلسي الو «هريغ ىلإ هنع فرحني ال قحلا

 .هيلإ ىعد

 كشلا رابغ ةراثإو «هتلزانمو قحلا ةدناعم نم مهقيرط ىلع اورمتسا اذإو

 دعب هناحبس دكأ دقو «نوكرشملا هنع دعب امك «ميهاربإ نع نوديعب مهنإف ءهلوح

 :هلوقب كرشلا نع ميهاربإ

 ايفن مالسلا هيلع ميهاربإ نع كارشإلا ىفن اذه «نيكرشُمْلا نم َناَك اًمو»
 ىأ ةنونيكلل ىفن وهف .ء«ناك» لعفلابو «ةيمسألا ةلمجلاب دكؤم وهو ادكؤم

 سيلف ءدوهيلا نم هتءارب شيرق ىكرشم نم ميهاربإ ةءارب نايب كلذ ىفو « نيكرشملا

 ىف صلخي اال وهو «هتلم ىلع ريسي هنأ ركذي نأو ءهب حسمتي نأ نيقيرفلا دحأل

 .نيملاعلا بر هتهجو لعجي الو لوق

 ىلإ انقفوو ءانلاوحأ حلصأو ءانيولق صلخو «كيدهب اندها مهللا

 .ءاعدلا عيمس كنإ لمعلاو لوقلا ىف صالخإلا
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 هام تسي تيا هذ يي ا َنيِمَلاَعْلِل و اكرام ايم َةَكَبب

 ماس جم - 00 -

 تلا خيالي نكح ميهارتإ

 نيملدعل ا نعّىع هللا َنإَقرفكََمَو اليبيس ِهيلِإ عاَطَنسأِنَم اس ص سم 2116 017 50 1021 م2 >< <
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 تايآلا ىف باتكلا لهأ هب جتحي ناك ام نالطب ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 نع نيثحابو «ةياده باللط اوناك ول باوصلا ىلإ مهدشري امب مهيلع درو «ةقباسلا

 عماجلا رمألا ىلإ مهدشري ءاهيلو امو ةبآلا هذه ىفو ؛ءاجوع اهنوغبي ال ةقيقحلا

 «هيلإ مهتبسنب نوزتعي ىذلا ميهاربإب لاصتالا وهو «برعلا عم هيف نوقتلي ىذلا

 مهيلإ ىمتني نم مهقيرط نع هنم ناكو «طابسألا هنم ناك ىذلا ليئارسإ دج وهو

 مهقزم ىتح «داسفلاب اهيف اوثع لب يلع مقل مهدعب نم دوبل نسحب مل ىلا

 نوملسملا ءاج ىتح «مهفلخ نم مهب كلذ دعب نامورلا درشو «قزمم رش رصنتخي

 نأ هل بتك ىذلا مالسإلا ىهو «ءةسدقملا هللا ةعيرش سدقملا ىداولا ىلإ اوداعأف

 هللا ركذ دقلو ء[ميرم] 4517 ايضقُم ارمَأ ناكو 8 :27ةمايقلا موي ىلإ اهب هرمعي

 :لاقف مارحلا هللا تيب فرش نايب ىف عماجلا رمألا كلذ هناحبس

 يتمأ نم ةَقئاط لاَرَت ال» : للي هّللا لوُسَر َلاَق َلاَق َةَماَمَأ يبأ نع هدنسم يف (11145) دمحأ مامإلا ىور )١(
 هللا رمأ مهيأ ىح ءاوأل نم ملص امالإ ْمُهَفلاَح نم مهرضي ال رهف مهّوَعَل نيرهاظ قحْلا ىلع

 ٍِس سَ مه ني وس مه 6 دقُمْلا تيب فاّنكأو دقملا تيب : :َلاَق ؟ و هللا ل َر اي :اولاَق «كلذك مهو
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 وه انه هب دوصقملا تيبلا 4 اكرام ةّكبب يدّلَل ساّنلل عضو تيب لْوَأ نإ

 ةكبب ىذلا هنأب هفرع دقو «ةمايقلا موي ىلإ رماعلا ىكملا مرحلا وهو «مارحلا تيبلا
 «طابضنا ريغ نم ةريثك لاوحأ ىف ءاب ميما بلق برعلا ةغل ىفو .ةكم ىه ةكبو

 :هصن ام ىرشخمزلا ريسفت ىف ءاج دقلو

 عضوم مسا ىف طيمنلاو طيبنلا :مهلوق وحن اهيف ناتغل ةكبو ةكم)

 :ليقو .ةطبغمو ةطمغم ىمحو «متارو «بتار رمأ باقتعالا نم :وحنو ءانهدلاب

 ماحدزال ؛همحز اذإ ُهَكَب نم اهقاقتشا ليقو ءدجسملا عضوم ةكبو «دلبلا ةكم
 اهموري نم لك قنع قدي هللا نأل كلذو ؛كد ىنعمب كب :ليقو .(اهيف سانلا

 ةعيرشلا ةباثم ىه اهتاذ ةكم نأ ىلإ ةراشإلل ةكبب ىذلا هنأب تيبلا فرعو

 مالسإلا ىهو «ةمايقلا موي ىلإ ةدلاخ ىهو «نيعمجأ نييبنلا ةعيرش ىهو ةيقابلا

 . ىسيعو ىسومو ميهاربإ هب هللا ىصو ىذلا وهو ؛ةيوامسلا عارشلا لك حج

 ىنب تيب لوأ هنأ ةيحان نم هتيلوأ ىهأ ؟مارحلا تيبلا ةيلوأ ىنعم امو

 .قالطإب ىنب تيب لوأ هنأ مأ ؟ةدابعلل

 ىف درو امك ؛مدآل هتنب ةكئالملا نإ ليقف ؛ ضرألا ىف ىنب تيب لوأ هنإ :ليق

 لوأ هنأ :تايآلا لالخ نم ودبي ىذلا نإ ؛ىلقع عنام ةمث سيلو ؛راثآلا ضعب

 عمجأ وهو ؛ادوجو سدقملا تيب نم قبسأ وهف ؛ةمئاقلا ةدابعلا تويب نم تيب

 عئارشلا هذه باحصأ ءايسبنألا ابأ ميهاربإ نأل ؛سدقملا تيب نم ةيوامسلا تانايدلل

 امهيلع ناميلسو دواد دهع ىف سدقملا تيب ىنب امنيب ؛هانب يذلا وه ةيقابلا
 . ؟؟)هالسلا

 دِجَسَمْلا» :َلاَق ؟لوأ ضرألا يف ميشو دِجْنَس يأ هلا لور اي اتْنُم :لاق هن هللا يضر رد يب نع )00(

 مث دنس نوعبرأ» :لاَق ؟اَمهَنْيِب ناك مك : :تَلُق «ىصقألا ٌدِجْسَمْلا» :لاَق يأ مَ :تلُك لاق ؛مارحْا
 ميهاربإ هللا دختاو - ءايبنألا ثيداحأ :يراخبلا هاور] «هيف َلَْمْلا نإ ؛ لصق دعب ةالصلا كتكردأ امني

 .[((8 85 ةالصلا عضاومو دجاسملا :ملسمو 593116(2) اليلخ



 نارمع لآ ةروسريسفت .
 لل للا لللللللا

 > ههه |
 يت

 ةناكم ىلع ليلد ةفيرشلا همادقأ راثآو «مارحلا تيبلاب ميهاربإ ماقم دوجوف

 لكيه راثآ دوجو نم دوهيلا هيعلي ام امأو «مالسلا هيلع ميهاربإ ةلم نم تيبلا اذه

 تارمثلا ريثك تارينخلا ضئاف ىأ ؛كرابم هنأب ىلاعتو هناحبس هفصوو

 ؛قيمع جف لك نم جيجحلا هيلإ دفي هنأ ةيداملا هتاكرب نمف ؛ةيونعملاو ةيداملا

 دوفو ريغ نم موي هيلع رمي ال هنأ ىتح «ةنسلا رهشأ مايأ لك ىف هيف نورمتعيو
 ىف ميهاربإ ءاعدل ةباجإ كلذ ناكو ؛ضرأألا تاريخ دوشولا هذه عمو «هيلإ ءىجت

 انبر , مرحملا كتيب دنع عَ يذ ريغ داوب يِيِرَذ نم تنكسأ ينإ انير »ا : ىلاعت هلوق
 نوركشي مُهَلعَل تارمّشلا نم مهقزراو مهل يوهت ساّنلا نم ةدعفأ لعجاَف ةالّصلا اوميقيل .

 . [ ميهاربإ] 4 <كج0+
 تناك ىتلا تارمشلابو ؛دوفولا كلتب ةيداملا ةكربلا كلت تيبلا ىف ناك دقو

 تازلف هنم ةبرقم ىلع تفشك دقف هنم ةبرقم ىلع وأ هلوح ضرألا نطاب ىف
 كلذبو ءهلوح نوشيعي نمو هتندس ىلع ةكربو اريخ ناك امم «زاغلا لويسو ضرألا

 هذهب نومعنتي نيذلا ىلع ىقبو «مالسلا هيلع ميهاربإ ءاعد ىلاعت هللا باجأ

 . 4 نوركشي مهّلعل » :هللا اوركشي نأ تارمثلا

 ةعماج ةدابع ربكأل عضوم هنأ ىهف ةيونعملا ةكربلا امأ «ةيداملا ةكربلا ىه هذه

 لك ىف سانلا هجتي هيلإو ءهيحو لزانم هيفو هلي دمحم ثعبم وهو .جحلا ىنهو

 اذلو «مهتادابع ىف ةفلتخملا ناولألاو سانجألا بولق هدنع ىقتلتو «ضرألا عاقب

 :  َنيِمَلاَعْلَل ىدهو :هلوقب هناحبس هفصو

 عمج ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىأ 4اكراَبمإ» ءهناحبس هلوق ئلع فطع اذه
 لَمَتْسا دق وهف «هريغ تيب ىف اعمتجت مل هب نيتصاخ نيتلاح ميركلا تيبلا اذهل

 :لاق اذهلو «نيدتعملا ءادتعا نم ىلاعت هللا هامحو «ةيونعملاو ةيداملا ةكربلا ىلع
 ىفف ؛نيعمجأ سانلل ىأ نيملاعلل ةياده ردصم هتاذب وه ىأ « نيملاعلل ىدهر

 ىقلي لجرلا ناك هيلإ اوءاج اذإف «هلوح نولتاقتيو نومحتلي اوناك كرشلا طسو

 كرشلا سم نإو «هبلق ىف تيبلا ةمرح مظعل ءوسب هسمي الف هيبأ وأ هيخأ لتاق
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 ؛نيتساخ مهرابدأ ىلع اودترا ىتح هيلإ اوءاج نإ ام ءوسب هودارأ نيذلاو

 «هتمرحب برعلا بولق تألتما امك «برعلا ريغل هرون عشأو «هتمرح تتبث كلذبو

 مهرّتَوِم عضومو مهرازمو نيملاعلا لك ىف نيملسملا ةلبق ناك مالسإلا دعبو
 ةياده ردصم قيتعلا تيبلا اذه نوكف «مالسإلا َزرأَي مارحلا تيبلا ىلإو «ربكألا

 :ةيبسن ةيلهاجلا ىف هتيادهو «ةقلطم مالسإلا ىف هتيادهو ءامالبسإو ةيلهاج تبث
 ىماسلا صنلا اذه ىف #انمآ َناَك ُهَلَخَد نمو ميهاربإ ماَقَم تايب تايآ هيف»

 صنلا ىنعمو ؛هتكربو همدق ىلع ةلدألاو هتتاكمو «مارحلا تيبلا ةمظع نايب
 :ميركلا

 هناحبس هللا ضيفو «هتراهطو همدقو هتلزنم فرش نيبت ةحضاو تامالع هيف 0

 هللا دنع هتلزنم ىف هينادي تيب ال هنأو «ةيادهلا بابسأو رونلاب هيلع ىلاعتو
 ماَقَم » :ىلاعت هلوق نإ اولاق دقو .2)لاحرلا هيلإ دشت رخآلا تيبلا اذه ناك نإو
 نم تايآلا هذه نايب اهدحو اهربتعن نأ حصيو «تانيبلا تايآلا هذهل نايب 4 ميهاربإ

 «هيف ةدلاخش ةحضاو همادقأ راثآ نأو «ميهاربإ هيناب نأو ء.همدق ىلع ةلالدلا ثيح

 :لاقف حيضوت متأ ىرشخمزلا ىنعملا اذه حضو دقو

 نأ :امهدحأ ؛ناهجو هيف تلق ؟دحاولاب ةعامجلا نايب حص فيك تلق نإف)

 ةوبنو ىلاعت هللا ةردق ىلع هتلالد ةوقو هنأش روهظل «ةريثك تايآ ةلزنمب هدحو لعجي
 ىلع هلامتشا :ىناثلاو . . دلص رجح ىف همدق ريثأت نمو «مالسلا هيلع ميهاربإ

 «ةيآ نيبعكلا ىلإ اهيف هصوغو «ةيآ ءامصلا ةرخصلا ىف مدقلا رثأ نأل ؛ةريثك تايآ

 هظفحو «ةيآ ءايبنألا تايآ رئاس نود هؤاقبإو «ةيآ ضعب نود رخصلا ضعب ةنالإو
 . (ةيآ نيئسلا فولأ ةدحالملاو باتكلا لهأو نيكرشملا نم هئادعأ ةرثك عم

 نكلو تانيبلا تايآلا عضوم وه ميهاربإ ماقم نأ رابتعا ىلع مالكلا اذهو

 ميهاربإ ماقم تسيل تانيبلا تايآلا هذه نأ اضيأ ىرشخمزلا هركذ دقو هارن ىذلا

 ٍمارَحْلا دجُسَمَو اذه يدجْسَم :َدجاَسَم ةّئالك ىَلِإ الإ لاَحبلا دش ال» :قلكي يِنلا هب ملي ةريره يبأ نع )١(
 ةئيدملاو ةكم دجسم يف ةالصلا لضف - ةعمجلا :يراخبلا هاور ؛هيلع قفتم ] «ىصقألا دجسُمَو

 .[(15406) لاحرلا دشت ال - جحلا :هل ظفللاو ملسمو 011
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 جحي ىذلا ناكملا هنوكو «مهتباثمو سانلا ّنمأ هنوكو ميهاربإ ماقم اهنكلو ءهدحو

 «كسانملا نم ريثكب نوموقيو هيلإ نوجحي برعلا ناكو «مويلا ىلإ نوملسملا هيلإ
 .كرشب اهوطلاخ نإو

 نيملاعلا دنعو ىلاعت هللا دنع تيبلا ماقمل ةنيبلا ةيناثلا ةيآلا هناحبس ركذ دقلو

 :هلوقب

 ءاهيف كش ال ةيآ هذهو .لتقلاو ىذألا نم انمآ ىأ 4انمآ ناك ُهَلَحَد نمو )»
 .مهيلع اهب هللا معنأ ةمعن هذه تناكو ءانهون امك هنومرتحي اوناك برعلاف

 :هناحبس لوقي اذلو ؛مهكرش ىف ىتح

 420... مهلوح نم سائلا فّطَختيو انمآ امرح انلعِج اَنأ اوري مل وأ»

 ىتح .ايدتعم هيلع ريغي نم لك نم هامح نأب هناحبس مهيلع معنأو .[توبكدعلا]]
 :ىلاعت لاق امك ائساخ دترا «همدهيل هلايفأو هشيجب راغأ امدنع ةهربأ نإ

 ,ليلطت يف ْمُهَدْيَك لعَجي ملأ <10 ليفلا باَحْصأب كبر لعَف فيك رت ملأ
 مِهلعجَف 108 ليجس نم ةراجحب مهيمرت <22 ليباَبأ اربط مهيَلَع لَسرَأَو هزل
 . [ليفلا ] 4 <21 لوكأُم فصعك

 .تيبلا ىف ىربكلا هللا تايآ نم ةيآ كلتو

 حتف امدنع للك ىبنلا نإ ىتح «مالسإلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا هامح دقلو

 نمو «نمآ وهف هباب قلغأو هراد لخد نم : ىداني هيدانم ناكف اهنمأ مرتحا ةكم

 موي فصوو (7١نمآ وهف مارحلا تيبلا لخد نمو «نمآ وهف نايفس ىبأ راد لخد
 .20©2(ةبعكلا هيف ىسكت مويو «ةبعكلا هيف هللا مظعي موي اذه» :هلوقب حتفلا

 هللا ميظعتل ةيآ هذه « ًاليبس هيلإ عاطتسا نم تيِبلا جح ساّنلا ىَلع هللوإ»

 هنأ كلذو «ةمايقلا موي ىلإ نمآلا همرحو ءسدقملا هتيب نأش ىلاعتو هناحبس

 )١( ةكم حتف - ريسلاو داهجلا :ملسم حيحص )98717( .
 )( ةيارلا دك يبنلا زكر نيأ - يزاغملا :يراخبلا هاور ثيدح نم ءزج 2 .
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 ٠ ءربكألا ىمالسإلا رمتؤملا عضوم هلعجو «عيطتسي نم ىلع هيلإ جحا ضرف هناحبس

 نم نيتأي رماض لك ىَلَعَو ًالاجر َكوُنأَي جَحْلاِب سائلا يف نذأو :ىلاعت لاق امك

 . [جحلا] 4 100 قيمع مف لك
 ىف وهو «هب ةدابعلا ةينو كسانملا ءادأ ىلإ دصقلا وه ىعرشلا ىنغملاب جحلاو

 «ءاحلا حتفب «جَح» ةملك أرقتو «نيعم ناكم ىلإ درجملا دصقلا ىوغللا هانعم لصأ

 ىئاسكلا أرق اهبو ءاحلا رسكبو «ءارقلا رثكأ أرق اهبو زاجحلا لهأ ةغل ىهو
 .20صضفحو

 ةيضرفلاف ««ساّنلا» نم لدب .4ًاليبس هيَلإ عاطتسا نم :ىلاعت هلوقو

 ىلإ ةيضرفلا ةفاضإب مالكلا ريدصت نكلو هريغ نود عيطتسي نم ىلع ةبصنم ةينيعلا

 ةماع ةيضرف هيلع نيملسملا ةماع نأ ىلع لدي نيعيطتسملاب مهنم لدبلا مث «سانلا

 نيرمأب اهرسفن ةيضرفلا هذهو «نيعيطتسملا ةيضرفك نكت مل نإو

 نأ ىنعمب «ةيافكلا ضورف مومع ىف لخدي ىذلا ماعلا فيلكتلاب :امهلوأ

 ىغتبيو ءاهعيطتسيو اهديري نم ىلع ةضيرفلا كلت اولهسي نأ مهيلع نينمؤملا ةماع

 اذه لهسي نأ نينمؤملا ةعامج لثمي ىذلا رمآلا ىلو ىلعف ؛ىلاعت هللا ةاضرم اهب

 ىفو هتقاط ىف لك اهتماقإ ىلع اولمعي نأ ني نينمؤملا ةعامج ىلعو ؛اهبالطل ةضيرفلا

 .هتردق دودح

 صخشلا ماد ام تباث بوجولا لصأ نأ نم ءاهقفلا هررقي ام :امهيناثو

 اذه عيطتسي ال نمف .ةعاطتسالا هيف طرتشي ىذلا وه ءادألا بوجو نكلو ؛افلكم

 .اذكهو لباق ىف عيطتسي دق ماعلا

 .ةعاطتسالا نم ىندألا دحلا ىه ءادألا ةيضرف بجوت ىتلا ةعاطتسالاو

 . (ًاليبس هيلِإ عاطَعسا نم إ» :ميركلا صنلا لاق كلذلو

 أرقو .ديزيو - ركب يبأ ريغ - فلخو يئاسكلاو ةرمجحو مصاع ءاحلا رسكب اهأرق :#4تيبلا جحو» قف

 .مصاع نع يأ «صفحو» :هلوقو [50 ١ص - راصتخالا ةياغ] . حتفلاب نوقابلا



 نارمع لآ ةروسريسفت .

 ا رسل

 جحلل ةبجوملا ةعاطتسالا تسيلف «جحلا ىلإ لوصولل ليبس ىأب عاطتسا ىأ

 ءاهقفلا اهرسف اذلو «ءاينغألل الإ نوكت ال ىتلا ىنعمل ةعساولا ةعاطتسالا ىه

 نأ دبالو ؛هب لصي نأ نكمي ام ىأ ةلحارلاو دازلا ىلع ةردقلاو «ةيندبلا ةردقلاب

 الب مهتوقي نم كرت نإف ءمهتوقي نمعو ةيلصألا هتاجاح نع الضاف كلذ نوكي

 .20(توقي نم عيضي نأ امثإ ءرملاب ىفك» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقف «مثإ لام
 ىشخي راغص لافطأ تاذ نوكت الأ ةأرملا ةعاطتسا نمو .مثإلاب ىدؤي ال ضرفلاو
 اهتعاطتسا نم نأ امك ءاهاوس مهل نضاح الو مهتناضح تكرت نإ ةعيضلا مهيلع

 .اهنم مرحم محر وذ وأ اهجوز اهعم نوكي نأ

 عسي ال هنأ نوررقي ةيكلاملا نكلو «ىخارسلا ىلع ضرف نيرثكألا دنع جحلاو

 راثآلا حيرصل اتباث ىمخارتلا لصأ ناك نإو ءةردق نع رخؤي نأ نيتسلا زواجت نم
 مالسإلا رمتؤم وه جحلاو ءرمعلا ىف ةدحاو ةرم ضرف جحلاو «كلذ ىف ةدراولا

 .ارارم هانيب دقو ءربكألا

 ؛ناهاجتا صنلا اذه ىنعم ىف 4َنيِمَلاَعْلا نع يِنَغ هللا َنِإَف رفك نمو )»
 هل ادحاج جحلا كرت نم ىنعملا نوكيو جحلا كرات ىف مالكلا نوكي نأ :امهدحأ

 رمتؤملا ىف عامجإلاب هتمأ ةحلصمو هسفن ةحلصم عاضأو رفك دقف هتيضرفل اركنم
 نؤجاتحم مهف .نيعمجأ سانلا نع ىأ نيملاعلا نع ىنغ هناحبس هللاو ؛ربكألا

 لإ جاتحم ريغ وهو «هيلإ

 تيبلا لضف اوركنأ نيذلا دوهيلا ىلإ اهجتم مالكلا نوكي نأ :ىناثلا هاجتالاو
 اهدحجو ةتباثلا ةقيقحلا كلت ركنأ نمو :ىنعملا نوكيو .هل ميهاربإ ءانبو همدقو
 .نيملاعلا نع ىنغ هناحبس هللاو هسفن 2”سكرأ دقف تانيبلا دعب

 .هب ناميولل انقفوو قحلا ىلإ اندها مهللا

 ةباحصلا نم نيرثكملا دنسم :دمحأو 21:5 محرلا ةلص ىف - ةاكزلا :دواد وبأ لطظفللا اذهب هاور )١(

6500). 

 . مهرفك ىلإ مهدر يأ «اوبسك امب مهسكرأ هللاو# :ىلاعت هلوق هنمو .ابولقم هدر :ءيشلا سكرأ (؟)
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 ٌديِهمهَلاو لا تيس ورفكَت مل بكل لهي

 تن وُدِص مل ككل َلْهَأتي لف ين َنوُلَمَصاَم َلَع
 هَلاَموْمآَد هش هُوَ بت َنَماَءََمِهَلأِل م
 أاوعيطت نإ ا 5 َنوُلمَتاَمَِلِفَع

 رم

 2 َنرفَك كيما العب كور بنتكُل آأوثوأ ننام ا

 ع رفَو هلل تي 39 6-7 لَم منو نورت َفِي

 2 قفى درو يكتب سولو وسر

 ىنب تيب لوأ هنأو «تيبلا فرش ىلاعتو هناحبس هللا نيب ةقباسلا تايآلا ىف

 ناكو ء«هيلإ جحي نأ نمؤم لك ىلع نأو «مالسلا هيلع ميهاربإ هعضو «ةدابعلل

 تيب نأ اوعداو «مارحلا تيبلا لضف اوركنأ نيذلا دوهيلا ىلع درلا قاسم ىف كلذ

 هناحبس ركذ دقو «سانلل عضو تيب لوأ هنأ هناحبس نيبف «ةدابع هنم مدقأ سدكقملا

 مهتلداجم تناك امو «نينمؤملا ليلضت امئاد نولواحي اوناك دوهيلا ءالؤه نأ ىلاعتو

 نأ نوديريو «هوفرع ذإ دعب قحلل نونعذي ال مهنأل لب ءنوككشتي مهنأل هذه

 نودسحي مهنأل ؛هيلع مه ام ىلعو «ءاجوعلا مهتقيرط ىلع اعيمج سانلا نوكي
 مهتالداجم ىف كشلا نم اريثك اوراثأ دقلو .هلضف نم هللا مهانآ ام ىلع سانلا

 الو «ةيغصم اًناذآ نينمؤملا نيب اودجي ملف «نينمؤملا بولق ىف ةديقعلا رمأ اوئهويل

 بلق ىف ىقتلي ال هنإف «قحلا رون اهيف قرشأ نأ دعب ءمهمالظل ةحوتفم ابولق

 ةراثإ ىلإ ةديقعلا ىف كيكشتلا نم اولقتنا دقلو «لطابلا تاملظو هللا رون دحاو

 ايدوهي الجر نأ ىوري هنإف «تأدب امك ةيلهاجلا تاداعلا دوعتل «نينمؤملا نيب ةنتفلا

 نيب ةنتفلا ريثي نأ دارأ - نينمؤملا ىلع نغضلا ديدش ناكو «ةيلهاجلا ىف اتع دق

 اوناك ىتلا راعشألا ضعب مهدشنيو «مهيلإ ءىجي نأب ىتف رمأف جرزخلاو سوألا
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 نم برح موي وهو «ثاعب موي اوركاذتف «لعفف ؛نيرخافتم ةيلهاجلا ىف اهنولوقي
 ىتح ءالتاقتي نأ ناحل مهو اوعزانتف كلذ ىف اوملكتو «ةيلهاجلا ىف مهمايأ
 ىوعدب نوعدتأ «هللا هللا .نيملسملا رشعم اي» :مهل لوقي ةْلَي ىبنلا مهءاج

 هب عطقو ءهب مكمركأو مالسإلا ىلإ هللا مكاده نأ دعب مكرهظأ نيب انأو ةيلهاجلا

 متنك ام ىلإ نوعجرتأ «مكنيب فلأو «رفكلا نم هب مكذقنتساو «ةيلهاجلا رمأ مكنع
 , 20(؟ارافك هيلع

 اوفتكي ملو «تانيبلا مهتءاج نأ دعب قحلاب اورفك ءدوهيلا لعف اذه

 لاق اذلو ؛مهريغ هيف رارقتسالا وأ قحلا نع نوعنميو نودصي اوذخأ لب ءرفكلاب

 : هناحبس

 رمالا ومَن ام ىلع ديه هللا هللا تايب نوُرفكت مل باتكلا لأ الق
 نأ هرمأو «مهنم ناك ام ىلع مهخبوي نأ ىلاعتو هناحبس هرمأ دقو هلع ىبلل

 باتكلاب مهملع نأل ؛راكنتسالاو خيبوتلا ىف ةغلابملل «باتكلا لهأ» ب مهيداني

 ؛لهجي نمو ملعي نم ىوتسي ال هنإف .قحلل اونعذي نأو «ناميإلا مهاضاقتي ناك

 لوقيو «مهبولق داسف ىلع ليلد وهف «نورفكي تاوبنلا رابخأب مهملع عم اوناك نإف
 اهب رفكلاو «ةينآرقلا تايآلا ىه انه تايآلاو 4 هللا تاّيآب نورفكت مل 9 :هناحبس
 وأ ءاهيناعم ىف قحلا لهأ ةعزانمو ءاهقدص راكنإو اهماكحأل ناعذإلا مدع وه
 قحلا تابثإل ىلاعتو هناحبس هللا اهقاس ىتلا تارامألا ىه ىلاعت هللا تايآ :لوقن

 «قحلا راكنإب نوفتكي ال راكنإلاو دوحجلا ىف مهلاغيإل مهف «ةيدمحملا ةلاسرلا ىف

 الف «مهبولق نوقلغي كلذب مهو ءهب تبثو ءهيلع ماق ىذلا ليلدلا نوركني لب

 اوعراس دقف «ةيادهلاب مهلصي ليلد لك نوركتي اوناك اذإو «ءقحلا رون اهيلإ لصي
 نياعملا ملع ملاع ىأ «َنوُلمَعَت ام ئَلع ديهَش هّللاو 9 :ىلاعت هلوقو ءرفكلا ىلإ
 ناك مأ بلقلا لمع لمعلا ناكأ ءاوس ءامئاد نولمعي ام ىلع مكاحلا مئاقلا رضاحلا
 . حراوجلا لمع لمعلا

 49:نارمع لآ - هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هاور )١(
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 : سس
 يي

 اي :ىنعملاو «لاحلا هذه عم مهرفك ىلع بصنم ةميركلا ةيآلا ىف راكنإلاو

 قدص ىلع ةمئاقلا ةلدألاب نورفكت مل تاوبنلا ملع اوتوأ نيذلا باتكلا لهأ
 نم نولمعت ام ىلع ماوق مكاح نياعم ملاع ديهش ىلاعت هللا نأ لاحلاو «هتلاسر

 باقعلاب اديدهتو ءهرفكلا ىلع اخيبوت نمضتي ىماسلا صنلاف ءرش نمو ريخ
 وهو .نولعفي ام ىلع اديهش ناك اذإ ىلاعت هللا نأل ءنولمعي ام ىلع ديدشلا

 «مهلعف ىلع مهيزاجم بير الب هنإف «باقعلاو باوشلا ىلع رداقلا لدعلا مكحلا

 .مهلاعفأو مهلاوقأ ىف مهدصاقم ىلع مهبساحمو

 متنأو اجوع اهتوغبت نمآ نم هّللا ليبس نع نودصت مل باتكلا لهأ اي لقط

 نع هداعيإ مهريغ ىف نوغبي لب .ءمهرفكب نوفتكي ال مهنأ انركذ 4 ءادهش

 مهيديأ عضيو ءهوركنأ ىذلا قحلاب هناحبس ررك دقو «هليبس نع نودصيف «قحلا
 هلوقو مهسفنأ ىلع قحلا باوبأ هب اوقلغ ىتح «لطابلا اهيف اوفلأ ىتلا مهلاح ىلع

 ىلاعت هللا ليبس نع سانلا نوفرصت مل هانعم 4هللا ليبس نع نودصَت مل 9 :ىلاعت
 صخشلا نيب ةلوليحلاو «عنملو فرصلا وه دصلاف «قحلا ليبسو رونلا ليبس وهو

 ىهو «هناحبس اهنيبو اهحضو ىتلا ليبسلا ىه ؟هللا ليبس»و ؛رمألا ىلإ لوصولاو

 عنم نولواحي ككئلوأ ناك اذإو «هناحبس هاضر ىلإ لصوي ىذلا ميقتسملا طارصلا

 هللا ةدارإ اودناع دقف هدودح دحو ميركلا ىلعلا همسر ىذلا قيرطلا نم سانلا

 ىلاعتو هناحبس فصو دقو «ةلاحم ال بولغم هنإف ىلاعت هللا داحي نمو ءهوداحو

 ءاهل جوعلا نوبغرت ىأ 4 اجوع اهتوغبت » :لاقف هللا ليبس نع دصلا ىف مهلاح

 توتلا امك «نيدتهملا نيعأ ىف ةنيب الو ةحضاو ريغ ةيوتلم نوكت نأ نوديرت ىأ

 دارملا وأ «هتانيب تماق نأ دعب اميقتسم قحلا كردت ملف «مكنويع تلاحو ,ءمكسوفن

 نوكتف «ميلس بلقب اهبلط ىف نوهجتت ال ىأ «ةلئاح ةجوعم اهنوبلطت ىأ اهنوغبت
 . مكجاجوعال ةجوعم

 فيك :تلق نإف» :ةيماسلا ةلمجلا هذه ىنعم ىف ىرشخمزلا لاق دقو

 سانلا ىلع نوسبلت مكنأ :امهدحأ ؛ناينعم هيف :تلق ؟لاحم وهو ءاجوع اهنوغبت

 مكريسيغتبو «خسنت ال ىسوم ةعيرش نإ :مكلوقب اجوع اهيف نأ مهومهوت ىتح
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 ىف مكسفنأ نوعبتت مكنأ :ىناثلاو .كلذ وحنو ءاههجو نع ٌكِْلَك هللا لوسر ةفص

 .«ميقتسم لك نم موقأ وه اميف جوعلا نم مكل ىتأتي ال ام ءاغتباو قحلا ءافخإ

 .افنآ هانيب ام هنم بيرق هتلمج ىف مالكلا اذهو

 ملع قحلاب نوملاع ءادهش مكنأ لاحلاو 4 ءادهش مكنأو » :ىلاعت هلوق ىنعمو

 سيل رفكو «ملع نع دوحج وهف «باوصلاو قحلا هنأب مكحيو دهاشيو نياعي نم

 يديأ نيب قحلا تانيبو «هّللا ليبس نع دصلاب رفكلا ىف لاغيإو «ءلهج نع
 .مكيديأ ىف هل ةئلعم هتارامأو

 ىماسلا همالك ىنعمو «مهلاح ةلمج ىلإ هجتم ىخيبوتلا راكنتسالاو

 نومهوت وأ ءجاجوعالا نوغبتو «قحلا قيرط نع سانلا نوفرصت مل :هناحبس
 «هيلع لمتشا ىذلا قحلاب نودهشت مكنأ لاحملاو «ءءاوتلاو اجوع هيف نأ سانلا

 هلوقب كلذ دعب هناحبس مهرذنأ دقلو «هسحيو هاري ىذلا شياعملا ملع هملعتو

 : ىلاعت

 ,مهلمع ىلاعت هللا لامهإل دكؤم ىفن اذه 4 نوُلمعَت مَع لفاغب هللا امو )»
 ديكوت ديفت ىتلا ةدئازلا ءابلاب ىفنلا دكأت دقو «نولعفيو نورمضي امو مهنع هتلفغو

 باتك ىف نولعفي ام ناك اذإف «مهلامعأ ةبقاع نايبل دكؤملا ىفنلا كلذ ناكو «ىفنلا

 وهو «هيلع نوبساحم .هب نويزجم مهنإف ءاهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص رداغي ال

 «ىلاعت هللا قيرط نع سانلا مهفرصو مهرفكب اوعنص امو ءاوعنص ام سنج نم
 ايندلا ىفف «ةرخآلاو ايندلا ىف مهيلع دوعي اراسخ الإو ءارش الإ  قحلا قيرطو
 .نوبسكي اوناك امب نوهلا باذع ةرخآلا ىفو «ةلذلاو لشفلاب دوعي

 :هناحبس لاقف .مهب هنوديري ام نينمؤملا هناحبس هللا رذح دقلو

 مكناَيِإ دعب مكودري باتكلا اوثوأ نيذّلا نَم اقيرَف اوعيطت نإ اونمآ يذلا اًْيَأ اي
 اهلواح ىتلا ةلواحملا كلت دعب تايآ نم اهيلو امو ةيآلا هذه لوزن ناك # نيرفاك .

 نأ اهببسب ناقيرفلا مه ىتلاو «جرزخلاو سوألا نيب ةقرفتلا ىف ىدوهيلا خيشلا
 تاملكب اوكردأو ءاولعفي نأ لبق مهكرادت ةمحرلا ىبن نأ الول فويسلاب ارجاشتي .
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 مهرمأو «ىرخأ ةرم ةغزنلا هذه ىلاعت هللا مهرذحف «ناطيشلا ةغزن اهنأ لوسرلا
 رارشألا كئلوأ ديري ال ةلواحم مهلعف نوكي نأ ةيشخ دوهيلا نم ديدشلا رذحلاب

 هلوقب باطخلا ردصو «ةمثآلا مهدصاقمل ةعواطمو «ةيربلا مهب هللا ىلتبا نيذلا

 رصانع كييرحتلو ؛هيلإ مهوعدي ام رطخل اهيبنت © اونمآ نيِذْلا اهي ايإ» :ىلاعت
 غدلي الو ,2")ةنطف ناميإلا نإف ءهظقيلاو رذحلا مهنم نوكيف «مهبولق ىف ناميرإلا

 هلوق ىفو «ناميإلا ىه بلطلل ةباجإلا ةلع نألو «2"”نيترم رحج نم نمؤملا
 ةراشإلل «نإ# ب طرشلا ىف ربع 4 باكا اوُنوُأ نيذْلا م اقيِرَف اوعيطت نإ :ىلاعت
 ىف كشلا ديفت ةيطرشلا «نإ» نأل .«مهناميإ عم ءالؤهل مهنم ةعاطلا عوقو دعب ىلإ

 عوقو ديفت اهنإف «اذإ) فالخب «ءهيلع باوجلا بترت ىلاتلابو ءطرشلا عوقو

 تّقشنا ءامَسلا اَذِإ) : ىلاعت هلوقك هيلع باوجلا بترتو هعوقوب نذؤت وأ طرشلا

 بكاوكلا اذإو هيلا ترطفنا ءامّسلا اذإإ :ىلاعت هلوقو [قاقشنالا] 4<
 ٍبْنَذ يأب 20+ تلعس ةدوءوملا اذإو » :ىلاعت هلوقو .[راطفنالا] 4 72 ترختنا
 ىف نيملسملا ساكرإ نولواحي نيذلا ىلاعتو هناحبس ركذو [ريوكتلا] 4 2+ تلق
 .مهلك اونوكي مل مهنآل ؛باتكلا اوتوأ نيذلا نم قيرف مهنأب .مهليلضتو ةنتفلا

 مهفصوو ؛داسفلاو ىغلا ىلع رارمتسالا لدب .مهضعب نم ناميإلا ىجري هنآلو

 لهأ مهن زأو .دوصقم مهليلضت نأ ىلإ ةراشإلل باتكلا اوتوأ مهنأب : ىلاعتو هناحبس

 لضأ لب ماعنألاك اذهب اوراصف «ليلضتلاو لالضلل اهومدختسا مهنكلو «ةفرعم
 ىلإ ىندأ هنأل ؛اهنم اريخ لهجلا ناك قحلا ةرصنل نكت مل نإ ةفرعملا نأل ؛اليبس

 . ةرذعملا

 اهنم ىلاعتو هناحبس رذح ىتلا ةضورفملا ةعاطلا ىلع هناحبس بتر دقو
 مكوذري :هناحبس لاقف ىلاعت هللا دمحب نمؤم نم عقت الو «تعقو نإ اهتجيتن

 .قذحلاو مهفلا : ةنطفلا )١(

 قئاقرلاو دهزلا :ملسمو (محككملل) نيترم رحج نم نمؤم غدلي ال - بدألا : يراخبلا هاور ؛هيلع قمتم )2(

 . يرابلا حتف يف ءاجو (هلاك
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 : لقي ملو 4 مكوُدري 9 :هلوقب ىلاعتو هناحبس ربعي اذه ىفو 4 نيرفاك مكنايإ دعب

 لهأ بولق ىلع رافكلا طلست نايب ىف لوألا نكلو «قالتم ىنعملاو 4 اودترت»

 «نيطايشلاك مهنأل ؛مهنم ريذحتلا نم رخآ عون وهف «ةعاطلا كلت لاح ىف ناميإلا

 .مهرذحي نأ نمؤم لك ىلعف

 نم ريثأتب ال وه هلالضب « دترملا سفن نم اثاعبنا نوكي هنإف دادترالا امأ

 .هريغ

 ىذلا ودعلا كلذ نم مهريذحتل قيس ميركلا ىماسلا صنلا ةلمجلا ىفو

 ىلإ نودوعي مهنأو مهنيب ةقرفتلا مومسو ءرشلا مومس ثفني ذخأو مهب طلتخا

 نيب دقلو ,مهبولق ىلإ لصت نأ نم همومسل اونكمو «هتوعدل اوباجتسا اذإ رفكلا

 اوحتفيو « ءادعألا تاوعد ىلإ اوعمتسي نأ مهل غوسي ناك ام هنأ كلذ دعب هناحبس

 مكيلع ىلتت متنأو نورفكت فيكو » :لاقف مهيف هللا لوسرو «ثيبخلا مهريبدتل بابلا
 : 4 هلوسر مكيفو هللا تايآ

 نأ روصتتيال هنأ وه هيف بجعتلا ىنعمو «راكنإلل وأ بجعتلل انه ماهفتسالا
 هللا تايآ نأل ؛بارغتسالاو بجعلل اعضوم ناكل روصت ولو ءرفك مكنم نوكي

 هللا تايآ مكيدهتو «متغز نإ قحلل مكدريو «مكينارهظ نيب هلوسرو «مكيلع ىلتت

 اولصي نأ نم دوهيلا بولق ىف سأيلا ءاقلإ ىلإ ئموي ام هيف اذهو «متللض نإ ةنيبلا

 رابتعا ىلع امأو « ىلهاج رمأب ماسقنالاو ةقرفلا داجيإ نم نوغتبي ام ىلإ

 ءرفكلا مكنم عقي نأ نكمي ال هنأ ىأ عوقولل ىفن امإ وهف راكنإلل ماهفتسالا

 «بتعلل نوكيف «عقاولل ىفن هنأ امإو «مكيلع ىلتت هللا تايآو ءمكنيب هللا لوسرو

 دوهيلا اهاغتبا ىتلا رفكلا بابسأل مكبولق اوحتفت نأ مكسفنأل متغوس فيك ىنعملاو

 ىلإ ىدؤي ناك هرابتعاب عقو امل راكنإلا نوكيف «ةقرفملا مهتاملك ىلإ عامتسالاب

 اذإف «ضعب باقر مهضعب برضي ةيلهاجلا ىف هيلع اوناك ام ىلإ نودوعيف ءرفكلا

 ءرفكلا وهو ببسلا ىلإ ىدؤيو عقو ىذلا ببسلل راكنإلا نوكي عقاولل راكنإلا ناك

 .عقو دق رفكلا نأ ال
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 ةرضح ىف مهنوك ىهو ءاهيلع مه ىتلا لاحلا هساسأ بجعتلا وأ راكنإلاو

 ءرفكلا مكنم روصتي وأ نورفكت فيك ىنعملاف .تايآلا مهيلع ولتي وهو لَك لوسرلا

 كك هللا لوسر ناسلب مكيلع ىلتت هللا تايآو «هبابسأ ىف اوريست نأ مكل غوسي وأ

 ناسل ىلع مكيلع ىلتت) :اذه حيضوت ىف ىرشخمزلا لوقيو ءهاوس دحأ ناسلب ال

 حيزيو مكظعيو مكهبني لَك هللا لوسر مكر هظأ نيبو «ةيرط ةضغ هلك هللا لوسر

 .(مكهبش

 امك - مهلا تاّيآ مُكيَلَع ئلتت متنأو نورفكت فيكو ) :ةيآلا ىف باطخلاو

 مهو دلك ىبنلا رصع ىف نينمؤملاب صاخ - هريغو ىرشخمزلا تارابع نم ودبي
 ىبنلا ةرضح ىف ةعاس نإو للك لوسرلا اوهفاشو ىدمحملا رونلا اودهاش نيذلا

 نوكي نأ حصيو .هنع هللا ىضر ةفينح وبأ لاق امك «نينس داهتجا نع ىنغت هِي

 .هدعج نم ءاملعلاو ءارقلا ناسل ىلع ىلتت تايآلا نوكتو «نينمؤملا لكل باطخلا

 4 31 نرظفاحُل هل انو ركذلا انْلَزَت نحت اَنِإ 9 :ةمايقلا موي ىلإ ىلتتس ىهو
 «ةفيرشلا ةيوبنلا هتتس دوجوب نوكي هنإف فالخألا ىف لوسرلا دوجو امأو [رجحلا]

 بلقلا ملس نإ باوث لضف نم ولخي ال - دشأ نوكي طايتحالا ناك نإ هنإو

 هباحصأل لاق لَك ىبنلا نأ ىراخبلا ىور دقو «سفنلا تنصحتو لقعلا ىدتهاو

 ةالصلا هيلع لاقف «ةكتالملا :اولاق «؟اناميإ مكيلإ بجعأ نينمؤملا ىأ7] :اموي

 ال فيكو» ؟نحنف :اولاق «!؟مهيلع لزني ىحولاو نونمؤي ال فيكو» :مالسلاو

 نوئيجي موق» :لاق ؟اناميإ بجعأ سانلا ىأف :اولاق «!؟مكرهظأ نيب انأو «نونمؤت

 .[«اهيف امب نوئمؤي افحص نودجي مكدعب نم

 ا هايس نتي نأ دعب «وبتتُ طار ىلإ يدم قف هلل متي نتو)
 ةفئاط تّدَو » :ىلاعت لاق امك نينمؤملا اولضي نأ وهو هنونمتي امو دوهيلا هلواحي
 [نارمع لآ] 4 4352 َنوُرْعشَي امو مهسفنأ الإ َنوُلْي امو مُكنوُلِضُي وَل باّتكْلا لهَأ نم

 ال ىتح بلقلا باوبأ قلغيو ءمهدياكم نم ةمصعلا قيرط هناحبس نيبي ذخأ -

 لصأ « هّللاب مصتعي نمو :هناحبس لاقف «هب هودسفي نأ نولواحي امب رثأتي
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 لاقي علم ىنعكب مصع نم وهو «كاسمتسالاو ءاجتلالاو عانتمالا هانعم ماصتعالا

 ىف عقي نأ نم هتعنم ىأ ةوبنلا هتمصعو  عوجلا هنع عنم ىأ ماعطلا همصع

 هل امصاع ىلاعت هللا لعجي ىأ هللاب مصتعي نمو :ىماسلا صنلا ىنعمو .ءطق

 ماصتعالا ىنعمو «فارحنا الو هيف جوع ال ميقتسم قيرط ىأ « ميقتسم طارص ىلإ

 وه هللاب ماصتعالا ىرأ ىنإو «نيرسفملا رثكأ لاق امك هللا نيدب ماصتعالا : هللاب

 ماصتعالا امتح مزلتسي ةيلعلا تاذلاب ماصتعالا ناك نإو «هناحبس هتاذب ماصتعالا

 نوكي نأو «هللاب ماصتعالا ترتحخا ىنكلو «ةمايقلا موي ىلإ دلاخلا قحلا هنيدب

 الأ ىضتقي هللاب ماصتعالا نأل ؛فاضم ريدقت ريغ نم هناحبس هتاذ ىلإ دانسإلا

 ةيبصع ىلإ رظني ال اينابرب صخشلا نوكي نأ ىضتقيو هللا الإ ادحأ بحي

 ءىشلا بحيو «هّللا ىلإ أجليف «ءايندلا ضارعأ نم ضرعل الو ىوهل الو ( ةيلهاج

 ال ءىشلا بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال» :فيرشلا ثيدحلا ىف درو امك هللا تاذل

 سفنلا ىف غزني امدنع هركذتيو هللا ىلإ هجني نأ ىضتقيو ,27(ىلاعت هلل الإ هبحي

 4 50 ... هّللاب دعّتِساَف غرت ناطيشلا نم كَئَعَرني امو :ىلاعت لاق امك «غزان
 رومألا ربديف «هلكوت قح هللا ىلع لكوتي نأ هللاب ماصتعالا ىضتقيو «[ تلصف]

 نأ هللاب ماصتعالا ىضتقيو «ىلاعتو هناحبس هيلإ اهرياصم رمأ ضوفي مث اهمزتعيو

 يف نيا امأَف ) :ىلاعت لاق امك «تاهبشلا عبتي دي الو «بيرلا نطاوم نع دعتبي

 هللا الإ هليِوأت مّلَعَي امو هليوأت ءاغتباو ةنتفلا ءاعا لم هبات م ويف غيز مهبولق
 020 بابنألا او الإ رك امو ايو دمع نم لك هب انمآ د وُوَُي ملعلا يف نوُخسارلاو

 لآ] 42 »+ باّهَوْلا تنأ َكّنِإ ةَمَحَر َكنَدَل نم ال بهو انَتيده ذِإ دعب انبولف غزت ال اني

 ريدقت ىلإ ةجاح ال هنأ دجن اذلو «ةيلعلا تاذلاب ماصتعالا رهاظم ضعب كلذ

 ىف لوقلا قسن هعم ميقتسي ال ريدقتلا اذه نإف كلذ قوفو « نيد ظفل وه فاضم
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 ىذلا وه هللا نيد نوكي فيكف «ميوقلا هللا نيد وه ميقتسملا طارصلا نأل ؛ىرظن

 .ةيلعلا هللا تاذب ماصتعالا وه هللا نيد ىلإ ىدهي ىذلا امغإ هللا نيد ىلإ ىدهي

 ىلإ ةراشإلل ىضاملاب هيف ربع 4ميقتسُم طارص لإ يده دَقَفل :ىلاعت هلوقو
 تدجو اذإف «ةلاحم ال طرشلا ىلع بترتي ٍباوجللا ى أ «توبثلاو دكاأتلاو ققحتلا

 ةلاحم ال دجوي هنإف - دوجولا اذه قئاقح لجل اهنإو - هللاب ماصتعالا ةقيقح
 .©1)تمأ الو هيف جوع ال ىذلا حضاولا ميقتسملا قيرطلا ىلإ ءادتهالا

 براي كيضري امل انقفوو .تيده نميف اندهاو «للزلا نم انمصعا مهللا

 .نيملاعلا

 ودا اَلَواَعيِمج هل لب أمتع 3
 ميو 267 5 2 ين 4

 هه رس 20 و َئَع هل رك يم

 ٍراْنلاَنْمَو افس نلع متن و و اناوخإءومعن .محبصأ

21111 
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 باتكلا لهأ ضعب دانع ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 ءهلهأو قحلل مهيدحتو «مهبولق ىف ةيادهلا قيرط مهدسو «مهيغ ىف مهرارمتساو

 ةلواحمو ءدحلا مهتزواجم مث ءاريكن لبقت ال ىتلا ةتباشلا تانيبلل مهتدناعمو

 ةيلهاجلا رمأ دوعي ىكل ءماسقنالاو ةقرفلا حور ثبو «قحلا نع نينمؤملا مهدص
 نينمؤملل نيبي تايآلا هذه ىفو .الوأ اوناك امك اعازوأ اوقرفتي ىكلو «ناك امك

 هيف عافترا ال يذلا يوتسملا وه انه ميقتسملا قيرطلاف .حاحّصلا .عفترملا :جّوعلاو .عفترملا ناكملا :تمألا )١(
 1 . ضافخنا الو
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 نيذخآ اوماد ام نوقرفتي الو «هب اوكسمتسا اذإ نولضي ال ىذلا قيثولا لبحلا

 اونا اونَمآ َنيِذّلا اهْيأ اي إ» :ىلاعت لاقف ءهتاقت قح هللا ىوقت وهو «ىقثولا هتورعب

 . # هتاقت قح هللا

 ةراشإلل «ناميإلا هيف ةلصلا تناك ىذلا لوصوملا اذهب هناحبس مالكلا ردص

 ءهيف تاياغلا ةياغ وهو «هجئاتن نمو ناميإلا تايضتقم نم بولطملا نأ ىلإ
 ىلاعت هللا اوقتا :هانعم 4 هتاقت ّقح هللا اونا 8 :ىلاعت هلوقو .هل ةينادلا ةرمثلاو

 قحلا وهو هب ىقتي نأ بجي ىذلا ردقلاب ىلاعت هللا اوقتا ىأ «هاوقت بجاو»

 ةلعف نزو ىلع ردصم «ةاّقت»و ؛ عطقني الو رمتسي نأ ىغبني ىذلا رقتسملا تباثلا

 ؛ةياقولا نم اهنأل ىوقت ةملك ىف لصألا وه ام ىلع ءات تبلق واولاو «ةدؤتك

 هنم قتشملا ردصملا ىلإ فاضم قلطم لوعفم اهنأ ىلع ةبوصنم «َقَح١ ةملكو
 وأ «ماركإلا َىَح انالف مركأ :ىلعألا لثملا هللا مالكلو انلوق اذه لثمو ؛لعفلا
 قح :ىلاعت هلوق ىف ىلاعت هللا ىلإ ةقت ةفاضإو «بيدأتلا قح كدلو بدأ

 وه بولطملاف «ىوقتلا نم ىلاعتو هناحبس هل بولطملا بجاولا ولع ديفت « هتاقث

 ؛ءىش لكل كلاملاو ءراهقلا دحاولا ماركإلاو لالجلا ىذب قيلت ىتلا ةبجاولا ىوقتلا

 هلوق ريسفت ىف ىرشخمزلا لوقيو ءرمأ لك ىلع بلاغلا ؛هدابع قوف رهاقلا
 وهو ءاهنم قحي امو هاوقت بجاو 4 هتاقت قح)» : ( هتاقث قح هللا | رْقَتاظ :ىلاعت

 . متعطتسا ام هّللا اوقئاَف > هوحنو «مراحملا بانتجاو «بجاوملاب مايقلا

 اهنم عاطتسملا نم اوكرتت ال ىتح هللا ىوقت ىف اوغلاب ديري [نباغتلا] 4
 . (اكيش

 ذإ ؛ايقالتم نيتيآلا ىف ىنعملا نوكيو ءميوق جيرختو ؛ ميقتسم ىنعم اذهو

 لذبف ءىوقتلا ىف ةعاطتسالا ىصقأب هوقت 71 4 هتاقت ّقَح هللا اوُقّنا ا :ىنعم نوكي

 .اهتاياغ ىصقأ وهو .ىوقتلا نيع وه هنم عاطتسملا

 قح هللا اوُقَناظ :ىلاعت هلوق لزن امدنع ةباحصلا نأ نيرسفملا ضعب معز دقو
 ام هللا اوقَتاَف ل :ىلاعت هلوق لزنف «مهيلع كلذ ةقشم هللا لوسر ىلإ اوكش هتاف
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 «قحلا ىفو «ةقباسلل ةخسان ةيآلا هذه اوربتعاو [ نياغتلا] 4 #47 ... متعطتسا
 :لوقن نأ اهانعل بسمانملا نإف «ةياورلا تحص اذإ هنإف «ةلطاب خسنلا ىوعد نإ

 «لمعلا ىف مهسفنأ ىلع اودتشا لب اوقفري مل ىنيدلا مهساسحإ ةوقل موقلا نإ
 نع درو امك ءمههابج تحرقتو «مهبيقارع تمرو ىتح ليللا ةالص ىف اوماقف

 ةعاطتسالا وهو «هوفلك ىذلا رادقملا ىلاعتو هناحبس هللا نيبف «ريبج نب ديعس
 ىذلا ىنعملا وه اذهو ءهؤادأ قشي ال ىذلا عاطتسملا الإ نوفلكي ال مهف «ةمئادلا

 ىأر هلم ىبنلا نأ ىوري هنإف «ةتباثلا ةيورملا ننسلاو ةيمالسإلا قئاقحلا عم قفتي

 ّنإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف «هانيع تراغو هسفن قهرأ ىتح هللا دبعي ادباع
 .20(ىقبأ ارهظ الو «عطق اضرأ ال تبنملا نإ «قفرب هيف لغوأف نيتم نيدلا اذه

 هيلع صخشلا رمتسي نأ نكمي امو «مودي ام مالسإلا ىف ىوقتلا لضفأ نإو
 نإو اهمودأ هللا دنع لامعألا بحأ» دليم ىبنلا لاق اذلو «ةقشمو داهجإ ريغ نم

 ال كلذو ©0(لاعفألا نم ةميدلا بجي هللا نإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو (0)(لق

 ىف هتاقت قح هللا ىوقت ىنعم ٌةليلَي ىبنلا عمج دقو «عاطتسملا ةرئاد ىف الإ نوكي

 الف ركشي نأو «ىسنُي الف ركذي نأو ءىصعي الف عاطي نأ :هتاقت قح» :هلوق
 : 4 نوُملَسُم منأو الإ نتومت الو » 'رفكي

 بولطملا نوكي ءانثتسالا ىلإ ىهنلا مضب هنإو «توملا ىلع ابصنم سيل ىهنلا
 لاح ىلع اونوك ىلمجلا ىنعملا نوكيف «ءانثتسالا ةادأ دعب ام وهو ءايباجيإ ارمأ

 ملكت هانعم ىف وه ءانثتسا ىلع لمتشم مالك لك ذإ ؛توملا ىلإ ةرمتسملا مالسإلا
 مركأ لوقلا ىنعمف ءادمحم الإ مركت ال :لئاق لاق اذإف ؛ءانثتسالا ةادأ دعب ىقابلاب
 دعب ام ادع امل ىفنلا نمضتي وهف «تابثإو ىفن ءانثتسالا ىنعم نأل ؛هدحو ادمحم

 )١( نيرثكملا دنسم ىقاب :دمحأ هاور )١781/94( .

 لمعلا ةليضف - اهرصقو نيرفاسملا ةالص :ملسمو :(0187) لمعلا ىلع ةموادملاو دصقلا :يراخبلا هاور (1)
 .(1708) هريغو ليللا مايق نم مئادلا

 . هجيرخت قبس ()
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 امع ىهنلا وه انه ىهنلا عضوم نوكيو سكعلا نوكي دقو ءالإ دعب امل تابثإلاو ءالإ

 رمأ وهف «هتمعن تمظعو «هتردق تلاعت برلا ءاقلو ةافولا ىلإ مالسإلا رارمتسا عنمي

 هناحبس هللا مهافوتي نأ ىلإ هدحو مالسإلا لاح ىلع مهسفنأ اورصقي نأب مهل

 .ىلاعتو

 هل ناعذإلاو ءهدحو ىلاعتو هناحبس هلل صالخإلا وه مالسإلا ىنعمو

 ةوعد لك نع مهناذآ اومصي نأو «هيلإ الإ اوعمتسي الأو «ىلاعتو كرابت

 اوفرشت نمم بولطملا مالسإلا وه كلذف ؛هنع ىهني امو هب رمأي ام فلاخت

 هلوق ىف مالكلا دنع لبق نم هاّنيِب دق ام وهو «ميركلا تعنلا كلذب
 هلوقو [نارمع لآ] 4227 ... ضرألاو تاوُمّسلا يف نم مّلَسَأ هلوإ» :ىلاعت

 :ىلاعت هلوقو [نارمع لآ] 44732... مالسإلا هّللا دنع نيدلا نإ :ىلاعت

 ىرهاظلا ناعذإلا ىنعمب مالسإلا قالطإو [ةرقبلا] 4 222+ نوملَسُم ُهَل نحنَو »

 لعفلابو «ناميإلا لباقم ىف هنع ربعيو «ةنيرقب الإ نآرقلا ىف نوكي ال
 نكلو اونمؤت مل لق اَنمآ بارعألا ِتَلاَقل :ىلاعت هلوق كلذ نمو .فصولاب ال

 ىذلا قحلل مهناعذإ ىلع اورمتسي نأب نينمؤملا رمأي ىلاعت هللا نأ ةصالخلاو

 دوهيلا ىعاد اوبيجي الف «مهبولق ىلإ فارحنالا لخدي نأ اوعنميو «هيلإ مهوعدي
 . مهسفنأ دنع نم ادسح مهنيد نع مهودصي نأ نوديري نيذلا مههابشأو

 «للزلا نم ةمصعلا هيف نوكي امب كلذ دعب نم ىلاعتو هناحبس هللا رمأ دقلو

 :ىلاعت لاقف «مهبر اوقلي نأ ىلإ قحلا ىلع رارمتسالاو

 ىنعمو .ةعنملا :ةمصعلا 4اوُقَرَقَت .الو اًعيمج هّللا لّبحب اومِصَتْعاَو9
 وه ام نكلو «هّللا لبحب للزلا نع ةعنمو ةمصع ىف مكسفنأ اولعجا اومصتعا

 ؟للزلا نم ةمصع هب ذخألا ربتعاو ءهب كاسمتسالاب هناحبس رمأ ىذلا هللا لبح

 لصوي ىذلا «ببسلا» ىوغللا هانعم لصأ ىف «لبحلا» نأ كلذ نع باوجلاو

 ىلع قلطيف «ةكرتشم ىرخأ ناعم ىوغللا ىلصألا ىنعملا اذه دعب هلو «ةياغلا ىلإ
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 نيَأ ةلذلا مِهيَلَع تبرض » :ىلاعت هلوق ىف امك ٠ .دهعلا ىلع قلطي امك ءا"ازسرلا
 ىلع قلطيو [نارمع لآ] 409. . ساّنلا َنَم ٍلْبَحَو هّللا َنَم لّبحب لإ اوفق
 هيلع لاق دقف «ىوبنلا ثيدحلا كلذب درو دقو «نآرقلا ىلع قلطي امك 0

 «عفانلا ءافشلاو «نيبملا رونلا وهو «نيتمل هللا لبح وه نآرقلا َنإ» :مالسلاو ةالصلا
 هللا لبح رسف ٌةِْكلَك ىبنلا نأ مقرأ نب ديز نع ىورو ,(0)0هي كسمتسا نمل ةمصع

 وه كلذ نإو ©0«نآرقلا وه هللا لبح» :لاق دقف «نآرقلاب ةيآلا هذه ىف ىلاعت
 ىدؤملاو «ةمايقلا موي ىلإ ةيقابلا ةمكحملا هتعيرش وه ىلاعت هللا لبحف «حضاولا
 ىقثولا ةورعلاو «هللا لبح ىهو ءاهنايب وهف ءنآرقلا اهلجتس هللا ةعيرشف ءدحاو

 .اهكرت وأ اهمصف نم لضي ىتلا

 اذإ الإ هتقيقحو هتياغ ىدؤي ال ماصتعالاب رمألا نأ هناحبس ركذ دقو
 ىأ 4 اًعيمج هللا بحب اومصتعاو © :هناحبس لاق كلذلو ءاهعيمج ةمألا تمصتعا
 ةئزجتلا لبقي ال لك نيدلا اذه نآل كلذو ؛هب نيكسمتسم اعيمج اونوك

 نم الاح نوكت نأ حصي 4 اًعيمجإل ةملكو «ةدحاو ةفئاطو لك ةيمالسإلا ةعامجلاو
 اونوك ىنعملا نوكي لوألا ىلعو «ىلاعت هللا لبح نم الاح نوكت نأ حصيو ءواولا
 كلذب ذخأت ال ةفئاط مكنم لصفني نأ حصي يا الو .هّللا لبحب نيكسمتسم اعيمج

 رمأ تصعو تذش ىتلا ةفئاطلا هذه قيرط نع مكيلإ ذفني ناطيشلا نأل ؛ لبحلا

 .اهبر

 نآرقلاب اوذخ ىنعملا نوكي ءهللا لبح نم لاح 4 اعيمجإ» ةملك نأ ىلعو
 اهلك هتعيرشب اوذخ وأ ءهضعبب نورفكتو هضعبب نونمؤت انيضع هولعجت الو ءهلك
 . ةتزجتلا لبقي ال لك اهنإف ءءزج نود اهنم ءزجب اوذخأت الو

 )١( حاحصلا .رصن باب نم .هدش اذإ ءسرفلا نسرو «لبحلا :نسرلا .
 نب هللا دبع ىلع افوقوم اذكه )718١( نآرقلا أرق نم باب - نآرقلا لئاضف :يمرادلا ظفللا اذهب هاور قف

 .دوعسم

 وه لجو زع هللا باتك امهدحأ نيلقث مكيف كرات ىنإو الأ» : :ِلكَم هللا لوسر لاق :لاق مقرأ نب ديز نع ()
 يف ملسم هاور ثيدح نم ءزج . .«ةلالض ىلع ناك هكرت نمو ىدهلا ىلع ناك هعبتا نم هللا لبح

 .(؟408) هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لئاضف - ةباحصلا لئاضف : هحيحص
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 ال ءاهلك ةعيرشلاب ًاعيمج ذخأن نأ صنلا ىضتقم نإف «اعم نادارم نارمألاو

 اوقرفتت ال ىأ 4 وُقَرَفت الو» :هناحبس لاق اذلو ؛اهرمأ ىف قرفتن الو ءاهنيب قرفن

 الو «ةيلهاجلا ءادنب اودانتت الو «ضعب باقر مكضعب برضي الف ءمكسفنأ ىف

 هللا ليبس نع اولضتف «ةفلتخم اقرفو اعيش همهف ىف اوبهذتف «مكنيد ىف اوقرفتت

 ؛هكاردإو همهف ىف راظنألا فالتخا نم رثكأ نيبملا قحلا رونب بهذي ءىش الو

 كلذلو «هبناوج لك ىف قحلا ىلإ هاجتالا نع لفغي ىذلا بصعتلا حورب هيلإ رظنلاو

 اوناكو مهتيد اوُقَرَف نيذّلا نإ :ىلاعت لاق دقف «نيدلا ىف قرفتلا نع ىهنلا ءاج

 قارقفالا هلك ىبنلا عقوت دقلو [ماعنألا] 44259 ... ءيش يف مهنم تسل اعيش

 لاق اذلو ءاهعامتجا ةدوع ىف اهتوق ةدوع نأو ءاهفعض ببس نوكيس هنأو «هتمأل

 نإو «لعنلاب لعنلا وذح ليئارسإ ىنب ىلع ىتأ ام ىتمأ ىلع نيتأيل» :ِةِكلَك ىبنلا

 مهلك «نيعبسو ثالث ىلع ىتمأ قرتفتو «ةلم نيعبسو نيتنثا تقرفت ليئارسإ ىنب

 هيلع انأ ام :لاق ؟هّللا لوسر اي ىه نمو :اولاق «ةدحاو الإ رانلا ىف

 . (1)(ىباحصأو

 «صالخإب نيدلا بل ىلإ باهذلا وه قارتفالا نم جورخلل قيرطلا نإو
 ايندلا قراف نم» :ِةْليلَك ىبنلا لاق اذلو «ءىرخأ نود ةفئاط ىلإ فارحنا ريغ نمو

 . هنع هللاو تام «ةاكزلا ءاتيإو ءةالصلا ماقإو «هل كيرشال هدحو هلل صالخإلا ىلع

 ءاوهألا ترطيس اذإف «صالخإلا الإ ىدهيالو ءءاوهألا الإ قرفيال هنإف ")«ضار

 نم جرخيس هنإ» :ُهِْك لاق اذلو ء«ركفلا ىلإو سفنلا ىلإ لالضلا ىرس «ةفرحنملا

 قرع هنم ىقبي ال هبحاصب بلكلا ىراجتي امك ءاوهألا كلت مهب ىراجت ماوقأ ىتمأ

 , 79(هلخد الإ لصفم الو

 .(؟076) ةمألا هذه قارتفا يف ءاج ام - ناميإلا :يذمرتلا هاور )١(

 .هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع (59) ناميإلا - ةمدقملا :هجام نبا هاور (6)
 .(؟945) ةنسلا حرش - ةنسلا :دواد وبأ هاور ثيدح نم ءزج فرق
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 «رابتعالا هقيرطو ءرذحلاو صالخإلا هتعاطإ بجوت قرفتلا نع ىهنلا نإو

 مكبولق نيب فْلَأَف ءادعأ مشك ذِإ مكيلع هللا تمعن اوركْذاَو » :ىلاعت لاق كلذلو
 ْ 000000 .«انارغإ هش مخبأ

 ىف لخديو ءراصعألا لكو لايجألا لك ىف نينمؤملا لكل ماع باطخلا
 ركذت ىهو «ةماع ةوعد ركذتلا ىلإ ةوعدلاف .بوعشلا لكو سانجألا لك همومع

 ناك اذإ نكلو «ةدحولا ىلإ قيرطلاو «مائولاو قافتالا دعب نم مث ؛«ماسقنالا ىضامل

 نم ةفئاطب اصاخ ناك ميركلا صنلا هيلإ راشأ ىذلا فالتخالا نإف ءاماع ريكذتلا

 مهتلكأ راصنألاف «راصنألاو نيرجاهملا نم ّيِئَدَم ىبنلا اورصاع نيذلا مهو «نينمؤملا

 برعلاو «ةيادهلا ةمعن مهيلع هللا متأ ىتح جرزخلاو سوألا نيب تماق ىتلا برحلا
 ىقبت ال ىتلا بورحلا اهينفت مهلئابق ضعب تداك ىتح رفانتو زبانت ىف اوناك اعيمج

 هب بطوخو «ماع فالتخا هنأك صاخلا قباسلا فالتخالا ربتعا اذاملو .رذت الو

 نم ناك امف «ةمألا ةدحو ىلع ةلالدلل اذه نأ كلذ نع باوجلاو ؟اعيمج نونمؤملا

 لك ىف فالتخالا ببس نألو «ظاعتالاو رابتعالل اهرضاح هب بطاخي اهيضام

 «نيرضاحلا نم عقي نأ عقوتي نيضاملا نم عقو امف «ةيادهلا الإ هنم ىقي ال سفن

 نوضاملا هب صلخ امف «دحاو هقيرط صالخلا نألو «ناسنإلا نبا ناسنإلا نأل

 .مهلبق نم نيذلا هكلس ام كولس اومزتعا نإ «نورضاحلا هب صلخي

 4 مُكيلع هللا تمعن اوُرُكْذاَو ظ :ىلاعت هلوق ىف اهب هللا انركذي ىتلا ةمعنلاو
 دقو «ممألاو تاعامجلا ىلع معنلا مظعأ وهو «ىبلقلا فيلأتلاو ةيادهلا ةمعن ىه

 «ةحضاو ةنّيب ةمعن هذهف 4 مكبولف نيب فّلأف ءادعأ منك ذإ)» :هلوقب هناحبس اهنيب
 اضيأ هناحبس هتمعن نم رخآ ضيفب ريطخلا ليلجلا اهرثأ اهيلع بترت ةمعنلا هذهو

 ةمعنلل ادادتما تناك ىتلا ةيناثلا ةمعنلاف «اناوْخِإ هتمعنب متحَبصَأَف  :لاق اذلو
 ةكباشتم حلاصملاو «ةكرتشم ءاوهألا لعجت ىتلا «ةماعلا ةوخألا ةمعن ىه اهل اضيفو
 ىمرت ةيآلاو «عيمجلا ةحلصمل هنسحي ىذلا رمألا ىف دحاو لك نواعتي «ةدحوتم

 «ىرخأ ةمعن ةنواعتملا هيلع ةبترتملا ةوخألاو ةمعن هدحو بولقلا فلأت نأ نايب ىلإ
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 ىف  هناحبس - ددش دقلو «ىلمع ىعامتجا رهظم ةوخألاو «ىسفن ىنعم فلأتلاو

 اش ىلع متنكو » : هلوقب قافولا ةمعن ىلإ راشأ نأ دعب فالتخالا مئآمب ريكذتلا
 . 4 اهنم مكَذقنََف ٍراَثلا نَم ةرفح

 فارحتناو ناثوألل مكتدابعو مكلالضو مكفالتخا ببسب- متنك ىأ

 مكريسو اهبابسأ ىف مكلغلغت ببسب رانلا ىف اوعقت نأ ىلع متكشوأ دق -مكريكفت

 هلوقو ءاهفرح ةرفحلا افشو ءاهترفح افش ىلع مكنأك مترص ىتح مكقيرط ىف
 عقي اهافش ىلع نوكي نم نأل ؛ةرفحلا ىلإ دوعي ريمضلا « اَهنُم مكذقنأف : ىلاعت

 ةراعتسا هيف مالكلاو ءاهنم هل اذقنم نوكيف ءاهنع دعبم هدعبي نأ الإ ةلاحم ال اهيف

 مهريسو ةينثولاو فالتخالا ىف مهيدرت ىف مهلاح تهبش هنأ اهتصالخو «ةيليثمت

 كسامتي ال رانلا نم ةرفح فرط ىلع نوكي نم لاحب ةمايقلا موي رانلا قيرط ىف

 ىف ىدرتلا مهبينجت ىلوتي نم لاحب مهل ىلاعت هللا ةياده تهبشو ءاهيف عوقولا نع
 :لاقف هتياده نايب ىف هتنس ىلاعتو هناحبس ركذ دقلو «ةريطخلا ةرطخلا لاحلا كلت

 نيبو «نآرقلا مكحم ىف مكل ىلاعتو هناحبس هللا هنيب ىذلا نايبلا اذهك ىأ

 هناحبس نيبي «مكتوخأ ةمعنو مكتياده ةمعن هب مكل نيبو «مكتياده ليبس هب مكل

 كلذو «ةينوك تناك مأ ةينآرق تايآلا كلت تناك ءاوس تانيبلا تايآلا امئاد ىلاعتو

 ىهو ةرمثلا نولانت مكلعل ءاهبابسأ مكيديأ نيب نوكتلو «ةيادهلا نم امئاد اوبرقتل

 .ليبسلا ءاوس ىلإ ىداهلا وه ىلاعتو هناحبس هللاو «مئادلا ءادتهالا

 فورا, ورمي ريحا َلِإَنوع ديم و نكمل

 1و ه2 سوخيملاْمْم َكيَكْوأَو ركل نَعَمْ
 ثيم تير شكت أره ياو
 وسو هوجو ُضِيَي موي 2: ميِظَع باَدَع مط َكِعَلْوُأَو
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 7 ودان ايف مهنا ةَمحَر ىفَف مُههوجو

 نآرقلاب كاسمتسالاو ؛ىلاعت هللا لبحب ماصتعالاب ىلاعتو هناحبس رمأ نأ دعب

 ليبسلا ىلاعتو هناحبس نيب - ماسقنالاو قرفتلا مدعو ءهلوح فافتلالاو «ميركلا

 كفي فالتخا الو ءاهيف قرفت ال ىتلا .:ةلضافلا ةدحولل قيرطلاو «ماصتعالا اذهل

 كلذلو .ركتملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا وه ليبسلا كلذو ءاهناينب مدهيو ءاهارع

 :هتاملك تسدقت هلوقب ىلاعتو هناحبس هضرف

 < كسلا نع هيو فورعلاب َدوُرماَيو ريحا ىلإ وعي هم مس نُكتلَو)
 نوكي ىذلا وهو ؛ماهفألا هيف فلتخت ملو لوقعلا هتفراعت ىذلا رمألا وه فورعملا
 ترفاضت ام وه ركنملاو «سانلا ىف فلتخت ال ىتلا ةيناسنإلا ةرطفلا عم اقفتم

 لوقعلا نإو .ةيناسنإلا ةرطفلل ضقانم وهو «هحبقو هراكنإ ىلع ةيناسنإلا لوقعلا
 فلتخت ملف ءاهتركنأ ىرخأ ىلعو ءاهترقأ رومأ ىلع ترفاضت ةقيلخلا ءدب نم
 راكنتسا ىف لوقعلا فلتخت ملو «ةفعلاو ءايحلاو لدعلاو قدصلا حدم ىف لوقعلا

 لح نوديري نيذلا لواحي امهمو «هبورض لكب ءادتعالاو روجفلاو بذكلاو ملظلا

 تسيل اهنأ ءاعداو «قئاقحلا كلتل راكنإ نم ءاهناينب: مدهو ةلضافلا تاعمتجملا

 نلف - لوقعلا ىلع ترطيس ماهوأو «ةينمز تاقافتا اهنأو «ةيناسنإلا تاموقم

 اومس اذلو .دوجولا ةعيبط وه هنولوقي ام نأ اوعدا نإو «مهتاياغ ىلإ اولصي

 ىناسنإلا ومسلا دضو «سوفنلا عئابط دض مهمالك نأل كلذو «نييدوجو مهسفنأ
 ىذلا ىبارعألا نإو ءاهيلع سانلا هللا رطف ىتلا ةرطفلا دضو «ةيناويحلا ةعيبطلا نع

 لقعلاو «لعفا :رمأ ىف لوقي ادمحم تيأرام :لاقف ؟لدمحمب تنمآ اذامل : لئس

 - لعفا لوقي لقعلاو «لعفت ال :رمأ ىف لوقي ادمحم تيأر امو «لعفت ال لوقي

 مهو .مهنم ىناسنإلا دوجولا عئابطب الاصتا رثكأو .ةفسلفتملا ءالؤه نم اكاردإ ربكأ
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 عئابطلاب مهنم ةيميهبلا عئابطلاب الاصتا رثكأ مهريكفتو مهرمأ ةقيقح ىف

 .ةيناسنإلا

 اهنإ .ليقو «ةينايب اهنإ :ليق مَ مكنَم نُكَتْلو 9 :ىلاعت هلوق ىف (نم) و
 اهيلع اهلك ةمألا نأ ىنعملا نوكي ةينايب اهنأ ىلعو ءاعم امهلمتحت ىهو «ةيضيعبت
 ىلاعت هلوقل ىظفللا جيرختلا نوكيو ءركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا بجاو

 لوق لثم 4 فورعُاب نورمأَيو ٍريَخْلا ىلإ نوعدَي ةَمَأ مكنم نكتلو » :هتاملك تسدقت
 لجر كنم نكيل ىأ ؛داهج لجر كنم نكيل وأ «ريخ لجر كنم نكيل :لئاقلا

 ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ اونوكتلو : ميركلا صنلل ىلمجلا ىنعملاف «داهج لجرو ريخ

 ءاهلك ةمألا ىلع بجاولا كلذ ناك اذإو ءركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو
 رمألا ءايلوأ ىلعف «ةوقلاو ملعلا نم دحاو لك هيتوأ ام رادقم توافتب توافتي وهف

 نم ةعناملا ةرجازلا مظنلا عضوو «قئاقحلا نايبو «ةيمالسإلا ةوعدلا رمأ اوبتري نأ

 ىف عرشلا نايب بجاو ءاملعلا ىلع نوكيو «هليس دتشيو «هرمأ مقافتي نأ ءرشلا

 قرط نايبو «سانلا نوتش ىف دجي رمأ لك ىف قحلا نايبو «:ةصاخخو ةماع سورد

 نأ هتقاط رادقمبو هدوجو طيحم ىف لك ةماعلا ىلع نوكيو هللا ليبس ىلإ ةوعدلا

 «سانلا تامارك حرجي وأ ءلوقلا ىف ثفري الجر ىأر نمف «حصني نأو دشري

 ال الجر ىأر نمو ؛هادهو هظعو ناضمر ىف رطفي الجر ىأر نمو «هاهنو هدشرأ

 نإف فنعلاو ةوفجلاب ال «لوقلا قيقرب كلذ نوكي نأ ىلع «ةالصلا ىلع هثح ىلصي

 ىصاوتت اهلك ةمأآلا نوكت اذهبو «برقتو ىدجت ةدوملاو «دعبت لب ىدجت ال ةوفجلا

 . ةيادهلاو ربصلاب ىصاوتتو «قحلاب
 نوكيف «ةيضيعبت اهنأ ىلع هقايس امأو «ةينايب (نم) نأ ىلع لوقلا قايس اذه

 ذإ «ةوعدلا ةباجم نوكتو دصقتو مْوَّت ةفئاط ىأ ةمأ مكنم ضعب نكيل :ىنعمل

 نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو «هتاذ ىف عفان وه ام لك ىلإ ىأ ريخلا ىلإ وعدت

 :نابلط ةميركلا ةيآلا ىف نوكي كلذ ىلعو ءركتملا
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 داشرإلاب موقت ىتلا ةفئاطلا هذه دادعإ وهو ءاهلك ةمألا ىلإ هجوم امهدحأ

 ءاهتمهم ءادأ نم اهنكمي ام لكب اهديوزتو «ىسفنلاو ىركفلا هيجوتلاو ماعلا

 ةفئاطلا هذه بجاو وه نيبجاولا ىناثو «لمكألا هجولا ىلع اهيلع بجاولاب مايقلاو
 لك ىف نأشلا كلذكو «لوألا بوجولا نم صخأ اهيلع بوجولاو «؛تنوكت ىتلا
 ةصاخلا ةيلهألا مهدنع نم ىلع صاخ بوجو :نابوجو اهيف ؛ةيئافكلا ضورفلا
 نم ةصاخلا ءالؤه نيكمت وهو ءاهلك ةمألا ىلع ماع بوجوو «ىئافكلا بجاولل
 .هيلإ نوجاتحي امب مهديوزتو مهبجاوب مايقلا

 «نم» كلذ ىف لاقو «ةيضيعبت (نم» نوكت نأ ىرشخمزلا حجر دقو

 ال هنألو «تايافكلا ضورف نم ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نأل ضيعبتلل
 فيكو «هتماقإ ىف رمألا بتري فيك ملعو ءركنملاو فورعملا ملع نم الإ هل حلصي

 ىف مكحلا فرع امبرو ءركنمب رمأو «فورعم نع ىهن امبر لهاججلا نإف «هرشابي
 عضوم ىف ظلغي دقو «ركنم ريغ نع هاهنف «هبحاص بهذم ىف هلهجو «هبهذم
 وأ ءايدامت الإ هراكنإ هديزي ال نم ىلع ركنيو «ةظلغلا عضوم ىف نيليو «نيللا
 .(مهبارضأو نيدالجلا ىلع راكنإلاك «ثبع هيلإ راكنإلا نم ىلع

 ؛ةيآلا صنب نازيامتم نالمع اهل ةمألا ةوفص نم نوكتو دصقُت ىتتلا ةمألاو
 امأ .ركنملا نع ىهنلاو فوزعملاب رمألا :امهيناثو ءريخلا ىلإ ةوعدلا :امهدحأ
 ىف وأ ايندلا ىف عفان رمأ لك وه ريخلاف «ماعلا عفنلا ىلإ ةمألا هتجوت وهف لوألا

 ةقالعلا طبرو «ءارقفلا قوقح ميظنتو «نارمعلا بيترتو «داصتقالا ميظنتك .ةرخآلا
 «فلختلا لبقت ال ىتلا ةمكحملا صوصنلاو نيدلا نم قئاثوب ءارقفلاو ءاينغألا نيب
 «ريخلا ىلإ ةوعد اذه لكف «ميلسلا هيجوتلا اههيجوتو ملعتلا رودو دجاسملا ءاشنإو
 عامتجالا ءانب هيلع موقي ام لك ىلع لمتشت ريخلا ىلإ ةوعدلا ةلماش ةماع ةرابعبو
 .ةيبدألاو ةيداملا ةيحانلا نم

 ركفلا رشن هب دارملاف ءركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا وهو ىناثلا امأ
 عفدو ءاهوحن مهبذجو اهيلإ سوفنلا هيجوتو «ةينيدلا قئاقحلا نايبو «ىمالسإلا
 ووذ الإ هيلإ لصي ال ماس ماقم وهو «لدعلاو قحلا ةماقإو «ىمالسإب سيل ام لك



 نارمع لآ ةروسريسفت م
 الل نام اماما خطط قطط مالك تلم ممم خل خم علال الامام للخط !كالال ااا ةالالاااالاااالا لأ كالا ااا ااا ااا ماالاااا

 3 > هك

 مكاحلا دشري ثيحب .ههجو ىلع ىدأ نإ قاش وهو «لاجرلا نم ىقتلاو ةمهلا

 ناك اذإ مجمجي ال «متال ةمول هللا ىف ىشخي ال «فيعضلاو ىوقلاو .موكحملاو

 ىجري الو هشطب ىشخي ال نم ركنملا ناك نإ فنعيو ظلغيو «ملاظ ىوق نم ركنملا

 .هريخ ىف عمطيو هرش فاخي نم تافرصتل لوأتي الو «هؤاطع

 نأ ىور دقلو «نييبنلا قيرط ىف راس دقف وحنلا كلذ ىلع دشرملا ناك نإف

 «ضرألا ىف هللا ةفيلخ وهف ركنملا نع ىهنو فورعملاب رمأ نم» :لاق ِهْلَك ىبنلا
 هتفالخ ىنعمو «سانلا ريخ رابتعالا اذهب وهو ١2)7هلوسر ةفيلخو «هباتك ةفيلخو
 دنع ىلاعت لاق اذلو ءاهيف دسفم ريغ ضرألا ىف احلصم نوكي نأ ىلاعت هللا نع

 اهيف دسفي نم اهيف َلعجََأ اوُناَف َةَفيلَح ضْرَألا يف ٌلعاَج يّنِإ8 :ةكئالملل مدآ قلخ
 حالصلا ىضتقت ضرألا ىف هللا ةفالخف [ةرقبلا] 4 4غ ... ءامدلا كفسيو

 لثس دقلو ءركنملا نع ىهانلاو فورعملاب رمآلا هب موقي ام كلذو «هيلإ ةوعدلاو

 فورعملاب مهرمآ» :لاق ؟سانلا ريخ نم :ربنملا ىلع وهو مالسلاو ةالضلا هيلع
 نرمأتل) :ءادردلا وبأ لاق دقلو .©)(مهلصوأو مهاقتأو ركتملا نع مهاهنأو

 «مكريبك لجي ال ءاملاظ اناطلس مكيلع هللا نطلسيل وأ ركنملا نع نوهنتلو فورعملاب

 الف نورصتنيو «مهل باجتسي الف مكرايخ هيلع وعديو «مكريغص محري الو

 .(مهل رفغي الف نورفغتسيو «نورصني

 ىرخألا نع ةبترم لك ولعت «بتارم ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نإو

 ناك اذلو «ةدئافلاو ىودجلا عم تنعلل ضرعتو ةقشم نم اهيف نوكي ام رادقمب

 لضفأ» :ِةِْلَي ىبنلا لاق اذلو ؛ءارمألاو ماكحلا نم نيرئاجلا ىلإ هجوي ام هالعأ

 ءاداهج ةبترملا هذه ٌّهْلِككَك ىبنلا ربتعا كلذبو .«9«رئاج ناطلس دنع قح ةملك داهجلا

 )١( "ج لامعلا زنك .نابوث نع يمليدلا هاور )06514(.

 1 .هجيرخت قبس (0)
 :هجام نباو «بفهش نب قراط نع (51178) رئاج ناطلس دنع ملكت نم لضف - ةعيبلا :يئاسنلا هاور (؟)

 نيرثكملا دنسم ىقاب :دمحأو «ىلهابلا ةمامأ ىبأ نع (5 ٠١ ٠ 7) ركنملا نع ىهنلأو فورعملابدرمألا - نتفلا

 ْ ا 1 :يردخلا ديعس يبأ نع )٠1١17(
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 ىلعأ ىف هربتعا لب «برحلا ىف لتقي نمك ءاديهش اهليبس ىف لتقي نم ربتعاو
 دبع نب ةزمح ءادهشلا ديس» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقف «ءادهشلا تاجرد

 ىلع هلتقف ىلاعت هللا تاذ ىف هاهنو هرمأف مامإ ىلإ ماق لجر مث «بلطملا
 ,327(2(كلذ

 وه ماكحلاو ءارمألل اصوصخو ركتملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا كرت نإو

 كلذ ىف ىور دقلو «مهلبق ليئارسإ ىنب عاضأو «ىضاملا ىف نيملسملا عاضأ ىذلا

 ىنب ىلع صقنلا لخد ام لوأ نإ) :لاق لَك ىبنلا نأ دواد وبأو ىذمرتلاو دمحأ

 هنإف «ءعنصت ام عدو «هّللا قتا اذهاي :لوقيف «لجرلا ىقلي ناك لجرلا نأ ليئارسإ

 ءهديعقو هبيرشو هليكأ نوكي نأ كلذ هعنمي الف دغلا نم هاقلي مث .كل لحي ال

 فورعملاب نّرمأتل هللاو الك .ضعبب مهضعب بولق هللا برض كلذ اولعف املف

 نبرضيل وأ ءارطأ قحلا ىلع هنرطأتلو «ملاظلا دي ىلع نذخأتلو ركنملا نع نوهنتلو

 . ”"مهنعل امك مكنعلي مث ضعب ىلع مكضعب بولقب

 ايندلا ىف حالفلا ىلإ ىدؤي ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا قحب مايقلا نإو

 :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس ليذ اذلو «ةرخآلاو

 مه بجاولا اذهب اوماق نيذلا كئلوأ ىأ «نوحلْفَمْلا مه كتكوأو»

 'صنلا ىفف «بجاولا اذهب مقي مل نمت مهاوس حلفي نأ نكمي الو ء,نوحلفملا

 مل نمت مهريغ نع حالفلا ىفنيو «مهل حالفلا تبشثي وهف .«تابثإو ىفن ىأ ءرصق
 رشنو .اهمدقتو اهتوقو اهتعفرو ةمآلا ةزع طانم وهف «سدقملا بجاولا اذهب مقي

 (نم) انربتعا ءاوس اهلك ةمألا ىلإ انه ةراشإلاو ءاهعوبر ىف ناميؤلاو قحلاو لدعلا

 .هجيرخت قبس )١(

 ةدئاملا ةروس نمو - نآرقلا ريسفت :يذمرتلا هاور هوحنبو . (17717/4) يهنلاو رمألا - محالملا :دواد وبأ هاور (5)

 - نيرثكملا دنسم :دمحأو :(57995) ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا - نتفلا :هجام نباو .(2937)

 ١ ,07089) هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع دئسم
 .برعلا ناسل «ينثلاو فطعلا هلصأو ءدرلا :رطألاو
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 امأو «ريخلا ىلإ ةيعادلا ركنملا نع ةيهانلا فورعملاب ةرمآلا اهتلمج ىف ىه ةمألا نأل

 ةفئاط ىه ركتملا نع ىهنتو فورعملاب رمأتو ريشخلا ىلإ وعدت ىتلا ةمألا نأ ىلع

 ذإ «نيعمجأ مهيلع دوعت ةدئافلا لب ءمهدحو ركنملا نع نيهانلاو فورعملاب نيرمآلا

 قحلاب اوّصاوت اذإ الإ ةمألل ةاجن ال هنإو «نيعمجأ مهيلع دوعي كرتلا ررض نإ

 ىبنلا برض دقو «ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاب اوصاوتو ءربصلاب اوصاوتو

 أاودجوو «ةنيفس نوبكري موقب ركنملا نع ىهنلاو فورعلملاب رمألا كرتل الشم يدك

 اجت هدي ىلع اوذحخأ نإو «هعم اوقرغو قرغ هوكرت نإف «ةنيفسلا قرخي ادحاو

 , (0١هعم اوجنو

 نيب نأ دعب 4ايام ام دب نم اوُْخاَو اورق نيا اوُنوُكَت الو
 ةوفقلاو ةدحولا ةاعدم هب ماصتعالا نأو هللا لبحب ماصتعالا بوجو هناحبس

 ذخأ ءركتملا نع ىهنلاو فورعلملاب رمألا وهو هقيرط نيبو «قحلا ىلع عامتجالاو

 ايندلا ىف هجئاتن انيبم «هنم ارذحم هنع ايهان قرفتلا جئاتن ىلإ ريشي ىلاعتو هناحبس

 «هيلع تانيبلا مايقو هحوضو عم قحلا نع ىمعلا ىه قرفتلا جئاتن لوأو «ةرخآلاو

 قرفتلا نع اذهب ىلاعتو هناحبس ىهن 4 اوقفت نيدّلاك اونوكت الو » :هناحبس لاقف

 ىف مهوتبس نمسك اونوكي نأ نع ىهنلا ناك دقف «ةراشإ فطلأو «ريبعت غلبأب

 ىهنلا ىلع تبت رت ىتلا ةياغلاو « « ىهنلل بجوملا ليلدلا عم ىهن كلذو «قرفتتلا

 بزح لك اعيش ابازحأ اوقرفت ذِإ ؛مهوقبس نمع ناك ام ىلإ ةراشإلاب كلذو ( هنع

 لكو « مهلثم فئاوط ىراصنلا قرفتو « فئاوط دوهيلا قرفتف «نوخحرف مهيدل امب

 عزوتو قرفتلا ىلع بت رت دقو «لالضلاو غيزلاب اهيمرت وأ «ىرخألا رّفَكَت ةفئاط

 نم مهءاج ام عمو «هحوضو عم باتكلا كاردإ ىف اوفلتخا نأ مهعزانمو مهئاوهأ

 لس ب هع رد

 )١( امهنع هللا يضر ريش نْب ناَمْعْتلا نع (14489) تالكشملا يف ةعرقلا - تاداهشلا :يراخبلا هاور .
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 هيف كلذ نإو «ددعتي ال دحاو وهو «قحلل ةتبثم تماق ىتلا ةنيبلا ةحضوملا تانيبلا

 ؛ىهنلا نومضمل ديكأت وهو «قحلا دوجو عم فالتخالا وهو «قرفتلا ةجيتن نايب
 هتاذ ىف هحوضو عم نيفلتخملا مامأ قحلا ماهبتسا ىلإ ايدؤم قرفتلا ناك اذإ هنأل

 نمب رابتعالا اهيف كلذ قوف ةغيصلا هذه نإو «حيبق رمأ هتاذ ىف قارتفالا نإف

 اونوكت الو » :ىلاعت هلوق ناك اذلو «قارتفالا جئاتتل ةيعقاو ةروص عضوو ءاوقبس

 نألو «نيبأو غلبأ ماقملا اذه ىف ىهو (اوقرفتت الو) نم ىناعم رثكأ 4 اوُقرفت َنيِذّلاَك

 قئاقحلل مهتضقانمو .«ىراصنلاو دوهيلا لاوحأ نع مالك اهيف ةقباشلا تايآلا

 نأ بسانملا نم ناكف «حيرصلا قحلا نع نيملسملا ليلضت مهتلواحمو «ةيمالسإلا

 . مهل نيبت ذإ دعب قحلا نع مهضارعإو «مهقرفت جئاتنو «مهلاح ىلإ راشي

 نأ ةيآلا رهاظ نأ عم قرفتلا ىلإ ىدؤي فالتخال: نإ : لئاق لوقي دقو

 ال ىذلا فالتخالا نإ :كلذ ىف لوقنو «فالتخالا ىلإ ىدأ ىذلا وه قارقفالا

 نوفلتخملا هيف لصي نأ دبالو «ريكفت فالتخا وه هيلإ ىدؤي الو قرفتلا نع أشني

 كش الب وهف «قارتفالا ىلإ ىدؤي ىذلا فالتخالا امأو ,نولضي الو قحلا ىلإ
 هانعم قرفتلا ذإ ؛قحلا تانيب دوجو عم لالض هنع بترتيو «لالضلا ىلإ ىدؤي

 «فالتخالا ىلع قباسلا قرفتلا كلذكو «نيعم قرفو ةيحان ىلإ ةعامج لك زايحنا

 «ةيميلقإلا ةيبصعلا وأ «ةيبسنلا ةيبصعلا وأ «ىوهلا مكحت نم اعون نوكي هنإف

 اهكردت الو «قئاقحلا ميقتست الف «ةيبصعلا هذه ناطلس تحت ريكفت لك نوكيف

 .تانيبلا مايق عم «لوقعلا

 مهل كتلوأو » :هناحبس لاقف ةرخآلا ىف لالضلا اذه جئاتن هناحبس نيب دقو '

 . 4 ميظع باَذَع

 مايق عم قحلا اوكردي ملو اولضف ءاوهألا مهتقرف نيذلا كئلوأ ىأ
 ةجيتنلل لباقم ديدشلا ديدهتلا اذهو «ةرخآلا ىف ميظع باذع مهل هيلع تالنيبلا

 هلوقب ةتباثلا ىهو ءربصلاب ىصاوتلاو قحلاب ىصاوتلا ةرمث نوككت ىتلا ةنسحلا
 ىف نارسخ هتجيتن قارتفالاف .[ةرقبلا] 4 422 نوحلقملا مه كتّلوأو » :ىلاعت
 .ةرخآلا ىف ميظع باذعو ايندلا
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 دوستو هوجو ضيبت مويإ» :لاقف مويلا كلذ ىف مهلاح هناحبس نيب دقو
 «روهشم ىبرع زاجم «داوسلاب لطابلا نعو «ضايبلاب قحلا نع ريبعتلاو .4 هوجو
 ضايبلاب هوجولا فصوو « مالظ هنأب لطابلا فصوو «رون هنأب قحلا فصوك

 زاجم داوسلاب هوجولا فصوو ؛رونلاب اهئالتماو «ةفرعملاب بولقلا قارشإ نع زاجم

 ىنعملا اذه قيقحت ىف ىرشخمزلا لاق دقلو ءاهرون ءافطناو «بولقلا مالظإ نم

 قحلا رون لهأ نم ناك نمف «ةملظلا نم داوسلاو «رونلا نم ضايبلا) :ىوغللا

 رونلا ىعسو «تقرشأو «هتفيحص تضيباو هقارشإو هرافسإو نوللا ضايبب مسو

 هفوسكو نوللا داوسب مسو لطابلا ةملظ لهأ نم ناك نمو «هنيميبو هيدي نيب

 ذوعن .بناج لك نم ةملظلا هب تطاحأو «تملظأو هتفيحص تدوساو «هدمكو

 . (هلهأو لطابلا ةملظ نم هتمحر ةعسبو هللاب

 :هتاملك تلاعت هلوقب مهباقعو مههوجو تدوسا نيذلا لاح هناحبس نيب مث

 . 4 نورفكت منك امب باذعلا اوُقوذَف مكناإ دعب مثرفكأ مههوجو تدوسا يذلا امََف ظ

 :ىلاعت هلوقو ءاهببسو ةبوقعلا نايب هيفو «لامجإلا هيلإ راشأ ال ليصفت ابنه

 ماهفتسا اهنع مهفتسي نم لاح مهلاح نأ ىأ «مهلاحل نايب 4 َمُكناعِإ دْعب متْرَفَكَأ ل

 هب مكناميإ دعب هومتركنأو قحلا متدحجو مترفكأ :مهل لاقيف بجعتو راكنإ

 اهيف ضايرلا نم ةضور ىف نوكي نمك ,ءبجع عضوم اقح اذهو «مكتاعذإو

 قرفتبو «ناميإلا ةضور ىف اوناك مهف «ميحجلاو رفكلا ىلإ اهكرتيو «ميعنلا
 مهرفكف كلذك اوناك اذإو ءرفكلا ميحج ىلإ اولقتنا مهتيبصعو مهعزانتو مهئاوهأ
 :لاقف باقعلا هيلع بترت اذلو «نورذع ىال كلذل مهو قحلاب ملع نع ارفك ناك

 همالآو باذعلا ةرارم اوقوذو منهج اولخداف ىأ 4 نورْفْكَت متنك امب باذدعلا اوُقوَدَف»

 ءرفكلا ىلع مكرارمتسا ببسب باذعلا كلذ ناكو «ىوهلا ةوالح متقذ امك

 ىلع لدت (ناك) نإف «4مْسُك# ب ريبعتلا رارمتسالا ىلع لدو ؛هيلع مكتومو
 دعب رفكلا وهو ءهروص حبقأ ىف رفكلا لاح ىلع اورمتسا دقو «رارمتسالا

 :لاقف مههوجو تضييبا نيذلا لاح نيب اذه دعبو «ناميإلا
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 نيذلا نأ ىأ 4 نودلاَح اهيف مه هّللا ةمحر يفق مههوجو تّضيِبا نيذلا امو »
 ىف «هتوالح تقاذو «ناميإلا ىنعم مهبولق تكردأو .«قحلا رونب مهسوفن تقرشأ

 هناوضرو «ميقملا ميعنلا ىناعم لكل عستت ىلاعت هللا ةمحرو «ىلاعت هللا ةمحر

 دحي ال ىذلا ميعنلا اذه ىف دولخلاب هناحبس مهصخ مث «ةمحرلا ربكأ وهو ميظعلا

 اهيف مه : هناحبس لاقف ءةماذم لوقعلا غلبت الو « مسرب مسري الو ءدحب

 .نومئاد.نوقاب ةمحرلا ىف مه ىأ . . 4 نودلاَخ

 :نيرمأ ىلإ انه هيبنتلا بجيو
 مههوجو تدوسا نيذلا لاح ركذ مث : د « لبق هوجولا ضايب ركذ هنأ :امهلوأ

 زوفي نم نايبب ةقباسلا ةيآلا متتخا امك «هتمحرب ةيآلا متتخيل «تضيبا نيذلا لبق

 . ةمحرلا هذهب

 دولخلا تبشي ملو «ميعنلا ىف دولخلا فصو ركذ هناحبس هنأ :ىناشلا رمألا
 ءاجرو ةمحرلا باب نم اضيأ كلذو ءعضوملا اذه ريغ ىف هب حرص دقو .هلباقل

 1 .ةبوتلا

 انرودص حرشاو «مئادلا ناميإلا ةمعنب انيلع معنأو «كتيادهب انيلع نم مهللا
 .بولقلا بلقم تنأو كديب بولقلا نإف «هنع تيهن امع انفرصاو «هب رمأت ام لكل

2 
 2 0 امو قحاب كيلا ره ليل ل حل رس رع راس جس 00

 ا ل1206 بتحس
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 مهلضأ فيكو «مهيضام ىف دوهيلا نم ناك ام ىلاعتو هناحبس نيب نأ دعب

 ىتخ .مهبولق ىلإ قحلا رون لصي نأ نم مهنتعنمو «ةيرصنعلا ةيبصعلاو «ىوهلا
 عمو «مهلئامشو مهناميأ نعو مهفلخ نمو مهيديأ نيب ىشمي رونلا نوريل مهنإ

 هنأ هناحبس ركذ ؛مهسوفن نع هءاوضأ نوبجحيو .هعامس نع مهناذآ نومصي كلذ

 ؛نورباغلا هيف عقو ام جئاتنب نورضاحلا عفتنيلو «ربتعي نم ربتعيل هتايآ ىف كلذ نيب

 اًهولتن هللا تايآ كلت :هناحبس لاق اذلو ءاوربتعيو اوظعتيو اونيبتسيو اورصبتسيف

 . قحاب كي
 لاوحأ اهيف تنيب تاقبانس :تايآ نم ناك ام ىلإ ةميركلا ةيآلا ىف ةراشإلا

 هذه ةلزنم ولعل ديعبلاب ةراشإلا تناكو «قحلا نع تيمعو تلض ىتلا سوفنلا

 «تنلعأو تكح اميف اهقدصو «هل اهنالعإو «قحلل اهنايب ىف تايآلا

 قحلا ديري نمل مهفلا ةلهس ةنيبم ةحضاو ةءورقم ةولتم كيلع اهلزنن : «اهوُلَت»

 وه قحلاو «ةحضوم هل ةنيبم قحلاب ةسبلتم ىأ 4 قحلاب » : ىلاعت هلوقو « هيغتبيو

 كرادملاو «ةميلسلا لوقعلا هيف فلتخت الو «هيف كشلل لاجم.ال ىذلا تباثلا رمألا

 هيلعو «ءايشألا سايقمو راكفألا نازيم وهو «قحلاك تباث رمأ دجوي الو «ةميوقلا

 راهظإلاو ىلاعت هللا ىلإ ةوالتلا ةفاضإو .سانلا نيب امو ضرألاو تاومسلا تماق

 نوكي ىكل 4 اًهوُلن هللا تايآ كلت ١ :هناحبس لاق دقف ءرامضإلا عضوم ىف

 وهو «ءهل لالجإلاو ةباهملا سفنلا ىف ايبرم ىلاعتو هناحبس هللا مساب حيرصتلا

 وذ وهو «هريغ قحب دوبعم الو هاوس هلإ الف «ةيهولألا فصول هدحو قحتسملا

 ىلعلا وهو ءهيف نمو هيف امو نوكلا اذهل دجوملا ئشنملا وهو «ماركإلاو لالجلا

 نمل باسحلا ىنعم نمضتيو ءالالج نايبلا ديزي ميركلا همساب حيرصتلاف «ريدقلا

 ةردقلا ىنعم نمضتيو «ىوهلا ءارو ريست ال سفنلا لعجيو «هبر تايآ نع ضرعي

 دوجولا اذه ىف ءىش لك ناك اذإ هنإو «باسحلا دعب باوثلاو باقعلا لازنإ ىلع

 لاق اذلو «ىلاعتو هناحبس هنع ىفنم ملظلاف «هنع ربخأو «قحلاب هبر هدجوأ

 : هناحبس
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 حيرصتلاو «هناحبس هللا نع ملظلل ىفن اذه (َنيمَلاعْلل امْلظ ديري ِهّللا امو»

 نوكيلو «ةباهملا ةيبرتل انركذ ام لشمل ناك ءانه رامضإلا عضوم ىفف ةلالجلا ظفلب
 ديري فيكو «هدحو «ةيهولألاب فوصوملا ملظي فيك ذإ «ملظلا ىفنل اديكأت كلذ
 ؛نوكلا اذه ىف ءالقعلا مهو 4نيِملاعْلَل 9 :لاقو ؛دوجولا هلك ملاعلا حنام ملظلا
 لصأو «هماثآو هبعاتمب نورعشيو ؛.همالآو ملظلا عقوب نوسحي نيذلا مه مهنآل

 ملظَت مّلَو اهلكأ تنآ نيتنجلا اتلك 9 :ىلاعت هلوق كلذ نمو «صقنلا هانعم ملظلا

 كلذ نمو « ءاهمضهو قوقحلا صقن ىلع قلطأ مث [فهكلا] 4 572 .. . اكيش هنَم

 لمعي نمو 9 :ىلاعت هلوقو [هط] 4 110+ امضم الو اَمَلُظ َفاَحُي الف )» : ىلاعت هلوق

 ريغ ىف رمألا عضو ىلع ملظلا قلطأ مث [ءاسنلا] 4 27 ... هسْفن ملظي وأ اءوس

 ءاهملظ هنإ رفحلل اعضوم نكت ملو «ضرألا رفح نميف اولاق دقل ىتح ءهعضوم
 ىنعم ىف بغارلا لاق دقلو «ةمولظملا ضرألا نعو ؛مولظملا بارتلا نع لاقيو
 هعضوم ريغ ىف ءىشلا عضو :ءاملعلا نم ريثكو ةغللا لهأ دنع ملظلا) : ملظلا
 .(هناكمو هتقو نع لودعب امإو «ةدايزب وأ ناصقنب امإ ءهب صتخملا

 «عون نود اعون صخي ال ماع هسفن نع ىلاعتو هناحبس هافن ىذلا ملظلاو
 معت ىفنلا ماقم ىف ةركنلا نأ ةيوغللا تاررقملا نمو «ىفنلا عضوم ىف ةركن وهو

 دقف «ناك ملظ ىأ طق املظ ىلاعتو هناحبس هللا ديري ال ىنعملف .صخت الو

 هتدارإب الإ فلختي ال نازيمب امهيف امو امهطبرو «قحلاب ضرألاو تاومسلا قلخ

 سانلاو نوكلا رومأ ربدو ؛.هعضوم ىف الإ ءىش امهيف سيلف «ىلاعتو هناحبس
 ءريصبلا عيمسلا ريبخلا فيطللا ميكحلا ميلعلا وهو «ماكحإو ةقدب

 ءهيف ملظ ال لدع وهو الإ ءىش اهيف سيلف ءنازيملاو قحلاب عئارشلا هناحبس
 :ىلاعت لاق دقو «ناسنإلا هعيطتسي ىذلا لدعلا اهلك ةيوامسلا عئارشلا ساسأو

 يغبلاو ٍرَكَسْلاو ءاشحقلا نع ئهنيو ئيرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاب رمأَي هللا نإ ط
 نأ ىفنو ءهسفن نع ملظلا ىلاعتو هناحبس هللا ىفن اذهبو .[لحنلا] 4 قير...

 ثيدح ىف هناحبس لاق اذلو «مهنيب اميف دابعلا ملظل ةحابإ هيف هعرش ماظن نوكي
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 الف امرحم مكنيب هتلعجو ( ىسفن ىلع ملظلا تمرح ىنإ ىدابع اي» : ىسلق
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 ىفن لب «هناحبس هللا نع ملظلا طقف فني مل ىنآرقلا صنلا نأ ظحاليو

 هنإو .هنم هعوقو روصتي الو «هتاذب قيلي ال رمأ وهف ءملظلا ةدارإ هنع

 عيش لك قلخو ف اهيطعمو قوقحلا حنام وهف ؛ءىش لك كلام ىلاعتو هناحبس
 ةدارإ هسفن نع ىفن نأ دعب هناحبس لاق اذلو [ناقرفلا] 4< اريدقت هَرَدَقَ
 :ملظلا

 ىف ام لك «رومألا ْعَجرت هللا ىَلإو ضألا يف امو تاَوَمَسلا يف ام هللو)
 اهقلاخ الإ اهيصحي ال ملاوعو جاربأو بكاوكو موجنو مارجأو كالفأ نم تاومسلا

 امو اهكلاسم مظن «هتدارإب اهأشنأو «قبس لاثم ريغ ىلع اهعدبأ «ىلاعت هلل وه

 ميلاقأو ءءامو ءارحصو «لبجو لهس نم ضرألا ىف ام لكو ءهتمكحب اهطبري

 اهنطاب هيوتحي ام لكو ءاهبر نذإب نيح لك اهلكأ ىتؤت سارغأو عرازمو «ةفلتخم
 هعدبأ ىلاعت هلل كلم ءراظنآلا رهبت راجحأو .ةكسامتم تازلفو «ةلئاس نداعم نم

 هماظن ءىش لكل عضو ىذلا وهو .كلذ لكل ئشنملا عدبملا وه ناك اذإو «هأشنأو

 وأ ءاقح وأ آئيش صقني نأ هناحبس هنم روصتي ال هنإف ءمظنملا هريسو «مكحملا

 لك ىلع رطيسملاو ءعاضوألا قلاخو «مظنلا قلاخ وهف ءهعضوم ريغ ىف ارمأ عضي

 .ءىش

 عجرت هّللا ىَلِإو » :هناحبس لاق اذلو «هناحبس هيلإ دوعلاف هنم أدبملا نأ امكو

 لكو ؛هنم هؤاشنإو هعادبإ ناك امك .هيلإ هئاهنإو هئاقب درم ماظنو رمأ لكف 4(ُروُمَأْلا
 ءريخف اريخ نإ ءاهيلع نوبساحم مهو «ةمايقلا موي هيلإ ةعجار سانلا تافرصت
 .ةرخآلا ىفو ايندلا ىف ميقتسملا ساطسقلاو نازيملا كلام وهف ءرشف ارش نإو

 يبنلا نع رذ يبأ نع 2( هالال) ملظلا ميرحت - بادآلاو ةلصلاو ربلا : ملسم هاور ىسدق ثيدح نم ءزج )١(

 .ىلاعتو كرابت ةزعلا بر نع هيوري اميف كك
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 رومألا عضي هنأ نيبو «ملظلا ةدارإ ةميركلا هتاذ نع ىفن دق هناحبس هللا نإو

 «ليبق نود ليبق ىف نوكت ةوبنلا نأ مهوتت ىتلا ماهفألا ححصيل ؛اهعضاوم ىف
 «تباث نازيمب نوكي اهتعفرو ممألا ىقر نأو «سايقمو نازيم هل ءىش لك نأ نايبلو

 اءوس موقب هللا دارأ اذإو ءمهسفنأب ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال ىلاعت هللا نأو

 تافآلا اهاقو الإ ةمأ ىف ناك ام ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نأو «هل درم الف

 ءاهتوق نم هللا لادأو ءداسفلا ىواهم ىف تدرت الإ ةمأ هكرتت ال هنأو «ةيعامتجالا

 ىف هناحبس لاق اذلو «ممألا ةعفرل ريدقلا ىلعلا هعضو ىذلا نازيملا وه كلذ

 : ىلثملا ةمألا فصو

 نونمؤتو ٍركدملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأَت ساثلل تَجِرْخُأ هم َريَخ متنك )
 نيذلاو كي ىبنلا نم ىحولا اوقلت نيذلا نينمؤملل ةيآلا هذه ىف باطخلاو 4 هّللاب
 حصي «ِةّمَأ ريخ متنك إ» :ىلاعت هلوق ىف «ناك١و «نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهوعبتا
 ءمكيف تققحت ام فاصوألا هذهل ةمأ ريخ متدجو ىأ ءدجو ىنعمب نوكت نأ
 متمق نإ ةمأ ريخ ىلاعت هللا ملع ىف متردق ىنعملا نوكيو «ةصقان نوكت نأ حصيو

 نيذلا نينمؤملا رشعم متلوحت ىأ ءراص ىنعمب نوكت نأ حصيو «رومألا هذهب

 ببسب سانلل تجرخأ ةمأ ريخ مترص نأ ىلإ مكتيلهاج نم دو ىبنلا مترصاع
 دجو ىنعمب نوكت نأ ىلإ ليمن نحنو ءركتملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو ناميإلا

 رصع ىف قئاقحلا كلتب نيبطاخملا صنلا لمشيل «براقتم امهيف ىنعملاو «ةصقان وأ

 . ةمايقلا موي ىلإ ناسحإب مهنوعبتيو مهدعب نوئيجي نمو ٌةْْيلَو ىبنلا

 نيرمأ قيقحتب ةطونم ةمألا هذهل هناحبس اهردق ىتلا ةيريخلا هذه نإو
 ناعذإلاو هللاب قلطملا ناميإلا :ىناثلاو ءركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا :امهدحأ

 اذه ىف ةوق ال هنأ داقتعاو «بابسألا ىف ذخألا دعب هيلإ رومألا ضيوفتو هل

 هريغ ناك نم انئاك دحأل عوضخ الو هاوس قحب دوبعم الو .هتوق ريغ دوجولا

 نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا اهب هللا بطاخ ىتلا ةيريخلا تسيلف ءهتردق تلاعت

 نوفصتم مهنآل لب «مهتاوذو مهصاخشأل وأ ءطقف نوملسم مهنأل ؛ مهنوعبتي
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 :ىه فاصوأأللا كلتو .ةيهلإلا ةعفرلا كلت طانمو «ةيريخلا هذه ةلع ىه فاصوأب

 نورمأت 9 :ىلاعت هلوقو «هللاب ناميإلاو ركنملا نع ىهنلاو فورعم اب رمألا

 «باطخملا ريمض نم ةيلاح ةلمج نوكت نأ امإ بارعإلا نم اهعقوم # فورْعَمْلا
 :ريبكلا ريسفتلا ىف ىزارلا رخفلا لاق اذلو ءالوصفم افنأتسم امالك نوكت نأ امإو

 ديز :لوقت امك ةيريخلا كلت ةلع نايب هنم دوصقملاو .فنأتسم مالكلا اذه نأ ملعا»

 ىف تبث هنأ مالكلا قيقحتو ءمهحلصي امب موقيو «مهوسكيو سانلا معطي «ميرك

 كلذ نوك ىلع لدي هل بسانملا فصولاب انورقم مكحلا ركذ نأ» :هقفلا لوصأ

 ركذ مث ةمآلا هذسهل ةيريخلا فصو توبثب مكح انهض ؛فصولا كلذب اللعم مكحلا

 .«مكحلا اذه ةلع هبيقع

 :هلوقب هناحبس هنيب دقو «مهبم ةيريخلاب مكحلا نإ :لوقن نأ حصيو ءاذه

 اهب ىلاعتو هناحبس مكح ىتلا ةيريخلاف (ِرَكمْلا نع َنْوَهْنتو فورعملاِب َنوُرمأَت ل

 ميرك نالف ءوهو «ىزارلا هقاس ىذلا لثملا ىلع قبطني اذهو «فاصوألا هذه ىه

 نذإ فانئتسالاف ءهل نايبو «همرك ىنعمل ريسفت وسكيو معطي نإف ءوسكيو معطي

 قبطنيال كلذلو «ةيريخلل نايب ىه لب «ةيريخلل ةلع «نورمأت» ةلمج نأل سيل

 رمألا لمهت ىتلا تاعامجلاف ءتافصلا هذهب فصتي ال نم ىلع ةيريخلاب مكحلا
 لب «ةمأ ريخ نوكت نأ نكميال «ناميإ اهيف نوكي الو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب

 موقت الو «لدعلاو قحلاو لئاضفلا ىف الإ ريخ ال هنأل ؛طق ةيريخلاب فصوت ال

 هيف ىوزنتو «جوعملا موقي مئال بّلهم ماع ىأر مايقو ناميإلاب الإ رومألا هذه
 .ةعصانلا ةقيقحلا سمشو قرشملا هرون اهلتقي ذإ «ءاوزنا لئاذرلا

 ىلع ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا مدق اذامل :لئاس لأسي دق انهو

 لسرلاب ناميإلا ركذي ملو «هللاب ناميإلا ىلع ناميإلا ىف رصتقا اذاملو ؟ناميإلا

 دعي الو «ناميإلا هبجوي ام كلذ ريغو باقعلاو باسحلاو رخآلا مويلاو ةكئالملاو

 ىهنلاو فورعملاب رمألا ركذ نأب :لوألا لاؤسلا نع باجيو ؟هب الإ انمؤم صخشلا
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 الو ممألا اهيف فلتخت ال ةليضف هنأو ؛هتاذل بولطم هنأ نايبل امدقم ركتملا نع

 نأ نكمي الو لبو ماهفألا اهيلع قفتت قحلاو لدعلاو قدصلاك وهف .تاعامحلا

 تناك وأ «ةيراضلا بائذلاك تناك الإو ؛هققحت ريغ نم ةعامج ناينب ققحتي

 رمألا نأكو «لضت نأ نم اهتيامحو ةعامجلا جايس ناميإلاو «ةباغلا ىف شوحولاك

 ىذلا وه ناميإلاو «ةعامجلا ءانب هب موقي ىذلا وه ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب

 ىف ءانبلا كلذ هب نوكي ام ركذ مث ءانبلا هب موقيام ركذف ءاهاطخ ددسيو اهيمحي

 رمألاف «نامزالتم امه ةقيقحلا ىفو «ناميإلا وهو ةميركلا قالخألاو ةليضفلا ةرئاد

 «نيجراخلا ذاذشلا ناميإ هعبتي قحلاب ىصاوتلاو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب
 فورعملاب رمألا امتح هعبتي هيهاونو هرماوأل ناعذإلاو ىلاعت هللاب قحلا ناميإلاو
 .ركنملا نع ىهنلاو

 «ىناثلا ءزجلا نع باوجلا امأ «لاؤسلا نم لوألا ءزجلا نع باوجلا وه اذه

 لكب ناميإلا بل وه هللاب ناميإلا نأ وهف ؟هللاب ناميإلا ركذ ىلع رصتقا اذال وهو
 نوكلا اذه رّيست ةيبيغ ةوقل قلطملا ناعذإلا وه هللاب ناميإلاف ء.هرصانعو هئازجأ

 اهتلاسرب ناميإلا ىضتقي ةيبيغ ةوقب ناميإلاو «هتيامحو هتءالك ىلع موقتو «هربدتو

 قلخي مل هللا نأب ناميإلاو «ةرهطملا ةرهاطلا حاورألاب ناميإلا ىضتقيو «سانلل
 قلخلا أدب امك ةداعإلا ىلع هللا ةردقب ناميإلا ىضتقي كلذ نإو ءاثبع ءايشألا هذه

 هذهب نمؤي الو هللاب نمؤي نم نإو «باسحلا هيف رخآ اموي كلانه نأبو «نيوكتلاب
 «ناعذإلا قح هماكحأل انعذم الو «ناميإلا قح هللاب انمؤم نوكي ال اهلك رصانعلا

 مايق عم لوسرلا ةلاسر اوركنأو «هللاب مهناميإ اونلعأ نيذلا باتكلا لهأ ناك اذلو

 . هللا هاضترا ىذلا قحلل نينعذم ريغو «نينمؤم ريغ اهيلع تانيبلا

 ركنملا نع ئهنلاو فورعملاب رمآألا نأ :امهلوأ :نيرمأ ىلإ انه هيبنتلا بجيو

 هيجوتو داشرإ ىهنلاو رمألاف ؛هعنم ىلع لعفلاب لمعلا ريغو ءركتملا ربيغت ريغ
 هالوتي كلذو «ةعدارلا ماكحألاو مظنملا لمعلاب نوكي رييغتلاو «هيبنتو حصنو

 دودح ميقي نم ىلوتيل مهرييغت بجي هنإف ,ماكحلا ممه ترصاقت اذإ الإ «ماكحلا

 . ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ذفنيو هللا
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 «ةوقلل ةفدارم ةيريخلا تسيل هنأ :هيلإ هيبنتلا بجي ىذلا ىناشلا رمألاو

 هيف ءىش لك نوكي نأو .«لدعلا قحب موقي الضاف عمتجملا نوكي نأ ىه ةيريخلاف

 رمآلاف ةوقلا امأو «ميوقلا كولسلاو ةميركلا قالخألا هدوست نأو «ميقتسم ساطسقب

 اهدشأ نآلا ممألا ىوقأ ىرن انإو «ىبرحلا دادعتسالاو ةبلغلاو ةداملا ةرطيسل اهيف

 نوكي ام ةفيعضلا ممألا نمو ءاهجراخو اهلخاد ىف ةليضفلا تامرحل اكاهتتا

 اهنأ كش الو «راصنأ اهيف قحللو «ناطلس اهيف ةنامأللو ءعضوم اهيف ةليضفلل

 اذإ ةداملا نم دمتست ةوقلا نإ «ةلمجلا ىفو «ةيوقلا ممألا كلت نم ريخلا ىلإ برقأ

 «ةيناسنإلا لئاضفلاو لدعلاو قحلا نم دمتست ةيريخلاو «ةليضفلا نع تلصفنا

 انرصع ىف امهو «ةيميلقإ وأ ةيسنج ةيبصع ريغ نم ناسنإلا ىنب نيب ةاواسملاو

 الو لوح الو «ناميإلا ةوق مهنادقفو «ءايوقألا ىلع ةداملا ةرطيسل نازيامتم رضاحلا

 . هللاب الإ ةوق

 ىلع ةلدآلا تماق اذإ لوسر لكب ناميإلا ىضتتقي هللاب ناميإلا نإ :انلق دقو

 تلاعت لاقف «باتكلا لهأ ضعب نع ناميإلا ىلاعتو هناحبس هللا ىفن اذلو ؛هتلاسر

 :هتاملك

 ءاملع اهنع لوقي ىتلا ىه انه «ول»و 4 مُهَّل اريح َناَكَل باّتكلا ٌلْهَأ َسآْوَلو )
 ناميإلا عانتمال مهسفنأل مهيف ريخلا عنتما ىأ , عانتمال عانتما فرح اهنإ :وحنلا

 «هّللاب نونمؤي مهنإ نولوقي مهنأ عم اقلطم مهنع ناميإلا ىفن ركذ دقو «لماكلا

 ىلاعت هللا ماكحآل اونعذي مل ذإ مهنأل كلذو «هؤابحأو هللا ءانبأ نحن :نولوقيو

 «ةيسنجلاو ةيبصعلا مهعزانمو مهئاوهأ بسح ىلع اهورسف دقو - هرماوأو

 لبقي ال لك ناميإلا ذإ «ناميإلا اودقف دق - راتخملا هللا بعش مهنأ مهداقتعاو

 تماقو «تانيبلا اهب تءاج ىتلا هللا ةلاسر بذكي نم هللاب نمؤمب سيلف «ةئزجتلا

 نولعجي نيذلا نأ ىلإ ئموي ام اقلطم ايفن ناميإلا ىفن ىفو ؛لئالدلا اهيلع

 وأ تناك ةيهلإ قئاقحلا نم ةقيقحب نونمؤي ال مهركفو مهداقتعال اريسم مهاوه

 . ةيناسنإ
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 دعب ةجاح ةمث نكي مل كلذلو «ئش ىأب ناميإلا مهنع هناحبس ىفن دقو

 ناميإلا ىضتقي كلذ نأل ؛ركتملا نع ىهنلاو فورعملاب رمآلاب مايقلا ىفن ىلإ اذه

 مهل اريخ سيل كلذ نإو ءاهنم ءىشب نونمؤي ال مهو «ةيناسنإلا ىناعملاو لئاضفلاب
 لهأ نع ناميإلا ىفنو .مهتدحو قرفتتو «مهتعامج لحنت كلذب مهنأل ؛ءىش ىف
 :هناحبس لاق اذل ؟رثكألا نع ىفن وه لب «لكلا نع هل ايفن سيل باتكلا

 هتانيب تماق اذإ قحلل نعذملا وه نمؤملا 4 َنوُقساَْلا مهّرتَكَاو نونمؤملا مهنم ©
 ىلإ امئاد هاجتالاو «ةداجلا مازتلاو «بلقلا ةماقتسا نع أشني وهو «هتارامأ تلد وأ
 اجراخ نمؤملا ريغ ناك كلذلو ءىوهلا نع سفن ةهازنو صالخإب ميقتسملا قيرطلا
 كرتو «ةماقتسالا جاهنم نع جرخ هرابتعاب ءاقساف ىمسي اذلو «ةماقتسالا نع

 رتسو «قحلا دحج هرابتعاب ارفاك ىمسيو «ناطيشلا لبس كلسو «قحلا قيرط
 نم نينمؤملا ريغل ةبسنلاب قسفلا فصو ركذي نأ بسانو «هسفن ىف كاردإلا عيباني
 مهبر رمأ نع اوقسفو «لزنملا باتكلا جاهنم نع اوجرخ مهنأل ؛باتكلا لهأ
 .ايرهظ مهءارو هوكرتو

 قسفلاب مهلك مهفصي مل اذلو ءامئاد مكحلا ىف ةلادعلا وه نآرقلا جاهنم نإو

 :ىلاعت هلوق كلذ لثمو «رثكألا ناك نإو مهضعب فصو لب ءمهمع دق ناك نإو

 مه نم نكلو [ةدئالا] 4 كتل َنوُلَمَعي ام ءاس مِهْنَم ريثكو ةدصتقم ةَمَأ مهنم »
 هناحبس هللاو «ةيتآلا تايآلا ريسفت ىف كلذ نيبنس ؟نوقسافلا مه نمو نونمؤملا

 .باوصلاب ميلعلا هدحو وه ىلاعتو

 ىدأَلِإ كك وُرُصَيَن

 تيري عج سورصنبال هش رلا خوخ
 سانلكَنيٍلْبحَ أَن لحب الِإأَْضِْاَم نأ دل مل
 تكرر ةَدكَسَمْلا ْميلَع ْتَبِر ضو لَن يب صعب وأبو
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 الا نولتهدو هللا تي باع َنورَفُكَي اونا

 يع نودي أون واوصعامي كي يح 0000 سدي اواو اوص ا

 اذإ مهريغ نم نينمؤملا ةلزنم ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 هللاب نمؤت ةلضاف ةعامج مهنم اوتوكو «هيدهب اودتهاو مالسإلا ماكحأب اوذخأ

 ءربصلاو قحاب اهنيب ىصاوتتو «ناعذإلا قح هتعيرشل نعذتو «ناميإلا قح ىلاعت

 ءاهتدحو عماجو ةمألا ماصع وه كلذ نأ نيبو ءركنملا نع ىهنتو فورعملاب رمأتو

 ريخلا رهظيو «ىفتخيو رشلا رتتسيف «ةينابرلا ةيادهلا نم 21)ناسرأب اهنيب طبارلاو
 لهأ نأ هناحبس نيبو «لزانملا ريخ ىلاعت هللا اهلعج ةلزنملا كلت نإو ,فشكتنيو

 اونمآ ول ناميإلا لهأو قحلا لهأ مهنأ نوملعي مهو «نيملسملا اوداع نيذلا باتكلا

 هعابتا ىلع قحلا ةافاجم اورثآ نكلو .مهل اريخ ناكل اونمآ نيذلا ىلع لزنأ امب

 رضت اال مهتوادع نأ دعب نم هناحبس نيب دقلو «مهتداوم ىلع ناميإلا لهأ ةوادعو

 ىلعأو مهلزانم عفر امب نيكسمتسم ناميإلا لهأ مادام «رثأ هل اغيلب اررض نينمؤملا

 : « ىذأ الإ مكورضي نأ :ىلاعت لاق اذلو «مهتاجرد

 الل تانيبلابو هب اورفك مث «باتكلا اوتوأ نيذلا نأ نايب ميركلا صنلا اذه ىف

 إو «مهتوق ىف رثؤيو «مهتعامج ىف ارثأ ىقبي اررض نينمؤملا اورضي نل «مهتءاج
 فعضيف «ةمألا ىف ارثأ كرتي ررض :نامسق ررضلا نأل كلذو ؛ىذأ مهنم عقو

 لوانتت نيدلا ىف ةنتفلا وأ لوقلاب ىذألاك :هل رثأ ال ررضو .اهرمأ نهويو ءاهتوق

 نيب قافنلا حور ثب ةلواحم وأ ؛«ناميإلا فاعض ىف ريثأتلا ةلواحم وأ «ءداحآلا

 نم لوألا عونلا ىلاعتو هناحبس هللا ىفن دقو «عيشيو معي نأ ريغ نم ةعامجلا

 «ةغللا ءاملع قافتاب ىفنلا ديكأت ىلع لدت اهنإف © نل 9 ظفلب ادكؤم ايفن ررضلا

 كلذ ىلعو ىفنلا ديبأت ىلع لدت اهنإ :نييوغللا نم ةريبك ةفئاطو ىرشخمزلا لاقو

 نم عون لؤض امهم ىذألا نأل ءاعطقنم نوكي الو ءالصتم ءانثئتسالا نوكي

 .ارثأ قبي مل نإو «ررضلا
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 ةنمؤم نوكت نأ ةيمالسإلا ةعامجلا ىف رثؤي ىذلا ررضلا ىفن ىف طرشلا نإو

 ىهنلاو فورعملاب رمألا اهدوسي نأو «هيدهب ةيدتهم هميلاعتب ةذخآ ناميإلا قح هللاب
 ؛اهبيصي غلابلا ررضلا نإف الإو ءاهتدحو طابرو ءاهتصاخ وه ىذلا ركنملا نع
 .اهتانوكمو اهتاصخشم تدقف اهنآل

 عم ىراصنلاو دوهيلا نم رافكلا كئلوأ لاح كلذ دعب هناحبس نيب دقلو
 :ناميإلا ىقداصلا نينمؤملا

 هللا اهركذ ىلا لاحلا هذه «نورصنُي ال ْمُث رابدألا مُكوُلوي مكولتاقي نإو »
 ءالؤه نأ تنمضت اهنإف «لبق نم ةيماسلا ةلمجلا هتنمضت ام نايبل ليصفت هناحبس

 كلذ ضعب ليصفت نم هنإو «رثأ هل ىقبي غيلب ررضب نيملسملا اوبيصي نأ نكمي ال

 مكولوي مكولتاقي نإو  :ىلاعت هلوق ىنعمو ,نيملسملا لاتق ىف نومزهني مهنأ
 نم نأل ءرابدألا مهيلوتب مهمازهنا نع ربعو «نومزهني اولتاق نإ مهنأ «رابدألا
 ناسلو «رارفلاب ةاجنلا بلطي هنكلو ءههجوب هودع لباقي ال لاتقلا ناديم ىف مزهني

 ىلإ ةراشإ هيف ؛رابدألا مهتيلوتب ةميزهلا نع ريبعتلاو ءءاجنلا ءاجنلا :لوقي هلاح
 نيملسملا لاتق ىف نأشلا ناك كلذكو ءمهموصخ مامأ ارارف نورفي مهنأو «مهنبج
 دوهيو ةظيرق ىنبو ريضنلا ىنب نونمؤملا لتاق دقف .ىراصنلاو دوهيلا رافكلل نيلوألا

 ىلعو «ءالجلا مهضعب ىلع هللا بتك دقو ءارارف نورفي اوناكو «مهريغو ربيخ
 ىراصنلا عم نأشلا ناك كلذكو «ةلذ ىف ءاقبلا مهضعب ىلعو «ءانفلا مهضعب
 .رصمو ماشلاب

 اورصتني نأ نكمي ال لاتقلا ىف مهمازهنا عم مهنأ ىلاعتو هناحبس ركذ دقو
 ىلاعتو هناحبس لاق اذلو «هانركذ ىذلا طرشلا ىلع نونمؤملا ماد ام نينمؤملا ىلع
 ةيربخ ةلمجلا هذهو ءادبأ اورصني نأ نكمي ال مهنأ ىأ 4 توٌرصني ال مث :اربخم
 ىهف ءطرشلا باوج ىلع ةفوطعم تسيلف «ةيطرشلا ةلمجلاب ةيظفل ةلص اهل سيل
 حضو دقلو .لاتق ريغ وأ لاتق ىف هنوكب طبترم ريغ راصتنالا ىفن نع رابخإ
 مزج اله ؛تلق نإف) :لاقف «حيضوت لمكأ ىنعملا اذه فاشكلا ىف ىرشخمزلا

 مهب 5
 مى
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 مكح ىلإ ءازجلا مكح نع هب لدع (تلق) ؟4 نورصني ال مند :هلوق ىف فوطعملا

 نيب قرف ىأف :تلق نإف «نورصنيال مهنأ مكربخأ مث ليق هنأك «ءادتبا رابخإلا

 ةيلوتك مهلاتقب اديقم رصنلا ىفن ناكل مزج ول (تلق) ؟ىنعملا ىف همزجو هعفر

 مهتصقو مهنأش مث :لاق هنأك ءاقلطم ادعو رصنلا ىفن ناك عفر نيحف «رابدألا

 رصنلا مهنع فتنم نولوذخم مهنأ ةيلوتلا دعب اهب مكرشبأو اهنع مكربخأ ىتلا

 ىنب لاح ربخأ امك ناكو ءرمأ مهل ميقتسي الو « حانجب اهدعب نوضهني ال «ةوقلاو

 . (ربيخ دوهيو «عاقنيق ىنبو «ريضنلا ىنبو «ةظيرق

 ناكو ءاهلك ةيطرشلا ةلمجلا نومضم ىلع (مث) ب ىربخلا فطعلا ناكو

 هريغو لاتقلاب نوكي ىذلا قلطملا رصنلا مدع نإ ذإ ءرصنلا مدع ريرقتل ىخارتلا

 الف سأيلا حورب مهبولق ىف ىقلي مازهنالا ىلاوت نإ ذإ «مازهنالا ىلاوت نم اشني

 . ىحاونلا نم ةيحان ةيأ ىف ةرصن كلذ دعب نم مهل نوكت

 ىذلا نكلو «ةمايقلا موي ىلإ قداص ىلاعت هللا ربخخو «ىلاعت هللا ربخ كلذ

 لب «باتكلا لهأ نم ىراصنلا راصتنا ىلاوتو «نيملسملا مازهنا وه نورق ذنم هارن

 هللا فلخأ ام ءالك !؟هدعو هللا فلخأ لهف ء«دوهيلا رصتتي نأ ايالبلا ةيلب نإ

 «نيملسملا لاح وه ريغت ىذلا نكلو «قداص هربخو «قحل هللا دعو نإو ءادعوم

 نينعذم «ناميإلا قح هللاب نينمؤم اونوكي نأ هللا رصن ققحتل انطرتش مادقف

 ٍءركتملا نع نوهنيو ٍفورعملاب نورمأي ٍءمهنيب اميف نينواعتم ؛ناعذإلا قح هماكحأل

 زيزع ُيِوَقَل هللا ّنِإ هرصني نم هللا ٌنرصنيلَو » :ىلاعت هللا راصنأ نونوكي ذكدنعف

 تريغت دقل ؟اومزهنا امدنع طرشلا اذه ىلع نوملسملا ناك لهف .[ [ جحلا] 4 ير

 قحاب اوصاوتي ملو ءهب مهناميإ صقنو «ىلاعت هللا ماكحأل اونعذي ملف «مهلاح
 مهنيب مهسأب راص لب «مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ اودوعي ملو ءربصلاو

 ؛ مهب ىلاعت هللا ريخف مهلاح تريغت كلذبو ءاضعب مهضعب لكأي ذخأو ءاديدش

 موقب هللا دارأ ذر مهسفنأب ام اوُريَي ئَتح موق مريع الهلا نإ ) :هناحبس لاق امك

 ناميإلا ىلإ اوداع نكلو . [دعرلا] © 218 لاو نم هنود نَم مهل امو هَل َدَرَم الق اًءوُس
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 ال هّللاو «ىلاعت هللا دعو هنإف ءرصنلا ندوعيل قحلاب ىصاوتلاو نواعتلاو ناعذإلاو

 .داعيملا فلخي

 دعب قحلل اونعذي ملو «ىلاعت هللا تايآب اوبذك نيذلا لاح هناحبس نيب دقلو

 :لاجم لك ىف مهنالذخ

 ىأ © ساّنلا نَم لبحو هللا نم لبحب الإ اوفقث ام ني ةّلذلا مهيَلع تبرض»

 ءاهلخاد ىف امب ةبقلا طيحت امكو «هيف نمب قدارسلا طيحي امك ةلذلا مهب تطاحأ

 ام نيأ و «لذ ىلإ الإ لذ نم نولقتني ال «ةلذ ىف مهتكرحو مهطاشن ىف مهف

 ىف مهداحآو «ةلذ ىف مهتاعامجف ءاًنادحوو تاعامج اودجو امنيأ اهانعم # اوفقث

 نم ةزع ىلع اودمتعاف «هتزعب زازتعالاو «هللاب ناميإلا اودقف مهنأب كلذ .نبج

 نيذلا كتئلوأف «ليلذلا وهف هللا ريغ نم هتزع دمتسي نأ ىلع دمتعا نمو «سانلا

 .ةلذلا ةملك مهيلع تقحف هللا ريغب اوناعتسا دق ىلاعت هللا ماكحأل ناعذإلا اودقف

 لبحب الإ 8 :ىلاعت لاقف ةلذلا نم اهيف نوعفتري الاح هناحبس ىنثتسا دقلو
 قلطيو «نيئيش نيب طبري ام ةغللا لصأ ىف هانعم لبحلاو . 4 ساشلا نم لبحو هّللا نم

 ال ىنعم لاف ءدهعلا وهو ىنعملا اذهب انه نيرسفملا روهمج هرسف دقو «ءدهعلا ىلع

 دهعلا كلذو «سانلا نم دهعو ىلاعت هللا نم دهعب الإ دوهيلا ءالؤه نع ةلذلا عفرت

 مهلصي ىلاعت هللا نم لبح وهف «نيملسملا نيبو مهنيب طبري ىذلا ةيزجلا دقع وه
 لوقي ذإ ءهلوسرو هللا دهعب ءافو اهب ءافولاو «ىلاعت هللا رمأب ىه ذإ ناميإلا لهأب

 لا متعج دقو اهديكوت دعب اميل اوضقن ت الو مُثدهاع اذ هللا دهعب اوُفوأو ف : هناحبس

 ذإ ؛نينمؤملاب مهطبري لبح اضيأ ةيزجلاو .[لحنلا] 4 < .. . ًاليفك مكيلع

 ء«مهؤامدو مهلاومأ ظفحتو مهقوقح ىعرت «نيملسملا نيب دهعلا اذهب نونوكي

 .مهيلع ام مهيلعو نيملسملل ام مهل نوكيو

 ةررقملا هماكحأو اهتاذ مالسإلا دعاوق نم قتشم وهو «نسح ريسفت اذهو

 نُم لبح وه ةزعلا لبح نأ ءانثتسالا ىف ررق هناحبس هللا نأ ظحالي نكلو «ةتباثلا

 ,لبحو هللا نم لبحب الإ :هناحبس لوقي ذإ ؛نينمؤملا نم لبح هنأ ركذي ملو «سانلا
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 سانلا لبح نإف «ةيزجلا نم معأ وه امب هرسفي نأ حصي كلذلو . 4 سائلا نم

 روصعلا ىف ىرجت ىتلا عئاقولا ضعب هرسفي كلذ نإو «ةيزجلا ىنعم نم عسوأ
 لذاختو .سانلا ضعبب مهلاصتا ببسب ةيتقو ةزع مهل تناك دقف «ةريخألا

 لاح لك ىلع هنكلو «ىمالسإلا ىدهلاو ةنسلاو باتكلا مكحب ذخألا نع نيملسملا

 ىف أدب امك مالسإلا دوعي نأ ىجريل هنإو «ةلذلا مهيلع برض هللا نأل ؛ءانثتسا

 .هبابسأ تققحت اذإ «مهل هللا دعو ققحتيف .هلهأ بولق

 ؛ىواس ؛ءاب» ىنعم لصأ 4س مهيلع تيرضو هللا نم بضغب اوءابو )»
 ضعب ىف ءاج ام كلذ نمو «هاواسو بهذ :ىأ «نالف مدب نالف ءاب لاقيف

 ال هنأ ىأ «بيلك لعن عسشب ٌوْب» : بيلك ىخأ لهلهملا ناسل ىلع برعلا صيصاقأ

 .ةماقإلا لكش ىأ ةئيبلاو ةءابملا هنمو ءةماقإلا ىنعمب ءاوبلا قلطيو ءاذه الإ ىواسي

 اهب اوءاب ىتلا مهتءابم اذه ربتعيو ءبضغ ىف اوراص دق مهنأ ىلمجلا ىنعملاو

 تلوتساو مهب تطاحأ ىأ .ةنكسملا مهيلع تبرض دقو ءنوقحتسي مه ىتلاو

 ءهسفن صخشلا رغصتسيف «بلقلا لاني راغصو «ىسفن فعض ةنكسملاو ؛مهيلع
 نيبو اهنيب قرفلاو «ةرفاضتم ةرفاوتم ةوقلا بابسأ هيدل نكت امهم اهناوهب سحيو

 نوكي وأ «ءىوق نم ضرفب نوكي نأب جراخلا نم هبابسأ ءىجت ناوه ةلذلا نأ ةلذلا

 «قحلاب اهناميإ مدعل سفنلا نم أشني ناوه ىهف ةنكسملا امأ «ىبرح مازهنا ةجيتن

 . دوهيلا ءاوب نإ «ةنكسملا هذه ثروي ةليوط انورق ةلذلا ثراوت نإو «ةداملل اهعابتاو

 رمتسم رمأ وه لب «هيف ءانثتسا ال «مهيلع ةنكسملا برضو ؛هّللا بضغب ىراصنلاو

 ىف مهبلقتو ىراصنلا دنع ام كنرغي الو «مهلاح ىلع اوماد ام ةمايقلا موي ىلإ

 نوكبي ناقذألل نورخي مهنإف ةميزه مهنم اقيرف تباصأ نإ مهيلإ رظنا لب «دالبلا
 ركذ مث .مهتقراف دق قحلا ةزع ذإ ؛مهتعيبط ىف ةنكسملا نأ ىلع لدي امم « نيرغاص

 :هتاملك تلاعت لاقف كلذ باتكلا لهأ قاقحتسا ىف ببسلا ىلاعتو هناحبس

 ىلإ ةراشإلا «قح يغب ءايبنألا نولتقيو ِهّللا تايآب نورفكي اوناك مُهْنأِب كلذ »
 لبحب الإ مهيلع تبرض ةلذلا نأو ءاورصتتي نأ نكمي ال مهنأو «ةرمتسملا مهتميزه
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 تبرض دق ةنكسملا نأو «هللا نم بضغ ىف مهنأو «سانلا نم لبحو هللا نم

 ناميإلاو راغصلا نآل ءادبأ مهقرافي ال ءمهمزالم راغصلاف «ةمايقلا موي ىلإ مهيلع
 اوناك مهنأ اذه لك ىف ببسلا نأ هناحبس ركذ دقو .ناقرتفي ال نامزالتم لطابلاب

 مهيلع ىلاعتو هناحبس هللا اهميقي ىتلا هتلدأو قحلا تارامأب ىأ هللا تايآب نورفكي
 تانيبلا مايق دعب قحلا دوحجب نوفتكي ال مهن زأو ءهلسر ةنسلأ ىلعو هقلخو هبتك ىف

 نودهاجيو «هب نوداني نيذلا لسرلا نولتقيف «هيلإ ىعادلا ىلع نودتعي لب «هيلع
 ركذ ىف ةمكحلاو «قح ريغب ءايبنألا َنوُلَتقيَو 9 :ىلاعتو هناحبس لاق دقلو «هنود
 انيب دقو «قح ةملك ركن اذلو «قح ةهبش ةيأ مهل مهئادتعا ىف اونوكي مل مهنأ اذه
 لتق ىلإ عفدي ىذلا نكمتسملا دوحجلا اذهو ءرفكلا كلذ ناك اذاملو «لبق نم اذه
 : « نودتعي اوناكو اوصع امب كلذ » :هلوقب كلذ هناحبس ركذ ؟قحلا ىلإ ىعادلا

 وه «لطابلا ىف ىدامتلاو «قحلاب دوحجلا مهبولق ىف ثروأ ىذلا نأ ىأ

 اتكن تكنت ىصاعملا نإف «سانلا ىلع ءادتعالا مهدوعتو «ىصاعملا ىف مهساكترا
 عنمت ةملظلا نم ةفلغأ هيلع تعضو اهيلع صخشلا رمتسا اذإف «بلقلا ىف ءادوس
 امم :ىلاعت لاسق اذلو ءمصو قحلا نع بلقلا ىمعف .هيلإ قحا لصي نأ
 لعجو .«ىصاعملا رش هللا اناقو [حون] © مغ .. . اًراَ اوُلْخَدَأَف اوُقِرغَأ مهتائيطَخ

 .ءاعدلا عيمس هنإ «هرئاج انبنجو «ليبسلا دصقل انقفوو «هتمكح رونب قرشت انبولق
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 وه ميمعتلا نوكي ثيح الإ همكح ممعي ال وهف «نآرقلا فاصنإ نم اذه

 كلذكو ,مهركذ ءانثلاب نوريدج مه نم موق ىف ناك نإو ءهيف كش ال ىذلا قحلا

 هدي راطعقب هنمأت نإ نم باتكلا لمآ نمو :لوقيف «باتكلا لهأ ركذ ىف نأشلا ناك

 لآ1 4 82 .٠ . امئاق هيلع تمد ام الإ كيل هدو ال راتيدب همت نإ نم مهنمو كَ

 نوُلدعي هبو قحلاب نودي ُهمَُأ ئسوم موق نموإ» :هناحبس لوقيو [نارمع
 لوقيف ءالؤه نم ةفئاط ميظعلا ريخلاب ركذي ةيآلا هذه ىفو [ فارعألا] 4 مذ

 . ءاوس اوسيل 8 :هتاملك تلاعت لدعلا مكحلا

 نيواستم اوسيل وأ «قالخألا كلتو لامعألا هذه ىف نيواستم اوسيل ىأ

 نم ةريبك ةفئاط قلخي مل ىلاعتو هناحبس هللا نإو .ارارشأ اعيمج اوسيلف ءاقلطم

 هنودصقيو عيمجلا هيضتري ثيحب ءاقلطم اعامتجا رشلا ىلع تعمتجا سانلا

 «لضملا مهنمو «لاضلا مهنم نإ لب «نيدتعم نيديرم نيدماع هنوغتبيو هنوديريو

 ناركن طسو ىف توكسلا ىلع لمحي وأ ءايعاد دجي ال ىذلا قحلاب قطانلا مهنمو

 لآ نمؤم دجو «هتدارإ ىف هموق عامقناو ءنوعرف نايغط طسو ىفف «نيلاضلا

 لآ نم نمؤم لجر لاقو» : :هنع ىلاعت هللا ىكح امك الئاق مهيف قطني ءنوعرف
 كي نإو مكي نم تايب مك دقو هللا يبو لوقي نأ الجر نوُفَنأ ها مكي وعر

 وه نم يده ال هللا نإ مكدعي يذلا ضعب مُكبصُي اًقداص كي نإو ُهبذَك ف بذاك

 سأب نم انرصني نَمَف ضرَألا يف َنيرهاَظ مويلا كلملا مُكَل موق اي 22 باَدَك فرسُم

 4 نذل داشرلا ليبس لإ مكيدهأ امو ئرأ ام ّذلِإ مكيرأ ام نوعرف لاق انءاج نإ هللا

 . [رفاغ]

 ذخأ «مهرارشأ لاوحأ ركذ دقو ءءاوس اوسيل مهنأ هناحبسس ركذ نأ دعبو

 . مهرايخأ لاوحأ نيبي

 نم ىأ 4نودجسي مهو ليلا ؛ ءانآ هللا تايآ نولي ةمئاق ةَمَأ باتكلا لْهَأ نمط

 ةدوجوم دصقتو مت ةفئاط - مهنم ةرثكلا فاصوأ انركذ نيذلا باتكلا لهأ

 ىرشخمزلا رسفو «ةدوجوم اذه ىلع ةمئاق ىنعمف «ةيلاخ ةيضام تسيل ةرضاح
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 ماقف دوعلا تمقأ مهلوق نم ةذوخأم .قحلاو لدعلا ىلع ةميقتسم ىنعمب ةمئاق ةملك

 : نينثا نيفصو ةميركلا ةيآلا نم ءزجلا اذه ىف ىلاعتو هناحبس ركذ دقو .ماقتساو

 نوعضخي ىأ نودجسي ىنعمو «نودجسي مهنأ ىناثلاو هللا تايآ نولتي مهنأ

 الو اضر نوجري .مهبر ىلإ نوهجتيو «نودحجي الو قحلل نونماطتيو

 دعي ىذلا قلطملا عوضخلا نع دوجسلاب ىنكف ءاوعد اذإ قحلا ءادن نع نوربكتسي

 ام ىلع نيملسملا ةالص ىف عقي ىذلا دوجسلا هب داري نأ حصيو ؛هرهظم دوجسلا

 ملف «نودجسي مهو :لوقي ذإ 'مها ب اردصم فصولا كلذ ركذ دقو «نيبنس
 ,مهنوئش نم نأش قحلل ناعذإلاو عوضخلا نأ ىلإ ةراشإلل ؛نودجسسيو لقي

 هماودل قيثوتو دانسإلا ةيوقت هيف ريمضلا ركذ نإ ذإ «مهل ضرعت الاح سيلو
 .هرارمتساو

 اذه نع باوجلا نإ ؟لوألا فصولا راشأ امك هنولتي ىذلا باتكلا وه امو

 ىتلا ةليلجلا فاصوألا كلت تقحتسا ىتلا ةفئاطلا هذه ْنَم نايب ىعدتسي لاؤسلا
 ىلع كلذ ىف اوفلتخا دق ءاملعلا نإ :كلذ ىف لوقنو ءاهب ىلاعت هللا اهفصو

 : نييأر

 دمحم هلوسربو - ىلاعت - هللاب اونمآ باتكلا لهأ نم ةفئاط اهنأ :امهدحأ

 ةفئاطو مالس نب هللا دبع ءالؤه نمو «هيلإ اعدو هب ءاج ىذلا قحلل اونعذأو 2

 مهريغو ىراصنلا ىلع قبطني وهو يلي ىبنلا عم نوميقي اوناك نيذلا دوهيلا نم
 هلع ىبنلا لاق دقو «مهل انيد ةنيب نع هنوضتريو «مالسإلا ىدهب نودتهي نيذلا

 لهأ نم لجر :نارجأ مهل ةثالث» :مايألا لباق ىف نونوكي نمت مهلاثمأ ىفو مهيف

 ؛هيلاوم قحو هللا قح ىدأ اذإ كولمملا دبعلاو ءدمحمب نمآو هيبنب نمآ باتكلا
 هلف اهقتعأ مث اهميلعت نسحأف اهملعو اهبيدأت نسحأو اهبدأف ةمأ هدنع تناك لجرو
 تدجو دق اهنأل ؛ةدوجوم ىنعمب ةمئاق ريسفت نوكي ىأرلا اذه ىلعو 72١2نارجأ

 .انيد مالسإلا تضتراو «ةقيقح

 .هجيرخت قبس دقو «هيلع قفتم )١(
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 تناكو «مالسإلا قنتعت ملو باتكلا لهأ نم ةفئاطلا هذه نأ :ىناثلا ىأرلا

 مل وأ ليجنإلا وأ ةاروتلا فرحت ملو ءاههجو ىلع ةوعدلا اهغلبت ملو هدعب وأ هلبق

 نبا نع ىور دقف «فلسلا ضعب نع ىأرلا كلذ رثأ دقو ءامهنم فرحملاب ذخأت

 هنع عزنت مل هللا رمأ ىلع ةمئاق ةيدتهم ةمأ» :ةمئاق ةمأ ىنعم ىف لاق هنأ سابع

 سيل» :ةيآلا ىف لوقي ناك هنأ ةداتق نع ىورو «هوعيضو نورخآلا هكرت امك هكرتتو

 .؟ةيقب مهيف ناك دقل .كله موقلا لك

 قحلاب ةنمؤم ةيدتهم ةميقتسم ىنعمب ريسفتلا اذه ىلع 4ةَمئاَقل ىنعم نوكيو
 .هل ةنعذم

 هنع هلقن اميف هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا ىناثلا ريسفتلا راتخا دقو

 مهنوك لاح باتكلا لهأ ىف هلبق ىذلاك اذه نأ رهاظو) :لوقيف «راثملا بحاص

 .(مهنيد ىلع

 ىتلا مهبتك نم ةحيحصلا ةيقبلا ىه كلذ ىلع اهنولتي ىتلا باتكلا تايآو

 «دوواد ريمازم ضعب لاثمأ نم كلذ وحنو ةعارضو ديحوت اهلك ةيعدأ ىلع لمتشت

 كيلع «ىسفن عفرأ براي كيلإ) :نيرشعلاو سماخلا رومزملا ىف ءاج ام لثم

 ءنوزخي ال كيرظتنم لك «ىئادعأ ىب تمشت ال ءىّرخَأ ىنعدت الف «تلكوت

 كقح ىف ىنبرو «ىنملع كلبس «ىنفرع بر اي كقرط «ببس الب نورداغلا زخيل
 ىتلا بتكلا كلت نم ةيقابلا ةيقبلا اهلعل ةاجانملاو ةيعدألا هذه لاثمأو .(ىنملعو

 .هعضاوم نع ملكلا اهيف فرح

 «قحلا ىلع اوماقتسا نيذلا نيضاملا باتكلا لهأ ىف ةميركلا ةيآلا نأ ىدنعو

 لهأ ىضام نع ملكت ميركلا نآرقلا نأل كلذو ِّْكك ىبنلا رصع اوكردي ملو

 اءوس ناك هضعب نأ نيبف مهيض ام ركذو ءاءوس ناك مهرضاحف «مهرضاحو باتكلا

 نأ حصيو «تضم ىتلا ةدصتقملا ةمألا ىف فاصوأللا هذهف «ةدصتقم ةمأ مهنم ناكو

 مهيف ناكو «مالسإلا ةوعد اوغلبي مل نيذلا باتكلا لهأ نم نيصلخملا ىلع قلطت

 سايقلاب نيلخاد نونوكيو «هيلإ اوعد نإ هيعادل ةباجإو هل بلطو قحلل صالخإ

 . نيضاملا ىلع
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 :هتاملك تلاعت لاقف مهفاصوأ هناحبس ركذ دقو

 ,مهلاوحأ نم لاح نايب هيف ميركلا صنلا اذه «رخآلا ميلا هّللاب نونمؤي
 نإف ؛هيدهب نيدتهم قحلا ىلع نيميقتسم مهتلعج ىتلا ةرمتسملا ةمئادلا لاخلا ىهو

 ام لك ىف صلخيو «قحلل نعذي نمؤملا لعجي ناميإلا قح ىلاعت هللاب ناميإلا
 هرصبو هب عمسي ىذلا هعمس ىلاعت هللا نوكيو هلل الإ ءىشلا بحي الو «بلطي

 لج قحلل نوكي ام الإ هنم نوكي الف ءاهب شطبي ىتلا هديو ءهب رصسي ىذلا
 وه اذه .هيهاونو ىلاعت هللا رماوأل ًاعبت هئاوهأو هرعاشم لك نوكتو «هلالج

 اهنأو ءايندلا هذه ةقيقح هب فرعي هنإف ءرخآلا مويلاب ناميإلا امأ «هللاب ناميإلا
 «ىلاعتو هناحبس هللا ىقلي ةرخآلا ةايحلا هذه ىف هنأو ءرخافتو ةنيزو ءوهلو بعل

 هنيب نأ ول دوي رش نم لمع امو ءارضحم ريخ نم لمع ام لك دجي هاقلي ذإ هنأو
 وأ ارطضم الإ رش ىلع مدقأ ام ءاقللا كلذ باسح لمع اذإو ءاديسعب ادمأ هنيبو

 . امامل

 هب نوضيفي ىذلا لمعلا وه اذه 4 ِرَكْمْلا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو »
 نأ وهو .هوكردأ ىذلا قحلل ةبسنلاب اقح مهيلع نأب نورعشيو «مهريغ ىلع

 الو «لوقعلا هرقت ىذلا فورعملاب اورمأيو «لطابلا نع اوهانتيو «قحلاب اوصاوتي

 لطاب ىلع تكسي الو «هيلإ وعدي قحلل نعذملا نمؤملا نإف «ةميقتسملا ةرطفلا هركنت
 لهأ كلذ سكع ىلعو «باتكلا لهأ نم ريخلا لهأ ةفص كلتو «هيضتري الو
 رشلا لهأ ىف ىلاعت لاق اذلو .هولعف ركنم نع نوهانتي ال اوناك مهنإف ءرشلا

 ب لذ ميما ىسيعو واد سل لع ليئارسإ يب م او نذل أ : ممن
 َنوُلَعفي اوُناَك ام سمبل هوُلعَف ركم نع وهاي ال اوُناَك <72)+ ودعي اوناكو اوصع
 1 ٠ . [ ةدئاملا] 4 تتر

 ىف مهنأ ىهو «ةرمتسملا مهلاوحأ نم لاح هذه « تاريخلا يف نوعراسيو ©

 الإ ريخ ةصرف مهل حولت الو ءريخب اهيف نوموقي الإ ةظحل نودجي ال ءرمتسم ريخ
 .اهيلع نومدقي
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 ذإ 2«ىلإ) نود «ىف» ب ريبعتلا ىف ةغالبلا هجو انه ءاملعلا ضعب ركذ دقلو

 :لاق ىلاعتو هناحبس هنكلو «تاريخلا ىلإ نوعراسي لاقي نأ رهاظلا ىضتقم ناك

 ليبس ىف مهلامعأ لك ىف نوريسي ءالؤه نأ ىلإ ةراشإلل «تاريخلا ىف نوعراسي

 نولقتني ءريخلا ةرئاد ىه ةدحاو ةرئاد ىف «ريخ ىلإ ريخ نم نولقتتي مهف « ريخلا

 ىلإ رش نم نيعراسم نولقتني ال مهف ءاهنم نوجرخي الو ءاهراطقأو اهاياوز نيب

 نم هعضوم هل «ىف» ب ريبعتلا ناكف «ريخ ىلإ ريخ نم نولقتني مهنإ لب «ريخ

 .نايبلا

 نم «ةقباسلا تافصلاب نيفوصوملا ىلإ انه ةراشإلا «نيحلاّصلا نم كتَلوُأو
 هقئاقحل ناعذإو «هيناعمو هيمارمل فرعتو عوضخو عوشخ ىف باتكلا ةوالت

 ناميإلا قح مهناميإ نمو «ىلاعتو هناحبس هلل قلطملا مهعوضخ نمو «هيزاغمو

 مويلل مهئاجرو «هتلدأو هتانيبب ىلاعت هللا نع ءاج ام لكل مهقيدصتو «ىلاعت هللاب

 فاصوألا هذهف «هباسمل نولمعي ام لك ىف مهبقرتو «هباذع نم مهفوخو ءرخآلا

 هللا مهمذ نيذلا نيقسافلا ةرمز ىف مهلعجت ملو «نيحلاصلا دادع ىف مهتكلس اهلك

 تحلص نيذلا مه مهتعامج ىف ءالؤه لخد نيذلا نوح لاصلاو :ىلاعتو هناحبس

 ةراشإ 4 نيحلاصلا نم إ :ىلاعت هلوقب ريبعتلا ىفو «مهرومأ تماقتساو مهلاوحأ

 نيذلا باتكلا لهأ دادع نم اوخلسنا دق تافصلا كلتو ءايازملا هذهب مهنأ ىلإ

 نيمومذملا فوفص نم اوجرخ دق مهف «نوقساف مهرثكأ نأ ركذو :ىلاعت هللا مهمذ

 .نيحودمملا فوفص ىلإ

 ميركلا صنلا اذه ىف 4َنيِقّتملاب ميلع هّللاو هوُرفْي نلف ٍريَح نم اوُلَعْعَي امو»
 ؛«ةيطرش انه «ام)و «هيلع مهبيثيو ءريخ نم نولعفي ام بستحي ىلاعت هللا نأ نايب
 اليلق ريخ ىأ اولعفي نإ :ىأ «مومعلا ديفت انه «نم»و ءاهدعب لعفلا مزج اذلو
 ديفي «نل» ب ىفنلا نآل :««نل» ب هباستحا دكأ دقو «هباوث اومرحي نلف ريثك وأ ناك

 ىنعم اهنمضتل نكلو «نيلوعفم ىلإ ىدعتت ال ىهو ءرتس ىنعمب (رمك»و «ديكوتلا

 ىدع مل :تلق نإف» :ىرشخمزلا كلذ ىف لوقيو «نيلوعفم ىلإ تدعت «مرحا
 ؟اهرفكو ةمعنلا ركش :لوقت «دحاو ىلإ الإ نايدعتي ال رفكو ركشو نيلوعفم ىلإ
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 (هءازج اومرحي نلف ىنعمب «هومرحي نلف ليق هنأكف نامرحلا ىنعم نمض :(تلق)

 نأو ءامئاد لعفلا ةرمث ءازجلا نأ ىلإ ةراشإ ءازجلا وهو فاضملا اذه فذح ىفو

 ةيسنلاب كلذو ءارش وأ اريخ نإ ءازجلا بسك نمضتي ارش وأ اريخ لماعلا لمع

 .امئاد ىلاعت هللا نم لّمهَمَت باوثلل

 ةديقعلا ةمالس عم ريخلا ىف ةبيطلا ةينلا نأ ىلإ ةراشإ ميركلا صنلا اذه ىفو

 ىوقت امئاد ساسألا نأل ءامئاد باوشلا وجرم ابيط لمعلا لعجت سفنلا ةهازنو

 . 4 نيّتمْلاِب ميلع ِهّللاو » :ةيآلا ليبذت ىف ىلاعت لاق اذلو «بولقلا

 ةثالث رومأ ىلإ تاراشإ ميركلا لبذل اذه ىنو

 .رش لك نم بنجملا ىهو «ريخ لكل ساسأ ىه بولقلا ىوقت نأ :اهلوأ

 ال صخشلا راص «سفنلا نوئش نم انأش تناك اذإ ىوقتلا نأ :ىناثلاو

 .اياجسلا نم هل ةيجسك ريخلا لمع راصو «نيقتملا نم هنأب الإ فصوي

 مهللا ءملعي امب ىزجي وهو بولقلا هيفخت ام لكب ميلع هللا نأ :كلاثلاو

 .ءاعدلا عيمس كنإ «ىوهلا سجر نم انبولق رهطو ءانتريصب رنأو «كاوقتل انقفو

 00 1 9 عع 2 1 01 492

 مه دلو لَو مهلاوم هو َمُهْنَع نأ اورفك سب «ذلا ْنِإ

 هج مى 0
 هولا 272 نود امهات بص وأو هللا -

 26 رك

 هويدا أو ذه ىف َنوُفِفْساَم لَكَ
 ها 220 0030 وي 12201 »4م 2 سل جام 7

 امون مُهَْشنأ هوم تَرَ َتاَصأرِص
 22 َنومِلظي مهسفن هللا مهملظ 2 2 ا 1

 ىلإ راشأ «نيرفاكلا لامعأ ة ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس نيب نأ دعب

 نم نوكلمي امب مهزازتعاو .مهدالوأو مهلاومآب مهرارتغا وهو «مهدوحج ثعبم
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 نل اهنأ نايبب دالوألا كئلوأو لاومألا هذه ىلإ راشأ دقو ءاهيف امو ايندلا ماطح

 مهنع ينغت نأ اورَفَك نيذّلا ّنِإإ» :هناحبس لاق اذلو ءائيش هللا نم مهنع ىنغت

 . 4 ائيش هللا نم مهدالوأ الو مهلاومأ

 ىنغأ ام :ىلاعت هلوق كلذ نمو «هافك ىأ نالف رمألا اذه نع هانغأ :لاقي

 مهنع يأ ) : ىلاعت هلوقو [ةقاحلا] 4 ج37 هيئاطلس يَنع كّله 6801+ هيلام ينع

 .. ايش مهتعافش ينع نغت الإ» :ىلاعت هلوقو [ءارعشلا] « 4207+ نوعّتمي اوناك ام

 اذه نم انه ىهو ءهنع ىفكي ال ىنعمب اذه لك ىف ىهو [سي] 4
 هللا نم مهدالوأ الو مهلاومأ مهنع ينغت نأ» :ىلاعت هلوق ىنعمف «ءلامعتسالا

 ىنعمب لمعتست ىتلا ىه انه نمف «ءاّنَعلا نم ائيش هللا لدب مهنع ىفكت نل 4 ايش

 نإو ءىذألا عفد ىناثلاو «ةجاحلا دس امهدحأ :نيرمأ انه نمضتي ءانغلاو «لدب

 نلو «ىذأ مهلاومأ مهنع عفدت نل رافكلا ءالؤه نأ ررق دق ىلاعتو هناحبس هللا

 ةغيصب كلذ ررقو «ةنوعم ىلإ ةجاحلا دشأ ىف مه تقو ىف ءطق ةجاح مهنع دست

 . ىفنلا ديكأت ديفت «نل» نأل «نل» ب ريبعتلاب كلذو ءديكأتلا
 :لوقي مهلئاق اذهف ءدلولاو لاملاب الإ نوزتعي اوناك ام رافكلا كئلوأ نإو

 لكو لاملا نيب نوطبري اوناك دقلو . [ فهكلا ] 4 227 ارق رعَأو الام كنم ٌرْثكَأ انأ )
 لئاذرلا لكو «ءاينغألل لئاضفلا لكو ريخلا لك نأ نونظي اوناكف «ةيماسلا ىناعملا

 دقلو ءرشلا الإ ءارقفلا نم روصتي الو ءريخلا الإ ءاينغألا نم روصتي الف «ءارقفلل

 ىلاعت هللا لاق دقف ءريقف وهو وكي ادمحم هللا لسرأ امدنع بجعلا مهنم ذخأ

 نومسقي مه هك ميظع نيتيرقلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه َلَر الول اولاقو » : مهنع
 ضعب قوق مهضعب انعفرو ايندلا ةايحلا يف مُهَتشيعَم مهب انمسق نحت كبر تَمْحَر

 4 نوعمجي اَمَم ريَخ كبر تمحرو اًيِرْخَس اضعب مهضعب ذختتيل ٍتاجرد

 هنأ امهنم لك زواجتي ال رقفلاو ىنغلاف «مهرظن أطخ نايب اذه ىفو [فرخزلا]]

 اطبترم سيل رخآ رمأف تاجردلا عفر امأ «ةايحلا هذه ىف شياعملل ىلاعت هللا ةمسق

 دادزيف «مهنم ءاينغألا رخسيل ءارقفلل نوكت ةعفرلا نأ ىلإ ريشيو «ةرثك وأ ةلق لاملاب

 .ادعب هللا نم نورخآلا دادزيو «ءابرق هللا نم نولوألا
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 مهنع ىنغت نل اورفك نيذلا نأ وهو «كلذب مكح دق ذإ هناحبس هللا نإو
 نأل ؛مهرفك كلذ ىف ببسلا نأ ىلإ راشأ دقف ءائيش هللا نم مهدالوأ الو مهلاومأ

 صنلا ربتعا اذالو .رفكلا وه مكحلا اذه ببس نأ ىلإ ريشي لوصوملاب ريبعتلا

 اهلعجت دوجولا اذه ةعيبط نأ عم «دالوألاو لاومألا ءانغ مدعل اببس رفكلا ميركلا

 مهلاومأ نأ نودقتعي ال نينمؤملا نأ كلذ نع باوجلاو ؟ارفاك وأ انمؤم ةينغم ريغ

 قوفو «مهل ةبسنلاب ىفنلل ةجاح ةمث نكي ملف ءائيش هللا نم مهنع ىنغت مهدالوأو

 ىهف ءهتزعو قحلا رانم عفرل اليبس دالوألاو لاومألا نم نوذختي نينمؤملا نإف كلذ

 ىف «ىنغت» ةملك نألؤ «ىلاعت هللا نع مهينغت ال تناك نإو ءءافكلا ضعب مهيفكت

 مهمئارجل اباقع نيرفاكلاب ىذألا لزنم ىلاعتو هناحبس هللاو ءىذألا عفد اهانعم

 .عفدلا اذهل ةجاح الف «ىذألا اذهل نمؤملا ضرعت امو «مهرورشلو

 :ىلاعت هلوق ىف ىفنلا راركت وهو «ىظفل ثحب ىماسلا صنلا كلذ ىفو
 ىفنلل ديكأت ديزم -اهلوأ :رومأ ةثالث ديفت انه «ال» ف 4 مهدالوأ الو مهلاومأ »
 دالوآلاو لاومألاب نوزتعي اوناك مهنأ ديفي «ال» راركت نأ -اهيناثو .«نل» ب تباثلا

 نيعمتجم امهنع ءانغلا ىلاعتو هناحبس ىفنف ءادرفنم امهدحأب نوزتعيو نيعمتجم

 ىف ةوق نوكي دلولاو «عضاوم ىف ةوق نوكي لاملا نأ -اهثلاثو .اضيأ نيدرفنمو
 الو لاملا نم ال هبضغو هللا تقم عفدت ةوق ال هنأ نيبتسي ىفنلا راركتف «عضاوم

 نم هل سيل ىذلا عقاولا ىلاعت هللا باذع كلذ دعبت هناحبس نيب دقو .دلولا نم

 اهيف مه راَثلا باحْصأ كتلوُأو » :ىلاعت لاقف «دلولا الو لاملا هيف ىنغي الو «عفاد
 : 4 توُدلاَخ

 نوع الو «ريصن الو ىلو هللا مامأ مهل سيل ءاورفك نيذلا ىلإ انه ةراشإلا

 باحصأ مهنأب نيمكاحلا ريخ وهو مهيلع مكحي ىلاعتو هناحبس هللاف «عافد الو

 اذه ىف («لعل»و «ةرمتسملا ةمئادلا ةمزالملا انه ةبحاصملا ىنعمف .اهيف نودلاخلا رانلا

 اهب نيرخافم مهلاومأ ايندلا ىف نوبحطصي اوناك نأ دعب مهنأ ىلإ ةراشإ ريبعتلا
 هباذعو «ةدقوملا هللا ران ةرخآلا ىف مهلدب نوبحاصي «مهب نيرصنتسم مهدالوأو

 .رمتسم مئاد ءاقش مهلبقتسا ميقم ريغ اميعن اوكرت نأ دعبو «ميلألا
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 ةراشإلاب ريبعتلا اهنم :تاديكأت ةدعب لداعلا مكحلا ىلاعتو هناحبس دكأ دقو

 اهنمو «رانلل مهتبحاصم ركذ اهنمو ءاهب نوزتعي اوناك ةوق لك نم بلسلا نمضتملا

 ديكأتل وهف (مه) ريمضلا ركذ اهنمو ءاهنوزواجتي ال رانلا ىلع مهرصق نايب

 .مكحلا

 ىف مهلام نم نوقفني اوناك ام ةرخآلا ىف مهعفني ال اذال :لئاق لوقي دقو

 هتبقاعو قافنإلا كلذ ةبغم هناحبس هللا نيب ؟ءاخسو دوج مهنم ناك دقو ءايندلا

 :هتاملك تلاعت لاقف

 نيب هيبشتلا اذه ىفو 4 رص اهيف حير لمت ايندلا ةايحْا هده يف َنوُقفني ام لَم
 ام هتاذ ىف لمحي وهف «هتاذ ىف ررضلا نم اصلاخ سيل قافنإلا اذه نأ هناحبس

 مهقافنإ هناحبس هبش دقف «ريخ هجزامي ال ارشو «هيف عفن ال اراض هلعجيو هدسفي
 ىتلا حيرلاب «هجاتنإو هرامثإ مدعو «راضلا ىلع هلامتشا ثيح نم ةايحلا هذه ىف

 الو «روبحلاو رشبلاب سوفنلا ىف ىقلت اليلع اميسن نوكت الو «حقاول لسرت ال

 تيمي ام اهيف نوكي لب «ءاذغ اهيف نوكي ذإ ءامنلا لماوع عرزلل لمحي احير نوكت

 تيمملا ديدشلا دربلا هانعم رصلاو رص اهيف نوكي ىتلا حيرلا ىهو ءعرضلاو عرزلا
 ةراق حير ىهف رص حير اهنأ ىأ هب اهفصو رصلا ىلع اهلامتشا ىنعمو «تابنلل

 هنأ ىلع رصلا ركذ اذامل :لاؤس دري انهو «ةيقبم ةيمنم تسيلو ةينفم ةكلهم ةدراب

 ىرشخمزلا باجأ دقو ؟فورظم وهو فرظ هل ىهو ؛هيلع ةلمتشم اهنأو حيرلا ىف

 هب ءىجف هلصأ ىف ردصم «رص» نأبو «ةغلابلا بورض نم برض هنأب كلذ نع

 جرخ دقو «ليمج ىنعمب مالكلاو ءلامج هيف بوث : لوقت امك ؛هلصأ ىلع

 ةحضاو تسيل ىرخأ تاجيرخت

 اهيف حايرلا نأ ىلإ ريشي رص اًهيف :ىلاعت هلوقب ريبعتلا نأ ىرن نحنو
 نم فصو كلذ ىفو ءاهريخب بهذي ام ىلع تلمتشا اهنكلو ءءاجر اهتعيبطب

 هيف نظيو «عفنلا هنم ىجري دق هتاذ ىف قافنإلا نأل كلذو ؛هبشملا نم فاصوأ

 هدصاقمب هنأ كلذو ءالطاب الإ تبني الو «هريخب بهذي ام هتاذ ىف لمتشا هنكلو
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 ىهابتلاو رخافتلا دصقي نكلو «سانلا عفن الو هللا هجو اهب دصقي ال ىتلا
 ريبعتلاف «هريخ لك بهذي «لوقلا لوضفب سانلا ىلع ةلاطتسالاو «رفانتلاو

 وهو هّبشملا سبال ىذلا ررضلاو ىذآلا نأ ىلإ ءاميإ هيف « رص اهيف » :هناحبس هلوقب

 نإو «قافنإلا نم هتياغو «هتينو قفنلا بلق نم نكلو ,هتاذ نم نكي مل قافنإلا

 بجوم هتاذ ىف لمحي - ميركلا ىنآرقلا صنلا راشأ امكو انلق امك - قافنالا اذه

 هناحبس لاق ذإ «هيبشتلا نم ىناثلا رطشلا ىف ذؤم راض هنأ هناحبس نيب دقو «هدر

 . 4 هتكلهأف مهسفنأ اومَلَظ موق ثرح تباصأ )» :حيرلا فصو ىف

 مث ءاهيف رذبلا ءاقلإو ضرألا مْلَق «ثرح» ةملك لصأو «عرزلا وه ثرحلا

 لك ىلع قلطأ دقو «عرزلا وهو كلذ ةجيتن وه ام ىلع روهشم زاجم ىف تقلطأ

 مكؤاسن » :ىلاعت لاق امك ءاعرزو ًاضرأ نكي مل ولو جانتنإ هيف نوكي عضوم

 . [ةرقبلا ] 4 479: . .. متنش ىْنَأ مكّلرح اوتأف مل ثرح

 صنلاو ميركلا صنلا اذه كلذ ىلع لد امك - هتلمج ىف هيبشتلا ىنعمو

 هب دصق لب ىلاعت هللا هجو هب دصقي مل ىذلا قافنإلا اذه لاح نأ - هقبس ىذلا

 ادرب ةدراب نوكت ىتلا حيرلا لثمك «ءاطعلاب سانلا ثدحتو ءانثلا بسكو رخافتلا

 ءاماطح هلعجتو هءارضخ ديبتو هكلهتف «مهعرزل ريخلا سانلا اهنم عقوتي اديدش

 «هريخ ىجري ناك امهيلك نأ وه هب هبشملاو هّبشملا نيب هيبشتلا اذه ىف عماجلاو

 .ايذؤم راص ىذأو رض نم هسبال امب نكلو

 قحالو ؛قافنإلا اذه نم مهب قحال ررضلا نأ نايب هيبشتلا اذه ىفو

 لوسرلا ةبراحم ىف هنوقفني اوناك ذإ «رشلا ىلع هب نونيعي اوناك مهنأل «سانلاب

 لاملا اومرح ولو « «مهرابكتساو مهئالعتسا ىف ببس وهو ؛نينمؤملا ءاذيإو ديك

 . مهل ًاريخ ناكل قافنإلاو

 نم حيرلاب بقاعي ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلإ ةراشإ ىنآرقلا صنلا ىف

 مهسفنأ اوُمَلَظ موق ثرح تَباَصَأ 9 :هناحبس لاقف «ىصاعملا باكتراب مهسفنأ نوملظي

 اباقع ايندلا ىف لسري ىلاعت هللا نأ ىلإ ئموي ىماسلا صنلا اذه نإف 4 هَْكَلهأَ
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 طايتحا نم هذاختا بجي امو بابسألا اوذختا ولو ءاهكلهيف نيملاظلا لاومأ ىلع

 نآل هل ناعذإلا لب «هلوبق نم عنمي ام دجوي ال جيرختلا كلذ نإو «لاومآلا ظفحل

 ىف اببس تناك حيرلا نإو «هءاضقو برلا ريدقت عنمي ال «هطايتحاو دبعلا ريبدت

 احير نيكرشملا ىلع لسرأ ىلاعت هللا نإف «بازحألا ةوزغ ىف هِي ىبنلا ةرصن

 هللا درو )» :كلذ ىف ىلاعت لاقو ٍْءددعلاو ةدعلا لامك عم مهبولق ىف بعرلا تقلأ

 ازيزع ايوق هّللا ناكو لاتقلا نينمْؤمْلا هّللا ىفكو اريَخ اولاتي مل مهظيغب اورفك نيِذّلا

 تكلم اًبصلاب ؛ ترصناا :لاق هنأ يكب ىبنلا نع ىور دقلو . [ بازحألا] 420
 . ©27(رويدلاب اع

 ةباصإب ايندلا ىف نيملاظلا ضعب بقاعي نأ دعبتسن اذاملف اتباث كلذ ناك اذإو

 نيذلا نإو ءهعضاوم ريغ ىف لاملا مهمادختسالو «مهتاين داسفل «حيرب مهثرح

 نونعذي الو «ةيلمعلا بابسألاب ناميإلا ىف نوُطِرْفب نيذلا مه كلذ نودعبتسي

 نم هتيامح عيطتسي هنأ ىعدي نأ دحأل سيل تاذلاب عرزلا نإو «ةيردقلا ماكحألل

 ةيئابولا تافآللو ءاهرثأ ءاوجألل نإف .طايتحالا نم ذختي امهم «تافآلاو حايرلا

 .اهنم لماكلا ىقوتلا ىلإ ليبس الو ءاهمكح

 «تافآلاو حيرلا ىقتي ال هظفحل طايتحا نم ذختي امهم هريغو عرزلا ناك اذإو

 امأ ءانكرادمل ةبسنلاب ةفداصملا نإف «ةفداصملل ةجيتن كلذ نوكي نأ حصي ال هنإف

 «ةيدمرسلا هتدارإب دوصقمو «ريداقمب هدنع ءىش لك نإف ىلاعت هللا لامعأل ةبسنلاب

 لاق امك ؛«نيح ىتح نيملاظلل هب هللا ىلمي ءالمإ وأ اباقع وأ اباوث نوكي وهو
 يذلا رهط : ىلاعت لاق دقو [ملقلا] 4 227 نيم يديك نإ مهل يلمأو ) : ىلاعت

 ةكئالملاو هدمحب دعرلا حَب حّبسيو <11) لالا باَحّسسلا ئشديو اعمطو افوخ قربلا مكيري

 ديدش وهو هللا يف َنوُنداَجُي مهو ءاشي نم اهب بيصيف قعاوصلا لسريو هتفيخ نم
 . [ دعرلا ] 4 120+ لاحملا

 ابصلا حير يف 5-5 ءاقستسالا :ملسمو ال ابصلاب ترصن : لك ىبنلا لوق - ةعمجلا :يراخبلا هاور )١(

 . برغملا نم بهت حير :روبدلاو . قرشملا نم بهت حير :ابصلا 06 )٠ روبدلا حيرر
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 بير ال قح مهملظل نيملاظلا ضعب اهب هللا بيصي حيرلا ىف رمألاف نذإ
 هللا ِمهَمَلَظ امو :لاقف ءامئاد هسفن ىلإ ءىسي ملاظلا نأ ىلاعت هللا ربخأ دقلو ءهيف

 .«ةرل هش زكا
 هللا نأ ىأ .مهملظ ببسب مهثرح بيصأ نيذلا ىلإ دوعي انه ريمضلاو

 مهبولق داسفب مهسفنأ اوملظ نيذلا مه امنإ ءمهبيصت حيرلاب مهملظ ام ىلاعت

 كئلوأ ىلإ ةراشإ اذه ىفو ءردقلا ىف مكحتلا نوعيطتسي مهنأ مهداقتعاو «مهتينو

 مهملظ ام هللا نأ ىف «رابكتسالاو ءالّيخلاو راختفالل داسفإلا ىف اوقفنأ نيذلا

 ةينب لالحلا ىف لاملا قافنإ اوبنجت نأب مهسفنأ اوملظ نيذلا مه امنإ «مهقافنإ لاطبإب

 . مارحلا ةينب الإ لالح ىف هوقفنأ امو «مارحلا ىف هوقفنأ لب «لالحلا

 وهو «ةايحلا هذه ىف نوقفني نيذلا ىلإ ريمضلا دوعي نأ ىرشخمزلا زوجو
 نأو ءانلاعفأو انلاوقأ ىف فاصنإلا انمهلي نأ هللا ىلإ عرضنو .روهظلا لك رهاظ

 .ءاعدلا عيمس هنإ هل انلامعأ ىف صالخإلاو .«لوقلا قدص انقزري
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 باتكلا لهأ هديري ام ريذحتلا ىلإ دوع اهيف تايآ نم اهيلو امو ةيآلا هذه

 نيذْلا اًهيَأ اي)» : لبق نم ىلاعت لاق دقف «صالخإلاو ناميإلا لهأ نم نوقفانملاو

 لآ] 4 > نيرفاك مكناإ دعب مكودري باتكلا اونوُأ نيذّلا َنَم اَيِرَف اوعيطت نإ اونَمآ

 «هتاملك تلاعت هباتك وهو ىلاعت هللا لبحب ماصتعالا بوجو نيبو [نارمع

 لهأ لاوحأ ضعب كلذ دعب نم ركذ مث «ةيمالسإلا ةدحولا متتل «هتايآ تمظعو

 ءرش نم مهرئاس هيلع امو «ريخ نم مهضعب ىف نوكي دق هاسع امو «باتكلا

 ىلإ اهجتم ريذحتلا ناك دقف ءرخآ عون نم اديدش اريذحت رذحي ةيآلا هذه ىفو

 ىذلا مهنيد نينمؤملا ىلع باتكلا لهأ دسفي ال ىتح «ةيركفلا ةظقيلا ىلع ثحلا

 الإ نمؤملا نم مهيضري ال هنإف «مهئاضرإ ىف لاسرتسالا حصي ال هنأ نيبف ءاوضترا

 لاق دقلو ءمهبكر ءارو ريسي نأو ءايرهظ هءارو هحرطيو هنيد نع جرخي نأ

 4 زن ٠٠ . مهتم عِبتت تح ئراصُتلا الو دوهيلا كنع ْئضرَت نلو :هناحبس

 ريذحتلا امأ «ءالؤه اهدسفي نأ ةديقعلا ىلع فوخلل كلانه ريذحتلاف .[ةرقبلا]

 ةعامجلا باتكلا لهأ نم نوقفانملا كئلوأ دسفي نأ نم فوخلل وهف انه

 «مئاعدلا تباث مئاق ماظن نوكي الأو ءبارطضالا اهيف اورشنيو «ةيمالساإلا

 :هناحبس لاق اذلو

 نيذلا هتصاخ :لجرلا ةناطب 4 مكنود نم ةناطب اوُذْحَتت ال اوُنمآ نيد اَهيَأ ايإ»

 نوفرعيف «مهريغ ىلع ىفخي ام نوئطبتسيو ءهرس نونكمو «هرمأ ايافخ نوفرعي

 نإ مهحصنتسيو «مهريشتسي نيذلا هيراشتسم مهنم ذختيو ءهفعضو هتوق عضوم

 ىذلا ىفخلا بوثلا ىلع قلطتو «ةراهظلا فالخ ةناطبلا لصأو «ةحيصن ىلإ جاتحا

 عالطالاب نوصتخي نيذلا ىلع ةلالدلل ظفللا ريعتسا دقو ءرهاظ ريغ انطاب نوكي

 اهيفخ صخشلا نوئشب نوصتخي نيذلا هبش هنأكو «صخشلا رمأ نطاب ىلع
 ءامهنم لك ىف لاصتالا ةوقل «هبراقت وأ مسجلا قصالت ىتلا بوثلا ةناطبب اهرهاظو

 هست لجرلا ةناطبو ءاسح هسمت بوثلا ةناطب :هصخشو هتاذ سمي امهيلك نألو

 ةيناثلا كلذك ءعرسأ نوكتو ىذألا ىف نكمأ نوكت اهناردأ ىلوألا نأ امكو «ىنعم
 . عرسأو اريثأت ىوقأو نكمأ نوكت
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 ءءاحصنو نيراشتسم اوذختي نأ نينمؤملل زوجي ال هنأ ميركلا صنلا ىنعمو

 نيذلا «مكريغ» انه «(مكنود» ىنعمف ءمهريغ نم ىأ مهنود نم مهرومأ نونطبتسي
 :ىلاعت هلوق كلذ لثمو «قحلل صالخإلاو ناميإلا ةوق نم هيف متنأ ام اوغلبي مل

 .هنم لقألا هريغ ىأ [ءايبنألا] 4 متل .. . كلذ نود المع نوُلمعيو »

 اونيعتسي الأ ناميإلا ىضتقم نأ ىلإ ةراشإلل ناميإلا فصوب ءادنلا ردصو

 «مهسفنأ اهتنقيتساو اهب اودحجو «ىلاعت هللا تايآب اورفك نيذلا كتلوأب

 فلسلا ناك دقلو «مكرومأ ةصاخ ىف مهونمأت الأ بجوت مهرفكو مكناميإ

 نع ىهني هنع هللا ىضر رمع ناك دقف « ىنآرقلا ىدهلا كلذب نوذخأي حلاصلا

 اولمعتست ال) :هنع هللا ىضر لاق دقف «مهريغو باتكلا لهأ نم ناوعألا ذاختا

 نيذلاب مكتيعرو مكرومأ ىلع اونيعتساو ءاشرلا نولحتسي مهنإف «باتكلا لهأ

 ةريحلا ىراصن نم الجر انه اه نإ :هنع هللا ىضر رمعل ليقو (ىلاعت هللا نوشخي

 :ةريصبلا ذفانلا مامإلا لاقف ؟كنع بتكي الفأ «ملقب ًطَخَأ الو .هنم ّبَتْكَأ دحأ ال
 .(نينمؤملا نود نم ةناطب ذا ال)

 ةناطب ذاختا نع عانتمالا بجوت ىتلا لاوحألاو فاصوألا هناحبس ركذ دقو

 «ةلودلا رارسأ نع مهداعبإ ىف ةيفاك ىهو ءاهلوأ :ةثالث الاوحأ مهل ركذف ءمهنم

 . 4 ًالاَبَح مكنولأي ال :اهيف ىلاعت هللا لاق ىتلا ىهو

 هعمو الإ بارطضا الف «نامزالتم امهو داسفلاو بارطضالا : لبخلاك لابخلا
 «نامزالتمو نابراقتم ناينعم امهف «بارطضا هيلع بترتي الإ داسف الو هداسف

 زهتني لب «ناوتم الو رصقم ريغ ىذألا لذبيو ريخلا لذب ىف رصقب «ولأي» ىنعمو

 تنمضت اذإ نيلوعفم ىلإ ىدعتت دقو ءدحاو لوعفم ىلإ ىدعتت ىهو «صرفلا
 دهج ىف نورصقي ال) 4ًالاَبخ ْمُكَنوُنأَي الإ» :ىلاعت هلوق ىنعمو «عنملا ىنعم
 مكتوعنمي ال ىأ «(رومألا ىف ابرطضاو الابخ مكنوعنمي الو «مكرضل هنولذبي
 اودسفيل ءرومألا ىف ابارطضاو اداسف مهدارمو مهدصقم قيقحت ىف دهجلا نيلذاب

 مكرمأ نوكيو «مكتكوش اودضخيو «مكتلود مئاعد اوضوقيو «مكنيد مكيلع

 .اهنوريثي ىتلا بيرلاو ءاهنوثبي ىتلا نتفلاب اراوب
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 ءارمألاو كولملا ةناطب تراص نأ تقو نمف «هتاملك ىلاعت هللا قدص دقلو

 نوكي امدنع ةيسايسلا ىضوفلا ىفتخت .ءىضوف نيملسملا رومأو «باتكلا لهأ نم
 دقو «ةدحولا لحت ءارآو «ةدساف راكفأ ثب ىف نوكت نكلو ءايوق كلملا وأ ريمألا

 ملعت نأ كبسحو «نايفس ىبأ نب ةيواعم باتكلا لهأ نم اباتك ذختا نم لوأ ناك
 قئاقحلا ىف بّيرلا ريشت ىتلا راكفألاو «تايليئارسإلا ترشتتا هدهع ىف هنأ

 ناك ىذلا هوبأو ناورم نب كلملا دبع بتاك ىقشمدلا انحوي ناك دقو «ةيمالسإلا
 لِلَع ىبنلا قشع مهئاعدا لثم «نيملسملا نيب ةدسافلا راكفألا نابي ةيواعمل ابتاك

 لصأ ىف مالكلا لب «ثالشلا قالطلا ىف مالكلا ةراثإ لثمو ءشحج تنب بنيزل
 نأو ,ءفصتم ريغ وأ مالكلا ةفصب فصتم هللا نأ ىف مالكلا مهتراثإو «قالطلا

 .رايتخالاو ربجلا ىف مالكلا مهتراثإ لثمو «ميدق ريغ وأ ميدق نآرقلا

 ةوقلا لح دعب نم مهل ىنستيل «ةيركفلا ةدحولا نولحي اوناك كلذبو

 .دعب نم حجئاتنلا ترهظ امك «ةيمالسإلا

 «مهلاوحأ نم ةيناشلا لاحلا وأ ,ىناثلا فصولا وه اذه 4متنع ام اودو»

 ةيناثلاو «ةجيتنو رهظم ىلوألاف «نيملسملل داسفلاو راوبلا مهتدارإل ببس ىهو

 نودوي لب ةوقلاو ريخلاو ةيهافرلاو ةداعسلا نيملسملل نودوي ال مهف «عفادو ثعاب
 ال نم حصنتسيو هرومأ ايافخ علطي نأ لقاعل سيلو «ىذألاو سعتلاو ءاقشلا مهل

 .ىذألاو رشلا الإ هل دوي

 مكداهجإو «مككالهو مكتنع اودو ىأ 4 مشع ام اودو » : ىلاعت هلوق ىنعمو

 ىف (امو .مكتوق باهذو «مكعمج قيرفت اهيلع بترتي ىتلا «مكب ةقشملا لازنإو
 لوصوملا وحنلا ءاملع اهيمسي ىتلا ةيردصملا ام ىه 4 مشع ام اودوإ» :ىلاعت هلوق

 .ردصمب اهدعب امو ىه لوؤت ىهو ؛ىفرحلا

 ضغبلا :ءاضغبلا 4(ُرْبْكَأ مهرودص يفخت امو مههارْفَأ نم ءاضغبلا تدب دق )»

 نيب قرفو «ةتباث ةفص ىهف «لوزي الو ريغتي ال ىذلا تباثلا نكمتسملا ديدشلا

 دعبي ةيهارك ىهف ءاضغبلا امأو «لاوزلا لبقت لاح ضغبلاف ءاضغبلاو ضغبلا
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 رهظت ىهو «ديقم ضغب ىه ذإ «قلطملا ضغبلا نم صخأ كلذ ىلع ىهو ءاهلاوز

 4 22 ... لوقلا نحل يف مهّتفرعَتلَو » :ىلاعت لاق امك «مهتاملكو مهتارابع نم
 اضيأ رهظت لب «لاوقألا ىف الإ ودبت ال ءاضغبلا نأ كلذ ىنعم سيلو .[دمحم]

 ىلع رهظي ام نإو ؛حيحصلا نزولاو «قيقدلا صحفلا دنع نكلو .لاعفألا ىف

 ءانإلا ىف امو «هنم حيسي امو ءانإلا ضيف ىهف «بلقلا هب التما امم حفط وه ناسللا

 :ىلاعت لاق كلذلو «ليكلا حفط اهنم ناك ىتلا ةريفولا ةداملا وهو «رزغأو رثكأ

 مهسوفن هيلع ىوطنتو مهرودص ىف نووطي ام ىأ 4 ربكأ مهرودص يفخت امو
 ةقيقحلا ىف وه وأ «ءاكولا نم قثبنا ىذلا ءزجلا وه رهظي ام نإ ذإ ءرهظي امث رثكأ

 .اهءارو ام ىفخت ىتلا ماسملا نم رهظ ىذلا حشرلا

 ىف مهلاحو .مهنونقأي نيذلا كئلوأل خيبوت ةقيقحلا ىف وه فصولا اذهو

 .ةروتسم الو ةيفخم ريغ «ةفوشكم ةرهاظ ءاضغبلا

 اذهب لاوحألا هذه ىلاعت هللا متخ 4 نولقعَت مشك نإ تايآلا مُكَل اَنْ دَق»

 رذحلا ىلإ مهوعديلو «هيلع نولبقم مه اميف ريكفتلا ىلإ مهوعديل «ميركلا صنلا
 نإ اريخ نوكت ةناطبلا نإف «مهنم ماكحلا اصوصخو ء«مهتناطبو مهتصاخ ريختو

 كردملا رظنلا قيمعلاو ءرشلا ىلع تضرح نإ ارش نوكتو «ريخلا ىلع تضح
 اميف دللي ىبنلا لاق دقلو «رارشألا نم رايخألا كردي ىذلا وه لعفي اميف لقعتملا

 هل تناك الإ «ةفيلخ نم فلختسا الو «ىبن نم هللا ثعب ام :ىراخبلا ىور

 «هيلع هثحتو ءرشلاب هرمأت ةناطبو ءهيلع هضحتو ءريخلاب هرمأت ةناطب :ناتناطب
 .20)(هللا همصع نم موصعملاو

 نوفرعي ءالؤهل الاوحأو تافص اهركذ ىتلا تانيبلا كلت اهب دارملا تايآلاو

 مهتاوهشب ال مهلوقعب رومألا نوكردي اوناك نإ ماكحلل هللا اهنيب دقو ءاهب

 :يئاسنلا هاور امك :27505) ءالخدلا :ةناطبلا :هتروشم لهأو مامإلا ةئاطب - ماكحألا :يراخبلا هاور (1)

 . ةنع
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 «قحل كلذ نإو «مكلوقعب رومألا نوكردت 4 نولقعت متنك نإإ» ىنعمف «مهئاوهأو

 هتاوهش هيلع تبلغ نمم ناك اذإ الإ نينمؤملا ريغ نم هتصاخ ذختي امكاح تيأر امف

 بلغ نمم ناك اذإ الإ ءالؤه بنجتي املسم امكاح تيأر امو «هؤاوهأ هتلودو هتدرأو

 .مكحلا ىف للزلا هللا هبنج نممو «هاوه هلقع

 نيذلا نيرفاكلا دقحو «نينمؤملا صالخإ نيب لباقي هناحبس ذخأ اذه دعب

 مكتوبحي الو مهنوبحت ءالوأ منَ اه :لاقف ةناطب مهنم نيملسملا ضعب ذختي

 . 4 هلك باتكلاب نونمؤتو
 نمو «نيرفاكلا نم ةناطب نوذختي نم :نينمؤملا ةماعل نوكت نأ امإ ةراشإلا

 ةيادهلا مهل نوجرتو مهنوبحت نونمؤملا اهيأ ءالوأ متنأ اه ىنعملا نوكيو «نوذختي ال

 ىوحي ىذلا لزنملا باتكلاب ىأ هلك باتكلاب نونمؤتو «داشرلاو ريخلاو «قيفوتلاو

 ءاهلك ةلزنملا بتكلل سنج انه باتكلاف «لدبتت الو ريغتت ال ىتلا ىلاعت هللا ةعيرش

 داسفإ نوديري لب «ةيادهلا رارمتساو «داشرلا نوديري الو مكنوبحي ال مهو

 . مكرومأ

 ةناطبو ةصاخ مهنم نوذختيو نوئطخي نيذلل باطخلا نوكي نأ امإو

 مهنوبحت اوأطخأ نيذلا اهيأ متنأ اه ىنعملا نوكيو ءرومألا رس ىلع مهنوعلطيو

 ىوقأو اناميإ لمكأ متنأو «مكنوبحي ال مهو مكل صاوخ مهنولعجتو مهنوبرقتو

 قداصلاب قيدصتلا مكناميإ نمض ىفف ءهلك لزنملا باتكلاب نونمؤت مكنأل ءانيقي

 ال نود حاج نوركتم مهو مهب نوقثت فيكف «ناميإلا وصقان مهو «مهدنع

 ؟مكلدنع

 لاقف ءمهقافنو مهضغبو مهتيهارك نع فشكت مهل الاح هناحبس ركذ مث

 . 4 ظيغلا نم لماتألا مُكيَلَع اوضع اَوُلَح اَذإو اَنمآ اوُناَق مكوُقَل اَذإَو »> : هناحبس

 «مهنم قفانملا الإ نينمؤملا ةناطب ىف نوكي نأ نكمي الو «مهقافنل نايب اذه

 مهنوئش ةماعو مهلاوحأ رهاظ ىف مالسإلا اونلعأ نيذلا نيقفانملا نم ناكأ ءاوس
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 ال ذإ ؛ارهاظ نيملسملا نمض ىف اولخدي مل نيذلا نم ناك مأ «هريغ اورمضأو

 ةصاخ لمعي نأ لبق دق ماد ام قافنلا نم ريبك ظح هبلق ىف نوكي نأ الإ نكمي

 ءرهظي ام ريغ نطبأ اذإ الإ ةلزنملا هذه ىلإ لصي نأ نكمي ال هنأل ؛نمؤمل ةناطبو

 ال اقفانم نوكي كلذك هنأش ناك نمف ءاهريغ ىفف داقتعالا نوتش ىف نكي مل نإ

 . ةلاحم

 «مالسإلا اورهظأو رفكلا اورمضأ نيذلا نيقفانملا دارملا نوكي نأ حصيو

 نونلعي مهنأل 4 انمآ اوُلاَق مكوقت اذإو :ىلاعت هلوق هديؤيو ءاحضاو اذه نوكيو

 نَم ةناطب اوُذَحَتت ال اوُنمآ نيا اهّيَأ ايه : : ىلاعت هلوق نأ اضيأ حضاو نكلو «ناميإلا

 دعب ركذن فيكف «نينمؤملا ريغو نيقفانملا لمشت ةماع . 4الاَبخ مُكَنوُلَي ال مكنوذ

 ليلعتلا ركذ دقو «ماع ىهنلا نأ كلذ نع باوجلاو ؟طقف نيقفانلا فاصوأ كلذ

 نونلعي مه ذإ ءرومألا صاوخب مهيلإ دهعي التل برقألا مهنأل «نيقفانم لاب اصاخ

 ميركلا نآرقلا هاعدف «مهيف مكاحلا عدخي نأ ةنظم مهف «هريغ نونطبيو «مالسإلا

 مكاحلا وأ ريمألا ناك اذإ الإ مهنم رفني مهلاح ناسل مهريغو «هتناطب ريختي نأ ىلإ

 .ةحلصملا ةفرعم الو مكحلا نونسحي ال نم

 مكوقل اًذِإو » :ىلاعت هلوق ىف مالكلا نوكي نأ وهو «لوألا رظنلا ىلعو

 اضرلا نورهظي مهنأ «اَنمآ اوُلاَقط :ىنعم نوكي نيرفاكلا لكل اماع 4« انمآ اولا

 ءاهتزعو ةيمالسإلا ةلودلا ةوق نوديري مهنأو «هيلإ نانئتمطالاو مالسإلا مكحب

 . ىمالسإلا مكحلا لوبقب اضرلا هانعم لب «هتقيقح ىلع ناميإلا سيلف

 نيبأو حضوأ رخآلا جيرختلا نأ كش الو

 الو مهلكأي دقحلا نأ * ظيفلا نم لماتألا مكيلع اوضَع اَوَلَخ اًذإو 9 ىنعمو

 اولخ اذإ ىتح هراهظإ نورخديف «نينمؤملا ةرضح ىف ديدشلا ملألا راهظإ نوعيطتسي

 ىه ليق لمانألاو .ظيغلا نم لمانألا ضع ىهو ءهرهاظم ىسقأ ىف هورهظأ
 اذهف «لمانألا ضعي امئاد قنحملا ظيغملاو ءاهسفن عباصألا ليقو «عباصألا فارطأ
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 لاق اذلو «لعفلاب سانلا ضعب نم عقي مل نإو ءظيغلا تاجرد ىلعأل رهظم

 :رعاشلا

 2 هكةئويدع هك ىو 305

 (7مههابألا سوؤر ظيغ نم نوضعي ١ ةلذأ امائل اماوقأ لتقأف

 اونوكي نأ الإ نينمؤملا نم مهرسي ال مهنألو .ةقشلاب اريدج سيل قفانملاو .نوقفانم

 . لابخ ىف

 اورمتسي نأ بجي هنإف «ناميإلا لهأب رشلا الإ نوديري ال اوماد ام مهنإو

 اوثوم لق  :هناحبس لاق اذلو «مهظيغي اميف ريخلا نأل .ظيغلا نم مهلاح ىلع
 . «رودّصلا تاذب ميلع هللا َنِإ مكظيغِب

 «مالسلاو ةالصلا هيلع هل عبتلاب نمؤم لكلو «ءادتبا ٌةِلَي ىبنلل باطخلا

 ةوعدلا هتقيقحو «توملاب ءاعدلا وأ توملاب رمألا هرهاظ 4 مكظيغب اوثوم » هلوقو

 مومعو ءهتوعدو مالسإلا حاجن هببس مهظيغ ماد ام مهظيغ ىلع مهرارمتسا ىلإ

 .مهيلع مكهتلل انه رمألا ةغيصو «هتوقو

 نيملسملل هنوتيبي ام نأ ةدافإل «رودّصلا تاّذب ميِلَع هللا نإ :ىلاعت هلوقو
 ةرخآلا ىفو ءلاح رش ايندلا ىف مهلاحف ءمهبذعيو هيلع مهبساحيو هللا هملعي

 نوكت نأ ىرشخمزلا زوج دقو «ةرخآلا باذعو ءايندلا دمك مهلف «ميلألا باذعلا

 «ىلاعت هللا لوق نم نوكت نأو «لق» ىف هب رومأملا لوقلا لوقم نم ةلمجلا كلت

 ىبنلا سوفنل بيطت اهيفو «رئامضلاو رئارسلاب ميلع هللا نأ وهو ءدحاو ىدؤملاو
 ءهرماوأ اوعاطأ اذإ مهئادعأ رمأ فشاكو مهرصان ىلاعت هللا نأب اونمآ نيذلاو

 .ماهبإلا عمج :مهابألا (1)
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 نم مهونكمي ال ىتح «مهل ةناطب ءادعألا كئلوأ نم اولعجي ملو «هيهاون اوبنتجاو

 .اروتسم ءالؤه رمأو ءافوشكم نيملسملا رس نوكيف « مهرومأ لئاخد

 ةروص هده اهب اسي بيس محب إو زف هن مكتست هإ)
 هللا دادمإو ءنينمؤملا لاح حالص مهظيغيو «نينمؤملا نوبحي ال مهنأل ةحضاو

 هتاذ ىف اًعفان انسح ارمأو ارصنو امعن مكل هللا لزنأ نإ ىنعملو «مهل رصنلاب ىلاعت

 تلزن نإو ءمهدسحو مهظيغ راثأو «كلذ مهءاس مكعفنيو مكرظن ىف نسحيو

 هناحبس ربع دقو ءاروبحو ارورس مهبابلأ راطتستو ءاوحرفي ءوسي رمأو ةديدش مكب

 :هلوقب ةئيسلا بناج ىفو 4 ةنسح مُكسَسَمَت نإ9 :هلوقب ةنسحلا بناج ىف ىلاعتو
 ثيحب مهبولق ىف دسحلاو دقحلا نكمت ىلإ ةراشإلل 4 اهب اوحَرْي ةَعيس مكبصت نإو

 ريخ لك نورثكتسي مهنأل ؛مهؤست - معتو رمغت ملو تسم ولو ةنسح ىأ نإ

 نم هللا مهاتآ ام ىلع سانلا نودسحي نيذلا لك ىف نأشلاك لؤض امهم نمؤملل

 الإ نوحرفي ال لب مهظيغ ىفشت ال اهنإف «سمت ىتلا ةبيصملاب نوحرفي الو «هلضف

 .رمتستو معتو رمغت ىتلا ةبيصملاب

 نإو «مهل ديكلا ىف نوغلابيو نينمؤملل نوديكي مهنأ ىلع لدي هلك اذه نإو

 ال اوقّنتو اوربصت نإو إف :هناحبس لاق اذلو «ىوقتلاو ربصلا ىعدتسي ديكلا اذه عفد

 . 4 ايش مهديك مكرضي
 قحتسي ال نم ةبحم ىف اوقاسنت الو مكسفنأ اوطبضتف ءاوربصت نإو ىأ

 مهءادتعا اودرتو ءاهلثمب ةوادعلا اومواقتو «تافيلكتلا قاشم اولمحتتو «ةبحملا

 ال كلذ متلعف نإ - ةناطب مهنم اوذختت الف «مهاذأ اوقتتو «ىلاعت هللا اوقتتو «هلثمب

 ملف كلذ اولعفت مل نإو ءاقلطم ررضلا نم ائيش ئبسلا مهريبدتو مهديك مكرضي
 نع مكسفنأ اوطبضت ملو «مكيلع ةلفغلا لود متلهسو «مهنم مكرذح اوذخأت

 .مهرش نم مكل ةاجنم الو «مهديكب مكنم نوئكمتسي مهنإف «مهتبحم

 ليبق نم كلذ نأ ىلع مضلاب «مكرضي الإ» :ىلاعت هلوق ئرق دقو
 صلختيو «ماغدإلا كفيف «موزجم لعفلا نإف ءمضلاب نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلا
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 نم (مكرضُي ال» ئرق امك «حتفلاب ئرق دقو «حتفلا وأ مضلاب نينكاسلا ءاقتلا نم

 نئمطيل «صنلا اذهب ةيآلا هناحبس هللا ليذ « طيحم َنوُلَمْعَي اَمب هللا نإ »

 ملع ةطاحإ نولمعي امب طيحم ىلاعت هللا : ىنعملاف «نيرفاكلا ددهيو نينمؤملا
 ءمهديك نم ةيفاخ هيلع ىفخت ال هنأ نايب اهيف ملعلا ةطاحإو «ةردق ةطاحإو

 ريخ هّللاو هللا َرَكَمو اوركمو  نوربدي ام لك طبحم هنأ اهادؤم ةردقلا ةطاحإو

 .[نارمع لآ] 4 5:7 نيركاملا

 عم مهرومأ ةسايسل ةبسنلاب نينمؤمللو ٌةِْلَي ىبنلل ىلاعت هللا اياصو هذه
 ةناطب مهنم اوذختي الف .مهب ةقثلا ىف نوطرفي الو «مهنم نوسرتحي «مهيفلاخم

 نم انل ئيه مهللا «ءنآلا نحن اذكهو «لابخلاو راوبلاو رامدلا ناك الإو «ةصاخو

 .ادشر انرمأ

 2 أن م تودع ذإو

 مه م ا 2000
 كلها مدع لاتقل َنيِنِمّؤُمَل وب ةلظلا هللأ َدِعلَفَم ع

 دق
 لت ذآ هو قتلو 2 مرغ 0000 َتَّكَهَد

 و كَمفَت نأ :م ناتفياط تمهذإ
 00 5و وم م 7-2 قلو و مآ 00 هم

 مج م 0 0000 060 3

 ذا ةيح دو كك ل ًاأوقت ةلذأ

 ىذأو لابخ نم نيملسملا ءادعأ هتيب ام ىلاعتو هناحبس نيب ةقباسلا تايآلا ىف

 «مهل مهرئارس نوفشكيو ةدوملاب مهيلإ نوقلي ةناطب مهنم اوذختا نإ مهب هنولزني
 الل هنأو «مهتءاسم مهرستو «نينمؤملا ةحلصم مهءوست نيقفانملا كئلوأ نأ نيبو
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 ال رسل

 نع مكسفنأ اونوصتو «ىلاعت هللا اوقتتو «مهيلع اوربصتو مهورذحت نأ الإ جالع

 ةديدش ىف مهعينص ضعب ىلإ هناحبس ريشي تايآلا هذه ىفو «ىذألا نم مهنيكمت

 لعج ام ؛نيدهاجملا سوفن ىف ىضوفلاو كشلا نوثبي اوناك فيكو «نيملسملل

 كلذ ىف هناحبس راشأ دقلو «هتميزع روختو زجعيو لشفي نأ ىف ركفي مهضعب

 :هناحبس لاقف ءردب ةوزغو دحأ ةوزغ ىلإ

 اهيلت امو ةيآلا هذه 4 لاعقْلل دعاَقَم َنيِْؤُمْلا ّئَوْبَت كلْهأ نم تودع ذِإَو»
 ةنسلا ىف لاوش نم عباسلا نم رحسلا ىف ِهِلكَي ىبنلا جرخ ذإ ءدحأ ةوزغ ىف تلزن

 ىف مهنم قيرف لك فقيو «لاتقلل نينمؤملا فصي ذخأو .«ةشئاع ةرجح نم ةئلاثلا

 روهظ ءارو اونوكي نأب مهرمأو «نيلتاقملا ءارو نم ةامرلا لعج دقو ءهفقوم

 انوتأي ال لبنلاب انع ليخلا حضنا» :مهريمأل لاقو «لبنلاب مهنع نوحضني نيلتاقملا

 شيجلا رمأو «كلبق نم نيتؤن ال «كناكم تبثاف انيلع وأ انل تناك نإ ءانفلخ نم
 لاتقلل فرشتسا راصنألا دحأ نإ ىتح «ةكرحلاب هنذأي امدنع الإ كرحتي الأ هلك

 :لاقو «نيملسملا عورز ىف اهلبإو اهسارفأ تحرس دق اشيرق ىأر امدنع هانمتو

 .«براضت املو (راصنألا ىنعي) ةليق ىنب عورز ىعرتأ»

 :تودغ ىنعمو « كلهأ نم تودغ ذإو» :ىلاعت هلوق ىدّوم اذهو

 ةادغلاو ةودغلاو «ىلاعت هللا شيج نينمؤملا شيج ميظنت ىلإ اعراسم اركبم تحبصأ

 ىأ لاصآلاب الباقم ودغلا ركذيو «راهنلا لوأ ةادغلاو ودغلا ركذيو «راهنلا لوأ

 عَقرت نأ ِهّللا نذَأ تويب يف :ىلاعت هلوق كلذ نمو «برغملا لبقو رصعلا تقو
 ةادغلا تلبوقو .[رونلا] 4420+ لاصآلاو َردغْلاب اهيف ُهَل حّبسُي همسا اهيف ركذيو

 ىلاعت هلوق كلذ نمو «حاورلل الباقم نوكيو باهذلا ىلع ودغلا قلطيو «ىشعلاب

 باهذلا نأل كلذو [أبس] 422... ٌرِهش اَهَحاَوَرَو ٌرِهَش اَهُوُدُعط :حايرلا ىف
 وهو ءاوبلا نم هلصأو «تبثتو مظنتو لهست هانعم ئوبتو ءروكبلا ىف نوكي ةداع
 :ىلاعت هلوق كلذ نمو ء«هتيوس اناكم هل تأوبو «ناكملا ىف ءازجألا ةاواسم

 .[سنوي] 44207 ... اتويب رصمب اًمُكموَقل اًءَوَبت نأ هيخأو ئسوُم ىَلإ انيحْوَأَو
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 اللا ااالللاالللللللللا

 أ بر

 ىوست ىأ 4 لاتقلل دعاقم نيئمؤملا ئوبت 9 :ىلاعت هلوق ىنعم نوكي كلذ ىلعو

 ةئيهتلاو ميظنتلا ىنعم نمضتت اذإ ىهف «لاتقلل دعاقم بيترتلاو ميظنتلاب مهل

 . صوصرم ناينب مهنأك ءادحاو افص نيكرشملا ءاقلو «دادعتسالاو

 فقاوملا نع ربعف 4لاتقلل دعاقم 8 :لاق ميركلا ىماسلا صنلا نكلو «هفقي
 دئاقلا نم رمأب الإ اوكرحتي ال ىتح .نوكسلاو تابثلا بوجو ىلإ ةراشإلل دعاقملاب

 ةميزهلاو «دحأ ةوزغ ىف رصنلا ببس تابثلا ناك دقو لَ ىبنلا وهو مظعألا

 اوأر امدنع ةامرلا نأ كلذ «مهفقاوم ىف ءاقبلا ىف رارمتسالا مدع اهببس ناك

 نع مهنوليزيو مهنولتقي نيكرشلملا ىلع كك ىبنلا رمأب اوضقنا دق نينمؤملا
 مهيلع ضقناف «نوذحخأيو نومتغي نينمؤملا ءارو اوبهذو مهمقاوم اوكرت .مهفقاوم

 نم مكم دوب م مُر ام دن نم معو رغألا يف مضت مئدف اذِإ تح

 ةباصإ تناك انه نمو [دارمع لآ] 4 ق7 ٠ .. ةرخآلا ديري نم مكمو اينالا ديري

 .دحأ ةعقوم ىف نيملسملا

 صنلا اذهب ةميركلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا ليذ 4ميلع عيمس هللاوإ»
 نم ٌةْاكلَك ىبنلا نيبو نينمؤملا نيب ىرجي ناك ام ىلع علطم ىلاعت هنأ نايبل ىماسلا

 ىأر دنع مالسلاو ةالصلا هيلع هلوزن مث ء مهترثك ىأر هيلع رقتسا امو «تارواشم

 ام ءاضمإ امزتعم مهل ىبنلا لوق مث «ّةِْكلَي ىبنلا ىأر ىلإ ةرثكلا لودع مث «ةرثكلا

 بورحلا باوص نإف أطخلل لمتحملا ىأرلا ىف ولو ىضملا نم رثكأ هررض لمتحملا

 لييذتلا اذهب نيبو ءرصني اهيف ءاضملاو «لتقي اهيف ددرتلا نإو «نيبتي ال ءاهأطخو

 امو «نينمؤملا بولق هب مهت ام ملعي وهف «بولقلا ايافخب ميلع ىلاعت هللا نأ اضيأ

 «نينمؤملا سوفن ىف علهلاو رعذلا حور نم هنوثبي امو «نيقفانملا بولق هب سوسوت
 يف ف : مهنع نآرقلا لاق نيذلا مهو «ناميإلا ءافعض بولق ىف اباجتسم مهثيدحبو

 . [ةرقبلا ] 4 #22. .. ضم مهبولق
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 1 وللا لل

 اال حل

 ةنيدملا رواس امدنع تاشقانم نم نيقفانملاو نينمؤملا نم ناك ام هللا ملع دقلو

 دقف ءردب ىف مهتباصأ ىتلا ءامدلا نم اورأثي نأ اودارأو «ثلاثلا ماعلا ىف نوكرشملا

 ىتح نوقبي مأ «مهيلإ نوجرخيأ ءرمألا ىف مهريشتسيل هباحصأ هلو ىبنلا عمج
 الو «ةنيدملاب هللا لوسراي مقأ) :نينمؤملا ضعب لاقف «رايدلا ىف مهيلإ ودعلا ءىجي

 انيلع اهلخد الو ءانم باصأ الإ طق ودع ىلإ اهنم انججرخ ام هللاوف «مهيلإ جرخت
 نإو ءسبحم رشب اوماقأ اوماقأ نإف مهعدف ؟انيف تنأو فيكف «هنم انبصأ الإ

 اوعجر نإو «ةراجحلاب نايبصلاو ءاسنلا مهامرو مههوجو ىف لاجرلا مهلتاق اولخد

 :اولاقف اردب اورضحي مل نمم نورثكآلا ىأرلا كلذ ضراعو .(نيبئاخ اوعجر

 لاز امو .(مهنع انج دق اَّنأ نوري ال بّلكألا ءالؤه ىلإ هللا لوسراي انب جرخا)

 لوألا ىلإ ناك دقو «مهيأر دنع لزن ىتح لوسرلاب اردب اورضحي مل نيذلا كئلوأ

 . ليمأ

 «مهنيب اميف نوملسملا موالتف .«برحلا َةمأل سبليل هلهأ ىلإ داعو مهكرتو

 ءاج املف ؟هيتأي ىحولاو ِةِلَت هللا لوسر ىلع ريشن ءانعنص امسئب :مهلتاق لاقو

 :مزعلا وذ ِةْكَك لوسرلا لاقف «تيأر ام هللا لوسر اي عنصا :اولاق لوسرلا مهيلإ

 .22)«هودع نيبو هنيب هللا مكحي ىتح اهعضي نأ هتمأل سبل ىبنل ناك ام»

 ةثالث نيكرشملا ددع ناكو ءهباحصأ نم فلأ ىف ٍةِلَك هللا لوسر جرخ دقو

 نبا ىبأ نب هللا دبع مهسأر ىلع «نيقفانملا نم ةفئاط نيملسملا عم ناكو «فالآ

 ىلع نمم ةئامثالث وحن هعمو عجرف فوفصلا ىف للخلا ثدحي نأ ىأرف «لولس
 نأو نونمؤملا مهيلإ جرخي الأ ىري ناك هنأب هلذاخت زربو «ناميإلا فاعضو ةهتلكاش

 ... مكانعبتأل ًالاَثق مّلعت ول» :اولاقو «لاتق ال هنأ معز نم مهنمو «ةنيدملاب اوقبي
 . [ نارمع لآ] 4 2

 نيرثكملا دسم يقاب :دمحأو .*مُهتْيب ىروش مهرمأو# ىَلاَعَت هللا لوف باَب» ةمجرت يف يراخبلا يف ءاج )١(
(0475). 
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 يي

 نإ ىتح «مهرئارس تفشكتو «مهتاين تزربو «نيقفانملا ةوادع ترهظ دقو

 بارتلا وثحي ذخأف (هناتسب ىأ) هطئاحب هباحصأ ضعب ىف ىبنلا رم دق مهنم ىمعأ
 اي كريغ اهب بيصأ ال ىنأ ملعأ ىنأ ول :هديب ةنفح ذخأ دقو لوقيو ءمههوجو ىف

 اذهف هولتقت ال» :ِةَك ىبنلا لاقف «هولتقيل موقلا هردتباف كهجو اهب تبرضل دمحم
 نوقفانملا اهراثأ ىتلا ةعبوزلا كلت طسو ىفو «رصبلا ىمعأ «بلقلا ىمعأ ىمعألا

 «ءافعضلا ضعب بولق ىف بعرلا اوقلأ ةنيدملا ىلإ مهتدوعو عمجلا نع مهقاقشناب
 ذِإ :ىلاعت هلوق هيلإ ريشي ام وه اذهو «لشفلاب نينمؤملا ضعب مه دقل ىتح

 . 4 امهيلو هّللاو الشفَت نأ مكنم ناَعَقئاَط تّمَه

 ثيدحف «ذيفنت ريغ نم نيعم رمأ ىلإ اههاجتاو سفنلا ثيدح وه مهلا

 نمو «ةميزعو ةدارإ وهف ذيفنتلا قيرط ذحخأ اذإف «ذيفنتلا قيرط ذخأي ام وه سفنلا

 كلذ نمو «نبج عم فعض لشفلاو 4 ولاني مل اب اوُمَهَو» :ىلاعت هلوق كلذ

 نمو [لافنألا] 4 257 ... مكحير بهذتو اولْشْفَتَف اوعَزاَت الو :ىلاعت هلوق

 :ىلاعت هلوق اضيأ كلذ

 ىنعمو « نوبحتام مكارأ اّم دعب نم متيصعو رمألا ىف متعزانتو متلشف اذإ ىتح
 مهنم متذختا ذإ نيقفانملا داسفإ رثأ كتمأو تنأ ميركلا ىبنلا اهيأ ركذا صنلا

 اهسفن تثدح ذإ ىأ ءالشفت نأ مكنم ناتفئاط تمه ذإ كلذ ركذا «ةناطب

 ةديدشلا تقو ىف افعضتو الشفت نأ نيقفانملا نم ال نينمؤملا نم ناتفتاط

 الإ مزهني ال هعم هللا نوكي نمو ءامهرصانو امهيلو ىلاعت هللا نأ عم. ,ةهيركلاو

 اذه ىف ىلاعت هللا ةيالو ركذف «ىلعألا هدئاقو هيبن رماوأو هللا رماوأ فلا اذإ

 :نيببسل ماقملا

 عم ئيسلا ريثأتلا كلذ نينمؤملا ىف اورثؤي نأ اوعاطتسا نيقفانملا نأ :امهدحأ

 نم رصني ىلاعتو هناحبس هنأو «هتزعو ىلاعت هللا ةيالوب امئاد رعشي نمؤملا نأ
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 نأ ىلع دشرملاو ىداهلا لمعي نأ بجوي اذه نأو ءزيزعلا ىوقلا وهو ءهرصني

 نيقفانملا نم سنإلا نيطايش اهيلإ لخدي نأ نم نينمؤملا سوفن نوصي
 . نيعداخملاو

 كئلوأب مهسوفن ترثأت نيذلا كئلوأل خيبوتلا ىنعم هيف كلذ نأ :ىناثلا
 اهل اوحتفي نأ وأ «نيقفانملا ةياعد ىلإ اوعمتسي نأ مهل ىغبني ناك ام هنأل نيقفانملا

 ةسوسو مهسوفن ىلإ برستت رشبلا اذكه نكلو «مهبولق ىلإ هنم لخدت اباب
 .نورعشي ال ثيح نم ناطيشلا

 نم ةملس ونبو سوألا نم ةثراح ونب امه لشفلاب اتمه نيتللا نيتفئاطلا نإو

 انيف :لاق رباج نع ىراخبلا ركذ دقو ءدحأ موي ركسعلا ىحانج اناكو «جرزخلا

 ونب ناتفئاطلا نحن . 4 اًمهيلو هّللاو الشفت نأ مكسم ناتفئاط تمه ذإ9 :تلزن
 4اًمهيلو هّللاو 9 :لجو زع هللا لوقل لزنت مل اهنأ بحن امو «ةملس ونبو ةثراح

 نينمؤملا ىلو ىلاعتو هناحبس هللا ناك اذإو «نونمؤملا لكَوتَيلَف هللا ىَلَعو »
 ىذلا وه ىلاعتو هناحبس هنإف «نيقفانملا تاكرحب ارثأتم فعضي نأ مهي نم ىتح

 «ريصن وأ فيلح ىلع دمتعي ال انموم هنوك فصوب نمؤملاو «نونمؤملا هيلع لكوتي

 ةعاس ىف نينمؤملا اولذخ دق نوقفانملا ناك اذإف ءهدحو ىلاعت هللا ىلع دمتعي امنإو

 نع نيهتنم هرماوأب نيذخآ اوماد ام مهلذخي نلو «مهرصانو مهعم هللا نإف ةرسعلا

 طيحم مهئارو نم ِهّللاو 9 مهؤادعأ لاحلا هذه ىف مهنم نكمتي نلو «هيهاون

 .[جوربلا] # هلل

 ذخألا دعب الإ لكوت ال هنإف «بابسألا كرت ىعدتسي ال ىقيقحلا لكوتلاو

 بابسألاب ذخأي هنأ وه هب ىلاعت هللا بلاط ىذلا لكوتلا ةقيقح نإ ذإ «بابسألاب
 «هنابسح ىف سيل ام ناسنإلل ضرعي دق هنإف «ىلاعت هلل رومألا كرتي مث ءدعتسيو
 ىف لكوتلا نأ ىلع ليلدلاو «بويغلا مالعل ةيبيغلا ةقطنملا كلت كرتي نأ هيلعف

 هّللاف «ةرواشملاو داهجلا عم عمتجي هنأ «بابسألا ذاختا ىعدتسي ةنسلاو نآرقلا
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 لآ] 4 423+ ... هللا ىَلع َلَكوَمَف تْمَرَع اَذإَف ِرْمَألا يف مهرواشو ا :لوقي ىلاعت
 .[ تارمع

 ذخأ نأ دعب لكوتلاب رمألا ءاج ةيماسلا اهيناعم ىف ملكتن ىتلا ةيآلا ىفو

 لكوتلا ناك اذإو ءدعتسيو ةبهألا ذخأيو .لاتقلل دعاقم نينمؤملا ئوبي دلي ىبنلا

 ' اببس نوكت ىتلا تافيلكتلا نم هريغو لاتقلاو لمعلاب رمألا ناك ملَق بابسألا كرت

 لهأ ريثأت ىلإ هناحبس راشأ نأ دعب 4ةّلذَأ متنأو ردبب ِهّللا مكرصن دقلو )
 نينمؤملا مئازع اونهوي نأ اولواح فيكو دحأ ةوزغ ىف - نينمؤملا ةرثك عم ءوسلا .

 نأل ؛نوقفانم نينمؤملا نيب سيلو تناك دقو «ردب ةوزغ نيبي ىلاعتو هناحبس ذخأ

 اورهظأف ءايلعلا ىه هللا ةملك نأ اودجو نأ دعب الإ اولخد ام نيقفانملا كتئلوأ

 «ةلق نوملسملا ناكف ءنوكرشم مهنمو دوهي مهنم ناكو «هريغ اونطبأو مالسإلا

 هللا مهرصن مهريغ نم ةناطب اوذختي ملو :نوقفانم مهنيب نكي مل هنأل نكلو

 متنكو اليلق متنك مكنأ لاحلاو مكرصن ىلاعت هّللا نأ ىنعملاو .ىلاعتو هناحبس

 يف نوفعضتسم ليلق متنأ ذإ اوركذاو » :ىلاعت لاق امك ضرألا ىف نيفعضتسم

 مكّلعل تائيَّطلا نم مكَفزرو هرصنب مُكدّيأو مكاواف سائلا مكفّطختي نأ َنوُفاَحَت ٍضْرَألا

 . [لافنألا] 4 <27 توركشت

 هللا ىلإ ضيوفتلا نم دبال هنأ :امهدحأ :نيرمأ ىلع لدي اذه ركذ نإو

 نوكي مئازعلا ىقالتو بولقلا ءاقن عم ةلقلا نأ :ىناثلاو «بابسألا ذخأ عم ىلاعت

 .ةدعلاو داتعلا ةوق ئفاكت هتاذ ىف ةوق ضرغلا دديحوت نأل ؛رصنلا اهعم

 لبق ةّلذأ اوناك مهنأب نيملسملا نع ميركلا نآرقلا ربعي فيك :لئاق لوقي دقو
 كئلوأف .مهراودأ نم رود ىأ ىف كلذك اوناك امو «ىسفن رمأ ةلذلاو ؛ردب

 نم رثكأ ةيسفن ةزع ىف مه نوريغي الف مهنيد ىف نونتفي اوناك نيذلا ءافعضلا

 4 هن ... نينمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هلو :لوقي ىلاعت هللاو «مهيدهطضم
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 نيدْلا اونمآ نيدو هلوسرو هللا مكيلو امن : نينمؤملا فصو ىف لوقيو [نوقفانملا]

 ءادشأ » :ىلاعت لوقيو [ةدئاملا] 4 (2) توغكار مهو ةاكّرلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي

 .؟ [ حتفلا] © تقر ٠٠ مهنيب ءامحر راَفَكْلا ىلع

 اهرهاظم ىه ردب لبق نونمؤملا اهب فصو ىتلا ةَّلذلا نأ كلذ نع باوجلاو
 دقو ءرهظ مهعم نكي مل هنإ ىتح «لاملا ةلقو ددعلا ةلقو «ةدعلا فعض نم

 ةلذألاو» :ةلذأ ةملك ىنعم ىف ىرشخمزلا لاق دقو «ردب ىف نيكرشملا ءاقلل اوجرخ

 مهتلذ ىلع مهنأ ىلع لديل «ةلقلا عمجب ءاجو «ةرثكلا عمج نالذلاو «ةلق عمج

 «لاملاو حالسلا ةلقو «لاحلا فعض نم مهب ناك ام مهتلذو ءاليلق اوناك

 ريعبلا ىلع مهنم رفنلا بقتعي «حضاونلا ىلع اوجرخ مهنأ كلذو «بوكرملاو

 ءرشع ةعضبو ةئامثالث اوناك مهنأ مهتلقو ءدحاو سرف الإ مهنيب ناك امو .دحاولا

 ةكشلاو سرف ةئام مهعمو «لتاقم فلأ ءاهز ةرثك لاح ىف مهددع ناكو

 .(ةكوشلاو

 .فعض نم هيف ناك امو لاحلا رهاظ ىه امنإ سوفنلا ةلذ ةلذلا تسيلف

 ىلو وهو «ىلاعت هدنع نم رصنلا ناك اذإ 4َنوُركْشَت ْمُكّلعَل هللا اوَقّناَف»

 هتمظعو هتوربجو هتبيه راعشتسا اهانعم ىوقتلاو «هوقتي نأ مهيلعف «نينمؤملا
 موقب دارأ اذإو «هوعنمي نأ ايندلا لهأ عيطتسي الف اريخ موقب دارأ نإ هنأو «هتوقو

 ىف الإ ةلذ الو «هنم الإ ةزع الف «ىلاعت هللا ةوق نم هعنمي نأ عيطتسي الف اءوس
 رمأللا دعب لاق كلذلو «ركشلا بجوت ىنعملا اذه ىلع ىوقتلا نأو «هنايصع
 هل ءايربكلا نأب اورقأو «هوباهو ىلاعت هللا اوقتا ىأ 4 نوُركْشَت َمُكَّلَعَل ١ :ىوقتلاب
 ديبعلا نم ءاجرلاو «ىوقتلا هذهب هوركشت نأ ءاجر «ضرألاو تاومسلا ىف هدحو

 «ىلاعت هللا ركش ةقيقحلا ىف ىه ىوقتلاف «ديمحلا ىنغلا وهف «ىلاعت هللا نم ال
 اذه معن نم ناسنإلاب قلعتي ام لك ىف لضفتللا وهو معنملا وه هناحبس هنأل

 هللا لالج نم معنلا هيلع لدت امو .ءىدسأ ام قح فرعت نأ هركشو ءدوجولا

 .باهولا ىلعلا تنأ كنإ «كركش انم ققحتيل «كاوقتل انقفو مهللاف «هتمظعو
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 > يل

 َتينِمّوُمْللَلَوْفَت 6

 ماا كيكات كا مل مُكَجَر مدعي نأ مكيفكي نأأ هه 20 0 قا سس

 6 هر آذآ

 روف أبو أوقفت أ وريصت نب د2 لم إرم

 نيم وسم يك 1مل نم فلل اء َةَسْمَحي ٍةَسْمَحب مكر مددَمبا

 27 ل 122

 رطل 12 ويكمل ملون ننال متل

 2 نييك نيجي ادرتكَ لَن
 هللا لعج ىتلا ىربكلا ردب ةوزغ ىف ىهأ «تايآلا هذه ىف نورسفملا فلتخا

 نينمؤملاب تجرخ ىتلاو «نيكرشملل ىلفسلا ةملكلاو «نيملسملل ايلعلا ةملكلا اهيف
 ربتخا ىتلا دحأ ةوزغ ىف ىه مأ ؟اهيف ةوقلا لاح ىلإ ضرألا ىف فعضلا لاح نم

 ىلوألو لوسرلل ةعاطلا نمضتي ىذلا ىلاعت هللا رمأ اوعبتي مل ذإ نينمؤملا هللا

 ضعب لاق «ديدشلا رابتخالا كلذب ةفلاخملا ةجيتن ىلاعتو هناحبس مهل نيبف ءرمألا

 ةيآلا هذه لبق لوقي ىلاعت هللا نأل .«ىربكلا ردب ةوزغ ىف ةيآلا نإ :نيرسفمملا

 . «َنوُرْكْشَت ْمُكْلعَ هللا اوُهَناَ ذأ مُتنَأو رب هللا مُكَرِصَن ْدَقَلَو 9 :ةرشابم
 ءاهلمجمل اليصفت اهدعب ام نوكيف ةيآلا هذه ىف المجم رصنلا ركذ دقف

 اذه بابسأل ًانايب ةيماسلا اهيناعم ىف ملكتن ىتلا ةميركلا تايآلا هذه نوكتو

 .قايسلا عم قفتي اذهو ءرصنلا

 لوقت ذِإ8 :هلوقف ءدحأ ةوزغ ىف تايآلا هذه نإ :نيرسفملا رثكأ لاقو
 لآ] 4 23+ نيلزنم ةكئالملا نم فالآ ةّثالب مكبر مكدمي نأ مكيفكي نلأ َنينمؤَمْلل
 نأ مكنم ن ناتفئاط تّمه ذإ : ىلاعت هلوق نم لدبلا وأ نايبلا عضوم ىف [نارمع

 . [نارمع لآ] 4 22+ نوصؤملا ٍلكوَتيلف هللا ىلعو امهيلو هللاو الشفت
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 ةكئالملاب هللا دادمإ نأ نيعباتلا نم نيريثك نع ىور ذإ كلذ ديؤت ةياورلا نإ

 مكدمم يّنَأ مكل باجتساف مكبر نوثيغتست ذإ» : ىلاعت لاق امك «فلأب ردب ىف ناك
 :ىلاعت هلوق ىف كاحضلا ركذ دقو .[لافنألا] * 3+ نيفدرم ةكئالملا نَم فلأب

 ءدحأ موي هللا نم ادعوم ناك اذه نأ «فالآ ةّثالَعب مكبر مكدمي نأ مكيفكي نلأ»

 مهو دلك هللا لوسرل اولاق نيدهاجملا نأ ىور دقو ةَْكَو دمحم هيبن ىلع هللا هضرع

 : هللا لوسر لاقف ءردب موي اندمأ امك اندمي ىلاعت هللا سيلأ :نيكرشملا نورظني

 . 4 ةكئالملا نم فالآ ةثالَب مكبر مكدمي نأ مكيفنكي نلأ )
 .دحأ ةوزغ ىف ةيآلا هذه نأ ريرج نبا نيرسفملا خيش حجريو

 ةوزغ جئاتن ىلع ملكتتس كلذ دعب نم تايآلا نأل ؛ىأرلا كلذ راتخن انإو

 لاحب ريكذتلا ليبق نم الإ ردب ىلإ ةراشإلا تناك امو ءنّيب ليصفت ىف دحأ
 ءانثأ ىف ناك امو ءرصنلا تبجوأ ىلوألا ىف مهلاح نأو «نيتوزغلا ىف ذ نيدهاجملا

 ذإ 8 :دحأ ىهو ةوزغلا كلت ىف نيملسملا باصأ ىذلا حرقلا كلذ تجتتنأ لاتقلا

 .  نيلزنم ةكئالملا نم فالآ ة ةَنالَعب كير مكدمي نأ مكيفكي نأ نيدمؤملل لوقت

 لدب نامز فرظ ذإ» ةملك نوكت دحأ ةوزغ ىف اهنأ وهو راتخملا ىأرلا ىلع

 اذه ىفف 4 اًمُهْيِلو ُهّللاو الشْفَت نأ مكنم ناتفئاط تّمَه ذإ :ىلاعت هلوق ىف اذإ) نم
 ىتلا تايالا هذه ىفو « نينمؤملا ضعب باصأ ىذلا نهولا لاح نايب ىماسلا صنلا

 اهفزي ىتلا ىرشبلاب وهو «نهولا اذه جالع ىلع هيبنو هللا لمع ءاهانعم ىف ملكتن
 ددعل بسانم انه ةكئالملا ددع ركذ نإو .مهيلإ نولزني ةكئالملاب مهل دييأت نم مهل

 ناك نيملسملا ددعو «نوديزي وأ فالآ ةثالث وحن ناك نيكرشملا ددع نأل ؛نيكرشملا

 سأر اوعبتا نيذلا كئلوأ مهو «لاتقلا لبق مهثلث وحن مهنم لذخنا ؛فلأ وحن
 وحن اوناك نيكرشملا ددعل ايواسم ناك ةكئالملا ددع نأ امك «ىبأ نب هللا دبع قافنلا
 ىف ملكتن ىتلا ةيآلا نأ ىكزي امم اذه نإو «ةئامثالث وحن نينمؤملا ددعو .فلأ

 .دحأ ةوزغ ىف تلزن ةيماسلا اهيناعم
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 الاح نأ ىلإ ئموت 4 مكدمي نأ مكيفكي نأ )» :هيبن ناسل ىلع ىلاعت هلوقو

 (نل) ىلع ابصنم ناك ماهفتسالا نإ ذإ «نيبراحملا ضعب سوفن ترتعا دق روخلا نم
 ةثالثب مكبر مكدمي نأ مكيفكي ال هنأ دكؤملا نمأ :ىنعملاو «دكؤملا ىفنلا ديفت ىتلا

 «ال» ىلع لخد اذإ اهفتسالا نيب ام قرف اذهو «نيلزنم ةكئالملا نم فالآ

 ءدكؤم ريغ ىفن ىلع بصنم ماهفتسا لوألاف «نل» ىلع لخد اذإ ماهفتسالاو

 «مهضعب ىرتعا دق روخ ىلع لدي كلذو «دكؤم ىفن ىلع بصنم ماهفتسا ىناثلاو

 .ةميزه لامتحا ىلإ ئموت نيبراحملا ضعب نع ءادتبالا ىف لاحلا تناكف

 مه مهضعبف ميركلا ىبنلا اهيأ مهلاح ركذت :ةلمجلا ىف ةميركلا ةيآلا ىنعمو

 «مهريغ سوفن ىف كلذ رثأو «مهباقعأ ىلع اوصكن دق اموق نأو «لشفي نأب

 ىأ «نيلزنم ةكئالملا نم فالآ ةثالثب ىلاعت هللا مهدمي نأب مهتدعو كبر رمأب كنأو

 هللا رمأب زيزعلا رصنلا مهنم نوكيو ءاداؤف اداؤف مهتدئفأ ىلإ ىلاعت هللا مهلزني

 تلعج «نيملسملا ضعب سوفن ىلع نهولا ءالتبا ىهو «لاحلا هذه نإو «ىلاعت
 هللا ددم نم ةيافكلا مدع لامتحا ليزيو «ىَقوَأ ادعو مهدعي هبر رمأب كَ ىبنلا

 :ىلاعت لوقيف ةيافكلا دكؤيو

 الآ سَ مُر محدد اذه مهراف نم مكوأيو اوتو اوربت نإ نب
 ىنعم اهيفو «ةيحورلا ةنوعملا نم مهتجاحل ةباجإ انه «ىلب» 4نيموسم ةَكئالَمْلا نم
 مكبر مكدمي نأ مكيفكي :ىنعملاو .«رثكألا دادمإلا ىلإ ريثكلا دادمإلا نع بارضإلا

 لوألا صنلا نأ نيميركلا نيصنلا نيب ةلباقملا نم ىرنو «ةكئالملا نم فالآ ةسمخب

 صنلا اذه ىفو «ىفكي ال فالآ ةثالث نأ نم «نل» ب دكؤملا ىفنلل راكنتسا هيف

 ةسمخ وأ فالآ ةثالث ىف ققحتت ال ةيافكلا نكلو «فالآ ةسمخ مهيفكي هنأب ديكأت

 ىأ 4 اوربَصَت نإ ْئَلَب ال :ىلاعت لاق اذلو «ىوقتلاو ء«ربصلا وهو «طرشب الإ فالآ

 ءهدنع نم رصنلا نأ متملعو «هّللا ىوقت مترعشتساو «ربصلا لابرس متلبرست نإ
 نإو ءراهطألا ةكئالملا كئلوأ «هنم حورب هللا مكدميسو «نورصتنم ةلاحم ال مكنإف

 ءارو قاسني الف هسفن دهاجملا طبضي نأ ىضاقتي ربصلاو «بورحلا ةوق وه ربصلا
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 لخألا دعب لكوتلا ىضاقتت ىوقتلاو ءءاقل ىف رفي الف هسفن طبضي نأو «لاملا ىوه

 ىوقتلابف «ءىش لك ىلع بلاغلا راهقلا ىوقلا ىلع دامتعالاو ءبابسألا ىف

 مكوتأيو# ىنعمو .ةكئالملا نم هللا ددم ىه ىتلا ةديؤملا تايناحورلا ضيفت ربصلاو
 ءردقلا ناروف نم ذوخأم هنأ“روفلا ىف لصألاو «مهتعاس نم ىأ «مهروف نم

 ىلع قلطيو «ىخارتلا مدعو بيقعتلا ىنعمب راص مث ؛ةعرسلل ريعتسا مث ءاهوحنو

 .نيلسرم وأ نيفلكم ىأ «نيِمْوَسمط ىنعمو .ءطب الو اهيف ريخأت ال لاح لك
 متددعتسا دقو مهتعاس نم اوتأيو اوقتتو اوربصت نإ :ميركلا صنلا ىنعمو

 ادييأت اهلسري - ةكئالملا نم فالآ ةسمخب مكدمم  ىلاعت هللا نإف «دادعتسا متأ هل

 .مكل
 مهدمي ملو «ةكتالملاب ردب ىف نينمؤملا دمأ هللا نأ ءاملعلا ضعب ررق دقلو

 لاق هنأ ِةِِللَك دمحم هيبن نع ربخأ هللا نإ :ىربطلا كلذ ىف لاق دقو ءدحأ ىف اهب

 دعب مهدعو مث «ةكئالملا نم فالآ ةثالثب مكبر مكدمي نأ مكيفكي نلأ : نينمؤملل

 مهنأ ىلع ةيآلا ىف ةلالد الو «مهئادعأل اوربص نإ فالآ ةسمخب فالآ ةثالثلا

 ربخ الو مهب اودمي مل مهنأ ىلع الو فالآلا ةسمخلاب الو «فالآ ةثالشلاب اودتما

 ريغو «ةسمخلاب الو «فالآ ةثالثلاب اودمأ مهنأ تبشي ىذلا هجولا نم حص اندنع

 مهنأ ىلع ةلالد نآرقلا ىف نأ ريغ «هب ةجحلا موقت ريخب الإ كلذ ىف لاقي نأ زئاج

 يَنَأ مكل باجتساف مكبر نوثيغتسَت ذِإإ :ىلاعت هلوق كلذو .فلأب ردب موي اودمأ

 مهنأ ىلع ةلالدلاف دحأ ىف امأ [لافنألا] 4 جل َنيِفدْرُم ةكئالَمْلا نم فلأب مُكُدِمُم
 ام مهنم لينو اومزهي مل اودمأ ول مهنأ كلذو ءاودمأ مهنأ ىف اهنم نيبأ اودمي مل

 . (مهنم لين

 ربصلا ناك دادمإلا طرش نأ كلذ «كلذ ىف نيرسفملا خيش قفاون نحنو

 نأ لَك ىبنلا مهرمأ نيذلا ةامرلا نم نكي مل سفنلا طبض ىأ ربصلاو ؛ىوقتلاو

 تناك مأ نينمؤملل ىلوألا ةلوجلا تناكأ ءاوس نوكرحتي الف «نينمؤملا رهظ اومحي

 . مهيلع



 نارمع لآ ةروسريسفت
 اللا لل لل طلللاللل

  7ل ١

2 

 فويسلا نيلماح ضرألا ىلإ ةكئالملا لزن لهو ؟دادمإلا ىنعم ام نكلو

 نوكيو «لوزنلا كلذ اولزن مهنأ ةاورلا ضعب ركذ دقل ؟نينمؤملا فوفص ىف نيلتاقم

 ىه ةياورلا هذه تسيل نكلو عمسيو ىري ىذلا ىسحلا دادمإلا وه دادمإلا ىنعم
 .نيبراحم الو «نيلتاقم اوري مل مهنأ عوضوملا ىف قحلا نإو ةروهشملا

 ةدايزلا ىلع قلطأ مث ءهطسب ىنعمب هدم نم دادمإلا ؟دادمإلا ناك فيك نذإو

 دادمإلا ىنعم سيلو «ىحورلا دادمإلا ىنعمب قلطي نأ حصيو «ةوقلاو لاملا ىف

 «نيرهطملا ةكئالملا حاورأب ضيفي هللا نأ هانعم لب ء«طقف ةميزعلا ةيوقت وه ىحورلا

 «نيدلا وحن اهلعجتو .مهسوفن رهطتو ء«مهيوقتو مهتبثت نينمؤملا بولق ىف نوكتف
 ىف بعرلا ىقلتو مهلذختو نيكرشملا طبشتف ةكئالملا نم حاورألا هذه ضيفت مث

 لاق اذلو «نيكرشملا بولق ىف بعرلا ءاقلإو نينمؤملا تيبثت ةكئالملا لمعف «مهبولق

 نيذلا اوتبف مكعم يّنأ ةكئالملا ىلإ كبر يحوي ذِإ > : ىربكلا ردب ةوزغ ىف ىلاعت

 نحن كلذ ىلعو [لافنألا] 4 2 . .. بعرلا اورفك نيذّلا بولق يف يقّلأس اونمآ

 بولق ىف لحت ةرهطملا ةرهاطلا حاورألاو «ىحور لوزن ةكئالملا لوزن نأ ىلإ ليمن

 ىوقتلاب نوكي اهيقلتل دادعتسالاو ءاهيقلتل دادعتسالا مهدنع دجو اذإ .قحلا لهأ

 وجلا نوكي ىتح «ءساسحإلاو رعاشملا طبضو ءاهئاوهأ نم سفنلا صيلختو
 «ىلاعت هللا هقلخ رون ىه ىتلا حاورألا كلت هيف لزنت نأ نكمي ىذلا ىحورلا

 نوئمؤملا ربصي نأ «نينمؤملل مهدادمإو «ةكئالملا لوزن ىف طرشلا ناك كلذلو

 نم هعنميف اليبس هبلق ىف ىوهلل لعجي ام مهنم قيرف ىف نوكي الو .اوقتيو اعيمج
 هلوق ريسفت ىف كلذ ركذ دقف ىربطلا ىأر وه كلذ نإو .ىحورلا ىقلتلا كلذ

 لاتق ىف «مهتاين اوححصو ءمهمئازع اووق) :لاق ذإ 4 اونمآ نيِذّلا اوتبتَف © : ىلاعت
 اذهب ىرنو (مهئادعأ لاتقب مهايإ مهتنوعمب كلذ ناك ليقو «نيكرشملا نم مهودع

 ركنأ دقو «ليقب هنع ربع اذلو ,فيعض هلوق مهعم اولتاق مهنإ لاق نم ربتعا هنأ

 نم وهف ناك نإ كلذ نأ ررقو .ةكئالملا لاتق ةيفنحلا ءاهقف نم مصآلا ركب وبأ

 «نئادم كدل ىفكي ادحاو اكلم نألو «ةزجعم هنأ طق ركذي ملو تازجعملا مظعأ
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 انإو «فالآ ةسمخ وأ فالآ ةثالث وأ افلأ ةكئالملا نم ددعل ةجاح ةمث نوكت الف

 . مئازعلاو بولقلا ةيوقت دارملا

 «تلزن ةرهطملا حاورألا ىهو ةكئالملا نأ ىلإ اذه نم ىهتنن اننإو ءاذه

 هللا دنع نم رصنلا ناكو ءردب موي ىف راهطألا نيقيدصلا كئلوأ حاورأب تجزتماو

 نم ليلد الو ءاهلاثمأ حاورأ سبالت دق ةكئالملا نم ةرهاطلا حاورألا نأو .ىلاعت

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو «لقنلا نم ليلدلا ماق دقو عنمي لقعلا

 ىلاعت هللا لعج امو ىأ 4هب مُكْبوُنُق نئمطتلو مكَل ئرشب الإ هللا هَلعِج امو»
 متذخأ نإ رصنلاب مكل اريشبت الإ مكل هلوسر ناسل ىلع هقاس ىذلا دعولا كلذ

 دقو «ميظعلا ربدملاو «ميكحلا دئاقلا ةعاطإ ىف متمقتساو ةداجلا متكلسو «ةبهألا

 نوقفانملا عجر امدنع نهولا مكضعب باصأ ذإ «دعولا اذه ىلإ ةجاح ىف متنك

 تمه دقل ىتح «مكانعبتال الاتق ملعن ول» :نولوقي شيجلا ثلث مهو مهعومجب

 دعولا اذهف «هب مكبولق نكمطتلو إ» :ىلاعت لاق كلذلو ؛الشفت نأ مكنم ناتفئاط
 ءاوقتاو اوربص نإ زوفلاب ريشبتلل ناك ىمألا ىبنلا ناسل ىلع ءاج ىذلا ىهلإلا

 ام نيقفانملا نم ناك امدنع عزفلا مهباصأ نيذلا عزف بهذيلو هب مهبولق نئمطتلو

 .ناك

 ءارصن نكت مل ةجيتنلا نأ عم ىرشبلا نوكت فيك :لئاق لوقي دقلو

 الو هلوق فلختي ال ىلاعتو هناحبس هللاو ءانه زوف الو زوفلا اهيف نوكي ىرشبلاو
 مهبناج نم اهطرشب ةنورقم ةراشبلا كلت نإ :كلذ نع باوحلا ىف لوقنو ؟هدعو

 ام مهنأل مهنم ةامرلا ربص ام لقألا ىلع وأ اوربص امو ءاوربصيو اوقتي نأ ىهو

 قوفو .«ناك ام ناكف مهاوه اوعبتاو ُّةِكلَي ىبنلا ىهن اوفلاخ لب «مهسفنأ اوطبض
 بعرلا نيكرشملا بولق ىف ىقلأ ىلاعت هللا نأ ىف تققحت دق ىرشبلا نإف كلذ

 ملا :مهلئاق لاقو ءاحرق نينمؤملا نم اوباصأ نأ دعب مهنيب اميف اوموالت امدنع

 ءمكل نوعمجي سوءر مهنم ىقب دقو مهدحو مهتكوش متبصأ ءائيش اوعنصت

 نكلو نينمؤملا ىلع ةركلا اوعمجأ ىتح اولاز امو «مهتفأش لصأتسن ىتح اوعجراف
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 ةمينغلا نم اوضرف «بعرلا مهبولق ىف ىقلأو «مهلذخو مهسكرأ ىلاعت هللا

 . بايإلاب

 درو «ىرشبلا ىنعمل ةيوقت اذه 4 ميكحلا ٍزيِزَعلا هللا دنع نم الإ رصتلا امو
 دق اوناك نإ مهنأو «مهبرل ضيوفتلاب مهل رمأ اهيفو «تراث ىتلا ماهوألا لك ىلع

 ىلاعت هللا نإف ءاهيف اوعقو ةعاطلل تافلاخمو ءاهوبكترا ءاطخأل حارج مهتباصأ

 نيكرشملا مرح دقو «هديب ءىش لك نآل «هدنع نم الإ رصن الو «مهنع لختي مل

 ىتم هنم رصنلا مكدعي هنإو «هولان رصن ريغ نم اوداع ىتح اولعف ام تارمث نم
 زيزع هنأب ةميركلا هتاذ فصو دقو «نالذخلا لماوع متكرتو «بابسألاب متذخأ

 ال راهق بلاغ زيزع هناحبس هللاف «ماقملا بساني ىذلا وه كلذ نأل ؛ميكح

 دعو دقو ءءامسلا ىف الو ضرألا ىف ةيفاخ هيلع ىفخت ال ميكح وهو «بلغي

 .هيف بير ال تآ رصنلاف ءرصنلاب

 صنلا اذه ىف 4َنيِبئاَح اوبلقَنيَف مهتبكي وأ اورفك نيذلا نم اًقرَط عطقيل»
 ىهتني نينمؤملا ةدابعل هللا رصن نأ نيبتي هيفو «ىلاعت هللا رصن تارمثل نايب ميركلا

 لتقي نأب كلذ ءاملعلا رسفو ءاورفك نيذلا نم افرط عطقي نأ :اهنم تاياغ ىلإ

 نيذلا نم فرط عطق نأ ىدنعو ءمهل عطق كلذ نإف «قيرف رسؤيو مهنم قيرف
 نم ضرألا مهيلع صقنت نأ وهو «هنم ىوقأ وه امب ققحتيو «كلذب ققحتي اورفك

 مُكنروأو ل :ىلاعت هلوق ققحتي ىتح ءمهضرأ نم ءزج ىلع ىلوتسيو ءاهفارطأ
 نأ هجئاتنو رصنلا تاياغ نمو .[بازحألا] 4 <20 ... مهلاومأو مهرايدو مهضرأ
 هب داريف «ناعم ةدعب قلطي تبكلاو «مهرفك ببسب اورفك نيذلا ىلاعت هللا تبكي

 دبكلا ةباصإ ىأ .ءدبكلا هلصأ نإ :ليقو «ظيغلا ةدش هب داريو «فينعلا درلا

 هللا رصن تاياغ نم نأ ىنعملاو «ىزخلا هب داريو قلطيو ءديدشلا ظيغلاب هحيرقتو

 «ىسفنلا ملألاو ىزخلاو ديدشلا ظيغلاب اورفك نيذلا باصي نأ نينمؤملل ىلاعت

 دنع راغص اومرجأ نيذلا بيصيو «ناميإلا توص ولعيو «رفكلا توص وبخي ىتح
 بالقنالاب ةدوعلا نع ريبعتلا ىفو .نيبئاحخ نودوعي ىأ «نوبلقني سانلا دنعو هللا
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 نهو امف مالسإلا عالتقا اودارأ دقف «تبلقنا دق مهدصاقم نأ ىلإ ةراشإ

 ققحت ريغ نم ةدوع بالقنالاف ءأفطنا امف رونلا اوئفطي نأ اودارأو «نوملسملا

 ارصن نكت مل نينمؤملا تباصأ ىتلا تاحارجلا نأ ىلإ ةراشإ اذه ىفو ءدصاقملا

 :نيبئاحخ رافكلا بلقنا دق ذإ «نينمؤملل رصنلا ةرمث تناك دق لب «نيرفاكلل

 هللا ىَلَعَو 9 0[ بازحألا] 4« 20+ ... اريَخ اوُلاَتي مل مهظيغب اورفك َنيِذّلا هللا درو

 00000 م لس هس ا 1 7 2

 وليل مهل مهدد بوتسوأ 0 0

 وو م وو وَ 2 هس هس 2

 سس ءاشد نم بذعيو
76 2 
 ه7 ل
 2 هج

 ١ ب ١) 22
 83 8 1ص ل

 2 احا ١ ع م 3 3 66

 نع حاحصلا ىف ىوري هنإف ربع نم اهيف امو دحأ ةوزغب ٍلصتم مالكلا

 هنم لاس ىتح «ميركلا ههجو حشو ءدحأ موي هتيعابر ترسك يلو ىبنلا نأ : سنأ

 (1)(مهيسبنب اذه اولعف موق حلفي فيلكا : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «ىكرزلا مدلا

 . # مهيلع بوتي وأ ءيش رمألا نم كل سيل # : ىلاعت هللا لزنأف

 :هحيحص ىف ملسم هاورو «(ءيش رمألا نم كل سيل) باب - يزاغملا :ةمجرتلا يف يراخبلا كلذ ركذ )١(

 نتفلا :هجام نباو «(75978) نآرقلا ريسفت :يذمرتلا هاور امك )١9/41١(. دحأ ةوزغ - ريسلاو داهجلا

 .( ١١ ١6م) نيرثكملا دنسم ىقاب :دمحأو 25 017)
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 ىف حيحص ربخلا نإف «نكي مل مأ لوزنلا ىف ببسلا وه اذه ناكأ ءاوسو
 ضعب ىلع ميمتتو ريسفت لاصتا وهو ءاهلبق امب ةلصتم ةميركلا ةيآلاو «هتاذ
 ةوزغب لصتم اهعوضوم نإ ذإ ءرخآ جيرخت ىلع عوضوم لاصتا وأ ؛تاجيرختلا
 بوتي وأ :ىلاعت هلوق ريسفت ىف نارهظي ناجيرختلاو ءاهلبق تايآلاك دحأ

 :ةقباسلا ةيآلا ىف ىلاعت هلوق ىلع ةفوطعم اهربتعي ءاملعلا ضعب نإف 4 مِهْيَلَع
 ؛ةضرتعم ةلمج 4 ءيش رْمَأْلا نم كَل سيل 9 :ىلاعت هلوق نوكيو .4 مهتبكي ْوَأ»
 عطقيل نينمؤملا هدابع هيطعي ميكحلا زيزعلا هللا دنع نم رصنلا نإ :اذه ىلع ىنعملاو

 بوتي وأ «مهروحن ىف مهديك دريو مهيزخي نأب «مهتبكي وأ اورفك نيذلا نم افرط

 لصتي هنأل «ىلاعت هلل وه امنإ ءكل سيل اذه ىف رمألا نكلو «مهبذعي وأ مهيلع
 «هعيطتست ام ربدت نأ الإ كل سيلو «ىلزألا هريدقتو «ىنوكلا هناحبس هريبدتب

 جيرختلا اذه حجر دقو هفيلكتب فلكت ام ذيفنتو «كنابسح ىف لخدي ام ردقتو

 وأ مهمزهي وأ مهكلهي نأ امإف ءمهرمأ كلام هللا نأ ىنعملا) :هيف لاقو «ىرشخمزلا

 مهرمأ نم كل سيلو .رفكلا ىلع اورصأ نإ مهبذعي وأ ءاوملسأ نإ مهيلع بوتي
 .(مهتدهاجمو مهراذنإل ثوعبم دبع تنأآ امنإ ءىش

 كانهو .4 هيلع بوتي وأ :ىلاعت هلوق ىف لوألا جيرختلا وه اذه
 لاصتا وه امنإ «نيتيآلا نيب فطع لاصتا سيل لاصتالا نأ هادؤم رخآ جيرخت

 ءالؤه نأ نايب وهو «عوضوملا ىف ديدج رمأل نوكت ةيآلا هذهو ءطقف عوضوم

 وأ) بصن نوكتو «بذعيف رفكلا ىلع رصي نم مهنمو «بوتيف حلفي نم مهنم

 نم كل سيل :ىنعملاو (ىتح) ىنعمب (وأ) نوكتو ءةبصانلا (نأ) ريدقت ىلع (بوتي
 ىتح وأ «مهتبوتب حرفتف مهيلع هللا بوتي ىتح مهلبقتسمب قلعتي اميف ءىش مهرمأ
 قح هدعوو .دعو دق ذإ «هئايبنأل هدعو قدصو مهيف هللا ةيآ ىرتف مهبذعيف اورصي

 .قدصو

 نأ الإ ءىش مهرمأ نم كل سيل :ىنعملاو ««الإ) ىنعمب انه (وأ) نإ ليقو
 ءاوس دحاو ىدؤملاو «نينمؤملا ظيغ بهذيف مهبذعي وأ «حرفتف مهيلع هللا بوتي

 .«الإ) وأ (ىتح» ىنعمب (وأ) تناك
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 ىف ببسلاف «مهرارصإ دنع مهباذعل ليلعت 4 نوملاَظ مِهَّنِإَف 8 :ىلاعت هلوقو
 نع مهونتفف نينمؤملا ىلع اودتعا مهنآل «نوملاظ مهنأ رارصإلا اذه دعب بيذعتلا

 ةرم اودتعاو «هنم ةيرخسلاو هتاذيإب ّةْنْكَك ىبنلا ىلع اودتعاو ءاوضترا ىذلا مهنيد

 قئاقحلا ىلع اودتعاو «ةرهاطلا مهتنيدم عالتقا ةلواحمو «نينمؤملا لاتقب ةثلاث

 هذه لك اودتعا ؛اهودسفأو اهولضأف مهسفنأ ىلع اودتعاو ءاهوفيزو اهوهومف

 ىلاعتو هناحبس دكأ دقو «باذعلل نيقحتسمو نيملاظ اوناكف ءادتعالا نم عاونآلا

 هنأك ملظلاب مهفصوبو «ةيمسالا ةلمجلابو ءمكحلل ةدكؤملا نإ» ب ملظلاب مهفصو

 الو «ةغمادلا ججحلا قحلا ىلإ مهدهت مل ذإ ءمهسوفن ىف ةعيبطو مهنوئش نم نأش
 .ةبلاغلا ةوقلا الو ةنيبلا تايآلا

 هلوق ىف قباسلا ىفنلل ديكأت اذه 4 ضرألا يف امو تاومّسلا يف ام هللو»
 هلل هلك ضرألاو تاومسلا ىف رمألا ذإ «ءيش رمألا نم كَل سيل 9 :ىلاعت
 ريدملاو ئشنملا ناطلس ضرألاو تاومسلا ىف ام ىلع ىلاعت هناطلسو «ىلاعت
 ءاريدقت هردقف ءىش لك قلخ «هلبقتسمو هرضاحو اهيف ام ىضامب ملاعلاو كلاملاو

 بويغلا مالع وهف لبقتسملا ىف هل نأش نم نوكيس امو ؛هيف ىرجي امب ملعي وهو
 ناطلس الف كلذك ناك اذإو ءءامسلا ىف الو ضرألا ىف ءىش هيلع ىفخي ال ىذلا
 .هتمحرو هلضفب هصتخاو «هتلزنم ىلاعت هللا ىلعأ امهم دحأل سيلو .هاوس دحأل

 هرارصإو «بوتي نأ لبق بتئاتلا ةبوت ملعي ىلاعتو هناحبس وهو ءرمألا نم ءىش

 اذلو ءءاشي نم بذعيو ءءاش نإ رفغي ىذلا وهو «تومي نأ لبق بنذلا ىلع
 . 4 ءاَشي نم بدعي ءاشي نمل رفغي إف :هناطلس لامك ىلع ةلالدلل كلذ دعب لاق

 دري ال ىذلا قلطملا مكحلا هنآل ؛هديقي ديق ال قلطم اذه ىف ىلاعت هناطلسو

 «ةبوتلاب نارفغلا ىرشخمزلا ديق دقلو .هدابع قوف رهاقلا نميهملا رداقلاو «همكح

 الإ رفغي نأ ءاشي الو ةبوتلاب ءاشي نمل رفغي (ىرصبلا نسحلا نع) :كلذ ىف لوقيو

 نعو «هباذعل نيبجوتسملا الإ بذعي نأ ءاشي الو (ءاشي نم بذعيو «نيبئاتلل

 كلذ رايتخا ىلإ ريشيو (.. املاظ هبقل نم بذعيو ء«هيلإ بوتي نمل رفغي) :ءاطع
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 لااا لولااا لل

 يي + هك
 نم ىلاعت هلوقل ريسفت اذه نأل ءاذه ىلإ ىدؤي قايسلا نأ ررقيو ءهلقن ىذلا ىأرلا

 ةبوتلا دنع ةرفغملا نوكت ذإ «نوملاظ مهنإف مهبذعي وأ مهيلع بوتي وأ :لبق
 مهنأب نيبئاتلا ريغل نارفغلا نوغوسي ىذلا ىمريو «ملظلا ىلع ءاقبلا دنع باذعلاو

 .!ءاوشع طبخ نوطبخيف هللا تايآ نع نوماعتيو نوماصتي

 الإ رفغي ال بنذلا نأ نوررقي ةلزتعملا نأ ىلإ عجري ةيضقلا هذه ىف رمألاو
 دعوأو «باوشلاب نيبئاتلاو نيقتملا دعو دقو هديعوو هللا دعو قدصل «ةبوتلاب

 نأ ىلع ءاملعلا رثكأو «هديعوو هدعو ّزجنم ىلاعتو هناحبس هللاو «باقعلاب نيملاظلا

 نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا َنِإظ :لاقو «نارفغلاب هسفن فصو ىلاعت هللا

 ميركلا صنلا ىلاعتو هناحبس ليذ دقلو [ءاسنلا] 4 4200+ ... ءاَشي نمل كلذ

 : هلوقب

 ىف ةغلابملا ةغيصب ةيلعلا هتاذ ىلاعتو هناحبس فصو 4 ِميحّر روُمَع ُهللاو

 ةمحرلاو ءميحر وهو ءاهديريو اهبحي ةرفغملا ريثك ىأ «روفغ» لاقف «نارفغلا

 باقعلا معت دق ةمحرلا نإ لب «بنذلا نع زواجتلا قلطم نم لمشأو ىنعم عسوأ
 . رومأ ةثالث ىلع لدي نارفغلاب ةمحرلا نارتقاف «باوثلا معت امك

 لب «نيبئاتلا ةصعلا نع بونذلا نارفغب ىفتكي ال ىلاعت هللا نأ :اهلوأ

 نبهذي ىلاعتو هناحبس هدنع تانسحلا نإو «تانسح نم نولعفي ام ىلع مهبيثي

 . تاكيسلا

 هللاو ءهديقي ديق الف ةمحرلا نم ماد امو «ةمحرلا نم نارفغلا نأ :اهيناث

 .هتبوثم ناكمو «هتمحر عضوم نوكي نمب ملعأ

 نتفيو ءاداسف ضرألا ىف ثيعي ىذلا بنذلا ىلع رصملل باذعلا نأ :اهثلا

 نمو «ةصاخ ال ةماع ىلاعت هللا ةمحر نأل ؛ةمحرلا نم دعي مهنيد نع سانلا

 :راربألا نيعئاطلا باوثو «نيدسفملا ةةصعلا باقع ةماعلاب ةمحرلا
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 اللا للااالاااللللا

 رب لجل#
 يي

 ةميزهلل اببس ناك لوسرلل ةعاطلا مدعو قرفتلا نأ ىلإ هناحبس راشأ نأ دعب

 موي ىلاعت هللا نم دييأتلاو رصنلاو ةوقلا ساسأ ناك داحتالاو نواعتلاو ءدحأ موي

 .نواعتلاب نوكت ةمألا ةوق نأ نيبي ذخأ ردب

 ىلاعتو هناحبس هللا ىهن اذهلو ءابرلا - نواعتلا ىنعم نع رومألا دعبأ لعلو

 . 4 ةفعاضم اًفاعضَأ ارلا اوُلكَأَت ال اونمآ نيذّلا اهيَأ اي9» :لاقف ؛ماقملا اذه ىف ابرلا نع

 لكأ نع ةيهانلا ةبآلا هذه نيب نأ - ةيعفاشلا ءاملع نم - لافقلا ركذ دقلو

 ةوزغ ىف نيكرشملا نأ كلذو «ةرهاظ ةبسانم دحأ ةوزغو .ةفعاضم افاعضأ ابرلا

 ضعب وعدي كلذ لعلو ءابرلا نم اهوعمج ةريثك الاومأ مهركاسع ىلع اوقفنأ دحأ

 اونكمتيو ركسعلا ىلع هوقفنيو لاملا اوعمجي ىتح ءابرلا ىلع مادقإلا ىلإ نيملسملا
 . كلذ نع مهاهن مرج الف «مهنم ماقتنالا نم

 نيذّلا اَهيَأ ايإ) :ىلاعت هلوقب ءادنلاب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا أدتبا دقل

 لهأ صاوخ نم وه امنإو «ناميإلا لهأ نأش نم سيل ابرلا لكأ نأ نايبل 4 اونمآ
 لهأ نورثاكيو «هب ثووقتيو ابرلا نولكأي نوكرشملا ناك اذإف .نايصعلاو رفكلا
 لب «مهوراجي نأ قحلا لهأل سيلف تحسلا نم اهوبستكا ىتلا مهلاومأب ناميإلا

 .ابيط الالح الإ اولكأي الو .«مهسفنأ ىلع هومرحي نأ مهيلع

 «ةيلهاجلا ابر وهو «نيدلا ىلع ةدايزلا انه اهب دارملاو «ةدايزلا هانعم «ابرلا»و
 نم هبلط لجألا لح اذإف لام مهنم لجر ىلع هل نوكي ناك مهنم لجرلا نأ كلذ

 . كنيد ىنع رخأ :نيدملا لوقيف «هيحاص

 لجألا لح اذإف «ةيلهاجلا ىف ةريغملا ىنب نيادت فيقث تناك :ءاطع لاق دقلو

 ىف ةيلهاجلا ابر ناك امنإ :تباث نب ديز لاق دقلو ءنورخؤتو مكديزن :اولاق

 .«ىنديزت وأ ىنيضقت» :لوقيف لجألا لح اذإ هيتأيف نيد لجرلل نوكي فيعضتلا
 هساسأ ناك ةيلهاجلا ابر نأ :امهلوأ نارمأ نيبت حاحصلا رابخألا هذهبو

 ابرلا اذه نأو «نيّدلا ببس ىلإ رظن ريغ نم لجألا ىف ةدايزلل نيدلا ىف ةدايزلا
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 ا برسل

 ةبطخ ىف ِدلِكلَي ىبنلا هركذ ىذلا وهو «ةيلهاجلا ابر وه ةيآلا ىف هيلع صوصنملا
 سابعلا ىمع ابر هب أدبأ ابر لوأو «عوضوم ةيلهاجلا ابر نإ الأ» :لاق ذإ «عادولا

 ىهف «نيدلا لصأ ىف ال ةدايزلا ىف ىه ةفعاضملا نأ اذهب نيبيو ١2'(بلطملا دبع نب
 نأل ؛هانعم حضاو ىف ظفللا ىنعم وه كلذو «ىرخأ دعب ةنس فعاضتت ىتلا

 ةدايزلا وه امنإ «نيّدلا لصأ وه سيل ابرلاو ءابرلا اهعوضوم ةيآلا ىف ةفعاضملا
 ال :لئاق لاق اذإف «نييداصتقالا ةغل ىف ةدئافلا ةملكل ةفدارم ابرلا ةملك نإو «هيلع

 ؟ةدايزلا ةفعاضم مأ نيدلا ةفعاضم دارملا نوكيفأ «.ةفعاضم افاعضأ ةدئافلا اولكأت

 رثكأ اهفعاض ىنعمو «هلاثمأ ةفاضإ فاعضإلا ىنعمو هلثم هانعم ءىشلا فعض نإو

 . ىرخأ دعب ةئس فاعضإلا نم

 «ةئيسنلاب ءاهقفلاو ةباحصلا ةغل ىف ىمسي ىذلا وه ابرلا نم عونلا اذهو

 .هميرحت دحجي نم رفكي هنإ لبنح نب دمحأ مامإلا لاق دقو .كش ال مارح وهو

 .ةئيسنلا ابر الإ ابر ال : سابع نبا لاقو

 ربلاب ربلا» :ثيدح ىف هيلع صوصنملا وهو ؛عويبلا ابر ةئيسنلا ابر لباقيو
 لثمب الثم ةضفلاب ةضفلاو «ديب ادي لثمب الثم بهذلاب بهذلاو ءديب ادي لثمب الثم

 ديب ادي لثمب الثم رمتلاب رمتلاو «ديب ادي لثمب الثم ريعشلاب ريعشلاو «ديب ادي
 ءاملعلا قفتا دقو 22(ىبرأ دقف دادزتسا وأ داز نمف «ءديب ادي لثمب الثم حلملاب حلملاو

 .حمقب حمقك اهلشمب تناك اذإ ةدايز ريغب نوكي نأ دبال فانصألا هذه عيب نأ ىلع

 ضبقلا نم دبالو «ةدايزلا زاج ريعشب حمقك سنجلا فلتخا اذإو ءاهضبق نم دبالو

 امو «لضفلا ابر ىمست ةمرحملا ةدايزلاو ؛ءاسنلا ابر ىمسي ريخأتلاو «سلجملا ىف

 دقو « كلذ وحنو تيزلاو ءزرألاك اهتمرح لثم اهل نوكي فانصألا هذه لئامي

 ءارآلا برقأو «هقفلا بتك ىف نود دق اليوط افالتخا اهلثامي نم نييعت ىف اوفلتخا

 لبق اعم معطلاو ةينمثلا وه ميرحتلا ةلع نإ :ةيكلاملا قافح لوق وه ىرظن ىف

 70585(2) هجام نباو )١578(«2 كسانملا :دواد وبأ «(١؟14) دلي يبنلا ةجح - جحلا :ملسم هاور )١(

 ١(. 77 4) نيرثكملا دنسم ىقاب :دمحأو (ك5هم) قرولاب بهذلا عيبو فرصلا - ةاقاسملا : ملسم هاور 6م
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 اال بوح

 ءاهيجتنم دي ىف اهراكتحا ىلإ ىدؤي لاومألا هذه ىف ةضياقملا ماظن نأل ؛راخدالا

 كلذلو ءررغ الو ريرغت نوكي اليكل نيدقنلا طيسوتب اهيف راجتالا مالسإلا ديريو
 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءابطر ديرأو رمت ىدنع ْ:ةِْلَلَم ىبنلل ةباحصلا ضعب لاق

 بطر الو رمت هدنع سيل نم نكمي كلذ نأ كش الو .21722(بطرلا رتشاو رمتلا عبا
 الإ ةضفلاو بهذلا ىف ةضياقملا ميرحتو ءاطوبضم نوكي رعسلا نألو «لكأي نأ نم

 ال ىتح راجتا عضوم نوكت نأ حصي الف لاومألا ميق طبضل سيياقم امهنأل لثملاب

 . ميوقتلا ديقي

 «ترثك وأ تلق ةدايز لك مرحي ةيآلا ىف هيلع صوصنملا ةيلهاجلا ابرو

 ابرلا تايآ رخخآ ىهو ةرقبلا رخآ ىف هناحبس لوقي ذإ «نيدلا ببس ناك ايأ

 4« ©39+ نومَلظَت الو نوملظت ال ْمُكلاَوَمُأ سوءر مكلف متبت نإو» :الوزن
 .[ ةرقبلا]

 ىوبرلا ماظنلل عضختل ةعيرشلا اوعوطي نأ نوديري نيذلا ضعب ىعدا دقو
 ىتلا نويدلا ىأ ةيكالهتسالا نويدلا ابر وه نآرقلا ابر نأ - مئاقلا ىدوهبلا

 .لطاب لوق كلذو ءابايث ىرتشيل وأ نكسيل وأ لكأيل :ضرغل اهضرتقت

 نوكي لب «هتارابع ىف مكحتلاب نوكي ال نآرقلا مومع صيصخت نأل

 مل برعلا نآألو «ةماع نيدلا صوصن نم ةدمتسم دعاوقب وأ «صوصنب هصيصخت

 موقت مهتايح ذإ ءادقعم نكي ملو اجذاس ناك مهشيع نأل ؛ ,ةضيرع مهتايح نكت

 ابر نألو !؟كالهتسالل ضارتقالا نوكي اذاملف «ةيبخألا ىنكسو نبللاو رمتلا ىلع

 تباث وه امك نارجتي امهو ةنيدملاو ةكم ىف ناك دقف «ةراجتلا ثيح ناك ةيلهاجلا

 نع مورلا ىلإ سرفلا عئاضبو «سرفلا ىلإ مورلا عئاضب نالقني ذإ خيراتلا ىف

 مهفاليإ <22 شيف فاليإل» :ىلاعت هللا لاق دقو ءءارحصلا ىف لقاوقلا قيرط

 ىف نوباري اوناك نيذلا نينئادلا نألو .[شيرق] * 0+ فيصلاو ءاتشلا ةلحر

 ةيرورضلا هتاجاح ىف هقفني لاملل جاتحم مهئيجي نأ مهنم روصتي ال ةيلهاجلا

 )١( ةنيازملاو ةلقاحملا نع ىهنلا يف ءاج ام - عويبلا :يذمرتلا ىور )١١85(.
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 لال الإلمام لاا وللا

 أ بر 414

 عيقن اعيمج جيجحلا ىقسي ناك ىذلا سابعلا اذهف «ابرب الإ مهتئاطعإ نع عنتميف
 امنإ «ةدئافب الإ هيطعي الف «جاتحم هيلإ ءىجي نأ هنم روصتي ال رمتلاو بيبزلا

 ةدودحم ةدايزب الإ بسكلا هل دحي الو هلام ىف رجتي ارجات ىطعي نأ روصتي

 اونوكي مل مهركذب رابخآلا تءاج نيذلا نينيدملا نآلو ؛حبرلا نم ةبسنب ال ةرمتسم

 مه فيقث ضعبل نينيدم اوناك نيذلا ةريغملا ونبف «راجتلا نم اوناك لب «ءارقفلا نم

 .ءارقف ال راجت

 هيف عنمت ىداصتقا ماظن داجيإل مالسإلا ىف ابرلا ميرحت نأ نيبتي اذهبو
 :هناحبس لاق اذلو «تالاقمو ثوحب ةدع ىف لبق نم كلذ انيب دقو «تامزألا

 . 4 نوحلفت مُكَلعَ هللا اواو ١

 «هيهاونو هرماوأ ىف هوعيطأف «ةياقو ىلاعت هللا بضغ نيبو مكنيب اولعجا ىأ
 الو ءابرلا اولكأت الف ءاهل لصأ ال ماهوأ نم نومعزت امب اهنم صلختلا اولواحت الو
 اولانت نأ اوجرتل ىأ «نوحلفت مكلعل «هعضاوم نع ملكلا اوفرحت الو «هيلع اونيعت
 حالص هيف ابرلا ميرحت نأ ىلإ ةراشإ هذهو «ةرخآلاو ايندلا ىف زوفلاو حالفلا

 نولوأتيو انرصع ىف هتحابإ ىف ةحلصملا نأ نومعزي نيذلا كتلوأ نأو ءايندلا

 ءاملع نآأل «ةحلصملا ىنعم ىف نومهاو «ةمثآلا ةيندملا كلتل اهوعضخيل ةعيرشلا

 اودجي ىتح تقؤم ماظن وهو «تامزألا ببس وه ةدئافلا ماظن نأ نوررقي داصتقالا

 هب ةذخآ وأ ىسورلا ماظنلل ةعضاخلا دالبلا رثكأو ءانماظن اندنعو ء«هلحم لحي ام

 اهتحلصم رضي ملو «هتمرح برحلا لبق ةيناملآلا ةينطولا ةيكارتشالاو ءهتمرح
 :دالبلا حلاصم تمح لب « ءىش

 اهدعأ ىتلا رانلا نيبو مكنيب اولعجا ىأ 4نيرفاكلل تّدعأ يتلا َراَنلا اوُقئاَو
 ءاوهأ ىلإ هدصاقمو عرشلا نع اوفرحنت الو «ةعاطلا نم ةياقو نيرفاكلل ىلاعت هللا

 وأ نيدناعملا ديدهتل ابرلا ميرحت ةيآب ةيآلا هذه تنرتقا دقو «مهعزانمو نيرفاكلا

 ىف ابرلا ميرحت ةيآ ىف ىلاعت هلوقك اذهو ءهيف نولداجيو عرشلا ىف نورامي نيذلا
 نإَف 27 نينمؤم متنك نإ ابرلا نم يقب ام اورَذو هللا اوقّنا اونمآ نيذّلا اَهيَأ ايإ» :ةرقبلا 3
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 يي

 وأ ابرلا نولكأي نيذلاف ,[ةرقبلا] 4 573+ . .. هلوُسرو هّللا نم برحب اوَُذَأَف اوُلعْفَت مَ

 نوبراحي نيرفاكلا ماكحأل ةعيرشلا ماكحأ نوئطوي وأ هرمأ نولهسي وأ «هيلإ نوعدي
 .هلوسرو هللا

 دعب هلوسرلو هلل ةعاطلاب رمألا ءاج 4 نومحرت مُكّلعَل لوسرلاو هللا اوعيطأو
 هيلع ىلوتستو «ءاوهألا هيف مكحتي لاومألاب قلعتي ام نأل ؛عطاقلا ىهنلا كلذ

 فارحنا وأ ءدوصقم فيرحت وأ ء«دساف ليوأتب نايصعلا ةنظم نوكيف ةفلتخملا عزانملا

 «لوسرلاو هللا ةعاط كرتيو «عاطي ال نم ةعاط ىف صخشلا قاسنيف عمطلا ببسب

 ةعاط نأ ىلإ ةراشإ دحاو نرق ىف هللا ةعاطب ةنرتقم لوسرلا ةعاط ركذ ىفو

 اوعيطأ :صنلا ىنعمو «هللا نع لوقي اميف عاطم لوسرلا نأو «هللا ةعاط لوسرلا

 نأ ىلإ ةراشإ اذه ىفو ءءاقش ىف ال ةمحر ىف اونوكت نأ ءاجر لوسرلاو هللا

 .امئاد كلوسر ةعاطو كتعاط ىف انلعجا مهللا «ةلماش ةماع ةمحر هيف ابرلا ميرحت
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 االول للا

 ا سل

 رمألاب تمتخ اهلبق ىتلا تايآلا ذإ ؛اهلبق ىتلا تايآلاب ةلوصوم تايآلا هذه

 4 َنوُمَحَرُت َمُكّلَعَل لوسرلاو هللا اوعيطأو إذ :هناحبس لاق دقف ءهلوسرو هللا ةعاطب
 لصاوتلاو محارتلا ىلإ ىدؤت ىتلا ةبولطملا ةعاطلا هذه ىنعم نايب تايآلا هذه ىفو

 (17ج اوراس  واولاب لصو ريغ نم ةءارقلاب ةياور كانه تناك كلذلو «داوتلاو

 ىف قسنلا ثيح نم ةحضاو لصو ريغ نم ةءارقلا ةياور نإو .4اوعراَسَو  لدب
 اهيف ةعبسلا ءارقلا اهيلع ىتلا ةروهشملا ةءارقلاو «ةبولطملا ةعاطلا ىنعمل ليصفت اهنأ

 .قسنلاب ال ىناعملاب ةعاطلا ىنعم نايبل اهنأ ىلع لدي ام

 ىذلا هاجتالاو ةردابملا اهانعم انه ةعراسملا #مُكَبَر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو
 نأب ءاهقيرط ذاختاب ةردابملا ىلاعت هللا ةرفغم ىلإ ةعراسملا ىنعمو يق ىخارت ال

 دق ميلس بلقب هناحبس هيلإ هجتيو «ناردألا نم هسفنو ىصاعملا نم هبلق رهطي
 هلوق نيرونلا وذ رسف دقلو «خاسوألا نم بوثلا ضحر امك ىصاعملا هنع ضحر

 بولقلا ةيقنتو صالخإلاب اورداب ىأ ءصالخإلاب 4 مُكَبَر نَم ةرفغم ئَلِإ 8 ىلاعت
 دقلو «ىلاعت هللا اضر بلطل ميقتسملا قيرطلا وه كلذ نإف ىلاعت هللا ةرفغم ىلإ

 ءىجت اهنأب ركذف اهيلإ هاجتالاو اهبلط ىغبني ىتلا ةرفغملا نأش ىلاعتو هناحبس مَّظع

 ىهو اهردصم ولعب ولعت ةرفغم ىهف «مكاعرو مكامتو مكقلخ ىذلا مكبر نم

 . ماصتعالاو نامألا

 رشلا ىف ةعراسملاو ؛«ىلإ) ب ريخلا ىف ةعراسملا ىدعي نآرقلا نأ ظحاليو

 ىلإ اوعراسو 9 :انه لوقيو .4 رفكلا ىف نوعراسي و :هناحبس لوقيف ء«ىف» ب
 ىتلا ةملظملا هتبق ىف مهف هنثارب ىف لّقنت رفكلا ىف ةعراسملا نأل ؛ 4 ةرفغم

 ةعراسملا امأ «ةدحاو ةبترم ىف مهو ءاهئاجرأ ىف لالضلاب نولقنتي مهب طيحت

 حلصأ ماقم ىلإ حلاص ماقم نمو «ةبتر ىتلإ ةبتر نم لاقتنا اهنإف ءريخلا ىلإ

 . ةلنم

 نيسلا لبق واو ريغب فرحلا اذه مسر دقو «يماشلا رماع نب أو «نايندملا رفعج وبأو عفان :واو الب اهأرق )١(

 . ماشلاو ةنيدملا لهأ فحاصم ىف
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 011 اسس

 أ رح ل

 «ةرفغم ىلع فطع اذه 4 َنيِقّتملل تدعأ ضرألاو تاومّسلا اهضرع ةَنَجو
 هللا اضر بلط اهيف نأل ؛اهدحو بلطُي هناحبس هللا ةرفغم نأ ىلإ ةراشإ اهيفو

 :نيقتملا ءازج ىف ىلاعت لاق اذلو «نيقتملا تاياغ ربكأ ىلاعت هللا اضرو «ىلاعت

 هتاذل هللا اضر نوبلطي نيقتملا رباكأف .[ةبوتلا] 4 720+. . . ٌربكَأ هللا نم ثاوضرو
 . هتانج ىف اعمط الو هران نم افوخ ال

 اهضرع ةنج» وه هيلي ىذلا بلطملاو «ةرفغملا وه ربكألا بلطملاف
 دض ضرعلاو .«ءادهشلاو نيقيدصلا نود نيذلا هبلطي ام وهو «ضرألاو تاومسلا

 هللا ةمحر اهنأل «ةنجلا ةعس نايبل صنلاو «بلاغلا ىف هنم رصقأ وهو «لوطلا

 ام عسوأو «سحلا هكردي ام عسوأب ةعسلا هذه نع ربع اذلو «ءايقتألا هدابعب ىلاعت

 ركذي ملو ءضرعلا ركذ مل :لئاق لوقي دقو «هناحبس هقلخ نم سانلا هملعي
 غلبأ ضرعلا ركذ نأ كلذ نع باوجلاو ؟طسبلاو جارفنالا ىلع لدأ وهو «لوطلا

 ىف لقعلا بهذي هنإف ضرألاو تاومسلا ضرعك اهضرع ناك اذإ هنأل «ةلالدلا ىف

 :ىلاعت هللا لوقك كلذو ءروصلا نم ريثكلا روصتيو ءبهذم لك اهلوط كاردإ

 ريرحلا نم ةناطبلا تناك اذإ هنإف [نمحرلا] # همك ... قربتسإ نم اهنئاطب

 نإ لاقي دقو ؟نيرظانلا رسيو نيعألا هارت امم ةناطبلا قوف ام نوكي فيكف نيمثلا

 لوطو ةنجلا لوط نيب ةاواسملا بجوي نايبلا قيسنت نإف لوطلل ركذ ضرعلا ركذ

 . غيلبلا زاجيإلا نم كلذ نوكيو ءامهضرعك اهضرع نأ امك ءضرألاو تاومسلا
 ةضورعملا ةيميقلا ءايشألاب - انه ضرعلا - ىناهفصألا ملسم وبأ رسف دقو

 ةرثك نع ىنغلا سيل» :ِةكَي ىبنلا لوق كلذ نمو ءضورع اهعمج ىتلا عيبلل
 ىف ةنجلا نأ ريسفتلا اذه ىلع ىنعملا نوكيو «22)(سفنلا ىنغ ىنغلا نكلو «ضرعلا

 ةايحلا ىهف ءامهتميق ىف ضرآلاو تاومسلا لداعت اهتناكمو اهومسو اهولعو اهتميق

 مهو «نيقتملل تعضوو تئيه ىأ « نيقّملل تّدعأ» : مئادلا ميقملا ميعنلا ىهو

 ةرثك نع ىنغلا سيل :ةاكزلا :ملسمو «2294756) سفنلا ىنغ ىنغلا - قاقرلا :يراخبلا هاور هيلع قفتم )١(

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع )٠١١5( ضرعلا
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 لااا

 يي يرو بج

 لخدم الف نصح ىف مهسفنأ اولعج ىأ ةياقو رشلا نيبو مهنيب اولعج نيذلا

 ناك ىتح مهنوئش نم انأش كلذ راصو «مهبولق ىف هل براس الو ءاهيلإ ناطيشلل
 .مهل ةرمتسم ةمئاد الاحو افصو

 هذه ىلإ مهتعفر ىتلا تافصلا ىلاعتو هناحبس نيبي كلذ دعب ذخأ دقو

 ةلص تاذ اهلك تافص سمخ ركذف ةلزنملا هذه ىلإ نولصي مهتلعج ىتلاو «ةبترلا
 : هناحبس لاقف ىلوألا ةفصلا ركذ دقو «تباث ىوق ميلس عمتجم ءانبب ةقيثو

 «نوقفتي مهنأ ىماسلا صنلا ىنعمو 4« ءاَرَضلاو ءاَرَسلا يف نوقفني نيذّلا »
 ددجتلا ديفي عراضملاب ريبعتلا نأل ؛عراضملا ربع اذلو «نآ دعب انآ مهقافنإ ددجتيو

 ءارسلا يف إ» :ىلاعت هلوق ىنعمو ءىضقنملا عقاولا ديفي ىضاملاب ريبعتلاو ءرمتسملا
 الاوحأ لمشي اذهو «مهتءاسم لاحو «مهترسم لاح ىف نوقفني مهنأ 4 ءاَرّضلاو

 ءاهرادقمب لاح لكو ءرسعلاو رسيلاو رقفلاو ىنغلا لاح ىف نوقفني مهف «ةريثك
 «سبح وأ متأم وأ سرع لاحو «نزحلاو رورسلا ىفو «ضرملاو ةحصلا لاح ىفو

 «مهلاومأ ىلإ وأ مهيلإ سانلا ةجاح نع مهسفنأ مهلغشت ال هنأ اذه ىف ىزغملاو

 تابسانمل سيل مهنم قافنإلاو «سانلا مومه نع ةصاخلا مهمومه مهلغشت الو

 ريغ ةرقتسم مهيف ةتباث ةعيبطل وه لب «لوحت مث ءىجت لاوحأل الو «لوزتو ضرعت
 امو ىباجيإ فصو هنأل «تافصلا نم هريغ ىلع قافنإلا مدقو .مهليازت ال ةقرتفم

 لدأ هنألو «ىبلسلا نم قشأ هلاوحأ رثكأ ىف ىباجيإلاو ءهب لصتي وأ ىبلس هادع
 ؛هريغ نم هيلإ اجايتحا دشأ عمتجملا ناك مالسإلا ردص ىف هنألو ءصالخإلا ىلع

 ءادتبا كلذ ناك ذإ ؛دشأ داهجلا ىف لاملا ىلإ ةجاحلا تناكو ءاريثك رقفلا ناك ذإ

 :ىلاعت لاقف «ةكلهتلل ضرعتلا نع ىهنلاب قافنإلاب رمألا نرق كلذلو «ةلود
 . [ةرقبلا ] 4 23+ . . . ةكلهتلا ىلإ مُكيِدْيَأب اوقلت الو هللا ليبس يف اوقفنأو

 نأ ظيغلا مظك «َنينسحملا بحي هّللاو سائلا نع نيفاعلاو ظيغلا نيمظاكلاو

 دقلو .«ظيغلا اذهل رثأ رهظي الو «ربصلا ىلع اهلمحيف ء؛هسفن ىف ام ىلع كسمي
 اهدجي ىتلا ةرارحلا وهو بضغلا دشأ ظيغلا) :هتادرفم ىف ىناهفصألا بغارلا لاق
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 0 اا

 ىلا ورب سلب

 بضعغلا رهاظم ىهو ةروثلا ىلإ عفدي كش الب ظيغلاو .(هبلق مد ناروف نم ناسنإلا
 نم مظك لصأو «لعفلا ىف وأ لوقلا ىف هراثآ روهظ مدعو سفنلا ىف هؤاقبإ همظكف

 مل اذإ ريعبلا مظكو عاملا ىرجم هب دسي ام ةماظكلاو هاف دسو هأللم اذإ ءاقسلا مظك

 وعدي هنإ لب «ىذألا نم ثدحي ىذلا ملآلل عنم هيف سيل فصولا اذه نإو

 نإو .هلثم رشلا ةبواصجم ىف لاسرتسالا نم هسفن عنمو بضغلا حامج حبك ىلإ

 ديدشلا سيل» :ِِلِللَي ىبنلا لاق كلذلو :ةدارإلا ةوقو سفنألا قشب الإ لاني ال اذه

 كَم ىبنلا ربتعا دقلو 22بضغلا دنع هسفن كلمي ىذلا ديدشلا نكلو ءةعرصلاب

 بضغل داعبإ هسفن نع بضغلا نمؤملا داعبإ نأ ربتعاو .بضغي الأ تابرقلا برقأ

 لاقف «ىلاعت هللا بضغ دعبي امع هنع هللا ىضر سنأ هلأس دقف ءهيلع ىلاعت هللا

 .؟92بضعغت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هل

 نوكي نأ بجي هظيغو ءهللا قوقح لجأل نوكي نأ بجي نمؤملا بضغ نإو
 دبعلا اهعرجتي ةعرج نم ام» :هْلكَك ىبنلا لاق دقلو .ىلاعت هللا تامرح كاهتنال

 .©0«ىلاعت هللا ىف ظيغ ةعرج نم ارجأ مظعأو هل ريخ

 ءوفعلا وهف ثلاثلا فصولا امأ ؛نيقتملا فاصوأ نم ىناثلا فصولا وه اذه

 هبحصي مل اذإ ديدشلا ظيغلا نأل هعم نوكي نأ بجي هنإو «ظيغلا مظكل ةرمث وهو

 مظكلاب نرشقي نأ دبالف ىوقلا كهنيو ءسفنلا دسفيو «بلقلا ضمي هنإف وفع
 «نحملا رئاكتتو ««؟7نحإلا دلوتت اليكلو «سانلا ةحلصملو صخشلا ةحلصمل وفعلا

 بجو ترهظ اذإ ةماعلا مئارجلا نإف «ةماعلا مئارجلا ىلع رتسلا وه وفعلا سيلو

 نم - بادآلاو ةلصلاو ربلا :ملسمو «(0549) بضغلا نم رذحلا - بدألا :يراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )١(

 . هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (5104) بضغلا دنع هسفن كلمي
 نم يئئدعابي اَذاَم :قلي هللا لوُسر لَ ُهّلأ وَِْع نب هللا دبع نع 753 نيرشثكملا دنسم :دمحأ هاور (؟)

 .«بَضْعَت الو :لاَق لجو رع هللا بّنضَغ

 .هنع هللا يضر رمع نبا نع )١511/9( ملحلا - دهزلا :هجام نبا هاور (*)
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 7 7( بحجب

 نلعي ناز نع وفعلا حصي الف اهراثآل عطقو ءاهرافظأل ميلقت هنأل باقعلا

 ال امك «نينمآلا عورو «تامرحلاب ناهتساو ةقرسلا داتعا قراس نع الو «هتميرج

 نولمعيو ءءوسلاب مهنومريو «سانلا نوفذقي نيذلا «ةنسلآلا قاسف نع وفعلا حصي
 ةناهتسا رومألا هذه ىف وفعلا نإف ءاونمآ نيذلا ىف ةشحافلا ةعاشإ ىلع كلذب

 ىصخشلا ىذألا عاونأ ىف نوكي ىذلا وه بولطملا وفعلا امنإ «ىلاعت هللا تامرحب

 نع ضرعأو فرعلاب رمَأو وفعلا ذخ © :ىلاعت هللا لوق اهيلع قبطني ىتلا ىهو
 كنيب يذلا اذإف نسحَأ يه يتّلاب عفدا :ىلاعت هلوقو [ فارعألا] 4 نقل نيلهاجلا

 ىبنلا فصو ىف ةشئاع تركذ دقلو .[ تلصف ] 4 4(: ميمح يلو هّنأك ةوادع هنيبو

 موقي ال هللا تامرح تكهتنا اذإف «هّللا تامرح كهتتت نأ الإ بضغي ال ناك هنأ

 . "10هلل مقتني ىتح ءىش هبضغل

 ىهو «نينسحملا بحي هّللاو » :ىلاعت هلوقب ةيآلا هذه هناحبس متخ دقلو
 ءاهيلإ رظنلا هيجوتل ةفصلا هذهب ىلاعتو هناحبس هللا اهركذ دقو «ةعبارلا ةفصلا

 هانعم ناسحإلاو «ىلاعت هللا ةبحم اهب لانت اهنأو «ىوقتلا لزانم ىلعأ اهنأ نايبلو

 داري نأ امهدح-أ نيقالطإب ميركلا نآرقلا تارابع ىف قلطي وهو «ةداجإلاو ناقتإلا

 :ىلاعت هلوق كلذ نمو «هدابع هب ىلاعت هللا بلاطي ام لك ىف ةقلطملا ةداجإلا هب

 ناسحإ ىف هي هلوقو ,[فهكلا] 4 (2:7 ًالَمع نسَحَأ نم َرِجَأ عيضن ال اَنِإ»
 ىناثلاو .20«كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعت نأ ناسحإلا» :ةدابعلا

 هلوق كلذ نمو «ديزي لب لدعلاب ئفاكي ال وهف «ةأفاكملا نم رثكأ لمعلا نوكي نأ

 ركسلاو ءاشحفلا نع هت ئيقأ يذ مالو ناسحإلاو لدعلاب 9 هّللا لاذإ) : : ىلاعت

 هراوجب ركذيو هسفنب ىدعتي لوألا قالطإلاب ناسحإلاو ء[ صصقلا ] 2

 ىف نيقالطإلا برقأو «هيلإ نسحملا هراوجب ركذيو «ىلإ) ب ىدعتي ىناثلاو «لمعلا

 )١( مائآلل ديكو هتدعابم - لئاضفلا :ملسمو ,(7779) ٍةِكَك يبنلا ةفص - بقانملا :يراخبلا هاور )1771( .
 .هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع ملسمو يراخبلا ةياور نم هجيرخت قبس دقو هيلع قفتم (؟)
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 5 لل لا وللا

 أ برأ

 نمع وفعيو «هظيغ مظكي ىقتلا ربلا نأ ىلإ ئموت اهنإف «ىناثلا وه ةميركلا ةيآلا
 لهأ رمأ ىلاعتو هناحبس هللا نإو ءعضوم ناسحإلل ناك نإ هيلإ نسحي لب هملظ

 مكنم لضفلا اوُلوُأ لتأي الو 9 :ىلاعت لاق دقف مهناسحإب مهظيغ بهذي الأب لضفلا

 الآ اوحفصيلو اوفعِيْلو هللا ليبس يف نيرجاهملاو نيكاسمْلاو ئبرقلا يلوأ اوتؤي نأ ةعسلاو
 وبأ فلح امدنع ةيآلا هذه تلزن دقف [رونلا] 4 27 . .. مكل هللا رفغُي نأ نوبحت

 جوز ةشئاعل ةبسنلاب كفإلا ثيدح ىف اوضاخ نيذلا هتبارق ضعب ىطعي الأ ركب
 ال ىهو «ةيرشبلا ةحامسلا هيلإ لصت ام ىصقأ ىه ةجردلا هذه نإو هللا لوسر

 :ىلاعت هللا بح ىه ةأفاكملا تناك كلذلو «سانلل ةبحم سفنل الإ نوكت

 اذه 4« مهبونذل اورقغتساف هللا اوُرَكَذ مهسفنأ اومَلَظ َوَأ ةشحاف اولعف اذ نيذّلاو
 اهّضرع ىتلا نانجلا مهل تدعأ نيذلا نيقتملا فاصوأ نم سماخلا فصولا وه
 ىلع ةجراخ نوكت ىتلا ةدئازلا ةيصعملا ىه ةشحافلاو «ضرألاو تاومسلا ضرعك

 ضعب رسف كلذبو ءانزلا ىلع تبلغ دقو «ةلضافلا ةيناسنإلا ةعيبطلا ىضتقم
 اومَلَظ وأ :ىلاعت هلوق نم دارملا نوكي ىأرلا اذه ىلعو ءانه ةشحافلا ءاملعلا

 ملظو ءريبكلا بنذلا ةشحافلا :نورخآ لاقو «ةيصعملا ريغ بنذ لك 4 مهسفنأ

 «هريغ ىلإ اهاذأ ىدعتي ام ةشحافلا لوقي نيرسفملا ضعبو «ريغصلا بنذلا سفنلا

 لمعي نمو :ىلاعت هلوقك اذه نوكيو ء«هسفن ىذألا زواجتي ال ام سفنلا ملظو

 نارمأ سفنلا ملظو ةشحافلا نأ ىلع هلك اذهو [ءاسنلا] 4 < ... ملظِي وأ اءوس
 اهيف ةريبك ةيصعم لك نأو «ةيصعملل ناهجو امهنأ ىلع ءاملعلا ضعبو ؛نارياغتم

 ةشحاف بكتري نم :ىنعملا نوكيو ««واولا» ىنعمب «(وأ» نوكتو ناهجولا ناذه

 اذه ىلإو ؛نيقتملا نم نوكي هبر ىلإ دوعيف اهباكترا دنع هللا ركذتيو ءهسفن ملظيو
 ديفي هللا اورَكَذ مهسفنأ اومَلَظ وأ ةشحاف اوُلَعَف اَذإإ9 طرشلا ةغيصب ريبعتلاو «ليم
 خارت امهنيب نوكي الو باكترالا دنع نوكي هللا ركذ نأ ىأ «طرشلاب باوجلا نارتقا
 امهنيب ىخارت ال باكترالا روف نوكت هللا ىلإ ةبوتلاف ءسفنلا ىف خرفي رشلا لعجي
 ىف هب ىلاعت هللا حرص ام اذهو ءهتتيطخ هب طيحت ىتح ةيصعملا ىف رمتسي الو
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 كَلوُأف ٍبيِرَق نم نوبوتي مث ةلاهجب ءوسلا نولمعَي نيذّلل هللا ىلع ةبوُعلا اَمّنِإ 8 :هلوق
 . [ ءاسنلا ] 4 4790 اًميكح اًميلَع هللا اكو َمِهْيلع هللا ُبوُعي

 ةمظع اوركذتو هيهاونو هرماوأ اوركذت ىأ 4 هللا اوِركَذ 8 :ىلاعت هلوق ىنعمو
 هيهاونو هرماوأ ركذ (امهادحإ) ناتبترم ىلاعت هللا ركذلو «هتوقو هلالجو ىلاعت هللا

 هتمظعو هلالج ركذ ايلعلا ىهو (ةيناثلاو) نيقتملل هدعأ امو نيبنذملل هدعأ امو

 .نوبرقملا راربألا الإ اهلاني ال هذهو رودصلا ىفخت امب هملعو

 هبقع اذلو «ةبانإلاو رافغتسالا ةلاحم ال هعبتي نأ دبال ىلاعت هللا ركذ نإو

 .ركذلل ةمتحم ةجيتنو ةمزالم ةرمث وهف « مهبونذل اورفغتساَف ا :هلوقب هناحبس
 مالكلا «نوُمَلَعَي مهو اوُلعف ام ئَلع اورصي منو هللا الإ بونذلا رفغي نمو »

 ةباجإ نايب هيف 4هّللا الإ بونذلا رفعي نمو# :ىلاعت هلوقو «قباسلا مالكلاب لوصوم

 هلوق ىف ىرشخمزلا لوقي اذلو «هيلإ الإ هللا نم عزفم ال هنأ نايب هيفو رافغتسالا
 «ةرفغملا برقو ةمحرلا ةعسب هتاذل فصو» 4 هللا الإ بوُنذلا ٌرفْغَي نمو 9 :ىلاعت
 «هلضف الإ نيبنذملل عزفم ال هنإو ءهل بنذال نمك هدنع بنذلا نم بئاتلا نإو

 ام ىصقأب لصنتلاو راذتعالا ىف ءاج اذإ دبعلا نأل بئاتلل ةرفغملا بجوي هلدع نأو

 ثعبو ةبوتلل طيشنتو دابعلا سوفنل بييطت هيفو «رواجتلاو وفعلا بجو هيلع ردقي

 همركو لجأ هوفع نإف تلج نإو بونذلا نإو «طونقلاو سأيلا نع عدرو ءاهيلع
 ال ىلاعت هللاو «ةبوتلا ثيح ةرفغملا بجوأ هنأ الول ميقتسم مالك كلذو .«مظعأ

 هعزانتي ىذلا مهنيوكت ةعيبطب هملع عم هدابعب هللا ةمحر نإو «ءىش هيلع بجي

 ىسفن ىذلاو» :لاق هنأ ّدِْللَك ىبنلا نع درو اذلو «ةبيرق ةرفغملا تلعج رشلاو ريخلا

 (1)(مهل رفغيف نورفغتسيو نوبنذي موقب ءاحجلو مكب هللا بهذل اوبنذت مل ول هديب

 ملو» :ىلاعت لاق اذلو ءهبنذ ىلع بنذملا رصي الأ باجملا رافغتسالا طرشو

 نوكت نأب هولعف ىذلا لعفلا ىلع اورصي مل ىأ «َنوُمَلَعَي مهو اوُلَعَف ام ئَلَع اورصي

 ة4 فة ةركل] نيرثكملا دنسم ىقاب :دمحأو 06في ةبوت رافغتسالاب بونذلا طوقس - ةبوتلا :ملسم هاور )١(

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
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 هيون هيف ىلاعت هللا رمأ نوملعي مهو هولعف دقو «هيلإ ةدوعلا ىلإ ةينلا مهدنع
 ىف بنذ رارصإلا عم رافغتسالا نإو (رارصإلا عم ةبوت ال) :ءاملعلا لاق كلذلو

 رارصإلا نم نإو (رافغتسا ىلإ جاتحي انرافغتسا) :ىرصبلا نسحلا لاق دقو هتاذ

 ال دابعلا قوقحف ءاهدري ال ملاظم هدنع سانللو «ةبوتلا نلعي نأ بونذلا ىلع

 هل ربكتسملا هبنذب فرتعملا بئاتلا نإو ءاهباحصأ ىلإ اهدر دعب الإ اهيف ةبوتلا لبقت
 الذ تثروأ ةيصعم نإ) :نولوقي ةيفوصلا نإ ىتح هبر ىلإ برقم هنع بتئاتلا

 .(اراختفاو الد تثروأ ةعاط نم ريخ اراسكناو

 اهي ندا رانا اهم نم يرق تانجو مه رف مارح دنقأ)
 ىلاعت هللا ةمحرب اوقحتسا دق اهببسب تافصلا هذهب اوفصتا نيذلا كئلوأ ىأ

 ليلد ةرفغملا هذهو مهقلخ ىذلا مهبر نم ةرفغم اهالعأ :ةثالث وهو مهءازج

 اهشثلاثو «ميعنلا عاونأ اهيف رفاوتت ىتلا تانجلا ىناثلاو ءءازج ىلعأ وهو ءهاضر

 «هردق نم صقني لاوزلا عقوت نإ ذإ ءءاهتنالا ةنظم ىلع سيل ميعن وهف .دولخلا

 نأب ريدج ءازجلا كلذ ىأ #نيلماعلا رجأ معنو 8# :هناحبس كلذ دعب لاق كلذلو

 امب ايندلا ههلت مل هتقيقحل فراع لك هبلطيو «نوسفانتملا هيف سفانتيو «هيف بغري
 نع فلختلا مدعو هقاقحتسا ىلع لمعلاو هبلط ىلع ثحلل حدملا كلذف ءاهيف

 .نيمحارلا ريخ تنأو انمحراو انل رفغا مهللا «هيلإ هاجتالا

 َيِيذكَمْلاةَبقعَاكَفَيك اور ظنأَف ٍضَرَدْلأ ف وريم
 هر سس

 رم الس 1 د ل هج
 ميا لا هَ

 2 جر ع قس ا يع عمو ا م م و ا

 َنيِنِمّؤُم متك نِإَنولعَأْل متنأو اونزخ الو اونهتاالو
6 

 ل جاع لق حاسم س22 76 2 < 2 ل روس رسال هج

 7 مص اسس رس لا سو بلل حم اس >

 تذهل َملْعَيِلَو سات َنيباَهْل واذن ماَياَلَكلِتَو
 دق

 مجج < 2 رج رخو ا كوس رع

 531 نييلبظلا بحال هللأو ءادهش م ٌدِخَشوأونماء

 4-1 1 ل خرق رس رس اساس 6 ريل سس نس يو يصض ضص سار 7

 اك تيرفتكلاقحميو اونما ءنيذلا هللأ لو
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 ةكئالملاب هللا دادمإو دحأ ةوزغ ىلإ ةقباسلا تايآلا ىف هناحبس راشأ

 «ةكرعملا ىف مهدئاق ىلع اوفلتخي ملو «ءاقللا ىف اوربص نإ بورحلا ىف نينمؤملل

 ءاود وه ام هناحبس كلذ دعب نم ركذ مث «ىمرملاو ةياغلا ىلاعت هللا دنع ام اولعجو

 هلام وأ هيخأ قح دحأ لكأي الأو ,نواعتلاو ةعاطلا وهو «ناميإلا ءاذغو «بولقلا

 «تحسم ابرلا لامك مارحلا لاملو ءبورحلا ةوق وه لالحلا لاملا نأو «لطابلاب

 بحو ةعاجشلاو «لاملا ةوهش نإ ذإ مئازعلا روخ ىبريو «ناميإلا فعض نم هبلطو

 وه رئاخذلا مظعأ نأ هناحبس نيب مث ءدحاو لجر بلق ىف عمتجت ال لالخ ءادفلا

 .ىلاعتو هناحبس هللا ةرفغم بلطو ىوقتلا ىلع سوفنلا ةيبرت

 دقو «نينمؤملا سوفن ىف دحأ ةوزغ رثأ ىلع مالكلا كلذ دعب ءاج دقلو

 اليبس ةميزهلا نم اوذختي نأ مهرمأو «نزحلاو نهولاو فعضلا نع هناحبس مهاهن

 مهسفنأ تاذ ىف اورقيو اهل اوعضخي نأ مهيلعف هقلخ ىف هللا ةنس اهنإو ءرصنلل

 . 4 ننس مكلبق نم تلح دق :هناحبس لاق اذلو ءاهب

 قلطت ىهو «ةنس عمج ننسلاو «تررقتو تتبثو تضم اهانعم «تلخا١

 نم اهنإ ليق دقلو «عبتي ىذلا لاثملا ىنعمب قلطتو ءدبعملا كولسملا قيرطلا ىنعمب

 ةعبتملا ةميقتسملا ةقيرطلا هب برعلا تهبشف ايلاوتم ابص هبص اذإ ءاملا نس مهلوق
 اميف ةمكحم مظنو ةتباث ننس مكلبق نم تررقتو تضم دق هنأ ىنعملاو «ةرمتسملا

 باوثو ايندلا ىف باقعو « ةلذو ةزعو «ةميزهو رصن نم ىلاعتو هناحبس هللا هردق

 ةنس نم هناحبس هّنس امب رخآلا ىلع امهدحأ رصتتيو «لطابلا عراصي قحلاف «اهيف

 دادعتساو «ناميإ ةوقو «ريبدتلا ىف ماكحإو «دئاقلل ةعاط نم «ةميزهلاو رصنلا ىف

 لاعتمْلا ٌريِبَكْلا ةداهشلاو بْيَغْلا ملاع < رادقمب هدنع ءيش لكو ١ ؛اذكهو «ءادفلل

 1 00 .[دعرلا] # <>

 اذإ قحلا لهأ رصتتي نأو ملظلا نم نكمي الأ ةتباثلا ىلاعت هللا ننس نم نإو

 لهأ نأو ءهتعاط نع اوفرحني ملو هتماقإ ىلع اورفاضتو «هترصن ىلع اولمع

 قحلا لهأ لذاختل رفظلا نولانيف ءاودعتساو اودحتا نإ نورصتتي دق لطابلا
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 أ بأ

 امك ميظعلا دئاقلا ةعاط ىلع ربصلا مدع وأ ءايندلا ضرع مهتدارإ وأ «مهماسقناو

 .دحأ ىف نأشلا ناك

 ىلمأ نإف «نيقداصلا نيرباصلل ةبقاعلا لعجي نأ ىلاعت هللا ننس نم نإو

 .قحلا لهأ مهيلع رصنيو .ردتقم زيزع ذخأ دعب نم مهذخأيس هنإف ةنس نيرفاكلل

 مهيدهيلو «ناميإلا لهأ لقصيل قحلا لهأ ىلع ةيتقولا مهترصن ىلاعت هللا ردق امنإو

 رهظيو «ناميإلا فيعض مهنيب نم زيميلو «راصتنالا قيرط ىلإ ةيلمع ةياده
 بهذيو ءاهيلع دمتعي ىتلا ةراتخملا ةوفصلا نيبتت كلذبو «قافنلا لهأ قافن

 مهديكب نوفجري الو ءدحأ مهب عدخني الف «مهقافنب قافنلا ىلع اودرم نيذلا

 ؛مهبولقل اتيبثت نيبذكملا ةبقاع ناميإلا لهأل هناحبس نيب دقلو ؛:ةعامجلا ىف

 ةيقاع ناك فيك اورظناَف ٍضرألا يف اوريسَفط :لئاق نم لج لاقف مهل ادبيأتو
 . «نيبذكملا

 اوريسف «نيقتملل امئاد ةبقاعلا وأ «هقلخ ىف ىلاعت هللا ةنس تناك اذإ هنأ ىأ

 (فيك) ظفلب ريبعتلاو .نوبذاكلا اهب ىهتنا دق ىتلا لاحلا اورظناف «ضرألا ىف

 ىلإ وعدت ةروص ىف لاحلا حيضوتو ريوصتلا هب دصقي ماهفتسالا ىلع لادلا

 «مهرايد ريمدت نم اهيلإ اوهتنا ىتلا مهتبقاع نأ ىأ «بارغتسالا ريثتو بجعلا

 بجعلا ريثت ءداسفلا اهيف اورثكأو دالبلا ىف اوغبو اوغط نأ دعب مهراثآ ةيفعتو

 .هناميإ ىوق نمل اضرلاو ربصلاو ةنينآمطلاب ىقلتو «هناميإ فعض نمل ةشهدلاو

 ثحبلاو ضرألا ىف ريسلا ىلإ وعدت ىتلا تايآلا نم اهلاثمأو ةيآلا هذه ىفو

 «ماع لكشب ممألا خيرات ةسارد -امهدحأ :نيرمأ ىلإ ةوعد نيقباسلا لاوحأ ةفرعمل

 اهرضاح طبري ىتلا ةيناسنإلا طابر وهو «ربتعملا رفسو ء«ربعلا باتك خيراتلا نإف

 . اهيضامب

 ةاورلا ةياور نم قدصأ اهنإف اهراثآ نم ممألا لاوحأ ةسارد -ىناشلا رمألاو

 فرعي نمل ةقداصف راثآلا امأ «بيذاكأ بوتكملا خيراتلا نوكي دقف «نيربخملا رابخأو

 نأ ىكحيل هنإو «ةلوقنملا رابخألا نوفيزي مههابشأو كولملا نإو ءاهقطنتسي فيك
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 امع بتاكلا باحصأ ضعب لأسف «هتلود خيرات بتكي نأ ابتاك فلك كولملا دحأ

 .«اهقمنأ ليطابأو اهقفلأ بيذاكأ» :لاقف بتكي

 ام ىلإ ىماسلا صنلا ىف ةراشإلا 4َنيقّتملَل ةظعومو ىدهر سائل ْناَيب اذه
 نم ىلاعت هللا ننس فرعتو ضرألا ىف ريسلا ىلع ثحلا نم ةقباسلا ةيآلا هتنمضت

 ركذ دقو - نوبستحي ال ثيح نم اوذخأو اولذ مث الوأ اوغط نيذلا نيبذكملا راثآ

 ءهب مهفي مهفو «هب رصبي رصب هل نم لك هكردي «نيعمجأ سانلل نايب اذه نأ

 بجوتو ناميإلا ىلإ ىدهت ىتلا ةفرعملا وهو هرثأ ققحت ىضتقي ال نايبلا ققحتو
 كلذلو «مهريغ نود نيقتملل هب ظاعتالاو نايبلا نم ةيادهلا نوكت امنإ «ظاعتالا

 نإ ذإ ؛طقف مهنم نيقتملل ةظعوملاو ةيادهلاو ءاعيمج سانلل نايبلا هناحبس لعج

 «ةقيقحلا بلط ىف اصالخإو ءايبلق ادادعتساو ءايحور اقارشإ ىضتقت نايبلاب ةيادهلا

 هاجتالاو قئاقحلا كاردإل احتفتم ابلق ىضتقت ءربعلا نم ةدافتسالا ىهو ةظعوملاو

 هلل مهسفنأ اوصلخأ نيذلا نيقتملل الإ رفاوتي ال هلك كلذو «ميلس دصقب اهيلإ

 ىف ىقلي رذبلا لثم نايبلا لثمو ءاجوع هنوغبي ال هليبس اوكلسو «قحلا اوبلطو

 ةبصخ اضرأ باصأ اذإو «جتني ملو فج ةلحاق ءارحص باصأ اذإف «ضرألا

 ىف سانلا فالتخا نيبو ثيغلاب ملعلا ِةِْلَي ىبنلا لثم دقو ءانسح اتابن تتبنأ

 اهنم ناكف ءاضرأ باصأ ريثكلا ثيغلا لثمك هللا ىنثعب ام لثم» :لاقف ءهيقلت

 تكسمأ بداجأ اهنم ناكو «ريثكلا بشعلاو ًالكلا تتبنأف «ءاملا تلبق ةبيط ةفئاط

 ىه امنإ «ىرخأ ةفئاط اهنم باصأو ءاوعرزو اوقسو اوبرشف سانلا هب هللا عفنف ءاملا
 ىنثعب ام هعفنو هللا نيد ىف هقف نم لثم كلذف ءألك تبنت الو ءام كسمت ال ناعيق

 تلسرأ ىذلا هللا ىده لبقي ملو اسأر عفري مل نم لثمو «لمعو ملعف «هب هللا

 , 20(هب

 نأ نينمؤملا ىلع بجيف نايبلا اذه نيب دق ىلاعتو هناحبس هللا ناك اذإو

 نأ مهيلعو «هللا ننسبف دحأ ىف مهباصأ ام نأ اوفرعي نأو ىلاعت هللا ننسب اوربتعي

 للص يبنلا هب هللا ثعب ام نايب - لئاضفلا :ملسمو «(9ا/) ملعو لمع نم لضف - ملعلا :يراخبلا هاور )١(

 . هظافلأب هجيرخت قبس دقو هنع هللا ىضر يرعشألا ىسوم ىبا نع (2598)
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 اهيف ام رادقمب الإ ةقباسلا ةكرعملا مهريكفت رسأت الو «ةلباقلا ةكرعملل ةبهآلا اوذخأي

 منك نإ نوّلعألا متنأو اونزحت الو اونهت الو :هناحبس لاق اذلو «ةربعو ةظع نم

 نزحلاو «لمعلا نع مسجلا فعض ىلإ ىدؤي دقو «سفنلا فعض :نهولا
 مهي رمأ لوزن دنع وأ «هكاردإ مدع وأ بحي ام دقف دنع ناسنإلا بيصي ىسفن ملأ

 نارمأ امهو - نزحلاو نهولا نع ىهنلا ىنعمو «مئاد مه ىف اهلعجيو «سفنلا

 اولسرتست ال :ىزغملاو «مهباصأ ام ملألا ىف لاسرتسالا نع ىهنلا وه - نايسفن

 سيلف «لاتقلا نع مكفعض ىلإ ىدؤي كلذ نإف ءدحأ موي ناك امم ملألاو مهلا ىف

 ىف وه ىذلا امهببس ىلع بصنم هنكلو «نزحلاو نهولا لصأ ىلع ابصنم ىهنلا
 .نزحلاو نهولا ىف لاسرتسالا وهو نمؤملا ةردق

 تنمضت امك «ةيلستو ةراشب تنمضتو «ىهنلا كلذ تنمضت ةميركلا ةيآلاو

 .ناميإلا قدص وهو رصنلا ببس نايب كلذ قوف

 متنأو :هلوق ىهف «ةيلستلاو ةراشبلا امأو «هيلإ هجتي ام انيب دقف ىهنلا امأف

 ىنعمو «ىلعأ مهنأل انايب اهيف نإ ثيح نم هباحصأو ىبنلل ةيلست ىهف 4 نولعألا

 رثكأ ردب موي نيكرشملا ىلتقف «نيكرشملل ناك ام رثكأ بلغ مهل ناك دق مهنأ ولعلا

 نم ةلزنم ىلعأ اوناك دق اهتاذ دحأ ىف نونمؤملاو ءدحأ موي نينمؤملا ىلتق نم
 نينمؤملا لاتق نألو ؛رانلا ىف نيكرشملا ىلتقو «ةنحلا ىف نينمؤملا ىلتق نآل ؛رافكلا

 نم رثكأ ناسنإلل ولع ىأو «توغاطلا ليبس ىف نيكرشملا لاتقو .قحلا ليبس ىف
 ءولعو ةزع هتاذ ىف قحلا نإف ءهليبس ىف بلاغيو «قحلا ةرصنل لتاقي هنأب رعشي نأ

 لاق امك ضرألا ىف ولعلا وهو «نيقتملل ةبقاعلا نأب ةراشب ٍصنلا ىف كلذ قوفو

 مهلعجتو ةّمئأ مهلعجتو ضرألا يف اوفعضتسا نيذلا ىلع نمُن نأ ديرنو © : ىلاعت

 . [صصقلا] 4 2 نيثراولا

 ىفصي ناميإلا قدص نإف «نينمؤملا ناميإ قدص وهف رصنلا ببس امأو

 مدقيف «قحلا :ةملك ءالعإ وه دصقلا لعجيو ءاهماثآ اهنع دعبيو اهناردأ نم سوفنلا
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 يي

 ءرصنلا وأ ةداهشلا :نيينسحلا ىدحإب زوفي هنأ ملعي وهو لاتقلا ىلع نمؤملا

 .بلطلا ةياغ امهاتلكو

 نيب دقف «ةيزعتلاو ةيلستلاو «ىرشبلا ءاقلإ اهنم ةيماس دصاقمل قاست تايآلاف

 ركذ ىفو ءهلثم نيكرشملا باصأ دق دحأ ىف نيملسملا باصأ ام نأ هناحبس هللا

 نإ :ىلاعت لاقف «ةنئمطم سوفنو «ةرشبتسم بولقب داهجلا ديدجت ىلإ ةوعد كلذ

 . 4 هلئم حرق موقلا نم دقق حرق مكسسمي
 لاقو «هيلع بترتي ىذلا ملألا :اهمضبو «حرجلا :فاقلا حتفب َحّرَقلا

 ,(1)ةيآلا تئرق امهبو «هرثأو حرجلا وهو دحاو ىنعمب ناتغللا :شفخألاو ىئاسكلا

 نم هبيصي ءىش نم ةحارجلا نم رثألا حرقلا) :ىناهفصألل تادرفملا ىف ءاج دقلو

 رثأ اذه ىلع حرقلاف .(اهوحنو ةرثبلاك «لخادلا نم اهرثأ حرقلاو «جراخلا

 حصيف ءايونعم انه حرقلا ناك اذإو نطابلا ىف اهرثأ مضلابو «رهاظلا ىف تاحارجلا

 مغلا مضلاب وهو «ةميزهلل حضاو ملأ نم ةكرعملا بقعي ام حتفلاب هنإ :لوقن نأ

 انه رهاظلا نإو «ديدج نم رصنلا نوكي ىتح سوفنلا ىلع ىلوتسي ىذلا نزحلاو

 4« حرق مكسسمي نإإ :لاقف سم هنأب هرثأ نع ربع هللا نأل ؛حضوأ حتفلا نأ
 . طقف رهاظلا لوانتي امنإ سملاو

 موي وه نيملسملا باصأ امو ءردب موي وه نيكرشملا باصأ ىذلا حرقلاو

 موي وه نيكرشملا باصأ ىذلا حرقلا نوكي نأ زوجي هنأ ىرشخمزلا ررق دقو ءدحأ

 لاق دقف نيملسملا ىف امك ةلتقم مهيف ناكف ءددع مهنم لتق نيكرشملا نأل ؛دحأ

 متعزاتتو متلشف اَذِإ ئَتح هنذإب )مهتوسحت ذإ هدعو هللا مُكَقدَص دَقَلَو » :ىلاعت هللا
 . [نارمع لآ] 4 23+ . . . نوُبحُت ام مُكاَرأ ام دعب نم متيصعو رمألا يف

 ءالعلا يبأل راصتخالا ةياغ] .حتفلاب نوقابلا أرقو .ركب وبأو فلخو «يئاسكلاو ةزمح :فاقلا مضب اهأرق )١(

 م07 ص 75ج :ينادمهلا

 . هنولتقت :مهنوسحت (0)
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 :لاق ذإ هننس نايب ىف ىلاعت هلوق ىنعم ققحتيل «لوألا وه رهاظلا نكلو
 . 4 ساّنلا نيب اهّلوادن مايألا كلتو

 هذهو ءدحأ موي نيملسملا باصأ امم دافتست ىتلا ىلوألا ةدئافلا ىه هذه

 ماد ول هنأل ؛مودت ةميزه الو «مودي رصن الف «ةمئاق هللا ةنس اوري نأ ىه ةدئافلا

 فرتلا باصأ اذإو «فرتلا كلذ ءاروو «نايغطلا رورغلا عمو «رورغلا ناكل رصنلا

 هللا لوسر ةفيلخ قيدّصلا عقوت امك اهتوق تلؤضو اهتوخن تبهذ بوعشلا سوفن
 ىبرذألا فوصلا ىلع مونلا نم نملأت هللاو) :مهراصتتا ىلاوتي امدنع برعلل هك

 .210(نادعسلا كسح ىلع مونلا نم مكدحأ ملأتي امك (ناحيبرذأ فوص ىأ)

 اليكل ةدحاو ةرم مالسوإلا لوأ ىف كلذ ناك دقو ءرصنلا لدابت اهانعم ةلوادملاو

 رصنلا لدابتي مايألا ةلوادم ىرشخمزلا رسفو «نينمؤملا نم نيقباسلا فرتلا ذخأي

 ةرات ليدن سانلا نيب اهفرصن :اهلوادن .ةبلغلاو رفظلا تاقوأ مايآلاب دارملا) :لاقو

 لودي لادل ردصم وهو «ةلودلا نم لوادن ةملك لصأو «(ءالّؤهل ةراتو ءالؤهل

 يك )> :ىلاعت هلوق كلذ نمو ءدي ىلإ دي نم وأ ءلاح ىلإ لاح نم لقتنا ىنعمب
 اميف كاملا نولودتي ىأ ء[رشحلا] 420 ... مكس ءاينغألا نيب ةلود نوكي ال
 .ءىش هنم ءارقفلا ىديأ ىلإ لصي الو «مهنيب

 مكلبق نم تلخ ىتلا هّللا ننس نم ةنسل ءارجإ كلذ انلعف :ىلمحلا ىنعملاو

 : ىلاعت هلوق هيلع فطع اذلو 4 اهلوادن ماّيَألا كلتو 9 :ىلاعت هلوق ىف ةررقم ىهو
 : 4 ءادهش مكدم ذِخَتيو اونمآ نيذّلا هللا ملعيلو )»

 ملع ققحت -امهالوأف «دحأ موي نيملسملا باصأ امل نايرخأ ناتدئاف ناتاه

 وه ىلاعت هللا ملع ىنعمف «نوقفاني نيذلاو «نيتباثلا نينمؤملا هراهظإو ىلاعت هللا

 دقلو ءارضاح اعقاو ىلاعت هللا هملعيو «سانلا هملعيف «لزألا ىف هردق ام ققحت

 .حاحصلا .نادعّسلاك الو ىعرم :لثملا يفو «لبإلا ىعرم لضفأ نم وهو يكوش تابن :نادعسلا كسح )١(
 .دعس
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 داري نأ امهدحأ :نيهجو ىلع هنأ ماقملا اذه ىف هللا ملع ريسفت ىف ىرشخمزلا ركذ

 نم اذه نوكيو «بيطلا نم ثيبخلا زيمتيف ناميإلا فيعض نم ناميإلا ىوق زييمت
 ىلع تباثلا نم ملعي نأ ديري نم لعف كلذ ىلاعت هللا لعف ىأ «ليثمتلا ليبق

 تبث ىذلا هللا ملع نوكي نأ -ىناثلا هجولاو «تباشلا ريغ نم مكنم ناميإلا

 ىف ىدؤملا نأ قحلا ىفو ىلاعت هللا ءازج مهيف ققحتي ىأ ءازجلا ملع وه ةعقاولاب

 نلعيو «نيقفانملا قافن فشكتيو ناميإلا وقداص رهظي نأ وهو دحاو اهلك لاوقألا

 .نونكملا ىلاعت هللا ملع سانلل كلذب

 نينمؤملا ىف ةداهشلا عوقو ىأ - ءادهش ذاختا ىه ةيآلا ىف ىرخألا ةدئافلاو

 نأل ؛ةدئاف هذه نإو ءءادفلاب مهل دهشيو ةنجلاب مهل دهشي نيذلا نينمؤملا لتق ىأ

 ليبس ىف توملاب نونيهتسيو «مهريغ مهب ىدتقي ءادفلا ىف ايلع ًالثم نونوكي ءالؤه

 نأ نوملعي نيدهاجملا لعجي اذه نألو ؛لطابلا ةملك ضفخو «قحلا ةملك ءالعإ

 .اهيف ةباصإلاو ءاهل دادعتسالاو دئادشلا نم ةيلاخ ريغ هللا رصن عم برحلا

 اوناك نم لاتقلل اومدقت نيذلا ءالؤه نم ناك اذإ 4َنيِملاَظلا بحي ال هللاو )»
 هنإف «نيقيرفلا ىلاعت هللا ملع دقو ءايندلا لهأ نم ناك نم مهنمو «قحلا لهأ نم

 نيذلا اوطبث نيذلا نيقفانملاو ءاولخد دقو لاتقلا ىلع اوتبثي مل نيذلا نأ كش ال

 جئاتن نمف «نيملاظ اوناك اذإو «نوملاظ - الشفت نأ مهنم ناتفئاط تمه ىتح اونمآ

 ىفو «هتبحم اودقف مهنأل ؛هللا لهأ نم اوسيل مهنأ اوملعي نأو اوزيمتي نأ ةكرعملا

 رهظ اوفشكو ةيامرلا عضوم اوكرتو «مئانغلا اوعبتا نيذلا ملظ ىلإ ةراشإ صنلا اذه
 «مهلاعفأ بحي الو «نيملاظلا بحي ال هللاو «ةميزهلا ببس ناك اذه نإ ذإ نينمؤملا

 نود ةوفصلا نم هدنج راتخي نأ دئاقلا ىلعف «لعفلا اذه عم ةميزهلا ردق كلذلو

 .ةعبار ةدئاف صنلا كلذ نوكي اذهبو «مهريغ

 امهالوأ «ناتدئاف ناتاه 4َنيِرفاَكْلا قحَمَيو اونَمآ نيذّلا هللا صحميلَو »
 مهبونذ نم نينمؤملا صيلخت ىأ «صيلختلا وه صيحمتلاو ءاونمآ نيذلا صيحمت

 ءاصحم ءىشلا صحم» :ىرشخمزلل ةغالبلا ساسأ ىف ءاج دقو «نيقفانملاو
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 «(هبوشي امم هصلخ رانلاب بهذلا صحمو «بيع لك نم هصلخ اصيحمت هصحمو
 بوشي ناك امن مهصلخ نينمؤملا باصأ ىذلا حرقلا اذه نأ اذه ىلع ىنعملاو

 ناميإلا فاعض نم مهنوطلاخي اوناك نمت مهصلخو ءايندلا ضارعأ نم مهبولق
 ىلإ مهتوعدل الو ءاعماس مهلوقل نودجي ال اوراصف .«مهثبصخ نيبت ذإ «نيقفانملاو
 .ابيجم ةميزهلاو ددرتلا

 ىأ 4 نيرفاكلا قحميو » :هلوقب ىلاعتو هناحبس هللا اهررق ىرخألا ةدئافلاو
 غلبي لالهلا نأل ؛رهشلا رخآل قاحملا هنمو .ناصقنلا هانعم قحملا ذإ .مهصقني
 صيلخت اهيلع بترت ىتلا ةباصإلا هذه نأ ىنعملاو «ىفتخيف ناصقنلا ىدم ىصقأ

 مهتوق صقنتو ءرهظي الف رفكلا مّلع ىفتخي نأ اهيلع بترتي بئاوشلا نم نينمؤملا
 ةميزهلا تناكف «مهتلزانل ةرذح تزفحت دق مئازعلا نأل ؛دعب نم نورصتتي الف

 .ىلاعت هللا ةملك ءالعإل اليبس حرجلا ناكو ءرصنلل اليبس

 ىلإ هناحبس هبن دقو ءدحأ موي نينمؤملا ةميزهل ريدقلا زيزعلا اهقاس ةربع هذه

 ءانتعامج صحمنو ءاهبئاوش نم انسفنأ صلخن نأب «ةميزهلا نم ةدافتسالا قيرط

 انيلع تلاد دقو سانلا نيب لوادي ىلاعت هللا نإ !؟كلذ نم ديفتسن نأ انل لهف

 نأب رئاشبلا تدب دقو ءانفعضو انئاذختسابو انسفنأ انملظ امبو انلعف امب نامزألا

 لوسرلا ةيادهو .«نآرقلا ظعاومب عفتتنن انلعجأ مهللا ءانيلإ دوعت نأ تكشوأ ةلودلا

 ىلع تلمح امك ارصإ اَنيَلَع لمحت الو اني انأطخأ وأ انيسُن نإ انذخاؤت : ال اير : لك
 انالْوَم تنأ اَنسَحَراَو ان رفغاو اًنع فعاو هب اَنَل ةَقاَط ال ام انلمَحت الو اني انلبق نم نيل

 . [ةرقبلا ] 4 723 نيرفاكلا مْوَقْلا ىَلَع انرصناف

 ام وس خص هس يي 7 ام يوم
 نصوم هت معك ايدل 20 ُ

 5 مو 7 1 ورق اس ل ذأ
 9 ُمدَأَو هومُسْيَأَر دَهَف هوَهْلَت نأ
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 ةوزغ رثأ ىف مالكلا ذإ ءدحاو امهعوضوم نآل ؛اهلبق امب ةلوصوم ةيآلا هذه

 ءاهقوسي ربعلاب سوفنلا هذهل ميكحلا زيزعلا ةاوادمو «نينمؤملا سوفن ىف دحأ

 ىلاعتو هناحبس نيب دقو ءاهفشكي سفنألاو قافآلا ىف هتايآو ءاهنيبي ىلاعت هننسو

 ةبقاعلا نأو «ةميزهلاو رصنلاب ممألا ىف هناحبس هللا ةلوادم ةقباسلا ةيآلا ىف

 نوزيمتي نيدهاجملاو «نحملاب لقصت تاعامجلا نأ نيبي تايآلا هذه ىفو «نيقتملل

 اذلو ءديدشلا رابتخالاب الإ رهطتو سوفنلا صلخت ال هنأو ءدئادشلا دوجو دنع

 :ىلاعت لاق

 انه «مأ» مكنم اودهاج نيِذْلا للا مَلْعَ اَمَلو نجلا اوُلخدت نأ متبسح م

 هللا ملعي املو ةنجلا اولخدت نأ متبسح لب :ىنعملا نوكيو «بارضإلل نوكت نأ امإ

 قيرط ىلإ نايبلل قيرط نم لاقتتالا هانعم انه بارضإلاو ءمكنم اودهاج نيذلا
 ىرخأ ةنس نيبي ةيآلا هذه ىفو «ريرقتلا قيرطب ننسلاو ربعلا نيب لوألا ىفف ءرخآ

 هللا ةنس نأ :ىنعملاو ءريرقت لضفو هيبنت لضف هيفو «ىراكتإلا ماهفتسالا قيرطب

 ىف ربصو ؛هتايح ىف ةجهملا لذب نم الإ هلامك ىلع هقحتسي ال هنأ هميعن ىف ىلاعت

 لم مكتأي امل جلا اوُلْخدَت نأ معيسَح مآ :ىلاعت هلوقك اذهو «ءارضلاو ءارسلا

 اونمآ نيِذّلاو لوسّرلا لوُقَي تح اورو ءارضلاو ءاَسأبْلا مهتم مكلبق نم اوَلَخ نيا

 اوكرتي نأ سائلا بسَحأ » :ىلاعت هلوقكو . [ةرقبلا] 4 0398... هللا رصن تم هَعَم

 .[ توبكنعلا] 277 نوشفي ال مهو انمآ اوُلوقَي نأ

 نوكيو «ةعطقنم ال ةلسصتم نوكت ىأ .«ةلداعملل انه «مأ» نوكت نأ حصيو

 «سانلا نيب رصنلا لوادي هنأو هقلخ ىف اننس ىلاعت هلل نأ متملعأ :اذه ىلع ىنعملا
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 .ءادهش مكنم نوكيو «بورحلا ىف ')ومدتو «حرجلا مكبيصي نأ ريغ

 . « مكنم اودهاج َنيِذّلا هللا مّلعَي اًمَلَو 9 :ىلاعت هلوقو

 داهج مكل رهظيو ءمكرمأ مكل نبتسي املو ىأ «مولعملا اهيف ملعلا نم دارملا

 كلذو «مكل هنايبو مكيف عقاولا هللا ملع روهظ ىنعملاف «نيرباصلا ربصو نيدهاجملا

 لب ءعقت ىتح ملاع ريغ نوكي نأ روصتي الف ءاهعوقو لبق رومألا ملعي هللا نأل

 ناك نأ دعب ءاعقاو اسّحُم هنالعإو هفشكو هروهظو ىلاعت هللا هملع ام عوقو دارملا

 ىف ربع ىلاعت هللا نأ ىف ةمكحلا ىف اوملكت دقو «بويغلا مالع الإ هملعي ال ايفخ

 عقي امو :لقي ملو « هللا مّلعي املو © :لاقف «تباثلا ملعلا ىفنب عقاولا مولعملا ىفن

 هيلع موقيو رهظي امب الإ مكحن الأب انميلعت وه كلذ ةمكح نإ :لوقنو هللا مولعم

 هنأ ىلإ دشري ءىش لكب ميلعلا هللاف ءعقوتي امب دحأ مكحي الو «سوسحملا ليلدلا

 زاتمت اهنأ ديب «مل ىنعم ىف ىهو («الو» ةملكب «ملعلا» ىلاعت هللا ىفن دقو

 ىفف «لبقتسملا ىف هعوقو ىلإ ئمؤتو ءرضاحلاو ىضاملا ىف رمألا ىفنت اهنأب اهنع
 ءرابتخالا لبق نيمولعم اونوكي مل ءنودهاجملا وهو مولعملا نأ ىلإ ءاميإ ةيآلا

 . 4 نيرباصلا ملعيو ل .مهيف ةفصلا كلت ترهظو ء«رابتخالا دعب اوناكو

 نم نورباصلا زيمتي نأ وهو «ىلاعت هللا هردق ىذلا ىناثلا مولعملا عقيو ىأ

 نيذلا نودهاجملا -امهلوأ :لاجرلا نم نيعون رهظأ ديدشلا ءالتبالاف «مهريغ

 لشفو «مهودع ةوق مهسأيبب بهذي الو «رابدألا نولوي الو نورفي الو نودلاجي

 بهذت ملو اوربص نيذلا مه هرهظأ ىذلا ىناثلا قيرفلاو .مهناوخإ نم قيرف

 « مهمالحأ شطت ملو ء«مهدشر عضي ملو ءمهريكفت بهذي ملو ءاعاعش مهبولق

 دنع ربصلا امنإ» :ّةِلك ىبنلا لاق امك ءربصلا نمضتي داهجلا نإ :لئاق لوقي دقو



 نارمع لآ ةروس ريسفت اللا 05
 وللا وللا ملال

 : هه
7 

 نورباصلا ًصخ اذاملف «ىلوألا داهجلا ةدع ربصلا نإو :«270«ىلوألا ةمدصلا

 ولو ربصلا نإ :لاؤسلا اذه نع ةباجإلا ىف لوقنو «هيونتلاب ربصلا صخو «ءركذلاب

 قيرب ىفو لاتقلا رح تحت ربصلاو دلجلا ريغ رخآ ىنعمب درفني داهجلا ةدع هنأ
 «ةررقملا قئاقحلا ىلإ بلقلا نانئمطاو ةركفلا تابث نمضتي ربصلا نإف .«فويسلا

 ةبذاك تناك اذإ بورحلا ىف مئازعلا طبثت ىتلا رابخألا نإف «مالحألا شيط مدعو

 ءرثأتلا مدعو «لاتقلا ةلصاوم ىلإ هعفدت هتعاجش نكلو ءدهاجملا اهقدصي دق

 عيشأ اذإف «ىسفنلا بارطضالا طسو ىف رابخألا صحمي سفنلا نئمطملا رباصلاو

 -امهدحأ :نيقيرف دنجلا نم راربألا ناك ءلتق دق دئاقلا نأ لاعقلا ناديم ىف
 نوعفدنيو ءاقداص ربخلا ناك ولو «لاتقلا ىلع نورمتسي نيذلا ناعجشلا نودهاجملا

 كلذ عم مهل ناكو نيلوألا ظح اولان نيذلا نودهاجملا ىناثلا قيرفلاو .ناديملا ىف

 ىلع مهريغ اوثح اقداص ناك اذإو «بذاك مأ ربخلا قداصأ لمأتلا ىلع ةردق

 «نيرباصلا قيرف اذهف «مزلأو ىوقأو دشأ راص بجاولا نأ مهل اونيبو رارمتسالا

 تاعبتلا لمحتو «نانجلا تابث هنأل ؛ربصلا عاونأ ىلعأ وه ربصلا نم عونلا اذه نإو

 لمحتو «سفنلا داهجو ءركفلا داهج ىف ربص وهف ءاهروص دشأو اهلاوحأ غلبأب

 .مههيجوتو مهداشرإ ىلوتو «رارغألا نيلهاجلا ءبع

 وه امنإ ءناسنإ لك هكلسي الهس سيل ةنجلا ىلإ قيرطلا نأ ديفي صنلاو

 اوربصو اودهاج نيذلا الإ هتياغ ىلإ لصي الو «دئادشلاو هراكملاب فوفحم

 (57(تاوهشلاب راثلا تفحو «هراكملاب ةنجلا تفح» ملكي ىبنلا لاق اذلو ءاورباصو

 «ةفرحنملا زئارغلا قالطناو «ةيناسنإلا تاوهشلا عافدنا اهبابسأ ىصاعملا نأل كلذو

 اهليبسف ةنجلا امأو «فارحناو ذذلت اهيف لب .هعاونأ نم عون ىأب داهج اهيف سيلف

 مايقلا بجي تافيلكتو «لطابلاو قحلا نيب ةلزانمو «ىوهلل ةبلاغمو سفنلل داهج

 .هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ملسمو يراخبلا ةياور نم هجيرخت قبس )١(

 دنسم ىقاب :دمحأو 2(١؟5485) ةنجلا ةفص :يذمرتلاو 5023فل اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا :ملسم هاور (1)

 .هنع هللا يضر سنأ نع 0٠ ) هراكملاب ةنجلا تّقَح - قاقرلا :يمرادلاو )١ 22١5١١ نيرثكملا
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 هللا فَلَكُي ال 9 و «ةقاطلا ةرئاد ىف دهج ىلإ اهلامتحا جاتحي قاشم هذه لكو ءاهب
 . [ةرقبلا ] 4 297. . . اهعْسَو الإ اسفن

 قيرط فرعي ناميإلا قداصلا نمؤملا نأ ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ دقلو

 ءايندلا ةايحلا ىف معنأ اميف ىلاعت هللا ةمعنل ركش وه اهليبس ىف توملا نأو «ةنجلا

 نيذلا دحأ ةوزغ ىف اولتاق نيذلا نإو «ةرخآلا ةايحلا ىف تانجلا ىف معني اميفو

 لاق اذلو «هنوذفنيو «هب نونمؤيو هنوفرعيو كلذ نوملعي ربعلا هذه مهل تقيس

 . 4 هوَقلَت نأ لْبَق نم َتْوَمْلا َنَوُنَمَت متنك دقلو إذ :ىلاعتو هناحبس

 مهنأ كلذ «ميظعلا هللا قدصو ءاقدصو اقح توملا نونمتي نونمؤملا ناك

 ناك ام تاذلاب دحأ ةوزغ ىفو ءاهبابسأ نوبلطيو اهنوديريو ةداهشلل نوقوشتي اوناك

 ءاقللا اودارأ نيدهاجملا بابش نكلو «ةنيدملا نم جورفلا ىف ىأر ِةيكَي ىبنلل

 اوناك امو «مهداقو ىروشلا مكح ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع لزنف ءاهجراخ

 رفظلا نيينسحلا ىدحإ اولاني نأ الإ مهل ةياغ الو ءايندلا ضارعأ نم اضرع نوديري
 .لطابلا ةملك ضفخو «قحلا ةملك ءالعإ امهيتلك ىفو «ةداهشلا وأ

 ىلاعتو هناحبس هللا نأكو «برحلا وهو هبيس ءاقل ىنمت :توملا ىنمت ىنعمو

 مهلاني توملا نأ اوضرفي نأ بجي ناديملا ىف ءادعألا ءاقل مهينمتب مهنأ ىلإ مههبني

 ءءاقللا ىنمت دنع توملا اوعقوتي نأ مهيلع ناكف ءاهنولاني دق ايلعلا ةايحلا نأ امك

 ليبس وه توملا ىنمت نأو ءتوملل نمت هتاذ ىف وه ءاقلل مهينمت نأ اوملعي نأو

 ال هنإف «ةداهشلا ابلاط ناديملا لخدي ىذلا وه عاجشلا نإف ءرفظلا قيرطو رصنلا
 ناك هنأب هنع هللا ىضر ىلع مالسإلا سراف فصو دقلو ءاددع لتق اذإ الإ تومي

 ىضر عقي ناكف هيلع توملا عقي مأ توملا ىلع عقيأ ىردي ال ناديملا ىلإ مدقت اذإ
 .هءادعأو هللا ءادعأ هب بيصي توملا ىلع هنع هللا

 نونمؤملا ىنمتي فيك :هتصالخ اضارتعا فاشكلا ىف ىرشخمزلا دروأ دقلو

 «مهئادعأل رصنلا كلذ نونمتي مهنأكف ءادعألل ةرصنو ةبلغ توملا ىفو «توملا

 كلذ هرجي ام ىلإ رظن ريغ نم ةداهشلا لضف نونمتي مهنأب كلذ نع باجأ دقو
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 ىنمت وه توملا ىنمت نأ وهو ءرخآ اباوج بيجن نحنو ءرفظ نم ءادعألا ىلع
 ىلع بترتي ال هنإف توملا اينمتم برحلا لخد نمو هللا ةرصن ليبس ىف برحلا
 ليبسلا ناك دقو ءابيرق انرشأ امك «مهل ةميزه هيلع بترقي لب ءادعألل رصن هلتق
 نوصرحي امنإ «مهتايح ىلع نيصيرح ريغ نودهاجملا لخدي نأ رصنلا ىلإ قحلا
 ال دحاو لك ناك اذإ الإ كلذ ققحتي الو «مهنم داحآ تومي ناك ولو ءرصنلا ىلع

 امك «ةايحلا ىلإ ىدؤي توملا بلط نإو «توملا بلطي نكلو «ةايحلا ىلع صرحي
 «(فرشلا كعبتي فرشلا نم رفو «ةايحلا كل بهوت توملا بلطا) :قيّدصلا لاق

 دهاجملا نإو «ةميزهلا ىلإ ىدؤي نبجلاو «نبجلا ىلإ ىدؤي ةايحلا ىلع صرحلا نإو

 هانمتي لب «توملا الباقو «قحلا ةزع اديرم مدقتي مسالا اذه فرش قحتسي ىذلا

 اوددجي نأ مهيلع دعب نم ىقب نمو «هعقوت دق ارمأ نوكي عقو اذإو ءاديهش نوكيل

 ذإ نينمؤملا ىلع ىلاعتو هناحبس هللا بتع اذلو «مهيلع ةركلا اوديعيو «ةميزعلا

 نأ مهرمأ لب مهباصأ ام مهباصأف مهيلع برحلا ةديدش تدتشا امدنع مغلا مهباصأ

 اذلو ءاونمت ام مهنم ضعبل عقو دقف «توملا اونمت دق اوناك اذإو «ءىرخأ ةرم اوبثي

 . 4 تورظنت مكنأو هومتيأر دَقَف » : ىلاعتو هناحبس لاق

 «مالكلا ردص هيلع لد ردقم طرش نع حصفت ىهف «حاصفإلل انه ءافلا

 «متعقوت ام عقوف «هومتدهاشو نيعلا ىأر هومتيأر دقف توملا متينمت متنك اذإ :هانعمو

 ةلمجلا نأل ؛مهتيؤرل ريوصت وأ ةيؤرلا لاحل ديكأت 4 نورظمَت مَنَأَو » :ىلاعت هلوقو
 اهنأك ىضاملا ىف ةعقاولا ةروصلا راضحإو ءريوصتلا ديفي عراضملاب ريبعتلاو ةيلاح

 ءدوجولا ىف ترهظ امكو «تعقو امك لقعلا اهرضحتسيف ءرضاحلا ىف ةعقاو

 ىلإ رظنلا نمضتي 4 نورظست متنأو » :ىلاعت هلوقب هناحبس هررق ىذلا رظنلاو
 ناك فيك مث «ةعاطلا دنع رمألا ءادتبا ىف راصتنالا ناك فيكو ءاهلك ةعقوملا
 نّم مكنم 9 :ىلاعت لاق امك مهضعب نم ايندلا ضرع ةدارإ ةفلاخملا دنع مازهنالا
 . [نارمع لآ] 4 27+ ... ةرخآلا ديري نّم مكنمو اناا ديري

 ةدارإ تناك دقو «تادارإلا تقرفت فيك مازهنالا عوقو دعب رظنلا نمضتيو

 مكباصأ فيكو «نونظلا ترثك فيكو «ممهلا ضعب تعضعضت فيكو «ةدحاو
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 4 نورظنت مثنأو » :ىلاعت هلوق ناك كلذلو «ةبثولا ةداعإ ىف اوركفت ملو «مغلا
 مهلاح نأل ؛موللا وأ بتعلا كلذ عم انمضتمو ءاهل اروصمو ةيؤرلا ديكأت انمضتم

 ةعقوملا ءاهتنا دعب نم مهلاح نإ ذإ «لبق نم هنوعقوتي اوناك ام عم ةقفتم نكت مل

 نمو ءاهليلذت بجي لوحت ةبقع ريغ نم الهس ءاخر رصنلا نوديري اوناك مهنأ ديفت

 .اهيلع ربصلا بجي ةفينع ةدش ريغ

 نأ نيدهاجملا ضعب نظف ءراصبألا تغاز نأ ةعقوملا ءانثأ ىف ثدح دقلو

 دقو ء«ءايوقأ فعضتساو ءممه تخرتساو «مئازع تبرطضاف ء«لتق ٌةْلَو ىبنلا
 هللا نيبيل مهبلغ ىذلا نظلا ناك امنأكو «موللا دشأ كلذ ىلع ىلاعت هللا مهمال

 «نوتومي امك تومي «رشبلاك رشب ادمحم نأ ىهو «مهنع تباغ ةقيقح مهل

 هلبَق نم تَلَح دق لوسر الإ دمحم امو :هناحبس لاق اذلو ءنويحي امك ايحيو

 . 4 لسرلا

 تومي هنأو «رشبلا نم رشب ادمحم نأ وهو «عقاو رمأو ةتباث ةقيقحل ريرقت

 نيتقيقح نايبب كلذو ءاهليلد اهعمو ةقيقحلا هذه ررق دقو ءرشبلا رئاس تومي امك
 : ىلاعت لاق امك ةلاحم ال تيم هنأ تابثإل ليلد ىف ةمدقم حلصت امهنم ةدحاو لك

 . [ رمزلا] 4 2+ نوتيُم مهّنِإو تيم كنِإ»
 نم ربكأ سيلف طقف لوسر ٌةُكَج ادمحم نأ :ىلوألا ةمدقملا وأ ىلوألا ةقيقحلا

 ىلع هزيمت ةفص هل سيل ىأ 4 لوسر الإ دمحم اًموإ» :ىلاعت لاق اذلو ءلوسر
 لسر ىضم دقف «ءاقبلا ىضتقت ال ةلاسرلا نأ :ةيناثلا ةقيقحلاو «ةلاسرلا الإ سانلا

 .  لسّرلا ِهلَبَق نم َتَلَخ ْدَقإ» :هلوقب هناحبس اهررق دقو ءاوتامو هلبق نم

 الإ سيل ناك اذإ هنأل ؛توميس ادمحم نأ تبثي نيتقيقحلا عومجم نمو

 .ةلاحم ال توميس وهف ءاوتام دق هلبق نم لسرلاو ءالوسر

 حصي الو «هدعب نم تومت ال هتلاسر نإف ةلاحم ال توميس دمحم ناك اذإو

 غلب دقو .هدعب نم ءبعلا اولمحي نأ مهيلع لب .هدعب نم نونمؤملا بلقني نأ
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 اقالة ط خطاط خطط طنا خطانا خلخال ط طن الل خامل مطل ط للان لل خلالنا الانا ان خلان خلان ططط اطلق ن للان طلنل للان للان ان الل انا لل ناان الانامل

 عاذ ذإ دحأ موي مهنم ناك ام ىلع نينمؤملا خبو اذلو «هنيد نايب متأو «هبر تالاسر

 ىلع متبلقنا لق وأ تام نإفأ :ىلاعت لاقف «لتق دق ادمحم نأ مهطسو ىف

 .  مكباقعأ

 ءردقم طرش نع حاصفإلل وأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل انه ءافلا

 وأ ءهيف بير ال قح هتوم نأ متملع دقو تام اذإأ :ىنعملاو «خيبوتلل ماهفتسالاو

 متدع ىأ «مكباقعأ ىلع متبلقنا «توملا قرط نم قيرط لتقلاو ناديملا ىف لتق

 نأ دعب الالضو ءديحوتلا لهأ نم مترص نأ دعب ناثوأ دابعو «متنمآ نأ دعب ارافك

 نمل ماس ريوصت 4 مُكباَقعَأ ىلع متبلقنا 9 :ىلاعت هلوقب كلذ نع ريبعتلاو «متيدتها

 هباقعأو «مامألا ىلإ هرصبو ءارولا ىلإ عجري نمل ريوصت وهف «ىدتها نأ دعب لض

 حبقأ كلذو «ىلعأ ىف هبقعو لفسأ ىف هسأر لعج سكنم وهو «هدوقت ىتلا ىه
 .ناسنإلل نوكي رظنم

 ىف ىوري .هعوقو لامتحا ىلع لدي ام ناك وأ لالضلا كلذ عقو له نكلو

 نب بعصم هل ىدصتف هِي ىبنلا لتق ديري لبقأ ىثراحلا ةئمق نب هللا دبع نأ كلذ

 «نيكرشملا ىف كلذ عاذأف لوسرلا هنأ نظو «كرشملا هلتقف نينمؤملا ةيار لماح ريمع

 ضعب بولق تعيرف «لبانلاب لباحلا طلتخا دق ذإ «نينمؤملا ضعب ىلإ ربخلا لقتناو

 تبثو «لتق ام ايبن ناك ول : نولوقي نوقفانملا قلطناو «نيربدم اولوو نيملسملا
 لاقف مهمئازع تراخ اموق دجوو ءرضنلا نب سنأ رم دقو ءنوقداصلا نونمؤملا

 نوعنصت امو «تومي ال ىح دمحم بر نإف لتق دمحم ناك نإ موق اي :مهل

 هيلع تام ام ىلع اوتومو «هيلع لتاق ام ىلع اولتاقف هِيَ هللا لوسر دعب ةايحلاب

 هفيسب دش مث «ءالؤه هب ءاج امم كيلإ أربأو .ءالؤه لوقي امم كيلإ رذعأ مهللا ..

 :هل لاقف ءهمد ىف '١"طحشتي ىراصنأب نيرجاهملا ضعب رم دقو .لتق ىتح لتاقف
 «مكنيد ىلع اولتاقف «غلب دقف لتق دق ناك نإ :لاقف «لتق دق ادمحم نأ ترعشأ

 دمحم ناك نإ نينمؤملا رشعماي :ءالبلا كلذ طسو ىف نيدهاجملا ضعب حاص دقلو
 .هب اوقحلت ىتح مكيبن هيلع ىضم ام ىلع نوضمت الفأ بيصأ دق

 )١( غرمتيو برطضيو هيف طبختي يأ .
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 ىناثلاو ءبرطضاو بعر امهدحأ :نيقيرف اوناك نيبراحملا نأ نيبتي اذهبو

 لاقف هتوعدو قحلا نم دحاو لك ماقمو «نيقيرفلا لاح هللا ركذ دقلو ءدهاجو تبث

 . 4 ائيش هللا رضي نلق هيبقع ئلع بلقني نمو إ» :لوألا قيرفلا ىف هتاملك تلاعت
 ىف ىلاعت هللا نيد رضي نلف هِي ىبنلا ةافو دعب هيبقع ىلع بلقني نمو ىأ

 اذهل نايبلا لمكأو «هبر ةلاسر ىبنلا غلب نأ دسعب ىلاعت هللا نيد نألو «ءىش

 لاق امك .جرخي نمب ةربع الف .دوجولا ىف ةتباث ةقيقح راصو رهظ دق «نيدلا

 ىلع ةلذأ هنوبحيو مهبحي موقب هّللا يتأي فوسف هنيد نع مكنم دتري نمط :ىلاعت
 . [ ةدئاملا] 4 ج20 . . . نيرفاكلا ىلع ةّزعأ نينمؤملا

 :رومأ ةثالث ىلإ هيبنت اذه ىفو

 ىتلا ةدلاخلا ةتباثلا قئاقحلا نم ةقيفحل دهاجي نأ هيلع دهاجي نم نأ :اهلوأ

 قناعملاف «نونفيو نوهتني نيذلا صاخشألا لجأآل لتاقي الو « ىهتنت الو ىنفت ال

 . لوتيم صاخشألاو «ةدلاخ

 نيد رضي ال «نيقي دعب رفكيو ناميإ دعب دتريف هبلق دسفي نم نأ :ةيناثلا
 .هريغ رضي نأ لبق هسفن رضي لضملا لاضلا نأل ؛هسفن رضي لب هللا

 هنأل ؛ةمايقلا موي ىلإ قاب تباث دلاخ نيدلا اذه نأب ىلاعت هللا رابخإ :اهثلا

 اهكرتي وأ ءهماكحأ نع قرمي وأ هنع جرخي نم هرضي ال هنأ ررق دق هناحبس

 ءاوبرطضي ملو اوبعري مل نيذلا نيرباصلا ءازج كلذ دعب نم هناحبس نيب مث
 . 4 نيركاشلا هللا يزجّيسَو > :هناحبس لاقف

 هللا اوركشو ةديدشلا هذه ىف اوربص نيذلا ىلاعتو هناحبس هللا ىزجيسو ىأ

 ىف نوكي ربصلاف ءاعم ءارضلاو ءارسلا ىف رهظت امهاتلك ربصلا ةفصك ركشلا

 . رجضتو لملمت ريغ نم «اهلامتحاب ةهيركلا ىفو ءاهقحب مايقلاب ةمعنلا
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 انه ربصلاو «نيرباصلاب ربعي ملو نيركاشلاب انه ربع اذامل :لئاق لوقي دقو

 مهنأ كلذو ءربصلا تاجرد ىلعأ وه ماقملا اذه ىف ركشلا نإ :لوقنف ءرهظألا وه

 «ةديدشلا هذه ىلع ركشلا دح ىلإ ربصلا دح اوزواجت لب .طقف ءالبلا اولمتحي مل

 :ىلاعت لاق اذلو «ةلكاشلا هذه ىلع نوكي نم ليلقو «ةدايزو ربص انه ركشلاف

 ٠ . [ابس] 4 22ج روكشلا يداّبع نم َليلَقو »
 ىف نيركاشلا «ءالبلا ىف نيرباصلا نم انلعجي نأ ىلاعت هللا ىلإ عرضن انإو

 .ءاعدلا عيمس كنإ ءاعم ءارسلاو ءارضلا

 َناَكاَمَو
 و 2 2 و 2 2 هه د 18 3-2

 59 تركو الجوؤم أبل هللا ند ذإبال !تومتن سيفنل
 3 ايندلاب اوت 2 هه 7 م ّ

 ترص ]أ ل ل

 ءوقْؤَنَو د َةَرْجدَ باعد درب نك :م ودود
 ع
 ا 03 مص "ميم ا

 هُهَعَم لحد يب نم نيو 28 َنيركدشلا ىِرحَسَسَو م

 5 اص 2 0 1 سلس يرو

 اوفعضامو ولأ مدس ىف مهب اصأ اَمِلأوسَهَواََصداكِك نوب

 ٌمُهَلْوَف َناكاَمَو ايزل َنِريدَصلا بح بيو ءاَكتساَمَ
 ما صدم سس سس يي موا هلت و سا أ أل

 تبيثو انِرّم اق انفا اًرُسِإَوان وه دانا رفعأ ان َرْأوْلاَق نأ ل
 لأمه اف 20 نرفكحلاو ََمْلاَلعاَكَرْصنَأَواََماَدَك هه ص 00 1 واس جرو رس رس سس 210001 2

 02 نيل ضهَسَأَوَوَرحأْلا باو َنَسْحَو يبدل باو 04-2 جر 6 و هل هه ل لس حد

 راشأ ةقباسلا تايآلا ىفف ءاهلبق تايآلاب لوصوم تايآلا هذه ىف مالكلا

 «لتق دق ِةلَك ىبنلا نأ ابذك مهغلب امدنع نينمؤملا ضعب بارطضا ىلإ هناحبس
 نأ ىلاعتو هناحبس هللا نيبف «ءلوقع تبرطضاو «ءبولق تنهوو «ءسوفن تفعضف

 الجأ هل نأو ءرشبلا رئاس تومي امك تومي هنأو ءرشبلا نم لوسر ادمحم

 .اذهبو ءاهغيلبت متأو اهغلب دق كي ىبنلا ماد ام ةلماك ةيمالسإلا ةوعدلا نأو ءاسوملم
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 مث «فالخألا ىلإ اهولقنو هذعب نّم ةنامألا هذه لمح تام اذإف «هيلإ دهع ام متأ

 لكل لعج دق هناحبس هنأو «هللا ديب اهعيمج سوفنلا نأ ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ

 ْ . اباتك لجأ

 تبث امو ققحت ام ىنعملاو 4 الَجَوُم اًباتك هللا نذإب الإ توُمَت نأ سفتل َناَك امو »
 انه نذإلا ىنعمو ءالجؤم اباتك اهل بتك دقو «ىلاعت هللا نذإب الإ تومت نأ سفنل

 الإ تومت ال ىهف ءاهلاسرإو سوفنلا ضبق ىف ةقلطملا ةدارإلا ىلاعت هلل نأ نمضتي

 كلذو «نذإلاب ةدارإلا نع ىلاعتو هناحبس ربع دقو «هتدارإب الإ ايحت الو «هتئيشمب

 نذإلا ئجي مل ماد ام هنإف «توملل اببس بورحلا ىف لتقلا ناك اذإ هنأ ىلإ ةراشإلل

 نأ نكمي ال ءايوقأ اونوكي امهم نيلتاقملا نإف هتدارإو ىلاعت هللا ةئيشم نلعي ىذلا

 :امهدحأ :نيينعم دكؤي ميركلا صنلا اذهف ءاهلتق ىلاعت هللا أشي مل اسفن اوبيصي

 نأ :ىناثلاو .توم الف نذأي مل امف «ةيهلإلا ةئيشملابو «ةيلزألا ةدارإلاب توملا نأ

 كانهو «توملا اهل ىلاعت هللا بتكي مل سفن تومت نلف اديدش نكي امهم لاتتقلا

 «بابسأ ىلإ ىلاعت هلل ةبسنلاب جاتحي ال توملا نأ اهنم :ةريثك ةيآلا ىف تاراشإ

 اهنمو «لذبي دوهجم ىأ ريغ نم توملا نوكيف حورلا ضبقب نذأي نأ الإ سيلف
 صرحلاو رذحلا نإف ءءادعألا ءاقل ىلع مهعيجشتو ءداهجلا ىلع نينمؤملا ضيرحت

 الف اهبر ىقلت نأ سوفنلل نذأ دق ناك اذإف «ىلاعت هللا ردق ام ناعنمي ال ةايحلا ىلع

 ىلاعت هللا ظفح ىلإ ةراشإلا اهنمو «ايانملا بابسأ اهنع عقدي عفاد الو ءاهعنمي عنام

 ةزهن نم ابيرق راصو «بناج لك نم هب اوطاحأو «ءادعألا هب صبرت دقو ّةِْلَج هيبنل

 هناحبس هللا نأ نايب اهنمو «هتيانعو هتءالكب هطاحأ ىلاعت هللا نكلو «سلتخملا

 .رصقي وأ دمألا لطي امهم دك هيبن ضباق ىلاعتو

 بتك :هانعم فوذحم لعفل قلطم لوعفم ًالَجَوُم اًباتك 9 :ىلاعت هلوقو
 .ةلاحم ال تآ وهو ءرخأتي الو مدقتي ال مولعم لجأ هل ىأ «الجؤم اباتك

 ناك اذإو 4 اهنم هتؤن ةرخآلا باوَت دري نمو اهنم هتؤن ايندلا باَوَت دري نمو ط
 لكو «لمعي نأ لك ىلعف ءبوسكم لمعلا نأ عنمي ال كلذ نإف ءابوتكم لجألا
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 ىأ ايندلا باوث دري نمف «ةرخآلاو ايندلا ىف هؤازج نوكي لكو ءهل قلخ امل رسيم
 «ةياغلا ىلإ لصوي ىذلا دصاقلا ليبسلا كلسيو ءاهيف ةبولطملا جئاتنلاو اهءازج

 ىلع لوصحلا هل لهسيو «بابسألا نم ىلاعت هللا هنكمي «ةياهنلا ىلإ ىهتنيو

 «لمعي ام لك ىف ىلاعت هللا هجو دصقيو ةرخآلا ديري ناك نمو «جئاتنلا

 باوث نم هيتؤي ىلاعت هللا نإف «ةرخآلا ةعرزم اهنأ ىلع لب ءاهتاذل ال ايندلا ىلإ

 مكنمو ايندلا ديري نم مكنم لف :ىلاعت هلوقك اذهو «نيقنملا هدابعل هرخدا ام ةرخآلا

 ثرح ديري َناَك نمإ) : ىلاعت هلوقكو . [نارمع لآ] 4 كلذل# ٠ . . ةرخآلا ديري نم

 ِبيصَن نم ةرخآلا يف هَل امو اهنم هتؤن ايندلا ثرح ديري ناك نمو هئرح يف هَل درت ةرخآلا
 .[ ىروشلا] © جل

 لصوت بابسأ هل اهيف حاجنلاو «لئاسو اهل ايندلا نأ تبثي ميركلا صنلاف
 نوئش ىف حاجنلا نوكي ال كلذ ىلعو «عئارذو بابسأ اهل ةرخآلاو «جئاتنلا ىلإ

 هللا نع دعبلا ىلع اليلد اهيف لشفلا الو «ىلاعت هللا نم برقلا ىلع اليلد ايندلا

 ىلع اليلد مهرفك عم رافكلا ةوطس نم نوذختي نيذلا «راجفلا لوق كلذ «ىلاعت

 نوكي نأ الولو ) :ىلاعت هللا لوق نع نولفغيو «نينمؤملا نم هللا ىلإ برقأ مهنأ

 نورهظي اهيل جراعمو ةّضف نّم افقس مهتويبل نمحّرلاب ٌرفْكَي نمل انلعِجَل ةدحاو َةّمُأ ساّلا
 ةايحْا عَ امل كلذ لك نإواًهَرخُرو <20 دوك هيلع اررسو ااونأ مهتوُبلو <22 ه0

 .[ فرخزلا] 42: سل كبر دع ةرخآلاو ان

 اوكرتو مئانغلا اوعبتا نيذلا ىلإ ريشي وهف «تانيب تاراشإ ميركلا صنلا ىفو

 ىلإ ريشيو ءاهكلاسم اوكلسي مل نكلو ءايندلا اودارأ مهنأب دحأ موي لوسرلا ةعاط

 لاتقلا جهانم ىلع اوماقتسا اذإ الإ اهنولاني ال مهنأو «مئانغلل ابلط نولتاقي ىذلا

 هجو اهب نوبلطيو «برحلا ىف نوربصيو اوربص نيذلا لضف ىلإ ريشيو «ةحيحصلا

 نأ بجي لاتقلا نأ ىلإ ريشيو ءاداسف الو ضرألا ىف اولع نوديري ال ىلاعت هللا

 نأ هناحبس نيبي مث ءاهيف داسفلا عنمو ضرألا ةرامعل «ىلاعت هللا هجو هب دصقي

 : ىلاعت لاق اذلو «باوثلا نولاني نيذلا مه كنئلوأ
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 ىلاعت هللا معني ام ءادأو ءاهقحب مايقلا ةمعنلا ركش 4 نيركاشلا يزجنسو إف

 اذإو «قافنإلا عضاوم ىف هقافنإب ءاطعلا ركشف ىطعأ اذإف ءهعضاوم ىف معن نم هب

 ةمعن ىطعأ اذإو «لطابلا ضفخو قحلا ةرصنل اهلعجي نأ اهركشف ةوقلا حنم

 «سانلا ىدهو «دابعلا عفنل كلذ ريخستب ركشلا نوكيف «ميلسلا ركفلاو ةمكحلا

 ال ةرامعلل هجتني ام نوكي نأو ءمهل ضرألا ليلذتو ثحبلا قرط ىلإ مهداشرإو

 . بارخلل

 نم ركشلاب نوفصتي نيذلا نم نيبي ملو «ءازجلا نيبي مل صنلا دجن انهو
 «ىويندلا ءازجلا معيل نايب ريغ نم ءازجلا كرت دقو «ةرخآلا بالط وأ ايندلا بالط

 اولذخو .«فيعضلا اورصنو ءاهبابسأ اوذختاو ايندلا اوبلط نمف .ىورخألا ءازجلاو

 .هوبلط لب ىلاعت هللا دنع ام اوحرطي ملو ءاهودسفي ملو ضرألا اورمعو «ىوقلا

 ىتلا جئاتنلا ىلإ اولصي نأب ايندلا ءازج :نيءازجلا اوقحتساو .نيركاشلا نم اوناك

 ىلجت دنع ةرخآلا ىف ءازجلاو «نايغط ريغ نم ضرألا ىف ولعلا ىهو ءاهودصق

 . نمحرلا

 «ةرخآلا بالط مأ ايندلا بالط مهأ ؟نوركاشلا مه نم هناحبس نيبي ملو

 دعي ال قيقحتلا دنع هنإو «نايقالتي امهنإ لب «نيداضتم اسيل نيبلطملا نأل كلذو

 ىف قلاخلا ةردقل نعذأو ءاهيف ةرخآلا بلط اذإ الإ اهقيرط اكلاس ايندلا بلاط

 ةيويندلا بابسألا ىلع دمتعا نمف ءرادقمب هدنع ءىش لكف ءايندلا ةايحلا بلط

 الو «ريبدت هل حجني الو هللا ةردق دناعي هنإف اهعم هللا ضيوفت ريغ نم اهدحو

 4 <27 ريبخلا ميكحلا وهو هدابع قوَف رهاقلا وهو ط ءريكفت ىف ةياغ ىلإ ىهتني
 اههجو ىلع اهوبلط نإ ايندلا بالط دنع اكرتشم ركشلا ناك كلذلو .[ماعنألا]

 بلط نع امامت عطقني ال ةرخآلا بلط اضيأ قيقحتلا دنع هنإو «ةرخآلا بالطو

 نم نإو ءايندلا نع اضارعإ سيلو لالحلا بلط مالسإلا ىف دهزلا نإف ءايندلا



 نارمع لا ةروسريسفت
 التلال( سمخمخممخامخمخممممخم لاك الالام طل طلال ماما اماما غامض طوال خخخ الل اااااااا (

  7اا ١١

 2و

 ضعب ىف درو كلذلو «ةدابعلل ةعموص ىف عطقني نم ٌدَّبْعَأ هلهأ توقل بطتحي
 . ؟17(داهجلا ىف ىتمأ ةينابهر» راثآلا

 نو هلا ب يف مها ا وو انف وُ م قف” باكو
 4 اوناكَتسا امو اوفعض

 ءايبنألا نم نوريثك ىأ «ةرثكلا ىلع ةلادلا ةيربخلا مك ىنعمب 4 نّيأكو 9 ةملك

 «نيأك ىف ةزئاج ةغل ىهو ,2)2نئاك١و ةءارق كانهو «نوريثك نويبر مهعم لتاق

 : هلوق ىف رعاشلا امهنيب عمج دقو

 فئاخو فيعتض نم ارب ئاكو اكعد منَ ني
 «برلا دنع ام ءاغتبا نولتاقي نيذلا ناميإلا نوقداصلا نونمؤملا مه نويبرلاو

 لاقو ءهدحو هيلإ مهبولق هاجتاو هل مهصولخل ىلاعتو هناحبس برلل نوبوسنم مهف

 ءاهرسكو اهمضو ءارلا حتفب ئرق دقو «بسنلا اهيف ريغ ةبسن اهنإ :ىرشخمزلا

 حتفلاف «ثالثلا تاكرحلاب ئرقو «نوينابرلا مه نويبرلاو» :ىرشخمزلا لاق اذلو

 .«بسنلا تارييغت نم رسكلاو مضلاو سايقلا ىلع

 اوناكو ناميإلا وقداص نونمؤم مهعم لتاق ءايبنألا نم نوريثك ىنعملاو

 ءاخر احير لاتقلا سيلف «ءامدلاو حورجلا نولتاقملا هيف رواعتي لاتقلاو «نوباصي

 هذهب اوناكف «ناديملا ىف نيلتاقملا نيب لادي ةيرشب ةمحلمو ةفصاع وه لب ءالهس

 اذهو ءاولذيو اونيكتسي ملو اوفعضي ملو اونهي مل نيرباص نيضار حارجلا

 امدنع اوفعض ام «ءايبنألا عم لبق نم اولتاق نيذلا نيضاملا لاحب رابتعالل مالكلا

 موي متحرجف متأطخأ اذإ اوفعضت نأ قيلي ناك ام متنأ كلذكف «حرتقلا مهباصأ
03 

 .دحأ

 .هنع هللا يضر سنأ نع هريغو دمحأ مامإلا ةياور نم هجيرخت قبس )١(

 7ج :ينادمهلا ءالعلا يبأل راصتسخالا ةياغ] .ةزمهلا نيلو يندملا رفعج وبأو ءريثك نبا أرق اهبو (1)

 .[ 4 67”ص



 نارمع لآ ةروس ريسفت ا

 د ا اا

 تا <

 موي بارطضالا كلذ اوبرطضي نأ مهل غوسي ناك امف «فعض الو هلتقب هشيج

0 

 .دحا

 اهل ادارم نيعتي ىتح «ىنعملا اذه ىلإ ريشي ام ةيآلا ىف سيل هنأ ىرن انكلو

 «ناميإلا وقداص نونمؤم مهعمو نولتاقي اوناك نييبنلا نوك ىف ةربعلا نأ قحلاو
 وأ مهفعضت وأ مهنهوت مهحارج تناك امو «مهءادعأ بيصتو «حارج مهبيصي

 ال فاصوأ ةثالث نيينابرلا كئلوأ نع ىلاعت هللا ىفن دقو «نولذيو نونيكتسي مهلعجت

 :ناميإلا عم قفتت

 مهباصأ امل اونهو اَمَفإ» :ىلاعت هلوقب ىلاعتو هناحبس هافن دقف نهولا :اهلوأ

 «لخادلا ىف ئدتبي وهف «ىبلق جاعزناو ءىسفن بارطضا نهولاو 4 هللا ليبس يف
 تناك هجئاتن فعضلا جتتنأ اذإو ءالذاختو افعض ناك جرانخلا ىلإ لصو اذإو

 ام هببس نوكب نهولا ىفن نرقو «نهولا ىفنب أدتبا كلذلو «لذلاو ةناكتسالا

 لتاقي ناك نم نأل «ناميإلا ةوق ىفاني نهولا نأ ىلإ ةراشإلل هللا ليبس ىف مهباصأ

 «دئادشلا لك لمحت بجوت ىهو «لاتقلا نم ةياغلا ملعي نأ هيلع هللا ليبس ىف

 .نيقتملل ةبقاعلاو

 اذهو «بارطضالاو سأيلا هبجوي ىذلا لذاختلاو فعضلا :ىناثلا فصولا

 .نهولل ةجيتن انلق امك

 كلذو .ناوهلا عم شيعلاو لذلاب اضرلا ىهو «ةناكتسالا :ثلاثلا فصولاو

 .نمؤملا نأش سيل

 ءاهيفنل هيفن ىفكي ادحاو نأ عم ةثالثلا فاصوألا هذه هناحبس ىفن دقو

 مهسوفن ىلع اهنم افصو اوطلس ول هيف نوعقي ام حبق نايبل «ةمزالتم اهنأل

 .اهيف نكمتساف
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 لئلا للا اااوإلللللاا الالم

 يي زب بمجل)

 ال نيذلا نأ ىلإ اذهب ريشي ىلاعتو هناحبس هللا «نيِرِباصلا بحي هّللاو »

 مه مالستساو ةناكتسا الو لذ الو فعض الو ةكرعملا دادتشا ببسب نهو مهبيصي

 دنع ةريصق ةفقو انه فقنو .مهبحي ىلاعتو هناحبس هّللاو .اقدصو اقح نورباصلا

 لامتحا وه سيل ربصلا نإ «ءازجلا قلطمل ال ةبحملل هقاقحتساو ءربصلا ىنعم

 دنع ريكفتلا برطضي الأو ءاهلوزن دنع عضعضتتي الأ وه لب ءطقف .دئادشلا

 قحلا ىعادل ةباجإ اهنم ناك ام الإ سفنلا عماطم ىفنت نأو «ةديدشلا دادتشا

 لب «لذت الو اهل عضخت الف تاوهشلا بئاوش نع بولقلا صلخت نأو «هترصنو

 وه اذهو «جحيجض الو ىوكش الو نينأ نوكي الأو ءاهئاوهأ ىف سفن لك مكحتت

 ةيناسنإلا تافصلا لجأ وه ىنعملا اذه ىلع ربصلاو «ليمجلا ربصلا ىمس ىذلا

 وهو «نانحلا ةوقو ةمكحلا ةرطيسو «لقعلا لامكو «سفنلا طبض هنأل ؛اهلمكأو

 .هرهاظم نم رهظمو «هرصانع نم رصنع وهف ءركشلا ىنعم هايانث ىف نمضتي
 «هناوضر نمضتت ىلاعت هللا ةبحمو «هللا نم ةبحملا وهو ءءازج ىلعأ ءازجلا ناكو

 .نورباصلا الإ اهلاني الو ءامهنم ىلعأ ةبترم ىهو «هباوث نمضتتو

 نأ ىأ 4 اَنِرْمَأ يف اًنقارسِإو اَنبونَذ اََل رفغا ابر اوُلاَق نأ الإ مهلوق ناك امو
 ىلإ هاجتالا الإ لاوحألا مومع ىفو لاتقلا ناديم ىف نأش مهل سيل نيرباصلا ءالؤه

 هلوق ىنعمف «ىلاعتو هناحبس هللا بنج ىف ريصقتلاب نيرعاش نيعراض مهبر
 :اولاق نأ الإ لوق نم مهل ققحتو تبث امو 4اوُلاَق نأ الإ مهَلوَق َناَك امو » : ىلاعت
 الإ لوق لك مهنع ىلاعت هللا ىفنف 4(اَنِرَمَأ يف اَنفارسِإَو اَنونذ اَنَل رفغا انير»
 الو «بارطضالاو عزفلا تاحيص مهنم نكت ملف «رصنلا بلطو رافغتسالا

 بطلاو مهسوفن جالع ىف وه مهلوق امنإ «مئانغلاو بالسألا نم ذخألا تاحيص

 ةياغ كلتو .هب نيرفاكلا قحلا ءادعأ ىلع مهبر نم رصنلا بلطو ءاهئاودأل

 . مهدنع تاياغلا



 64 نارمع لآ ةروس ريسفت
 كتل ا0لااااا للا

 أ رس

 :رومأ ةثالث ىلإ هجتت ءاعدلاب مهبر ىلإ مهتعارض تناك دقلو

 هللا قح ىف ريصقتلا وه بنذلاو .فارسإلاو بنذلا نارفغ بلط :اهلوأ

 قلعتي ام لك وه مهرمأو ءرومألا ىف دحلا زواجت وه رومألا ىف فارسإلاو «ىلاعت

 دودح زواجتو «ىلاعت هللا قتح ىف ريصقتلا نم نورفغتسي مهف «ىلاعت هللا ةباجإب

 امإو «لذاختيف رصقي نأ امإ لتاقملا نأل لاتقلل بسانم ءاعدلا كلذ نإو «ىلاعت هللا

 «هعضوم ىف ءاعدلا اذه ناكف .لاتقلا ىلإ ةجاح ريغ ىف لتقيف دحلا زواجتي نأ

 لتقي نمف ءريصقتلاك هيلع ذخاؤم لتقلا ىلإ ةجاح ريغ نم لتقلا ىف فارسإلا نإو
 وأ ءاريسأ لتقي وأ «لاتقلا ىف هل ىأر ال امره اخيش وأ لتاقم ريغ الماع وأ ةأرما

 رافغتسالا اوبلط كلذلو ءاذخاّؤوم نوكيف «هرمأ ىف افرسم نوكي «نامألا دعب لتقي

 . طارفإلاو طيرفتلا :نيرمألا نم

 نأش كلذو «مهلمع راغصتساو «مهبولق ةمالس ىلع لدي اذه مهبلط نإو

 بونذلا ةفاضإ وهو .ءلوقلا اذه) :ماقملا اذه ىف فاشكلا ىف ءاج اذلو ءءايقتألا

 ناك دقلو (اراصقتساو اهل امضه ناك نيينابر مهنوك عم مهسفنأ ىلإ فارسإلاو

 تنأ امو «ىرمأ ىف ىفارسإو ىلهجو ىتئيطخ ىل رفغا مهللا» :ّهْيلَك ىبنلا ءاعد
 .2)«ىنم هب ملعأ

 ءادعألا اوقالي لب ءاورفي الو اومزهي الأب مادقألا تيبثت بلط :ىناثلا

 نومدقي مهنأ ىلإ ةراشإ نارفغلاب ءاعدلا ميدقت ىفو «رابدألا مهولوي الو مهرودصب

 «لاتقلا نطاوم ىف ربصلاو تابثلا ساسأ اهرابتعاو بولقلا ةيكزتو مهسوفن ةراهط

 ىف مادقألا تيبثت بلط ىلع امدقم رافغتسالاب ءاعدلاو» :فاشكلا ىف ءاجو

 ةراهطو ةاكز نع مهبر ىلإ مهبلط نوكيل ودعلا ىلع ةرصنلاو برحلا نطاوم

 .«ةباجتسالا ىلإ برقأ وهو عوضخو

 نم ذوعتلا - تاوعدلا :ملسمو ءهل ظفللاو (2970) . .مهللا ِِكي يبنلا لوق - تاوعدلا :يراخبلا هاور )١(
 .(7119) لمع ام رش
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 ال ااالللل لااا

 ااا ١
 يب

 مهيلع راصتنالا نأل ؛لاتقلا ةياغ وهو ءنيرفاكلا ىلع رصنلا بلط :ثلاثلا

 ةلازإو «نيدلا ىف ةنتفلل عنمو «ضرألا ىف ناميإلا لهأل نيكمتو «مهئادتعال عفر

 .ىلاعت هللا قحل رصن كلذو ءهتوعدو ىبنلا نيب لوحت ىتلا زجاوحلا

 اهدعب ام بيترتل انه ءافلا 4ةرخآلا باَوَت نسحو ايندلا باوَن هللا مهاتاق »
 اهباوثو ايندلا ءازج اولان نانئمطالاو ربصلا كلذ ببسب مهنأ ىأ ءاهلبق ام ىلع

 «ضرألا ىف مهل نكمو ءايلعلا ىه ىلاعت هللا ةملك لعجو ةمينغلاو رصنلاب

 «ندع تانجو «ميقملا ميعنلا اولان ىأ «ةرخآلا باوث نسح اولان اضيأ اذه ببسبو

 ام اولانو ءرشب بلق ىلع رطخ الو . تعمس نذأ الو .تأر نيع ال امم اهيف امو

 فصوو «تاجردلا ىلعأ ىهو ءهتبحم مث ىلاعت هللا اضر وهو كلذ نم ىلعأ وه

 الو هيف فيلكت الو ءركعم هركعي ال ىذلا باوثلا هنأل ؛نسحلاب ةرخآلا باوث

 هيف ذإ ىفاضإ هنسحف ايندلا باوث امأو «قالطإب نّسَح وهف ؛هليبس ىف لمتحت ةقشم
 اهؤاقشو ءاهئارضب اهؤارسو ءاهرمب اهولح طلتخا دق ايندلا ذإ «تاقشمو تافيلكت
 ةرخآلا باوث امأ ءايبسن ايفاضإ انسح الإ نسح ريغ اهباوث ناك كلذلو ءاهتحارب

 . «َنينسْحمْلا بحي ُهّللاو 8 قالطإو رارمتساب نسحف

 هتبحم وهو ءازج مظعأب ءازجلاب قلعتت ىتلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا لّيذ

 ال مهناقتإو مهناسحإ ببسب هوقحتسا دق نيينابرلا ءالؤه نأ ىلإ راشأو «ةميركلا
 نانجب ثادحألل مهيقلتو «هراكملاو دئادشلا ىف مهربصو ؛«هيف اودهاج امو اولمع

 .طبار بلقو تباث

 دق اهنم ةدحاو لكو ء,تافص ثالثب نينمؤملا فصو ىلاعت هللا نأ دجن اننإو

 ؛4 نيركاشلا يزجنسو » :لاقف ءنوركاش مهنأ لوألا فصولاف ءءازج تقحتسا

 معنملا قحب ساسحإلا وه ذإ ؛ءادفلا ىف ةبغرلاو «ةعاطلا باوبأ لوأ ركشلا نأل

 1 .هب معنأ اميف

 ىضتقي ركشلا تارمث لوأ وه ىذلا ناميإلا نأل ؛ريصلا وه ىناثلا فصولاو

 نم ةديدش لكب اضرلاو (تامدصلا) ىف بارطضالا عنمو اهئاوهأ نع سفنلا طبض
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 لا للملا لااا يللا ل

 أ بس

 ءربصلل ةجيتن وهو «ناسحإلا ثلاثلا فصولاو «هللا مهبحي نورباصلاو «نينأ ريغ

  «هلوقت لوق لكو «هلمعت لمع لك ىف هبقارت هلل اهلك سفنلا نوكت نأ وهو
 مل نإف ءهارت كنأك هللا دبعت نأ ناسحإلا» كي ىبنلا لاق دقو ء«هللا ىرت اهنأكو

 نع هيَ ىبنلا لاق دقلو «هللا مهبحي نم نوكي كلذبو 02١2كاري هنإف «هارت نكت

 ىذلا هرصبو ءهب عمسي ىذلا هعمس تنك هتببحأ اذإ) :هبحي ىذلا دبعلا ىف هبر

 .©"0(اهب شطبي ىتلا هديو «هب رصبي

 نإف ءاهيف عمطن كلذ عم اًنكلو «كتبحم هب قحتسن المع انلمع ام انإ مهللا

 نمم نوكن الأ دعب نم كيلإ عرضنل انإو ,ءكقحبف اهتعنم نإو «ءكلضفبف اهتيطعأ

 .ميحر روفغ كنإ «مهلامعأ تطخسو مهيلع تبضغ

 -- العن 0 1 3ث نإ اوس اء <مدلأ ا اهيأص 8-5 هو

1 

 1 21 هت 52 1 م ود

 أسم اير 9 دل يس وهَو 1 ا هَل َب

 للاب وكرشأ امي بعرلا اورمك ذأ ب ولك ىف مم م 2 عرس ها - 0 ورع

 «نينمؤملا بولق اهب تكرع ةيسفن ةكرع ىهو «ربعلا اهيف دحأ ةوزغ تناك
 نيدهاجملا هبن اسرد اهنم ميركلا نآرقلا ذختا دقو «نيددرتملا سوفن اهيف تزيمتو

 لامعألا ىف حاجنلا نأ ىلإ مههبن «بورحلاو عقاوملا ىف هوملعي نأ ىغبني ام ىلإ

 .هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع ملسمو يراخبلا ةياور نم هجيرخت قبس )١(

 .(650؟١)عضاوتلا - قاقرلا :يراخبلا هاور قفز
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 لااا اااللللللا 2
 : كاك

 "يي

 ىتح «نسحت امل ةفئاط لك صيصختو ؛عيزوتلاو قيسنتلا هساسأ .. نكي امهم
 دب الف «لامعألا نم لمع داهجلاو «ةعامجلل ةديفم تارمث ىف اهلك دوهجلا ىقالتت

 دنسأو هل ئيه امع جرخ اذإف «هل صصخي امل لك نوكيو ءلامعألا هيف قسنت نأ

 ءدحأ ىف ناك ام كلذو «تارمثلا تفخو ءرومألا تبرطضاو «دقعلا رثتنا «هيلإ

 دقف ءربعلا ريثكتل ىمادلا حرجلا كلذب نوملسملا باصي نأ ىلاعت هللا ررق دقلو

 تبرطضاف «لتق دق مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نأ ىعداف ىرتفا نم ىرتفا

 لمح ىلع اورفاضتي نأ نيدهاجملا ىلع بجوأل اقداص ربخلا ناك ول ذإ «ماهفآلا

 مغ مهباصأو «مهبولق ةميزهلا تباصأ دقلو .اعاعش مهسوفن بهذت نأ ال ءبعلا

 أطخ ببسب ةميزهلا نأو ءرصنلاو ةميزهلا هرواعتت لاتقلا نأ هللا نيبي ذخأف ءديدش

 .أطخلا بنجت بجوت نكلو «نهولا بجوت ال
 نم اهيف ام بهذو ءسوفن تملظأو «ءالبلا دتشا دقو سان دجو دقلو

 نايفس ىبأ دنع مهل اوذختيل نيقفانملا اوطسوي نأ مهضعب ىدانتف .قحلا ءاوضأ

 نيب ام دعب هناحبس هللا نيب دقو «مالستسالاو نمألاب ادهع كاذ نابإ كرشلا ميعز

 زع لاقف .نوهلا ناكملاو «نودلا ةلزنملا ىهو «ةليلذلا ةطخلا ىه هذه نأ ربع نم

 : لئاق نم

 ءادنلا 4 مُكباَقَعَأ ىلع مكودري اورفك نيذّلا اوعيطت نإ اونمآ نذل هيأ اي»

 مهنوك فصوب مهب قيلي ال هنأ نايب اهيفو «نينمؤم مهنوك فصوب نينمؤملل
 الو «ءناعمتجي ال ناضيقن ناميإلاو رفكلا نإف ؛اورفك نيذلا اوعيطي نأ نينمؤم

 نونمؤملا عيطي نأ لامتحا دعب ىلإ هناحبس راشأ دقلو ءدحاو لجر بلق ىف نانوكي

 ققحت ىأ ققحتلل (اذإ) :نإ ذإ ؛(اذإ) نود (نإ) ب طرشلا ةادأ ىف ريبعتلاب نيرفاكلا

 ققحتي ال ىلاتلابو ءطرشلا ققحت ديفت ال اهنإف (نإ) امأ ءءازجلا ققحتو ءطرشلا

 عاونأ نم عون ىأب نيرفاكلا ةرياسم نم ريذحتلا وه اذه ىف ىنعملاو .ءازجلا
 نأ بجي هنأل ؛ارفاك عيطي نأ نمؤملاب قيلي الو «ةعاط ةرياسم لك ذإ ؛ةرياسملا

 مهباقعأ ىلع نودتري مهنإف مهوعاطأو ضرف ول هنإو «مئاد رذح ىف نوكي

 . نيرساخ
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 مهنيب دجوو ءادحأ اورضح نيذلا نيدهاجملا نينمؤملل ءادتبا هجتم ءادنلاو

 اضيأ دجوو «ةنيدملا ىف نوفجريو ءرومألا مئاظعو روبثلاو ليولاب نوداني نوقفانملا

 ضعب اعد ذإ «ةباجتسالل دادعتسا ىلع اوناك وأ اوباجتسا نيذلا ءافعضلا نوددرتملا

 . مهماسجأب اوجنيل نايفس ىبأ دنع اوطسوتي نأب نيقفانملا

 الأو « عفن ققحت وأ «رصن ءاجر «نيرفاكلا اورياسي الأب لاوحأللا لك ىفو لايجألا

 نوديري ال روصعلا لك ىف نيرفاكلا نإف .ةألامملا عاونأ نم عون ىأب مهوئلامي

 رذحت ةميركلا ةيآلاف ءاروب اموق اونوكي نأ الإ مهل نوجري الو ءالابخالإ نينمؤملاب
 مهل اولعجي الو ءمهب اورصنتسي الو «نيرفاكلا اوعيطي الأب اماع اريذحت نينمؤملا

 مهو «قحلا ةيالولا ىه هللا ةيالوو ءهللا ةيالو ريغ مهتيالو نأل ءمهيلع ةيالو

 اموق ىلوتي امنإف مهب رصلتسيو مهالوتي ىذلاو ءامئاد ىلاعت هللا بضغ عضوم

 هللا بضع اموَق اوّلوتت ال اونمآ نيذّلا اهيأ اي إ» :لوقي ىلاعت هللاو «مهيلع هللا بضغ

 . [ةنحتمملا ] 4 27+ ٍروبَقْلا باَحّصَأ نم َراَقُكْلا سكي اَمَك ةرخآلا نم اودي دق مهل

 روصعلا نم رصع ىأ ىف نيرفاكلا ةعاطإ ةجيتن ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو

 ىلع ةبترتم امهاتلك « نيتجيتن طرشلا باوج ىف ركذف .كلذل لامتحا كانه ناك نإ

 ةيناثلاو 04 مكباقعأ ئَلع مكوذري 9 :هناحبس هلوقب اهيلإ راشأ :امهالوأ .ىرخآلا

 ةملكب ملكتنلو .4 نيرساخ اوبلقنتف إ» :لئاق نم زع هلوقب اهيلإ راشأ :اهيلع ةبترتملا
 امهادحإ دوجو ىضنقي نيتللا نيتمزالتملا نيتجيتتلا نيتاه نم ةدحاو لك ىف ةزجوم

 :ىرخألا دوجو

 ريغ ىف هيلع اوناك ام ىلإ اوعجري وأ داهجلاب مهل نذؤي نأ لبق هيف اوناك ىذلا ةلذلا

 عمج باقعآلاو «هسفن مامز كلمي ال امئاد برطضملاو «بارطضا ىفو ماظتنا

 ىلإ تاراشإ هيف .4 مكباقعأ ئلع مكودري :ب ريبعتلاو .مدقلا رخؤم وهو «بقع

 مهل متققح دقف مهومتعطأ نإف «نيرفاكلل بلطم اذه نأ :اهلوأ ,ةثالث رومأ
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 نأ :اهيناثو «متددترا لقي ملو «مهيلإ درلا دنسأ اذلو «مكودري نأ وهو «مهدصقم

 ال ىتلا ةوبكلا ىهو ةميزهلا ىصقأ ىه هناحبس هركذ ام اهيلع بترتي ىتلا مهتعاط

 ءارولا ىلإ ةعجر وهف «باقعألا ىلع عوجرلاب اذه نع ربع كلذلو ءاهدعب مايق
 نينمؤملا مامز نأ وه صنلا هيلإ ريشي ىذلا ثلاثلا رمألاو «مامألا ىلإ ةبثو سيلو

 ىف نيملسملا رمأ هيلإ لآ ام وه اذهو «مهوعاطأ اذإ نيرفاكلا ىديأب ايئاهن نوكي
 . ىشخي نمل ةركذت اذه ىفو «ةريخألا روصعلا

 :هناحبس هلوق ىف بالقنالاب ريبعتلاو «نيرساخ بالقنالا ىه ةيناثلا ةجيتنلاو

 لهأ لاح رييغت اهيف امتح نوكي نيرفاكلا ةعاطإ نأ ديفي 4نيرساَح اوبلَقَسَف»
 ةسكن وهف «لفسأ مهيف ام ىلعأ لعجو «بالقنا وه رييغت هنكلو «ناميإلا

 وهو مهيف ام ىلغأ نوعضي نيميقتسم اودوعي نأ دعب نم مهيلع زعيو «مهبيصت
 ىتلا ةدكؤملا ةراسخلا ةلاحم ال هسبالت بالقنالا كلذ نإو «هعضوم ىف ناميإلا

 «ةرخآلا كلذ ءارو نم نورسخيو «مهناميإ نونمؤملا رسخي ذإ ؛اهيف لامتحا ال

 4 <21 نيبملا نارسخلا وه كلذ ةرخآلاو ايندلا رسَح © :ىلاعت هلوق مهيلع قبطنيو

 نولقتنيو مهنوعيطي لب «مهنورياسيو نيرفاكلل نوذختسي نيذلا كئلوأ نإو [جحلا]
 مهنوطعيف نيرفاكلا ىف ةوقلا نودقتعيو ةناهملاو ةلذلا ىلإ ةماركلاو ةزعلا نم

 نيقداصلا نينمؤملا انئمطم هناحبس لاق كلذلو «هتيالوو ىلاعت هللا نوسني «ةيالولا

 . 4 نيرصاَّنلا رْيَح وهو مكالوم ُهَّللا لب » :نيرفاكلا ةيالوب نوضري ال نيذلا

 معن وهف «بلاغ ةلاحم ال هنإف ءهرصان هللا ناك اذإو ءريصنلا وه انه ىلوملا

 ةلصلا لامك ىلع لدت لب «طقف ةرصنلا ىلع لدت ال ىلوملاو .ريصنلا معنو ىلوملا

 وهو بارضإلل انه «لب»و «ىناعملا هذهل ةمزال ءىهت ةرصنلاو «برقلاو ةبحملاو

 اهيلع بترتي امو «نيرفاكلا ةالاوم ىف مالكلا نم لاقتنا وه ذإ ؛ىلاقتنا بارضإ

 ةلذو ةناكتساو «لطابلاو قحلا نيب بارطضاو «باقعألا ىلع صوكن نم

 ددؤسلاو ةوقلاو ةماركلاو ةعفرلاو ةزعلا ببس وه اميف مالكلا ىلإ «نيبم نارسحخو

 هّللا 8 :ىلاعت هلوقب كلذ نع ربعو «ىلاعت هللا ةالاوم وهو «تباثلا رزؤملا رصنلاو



 نارمع لآ ةروس ريسفت 0

 47 للا اللا

 ١ ههه >
- 

 .ءىش لك ديلاقم هديب ىذلاو ءدوجولا ىف ام لكل قلاخلا هللا نأ ىأ 4 مكالوم

 «هتيالو اوبلطت نأ مكيلعف «مكالؤم وه هدابع قوف رهاقلا رابجلا ىوقلا رطيسملاو

 ةغيصب رمألا اذه ركذو ءنيصح نصحو «نيكر نكر ىلإ ىوآ دقف هب مصتعا نمو
 جرخي الف ىلاعت هللا ةيالو ىف وه انمؤم هنوك ىضتقمب نمؤملا نأ ىلإ ةراشإلل ربخلا

 نع جرخي ال «نينمؤملا ةيالو ىف نوكي نأ ىضتقت ىلاعت هللا ةيالوو ءاهنع

 «مهرياسي وأ «مهئلاميوأ ءمهءادعأ عيطي الو «مهليبس ريغ كلسي الو مهتعامج

 الو : لوقي ىلاعت هللاو «هلوسرلو هلل ةقاشمو هلوسرلو هلل ةداحم نوكي كلذ نإف

 . هلوسرو هّللا ٌداح نم نوداوي رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي اًموَق دجت

 مدني نم وسلا ققاَشُي سو :هتمكح تلج هناحبس لوقيو [ةلداجما] < 22

 اريصم تءاسو منهج هلصنو ىّلوَت ام هلوُن نينمؤملا ليبس َرْيغ عتيو ئدهلا هل نيب
 . [ ءاسنلا] © 09

 ةيامحلا ضعب نيرفاكلا ىلإ ءاجتلالا ىف دجت ةفيعضلا سوفنلا تناك اذإو

 ريَخ وهو :هناحبس لاق اذلو ؛هللا دنع نم ةرصنلاو ذاعملا نأ ملعتلف
 . 4 نيرصاتلا

 «ىقابلا موتحملا دكؤملا وه هرصنو «نينمؤملا رصني ىذلا وه ىلاعت هللا نأ ىأ

 ىرجت امو هيف نمو هيف ام لكب ملاعلا ىلع رطيسملاو ءاهلك ىوقلا كلام رصن وهو

 «رصن ريخ هرصن ناك كلذلو «نوكلاو سانلا نوئش هب تطبترا امو «بابسألا هب

 بابسأب الإ ققحتي الو «ىرهاظ وهف رصن نم سانلا دنع امو «هاوقأو همودأ وه ذإ
 «ةزعلا هعم ىلاعت هللا رصنو «نوكلا ىف عقي ام لكل ديرملا رطيسملا وهف ءاهرّدق
 اذهو «لذ سانلاب رصنتسا نمو ءزع هللاب رصنتسا نمف «ةلذلا هعم سانلا رصنو

 انه ليضفتلا لعفأ نإ :ليقو «هباب ىلع ليضفتلا لعفأ نم ىهو «ريخ» نأ ىلع

 وه هرصنف ءهاوس رصان الو «هللا الإ رصان ال هنأ ىنعملا نأو «هباب ريغ ىلع

 :لاقف 0 وبلا رصنب سي هرسيغ رصنو ءرصنلا
 م8 2 <
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 ىتح «جاعزنالاو فوقخلاب سفنلا ءالتما وأ «جاعزنالاو فونخلا بعرلا

 لاقي «بارطضالا عم ءلملا نم هلصأو «ةوقلا بابسأ دوجو عم ةعامجلا فعضت

 هللا ءاقلإ ىنعمو «هتألم ضوحلا تبعرو «هب برطضيو ىداولا المي «بعار ليس

 بولق ىف بعرلا ىلاعت هللا ءاقلإ نإو «مهبولق ىف عزفلاو فوخلا حور ثب ىلاعت
 .عزفلا مهيف ىلاعتو هناحبس عضي نأ اهنم :ىتش رهاظم هل تناك نيكرشملا

 اوعراس نيكرشملا نإف ءدحأ بقع ناك امك «هتعباتم نم مهل رصنلا دنع نوفاخيف

 مل ىتح مهانلتق ءانعنص ام سئب :مهلئاق لاقو اومدن قيرطلا ىف مه امنيبو ةدوعلاب

 رصنلا هرهاظم نمو «ءىش ىلع نووليال اوفرصناف «بعرلا مهبولق ىف هللا
 تفذق ةديدش حير نيكرشملا ىلإ تءاج دقف «بازحألا ةوزغ ىف ناك امك «حيرلاب
 هللا درو )» :كلذ ىف ىلاعت لاقو ءائيش اولاني ملو اوداعف «بعرلا مهبولق ىف
 ازيزع اًيوَق هللا ناكو لاَتقْلا َنيمْؤمْلا هللا ىفكو اريح اوُناَنِي مل مهظيغب اورَفَك َنيذّلا

 . [ بازحألا] « ع

 مل اسمخ تيطعأ» :لاق لَك هللا لوسر نأ نيحيحصلا ىف ىور دقو

 ضرألا ىل تلعجو ءرهش ةريسم بعرلاب ترصن «ىلبق ءايبنألا نم دحأ نهطعي
 ىلإ ثعبي ىبنلا ناكو «:ةعافشلا تيطعأو «مئانغلا ىل تلحأو ءاروهطو ادجسم

 .©9«اعيمج سانلا ىلإ تثعبو ؛ةصاخ هموق

 لهأ ءادعأ بولق ىف بعرلا ءاقلإ ىف ببسلا ىلاعتو هناحبس ركذ دقو
 4 اناطلس هب لَّزَتي مل ام هّللاب اوُكرْشَأ امبإ» :ىلاعتو هناحبس لاقف ناميإلا
 هللا تايآ يف َنوُنداَجُي نيا ل : ىلاعت لاق امك «ليلدلاو ةجحلا وه انه ناطلسلاو

 نيب ناَطْلسب اَنوُنَف 8 :ىلاعت لاق امكو «[رفاغ] 42+... ْمُهاَنَأ ناطلُس ريع
 4 20+ نيم ناطلسَو انتايآب ئسوم اَنْلسرَأ دَقَلو » :لاقو :[ميهاربإ] 4 <:
 .[ةوهز
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 ةحصل ةتبثم ةجح اهب هللا لزني مل اراجحأ هللاب اوكرشأ مهنأ ىنعملاف

 .اهديؤي طق ليلد دجوي الو «ةدابعلا هذه ةمالس ىلع ليلد ال هنأل ءاهتدابع

 اوكرشأ مهنأ اذه ىلع ىنعملاو «نكمتلاو ةوقلا ىنعمب انه ناطلسلا رسفي نأ حصيو

 ام نودبعي مهف ءرضتو عفنت ةوق اهيف لعجي مل ىأ لزني مل ءايشأ ىلاعت هللا ةدابعب

 وهو «ءىش لك كلمي ىذلا عم ةدابعلا ىف هنوكرشيو ءارض الو اعفن كلمي ال
 . كيرش ريغ نم رضيو عفني ىذلا

 اهل «هّللاب اوكرشأ امب» :هلوق ىف ىلاعتو هناحبس اهيلإ راشأ ىتلا ةيببسلاو

 :ناهيجوت

 هناحبس هللا اودناع مهنأل مهبولق ىف بعرلا ىقلي ىلاعت هللا نأ : امهدحأ

 رشلا دسافلا ريكفتلا اذهب نورشني مهنألو «ةدابعلا ىف هعم اوكرشأو ءهوداحو

 ءرشلا ىلع ريخلا رصني وهو ء«داسفلا بحي ال ىلاعت هللاو «ضرألا ىف داسفلاو

 جوعسم لك ماوق اهب ىتلا ىلاعت هللا ةدارإ ىه ةيببسلاف ءداسفلا ىلع حالصلاو

 .دساف لك حالصو

 ام نودبعي مهنأل كلذ ؛مه مهلاح نم بعرلا ءاقلإ ىف ببسلا نأ :امهيناثو

 نودبعي ام ةيحالص ىلع ةجح هبش الو ةجح مهدنع موقت الو . رضي الو عفني ال

 هيف مكحتت نمو «مكحت ىذلا وه ىوهلاو ءرطيس ىذلا وه مهولا نوكيو «ةدابعلل
 برطضيو «ثراوكلا هجعزت بلقلا لزلزم سفنلا برطضم نوكي هماهوأو هؤاوهأ

 بعرلا ىف بيسلا وه سفنلا ىف همكحتو كرشلا ناكف «ثداح ىأ لوزن دنع

 .عزفم ريغ ىف نوعزفيو .فوخم ريغ نم نوفاخي مه ذإ ؛عزفلاو فوخلاو

 بعرلا ىقلي هناحبس ناك «ناميإلا لهأ اوءوان نيذلا نيرفاكلا لاح ىه كلت

 نيكرسشملا عم ناميإلا لهأ ةنس هذه لهف «نينمؤملا بولق تبشيو «مهبولق ىف
 ؟امئاد مههابشأو

 ءاولذي ملو اوفعضي مل اذإ اقدصو اقح نينمؤملا نأش هنأ :كلذ نع باوجلاو
 ىلع ىدهلا نوبلغيو «ةبهألا نوذخأي لب «نينمؤملا ىلع نيئمؤملا ءادعأ اولاوي ملو
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 ةنس ريغتل كلذ سيلف «تريغت دق لاحلا انيأر اذإف «مهالوم هللا نولعجيو «لالضلا

 إل «نينمؤملا لاح ريغتل لب .مهعم نيقيدصلاو هئايبنأل هدعوو «هقلخخ ىف هللا

 مه انوه رم الف موس وو هل أ اذإو مهفأ ام اور تحب امي الهلا

 نيبو «نوملسملا هيلإ لآ اهب ِكَو ابنت دقلو [دعرلا] #40 لاو نم هنود نَم

 باصت امدنع هنإو «توملا ةيهاركو ءايندلا بح نع دلوتي ىذلا نهولا هببس كلذ
 «مهنم ةباهملا مهئادعأ بولق نم عزتي هللا نأ كي ىبنلا ركذ ةباصإلا هذهب بولقلا

 ."0مكنم ةباهملا مكودع بولق نم نعزتيلو» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 ىف سيلف «نيرفاكلا لدب بعرلا مهبولق ىف ىقلأ دق نينمؤملا ىرن انك اذإف
 ىلع نيرفاكلا اوّلأو مايألا هذه ىف نيملسملا ضعب نأل ؛هّللا دعول ةفلاخم اذه

 عزنف «مالسإلا لهأ ىلع مهوُدْعَتساو مهل اودختساو مهتيالو تحت اوُلذو «نينمؤملا
 نيرفاكلا بولق ىف بعرلا ءاقلإ طرشو «ناك ام ناكف «ناميإلا لهأ نم ةباهملا هللا

 نإ اونمآ نيذْلا اهيَأ ايإ» :ىلاعت هلوق ىف هنع ىهنملا ىف نذإ انعقو دقف «مهعيطن الأ
 . [ نارمع لآ] 4 423 نيرساَخ اوقف مُكباَقعَأ ئَلَع مكوُدرَي اورفك َنيذّلا اوعيطَت

 انرسخف ءانل ىلوم هللا ذختن ملو «نينمؤملا نود مهانيلاوو مهانعطأ دقلو

 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءانيبم انارسخ

 وهو ىوأي ىوأ نم ناكم مسا ىوأملا 4 نيملاّظلا ىوثم سئبو راثلا مهاوأمو 9

 ناكم مسا ىوثملاو «ةليوط ةماقإ هيف ميقيو «هيلإ دوعيو صخشلا هيلإ عجري ىذلا

 ىف هللا ىقلأ اذإ نيرفاكلا نأ ىنعملاو ءاهل ةياهن ال ةماقإ ماقأ ىأ ىوثي ىوث نم

 ةرخآلا ىف ىوأم مهل سيلو ءايندلا ىف مهنارسخب اوءابو اورسخ بعرلا مهبولق

 ىلاعتو هناحبس رهظأ دقو «مهل ةمئاد ةماقإ عضوم رانلا هذه سئبو «رانلا الإ

 لب ءمهاوثم رانلا سئبو :هتاملك تلاعت لقي ملف ءرامضإلا عضوم ىف مسالا

 ىَعاَدَت اَمَك ٍمُكِيَلَع ىعاَدَت نأ ممألا كشوي» :كي هللا لوُسَمر لاَ :َلاَق َناَيَوَك نع هظفلو دواد وبأ هاور )١(

 ِءنْغَك ءاَْغ مُكدكلو ريثك ذكموي منأ لبا : :لاق ؟ذموَي نحن لق نمو : :لئاق َلاَقف ءاهتعصق ىلإ ةلكألا

 ًّي :لئاق َلاَعَ اَعَق «نهوْلا مُكيوُلُف يف ُهّللا نَهَذَقَيَلو ءمكتم هَهَمْلا مُكَودَع رودص نم ُهّللا نعزنيلو ءلْيسلا
 وص

 .«توَمْلا ةيهاركو اًيْندلا بح» :َلاَق ؟نهَوْلا امو هللا لوسر
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 ين

 وهف مهملظل اقافو ءازج لآملا اذه نأ ىلإ ةراشإلل 4 نيملاَظلا ىوثم سئبو ١ :لاق
 قحلا نع اهودصو اهولضأف مهسفنأ اوملظ دق ذإ ؛ملظلا ببسب هنوقحتسي باقع

 اوملظو (هئع سانلا اودصف قحلا اوملظو ءاهوضترا ىتلا ةياوغلا ببسب هليبسو

 ايندلا ىف نارسخو بعرو ةميزه نم هوقل ام ناكف «ةئيربلا ءامدلاب اهوبضخو

 نميف اندها مهللا ءرانلا باذع انق مهللا .ةرخآلا ىف ىفوألا ءازجلاو ءءازجلا ضعب
 انق مهللا «كتزعب انزعأ مهللا . تيضق ام رش انقو «تيلوت نسميف انلوتو «تيده

 20 4 ةرعص دف

 َمَُْلْشَف اَدِإََّوَح 0 ذو
 روت سس ع

 هدعو

 20 لا رو 20 2 2 ل و ع ل
 مُسَراآَمدَحَب هنو مَتْيَحصَعَو رمال فمتعزانت
 مكنوموايّدلا د ِيِرْب نم و تروبحن ام رس 0 ساسو م ب  ى ص معا ل عرس مف
 دو سدا موج ص 7 هذ .ييورلا ع 2
 كلب مع 2 ْمُكَفَرصَمت 8 رخال ادِيِر نم

 2 هر وبا ومراقب

 نينم 0 وذهللاو 0 6 1 مَع دع

 بارطضا نم دحأ ةوزغ ىف ناك ام ضعب ىلإ تاراشإ تاقباسلا تايآلا ىف

 ةقزمملا مئازعلل ةطبثملا ةلاقلا عويشو .فوفصلا تباصأ ىتلا ةفجرلاو ؛بولقلا
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 ملل

 ها بح

 «قافنلاب ةضيرم سوفنو «ةفيعض بولق ىف اهجئاتن ةلاقملا هذه جاتنإو «ةدحولل

 اهجئاتنب انرتقم ةميزهلا ببس ىلاعتو هناحبس هللا ركذي اهيلو امو تايآلا هذه ىفو

 ةينلا اوبستحا نيذلا «مهتميزع ىف ءايوقألا «مهناميإ ىف نيتباثلا نينمؤملا سوفن ىف
 :هناحبس لاقف «نيملاعلا بر هلل

 رمَألا يف متعزاتتو متلشف اذإ ىَتَح هنذإب مهتوُسحت ْذِإ ُهَدعَو هللا مُكَقدّص دَقَلو »

 ىف مهدعوو «لاتقلاب مهل نذأ امدنع اماع ادعو رصنلاب اونمآ نيذلا ىلاعت هللا دعو

 نولتاقي نيذلل نذأ» :ماعلا دعولا ىف ىلاعتو هناحبس لاق دقف ءاصاخ ادعو دحأ

 نأ الإ قح ريغب مهرايد نم اوجرخأ نيا 53)+ ريدقل مهرصت ىلع هللا نو اوُملَظ مهنا
 تاوّلصو عبد ٍعماوص تَمدهل ٍضعبب مهضعب ساثلا هللا عفد الولو هللا ابر اولوقي

 445 » زيزع يِوَقَلهَّللا نإ هَرصني نَم هللا كرصَيَلو اريثك هللا مسا اهيف ُركَذُي دجاَسَمَو

 .[جحلا]

 نّلأ نينمؤملل لوقت 5 ذإ :ىلاعت هلوق ىف هركذ ءاج دحأ ىف صاخلا دعولاو

 اوتو اوربصت نإ لِي 6737 يلم ةكئالمْلا نم فالآ ّئالعِب مكبر مكدمُي نأ مُكَيفْكي

 لآ] 4 399 نيِمّوسم ةكئالَمْلا نم فالآ ةسمخب مكبر مكددمي اذه مهروق نم مكوتأَيو

 .[ تارمع

 نأب اديقم ناك اماع اهيف دعولا ناك ىتلا ىلوألا ةيآلا ىف رصنلاب دعولا ىرنو

 امك ءايندلا ضارعأ نم اضرع الو ايويند ابرأم نوديري ال «مهلاتق ىف هللا اورصني
 ءدحأ ىف ناطرشلا فلخت دقو ءاوربصي نأب اديقم ناك ةصاخ دحأ ىف دعولا ىرت

 مل ذإ ؛اوربصي ملو «ةكرعملا ءانثأ ىف ايندلا ضارعأ نم اضَرَع دارأ مهنم اقيرف نإف

 لبس نم دئاقلا ةعاط نإف «دئاقلا ةعاط ىف مهمئازع دصحتست ملو مهتدارإ اوطبضي

 قدص ىفاني ام دحأ ىف نكي مل كلذلو «سفن طبضو ربص ىلإ جاتحتو ءرصنلا

 . ىلاعتو هناحبس هبر نم نذإب مهل هدعو ىف ىبنلا قدصو ء«هيبنل هدعو هللا

 عقي نأ 4 هدعو هللا مُكَقدَص ْدَقَلَوظ :ىلاعت هلوق ىف دعولا قدص ىنعمو

 ىنعملاو «نيلوعفم ىلإ ةيدعتم (قدّص) انهو ىلاعت هللا دعو امك دوجولا ىف رمألا
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 ا سل

 مكنكلو «هنم حورب ء«مكدعو امك ءدوجولا ىف ذ رمألا ىلاعتو هناحبس هللا عقوأ دق

 ذإ ؛اهلك ةكرعملا ىف ىلاعت هللا نيرصان اونوكت ملو «ةداجلا اومزتلت مل نيذلا متنأ

 اوطبضت ملو ءاهئاهتنا ىلإ اهثدتبم نم ةكرعملا هذه ىف ىلاعت هلل مكلاتق نكي مل
 «ةرهطملا ةرهاطلا حاورألا ىهو «ةكئالملا دييأتب مكل ىلاعت هللا دعو نإو «مكسفنأ
 ءرصنلا تقو ىلاعتو هناحبس نيبو مكسفنأ اوربصت ملو .ىسفنلا ربصلاب اديقم ناك

 مهنوسحت ىنعمو 4 هنذاي مهنوسحت ذإ» :هناحبس لاقف ءبرحلا ءادتبا تقو وهو

 لثم ءهسح باصأ هسح ىنعمف «هلتقب نوكي كلذو «هتلازإب مهّسح نوبيصت ىأ

 ىف لاق دقلو .هبلق فاغش باصأ هفغشو «مداؤوف باصأ هدأفو ءهدبك باصأ هدبك

 :نيهجو ىلع لاقي (تسسحأو «تيسحو «تّسّسَحا :ىناهفصألا كلذ

 (سوسحم ءىش هنمو «ىساسحإب هتكردأ ىأ) ىسحب هتبصأ لاقي -امهدحأ

 ربع لتقلا هنع دلوتي دق كلذ ناك الو .هتدأفو «هتدبك وحن هتساح تبصأ -ىناثلاو

 . (هتلتق ىأ هتسسح) :ليقف .لتقلا نع هب

 نيديؤم «هنذإب مهنولتقت متنك امدنع قدصلا لك اقداص هللا دعو ناك ىنعملاو
 مدت مكنكلو «تيبثتلاو ةيوقتلاو دييأتلا ىنعم نمضتي انه نذإلا ىنعمو «نيروصنم

 ىتح 98 :هلوقب هناحبس كلذ ىلإ راشأو «ىلاعت هللا رصن نع مكسفنأ متدعبأ نيذلا
 تفعض اذإ ىتح ىأ 4 َنوُبحُت م مُكاَرَأ ام دعب نم مئيصعو ٍرمَألا يف متعّزاتتو متلشف اذ
 ءاهعمجن مئانغلا عبتنأ مكنيب اميف متعزانتو « مكئاوهأ ةمواقم نع متزجعو مكسوفن

 ام  ىلاعت - هللا مكارأ ام دعب نم نايصعلا ىلإ مكرثكأ ىهتناو ؟لوسرلا عيطن مأ

 نأ ديفي اذهو . مكسفنأ اهاوهتو ءاهنوبحت مئانغ نم وأ تباث رزؤم رصن نم نوبحت
 زجعلا هانعمو ءلشفلا نأل كلذو ؛ركذلا ىف بيترتلا عم قفتي ىسفنلا بيترتلا
 نأ دبالو ءلوسرلا نايصعو عزانتلا هيلع بترت «لامتحالاو ربصلا نع ىسفنلا
 نب ءاربلا نع ىراخبلا ىور دقف ءدحأ ةوزغ ىف كلذ نع ىور ام ضعب انه ركذن
 «ةامرلا نم اسانأ دك هللا لوسر سلجأ نيكرشملا انيقلو ءدحأ موي ناك امل" :بزاع
 دق مهومتيأر نإو «مكناكم اوحربت ال” :مهل لاقو ءريبج نب هللا دبع مهيلع رّمأو
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 ىلإ انرظن ىتح نوملسملا مهمزهو موقلا ىقتلا املف «مهيلع انونيعت الف انيلع اورهظ

 ىأ) اولعجف نهلخالخ تدب دق نهقوس نع نعفر دقو 2)لبجلا ىف نددتشي ءاسنلا

 دهع امأ اولهما :هّللا دبع مهل لاقف «ةمينغلا ةمينغلا :نولوقي (ةامرلا نم سان

 لتقو مههوجو هللا فرص مهوتأ املف ءاوقلطناف ؟اوحربت الأ ِهيِللَك هللا لوسر مكيلإ

 .©09(الجر نوعبس نيملسملا نم

 ددع مهنم ىقب لب ءاهنوعمجي مئانغلا ىلإ اعيمج اوبهذي مل ةامرلا نإو

 شيجلا ىلإ بسن لب ءاعيمج مهيلإ نايصعلا بسن نكلو «ةرشع مهنإ ليق «ليلق

 هرثأ معي ام نأل كلذو ؛ةامرلا ةرثك نايصعل ةسيرفلا اوناك ةامرلا ريغ نأ عم ءهلك

 اوصاوتي نأ مهيلع ناك اعيمج مهنأو «رثألا كلذ رابتعاب «عيمجلا ىلإ بسني

 نيدْلا نبيصت ال ةنتف اوُقّناَو 9 :ىلاعت هلوقك كلذو «ريبخلا دئاقلل ةقلطملا ةعاطلاب

 ام عنم ىف رفاضتت نأ ةعامج لك ىلعف [لافنألا] 44220 . .. َةّصاَح مك اوُمَلَظ

 ءممألاو تاعامجلا ىف نيمثآلا مثإ نإو ءاهنم طقف نيملاظلاب ال ءاهلك اهب هرثأ رضي

 بسني كلذلو «مهتمص لظ ىف شيعيو «لدعلاو قحلا لهأ توكس نم أشني

 ناك عيمجلا ىلإ بسن نإو نايصعلا نأ هناحبس نيب دقلو «عيمجلا ىلإ نايصعلا

 :هناحبس لاقف ءاهقيرط ريغ نم ايندلا دارأ نم مهيفو «قحلا دارأ نم مهيف

 . «ةرخآا هر م مكون ير ل مكس
 وهو ءهسفن شيجلا ىف ناك امو «ةامرلا نيب ناك ىذلا عزانتلل ليصفت اذه

 ايندلا ديري نم نوبراحملا اهيأ مكنم . . ِهلَك ىبنلا اوعبتا نيذلا روهمجل باطخ

 ةبجاولا ةعاطلا ىسن ىتح هسفن ىلع هتبلغ دقو ءاهيلإ دصقلاو « مئانغلا ةدارإب

 ىف ذخألا ريغب اهبلطي امنإ «ماقملا اذه ىف ايندلا بلطي ذإ وهو «ةموسرملا ةطخلاو

 رصنلاو ةمينغلاب مهعمط بهذ كلذلو ءاهيف ةياغلا ىلإ لصوت ىتلا ةيقيقحلا اهبابسأ

 اولانل ءاهتاياغ ىلإ ةطخلاو ءاهقيرط ىف برحلا تراس ىتح اوربص ولو ءاعم

 )١( عزفلا نم ةدشب تاعرسم نرسي :ىلاعت هللا همحر فنصملا لاق .

 )١( هنع هّللا يضر ءاربلا نع ("/“ال) دحأ ةوزغ - يزاغملا :يراخبلا هاور .
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 ان رح

 ةطخ مازتلاب الإ رصن الو ءرقتسملا رصنلاب الإ ةمينغ ال هنإف ءاعم ةمينغلاو رصنلا
 اوطبض نيذلا متنأ مهو ءةرخآلا ديري نم نودهاجملا اهيأ مكنمو ءديشرلا دئاقلا

 «مئانغلا تبهذ ولو لكك هللا لوسر هب رمأ ام اوصعي ملو « ةمينغلا نع مهسفنأ
 فجرأو بولقلا تبرطضا نأ دعب ةضراعلا ةميزهلا ةنتف ىف متربص نيذلا متنأو

 متدهاجو «مترباصو متربص دقف «تام دق ادمحم نأب نوبذاكلا ىدانتو «نوفجرملا

 « سفنلا برطضت امدنع هسفن كلمي نم اقح ىوقلاو .ةديدشلا ىف متلزانو

 ناكو «ةمينغ اوبلط ام مهنأل ؛ةرخآلا اودارأ كئلوأو «ةميزهلا ىعاود نوكت امدنع

 .رخآلا مويلاو هللاب ناميإلاب مهبولق ءالتما ىلع اليلد عزفلا تقو ىف مهتابث

 اذإ ئتح / :ىلاعت هلوق ىف (اذإ) هعوضومو ءءاملعلا هريثي ىظفل ثحب انهو

 نأ -امهدحأ :نيهجو اهيف نأ هريغو ىرشخمزلا ركذ دقف .4 متعزانتو متاشف

 ناك رصنلا نأ ىأ تقولا درجمل (اذإ) نوكت نأو :«ىلإ» ىنعمب «ىتح» نوكت
 .رمألا ىف متعزانتو متلشف نأ تقو ىلإ «عيرذلا لتقلا هيف نولتقت مكفيلح

 اموهفم ناك نإو ءفوذحم طرشلا باوجو «ةيطرش نوكت نأ ىناثلا هجولاو

 . ايسفن ابارطضاو ازجع همدقم نوكي ام نأل ؛هعم عفن ال ررضو ءهيف ريخ ال رش هنأ
 نوكي ال - ميكحلا دئاقلا ةطخ ذيفنت مدع هيلع بترتي انايصع مث ءرمأ ىف ًاعزانتو

 ةراشإللو ءبهذم لك لوقعلا هيف بهذتل ركذي ملو ءطق اريخ هيلع بترتملا ىلاتلا
 كلذ جئاتن نم ناك هنإو .هتقيقح نوروصتي الو .ههنك هنتكي ال ميظع رش هنأ ىلإ

 مهنع مكفرص مث » :ىلاعت لاق اذلو «نيكرشملا نم مكتيغب اولانت مل مكنأ ررضلا

 . 4 مكيلتبي
 متجرخ دقل ءهيلإ متدصق ىذلا دصقملا ريغ اهيلإ مترص ىتلا ةجيتنلا ىأ
 اونوكت نأ اوديرت ملو ءردب ىف هومتلن ام مهنم اولانتو مهولتقتل مكتنيدم نم

 نيبو ةقزألا ىف ال ناديملا ىف مهوهجاوت نأ متدرأ لب ءمكيلإ نوتأي ةنيدملا ىف

 متفرصنا ىأ «مهنع هللا مكفرص مكضعب نم نايصعلا كلذ ببسب نكلو «ناردجلا

 اودوعتل متجرخ دقو «نيروهقم اودوعت نأ متيضرو «ىلاعت هللا ةدارإب مهنع
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 اهيلإ اوهتنا ىتلا ةجيتنلاو ءىلصألا دصقملا نيب ام توافتلو هللا دييأتب نيروصنم

 .ءافلا وأ واولا لدب «مث» ب ىلاعتو هناحبس فطع - ىئزجلا أطخلا اذه ببسب

 نكي مل دحأ ىف ثدح ام نأل (متمزه) لدب (مكفرص) ةملكب ريبعتلا ناكو

 نأو «رابدألا نوملسملا ىلوي نأ ىضتتقت ةميزهلا نأل ؛ًارصن نكي مل نإو «ةميزه

 نم رثكأ اوناك نينمؤملا ىف ىلتقلا نأ نم رثكأ ثدح ام سيلو ؛ ءادعألا مكحتي

 ىلاعتو هناحبس هللا نأكف ءابرأم كلذب نوكرشملا لني ملو «نيكرشملا ىف ىلتقلا
 سيل هنأل ؛نزحلا مكبيصي الو هل اوسئتبت نأ حصي ال ثدح ام نأب مهل ريشي

 دبال اذه ناكو .متجرخ اهلجأ نم ىتلا ةياغلا نع فرصلا نم عون وه لب «ةميزه

 ةدعتسم اهلعجتو .مكسوفن لقصت ىتلا دئادشلاب مكربتخيلو «مكبولق صحميل هنم

 نايصعلاو ءرفظلا ساسأ ىه ميكحلا دئاقلل ةعاطلا نأ نايبلو ءردقلا هب ىتأي امل

 .راحدنالل ببس

 نيبي ىماسلا صنلا اذه ىف 4نينمؤمْلا ىَلع لضف وُذ هّللاو مكنع اقع دقَلَو »

 ىيحيو «مهبولق نم ةرسحلا بهذيو «مهسوفن نم عفريل ىلاعت هللا وفع هناحبس
 هوفع ىلاعتو هناحبس دكأ دقلو «برطضملا كلذ طسو ىف تفتخا ىتلا ةزعلا تاوم

 ىآ رثكأ ىف اهلامعتساو «قيقحتلل اهنإف ««دق» ب ريبعتلاب :اهلوأ تاديكأت ةدعب

 هناحبس دكأ اذالو .ىضاملاب ريبعتلاب :اهثلاثو .ماللاب :اهيناثو «قيقحتلل نآرقلا

 دق ىلاعت هلل مهنيد اوصلخأ نيذلا راربألا كئلوأ نأل ؟ديكأتلا اذهب هوفع ىلاعتو

 ىقتلا نمؤملا نإف «نارفغلل لباق ريغ هنأ اومهوت ىتح «مهؤطخ مهسوفن ىف مسجت

 ركش بوجوو «هيلع ىلاعت هللا قحب سحي هنأل ؛هتتسح رغصتسيو «هتوفه رثكتسي

 ءاجر ىلع باقعلا فوخ نمؤملا بلغي ناميإلا ةوق رادقمبو ءاهب معنأ ىتلا معنلا
 ش .باوثلا

 نايبل 4نينمؤمْلا ىَلع لضف وُ هّللاو 9 :ىلاعت هلوقب ةيآلا هناحبس ليذ دقلو

 ردب ىف مهرصنف «هلضفب ءىش لكف «نينمؤملا هدابع ىلع ميمعلا ىلاعت هللا لضف
 مهلشفب مهنالذخو ءهنم لضفب ناك دحأ ىف ءادتبالا ىف مهرصنو «هنم لضفب
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 .هلك لضفلا وه مهنع هوفعو «هبجاوو داهجلا قح مهميلعتب لضف هيف مهعزانتو

 «لضف بحاص ىأ «ِلْضَف وذإ» :هلوقب ةيآلا ىف ىلاعت هللا لضف دكأت دقلو
 .ادبأ ىلاعتو هناحبس هنع عطقني الو «همزالي لضفلا نأ ىمرملاو

 نايب اذه 4 مكارخأ يف مكوعدي لوسرلاو دَحأ ئَلع نوُولت الو ودعصُ ذِإ»
 ريغ ىف ةمينغلا ناديم ىلإ ةامرلا لزن نأ دعب «دحأ ىف نيملسملل ىرج ام ضعبل

 ىذلا طلغلا كلذ ببسب برطضا دقو «قحلا شيج روصي وهو ء«دودحملا تقولا

 نم دمتست ىتلا ةينايبلا ةروصلاو «ةريطخ جئاتن هلو «هيف اوعقو نمل اريغص ودبي ناك

 ال «هيلإ نودصقي دصقم ريغ ىلع نوريسي نولتاقملا ناك فيك انيرت ميركلا صنلا

 رهظأ دقو «ءنودصقي ودعلا ىلإ الو مهب طيحأ دقو «نوعسي مهسفنأب ةاجنلا ىلإ

 رثكأ دنج ىف ىضوف الو «نونظلا مهسفنأ ىف مه اونظو اتقؤم مهيلع ىلعتسا هنأ
 ناك هيتلا اذهو ةريحلا هذه ىف وهو مالسإلا شيجو ءدصقم ريغ ىلع ريسي نأ نم

 هللا َداَبع ىلإ هللا َداَبع ىلإ” :هنع ىور اميف الئاق هدنج وعدي هرخآ ىف كي ىبنلا
 0 ا .220ةئجلا هلف زكي نم هللا لوسر انأ

  عافترالا هاتعم دوعصلا نأل ؛ىداولا نطب ىف نوريست «نودعصت# ىنعمو

 اذإ تدعصأ) :اذه ىف متاح وبأ لاقو , ؛ىداولا نطب ىف ريسلا هانعم داعصإلاو

 :ةداتق لاقو .(هريغ وأ لبج ىف تيقترا اذإ تدعصو « «كهجو لايح تيَّضمأ

 دصقم ىلإ مكريس ىف نوفطعت (نوولت) ىنعمو .ىداولا ىف دحأ موي اودعصأ

 اذإ دحأ ىلع ىولي ال نالف لاقي :ىناهفصألل تادرفملا ىف ءاج دقلو .هنودصقت

 .ةميزهلا ىف نعمأ

 ىضوفلا ىف هيف متعقو ىذلا تقولا ىف مكنع هللا افع :ىنعملاو

 ءارمأ نوغتبت الو «ءنودصقت ال ىداولا نطب ىف نوريست متحبصأو «بارطضالاو

 ريرج نبا هاورو «يرشخمزلاو «يسولالاو ءيواضيبلاو «يفسنلاو «يزارلا :هريسفت يف ظفللا اذهب هركذ )١(

 !اوعجرا هللا دابع يلإ ءاوعجرا هللا دابع يلإ : ظفلب سابع نبا نع «نايبلا عماج هريسفت. ىف يربطلا

 دحأ ةوزغ .ةياهنلاو ةيادبلا عجارو
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 .دقلو «ءاوشع طبخ نوطبختو ضرألا ىف نوبرضت لب «تناك ايأ ةياغ نوعبتت الو
 :هتاملك تلاعت لاقف .ديدشلا مغلا ىهو «بارطضالا اذهل ةيمتحلا ةجيتنلا ركذ

 داعأ هانعم باثأ «مُكَباصَأ ام الو مُكَتاَف ام ىلع اوُنزحت الّيكل مَعِب مغ مُكَباَنَف ل
 ىلإ هعوجرو ءىشلا ةدوع بوثلا ىنعمف «مغب امغ ةجيتنك هوبكترا ام بقعأو

 ةغللا ىف هانعم لصأ مغلاو .هتجيتنو هتياغ هنأ ىلع هل اردقم ناك ىذلا رمألا

 ىذلا ملألا ىلع قلطي مّعلاو ءَري ملف مامغلا هاطغ اذإ لالهلا مغ هنمو «ةيطغختلا
 مالستسا لاح ىف هعم صخشلا نوكي ىذلاو .ءرعاشملو ساسحإلاو لقعلا ىطغي

 ىفل هنأو) :ةغالبلا ساسأ ىف ءاج دقو َةمْعلا نم وهف ءهنم صالخلا ام ىردي ال
 لمتحي © مغب ا :ىلاعت هلوق ىف ءابلاو .(هنم جورخلل دتهي مل اذإ هرمأ نم ةمغ

 ىلعو «ةبحاصملا ىلع ةلاد وأ (ىلع) ىنعمب نوكت نأ لمتحيو «ةيببسلل نوكت نأ

 مكب تلزنو ءرصنلا مكتاف نأب امغ ىلاعت هللا مكبقعأ :ىنعملا نوكي لوألا

 ةفلاخملاب ٍةْكَك لوسرلا ىلع هومتلزنأ ىذلا مغلا ببسب مكنم لتق نم لتقو «حارجلا

 وأ مغ دعب امغ مكيف ىلاعت هللا بقعأ ىنعملا نوكي ىناثلا ىلعو ءهرمأ نايصعو

 مغو «رصنلا تاوف مغو «ةمينغلا تاوف مغ مكباصأ دقف «مغب ابحطصم امغ

 .بارطضالا مغو لكي لوسرلا لتقب فاجرإلا

 نإ ةدكؤم ةجيتنو ةياغ هل ىلوألا مكتفلاخمل ةجيتنك هذه مومغلا فدارت ناكو

 مكباصأ امو ءرصنو مئانغ نم مكتاف ام ىلع اونرحت الأ :وه «متظعتاو متربتعا

 لوقيو .دعب نم أطخلا نوفقتتو «مئازعلا نودصحتست لب «ليتقتو حارج نم

 : اونزحت اليكل) : مومغلا فدارت ىلع نزحلا مدع بترت ليلعت ىف ىرشخمزلا

 ىلع دعب اميف اونزحت الف دئادشلا لامتحاب 2)ورضتو .مومغلا عرجت ىلع اونرمتتل
 رهظأ نزحلا مدع بترت نم انركذ ام نإو .(راضملا نم بيصم الو عفانملا نم تئاف

 .هدارمب ملعأ  هناحبس - هللاو ءانرظن ىف

 باب - برعلا ناسل] .راوض ىلع عمجيو ءديصلاب هارغأو هدوع يأ هّبحاص هارضأو بلكلا يرض :لاقي )١(
 اناعجش نوريصيف ؛باعصلا ةهجاومو دئادشلا لامتحا ىلع نوبردتي مهنأ انه دوصقملاو .[ارض - داضلا

 . ةيراضلا عابسلاب مهل اهيبشت
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 صنلا اذهب ةميركلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا ليذ 4 نوُلَمعَت امب ريبخ هّللاو

 لك هيف ىصحأ دق اقيقد املع هملعي ءهللا ملع ىف ناك هلك عقو ام نأ ىلإ ةراشإلل

 ةربع نم كلذ دعب هبقعي امو ءاهتاياهنو اهجئاتن ردقو ءاهعوقو لبق مكلامعأ

 ال هنأو ءداشرلا ليبس مكيدهي ىذلا ميكحلا دئاقلل ةقلطملا ةعاطلا ىلع مكلمحي

 . طيحم ءىش لكب هللاو «ةينلا باستحاو 00 الو ءةيصعملا عم رصن

 أ راع دَرمَأّىَمْل 51 ْ 75

 هس يد 3 5 مُهسْفَنَأ 0 ١ ريس رس

 2 رص

 كن رتل لع سريه وحل

 قل دوُدبالاَعمييشنأن دومه هاجرت اإل
 مقوله نيا و رتل نياك 61و
 هجم َلِإْلتَمْلامِهَعِلَع بِي 5 نذل نر 0 24

00 

-_ 

 ذو . للا اسر اس حا 36 44

 مُكبولق ىفام صحو عتود إم
 و و م

 ْمكنِمْأَوَل 059
 20 ا موف 2 م سد أ

 اضم طيش هلم امن متل لا موي
 مر 00 )جير وعَح هَل مَعَ َهَعَدََلَو أوس + رمي © هس وي د -_

 تمهوت ىتلا بولقلا باصأ ام نيبت ىهف ءاهلبق امب ةلوصوم ةميركلا ةيآلا

 ناك مغ اهباصأ اهنأ ة ةقباسلا تايآلا ىف نيب دقو ءدحأ ةعقوم دعب تمزهنا اهنأ

 نأ هناحبس ركذف «مغلا دعب ثدح ام نيبي ةيآلا هذه ىفو «سوفنلا ىلع افيثك

 مهتقثو ءرودقملا ىلاعت هللا ردق ىلإ نانئمطالا اهارتعا مغلا اذه دعب نينمؤملا بولق

 ريبدتلا ليبس وه نانئمطالاو ِدْكلَي دمحم هيبنو هدبع رصنب هدعول آقيقحت لبقتسملا ىف

 الو ركفي الف هثداوحب اذوخأم لقعلا لعجي ىضاملا ىف ناك امل قلقلاو «مكحملا
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 لاح فصو ىف ىلاعت لاق دقلو «ىرخأ ةرم ةلتاقملل بثوتيو زفحتي الو «ربدي
 : ىلوتملا مغلا دعب مهيلع اهضافأ ىتلا نينمؤملا

 ردصم :ةنمأ 4 مكن ةَقئاط ئَشَْي , اس هَ مهلا دْعَب نَم مكيلع لزنأ ملط
 دقو «نمألا نم ةرملا ىنعمب ردصم ىهو «ميملا نيكستب نيكستب (ةنمأ) : :ئرقو «نمألا ىنعمب

 :هلوقب ءهرهظم وأ نمألا عون هناحيبس نيب

 قلق الو عزف ريغ نم ةحارتسا عم روتف ساعنلاو © مُكَنَم ةقئاط ئَشْعَي اساعن )»

 كاردإلا رتسيو «سحلا ىطغي هنأ ىأ ,ىطغي :ىشغي ىنعمو ؛ئداهلا مونلا وهو
 ملآلاب سوفنلا رمغ ىذلا مغلا دعب لزنأو ضافأ ىلاعتو هناحبس هنأ ىنعملاو «هبنتلاو
 ريداقمل تملستساو ءاضعألا تخرتساو سوفنلا هيف تنأمطا اساعن هرهظم ناك انمأ

 ةربعلاب هنم نيفتكم ىضاملا نيحرطم «هنيد هرصنو هقلخ ىف هتدارإو ىلاعت هللا
 .هباوصبو هئطخب لبقتسملل ءىضي ارون هنم نيذختمو

 لاقف ءردب ةعقاو لبق نانتمطالل ارهظم ساعنلا ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو
 بهذي هب مُكَرهطيل ءاَم املا نم مُكيلَع لَو ُهنَم َنمَأ ساعنلا مكيشَعي ذإ )» : ىلاعت

 . [لافنألا ] 4 ج:2 مادقألا هب تّبعيَو مُكبوُلُق لع طبريلو ناَطيشلا زجر مكدع

 ىلاعتو هناحبس هلل ميلستلاو نانكمطالا رهظم ساعنلا ناك دحأ ةوزغ ىفو

 .بارطضالاو علهلاو عزفلا دعب - لبقتسملاب ةقثلاو

 ام نأب تنمآو «بارطضالا دعب تنأمطاو ساعنلا اهيشغ ىتلا ةفئاطلا كلتو

 وقداصلا نونمؤملا مه - راصبألا ىلوأل ةربع هنأو ءمهضعب نم أطخب ناك ناك

 مرت دقلو ءهاضر ريغ نوغتبي الو «ىلاعت هللا دنع ام نوديري نيذلا ناميإلا
 و «لبقتسملا ة ةريخذ نودعي نيذلا مه مهنألا «باطخلل لهألا مهدحو نآرقلا

 نأ نإو . 4 بم معلا دعب نم مكيلع لزنأ مثال :لاق كلذلو «بلاغلا هللا

 ىلع ليلد «مهلهذأ دق ناك بارطضالاو ءمهتلقثأ دق حارجلا نأ عم مهمونو

 4 )+ بولقلا نئمطت هللا ركذب الأإ» :هدعو قدصو هللا ركذب مهبولق نارمع
 .[ دعرلا]
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 اهنأ ىلع هناحبس اهركذ ناميإلاو ةوقلا هذه ىلع نكت مل ىتلا ةفئاطلاو

 مهتمهأ دق ةَقئاَطو ظ :ىلاعت لاقف نينمؤملا نم تسيل اهنأكو «باطخلا ىلع ةجراخ
 . 4 ةّيلهاجلا َنَظ قحْلا ريغ هّللاب نوني مهسفنأ

 نم اهنإ :ءاملعلا رثكأ لاق «باطخلا نع ةديعب اهنأ ىلإ ئموي ةيآلا قسن نأل
 «هريغ نطبتو مالسإلا رهظت ةرفاك لب «ةنمؤم تسيل ةفئاطلا هذه نأ ىأ «نيقفانملا

 نيذلا نينمؤملا فاعض نم مهنأ ىلإ ئموت دعب نم اهل تركذ ىتلا فاصوألا نكلو
 هللا نأل كلذو ؛عضوملا اذه ريغ ىف - اضرم مهبولق ىف نأب ىلاعت هللا مهفصو

 «ةيلهاجلا لهأ نم اوسيل مهنأ ديفي اذهو «ةيلهاجلا نظ نونظي مهنأب مهفصي ىلاعت

 ناك لزن ام نأ نيب ىلاعتو هناحبس هللاو ءردقلاو ءاضقلاب مهسفنأل نورذتعي مهو

 هنأ ىلإ ئموي صنلاو «نوقفانملا كلذك سيلو «هيف مهلخدأو صيحسمتلاو ءالتبالل

 الو «مهيف حارج الف «برحلا رامغ اوضوخي مل نوقفانملاو ءحارج مهيف تناك

 .لتق مهيف ناك ءالؤهو «لتق

 لاق ذإ «ناميإلا فاعض نم ددع اهيف ناك دحأ ةوزغ نإ قحلا ىفو

 نونمؤملا لكتب هللا ىَلعَو اَمهيلو هللاو الّشْفت نأ مُكنم ناَتقئاط تْمَه ذإ ل : هناحبس

 . [نارمع لآ] 4 همن

 .نيقفانملا نم ال ناميإلا فاعض نم اوناك ءالؤه نإ :لوقن كلذ ىلعو

 مهنأبو .مهسفنأ مهتمهأ مهنأب ءالؤه ىلاعتو هناحبس هللا فصو دقلو

 مهي ام مهلاو .مهلا نم ذوخأم «مهأ» ةملكو «ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هللاب نونظي

 ىنعمو «نزحلا نم ىنباذأ ىنعمب رمألا ىنمه :لاقي ءهنزحي امو «ناسنإلا هب

 نأش مهمهي الف ءاهاوس هب نومتهي ارمأ مهل نولعجي ال مهتلعج .مهسفنأ مهتمهأ

 هدحو مهمهي ىذلا لب «هتباحصو لَ ىبنلا نأش الو «مزهنا وأ رصتنا «مالسإلا

 مهنانكمطا مدعب نزحلاو مهلا ىف مهسفنأ اوعقوأ :ىنعملا نوكي وأ ءمهسفنأ وه

 .رمتسملا مهعزجو مهربص مدعو
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 ىفضأ ءاهاوس ءىش همهي الو ءهسفن ىف الإ ريكفت هل نكي مل اذإ ءرملا نإو
 ءىجي انه نمو ءاهنم ال اهريغ نم ببسلا لعجو «ترصق اذإ ريذاعملا اهيلع

 وه سيل انه نظلاو 4ةّيلهاجْلا ّنَظ َّحْلا َريع هللاب نوُظي ظ وهو «ىناثلا فصولا
 ريغ » هلوقو «ْسفنلا ىلع رطيسملا .فعضلل مزالملا مهولا وه لب «مزاجلا داقتعالا

 انظ هللاب نومهوتيو نونظي ىنعملو ء«فوذحم ردصمل فصو قلطم لوعفم 4 ّقحْلا
 ةنواعملاو لدعلا وهو «ىلاعت هللاب نظي نأ بجي ىذلا الو «ءقحلا وه سيل
 قحلا ريغ نظلا كلذ ىلاعتو هناحبس نيب دقو «تابثلا دنع دييأتلاو ءةقداصلا
 نيبملا لدبلا وأ ءنايبلا فطع قيرطب هنيب «ىلاعت هللاب نظي نأ ىغبني ال ىذلاو

 «تاعبتلا مهسفنأ نع اوحرطي نأ ةيلهاجلا لهأ نأشو 4 ةّيلهاجلا نظطظ :لاقف
 ريغ ىلع ةجيتنلا تناك ذإ اهدحو ريداقملل رمألا نأو «مهيلع ةيلوئسم الأ اوعديو

 .نوغبي ام

 عيش نم ِرْمَأْلا نم اَنَل له َنوُلوقَي  :ةيلهاجلا نظ ريسفت ىف هناحبس لاق اذلو
 . 4 هلل هلك رمألا نإ لق

 :ىلاعتو هناحبس هللاب هونظ ىذلا لطابلا نظلا رهظم وه لوقلا اذه
 نم انل سيل :ىنعملاو «لماشلا قلطملا ىفنلا ىنعمب ىراكنإ ماهفتسا انه ماهفتسالاو

 هلل هلك رمألا امنإ ءانمزهنا نإ ةميزهلا نع نيلوئسم انسلف «ءىش ىأ ءىش رمألا

 نع نوقلي مهف ءرصتتنن ملو رصنلاب اندعو دقو «هديب ةميزهلاو رصنلا رمأف «ىلاعت

 نأل ؛ىلهاج نظو «بابسألل راكنإ اذه نإو .ةيلوئسم لكو ةعبت لك مهسفنأ
 ريغ ةدارإ ىلإ تفتلم ريغ رصنلا ةزع هتباصأو ءرطبو رشأو حرف رصتنا اذإ ىلهاجلا
 در دقو «ةعبت لك هسفن نع ايقلم ريداقملا نم اهبسح ةئراك هتباصأ نإو «هتدارإ:
 ريدقت نأ ىأ هّلل هلك رمألا ّنِإ لقط :هلوقب ىبنلا رمأ نأب مهمهو ىلاعتو هناحبس
 «رادقمب هدنع ئش لكف «ةميزهلاو رصنلا رمأ ال «ىلاعتو هناحبس هلل اهلك رومألا

 ىذلا وهو ءهدحو هتدارإو هتئيشمو هتمكحب ءىش لك قلخ ىلاعتو هناحبس هنكلو

 اوعيطي ملو اوفلتخا نمف ءاهجئاتنو لاعفألا نيب طبرو ءاهتاببسمو بابسألا ردق
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 مهلعف نع ثدحي نأ دب الف مولعملا تقولا ريغ ىف مئانغلا ىلع اومدقأو «مهدئاق
 نيب طابترالا ىف ةيربلا بر هنس ىذلا ماظنلا وه اذه نأل «بارطضالاو ةميزهلا

 هلوقو اهدكؤي لب «ةعبتلا مكنع ىفني ال هلل هلك رمألا نوكف ءاهتاببسمو بابسألا

 :مهلوق وهو «نيمزالتم نيب ةضرتعم ةيماس ةلمج 4 هلل هلك رمألا نإ لق » : ىلاعت

 ال ام مهسفنأ يف نوفخي » :كلذ دعب نم ىلاعت هلوقو 4 ءيش نم رمألا نم انَّل لهإ»

 . 4 انه اه ان م ٌءيَش رمألا نم انَل ناَك ول نوُلوُقَي كل نودي

 مهل نأ ىلاعتو هناحبس هللا نيبي ةلمجلا هذه ىفو ءهنم مهمرح دق هنأو «ىلاعت هللا

 مهلتق ببس ناك ىذلا نأ تابثإ وهو .ةلمحملا هذه ءارو نم اهيلإ نودصقي ةياغ

 ةنيدملاب مهنكامأ ىف اوقب ولو «ناكملا اذه ىلإ مهجور خ وه مهيلع ةميزهلا عوقوو

 ىلإ نيكرشملا ءىجم دنع فالخ نم ناك ام ىلإ ةراشإ كلذ ىف ناكو ءاولتق ام

 مهولتاقي ىتح ةنيدملا ىف نوقبي مأ دحأ ىف مهولتاقيل مهيلإ نونمؤملا جرخيأ ةنيدملا
 وه ةرثكلا هتراتحنا ىذلا نأو ءادحأ مهنم اوقبي الف ناردجلا ءارو نمو ةقزألا ىف

 ىف ناك ام رخآ ىلإ .هريغ ىري ناك نإو اهمكح ىلع لزن ِةلَي ىبنلا نأو «جورخلا
 رمألا نم انل له مهلوقب نوفخي :ىنعملا ةصالخ نوكت اذه ىلعو «ةرواشملا هذه

 ام عمسي لوقو «عاطي ىأر مهل ناك ول مهنأ وهو «هءادبإ نوديري ال ارمأ ءىش نم

 ىلاعت هللا رمأ هنكلو «نينمآ مهرايد ىف اوقب لب «هيف اولتقو ناكملا اذه ىلإ اوجرخ

 نوديري اوناك ام مهنأ - امهدحأ :نيرمأ ىلإ ةراشإلا ةلمحلا هذه ىوطتو «هريدقتو

 ناتفئاط تّمه ذإ9 :ىلاعت هلوقب ركذي اذهو «مهل هرمأو هللا ردق هنكلو «لاتقلا

 هيلإ ريشي ىذلا ىناثلا رمألاو . [نارمع لآ] 4 427 ... امهيلو هّللاو الشفت نأ مكنم

 ءىجي ىتح نورظتني لب ؛لاتقلل ةنيدملا نم جورخلا نوري اوناك ام مهنأ -صنلا

 : .اولتاق امو اوجرخ ام نأش مهل ناك ول هنأو «ءادعألا مهيلإ

 نأ ىلإ نوريشيو «مهسفنأ نع ةميزهلا ةعبت نوقلي نيلاحلا اتلك ىف مهو

 .أطخلا اذه ىف نوعقي مهلعج هردقو هللا ءاضق هنكلو ءانسح ايأر نكي مل جورخلا
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 :هلوقب مهيلع كلذ ىلاعتو هناحبس در دقو

 نأ ىأ 4 مهعجاصُم ىلإ لفل هلع بح ندا ربل مكي يف ْممُك ول لقط
 نأ مهيلع بتك نيذلا كئلوأف «باتك لجأ لكلو ءاريدقت رومألا ردق هناحبس هللا

 ىتلا نكامألا ىلإ اوجرخل .مكتويب ىف متنك ولف ءاولتقي نأ دبال «ناديملا ىف اولتقي

 جورخلا نظي ال ىذلا روتسملا هنمكم نم جرخ ىأ «زرب» ىنعمو ءاولتقو اهيف اولتق

 ىذلا مهلتق ناكم انه دارملاو «مونلا ناكم وهو ءعجضم عمج عجاضملاو «هنم

 هيلإ اوجرخ ىذلا ناكملا وهو ؛روشنلاو ثعبلا موي ىلإ اومانو اوعرصو هيف اولتق
 اوعضخيو .همكحل اوملستسي نأ ةيربلا بر مهوعدي اذه ىفو «هيف اوتامو دحأ ىف

 بابسأللا ذخأ دعب ردقلا ىلإ نانئمطإلا نأل ؛هيلإ اونئمطيو ءهب اوضريو «هردقل

 «قلاخلا ىلع درمت ردقلاب اضرلا مدعو «هقلخ ىف هتدارإل لوبقو هللا مكحب اضر

 ةعزن ىهف ردقلاب اضرلا بيعي نم سانلا نم ناك اذإو ؛هل جالع ال ىسفن جاعزناو

 برب نوضري ال اهيلع نودرمتيو «ريداقملا نم نوكشي نيذلاو «سفنلا ىف داحلإ

 ىف ىقلي ردقلاب اضرلاو «ريصبلا عيمسلا «ريبخلا فيطللا وهو الدع امكح ريداقملا

 لباقلل دادعتسالاو «لامتحالا ىلع ةردقلاو اضرلاو ربصلاو نانئمطالاب سفنلا

 هب نمؤي نمو ءرظنلا ريصق ءاضقلاب نمؤي ال نمف ء«ءارولا ىلإ تافتلالا مدعو

 ٠ يف ام هللا يلتبيلو» :هناحبس لاق مث امئاد مامألا ىلإ هرظن ؛ركفلا ددجتم

 . 4 مكلف يف ام صحسيلو مكرودص
 «قباسلا مالكلا ىف ىوط ام هيلع لد لعف هيلع فوطعملاو ؛ ةفطاع انه واولا

 ربصلا اودوعتتل «ةوعدلل ةباجتسالاو نانئمطالاو ربصلا ىلإ ةوعدلا ىنعم نم

 دق ةايحلا نأ اوفرعتلو دئادشلا لمحت اودوعتتلو «ةوعدلل ةباجتسالاو نانئمطالاو

 .مكيلتبيلو ءاهرمب اهولح طلتخا

 ربتخملا ةلماعم مكلماعي 4 مكرودص يف ام هللا يلتبيلو 9 :هناحبس هلوق ىنعمو

 بهذي امب رهظت ىتلا رازوألا هذه جلاعيف هيلع ىوطنت ام رهظيف «مكسوفنل
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 اهب قلعي هاسع ام ليزي «مكبولق صحمي ىنعمو «ريخلا وحن اههجويو '"اهرضوب
 ْصَحَم نأل كلذو ؛دئادشلا نم ثدحي بير نم اهطلاخي ام اهرهطيو «ناردأ نم

 .هنع ةيبرغ داوم نم هب طلتخي ام بهذلا صيلخت امهانعم لصأ ىف ّصَّسو
 دئادشلا لمحت اودوعتتل لزن ام مكب لزن :ميركلا صنلا ىنعم ةصالخو

 طلاخي ام مكبولق نم جرخيو ءاهحلصيف مكرودص ىف ام هللا رهظيلو «نحملاو
 .ماهوألا ضعب نم ناميإلا

 ءمكرودص ىف امب ملعي كلذ لعفي ذإ وهو «رودّصلا تاّذب ميلع هّللاو»

 سوفن هيلع ىوطنت امو ءاهئاودأ عضاوم ملعيو هب سوسوت امو اهطلاخي ام ملعي

 هملع ىلاعتو هناحبس دكأ دقو «رارشألا سوفنو ءافعضلا سوفنو «ءايوقألا راربألا

 -ىناثلاو «ةيمسالا ةلمجلاب ريبعتلا -لوألا ديكأتلا :تاديكأت ةثالثب «سوفنلا ايافخب

 هملع نع بزعي الو ءاهليلجو رومألا رئاغص ملعي وهف «ميلع فصوب ريبعتلا
 اذهف ءرودصلا تاذب ريبعتلا -ثلاثلاو «ضرألا ىف الو تاومسلا ىف ةرذ لاقثم

 هملع رصتتقي الف ءاهتاذ رودصلا ملعي هانعمف «ىونعملا ديكأتلا هبشي ام ليبق نم

 ةبوتلا باب ىلاعتو هناحبس هللا حتف دقلو ءهتاذ ءاعولا ملعي لب «ءاعولا ىف ام ىلع

 موي مكنم اوّلوَت نيذّلا نإ :هتاملك تلاعت لاقف «بنذلا ىف ببسلا نايب ركذ دعب
 . 4 اوبسُك ام ضعبب ناطيشلا مهلزتسا اَمّنِإ ناعمجلا ىَقتلا

 هسفنب ايدعتم ناك نإف «رابدإلا ىنعمبو لابقإلا ىنعمب لمعتسي ىلوتلا
 وا نيدو هلوسوو هللا لوي نمر ]ف :ىلاعت هلوق كلذ نمو «لابقإلا ىنعمب ناك

 ٠ مهيَلع هللا بضع اًموَق اوَلوعَت ال اونمآ يذلا هيأ ايإ» و «[ ةدئاملا] 4 متل ..

 ىنعمب تناك الصأ ةيدعتم ريغ وأ (نع» ب ةيدعتم تناك اذإو [ ةنحتمملا ] 42

 ىلوتلاو «كلذل انه ىهو ءهتقو ىف رمألاو فحزلا نع رابدإلا هنمو ضارعإلا

 لمشيو دحأ ىف ناك ناعمجلا ىقتلا موي هناحبس مهركذ نيذلا كئلوأ هيف عقو ىذلا

 ام حير نم هَ امو ءامهوحنو ةعصّقلاو ءاقسلا هلا وا تس .ةكرحم 1
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 كئلوأف ةيامرلا نم مهعقاوم اوكرتو ةمينغلا ىلع اولبقأ نيذلا امهدحأ :نيقيرف

 قيرفلاو) نيرافلا نوهبشي نيربدم اوناك ةمينغلا ىلع مهلابقإو مهعقاوم مهكرتب
 «حارجب نونمؤملا بيصأو ةعقوملا تبرطضا نأ موي لاتقلا نم اورف نيذلا (ىناثلا

 مهلزتسا امَّنِإ8 :ىلاعت لاقف ببسلا هناحبس ركذ دقو .مهتلتقم مهيف تناكو

 مهل هلهسو للزلا مهل بلط ناطيشلا مهلزتسا ىنعمو 4 اوبسُك ام ضعبب ناَطيشلا
 نأ هنأش نم ايندلا بلطو «رئاغصلا رفاضت نإف ؛رئاغص نم اوبسك ام ضعبب

 لاق دقلو ءاهقيرط ىف ريستو ''"اهيلع درمت سفنلا نإف اياطخلا باكترا لهسي
 مهلزتسا اَمَّنِإإ» :ىلاعت هلوقو .هتلز ىرحت اذإ هلزتسا :ىناهفصألا بغارلا كلذ ىف
 اهيف ناسنإلا صخرت اذإ ةريغصلا ةئيطخلا نإف اولز ىتح مهجرختسا ىأ 4 ناطيشلا

 حتفي ال ناطيشلا نأ اذه ىنعمو ءهسفن ىلع ناطيشلا ليبسل ةلهسم ريصت

 اذإف «لئاذرلا لهست ىتلا رئاغصلاب الإ «ةليضفلا عضاوم وزغيو «سفنلا لقاعم

 ناطيشلاو ىوهلا مكحتف ءهتحلسأ لكب مجه لقعملا اذه نم سفنلا حتف

 ةيادهلا ذفانم اهنع تدسو ءاياطخلا اهب تطاحأو «تلذو سفنلا تفعضتساو

 .رونلاو

 ةعقوملا نم اورف وأ حارجلا كلت ببس اوناك نيذلا كئلوأ نأ ىلمجلا ىنعملاو

 مهلزتسا اذهلو اهتيلكب هللا ىلإ هجتت مل مهسوفن نأ ببسب هيف اوعقو امْيف اوعقو دق
 :لاقف مهنع وفعلا هناحبس نلعأ دقو ءمهسوفن ريهطتل ةصرفلا مهمامأو «ناطيشلا

 . 4 ميلح روع هللا َنِإ مهنع هللا اقع دقلو

 ءمسقلا نع ئبنت ىهف ماللاب :اهلوأ تاديكأت ةعبرأب هوفع هناحبس دكأ دقو
 ىلاعت هللا فصو :ثلاثلاو ءلوقلا ققحت ديكأت ديفت اهنإف ءدق :ىناشلاو
 هنإف ملحلاب فصولا :عبارلاو «هناحبس هنوئش ىف نأش وفعلا نأ دكؤي هنإف ةرفغملاب

 نم اَهِرَهَظ ئلع كرت ام اوبسك امب سائلا ُهّللا ذخاؤي ولو 9 :باقعلاب عراسي ال هناحبس
 .[رطاف] 4 ؛م» ... ةباد

 ىَلَع اوُدَرَمط )٠١١(: ةبوتلا ةروس ىف ىلاعت هلوق هنمو .حاّحّصلا .هيلع نورملا :ءيشلا ىلع دورملا )١(
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 نم اخنتلو ءاهت يح مهسوسفن نع بهذتل وفعلا رمأ هئاحبس دكأ دقو

 هقيفوتو هّللا نلوعب رعشتلو «تباث ءىرج بلقب لبقتسملاو رضاحلا لبقتستلو ىضاملا

 .هديدستو هدييأتو

 هذه نأكو ءدحأ ةميئه ىف ربعلا ركذت ةميركلا ةينآرقلا صوصنلا تلاز ام

 اهيف - ءىش ىلع اوولي مل نورصتنملا اهيف عجر لب «ةلصاف نكت مل ىتلا ةميزهلا
 ةعيرذ اهتفرعمو «ةيسفن لاوحأل فشك اهيفو ءرصنلا ةدئاف نم ربكأ اهتدئاف سورد

 ىلاعتو هناحبس هللا نيب تايآلا هذه ىفو «هيف راصتنالاو لاتقلا ىلع رارمتسالا ىلإ

 .ههبشي ام وأ داهج ىف اهءايفصأ وأ اهبابحأ تدقف اذإ ةنمؤملا سفنلا نيب قرفلا

 هناحبس نيبي اضيأ تايآلا هذه ىفو «ةباصإلا هذه لثمب تبيصأ اذإ ةرافكلا سفنلاو

 ةرسحلا ىلإ ىدؤي رابتعالا ىلع راصتقالا ريغ نم ملؤملا ىضاملا ىلإ رظنلا نأ
 ءاهتاذ ىف دعست ال ىضاملا مالآب امئاد اهقحالت ىتلا ةيربدلا سفنلاف «مئادلا نزحلاو

 مالآب بلقلا حرقت نإف «مئازعلا زفحتو ممهلا رفاضت ىلإ جاتحي لمعل بهأتت الو
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 اللام اطوللاللالا

 -ي كالا ١

 نوكي ىذلا لبقتسملاب ناميإ مدعو «هناحبس هيلإ ضيوفت مدعو «هللاب رفك ىضاملا
 حور ىه ةيربدلا حورلا هذه نإو «ىلاعت هلل هلك هيف رمألا نوكيو «ةمايقلا موي

 نيذْلا اهيَأ ايإ» :ىلاعت لاقف «مهلثم اونوكي نأ نع هناحبس هللا ىهن دقو «نيرفاكلا
 . 4 ...مهناوخإل اوُناَقو اورفك َنيذّلاك اونوُكت ال اونمآ

 نيذلاب هبشتلا نع ىهن وهو «ناميإلا ىقداصلا نينمؤملل هنأب حضاو باطخلا

 ىلإ ةراشإ اورفك نيذلاب ريبعتلا ىفو «ىلاعتو هناحبس اهنيبي ىتلا مهلاح ىف ءاورفك
 هرييغت بوجو ىلإ رظنلاو «ىضاملا ىلإ تافتلالاو ءىضاملا وأ رضاحلل عزجلا نأ

 لك - نوكي ال عقو ام نأل ؛هرييغت ىلإ ليبس ال حبصأو ءدوجولا ىف لجس دقو
 ليبس ىه ىتلا (ول» نوذختيو ؛عقي ام مهرسأي نيذلا نيرفاكلا نأش نم اذه

 «بجو ام عقو دقو «بجي ناك ام نورركي «مهسوفنل اساوسو امئاد ناطيشلا
 لبقتسملا ىف بجي اميف الإ ركفي ال قيفوتلاو ةيادهلا ةمعن هللا هاتآ ىذلا ريصبلاو

 اونوكت الإ» :هناحبس اهب ربع ىتلا ىهنلا ةغيصو ىضاملا ىف عقو ام ءوض ىلع
 ال هنأو «نارفكلا لزنمو «ناميإلا ماقم :نيماقملا نيب ام دعابت ديفت «اورفك نيذّلاك

 نيلعألا ماقم ىلإ ناميإلاب لع نأ دعب «نودلا ةبترملا ىلإ لزني نأ نمؤملاب حصي
 نيذلا بسح ذإ ؛ريوصت قرأو ء«ريبعت غلبأب هنع ىهنملا حيبقت اذه ىفو «راربألا

 رمألا نم انل ناك ول :لوتسم سأي لاح ىف مهناوخإ نع اولاقو « مهسفنأ مهتمهأ

 ذإ ؛اورفك نيذلاك اذه ىف اونوكي نأ .نارمع لآ 02398 .. اه ام انف ان ءيش

 ءاهنع نونمؤملا دعتبي ىتح - ةلاقملا هذه لثم اولوقي نأب عزجلا ! سوسوي

 اوُناَقَو :لوقي هناحبس هاكح اميف ةلثامملا نع ىهن رمألاو :ةبناجملا لك اهوبناجيو

 . 4 اولتق امو اوتاَم ام اندنع اوُناَك ول ىَرُع اوناَك وأ ضرألا يف اوبرض اذِإ مهناوخإل

 ارفس نكي ملو ءهرفسلا ىف اودعبأو اورفاس اهانعم ضرألا ىف اوبرض

 : ىرغو .ىذألل رفاسملا هيف ضرعتو ءدهجو ةقشم هيف مهرفس ناك لب ءادصاق

 بئاغو « ءدهشو دهاشو «موُنو مئانو ءموصو مئاصو ءعّكرو عكارك ءزاغ مج

 عضوم ىلع ةلاد نوكت نأ امإ « مهناوخإل :ىلاعت هلوق ىف ماللاو ءبّيْغو
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 م الل لااا للا

 مهودقف نيذلا ىلع مهعزج طرفل اورفك نيذلا ءالؤه نأ ىنعملا نوكيو «باطخلا

 اوبرضي ملو «مهتويب نيمزالمو ءانعم نيميقم اوناك ول :ءايحآلا مهناوخإل نولوقي
 نأش ىف مالكلا نولدابتي ءايحألاف ؛اولتق امو اوتام ام اهيف اوزغي ملو ضرألا ىف

 .اوتام وأ اولتق نيذلا

 «ليلعتلل ىه امنإ «باطخلا ىلع ةلاد تسيل انه ماللا نإ :ىرشخمزلا لوقيو

 افسأو ارسحت «مهناوخإ نم هودقف ام لجأل اوجن نيذلا كئلوأ لوقي :ىنعملاو

 .اولتق امو اوتام ام اندنع اوناك ول : مهيلع

 ءرباغ مهو رضاح مغ اهيلع رطيسي ةنمؤم ريغ بولق نم ثعبني لوقلا اذهو
 حماتلا ىوهلا ريثأت تحت لوقعم لكل ةمداصمو «لوقعلا قيض ىلع لدي وهو

 ىف كلذ دعب ماقم «ول» ةملكل سيلف «نيراتخم اوجرخ دق اوماد ام مهنإف «رطيسملا

 روسأملاف ءروخلل بولقلا حتفيو «ةميزعلا فعضي مالكلا اذه نإ مث «مهرابتعا

 مدع ىلع لدي لوقلا كلذ نإف اذه قوفو «لبقتسملا ىف رصتني ال ىضاملا ةميزهب

 ىلعو «رادقمب هدنع ءىش لكو «ئش لك رّيسم وهف «هناحبس هلل رومألا ضيوفت
 نأ ناسنإ لواح امو «نيملاعلا برل رومألا ريدقت كرتيو ءدجيو لمعي نأ نمؤملا

 «هريدقت فلاخي امب ىلاعتو هناحبس هللا هباصأ الإ بجي امك لبقتسملا نوتش طبضي

 مويلاو هللاب نونمؤي ال موق نع الإ اضيأ ردصي ال لوقلا اذهو «هريبدت لطبيو
 نم هنأ هناحبس ركذ كلذلو «ىلاعتو هناحبس هللا دنع ام نوجري الو ءرخآلا

 نم نأش ةلتاقلا ةسئايلا لاحلا كلت نإو ءرخآلا مويلاو هللاب اورفك نيذلا صاوخ

 :هناحبس لاق اذلو ءمهل ىويند باقع ىهو ءامئاد هللا ىف نودحلي نيذلا نوئش

 . عوير يف ةرَح كلل لمي
 ىلع لدت الو «لآملا ىلع لدت ىهو «ةبقاعلا مال ىمست ىتلا ىه انه ماللا

 اودع مهل نوكيل نوعرف لآ هَطَقَتلاَف 9 :ىلاعت هلوق لثم كلذو .ثعابلا ل

 مهل نوكي نأ وه طاقتلالا ىلع ثعابلا ناك ام هنإف [صصقلا] 4 يل ...

 .ةوادعلا ىه ةجيتنلا تناك لب ءانزحو 7

 [جىذ جط
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 اللبلاب لل

 اجل 00ااااااال ١

 قلخ ىلاعتو هناحبس هللا نأ :ىنعملا نوكيو «ليلعتلل ماللا نوكت نأ حصيو

 ةرسحلا ىقليل ةسئوملا لاوحألا هذه مهل ردق وأ «ةسئايلا قالخألا هذه ىلع رافكلا

 .مهلوقع ىف لاوقآلا هذهب لالضلاو ءمهسوفن ىف مغلاو «مهبولق ىف

 ءاهيف رمتسملا نزحلاب ىقلي ىذلا سفنلل فشاكلا ىيعملا مهلا ىه ةرسحلاو

 ايعملا رساحلاو ءهل عرد ال نم رساحلا» :ةداملا هذه ىف ىناهبصألا لاق دقو

 رسح دق هنأ روصتف رساحلا امأ ءروسحمو رساح ايعملل لاقيو «هاوق فاشكنال

 باقني 9 :لجو زع هلوقو .هرسح دق بعتلا نأ روصتف روسحملا امأو «هاوق هسفنب

 نأو رساح ىنعمب نوكي نأ حصي [ كلملا] 4« 2+ ريسَح وهو اع اًئِساَح رصِبلا كيلإ

 .[ءارسإلا] 4 7 روسحُم امولم دعَقف ١ :ىلاعت لاقو ءروسحم ىنعمب نوكي

 ىلع هلمح ىذلا لهجلا هنع رسحنا هنأك «هيلع مدنلاو «هتاف ام ىلع مغلا ةرسحلاو

 «هنم طرف ام كرادت نع ءايعإ هكردأو ءمغ طرف نم هاوق ترسحناو ءهبكترا ام

 نيرفاكلا ىلع ةرسَحل هّنِإو » 4 مهبوُلُق يف ةرْسَح كل هللا لعل :ىلاعت لاق
 «ءايعإو انزحو امه نمضتي ةرسحلا ىنعم نأ نيبتي اذه نمو .[ةقاحلا] « جن

 .ارمتسم اجاعزناو اعايتراو امؤاشت ىقلي مالآلل افشكتو

 .دسافلا مهداقتعاو مهلوقل ةجيتن ةرسحلا نأ ساسأ ىلع قباسلا مالكلاو

 نم هيجوتلا اذه ىلع ةرسحلا ىف ببسلاف ءاملأو افعض مهبولق ىف ىقلت اهنأ كلذ

 ةرسحلا نوكت نأ حصيو «بيكرتلا كلذ ىلاعتو هناحبس هللا اهبكر ىتلا مهسفنأ

 نوكيو «لآملاو ةجيتنلل نوكت نأ حلصت الو «ليلعتلل ماللا نوكتو «ىهنلل ةجيتن

 الو ىضاملا مهلغشي ذإ اورفك نيذلاك اونوكت ال نونمؤملا اهيأي :اذه ىلع ىنعملا

 ىلاعت هللا ىلإ رومألا اوضوفو «ةربع ىضاملا نم اوذختا لب «رضاحلا ىف نوركفي
 مكنوري ذإ ؛نيرفاكلا بولق ىف ةرسح كلذ نوكيو «ةوق اذهب مكل هللا لعجيل

 نمب نولذاختت الو «نودقفت نمل نوملأت الف ءامئاد .لضفو هللا نم ةمعنب نيرشبتسم

 رصنلا وأ ةداهشلا نيبلاط نومدقتتو «ةبهألا نوذخأت لب «مكفوفص نم نولتقي

 .ةرسحلا ببس وه كلذو «رزؤملا
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 مل ل لولا لااا لللللللللا

 اا حل

 حيشرت ةيماسلا ةلمجلا هذه ىف 4 ٌريصَب َنوُلمعَت امب ِهّللاو تيميو يبحي هللاو )
 لاغشنا ىف مهنوكاحي نمو رافكلا لالضل ديكأتو «قباسلا ىهنلا ىنعمل ةيوقتو

 امك ءاولتق نم لتق ىف اببس ناك ىذلا وه جورخلا نأ مهنظو ءاوتام نمب مهسفنأ

 هناحبس نيبي ةلمجلا هذه ىفف «#اولتق امو اوتام ام اندنع اوناك ولإ# :نورفاكلا لاق

 هناحبس وهف ء«دارأ نإ اهلسريو ءءاش نإ اهضبقي ىلاعت هللا ديب اهلك حاورألا نأ

 هعم نوكي ال جورخلاو «ةايحلا نمضي ال دوعقلاف «لاتقلل جورخب ديقتي ال

 اوئوكت اًمنيَأ9 :ىلاعت هلوق لثم اذهو «ةاجنلا هيف تناك امبر لب .فلتلا

 تناك اذإ هنإو [ءاسنلا] 4 27 ... ةدّيَشُم جورب يف مثدك ولو توملا مككردي
 رخأتسي ال هلجأ ءاج نمو اباتك لجأ لكل لعج دق هدحو هللا ديب توملاو ةايحلا

 ىذلا وهو ءاهتاببسمو بابسألا قلاخ ىلاعتو هناحبس هللا نأو «مدقتسي الو ةعاس

 امع لأسي ال «هناحبس همزلت ال بابسألاو ءاهاري ةمكحل ةيببسلا طابرب امهنيب طبري
 فرصتي ةتامإلاو ءايحإلاب اهلك هلاعفأ ىف هناحبس هللاو ءنولأسي مهو «لعفي

 هللا نأ ىأ «ٌريصب نولمعت امب هّللاو» :هناحبس لاق اذلو «ريبخلا ميلعلا فرصت

 جئاتنلاو ثعاوبلا ملعي ءاهنولمعت ىتلا مكلامعأب رصبيو ىري نم مّلع ميلع ىلاعت
 ءاودعتساو «ىضاملا ىلع تارسح مكسفنأ بهذت الف «عئاقولاو قئاقحلا ملعيو

 ريخب مكيزاجمو ءمكيضام ىف أطخ نم مكنم ناك ام رفاغ هللا نأ هناحبس نيب دقو

 هللا نم ةرفْغَمَل متم وأ هللا ليبس يف متلتق نكلو :ىلاعت لاق اذلو «ءالّؤه لاني ام

 . 6 نوُعَمَجَي امم ريح ةَمحَرَو

 مسقي ىلاعتو هناحبس هللاف «ةعقاو ةيطرش ةلمجو مسق ىلع مالكلا لمتشا

 ةينلا ًابستحم هاضر ابلاط هللا ليبس ىف لتقي وأ تومي نم نأب ميكحلا زيزعلا وهو

 امو هبنذ نم مدقت ام ىلاعت هللا رفغي نأ -امهدحأ :ناميظع ناءازج هلاني هداهج ىف

 اضر لواحيو هريصقتب رعشي نم الإ اهب رعشي ال ,ةميظع ةمعن كلتو ءرخأت

 نم بكتري ام راوجب هتانسح رغصتسيو «ءاجرلا ىلع فوخلا بلغيو «هالوم

 دعولا هنمضتي ام كلذو «نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلا ةبترم كلتو «تاوفه
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 للا لااا للا

 زا بح

 بهذيو «هنع ىضري نمل الإ رفغي ال ىلاعت هللا نإف «ىلاعت هللا ناوضر نم ةرفغملاب
 «ناوضرلا ةمعنو «نارفغلا ةمعن ةرفغملاب دعولا ىفف «ىلاعتو هناحبس هطخس هنع

 ا .ربكأ وهو

 «باوثلا نمضتت ىلاعت هللا ةمحرو «ىلاعت هللا نم ةمحرلا -ىناشلا رمألا

 سوفن بهذت اليكل ماقملا اذه ىف ىلاعت هللا ةمحر ركذو «ةمايقلا موي ميقملا ميعنلاو

 الو ءميعن ىف مه لب ءاقش ىف اوسيل مهنإف «مهنم اوتام ام ىلع ةرسح نينمؤملا
 لآ] 4« هكزن# نوقرري مهبر دنع ءاَيحأ لب اتاومأ هللا ليبس يف اول نيذْلا نبسحت

 .[ تارمع

 :ميركلا صنلا اذه لوح ةثالث ثوحب انهو

 عمجي ام ريخ هتمحرو هترفغم نأب حرص ىلاعتو هناحبس هنأ :اهلوأ

 هنع ىور اميف سابع نبا لوقيو ءايندلا ضارغأ لكو راقعو لاومأ نم نوكرشملا

 بهذ ضرألا ءلم نم ريخخ ىأ (ءارمح ةبهذ ضرألا عئالط نم ريخ) :ريسفت نم

 هللا ةرفغم ىف ةيريخلا نإف هباب ىلع سيل انه وهو «ليضفت لعفأ «ريخا»و ءرمحأ

 لعفأ لوقت وأ «مهبونجو مههابج اهب ىوكت اهنإف «نوزنكي اميف ةيريخ الو «ىلاعت

 هللا ةمحر نأ كش الو «عفنلا قلطم ريخلا نم دارملا نوكيو «هباب ىلع ليضفتلا

 .ىقبأ امهنآل عفنأ هترفغمو

 شيعي نمؤملا ناك اذإ كلذو هللا ليبس ىف نوكي دق توملا نأ ركذ هنأ :اهيناث

 هلل الإ هبحي ال ءىشلا بحي ةيادهلاو ةفرعمللو قحللو هلل اصلخم هتايح لوط

 هلل شيعي كلذك نوكي نم نإف ءهسفن نم هيلإ بحأ هلوسرو هللا ناكو «ىلاعت
 . هللا ليبس ىف توميو هللا ليبس ىفو

 ىف ميركلا مالكلا نأل ؛بسانملا هنأل ماقملا اذه ىف (متلتُق) مدق هنأ :اهثلاث
 ىلع (متلتق) ميدقت بسانف اهببسب مه مهباصأو نيملسملا تباصأ ةلتقم باقعأ

 :هناحبس لاقو مهئازجل نيبم وهو .ءاودهاج نيذلا نينمؤملل انه باطخلا نإو (متم)

 . 4 نوُرشَحُ هللا ىلإلْمُكُقَْأ م نقر
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 ىلعلا هللا ءاقلب ريكذتو ريشبتو راذنإ اذه ىفف ءهيلإ اووه ىذلا مهاوهم مهريغلو

 12 رم جر

 ٍنوَوَمَحراَمِف

 ِك لسن واوْسَمنال لا طق تكلمه تدل :ِل هلل
 0-0 رس ال طع 2 2000 يع ع 56

 تعديلا مُهنواَحَو عزفت رهيغتساو مهتع فع

 رص

 أمرني نإ 0 كوم بهمن لع لكَ

 نم مكرصني ىلا هس مك نومك بَل
 0 ويوم ل كوس 1و هدا َلَعَوهِدَعَب

 اهتانثأ ىفو ءاهدعبو ءدحأ ةوزغ ىف ةكرعملا ليبق نينمؤملا لاح هناحبس نيب

 ءداهجلا فانكتسا ىلإ مهاعدو «مهماقسأ ءاود هناحبس نيب مث ءمغ نم مهباصأ امو

 بابسأ هناحبس نيب دقو ؛هلثم حرق موقلا سم دقف «حرق مهسم دق اونوكي نإو

 دعب نيب دقلو ءرشب سيلو ء«ريخ باوصلا مّلعي ىذلا طلغلا نإف ءاهوقوتيل ةميزهلا
 هرمأو ءهب ىلحت امو هعبتا امو ء«ةميكحلا ةدايقلا ىف ّهْلِكك ىبنلا لاح هناحبس كلذ

 عم نوكت ةميكحلا ةدايقلا نأ هناحبس نيبف ءاهيلع رارمتسالاب ىلاعتو هناحبس
 ءةوسقلاو ةظاظفلا نم ةيلاخ نوكت ةوقب ثادحألا لابقتسا عمو «.ةميحر ةميزعلا

 «ةبوتلا ددجتل بنذلا نم رافغتسالاو «باوصلا اومزتعيل أطخلا نع حفصلا مزتلتو
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 لاقف ءدحأ موي هفقوم ىف هنم ثعبنا امو ِهِْللَع ىبنلا لاح ىف ىلاعت لاق اذلو

 نم اوضفنال بْلَقْلا ظيلَع اَظَف تنك ولو مهل تنل هّللا نم ةمحر اَمبَق» :هتاملك تلاعت

 .« كلوح
 ةيوقتل ىنعملا ىف اهنكلو «بارعإلا ىف ةدئاز «ام»و «ةيببسلا ءاب انه «ءابلا»

 ىلعلا ىلوملا اهضافأ ةضايف ةميظع ةمحر ىأ ةمحر ببسب :ىنعملاو «ةمحرلا ىنعم

 اوعقو ىتلا ء ءاطصخألا دعب مهل انيل تنكو «كلاوحأ لك ىف مهعم انيل تنك ريدقلا

 ثيح تكس لب مهّتفَتِعالو «مُهَتْل امف ءكتفلاخم نع تجتن ىتلا ةثراكلاو ءاهيف

 هللا ركش دقلو «مهيلع ىلوتسا نزحو ءمهقرغتسا مغ نم مهباصأ ام تيأر

 ؛مهعم لوقلا ىف طرفي ملو ءمهذخاؤي مل ذإ ؛نيللا كلذ هيبنل ىلاعتو هناحبس

 «ءارولا ىلإ ةعجر وهو ءىودج ريغ نم سفنلا سئيي ىضاملا ىلع موللا نأل
 ليبسلا هل ريني ام رادقمب الإ هئارو ىلإ تفتلي الو ءمامألا ىلإ هجتي ميكحلا دئاقلاو

 ذحشيو ءهعم نم ةمه زفحي ام رادقمبو «هيف عقو أطخ هبنجي ام رادقمبو «همامأ

 سأيلا ىفو «سأيلاب ىقلي ىضاملا ىف عقو ام ىلع موللا ىف ةغلابمللا نإو «مهتميزع

 مه ىف نمل حاجن الو «,مومهلاب سفنلا ىلع فارسإ طونقلاو سأيلاو «ةميزهلا
 مهتباصأ ىتلا مالآلا هذه ىف مهعم ّهْلكَك ىبنلا نيل ناكف ءبصاو نزحو «مئاد

 ةميزعلا ىلإ عمجي نأ بجي ميكحلا رهاملا دئاقلاو ءمهماقسأل ىفاشلا مسلبلاك

 ءأطخلا راضوأ نم جورخلا ليهستو «ةكيرعلا نيلو رشببا لمعلا ىلإ ةهجوملا ةيوقلا

 هذه لثم ىف ةدشلا نإو «مهباصأ ام مهبسحو ,2)مهظهبي الو مهتنعي ال ىتح

 ىلاعتو هناحبس كلذ نيب دقو «عمجت الو رفنت لمعلاو لوقلا ىف ةظلغلاو لاوحألا

 . 6 كلوح نم اوضَقنال ِبْلَقْلا ظيلَع اَظَف تنك ولو » :هلوقب

 نأل ؛ايساق الو اظيلغ الو اظف سيل للك ىبنلا نأ تبثي ميركلا صنلا اذهو

 ظيلغ الو اظف تسل كنأ ىنعملو « طرشلا ىفنل باوجلا ىفن ىلع لدت (ول)»

 .ظهب - حاحصلا . قاش يأ :ظهاب رمأو «ظوهبم وهف ءهنع زجعو هلقثأ :لمحلا هظهب )١(
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 ةيداهلا ةديشرلا ةميكحلا ةدايقلاو ةوبنلا تافص عم قفتي ىذلا وه اذهو .بلقلا

 اوضفنال بلقلا ظيلغ اظف تنك ول كنأل «بولقلل ةعماجلا قرطلا لثمأ ىلإ ةهجوملا

 مهجتو «لوقلا ءوسو ةعّبسلا ةرشعلاو ءرهظملا ةنوشخ ةظاظفلاو .كلوح نم

 ىف ةظلغلا هيبن نع ىلاعتو هناحبس هللا ىفن دقو «هتوسق بلقلا ظلغو ؛هجولا

 بلقلا ةوسق نطابلا ىف ةظلغلاو «ةظاظفلا ىه رهظملا ىف ةظلغلاف «نطابلاو رهظملا

 دقل )» :هيبن فصو ىف ىلاعت هللا لاق دقلو ءرفني نأ هنأش نم نيعضولا الكو

 محد فور نيمؤملاب مُكيلع صير مْ ام ع ريع مكس م لوس مك
 الو وسقي ال اميحر احماستم رشعملا فيطل اشاب دلي ىبنلا ناكو .[ةبوتلا] * 2082

 ىف الهس ناكو ءطق هديب ادحأ برض امو «بسي الو بضغي الو ادحأ تنعي

 قلطو هتشاشب هاعرتساف «ىبارعأ هآر ءامئاد هجولا قلط ناكو ءاحماستم هتالماعم

 هجوب هجولا اذه ام هللاو ؟باذك هنإ شيرق هنع لوقت ىذلا تنأأ :هل لاقف هايحم

 . ٌةِْكَع ىبنلا هاعد ذإ ملسأو .!باذك

 ظفب سيل هنإ) :لاقف ويك ىبنلا صاعلا نب ورمع نب هللا دبع فصو دقلو

 وفعي نكلو ءاهلثمب ةئيسلا ىزجي الو .ءقاوسألا ىف باخص الو ظيلغ الو

 نأ الإ سانلا ىراديو «ءىش هظيغ ريثي ال مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو .'17(حفصيو

 لَم هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع تور دقلو «عيضم قح ةارادملا ىف نوكي

 . ''9(ضئارفلا ةماقإب ىنرمأ امك سانلا ةارادمب ىنرمأ هللا نإ) :لاق

 امب ميركلا هيبن ىلاعت هللا رمأ كلذلو «عماج وفعلاف ةرفنم ةظلغلا تناك اذإو

 مهل رفغتساو مهنع فعاف :لاقف وفعلا وهو «ةشاشبلاو قفرلا ىلع بترتي
 .«رشأل يف و

 ةمدقملا :يمرادلاو )555١(« «اريذنو ارشبمو ادهاش كانلسرأ انإ# - نآرقلا ريسفت :يراخبلا هوحنب هاور )١(

 هللا ىضر صاعلا نب ورمع نب هللا ديع نع (770) نيرثكملا دئسم دمحأو «() لي ىبنلا ةفص -
 . هلع

 لامعلا زنكو «؟ 54ص ء١ج ريبكلا حتفلاو )8١١١(« ينابلألل ةفيعضلا ةلسلسلاو :(41/17) عماوجلا عمج (؟)

 .١٠6ص «(١ءزج
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 وفعلاب كفاصتا ىلع بترتي هنأ ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترت ديفت انه ءافلا

 هرمأ اذلو ءاوفع نوكت نأ بلقلا ظلغو ةظاظفلا نع دعبلاو :ةشاشبلاو ةمحرلاو

 ةميزه نم بترت ام اهيلع بترتو ءاهيف اوعقو ىتلا ةفلاخملا نع وفعلاب هناحبس

 ةحلصملل وه لب «طقف ةمحرلل سيل لاحلا هذه ىف وفعلا نإو .ةصرف تاوفو

 ذئدنعو «ةوبكلا نم عفريو «ةرثعلا نم ليقي وه ذإ «مئازعلا ذحشي هنأل ؛اضيأ

 . عوقولا دعب ماسجألا تماق امك «قحلا وحن بولقلا ميقتست

 ءاوءاسأ ام مهل رفغي نأ هللا نم بلطي نأب ءمهل رفغتسي نأب هناحبس هرمأو

 كلذ هنالعإو .مهل ىلاعت هللا هرافغتسا ىف نإو ءأطخلا اذه مهل وه رفغي نأو

 مهرضاح لعجي نأ هناحبس هيلإ ةعارضو ءاعيجشتو «هوفعل اديكأت مهنيب رافغتسالا

 .هيف اوأطخأ ىذلا مهيضام نم اريخ مهلباقو

 ناك ام دعب نم ةرواشملا نإو «مهرواشي نأ وهو «ثلاث رمأب هيبن رمأ دقو

 هيف اوأطخأ امم نأل ؛هنارفغو ىلاعت هللا وفع دعب ٌهْلِكَك ىبنلا وفع ىلع ليلد مهنم

 هنأو ءدحأ ىف نيكرشملا ءاقل ىلإ جورخلا رمأ ىف مهرواش ّهِْكَك ىبنلا نأ ىضاملا ىف

 هيلع لزنف ,جورخلا ديري ناك مهبابشو «ةنيدملا اولخدي ىتح ءاقبلا ىلإ ليمي ناك

 ءالشفت نأب امه نيتفئاط نأ نم مهنم ناك ام ناك مث «مهيأر دنع مالسلاو ةالصلا

 نكلو ءاذه عقو ام ةئيدملا ىف اوقب ولو «مهفقاوم نع ةامرلا جورخ نم ناك ام مث

 ةرواشملا نألو «ةقلطملا هتحامس نع نالعإلل مهترواشمب هرمأ كلذ عم هناحبس هللا

 .ريثك اهباوصف «ةرم ةجيتنلا اهيف تأطخأ نإ

 لك ىف لَك ىبنلا اهمزتلا دق «مالسإلا ىف مكحلا لوصأ نم لصأ ىروشلاو
 ءاهعوقو لبق ردب ةوزغ ىف راشتسا دقف ةماعلا نيملسملا رومأ سمي ناك رمأ

 ةوزغ ىف راشتساو «دحأ ىف راشتساو ءاهعوقو بغ ىراسألا ىف راشتساو
 ىف راشتساو «هءارو نصحتلاو قدنخلا رفح ىروشلا جئاتن نم ناكو «بازحألا

 لبح برطضا امو «ىروشلا رمع هدعب نمو ركب وبأ مزتلاو «ةيبيدحلا موي لاتقلا
 .ىروشلا رمأ تعنم امدنع الإ دعب نم رومألا
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 لاقو «مازلإ رمأ هنإ مهضعب لاق ىروشلا ىف ٌةِلَك ىبنلل هجو ىذلا رمألاو

 نيرثكألا نكلو «بابحتسا بلط لب «مازلإ رمأ سيل ٌةْلَك ىبنلل ةبسنلاب هنإ نورخآ
 ةحلصم سمي رمأ لك ىف ةرواشملل هَ ىبنلا مازتلا ليلدب ءمازلإ رمأ هنأ ىلع
 ىبنلا لاعفأ نإو ؟؛هبر ةلاسرل اغيلبت نكي ملو ءبرحلا ىف وأ ملسلا ىف نيملسملا

 لاق كلذلو هِي ىبنلا ريغل ةبسنلاب ةمزال ىروشلا نأ هيلع قفتملا نمو

 نيملسملل عماجلا رمألا ىأ [ىروشلا] 4 422 ... ْمُهنيَب ئروش مُهَرمَأو » : ىلاعت
 ىبنلا لوقي اذلو «لوقلا ىف صالخإلاو نواعتلاو «ءارآلا لدابتو ىروشلاب نوكي

 نيملسملا ةمئأآلو هلوسرلو هباتكلو هلل :لاق ؟نمل :انلق «ةحيصنلا نيدلا» :هككي

 هلل ءارآلا اهيف ىَدبَت ىتلا ىروشلاب ىه نينمؤملا ةماعل ةحيصنلاو .27(ههتماعو

 ناكو» :ىراخبلا لاق دقلو .سانلا دنع هاحلا بلطل الو ؛«هاوس ءىشل ال «هدحو

 اوذخأيل ةحابملا رومألا ىف ملعلا لهأ نم ءانمألا نوريشتسي ّةَِْلَم ىبنلا دعب ةمئألا
 . 79(اهلهسأب

 مل مالسإلا ىف مكحلا لوصأ نم لصأ ىروشلا نأ ىلع ءاهقفلا قافتا عمو

 معن ءاهقئارطو اهسسأ حضو هك ىبنلا دجن ملو ءاهل اجاهنم عضو اينآرق اصن دجن

 رمعو زكب وبأ ناخيشلا لعفي ناك كلذكو «ةنيدملا لهأ نم هعم نم ريشتسي ناك هنإ

 نأ كلذ نع باوجلاو ؟ةنس الو باتك ىف كلذ نيبي مل اذاملف ءامهنع هللا ىضر

 فالتمخابو «لاوحألا فالتخابو تاعامجلا فالتخاب فلتخت ىروشلا جهانم

 دبالو «سانلل ماظنلا نس كرت لب «كلذ لكل طباض ماظن دجوي الو تاعوضولملا

 ملعلا ىوذ نم ىروشلا لهأ نوكي نأ ىلع ماظنلا ىف ىروشلا ىنعم ققحتي نأ

 ءاهقفلا راشتسي نوناقلا رومأ ىفو «برحلا لهأ راشتسي بورحلا رومأ ىفف «ةربخلاو

 «ةحيصنلا نيدلا - نامإلا :ةمجرتلا يف يراخبلا هركذو :«255) ةحيصنلا نيدلا - ناميإلا :ملسم هاور )١(

 ةحيصنلا يف ءاج ام - ةلصلاو ربلا :يذمرتلاو «(5157) مامإلل ةحيصنلا - ةعيبلا :يئاسنلا هاور امك

 .هنع هللا يضر يرادلا ميمت نع )١1849(

 ىروش مهرمأو :ىَلاَعَت هَّللا لق ِباَب) - ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا :باب ةمجرت يف يراخبلا مالك نم (1)
 .(رمألا يف مهرواشو « مهنيب
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 ىف ناجللا فلأتت كلذلو «ةسدنهلا لهأ راشتسي نارمعلا رومأ ىفو «نوعرشملاو

 .ةماعلا رومأ نم رمأ لك ىف ةربخلا لهأ نم ةيباينلا سلاجملا

 لئاسولا برقأ نم هققحت بجي «لدعلاك بلطم ىروشلا نإف ةلمجلا ىفو
 :هصن ام ىبطرقلا ريسفت ىف ءاج دقلو ءاليصوت هيلإ

 الو ءهراشتسا نم مدن ام) : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو «ةكرب ىروشلاو»

 ام» :ِهَِلَك هللا لوسر نع ىدعاسلا دعس نب لهس ىورو ١2)(راختسا نم باخ

 . (20(ىأر ءانغتساب دعس امو «ةروشمب دبع طق ىقش

 :نيتتباث نيتقيقح ملعن نأ بجي هنإو
 لثمأ بلط ىلإ هعفدي مكاحلا نم ىسفن ساسحإ ىروشلا نأ :امهالوأ

 هنإف «قلخلا كلذ مكاحلا ىف نكي مل نإف «ةحلصملاو ةلادعلا قيقحتو مكحلل قرطلا

 ءادبإ نأب سحي راشتسملا نكي مل اذإو «نكي امهم ىروشلل ماظن ىأب عفتني ال

 نم نوكي نأ نكميال هنإف هل قح درجم سيلو هيلع بجاو ىروشلا ىف لوقلا

 .ىروشلا لاجر

 هباصأ دق لجر امإ نينثا دحأ الإ ماكحلا نم ىروشلا ىداعي ال هنأ : امهينا

 عالطا نم فاخي لجر امإو «لطاب هطلاخيال ىذلا قحلا هلوق نأ نظف ءرورغلا ءاد

 .هرومأ نم ئش رهظي ال ىتح سانلا

 ةرواشملا تمت اذإف «صحفلاو ةساردلا تقو وهو «مولعم تقو اهل ةرواشملاو

 رمألا دعب هناحبس لاق اذلو ؛لمعلا ىلع مادقإلاو رمألا ىف ةميزعلاب ذخألا بجو

 . 4 نيلكوتمْلا بحي هللا َنِإ هللا ىَلَع لكوَتَف تمرع اَذإَف 9 : ىروشلاب

 باخ ام» :ُكَك هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع (9071) ١18١ص 48ج :دئاوزلا عمجم ىف ءاج )١(

 قيرط نم ريغصلاو طسوألا يف يناربطلا هاور .«دصَتقا نم لاع الو هراشتسا نم مدَن الو «َراَخَتسا ِنَم

 .ًادج فيعض امهالكو «سودقلا دبع نب مالسلا دبع

 هللا لوسر لاق :لاق يدعاسلا دعس نبا لهس نع (1/77) "ص ء؟ج :باهشلا دنسم يف يعاضقلا (؟)

 لاقو «رمألا يف مهرواشو# . ااعت هللا لوقي «يأرب ءانغتساب دعس امو «ةروشمب طق دبع يقش ام» : الكع

 .««مهنيب ىروش مهرمأو# ىلاعت



 نارمع لآ ةروس ريسفت اا

 كا اللتطسلل المماس غخ عع ماما الامم سعخ غل خم لخلل طكلالالاماممم عم عع لاما [[ف!كللال اال التل ل ا لااا اال ل | ال! ف!ككتالل ااا! الاخ اخل

 اا حل

 ققحتل طرتشا لكك ىبنلاو «ةراشتسالا دعب رمألا مامتإ ىلع ةينلا دقع ةميزعلا
 نع هلك لئس دقف ء«مزعلا ناكرأ نم انكر ىروشلا ربتعاف ةراشتسالا قبس مزعلا

 ء«ميركلا ىئآرقلا صنلا ىفو .0"2مهعابتا مث ىأرلا لهأ ةرواشم» :لاقف ء«مزعلا

 مازتعالا نوكي ىأرلا هوجو لك فرعت دعب هنأ ىلإ ةراشإ فيرشلا ىوبنلا ثيدحلاو

 ةقباسلا ةقيمعلا ةساردلا دعب ىرخأ ةرواشم نوكت نأ حصي الو لمعلا نوكي مث

 هنإف الوأ اوريشتسا نيذلا ريدقت ىف نكي ملو نابسحلا ىف نكي مل رمأ دج اذإ الإ

 وعدي اددرت ةراشتسالا ىلإ ةدوعلا نوكت ةروصلا هذه ريغ ىفو .مهيلإ رظنلا داعي

 اثعاب هب ذخؤي مل اذإ ىأرل بصعتلا نوكي نأ حصي الو «بارطضالاو ةميزهلا ىلإ

 ىف ىضوفو «ىأرلا اذه باحصأ نم دادبتسا كلذ نإف ءرظنلا ةداعإ ىلع

 هعم ىنفي نأ بجيو «عيمجلا ىأر وه ىروشلا دعب ءارآ نم مزتعي ام نأل ؛ىروشلا
 ةنيدملا ىف ءاقبلا ىري ناك دحأ ةوزغ ىف هنأ عم دلي ىبنلا نإو ضراعم ىأر لك

 انوصح رودلا نوكتو ءاهتقزأو اهقرط ىف اوعيضيف نوكرشملا اهيلإ ءيجي ىتح
 الو ءرمألا ىضمأو ءاهيأر ىلع لزنف ءهريغ تأر ةرثكلا نكلو اهنم نومري

 ال» :ديشرلا مزاحلا لوسرلا لاق «ةرثك هل تنوكتو هيأر ىلإ وعدت ةكرح تدجو

 وأ عردلا :ةمأللاو ")هللا مكحي ىتح ءاهعضي نأ هتّمأل سبلي ىبنل ىغبني

 .حالسلا

 نوكي نأو «ةبهألا ذخأو ةرواشملا دعب لكوتلاب ىلاعتو هناحبس رمأ دقلو

 لكوتلا نأ هنم دافتسي كلذ نإو «لمعلا ىلع مادقإلاو ةميزعلل ابحاصم لكوتلا

 نم عوضوملل ةسارد هقبسي نأو «لمعلاب نرتقي نأ دبال لكوتلا قح ىلاعت هللا ىلع
 نم لثمألا قحلاب ملعلا نأل ؛هنم دبال رمأ كلذ دعب لكوتلا نإو «هيحاون لك
 ء«صقان وهف ناسنإلا ملع نكي امهمف «بويغلا مالع دنع لامعألاو جهانملا

 نألو ءهلامك رهظي امهم ىناسنإلا صقنلاب روعشلا ىنعم هيف هناحبس هيلع لكوتلاف

 .٠ 7 ها/ ص ؟ج روثنملا ردلا يف يطويسلا هدروأ قد

 .ابيرق هجيرخت قبس (؟)



 نارمع لآ ةروس ريسفت #0
 لالالالا اللا

 "يي هنمويمحيل 1

 رومألا لعج وأ ءاهرييغت ىلع رداقلا وهو «,تايبسملاو بابسألا قلاخ ىلاعت هللا

 هلل قلطملا لامكلاب ساسحإو ةعارض هيلع لكوتلاف «اهبابسأ هبجوت ام ريغ ىلع

 لمعلا عم ضيوفتلا مدع نإو «قلخ ام لك ىلع ةلماكلا ةلماشلا هتردقو ىلاعت

 .دحأ ةوزغ ىف ناك امك ذيفنتلا

 ىف ةحضاو ىلاعت هللا ةردق نأ «امهادحإ» :نيتقيقح انه ررقن نأ بجيو

 ركذ ىلاعت هللا ىلع لاكتالا نأ «ةيناثلاو» . بابسألاب ذخأو طاتحا امهالكو هعرز

 ىلوملا نيلكوتملا بحب حرص قحلا لكوتلا ىف ةيلاعلا ةيسفنلا ىناعملا هذهلو
 ىف ىلعأ ةلزنم ىأو «نيلكوتملا بحي هللا نإ :هتاملك تلاعت لاقف ريدقلا ىلعلا

 ءءىش لك نم ربكأ هللا ناوضرو ءاضرلا نمضتت ىتلا ةبحملا هذه نم دوجولا

 هريبدتو هتميزعو هتدارإ ربتعا هنأل ؛ ةيناحورلا جرادم ىف هسفنب جردو «ضرألا

 . هللا ةردق راوجب ئشب تسيل هلمعو

 نم مكرصني يذلا اَذ نَمَف مُكْلذَحَي نإو مكَل بلاغ الف هللا مكرصتي نإ » :ىلاعت هلوقب

 .4 هدْعب
 دجوي ال هنإف هرصن متققحتساو «مكرصني نأ ىلاعت هللا دارأ اذإ هنأ ىأ

 الف 9 :ىلاعت هلوق ىف لعافلا مساب ريبعتلاو ,مكوبلغي نأ مهنأش نم موق

 ناك نإ هنأل ؛ممكبلغي نأ هنأش نمو ةوقلا هدنع نم دجوي ال هنأ ديفي « مكل بلاغ

 قلخو «مهيلع ظيفحلا وهو «هدابع قوف رهاقلا وهو مكعم هللاف هسفن ىف ايوق



 نارمع لآ ةروس ريسفت
 يي 01 ااا لللاا1ا ا امللا

 بحل
 يي

 ةبهألا ذخأب نوكي هللا رصن قاقحتسا نإو «هتوق نكت امهم افيعض ناسنإلا

 ضيوفتو «ىلاعت هللا ىلع لكوتلا مث ءرصنلا بابسأ فرعتو «ىأرلا ةلدابمو
 ءرصنلاب ىلاعت هللا وعدي ذخأ ةبهألا دعأ نأ دعب ٌةِْكَلَم ىبنلا نإو .هيلإ رومألا

 ىف دبعت ال مالسإلا لهأ نم ةباصعلا هذه كلهت نإ مهللا» :ةرابعلا هذه رركيو

 .©20(ضرألا

 :هناحبسس لاق كلذلو «هريغ نم هل رصان الف هللا رصن نمؤملا دقف اذإ هنإو

 . 4 هدب نم مُكرصنَي يذلا اذ مف مكلذخي نإو )»
 هتنوعم نم مكمرحيو «نالذخلا مكل ىلاعتو هناحبس هللا بتكي نإ ىأ

 ال هنأل هنالذخ دعب نم وأ هنود وه نمم ىأ هدعب نم مكرصني دحأ الف «هدييأتو

 «ىفنلا ىنعمب ىراكنإ انه ماهفتسالاو «ىلاعت هللا ةردق مامأ فقت ةردق هدنع دحأ

 ىوق نع ثحبلا ىلإ نيبطاخملا راظنأ هجويل ماهفتسالا ةغيص ىلع ىفنلا ءاج دقو

 ىوق نع نوثحبيس مهنإف «نالذخلا ىلاعت هللا ةدارإ مامأ فوقولل ةيفاك هتردق نوكت

 ريبكلا هدحو هللا نأب نومكحي ذئدنعف ء.هودجي نلو «ءاقب ىلإ هتوق نوكت ال
 . «نونمؤملا لَكوتيلَ هللا ىَلَعو ف هاوس رصان الو «لاعتملا

 نأ ىأ 4 هّللا ىَلع» ميدقت كلذ دافأو هاوس ءىش ىلع ال هدحو هيلع ىأ
 ناميإلاو .هدحو هيلع لاكتالاف ىلاعتو هناحبس هللا ىلع الإ نولكوتي ال نينمؤملا

 الف نمؤملا امأ «نينافلا صاخشألا ىلع دمتعي نمؤملا ريغف «نالصفني ال نامزالتم
 هللاب ناميإلا تايضنقم نم هللا ىلع لاكتالاو «ىلاعت هللا ىوس دحأ ىلع دمتعي
 مهبيصي دابعلا نم هللا ريغ ىلع نودمتعي نيذلاف «ةينادحولا نم ءزج هنأل ؛هدحو

 تارابع مهنم طرفت دق لب «دابعلا ريدقت ىف نوطرفي مهنأل ؛ىفخلا كرشلا نم عون

 ريسفت :يذمرتلاو لوح ريسلاو داهجلا :ليوط ثيدح يف هوحنب ملسم هاور دقو ءردب موي كلذو )١(

 :هاور امك . مهنع هللا ىضر سابع نبا نع باطخلا نب رمع نع (8* ٠.0 5) لافنألا ةروس نمو - نآرقلا

 )7١7(. ةرشعلا دنسم



 نارمع لآ ةروس ريسفت #4

 لل

 تاذلاب كولملا ضعب نع نوربعي مهل نيد ال نيذلا ضعب ناك دقو «سيدقتلا

 دعب هللا ىلع الإ نودمتعي ال قداصلا ناميإلا لهأو «بير الب كرش كلذو «ةيلاعلا

 كيّلإو انبنَأ كيَلإو الكوت كِيلع اَنْبَر» :هللاب الإ نونمؤي ال مهنأل ؛بابسألا ذخأ
 . [ ةنحتمملا] 4 4ع ٌريصمْلا

 > 0 صا رس

 نأّىتل نك اَمَو
 هو 1 نيس عع حرص سس تحسس تيس زل ًَأ رق حل سد

 لكفوت مث ٍةمئيقلا موي لغامي ٍتآي للغي نمو لغي
 0 ا يل ا 00 ا 0 رول ل ا سس هس د 2-_

 هءص رد حم ور امة رام هم 7 9 مس

 ريِصْل رشي و مهَج هدوأمو هللا نو طحسمب ءاب
 24 رول رس حس هذ م موبي مرعي 2. ف للم الل حو ٍ

 ايل تولمعي اميريصب هللأو هللا دنع تدجر د مه نيون
 ميسفنأ نم الوسر مهيف تعب ذِإ َنيِرِمّؤَمْلا لع هللا نم دقل 0 ماد. بدم جح 1 2 00 ا

 بككلا هُمَنَميَو بيكو هِيَ كَعأَتي
 "-- 2 0 ماه سل ماس - ذآ

 :١ ٍنيِبَم للص ىفلْلَبَم نِماَوناكَنِإَو ةمكبحلاو

 نم ىلاعتو هناحبس هللا هنيب امو ربع نم اهيف امو دحأ ةوزغ ىف مالكلا

 ةنامألا ةاعارم نم بجي ام نيبي تايآلا هذه ىفو ءاهيف ناك ام ةبسانمل ماكحأ

 هوفلاخ دق لَك ىبنلا رمأ اوفلاخ نيذلا ةامرلا نأ كلذ «بورحلا ىف مئانغلل ةبسنلاب

 ءىش ىلع ىلوتسي نم نأ اونظ ذإ ؛مهنود ةمينغلاب نولتاقملا درفني نأ اوشخ مهنأل

 ءاولتاقي مل نإ نومرحيس نيلتاقملا روهظل ةسارحلا فقوم مهفقومب مهو «هل وهف

 صتخي ال ةمينغلا نأو «ةكرعملا ءاهتنا لبق ةمسق ال هنأ ةراشإلاب تايآلا هذه تنيبف

 قحف «عيمجلا نواعت ةرمث رصنلاو ءرصنلا ةجيتن ةمينغلا نأو «قيرف نود قيرف اهب

 لغن انأ متتنظأ» :ةامرلل لاق دللي ىبنلا نأ ىور دقلو «عيمجلا ىلع ةرمثلا مسقت نأ

 .21)(مكل مسقن الو

 .لتاقمو يبلكلا نع لوزنلا بابسأ يف يدحاولا هركذ )١(



 ا نارمع لآ ةروس ريسفت
 مى اللا لللاااا0ا6اا1ا1الالإلللللا لااا وللااا0ا0اللاااا0ا0ا0الا للا

 هب محلب
 يي

 نوكيل «ةصاخلا تابسانملل ةماعلا ماكحألا نسي ىلاعتو هناحبس هللا نإو

 بنل ناك امو 9 :هناحبس لاق اذلو ءاماع مكحلا ناك نإو ءمكحلل احضوم ببسلا

 . 4 ةماّيقلا موي َلَع امب تأ للي نمو ٌلغي نأ
 كك ىبنلا نع مئانغلا ىف ةنايخلا وهو لولغلا فصو ىفنب هناحبس أدتبا

 دئاق نيب كلذ ىف قرف ال عيمجلا نم ةبولطم ةمسقلا ىف ةيوستلا نأ نايبل كلذو

 «نيملاعلا بر لوسر ناك امل ةمسقلا ىف ىوسي الأ هل غوسي دحأ ناك ولو «دئاقو

 ءاوذخأي الأ ةيشخ اولجعت ةامرلا نألو .«فصولا اذه هنع ىفني نم لوأ هنكلو

 ىبنلا نأش نم لولغلا ناك امو «لولغ ةمينغلا ىف مهتيوست مدع نأ مهل هللا نيبف

 فصوي نأ نع دئاق ربكتسي الف «ةنايخ لدعلاب ةمينغلا عيزوت مدع نأ نايبلو ٌدِْك

 .ةيوستلا مدع هنم عقو اذإ اهب

 نأ ىبنل حص امو غاس ام 4غ نأ بتل َناَك امو :ىلاعت هللا لوق ىنعمو
 انه ريكنتلاو ءنوخي نأ ىبنلا نأش نم سيل ىأ «نأشلل ىفن انه ىفنلاف ءنوخي
 ريكنتلا ناك اذإو «.نوخي نأ ىلاعت هللا نع ملكتي ىبن ىأ نأش نم سيلف «ميمعتلل

 ال ناضيقن لولغلاو ةوبنلا نأ مالكلا ىدؤمف «ىفنلا ماقم ىف ريكنت هنأل ميمعتلل

 كلذ عقو اذإو «ةيوسلاب مسقي ال فوس ىبنلا نأ نظي نأ دحأل ناك امف «ناعمتجي

 . [تارجحلا] 4 <10 ... مْنِإ نَظلا ضعب ّنِإ إل :مثإلا نظلا نم وهف نظلا

 ىف ءاج امك رجشلا طسو ىف ءاملا لوخد وهو «لّلغلا نم لولغلا لصأو
 كلملا لخدت اهنأل ؛الولغ ةمينغلا ىف ةنايخلا تيمسو «ىناهفصألا بغارلا تادرفم

 ىف لغلخت لاقيو .ءافخ ىف راجشألا نيب ءاملا نايرجك ءءافحخن ىفو هلح ريغ نم

 انيفد نوكي هنأل دقحلا ىلع نيغلا رسكب لغلا قلطيو «ىفتخاو هيف لخد ءىشلا

 .اهدسفيو ةيناسنإلا سفنلا نايك ىف الغلغتم

 نع ىفنملا لولغلاب دارملا نأب نيرسفملا روهمج هيلع ىرجي ىذلا ىنعملا نإو

 ىف ىداملا لولغلا وه نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألا رئاسو لوسرلا

 هللا لزنأ ام نامتك وهو ىونعملا لولغلل ةميركلا ةيآلا ضرعتت ملو «ةداملا نوئش



 نارمع لآ ةروسريسفت 4
 الللللمللللا لااا لل للا للملا

 بلبل
 يي

 وه ءايبنألا نع ىفنملا لولغلا نإ :ءاملعلا ضعب لاق نكلو ؛هنايب مدعو ىلاعت

 روصتتم ريغ ىداملا لولغلا نأل ؛هنايب مدعو ىلاعت هللا لزنأ ام نامتك

 لدي هدعب امو هلبق اميف هلك قايسلا نأل ؛ىنعملا اذه ديؤي ال قايسلا نكلو «عوقولا

 نم مهتجرخأو ةامرلا ترغأ مئانغ نم اهب قلعتي امو برحلا ىف هنأ ىلع
 نم ءايبنألا ريغ لغي نم لكل مكحلا ميمعت نم كلذ دعب ءىجي املو ؛'!'مهسراَحَم

 موي لع امب تأي للغَي نمو إ» :ىلاعت لاق كلذلو ؛ةمايقلا موي لغ امب ىتأي هنإ ثيح
 . 6 ةمايقا

 «لام ىلع ناطلس اذ نوكي نأب اهريغ وأ مئانغلا ىف نوخي نم نأ ىنعملاو

 اريغص «ةمايقلا موي لغ ام مثإب اذوخأم ةمايقلا موي ىتأي ءاش امب هئم هسفن صخيف

 :هناحبس هلوق نم ريسفتلا اذه ىلع دارملاف ءاريطخ وأ ناك اريقح ءاريبك وأ ناك

 نمو ليل هر اريح هَ َلاَم لمعي نَمَف ل :ىلاعت هلوقك كلذو ؛هرزو 4َّلَغ امِب ف
 هلمع وه ةمايقلا موي ناسنإلا هاري امف [ةلزلزلا] 4 <22 ِهَري ارش ةَرذ لاقثم َلَمْعي

 ىري وأ رزولا ىري وه ذإ هل دوجو الف لمعلا عوضوم امأو «روزوملا هلمعو روربملا

 يك ىبنلا لوق رهاظل ءهلغ ىذلا ءىشلا تاذ ىري هنأ نيرسفملا مالك رهاظو .ربلا

 «ءاغر هل ريعب هتبقر ىلع ةمايقلا موي ءىجي مكدحأ نيفلأ ال» :ناخيشلا هاور اميف

 ال «كتغلبأ دق ائيش هللا نم كل كلمأ ال :هل لوقأف'«ىنثغأ هللا لوسراي :لوقيف

 هللا لوسراي :لوقيف «ةمحمح هل سرف هتبقر ىلع ةمايقلا موي ءىجي مكدحأ نيفلأ
 اذه رهاظ نإف 202. .كتغلبأ دق اًئيش هللا نم كل كلمأ ال :لوقأف «ىنثغأ

 ىبنلا نع ىور ام كلذ لثمو «ةمايقلا موي هتاذب ءىجي لولغلا عوضوم نأ ثيدحلا

 عمج ةيبتللا نبا همسا الجر نأ ىور دقف ءتاقدصلا عمج ىف لولغلا نم هلك

 دمحو ءابيطخ ِهيِكَي ىبنلا فقوف «ىلإ ىدهأ اذهو مكل اذه :لاق مث «تاقدصلا

 اذهو .مكل اذه لوقيف «ءىجيف ءهثعبن لماعلا لاب ام) :لاق مث هيلع ىنثأو هللا

 . ةسارحلا نكامأ :يأ «سراحم عمجلاو «:سرح» نم ناكم مسا «سرحم عمج )١(
 .(5845) «لغ امب تأي للغي نمو# لجو زع هللا لوقو لولغلا - ريسلاو داهجلا :هوحنب يراخبلا هاور (؟)

 .( 181 لولغلا ميرحت ظلغ - ةرامإلا ك :ملسم هاورو
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 دحأ ىتأي ال «ال مأ هل ىدهيأ رظنيف هيبأ وأ همأ تيب ىف سلج الأ «ىل ىدهأ

 «راوخ اهلف ةرقب وأ «ءاغر هلف اريعب ناك نإ «ةمايقلا موي هب ءاج الإ ءىشب مكنم

 تغلب له مهللا :لاق مث «هيطبإ ىترفمع انيأر ىتح هيدي عفر مث ءرعيت ةاش وأ
 .©7«تغلب له مهللا

 نأ نم ةمايقلا موي نوكي ال ريوصت ىه امنإ ثيداحألا هذه نأ هارن ىذلاو

 هباتك ىف ةمئاق نوكت هرازوأ عوضومو عقو ام روصو «هيدي نيب امئاق نوكي هرزو
 تاذ روضح نإ لوقن الو .ظافلألا هيلع لدت ىذلا وه اذه ءاهنايعأب ةرضاح اهنأك

 كلذ نإ :لوقن نكلو «ريدق ءىش لك ىلع هللا نإف هللا ىلع ليحتسم ءايشألا

 مايقو ءباسحلا ةقد ىلإ ئموي كلذ نإو «ىبرعلا ىنايبلا قوذلا هيلإ ىدؤي ام وه

 لك قوت مث إ» :هناحبس لاقف «باسحلا اذه ةجيتن هناحبس نيب مث «طسقلاب نيزاوملا
 . 4 نوُمَلَظي ال مهو تبسك ام سفن

 ىف نولغيو «لطابلاب لاومألا نولكأي نيذلا ءالؤهل ريسعلا باسحلا دعبو

 ىفو «ملظ ريغ نم اوبسك ام ءازج نوفوي - ةلودلا لاومأ ىف نولغيو ؛مئانغلا

 نيب ىخارتلا ديفت ىهو (مث) ب ريبعتلا :ىلوألا «ةينايب تاراشإ ةدع ميركلا صنلا

 «باسحلا لوط ديفي ىخارتلا اذه نإف ؛اهءازج ىلوتي مث اهرازوأب لامعألا راضحإ

 ماقت ذإ هتقد ىلع لدي هتاذ تقولا ىف وهو ءهسفن تاذ ىف باذع باسحلا لوطو

 ءىش صقني ال هنأ ىلإ ةراشإ هيف نإف (ىفوت) ب ريبعتلا :ةيناثلاو . طسقلاب نيزاوملا
 تائيسلا ضعب نع وفعيف هتمحرب هللا هدمغتي نأ الإ ءارش نإو اريخ نإ تلمع امت

 ءازجلاو لمعلا نيب ةاواسملا نع ىلاعتو هناحبس ربع هنأ :ةثلاثلاو ءروفغلا وفعلا وهو
 لمعلاب نوكي ءافولا نأ هرهاظب ديفي ريبعتلا اذه نإف 4« تبسك امإ» هناحبس هلوقب
 ىلع ةلالدلل ريبعتلا اذهب ربع هناحبس هنكلو تبسك ام ءازج :ىنعملا نكلو «هتاذ

 ةرامإلا :ملمو 55179(2) لامعلا اياده - ماكحألا :يراخبلا ةبراقتم ظافلأب هاور دقو ؟ هيلع قفتم قلل

 5622 ةهز راصنألا دتسم ىقاب :دمحأو ل( همأل) ءىفلاو ةرامإلاو جارخلا :دواد وبأ هاور امك 56 تضف

 ةرمحب برشم عصان ريغ ضايب :ةرفعلاو .ةاشلا توص وهو راعيلا نم « رعيت .(15.9) ةاكزلا :يمرادلاو

 .ةرمسو 0 |
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 هلوق :ةعبارلا «هتاذ لمعلا وه ءازجلا نأك ىتح «هئازجو لمعلا نيب ةاواسملا لامك

 ادكؤم ايفن ملظلل ىفن اضيأ هيفو ةاواسملل ديكأت هيف 4 نوملظي ال مهو » : ىلاعت

 ىلاعت هللا نأل ؛اوملظي نأ مهنأش نم سيل مهنأ ىنعملا ذإ «ةيمسإلا ةلمجلاب ريبعتلاب

 لدعلا بتك هنألو «ىلاعت هلامكب قيلي ال هنأل ؛اقلطم ملظي ال ىلاعت هللاو مهقلاخ

 .7١2ىسدقلا ثيدحلا ىف درو امك «هسفن ىلع

 بر هنس ىذلا لداعلا نوناقلا ىه لمعلاو ءازجلا نيب ةيوستلا نإو

 لاق اذلو رشلاو ريخلا ىوتسي الو «ةئيسلا الو ةنسحلا ىوتست الف «نيملاعلا

 . 4 هّللا نُم طخسب ءاب نمك هللا ناوضر عَبتا ِنَمَفَأ» : هناحبس

 لمعلا نيب ىواستلا وهو «هناحبس هعضو ىذلا ىماسلا نوناقلا وه اذه

 « مهلامعأ تفلتخا اذإ ءازحلا ىفو « مهسفنأ تاذ ىف نوواستي ال مهنأو «هئازجو

 ىفو «لمعلا فلتخا اذإ فلتخيو «لمعلا دحتا اذإ دحتي ءازجلا نأ صنلا ديفيو

 : ةينايب تاراشإ ةدع ميركلا صنلا

 ىأ ىفنلا ديفي ىذلا ىراكنإلا ماهفتسالا قاسم مالكلا قاس هنأ :ىلوألا

 ول ثيحب «لوقعلا هيف فلتخت ال ىهدب نوناقلا كلذ نأ ديفي اذهو ,عوقولا راكنإ

 ؛هّللا ناوضر عبتا نم ىوتسي ال هنأب باجأل كلذ نع سانلا نم دحاو لك لئس

 . هللا بضغب ءوبي نم عم

 نونوخي الو نولغي ال نيذلا ءانمألا ىمس ىلاعتو هناحبس هللا نأ :ةيناثلاو

 مهنأل كلذو «ىلاعت هللا ناوضر نوعبتي :مئانغلا ىف اصوصخو «ءىش ىأ ىف

 ؛هتاضرمل مهسفنأ اومدق دقو هللا ةملك عفرو قحلا ليبس ىف نيدهاجم نوجرخي

 ىلاعتو هناحبس هللا ىرتسشا نيذلا نينمؤملا نمو «هلل مهسفنأ ارش نم اوناكو

 .ةرخآلاو ايندلا ىف ءازج مظعأ وهو «ىلاعت هللا ناوضر كلذ ىفو « مهسفنأ

 يِبأ نع (؟ هزلال) ملظلا ميرحت - ةلصلاو ربلا : هحيحص يف ملسم هاور يذلا يسدقلا ثيدحلا ىلإ ةراشإ )2غ(

 يِسنَن ىلع مْلُّظلا تْمَرَح نإ يدابع ايه :َلاق هنأ ىَلاَعَتو كرات للا نع ىَور اًميف لي يلا نع رد

 . ثيدحلا هاوُمَلاَظَت الق ارحم ْمْكَنيي هتْلَعَجَو
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 يي ب
 ىلع نودوعي ىأ نوءوبي مهنأب نونوخيو نولغي نيذلا نع ربع هنأ :ةثلاثلاو

 بضغلا وه لب ءدرجملا بضغلا وه سيل طخسلاو «ىلاعت هللا طخسب مهسفنأ

 غلبأ بلجي امهدحأ :نيلمع نيب قرفو «باقعلا هنيلع بترتي وأ هبحصي ىذلا
 فرعيل ةلباقملا هذه ركذ نإو «باقعلا دشأو بضغلا غلبأ بلجي امهيناثو ءاضرلا
 نم نوبسكي ام فاعضأ هنورسخي ام نأل نوبسكي ال مهنأ مئانغلاب نولغي نيذلا

 ةنامألا اوراتخنا دق نيذلا امأ «نيبسكلا نيب ام لضافب ةربعلاو «هل ءاقب ال ضرع

 ال تحس وه لب ءابسك دعي ال ةنايخلا لام نأل ؛ائيش نورسخي ال مهنإف ءاليبس
 ناوضر وهو هل دح ال ميظع مهبسكو ءائيش نورسخي ال مهنأ عمو «هيف بسك

 .ىلاعت هللا

 نآل «هناوضر عابتاب هيهاونو هللا رماوأ عابتا نع ربع هناحبس هنأ :ةعبارلاو
 . هتعاط ىف هللا اضر بلطف «ىلاعتو هناحبس هناوضر ىلإ ىدؤت ةصلخملا ةعاطلا

 باقعلاو طخسلا نآل ؛هباقع ركذب هطخس ركذ هناحبس بقع دقلو

 نأ ىأ (ريصَمْلا سفبو منهج هاوأمو» :هناحبس لاق اذلو ؛انرشأ امك «نامزالتم
 نوكي نأ وهو «ةمايقلا موي ريصملا كلذ امتح هعبتي ديدشلا هللا بضغب مهتدوع

 اهيلإ نووهي ىتلا ةيواهلا ىهو ءمنهج وه ء«هيلإ نوهتنيو هيف نورقتسي ىذلا رقتسملا
 ىذلا ريصملا كلذ سئبو ءايندلا ىف مهتباصأ ىتلا ةنايخلا ةيواه ءازج ءرانلا ىف

 .ةياغ مهل هوديري مل نإو «ةياهن مهل ناكو «هيلإ اوراص

 ةماقإب هبلطيو ىلاعت هللا ناوضر عبتي نم نيب ىواستلا مدع ةجيتن نإو

 سانلا نوكي نأ ىه - اليبس رشلا نوراتخي نمو «لمكألا اههجو ىلع تاعاطلا

 لاق اذلو ءطخسلا عابتا رادقمو «ناوضرلا بلط رادقم بسحب تاجرد

 : هناحبس

 «ةلزنملاو ةبترلا ىه ةجردلا 4 َنوُلَمَعَي امب يصب هللا هّللا دنع تاجرد مه)»
 ةملك نوكت ام رثكأو «ةبتر دعب ةبتر هيلع ىلعي هنأل ؛ملسلا ىنعمب جردلا اهنمو

 مهضغب اًنعَقَرَو 9 :ىلاعت هلوق كلذ نمو «ةعيفرلا ةلزنملا ىنعمب نآرقلا ىف ةجردلا
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 هناحبس ربعيف ةعيفرلا ريغ ةلزنملا امأو [فرخزلا] 4 250+ ... تاجرد ضعب قوف
 مهل دجت نّلو ِراَثلا نم ٍلفَسَأْلا كرّدلا يف نيِقفامْلا نإ :هناحبس لوقي اذلو ؛ةكردلاب

 كردلا» تادرفملا ىف ىناهفصألا بغارلا لاق دبقلو [ءاسنلا] 4 4292 اريصن

 ليق اذهلو ءرودحلاب ارابتعا كردلاو ءدوعصلاب ارابتعا لاقي جردلا نكل «جردلاك

 . «راثلا تاكردو ةنجلا تاجرد

 اوعبتا نيذلا نيقيرفلا ىلع دوعي 4 تاَجَرَد مه :ىلاعت هلوق ىف ريمضلاو

 ىلع «تاجرد» قالطإو «هناحبس هطخس اوعبتا نيذلاو «ىلاعت هللا ناوضر

 بيلغت وه ذإ ؛هازغم هل بيلغت وهو «بيلغتلا ليبق نم رارشألا مهيفو نيقيرفلا

 ءراجفلا ىلع راربألا بيلغتو ءهطخس ىلع هللا اضر بيلغتو ءرشلا ىلع ريخلا

 توافتو «راربألا تاجرد توافت وهو «ليلج ىنعم ىلإ ريشت ةميركلا ةيآلا نإو

 نوتوافتم هتعاطل ىلاعت هللا همسر ىذلا طخلا ىف نوريسي نيذلاف «رارشألا تاكرد

 مهو هناحبس هتعاطب ىهتتي ىذلا ىنارونلا قيرطلا كلذ نم هنوعطقي ام رادقم ىف

 رماوألا وهو ءهناوضر هيف ام مهعابتا رادقمب ىلاعت هللا دنع تاجرد كلذب

 رمأ نوفلاخي ام رادقمب رشلا ىف مهئاوهنا رادقم ىف نوتوافتم نورخآلاو «ىهاونلاو

 :هناحبس لاق اذلو «لمعلا ةجيتن ىه ةتوافتملا تاجردلا كلت نإو «هيهاونو هللا

 نم ملع ناسنإ لك لمع ملعي ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىأ 4 َنوُلمَعَي امب ريصب هّللاو
 هنإو «ضرأللا ىف الو ءامسلا ىف ةرذ لاقثم هناحبس هنع ٍبيغي الف «هرصبيو هاري

 هذه نإو «لماكلا هملع ىضتقم ىلع «تبسك امب سفن لك ىزجيس هناحبس

 ش .هناحبس هملع ىضتقمب ىه اهيف سانلا عضي ىتلا تاجردلا

 اماهيف نينمؤملاب لزنف ءدحأ ةوزغ ىف هرماوأ تفلوخ دق يلم ىبنلا نإو

 لاسرإ ىف مهيلع هتمعن نينمؤملل ىلاعتو هناحبس هللا نيبي نأ بسان دقلو «لزن

 عابتا هعابتا نأو «هتلاسر اهيلع تلمتشا ىتلا ةيادهلا ىلإ ريشيو «نيمألا لوسرلا

 :هناحبس لاقف هللا طخسل عابتا هتفلاخمو ء«هللا ناوضر
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 هللا نم دقل 4مهسفنأ نَم ًالوسر مهيف ْثعَب ْذِإ َندمْؤَمْلا ىَلع هللا م دَقَلط

 ملعأ هللاو لكي دمحم هللا لوسر رايتخاب «ةريشك نينمؤملا ىلع همعنو «ىلاعت
 مهب اقيفر ناكو «ةلاسرلا لبق نم مهيف انيمأ اميكح ناك دقلف «هتلاسر لعجي ثيح

 صنلا اذه ىفو «مهب اظيلغ اظف نكي ملو ءمهل نال «ةلاسرلا دعب مهتنعي ال

 «بهوو ىطعأو معنأ ,4نم دقل 8 :لاقف «ةمعن هتلاسر تاذ نأ نيبي ىماسلا

 «مهسفنأ نم لوسرلا ثعب ىف هتنم تناك دقلو «ماللاب ءاطعلاو ةنم لا ميظع دكأو

 : نيجيرخت اهجيرخت حصي «مهسْفنَأ نمل ىنعمو

 نينمؤملا ةملك نوكيو ء.مهموق نمو «برعلا سفن نم نوكي نأ :لوألا
 .برعلا ىنمؤمب ةصاخ

 مكحلا هاتآ رشبلا رئاس لثم رشب هنأ ىأ «مهسفنأ نم نوكي نأ :ىناثلاو

 ةوسأ مهل نوكيو ةيادهلا قيرط مهل مسريل نيملاعلا بر لوسر ناكو «ةوبتنلاو
 ارشب ناكو ءمهسنج نم ناك اذإ الإ مهل ةنسح ةوسأ نوكي نأ نكمي ال ذإ ؛ةنسح

 ىف هسنج نوكي ريخ نم هيتأي امو «نوبرشي امم برشيو نولكأي امم لكأي «مهلثم
 نيب دقو ءاريخ رفوأو ىكزأو ىلعأ هيف ِةيِلَي ىبنلا ماقم ناك نإو ءرشبلا ةقاط

 :لاقف ىدمحملا ثعبلا اذه ىف معنلا هجو هناحبس

 ةعباتملا ةءارقلا ةوالتلا 4 ةمكحلاو باتكلا مهمّلعيو مهيكزيو هتايآ مهيَلع وُلتي )

 ىف ةوالتلاو «قيقد مكحم ماظن ىف هبقعي ىأ «ءضعب ولت اهضعب نوكي ىتلا ةلترملا

 ةينوكلا تايآلا ىلع قلطت تايآلاو «ةءورقم تايآ ىف الإ نوكت ال اهلاوحأ رثكأ

 ةولتملا تايآلا ىلع قلطتو «هتينادحوو ىلاعت هللا ةردق ىلع ادهاشو ةرامأ اهرابتعاب

 قايسلا رهاظو «هللا دنع نم هنأ ىلع ليلد ىلاعت هللا باتك نم ةيآ لك نأ رابتعاب

 ىقلي هناحبس هللا نأ كلذ ىف ىنعملاو «ةينآرقلا تايآلا ىه انه ىلتت ىتلا تايآلا نأ

 دارملا نإ :ليقو «هلثمب اوتأآي نأ برعلا ايدحتم مهيلع هولتيف ميركلا نآرقلا هيبن ىلع
 ىلعو ءاهئابنأ ىلع لمتشملا نآرقلا ةوالت اهتوالت ىنعمو «ةينوكلا . . تايآلاب

 ,فّلكت نم ىناثلا ىأرلا ولخي الو «لوألا وه رهاظلا نإو ءاهيلإ راظنألا هيجوت
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 نأو ءءامسلا نم مهيلع ىلتي باتكب نونمؤملا بطاخي نأ هللا ننم مظعأ نم هنإو

 .ىلاعت هللا نم ةرشابم باطخلا مهيلإ هجوي

 نينمؤملا سوفن ريهطت ىهو هِي ىبنلا لمع نم ىناثلا لمعلا ىه ةيكزتلاو
 نينمؤملا ىف اهراثآ نأك ةيدمحملا ةلاسرلاف .مهتيوقتو مهتيمنتو «ةيلهاجلا ناردأ نم

 «تاعامج مهبولق نيب طبرلاو ءاداحآ مهسوفن بيذهت : حاون ثالث ىلإ هجتت

 : ىلاعت لاق امك «ةوقلا بابسأب ضرألا ىف مهل نيكمتلاو مهنأش عفر ىلع ىلع لمعلاو

 نينراولا مهّلعجَتو ةّمئأ مهلعجتو ضرألا يف اوفعضتسا نيذْلا ىلع نمت نأ ديرنو )»

 ىتلا ىناعملا هذه لك ىلع لمتشت « مهيكزيو ١» ةملكلاو .[صصقلا] **2#

 .ناميإلا لهأ نأش_ نم عفرت

 نوكي هاسع ام نايبب هماكحأ نم هيلع لمتشا ام مهميلعت وه باتكلا ميلعتو

 «مهيلع هقيبطتو «هيف لمجملا ليصفتو «مهكرادم ىلع ولعت صوصن نم هيف
 نايب هميلعتو ءاموهفم الترم هتءارق هتوالت ذإ هتوالت ريغ باتكلا ملع ميلعتف

 هملع ِةْلِكَك ىبنلاو ءجحلاب رمأو ءاهملع دلك ىبنلاو «ةالصلاب رمأ دقف ءهماكحأ
 ىلإ ةيمألا نم مهلقنو ةباتكلا نينمؤملا ميلعت وه باتكلا ميلعت نإ :ليقو ءاذكهو

 تايآ ىلوأ تناك اذلو «مالسإلا تاياغ نم ةياغ هتاذ ىف ملعلا ميلعتف «ملعلا

 كرو أرقا < قلع نم تاسنإلا َقَلَح <: قلَخ يذلا كبر مساب أرقا» :نآرقلا

 . [قلعلا] 4 جر ْمَلعَي ملام ناسنإلا ْمَّلَع جل ِمّلقْلاب مّلع يذلا <22 مركألا

 رسفت نأ حصيو «ةيلمعلا ننسلا ميلعت هنأب ىعفاشلا هرسف «ةمكحلا ميلعتو

 رارسأو «نوكلا رارسأب ملعلا لمشتف «لمشأو كلذ نم معأ وه امب ةمكحلا

 ىلاعتو هناحبس هللا ىضريو ءايندلا ىف اطخلا ددسي ىذلا ميوقلا كولسلاو «سوفنلا

 .ةرخآلاو ايندلا ىف

 اصوصمخو «سانلا لاح نإ ىأ 4 نيبم لالض يِفَل لبق نم اوناك نإوإ»
 هنم رفنت ءنّيِب حضاو لالض ىف كلك ىبنلا ثعب لبق نم اوناك مهنأ ,برعلا
 مهرومأ نم ءايمع ىف برعلا نكي ملأ «ةميلسلا قاوذألا هابأتو ةميقتسملا لوقعلا
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 هيلا يزن َنيِوِدنَص : :؟ نإ َتوَمْلَ

 نيبي تايآلا هذه ىفو ءاهباقعأو دحأ ةوزغ ىف لوصوم نآلا ىلإ مالكلا

 اذامل اوبجعي نأ .مهبولق سأيلا باصأ نيذلا نيددرتملاب قيلي ناك ام هنأ هناحبس

 اذإ مهنأل ؛دحلا اذه ىلإ مازهنالا حور مهذخأت نأ حصي ال هنإو «ةميزهلا تناك

 ءاوبيصأ ام فعضب مهؤادعأ بيصأ دقف ىلتقب ةعقاولا هذه ىف اوبيصأ دق اوناك

 مهل ردق ىلاعتو هناحبس هللاو «مهدئاق اوفلاخ مهنأل اومزهي نأ ىف بجع ال هنألو

 قح اومرتحيو «ةعاطلا اونسحيو «ريبدتلا اونسحيو «ءاوربتعي ىكل ةمي ةميزهلا كلت

 اهتببس ىتلا ءاطخألل اجالع ةميزهلا نم:اوذختي ىكلو «ةديشرلا ةميكحلا ةدايقلا

 ارصن تسيل برحلا نأ ناميإلا لهأ سوفن ىف ثبي ىكلو ءاهل لبقتسملا ىف ايقوتو
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 ةدئاف كانهو ءداشرلاو لدعلاو قحلا لهأل ةياهنلا ىف ةبقاعلا نكلو ءارمتسم

 ةنحملا ىفف ءءىشب نمؤي ال ىذلا قفانملا نم ناميإلا قداصلا نيبت اهنأ ةميزهلل

 ىف لخدف «قافنلا باب حتف دق ردب ىف رصنلا ناك اذإو «بيطلا نم ثيبخلا زيمتي
 الام نوفخيو .هفالخ نونطبي نم داقتعالا اونلعأو هب اونمؤي مل نم مالسإلا

 نم دحأ ةوزغ نإ لب «نيقفانملاو قافنلا تفشك دق دحأ ىف ةميزهلا نإف «نودبي
 نأ ناتفئاط تمه ىتح .نوطبشي نوقفانملا ذخأ دقف «قافنلا تفشك دق اهرمأ لوأ

 اوعضعضيل .ةدسافلا ماهوألا نوثبي اوذخأ ةجيتنلا تناك املف «امهيلَو هللاو الشفت

 دق دحأ ةوزغف هللا ىلع مهدامتعا ىف مهءافعض اوككشيو «نينمؤملا مئازع

 . ةدئاف كلذ اهبسحو ءاهرخأ ىفو اهلوأ ىف قافنلا تفشك

 ىف اهلصأ ةبيصملا 4 اذه ّنَأ ملف اَهلْثَم مثبصأ دق ٌةَبصم مكتباصأ اًمَل وأ
 «لزنت ىتلا ةبئانلا ىلع تقلطأ مث .هئطخت الو ءفدهلا بيصت ىتلا ةيمرلا ةغللا
 ىف لمعتسيف «باصأ» لعفلا امأو «ريخلا ىنعم ىف نآرقلا ىف لمعتست داكت الو
 نم كباصأ امو هللا نمف ةنسح نم كباصأ امل :ىلاعت هلوق كلذ نمو ءرشلاو ريخلا

 مهؤست ةنسح كبصت نإ :ىلاعت هلوقو [ءاسنلا] 4 59 .. . كسفُت نمف ةئيس

 ٠ ىنعملاو «ىواسملا فعض امه نالثملاو ءىواسملا وه لثملاو [ةبوتلا] 4 يل :

 ىَنَأ متلقو ددرتلاو كشلا مكباصأ اهفعض ءادعألاب متلزنأ دق ةبيصم مكتباصأ اَمّلوُأ

 مهنم اولتق دف ؛مهنم نوكرشلا باصأ ام فعض نيكرشلا نم اوباصأ دقو ؟اذه

 لوأ ىف ةلتقم مهنم اولتقو «مهلثم اورسأو «نيعبس وحن اولتق ء«ردب ىف ةلتقم
 :مهلوق وه خيبوتلا عضومو «خيبوتلل ىراكنإ انه ماهفتسالاو ءدحأ ىف برحلا
 ىنَأ" ىنعمو «مهبولق ىلإ هبرست وأ كشلاو ددرتلا ىلع لدي كلذ نأل ؛«اذه ىَنأ»

 فاعض الإ هلوقي ال اذهو «ةميزهلا هذه تءاج نيأ نم ىأ ءاذه نيأ نم :(«اذه

 نوبلغيو ءمهريصقت نوفرعيو ءمهأطخ نوكردي نيقداصلا نينمؤملا نأل ؛ناميإلا

 عئارلا ىنايبلا قسنلا لح نأكف ءمهريغ ىلإ بيعلا دانسإ ىلع مهيلإ مهبيع دانسإ
 ةلتقملاب ءاهيلثم متبصأ دق ةبيصم مكتباصأ امل ةميزهلا هذه نيأ نم متلقأ :اذكه وه
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 :لاقي نأ حصيو ءدحأ ىف ةوزغلا لوأ ىف ةميظعلا ةلتقملاو ءردب ىف مهيف ةميظعلا

 «هنيد زازعإل ىلاعت هللا رصن نولجعتسي مهنأل ؛ناميإلا ءايوقأ نم اولاق نيذلا نإ

 ىلاعت هللا رمأ دقو «مهيف بويعل مهترصن نع ىلخت ىلاعت هللا نوكي نأ نوشْخَيو
 . 4 مكسفنأ دنع نم وه لق :لاقف ءمهبجعت ليزيو «مهبيجي نأ

 ىف ريمضلا زاربإب مهنم هنأ دكأ دقو «متنأ مكنم ةبيصملا ببس نأ ىأ

 ىلع لدت ىتلا «مكسفنأ» ب ريبعتلابو «دنع وهو فرظلاب نايتإلابو «7١ةباجإلا

 بْلِإ ءيجي ىتح ةئيدملا ىف اورظتني مل مهنأل مهنم ةميزهلا ببس ناكو ءديكوتلا

 «ىروشلا مكح ىلع الوزن ةنيدملا نم جرح هلك ىبنلاف «مهيلع اوضقيو ءادعألا

 ءاولشفي نأب اومه كلذ قوف مهو «هتعبت اولمحتي نأ مهيلعف « مهيأر ىلعو

 ةطخلا نوذفني نولتاقملا ذحخأو ءاميكح ابيترت هشيج كي ىبنلا بتر امدنع مهنألو
 نم اولتقو «هنذإب مهنوسحي اوذخأ ىتح «مهروهظ نومحي ةامرلاو «ماكحإب
 ىف بارطضالا ناكف «مهنكامأ ةامرلا كرت .مهمامأ اورفو «ةميظع ةلتقم نيكرشملا

 برضي ذخأ ىتح «ةنهاولا بولقلا باصأ دق كشلا نإف كلذ قوفو «قحلا شيج

 لتق نونلعي نوقفانملا قلطناو «ديشرلا ىداهلا توص فعضو «ضعب باقر مهضعب
 .ةميزهلا تناك هلك كلذ ببسبف هلك ىبنلا

 «نينمؤملا صحميل ىلاعتو هناحبس هللا ةدارإ تناك ةميزهلا هذه نأ ديب

 قوف ىلاعت هللا ةردق نأو «رصنلا ببس ديشرلا دئاقلا ةعاط نأ لمعلاب مهل نيبيلو

 «برطضملا اذه ىف مكرصني نأ عيطتسي ناك «ءىش لك ىلع رداق وهف «ءىش لك

 حارجلا مكتنخثأ دقو ةنيدملا ىلإ اودوعي نأ نع نيكرشملا فرص هنإف لعف دقو

 لاق اذلو «بايإلاب ةمينغلا نم اوضَرَف مهقوخ هللا نكلو «بارطضالا مكلقثأو

 1 :هتردق ادذكؤم هناحبس

 نولوقي نيذلا ناميإلا ءافعض ىلع در اذهو 4 ريِدَق ءيش لك ىلع َهَللا نإ إ»
 دارأ هناحبس هنأو «ءىش لك قوف هتردق نأ هناحبس نيبف ءانعم هللاو مزهنن فيك

 .«مكسفنأ دنع نم وه# :ىلاعت هلوق يف ؛وه» ريمضلا يأ )١(
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 كلذ مهفرصف مكخيرات ىرجم ىف رثؤت نأ نم مكامحو ةجيتتلا كلت مكل
 ظفلب هتردق هناحبس دكأ دقو «ءنوروصنملا متنأو نوموزهملا مهنأك ىتح «فرصلا

 «نمؤملا بلق ىف ميلعلا قالخلا نم ةباهملا ىبري ىذلا ةلالجلا ظفل ركذبو «(نإل
 « ريبخلا ميكحلا وهو هدابع قوف رهاقلا وهو ءىش لك ىلع هناحبس هتردق مومعبو

 :لاقف هتردقو هتدارإ مومع هناحبس نيب دقو

 ىقتلا موي مكباصأ ام نإ ىأ 4هّللا نْذِابَف ناعمجلا ىَّقَتْلا موي مكباصأ امو»

 ناك دق .هتحلصمل امساح فقوملا نوكي نأ ىلع رصأ دق امهالكو دحأ ىف ناعمجلا

 ناك امف .مكحملا هئاضقو «ميكحلا هريدقتو «ةيلزألا هتدارإب ىأ «ىلاعت هللا نذإب

 بابسألا طبر هتناحبس هللا نأ كلذ ءهتمكح ىضتقم ىلع ناك لب :هتدارإ ريغب

 «هتين تصلخ نإ رصتتي رصنلا قيرط كلس نمف ءاهجئاتنب تامدقملاو اهتاببسمب

 نإو «هناحبس ههجو الإ ىغبي الو «ىلاعت هللا ىلع لكوتو «هتدارإ تماقتساو

 مكحم ميظنت مث «ةميزعلا فعضت اهنأل ةداملا نع فارصنا هلوأ رصنلا قيرط

 ةميزعو رارصإو ةعاط مث «هب مايقلا مكحي ىذلا هعضوم ىف صخش لكل عضوو
 كلذك اونوكت ملو «ةديدشلا ىف فّرصتو ناَنَج تابث مث «ىلثملا ةطخلا لاثتما ىلع
 نإ رصنلا ليبس وهو ءاديدش ارابتخا اهيف متربتخا ىتلا ةنحاطلا ةكرعملا هذه ىف

 نكت ملف الشفت نأ ناتفئاط تمهو ةداملا مكضعب سوفن تباش دقف «هب متعفتنا

 علهلا بهذو «مكحملا ماظنلا متدسفأو ءديشرلا دئاقلا متفلاخو .ةبستحملا ةينلا

 .ءالبلا ىوقو ةديدشلا تدتشا ذإ مكرثكأ سوفنب

 ةعقوملا نع دحأ ةوزغ ىف ربع ىلاعت هللا نأ :امهدحأ :نايظفل ناثحب انهو

 كلذو «نيقيرفلا ىف عمجتلا ةوق ىلإ ةراشإ كلذ ىفو 4 ناعمجلا ىقتلا 2” :هلوقب

 تعمج ردب ةميزهف ءهيف رصنلل ديرم «لاتقلا ىلع رصم قيرف لك نأ ىلع لدي
 ىف لعج نينمؤملا ناميإو «ةيضام ةديرم ةميزع مهل تلعجو دحأ ىف نيكرشملا
 .داهشتسالا وأ رصنلا ىف ةبغر مهئايوقأ



 نارمع لآ ةروس ريسفت
 لح للمال لالا

 ل _ ب

-- 

 وه نذإلا نأل ؛نذإلاب ةيلزألا هتدارإ نع ربع ىلاعتو هناحبس هنأ :ىناثلاو

 ةبيصملا كلت تناك دقو ءعقو ىذلا رمألا اذهب ةدارإلا كلت تملع دقو «نالعإلا |

 «هبابسأب هبلطو ءرصنلا بابسأب كاسمتسالا ةرورض :اهلوأ ؛دئاوف اهل تلزن ىتلا

 مّلعيلو »9 :هلوقب ىلاعتو هناحبس هيلإ راشأ ام :اهئلاثو اهيناثو «كلذ ىلإ انرشأ دقو
 . 4 اوقفان نيا ملعيلو نينمؤمْلا

 ملعيف «ىلزألا هملع ىف هردق ام عوقو ىلاعتو هناحبس هللا مّعيل ىأ

 «ىلاعت هللا ةملك ءالعإ نوغبي لب «ةدام نوغبي ال نيذلا ءايوقألا نيتباثلا نينمؤملا

 هملع ىف هردق ام عوقو ملعيلو «ىلفسلا ىه كرشلا ةملكو ءايلعلا ىه اهلعجو

 ىلاعت هللا نإ :لوقن ىناعملا بيرقتلو «ةدشلا هذه ىف نيقفانملا روهظ وهو ىلرألا
 ةعالا مّلع هردنع هللا نإ ط :هناحبس لاق امك ايلزأ املع لبقتسملا ىف عقي ام ملعي

 يأب سفن يِردَت امو ادَغ بست اَذاَم سفن يرد امو ٍماَحرألا يف ام ملعَيو ثيعْلا ليو

 ريغتي امو ءاعقاو هناحبس هملع هردق ام عقو اذإف [نامقل ] 4 28 . .. تومت ضر

 ملعو «عقاو هنأ ىلإ عقيس هنأ نم مولعملا وه ريغتي ىذلا لب «ىلاعت هللا ملع كلذب

 .دحاو هللا

 اههبشي امو ةميركلا ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا ملع ىنعم نإ :لاقي نأ حصيو

 ىف لبق نم وهو «سانلا هملعي ثيحب ىلاعتو هناحبس هردق ام روهظ وه تايآ نم
 . ظوفحملا هحولو «نونكملا هللا ملع

 لهأ نم نوقداصلا اهب زيمت تلزن ىتلا ةدشلا كلت نأ ميركلا صنلا ىمرمو

 لاق امك نينمؤملا طاسوأ ىف ةميزهلا حور نوثبي اوناك نيذلا نيقفانملا نم ناميإلا

 بَّطلا نم ثيبَحْلا زيمي ئَنَح هيلع متنأ ام ئَلَع نيدمؤملا ردي هللا ناك امإ» : ىلاعت

 ناكف ءردب ةوزغ دعب نينمؤملا فوفص نوقفانملا لخد دقل [نارمع لآ] 4 9...

 كرعت ةبرجتب الإ كلذ نوكي الو ءمهرش نونمؤملا ىقوتيل اوقرعيو اوزّيمي نأ دبال
 نم قافنلا لهأ رمأ ملعف ءدحأ ةوزغ ىف تناك ةبرجتلا كلتو «ءسوفنلا اهيف

 هناحبس هللا ربع دقو «مهلاعفأو مهلاوقأو مهاميسب نوفرعي اوراص ىتح ءاهدعب
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 دجو دق «ديدج ثدح قافنلا نأ نايبل « اوقات نيدّلا ملعيلو :هلوقب نيقفانملا نع

 ؛هتدجوأ دق ردب ىف ةوقلاف «ىربكلا ردب لبق نكي ملو «نينمؤملا فوفص ىف

 .هتفشك دق دحأ ىف ةيساقلا ةبرجتلاو

 ءمهلاوحأو .مهفاصوأو «نيقفانملا رهاظم ىف ىلاعتو هناحبس لاق دقلو

 :ةدشلا ىف ةعامجلا نع مهضارعإو

 « مُكانعبتأل الاتق مّلعَن ول اوُلَف اوعقدا وَ هّللا ليبس يف اوُلتاَق اوُلاعَت مهل ليقو »
 عم ايسفن مهتبواجم مدعو «نيقفانملا كئلوأ لاح نايب اهيف ةيماسلا ةلمجلا هذه

 ليق «لاتقلا ءادتبا ىف 7١2نيقوعم اوناك مهنأ ىلإ اذهب هناحبس راشأ دقو «نينمؤملا

 :مهتريشعو مهيلهأ نمو «مهنورواجيو مهنورشاعي نيذلا نمو ٌةِلَي ىبنلا نم مهل

 نيغتبم نيدهاجم ىلاعت هللا ليبس ىف اولتاقتل اوعفتراو مكسفنأب اوماست ىأ «اولاعت

 هللا ةاضرمل ابلط لاتقلا دح ىلإ مكسوفن مست مل نإف «قحلا نع عافدلاب هتاضرم

 نع اوعفدا وأ «هللا اضرل اولتاق :ىنعملاف «ةريشعلاو نطولا نع اعافد اولتاقتلف

 اوعفدا ىنعم نإ ليقو ءاولتاقت مل نإ مكيلع شيرق ةرطيس راعو لذلا راع مكسفنأ

 اذهب مهوفرعيف ءادعألا بولق ىف بعرلا كلذ ىقليف «نيملسملا داوس اورثكي نأ

 ىئراد تعبل ىننكمأ ول :لاق هرصب فك دقو ىدعاسلا دعس نب لهس نعو ء«ريثكتلا

 فك دقو فيك :ليق .«مهودع نيبو مهنيب تنكف «نيملسملا روغث نم رغثب تقحلو

 ليقو 9 :ىلاعت هلوق ىف لوهجملاب ربعو 4اوُعَفذا وآل :ىلاعت هلوقل :لاق ؟كرصب

 نمو «باحصألا نمو «ىبنلا نم مهل ليقف نيلئاقلا ةرثك ىلإ ةراشإلل 4 اوّلاعَت مهل
 مّلعَت ول اوُلاَق» .قافنلاب مهبولق ءالتمال اوعنتما مهنكلو «نينمؤملا مهتريشعو مهلهأ

 ًاليلق لإ سأَبلا َنوَُي الو اَنْ مله مهناوخإل َنيلئاقلاو مكنم َنيِقرعملا ُهّللا مَلعي دَقط» :ىلاعت لاق «نيطبثم يأ )١(
 . [بازحألا] 4 تي
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 الاتق نأ نودقتعي ال مهنأ مهعم جورخلل مهتاعد نومهوي مهنأ ىنعملا رهاظ

 ررقف «رهاظلا اذه ريغب رسف ىرشخمزلا نكلو «لاتق ريغب ىهتني رمآلا نأو «عقي
 ءطايتحالاب هيف ذخأو هبابسأ تبتر لاتقل نوجرخت مكنأ ملعن ول اننأ ىنعملا نأ

 ودعلا ءىجي ىتح «ةنيدملاب اوقبت نأ اريخ ناكو «ةكلهتلاب ءاقلإو «للز هنكلو

 ىف اوقب ولو «ةنيدملا ىف ءاقبلا وهو «لوألا ىأرلا نوحجري اذهب مهنأكو «مكيلإ

 كلذو «ةنتفلا الإ نوغبي ال مهف «ىرخأ قرطب ةنتفلا ثبل ليبسلا اودجول ةنيدملا

 دبع مهريبك عجرف اوعجر دحأ ىلإ اولصي نأ لبق مهنكلو ءمهعم اوجرخ مهنأل
 .نينمؤملا اولذخيل هتلكاش ىلع نمم ةئامثالث ىف لولس نب ىبأ نب هللا

 4 مهيوُلق يف سيل ام مههاوفأب َوُلوَعي نامإلل مهنم برأ ذسوَي رفكلل مه)»
 وهف مكحلا امأف ء.مهتقيقحل انايبو «نيقفانملا لامعأ ىلع امكح صنلا كلذ نمضت
 رفكلا ىلإ برقأ اوناك - مهب فرعو مهزيم ىذلا ليلجلا دوهشملا مويلا اذه ىف مهنأ

 نيررغم مهبولق ىف سيل ام مههاوفأب نولوقي مهنأ وهف فصولا امأو «ناميإلا نم
 ارومأ نينمؤملا نيب ةميزهلا حور ثبل نوركذيو ءرفكلا نيمتاكو «ناميإلا نيرهظم

 .اهنالطب نوملعي فيجارأ نورشنيو ءاهبذك نوفرعي

 رفكلل برقأ «مويلا اذه ىف مهنأ وهو ءمهيلع هب هللا مكح ىذلا مكحلاو

 حور ثبل نولمعيو نيكرشملا رصن نونمتي اوناك دقف هرداوب ترهظ «ناميإلل مهنم

 نينمؤملل مهنم نيرفاكلل برقأ اوناك كش الب مهف «نيملسملا فوفص ىف ةميزهلا
 نم مهنمو «مهؤاطلخو مهؤارشع مهنأ عم «نيرخآلا ةميزهو «نيلوألا رصن ةدارإب

 نكلو ءاخأ وأ نينمؤملا ضعبل ابأ ناك نم مهنمف ةبيرق ةبارق نينمؤملا ضعبب هطبرت
 نأ هب هللا رمأ ام نوعطقي اوناكف «ىبرقلا نم جئاشولا كلت نوسني مهلعج مهقافن

 4# ]+ هيدان عديلف :ىلاعت هلوق ىف امكو «هلهأ «رفكلا» ب دارملاف . لصوي

 مهلاوقأل ةبسنلاب وه رفكلا ىلإ مهبرق نم دارملا نإ :لاقي نأ حصيو «[قلعلا]
 ىلإ مهبرق ىلع اهرهاوظب لدت تناك دحأ موي ىف مهلاوقأو مهلاعفأف ءمهلاعفأو
 كلت نأل كلذو ؛مهتقيقح لك ىلع لدت ال تناك نإو «ناميإلا نع مهدعبو رفكلإ
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 اورهظي الأ ىلع مهصرح ذإ ؛رفكلا نم مهبرق تنيبو «مهتفشك دق ثداوحلا

 نكي مل نإو ءرهظ ىذلا ءزجلا نكلو ءمهرمأ لك نونلعيال مهلعج مهتقيقحب

 ىلإ برقأ هب مهرهظم ناكو «مهبولق نكسي ىذلا قافنلا ةقيقح ىلع لد ءلكلا
 نولوقي مهنأ وهو هب ىلاعتو هناحبس هللا مهفصو ىذلا فصولا امأو ءرفكلا

 نالعإو «نطابلل رتس وهف امئاد قافنلا ةعيبط كلتف «مهبولق ىف سيل ام مههاوفأب

 مهنالذخ نوديري مهو «نيملسملا ةحلصم نوديري مهنأ اورهظأ دقو ءهضقاني ام

 «قحلاب نوقطني ال مهو «نينمؤملا نوطبثي اوناك امدنع قحلا نولوقي مهنأ اورهظأو
 .هنوديري الو

 . « نومتكي امب ملعأ هللاو :هلوقب ميركلا صنلا هناحبس هللا متخ مث

 نوعداخي مهنأ نوبسحيو «نوفخي ال ام نودبيو «نينمؤملا نوعداخي مهنأ ىأ

 ىلاعتو هناحبس هللاف ءنورعشي امو مهسفنأ الإ نوعدخي امو ءاونمآ نيذلاو هللا

 «مهنوئكش ضعب ىلاعت هللا فشك دقو «نينمؤملل هنوتيبي امو رئارسلاب ميلع

 ىتح دئادشلا ىف مهوبنجتي ىكلو «مهب اوعدخني اليكلو «مهنم نونمؤملا سرتحيل
 ىبنلل ديكلا ىف ةديدشلا ةبغرلا اومتك دق كئلوأ نإو «ةنحم مهببسب مهل ثدحي ال

 ريشي ناك امو ءمهديك دادزا ٌكلَي ىبنلا ىلع مهدقح راث املك مهنأو «هباحصأو

 نم مالسإلا ءادعأل مهتالاوم اومتك دقو «هيبن هب ىلاعت هللا ديؤي رصن الإ مهدقح

 لب «تأدتبا دق ةكرعملاو مهليذختب نوفتكي ال نيقفانملا كئلوأ نإو «مهريغو دوهيلا

 دعب نم لاتق نم نوكي امع نينمؤملا اوطبثي ىكل «تعقو نأ دعب ةتامشلا نورهظي

 :لاقف «مهنع ىلاعتو هناحبس هللا ىكح دقو

 دعب مهلوق صنلا اذه ىف 4 اوَُُق ام اَوعاَطأ ول اوُدَعَقو مهناوخإل اوُناَق نيذّلا
 هللا ىلخت اونلعيلو «نينمؤملا ريهامج ىف بيرلا اوثعبيل هولاق دقو «برحلا ءاهتتا

 نونمؤملا انعاطأ ول مهلثم مه نيذلا مهناوخإل اولاق ءالؤه : ىنعملو «مهترصن نع

 مهنكلو جورخلا نع عانتمالاو ةنيدملا ىلإ ةدوعلا ىلإ مهانوعد دقف ءاولتق ام

 نإ :لوقن وأ ءمهسفنأ نيقفانملا نيب ناك لواقتلاف «لتقلا ىلإ اوهتناف ءانوفلاخ
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 ءدحأ ىف اودهشتسا نيذلا نينمؤملا نم مهرئاشعو مهمحر ووذ مه مهناوخإ

 نايبو ليلعتلل ماللاف «مهناوخإ نأش ىف وأ لجأل هولاق ىذلا نأ اذه ىلع ىنعملاو

 موللاب نوقلي نكلو .مهمحر ىوذو مهناوخإل نوملأتي ال مهف «لوقلا ىلع ثعابلا

 . مهيلع
 نومئالو ءاوجرخي مل مهنأل اولتقي مل مهنأب نوحرف مهنإ :لوقلا ةصالخو

 جورخلا هببس مهتوم نأ نوررقي اذهب مهو ءمهيف نوتماش ء«اولتقو اوجرخ نمل

 ىلع بوتكم توملا نأ نايبب مهيلع كلذ ىلاعتو هناحبس هللا در دقو «لاتقلل

 ريغ نم توم نوكي دقو «توم الو لاتق نوكي دقف «هبابسأ ردقتو «ناسنإلا

 . 4 نيِقداص مثك نإ تومْلا مكسفنأ نع اوءرداَف لق » :هناحبس لاقف «لاتق

 ءردقم طرش نع حصفت ىهو حاصفإلا ءاف ىمست ىتلا ىه انه ءافلا

 ىلإ باهذلا نع مكعانتماب توملا مكسفنأ نع متعفد مكنأ نونظت متنك اذإ :ىنعملاو

 ال ىذلا بوتكملا توملا مكسفنأ نع رع اوعفدا ىأ اوءرداف «رايدلا ىف مكدوعقو ناديملا

 جورب يف مسك ولو توملا مككردي اونو امل :ىلاعت هلوقك اذهو ًادبأ هنم نورفت

 نم اوجن مهنأ نودقتعي مهنأ صنلا اذه ىف ىمرملاو [ءاسنلا] < <27 .. . ةدّيشم

 مادامو ءمهقحالم هنإ .؟ايئاهن هنم اوجن مهنأ نودقتعي لهف «مهدوعقب ١ توملا

 ؟لاتقلا نم نورفت اذاملف ءرمتسملا سحلا اهنبثي ةررقم ةقيقح وهو مهقحالم

 مهلوق بذكو ءمهسح بذك ةدافإل 4َنيقداص متنك نإإ» :ىلاعت هلوق ىف قيلعتلاو
 نإ مهنأ مهل ركذي ىلاعتو هناحبس هللا نإف «ةاجنلل ببس دوعقلا نإ مهمعز ىف
 توملا نأل ؛توملا مهسفنأ نع اوعفديلف ةاجنلل ببس دوعقلا نأ ىف نيقداص اوناك

 مالك نإ :لوقن هدصٍقن ىذلا اذه حيضوتلو «جورخ هلجعتسي الو دوعق هعفدي ال

 اي» :ىلاعت هلوق ىف افنآ ىلاعت هللا هاكح ىذلا نيرفاكلا مالكك نيقفانملا ءالؤه

 وأ ضرألا يف اوبر اذِإ مهناوخإل اوُلاَقو اورفك َنيِدَلاَك اونوكت ال اونمآ نيا اهي

 مهبولق يف ةرسح كلذ هللا لَعَجَيل وُ امو اوتام ام اًندنع اوناك ول ىَّرْغ اوناك

 .[ نارمع لآ] © 23.



 نارمع لآ ةروسريسفت م م.
 اللاوو وللا ملل

 ا برا 4

 ىف ناك نإف ءهلوزن نم عنام توملل عفاد دوعقلا نأ اومعز دق ءالؤه نإو

 اذه ىف نيقداص اوناك نإ ءاج اذإ هوعفديلف هوعفدي نأ هوحن وأ دوعقب مهناكمإ

 ىجني الف «عافد نم هل سيل لجألا ءاج اذإ توملا نأ ىدؤملاو «هومعز ىذلا معزلا

 معز اوجرخي مل ول نوجني اوناك مهنأب مهمعَرَف ءجورسخلا هلزني الو «دوعقلا هنم
 . لزن اذإ هوعفديلف نيقداص اوناك نإو «لطاب

 انمايأ ريخو ءاهميتاوخ انلامعأ ريخ لعجاو «ةربع توملا ىف انل لعجا مهللا

 .نيملاعلا براي كئاقل موي
 ره #آ

 00 ل ا
 قولت َنيذَلا نيس الو

 َج

 هد دع م ساعد "لس ح16 دس د سو 2
 رح ا وكرر مههَرَدنِعءَيحَأ لبا هلأ ل يس
 8 رول رس حرس 00 20100 ل ذآ

 وسمي دعس -هلمطَف نمل أ مهنتاءامب

 رس م تب م 214 ع هال 6 او 07

 42 َتونْرَحَي ْمُهاَلَو 1 ميلَع ٌفَوَحالأ مهفلخ نو موي

 َرَ عيضمال هَلاَنَأَولَضَفوَنلاَنِمةَمْعْيَ َنورْشْنَمَسم 4#

 آمر تَب رو لولوي اَجِعْساَن» مقتل
 مح 77 عيلظَعرجَأَوقَتَأو مت أومَسَح أمك أ َتدَِّل حملا هَياَص

 سرد غلبأ تناك ىتلا دحأ ةوزغ باقعأ ركذ ىف ةميركلا صوصنلا تلاز ام

0 

 هب تربس ىذلا ١2)رابسملا تناك دقو «ةماع نينمؤمللو «ةصاخ ةازغلل ىمالسإ
. 

 تناك دقلو «نيقفانملا بولق ترهظأو «نينمؤملا بولق هب تفشكتو «ءسوفنلا

 ام تايآلا هذه ىف ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقو «ناميإلا لهأب ةتامش اهيف مهتارابع

 نم هنولبقتسي امو «ناحيرو حور نم هيلع مه امو «مهداهشتساب ةداهشلا لهأ هلان

 نينمؤملل هناحبس هللا هدعأ ام ةميركلا تايآلا هذه ىف نيب دقو «ميعنلا تانج

 .سوفتلا راوغأ نع فشكلا انه ىنعملاو .حاحصلا .حرجلا هب ربسي ام رابسملاو ء؛هروغ ام رظن :حرجلا ربس )١(
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 ال رجأ نم ء«حرقلا مهباصأ ام دعب نم هلوسرو هلل اوباجتسا نيذلا نيدهاجملا

 الو :ىلاعت لاق دقو « «عمسي هييلإ اوده بيط لوقو «ىري حلاص لمعو ؛ عيضي

 . 4 ءايحأ لب اناوُمأ هللا ليبس يف اوُلُق نيدّلا نبسحت

 ريرقتو «نينمؤملل ضيرحتو «نيقفانملا ةتامش ىلع در ميركلا صنلا اذه ىفو
 وه لب «ءانف سيل ىلاعت هللا ليبس ىف داهشتسالا نأ ىهو «ةتباث ةيمالسإ ةقيقحل

 وأ «ىقبأو لمكأ ةروصب اهل دادتما هنكلو «ةايحلل ءاهنإ سيل توملا نأو «ءاقب

 نوكت ىتح ةيحورلا ةايحلا رود ىلإ ةيداملا ةايحلا رود نم لاقتنا وه ىرخأ ةرابعب

 .رشف ارش نإو «ريخف اريخ نإ «تبسك امب سفن لك ىزجتو «ةمايقلا

 ىف اولتق نيذلا نأب نظ ىأ نظي نأ نع نيمألا هيبن ىلاعتو هناحبس هللا ىهن

 ىلاعت هللا نأ ىأ «ىهنلل ديكأت انه ديكأتلاو ؛ءايحأ مه لب تاومأ ىلاعت هللا ليبس

 نظلا ديكأتل تسيل «ديكأتلا نون» ف «نظلا كلذ نظي نأ نع ادكؤم ايهن هيبن ىهني
 ديكأتل نونلا تسيلف ءاذك نلعفت ال :لاقي امك «ىهنلا ديكأتل ىه لب ءهنع ىهنملا

 ىلوأ هريغو «هريغل ىهن ّهِْللَ ىبنلا ىهن نأ كش الو .ىهنلا ديكأتل ىه لب «لعفلا

 مهتباصأ دقو «نونظلا هللاب اونظ نم مهنم سانلا نأل ؛ردجأو هنم ىهنلا اذهب

 نيذلل ديدش ملأ ىف ناك نم مهنمو «لامآ ةبيخ مهتباصأ مهضعبو «ةديدش ةرسح

 ةنسح ةوسأ ِهْلِكَي ىبنلا ءاهتنا نوكيل ءادتبا ِةْكلَك ىبنلل ىهنلا هجو دقو «مهنم اولتق

 .هريغل ىهنلا ديكأت هيف هيهنف «هناحبس هللا ىلإ رشبلا برقأ ىبنلاو «مهل
 ةوعدلاو قحلا ليبس ىف اولتق نيذلا مه ىلاعت هللا ليبس ىف اولتق نيذلاو

 ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا ناديم ىف ناك مأ «لاتقلا ناديم ىف كلذ ناكأ ءاوس ء«هيلإ

 لتق دق وهف هبلط ىف تام وأ هليبس ىف لتق اذإ هلل عاد لكو «ميقتسم طارص ىلإو

 ناطلس دنع قح ةملك داهجلا لضفأ» : كي ىبنلا لاق دقلو «ىلاعت هللا ليبس ىف

 .ىلاعت هللا ليبس ىف لتق دقف ليبسلا هذه ىف لتق نمف ؟"«رئاج

 (7 ير
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 ىف نيب دق ىلاعت هللا نأل ؛هحورب ىح وهف تيم لك :لئاق لوقي دقو

 امّنِإو توملا ةقئاذ سفن لك :هناحبس لاق امك «ءانف سيل توملا نأ هتايآ مكحم

 هتبطاخمب لَك ىبنلا نيب دقو .[نارمع لآ] 4 29+ . .. ةماّقلا موي مكروجأ َنوُفوَت
 نيذلا صتخا نذإ اذاملف «237مالكلا عمست مهحاورأ نأ نيكرشملا ىلتق ردب موي

 . ؟ءايحأ مهنأب ىلاعت هللا ليبس ىف اولتق

 :ةثالث رومأ دحأ باوجلاو

 بييطتو ءدوهيلا نم اوتمش نيذلا ةتامش ىلع در ميركلا صنلا اذه نأ (اهلوأ)

 ىلع فويسلا نولمحي نيذلل عيجشتو «نينمؤملا نم مهتبحأ اودقف نيذلا بولقل

 .ىلفسلا ىه كرشلا ةملكو ءايلعلا ىه ىلاعت هللا ةملك لعجل مهقتاوع

 ىف «ءانف سيل توملا نأ ىهو ةتباث ةررقم ةقيقحب ريكذت ميركلا صنلا نأ (اهيناث)

 نيفوتملا برقأ ناك دقو «ريرملا ملألا نم ةميغ سوفنلا ىلع هيف تماغ دق تقو

 .ىلاعت هللا ليبس ىف اولتق نيذلا ءادهشلا مه تقولا اذه ىف اركذ

 لب «مهريغ ةايحك تسيل ةايح ءادهشلا كئلوأل ركذ دق ىلاعت هللا نأ (اهثلاث)

 «مهنم ناك امب اضرو ةداعسو ميعنو «ميرك قزرو راشبتساو ميركت اهيف ةايح ىه

 نأ حصي ال ةديعسلا ةايحلا هذه نأو ءداهشتسالا درجمب اميرك ءازج اولان دق مهنأو

 .مهريغ ىلع اهقالطإ حصي ناك نإو «توملا مسا اهيلع قلطي

 اهب رعشن ال انك نإو ؟اهفيك امو داهشتسالا دعب اهنولاني ىتلا ةايحلا هذه امو

 ءايحأ لب تاومأ هّللا ليبس يف َلَتقِي نمل اوُلوُقَت الوإ» :ىلاعت لاق امك ءاهارن الو
 ثيداحأ تدرو دق هنأ كلذ نع باوجلاو . ؟[ةرقبلا ] 4 نورعشت آل نكلو

 نع ملسم ىور دقف ءءادهشلا ءالؤهل ةميرك ةايح ىلع لدت بابلا اذه ىف ةريثك
 يف اوُلتُق نيذّلا نبسَحَت الو » :ةيآلا هذه نع سابع نب هللا دبع انلأس انإ :قورسم

 كي هللا لوسر انلآس دق انإ :لاقف 4َوُقَررُي مهْبر دنع ُاَيْحَ لب اناَوَْأ هللا ليبس

 .هجيرخت قبس دقو )١841(« ةنجلا يف ءادهشلا حاورأ نأ ناب - ةرامإلا :ملسم ظفللا اذهب هاور )١1(
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 ةنجلا نم حرست «شرعلاب ةقلعم ليدانق اهل ءرضخ ريط فوج ىف مهحاورأ» :لاقف
 له :لاقف «هعالطا مهيلع علطاف «ليدانقلا كلت ىلإ ىوأت مث «تءاش ثيح

 لعفف ؟انتش ثيح ةنجلا نم حرسن نحنو «ىهتشن ءىش ىأ :اولاقف ؟ائيش نوهتشت
 درت نأ ديرن براي اولاق اولأسي نأ نم اوكرتي نل مهنأ اوأر املف .تارم ثالث كلذ

 مهل سيل نأ ىأر املف «ىرخأ ةرم كليبس ىف لتقن ىتح انداسجأ ىلإ انحاورأ
 , 27(|وكرت لاؤس

 ىصقأو «ةيدسج ال ةيحور ةايح ىهو «ةميرك ةايح ىلع لدي ثيدحلا اذهو

 ىلإ ريشت ةيآلا هذه نأو ءرضخ رويط ىف نوكت اهنأ وه ديسجتلا هيلع لدي ام
 ىف امإ توملا دعب حاورألا نأ ىلإو «ةرخآلا ةايحلا ىف مهلبقتسي ىذلا ىفوألا ءازجلا

 ,هلمكأو «ميعن نسحأ ىف راهطآلا ءادهشلا كئلوأ ةايح نأو «ميعن ىف امإو «ءاقش

 . 4 نوُقزري مهر دنع 9» :هناحبس لاق اذلو

 نيب نوكت ىتلا ةرتفلا هذه ىف مهتايح نأ تبثي ام ميركلا صنلا اذه ىف

 :مهنأب حيرصتلا هيف نأل ؛ةئينه ةديعس ةميرك ةايح باوثلاو باسحلاو داهشتسالا
 ءاولتقو اولتاقو «هليبس ىف اودهاج ىذلاو «مهقلخو نوكلا قلخ ىذلا مهبر دنع

 نوكي ىتح ءالجاع ءازج مهيزاجي نمو مهمركي نم دنع مهف هدنع اوناك اذإو
 اهديعي ىتلا مهماسجأب ةرهاطلا مهحاورأ لصنت امدنع «ميقملا ميعنلاو ىفوألا ءازجلا
 .روبحو ةداعس ىف مهيلإ ىلاعتو هناحبس هللا

 بيطو «ةءانهو ةداعس نم ىونعم قزر ىلاعت هّللا مهقزري ىذلا قزرلاو

 ةرتفلا هذه ىف هنإ لوقن الو .مهئازج تامدقم نوريو مهحاورأ هب رعشت ىوثم

 قزرلاو ءاهداسجأ نع تلصفنا دق حاورأ ةايح لاحلا هذه ىف ةايحلا نأل ؛ىدام

 ىف ةدراولا ةيوبنلا ثيداحألا لك نأل ؛ىبيرقت ىنعم اذه نإو ءايونعم نوكي ذئنيح

 كلام مامإلا هاور اميف هِي هلوق كلذ نمو «ةيحور ةايحلا نأ ىلإ ريشت ةرتفلا هذه

 .هجيرخت قبس دقو ء(اطمما) ةنحلا ىف ءادهشلا حاورأ نايب - ةرامإلا : ملسم ظفللا اذهب هاور 22(
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 وارر_ تحس

 و2

 ىلإ هللا هعجري ىتح ةنجلا ةرجش ىف قلعي رئاط نمؤملا ةمسن» :هنع هللا ىضر
 . 00 0هقعبم موي هدسج

 بيصأ امل» :دحأو ردب لهأ نم هتباحص ابطاخم لَك ىبنلا لاق دقلو

 «ةنجلا راهنأ درت ءهرضخ ريط فاوجأ ىف مهحاورأ هللا لعج دحأ موي مكناوخإ

 بيط اودجو املف «شرعلا لظ ىف بهذ نم ليدانق ىلإ ىوأتو ءاهرامث نم لكأت

 انب هللا عنص ام نوملعي انناوخإ تيلاي :اولاق ءمهليقم نسحو مهبرشمو مهلكأم
 . "2(برحلا ىف اولكني الو ءداهجلا ىف اودهزي الل

 اهيف تلح ىتلا رضخلا ريطلا هلوانتي ايدام اماعط ركذ نإو ثيدحلا اذه نإو

 .اهداسجأ ىف تسيل حاورألا ذإ «ةيحور ةايحلا نأ ىلع لدي وه حاورألا

 نم هللا مهاتآ امب َنيحِرَف » :هناحبس لاقف مهلاح ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقو

 .(دلق
 نوري مهنآل ؛ةميظع ةداعسب نورعشي اهنويحي ىتلا ةايحلا هذه ىف مهنأ ىأ

 «ىلاعتو هناحبس هللا اضرب نورعشيو هللا ليبس ىف داهجلا نم مهلامعأ تارمث

 مهرعشأو «داهجلا ةمعنو ةعاطلا ةمعن ىلاعت هللا مهانآ دقو «ميركت ىف مهنأو

 كقلوأ ةككتالملا نأو .ميركلا هباحرو «ةيحورلا مهتايح ىف ةقلطملا ةداعسلاب

 نأ ىراخبلا كلذ ىف ىوريو «بيحرتتلاو ميركتلاب مهفحت ةرهاطلا حاورألا

 باحصأ لعجف ؛ههجو نع بوثلا فشكأو ىكبأ تلعج ىبأ لتق ال :لاق ءارباج

 هلظت ةكئالملا تلاز ام «كبت ال» :لوقي دلي ىبنلاو «ىننوهني ِةِْكَك هللا لوسر
 هللاو ءراهطألا ةكئالملا نم ميركت ىف ءادهشلا حاورأف "7عفر ىتح اهتحنجأب

 0٠0(. 5) اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا ثيدح - زئانجلا :أطوملا يف كلام مامإلا هاور (1)

 وبأ هاور امك ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع (77717) مشاه ينب دئسم :دمحأ مامإلا ظفللا اذهب هاور )١(

 )5١648(. ةداهشلا لضف - داهجلا :هوحنب دواد

 نب هللا دبع لئاضف - ةباحصلا لئاضف : ملسمو يكطدككل) تيملا ىلإ لوخدلا - زئانجلا :يراخبلا هاور قرف

 .(؟ 2/1 مارح نيا ورمع
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 ىلاعت هللا نأ ركذيل ٌْكلَي ىبنلا نإ ىتح اهبيرقتو هاضرب اهدمغتي ىلاعتو هناحبس
 هللا لضف كلذ ؟ىمسأو كلذ نم ىلعأ ميركت ىأو «ةهجاوم ىأ ءاحافك اهبطاخي

 .ميظعلا لضفلا وذ هّللاو ءاشي نم هيتؤي

 ملف ناديملا ىف مهوبقعأ نيذلا داهجب ىضرتل راربألا ءادهشلا حاورأ نإو

 فروخ هلأ مهفلَخ نم مهب اوقحْلي مل نيذّلاب نورشبتسيو 8 :هناحبس لاق اذلو ؛هولخي

 . 4 نونزحي مه الو مهيلع
 ىف رورسلا لخدي ىذلا رمألا ىه ىرشبلاو ءىرشبلا بلط :راشبتسالا

 نود بوبحملاب ىرشبلا ءىجتف ابوبحم وأ ابوهرم هنم عقوتي ناك رمأل «سفنلا

 نوكي نأ -امهدحأ :ناجيرخت راربألا ءادهشلا كئلوأ راشبتسا نايب ىفو «بوهرملا

 «ناديملا ىف مهوفلخو داهشتسالا ىف مهب اوقحلي مل نيذلا نأب ىرشبلا مهبلط دارملا

 نزح ىف مه الو «مهيلع رصتتي الو مهنم ودعلا نكمتسي نأ نم مهيلع فوخ ال

 «نيدلا ةملك عفرو «قحلا ةملك ةرصن نم نوبغري ام اولاني مل مهنأ ببسب مغ وأ

 راصتتنالاب ىرشبلا مهيلإ ءيجت نأ نوديريو «نينمؤملل ىرجي امب عالطا ىلع مهف

 نزح نوكي الو «نمألا هلدب نوكيو فوخلا هعم بهذي ىذلا رهاظلا زوفلاو ءرهابلا
 .ىرشبلا نوبلطي اهانعم نورشبتسي ةملك نوكتو مهبيصي حرق نم مغ وأ «ةميزه نم

 ةباجتسالاف ءاهلينو ىرشبلا بلط راشبتسالا ىنعم نوكي نأ :ىناثلا جيرختلا

 نم ىلاعت هللا مهاتآ امه روبحو رورس ىف مهنأ ىنعملاو ءاهلينو ةباجإلا بلط اهانعم

 فوخ ال داهشتسالا ىف مهب اوقحلي مل نيذلا نأب ىرشبلا مهتءاج مهنألو «هلضف

 «فوخ ريغ نم داهشتسالا نيبلاط داهجلا ىلع نولبقي لب «نونزحي مه الو مهيلع

 ىف ةداهشلا امإ اهنأل ؛ىوق ناميإب نونملا بابسأل ايقلت لب «ءنزح الو «ةبهر الو

 .ىلاعت هللا ةملك ءالعإو راصتنالا امإو «ةماركو ةزع

 :هناحبس لاقف ءازجلا نسحب مهراشبتسا ىلاعتو هناحبس نيب دقلو

 . «نيمؤملا رج عيضم الهلا أو لصقو هللا نية دوسي
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 راشبتسالا ةملك ىنعم ىف جيرختلاو «قباسلا راشبتسالل نايب ةلمجلا هذه

 .اهيف ىرجي قباسلا صنلا ىف هانركذ ىذلا

 ةمعن ىهو «ىلاعت هللا نم ةمعنب ىرشبلا نوبلطي ءادهشلا ءالؤه نأ ىنعملاو

 لكل اهيدسمو هلك دوجولا اذهل معنلا حنام نع ةرداص اهنأل ةلضاف ةميرك ةليزج

 لهأ ىلع ىلاعت هللا هغبسي ام وه لضفلاو ءراصتنالا ةمعن ىه انه ةمعنلاو «ىح

 ةايحلاو «ءاقبلا نيع وه هللا ليبس ىف توملا نأب نيرعاش هل بلطو «ةزع نم قحلا

 مهنيدل ةزعلاب راشبتسا راهطألا ءالؤه نم راشبتسالاف «ءانفلا نيع ىه لطاب ىف

 نورشبتسي مهف «مهحاورأ كلذ دعب نم تقفخو مهماسجأب هودتفا ىذلا قحللو

 مهيلع هللا لضفو مه مهتمعنف ءمهدعب نم اوءاج نيذلل ةزعلا لضفو رصنلا ةمعنب

 مهيطعي نأب «نينمؤملا رجأ عيضي ال ىلاعت هللا نوكو ءمهدعب مالسإلا ةرصن ىف
 امب لب «مه هنولاني امب انه راشبتسالا سيلو .مهداهج ءازج ةماركلاو ةزعلاو رصنلا

 نايب انه راشبتسالا نأ كلذ ىلع ليلدلاو ءمهدعب نم نينمؤملاو مالسإلا لاني

 نم مهب اوقحلي مل نيذلا نأل ناك هقبس ىذلا راشبتسالاو «هقبس ىذلا راشبتسالل

 عيضي ال نيذلا نينمؤملا نإف اضيأو «نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال مهفلخ

 مل نيذلا مهنأب اونيب ءميقملا ميعنلاب ةرخآلا ىف الو ءرصنلاب ايندلا ىف مهؤازج

 هلل اوباجتسا َنيِذّلاا8 :مهيف ىلاعت هللا لاق نيذلا مهو «مهفلخ نم مهب اوقحلي

 . 4 حرقلا مهباصأ ام دعب نم لوسرلاو

 اوبلطو مهسفنأ اوجلاع مهنأ انه ىنعملاو «ةباجإلا اوبلط :اوباجتسا لصأ

 لدت بلطلل ءاتلاو نيسلا نآل ةباجتسالاف ءاوباجأف ءرصنلا ىلإ هللا ىعاد ةباجإ

 ذإ ؛ميظعلا فرشلا كلذ اولانو «ىلاعت هللا ةباجإ ىلع مهسفن اوضار مهنأ ىلع

 لب ءمهتوق نم هنهني ملو حرجلا كلذ مهباصأ ام دعب نم هلوسرو هللا ىعاد اوباجأ

 اوباجأ مهنأو ء.مهفعضي ملو حرجلا مهراثتساو «ةميزعو ربصو ةوق ىف اولسرتسا

 ادمحم ال) :اولاق نوكرشملا عجر امل هنأ كلذ ىف ىوري هنإف «ةعقاولا روف ىعادلا
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 كلذب هللا لوسر عمسف .(اوعجرا «متعنص امسئب «21)متفدرأ بعاوكلا الو «متلتق
 «نيكرشملا هللا لذخ نكلو .دسألا ءارمح اوغلب ىتح اوبدتناف «نيملسملا بدنف

 امدنع ّةْلِكَك ىبنلا نأ ىوريو ءاوءاج ثيح نم نوكرشملا عجرف «نينمؤملا ىوقو

 الإ انعم نجرخي الأ» هنذؤم نذأو ءودعلا بلطب هللا لوسر نذؤم نذأ نينمؤملا بدن

 مل هنأل «لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذلا مه ءالؤهف اوجرخف .2)ادحأ رضح نم

 هناحبس لاق دقو «مهماسجأ ىف مولكب اوبيصأ نإو «مهسوفن نم ةميزهلا ذخأت

 . مهئازج ىف ىلاعتو

 كنئلوأ نم ىلاعتو هناحبس صتخا 4 ميظع ٌرْجَأ اًوَقَتاو مهنم اونسحأ نيِذّلل

 :رومأ ةثالث ظحالي انهو ءاميظع ارجأ مهل نأب دعب اودهشتسي ملو اودهاج نيذلا

 دق ىحلاو «ءايحأ اوناك مهنأل ءاعيمج مهل رجألا ركذي مل هللا نأ (اهلوأ)

 وه ام ىلع رمتسي ىأ «ىوقتلاو ناسحإلاب دييقتلا نم دبال ناكف «لدبيو ريغي
 . هيلع

 عابتاو «ةطخلا ةداجإ وه ناسحإلا ذإ ؛ىوقتلا ريغ انه ناسحإلا نأ (اهيناثو)

 نم دئاقلل ةقلطملا ةعاطلاو ءراصتنالا ىف هنم دبال كلذو «لاتقلا ىف ميقتسملا جهنملا

 . ةطخلا ماكحإ

 هللا ىلإ هاجتالاو ىوهلاو ضرغلا نم سفنلا ةياقو ىهو - ىوقتلا نأ (اهثلاث)

 هناحبس هللاو «ميظعلا رجألا ساسأ - بئاوشلا نم لاخ ميلس بلقو صالخإب

 . ميلع ءىش لكب ىلاعتو

 :لاقو ١ 75ص ء 57ج :دئاوزلا عمجم يفو )١١41/4(. ؟76ص :؛5ج ىربكلا ننسلا :يئاسنلا هجرخأ )١(

 رجح نبا ظفاحلا هركذو .ةقث وهو ءزاوجلا روصنم نب دمحم ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا هاور

 . «حرقلا مهباصأ ام دعب نم لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذلا# :ىلاعت هلوق باب) ىرابلا حتف ىف

 . ةمركع نع ريرج نبال هازعو ٠٠١ 7ص ؟ج روثتملا ردلا :يطويسلا ()
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 للا :

 رب لمحل
 بى

 مُهَوَْخَأت لاعب دم ساد دم الامه لَم َندل مره علم >1 1 هت آ و هر وه سس
 ج ليك مولانا اكوام مُهَداَرَ
 0 مسرب مرو حج اس حس ع اس ص يس ل ا

 ا اعبتأو ءوس هتيم لضم نِم َةمَعْنِب اوبلقناف
 دك

 للا يدان ج 517 ٍويِظَعل مه وذ هللأو هلل ناوضر روم دس سن ساس >
 مجح + مري مع راد و 207 مس ع وب هلو
 ه2 ننمْؤم دك وفاَحَو مهوفاحح الم ءابل 1 فوخي
 00101 ص حرس 5 07 .٠ لا ا

 هللا ورضينأ ْمُهَنِإ رفْكْلا ٍفَتوُعِرسم نذل َ ةوحيالو
 رو وف ل ب هس حاسس 0 20

 ُكاََعْدمَو وري أ ىناطَحَمُهَل لسجل ُديْراَعيَس
 <٠ رق 75

 هيض اا

 نيذلا ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو ءدحأ باقعأ ىف مالكلاب لصتم مالكلا

 نأ نم حارجلا هذه مهعنمت ملو «حارجلا مهتباصأ ام دعب نم لوسرللو هلل اوباجتسا

 ىتلا ةميزهلاو ددرتلا حور ىلع اوبلغتيو ؛اومدقتيو ءاودعتسيو «هللا ىعاد اوبيجي

 ىلإ عجري نأ مه دق نايفس ابأ نإو «حارجلا اهل حشرتو «نوقفانملا اهثبي ناك

 اوباجتسا نيذلا كئلوأ ناك دقلو ءاوداعف هللا هطبث نكلو «هئاقلل اوجرخف ء«ةنيدملا

 داهجلا ىف نأش وذ ليلج رخآ فقوم مهل «لاحلا كلت ىف مهو «داهجلا ىعادل

 لاق نيذّلا 8 :هتاملك تلاعت هلوقب فقوملا كلذ هللا ركذ دقلو «مالسإلا ىف رثأو

 . 4 انا مهداَرق مُهوُسَحاَف مُكَل اوُعَمَج دَق سانا نإ سانا مُهَ
 ىف لوصوملا نم لدب اهيف لوصوملا «ساّنلا مُهَل لاَ نيذْلا » :ىلاعت هلوقو

 نكلو «ددعتت مل ةدحاو ةفئاط مهف «لوسرلاو هلل اوباجتسا َنيِذَّلا# :ىلاعت هلوق

 مهو دلك لوسرلا اوبيجي نأ نع حارجلا مهلقثت مل لوألا ىف مهف «مهلمع ددعت

 دقو «لاتقلل اومدقتي نأ نع ةرفاضتملا . . سانلا لاوقأ مهبهرت مل ىناثلا ىف
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 9-6 اللا للكل ولام للاا40اا0الللللللا

 يي ارب مل

 اولان نيذلا ناك نإو ءرخآ فقوم اذهف «دادعتسالا رابخأو «ةبهرلا بابسأ ترثاكت

 ال اوعجر امل هعم نمو نايفس ايأ نأ وه فقوملا كلذو .ءةدحاو ةفئاط نيلضفلا

 .ديدهتلا كلذ ىبنلا لبقف لباقلا ردب مكدعوم يفك ىبنلل لاق «ءىش ىلع نوولي

 ىذ ىف ردب ىلإ نومدقي شيرق راجت ناكو «ةثلاثلا ةنسلا نم لاوش ىف كلذ ناكو

 نم رهش وحن دعب مهئاقلل ِةلِكك ىبنلا دعتساف «ىرغصلا اردب كلذ نومسيو «ةدعقلا

 هل ادبف ءمهبولق ىف بعرلا هللا ىقلأ نكلو ةكم لهأ ىف نايفس وبأ جرخو ءدحأ

 ىنإ ميعن اي :لاقف ءارمتعم مدق دقو ىعجشألا دوعسم نب ميعن ىقلف «عجري نأ

 ماع الإ انحلصي الو ءبدج ماع اذه نإو ءردب مسومب ىقتلن نأ ادمحم تدعوأ

 ملو دمحم جرخ نإ نكلو «ىل ادب دقو نبللا هيف برشنو .رجشلا هيف ىعرن

 ىوريو «لبإلا نم ةرشع ىدنع كلو مهطبثف ةنيدملاب قحلاف ةأرج كلذ هداز جرخأ

 «سيقلا دبع بكر مه مهبولق ىف ةميزهلا اوثبيل نايفس وبأ مهسد نيذلا نأ
 لاق نيذّلا 8 :ىلاعت هللا لاق كلذلو «نايفس ىبأ نم سدلا كلذ رركت هنأ رهظيو

 «نوطبشي اوعفدنا نيذلا :سانلا ءالؤه نم رابخألا ترفاضت ىأ «ساّنلا مهَل

 ىف نولوقي اوناكو .ءمكل اوعمج دق - ةكم ىكرشم ىأ - سانلا نإ نولوقيو

 نينمؤملا اودجو دقو ىلاعت هللا ىلع دمتعي ال نمل بعرلاب ةيقلملا ةطبثملا مهرابخأ

 مكنم تلفي ملف «مكرارقو مكرايد ىف مكوتآ «ىأرب اذه ام) :ةكرعملل نوزهجتي

 ال هللا وف ؟مسوملا دنع مكل اوعمج دقو ءاوجرخت نأ نوديرتفأ ءاديرش الإ دحأ

 ىعم جرخي مل ولو نجرخأل هديب ىسفن ىذلاو» :ِهلِكَع لاقف (دحأ مكنم تلفي

 .بكار فلأ ليقو ءابكار نيعبس ىف جرخف 21)(دحأ

 ملف «لوعفملا هيف فذح دق «مكل اوعمج دق :مهنع ةياكح ىلاعت هلوقو

 نم اوعمج ام رادقم ىف بهذم لك لايخلا بهذيل كلذو ءاشيج اوعمج لقي

 اوناك ام اوعبتيو ءهعم اوقلطنيل سانلا بدن هللا لوسر نإو :ظفلب ريسفتلا يف يربطلا ريرج نبا هاور )١(

 ناطيشلا ءاجف «لبقم ماع ىَتَح اهلثم ىلع َنوردَقَي الو َنوُنَأَيَف نآلا َنوُلحَترَي امْنِإ) :لاقو «نيعبتم
 مل نإو بهاد ىنإ» :لاقف (هوعبتي نسانلا هيلع ىبأف .مكل اوعمج دق سانلا نإ :لاقف هءايلوأ فوخف

 . «(ساّنلا ضضخحأل ّدَحأ ىنعَبتي
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 ووجب
7 

 . 4 ليكولا معنو هللا انبسح اوُلاَقو اناعِإ مهدازق )» :ىلاعت هلوقب نينمؤملا

 مهنأ اورَدَق ىأ ءمهوشخا :اولاقو ءاولاق ام اولاق نوساسدلا نوطبثملا كئلوأ

 «لبقتسملا نع عازفإ وهف «متجرخ نإ عيرذلا لتقلاو ديدشلا ىذألا مكب نولزنيس

 رمأ نم ةيشخلاو ءرضاح رمأ نم نوكي فوخلا نأ ةيشخلاو فوخللا نيب قرفلاو

 .لباقلا ىف هنم نوكي امل ىوق نم ةيشخ نوكت رضاحلا ىف تناك نإ ىهو «عقوتم

 . ىلاعت هللا ىلإ ضيوفتلا ىناثلاو «ناميإلا ةدايز :امهدحأ

 هللا ىف ةقثلا عضعضت مدعو نيقيلا ةوق اهانعمف انه ناميإلا ةدايز امأف

 . ىلاعت

 :اولاق مهنأ طبشملا سوساملا مالكلا كلذل ارثأ ناك ىذلا ىناثلا رمألاو

 نورصنتسي مه اوناك اذإ ىأ ءانيفاك ىأ انبسح ىنعمو 4 ليكولا معنو هللا انبسح ل

 انتيافك نحنف «مهتيافك كلذ نودعيو هب نورثكتسي مهددعو «ءاهنودشحي مهتاوقب

 هانعم انه ليكولاف «نواعملا ريصنلا معن وهو ءرصنلاب اندعو دقو «ىلاعت هللا نم

 وأ هتوق لضفل نوكي امنإ ايندلا ىف هب ناعتسي ىذلا ليكولاو «نواعملا ليفكلا ريصنلا

 ىلوملا معن وهو «ىلاعتو هناحبس هللا وه ناعتسملاو نوكي فيكف .هتمكح وأ هتربخ

 .رومألا هيلإ لكوت ىذلا رداقلا وه انه ليكولاف «ريصنلا معنو

 ناميإلا له نولوقيف 4 انايإ مهدازق 9 :ىلاعت هلوق لوح ءاملعلا ملكتيو

 «ناعذإو داقتعا هنأل صقني الو ديزي ال هنإ ءاملعلا ضعب لاق دقل ؟صقنيو ديزي

 ىلع ةدايزلا ىنعم نوكيو ءدجوت الأ امإو ةلماك دجوت نأ امإ ةتباث ةقيقح كلتو

 «هنوعو ىلاعت هللا رصنب ةقشلا ةدايز امنإ «ناميإلا لصأ ةدايز تسيل ىأرلا اذه

 .هرهوج سيلو «هنم ةبعش وهو .هلصأ نم ال «ناميإلا تارمث نم كلذو
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 2: كاكا |
 يي

 ىرشخمزلا لاق دقو «صقنيو ديزي ناميإلا نإ :نورثكألا مهو نورخآ لاقو

 ءداهجلا ىلع مزعلاو ةينلا اوصلخأ امل :ةيآلا هذه نم ىأرلا كلذ ريوصت ىف

 دادزي امك .مهداقتعال ىوقأو مهنيقيل تبثأ كلذ ناك مالسإلا ةيمح اورهظأو

 ةعاط ودعلا ىلإ - طيبثتلا رثأ ىلع مهجورخ نألو ؛.ججسحلا رصانتب ناقيإلا

 نبا نعو «لمعو رارقإو داقتعا ناميإلا نأل ناميإلا ةلمج نم تاعاطلاو «ةميظع

 :هنعو ءاناميإ ددزن انب مق :لوقيف «لجرلا ديب ذخأي ناك هنأ هنع هللا ىضر رمع

 .«حجرل ةمألا هذه ناميإب ركب ىبأ ناميإ نزو ول»

 «قارشإلا كلذ ةدشو «بلقلا ىف هقارشإب ناميإلا ةوق نإ :اولاق دقلو

 ودبيل ناميإلا نإ» :ّلي ىبنلا نع .ههجو هللا مرك بلاط ىبأ نب ىلع نع ىورو

 ءافصلا رثك ىأ .2)«ةظمللا تدادزا ناميإلا دادزا املكو ءبلقلا ىف ءاضيب ةّظمَل

 .حلاصلا لمعلا ناكو «ضايبلا قرشأو

 ثالث سفنلا ىف ف هرثأ ثيح نم وهو نيقيلاو عطاقلا مزاجلا نيقيلا وه ناميإلاو

 :بتارم

 نيقيلا نوكي ىتح نانئمطالاو ةلدألا رفاوتت نأ ىهو «نيقيلا ملع :اهالوأ

 مداست لب .دوحج وأ راكنإ الو «بير الو كش هعم نوكي ال ىذلا عطاقلا مزاجلا

 .ةارامم ريغ نم ناعذإو

  مزاجلا داقتعالا كلذ قفو اهلك هلامعأ نوكت نأ وهو « نيقيلا نيع :اهيناثو

 .لامعألاو حراوجلا ىف انايع ىؤر دق نيقيلا نوكيف

 هبشت ةجرد ىلإ لصي نأ ىهو «نيقيلا ةقيقح :ايلعلا ةبسترملا ىهو «ةثلاثلاو
 هارت كنأك هللا دبعا» :ِةِِلكَت ىبنلا اهيف لاق ىتلا ىهو اهسنج نم نوكت وأ ةدهاشملا

 نم راربألا اهيلإ لصو دقلو ةدهاشملا ةبترم هذهو 2")(كاري هنإف هارت نكت مل نإف
 هللا مرك ىلع لاق دقلو «ىلعو نامثعو رمعو ركب ىبأ لثم ٌةَِلَذ ىبنلا باحصأ

 .هنع هللا يضر ىلع ىلع افوقوم هبسحأو «(19/7) نارمع لآ :ريسفتلا يف يبطرقلا هركذ )١(

 .هجيرخت قبس (؟)
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 2: كاك
 ٠ يي

 ةبترم ىلإ لصو هنع هللا ىضر هنأل (انيقي تددزا ام ءاطغلا فشك ول) :ههجو

 ميلع ىلاعتو هناحبس هللاو صقنيو ديزي ناميإلا نأ ىرن اننإف ةلمجلا ىفو .ةدهاشملا

 .رودصلا تاذب

 نأ دعب هللا ناوضر اوعَبْتاو ءوس مهسَسمي مل لضَفو هللا َنَم ةمعنب اوقاف
 مل ذإ ردب نم اوداع ءاقللا ىلإ اودعتسا دقو راهطألا راربألا كئلوأ جرح

 دنع ةيسحلا لاحلل ريوصت ةدوعلا ىف بالقنالاو .اوداع اوبلقنا ىنعمف «2')ودجي

 اوريدتسا نأ دعبو اهوريدتسا اردب نيلبقتسم اوناك نأ دعب مهنأل ؛ةدوعلا

 ءاولتاقي ملو اولتقي مل اوجرخ امك اوداع مهنأ ىلع لدي ريبعتلا اذهو ءاهولبقتسا

 مهءادعأ لذخ ذإ هيلع هللا ةمعن -اهلوأ :ةعبرأ رومأ ةدوعلا هذه ىف مهبحص نكلو

 كك دمحمب مهل لبق ال مهدحو مهنأب اوسحأو مهبولق ىف بعرلا ىقلأو مهطبثو
 ةمصاق ةبرض ةنيدملا برض ةلواحمو لاتقلا“ ىلإ اوداع ال كلذلو .هعم اونمآ نيذلاو

 لضفلا -اهيناثو «ىناثلا ماعلا ىف بزحألا ةوزغ ىف مهلئابق ىتشب برعلا اوعمج

 الاتق اودجي مل ال نيملسملا نأل ؛ىلام لضف هنأب لضفلا نوريثك رسف دقو «هّللا نم

 اهقوس نم مسوملا اذه ىف ردبب ترم ةريبك اريع نأ ىوريو ءردب ىف اورجتا

 دقو «لضفلا وه حبرلا كلذو هباحصأ نيب همسقو ءالام حبرف دك ىبنلا اهارتشاف

 كلذ ربتعن نأ نم عنام الو "”امهنع هللا ىضر سابع نبا نع كلذ ىقهيبلا ىور

 «ىلاعت هلل مهسفنأ اوعاب دقو ةبستحملا ةينلاو داهجلا لضف وهو ءايونعم لضفلا
 «ىونعملا فرشلاو «ىلاملا حبرلا نيعونلا لمشي لضفلا نإ :لوقن نأ ىلوألا لعلو

 20 .هولات دق امهالكو

 مل ىأ «ءوس مهسَسْمي مل :ىنعم اذهو «نيملاس اوداع مهنأ -رومألا ثلاثو

 اوداع دق لب مهسّسمي مل مهءوسي ىذلا رمآلا ىتح هنإ لب «حارج مهب لزنت

 .الاتق اودجي مل يأ )١(
 ءاوملس مهنأ ةمعتلا :لاق *لضفو هللا نم ةمعنب اوبلقناف# هللا لوق يف - سابع نبا نع يقهيبلا هاور )١(

 .هباحصأ نيب همسقف الام اهيف حبرف ٌةِْلَي هللا لوسر اهارتشاق مسوملا مايأ يف ترم اريع نأ :لضفلاو
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 ا بح

 هللا رمأ اوعبتا ىأ .هللا ناوضر اوعبتا مهنأ -رومألا عبارو «نيرشبتسم نيحرف

 هللا ناوضرو «ىلاعتو كرابت هناوضر هيف نوكي ىذلا قيرطلا ىف اوراسو «ىلاعت

 ربكأ وه ىذلا هللا ناوضر هيف لمع ىف نوكي نأ هبسحو «نمؤملا هلاني ام مظعأ

 هللا لضف نم ىه اهولان ىتلا معنلا هذه نإو «ةرخآلاو ايندلا ىظح لانيل معنلا

 : ىلاعت

 كلذب ةميركلا ةيآلا هذه ىلاعتو هناحبس هللا متخ «ميظَع لَضَف وذ هّللاو

 هنتكت ال ميظع لضف بحاص هنأب ميركلا ىلعلا ىلوملا فصت ىهو ىماسلا صنلا
 سانلا ىلع معن نم ىلاعت هللا هغبسأ اميف ادب دقو ءهرصحلا هدحي الو «هتقيقح
 بلط نم هل مهقفو امو «نيرفاكلا رش نم نينمؤملا هدابع هب ذقنأ امو «نيعمجأ

 هترثك ةدافإل هفصوو لضفلا ىف ريكنتلاو ءرزؤم رصن نم هب مهرصن امو هناوضر

 .هرثأ ةوقو

 تسد امدنع اوعزفي ملف «نينمؤملا بولق تبث هنأ هللا معن لضفأ نمو

 وهو هيلع اودمتعا مهو مهيماح هللا نأل اوعوري ملف «مهعيورتو مهعازفإل رابخألا

 هناحبس لاق كلذلو «ناطيشلا ءايلوأل نوكي امنإ ماهوألا نم عيورتلاو ؛مهيلو

 :ناطيشلاو رفكلا لهأو ناميإلا لهأ نيب انزاوم

 ةيآلا ىف باطخلا 4 نوُفاَحَو مهوُفاَحَت الف ُهءاَيلَوُأ فَوَحَي َناَطَيَشلا َمُكلَذ اَمَّنِإ ل
 وهو .27ناطيشلا ءايلوأ نم نوكي عازفإلاو باهرإلا نإ ىأ ءايوقألا نينمؤملل

 الإ مهمهي ال كئلوأ نأل «عازفإلا كلذو فيوختتلا اذهب هءارصنو هءايلوأ فوخي

 ةايحلاب اونمؤي الأ ىلع مهلمحي نأ ىف ناطيشلا ناطلس ةرئادو ءايندلا ةايحلا

 انه نمو ءرضاحلا زوفلا الإ مهمهي ال هنإف «مزاللا مهمه ايندلا تمادامو «ىرخألا

 نينمؤملا اوفوخ دق اوناك اذإ ناطيشلا ءايلوأف «هتسوسوو هتقث عضوم ناطيشلا دجي

 نونمؤملا امأ «ناطيشلا قطنمو مهقطنم وه كلذف «ةبيرقلا ةميزهلاو ددعلاو ةرثكلاب
 لجاعلا رصنلا امإ نيينسحلا ىدحإ مهلو هيلع الإ نودمتعي الو هللا ءايلوأ مهف

 )١( هئايلوأب يأ ؛ هءايلوأ مكفوخي ىنعم ا : هريغو سابع نيا لاق» :يبطرقلا لاق .
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 ىف تباث وهو «ربكأ هللا ناوضرو «ميقملا باوثلاو داهشتسالا امإو ءءازجلا هعمو
 «نايفس ىبأ لسر هتلمح ىذلا ديدهتلا اذه لثم مهعزفي ال كلذلو «نيلاحلا

 امنإ باهرإلاو عازفإلا ىلع ىنبملا ناطيشلا فيوخت نإ ءاذه ىلع ىنعملا نوكيو

 بولق ىف رثأ هل نوكي نأ نكمي الو «نيقفانملاو نيرفاكلا نم هئايلوأ ىف هرثأ نوكي
 كئئلوأ هب ماق ىذلا لمعلل ىه 4« مُكَلَذ اَمّنِإ8 :ىلاعتهلوق ىف ةراشإلاو «نينمؤملا
 هيلإ دنسملا لعجو «ءهعم اونمآ نيذلاو ديلي ىبنلا ىف طبشملا عزفملا لوقلا اوسد نيذلا

 وه سوسدلملا لوقلا مكلذ امنإ :ىنعملاف .ءببسملا ةدارإو ببسلا ركذ ليبق نم

 نيذلا ىلو هللاو «هئايلوأ ىف الإ نوكي نأ نكمي الو «هريبدتو هلمع ىأ ناطيشلا

 مه نمو مه ءمهفوخيو مهلضأ ىذلا نيعللا سيلبإ وه اذه ىلع ناطيشلاو ءاونمآ
 .نيقفانملا نم مهتلكاش ىلع

 الق :ىلاعتو كرابت لاقف مهل هترصنو «مهل هنيالو هناحبس هللا دكأ دقلو

 رييدت وه ىذلا مهديدهت اوفاخت الف ىف 4«َنيمْوُم مسك نإ َوُاَحَو ْمُهوفَحَت
 «ناطيشلا ءايلوأ متسلو ءهاضر الإ مكمهي الو هللا ءايلوأ متنك اذإ هنإف «ناطيشلا

 .هريبدت الو «ناطيشلا ءايلوأ اوفاخت نأ مكل حصي الف .مكبولق ىف هل رثأ الو

 ىف اوعضف «مكفصوو مكنأش ناميإلا ماد ام هاوس اوفاخت ال كلذلو «مكعم هللاو

 ءاجرو هباقع ةيشخ مكسوفن ىف اضيأ اوعضو «هاوقتو هترصنو هللا ةيالو مكسوفن

 نم نمأ ىف متنكو «دادسلا قيرط متعبتاو «هومتيضرأو هللا متفخ متلعف نإف ءهاضر
 . هتايلوأو ناطيشلا

 ؟هنع ىهنلا نوكي فيكف ءهعنم ىلع ناسنإلل ةردق ال ىسفن رمأ فونلاو
 سفنلا ةضاير ىلإ ةوعدو «هبابسأ نع ىهن فوخلا نع ىهنلا نأ كلذ نع باوجلاو

 مدعو «توملا ةيهاركو ايندلا بح نبجلاو فوخلا ببس نأل كلذو ؛ربصلا ىلع

 سفنلاب ةقثلا فعضو «ىلاعت هللا ةيالوب ساسحإلا مدعو هللا ركذب بلقلا نارمع

 ىهنلا هانعمف ناطيشلا نم فوخلا نع نينمؤملا ىهن ذإ ىلاعتو هناحبس هللاف «هللابو

 لاكتالاو «ىلاعت هللا ركذو ىوقتلاب «ةوقلا بابسأ ىف ذخألاو فوخلا بابسأ نع
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 رصانو «هنيد رصان ىلاعت هللا نأب ناميإلاو «بابسألا ىف ذخألا دعب ىلاعت هيلع
 . طق اهكرتي ملو هتورعب ذخأو هب كسمتسا نم

 هنم فوخملاب رمآلاو «ناطيشلا ءايلوأ نم فونخملا نع ىهنلا نيب ةلباقملاو

 عفدف «هئايلوأو ناطيشلا نم تفاحخو تفعض اذإ سفنلا جالع نايب اهيف «هناحبس

 قح ىلاعت هللا فاخ نمف «ىلاعت هللا نم فونخلاب نوكي ناطيشلا ءايلوأ نم فوخلا

 لهأ فاخي ال «هنيدو هللا اوداحو اودناع اذإ دابعلا نم ادحأ فاخي ال هنم فوخلا

 . 270 رلاعتو هناحبس هللا فاخي نم لالضلا

 دعب هباحصأو هك ىبنلا مهتلتاقمو رمتسملا مهدانعب نوكرشملا ناك دقلو

 فاخي ال وهف «تارسح مهيلع هسفن بهذت دلي ىبنلاو ءرفكلا ىف نولغوي مهتنتف
 دقلو «نيلوتقم مهذخأي نأ لدب «نيئمؤم هوئيجي نأ ىنمتيو «قفشي نكلو ءمهنم

 رفكلا يف نوعراسي يذلا كنزحي الو 9 :ىلاعت لاقف مهيلع نزحلا نع هناحبس هاهن
 :  اًعيش ِهّللا اوّرضَي نأ مُهْنِإ

 رفكلا ىف نوعراسي نيذلا ىلع ةرسح كسفن ىف نكت الو كنزحي ال ىنعملاو

 ىلإ دوحجلاو لالضلا نم نولقتنيف ةجرد ىلإ ةجرد نم نولقتتيو هيف نولغوي ىأ

 دقلو «ئيسلا ركملاو ثيبخلا ريبدتلا مث «لاتقلا مث ةنتفلا ىلإ ليلضتلا نمو ليلضتلا

 ريغ نم اعيرس هيف عوقولا ىنعمب (رْفكْلا يف نوعراسي 8 ةملك ىرشخمزلا رسف
 هيف اوعقو نيذلا ىف سيل مالكلا نأل ؛حضوأ ىدنع لوألاو «ريكفتو ربدتو ثيرت

 نع ىهنلاو «هيلع اورمتساو هيف اولغوأو هيلع اودرم نيذلا ىف وه امنإو .ديدج نم

 ىلع لالضلا ةبلغب نظلا وهو «هبابسأ نع ىهنو «هيف لاسرتسالا نع ىهن نزحلا
 «هتارربمل ايفنو «ىهنلل اديكأت هيبن ىلاعت هللا نأمط دقلو «ناميإلاو رفكلاو نيقيلا

 :هناحبس لاقف

 مهتنتفو مهنايغطو مهرش دامتي امهم مهنإ ىأ 4 ائيش هللا اورضي نل مهّنِإ»
 مهرفك صقني نلف .اريغص ولو ررضلا نم ائيش هللا اورضي نلف .«مهنيد نع سانلا
 .ناعمتجي ال نادضلاو «نادض امهف يأ 000
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 قوف رهاق بلاغ هللاف «ىلاعت هللا ناطلس نم مكتناميإ ديزي نلو «هللا ناطلس نم

 رخآ رمأب نزحلا نع ىهنلا هناحبس ىكز دقو ء«رفك اهصقني ال هللا ةمظعف «هدابع
 لاق اذلو .مهرايتخاب ناك نإو ءهيلع مه ام ءالؤهل دارأ هللا نأ نايب وهو

 : هناحبس

 مهتعراسمل نزحت نأ حصي ال هنأ ىأ 4 ةرخآلا يف اًَظَح مِهَل لَعجي الأ هللا ديري ١

 اظح مهل لعجي مل ىذلا وه هناحبس هللا نأل ؛هيواهم ىف مهرادحناو رفكلا ىف

 هتدارإو مهتدارإب اوصع لب ؛هتدارإل نيبلاغ ىلاعت هللا اوصع امف «ةرخآلا ىف

 هللاف «ةدارإلاو اضرلا نيب ام قرفو ءرفكلا هدابعل ىضري ال ناك نإو «هناحبس

 الو رفكلا بحي ال هنكلو «ةرخآلا ىف اظح مهل لعجي نأ دري مل ىلاعتو هناحبس

 .هاضري

 هتدارإب وه امنإو نزحت ىتح  هناحبس - هلل ةمغارم سيل مهرفك نأ ىنعملاف

 باذع ريخلا نم ظحلا لدب مهلو ةرخآلا ىف ريخلا نم ظح مهل نوكي الأ دارأ هنأل

 قوف مهلبقتسي امب مهديدهتل .4 ميظع َباَدَع مهّلو 8 :هناحبس لاق كلذلو «ميظع
 عم انفوتو انتائيس انع رفكو انبونذ انل رفغاف انبر ءانيندلا ىف ميظعلا ىزخلا

 .راربألا

 و 2
 أاورفك نذل نيس لَو

 عر >2 ةرسول باس
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 نوعبتيو «قحلا اوكرت نيذلل ىلاعت هللا ةلماعم نايب ىف ميركلا صنلا
 ال هنأ ةيآلا ىف هناحبس نيب دقو ءانالعإو ارس هلوسرو هللا نوداحيو «لالضلا

 ىف اببس هيف لاح ىلإ لاح نم مهلقنتو رفكلا ىف رافكلا ةعراسم نوكت نأ حصي

 ام ائيش كورضي نلو مهسفنأ الإ نورضيال مهنأل «كبلق ىف مغلا ءاقلإو «كنزح

 هللا ةلماعم نيبي تايآلا هذه ىفو «كنع ىلختي نلو «كعم هناحبس هللا ماد

 دق ىلاعتو هناحبس هنأو «نينمؤملل هناحبس هرابتخاو «نيرفاكلا ءالؤهل ىلاعت

 ىف هناحبس لاق دقو ءدحأ هيلع علطي ال ىذلا نونكملا هملع ىف كلذ لك ردق

 بادع مهّلو ائيش هللا اورضي نأ ناميإلاب َرْفَكْلا اوشا َنيذّلا نإ :نيرفاكلا فاصوأ

 . 4 ميلأ

 ءقحلا بلط ىف اوصلخي ملو «لوسرلا اودناع نيذلا لاح نيبت ةيآلا هذه

 ىذلا ناميإلا نولعجيل مهنإ ىتح «هل نيبلاط هيف نيبغار رفكلا ىلع اولبقأ ءالؤهو

 مدقي انمث - اهنايك ىف رونلا عضوم هلعجو ءاهنيوكت ىف سوفنلا ىلاعت هللا هعدوأ
 :نيرمأ ىلع ةلالد اذه ىفو «هنوذخأي ىذلا رفكلا ريظن ىف

 رطف ىتلا ناميإلا ةرطفب اولدبتساف مهبولق ىلع سمط نيرفاكلا نأ :امهلوأ

 نكمت ىلع اليلد اذه ناكف هنالطب ىلع لئالدلا تماق ارفك اهيلع سانلا هللا

 «هرمأ نوهيف ءاعقوتم نوكي نأ بجي رش نم كلذ دعب مهنم عقي ام لكو «لالضلا

 .هرثأ سفنلا ىف فعضيو

 ىدتهي نأ بجي ىذلا لصألا وهو «ناسنإ لك كلم ىف ناميإلا نأ :امهيناث

 ءاهاوقتو اهروجف سفن لك مهلأ دق ىلاعت هللا نإف هتانيبو هرهاوظ حولت امدنع هيلإ

 «قحلا بلاط دي ةضبق ىف ناميإلا لعجت ةيداهلا ةديؤملا ةحضاولا ةدهاشلا تانيبلاو

 ءىش رقحأب «ناميإلا وهو ءدوجولا ىف ءىش ىلغأ عاب دقف «رفكلل هبلق حتف اذإف
 رفاكلا ريوصت ىهو «ةيليثم ةراعتسا هيف كلذ دعب مالكلاو ءرفكلا وهو دوجولا ىف

 ىلع ةلدألا مايق عم لالضلا راتخيو «ةريثكل اهنإو «هتايآو هللا تانيب كرتي ىذلا

 ال ءىشب لب «نامثألا صخرأب اهعيبيو «ةعاضب دوجأ هدي ىف نوكي نمب «هنالطب
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 هنكلو «لطابلا وه هيلع مه ام نأ نوملعي نيرفاكلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو ءطق ديفي
 اهتنقيتساو اهب اودَحَجَو ا :هلوقب ىلاعتو هناحبس كلذ ركذ دقو «نايغطلاو دانعلا

 . [لمتلا] 4 27 . . . مهسفنأ

 ةبغم - عابت ةعلس هولعجو مهناميإب اورجتا نيذلا ءالؤه نأ هناحبس نيب دقو
 ةبقاعلاو ىذأ الإ نينمؤملا اورضي نلو «سانلا رئاس نود مهدحو مهيلع مهلعف

 ىف الو مهلوط ىف سيل ىأ 4اًيش هللا اورضي نأ :هناحبس لاق اذلو «نيقتملل
 ائيش ىلاعت هللاب نينمؤملا الو دك هللا لوسر الو ىلاعت هللا نيد اورضي نأ مهتقاط

 هنيد رصان ىلاعت هللا نإف «ةياهنلا ىلإ مهراصتنا هتبقاع نوكت ىذلا ررضلا نم
 ىأ .«.فاضم فذح ىلع ىلاعت هللا ىلإ ررضلا ةدارإ ةفاضإف «قحلا ءادعأ لذاخ

 ام نأ ىلإ ةراشإ فاضملا فذح ىفو «هللاب نينمؤملا وأ هلوسر وأ هللا نيد هريدقتو

 «نيملاعلا بر ىلاعت هللا ىلإ هنوهجوي امنإ نينمؤملا ىلإ هنوهجويو نوكرشملا هلعفي

 ١ .نينمؤمللو لوسرللو نيدلل ءالعإ كلذو

 هناحبس نيبو «مهسفنأ الإ نورضيال مهف هللا نورضي ال كئلوأ ناك اذإو

 ديدش ملؤم باذع ىأ 4 ميلأ باَذَع مهَلو » :هناحبس هلوقب مهقحلي ىذلا ررضلا

 ىزخو «مئازه اهولتت مئازه ايندلا ىف مهمالآف «ةرخآلا ىفو ايندلا ىف مهل ماليإلا
 ك «لعاف ىنعمب انه ليعفو «لفسألا كردلا ىلإ مهتوغاط ءايلع نع مهل طوقسو

 . عدبم ىنعمب [ةرقبلا ] 4 519 ... ضرألاو تاَومّسلا عيدب

 نيبف ؟انايحأ نورصتتي اذالو «ناطلسلاب ءالؤه عتمتي اذال :لئاس لأسي دقلو

 ريخ مهل يلمن اَمنَأ اورفك َنيذّلا َنْبَسَحَي الوإ» :لاقف ءمهل ءالمإ كلذ نأ هناحبس
 . 4 مهسفنأل

 اذه ىف ءالؤه كرتي ملق بلاغلا وه هللا رمأ ناك اذإ :رطاخلا ىلع دري دق

 . ميركلا صنلا كلذ هناحبس لاقف ؟ميعنلا
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 ىلمأ :مهلوق نم «هادم غلبيل لمعلاو لماعلا نيب ةيلختلاو لاهمإلا :ءالمإلا

 ءرمعلا لوط ىلع ءالمإلا قلطيو ءءاش فيك ىعريل لوطلا هل ىخرأ اذإ هسرفل
 بغارلا تادرفم ىف ءاج .نامزلا نم ةلهم وأ ةوالم هاطعأ ىنعمب ىلمأ نم وهو

 ىلمو ءرهدلا نم ةوالم ةليوطلا ةدملل ليق هنمو ءدادمإلا :ءالمإلا» :ىناهفصأآلا

 .(رهدلا نم

 4 نيدلا نبسحي الو 9 :ىأ ءايلاب امهادحإ ناتءارق ميركلا صنلا ىف انهو

 رطاوخب لجي ال اذه ىلع ىنعملاو ءاورفك نيذلل اهجتم نظلا نع ىهنلا نوكيو

 «مهل نانعلا ءاخرإو ءايندلا ىف اميعن مهتاطعإب مهل انءالمإ نأ نيرفاكلا كئلوأ

 بسحي الوعفم نوكيو «مهل ريخ هيف - ةدحاو ةعفد مهيلع ءاضقلا مدعو مهعيتمتو

 نم ريثكو نآرقلا ىف ريثك كلذ نإف اهدعب «ام)و ةيردصملا «نأ) امهلسم دس دق

 .ملاع هنأ بسحي ال :صخش نع كلوقك «برعلا مالك

 ريح مهل يلمن اَمّنَأ اوك نيذّلا َنِبسَحَي الوإ» .0"2ةيناثلا ةءارقلا ىلعو

 وه لوألا لوعفملا نوكيو كك ىبنلا ىلإ اهجتم ىهنلاب باطخلا نوكي 4 مهسفنأل
 دسم دسو ءاورفك نيذلا نم لدب «مهسفنأل ريح مهل يلمن اَمّنَأطو .4اورقك نيذّلا»
 ال :اذه ىلع ىنعملا نوكيو «ىناثلا لوعفملا وه نوكي نأ حصيو «ىناثلا لوعفملا

 ءمهيتأي ريخل مهل َىلمُأ دق اورفك نيذلا كتمأ نم دحأ نظي الو دمحم اي نظت

 نينمؤملا ىلإ قبس دق نظلا نأل ؛ةدئاف هل اورفك نيذلا ىلإ نفلا هيجوت نوكيو

 ادمأ اذه ىلع مهءاقبو ءهرفن ةزعو ةوقو لام نم اوتوأ امو ءمهصاخشأ نم

 .اليوط

 يلمن اَمنِإإ8 :هناحبس لاقف ءالمإلا ةجيتنب كلذ دعب نم هناحبس حرص دقو
 1 . 4 نهم باذع مهلو امّنِإ اودادزيل مهل

 يتلا (180) ةيآلا يف كلذكو ءاهيف ءايلاب نوقابلا أرقو «ةزمح :اباطخ ءانلاب اهأرق (نبسحت الو) :يأ )١(

 . 55 5ص 7ج راصتتخالا ةياغ .ةروسلا سفن نم اهدعب
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 كاكا 1
 ١ يي

 نأ ىهو «ةتباث ةررقم ةدحاو ةجيتنل الإ اورفك نيذلل ىلمغال اننأ ىنعملاو

 دق اوناك نإ مهنإف «ةرخآلاو ايندلا ىف مهل لذم نيهم باذع مهلانيو ءامثإ اودادزي

 نيهملا ميلألا باذعلا مهلانيس كلذ دعب مهنإف ءازعو اميعن ءالمإلا اذه ىف اولان

 .هعفدب لبق مهل نوكي ال ىذلا

 هَطَقَتْلاَف ١ :ىلاعت هلوقك كلذو ةياغلاو ليلعتلل ال ةبقاعلا نايبل انه «ماللا»و

 نأل ؛ةجيتنلل نايب كلذو ء.[ صصقلا] 4 خل ... انرحَو اودع مهل نوكيل وعرف لآ

 ايلو مهل هوذختي نأ وه ةقيقحلا ىف ثعابلا ناك نإو «ءكلذك تناك طاقتلالا ةجيتن

 ال مهل رش ةجيتنلا نأو «مهلمع ةياغل ةئيبم ةيآلا نوكت اذهبو ءرورس عضومو

 . ةلاحم

 ةدايز ىف اببس هل ءالمإلا ةدايز نوكت نم نيرفاكلا نم نإ :لئاق لوقي دقو

 هناميإ نسحيو نمؤي نم نيرفاكلا ءالؤه نم نإو ءارفاك ناك نإو هب موقي ريخ
 .ناميإلا نم مهنكم ذإ اريخ جتنأ ءالمإلا نأ اقح ناكف

 مهو «ريخ لعف دوجو عنمت ال «مئثإلا ةدايز نإ لوألا نع ةباجإلا ىف لوقنو

 نم نولعفي ام نأ ىلع هلوسرو هللا ةقاشمو رفكلا ىلع مهرارمتساب مهمثإ دادزي

 ريخلا لعف دنع مهصقنت ذإ هناحبس هلل مهتدناعمو مهراكنإو مهدوحج هطبحي ريخ

 . ةبيطلا ةينلا

 نآل ؛رفكلا ىلع مهرارمتساب ةطورشم مثإلا ةدايز نإ :لوقن ىناثلا نعو

 نالعإو هلوسرو هللا ةقاشم لجأل وه امنإ ءالمإلا نإو «مهناميإب عطقني ءالمإلا

 ةدايز نإو «ءالمإلا ببس لوزيف ةقاشملا هذه ىهتنت مهناميإبو «قحلا ةداحمو رفكلا

 هناحبس هللا رفغي لب «ةدايزلا لوزت هئاهتنابف ءرفكلا فصوب ةطونم ىه امنإ مثإلا
 فلس دق ام مهل رقغي اوهتني نإ اورَقَك َنيِذّلُل لُق» :ىلاعت لاق امك قبس ام ىلاعتو

 . [ لافنألا] 4 2278 ...
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 ةزع نم نوري امع نونمؤملا ىزعتيل نيهم هنأب ءالؤه باذع فصو دقو
 هللا باذع نأل ؛ةلذلا دشأ ىف دعب نم نونوكيس مهنأ نايبب مهناطلسو ءالؤه
 .هعم ةعفر ال ىذلا مئادلا ىقيقحلا ناوهلا مهيريس هناحبس

 نيبستيل مهل ريخ ىه نينمؤملاب لزنت ىتلا دئادشلا كلت نأ هناحبس نيب دقو
 هيلع مثنأ ام ىَلع نينمؤملا َرذَيِل هللا ناك ام :هناحبس لاق اذلو «ثيبخلا نم بيطلا

 فرع نأ ىف اببس دحأ ةوزغ ىف نيملسملاب تلزن ىتلا ةديدشلا هذه تناك
 هللا نأش نأ هناحبس نيب دقو «ناميإلا فاعضو نيقفانملا نم نوقداصلا نونمؤملا

 «ثبخلا مهنع لصفتيل دئادشلاب مهتعامج رهصيو «مهربتخي نأ هدابع ىف ىلاعت
 ام ىلع# :هلوقو «كرتي اهانعم :«رذي»و «هرهصب بهذلا نع ثبخلا لصفني امك

 ئرقو «لصفي ريمي ىنعمو «دئادشلل ضرعتلا مدعو ءرسيلا نم «4هيَلع متن
 نمو قفانملا وه ثيبخلاو «ناميإلا قداصلا وه بيطلاو «نيبيو ددحي ىأ 217(ْزيِ)
 ىلاعت هللا نأش نم ناك ام :ميركلا صنلا ىنعمو «ناميإلا فاعض نم هب قئي

 رسيلا نم لاح ىف مهكرتي نأ قدصلاو ناميإلا لهأل هتلماعمو ؛هدابع ىف هتنسو

 ىف لخد نم زيمي زيمم ال نيطلتخم مهلعجي كلذ نإف .هعم ةبوعص ال ىذلا

 رمضأ نمو «هتوالح قذي ملو مالسإلا ىف لخد نمو .هبح هبلق برشأو ناميإلا

 ثيبخلا نيبي ىتح نيزيمتم ريغ مهكرتيل ىلاعت هللا ناك امو «ناميإلا رهظأو رفكلا
 هلوق نأ ىلع اذهو .اهتقيقحب ةعامج لك زيمتتو «ماسقألا لصفنتو «بيطلا نم

 نأ ىلعو «ءالتبا الو هيف ةقشم ال ءرمتسم رصن نم 4 هَيَلَع متنأ ام ئَلع :ىلاعت

 قايسلا نوكي نيزيمتم ريغ نيطلتخم ىنعمب 4 هيلع متنأ ام ئلع» :ىلاعت هلوق
 نم ثيبخلا زيمي ىتح نيطلتخم مككرتي ال) :هلوقب ىرشخمزلا هنيب دقو ءاحضاو
 نحتما نيذلا صّلخلا الإ اهيلع ربصي ال ىتلا ةبعصلا فيلاكتلا مكفلكي نأب بيطلا
 ارايع نوكيف هللا ليبس ىف لاومألا قافنإو «داهجلا ىف حاورألا لذبك مهبولق هللا

 )١( قباسلا عجرملا .فلخو بوقعيو يئاسكلاو ةزمح أرق اهبو ؛ءايلا ديدشتب يأ .
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 نم ضعب بلق ىف ام مكضعب ملعي ىتح «مكرئامضب ادهاشو «مكدئاقع ىلع

 نإف اهيلع عالطالاو رودصلا تاذ ىلع فوقولا ةهج نم ال « لالدتسالا قيرط

 .(هللا ملع هب رثأتسا امم كلذ

 قدص مدع ىلع اليلد ةميزهلا نم نوذختي نيذلا نيقفانملا كئلوأ نإو

 نأ نينمؤملا رشعم مكل ناكامو ءًادحأ هبيغ ىلع علطي ال هللا نأل ؛نوبذاكل لوسرلا

 .بيغلا نم كلذ نإف ناميإلا فاعضو نيقفانملا ةقيقح اوملعت

 بيغلا 4 ءاَشَي نم هلسر نم يِبتجي هللا نكلو ِبيعلا ىلع مُكَعلْطُيِ هللا ناك امو )

 انلوقع لصت الو سحلا قيرطب هملعن ال امم انع بيغ ام وهو . دهاشملا دض

 «مهتاوذو ةكئالملا ةقيقحو «لبقتسملا ىف نوكي امب ملعلاك «هتفرعم ىلإ ةدرجملا

 نم :ىنعملاو «ىفطصاو راتخا اهانعم «ىبتجا»و «هملع انع هللا بيغ امم كلذ ريغو

 ام اوفرعي ىتح «رومألا نم بيغلا ىلع نينمؤملا هدابع علطي ال نأ ىلاعت هللا نأش

 ءاوملعيو ءاودهتجيو اودجيل مهنع لبقتسملا بيغي هنإ لب ءدغلا ىف مهل نوكي

 مهعلطي نم هلسر نم ىفطصي كلذ عمو «نونمؤملاو هلوسرو مهلمع هللا ىريسو

 هعالطاك هل ربدي ام ضعب ىلع انايحأ هلوسر علطي ناك امك «بيغلا ضعب ىلع

 مهربخت شيرق ىلإ ةلاسر تلمح نم ىلع هعالطاكو «هلايتغال دوهيلا هربدام ىلع

 «بيغلا نوئش نم اذكهو «نيمألا ليربجل ىحولاب هتفشاكمكو «مهل هتوزغ رسب

 :ىلاعت لاقف امك «بيغلا ملعب صتخا دق ىلاعتو هناحبس هللا نأ اذه نم دافتسيو

 ىفطصي دق ءايبنألا نأو [ماعنألا] 4 )+. .. وه لإ اَهَمَلَعَي ال بيلا حتاَقَم ةدنعو

 ليلق رزتل هنإو «هنوملعي مهيطعي امف «تابيغملا ضعب ملع هيطعي نم مهنم هللا

 يدنع مُكَل لوُقَأ الو » :مالسلا هيلع حون ناسل ىلع هناحبس لاق دقلو ائيش دعيال

 نع ىلاعت لاقو ؛[دوه] 4 438... كلم يّنِإ لوُقَأ الو بيلا مَلَعأ الو هللا نئازخ

 . [فارعألا] 4 20 . .. ٍرْيَخْلا نم ترتكتسال بيَغْلا ملعأ تنك ولو :ةللَع ىبنلا

 هللا نأ متملع اذإ ىأ 4 ميظع رج ْمُكَف اوُقتَتو اوُنمْؤُت نو هلَسرَو هّللاب اوُممآَف »

 هللاب اونمؤت نأ نيعتي هنإف لوسر نم ىضترا نم الإ ادحأ هبيغ ىلع علطي ال ىلاعت



 نارمع لآ ةروس ريسفت
 وأ للا

 ريب محل»ب
 يي

 سيل «ثداوحلل ةهباشملا نع اهزنم لامكلا تافصب افصتم هوفرعت نأب ناميإلا قح

 قح هللاب اونمؤت نأو مهلئاسر ةقيقح اوفرعتف هلسرب اونمؤت نأو «ءىش هلثمك

 .ميظع رجأ مكلف اههجو ىلع اهنودؤتو اهب نوموقت

024 

 الو
 م وه و م را م 0 لد هي رس

 ارخوه  هِلِضف نم هللا مهلتا< ءامي ولحس يلا نب
 - 2 رس رس 0 2 و و يس

 سلول موبي وس 3 وه ّ

 2 هه ع خس يدين و 7 4 2706 م أ
 ريح نولمعت امملل أو ضرالاوِع وا ريم هلل

2 

 100010 ا
 1 ْنِإ 515 : هدأ لوف هلأ عميس دف

 رول سل سس هس حل سم 6غ دو

 ٌلوُقَتو ٌّقَحِرْيَعِب ةيينألا ُمُهْلَسصو اولاَفاَم بْتُكَتَس

 ييِرأَتَمَكئاَميَكِلَك © قلل ٍقيِرَحْلاتَباَدعأوفوُد

 .- م 2 ره 0

 امك دنسعلا م لل ظي د سيل هللا ْنَأَو
 هل مس لا

: 

 راشأ دقو ءاهيف ناك امو دحأ ةوزغ ىف ربعلا ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 نم نيكمتو «ىويند ميعن نم رفكلا لهأ هيلعام ىلإ ربعلا نايب رخآ ىف هناحبس

 هللا زيميل «نيرفاكلا ميعن ةيؤر عم «دئادشلاب ىلاعتو هناحبس راشأو «ةايحلا بابسأ
 نيرفاكلل ءالمإلا اذه نأ ىلإ هناحبس راشأو «بيطلا نم ثيبخلا ىلاعتو هناحبس

 نوئرمتسيس ءاطعلا اذهب مهنأل ؛مهل ارش نوكتس هابقع نإ لب «مهل اريخ سيل

 ايندلا ىف ىزخلاو «ميلألا باذعلا كلذ ءاروو ءالاغيإ هيف نولغويو ءرشلا

 مهربتخا ىتلا ةمعنلا ىف مهنم نوكي امب هناحبس حرصي تايآلا هذه ىفو «ةرخآلاو

 مهسفنأ ىلع اهنوسبحي لب «ريخلل اليبس اهنولعجي ال مهنإ ذإ ؛اهب ىلاعتو هناحبس

 نيذْلا نبسحي الوإ» :هناحبس لاق اذلو «دحأل هيف ريخ ال ارش نوكتف ءاسبح

 . « مهل رش وه لب مهل اريح وه هلضف نم هللا مهاتآ امب نولَخِي
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 برض ىأ وأ ملع وأ لام نم ناسنإلا كلمي اميف ديدشلا صرحخحلا وه لخبلا

 لك لخبلا لمشي كلذ ىلعو «هريغ اهب نيعي نأ عيطتسي ىتلا ةردقلا بورض نم
 ضعب رسف دقو «لاملا هعوضوم نكي مل مأ «لاملا هعوضوم ناكأ ءاوس ءحش

 ىبنلا فاصوأ اومتك دوهيلا نأ كلذ «ملعلا نامتكب ةيآلا هذه ىف لخبلا ءاملعلا

 .ةيادهلا اوعنميل وأ ءاولضيل اهونلعي ملف اهب اونضو «هب ةاروتلا ريشبتو لِي

 قفتيو «لاملا ىف لخبلا وهو «ردابتملا رهاظلا هانعب لخبلا نورثكألا رسف دقو

 نيذلا ءالؤه نع ىكح دق ىلاعتو هناحبس هللا نإ ذإ «مالكلا قايس عم اذه

 «ءاينغأ نحنو ريقف هللا نإ لوقي نم مهنم نأ ءهلضف نم هللا مهانآ اب نولخبي

 ثاريم هل ىلاعتو هناحبس هللا نأ مهلخب نايب دعب ركذ ىلاعتو هناحبس هللا نألو

 .لاملا وه لخبلا عوضوم نأ ىلإ ئموي ثاريم ةملكب ريبعتلاو «ضرألاو تاومسلا

 نبسحي الو :ىلاعت هلوق ىف ريخ هيف ىلاملا لخبلا نأو نظلا نع ىهنلاو
 لاح ىأب اونظي نأ مهل حصي ال ىنعملاف ءدكؤملا ىفنلا ىلع لدي 4( َنوُنَحَبَي َنيِدّلا

 ةميركلا ةيآلا ىفو «مهل رش هيف لب «مهل ريخ هيف لخبلا كلذ نأ لاوحألا نم
 هيلإ ىتأي ام نأ بسحي ليخبلا نأ ذإ «لاملا لصأ نايسن لخبلا ببس نأ ىلإ ةراشإ

 هناحبس هللا نأ ىسنيو «هللا نم الضف سيلو .طقف هبسكو هدوهجب وه امنإ لام نم

 نايعسي نيلجرلا نأو «باسح ريغب ءاشي نم قزري هنأو «عناملا ىطعملا وه ىلاعتو

 «كاذ لام وجنيو «سبايلاو رضخألا لكأت اذهل ةحئاج ىتأتف «بابسألا ناذختتيو

 ىذلا لاملا نأ هناحبس هللا نيب اذلو «ميلع ءىش لكبو «ريذق ءىش لك ىلع هللاو

 مب َنوُلَحْبي :لاق كلذلو ءىلاعتو هناحبس هللا نم لضفب وه امنإ مهيلإ ءىجي

 ىطعي ىلاعت هللا نأو «ىلاعت هللا لام لاملا نأ مهل نيبي وهف .؟هلّضَف نم ُهّللا مُهاَنآ

 0 .ءاشي نم عنميو «ءاشي نم

 نم موهفملا لخبلا ىنعمل ديكأت 4 مهل اريخ ره :ىلاعت هلوق ىف ريمضلاو

 ىف نظلا ىفن ديكأتل لصفلا ريمض ريمضلا نأ ىرنو «4َنوُلَحْبي 8 ىلاعت هلوق
 ا ظ ظ . ةيريخلا
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 ةداعإ ىفو 4 مهل رش وه لب :هناحبس لاقف «مهل رش هنأ هناحبس نيب دقو
 ايندلا ىف رش لخبلاو «لخبلا ىف رشلا ىنعمل ديكأت ةيمسالا ةلمجلا ركذو «ريمضلا

 ىلإ ىدؤي داحآلا ىف دقحلاو ءايندلا ىف دقحلا ىلإ عفدي هنأل كلذو ؛ةرخآلا ىفو

 بارخلا ىلإ ىدؤي تاعامجلا ىف وهو «ةيبدألا تاقالعلا عطقتو ءرمتسملا عازنلا
 اوقتا» :لاق ٌدِْكك هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج نع ملسم ىور دقلو .رامدلاو

 ناك نم كلهأ حشلا نإف حشلا اوقتاو «ةمايقلا موي تاملظ ملظلا نإف ملظلا

 .©)(مهمراحم اولحتساو مهءامد اوكفس نأ ىلع مهلمح «مكلبق

 ىنعملاو «ةقاطلا نم امإ قيوطتلا 4ةَماَيقلا َمْوَي هب اوُلخب ام َنوُقَوَطيَس »
 ال مهنكلو «ةمايقلا موي هب اولخب ىذلا لاملا اورسخيل نوقيطي ام ىصقأ نوفلكيس

 مهنأل «مالكل الو ءءادنل نوبيجتسي الف ءائيش مهرمأ نم مويلا اذه ىف نوكلمي

 ىَلِإ نوعدُيو قاس نع فشُكُي موي إ» :ىلاعت هلوق دح ىلع كلذو «نوعيطتسي ال

 ًاقوط هب اولخب ام نوكيس هنأ ىنعملاو «قوطلا نم حجرألا وهو نوكي دقو

 هلَثَم « ءملؤم قوط وهو ءايندلا ىف مهنم ناك امب مهرعشي اهيف الغو «مهقانعأ ىف

 هاثآ نمل :لاق لي ىبنلا نأ ةريره ىبأ نع ىراخبلا ىور دقف «نابعنب ِلكَي ىبنلا

 ذخأيف ةمايقلا موي هقوطي ناتبيبز هل عرقأ ")اعاجش هل َلّثَم هتاكز دؤي ملف الام هللا

 هب اوُلْخَب ام َنوُقَوَطِيس »» :ىلاعت هلوق الت مث كزنك انأ كلام انأ :لوقي "7هيتمزهلب
 . 90044 ةمايقلا موي

 . هنع هللا يضر رباج نع (5115) ملظلا ميرحت - بادآلاو ةلصلاو ربلا | :ملسم هاور 217

 سرافلاو لجارلا بئاويو هبنذ ىلع موقي ىذلا ركذلا نابعثلا وه :عاجشلا :هللا همحر مامإلا لاق (؟)

 نانوكت امهو «هيئيع قوف ناوادوس ناتمالع ناتبيبزلاو «مسلا ريثك دلجلا سلمأ نوكي ىذلا وه عرقألاو

 .تايحلا ثبخأل

 ش 0 .هاقدش :ىازلاو ماللا رسكب ناتمزهللا

 ع(7 455) هلام ةاكز عنام - ةاكزلا : يئاسنلا هاور امك )١7516(. ةاكزلا عنام مثإ - ةاكزلا :ئراخبلا هاور (5)

 :هنع هللا يضر ةريره يبأ نع مهلك 011 )١17 نيرثكملا دنسم يقاب :دمحأو
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 موي هبحاصب لخبلا ةطاحإل ةيليشمت ةراعتسا ىوبنلا ثيدحلاو ىنآرقلا صنلاو

 ىف لخبلاو زانتكالل ةيتقولا ةداعسلا نأ نايب اهيفو ؛ماليإ ةطاحإ اهنإو «ةمايقلا

 .اماليإو ةوقشو ءاديدش اسؤب ةمايقلا موي نوكتس ايندلا

 نكلو هللا ليبس ىف قافنإلا ماقم نيبتيو «لخبلا حبق نيبت ميركلا صنلا اذهب
 .دصقلاو لالحلا قافنإلا نيبتي نيدحلا نيذهبو ؟فرسلا دح امو ؟لخبلا دح ام

 ناك ولو ءطق هيف فارسإ ال ىلاعت هللا ليبس ىف قافنإلا نأ ءاملعلا ررق دقل

 ؛هلام فصني تاوزغلا ىدحإ ىف عربت باطخلا نب رمع نأ ىوري هنأو لاملا لكب

 '؟كلهأل تيقبأ ام» :الئاق عي ىبنلا هلأسف ءهلام لكب عربت قيدصلا ركب ابأ نأو

 نافع نب نامثع نيرونلا وذ ناك دقو 2)2هلوسرو هللا» :ةمألا هذه قيدص لاقف

 -  .افارسإ كلذ دعي ملو «ةرسعلا ةعاس ىف لعف امك ءانايحأ هلك شيجلا زهجي

 ةرسع ىف ىلاعت هللا ليبس ىف قافنإلا نع عانتمالا نأ ىلع اضيأ اوقفتا دقو
 زاجأ كلذلو ءهدشأو لخبلا حبقأ وه لب لخب ءاهل ءادعألا ةمهادمو «ةلودلا

 نع ءاينغألا عنتماو ءادعألا ةيمالسإلا ةمألا تمهاد اذإ بئارض ضرف ءاهقفلا

 . ميركلا صنلا اذهب دوصقملا وه لخبلا نم عونلا اذهو «قافنإلا

 ةصالخلاو ؛فارسإ وه ةيصعم ىف قفني مهرد لك نأ ىلع اضيأ اوقفت ةتا دقو

 كلذلو «ىلاعت هللا رمأ ام ريغ ىف قافنإلا وه لخبلاو فارسإلا نيب ام دحلا نأ

 ىف مهرد قافنإو ءافارسإ نوكي ال هللا ليبس ىف فلأ قافنإ :سابع نبا لوقي

 .افارسإ نوكي ةيصعم

 ميركلا صنلا اذه «ريبَخ َنوُلَمْعَت اَمب ِهّللاو ضرألاو تاومّسلا ثاريم هللو»

 هللا ليبس ىف داهجلاو ءريخلا ليبس ىف قافنإلا بوجو دكؤت ناعم ةعبرأ ديفي

 : ىلاعت

 امهنع هللا يسر رمعو ركب يبأ بقانم يف - بقانملا باتك : :حيحص نَسَح ثيِدَح اذه لاقو يذمرتلا هاور )١(

 لجرلا : يمرادلاو )1١479(. كلذ يف ةصخرلا ىف ف - ةاكزلا يف دواد وبأ هاور امك * هر م4)امهيلك

 . (ىتغ رهظ نع الإ ةقدَص ال باب) حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا هركذو 5 6 )١ هدنع ام عيمجب قدصتي
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 0ك 619 ل اسس سلا

 ا رح

 هناحبس ربع امك ىطعأ ىذلا وهف «ىلاعت هلل هلك لاملا نأ - لوألا ىنعملا

 ام نمض ىف ىلاعتو هناحبس هيلإ لاملا لآم نأو ,كهلضَف نم هللا مهاّتآ امب# :ىلاعتو
 فنوثري ةثرول لخبي نمو ءاقلطم ءانكتسا الب ءدوجولا اذه ىف ءىش لك هيلإ لوثي
 مهل دري مل نإو «هناحبس دارأ نإ مهيطعيس هنأو «ىلاعت هلل هلك ثاريملا نأ ملعيلف
 .ارادبو افارسإ هنوقفنيسف ءاطع

 وهف ءدوجولا ىف ام لك ىلع ىلاعت هللا ناطلس نايب وه - ىناثلا ىنعملاو
 هنأ ىنعل ديكأتو «هناطلس لامك نايب كلذ ىفو ءهيلإ لوكي ىذلا وهو ءهكلم

 ثاريم هنأب ثاريملا نع ربعي مل كلذلو «نيتملا قازرلا ىوقلاو «باهولا ىطعملا
 .ضرألا هتوح امو ءامسلا هتوح ام لك ثاريم لب ءاهفرعن ىتلا لاومألا

 مهصتخيو «هدابع ضعب ىلاعت هللا هيطعي ىذلا ءاطعلا نأ - ثلاثلا ىنعملاو
 ءارقفلا ىلتبا دق ىلاعتو هناحبس ناك اذإف «هيف ةيلام تافيلكت مهيلع بجوي هب

 ىلع نوبساحم مهو ءاوطعي نأ مهيلع بجوأو «لاملاب ءاينغألا ىلتبا دقف ءرقفلاب

 مهف دقو ء[رشحلا] 4432+ دوحلفمْلا مه كاتلوأف هسفن حش قوي نمو » «مهلام
 هّللاو 8 :ىلاعتو هناحبس لاق كلذلو «ميظعلا قيقدلا ىلاعت هللا ملع ركذ نم اذه

 .ريخ نوا ا
 كرتي ال قيقد هللا ملع نأل ؛الماك الماش نوكيس ءازجلا نأ - عبارلا ىنعملاو

 لمعي نمو 477 هرْي ارْيَخ َةّرَذ لاقثم لمعي نمف» :اهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص

 . [ةلزلزلا] 4 < ِهرْي ارش ةَرَذ لاقثم

 قيقدلا ملعلا ىه ةربخلاو «ريبخ هنأب انلامعأب هملع نع هناحبس ربع كلذلو

 .لماشلا

 نيذلا دوهيلا نم نيملسملا ىلإ ىرسي قافنإلا عضوم ىف حشلا ناك دقلو
 الو «مهنم نوملسملا فنيل دوهيلا عئانش ضعب ركذ كلذلو «مهنورواجي اوناك
 نإ اوُناَق َنيِذّلا لوف هللا عمس دَقَل » :ىلاعتو هناحبس لاقف «مهتساسخ ىف مهودلقي
 .  ءاينعَأ نحو ريقف هللا
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 ا

 ليبس ىف قافنإلا مدعو حشلا ىلع نينمؤملا نوضرحي دوهيلا ناك دقل

 لزن املف «ناميإلا لهأ ناميإ نم اولاني نأ نولواحي اوناكو «ىتش قرطب ىلاعت هّللا

 اوذخأ [ديدحلا] # هج# .. .اننح ان هللا نصفي يذلا اذ نم :ىلاعت هلوق

 ال امب هناحبس هللا نوفصيو هلي لوسرلا ةؤعد ىلعو «نآرقلا ىلع نومكهتي

 مهيف اوثعبيل وأ «مهنيد ىف مهوككشيو «نينمؤملا بولق اوئهويل كلذو «قيلي
 هللا ةدنإ :ةيآلا هذه تلزن امل هنأ سابع نبا نع كلذ ىف ىوريو .حشلا حمر

 :اولاقف دلي ىبنلا ىلإ دوهيلا تءاج 4« يضل ... انسح اضْرَف هّللا ضرقي

 اوءرجتو «مهنم رركت دق كلذ نأ رهظيو «2؟2)صضرقلا هدابع لأسي ريقف كبر دمحم

 ام ىلع مجهتلاب نآرقلا ىف ام بيذكت ىلإ اوهجتا وأ «هناحبس هللا تاذ ىلع هب

 عمسي نم ملع مهلوقب ميلع هنأ هناحبس نيب ب دقلو «ماقملا اذه ىف هيلع لمتشا

 ريبعتلا اذه ىفو #.. .اولاق نيذلا لوقا عي قل :هناحبس لاق كلذلو «لوقلا

 كلذ ىفو «مهيلإ عمتسي د نم ةبقارم مهل بقارمو «مهيلع ْملَّطَم ىلاعت هللا نأ نايب

 ءىش لك ىلع رداقلا راهقلا ىوقلا لالجلا اذ نأب راعشإ هنإ ذإ «هيف ام ديدهتلا نم

 هب نوءرجتي امو «هنأش ىف لاقي امل عمتسم «هيف امو هيف نمو دوجولا كلمي ىذلاو

 هب ملعيو كلوق عمسي هنإ :ميظع ىلع أرجتي هدجي نمل لئاقلا لوقي امك «هيلع
 ىلعألا لثملا هّللو © :ةيشخلاو ةفاخملاو ةبيهلا رعشتساو .لعفت ام بقاوع بقتراف

 «ةبقارملا كلت جئاتنب كلذ هناحبس بقع دقو [لحنلا] 4 + ميكحلا ّز زيزعلا وهو

 ٍريغب ءايبنألا مهلك اوُلاَق ام بتكتس :ىلاعت هلوق ىف ديدشلا ديدهتلاب حرصو

 .4قح
 ىف مهيلع تبثتس :ىنعملا نأل كلذو ءمهل ديدش ديدهت مالكلا اذه ىف

 لب «ةباتكلا درجم دارملا سيلو «هناحبس هيلع مهؤرجتو اذه مهلوق ىلاعت هللا لجس
 ةباتكلاب ريبعتلاو «ميلألا باذعلا نم ءازجلاو ءاهيلع باسحلا وهو اهتجيتن دارملا

 ةباتكلا هتنمضت املو .هتارمثو هجئاتن هيلع بترتت ىذلا تباثلا رتتسملا ملعلا نع ةيانك

 .لوزنلا بابسأ ىف ىدحاولا هركذو «نسح دنسب سابع نبا نع رذنملا نباو «متاح ىبأ نبا هاور )١(



 نارمع لا ةروس ريسفت اه

 ظ _الاسضضط اسما طمممط ملال لاخلا الالمان للخط الللالا!ا!الالالا اال االتا اناا االللا لالالالا ااا للت ال اللاالا اللا اكلالأاالا الا لتلااللا
 د حلل

 :هناحبس لاقف عراضملاب ربع هنم صانم ال ىذلا عدارلا باقعلا ىنعم نم

 هللا ىلع ؤرجت نم هيف ام ىلإ ةراشإ هيف اوُناَق امإ ب ريبعتلاو 4 اوُلاَق ام بتكتس ١»

 . هناحبس ىلعألا هماقم ىلع مجهتو « ىلاعت

 دقو «مهفالسأ نم ءىرج لمعب ءىرجلا لوقلا كلذ هناحبس نرق دقو

 :هلوقب ىلاعتو هناحبس هنع ربع ام وهو «مهيلإ بسني نأ قحلا نم ناكف «هوضترا

 قئاقحلاب مهتناهتساو ءرشلا ىف مهتأرج د تابثإل كلذو 4 قح ريغب ءايبنألا مهلتقو

 مهلعف داسف كلذب ىلاعتو هناحبس هللا تيثأ دقو «داسفلا ىلإ مههرشو «ةينيدلا

 هناحبس هللا ىلع ءىرجلا دسافلا لوقلا كلذب مهلوق داسفو «عينشلا لتقلا اذهب

 . ىلاعتو

 :زاجيإب اهيف ملكتن رومأ ةثالث راثت انهو

 وهو ءدحاو عون نم امهنأ ىلإ انرشأ دقو «نيتميرجلا نيتاه نرق ىف :اهلوأ

 ؤرجت ةيناثلاو «هللا ةلاسر ىلع ؤرجت ةميدقلاف «ىلاعتو هناحبس هللا ىلع ؤرجتلا

 .اديعب الالض اولضو ءاريبك اوتع اوتع دق نونوكي كلذبو «هّللا تاذ ىلع

 مل نإو «هب اوضر مهنأل ةحيحص نيرضاحلا ىلإ لتقلا ةبسن نأ :اهينا

 اذإ» :ِهِْيلَك ىبنلا لاق دقو ءاهلعف دقف ةميرجب ىضر نمو «هورشاب دق اونوكي

 باغ نمو ءاهنع باغ نم اهركنأف اهدهش نم ناك ضرألا ىف ةئيطخلا تلمع

 , )(اهدهش نمك ناك اهيضرف اهنع

 نم عونلا اذه نأ عم - قح ريغب هنأب نييبنلل مهلتق فصو هنأ :اهشلاو

 مظعو «مهلاعفأ ةعانش ىلإ ةراشإلل كلذو ءادبأ قحب نوكي نأ نكمي ال مارجإلا

 .هعضوم ريغ ىف مأ هعضوم ىف مهلعف ناكأ نولابي ال مهنأو «مهرش

 احرصم كلذ دعب هناحبس لاق دقو .«باقعلل ىه ةباتكلا هذه نإ انلق دقو

 . 4 قيِرحلا ِباَدَع اوُقوذ ١ :باقعلاب

 .يدنكلا ةريمع نب سرعلا نع(71787)يهنلاو رمألا - محالملا :دواد وبأ هاور )١(



 نارمع لآ ةروسريسفت 0
 اللا للا للللللا

 2 ١ كالا ١
 نأ قوذلا ىف لصأتلاو «ملألاب ساسحإلا انه وهو ءساسحإلا وه قوذلا

 «مهيلع مكهت هيف ريبعتلاف «ملألل انه وهو «هبلطو هقوذ ىف بوغرم رمأ ىف نوكي
 «ةبهتلملا رانلا قيرحلاو ,[ قاقشنالا] 4 )2 ميلَأ باَدَعب مهَرْشَبَف 8 :ىلاعت لاق امك

 رهظ ام اهيف لد تاملك فذح نمضت قايسلا نأ ذإ «فذح زاجيإ هيف مالكلا اذهو

 سئبو منهج ىف مهيقلنو اولعف امو اولاق ام بتكنس ىنعملا اذإ ءىوط ام ىلع
 ةبهتلملا رانلا كلت باذع اوقوذ :انلوقب اهران نولصي مهو مهبطاخنو ءريصملا

 نإو «ميلألا باذعلا كلذ ىف ببسلاب هناحبس حرص دقو «مهاوثم كلذو ءاهمالآو

 مالظب سيئ هللا َنأو مكيديأ تْمَدَق امب كلذ 9 :لاقف هيلع الاد ىضم ام ناك

 هب متملكت امو مكيديأ تمدق ام ببسب ميلألا ديدشلا باذعلا كلذ ىأ

 نم نكمتلا ىلع ةلالدلل ؛ركذلاب ىديألا صيصختو ,4تمّدَق امب# ب ريبعتلاو

 ديفت ديلا ىلإ لعفلا ةبسن نألو .ديلا شطبب نوكي رشلا رثكأ نألو «هتدارإو لعفلا

 .هتاذب لاصتالاو «هب قاصتلالا

 هنإف كلذ قوفو «هيف ملظ ال وهف «لمعلا اذه لجأل باذعلا كلذ ناك اذإو

 باذعلا ناكف «ءىسملاب نسحملا ةيوستب هدابعل امالظ هللا ناكل مهباسح لمهأ ول

 «ءىسملاو نسحملا ىواستي نأب هاصقأو هغلبأو ءملظلا ىلاعت هللا تاذ نع ىفنيل

 مَأ 9 :ىلاعت لاق امك «ةيمستلا كلت ةميركلا هتاذ نع ىلاعتو هناحبس هللا ىفن دقو

 انمحراو انل رفغاف انسفنأ انملظ اننإ انبر .[ص] 44722 ٍراَجفلاك َنيقّتمْلا لعجت
 .نيمحارلا ريخ تنأو



 نارمع لآ ةروس ريسفت / لل

 تفل 0 ا ا سس سس

 َنِإَوْلاَق ل
 ٍناََرشِباَسَيتأَ ٌَقَحلوُسَرر ىَرِصْؤُم الأ َعَدَلِإ 2 هع هَل
 تتقي, يق يْلَسُت اج ذك لهُراتلا اك أت
 0 َنيِقدَصَمتنُك َنإمُهوُمْمَأَسَق مف مشل َمْشَلَ ىَِلَيَو

 تكي, ولع كين تؤخم بر َدَعَف كوب دك نإ

 تْوْلأهَفبَ نيت لم 7 ريغلا ككل ردا
 نمو نم وَسَقْل م كرو ومو 0

 يذلا وحل كويك َواَمدََ َدكْجبْلأ َلِدأَو راك
 6 دي ةليملا 4

 ظلغو «مهيلع ةداملا ءاليتساو مهقالخأو دوهيلا فصو ىف رمتسم مالكلا

 اوعمس دقو ىلاعت هللا نع اولوقي نأ دوحجلا مهب غلب دقل ىتح ءاهتوسقو مهبولق

 نحنو ريقف هللا نإ - انسح اضرق هللا ضرقي قدصتي نم نأ - لَك لوسرلا نم
 ةزجعملا ريغ ةزجعم اوبلطي نأ مهدوحج جئاتن نم نأ نيبي تايآلا هذه ىفو «ءاينغأ

 «مهيلع ةجح ماق ىذلا ليلدلا ريغ اليلد نوبلطيف لَك ىبنلا اهب ءاج ىتلا

 ىلع ءاج دق هنأ عمو «ةرهج هللا انرأ :اولاقف «كلذ نم ربكأ لبق نم ىسوم اولأس

 ؛اهريغ نوبلطي اوناك ريشكلا ددعلا ةيسملا تازجعملا نم مالسلا هيلع ىسوم دي

 اولأس دقل .ادوحجو ارفكو ادانع الإ نيبلا ليلدلا هديزي ال دناعملاو نودناعم مهنأل

 نمؤن لأ انيلِإ دهع هللا َنِإ اوُلاَق نيا ل :مهيف هّللا لاقف اهيف اوبذكو .ةزجعم ىبنلا

 . (راتلا هلكت نابرقب انيتأي ئَتح لوسرل

 نأ لبق نم اوءاج نيذلا لسرلا ضعب تازجعم نم نأ ريسفتلا بتك ركذت

 ءامسلا نم ران لزنت نأ هلوبق ةرامأ نوكتف ءمعّنلا نم ةقدصلا وهو «نابرقلا ّمدَقِ
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 «لطاب ءاعدا وهو «مهيلإ دهع هللا نم دهع كلذ نأ دوهيلا ىعدا دقو «هلكأت ءاضيب
 تايآو «لوسر لكل ةزجعم نوكي نأ مزلتسي ال لوسرل ةزجعم ناك اذإ رمألا اذهف

 ةمأ لكل « جهانملا ةفلتخم «ىحاونلا ةدهدعتم لسرلا تالاسر تابثإل ىلاعت هللا

 ةلاسرلا ىلع ةلادلا ججحلا نم ةجح ناك اذه نوكو ءاهبساني زاجعإلا نم جاهنم

 .نامزآألا لك ىف ةجح نوكي نأ ىضتقي ال - نمز ىف لوسرلا قدصو

 :لوقي ىلاعت هللا نأل كلذو ءعقو دق زاجعإلا نم عونلا كلذ نأ كش الو

 مهينأي نأ وه هولاق ىذلاو 4 مق يدابو تايب يلق نم لو ْمُءاَجدَق لق
 .رانلا هلكأت نابرقب

 «تاملكلا ضعبل ةيظفل تاريسفتل ضرعتن نأ دبال صنلا ىف مالكلا ميمتتلو

 ةملكو «(انيتأي) ةملكو «(نابرق) ةملكو «(لوسرل نمؤن) ةملك تاملكلا هذه نمو

 . (هلكأت)

 مهنم بولطملا ذإ ؛عضخنو هيلإ وعدي امل نعذن ىأ :*لوسرل نمؤن# ىنعمو

 درجم هروصي ىذلا درجملا قيدصتلا ال هب ميلستلاو هل عوضخلاو قحلل ناعذإلا وه

 «قيدصتلا ىنعم نمضتي لوألا نأ هل ناميإلاو لوسرلاب ناميإلا نيب قرفلاف «ناميإ

 .هيلإ وعدي امل عوضخلاو ميلستلاو ناعذإ هعم نكي مل نإو

 نم نابرقلاب ىتأي ىذلا وه لوسرلا نأ «ِراّثلا هُلكَأت ناَبرقب اَيتَأِيإ) ىنعمو

 ءاضيبلا رانلا لزنت ءوه همدقيو «معنلا نم ىلاعت هللا ىلإ هب برقتي ام وهو معنلا

 ىذلا لب «رانلا هلكأت ىذلا نابرقلا نومدقي نيذلا مه اوسيلف «هلكأتف ءامسلا نم

 لك ناك اذإ هنإ ذئتيح لاقي الو «لوسر هنأ نايبلو ءازاجعإ لوسرلا وه كلذ لعفي

 لاح هذه لب «نيبارقلا نم ءارقفلا اهديفتسي ةدئاف ةمث نوكت ال رانلا هلكأت نابرق

 نم دييأتلا ىلع ىتلا ةرامألا كلت نوكتف اهب موقيو «ءايبنألا نم ىبنلا اهيتأي ةصاخ

 رشع انثا رحبلا قالفناو ءرجحلا نم ءاملا ساجيناو «ةيح اصعلا بالقناك ءءامسلا

 ْ .ميظعلا دوطلاك قرف لك اقرف
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 نوتنعتي موق دلك ىبنلا اولأس نيذلا ءالؤه نأ ىلاعتو هناحبس نيب دقلو

 «مهتنعت ىلع ليلدلا عم درلا هناحبس ركذ دقو «هبلاطم ىلإ تَفَتْلِي ال تنعتملاو
 ملح نإ وف مق مث يدلابو تانيا يلق نم سي كدا دق لق :لاقف

 . ؟4 نيقداص

 «لسرلا ةلاسرل ةتبثملا ةنيبملا ةجحلا اهنم دارملا «تانيبلا»و ديلي ىبنلل باطخلا

 لزنت نابرقب نايتإلا وهو «هومتلق ىذلا لوقلا عوضومب ىنعملاو ««متلق ىذلاباو
 نأك «لوقلا عوضوم هنم داريو لوقلا قلطي دقو «هلكأتف ءامسلا نم ءاضيب ران هيلع

 دق ىأ «تلق ام ناك دقو ءاذك هجو ىلع نوكيس رمألا نإ كل تلق :لئاق لوقي

 .هعوضوم ققحتو تلق ىذلا لوقلا ىنعم ناك

 مكءاج دق مهتنعت نايبلو مهتجاحم ىف لوقت : نأ دمحم اي كيلع نإ :ىنعملاو

 هلكأت نابرقب اوتأ مهنأ وهو «نوبلطت ام ءايبنألا نم ققحتو «لبق نم تانيبلاب لسر
 ملف :ىلاعت هلوقب ىنعملا اذه ىلع لد دقو ءاوقدصت ملو اونمؤت ملف ءرانلا

 «دينعلا بيذكتلا راثآ نم ارثأ الإ نوكي ال لتقلا نإ ذإ «نيقداص متنك نإ مهومتلتت

 بذكلا ىف متغلبأو متبذك دقل :اذكه ميركلا لوقلا قسن نوكيف ءديدشلا دوحجلاو

 لب ءاونمؤت ملو اذ اذه مكءاج دقف «رانلا هلكأت نابرقلاب طبترم مكناميإ نأ مكئاعداب

 متنك ولو ءهومتلتق نأ ىعادلاب ةناهتسالاو رمألا مكب غلب ىتح متنعأو متبذك

 . ؟لتقلا ناك ملق رانلا هلكأت نابرقب نايتإلاب ناميإلا طابترا مكئاعدا ىف نيقداص

 ءاهنوبلطي ىتلا ةجحلا كلتو ناميإلا نيب طابترالا قدص وه ىفنملا قدصلاف

 ىفنيو «رربملا ناك هجو ىأ ىلع لتقلل رربم ةمث نوكي نأ ىفني ىراكنإ ماهفتسالاو

 ةجح نوبلطي ال مهنأو ؛مهتنعت نايل وه ف ىبنلل هجوما باطخلا قايسو

 اولعف امم دشأ ليلدلا اذهب مهل اوتأ نم عم اولعف مهنأو «نوتنعتي لب « ليلدلا صقنل

 نم ناك ةجحلا هذه عم بيذكتلاو لتقلا نأ وهو ءهيلإ هيبنتلا بجي رمأ انهو كعم

 ىلع نمث هدعب ءىجي نمو ٌدْكَي ىبنلا رصع اورضح نيذلل باطخلاو «مهفالسأ
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 يي
 ىدأ ىذلا تنعتلا فصو نآل ؛مهنم نيضاملا ةميرج مهيلإ تهجو دقلو «مهتلكاش

 ناكف «مهلامعأ نع نوضار مهنألو ,فالخألا ىف مئاق فالسألا نم ناك ام ىلإ

 :اولاقف مهنم مهنأب مهنم نيضاملا نع اوملكت مهنألو ؛مهتميرجب اوبطاخي نأ ًاقح

 مهيلع ناك كلذل «مهيف ال نيضاملا ءالؤه ىف ناك رمألا نأ عم ءانيلإ دهع هللا نإ

 ةمآلا كلت نم اوصلختي ىتح نيضاملا نم عقو ىذلا مارجإلا فصو اولمحتي نأ

 .ناعذإلا لهأو ناميإلا ةمأ ىف اولخديو «ةرساخلا

 سشتبت الف «بيذكتلا دوعت هتاذب مئاق سنج ءالؤه نأ هيبنل هللا نيب ب دقلو

 :هناحبس لاق اذلو «نولعفي اوناك

 ير شلا باكو رزلاو تايب اونا بق لس ب اقف دوي دق
 ىبنلا اهب ىدحتي ىتلا ةلدألا ىهو ءهل ةحضوملا «قحلل ةنيبملا تايآلا ىه تانيبلا

 باتكلا وأ ةفيحصلا وهو ءروبز عمج ربزلاو «هتتلاسر مهل تبثيل هموق ءايبنألا نم

 دواد ىلع لزلا باتكلاب روبزلا صحو «ديدشلا رمألا وهو ربل عمج عمج وه وأ

 «اروبز» ئرقو [ءارسإلا] 4 ت50 اروبز دواد انيَنآو » :ىلاعت لاقو مالسلا هيلع

 ردصم ربزو ربز عمج نوكي وأ «فورظ فيرظ عمج ىف مهلوقك 27ىازلا مضب

 روبزلا لب ليقو «بتك ىلع باتك عمج امك ربز ىلع عمج مث «باتكلاك هب ىمس

 مسا روبزلا :مهضعب لاقو «ةيهلإلا بتكلا نم هيلع فوقولا بعص باتك لك

 امل مسا باتكلاو «ةيعرشلا ماكحألا نود ةيلقعلا مكحلا ىلع روصقملا باتكلل

 .ةيعرشلا ماكحألا نمضتي

 نيلاضلا كئلوأ بيذكت لَك هيبن نع ففخي ىلاعت هللا نأ لوقلا ةصالخو

 مهعمو «ةلاسرلل ةتبثملا ةعطاقلا تازجعملاب اوءاج دق هلبق ءايبنألا نأ نيبيف نيدحاجلا

 هيف ام ىلع لمتشا ىتلا نيبملا باتكلا مهعمو «ةرجازلا ةددشملا ةيهلإلا رماوألا

 مايق عم ةلاسرلا اوركنأو «مهبر تايآب اورفك كلذ عمو «ةرخآلاو ايندلا ةحلصم

 . 1 8ص 17ج راصتخالا ةياغ .يازلا حتفب نوقابلا أرقو «فلخو ةزمح ةءارق يهو 69
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 هيفو «هتاذ ىف لوقعم هيلإ وعدي ام نأ عمو ءاهراكنإل لاجم ال ىتلا ةلدآلا

 هللا نإف «ةتباث ريغ ايندلا ىف ةعاطلا تناك اذإو «ةرخآلاو ايندلا ىف مهتحلصم

 «باقعلاو باوثلاو ءازجلا رادو «رارقلاو ةعاطلا راد ةرخآلا لعج ىلاعتو هناحبس

 ةقئاذ سفن لك :هناحبس لاق اذلو «ةمايقلا موي نوكي امل ليبس الإ ايندلا ةايحلا امو

 .. ةمايقلا َمْوَي مكروجأ نوُقوت امّنِإو توملا

 ىذلا ةمايقلا موي دشاحلا عمجلا نايبل ةتباثلا ةيلكلا هذه ىلاعتو هناحبس ركذ

 ءرش هؤازجف ارش نإو «ريخ هؤازجف اريخ نإ «لمع نم مدق امب ئرما لك هيف مدقتي
 توملا لابقإ نع ربع هنأل كلذو ؛نآرقلا تاراشإ لكك ةعئار ةينايب تاراشإ انهو

 ام ىلإ ئموي الظنح ارم امإ قاذملا نوكيس توملا قوذ دنع هنأ ىلإ ةراشولل «هقوذب

 موي نوكي ام ىلإ ءاميإ نوكيف ءائينه اولح قاذملا نوكي نأ امإو .باقع نم هعبتي
 ةراعتسا هيف توملا قوذب ايندلا ىف لجألا لولح نع ريبعتلاو «ميقم ميعن نم ةمايقلا

 قاذي وأ ءملؤيف قاذي ىذلا رمألاب بيغرلا وأ بيهرلا هلابقإ دنع توملا هيبشتب

 ملو «سفنلا ىلإ توملا قوذ دنسأ هنأ ىه ةعئار ىرخأ ةينايب ةراشإ انهو

 نإو «سفنو مسج ناءزج صخشلاو ؛حود سفنلا نأل ؛صخشلا ىلإ هدنسي

 ءايندلا ةايحلا تقاذ امك .«توملا قوذت ىتلا ىهف «مسجلا ةقرافم دعب ىقبت سفنلا

 نأ دعبف «لاح ىلإ لاح نم اهتايح تريغت دقو «ةيقاب اهنأل اهيلإ قوذلا دانسإف

 موي هب ىقتلت ىتح هنم ادبأ تدرجت دق «نيطلا نم مسج نم فالغ ىف تناك

 .روشنلاو ثعبلا

 «ةرخآلا ىلإ لئازلا ايندلا عاتم نم ةلقنلا كلت معط سفنلا قوذت نأ دعبو
 موي مكروجأ نوقوت امّنِإَو 8 :هناحبس لاق اذلو ءميحج وأ ميعن نم ءازجلا نوكي
 . 4 ةمايقلا

 «نيملاعلا برل ةعاسلا مايق ىه ةمايقلاو ءارش وأ اريخ ءاطعلا وه رجألاو

 الو ةريغص كرتي ال ىذلا باسحلاو «قيقدلا نازيملاب رشو ريخ نم مهلامعأ ميوقتو
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 موقتو «نيملاعلا برل هيف سانلا موقي ىذلا وه ةمايقلا مويف .اهاصخأ الإ ةريبك

 روجألا ةيفوت ىنعمو «صلاخلا قحلا الإ نوكي الو فيزلا بهذيو «ةيقيقحلا
 ءىبسملا ةازاجم نإف ءاطعلا وه رجأألا نإ انلق اذإو ءاهيف صقن ال ةلماك اهؤاطعإ

 نكلو «سوفنلل توملا قوذف ءاهدحو سوفنلل ال صاخشألل انه باطخلاو

 لاقف صاخشألا بطاخ كلذلو «سوفنلاب موسما ىقتلت ذإ صاخشألل ءازجلا

 . ( مكروجأ نوقوت امّنِإو ظ :هناحبس
 لمشت رجألا ةيفوت نأ وهو نيرسفملا رثكأ هيلع انركذ ىذلا قايسلا نإو

 نأ ىلع لدي دعب نم اهب نرتقا امو ةيآلا حور نأ ىرأ نكلو «باقعلاو باوثلا
 نينمؤملل باطخلاف «هنوقحتسي نمل ةمايقلا موي ميعنب فرصلا ءاطعلا وه انه ءازجلا

 ءاطع لوأ نإ هناحبس لاق اذلو «نيبذكملا بيذكت دنع نينمؤملاو ّةَِْيَي ىبنلل ةيزعت

 . (زاق دَقف ةَنجْلا لخدأو ٍراَثلا نع حزَحُر نَمَُف 9 :هناحبس لاقف «رانلا نع دعبلا وه

 ىنعمب حزلا راركت وهو ءاهنع ةيحئتلاو ءاهنع داعبإلا رانلا نع ةحزحزلا

 ءاقلطم ازوف زاف دّقف اهنع ةيحنتلا راركت دعب رانلا نع دعبأ نم نأ ىنعملاو «داعبإلا

 رانلا نع دعبي ىكل هنأو «هيجنت الو هيدرت ناسنإلا لامعأ نأ ىلإ ريشي صنلاو

 ال ءاهل مزالم تباث ءىشك ةيحنتلاو حزلا رركتو .«دوهجمل جاتحملاك نوكي اهبنجتيو

 ال ءرملا نأو «هنارفغو هتمحرو هللا وفعل قيقد ريوصت كلذو ءدوهجمب الإ اهنع دعبي

 ةنحلا لوخد مث رانلا نع دعبلا نأو «ةرفغملاو ةمحرلا راركت دعب الإ رانلا نع دعبي

 ىه ىتلا ةرخآلا ىف ةيحنتلاو ةحزحزلا نأ ساسأ ىلع هلك اذهو ءزوفلا ربكأ وه

 ءرانلا نم ىقوتلا بابسأ ىف ذخألاب ءايندلا ىف ىنعملا نوكي نأ حصيو «ءازجلا راد

 ةبعصل اهنإو هءاوهأ دهاجو هتاوهش بلاغ نم :اذكه قايسلا نوكيو «ةنحلا لوخدو

 لخديو ءاهبابسأ ىقوتب رانلا نع هسفن حزحزي امنإف «طبضو ربص ىلإ جاتحت سارملا

 ىه ىتلا ءاوهألا داهج ىه ةحزحز لاف ءاهيلإ ةلصوملا لئاسولا ذاختاو «ةنحلا هسفن

 .نيبأو حضوأ لوألا ناك نإو «ديعبب ريسفتلا كلذ سيلو «رانلا بابسأ
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 هناحبس لاق اذلو «ءايندلا ىف رورغلا وه باذعلا ببس نأ هناحبس نيب دقلو

 . «رورغلا عام ّذلإ اينالا ةاَيحْلا امو » : ىلاعتو

 عاتم اهنأ ىهو «ةدحاو لاح ىلع ايندلا ةايحلا رصق ميركلا صنلا اذه ىف

 هسح قرغتساو هيلع ىلوتسا نإ «ةرخآلا عاتم هيسني ىتح هيرغيو ناسنإلا هب عتمتسي

 اهتاذ ىف ىهو ءاهارنو اهدهاشن ىتلا انم ةبيرقلا ةايحلا هذه تسيل ىنعملاو «هسفنو

 امأو «ءىش لك اهنأ نظي ىذلا اهب رتغملا هب عتمتسي اعاتم الإ «ةايحلل ىندألا دحلا

 ءاوهآلا ىلع ةرطيسلاو «سفنلا داهج نوكت اهنإف «ةرخآلا ةرطنق اهنأب نمؤي نم
 ىلع هب سلدي ىذلا عاتملاب ايندلا هبش» : ايندلا عاتم ريسفت ىف ىرشخمزلا لاق دقلو

 ناطيشلا وه سلدملاو «هتءادرو هداسف هل نيبي مث «هيرتشي ىتح هرغيو «27)ماتّسمْلا

 .«ةرخآلا بلط ىلع اهرثآ نمل اذه امنإ :ريبج نب ديعس نعو ءرورغلا

 لالجلا اذاي انحنماو «كدنع ام بلطن نأل انقفوو «ءايندلا هذهب انرغت ال مهللا

 ىف ام لك نم ربكأ كناوضر ذإ ؛نمؤملا هيغتبي ام ىلعأ وهف «كناوضر ماركإلاو

 .دوجولا براي دوجولا
 دو --_- 00 ري

 مكلاوماأ قف تولبتل
 2020010 م ري 06
 >١لااوتو دزلا نم رعمّستلو مكحيفنأو

 د - بأ سرد م جر - 0200000 مما ل معو و
 اري ذأ و رْشأ برذلاّنِمَو لبق نم

 - هم ريع سد

 وهو سؤ

 سان يبل بنتك اونو َنذَلَ كيم هَ َذَحَأ َذِإَو
 02 د رو ل ل ا و

 ات هيأشأَوضروُمع ءارو هوديبنف» وسلا
 0 0 000 راع

 نوفي نذل نسال 57 ا 0 جروركشمام نتف ف فال 2
2 

2 
50 

0 0 
 اس سرت 22ج يا ل سه لَو لمقر

 مهندس الذ عقيل ادعم < نانومجحو اون

 هه مهلو باذعلا نمر 0 4+ لاك ولو ادعية رافع
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 )١( حاحصلا .«انمواست)و يلع (ماتسا)و ««اماوس همواس) هنم لوقت «ةعيابملا يف موسلا نم .
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 اهيف تناك دحأ ةنحم نأ ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقل

 ىلاعتو هناحبس هللا نيبو ءمهسوفنل القصو نينمؤملا بولقل اصيحمت تناكو «ربعلا

 نيبتي ىتح هيلع مهام ىلع نينمؤملا رذي ال هناحبس هنأ اضيأ تايآلا كلت ىف
 هيقلي ناك ام هناحبس ركذو «هفيعض نم ناميإلا ىوقو «بيطلا نم ثيبخلا
 - مهلوقك «ىلاعت هللا تاذ سمي اهضعبو ؛ةحراج لاوقأ نم دوهيلاو نوكرشملا

 . ءاينغأ نحنو ريق هللا نإ - هللا مهنعل

 هنأو «ىضاملا سنج نم نوكيس لبقتسملا نأ كلذ دعب نم هناحبس ركذ دقلو

 غيلبتلا بجاو نأو .ىوقأ وأ تلزن ىتلاك ءالبلا نم بورض نينمؤملاب لزنيس

 هناحبس لاق كلذلو «طايتحاو ىوقتو ربصب كلذ اولمحتي نأ مهاضاقتي ناميإلاو
 مُكَلْبَق نم باتكلا اوُتوُأ نيا نم َنْعمسَتَلو مكسفنأو مكلاومأ يف نوُلبتَل »9 :ىلاعتو
 . 4 اريثك ىَذَأ اوكرشأ نيذّلا نمو

 وهو ءرمتسم هضعب اوقاذ ىذلا ءالبلا نأب مهل رابخإ ىماسلا صنلا اذه ىفف
 لهسي ةعقوتملا ةدشلا نإف «عزج الو عزف ريغ نم هيقلتل اودعتسيل كلذو «مهل ريخ
 ركذ دقو ءاهلامتحا بعصي هنإف «عقوت ريغ نم عقت ىتلا ةدشلا امأ ءاهلامتحا

 ىه عضاوملا هذهو ءهيلع صرحي زيزع اهلكو «ءالتبالا عضاوم ىلاعتو هناحبس
 .نيدلاو «ءسفنلاو لاملا

 4 مكسفنأو مكلاومأ يف َنولبتل » :ىلاعتو هناحبس امهيف لاق سفنلاو لاملاو
 ديكوتلا نونو ءمسقلل ةئطوملا ماللاو «مسقلاب ءالتبالا عوقو هناحبس دكأ دقو
 ربصلاب اودعتسيلو ءانقيتسم عوقولا نوكيل تاديكأتلا هذهب دكأ دقو «ةليقثلا
 هللا ليبس ىف هقافنإب لاملا ىف ءالتبالاو ؛ىلاعت هللا ىلع دامتعالاو «ةدهاجملاو
 هنأل هب أدتبا دقو «هب ةقلعتملا ةريثكلا تافيلكتلابو .ءادعألا تاراغب هديدبتو «ىلاعت

 «لاملا وهو «ىندألا نم ئدتبي جردتم ءالتبالا ىف بيترتلاف .,تاجردلا ىندأ

 رابتخالا نوكي دقو «مزعو ربص ىلإ جاتحي لامتحالاو «ساق ديدش هيف رابتخالاو
 نيرق هنأل ؛اسيفن ىمسيل هنإو «لاملاب رابتخا اذه لكف ءهب لزنت حئاوجلاب لاملا ىف
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 ءاخخر نمؤملا لاوحأ تسيل :ىنعملاو «هنم ىلغأ ىهو ءاهنود ناك نإو «سفنلا

 .ركشلا ىضتقي ناسحإو ةمعن اهيفو «ربصلا ىضتقي ءالبو ةدش اهيف لب ءامئاد

 مهصبرتو «ءادعألا 21)رواسم نم فوخملاب نوكي سفنألا ىف ءالتبالاو

 لاملا ىف ءالتبالاو ءاهيف دئادشلابو «بورحلا ىف سوفنلا كالهبو «عوجلابو «ءامئاد
 .تايآلا نم ريثك ىفو «ةيآلا هذهب ىلاعتو هناحبس هركذ دق سفنألاو

 ىلاعتو هناحبس اهصخ دقو «نيدلا صخي ام ىه ءالتبالا نم ايلعلا ةجردلاو

 نيدلا نمو مُكلَبَق نم باتكلا اوُتوُأ َنيذّلا نم َنعَمسَتَلو »9 :لاقف ءدكؤملا ركذلاب
 ,ىلاعت هللا ىلع ءارتفالا وه هنوعمسي اوناك ىذلا ىذألاو 4 اريثك ىذَأ اوكرْشأ
 هّللا نإ :مهلوق لثم نم «ىمالسإلا عرشلا نم ةيرخسلاو «نآرقلا ىلع مكهتلاو

 وُل نم معطنأ 9 :نيكرشملا لوق لثمو [نارمع لآ] 4 42+ ... ءاينغأ نحتو ريق
 هلعج دقو «ةينيدلا قئاقحلا سمي امم اذكهو ء[سي] 4 نه .. همعطَأ ِهّللا ِءاَشَي

 ىف ىذأتلا هيلع لهسي نمؤملا نأل ؛ءالتبالا نم ايلعلا ةبترملا ىف ىلاعتو هناحبس هللا

 ليبس ىف ءىش لك لمتحي هنإو «هنيد ىف ىذألا هيلع لهسي الو ءهسفنو هلام

 «لامتحالا قوف كلذ نإف ابعلو اوزه اهتاذ ةينيدلا قئاقحلا تذختا اذإف «نيدلا

 هللا تاذ ىلع مجهت امدنع (صاحنف) مالك قيدصلا ركب وبأ لمتحي مل كلذلو

 ىبنلا ههبش ىتح «فطعو ةقر نم قيدصلا هب رهتشا ام عم ,"0هسأر حشو هبرضف

 .هتلوهسو هنيلل لئاسلا نبللاب ٌدِْث

 صنلا ىمارمل اركذ اهنايب ىف نإف ءاهنيبن ةينايب تاراشإ ميركلا صنلا ىفو
 :ميركلا

 :نامسق مهنأب ريشي امب ٌةِْكلَي ىبنلاب اورفك نيذلا نيفلاخملا نع ربع هنأ :اهلوأ

 مسقلاو ولك ىبنلا لبق نم ءايبنألا ضعب ىلع لزن ىذلا باتكلا ملع ىتوأ مسق

 ىنعملاف .(روس) برعلا ناسل - حاحصلا .هّبوثو :بضغلا ةروسو «ةلتاقملاو ةبثاوملا اهيناعم نم ةرواسملا (1)

 . ءادعألا ةمجاهم انه

 .ةياورلا هذه جيرخت ابيرق قبس (1)
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 نآرقلا عمج دقو «ىدهب نودتهي الو «باتكب نونمؤي ال نيذلا نوكرشملا ىناثلا
 .ةهِلكلَع ىبنلا ةاداعم وهو ءدحاو رمأ ىف نيمسقلا

 ال تناك لب «هصخشل ةاداعملا تناك امو «دوحجلا ىلإ ةاداعملا مهتعفد دقو

 هنأ ىلإ ةراشإ هب لهاجلاو باتكلاب ملاعلا نيب عمجلا ىفو ؛هيلإ وعدي امو «هب ءاج
 هتلاهج ءايمع ىف ُهمْعَي لهاجلا نإف «لهاجلاو ملاعلا ىوتسي ةدناعملا دوجو دنع

 .ءاوس لهاجلاو وه نوكيف «هبلق ىلع ىلاعت هللا سمطي ملاعلاو

 ببسف الهج نيكرشملا ةدناعم ببس ناك اذإ هنأ ىلإ ةراشإلا :ىناثلاو

 نم هللا مهاتآ ام ىلع سانلا نودسحي ذإ ءدسحلا وه نييباتكلا ةدناعم

 اصاصتخا كلذ اونظ لبق نم باتكلا اوتوأ مهنوك ىضتقمب مهنأ كلذ ءهلضف

 ثيح ملعأ ُهّللا» ءمهريغ نود مهيف ةلاسرلا نوكت نأ ىلوأ مهنأو «هب اوصتخا
 ثيحو ءدسحلاو دقحلا مهبلق نكس كلذبو [ماعنألا] 4 كتف ... هتلاسر لعجي
 .قئاقحلا كاردإ نع ىمعلا ناكو ةوادعلا تناك دسحلا ناك

 :هناحبس لاقو ؛هعامسب ىذألا لوزن نع ريبعتتلا : ثلاشلا

 4 اريثك ىذَأ اوكرشأ نيذلا نمو مكلبق نم باتكلا اوتوُأ نيذّلا نم نعمستلو
 «ىذأ هعوضومو «ىذأ ىلإ ىدؤي هنأل ىذألاب هنع ربعو «مالك وه عمسي ىذلاو

 ءعامسلل الوعفم ناك كلذلو ءلوقلا تاذ ىف ىذألا نأكف «ىذأ هتاذ ىف وهو

 مهدادعتسا بجوي ام مهل نيبيل كلذو «ريثك ىذأ هنأب ىلاعتو هناحبس هفصوو

 ءهعوضوم ىف الو «هعون ىف الو «هرادقم ىف ليلقب سيل ىذأ نم ؛هعامسل
 ةقيرطلاو «عونلاو رادقملا لمشت ةرثكلا لب ءطقف رادقملا اهنم دارملا سيل ةرثكلاف

 . عوضوملاو

 َنِإَف اوُقتتو اوربصت نإو © :ءالبلا اذه ىف جالعلا ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 . (رومألا مزع نم كلذ
 «ةبهألا ذاختاو لمعلا ىلع اهسبحو «عزجلا نع اهسبحو سفنلا طبض ربصلا

 َنوعَدَي َنيذْلا عم كَسْفَن ربصاو إذ :ىلاعت لاق امك ناميإلا لهأ عم اضيأ اهسبحو
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 طبض نمضتي ربصلاف [فهكلا] 4 #2 ... ههجو نوديري يشعلاو ةادعلاب مُهّب

 دلك ىبنلا فصو دقو «ةعامجلا عم رفاضتلاو «لامتحالا ةوقو «عزجلا نع سفنلا

 دنع نورثكيو «عمطلا دنع نولقي» :مهيف لاق هنأ نم هنع ىور اميف راصنألا ربص

 .217«عزفلا

 «هدنع ام ءاجرو «ىلاعت هللا اضر بلطب ةياقولا اوذختت نأ اهانعم اوُهّنتا»

 نأش سيلف «ةنحملا نم جورخلا ىلع اولمعتو قحلاب ءادتعالا اوعفدتو ءاودعتست نأو

 ريغ نم لمعو «عزج ريغ نم ربص هنأش لب «هب لزنت بئاصملل امالستسا نمؤملا

 .رشلل عفدو داهجو دجو «عمط

 اهب ىلاعت هللا رمأ ىتلا رومألا نم امه ربصلاو ىوقتلا نأ هناحبس نيب دقو

 نإ ىأ «روُمألا مْرَع نم كلذ َّنِإَف» :هناحبس لاق كلذلو ءحاجنلا ىلإ ىدؤت اهنأل

 «ةرمثم ةجتنم ةيوق اهلعجيو ءاهدكؤيو اهقثويو اهطبريو رومألا دقعي ام كلذ

 .رومألا ىف حاجنلا امهب ىوقتلاو ربصلاف

 نم مهيلع ذخأ ام اوفلاخ دق نوعنصي اميف باتكلا لهأ نأ هناحبس نيب دقو

 الو سائل هيل باتكلا اوُتوُأ َنيذّلا قايم هللا َدَحَأ ْذِإوظ :ىلاعت لاقف «قيثاوم

 نيذلا ىلع ىلاعتو هناحبس هللا ذخأ دقو ءدكوؤملا قثوملا دهعلا وه قاشيملا

 باتكلا ملع اوثبي نأ الامتحا الو اليوأت لبقي ال ىذلا دكؤملا دهعلا باتكلا اوتوأ

 ىف ريمضلاو «:ةصاخ سانلا نم ةفئاط ىلع هب ملعلا اورصقي الو «هونلعيو

 وه ىلاعت هللا هقثو ىذلا دهعلا نم دارملا نوكيو «قاشيملا ىلإ دوعي 4 هيب »ِ

 امهدحأ «ريمضلا دوع ىف نالامتحا ةمث نوكي كلذ ىلعو «هرونو هعرشو هميلاعت

 ىلإ دوعي هنأ رهظألاو ءهسفن قاثيملا ىلإ دوعي نأ ىناثلاو ءباتكلا ىلإ دوعي نأ

 رسف مث «مهنع اثدحتم ناك هنإ ذإ ؛باطخلا ىلإ بئاغلا نم تافتلالاو «باتكلا

 «19ج - 1749؟ليسارملاو ثيداحألا عماج يف ءاج امك لاثمألا يف يركسعلا هاور ثيدح نم ءزج )١(

 . "الص
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 لب «هذخأ دنع نيبئاغ اوناك ام مهنأ نالعإب قاثيملا ذخأ ديكأتل «باطخلاب قاثيملا
 الو» :ىلاعت هلوقو «مهتنسلأب مهيلع ذخأ دق دهعلاف «نيبطاخم نيرضاح اوناك
 دكأ اذامل : لئاس لأسي انهو 4 ساّلل هُنيتل ل : ىلاعت هلوق ىلع فوطعم 4 هنومتكت
 ديكوتلا نونبو «همالبو مسقلاب ,تاديكوت ةدعب «ِساّنلل هّيبتْلا» :ىلاعت هلوق
 كلذبو ءدكؤمو ددشم نايبلا بلط نأل كلذو ؟(هنومتكت الو) دكؤي ملو « ةليقثلا

 (هنومتكت الو» تقحل ديكوتلا تاودأ نأ ولو «نايبلا بلط دكأتب نامتكلا مدع دكأتي

 :ليق ولف «ىفني الف هريغ امأ «غلابملا دكؤملا نامتكلا وه ىفنملا نأ بولسألا مهوآل

 ةغلابملا ريغف «نامتكلا ىف ةغلابملا نع ىهنلا دارملا نأ بولسألا مهوآل «هنمتكت الو»

 كلذلو (؛اونيبي مل قثوملا دهعلا اذه عمو ءلوقعم ريغ كلذو ٍةحابإلا عضوم ىف

 . 4 اليلق انمَن هب اورتش ثاو مهروهظ ءارو هوُذِبَفظ :هناحبس لاق

 ام ىلإ اودوعي نل مهنأ نع ةيانك مهروهظ ءاروب ريبعتلاو «حرطلا ذبنلا
 ذإ «مهيلع هذخأ ىذلا هللا دهعب ءافولا مدع ىف مهلمعل ريوصت مالكلاو «هوذبن

 امك «ةناهتساو فافختسا لامهإ هولمهأو «ةدوعلا ىف اوركفي ملو :هولمهأ مهنإ
 . ريقحلا ءىشلا ذبني

 عضوم وه هنأ رابتعاب «قاثيملا ىلإ دوعي اذه ىلع «هوذبن» ىف ريمضلاو
 ماكحألاو عئارشلا وه قائيملا نأل ؛باتكلا ىلإ دوعي نأ حصيو «ءادتبا ثيدحلا

 نايبلا نع عانتمالاب اوفتكي مل مهف «دهعلل ذبن باتكلا ذبنف ءاهؤاعو باتكلاو
 .اقلطم الامهإ باتكلا لامهإ هيلإ اوفاضأ لب «مهريغل

 ىوهلا هببس - هنالعإو دكؤملا قاثيمللو «هميلاعتو باتكلل ذبنلا اذه نإو
 لالدولاو ءمهدنع امب سانلا ىلع ةلاطتسالاو «بلغلاو ناطلسلا بحو «ىويندلا

 انمَت هب اورتش ذاو :هناحبس لاق كلذلو ءهب اولمعي نأ ريغ نم ملعلاب مهيلع

 نمث ريظن ىف «هنالعإو «هعئارشبو هب لمعلاو ىلاعت هللا باتك اوكرت ىأ «ًاليلق
 امهم ليلق وه هب لمعلاو ىلاعت هللا باتك نع ضارعإلل نمث لكو «ليلق هفات
 مومذم هنأ ىأ 4 نوُرَتْشَي ام سبق إ» :هناحبس لاق اذلو «نيكراتلا رظن ىف ربكي
 قثوملا دهعلاو ةعيرشلا لامهإ ريظن ىف ايندلا ضارعأ نم نوبلطي ام حبق
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 ءاهيلإ ةوعدلاو ةينيدلا قئاقحلا نالعإ بوجو ىلع لدي مالكلا اذه نإو

 ىرشخمزلا هلاق ام كلذ ىف تأرق ام نسحأ نمو «ةفلاخملا مثإب اهيفلاخم ةهباجمو
 قحلا اونيبي نأ ءاملعلا ىلع ذوخأم هنأ ىلع اليلد هب ىفك) :اذه ىلع قيلعتلا ىف

 لخبل وأ «ةيقتل وأ «ايند ماطحو ةعفنم رم وأ ءمهراسمل بالجتساو « مهسوفنل

 هلهأ نع املع متك نم» :ِةِلَك ىبنلا نعو «مهريغ ىلإ بسني نأ نم هريغو ملعلاب
 . 210(ران نم ماجلب مهب

 اذه 4 اولعفي مل امب اودمحي نأ نوبحيو اوتأ امب نوحرفي نيذّلا نبسحت الإ
 مل امي اودمحي نأ نوبحي مهف « مهرضاح ىفو «مهيضام ىف دوهيلل رخآ فصو

 ام لكب حرفي لاضلاف ء«ءامئاد لاضلا ةعيبط كلتو ءاوتأ امب نوح رفيو ءاولعفي

 ىعديف «لعسفي مل امب دمحي نأ بحيو ءانسح هاريف هلمع ءوس هل نيزيو هلمعي

 .هريغ نساحم ركتيو «ءاش ام نساحملا نم هسفنل

 ديكأتلاف مهيف ريخلا نابسح نع دكؤم ىهن وهو لكك ىبنلل هجوم ىهنلاو

 ديكوتب سيلو «ىهنلل ديكأت وه «نوحرفي نيذّلا نبسحت الإ» :ىلاعت هلوق ىف

 لب «هنع ايهنم نوكي ال هريغو «دكؤملا نظلا ىلع ايصنم ىهنلا سيلف نظلل

 نظي نأ نع ادكؤم ايهن هيبن ىلاعتو هناحبس هللا ىهني ىأ «ىهنلا لصأل وه ديكوتلا

 «ربخو أدتبم امهلصأ نالوعفم اهل «بسحت»و ءريخ مهبيصي وأ ءاريخ مهيف
 لد فوذحم ىناثلا لوعفملاو «هرخآ ىلإ (اوتأ امب نوحرفي نيذلا) وه لوألا لوعفملاو
 نأ نوبحيو اوتأ امب نوحرفي نيذلا نبسحت الو :اذكه مالكلا ريدقتو «هدعب ام هيلع

 هذعب ام ةلالدل فذحو « ني اص وأ « نيدتهم وأ نيقفوم اولعفي مل امب اودمحي

 لالضلا وه كلذ نإف «بذاكلا حدملا ىف نوبغريو « مهلامعأ نونيزي مهنأ وهو «هب

 .فوذحملا مالكلا هنمضتي هريغو كلذ لكف  عفنلاو ريخلا

 نع )٠١١81( نيرثكملا دنسم :دمحأ هاور امك .ّيِردْخْلا ديعَس يبأ نع )15١( ةمدقملا :هجام نبا هاور )١(

 . ةريره ىبأ
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 أ برس

 نم ةَزاقمب مهتبسحت الق :هناحبس لاقف «مهكالهب هناحبس حرص دقو
 الف نيبملا لااضلا وهو هب اوفصو ىذلا فصولا اذهب اوناك اذإ ىأ 4 باذعلا

 هلوقب ميلآلا باذعلا نم ةاجنلا نع ريبعتلاو «باذعلا نم ةاجنمب ىأ ةزافمب مهّنبسحَت

 نم اوجني نأ زوف نم مهل نوكي ام ىصقأ نأ ىلإ ةراشإلا 4 ةزافمب : ىلاعت

 «ربخلاب ىهنلا دكأ اذلو ءادبأ هنم اوجني نل مهنكلو ءملؤملا ىأ ميلآلا باذعلا

 ام لكب وأ «ماليإلا دشأ ملؤم باذع ىأ 4ميلأ باذع مهلو © :لاقف
 مهباذع هناحبس ركذف «ةركن ميلأ ةملك تءاج كلذلو «ماليإ نم لقعلا روصتي

 نوعقاو مهنأب ايناث ربخأو هنم ةاجنمب مهنأ الوأ ىفنف «باجيإلاو بلسلاب ميلآلا

 .هنف
5 

 هيتأي ام لك دمحي صخشلا لعجي هنإ . سفنلا ىلإ ناطيشلا قرطل نايب انهو
 ريغب ءانثلا هيلإ ببحيو «رشلاو ريخلا سايقم ىه هسفن لعجيو «هنع ردصي ىأ

 مل امب حرفلاو ءىسفنلا فعضلا وهو ؛لالضلا وهو ءرورغلا وه كلذو «قحلا
 ذلو عمتجملاب راضو «ءانثلا عضوم نوكي نمب راض بذاكلا ءانشلا نإو «لعفي
 » :ِكَي لاقو .2)(بارتلا مههوجو ىف اوثحاف نيحادملا متيأر اذإ» :ٌةلَ لاق

 هللا دبع اولوقف ءدبع انأ امئإف ميرم نب ىسيع ىراصنلا ترطأ امك ىنورطت

 انتنسلآو انبولق تبثو «رورغلا نم انعنماو «قافنلا رش انفكا مهللا .؟'2«هلوسرو

 .ءاعدلا عيمس كنإ «قحلا لوق ىلع انمالقأو

 )١( طارفإ هيف ناك اذإ حدملا نع يهنلا - قئاقرلاو دهزلا :هحيحص يف ملسم هاور ثيدح نم ءزج )9151(.

 حدامتلا ةيهارك - بدألا :دواد وبأو 7117(2) دهزلا :يذمرتلا هاور امك ) »)517١بدألا :هجام نباو

 - حدملا 710/9577 .

 دنسم دمحأو )73١89(« «ميرم باتكلا يف ركذاو# :ىلاعت هللا لوق - ءايبنألا ثيداحأ :يراخبلا هاور (0)

 ينورطت ال - قاقرلا :يمرادلاو )2١59« هنع هللا يضر باطخلا نب رمع دنسم لوأ - نيرشبملا ةرشعلا

(55560). 
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 كلم ِهلِلَو

 . در | هطح 1 2 0 ردي هلل وو مسلط ل مكي جمد
 َفَّنإ ييْ> رد ِءّىَش لك لع هللا ٍضرَأْلاَو ِتَومَّسْلَ

 بآل ملاوي ٍق َكَيْخَو ٍضَرَأْلاَو تَوَمَسلَاِقَلَخ
 د ودل سرس سل لس ل مهم مج 1007 5

 ادوعقوامليق أنور ديل هي مبا الا يلوا
 2 ا صر هس ريق 12

 هس رع حد 0000

 22 4: رنجات َكَمَحِبم َكَتدَحبَس 0 كبده تقل مَن
 200 26 وع همس عرار رس د سس

 نم تيل اَمَومدَسَح دعامات نم كنان
1 

 هوو اس 02121170

 ْنَأ ٍنَْمِيإلِل ىِواَسي ايواتم اًعِحَس اَنْ 0 د 220 ٍراَصنأ

 اًَنَعدح اكيد عراك انماء
 ره

 2 ل م سس سس هس سدس

 اَنَتدَحَواَم اَمِئاَءَواَسيَو مالا هيج رار اماَضوتواَتاَعيَس

 41 اس اس سس < رق ل سس

 0 29 داَميْلَأ تل ال كن ةَممْلاْمو اوغلو كسر لع

 رورغ نيبو «رجزو دشرأو شب ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس رذنأ

 اولعجو ءرورغب مهالد امن اهيف مهل نيكمتلاو ءايندلا فراحخزب اورفك نيذلا

 نيبي ةميركلا ةيآلا هذه ىفو .ةرخآلا ىف ناطلسلا ليلد اهيف ناطلسلا نأ نودقتعي

 هناحبس لاق كلذلو ءضرحو ددهو «دعوأو دعو ىذلا وهو «هناحيس هناطلس

 . 4 ريدق ءيش لك ىلع ُهّللاو ضرألاو تاوَمّسلا كلم هللو ل : ىلاعتو

 ميدقتو ءامهيف نمو امهيف امب ضرألاو تاومسلا كلم هناحبس هدحو هلل ىأ

 هدحو هنأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو «دارفنالاو صاصتخالا ةدافإل ةلالجلا ظفل

 ىف ىطعأ نم ىطعأ دقو «بقاعيو بساحيو عنميو ىطعي ىذلا وهو ءفرصتملا
 لانيو « نيرباصلا ىزجيل ةرخآلا ىف ىقبأ ام ىقبأو «نيح ىتح اوعتمتيل ايندلا
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 ا | هيفو و كل دهع .هتردق لامك ىلإ ةراشإ هيف «ةمكحل هعنمو «.ةمكحل هءاطع نإو «نوقتملا ه

 .دعوأو دعو ام ذيفنت ىلع ريدقلا وهف باوثلاب دعوو «باقعلاب دعوأ نإ هنأو

 «ربع نم امهيف ام ىلإ راشأ ضرآلاو تاومسلل هكلم هناحبس نيب نأ دعبو

 يلوأل تايآل ِراَهّنلاَو ليلا فالتخاو ضرألاو تاوَمّسلا ٍقلَح يف ّنإإ» :ىلاعت لاقف

 نأ ملعا» :اهلبق امب تايآلا هذه ةقالع ىف ىزارلا نيدلا رخف لاق دقو

 ىلإ قلخلاب لاغتشالا نم حاورألاو بولقلا بذج ميركلا باتكلا اذه نم دوصقملا

 نع باوجلاو ماكحألا ريرقت ىف مالكلا لاطأ املف «قحلا ةفرعم ىف قارغتسالا

 ءايربكلاو ةيهلإلاو ديحوتلا ىلع لدي ام ركذب بولقلا ةرانإ ىلإ داع نيلطبملا تاهبش
 .«تايآلا هذه ركذف لالجلاو

 «ميظعلا نوكلا اذه ىف ركفتلاو ربدتلا ىلإ وعدت تايآلا هذه نإ «قحلا ىفو

 ةلادلا ةحضاولا تارامألا :تايآلاو .مدعلا نم هئشنمو هعدبمو «ميكحلا هعناصو

 ءامهبقاعت وه راهنلاو ليللا فالتخاو .هتمكح لامكو هناطلسو عناصلا ةردق ىلع

 سمشلا راهنتلا ىفو «كلاح مالظ كلذو «عطاس رون اذهف ءامهرهاظم فلاخت عم

 ليللا ىفو «ناسنإلا ايحيو تابنلا ايحي اهبو ءاهتعشأو اهترارحب ضرألا دمت .ىتلا
 ذفنت ىتلا ةكردملا لوقعلا لهأ مه بابلألا ولوأو ءرهابلا رمقلاو «ةرهازلا موجنلا

 فصو ىف ىرشخمزلا هلاق ام نسحأ امو ءاهرهاوظب ىفتكت الو «ءايشألا بل ىلإ
 نورظني الو «رابتعالاو لالدتسالاو رظنلل مهرئاصب نوحتفي نيذلا» :بابلألا ىلوأ
 كينيع ًالما» :راغصلا حئاصنلا ىفو «ةرطفلا بئاجع نع نيلفاغ مئاهبلا رظن اهيلإ

 ةردق ىف اركفتم «بئاجعلا هذه ةلمج ىف امهلجأو «بكاوكلا هذه ةنيز نم

 نيبو كنيب لاحيو ءردقلا كب رفاسي نأ لبق ءاهربدم ةمكح ىف ًاربدتم اهردقم
 لقعو «عشاخ بلق نم دبال لب «تايآلا نومهفي بابلألا ىلوأ لك سيلو «رظنلا
 هناحبس هيلإ هون - اهلوأ :مهل ىرخأ افاصوأ بابلألا ىلوأل ركذ كلذلو ءركفتم

 . 6 مهبونج ىَلعو ادوعقو امايق هللا نوركذي نيِذّلا 8 : هلوقب
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١١ 0 2 
 سفنلا راعشتساو «هلالجب ساسحإلاو هتمظع راضحتسا ىلاعت هللا ركذ

 مل نإف ءهارت كنأك هللا دبعا» :كَك ىبنلا لوق ىنعم ىف اذه لخدي دقو ءهمعنب
 ةيهولألاب ساسحإلاو ةيدوبعلا ىناعم لك نمضتي هللا ركذف 2172كاري هنإف هارت نكت
 لك ةياغو «ةدابع لك بل هللا ركذو «ةنطابو ةرهاظ هقلخ ىلع اهغبسأ ىتلا معنلاو

 ربكأ هللا ركذلو ٍرَكَمْلاو ءاشحمْلا نع ئهنت ةالّصلا ّنِإ »> :ىلاعت هللا لاق كلذل ءكسن
 بابلألا ىلوأ ىلاعت هللا فصو دقو [توبكنعلا] 4 20 نوعتصت ام مّلعي هّللاو

 «نيمئاق هنوركذي مهف «مهلاوحأ لك ىف ىلاعت هللا نوركذي مهنأب نيركاذلا

 ةراشإ 4 مهبونج ىَلَعو ادوعُقو اماّيق 9 :ىلاعت هلوقف «مهبونج ىلع مهو «نيدعاقو
 نأ نيرسفملا ضعب نظو « ةايحلا ىف ناسنإلا لاوحأ ةماع ىف نوكي ركذلا نأ ىلإ
 نإف ءامئاق لص» :نيصحلا نب نارمعل لاق ٌةِْيكَي ىبنلا نأ ىور امل ةالصلا ركذلاب دارملا

 «ةالصلا نم معأ ركذلا نأ قحلاو )بنج ىلعف عطتست مل نإف ءادعاقف عطتست مل

 نم تادابعلا لكو ء«هبورض نم برض اهتارمث رمثت ىتلا ةيقيقحلا ةالصلا نأو

 امهعقومو فصولا عضوم اعضو ناردصم 4 ادوعُقو اًماَّق 9 :ىلاعت هلوقو ءهكلاسم
 .نالاح امهنأ بارعإلا ىف

 ىف هبر نمؤملا ركذ ولو «تادابعلا لمكأ نم وحنلا اذه ىلع ىلاعت هللا ركذو

 سانلا قشتما امو «ماصخلا رثك امو «ماثولا هلك ىناسنإلا عمتجملا داسل هلاوحأ ةماع

 ةايحلا مالآ نع ولعي هللا ركذي نم كلذ قوفو ء«نانثا عزانت ام لب ءماسحلا

 اونمآ َنيِذّلا » :ىلاعت لاق اذلو «هيف نوريحتيو سانلا هل جعزني امو اهبارطضاو

 .دعرلا] 4 32 بولس هل كدب الأ هلا ركدب مهي مَ
 فاصوأ دعب ىناثلا فصولا وه اذه « ضْرألاو تاوَمّسلا قْلَح يف َنوُرْكَفتيَو

 .هقلخ ىف هتمظعو هلالج ىلع ةلادلا هللا تايآ نوكردي نيذلا بابلألا ىلوأ

 ىف ءاج دقو ءهيلإ ىدؤت ام ىصقأ ىلإ لصتل سفنلا ىف ةركفلا دادرت :ركفتلاو

 .هجيرخت قبس )١(

 دعاقلا ةالص يف ءاج ام :ةالصلا :يذمرتلاو )٠١6١(« ادعاق قطي مل اذإ - ةعمجلا :يراخبلا هاور (؟١)

 .(١؟7١) اهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ : هجام نباو «((81206) دعاقلا ةالص - ةالصلا :دواد وبأو 5 ةروركل]
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 بسحب ةوقلا كلت نالوج ركفتلاو «ملعلل ةقرطم ةوق ةركفلا» : ىناهفصألا تادرفم

 هل لصحي نأ نكمي اميف الإ لاقي الو «ناويحلا نود ناسنإلل كلذو «لقعلا رظن

 ناك ذإ «هللا ىف اوركفت الو «هللا ءالآ ىف اوركفت» :ىور اذهلو «بلقلا ىق ةروص

 نع بولقم ركفلا) :ءابدألا ضعب لاق 02)21.. ةروصب فصوي نأ نع اهزنم هللا

 لوصولل ابلط اهثحبو رومألا كرف وهو «ىناعملا ىف ركفلا لمعتسي نكل «كرفلا
 . (اهتقيقح ىلإ

 «ضعب نم ىلعأ اهضعب تاجرد ثالث هل ضرألاو تاومسلا ىف ركفتلاو

 امو «جاربأو رمقو سمشو بكاوكو موجن نم اهيف امو ءامسلا ىلإ رظنن نأ اهاندأ
 بابلألا ىوذل نوكت ىتلا ةماعلا ةرظنلا ىه هذهو «مكحم عيدب ماظن نم اهيف

 . سوسحملا قارشإو سحلا ساسأ ةرظنلا هذه نأل ؛مهريغو

 اذهو ءاهنيناوقو اهسيماونو اهدوجو رارسأو اهقلخ ىف ركفتلا ةيناثلا ةبترملاو

 امو ىوق نم نوكلا هيلع لمتشا ام نوفرعي نيذلا تاينوكلا ءاملع هيف ركفي ام
 .اهريسل نيناوقو مارجأ نم قلاخلا اهعدوأ

 ءارو نم قلاخلا ىلإ هجتت ىتلا ةرظنلا ىهو ءاهالعأ ىهو ةشثلاثلا ةبترملا

 ةعنصلا لامج نم فرعتيف ,عدبملا ةمظع كرديل هيف امو نوكلا ربدتيف .«قولخملا

 «ةدابعلا بتارم ىلعأ وهو ةيآلا هذه ىف روكذملا وه عونلا اذهو .«عناصلا لالج

 ةباحصلا ضعب ناك دقو 2)(ركفتلاك ةدابع ال» :لاق هنأ ّةِْكَك ىبنلا نع ىور دقو

 . (ركفتلا ناميإلا ءايض نإ) :لوقي

 قطنيف عشخي ناسللاو عضخي بلقلا لعجي ركفتلا نم ريخألا عونلا اذه نإو
 . (راّنلا باَدع انقف كتاحبس الطاب اذه تَقلَح ام انّبر » :الئاق. هّللا ةمظع ارعشتسم

 ىلاغت هللا تاذ يف اوُرّكفَت الو ءيش ّلُك يف اوُرَكمَت م ص 05ج (010: ريبكلا حتا يف ءاج ()
 نبا نع (ةمظعلا يف خيشلا وبأ) كلذ َقْوَق ومو ِروُن فالآ ةَعْبس هّيسرك ىلإ ةعباسلا ٠ ءامسلا َنيَب نإف

 يف ءاج : :(هللا يماسأو توعنلاو تاذلا يف ركذي ام باب) حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا هركذو . .سابع

 الو ءيش لك يف اوركفت» :سابع نبا نع ريبج نب ديعس ثيدح نم - دمحأ نب هللا دبعل ةنسلا باتك
 .ديج هدئنسو فوقوم «كلذ قوف وهو رون فالآ ةعبس ضرألاو تاومسلا نيب نإف ؛هللا تاذ يف اوركفت

 .(ملم) : 39ص 22ج باهشلا كئسم ىف ىعاضقلا هاور عهز
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 ا رس

 اولصو دقل ءركفتلا تارمث ىلوأ ىه ةئسلآلا ىلع تدب ىتلا ةعارضلا كلت

 عراضلا عضاخلا ءادنلا كلذب هناحبس هودانو (انبر) اولاقف مهبر كاردإ ىلإ مهركفتب

 نأ نكمي ال نوكلا اذه نأ ىلإ مهربدتو مهريكفتب اولصو دقو «هئامعنل ركاشلا

 ثبعلا انه نالطبلا ىنعمف «ةمكح ريغل الو «ةياغ ريغل نوكي ال ىأ ءالطاب قلخي

 اذه اوفدرأ اذلو «ىلاعت هللا ىلع ليحتسم كلذ نأ نوملعيل مهنإو ةياغلا مدعو

 ماقم ىلإ اوعفترا كلذبو .ءتسدقتو كتاذ تهزنت ىأ «(كناحبس) :مهلوقب

 نم عونلا اذه ىلإ اولصو دقو مهترتعا مث «ةيهولألاو ةيدوبعلا لامك وهو سيدقتلا
 نإ ءاَمَلعْلا هدابع نم َهَّللا ىَشْحَي اَمّنِإ 9 :ىلاعت هلوقل اقادصم ءءاملعلا ةيشخ ملعلا
 ىلاعت هللا باذع نم فوخملا مهيلع بلغ كلذلو «[رطاف] 4 05226 روف زيزعع هللا

 هللا ىلإ ةعارض هذهف يِراّثلا باذع انقف ل :هيلإ ىدأ ام مهركفت ىلع نيبترم اولاقف
 نأ -امهلوأ :نيرمأب نوكت رانلا باذع نم ةياقولاو «رانلا باذع مهيقي نأ ىلاعت

 هناحبس هبنج ىف اوطرفأ ام مهل رفغي نأ -ىناثلاو «هيضري ال ام بنجتل مهقفوي

 .ىلاعتو

 ؛فونخلا وه ركفتلا ةياهن نأل هعضوم هل ركفتلا ىلع فوخللا بيترت ناك دقو

 رغصتسي نمؤملا لعجي وهو «ىلاعت هلل ةباهملاب روعشلا تاجرد ىلعأ ىلإ ىهتني ذإ
 مهنإ ىتح ءركفتلا ىف نوغلابي قحلا ةيفوصلا نإو «هتائيس رثكتسيو «هتانسح

 .ةيدوبعلا تاماقم لضفأ نم وهف لفنلا تاولص ىلع هنولضفي

 ماقم ىف اذه «راصنأ نم َنيملاّظلل امو هتيزخحأ دقف راثلا لخادت نم َكّنِإ انير

 هيفو «ةمايقلا موي باقعلا رمأل ميظعت وهو «رانلا نم ةياقولاب مهتعارضل ليلعتلا

 هيفو «بكترملا ملظ نم نوكي هنإ ذإ ,باقعلا عقو اذإ ةلادعلاب روعش كلذ قوف
 وأ ءهرصان رصنب ةاجنم الو «هنم صانم الف هللا هدارأ نإ باقعلا نأ نايب اضيأ

 ىلومو ءدوجولا بهاو هللا مامأ ىزنخلا نم هيف ام باقعلا مظعأو «عيفش ةعافش

 دقو «ةيلب ىف عوقولا ههانعم لصأ ىف ىزخلاو ؛ماركإلاو لالجلا ىذو معنلا

 سانلا مامأ هب ريعتي ارمأ بكترا دق نوكي نأب ةيونعملا ايالبلا ىف عوقولا ىلع قلطي
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 اللللا

 ا بر

 دقف «ىناعملا هذه نمضتي © هتيزحَأ دقق :ىلاعت هلوقو ؛هرابتعا درل صانم الو

 مهنآل ىونعم راع ىف مهو ءاهنم صلختلا نوعيطتسي ال ةيلب ىف هناحبس مهعقوأ
 مدعو «نيمرجملا قاقحتسا اودكأ دقو «مهملظب كلذو «ىلاعت هللا طخس اولان

 نوبقاعم مهف نوملاظ نيبنذملا نأ ىأ «راصنأ نم نيملاّظلل امو ف مهلوقب هنم مهصالخ

 «ناك ايأ مهل رصان ال ىأ «ىفنلا قارغتسا ىلع ةلاد (نم)و «مهل رصان الو قحب
 .ناطلسلاب ىلاعت هللا دارفتا ىلإ ةراشإ كلذ ىفو

 هلل ركذتلا نإف «هّللا نم فوخلا ةبترم ىلإ نمؤملا ناعفري اعم امهو «هيدهي ركفتلاو

 ناميإلا ءادن اوعمس نأ درجمب مهنأ هقلخ ىف نيركفتملا نيركذتملا كئلوأ نأش ناك

 : ةيظفل ثوحب انهو 0 اوباجأ

 صخشلا ىلإ عمسلا دنسأ نكلو « ىدانملا ءاذث اوعمس ككئلوأ نأ :اهلوأ

 نم لوسر هنأل عامتسالا نسح ىف رثأ هل ىدانملا صخش نألو «هيلإ هابتنالا لامكل

 .نيمأ قداص ىعادلا نأل لب «طقف قحلا تاذل قحلاب اوعنتقا امف هللا دنع

 اميخفت ىدانملا ىطعأ قالطإلا نألو ءاتابث رثكأ نايبلا نوكيف «نايب هدعب ماهيإ نم

 .هل ناونعلاك ربتعا قحلا ىلإ ءادنلا نألو ءاريبكتو

 ىلع ةلالدلل كلذو «برلاب ناميإ هنأ ىلع اقلطم ركذ ناميإلا نأ :اهئلاثو

 دقو «هل اناعذإو قحلاب اناميإ انبه مهللا . . ىدهلاو قحللو هلل قلطملا ناعذإلا

 .(انمآف) اولاقف ناميإلا ءادن اوباجأ

 نم عامسلا معي لب «ىدانلا صخش نم نوكي نأ مزلي ال ءادنلا عامسو

 .هدعب نم هتلاسر عبتتو هصخش
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 5 بسأل

 ركذتلاو ركفتلا ناك «راربألا عَم انقوتو انتاَتّيس اًنع رفكو اَبونذ اَنَل رفغاف اني »

 مهبر مامأ مهعضاوتو مهتانسح مهنايسنو مهتاوفهب مهساسحإ ةوق ىف اببس هلل
 مهريصقتب اساسحإ نارفغلا :اهلوأ :رومأ ةثالث اوبلط كلذلو «نيعشاخ نيعضاخ

 قرفلاو ءاهتاذ ىف ءىست ىتلا رومألا ىأ «تائيسلا ريفكت : اهيناثو . مهبر لضفو

 نع ؤطبتو ريصقت هيف بنذلاو «ةءاسإ هيف نايصع ةئيسلا نأ «ةئيسلاو بنذلا نيب
 «باقعلا مدع ىنعم نمضتي لوألا نكلو «رتس امهالك ريفكتلاو «نارفغلاو ريخلا

 هللا نأ وه هوبلط ىذلا ثلاثلا بلطملاو .ةءاسإلا رثأ باهذ نمضتي ىناشلاو

 ايندلا ىف ةماقتسالا قيرط اوكلسي نأب راربألا عم مهتيمي ىأ «راربألا عم مهافوتي

 .رايخألا راربألا نيميقتسملا عم اهنم اوجرخي ىتح

 «بلطلا ىف اوقرت دقل 4 ةّماَيقلا موي اًنزخت الو كلسر ىَلع اََّتدَعَو ام انتآو ابر »

 موي انطعأ :ميركلا صنلا ىنعمف «باوشثلا بلط ىلإ نارفغلا بلط نم اولقتتاف
 مهروعشل كلذ اورخأ دقو «نيمركألا كلسر ةنسلأ ىلع هب انتدعو ام ةمايقلا

 ىلع )» :هلوقو «باوثلا اهيلع نوقحتسي ىتلا مهتانسحب مهروعش نم رثكأ مهتاوفهب
 اولوقي ملو «كلسر ىلع اولاقو ءكلسر ةنسلأ ىأ فاضم فذح ىلع 4 كلسر
 «لسرلا لك هب ءاج امم ىصاعلا ةبوقعو عيطملا باوث نأ ىلإ ةراشإلل كلوسر ىلع

 .فوخلا مهيلع بلغي ناك ءاجرلا ةبترم مهغولب عمو «باوثلا ءاطعإ بلط ديكأتلو
 مهتعارض اومتخو 4ةمايقلا موي اًنزخت الو :مهلوقب ءاجرلا اوفدرأ كلذلو
 رفغتو مهرجأ اوفوي نأ ىف مهءاجر اودكأ دقو .4 داَعيمْلا فلخت ال َكّنِإ» :مهلوقب
 .مهبونذ مهل

 :نيرمأ ىلإ هبننو اذه

 مهركذو مهريكفت نأل كلذو (انبر) ةملك مهتعارض ىف اوررك مهنأ :امهلوأ

 .ةيبوبرلا لامكب فارتعالا ىلإ مهادأ

 ىبلق ىف لعجا مهللا» :لاق مث «تايآلا هذه الت ِةْللَم ىبنلا نأ :امهيناث

 ءارون ىلامش نعو ءارون ىنيمي نعو ءارون ىرصب ىفو ءارون ىعمس ىفو «ارون
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 مظعأو ءارون ىتحن نمو ءارون ىقفوف نمو ءارون ىفلخ نمو ءارون ىدي نيب نمو

 .21)(ةمايقلا موي ارون ىل

0 

 22001 عدو وم عر 1

 ال اولّيفو اولتلفو 500 يفَأَو أَو مهرلي د نم
 اهئ .ىرخجت تنجم ماس 100 2ع اس 2 و

 0 5 ب باوّكل [نَسَح 4 م كنعُمَأو هللا د نع نم ايو ردهتالا حاب يع 22006
 أ 2 م وع م و هل و آ  آ

 ٌليلكَُتَم 7 كك دكبلا ىفأو َنذأآُبْلَقَت َكَنَرْعَي ال

 وَعَنْ نكل )0 ُداَهْللَسَِيَو منهج هوم مث 8 م - 77 وي 67 8 00 م 8 ع ه-
 و ل |

 ايف رك ركل اهتحَك نم ىَرَج تس مم مُهَبَ
 نِمْنِإَو 4 راكي وت داَمَو وه نعني - م ل2 هج م6 5482 همس هم بوو

000 

 ١0 ( همايقو ليللا ةالص ىف ءاعدلا - نيرفاسملا ةالص :ملسم ىور 5848-0  .)1١ةالصلا :دواد وبأ هاآور امك -

 ليللا ةالص )١١14( 2مشاه ينب دنسم :دمحأو )-775(.
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 هلل مهتعارض ترركت دقو «مهبرل هب اولهتبا ىذلا رركتملا ءاعدلا ةباجإ هذه

 :ىرصبلا نسحلا لاق دقو «تارم سمخ ترركت دق ذإ «(انبر) ةملك راركتب ىلاعت

 هبزح نم) :قداصلا رفعج مامإلا لاقو (مهل باجتسا ىتح انبر نولوقي اولاز ام)

 فيكو : ليق ءدارأ ام هاطعأو «فاخي امم هللا هاجنأ (انبير) تارم سمخ لاقف ءرمأ

 مهبونج ىلعو ادوعقو اماَيِق هّللا نورك ذي نيل ل : متتش :ءش نإ اوءرقا :لاق ؟كلذ ناك

 راثلا ِباَذَع انف كتاحبس ًالطاب ذه تفلح مار ضرألاو تارا يَ يف دورك
 انعمس ان انبر 59+ راصنأ نم نيملاظلل امو هتيزخأ دقق راثلا لخدت نم كن انبر 37

 عم اقوتو اتاي نع رف ايوان عَ اي انماَف مكب اونمآ نأ ناملل يدان ايدام

 داَعيمْلا فلخت ال كّنإ مالا موي انزخت الو كلسر ىلع انّتدعو ام انتآو انبر 435 راربألا

 نيعراض (انبر) ركذن نأ ِهِكك لوسرلا ديفح لوق نم دارملاو [نارمع لآ] 4 لدن

 .هماكحأل نينعذمو «ةيهولآلاو ةيبوبرلا ىنعم نيكردم «نيعشاخ نيعضاخ

 افلا «نأ أ ركذ نم مُكنَم لمَ لمع نأ ال أمهر مهل باجتسال)
 «ةباجإلا انه اهانعم ةباجتسالاو «عراضلا ءاعدلا اذهل ةبقعم ةباجتسالاف «بيترتلل

 «ةباجإلا انه اهانعم ناك اذإو «باوجلل ؤيهتلاو ىرحتلا ةباجتسالا ىنعم لصأو

 ىلع ليلد مهل هللا ةباجإو ءاهلبق اوصحم دق مهل ةدعم ةأيهم ةباجإ اهنأ ىدؤملاف
 لاق دقف «هلدع لامك ىلع لدت ةباجإ هناحبس مهباجأ دقو «هتمحرل مهقاقحتسا

 مهنألف ىفوألا ءازجلا مهيزجيس ناك اذإف 4 مُكَص لماع َلَمَع عيضأ ال يّنَأ» :هناحبس
 . مهنأل هللا نم ةحنم ةنجلا نوبلطي مه «ميلعلا ركاشلا هللا ناحبسو ءاريخ اولمع

 نيملعلا بر ةمعن راوجب مهلامعأل اراغصتسا ةنجلا مهلخدي مهلمع نأ نودقتعي ال

 اذإ هللا نأو ءمهلمع نم ريخ نم نولاني ام نأ مهل نيبي نانملا ميركلا هللاو .مهيلع

 نسحأ نم رجأ عيضي ال هللا نإو «هب اوماق ىذلا ريخلا لمعل اعيضم ناكل مهبثي مل

 «لدعلل لثمألا نوناقلا نايبو «هتمسحرو هلدع ىلإ ةراشإ ةميركلا ةيآلا ىفف ءالمع

 نمو 60 هي رية لاق لَمْ نسقط لمعلا سنج نم ءازجلا نوكي نأ وهو
 . [ةلزلزلا ] 4 2 ري ارش ََرَذ لام لمعي
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 زل < رح

 هللا امهقلخ نيذللا نيعونلا ركذب لماع لكل ءازجلا ميمعت هناحبس نيبو
 ركذلا نيب ءازجلا ىف قرف الف 4 تأ وأ ركذ نمو :لاقف ءدوجولا اذه ىف ىلاعت

 عمسأ الأ هللا لوسراي :تلاق اهنع هللا ىضر ةملس مأ ة ةديسلا نأ ىوريو .ىثنألاو

 عيضأ ال يأ مهبر مهل باجتساف» : ىلاعت هللا لزنأف ءىشب ةرجهلا ىف ءاسنلا ركذ

 . "114 ئنأ وأ ركذ نم مك لماع لمع
 مهقلاخ وه مهيزجي ىذلا نأ ىلإ ةراشإ (مهبر) ىماسلا ظفللاب ريبعتلا ىفو

 هلوق ىنعمو «ةباجإلاو ءاعدلا ظفل نيب ةلكاشم هيفو «مهيلع معنملاو مهيبرمو
 متنآف «ركذلا نم ىثنألاو ىثنألا نم ركذلا نأ ىأ 4« ضب نم مكضعب 8 : ىلاعت

 ءاهنود ركذلا ىباحي الو ءازج ىثنألا مرحُت الف ءاضعب هضعب ممتي دحاو سنج
 ضعبو .ىثنألاو ركذلا نيب ءازجلا ىف ةيوستلا ىنعمل ليلعت هيف ىماسلا صنلا اذهف
 مكنأ ىأ «سانلا سانجأ مومعل اهنأ 4 ضعب نَم مكضعَب » :ىلاعت هلوق رسف ءاملعلا

 الو دوسأ الو ,.ىمجعأو ىبرع نيب قرف ال ضعب نم مكضعب سانلا اهيأ اعيمج
 . مكاقتأ هّللا دنع مكمرْكأ ّنإإ» لماعلا ناك ايأ لمعلا سنج نم ءازجلاف «ضيبأ

 :ةيماس ناعم ةدع ىلإ ريشي ميركلا صنلا اذهو [تارجحلا] «

 هل ناك نإو لجرلل ام لك اهل لب ءاسجن الو ةناطيش تسيل ةأرملا نأ :اهلوأ

 .ةايحلا ميظنتل ايندلا ىف ةجرد

 .هنول وأ لماعلا ةليبق ىلإ رظن ريغ نم هؤازج هل لمعلا نأ :اهيناثو
 .لماعلا لمع تقو نم ةتباث هللا ةباجتسا نأ :اهثلاث

 :لاقف ءراربألا ءالؤه نم ةباجإلا تقحتسا ىتلا لامعألا هناحبس نيب دقو
 مهنع َدرفكأل اوُنُقو اوُنئاَثو يليبس يف اوذوأو مهرايد نم اوجرخأو اورجاه َنيِدّلاَفط

 . 4 مهتاتيس

 )١( ءاسنلا ةروس نمو - نآرقلا ريسفت :يذمرتلا هجرخأو «هحيحص ىف هللا ديع وبأ مكاحلا هاور )55959(.
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 نونمؤملا ءالؤه اهب ماق ىتلا تاحلاصلا لامعآلل دادعت صنلا اذه ىف

 :ةثالث رومأ ىهو ءرانلا باذع اهب اوقوتو «ةنجلا ميعن اهب اوقحتساو «نولوألا

 .اهازغمو اهانعم ىف ةيقالتمو «ضعب زجحب اهضعب ذخآ

 ىتلا مهيناغم اورجه مهف مهرايد نم اوجرخأو اورجاه مهنأ رومألا هذه لوأ
 ىور كلذلو «نيرطضم نيئجلم. لب «جورخلل نيبحم الو نيبغار ريغ اهيف اوبرت
 «ىلإ هللا ضرأ بحأ كنإ» :اهنم جرخ امدنع ةكم ابطاخم لاق هلو ىبنلا نأ

 ىبنلل لاق لفون نب ةقرو نأ ىوريو ؟١"تجرخ ام ىنوجرخأ كلهأ نأ الولو
 وأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف .كموق كجرخي ذإ اعأج نوكأ ىنتيل :هْكك

 :لوقي ىلاعت هللاو "7ىدوع الإ تيتوأ ام لثمب دحأ ىتوأ ام :لاق «مه ىجرخم

 [لافنألا] 4 + ... كوجرَخَي وأ كوُلتقي وأ كوئبشيل اورفك نيذّلا كب ركمي ذإو
 ْ " .ةرجهلا ببس جارخإلا ناكف

 ةرجهلا اهب داري اورجاه ةملك نأ ىزارلا رخفلل ريبكلا ريسفتلا ىف ءاج دقلو

 ىف نكت مل ةقرفتلا هذه نإ :لوقأ ىنإو ءارارطضا جارخإلا وه جارخإلاو ءارايتخا
 كرشلا رايد نم جرخي نم سانلا نمف «كلذ دعب نم نوكت امبرو لَك ىبنلا رصع
 ءءاذيإو اداهطضا جرخي نم مهنمو «مالسإلا لهأل ةوق نوكيل اراتخم رفكلا وأ

 .نيملسملا نيئجاللاب مويلا رافك لعف امك

 ىف ىذألا اولمحت مهنأ وه ىفوثألا ءازجلا هب اوقحتسا ىذلا ىناثلا رمألاو

 لكو ءاهدعب ءاذيإلا رمتساو «ةرجهلا لبق ةكم ىف اوذوأ مهف «ىلاعت هللا ليبس

 ةملكو ءايلعلا ىه هتملك لعجو «هئالعإو قحلا ليبس ىفو هللا ليبس ىف كلذ

 ءمهرايد نم اوجرمخأ ام مهنإف ءمهيف ريخلا ىكزي اذه نإو «ىلفسلا ىه لطابلا

 .ىلاعت هللا ليبس ىف الإ مهيوذو مهءابحأ اورجهو

 :ىمرادلاو )١7/837(« نييفوكلا دنسم لوأ :دمحأ هاورو .(7870)ةكم لضف -بقانملا :يذمرتلا هاور )١(
 لضف - كسانملا :هنع هللا يضر رمع نبا نع هجام نبا هاور امك :(1144) يي يبنلا جارخإ - ريسلا
 .(7099) ةكم

 نع )57١( يحولا ءدب - ناميإلا :ملسمو .(27)يحولا ءدب :يراخبلا ليوط ثيدح يف هاور «هيلع قفتم 000

 .اهاضرأو اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ
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 اودهشتساو ءادعألا اودهاجف ىلاعت هللا ليبس ىف اولتاق مهنأ :ثلاثلا رمألاو

 هيف رارمتسالا لضفو «مدقتلاو لاتقلا لضف :نالضف مهلف «لاتقلا اذه ىف

 :هتاملك تلاعت هلوقب ءازجلا ىلاعتو هناحبس نيب دقو «قحلا ليبس ىف ةداهشلاو

 . «هلا دع ناو اتألا اهنف نم يرجت تانج مها
 ايسن ربتعت ىتح ءاهرتس ىف ةغلابملا اهريفكت ىنعمو «ءوست ام ىه تائيسلا

 روص برقأب اهروص دقو «ةنجلا مهلا خدإ : ىناثلاو «ءازجلا ىلوأ اذهو ءايسنم

 ميعن نإو ءاذه .اهتحت نم راهنألا ىرجت ىتلا ةنجلا ىهو ءايندلا ىف ميعنلل اهارن

 «مهارن امب الإ نوكي ال هريوصت ناك نإو ءايندلا ىف هارنام قوف وهو «ىسح ةنجلا

 ميدقت ىفو «رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام اهيف نإف

 «ةيلحتلا لبق ةيلختلا ءاملعلا هيمسي ام ةنجلا لاخدإ ىلع تائيسلا ريفكت

 .ةرخآلا ىف نوكي ميعن مظعأب مهتيلحت مث «تائيس نم مهنم ناك امم مهريهطت

 نونب»و «مسقلا ىلع ةلادلا «ماللا» ب ءازجلا كلذ ىلاعتو هناحبس دكأ دقو

 وه ذإ 4 هّللا دنع َنّم اباَوَث 9 ردصملاب هلك مالكلا ىنعم ديكوتبو «ةليقثلا «ديكوتلا
 دكأ دقو ءاباوث مهنبيثأل : هانعمو 4 مهتاَتيس مهنع كَرَفَكَأل إل ىنعم هنمضت امل ردصم

 هللا دنع نم ناك اذإو «ماركإلاو لالجلا ىذ ىلاعت هللا دنع نم هنأب باوشلا كلذ

 ناوضرو : ىلاعت لاق امك «ربكأ ىلاعتو هناحبس هناوضرو «هناوضر نمضتي وهف

 .[ ةبوعلا ] 4 2 ٠٠ . ربكأ هللا نَم

 عوجر لمعلا ىلع ءازجلا نأكف «هتلاح ىلإ ءىشلا عوجر نم هلصأ باوثلاو

 :كلذ ىف بغارلا لاق دقو ءاهقحتسي وأ اهيلع نوكي ىتلا لاحلا ىلإ لمعلاب

 وه وه هنأ اروصت ءازجلا ىمسيف «هلامعأ ءازج نم ناسنإلا ىلإ عجري ام باوثلاو»

 نمف :لمعلا سفن ءازجلا هللا لعج فيك ىرت الأ (لمعلا تاذ وه ءازجلا نأ ىأ)

 ريخلا ىف لاقي باوثلاو «هازج لقي ملو [ةلزلزلا] 4 20 هر اريَخ ةرذ لاقنم لمعي

 دنع نم اباَوَث 9 :لجو زع هلوق اذه ىلعو «ريخلا ىف فراعتملا رثكألا نككل ءرشلاو
 . 4 باَوُقلا نسح ةدنع ِهّللاو هللا
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 هللا دنع نم اباوَت : ىلاعت هلوقب ميركلا صنلا ىلاعتو هناحبس متسحخ دقو
 ءازج لك نأك نسحلا باوشلاب هناحبس هصاصتخا نايبل 4 باَوّتلا نْسَح هدنع هّللاو

 امو هدابع نم نينسحملل ىلاعت هللا هدعأ ام راوجب انسح دعي ال ايندلا ىف لامعألل

 كّنَرغَي ال :هناحبس هلوقل ديهمت اذهو ءائيش دعي ال لامعألا تارمث نم ايندلا ىف

 . 4 عاَمم دالبلا يف اورفك نيذّلا بْلَقَ

 «نينمؤملا اوذآ ذإ ؛نيكرشملا ةروطس ىلإ تاراشإ ةقباسلا تايآلا ىف

 ىزجيس هنأ هناحبس نيب دقو «مهنم اولتقو مهولتاقو ءمهرايد نم مهوجرخأو

 نوكي اذال :رطاخلل ضرعي دق نكلو «مهداهجو «مهترجهو مهربص ىلع نينمؤملا
 نم عنميل ميركلا ىهنلا ءاجف ؟ةيويندلا ةمعنلا كلتو ةوقلا هذه ىف نوكرشملا ءالؤه

 عاتمو ةوطسو ةوق نم نوكرشملا ءالؤه هيلع امب رتغي نأ نم هسفن هل سوسوت
 نم نوكرشملا هيلع امب رغت نأ حصي ال :هانعمو هلي ىبنلل هجوم ىهنلاو «ىويند
 نأ اهنأش نم لاحلا هذه نأ ىلإ ةراشإ هيفو «نينمؤملا لكل ىهن وهو .لامو ةوق

 ىضتقم نم سيلو ءاذهل ىهنلا ناكف ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي ال نم عدختو رغت
 ىف عقي نأ هنأش نم رمأ نع ىهنلاف ءرورغ ٌةْكَو ىبنلا نم عقو دق نوكي نأ ىهنلا

 ملا ىن ادرغ ام هللا :لاق ةداتق نأ ىور كلذلو .هعوقو ىلع اليلد سيل سوفنلا

 » : للك ىبنلل ىهنلا هيجوت ىف ىرشخمزلا لاق دقلو .هيلإ هللا هضبق ىتح د
 ءاقم هباطخ موقيف ءىشب بطاخ مهمدقتمو موقلا 'ةردم :امهدحأ ؛ناهجو
 ريغ ناك ِِلَ هللا لوسر نأ :ىناثلاو .مكنرغي ال لاق هنأكف ءاعيمج مهباطخ
 عم نكت الوإ» : هلوقك همازتلا ىلع ناك ام تبثو هيلع ناك ام دكأف مهلاحب رورغم
 الَف ل [صصقلا] 4 22 َنيكرْشمْلا نم نتوكت الو ٠ [دوه] 4 517 نيرفاكلا
 . ةظقيلا ىف ةلفغ ةرغلاو «هترغ باصأ هرغ ىنعمو ؛[ ملقلا ] 4 22: َنيبذَكَمْلا عطت

 4 03+ نيدجاّسلا يف َكّبلعتو :ىلاعت هلوق كلذ نمو «فرصتلا بلقتلاو

 نيمكاح اهيف مهفرصت دالبلا ىف ءادعألا ءالؤه بلقت ىنعمو 2[ ءارعشلا ]

 )١( مهيف مدقملا يأ :(لادلاب) موقلا ةردم .
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 ال ب ميركل صنلا ىنعم ةلمجو «ءدلب ىلإ دلب نم ارارحأ نولقتني ءايوقأ نيرطيسم

 وكش ىف فيرصتو ةوطسو ةوق نم سانلا كئلوأ هيلع امب دحأ عدخي نأ حصي

 11 :هناحبسم لاق اذلو «ليلق عاتم وهو ءريصق دمأ ىلإ اذه نإف «دالبلا

 . 4 داهملا سشبو منهج مهام
 .هلوق كلذ نم ءاليوط ىقبي الو هب عافتنالا لعجي ىذلا ءىشلا عانملا

 ًادتبمل ربخ انه ىهو ؛[نارمع لآ] 4 029 رورغْل ٌعاَم لإ ايندلا ُةايحْلا امو ظ :ىلاعت

 عاتم دالبلا ىف مهفرصتو مهبلقت نأ ىنعملاو «هلبق ىذلا مالكلا هيلع لد فوذحم

 ركذ كلذلو «تارسح كلذ دعب هبقعت مث «ليلق هرادقمو لجاع عافتنا وهف «ليلق

 ىخارتلا ىلع ةلالدلل سيل «مث» ب فطعلا 4 منهج مهاوأم مث» لاقف هبقعيام

 هيلع نونوكي امو ءايندلا ىف مهلاح نيب ام توافت ىلع ةلالدلل لب «طقف ىنمزلا

 ناكف «نئمطيو هيف رقتسيل صخشلا هيلإ ىوأي ىذلا ناكملا وه ىوأملاو «ةرخآلا ىف

 دهمملا ناكملا وه داهملاو «ةمايقلا موي نارينل مسا ىهو «منهج وه مهرارقتسا

 لاقي نأ حصيو .مكهتلا ليبق نم داهملاب مهلآم نع ريبعتلا نوكيو «نيللا شارفلاو
 «مهسفنأل هب اودهم ىذلا سئب ىنعملا نوكيو «مهسفنأل هودهم نيذلا مه مهنإ

 اذه سئبو ميحجلاو ىظللا نم اشارف مهسفنأل اودهم دق ايندلا ىف مهلامعأب مهنأ

 ْ . داهملا

 :لاق هللا لوسر نأ ىذمرتلا ىور دقو «ةيزعت غلبأ نينمؤملل ةيزعت اذه ىفو

 .21)(عجري امب رظنيلف «ميلا ىف هعبصإ مكدحأ لعجي امك الإ ةرخآلا ىف ايندلا ام»

 « اهيف نيِدلاَح راهنألا اهتحت نم يِرْجَت تانج ْمُهَّل ْمهّنر اونا نيذلا نكل )
 ةبسنلاب راجفلا نيكرشملاو راربألا نيقتملا نيب ةلباقملل «نكل» ب انه كاردتسالا

 ىنعمل نوكردملا مهبرل نوقتملاو «ليلق ىويند مهعاتمو منهج مهلآم رافكلاف «لآاملل

 اهتدم تسيلو «راهنألا اهتحت نم ىرجت تانج مهلآم هتمعنل نوركاشلا ةيبوبرلا

 رشحلا نايبو ايندلا ءاتف - اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا :ملسم هاورو 756 ةلم باب - دهزلا :يذمرتلا 2نغ(32(

 .ورمع نب دادش نب دروتسم نع ك6 هةضفف] نييماشلا كلسم :دمحأو 0 )١ ةمايقلا موي
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 مهميعن نورخآلا امنيب «ليوط نمزلاو ريثك ميعنلاف .دولخلا اهيف مهل لب «ةليلق
 .ريثك مئاد مهباذعو ءريصق ليئض

 هماركإل فيضلل دعي ام هلّتلا» اريل َرْيَخ هّللا دنع امو هللا دنع نم ًالزن اف
 عون نم ىأ «ةبه اذه كل ناك لوقت امك زييمتلا ىلع (الزن) بصنو هب ةوافحلاو
 ءقدص لخدم مهلاخدإو «مهب ميحرلا نمحرلا ةيانع رادقمل نايب اذه ىفو «ةبهلا
 :هناحبس لاقف «ىداملا ءاطعلا دعب ىحورلا ءاطعلا نيب دقو ءاكرابم الزنم مهلازنإو

 ةبترم راربألا نإ لوقي نأ نيرسفملا ضعب لواح دقو 4 ٍراربأاَل ريح هللا دنع امو»
 نوكيو «(نيبرقملا تائيس راربألا تانسح) ةدعاق ىلع اريس «نيقتملا ةبترم نم ىلعأ
 اميركتو «ةيحور ةلزنم راربألل ةمث نأ هانعمو ءمهرظن ىلع ىماسلا صنلا ريسفت

 مه اوقتا نيذلا نإ لوقن نأ نم عنام ال اذه عمو ءروكذملا نم ريخ وه ايناوضر
 ميعنلاو ناوضرلا وهو «لزنلا نم اريخ ائيش مهل دعأ هللا نإ ىنعملاو «راربألا
 . ىداملا ميعنلا عم ىحورلا

 هلل َنيعشاَح مهل لزنأ امو مُكيَلِإ لزنأ امو هللاب نمؤي نمَل باتكلا لهأ نم نوط
 اوناك امو «باتكلا لهأ نم ناك ام هناحبس نيب 4ًاليلق امن هللا تايآب نورتشي ال
 نم نعمستلو 8 :هناحبس لاق امك «ىذأ نم مهنوعمسي امو «نينمؤملاب هنولزني
 لآ] © كن ... اريثك ىَذَأ اوكرشأ نيذْلا نمو مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيِذْلا
 .[ تارمع

 ركذف «مهل حوتفملا ةمحرلا باب هناحبس هللا نيبي ميركلا صنلا اذه ىفو
 ءمهنم قيرف ءادتها مسقلا ىلع ةلادلا «ماللا» بو «نإ) ب لوقلا اذدكّوم هناحبس
 ناميإلا ىوقأ نونمؤي مهنأ اهلوأ :سمخ لالخب اولحت دق نيدتهملا ءالؤه نأ كلذو
 مهنأ ةيناثلاو .قحلا تاذل قحلا نوبلطيف ةسرطغلاو دانعلا ليزي ناميإلاو .هصلخأو

 ول هنأو «ةوبنلا حرص ىف ةنبل رخآ هنأ اوملعي نأب دلو ىبنلا ىلع لزنأ امب نونمؤي
 نأ اوفرعيو «مهيلإ لزنأ ام ةقيقحب اونمؤي نأ ةثلاثلاو .دمحمب نمآل ايح ىسوم ناك
 مهفالسأ ىلإ وأ مهيلإ لزنأ ام نأ اوفرعي نأو .هعضاوم نع ملكلا اوفرح ءاسؤرلا
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 عم ىلاعت هللا نم فونخلا وهو «عوشخلا ةعبارلاو .هنع اربخم دمحم هب ءاج ام وه

 هللا تايآ ىلع ائيش اورثؤي الأ ةسماخلاو .هاوس نود هاضر بلطو هيلإ ةعارضلا

 الو» :هناحبس هلوقب ةيآلا رخآ ىف هذه تركذ دقو «تانيبلا هتارامأ ىه ىلاعت

 ريظن ىف هنيدو هعرشل ةنيبملا هللا تايآ نوكرتي ال ىأ 4ًاليلُق اَنَمَت هللا تاّيآب َنوُرَتشَي

 «نيلاضلا رظن ىف اريثك نكي امهم ليلق وهف ايندلا ضارعأ نم ضرع وه نمث

 هللاب قداصلا ناميإلا ىلع بترتيف «ضعب ىلع اهضعب بترتي ةسمخلا رومألا هذهو

 هلك اذه ىلع بترتيو «نيقداصلا نييبنلا ىلع لزن امب ناميإلاو دمحمب ناميإلا

 ضارعأ نم ضرع ىأل ىلاعت هللا تايآ اوكرتي الأ عوشخلا تارمث ىلوأو .عوشخلا

 4 مهْير دنع مهرجأ مهل كتلوأ )» : هناحبس لاق اذلو « مهءازج نولاني ءالؤه «ءايندلا

 دنع مهؤازج مهل هلل صولخلا ىلع لدت ىتلا تافصلا هذهب نوفصتملا كعلوأ ىأ

ونمؤي مل نمل باذعلا نأ امك ؛ةرخآلا ىف مهل لجاع هنإو « مهبر
 كلذلو «لجاع ا

 . 4 باسحلا عيِرَس هللا نإ ) :ادكّوم هناحبس لاق

 تناك «نوحلفت مُكَلََ هللا اونو اوُطِباَرو اوُرباصو اوربصا اوُنمآ َنيذْا هيأ ايف

 قحلاب داهج اهيفف «نونمؤملا هب موقي ىذلا داهجلا ناولأل ةنيبم نارمع لآ ةروس

 ءادنلا اذهب هناحبس اهمتخ كلذلو ؛ةميزهلا ةرارم لمحتو لاتقلاب داهجو «ناهربلاو

 ءاونمآ نيذلا اهيأيب ءادنلا أدتباو ءنمؤم لك راعش نوكي نأ بجي ىذلا ىماسلا

 رمأ دقو «هتايضقم نمو ناميإلا تارمث نم وه مهنم بلطي ام نأب مهراعشإل

 سفنلا طبض هانعم :ربصلاو .ىوقتلاو «ةطبارماو «ةرباصملاو ءربصلا :ةعبرأ رومأب

 ءاههجو ىلع تاعاطلاب مايقلاو ءطخاس ريغ ايضار هراكملا لمحتو ءاهئاوهأ نع

 لمحتو «ةوبكلا دعب ضوهنلا ىلع لمعلاو «ةميزهلا راثآ لمحتو «ىصاعملا بنجتو

 ثداوحلا ىلع ولعي هلعجي رباصلا ىف ىسفن ىنعم ربصلاف «مهتيرخسو ءادعألا ىذأ

 نوكي امك ربصلاو «هركتو بحت ام ىلع اهلمحيو «هسفن ىلع ىلوتسيو ؛لزاوتاو

 حرفلا مدعو ءرطبلا مدعو «هتاوهش عمقب ىنغلا ربصو «ىنغلا ىف نوكي رقفلا ىف

 . ىلعتسملا رخافلا فرسملا
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 ىف ءادعألا عم داهجلا ىف نوكت ىهو ءربصلاب ةبلاغملا ىه ةرباصملاو

 ىه ةطبارملاو «تناك نول ىأ ىلع ةبلاغم ىأ ىف وأ ؛ةلداجملا ىف وأ «ةمحلملا

 ةيامحو عافدو دادعتسا ىهف «ءادعألا نم اهتيامحل ةيمالسإلا روغشلا ىلع مايقلا

 ريخ هللا ليبس ىف موي طابر» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو «ةيمالسإلا رايدلل

 «ةنسلا فصن نوطباري داهزلا رابك ناكو «2'اهيلع امو ايندلا نم هللا دنع

 «حلاص لمع لك بل ىه ىوقتلاو :رخآلا فصنلا ىف لمعلاب مهتوق نوبلطيو
 ىوقتلا نم ةئعبنم نكت مل نإ ةرباصملاو ةطبارملاف ءريخلل ةبستحملا ةينلا ىهو
 اهب ىجري ىتلا ىه ةعبرألا رومألا هذه نإو ءاهيف ريخ ال هنإف ىلاعت هللا ءاضرإل

 ىأ «نوحلفت مُكَّلَعَل » :هناحبس لاق اذلو «ةرخآلاو ايندلا ىف زوفلا ىأ «حالفلا
 انبتكا مهللا .ةرخآلا ىف ءازجلاو ايندلا ىف رصنلاب زوفلا مكل بتكي نأ ءاجر

 . كاضرب نيزئافلا كدابع ىف كتمحرب

 نب لهس نع (1714) هللا ليبس يف موي طابر لضف - ريسلاو داهجلا : يراخبلا هاور ثيدح نم ءزج )١(

 طبارملا ىف ف ءاج ام - داهجلا لئاضف :(اهيف امو) ظفلب يذمرتلا هاور امك . هلع ُهَّللا يضر يدعاسلا دعس

 هنع هللا ىضر يدعاسلا دعس نب لهس كلام ىبأ ثيدح - راصنألا دنسم يقاب :دمحأ هأورو 503

 )1١8-5(.



 وم

 زجوم ديهمت نم دبال «ةروسلا هذه تايآل ىليلحتلا ريسفتلا ىلإ هجتن نأ لبق

 .هيلع تلمتشا امل ةروص ئراقلا ىطعي

 ةيدمحملا ةرجهلا دعب تلزن ىأ ؛ةيندم ةروسلا هذه نأ ىلع ةاورلا قفثا دقل

 اهنأ ىلع لدي هيلع تلمتشا ام نأو «ميلستلا مت دأو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع

 ىلاعت هللا نم نأ دعبو ءاهريغب اهتاقالع مظنت ةلود مالسإلل ناك نأ دعب تلزن

 .اهيف ىلاعت هللا رمأب نودهي ةمئأ مهلعجو ضرألا ىف اوُفعضتسا نيذلا ىلع

 ىف تلزن تايآ ىنامث» :لاق - امهنع هللا ىضر سابع نبا نأ ىور دقو

 هللا ديري 9 :نهلوأ .تبرغو سمشلا هيلع تعلط ام ةمألا هذهل ريخ ءاسنلا ةروس

 420 ميكح ميلع هللاو مكيلع بوتيو مكلبق نم َنيِذّلا نس مكيدهيو مكل نبيل
 اوُيمت نأ تاوهشلا نوعي نيا ديريو مُكِلَع بوني نأ ديري هللاو ف :ةيناثلاو [ءاسنلا]

 ناسنإلا قلخو مكتع فقَحي نأ هَل ديري )» :ةثلاثلاو [ءاسنلا] <« 07 اميظع اليم

 ةتسح كلق نإو رد لاقثم ملي ال هللا نإ ط :ةعبارلاو [ءاسنلا] 4 2009 افيعض

 رئابك اوبنتجت نإ : ةسماخلاو اءاسنلا] 4 ك2 اميظع ارجأ هْندَل نم تؤيو اهفعاضي

 :ةسداسلاو [ءاسنلا] 4 )+ ارك الخدم مكلخدنو مكتاَعيس مكدع رفكن هنع نوهنت ام

 لض دف للاب كرشي نمو ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ ط

 هللا نذإي عايل الإ ٍلوُسُر نم اَنْلسَرَأ امو 9 :ةعباسلاو [ءاسنلا] 4« هز اديعب الالض

 انا هللا اودجوت ٌلوُسُرلا مه رفَْتساو هلا اورفَْتساَف كوُماج مهن اوُمَلظ ذإ منو

 هللا رفغتسي مث هسفن ملظَي وأ اءوس لمعي نمو :ةنماثلاو [ءاسنلا] 4 نيل اميحَر

 . [ءاسنلا] 4 572+ اميحُر اروُفُ هللا دجي
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 لدع ىلإ هجتا هنأ ىلع لدت اهنإف '١'"سابع نبا نع ةياورلا هذه تحص نإو
 ةروس لكب هلك نآرقلا نإف الإو .ةرفغملاو ةبوتلا باب هحتفو «هدابعب هتمحرو هللا
 .تبرغو سمشلا هيلع تعلط امث ةمألا هذهل ريخ هتايآو

 تاقالعلا ميركلا نآرقلا نّيَع اهيفف «ةيناسنإلا ةروس ىه ءاسنلا ةروسو
 ةلضافلا تاعمتجملا هجهنت نأ ىغبني امو «ضعبب مهضعب سانلا طبرت ىتلا ةيناسنإلا

 بر همسر ىذلا ىعيبطلا اهارجم ىف ريست ةليصألا ةيناسنإلا ةقالعلا ملا لعج ىف

 ىذلا فارحنالا جالعل - ىلاعت هللا هدح ام اهيفو «ةرطفلا ىضتقمب نيملاعلا

 . تاعامجلاو داحآلا نم ءاوهآلا ووذ هب فرحني

 هدنع ىقتلت ىذلا عماجلا ىناسنإلا طابترالا نايبب ةميركلا ةروسلا تتدتبا

 ٍسْفّن نَم مُكَقلَح يذّلا مكبر اولا ساّنلا اَْيأ ايإ» :- هناحبس  لاقف ءاهعيمج ةيرشبلا
 ىلإ نوهتني اعيمج سانلا ناك اذإو [ءاسنلا] 4 <22 ... اهجوز اهنم قلخو ةدحاو
 مث «ةلصاولا محرلا هذهل محارتلا نم دب الو «ىواستلا نم دب ال هنإف دحاو لصأ

 كتئلوأ ارهظم ءافعضلا حضوأو ؛ءافعضلا ديب ذخخألا وه محارتلا رهاظم لوأ نإ

 «فارحنالا هيف دلوتي ىذلا وه روهقملا ميتيلا نإو «مهلوعي لئاع ال نيذلا ىماتيلا

 دعب ةروسلا .تئدتبا كلذلو ءريطتسملا رشلا نوكيو «ةوادعلا نوكت .فارحنالا نمو

 .ةدوملا قيرط ىف تاعامجلا نوكتل متيلا جالعب ةعماجلا ةدحولا تابثإ

 حالصإلاو ةدومل ىلإ حاتحي لب ا ءاسكلاو ءاذغلا ىلإ ١ طقف ف جاتحي ال ميتيلاو
 سمس ه ماس

 ماسلا 4 ج0 اديدس لَ رووا

 ةرسألل ىلاملا عيزوتلا ماظن  هناحبس - نيبي ىماتيلا قوقح نايب ليبس ىفو
 نمل ةيلالا قوقحلل ىلاعت هلل دح هنأو ثاريملا نيبيف « اهنم دحاو تومي امدنع

 . ىلاعت هلل نايصع هنع فارحنالا نأو «هلام ىف ىفوتملا نوفلخي

 ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص دانسإب مكاحملا ىقىورو «هريسفت ىف ىربطلا ريرج نبا اهاور )١(

 .ريغص انأو نآرقلا تأرق ىنإف ؛ءاسنلا ةروس نع ىنولس :لاق هنأ سابع نبا نع ؛هاجرخي
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 ساسأو «ةيمالسإلا ةرسألا نيوكت ىلاعتو هناحبس هللا نيبي ذخأ كلذ دعبو

 سفنلا نيب ةقالعلا ىماسلا نآرقلا ريبعتب وأ «ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا وه نيوكتلا

 لب ءركذلاو ناويحلا ىثنأ نيب ةقالعلاك امهنيب ةقالعلا نوكت نأ ىفنف ءاهجوزو

 ناويحلا ةبترم ىلإ لزني نم ةبوقع ىلإ راشأ كلذلو ءالعأو ىمسأ امهنيب ةقالعلا

 اودهش نإف مكس ةعبرأ هيلع اودهشتساف مكئاسُن نم ةشحاقلا نيتأي يتأللاو إف :لاقف

 . [ءاسنلا] 4 27 اليبس َنهل هللا لعجَي وأ توملا َنهاَقوَتي ىتح تويبلا يف نهوُكسْمأَ

 مسري ذخأ مث «ةيناويحلا ةئيطخلا هذه ىف عقي نمل حوتفم ةبوتلا باب نأ نيبو
 مرحو «جاوزلا وهو «ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلل ميلسلا قيرطلا  ىلاعتو هناحبس -

 هناحبس نيبي ذخأ مث ءاتقم كلذ ىّمسو ءاسنلا ةثارو نم ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك ام

 نأ هناحبس ىفن مث « جاوزلا ىف نمرحي ىئاللا ءاسنلاو «حيحصلا دقعلا طئارش

 ىمسي ام نادحألا ذاختا نمو ةرسآلا نيوكت لبس نم اليبس نادخآلا ذاختا نوكي

 .مولعم رجأ ريظن ىف دودحم دمأل ةأرملا ذاختا وهو ةعتملاب

 ذخأ «ناجوزلا وهو «ةرسألا هيلع موقت ىذلا دامعلا هناحبس نيب نأ دعبو

 نيدْلا اهَْأ ايإ» : ىلاعتو هناحبس لاقف ةيلاملا ةيحانلا نم هريغب ناسنإلا ةقالع نيبي
 اولتقت الو مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب مُكَيِب مُكلاَوُمَأ اوُلكأَت ال اونمآ
 . [ءاسنلا] 4 137 اميحر مككب ناك هللا َنِإ مُكسفنأ

 نآلا ىه امك نيضاملا رظن عضوم ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا تناك دقلو

 ءامهيلك قوقح نيبت ىتلا دودحلا ىلاعتو هناحبس هللا عضوف «لوقلاو رظنلا عضوم

 بيصت لاجّرلل ... 9 «بسكلا نم هبيصن امهنم لكل نأ ىلاعتو هناحبس هللا نيبف
 عيش لكب ناك هللا نإ هلضَف نم هللا اوُنأساو نبسَتكا امم بيصت ءاسنللو اوُبسَتْكا امم
 نأو «ةماوقلاو ةسايرلا لضف لاجرلل نأ كلذ عم نيبو . [ءاسنلا] 4 5220+ اًميلع
 بورض هناحبس ركذ دقو «بيدأتلا ةيالو نم هتأرما ىلع لجرلل اميف رهظي كلذ

 الو ذوذش الو ةوسق ريغ نم اهلكو .؛هجوز ىلع لجرلا اهكلمي ىتلا بيدأتلا

 هناحبس لاقف «قاقشلا ةفآ ةرسألا تباصأ اذإ جالعلا هناحبس نيب مث «نايغط
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 .[ءاسلا] 250 اريح اميل ناكل هَل قرب امالصإ

 ىلإ راشأ دقو  اهدامعو ةرسألا ماوق وهام هناحبس نيب نأ دعبو

 انل نيبي ىلاعتو هناحبس ذخأ - ىضارتلا اهساسأ نأو «سانلا نيب ةيلاملا تاقالعلا

 نيب ةقالعلا امأَف «ةراجتلا ريغب سانلاو دبعلا نيب ةقالعلاو «هبرو دبعلا نيب ةقالعلا

 سانلا نيبو هنيب ةقالعلا امأو ءادحأ هب كرشي ال .هدحو هلل ةدابعلا ىهف هبرو دبعلا

 ىوذ ىلإ ناسحإلا مث «نادلاولا ناسحإلا هل بجي نم لوأو ءناسحإلا ىهف

 ر عمتجملا نيبو مهنيب تبرت اولمهأ نإ مهنأل ؛اوناك ناّيأ ىماتيلاو ىبرقلا

 ىف هبحاصت نمو .كل بيرقلا راجلاو ءرواجملا راجلا ىلإ ناسحإلا مث «ةوادعلا

 نماضتتلاو ءاعيمج ءافعضلاو ليبسلا نبا ىلإ ناسحإلاو «لمع وأ قيرط

 اناسحإ نيدلاولابو ايش هب اوكرشت الو هللا اودبعاو ف :ىلاعت لاق اذلو « عضاوتلاو

 بدجلاب بحاصلاو بنجللا ٍراَجْلاَو ئبرقلا يذ ٍراَجْلاَو نيكاسمْلاو ئماتيلاو ئيرقلا يذبو

 4 ه0 اروخُف ًالاَتْخُم ناك نَم بحي ال هللا نإ مكناميأ تكلم امو ليبسلا نباو

 .[ءاسنلا]

 ءامهيلك ةبقاع نيبو «لخبلاو رخفلاو لايتخالا نيب مزالتلا هناحبس نيبو

 بويعلا هذه نأو «سانلا ءاثر مهلاومأ نوقفني نم ءالخبلا نيلاتخملا نم نأ ركذو

 ايندلا ىف ءالؤه باقع ىلاعتو هناحبس نيبو «ناطيشلا ةسوسو نم ىه ةيسفنلا

 ول لوسرلا اوصعو اورَقَك نيذّلا دوي ذئموي 9 :ةمايقلا موي نورضحي فيكو ةرخآلاو
 . آءاسنلا] © 527 اًيدَح هللا َنوُمَتْكي الو ضرألا مهب رست

 وهو «ةيناسنإلا ةقالعلا هيلع موقت ىذلا ساسألا.ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 اريشم .اهماكحأ ىلإ ريشي ذخأ كلذلو «ةالصلاب الإ ىبرتي ال ريمضلاو «ريمضلا

 ويقتل او ني هنأ ان :ىلاعت لاقف ءرمخلا ىهو ثئابخلا مأ ميرحت ىلإ

 .. اوُلسَحْعَت ئَتَح ليبس يباع لإ اًبنج الو نوُلوقت ام اوملعت ئَتح ئراكس متنأو ةالّصلا

 .[ءاسنلا] < 27
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 ملع نم هوتوُأ ام عم مهرئامض تتام نيذلا كئلوأ لاح هناحبس نيب مث

 اولمع كلذبو «ةرطيسلاو ناطلسلل ةعيرذ هنم اوذختا دقف ءدوهيلا مهو «باتكلا

 اذه ىف نيبو «مهنورواجي اوناك نم دئاقع داسفإو ؛مهريغ لالضإ ىلع
 طبرو «هتلاسر نايب ءانثأ ىفو «هتوعد ىف هيلع مكهتلاو ىبنلا ءاذيإ مهتلواحم

 دقو «نرق ىف نيكرشملا عم هناحبس مهكرشأو «مهيضامب مهرضاح ىلاعتو هناحبس

 ء«دسحلاو كلملا مهتدارإ وه ليلضتلاو لالضلا اذه ىلع ثعابلا نأ هناحبس نيب

 مأ <20 اريقت ساّنلا نوتؤي ذل اَذإَف كّلمْلا نم بيصن مهل مأل :هناحبس لاق اذلو
 ةمكحلاو باتكلا ميهاربإ لآ انيتآ دَقَف هلضف نم هللا مهاتآ ام ىلع سائلا َنوُدَسَحَي

 نيذلا ةبقاع كلذ دعب نم هناحبس نيبو [ءاسنلا] 4 22 اًميطع اكلم مهيار

 لباقو .نيكرشملا نم اوناك مأ لبق نم باتكلا اوتوأ نمم اوناكأ ءاوس هتايآب نورفكي
 .نينمؤملا ىلع ىورخأ ميعن نم  ىلاعت هللا ةضافأ امب ةبقاعلا هذه

 هنأ ركذف «ىمالسإلا مكحلا ساسأ كلذ دعب نم ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 .هلوسرو هللا ةعاطإ وه ةنامآلاو لدعلا ىرحتل قيرط لثمأ نأو «ةنامألاو لدعلا .

 ريغ ىلإ مكاحتلا نأو «ةنسلاو باتكلا مكح ىلإ عزانت لك دري نأ هيلع مكاحلا نأو

 ىضتري ىذلا وه قفانملا نأو «توغاطلا ىلإ مكاحت هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك

 ىَلو هللا لزنأ ام ىلإ اوَاَعَت مهل ليق اذإو)» : ىلاعت هللا مكح لدب توغاطلا مكح

 ةرامأ نأ نيب دقو [ءاسنلا] 47 ادودص كنع نودصَي نيقفانملا تيأر لوسرلا

 رجش اميف كومكحي تح نونمؤي ال كرو الف 9» ةنسلاو باتكلا ميكحن وه ناميإلا

 . [ءاسنلا] © 4227+ اًميلسَت اومَلَسُيَو تيضَف امم اَجَرَح مهسُفنَأ يف اوُدِجَي ال من مُه

 اذإو «ءادتعالل ملستسي نأ حصي ال نمّوملا نإو ءرصني نأ بجي قحلا نإو

 لدعلا نإف .ىمالسإلا مكحلا ساسأ هلوسرو هللا ةعاطإو ةنامأألا ءادأو لدعلا ناك

 لدعلا ناك اذإ لاتقلا نإو «مهريغو نيملسملا نيب ةقالعلا ساسأ وه نيفلاخملا عم

 بجوو «لاتقلا بجو هلهأو مالسإلا ىلع ىدتعا اذإف ءامزال ارمأ نوكي هبجوتسي

 نورْشَي نيِذْلا هللا ليبس يف لتاَقيْلَف ١ :مهلاتقب ءادعألا نم رذحلا ناكو «ةبهألا ذخأ



 7-6 كلل ا وللا

 أ بح

 اميظع ارجأ هيت ون فوسف بلغي وأ لتقيف هللا ليبس يف لتاقي نمو ةرخآلاب اينالا ةايحلا
 نادلولاو ءاسّنلاو لاجّرلا نم نيفعضتسملاو هللا ليبس يف نوفتاقت ال مكَل امو 0

 انَل لعجاو الو كاندَل نم ال لعجاو اَهلهَأ ملاظلا ةيرقلا هذه نم انجرخأ اني نولوقَي نيا

 . [ءاسنلا] 4 4279 اريصت كندّل نم

 ناميإلا ءافعضو ناميإلا ءايوقأ نيب ةزيمملا ةقالعلا وه لاعقلل جورخ ا نإو

 ... بيرق لجأ ىلإ انترَخَأ الول ... » :نولوقي كئلوأو ءالؤهف «نوقفانملا مهنمو

 نم مهبيصي أم اوبسنيو ءريصقتلا ةنظم مهسفنأ نع اوليزي نأ فاعضلا نأشو

 نم هذه اولوقي ةَنسح مهبصت نإو ... ل» : لضفلا ىوذ لضف اوركنيو «مهريغل ةئيس

 ال موَقلا ءالؤه لاَمَف هللا دنع نم لَك لق كدنع نم هذه اولوقي ةَتيس مهبصت نإو هللا دنع

 .[ءاسنلا] © هن اًئيدح نوهقفي َنوُداَكَي

 لوسرلا عطي نم نأ مهل دكأ هناحبس هللاف «لوسرلا نوفلاخي كئلوأ نإو

 هزاجعإل مهربدت مدعو «نآرقلا رماوأل مهرجه نم هلك كلذ نأو «هللا عاطأ دقف

 ىلإو لوسرلا ةنس ىلإ همهف مهيلع قلغتسي ام اودري نأ مهيلع نأو «هيمارمو

 . مهنم ءاملعلا

 لتاقف 9 :مهيلإ تفتلي الأب هيبن هللارمأ اذلو «نوقوعم نيقفانملا كئلوأ نإو

 ارفع نيا سأب فكي نأ هللا ىَسَع َنيدمْؤُمْلا ضَرحَو كس الإ فلك ال هللا ليبس يف
 . [ءاسنلا] 4 <27 ًاليكتت دَشَأَو اسأب دشَأ هّللاو

 سناجم ءازجلا نأو « مالسإلا ساسأ ىه لثملاب ةلماعملا نأ هناحبس نيب دقو

 . ةمايقلا موي اعيمج سانلا عمجيس ىلاعتو هناحببس هللاو ءامئاد لمعلل

 اوذختي الو سارتحاب اولماعي نأ ىلاعتو هناحبس هللا نيبف «ةمآلا مسج ىف ليبولا

 اذإو «ىلاعت هللا نيد ىف اوصلخي ىتح ءايلوأ مهنم اوذختت الف .ءايلوأ الو ءارصن



 ءعاسنلا ةروسريسفت الل 1

 00 لا
 از بل

 اوذختت الو مهوقدجو ثيح مهولتقاو مهوذخف نونمؤملا اهيأ مكرايد نم اوجرخ

 سيل موق وأ «قاثيم مهنيبو مكنيب موق ىلإ اوأجل اذإ الإ .اريصن الو ايلو مهنم

 «قيثاوملا مارتحا مالسإلا ةدعاق نإف «مكوبراحي نأ نوديري الو برح مهنيبو مكنيب
 نإ .. 9 :ىلاعتو هناحبس لاق اذلو ,فيس هيلع عفري ال هلهأ ملاس نم نأو

 4 2 اليس مه كل ال لج انف ملا مكن ولو مكي ملف
 .[ءاسنلا]

 «ةيمالسإلا تاقالعلا ساسأو «ىمالسإلا مكحلا ساسأ وه لدعلا ناك اذإو

 ةيامحل ىغبني ام نايب ىلإ هجتا كلذلو «هتميرجب ىناجلا ذخأ بجاولا نم نإف
 تناكو «لاتقلاب اذهو «جراخلا ىف اهتيامح قيرط نيب نأ دعب لخادلا ىف سفنألا

 أطخلا لتقلا ةبوقع ركذف «مالسإلا ىف ةتباثلا ةررقملا تابوقعلاب لخادلا ىف ةيامحلا

 ةيورخألا دمعلا لتقلا ةبوقع ركذ مث «قاثيم مهنيبو انئيب موق نم وأ نينمؤملا نم

 . ةاّيح صاصقلا يف مكلو » :هناحبس لاقو «ةرقبلا ةروس ىف صاصقلا ركذ هنأل
 .[ةرقبلا] 4 201/5

 ىف 21)هد لطُي ال كلذلو «ةايحلا قحل مالسإلا مارتحا هناحبس هللا نيب اذهبو
 الإ ةفاك سانلل اهمرتحي لب ءطقف نيملسملل ةايحلا قح مرتحي ال وهو .مالسإلا

 وأ «لتاقم ريغ لتقي نأ نم برحلا ىف سارتحالاب رمأ كلذلو ءءادتعالا لاح ىف

 ىقلي نم اولتقي الأ هيلإ جورخلاو لاتقلا دنع نينمؤملا رمأو «براحم ريغ براحي
 اوُوقت هت الو اوني هللا ليبس يف معبرض اً اونمآ نيل اهيأ ايف :هناحبس لاقف «مالسلا

 ةريثك مناغم هللا دنعف اًيئالا ةايحلا ضرع نوغَتبَت انمؤم تسل مالّسلا مُكِيَلِإ ىَقلأ نمل
00 

 4 220 ًاريبح َنوُلمعَت اًمب ناك َهّللا نإ اوُنْيَف ْمُكَيَلع هللا َنَمَف ُلْبَق نَم مْسُك كلك

 .[ءاسنلا]

 لهأ دادعتسا :امهدحأ :نيرمأب الإ ضرألا ىف هناكرأ موقت ال لدعلا نإو

 لاق اذلو «دهاجي مل نم ىلع الضف دهاجملل نإو «قحلل ءادعألا رش عفدل قحلا



 ١ عاسنلا ة روب ريسفت اا

 م19 للا ل للملا
 هول

 يي

 ليبس يف نودهاجملاو ٍررضلا ,يلوأ ريغ نيمؤملا نم نودعاقلا يوتسي الود :هن
 يو نياق ىلع ههسفلو منازل يدب هل سف يسار هلأ, ل

 . [ءاسنلا] © ع+

 ودعو هللا ودع ناطلس تحت ةلذ ىف ءاقبلاب نمؤم ىضري الأ :ىناثلا رمألا

 مهافوَ نيذْلا نإ :هناحبس لاق اذلو «ةلذلا ضرأ نم رجاهي نأ هيلع لب «قحلا

 نكت ملأ اوُلاَف ضرألا يف َنيفعضتسُم انك اوُلاَق مشك ميف اولاَق مهسفنأ يملاط ةكئالملا

 . [ءاسنلا] 4 قل ٠٠ . اهيف اورجاَهتف ةعساو هّللا ضْرَأ

 .اهلضفو ءاهيلع رداقلا ىلع ةرجهلا بوجو ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 ةضيرف طقست ال كلذلو «هللا ركذ ةالصلاو «ةمكحم ةضيرف داهجلا نإو

 ءادأ عم داهجلا اهيف ىقتلي صاخ ماظن اهلو «ةبجاو ىه لب ءداهجلا ىف ةالصلا

 ةعامجلا سرحي رخآلاو قيرف عم مامإلا ئدتبيف ءدحاو مامإب ةعامج ةالصلا

 «ةسارحلل هعم أدتبا ىذلا بهذ ةالصلا فصن ناك اذإ ىتح «ةراغلا نم ةدهاجملا

 لضف هلو .هتاف ام لك لمكي مث ءهعم هتالص مامإلا متأو .ئدتبي مل ىذلا ءاجو

 . ةعامجلا

 دعب تابشلاب مهرمأ كلذلو «ةيونعم ةوق اهنم تذختا دق ةالصلا نإو

 نوملأي مهّْنإَف نوملأت اونوكت نإ مرَقلا ءاغتبا يف اونهت الو :هناحبس لاقف «ةالصلا

 .[ءاسنلا] 4 42 اًميكح اميلع هللا ناَكو وجي ال ام هللا نم َنوُجرَتَو َوُملأَت امك

 نيب مث «لدعلا مكحلا وهو «قحلل دهاجي امنإ ههاهج ىف ٌةَِك ىبنلا نإو
 مهنشكي ال ّةِْلَي ناك فيكو «نوقفانملاو قافنلا وهو ىلخادلا ودعلا ىلاعتو هناحبس

 ال هللا نإ مهسفنأ نوناتخي نيذْلا نع لداجت الو ط :هناحبس لوقيف « مهرهظي الو

 ذإ مهعم وهو هللا نم َنوُفحَتسَي الو ساّنلا نم َنوُفْحَتسَي 420: اميِنأ اناَوَح ناك نم ابحي

 نيبو [ءاسنلا] 4 4:22 اًطيحم َنوُلمَعي مب هللا ناكو لوقا نم ئّضْرُي ال ام نوتيبي

 لمعلل اقفاوم ءازجلا هلعجبف هلدع امأ«ةلماشلا هتمحرو «لماكلا هلدع هناحبس

 . [ءاسنلا] 4 4237 . .. هسفن ئلع هبسُكي اَمّنإَف امْنِإ بسككي نمو إذ
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 هسفن مِلَظَي وأ اءوس لمعي نمو 9 ةرفغملا بابو ةبوتلا باب هحتفبف ةمحرلا امأو

 ةمحرلاو لضفلا نإو .[ءاسنلا] 200 اًميحَر اروُفَغ هللا دج هللا رفغتسي مث

 مل ام كمّلعو ةمكحلاو باتكلا كيلع هللا لزنأو ... » :هناحبس لزنأ اميف ةلادعلاو

 0 .ةءاسلا] 4 02: اًميظَع َكيلع هللا لف َناَكو مَلَعَت نك
 ريخ ال هرثكأ لوسرلا نع لاعفألاو لاوقألاب ءافختسالا نأ هناحبس نيب دقو

 ساثلا نيب حالصإ وأ فورعم وأ ةقدصب رَمَأ نم الإ مهاوجُن نَم رينك يف َريَخ الإ : هيف

 « حالصإ هؤافختسا ناميإلاو «لالض هؤافختسا قافنلاف [ءاسنلا] © هكؤق# ...

 ققاشي نمو إف «هلوسرو هلل ةقاشم نيكرشملاو نيقفانملا نيب ةالاوملا نأ نيب مث « عفنو

 مّكهج هلصنو لوت ام هلون نييمؤمْلا ليس ريغ عبتيو ئدها هَل نيت ام دعب نم لوُسّرل

 .[ءاسنلا] © تزد اريصم تءاسو

 هللا ةوعدف .ناطيشلا ةوعدو ىلاعت هللا ةوعد ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقلو

 وعدي ناطيشلاف «ةياوغلاو لالضلا ىلإ ناطيشلا ةوعدو «لقعلا ميكحت ىلإ ىلاعت

 هللا نود نم ايلو ناطيشلا ذختي نمو «هللا قلخ رييغتو «ماعنألا ناذآ عيطقت ىلإ

 نيعبتملا ةبقاعو «هلوسرلو هلل نيعبتملا ةبقاع نيبو ءانيبم انارسخ رسخ دقف

 نمو إف ةبذاك ىنامأ ىهو ءرشلا الإ نولمعي الو ريخلا نوجري فيكو «مهئاوهأل

 اريقت نوملظي الو َةنِجْلا َنوُلْخَدَي كلو َنمْوم وهو ىتنأ وأ رَكَذ نم تاَحلاّصلا نم ّلَمْعي

 هللا ىلإ هاجتالا وهو «نايدألا نسحأ ىلإ هناحبس راشأ دقو [ءاسنلا] #4 كم3

 .نييبنلا عابتاو «لمعلا ناسحإو هدحو

 ملظلا عنمب ةرسألا حالصإ ىلإ هناحبس هجتا دقو ءطسقلا وه مالسإلا نإو

 دجت مل نإف «حالصإلاب ىه هتجلاع ازوشن اهجوز نم تكش نإف «ةأرملا نع

 نّم الك هللا نعي اًكرَفتي نو 9 احالصإ دجي مل نإو «براقأ نم هحلصي نمب تناعتسا

 ىهو «ةبولطملا ىه لامعألا لك ىف هللا ىوقت نإو ء[ءاسنلا] 4 551+ ... هتعس

 موي ىلإ مئادلا هللا رمأ اهنأب ةميركلا تايآلا تحرص كلذلو .سوفتلا جلصت يتلا

 .اوقحل نمو اوقبس نم هب رمأ «ةمايقلا



 ءعاسنلا ةروس ريسفت 9
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 ال ىتلا ةقلطملا ةلادعلا وهو «دلاخلا هرمأ ىلاعتو هناحبس نيب اذه دعبو

 ئلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيد اهي ايإ» اودع الو الو فرعت

 4 286 ٠٠ . امهب ئلوأ هللا اريقف وأ نع َنُكَي نإ نيبرقألاو نيدلاولا وأ مكسفنأ

 ةلادعلا نأ ىلإ ريشي اذهبو «هلوسرو هللاب ناميإلاب هناحبس كلذ دعب رمأو .[ءاسنلا]

 .ناميإلا نيرق

 ةقيقح روصي ذخأ هدامعو ناميإلا ةقيقح روصي ىذلا عئارلا نايبلا اذه دعبو

 :ىلاعت هلوق نيقفانملاو قافنلل ةينايب ةروص قدأ نإو ءاينآرق اريوصت نيقفانملاو قافنلا

 اليبس هَل دجت نلف هللا للضُي نمو ءالؤه ىلإ الو ءالؤَه ىلإ ال كلف َنْيب َنيبَدْبَم

 . [ءاسنلا] © +

 نيقفانملل ىتح ةبوتلا باب حتفي ءىش لك تعسو ىتلا هتمحرب هناحبس هللاو
 4 29+ اَميِلع اركاش هللا ناك ْمْسَمآو مترك نإ مُكباَدَعِب هللا ُلَعفَي امإ» :لوقي مث
 .[ءاسنلا]

 ةوعد هب رهجلا نأل ؛ءوسلاب رهجلا عنم وهو ءايلاع ابدأ ىلاعتو هناحبس انبدأ

 ءوسلاب رهجلا هللا بحُي الإ» قحلاب هملاظ ىف ملكتي نأ مولظملل صخر نكلو ءهيلإ
 دعب هناحبس نيب دقو ء[ءاسنلا] 4 432 اميلع اعيمس هللا اكو ملَظ نم لإ لْوقْلا نم

 نيب دقو «ضعبب اورفكو ضعبب اونمآ «لسرلا نيب اوقرف دقف «دوهيلا لاوحأ كلذ
 هللا وري نأ اوبلط كلذ عمو «تانيب تايآ عست اوتوأ مهنأ عم «نيضاملا تنعت

 مهقوف لبجلا عفرو «تانيبلا مهتءاج ام دعب نم اًهلإ لجعلا اوذختا مث «ةرهج

 ءاوفلاخ اذه لك عمو «تبسلا ىف اوُدْعَي الأ اورمأو ءةقث «ةقثوملا دوهعلا مهيلع تذعأو

 بلاط ىدجت تانيبلاو «راكنإلا ىلع مهلوقعو «ةوسقلا ىلع مهبولق تعبطف

 «لوتبلا ميرم ىلع اورتفاف مهئارتفا ىلع اورمتسا دقو ءاهوبلطي ملو طقف ةيادهلا

 4 0207 ... مهل ِهَبْش نكلو هوبلص امو ُهوُلَق امو... 8 حيسملا اولتق مهنأ اوعداو

 تلحأ تابيط مهيلع هللا مرح ىداملا عشجلاو ةوسقلا كلتو ملظلا اذهبو .[ءاسنلا]
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 ىف نيخسارلا ىلاعت هللا ركذ كلذلو ؛ءاوس اعيمج اوسيلو  مهسوفن مطفيل ؛مهل

 .مهب ناميإلاو قحلا نم مهماقمو مهنم ملعلا

 ىحوأ ام وه ىبنلا ىلإ ىحوأ امف «ةيهلإلا ةلاسرلا ةدحو هناحبس نيب دقلو

 نيرفاكلا نإو «هب ءاج ام قدصب نودهشي ةكئالملاو دهشي هللا نإو «هلبق ءايبنآلا ىلإ
 «باتكلا لهأ لالض هناحبس نيب مث .منهج ىلإ مهقيرطو اولضو هليبس نع اودص
 نل 9 قحلا سيل كلذو !ةثالث ثلاث هللا :ىراصنلا لاقف «مهئايبنأ ىف اولاغ دقف

 . [ءاسنلا] 4 ©20 . . . نوبرقملا ةكئالملا الو هلل ادبع نوكي نأ حيسَمْلا فكدتسي

 ساّنلا اَهيَأ اي :هناحبس لاقف «هيف هتجح نآرقلا نأ ىلاعتو هناحبس نيب مث
 .[ءاسنلا] 4 5730 اَنيبُم رون مُكَيلإ النو مكبر نم ناهرب مكءاج دق

 «ةرسألا ماكحأ ضعب رمأ وهو ؛هب أدتبا امب ةروسلا ىلاعتو هناحبس متخ دقو

 لق كتوتفتسي » :هناحبس لاقف «هتنايص عضومو عمتجملا ىمح ىه ةرسألا نأ نايبل

 اهني وهو كرت ام فصن اَهَلَف تْحَأ هلو دلو هَل سيل كله ؤرما نإ ةَلالَكْلا يف مكيتفي هللا
 ءاسنو الاجر ةوخإ اوناك نإو كرت امم َناَلدلا امهَلَف نينا اتناك نإف دلو اَهَّل نكي مل نإ

 .[ءاسنلا]

 ىلإ ةيناسنإلاب ولعت ىتلا ةروسلا هيلع تلمتشا ام ىلإ ةزجوم ةراشإ هذه

 «تاراشإلا هذهل اليصفت ريسفتلا نوكيل اهريسفت ىدي نيب اهانمدق ءاهبتارم ىلعأ

 . ميلعلا ميكحلا وه هنإ .هقيفوتو هنوعب اندمي ىذلا وه ىلاعت هللاو
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 يدا لللللاا0ا0اااللللااا0ا60االااا0اللا0ااا6 للا للا
 ١ ااا :١

 يب

 ةميركلا ةروسلا ىناعم

 «ىناسنإلا عمتجملا ةروس اهنإ :ءاسنلا ةروسل هانركذ ىذلا ضارعتسالا ىف انلق

 ءريغصلا عمتجملاو «ةرسألا مظنت ىهف «لودلاو تاعامجلاو داحآلا نيب تاقالعلا ميظنتو

 ءاهيف داسفلا رصانع عفدو ءاهسفن نع عافدلا ىف اهلاحو «ةيمالسإلا ةمألا ىف عمتجملاو

 .ةوادعلا اهوذبان نممو «ملسلا اوقلأ نم اهريغب اهتقالعو ءءوسلا ثعاوب لك نم اهتيقنتو

 ايإ» :هناحبس لاقف ءهانعم ىف لماشلا ىماسلا صنلا اذهب اهؤادتبا ناك كلذلو

 . 4 ةدحاو سفن نم مُكَقَلَح ىذّلا مكير اوقّتا سائلا اَهيأ

 .ةكم لهأ هب بطاخي «سانلا اهيأ اي» ب ءادنلا نأ نيرسفملا ضعب ركذي

 رثكأ نأ نم كلذ اوذحخأو «نيئمؤملا هب بطاخي «اونمآ نيذلا اهيأ اي) ب ءادنلاو

 اي) ب تأدتبا ىتلا تايآلا رثكأو .ءةكمب تلزن «سانلا اهيأ اي) ب تئدتبا ىتلا تايآلا

 ىف ةصاخ ؛اونمآ نيذلا اهيأ اي» نأ ىف كش الو «ةنيدملب تلزن «اونمآ نيذلا اهيأ
 «سانلا اهيأ اي» امأ .كلذ نيعت لوصوملا ةلص نأل ؛ناميإلا لهأب اهئادن

 وهو ءاهمومع ىلع ىرست امنإ .ءصصخم ريغب صيصخت ةكم لهأب اهصيصختف
 عيمج لماش ماع ءادنلا نومضم وه امو ظفللا كلذو «نولقعي نمل باطخلا مومع



 عاسنلا ةروسريسفت ااه

 اللللا اا مخ خالل ماااالاااالللا اطل تالللا الالات اانا الا الالات لالالا طال ااااااةللاللااااائاا اللا ااةةتل كانتا 11ةتلللاللكخ111
 ا بح

 راذنإ نم ءادنلا نوم ضم ىف امو «ناسنإلا ىنب لك لمشت (سانلا» ةملكف «سانلا

 صتخت ال ةماع رومأ نيهاربلاو ةلدألاو «ةينوكلاو ةيدوجولا قئاقحلل نايبو ريشبتو

 نمضتي هيف ملكتن ىذلا ميركلا صنلا ىفو .موق نود موقب الو «ليبق نود ليبقب
 مهناولأو مهسانجأ فلتخت امهم ناسنإلا ىنب عمجت ةيسفن ةماع ةقيقح ءادنلا

 نولصتيو ءاهيلإ نوعجري مهلك «ةدحاو سفن» وه لصأآلا نأ تبثي وهف «مهتنسلأو

 ىتنأو ٍرْكَذ نم مكاتقلح اَنِإ سائلا اَهْيَأ ايإ» :ىلاعت هلوق هبشي صنلا اذهو ءاهب

 . [تارجحلا] 4 127 . .. ْمُكاَقَأ هللا دنع ْمُكَمَرْكَأ نإ اوُفَراَعتل لئاَبقو ابوعش مُكانلَعَجَ

 تبثيو «ةدحاو ةعيبط نم ىثنألاو ركذلا نأ تبثي هنع ثدحتن ىذلا صنلا نأ ديب

 فطاعت نم اهيلع ىنبني امو ءاعيمج سانلا طبرت ىتلا ةميحرلا ةلصلا هنومضم ىف
 محارتلل قيرطلا وه ىذلا فراعتلا بوجو نيبي رخآلا صنلاو «محارتو داوتو

 .اهقيرط نايب كلانهو «ةياغلا نايب انهف ءداوتلاو

 ىلاعتو هناحبس مههبنو دلاخلا ءادنلا كلذ «ةيناسنإلا ىلاعتو هناحبس هللا ىدان

 :نيرمأ ىف ةدحولا ىلإ
 اوقتا# :ىلاعتو هناحبس لاق ذإ ءدحاو مكبر نإف «ةيبوبرلا ةدحو :امهلوأ

 ملاعلاو ءىمجعألاو ىبرعلاو دوسألاو ضيبألا بر «عيمجلا بر وه ىذلا # مكبر

 نأ بجوت ةلصلا هذه نإو «ةيبوبرلا ةلص ىهو «ةدحاو هب عيمجلا ةلصف «لهاجلاو

 رادقمب الإ نول ىلع نولل الو «سنج ىلع سنجل لضف ال هنأب عيمجلا رعشي

 .ىوقتلاب رمآلل ةيوقم ةلصلا هذهف «ىوقتلاب كلذو .«قلخلا قلاخب ىحورلا لاصتالا
 .ةطبارلا ةلصلا ةوق ليبس ىهو «ليضفتلا طانم اهنأو

 ىه ةدحاو سفن ىلإ ىهتني لكلاف «ناسنإلاو نيوكتلا ةدحو :ىناثلاو

 هذهبو «ىمتني سفنلا هذه ىلإف ضفخني وأ مدآ نبا لعَي امهم «عماجلا ماعلا سنجلا

 . طبتري ةماعلا ةوخألا

 ىذلا برلاب ناسنإلا طبرت ىتلا ةلصلا نايبل ماقملا اذه ىف ىوقتلاب رمألاو

 ءرخآ رمأل ادهم رمألا كلذ ناكو ءدوجولا اذه ىف نم لك ىلع دوجولا اذهب معنأ
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 ةياغ لكو «هلمعي لمع لك ىف ةطبارلا ةوخألا كلت ناسنإ لك ظحالي نأ وهو

 هللا راج لاق دقف «ماقملا اذه ىف ىرشخمزلا هلاق ام دوجأ امو ءاهديريو اهايغتي

 ظفحب لصتي اميف هوقتي نأ ىهو .ةصاخ ىوقت ىوقتتلاب دارأ) :هنع هللا ىضر

 لصو ىذلا مكبر اوقتا ليقف ءهلصو مهيلع بجي ام اوعطقي الف «مهنيب قوقحلا

 مكضعب ىلع بجي اميف ةدحاو ةمورأ نم ةغرفم اناونص مكلعج ثيح «مكنيب

 . «ةروسلا ىناعمل قباطم ىنعملا اذهو «هنع اولفغت الو هيلع اوظفاحف «ضعبل

 اذه ىلع ىنعملو ءدوجولا اذه ىف ىسانألا وبأ مدآ ىه ةدحاولا سفنلاو

 رظن اذهو ١2)2بارت نم مدآو مدآل مكلك) ٍِكَي ىبنلا لوق عم قباطتي مالكلا

 اهجوز اهنم قلَخو إذ :كلذ دعب هلوق عم ىقالتي ىذلا وهو «نيمدقتملا نم نيرثكألا
 . «ءاسنو أري الج امهم ثي

 اعيمج رشبلا نأ ةدحاو سفنب داري دق هنأ ماقملا اذه لثم ىف ىزارلا ركذ دقو

 نم عون ىلإ نوهتني اعيمج مهف «ةيقالتم ةهباشتم مهسوفنو أشنملا ىف نودحتم نوسناجتم

 ةدحاو سفن نم مُكَقَلَح يذلا وه » :ىلاعت هلوق ىف ىنعملا اذه ركذ دقو ءدحاو سوفنلا
 ليوأت ىف لافقلا نع لقن دقف [فارعألا] 4 0259 . .. اَهيلِإ نكسَيل اهجوز اهنم لعجو
 دحاو لك قلخ دارملاو «لثملا برض ليبس ىلع ةصقلا هذه ركذ ىلاعت هنأ ةيآلا هذه

 ىضتراو «ةيناسنإلا ىف هيواسي اناسنإ اهجوز اهسنج نم لعجو «ةدحاو سفن نم مكنم

 .تاليوأتلا دحأ اذه نوكي نأ

 لك اهدنع ىقتلت ةدحاو اسفن قلخخ ىلاعت هللا نإ :ىنعملا نوكي مالكلا اذه ىلعو

 ىواستلا عمو «ناسنإلا ىنب لك ىف كباشتلا ىضتقي كلذ نإو «ةلكاشتم ةهباشتم سفنألا

 .تابجاولاو قوقحلا ىف ىواستلا نوكي قلخلا ىف

 وأ سناجملا نيرقلا جوزلا 4 ءاسنو اريك الاجر اًمهنم ْثَبَو اهجوز اهنم قلخو »
 نينيرقلا نم دحاو لكل لاقي» :ىناهفصألا كلذ ىف لاق دقو «سناجملا ريغ لباقملا

 (0111) هوحنب دواد وبأو ءهنسحو )5١77( ىذمرتلاو )٠١505(« دمحأ هاور ثيدح نم ءزج )١(
 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع
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 هنم لعجف :ىلاعت لاق .جوز اداضم وأ هل الثامم رخآب نرتقي ام لكلو «جوز

 ةغل ةجوزو «©١)ةنحجلا كجوزو :لاق [ةمايقلا] 4 257 ئتنألاو ركذلا نيجوّرلا

 . (ىتجوزو نهوجش ىتانب اكشف» :رعاشلا لاق . تاجوز اهعمجو «ةئيدر

 ءمدآ نم تقلخ دقو ءءاوح جوزلا نم دارملا نأ ىلع نيرسفملا نم اريثك نإو

 نمو «نيعباتلا ضعب ريسفت نعو «ةباحصلا نع تدرو راثآ رهاوظ نم اوذخأ دقو

 علضلا ىف ىف ءىش جوعأ إو جوعأ علض نم تقلح ةأرملا نإ» : هلع هلوق رهاظ

 . )جوع اهيفو اهب تعتمتسا اهب تعتمتسا نإو هترسك هميقت تبهذ نإف «هالعأ

 ءاهتعيبط نم ىأ اهسنج نم دارملا نإ اولاق نيرسفملا نم نيريثك نإو

 ىلا هلوق لثم كلذو ءاهصاوخ

 مكس مت ل لاو)ا : ىلاعت وق لثسو .[مورلا] 142

 ةو .[لحنلا] 4218 ٠ ةدَفَحَو نينب مكجاوزأ م مكل عج 5
 32 ماعنألا نمو اجاوزأ مكسفنأ نم مكل لعج ضرألاو تاومسلا رطاف ظ : ىلاعت

 . [ىروشلا] 4 1 ٌريصْبلا عيمّسلا وهو ءيش هلفمك سيل هيف مكؤرذي

 .انمالك عوضوم ىه ىتلا ةيآلا ريغ ىرخأ تايآ ىف ركذ

 لاق كلذلو ءرشبلا ناك نأ ءىدسجلاو ىسفنلا جاودزالا كلذ ةجيتن تناك دقو

 كلذ نمو «قيرفتلاو رشنلا هانعم ثبلاو .4 ءاسنو اريثك الاجر امهنم ثبو إف :هناحبس

 . 4ةّنِجْلا كجوزو تنأ نكسا مدآ اي انفو : (5) ةرقبلا ةروس ىف ىلاعت هلوق ىف ىأ )١(
 ءاسنلاب ةيصولا - عاضرلا :ملسم هاور ؛نيحيحصلا ىف ف ءاج ام ثيدحملا اذه ىف درو ام حصأ (؟)

 نآ ملص نم تقل ةارَّْلا نإ :للي هللا لوُسسَر لاق :َلاَق ةَريره ىبأ نع :هظفلو .«147)
00 00 

 اَهَترسك اهميقت تبهَذ نإو جوع اهيو اهي تعّتمتسا اهب تعتمتسا نإ «ةقيرط ىلع كميت

 .(5185) ءاسنلا عم ةارادملا -حاكنلا :يراخبلا هاورو «اًهَفالَط اًهرسَكو
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 نيذلا رشبلا نأ ىلع لدي اذه نإو [ةيشاغلا] « 150 ةّنوبم يِباَررَو 9 :ىلاعت هلوق

 ضرألا ىصقأ ىف ةقرفتم لئابق اوبعشناو ءاثانإو الاجر دوجولا اذه ىف اوقرفت
 ءءامتنالا لصأ ىف مهنيب قرف الب ةدحاولا سفنلا هذه ىلإ نومتني مهلك ءاهاندأو

 نم تسيل اهنأو «لجرلا ةعيبط نم ةأرملا ةعيبط نأ ىلع مالكلا لدي اذه قوفو

 ةنعل اهنأو «لجرلا قورع ىف ىرجي الو هقورع ىف ناطيشلا ىرجي لوذرم سنج
 ريغ نم ةينيدلا لئاسملا ىف نيملكتملا ضعب تارابع ىرجت امك ضرأآلا ىف هللا

 اهيف جوزلا سفن نم جوزلا نأ ىلع لدت ىتلا ةرفاضتملا تايآلا نإو «نيملسملا

 ام ةدنجم دونج حاورآلا نأو «نيجوزلا نيب ىسفنلا سناجتلا بوجو ىلإ ةراشإ

 حبسي ةرئاد فصنك نوكي لجر لكو «فلتخا اهنم ركانت امو فلتتا اهنم فراعت

 نوكتتو مائتلالا نوكيف هرطق ىواسي ىذلا ةرئادلا فصنب ىقتلي ىتح دوجولا ىف
 . ةئينهلا ةيجوزلا ةايحلا

 تمغدأف نولءاستت اهلصأ نولءاست 4 ماَحْرألاو هب َنوُلَءاَسَت ىذا هللا اوقناَو ف
 مكضعب قثوي اهانعمو «نيءاتلا ىدحإ حرطب نولءاست ئرقو «نيسلا ىف ءاتلا

 هللا ركذب هتلأسم ايكزم مكضعب لأسي ىأ ىلاعت هللاب هل هتلأسمو هيخأ نم هبلاطم

 .ىبرقلا جئاشوو «مكتيب ةطبارلا ماحرألا ركذبو «ىلاعت

 ماقم نألو «بلطلا ديكوتلو «سفنلا ىف ةباهملا ةيبرتل رركت ىوقتلاب رمألاو

 ماقم وه لوألا ىف ىوقتلا ماقمف «لوألا ىف ىوقتلا ماقم ريغ ىناثلا ىف ىوقتلا

 ةلصلل قلخلا وحن بجاولا مايقبو «معنأ ام ىلع برلا ركش ىف ىلجتت ىتلا ىوقتلا

 ىوقت ىناثلا ىف ىوقتلا ماقمو «ماعنإلاو ةيبوبرلا ىوقت ىهف «ةقيثولا ةعماجلا
 ىوقت ىهف «ةيهولألا ىناعم لك ىلع ةلادلا ةلالجلا ظفل ركذ كلذلو «ةيهولألا

 .ماعنإلا لئالجب سحملا ركاشلا ىوقت ىلوألاو «هتمحر ىجارلا فئاخلا دباعلا

 ءماحرألا اوقتاو هللا اوقتا ىنعملا نوكيو ,217ميملا حتفب تئرق ماحرألاو

 «ةلصاولا ةدوملا نم ةياقو اهل اولعجي نأب ءاهوعطقي الأ ماحرألا ءاقتا ىنعمو

 .[409ص «؟جراصتخالا ةياغ] . بصنلاب نوقابلا أرقو ءةزمح رجلاب اهأرق )١(



 عاسنلا ةروسريسفت اهل

 الالات قطخا خانم نطااخ الامام الاانا للخط طق ظ تا اااالانخ طلال ااا اناخ الالات لات طئال اا الاطل لالا اناا لالالالا 1!111نللاللل الل“ شه
 د رح

 نم مهقلخب قلخلا نيب اهب لصو ىتلا ةيناسنإلا تالصلا لك ىه انه ماحرألاو
 .ةبيرقلا تابارقلاو «ةصاخلا ماحرألا لخدت ىلوآلابو «ةدحاو سفن

 واولا نوكتو «ماحرألابو هب نولءاستت ىذلا هللا اوقتا ىنعملا نوكي نأ حصيو

 دعاوق عم ضراعتت دق رسكلا ةءارقو «2ا)رسكلا ةءارق عم هذه ىقالتتو «ةيعملا واو
 نكلو «رورجم لوصوم ريمض ىلع نوكي ال فطعلا نإ نولوقي دق نيذلا ةاحنلا

 .ىحصفلا ىف قدصأ ىهو «ةاحنلا دعاوق قوف ةرتاوتملا نآرقلا تاءارق

 ىف ةغلابملا ىلع ثح هيف ةميركلا ةيآلل ماتخ اذه 4 اًبيقر مكيلع ناك هللا نإ
 ةدحولل مهضعب سانلا نيب طبرت ىتلا ةيناسنإلا تالصلاو «محرلا ةياعرو ىوقلا

 هناحبس هللا ةباقر ةوقب اعيمج مهراعشإل ىوقتلا ىلع ثحلا ناكو «ةلماشلا ةيناسنإلا

 ظفل راركتبو «َنِإ) ب اهدكأف ءديكوت قثوأب ةدكؤم هتباقر ريدقلا ىلعلا ركذ دقو .ىلاعتو
 ىلع ةلادلا «ناك» ب ريبعتلابو «ةيدوبعلا ىناعم لك نمؤملا سفن ىف ىبري ىذلا ةلالجلا

 ىنعم ىلع ةلاد ىهو 4مُكيلعا ىلاعت هلوق ىف ةيقوفلا ركذبو «رارمتسالاو ماودلا
 دكؤي هللا نإو 4اًيقَرظ :لاق ذإ ةغلابملا ةفصب اريخأو ءرهقلاو ةرطيسلا عم مئادلا عالطالا

 «ىلاعت هللا مساب لاؤسلا دنع هب اهنارتقابو ركذلا ىف هب اهنارتقابو اذهب ماحرألا ةلص
 امك ناكمب هنم اهتلص نأ  همساب ماحرألا نرق ذإ لجو رع نذآ دقو» :ىرشخمزلا لوقيو

 نعو [ءارسإلا] 4 20# ... اناَسْحِإ نيدلاولابو ُهاَيِإ الإ اودبعت الأ... ل» :ىلاعت لاق
 . (هطعأف محرلاب كلآس اذإو .هطعأف هللاب كلأس اذإ :نيسحلا

 ىلاعتو هناحبس بجوأ 4 بّيّطلاب ثيبخلا اوُندَبتت الو مهلاومأ ئماتيلا اونآو »
 ىف أدتبا دقو «ةدحاولا ةرسألا ىف ناك ام اهصخأو ةقباسلا ةيآلا ىف ةماعلا ةمحرلا
 اذه ىلإ اولزن نيذلا مهو «ةلصاولا ةدوملاو «ةفطاعلا ةمحرلاب سانلا قحأب اذه

 دلاولا ونح مهيلع ونحي بلق الو ءمهيمحي ىلاعت هللا ريغ ماح ريغ نم دوجولا
 ىذلا ريغصلا وه ميتيلاو (دارفنالا) :هانعم متيلاو «ىماتيلا مه كئلوأو «قيفشلا

 ةيوبن ثيداحأو «ةريثك تايآ ىف ىماتيلا ماركإ ىلع ىلاعت هللا ثح دقو «هوبأ تام

 )١( هنايب قبس امك ةزمح ةءارق ىه .



 عاسنل ١ ةروس ريئبشمت هت اه

ال
 ل

 يح كالا للملا

 نب بي

 يي

 ميتيلا نأ كلذ «هلالذإو هرهق عنمو هماركإ بوجو ىلع اهلك ترفاضت دق ةضيفتسم

 فطاوعلا نإو «ةياعر نم دقف امع هضوعت ةبحمو فطعو حالصإ ىلإ جاتحي

 .هب نوطيحي نم نيبو هنيب ةيسفنلا ةبواجملاب ريغصوهو لفطلا ىف ومنت ةيناسنإلا

 ىلإ ودعلا ةرظن اهلك ةعامجلا ىلإ رظنو رفن رغصلا ىف ةفطاعلا كلت تعطقنا اذإف
 ذاذشلا  اهضوعي ام نكي ملو ةوبألا فطع اودقف نيذلا ءالؤه نم نوكيف ءهودع

 .ةماول سوفن الو «رئامض مهدنع سيل نم ةماع ةرابعبو «قرطلا عاطقو

 ةيحان نم ةياعرلاب حضاو رمأ هيف 4 مُهْلاَوَمَأ ئماَتَيلا اونآو 8 :ىلاعت هلوقو
 نأب ةيمالسإلا ةعامجلا مومعل رمأ ءاتيإلاب رمألاو «ىلاملا مهقح نوعنمي الف ءلاملا

 ءهقح نوعّيضيو ةئرولا هلكأي الف هلام هيلإ لصي نأ نم ميتيلا نيكمت ىف رفاضتت

 ء«صوقنم ريغ الماك ىماتيلل بيصن صيصخت ءاتيإلا ىنعم نوكي كلذ ىلعو

 ةلغ لك ىف مهبيصن مهل ظفحيو ءمهثروم ىف وأ مهيبأ ىف مهتصح مهل ظفحتف

 رسفو ءراغص مهو كلذ نأل ؛هتقيقح ىلع ىماتيلا فصو نوكيو «مهلاومأل
 مهنع ريبعتلا نوكيو ءمهدشر اوغلب اذإ مهل ءاطعإلاب ءاتيإلا ءاملعلا ضعب

 .ناك ام رابتعاب ىماتيلاب

 لاملا ثيبخ مهل اولعجت ال :هانعم 4 بّيَّطلاب ُثيِبحْلا اوُلدَبَت الو » :ىلاعت هلوقو

 ىنعملا نوكي اذه ىلعف «ءىدرلا هانعم ثيبخلاو «ديجلا هانعم بيطلا نوكيو «بيطلا لدب

 مهل اولعجت الف ًءاش ةكرتلا تناك اذإف ءديجلا لدب مهل لاملا ءىدر اولعجت ال :ىلمجلا

 مكسفنأل اولعجتو ءفويزلا مهل اولعجت الف ادقن تناك اذإو «ةنيمسلا مكلو «ةليزهلا

 ىف ءابلاو «ديجلا لدب ءىدرلا نولعجي ىأ ءىش لدب ءىش لعج ءلدّبَتلا ىنعمو «ديجلا

 ىهو ءذوخأملا ىلع لخدت نأ زوجيو «كورتملا ىلع لخدت نأ زوجي لدبتلا ةدام

 ثيبخلا مهضعب رسفو ءىدرلا مهل ذخؤيو ءديجلا مهنع كرتي هنأل «كورتملا ىلع انه
 نع الدب مكيلع مارحلا اولعجت ال :ىنعملا نوكيو «لالحلاب بيطلاو «مارحلاب
 اذهبو «مكلاومأ نم بيطلا لالخلا اوكرتتو مهلام نم مارحلا اوذخأت ال ىأ «لالحلا

 . ىرشخمزلا رسف



 ءاسنلا ةروس ريسفت ل

 اكلنا الاططططنطططططالاالااططططط طالما ااالاااللل اال تلاااااالاللا لالا الالات لللا الالات لال لالالالا اللا لا انتا اا11ااتلللل اانا اال 111111 مم
 اإل سل

 ةبصنأ صيصخت ىف ناك قباسلا مالكلا 4 مُكلاَوُمَأ ئلإ مهلاومأ اولكأت الو»

 ىف مالكلا انهو «ثيبخلا نود بيطلا نم ةبصنألا هذه ريختو .ةصوقنم ريغ مهل
 ىلإ مهلاومأ اومضت ال :ميركلا صنلا ىنعمو ءءايصوألا لاومأب مهلاومأ طلخ

 ىصوملا لامب رصاقلا لام طلخ نع ىهنلا ىف ةحيرص ةيآلاو .اهل نيلكآ مكلاومأ

 طلخ نع ىهنلا نمضتت اضيأ ىهو «مارح هتاذ ىف لكألا نأل ؛هلكأ ادصاق هيلع

 ذإ فهزييمت مدعو هعايض ىلإ ىدؤي دق هنأل ؛هلكأ دصقي مل ولو ءرصاقلا لام

 ءهلكأ [ ىلإ رمألا ىدؤيف «هلام نم ميتيلا لام فرعي نأ ريغ نم تومي نأ ىشخي
 لام الهجم ميتيلا ىلع ىصوملا تام اذإ :ءاهقفلا لوقي اذلو ءادوصقم نكي مل نإو
 .هل اكلهتسم ربتعا ميتيلا

 ىأب ميتيلا لام لكأ نع ىهنلا ىلإ دوعي ريمضلا 4 اريبك ابوح ناك هّنِإإ»
 نالفو «مثإلا هانعم بوحلاف ءاريبك امثإ :«اريبك ابوح» ىنعمو «لكألا ناك قيرط

 ؛اريبك ناك اذه ىف مثإلا نإو «مثإلل ةبكترملا سفنلا ءابوحلاو «مثأتي ىأ بوحتي

 ةنايخ هنألو «مثإلا ربكأ فيعضلا ىلع ءادتعالاو «فيعض ىلع ءادتعا هنأل

 ممف هلام لكؤي ناك اذإ هنأل ؛ميتيلا سفن ىهو ةيرشب سفنل عييضت هنألو «ةنامألل

 ريسس# رش كالذ ىفو «عيتجلا نم ةرشنا ىلع ميشيل ئشن دي كلذ ألو ؟لكأب
 ساس ها ماس

 ..[ءاسنلا] 42 اديس

 ركل كتان رظ قالا نحذر
 هه

 وينادي 2 ّىّتم ِءاَسْيِل اَنِم أَنْ مكَل َباَطَاَم

 وناوي يح الوتالا كن كيت تكي تكتم ةَدِاوَف

 116803 صل ادرك سةنلا
 ا هش ا وولي ساكس
 ع يرام 7

 هوو أول وفو مهو اواي مرام



 ءعاسنلا ة روس ريشسفت اا

 6 الل الاط طقم اااللا لالالالا خخ كالا خطط طالما لالالالا كالا الااالللل ا ف [اكالللاااللالاللخطك اللا! 1نلللا
 2 بر

 ةياعرلاو فطعلا نم ميتيلا قح ةقباسلا ةيآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 قح نيبي تايآلا هذه ىفو «هلالذإ ىلع لمعلاو هحالصإ مدعو هلامهإ راضمو

 ىلإ ةجاح ىف نهف .210فاعض نهنأل ؛ميتيلا رمأ عم ىقالتي نهيف رمألاو ءءاسنلا

 يمت لق اذلو روج الو اهيف ططش ال ةلداع ةلماعمو ءفطععو الصإو ةياعر
 عابرو ثالثو ئنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف ئماتيلا ىف اوطسقت لأ متفخ نإو إذ
 0 1 - .[هدئاملا] 4 4...

 نيطسفمْلا بحي هللا ّنِإ ... ١ :ىلاعت هلوق كلذ نمو «لدعلا طاسقإلا ىنعم
 لصيل رسيب لدعلا اوميقت ىأ 4 مِهيَلِإ اوطسقتو ١ :ىلاعت هلوقو [ةدئاملا] 4 227
 الإ هبحاص ىلإ لدعلا لصي الأ لدعلا ىف صقنلا نمف «دوهجم ريغ نم مهيلإ
 .دهجو ةقشمب

 ىنعمب رسفت دقو . لح ام :2مكل باط ام» ىنعمو « متننظ : (متفحخ» ىنعمو

 انه «ام»و ءاذه نم دحاول وأ لامجو بسنو قلخو نيدل ءاسنلا نم هنونسحتست ام

 هنأل امإ «لقاعلا ريغل اهعضو لصأ ىف ىهو ««ام١ ب ربعو «لقاعلا عضوم ىف
 ةعامج نآل امإو «رايتخالا ساسأ فصولا نأ ىلع لدت باط نأل ؛تافصلا ديرأ

 هنآل امإو «ءىرشخمزلا ررق امك نيلقاعلا ريغ ةلماعم لوقلا قسن ىف لماعت ثانإلا

 هلوقك (ام) عضوم ىف (نم) و «(نَم) عضوم ىف (ام) لمعتسي ميمعتلا دنع

 ىذلا وه كلذو [رونلا] 4 4220 ... هنُطَب ئَلَع يشَّمُي نم مهنمف ...» :ىلاعت
 الإ لمعتست مل ميركلا نآرقلا ىف حاكنلا ةملكو «دقعلا هانعم انه حاكنلاو .هراتخن

 ش .ءطولا ال ءدقعلا عضوم ىف

 4 مانيلا يف اوطسقت الأ متفخ نو وه طرشلاو «باوجو طرش انهو

 ملكت دقو 4 عابرو ثالثو ئَثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف وه باوجلاو

 لام َجّرَحأ» :ربملا ىلع لوقي ناك هنأ لَك هللا لوسر نع ءهنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع )١(
 اذه :لاقو 4147 ص ء4ج :(71140) كردتسملا ىف مكاحلا هاور .«ةأرملاو ميلا : نيفيعضلا

 .هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح



 عاسنلا ةروسريسفت 1#
 لااا لالالالا

 ا بر

 ىف طاسقإلا نيب ةقالعلا ام اولءاستو ءهئازجو طرشلا نيب ةقالعلا ىف ءاملعلا

 كلذ نع بيجأ دقو ؟ميركلا صنلا رخآ ىلإ عابرو ثالثو ىنثم جاوزلاو «ىماتيلا

 : تاباجإ ةدعب

 ءاهملظ ةيشخ اهجوزتي الأ ىشخيف «ةميتي هتيالو ىف نوكت لجرلا نأ : اهلوأ

 لاقف ءاهل ماح دوجو مدعو اهفعضل ملظلا هنم نوكيف اهيلو نم اهبلطي نأ ىشخي وأ

 هذه قيقحت نم متيشخو «تاميتيلا نم جاوزلا ىف متبغر نإ هانعم ام ىلاعت هللا

 نم مكل باط ام اوحكناو «ةبغرلا هذه اوققحت الف ىمانيلا ىف اولدعت الأ ةبغرلا

 ال ءاضرع تءاج دق هدييقتو ددعتلا ةحابإ نوكتو «عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا

 .اهنع هللا ىضرةشئاع نع كلذ نورسفملا ىور دقو «نايبلا ىف ىلصألا دصقلاب

 الأ اضيأ اوفاخف ىماتيلا ىف اوطسقت الأ متفخ نإ : ىنعملا نأ :اهيناثو

 اذإ هنأ ىأ ءاولدعت الو عبرألا ةرئاد ىف وأ «عبرأ نم رثكأ جوزتب ءاسنلا ىف اوطسقت

 اوجوزتت الف ءءاسنلل ةبسنلاب اوفاخف ىماتيلل ةبسنلاب فوخلا اذه مكنم ققحت دق ناك

 «هتحابإل ال ددعتلا ريدقتل قيس دق صنلا نوكي جيرختلا اذه ىلعو ءعبرأ نم رثكأ

 .نيعباتلا ضعب اذه لاق دقو

 اوطسقت الأ متفخ نإ :ىنعملا نوكي نأ وهو .ءىرشخمزلا هركذ دقو :اهثلاثو

 ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكتاف انزلا متفحخ اذإو ءاضيأ انزلا اوفاخف ىماتيلا ىف

 «لسنلل فاعضإ هيف امهيلك نأ ىماتيلا ملظو انزلا نيب طبرلاو «عابرو ثالثو ىنثم

 امهالكف «ىلولا دقف متيلاو ءالصأ ىلو هل سيل دولوم جارخإب هل فاعضإ انزلاف

 ثالثو ىنثم هل باط ام حكني نأ انزلا نم ناسنإلا ةيامح نمو «ريصنلل دقاف

 .هتمكح ضعب ىلإ ةراشإو «حابملا ددعتلا نايب جيرختلا اذه ىف نوكيو «عابرو

 اوطسقت الأ متفخ نإ ىنعملا نأ «ءىربطلا ريرج نبا هراتخا ام وهو :اهعبارو
 الف ددعتلا دنع ةلادعلا تفلخت اذإ ءاسنلا ىف اوطسقت الأ اضيأ اوفاخف «ىماتيلا ىف

 تقيس ةيآلاف «مكناميأ تكلم اممف ةدحاولا ىف ةلادعلا تفلخت اذإو ءاوددعت

 ملظ عنمل امهيلك نإف «ىناثلا نم بيرق وهو «ددعتلا مدعو ددعتلا ىف ةلادعلل



 ءاسنلا ةروس ريسفت لب ل

 كم لل للا
 أ برس

 ةبلاطملا هقايسف اذه امأ «ددعلا دييقت ساسأ ىلع هجيرخت ىناثلا نأ ديب «داسفلا

 .ةلمحلا ىف نايقالتم امهو «ةلادعلاب

 ءاضرع نكي ملو ءامهل مالكلا قيس دق ةلادعلاو ددعتلا نوكي امهيلك ىلعو

 طلتخا دق ىماتيلا ىف مالكلا نأ كلذو ءهيلع لدي لوقلا قايسو «كلذ راتخن انإو

 ةعئاض ةأرملا قوقح تناك دقو ,«فيعض امهيلك نأل كلذو ءءاسنلا ىف مالكلاب

 تناك نآرقلا لوزن دهع ىف ةأرملاو «ةلوكأم ةعئاض ميتيلا قوقح تناك امك ةلوكأم

 «ميتيلا ةياعرب ىصوأ امك اهتياعرب هللا ىصوأف اهجوز تيبو اهيبأ تيب ىف ةريسأ

 اليكل كلذو «نيبنس امك قافنإلا ىلع ةردقلاب ديقو «لدعلاب ددعتلا ديق كلذلو

 .ةأرملا ىلع ملظ عقي

 ثالث نع هب لودعم ثالثو «نينثا «نينثا نع هب لولعم (ىنثم» ظفلو

 نينثا اوءاج ىأ ىنثم دنجلا ءاج ىنعمو «عبرأ عبرأ نع هب لودعم عابرو «ثالث

 اذه ىلع ةيآلا ىنعمو «ةعبرأ ةعبرأ ىأ عابرو «ةثالث ةثالث ىأ ثالث اوءاجو «نينثا

 وأ «ءاثالث نيعماج وأ نيئثا نيعماج نيددعم اوجوزتي نأ نيلقاعلا ةعامجل نأ

 اونوك ىأ «نيملسملا ةعامجل «اوحكناق# :ىلاعت هلوق ىف باطخلاو ءاعبرأ نيعماج
 .هرخآ ىلإ اثالث وأ نينثا نيددعم نوملسملا اهيأ

 نيعماج اوحكنا وأ نينثا نيعماج اوحكنا ىأ.«لماعلا راركت ةين ىلع فطعلاو

 .عبرأ ىلع ةروصقم ةحابإلا نأ دافتسي صنلا اذهبو ءاعبرأ نيعماج اوحكنا وأ اثالث

 عبرأ نم رثكأ مهتمصع ىف مهعم ناك اومّلسأ نيذلا ضعب نأ ةنسلا ىف تبث دقو

 . '"7نهنع دئازلا اوقلطيو «عبرأ ىلع اورصتقي نأ ِةِيلَي ىبنلا مهرمأف

 ىلع ةردقلا ىناشلاو «ةلادعلا ىلع ةردقلا امهدحأ نيديقب ددعتلا ديق دقو

 ام وأ ةدحاوق اوُلدْعت الأ متفخ ْنِإَف ل :كلذ دعب ىلاعتو هناحبس لاق كلذلو «قافنإلا

 . 4 اوُوعت الأ ئدأ كلذ ْمُكُناَمْيأ تكلم

 نأ كك ىبنلا هرمآف ةوسن رشع هدنععو ىفقثلا ةملس نب ناليغ ملسأ :لاق هيبأ نع «ملاس نع )١(

 7١. ؟ص ء7ج (5819) كردتسملا ىف مكاحلا هاور . اعبرأ نهنم ذخأي
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 الاتات الامال الالام ااا لالالا الاانا تالا! كلكالاا الا اااظللاالااااااا لااا أ فكل تت ئائااللاالاااال ااا(

 ل بر

 رداق ريغ ناك نمف «ةدحاو ةجوز اذ ناك ولو جاوز لك ىف طرش ةلادعلا

 رداقلا نم بولطم جاوزلاو «جوزتي نأ هل لحي ال قافنإلا ىلع وأ ةلادعلا ىلع

 مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي» :ّةِْكلَ ىبنلا لاق اذلو «قافنإلاو ةلادعلا ىلع

 هيلعف عطتسي مل نمو «جوزتيلف (اهريغو ةقفن نم جاوزلا فيلاكت ىأ) ةءابلا

 ةلادعلا تناك اذإو ءاهيلع ةرطيسلاب هتاوهش عطاق هنإ ىأ (17«ءاجو هل هنإف موصلاب

 نوكتف «عستي اهانعمو «تاجوزلا ددعت ىف مزلأ ىهف «دحاولا جاوزلا ىف ةبولطم

 عم اهيواسي نأ هيلع بجيو ءاهتاذ ىف اهملظي ال ثيحب ةدحاو لك عم ةلادعلا

 سبلملاو معطملا ىف نهنيب ةيوستلاب رهاظلا لدعلا وه بولطملا لدعلاو ءاهريغ
 لدعلا امأ «ءاهنذإب الإ اهريغ نم رثكأ ةدحاو دنع تيبي الف «تيبلاو نكسملاو

 ىف ءاج دقو «ةبولطم ريغو ةنكمم ريغ ىهف «ةيبلقلا ةبحملا ىف ةيوستلا ىنعمب نطابلا
 روجلا فاخ اذإ ةدحاو ىلع راصتقالاب ىلاعت هللا رمأ» :صاصجلل نآرقلا ماكحأ

 ءءاش نإ عبرأللو ءءاش نإ ثالثللو «ءاش اذإ نيتنثالل ةحابإ اهنإ .لدعلا ةبناجمو

 ىلع رصتقا لدعي الأ فاخ نإف «ثالثلا ىلع عبرألا نم رصتقا لدعي الأ فاخ نإف

 لدعلا وه بولطملا لدعلاو . ..ةدحاو ىلع رصتقا لدعي الأ فاخ نإف «نيتنثا

 ةلماعملا ىف ةاواسملاو «قافنإلا ىف ةاواسملاو «.نيجوزلا نيب مسّقلا وهو ءرهاظلا

 فلكي الو .دحأ هعيطتسي ال كلذ نإف ةنطابلا ةبحملا ىف لدعلا وه سيلو «ةرهاظلا

 ال ولك ىبنلا ناكو ءاهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال ءعسولا ىف نوكي ام الإ هللا

 :هجاوزأ نيب همسق دنع لوقي ناك كلذلو ؛ةيبلقلا ةبحملا ىف هجاوزأ نيب ىوسي
 .'0(كلمأ الو كلمت اميف ىنذخاؤت الف «كلمأ اميف ىمسق اذه نإ مهللا»

 ىفنت ىتلا ةيآلا نيبو «ءلدعلاب بلاطت ىتلا ةيآلا هذه نيب ءاملعلا قفو دقو

 الف ْمصْرَح ولو ءاستلا َنيب اوُندْعَت نأ اوُعيطَمسَت نلو إل :ىلاعت هلوق وهو «هناكمإ
 .(6055) مصيلف ةءابلا عطتسي مل نم -حاكتلا :ىراخبلا هاور )١(

 نيكو هللا لوسر َناَك :تَلاَق ةّشئاع نع (؟5١) تاجوزلا نيب مسقلا -حاكتلا :دواد وبأ ىور (9)

 وبأ َلاَق «كلُمأ الو ُكلْمَت اًميف ىَمْلَت الف كلْمَأ اًميف ىِمْسَق اَدَه َمُهَّللا» :لوقيو لدعيف مسقي

 .بْلَقْلا ىنعَي :دواد

1 

- 
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 بولطملا لدعلا نإ اولاقف [ءاسنلا] 4 739+ ... ةقّلعمْلاَك اهورَدَتف ليمْلا لك اوليمت
 .ةيبلقلا ةبحملا ىف ةاواسملا ىفنملا لدعلاو ةلماعملا ىف ةاواسملاو رهاظلا لدعلا وه

 «ةدحاو ىلع راصتقالا بجو ىرهاظلا لدعلا عطتسي مل اذإ هنأ حضاو هنإو

 ىتلا ةيراجلاب لوخدلاب ىأ «نيميلا كلمب لوخدلاب ىفتكا اهعم لدعلا عطتسي مل نإو
 عم ةلادعلا عطتسي مل نمف «:ةصخرلا كلت هعم تلازف «قرلا لاز دقو ءاهكلمي

 .ةلادعلا ىلع هسفن ضوري وأ .موصلاب هسفن ضوري نأ هيلع هجوز

 ىئاللا ةوسنلا ىلع قافنإلا ىلع ةردقلا وهو «ناث ديقب ددعتلا ديق دقو

 ةاعارم بوجو ىلإ نآرقلا راشأ دقو «نهنم هللا مهقزريس نم ىلعو «نهجوزتي
 ددعلا اذهب ديبقتلا اذه نإ ىأ 4 اولوعت لأ ئَندَأ كلذ إ» :ىلاعت لاق دقف «كلذ
 لاعو «اولوعت الأ ىلإ برقأ «قافنإلا ىلع ةردقلا اهنمو «ةلادعلا ديق عم «دودحملا

 كلذ ىنعمب ءاملعلا ضعب اهرسفو «لام ىأ نازيملا لاع هنمو «لام اهانعم لوعي

 نكلو ءاهنع هللا ىضر - ةشئاع نع ريسفتلا كلذ ىورو ءاوروجت الأ ىندأ

 مل «ديدج ىنعم ىلإ ىدؤي ريسفتلا اذهو .مكلايع رثكي الأب ىعفاشلا مامإلا اهرسف
 هنأ ىعفاشلا نع ىكحي ىذلاو» :هلوقب ىرشخمزلا كلذ حجر دقو «قبس امن مهفي

 هلايع لجرلا لاع كلوق نم لعجي نأ ههجوف مكلايع رثكت الأ : اولوعت الأ رسف

 نأ همزل هلايع رثك نم نأل ءمهيلع قفنأ اذإ مهنومي مهنام مهلوقك ءمهلوعي
 قزرلاو لالحلا بسكو عرولا دودح ىلع ةظفاحملا بعصي ام كلذ ىفو «مهلوعي

 قيقح نيدهتجملا سوءرو عرشلا ةمئأو ملعلا مالعأ نم هلثم مالكو «بيطلا

 ىور دقف ءاولوعت ىلإ اوليعت فيرحت هب نظي الأو ءدادسلاو ةحصلا ىلع لمحلاب
 ىف نم تجرخ ةملكب نظت ال» :لاق هنأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع

 (ىعفاشلا مالك نم «ىعلا ىفاش» انباتكب ىفكو ««المحم هل دجت تنأو اءوس كيخأ

 لثم هيلع ىفخي نأ نم برعلا مالك ملع ىف اعاب لوطأو ءابعك ىلعأ هنأب ادهاش
 قيرط ةملكلا هذه ىف ىعفاشلا كلسف «بيلاسأو اقرط ءاملعلل نكلو ءاذه

 . «تايانكلا



 ءعاسنلا ة :روبش ريبسفت ا

 000 إلا
 : كك

-- 
 «ةلادعلا ىف لخدت ىهو «قافنإلا ىلع ةردقلاو ةلادعلاب ديقم ددعتلا نأ عمو

 امكاح وأ ايضاق نأ ثدحي ملو ناطرشلا ناذه رفاوتي مل اذإ ادساف دقعلا ربتعي ال

 نيطرشلا دقفل رثأ ال هنأ ىلع عامجإلاو ءطرشلا كلذ هذافن وأ دقعلا ةحصل طرتشا
 دقعلا دسفي مل امنإو .فلسلا دنع نكت مل ةعدب وه كلذ ريغ مالك لكو ءدقعلا ىف
 نارمأ قافنإلاو ةلادعلاو «ةعقوتم بابسأب ال ءةعقاو بابسأب نوكي داسفلا نأل

 ءارسي هرسع نم هللا لعجي امبرو «ملظلا نم بوتي دقف «لبقتسملا ىف ناردقم

 ىرجي ال ةيفحخ ةيسفن رومأل نانوكي ال نالطبلاو داسفلاو «ىسفن رمأ ملظلا نآلو
 ةلادعلا تدكأت اذإ الإ نذأي الأ ىضاقلل سانلا ضعب غوس اذإو .تابثإلا اهيلع

 نإ مث «هنم دكأتلا ىلإ ليبس ال ام ىضاقلل لعج دقف «قافنإلا ىلع ةردقلاو

 ىناثلا جاوزلا ىف امهموزل ١2)جاوزلا ىف نامزال قافنإلا ىلع ةردقلاو ةلادعلا

 عرشل ةدناعم كلذ نإ !؟طقف ددعتلا دنع ىضاقلل كلذ ناغوسي اذاملف «ثلاثلاو
 .ددعتلا حابأ ىذلا ىلاعت هللا

 ىلإ هجتا ددعي مل نإ هنأل ؛تاوهشلا ماكحتسا دنع هنم دب ال ددعتلاو

 ذاختا نم ريخ لئالحلا ذاختاو «مارحلا نم ريخ ةروص ةيأ ىلع لالحلاو «مارحلا

 نم ةمأ بابش برحلا لكأت امدنع ءايعامتجا اجالع نوكي دق ددعتلاو «لئالخلا

 «ةفعاضم فاعضأب بابشلا نم رثكأ جاوزلل تاحلاصلا ءاسنلا ددع نوكيو ممآلا

 لاذتبالا نم ةأرملل عنم لاحلا هذه ىف وهو «ددعتلاب الإ لسنلا راثكإل ليبس الو

 ددعتلا سيلف «بير الب ةأرملل ريخ لاحلا هذه ىف ددعتلا نإو «ءاغبلا ىف اهعوقوو
 نأ بجوتست لاح ىف ةجوزلا نوكت دقو ءاهددع عومجم ىف ةأرملا ىلع ارش

 كلذ .ةيجوزلا ءاقب ىف ذئنيح اهل ريخلاو ءاهقلطي وأ اهضرمل ىرخأب جوزلا جوزتي
 «مارحلا ددعتلا باب سانلا حتفف «ىعرشلا ددعتلا نويبروألا عنم دقو .هللا عرش

 رسألا ىوقأ تلاز ام ةيمالسإلا ةرسألاو «تلحناو كلانه ةرسآلا تدسفو

 تاوعدلا نع ةضرعم ءاهنيدب ةكسمتسم ترمتسا ام كلذك لازت الو ءاكاسمتسا

 .هنع اهداعبإ ديرت ىتلا

 .ةدحاوب جاوزلا ىف : ىرخأ ةرابعبو «لوألا جاوزلا ىف ىأ )١(
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 ىف ءاسننلا عم ةلادعلا نايب ىف مالكلا اذه 4ةّلحن َنِهتاَقدَص ءاَسنلا اوتآو »
 ءرهملا اهلوأو «جاوزلا اهئشني ىتلا نهقوقحب ناهتسي نأ حصي الف «ةلماعملا
 «ةينلا قدص ىلع لدي هميدقت نأل ةقدص ىمسو ءرهملا ىه انه ةقدصلاف

 قيلي ام اهل مدق ةأرما دي بلط ىف صلخأ نمف ؛ةجوزلا بلط ىف صالخإلاو
 4 ةّلحن 9 :ىلاعت لاقو «ةقالعلا كلتل افيرشتو «ةيجوزلا ىنعمل اميركت اهلثمب

 قداص ةبه هاطعأ ىنعمب هلحني ُهَّلَحَت نم «ةّلعفا ىهو «سفن بيطب ءاطع اهانعمو

 «ةديبع وبأ كلذب اهرسف دقو «ةبجاو ةضيرف ىنعمب ءاملعلا ضعب اهرسفو «ةينلا
 «كلذ بجوأ نيدلا نأ ىأ (انيدت) ةلحن نهتاقدص نهونتآ ىف جاجزلا لاقو

 نينيدتم سوفنلا ىبيط ةينلا ىقداص روهملا ءادأ بجوي نينمؤملا ةعامجل باطخلاو

 .ءاطعلا اذهب

 موقت ال ةيجوزلا ةايحلا اني اينه هوُلُكَف اسفن نم ءيش نع مُكَل نبط نإ »
 دهجي دقو «حماستلاو ةطبارلا ةدوملا ىلع موقت لب «بجاولا فيلكتلا ىلع طقف

 «سفنلا ةبيط اهرهم ضعب كرتت نأ ةرشعلا نسح ىضتقيف «هلك رهملا لجرلا
 عراشلا حتف كلذلو «ةيدهلا ىنعم هيف نيد وه امنإ «نويدلا رئاسك روهملا تسيلو
 ام هللا َنِإ مكتب لضفلا اوسدت الو... » :ىلاعت لاق كلذلو . ىناعملا هذه لثمل بابلا

 الو «طروت ريغ نم تيضر اهسفن تباط ىنعمو [ةرقبلا] 4 20+ ريصب َنوُلَمَعت

 اضرلا نأل ؛هب اضرلا نم قرأ ءاطعلاب سفنلا ةبيطو «قاهرإ الو طغض الو ريرغت
 بلط ريغ نم لب «حامسلاب الإ روصتت الف سفنلا ةبيط امأ طروتلا عم روصتي دق

 نسح ائيرم ىنعمو «هذخأ ىف ملأ ال ىأ ءائينه ىنعمو «ةراشإلاب وأ حيرصتلاب

 ىدؤي ىذلا ذخألا داري لب «هتقيقح انه لكألاب داري الف ءهذخأ لاملا لكأو «ةبقاعلا
 . هيلإ

 وأ رهملا ضعب اوكرتيل مهتاجوز نوقهري سانلا ضعب نأ ثدحي ناك دقو

 اميأف «ةبهرو ةبغر نيطعي ءاسنلا نإ) :هتاضق ضعب ىلإ -هنع هللا ىضر- رمع
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 نم هتأرما هتآربأ الجر نأ ىورو .«كلذ اهلف عجرت نأ تدارأ مث تطعأ ةأرما

 لاقو ءاهل مكحف ناورم نب كلملا دبع ىلإ امكتحاف ''تعجرف اهقلط مث ءاهرهم

 زيجي ال ىعازوألا ناكو «تعجر ام اهسفن تباط ول :لاحلا هذه لثم ىف حيرش

 هنأ ىلإ ريشي صنلاو  اهفافز ىلع ةنس ىضمت وأ «هنم بجنت نأ دعب الإ رهملا ةبه
 نمو 4 هْنَم ءيش نع مكل نبط نق /: :ىلاعت لاق اذلو ءرهملا لك هل كرتت الآ نسحي

 هنم ءاربإلا زوجيو ءاهسفن بيط ديكأتل اذه نأ رهظيو .هضعب نع ىأ ضيعتبتلل
 .هلك

 هيفس عمج ءاهفسلا 4 اماَيق مك هللا لعَج يتلا مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو»
 لوقيو .تاسوسحملا بارطضا نم هلصأو ءركفلاو ىأرلا ىف بارطضا هفسلاو

 ريثك هيفس نامز ليق هنمو «ندبلا ىف ةفص هفسلا» :هتادرفم ىف ىناهفصألا بغارلا

 ناصقنل سفنلا ةفص ىف هفسلا لمعتساو «جسنلا ءىدر هيفس بوثو «بارطضالا

 . «ةيويندلا رومألا ىف لقعلا

 امإو ءمهنس رغصل امإ لاومألا ريبدت نونسحي ال نيذلا مه انه ءاهفسلاو

 ةيلاملا ةيالولا وه انه مايقلاو «مهريذبتو مهريبدت ءوسل امإو «مهلوقع صقتنل

 «ةغللا ىف دانسلاو دامعلا وه مايقلا نأل «مايقلاب ةيالولا نع ربعو .ناطلسلاو

 اذه ىلعو «هيلع ىلوملا رصاقلل ادنسو ادامع نوكت نأ اهنم دوصقملا ةيلاملا ةيالولاو

 ببس ناك ايأ لاملا ريبدت نع نيزجاعلا لكل الماش ءاهفسلا ىنعم نوكي ريسفتلا
 هيلع مايقلا نونسحي ال نيِذَّلل لاملا اوطعت ال :ميركلا صنلا ىنعم نوكيو .زجعلا
 لاملا فيضأ نكلو «ءالؤه لام دارملاو «تباث ىأر داسف وأ «لقع صقن وأ رغصل

 عيمجل باطخلا نوكي دقو «مهلام هنأك هتنايصو هظفح ىلع مهثحيل ءايلوآلا ىلإ

 ةرفاضتملا ةمألا لاح نم هنأل ؛نيزجاعلا لاومأ ىلع ةظفاحملا ىلإ ةوعدلاب ةمألا

 :كلذ ىف لاقو «ءايلوألل باطخ هنأ ىرشخمنزلا حجزو «ةلفاكتملا ةنواعتملا

 سانلا هب ميقي ام سنج نم اهنأل ؛مهيلإ لاومألا فاضأو ءايلوألل باطخلاو»

 .اهرهم نم تأربأ اميف تعجر ىأ )١(
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 ىلع ليلدلاو [ءاسنلا] 4 +279 ... مكسفنأ اولتقت الو... ١» :لاق امك «مهشياعم

 ىلع هنإو « مهوسكاو اهيف مهوفزراو إذ :هلوق ىماتيلا لاومأ ىف ءايلوألل باطخ هنأ
 .مهرهق مدعو ىماتيلا قزر لفاكتلا نم نوكي ةلفاكتملا ةمألا عومجمل باطخلا نأ

 قافنإلا قزرلا ىنعم 4اَفورْعُم ًالوَق مهل اوُلوُقو مهوسكاو اهيف مهوفزراو »
 ىف نالخاد نكسملا لب ةوسكلاف «هتوسكو هماعط ىف صخشلا ىلع مظنملا رمتسملا

 ىف ةغلابملا ىلع ثحللو «لمهت ام اريثك اهنأل ؛ركذلاب ةوسكلا صخ امنإو مهوقزرا
 ءمهوسكاو اهيف مهوقزرا لاقو «ةنسحلا ةوسكلا ميركتلا رهاظم نمو «مهميركت

 لمعيو اهيف رجتي لب ءاهنم عطتقي ال قزرلا نأ ىلإ ةراشإلل اهنم مهوقزرا لقي' ملو

 اورجّنا» لكك ىبنلا لاق اذهلو ءاهلصأ نم ال بسكلا نم اهيف قزرلا نوكيل اهيف
 مهوقزرا ريسفت ىف ىرشخمزلا لاق دقو ١2)(ةقدصلا هلكأت ال ىتح ميتيلا لام ىف

 نم مهتقفن نوكت ىتح اوحبرتو اهيف اورجتت نأب مهقزرل اناكم اهولعجا» :اهيف
 الو ءهيلع روجحملا قهري الأب ىلاعت هللا رمأ دقو («لاملا بلص نم ال حابرألا

 ركنم ريغ الوق ىأ 4 اًقوُرعُم الو مهل اولوُقو » :لاق اذلو ؛اورهقي الو اولذتسي

 اليكل كلذو «مهل لذم الو .مهسوفنل فعضم ريغو رهاق ريغو «لذرتسم ريغو

 فعضت اليكلو ؛.مهتحلصم ىف هنأ اورعشيلو «مهسوفن ةزعب رجحلا بهذي
 وهو ىلولا وه هللاو ءارابك سانلا اوداعيف ؛اراغص ةلذلا عم اودرميو «مهتيصخش

 ظ .ريصنلا معنو ىلوملا معن

 هام هي عم هل هل هربا ه0 هر قر 1
 يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع (141) ميتيلا لام ةاكز - ةاكزلا :ىذمرتلا ىور )١(

 .ةقلصلا هلكت ىَتح هكر الو هي رتل لام هل ايي لو نم الأ» :لاقق سأنلا بطتح



 ءاسنلا ةروس ريمسفت اا

 للا وللاااام0ل لئلا

 ارح

 . رس وضرر

 اولثباو

 اوهدكاَدسُم مهْنَج ثنا نإ حايل وََبدرميَع يكتب
 َن كرم ويكي أند يوكو ولم اكو مطاومأ تل تثير مس رس

 وريور م6 حجرا حرس ع سس د ست

 طفولي "نمو ٌفْفَعَبَسْلف اًيْنع

 بيحب كو ويلا وذ يشف اوم بِ مَعَفَد

 9 يك 1و ةوقلاو لاول تم ثبت صن ٍلاَجَرلَ

 تيسر مَلَكاَمِم روْبْوَدَل اونا َدِلَوْلا َكَرئاَمَي

 اوشا َةَمَسَقْلاَرَصَحاَدِإَو ين يع اضورغم

 وُرْعَم الوم مطول وفَو ُهْنِو مهوفززأت نيكحتسَمْلاَو

8 

 ري مع 2 31 اس حاس جس و

 مضي ولع نيكول تم ٍدلاَشْحَسَلَو يو

 2 ميسا اول ف مهيأ
 فَ ها مللظ عتبان اكسيل َّإ ذأ وى ًءلال ص م ع حرص سس ل سس

 98 هذ رو

 دقو «ةيناسنإلا تاقالعلا نايب ىف ةروسلا لوأ نم تاميركلا تايآلا نإ انلق

 ء«مضهتو اهقوقح لكؤت نأ ةنظم ىضاملا ىف ةأرملا تناك دقف ءءاسنلاو ىماتيلا

 هذه ىفو «هتيانعب هطوحي رشبلا نم ئلاكب ىلاعت هللا نم اذإ الإ روهقم ميتيلاو
 فيكو «ثاريملا ىف هقحو «غلبي ىتح ميتيلا ةلماعم هناحبس نيبي ةيلاتلا تايآلا

 .دشر اذإ الإ هلام هيلإ عفدي الو ءهلامبو هب ةيانعلاو هتطايح بجت



 ءاسنلا ةروس ريسفت 1 ل

 6 لااا اال

 ا بسس

 هانعم ءالتبالا 4 ادّشر مُهْنَم مثسنا َنِإَف حاكتلا اوُهَلب اَذِإ ئَتح ئماَتيْلا اولتباو »
 ليبق كلذ ىلع نّرَمُيو هلام ىف فرصتلا ىلع هتردق ثيح نم ميتيلا لاح رابتخا
 لاق دقو ءاهترادإ ىلع ةردق ىف راص دقو الإ تقو ءىجي ال ىتح ؛غولبلا

 فرصتلا هل حيي هلام نم ائيش هيلإ عفدي نأ سأب ال» :هرابتخا نابب ىف ىبطرقلا
 ميلست ىصولا ىلع بجوو «رابتخالا عقو دقف هيف رظنلا نسحو هامن نإف ءهيف
 لاملا كاسمإ هيلع بجو هيف رظنلا ءاسأ نإو (هغولب دعب ىأ) هيلإ هلام عيمج
 «ةيراج وأ امالغ نوكي نأ ولخي ال ريغصلا :ءاهقفلا نم ةعامج لاقو . . .(«هدنع

 فرصتيل ارت ايش هاطعأو ءارهش رادلا ةقفن ىف هيلإ رظنلا در امالغ ناك نإف
 ايخوتم هآر اذإف ءهفلتي الكل هيعاري كلذ عم وهو ءهفرصتو هريبدت فيك فرعيل «هيف

 ةبر ىلإ دري ام اهيلع در ةيراج ناك نإو ؛هيلع دهشأو غولبلا دنع هلام هيلإ ملس

 عفد ىف تالازغلا ىلع ءاصقتسالاو لازغتسالا ىف هيف رظنلاو اهتيب ريبدت نم تيبلا
 دهشأو اهلام اهيلإ ملس ةديشر اهآر نإف «هتدوجو لزغلا ءافيتساو .هترجأو نطقلا

 0 .رجحلا تحت ايقب الإو اهيلع
 ىف ةلوجرلا ىلع لدت ىتلا رهاظملا دوجوب ىأ «حاكنلا غولبب ميتيلا ةياهن نإو

 كلذ غولبلا ةدم ىصقأ نإو «ةاتفلا ىف ءاسنلا غولب غلبم ىلع لدت ىتلاو «مالغلا

 :ةياغ ىصقأ وهو نسلاب غولبلا نأ ىلع روهمجلاف ءاهيف ءاهقفلا فلتخا غلبملا
 ةبسنلاب ةرشع عبس هنأ ىلع ةفينح وبأو «ةرشع سمخ غولبب حاكتلا تارامأ روهظل

 ةيانك 4 حاكتلا اوَلَب » :ىلاعت هلوقو . . .ىبصلل ةبسنلاب ةنس ةرشع ىنامثو ةاتفلل
 دادعتسالا نأل ؛ةثونألا تارامأو «ةلماكلا ةلوجرلا تارامأ روهظ نع ةحضاو

 ةياهن نيبت ىهف «ةلمحلا ىلع ةلخاد ىهو «ةياغلل انه «ىتح»و «كلذك وه جاوزلل

 . طرشلا ىنعم ىف ةيفرظ اهيلع تلخد ىتلا ةلمجلاو ءرغصلا

 : ىلاعت لاق كلذلو ءدشرلا نم دب ال لب «غولبلا درجمب لاملا عفدي الو

 نأ اًرادبو اًفارسإ اهونكأت الو مهلاومأ مِهِيلِإ اوعقداَف ادشر مهنم متسنا نإَفإط
 اراث روُّطلا بناج نم سنآ ... :ىلاعت لاق كلذلو ءرصبأ اهانعم سنآ 4 اوٌربْكَي
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 ساسحإلا ىنعم نأ ىدنعو «سحأ اهانعم سنآ ليقو [صصقلا] # 4318 ...

 «هنادجوو هساسحإ اهب لصتا «ةيؤر وه لب ءطقف ةيؤر سيل وهف «سنآ ىف تباث

 هنإ لب غولبلا درجمب لماكلا دشرلا ىتؤي نأ ريغصلا نم بلطي ال هنأ ىلإ ةراشإلل

 .ةرمتسملا ةسرامملاب الإ نوكي ال لماكلا دشرلا نآل ؛طق هلام غلبي ريغص ىطعأ

 دعب «دشرلا اهيف سنأتسي غولبلا دعب ةرتف نم دب ال هنأ مالكلا اذه ىنعمو

 ريغ غلب اذإو ءادشر تبثأ رغصلا ىف رابتخالا ناك اذإ الإ ءرغصلا ىف رابتخالا

 00 اماَيق د هّللا لَعَج يتلا كلان ءاهفسلا اوتؤت الو :ىلاعت هلوقل كلذو

 «نيرشعلاو ةسماخلا غلبي ىتح هلام هيلإ عفدي ال : ةفينح وبأ لاقو [ءاسنلا] 4# <

 . ىعخنلا

 اهولكأت الو 9 :لاقف «ىماتيلا لام اولكأي نأ نع ءايصوألا هللا ىهن دقو
 ىف نيفرسم ىماتيلا لاومأ مكتياصو ةدم ىف اولكأت ال ىأ 4 اوربكي نأ ارادبو افارسإ

 ىف اعقو ناردصم رادبلاو فارسإلاف ءاوربكي نأ ةيشخ ذخألاب نيردابم وأ «لكآلا

 نيفرسم ريغ اولكأي نأ مهل نأ دارملا سيلو «فصولا ىنعم ىف امهو «لاحلا عقوم

 نأ ىهو .؛ءايصوألا اهيف عقي ىتلا لاوحألا منش نايب كلذ نإ لب « نيردابم و

 .اهباحصأ ىلإ لوئتو لاومألا

 1 وول لع ميلا لم نم لكلا الوج كاحيبم نيب دقو

 لاقو .ىلاعت كل ةبسح رجأ ريغ نم مهل ياعرب موقي ىغ :نيسق ىلإ ءايصوألا



 م ءاسنلا ةروس ريسفت لإ

 ذخأي ال هنأ كلذ ىنعمو «هتاياغ ىصقأ غولبو فافعلا ىرحت هنأل ؛فافعلا نم

 فافعلا عم ىفانتي ءميتيلا لام ىف عمط ةجاح ريغ نم ءىش ىأ بلط نأل ؛ائيش

 .ءايصوأللا هب ىلحتي نأ ىغبني ىذلا

 ىأ فورعملاب ريغصلا لام نم لكأي نأب ىلاعت هللا هنذأ ريقف :ىناثلا مسقلاو

 ىنإ :ةكَك ىبنلل لجر لاق دقو ءذخألا ىف فرسي الف ءركنتسي ال ىذلا ردقلاب

 رذبم الو فرسم ريغ كميتي لام نم لك» :هل لاقف «ميتي ىلو ءىش ىل سيل ريقف

 هبش باطخلا نب رمع نأ ىور دقو .ةجاحلا زواجتت رخدم عماج ىأ 217(لثأتم الو

 هللا لام نم ىسفن تلزنأ ىنإ الأ) :لاق «ميتيلا ىلع ىصولاب نيملسملا ىلع ىلاولا

 «فورعملاب تلكأ ترقتفا نإو «تففعتسا تينغتسا نإ ميتيلا لام نم ىلولا ةلزنم

 .(تيضق ترسيأ اذإف

 ريقفلا امأ ءطق ىنغلل ةرجأ ضرفت ال هنأ ىلإ ريشت ةيآلا نأ اذه نم ئرنو

 نأل كلذو ؛راخدالاو لثأتلا نم عونمم هنأل ةرجأ كلذ نوكي الو «فورعملاب لكأيف

 اذبانم جرخي الو ءافولأم افيلأ جرخيل نيملسملا ىلع ةيافك ضرف هتياعر ميتيلا

 .اهيلع ارش «ةعامجلا

 مجحي نأ ةيشخ ىنغلل ىتح ةرجأ ضرف زاوج اوررق دق ءاهقفلا روهمجو

 .هتءالكب هظفحيو «هتياعرب هالوتي هناحبس هللاو «ميتيلا رمأ ةيالو نع سانلا

 ام نايب اذه 4 بيسح هّللاب ئفكو مِهْيَلَع اودهْسََف مهلاومأ مهْيَلِإ متعفد اًذِإَف ل
 ءالماك هلام هيلإ عفدي نأ وهو هيلع ةياصولا ءاهتتا دنع هب مايقلا بجي
 هذه ىف ةداهشلاو «لاملا هعفد ىلع دهشي تاعزانملاو تاموصخلا نم طايتحاللو

 داشرإ اذهف «هيلع ةياصولا تهتنا ىذلا هيلع روجحملل ةمزلم ةمزال ةجح لاحلا

 نب ورمع نع :هظفلو (5755) صاعلا نب ورمع نب هللا دبع دئنسم :اياصولا :دمحأ هاور )١(

 نم لك» :لاَقَف .ميتي ىلو لام ىل سيل :لاَقَ لَو يلا لأس الجر نأ هدَج نع هيبأ نع بيعشا
 سا ةهيدس سف سا عا رص ع سا 6 هس اه زن 7 عه لو 09 2 هع مةس ل 2 2

 .©75048) ميتيلا لام نم ىصولل ام - اياصولا :ىئاسنلاو ««هلامب - كلام
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 ميتيلا نوكي ىكلو «ىصولا ءاربإلو ةحاشملا عنمل ىلاعتو هناحبس هللا نم ميظع

 ىف اهفرصت ىتلا تافرصتلا نع باسح ميدقت نمضتي مالكلاو «هرمأ نم ةنيب ىلع
 «ىماتي ىلع ايصو - هنع هللا ىضر - بلاط ىبأ نب ىلع ناك دقو ءرصاقلا لام

 تاوكز باسحملا نمض ىف ناكو ؛«هوبساحو مهبساح مهلاومأ مهيلإ ىطعأ املف

 .لاومألا هذه نم اهعفدي ناك ذإ ؛مهلاومأ

 ىف فالخ كانه ناك اذإ هنيميب ةفينح وبأ ىفتكي باسحلا اذه ىف هنإو

 اذإ نيميلاب قدصي نيمألاو «لزعل تفرع ول ذإ «هتنايخ فرعت مل نيمأ هنأل ؛اهنأش

 نم رارقإلاب الإ مهدنع باسحلا لبَقي ال ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ,فلوخ
 دق سانلا باسح نإو «ناتأرماو لجر وأ نالجر ىهو ؛«ةلماكلا ةنيبلا وأ ءرصاقلا

 ناك كلذلو «ءصلخملا بلقلاو «ىنيدلا ريمضلا ىلإ كلذ ىف رمألاو «ريثكلا رداغي

 اذلو ءاهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص رداغي ال ىذلا هللا باسح سانلا باسح ءارو

 قيقدلا دهاشملا بقارملا بساحملا وه بيسحلاو # بيسح هّللاب ئفكو 9 :هناحبس لاق

 اوبساح :ىنعملا نأكو «باسحلا اذه نوكي نأ ىفكو ءائيش كرتي ال ىذلا باسحلا

 ايندلا باسح نم متلفأ نإ مكنإف ؛اقداص ميتيلا لام نع باسحلا اومدقف مكسفنأ

 نامتكلاو ءافخإلا متعطتسا نإو «قيقدلا طيحملا هللا باسح نم ادبأ اوتلفت نلف

 .ىلاعت هللا دنع كلذ اوعيطتست نلف «سانلا ىلع لياحتلاو

 ناَدلاَولا كرت امم بيصن ءاسنللو َنوبرْقألاو نادلاولا كرت امم بيصت لاجرلل»
 لاجرلا نأ ةدعاق ىهو «مالسإلا ىف ثيروتلا لصأل ةماع ةدعاق هذه « نوبرفألاو

 ناكأ ءاوس ءضورفم بيصنو «موسقم ظح مهعم ءاسنلل لب «ثاريملاب نوصتخي ال
 نم ءاسنلا نامرح نم ةيلهاجلا ىف عقي ناك امل لاطبإ اذهو ءاريثك ناك مأ اليلق

 ؛ىماتيلا نوكش ىف مالكلا دنع عضوملا اذه ىف ركذو .لاجرلا ىلع هرصقو ثاريمل

 مهيلإ لوثت ىتلا مهلاومأ ىف عقي دق «ةتباثلا مهلاومأ ىف عقي امك مهيلع ملظلا نأل

 عفد دافأ «ميتيلاو ةأرملا امه نيفيعض نع ملظلا عفد دافأ صنلا اذهف «مهيئروم نم
 نآرقلا حرصيسو ؛ةراشإلاب ميتيلا نع ملظلا عفد دافأو «صنلاب ةأرملا نع ملظلا
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 اًفاعض َةّيَِذ مهَفلَخ نم اوكرت ول نيذْلا شْخيْلو ظل :هناحبس هلوق ىف كلذب ميركلا
 لهأ ناك :لاق هنأ سابع نبا ىور دقلو .[ءاسنلا] 437 ... مهبل اوُفاَخ

 نم لجر تامف ءاوكردي ىتح روكذلا راغصلا الو تانبلا نوثروي ال ةيلهاجلا
 امهو - همع انبا ءاجف ءاريغص انباو نيتنبا كرتو تباث نب سوأ هل لاقي راصنألا

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هتأرما تتأف «هلك هثاريم اذخأف - هتبصع

 . 2374 نوبرَْألاو نادلاولا كرت اًمَم بيصت لاجرلل ل : ىلاعت هلوق لزنف «كلذ تركذو

 بيصت لاَجّرلل :لاقف لاجرلل الوأ هركذف «نيترم قحلا هناحبس ركذ دقو
 دكؤيل كلذو «ءاسدللو إف :لاقف ءاسنلل ايناث هركذ مث 4 نوبرفَألاو نادلاوُلا كرت اَمَ

 امك «ةبارقلاب الالقتسا اهل تبث «لجرلا قح نع لقتسم قح هنأ نيبيلو «مهقح
 نم عون ىأب هقحل عبات اهقح نأ دحأ مهوتي ال ىتح «ةبارقلاب الالقتسا هل تبث

 :هلوقب قحلا هناحبس دكأ مث «ةيعبتلا عاونأ

 دقو «ةكرتلا ىف ذ ءاسنلا قحل ديكأت اذه « اًضوُرْفُم اًبيصن رثَك وأ هنم لق امم

 احماست اهقح سيلف ةريثك وأ ةليلق ةكرت لك ىف بجي هنأ  امهالوأ  نيترم هدكأ

 اعم ناتبشي لب «ةأرملا قح رخؤيو «لجرلل قح مُدَقُي ال «تباث قح هنكلو «ىطعي
 ياًضوُرْفَم اًبيصت» :هلوق امهيناث - ليلقلا ىف حماست الو ءريثكلاو ليلقلا ىف
 ىلاعت هللا هانع اردق ىأ ةيانعلا ديفي صاصتخالاو «صاصتخالا ىلع ةبوصنم ىهو

 ارزن هضعبب ءافتكالاو ءهيف ةداوهلا ىلإ ليبس ال اعوطقم ىأ 4 اضورُفُم )» هدصقو

 .صوقنم ريغ الماك هئاطعإ نم دب الف ءاريبك ارادقم وأ ءاريسي .

 مهل اوُلوُقو هم مهوُقزراَف نيكاسمْلاو ئماتيلاو ئبرقلا اولوأ ةمسقلا رضح اذإو إف
 رثكأ لاق امك مهل ثاريم ال نيذلا براقألا ىف درو ميركلا صنلا اذه 4 اقوُرعم الْوَق

 ىماتيلاو نيكاسملا لمشي هنأل ؛الومش عسوأ هنأ ىري صنلل ئراقلا نكلو «نيرسفملا

 ةجاحلا مهتنكسأ نيذلا ءارقفلا مه نيكاسملاو «ىبرق ىلوأ اونوكي مل نإو «قالطإب

 ناك :لاق سابع نبا نع خيشلا وبأ جرحخأ :لاقو 77ص .7ج روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هدروأ )١(



 عاسنلا ةروس ريسفت اه

 اللتان ا نالااتلاااااااانلاااااااااانااااااااالالت انااا لااا اتألم !اكاللتل الاانا نا انتا اةللتال اال ااا[! م4 ١
 ا ب 4

 ةمسق نأل ؛ةمسقلل نيدهاشم اونوكي نأ مهروضح نم دارملا سيلو «مهتلذأو

 ىمَّسَقم نم مهب ملعلا دارملا امنإو «ءافعضلا ءالؤه ةرضح ىف ةداع نوكت ال لاومألا

 هنم نودسيو «هنم نوقفني الام مهؤاطعإ قزرلا ىنعمو «ةنياعمو روضح ملع ةكرتلا

 لاق .4 مهوقزراف 9 :ىلاعت هلوق ىف رمألاو .ءايرثأ نونوكي ال ثيحب مهتاجاح
 ءابدن لاملا نم ارادقم ؟١)اوُخَضْرَي نأ ةثرولا ىلعف «بدنلل هنإ :نيعباتلا ضعب

 نم امزال نوكي ىذلا ضرفلاو .ردقم ريغ هنأ بدنلل بلطلا نأ ىف ءالؤه ةجحو

 نأ ىوزي هنإ ىتح «كلذ نولعفي ةباحصلا ناك دقو ءاردقم نوكي نأ دب ال لاملا

 ىضر- ةشئاع نينمؤملا مأو «هيبأ ثاريم مسق ركب ىبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع
 .هاطعأ الإ ادحأ رادلا ىف عدي ملف «ةايحلا ديق ىلع -اهنع هللا

 ىماتيلاو ةريقفلا ةبارقلل وهو «بجاو كلذ نإ :نيعباتلا ضعب لاقو

 ىلع امهدحأ ديزي ال .«ةثرولا قح توبثك تباث وهف «تاكرتلا ىف نيكاسملاو

 ىلإو «ةئرولا ىلإ هيف رمألا كرت لب ءالامجإ سيل هيف ريدقتلا مدعو ءرخآلا

 بوجولا خسن نيعباتلا ضعب ىعدا دقو «تاكرتلا ذيفنت ىلع موقي ىذلا ىضاقلا
 ام هللاو .ءتخسن نولوقي اسان نإ) :لاقف ءريبج نب ديعس هلوق درف ةيآلا ىف

 ا .«سانلا هب نواهت امب اهنكلو ءتخسن

 اههبشي امو (هوقتلا) ىلع ءاطعلا اورصق .بوجولل رمألا نأ اوررق نيذلا نإو

 سائلا انكردأ] :الاق ىعخنلاو نسحلا نأ ىور دقؤ ءراقعلا نود هوحنو .حمقلاك

 اذإف (ةضفلاو بهذلا ىأ) نيعلا نم نيكاسملاو ىماتيلاو تابارقلا ىلع نومسقي مهو

 الوق مهل اولاق - قيقرلاو نيضرألا ىلإ ةمسقلا تراصو ةضفلاو بهذلا مسق
 0 ا 0 | ْ 00 .[افورعم

 ءالؤه ءاطعإ بجي اولاقف «ةيرهاظلا - ءاطعلا بوجو ءاهقفلا نم ررق دقو.
 هردقيو «ةكرتلا رادقمو ءالؤه لاجو ةثرولا لاح عم بسانتي ارادقم ةكرتلا نم

 . ءاضقلا

 .[خضر - برعلا ٍناسل] .ةليلقلا ةيطعلا : حضّرلا , هاطعأ : اخضر َحَضْرَي هلام نم هل خضر 1١



 ءاسنلا ةرودسس ريسفت اهب

 5 09 اسس سس سس
 يي اا ١

 هيف سيلو «ةماركلا شدخي ال ىذلا لوقلا وهو :بولطم فورعملا لوقلاو

 كراب اوذخ اولوقيو «لوقلا مهل اوفطلي نأو) :ىرشخمزلا هيف لاق دقو «ءاطعلا ةنم

 اونمي الو هورثكتسي الو ءمهوطعأ ام اوُلقتسيو «مهيلإ اورذتعيو ؛مكيلع هللا
 .(مهيلع

 اولوقيبلو هللا اوُقلف مهيلع اوُفاَح افاعض يرد مهفلخ نم اوكرت ول نيدلا شخيلو )ف
 ثحلا دارملا نوكي نأ لمتحيو «ىماتيلا ىف دراو صنلا اذه نأ حضاو 4 اديدس الو

 مهصيصخت نوكيو .مهحالصإ ىلع نيعي ارادقم نيثراولا ريغ ىماتيلا ءاطعإ ىلع
 وهو لمتحيو ءامئاد ميركلا نآرقلا ناس كلذو «ميتيلا ماركإ ىلع ثحلل ركذلاب
 نوبطاخملا نوكيو ؛«تاكرتلا ىف ىماتيلا بيصن نأش ىف مالكلا نوكي نأ حجارلا

 قح ىلع ةظفاحملا وهو رخآ لمعل نكلو مه وأ ىضم اميف نيبطاخملا ريغ
 رتيلا قح ىلع ةظفاحملا ىلع هناحبس ثح دقو «عيضي الف ثاريملا ىف ميتيلا
 وأ هنوُفَمْطِيَف ميتيلا لام ىف نومكحتي نيذلا ىلع :هانعم ام لاقف «ريبعت غلبأب
 مهدعب نم مهل نوكي نأ اوشخيو ءمهسفنأ ىلع اوفاخي نأ ةينلا هله مهدنع نوكت

 نيذلا ءالؤهك ىماتي اونوكيو «لوط الو مهل لوح ال دالوأ ىأ فاعض ةيرذ

 الو هوصقني الو ميتيلا لام ىف هللا اوقتيلف ,كلذك اوناك اذإو «مهيف نومكحتي

 نم ىلاعت هللا لعج دقو «مهدالوأ ىف نوكيس صاصقلا نإف ؛اقح هل اوعيضي

 نم سانلا ريخو «مهماتيأ ىلع نانحلا ىلع مهل اثعاب مهتايرذ ىلع نانحلاب مهروعش
 لثم ىف نونوكي نمل هلثم اروعش هدنع زيزعلا ىلع ةظفاحملاب هروعش نم لعجي
 . هرمأ

 نأ ىرن نحنو «فورعملا لوقلا نراقي امب انه ديدسلا لوقلا مهضعب رسف دقو

 لوقلا لوقي نأب كلذو «فدهلل بيصملا قحلا وحن ددسملا لوقلا وه ديدسلا لوقلا

 نيمستقملا نم ىأر نإف «مهقوقح ىلع ةظفاحملل هلوقي لب .طقف ىماتيلل ابييطت ال
 ميتيلا بيصن لكؤي ال ىتح ملظلا عنمو قحلا لاقو لوقلا ددس مهصقن ىف ةبغر

 . تافرصتلا نم فرصت ىأ ىف هقح عيضي وأ «ةكرتلا ىف
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 نولصيسو ارات مهنوطب ىف َنوُلُكأَي اَمّنِإ اَمْلظ ئَماَيلا لاَوَمَأ َنولُكَأي نيذلا نإ

 مهسخب وه املظ انه مهلام لكأف «ثاريملا ىف ذ اوسخبي نأ ةنظم ىماتيلا نإ 4 اريعس

 هللا هامس ميتيلا لام نم ذخألاو مهلاومأ ءايصوألا لكأ وأ «ثاريملا ىف مهظح

 همسج ىمني امك هلام ةيمنت هب دصقي نأو ذخألا ىنعم نم هيف امل الكأ ىلاعت

 (7١(هب ىلوأ رانلاف مارح نم همه تبن نمو راوبلا اهلآم ةمثآ ةيمنت اهنكلو «لكألاب

 ال افيعض نوملظي مه ذإ «لكألا ىلع عينشتلا لامكل 4 امّلظ 9 هناحبس لاقو

 امَنِإ © :هلوقب لكآلا كلذ مثإ هناحبس ركذ دقو « مهنم فاصتنالا ئلع ىوقي

 نمك مهلكأ نوكي هنأ ؛مهيلع لكألا ررضل ريوصت اذهو 4 مهنوطب ىف َنوُلكْأي

 .«كلهي ىتح مئاد ملأ ىف وهف اهب هنطب المي ىأ هنطب ىف اهعضيو رانلا لكأي

 :لاقف ةرخآلا ىف مهرظنتي ىذلا باقعلا امأ ؛مهرضاح ىف مهياقع اذهو . . ميتيلا

 ديدش ءالب ىف نورمتسي «راوألا ةديدش ران مهب دقوتس ىأ 4 ًاريعس نولصيسو ل

 كنإ « بيطلا لالخلاب انعلقأو «تمرح ام انبنجو «ائنسح اقزر انقزرا مهللا .اهنم .

0 

 04 هه 2 هت ذآ هل وق ا سس وع سس تح ف ل

 كاجو ت َتناَكْنِإَو َكَرئاَم اَمْلثَّنِهَلَ نيتنثا قوف
 م 2 م يدل عرب ب

 ناكر امم س مدس أمهم دِحاو لكل هبوب ألو فصيل
4 04 

 دف هاوبَأَدمَك رووداو كيل ن و 55

 وبأو ىقهيبلا هاور . اهب ىلوأ رائلاف تحس نم تبن دسج لك» :(91١1ا/ افخلا فشك ىف ءاج )١(

 نم تبن محل لك» :ةنسلألا ىلع روهشملاو «فيعض هدنسو : ىوانملا لاق «ركب ىبأ نع ميعن

 . «هب ىلوأ رانلاف مارح



 عءاسنلا ةروس ريسفت اا

 م مسا جحر ص وي 2 م ىلا ا و 7 8 4

 صو َةَّيِصَو دعب نم سدَسْلا ِهَماِلَف ةوحإوهل ن نإف

 كلب أ مهيأ نوردتال م قانباو مكؤاباء نيدّوأ اهي 21 0 رع رخل 3
 07 اًميكَحاَميِلَع ناكها ري ةصَصي واع رس

 كيل است رام دشن و
 ام ميرا مكلف ذأ أون داك ودوره
 واف كي صفو كبور

 دلو كَل نكي نإ شتان عآم
 محرمه محل داك د

 ع سمس
 تَراَكَنإَو نيدو اهب كروضؤو ٍةَّيِصَو لعب نم

 زك هنأ ,ةلوةأرمأوأ هالك ثور
 َكِلَكمررَحآاوناَك دي يدش مهن رِحأو لدجاو

--. 
 آبي صوب َةَّيِصَو دَبْنِم تلعن كرس ْمُهَ

 زر ةقي م رس ل ذي
 يلمع ولأ سو

 هَلوُسَرَومَلل حطي م هللا دوذح تكللت و 1

 / أل كحتني ري نك اخذ
 22 ِْيِظَمْلاْرْوَمْلا كَللَدَو اهو يِنَتَح

 مواعل رعرفلا سس سل
 ل و مو

 22 تريِهُت كداَدَع كَ اكهيِف اَدِنَح اَراَك

04*9 
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 ىف «مهقوقح ةياعرو ىماتيلل ةبسنلاب بجاولا ىلاعتو هناحبس هللا نيب دق

 ءارقفلا قح هناحبس نيب امك .مهيلإ لوئت ىتلا لاومألاو ءاهنوثري ىتلا لاومألا

 ةيآلا هذه ىفو .تاكرتلا ميسقت دنع مهل ثاريم ال نيذلا ةبارقلا ىوذو نيكاسملاو

 .ىلاعتو هناحبس هللا ميسقت ىهو «نيثراولا رثكأ قوقح نيبي

 لصف امك اماكحأ لّصفي ملو «هماكحأ رثكأ نايب نآرقلا ىَّلوت دق ثاريملا نإ

 وأ ءةمئاق ةنس وأ «ةمكحم ةيآ :ةثالث ملعلا» :ِةلِلص لاق دقو «ثاريملا ماكحأ

 بوجو رادقم ىلع ليلد ددعلا اذهو «ملعلا فصن هدع دقو .20(ةلداع ةضيرف

 «ملعلا فصن هنإف سانلا اهوملعو ضكئارفلا اوملعت» :ِةِلكَو لاق دقف «هب ةيانعلا

 . 170ىتمأ نم عزتني ءىش لوأو «ىسني ءىش لوأ وهو

 ناك اذإ هنإف ؛اهيقحتسم ىلع تاكرتلا عيزوتب ىلاعت هللا ةيصو وه ثاريملاو

 ةيصوو ىلاعتو هناحبس هتيصو وه ثاريملاف «هتافو دعب نم هلاومأ ىف اياصو دبعلل

 اهل ىلاعت هللا ةيصو نوكت ىكلو .ذيفنتلاب قحأو باجيإلاب ىلوأ ىلاعت هللا

 :و لاق كلذلو «ثلثلا لالا بحاص ةيصولو «نيثلثلا اهل لعج دق هنإف اهتناكم

 ثيح هوعضف مكلاومأ ثلثب مكرامعأ رخآ ىف مكيلع قدصت دق ىلاعت هللا نإ»

 دارأ مث هلك ىبنلا هعنمف «هلك هلامب ىصوي نأ ةباحصلا ضعب دارأ دقو . (متكش

 ريخ ءاينغأ كتثرو رذت نإ كنإ ءريثك ثلثلاو» :لاقو ءهزاجأف ثلثلاب ىصوي نأ

 .ةَك ىبنلا لاق امك وأ ««سانلا نوففكتي ةلاع مهعدت نأ نم

 دالوألا مهو «نيثراولا نم ةفئاط قوقح نايب انلق امك تايآلا هذه ىفو

 نآل ؛قوقحلا ىف دالوألاو ءابآلا نيب جزم دقو «مألا دالوأو جاوزألاو «ءابآلاو

 ةقبط نودعي كلذلو «ثاريملا نم مهنوعنمي ال ىأ ءابآلا نوبجحي ال دالوألا

 :كلذ ىف ىلاعت لاق دقو «ةدحاو

 ىوس امو :هَنالَث مْلعْلا» :َلاق كو هللا َلوُسَر نأ صاعلا نب وِرْمع نب هللا دبع َنَع )١(
 َوُهَف كلذ

 ميلعت ىف ءاج ام -ضئارفلا :دواد وبأ هاور] . «ةَلداَع ٌةضيِرَف وأ ٌةمئاَق ةّنس وأ ةمكحم دي : لضف

 .لاقم هدانسإ ىفو [(6) سايقلاو ىأرلا بانتجا - ةمدقملا :هجام نباو «(5886) ضيئارفلا

 )519/١9(. ضيتارفلا ميلعت ىلع ثحلا -ضئارفلا :هجام نبا هاور (؟)



 م. عاسنلا ةروس ريسمفت اا

 اذا 2200001111111 1 ل الا للا

 نينا قوف ءاسن نك نإ نييشنألا ظَح لثم ركذلل مكدالوأ ىف هللا مكيصوي )لا

 ثالث مهل ركذ دقو «دالوألا ثاريم نيبي ميركلا صنلا اذه 4 كرت ام انت َنِهَلَف
 ظح لثم ركذلل نوكي مهنيب ثاريملا نإف اثانإو اروكذ اوناك اذإ ىلوألا لاحلا : لاوحأ
 ناك ولو «ىثنألا ءاطع نأ ىلإ ةراشإ ظحلاب ريبعتلاو «بيصنلا انه ظحلاو «نييثنألا
 نأآل ؛ءاخسو مرك هيف ءاطع ىأ ءظح هيف اهل ريبك ردق «لجرلا ءاطع فصن

 نم رثكأ دعي ريبك ردقب لجرلا ىلع ةيلاملا تافيلكتلا نود اهيلع ةيلاملا تافيلكتلا
 . فصنلا

 صنلاو «نيثلثلا نهبيصن نوكي ءطقف ءاسن نك نإ دالوألا نأ :ةيناثلا لاحلا
 رثكألا بيصن نايب ديفي 4 كرت ام انت هل يلا قوق ءاسن نك نإَف » :لوقي ميركلا
 وه نيتنثلا بيصن نأ ىرخأ ةيآ نم مهفي نكلو «نيتنثالا نيبي ملو «نيتنثا نم
 :تاوخألاو ةوخإلا ثيروت ىف لاق ىلاعت هللا نأل ؛اضيأ ناثلثلا

 هلق تأ هلو دو هَل سيل كله كرما نإ ةَلالَكْلا يف مكي هللا لق كنوتفتسي ١)

 . كرت ام ناَللا امه نيا اَنناَك نإ دلو اهل نكي مل نإ اهني وهو كرت ام فصن
 [ءاسنلا] © هن

 . بيصن نوكي ىلوألابو «ناثلثلا نيتحخألا بيصن نأ ىلع صن تاوخألا ىفف
 تناك اذإف «ةياعرلاب ردجأو ءالاصتا رثكأو ةبارق ىوقأ نيتنبلا نأل ؛نيثلثلا نيتنبلا
 تانبلا ةيآ ىف فذح امف «نيثلثلا ناتتبلا ذخأت نأ ىلوأف نيثلثلا ناذحخأت ناتخألا
 رثكألا بيصن تاوخألا ةيآ ىف فذح كلذكو .تاوخألا ةيآ ىف هيلع لدي ام دجو

 نيتسخأ نم رثكألا نأ ىلوألا قيرطب مهفف «تانبلا ةيآ ىف هب حرصو «نيتخأ نم
 ذخأي نأ ىلوأف ءطقف نيثلثلا ذخأي نيتنب نم رثكألا ناك اذإ هنأل ؛نيثلثلا ناذخأت
 ةيآ نم ىلوألاب مهفي ام تانبلا ةيآ نم فذح هنأ ىنعملاو . نيشثلثلا نيتخأ نم رثكألا

 ةغالب كلذو «تانبلا ةيآ نم ىلوألاب مهفي ام تاوخألا ةيآ نم فذحو .«تاوخألا

 .زاجعإلا رس نم وهو ء«زاجيإلا
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 قحتس ات لاحلا هذه ىف ىهو «ةدحاو اتنب صخشلا كرتي نأ :ةثلاثلا لاحلا

 . 4 فصتلا اَهَلَف ةدحاو َْتَناَك نإو » :ةيآلا حيرصب فصنلا

 :ىتأي ام ظحاليو .دالوألا ثيروت اذه

 ناوبآألا ذخأي نأ دعب نوكي اثانإو اروكذ اوناك اذإ دالوألا بيصن نأ :الوأ

 ءانبأو ةجوزو بأ ىفوتملل ناك اذإف . مهتبصنأ نيجوزلا دحأو تادجلاو دادجألاو

 ةجوزلاو بألا ذخأ دعب نوكت نييشنألا ظح لثم ركذلل ةمسقلا نإف «تانبو

 هؤائبأ ىأ هللص نم صخشلا عورف لك ىلع نوقلطي دالوألا نأ :ايناث

 فلاخ دقو .هدالوأ نم نكي ال نهنإف «هتانب تانب امأ .هئانبأ تائبو «هتانبأ ءانبأو

 نمو روهظلا دالوأ نم نوكي نم نيب دالوألا ةبسن ىف اوقرفي ملف ةعيشلا كلذ ىف

 نمو ىثنأ ىفوتملا نيبو هنيب طسوتت نم نيب نوقرفي ال ىأ «نوطبلا دالوأ نم نوكي

 . طسوتت ال

 نأ ىأ «هنبا تانبو هئانبأ ءانبأ ىلع نمدقي هتانبو صخشلا ءانبأ نأ :ائثلاث

 .اهيلي نم عنمت ىلوألا ةقبطلا

 دالوأ صخشلل نكي مل اذإ امامت تانبلا مكح نذخأي نبالا تانب نإ :اعبار

 اذإو «سدسلا نبالا تانبل لعجي ءاهقفلا روهمج نإ لب «ثانإ الو روكذ ال ءطق

 هيف لكس ىذلا دوعسم نبا ثيدحل كلذو «فصنلا ذخأت ةدحاو تنب ىفوتملل ناك

 «فصنلا تنبلا ىطعأف . . .هتخأو هنبا نبا تنبو هننب نع ىفوت لجر نع

 . "#11 هللا لوسر ءاضق كلذ :لاقو «ىقابلا تخألاو «سدسلا نبالا

 وبأ لكس لاق ليبحرش نب لْيره نع (11757) نبالا ةنبا ثاريم - شضفئارفلا :يراخبلا ىور(١)

َنْبا تأَو «فصتلا تخأللو ُفْصْنلا تبلل َلاَقَف تْعأَو نبا ةئباو تنب نع ىسوُم
 دوعسم 

 طم
 هع و قل

ك دق لقط سوم ىإ لوي ريخأو دوس نب ليش ىو
 نيولملا نب ان امو نإ تل

 بكي حلا اه م ان ىلا ثا اق دوم نب لقي ةنريصأف سر اي كنك تحايل
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 دلو هل نكي مل نإ دلو هَل ناك نإ كرت امم ساسلا اًمهَس دحاو لكل هيوبألو )
 دقو «نيوبألا ثاريم اذه 4 سدسلا هَ هَمُداَف ةوخِإ هل ناك نإف ثلثلا هَمألَف هاوبأ هتروو

 امهنم دحاو لك ذخأي نأ ىهو :مألاو بألا اهيف كرتشي الاح ميركلا نآرقلا ركذ

 نيبو هنيب طسوتتي ال ىذلا عرفلا دلولا نم دارملاو .دلو ىفوتملل ناك اذإ سدسلا
 تيملا ىلإ لصتي نم لك :ةيمامإلا ةعيشلا دنعو ءروهمجلا دنع كلذو «ىثنأ ىفوتملا

 .دلو وهف روكذلا وأ ثانإلا قيرطب عورفلا نم

 ثانإلا نم عورف ىفوتملل ناك اذإ ةكرتلا ىقاب سدسلا عم ذخأي دق بألاو

 : كَم ىبنلا لوقب تبث ىقابلاو «ىقابلا عم سدسلا ذخأي روهمجلا دنع هنإف ءطقف
 «ىقابلا ذخأي ثيدحلا اذهبف ')(ركذ لجر برقألف ضورفلا باحصأ دعب ىقب ام١

 .سدسلا ذخأي ةيآلا صنئبو

 0 :هناحبس لاقف ءانمض بآللو ء«ةحارص مألل اهركذ ةيناث الاحو

 - امهدحأ :نيرمأ ديفي صنلا اذه نإف 4 ْثّْتلا هَمألَف هاوبأ ُهَنروَو دلو هَل نكي

 0 امو ؛ثلثلا مألل نوكي هنأ - امهيناثو ء«دالوأ نكي مل نإ نيوبألل ثاريملا
 .بألل ىقابلاو ثلثلا مملل نوكي هنإف ؛نيوبألا ىف ارصحنم ثاريملا

 هديفت ال اهنإ لوقنو ؟مكحلا ديفت ةيآلا لهف «ةجوز وأ جوز امهعم ناك اذإو
 ىف ثرإلا راصحنا لاح ىف هنأ تررق اهنأ كلذو ءانمض هديفت لب «ةحارص
 تدّدح دق ةيآلا هذهف نيثلشلا بألا بيصنو «ثلثلا مألا بيصن نوكي نيوبألا
 كلذ قيبطتبو «بألا بيصن نم فصنلا ىلع نوكي مألا بيصن نأ ىأ «ةبسنلا

 «ىقابلا ثلث مألا ذخأتو هضرف ذخأي امهدحأ نإف «نيجوزلا دحأ دوجو لاح ىلع

 نيتياورلا حجرأ ىلع «ىلعو «ديزو دوعسم نبا ىأر اذهو «هيشلث بألا ذخأيو
 .راصمألا ءاهقف رثكأو ةعبرالا ةمئألا هراتخا ىذلا وهو .نامثعو رمعو «هنع

 ىلوأل َوُهَف يقب مَ اهلهأي ُضفارَفْلا اوقحلأ» :لاَق كي يلا نع اَمُهْنع هللا يضر سابع نبا نع ١( 0
 ضفئارفلا :ملسمو «(7175؟) همأو هيبأ نم لجرلا ثاريم - ضئارفلا :يراخبلا هاور] (ٍركَذ لجر

 )١510([. ضئارفلا اوقحلا -
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 لوقلا اذه ذخأ دقو ءاهلك ةكرتلا ثلث ذخأت اهنأ  امهدحأ :نارخآ نايأر كانهو

 بيصن نم فصنلا ىلع مألا بيصن نوكي الأ ىلإ ىدؤي وهو «ةيآلا حيرص نم

 نإف «ءبأو مأو جوز نوكي نأك «مألا نم لقأ ذخأي بألا نأ ىلإ ىدؤي لب «بأآلا

 نأ ىأ «سدسلا وهو ىقابلا ذخأي بآلاو «ثلثلا ذخأت مآلاو فصنلا ذخأي جوزلا

 «ىرت امك ذوذش هيفو «ةيمامإلا ىأر ىأرلا اذهو ,مألا بيصن فصن ذخأي بألا

 اهنأ - ىناثلاو .لبج نب ذاعمو ىلع نع ىور هنإ ليقو «سابع نبا ىلإ بسن دقو

 اذإ ىقابلا ثلث ذخأتو «مأو بأو ةجوز تناك اذإ ام لاح ىف لكلا ثلث ذحأت

 .مآلا نم لقأ بألا ذخأي ال ىكل كلذو «ةجوزلا لدب جوز اهيف ةلأسملا تناك

 .اهلدعأو اهحضوأ وهو ءاهلوأ ءارآلا ملسأو

 تاوخأ وأ ةوحخإ كانه ناك اذإ سدسلا ذخأت اهنأ مآلل ةبسنلاب ةئلاث الاحو

 ال بألا نأل ؛مألاب ةصاخ لاحلا هذهو ءسدسلا ذخأت اهنإف ءدحاو ىلع اوداز

 .هعم نوئري ال مهنإ لب «تاوخألاو ةوخإلا ىلع هبيصن ىف رثؤي

 دكأو كلذ ةمكح - ىلاعتو هناحبس - نيب دقو «نيوبألاو دالوألا ثاريم اذه

 ناك هللا نإ هللا نم ةضيرف اعفن مُكَل برْقَأ مهيأ نوت ال مكاو ركنا

 مكلاومأ ىف مكءاوهأ اومّكحت نأ حصي دب الو ءهتمسق هذه نأ هللا نيبي 4 اميكح اميل

 كنع هنآل ؛؟ ؛ مكؤانبأ وأ مكؤابآ ءاعفن مكل برقأ مهيأ نوردت ال مكنإف «مكتافو دعب

 ةيالا ردص دقو «عفنلا نوكي نيأ ىردي الف هنازيمو هريدقت لقعلا دقفي ىوهلا مكح

 مفانلا نوملعي ال كلذ عمو «مهلاصتا داحتاو مهتبارق ةوقل ءانبألاو ءابآلا ركذب

 ةضيرُف » هناحبس هلوق  امهدحأ :نيديكأتب ميسقتلا اذه ىنعم هللا دكأ دقو . . مهنم

 ريدقت هنأل .هفالخخ زوجي الف اريدقت هردقو ةضيرف كلذ هللا ضرف ىأ 4 هللا َنَّ

 هلوق :ىناثلا ديكأتلا - هتردق تلج هللا ةمسق فلاخي نأ دحأل سيلو «هتمسقو هللا

 ةيآلا هذهب ميركلا صنلا ليذ ىلاعت هللا نإف .«اميكح اًميلَع َناَك هللا ٌنِإ» :هناحبس

 وهو «ةلداعلا ةمسقلا كلت مَّسق ىذلا وه هللا نآل ؛ميسقتلا اذه ىف عفنلل اديكأت
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 ىف الو ضرألا ىف ءىش هيلع ىفخي الو ءىش لك ملعي ءاميكح اميلع امئاد ناك
 رمألا ربدي وهو «ضرألا ىف الو ءامسلا ىف ةرذ لاقثم هنع بزعي الو ءءامسلا
 .ميكحلا زيزعلا وهو «هناحبس هتمكحبو ؛ملعلا اذه ىضتقم ىلع

 علا مكلف دو هَل ناك نإ دلو َنهَل نكي مل نإ مكجاَوزَأ كرت ام فصن مكلوإل
 نكي مل نإ فصنلا هل نوكي هنإف «جوزلا ثاريم لاوحأ نايب اذه «نكرت امم :
 مهنيب طسوتي ال نيذلا عورفلا ىأ روهظلا دالوأ دلولا نم دارملاو ءدلو ةافوتملل

 هل نوكي جوزلا نإف دلو ةافوتملل ناك نإو «ةعيشلل افالخ «ىثنأ ةافوتملا نيبو
 . عبرلا

 نم مشل َنهلَف دلو ْمُكَل ناك نإ لو ْمُكَل نكي مل نإ مهكر امم عيّرلا نهَلو»
 انّيِب دقو ءدلو ىفوتملل نكي مل اذإ عبرلا ذخأت ةجوزلا ثاريم ذايب اذهو م متكرت
 ىلع ةجوزلا نأ اذه نم ىرنو .دلو ىفوتملل ناك نإ نمثلا ذحخأتو «دلولا ىنعم

 لجرلل ةبسنلاب ثاريملا ةمسق ىف ةماع ةدعاق وهو «جوزلا نم ريدقتلا ىف فصنلا
 .مأل ةوخإلا الإ نثتسي ملو «ةأرملاو

 سدا امهم دحاو كلَ تخأ وأ َحأ هلو ةأرما وأ ةلالَك ثروي لجر ناك نإو »
 ةوخإلا ثاريم ىف صنلا اذه 4 ثلثلا ىف ءاكرش مهف كلذ نم رثكأ اوناك نإف
 لوصألا ريغ نم ةبارقلا مه ةلالكلاو «ةلالكلاب مهنع ربع دقو «مأل تاوخألاو
 نم سأرلاب طيحي ىذلا وهو «ليلكإلا نم ةقتشم ةلالكلا نإ ليق دقو «عورفلاو
 «هبناوج نم صخشلاب طيحت عورفلاو لوصألا ريغ ىهو ةلالكلا ةبارقو «هبناوج
 وأ هلوصأ ريغ نم ثروي ىأ 4ةّلالَك ثروي ١» ىنعمو «هعرف الو هلصأ ىف تسيلو
 الو لوصأ نوكي الأ هطرش ةيآلا ىف نيروكذملا ثاريم نوكي كلذ ىلعو «.هعورف
 هلوق ىناثلاو «عضوملا اذه امهدحأ :نيعضوم ىف ركذ ةلالكلاب ثاريملاو .عورف
 سيل كله ٌؤرما نإ ةَلالَكْلا يف مُكيتفي هلا لق كنوتفتسي :ةروسلا هذه رخآ ىف ىلاعت
 . [ءاسنلا] © همن ٠٠ . كرت ام فصن اَهَلَف تأ هلو دلو هل
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 مأل ةوخإلا انه تاوخألاو ةوخإلا نم دارملا نأ ىلع ةباحصلا عمجأ دقو

 مث ءاقشألا ةروسلا رخآ ىف ةوخإلاب دارملا نأ ىلع اوعمجأ امك «مأل تاوخألاو

 اذهبو «مألا دالوأ اهنأ ركذف ةيآلا هذه ىف ةلالكلا نع ِهِْلكَب ىبنلا لئس دقو .بأل

 مهل ركذ دقو «مأل تاوخألاو ةوخإلا ثاريم لاوحأ هيف ميركلا صنلا اذه نأ نيبتي

 رثكألا ذخأي نأ ةيناثلاو «ءسدسلا ةدحاولا وأ دحاولا ذخأي نأ  امهادحإ :نيلاح

 نأل ؛ ىثنألاو ركذلا نيب قرف الب ةيوسلاب هيف نوكرتشي ثلثلا دحاو وأ ةدحاو نم

 ركذي ىتح ةيوستلا اهيف لصألا ةكرشلاو « ْثْلُلا ىف ءاَكَرش ْمُهَفظ :لوقي ىلاعت هللا
 كانهو .توافتلا ىلع لدي ام صنلا ىف دجوي ملو «توافتلا ىلع لادلا صنلا

 عورف نكي مل اذإ الإ نوثري ال ءالؤه نأ ىهو «ةلالكلاب ريبعتلا نم تمهف لاح

 ١ .لوصأ الو

 ءاياصولا ذيفنت دعبو «نويدلا دادس دعب ميسقتلا ىف ةثرولا ةبترمو ءاذه

 ذيفنت دعب الإ ثراو لك ةبصنأ زيمت الو «نويدلا دادس دعب الإ مسقت ال ةكرتلاف

 دعب ىقابلا ىف الإ نوكي ال امئاد ةثرولا بيصنف .ثلثلا زواجتت ال ىتلا اياصولا

 دعب لاقف «نيدلاو ةيصولا ذيفنت دعب اهنإ ةمسق لك ىف هناحبس لاق اذلو ءاياصولا

 :جوزلا ثاريم دعب لاقو 4 اهب ىصوي ةّيصو دعب نمإ» :دالوألاو نيوبألا ثاريم

 اهب نوصوت ةّيصو دعب نم» :ةجوزلا ثاريم دعب لاقو 4 اهب نيصوي ةّيصو دعب نمإ»

 . 4 نيد وأ

 :امهيلإ ةراشإلا بجت نارمأ انهو

 ىفوتملا ةمذل ةئربت ءمهل ىصوملاو نينئادلا قح لاح لك ىف ررك هنأ :امهلوأ
 .هسفن تيملل قح وه اياصولاو نينئادلا قح نأ ىلع ليلد وهو .مهقحل اديكأتو

 ىف نيدلا نع ةرخؤم اهنأ عم ء«ركذلا ىف اياصولا مدقو .هريغ نم ىلوأ وهف

 ناكف ءءافخإلا ةنظم وأ لامهإلا ةنظم اهنأل ؛اهذيفنت ىف ديدشتلل كلذو ءدادسلا

 .ركذلا ىف اهميدقت ةيانعلا نم ناكو ءاهذيفنتب ةيانعلا ميكحلا بولسألا نم
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 لاقف «ءادألا ىلع ضيرحتلا مألا دالوأ ثاريص دنع ركذ هنأ : ىناثلا رمألا

 «ةراضملا عنمب ةرم «نيترم ضيرحتلا ناكف 4 هّللا نم ةّيصو ٌراَضم ريغ : ىلاعت
 ميلعلا هللا ةيصو ىلع درمت دقف اهفلاخ نمف هللا ةيصو هذه نأ ديكأتب ىرخأ ةرمو
 دالوأ ىف كلذ ناكو .ةميرجلا روف باقعلا لزني مل نإو ءىش لك ملعي ىذلا ميلحلا
 نوداكي نآلا ىلإ سانلا لازي الو ءلامهإلاو عايضلا ةنظم مهقوقح نأل ؛مألا
 «بيرغ رمأب ريكذتلا ةلزنمب كلذ ناك «هب اوركذ اذإو «مألا دالوأ بيصن نولمهي
 .اذهل ديكأتلا ناكف

 قوقح لازت الو «ىضاملا ىف بعالتلا ةنظم ثيراوملا ماكحأ تناك دقو
 :هلوقب ثاريملا قح هناحبس هللا دكأ كلذلو «مويلا ىلإ بعالتلا عضوم اهيف ءاسنلا

 راهتألا اهتحَت نم ىرْجَت تانج هلي ُهلوسَرو هللا عطب سو هللا دودح كلت
 عاطأ نمف' «ىلاعت هللا همسر دح ثاريملا نأ ىأ 4 ميظعلا زوفلا كلّذَو اهيف نيدلاخ

 نأل ؛هعضوم هل ماقملا اذه ىف تانجلا ركذ نإو .اميظع ازوف زاف دقف ىلاعت هللا
 هركي وأ بحي نميف هسفن ىوه ىلع بلغتيو «ىلاعت هلل عيزوتلا كرتي ىذلا اذه

 ؛ميظعلا زوفلا وه ءازججلا اذهو راهنألا اهتحت نم ىرجت تانج ىلاعت هللا هيزجي
 ىلع بلغت دق ناك اذإف «نيينسحلا لان دقف هلعف نمف «ميعنلا هيفو ةاجنلا هيف نآل

 لك لبق رظني نأ هيلع هلام لآم ىلإ رظني نمو «ةرخآلا ميعن لان دقف ءايندلا عزانم
 | .هصخش لآم ىلإ ءىش

 4 نيهم ٌُباَدَع ُهَلَو اهيف ادلاَخ ارا هلخدي هدودح دعتيو هلوسرو هللا صعي نمو
 ةتاحبس هلل صاع وهف ؛ثاريملا ىف اصوصخو هللا مكح فلاخي نم ءازج اذه
 دلخيو رانلا لخدي نأ هءازج نإو .هلام ىف دودح نم هللا همسر ام ىدعت دقو

 اذإو «هريغ ايندب هترخآ عاب دق وهف «:ةرخآلا ىف ةناهإ غلبأ نيهم باذع هلو ءاهيف
 ناك اذإو «هلمعب ىورخألا ءاقشلا لان دقف لاما اذهب هريغل ةيويندلا ةداعسلا دارأ ناك
 ىدهيو «قحلا نيبي ىذلا وه هللاو ءهسفن ناهأ دقف بحي نم ضعب زازعإ دارأ دق
 . 4 ميلع ءىش لكب هللاو اولضت نأ مكل هللا نيبي :ىلاعت لاق امك ءدشرلا ىلإ
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 الافلام ل

 رززبو جلو
 يب

 ها ص 0 5

 توملا رضح اذإعوح ِتاَعِّمَسلا نولَمعَي
 حج ص 1 ام 5

 و 17 رت رس ل 7 ل هل رج ع ير سا ل

 ر 9 تونومي نذل الو َنَحْلأَتّبَب ْفِإَل
 2 ئ هه ا حاس حا دس د

 مل اميلاابا مُهاندتع كيتلؤوُأ

 «ضعبب مهضعب سانلا طيرت ىتلا ةيناسنإلا ةقالعلا نايبب ءاسنلا ةروس تئدتبا

 ىذلا وه كلذ ناكو «نيوكتلاو قلخلا مكحب ةدحاو ةمأ اعيمج سانلا نأ تبثتو

 «عماجلا ىناسنإلا ىنعملا اذه ىلإ ةراشإلا دعبو .دعب نم اوفلتخا مهنكلو «ىغبني

 ىف مهقح هناحبس نيبي ذخأ مث «عومجملا ىلع ءافعضلا قح  هناحبس - ني

 .مهتياعر بوجوو «ةرسألا

 «ةرسألا مئاعد ةماقإ ىلإ ميركلا صنلا هجتي ءاهولتن ىتلا تايآلا هذه ىفو

 . هيف ىبرتي ىذلا دهملاو «ىعامتجالا ءانبلا ةيلخو «ىناسنإلا نيوكتلا ةيلخ ىه ىتلا
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 داعبإب أدتبا دقو .هيف أشني ىذلا عمتجملا عم فالتتالاو فلإلا اهب نوكي ةيبرت عونلا

 نم لثمك ةرسألا ىنبي نم لثم نإف «ةشحافلا وهو «ةرسألا ءانب داسفإ هنأش نم ام

 ءاكسامتم ايوق هلعجت ال ىتلا رصانعلا نم ءانبلا داوم الوأ ىقئي ءاديشم ارصق ىنبي

 :ىلاعتو هناحبس لاق اذلو «هءانب ضقنت داوم نوكت وأ

 هنأل ؛لاعفألا نم حيبقلا ىلع قلطأو ءرست ال ىتلا ةدايزلا ىلع قلطأو «داز اهانعم
 ةشحافلاو ءاشحفلاو شحفلا» :بغارلا تادرفم ىف ءاج دقو .ةرطفلا نع فارحنا

 ءاشحفلاب رمأي ال هللا نإ 9 :ىلاعت لاقو ««لاوقألاو لاعفآلا نم هحبق مظع ام

 .[لحئلا] 432 يغبلاو ٍركدملاَو ءاشحفلا نع ئهنيو )» . [فارعألا] 4 300:

 عيشت نأ نوُبحي نيا ذم [بازحألا] 4 29 نيب ةشحافب نكنم تأ نمل
 4 © شحاوفلا يْبر مرح اَمَنِإ ١) [رونلا] 42 اونمآ نيذلا يف ةشحافلا
 كلذكو ءانزلا نع ةيانك [ءاسنلا] 4 1 نيم ةشحاقب نيتأي نأ الإ 1 [ فارعألا]

 . 4 مكئاسن نم ةشحاقلا نيتأي يتأللاو » :ىلاعت هلوق

 ال ىتلا ىناعملا هذه نع ربعي ىلاعتو هناحبس هللاو ءانزلا ىه انه ةشحافلاف

 نم كلذو «حيرصتلا لدب ةيانكلا نوكتف ءاهرتست تارابعب ةميركلا سفنلا اهفلأت
 .ريبعتلا ىف انل هللا بيدأت

 ءركنملا رمألا كلذ ىف نعقو ىئاللا ءاسنلا جالع ىلاعتو هناحبسس ركذ دقو
 - امهدحأ نيرمأب نهجالع ناكف 221705 هنأب هامس امك مسالا اذهب هامس دقو

 وهف نهب صتخي ىذلا امأف ءهيف لاجرلا عم نكرتشي - ىناثلاو ,.نهب صتخي
 كاسمإلا لب ءدرجملا قييضتلاو سبحلا هانعم كاسمإلا سيلو «تويبلا ىف نهكاسمإ

 ىف ىزارلا لاق (دإلاب ركنملا رمألا ىأ) همس مك «ةشحافلاب ركنملا رمألا ىلاعت هللا ىمس ىأ )١(

 ىأ ءاحيبق ارمأ تيتأ :لاقي اهنلعفي ىأ «ةشحاقلا نيتأي» :هلوق» )١6(: ءاسنلا ةروس هريسفت

 08 :ميرم) 4اذإ ائيش مثنج دقل» :لاقو ١17( :ميرم) كير ايش تنج دقل» :ىلاعت لاق هتلعف

 . ةيهادلاو ميظعلا عيظفلا رمألاو بجعلا وه ٌدإلا (ددأ) برعلا ناسل ىفو
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 ءظعولاو هيجوتلاو داشرإلا ىنعم كلذ نمضتيو «ةياعرلاو ةنايصلاو ظفحلا هانعم

 كاف :ىلاعت لاق ؛.هظفحو هب قلعتلا ءىشلا كاسمإ :بغارلا لاق اذلو

 عقت نأ ءامسلا كلسسميو :لاقو [ةرقبلا] © ةكّرت# ... ٍناسحإب حيرست وأ ٍفورعمب

 ظفحلا تويبلا ىف كاسمإلا ىنعمف .اهظفحي ىأ [جحلا] 4 227 . .. ضرألا ىلع

 تمرحو «بيذهتلا تدقف اذإ لزت ةأرملا نأل كلذو ؛فطعب بيذهتلاو ةياعرلاو اهيف

 ببس كلذ ناك اذإو دشرم داه اهل نكي مل اذإ .ةديقم ريغ قلطنتف ةنايصلا نم

 رمتسيو .ةياعرلاو ظفحلا عم تويبلا ىف كاسمإلاب فارحنالا جالعف «للزلا

 تح تويبلا ىف نهوكسمَأَف )» :لاق امك ؛جاوزلا ىتح وأ «ةافولا ىتح كاسمإلا

 داعتبالاو للزلا عنمل احضاو اقيرط ىأ ,4ًاليبس هل هللا لعجُي وأ تملا َنهافوَتي

 .جاوزلاب اهسفن نيصحتب كلذو ءهنع

 نكي ءاسنلا نم تاريثكو «لجرلاو ةأرملا هب ىمرت ام شحفأ انزلاب ىمرلاو

 نوكي ام غلبأ انزلا تابثإ ىف ىلاعت هللا ددش كلذلو «ةبذاك تاعئاشل ةسيرف

 ةداهش كلذ ىف لبقت ال ثيحب لاجرلا نم ةعبرأ ةداهشب نوكي نأ ررقف «ديدشتلا
 ىأ 4« اودهش نِإَف ه :لاق اذلو «عامسلاب ال ةنياعملاب ةداهشلا نوكت نأ ررقو «ءاسنلا

 ضرعل عراشلا ةيامحلو ؛4 تويبْلا ىف نهوكسمْأَف » اودهشو اونياع مهن ١ اوركذ نإ
 لاجرلاو ءاسنلا ىمري نمل ةديدش ةبوقع ررق - هاوفألا ىف ةغضم نوكي نأ نم ةأرملا

 مل مث تاتصحملا نومري نيذلاو ١» : ىلاعت لاقف ؛نودهشي ةعبرأ نوكي نأ ريغ نم
 مه كتّلوأو ادبأ ةداهش مهل اولبقت الو ةدْنِج نينامث مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي

 .[رونلا] 4 <22 نوقسافلا

 ىف رمتست ال ىتح «ةأرملا هب نآرقلا صخ ىذلا ىئاقولا جالعلا وه اذه

 ام وهف «ةأرملاو لجرلا لمشي ىذلا جالعلا امأ .«تابثإلا قيرط وه كلذو ءاهيغ

 . (اَمهوُذآَف مكنم اهنايتأي ناَذلّلاو» :ىلاعت هلوق ىف ءاج

 ركنملا ىهو ءّدإلا رمألا ىهو «ةشحافلا كلت ايتأ اذإ ىثنألاو ركذلا مكح اذه

 وه لب ءطقف امهل ايسفن اجالع سيل لاحلا هذه ىف جالعلاو .لوقعلا هركنت ىذلا
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 ىف ةيذؤمل ةديدشلا ةبوقعلا وه جالعلا اذهو ءامهريغ عدتريل ىعامتجا رجز

 الإ موقت ال ةفرحنملا سفنلا نأل ؛ايسفن اجالع هذه تناكو «سفنلا ىفو ندبلا

 الأ ظحالي نكلو «لهسب سيل ديدش لمعب الإ موقي ال جوعملا دوعلاك ةدشب

 ظفحلاو كاسمإلاب جالعلا ناك اذلو «نوهتو سفنلا رسكنت الأو «دوعلا رسكتي

 . ةياعرلاو

 درجم تناك لب « رادقملا ةحضاو ريغ ةلمجسم انه ةبوقعلا تركذ دقلو

 ينازلاو ةينازلا ه ىلاعت هلوق ىف رادقملا ةئيب ةلصفم كلذ دعب تركذو ءاذيإلا

 نوئمؤت مك نإ هللا نيد يف قر مهب مُكَدْحأَت الو ةدلج ةقام امهم دحاو لك اودلجاف

 وأ هينا الإ حكي ال يناّرلا 611+ نيِمْؤمْلا نم ةقئاط امهباذع دهشيلو رخآلا مويلاو هلا

 .[رونلا] 4 ير َنيدمُْمْلا ىلع كلذ مَرحَو كرشم وأ ناز الإ اهحكتي ال ةَينازلاو ةكرشم

 نم جاوزلا عنم ةيناثلاو «دلجلا امهادحإ :ناتبدؤم ناتيوقع صنلا اذه ىفف

 ركذ ىلاعت هللا نإ :لئاق لوقي دقو .ةبوتلا ىلع امهلمحيل كلذو «ةينازلاو ىنازلا
 ايبيذهت اجالع ركذي ملو «تيبلا ىف ةياعرلاو كاسمإلا وهو «ةأرملل ايبيذهت اجالع.

 جالع ركذو «ةأرملاك هنم جاوزلا عنم وهو «ىبيذهت جالع هل ركذ هنإ لوقن . لجرلل
 شاع ىذلا ولا نع هدعبي ةنس بيرغتلا نأل ؛١2)7ةنس بيرغتلا وهو ةنسلا ىف هل

 اذهف هتياعرو مكاحلا ةباقر تحت نوكيس كلذ ىف هنإو ءهمثإ هيف نلعأو امثآ هيف

 لجرلا نأل ؛سبحلاب لجرلا بقاعي ملو .تويبلا ىف كاسمإلا لباقي بيرغتلا
 ةمولعم ةدم بيذهتلا ناكف «هلوعي نم ةقفنو هتقفنل لمعلاو حدكلا هنم بولطم

 .ةأرملاب قيلأ تويبلا ىف كاسمإلاو ءهل بسنأ

 كلذ نع عالقإلاو ةبوتلا نوكت نأ ىلإ ءباقعلا رركت ةميرجلا ترركت اذإو

 :ىلاعت لاق اذلو ءركتملا

 00002 ىنازلاو قراسلاو فذاقلا ةداهش - تاداهشلا : يراخبلا هاوزآ . .ماغ ب بيِرْعَتو
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 سفن مالسإلا جلاع 4اميحر اباَت ناك َهّللا َنِإ امنع اوضِرَعَأَف احّلِصَأو ابان نإق»
 ةميرجلا هذه ىفو .ةرفغملا باب حتفب ةحيرص ةوعد ةبوتلا ىلإ اعدو «بوتيل بنذملا

 تويبلا ىف كاسمإلاب «بنذملا سفن جلاع دق هنأ امك «رئابكلا ربكأ نم دعت ىتلا

 تناه ىتلا هتمارك درتسيل لجرلل ةبسنلاب بيرغتلابو «ةنايصلاو ةياعرلاو ظفحلل
 اذإف .ةبوتلا نوكت ىتح ةينازلاو ىنازلا نم جاوزلا عنمبو «ةنلعملا ةبوقعلاو ةميرجلاب

 بجاولا نم ناكو «ةحيحصلا ةبوتلا تناكو «ءادلا نم بنذملا ىفشو «جالعلا مت

 ةودصلا انعم سيل انه ضارعإلاف «ةميرجلاب امهريكذت مدعو امهنع ضارعإلا
 «راربألا راهطألا ةلماعم الماعي نأو ءامهتميرجب ارّكذي الأ هانعم لب راكنتسالاو

 سفنلا لعجي ةميرجلا فصو ىلع رارصإلا نإف «رابتعاو ريدقت لك امهل نوكي نأو

 ىبنلا نأ ىوريو .ةدواعملاب ناطيشلا اهارغأو «ناوهلا اهيلع لهس تناه اذإو «نرهت

 :نيرضاحلا ضعب هل لاق اهمامت دعبو ءبرشلا ةبوقعب رمخلل ابراش بقاع ٌهِكَي
 رعشي ىزخلا نأل ؛210(ناطيشلا هيلع اونيعت ال» : هلك ىبنلا لاقف ء«هللا كازخأ»

 ةبوتلا عم ىلاعتو هناحبس ركذ دقو .مارجإلا لهسي راغصلا عمو ءراغصلاب سفنلا

 حالصو «سفنلا حالصإ وه حالصإلاو ,احّلصأو اًبات َنِإَقظ :لاقف «حالصإلا

 لمعلاب امئاد ةبوتلا ىلاعت هللا نرق دقو «ةقداصلا ةبوتلا ليلد كلذو «لمعلا

 تطاحأو «تفرحنا اذإ سفنلا نأل ؛عالقإلا ليلد لمعلا نأ ىلع لدي امم «حلاصلا

 لمعلاو ةينلاو لوقلاب لب «طقف لوقلاب اهترئاد نم جورخلا نوكي ال «ةئيطخلا اهب
 هللا نإ :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا ليذ اذلو «ةبوتلا لبقي ذئتيح ىلاعت هللا نإو

 ب كلذ دكأ دقو .امئاد هدابع نع ةبوتلا لبقي ىلاعت هللا نأ ىأ 4 اًميحّر اًباَوت ناك

 هناحبس راشأو ««اباوت» ةغلابلا ةغيصبو «ماودلا ىلع لدت ىتلا «ناكد بو ءاذإ)

 # سأ سل هر

 انمف :ةريره وبأ لاق «هوبرضا» :لاق برش دق ٍلجَرب لكك يّنلا [ ينأ هلع ِهّللا يضر ةَريِره ىبأ نع )١(

 َلاَق ُهّللا كارتخأ :موّقْلا ضعب َلاَق فرصنا اَمَلَف هبوب براّضلاو ِهلْعَنب براَمضلاو هديب براَضلا

 ديرجلاب برضلا - دودحلا :ىراخبلا هاور] .«ناطيشلا هيلع اوني ال اذَكه اوُنوقَت ال» : لع

 .[دمحأو دواد وبأ هاور امك ء(”1/1//) لاعنلاو
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 نإو «هباذع هتمحر تقبس دقلو «ءىش لك تعسو ىتلا هتمحر نم كلذ نأ ىلإ

 . هبنذ نع هعالقإب دبعلا حرف نم رثكأ دبعلا ةبوتب حرفيل ىلاعت هللا

 ةيوتلا «ِبيرق نم نووي مث ةلاهنجب وسلا وُ نيدأل هللا ىلع بلا نإ
 فرعيو ءاهنع فارحنالا دعب هئيد رماوأ ىلإو ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا ىه
 ءهنم طرف ام ىلع مدنلاو هحبقل بنذلا كرت اهنأب عرشلا ىف ةبوتلا ىناهفصألا
 .ةداعإلاب لامعألا نم هكرادت هنكمي ام كرادتو «ةدواعملا كرت ىلع ةميزعلاو
 عاونأ ىلع راذتعالا نأ كلذو «راذتعالا تاجرد ىلعأ وحنلا اذه ىلع ةبوتلاو

 ىذلا ريبخلا مالعلل ةبسنلاب ىتأتي ال اذهو «عوقولا راكنإ اهاندأ وهو :اهدحأ «ةثالث

 كلذو «لعفلا ريربت :اهيناثو «ضرألا ىف الو ءامسلا ىف ةيفاخ هيلع ىفخت ال
 عوقولاب فارتعالا اهالعأ وهو :اهثلاثو «ىلاعت هللا مامأ نوكي نأ نكمي ال اضيأ

 وه كلذو «بكترا امع علقم هنأو «نارفغلاو حفصلا وجري هنأو «هل رربم ال هنأبو

 . ةبوتلا

 هدعوو «ىلاعت هللا اندعو دقف بنذلا عوقو نم ةبيرق تناك اذإ ةبوتلاو

 «دعولل اديكأت ىلاعتو هناحبس هللا لضفتو .اهلبقي ىلاعت هللا نأب «قحلا قدصلا

 ظفلب هناحبس ربع اذلو «هيلع قح نارفغلا نآب هناحبس ربعف «ةبوتلا ىلع اثحو
 «ىلاعت هللا ىلع قح ةبوتلا لوبق نأ ىأ 4هّللا ىَلَع ةبوُتلا اَمَنِإإ» :لاقف «ىلعا
 رافغ «ميحرلا باوتلا كنإ كناحبس «نارفغلاو حفصلا تاجرد غلبأ كلذو

 .بونذلل

 ةبوتلا لوبق نوكي ال ىأ ءرصحلا ىلع ةلادلا «امنإ») ب ىلاعتو هناحبس ربعو

 ملو اريثك سيل هبنذ نوكي نأ :اهلوأ :ةثالث طورش ققحتب الإ ىلاعت هللا ىلع اقح

 ءىسي ام مهنم عقي ىأ 4ءوُسلا َنوُلَمعَي 9 :ىلاعت لاق كلذلو ءهبلقو هسفنب طحي
 لعفلا نوكي نأ :اهيناثو .اهب طيحتو تائيسلا ىف هسفن سّكرُت نأ ريغ نم
 كاردإ ريغ نمو « ىسفنلا فعضلاو ريمضلا ةوُمَع لاح ىف عقو هنأ ىأ «ةلاهجب »
 نوكي وحنلا اذه ىلع بنذ لك نإ :فلسلا لاق دقو «حئاتنلل دصق الو .«بقاوعلل
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 رشلا ىف لسرتسي ال ثيحب ««بيرق نم نوبوتي# مهنأ :اهثلاثو .ةلاهجب

 :مهيف ىلاعت هللا لاق نمي ءالؤهو هيلع رمتكسيو هرركيو هئرمتسيو ءالاسرتسا

 رفغي نمو مهبونذل اورفغتساف هللا اوركذ مهسفنأ اوُمَلَظ وأ ةشحاف اوُلعَف اذإ نيذلاو»

 .[نارمع لآ] © 29+ نوملعي مهو اولعَف ام ىلع اورصي مّلو هللا الإ بونذلا

 ءادوسلا تّكنلا ىلاوتت مث «هبلق ىف ءادوس ةَّمكن تّبكن بنذأ اذإ بنذملا نإ» رثألا

 دقو «كلذك سيل بيرق نم بوتي مث ةلاهجب ءوسلا لمعي نمو ««هبلق بري ىتح
 . 4 اميكح اميلع ِهّللا ناَكو مهيلع هللا بوتي كَوُأَف ظ :لاقف ةبوتلا لوبق هللا دكأ

 راركتب مهبولق دَبرَت ملو «بونذلا ضعب ةلاهج نع اوبكترا نيذلا ءالؤه ىأ
 «مهتبوت لبقي ىأ مهيلع هللا بوتي ءاهيلع رارمتسالاو اهئارمتساو اهددعتو بونذلا

 هنمضت ام اذهو «بونذلا ساجرأ نم مهسوفن رهطيو ةيادهلا ىلإ مهيديأب ذخأيو

 ؛مهسوفن رهطتتف مهيلع رهطلا ءاقلإ وه مهيلع ةبوتلا غابسإو ١ «هناحبس هيلإ هاجتالاو

 اميلع هّللا ناكو :لاقف « .هتمكحو هملع ىضتقم كلذ نأ هناحبس نيب دقو

 اهلويمو اهتانكسو اهتاجلحخو اهتاكرحو سوفنلا ملعي ىلاعت هللا نأ ىأ 4 اميكح

 . وهو ءاهيوغيامو اهيدهيامو ءاهسكري امو ءاهرهطي ام ملعيو «ءاهتافارحناو

 .ارارقتسا اهيف رقتست ملو «سوفنلل ضرعت ىتلا ماقسألل

 ذخأ نيذلا هناحبس نيب نأ دعب « تائيسلا نولمعي نيِذّلل ةَبوُتلا تسيلو 9

 لاح نيب ؛هناحبس هركذ ام مهلاح تناك دق نيذلا مهو «مهتبوت لبقي نأ دهعلا

 عوقول ىفن انه 4ةَبوُتلا تّسْيَلَو 9 :هتاملك تلاعت لاقف ءمهتبوت لبقت ال نيذلا
 هنكمت تقولا نم ةحسف ىف دبعلا نوكي نأ ىضتقت انيب امك ةبوتلا ةقيقح نأل ؟؛ةبوتلا

 . بئاتب سيل 4 نآلا تبت تبت ىَنإإ» :توملا روضح دنع لوقي نمف «ريخلا ةدواعم نم

 .هل عوضوم ال ذإ ؛لوبقلا ىلاعت هللا نم قحتسي ال هنإف ةبوتلا هنم ققحتت مل اذإو
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 ركذ ؟اهلوبق روصتي ال ىتح «ةبوتلا مهنم دجوت ال نيذلا كئلوأ مه نمو

 امأ ءرافك مهو نوتومي نيذلا قيرفو «نيملسملا نم ةاصعلا قيرف :نيقيرف هللا

 نولمعي مهنأ  امهدحأ :نيرمأ وأ نيفصو مهل ركذ دقف نيملسملا نم ةاصعلا قيرف
 اهب بلقلا ديري ىتح «سوفنلا ىف عيشتو رثكتو «ءوسلا عاونأ ددعتت ىأ «تائيسلا
 هب تّطاحأو ةَّيس بسك نم ئلب» : مهلاثمأ ىف ىلاعت هللا لاق نيذلا مهو دوسي
 ءالؤه نيب قرفلاف [ةرقبلا ] 4 <07 َنودلاَح اهيف مه ِراَثلا باحصأ كَلوُأَف هتئيطخ
 دقف ءالؤه امأو .تمي ملو ءريمضلا نم ةوفغ ىف اوبكترا نيلوألا نأ اوقبس نمو

 لكب اوناهتسا دقو داسفلا ىف نيرداس مهارن نيذلا كئلوأك «ىنيدلا مهنادجو تام
 ىف ةبوتلاب نوقطني ال مهنأ ىناثلا فصولاو .ةينابرلا تافيلكتلاو ةينيدلا تامرحملا
 اذِإ ىَتح :هناحبس لاق اذلو ؟ ؛رارطضالا تقو ىف اهب نوقطني لب «رايتخالا تقو

 . 4 نآلا تبت تبت ىَنِإ لاق تملا مهدحأ رضح

 نوعلقي الو «ريمض مهل ظقيتسي ال ؛نوهمعي مهيغ ىف نورمتسي مهنأ ىأ

 ءمهذخأ نم صانم نكي ملو «توملا رضحو «ةفزآلا تفزأ اذإ ىتح «ةيصعم نع
 ىكح لب «اوبات مهنإ مهلاح نع هناحبس لقي ملو ءنآلا تبت ىنإ :مهلئاق لاق
 ال هلوقو ءطق ةبوت هنم عقت مل مهنأ ىلع لدي امم 4 نآلا تبت تبت ىَنِإ © : دحأ لوق

 .ةبوت وه هامس نإو «هتقيقح ىف ةبوت دعي

 :نيقيرف نيملسملا ةاصع نم هناحبس ركذ دقو

 دقو ,ةلاهجب ءوسلا بكترا دقو بيرق نم بوتي ىذلا قيرفلا : امهدحأ

 . هدابع قوف

 ىقبو .توملا مهكردأ ىتح مهيغ ىف اورمتسا نيذلا كتئلوأ : ىناثلا قيرفلاو

 نأ لبق بات هنكلو «بيرق نم بتي مل ىذلا وهو ءهناحبس هركذي مل ثلاث

 بات دق دعي هنإ فلسلا ورسفم لاق ؟ثلاثلا قيرفلا اذه نأش امف «توملا هرضحي
 هرضحي نأ لبق بات دق ماد ام .هلجآل ةبسنلاب نامزلا ىف رحأت نإو «بيرق نم
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 اهنم لَك ىبنلا نع اراثآ كلذ ىف اوور دقو «تقولا نم ةحسف ىف ناكو «توملا

 توملا لبق بوتي دبع نم ام» :لاق ِةِْكَي ىبنلا نأ ورمع نب هللا دبع نع ىور ام

 روضح تقو ةبوتلا نوكت الأ وه برقلا سايقمف .21)هنم هللا لبق الإ رهشب

 «ةايحلا وجري حيحص وهو ةبوتلا تناك اذإ امأ «تند اهنأب هملع هتقوو «توملا

 لبقت ال نيذلا كلذ دعب هناحبس نيب دقو .بيرق هلك ناسنإلا لجأو «ةلوبقم اهنإف

 . راق ْمُهَو نوني نيل الو إو :لاقق نيملسملا ريغ نم مهتبوت
 ءاونمؤي مل مهنأل ةبوت مهبونذ نع رافكلا ةبوت ربتعي ال ىلاعت هللا نأ ىأ

 «تقولا نم ةحسف ىف مهو اوتومي نأ لبق اوبات نإو .ناميإلا تاعاطلا ساسأف

 نوعرف لوق ليبق نم نكت ملو اونمآ اذإ ةلوبقم نوكت امنإو «ةلوبقم ريغ مهتبوت نإف

 نيملسمْلا نم اَنأو ليئارسإ ون هب ْتَمَمآ يذلا الإ هَّلِإ ال هن تنمآ . .. 8 :قرغلا دنع

 .[ سنوي ] # *(ة#

 اباذع مهل انآيه ءاوبوتي مل نيذلا كئلوأ ىأ 4اَميلأ اباَذع ْمُهَّل ادع كتلوأ»

 رافكلا نأ ريغ ءرافك مهو اوتام نيذلاو «نينمؤملا ةصع لمشي اذهو ءاعيجو املؤم

 باذع نم انجن مهللا . .مهبونذ رادقمبف نينمؤملا ةاصع امأو «رانلا ىف نودلاخ

 اوعبتاو اوبات نيدّلل رفغاف املعو ةمحر عيش َك تعسو انير ءانتبوت لبقاو رانلا

 .[رفاغ] 4 هلل ٠ كليبس

 هةر ساه ساس ساه رن

 نإ تير :”يجلا لَك :لاَق 57 لاق تح ٌةَعاَس :لاَق ىَتح موي :لاق ىّح هع بيت رتب

 :دمحأ هاور] .لوقي لكي هللا لوُسَر نم تْعِمَس اَمَك ْمُك ةدَحأ اَمَنِإ :ل َلاَق ؟مَلْسآ اًكِرْشُم ناك

 2[ (5841) نيرثكملا دنسم



 عاسنلا ةروس ريسفت

 كلا ةيامح نإو «ةرسألا ىف مالكلا

 2 ينك يع هدم ذهل 0 0
 اَكحَت جود َرَلاَدَبَيَسَأَمَ 0

 2 َمُسَكَتاَءَو جور

 ,هنودح أت ميك ةتماوُدعأتال اًمالطََم نه
 هه 1000 م 26 000 2 2-2

 أ دو :هنوذخ خأََ 5 انام 8
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 دل نمو ءاهئافعض ةيامحب نوكت ةرس

 نأش ىف مث «ىماتيلا نأش ىف ميركلا نآرقلا ملكت كلذلو .هسفن نع دوذلا عيطتسي

 ةيلاتلا تايآلا هذه ىفو «لداعلا هميسقتو ثاريملا ىف هناحبس ملكت دقو .ءاسنلا

 مل «ةيلهاجلا لهأ ضعب تاداع نم ناك «ملاظ ثاريملا نم عون ىلإ هناحبس ريشي

 ثاريملا عوضوم ناك لب «ثيروتلا لبقي اقح الو ءالام هيف ثاريمل عوضوم نكي

 ال ءاهجوز تومي نم نأ اومعز دقف ءاهسفن ىف ىفوتملا ةأرما قح مهمعز ىف
 فلام نوثري نيذلا هئايلوأ ديب اهجاوز رمأ نوكي لب هتومب اهسفن رمأل ةكلام نوكت

 اذلو ءمهجيوزت وأ مهنذإب الإ جوزتت الف ءهجوز ىلع ةيالولا هلام عم نوثري مهنإف

 . 4 اهرك ءاسنلا اوُن رت نأ مُكَل لحي ال اوُنمآ نيا هيأ اي :هناحبس لاق
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 مل ا

 ا رحل

 عم قفتي ال كلذ نأ ىلإ ةراشإلل ءاونمآ نيذلل ءادنلاب ىماسلا صنلا ردص

 ال هنإف «كرشلا لهأ نع ردصي هلثم ناك اذإو .ةيلهاجلا ملاظم نم هنإ لب «ناميإلا

 ال صاخشألا قوقح نأل ؛نينمؤملا نع ردصي نأ قيلي الو «ناميإلا عم غوسي

 .ثيروتلا لبقي اعاتم اهجاوز قح الو ةأرملا تسيلو «ثروت

 لجرلا تام اذإ هنأ ةيلهاجلا لهأ تاداع نم ناك هنأ ىرهزلا ىور دقلو

 اهسفن نم اهب قحأ ريصيف «ةأرملا ىلع هبوث هتبصع برقأ وأ اهريغ نم هنبا ىقلي
 نإو «تيملا اهقدصأ ىذلا قادصلا الإ قادص ريغب اهجوزت ءاش نإف ءاهئايلوأ نمو

 نم اهلضع ءاش نإو ءائيش اهطعي ملو ءاهقادص ذخأو هريغ نم اهجوز ءاش
 تومت وأ تيملا نم هتثرو امب اهسفن ىدتفتل اددشم اعنم اهعنم ىأ « جاوزلا

 ! !اهثريف

 «جاوزلا نم اهعنمو اهكاسمإ ىف اقح مهل نودجي مهنأ ةياورلا هذه ىزغمو

 ىهنو .كاسمإلا قح نم اهيلع هل ناك امبو ,قادص نم اهجوز اهل عفد دق ناك امب

 صنلا ىنعمو .4 اهرك ءاَسّنلا اوُترت نأ ْمُكَل لحَي ال8 :هلوقب كلذ نع ميركلا نآرقلا

 اهرك نيفوتملا ءاسن جيوزت قح تيملا ءايلوأ ثري نأ حصي ال هنأ اذه ىلع ميركلا

 كلمي ثيحب «ةجوزك ةأرملا تاذ ثاريم وه ثاريملا سيلف «ليكوت ريغ نم نهنع

 نوكت نأ ريغ نم «هريغ نم وأ هسفن نم اهجيوزت قح دارملا لب ءدقع ريغب اهجاوز
 .جاوزلا ىف ةرح ةدارإ اهل

 ثيحب ءاهسفن ةيجوزلا ثاريم وه ثاريملا نم دارملا نأ مهف ءاملعلا ضعبو

 اوثرت نأ لحي ال دارملا نأ نورخآ مهف امك ءدقع ريغ نم اجوز ةأرملا نوكت

 قح ثاريم وه ثاريملاب دارملا نأ «تاياورلا عومجم نم رهاظلا نكلو .نهلاومأ

 همالكلو  ىلاعتو هناحبس هللا ربع دقو .قادص نم تيطعأ ام ثاريمو « جيوزتلا

 اوثرت ال لدب 4لحَي الإ :ىلاعت هلوقب لمعلا اذه نع ىهنلا نع - ىلعألا لثملا

 «قئال ريغو لالح ريغ هتاذ ىف وهف «هتاذ ىف نسحتسم ريغ رمأ هنأ ىلإ ةراشإلل

 مدع كردت ةميلسلا ةرطفلا نإ لب «ميرحتلا ئشني ىهن ىلإ لحلا ىفن ىف جاتحي الف
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 كلذلو «هنولعفي اوناك ذإ «ءديدش ملظو نيبم لالض ىف نويلهاجلا ناك دقو .هلح

 . مهلك نم ال ءمهضعب نم لمعلا ناكو «مهنم نوريثك هركنتسا

 قييضتلا هانعم انه لضعلا 4َنهوُمتيَنا ام ضعبب اوُبهَدَل نهولضعَت الوب
 ىنعم ىف بغارلا لاق دقو «جاوزألا نم ديدشلا ملظلا وأ «جاوزلا عنمل ديدشتلاو

 «محللا زنتكم لضع لجرو «لجرلا بصع ىف بلص محل لك ةلّضَعلا» :لضعلا
 : ىلاعت لاق «ديدش ىنعم لك ىف هب َروجُتو «هتبصع وحن لّضعلاب هتددش هتلَضَعو
 باطخلاو «ديدشلا قييضتلا انه دارملاو « نهومتيتا ام ضعبب اوبهذتل نهولضعت الو )»

 اوُنِرَت نأ 8 ىلع ةفوطعم «َنهوُلْضَعَت ال نوكتو «تيملا ءايلوأل نوكي نأ امإ انه
 ءاسنلا اوثرت نأ مكل لحي ال :اذه ىلع ىنعملاو «ىفنلا ديكأتل (ال) نوكتو 4 ءاسّنلا

 ىأ «نهومتيتآ ام ضعبب اوبهذتل جاوزلا نم نهوعنمتو نهولضعت الو ءاهرك

 ىنعمو «نهل ىقب وأ «هنذخأ ىذلا رهملا ىف نهقح نكرتي ىتح نهيلع اوقيضتل
 :قحلاب وأ رمألاب بهذ لاقي ذإ «نهقوقح نوعيضت «نهومتيتا ام ضعبب اوبهذتل#
 أل تاَملظ يف مهكرتو مهرونب ُهّللا بْهَذ .. 9 :ىلاعت هلوق كلذ نمو «هعاضأ
 ْ . [ةرقبلا ] 4 520 نوري

 وهو «باطخلا هيجوت ىف رخآ لامتحا كانهو «ميركلا صنلا ىف لامتحا اذه

 نوكيو «قباسلا لحلا ىفن ىلع قسللا ىف الومحم ءافنأتسم ايهن كلذ نوكي نأ

 ءاهرك ءاسنلا اوثرت نأ مكل لحي ال :اذه ىلع ىنعملا نوكيف «جاوزألل باطخلا

 نهيلع اوقيضت نأب نهولضعت ال كلذكو ,.نهاضر ريغب نهوجوزت وأ نهوجوزتتف

 نأ ريظن ىف قيرفتلا بلط ىلع نهوهركتل «تاجوز نهو نهوقهرتو نهوملظتو
 ىلوأف «هنع ايهنم رهملا ضعب ذخأل قييضتلا ناك اذإو .نهومتيتآ ام ضعب اوذخأت

 .هلك رهملا ذخأل نهيلع قييضتلا ىهنلا عضوم ىف نوكي نأ

 دق ىماسلا صنلا نوكيو «جاوزألل اهجوم باطخلا نوكي نأ راتخن انإو

 «هديرت ال جاوز ىلع ةأرملا هاركإ  امهلوأ :نيعضوم ىف ميرحتلا نايب ىلع لمتشا
 ةأرملا هاركإ نع ىهنلا - ىناثلاو .اهجيوزت قح ثاريم ىف مهقح ىوعدب كلذو
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 سس ااا ,
 ا برسل

 ىتح اههاركإ ىلوألابو ءرهملا ىف اهقح ضعب اهيلع عيضي ىتح قيرفتلا بلط ىلع.
 ءايلوأ اهيف مكحتي نأ نم ةأرملا ةيامح وه نيرمألا ىف ىدؤملاو هلك اهقح عيضي

 .ةيجوزلاو بلغلا ناطلسب جوزلا اهيف مكحتي وأ ءمهشطبب اهجوز

 اهنأل اهرهم نم ءىش ذخأ لحي لهف ءاهجوزل ةملاظ ةأرملا نوكت دق نكلو

 نأ الإ :ىلاعت هلوقب كلذ لحي هنأ ميركلا صنلا نيب دق ؟ةيجوزلا ةايحلا تدسفأ

 ىذلا رهملا ذخأ لحي ةنئيبم ةشحافب نيتأي نإ نكل هانعم .عطقنم انه ءانثتسالا

 ىف نيب ام وهف ميرحتلا امأ «ليلحتو ميرحت مالكلا اذه ىدؤمو ءهضعب وأ هنيتوأ

 اهقالط ديريو ءاهراك اهل املاظ هتأرما لضعي نأ حصي اال هنأ وهو «قباسلا مالكلا

 امأو . هضعب وأ هلك ىطعأ ام ريظن ىف قالطلا بلط ىلع اههركيل كلذ لعفيو
 هل ةملاظ تناك اذإ هلك وأ اهل مدق ام ضعب ريظن ىف اهقلطي نأ ةحابإ وهف ليلحتلا

 نلعت ىتلا ةنلعملا ةحضاولا ةشحافلا ىه ةنيبملا ةشحافلاو .ةيجوزلا ةايحلل ةدسفم

 نّيبْلا ظفلب نّيبلا نع ربعف ءامئاد انّيب نوكي نّيِمْلا نأل ؛اهرمأ فشكتو ءاهسفن

 ءانزلا ىه ءاملعلا ضعب لاق ؟ةشحافلا ىه امو .هنالعإو هنايبو هحوضو ىف ةغلابم

 لاق دقو ءاهاضر ريغب ولو ءهلك رهملا دادرتسا «لاحلا هذه ىف حابي هنأ ىنعملاو

 ءاريثك نآرقلا ىف ىرجي ريبعت ةشحافلا ظفلب انزلا نع ريبعتلاو .كلذ كلام مامإلا

 ىف هجمت لوقعلاف «لوبقم لوقعم لك نع ديزي ىذلا ئيسلا رمألا شحفلا لصأو

 .كلذ ىف انزلا نم رثكأ ءىش الو هروص لك

 دانعلا قرط لكب ةيجوزلا ةايحلا داسفإو زوشنلا ىه ةشحافلا :مهضعب لاقو

 ةهراكملاو لمعلاو لوقلا ىف شحفلاو ةءاذبلا :نورخآ لاقو .ةضغابملاو ةسكاشملاو

 ىف ىهو ءاذه لك لمشت ةحضاولا ةنيبلا ةشحافلا نإ قحلا ىفو .لعفلاو تارابعلاب
 لاحلا هذه ىف هنأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو «ةيجوزلا ةايحلل ةأرملا داسفإ اهروص لك

 .هضعب وأ ىطعأ ام لك ذخأي نأ جوزلل لحي
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 انيش نهومتيتا امم اوذخأَت نأ مكل لحي الوإ» :ىلاعت هلوق ٍعيضوم وه اذهو

 اميف امِهْيَلَع حاج الفلا دودَح اًميقي لأ متفخ نإ هلا دودح اميقي ألأ افاحَي نأ الإ

 .[ةرقبلا] ©« هلق ٠٠ . اَهودَتعَ الق هللا دودح كلت هب تدتفا

 بطاخ كلذلو «ةيعرلا هذه نع لوئسملا وهو «ىعارلا وه لجرلا نإو ءاذه

 :ىلاعت هلوقب جاوزألا ىلاعت هللا

 «ةنسحلا ةرشعلاب جاوزألا ىلاعتو هناحبس هللا رمأ 4 فورعمْلاب نهورشاعو
 اهتعيبط نمو «ناسفنلا ىقتلت ثيحب ةجزامملاو ةطلاخملا ىه ةرشعلا نإو «فورعملاب

 فورعملاب دارملاو «ةلماعملا ىلع ةرشعلا تقلطأ دقو «ةرفن ىف ال ةفلأ ىف نوكت نأ

 ركنتسي ام مهنم نوكي نأ ريغ نم نهلاثمأب قيلت ةلماعم مهجاوزأ لاجرلا لماعي نأ

 ناكو ءاهدعبي الو اهبرقيو ءاهرفني الو اهسنؤي وهف «ةداع وأ ءاعرش وأ القع

 شحفو ةءاذبو زوشن نم نهنم نوكي دق ام ىلإ ةراشإلا دعب ةنسحلا ةرشعلاب رمآلا

 لب ءاهنم زوشنلا روهظ درجمل قرتفي نأ لجرل غوسي ال هنأ نايبل ءلوقلا ىف

 اوناك مهنع هللا ىضر ةباحصلا نإو .نكمأ نإ ةرفنلا بابسأ ةلازإو «قفرلاب اهجلاعي

 «بيرقتلا لئاسو لكب نهنوبرقيو «ةرشعلا نوكت ام لمكأ ىلع مهجاوزأ نورشاعي

 ببس نوكي دقو .ىل نيزتت امك ىتأرمال نيزتأ ىنإ :لوقي ناك سابع نبا نإ ىتح

 نب رمع مامإلا ىلإ تبهذ ةأرما نأ كلذ ىف ىوريل هنإو .هسفن لجرلا نم ةرفنلا

 وه اذإو «جوزلا رمع ىأرف ءاهجوز نم قارفلا بلطت هنع هللا ىضر باطخلا
 هذه نم ةرفنلا نأ هرظن بقاشب كردأف ءرعشلا ليطتسم بايثلا قلخ ربغأ ثعشأ

 مث «هثعش لازأو «ةنسح ابايث هسبلأو «لستغاف لستغملا ىلإ هلسرأو اهلجأف «لاحلا

 ةديدجلا هلاح ىلع اهجوز تأر املف ؟بلطت ام ىلع ةرصمأ :اهلأسف ءاهادان

 .قالطلا بلط نع تلدع

 ىبنلا لاق اذلو «َقلْخْلاو ةلوجرلا لامك ىلع ليلد ىنسحلاب ةأرملا ةلماعم نإو
 .©7(ىلهأل مكريخ انأو .هلهأل مكريخ مكريخ» :دِكي

 )١( ءاسنلا ةرشاعم نسح - حاكنلا :هجام نبا هاور )191/8( .
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 نإ هتيهارك ىف لسرتسي نأ لجرلل حصي ال هنأ ىلاعتو هناحبس نيب مث

 ىلإ ٍرظنلا ىلع رصتقي الو «نساحملا فرعتي لب «ةيهاركلا بابسأ هل تضرع

 هيف هللا لعَجَيو ائيش اوُهرْكَت نأ ئَسَعَف نهومتهرك نإف)» :ىلاعت لاق اذلو «ئواسملا

 . 4 اريك اَريَخ

 رهظأ ول هنإف «هتجوزل جوزلا ةيهارك لاح ىف ولو ةبولطم ةنسحلا ةرشعلا نإ
 دقو «ةيهاركلا ىلع رصيف «هلضت ةياوغ ىف لسرتسالو ؛ةضغابملا تناكل هركلا
 . ضغبلا لدب ةبحملا بابسأو «ةرضملا لدب ةرسملا اهيف ىري نأ ناكمإلا ىف ناك

 ةفلتخم ناعم كاردإ ىلإ وعديو «ميلس ىنعم ىلإ ريشي ميركلا صنلا نإو
 ةدحاو ةيحان نم ال ءاهيحاون عيمج نم ةيجوزلا ةايحلا ىلإ رظني نأ  اهلوأ :ةريثك
 ىلإو «هتيب ماظن ىلإو «هدالوأ ةحلصم ىلإ رظنيف «بحلاو ضغبلا ىهو ءاهنم

 ريخ ىهأ :اهبقعي نم ىف ركفي نأ  اهيناثو .اهيواسم ىلإ رظني نأ لدب اهنساحم
 ال ةكرتشملا ةحلصملاو لقعلا نيعب ةقالعلا نأش ىف رظني نأ  اهثلاثو ؟ال مأ اهنم

 بلقلاب ةلأسملا ىلإ رظني نأ اهمظعأ وهو - اهعبارو .حماجلا رطيسملا ىوهلا نيعب
 هناحبس هللا لاق اذلو «ةقياسلا ةولحلا ةرشعلا ةيهاركلا تقو ىف ركذتي نأو «ىنيدلا

 ريثكلا ريخلاو « « 4 اريثك اَرْيَخ هيف هللا لعجيو اًئيش اوهركت نأ ئسعف :ىلاعتو

 بلغتي ىذلا بقاشلا رظنلاب امإ :نيلاح ىدحإب هوركملا رمألا ىف لجرلل فشكتي
 الف «هلعفب هتاف ىذلا ريخلا فرعيف ءتقولا تاوف دعب امإو ؛ىوهلا ىلع لقعلا هيف
 .مدنم نيح تالو ءريرملا مدنلا نوكيو «كرادتلا نكمي

 ءاهدحو ةيجوزلا ةايحلا صخي ال ماع ليلج ىنعم ىلإ ريشي صنلا اذه نإو
 دقو «لوزي دق ىنادجو ضراع اهنإف «ةهاركلا ريثأت تحت رومألا ىف تبي الأ وهو

 ميظعلا عفنلا هتوفيف «هكاردإ تقو ىف هنع باغ ىذلا ريثكلا ريخلا هوركملا ىف نوكي

 ثيدحلا ىفو .ضراع ىسح رمأ اهيلغع ثعبي دق ىتلا ةيهاركلا ريثأت تحت

 كَرَفلاو 2)«رخآ اهنم ىضر اقلخ اهنم طخس نإ «ةنمؤم نمؤم كّرْقَي ال» . حيحصلا

 ىبأ نع 21١5 نيرثكملا دنسم ىقاب :دمحأو 159(2) ءاسنلاب ةيصولا -_ عاضرلا :ملسم هاور )١(

 .هنع هللا ىضر ةريره
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 ناك هنأ رمع نبا نع لوحكم ىورو .نساحملا لك هيف ىسنت ىذلا ىَّلكلا ضغبلا

 الف «لجو زع هبر ىلع طخسيف هل راَخَيَف ىلاعت هللا ريختسيل لجرلا نإ» :لوقي
 .(هل ريخ دق وه اذإف «ةبقاعلا ىف رظني نأ ثبلي

 هنم اوُذَحَأَت الف اراطنق َاَدَحِ مثينآَو جوز َناَكَم جو لادبتسا مُثدرَأ نإو»
 اذإ هاتآ ام ضعب لجرلا ذخأ لاح ةقباسلا ةميركلا صوصنلا ىف هناحبس نيب 4 ائيش

 اذإ هسفنل لجرلا جالع هناحبس ركذو ءاهسفن نلعت ةحضاو ةنيب ةشحافب ةأرملا تتأ

 ائيش هللا ّلَحآ ام» :ِةِلكَي ىبنلا هيف لاق ىذلا قالطلا بنجتي ىكل «ةيهاركب سحأ
 ال هنإف «لالحخلا ضغبأ راتخاو «ةيهاركلا ىف لسرتسا اذإف «20(قالطلاك هضغبأ

 .ءبهذ وأ ةضف نم اراطنق ناك ولو هايإ اهاطعأ رادقم ىأ اهنم درتسي نأ حصي

 ىف ربعو 4متدرَأ نإو# :لاق اذلو ءاهبناج نم ببسب ال هتدارإ درجمب انه قيرفتلاف
 نوكت دق ةدارإلا نأ ىلإ هبنيل ءادكؤم لعفلا عوقول نوكت ال ىهو «نإ» ب قيلعتلا

 قلطي نأب «لدبلا بلط لادبتسالاو«ةيوق بابسأ ىلع ةينبم ريغو «ةميلس ريغ

 درتسي ال هنأ هنايبل 4 اراطنق نهادحإ مئيتآو ا :ىلاعت هلوقو .ىرخأ جوزتيو ةدحاو

 نم هلصأ راطنقلاو .روهم نم روصتي ام ىصقأ راطنقلا ذإ ؛اريبك نكي امهم ءىش
 لاق دقو ءديشم عفترم ءانب اهنأل ؛ةرطنقلا هنمو «هتعفر اذإ ءىشلا ترَطَنَ

 :رعاشلا

 "دمع داش ىّتَح شتكتل  اَهبر َمسفأ ئمورلا ةَرطْنَقَك
 نم ببسبو هتدارإب قيرفتلا مادام ائيش ذخأي نأ حصي ال هنأ ىنعملا ةصالخو

 . : ىلاعت هلوق عم ضراعتي ال اذهو «لمع ىأ هيف اهل نكي ملو «هبناج

 00 . هللا دودح اًميقي لأ اَقاَحَي نأ الإ ائيِش نهومئيتا امم اوذحَأَت نأ ْمُكَل لحي

 هتدارإ وهو هبناج نم ببسب قالطلا ناك اهيف ملكتن ىتلا ةيآلا نإف [ةرقبلا]

 0 ل

 .(019() قالطلا ةيهارك - قالطلا :دواد

 .رجآلا :ةدمرقلاو دمرقلاو .ةقانلل هيبشت وهو هتقلعم ىف ىركبلا دبعلا نب هفرط هلاق تيبلا (؟)
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 ةلوضعم ريغ قيرفتلا اهتاذ ةأرملا ديرت امدنع اهنإف ءىرخألا ةيآلا امأو «لادبتسالا

 .جوزلا ىلع ةضورفملاةيجوزلا قوقح نم قح ىأ ةسوخبم الو

 :نيميرك نيصنب لادبتسالا ةدارإ دنع ذخآلا ىلع ىلاعتو هناحبس خبو دقو

 :ىلاعت هلوق امهلوأ

 وه ناتهبلاو ءذخأآلل راكنتساو خيبوت اذه 4 انيبم امْنِإو اناتهب هتوذخأتأ

 ىف لقعلا ريحتي رمأ لك ىلع قلطيو «لقعلا هيف ريحتي ىذلا لوقعملا ريغ بذكلا
 ةوادع ريغ نم سانلا ىلع ىدتعي نمك «هعوقول ارربم فرعي ال وأ «هببس كاردإ
 نيبملاو «ميظعلا بنذلا مثإلاو .هوصقم ضرغ الو ءبولجم عفن الو ةقباس

 لاق دقو .هيف ىذألا رادقم نع فشكيو ءهحوضوو هسفن نلعي نيذلا حضاولا

 نيتهاب هنوذحخأتأ ىأ .فصولا امهب دصق ناردصم مثإلاو ناتهبلا نإ :ءاملعلا

 حوضولا نلعم احضاو امثإ هلعفب نيمثآ «هببس ىف لوقعلا ريحتت العف نيلعاف

 اخيبوت كلذ نوكيو «هلجأل نيلوعفم ناردصملا نوكي نأ حصيو «عوقولا ركنتسم

 ىف نوكيو ؟نيبملا مثإلاو ناتهبلا لجآل هنوذخأتأ :هيلع ىنعملا نوكيو ءدشأ
 .هارن ىذلا وه اذهو ءدشأ خيبوت ليلعتلا

 :ىلاعت هلوق وه ىناثلا صنلاو «خّبوملا لوألا صنلا وه ءاذه

 4 اًظيِلَغ اَقاَتيَم مكنم َنَذَحَأو ضع ىَلِإ مكضعب ئضفأ ٌدَقَو هتوذخأت فيكو

 نيب ةولخلا هنأب رسفو «ءرخآلل دحاو لك صلخي ىأ «ءصولخلا هانعم ءاضفإلا
 راكنتسالاو .امهنيب نوكي ىذلا وه ءاضفلا نآأل ؛دحأ امهعم سيل هجوزو لجرلا

 طاحأ امل راكنتسالا انهو ءذخألا تاذل اراكنتسا ناك لوألاف ,«ةعقاولا لاحلل انه

 مث هتاذ ىف ركئتسم رمأ لادبتسالا ةدارإ دنع ذخألا نأ ىدؤملاو .لاوحأ نم ذخألاب

 ىلاعتو هناحبسركذ دقو .نيجوزلا نيب تناك ىتلا لاوحألا لجأل ركنتتسم وه

 اراص ىتح هبحاص سفنل جوز صولخو ءاضفإلا - امهدحأ :راكنتسالل نيببس

 وه ىذلا تباثلا ىوقلا ديدشلا ىأ ظيلغلا قاثيملا  امهيناثو .ةدحاو سفن امهنأك

 ادمأ نيجوزلا نيب طابترالا وه «قاثيملا كلذو . صلختلا هنم حصي ال ليقث دهع
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 ... 8 :لوقي ذإ ىلاعت هللا رمأ وهو ءرخآلا نم ةعطق دحاو لك سفن هيف تراص

 نم ذخألا سيلو «[ةرقبلا] 4 479+ ... ٍناسحإي حيرست وأ ٍفورعمب كاَسْمِإَف

 ىتلا مجدنا : ةايحلا هل ل ني لل ح١ ةدولا وهو «ناسحإب حيرستلا

 سا ص صاع مها

 ْ [مورلا] 4 2 ورقي مقل تال كل كلَ يف نإ ةَمَحَرو هدوم مكن لعجو اهيلإ

 :نيرمأ ررقن تايآلا هذه ىف مالكلا متخن نأ لبقو ءاذه

 اهنم ذخأي نأ انيد هل لحي ال هجوز نع هقارتفا ىف لجرلا نأ  امهدحأ

 زوشنلا ناك اذإ ىطعأ امم رثكأ ذخأي نأ لحي الو «هبناج نم زوشنلا ناك اذإ ائيش

 كلذ ىلع قفتا دقو ءاثيبخ ابسك نوكي كلذ ريغ ىف ذخأ امو ءاهبناج نم

 .ءاملعلا

 نهادحإ متيتآو جور ناكَم جور لادبتسا مُتدرَأ نإو 9 :ىلاعت هلوق نأ  امهيناث
 ريمأ مامأ ةأرما كلذب تلدتسا دقو «ىلعأ دح رهملل سيل هنأ ىلع لدت # اراطنق

 ةمركم تناك ول اهنإف ءءاسنلا تاقدَّص ىف اولاغت ال الأ) :لاق امدنع رمع نينمؤملا
 ةأرما طق رهمأ ام ِ؛ْكَي هللا لوسر اهب مكالوأ ناكل هللا دنع ىوقت وأ ايندلا ىف

 ادح كلذ هنع هللا ىضر لعجو .(ةيقوأ ةرشع ىتنثا قوف هئاسن الو هتانب نم

 :لداعلا مامإلا لاقف «ةيآلا تلتو «(انمرحتو هللا انيطعي) :ةأرما تلاقف «ىلعأ

 نإف «مالسإلا حورو هللا رونب رظني ناك رمع نكلو «(ةأرما تباصأو رمع أطخأ)

 ةبقاع هللو ءروهملا ىف ةالاغملا عنم ىف ئطخي مل هنإف ءرادقمب دحلا ىف أطخأ

 .رومألا
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 دعب اهملظو ةيجوزلا لاح ىف ةأرملا ملظ ميرحت نايب ىف ةقباسلا تايآلا تناك

 هناحبس هللا نيبي تايآلا هذه ىفو .اهنع قارتفالا ةدارإ دنع اهملظو ءاهجوز ةافو

 معدل ةقب ةقباسلا تايآلا تناك اذإو «لحي ال نمو نهب جاوزلا ء ءاسنلا نم لحي نم

 «ةيبلس ةيوقت ملظلا عنمو ءاهتوقو ةرسألا ماوق هب لدعلا نآل ؛ملظلا عنمب نب ةرسألا

 ىتلا ةدوملا' ةيحان نم ةرسألا ةوق بابسأ نيبت ءاسنلا نم تامرحملا نيبت ىتلا تايآلاف

 نم ةبيطلا هتارمث ارمثم جاوزلا لعجتو «ةبحملاو ةمحرلا طابرب نيجوزلا نيب طبرت

 ةجوز ميرحت نايبب هناحبس أدتبا دقو .ىرخأ ةقالع اهني ال ىتلا ةيجوزلا ةقالعلا



 ءاسنلا ةروس ريسفت اا

 ىلا 0100 للملا اا للا
 جورب لجل

 يي
 هلصأ ةجوز جيوزت قح ثري نأ هل لحي ال لجرلا نأ امكف ءاهنع اوقرتفا اذإ ءابآلا

 عنم عم هبسانتل ميرحتلا نم عونلا اذهب أدتبا دقو .اهجوزتي نأ هل لحي ال كلذك

 نم مكؤابآ حكت ام اوحكت الو :هناحبس لاق كلذلو .ءاسنلل جيوزتلا قح ثاريم
 . © فلس دق ام الإ ءاسنلا

 اهنع تام اذإ هيبأ ةأرما لجرلا جوزتي نأ ةيلهاجلا ىف برعلا نيب ايشاف ناك

 هللا ىهن دقو «جاوزلا ىف رايتخالا ةيرح نم اهعنم ىلإ ىدؤي كلذ ناكو «هوبأ

 دلولا جوزت عنمي انهو «تاميركلا تايآلا نم ىضاملا ىف كلذ نع ىلاعتو هناحبس

 نآأل كلذو ؛مومعلا هجو ىلع هئابآ ةجوز تناك نم لب ؛هيبأ ةجوز تناك نم

 اوناك ءاوس اعيمج دادجألا لمشت ىأ لاجرلا نم لوصألا لك لمشت «مكؤابآ» ةملك

 .ىزاجملا قالطإلا ليبق نم كلذو ءهمأ ةهج نم اوناك مأ هيبأ ةهج نم

 دقو «جاوزلا ىلع الإ نآرقلا ىف لمعتسي ال وهو «جاوزلا دقع وه حاكنلاو

 لاق كلذلو .دقعلا ىلع الإ نآرقلا ىف قلطي مل هنكلو ءاهسفن ةرشابملا ىلع قلطي

 ةرشابملا هب ديرأ اذإو ءدقعلا ىف ةقيقح حاكنلا نإ «ءاهقفلا نم نوريثكو ىعفاشلا

 ىف الإ نوكي ال هنأ كلذو «ببسملا ةدارإو ببسلا قالطإ ليبق نم ازاجم كلذ ناك

 قفتي ىذلاو .دقعلا ىف زاجم ةرشابملا ىف ةقيقح هنإ اولاق ةيفنحلاو «لالحلا ةرشابملا

 .ىعفاشلا ىأر وه نآرقلا ريبعت عم

 ضعب هيف عقو امبرو «ةيلهاجلا ىف اريشك جاوزلا نم عونلا كلذ ناك الو

 وه ةيلهاجلا ىف ناك ام نأ ىلإ هناحبس راشأ «مالسإلا لبق ةيلهاجلا ىف نينمؤملا

 ىأ *« فلس دق ام الإ 99 :هناحبس لاق اذلو «هيلع ىلاعت هللا بقاعي ال وفع عضوم

 «عطقنم انه ءانثتسالاو «ةيلهاجللا ىف مكنم ىضم دق ام ىلع نوذخاؤت ال مكنأ
 وفعي هللاو «هيلع نوذخاّوت ال فلس دق ام نكل :ىنعملاو ««نكل» ىنعمب «الإ»و

 اهنإف ءهيبأ ةأرما تناك نم اجوزتم ناك نمف «ميرحتلا اذهب ىهتني وهو «مكنع
 داع نمو «فلس امع هللا افعو «ميركلا صنلا كلذ لوزن تقو نم هيلع مارح

 . ماقتنا وذ زيزع هللاو هنم هللا مقتتيف
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 نم مهل بجي امو «راقو نم ءابآلل اميف ىفانتي هنإف .هتمكح هل ميرحتلاو

 دعب هل لحت تناك ولف «نبالا ىلع مشنحت ال بألا ةأرما نألو «ةبحص نسح

 ىف اعمط هبضاغت وأ بألا قرافتف «هيف بغرت دقو ءاهيلإ سفنلا تعلطتل قارفلا

 ىف ةدوملاو محرلا لجأل عنملا ناكف ءاذه نم غلبأ بألا ىلإ ةءاسإ الو «هنبا

 اهنإف دحلا وأ بألا دقع اذإف «ميرحتلا ببس هتاذ دقعلاو .ةبحصلا نسحو «ىبرقلا

 هيضتقي ام كلذ نآل ؛اهب لخدي مل ولو ء«دافحألاو ءانبألا ىلع امارح نوكت

 ش .نيدلاولا ىلإ ناسحإلا

 اوناك ءالؤهو «مرحم صن ريغ نم تابوقع ال هنأ ىلإ ةراشإ صنلا ىفو
 الو «باقعلا ناك مرحملا عطاقلا صنلا ءاج املف «هل نيلحتسم نوبكتري ام نوبكتري

 .مرحملا صنلا لبق باقع

 لاق اذلو «ميرك هيلع مدقي ال «هتاذ ىف ئيس حاكنلا نم عونلا كلذ نإو

 :هيف ىلاعتو هناحبس

 كلذ اهب هللا فصو ةثالث فاصوأ هذه © ًاليبس ءاسو اَقَمَو ةشحاف َناَك ُهَنِإ ل

 ءاقلخو اعرش حبقلا ىف دئاز رمأ ىأ ,:ةشحاف هنأ اهلوأ :دوقعلا نم عونلا

 ةرطفلا بجوم ىلع ةحيبق ةدايز وهف «ةحيبق ةدايز دئازلا رمألا وه شحفلاو

 نم توقمم هنأ ىأ هب فصو ردصم وهو «تقم هنأ ىناثلا فصولاو .ةميقتسملا

 ذإ ؛دلولا بلطل ليبس أوسأ هنأ ثلاثلاو .هنوضري الو هنولبقي ال تاءورملا ىوذ

 نم عون كلذو «هيبأ نم هتخأل وأ هيخأل اتخأ هتنبو هيبأ نم هيخأل اخخأ هنبا نوكي

 .اًئيس اليبس ناك كلذل وهف «ةيسوجملا

 ةأرملا حكنت ىأ) مهباور نوحكني اوناك» :صنلا اذه ىف ىرشخمزلا لاق دقو

 ناكو «تقملا حاكن هنومسيو مهتاءورم ىوذ نم هنوتقمي اوناك مهنم سانو «(اهبيبر

 نيد ىف ةشحاف هنإ ليق هنأك .# اتقمو » ليق مث نمو «ىتقملا هل لاقي هيلع دولوملا

 .«نيحبقلا عمجي ام ىلع ديزم الو «ةءورملا ىف توقمم حيبق «حبقلا ىف ةغلاب هللا

 :ىلاعت لاقف براقألا نم تامرحملا ىلاعتو هناحبس نيب كلذ دعب
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 كا 0 ا
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 يت

 خألا تاتبو مكتالاَخو مكتامعو مكتاوخأو مكتانبو مكناهمأ مكيلع تمرح )

 ىنعمف «ةبارقلا نم فئاوط عبرأ ميرحت نايبل ميركلا صنلا اذه 4 تخألا تانبو

 .مكتاهمأ حاكن مكيلع مرح ىأ ؛مكتاهمأ مكيلع تمرح

 نهب داري ٍتاهمألا نأل ؛تادحلاو تاهمأللا : نهالوأ عبرألا فئاوطلاو

 باتكلا م أ هدنعو . .. : ىلاعت لاق امك « لصألا ىلع قلطت مألا ذإ «لوصألا

 ميرحن تبثي نكلو «تايبلصلا تاهمألا نم داري نأ حصيو [ دعرلا] 4 لا

 ةدحلا نوكت نأ ىلوأف «امارح ةلاخلاو ةمعلا تناك اذإ هنآ «ىلوألا قيرطب تادحجلا

 نوملسملا عمجأ دقو ؛ءالؤه ىلإ ةبارقلا ىف لوصولا قيرط ىه مألا نآل ءامارح

 4 مكئانبو 9 :ىلاعت هلوقب تبث كلذو «ءاسنلا نم عورفلا :ةيناثلا ةفئاطلاو
 نم عورفلا ةيقبو «صنلاب تانبلا ميرحت تبث دقو .4 مكتاهمأ 9 ىلع فطعلاب

 نذل ؛نبالا تنلبو تنبلا تنب ميرحتلاب ىلوأف «امارح «تخاأاللاو خألا تنب تناك

 .تخألا نم برقأ تنبلا

 ىلع عامجإلا دقعنا دقو «ميرحتلاب ىلوأ امهدالوأف ,خألا نم برقأ نبالاو

 .نهتقبط نكت امهم ءاسنلا نم عورفلا ميرحت

 «تاوخألاو ةوخإلا تانبو «تاوخألا نهو «نيوبألا عورف :ةثلاثلا ةفئاطلاو

 تاتبو خألا تائبو » :ىلاعت هلوق مث 4 مكتاوحأو :ىلاعت هلوقب نهميرحت تبثو

 عورف لمشي امك «مأل وأ بأل وأ تاقيقش تاوخألا لمشي كلذو 4 تخألا

 عورفلا لك لمشت(تاوخألاو ةوخإلا تانب) ةملك نأل ؛اعيمج تاوخألاو ةوخإلا
 ىلوأف صنلاب مارح دجلا ةمع نأل «ىلوألاب تبثي ميرحتلا نآألو «زاجملا ليبس ىلع

 دقعنا دقو «برقأ نهنآأل ؛تخآلا وأ خألا تنب تنبو ,خألا نبا تنب ميرحتلاب

 . نهميرحت ىلع عامجإلا
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0 
 زب محل

 "يي

 :ىلاعت هلوقب ميرحتلا تبث دقو «تالاخلاو تامعلا :ةعبارلا ةفئاطلاو

 تامعلاو «ميرحتلا ثيح نم تاهمألا ىلع فطعلاب 4 ِمُكَنالَحَو مُكَناَمَعَو ل

 «ةدجلاو دحلا تامعو ءمألاو بألا تالاخو مألاو بألا تامع نلمشي «تالاخلاو

 ال ةغللاو «ةلاخلاو ةمعلا مسا افرع نهيلع قلطي ءالؤه نآل ؛ةدجلاو دجلا تالاخو

 ةلاخلاو ةمعلا ميرحت ىلع صنلاو .كلذ ىلع عامجإلا دقعنا دقو «كلذ عنمت

 «ةلاخلاو لاخلا تنبو معلا تنبل اميرحت نوكي ال هنأ ىلع لدي كلذ ىلع راصتقالاو

 لالح دجلا لاخ تنبو «لالح بألا مع تنبف «ةلوئخلاو ةمومعلا ةقبط تناك ايأ

 .اضيأ

 نأل ؛اهلك ةيوامسلا عئارشلا ىف نهميرحت تبث دق تامرحملا ءالؤه نإو

 براجتلا نآل «ىوق ريغ لسن داجيإ نهب جاوزلا ىفو «ةرطفلا نم قتشم نهميرحت .

 نيب حقالتلاو ءايوق السن جتني ةمورألا ةفلتخم لئالس نيب حقالتلا نأ تتبثأ ةيملعلا

 ةبارقلا نيب جوازتلا نوكي كلذ ىلعو ءافيعض السن جتني ةمورألا ةدحتم تاناويح

 الإ نوجوازتي ال اوناك مهنأل ؛بئاسلا لآ فعض دقلو .افيعض السن اجتنم ةبيرقلا

 .(غباونلا اوحكناف بئاسلا لآ اي متيوضأ دق) :رمع مامإلا مهل لاقف «مهنيب اميف

 ىتلا ةفيرشلا فطاوعلاو ةبارقلا ةقالع دسفي ةبيرقلا ةبارقلا نم جاوزلا نإو

 امب جاوزلا اهدسفي ةلوئخلاو ةمومعلاو ةوخألاو ةونبلاو ةمومألا ةقالعف ءمهنيب طبرت

 ضبقلا ىلع ةيجوزلا ةايحلاو ءانايحأ تارفانم وأ تاطسابم نم نيجوزلا نيب نوكي
 .ةبارقلا دسفي كلذ لكو ءانايحأ رجهلاو ةبعادملاو ءهطخسلاو اضرلاو «طسبلاو

 ىتلا ىه ةيعاضرلا مألا 4 ةعاضّرلا نم مكتاوَحَأو مكتعضرأ ىتأللا مُكَناَهَمُأو

 وه عضر رئظ نم تعضر وأ «همأ اهتعضرأ ىتلا ىه ةيعاضرلا تخألاو «هتعضرأ

 نم ةعاضرلا نوكت نأ طرتشي الو «ةدحاو ىدث ىلع ايقتلا ةماع ةرابعب وأ ءاهنم

 .ةريبك وأ ةريغص اعيمج اهتانب هيلع مرحت ادلو عضرت نم لك نإ لب ءاهنبل وأ هنبل

 نم تعضر نم لك تايعاضرلا تاوخألا نم ربتسي هنأ ءاهقفلا روهمج ررق دقو

 ةقالعلا هذهو .هيف ببسلا وه هوبأ ناك هتعضر ىذلا نبللا ناك اذإ هيبأ ةأرما



 ءاسنلا ةروس ريسفت
 كلوا لااا060ا0ا للفلل

 وأ هيبأل هيخأ نبل نم تعضر نمف «همأ لبق نم ال هيبأ لبق نم تأشن ةيعاضرلا

 .هل ةيعاضر اتخأ دعت هيبأل هتخأ

 ةقالعلا تناك ىئاللا هتادجو هتعضرأ ىتلا مألا نلمشي تايعاضرلا تاهمألاو

 هل تايعاضر تادج نكأ ءاوس «تاقبطلا نم ةقبط ىأ ىف «ةيعاضر نهنيبو هنيب

 .همأ ةهج نم مأ هيبأ ةهج نم

 تانبلا لب ءطقف تاوخألاو تاهمألا ةعاضرلاب مرحي ال هنأ ظحالي هنإو

 دقو .ةبارقلا ىف نهتاجرد تلزن نإو «تخألاو خألا تانبو «تالاخلاو تامعلاو

 هناحبس هنأل كلذو ؛ةميركلا ةيآلا نم هلك اذه ميرحت نيرسفملا نم نوريثك مهف

 ىرجأ هنأ ىلإ كلذب هبن دقف ءاتخأ عضرملا ةنباو ءامأ عضرملا ىمس امل ىلاعتو

 ىئاللا اعاضر تامرحملا ىقاب باطخلا ىوحفب مهفف «بسنلا ىرجم ةعاضرلا

 تخأللا تسيلو ءاعاضر تخآلا ميرحت ىلع صن دق هنإو «تابيرقلل اريظن نربتعي

 ةحضوم ةّسلا تءاج دقلو «ىلوآلاب هيلع مرحتف «ةيعاضرلا تنبلا تنب نم برقأ
 همع ةئبا جوزتي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع هيلإ ّبلُّط امل هنأ ىور دقف «ىنعملا كلذ

 ام ةعاضرلا نم مرحيو «ةعاضرلا نم ىخأ ةنبا اهنإ ءىل لحت ال» :لاق ةزمح
 «سيعقلا ىبأ ةأرما نم تعضر دق تناك ةشئاع نأ ىورو :2270(بسنلا نم مرحي

 ىتح «هل نذآ الف «هيخأ ةأرما ىنتعضرأ :تلاقف ءاهيلع نذأتسي حلفأ هوخأ ءاجف

 كمع هنإف هل ىنذتا» :لاق هللا لوسرل كلذ تركذ املف هلك هللا لوسر نذأتسأ

 ابأ ربتعا هيخأ دلو ىلع هيخأ ةأرما نم تعضر امل اهنأل كلذو «2؟؟72«كادي تبرت

 .اهمع وه نوكيف ءاهل ايعاضر

 ىبأ نب ديعس نع )١417/9( ةعاضرلا نم خألا ةنبا ميرحت - عاضرلا :ملسم ظفللا اذهب هاور )١(

 ةريره ىبأ نع (57540) باسنألا ىلع ةداهشلا ب تاداهشلا :يراخيلا هاور هوحنبو .ةبورع

 هه

 ال هّللاو :َتْلْقَ 3 باجحلا لَ اَم َدْعَب يلع َندأَسا ٍسْيمعلا ىبأ اخأ مكفأ ذِإ :تلاق ةشئاع رع (0)
 هي سد

 - ىنتعضرأ نكلو ىنعضرأ وه سيل سيِعَفْلا ىبأ اع 1 نإ ؛ هلكت هللا لوسر نذأتسأ بح ُهَل ُنَدآ
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 لل ل ل لل
 > ههه

 يي
 دنعو «رثك وأ لق رادقم لك ىه ةفينح ىبأو كلام دنع ةمرحملا ةعاضرلاو

 اءزج دلولا نوكي نأ نكميل تاعبشم تاعضر سمخ الإ مرحي ال دمحأو ىعفاشلا

 ىف ةعاضرلا نوكت نأ دب الو .لماك موي ءاذغ اهنم ذخأ دق نوكي ذإ ؛هتعضرأ نم

 نوكي كلذو ١2)(ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ءرغصلا

 نعضري تادلاولاو 9 :هناحبس لاق اذلو «دولوملا ةايح نم نييلوألا نيتنسلا ىف
 ةعاضرلا نإ :ةفينح وبأ لاقو .[ةرقبلا] 4 4259+ ... نيلماك نيَلوَح دال
 ش .ةدالولا تبقعأ ىتلا ارهش نيثالثلا ىف نوكت ام ىه ةمرحملا

 ىتلا مسج نم همسج نوكتي دولوملا نأ ةعاضرلاب ميرحتلا نم ةمكحلاو
 هذه تناك اذإو «هتلمح ىتلا «همأ نم ءزج وه امك ءاهنم اءزج نوكيف هتعضرأ

 ىف ةماقإلا ةدم نوكت امبرو ءاهرجح ىف اهنبلب هتذغ كلتف ءاهنطب ىف اهمدب هتذغ

 ام ةيعاضرلا مألا هذهل تبثي نأ دبال ناكف «لمحلا ةدم نم اريثك لوطأ اهرجح

 ىذلا ميرحتلا كلذب تاعضرملا ميركت نإو «ةماركو ةّمرح نم ةيبسنلا مألل تبثي
 نيذلا لافطألا عيضي الف «ةعاضرلا ىلع ءاسنلا عجشي تايقيسقحلا تاهمألل نوكي

 نعضري نم ءابآلا ريختي نأ ىلإ هيبنت كلذ قوف ميرحتلا اذه ىفو «مهتاهمأ اودقف

 نهوريخت مهنعضري نمت مهؤازجأ نوكتتس مهدالوأ نأ اوملع اذإ مهنأل ؛ مهدالوأ

 «ةثارولاب لقتتي ضرم اهسندي ال ىتلا ةيقنلا ءامدلاو «ةيوقلا ماسجألا تاوذ نم

 .ىناعملا هذهل مهدالوأ عضارم نوريختي حلاصلا فلسلاو برعلا ناك دقلو

 4 نهب ملحد ىتأللا مكئاسَن نم مكروجح ىف ىتأللا مُكبئابرو مكئاسن تاهمأو )»
 هناحبس هأدتبا ام متت ىهو «ةرهاصملا ببسب تامرحملل تضرعت صوصنلا هذه

 وه سيل لجّرلا نإ ِهّللا لوسر اي :تلقَف لي هللا لوسر َيَلَع لَخَدَف ءِسيِعُفْلا ىبأ ةآرما -

 ىراخبلا هاور] .«كّنيمُي تَبرَت كّمع ُهَّنإَف هَل ىنذنا» للي لاق . تارا ىَعضرَأ نكلو ىنعضرأ
 )0١448[. ارصتخم ملسمو 160 كنيمب تبرت :ةلَك ىبنلا لوق - بسنلا :هل ظفللاو

 عاضرلاو باسنإلا ىلع ةداهشلا باب - تاداهشلا باتك (؟046) ىراخببلا هاور :هيلع قفتم (1)
 هللا ىضر نينمؤملا مأ ةشئاع ثيدح نم .071”67) ةعاجملا نم ةعاضرلا امإ :ملسمو «ضيفتسملا

 .اهاضرأو اهنع
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 ورحل 0 ل
 را برسل

 اهماكحأ ركذل انضرعت ىتلا 4 ءاسّنلا م مُكؤاَبآ حكن ام اوحكدت الو إ» :ىلاعت هلوقب
 .فئاوط ثالث تلمش صوصنلا هذهو «تامرحملا ىف لوقلا ءادتبا ىف

 امارح نكي صخشلل ةجوز تناك نم :تاهمأو 4 مكئاسن تاَهْمُأ » :اهالوأ

 نأ نم انركذ ال «تادجلا لك صنلا لمشيف «تادج مأ تايبلص تاهمأ نكأ ءاوس

 . هلع ىبنلا نايبلو «كلذ ىلع ءاهقفلا عامجإلو «تادجلا لمشت تاهمأللا ةملك

 مألا نأل ؛لخدي مل مأ اهب لخدأ ءاوس «هيلع مرحت قرتفاو اهيلع دقع نم امأو

 ىلإ علطتت نأ اهب قيلي ال مألا نألو ءاهقلطم نم تجوزت اذإ اهتنبا ردص شحوت

 ةمومألا ةماركب لخم كلذ نإف ءاهب لخدي مل ولو ءاهتتبا جوز ناك نمت جاوزلا

 .داسفلا ىلإ ىدؤي كلذ عويشو ءاهمحر عطقل ليبس وهو ءاهتانحو اهفرشو
 مُكئاَسُن نُم مكروجح ىف ىتأللا مكبئابرو 9 :هلوقب ىلاعت هللا اهنيب ةيناشلا ةفئاطلاو
 . 4 مُكْيَلَع حاتج الف نهب مُلَحَد اونوُكت مل نإَف نهب متلَحَد ىتأللا

 اهيبري ىأ 7-5 لاوحألا رثكأ ىف جوزلا نأل ةجوزلا ةنبا ىه ةبيبرلاو
 تحتو هتيب ىف ىأ «هرجح ىف نوكت لاوحألا بلاغ ىف ىهو ءاهيلع فطعيو
 ةطايحلاو ةياعرلا نع ةيانك 4 مكروجح ىف ىتأللاط» :ىلاعت هلوقف .هتياعر
 ناك نإ هريغ نم هتجوز دالوأ اهب طوحي ىتلا ربلا عاونأ نم اهريغو «فطعلاو

 نايبل ىزاجم هيف ريبعتلاو «ةداعلا ىرجم راج فصولا اذهو ءاميرك افوطع الجر
 ىتلا هتجوزب لخد دق نوكي نأ ميرحتلل طرتشا دقو «هتأرما تانب جوزتي نم حبق

 مل نإ «لحلاب ىلاعتو هناحبس حرص كلذلو ءاهتنبا جوزتي نأ دارأو ءاهنع قرتفا

 مل نإَّق» :هناحبس لاق ذإ «تنبلاب جاوزلا دارأو اهنع قرتفاو مألاب لخد دق نكي
 نإو «نهيلع اودقعت نأ ىف مكيلع مثإ ال ىأ 4 مُكِيلع حاتج الق نهب مُتَلَحَد اونوكت

 لاح ىف ةيوق تسيل تنبلا ىلع دقعلا دنع مألاب جاوزلا مرح اهلجأ نم ىتلا ىناعملا
 ام ةقفشلاو فطعلاو نانحلا نم اهل مألاف «مألا نع قارتفالا دعب تنبلاب جوزتلا
 سيل تنبلا نألو ,لوخد نكي مل اذإ اهجوز ناك نمت اهجوزت اهتتبال رفغت اهلعجي
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 .اهب لوخدلا ميرحتلا

 ىلإ كلذ ىدأل ءاهجوزتيو تنبلا قلطيو ءاهتنيا جورتيو اهب لوخدملا مألا قلطي

 حابي الف «ةرسألا ىف قييضتلا ىلإ ىدألو 3 تنبلاو مألا نيب ماحرألا عيطقت ىلإ

 جاوزلا ىف ةبغرلا ىلإ كلذ ىدؤي نأ ةيشحخ «ءاويإ ىلإ ةجاح ىف نك نإ هدنع

 . نهنم ةدحاوب

 نيدّلا مكئاتبأ لئالحو :هلوقب اهميرحت ىلاعتو هناحبس نيب , ةثلاثلا ةفئاطلاو

 نولمشي ءانبألاو 2. لحت ىتلا ةجوزلا ىهو ةليلح عمج لئالحلاو 4 مكبالصأ نم

 نوربتعي برعلا ناك دقف وتيم نيذلا جرخيل تركذ اهنكلو .«كياما)

 جاوزأ نم جاوزلا مهسفنأ ىلع نومرحيو .دالوألا قوقح لك هل ادلو ىئبنملا

 ,لجرل هللا لعَج امد : ىلاعت هللا لاق كلذلو « ءايعدأ نآرقلا مهامس دقو « نينبتملا

 مكءايعدأ لعج امو مُكَتاَهُمَأ نهنم نورها يِأللا مكاو لعج امو هفوج يف نق نم

 مهوعدا كك ليبّسلا يدهي وهو قحلا لوقي هّللاو مكهاوفأب مكلوف مك مك ءانبأ

 سيلو مكيلاومو نيذللا يف مكناوخإف مهءابآ اوملعت مل نإ هللا دنع طَسْفَأ وه مهئابآل

 4 <21 اًميحُر اروُفَع هللا ناَكَو مُكبوُلُق تدّمَعَت ام نكلو هب مُنَطْحَأ اًميف حاَنج ْمُكْيَلَع

 جوزتي نآب هيبن هللا رمأ ىنبتملا ةجوز تناك نمب جاوزلا ةحابإ لجأ نمو [ بازحألا]

 هناحبس لاق اذلو «ةيلهاجلا ىف ّةِْلَك ىبنلل ىنبتم ناك هنأل اهقلطي نأ دعب ديز ةأرما

 ممل ىلع وكي ل يكل اهئ اطوال ديَو نق ملقط :اهجاوزب رمالا دنع



 عاسنل ١ ةروس ريبشتمل هت ل

 محا 0 اللول

 3 ١ ١ كالا
 4« 006 ًالوعفم هللا رمَأ ناكو ارطو نهنم اوُضَق اَذإ مهئايعدأ جاوزأ يف جرح
 . [ بازحألا]

 ميرحتلا نم ديدج عون اذه « فّلس دق ام ألِإ نيتخَألا نيب اوعمجت نأو
 جوزتي نأ حصي الف ءهتمصع ىف اهتخأو ةأرما نيب لجرلا عمجي الأ وهو «تقؤملا

 نإف ؛هتنت مل اهتدعو اهنع قرتفا دق نوكي وأ .هتمصع ىف ىهو «هتجوز تخأ

 عمجلا نيتمخألا نيب عمجلا لثمو ءامهنيب محرلا عطق ىلإ ىدؤي هنأل ؛مارح كلذ

 عمجلا ميرحت تبث دقو ءاهتخأ ةنباو اهيخأ ةنباو اهتلاخو ةأرملاو اهتمعو ةأرملا نيب

 الو ءاهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال» :ةريره وبأ هاور اميف هك ىبنلا لوقل ءالؤه نيب

 ضعب ىف دازو ««اهتخأ ةنبا الو ءاهيخأ ةنبا ىلع ةأرملا الو ءاهتلاخ ىلع

 دتعي نم عامجإ دقعنا دقو «')0مكماحرأ متعطق كلذ متلعف نإ مكنإ) :تاياورلا

 تبثي ءالؤه نيب عمجلا ميرحت نإ :نيرسفملا ضعب لاق دقو .كلذ ىلع مهعامجإب

 ميرحتلا نأل كلذ ؛4 نْيتْحأْلا نيب اوعمجت نأو 9 :ىلاعت هلوق ىف نآرقلا صن نم

 ةلدابم نم رئارضلا نيب ام امهنيب نوكيو «ةوادعلاب نيتخألا بلق شاحيإ ةيشخل
 نوكي نأ ىلوأف ءاهتمع وأ اهتلاخو ةأرملا نيب عمجلا ىف رهظأ كلذ نإو «ىذآلا

 ال ةلزنمي : ةلاخاو ةمعلا نالو ٠ ءامهنيب + عشا ىف ميرحتلا
 سا سل سلا مو

 عض وم كلذ نأ ( هناحبس هللا ديب كلذلو ءاونمآ نيبألا ضعب مهنمو ةيلهاجلا ىف

 عمجلا ميرحت - حاكتلا :ملسمو :غ(8١١0) حاكنلا :يراخبلا هيلع قفتا امو «ننسلا باحصأ هاور )١(

 (91858) دمحأو )5١56( دواد وبأ هاورو «؛اهتلاخخ ىلع الو» :هلوق ىلإ (75048) ةأرملا نيب

 ىَّلع ُهَّمَعْلا الو اَهَنمَع ىلع ةَأرَمْلا حكت الا : لكي هّللا وسر َلاَق :َلاَق ةرْيره ىبأ نع :امهريغو

 الو ىَرْذصلا ىلع ىَرْبكلا مكن الو اهتنخأ تب ىَلع ُهلاَحْلا الو اًهنلاَح ىَلَع كرما الو اهيخأ تن
 .«مكماحرأ متعطق كلذ ٍمَتَلَعَف نإ مكَنإَلا :هلوق وهو ةدايزلا هذه امأو .«ىرْبكْلا ىَلَع ىرذصلا

 نب ىسيع نع هليسارم ىف دواد وبأ ىورو ءامهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىناربطلا ةياور نمف
 ةاقرم عجار] .ةعيطقلا ةفاخم اهتبارق ىلع ةأرملا حكنت نأ ٍةِكَي هللا لوسر ىهن :لاق :ةحلط

 .[عبارلا ثيدحلا-تامرحملا نايب ىف لصف :ىعليزلل ةيارلا بصن .97 5 ص"”ج-حيتافملا



 ءعاسنلا ةروس ريسفت اه

 الملا ل11 م0
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 ءعطقنم انه ءانثتسالاو 4 فلس دق ام الإ :هناحبس لاق اذلو «ىلاعت هللا وفع
 كلذ لبق مكتيلهاج ىف مكنم فلس دق ام نكل :ىنعملاو (نكل) ىنعمب (الإ)و
 هلوقف «ميحر روفغ ىلاعت هللا نأل كلذو ؛ىلاعت هللا وفع عضوم ميرحتلا

 ءانثتسالا اذه ىف هللا وفعل ليلعتلا عضوم ىف 4 اميحر اروُفَغ ناك هللا نإ: ىلاعت

 بونذلل ًرافغ لازامو ناك ىلاعتو هناحبس هنأل ءوفعي هللا نأ ىنعملاو «عطقتملا

 ام ىلع مهذخاؤي الأو «ريذن ريغ نم مهبذعي الأ هدابعب هتمحر نمو ؛هدابعب اميحر

 هللاو ءاهحبقو ءايشألا نسح كردي لقعلا ناك نإو «حضاو نايب دعب الإ اوبستكا

 . ميلع ءىش لكب ىلاعتو هناحبس

 ٍاَسْيلآَن و تَمَصحَمْلاَو ©
 ةرعاش هس < م مصر ل 1 سا

 ل اوعمِبتن مكلذ َءآرَواَم مكَل لِحَأ او مكتِلع هلل هللا بنك

 رخل حد حر 0 . اس وسم م >2

 وب معتمتسا ء موهستدت ديو كلو
 3 رم

 ل1 مر 1 ايو دم

 : مس 247 دل 0 وم
 يؤيد دي مثتتراحم

5< 7 2 
 -__-_آ, 2-0

 ميرحتلا ةيآ ىف مكتاهمأ ىلع فوطعم مضلاب 4 تانصحملاو ] ىلاعت هلوق
 ةمتت تايآلا هذهف 4 مكناهمأ مكيلع تمرح )» : ىلاعت هلوقب تردص ىتلا ةقباسلا

 ةرابعب مث «ةعماج ةرابعب ءاسنلا نم تاللحملا تنّيب كلذ دعب مث .تامرحملا نايبل

 ناكملا وهو ءنصحلا ةملك عم ىنعملا ىف ةيقالتم نّصحأو .ءامإلا لحل ةلصفم
 «ةليضفلا نصح ىف اهلعج ةأرملا نّصحأ ىنعمف ءودعلا ىذأ هب ىقتي ىذلا مكحملا

 لاقو «ةمرح تاذلو «ةفيفعلل ناصح لاقي) :ىناهفصألا تادرفم ىف ءاج دقو
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 لاقو . [ميرحتلا] 4 52 ... اَهَجَرَف تنصحأ يتلا نارمع تعبا ميرمو ١) :ىلاعت
 «نجوز «نصخأاو «نجوزت ىأ [ءاسلا] 4 ع ... نصحأ اذإفو : ىلاعت

 اهفرش نم عنامب وأ اهجوزتب وأ اهتفعب امإ ةنصحملا ةلمجلا ىف ناصحخلاو
 .(اهتيرحو

 نصحسب تنصحتو اهسفن تناص ىتلا ىه ةنصحملا ةأرملا نأ نيبتي اذهبو

 اهتيرحب وأ ءدرجملا اهفافعب وأ ءاهجاوزب اهناصحإو ءءاشحفلا نع دعبلاو ةليضفلا

 ىنعمب قلطتو «تافيفعلا انايحأ اهب داريو .ءتاتصحملا ةملك قلطت كلذلو ءاهفرشو
 هلوقف «ةثالشلا ىناعملب تانصحملا ةملك تلمعتسا تايآلا هذه ىفو ء«رئارجلا

 تاّنمْؤُمْلا تاَنصْحُمْلا» ىلاعت هلوقو «تاجوزتملا دارملا 4 ءاستلا نم تاتصحملاو )»
 4« 227 تاحفاسم ريغ تاتصحم» هلوقو «رئارملا دارملا [ءاسنلا] 4 4222:
 نم تاَنصَحُمْلا ىَلَع ام فضن َنهْيََعَف ل :ىلاعت هلوقو «تافيفعلا دارملا [ءاسنلا]
 .رئارحلا نهب دارملا # باذعلا

 تاجوزنتملا انه تانصحملا 4 ْمُكَئاَميَأ تْكَلم ام الإ ءاسّنلا نم تاتصحملاو )»
 ةجوزف «تادتعملا تانصحملا مومع ىف لخديو «نهجاوزأ ةمصع ىف نكي ىئاللا

 ةئسو «ةيناسنإلا ةعيبطلاو ةرطفلا ىضتقمب تباث نهميرحتو ءزوجت ال هتدتعمو ريغلا
 تاجوزلا ريغب لوخدلا كلذ نم ىنثتسا نكلو «نيوكتلاو قلخلا ىف ىلاعت هللا
 نآل ؛ ءنكل ىنعمب عطقنم انه ءانئئسالاو «نهب لوخدلا زوجي هنإف «تاكولمملا
 4 مُكَناَهَمَأ مُكِيَلَع تمرح إ» :ىلاعت هلوق نإ ذإ ءلومخدلا ىف ال دقعلا ىف مالكلا
 ءطقف لوخدلا ميرحت ىف ال ءدقعلا ميرحت ىف اذه لك 4 تانصحملاو 8 :هلوق ىلإ
 ءانثتسالا جاهنم ىلع نوكي ال «نيميلا كلمب لوخدلا ىف كلذ دعب ءانثتسالاف
 نهجاوز ىلإ تفتلي ال قرلا ىف نلخدي ىئاللا ايابسلا نأ ءاملعلا ررق دقو «لصتملا
 :ىلاعت هلوقل «كلملا ىضتقمب اهب لخدي نأ كلاملل لحي اكلم ريصت لب «قباسلا

 قبطني امم وهو هيلع قفتم اذهو [ةنحتمملا] 4 رفاوكلا مصعب اوُكسَمت الو

 . لمحلا نم اهمحر ئربتست :ىتح رظتني طقف «ميركلا صنلا هيلع
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 ةكولمم نوكت ىتلا ةمألا ىهو ءءاهقفلا اهيف فلتخا دق ىرخأ ةروص كانهو

 «جاوزلا اذهب ديدجلا ىرتشملا مزليأ :اهكلام اهعاب كلذ دعبو ءاهجاوز دفع دقع مث
 اهيلو وه دقع ىذلا نأل ؛ءارشلا اذه دعب امهنيب قرفي هنإ ءاملعلا ضعب لاق

 قباس جاوزلا نأل ؛ىناثلا مزلي :ءاهقفلا ضعب لاقو «ىناثلا هدقعب مزلي الو «لوألا

 هيلع قفتملا نم هنأ رهظيو .لبق نم ناك امب امزتلم اهارتشا دق نوكيف ءءارشلا ىلع

 الف «هب مزتلا هنأل «هلاطبإب لطبي ال جاوزلا اذهب مزلم وهف اهجوز اذإ اهكلام نأ

 نم مت ام ضقن ىف ىعس نم نأ ةيهقفلا تاررقملا نمو .هتهج نم مت ارمأ ضقني

 .هيلع دودرم هيعسف هتهج

 لاح ىلع روصقم نيميلا كلمب لوخدلاب صاخلا ءانثتسالا نأ اذه نم نيبتيو

 اهنأ ءاهقفلا ضعب ىعداو «كلذ ىف تلزن ةيآلا نإ ليق دقو «قافتالاب ىبسلا

 .اهجاوز قبس ىتلا ةارتشملا لاح لمشت

 :ىلاعت هلوق نم تامرحملا نايب دعب صنلا اذه ءاج 4 مكيلع هللا باتك )»
 ديكأتل هقايس ناكو 4 تاَتصْحُمْلاو» :هلوق ىلإ 4 مُكَناَهَمُأ مُكيَلع تمرح

 ريشي امهنم دحاو لك «ناجيرخت بارعإلا ىف اهل ««هللا باتك»و «هقيثوتو ميرحتلا

 هللا بتك :ىنعملو ءبتك ردصم (باتك) نوكي نأ  امهلوأ :ميقتسم ىنعم ىلإ
 امهيناثو .هنع اولختت نأ مكل سيلف «مكيلع هماكحأب اضورفم اباتك ميرحتلا ىلاعت

 موي ىلإ مكيلع ةجح وه ىذلا هللا باتك اومزلا :ىنعملاو «نآرقلا دارملا نوكي نأ -

 . هوعيطأف تامرحملا ميرحت ةعيرش نيب ىذلا وهو «ةمايقلا

 «ىلاعت هللا ىلإ هتبسنب هديكوتو ميرحتلا قيثوت ىلإ ىدؤي نيجيرختلا الكف

 موي ىلإ ىقابلا دلاخلا هباتك ىف هيلع صن هنأل امإو ءوه هضرَفو هّبَتك هرابتعاب امإ
 .ىبن وأ لوسرل هنايب كرتي ملو «ةمايقلا

 اذه ىفو «تامرحملا نايب ةقباسلا تايآلا ىف 4 مُكَلَذ ءارو ام مكَل لحأو
 «ءاسنلا اهب دارملا انه (ام) ف «ءاسنلا نم لالحلا ىلإ ماع ظفلب ريشي ميركلا صنلا
 مومعلا نأل «لقعي نمل انه ىهو ؛لقعي نمل نوكت (نم) و لقعي ال امل نوكت اولاقو
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 (نَم)و (َم) نأ هل نيبتي نآرقلا لامعتسال ئرقتسملا نأ قحلا ىفو .اهب هنع ربعي
 نمو «صنلا اذه لقعي نمل (ام) لامعتسا نمف «لقعي ال امو لقعي نم نالدابتي
 يشُمَي نم مهنمو هنطب ىلع يشمي نم مهنمف )» : ىلاعت هلوق لقعي ال امل (نم) لامعتسا

 ةرورض ال هنأ ىرأ كلذلو ء[رونلا] # ع+ ٍعَبرَأ ىلع يشُمُي نم مهنمو نيلجر ىلع

 «كلذ دعب نم ؟7١لحمتلا مث «ءالقعلا ريغل ىرخألاو ءالقعلل امهادحإ نييعتل

 .هبراقت ةجح نم سيلو «ىحصفلا هتجح وه ىلاعت هللا باتكف

 «فّلَخلل اهلامعتسا لصأ ىف ىهو «ءالّؤه ريغ اهب دارملا (ءارو) ةملكو

 كلذ ىفو «نهفلخ تاللحملاو «مامألا ىلإ تامدقم تامرحملا نأ ىنعملا نأكو

 ميرحتلا سيلف «ةدوملا ةظحالمو «فيرشتلاو ميركتلل ناك ميرحتلا نأ ىلإ ةراشإ

 عمجلاف «تامرحملا لك لمشت مل ةقباسلا تايآلا نإ ليق دقو .ميركت هنكلو «ءاذيإ
 عمجلا نأكف «تامرحملا ىف هيلع صني ملو «مارح ءاهتمع وأ اهتلاخو ةأرملا نيب

 بيجأ دقو «ةروهشملا ةنسلاب نوذخأي ال نيذلا ضعب اذه مهف دقلو «نهنيب زئ

 : نيتباجإب كلذ نع

 ميرحتلا فالخب «نهتاوذب تاللحملا نايب ددصب ءاج صنلا اذه نأ :ىلوألا

 تخألا تنبو ؛20لالح اهدحو ةلاخلا نإف «ةنسلا هتنيب دقف عمجلا ضراعل
 ميرحتلا امنإ ءاهتاذب لالح ةدحاو لك ,ةمعلاو خألا تنب كلذكو ءاهدحو

 ىف ىعفاشلا اهنيب ةباجإلا هذهو «نهتاوذل تاللحملا نيب صنلاو «عمجلا ىف وه
 . ةلاسرلا

 لاق قباسلا صنلا نآأل ؛قباسلا صنلاب عمجلا ىف تباث ميرحتلا نأ : ةيناثلا

 ةلاخلا نيب عمجلا ميرحت تبثو «صنلاب نيتخألا نيب عمجلا مرحف هناحبس هيف هللا

 «ةمعلا كلذكو ءمألا ونص ةلاخلا نأل ؛ىلوألاب اهيخأ تنبو ةمعلاو اهتخأ تنبو

 .اهتمع اذكهو «لالح اهدحو ةأرملا ةلاحخ ىأ (؟)
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 . كلذ ىلع عامجإلا دقعنا دقو ءاهمأ ةلزنمب

 فرشل رهملا ةرورض نايب اذه 4 نيحفاسم ريغ نينصحم مكلاومأب اوغتبت نأإ»

 صنلا ىنعمو «جاوزلل هب لهأتت اميف هب نيعتستلو «ءاهميركتو ةأرملا زازعإلو « لحملا

 نأو «بلطلا دشأ جاوزلا اوبلطت نأ ىأ ءاوغتبت نأ ىضتقي لالحإلا نأ ميركلا

 .ةبغرلا ليلد نوكي لاملا نإف «مكلاومأب كلذ ىف نيمدقتم «ةبغرلا دشأ هيف اوبغرت

 ريغ نينصحم :لاقف .ةشحافلاو جاوزلا نيب ب ام قرف ىلإ هناحبس راشأ مث

 ءمكفطُتو ءمكسفنأ هب نوئصحت مكنأ ةلاح هوبلطاو جاوزلا اوغتبا ىأ 4 نيحفاسم
 0 ن «طحضتي امو نتاقعإلا انه تاصخإلا ىنعمت ؛مكدالوأ هب نوظنحتو

 مد هزأ) : ىلاعت هلوق هئمو «هلاسأ مدلا وأ ءاللا حفس نم حافسلاو ءنوحفاسي

 بارت ىلع اهليسيو اهيقليو ةفطنلا حفسي ىنازلاو [ ماعنألا] 4 هزم .. احوفسُم

 «ناسنإلل ىداملا رهوجلا ىهو «ةيناسنإلا ةفطنلل ءاقلإ اذه ىلع افلاف . ةليذرلا
 .اهل ىلاعت هللا هدعأ ىذلا اهثرح ىف اهل عضوو «ةفطنلا هذهل نيصحت جاوزلاو

 ام ىلع ءاليتسالا عاتمتسالا 4 ةضيرف نهّروجأ نهوتاق نهنم هب متعتمتسا اق ١)
 مث ءاهب عتمتسيو ةأرملا جوزتي ةيلهاحلا ىف لجرلا ناك دقو ءعاتمو ريخخو ةعتم هيف

 تضرف ىتلا روهملا ءاطعإ ةرورض ىلاعت هللا ركذف :«١2)ضافولا ةيلاخ اهكرتي

 ام ىلع ءازحلا وه رجألاو ءارجأ انه ىلاعت هللا اهامس دقو ءدقعلا تقو تردقو

 حشري نَا مدعب رجألا ةملك نارتقا نأل ؛[نيتلا] 4420+ نونمم ريغ رجأ مهلف»

 لاح ىأ ىلعو «ىذآلاو ملا هيف ىرجي ىذلا وه ذإ ءءاطعلا اهب دارملا نوكي نأل

 ىفو رجألاب انه ربع اذامل :لاقي دقو «ءازحلا وه انه رجألا ةملك ىف رهاظلا نإف

 نع ةيانك نذإ اهَولخف .[ضفو - برعلا ناسل] ىحرلا تحت عضوت ىتلا ةدلجلا ضاّنولا لصأ )١(
 .رقفلا
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 ةلحن َنِهِتاَقَدَص ءاَسّنلا اوُنآو 9 :ىلاعت لاق دقف «ءاطع هنأ ديفي امب رهملا ةيضرف لصأ
 نيبت بوجولا لصأ تنيب ىتلا تايآلا نأ كلذ نع باوجلاو ![ءاسنلا] « <

 ؛ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا فرش نايبل ةبجاو ةيده هنوك وهو «ةيعرشلا نم دصقلا
 نايبل ىهف 2)ارجأ تَّمس ىتلا تايآلا امأ ءرهملا اهلجأ نم عرش ىتلا ىناعمللو
 ريغ ىدْؤُمْلا حبصأو ءارجأ ىمس ءادألا ديكأتلف «هتاقيم نع رخأت نأ دعب ءادألا

 .احنام وأ الحان وأ ايطعم ىمسي نأب ريدج

 تاقالعلا ىنعم اومهفي مل نيذلا نيرسفملا ضعب هب قلعت دق صنلا اذهو

 ةأرملاو لجرلا نيب دقع ىهو «ةَعدملا حيي هنأ اوعداف «ةأرماو لجرلا نيب ةمرحملا

 ولو «ةمولعم ةرجأ ريظن ىف وأ «مولعم رهم ريظن ىف ةمولعم ةدم اهب عتمتسي
 نم ىرحألاب وأ ءاهرهم نم صقن اهسفن ملست ملو ةدملا ضعب ىف ةأرملا تفلخت

 مالكلا نأل ؛ةيادهلا نع هولاق نم دعب دسافلا ىنعملا اذه نع ديعب صنلاو اهترجأ

 مهمالك ىلع ىتح ةعتملاو «جاوزلا دقع ىف هقحالو هقباسف «جاوزلا دقع ىف هلك

 لَ ىبنلا نع ملسم اهاور تارابعب اذه عم اوقلعت دقو ءادبأ حاكن دقع ىمست ال

 ىف اهحيبي ناك سابع نب هللا دبع نآبو ءاهخسن مث تاوزغ ىف ةعتملا حابأ هنأ
 دنع مهيلع ناكف ءاهخسن هلك ىبنلا نأل ؛لطاب لالدتسالا اذهو «7'2تاوزغلا

 خسنلا ىلإ ىدؤت اهتلمجو ءاهوكرتي وأ ةلمج اهب اوذحخأي نأ ملسم ةياورب مهقلعت
 ذخأتف خسنلا ىف مكفلاخنو ةحابإلا ىلع مكعم قفتن انإ :اولاق اذإو «ءاقبلا ىلإ ال

 ىتلا ىه ةحابإلا تتبثأ ىتلا صوصنلا نإ :مهل انلق «هريغ كرتنو هيلع عمجملا
 اننأ ىلع «ةحابإلا خسن ررقن اننأل «ةحابإلا ىلع مكعم انقفتا امو «خسنلا تتبثأ

 «ةحابإلا ليبق نم سيل عنملاب مزاجلا رمألا لبق مهل ةعتملا هيلي ىبنلا كرت نإ لوقن

 ةيلهاجلا تاداع كرتتو «ناميإلاب بولقلا سنأتست ىتح كرتلا ليبق نم وه لب

 .ارجأ رهملا تمس ىأ )١(

 نم مارح اَّنإ الآ» :َلاَقَو ةعْممْلا نع ىَهّن كي هللا لوُسَر نأ هيبأ نع ينهجلا َةرْبَس نْب عيبَرلا نع (1)
 ةعتملا حاكن - حاكتلا :ملسم هاور] .«هذخأي الق اًئيش ىطعأ َناَك َنَمَو ةَمايقْلا موي ىَلِإ اذه مكموَي

 )١5١5([. خسن مث حيبأ هنأ نايبو
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 ىه هذهو «لئالخلا ذاختا هيمسن ام وهو «نادخألا ذاختا مهنيب اعئاش ناك دقو

 ىمسي ال ةدم كرتلا نإو .؟')اهنع لي ىبنلاو ميركلا نآرقلا ىهنف ءمهتعتم

 اهنوحيبتسي نيذلاو ءاهتيلهاج نم سوفنلا جرخت ىتح ءاوفع ىمسي امتإ ةحابإ
 اوفع تكرت نكلو ءتحيبأ امف ءرمخلا كلذ لثمو .ىلوألا ةيلهاجلا ىلع نوقاب
 «هاوتف نع عجر دق هنع هللا ىضر سابع نباو «ميرحتلاب عطاقلا صنلا ءاج ىتح
 ىبنلا اهخسن دقل «هئات ؤرما كنإ) :ههجو هللا مرك ىلع ىدهلا مامإ هل لاق نأ دعب

 . ")(امهتمجر الإ نيعتمتسمب ىتوأ ال هللاو هلك

 4 اًميكح اميلع َناَك َهَللا نِإ ةضيرقلا دعب نم هب مئيضارت اميف مُكِيَلع حاتج الو»

 امإ هدعب نم ىضارتلاو «ردقملا رهملا ةضيرفلاو «مثإلا حانجلاو «ليملا هانعم حونجلا
 نوضارتت ىذلا رمألا ىف مثإلا ىلإ ليم ال ىنعملاو .هصقن ىلع امإو ؛هتدايز ىلع

 امب اومزتلت نأ مكيلعو «مكسفنأ ىلع هومتضرفو هومتيمس ىذلا رهملا دعب نم هيلع
 ضعب تكرت اذإ ةأرملا نأ ةظحالم عم ءاريثك وأ ناك اليلق «دقعلا دعب نم متمزتلا
 :ىلاعت لاق امك ءاهسفن بيطب كلذ نوكي نأ بجيف ةضيرفلا دعب نم اهرهم

 بيط نم دبالف [ءاسنلا] 4 ل اًيِرَم اًينه ُهوُلُكَف اسفن هنم ءيش نع مكل نبط نِإَف »
 . لبق نم كلذ انركذ دقو «سفنلا

 .ريتح َنَمَر ةّيلهألا ٍرمحْلا مول نو الا ةَعنم نع ىو لي يلا نأ بلاط ىبأ نب "يلع نع )١(

 نم معلا لهأ دنع اذه ىلع لَمَعْلاَو «حيحص نسَح ًثيِدَح يلع ثيِدَح : :ىسيع وبأ َلاَق

 مث ءةعقمْلا ىف ةصخرلا نم ءيش سابع نبا نع يو اَمّنإَو همه رْيخو لَو يلا باحصأ

 ةعنملا حاكن ميرحت ىف ءاج ام - حاكتلا : ىذمرتلا] .ِلو يلا نع ربخأ ثيح هلوق نع ْعَجَر

 )7071 1١(([.

 َناَك السإلا لأ ىف ٌةَعَْمْلا تَناَك اَمَنِإ :َلاَق سابع نبا نع )١١17( ىذمرتلا ىور دق لب
 هَعاَنم هل طفح مق هنأ ىري اَم دعب ةأرملا َجَوَرَتيَف هَفِرْعم اهب هَل سيل ةدَْبلا مدعي لجل

 ما يبس عا م

 نبا َلاَق «مهْئاميل تَكَلَم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ» :ةيآلا تلت اذِإ ىَتَح ُهَقيش هَل حلصُتو

 . مارح وهف نيذه ىوس ٍجْرَف لْكَف : سابع
 دمحم نع طسوأللا ىف ىناربطلا ءاور امك 41 نص ١-20316 هلا ىربكلا ىف ىقهيبلا هآور 68
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 اميلع َناَك هللا نإ :هلوقب تامرحملا تايآ ىلاعتو هناحبس هللا ليذ دقو

 ىضتقمو .ءىش لكب طاحأ ىذلا هملع ىضتقم وه هعرش ام نأ نايبل 4 اميكح

 «ىلاعتو كرابت هلالج ىضتقم ىهو ؛:هعضوم ىف ءىش لك عضت ىتلا هتمكح

 هناحبس هفصو هللا دكأ دقو .ةلالجلا ظفلب مالكلا ردص اذلو «هتيهولأ ىضتقمو

 «رارمتسالاو ماودلا ىلع ةلادلا «ناك» بو «ةلالجلا ظفلبو ««نإ» ب ةمكحلاو ملعلاب

 انتحلصمب ملعأ وهف «ىهنو رمأ اميفو ءعرش اميف ىلاعت هللا ةمكح ملعن نأ انيلعف

 الإ ةوق الو لوح الو .21)ةقبرلا علخن نأ لواحن الو ءرمأ امل عضخنلو ءانم

 . هللاب

 محن الوعد عِطَعسَيملَصَ
 ني كَمْ َتككَماَمن عم ِتمْؤُمْلا تك َصحْمْلَ

 اني كَم مكيميَِِلعأهَمأَوَ تكوؤمْلامكيين
 نشَروجَأ ى ره او نهلْمَأ ندب شو كنف ضَعَب
 ام كالو ونحو يتسلم نول

 ىشيخ نك اياَدَصلآ ند 0 11عام

 ريو هر وب م هزغورس ه ىف >< 0

 ل يحي رومع هلو اة اوفو ضت دآيم تلا

 8 1 هع هل سمو كورا ومر هادو عع وم لعمل 0
 سوماقلا . حتفلاو رسكلاب «ةقبر :ةورع لك .مهبلا هب دشي «ىرع ةدع هيف لبح :رسكلاب «قبرلا )١(

 - طيحملا
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 تَكَلَم ام نمق تاَمْؤُمْلا تاَنصَحُمْلا حكي نأ ًالوُط مكنم عطتسي مل نموإ

 ال مالسإلا نإف .ءامإلا تايتفلاو «رئارحلا تانصحملا «تانمؤمْلا مكتايتَف نم مكناميَأ

 بدأ نم اذهو «ىتفلاب هنع ربعي لب «دبعلاب هالوم ىلإ فيضأ اذإ دبعلا نع ربعي
 مكدحأ نلوقي ال» :حيحصلا ثيدحلا ىف درو اذلو «ناسنإلا ميركتو مالسإلا

 :لوقي نأ نع دبعلا ىبنلا ىهن امك .2)(ىتاتفو ىاتف لقيل نكلو ىتمأو ىدبع

 لاملا ىف ةعسلاو ةردقلا :لوطلاو .ىتالومو ىالوم :لوقي لب «ىتديسو ىديس

 «ناطلسلا ةدافإل نيميلاب ربعو ء«هكلم ىف نوكت نأ «نيميلا كلم ىنعمو .مسمجلاو

 اهيلإ كلملا فيضأف «تاعايبلا ىف قفصلا نوكي اهبو «هتوق رهظم لجرلا نيمي نإف
 نكي مل اذإ الإ ءامإلا نم جاوزلا لحي ال هنأ تدافأ اهنومضمب ةيآلاو .هببس اهنآل

 وبأ لاقف «ةردقلاو لوطلا دودح ىف ءاهقفلا فلتخا دقو .ةرح جوزتي نأ هلوط ىف

 جوزتي نأ زوجي ال ةرح هدنع ناك نمف «ةرح اجوزتم نوكي نأ لوطلا :ةفينح

 رهملا ىلع ةردقلاو ةعسلا لوطلا :كلام لاقو .الطاب هدقع ناك دقع نإو «ةمأ

 زوجي هنإف ةمأ نم جاوزلا ىلع رداق وهو اهتقفنو ةرحلا رهم نع زجع نمف «ةقفنلاو
 هنإ :كلام دنع لوق وهو «ىعفاشلا لاقو .ةرح هدنع تناك ولو «ةمألا جاوز هل

 :ىناثلاو «ةرحلا جاوز ىلع ةردقلا مدع :امهدحأ .نيطرشب ةمألا جاوز هل زوجي

 مدع ءاملعلا ضعب رسفو .اهجوزتي مل نإ ةديدشلا ةقشملا ىأ تنعلا ىشخي نأ

 انز ىف اهعم عقي نأ هسفن ىلع ىشخي ثيحب «هسفن اهاوهتو اهب قلعتي نأب لوطلا
 .اهجوزتي مل نإ

 صنك ةنمؤم نوكت نأ ةمألا جاوز ةحابإل دمحأو كلامو ىعفاشلا طرتشاو

 ددشو . ةرح هدنع نكي مل نإ ةيباتكلا ةمألا نم جاوزلا حابأ ةفينح وبأو «ةيآلا

 ةمأ ىف بغر نمف «نهقتع ىلع نيكلاملا لمحل ءامإلا نم جاوزلا ةحابإ ىف مالسإلا
 قيقرلا ةرثك عنملف «قرلا ىف همأ عبتي دلولا نألو ؛اهجوزتي مث اهقتعيلو ءاهرتشيلف

 نم ظافلألا :ملسمو ؛(5981) ديبعلا ىلع لواطتلا ةيهارسك - قتعلا :ىراخبلا هاور هيلع قفتم )١(
 يو وعمر

 لقي ال» :َلاَق هنأ ولكي يبنلا نم نع ثادحي هنع هللا ( يضر ةريره ىبأ نع (1595) اهريغو بدألا

 ىتمأ ىدبع مكدحأ لقي الو «يالوُم ىديس لقبْلو كبَر قسا كبَر ضو كبَر معطأ مكدحأ

 يي لمس © رت سهل لصرصس هس سل

 .«يمالغو ىتاتفو ياتف لقيلو
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 قتعيو ءارح دلولا نوكيف نهؤايلوأ الإ نهب لخدي ال ثيحب ءامإلا نم جاوزلا ديق

 اهنم جاوزلا نوكي مث قتعت وأ «هقفلا ىف نودم وه امك ءهمأ

 حاكن ةحابإ نيب ةضرتعم ةلمج هذه «ٍضعَب نم مكضعب مكناميإب ملعأ هللاو )»
 :ناتدتاف اهيف ةيماسلا ةلمجلا هذهو .نهيلع دقعلا ةروصو «تانمؤملا تايتنفلا

 صخشلا نوكي ثيحب رودصلا هيفخت امو .«بلقلا نع ىسفنلا شيتفتلا :امهالوأ

 ام ىلع انبساحيس وهو ءانم انناميإب ملعأ ىلاعت هللا نأل ؛هبويع نع شيتفتلا مئاد

 ءانسفنأب انم ملعأ وهف «هباب ىلع ؟ملعأ» :ىلاعت هلوق ىف ليضفتلا لعفأو «ملعي
 لعفأ نوكيف «هرادقم ىلإ نكي امهم ملع لصي ال ىذلا قلطملا ملعلل هنإ لوقن وأ

 ال هنأو دحاو مد نم اعيمج سانلا نأ نايب :ةيناثلا ةدئافلاو .هباب ريغ ىلع ليضفتلا

 هلوقف «ضعب نم انضعب نإف «ةمأ ىلع ةرح الو دبع ىلع رح ىلعتسي نأ حصي
 هل لكو «ةدحاو ةيناسنإ مكمضفت اعيسج مكنأ ىأ 4 ضْعب نَم مكضعب ) : ىلاعت

 دق رارحألاو ءرح لصأ نم مهنأل ؛رارحألا نم ديبعلاف .اهتابجاو هيلعو اهقوقح

 مكضعب ملظي الف «لدعلاب عيمجلا قوف ىلاعتو هناحبس هللاو «ديبعلا نم نونوكي

 ٍتاحفاسم ريغ تاتصحُم فورعملاب نهر وجأ نهوتآو نهلهأ نذإب نهوحكناف ف

 «ىنعملا اذهب الإ نآرقلا ىف لمعتسي الو دقعلا حاكنلا 4 ناَدْحأ تادخَتم الو

 مه ماقملا اذه ىف نهلهأو ,نهلهأ نذإب جاوزلا دقع نهيلع اودقعاف : ىنعملاو

 ءريبعتلا ىف بدألا ىلع سانلل المح لهأآلاب نيكلامللا نع ربعو .نهل نوكلاملا

 اذلو «قر ةقالع ال لهأ ةقالع هكلامو دبعلا نيب ةقالعلا نوكت نأ بجي هنألو

 ىبنلا لاق اذلو «سبلمو نكسمو لكأم نم هتبارق قوقح لك هيطعي نأ هيلع بجي
 ولو «مهايإ هللا مككلم دق (مهباقر نم هللا مكنكم ىأ) مُكْلَوَخ مكناوخإ» :ّهكي

 رمأو .27نوسكت امم مهوسكاو «نومعطت امم مهومعطأ ؛مكايإ مهكلمل ءاش

 امك 2( هنع هللا ىضر رذ ىبأ نع (0) ملسمو (؟ه:ه) نامعإلا : يراخبلا براقم ظفلب هاور )١(

 .كلملا ركذ مهدنع ةياورلا هذه ىف سيلو «ننسلا باحصأ نم امهريغ هاور
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 ردقلاب ىآ «فوُرعمْلاب 8 لاقو «كلذ ىف ددشو «روهملا ءاطعإب ىلاعتو هناحبس
 ريغصتو ءاهقح طمخل اليبس ةمأ اهنوك نم ذختي الف «فرعلا هركنتسي ال ىذلا
 وهو هكلمت اهنأ ىلع لدي اذهو ءاهسفن ةمألل نوكي رجألا ءاطعإ نأ نيبو .اهنأش

 لهأ ديبعلا نأ تبثي كلذبو «جاوزلل اهسفن دادعإ ىف هيلإ جاتحت ىهو ءاهقح
 نآرقلا رهاظ كلذو «ةيرهاظلا - ءامإلاو ديبعلل ةيكلملا تتبثأ دقو «ةيكلملل

 هالوتي دقعلاف ءرهملاو دقعلا نيب ةيآلا تقرف ذإ «ةميركلا ةيآلا لدت امك «ميركلا

 . ىه هاطعت رهملاو «ىلوملا

 نذإب نهوحكناق :هلوق نم لاح 4 تاحفاسم ريغ تاتصحم :هلوقو"

 نأل كلذو «جاوزألا نود تاجوزلا «ةفعلا ىأ ءناصحإلاب فصو انهو . 4 نهلهأ

 نوكي ةيرحلا نادقفو فعضلاو قرلا ذإ ؛قالزنالا ةنظم نهو .ءامإلا نم تاجوزلا
 حتفي ناوهلاك ءىش ال هنأل ؛ةبيرق ةليذرلا تناك ناوهلا ناك ثيحو «ناوهلا اهعم

 ْنّصَحي نأ جاوزلاب نهمرك دقو ىلاعت هللا نهبلاط كلذلو «ناطيشلل ليبسلا

 انأش لقأ ءامإلا نم ةميرجلا تناك ىنعملا اذهلو «حافسلا ندعابي نأو ءهب نهسفنأ

 ذاختا نادخألا ذاختا ىنعمو .لقأ نهيلع ةبوقعلا تناكو «رئارحلا نم ةميرجلا نم

 «ليلخلا وه ندخلاف «ةقفنو رهم ىلع قافتاب ولو «جاوز ريغ نم مزالملا ليلخلا

 .ةكَك ىبنلاو نآرقلا اهمرح ىتلا ةعتملا ىه هذهو

 4 باَدَعْلا نم تاتصحملا ىلع ام فصن َنِهيلَعَف ةشحاقب نيتأ نإف نصحأ اذإف

 .نجوزت اذإ 4نصحُأ اَذِإَف» :ىلاعت هلوق ىنعمف «جاوزلا انه ناصحإلا ىنعم
 بيغرتللو ناصحإلا كلذ عوقول «طرشلا ققحت ىلع ةلادلا «اذإ) ب طرشلا ءاجو

 ربعو «رئارخجلا انه تانصحملاو «دحلا وه باذعلاو ءانزلا انه ةشحافلاو ءهيف

 «نإ»و .# ةشحافب نيتأ نإفظ هلوق ىف (نإ) ب ةشحافلا طرش بناج ىف هناحبس
 هنم روفنم رمأ ىهو ةعقوتم ريغ ةشحافلا نآل ؛طرشلا عوقو ىف كشلا ىلع لدت

 .ةرح ريغ وأ ةرح ةجوز نم اصوصخو «هيف ابوغرم نوكي نأ روصتم ريغ

 فصن اهتبوقع نوكت ءاشحفلا تبكترا اذإ ةمألا نأ ميركلا صنلا ىمرمو

 تّلع اذإو .اهبكترم ولعب ولعتو اهبكترم ناوهب نوهت ةميرجلا نأل ؛ةرحلا ةبوقع
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 ىلع ليلد اذهو «ةبوقعلا اهعم تصقن تصقن اذإو «ةبوقعلا اهعم تلع ةميرجلا

 نيناوق نم هريغو ىنامورلا نوناقلا نع ةيمالسإلا ماكحألا ولعو «ةعيرشلا لدع

 فيرشلا انز اذإو «لتق ةرحبب انز اذإ دبعلا ناك ىنامورلا نوناقلا ىفف ءايندلا لهأ

 ىلع دبعلا ةبوقع نإ لاق مالسإلا نكلو ءاّملظ اذه ناكف «ةمارغب هيلع مكح

 دبعلا انز اذإو «مجر وأ ةئام دلج فيرشلا رحلا انز اذإف ءرحلا ةبوقع نم فصنلا

 ةدلج نيسمخب بقوع

 لاق كلذلو «ةقشملاو تنعلا ةيشخ دنع وه ءامإلا نم جاوزلا نإو

 : هناحبس

 تنعلا 4 ميحر روُفع هّللاو مُكَل َريَح اوربصت نأو مكنم تنعْلا ىشح نمل كلذ »

 هلوق ىف ةراشإلاو ءانزلا ىف عوقولا وأ فلتلا اهنم ىشخي ىتلا ةديدشلا ةقشملا

 : ىلاعت هلوقب هنع هونملا ءامإلا نم جاوزلل 4 مكنم َتنَعْلا ىشح نمل كلذ إ :ىلاعت

 رمأ نم فاخ اهانعم (ىشخ)و 4 تانصخملا حكي نأ ًالوَط مكنم عطتسي مل نمو »

 رمأ نم نوكت ةيشخلا نأ ةيشخلاو فوخلا نيب قرلاف «عقاولا نم بيرق وه عقوتم

 وأ ةرورضلل الإ حابي ال ءامإلا جاوز ناكف ءلعفلاب عقاو وأ عوقولا بيرق عقوتم

 4 مكل ريح اوربصت نأو» :لاق اذلو «ىلوأ ربصلاف كلذ عمو «ةديدشلا ةجاحلل

 كلذ ىفو ءاقيقر نوكي دلولا نأل ؛ءامإلا جاوز نم ىلوأ نامرحلا ةقشم اولمحتف

 اهنم نوكتي ال اهنألو «هنوكشو هتيبرت ىلع موقي نأ هنكمي ال هنألو «قرلل ريثكت

 ةايحلاف ءاهيلو ةمدخب ةبلاطم نوكتس ذإ ؛ةحلاص ةيجوز تيب اهقر ىلع اهئاقب عم

 ىأ «َنهْيَلَعَقط .كلذ تبثو انزلا ىهو ةشحاف نلعف نإف ىأ 4ةَشحاَفب َنْيَبَأ َنِإَق8 :ىسولآلا لاق )١(

 دحلا ىأ «ِباَذَعْلا ْنم# راكبألا رئارجلا ىأ «تاّنصَحمْلا ىَلَع ام فصن# اعرش نهيلع تباثف

 :هلوقو :ريثك نبا لاقو . فصنتي ال هنأل نهيلع مجر الو نوسمخ هفصنف «ةئام دلج وه ىذلا

 هفيصنت نكمي ىذلا باذعلا نم دارملا نأ ىلع لدي «باَدَعْلا نم تاّنصحَمْلا ىلع ام فصن#

 ذإ ؛رئارخ ا :ةيآلا هذه ىف «تاّنصحملا»و :ىبلاعثلا لاقو .ملعأ هللاو ءمجرلا ال دلجلا وهو

 . عامجإب ةيآلا ىف دري ملف «فصنتي ال ْمُجَرلاو «لماكلا ّدحلا ىف ةطورشلا ٌةَفصلا ىه
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 رئارحلا» :لاق هنأ َلِكك ىبنلا نع ةريره وبأ ىور اذلو «ةلماك نوكت ال ةيجوزلا

 , 270تيبلا كاله ءامإلاو «تيبلا حالص

 «قيقرلا لقي كلذبو «نهقاتعإو نهءارش نهب جاوزلل ليبسلا نوكي اذه نمو
 عنمو اهتيرحل اليبس ناكو ارح هنبا ناك اهالوم اهب لخد اذإو «رارحألا رثكيو

 4 ميحُر روف هّللاو )> :هلوقب ةيآلا هناحبس هللا متخ دقو .رارحألا رثكيف ءاهعيب

 مث امثإ بكتري نمل هنارفغ ميظع ىلاو «عرش اميف هدابعب هتمحر ميظع ىلإ ةراشولل
 نم انلعجا مهللاف .ىدتها نمل رافغ هنإ هتمحر نم هنارفغ نأ ىلإو «بوتي

 .ميحرلا بآوتلا تنأ كنإ «كترفغم نولاني نيذلا نيباوتلا

 َنيِرلأَنَكَس م 2 َنيَبْسلهَلَأذِسُو لسع تحسس روس هس س6
 72 ل 2

 0 مك ميلع هلل َُ 0 لع ٌبَوََيَو لبق نم
 ص وادم ءو "0 0 رت

 وُ 0 دير هلأ

 ا و كير 20 ا
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 لهأ هيف عققي ناك ام ىلإ هبنو «تامرحللا ةقب ةقباسلا تايآلا ىف هناحبس نيب

 « مهئابآل اجاوزأ اوناك نمع مهجاوزك «تامرحملا هذه ضعب ةحابتسا نم ةيلهاجلا

 ىواخسلا هفعضو ةريره ىبأ نع ىبلعشلاو ىمليدلا هاور ءاعوفرم ةريره ىبأ نع سودرفلا دنسم )١(
 افخلا فشك ىف ءاجو[نورشعلاو سماخلا بابلا - ثيدحلا بابل حرشب ثيثحلا لوقلا حيتقنت]

 سنوي نع - كورتم - ىناسميلا دمحم نب دمحأ هيف دنسب ىبلعتلا هاور . 4 - ص ء5ج (١١؟)
 :سنأ لاقف ءةريره ىبأو سنأ نيب تنك :لاق هنأ - لوهجم وهو - سنأ مداخ سادرم نب

 وبأ لاقف ء«رئارحلا جوزتيلف ارهطم ارهاط هللا ىقلي نأ بحأ نم» :لوقي ٌهْكَي هللا لوسر تعمس

 .«تيبلا كاله» :لاق وأ ««تيبلا داسف ءامإلاو «تيبلا حالص رئارحلا» :لوقي هتعمس :ةريره
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 اا ااا
 أ بحل

 ام نأ هناحبس نيبي ميركلا صنلا اذه ىفو .اهتخأو ةأرملا نيب عمجلا مهتحابتساكو

 هناحبس نيب مث .نيعمجأ نيسيبنلا ةعيرش وهو «ةرطفلا ةنس وهو «ةيادهلا وه هررق'
 ىنعمل ةيامح ناصحإلا نأو ءماس ىنيد بلطم جورفلا نيصحت نأ ةرابعلاو ةراشإلاب

 : هناحبس لاق دقو . ةيناويحلاو ثبعلا ىلإ عفدتو رطيستو «تاوهشلاو ءاوهألا

 هيف ام نيبي نأ «تامرحم نم ركذ امو ءماكحأ نم عرش امب ديري ىلاعت هللا نأ

 ىتلا ىلثملا ةقي ةقيرطلا ىأ :مكلبق نم نيذلا نس نيسي نأ هناحبس ديريو . ىحورلا

 هيلإ ىدهو «نويبنلا هب ءاج امو ءمكلبق ةلضافلا تاعمتجملا اهيلع ريست تناك

 حس مث .ةرطفلا ةنس وهو مكلبق نم نيذلا ننس وه اذه نأ نيبيف «نولسرملا

 ننس وه اذه نأب حرص لب ءاموهفم كلذ ناك نإو «نويبنلا هب ءاج ام وه كلذ نأب

 هفلاخي نم نأو .ةيناسنإلا ةرطفلا نم قتشم رمأ هنأ ىلإ ةراشوال مكلبق نم نيبلل

 ممآلا وأ كولملا ضعبف .ةيناسنإلا ةنسو «لقعلا مكحو ة ةرطفلا ىضتقم نع ذشي امنإ

 مهنأل ؛ذاذشلا نم ةيناسنإلا لايجألا مكح ىف اوناك تامرحملا اوحابتسا نيذلا

 .اهيلع سانلا هللا رطف ىتلا ةرطفلا ةنس نع اوجرخ

 بيرقتل اهيلإ ةراشإلا نم دبال ةيوغل ثحابم ميركلا ىنآرقلا صنلا ىفو
 : ىماسلا ىنعملا

 تاجيرخت هل نإف :4 نيبيل هّللا ديري :ىلاعت هلوق ىف ماللا ىنعم  اهلوأ

 ماللا نأ اهنمو  اهدعب ةرمضم «نأ»و «ليلعتلل نوكت اذه ىلع ماللاف «مكل نيبيل
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 000 م
 ا بر

 هناحبس هللا ةدارإ ماكحأ نايبل ماللا تديزو «ةفوذحملا "نأ» ب بصنلا نأو «ةدئاز

 فاشكلا ىف ىرشخمزلا هراتخا ام اذهو «نايبلا اذه قيثوت نيبي ام نايب ىف ىلاعتو

 نأ ماقم موقت دق ماللا نإف .نأ ىنعمب اهنأو «لعفلل ةبصانلا ىه ماللا نأ اهنمو -

 : ىلاعت هلوق كلذ نمو ءرمألا وأ ةدارإلا ىلع لدي اهلبق لعفلا ناك اذإ كلذو

 فصن ىف هانعم ىفو [فصلا] 4 < .. . مههاوفأب , هَّللا رون اوئفطيل نوديري)»

 تركذ لوألا ىفو [ةبوتلا] © 27 .. . مههاَوُفأب هللا رو اوُمفَطُي نأ َنوُديِرُي :رخآ

 ىفو [ ماعنألا ] 4 ك7[ َنيمَلاَعْلا برل ملسنل انرمأو : ىلاعت هلوقو .«نأ» لدب ماللا

 ترمأو 9 :ىلاعت هلوقو [رفاغ] 4 257 ... ملسأ نأ ترمأو » :هنم بيرق ىنعم
 «نييفوكلا دنع وه ريخألا جيرختلا اذهو «[ىروشلا] # لم ... مكتيب لدعأل

 «فوذحم ؟نيبي» لوعفم نإو .هيوبيسل امهيناث بسنو «نييرصبلا نع نالوألاو

 مكتعامج نيوكتو .مكتحلصم هيف ام مكل نيبي ىنعملاو «قايسلا هيلع لد دقو

 . ةبيطلا ةهرّتلا ةفيفعلا ةلضافلا

 (ىَدَه» نأ ىرن « 4 مُكلبَق نم نيذّلا نئس مكيدهيو 9: ىلاعت هلوق - اهيناثو
 لعفلاف ءزئاج كلذ نإو «ماللاب الو «ىلإ» ب دعت ملو ءانه اهسفنب تدعت دق

 هلل دَمَحْلا 8 :ىلاعت هلوق ىف امك ماللابو «صنلا اذه ىف امك هسفنب ىدعتي «ىدها»
 يدعي نآرقلا اذه ّنِإإ9 : ىلاعت هلوقو «[فارعألا] 4 222 ... اذهل اناده يذلا

 نمو 9 :ىلاعت هلوق ىف امك «ىلإ» ب ىدعتيو ء[ءارسإلا] 4 32 موُقَأ يه يتّلل

 1 : ىلاعت هلوقو [نارمع لآ] 4 4217+ ميقتسم طارص ىلإ يده دقف هللاب مصتعي

 ىلإ يدهي نمُفأ #9 :ىلاعت هلوقو [ماعنألا] 4 42001 ميقتسم طارص ىلإ مهانيدهو

 ميركلا نآرقلا رايتمخا نأ عقاولا ىفو .[سنوي] 4 تن ... عَبتي نأ قحأ قحلا

 ؛ماللاب ىرخأو ««ىلإ) ب ةيدعتلاب انايحأ ربعي هنإ ثيح نم ةفلتخملا تاريبعتلل
 اهسفنب انه تدعت اهنإ لاقي نأ حصيو .ماقملا اهاضتقا ناعم نوكي ءاهسفنب ةثلاثو

 نيذلا ننس مكيدهي ىنعمف «نايبلا اذهل ةميلسلا ةرطفلا لوبقو نايبلا ىنعم اهنمضتل

 .ةرطفلا هنأل مكنم لوبقلاب اعوفشم انايب مكل اهنيب :مكلبق نم
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 رثكأ ىفو «ةقيرطلا ىه ةنسلا :مكلبق نم نيذلا ننس ىنعم :اهثلاثو

 ىه ليق مكلبق نم نيذلا ننسو «قحلا ىلإ ةيداهلا ىلثملا ةقيرطلل نوكت اهلامعتسا
 ىتلا ممألا نم مكوقبس نيذلا قئارط ىه ننسلا نأ وه هارن ىذلاو «نييبنلا عئارش

 ماكحأو «نيقباسلا ءايبنألا اياصوب تامرحملا هذه تمرحف «ةرطفلا ىلع تراس

 .ميلسلا عبطلاو ميقتسملا لقعلا

 نايبلا اذه دعب ةبوتلا ىلاعتو هناحبس نرق 4 ميكح ميلع هّللاو مُكَيلَع بوتيو )»
 : نيببسل

 نم بات نمف ءامئاد ةبوتلا باب حتاف ىلاعت هللا نأ نيبي نأ  امهدحأ

 تناك اذإ هبنذ نم مدقت ام هل رفغيو «هيلع بوتي هللا نإف «ةريبك وأ ةريغص بونذلا

 .احوصن هتبوت

 ةيلهاجلا لهأ ناك رومأل اميرحت نمضتت ةقباسلا تايآلا نأ  امهيناثو

 نيب عمجلا نوحييبتسيو ءءابآلا تاجوز حاكن نوحييبتسي اوناك دقف ءاهنوحيبتسي

 ءانرصع ىف لئالخلا ذاختا ىمسي ام وهو «نادخألا ذاختا نوحيبتسيو «مراحملا

 ةفئاط ىلع علطت لازت الو ءهلك اذه ةمرح هللا نيبف «بسنلا كلذب نوتبثي اوناكو

 ركذ دقو ءاهنوحيبتسيو «نادخألا ذاختا ىف ةيلهاجلا لهأ ةشيع نوشيعي سانلا نم

 نأ مرحم ىأل بكترملا ىلعو «مارحلاو لالحلا نيب هللا نأ اذهل ىلاعتو هناحبس

 بوتي» عضاوملا لك ىف ةبوتلا لوبق نع ريبعتلاو ؛هيلع بوتي ىلاعت هللا نإو , علقي
 رتس نم ةبوتلا لوبق ىنعم هنمضتي ام ىلإ ةراشإلل ؛«ىلع» ب ىدعتلا ىف 4مُكِيلَع
 ىتح ءروهظلا نم اهعنمي ىصاعملا ىلع ءاطغ ىهف ءاهفشكل عنمو «بونذلل
 هلوقب ةميركلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متح دقو «سفنلا ىف اهريثأت بهذي

 ماعنإلاو ماركإلاو لالجلا اذ هللا نأ ىلإ ةراشإلل 4 ميكح ميلع هّللاو ا : ىلاعت

 ملعي وهو ءرشو ريخ نم ناسنإلا لمعي ام لك ىلع علطم ةيدوبعلل هدحو قحتسملا

 ىلاعتو هناحبس هنإو «ةبوتلا دنع اهرفغي ىذلا وهو «دابعلا اهيف عقي ىتلا بونذلا

 «ةينلا اوصلخأ اذإ هدابع نم ةبوتلا لبقيو رفغيف ءاهعضاوم ىف رومألا عضي ميكح

 :لاقف ةبوتلل هتبحم هناحبس نيب دقو .رشلا نع اوعلقأو ريخلا اومزتعاو
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 لوبق ىلاعتو هناحبس هللا ةدارإ ديفي صنلا اذه 4 مُكَيَلَع بوتي نأ ديري هللاو »
 ىلإ اوباتو «بونذلا هذه نع اوعلقأ اذإ كلذو ءاهنارفغو مهبونذ رتسو «هدابع ةبوت

 «بونذ نم اوفلسأ امع هدابع نم ةبوتلا ديري ىلاعت هللا نأل ؛احوصن ةبوت هللا

 نع قوعي ال بونذلا نم ىضاملا نأو «هيلإ لوصولاو «قحلا قيرط مهل نيب دقو
 يدابع اي لق» :ىلاعت لاق امك «هتمحر نم طونقلل اببس نوكي الو هللا ىلإ هاجتالا

 وه َهَّنِإ اعيمج بوُنلا رفعي هللا نإ هللا ةَمْحَر نم اوُطََقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيا
 مهيلع ةبوتلل ىلاعت هللا ةدارإ نوكت كلذ ىلعو [رمرلا] 4 ملا ميحرلا روفغلا

 ليهستو «ةميقتسملا ةرطفلا قيرط كولس بوجوو ؛«مهل ةيادهلا نايب ةنمضتم

 نإ بنذلا نارفغو «مهتدئفأ قحلا ىلإ ىغصتو مهسوفن رهطتتل هناحبس هيلإ عوجرلا

 تقولا ىف هنإو «قحلا قيرط ىف ريسلا اومزتعاو «ةينلا اوصلخأو ةبوتلا اونسحأ
 نوضرحي نم سيلبإ ناوخإ نم - دجوي - ةبوتلاو ةيادهلا سانلل هللا ديري ىذلا
 :هناحبس لاق اذلو «ةياوغلا ىلع

 لامك ىلإ ةراشإ هذه 4 اًميظع ًالْيم اوُنيمَت نأ تاوهّشلا َنوعِتي َنيذّلا ديريو »

 ةوعدو ءاهلبس نيسبيو «ىلاعتو هناحبس هللا اهيلإ وعدي ىتلا قحلا ةوعد نيب ةنيابملا
 مل ىتلا ةميلسلا ةرطفلا ىلإ ةوعد ىه ىلاعت هللا ةوعد نإف «ناطيشلا ءايلوأ

 ةايحلا عتمو تابيطلل ميرحت اهيف سيل «ىوسلا دجنلا نع جرخت ملو «فرحنت

 .ةميقتسملا ةرطفلا ننس نع جورخلاو تاوهّشلاو ءاوهألا ىلإ قالطنا اهيف سيلو

 بناج ىلإ ليملاو «فارحنالا ىلإ ةوعد ىهف ءناطيشلا ءايلوأ ةوعد امأو

 ىلع لدي مالكلا اذهو .ةبذهملا ةيناسنإلا ليبس نع هب فرحني ءاميظع اليم ةوهشلا

 كئلوأو «لادتعالاو قحلا ىلإ امهدحأ :ناتيعاد مهيف دجوي رصع لك ىف سانلا نأ

 نكلو «تابيط نم هللا لحأ ام مرحت ال نايدألا ةيادهو «نمحرلا ةياعدب نوعدي
 نونوكي ءالؤهو «ناطيشلا ةيعاد مه نورخآو «فارحنا الو هبيف ءادتعا ال ردقب

 ىلإ نيعاد رضاحلا ىف مهفحصو ىضاملا ىف مهراعشأو مهلاوقأو مهلامعأب

 ىأ 4 تاوهّشلا َنوُعُِي نيذّلا ديريو 8 :هلوقب هناحبس ءالؤه نع ربعو «فارحنالا
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 دق .هنوعبتي مهل ادئاق اهتروريصو مهسوفنل تاوهشلا قارغتسا ببسب «مهنأ
 هناحبس نيب دقو .فارحنالا نم مهتلكاش ىلع سانلا نوكي نأ نوديري اوحبصأ

 نم فارحنالا هلصأ ليملاو 4 اميظع اليم اوُليمَت نأإ» :لاقف نيدتهملل مهتدارإ

 روجلا ىلع ليملا قلطأ لدعلا هيف لادتعالا ناك الو «بناوجلا نم بناج ىلإ طسولا

 نأ نوديري لب ءهيلع سانلا نوديري ليملا درجمب نوفتكي ال ءالؤهو ءءادتعالاو

 لادتعالا نع اودعتبيف اقلطم افارحنا اوفرحني نأ نوديري ىأ ءاميظع اليم اوليمي

 . فارحنالا ىصقأ ىلإ

 ىف ناك امك نآلا دجن اننإ !كنآرق مكحأو كنايب قدصأ ام «ىبر كناحبس

 ءاميظع اليم اوليمي نأ قحلا لهأ نم نوديريو تاوهشلا نوعبتي نيذلا ىضالا

 ءررحتلا مساب ىرخأو «ةيدوجولا مساب ةرم «مهنوجم ىلإ نوعدي نآلا ءالؤهف

 نأ ىلإ نوعدي ةريثم اصصق اورشنو ءابتك كلذ ىف اوبتك دقو «ةيرحلا مساب ةثلاثو

 نمف «ةياعدلا لئاسو لكب الاسرتسا كلذ ىف اولسرتساو «ليملا لك سانلا ليمي

 نمو «نوجملاو قسفلا ىلع ضرحت تاقرطلا ىف رظانمو «ةريثملا رظانملا ىِرُن ةلاّيخ

 هللا ةدارإ نكلو «مهتدارإ ققحتتل قلخلاو نيدلا فلاخي ام لكل ةينلع ةحابتسا

 .هناحيبس هنوعب ةبلاغ ىلاعت

 اهيف تسيل ىتلا ماكحألا هذهب ىلاعت هللا ديري « مكنع فْقَحي نأ هللا ديري »

 ال اهنأ امك «ةيرشبلا عئابطلا نم نامرح اهيف سيلو «ةيناسنإلا ىوقلا اهب ءونت ةدش

 نوكي الف ءمكنع ففخي نأ هناحبس ديري «نوجملاو ثبعلاو تاوهشلا باب حتفت

 «مكتعامج لحي ىذلا قالطنالا مكيف نوكي الو «ةايحلا عتم نم نامرحملا مكيف

 ىلاعت هللا عرشف ءمكحير بهذتو «مكيدرتف «تاوهشلاو ءاوهألا مكيلع طلسيو

 اومرحت ال )» :هناحبس لاق ذإ هبر رمأ فلاخ دقف اهمرح نمو «تابيطلا ةحابإ

 هللا ةنيز َمَرَح نم لق :ىلاعت لاقو [ةدئاملا] 4 200+ . .. مك ُهّللا َلَحَأ ام تاّبيَط

 اولك» كي لاقو [فارعألا] 4 20+ ... قزَرلا نم تابيّطلاو هدابعل جرخأ يتلا
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 الو «ةينابهر مالسإلا ىف سيلو ؛١2)ةليخم الو فرس ريغ نم اوسبلاو اوبرشاو

 :ىلاعت لاق دقو «لامتحالا ناسنإلا ىلع لهسيل

 هل مزالم فعضلاو ناسنإلا ىلاعت هللا قلخ ىأ 4 افيعض ناسنإلا قلخو 9
 ( ىسفنلا فعضلا لمشي لب «طقف ىندبلا فعضلا وه روكذملا فعضلا سيلو

 ىلع مالسإلا ثح دقو ءاهيلع ةموادملاو اهلامتحا بعصي الو ءاهيلع سفنلا

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذلو ءاهيلع ةموادملا نكمت ىتلا لامعألا نم لهسلا

 هل حييبأ ناسنإلا فعضلو ,2300لق نإو اهمودأ هللا ىلإ لامعألا بحألا

 رهاظم زربأ نإو ء اهيلع اديس نوكي لب « هتوهشل ادبع هلعجي ال ام تاوهشلا

 وشعأ انأو « ىنيع ىدحإ تبهذو « ةنس نونامث ىلع ىتأ دقف ءعاسنلا لبق نم مهانآ

 رش ىلاعت هللا اناقو !"”ءاسنلا ةنتف ىلع فاخأ ام فوخأ نإو «ىرخألاب
 انالوتي ىلاعتو هناحبس هللاو «قحلا ىلإ انادهو انمئازع ىوقو «ءانسوفن فعض

 . هتمح رب

 صاعلا نب ورمع نع دمحأو هجام نباو ىئاسنلا ةياور نم هجيرخت قبسو ءاقيلعت ىراخبلا هركذ ()

 .امهنع هللا ىضر

 َدََجْلا ُهَلَمَع مُكَدَحأ لخدُي نل نأ اومّلعاو اوبراَقو اوددَس» :لاَق كي هّللا َلوُسَر نأ ةشئاع نع (1)

 ىلع ةموادملاو دصقلا - قاقرلا :يراخبلا هاور .(لَق ْنَِو اهو هللا ىَلِإ لاّمْعألا بح نو

0 

 ًاعدلاو ركذلا : ملسمو ؛ 37 59) ةأرملا موش نم ىقدتي ام - حاكتلا : ىراخبلا اور «ءاَسّتلا نم

 .[(؟0-1/5) ءارقفلا ةنجلا لهأ رثكأ -
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 تيزلا اهياتي
 نادل 31 يم دب مكَلاوَمَأ اوك يَ أَونَماَء

 2 سرس ع هس م د سس ل ل هر ذ
 مكسفنأاواتملالو :ّف ٍضارت نع ردت ب تروكت

 هه كلو م ا د - وج وم
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 لا 1 2-3 . وب 77 |[

 0 2 -494 للاعب ١ ني لهل قل ا ا 22 ول اس اءإاس لق 2111 نيمو م

 ءٌىث لكب تاك هلأ َنِإَء إضف نِم هللا اولعسو

 «ةرسألا ءانب اهيلع موقي ىتلا سسألا ىلاعتو هناحبس نيب ةقباسلا تايآلا ىف

 ةرسألا ىرتعت : دق ىتلا تافآلا نيبو «هيحاص نيجوزلا نم دحاو لك راتخي فيكو

 ىهو «ةرطفلا نم ىه اهيلع اهميقي ىتلا ةرسآلا مئاعد نأ نيبو ءاهنوكت ءادتبا ىف

 (ةماعلا ةيعامتجالا تاقالعلا ىلإ لقتنا اذه دعبو .مالسإلا لبق اوناك نيذلا ننس

 تاقالعلاو ةصاخ ةرسألا ىف تاقالعلاف ؛ماعلا ىلإ صاخلا نم جردت كلذو

 :لاق اذلو «ةماع ةقالع ةيلاملا تالماعملاب

 ءهذخأ هانعم لاملا لكأ « لطابلاب مُكَيب مُكَلاوَمَأ اوُنكأت ال اونمآ يذلا اهيَأ اي
 نأ وهو ةيناسنإلا لاملا ةفيظو ىف لصألا ىلإ ةراشإلل ذخألا هب ديرأو لكألا قلطأو

 لينل ةليسو هنوك نم لاملا لوحت اذإو «لكألا اهصخأ ىتلا ةايحلا عتمل ةليسو نوكي
 حشلا نوكي ذئدنعف «لكآلاك ةبولطم ةعتم نوكيل هتاذل دصقي نأ ىلإ معاطملا



 عاسنلا ةروسريسفت ال

 000 م
 ا بسأل

 لطابلا نوذحخأي نم نأش اذهو «لح ريغب وأ لحب هبلط ىلع عزانتلاو صرحلاو

 داحآ لام نأ ىلإ ةراشإلل مكلاومأب ربعو .ماعطلاب لكآلا عتمتسي امك هب نوعتمتسي

 لاملا نأو «قازرألا مسق ىذلا ىلاعت هللا عيزوتب اهداحآ نيب اعزوم ةمأألا لام ةمأآلا

 «مكتيبإ# ةملك ركذو .اصاخ اكلم اكولمم ناك ولو «عمتجملا ةيامح ىف هلك
 نوكي الو «قحلا نم ساسأ ىلع نوكي داحآلا نيب لدابتلا نأ ىلإ ةراشإلل

 بصغلاو ةقرسلاو ةوشرلاو ابرلاك لاملا عمجل ةمرحملا قرطلا وه لطابلاو «لطابلاب
 ىتلا بيلاسألا نم اذه ريغو «مثآلا راكتحالاو سيلدتلاو شغلاو ريوزتلاو بصنلاو

 .نوناق اهحيبي الو ةعيرش اهحيبت ال

 نكل ىنعملاو «عطقنم انه ءانئتسالا 4 َمُكَس ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ
 بيط نع الإ ئرما لام لحي الف «ضارت نع ةئشانلا ةراجتلاب لاملا ذخأ مكل حابي

 اذال :لئاس لآسي دقو لكَ ىبنلا نع راثآلا ضعب ىف درو امك ,2هيخأ سفن

 ام ضعب نأ كلذ نع باوجلاو ؟لطابلاب سانلا لام لكأ نع ىهنلا دعب اذه ءاج

 بسكلاب ةدايزلا نوهبشي ابرلا نولكأي نيذلاف «ةراجتلاب هبشي هللا همرح امم حابتسي

 :اولاق مهنأ نيكرشملا نع هناحبس هللا ىكح كلذلو «ءارشلاو عيبلا نم ءىجي ىذلا
 هللا لَحَأَو ... 9 :مهلوق هللا درو [ةرقبلا] 4 9+ . .. اًبرلا لثم عببلا اَمّنِإ ... »
 ةراجتلا لح ىلاعتو هناحبس هللا نّيِب اذهبو [ةرقبلا] 4 45 ... ابرلا مرحو عيبلا

 لام اهنإف «لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نم ةراجتلا بساكم نأ دحأ مهوتي ال ىتح

 . سفنلا بيطو ىضارتلا اهساسأ ماد ام لالح

 نم عيب الف «ةصاخ ةيلاملا تالدابلا ساسأو ةماع دوقعلا ساسأ ىضارتلاو

 مل ام ةراجتلا دوقع نم اهريغ الو ةكرش الو ةراجإ الو ءارش الو ضارت ريغ

 اذإ دقعلا خسفي نأ دقاعلل اوحابأف ءاضرلل بابلا ءاهقفلا عسو دقو .اضرلا ققحتي

 دقاعلل اوحابأو «ميلس ساسأ ىلع نكي مل اضرلا نأل ؛رهظت ملو بويعلا تيفخ

 دنسم لوأ )5١177(: دمحأ هاور ثيدح نم ءزج «هْنم سفن بيطب الإ ئرما لام لحي ال هْنإ) )١(

 ْ . يشاقرلا ةرح ىبأ مع نع نييرصبلا



 2 لل للللاالال

 ا رح

 سلجم ةدم لوط خسفلا هل حابأ نم ءاهقفلا نمو ء«خسفلا قح هسفنل طرتشي نأ

 ساسأ ىلع اضرلا نوكي ىكلو «طايتحالل هلك كلذو ءاضرلا نلعأ ولو «دقعلا

 .ةفرعمو ةنيب ىلع مئاقلا تّبلاو «عطاقلا مزجلاو حيحصلا ملعلا نم

 نأ ىنعمب ؛ميرحتلا الإ هديقي ديق ريغ نم دقاعتلل رح ساسأ ىضارتلا لهو

 هب دري مل ولو نيدقاعلل امزلم الالح نوكي نودقاعتملا هيلع دقاعتيو طرتشي ام لك

 ىضارتلا نأ :امهدحأ نافلتخم ناجاهنم كلذ ىف ءاهقفلل . ؟صاخ صن

 «عنمي صن ال مادام طرشو دقع لكل صن دري مل ولو مازتلالاو مازلإلل ساسأ

 نكي مل اذإ ؛هضقن حصي ال امزال نوكي هيلع نايضارتيو نادقاعلا هطرتشي ام لكف

 دنع قوقحلا عطاقم :- هنع هللا ىضر  رمع كلذ ىف لاق دقلو «همرحي صن

 هنأ :ىناثلا جاهنملاو .جاهنملا كلذ ىلع ةيكلالا ضعبو ةلبانحلا رثكأو .طورشلا

 اذهو «همارتحا بوجو ىلع ليلدلا ءاج ام الإ دوقعلاو طورشلا نم مزلي ال

 بوجو ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ طرشلا مزلي ال مهدنعف ةيفنحلاو ةيعفاشلا جاهنم

 .هب ءافولا

 هيف ام لقنت ىهو «سانلل ةدئاف اهيفو بيطلا بسكلا باوبأ نم باب ةراجتلاو

 ةدايزو ءءايشأألا ةميق ريغتت لقنلا اذهبو .«ناكم ىلإ ناكم نم ةيناسنإلا ةجاحلا

 ليوحتتلاب ءايشألا ميق ةدايزو «عرزلاب ءايشألا ةدايز براقت لقنلا اذهب ةميقلا

 «هيف ةعانصلا تداز امب هتميق تداز ةلآ ىلإ لوحت اذإ الثم ديدحلا نإف «ءىعانصلا

 .لقنلا اذهب ةميقلا ديزت ناكم ىلإ ناكم نم عئاضبلا لقنب كلذكف

 ىلإ دلب نم عئاضبلا لقنت ىتلا ةراجتلاب نوبحري اوناك نيملسملا ءاملع نإو

 سيل اذه نأل ؛دحاولا دلبلا ىف ةراجتلاب نوبحري الو «ميلقإ ىلإ ميلقإ نمو دلب
 :ىبطرقلا ىف ءاج دقو «راكتحالا ىلإ ىدؤي دق هنألو «قازرألل بلط هيف

 الو ةلقن ريغ نم رضحلا ىف بلقت :ناعون ضارغألا اهب لصحت ىتلا تاعايبلاو»
 .راطخألا ووذ هيف دهزو «رادقألا ولوأ هنع بغر دق ءراكتحاو صبرت اذهو ءرفس



 ءاسنلا ةروس ريسفت ااا

 51 االول م
 ٠ ااا 114
 يي

 معأو ةءورملا لهأب قيلأ اذهو ءراصمألا ىلإ هلقنو «رافسألاب لاملا بلقت : ىناثلاو

 , 237(ةعفنمو ىودج

 راكتحالا عنمو «دلب ىلإ دلب نم لقنلاب راجتالا ىلع ثح دق ٍةِلَي ىبنلا نإ
 .0©2:قوزرم بلاجلاو ئطاخ ركتحملا» :ّةْلَك ىبنلا لاقف «هيلإ ىدؤي امو

 لكأ نع ىهنلا دعب اذه ءاج 4 اًميحَر مكب ناك هللا نإ مُكسْفنَأ اولتقت الو
 دقو «ءاهنم بيرق وأ سفنلا ةلزنمب سانلا دنع لاملا نأل ؛لطابلاب سانلا لاومأ

 هانعم :مهضعب لاقف 4 مكسفنأ اولتقت الو )» :ىلاعت هلوق ىنعم ىف ءاملعلا فلتخا
 مرح سفن ىلع ىدتعا دقف هسفن لتق نمو «مثإ كلذ نإف ءهسفن مكدحأ لتقي ال
 هديفي امبر ظفللا رهاظ ناك نإو «قايسلا عم قفتم ريغ ليوأت اذهو ءاهلتق هللا

 لتق رخآلل مكنم دحاو لتق نإف ؛اضعب مكضعب لتقي الو ىنعملا نإ :مهضعب لاقو

 كلذ نمو ءاعيمج سانلا لتقك سفن لتقو «مكنيب ءامدلا ىلع ضيرحتو .مكسفنأل

 نَمو اًعيمَج سانا لَ اَمنأَكَف ضررألا يف داس وأ سفن ٍريغب اسفن لق نم ف :ىلاعت هلوق

 هيف نوكي اذه ىلع قايسلا نإو [ةدئاملا] 4 #2 اعيمج ساثلا ايحأ امّنأكَف اهايحأ

 ىلع ءادتعالا عنمب مث «لاملا ىلع ءادتعالا عنمب أدتبا .ءادتعالا نع ىهنلا ىف "قرت

 اولتقت ال ىنعملا نإ مهضعب لاقو .اهنم ربكأ ىلإ ةريبكلا نم لاقتنا وهف «سفنلا

 قرفم كلذ نإف «ىصاعملا باكترابو « ضعب لاومأ مكضعب لكأب مكسفنأ

 دقو «تاعامجلاو ممألا لتقت كلذبو « مكتدحول بهذم مكرمأل دسفم مكتعامجل

 ىلاعت هللا مراحم باكتراب ىأ 4 مكسفنأ اولتفت الو » :لاقف ريشب نبا اذه ىضترا

 ىف نمضتي وهو «هيضترن ىذلا وه اذه نإو .مكنيب مكلاومأ لكأو .هيصاعمو
 .هللا مراحم ىف لخاد هنأل هبورض لكب لتقلا نع ىهنلا هايانث

 )١( «هءزجلا .(79) ءاسنلا ةروس ريسفت :نآرقلا ماكحأل عماجلا عجار صضص١”.

 نب ديعس َناَك هنأ 0٠ 0) تاوقألا ىف راكتسحالا ميرحت - ةاقاسملا :هحيحص ىف ملسم ىور (5)
 . «ىطاتخ وهف ركَتحا | نمل : لكي هللا لوسَر َلاَق :َلاَق اَرَمْعَم نأ ثدحي بّيسمْلا

 .اهنمث عفتري ىتح اهعيب مدعو ةعلسلا كاسمإ : راكتحالا ىنعمو



 م للا للللالالللللا اللول

 ا حل

 مكب ناك هللا نإ :هتاملك تلاعت هلوقب صنلا ىلاعتو هناحبس هللا ليذ دقو
 نم تاحابملا هذه حابأو تامرحملا هذه نع ىهن هللا نأ ىلإ ةراشإلل 4 اميحَر
 نع رداص عرش لكو «ةمحر هللا عرش لكف ءمكب ةمحر اهعاونأ لكب ةراجتلا

 ةَمحَر لإ َكاَْلَسَرَأ امو 9 :ىلاعت لاق امك «2هنوئش نم نأش ىه ىتلا هللا ةمحر
 . [ ءايبنألا ] < ج0 نيملاعلل

 :نيرمألا ىلإ انه ةراشإلا 4 ارت هيلصن فْوَسَف اًمْلَظو اناودع كلذ لعفَي نمو »

 ام ىناثلاو «ةفلتخم رشلل قرطو صاعم نم هنمضتي امو لطابلاب سانلا لاومأ لكأ
 اهئادعأ نكمتو اهتدحو باهذو ءاهرمأ قرفتو ةمألا ةوخن لتق نم هيلع بترتي
 عورشملا دحلا ةزواجم هانعم ةغللا لصأ ىف ناودعلاو ءديدش ديدهت صنلاو .اهنم

 عمجلاو «ىنعملا ىف نايقالتم امهو ءهعضوم ريغ ىف ءىشلا عضو ملظلاو ءادصق
 ءدوصقم ريغ ناك ام جرخيلو «باكترالا لاوحأ لك باذعلا لمشيل ناك امهنيب
 ضوعيو ملاظ هنإف ءدصاق ريغ هريغ لام فلتي نمل ادوصقم نوكي ال ام ملظلا نمف

 .ديدشلا باذعلا كلذ هل نوكي ال نكلو ,«فلت ام

 ىلع ارمأ سيل ديدشلا باذعلا كلذ لازنإ نإو 4 ارات هيلصن فوسف » :هلوقو
 هللا ىَلَع كِلَذ اكو :لاق كلذلو «لهس ريسي ىلاعت هللا ىلع هنكلو ءاريسع هللا
 رسي نايب نإو «هدي ةضبق ىف وه رهظ امو هنم باغ ام نوكلا ىف ام لكف 4 اريسُي
 ىفو باقعلا ىف هتمظعو ىلاعت هللا ةوقل نايب هيفو ءدشأ ديدهت هيف باذعلا اذه
 .اعم باوثلا

 هناحبس رذنأ نأ دعب 4 مكتاتّيس مكنع رفكن هنع نوهنت ام رئابك اوبتجت نإ
 الو «هتمحر نم دابعلا سئبي ال ىتح ةبوتلا باب حتف ديدشلا راذنإلا كلذ ىلاعتو

 الإ ضعب ىلع مكضعب ءامد ميرحتب «نونمؤملا اهيأ ضعب لتق نع مكضعب فك مكب هتمحر نمو

 بيطو هاضرب هيلع اهب كلمي ةراجت نع الإ «لطابلاب ضعب ىلع مكضعب لام لكأ رظحو ءاهقحب
 .ها «ابصغو ابلسو ًالتق اضعب مكضعب كلهأو متكله كلذ الول «هسفن



 ءاسنلا ةروسريسفت اال

 «دعبلا هانعم بانتجالاو ,4 اوبنتجت نإإ» :لاقف هناحبس هيلإ ةدوعلا نم اوطنقي

 ريفكتلا ىنعمو ءاطق ايقالتي الو «بناج ىف وهو بناج ىف ىصاعملا نوكت ىتح
 ءاماك حوصنلا ةقداصلا ةبوتلا نإف «سفنلا نع اهاذأ ةطامإو اهداعبإ وأ تائيسلا رتس
 ءرئاغصو رئابك نامسق ىصاعملا نأ ىلإ ةراشإ صنلا ىفو .سفنلا رهطت روهطلا
 ىدعتت الو ءاهتاذ ىف ءوستو هملؤتو اهيحاص ءوست اهنأل تائيس انه رئاغصلا ىمسو

 َنوُبَتَحي َنيِذّلا 8 :ىلاعت لاقف «ممّللا ىرخأ ةيآ ىف اهامسو «نايحألا نم ريثك ىف
 ريغ نم ناسنإلا هب ملي ام ىأ [مجنلا] 4 20+ ... ممْللا الإ شحاوفلاو مثإلا رئابك
 رئاغص فرعن نأ عيطتسن نيفصولا نيذه نمو «هيف رارمتسا الو ؛هيلع رارصإ
 «رارصإ ريغ نم صخشلا اهبكتريو دعت ريغ نم اهتاذ ىف ءوست ام اهنأب بونذلا

 .ةريغص تسيلف رارصإ ةمث ناك نإو «شحفتو ىدعتت ةءاسإلا نإف

 نأ نيحيحصلا ىف ىور دقو «رئابكلا فرعت ىلإ ىدهتسن رئاغصلا فيرعتبو
 :لاق ؟نه امو هللا لوسراي :ليق ««تاقبوملا عبسلا اوبنتجا» :لاق ٌهِْلَي هللا لوسر

 لكأو ءابرلا لكأو ءرحسلاو «قحلاب الإ هللا مرح ىتلا سفنلا لتقو «هللاب كرشلا»
 ثيدحلا اذه نأ كش الو .27(تانصحملا فذقو «فحزلا موي ىلوتلاو «ميتيلا لام

 قوقع اهنم نأ ىرخأ ثيداحأ ىف ركذ دقف «رئابكلل ءاصحإلا ىلع لدي ال

 ءانزلا رئابكلا ربكأ نم نأ رخآ ثيدح ىف ءاج دقو .ءرمنلا برشو «نيدلاولا

 ىضر لاقف «عبس رئابكلا :سابع نبال ليق دقو , "0راخلا ةليلحب ناك ام هشحفأو

 2(؟1751) « لاومأ نولكأي نيذلا نإ# ىلاعت هللا لوق - اياصولا :يراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )١(

 :لاَق ل يلا نع ُهْنع هللا يضر َةريره ىبأ نع .اهربكأو رئابكلا نايب - ناميإلا :ملسمو
 لك ٠ «رحسلاو ؛هللاب كرشلا» :لاَق ره امو هللا لوس ا :اوُلاَق «تاقيوُمْلا مسا اوبتجا»

 فدو «فحّرلا م موي ىَنوُتلاَو ميتا لام أَو ءاّبرلا لكأو «قحلاب الإ هللا رح ىَتلا ِسْفَنلا
 . «تالفاّلا تاّمؤُمْلا تاّنصحُمْلا

 ؟ّللا دنع مظعأ ؛ بّنَذلا يأ لكي ينل تلأس :َلاَق هللا دبع نع ملسمو ىراخبلا هاور ام هديؤي ()

 لتقت نآو» لاق ؟يأ مث :تْلَق . ميظعل كلذ نإ :تلق «كقلح وو اذن هلل لمت نأ : :لاَق

 :يراخبلا هاور .«كراج ةّليلح ( ينازت نأ» :لاَق ؟يأ مث :تْلُق «كعَم مَعْطَي نأ فاَخَن كد

 .نآرقلا ريسفت



 عاسنلا ةروس ريسفت اه

 ااا يا

 ل رحل

 عم رص لا عم هةريعص برفق ِ ىه ةريم الو «ءرا الا 5 ب الل هنآ ان ةأ ةئامعبس أ : هلع هللا

 .رافغتسالا

 دق اهنأ ىرن ءءاصحإ ريغ نم ٌةِْكلَي ىبنلا اهركذ ىتلا رئابكلا انعبتت اذإ اننإو
 انزلاف «عمتجملا تايرورض نم اًيرورض ارمأ مدهت اهنأ :امادحإ  نيتمسب تمستا

 وهو لقعلا دسفي رمخلا برشو «ةشحافلا عيشيو اهمدهي فذقلاو «ةرسألا مدهي

 ءانب ضقني نيدلاولا قوقعو «ةيناسنإلا تاقالعلا دسفي رحسلاو «عمتجملل ىرورض

 ءريمضلا تيمي اهيلع دايتعالا نأ :ةيناثلا ةمسلاو  اذكهو ءهدعاوق نم ةرسألا

 .رشلا ىلع نرمت سفنلا لعجيو

 «لضافلا عمتجملا ءانب مدهت ىتلا دسافملا ىه رئابكلا نإ :لوقن كلذلو

 ولو «هريغ دسفت وأ هلسفت نأ اهنأش نمو صخشلا اهيلع رصي ىتلا ىصاعملاو
 . 7ةريبكلا لهسي ةريغصلا ةيصعملل سفنلا ءارمتسا نأل ؛ةنيه اهتاذ ىف تناك

 نأب مهسوفن نع رئابكلا نودعابي نيذلا هللا دعو 4 اًهِرَك ًالَخَدُم مُكلخدُنو »
 :ىلاعت لاق كلذلو «باوثلا الإ تائيسلا لاوز دعب سيل هنإو «مهتائيس مهنع رفكي

 لاخدإلاب ربعو ««لخدأ» نم ناكم مسا (لَخدْلا» .4 ايِرك ًالَخدُم مكلخدنو ل

 الإ حيتافملاو بابسألا اوكلمي مل ذإ .ةمحرو هللا نم لضفت كلذ نأ ىلإ ةراشإلل

 ناكم هنأ :امهدحأ : نيرمأ ىلإ ةراشإلل مركلاب ناكملا فصوو «ةمحرو هنم لضفتب

 هللا همركي هيف لحي نم نأ :ىناثلاو «ةماقإلا بيطتسيو «هيف ميقملا معني «بيط

 ميرك الإ هلخدي الو «هتاذ ىف ميرك ناكم وهف «.هناوضري هيلع ضيفيو «ىلاعت

 .هتئمو همركب هيلع ىلاعت هللا ضيفي مركم

 ىلع متي نق بولا تاَرَفَحُمو مكي : :َلاَق ل هّللا َلوُسَر نأ دوعسم نب هللا دبع نع (1)
 اع سس

 ٌرضَحَف الق ضرأ وُ موق لمَ الم هل برض كي للا لوو تكلي ىَلح لجَرلا

 اوجَجَأَف اداوس اوُعَمَج ىّنح دوعلاب ؛ ءيجي لَجرلاَو دوعلاب ءيجَيف قلّطني لجرلا َلعَجَف موَقْلا عينص عينص
 . هيف اوُهَذَق ام اوجضنأو ارا
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 هل ةقيقح ال ام روصت ىنمتلا 4 ضعب ىلع مكضعب هب هللا لَضف ام اوُنمَتت الو »

 ؛ريغلا دي ىف اميف عمطلا ىنعم نمضتيو ؛هليصحتل بابسألا ذختت مل ام بلطو
 ىلاعت هللا نإو «نيدلاو قلخلا داسفو سفنلا ءاقش ىلإ ىدؤي كلذ نإو ءهل دسحلاو

 ةرادإ ىلع ةردقلاب مهضعبو «هاجلاب مهضعبو «ءاكذلاو لقعلاب ساتلا ضعب لضف

 بيترت ال ةدايزلا ههنعم لضفلاو .لاملا نم لضفب مهضعبو «ةلودلا نوئش

 صنلا ىنعمو .هيلع داز نمت هللا دنع ةجرد ىلعأ لوضفملا نوكي دقف «تاجردلا

 ىف ضعب ىلع مكضعب هب هللا داز ام ىلإ اوعلطتتو اوعمطت الو اونمتت ال :ميركلا

 رمتسم لابلبو بارطضا ىف مكلعجي كلذ نإف ءداهجلا وأ لمعلا وأ هاجلا وأ لاملا
 نتفلاو ةيعامتجالا تابالقنالا تناك امو ءمكب عمتجمملا جعزيو مكجعزي مئاد قلقو

 وذف «هدنع سيل لضف نم هريغ هللا هاطعأ امل ناسنإ لك علطت ببسب الإ ةبرخملا

 ىف ناسنإ لك نوكي اذكهو «لاملا اذ دسحي ريقفلاو «ريبدتلاو لقعلا اذ دسحي لاملا

 . عيطتسي ال امل هعلطتو هينمت ببسب جاعزنا

 جئاتن نم هلو «ناسنإ لكل ريخلا لمع لهس دق ىلاعتو هناحبس هللا نإو
 ىضتقم ىلعو ةقاطلا ردق ىلع فيلكتلا نإو «لمعلا ردق ىلع ءازجلا هلمع

 :هناحبس لاق كلذلو «عاونألاو صاخشآلل ىهلإلا نيوكتلا

 م اظح ىاجرل نإ يسلم بيعت ءاتو اوس مناص لال
 لصفو «نيملسملا نوئشل ةرادإو «هليبس ىف داهج نم اهب اوماق لامعأ نم اوبستكا

 ام رادقمب لاومألا نم ظح لاجرللو «ةماعلا تافيلكتلاب مايقو ءتاموصخلا ىف

 ىلع ءازج نهلف «نبستكا امم رجأو بيصن ءاسنللو «ةيعامتجا لامعأ نم نوفلكي

 ؛هنوعشل ةياعرلاو لفطلا ىلع رهسلاو ةيبرتلا مالآو « عضولا مالآو لمحملا مالآ

 ىتلا تيبلا ةكلمم ىلع مايقلا ىلع ىفوألا ءازجلا نهلو «ةياعرلا هذه ىلع ربصلاو

 «ةيعامتجا تافيلكت نم نفلكي ام رادقمب ثاريملا ىف لاملا نم نهلو ءاهتيعار ىه

 ىف هؤازج هل لكو مهنيوكت عم قفتي ىذلا مهظحب ءاسنلاو لاجرلا نم لك ضريلف
 ام دحأ نمتي الو ءامهدحأب ةصاخلا تابجاولاو «نيفنصلا الكل ةماعلا تابجاولا

 .هل سيل
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 و زبيب جلا

 اوذختت مل ام ىلإ اوعلطتت الو اونمستت ال ىأ 4هلضَف نم َهَّللا اوُنأساو )»

 «نينملا ةوقلا ىذ قازرلا بويغلا مالع ىلاعت هللا ىلإ اوهجتاو ءهل بابسألا

 مكنإف «ةرخآلاو ايندلا ظوظح نم هب مكديزي امو .مكيلع هب لضفتي ام هولآساو

 وه هناحبس هللاو «جاعزنالاو قلقلا مكنع دعبيو «مكسوفن رقتستو نونئمطت ذئدنع
 . باهولا ىطعملا

 ىطعي وهو ميظعلا لضفلا وذ ىلاعت هللا نإ 4 اميلع ءيش لكِ تاك هللا نإ ١)

 عزو هناحبس هنإو «حلصي امل هريدقتو ءايشألل هنيوكت رادقمبو هملع رادقمب هلضف نم

 سانلا ناك ول ذإ ؛ريقفلاو ىنغلا سانلا نم لعجف «هملع ىضتقمب بهاوملاو قازرألا

 ىمنيو نارمعلا ميقيو «ضرألا عرزيو هديب لمعي نم ناك ام رقفلاو ىنغلا ىف ءاوس

 ام ذفني نم دجو ام ةيلاع بهاوم ىوذ اعيمج سانلا ناك ولو «ثرحلاو عرزلا

 «هنوسوسي نم دجو ام ةساس اعيمج سانلا ناك ولو «ءاملعلا كئلوأ هيف ركفي

 هعّسوأ هتدعاق مرهك سانلا نإو «ةدحاو ةمأ سانلا نوكي الو فالتخالا ناكلو

 ميظنتلا كلذ نإو «ءانبلا ساسأ ىه ةدعاقلاو «هالعأ قيضي ىتح ولعي مث ءةحاس
 انضوف دق «ريدقتلاو ىهنلاو رمألا كيلإ مهللا ءرظنلا ىضتقمو ملعلا ىضتقم وه

 .ريصنلا معنو ىلوملا معن كنإو «كيلإ انرومأ لك
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 ْعِجاَمَصَمْلَأ ف نُهوُرَجْهَأَو ىرشوُظِعَت رهو

 ًاليبص نوعي تقل نك وُهؤِرْصَأَو

 َفاَفْسمسْفِحْنَِو يح ّ 22 اوك الع ناكل

 نإآهلْهَأ َنَم د اَمَكَحَو ءوِلْهَأَنِم اَمَكَح أومن اوتعباف امد

 اًميِلَع ناكها نمت قْدَوياحتلَصإَد يري

 © 2 اب
 ثانإلاو روكذلا نم لكل لعج هنأ ىلاعتو هناحبس ركذ ةقباسلا تايآلا ىف

 «هيلع هريغ هب لضف ام ىنمتي نأ دحأل سيلف «ًءاسنو الاجر .,بستكا امم هظح

 .امئاد ناطيشلا اياطم ةبذاكلا ىنامألاف «هبلقو هلقعب ناطيشلا ثبع الإو

 هناحبس ردق امب ثاريملا ظوظح كلذك لعج هنأ نيبي ميركلا صنلا اذه ىفو

 نمأيو «هتايح ىف مهب رصنتسي ناك نيذلا ءارصنلا ءايلوألا ىف هلعج دقو «ىلاعتو

 ام هتافو دعب مهل نوكيف ءهبسك ناك مهبرقو مهلظ ىفف .روجلاو ءادتعالا نم مهب

 اهداحآب ال ءاهبرقو ةبارقلا عونب ثاريملا هناحبس ردق دقو .ءىش لكب ميلعلا هردق

 لاق اذلو ءداحآلاب ال عاونألاب اهماكحأ ردقت «نيناوقلاو عئارشلا لك ىف نأشلاك

 : ىلاعت

 4 مُكَئامْيَأ تَدَقَع َنيذّلاو َنوبرقألاو نادلاولا كرت امم يلاوم اَنلَعَج لكلو»

 ءالولا» :هتادرفم ىف ىناهفصألا لوقيو «بيرقلاو قيدصلاو ريصنلا وه ىلوملا
 راعتسيو ءامهنم سيل ام امهنيب سيل الوصح ادعاصف نائيش .لصحي نأ ىلاوتلاو

 ثيح نمو «نيدلا ثيح نمو «ةبسنلا ثيح نمو «ناكملا ثيح نم برقلل كلذ
 نيذلا مه ىلاوملا نوكي نأ انه ىناعملا برقأو ««داقتعالاو ةرصنلاو ةقادصلا

 مهو ء«هتايحل ادادتما مهتايح نوكتف .هصخشو هلام ىف صخشلا نوفلخي

 ةايحلا هذه نوكرتي نمم دحأ لكلو :ميركلا صنلا نم ودبي امك ىنعملاو .نوثراولا
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 مهرثكأو «هل سانلا برقأ نم هلام ىف هل ءافلخ انلعج ايلعلا ةايحلا ىلإ ايندلا

 هؤانبأ مه ءالؤهو ىذخأي هلام نم ظح ءايلوألا ءالؤه نم لكل نوكيو «ةرصن

 .ةيونعمو ةيظفل ثحابم ضعب ميركلا صنلا ىفو . مكناميأ تدقع نيذلاو هبراقأو

 تدقع نيذلاو نيبرقألاو ءابآلا نوفلخي نيذلا نأ ىلإ الوأ ريشي صنلاف

 مهترصنب دهجلا ىف هوكراش مهنأل ؛نوندألا براقألاو ءارصنلا مه ناميألا

 ىذلا لاملا نأ ىلإ ايناث ريشي صنلاو «مهئاقبب نوكي هصخش ءاقب نآلو «مهتبارقو

 ةبارقلا ةجرد تدحتا اذإ ءبيرق نود بيرق هب دبتسيال ءالؤه نيب عزوم هكرتي
 ببس ىلإ اثلاث ريشيو .برقألاف برقألل وهف «ةيبرقالا عبتي ثاريملا نآل ؛اهتوقو

 ايسفن اطابترا دجوي جاوزلا نأل ؛انه ةيجوزلا اهيف لخديو ةبارقلا وهو «ثاريملا

 .لجرلا نم ةعضب ةأرملا ريصتف ءاهضعب نم ىوقأ نوكي لب «ةبارقلاك نوكي
 «قثوم ىوق دقع لكل ناميألا تّدّقع لاقيو «نيميلا دقع وه ىناثلا ببسلاو
 هيف عضي قثوملا دقعلا نأل ؛ىنميلا ديلا ىهو «نيمي عمج ىديألا ىه انه ناميأآلاو

 دقاع لك نأل ؛تاقفصلا تاعايبلل لاقي كلذلو ءهدقع دنع رخآلا دي ىف هدي

 ىف ءاج امك 4 مكئاميَأ تدقع نيذّلاو » مه نمو .رخآلا نيمي ىلع هنيميب قفصي
 نأل ؛جاوزألا دارملا نإ :لاق هنأ هدبع دمحم خيشلا ذاتسألا ىلإ بسن دقل . ؟صنلا

 نأ ىلع نيمدقتملا نم عيمجلا لب نورثكألاو «ةبارقلاو جاوزلا دقع وه ثاريملا ببس

 نوكت نأ ىلع اريصن هنم ىوقأ لجر عم صخشلا دقعي نأ وهو .ءالولا دقع دارملا

 اذإ هثريو ءفعضأللا رصني ىوقأالاف «ثراو هل نكي مل اذإ هثري نأو «هترصن هل

 خسن امك «هب ثاريملا خسن هنإ :ءاهقفلا ضعب لاقو .اعقاو كلذ ناك دقو ءتام

 ءخسني مل ايقاب لاز ام هنإ :ءاهقفلا ضعب مهعمو ةيفنخحلا لاقو «ءاخإلاب ثاريملا

 ءهدبع دمحم خيشلا ذاتسألا ىلإ بسن ام فلاخن اذهب نحنو «هيلإ ليمن ام اذهو

 دحأ نع ربعي مل ميركلا نآرقلا نأ لوألا ىف انتهجوو «خسنلا اوعدا نم فلاخنو

 دقاعت درجم اهيف ةقالعلا تسيل ةيجوزلا ةايحلا نأل ؛مكناميأ تدقع نمب نيجوزلا

 ةعطق ىه نوكتف ءايسفن اجاودزا نوكت اهرارقتسا دعب ىه لب «ةأرملاو لجرلا نيب
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 ابقعأ اذإ ءبسنلا ةمحل نم ىوقأ ةمحُل امهنيب نوكتو .اهنم ةعطق وه نوكيو هنم
 ىحلا كلذ اناكف ءاجمدنا دق امهيصخش مهيف نايريف ءامهئازجأ نم نونوكتي ادالوأ

 ال هنأ ىهف «ءالولاب ثاريملا خسن مدع ىف انتهجو امأو .دبكلا بّلخ وه ىذلا

 «ىعطقلا خسني ال ىنظلاو ءالوأ ىنظ وه ةنسلا نم دجو امو «خسان ليلد دجوي

 ال ءالولاب ثاريملو ءءاخإلا لحم ةبارقلا تلح دقو ءءاخإلا خسن ىف درو دقو

 براقألا نم دحأ صخشلا نكي مل اذإ نوكي هنأل ؛ةبارقلاب ثاريملا عم ضراعتي

 أتت ىتلا ةيصولا ةوق هل نوكت نكلو «ةبارقلا ةوق ءالولل نوكي ال كلذبو ءطق

 «لاملا تيب ىلع مدقي نأ ءالولا دقع هيلع لدي ام ىصقأ نإو «ةيجوزلاو ةبارقلا نع

 نوكت كلذبو «ثلثلا ىلع ديزت ال تناك اذإ ةحيرصلا اياصولا نع رخؤم وهو
 ةصاخلا ةرصنلل ببس ءالولا ُدَْقَع ذإ ؛ةماعلا ةرصنلا ىلع ةمدقم ةصاخلا ةرصنلا

 لاملا لعج دق ماد امو «عئاضلا لاملا ذخأي لاملا تيب نإو «ماعلا ريصنلا ىه ةمألاو

 .اعئاض دعي ال هنإف هدعب نم دحاول

 تاكرتلا عيزوت ناك اذإ 4 اديهش ءيش لك ىلع ناك هللا ّنِإ مهبيصن مهوتاف ©

 مل بيصن وه ذإ ؛هنم هظح دحاو لك ىتؤي نأ بجيف ؛هريدقتو ىلاعت هللا لعجب

 قح اذ عنمي نأ دحأل سيلف «ىلاعت هللا نم ةيطعب نكلو ءدحأ نم ةحنمب نكي

 اومرحي نأ روكذلل زوجي الف «كلملا كلام هررق دق قحلا كلذ ناك اذإ ء.هقح

 :ىلاعت هللا ثاريم ريغي نأ نأ مكاحل زوجي ال هنأ امك :نيرخآلا بيصن نم فَ

 كرت نم» دِةَِْكَي ىبنلا لاق امك «هتثرولف اًمح وأ الام كلم نم لكف «هعنمي نأ الو

 ثاريملا ىف ملظلا عنمب هرمأ ىلاعتو هناحبس هللا دكأ دقو .217هتثرولف اقح وأ الام

 ماركإلاو لالجلا اذ ىلاعت هللا نأ ىأ 4 اديهش ءيش لك ىلع ناك هللا نإ :هلوقب

 ةعمج ا : ملسمو 7(2؟948) انيد كرت نم ىلع ةالصلا 0 نويدلا ءادأو ضارقتسالا :يراخبلا هاور )١(

 15 يلا عن هللا "قد ترم ى نع هلو امهريخو «607) ةرططدو الصلا فيفخت ل ش
00 
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 دهاشملا ةفرعم هلآمو هذخأي ىذلا ملاظلا فرعيف «هيلع دهشيو «ءىش لك دهاشي

 ىلاعت هللا نأ ملعيلف «هبحاص نم قحلا لكأ وأ «لام ءافخإ دارأ نمف «نياعملا

 .ردتقم زيزع ذخأ هذخأيس

 نم اوقفنَأ امبو ضعب ىلع مهضعب هللا لّضَف امب ءاسنلا ىلع نوماوق لاجّرلا ©

 هظفحيو هاعري ناك اذإ «هيلع ماوقو هيلع مئاق وهو ءىشلا ىلع ماق لاقي 4 مهلاومأ

 ةسايرلا نإ لب «ةسايرلا قلطم ةماوقلا تسيلو «هيلع ةظفاحملاو هتيانعب هالوتيو

 هقوقح ىلع ةظفاحملاو سوءرملا ةياعر ىلع موقي سيئرلا ناك اذإ ةماوق ىمست

 ىنعملا نإف «ءاَسنلا ىَلَع نوماَرَق لاَجَرلا» :ىلاعت هلوق ىنعملا اذه نمو «هتابجاوو
 موقيف «ةيامحلاو ةءالكلاو ةياعرلاو ظفحلاب ءاسنلا نوئش ىلع نوموقي لاجرلا نأ
 جاوزألاو «نهنيدو نهقالخأو نهسفنأ ىلع ةظفاحملاو مهتانب ةياعر ىلع ءابآلا

 ءىجت انه نمو «ةنايصلاو ةيامحلاو ةياعرلاو ظفحلاب مهتاجوز نوئش ىلع نوموقي

 هيف امنإ «ةساير هيف سيل ةجوزلا نوئش ىلع لجرلا مايق نأ ررقأ ىنإ لب «ةسايرلا
 «ةماع ةساير لجرلل ناك اذإف «تافيلكتلا عيزوت ليبق نم وهو ةياعرو ةيامح

 نع لوئسمو هلهأ ىف عار لجرلا» :ةْلَي ىبنلا لاق اذلو «ةيعون ةساير اضيأ ةأرمللف

 ."17«اهتيعر نع ةلوكسمو اهجوز تيب ىف ةيعار ةأرملاو «هتيعر

 نيبف «ةأرملا نود ةياعرلا هذه لجرلا فيلكت ببس ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 ةدايزلا وه ليضفتلاو .4 ضْعَب ىَلع مهضعب هللا لَضَف امب ط هيف لاق :امهلوأ :نيببس
 تايالولاو «ةيهلإلا ةلاسرلاب لاجرلا صاصتخاو «ةفرعملاو ةيمسجلا ةوقلا ىف
 امو ءءادعألا عفدو داهجلا اهنم ءلجرلا ىلع ةريثك تافيلكت اذه عبت دقو «ىربكلا

 بورحلا ىف ةأرملل لمع نم نكي امهمو «بورحلا تداق ةأرما نأ خيراتلا فرع

 سنجلا ليضفت وه ليضفتلاو «ةيلصألا لامعألا ال «ةيوناثلا لامعألا ليبق نم وهف
 هاش يف ريب هدر ري روما لو

 نع لوُعْسَم مُكّلكو ار مك : :لوُقي لك هللا لوُسَر تعمَس :لوُقي رَمع نب هللا دبع نع )١(

 ةآرملاو «هتيعر نع لوئسم وهو هلهأ ىف 1 لجرلاو ءهتيعر نع لوُئسُمو عد مامإلا ؛هتيعر
 . هتيعر نع لوُئسُمو هديس لام ىف عاد ٌمداَخْلاَو ٠ ءاهتيعر نع ةلوُكسَمَو اَهِجَوَز د تيب ىف ةيعار

 .[(1879) ةرامإلا :هوحنب ملسمو :(855) ناملاو ىرَقلا ىف ةعمجلا - ةعمجلا :ىراخبلا هاور]
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 ءالقع لاجرلا نم ىوقأ ىه نم ءاسنلا نمف «داحآ ليضفت ال ءسنجلا ىلع

 ىَلع مهضعب هللا لّضَف امب» :لاقو «نايحألا ضعب ىف مسج ةوق لب «ةفرعمو
 نأو «ةكرتشملا ةيضعبلا ىلإ ةراشإلل الوأ نهيلع هللا مهلضف امب :لقي ملو 4# ضعب

 نأ ىلإ ةراشإللو «ةدحاو ةلصاولا ةمحللاف «لاجرلا نم ءاسنلاو ءاسنلا نم لاجرلا

 ىلاعتو هناحبس هللا هقلخ ىذلا هلمع ىدؤي لكو «عيمجلا حلاصل ليضفتلا كلذ
 .هل

 هناحبس هللا ربع ام وه ةنايصلاو ظفحلاو ةياعرلاو ةماوقلا ىف ىناثلا ببسلاو

 لجرلا فيلكت نأل كلذو .4مهلاومَأ نم اوقفنأ امبو :هلوقب هنع ىلاعتو
 نإ ذإ ؛اهنوصيو اهاعري نأ اضيأ افلكم هلعجي ءهيلع ةأرملل اقح هلعجو «قافنإلاب

 ؟هجراخ لجرلا لمعو «لزنملا لخاذ ةأرملا لمع نوكي نأ بجوتسا فيلكتلا كلذ

 ةياعر فلكم وهو «ةايحلا ةنج نوكيل تيبلا دادعإو لافطألا نوئش ىلع ةفكاع ىهف

 . اهتنايصو اهتيامحو ةنجلا

 ةأرملل لجرلا ةياعر نإ 4هّللا ظفح امب بيَْلُل تاظفاح تاَتناَق تاحلاّصلاَف

 :ناعون ةجوزنملا ةأرملاو «ةأرملا فالتخاب فلتخت اهظفحو اهتنايص ىلع لمعلاو
 ىنعمو .عونلا اذه نيبي انهو ءكلذك تسيل نم ةيناثلاو «ةحلاصلا امهادحإ

 دقو ءاهتيجوزو اهسفن ىف ةحلاص ىهف ءاهنيدو اهقلخ ىف ةميقتسملا ةعفانلا ةحاصلا

 ءاهحالص نع نافشكيو «ءاهنازيمي نيرهاظ نيفصوب ىلاعتو هناحبس هللا اهفصو

 «سفن بيط نع ةعيطم اهانعم ةتناقو .ةتناق اهنأ امهدحأ :اهنيدو اهسفن ىف

 ءاهرهاظم لك ىف ىلاعت هلل ةعيطم ىهو ؛هاركإو رسق نع ال «بلق نانئمطاو
 هعيطت نم ظفللا ىف نيبي ملو .ةيصعم ريغ ىف اهجوز ةعاط ىلاعت هللا ةعاط نمو

 وهو «هللا وه اهبحاصو .ةعاطلا بحاصل ةعاطلا اهتعيبط نم نأ هأإ ةراشإلل

 هللا ربع دقو «هبيغ ىف لجرلل ةظفاح اهنأ ىناثلا فصولاو .اهلك تاعاطلا ردصم

 ةبيغملا رومألا نظفحي ىأ 4هّللا ظفح اًمب ٍبْيغْلَل تاظفاح )» :هلوقب كلذ نع هناحبس

 ىف هللا قلخ ام نمتكي الو «نهجاوزأو نهنيب نوكي ام نيشفي الف .ةرتتسملا



 ءاسنلا ةروس ريسفت 0 ل

 لا لل للاللال ياوملا

 از <

 ال ام نهيلإ هللا اهعدوأ ىتلا ةعيدولا ىف نعضي الو «هيلع نيدتعي الو «نهماحرأ

 امإو ةيردصم امإ (ام) 4ِهّللا ظفح اًمبإ» :ىلاعت هلوقو ءاهيف نوكي نأ زوجي

 ةروصلاب ىأ «ىلاعت هظفحب بيغلل تاظفاح :ةيردصم اهنأ ىلع ىنعملو «ةلوصوم
 تاظفاح :ةلوصوم اهنأ ىلعو .انونكم ابيغ هلعجو رمألا كلذ اهب هللا ظفح ىتلا

 .هعرشو هنيوكت ىف ىلاعت هللا اهظفح ىذلا رمألاب ةروتسملا ةيبيغلا رومألل
 هبيغ ظفحت اهجوزل اهتعاط عم ةحلاصلا ةلضافلا ةأرملا نأ نيجيرختلا ىلع ةصالخلاو

 رظن اذإ نم ءاسنلا ريصخ» :ةْكي ىبنلا لوق ىف نافصولا ءاج دقو «هضرعو هرتسو

 . ؟17(هتظفح اهنع باغ اذإو «هتعاطأ اهرمأ اذإو «هترس اهيلإ

 هنيب ام ىناثلا مسقلاو «تاجوزنملا ءاسنلا نم لوألا مسقلا وه اذه

 :هلوقب

 «نهوبرضاو عِجاَضَمْلا يف نهورجهلاو نهوظعَف نهَروُشُن نوُفاَحَت يتأللاو »
 امع ةجوزلا جورخ زوشنلاو «بير الب حلاصلا ريغو عئاطلا ريغ وه مسقلا كلذ

 لصأو ءاهتيب نوئش ىلع اهمايقو ءاهجوزل ةجوزلا ةعاط نم ةيجوزلا ةايحلا هبجوت

 نوكيو ةطسبنملا ةلهسلا ضرألا طسو ىف عافترالا ىنعمب زشنلا نم ذوحخأم زوشنلا

 اذوذشو ةبيطلا ةيجوزلا ةايحلا نع اضارعإ وأ اعفرت ةأرملا زوشن نوكيف ءاهيف اذاش

 ىلإ ةراشإلل «نزشني» لقي ملو 4 وظف نهزوشُن َنوُفاَحَت 9 «هناحبس لاقو ءاهيف
 عوقو دنع جالعلا نوكي نأب كلذو «ءلحفتسي نأ لبق ءادلا جالع امهلوأ :نيرمأ

 رجهت نأ وهو «هتاجرد ىصقأ ىلإ لصي ال ىتح «هتارامأ روهظو زوشنلا رداوب
 مل ىجوزلا شعلا لظ ىف ىهو نوكي جالعلا كلذ نأل ؛هلزنم نم جرختو «جوزلا

 نم ىلع تيبلا كرتت نأ وهو «لعفلاب زوشنلا عوقو راثكتسا ىناثلا رمألاو - هرداغت

 عرشلا ةغل ىف مست مل ولو «كلذ ىف ةجوز عقت نأ روصتي ال هنأكو «هيف امو هيف

 :جالعلا نم عاونأ ةثالث ءاسنلا نم عونلا اذهل هللا ركذ دقو .ةحلاص ةجوز

 لاملا قوقح ىف - ةاكزلا :دواد وبأ ىورو ءامهنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ىسلايطلا دنسم )١(

 .اعوفرم سابع نبا نع (175)
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 ربخ ىف ةعقاو انه ؛ءافلا» «ٌنهوظعُف هن : ىلاعت هلوقب هناحبس هركذ ام  اهلوأ
 ىف لخدت امك «ىبلطلا هربخ ىف ءافلا تلخدف طرشلا ىنعم ىف هنآل ؛لوصوملا

 ىلإ اههجويو سفنلا ىف رثؤي ىذلا لوقلا ظعولاو .ابلط ناك اذإ طرشلا ءازج
 «بلقلا هل قري اميف ريخلاب ريكذتلا وه ظعولا» :دمحأ نب ليلخلا لاق دقو ء«ريخلا

 اضيأ وهو «خيبوتلا اهالعأ بتارم وهو ءرشلا جئاتن ركذب ريخلا ىلإ هيجوت ظعولاف
 اهنم ناك اذإ قيقرلا ساسحإلا تاذف ءاهلثمب قيلي ام ءاسنلا نم ةأرما لكلو .بتارم

 وأ ءاهنم ثدح نوكي نأ ركني هنأك ؟اذه تلعفأ :الثم لاقي .هنسحتسي ال ام

 اهركذي مث ءاهترسأ فرشب اهركذي مث .كلثم نم اذه نوكي نأ تروصت ام :لوقي

 .فنعي الو وسقي ال اذه لك ىف وهو «موللا هنمو ءاهخبوي مث «ىلاعت هللا قحب

 رجهلاو ءهلك نكسملا وه زاجملا ىف عجضملاو .عجضملا ىف رجهلا - ىناثلاو

 نأ اهاندأ :بتارم رجهلاو .ةوفج ريغ نم رجهلا وهو «ليمجلا رجهلا وه بولطملا
 اهل ريدي نأب ىزاجم رخآلاو «ىقيقحلا عجضملا وهو «مونلا عضوم ىف رجهلا نوكي
 ةرجح ىلإ مونلا ةرجح كرت الع نإف ءرخآ مانم ىف مان الع نإف «ماني الو هرهظ

 نم عونو ءاسنلا نم اهعون لاح لكلو «ةمصاخم الو ةافاجم ريغ نم ىرخأ
 .اهبراغ ىلع اهلبح كرت نإ هعقوت نع فشكت ىتلا هتامالعو زوشنلا تارامأ

 دنع الإ هيلإ أجلي الو ءاهاصقأ وهو ءبرضلا ءزوشنلا ءاود نم  ثلاثلا

 ةايحلا غلبت امدنع نوكي حابلا برضلا نأ تبث دقو .نيقباسلا نيءاودلا لشف

 .نيديقب ةنسلا هتديق دقو «قارتفالاو زوشنلا نم اهيلع ىشخي ةجرد ةيجوزلا
 دقف ء.هجولا برضي الأب نيشم ريغ نوكي نأو «ءحربم ريغ نوكي نأ :امهدحأ

 وه :لاقف «حربملا ريغ برضلا نع سابع نبا لئسو ,1)ةّسملا كلذب تحرص

 :لاَق ؟هْيَلع اًندَحأ ةجر قَح اَم هللا لوُسَر اي تلق :لاَق هببأ نع ُيِريَشَفْلا ةيواعم نب ميكح نع )١(

 الو حتت الو هجرلا برت الو - َتبَسَتْكا وأ - َتْيَسَنكا اذإ اهوسكتو «تمعَط ذإ اهمعْطَت نأ

 نباو )5١517(« اهجوز ىلع ةأرملا قح - حاكنلا :دواد وبأ هاور «تْيَبْلا ىف الإ رِجْهَت

 )١96٠09(. نييرصبلا دنسم لوأ :دمحأو )١86٠١(« جوزلا ىلع ةأرملا قح - حاكنلا
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 «برضلا قاقحتسال زمر وهف «حابملا برضلا وه اذهو .هلثم وأ كاوسلاب برضلا
 هتكشو هتجوز ملظ اذإ جوزلا نأ ىلع كلام بهذم ىف صن دقو .برضب سيلو

 ةعاطلاب هل مكحي ملو ةقفنلاب اهل مكح ىوكشلا ترركت نإف ء.هظعو «ىضاقلا ىلإ

 لباقت ثالث تابوقع هذهو «ميقتسيل برمغلاب هرزع كلذ دعب هتكش نإف ءانمز

 .حربم ريغ نوكي ال برضلاف .فنعأو دشأ اهنكلو «هتجوزل جوزلا باقع

 بلطلا ىغبلا 4 اريبك اًيلع َناَك َهَّللا َّنِإ ًاليبس َنِهِيَلع اوغْبت الف مكتعطأ نفط

 قرط نم اقيرط اوبلطت الف تاجوزلا تعاطأ نإف :ميركلا صنلا ىنعمو «ديدشلا
 ملظ ةعاطلا عم باقع لك نأ ىزغملاو «نيملاظ هب نهيلع نيغاب ناك ايأ باقعلا

 فطعلاو ةمحرلاب اهتدوم ءاثدتسا ىلإ جوزلا دصقي لب «بلطي الو دصقي ال ىغبو

 نإ :هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا ليذ دقو .هبيلاسأ لكب ببحتلاو بيرقتلاو

 ىلع لجرلا ىلعتسا اذإ هنأو «ةرهاقلا هتوق ىلإ ةراشإلل . اريبك اًيلع ناك هّللا
 .ميلأ باذعب هذخآو هذخاؤم وهو «هقوف ريبكلا ىلعلا هللاف هتأرما

 اديرُي نإ اهلهأ نم اَمَكَحَو هلهَأ نَم امك اوُعِباَف امهنيَب قاَقش متفخ نإو طا

 «ةيجوزلا ةايحلل ةثلاث لاح هذه 4 ريب اًميِلَع َناَك هللا نإ امه هللا ققوي احالصإ

 نوكي زوشنلا فوخ نأل ؛زوشنلا فوخ لاح ريغ ىهو «قاقشلا فوخ لاح ىهو
 كلت نوكتف ءامهنيب ةدوم كانهو ءاهيلع ناطلس عون هل اهجوز تيب ىف ةجوزلاو
 اًياقع حلصي ال ذإ «ليمجلا رجهلا جالعلا نم ناك كلذلو «جالعلا لبس نم ةدوملا

 دحاو لك نوكيو «ةدوملا بعشنت امدنع نوكي هنإف قاقشلا امأ «ةبحملا مايق دنع الإ

 رفانت بولقلا نأل ؛جوزلا اهحالصإ ىلوتي ال لاح هذهو ءقش ىف نيجوزلا نم
 ىلاعت هللا هنيب دقو ءرخآ قيرط نم نوكي نأ دب ال جالعلا ناك اذهلو ءاهدو

 انه وهو «ةراثإلا هانعم ثعبلاو .4 اًهلْهَأ نم امُكَحَو هلهأ نم امَكَح اونعِباَف 9 : هلوقب
 «ةرفانتملا سوفتلل اجلاعم اًبيبط حلصي ناسنإ لك سيل هنأل ؛ريختلا عم ةراثإلا

 امهدحأ :نيرمأ دحأ ىلإ هجتي مكحلا لمعو «لصفلاو مكحلا قح هل نم مكحلاو

 ىضتقي كلذ نإو «ةيجوزلا ةايحلا رقتسم ىلإ ةدراشلا سوفنلا درو امهنيب حالصإلا
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 لاق اذلو «هيف ناعنامي ال لقألا ىلع وأ فالخلا ةلازإ ةين نيجوزلا دنع نوكي نأ

 دوجو عم نيجوزلا الك ناك اذإ ىأ 4 اَمُهنيب هللا ققوُي احالصإ اديري نإ : ىلاعت

 عم ىقتلي بلق لك لعجي نأب ءامهنيب قفوم هللا نإف .اهتلازإ ىف بغري ةرفنلا
 محتلي وأ هيف لخديل هبلق نم اءزج دحاو لك حتفي نأ ىضتقي قيفوتلاو ءرخآلا

 . ىناثلا بلقلا هعم

 لاقف «هزاوج ىف ءاهقفلا نيب فالخلا ناك دقو ءامهنيب قيرفتلا ىناثلا رمآلاو

 نأ نيب صنلا نأل ءجوزلا نم ليكوتب الإ كلذ زوجي ال ؛ىعفاشلاو ةفينح وبأ

 قح قالطلا نألو ءامهتمهم تهتنا دقف هنع ازجع نإف «حالصإلا ىف امهلمع

 قيرفتلا امهل :دمحأو كلام لاقو «هنع ةباينلاب الإ هريغ هالوتي الو «هدحو جوزلا

 مسحي ىذلا وه مكحلاو ءَنيَمَكَح امهامس ىلاعت هللا نأل ؛حالصإلا نع ازجع نإ

 هللا ىضر - ايلع نألو «قيرفتلاب فالخلا امسح حالصإلا نع ازجع نإف «فالخلا

 :لاق هتأرماو بلاط ىبأ نب ليقع نيب فالخلا مسحل نامكح تعب امدنع - هنع

 اعمجت نأ امتيأر نإو ءامتقرف اقرفت نأ امتيأر نإ امكيلع نإ ؟امكيلع ام نايردتأ

 «ىضاقلا رمأب نوكي نيمكحللا ثعبو .نآرقلا رَّسف نم قحأ ًىلعو .امتعمج

 فونلاو ؛ماستلا لاصفنالاب نوكي قاقشلا نأل ؛قاقشلا فوخ دنع نوكي ثعبلاو

 4 اريبخ اميلع َناَك َهَّللا نإ ظ :هتاملك تلاعت هلوقب ةميركلا ةبآلا هللا ليذ دقو .هلبق

 قرطو سوفنلا لاوحأ ملعي ىذلا طيحملا قيقدلا ملعلا ةفصب فصتم هنأ ىأ

 ءازجلا هدنعو ءرودصلا ىفخت ام ملعيو «سانلا هب موقي ام ملعيو ءاهجالع

 .ريدق ءىش لك ىلع وهو باقعلاو

 اولواقمك هديا كرموه اوذنغأو
 ِر لو كسلا يشار قرد أ[ ىِذيو اًمدَسَحِإ

 م

 يَِْكبْلَاِب يِحاَصْلَأَو بنج راملاو نَرَفْلاىَذ



 ءاسنلا ةروس ريسفت اه

 0 سس
 زب لجل

 يي

 ها هس 2 امو مه 9

 اموءعر

 22 0 2 وُمَف كاَمدع داك
 م

 0 ٍلَخَسْلاِب َس اَّسل

 27 امي م ابا دع ب رفدكحأل اَنْدَّسَعَأَو لصف نِم
 نلرارع

 رم

 َنوُبِمْؤُي لَو سال احر مَهْلوَمَأ تروُقِفنُي َنبدلأَو

 ٌهآَمَض اسرهم ُناطِمشلأ نكي نمو رخآلا ويلا اَلَو هلأ

 أوُفقنَأو لاي َوَْلَو هلام اول مِتلَعاَذاَمَو يي ةرايلا يي: اسير

 2: اًعيِلَهِبمَسأ نوفا مَقَرراَتِم ا 2 1 ولك هه آ

١ 

 ءايوقألا تابجاوو «ةرسألا ماكحأ تدرو ةروسلا لوأ نم ةقباسلا تايآلا ىف

 ءاهداحآ نيب ةلدابتمللا قوقحلاو ءاهيلع موقت ىتلا مئاعدلاو ءاهتافعضل ةبسنلاب اهيف

 ىلإ ريشأو «ةميلس اهنيوكت رصانع تنيب مث ءاهورعت دق ىتلا تافآلا ىلإ ريشأو

 نم نيجوزلا نيب نوكي ام جالع نّيِب مث «ليضفت ريغ نم اهنيب ةيلاملا تالماعملا
 ركذ تايآلا هذه ىفو «عطقلاب امهنيب ةلصاولا ةدوملا ددهت دق ىتلا عازنلا بابسأ

 ناسحإلا بوجو ركذو «ةصاخلاو ةماعلا تالماعملا اهيلع موقت ىتلا سسألا هناحبس

 تاقالعلا نوعطقي نيذلا لاح نيب مث ءراوج وأ ةبارقب صخشلاب لصتي نم لك ىلإ
 ىلاعت هللا ةدابع وه لضافلا لماعتلا ساسأ نأ ىلاعتو هناحبس نيبو «سانلا نيب

 هتدابعب صخشلا ديري نأ وه دسافلا لماعتلا ساسأ نأو «كارشإ ريغ نم ءهدحو

 .هيلع سانلا قح ةاعارمو «هناحبس هيلإ هاجتا ريغ نم ايندلا ضارغأ نم اضرغ

 ىذلا طخلا لوأ اذه 4 ايش هب اوُكرشت الو هللا اودبعاو ل :هناحبس لاق اذلو
 ةدابعلاو «ميقتسملا طخلا لوأ وهو .سانلابو هللاب هتقالع ىف لضافلا هيق ريسي

 لمعي ام لك ىف صالخإلاو «هدحو هيلإ هاجتالاو «ىلاعت هلل سفنلا صولخ اهانعم
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 .تاقدصو «موصو جحو ةالص نم تادابعلا لمشت ىنعملا اذهب ىهو «ىلاعت هلل

 اهميمص ىف اهنكلو «تانايدلا ىف ةفلتخم روص تاذ ىهو «ةدابعلا بل ةالصلاو

 مدعو «هدحو هللا ىلإ هاجتالاو «ةماتلا ةعارضلا اهيف تققحت اذإ الإ ةالص نوكت ال
 «ةضورفملا تادابعلا ىه هذهو .ايندلا ضارعأ نم ضرع ىأب هناحبس هنع لاغشنالا
 الإ ءاجتلالاب سحي الو «ءلمعو دصقم لك ىف ىلاعت هللا ىلإ هاجتالا نوكي اهدعبو
 هلع ىبنلا نع درو كلذلو «هئاعد ىف ادحأ هعم كرشي ال «هدحو هل ءاعدلاف هل

 لعفي الأ ةدابعلا ومس ىف ةبترملا هذه ىليو .2170ةدابعلا خم ءاعدلا» :لاق هنأ.

 .هللا ىف الإ ضغبي الو هللا ىف الإ بحي الو «هلل الإ لامعألا

 ءىشلا بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال» :ّْلِلَك ىبنلا لوق اهروصي ةبترملا هذهو

 . ؟"0(هلل الإ هبحي ال

 لعجي اهب ذخآلا نإو .اهبتارمو اهعاونأ ىلإ تاراشإ وأ «ةدابعلا ىه هذه

 هلل ةصلاخلا ةدابعلا ضيقن نإو «ةريصبلا رينيو «ةليضفلا ةرئاد ىف لامعألا لك

 ءاضيأ بتارم كرشلاف بتارم ةدابعلا نأ امكو .هنع ىهنم وهو «كرشلا ىلاعت

 هقاقحتساو هتيهولأ ىف ىلاعت هلل كيرش داقتعا وهو ءمظعألا كرشلا اهالعأ
 رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ :هلوق ىف ىلاعت هللا هركذ ىذلا وهو «ةيدوبعلل
 رضيو عفني ادحأ نأ دقتعي نأ هيليو [ءاسنلا] 4 132 ... ءاَشَي نمل كلذ َنوُذ ام
 .ىلاعت هللا رمأ ام ريغبو هللا ريغل عوضخلاو هللا ريغ ىلإ ءاجتلالاو «هللا نود نم

 موصي وأ ءايهابم ىكزي وأ ءايئارم ىلصي نأب «تابرقلا ىف كارشإلا ةثلاثلا ةبترملاو
 «كرشأ دقف ىئاري ىلص نم» :ِهِْللَك لاق دقو «هموصب هللا هجو دصقي الو ءايلاعتم

 عونلا اذه ىمسيو «2"(كرشأ دقف ىئاري قدصت نمو «كرشأ دقف ىئاري ماص نمو
 فوختأ ام فوخأ نإ» :لاق هِي هللا لوسر نأ ىذمرتلا ىور دقو .ىفنخلا كرشلا

 .هجيرخت قبس دقو .هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع تاوعدلا :ىذمرتلا هاور )١(

 .هجيرخت قبس (؟)

 .تباث نب سوأ نب دادش نع دمحأ ةياور نم هجيرخت قبس (")
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 27(«ةيفخ ةوهشو هللا ريغل الامعأ .

 اذلو «لاح ىأ وأ ءىش ىأ ىف هللاب كارشإلا لمشي كرشلا نع ,ىهنلا نإو
 اكرش ناكأ ءاوس «ناك وحن ىأ ىلعو ءىش ىأ ,4اًميش هب اوكرشت :ّد الوإ# ىلاعت لاق

 ناميإلاو «ريمضلا فعضي هروص لك ىف كارشإلا نإو .ايفخ اكرش ناك مأ ارهاظ

 ءهدحو هللا ةدابع اهدجوت ىتلا ريمضلا ةوق رهاظم لوأ نإو ءريمضلا ىوقي هللاب

 :ىلاعت لاقف كارشإلا نع ىهنلاب ناسحإلاو ربلا بلط بقع اذلو «سانلاب ربلا
 هناحبس هللا نرق دقو 4نيكاسَمْلاَو ئَماَيْلاو ئبرقلا يذبو اناسحإ نيدلاولابو )»

 ىف ءاج دقو ءامهيلو نمو «نيدلاولا ىلإ ناسحإلاب كارشإلا نع ىهنلا ىلاعتو
 :ىلاعت لاق امك «كارشإلا نع ىهنلا دعب طقف نيدلاولاب ناسحإلا ركذ ىرخأ تايآ

 قحتسي نم قحأ نآل [ءارسإلا]  اناسحإ نيدلاولابو هايِإ الإ اودبعَت الأ كبر ىضقو
 :ىلاعت لاق اذلو ءركشلا هللا دعب امهريغ قحتسي الو «نادلاولا هللا دعب ءاضرإلا
 ءاضر» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو [نامقل ] 4 57 ... كيدلاولو يل ركشا نأ
 ىلإ ناسحإلاو ,227«نيدلاولا طخخس ىف هطخسو «نيدلاولا اضر نم برلا

 نم لملمتلا مدعو ؛نسحلا لوقلاو ءامهتجاح دسو «ةميركلا ةبحصلاب نيدلاولا
 ىلع ائبع امهتايح تراصو «ةخوخيشلا بعت ابعتو «ربكلا اغلب نإ امهتايح
 الَف اًمهالك وأ اًمهدَحَأ ربكلا كدنع ني اَمِإظ :ىلاعتو هناحبس لاق اذلو ءامهدالوأ

 نم للا حاج اَمُهَل ضفخاو 2 ارك الق اَمُهَل لقو اًمهرِهنت الو 'فأ امه لقت
 . [ءارسإلا ] 4 120 اريغص يناير امك امهمحرا بر لّقَو ةّمحَرلا

 «هبيرقب نسحي نأ بيرقلا ىلعف .فنصلا اذه نم ىبرقلا ىذ ىلإ ناسحإلاو

 سيل» :ِّلَع ىبنلا لاق اذلو .هعطاق ولو هلصيو ء؛هتبحص مركيو «هتجاح دسب

 هللا ىضر سوأ نب دانش نع )5١6:( ةعسمسلاو ءايرلا - دهزلا :هجام نبا ظفللا اذهب هاور )غ3

 . ةنع

 77١. 7/7” بيهرتلاو بيغرتلا .ورمع نب هللا دبع نع رازبلا هاور (؟)
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 هنوع ىف نوكيو «١)(ةعيطقلا دنع همحر لصي نم لصاولا امنإ ءىفاكملاب لصاولا

 .دئادشلا ىف ةاساوملاو «تاململا عفد ىف امئاد

 ءهيبأ فطع ماقم موقي ىذلا فطعلاو «هئاويإب نوكي «ميتيلاب ناسحإلاو

 اسنتؤم «مهب اطلتخم هدالوأ عم هلعجيف «ةمحرلاب هب طالتخالاو «هتاجاح دسو

 «هيف شيعي ىذلا عمتجملا عم افولأم افيلأ أشني ىكل «هنيبو مهنيب ىوسيو ( مهعم

 نم تيب رشو «ميتي هيف مركي تيب نيملسملا تويب ريصخ نإ» :رثألا ىف درو دقو

 ءاذاش ارفان هتشني هلالذإو ميتيلا رهق نإو «2"”(ميتي هيف رهقي تيب نيملسملا تويب

 هللا لاق دقو ءءاذيإلاو «مارجإلا هنم نوكيو ءاهفلأي ال ةعامجلل اودع نوكيف

 . [ىحضلا] 4# #21 رهقت الف ميتيلا امَأَف ظ : ىلاعت

 وأ نمزم ضرمل «لمع ىلع مهل ةقاط ال نيذلاو ءارقفلا مه نيكاسملاو

 هعم نودجي ال لُّطعت وأ «نيرداق ريغ مهلعجت مهمسج ىف ةفآ وأ «ةيناف ةخوخيش

 .مهل ةحارلا ةلافكو «مهتاجاح دس مهب ناسحإلاو «نولمعي المع

 عفد وهو «هنع صانم ال ىذلا بولطملا مزاللا ناسحإلا هناحبس نيب نأ دعبو

 ةلماعملا ىف ناسحإلاو «بيرقلا عمتجملا ىلإ ناسحإلا ىلإ هجتا «ةيعامتجالا تافآلا

 :لاقف «ماع لكشب

 تكلم امو ليسا ناو بجلب بحاصلاو با راجاو يقل يد راجل
 محرلا ةلصب ناسنإلاب لصتي ىذلا راجلا وه 4 ئبرقلا يذ راجلاو» 4 مكناميأ

 :نيتيحان نم ناسحإلا هل تبث دقف «محرلا قح راوجلا قح عم هل اذهو «ةبارقلاو

 ىف ءاج ام - ةلصلاو ربلا :ىذمرتلاو «(59491) َئفاكملاب لصاولا سيل - بدألا :ىراخبلا هاور )١(

 نيرثكملا دنسم :دمحأو )١591(« محرلا ةلص ىف - ةاكزلا :دواد وبأو «.(23504) محرلا ةلص

(548). 

 تيب ريخخ» :ظفلب اعوفرم (1/9”3) ميتيلا قح - بدألا ىف هجام نبا هجرخأ دقو ءهجيرخت قبس (؟)

 هجرخأو «هيلإ ءاسي ميتي هيف تيب نيملسملا ىف تيب رشو ءهيلإ نسحي ميتي هيف تيب نيملسملا ىف

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع .ةيلحلا ىف ميعن وبأو ءدرفملا بدألا ىف ىراخبلا
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 دقو «راوجلا : ةيناثلاو «ىبرقلا ىذ ىف لخاد وهف «ةبارقلا ةيحان نم :امهادحإ

 باوجلاو ؟ةبارقلا ىف روكذم هنأ عم راوجلا ىف هب ناسحإلاب رمأ اذامل :لئاق لوقي

 ءاقب ىلع صرحللف «ءانحشلا هعم نوكت ءاكاكتحا دجوي دق راوجلا نأ كلذ نع

 وهف «هدعابي الو ناسحإلا قثوي راوجلا نأ ىلإ  هناحبس - هبن «ةلصاولا ةدوملا
 .مزلأو بجوأ هلعجي

 هتعرزم وأ ءهرجتم وأ هنكسم نوكي ىذلا راجلا وه # بنجلا ٍراَجْلاَو ظ

 الف «ىذأآلا عاونأ نم عون ىأب هل ىذأ هنم نوكي الاب هيلإ ناسحإلاو «كينجب

 هيلع ىقليو «حلاصلا ريغ ءاملا هيلإ لسري الو «هنع ءاملا عنمي الو ءهنمأ ىف هجعزي

 .هتاجاح ىف هتنواعمو .هدئادش ىفف هتاساوم هب ناسحإلا نم مث .هتيب لبازم

 نمو .سانلا ىلع ىفخي ام هنم نلعي الو «هتروع فشكي الو ءهرس ظفحي نأو
 وحنو ةهكافو ىولح نم هدالوأل هئارش نع زجعي ام هيلإ ىدهي نأ هيلإ ناسحإلا

 ىف ىمالسإلا فلآتلا هيلإ وعدي ىذلا رمألا وه راجلا ىلإ ناسحإلا نإو .كلذ

 . 7 راجلاب ناسحإلا ىلع ثحلا نم ّهَلِكَي ىبنلا رثكأ دقو «ةريغصلا تاعمتجملا

 ءرفس وأ لمع ىف كبنجب نوكي ىذلا بحاصلا وه « بنجلاب بحاصلاو )»
 :كلذ ىف ىرشخمزلا هللا راج لاق دقو «بكرم وأ «قيرط وأ

 ءرفس ىف اقيفر امإ كبنجب لصح نأب كبحص ىذلا وه بنجلاب بحاصلا»
 ء«دجسم وأ سلجم ىف كبنج ىلإ ادعاق امإو «ةفرح وأ ملع ملعت ىف اكيرش امإو
 الو قحلا كلذ ىعرت نأ كيلعف .هنيبو كنيب تمأتلا ةبحص ىندأ نم كلذ ريغ وأ

 نوكي ىذلا بحاصلا ىلإ ناسحإلا نم نإو «ناسحإلا ىلإ ةعيرذ هلعجتو هاسنت

 «كسلجم ىف ءايحلا ىلع ظفاحت نأو «ةهيرك حير وأ هيرك رظنمب هيذؤت الأ «كبنجب

 ةيصولا - ةلصلاو ربلا :ملسمو .(50 51) راجلاب ةيصولا - بدألا :ىراخبلا هاور ام كلذ نم )١(

 راَجْلاب ُليِربج ىنيصوي لاَر ام» :َلاَق كي يتلا نع ءاَهْنَع هللا يضر ةشئاع نع (577 4) راجلاب
 وو طع ل هر مكي ع هس

 . (هئرويس هنأ تنبظ ىّبَح
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 ىلإ اجاتحم ناك نإ هنواعت نأو «هيذؤي ثيحب وأ هبايثب فحي كلعن لعجت الف

 . كتنواعم

 «هانبت قيرطلا نأكف ءهل لام الو هلهأ نع عطقنملا وه 4 ليبسلا نباو»

 بجوأ دقو .هلهأ ىلإ دوعي ىتح هل ةايحلا ليهستو هماعطإو هئاويإب هيلإ ناسحإلاو

 ىتح ءاسكلاو ماعطلاب مهدادمإو «ةاكزلا لام تيب نم ءالؤهل ىوأم دادعإ مالسإلا

 . مهلهأ ىلإ اوبوئي

 بورحلا ىف مهباقر تكلم نيذلا ءامإلاو ديبعلا مه 4 مُكَناَمِيَأ تكلم امو:

 .ءاش امك اهريسي هنيمي ىف مهباقر نأكو «مهل كلاملا ةرطيس ىف مهف «ةلداعلا

 ىأب مهئاذيإ مدعو «ىوأملاو ءاسكلاو ماعطإلاب مهكلام نم نوكي مهيلإ ناسحإلاو

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو «نومطلي الو «نوبرضي الف «ىذألا عاونأ نم عون

 نم مهوفلكت الو «سبلي امم هسبليلو «لكأي امم همعطيلف هدي تحت هوخأ ناك نم»

 ."7«هيلع مهونيعأف مهومتفلك نإف «مهبلغي ام لمعلا

 :لاقف «ىتمأو ىدبع كلاملا لوقي نأ نع ىبنلا ىهن مهب ناسحإلا ليبس ىفو

 » :مهبرض نع ىهنو «2”«ىتاتفو ىاتف لقيل لب «ىتمأو ىدبع مكدحأ لقي ال»
 .اقيتع نوكي مطللا درجمب هنإ :ةلبانحلا ضعب لاقو .00"2هقتع هترافكف هدبع مطل

 كلف نع هَيلأَسق لح همالغ ىَلَعو لح هِيَلَعَو ةذيرلاب رد نأ تيقل :َلاَق ديوس نب رورعملا نع )١(
 يريم رم

 كيف ٌقرما كن م هكريعأ رد ابأ ايه :ةللي يِنلا ىل لاق هب هتيم الجر "تْبَياس نإ :َلاَقَق

 امم ُهُمَعْطَيَْف هدي ْتْحَت ُهومخأ َناَك ْنَمَق مكيديأ تحَن هللا ُهَلَمج مكلوخ مكاو ؛ٌةيلهاَج

 :يراخبلا هاور] .(مهوُنيِعأَف مُهوُمْتملك نإ ءمهبلغي ام مهوُفْلَكَت الو سبي امم هيلو كأي

 .1151(1) ناميالا :هوحنب ملسمو «(7-) ةيلهاجلا رمأ نم ىصاعملا - ناميإلا

 .هجيرخت قبس (1)

 نع :همامتو )١1617( هدبع مطل نم ةرافكو كيلامملا ةبحص - ناميألا :هحيحص ىف ملسم هاور (8)

 تنأَق :َلاَق .ال :َلاَق ؟كْيْعَجْوُأ :ُهَل َلاَقَف ارت ه هرهظب ىَرَف هل مالي اعد رَسُع نبا نأ ادا

 تعمس ىنِإ اَذَه ْنِزَي ام رجألا نم هيف ىل ام :لاَقَف ضرألا نم اًنيَش ذأ مَ :لاق ٠ .قيتع

 ىفو قصي نأ ُهَتراَثك نإ هَمَطَل وأ ءدقأي مل ادّح هل امالْغ برص نَم» : لوي لكلا وسر

 5154(2) بدألا :دواد وبأ هاور امك .دَحْلا رُكْذَي مَلو ) .هدبع ْمَطَل ْنَم» : عيكو ثيدح

 .(4ا/59) نيرثكملا دنسم :دمحأو
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 نإ :اولاق دقف .4اَناَسْحِإ نيدلاولابو# :ةيماسلا ةملكلا ىف ىظفل ثحب انهو
 نيدذلا نإ » :ىلاعت هلوق كلذ نمو «لامعألل ةبسنلاب كلذو اهسفنب ىدعتت 'نسحأ)
 لوقو [فهكلا] 4 ج0 ًالَمَع ََسْحَأ ْنَم َرْجَأ عيضن ال نإ تاحلاصلا اولمعو اونمآ
 در ىلع لوقو (7)1(هنسحي نأ المع مكدحأ لمع اذإ بحي هللا نإ» :ةِيَع ىبنلا
 ىنعمب نوكتو «ماللابو ىلإبو «ءابلاب ىدعتيو .(نوئسحي ام ءانبأ سانلا) :هنع هللا
 لاصتالا عم ماركإلا ىنعمب نوكت ءابلاب اهيدعت ىف اهنإ :اولاقو .ماركإلاو ماعنإلا

 .هيلإ نسحأ نمم برقلاو ةدوملاو

 ؛ربكلا ىأ ءاليخلا وذ وه لاتخملا 4 اروُحَف ًالاَْخُم َناَك نم بحي ال هللا نط
 فيف سيل ام لاعفألاو اياجسلاو تافصلا نم هسفنل ليخستي ربكتملا نأل كلذو
 بحيو ءاهيف غلابيو هايازم ركذ نم رثكي ىذلا وه روخفلاو «سانلا ىلع ىلعتسيف
 رخفلا ناك ربكلا ناك ثيحف «نامزالتي نيفصولا نيذه نإو ٠ .لعفي مل امب دمحي نأ
 «سانلاب لاصتالا نع نوفكنتسسي مهنأل ؛ءالؤه بحي ال ىلاعت هللاو .بذاكلا
 اذلو .مهيلع اهب هللا معنأ ىتلا ةمعنلا قحب نوموقي الو «سانلا قوقح نوطمغيو
 .©0(سانلا طمغو ةمعنلا رطب ربكلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 فصخملا نأ ىلإ ةراشإلل ناسحإلا بلط دعب ميركلا صنلا كلذ ركذ ناكو
 وهو «هلاعفأبو هتافصب ءاذيإ وه - دحأل انسحم نوكي نأ نكمي ال نيتفصلا نيتاهب
 مهتنقيقح ىلاعتو هناحببس هللا نيب دقو «تاعامجلا ىف قرفشلاو رشلا ردصم
 :لاقف ءةفص ةفص ىلاعتو هناحبس اهركذو «مهفاصوأب

 ثيدحلاو .ةعامج هفعضو «ناّبح نبا هقثو «تباث نب بعصُم :هيفو :(545) دئاوزلا عمجم ىف )١(
 براقم ظفاب ركاسع نباو ىقهيبلا ءاور

 نم هذ اقم هلق ىف ناك نم ََنَجْلا لخدي ال : :لاَق لكي يلا نع «دوُعسَم نب هللا دبع نع (1)
 بحي ليمج َهّللا نإ :لاَق .ةسَح هّلعَنو ءاسح هوت دوك نأ بحي لجرلا :لجر لاق «ربك م 0 2 ا

 ري

 (91) هنايبو ربكلا ميرحت - ناميإلا : :ملسم هاور] . . «ساّتلا طمَغَو ٌقَحْلا رَطَب ربكلا َلاَمَجْلا

 .هوحنب (737/41) نيرثكملا دنسم ىف دمحأ هاورو )١999(, ةلصلاو ربلا :يذمرتلاو



 ءاسنلا ة :روبس ريبسفت اهلل

 لااا طاطا لالالالا لالالالا الاكلات للاكلات لااا الالام الا اللقااللك ل للاان1ا1 :

 ههه 7
 يب

4 هلضف نم هللا مهاتآ ام َنوُمَحكَيو لحباب سَّْنلا َنوُرُمأَيو َنوُلحْي نيدلا )
 نإو 

 مس ءءالخب مهنأ 0
 م نومتكيو

 ركب امم را ويس يف فلا نأ امك .لقعلاو عرششلا ناسل
 ؛افارسإ عال

 سيل ريخلا ىف فلأو فارسإ رشا يف ىف مهردا :سابع نب , هللا دبع نع ىور

 «ءالعتسالاو رهاظملا ىف فولألا نوقفني ,نيلاتخملا اندجو اذإ نذإ ةبارغ الف «فارسإب

 .ريخلا ىف حشلا

رحي نأو اولخبي نأ ءالؤه بأدو
«هوكلس ىذلا مهقيرط ىلع اوض

 اورخسيو 

 نوسحي ال مهتعيبط ىف مهنأل ؛ةصاصمخ مهب ناك ولو «مهسفنأ ىلع نورثؤي نم

 ىف لاملا نامتك اهب دارملا ,م هلْضَف نم هللا ْمُهاَنآ ام َنوُمتْكَيَو ط :ىلاعت هلوقو

مهلا اينفم هنوبسحي ريخلا ىلع ةحشأ مهف «ربلا عض
 هللا مهاطعأ ام نومتكيف « 

 «لاملا ىف مالكلا نأ هتجحو «نيرسفملا ضعب راس اذه ىلعو !هلضقم لام نم

 .هيف نامتكلاف

 لاسرإو «مهيلع هللا لضفب هوُتوُأ ىذلا ملعلا نامتك دارملا نإ :نورخآ لاقو

يو ءاذه لكب نوفصتي مهنأل دوهيلا ىف صنلا نوكيو «مهيف نيريثك لسر
 حشر

 نيرفاكلل اندتعأو ١) : ةيآلا ماتح ىف ىلاعت هلوق كلذل
 رسفي نأ ىرأو 4 انيِهُم اًباذع

 .لاملاو ملعلا لمشي ًاماع اريسفت نامتكلا
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 نيدحاجلل انأيهو :هانعم 4اَنيِهُم اباَذَع نيرفاكلل اًندتعأو إ» :ىلاعت هلوقو
 دق اوناك اذإف «مهلذيو مهنيهي اباذع ىلاعت هللا ةينادحولو ٌةِيَيَِ دمحم ةلاسرل

 مئادلا لذلاف «ليلق عاتم ىهو ءايندلا ىف اولاتحخاو اولعتساو اوغطو اوربكتسا
 .ةرخآلا ىف مهل رمتسملا ناوهلاو

 فاصوأالا كلت نأ ىلإ ريشي ةقباسلا فاصوألل ىماسلا صنلا اذه بيقعتو
 دقو «همعنأب نيبرقملا نينمؤملا فاصوأ ال هللا ميعنب نيدحاجلا نيرفاكلا فاصوأ

 :هلوقب ءالؤه لاثمأ هناحبس فصو

 ءاترلا «رخآلا مْوَيْاب الو هّللاب َنوُممْوُي الو ساَّنلا ان مُهَلاومَأ نوقفني نيذلاو )ف
 لاملا قفني وأ ءلمعلا لمعي نأ وهو «ءائرو «ءايرو «ةاءارم ىئاري ىءار ردصم
 «ريخلاب ةرهشلاو سانلا مامأ روهظلا كلذب دصقي وهو ءريخلا دصقي هنأ سانلل رهظي
 كئلوأ نأكف «هريغل ال هسفنل قفني هنأل ؛مهنم وه وأ ءالخبلل لئام فنص نم وهو

 نم عون ىأب نيعي الو ءاطق سانلا ىلع قفنيال فنص :نافنص نيروخفلا نيلاتخملا

 هللا هجو دصقي ال نكلو «عفنلا لبس ىف ىطعي فنصو ءربلا قيرط ىف نوعلا
 وأ «ءالعتسا وأ ءرخافت وأ ةَدَمحَم ءاجر نم «سانلا دنع ام دصقي لب «ىلاعت
 نوقدصتيو «ةميظعلا تاقفنلا نوقفني نيذلا كئلوأك ءهاج ىذ ىدل هاج بلط
 نوكي عونلا اذه نإو «مهدنع امل ءاجر وأ ءهاجلا ىوذل اقّلمت «ةريبكلا تاقدصلاب

 .مالسإلا لهأ نم ناك ولو ءهيلع باوث الو «هيلع راوب ىلإ هقافنإ

 بحاص لوقي» :ءاير نوقفني نيذلا نيئارملا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو
 «كليبس ىف تقفنأ الإ هيف قفني نأ بحت ءىش نم تكرت ام :هبرل ةمايقلا موي لاملا

 .!"0(ليق دقف ءداوج لاقي نأ تدرأ امنإ تبذك :ىلاعت هللا لوقيف

 ءاج ام - دهزلا ىف ىدذمرتلاو (9١1.ه) ءايرلل لتاق نم - ةرامإلا :ملسم هاور ثيدح نم ءزج 20غ(

 :دمحأو (”11ا/) ئرج نالف لاقيل لتاق نم - داهجلا :ىئاسنلاو ,77(2م5) ةعمسلاو ءايرلا ىف

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع .(801/4) نيرثكملا دنسم ىقاب
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 :مهفاصوأ ىف لاقف «ناميإلا مدع ًءاير قافنإلا راوجب هناحبس ركذ دقو

 لمشيو «نوءاري نيذلا معي فصو اذهو «رخآلا مويلاب الو هللاب َنونمّؤُي الو

 مويلاو هللاب نونمؤيف «قحلل نونعذي ال نيذلا نيرفاكلا ىف ىقيقح وهو «نيرفاكلا

 مهل تباث ةلبقلا لهأ نم نيئارملل ةبسنلابو «مهرفك ماودب مهعم مئادو ءرخآلا

 ال «ءالعتسا وأ قلم وأ هاج نم دابعلا دنع ام ايجار قدصتي نم نأل ؛مهئائر تقو

 الو ءدصقي ىذلا وه هللا هجو نأب نمؤي الو ء«هعربت تقو هيلع هللا قحب نمؤي

 نمؤي ناك ولو ءرخآلا مويلاب اذه هلمع ىف نمؤي الو ءايندلا عاتم ىلإ الإ رظني

 .هلعف ىلع فعاضم باوث نم نوكي امو «ميركلا ههجو دصقل اذه هلمع ىف هللاب

 .ناطيشلا لمع نم هلك اذه نإو

 ىلع ضرحي ام لك انه ناطيشلا 4اَنيِرَق ءاسَف انيق هَل ناطْيَشلا نكي نَمَوط

 ىلاعت هللا دابع ىلع طلست نمو ءدسفم بحاصو «سفن ةسوسو نم رشلا

 ءالؤه عفد دقو :ىنعملا ذإ ءهزجعم فذحلاب زاجيإ ىنآرقلا صنلا ىفو « مهئاوغإل

 سنإلا نيطايش نم ءوسلا ءانرق نامتكلاو لخبلا ىلإو مهقافنإ ىف ءايرلا ىلإ

 ىتح اهب اهنرقيو ءهسفنب كسفن طلخي ىذلا مزالملا بحاصلا وه نيرقلاو «نجلاو

 4 انيِرَق ءاسف انيِرَق ُهَل َناَطيَشلا نكي نمو 9 : هلوق ىنعمو «دحاو ءىش امهنأك اريصت

 نيرق نم هأوسأ امف «هسفن جزامو هب طلتخا دق هل امزالم ابحاص ناطيشلا نكي نم

 ىرست ىتلا ىودعلاو «هئاوغإو هتمزالمو «هتبحصب هيلإ عفدي رشلا ىلع ضرحم

 قالخألا ىودع نأل ؛قالخألا نودسفي ءوسلا ءانرق نأ ىلإ ةراشإ صنلا ىفو .هيلإ

 . ضارمألا ىودع لصت امك ةرواجملاب لصت

 صنلا اذه 4 هللا مهقَرر امم اوققنأَو رخآلا ِموُيلاَو هللاب اونمآ ول مهْيلع اًذاَمو

 ام نوغتبيو «هدنع ام نوغتبي الف ءهللا اضر ىلع سانلا اضر نورثؤي نيذلل خيبوت

 نم مهيلع نوكي اذام :ىنعملاو .ريخلا تاذل ريخلا نوعنميو نوءاريف «سانلا دنع

 نوكي ىذلا رخآلا مويلابو ناميإلا قح هللاب اونمآ مهنأ ول «ررض وأ ةعبت وأ ةبغم

 ررض ال هنإ ؟اهاوس اوعري الف ايندلا ةايحلا فرخز مهذخأي ملو «ىقيقحلا ءازجلا هيف
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 نوقفتي ال ذإ ؛مهايإ هاطعأ ىذلا هقزر ضعب قافنإو هللا ىلإ هاجتالا ىف كش الب
 هللا اضر وهو «ليلج ميظع عفن كانه ررضلا مدع عمو «ىطعأ ام ضعب الإ
 امب كلذ ةنراقمبو .ايندلا ىف ايقيقح احالص مهلاح حالصو «ةمايقلا موي باوثو
 نأل ؛ةرساخلا ةقفصلا اوراتخا مهنأ نيبتي «نامتك وأ لخب وأ ءاير نم مهلاح هيلع
 اداسفإو هباقعل اضرعتو هلل اباضغإ «مهلخب وأ ءايرلا لجأل مهقافنا ىف
 ركذي ملو .ريطخ ررض نم مهلاني ام راوجب ليكض عفن نم نولاني امو «مهعمتجمل
 ءاعفن رمألا ةقيقح ىف دعي ال هنأل ؛مهايند ىف عقن نم نولاني ام ىلاعتو هناحبس

 .ررض الو تباث عفتلاف هللا ىلإ اوهجتا اذإو ءعفن الو ءدكؤم مهررضف

 هللا باقعوهو «مهلاني ىذلا ررضلا ىلإ ةراشإ هذه 4 اًميلع مهب ِهّللا ناكو »
 هنإو «مهنوئش نم ىفخي امو مهرس ملعي مهلاوحأب ميلع وهو «مهل ىلاعت
 ءانسوفن رش ىلاعت هللا اناقو «ةلاحم ال مهب قحال باقعلاف «مهلمعب مهيزاجيس
 .ءاوس دحألل ال هلل انلعجو

 مِلَظَي يأن

 ُهَندَل نِم ِتمَوُمَو اَهَفِعِلَصِي َةَنَسَح ُكّئَنَِوَورَد َلاَعْتِم
 ٍديِهَنت هم لَك نِماَنَسِحاَدِإَفَنْكَف ين اَميِظَعاَرَجَأ

 مه 2-1 00
 727 اش ده هللا

 هايرع اني لح هلل
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 «ةدابعلاب ىلاعت هللا دارفإ بوجو ىلاعتو هناحبس نّيِب ةقباسلا تايآلا ىف

 نم تناك مآ ءاهتاذ ةدابعلل تصصخ ىتلا تافيلكتلا ىف ةدابعلا هذه تناكأ ءاوس

 هلل صلخي نأ دبال قافنإلاف .اهيف ةبرقلا ةين نم دبال ىتلا سانلا نيب تالماعملا

 ساسأ لاعفألاو لاوقألا ىف ةينلاف .هلل ةصلاخ نوكت نأ دبال ةالصلاك «ىلاعت

 .باوثو باقع نم ءازجلا

 ال رشلا نأو ءرش وأ ريخ نم ىفوألا ءازجلا نيب ةميركلا ةيآلا هذه ىفو

 :هناحيس لاق اذلو ءاهفاعضأب نوكت ةنسحلا نأو «هلثمب الإ ىزاجي

 نأ لمتحي لقث هل ىذلا رادقملا هانعم  لاقثملا (َةّرَذ لاق َمْظَي ال هللا نإ ط

 ال هللا نأ ىظفللا ىنعملو «ءلاوحألا رثكأ ىف ىري ال ىذلا رابغلا ةرذلاو «نزوي

 انازيم نوكي نأ الإ .هضفخت الو نازيملا ىلعت ال ىهو «ةرذ نزو اقح الماع صقني

 «ةرخآلا ىف دجوي نكلو ءايندلا ىف دجوي ال نيزاوملا نم عونلا اذهو ءادج اقيقد

 .اهتموق الإ ةريبك الو ةريغص رداغت ال ىتلا طسقلا نيزاوملا نوكت ذئدنعف

 باوث نم ادحأ صقني ال «ىلاعتو هناحبس هللا نأ هامرم ىف صنلا ىنعمو

 لمع صقني ال هنأ اهادوم ةراعتسا هيف مالكلا اذهف ءلّوض ولو رادقم ىأ هلمع

 ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو 30 هي ارْيَخ يَ لاق ْلَمعَي نَمَفظ :ىلاعت هلوقل «لماع
 اذلو «هرهاظ ىف نمؤملا ريغو نمؤملا لمشي ماع صنلا نإو .[ةلزلزلا] 4 جر هر
 عم ىلاعت هللا هجو اهب دصق اذإ رفاكلا نم عقت ىتلا ريخلا لامعأ ىف ءاملعلا ملكت

 ريخلا باوث رفاكلا ىطعيو «كرشلا رفغي ال هللا نإ نورثكألا لاقو «هلالضو هرفك

 ىلإ كلذ ىف اودنتساو «ةرخآلاو ايندلا ىف ريخلا باوث هيتؤيف ملسملا امأ ءايندلا ىف

 ملظي ال هللا نإ» :لاق ٌةِْكدَي هللا لوسر نأ «سنأ نع هحيحص ىف ملسم هاور ام

 معطيف رفاكلا امأو «ةرخآلا ىف اهب ىزجيو ءايندلا ىف اهب ىطعي «ةنسح انمؤم

 هل نكت مل ةرخآلا ىلإ اهب ىضفأ اذإ ىتح ءايندلا ىف هلل اهب لمع ام تانسحب
 . )اهب ىزجي ةنسح

. 
 هلع هللا ىضر كلام نب سنأ نع 20 رانلاو ةنحلاو ةمايقلا ةفص : ملسم هاور
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 ءعاسنلا ةروس ريسفت لل

 ىرجت ايندلا ىف ةيدام معن نم نيرفاكلل هارن ام هرسفي نسح رظن كلذ نإو
 ةرمثو «ىناسنإلا نواعتلا ىف تاريخلا ضعب نم اولمع امل ةرمث اهلعلف .«مهيلع

 .لماك هجو ىلع قزرلا بابسأ مهذاختال

 دصقي اريخ لمع نإ رفاكلا نأ ىلإ هدذبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا ليميو

 نكلو «ةمايقلا موي هيلع ىلاعت هللا هعيضي ال .ةدرجملا ريخلا ليبس وأ هللا هجو هب

 هلي ىبنلا هتلافكل بلاط ىبأ نع ففخي هنأب تدرو دق راثآلا نأب اذه هرظن

 .ةيمالسإلا ةلودلل ةيامح كلذ ىف ناك دقو «١2)هل هتيامحو

 ىبنلا دلومب ترشب نيح ةَيِيَوُت هقتعل بهل ىبأ نع ففخي هنأ اضيأ ىور دقو
 يبأ ادي تبت » :هتأرما ىفو هيف ىلاعت هللا لاق ىذلا وه اذه بهل وبأو .'"'اك

 دسم نم لبح اهديج يف < 6 بّطَحلا ةَلاَمَح هتأرماو » هلوق ىلإ 4 + بتو بهل

 ىلع ءرفكلاو كرشلا نود ىتلا تائيسلا رفكت رافكلا تانسحف .[دسملا] # 2#

 نحنو «تانسحلا رادقم ىرخألا تائيسلا نم بهذيو ءرفغي ال رفكلاف .رظنلا اذه

 .لوألا ىلإ ليم انك نإو « صوصنلا

 َكُطوحَي ناك ُهَنِإَف ؛كّمع نع َتِينْعأ ام :ةلو ينل هن هللا ير بما دّبع نب ساّبلا لاق )١(
 هِراَّثلا نم ٍلَفْسَألا كردلا ىف َناَكَل اَنأ الولو ران نم حاَضَحَسم ىف َّوه» : :لاَق ؟كل بَضْخَيَو
 ىبأل كي ىبنلا ةعافش -ناميإلا :ملسمو «(7887) بلاط ىبأ ةصق - بقانملا :يراخبلا هاور]

 امك «هغامد هنم ىلغت هيبعك غلبي هل قمع ال عضوم :راثلا نم حاضحضلاو )25١9(: بلاط

 . يراخبلا حيحص ىف ىرخألا تاياورلا هترسف
 وْبَأ تام اَمَلَق كي يِبنلا تعَضْرأَت اًهقتعأ بهل وبأ ناك بهل ىبأل الوم ٌةَبيوُتو :ةورع َلاَق ()

 ةهلاعن
 ىّنأ ريغ مُكَدْعَب قلأ مل :بهل وبأ َلاَق ؟تيقل اَذاَم : :هَل لاَق «ةبيح رش هلهأ ضعَب هير به

 هت
 4107 و

 .(0161) «مكنعضرأ ىتاللا مكتاهمأو# حاكتلا :ىراخبلا هاور . ةَئيَوُث ىتقاّتعب هذه ىف تيقس

 .نزحلاو مهلا نم ةلاح أوسأ ىلع :ةبيح رشو



 ءعاسنلا ة :روس ريسفت اهلل

 ملال

 1 بأ

 هناحبس هللا نإو 4 اميظع ارْجأ هْنَدَل نم توُيو اهفعاضي ةَنسَح كت نإو»

 هنإ لب .نسحي نمع ملظلا عنمب ىفتكي ال «هدابعب ميحر روفغ رفع ىلاعتو

 انه «ناك»و نونلا تفذح («نكت» اهلصأ «كّت»و «نسحي نمل رجأآلا فعاضي

 نوكي ىأ اهفعاضي ىنعمو «ةفعاضم نوكت ةنسح ةلعفلا نكت نإو :ىنعملاو «ةصقان

 ةفعاضملا نأ فيعضتلاو ةفعاضملا نيب قرفلا نإ :ليق دقو .اهل ةريثك الاثمأ اهلدب

 نوكت ةنسحلا نأ ىدؤملاو «نينثا نيفعضب نوكي فيعضتلاو «ةريثك فاعضأب نوكت

 :ىلاعت هلوقك اهل ةريثك لاثمأب

 4 كنه ةريثك افاعضأ هَل هقعاضيف انسَح اضف هّللا ضرقي يذلا اذ نم

 ئزجي الف ةيسلاب َءاَج نَمو اهلائمأ رْشَع ُهَلَف ةَسَحْلاب ءاَج نمط :ىلاعت هلوقو [ةرقبلا]

 لمع نم صقني ال ىلاعتو هناحبس هللاف [ماعنألا] 4 420+ نومَلظي ال مهو اهلْثم ذل

 ءازجلا اذه قوف ىلاعتو هناحبس هللا نإو «ةرخآلا ىف هفعاضي لب ائيش ريخلا

 نم تؤيو )» :هناحبس لاق اذلو ءهئاطع نم نسحملا ديزي ةريثك افاعضأ فعاضملا

 ةيلثملا هيف ظحالم ريغ ءاريثك ًءاطع ىطعي ىلاعت هللا نأ ىأ « اميظع ارجأ ُهندَل

 ريغ احمس ءاطع ىطعي ءاهلاثمأب ةنسحلا ةفعاضم قوف هناحبس هنإ لب «ةفعاضملاو

 ءاطعلا كلذ ىمسو .ىلاعت هللا نم امركو ءاحامس نوكي هنإ لب «ةفعاضملاب ديقم

 لاثمآلاب تناك لمعلا ةلباقم نأل ؛ لمع لباقم ىف سيل ةقيقحلا ىف وهو « 8

 لضفتو «لباقم هل نكي مل نإو «ءاطعلا قلطم ىلع قلطي دق رجألا نأل ؛ ةقباسل

 .نونمم ريغ رجأ وهف «ريظن هل نكي مل نإو ءارجأ هامسف همرك ىف ىلاعت هللا
 نيفصوب نونمملا ريغ ءاطعلا كلذ ىلاعتو هناحبس هللا مظع دقو

 «ىلاعت هللا ناوضر وهف «نأشو لالج وذ هتاذ ىف ميظع هنأ :امهدحأ

 بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام اهيف تانجو ءميقم ميعنو

 .رشب

 هللا نم هنأب ايفاضإ افرش لان دق وهف «ىلاعت هللا ندل نم ءاطع هنأ : ىناثلاو

 . ىلاعت



 ءاسنلا ةروس ريسفت )

 يا 000 للا
 ا وحل

 هتلدأ «باسح نم ةمايقلا موي نوكي ام لك نأ ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقو

 مئارجلاف «نايبلاو غيلبتلاب ءايبنألا ةداهش نمو «تعنص امب حراوجلا قطن نم ةتباث

 هوئلعأ نيذلا ةداهشب مئاق اهمرجو باقعلا مظن ىذلا نوناقلاو .اهعوقو ليلد اهعم

 :ىلاعت لاق اذلو ( هوئيبو

 ماهفتسالا 4 اديهش ءالؤه ئَلع كب انئجو ديهشب َةّمُأ لك نم انئج اذإ فيكف ©
 باوث وأ «لداع باقع .هعبتي باسح نم ةمايقلا موي نوكيس ام نايبو ؛هيبنتلل انه

 مكتنسلأ اهب قطنت مكلامعأو «مكلاح اوروصتو «ةتباثلا تاالاسرلاو «ةمئاقلا

 مكل نكي مل هنأو «نايبلاو غيلبتلاب مكيلع نودهشي نويبنلا مكعمو ءمكحراوجو
 ىرحتملا .قحلاب قطانلا دهاشلا وه ديهشلاو .دوحج ىف ةرذعم الو ءرفك ىف ةجح

 وه اهنم ديهشب ؟ب ممألا نم ةمأ لكل ىتؤي هنأ 4 اديهش ءالؤه ئلع كب انئجو 9:

 ىبن لكف ءرفك نم مهنمو نمآ نم مهنمف «قحلا ىلإ اهاعدو اهيف ثعب ىذلا اهيبن

 َنيبذعم انك امو .. 5 :ىلاعت لاقو «[طافا ( 22 يد اهفالخ ممر جٍ
 . [ءارسإلا] 4 2+ ًالوسر ثعبن تح

 .4 اديهش ءالؤه ىلع كب اًنثجو  :ىلاعت هلوق ىف ةراشإلا ىف فلتخا دقو
 للك ىبنلاف «نيقباسلا نييبنلا ىلإ ءالؤه ىف ةراشإلا نإ :نيرسفملا ضعب لاقف
 «ىلاعت هللا ميركتلو .ةمايقلا موي ىلإ ةدلاخ هتلاسر نأو « نييبنلا متاخ هرابتعاب

 مهنأب ةداهشلا ءادأ ىنعمب مهيلع ةداهشلاو «نيقباسلا نييبنلا لك ىلع ادهاش نوكي

 عئارشلا لوصأ ىلع ةظفاحملا ىنعم ىلإ ةراشإلل ىلعب ةيدعتلا تناكو ءاوغلب

 ةنيب ةجضاو ةغئاس ةصلاخ اهرشنو ءاهيلع ميركلا نآرقلا لامتشال ةقباسلا

 ْ . لايجألل



 ءاسنلا ة :روسش ريشسفت ا ٠

 لال ل

 يي رب لطي 7

 مه ميركلا صنلا ىف مهيلإ راشملا نأ ىناثلا لوقلاو لوألا لوقلا وه اذه

 ذإ ؛اعبات ءايبنألا رثكأ ٍةِلَي ادلمحم نأل ؛اددع ممألا رثكأ ىهو هّلِللك دمحم ةمأ

 هللا رون وهو «ميركلا نآرقلا ىف هلوصأ تظفح دقف «لديبي ملو فرحي مل هنيد

 هل انإو ركذذلا انلّزَن نحن اًنِإ :ىلاعت لاق امك «ةمايقلا موي ىلإ ىقابلا ىلاعت

 ناتداهش هل كي ىبنلا نأل ؛لوألا ىلع نيريثكلا نإو [رجحلا] « <20 َنوْظفاَحَل

 ةداهشلا هذه ىلع علطا دقو «نايبلاو قدصلاب ةقباسلا تالاسرلل هتداهش امهادحإ

 هلوق نيتداهشلا عمج دقو «هتمأ ىلع هتداهش ةيناثلاو «نآرقلا نايبب نوملسملا

 مكيلع لورا نوُكيو سانا ىلع ءادهش اوُنوُكَ سَ هم ْمُئاَلَعَج كلَذكَو ط : ىلاعت
 اقداص اناميإ هب نينمؤملاو ِكَي ىبنلل ةيلاع ةلزنم كلت نإو [ةرقبلا] 4 22: اًديِهَش
 ىور دقف «ةداهشلا هذه رمأ مظعتسي ٌةِْلَك ىبنلا ناكو ءامئاد قحلل نونعذي نيذلا

 نع ءامهننس ىف ىئاسنلاو ىذمرتلاو .هحيحص ىف ىراخبلاو ءهدنسم ىف دمحأ

 لوسراي :تلق ««ىلع أرقا :ِلَي هللا لوسر لاق» :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع

 تأرقف ««ىريغ نم عمسأ نأ بحأ معن :لاق ؟لزنأ كيلعو .كيلع أرقأ هللا

 انتجو ديهشب َهّمُأ لك نم انثج اَذِإ فْيَكَف :ةيآلا هذه ىلإ تيتأ ىتح «ءاسنلا ةروس

 هانيع اذإف «4نآلا كبسح» :ةياور ىفو «(«كسمأ» :لاقف « 4 اديهش ءالّؤَه ىَلع كب

 باسحلا موي فوخت ىلاعت هللاب هناميإ طرفل لكك هللا لوسر نأكو .27نافرذت

 «ةنامأ مظعأ ىهو «هقنع ىف تعضو ىتلا ةداهشلا كلت مظعتساو «باقعلاو

 . "1ك هينيع تاربع تلاسف

 «ٍديهشب َهّمَأ لك نم انثج اًذِإفْيَكَفط - نآرقلا ريسفت :ىراخبلا حيحص ىف ظفلا اذهو «هيلع قفتم )١(

 نيرفاسملا ةالص :ملسم هاورو «(05060) كبسح :ئراقلل ْئرقملا لوق -نآرقلا لئاضف «(201485)

 .هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع 8١(. -) نآرقلا عامتسا لضف -

 نم مهل ةمحرو هتمأ ىلع قافشإ وه - ملعأ هللاو - هؤاكبو :747ص 237ج طيحملا رحبلا ىفو (؟)

 هذه لوهل هانيع ضيفت دهاشلا اذه ناك اذإف» :الرص «6ج ىسولآلا لاقو .مويلا كلذ لوه

 تخانأ دقو ةمايقلاب هنأكو !؟هيلع دوهشملا عنصي ىرمعل اذامف «ةلاحلا كلت مظعو ةلاقملا

 .(4. .هيدل

 - نسح دنسب ىناربطلاو همجعم ىف ىوغبلاو متاح ىبأ نبا جرخأو 05٠ 25ج روثنملا ردلا ىفو



 عاسنلا ةروس ريبسفت ا

 مك اللاب للا لالل

 رز لمجبي#
 يي

 ىه - ذئموي « ضرألا مهب ئوست ول لوسّرلا اوصعو اورقك نيا دوي ٍذئموي
 «نييوحنلا سايق هررقي ام ريغ ىلع نيونتلا هلخدو «فرظلا ىلإ فاضم فرظ

 دوجو ديكأتل فرظلا ىلإ فرظلا فيضأو «هلوهو ىناثلا نامزلا كلذ مظع نايبل

 بحي هتدشلو ءريسع نيرفاكلا ىلع وهو عوقولا دكؤم موي وهف «نامزلا كلذ

 - مهيلإ ثعب لوسر ىأ اوصع وأ هَل دمحم لوسرلا ًاوصعو اورفك نيذلا ىنمتيو

 لوقيو 9 :ىلاعت لاق امك ؛ضرألاك ابارت اونوكي نأ - قارغتسالل ماللا نوكتو

 نأ حصيو .ضرألاب هتيوست ىنعم اذهو ,[أبعلا ] 4 هل ابارث تنك يتتيل اي رفاكْلا

 نم اوناك امك ضرألا مهب ىوستو ءروبقلا ىلإ اودوعيو اونفدي نأ ىنعملا نوكي

 ةاوسم ضرآلاو «نيروبقم اورمتسي نأو اوثعبي الأ دارملا نوكي نأ حصيو .لبق

 ىنعم ىلإ ىهتنت ىتلا ةقباسلا تاجيرختلا ىلع «مهب» ىلاعت هلوق ىف ءابلاو .مهيلع

 ىف وأ اهنم ءزج مهنأ ىلع ضرألل نيقصالم نورمتسي ىأ ؛ةقصالملل ءدحاو

 .اهلخاد

 .ءايبنألاب مهرفكو مهنايصع هببس ؛ول» هيلع لدت ىذلا ىنمتلا اذه نإو

 لاق دقو «باكترالاب مهيلع مهحراوج ةداهشو غيلبتلاب مهيلع نييبنلا ةداهشو

 : كلذ دعب نم هناحبس

 ىف مهاتأ ٌةِْكَي هللا لوسر نأ - ِدْكي ىبنلا بحص نمم ناكو - يراصنألا ةلاضف نب دمحم نع -

 هذه ىلع ىتأف أرقف ائراق رمأف ءهباحصأ نم سانو «لبج نب ذاعمو ء«دوعسم نبا هعمو رفظ ىبن

 «هاينجو هايحل برطضا ىتح ىكبف «اديهش ءالؤه ىَلع كب انتجو ديهشب مَ لك نم انئج اذإ فْيَكَف# ةيآلا

 .«؟هرأ مل نمي فيكف هيرهظ نيب انأ نم ىلع تدهش اذه بر اي» :لاقو

 ءهكحض سنج نم ناكف «هؤاكب امأو : 14ص 1١ج داعملا داز نم كي ىبنلا ءاكب ىف :ةدئاف
 ءالُمْهَت ىتح هانيع عمدت تناك نكلو «ةهقهقب هكحض نكي مل امك توص عفرو قيهشب نكي مل

 ةراتو ءاهيلع ةقفشو هتمأ ىلع افوخ ةراتو «تيملل ةمحر ةرات هؤاكب ناكو .ٌزيزأ هردصلا عمسُيو

 فوخلل بحاصم «لالجإو ةبحمو قايتشا ءاكب وهو «نآرقلا عامس دنع ةراتو «هللا ةيشخ نم

 . ةيشخخلاو



 عاسنلا - روس ريسفت ا

 التل للطن ن لخطط طللاطللالااامماااالااللاال لااا الالات الالة كلانا اال !ككتلئلاااالاالا ل ضنا لل اتا الا اال ل ا طمازل لاا فلنا !!!ااأ ا

 ا بس

 ثيداحأ نم اشيدح ةمايقلا موي نومتكي ال ىأ 4اًيدَح َهَّللا نومتكي الو»

 تبذك اذإو ؛مهحراوجو مهتنسلأ هب قطنت مهرطاخب لوجي ام لكف «مهسفنأ

 ىلع فطع 4 ائيدَح هللا نومَتْكي الو :ىلاعت هلوقو .حراوجلا تقدص ةنسلألا

 الو «ضرألا مهب ىوسُت ول نودوي مهنأ ىنعملاو ءقباسلا صنلا ىف 4 دوي 9

 «بذكلا مهل غوست تناك امبر هذه ىنمتلا لاح ىأ ءاثيدح كلذ عم نومتكي

 .ءاضعألا رئاس تدهش ةنسلألا تبذك نإو «هنم نونكمتي ال كلذ عم مهنكلو

 ىلع ىنعملاو «لاحلل 4 اًثيدَح هللا نومتكَي الوإ» :ىلاعت هلوق ىف واولا نإ ليقو
 اثيدح نومتكي ال كلذ عم مهنأ لاحلاو «ضرألا مهب ىَوست ول نودوي مهنأ :اذه
 توبث نم صانم الف «دحاو نيجيرختلا ىلع ىدؤملاو .ايندلا ىف مهلاوحأ نم

 نأو «للزلا انبنجت نأ كيلإ عرضن انإ مهللا .غيلبتلاب ءايبنألا ةداهشو .مهمئارج

 انترمغ امك «باقعلاو باسحلاو علطملا موي كتمحرب انرمغت نأو ءاناياطخ انل رفغت

 .ميحرلا روفغلا كنإف ءايندلا ىف اهب

 ركل اويَرَّضَت ال أوُنَم اء نذل اياك
 ىراعال إابشجاَلَوَن ولام اوملعت وح ئركَش رْسَأَو ص001 7

 را # هه ريكو هج

 ءاج رفسعو أ خو م نإ ووسع يحلم

 رس 0 و 2 2 22 2 طنا ا أ
 ءاماودجت 8 مو نم مُكَنَي ةدح

70 
 وجوب ا ره ها روي

 نع وختم ديس أ وخكبت
 ير اًروُهَح اوُهَعَناك هلأ مله جى

 كرشي الأو «هدذحو هتدابعب ميكح لوق نم قبس اميف ىلاعتو هناحبس هللا رمأ

 «نيعمجأ سانلاب مث «نيبرقألاب «ةلماعملا نسحب كلذ دعي رمأ مث ءائيش هب دبعلا



 عاسنلا ةروس ريسفت . ا

 را 1]211110111111111ذ]1ذ1ذ1]1ذ]آذ1 1 1 1--ب-ب-بد-دذذدذخذخذ-ذ-ذ-ذ-ذد3د1200 لا
 ١ ااا ٠١
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 ءايرلا نأو «لمعلاو لوقلا ىف هناحبس هل ةينلا صالخإبو «فيعضلا ديب ذخألابو

 «ةميركلا ةلماعملا قيرط نيب ةميركلا ةيآلا هذه ىفو .هدحو هللا ىلإ هاجتالا ىفاني
 نم بجي ام ركذب اهركذ دقو «ةالصلا ىهو «ىلاعتو هناحبس هل صاالخإلا ةيبرتو

 :ىلاعتو هناحبس لاقف «بلقلاو مسجلا ريهطت وهو ءاهتامدقم

 4 نوُلوُقَت ام اوُمَلْعَت ىَّتح ئَراكس مكنأو ةالّصلا اوُبرقَت ال اوُنمآ نيذْلا اهيأ ايإ»
 اوموقت ال ىنعملا نأ :امهدحأ :نيليوأت ةالصلا اوبرقت ال ىنعم ىف نورسفملا ركذي

 لام اوبرَقت الو :هناحبس لاق امك «ىراكس متنأو اهوبنتجاو اهوشغت ال وأ ءاهب
 ةشحاف ناك هن ئنزلا اوبرقت 5 الو :ىلاعت لاق امكو ء[ءارسإلا] 4 27 ميتا

 اوبرقت ال ىأ ءاهعضاوم برق ةالصلا برق ىنعم نأ :ىناثلاو . 4 اليبس ءاسو

 الب وهف ءامئاق عضوملا برق نع ىهنلا ناك اذإو «ىراكس متنأو ةالصلا عضاوم
 ىهنلاب لوألا نع هيف ىنعملا ديزي ليوأتلا اذهف ءهسفن لعفلا نع ىهنلا نمضتم بير

 ميركتو دجسملل مارتحا كلذ ىفو «قيفتسي ىتح دجسملا ناركسلا لوخد نع
 .اهيف هركذ عفري نأ ىلاعت هللا نذأ تويبل

 عوشنخلا عم ىفانتي كلذ نآل ؛«ركسلا لاح ىف ةالصلا نع ىهن انه ىهنلاو

 ةياهنب ىهنلا دَح دقو .ىلاعت هلل اهئازجأ نم ءزج لك ىف ةينلا صالخإو دصقلاو

 ام اوملعَت ئتح ف :هناحبس لاق اذلو «لوقي ام مهفو ةقافتسالا ىهو «ةنيعم
 هللا نم مكفقوم نيملاع .ةصلاخ ةيتنب ايقيقح ادصق اودصقت ىتح ىأ 4 نولوقت
 ىه ىتلا ةحتافلا ىناعمو «حيبستلا ظفلو ءريبكتلا ظفل هيلإ ريشي امب نيملاعو «ىلاعت
 وه اذهف «ةالصلا ىف ىلتت ىتلا تايآلا ىناعمو «هبرل نمؤملا ةعارضو نآرقلا ءاعد

 درجم وه اهدنع ىهتتني ىتلا ةياغلا وه ىذلا ملعلا سيلف .ةالصلا ىف لاقي ام
 ىلاعلا كاردإلاو نيقيلا اذه وه ملعلا لب ءركسلا ةبوبيغ باهذو «مهفلاو كاردإلا
 .اهتماقإ نسح نوكيو «ةالصلا ماقت هب ىذلا

 هنأ كلذ نع باوجلاو ؟ىهنلا اذهب ناركسلا بطاخي فيك :لاقي دقو

 الو «ةالصلا تقو ىف ركسلا بنجت ىلع لمعي ثيحب هيعو ىف وهو هل باطخ



 ءاسنلا ةروسريسفت اه ز

 لل
 ١ كاملا | ١

7 

 امو ةالصلا تاقوأ ىف برشلا بنجتب رمألا نمضتي ىهنلا ناكف ءاهتقو َبْرُق

 ديؤي هنإو .امات اكاردإ كردم وهو الإ ةالصلا تقو ءىجي الأ ىرحتي ثيحب ءاهلبق

 ةالصلا نم برقلا نع ىهنلا ديفي ريبعتلا اذه نإف 4 ئراكس متنأو » :هلوق اذه

 . اهتقو ايحاص نوكي ىتح ءاهلبق ركسلا نع ىهنلا ديفي وهف «لاحلا هذهب مهو

 نأو «ةالصلا تاقوأ ريغ ىف ركسلا نوكي نأ ةاعارم اذه ىلع بترتي هنإو

 طق صخشلا ركسي الف «لوقي ام ملعي وهو الإ هكردي ال ةالصلا تقو نأ دكأتي

 برش اذإ «ةالصلا تقو ىف وحصلا نمضي نأ نكمي ال هنأل ؛راهنلا ءانثأ ىف

 ملعي نأ بجي هنإو «ءاشعلا دعب الإ ركسلا نم نكمتي الو .مويلا ءانثأ ىف اركسم

 نم مهنم «ىفاشلا ميرحتلا لبق انايحأ برشلا مهنم عقي ناك نيذلا ةباحصلا نأ

 .ليللا ةالص رثآ دجهتلاو برشلا نيب ددرت اذإو «ليللا ىف دجهتي ناك

 دقو «برشلا نع وفعلا لاحل ىهنملا عطاقلا ميرحتلا لبق هلك كلذ نإو

 اوسنأتسيو «رمخلا بانتجا اوفلأي ىتح جردتلا نم ناك ليبق كلذ نإ :اولاق

 ملو ءاسنلا ىتأ نم وها بنجلاو اوت ليس يباع الإ ايجار

 كلذلو ءردصم هلصأو ءافصو لمعتسي وهو ءابنج اضيأ ةأرملا نوكتو «لستغي

 هب دارملا انه بنج ظفلو ءدحاو ظفلب ثنؤملاو ركذملاو عمجلاو درفملا ىلع قلطي

 . 4 ئراكس متنأو :وهو «لاحلا ىلع فطع وهو « عمجلا

 مهو) ةالصلا برق نع ىهنلاك ءابنج ةالصلا برق نع ىهنلا :ىنعملاو
 .ةالصلا تقو ركسلا بنجتب رمألا هادؤم لوألا ىف ىهنلا ناك اذإو .(ىراكس

 .ةالصلا تقو ةبانجلل اببس نوكي ام بنجت هداؤم انه رمألا كلذكف

 رفاسملا نأل «رفاسملا هنإ :مهضعب لاق 24 ليبس يرباع ًالإإ» :ىلاعت هلوقو

 ربعي نأ هدبع دمحم خيشلا ذاتسألا دعبتسا دقو .ريسي لب فقوتي الو قيرطلا ربعي

 اولاقو .«رفس ىلع» ةملك وه عئاشلا ىنآرقلا ريبعتلا لب «ليبس رباع» ب رفاسملا نع



 عءاسنلا ةروس ريسفت لإ
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 اهبرقب 4 ةالّصلا اوُبَرَقَت الإ» رسفي نم جاهنم ىلع وه رفاسملاب ليبسلا رباع ريسفت نإ
 ءاهنع ىهنلا نمضتملا ءاهعضوم برق ةالصلا برق نم دارملا نإ لاق نم امأو .ىه
 هيلع مرحم بنجلا نإف ءةجاحل دجسملا نم رمي ىذلا ليبسلا رباع ىنعم نوكي هنإف

 هتجاح ىلإ لوصولا هنكمي الو «ةجاحل هيف قيرط رباع نوكي نأ الإ دجسملا لوخد
 ىهن بنج وهو ةالصلا ناكم برق نع ىهنلا نأ رم دقو .دجسسملا نم رم اذإ الإ
 هللا ىضر ةشئاع نأ ىور دقلو «هرايتخخاب انرشأ اذلو ءاهتاذ ةالصلا نع ىنمض

 ءدجسملا ىف ةعراش هباحصأ تويب هوجوو ّةْلِكَك هللا لوسر ءاج» :تلاق اهنع
 نيذلا ضعب ناك تويبلا هيجوت لبقف ,؟ا0(دجسملا نع تويبلا هذه اوهجو» :لاقف

 اوناك ةباحصلا ءارقف ضعبو «هنم الإ قيرطلا ىلإ نوذفني ال دجسملا رواجت مهتويب
 ىلع نوكي اليكل ءهتجاحل هنم ليبسلا رباع ىنثتسا اذهلو ءدجسملا ىف نوميقي
 . جرح نمؤملا

 نأ امكف «بنجلل ةبسنلاب عنملا ةياغل نايب 4 اوُلسَتْغَت ّتحإ» :ىلاعت هلوقو
 ىف وه نمل ىهنلا كلذكف «لوقي ام ملعي نأ وه ركس لاح ىف وه نمل ةبسنلاب عنملا
 لاستغالا نإو «ءاملاب هلك مسجلا ميمعت لاستغالاو .لاستغالا وه هتياهن ةبانج لاح

 نأ دعب باصعألل شاعنإو «ىندب ضيوعتو «ةيسفنو «ةيسح ةراهط ةبانجلا دعب
 هب دادعتسالاو لاستغالا ىف ال لاستغالاب ةيسفنلا ةراهطلا نإو . تدهجأ وأ تكهنأ
 صلختف «تذفنو تمكحتو ةوهشلا تمكحتسا نأ تقو ىلاعت هلل ركذت نم ةالصلل
 لسنلاو دلولا بلط هللا ركذت اذإو ءاهيلع ترطيسو اهيف تناك ىتلا ةيداملا نم هسفن
 «ىندبلا ضيوعتلاو «باصعألل شاعنإلا امأو .ةرهاطلا هجوز نم ةيبيطلا ةيرذلاو

 .بطلا امهركني الو «ةبرجتلاو سحلا امهديؤي نيرمألا نيذه نإف

 رفس ىلع نوكي وأ «ءاملا لامعتسا هيلع قشي اضيرم نوكي سانلا ضعب نإو
 اذإ «طقف ةيحور ةراهط وهو «مميتلا هل عرش كلذلو «ءاملا ىلع لوصحلا هيلع قشي

 : هناحبس لاق اذلو «ءاملاب ةيسحلا ةراهطلا نع زجع

 )١( ةيزخ نبأ حيحص ىفو ل( هحكر ىربكلا نئسلا ىف ىقهيبلاو ,(؟5؟15؟) دواد وبأ هاور )/١751(2



 ءاسنلا ةروس ريسفت اه

 للا مك
 هز لزب

 يي

 مف ءاستلا متسمال وأ طئاقلا نم مك دَحأ ءاج وأ رقس ئَع وأ يضرم مك نإو 0

 «مميتلا غوست ىتلا راذعألا ىلع لمتشا صنلا اذه 4 اَبيَط اديعص اوُمَسْيعف ءام اودجت

 وأ «ءاملا هديزي وأ «ءاملا لامعتسا هعم رضي ىذلا وهو «ضرملا راذعألا هذه لوأو

 اذإ لستغي وأ ءأضوتي نأ لدب مميتي نأ ضيرملا اذهل صخري هللا نإف «هءرب ئطبي

 ةداع رفسلاو ءرفسلا راذعألا هذه ىناثو .ةبانجلا وه ءاملا لامعتسال بجوملا ناك

 شطعلا هب ىقتيل هيقبي ءام نم هعم ام ناك وأ ءالصأ هدجي مل اذإف «ءاملا هيف لقي

 ىف لك «لاستغالاو ءوضولا لدب مميتي نأ هل نوكي هنإف «ءضرألا لهاجم ىف

 هنإف ءرفس ريغ نم رضحلا ىف ءاملا دوجو مدع ثلاثلاو .هببس ققحت دنعو هعضوم

 هعم دجوي الو ءاديدش ادرب ادراب ءاملا ناك اذإ ام ضرملا لاح لثمو . .مميتلا غوسي

 دقف «كلذ هلي ىبنلا رقأ دقو «مميتلا غوسي هنإف ءهررض ىقتيل «ءاملا هب ءىفدي ام

 ناكو «لاستغالا بجوأ ام مهباصأف «ةوزغ ىف رفس ىلع صاعلا نب ورمع ناك

 ؛ةدوربلا ديدشلا ءاملا لامعتسا نم ةيشخ مميتف ءدربلا ديدش ءاملاو ءاديدش دربلا

 ىذلا وأ دكؤملا هعقوتف مميتلا زيجي ضرملا ناك اذإ هنإو ١2)هرقأف ىبنلل كلذ غلبأو

 .اضيأ مميتلا حيبي نظلا ىلع بلغي

 مكنُم دحأ ءاج وأ :لاقف مميتلا وأ ءوضولا بابسأ ةراشإلاب هناحبس نيبو

 نم ضفخنا ام هانعم ىف لصألا «طيغلا نم طئاغلاو «4ءاّسَنلا متسّمال ْوَأ طئاقْلا نم

 هقيرط نع ناسنإلا نطاب نم ظفلي ام ناك املو «طاوغأو ناطيغ عمجلاو «ضرآلا

 نإ ذإ تفقشأَت «لسالّسلا تاَّذ ةَوْرَغ ىف ةدراَب ةَليَل ىف تملَتحا :لاَق يمال ونب ورمص نع ()

 ٠ :لاَقَم هب يال كلَ ارك ميما ىِباحضأب تيَلص مك تنسيم «كلهأ نأ تْلَسَتْع

 تعمس ىَنإ :تْلقو لاّستغالا نم ىتعتم ىذا ةثريخأف (؟بُنِج تنأو كباَحصأب لِص !ورَمَع

 ل

 لقي ملو لي هللا لوُسَر كحق باَسيِحَر ْمُكِب َناَك هلا نإ مكن اوُلْينَت الرو :لوقي هّللا

 نييماشلا دنسم :دمحأو «مميتيأ دربلا بنجلا فاخ اذإ - ةراهطلا :دواد وبأ هاور] .اًئيَش

 ُضرمْلا هسقن ىَلَع ْبْنجْلا فاَخ اَذِإ باب :لاقف « «مميتلا باتك :اقيلعت ىراخبلا هركذو (176)

 07 د هَ

 :الو مميت ةدِراَب هليل ىف بّتْجأ صال َنْب وَرَْع نأ ُرَكذيَو َمُمْيَت شطملا فاخخ وأ َتْوَمْلا وأ

 .اّتعُي ملف قلي يبل َركذَف 4اميح ركب ب ناك هللا ّنِإ مكسفنأ اوُنُْفَت الو»



 ءاسنلا ةروس ريسفت ااه

 مل 010100 ل لل
 بلبل

 يي
 كلذ هيلع قلطأ ةيدابلا لهأ نم نيريثكلا دنع ضرألا طوغ ىف نوكي ىعيبطلا

 رهتشا ىبرع زاجم اذهو «هيف لحي ام ىلع ناكملا مسا قالطإ ليبق نم «مسالا

 «لصأ نع هل ثحبي ال ةقيقحلاك راص رهتشا اذإ زاجملاو «ةيفرع ةقيقح راص ىتح
 وأ ضرألا طوغ ىف ىقلي ال ظوفلملا كلذ ناك ولو قلطي راصف «ةقالع نع الو

 نع ةيانك 2274 ءاَسَنلا مثسَمال وأ. :ةءارق ىف .4 متسمال ْوَأظ :ىلاعت هلوقو
 سملا هلثمو «ةرهاظلا ةيانكلا هذهب الإ ىنعملا اذه نع ربعي ال وهف «نهب لوخدلا

 مث تانمؤملا متحكت اذِإ اونمآ يذلا اهي اي: ىلاعت لاق دقف «لوخدلا نع هب ربعي

 ء[ بازحألا] 4 550 اهون ةدع نم نيل مك اَمف َُوُسَسَم نأ لبق نم ومقلط
 ةضيرُف ّنهَل اوضرفت وأ نهوسمت مل ام ءاسنلا مقلط نإ مُكْيَلَع حاتج الإ» :ىلاعت لاقو

 هب دارملا سملا نوكي ءاهلاثمأو ةيماسلا تارابعلا هذه ىفف ء[ةرقبلا] 4 208

 سمللاب داري نأ عنمي ملف «زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا ىعفاشلا زوج دقو .لوخدلا

 لوخدلا وهو «ىئانكلا وأ ىزاجملا هانعمو «مسجلا ةرشب سم وهو ىقيقحلا هانعم

 تماد ام مرحم محر تاذ تسيل ةأرما سمل قلطمب هدنع ءوضولا ضقن اذاو «ةأرملاب

 . ىعيبطلا غولبلا تغلب دق

 ءاملعلا ضعب لاق # طئاقلا نم مُكُم دحَأ ءاَج وأ » : ىلاعت هلوق ىف (وأ) و
 دحأ ءاجو ءرفس ىلع وأ «ىضرم متنك نإو :كلذ ىلع ىنعملاو «واولا ىنعمب اهنإ

 ىلع نوكت نأ ىلوألاو .ابيط اديعص اومميتف ءءاسنلا متعماج وأ «طئاغلا نم مكنم

 لوقلا ليوأتو «هدعب ام هيلع لد فوذحم ريدقت ىلع مالكلا نوكيو ءاهانعم

 .ءوضولا ضقني ام وأ «ةبانج مكتباصأو «ءرفس ىلع وأ ىضرم متنك نإو :اذكه

 .اومميتف ءام اودجت ملف ةبانج ثدحي ام وأ ءوضولا ضقني ام مكباصأ وأ .اومميتف

 «ءاملا حشو رفسلا وأ ضرملا لجأل مميتلا هلوأ نسح ميسقت مالكلا ىف نوكيو

 نوقابلا أرقو «مصاع نع لضفملاو ,فلخو ىئاسكلاو ةزمح :فلأ ريغب «متسملا» اهأرق )١(

 ةيعوتلا .تعلط داؤف دمحم فرشأ .د قيقحت . 56ص .؟ج - راصتخالا ةياغ .«متسمالا»

 . ةيمالسإلا



 ءاسنلا ةروس ريسفت ا

 لا
 ل برسل

 اودجت مْلَق ل :ىلاعت هلوق نوكيو «ءاملا دجوي مل اذإ ةماقإلا لاح ىف مميتلا ىناثلاو
 ولو «مميتلا غوسي ضرملا ذإ ؛لوقعم وهو «ةماقإلاو ةمالسلا لاحب الصتم 4 ءام

 نوكي ال ىتلا ةماقإلاو «برشلل هيلإ جاتحي نكلو ءاملا دجي دق رفاسملاو «ءام ناك

 .هلحو رربملا وه هدقف نوكيو «ءاملا اهيف

 ىلع اعرش قلطأو ءدصقلا ةغللا ىف هانعم مميتلا 4 ايَط اديعص اوُمّمَيَف»
 ,4 اْيَط اديعص اوُمَمَيَنَف 9 :لاق اذلو ءهب نيديلاو هجولا حسمل بارتلا ىلإ دصقلا
 مميتلاو «ضرألا حطس وه ديعصلاف .ارهاط ضرأآلا رهاظ ىلع ابارت اودصقا ىأ

 مميتلاو «رهاط بارت مميتلا ةدامف ءرهاطلا بيطلا ىنعمو «هيف تباثلا بارتلا نم

 نكلو «هتلع نع ثحبي ال «ىدبعت اهيف رمألاو «ةالصلا ىلإ اهب مدقتي ةدابع

 ءافصو بلقلا صولخل زمر ناك امفيك وهو «ناميإلا ةوق ىلع لدت هيف ةعاطلا

 هضقني امك ءءوضولا ضقني ام مميتلا ضقنيو .ىلاعت هللا ىلإ هاجتالاب سفنلا

 ؛هب اهئادأ لبق وأ ةالصلا تقو ءاهتنا لبق هلامعتسا ىلع ةردقلاو ءاملا دوجو

 - ةالصلا ءادأ لبق هلامعتسا ىلع ردق وأ ءاملا دجو نم ىلع نأ ءاملعلا عامجإف

 .ءوضولا هيلع بجوو همميت ضقن

 مكهوجوب اوحماَفظ :لاقف مميتلا ناكرأ ىلاعتو هناحبس نيب دقو
 حسم ةرورض ىلع اوقفتا دقو .بارتلاب مكيديأو مكهوجو اوحسما ىأ « مُكيِدْيَأ

 وهو «نيقفرملا ىلإ نيديلا حسم نأ ىلع نورثكألاو «ءوضولاك هلك هجولا
 اَذِإ اونَمآ نيِذّلا اهْيَأ ايإ9 :ىلاعت لاق دقف ءءوضولل ةبسنلاب نآرقلا ىف هيلع صوصخملا

 نورثكألاو [ةدئاملا] 4 22+ قفاَرمْلا ىَلِإ مكيِدْيَأو مُكهوجو اوُلسْعاَف ةالّصلا ىَلِإ مم

 حسمو «نيديلل ىرخألاو ء.هجولل امهادحإ :نيتبرض نم هنأ ىلع مميدلل ةبسنلاب
 .امهءازجأ حسملا معيل ءانطبو ارهظ نوكي نيديلا

 ميركلا صنلا اذهب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا ليذ # اًروُفَع اوفع ناك هللا نإ

 لهسي ىذلا ريسيلا لهسلا الإ هدابعل راتخي الف ءوفعلاب فصتم ىلاعت هللا نأ نايبل

 ةيلصألا تابجاولا ىف ريصقتلا نع وفعيو «ةقهرم ةقشم ريغ نم هؤادأ مهيلع



 ءعاسنلا ة :روبس ريبسفت 0

 م لل
 تا سل

 لعجيو «همئازع ىتؤت امك هصخر ىتؤت نأ بجيو «صخرلا باب حتفيو «راذعألل

 بوتي نمل ةرفغملا ريثك رافغلا وهو ءامئاد وفعلا ةبترم ىف قهرم قاش وه ام لك:
 ىوقأ نم ىهف (ْنِإ) :الوأ :رومأ ةثالثب نيفصولا نيذه هناحبس دكأ دقو «هيلإ

 ةلمجلابو «هناحبس هترفغمو هوفع رارمتسا ىلع لدت ىهف (ناك) و «ديكوتلا ظافلأ

 انل رفغاو انع فعا مهللا .هيلع تلمتشا ىذلا ىنعملا ىف ديكوت لضف اهلف ةيمسإلا

 .نيمحارلا محرأ تنأو انمحراو

 َ 7 ِهِعِض 0 0 ص
 مَنِ اياَيْلاَ انِع اَنعاوَو عَمسص ريع عمو اَنْيَصَعَواَنْمَِم

 انو مهسأَواَنعطأَو انعم أواه مُمَأَولَو ند ا

 وصوم الف هرفي معمل نلوم وأو ا 6
0 
 ىلاعتو هناحبس هلل صالخإلا بوجو ىلاعتو هناحبس نيب ةقباسلا تايآلا ىف

 ءايرلا نأ ىلإ راشأو .«تاقدص نم هب موقي امو .ءضئارف نم دبعلا ىدؤي اميف

 كرشلا وه تادابعلا ىف ءايرلا نإ لب «كرشلا نم دبعلا برقيو «ريخلا لعف قحمي

 بحاص ماقمو «مهوقبس نمت ناميإلا لهأ ماقم ىلاعتو هناحبس نيب مث «ىفخلا

 نمؤمل حصي اال هنأو «قحلا ىه هتلاسرف «هوقبس نم لك ىلع ةداهشلا ىف ةلاسرلا

 :كلذ ىف هناحبس لاقو «باتكلا لهأ نم نولاضلا هب بذكي امل عمتسي نأ



 ءعاسنلا - هروب ريسفت اه

 لالالالا لاا للا

 ا بحل

 4 ةلالّضلا نورتشي باتكلا َنَم ابيصت اوتوأ نيذّلا ىَلِإ رت ملأ »

 لصأو «ميركلا نآرقلا ىآ نم ريثك ىف رركت دق ىنآرق ريبعت اذه «رت ملَأ»
 ام عوقو ىفنل ىراكنإ ماهفتسالاو «ةيؤرلا مدع ىلإ هجوم وهو .ماهفتسالل ةغيصلا

 هانعمف «هيلإ لعفلا ةبسن ركنتسي !؟ . .اذك نالف لعفأ :لئاقلا لاق اذإف «هيلع لخد

 هانعم نأل ؛ىفنلا ىلإ عماسلا هيبنت وأ «كلذ هيلإ بسن نم خيبوت عم لعفلا ىفن
 انه ماهفتسالاو .هنم عقي نأ لقعي ناك امو «لعفلا اذه نالف نم عقو ام :ذئتيح

 دق :صنلا ىنعم نوكيف «تابثإ ىفنلا ىفن نإ ءاملعلا لوقيو «ىفنم رمأ ىلإ هجتم
 ىفو «باتكلا نم ابيصن اوتوأ نيذلا لمع ىلإ كرصبو كتريصبب ترظنو تيأر

 دقو «باتكلا لهأ نم مهارت نيذلا ءالؤه لاحب ملعلا دكأت ىلإ هيبنت ريبعتلا اذه

 ؛هلك باتكلا اوتؤي ملو باتكلا نم ارادقم ىأ ابيصن اوتوأ مهنأب ىلاعت هللا مهفصو

 راتتلا تاراغ نم مهيلع تلاوت ىتلا ثادحألا نألو هب اوركذ امم اظح اوسن مهنأل

 مهنع بهذيو ءاهدنس ةلسلس عطقتت مهبتك نم ءازجأ تلعج دق «نامورلا ملاظمو

 لإ لصو دق مهف ءمهيلإ لصو ام ماكحأب اولمعي مل كلذ قوف مهو ءاهملع

 اولمهأو «هانعم ريغ ىلع هولوأو ءمهيلإ لصو ىذلا كلذ اوفرحو «باتكلا ضعب
 . !هلقأ الإ المعو اريسفتو املع اوتؤي مل مهف ءهرثكأب لمعلا

 امنإ ءابجعأ ارمأ هتاذ ىف ناك نإو ءمهفصو وه سيل ةبارغلاو هيبنتلا عضومو

 وهو «نامثألا ىلغأ اهيف اوعفد ولو اهنوبلطيو ةلالضلا نوغتبي مهنأ هعضوم

 «مهلالض ىف مهلثم مهريغ نوكي نأ نوديري لب ءمهسفنأل اهنوبلطي الو ءىدهلا
 اودعبت ىأ « ليبّسلا اوُنضت ْنَأ نوديريو ةلالضلا نورتشي 9 : ىلاعتو هناحبس لاق اذلو
 اذه َنَأو  :ىلاعت هيف لاق ىذلا ىلاعت هللا طارص وه ىذلا ميقتسملا قيرطلا نع

 . [ماعنألا ] 4 429+ هليبس نع مكب قّرََتف لبسلا اوعبت الو هوعبَتاَف اميقتسم يطارص

 ملو .ةلالضلا وهو بولطملا انه ركذ هنأ امهدحأ :نايوغل ناثحي دري انهو

 ئدهلاب ةلالضلا اورتشا نيِذّلا كتَلوُأ > :ةميركلا تايآلا ضعب ىف امك كورتملا ركذي
 ركذ ريغ نم ةلالضلا وهو بولطملا ركذ نأ كلذ نع باوجلاو [ةرقبلا] 4 تتم
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 ىلع اوُدَرَم مهنأل :ةياغو مهل بلطم قحلا نع دعبلاف ءاهتاذ ىف ةلالضلا نوبلطي

 ةءارق كانه نأ اذه ىلع لديو !!هاوس نوغتبي الو هريغ نوئرمتسي ال لطابلا

 ىأ (اولضي نأ نوديريو) :ةءارقلا هذه ىلع ةيآلا نوكتو (اولضت نأ) ىف ؟)ءايلاب

 دصق نع لب «ةيامعو لهج نع هيف نوعقي الو هنوديريو لطابلا نوغتبي مهنأ

 . سفنلا هب ىلتبت ام رش كلذو «ةدارإو

 ايبسلاو «قارغتسالل ال .دهعلل ايبسلا ىف ذ (لا» نأ : ىناثلا ىوغللا ثحبلا

 قيرطلا هنأل ؟ قحلا ىلإ لصوملا هلحوا وهو هيف جوعا ال نيب فورعم قحلا

 .ديمحلا زيزعلا طارص هنألو « ميقتسملا

 ةلالضلا نوغتسبي مهنأل «؛اقدصو اقح ناميإلا لهأ ءادعأ مه ءالؤه نإو

 اررقم هناحبس لاق دقلو «نينمؤملا نم مهريغل ةلالضلا نوغتبيو ء«مهسفنأل

 :مهتوادع

 صنلا اذه ىف «اريصت هللاب ئقكو اًيلو هّللاب ئفكو مكئادعأب ملعأ هللاوإ»
 نوبلطي مهو «باتكلا نم اظح اوتوأ نيذلا ءالؤه نم نينمؤملل ريذمت سداسلا

 مهل نوديري مهنألو «مهنودسحي مهنأل «نينمؤمللو مهسفنأل اهنوغتبيو ةلالضلا
 ءادعأ مهنأ ىلإ ميركلا صنلاب راشأ دقو !«ءاروب اموق اونوكي نأو لالضلاو نالذخلا

 مّلعُأ هّللاو )ف : ىلاعتو هناحبس لاق اذلو «نودبي ال ام نوفخي اوناك نإو «نينمؤملا

 ام نوملعت مكنأل «مكئادعأب مكنم ملعأ ترد تلج لا نأ ىأ 4 مكئادعأب

 نم ةاطب ودّ ال اوُنمآ نيد اهْأ اي) : ىرخأ مي لس لد نودصلا

 مهَرودص يِفَحُت امو مههاوفأ نم ءاصَبْلا تدب دق مَع ام اود الابح مُكَوَُي ال مُكنوُد

 مكتوُبحي الو مهتوبحت ءالوأ مشنأ اه 412 نوُقعت مسك نإ تايآلا مكل نيب دَق ركأ

 لق ظيلا نم لماتألا مكي وُ اوَلَح ذو انآ اوُلاَق مو اذإو هلك باتكلاب دونمؤتو

 )١( ةرتاوتملا رشعلا ىف تسيل .



 عاسنلا ةروس ريسفت اه

 لالا
 2 : هو 1

 مكيصت نإو مهؤست ةتسَح مكسسمت نإ 6737 رودّصلا تاذب ميلع هللا نإ مُكظِيعِب اوُنوُم
 طيحم َنوُلمَعي امب هللا نإ ايش مهديك مكرضي ال اوُقَتو اوربصت نإو اهب اوحرفي ٌةعَيس

 .[ نارمع لآ] © مج

 مهنم اوذختت الو ء«مهورذحا نكلو مهوفاخت الف مكؤادعأ ءالؤه نأ عمو

 اورصنتست الو ءاهتحت اووضنت نأب مكل ةيالو مهتيالو اوذخنت نأب «مهنولاوت ءايلوأ

 رصنتسا نمو «لذ هللا ريغب زتعا نمو ءرصنلا ال نالذخلا مكل نوديري مهنأل مهب

 نمؤملا ىفكيو 4 اريصن هّللاب ئفكو ايلو هّللاب ئَقَكو » :هناحبس لاقو «لذخ هودعب
 ىف لخدي الو «هنيد لهأ ءاول تحت الإ ىوضني ال «هيلو هللا نوكي نأ زازتعالا ىف

 اونمآ نيِدّلاو هلوسرو هللا مكيلو اَمَّنِإ8 :ىلاعت لاق امك ءمهتيالو ريغ ةيالو

 نأ اضيأ هيفكي هنإف ءهّيلو هللا نوكي نأ نمؤملا ىفكي هنأ امكو . [ةدئاملا] < متزن

 يذلا اذ نَمَف مُكْلْذَحي نو كل بلاغ الف ُهَللا مُكَرصنَي نإ :هرصان ىلاعت هللا نوكي
 . [نارمع لآ] 4 420+ ثونمؤملا ٍلُكَوَيَف هللا ىَلعو هدعب نم مكرصني

 :ىلاعت هلوق ىف ءابلا نأ نوررقي نييوحنلا نأ :امهلوأ :نايوغل ناثحب انهو

 ىلإ ريشت ىه ذإ ؛ىنعملا ىف ةدئاز تسيل نكلو «بارعإلا ىف ةدئاز «هّللاب ئفكو#

 هللا ةيالوب اوفتكا :ىنعملا ناكو «هترصنو هنوعو هللا ةيالوب ءافتكالا نمضت

 .ةنوعملاو ةرصنلاو ةيالولا هللا مكافكو ءهترصنو

 ىف نانئتمطالا ءاقلإل كلذو 4 هّللاب ىفكو 9 ةملك راركت : ىناثلا ثحبلاو

 ىذلا هلالج لج هللا ةمظعب راعشإلا هيفو ءديكوت هيف راركتلا نإف «نينمؤملا بولق
 .مهترصنو مهتيالو ىلوتي

 دوهيلا لامعأ نم ةفئاط هذه 4 هعضاوُم نع ِملكْلا نوفرحي اوداه نيذّلا نم »

 هناحبس ركذ دقو «ميقتسملا هللا طارص ىلإو «قحلا ىلإ ىبنلا ةوعدل مهعامتسا ىف

 اوداَه َنيِذّلا نمط :ىلاعت هلوقف .هعضاوم نع ملكلا نوفرحي اقيرف مهنم نأ

 مالكلا لعجو ةلامإلا هانعم فيرحتلاو «قيرفب ردقي فوذحم أدتبم هيف 4 نوفرحي

 .هانعم ريغ المتحم



 1 عاسنلا ةروس ريبسفت ال99 .

 0 9 سس
 يي 2: ةكااككك

 فرح ىلع هلعج نأ مالكلا فيرحت :ىناهفصألا بغارلا تادرفم ىف ءاج

 نع ملكْلا نوُقَرَحَي ١ :لجو زع لاق .نيهجولا ىلع هلمح نكمي لامتحالا نم
 مث هللا مالك نوعمسي مهنم قيرق ناك دقو .. . » :هعضاوم دعب نمو 4 هعضاوم

 . [ةرقبلا] 4 27 َنوُملَعَي مهو هوُقع ام دعب نم هتوُفَرحي
 ليوأت ىف دوهيلا نم عقو ىذلا ماعلا فيرحتلا وه هفيرحت سيل قيرفلا اذهو

 لمح وه مهفيرحت امنإ ءٌوْلَو ىبنلاب ريشبتلا مهئافخإو ءاهنم ريثك لامهإو مهبتك
 اذه «نيبنس امك هب داري ال ام لمتحي هلعجو .ههجو ريغ ىلع لَك ىبنلا مالك

 مث هّللا مالك نوعمسي مهنم قيرف ناك دقو » :هيف ىلاعت هللا لاق ىذلا وه قيرفلا

 . [ةرقبلا ] 4 720+ نوُمَلعي مهو هوُلَقع ام دعب نم هتوفرحي
 نوملعي نيذلا هرزو لمحتي امو هفالسأ هلعف امب ىفتكي ال قيرفلا اذهف

 مهناهذأ ىف افرحنم ٍلكَي ىبنلا مالك لعجي هنإ لب «هنومتكيو لبق نم لزنملا باتكلا
 ال ام ةدسافلا مهضارغأب هنولمحيو «هيلع نومكهتيو .هانعم ةقيقح نع ةيوتلملا

 قطنلا هغم نوعمجي لب «فيرحتلا كلذب نوفتكي الو «ىناعملا نم لمتحي
 اهنيبي ىتلا عرشلا ماكحأل مهيقلت نع هناحبس هللا لاق دقو «عامسلا دنع نايصعلاب

 1 : هلع ىبنلا

 نوفرحي نيذلا ءالؤه لاح نإو 4ٍعَمْسُم رْيغ عمساو انيصعو انعمس نولوقيو »
 ىلع لزنأ ام اوعمس اذإ مهنإ ءمهبتك مهفالسأ فرح امك ءهعضاوم نع ملكلا
 درلا ةين ىلع نوعمتسي لب «هتانيب ترهظ نإ قحلا اوعبتيل نوعمتسي ال لوسرلا

 اذإف «مهبولق ىلإ لصت اليكل ةيادهلا باوبأ لك دسو «دانعلا ىف رارمتسالاو

 وأ ''”ههسفنأ ىف اومجمج «ميقتسم طارص ىلإو «قحلا ىلإ وعدي لوسرلا اوعمس

 انيصعو «هانيعوو كلوق انعمس ىأ 4 انيصعو انعمس ا :نيلئاق مهنيب اميف هب اوزمغ

 ىف تلغوأ سفن دجوت الو «هيف ةيرم ال ىذلا قحلا ناك نإو ؛هيلإ انوعدت ام

 الع

 .يع نم كمالك نيب الأ :بيذهتلا ىفو «يع ريغ نم همالك نيب ال نأ :ةمجمجلاو )١(
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 اللات مخطط طططل طم للا للخطاط لطالما الط لا خالل لال لخلط نمط طخططنلااللل طنط نالت الان انلل اكلات طاا اانا مكانا الخناق الا كنا نال انااا انااا ن١
 قا سل

 مهنيب اميف هنوددري ىذلا ىصاعلا لوقلا كلذ نوفدري مهنإو !!كلذ نم رثكأب دانعلا

 هب دارملا 4 عمساو إ مهلوقو .4ٍعَمسُم ريغ عمساو 8:نولوقيف هسنج نم مالكب
 ريغ ةملك نأ ىرشخمزلا ركذ دقو ءاهيلع اندرو انل كتوعد ىدص عمسا

 نأب ميركلا ىبنلا ىلع ءاعدلا ىنعملا نوكي نأ :اهلوأ :هوجو ةثالث لمتحت 4 عمم

 ىنعملا نوكي نأ :ىناثلا هجولاو .طق اريخ عمسي ال وأ «عمسي الف ممصلاب باصي

 هللا ىضر هلوقب هركذ ام : ثلاثلا هجولاو .لبقي الو باجي الف كمالك عمسم ريغ

 ؛كايإ عمسم ريغ امالك عمسا ىأ عمسا لوعفم عمسم ريغ نوكي نأ زوجيو» :هنع

 نوكي نأ وهو «نيرسفملا رثكأ هيلع ام راتخن اّنِإو .«(هنع اوبن هيعت ال كينذأ نأل

 وه كلذو ءعامسلا مدعب مالسلاو ةالصلا هيلع «هيلع ةوعدلا هللا مهنعل مهدارم

 «لضف نم هللا مهاتآ ام ىلع سانلل دسحو دقح نم مهنع فرع ام عم قفتي ىذلا

 نوقحتسملا مهنأ مهنابسحل «مهل هركو سانلل ضغب نم مهسوفن تعدوأ امو

 ىف اًيزخ هللا مهداز «هؤابحأو هللا ءانبأ مهنأ مهمعزب مهدحو ةعفرلاو ميركتلل
 .ازازعإو اميركتو ةعفر هتعيرشو هِي ادمحم هللا دازو «ةرخآلا ىف اباذعو ءايندلا

 مهنع هللا ىكح كلذلو «نيدلا ىف انعط مهتنسلأ نوولي هللا مهنعل ءالؤه نإو

 :لاقف كلذ

 : مهلوقب مهباطخ ىف اوربعي نأ لدب 4 نيذدلا يف انعَطَو مهتنسلأب ايل اتعارو
 ءادوجوم كلذ ناك نإو «مهيلع لابقإلا هنم نيبلاط ةيحمو ةياعر ةرظن «انرظنا»

 ىنعم ىلإ اهل رهاظلا ىنعملا نع اهنولوحيو مهتنسلا اهب نولتفي 4 انعارو  نولوقي
 ىف كلذب نوئعطيو «هفسلاو ةنوعرلاب ٌةكَي ىبنلا ىمر وهو «ميقتسم الو ميوق ريغ
 ىف بغارلا تادرفم ىف ءاج دقو .هذفني ىذلا قحلاو «هيلإ وعدي ىذلا نيدلا
 4 #23 ... انعار اوُلوقت ال ... 9 :ىلاعت هللا لاق» :«ًنعارو :مهلوق ريسفت

 ىلع لَك ىبنلل الوق كلذ ناك «ٍنيّدلا يف اًنعَطَو مهتتسلأب ايل انعارو ط ء[ةرقبلا]
 ىأ «انعار) :نولوقي مهنأ نومهويو «ةنوعرلاب هيمر نودصقي مكهتلا ليبس
 ريمض سيلو ؛ةملكلا ةينب نم نونلا نأ ىلع ةملكلاب نوقطني مهف (انظفحا)

 .نيدلا ىف نعطلاو «هلتفو ناسللا ىَل كلذو «نيملكتملا
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 نايب اذه 4 َمَوُقَأَو مهل اريح ناكل انرظناو عمساو اًعطَأو اتعمس اوُلاَق مِهّنَأ ولو »
 مالكو «هانعبتاو قحلا انعمس اولاق مهنأ مهل تبث ول :ىنعملاو «ىغبني ناك ال
 ةرظن انيلإ رظناو «قحلا ةوعد انتباجإ عمسا لوسرلل اولاق ولو «هانعطأو لوسرلا
 امو ؛هعضوم نع لوقلا اوفرحيو «مهتنسلأ اوولي نأ ريغ نم ةياعرو فطعو لابقإ

 الو مهبولق ىف ةيادهلا باب حتفي ذإ ؛مهل اريخ كلذ ناكل «هرهاظب هيلع لدي
 مهيلع ىلاعت هللا همادأ «ءايندلا ىف لذلاو ىزخلا كلذ نوكي الو ءاهيلع سمطي

 اريخ كلذ ناكلو ءًاح اص المع لمعو نمآو بات نم الإ ءافوخ مهنمأ نم مهلدبو
 بالط ءالقعلا هكلسي نأ بجي ىذلا ميوقلا رمألا وه اذه ناك ىأ 4 موُقَأو © مهل

 ةماقتسالا نم اوغلب اونوكي نأ هانعمو «هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفأو .ةيادهلا

 :هناحبس لاق كلذلو ءاديعب الالض اولض مهنكلو «هاصقأ

 مهل ىغبني ناك ام كاردتسا الق الإ نونمؤي الف مهري هللا مهل نكلو )
 اودعبف ءهتمحر نم مهدرط نأب مهنعل ىلاعت هللا نأل ؛ ىغبني ام اولعفي مل مهنأ ىأ

 «مهتدارإب رفكلا ىف اولخد كلذب مهو ءرفكلا ىلع مهرارصإ ببسب ةيادهلا نع

 سمطو مهيلع قحلا باوبأ تقلغف «مهنديد تاوبنلاب رفكلا راص ىتح هيف اولغوأو

 نم ناميإلا سيل ىأ «نونمؤي الف «هل نعذت ملو قحلا رت ملف «مهرئاصب ىلع هللا
 ناميولا ىفني ال هتمكحو هلدعب ىلاعت هللا نكلو «ناك ام مهنم ناك نأ دعب مهنأش

 هناحبس لاق اذلو «ليلق ددع هنكلو «نمؤي نم مهنم نأ ررقي لب ءاقلطم ايفن مهنع

 ىتلا ةنعللا مومع ىف لخدي ال اليلق اددع.الإ ىأ 4ًاليلق الإ نونمْؤي الق إف :ىلاعتو

 ةدصتقم ُهَمُأ مهنم 9 :ةيآ ىف هلوقك اذهو ,مهتلمج ىف مهيلع ىلاعت هللا اهبتك
 . قحلا ىلإ ىلاعت هللا اناده  [ةدئاملا] « 57 َنوُلَمْعي ام ءاس مهنَم ريثكو
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 انام اوسع بتتكلا اونوأ َنِدَل اياك
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 هد رثق اهوج و َسمطَت نأ لبق نم مككَعَم )اق دصم

 و هي سر رس آ 2 020 تك

 ُرُمَأ َناَكَم تدل ب ّبصصأ اًذعل امك َجْبنَعْلَتَوَأ ٍرابدأ
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 اًميِظَعاَمْتِإآء رف رَمف هللأي رشد نَم ءاَشْينمِل كْلذ
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: 4 

 لاحب ناميإلاو ةبوتلا بلط ميركلا هباتك ىف ىلاعتو هناحبس هللا نرقي

 نيذلا يدابع اي لقط :ىلاعت لاق امك «مهسفنأ ىلع اوفرسأ دق اوناك ولو نيبنأللا

 4 + اعيمج بونذللا رف هلل نإ هللا ةَمحَر نم اوطَتقت ال مهسفنأ ئلع اوفر

 ام مهل رفغي اوهتني نإو «نيرفاكلاو ةاصعلل حوتفم ةبوتلاو ناميإلا بابف ء[رمزلا]
 ىلع نولازي الو ةَلكَك ىبنلا رصع ىف اوناك نيذلا دوهيلا كئلوأ نإو .فلس دق

 عمس اذإ لوقي مهلئاق ناك دقل ىتح اوحجلو «مهنايصع ىف اوفرسأ دق ء.مهدهع

 ًءازهتسا مهتنسلا نووليو [ءاسنلا] # (2)+ ... انيصعو انعمس ... 9 :قحلا ةوعد

 ىلإ ىعادلاب ءازهتسالا نم رثكأ رفكلا ىف ةجاحجل الو !!ىوبنلا ىدهلا عامس دنع

 ارذنم ناميإلا ىلإ ةوعدلا ىلاعتو هناحبس هللا هجو مهيف لاحلا هذه عمو !ناميإلا

 :لاقف ءهبلق ىف احوتفم ةيادهلا باب دجي نم ابغرمو «بيجي ال نم

 لهأل ءادنلا 4 مكعم امل اًقدصم اَنلَرَن امب اونمآ باتكلا اوتوأ َنيذّلا اَهيَأ اي
 ناك مهل باتكلا ملع ءاطعإ نأ ىلإ ةراشإلل لوصوملاب ريبعتلاو «ىرت امك باتكلا

 ميركلا صنلا ىفو .دانعلا ىف اوجليو اودناعيو اوضرعي نأ ال ءاونمؤي نأ بجوي

 :رومأ ةثالثب ناميإلا ىلع ضيرحت
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 ىحولا نوملعي مهنأو «تاوبنلا ملعو باتكلا ملع اوتوأ مهنأ :اهلوأ

 بجوي هلك كلذ نإو ءهلبق ءايبنألاو ءمهيبن ىلع لزن ىذلا باتكلاو «ىهلإلا
 ذخأت امك «ةينيدلا ةيبصعلا مهذخأت الأو ءاوعد اذإ قحلا ىعاد ةيبلت ىلإ ةعراسملا

 .ةيلهاجلا ةيبصعلا كرشلا لهأ

 وه هللاو «هيبن ىلع ىلاعت هللا لزن امب قيدصتلا وه ناميإلا اذه نأ :اهيناثو

 مكوعدت ىتلا ةعيرشلا لزن ىذلا وهو «هعئارش مكئايبنأ وأ مكيبن ىلع لزنأ ىذلا

 ضعبب نونمؤت متنك الإو «لزنأ ام لكب ناميإلا بجوت لزنملا ةدلحوو «ناميإلا ىلإ

 . ضعبب نورفكتو

 ام قدصي وه «هب ناميإلا ىلإ نيملاعلا بر مكوعدي ىذلا اذه نأ :اهثلاثو

 نيذلا ىلع هب نوحتفتست متنك دقو «مكدنع هلوسرب ةراشبلا نآل ؛قحلا نم مكعم

 ام عم ىبنلا هيلإ وعدي اميف تقفتا دق ةيعامتجالاو ةينيدلا لئاضفلا نآلو ءاورفك
 ىذلا قحلا ةدحوبو «لزملا ةدحوب ةمئاق ةينيدلا ةدحولاف «لبق نم مكؤايبنأ هيلإ اعد

 .نيملاعلا بر هيلإ مكوعدي

 مهنأ ماقملا اذه ريغ ىف هناحبس ركذ «ةقباسلا تايآلا ىف :لئاق لوقي دقو

 مهيداني ةيآلا هذه ىفو ءهب اوركذ ام اظح اوسن مهنأو «باتكلا نم ابيصن اوتوأ

 ٠ «هب اوركذ امم اظح مهنايسن نإ :كلذ نع ةباجإلا ىف لوقنو ؟«باتكلا اوتوأ» مهنأب

 مهئايبنأ ىلع لزن هنأل ؛باتكلا اوتوأ مهنأب مكحلا عنمي ال «هنم ابيصن مهكرتو

 ام ساسأ ىلع مهل باطخلاو ءهوصقن مث هوطعأ مهف «ءصوقنم ريغ الماك نيقباسلا

 نإ لب هلك باتكلا ملع ملعي نم مهرابحأ نم ناك هلعلو «هوفرح ام ال «هوتوأ

 نم اَنلنَأ ام نومتكي نيذّلا نإ :ىلاعت هلوق ىف ميركلا نآرقلا هيلإ ريشي كلذ
 نونعأللا مهنعليو هللا مهنعلي كتلوُأ باتكلا يف ساّئلل ُهاَنيِب ام دعب نم ئدهلاو تانيا

 4 73 ميحرلا بال انآو مهي ُبوُنَأ كف اوُيبو اوحلصأو وُ نيد الإ 23
 . [ ةرقبلا]
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 انلعم مهدنع ىقب ام لمشي وهو ءهسنج انه باتكلا ىنعم نوكي دقو

 .افرحم اصقان ناك نإو ءافرعم

 ءوسب راذنإ اذه 4 مهنعلت وأ اهرابدأ ئلع اهُدرْتَف اهوجو سمْطُت نأ ٍلبَق نمإ»

 ىنعم ىف ىناهفصألا تادرفم ىف ءاج دقو ءاونمؤي مل نإ ةرخآلاو ايندلا ىف ةبقاعلا

 تّسِمُط موجنلا اَذِإَف ل :ىلاعت لاق ءوحملاب رثألا ةلازإ سمطلا) :هصن ام سمطلا

 لزأ ىأ [سنوي] 4 4227 ... مهلاومأ ئلع سمطا انبرإ» ء[تالسرملا] 4<
 اهءوض انلزأ ىأ [سي] 4 )7 00 مهنيعأ ىلع اًنسمطل ءاشن ولو ءاهتروص

 ىلع اَهُدَرَنَف اهوجو سمْطُن نأ ٍلبَق نُمإ» :ىلاعت هلوقو .رثألا سمطي امك اهتروصو
 ىلع ريصي نأ وهو ءايندلا ىف كلذ ىنع لاق نم مهنم .4 مُهَنَعْلت وأ اهرابدأ
 وه كلذ لاق نم مهنمو «بالكلاو ةدرقلا روصك مهروص ريصتف ءرعشلا مههوجو

 © ج2 هرهظ ءاَرو هَباتك يتوأ نم اًمأو :ىلاعت لاق ام ىلإ ةراشإ ةرخآلا ىف
 ىلإ ةيادهلا نع مهدري هانعم ليقو .مهافق ىف مهنويع ريصت نأ وهو ء[قاقشنالا]]

 4« 2# هبلَقو هعمس ىَلَع متَحَو ملع ىلع هللا ُهَلْضَو 8 :ىلاعت هلوقك ء«لالضلا

 ابانذأ مهءاسؤر لعجن هانعمو ءءاسؤرلاو نايعألا هوجولاب ىنع ليقو .[* :ةيثاجا]

 .(راوبلا مظعأ كلذو

 ةيآلا جيرخت ىناهفصألا لواح دقو «سمطلا ىنعمل ىوغللا ريسفتلا وه اذه

 ول «راتخن اهيأ ىف ىرايح انرصف ءهوجو نم ىأترا ام ىلع اهانعم ىف ملكتن ىتلا

 رابدألا ىنعم نيبن ميركلا صنلل ىنعم هارن ام نيبن نأ لبقو «لاق ام ىلع انرصتقا

 مسجلا ءازجأ هيلع تلمتشا ام وأ «فلخلا وه «؛ربد» هدرفم عمج رابدألا :اهدرو

 ىف هوجولا لعجي فحزلا موي لاتقلا ىف نوكي رابدألا ىلع دادترالاو «ةيفلخلا

 ههجوب نيلتاقملا لبقتسي نأ بجي ناك هنأ ىنعمب ءانبج وأ ارارف رابدألا عضوم

 نإ 8 :ىلاعت هلوقك ايونعم رابدألا ىلع دادترالا نوكي دقو .هربد ةهج ىلإ بلقنيف

 مهل ىلمأو مهل لوس ناطيشلا ىدهْلا مهل نّيبت ام دعب نم مهراَبدَأ ىلع اودترا نيِذّلا
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 مهلمحو «لاتقلا ىف مهقحس هب داري هنأ صنلا رهاظ نم انل ودبي ىذلا نإو

 نيلبقم اوناك نأ دعب ءاهروصب ةيداب ريغ مههوجو نوكتف «رابدألا اولوي نأ ىلع

 ةيدابلا ىه مهتيفقأو «ةيفتخم اهتروص لعجو «فوخملاو فيسلا اهلازأف ءاهب

 .رابدألا ةروص اهلحم تلحو تلاز دق هوجولا ةروص نأكف «ةحضاولا

 كلذ عمو «مكلالضو مكيغ ىف متاسرتسا مكنأ ىنعملا نوكي كلذ ىلعو

 ايندلا ىف مكيلع هبضغ ىلاعتو هناحبس هللا لزني نأ لبق ناميإلاو ةيادهلاب مكبلاطن

 «نورفتف لاتقلا سأب مكنوقيذيف «مكيلع قحلاب نينمؤملا طيلستب كلذو «متيدامت ذإ

 مل اذإو .مكرابدأ الإ ىرت الف «رابدألا عضاوم ىلإ درتو ء.مكهوجو ىفتختو

 نعل امك نونعلتس مكنإف «رابدألا ىلوت ىلع مكلمحو مكقحس هللا بتكي

 .ةمايقلا موي ىلإ لذلا مكيلع بتكيو «هتمحر نم نودرطتو «تبسلا باحصأ

 نم درطلا نعللا «ًالوعفم هّللا َرمَأ َناَكو تسلا باَحصَأ اعل اَمَك مهتعلت وأ »

 تبسلا موي ىف اولمعي الأ ليئارسإ ىنب ةعيرش ىف ناك دقو «باذعلا لازنإو ةمحرلا

 لاملا ىف مهتبغر نكلو «ىعامتجالا نواعتلاو «ةدابعلل اوفرصنيو اوحيرتسيل

 * ىلع لطت ةريبك ةيرق تناك هنإف «لمعلا ىلع مهضعب لمحي ناك هيلإ مههرشو
 ىف ةرهاظ ناتيحلا مهيتأت تبسلا موي ىف تناكف «ىلاعت هللا اهربتخا دق «رحبلا

 «هيف نولمعي ىذلا مويلا ىف مهيتأت الو «لمعلا نع هيف نوعطقني ىذلا مويلا اذه

 قلخ ىف هللا رس اوكرديلو «ةيهلإلا رماوألل ةعاطلا ىلع ىلاعت هللا مهلمحيل
 تناك يتلا ةيرقلا نع مهلتساو » :ىلاعت هلوق اذهو «ديري امل لاعف هنأو .«نوكلا

 ال َنوُيبْسي ال مْوَيو اعرش مهتبس موي مهئاتيح مهيتأَت ذإ تسلا يف َوُدْعي ذِإ ِرحَبْلا ةرضاح

 دقلو ] :هناحبس لاقو : [ فارعألا] 4 435+ نوُقسُفُي اوناك امب مهولبن كلذك مهيتأت

 [ةرقبلا ] < 27 نيئساخ ةَدَرق اونوك ْمُهَل اَنلََف تّبَسلا يف مكنم اودتعا َنيذّلا متملع
 مهئاوهأ تاوزن مهيلع طلس نأب تبسلا ىف اودتعا نيذلا بقاع هناحبس هللاف

 نيذلا ءالؤه كلذكف «ىلاعت هللا مهنعلو «ةلذلا مهيلع تبرض اهبو ءمهتاوهشو

 لايجألا لك ىف نونوعلم مهف مهيلع هللا هردق رمأ كلذو .اورفكو اودناع
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 رمأ نأ ررقتو تبث دق ىأ «ًالوعفَم هللا ْرْمَأ تاكو ط :هناحبس لاق اذلو «نامزألاو

 نيذلا ءالؤهف ءهنم صانم الف «ةلاحم ال عقاو ردقم ءهب ربخي اميف ىلاعت هللا

 « رابدألا هيف نولوي ىذلا لاتقلاب مهقحس امإ :نيباذعلا دحأ مهل ِةِكَي ىبنلا اودناع

 «هللا نوعب ققحم كلذ نإو .نيعمجأ سانلا نم مهنعلو مهيلع ةلذلا برض امإو

 !ناسل لكب نونوعلم مهف «نعللا لصح دق :ماقملا اذه ىف ىرشخمزلا لاق دقو

 رشب مُكئبْنَأ له لق 9 :ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الآ «خسملا نود فراعتملا نعللا رهاظلاو

 4 <22 َريِزاَنَحْلاَو ةدرقْلا مهنم لَعَجَو هيلع بضَعَو هللا هَنعَل نم هللا دنع َةَبوُعَم كلذ نم
 . [ ةدئاملا]

 ةيآلا تلمتشا 4 ءاشي نمل كلذ نود ام رفغَيو هب كرشي نأ رفعي ال هللا نإ

 راذنإ ىلعو .فلس دق ام مهل رفغي اوهتني نإ هنأو «باتكلا لهأ ةوعد ىلع ةقباسلا

 صنلا اذه ىفو «نيعمجأ سانلا نم مهنعل وأ ءمهلتقو مهئالجإب ايندلا ىف ديدش

 هسفن ىلع بتك هنأل ؛هدابعل هسفن ىلع هللا اهبتك ىتلا ةرفغملا بابل حتف ميركلا

 ىف هب كرشي نمل رفغي نأ هنأش نم سيل ىلاعت هللا نإ :صنلا ىنعمو «ةمحرلا

 دوعي نأ الإ ءنارفغلا لبقي ال ديدش فارحنا كرشلا نأل ؛ةيبوبرلا ىف وأ ةدابعلا

 نيوكتلاو ءاشنإلا ىف كارشإ :ناعون كارشإلاو .كارشإلا دعب قلطملا ديحوتلا ىلإ
 كئلوأكو ءءاشنإلا ىف لخد اهل بكاوكلا نأ نودقتعي نيذلا كئلوأك ؛ةدابعلا وأ

 قلخ ىذلا وه هدحو ىلاعت هللا نأ نودقتعي اوناك نإو «هللا ريغ نودبعي نيذلا

 عونلاو .ىفلز هللا ىلإ مهبرقت مهمعز ىف اهنأل ناثوآلا نودبعيو «نوكو أاشنأو

 نم مهنيد اوذختيو ءاهنع اوضرعيو «ىلاعت هللا بتك اوكرتي نأ كارشإلا نم ىناثلا

 نإو «ىلاعت هللا نع الإ نوملكتي ال مهنأ نيمعاز ءاولدبو هيف اوريغ ولو «رابحألا

 :ىلاعت هلوقب مهيلإ ىلاعت هللا راشأ نم ءالؤه نمو :مهلوق فلاخي باتكلا ناك

 اودبعيل ذل اورمأ امو ميرم نبا حيسْمْلاو هللا نود نم اباَبرأ مهتابهرو مهرابحأ اوَدَحنا ط

 . [ةبوتلا] 4 20+ َنوُكِرَشي اًمع هتاحبس وه الإ ِهَلِإ ال ادحاو اهل
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 هدحو هللا نأل ؛ةدابعلا ىف كرشلا نع ارطخ لقي ال كارشإلا نم عون اذهف

 .هيهاونو هرماوأ مهل نيبو «هدابعل عرشي ىذلا هدحو وهو «نوكلا أشنأ ىذلا وه

 ريغ ذختا نمف «نيملاعلا ىلإ هنم الوسر نوكي نأ الإ هنع ملكتي نأ دحأل سيلو

 .هللاب كرشأ دقف همالكو لوسرلا باتك ريغ نم هللا عرش ةفرعمل اقيرط لوسرلا

 (ّنإ) ب لاحلا هذهل نارفغلا مدع دكأو «كلذ رفغي ال هنأ هناحبس ركذ دقو
 ءهنع علقي نأ الإ ءكرشلا عون ناك ايأ ءانارفغ كرشم وجري الف «ديكوتلا ديفت ىتلا

 .احلاص لمعو نمآو بات نمل رافغ ىلاعت هللا نإف

 نوكي كرشلا نود امو ءءاشي نمل كرشلا نود ام رفغي هنأ هناحبس ركذ دقو

 نيقباسلا ءايبنألاب نمآ نمو هوكي دمحم ةمأ نم ةريغصلا وأ ةريبكلا بكترم نم
 ىلاعتو هناحبس دعو دق ءالؤه نإف «ةيدمحملا ةعيرشلاب مهتعيرش خسنت نأ لبق
 نم نأ كلذ .هدابع نم ءاشي نمل ءاشي ام مهل رفغي نأ هدابع ىلع ةنمو هنم الضف

 اياطخلا طحت ملو بتي مل نإو «ىلاعت هللا اهرفغ اهنع بات نإ ةريبكلا بكتري
 لداعلا ىلاعت هللا نازيم ىفو .تائيسلا نبهذي تانسحلا نإف «تانسح هلو .هسفنب

 مه ككئلوأف هتانسح ةفك تلقث نمف .«تاكيسلاو تانسحلا نزوت ةمايقلا موي

 . نوحلفملا

 ىف رمأ لك عضي ىذلا «ريبخلا ميكحلا ةئيشم ىه ىلاعت هللا ةئيشمو
 .ادحأ كبر ملظي الو .هعضوم

 ديدشلا بذكلا هانعم انه ءارتفالا 4 اًميظع امْنِإ ئرتفا دَقَف للاب كرشي نمو »
 زرخلل دلجلا عطق ىرفلا :بغارلا تادرفم ىف ءاج .داسفلا ىلإ ىدؤي ىذلا

 كلذكو ءرثكأ داسفإلا ىفو ءامهيف ءارتفالاو ءداسفإلل ءارفإلاو «حالصإلاو

 ئرتفا دَقَف هللاب كرشي نمو :وحن ملظلاو كرشلاو بذكلا ىف نآرقلا ىف لمعتسا

 داسفإ هيفو ملظ هيف ابذك بذك دقف 4 اميظع امْنِإ ئرتفا دَقَف 8 ىنعمف 4 ًميظع امن

 .اميظع امثإ هلك كلذ ناكو «لالضو



 ءاسنلا ةروسريسفت اه

 اللاسط الم طخطاللالط الط اللالل لالالالا اللا الاالل لالالالا اناا نطل خاططططاانان الل اخل الخلال الا اخلط كانتا اال ااناما اطال انا اانم الاانا ننال خخ اانا اانا ال111
 زب بج

 يب

 نمضتيو «ىلاعت هل كيرش ءاعداب ىلاعت هللا ىلع بذكلا نمضي كرشلاف
 (ىرتفا)و . سوفنلا ىف داسف وهو ءهدحو ةدابعلل قحتسملا ىلع ءادتعا هنأل ؛املظ

 ءادتعا هنأل ؛دوجولا ىف بنذ مظعأ نمضتو ءاملاظ العفو ءابذك الوق نمضت انه

 لاقي فيكف «ناسللاب نوكي ام رثكأ ءارتفالا نإ لئاق لوقي دقو .نيملاعلا بر ىلع

 هنمضت امل كرشلل ةبسنلاب ءارتفالا نأ كلذ نع باوجلاو ؟«اميظع امثإ ىرتفا دقف»

 ام كرشلا انبنج مهللا .دوجولا ىف بنذ مظعأل اباكترا هتاذ ىف ربتعا «لاعفأ نم

 .نيصلخملا كدابع نم انلعجاو «ىفخ امو هنم رهظ

 كَم نم يري 6 أليم ب نيِذَلا لإ رتَملَأ
5-5 

 20 ورقي فكر ظنا ير اليت نوملْظياَلَو

 اًبيِصنأ فو ييأَلِإَرَتْملأ 2 : اًنيِبُم اساء َفَكَو
 ها خس 2 2و ا
 دولوميو توُعلظلاَو تبِحْايَنونووب بمحل

 هه

 00 05255 رولا سس سس سس نع رص

 5 هع ليبسأونم|ءَنِذَل آن م كده دهأ ٍءالٌؤتهأ اورفك نذل

 2 هس عود 2 دسووه#» مدر 0 ةعر 0 لأ

 هيد اريِصن هل دج نك هان َمِْيَن مَودََأ مهمل ذَا َكِتتلوأ
 موج 2 صاس عا و 7 - رب

 207 اَريَقَت سانا َنوَُوي ال اذِإَ كاسل اني ٌبتدصن بيِصن 1 مأ

 ةبقاعب مهركذتو «ناميإلا ىلإ باتكلا لهأ وعدت ةقباسلا تايآلا تناك

 .ناوهلاو ءنمحرلا نم نعللاو «ةرخآلا ىف ىزخلاو ايندلا ىف لذلا ىهو ءرفكلا

 نعذي نم لكل حوتفم ةرفغملاو ةبوتلا باب نأ مهريغلو مهل ىلاعتو هناحبس نيبو

 ىف اولغويو «مهسفنأ ىلع اوفرسي اليكل كلذو ءاهب رفكي الو «ىلاعت هللا ةلاسرل
 ىلع نمو دوهيلا لالض بابسأ نم اببس نيسي تايآلا هذه ىفو .مهيصاعم

 . 4 مهسفنأ َنوُكَري نيذلا ىَلِإ رت ملَأ» :ىلاعت لاقف «مهتلكاش
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 ماهفتسا وهو «ىفنلا ىلع لخد ماهفتسا هيف ىنآرق ريبعت اذه :«رت ملأ»
 ىلإ ترظن دق :مالكلا ىدؤمو .ىفن لخاد ىفن وهف «ىفنلا ىنعم نمضتي ىراكنإ

 ءرظن هانعم انه ىأرو .مهرمأ ابرغتسم مهلاح نم ابجعتم مهسفنأ نوكزي نيذلا

 سند نع اهداعبإو اهريهطت ىنعمب قلطت سفنلا ةيكزتو .«ىلإ) ب تدعت كلذلو

 لاعفألاب مهسفنأ نوفصي مهنأ انه دارملاو .دومحملا لعفلا ىلع قلطت دقو «ةيصعملا

 نع اهنودعبيو «مهسفنأ نورهطي مهنأ نوعدي دقو ءاهيقحتسمب اوسيلو «ةنسحلا
 ءاج سفنلا ءاكز نم ىرت امك ةيكزتلا لصأو .كلذك اوسيلو «مهرظن ىف سندلا

 ىف قحتسي ثيحب ناسنإلا ريصي ءاهتراهط سفنلا ءاكز) :بغارلا تادرفم ىف

 ام ناسنإلا ىرحتي نأب وهو «ةبوثملاو رجألا ةرخآلا ىفو «ةدومحملا فاصوألا ايندلا

 نم حلفأ دق 98 وحن «كلذل ابستكم هنوكل دبعلا ىلإ ةرات بسني كلذو «هريهطت هيف

 ةقيقحلا ىف كلذل العاف هنوكل ىلاعت هيلإ بسني ةراتو [سمشلا] 4 <57 اهاَكَز

 > . «ءاشي نم يِكري هللا لب# وحن
 نوفصي مهنأ :امهلوأ :نيرمأ لمتحت مهسفنأل ىراصنلاو دوهيلا ةيكزتو

 ىلع نوليطتسيو «سفنلا ىف ىوقتلا ىبري ام ىرحتو «ىوقتلاو ةراهطلاب مهسفنأ

 ابهذم هيلع مه ام مهذاختاو مهلامعأب مهنأ اوعدي نأ :ىناثلا رمألاو . كلذب سانلا

 لوألا رمألاو . سفنلا ريهطتو ةيادهلا ليبس نوكلسي مهنأ نوعدي ىأ «سفنلا رهطي

 «لوزتلا بابسأ نم روثأملا عم قفتيو حضوأ وهو «نيرسفملا روهمج هيلع ىذلا وه
 .امئاد مهل روفغملا مهنأ نوعدي اوناك مهنأ ىلع نيعباتلا نع تايورملا ترفاضت دقف

 انل رفغ اراهن هانلعف امو ءانل بونذ ال) :نولوقي اوناك مهنإ ىدسلاو كاحضلا لاقو

 كلذ ىلاعت هللا در دقو .(لافطالاك نحنو ءاراهن انل رفغ اليل هانلعف امو .اليل

 . «ًاليتق نوملظي الو ءاشي نم يكزي هللا لب 8 : هلوقب

 ءاهنورهطي مهلاعفأب مهنأ نوعدي مهنأ ىنعمب مهسفنأ مهتيكزت ريسفت ىلع
 نيبف .مهسفنأل ريهطت هيلع مه ام نأ مهءاعدا مهيلع در ىلاعت هللا نأ ىنعملا نوكي

 «ةيادهلا قيرط نيبي ىذلا وه هنأل ؛اهيكزيو سوفنلا رهطي ىذلا وه ىلاعت هللا نأ
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 مهنأ وهو «حجارلا لامتحالا ىلعو .لالض ىف لالض هيلع متنأ امف «نيب دقو
 الإ نجلا لخدي نآ اولاَقوإ» «ةرفغملا لهأ مهنأو «ةديمحلا فاصوألاب مهسفنأ نوفصي

 هللا ءانبأ نحت ... 9 :مهلوقو ء[ةرقبلا] © هيل ... ئراصت وأ ادوه َناَك نَم

 وه ىلاعت هللا نأ ىنعملا نوكي لامتحالا اذه ىلع [ةدئاملا] 4 27 ... هؤاَبحأو
 ريخلا قيرط مسر ىذلا هدحو هنأل ؛رشلا وأ ريخلاب هدابع لاعفأ فصي ىذلا هدحو

 ءازجلا ىزجي نأو «هنارفغو هتمحر ىضتقت هناحبس هتيكزت نإو .رشلا قيرطو

 ءمهل بونذ ال مهنأب ىنامألا مهسفنأ اونميلو ءاوءاش امب مهسفنأ اوفصيلف .ىفوألا

 فصي ىذلا وه هدحو هللاو «مهمعازم نم كلذ لكف ءاهباكترا روف ىحمت اهنأ وأ

 لاق كلذلو «باقعلا وأ باوثلا اهيلع ىطعيو «ةمومذملا لاعفألاو ةدومحملا لاعفألا

 لؤض امهم ردق ىأ نوصقني ال ىأ .4ًاليتق َنوُمَلَظي الو# كلذ دعب نم هناحبس
 ةرشقلا ليقو ءرمتلا ةاون قش ىف نوكي ىذلا طيخلا وهو «ليتفلا ردقب ناك ولو

 نوصقني ال :ىنعملاو «ةقيقد طويخ نم لتفي ام ىلع قلطيو ةاونلا لوح نوكت يتلا

 هجتي الو ءاهيلإ تفتلي ال ىتلا ءايشألا رغصأك ناك ولو «مهلامعأ نم ردق ىأ

 ال ... إف باتك ىف ءىش لكو ءىش لكب ميلع ىلاعت هللا نكلو ءاهوحن رظنلا

 ةَرذ لاقثم لمعي نمف ل [فهكلا] 4537 .. . اهاصحأ ذل ةريبك الو ةريغص رداغي

 . [ ةلزلزلا ] 4 >> ِهّري ارش ِةَرَذ لاقثم لمعي نمو <22 هر اريح

 كعم نمو تنأ لوسرلا اهيأ رظنا «بذكلا هللا ىَلَع نورتفي فيك رظناإ»

 «لسرلل مهبيذكتو «ةحببقلا مهلامعأب مهنأ اوعدي نأ مهسوفن مهل عوطت فيك
 مهنأو «ىلاعت هللا مامأ نوحودمم كلذب مهنأو ءاهنورهطيو مهسفنأ نوكزي

 مهنإو !بجعتو لاحلا هذه ىلإ رظنا !نولعفي ام لك مهل رفغي هنأو «هنم نوبوبحم

 دنع نولوبقم مهنأ نوبسحيف بذكلا اذه ىف نيعطاق ىلاعت هللا ىلع نوبذكي اذهب

 بذكلا نورتفي مهف ءهل نوديكيو نوغلابيو «هلوسر نودناعي مهو «نوبوبحم هللا

 .نينمؤملاو هلوسرو هللا ىلع
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 .اححضاو انيب امثإ نوكي نأ لمعلا اذه مهافك ىأ 4انيبم امْنِإ هب ئفكو
 اوبكترا دق ءالؤهو ءاهيلع باثي ىتلا تاريخلا نع ةئطبملا لاعفألا ماثآلاو مثإلاو

 ىف مهعقويو تاريخلا لعف نع مهئطبي ىذلا نيبلا رمألا قحلا ريغب مهسفنأ مهتيكزتب
 كلذك هنأش ناك نمو «ريخلا وه مهلالض اوبسحو اولض ءالؤه نأ كلذ ؛ءوسلا
 هيف عقي هنأ اهاندأ :بتارم ثالث رشلا نويكتري نيذلا نآل ؛ريخلا ىلإ هجتي ال هنإف

 نيذلا نم وهو .قحلا ىلإ عوجرلاو ةبوتلا بيرق اذهو «قمحو هفسو لهج نع

 نم َنوُوُي مث ةلاهجب وسلا نومي نيل هللا ىلع ةبوتلا اَمَنِإٍ) مهيف ىلاعت هللا لاق

 هنكلو ءاهيف لغويو تاثيسلا بكتري نأ : ةيناثلاو . [ءاسنلا] © نزل ٠٠ . بيرق

 قحتست لب «ةيكزتلا قحتست د ال اهنأو ءمذي لب « ءاهلعاف حدمي ال تائيس اهنأ ملعي

 «هلامعأ ءوس هل نيزي نأ :ةثلاثلاو .هللا ىلإ هتدوعو هستبوت ىجرت اذهو موللا

 نع ايلك اداعبإ هدعبت وأ هئطبت ةبترم ىف نوكي اذهو ءهب رخفيو ءرشلا لعفيف
 .هبلطو قحلا ىلإ هاجتالا

 دق 4« توُْغّطلاو تْبجْلاب نونمؤي باتكلا ّنَم اًبيصن اوتوأ نيذّلا ىلِإ رت ملأ»

 ملظلاو نايغطلابو «قالخألاو دئاقعلا أدرأب نونمؤي «ةيهلإلا تالاسرلا ملع ضعب
 تبلق سبجلا هلصأ ءراكفألا نم ءىدرلا وه انه تبجللاف .رشلا وحن عافدنالاو

 عم نوئمؤيو .ماهوألا ًادرأب نوئمؤي ءالؤهف «ءايشألا نم ءىدرلا وهو ات نيسلا

 نوعضيو .ناطلس ىذ لكل نوعنخي كلذلو «ةملاظلا ةرطيسلاو نايغطلاب كلذ

 اويوأ نيذلا هيأ اي : لوقب مهبطاخ رسخآ ماقم ىفو «باتكلا نم ابيصن اوتوأ
 تلزنأ مهنال كلذو ء[ءاسلا] 0 . مكمل اندم ام اون اكل
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 هفتأب مهناميإ عم ىفانتي باتكلا ملع نم ردق لقأ مهلين نإف ىرخأ ةهج نمو

 مهن «ةايحلا ىف شيعلل اليبس امهرابتعاو «نايغطلاو ملظلاب مهناميإو «ماهوألا

 ناثوألا ةدبعل مهتالامم عم باتكلا ملع ىفانتيو « مهيلع عقي ملظلاب نوضري نوملاظ

 اذهو «نينمؤملا نم اقيرط ىدهأ ءالؤه نيكرشملا ىف نولوقيف ءديحوتلا لهأ ىلع

 :ىلاعت هللا لوق

 انه اورفك نيذلاو 4 اليبس اونمآ نيذّلا نم ئدهأ ءالؤه اورَفَك َنيدْل َنوُنوُقَيو »

 وه مهليبسو ءاقيرط دشرأ ىلاعت هللا ريغ مهتدابعو مهكرش ىف ءالؤه :ناثوألا

 اونعذأو «هريغ هب اوكرشي ملو «هدحو هللاب اونمآ نيذلا ليبس امأ «ةيادهلا ليبس

 ؛هيهاونو هرماوأ ىف ىلاعت هللا ماكحأل
 .داشرلا ليبس وه سيلف

دسح مهب غلب امدنع دوهيلا نأ ىوريو
 بهذ هادم ىصقأ لَو ىبنلل مه

 متنأ :نوكرسشملا مهل لاقف ولي ىبنلا ىلع مهنوفلاحي ةكم لهأ ىلإ مهنم قيرف
 اودجساف «مكركم نمأن الف ءانيلإ مكنم دمحم ىلإ برقأ متنأو «باتك لهأ

 هللا ةدابعب رمأي :اولاق ؟كمحم لوقي اذام :دوهيلا مساب ثدحتملا لاقف اأ؟دمحم

 ىقسنو تيبلا ةالو نحن :اولاق ؟مكنيدام :لاقو «كرشلا نع ىهئيو هذحو

 . اليبس ىدهأ متنأ :لاق «ىناعلا كفنو فيضلا ىرقنو : جيجحلا

 مهعفدي «باتكلا ملع ضعب اوتوأ دق مهو «بجعلا دوهيلا كئلوأ نأش اذه

 ةدبع نم ىدهأ ناثوألا ةدبع اولعجي نأ ىلإ سفنلا داسفو بصعتلاو ىوهلا

 . !نايدلا

 بلغ نيذلا كئلوأ 4 اريصت ُهَل دج نّ ُهَّللا علي نمو هللا مُهَعَل نيِْلا كلوُأ ل
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 ببسب !هيف ةياده ال ديحوتلا لهأ قيرطو «ةيادهلا قيرط وه مهقيرط نإ اولوقيو
 ىف سانلا ضغب مهيلع بتكف .هتمحر نم مهدرط نأب ىلاعت هللا مهنعل اذه
 هلوق ىف ةراشإلاو .ةرخآلا ىف ىلاعت هللا باذعو ءاهيف تقملاو لذلاو ءايندلا

 «قافن نم اهب هللا مهفصو ىتلا تافصلاب نيفوصوم مهيلإ ةراشإ «كئلوأ» ىلاعت

 .مهنيب قوقحلا عايضو «مهسوفن ىلع ىوهلا ةرطيسو بصعتو «بذكو «عادخو

 نم نيدورطم اوناك اذإو .ىلاعت هللا ةمحر نم درطلا ببس ىه تافصلا هذهو

 ضرألا لهأ نم دحأ مهرصني نلف «مهيلع هبضغ ىلاعت هللا بتك دق هللا ةمحر

 اوبهذ دق اوناك اذإف [ةلداجملا] 4 200 زيزع ْيِوَف هللا نإ يلسرو اَنأ َنبلغأل هللا بتك »
 :ىلاعت لاق كلذلو «مهب اوقثي نلو مهورصني نلف مهب نورصنتسي ةكم لهأ ىلإ

 هتمحر نم ىلاعت هللا هدرط ىذلا نوعلملل دجت نلف ىأ «اريصت هَل دجت نلف

 ديفت نل نإ ) ىرشخمزلا لوقيو «ىفنلا ديكأتل انه «نل»و «سانلا نم هرصني اريصن
 سانلا نم اريصن آدبأ اودجي نلو هللا مهرصني مل مهنأ ىأ «(ادبأ ىفنلا ديكأت

 نالذخلا نإف «مايألا هذه ىف مهلاثمأب اورصنتسي نأ اوعاطتسا اذإو «هترصن رمتست

 امك مايألا هذه ىف سانلا دنعو هللا دنع اتقم دشأ مهو «ىلاعت هللا ءاش نإ مهءارو

 ناك اذإ مهنأب هيبن ىلاعت هللا ربخأ دقو .رابجلا مقتنملا هللاو .مهيضام لك ىف اوناك

 ىضري الو اريبك املظ نوكيسف «مئاد الو رقتسم ريغ كلملا نم بيصن انايحأ مهل

 ا

 ناطلسلا نم ظح ىأ اوتوأ اذإ بيجسلا لاح نيب ىلإ نيكرشما ةالامم ىف مهلاح

 اليئض ناك ولو ناطلسلاو كلملا نم ظح مهل ناك اذإ مهنأ تبَتَأ :ىنعملاو ؛مكحلاو

 وهو «عوقولا ىفنل ماهفتسالاو ؟ميقتسملا ساطسقلاب نوموقيو «لدعلاب نومكحي

 نأ نكمي ال قفانملا نأل كلذ ؛مكحلا نم ظح ىأ اوطعأ اذإ مهنم لدعلا عوقول ىفن

 الو ,ىوه لهأ مهنآلو .ناعمتجي ال ناضيقن ءاوتلالاو لدعلا نأآل ؛الداع نوكي

 مكح لكو «ةحماج ةينيد ةيبصع مهيلع تبلغ مهنآلو «ىوهلا ةرطيس عم لدع
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 مهيف هناحبس لاق اذلو .هيلع بصعت نمل ةبسنلاب الدع نوكي ال بصعتلا نم ردصي

 :اومكح اذإ

 ىف نوكت ىتلا ةريغصلا ءادوسلا ةمالعلا ريقنلا 4 اريقت سائلا َنوُتْي أل اَذِإَف ظ

 ءىشلا ىف لثملا هب برضيو «ةلخنلا اهنم تبنت ىتلا ةبقشلا ىهو «ةاونلا رهظ

 كلملا نم ابيصن ءالؤه ىلوت اذإ :ىنعملو .رغصلا دودح ىصقأ غلابلا ريغصلا

 اليكض ناك ولو «مهيلع مهقوقح نم ردق ىأ سانلا نوطعي ال مهنإف «ناطلسلاو

 ال «نيموكحملا ةحلصمل همكح نوكي لداعلا نأل كلذ ؛ةلآضلا دودح ىصقأ اغلاب

 نم هنأب سحي لداعلا نألو .ةيتاذلا مهعفانم ىلإ الإ نورظني ال ءالؤهو .هتحلصمل

 «زاتمم ةقيلخلا ىف فنص مهنأ نونظي ءالؤهو «مهيلع ام هيلعو مهل ام هل سانلا

 ؛اعيمج سانلا نوضغبي مهنألو .مهنود ًاعيمج سانلاو «هؤابحأو هللا ءانبأ مهنأو

 .نيوكتلا ىضتقمب زايتما نم مهل ام ىضتقمب «مهقوقح مهوبلس مهنأ نونظي مهنأل
 برح ىف مهسفنأ نوبسحيو «مهوضغبأو سانلا اوداع ةمهاولا ءاوهألا هذهب مهف

 مهنونواعي نمو مه مهادرأو ءمهرش نم مالسإلا لهأ هللا ذقنأ !رشبلا نم ةرمتسم

 . طيحم مهئارو نم هللاو ءداسفلاو ملظلاو ّىَغلا ىلع

2 
 ما

 اَنْيتآَ دقق مه نم هلل ًامهس م 1َءآَم لَعَساَتل انو دس 00 جه 00ل

 #َميِظَعاكْلُم مها ءو ةَمكْلاَو بتكلا مِنَ
 0 00 0 ىلا ماى روح

 ادعس موك هنع صنم مجنوءدينَم 0
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 تيد اما كولن فَسَوْفَ َنذَلاَنِإ
 رم هت آ# 2 -عور مر سا كر 2 هه

 ماكر اَذَعْلأأ اوقو ذيل اَهَريَغاَد وُلِج مهلنأ دب مه هد ولح
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 ادبأ «نئيلخ رااَحكمألأ اهحَك نم ىو تن كَ تنجم ِهلِح دنس
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 ىلع مهدقح مهب بهذ نيذلا دوهيلا ىف ثيدحلاف ءاهلبق امب ةلوصوم ةيآلا

 نإو ءامسلا نم مهيلع لزن باتك لهأ مهو اولوقي نأ «نينمؤملاو للك ىبنلا
 نيذلا نينمؤملا نم ميقتسملا طارصلا ىلإو قحلا ىلإ ىدهأ نيكرشملا نإ ؛هوفرح
 ببس نيبي ةيآلا هذه ىفو .هدعب نم نييبنلاو ةكئالملاو رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي
 ىلع ثعابلا ببسلاو .نيدتهملا ءازج مث «ةمايقلا موي نيلاضلا ءازجو .مهفارحنا
 :هناحبس لاق اذلو ءهلضف نم هللا مهاتآ ام ىلع سانلا نودسحي مهنأ مهلالض

 مل ديدشلا ملألا وه دسحلا 4 هلْضَف نم ُهَّللا مهاتآ ام ئلع سائلا نودسحي مأ)»
 ديدش ملأب ئدتبي وهف «هلاوز ىلع لمعلا مث ءهلاوز ىنمتو «ريخ نم سانلا بيصي
 دوسحملا سخب كلذ دعب نوكي مث «لاوزلا ىنمت هبحصي مث «ةدساحلا سفنلاب زحي
 ريغلا لاني امب رورسلا ةطبغلا نأ ةطبغلا نيبو هنيب قرفلاو !هنم لينلاو ؛هقحو هظح
 طبغي نمؤملا» : لكي ىبنلا لاق كلذلو «ناميإلا لهأ فصو كلذو ءهريخ نم
 نسحلا لاق دقلو ءاهلئاضفب بهذيو سفنلا بيذي دسحلاو !()دسحي قفانملاو
 هللا ىداعي امنإ دسحي نم نإو !«دساح نم مولظمب هبشأ املاظ تيأر ام» :ىرصبلا
 ىداعي امنأكف ءاهبحاص ىلع اهمقن ةمعن ادحأ هللا ىثآ املك هنأل ؛همعن ىداعيو
 !هللا معن اوداعت ال) :دوعسم نب هللا دبع لاق دقلو ءاهيداعيو ءاهاطعأ ىذلا هللا

 ىنولجعلل افخلا فشك ىف امك ضايع نب ليضفلا مالك نم .دسحي قفانملاو طبغي نمؤملا )١(
(55948), 

 ةطبغلا «ٌدسحي الو ٌطبْعَي نمؤملا :لاق ليضفلا نعو' : (485ص.ه5ج) ءالبنلا مالعأ ريس ىفو
 ّ . قافنلا نم دسحلاو «ناميإلا نم
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 نم هللا مهاتآ ام ىلع سانلا نودسحي نيذلا :لاق ؟هللا معن ىداعي نمو :هل ليق

 .(هلضف

 كَ ىبنلا مهنأ ىدنعو «برعلا ليق ؛ميركلا صنلا ىف انه سانلاو

 كئلوأو .اهمومع ىلع ىهف ميمعتلا ناك نإو «صيصختلا ديرأ نإ «هباحصأو

 ىبنلا اودسح اذإ مهف «سانلا ىلع ادسح مهبولق ىلاعت هللا نكسأ دق دوهيلا

 ف «ميظع هلضف نإف «هلضف نم اءزجج ىلاعت هللا مهاتآ سان مهنألف «نينمؤملاو

 درجمو هلضف نع ارداص ءاتيإلا ناك دقف «ةينايب اهنإ لوقن وأ «ةيضعبلل انه (نم»

 نودناعي امنإف هللا هيلع مركتي نم نودسحي نيذلا نأ ىلإ ةراشإ اذه ىفو .همركت

بحأو هللا ءانبأ مهنأ  نودقتعي مهنأ مهيف مئادلا دسحلا اذه ببسو .ىلاعت هللا
 «هؤا

 ءمهو كلذ نأ هناحبس هللا نيب دقو «سانلا نم مهريغ نود ةوبنلاب اوصتخا مهنأو

 :هتاملك تلاعت لاقف

 متنك اذإ ىأ 4 اًميظع اكلم مهاتيتآَو ةمكحلاو باتكلا ميهربإ لآ انيتآ دقق »

 دقف ءمكريغ نود ىحولا لهأ مكنأو «مكيف ةوبنلا نأ متمهوت الل سانلا نودسحت

 نم ةبيرقلا هتبارق ىأ «ميهاربإ لآ ىطعأ دق ىلاعت هللا نإف ء«مكسفنأ ىلع متبذك

 . ةقرفت ريغ نم بتكلاب نييبنلا مهيف ثعب ىأ «باتكلا قحسإو ليعامسإ نم هتيرذ
 مهاطعأو « سانلا نيب حالصإو عفان لمع هبحصي ىذلا عفانلا ملعلا ىأ .ةمكحلاو

 ضرألا ىف ةطسبو اناطلس ىأ ءاميظع اكلم اهماكحأ رشن عمو ةوبنلا ملع عم

 ىف اوناك مكريغ ةبارق هلف «ميهاربإب نيصتخم متسلو «ةوبنلاب نيصتخم متسلف

 :ادحاو ناطلسلا اذهلو ىدهلا كلذل سانلا ىقلت نكي ملو «برعلا

 ةبارق نمف ىأ 4 اريعس منهج ئَقكو ُهْنَع دَص نم مُهْنمَو هب َنَمآ ْنم مُهنمَف »
 ىلع راسو «ىده نم هب ءاج امب نمآ نم ءاوءاج نيذلا هئايلوأو هتيرذو ميهاربإ

 ىوقت ام ردقب لخأ وأ «ةبذعلا هدراوم نم لهن وأ ءايلك اعافتنا هب عفتناو « هأضتقم

 هل ضرعملا كلذ نإو «هنع ضرعأ نم مهنمو «نييدهملا نمض ىف وهو ءهسفن هيلع

 هتيرذو ميهاربإ لآ نم نكي ملف ءرعتستو ءاهران بهتلت ىتلا ملهج وهو «هؤازج
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 نمف «مهطاسوأ ىفو مهعوبر نيب تلزن ىتلا ةيهلإلا لئاسرلاب اوقدصي نأ ايضتقم
 وهو دلي ىبنلا نأ عم «ناثوألا دبعو هللاب كرشأ نم ميهاربإ لآ نم مهو برعلا
 متبذكو مترفك دوهيلا رشعم متنأو «نيملاعلل ةمحر مهيف ثعب ميهاربإ لآ نم

 نب قحسإ ةيرذ نم مكنأ مكعفني ملو ,.مهضعب متلتقو ميهاربإ لآ نم لسرلا
 ناعذإلاو هب ناميإلاو «قحلل ةباجتسالاب ةربعلا امنإ «باسنألاب ةربع الف «ميهاربإ

 تناك اذإو «ةيدعتم ةمزال لمعتست (دَّص) نأ  امهدحأ :نايظفل ناثحب انهو
 ءدصلا اهردصمف ةيدعتم تناك نإو «ضارعإلا هانعمو دودصلا اهردصمف ةمزال

 ... ليبّسلا نع مهدصَق مهلامعأ ناَطيشلا مهل نّيزو ... )> :ىلاعت هلوق كلذ نمو
 «مهيلإ تءاج ىتلا ةيادهلا نع ضارعإلا هانعم انه صنلاو [توبكسعلا] 4 227

 .مزاللا نم وهف

 منهج تناك نم اهيف ركذي مل 4 اريعس مثهجب ئفكو > :ىلاعت هلوق :ىناثلاو
 اهريعسب منهج نوكت نأ مهافك ىنعملاو «مالكلا ىوحف نم موهفم وهو ءمهل ةيافك

 .مهل اريصم اهبيهلو

 لاق اذلو «مهريغ نم ناك مأ دوهيلا نم ناكأ ءاوس رفاك لك ريصم اذه نإو
 | :ىلاعتو هناحبس

 ّىَلَصو «رانلا داقيإ هانعم ىلّصلا 4 ارا مهيلصن فرس انتايآب اورَفك نيا نإ
 ديكأت هيف انه زييمتلاف «رانب مهانبذعو مهانيلتبا :اران مهانيلصأو «رانلا ىف عقو
 موي مهلبقتسي ىذلا ديدشلا باذعلا اذه نإو ءاهيف عاقيإلاو رانلاب باذعلا ىنعمل
 ليعامسإو قاحسإ ةيرذ نيب ةقرفت ريغ نم «مهرفك ببسب نورفاكلا هقحتسي ةمايقلا

 ببس ةلصلا نأب رعشي لوصولملاب ريبعتلا ذإ ؛لوصوملاب ربع كلذلو «ءمهريغو
 ققحت ببسلا ققحت ىتمو ءاورفك مهنأل ؛باذعلاب مهيلع مكح ءالؤهف ءمكحلا
 دكأ دقو «ةرمتسم همالآو «مئاد رافكلا باذع نأو «ليبقو ليبق نيب قرف الب مكحلا

 هيوبيس لاق امك انه فوسف. 6 اران مهيلصن فوس وي :هناحيس هلوقب باذعلا دوجو
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 راما
 1: ةلككاك

 يي

 لعجي هديكأت عم باذعلا ىخارتو «خارتب ولو لبقملا باذعلا ديكأتل ىهف «ديدهتلل

 . عقي ىتح عزف ىف سفنلا

 ءالؤه باذعف 4 باَدَعْلا اوُقوُدَيل اَهَريَغ اًدوُلج مُهاَنلدب مهدولج تجضن اَمْلُك

 عضوم باذعلا باصأ املكف .هيف رارمتسالا نم مهل صانم ال مئاد رافكلا

 عضوم نأ كلذو «هيلإ ساسحإلا كلذ ىلاعت هللا داعأ مسجلا نم ساسحإلا

 هذه تدسف اذإف «دلجلا نم محللا قصالت ىتلا ةقبطلا وه مسجلا ىف ساسحإلا

 هتداعإ مث ساسحإلا توم نع ىلاعت هللا ربع دقلو «ملألاب ساسحإلا بهذ ةقبطلا

 - ىلاعتو هناحبس هبشف 4 اهريَغ ادوُنج ْمهاَْلدَب مهدولج تجضت اَمّلُك » : ىلاعت هلوقب

 دولجلا تأدهت اذإف ءراثلا ىف ىقلت محللا نم عطق لاحب رانلاب مهبيذعت ىف مهلاح

 نوكيف «ىرخأب دولجلا هذه ىلاعت هللا لدب سحت ال تراص ىتح رانلا ةدش نم

 فيك :نولوقي نيذلا ضارتعال نذإ عضوم الو !مئاد رارمتسا ىف همالآو باذعلا

 نكلو «دحاو بذعملا مسجلا نأل ؛ىصع دق دلج ةميرجل صعي مل دلج بذعي

 «محف ةعطقك نوبلقني الف «باذعلا مالآب ساسحإلا رارمتسا نايبل ىريوصت مالكلا

 ريسفت ىف ليضفلا نع ىور ام عم ىقالتي اذهو «مئادلا ملألاب ساسحإلا رمتسي لب

 عضوم ةباصإ عم دلجلا لعجي ىأ (جيضن ريغ حضنلا لعجي» :صنلا اذه

 ال دلجلا نإ :لاق نم ءاملعلا نمو !رمتسي لب «تومي ال هتيمي امب هنم ساسحإلا

 عضوم ىلبي نأ دعب ساسحإلا اذه هيف قلخيف «هفصو ريغتي لب هتاذ ريغتي

 .رانلاب ساسحإلا

 دقو «هب ساسحاإلاو هقوذ ىف اورمتسي نأ ىأ «باذعلا اوقوذي نأ ةياغلاو

 سحي نمك هب نوسحي مهنأل «ملألا ميظع ىلإ ةراشإلل «قوذلاب ساسحاإلا هبش

 مسجلا ءاضعأ دشأ ناسللاو ءاهلكأيل رانلا قوذي نمب وأ ماعطلا نم ريرملا قوذب

 دتشا ثيحو «ساسحإلا ةدش ىلع ليلد اذهف «قاذي باذعلا ناك اذإف «ةيساسح

 !ماليإ تيمب حرج سيلو «ملأ الف ساسحإلا تام ثيحو «ملآلا ناك ساسحإلا

 : هللا ناطلس مظع نيبي امب ةيآلا ىلاعت هللا متحن دقو
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 يب
 سا سا سلا سو

 رطيسي الو «ءىش لك ىلع رطيسملا وه «بلاغ ىوق باذعلا لزنم نإف «هيلع
 ىف رومألا عضي ميكح وهو «هرمأ نم دحأل رصان الو ءدحأ هقوف سيلو «هاوس

 نود نم ريثك نع وفعي ناك نإو ارفاك بيثي الو انسحم بذعي الف ءاهعضاوم
 . رفكلا

 ىلع لدت ىتلا «ناك» يو ««نإ) ب هتمكحو هتزع هناحبس دكأ دقو

 .رافكلا بقاعي امك راربألا بيثي نأ هتمكح ىضتقم نم نإو ءرارمتسالا

 راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مهلخدنس تاحلاّصلا اوُلِمعَو اونمآ َنيِدّلاو

 .نينمؤملل باوثلا ناك نيرفاكلاب لزن ىذلا باذعلا لباقم ىفو كادَبأ اهيف نيدلاَخ

 ببس وه حلاصلا لمعلاو ناميإلا نإف «باقعلا ىف ببسلا وه رفكلا ناك اذإو

 تتبثأ ىتلا ةلعلا نأ ىلإ ةراشإلل لوصوملاب ىلاعتو هناحبس ربع دقو «باوثلا

 لمعلاو ناميإلا وه «نينمؤملا هدابع ىلع هب ىلاعت هللا لضفتي ىذلا باوشلا
 الو «هترمث حلاصلا لمعلاو «ءازجلا ىف ساسألا وه ناميإلا نأ كش الو ءحلاصلا

 ررق دقلو .هتارمث مظعأل رمثم ريغ نوكي نأ الإ حلاص لمع ريغ نم ناميإ

 اهيف لمكت تانج نيلماعلا نينمؤملا ءالؤه لخديس هنأ هدعو ىف ىلاعتو هناحبس

 ىه لب «ايتقو اميعن تسيل ىهو ءاهراجشأ تحت نم ىرجت راهنألاف «ميعنلا بابسأ
 «هيف ةهبش ال ادكؤم اتوبث تباث دولخلا نأكف «دييأتلاب دولخلا دكأ دقو «دلاخ ميعن

 ىف هنأ انه ظحاليو .ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو

 ديفي امهالكو ,فوس نود نيسلاب ىتأ (مهلخدنس) هلوقب ربع لبقتسملا نع ريبعتلا

 فوس نأ نم هلاق اميف هيوبيس ديؤي انه نيسلا رايتخاو «لبقتسملا ىف لوقلا ديكأت
 .اهسكع نيسلا نأ اذه ىلع رهظيو «ديدهتلل نوكت دق

 «لمكأو مظعأ ةروص ىلع هلثم دجوي ايندلا ميعن نم روصتي ام لك نأو

 :ةيجوزلا ةايحلا ايندلا ةايحلا عتم لمكأ نمو
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 ةأرملا لظ وهف «جاوزلا ايندلا معن مظعأ نم 4ةَرّهَطَم جاوزأ اهيف مهَل»

 هيفو «سفنلا ةفشاكم هيف ءاهميعنو اهنأمطمو «هتايح رقتسمو «لجرلا ىوأمو

 ميعن نإو ءاهروص ىلعأ ىلع ةيناسنإلا ةنواعملا هيفو «ىداملاو ىحورلا جاودزالا

 «لمكأو ىلعأ ةروص ىلع نكلو «ميعن نم اهيف ام هيف ءايندلا ميعن نم لمكأ ةنجلا
 ناك كلذلو .ةقيقحلا ىف نافلتخيو مسالا ىف ناعمتجي «عساش ريبك امهنيب قرفلاو

 نم نورهطم ةنجلا جاوزأو «مهلثم جاوزأ لاجرللو جاوزأ ءاسنللف «جاوزأ ةنجلا ىف

 هنأل ؛ةميمذ قالخأ الو «سافن الو «ضيح الف «ىونعملا سجرلاو ىداملا سجرلا

 عون ىف سانلا ملكت دقو .ايندلا لهأ قالخأ نم «صقان قلخ هيفو ةنجلا لخدي ال

 ام ىلع هكرتنف ءءزجلا كلذ لصفي مل نآرقلا نكلو «ةنجلا ىف نيجوزلا نيب ةقالعلا

 :ىلاعت هللا هكرت

 لظ لاقيو ءاهترارحو سمشلا بجحي ام وه لظلا 4 اليل ًالظ مهلخدنو )»
 لاق دقو «ةعنملاو زعلاب لظلا نع ربعي هنأ ىناهفصأللا لاق دقو «ةنجلا لظو ليللا

 يف َنيقَّمْلا نإ :ىلاعت لاق «ةهافرلا نعو ةعنم او زعلا نع لظلاب ربعيو» :كلذ ىف
 مئاد اَهلكَأ ... 9 :ىلاعت لاق .عاتمو ةزع ىف ىأ [تالسرملا] 4 207 ... لالظ
 . [سي] 4 <20 ... لالظ يف مهجاوزَأو مه [دعرلا] < 227 . . . اَهّلَظو

 نأ امإ .4ًاليلَط ًالظ مهلخدنو » :ىماسلا صنلا اذه نإ لوقن كلذ ىلعو
 «ىذؤي امم ءىش ىأ هللختي ال رتاس قيمع هنأ ليلظ ىنعمو «ىسحلا لظلا هب داري

 ءهيف بدج ال انانيف ناك ام وه) :ليلظلا لظلا فيرعت ىف ىرشخمزلا لوقيو

 (ةنجلا لظ الإ كلذ سيلو «درب الو هيف رح ال اجسجسو «سمش هخسنت ال امئادو

 ةمحرو ةعنمو ةزنع ىف مهلخدن ىنعملا نوكيو «ةزعلاو ةعنملا لظلاب داري نأ حصيو

 .حلاصلا لمعلل انقفوو كاضر ةمعن انقزرا مهللا .ىلاعت هللا نم ةميرك ةياعرو
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 يلوا لوسرلا وعيه أويل وماني ماي ارمي
 بهيوءد و خود . رع حس 1

 مك وسر ووللالإ» هود قش ف معزا نإ مك
1 

 2 ل 2 1 2 ءو سرس رفق تحس 00 7

 2 اليوت ص ٌنَسْحأَو ريَح كد زحل واو هَل وسمو

 ىلاعت لاق امك «تانامآلا نودؤي ال اوناك مهنأ امهلوأ : نيرمأب دوهيلا عاض

 راد هنأ نإ م مهنمو كيل هذي راتب أت نإ نم باكل لأ نير) : مهرثكأ ىف

 .. ليبس َنيِبَمَألا يف اَنيَلع سيل اوُلاَق مِهّنَأِب كلذ اًمئاَق هيلع تمد ام الإ كِيَإ هدي ل

 1 مهنأ ء ىضاملا ىف ليئارسإ ىنب عاضأ ىذلا ىناثلا رمألا . [ تارمع لآ] 40 7“ ]+

 نوتؤي ل اذإَف كلملا نم بيصت مُهَل مأ» :هناحبس لاق امك اومكح اذإ لدعلا نوميقي

 ىف بهذيسو «ىضاملا ىف مهكلم بهذ ملظلابف ء[ءاسنلا] # #2 ًاريقت ساثلا

 دق ملظلاو ,مهرمأ تدسفأ دق ةنايخلا تناك اذإو .ىلاعت هللا ءاش نإ رضاحلا

 ؛ةلادعلاو ةنامألا مئاعد ىلع مهتاقالع اوميقي نأ نينمؤملا ىلعف «مهناطلس بهذأ

 ءاعيمج نينمؤملل ماع رمأ اذه 4 اًهلْهَأ ئَلِإ تانامألا اوُدَوت نأ مكرمأي هللا نإ
 .ريقف نود ىنغ الو «فيعض نود ىوق الو «ةيعرلا نود عار هب صتخي ال

 هّللا نإ هرمأ ادكؤم هتاملك تلاعت هلوقب ىلاعت هللا ىلإ رمألا دنسأ دقو

 كديس :ةعاطلاب دبعلل رمآلا ديكأتل لاقي امك .دكؤم رمأ هيلإ افاضم هناحبس هللا
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 اللات الاطلس طال طخطمطخخ خطاط انااا خخخ خخ مخمط خخخ خططا الاخ خق لخلط خالل ناطق الل اطلالات لنا انل القامات نالنااان اللا ااا !كلاتلنلل
 ا

 ىف «َنإ» ب ديكأتلا قوف كلذو «هيهاونو هرماوأ ىف ىلعألا لثملا هللو ءاذكب كرمأي
 . ميركلا صنلا ردص

 دقو «هيلع ناسنإلا نمتؤي ام ةنامآلاب دارملاف .لوعفملا ىنعب ردصم ةنامآلاو

 نم هيلع ناسنإلا نمتؤي ام لك لمشتل 4 تانامألا ىلاعت هلوقب هناحبس اهعمج

 ىغبنتو نامتتئالا ةرئاد ىف عقي امم كلذ ريغو ءرارسأو «عئادوو ءلامو ءملع

 ريغ نم «ىه امك اهيوذ ىلإ اهليصوت اهلهأ ىلإ اهئادأ ىنعمو .هيلع ةظفاحملا

 ؛اهل فيرحت الو ءاهيلع ديزت ريغ نم ملعلا ةنامأ ىدؤي ملاعلاف .فيفطت الو سخب

 نآرقلاب املع ىتوأ نمف .قحلل ليدبت فيرحتلاو «ملعلا ملاعمل سمط ديزتلا نأل

 .هعضاوم نع ملكلل فيرحت ريغ نم سانلل همدقي لب ءههسفن ىف ىوهل هلوؤي ال
 ىخوتو «لدعلا ةماقإب هيف ةنامألا اودؤي نأ مهيلع «ماكحلا قانعأ ىف ةنامأ مكحلاو

 لوألاو ءايدام اداسف ناك مأ ءايونعم اداسف ناكأ ءاوس ء«داسفلا بنجتو «ةحلصملا

 الأو «ةيعرلا ىلع اوقشي الأ مكحلا ةنامأ نمو .اهاندأ ىناثلاو «داسفلا عاونأ ىلعأ

 امك «نينعذم نينمؤم اوماد ام عيتتلاو ننظتلاب مهوجعزي الو ؛مهرئامض اودسفي

 اوسّسسَجت الو مْنِإ نّظلا ضعب ّنِإ ّضلا نم م اريثك اوبعجا اونمآ نيذلا اهيأ اي : ىلاعت لاق

 تانامألا ةياعر تناك اذإو .[تارجحلا] 4 زل .. . اضع مكضعُب بتغي الو

 ةتوافتم اهنأو ءاهموكحمو اهمكاح اهلك ةمألا ىلع اضورفم ابجاو اهؤادأو

 ىتلا ةنامألا عون نم وهو «لدعلا وه رخآ بجاوب صتخا دق مكاحلا نإف «بتارملا

 :تانامألا ءادأب رمألا دعب هناحبس لاق اذلو ءاهب صتخا

 باطخلا نإ :ءاملعلا ضعب لاق 4 لّدَعْلاِب اومُكَحَت نأ ساّنلا نيب متمكح اًذإو »

 مهريغو ةاضقو ةالو نم ماكحلا مهو «نومكحي نيذلا ىلإ هجوم صنلا اذه ىف

 نأل ؛اهلك ةمألل اهجوم باطخلا نوكي نأ نم اندنع عنام الو «مكاحلا نولي نمت

 غاط وأ كلم نم مكحت ريغ نم اهسفن رومأ ىلوتت ىتلا ةليلذلا ريغ ةزيزعلا ةمألا

 «ةمّكحم اذه ىف ىهو ءاهمكاح راتخت ىتلا ىهف «ةمّكحمو ةموكحم ىه ءرهاق
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 يي
 ناك ايأ ةيصخش ةحلصمل وأ «ءاطعل وأ ءىوهل راتخت الف «ءلدعلا اهنم بولطم

 قح وه امب الإ هبلاطت الو ءاقح الإ هيف لوقت الف اهمكاح ىف ةمكحم ىهو .اهعون
 :لوقي دلك ىبنلا نإف .هتحيصن نع تكست الو «هدقن ىف طتشت الو «هيف روج ال

 .©0«مهتماعو نيملسملا ةمئألو هلوسرلو هلل ةحيصنلا نيدلا»

 نوكي نأ ىنعمب مكحلا ماقم ىف قلطأو «ليشملا ةغللا لصأ ىف هانعم لدعلاو
 ايواسم لزانلا مكحلا ناك امرج صخش بكترا اذإف ءهبجوتسي امل ايواسم مكحلا

 ريغ نم ذخأ امل ايواسم نوكي نأ بجو نيدب مكحلا ناك اذإو «بكترملا مرجلل
 ىف ابولطم ناك اذإو «ةنيابتم لئاسو هلو «ةفلتخم عاونأ لدعلا نإو .اذكهو «ةدايز

 ةلادع ةلادعلا عاونأ صخأو ءاضيأ ةلادعلا اهيف ققحتت نأ بجي هلئاسوف هتاذ

 نوناقلاو عرشلا مكح ةفرعم :اهلوأ :ةعبرأ ارومأ بلطتت ىهو «همكح ىف ىضاقلا

 بعوتسم اهفارطأل ًصقتم ةفرعم ةيضقلا عوضوم ةفرعم :اهيناث .هيف ىضقي اميف
 .زيحتم ريغ ارظن امئاد رظني نأو «هسفن نم ىوهلا دعبي نأ :اهثلاثو . اهئازجأ لكل

 نيدلا رخف ريسفت ىف ءاج دقو «ءىش لك ىف نيمصخلا نيب ىوسي نأ :اهعبارو

 نأ ىضاقلل ىغبني :- هنع هللا ىضر  ىعفاشلا لاق» :ىتأيام ىعفاشلا نع ىزارلا

 هيدي نيب سولجلاو «هيلع لوخدلا ىف :ءايشأ ةسمخ ىف نيمصخلا نيب ىوسي
 ادحاو نقلي نأ ىغبني الو . .امهيلع مكحلاو ءامهنم عامتسالاو ءامهيلع لابقإلاو

 نقلي الو .نيمصخلا دحأب رضي كلذ نأل ؛هتداهش ادهاش الو ء.هتجح امهنم
 نقلي الو «رارقإلاو راكنإلا هيلع ىعدملا نقلي الو «فالختسالاو ىوعدلا ىعدملا

 .اودهشي ال وأ اودهشي نأ دوهشلا

 «ةحلصم هيف ام الإ لمعي الأو «ةيعرلاب قفرلا ىضتقت ربكألا مكاحلا ةلادعو

 نمل مكحلا دّسوي الف !ضرغ وأ ىوهل هنود نم ادحأ ىلوي الأو «ةوشرلا عنمي نأو

 )١( بابلا ةمجرت ىف ىراخبلا هركذو «ىرادلا ميمت نع هريغو ملسم ةياور نم هجيرخت قبس .
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 اورظتناف هلهأ ريغل رمألا دّسسو اذإ» :ِكك ىبنلا لاق دقلو ءهل لهأ وه نمل الإ هنود

 , 2327(ةعاسلا

 ِلِكَي ىبنلاف ءارئاج ناك مأ الداع كنمتتا نم ناكأ ءاوس ةبجاو ةنامألاو

 هقفلا ىف تاررقملا نمو .27(كناخ نم نخت الو كنمتثا نمل ةنامألا ٌدأ» :لوقي

 .ملظي ال ملاظلا نأ ىمالسإلا

 لاق دقف «ملسملا ريسغو ملسملا كلذ ىف ىوتسي ٍهتتاذ ىف بولطم لدعلاو

 . ئوقتلل برْقَأ وه اوُلدعا اولدعَت الأ ىلع موق نآنش مكمرجي الو . .. 8 ىلاعت

 . [ةدئاملا] 4 <

 ريخلاب ريكذتلا هانعم ظعولا 4 اريصب اعيمس ناك هللا نإ هب مُكّظعَي اًمعن هللا نط
 ةركن امإ انه (ام)و .نادجولا هل عضخيو «بلقلا هل قري امب «رشلا نم ريذحتلاو

 ىدؤمو .ىوحنلا جيرختلا فلتخا نإو ءدحاو ىنعملو ءلوصوم وأ «ءىش ىنعمب

 معنَلو ةلادعلاو ةنامألاب مكرمأي ءىش لكب ميلعلا وهو هتمكح تلج هللا نأ صنلا

 هب مكركذي .ةصاخلاو ةماعلا مكتايح ىف «ميظع رثأ اذ اليلج اريطخ ائيش امه

 ىنبت امهيلعو «ممألا موقت امهب «ةلادعلا ةماقإو تانامألا ءادأف ءهيلإ مكوعديو

 «ريخ الإ امهنع جتني الو ءامئاد ناحودمم امهف «ةيناسنإلا ةماركلاو ةزعلا مئاعد

 .رش الإ امهكرت نع جتني الو

 ؟ةعاّسلا نم :َلاَقَق يبارعأ هءاَج مْوَقْلا تحي سلجم ىف لكي يبل امني :َلاَق ةريره ىبأ نع )١(

: مهضعُب لاك «لاَق امه هركف لاق ام عمس :موَقْلا ضعبب لَ تَدَحُي كي هللا لور ىَممَ
 

 لور اي اَنأ اه :لاَق «؟ةَعاّسلا ْنَع لئاسلا هارأ نيأ» :َلاَق هقيدَح ىضَق اذِإ ىَنح . عمسي مل لب

 ىلإ ٌرمألا ّدسَو اَذِ» :لاَق ؟اهتَعاضإ فيك :لاَق «ةعاّسلا رظتناق ٌةناَمألا تَعّيض اَدِإَ» :َلاَق اهلل

 متأف هشيدحب لغتشم وهو املع لكس نم - ملعلا :يراخبلا هاور . قَعََسلا ْرظَاَ هلهأ ٍرْيَغ

 . دنسأ :دّسو ىنعمو . (دسوت اذإ) : ظفلب )80١7( نيرثكملا دنسم ىقاب :دمحأ هاورو «(69)

 :دواد وبأ هاورو )١155(. رمخلا ىمذلا ىلإ عفدي نأ ملسملل ىهنلا - عويبلا :ىذمرتلا هاور (5)

 .(56010) هدي تحت نم هقح ذخأي لجرلا ىف - عويبلا
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 هنإو «هذيفنت ىف مكبقاري هعفَت ميمعلا ريخلا كلذب مكرمأي ذإ ىلاعت هللا نإو
 ةميركلا ةيآلا ليذ كلذلو «هب اوموقت مل نإ باقعلا نم مكيلخي نلو مككرتي نل
 ملع مكلاوحأ ملعي ىلاعت هللا نإ ىأ 4 اريصب اعيمس َناَك َهَّللا نإ :ىلاعت هلوقب

 وهف «رصبي نم ملعو «مكبولق تاكرحو مكسوفن تارطخ عمسي وهف «عمسي نم

 نوراتخي ةيعرلا ةملكو «ىضاقلا اهب قطن قحلا ةملك عمسي نذإ وه .مكلامعأ ىري

 هيزجيف «لدع اذإ ىلاولا لمع ىريو «صالخإلاو قدصلاو ةنامألاب «مهيعار اهب
 هذخأيف ءارسع اهرمأ نم اهقهرأ وأ هتيعر ىلع قش وأ ملظ اذإ هلمعو «ىنسحلاب

 ىعرت الو ءاهقوقح ىف رصقت ىهو ةمألا هناحبس ىريو .ملظ نإ هملظب هناحبس
 ءهملظ نم ملاظلا عنمو ءركتملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىف ةنامألا بجاو
 نع نوهنتلو فورعملاب َنّرَمْاَيْلا :نيمألا ىبنلا لوق اهيف ققحتيو ءاهرمأ دسفيف
 بولق نبرضيل وأ ارطأ قحلا ىلع هّنرّطأتلو ملاظلا ىدي ىلع نذخأتلو ركنملا
 .!!(17(وكل باجتسي الف نوعدت مث ضعبب مكضعب

 ةعاطو ىلاعت هللا ةعاطب ةنورقم رمألا ىلول ةعاطلا تبجو «لدَعلا ناك ذإو

 هللا اوعيطأ اونمآ نيذّلا اهيأ ايإ» :ىلاعت لاق اذلو ءامهتعاط نم ةقتشم اهنأل ؛هلوسر

 .( مكنم رمألا يلوأو لوسررلا اوعيطأو
 هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نمف «ناتمزالتم هلوسر ةعاطو هللا ةعاط

 هللا لاق دقف ءاهيضتقت وأ لوسرلل ةعاطإ هللا ةعاطإو ءهلل ةعاطإ لوسرلا ةعاطإف

 « <29 ... اوُهَتناَف هنع مكاهت امو ُهوُدْخَف لوسرلا مكاَتآ امو ...» :ىلاعت
 . [رشحلا]

 نوموقي ىتلا ةمألا ديلاقم مهديبو دقعلاو لحلا مهديب نيذلا مه رمألا ولوأو

 مهنإ ماكحلا ضعب لاق دقو .اههيجوتو اهداشرإو اهنوئشو اهحلاصم ةياعر ىلع
 مه رمألا ةالو نأ ىلع نيرثكألا نكلو «ماكحألا طابنتسا نوعيطتسي نيذلاو ءاهقفلا
 .دقعلاو لحلا لهأو ماكحلا

 .هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع «محالملاو نتفلا :دواد ىبأ ةياور نم هجيرخت قبس )١(
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 :نيرمأ انه ظحالنو

 بجي مهتعاط بهجت نيذلا رمألا ةالو نأب حرصي ميركلا نآرقلا نأ  امهدحأ

 نوبلغي نمل اقلطم ةعاط الف ,««مكنم» هناحبس لوقي كلذلو «نينمؤملا نم اونوكي نأ

 لهأ ضعب نم نوفرحنملا كئلوأف «ناميإلا لهأ نم اوسيل نمم نيملسملا نوئش ىلع

 نم اوناك مهمكح مايأ زيلجنإلا نأ نومعزيو «نوملسم مهنأ نومعزي نيذلا ىوهلا
 اذهب مهو ءاديعب الالض اولض دق  مهتعاط صنلا بجوي نيذلا رومألا ةالو

 . مالسإلا مكح نع نوجراخ هريغبو

 نأ بجوف «هلوسرو هللا ةعاطب رمألا ىلوأ ةعاط نرق هللا نأ  امهيناث

 «لدعلا ليبس ىف نوكت نأب «هلوسرو ىلاعت هللا ةعاط سنج نم امهتعاط نوكت

 رمألا ةالو نأ نيبتسي ةقباسلا ةيآلاب ةيآلا هذه نارتقاب هنإو .هدودح نع جرخت الو

 ترمأ ةيناثلاو «لدعلا تبجوأ ىلوآلا نأل ؛نولداعلا مه مهتعاط بجت نيذلا

 انيهن دقو .ملظلا ىلع مهل ةرياسم ةعاطلا تناكل لودع ريغ اوناك ولف .ةعاطلاب

 :هصن ام ماقملا اذه ىف ىرشخمزلا لاق دقلو .هنع

 نائيرب هلوسرو هللا  روجلا ءارمأ نأل .قحلا ءارمأ مكنم رمألا ىلوأب دارملا»

 هللا نيب عمجي امنإو ءمهل ةعاطلا بوجو ىف هلوسرو هللا ىلع نوفطعي الف  مهنم

 ءامهب رمألاو «قحلا رايتخاو «لدعلا راثيإ ىف امهل نيقفاوملا ءارمألاو هلوسرو

 ام ىنوعيطأ :نولوقي ءافلخلا ناكو .نيدشارلا ءافلخلاك ءامهدادضأ نع ىهنلاو

 .مكيلع ىل ةعاط الف تفلاخ نإف «مكيف تلدع

 هلوق ىف انتعاطب مترمأ متسلأ :لاق كلملا دبع نب ةملس نأ مزاح ىبأ نعو

 قحلا متفلاحخ اذإ مكنع َتَعِزُت دق سيلأ :لاق 4مكم ٍرْمَألا يلوأو 9 :ىلاعت

 :لاق هنأ كي ىبنلا نعو .4 لوسرلاو هللا ىَلِإ هوُدّرَف ءيش يف مترات نإَق إف :هلوقب
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 دقف ىريمأ عاطأ نمو هللا ىصع دقف ىناصع نمو «هللا عاطأ دقف ىنعاطأ نما

 . 27(ىناصع دقف ىريمأ ىصع نمو « ىنعاطأ

 :هناحبس لاق اذلو «ةنسلاو باتكلا ىلإ فالتخالا دنع عوجرلا بجو «هلوسرو

 مويلاو هّللاب نونمؤَت متنك نإ لوسّرلاَو هللا ىَلِإ هودرف عيش يف متعزاتت إف »
 نوكت امنإ رمألا ءايلوأ ةعاط نأ هيف ةارامم ال ىذلا ءاملعلا عامجإب تبث دقل # رخآلا

 رمألا ىلول سيل هنأو ءانهون امك نيمألا هلوسر ةعاطو «ىلاعت هللا ةعاط هيف اميف

 هلوقلو «2')«قلاخلا ةيصعم ىف قولخمل ةعاط ال» مكي هلوقل «ةيصعم ىف ةعاط

 هيلع هلوقلو «هيف ةعاط ال ركنم ةيصعملاو «©206فورعملا ىف ةعاطلا امنإ» :ِهلِي

 الو عمس الف ةيصعمب رمأ نإف «ةعاطلاو عمسلا ملسملا ءرملا ىلع» :مالسلاو ةالصلا
 هنأو «هلوسرو هللا ةعاطب ةنورقم رمألا ىلوأ ةعاط نأ نم انررق املو «2؟4)«ةعاط

 «مكنم رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأو# : ىلاعت هللا لوق - ماكحألا :ىراخبلا هاور )١(

 نع )١8725( ةيصعملا ىف اهميرحتو ةيصعملا ىف ءارمألا ةعاط بوجو - ةرامإلا :ملسمو .«(0)

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ

 «هنع هللا ىضر نيصح نب نارمع نع (897) 50ص ؛؟ج باهشلا دئسم ىف ىعاضقلا هاور (؟)

 امك .؟8”7ص «5ج حيباصملا ةكشم ىف امك «ناعمس نب ساونلا نع ةنسلا حرش ىف ىوغبلاو

 ىلع نعو )5١1١0(2 نيصح نب نارمعو ىرافغلا ورمع نب مكحلا نعو هدئنسم ىف دمحأ هاور

 ةيصعم ىف قوُلَخَمل ةعاط ال» :َلاَق كَ يِبنلا نع يلع نع هظفلو )٠١44(« هنع هللا ىضر
 . ىلع نع هدنسب ىراخبلا دنع وهو .«لَجَو رع ِهّللا

 .قباسلا جيرختلا عج ارو .هيلع قفتم (؟)

 (07145) ةيصعم نكت مل ام مامإلل ةعاطلاو عمسلا - ماكحألا : يراخبلا هاور هيلع قفتم (:)

 يبذلا نع ٌرمع نبا نع هظفلو (1814) ةيصعم ريغ ىفءارمألا ةعاط بوجو - ةرامإلا :ملسمو

 َرمأ نإ «ةيصعسب َرمؤي نأ الإ هرَكو بح اميف ةعاّطلاو عسا ٍمِلْصْلا ء ءْرَمْلا ىلع» :َلاَق هنأ كي

 رمع نبا ىل) مهن هللا ير هلا دب نع عفاَن نع ىراخبلا ظفلو هع الو عم الق يس

 َهرَكَو بح اًميف ٍملْسمْلا ء ءرملا ىلع ىَلَع ُةَعاطلاَو عَمَسلا» :َلاَق كو يَِللا نع (عفان نع ةياورلا ثيح

 .«ةَعاط الو مَمَس الق ةّيصعمب رمأ اَذِإَف ةيصعمب رمي مل ام
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 ءهلوسرو هللا ىصعي ثيح عاطي رمألا ىلو نأ ةيآلا نم مهفي نأ لوقعملا نم سيل

 ناك الإو ءهلوسرو هللا فلاخي ال اقدصو اقح ام رمألا ىلوو «ناتنرتقم امهو
 .ايغاط ابلغتم

 نأ دب الف «ةنسلاو باتكلا ةرئاد ىف الإ نوكت ال رمألا ىلو ةعاط تناك اذإو

 رمأ ىلع دقعلاو لحلا لهأ قفتا نإف ءاعم فالخلاو قافولا ىف عجرملا امه انوكي

 «ةررقملا امهلوصأ نع الو امهنع جراخخ ريغو «هلوسر ةنسو هللا باتك نم قتشم

 اناك دقف ءامهنع هللا ىضر رمعو ركب وبأ لعفي ناك امك ؛ةحضاولا ةجحلا وهف

 الإو هل عيمجلا عض ةنس وأ نآرق هيف درو هنأ تبثي امف «ةنيدملا لهأ لك ىلع

 نإف «ةنسلا وأ باتكلا هب رمأي ام سنج نم نوكي اميف نيدهتجم نورظني مهنإف

 باتكلا الإ فالتخالا ىف مّكح ال هنإف .فالتخا ناك اذإو .هوذفن هيلع اوقفتا

 وه عزانتلا سيلو 4 متعزاتت نإِف» :ىلاعت هلوق عضوم اذهو ءاضيأ ةّسلاو

 ريسفت ىف ءاج دقو ءرمألا ىف قحلا بلط ىف فالتخالا وه عزانتلا امنإ «ةبراحملا

 ةعزانملاو عزانتلاو . .هيذج ءىشلا عزن» :بغارلا تادرفم ىف عزانتلا ىنعم

 بذجي نيفلتخملا نم دحاو لك نأكو .«ةلداجملاو ةفلاخملا نع امهب ربعيو «ةبذاجملا

 نمو .هفلاخم ىلع ةجحلا بذجب هبناج ىف قحلا لعجيو «هليلدل ةجحلا رخآلا نم
 رهج نيمومأملا ضعب نأ كلذو !27نآرقلا َعَراَنُأ ىلام» :ِّْلَك ىبنلا لوق اذه

 ىعم ارق له» :هلك َلاَقق ةءارقلاب اهف َرَهج ةالّص نم قرصا كي هللا لوس أ ةريره ىبأ نع )١(

 :َلاَق «َنآَوُقْلا عْراَنَأ ىلام لوقأ ىّنِإ» :لاَق .هّللا لوس أَي مَعَ :لجر َلاَقَف «؟اننآ مكن حا

 ةءارقلاب تاَولّصلا نم كَ هللا لور هيف َرَهَج اَميف لي هللا لوس عم ةءارقلا نع ساّنلا ىَهتناَ

 رهج اذإ مامإلا فلخ ةءارقلا كرت-ةالصلا :يذمرتلا هاور] .ةلكَي هللا لوسَر نم كلذ اوعمس نيح

 :دواد وبأو «(419) هب رهج اميف مامإلا فلخ ةءارقلا كرت - حانتفالا : ىئاسنلاو «031) مامإلا

 ةنسلاو ةالصلا ةماقإ :هجام نباو 875(«2) مامإلا رهج اذإ باتكلا ةحتافب ةءارقلا هرك نم - ةالصلا

 .(9/778) نيرثكملا دنسم :دمحأو «(859) اوتصنأف مامإلا أرق اذإ - اهيف
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 ةءارقلاب رهجلا نع  مالسلاو ةالصلا هيلع  ىهنف «هلغشف ةءارقلا هعزانف «هفلخ

 ' .ةالصلا ىف هفلخ

 كلذو «هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ درلا عزانتلا دنع صنلا اذهب بجيو

 باتكلا اهب ءاج ىتلا تاياغلاو دصاقملا عم اقفتم ماكحألا نم نوكي ام سامتلاب

 نيلصآلا ىف ثحبي نأ :امهدحأ :نيجاهنم كلذ ىف مالسإلا ءاملعل نإو «ةنسلاو

 ءاصن اهيف نودجي ال ىتلا ةثداحلا مكحلا ببس ىف هبشي هيلع صوصنم مكح نع

 .ءاهقفلا نم ىربكلا ةرثكلا هيلع ريست ام وهو «ىهقفلا سايقلا ىمسي اذهو

 تباثلا «سانلا حلاصم ىهو «ةعيرشلل ةماعلا دصاقملا ىلإ رظني نأ . ىناثلا جاهنملاو

 هيف عزانتملا رمألا ىف ناك اذإف «هنيعب صن نم ال صوصنلا عومجم نم اهب ذخألا

 جاهنملا اذهو ءاهب ذخأ ءصن ىأ ةفلاخم ريغ نم .عراشلا دصاقمل ةمئالم ةحلصم

 .ديزو «دمحأو «كلام مامإلا هب ذخخأ

 نولوتي نيذلا نمو ؟عزانتلا مهنيب ىرجي نيذلا نم :نالاؤس انه دري نكلو

 . ؟ةنسلاو باتكلا ىلإ رمألا در

 لحلا لهأ مه فالخلا مهنيب ىرجي نيذلا نأ :لوألا لاؤسلا نع باوجلاو

 مظنلا نس ىلوتت ةراتخم ةافطصم ةعامج كانه نوكت نأ ىضتقي كلذو «ءدقعلاو

 ىروشلا لاجر مهو «هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك نم ةقتشملا نيناوقلا عضوو

 .ةمألا مهيضترت نيذلا

 نأ بجي ءهيف فلتخملا رمألا نودري نيذلا نأ  ىناثلا لاؤسلا نع باوجلاو

 مالسإلا ءاملع مهو ءاهتاياغو ةعيرشلا دصاقمو ةنسلاو باتكلاب ملع ىلع اونوكي
 مهراوجب وأ «دقعلاو لحلا لهأ ىف نوكي نأ بجي كلذلو .هماكحأ ىف نوهقفتملا

 ال نيذلا .هقئاقحب نينمؤملا نيصلخملا مالسإلا ءاهقف نم لاجر «مهعم نولمعي

 نع ملكلا نوفرحي الو «ماكحلا ىوهل نوعضخي الو .ءىوهلا مهيلع بلغي
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 نأش باتكلا ىلإ درلا وهو كلذ نأ - هتاملك تلاعت - ررقي ىلاعت هللا نإو

 كلذلو «ةلجاعلا اهعتمو ايندلا مهبلغت ال نيذلاو ءاقدصو اقح هللاب ناميإلا لهأ

 هعرش ىذلا قحلل نونعذت متنك نإ ىأ «رخآلا مويلاو هّللاب نونمؤت متنك نإ» لوقي
 ملو «باقعو باسح نم اهيف امو ةرخآلاب نونمؤتو نوقدصتو مكل ىلاعت هللا

 هللا باتك ىلإ نوعجرتس بير الب مكنإف ءاهتاوهشو اهئاوهأب ايندلا مكيلع لوتست

 ال رخآلا مويلاو هللاب اقدصمو اقح نمؤملا نأ كلذ هلل هلوسر ةنسو ىلاعت

 نوكي الو ءامئاد هللا مكحل نعذي لب «حلاصم اهنظيف ءايندلا تاوهش هيوهتست
 اذإ م مهنيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإو) :مهيف ىلاعت هللا لاق نيذلا كتلوأك

 ضم مهيوُلُف يِفأ (25)ج نيبعام هيل اوي قحلا مهل نكي نإو 50 نوضرعم مهنم قيرف
 4 تل نوملاَظلا مه كلو لب هَلوسَرو مِهيلع هللا فيحي نأ َنوُفاَحَي مأ اوباترا مأ

 لاق اذلو «بآملا نسحو ريسخلا هيف مكحلا ىف ةئسلاو نآرقلا عابتا نإو .[رولا]

 : هناحبس

 ىف «ةئسلاو باتكلا ىلإ عوجرلا كلذ نإ «ًاليوأت نَسْحَأو ريَخ كلذإ»
 نع دعب هيفو «ةيقيقحلا مكتحلصم هيف نأل ؛ايندلا ىف مكل ريخ «قارتفالاو ناقرفلا
 هذه رومأل اًمهفو «ةياهنو الآم ىأ اليوأت نسحأو .ىلاعت هلل عوضخ هيفو «ىوهلا
 اهمهف نكمي الف «حلاصملاب تاوهشلا اهيف طلتخت «ةدقعم ةايحلا نوكش نإف «ةايحلا

 ءحيحصلا مهفلا هيفف «هللا عرش ىلإ عوجرلاب الإ تكباشت اذإ اهتقيقح ىلع
 كتعرشب ذخألل كتمأ قفو مهللاف .هيف رش ال ىذلا لآملا هيفو «ةيماسلا ةياغلا

 .ءاعدلا عيمس كنإ هعضاوم نع ملكلا نوفرحي ال نيذلا نم انلعجاو



 عاسنل ١ ةروس ريبشفهتل ةت ا
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 لإ لزنَأ آمي اوُنَم اء مهَنأ نومعرب يذل لإ رثم
 0 1 7-0 17 :أآَمَو

 َتوُعْطل لإ اومُكاَحَتي نأ َنوُدِيِرُي كِلَبَق نم هلْز ذآام

 ملينا دورس أفكار ذك
1 6 

 5-5 ل اديِعب اللص

 0 ]ا

 تسسأتاب

 َلَوَنَأآَم َكِإاولاَصت مَُلِقاَدإَو هيل رس رس عرس
 كن َنوُدْصَي َنيِقِفَكْمْلا َتيأَو لوس َلِإَو دس
 امي ةَيِصُت مي ع ا 1ذإ فيكَف 52 يل اهوُدِ

 أ 2 هم 6 11 1 -

 ول مق يذل
 0 011 0 رسل رع ره

 ملعي : ٌداَكِلوأ الرا اًفيِفَوَتَو املس اندسحإ
 00 مع مو 00 ا - ملا

 تؤهل لق مهلظعو م نع ضرع ميول
 هر

 نأو ءاهلهأ ىلإ تانامألا اودؤي نأ ىلإ نينمؤملا ناتقباسلا ناتيآلا تعد

 ةعاط نأو «ةبجاو هلوسرو هللا ةعاط نأ ةيناثلا ةيآلا تركذ دقو .لدعلاب اومكحي

 لهأ ضعب لاح ىلاعتو هناحبس نّيبي تايآلا هذه ىفو .امهرارقتساو «لدعلاو

 ملظلا اهب نولدبتسيو «ةيوامسلا عئارشلا ىف ةررقملا ماكحألا نوكرتي نيذلا باتكلا

 : هناحبس لاق اذلو «نايغطلا مكحو

 نوديري كلبَق نم لزنأ امو كِيَلِإ لزنأ امب اونمآ مِهّنَأ نومعزي نيِذّلا ىَلِإ رت ت ملأ »

 « توْغاّطلا ىَلِإ اومَكاَحَتي نأ
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 ورب بل»

 "يي

 هيف «راكنإلاو بجعتلل قيس ماهفتسا وهو «ىنآرق ريبعتلا اذه «رت ملأ»
 «ىفنلا ىلع تلخد ماهفتسالا ةادأو .لعفلا اذه مهنم عقو نيذلا خيبوتو بجعتلا

 كئلوأ نم عقو ىذلا ركنتسملا بجعلا رمألا تيأر دق :ىنعملاو .تابثإ ىفنلا ىفنو

 نميف نوكي معزلاو .كلبق نم لزنأ امو كيلإ لزنأ امب اونمآ مهنأ نومعزي نيذلا

 نيذلا كئلوأ لاح تيأر دق :ىنعملو ءهقدص ىلع لديام دجوي ال الوق لوقي

 نيب ةمكاحو ةلداع ةعيرش نم كيلإ لزنأ ىذلل َنونعَديو نودقتعي مهنأ ابذك نوعدي

 نوكرتي كلذ عمو ءاهيلع تلمتشا امو ةلزنملا بتكلاب نونمؤي مهنأو «لدعلاب سانلا

 ءاهلبق امو كتعيرش هيلع تلمتشا ىذلا ءهيف ةهبش ال ىذلا نيبلا حضاولا قحلا

 ال ىذلا مكحلا انه هب دارملا لعلو «ريثكلا نايغطلا وهو .؛توغاطلا ىلإ نومكاحتيو

 فرعي «تباث ررقم نوناقو ماظن هل سيلو ءهساسأ ىلع موقي الو «قحلا ىلع ىنبي

 . تامازتلا نم هيلع امو قوقح نم هل ام نيمصخلا نم دحاو لك هيف

 :نيتفصب نوفصتم ءالؤه نأ ميركلا صنلا نم حضاوو

 نومعزي# :هناحبس لاق ذإ «نينمؤمب اوسيلو ناميإلا نوعدي مهنأ  امهالوأ

 . «اونمآ مهن

 امب اونمآ مهنأ نوعدي نيذلا باتكلا لهأ نم لصألا ىف مهنأ  امهتيناثو

 نم كئلوأ نوكي نأ نيعتي ميركلا صنلا اذهبو .هلبق ءايبنألاو ىسوم ىلع لزنأ

 انإ اولاق مهنيطايش ىلإ اولخ اذإو «ناميإلا نورهظي اوناك نيذلا دوهيلا نم نيقفانملا

 ام ناميإلا ةوق نم مهدنع سيل نيذلا ءافعضلا نم وأ «نوئزهتسم نحن امنإ مكعم

 ٠ .ىلاعت هللا ماكحأل عوضخلا ىلع مهلمحي

 كلذ ىف اوورو «تايآلا هذه لوزن ببس ىف اوملكت دق نيرسفملا نإو

 دارأف ءىدوهي عم فلتخا اقفانم نأ ةيآلا ىنعم ىلإ اهبرقأو «ةفلتخم تاياور

 «ةوشر نع عانتماو ةلادع نم هنع فرعي امل ىبنلا وه مكحلا نوكي نأ ىدوهيلا

 ىلإ امكاحتي نأ قفانملا دارأو «فارحنا الو هيف جوع ال تباث نوناقب مكحي هنألو

 نكمي ال نيمكحلا الكو  دوهيلا رابك دحأ ىلإ ليقو «نهاك ىلإ ليق - ىبنلا ريغ
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 ىلع دمتعي ال هنأل ؛ريثك نايغط هيف همكح ءاملاظ الإ َِلِللك ىبنلل ةبسنلاب نوكي نأ

 .تامازتلالاو قوقحلل مظنم نوناق

 نأ مهرمأ دق ىلاعت هللا ناك اذإو 4 اًديعب ًالالض مُهْلْصُي نأ ناَطِيشلا ديِرُيو ط

 مه اوراتخاو «ةنهكلاو ماهوألا مكحبو ملظلاو ضرغلاو ىوهلا مكحب اورفكي

 ةسوسوب كلذ ناك دقف «ناهكلا نم نهاك وأ ,مهتاغط نم ةيغاط ىلإ ماكتحالا

 .ميقتسملا طخلا نع لودعلا الإ مهل ديري ال وهو «.مهسوفن ىف لضملا ناطيشلا

 ىف ناك مأ تايونعملا ىف كلذ ناكأ ءاوس «ميقتسملا طخلا نع لودعلا وه لالضلاف

 نع دعب نمك وهف «هريغ ىف رمتساو ميقتسملا قيرطلا نع لدع نمو .ىسحلا ريسلا
 «قافنلاب اوأدتبا دق ءالؤهو .دعب نعمأ املك «تاهاتم ىف راسو «ىوسلا قيرطلا

 مهلضي ىنعمف .هقيرط نعو قحلا نع مهدعبأ لطابلاب مهناطيش مهل سوسو املكف

 ىف نولغوي نمك اوراصف «هبانتجاب اوأدتبا ىذلا قحلا نع مهدعبي ًديعب الالض

 . ميقتسملا قيرطلا نع ادعب اوداز اولغوأ املك «ضرألا نم تاهاتم

 نمؤملا مكاحتي نأ قداصلا ناميإلا عم قفتي ال هنأ ىلإ ئموي صنلا اذه نإو

 مكاحت لك نأ ىلإ اضيأ صنلا ئمويو .ةنسلاو نآرقلا هررقي ىذلا ماظنلا ريغ ىلإ

 موقي ال ريبك نايغط ىلإ مكاحت وه .ماكحأ نم هررقت امو ىلاعت هللا ةعيرش ريغل

 بقاعت ال نآرقلا ريغب مكحت ىتلا مظنلا لك رت ملأ .ىوهلا ىلع الإ هيف مكحلا

 وأ «باصتغا وأ ةيجوزلا ىلع ءادتعا هيف ناك اذإ الإ ةميرج هلعف ربتعت الو «ىنازلا

 !؟امرج كلذ نم مظعأ ىوهو نايغط ىأو !ةرصاقب ىنز

 «ناطيشلا مكحل عضخي نآرقلا مكح ضفري نم نأ ىلإ كلذك صنلا ئمويو

 :نيبملا قحلا نع دعب هيف راس املك ءالالض هب لضيو

 كلنع نودصي نيقفاتملا تير لوسررلا ىَِإو هللا لزنأ ام لإ اوت مهل ليق اَذِإَو »
 اوعضخي ملو «قحلل اونعذي ملف مهناميإ فعض نيذلا ءالؤهل ليق اذإ 4 اًدوُدص
 اومستا نيذلا تيأر - همكحلو ىلاعت هلل عوضخلا ىلع اولبقأو اولاعت :هللا مكحل

 مهبولق ىف قافنلا ضرمل مهنأل كلذو ؛اديدش اضارعإ كنع نوضرعي مهنم قافنلاب
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 نمو هيف لد ال ىذلا حيرصلا ناميإلا نم مهروفن قحلاو لدعلا نم نورفني

 . جوعلا نم ىلاخلا ميقتسملا قيرطلا

 :ناتينايب ناتراشإ ةميركلا ةيآلا ىفو

 اذه نإف « لوُسّرلا ىَِإو ُهَّللا لزنَأ ام ئَلِإإ»9 :ىلاعت هلوقب ريبعتلا -امهادحإ
 ضرألا مكح ىلإ هللا دنع نم ءامسلا نم لزتملا مكحلا نوكرتي مهنأ مهل نيسي

 مكح ىلإ عوجر وه لوسرلا ىلإ مكحلا ىف عوجرلا نأ مهل نيبيو ءاهلهأ ءاوهأو
 ةيهلإلا تالاسرلل راكنإ كلذ نع مهعانتما نأو «نيمألا هلوسر هب قطني ىذلا هللا

 عئارشب نونمؤي مهنأب برعلا ىلع نوزتعي نيذلا ,باتكلا لهأ نم مهنأ عم
 عوضخ لوسرلا مكحل عوضخلا نأ كلذ نيبي مث !!نويمأ مهريغو ءامسلا
 هللا ىلع ضرتعم لوسرلا مكح ىلع ضرتعملاف «هللا هلزنأ امو ىلاعت هللا مكحل

 . ىلاعتو هناحبس

 ريشي هنإف © ادودص كنع نوُدصَي نيقفانملا تير  :ىلاعت هلوق ىف -ةيناثلا

 نورسي نيذلا نوقفانملا مه هنم نورفنيو ىلاعت هللا مكح نع نوضرعي نيذلا نأ ىلإ

 نم ةمس ىلاعت هللا مكح نع ضارعإلاف ءنودبي ال ام نوفخيو نورهظي ال ام

 ش . اهنيبأو اهحضوأ ىرحأألاب وأ قافنلا تامس

 توغاطلا ىلإ اومكاحتي نأ نوديري نيذلا نأ ىلإ اذه عم ريشي صنلاو

 ةرفنلا وديدش مهنيب نم نيقفانملا نأو «قفانم قيرفو «ناميإلا فيعض قيرف :ناقيرف
 نيذلا نأ ىأ ءرامضإلا عضوم ىف راهظإ كلذ نإ لاقي نأ الإ مهللا . ضارعإلاو

 «نوقفانم مه توغاطلا مكح نوضتري نيذلا «لوسرلابو هللاب اونمآ مهنأ نومعزي

 !ةدحاو ةفئاط مهف ءاديدش اضارعإ هللا مكح نع نوضرعي مهقاضن ببسب مهو

 ولم لد و ًالَححَد لد دقو ءمسج وأ لقع ىف داسف نم ٌناسنإلا لّمغاد ام :لّخدلا و (1)
 ءالوُخدَم همالسإ ىرأ تنكو :نامعنلا نب ةداتق ثيدح ىفو .لَخَد هلقع ىف ىأ لوخدَم وهف

 .قافن هيف ناك هناميإ نأ ىنعي ءداسفلاو شغلاو بيعلا :كيرحتلاب ءلَحّدلا
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 ىلاعت هلوق عم قفتيو «هيضترن ام اذهو «مهضارعإ ةلع هنأ ملعيل مهفصو رهظأو

 اندرأ نإ هّللاب َنوُفلَحُي كوءاج مث مهيديأ تَمْدَق امب ةبيصم مهتباصأ نبا ميكتج

 اذه نوضرعيو ءدودصلا كلذ نودصي نوقفانملا كئلوأ ناك اذإ 4 اقيفوتو اناسحإ لإ

 ىلإ مكاحتلا مهكرت ببسب ةبيصم مهبيصت امدنع مهلاح ىلإ اورظنيلف «ضارعإلا

 ملظلا ةبيصم مهب لزنت امدنع مهلاح نوكت فيك «لداعلا مكاحلاو لداعلا نوناقلا

 ىذلا نوناقلا كرتي ىذلا نأ كلذو !هباصن ىلإ قحلا دري لداع نوناقل عوضخلا مدعو

 ىأل قحلا نع فرحني الو «ضرغل عضخي ال ىذلا ىضاقلاو «ىوهل عضخي ال

 مدعو «بارطضالا ىهو «ةلاحم ال هتبيصم هب لزنت - ايندلا ضارغأ نم ضرغ

 جوعملا مكحلا ىلإ ميقتسملا مكحلا كرتت ىتلا ةعامجملاو !مكاح مكح ىلإ نانئمطالا

 مدعو «ماسقنالاو قرفتلا ةبيصم اهب لزنت نأ دب ال «ملظلاو نايغطلا نم دمتسي ىذلا

 فيك :مهل لوقيف مهئبني لب «ةجيتتلا هذهب نيقفانملل ريشي نآرقلاف .قحلاب ىصاوتلا
 لوسرلا ةرفنو «ضعب لام مكضعب لكأو «ملاظتلا ةبيصم مكبيصت ذإ مكلاح نوكت

 قحلل كرت نم مكيديأ هتمدق امب كلذو ءمكلاح فاشكناو مكرمأ روهظو «مكنم

 مل نإو «مهرمأ نم قبس ام نيبي «مكيديأ تمدق امب» ريبعتلاو !هل عوضخ مدعو

 ناسللاب ناك نإو «ناسنإلا لمع نع ةيانك ىهف «لمعلا رهظم ديلا نأل ؛ديلاب نكي

 .بلقلا وأ

 - مهنم كترفنو «مهرمأ فاشكناو لطابلا ةبيصم مهبيصت نأ دعب مهنإ مث

 اندرأ ام :نيلئاق ىلاعت هللاب فلحلاب مهراذتعا نوقثويو كيلإ نورذتعي كوءاج

 .موصخلا نيب قيفوتلاو ةلماعملا ناسحإ الإ كريغل ةمصاخملاب

 ىتلا ةلزانلا مهب تلزن اذإ مهلاح نوكت فيك :ىماسلا صنلل ىلجلا ىنعملاو

 امع نيرذتعم كيلإ اوءاج مث «نايغطلا مكح ىلإ هللا مكح مهكرت ىلع بترتت

 «قيفوتلا اودارأ لب «ضارعإلا اودصق ام مهنأ هللاب نيفلاح نيلئاق «مهنم قبس

 .!!ةنسحلا ةلماعملاو
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 2 وفلل
 «. 1 ككل

 يي

 ضارعإلا ىف مهلاح نيب نيابتلا ىلإ ريشي «ماقملا اذه ىف «مث» ب ريبعتلاو
 . فالدزالاو فلحلاو راذتعالاب مهلابقإو ءدودصلاو

 ىلإ هللا مكح نع نورفانلا كئلوأ .4 مِهِبوُلُق يف ام هللا مَلعَي يذلا كتّلوأ »
 هللا ملعي ناميإلا لهأ نم مهنأ نومعزي مهو «ناطيشلاو ىوهلاو نايغطلا مكح
 قحلا مكح نع مهجورخو مهلامعأ ىلإ مهعفدي امو «مهبولق ىف نكتسي ام ىلاعت
 ىلإ ةراشإلل 4 مهبولُق يف ام هللا مَلعَي ١ ىلاعت هلوق ىف ماهبإلاو .ىوهلا مكح ىلإ
 ىسفنلا فارحنالاو داسفلا نم ريثك ءىش هنأ ىلإو «هريغ نودبيو هنوفخي ذإ هئافخ

 «نينمؤملا نيب قيرفتلاو «ىذألاو ديكلا ىف ةبغر نم هعونت ىلإو «هءافخإ نومكحي
 .كلذ ريغو «نيكرشملا ةألاممو

 هنأل ؛ءىش هنع بيغي ال ءاقيقد املع مهسوفن ىف ام ملعي هللا ناك اذإو

 هنإف «ضرألاو ءامسلا ىف ءىش هيلع ىفخي ال ىذلا رودصلا تاذب ميلعلا هدحو
 نإ «مهبولق ىف ةنونكملا اهعفاودو مهلامعأب ةرخآلا ىف مهيزاجم ىلاعتو هناحبس

 ىلإ وعدتو «قحلا مهغلبت نأ لوسرلا اهيأ تنأ كيلع نكلو مهلاح ىلع اورمتسا
 مو .ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس

 هت سس 2# هس 6

 كلذك اوناك اذإ : ىأ 4اًعيلَب ًالْوَق مهسفنَأ يف مُهَل لُقو مهظعو مهنع ضرعأف»

 مهسوفن ىف نيفرحنملا جالع قرطل نايب صنلا اذه ىفو .مهنع ضرعأف ءوسلا نم
 :ةلخادتم لحارم ثالث قرطلا هذهو «جالعلل نيحلاص اوناك اذإ

 هنأو «مهلامعأل هراكنتساب اورعشيل مهيلع لبقي الأب مهنع ضارعإلا  اهالوأ

 الف ءدانعلا ناك ةوفحجلا تناك نإ هنأل ؛ةوفج ريغ ىف كلذو .مهنع ضار ريغ

 هناحبس اهنع ربع ىتلا ىه ىلوألا ةلحرملا هذهو .ةيناثلا ةلحرملا ىلإ لصي نأ نكمي

 . 4 مهنع ضرعأف » : ىلاعت هلوقب

 جئاتنو لآملاو ةبقاعلا ءوسب فيوختلا عم رجزلا وهو ءظعولا - ةيناثلا

 باب حتفني ةبقاعلا ىف ريكفتلا عمو ءريكفتلا ىلإ مهعفدي دق كلذ نإف ؛مهلامعأ
 . ميقتسملا قيرطلا كولسو ةيادهلا



 تح للا

 قا سأل

 مهل نيبي نأب «مهبولق ىلإ لصي غيلب لوقب مهبذج ىلإ هاجتالا  ةثلاثلا

 ةعيرش ىلع لمتشملا نآرقلا مكحل عوضخلاو «قحلاب لمعلا ىف ىنسحلا ةبقاعلا

 «مهبولق ىف ام هنك ىلإ غلبي دب هنأ ايل الرق :ىلاعت هلوق ىنعمو .نمحرلا

 «ةرخآلاو ايندلا ىف حالص هيف ام ىلإ انسح اهيجوت مههجويو اهقامعأ ىلإ لصيف

 «نورفني الو هلوق نولبقي مهلعجت ةقيرط ىلع لوقلا هلي ىبنلا دروي نأب كلذو

 .اقح ناك نإ نوفلأي ام لبق نم مهيتأيو «مهينديو مهبرقيف

 ةثالث هيف ققحتت نأ بجي «بولقلا هنك ىلإ لصي ىذلا غيلبلا لوقلا نإو

 ءاميقتسم ظفللا نوكي نأ «ىناثلاو ءاقح بولطملا نوكي نأ ءاهلوأ :فاصوأ

 نم اثعبنم لوقلا نوكي نأ .ثلاثلاو «قحلاب الإ قحلا ىلإ لصي الف ءاميلس ىنعملاو

 .رثأتملا الإ رثؤي ال هنإف «لوقي ام باوصب لئاقلا نمؤي ثيحب «سفنلا
 ىلإ انادهو لوقلا نم بيطلا ىلإ هللا اناده «قحلا ىلإ ةوعدلا قرط هذه

 .ديمحلا طارص

 الإ ٍلوُسَّر نِماَسَلَسَرَأآَمَو
 2 رع م همس ا ل ع >2

 هش ومال ذمه ولو هللا ذإب اطيل

 لوس م هلَرسفخَحسَأو هلل ًاورعْمسْساَد كواكب

 7 ويموت ال َكْيَرَو لق از اميِحَّناَباَرم هلأ أودع

 اود ب1 مك دير كك وكت 31
 2 اميل 1 و اًمِياَجرَحْمه أ ع - 2-_--_

 «هلوسرو ىلاعت هللا ةعاطإ بوجو ىف ناك ميركلا صنلا اذه لبق ام
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 نأ نايب اضيأ قبس اميف ناكو . مهفالتخا ىفو مهقافو ىف هيلإ نوعجريو «هعرش

 نأل ؛نايغطلاو ملظلا ىلإ هكرت دنع نومكاحتي امنإ .هلوسرو هللا مكح نوكرتي نم
 اذامو «لالضلا الإ قحلا دعب اذامو «هيف كش ال ىذلا قحلا وه عرشلا هب ءاج ام

 ش !!نايغطلا مكح الإ هللا مكح كرت دعب

 امدنع «ىلاعت هللا مكح ىلإ ءاجتلالا نأ هناحبس نيبي ةيلاتلا تايآلا ىفو

 انيهتسم ادماع هريغ ىلإ هللا مكح كرت نمف «ناميإلا نم وه «فالخلا نوكي

 مكحب اذخآ دعي الو انمؤم دعي ال .هتيحالصو هتلادع اركنم وأ «هللا مكحب

 : ىلاعتو هناحبس لاق اذلو «ةلاسرلا

 ال :ىماسلا صنلا ىنعمو 4 هّللا نذإب اطيل لإ لوُسُر نم انلسرَأ امو

 ةمزاللا ةعاطلا هذهو .عاطي نأ هنأش نم ناك الإ عقمأ ىأ ىف لوسر ىأ لسرن

 .هتعاطب رمأب ىذلا وه ىلاعت هللاف «هتعاطب هللا نذإب ىه مهيلإ لسرأ نم ىلع

 ُدَقَف لوسرلا عطي نم 9 :هللا عاطأ دقف هعاطأ نمو هللا ىصعي امنإف هاصع نمو
 عاطأ دقف ىنعاطأ نم» :حيحصلا رثألا ىفو .[ءاسنلا] 4 جلل ... هللا عاطأ
 ىصع نمو «ىنعاطأ دقف ىريمأ عاطأ نمو ءهللا ىصع دقف ىناصع نمو هللا

 ىذلا وأ «ءلوسرلا لبق نم نيعملا ريمألا ىصعي نم نأ ىأ (17(ىناصع دقف ىريمأ

 .لوسرلل

 اذه نإو «تابثإلاو ىفنلابو (نم) فرحبو ريكدتلاب قارغتسالا دكأت ذإ «.قارغتسا

 ام نأب ناميإلا ةلاسرلاب ناميإلا ساسأف «ةلاسرلا ىضتقم ىه ةعاطلا نأ ىلع لدي

 نع غيلبتلا وهو ىنعملا اذه ىلاعتو هناحبس ديأ دقلو «ىلاعت هللا نع غلبي امنإ غلبي

 ام لكو «ىلاعت هللا نم وه هب رمأي رمأ لكف « م«هّللا نذإب 9 :هلوقب ىلاعت هللا

 .ابيرق هجيرخت قبس )١(
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 4 لل
 7 اا

 4 130+ ئحوي يحو الإ وه نإ إ» :ىلاعت لاق امك «ىلاعت هللا نم وه هنع ىهني
 . [مجنلا]

 ةبجاو هتعاط له :ِيِكَك ىبنلا داهتجا ىف مالكلا ىلإ اذه ىف مالكلا انرجيو

 ىهتني ام نوكيو .ةعاطلا بجتف ئطخي ال وهأ :ىرخأ ةرابعبو «هللا نم نذإب هيف

 ىبنلا ىلع أطخلا زوجي هنأ كلذ نع باوجلاو ؟هب ىحوملاك وه داهتجالا ىف هيلإ
 سبل اذإ ءاضقلا ىف هيلع أطخلا زوجيو .ماكحألا ضعب نايب ىف داهتجالا ىف لي
 «ىرسألا ةلماعم ىف هباحصأ عم دهتجا دقف عقو دق لوألا أطخلاو .موصخلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ضرف دقو .١2”عضوملا كلذ ىف مهداهتجا ىف هللا مهأطخو

 ىلإ نومصتخت مكنإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقف ءءاضقلا ىف أطخلا زاوج

 قحب هل تيضق نمف ءرخآلا ضعبلا نم هتجحب نحلأ نوكي نأ مكضعب لعلو
 نأ نكمي ال ماكحألا ىف أطخلا نكلو .27«رانلا نم ةعطق هل عطتقأ امنإف ءهيخأ

 رمأي ام لك نوكيلو «ىلاعت هللا نع لقنلا ةمالسل «هنيبي لب «هيلع ىلاعت هللا هرقي

 هب مكترمأ ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىنعم ققحتيلو ءاقح ٌةلَك ىبنلا هب
 هئاضق ىف هلك ىبنلا دهتجي ال كلذكو .270هوبنتجاف هنع مكتيهن امو «هوذخف

 َنوُديِرُت ضرألا ىف نخفي ىَنَح ىرسأ هَل نوُكي نأ يبل ناك ام» : ىلاعت هلوق ىلإ انمامإ اموأ (1)

 ةيآلا هذه :يبطرقلا لاق .(7 :لافتألا) «ميكح ريع ُهّللاو ةرخآلا ديري ُهَللاَو ايندلا ضرع

 لاجرلا ءاقبتساب رمآي مل ِةِْكلَك يبنلاو .َِكَ هببن باحصأل لجو رع هللا نم اباتع ءردب موي تلزن

 باتعلاو خيبوتلاف ؛برحلا ىرشابم روهمج هلعف امنإو ءايندلا ضرع طق دارأ الو «برحلا تقو

 .ةيدفلا ذخأب ِكَي يبنلا ىلع راشأ نم ببسب اهجوتم ناك امإ
 - ةيضقألا :ملسمو «(538-) نيميلا دعب ةئيبلا ماقأ نم - تاداهشلا :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم (0)

 .(١ا/1) ةجحلاب نحللاو رهاظلا مكحلا

 هّللا لوسر َلاَق :لاَق ةريره ىبأ نع : هظفلو (1) لَو لوسرلا ةنس عابتا -ةمدقملا :هجام نبا هاور (9)

 :ىراخبلا (197) ؛نيحيحصلا ىف وهو .هاوُهَتناَف هنع مكئيهت دهت امو هوُذَخَف هب مكثرمأ مد : هلل

 ةريره ىبأ نع :يراخبلا دنع هظفلو للا ف ف 004 ةنسلاو ٠ باتكلاب يل
 8 ص سس صر © ص نس سل

 م
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 قباسلا هلوقو ءمالسلاو ةالصلا هيلع هنم عقي الو ءاملظ نوكي هنأل ؛الطاب نوكيو

 هرمأ نم ريثك ىف ريصقتلا ضرف امك ءهسفن ىف ريصقتلا ضرف ليبق نم اذه ىف
 لوق سانلا ميلعتل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لعلو .انل اهيجوتو ءرورغلا نع اهزنت
 ال ءاضقلاو «مهيلع عقي ىضاقلا أطخ مثإ نأ مهل نيبيلو ءءاضقلا سلجم ىف قحلا

 نأ هتحلصمل أطخلا ناك نمل انيد لحي ال أطخأ نإف «قحلا طمغي الو لطابلا رربي

 .هقح طمغي وأ .هيخأ لام لكأي

 داهتجاب نوكي ام نأ ىلإ هقفلا ىف نوملكتي نيذلا ضعبب ةأرجلا تبهذ دقلو

 !هداهتجا ىف أطخلا ىلع رقي نأ نكمي ىبنلا نأك .ةجح نوكي ال هِْلكَي ىبنلا نم

 دقلو !ةلاسرلا غيلبتو «ةوبنلا ماقمب نيهتسم نم الإ نوكي ال لطاب مالك كلذو

 نعمطو اكلي ىبنلا مكحب ضري مل نم لك نإ :قحلا مهلوقو ةيكلاملا ضعب لاق
 ءاوملكتي الو اوتمصي نأ ءالؤهب ىلوأف .اهلعاف باتتسي ةدر ىهف ءهدرو هيف

 كرديو ءهقئاقح مهفي نيدلا ىف ملاع نع ردصت ال ماهوأو سيبلت مهمالكف

 . !هيناعم

 هب ذخآلا بجاو نيد هنأ ىلع هب رمأي ام لك ىف ةبجاو نذإ لوسرلا ةعاط

 هنآلو «هبر رمأ ىلع درمت هنأل ؛هسفنل املاظ نوكي همكح ىف لوسرلا دناعي نم لكو

 كئلوأ ىف ىلاعت لاق اذلو .رافغتسالاو ةبوتلا هيلع بجيو «قحلا لدب لطابلا راتخا

 .هئاضقو لوسرلا ماكحأ ىلع نودرمتي نيذلا

 لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورَفْغَتساَف كوءاج مهسفنأ اومَلَظ ذإ مِهَنَأ ولو»
 نايغطلا ىلإ اومكاحت نيذلا كئلوأ نأ تبث ول :ىأ 4 اًميِحَر اًباوت هللا اودَجَو
 مهدرو قحلا ةداج نع مهجورخب مهسفنأ اوملظو «نيقفانملا وأ دوهيلا نم «ملظلاو

 مهل تبلطو «ىلاعت هللا نارفغ اوبلطف «نيعجار نيبئات كيلإ اوءاج «تباثلا قحلا

 باب حتفي «هدابعب ميحر «ةبوتلل لوبقلا ريشك هللا نأ نيقيلا ملع اوملعل .«كلذ

 مهل رفغي لالضلا قيرط نم هوكلس امو ءهيلإ نينئمطم نينمآ هولخديل ةرفغملا
 ةقانلا لثمك مهلثم نإو .ةرفغملا بحيو ةبوتلا لوبق بحي ىلاعت هللا نأل ؛هكولس
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 هب لجبلو

 ١ يىت

 حرف هيلإ تداع اذإف «بيرقتلا بابسأ اهل عضي ءاهبحاص اهاري ىتلا ةدراشلا

 . !هعفني ال هللا دابع نم ادحأ نأ ديب ءاهتدوعب

 :اهيلإ هيبنتلا بجي ةينايب تاراشإ انهو
 «مهسفنأل نيملاظ عرشلا ريغ ىلإ اومكاحت نيذلا ىمس ىلاعت هللا نأ -اهالوأ

 ثب وه ملاظلا ىغاطلا ميكحت نأل ؛هيلع مكح نمو هل مكح نم كلذ ىف ىوتسي

 ام لعف نمو «بارطضالاو داسفلا هعم عاش رثكو ملظلا عاش اذإو ءهل رشنو ملظلل

 .اهيف شيعي ىتلا هتعامجل ملاظو ءهسفنل ملاظ وه كلذ ىلإ ىدؤي

 ريشيل ءهل رافغتسالاب لوسرلا نم رافغتسالا نرق ىلاعت هللا نأ -اهتيناثو

 «ىلاعت هللا نع لوقي لب ءهسفن دنع نم لوقي ال ٍةَْي لوسرلا نأ ىلإ اذهب
 هب ةناهتسا هنع ضارعإلا نإف «لداعلا مكاحلا ماقمو ةلاسرلا ماقم ميركتلو

 .ماكحألا رارقتسا مدعو ىضوفلا ىلإ ىدؤت لداعلا مكاحلاب ةناهتسالاو

 باطخملا نم تافتلا هيف * لوسّرلا مهل رقغتساو » :ىلاعت هلوق نأ -ةثلاثلاو
 هنع لدعو (مهل ترفغتساو) :لقي مل» كلذ ىف ىرشخمزلا لوقيو «ةبيغلا ىلإ

 اهيبنتو .هرافغتسال اميظعتو ِهّهْللَب هللا لوسر نأشل اميخفت «تافتلالا ةقيرط ىلإ

 ىلإ هيبنتلل ىرن امك تافتلالاف .«ناكمب هللا نم لوسر همسا نم ةعافش نأ ىلع

 اهل ءالوسر هنوك ىضتقمب لوسرلا ةعافش نأ نايبلو ءاهميخفتو «ةلاسرلا ةناكم
 رافغتسالا نوكي نأ ىلإ ىدؤي تافتلالا نأ كلذ قوفو «ىلاعت هللا نم اهماقم

 ةلاسر غلبي هنأ وه هل رافغتسالا بوجو ىلع ثعابلاف ءلوسر هنأ فصوب لوسرلل

 قح هل هللا لوسرو «هللا لوسر وهو «هللا مكحب ةناهتسا همكح كرتف هللا

 . ةلماكلا ةماركلا

 4 يط اه لوطي نس ومال كيوالف)
 تكباشتو «لطابلاب قحلا طلتخاو «مهنيب اميف اوعزانت اهانعم «مهنيب رجش»

 ىتلا رومألا هذه لثم ىف نوكي مكاحتلا نإو «راجشألا نوصغ كباشتت امك رومألا



 ءعاسنلا ّةه :روس ريسفت ااه

 لااا لااا لل

 ا رسل

 قحلا فرعي الو ءضعبب اهضعب سبتليو «لطابلاو قحلا رصانع اهيف كباشتت
 رومألا ىلإ رظني ىذلا «ءصحافلا لداعلا مكاحلا هزيميو ءاهنيب نم حضاولا حيرصلا
 .ىوه ال صالخإب هبلطو «قحلا ىلع ةمزعو «ةسارف ةوقو «ربدتو «قمعب

 «نينمؤملا دادع ىف نودعي الو «نونمؤي ال .ميركلا ىبنلا اهيأ 4كببرو الف#

 ناعذإلاو ناميإلا رهاظم لوأ نم نإف «فالخ نم مهنيب نوكي اميف كومكحي ىتح

 .فالخلا ىف عرشلا ميكحتب اضرلا قحلل

 :ةيظفل ثوحب ةثالث انهو

 ءحاصفإلا ءاف اهنإ لوقنو 4« كّبرو الفإ» :ىلاعت هلوق ىف (ءافلا) :اهلوأ

 ةبججاو لوسرلا ةعاط تناك اذإ :مالكلا ىنعمو ءردقم طرش نع حصفت اهنأل

 .هيلإ مكاحتلا اوضتري ىتح هتلاسرب نونمؤيال مهنإف ءهللا دنع نم لوسر هنأ مكحب

 ةدئاز اهنإ ىرشخمزلا لاق 4 كرو الفإ» :ىلاعت هلوق ىف (ال) :اهيناث

 4 4220+ نيعمجأ مهتلأسنل َكَبَروَف» :ىلاعت هلوقك صنلا نوكيف «مالكلا ةيوقتل
 هركذ مدقت ام ىلع در ىه امنإو «ةدئاز تسيل «آل» نإ ىربطلا لاق دقو [رجحلا]

 (آلَق) هلوق» :كلذ ىف لاق دقو «عرشلا مكح مهكرتو توغاطلا ىلإ مهمكاحت نم

 كيلإ لزنأ امب اونمآ مهنأ نومعزي امك رمألا سيلف :هريدقت «هركذ مدقت ام ىلع در

 ظ . 4 نونمؤي ال كرو إذ هلوقب مسقلا فنأتسا مث

 ىلإ ةيبوبرلا فاضأ هنكلو «ةيلعلا هتاذب مسقأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ :اهثلا
 «هنأشل ءالعإو لكك ىبنلا تاذل اميركت «ىبنلا اهيأي 4 كّبرو  :لاقف كي ىبنلا

 .4 نونمؤي ال9: :ىلاعت هلوق وه مسقلا باوجو
 مكحب اضرلا ناميإلا رهاظم نم رهظم لوأ نأ نيبتي ىماسلا صنلا اذه نمو

 نوكي نأ امهو «نيرخآ نيرمأ نم دب ال لب ايفاك سيل هدحو اضرلا نكلو «عرشلا
 مكحل عوضخلاو ميلستلا امهيناثو «قيض الو جرح ريغ نم سفن بيط نع اضرلا
 :كلذ ىف ىلاعتو هناحبس لاق دقو .عرشلا
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 نم لملمتلاو قيضلا جرحلا (َتْيضَف نم اجرح مهسفنَأ يف اودجُي ال من
 ىلإ مكاحتلا اولبقي نأ ناميإلا رهاظم نم نأ :ىنعملاو ؛هتحص ىف كشلا وأ مكحلا
 نومربتيو نوقيضي الو ءهتحص ىف نوكشي ال مكحلا ردص اذإو .ءادتبا دلك ىبنلا

 ىهني هللا دنع نم اهنأ ىلع ماكحألا لوبق نأل ؛نسح لوبقب هنولبقتي لب «هب

 دقو .ماركإلاو لالجلا ىذ ىلإ | ومكاحت مهنأل ؛اهدعب مالسلاب ىقليو ؛تاموصخلا

 ىلع لدت «مث» نإ لاقف «واولا وأ ءافلا لدب (مثت»١ ب فطعلا ىف ءاملعلا ملكت

 قطنلاب مهل مكحلا ةمدص دنع مهبيصي ىذلا مثإلا مهل رفغي هللا نأكو «ىتخارتلا

 الو قيض ريغ نم «ناعذإلاو لوبقلا ىلع مهسفنأ اوضوري نأ مهيلع نكلو «هب
 . عازنلل اعطاق فالخلل امساح مكحلا نوكي ىكل «لملمت

 ماكحأل ةبسنلاب ناميإلا لهأل ثلاثلا فصولا وه اذه 4 اَميلَسَت اوملسيو ©
 ناك اذإو . سحلاو رهظملا ىف ماتلا ناعذإلاو دايقنالا هانعم ميلستلاو .فيرشلا عرشلا

 ىسحلا عوضخملا نايبل ثلاثلا فصولا اذهف «ىسفنلا عوضنلا نايبل ىناثلا فصولا

 ىلإ ةراشإلل «اميلست» لاقف ردصملاب ميلستلا ىلاعتو هناحبس دكأ دقو .رهاظلا .

 هيف اورامي نأ الو ءمكحلا لوح ةهبش ىأ اوريثي نأ ريغ نم قلطملا ناعذإلا بوجو
 امساح نوكي نأ بجي ءاضقلاو ءاديدج اعازن ريشي دق ءارملا نإف ءارهاظ ءارم

 .اعطاق

 :لاقي .هيلإ ملسي نمل ةصلاخ اهلعجو «سفنلا ميدقت وه ميلستلا لصأو
 ىلع ميلستلا قلطأ مث «ىلاعت هلل ةصلاخ هسفن لعج اذإ .هل ملسأو هللا رمأل ملس

 .تابجاوو قوقح نم عرشلا هررقي اميف ةارامملا مدعو «ىرهاظلا دايقنالا

 هللا باتك ىلإ مكاحتلا وه هتافو دعب ىبنلا ىلإ مكاحتلا نأ ىلإ هيبنتلا بجيو

 ىلاعت هللا نأ املسم هسفن ىمسي نم لك ملعي نأ بجيف هّهلكَي ىبنلا ةنسو ىلاعت
 ىف اقيض دجي ال مث .هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ مكاحتي ال نم نمؤي ال هنأ ررقي

 هرقي ام كلذ ناك اذإو .انطابو ارهاظ ادايقنا هل داقنيو «هب ىضري لب «عرشلا مكح
 نيناوقلا مكح اوضترا دقو «ناميإلا نم مهناكم مويلا نوملسملا ملعيلف «عرشلا
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 مهرودص تقاض هللا مكح ىلإ اوعد اذإو «هلوسر ةنسو هللا باتك لدب ةيبوروألا

 دنع امب نوئمؤي مه ذإ ؛نودناعيو نوئواني لب ءاوملسي ملو اولملمتو ءاجرح

 الإ ةوق الو لوح الو !هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتكب مهناميإ نم رثكأ نييبوروألا
 .هللاب

 نموجرح وأ هن 0 هووردح ام < أ كش أوشَم 1
 سد مو م2 ند لَك

 امو أدل ميل وُلعْفاَم مريد
1 

 د ذِإَو ا اريح َناَكَل هي رك حس هر # ب
 4 اتيقَعشف ار هنيدهلو ع 47 ًميِظَعاَرآَنْدَل هنح 2- 4 2 0100 2 هك ع مسرور 0
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 قَكَو هَل (روُرْضَقْلا كلك 2 اَنِيِفَرَكيِتلْوَ
1 

 ةوق رهظم نأو «ناميإلا تافصو نيقفانملا لاوحأ تنيب ةقباسلا تايآلا

 «فالتخالا دنع ةنسلاو باتكلا ىلإ عوجرلاو «هلوسرو هللا ةعاطإ ناميإلا

 هتاذب هللا مسقأو . لصفو مكح ىلإ جاتحت ىتلا ةايحلا رومأ لك ىف امهميكحتو

 ناميإلا نوكي الأ ءظفحلاب هيلع تماقو ءدوجولا ىف ام لك تقلخ ىتتلا ةيلعلا

 ريغ نم مكحلل نعذيو «تاموصخلا لك ىف هلوسرو هللا مّكحي نمل الإ لماكلا

 ىتح ( هيهنو هللا رمأأل نونعذي نيذلا نأ نيبي تايآلا هذه ىفو .ددرت الو «لملمت

 ةوق مهيلع موقت نيذلا مهو «نيريثك اوسيلو «نوليلق لهألا كرتو سفنلا ىف

 : هناحبس لاق اذلو ةمألا
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 ليف الإ ُهوُلعف ام مكرايد نم اوجرخا وأ مكسفنأ اوُلتْفا نأ مهيّلع اتبتك انَأ ولو »

 كلذ ىف نوكيو «ةاجننلا ىف لمأ ريغ نم فلتلل اهضيرعت سفنلا لتق ىنعم 4 مهم
 مامأ قحلا ةملكب قطني ىذلا اذهك ءاهنأش عفرو ةليضفلل رصنو «قحلل ءالعإ

 ءادهشلا ديس» :ِهِْلَك ىبنلا لاق كلذلو !اهلاق نإ هلتقيس هنأ دكأتيو رئاج ناطلس

 . نمو !١2)هلتقف رئاج ناطلس مامأ قح ةملك لاق لجرو «بلطملا دبع نب ةزمح

 ىلاعتو هناحبس هللا نإ معن !لتقيف عنتميف «رفكلاب قطنلا ىلع لمحي نأ اضيأ اذه

 قطنلاب هل صخرف ء[لحنلا] 4 يت ناهإلاب َنْمْطُم ِهبلَقو هركأ نم ًالإإ» :لاق
 هذه ىفف «لقي ملو رصأ اذإ بوثم وهو «لوقي الأ لضفألا نكلو ءرفكلا ةملكب
 اراصنأ قحلل نأب سانلل نالعإ هنأل ؛ةروكشم ةليضف لتقلل ضرعتلا نوكي لاوحألا
 .هل ةخراص ةوعد وهو هدييأت ىلع ضيرحت كلذ ىفو «مهسفنأب هنودتفي

 هللا ليبس ىف داهجلل نيفرصنم دلبلا نم ةرجهلا :رايدلا نم جورخلا ىنعمو
 .نيملسملا ريغب نيموكحم «ضرألا ىف نيفعضتسم اونوكي مل اذإ كلذو «ىلاعت

 فلتلل مهسفنأ اوضرعي نأ مهيلع انضرف اننأ تبث ول :ميركلا صنلا ىنعمو

 «مهرايد ىف مهنمأو مهرارقتسا عضوم نم اوجرخي وأ «ةاجنلا ىف لمأ ريغ نم
 ليلق ددع الإ ةضيرفلا هذهل باجتسا ام «حداكلا لمعلاو ةديدشلا ةقشملا ثيح ىلإ

 :نيرمأ ىلإ ريشي اذهو «سانلا نم

 ةقشم ريغ نم قاطي اميف الإ نوكت ال ةيعرشلا تافيلكتلا نأ :امهلوأ
 4 <25 ... اَهَعَسَو الإ اسْفن هللا فلكي الإ» :لوقي - ىلاعت - هللا نأل «ةدهجم
 امك (ول) نأل ؛اذه ىلع عقي ال فيلكتلا نأ ىلع لدي (ول) ب ريبعتلاو «[ةرقبلا]
 كلذ فلكي ول ىلاعت هللاف «باوجلا عانتمال طرشلا عانتما ىلع لدت ءاملعلا لوقي

 . مهنم ليلق ددع ىلع الإ فيلكتلا لقثل فيلكتلا
 نونمؤملا ءالؤهف «قاشلا رمألا كلذب موقي اددع ةفئاط لك ىف نأ :ىناثلا

 مهنمو «,فعض الو نهو ريغ نم ةكم ىف نيكرشملا ىذأ ىلع اوربص دق نولوألا

 .هجيرخت قبس ()
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 ءالؤهو «مهرايد نم اوجرخو اورجاه مث «قاشلا باذعلا رح تحت تام نم

 لاق دقو نارينلا ىف نوقلي مهو ءاوربصف «نينمؤملا اوذآ نيذلا دودخألا باحصأ

 اهيلع مه ذإ 22+ دوُقولا تاذ راَثلا <ج» دوُدْخَألا ُباَحْصَأ َلبُق 8 :ىلاعتو هناحبس

 اونمؤي نأ الإ مهنم اومَقَت امو 422+ دوهش نيدمؤملاب َنوُلَعَْي ام ئَلَع مهَو 22: ْدوُعُ
 .[جوربلا] 4 م2 ديمحلا زيزعلا هللاب

 هللا ناك اذإو «اتيبْثَت ّدَسَأَو مهل اريح َناَكَل هب نوظعوي ام اوُلَعف مُهْنَأ ولو »

 اولعج ءايوقألا نم ددعل الإ «هلامتحا نكمي الو «هؤادأ قشي ام فلكي ال هناحبس

 مهريخ هيف ام سانلا فلكي هناحبس هنإف ءروصعلا لك ىف سانلا مامأ ىدهلا رانم

 . قح لا ىلع مهتيبشتو

 ول : « مهل اريح َناَكَل هب نوظعوي اَم اوُلَعَف مِهّنَأ ولو » ىماسلا صنلا ىنعمو

 . «اهتارمثو اهجئاتن اهيف مهل تنيب ةلمتحم تافيلكت نم هنوفلكي ام اولعف مهنأ تبث

 ميعنلاو ميظعلا باوثلا نوكي ةرخآلا ىفف «ةرخآلاو ايندلا ىف مهل ريخلا اهيف ناكل

 ىه رومألا هذهو «ةيقيقحلا ةحلصملاو «ةليضفلاو لدعلا نوكي ايندلا ىفو «ميقملا

 ةبذهملا ةليضفلا لوألا :ةثالثلا رومألا هذه ىلع ىنب ىمالسإلا عرشلاف .ايندلا ريخ

 .هبرو دبعلاو «ناسنإلا هيخأو ناسنإلا نيب ةقالعلا قيثوت ىلإ ةهجوملا «سفنلل

 نازيملا ىه ىتلا ةلادعلا ىناثلاو .ةعيفرلا ةلزنملاو «ىناسنإلا لامكلا وحن ىعسلاو

 «ةيقيقحلا ةحلصملا ثلاثلاو «مهداعمو مهشاعم اهب مظتني ىتلا ةيناسنإلا قئالعلا ىف

 اهيلإ اعد الإ - ةحماج ةوهش الو احلم ىوه تسيل ةيقيقح ةحلصم نم امف

 تناكو «ةحلصملا هيف تيوط الإ ىهلإلا فيلكتلا هب ءاج مكح نم امو «مالسإلا

 .هب لخألل ةرمثو ةجيتن

 ىذلا فيلكتلاب ذخألا ىف نوكي ىأ 4 اَتيبَْت َدْشَأو  :ىلاعت هلوق ىنعمو

 قاطي ىذلا فيلكتلا ىف ناكو .هاوقأو تيبثت دشأ وه «قحلا ىلع تيبشت قاطي
 هتبثي قح وه ام لعف ىلع رارمتسالاو هيلع رارمتسالا نكمي هنأل «قحلل تيبغت

 ناك ولو ريخلا ىلع ةموادملا ىلإ وعدي ِةِْكَ ىبنلا ناك كلذلو ءهنم ةياغلا برقيو
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 رارمتسالا نإو .200لق نإو اهمودأ هللا ىلإ لامعألا بحأ» :دِْلَي لاق دقو ءاليلق
 ارداق فلكملا لعجي لهسلا ىلع رارمتسالا نإو ءاهلشم ىلإ ىدؤي هللا ةعاط ىلع

 فيلكتلا تاجرد ىلعأ ىلإ لصي ىتح اذكهو «بعصألا ىلع مث «بعصلا ىلع
 رجألا نوكي كلذ ىلإ لصو اذإو .اعاطتسم ارمأ تاوطخلا هذه دعب نوكيف «ةقشم

 :هناحبس لاق اذل «ميظعلا

 قح اودأو ءاوفلك امب نوفلكملا ماق امنإو 4 اميظع (رجأ اًدَل نم مهاتيتآل اذإو »
 ءازجج كلذ عم مهل نإف ءريخلا اولانو «قحلا ىلع مهتابث داز دقو «ىلاعت هللا
 .هريكنت  اهلوأ :ةثالث رومأب ءازجلا ةمظع تدكأت دقو .هتمظعل دودح ال ءاميظع

 هيلإ لصي ام ىصقأ ةمظع ىهف «دودحب دودحم ريغ هنأ ىلإ ريشي ريكنتلا اذهف
 اذهل ىفاضإ فرش اذهو «ىلاعت هللا ندل نم كلذ نإ لاق هنأ  اهيناث .لايخلا

 هليبس ىف ناهتسي ءازج هنإ مث «سانلا نم ءازج لك ىلع ولعي ءازج وهو «ءازجلا
 ريبخلا ميكحلا وه كلذب هفصو ىذلاو «ةمظعلاب فصولا  اهشلاثو .ىذأ لك
 . ميظعلا قالخلاو

 ىذلا وه ميقتسملاو «قيرطلا وه طارصلا 4 اميقتسم اًطارص مهانيدهلو »
 طخ برقأ وه ميقتسملا طخلا نإ :ةسدنهلا ءاملع لوقيو «هفده وأ هتياغ ىلإ لصوي

 ىه انه ةيادهلاو «قحلا ىلإ لصوي قيرط برقأ وه ميقتسملا طارصلاف «نيتطقن نيب
 باجأ نم :ميركلا صنلا ىنعمو .ىلاعت هللا ىلإ لصوم قيرط برقأل قيفوتلا
 ىلإ ىلاعت هللا هقفو «لمكألا اههجو ىلع ىهاونلاو رماوألاب ماقو «قحلا ىعاد

 نإف «ىلاعت هللا نم برقلا ىلإ كلذب لصيو .هيف جاجوعا ال ىذلا ميقتسملا هقيرط
 .ةيدوبعلا قئاقحل ىنارون كاردإ ىلإ لصي تاعاطلاب ىلاعت هللا ىلإ برقتي ىذلا
 حتفيو «سدقلا بانج هكولسب نولصي) :ةيآلا هذه ريسفت ىف ىواضيبلا لاق دقلو
 مل ام ملع هللا هثرو ملع امب لمع نم» : للص ىبنلا لاق «بيغلا باوبأ مهيلع

 .هجيرخت قبس )١(



 ءاسنلا 0 روس ريسفت اان

 اللتش قسم سس ممم الاانا الااااالااللالاالاانلال لا! كالاااناا انا تال الاانا اال الاانا الل!!! ا!انالاانااانالااا 1١١

 يي :زر_بلمجل 1
 ريصي ىتح تاعاطلا لفاونب ىلاعت هللا ىلإ برقتي دبعلا نأ درو دق هنإو «217ملعي

 .(هب عمسي ىذلا هعمسو هب رصبي ىذلا هرصب ىلاعت هللا

 ةغاطو هللا ةعاط وه ايلعلا تاماقملا هذه ىلإ عافترالا ىف ساسألا نإو

 :هناحبس لاق اذلو «هلوسر

 نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيدلا ْعَم كَِلوُأَف لوسرلاو هللا عطي نمو
 ءاهءازجو ةعاطلا لضف ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا ركذ 4 نيقيّدّصلاَو

 هلل ةدهاشملا ةبترمو ةيسدقلا ىلإ لصوي ىذلا قيرطلا ىلإ ةيادهو «ميظع رجأ وهو

 نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعا» :هلوق ىف ِهِكلَك ىبنلا اهركذ ىتلا هتمظعو «ىلاعت

 ةبحصلا مرك وهو ءرصخآ ًءازج مهل ركذي ةميركلا ةيآلا هذه ىفو 2")«كاري هنإف هارت
 نونوكي هللا ىلإ لصوملا ميقتسملا طارصلا ىف نوريسي ذإ مهف «ةرخآلاو ايندلا ىف

 ةقفر اهنسحأ امو «نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم راهطألا ةلفاق ىف

 .!!ةبيط ةميرك ةرهاط

 كنئلوأ ىلإ 4 مِهيلع هللا مُعنَأ نيذّلا عم َكَلوُأَفط :ىلاعت هلوق ىف ةراشإلاو

 ةبترم ىلإ لوصولل مهادهو «ميظعلا رجألا هناحبس هللا مهاطعأ نيذلا نيقباسلا

 هللا عطي نمو » :لاقف ةعاطلا ركذ رركو «ةيسدقلا ىناعملا ةدهاشمو ءوُمَّسلا

 ةعفارلا «ةيزجملا ةيزجألا هذه ىف ساسألا ىه ةعاطلا هذه نأل ؛ 4 لوُسرلاَو

 ْ .اهيلإ ةوعدو ءاهيلع ضيرحت اهراركت ىفو «ةيداهلا ةيماسلا

 معنأ دق نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نيسيبنلا نأ هناحبس ركذ دقو

 اوصتخا دق ثالث معن اعيمج مهيفف هيف بير ال ىذلا قحلا وه كلذ نإو «مهيلع

 :اعوفرم ساّبع نبا نع خيشلا وبأ جرخأو . ظفّللا اذهب سنأ ثيدح نم (ةيلحلا) ىف ميعن وبأ )١(

 رابكلا ةياور) باتك ىفو .(مّلعي نكي مل ام ُهَمَلعَ نأ هللا ىَلَع آَقَح َناَك هب لمَحَف امْلع َمَلعَت م١

 رردلا .كمّلعَي آل امل َقّقو ْمَلْعَي اًمب لمع ْنَم» :نايفس نع ىدادغبلا بوقعي ىبأل (راغصلا نع

 .(5؟1؟) مقرب ا/ 57ص «١ج ةرثتنملا

 .هجيرخت قبس (1)



 عءاسنل ١ ةروس رينيششمت هت اه

 لا 0 ا وللا لاا للللللللا
 ؟ر__ بلجن

6 
 كاردإ ةمعن - ةيناثلاو .ساسألا ىه كلتو «قيفوتلاو ةيادهلا ةمعن - اهالوأ :اهب

 ةمظعب نوسحي امك «ئشنملا قلاخلا ةمظعب نوسحي مهف ؛ةيدوبعلاو ةيبوبرلا ىناعم
 .دلو الو دلاوب سيل ىذلا دحألا دحاولا هلل عوضخلا معط نوقوذيو «دوبسملا
 ومست ىتلا ةيلاعلا ةيناسنإلا ىناعم ىه معنلا كلتو .حلاصلا لمعلا ةمعن - ةثلاثلاو

 كلتو «ةيلاعلا ىناعملا هذه هب ىوقت هنإف اهنم ىقب امو «ةيناويحلا رهاظم لك نع
 . ةيماسلا معنلا

 :ةعبرأ مهو ,تاجردو بتارم مهنإ ؟راهطألا ءاقفرلا كئلوأ مه نمو

 .هناحبس هنع اوربخيل مهراتخاو «هللا مهأبنأ نيذلا مهو .نويبنلا :مهلوأ

 .مهعم نوكي مهتعاطو مهتبحم ىف غلابي نم نإو «هورسفيو هعرش سانلا اوغلبيو
 .©20(بحأ نم عم ءرملا» :لوقي لَو ىبنلا نأل

 نم لجر ءاج» :لاق هنأ ريبج نب ديعس نع ىربطلا ريرج نبا ىور دقو
 !هيف تركف ءىش «هللا لوسر اي :لاقف نوزحم وهو لَو هللا لوسر ىلإ راصنألا

 ادغو .«كسلاهجنو كهجو ىلإ رظنن كيلإ ودغن نحن :لاق ؟(وه ام» :لوسرلا لاقف

 كَلوُأَف لوسرلاو هللا عطي نمو » :ىلاعت هلوق لزنف !كيلإ لصن الف نييبنلا عم عفرت

 اهنأ  اهنع هللا ىضر  ةشئاع نع ىورو .ةيآلا .٠# . مهي هللا معْنَأ نيذّلا عم

 ىلإ بحأو «ىسفن نم ىلإ بحأل كنإلا :هل لاقف كو ىبنلا ىلإ لجر ءاج :تلاق

 ىتح ربصأ امف «كركذأف تيبلا ىف نوكأل ىنإو ءىدلو نم ىلإ بحأو «ىلهأ نم
 نييبنلا عم تعفر ةنجلا تلخد نإ كنأ تفرع ىتوم تركذ اذإو ؛كيلإ رظنأف «ىتآ
 . ©7(ةميركلا ةيآلا تلزنف .كارأ الأ تيشخف

 دمحم هللا بيبح عم نوكي هلوسرو هللا بحي نم نأ اذه ىف انينعي ىذلاو

 .راهطألا ءايبنألا نم هريغو د

 ةلصلاو ربلا :ملسمو ؛(5178) لجو زع هللا بح ةمالع - بدألا :يراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )١(

 . هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع )5151١(. بحأ نم عم ءرملا -

 وهو ىدباعلا نارمع نب هللا دبع ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو طسوألاو ريغصلا ىف ىناربطلا هاور ()

 )01١-79(. دئاوزلا عمجم .اهنع هللا ىضر ةشئاع نع .ةقث



 ءاسنلا ةروسريسفت اذن

 اللاش ةلطتط الط طلال لانا طلال ااناااااااللاللانال الخ مااخاا طنا ااطط لانا نانا طاالل اان اخ طلال الل الخلا نط طاالل اال نلل انة اناطننطلطن مااا 0
 37 > اه

 «نييبنلا ةبترم ىلت مهتبترمو «نوقيدصلا ءراربألا ةلفاق نم ىناثلا قيرفلاو

 «بذكي ال ىذلا قداصلا هنأب قيدصلا ءاملعلا رسف دقو «قيدص عمج نوقيدصلاو

 :ليقو «قدصلا هنم رثك نم قيدّصلا :ىناهفصألا بغارلا تادرفم ىف ءاج دقو

 لب :ليقو «قدصلا هدوعتل بذكلا هنم ىتأتي ال نمل :ليقو ءطق بذكي ال نمل لاقي

 باتكلا يف ٌركذاو إ> :ىلاعت لاق .هلمعب هقدص ققحو ؛هداقتعاو هلوقب قدص نمل

 4 <20 ... ةقيدص همأو» :لاقو [ميرم] 42:7 اين اقيدص ناك ُهَنِإ سيردإ
 . 4 نيحلاّصلاو ءادهشلاو َنيقيدصلاَو َنيَبْتلا نُم » :لاقو [ةدئاملا]

 ريصي ذإ ؛طق بذكي ال هلوق ىف قدص نمف «ةمزالتم ىناعملا هذه نإو

 مكيلع» :ِةِْكَك ىبنلا لاق دقلو «بذكلا هنم ىتأتي الف «ءهل ةيسفن ةداع قدصلا

 ىتح قدصيل لجرلا نإو «ةنجلا ىلإ ىدهي ربلاو ءربلا ىلإ ىدهي هنإف قدصلاب
 . "20(اقيدص هللا دنع بتكي

 ماقتساو «ترهطو سفنلا تكز ةيسفن ةداع راص اذإ لوقلا ىف قدصلا نإو

 ءءاوتلا ريغ نم هبلط ىلإ هجتيو «قحلا تاذل قحلا كردي راصو «لمعلاو ركفلا

 رونب اهكرديو «هل حولت قحلا تارامأ نأل ؛ناهرب الو ةجح بلط ريغ نم هكرديف

 دوعسم نبا ىور دقو «هنع هللا ىضر ركب وبأ ةمألا هذه قيّدص ناك كلذكو .هبلق

 ىبأ ريغ «ةرظن هل تناك الإ دحأ ىلع مالسإلا تضرع ام» :لاق هنأ كي ىبنلا نع
 . 7(مثعلتي مل هنإف ركب

 00 ا

001 

 200101 2 جلا لري امو ءدّنِجْلا ىَلِإ عي ربل نإ ريل

 لاري امو راّتلا ىَلِإ ىدهي َروجفلا 3 روجفلا ىلإ ىدهي ّبذَكْلا َنَِف بذَكْلاَو مكايلو ءاقيدص

 بادآلاو ةلصلاو ربلا :ملسم هاور ] . «ياَذَك هللا َدْنع بنكي ىَّتَح بذل ىرحسيو بذكي ( لُجّلا

 لوق - بدألا :براقم ظفلب ىراخبلا هاور امك «(5701) هلضفو قدصلا نسحو بذكلا حبق -

 )5١95([. #نيقداصلا عم اونوكو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي## : ىلاعت هللا

 . (3"؟5511) لامعلا زنك ىف امك .دوعسم نبا نع ىمليدلا هاور (؟)



 عاسنلا ةروس ريسفت ا

 ولحلا الالتساططططط خططا طل اللا اللا الط ططنا طا االط ننال ةلا لااا كاتانلا ااا طنا اانا الخطط خنالطخانم مطل ناالل اتالم اناااا الاانا اال
 اك

 يي

 «لمعلا ةحصو «داقتعالا ةمالس ىلإ ىدؤي قدصلا ةموادمب سفنلا ءاكز نإو

 مل ءىش لك ىف رظنلا ميلس قودصلا نوكيف ءاهبويع فرعت ىلع ةموادملا ىلإو
 ملس امك هبلق ملسيو «بذكلا هنم ىتأتي ال قيدصلا نوكي كلذبو «لطابب سبلي

 .هلمع حلصي امك هداقتعا حصيو «هناسل

 قحلا اودهش نيذلا مهو ءءادهشلا مه ءربلا ةلفاق نم ثلاشلا قيرفلاو

 نوعديو هنونئلعيو «قحلاب نودهشي ءالؤهف «ةدهاشملاو ةنياعملا ملعك املع هوملعو

 اونوكتل اطَسو َةّمَأ مكانلَعج كلذكو إ» :مهلاثمأ ىف ىلاعت هللا لاق نيذلا مهف «هيلإ
 قحلا روضح مهف «[ةرقبلا] 4 022 اديهش مُكيَلَع لوسّرلا نوكيو ساّنلا ىلع ءاَدهش

 ىف داهجلا ىف نولتقي نيذلا بير الب كئلوأ نم نإو «هيلإ نوعادلاو هب نودهاشلاو
 اودهش مهنأل ؛مهلاتقب هللا هجو نيدصاق «قحلا ةملك ءالعإل ىلاعت هللا ليبس

 مهل ىلاعت هللا دهشو .مهسفنأب هئادتفا ىلع لاثمألا اوبرضو «هونلعأو قحلا

 . ةنجلاب

 مهف ءمهلامعأو مهسوفن تحلص نم مهو .نوحلاصلا عبارلا قيرفلاو

 .رهاظلاو نطابلا ىف نوحلاص

 ءاقدصو اقح ناميإلا لهأ مه «عبرألا فئاوطلا هذه نم ةنوكملا ةلفاقلا هذه

 :هناحبس لاق اذلو «معنلا نسحأ مهتقفرو « ريخلا ءاقفر مهو

 وأ لمع ىف كمزالي ىذلا بحاصلا وه قيفرلا 4اقيفر كئلوُأ نسحو

 سدتأيو ءهبحاص امكنم لك نواعيو «نيعتستو هب قفترت كنأل اقيفر ىمسو «رفس

 ىف لمعتساو ادرفم ركذ انه قيفرلاو .ماع لكشب ةمزالملاو رفسلاو لمعلا ىف هب

 «ةقفرلا تاذ ىف نسحلا نأل درفأ امئإو !ءاقفر كئلوأ نسحو :ىنعم اف «عمجلا ىنعم

 ىف اعيمج مهف «عيسمجلاو داحألا بحاصي دحاو لكف «ةيدارفإ ةبحاصملا نألو

 ىف (نَسَح) نإ :ىرشخمزلا لاقو .اهقفاوتو سوفنلا لكاشتل «دحاو قيفر ىنعم
 ةمعن تناك كلذلو !ءالؤه ةقفر بيطأو نسحأ ام :ىنعملف ء«بجعتلا لعف ىنعم

 .هلضف نم ىهو .نيصلخملا هدابع ىلع اهب هللا معنأ



 عاسنلا ةروس ريسفت ا

 لتساقط طنط طخ نط طنخط نال انك نال لااا الاانا اخطات اللا ااخخ خط طلا تلال امم الاانلاااا لاا لالا لالالالا الان طنااالانال ااا اانل لاما !ااااانلللا
 يي ااا ١١
 ءازج نم ركذ ام لك ىلإ ةراشإلا 4 اًميلع هّللاب ئفكو هللا نم لضَفْلا كلذ )

 طارصلا ىلإ ةيادهو «ميظع رجأ نم «ِهِلكي لوسرلا ةعاطو هللا ةعاط ىلع

 «نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم راربألا رايخألا عم هتقفرو «ميقتسملا

 «نيقتملا اهب محري ةمحرو «هنم ءاطعو «ريبكلا ىلعلا ىلاعت هللا نم لضف هلك اذه

 ىف الو ضرألا ىف ءىش هيلع ىفخي ال ءريخ نم نولمعي ام لكب ميلعلا وهو
 هنأ نايب هيف 4 اميلع هّللاب ئفكو > :ىلاعت هلوقف .ريصبلا عيمسلا وهو ءءامسلا

 ةعاطلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو «قحتسي ال نمو هءاطعو هلضف قحتسي نم هناحبس ملعي
 هللا لضفب ءازجلا نوكو ؛دابعلل ةحلصم اهيف ةعاطلاف ,ءىش لكب ملاعلا ةعاط ىه

 .ىلاعت هللا لضف نم وه امنإ «ءاطعلا بجوتسي ال هدحو لمعلا نأ ىلإ ةراشإ هيف

 تنأ الو :اولاق ««(هلمع مكنم ادحأ َّىَّجَتِي نل» :لاق ِدكي ىبنلا نأ ىور دقلو

 اوبراقو اوددس .هتمحرب هللا ىندمغتي نأ الإ ءانأ الو» :لاق !؟هللا لوسراي

 دصقلا دصقلاو (ليللا مايق نم ىأ) ةجلدلا نم ءىشو ءاوحورو اودغاو

 ءانلامعأ ءوس نم كتمحر لضفب انجنو «لمعن ام ريخب انل متخا مهللا .21)«اوغلبت

 ش . ميظعلا لضفلا وذ كنإ
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 عاسنل ١ ةروس ريبششمقت هت اه

 لنحا 0 للامام للملا
 اهيل

 ةيمالسإلا ةموكحلا مئاعد ىلاعتو هناحبس هللا نيب تاقباسلا تايآلا ىف

 :فاصوأ ةثالث اهل ركذف «ناكرألا ةقيثولا

 ةميوق ةموكح موقت الف «لاملاو لمعلاو لوقلا ىف ةنامألا اهدوست نأ  اهلوأ

 ىف ةدئاسلاو «بعشلا نيب ةدئاسلاو ماكحلا نيب ةدئاسلا ىه ةنامألا تناك اذإ الإ

 ءموكحملاو مكاحلا رمأ دسف ةنامألا نكت مل اذإف .ةموكحلاو بعشلا نيب تاقالعلا
 .ةمألا تعاضو

 راعش لدعلا ناك دقلو .مكحلا نازيمو ةعامجلا نازيم وهف «لدعلا  اهيناثو
 مالسإلا ةمسف «هيف ةحضاو ةمس نيد لكل ناك اذإف «هانعمو هاميسو مالسإلا

 مارتحاو ,لدعلا اهنيب مقي مل اذإ ةمأ موقت د الو .ءاوس ىلع ىلولاو ودعلا نم لدعلا

 .هدابعل اهحنمو «ىلاعت هللا اهررق ىتلا قوقحلا

 امهذاختاو لَك هلو سر ةنسو ىلاعت هللا باتك ىلإ عوجرلا  اهئلاثو

 ال ام عديو بحي ام امهنم دحأ ذخأي ال ءامئاد ةموكحلل ىضرملا مكحلا

 ريشيو مكاحلا هريشتسي دقعلاو لحلل سلجم ةنمألل نوكي نأ بجي هنإو

 ىلإ ريشي «ىلاعت هللا باتك ىلإ اومكتحا «دقعلاو لحلا لهأ فلتمخا نإف ؛هيلع

 هللاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإف إ» :ىلاعت هلوق كلذ

 .[ءاسنلا] « ه3 رخآلا مويلاو
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 نأ تاجردلا ىلعأ نأ نيبو «ىلاعت هللا ةعاطب رمألا دكأ ةقباسلا تايآلا ىفو

 ملعي وهو ءهب قطنلاو قحلا نالعإل مدقتي نأب هرمأ ولو «هلوسرو هللا نمؤملا عيطي

 . لتقيس هنأ

 ءاهسفن نع عافدلل تمدقت «نيمألا لداعلا نيوكتلا كلذ ةمألا تنوكت اذإو

 :ىلاعتو هناحبس لاق دقف «لاتقلل ةبهألا ذخأ هدعب ءاج كلذلو

 نيذلا اهيأ اي 4 اًعيِمَج اورفنا وأ تاب اورفناَق مكرذح اوذخ اونمآ يذلا اهيَأ اي

 ءءادعألا ىذأ ءاقتاو رذحلاب ةبهألا اوذخخ «هلوسرلو هلل اوباجتساو «قحلل اونعذأ

 ءرايدلا ىف دوعقلاب سارتحالاو رذحلا ذخأ نكي الو ءامئاد ءاقلل نيبهأتم اونوكو

 اورفني نأ نينمؤملا ىلعف .ناديملا ىف ءادعألا ةهجاومل دادعتسالاو ةرفنلاب لب

 نم ىقالت وأ «ءادعألا هجاوت ىتلا روغشلاب رمت «ةعامج دعب ةعامج «برحلل

 ةعامج هيفكت ال تحبصأو «ناكم ىف ودعلا فئاكت اذإ وأ .مهنم هءاقل عيطتست

 صنلا ىنعم اذهو «؟)هلكلكي ناديملل مدقتيلو «هلك دنجلا رفنيلف «لماعلا دنجلا

 . ىنعملاو ظفللا ةيحان نم تارابعلا ضعب ليلحت ىلإ هجتنلو لامجإلاب ميركلا

 :ىرشخمزلا لاق دقف .4 مكرذح اوُدْخ» :ىلاعت هلوق تارابعلا هذه ىلوأو

 ىنعمو .سرتحاو ظقيت اذإ هرذح ذخأ :لاقيو ءدحاو امهانعم َرَدَْلاَو َرذحلا نإ»

 دقو ء(مكنع فوخم لك عفدو «مكل طايتحالا هيف ام اوذخ ىأ «مكرذح اوذخ

 دالبلا لاح فرعت رذحلا ذخأ ْنم نأ» :هدبع دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا ركذ

 دالب فرعتو «ءادتعالا مهنم عقوتي نم وأ «ءادعألا دالب لاح فرعتو «ةيمالسإلا

 اهتوق نطاومب نيملاع اوناك برحلا ىلإ اورطضا اذإ ثيحب «مهريغو نيدهاعملا

 ءرذحلا ذخأو دادعتسالا ىف لخدي هنأ» هنع هللا ىضر ركذو .«اهفعض نكامأو

 ةفرعم ىلع فقوتي كلذ ناك اذإف اهلامعتساو ةحلسألا ةفرعم فوخم لك ءاقتاو

 لاق دقلو .«كلذ ليصحت بجي هنإف «ءلاقثألا رجو ةعيبطلاو ءايميكلاو ةسدنهلا

 ىذلا رصعلا اذه ىف مزلأ وهو ءهيف شيعي ىذلا نرقلا اذه لوأ ىف اذه مامإلا

 .برعلا ناسل .ءىش لك نم ردصلا : لكلكلا )١(
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 لب «ناعجشلا ةعاجشب نوكت ال برحلا تراصو «ءاضفلا هيف ضرألا نبا فشك
 :ةماميلا برح موي ديلولا نب , دلاخل ركب وبأ لاق دقلو . .اهريغو تاودألاب نوكت

 اوركتبا دقو «نودعي ام لثمب ةدعلا دعن نأ انيلعف !«هب كنوبراحي ام لثمب مهبراح»

 هللاو .هلثمب الإ عفدي ال رشلا نإف ءراكتبالا اذهب لمعن نأ انيلعف «رايدلا برخي ام

 . طيحم مهئارو نم

 :اورفنا ىنعمف .4 اًعيمَج اورفنا وأ تاّبث اورفناَق» :ىلاعت هلوق ىف ةيناثلاو
 ىلإ جرخو جعزنا هانعم رفني رفن نإ :اولاقو . ةسارحلا وأ لاتقلا ناديم ىلإ اوجرخا

 يف اوُهََيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفت الولف » : ىلاعت هلوق هنمو «لامعألا نم لمع
 وأ رافنلا وأ رفنلا هردصمو ء[ ةبوتلا] 4 202 مهيلإ اوعجر اذإ مهُموُق اورذنيلو نيدلا

 جعزنا اهانعم - رشي رَمَن نإ اولاقو .ةرفانلا ةعامجلا ىنعمب قلطي دق ريخألاو «ريفنلا

 ىف ىهو ةهَبُث عمج (تاّبُثو) .ةبادلا روفنو رومألا نم روفنلا هنمو ؛ءىشلا نع
 ىأ «ةبث ةبث هتلعج .« شيلا تبيث :لاقيو .ةعف اهنزوو «ءايلا تفذح 0س لصألا

 هاضتقا «هب موقت لمعو ءصاخ دصقم اهل ةدحاو لك «ةقرفتم ةعامج هتلعج

 ٠ .ىوقلا عيزوت

 ةسارح نوكت نأ بجيف «ةرمتسملا ةمئادلا لاحلا وه «ةعامج ًةعامج ريفنلاو

 اونمآ يذلا اهيأ اي» :ىلاعت لاق امك «ةطبارملا ىهو ,روغثلاو دودحلل ة ةرمتسم

 . [نارمع لآ] 4 (جنظ نوحلفت ْمُكَلعل هللا اوقَ داو اوطبارو اورباصو اوربصا

 وأ «ةبيتك اهيف ىفكت ال ىتلا برحلا مايق دنع نوكي امنإف ماعلا ريفنلا امأو
 نم دب ال لب ءرثكأ وأ ناتيرس وأ ةيرس :مالسإلا ىف ىخيراتلا ريبعتلاك وأ « ناتبيتك

 .هرزاؤتو هديؤت هئارو نم ةمألاو هلك براحملا شيجلا

 ةمألا ريفن مأ ءهلك براحملا شيجلا وهأ ؟اعيمج ريفنلا نم دارملا ام نكلو

 شيلا مدقتو هلك شيجلا مدقتي نأ بجو ةيرسلا نغت خت مل اذإ هنأ كش ال ؟اهلك

 هرزاؤت «لتاقملا شيجلا ناوكت نأ اهيلع ةمألا نأل ؛اهلك ةمألا ريفن ىنعم ىف وه هلك
 نم هيمحتو لمعلا ىلإ هعفدت هرهظ ءارو نم نوكتو «لمعلاو لوقلاو لاملاب هديؤتو



 لا

 ااا
 يي

 مثأت «نيملسملا لك ىلع ةيافك ضرف فاك حلسم شيج نيوكت نإف .ةنايخ لك

 لك رفني نأ بجاولا راص رايدلا ودعلا لخد اذإ مث .هنيوكت تكرت اذإ اهلك ةمآلا

 كلذ نيحو «نيع ضرف جورخلا نوكيو «ةرصقم اهلك تناك الإو «ةمألا نم رداق

 .امكح ال ةقيقح اهلك ةمألا رفنت

 انيلإ مله :نولوقي نوقوعم ةمأ لك ىفو .ةمألا ىف نيصلخملا بجاو اذه نإ

 مكتامأ نإ نيل نمل مكس الو :هناحبس لاق اذلو !اليلق الإ سأبلا نوتأي الو

 . 4 اديهش مُهَعَم نُكأ مَ ذإ يلع هللا معْنَأ دق لاَ ةبيصُم

 نونلعيو «ةلصاو محرب مكعم نوطبتريو مكنونكاسيو مكعم نوشيعي نمم نإو

 نوئطبي «نوجرخي الو نوئطبيف «لاتقلا ىلإ ةوعدلا دنع نولقاثتي نمل ناميإلا مسأ

 لب ءمكدوي ىذلا بحملا ةرظن مكيلإ نورظني ال ءالؤهو .مهنوطبثيو مهريغ
 ال «مكنم ددع دهشتسا وأ «ةيتقو ةميزه مكتباصأ نإف ءمكعم رمألا نوبقرتي

 هللا نودمحيو ؛ مهيلع اهب هللا معنأ ةمعن مهدوعق نوربتعيو «نوحرفي لب «نوملأتي

 «برحلا ارضاح « اديهش ) ىتعمف !!برحلا هذه نيرضاح اونوكي مل ذإ ىلاعت

 . لقي وأ لثقَيَف لتاقي

 ىرسفم رثكأ لاق ؟ناميإلا فاعض مأ «نوقفانملا مهأ ؟ءالؤه مه نمو

 نيب قيفوت ىلإ جاتحي (مكنم» ب ريبعتلاو . .مهنأش كلذو «نوقفانم مهنإ :ةياورلا

 [ ةلداجما] 4 127 مهنم الو مكس مه ام :نيقفانملا نأش ىف ىلاعت هلوقو اذه

 مكطبرتو مكتريشعو مكلهأ نم ىأ «مكنم هلوقب دارملا نإ انه لاقي نأ قيفوتلاو

 قح هللا ىف دهاجم «ناميإلا قداص وه نم هتبارق ىف ناك قفانم لكف ؛محر مهب

 . 4 ةّدوُم هنيبو كيب نكت مل نأك )» :ةينآلا ةيآلا ىف ىلاعت هلوق اذه ىكزيو .هداهج

 ةميزع مهدنع تسيل نمو «ناميإلا فاعض دارملا نأ ىأر نيرسفملا ضعبو

 هسفن ىف ىوقلا نمؤملا ةعامج لك ىفف «ةعامج لك ىف دوجوم كلذو «داهجلا

 .هنيدو هتمهو هسفن ىف فيعضلا مهنمو «هنيدو
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 سفنألا فاعضو نيقفانملا : نيتفئاطلا ريبعتلا لمشي نأ حصي هنأ قحلاو

 لهأ ساسحإ ىف هساسحإ جمدنب الو .هسفن الإ همهي ال نيقيرفلا الكف «ناميإلاو
 ذإ ؛هبصت مل اهنأل رسي لب «ملأي ال ةميزه دجو نإف ءرظتنم صبرتم وهف «ناميإلا
 نيمناغلا نم نكي مل هنأل ؛ملأت ارصن دجو نإو .هسفنل اماليإ هتعامج مالا ربتعي ال
 نأش ىف ىلاعتو هناحبس لاق اذلو ؛اهيف زوفلا اولانو .ةكرعملا ىف اوكرتشا نيذلا
 :رصنلا لاح ىف ءالؤه

 تنك يل اي دوم هنو مكب نكت مل نأك نَلوََيل هللا نم لضَف مكباصأ نئلو )»
 ىف نوركفي ال .«ىلاعت هللا لضفب امنغو ارصن متلن نئلو 4 اميظع اَزوَف َروُفَأَف مهعم
 نأ نونمتيو .مهينامأ ىف نوركفي نكلو ءمكرصن ىلع هللا نودمحي الو مكرورس

 «ةمينغلا زوفو رصنلا زوف وهو ءهومتلن ىذلا ميظعلا زوفلا اوزوفيل مكعم اوناك ول
 مالا وأ فهنوجري ريخ نم مهلاني اميف نوركفي .«بجاولا ءادأو نانكمطالا زوف

 ةيأ مهنيبو مكنيب نكي مل نأك ءمكرورسو مكمالآ ىلإ نورظني الو ءاهنوبنجتي
 ىذلا رثألا نأش اذهو ءاهريغصت نايبل ةدوملا ريكنتف !!ةليئض تناك ولو «ةدوم
 / .اهيف شيعي ىتلا ةعامجلا ىف ركفي الو ءطقف هسفن بحي

 :ةيونعمو ةيظفل ثوحب ةثالث انهو

 اعابتا درفملاب «ءناميإلا ةفيعض وأ ةقفانملا ,ةعامجلا هذه نع ريبعتلا :اهلوأ

 ىنعم ىلإ ةراشإ ريبعتلا اذه ىفو .ادرفم هيلع ريمضلا دوع زوجي ىذلا (نَم) ظفلل
 ملآلاب مهساسحإ ىف ادحأ اوكراشي ملو ءهب اوصتخا ىذلا ساسحإلا ىف دارفنالا

 .رورسلا وأ

 مهنأ عم ريخلا ةباصإب ريبعتلا نإف «ٌلْضَف مُكَباصَأظ :هلوقب ريبعتلا :اهيناثو
 نإو «هتدارإبف مكللؤي ام مكباصأ نإف .«ىلاعت هللا ةدارإ كلذ نأ ىلإ ةراشإلل .هولان

 .هلضفتبو هتدارإبف ريخ نم متلن

 ىذلا ءامات ادقف ىعامتجالا ساسحإلا مهدقف ىلإ ةراشإلل .هلوقمو لوقلا نيب
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 دا بسس

 اودقف دقل !نيسناجتملا وأ نيرواجتملا وأ نيرشاعتملا نيب اهرادقم ناك ايأ ةدوم لعجي

 ةينانألاو ساسحإلاب هتعامج نع لصفني نم لك نأش اذهوءامات ادقف اذه

 ١ !!ةسيسخلا

 لاني ىذلا ريخلا ماظعتسا ىلإ ةراشإ 4 اًميظَع اًرَوَقظ :ىلاعت هلوق ىفو

 ٠ .بحملا ريغ دوسحلا نأش «نينمؤملا

 ال ءمهساسحإب نوسحي الو «نينمؤملا ةعامج عم نوشيعي نيذلا ءالؤه نإو

 «مهسفنأ ىلع نورثؤي نيذلا كئلوأ لاتقلل جرخي امنإو «لاتق ىلإ نوجرخي

 بورحلا ىف دامعلا مهو «ةوقلا مه ءالؤهف «هدنع ام ءاجر ىلاعت هلل اهنومدقيو

 ايندلا ةاَّيحْلا َنوُرْشَي نيذْلا هللا ليبس يف لتاقيلف » :هناحبس لاق اذلو «دئادشلاو

 داهجلا نوكي نأ بجي هنإف «نيدهاجملاب نوصبرتي ثولالخلا ناك اذإ 4 ةرخآلاب

 !ابارطضاوالابخ الإ مهنوديزي ال مهنإف «نيقوعملا مهنع اودعبي نأو «نيصلخملل

 امنإ «هنوديري لام الو .هنوغتبي منغم ىلإ نورظني ال نيذلا لاتقلل مدقتيلف

 نم اهيف امو ةرخآلا وه انمث نوبلطيو ءاهتاوهشو اهعتمو ايندلا ةايحلا نوعيبي

 هللا ليبسو .ىلاعت هللا ناوضر اهعمو «مئاد تباث اهميعنو «نويعو تانج

 ىه هللا ةملك لعجو «هنيد ءالعإو «قحلا ليبس ىه اهيف لاتقلا بجي ىتلا

 .ايلعلا

 ام سئيلو ف :ىلاعت هلوق لثم كلذو «مهسفنأ نوعيبي اهانعم انه «نوُرْشَي١ و

 ءاغتبا هسفن يرشي نم ساَدلا نسوا: : ىلاعت هلوقو [ةرقبلا ] 4 #47 مهسفنأ هب اَورَش

 ةدودعم مهارد سْخَب نمد هورشو » :ىلاعت هلوقو [ةرقبلا] 4 27 هللا تاضرم

 هل «هلهأو قحلا ىدتفيل هلل هسفن عيبي ىذلا نإو .هوعاب ىأ [فسوي] #

 بلغي وأ لتقيف هللا ليبس يف لاقي نَمَو ) :هناحبس لاق اذلو «ميظعلا هرجأو هؤازج

 . 4 اميظَع ارجأ هيتؤن فوَسَف
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 دهشتساو لتق نإف «هناحبس هاضر ابلاط .قحلا ليبس ىف لاتقلل مدقتي نمو
 هللا نم ناطلسلا لانو «ىلاعت هللا دييأتب رصتناو بلغ وأ ؛هناحبس هليسبس ىف

 ءازجلا لين ديكأتل انه «فوس»و .اميظع ءازج لانيس هيلاح اتلك ىف وهف ؛بلغلاب
 ال اذلو «لباقلا ىف عوقولا ديكأتل ىه نآرقلا ىف اهتالامعتسا رثكأو «لبقتسملا ىف
 ةلالدلل رّكنو «هرادقم ىلع ةلالدلل مظعلاب ءازجلا فصو دقو .ىفنلا ىلع لخدت
 .اقيقد نكي امهم «فيرعت هنيبي الو «نييعت هدحي ال هنأ ىلع

 ءاضر ريغ ىغتبي ال «قحلا ليبس ىف ادهاجم جرخ نم ءازجلا كلذ لاني امنإو
 نمل هللا نّمَمضَت» كي لاق دقلو .ارخافت الو ضرألا ىف اولع ىغسبي الو هللا
 «ىلسرب اقيدصتو «ىب اناميإو «ىليبس ىف اداهج الإ جرخي ال هليبس ىف جرخ
 لان ام الئان هنم جرخ ىذلا هنكسم ىلإ هعجرأ وأ «ةنجلا هلخدأ نأ نماض ىلع وهف
 .©7«ةمينغ وأ رجأ نم

 كنإ «كدنع نم ةمحر انبهو «قحلا ليبس ىف داهجلا حور كتمأ به مهللا
 .باهولا تنأ

 ٍلاَجَر ترم نيِفَعْضَتسِمْلاوهَل هلل ليبس ىف َنوُِئَعْت الكل اَمَو

 ٍَيرَعْلا 0 ولاَ كَسْيلَو
 كن نماَنل لمَ يَِو كن نوال هجوله ال
 أوُرَفَك ذل هولا ليسو يمال نر اًرِصت

 دك نطيل يلوا اوم بوليس فو
 اًميِعَص ناك نطَيّصلا م0

 لفكت» : ظفلب ىراخبلاو 2( 1مم هللا ليبس ىف جورخلاو داهجلا لضف - ةرامإلا : ملسم هاور 200(

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع (؟177١5) مئانغلا ىل تلحأ - سمخلا ضرف :؛هللا



 ءعاسنلا ةروس ريسفت الا

 لل لللللالا

 ليبس ىف داهجلا ىلع ضحلل «تاميرك تايآ نم اهيلي امو «تايآلا هذه

 ءالعإو هللا ليبس ىف داهجلل ةَرْفَتلاو «ةبهألا ذخأل نينمؤملا ةوعدب أدتبا دقو هللا

 مهيلع ضقني اليكل رذحلا ذخأو .مهسفنأ ةيامحو «مهتعامج ىلع ظافحلاو «قحلا
 . مهؤادعأ

 نع نوطبثي نيذلا كئلوأ مهباسح نع اودعبي نأ دادعتسالا ليبس ىف هنإو

 عتم اوعابو .هلل مهسفنأ اوعاب نيذلا كئلوأ الإ مهدادع ىف اوبستحي الو لاتقلا

 .ةرخآلا ميعن اولانيل ءايندلا ةايحلا

 نم نودهاجي ام فرشب مهريكذتب لاتقلا ىلع ضحي تايآلا هذه ىفو

 نوقهري نيذلا مهناوخإب مهركذيو «قحلا ةملك ءالعإو ؛هللا اضر وهو ءهلجأ

 اريصن الو .مهرمأ ىلي ايلو نودجي ال «ءالذأ نيفعضتسم نوشيعيو ءملظلاب

 :ىلاعت لاق كلذلو «ءالب نم هيف مه امم مهذقنتسيو مهرصني

 4 نادلوْلاو ءاسّنلاو لاجرلا نم م نيفعضتسملاو هللا ليبس يف نولتاَقَت ال مُكَل امو »

 قيرط هللا قيرط ىف اهيف نولتاقت ال لاح ىف مترص ىتح ءمكل تبث ءىش ىأ

 ىف ةيناسنإلا ريخ اهيف ىتلا ةيادهلاو «هيف كش ال ىذلا نيدلاو ء.حيحصلا قحلا

 اوفعضتسا نيذلا كئلوأ ليبس ىف نولتاقت الو «ةرخآلا ىف لآملا نسحو ءايندلا

 اونوهي مل نإو «نيملاظلا كئلوأ ىلع اوناهو ءاوفعضف «مهرصني نم دوجو مدعل

 .ناميإلاو قحلا لهأ متنأ مكدنعو «ىلاعتو هناحبس هللا دنع

 لاجرلا مهنم «مهلالذإو مهفاعضإ نوكرشملا دارأ نيذلا نوفعضتسملا كئلوأو

 نهل ةردق ال ىئاللا ءاسنلا مهنمو «ءالذأ اوراصو «ةوقو لوح لك اوبلس نيذلا

 .فاعضلا ةيرذلا مهنمو ةثونألا مكحب

 . اهيلإ ةراشإلا نم دب ال «ةيغالبو ةيوحن ثوحب انهو

 :ليق دقو «بارعإلا نم هللا ليبس يف نولتاقت ال مُكَل اموإ» عضوم :اهلوأ

 نوكيو « هريدقت ىضتقيو هانعم مالكلا نمضتي فوذحم لعف ىلع تلخد (ام) نإ



 عاسنلا ةروس ريبسفت /

 روحا ل للملا
 > ههه

 يي
 الإ :هناحبس هلوقف ءهللا ليبس ىف نولتاقت ال مكنوك لاح مكل تبثي ام ىدؤملا
 ىف نولتاقي ال مهنأ راكنتسالا عضومو «ىراكنإ ماهفتسا هللا ليبَس يف نوتات

 مكحب مهتيامح بجت نم ةيامحو ناميإلا نم لاتقلا ىعاود رفاوت عم هللا ليبس

 .ةيناسنإلا ةماركلاو «فرشلا

 مهنإف «ناَدْلوْلاو ءاستلاو لاجّرلا نم نيفعضتسملاو » :ىلاعت هلوق :اهيناث
 ليبس ىف لاتقلا دعب ركذ اذاملف «هللا ليبس ىف لاتق مهذاقنتسال لاتقلا نإ اولاق
 ىلع صاخلا فطع ليبق نم اذه نأب كلذ نع اوباجأ دقو ؟هلمشي وهو هللا

 :ىلاعت هلوق نإ لاق نم مهنمو .ةينايب ةيانع ديزم صاخلل نآأل ؛ماعلا
 هللا ليبس ىف نولتاقت ال :ىنعملاو ءصاصتخالا ىلع بوصنم «َنيِفعضتسملاو »
 نأ ىدؤملا نإف ءىوحنلا جيرختلا نم نكي امهمو .خلإ نيفعضتسملا اصوصخو

 ضيرحتلا دعب «ةءورملاو فرشلا مكحب «لاتقلا ىلع ضيرحتلل ءالؤه ىلع صنلا
 ميركلا ىبرعلا نأ كلذ «ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ىبرقلاو نيدلا مكحب هيلع

 ىلع ىدتعي الأ ةدجنلاو فرشلاو ةءورملا نم ىري ءانمؤم نكي مل نإو .ندعملا

 . هثيغي نأو «هرصني نأ هيلع بجاولا نم نأو «هل ةوق ال «فيعض

 ؛ضيرحت ىوقأ ضيرحت هيف راغصلا نادلولاو ءاسنلا ىلع صنلا نأ :اهثلا

 مل مهو «تاذلاب دالوألا ركذو .ءادعألا ىديأ ىف مهوكرت اذإ نوريعي ءالؤه نأل

 ىف اوشحفأ دق نوكرشملا ناك اذإف «لاتقلا ىلع هتاذب ثح هيف «ةيانج ىأ اونجي

 .ءافعضلا ءالؤه اولذخي نأ نيملسملل سيلف «ءادتعالا

 ءملظلل نيملستسم اوسيل ةيرذلاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا ءالؤه نإو

 امك نولوقي ذإ «هنم مهجرخي نأ ىلاعت هللا ىلإ نوهجستيو «هعفد نوديري مهنكلو
 ٠ : مهنع ىلاعتو هناحبس هللا ىكح

 نم اَنَل لعجاو الو كندّل نم اَنَل لعجاَو اهلهأ ملاّظلا ةيرقلا هذه نم انجرخأ انبر »
 ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ةعارضلاو ءاعدلا الإ ةوق مهل نودجي ال 4 اريصن كندْل

 وه هنأبو «ةيبوبرلا ىقح هدذحو هلل نأب نيرقم نولوقيف «مهدادمإو هتنوعم نوبلطي



 ءعاسنلا ةروس ريسفت اا

 ل للا للللااا م١1

 يي 1 لااا |
 ةنيدملا هذه نم انجرخخأ :مهرمأ كلمي ىذلا هدحو هنأو ءمهؤلكيو مهطوحي ىذلا

 هيلإ نوعرضيو «مهنوئش نم نأش ملظلاو ءاهلهأ انملظي ىتلا «ةكم ىهو «ةريبكلا

 ةزعلاب اهناطلس تحت نورعشي ةيوق ةيالوو «هيلإ نومتني ايلو مهل لعجي نأ هناحبس

 نم مهل لعجي نأو «ةيغابلا ةيتاعلا ةملاظلا نيرفاكلا ةيالو نع نودعتبيو «ةماركلاو

 مهل ةقحالتم بلاطم ةثالث انهاهف ءرفكلا لهأ رين نم مهجرخيو «مهرصني

 : مهبر ىلإ اهب اوهجوت

 .نيملاظلا مكحو «ملظلا رين نم جارخإلا :اهلوأ

 الف «ةيمالسإلا ةلودلا ىهو «هللا ةلود ةيالول نيعبات اونوكي نأ :اهيناثو

 .مهيوؤت رايد الو «مهيمحت ةلود ال نيدرشم نوجرخي

 ءادعألا نكمتي الف ءمهرصني مئاد ريصن هللا نم مهل نوكي نأ :اهشلاثو

 . مهنم
 : ةيغالب ثوحب انهو

 ملو «نوملاظ مهنأب اهلهأ فصو دقو ءةكم ةيرقلا نم دارملا نأ  اهلوأ

 مكو» :ىلاعت هلوق لثم ىرقلا نم اهريغ فصو امك «ةملاظ اهنأب ىه فصوت
 مرح ىه ذإ «ةكمل ميركت كلذو [صصقلا] 4227 اهتشيعم ترطب ةيرق نم انكَلهأ

 زاجملا ليبس ىلع ولو «ملظلاب نمآلا هللا مرح فصوي نأ نكمي ملو «نمآلا هللا

 ام ةيآلا هذه ىف «فاصتتالا» هباتك ىف ىردنكسلا نيدلا رصان لاق دقو .ريدقتلاو

 ىف تركذ ةيرق لك نأ ىهو «ةنسح ةيآلا هذه ىف ةتكن ىلع تفقوو) :هصن

 هللا برضو :ىلاعت هلوقك ءزاجملا قيرطب بسني اهيلإ ملظلاف «زيزعلا باتكلا

 معنأب ترفكف » :ىلاعت هلوق ىلإ [لحنلا] 4 ©73 َةئصْطُم َةنمآ تَناَك َةَيْرَق لَم

 ء[صصقلا] 4 ج28 اهتشيعم ترطب ةيرق نم انكلهَأ مكو إف :ىلاعت هلوقو «4 هللا

 دارملا نأل «ةقيقحلا ىلع اهلهأ ىلإ ملظلا بسنيف «ءاسنلا ةروس ىف ةيرقلا هذه امأو

 .(ىلاعت هللا اهفرش ءاهل افيرشت ءاهيلإ ملظلا ةبسن نع ترّقوف «ةكم اهب



 1 عءعاسنلا ةروس ريسفت لإ

 7 0 املا
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 نأو ءهللا نم الإ نوكت ال ةرصنلا نأب نوسحي مهنأ ديفي صنلا نأ  اهيناث

 ال نيفعضتسم اوناك ولو «نونئمطم نوزتعم كلذب مهف هنم الإ نوكت ال ةيالولا
 ضرأ ىف ناك ولو ءزيزمع ىلاعت هللا ىلإ أجتلا نم نأل ؛لوط الو مهل لوح
 .لذلا

 ىف لمعتست داكت الو «(دنع) ىنعمب ىهو 4 كندُل ا ريبعتلا ىف  اهثلا

 (دنع) نأب دنع نع قرتفت ىه لاح ىأ ىلعو «ةلالجلا ظفل ىلإ ةفاضم الإ نآرقلا

 نالف لاقيف «ىواستلا ىف لمعتست امك «ةيدنعلا ىف ضافخنالاو ءولعلل لمعتست
 ال اهنإف (كندل) امأ ءرخآلا نود امهدحأ وأ ةبترلا ىف نييواستم اناك اذإ نالف دنع

 نأ ىلإ ريشي ريبعتلا اذهف «هنود فاضملاو ءايلاع هيلإ فاضملا ناك اذإ الإ لمعتست

 الو ضرألا ىف ولع هينادي ال ىذلا ىلعألا بناجلا ىلإ اوأجل دق ءافعضلا كئلوأ

 . مهرصان هللا نإف «هّللا ىلإ اوأجل دق اوناك اذإو ءءامسلا ىف

 توا لم يف دوا ارك ياو هللا لم يف دوق انآ نبذل ١)
 ىغب نوكي الو «لدعلا هيف نوكي ال ىذلا تباثلا قحلا ليبس ىه ىلاعت هللا ليبس

 نم توُنَعَف وه توغاطلاو .دسافملا عفدو حلاصملا مايق هيفو «ىذأ الو ءاشحف الو

 ىف ىعسلاو «رشلا لعفو ءريخلا كرتو ءديدشلا ىغبلاو ءدحلا ةزواجم وهو «ىغط
 .داسفلاب ضرألا

 ةياغف  امهنم ةياغلاب  رفكلا لهأ لاتقو «ناميإلا لهأ لاتق نيب ةلباقم انهو

 «ضرألا ىف داسفلاو ملظلا رشن نيرفاكلا ةياغو «داسفلا عفدو قحلا ةرصن نينمؤملا
 «ريخلا بهذو ءداسنفلا معل « «قحلا لهأ مهمواقي نأ ريغ نم نوملاظلا كرت ولو

 ضرألا تادسفل ضعي مهضعب سائل هللا عد الولو ١) :هناحبس لاق امك «قحلا مدهو

 مهضعب سانلا ؛ هللا عقد الولو » ٠ [ةرقبلا] 4 2> َنِملاعْلا ىلع لضَف وذ هّللا نكلو

 هللا صني اريثك هللا مسا اهيف ردي دجاَسَو تاولصو عيب عم اوص َتَمْدهْل ضعبب

 ظ . [جحلا ] 4 220ج ٌزيِزَع يَ هللا نإ هَرصنَي نم



 ءاسنلا ة :روس ريسددفت اذ#/)

 اللات الممسطسطمططلطملمطاانااتلاااالانلاللاة نقطع سخمخمخمطنطلانلالل لالا خطاط طخ طن ااا لانالاااللال اا اللتتااتالناان طا اتاللانالل التالف كا!

 1 بأ

 عفرو قحلا ليبس ىهو ء؛هللا ليبس ىف نونمؤملا دهاجي نأ ىف ببسلا نإو

 ىمسأ ىلإ عفدي ناميإلاف «مهناميإ وه ,.ناسنإلا ةمارك ىلع ةظفاحملاو «ةيناسنإلا

 مدعل نورفاكلاو ؛«ىلاعت هللا ليبس وه ومسلا كلذو ءاهنع عافدلاو تاياغلا

 ىلع ةملاظلا ةرطيسلاو نايغطلا ليبس ىف نولتاقي ةيناسنإلا ايلعلا لثملاب مهناميإ

 . ضرألا

 ةعفر ءايلعلا هلثمب كسمتلاو «نيدلا لظ ىف لاتقلاف «ةتباث ةرهاظ هذه نإو

 نع ْئبني ىضاملاو .ةليضفلا ىف ةليذرلا مكحتل عنمو .داسفلا عنمو ؛ةيناسنإلل

 ملظو «كولملا نايغط نم دح هيف ناك هدعب نم ةباحصلاو ىبنلا لاتقف «كلذ

 هيخأ ىف ناسنإلا مكحتو «نيدلا ىف ةنتفلل عنمو .لدعلا ءاولل رشنو «نيملاظلا

 :مهلاوحأ ىف ىلاعتو هناحبس لاقف ءاورصتتنا اذإ نينمؤملا هللا فصو دقو .ناسنإلا

 نع اوهتو فورعملاب اورَمَأو ةاكزلا اوتآو ةالّصلا اوماَقُأ ضرألا يف مُهانْكُم نإ نيذّلا »
 اعمتجم اوماقأو «لدعلا ءاول اوعفر اورصتتنا اذإ مهنأ ىأ ء[جحلا] 4 412 ركسلا

 .ةليذرلا عفدو ةليضفلا نم ساسأ ىلع الضاف

 ءانزو ةليضفلل نوميقي الو «هب نونمؤي الو «قحلل نونعذي ال نيذلا امأو

 ىضاملا نإو «ةرطيسلاو مكحتلاو «مشاغلا ناطلسلاو «بلغلا ليبس ىف مهلاتق نإف

 ىلإ رت ملأ .ةقداصلا ةداهشلا هذه ديؤيل نايعلا نإو .ءكلذ قدصب نادهشي رضاحلاو

 ىلع بلغلا ىف الإ نوركفي ال «ملاعلا رياصم ىف نآلا نومكحتي نيذلا كنئلوأ

 نايغط الإ كلذ امو ءاهيف مهذوفن نوطسبي وأ ءاهيلع نولوتسي ضرألا نم ةعطق

 اوعضو نيذلا كئلوأ ىلإ ةقيمع ةرظن رظناو !مهدالب ىف نيرطيسملا نيمكحتملا

 لكأتو «رذت الو ىقبت ال تيقلأ نإ ىتلا «ةبرخملا برحلا تاودأ ىلع مهيديأ

 ءادرف ادرف مِهُمَّمُأ تريشتسا ولو ءذوفنلا ىلع نوبلاغتي مهنإف «سبايلاو رضخألا
 اذه ىف نورفاكلا اهريثي ىتلا بورحلاف !نوداكي وأ هيلع نومدقم مه ام اوركنتسال

 ءاهرياصمو بوعشلا ىف نومكحتي «نيدودعم دارفأ نايغط الإ اهعفدي ال نامزلا

 . !لبق نم كولملا مكحتي ناك امم ىسقأ ةقي
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 نورفاكلا ناك اذإ 4 اًفيعَض َناَك ناَطْيَشلا ديك ّنِإ ناطْيَشلا ءاَيلوُأ اوُئئاَعَفط

 «سانلا هاركإو «نيدلا ىف ةنعفلاو ةرطيسلاو ملظلاو «نايغطلا ليبس ىف نولتاقي
 ءارصن مهنأل ؛مهولتاقي نأ نينمؤملا ىلع نإف «مهناميإ ىلع اورمتسي ال ىتح
 نونمؤملا اهيأ اولتاق :ىماسلا صنلا ىنعمو .هتيالو ىف اولخد نيذلا وأ «ناطيشلا

 اوذختا نيذلا نيرفاكلا ءاجاهنم قحلا ةرصنو ءاقيرط هللا ليبس متيضترا نيذلا

 نولعُت مكنأل كلذو ؛مهمعز ىف مهرصني مهل اريصنو «هنولاوي ايلو مهل ناطيشلا
 الو .داسملا نوبراحتو «نيدلا ىف ةنتفلاو رشلا نوعنمتو «ىذألا نوعفدتو ءقحلا

 نوعبتي مهنإف «مهرصني هنأ نومعزيو «ناطيشلا نولاوي نيذلا ءالؤه نم اوفاخت

 اهيف مكحتي ىتلا اهءاوهأو ءمهسفنأ سواسو نوعبتي ىأ «مهل ناطيشلا ريبدت
 رفكلا لهأ هب رصتتني ايوق نوكي ال «نكي امهم ناطيشلا ريبدتو .اهريسيو ناطيشلا

 سيلبإو نورفاكلا هربدي ىذلا ريبدتلاو ديكلا كلذ فعضو .قحلا لهأ ىلع داسفلاو
 «لامعألا دسفتو ركفلا دسفت ءاوهألاو «ءاوهألا مهيلع رطيست مهنأ هببس «مهعم

 مهرومأ اومزتعاو «ةوقلا بابسأ لك اوذختا ول قحلا لهأو .ءانحشلا دجوتو

 بلغي امو «ةلاحم ال نوبلاغ مه «تاوهشلاو ىوهلا اوبناج دقو «مهريبدت اوربدو

 .بابسألا ناميإلا لهأ ذاختا مدعل الإ لطابلا لهأ

 ال مهنأل .يديك# مهناطيش عم نيرفاكلا ريبدت هناحبس هللا ىمسو

 .قحلا لهأل ىذألاو ديكلا لب «لطاب ضفخ وأ قح عفر ريبدتلاب نودصقي

 داهجلل ةدعلا دادعإو «ةبهألا ذخأو ءةوقلا بابسأ ىلإ نينمؤملا دها مهللا

 .ولعلاو ومسلاو ةماركلاو قحلا ليبس «كليبس ىف
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 «ةزجعلا نع عافد لاتقلا نأ نايبو «لاتقلا ىلع ضحلا ىف ةقباسلا تايآلا

 ةناكتسالاو ناوهلا نم جورخلل ةليح نودجي ال نيذلا ءلافطألاو ءءاسنلاو

 مهسفنأ نع اوعفدي وأ لذلا رايد نم اوجرخي نأل اليبس نودجي الو «نيملاظلل

 مل نيملسملا نكلو .مهل جارخإو «ءالؤه نع عافد لاتقلا ىفف ءهمالآو هراضوأ

 عقي نأ همهي ال ناديملل مدقتي نم مهنمف :لاتقلا دئادش ىقلت ىف ءاوس اونوكي

 مهنمو «نينمؤملا ديدانص نم هريغو «بلاط ىبأ نب ىلعك ؛هيلع عقي وأ توملا ىلع
 :هيف ىلاعت هللا لاق دقلو «ةعامج لك ىف فنصلا اذهو «هفاخيو هاشخي نم

 رثاكت 4 ةاكّزلا اوثآو ةالّصلا اوميقأو مُكيديأ اوفك مهل ليق نيذّلا ىَلِإ رت ملأ

 ىف ةليضفلا ةلود اوميقيل «نيرجاهم اوجرخو «ةكم ىف ايبسن نينمؤملا عمج
 نيب تاقالعلا قسنيو «دوقعلا دقعي ذصخأو ءاهب رقتساو ٌةَِْلَم ىبنلا اهنكسو «ةنيدملا
 لاتقل اومدقتي نأ نونمؤملا دارأ دقلو .نائمطالا نوكي ىتح ءاهلوحو اهب نيميقملا
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 ىبنلا اوتأ هل اباحصأو فوع نب نمحرلا دبع نأ ىوري ىئاسنلا نإ ىتح «نيكرشملا

 !!لذ ىف انرص انمآ املف «نوكرشم نحنو زع ىف انك ءهللا ىبناي :اولاقف دلك

 مهو ناك مأ «ةكمب مهو بلطلا ناكأ ءاوسو .نيكرشملا لاتقب مهرمأي نأ نوديري

 اودامتسا نأ دعب فيسلاب نيكرشملا ىذأ عفدل ٌةْلَك ىبنلا مدقتي نأ لبق «ةنيدملاب
 اوفكي نأب مهرمأ هللا مكحب ىبنلا نإف .داسفلا اهيف اورثكأو «ضرأالا ىف اوغطو

 صلختل ىلاعت هللا ىلإ اههيجوتو ءمهحاورأ ةيوقتب رمألا هيف مظني اتقو لاتقلا نع
 « مثأملا ناردأ نم سفنلا صيلخت اهيف ةالصلا نإف «ةالصلا ةماقإب كلذو ءهدحو هلل

 ءاشحفلا نع ىهنت اههجو ىلع تيدأ اذإ ىهو ءهدحو هللا ىلإ اهب هاجتالاو

 نيب طبرلاو .مهسفنأ ةيوقت ىلإ اضيأ ةرتفلا هذه ىف اوهجتي نأ مهرمأ امك ءركنملاو
 ءارقفلا ءاطعإب كلذو ءءافعضلا فعض ةلازإو «نواعتلاو ةدوملا تالصب مهداحآ

 ةوق ليبس ءافعضلا ةيوقت نإو .مالسإلا لوأ ىف ةضورفم تناك ىتلا تاوكزلا
 نورصنتو نوقزرت امنإف ءمكئافعض ىف ىنوغبا» :ٌُِكَو لاق امك «ةلودلا

 لاتقلا ىلاعت هللا بتك ةيمالسإلا ةعامجلا رمأ ماقتسا اذإ ىتح . . .2170مكتافعضب
 «عيمجلا نم بلطلا ناكف «مهريغ هضراعي ملو «ناميإلا ءايوقأ لبق نم هبلط ىذلا

 ىف ةنتفلل اعنمو «نوكرشملا مهلذتسي نيذلا ناميإلا لهأ نع اعافد ىلاعت هللا هبتك

 ريغ ءهل بلاط قحلل ديرم لك ناميإلل مدقتي ىكلو «قحلا ةملكل ءالعإو «نيدلا

 «ةبهألا نيذخآ ءايوقألا نوقداصلا ناك لاتقلا بتك املو .كرشلا ةلوص نم فئاخ

 :هناحبس لاق اذلو «لجو ىف ءافعضلا ناكو «مادقإلل نيدعتسمو

 ٌدَشَأ وأ هللا ةّيْشَحَك سائلا َنْوَشْحَي مهنُم قيرف اذإ لاتقلا مهِيلع بتك اًمَلَف
 ىذلا قيرفلا اذهو «هفاخي نمل فيعضلا ةباهم عم ديدشلا فوخلا ةيشخلا # ةيشخ

 .مهناميإب نولعي ال نيذلا ءافعضلا نم وه ءادعألا نم ةبيهلا عم لاتقلا فاخ

 دش وأ هّللا ةيشخك سائلا نوشخي  :ةيشخلا هذه فاصوأ ىف ىلاعت هلوقب ريبعتلاو

 . ةينايب تاراشإ ضعب هيف «4 ةّيسشَح

 . ىئاسنلاو دواد ىبأو ىدذمرتلا ةياور نم هجيرخت قبس 2000
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 «خيبوت غلبأ خيبوت وهو .24 سانلا9 هلوقب ءادعألا نع ربع هنأ  اهالوأ

 سانأ مهنأ عم كلذ قوفو «مهلثم لضفلا ىف اوسيلو «مهلثم سانأ مهنأل كلذ

 رهاقلا ماركإلاو لالجلا ىذ ىلاعت هللا ةيشخ لباقم ىف مهتيشخ نولعجي «مهلثم

 .هدابع قوف

 ذإ ؛مهريكفت داسفو مهروخ نايب ىلإ ةراشإ هيف ةلالجلا ظفلب ريبعتلا  ةيناثلا

 اذإ ىلاعت هللاو «سانلا نم ةيشخلا لباقم ىف « هلالج لج هللا ةيشخ نولعجي

 .اديأ اولذخي نلف ,داهجلا قحب اوماقو مهعم ناك

 نم مهتيشخ رادقمب هللا نم مهتيشحخ نوكت نأ نيب ديدرتلا ىف  ةثلاثلا
 ىف قرت وهو «فعضلا ناكمتساو ءمهفعض لاحل نايب هيف ءرثكأ وأ «سانلا
 هللا فاخي امك «سانلا فاخي نأ هب قيلي ال نمؤملا نأ ررقملا نم هنإ ذإ «حيضوتلا

 ءافعضلا كئلوأ نم اقيرف نأ كش الو !؟هللا نم رثكأ سانلا فاخي ناك اذإ فيكف

 .لاحلا هذه ىلع ناك نيقفانملا وأ

 نأ ةجرد ىلإ رمألا مهب لصي لب «عزفلاو فوخلاب نوفتكي ال ءانبحجلا كئلوأو

 .لاتقلا ةيضرف ىلع اوضرتعي

 اولاق دق «بيِرَق لجأ ىآإ انترَخَأ الو لاتقلا انيلع تبتك مل ابر اوُلاَقَو»
 هتضرفو لاتقلا انيلع تبتك ءىش ىأل ءانابرو انامتو انقلخ ىذلا انبر :مهعزفل

 ةزعلا نوسني مهنبجو مهلوهذ طرف نمف !؟بوهرم فوخم رمأ وهو «هب انتمزلأو

 نيرفاكلا لالذإ نوسنيو ؛داهجلاو برحلاب الإ نالاني ال نابلطم امهنأو «ةماركلاو

 رمأ لاتقلا نإ معن .!لاتقلا بابسأ نع نولأسيو «نيدلا ىف ةنتفلاو «نينمؤملل

 بتك ) :ىلاعت لاق امك ءابجاو ريصي لذلل اعفد ناك نإ نكلو «سوفنلا ههركت

 .[ةرقبلا] © ©2130: ْمُكَل رخو نيس اوُهرْك نأ ئَسَصو مُكَل هع رهو لاتقل مُكْلع
 .هيلإ وعدت ىتلا ةياغلا فرشل ارمتسم ارمأ لاتقلا ريصيف

 لب «مهعزف بهذي ال لاتقلا ةيعرش ىلع ثعابلاب ءافعضلا كئلوأ ركذ اذإو

 ةباجإ ىف انترخأ اله :ىأ 24 بيرق لجأ ئأإ انترَخَأ الول 9 :نيعله نيلجو نولوقي
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 نأ نوبلطي مهدشر مهيلإ دوعي نأ دعب مهف ؟بيرق لجؤم نمز ىلإ لاتقلا ىعاد
 «ةيضرفلا نأش ىف لوألا مهمالك ناك دقل .!ةيضرفلا رخؤت نأ ال .مه اورخؤي
 ؛لاتقلا ىلإ مهباهذ ريخآتب مهتبلاطم نع مهمالك ناك «مهلوق ءوس اوكردأ الو
 فيعضلا قيرفلا اذهف «4اَنَترَخَأ الول »8 :هلوقب مهنع هللا ريبعت هيلع لدي ام كلذو
 لاق دقو !!نيدعاقلا عم مه اودعقيو «راربألا نودهاجملا بهذي نأ ديري ناميولا

 نأ ملعي «ميرك ىباحص نم لوقلا اذه ردصي نأ هللا ذاعم) :ىبطرقلا كلذ ىف
 نيعماس «نيلثتمم هللا رماوأل اوناك لب «ةموسقم قازرألاو «ةدودحم لاجآلا
 ىلع «ةلجاعلا رادلا ىف ماقملا نم اريخ ةلجآلا رادلا ىلإ لوصولا نوديري «نيعئاط

 ناميإلا ىف خسري مل نمي هلئاق نوكي نأ الإ مهللا .مهتريس نم فورعم وه ام

 «لماكلا مهنمف ؛نولضافتم ناميإلا لهأ نإف «هنانج مالسإلاب حرشنا الو ءهمدق

 هكردتو «ةقشملا هيف هقحلت اميف «هب رمؤي امع هسفن: رفنت ىذلا وهو «صقانلا مهنمو
 . (ةدشلا

 قلعتلاو ايندلا ىلع صرحلا نإ 4 ىَقَتا نمل ٌريَح ةرخآلاو ليلق ايندلا عاتم لق»
 ىف ءاقبلا ناكأ ءاوس «ءاقبلا ناك ةروص ةيأ ىلع ءاقبلا ىف ةبغرلا ىلإ عفدي ءاهب

 لكب ةايحلاب ىضرت سفنلا لعجت ايندلا عاتمو لاملا عماطمف .ةلذ ىف ناك مأ ةزع

 حور ةيبرتل دبال ناكف .(لاجرلا قانعأ صرحلا ًلذأ) :برعلا لاق اميدقو ءاهروص

 رمأ كلذلو ءاهدعب امل ةبسنلاب اهنزوو «ةايحلا هذه ةميقب ملسملا فيرعت نم داهجلا
 ءدشأ وأ هللا ةيشخك سانلل مهتيشخ تناك نيذلا ءالؤهل لوقي نأ هيبن هللا

 ىف تربك امهم «ةليلق اهتاذلو ايندلا عفانم لك نإ :لاتقلاب اورمأ امدنع اوبرطضاو
 مكيف مكحت اذإ عافتنالا ىقيي الو «ةلذ ىف تناك اذإ ليلق اهريثكف «مكرظن

 ىف رثاكت امهم ليئض لاوزلا هلآم نوكي ام لكو «ىقبت ال ةيناف ىهو ءءادعألا

 ائيش نوكي ال هنإف «مئادلا دلاخلا ىقابلا ةرخآلا عاتمب ايندلا عاتم نزو اذإو ءددعلا

 نَمَل ريح ةرخآلاو ليلق اينالا عام 8 :ىلاعت هللا رمأب ىبنلا لوق ءاج اذلو !!اروكذم
 عازن ال هنأل ؛اهريفاذح لكب ايندلا نم ريخ مئاد عاتم نم اهيف امب ةرخآلاو ىلا
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 نولاني نمل ءهرمتسم رورسو «ءودهو نانئمطا لب «ةبلاغم الو مكحتي رش الو ءاهيف

 «ميقم ميعنو «مئاد اهلكأ كلذ عم ىهو ءاهميحج نع ىلاعت هللا مهدعبيو اهتنج

 ىه «قحلا ليبس ىف داهجلاو ءايندلا ىف ريخلا لامعأ نإو ءربكأ هللا نم ناوضرو

 لمع نمو «ءراهنألا اهتحت نم ىرجت تانجو ريخ نم ةرخآلا ىف ام لينل ليبسلا

 :ىلاعتو هناحبس لاق اذلو ءاروفوم هءازج لان احلاص المع

 ةاون قش ىف نوكي ىذلا قيقدلا طيخلا وه :ليقفلا 4 ًاليتف نوملظت الو

 نم اريخ ةرخآلا تناك اذإ هنإ :ىنعملاو .ةهافتلاو ةلقلل الثم برضي وهو «رمتلا

 مايقلاو ؛هللا ليبس ىف داهجلا وه ةرخآلا قيرط نإف ءاهعاتم نم ىقبأو ايندلا
 نم ردق ىأ مكنم دحأ نم صقني الو «ىفوألا ءازجلا نولانتس مكنإو «هتعاطب

 ىذلا وه مكصرح ناك اذإف «مكايند ىف هل نوهبأت ال اليئض اردق ناك ولو «هئازج

 وه ام ىلع اريبك مكصرح نوكي نأ بجي هنإف «هنوئجرتو «لاتقلا نوشخت

 نم مهفوخو مهصرح ناك دقلو «هيف لامتحا ال دكؤم وه امو «مظعأو ىلغأ

 تآ توملا نأ هناحبس مهل نيبف «توملا نوفاخيو ةايحلا نوديري مهنأل ؛لاتقلا

 :اونوكي امنيأ مهب قحال هنأو «ةلاحمال

 «جرب عمج جوربلا 4ةدّيشُم جورب يف مك ولو توملا مُككردي اوُنوُكَت امي )
 ءدحأ هيلإ لصي ال ىذلا ىلاعلا رصقلا ىلع قلطيو «عينملا نصحلا ىلع قلطي وهو

 ءاهؤانب مكحأ :ةلديشم .اياعرلا مهيلإ لصت اليكل ءاربكلاو كولملل ىنبيو

 اهضعب تانبللا هب طبرت ىذلا ىوقلا طالملا وهو ءديشلاب تينب وأ «تعفتراو

 :دبعلا نب ةفرط لاق دقلو . ضعبب

 راجحأو رجآو ديشب ناب اهفثكت ىمور جرب اهنأك

 نأ هئاجرإ بلطو داهجلا نع مكدوعقب نوديرت متنك نإ :صنلا ىنعمو

 ولو توملا مككردي متنك امئيح هنإف «متأطخأ دقف «ةايحلا اوليطت وأ توملا اوئجرت

 .ءانب اهمكحأو ءاهعنمأو ءنوصحلا ىوقأ ىف متنك
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 هعبتيو ناسنإلا بلطي هنأك توملا نأ ىلإ ةراشإ «مككردي» ةملكب ريبعتلا ىفو

 هنأل ؛لصي نأ دب الو كردي نأ دب ال بلاط وهف ءناك تقو ىأ ىفو «ناك امثيح

 ىدأ ولو قحلا اوبلطاو هنم اورفت الف «مكيقالم هنإف هنم متررف نإف ةموتحم ةقيقح

 : ىملس ىبأ نب ريهز هلاق ام نسحأ امو «هيلإ

 ملسب ءامسلا بابسأ قري نإو هنلني ايانملا بابسأ باه نمو
 رطيست نأ ىلإ مهبارطضا مهعفدي دق مهسوفن تفعض نيذلا ءالؤه نإو

 مهنم نوقابلا هنع تكسيو نونظلا ريثي امالك لوقي نم مهنمف «ماهوألا مهيلع

 :لاقف قيرفلا اذه نع لوقلا  هناحبس  ىكح اذلو «هولاق مهنأكف

 ل وق سنن

 نم هذه اولوقي ةنيس مهيصن نإو هللا دنع نم هذه اوُلوفي ةسَح مهبصن نإو )
 وأ رفظ وأ بصخ وأ ءاخر نم «مهدنع نسحت ةنسح لاح مهبصت نإ ىأ # كدنع

 رصنلا ناك نإف «ىلاعت هللا دنع نم لاحلا هذه :اولوقي «قزرلا ىف ةعس وأ ةمينغ

 دمحم نم كلذ :اولاق «ةميزهلاك «مهئيسي رمأ مهبصي نإو .هللا دنع نم :اولاق

 .هب نومءاشتي وأ «- مالسلاو ةالصلا هيلع - هريبدت ءوس ىلإ هنوبسني مهنأك

 .مهؤوسي ام ةئيسلاو .مهدنع نسحي ام ةنسح لاف !اديدش اطوبه كلذب نوطبهيو

 «ىناميإلا مهفعضو «ىسفنلا مهفعض نم ئشان هنوركفي نيذلا ريكفتلا كلذو

 ءافعض نم مهيلإ نوعمتسي نمو قافنلا لهأ نأش كلذو لكي ىبنلاب مهنظ ءوسو

 : مالسإلا لهأ

 متنك اذإ ىأ 4 اثيِدَح َنوُهَقَفَي َنوُداَكَي ال موَقْلا ءالؤَه لاَمَف هللا دنع نم لُك لقط

 امو «هدابع هيلإ قفوي امو «نونكملا هملع ىف ىلاعت هللا هردق ام ىلإ نورظنت

 هللا دنع نم ءاخرلاو ةدشلاف «هللا دنع نم ءىش لك نإف ءنوع نم هب مهدمي

 الو ءالذاختم هللا رصني الف «بابسألا ذاختا دنع هللا ريدقتب ةميزهلاو ةمينغلاو

 «هميظنتو هتدعو هبلقب ادعتسم داهجلا ىلإ هجتيو «هللا دنع ام ديري نم لذخي

 .هولاق وأ «هومهوت ام مهيلع دري اذهبو



4 
 كاكا ١
 رى ١

 عاسنلا ةروس ريسفت ااه

 نوذاكي الملا ءالؤه لاق ذ :هناحبس لاق اذلو .لاعفألاو لاوقألا ىناعم كردي

 اوداك ىتح رومألا اوكردي مل نيذلا ءالؤهل تبث رمألا نأ :ىنعملاو 4 اًنيِدَح نوهقفي

 الف «مهيلإ ىقلي ثيدح ىأ وأ «هب نوثدحتي ثيدح ىأ ايقيقح اكاردإ نوكردي ال
 ام اومهف ول مهنإو .!ءىش لك ىلع رداقلا طسابلا ضباقلا وه هللا نأ نوملعي

 نايبو مهل خيبوت ماهفتساللا اذهو ءاودتهال ةمكحلاو هللا باتك نم مهيلع ىلتي

 !نولوقي امو نوعمسي ام ىنعم نومهفي نوداكي ال مهنأ وهو «ىقيقحلا مهفصول

 .ديمحلا طارصلا ىلإ اندهاو .لوقلا نم بيطلا ىلإ اندها مهللا

 دولار كبف
 ره ى 7 27+ سس خر 7 هس هس ستحل ا اس

 هيج اديهص للاب قكو الوسر سان كئَلَسَرأو كبيضَن نفيس
 َكَتْلَسَرَأ امف كوت نمو هللا ءاطأ ْدَّمَف لوسرلا عِطي نم ريس رع رع 2 سس 0 اس ل د هه حم | _
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 000 عر ريق رع مس ع ا ا

 سا رع رار اس ا اخ ادار مب * ثم 5

 را
 ره

 سكي مَللَأَو لوقت ىزلاريغ مهم ةفياط تيب د كدنع

 هللا َفَكَو هللا لعل لو منع نمي ويم

 ءالؤه نإف «ةقباسلا تايآلا اهيلع تلمتشا ىتلا ىناعملل ميمتت تايآلا هذه

 نإو .!تناك نإ ةميزهلا ةعبت عت و ىنلا نولُّمحي اوناك «ناميإلا فاعضو نيقفان

 لكو «ىذألاو ررضلا ردق امك ءزوفلاو رصنلا ردق دقف «هقيفوتو ىلاعتو هناحبس



 عاسنلا ةروس ريسفت ل

 يح كلل الالم لاا مالا لا ئولل للا لل

 أ بح

 ناك امثيح هنأو «توملا نم ةاجن ال هنأ هناحبس هللا نيبف «توملا نم مهيجني لاتقلا
 .هقحالو هكردم توملاف صخشلا

 هنإف «كدنع نسحي رمأ نم كبيصي ام نأ هناحبس نيبي تايآلا هذه ىفو

 كباصأ امو ةجيتنلاب ايهتنم ببسلا لعجو «هببس ىلإ كقفو ذإ ؛ىلاعت هللا لضفب

 هتعاط نأو «مكرازوأ لمحي ال لوسرلا نأو «ءكنم لمعو كببسبف كؤوسي رمأ نم
 نوتيبيو ءهمامأ مهتنسلأب ةعاطلا نورهظي نيذلا نأو «ركملاو طشنملا ىف ةبجاو

 :هناحبس لاق اذلو «ميلع مهب هللا «هئارو نم نايصعلا

 نه ىف لف نقيس نم لأم اولا نق سَ نم كئسأ ن)
 ىبنلل باطخلاو «ىلاعت هللا مالك نم اذه نأ  امهدحأ :ناجيرخت ميركلا صنلا

 .فيرشلا عرشلاب لمعلاب بلاطم فلكم لكل باطخ كلذ دعب نم وهو ُدك
 ءوسي ام ةكيسلاو «ناسنإلا رظن ىف نسحي امو رسي ام هيف نوكي ام ةنسحلاب دارملاو

 قيفوتبف ةنسح رومأ نم مكباصأ ام :جيرختلا اذه ىلع ىنعملاو .ناسنإلا رظن ىف

 «بابسألا اهيف متذختا ىتلا مكلامعأ ىلع ةبترتم جئاتنلا لعجو .مكل ىلاعت هللا

 لزنيو مكؤوسي امم مكبيصي امو .رفظلا بابسأ ىلإ اهيف هاجتالا نع اورصاقتت ملو

 هللا رماوأ مكتفلاخمو «ةياغلا ىلإ ةلصوملا بابسألا مكبنجتلف ءمغ نم مكب

 نيبراحملا نم الإ ءاس ىذلا رمألا ناك امف ءدحأ ىف نأشلا ناك امك .مكئاسؤرو

 .رماوألا مهتعاطإو «هللا نم الإ ردب ىف رصنلا ناك امو ءاوفلاخف اورمأ نيذلا

 4 <27 هّللا دنع نَم لك لق :لبق نم هلوقو «ميركلا صنلا نيب قيفوتلاو
 رصتنا نإ مهف «هللا ريدقت ىف مالكلا هعوضوم ناك لوألا صنلا نأ وه «[ءاسنلا]

 وه نولوقيو «لضفلا نم هنودرجي لب «ءلضف ىأ لكي ىبنلل نوبسني ال نونمؤملا
 ماقم نم ضغلا اودصق لب ءردقلاب ناميإلاو ضيوفتلا اودصق امو !!هللا دنع نم

 كلذ لك :مهل لاق هللاف ءادرمتو ءاذيإ ىبنلا ىلإ هوبسن ءوسي ام ناك نإو !!ةوبنلا

 «بابسألا ذاختا هعوضومف 4 كباصأ امإ8 :صنلا اذه امأ .هتدارإو هللا ريدقتب

 ال نمو «جئاتنلا هيطعي ىلاعت هللاف «هللا ىلع لكوتو بابسألا ذخأ نم نأ هانعمو



 عاسنلا ةروس ريسفت ا

 الاتش نال ط خطط طاطا طن مطنطاط خخخ خخ اختلال لخطط اطاط خطاط لخالا لااا لاا لخخخ نال لخطط الخطا ناااااطخط الخ ناناط طلال ااا اانالال الاخلال اننا لااا ك١
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 هللا ىلع لكوتي ال وأ «ةرمثلا ىلإ لصوملا ميلسلا جاهنملا فلاخي وأ بابسألا ذختي

 ءردقلا نايبل لوألاف ؛هنم ببسبو «هؤوسي ام هلانيس هنإف ءهيلإ ضوفي الو ىلاعت

 . لمعلا نايبل ىناثلاو

 ةنسح نم كباصأ امإف :نوكي نأ ىناثلا جيرختلاو لوألا جيرختلا وه اذهو

 ىف ءافعضلاو نيقفانملا لوق ةياكح نم .4 كسفَت نمف ةئيس نم كباصأ امو هللا نمف

 اثيدح نوهقفي َنوُداَكَي ال مرقلا ءالؤه لامَفل : ةقباسلا ةيآلا رخآ نأل ؛مهناميإ
 ام» :مهلوق وهو «هوهقفي مل ىذلا مهشثيدح هناحبس ركذ مث ء[ءاسنلا] 4 تل

 سيل :هل نولوقي مهف كي ىبنلل باطخلا نوكيو «خلإ هلا َنمَف ةنَسَح نم كْباَصَ
 امو «هللا نمف رفظ نم كباصأ ام نإف «هلانت ىذلا رصنلا ىف لضف نم كل

 :ىنعملاو» :لاقو «ىبطرقلا جيرختلا اذه ركذ دقو !كسفن نمف ةميزه نم كباصأ

 نم هللا كباصأ ام :اولوقي ىتح ءاثيدح نوهقفي نوداكي ال موقلا ءالؤه لامف

 ٠ .(!هللا نمف ةنسح

 .ةنسح نم كباصأ امإ» :مهلوقل اديدرت جيرختلا اذه ىلع مالكلا كلذ نوكيو

 ىبنلا نع ثيدحلا ىناثلا ىفو .مهسفنأ نع ثيدحلا لوألا ىف نوكيو «# هللا نمف

 لك نم ِِْلَك ىبنلا ديرجت ىناشلا ىفو «مؤاشتلاو ريطتلا ىنعم لوألا ىفف لع

 .!لضف

 مهمالك ىلاعت هللا در دقو «نودرمتم ةعاطلا نع نوجراخ نيرمألا ىف مهو

 كانفرش دق ىبنلا اهيأ انإو 4 اديهش هّللاب ئفكو ًالوسر سائل َكاَْلسَرَأَو ط
 كسمت الو «رصنلا بهت الو «قازرألاب لفكتت ال ططقف الوسر كانلسرأف «انتلاسرب

 .طقف غيلبتلاب فلكم تنأ امنإ ءائيش كسفن رمأ نم كلمت تسلو «نوكلا ديلاقم

 ام كعم نم فلاخ نإو «بلغلا كيطعمو ءرصنلا كحنام هللا نإف «هللا ىلع

 مهبيصي امع الوئسم تسلو .مهب ةعقاو ةميزهلا نإف «رفظلل جاهنم نم مهل تننس



 عاسنلا ةروس ريسفت / ل

 ١ 677#5#3#2232 51 5351 1 1 1 1 1 1 0000 ا
 اا ١

 يي

 سائل كانلسرأو إ» :ىلاعت هلوق ىفو . مهؤوسي رمأ الو ءمهرسي رمأ نم هب ردقلا
 نايبلو «ةلاسرلاب هلك ىبنلا فصول اديكأت 4ًالوسر» ةملك هناحبس ركذي «ًالوسر

 امف غلب اذإف ءطقف غيلبتلا هلمع امنإ ءردقلا ىف مكحتلا وه سيل لوسرلا لمع نأ

 .ءىش نم هيلع

 تغلب كنأب كل هللا ةداهش كافكف ءاولاق ام اولاقو كومهتا دق اوناك اذإو
 .تارسح مهيلع كسفن بهذت الف «لطاب هب كنومري ام نأو ,تدهاجو

 نإو «ةعاطلا بجاوب لالخإ هيف ءافعضلاو نيقفانملا كئلوأ فرصت نإو

 عم لب «درمت ريغ نم هتعاط مهيلع بجوت ٌةْكَو دمحم اهئبع لمح ىتلا ةلاسرلا
 نإف هللا ةعاط اهيف هتعاط نأ اوملعي نأو ءهللا مساب هبلطي امل عوضخلاو ناعذإلا
 :هناحبس لاق اذلو «هللا ىلع درمت كلذ نأ اوملعيلف «هب اومءاشت وأ هيلع اودرمت

 ةبسنب ىبنلا لضف نوصقتتي اوناك ءالؤه نإ 4هّللا َعاَطأ دَقَف لوُسّرلا عطي نم إ»
 هومتصقنت نإ ءهلوسر هنأ ىلاعت هللا نيب دقو «ىبنلا ىلإ ةميزهلاو هللا ىلإ رفظلا
 نم :هلسرأ نم ىلع نودرمتت امنإف هيلع متدرمت نإو «هلسرأ نم نوصقنتت امنإف

 هللا عبطي امنإف ءداهجلا ْيلإ هتوعد ىفو ءهنع ىهنيو ءهب رمأي اميف . 4 لوسّرلا عطي
 ديدش ُهَمَلَع 20+ ئحوي يحو الإ وه نإ :ىلاعت هللا نع ملكتي امنإ هنأل ؛ ؛ ىلاعت

 بحأ دقف ىنبحأ نم» :لاق ٌةكو هللا لوسر نأ ىور دقلو [ مجنلا] 4 422 ئَرقلا
 :نيقفانملا نم مالسإلا ىف نوككشي نيذلا لاقف ««هللا عاطأ دقف ىنعاطأ نمو «هللا
 ريغ دبعي نأ ىهني وهو ءكرشلا فراق دقل .لجرلا اذه لوقي ام ىلإ نوعمست الأ
 هذه تلزنف «ىراصنلا تذختا امك اًبر هذختن نأ الإ لجرلا اذه ديري ام !هللا

 اهنايب ىف لوزن ببس ىلإ جاتحت ال ةيآلا نأ ىدنعو 274 لوسّرلا عطي نمط :ةيآلا
 حيحص هتاذ ىف ثيدحلا نإو ءاهقحالو اهقباس اهانعل دهشي «ةنيب ةحضاو اهنأل

 ١ :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو «ةريره ىبأ نع هلثم ملسم ىورو ءىنعملا

 ىواضيبلاو ىسولآلاو دوعسلا وبأو ىزارلاو ىبطرقلا مهنم فلسلا ىرسفم نم ةعامج هركذ )١(

 . (نيعباتلا نم) ةداتق نع ىدنقرمسلاو



 ايام ل

 يي 0
 دقف ىريمأ عطي نمو «هللا ىصع دقف ىنصعي نمو «هللا عاطأ دقف ىنعاطأ

 «هلوسرو هللا ةعاط لضف لان نمو «272ىناصع دقف ىريمأ صعي نمو «ىنعاطأ

 .هلمع ةعبت هيلعف كلذ نع ضرعأ نمو «ةرخآلاو ايندلا ظح لان دقف

 :ىلاعتو هناحبس لاق اذلو «غيلبتلا ىف هبجاو ىدأ دق كي لوسرلاو

 «كعطي ملو كرمأ ىصع نمو 4 اظيفح مهْيلع َكاَلَسرَأ ام ئلوت نمو

 ةعبت لمحتي ىذلا هدحو هنإف ؛هغيلبتب ىلاعت هللا كرمأ ىذلا قحلا نع ضرعأو
 ىلاعت هللا ىلعو ءطقف غيلبتلا كيلع امنإ ءكيلع ةعبت الو «هللا نيد نع هضارعإ

 ىلاعت هللا كلسرأ امف «هفلكم تسل ام كسفن فلكت الف «باسحلا موي مهباسح

 فلكم تنأ ام مث «ناميإلا ىلع سانلا لمحت نأ كيلع سيلو ءاريذنو ارشبم الإ

 نم يدهت ال َكَّنِإظ :نيدتهم اونوكي ىتح مهعبتتو مهتبقارمو مهيلع ةظفاحملاب
 مهيلع نميهمب تنأ امو .[صصقلا] 4 <ع5) ... ءاشي نم يدمي هللا نكلو تبيح

 . . .هللا دنع باسحلا امنإ «ناميإلا ىلع مهبساحت ىتح

 :هناحبس لاق اذلو «ةفلاخملا نونطبيو «ةعاطلا نورهظي نيقفانملا ءالؤه نإو

 امنإ 4 لوقت يذلا َرْيغ ْمهْنم ةَفئاَط َتّيَب هلدنع نم اوُررَب اذ ٌدَعاط َنوُنوُقَيو »
 نأ الإ انل سيلف «بلطت امل عوضخو ةعاط كعم ائرمأ :اعيمج نوملسملا لوقي

 عاطملا انيف تنأف ءهللا ةعاط ىه كتعاط نأل ؛كفلاخن نأ زوجي الو «ءكعيطن

 . كتعاط ىلع انلاوحأ انرصق دقو ءامئاد

 ءانطابو ارهاظ نونعذيو نولوقي نينمؤملا نكلو «ةماع نيملسملا لوق اذه

 ةفلاخملا نووني مهو «لوقلا نم رهاظب كلذ نولوقي نوقفانملاو ءانالعإو ارسو

 نم اوزرب اذإف ط : مهيف ىلاعت هللا لوقي نيذلا مهو ءاهنوكرتي الو اهيلع نورصيو

 نيرهاظ نيزراب كدنع نم اوجرخ اذإف ىأ .4 لوُقَت يذلا ريع مهم ةَقئاَط َتّيَب كدنع

 !ةعاطلل افلاخم نوكي ىذلا رمألا مهنيب اميف نوربدتي اوذخأ «نيفختسم ريغ



 ءاسنلا ةروس ريسفت اه

 أ لااا خلنا سطس ض خخخ طخ ضالة اللا ق الاانا اال انلا لالا ت تا اللا التلط لاننا الات ان لالالالا كانا اال كلا لمخمللالاا انا ل ننال للنا ااا ااااال11
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 براضتو !مهلاوحأ نيب ام توافت ىلإ ةراشإلل زوربلاب جورخلا نع ريبعتلاو

 امإ تييبتلاو) :تييبتلل ىوغللا ىنعملا ىف ىرشخمزلا لوقيو .مهتئيبخ عم مهرهظم
 امإو .؟«ليلب تيب رمأ اذه» :لاقيو «ليللاب هريبدتو رمألا ءاضق هنآل ؛ةتوتيبلا نم

 «بيرغ ىنعملا اذه نأ ىدنعو «(اهيوسيو ءاهربدي رعاشلا نأل ؛رعشلا تايبأ نم

 نمضتت (تيب) نأل «نيسحتلاو ريوزتلا ىنعم هيلإ افاضم لوألا وه ىلوألا نكلو
 نم اهجورخ دعب «ةفئاطلا هذه نأ لاح ىأ ىلع ىنعملاو .هيومتلاو ريوزتلا ىنعم

 هللاو ءءافخ ىف اهسفنل اهنيزتو ةفلاخملا هذه نسحتو «كتفلاخم رمأ ربدت «كدنع

 :لاق اذلو .نونلعي امو نورسي ام ملعي

 ىلاعتو هناحبس هللاو 4 هللا ىَلَع لّكوتو مهنع ضرعأف نوتيسي ام بكي هّللاو »
 وهف «عوقولا دعب املع هب ددزي ملو ءعقي نأ لبق ايفاخ نكي ملف «نوتيبي ام ملعي
 ىبنلل نيمطتو مهل ديدهت ةلمجلا هذه ىفو .نيدلا موي ىلإ نوكي امو ناك ام ملعي

 نإ لب ءهللا ىلع ىفخي ال مهتاين ءافخإو مهتييبت نأ نيبي ىلاعت هللا نإف هٌدك

 مهلامعأ فئاحص ىف مهل ايثرم نوكيل «مهيلع لجسي امو بتكي ام ملع هب هملع

 نم هظفحيو ءمهرش ىقتيل «مهتينو ئيسلا مهريبدتب هيبن ملعيلو «ةمايقلا موي
 :هنوفخي ام مهيلع بتكي ىلاعت هللا ناك اذإو .هلفاكو هرصان وه هنإف «مهاذأ

 الو .مهيلإ تفتلي الأب هرمأ كلذلو «هئلاكو هظفاح هللاو مهل هبأي نأ ىبنلل سيلف

 ىلإ هرومأ لكي الو «هرومأ هيلإ لكيلو هللا ىلع دمتعيلو ؛مهنأش ىف مه هذخأي
 لاق اذلو .مهرش هافكو .هظفح «لكوتلا قح هللا ىلع لكوت نإ هنإو «هريغ

 . «اليكو هللاب ىقكو ا» : ىلاعتو هناحبس
 كئلاكو كظفاح وهو «كرمأب لكوملا وه ىلاعت هللا نأ كيفكي : ىنعملاو

 .ادبأ عيضي نلف .هرومأب لكوملاو هليكو ىلاعت هللا ناك نمو «كيماحو

 مهلعجاو «حلاصلا لمعلل مهقفوو «ةزعلا بابسأ نيملسملل ئيه مهللا

 .ريصنلا معنو ىلوملا معن كنإ «كيلإ مهرومأ لآم نولكي
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 هيلع مه امو «نيقفانملا لاوحأ ِةكَي هيبنل ىلاعت هللا نّيِب ةقباسلا تايآلا ىف

 ائيش هورضي نل مهف ءمهنع ضارعإلاب ٌهْكك هرمأ مث 4 ادخلاو ركملاو عبطلا مول نم

 «هيسح وهف هللا ىلع لكوتي نأ الإ هيلع امو ءمهعادخو مهمؤل ناك امهم

 .ائيش هنم اوغلبي نلو ءمهرش هيفكيسو
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 ىلاعتو هناحبس هللاف ءالصتم نيقفانملا نع مالكلا لازي ال تايآلا هذه ىفو

 ىف ربدتلا نأل ؛هيناعم ىف ركفتلاو ميركلا نآرقلا ربدت مدع ىف مهلاح مهيلع بيعي

 كلمي ىذلا مهتابس نم نوظقيتسيو .مهرمأ ةبقاع ىف نوركفي مهلعجي نآرقلا

 .ةمايقلا موي ءازج نم مهلاني فوس ام مهرئاصب مامأ دسجتيو «مهسوفن مهيلع

 باتكلا اذه نأ مهل نيبتلو «باجعلا بجعلا هيف اوأرل نآرقلا اوربدت ول مهو

 .هلوسرو هللا دبع ادمحم نأو «نيملاعلا بر هللا نم لزنم

 ميكح ندل نم هنأ نيهاربو .هقدص لئالد هتابنج نيب لمحي ميركلا نآرقلاف

 ىف افالتخاو ءاياضقلا ىف اضقانت هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ول ذإ ء«ديمح

 نم ناسنإلا نأل ؛اضعب اهضعب تايآلا تبرضلو «ىناعملا ىف ابراضتو ءظافلألا

 هجازم فالتخال .«فالتخا همالك ىف دجوي نأ دبال «ريثك مالكب ملكت اذإ رشبلا

 نامزلا ىف هفقاوم فالتخالو «ضرملاو ةحصلا نم هروتعي املو «نيحلاو نيحلا نيب

 «ىناعملا ىف وأ .فصولا وأ ظفللا ىف ضقانت ةروص ىف هلك كلذ رهظيف «ناكملاو

 .فالتخالا روص نم كلذ ريغ ىلإ بذكلاو قدصلا وأ

 هيف اودجي نلف «ربدتلا قح هوربدتيلف «مهيديأ نيب ميركلا نآرقلا نكلو
 اميف ابذك الو .هاياضق ىف اضقانت الو «ىنعم ىف ادر الو .فصو ىف افالتخا

 مه لب ماعنألاك نولظي ءربدتلا نع مهضارعإب مهنكلو «بيغلا رومأ نم هب ربخي
 «ريذنلا ريشبلا توص نع مهناذآ اومصأو «ىدهلا نع مهبولق اوقلغأ دق «لضأ

 [دمحم] 4 2 اهئاَقْقَأ بولق ىلع مأ نآرقلا َنورُبدَتي الفأل ءنولقعي ال مهل امف
 .نوهقفي ال مهف

 يبوأ ىلإو لوُسُرلا ىَلِإ هور ولو هب اوعاذَأ فوخْا وأ نمألا نم رمأ مهءاج اول

 ناطيلا متعَبتال ُهممَحَرو مُكيلَع هللا لضف الولو مهنم هَنوُطِبَسسي نيذْلا هَملعَل مهنم رمل

 صرفلا نوئيحتيو «ةنتفلا ىف نوعراسي مهنإ «نيقفانملا ءالؤه رمأل ابجع اليف ذل

 ريغ ىلع رابخألا نوعيشيو «نينمؤملا رودص ىف نونظلاو كوكشلا اوعرزيل
 مهيلع فوخلا نع وأ «مهراصتنا وأ نيملسملا نمأ نع اربخ اوعمس اذإف «ءاهتقيقح
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 اهورهظأو «تاعئاشلا ةعاذإل نوقفانملا ءالؤه عرسأ «مهتاكرحت نم قافشإلاو

 مالسإلاب ررض كلذ ىف نوكي دقو ءاهتقيقح ىلع اوفقي نأ لبق اهب اوثدحتو
 .نوغتبي ام وه كلذ ناك امبر لب «نولابي ال مهنكلو «نيملسملاو

 ناك دقف ءاضيأ كلذ نولعفي اوناك نيملسملا فاعض نإ نيرسفملا ضعب لاقو

 اميف نوتطخي ال مهنأ نوبسحيو .«كلذ ىف نذإ نود «ّةِْلَي ىبنلا رمأ ىشفي مهضعب

 .نوئسحي مهنأ نوبسحيو نوئيسيو «نولعفي

 نأ زوجي ال طخ وهف نيملسملا فاعض نم مأ نيقفانملا نم كلذ ناكأ ءاوسو

 مل رابخأب ثيدحلا ىف ملسملا عرسي الأب ىلاعت هللا نم رمألا ءىجي كلذل ؛ثدحي

 عفنلا نيب اهرمأ نم زيمي ملو ءاهبذك نم اهقدص هل نيبتي ملو ءاهنم ققحتي
 اورظتنيو هِي ىبنلا ىلإ رمألا اودري نأ كئلوأو ءالؤه ىلع بجي لب ءررضلاو

 نيبيو «هقدص نع فشكيو هب ثدحتي ىذلا وه «مالسلاو ةالصلا هيلع نوكي ىتح

 ىبنلا ناك اذإف «ناكمو نامز لك ىف ضام مكحلا اذهو «هررض وأ نيملسملل هعفن

 ولوأ مه هتمأ نم ةفئاطل ملعلا ثّرو دق هنإف «ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتتنا دق هلك

 هذه لثم اودري نأ نيملسملا ىلع بجيف «نيدلا ىف هقفلا لهأو ءرمألا ولوأو ملعلا

 ىأ «مهنم هتوطبسسُي نيِذَلا ُهملَعْلط مهيلإ رمألا اودر اذإ مهنأل ؛مهيلإ رومألا
 هيف ةهبش ال حضاو قحلاو «مولعم رمألا اذإف «هاوحف نونيبيو «هانعم نوجرختسي

 .ضومغ الو

 دّلخ ىف رودت ىتلا راكفألا تهبشف «رئسبلا نم ءاملا جارختسا وه طابنتسالاو

 نع نوفشكيو راكفألا هذه نوجرختسي ءاملعلاو «رعبلا ىف ىذلا ءاملاب ناسنإلا

 . سانلا نيب عيشي الف متكيو رتسي نأ بجي امو لاقي نأ ىغبني ام نوملعيف ءاهانعم

 نع ةيهقفلا رومألا ىف ءاملعلا داهتجا زاوج ىلع ليلد ةلمجلا كلت ىفو

 وأ نآرقلا نم صن كانه نكي مل ام «سايقلا كلذ هنيبي امب مكحلاو «سايقلا قيرط

 .عامجإ كانه نكي مل امو «ةنسلا
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 . هللا لزنأ دقل ًاليلَق الإ َناَطْيَشلا معْبتال هتمحرو مكيلع هللا لضف الولر»

 «ةلالضلا نم ىدهلاو «لطابلا نم قحلا قيرط نيبو «لسرلا لسرأو «بتكلا

 تءاج امب لمعلل مكتياده الولو «ةمحرو هللا نم لضف اذهو «ةياوغلا نم داشرلاو

 ىف نيرئاس رفكلا ىلع متيقبلو «ناطيشلا متعبتال «بتكلا هب تلزنأو «لسرلا هب

 بلاغ ىف ناطيشلا متعبتال وأ «نيدتهملا مه اوناك مكنم اليلق الإ ؛لالضلا قيرط
 مكتائيس تبلغلو ءاليلق اعابتا باتكللو لوسرلل مكعابتا ناكو «مكلامعأ
 .ىلاعت هللاب ذايعلاو ءنارسخلا نم هيف ام كلذ ىفو «مكتانسح

 نإف ءكعم دحأ ال ادرفنم كدحو كوكرت ولو ىتح هللا ليبس يف لتاقف»
 اَنإ 8 كرصنب لفكت ىذلا وهو «لاتقلاب كرمأ ىذلا وهف «ىقبأو ريخ هللا ةيعم
 . [رفاغ] 4 2[ داهشألا موقي مويو ايندلا ةاَيحلا يف اونمآ نيذّلاو السر رصنتل

 ودعلا داهج كرتي الأب هلي دمحم هلوسرل ىلاعت هللا نم رمأ ةيآلا ىف
 باطخلا نأ نولوقي نم كانهو ءرصنلا هل نمض هللا نأل ءهدحو ناك ولو ىتح

 ىف ئجي مل هنأ الإ «ظفللا رهاظ اذه» :هريسفت ىف ةيطع نبا لاق ذإ ءاهلك ةمألل

 ءملعأ هللاو «ىنعملاف ءام ةدم ةمألا نود هدحو هيلع ضرف دق لاتقلا نأ طق ربخ
 تنأ ىأ «هسفن ةصاخ ىف دحاو لكل لاقي ام لاثم وهو .ظفللا ىف هل باطخ هنأ

 افلكم سيل ناسنإ لكو «هيلإ هجوم باطخلا اذه .«كتمأ نم دحاو لكو دمحم اي

 نإف ءدونجلا سيلو «كرصان وه هللا نإف داهجلل كسفن مدقت نإف «هسفن نع الإ

 نم اريخأو الوأ رصنلاف «دنجلا نم فولألا كلوحو كرصني امك كدحو كرصن ءاش
 .هللا دنع

 ردب ةكرعم ىف نيكرشملا ءاقلل جورخلا ىلإ سانلا اعد هيَ ىبنلا نإ ليقو
 ضعب هركف ءاهيف اوقالتي نأ ىلع لوسرلا دعاو دق نايفس وبأ ناكو «ءىرغصلا

 مل ولو «نوعبس الإ هعم سيلو ِةْلَك ىبنلا جرخو «ةيآلا تلزنف ءاوجرخي نأ سانلا
 كنإ ءدمحم اي :هل لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نأكف ءهدحو جرخل دحأ هعم جرخي

 ةبسنلاب كيلع سيل ذإ «نيِدمْؤُمْلا ضّرَحَول جرخاف ءاهدحو كسفن الإ فلكت ال
 «اورفك نيا سأب فكي نأ هللا ىسع# فينعت نود مهرمأو «ضيرحتلا الإ مهل
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 ىبنلا عم اودعاوت نيذلا «ءشيرق مهو ءاورفك نيذلا سأب هللا فكف «ناك دقو

 اذه نإ :هموقل لاقف «ةكرعملا ةبقاع ىشخو «هيأر نايفس وبأ ريغ دقف ءءاقللا ىلع
 ءابصخم اماع اورظتناف «هباحصأو دمحم ءاقل ىلع هيف اوردقت نل ءبدجم ماع

 ءاديدش مكسأب نوكيس اهتقوو ءهعم نمو ادمحم هيف اوقالتل «متدوعت امك

 دشأ هللاو» اعيمج هلل ةزعلا نأ اوملعي ملأ ءاديدش هباحصأو دمحمب مكليكنتو

 ديدشُ كبر شطب إو . مكئادعأ لك نم «ًاليكتت دشَأو# شيرق نم ل

 .ديري ام ىلع ردقأو ءاناطلس مظعأ وهف [جوربلا] 4 120
 لفك هل نكي ميس ةعافش عفش نمو اَهْنَم بيصت ُهَل نك ةنسَح ةعافش عَقشي نم

 «عفشلا نم ءاهوحنو ةعفشلاو ةعافشلا لصأ 4اَتيِقُم ءيش لك ىّلع ُهَّللا َناَكو اَهنَم
 ةعافشلاف ءاعفش ةجاحلا بحاص عم ريصي هنأل عيفشلا هنمو «ددعلا ىف جوزلا وهو

 ىهف ءاهنابغرت ةحلصم ىلإ لوصولل «كتليسوو كهاج ىلإ كريغ مض ىه نذإ
 هل عوفشملا ىلإ ةعفنملا لاصيإو «عّفشملا دنع عيفشلا ةلزنمل راهظإ قيقحتلا ىلع

 ىف نوكت ام ىه ةئيسلا ةعافشلاو ء«ةعاطلاو ربلا يف نوكت ام ىه ةنسحلا ةعافشلاو

 ىعس نمو ءرجألا بجوتسا نينثا نيب حلصيل ةنسح ةعافش عفش نمف «ىصاعملا

 .باقعلا بجوتساو مثأ دقف «ةعاط ريغ ىف

 اهب ىعور ىتلا ىه ةنسحلا ةعافشلا :«ليزنتلا قئاقح» ىف ىرشخمزلا لوقي

 «ةوشر اهيلع ذخؤت ملو «هللا هجو اهب ىغتباو رش هنع اهب عفدو ءملسم قح
 «قوقحلا نم قح ىف الو هللا دودح نم دح ىف تسيلو ءزئاج رمأ ىف تناكو

 .ةيصعم وأ ةعاط نم هيف ام ردقب هرجألا نم بيصن اهنم لكلو

 ربلا ىلع نواعتلاو «جئاوحلا ءاضقل ةعافشلا ىلع ٌةِْلَي ىبنلا ثح دقو

 ىلع هللا ضقيلو ءاورجؤتلف اوعفشا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي ذإ «ىوقتلاو
 . ؟6(20بحأ ام هيبن ناسل

 ؛(5151) مارحب سيل اميف ةعافشلا بابحتسا - بادآلاو ةلصلاو ربلا :ملسم هاور ؛هيلع قفتم )١(

 ىسوم ىبأ نع )١575( اهيف ةعافشلاو ةقدصلا ىلع ضيرحتلا - ةاكزلا :براقم ظفلب ىراخبلاو

 .امهنع هللا ىضر .راضح نب الس نب سيق نب هللا دبع وه هوبأو «هيبأ نع ىرعشألا
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 لك ىطعي ىذلا ءردتقملا ظفاحلا وه تيقملا 4انيقُم ءيش لك ىّلع هللا ناكو#

 تيقُي وهو لمع نم هل ظفح ام ردقب ناسنإ لك ىزاجي وهف هوقو هَنوُق ناسنإ
 ىتلا ةيفاعلاو «هدنع نم توقلا وه ىذلا قزرلاف «هب ناعتسا نم نيعيو « عئاجلا

 .رادقمب هدنع ءىش لكو «هرمأبو هناطلسب ةوقلا ىه

 عيش ِك ىلع ناك هّللا نإ اهودر وأ اهنم نسحأب اوُيَحَف ةيحتب متييح اذإو»
 مالسلا ىه هلل تايحتلاو «ةايحلاب ءاعدلا ةيحتلا لصأو «مالسلا ىه ةيحتلا «اًبيسح

 ةغيصب («ةيحتلا» لقي ملو .عمجلا ةغيصب «هلل تايحتلا» لاقي امنإو «تافآلا نم

 :مهضعبل لاقيف «تافلتخم تايحت مهل ىدؤت كولم ضرأألا ىف ناك هنأل «دارفإلا

 :اولوق «نيملسملا نحن انل ليقف «معناو ملسا» :مهضعبل لاقيو ««نعللا تيبأ»
 ىه ءاهيناعم ىدؤتو كولملا تايحت ىلع لدت ىتلا ظافلألا لك ىأ «هلل تايحتلا»

 . هللا

 .داهجلل متجرخ اذإ «لوقي ىلاعت هللا نأ اهلبق امو ةيآلا هذه نيب ةقالعلاو

 مالسلا مكيلإ ىقلأ نمل اولوقت الف «مالسإلا ةيحتب ناسنإ مكايحف ءرمألا قبس امك
 ءمهيلع ىرجت ماكحألا نإف «مالسلا باوج اودر لب ءانمؤم تسل
 ىلاعت هلوقل «ةضيرف هدرو ءاهيف بّغرم ةنس مالسلاب ءادتبالا نأ ىلع ءاهقفلا عمجأ
 ميش لك ىلع ناك هللا نِإ» :ىلاعت هلوق وأ «اهوذر وأ اهنم نسحأب اريحف»
 ءانه تنسح «بيسحلا» ةفصلا هذه نإ ءكلذ نع نورسفملا لاق دقف ««اًييسح
 هب ءىجيام ردق ىّقوي وأ «ءصقني وأ ناسنإلا ديزي نأ ىف ةيآلا ىنعم نأل

 ةيحتلا ظفل ىف ىتح «.هلعف ام ردقب ناسنإلا ىزاجي ىلاعتو هناحبس هللاو
 . مالسلاو

 لجر ءاجف ّةلِككَي ىبنلا دنع انك :لاق نيصح نب نارمع نع ىئاسنلا ىور

 «سلج مث «رشع» :لاقو «ٌوِْلَي هللا لوسر هيلع درف «مكيلع مالسلا :لاقف ملسف
 لكَ هللا لوسر هيلع درف .هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :لاقف ءملسف رخآ ءاج مث
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 ل تى

 (هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا» :لاقف رخآ ءاجو .سلج مث .«نورشع» لاقو

 ."""«نوثالث" :لاقو لَك هللا لوسر هيلع درف
 هل بتك «مكيلع مالسلا» ملسملا هيخأل لاق نم نأب اريسفت ىطعي ربخلا اذهو

 «ةنسح نورشع هل تبتك (هللا ةمحرو مكيلع مالسلا» :لاق نإف «تانسح رشع

 نم كلذكو «ةنسح نوثالث هل تبتك «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا» :لاق نإف

 .رجألا كلذ لثم هل ةيحتلا در

 ءاكولسو اجهنم اهذختيو «ملسملا اهملعتي نأ بجي بادآ اهدرو ةيحتللو

 «ريثكلا ىلع ليلقلاو .دعاقلا ىلع مئاقلاو «ىشاملا ىلع بكارلا ملسي نأ اهنمف

 فرعتي نأ ملسملا ىلع «ةبعشتم ةيهقف لئاسم ةلأسملا ىفو «ريبكلا ىلع ريغصلاو

 ىتلا بابسألا نم مالسلا ءاشفإو ةيحتلا نأل ؛اهنع لفغي الو ءاهناظم نم اهيلع

 هلوقل اقيدصت «سوفنلا باحتتو «حاورألا فلتأتف «ضعبب اهضعب بولقلا لصت

 ال وأ «اوباحت ىتح اونمؤت الو ءاونمؤت ىتح ةنجلا نولخدت ال» مالسلاو ةالصلا هيلع

 . ""”«مكنيب مالسلا اوشفأ «متبباحت هومتلعف اذإ ءىش ىلع مكلدأ

 :هركذ لج هنأ مكنوئش لك ىف اوركذتت نأ مكيلع مث

 هللا نم قدصأ نمو هيف بْير ال ةّمايقلا مي ئَلإ مُكَتعِمِحَيَل وه الإ َهَّلِإ ال ُهّللا»

 ثعبسلا ىف نوكشي نيذلا نيبذكملا ءالؤه نأش ىف ةيآلا هذه تلزن دقو «اًئيدح

 ماللا دوجو وه مسقلا كلذ ىلع ليلدلاو ءهسفنب مهل ىلاعت هللا مسقأف «باسحلاو

 ماللا نأ ةاحنلا لوقي «ءاهدعب ةددشملا ديكوتلا نون مث «مكنعمجيل ةملكب ةلصتملا

 )١( بدألا :دواد وبأو 5749(«2) مالسلا لضف ىف ركذ ام - بادآلاو ناذئتسالا :ىذمرتلا هاور -

 نييرصبلا دنسم لوأ :دمحأو :«(0145) مالسلا در فيك )١55557(« لضف - مالسلا :ىمرادلاو

 .هنع هللا ىضر نيصح نب نارمع نع .(0-511) هدرو ميلستلا

 بادآلاو ناذئتسالا :يذمرتلاو «(014) نونمؤملا الإ ةنجلا لخدي ال هنأ نايب - ناميإلا :ملسم هاور (؟)

 نباو 200195 مالسلا ءاشفإ ىف - بدألا :دواد وبأو «(5786) مالسلا ءاشفإ ىف ءاج ام -

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع .(58) ناميإلا ىف - ةمدقملا :هجام
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 وهف «مكنعمجيل مسقي هللا نأ « ملعأ هللاو «ءريدقتلاو ( مسق باوج ىف ةعفاو

 لكف « ضرألا تحت تاومأ مهو سانلا عمجيس هنأب «ةزعلا بر انيلإ هيقلي « مسق

 موي ىلإ اذه مهعمج لظيسو «بارتلا تحن هوقبس نم ىلإ عمجيس تومي نم
 .نوثعبي مث ةمايقلا

 موي مكنعمجيل :هانعم ؛مالكلا ىف ةلص «ىلإ» رجلا فرح نأ رخآ ىأر ىفو

 موقي موي +: ميظع مويل 4+ نوثوعبم مهنأ كئلوأ نظي الأ» :هنأش لج لاق
 . [نيففطملا] 4 #7 نيملاعلا برل سانلا

 نم قدصأ وه نم كانه له «ىريرقت ماهفتسا .«اثيدح هّللا نم قدصأ نموإل
 قدصأ دحأ ال ءال :نمؤم اهيف كشي ال ىتلا ةقيقحلل اريرقت باوجلا نوكيف ؟هللا

 هدنع نم ءاج ام لكو «نوكيس امو «ناك امب انيطاخي .هناحبس وهف «هللا نم

 نع رابخإ بذكلا نأ «بذكلا هيلع زوجي ال هنأش لج وهف «هيف بير ال قدص

 ىكل .«بذكلل ةجاح ىف هنأ الإ بذكي ال بذاكلاو هيلع وهام ريغب ءىشلا

 هيلع زوجي ال ىنغ ميكح ىلاعتو هناحبس هللاو «ةرضم عفدي وأ «ةعفنم ديفتسي

 رئاس نع هزنم وه امك «بذكلا نع هزنم ,مولعم لكب ملاع وهف «جايتحالا
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 ال وللا 0

 :١ ااا
 ١ ى

 نقلك اَمَ
 عمو 2 ا َ ع

 ٌنماودِهَتن أنو ديِرنأ اوبَسك مب هَللأو نيَتَبْف

 ع 20111
 وأود 22 البس هل كمت نلف للطي نموها لضأ

 هيلو أودت ال5 اوس َنوُنوْكَتَف اورفك امك نورفكت سو وك 40 ةعررر موو 011 وو 2
 مور عرب جمر ب ريس و كسل 26م

 يي 2 هلال يس يف وراهم َقَح

 79 ايصال َءاَكيلَو متم ُذِحَتَ ْدِخَشت وموت دوت

 مكون مهيب 000 الإ
 رس و ع لع ا 1 جال ل

 َءاَسَْولو مُهَم وف اولْيِلَمَيَوَأ كولئلمي موس 0

 ويم 43و "اكملت يَيَع بالم

78 ١ 

 مج 1 رس 0 الصم هر آ  آ 00 7 و مهسلل

 8 00 و - ا

 له مُهَمَوف ويم ونمأي نأَن دوذدد كير راء َنوُدِحَتَس

1111111111111 
 تح ماس سو ريرر جصر م

 0 ا ديأوُمكَيو مكس

 نيم ايم انلطْلس وبعمل انْلَدَجد 2 كومه رع قو

 عازنلا ىريثم ملسلا ىف اوناكو «ةرمتسم ةنتف رصنع بورحلا ىف نوقفانملا ناك

 ارهاظ افعض اودجي مل نإو ءهولغتسا افعض اوأر نإ برحلا ىف مهف ءماصخلاو

 نونمؤملا ىوق املك دتمي ناك لب ءطقف ةنيدملا لخاد ىف قافنلا نكي ملو «هوراثأ

 ءردب ىف نينمؤملا راصتناو «ةنيدملاب ةيمالسإلا ةلودلا ةماقإ لوأ ىفف .دالبلا ىف
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 مع املكو !مهتوق ىف همومس ثفني ذخأو «نينمؤملا ةوق نم افوخ اهيف قافنلا رهظ
 لاق امك قافن بارعألا ىف رهظف ءنوقفانم رهظ « عستاو ةيمالسإلا ةلودلا ناطلس
 هلوُسَر ىلع ُهَّللا لزنأ ام دوُدَح اوُملَعي الأ ردجَأو اًاقنو افك دَسَأ بارعألا ) : ىلاعت

 اذإ سان ناكف ءةكم ىكرشم نيب قافن رهظو [ةبوتلا] 4 4707 ميكح ميلع هّللاو

 مهنأ اونلعأ .مهيلع قيرطلا ىف نينمؤملا تاراغ اونمأي نأ اودارأو «ةراجت اودارأ

 نونمؤملا ناكف «سانلا نيبو بكرلا نيب هولقانو ءدمحم هب ءاج امب نوقدصي
 مهنمو «مهيلع راغي الو نولتاقي ال نينمؤم مهاري نم مهنمف «مهنأش ىف نوفلتخي
 :ىلاعت هلوق لزنف «مهلاومأب اوجني نأ نوديري نيقفانم ارافك مهاري نم

 ىلع نوقفانملا ناك اذإ 4 اوُبسُك امب مُهَسْكْرَأ هّللاو نْيتتف نيقفاتمْلا يف مككل امف »
 الإ نوديري الو «ةنتفلا ءاغتباو «ةوقلا ةيشخ ناسللاب نوقطني مهنأ نم «نورت ام
 مهنأش ىف اوفلتخت نأ مكل غوسي ىذلا امف «مكب هلازنإو «مهسفنأ نع ىذألا عفد

 ىف مكحتسي رشلا ىرت ةيناثلاو «مهيسف ريخلا وجرت امهادحإ «نيتفئاط ىأ نيستف
 مهعوقوو «مهلالض نوفلتخملا اهيأ نورت متنأو ؟مهلاوقأ نحل ىف ودبيو .مهبولق
 نولمعي مه لب «مهناميإ ىلع لدي ام مهلامعأ نم ودبي ال مهنأو ءداسفلا ىف

 .مالسإلاب نوقطنيو ءرفكلاب

 ىف ءاج .هرخؤم ىلإ همدقم درو ؛هسأر ىلع ءىشلا بلق هانعم ساكرإلاو
 ىلإ هلوأ درو ءهسأر ىلع ءىشلا بلق سكرلا» :ىناهفصألا بغارلا تادرفم
 .(هرمأ ىف سكتراو سكرف هتسكرأ لاقي «هرخآ

 بلقف لالضلا ىف مهعقوأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ اذه ىلع ىنعملاو
 بيترت نوعيطتسي ال اوراص ثيحب .مهريكفت ىف رخآلا ىلع لوألا درو «مهكرادم

 هتاغتبا دعب رشلا ىف لاغيإلا نم اوبسك امب كلذو ءاهجئاتنو ةيركفلا تامدقملا
 اوحبصأو «هيف اولغوأ ىتح تاوطخ ريسلا مهب دتما ةوطخ هيف اوراس املف «هبلطو

 .لوق ىف مكحلا نوعيطتسي ال
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 مه :ليق ؟ساكرإلا كلذ ىلاعت هللا مهسكرأ نيذلا نوقفانملا كئلوأ مه نمو

 ةنيدملاب اوماقأ موق :ليقو .هعم نمو «ىبأ نب هللا دبع عابتأ «ةنيدملا وقفانم

 بطي مل اهوج نأ اورهظأو ءمهداقتعا ىف نيفرحنم اهنم اوجرخ مث «نينمؤم

 دمحم رهظ نإ.اولاقو «ةكمب اونمآ موق مهنإ :سابع نبا نع ىور امك «ليقو !مهل

 .انيلإ بحأ وهف ءانموق رهظ نإو ءانفرع دقف كك

 نمو بارعألا صختو «كلذب اوفصتا نم لمشت انه نيقفانملا نأ ىدنعو

 نأ ريغ نم كلذ نونلعيو «مهلئابق ىف نوملسي اوناك نيذلا نم مهتلكاش ىلع

 ىلع لدي ام مهلامعأ نم نكي ملو «نينمؤملل نيرصانم ةنيدملا ىلإ اورجاهي
 اوناك ءالؤه نأ ةقيقحلاو .مهيلع اهتيالو نالعإو «ةيمالسإلا ةلودلل مهئامتنا

 تركذ كلذلو .مهيف ىمالسإلا فيسلا مكحي اليكل «مالسإلا ةملكب نوعرذتي

 .اورجاهي نأ ىه مهناميإ ىلع ةلادلا ةعطاقلا ةرامألا نأ ةيآلا
 يم م ماه م

 اهيأ 4ًاليبس هَل دجت نلف هللا للضُي نمو هللا لضَأ نم اوُدْهَ نأ نوديرتأ »

 بتك نم ىأ «هللا هلضأ نم ناميإلا ىلع اولمحتت نأ نوديرتأ نوفلتخملا نونمؤملا

 ليبسو قحلا ةداج نع فرحناو ءاهقيرط ىف راس هنأ ببسب «ةلالضلا هيلع

 ملو عجري مل ماد ام «هتياهن ىلإ ىهتني نأ دب ال قيرط ىف ريسي نم نإف «نينمؤملا
 نأ «موتحملا هردقو .«ظوفحملا هحول ىف هيلع بتكي نم ىأ ءهللا للضي نمو .دعي

 «ريغتي ال ىلاعت هللا ردق نأل ؛هتياده ىلإ اليبس دحأ دجي نلف ءالاض نوكي

 مكح نيذلا نيقفانملا ةياده لواح نمف .فلختي ال همكحو «لدبتي ال هءاضقو

 .ىلاعتو هناحبس هللا ردق براحي امنأكف «لالضلاب مهيلع

 امنيب «ناميإلاب مهل مكحلا وأ ,نيقفانملا ةياده نولواحي نينمؤملا نإو

 . كلذ سكع نينمؤملل نودوي نوقفانملا

 نونمتت نيذلا ءالؤه نإو «ءاوس َنوُنوُكَنف اورفك امك نورفكت ول اوُدو»
 ءاورفك امك اورفكت نأ نونمتي مهل اهنوجرت وأ «مهيلع اهب نومكحت وأ مهتياده

 الو ءاملسم دعي ال هلاح هذه نوكت نمو ؛ءاوس ىلع مهو متنأ نونوكت ثيحب
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 .ىده ىلع هعم اوعمتجت نأ ديري ال وهف «هبلق لخد مالسإلا رون نأب هيلع مكحي

 .ةدوم لاصتا مكب لاصتالا نوديري اوناك اذإف !ةلالض ىلع هعم اونوكت نأ ديري لب
 اوذختت نأ حصي الف «كلذك اوناك اذإو «ناميإلا ساسأ ىلع ال رفكلا ساسأ ىلعف
 :كلذ دعب ىلاعتو هناحبس لاق اذلو «ةلص وأ ةدومب مهعم اوطبترت وأ ءاراصنأ مهنم

 ىنعمب قلطي ىلولا 4هللا ليس يف اورجاَهُي تح ءايلوَأ مهنم اوت الف)»
 حصي ال هنإف «نينثالا ىلع بصنم ىهنلاو .دودولا بحملا ىنعمب قلطيو ءرصانملا

 مهو مالسإلا نورهظي نيذلا «نيقفانملا ءالؤه نم ءايلوأ اوذختي نأ نينمّؤملل

 نونوكي فيكف «نيملسملا ىلع مهل مهتوقو «مهنورصاني ءادعألا زايد ىف نوميقم
 ءءارصن مهنم اوذختي نأ حصي ال ناك اذإو !!ناميرلا لهأ ءارصن لاحلا هذه عم
 مهيلعو «نيملسملل ام مهل «ةيمالسإلا ةلودلل نومتنم مهنإ لاقي نأ حصي ال هنإف

 .اهيلإ اومضي نأ اذهل زوجي الو «نيملسملا ىلع ام

 لظ ىف مهئاقبب مهنأل ؛ةدوم مهعم نينمؤملا ضعب طبري نأ حصي ال هنإو
 ىلاعت هللاو «هلوسرو هللا نوداحي نم نمض ىف نونوكي ل مهتوقو ٠ ءرفكلا

 اوناك ولو هلوسرو هللا داَح نم نوُداوي ٍرخآلا موَيلاوهللاب نونمؤي اموَق دجت الإ: لوقي
 .[ةلداجملا] < <57 , مهت ةريشع وأ مهتاوخإو أ مهءانبأ وأ مهءابآ

 مهيلع اومكحت نأ حصي الف «ىلاعتو هناحبس هللا ديب بولقلا رمأ نإو

 نم عونلا اذه ىف ىقيقحلا هرهظم نإو .هملاعم ودبتو «هتارامأ رهظت ,ىتح ناميإلاب
 نينمؤملل مهتوق نوكتل ؛ .مهيلإ ةرجهلاب نينمؤملا ةعامج ىلإ اومضني نأ وه سانلا
 :لاقف «ةرجهلا ىهو «ةياغب مهتيالو كرت ىلاعتو هناحبس ديق اذلو ,مهيلع ال
 عم نيدهاجم ىلاعت هللا ليبس ىف اوجرخي نأب 4دّللا ليبس يف اورجاهي لوتح#

 .مهل نيديؤمو نيرصانمو نينمؤملا
 مادبا ميت

 الو 3 مهنم اوذخَتت الو مهومتدجو ' ثيح > مهولتقاو مهوذخُف اوُلوت نإف

 مهنأل ؛مهمالسإ اوربتعت الف .ةبجاو ىهو «ةرجهلا نع اوضرعأ نإف ىأ 4 اريصت

 مهرجاتل دصرتلاو «رسألاب مهيصاون نم مهوذخو «مكيلع ةوق نولازيال
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 ثيح مهولتقاو .مهماوقأ ةيوقتل ةعيرذ كلذ نم اوذختي ال ىتح .مهلاومأو

 جورخلا نوعيطتسي اوناك اذإو .نينئمؤملا ءادعأ مهتنواعمب ءادعأ مهنآل ؛ مهومتدجو

 ةرجهلاو «مكل ةوق اونوكيل مكيلإ ةرجهلا نوعيطتسي مهنإف ءاهريغو مهترجاتمب

 ىف مهولبقت الف «مهيلإ نومتني نمك لاتسق لاح ىف مكعم اوناك اذإو «ةبجاو

 كنواعي ىذلا وه ريصنلا نأل ؛ءارصن مهنم اوذختت الو ءمهوداوت الو ءمكتيالو

 مهنم اوُدخُتت الو) :ىلاعت هلوقف «مهنم ءالؤه سيلو «كئادعأ ىلع كعم نوكيو

 مهنم مهوربتعي الأ  اهلوأ :ةثالث رومأ نع ىهنلا ىلع لدي «4 اريصت الو 3

 الأ  اهيناثو . .نينمؤملا ةعامجل مامضنالا ىلع اولمعي مل مهنأل «عامتنالاو ةيالولاب

 بزح نم اذهب مهو «هلوسرو هللا نوداحي ذإ مهنوداحي مهنآل «مهوداوي

 مهنأل ءءارصن مهنم اوذختي الأ اهفلاثو ىلاعت هللا بزح نم ال «ناطيشلا

 مهب ةناعتسالاو «نالذخ مهرصنف «نونمتؤي ال مهلاح هذه تناك نمو «نوعداخيس

 .ناميإلا لهأ ريغب ةناعتسا

 ظفللا ناك نإو  ةيآلا مهنع ثدحتت نيذلا نيقفانملا نأ ىلع لدي قايسلا نإو

 نيملسملا ىلإ نوجرخي الو «مهلئابق ىف مالسإلا نورهظي نيذلا نم مه اماع

 نوكيل « «عمجتلا ىلإ جاتحي ةيمالسإلا ةلودلا ءاشنإ نامز نإف «مهعم اونوكيل

 اًفَص هليبس يف َنوُتاَقُي نيدلا ُبحُي هللا نإ ل :ىلاعت لاق امك «ةدحاو ٌةوق نونمؤملا

 . [فصلا] 4 <20 صوصْرُم ناين مُهّنََك

 «ىرخأ ةلود ىلإ نومتني نيذلا ةلماعم نولماعي نيقفانملا كئلوأ نأ ةصالخلاو

 نينمؤملا ملاست مهتلود تناك نإو ءاولتقو اولتوق نينمؤملا لتاقت مهتلود تناك اذإف

 : ىلاعت لاق اذلو «قائيملاو دهعلل امارتحا نولتاقي الف «قاثيمب

 ىنعمب لصفنم انه ءانثتسالا قايم مهتيبو مُكَيب موق ىلإ َنوُلصَي نيذّلا الإ )
 ال نكل :ىنعملاو .اودجو امثيح لتقلاو «ىصاونلاب ذخألاب رمألا نم وهو ««نكل»

 مهنيب موق ىلإ ةيوعرلا وأ ءامتنالاب نولصي نيذلا ءالؤه نم ادحأ اولتقت الو اوذخأت

 وأ .هماكحأ ىلع جورخلا الو ءهيف ثكنلا حصي ال «قثوم دهع نيملسملا نيبو
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 نيذلا ماوقألاو ءاهيلإ نومتتي ىتلا ةلودلاك نولماعي ءالؤهف ءهاضتقم ىلع درمتلا
 ضقن مهرسأ وأ مهلتق نأل ؛اورسؤي وأ اولتقي نأ حصي الو ءمهب مهرومأ نولصي

 الوسم ناك دهعلا نإ دهعلا اوُفَوأو 9 :لوقي ىلاعت هللاو ءدكأو قثو ىذلا دهعلل
 دعب ناميألا اوضقنت الو مثدهاع اذإ هّللا دهعب اوُقوَأَو» :لوقيو ء[ءارسإلا] # 27

 . [ لحنلا ] © 02:02 َنوُعَت ام معَ هللا نإ ًاليفك ْمُكيلع هللا مُكلَعَج دَقَو اهديكوت
 ىف لخدي .4َقاَيَم مهب مكتب موق ىلإ نولصي» :ىلاعت هلوق نإو

 :ناتفئاط هنومضم

 ال هنإف .قاثيمو دهع مهنيبو مكنيب ةلودل ةيعر نوكت ةفئ ةفئاط . امهالوأ

 «قائيملاو دهعلا ىضتقمب نونمآ مهنإف «نيرجاهم مكيلإ اوجرخي نأ مهتاجنل طرتشي
 .مهرمأ ىف بارتسي ال «مالسإلا اونلعأ نإف

 ءدهع مهنيبو مكنيب ناك نمت ءالو وأ قاثيم وأ دهعب نولصتي نم - ةيناثلاو
 ىلع قبطني نأ حصي فنصلا اذه نإو .مكيدهاعمل ةيعر نونوكي نم مكح مهل نإف

 .مالسلا نونلعي نكلو مالسإلا نورهظي ال نم

 .هدنع رذعل هموق لتاقي ال هنكلو ءدهع ىوذ موقل ىمتني ال فنص كانهو
 هللا لاق نيذلا مهو «مالسلاب ايقلم وأ نيدلا هلل اصلخم نينمؤملا ىلإ جرخيو
 مهيف ىلاعتو هناحبس

 رخآ قيرف اذه 4 ْمُهمْوَق اوُتاَقُي وَأ مكولتاقي نأ مهرودص ترصح مكوءاج وأ 9
 «نينمؤملا عم نولتاقي الو هنونلعيال وأ مهماوقأ طسو ىف مالسإلا نونلعي نم
 نونلعي ءالؤهف .ءبرح لاح ىف مهو «نينمؤملا نولتاقي موق ىلإ نومتني ءالؤهو
 قيض ىف نونوكي مهنكلو «مالسإلا نينلعم نيملسملا ىلإ نوئيجيو مهمالسإ
 وأ مهماحرأ ىوذ وأ مهتايرذ ىلع ةيشخ .مهماوقأ لاتق نوعيطتسي الف ءجرحو

 مهنم لبقي هنإف ءمهموق لاتق نع عانتبمالاب اوعرذتي نأ نوديريو .مهلاومأ

 رصحلا) :بغارلا لاق دقو .تقاض 4# مهرودص ترصحإ» ىنعمو .لازتعالا

 لاقو «مهيلع اوقيض ىأ «مهورصحاو مهوذخف# :لجو زع هللا لاق . قييضتلا
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 وأ :ىلاعت هلوقو «[ءارسإلا] 422+ اريصح نيرفاكلل منهج اَنلَعَجَو » : ىلاعت

 . (تقاض ىأ 4 مُهَرودَص ترصح ْمُكوءاَج

 نم تناك اذإو «حرف باب نمو رصن باب نم نوكت (رصح) ةدام نأ رهظيو

 باب نم تناك نإو ءايسح اقييضت ريغلا ىلع قييضتلا ىلع ةلاد نوكت رصن باب
 تقاض ءالؤه نأ اذه ىلع ىنعملاو .سفنلا قيض ىلع ةلادو ةمزال نوكت حرف

 لاتق نوعيطتسي الو «نيملسملا لاتق نوعيطتسي ال جرح ىف اوراصو «مهسوفن
 نودعي ال مهنألو «مهرمأ نينمؤملا ىفك هللا نأل «نوملاسم ءالؤهف «مهماوقأ

 لاقف «مالسلا ىف ةبغر مهتملاسم ىلع نينمؤملا هناحبس هللا ضرح دقلو «نيقفانم

 : هناحبس

 للق نأ مكب هللا ةمحر نم هنأ ىأ 4 مُكوُلتاَقَلف مُكَيلَع مهَطَلسَل هللا ءاَش ولو >
 نم مهفوفص نيب نم جرخي نأب «مكنولتاقي نيذلا نأش فعضأو «مكءادعأ

 نأش فاعضإو «مكعمج ةيوقتب :نيرمأب اذه ىف مكرصان هللا نإو «مكنوملاسي

 .مكملاسي نم مهنم جرخي الو مكيلع اعيمج اونوكي نأ هناحبس ءاش ولو «مكودع

 «كلذ ناكل «لاتقلاو لتقلاب مكيلع نيطلسم مالسلا دي نودمي نيذلا كئلوأ لعجو

 نيذلا كئلوأ ةملاسم وهو ءهب هللا مكرمأ ام اوراتخاف ءمكتحلصم ىف سيلو

 .مهماوقأ نيب نم اوجرخ دقو «مكنوملاسي

 :ىلاعت هلوقب ىنعملا اذه هناحبس دكأ دقلو

 مهيلع مكل هللا لعَج اَمَف مّلسلا مكن ارَقلاَو مُكوُلتاقي ملف ْمُكوَُرتعا نفط ْ'
 مكئادعأ عم اونوكي ملو «مكلاتق اولزتعا نإ «ةملاسملا ءالؤه نم اولبقاف ىأ © اليبس

 مالسلا مكيلإ اوقلأو ,.مهماوقأ ىلع مكعم اونوكي نأ اضيأ اوديري ملو «مكيلع

 ال مهنأل ؛مهوبراحت الو «مهنم كلذ اولبقاف ءنيفلاخم الو «نيدناعم ريغ

 ليبس يف اوُتاَقَو ط :لوقي ىلاعت هللاو «نودتعي الو «مكيلع نوبلؤي الو مكتولتاقي
 اوماد امو «[ةرقبلا] 4 508 نيدتعمْلا بحي ال هللا َنِإ اوُدَمعَت الو مُكنولتاَقي يذلا هللا

 عرش مالسإلا ىف لامتقلاو .نيدتعم انك الإو ؛مهلاتق لحي ال نولئاقي ال
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 اليبس هماكحأو هعرش ىف مكل هللا لعج امف كلذك اوناك اذإف ءءادتعالا عفدل

 لعج امف ل: هناحبس هلوق - امهالوأ :ناتيظفل ناتراشإ ميركلا صنلا ىفو
 مهيلع ءادتعا مهلاتق نأ ىلإ ئموي «مهيلع» ب ريبعتلا ذإ ,4ًاليبَس مهُيلع ْمُكَ هللا
 0 هناحبس هللا لعج ام :ىنعملاف «ءادتعالا قح مكل هللا لعج امو
 ىنعم ىلإ ةراشولل مالسلا لدب ملسلا ظفلب ريبعتلا - ةيناثلا .«مهيلع» ب ءادتعالل

 مكيلإ اوقلأ مهف «ميلستلا ىنعم ديفي ملسلا نأل ؛مالسلاو نمألا درجم ال «ميلستلا
 .مكل ةدايقلا ميلستو نمألا

 نع نوفكي ال ءنوعداخي موق مهو «نيملاسملا ءالؤه ريغ رخآ فنص كانهو
 :مهيف هناحبس لاق دقو «لاتقلا

 ةنتفلا ىلإ اوُدر ام لك مهموق اونمأيو مكونمأي نأ نوديري نيرخآ نودجتس »
 نمأيو ءمهلتاقي الف «همرق نمأي نأ ىلإ هجتي ريخأ فنص اذه « اهيف اوسكر
 اذإ ءالؤهو ءدايقلا ملسي الو «نامألا دي دمي ال هنكلو .هولتقي ال ىتح نينمؤملا

 ىف لاتقلل اوباجتسا «نينمؤملا ىذأل نيدرفنم اوضرتعي ملو «لاتقلا ىلإ اوعد
 بناج اونمأيل «مالسإلا نورهظي وأ «نامألا نورهظي مهف «نيكرشملا فوفص

 ىمرم اذهو ءمهعم اولتاق هللا ءادعأل مامضنالا ةصرف مهل تحال نإف «نينمؤملا

 مهموق ىلإ اودر املك ىأ ؛ .« اهيف اوسكرأ : ةنتفلا ىلإ اوُدر ام لك » :ىلاعت هلوق

 رفكلا ةنتف ىف اوسكرأف «بلق حبقأ مهسوفن تبلق ءمهرفكو مهتيبصعب نينوتفم
 مهيديأ اوفكيو مهماوقأ اولزتعي مل اذإ مهلاتق مالسإلا بجوأ ءالؤهو «ةيبصعلاو
 : هناحبس لاق اذلو «نيملسملا لاتق نع

 تْيَح ْمهوُْفاَو مُهوُدُحَف مهيدي ايو ملسلا مُكيلِإ اوقليو مكولزتعي مل نافل
 مكلاتق اولزتعي مل نإ ىأ . 6 انيبم اناطْلس مهيلع مكل انلعج مكئالوأو مهومتفقت
 اوفكيو «نيداقنم مهسفنأ ميلست عم نامألاب مكيلإ اوقليو ءمكبرح نع اوعنتميو
 .«ىرسأ ىصاونلاب مهوذخف «مهتمصع تلازو ءمهمد لح دقف «لاتقلا نع مهيديأ

 ل



 ءاسنلا ةروسريسفت م

 للم 1

 أ حت

 عانتمالا نع ربعو .مهومتدجو 4 مهومتفقل » ىنعمف ؛مهومتدجو ثيح مهولتقاو

 هللا نإو ؛لاتقلل ىلوألا ةادألا ىه ديلا نأل ؛ 4 مهيديأ اوفكيو هلوقب لاتقلا نع

 :هلوق ىنعم اذهو «مهلاتق نم مهنكمت ةرطيس ىأ اناطلس نيملسملل لعج دق اذهب

 مهلاتقو ءردغلا نم مهفاصوأب كتلوأ ىأ 4 انيبم اناَطْلس مِهيَلَع مُكَل اَنلَعَج مكئالوأو )

 انيب احضاو «مهلاتقل اغوسم اناطلس مهيلع مكل هللا لعج «مهتنتفو «نينمؤملل

 مالسإلا زعأ مهللا .ؤكلت الو كش الو ةبارتسا ريغ نم مهولتاقف ءهيف كشال

 .نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناو

4 
 هه 020 22 م و جس 3 - ًّ 20

 َلئهَنمَواَتطَحالاَنِ وم لثفي نأ ٍنِمّؤُمِل كَ اَكاَمَو
 قود ا ا ا ا ل

 َِإَةَمْلَسَم ةَمْلَسُم ةَيِدَو ةَكِمَوُم ةَكَوُرِرَصَماَكَطَحاَتمَوُم

 كُلْوُدَعِوَوَم نم كر كنك 6 أ َّدصَصَي نحل إيه

 3 م رس حق اس لو + ع جر سرع ل
 تاك نو ٍةَكمْؤَمةَعَررحَسَف كرِمّؤُمَوهَو

 2 7 1 مكس 5و مُكَتَيَو كحك موَقن
 دي 0

 ا ٍِ هر

 ءانب ضقن ىلع نولمعي نيذلا نيقفانملا ىف ةقباسلا تايآلا ىف مالكلا ناك

 بوجو ىفو «ناميالا لهأ بولق ىف بيرلا ءاقلإ ىلع نولمعيو «ةيمالسإلا ةلودلا

 «مهلتابق نيب ناميإلا نورهظي نيذلاو «قاثيملاو دهعلا نوضقني نيذلا نيرفاكلا لتق

 ناميإلا رهظم نم اوذختي نأ نوديري نوقفانم مهنإف «مالسإلل المع نولمعي الو
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  7كالا ١
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 لاتقلا ىف ءالؤه مد ىمحي ال هنإو !مهماوقأ ىلع ةديدشلا تدتشا نإ «مهل ةياقو

 ىلإ نولصي اوناك وأ «مهماوقأ عم لاتقلا اولزتعاو «مالسلا اوقلأ دق اوناك اذإ الإ

 دق رصانعلا هذه نيب ةقرفتلا نإو .ءادتعا مدع قائيمب مهعم نوملسملا طبترا دق موق

 ىهو :ثالثلا لاوحألا هذه ىف أطخلا ميركلا نآرقلا ركذ اذلو ءأطخلا اهعم عقي

 لتقو ءءادعأ موق نم نمؤمل أطخلا لتقو «نينمؤملا عم مئاق نمؤمل أطخلا نمؤملا لتق
 :ىلاعت لاق اذلو ءانيب مكحلا ناك أطخلا عقو اذإ ىتح «قاثيم مهل موق نم أطخلا

 ىفنل سيل انه ىفنلا «ناك ام» 4اًنطَح الإ انمْؤُم لقي نأ نمؤمل ناك امو»
 ىفنلا لب «عقي هنكل ءادبأ كلذ عقو ام الإو ءاطخ لتق عقي نأ ىفن ىأ «عوقولا

 هللا لوسر اوذوَت نأ مكَل َناَك امو )» :ىلاعت هلوق لثم «هنع ىهنلاو زاوجلا مدع ىنعمب
 امو 9 :ىلاعت هلوق لثمو .[ بازحألا] 4 2 ادبأ هدعب نم هجاوزأ اوحكت نأ الو
 نَمو مهرْمَأ نم ةريخلا مهل نوكي نأ ١ ارمأ هلوسرو هللا ىضَق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل َناَك
 ام كلذ ىلع ىنعملاو «[ بازحألا] 4 250 انيبم ًالالض لص دَقَف هلوسرو هّللا صعي

 اميرحت مرحم رمأ كلذ نإف ءطق انمؤم نمؤم لتقي نأ حيبأ الو زاج الو غاس
 ىلاعت هللا نأل ؛اهب رذتعي ةرذعم نوكي دق كلذ نإف ءأطخ ناك نإ نكل ءاعطاق

 أطخلا ىتمأ نع عفر» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ذإ ءأطخلا مثإ دمحم ةمأ نع عفر

 نإو ءآأطخ لتق نإ لتقلا مثإ نمؤملا ىلع سيلو «7١2(هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو
 لاق كلذلو «ةذحخاّوم نم ولخي ال ريصقتلا نإو .ًأطخلا نم زارتحالا بجي ناك
 «لتقلا مثإ مثأي ال (اطخلا ىأ) لتقلا نم عونلا اذهبو» :ةيفنحلا ءاهقف نم ىعليزلا

 زوجت ال ةحابملا لاعفآلا نأل ؛تبشتلا ىف ةغلابملاو ءهزرحتلا كرت مثإ مثأي امنإو

 .«زرحتلا كرت ققحت دقف ادحأ ىذآ اذإف ءادحأ ىذؤت الأ طرشب الإ اهترشابم

 بيصيف ءافده ىمري نأ  اهالوأ :روص ثالث ىف روصني أطخلا لتقلاو

 ش .ةيمرلا فرحنت نأب .«مدلا موصعم اناسنإ

 مقرب ١١١21ص «7ج ريبكلا حتفلا ىف امك ءةهنع هللا ىضر نابوث نع ىناربطلا طظفللا اذهب هاور )١(

 )١595(. مقري 5١ ١ص «14ج ىطويسلل عماجلاو «.«25119)
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 هنأ نيبتيف «الثم سرتفم ناويح هنأ ىلع ءانيعم افده دصقي نأ - ةيناثلاو
 هنأ نيبتيف «ءادعألا نم هنأ ىلع اناسنإ لتقي نأ  ةئلاثلاو .مدلا موصعم ناسنإ

 الإ هلإ ال :لاق نم لتقي نأ اهنم :ةريثك روص روصلا هذه تحت .مدلا موصعم

 .لاتقلا ءاطخأ نم كلذ ريغو «فيسلا دح تحت اهلاق هنأ امعاز «هللا

 ىبأ نب شايع نأ ىور» هنأ ةيآلا هذه لوزن ببس ىف ىرشخمزلا ركذ دقو
 كلذو «ةنيدملا ىلإ هموق نم افوخ رجاهو ملسأ ,همأل لهج ىبأ اخأ ناكو «ةعيبر

 فقس اهيوؤي الو «برشت الو لكأت الأ همأ تمسقأف ٌهْلِكي لوسرلا ةرجه لبق

 دمحم سيلأ :لهج وبأ لاقف «ديز نب ثراحلا هعمو لهج وبأ جرخف «عجري ىتح

 بهذو لزن ىتح !كنيد ىلع تنأو كمأ ربو فرصنا ؛محرلا ةلص ىلع كئثحي

 ةئام دحاو لك هدلجو ءهافتك ةنيدملا نع ادعبأ املف ءهمأ ىلع هب امدقو ءامهعم

 نإ ىلع هلل ,ءثراح اي تنأ نمف .ىخأ اذه :ثراحلل شايع لاقف .ةدلج

 «دتري وأ هفاتك لحي ال تفلحف «همأ ىلع هب امدقو .كلتقأ نأ ايلامخ كتدجو

 ملو ءابق رهظب شايع هيقلف ءرجاهو «ثراحلا ملسأو كلذ دعب رجاه مث «لعفف

 :لاقف لكي هللا لوسر ىتاف همالسإب ربخأ مث «هلتقو هيلع ىحنأو «همالسإب رعشي

 .(ةيآلا تلزنف «همالسإب رعشأ ملو «هتلتق

 لتق لك معت ةماع ةيآلا نإف ءحصي مل مأ لوزنلل اببس اذه حصأ ءاوسو

 بجي هنأ ىأ ؛هلهأ ىلإ ملست ةيد بجويو «ةرافك بجوي أطخلا لتقلاو .أطخ

 لهأ ضيوعتو .ليتقلا ةرسأ ضيوعت بجيو «نكمأ نإ «ناميإلا لهأ ضيوعت
 ةيمتنم ريغ تناك نإ .ليتقلا ةرسأ ضيوعتو «ةنمؤم ةبقر قاتعإب نوكي ناميإلا

 ىف بجت «ةيدلل ةثالث لاوحأ تركذ دقو .ةيدلاب نوكي نينمؤملل ودع موقل
 ناك اذإ امهف ءامهيف بجت ناتللا نالاحلا امأ :ىرخأ لاح ىف بجت الو «نيلاح

 موق نم لوتقملا ناك اذإ ةيناثلاو «نينمؤملا نيب شيعي نمؤم لجر ىلع ثدح لتقلا
 هلوق ىف ىلوألا لاحلا هناحبس ركذ دقو «ءادتعا مدع قاثيم نيملسملا نيبو مهنيب

 :هتاملك تلاعت
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 « اوُقدّصي نأ لإ هلهأ ىلإ ٌةَمَلسم ةيدو ةنمؤُم ةبقر ريرحتق اًنَطَح انمْؤُم لعق نمو »
 نع ريبعتلاو ءاقيقر ادبع ناك نأ دعب «ىلاعت هللا هجول اقيلط ارح هلعج ريرحتلا
 نأو «ىمالسإلا عراشلا دصاقم نم دصقم ةيرحلا نأ ىلإ ةراشإلل «ريرحتلاب قتعلا

 لك كلذكو ءدبعلا عفن اهب دوصقملا امنإ «لتاقلا ءاذيإ اهب دوصقملا سيل ةبوقعلا

 دقو «باقرلا ريرحت اهب دصقي امنإ ؛ماليإلا اهب دصقي ال ةبقر قتعب نوكت ةبوقع
 نأب ناضمر ىف عماج دق نيملسملا كولم نم كلم ىلع راشأف ءاهقفلا ضعب أطخأ

 كلمي اال نمل ةبسنلاب وه امنإ مايصلا نأ ررقي صنلا نأ عم «نيعباتتم نيرهش موصي
 «صنلا عضوم ىف ىأرلا لمعأ هنأ  امهادحإ :نيتيحان نم هؤطخ ناكو ءاباقر

 ديبعلا عفن وهو ءءادتبا عراشلا دوصقم مهفي مل هنأ ةيناثلاو ءرزوجي ال كلذو

 . قاتعإلاب

 ىف ىونعم لغ قرلا نأ ىلإ ةراشإلل «ةبقرلا ةملكب رحلا سفن نع ربعو
 «ةرورضل الإ ءدابعلا باقر ّلْغَي نأ هل زوجي ال قداصلا نمؤملا نأو «باقرلا

 ةيآ ىف ةبقرلا كفب قتعلا نع ىلاعتو هناحبس ربع كلذلو ءاهردقب ردقت ةرورضلاو

 ةبقعلا ام كاردأ امو 2:78 ةبقعْلا مَحَمْقا الف :هتاملك تلجو هناحبس لاقف ءىرخأ

 . [دلبلا] 4 22 دّبقر كف <02

 رانيد فلأو ءالبإ كلمي نمل لبإلا نم ةئام ىه َهيِلكَي ىبنلا اهردق ىتلا ةيدلاو

 رشع انثا ليقو ء«ةضف كلمي نمل مهرد فالآ ةرشعو ءالبإ كلمي ال نمل بهذلا نم
 ةئام دجي ال نمو «لبإلا نم ةئام لصألا ىف ةيدلا نإ :ىعفاشلا لاقو :مهرد فلأ

 وأ تناك ةليلق «تغلب ام ةغلاب «ةضفلا وأ بهذلا نم اهتميق هيلع نوكت لبإلا نم

 . ةريبك

 نب رمع نينمؤملا ريمأ ىأر ناك دقو «لوتقملا ةئثرو ىلإ ملست ةيدلا نإو

 اهنأ عم هتجوزل اهنم ءزج ملسي الف «هتبصع ىلإ الإ ةيدلا ملست ال :باطخلا
 ال :لاقف ءاهثاريم بلطت هتأرما تءاجف «لوتقملا ةيدب ىضق هنأ ىوريف «ةثراو

 بتك» :لاقو ىبالكلا نايفس نب كاحضلا ماقف «ةبصعلل ةيدلا امنإ ايش كل ملعأ
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 (ةيد ىأ) لقع نم ىبابضلا ميشأ ةأرما ثروأ نأ ىنرمأي لي هللا لوسر ىلإ

 نأ هل ناك امو ءاذه ىف َِك يبنلا ءاضقب ملع نأ دعب رمع اهُتّروف «ميشأ اهجوز
 . "17هفلاخي

 رفاضت ىلع اليلد كلذ نوكيل «لتاقلا ةبصع ىلع بجت نيرثكألا دنع ةيدلاو
 لام تيب ىلع نوكت لوتقملا ةيد نإف «ةريقف هترسأو اريقف ناك اذإو ءاهلك ةرسألا
 ؛ثراولا ىلع بجي ناك ام هيلع بجيف «هل ثراو ال نم ثراو هنأل ؛نيملسملا

 عفد نع تزجع دق ىرغصلا ةرسألا تناك اذإ هنألو «مالسإلا ىف مد لطي ال هنألو
 :نايظفل ناثحب انهو .ةمألا ىهو «ىربكلا هترسأ ىلع بجت اهنإف «ةيدلا

 ريبعتلا اذه نإف .«هلْهَأ ىَلإ ةمّلَسِمط :هلوقب ةيدلا ءادأ نع ريبعتلا :امهلوأ
 «ةبلاطملاو ىضاقتلا ططش لوتقملا ةرسأ اوفلكي الأب ءءادألا نسح بوجو ىلإ ئموي
 :ىلاعت هلوق لثم اذهو «ملظتلاو ىوكشلا ةضاضمو «دقفلا ملأ اهيلع اوعمجيف

 . [ةرقبلا ] 4 72+ ناسحإي هيَ ءادأو فوُرعملاب َعاَبتاَف ءيش هيخأ نم هَل يفع نمف »

 لهأ عربتي نأ الإ ىأ .«اوُقدّصَي نأ الإ ىلاعت هلوق :ىناثلا ثحبلاو
 «ببحم هيف بوغرم رمأ كلذ نأ ىلإ ةراشإ «اوقدصي» ةملكب ريبعتلا ىفو «ليتقلا

 ناك وأ ءاهئادأب نوقهري هتبصعو لتاقلا ءايلوأ ناك اذإ ءاهباوث اهل ةقدص هنأو
 . اوناك اذإ نوكي كلذ نإو «نيملسملا ةعامجل ةقدص اهنوكرتيف لاملا تيب نم ءاظعلا

 ماكحأ لك اهل نوكي ةلمجلا ىفو «ةيدلا هذه ىلإ اهعم نوجاتحي ال ةورث ىف مه
 0 .ىنغ رهظ نع الإ ةقدص الو .ةقدصلا

 تناك اذاملو ؟الوأ ةبوقعلا تناك اذال :ةيوقعلا هذه ىف ةمكحلا نيبن نأ ىقب

 ىلع سانلا ةيبرت ئىهو ةحضاو اهتمكحف «ةبوقعلا ةينعرش نع امأ !؟لكشلا اذهب

 :دواد وبأو )١16(. اهجوز ةيد نم ثرت له ةارملا ىف - تايدلا :هححصو ىذمرتلا هاور )١(

 نب كاحضلا دنسم - نييكملا دنسم :دمحأو «(5547) تايدلا :هجام نباو .«(؟591717) ضئارفلا

 .امهنع
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 ىقئاس ةناهتسا ىرن اننأ انرصع ىف الثم كبسحو «سفنألا ةنايصو زارتحالا

 ىف ريصقتلا ناكف ءأطخلا لتقلا ةميرج ىلع ةبوقعلا صقنل سفنألاب تارايسلا

 ةيمالسإلا ضرألا ىف مد بهذي الأ ةيعرشلا تاررقملا نم نألو ءاحضاو مهزرحت

 ةرورضب أطخلا ىف نامضلا :ةيفنحلا ءاهقف نم ىعليزلا كلذ ىف لاق دقو ءارده

 «ىنافتلا ىلإ ىدأو «سانلا نم ريثك ًاطاختل كلذ الولو «رادهإلا نم مدلا نوص

 نم اهل ةنايص لاملا بجيف «ءؤطاختلا رذعب طقست الف «ةمرتحم سفنلا نألو

 .رادهإلا

 دق هنأ ىلإ لبق نم انرشأ دقف ءوحنلا اذه ىلع ةبوقعلا نوك ىف ببسلا امأو

 ةعامجلا ضوعي نأ هيلع بجوف ءزرحتلا ىف هريصقتب ةعامجلا ىلع ىدتعا

 دب ال ناكف ءاهيلو وأ اهلئاع تلكثف ةرسألا ىلع ىدتعاو «تدقف امع ةيمالسإلا

 هنأك دبعلا ريرحت نأل ؛ةئمؤم ةبقر قاتعإبف ةعامجلا ضيوعت امأف ءامهضيوعت نم

 دبال ناكف ءاهيف الماع ارصنع ةعامجلا دقفأ هنألو «ةايحلا ىه ةيرحلا ذإ «هل ءايحإ

 ؛هتعامجل هلمعف رحلا امأ «هديسل هلمع دبعلاو ءاهل لماع رصنعب اهضيوعت نم

 . عوفدملا لاملا كلذ هنع اهضيوعت ناك ةرسألا ىلع هؤادتعاو

 نمؤملا ناك اذإ امأ .ناميإلا ةلود ىف نمؤملا ىلع أطخلاب ءادتعالا لاح هذه

 :ىلاعت لاق .عفدت ال ةيدلا نإف ءادعألا ىلإ ىمتني

 نك قو ريح هلأ ىلإ ة مق ادق اق مهو مكس ماك و )
 ءادعألا لاومأ نأل .عفدت ال ةيدلا نإف ءءادعألا ىلإ ىمتني ناك اذإ هنأ ىأ

 الف «نينمؤملا ىلع مهل ةيوقت هموق ىلإ ةيدلا لاسرإ نآلو «ةنوصم ريغ مهحاورأو

 اهنم دحاول حنمت ىتلا ةيرحلاب ةيمالسإلا ةعامجلا ضوعت نكلو «ليتقلا ةرسأ ضوعت
 .تدقف امع اضيوعت

 «قاثيمو دهع نينمؤملا نيبو مهنيب موق نم لوتتقملا ناك اذإ :ةثلاثلا لاحلاو

 مهتيبو مكنيب موق نم ناك نإو » :هناحبس لاق اذلو «هلهأ ىلإ ةيدلا عفدت اذه ىفو

 قيرف :ناقيرف قاثيم مهل نيذلاو 24 ةنمؤُم بقر ريرحتو هلهأ ىلإ ةَمَّلسم ةيدف قايم
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 00 ول مم
 هج 1
 يي

 امأف ءدهع نيملسملا نيبو اهنيب ىرخأ ةلود ىف شيعي قيرفو «نينمؤملا نيب شيعي
 قثوم دهع ىوقأ اذهو .هدهعو كلي هللا لوسر ةمذ مهل نيذلا مهف لوألا قيرفلا

 «نيملسملا ىلع ام مهيلعو نيملسملل ام مهل مالسإلا مكح ىضتقمبو ءدكؤمو

 نمو «ةمايقلا موي همصخ انأف ايمذ ىذآ نم» هيك ىبنلا لاق دقلو .نبيمذ نومسيو

 ءمهرمأب نوعي مهنع هللا ىضر نودشارلا ناك دقلو !١>هتمصخ هتمصاخ

 مهنيبو .ةمئاق ةلود مهل ماوقأ مهنإف ىنانلا قيرفلا امأو .مهيف ةلادعلا نوميقيو

 «نيملسملا نيبو مهنيب اميف ملسلا ةماقإو ءادتعالا مدعب قثوم دهع نيملسملا نيبو

 .ءادتعا لصح اذإ رصانتلا ىلع فلح نيملسملا نيبو مهنيب نوكي دقو

 اوناك ولو لوتقملا لهأل ةيدلا عفد ىلع عرشلا صرح دكؤت ةينايب ةراشإ انهو

 ىذلا لتاقلا لاح ىف تيفن اهنأل ؛ةرافكلا ىلع ةيدلا ميدقت ىهو «نيملسم ريغ

 ريغ ىلإ اهعفد ىف لتاقلا ددرتي ال ىتح اهديكوت نم دبال ناكف «ءادعألا ىلإ ىمتني
 .ءادتعالا عنمب قاثيم نيملسملا نيبو مهنيب ناك نإ «نيملسملا

 لقي ملف «ةفّرعم ركذت ملو ةرّكنم تركُذ ةيدلا نإ .ءاملعلا ضعب لاق دقو

 تبجو نيتللا نيلاحلا ىف ةركنم تركذ دق ىهو ؛هلهأل ملست ةيدلا :هتاملك تلاعت

 اهانعمل انايب هِي ىبنلا ريدقت ناكل ةفرعم تركذ ول اهنأ اذه نم طبنتساو ءامهيف

 .اهريغ ىلع قافتالا الو «هريدقت ريغب اهريدقت زاج امو «نآرقلا ىف

 ثيح نم ةيدلا ريدقت ىف توافت نوكي الأ طرشب طابنتسالا اذه ديؤن نحنو

 نإف «ىدّبتلاو رضحتلا وأ «لهجلاو ملعلا وأ «فعضلاو ةوقلا وأ «نوللا وأ سنجلا

 ىوقلا لغتسيل رمألا كرتي نأ حصي الو «مالسإلا هرقي الو «ةيلهاجلا نأش اذه

 .فيعضلا فعض

 ريغ ادهاعم وأ ايمذ نمؤملا لتق اذإ  امهدحأ :نيعرف ركذن نأ بجي انهو

 قافتاب ءادألا ةبجاو ةيدلا نأ كلذ نع باوجلاو ؟ةرافكلاو ةيدلا بجت لهف .ملسم

 مقرب 18١ ص «”ج :ريبكلا حتفلا ىف امك اعوفرم هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع بيطخلا هاور )١(

 )"5١0(.
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 اكل ١١

 يب

 مد نع زرحتلا نأل ؛اهبوجو ىلإ ليمأو ءرظن عضوم ىهف ةرافكلا امأ «ءاملعلا

 لهأ قتعو «ةدابع ةرافكلا نألو « ةتباث ةدحاولا ةلودلا لهأل نمألا تابجومو

 .هيف بوغرم رمأ ناميإلا

 ضيوعت اهنأل ؛ةبجاو بير الب ةيدلا نإف ءايمذ ىمذلا لتق اذإ :ىناثلا عرفلا

 اهنإف ةرافكلا امأو ءأطخ التق لتاقلا نم صاصقلا ىنعم ىف اهنألو «ليتقلا ةرسأل

 «نيعباتتم نيرهش موص اهيف نأ اصوصخو ء«ملسملا ريغ ىلع بجت الف «ةدابع
 دجوت ال ثيح نوكي موصلاو «هبرو دبعلا نيب هيف رمألاو «ةيمالسإ ةدابع موصلاو
 . ةبقرلا

 ىل < ديك الحلا اكو هللا نة نبات يره مايصق دج مل سف م6 ما
 نيرهش مايص «بجت ثيح «ةرافكلا ىف بجاولاف ءاهقتعي ةنمؤم ةبقر دجي مل نمف
 نم فنأتسا اهيف اموي رطفأ ول ثيحب «رطف اهنيب قرفي ال ءامهمايأ ىف نيلصتم
 هيلإ رطضم رفس وأ ضرمك رذعل مويلا راطفإ نوكي نأ الإ «نيرهشلا ءادتبا ديدج
 ولو «ديدج نم فانئتسالا بوجو اررقو «ىعفاشلاو ةفينح وبأ كلذ ىف فلاخو
 ىلإ عوجرلاو ةبوتلا وه ةرافكلا ببس نأب حرصت ةيآلاو .رهاق رذعل راطفإلا ناك
 نوكتءىش ىأ نمف مثإ نكي مل اذإ :لاقي دقو .ريدقتلا ىف ريصقت نم ىلاعت هللا
 ققحتي ال لتقلا مثإ نإ :لوقنو ؟أطخلا ىف مثإ ال ءاملعلا قافتاب هنأ عم «ةبوتلا

 نم ىه امنإ ةبوتلاو ءاتباث نوكي دق ريصقتلا نكلو «لبق نم انلقن امك أطخلا دنع
 رمتسم ركذم ةرافكلاو «لبقتسملا ىف زرحتلاو طايتحالا ىلع لمحلاو «ريصقتلا اذه

 .دعب نم رركتي ال ىتح ريصقتلاب

 ميلع «ءىش لكب ميلع هنأب هفاصتا ركذب ميركلا صنلا ىلاعت هللا ليذ دقو

 سوفنلا ىف لوجيو «لامعألا نم عقي امب ميلعو ءاهادمو اهتاكرحو سوفنلاب
 ىضتقم ىلع ماكحألا عرشي ىذلاو .هتمكحب ءىش لكل ربدملا وهو «رطاوخلاو
 .ةيلاعلا ةيناسنإلا ةحلصملا



 ءاسنلا ةروسريسفت مه

 كم9
 لل

 تب

 يف

 اَنِمّؤَم »0 نَمَو َت ه2

 ل ١ هر هد اَدِهَعَتُم نب دس ا
منهج هْواَرَجَف

بويا دك 
 

 # اَكيظَعاب دعم َدَضَأَودََحَلَو ِهَكَعَدم

 لوقلا لصفو ءأطخلا لتقلا مكح  ىلاعتو هناحبس - نيب ةقباسلا ةيآلا ىف

 ناك اذإ مكحلاو «نينمؤملل ءادعأ موق نم لوتقملا ناك اذإ مكحلا ركذف ؛اليصفت هيف

 نيذلا نينمؤملا نم لوتقملا ناك اذإ مكحلاو «قاثيم نيملسملا نيبو مهنيب موق نم

 - امهلوأ :نيرمأ هناحبس نيبي نيتيآلا نيتاه ىفو .ةيمالسإلا ةلودلا ىلإ نومتني

 داهجلا نإف «داهجلا دنع أطخلا بنت بوجو - امهيناثو ءادمعتم نمؤملا لتق مكح

 ريغ لتق لاح ىفو «ىدتعملا ريغ وأ «لتاقملا ريغ لتق ةنظم ضرألا ىف برضلاو

 ةغوسملا فاصوألا نم فصو ساسأ ىلع نكلو ءادمع لتقلا نوكي ىدتعملا

 مكح دعب ءاج ء«دمعتلاو دصقلا نم اعون هيف نألو .هنم زارتحالا بجوف «لاتقلل

 :هلوقب ىلاعتو هناحبس هنيب ىذلا «دمعتملا لتقلا

 ةيماسلا ةلمجلا كلت نيبت © اهيف ادلاَخ منهج هواَرَجَف اَدَمَعُم انمؤُم ٌلُعقَي نمو ظ

 لتقت نأ اهنأش نم ةلآب ناكأ ءاوس ءدوصقملا دمعتملا لتقلا ىف مرجلا مظع

 نكلو «لتقت نأ اهنأش نم سيل ةلآب ناك مأ «نيكسلا وأ فيسلا وأ ةصاصرلاك

 دوصقم نيلاحلا اتلك ىف لتقلا نإف «لتقم ىف برضلا ناكو «لتقلا اهب دصق

 ال ىرخأو «لتقت ةلآب نوكي ام نيب ةقرفتلاو .هدصقو هدمعت هللا ملعي ءدمعتم

 وهو «ىورخألا مكحلا نيبت انه ةيآلاو .ةيويندلا ماكحألا ىف ةقرفت ىه «لتقت

 «صاصتقلا ةيآب تبث ىذلا صاصقلا وهو «ىويندلا مكحلا امأ .منهج ىف لوخدلا

 هيف قرف ىذلا وهف ء[ةرقبلا] 4 4773 ةايح صاصقلا يف َمُكَلَو ظ :هناحبس هيف لاقو
 ال ةلآب لتقلاو «لتقت نأ اهنأش نم ةلآب نوكي ىذلا لتقلا نيب ءاهقفلا ضعب



 عاسنلا ةروس ريسفت 0

 ١ ل
 جك

 دق مادام «نيرمألا نيب ةرجهلا راد مامإ كلام مكحلا ىف قرفي مل كلذ عمو «لتقت

 . لتقلا ىلإ دصقلاو ناودعلا تبث

 نإ «ماودلا ىلع اهيف ثكملاو منهج وهف ءعطاق مراص ىورخألا ءازجلا نإو

 التاق دجن الو ؛هتميرج نع بتي ملو «هتمرحب نمؤي ملو «كلذ حابتسا دق ناك

 ام رانلا ىف دلخي نأ اذهب قحتسي الفأ !هل حيبتسم همدل لحتسم وهو الإ هريغ لتقي

 نإ :نولوقي نيذلا ةلزتعملاو ؟لوتقملا ءايلوأ هنع وفعي وأ «هتبقر مدقيو بتي مل

 :لوقن نحنو .ةيآلا هذهب نولدتسي «رانلا ىف دلخيو نمؤمب سيل ةريبكلا بكترم
 الو .ميرحتلا هراكنإو «لتقلا ةحابتسال لب «لعفلا درجمل سيل رانلا ىف هدولخ نإ

 حيبتسي ال هدوجولا ىف ةميرج ربكأ دعت ىتلا ةميرجلا كلت هباكترا دنع لتاق دجوي

 لاوزل» :هنع ىوري اميف لوقي ٌةْلِلكَي ىبنلاو «ةحابتسالا ىلع ةبوقعلا تناكف :هلعف

 .272قح ريغب ملسم ئرما لتق نم هللا دنع نوهأ ضرألاو تاومسلا

 «ناتيونعم ناتبوقع ناتاه 4 اميظَحع اًباذع ُهَّل دعو ُهَعَلو هيلع هللا بضَعَو ط

 ىلاعتو هناحبس هنع ربع ىذلا هتمحر نم درطلا امهف ناتيونعملا امأ «ةيدام ةثلاثو

 هتاحفنو ءىلاعت هللا ةمحر نم درطلا نم مظعأ ةيوقع ىأو «(هنعلو» هلوقب

 هللا بضغ ىه ةيناثلا ةيونعملا ةبوقعلاو؟ريسملا قرشملا هتمحر ىداوو «ةيسدقلا
 ال فيكو «هباوث مظعأ هناوضر نأ امك «هباقع دشأ نم هللا بضغو «ىلاعت

 هلدعو هاوس ىذلا ناسنإلا قلخ ىف هناحبس هانب ام مدهي نم نيملاعلا بر بضغي

 .!؟ميوقت نسحأ ىف

 اباذع هل دعو :هلوقب ىلاعتو هناحبس اهيلإ راشأ دقف «ةيداملا ةبوقعلا امأو

 مرجل الإ نوكت ال ةميظعلا ةيوقعلا نآل ؛ ةميرجلا مظع ىلإ ةراشإ هذهو «4 اميظع

 نم نعلو «ةكئالملا هل دجس ىذلا ناسنإلا ءانب مده نم مظعأ مرج ىأو «ميظع

 نب هللا دبع نع (1796) نمؤملا .لتق ديدشت ىف ءاج ام - تايدلا :ىذمرتلا ظفللا اذهب هاور )١(

 :ىئاسنلا هاور امك «عوفرملا نم حصأ فوقوملاو :لاقو افوقومو اعوفرم هنع هللا ىضر ورمع

 .اعوفرم (74481/) مدلا ميظعت - مدلا ميرحت
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 التق لتق نم نإ :ءاملعلا ضعب لاق دقل ىتح ؟هللا ةمحر نم درطو سيلبإ هلجأ
 ىهو ءاهقحب ةبوتلا لبقت :لوقنو كلذ ىف فلاخن نحنو «ةبوت هل لبقت ال ادمع

 .مدلا ىلو وفعي وأ «هتميرج ءازج هتبقر مدقي نأ

 «صاصق نم ايندلا ىف ىلاعتو هناحبس هررق ام وهف «ميظعلا باذعلا امأو

 :ىلاعت هلوقل اراركت اذه سيلأ :لاقي دقو «ةديدش نارين نم ةرخآلا ىفو
 ءازج لباقم ىف ءازجلا اذه نأل ؛راركت ال «لوقنو ؟4 اهيف ادلاَخ مئهج هَواَرِجَف»
 موي لعفلاب دعم ءازجلا اذه نأ هناجبس نيب ريخألا ءزجلا اذه ىفو أطخ لتق نم

 حماست الو ءاهيف ةداوه ال اهنأو ءاهذيفنتو ةبوقعلا ىلاعتو هناحبس نيبف «ةمايقلا

 .اهبكترمل ةبسنلاب

 دق «ةقباسلا تايآلا ىف هماكحأ ميركلا نآرقلا نيب ىذلا أطخلا لتقلا نإو

 نم ةفئاط ىقلي نمك «مدلا حابم هنأ ساسأ ىلع ؛مدلا مرحم لتقي نأ هببس نوكي
 «نيملسملا ىلع مهئادتعال .مهمد حابي نيذلا ءادعألا نم مهبسحي ةيداب ىف سانلا

 «لتقلا ىف ةفراجملا ىّقوت ىلإ هناحبس هّبن اذلو :أطخلا نوكيف ءادحأ مهنم لتقيف
 دنع الإ حابت الوءةمرحم اهنأ ءامدلا ىف لصألا نأل ؛هيلإ نمؤملا عراسي الف

 :ةقباسلا ةيآلا دعب هناحبس لاق اذلو ؛ءادتعالا
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 هبن ءأطخلا لتقلا ماكحأ ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس نيب نأ دعب

 ىف لصألا نأل ءهيلإ نمؤملا عراسي الف «لتقلا ىف ةفزاجملا قوت ىلا هناحبس
 :هلالج لج لاق اذلو .ءادتعالا دنع الإ حابت الو «ةمرحم اهنأ ءامدلا

 هانعم ضرألا ىف برضلا 4 اونَيَف هللا ليبس يف متبرض اذإ اونمآ نيذّلا اهيَأ اي)»
 لكو «ىلاعت هليبس ىف ادهاجم ريسلا هانعم هللا ليبس ىف برضلاو ءاهيف ريسلا

 ءالعإل ىأ «ىلاعت هللا ليبس ىف ناك اذإ الإ اداهج ربتعي ال مالسإلا ىف داهج

 ىلإ ةوعد لكو «قحلا ليبس ىه هللا ليبسف .نيدتعملا درو «نيدلاو قحلا ةملك

 :اهصن ةءارق كانهو ءاوتبشت :«اونّيبت» ىنعمو ىلاعت هللا ليبس ىه ريخلا
 , 00و

 اوجرخو «هب اوقدصو قحلل اونعذأ نيذلا اهيأ اي :ميركلا صنلا ىنعمو

 نمو مكبراحي نم اوفرعتف «مكداهج ىف مترس اذإ «هللا ليبس ىف نيدهاجم
 «لتاقملا ريغو لتاقملا ىف «مقسلاو ءربلا عضوم ىف فيسلا اوعضت الو «مكيداعي

 ودع هنولتقت نم نأ ىف كشلا دنع لتقلاب اولجعتت الو «براحملا ريغو براحملا ىف

 لكو «ميرحتلا ءامدلا ىف لصألا نإف ؛اودع نوكي الأ لامتحا دنع وأ «ىلو وأ

 دكأت دنع الإ ناسنإ لتقي الف ءءادتعالا عفدل وه امنإ لتقلا ذإ ؛لتقلا عنمي كش

 .ىدتعاو هللا رمأ فلاخ دقف «تبثتي مل نمو «هدنع هتين وأ «هنم ءادتعالا

 ىنعم دنع ىقالتي اهلك «ةفلتخم تاياور ةيآلا هذه لوزن ببس ىف ىورو
 هللا الإ هلإ ال» :نيتداهشلاب قطن الجر اولتق راهطألا نيدهاجملا نأ وهو ءدحاو

 :نيدهاجملل لاق وأ «هتبقر نم نوملسملا نكمتسا نأ دعب ««هللا لوسر دمحم

 ةجام نبا ننس ىف :ىبطرقلل (نآرقلا ماكحأ) ىف ءاج دقو «هولتقف «مكيلع مالسلا

 نيكرشملا ىلإ نيملسملا نم ِةْكَو هللا لوسر ثعب :لاق «نيصح نب نارمع نع
 نم لجر ىلع لجر لمحف «مهفاتكأ مهوحنمف ءاديدش الاتق مهولتاقف ءاثعب
 «هلتقف هنعطف .ملسم ىنإ ؛هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق هيشغ املف «نيكرشملا

 .116ص «'7ج ءراصتخالا ةياغ .«اونيبتف# نوقابلا أرقو ءفلخو ءىئاسكلاو ةزمح أرق اهبو )١(



 ءعاسنلا ةروس ريسفت اذ

 اللا ااا الاطلال

 ةرم «تعنص ىذلا امو» :لاق !تكله «ءهللا لوسراي :لاقف هلل هللا لوسر ىتأف

 ءهنطب نع تققش الهف» :ُةَلَف هللا لوسر لاقف «عنص ىذلاب هربخخأف ؟«نيترم وأ

 . !؟!7(هبلق ىف ام ملعت تنأ الو هب ملكت ام تلبق تنأ الف . . .هبلق ىف ام تملعف

 متاعب قلن الجر لك دنا هديز نب ةماسأ ةبسنلاب كلذ لثم ىوريو

 » :ِهَللكَك ىبنلا لاقف !فيسلا رح تحت اهلاق دقل :ةماسأ لاقف هّهِْللَك ىبنلا همالف

 .!؟")(هبلق نع تققش

 ىمح دقو «ديدش لاتقلاو «فتنصلا اذه نم تعضقو دق عئاقو لعلو

 . تبثتلاب ميركلا رمألا ءاجف «سيطولا
 هدحو مالّسلا نالعإ لب «مدلا نقحي ىذلا وه طقف نيتداهشلاب قطنلا سيلو

 :هناحبس لاق اذلو «لتقلا عن فاك

 دقو «نمأألا هانعم مالسلا 4 انمؤم تسل مالّسلا مُكيَلِإ ىقلَأ نمل ل اوُلوقَت الو»

 قلطأو .(مكيلع مالسلا» :مالسإلا ةيحت وهو «هيلع لدي ىذلا ظفللا ىلع قلطأ

 ميركلا صنلاو .همذق وأ «هلاق :هانعم «(«مالسلا ىقلأ)و .هبرل دبعلا مالستسا ىلع

 هللا ىضر نيصح نب ارمع نع (7970) هللا الإ هلإ ال لاق نمع فكلا - نتفلا :هجام نبا ننس )١(

 . هلع

 تكردأَف ةَئيِهج نم تاَقرحلا اًنحّبصَق «ةيرس ىف ٌك هللا لوس اَنَكَعَب :لاَق دز نب ةماسأ نع (1)
 0 3 0 8 هلل سله رس

 هّللا لوسر : لاف كك يبنلل هتركذف :كللذ نم ىسفت ىف مهو تعطل الإ لإ اللا الج

 :لاَق حالّسلا نم اقؤتخ اَهَلاَق اَمَنِإ هّللا لوسر اي :تلُق َلاَق .«!؟ُهَنْلَتَقَو هللا الإ َهَلِإ ال َلاَثأ» : هلي
 تنلسأ ىتا اتم ىّح "يلع اركي لآر اًمق "10 م اهلا ملت لح هلق نع تفتش الكأ هم هم

 :َلاَق - ةماّسأ ىنعي - نيطبلا وذ هلتقَي ىَّنح اًملَسم لثفأ ال هّللاو انو :دعس لاَقَق :لاَق .ذََموُي

 دق :لعَس دْدَس لاق لل هل يدل دوكَو هتف انوكت ال ىََح مُهوتاكو» لا لي مل لج لاق

 :ملسم هاور] .ةتثف نوكت ىَتح اولتاَقث نأ نوديِرت كباَحصأو تنأو هتف نوخت ال ىَتَح اَنَاَق

 تايدلا :يراخبلا هوحنبو ؛(95) هللا الإ هلإ ال لاق نأ دعب رفاكلا لتق ميرحت - ناميإلا

 دئسم :دمحأو 5517(2) نوكرشملا لتاقي ام ىلع - داهجلا :دواد وبأ هاور امك ء(581/5)

 )75١796(. ديز نب ةماسأ ثيدح - راصنألا



 عاسنلا ةروس ريسفت
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 ىهنلاب لتقلا نع ىهنلاو .قطني مل مأ «كلذ عم نيتداهشلاب قطنأ ءاوسو «نمؤم
 ؛مالستسالا ىلع لدي ىذلا الا لعفلا درو «مالسلا انلعم هلاق ىذلا مالكلا در نع

 تسل :نيلئاق «هيلع لدي ىذلا هلعفو مالسلا ءاقلإ اودرت ال ميركلا صنلا ىنعمف

 نينمؤملا فوفص نم تسل وأ ءاهب تقطن نإ نيتداهشلل اقدصم تسل ىأ ءانمؤم

 :نيرمأ لمشُي اذه ىلع 4 انمؤم َتْمَلا» ىعمسف .كلتق انسفنأ ىلع مرحي ىتح
 نلعي مل نإو «همالستسا عم هل لاقي نأ ىناثلاو «هاعدا اذإ ناميإلا راكنإ امهدحأ

 مالسإلا ىهني كلذبو .!انفوفص نم وأ ءانموق نم تسل كنآل كلتقن :همالسا

 ىهني باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ناك دقلو .ءادتعالا عنم دق ماد ام لتقلا نع

 ناك ىذلا «هشيج دئاق ىلإ لسرأ دقف «ةراشإلاب ولو مالستسالا نلعأ نم لتق نع
 هنأب هلتقي نم رذحيو (مالستساالاب راشأ دحأ لتقي نأ نع ىهني «سراف ىف لتاقي

 لاق اذلو «لاتقلا ىف ولو «ءادتعالا نع ىهني مالسإلاو «ىدتعا هنأل ؛هب هل تقيس
 نيِدَتعمْلا بحي ال هللا نإ اوُدَتعَت الو مُكتولتاقي يذلا هللا ليبس يف اوُلتاَقو 9 :هناحبس
 .[ ةرقبلا] 4 578

 املسم مالسإلا نلعي نم وأ ءاملستسم نامألا بلطي نم نولتقي نيذلا نإو

 نأ وهو «هيفاجي رخآ ىنعم ىلإ ىلاعت هللا ليبس ىف داهجلا ىنعم نع مهلاتق جرخي

 مالسإلا دصقم كلذ سيلو «مهتوق نالعإب وأ «هنوبلطي لاملاب ايندلا ضرع اوغتبي

 لاق كلذلو «قحلا ةملك نايبو «ىلاعت هللا ةملك ءالعإ هدصقم امنإ ءلاغقلا نم
 : ' هناحبس

 ءديدشلا بلطلا ءاغتبالا 4 ةريثك منام هّللا دنعف اًينادلا ةاّيحْلا ضرع نوغتبت
 هنأل ؛اضرع ايندلا عاتم ىمسو ءاهعاتم عيمج ءايندلا ضرعو .ةحلملا ةبغرلاو

 هللا ىضر - ىلع لوق هنمو ؛مودي ال ضراع وهف «تباث ريغ خ لئاز نكي امهم

 حيحص ىف ىور ام هنمو !©27«رجافلاو ربل اهنم .لكأي ءرضاح ضرع ايندلا» :هنع

 «ريضاح صرع اينالا امّنإ سانلا اَهْيأ :لوقي كي هللا لوسر تعمس :لاق سوأ نب دادش نع )١(

 لطبيو قحلا اًهيف ف قحي «لداع كَم اهيف مكحي قداص دعو ةرخآلاو نجاَلاو ربلا اهنم لأي

 :ريبكلا ىف ىناربطلا هاور امك ,(58110) :560ص :؛؟ج ىقهيبلا هأور ٠ «لطابلا



 عاسنلا ةروسريسفت اإل

 الللتلا الط طل و طططططططا طلخا نطخخ خخخ طخ طال طططخخطسسطخططططخسضخان ملال الاختلال اناا ططن اناا اخل طنا طاطا ااا اانلا ااا اناا اننا تاكا تلال انااا م1
 2 بل اهيل

 ىنغ ىنغلا نكلو ءضرعلا ةرثك نع ىنغلا سيل» :لاق هنأ كي ىبنلا نع ملسم

 رعشلا نم نيتيب هنمضو «ىنعملا اذه ءارعشلا ءاملعلا ضعب ذخأ دقو 2)(سفنلا

 :لاقف

9 ٠ : 

 م ا و -

 سفنلا لبق نم رقفلاو ىنغلا نوكي 2 امنإ لاملا ةرثك نع ىنغلا سيلف

 داهجلا نع كلذب متجرخ مكنأل ؛ايندلا عاتم نيغتبم ءمكيلإ هيقلي نم ىلع نمألاو

 اولتاق لب ءلاتقلا ناك كلذ لجأل امو ءايندلاو لالا بلط ىلإ ىلاعت هللا ليبس ىف

 ناك اذإ هنإف « هناحبس هدنع ام اوبلطاو «مكلاعفب هللا اويلطاو .قحلاب هللا ليبس ىف

 دنعف# :ىهنلا كلذ دعب هناحبس لاق اذلو «ةريثكل اهنإو «لالحلا مناغملا تناك كلذ

 «لالح قيرط نم ناسنإلا ىلإ لصي ام وهو «منغم عمج مئاغملاو «ةريثك منام هللا
 .ذحخألا اذهب مهل نيبلاغ .مهئادعأ نم نوبراحملا هذخأي ام ىلع لاتقلا ىف قلطيو

 «برحلا ىهتنت نأ لبق «هباقعأ ىف وأ «لاتقلا ءانثأ ىف ذخؤي ام ىلع قلطي وهف

 دعو نكلو «مناغملا ةرثكب ىلاعت هللا نم دعو اذهو . ىئاهنلا بلغلا وأ حلصلا متيو

 . هناحبس هدنع ام بلطو «لاتقلا ىف قدصلاب طورشم هللا

 ش : هناحبس هلوقب

 ىف اهنورت ىتلا لاحلا هذهب 4 اونيبتف مكيلع هللا نمف لبق نم متنك كلذك

 هللا مكاده ىتح «لْبَق نم متنك «هب رفكو قحلاب دوحج نم «نآلا نيكرشملا

 ىده دق اونوكي نأ ىسع . مهنولتاقت نيذلا لاح اونيبتف «كلذك متنك اذإو « ىلاعت

 اورثكتست الف «مكيلع نم امك مهيلع نم دق نوكي نأو «مكاده امك مهضعب هللا
 لك ىف حوتفم ةيادهلا رونف «ىغولا ةموح ىف كلذ ناك ولو «نمؤي نأ كرشم ىلع

 ىنغ ىنغلا :يراخبلاو )23١801« ضرعلا ةرثك نع ىنغلا سيل - ةاكزلا :ملسم هاور ؛هيلع قفتم )١(

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع (1557) سفنلا
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 ناك هنإف «كلذ قوفو .هنذإب ءاشي نم ىدهي هللاو «هنود باب قلغي ال ناكم

 «نينمؤملا ىلع اودتعت نأ نيرفاك هيف متنك ىذلا تقولا ىف لبق نم مكنم روصتي
 ىف عقو نم اومحراف «ةمحرلا نيبلاط اوملستست نأ ىلإ «لاتقلا لاح مكرطضتو

 .لاحلا هذه لثم

 «لاتقلا لبق تبثتلا ىعدتسي اماع ناك لوألا ىف هنأل ؛نيبتلاب رمألا ررك دقو

 نمضتي انه رمألاو «ءادتعالا هنم نودكأتي نم الإ نومجاهي الف ء«هدعبو هئانثأ ىفو

 دنع تبثتلا نمضتي امك ءرضاحلا ىف نيرفاكلا لاحو «ىضاملا ىف مهلاح نييبت

 هئانثأ ىفو هدعبو لاتقلا لبق لاحلا ةفرعمل نيبتلاف .مالسإلا نالعإ دنعو «مالستسالا

 «كرتشم رمأ امهنيبف طقف هدعبو لاتقلا دنع نيبستلا نمضتيو «ةنزاوملا نمضتي

 مل اذإ راذنإو ريكذتب نرتقا انه نيبتلا نإف .كلذ قوفو .صاخ نيبتب درفني امهالكو

 :ىلاعت لاق اذلو «نكي

 «قيقدلا ملعلاب فصتم ىلاعت هللا نأ ىأ 4 اريبَح َنوُلمَعَت امب ناك هللا نإ
 نرتقا دقو .ءايشألاب قيقدلا ملعلا ىه ةربخلاف «ةريبك الو ةريغص رداغي ال ىذلا

 ىلاعت هللا ةبقارم نايبل باطخلا كلذب نيبطاخملا نينمؤملا لامعأب فصولا كلذ

 هنأو «نطب امو اهنم رهظ ام مهسوفن لاوحألو ءاهليلجو اهقيقد «مهلامعأل ةمئادلا

 امب» ظفل ىلاعتو هناحبس مدقو .ضرألا ىف الو ءامسلا ىف ةيفاحخ هيلع ىفخت ال

 .مهبقاري ىلاعت هللا نأ اوملع دقف «مهسفنأ اوبقاريل ءماعلا فصولا ىلع «نولمعت

 عرضن انإ مهللا .مهبقاري ىلاعت وهف هقلخ عم مهتافرصت ىف هوبقاري مل اذإ مهنأو
 .ريدق ءىش لك ىلع كنإ «كدابع نم دحأ ملظ نم اننكمت الأ كيلإ
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 3 وزع اَميحَر اروغَع هلل َناَكو َّدَنَيَو

 ىف تايآ ةوعدلا هذه تللختو «داهحجلا ىلإ ةوعدلا تناك ةقباسلا تايآلا ىف

 ناك اذإ أطخلا ماكحأو «ةيلودلا تاقالعلا ضعب ىفو «نيقفانملا نم رذحلا بوجو

 ءهيف مرجلا مظعو ءادمع نمؤملا لتق قايسلا ىف ءاج مث .مدلا موصعم لوتقملا

 بوجول ديهمتلا ةباثمب اذه ناكو .مرجلا كلذ بكتري نمب ديدشلا باقعلا لازنإو

 اذإ نينمؤملا ىلع ناكف ءاهراوأ دتشاو برحلا ترعتسا اذإ نمؤملا لتق نم سارتحالا

 تايآلا هذه ىفو .مقسلاو ءربلا عضوم ىف فيسلا اوعضي الأ ضرألا ىف اوبرض

 رجألا نأو «هيعاود تدجو نإ داهجلل جورخلا بوجو هناحبس نيبي تاميركلا

 وهو «داهجلا نع نمؤم دعقي نأ حصي ال هنأو «نيدهاجم نوجرخي نيذلل ميظعلا

 :ىلاعت لاقف «هيلع رداق

 هللا ليبَس يف نودهاجملاو ررضلا يلوأ ريغ نينمؤملا نم تودعاقلا يوتسي ال

 دهجلا ىصقأ لذب وهو ءاداهجو ةدهاجم دهاج ردصم داهجلا 4 مهسفنأو مهلاومأب

 ىف وهو «قاشملا باكترال ةلدابم وهف «ءادتعالل دهجلا ىصقأ نولذبي نم ةلباقم ىف

 ةغل ىف قلطي ام رثكأو ءهنع عافدلاو هدييأتو قحلا ةرصنل الإ نوكي ال هللا ليبس

 داهجلاو .نيدلا ليبس ىف لاتقلا ىلع نوكي «مالسإلا لهأ فرعو ثيدحلاو نآرقلا

 لوقي امك هجو نم صوصخو مومع امهنيبف «هنم صخأو «لاتقلا نم معأ
 ىغبلا ىف نوكي دق لاتقلاو .قحلا نع عافدلل لاتقلا ىف نا جي أ ذ ققطانملا
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 داهجلاو .ءادتعالل ادر الإ ىمالسإلا فرعلا ىضتقمب داهجلا نوكي الو «قحلا ىلع

 ةوعدلا ىف نايبلابو «قحلا دييأت ىف لاملا لذبب نوكي لب «هدحو لاتقلاب نوكي ال

 ءمكلاومأو ء.مكسفنأب نيكرسملا اودهاج» :يكي ىبنلا لوقي كلذلو ءهيلإ

 ءالعإل داهجلا نع اودعق نيذلا ىوتسي ال :ميركلا صنلا ىنعمو .21)(مكتنسلأو

 نع اودعق نيذلا عم «مهلاومأو مهسفنأب هل نيرصانم اوجرخي ملو «قحلا ةملك

 وأ ؛جرع وأ للش وأ ىمع وأ نمزم ضرمك «مهل مزالم ررض ريغ نم ؛كلذ
 فيسلا مهل مدقي نم دجوي الو «ةدعلا دادعإ ىف هنم نوقفني ام نودجي ال نيذلا

 :لاقف «ىرخأ ةيآ ىف ررضلا ىلوأ ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقو .ةلحارلاو دازلاو

 اذإ جرح نوقفني ام ودي ال نيذلا ىلع الو ئضرملا ىلع الو ءاقعضلا ىلع سيل

 يذلا ىلع الو 4572 ميحُر روفغ هّللاو ليبس نم َندسحُملا ىَلَع ام هلوسرو هلل اوحصن
 الأ انزح عم عمددلا نم ضيفت مهنيعأو اوُلوت هيلع مكلمحأ ام دجأ ال تلق مهلمحتل كوت اماَذإ

 . [ةبوتلا ] 4 220+ نوقفني ام اودجُي

 ىلع ةردقلا مدعو دادعتسالا عم صالخإلا نأ ميركلا صنلا اذه ىف دجنو

 :ىلاعت لاق اذلو «ةذخاؤملا طقسي لقألا ىلع وأ .داهجلا نع ىنغي دق ءذيفنتلا

 نوعيطتسي ام ىصقأ هللا ليبس ىف اولذبو ءاوصلخأ ىأ «هلوسَرو هلل اوحصن اذإ»
 .هلذب

 دوعقلا نأ ىلإو ءداهج لاملاب داهجلا نأ ىلإ ةراشإ ميركلا صنلا ىف دجنو

 بهأتم ودعلاو رادلا نم جرخي الأ ىنعمب «ءىسح ىدام دوعق .امهلوأ :ناعون

 .مهراد رقع ىف موق ىزغ امو :مهراد رقع ىف مهوزغ وأ «مالسإلا لهأ ةلزانم

 نع دوعق .ىناثلاو «- هنع هللا ىضر ىلع مالسإلا سراف لاق امك ءاولذ الإ

 )١( وزغلا كرت ةيهارك - داهجلا :دواد وبأ هاور )7506٠54( 2نيرثكملا دنسم ىقاب :دمحأو )/١18819(«

 داهتملا بوجو - داهجلا : ىئاسنلا هاور امك «ديلاو ناسللاب نيكرشملا داهج - داهجلا :ىمرادلاو

 ) )7١947سنأ نع مهلك ؛مُكتتسْلاَو مكيديأو مكلاومأب نيكرشملا اودهاجا : يئاسنلا دنع هظفلو
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 ارطخ لقي ال وهو «لاملاب داهجلا نع دوعق اذهو «برحلا ليبس ىف قافنإلاو لذبلا
 لاحلا هذه ىف لخبلا ميركلا نآرقلا َّدَع كلذلو «ةبهألا ذخأ دق ودعلاو دوعقلا نع
 ىَلِإ مكيديأب اوقلت الو هللا ليبس يف اوقفنأو إ» :ىلاعت لاق كلذلو «ةكلهتلا ىلإ ايدؤم
 . [ةرقبلا ] © 453+ نيدسَحمْلا بحي هللا نإ اونسحأو ةَكلهتلا

 داهج ىف نأشلا وه امك «ءسفنلاو لاملاب ناك ام داهجلا لمكأ نأ كش الو

 مهريغو «فوع نب نمحرلا دبعو «نامثعو ءرمعو ركب ىبأك «ةباحصلا نم ريثك
 «لاتقلا ناديم ىف ءالب مهل ناكو «هولذب لام مهل ناك نيذلا ةباحصلا رابك نم
 ٠ . مهسفنأب هللا ليبس ىف اولتاقف

 ذنم اوبرتي نأب «داهجلل ةمألا ىف بابشلا دادعإ بوجو ىلإ ريشت ةيآلاو
 تلمح نإ ةفئاط رافنتسا غوسي ال هنإف «لازنلاو برحلا بيلاسأ ىلع مهتلوفط

 ةبردلاو «ةيامرلا بابشلا ميلعتب راثآلا تدرو كلذلو «برضلا عيطتست ال حالسلا

 مالسإلا ناك اذإو .ىنيدلا ميلعتلا تايرورض نم ايرورض كلذ دعيو «لاتقلا ىلع

 ىف داهجلاب اهلك ةمآالا رمأ دقف ءاهدحو ةدابعلل عماوصلا ىف فوكعلا عنم لق

 ليبس ىف داهجلا ىتّمأ ةينابهر» :ِلِككي ىبنلا لاق دقو «هل دادعتسالا وأ «هليبس

 , 23)(هللا

 «عرشلاو لقعلا مكح ىف ةغئاس ريغ دهاجملاو دعاقلا نيب ةاواسملا تناك اذإو

 :هناحبس لاق اذلو ؟نيدهاجملل ةجردلا ىف لضفلاف

 هللا دعو ًالكو َةَجَرَد نيدعاقلا ىَلَع مهسفنأو مهلاوُمأب نيدهاجملا هللا لّضَف
 ريغ مهعنمي ررض ريغ نم نيدعاقلاو نيدهاجملا نيب ىواستلا ناك اذإو « ئتسحلا

 ىوذ نيدعاقلا ىلع سفنلاو لام اب نيدهاجملا لّضف ىلاعت هللا نإف «غاستسم
 نوكي نأ ةجردلاب دارملاو ءرذعل نيدعاقلا نم ىلعأ ةجرد ىف مهلعجو ءررضلا

 داهج نأل كلذو ؛راذعألا ىوذ نم مركأ هللا دنع مهتناكمو ءمظعأ لضف مهل

 .هجيرخت قبس )١(
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 مهسفنأ نوضرعي مهو «ىبلس رارضألا ىوذ فقومو «ىباجيإ ىلمع ءالؤه
 رمش مل فاوأو «لاملا نم سيفنلا نومدقيو «هل اوضرعتي مل كئلوأو .فلتلل

 «ةنسحلا ةبقاعلا ىأ «ىنسحلا نيقيرفلا نم الك دعو ىلاعت هللا نإف كلذ عمو

 ىلاعت هللاو .اعم امهل ميقملا ميعنلا نوكي لب «ةمايقلا موي باقع ةمث نوكي ال

 الاجر ةنيدملاب نإ» :- مالسلاو ةالصلا هيلع  ىبنلا لاق دقو ء«هتين رادقمب ءرملا بيثي

 ,21)(رذعلا مهسبح موق كنئلوأ «مكعم اوناك الإ اريسم مترس الو ايداو متعطق ام

 عفتني ىكل ءىمعأ وهو ؛ةنيدملا ىلع موتكم مأ نبا هللادبع ميقي ىبنلا ناك دقو

 . لمعلا لضف راذعألا ىوذل نوكيلو «ىوقلا لكب

 ءايبسن ولو رداقلا ريسي ىكل ررضلا ىوذ نيدعاقلا ىلع ةجردلا ليضفت نإو

 ءاراذعأ نومهوتي سانلا نم ريثكف ءىرهق ريغ رذع وأ ءىمهو ررضل دعقي الف

 .رذع ال ثيح

 دقو ءررضلا ىوذ نيدعاقلا ىلع مهسفنأو مهلاومأب نيدهاجملا لضف اذه

 امأ ءالضف مهنود اوناك نإو «نيدهاجملاك ىنسحلا مهل لعجف ءءافعضلا هللا محر

 «تاجرد هنأب مهيلع نيدهاجملا لضف هناحبس نيب دقف ءرذع ريغ نم اودعق نيذلا

 . 4 اميظع ارجأ نيدعاقلا ىَلَع نيدهاجملا ُهّللا لَضفَو : هناحبس لاقف

 نيذلا ليضفت ىف صنلا كلذو «ةدحاولا ةجردلاب لوألا ليضفتلا ناك
 مهلاومأب نودهاجملاف .ررض ريغ نم نيدعاقلا ىلع مهسفنأو مهلاومأب نودهاجي

 ىف انمآ هلهأ نيب دعق نم نوكي ىَّنأو «ميظع رجأب مهيلع نولّضفم مهسفنأو

 .!دلولاو لهألا كرتو ةقشملا بكترا نمك «هبرس

 (هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نعو 5(2؟9 رجلا ٌْلِكَك ىبنلا لوزن - ىزاغملا : ىراخبلا هاور )١(

 نم باوث - ةرامإلا : ملسم ظفلو «براقم ظفلب هنع هللا ىضر رباج نع هريغو ملسم هاور امك

 :لاَقَق رع ىف كو يملا مم نك :َلاَق ٍرباَج نَع (1911) رخآ رذع وأ ضرم وزغلا نع هسبح
 ىفو (رغَرَمْلا مُهَسَبَح 9 رح مكعم اوُناَك الإ اًيدآو مثعطَف الو ارسم مئريم ام الاجل ةَيِدملاب نإ 4

 .؟رجألا ىف مكوك ش الإ» :ةياور
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 ىلإ ةراشإ اذه ىفو «ةحيرص ةمذمب اودعق نيذلا ركذي مل ميركلا صنلا دجنو

 نكي مل اذإ كلذو «نيع ضرف سيلو «ةيافك ضرف داهجلل جورخلاو وزغلا نأ
 لضفلا مهل داهجلل نوجراخلاف «نكي امهمو .نيرداقلا لك ىلإ ةجاح ىف نوملسملا

 :كلذ انئيبم هناحعبس لاقف

 ميظعلا رجألل نايب اذه 4 اميحَر اروفغ هللا ناكو ةمحرو ةرفغمو هنم تاجرد
 هريغ هقبس هنأل وأ ءايخارت وأ السك دعاقلا نع هلامو هسفنب دهاجملا هب ولعي ىذلا

 :ةثالث رصانع نم نوكم رجألا اذهو .داهملا ىلإ

 ةينلا اوصلخأ نيذلا ءادهشلا نإ ذإ ؛نيحلاصلاو ءايبنألاو نيقيدصلا ةبترم ىف نوكيف

 ءايلعلا لزانملا مهل داهشتسالا فرشل اوضرعت نيذلا نيدهاجملاو «مهداهج ىف

 اهنيعي الو «رصحلا اهدحي ال اهنأ نايبل تاجردلا تركنو .ىربكلا تاماقملاو

 نبهذي تانسحلا نإف ءهبنذ نم مدقت ام هل رفغي ىلاعت هللا نأ :اهيناث

 ايبس ناك هنأب ساسحإلاو «بجاولا ءادأو ريمضلا ةحارب ايندلا ىفف :ةرخآلاو ايندلا

 مهنع عفدو ءمهيف مكحتي نأ نم هعئمو .ودعلا رش مهاقو ذإ ؛ نينمؤملاب ةمحرلل

 .ضرأللا ىف داسفلا عنمو ءميركلا ههجول اصلاخ نيدلا لعجو «مهنيد ىف ةنتفلا

 . ميظعلا باوثلاب ةرخآلا ىفو

 «ةيلعلا هتاذل نامئاد نافصو ةمحرلاو نارفغلا نأب صنلا ىلاعت هللا متحخ دقو

 «لمعي نأل داهجلا نع لسكي نم .لكل ةوعد كلذ ىفو ءاهنع نالصفني ال

 دق عستم ةمحرلا بابو .روفغلا هحتف دق حوتفم ةرفغملا باب نإف «بوتيل ىصاعللو

 روفغلا تنأ كنإ ءانل رفغاو «نيبئاتلا كدابع ىف انبتكا مهللا .ميحرلا هعّسو
 . ميحرلا
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 هكَيلمْلامهَضَوت بَ انا
2 

 2 يي 2 - عر و ع رهو و هرج م 0

 ٍضْرألا ف نيفعصَتَسم انك أولاق ثدك ميفاول اق ممسفنأ ىمل
 هر را 1 1 ومباني كيووت نأ كنار 2 غر هَ 2 -- 0-8

 نأ بجي امو ؛نيدهاجم نينمؤملا جورخ هناحبس ركذ ةقباسلا تايآلا ىف

 نم ىلع هفيس عضي الو «قفانم وأ نئاخب قثي الف ءرذح نم دهاجملا هيلع نوكي

 دنع الإ زوجي ال دوعقلا نأو «بجاو داهجلل جورخلا نأ ركذو «مالسلا هيلإ ىقلي
 .ةرجهلا نع دوعقو ء«داهجلا نع دوعق :نامسق دوعقلاو .ةرذعملا وأ ةجاحلا مدع

 هيفو «ةلذ هيف ىناثلا دوعقلاف «ةرذعمل نكي مل نإ ةمالم هيف لوألا دوعقلا ناك اذإو

 :ىلاعت لاق اذلو «ةلذلاب اضرلا مثإ

 يف َنِفَعصَمسُم ان اوف ْمُح ميف اوف مهشَأ يملا ُةكئالملا هات نذل ذِإ)
 مهافوتت :ةكئالمل مهاّفوت ىنعم”4 اهيف اورجاهتُف ةعساو هّللا ضرأ نكت ملأ اوُلاَق ضرألا

 الف هّللا ٌرْمَأ ىتأ» :ىلاعت هلوقك ءهعوقو دكأتل لبقتسملا هب ديرأ ضام لعف وهف

 مداقوت# نيذلا ذا : ىنعملاو [لحفلا] 4 410+ دوكرشي مع ىَاعتو هناحبس هولجعتست

 ببسب ءمهسفنأل مهملظ لاخ' ىف اوفوت دق «حاورألا ضبق مهب طين نيذلا ةكئالملا

 ءاهيف مهنيد ةماقإ اوعيطتسي مل ضرأ ىف مهتماقإ رارمتساب «ناوهلاو لذلاب مهاضر

 ىور دقو . مهداهج مظعيو «نوملسملا مهب رثكيل مالسإلا لهأ ىلإ اومضني مل وأ

 رثكي نيكرشملا عم اوناكف ءاورجاهي مل نيملسملا نم سان ىف تلزن اهنأ ىراخبلا
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 وأ مهماهسب نوملسملا مهبيصيف «لاتقلا ىف مهعم مهنوجرخي اوناكو «مهداوس مهب

 . مهفويس

 نإف «ببسلا صوصخب اال «ظفللا مومعب ةربعلاف «لوزنلا ببس نكي امهمو

 وأ ءاهيف هنيد قح ةماقإ عيطتسي ال وأ ءاهيف لذتسي ضرأ ىف شيعي نمؤم لك

 ىتلا ضرألا ىلإ رجاهي نأ هيلع بجاولا نم نوكي ةيمالسإلا ماكحألا ريغب لماعي
 ىف لاق دقف ««ىرشخمزلا» ماعلا ىنعملا اذه مهف دقو .نيملسملا داوس اهيف رثكي

 هنيد رمأ ةماقإ نم هيف نكمتي ال دلب ىف ناك اذإ لجرلا نأ ىلع ليلد اذهو) :كلذ

 ىف هنأ ملع وأ ءرصحنت ال نيدلا ةماقإ نع قئاوعلاو «بابسألا ضعبل «بجي امك

 نعو .ةرجاهملا هيلع تقح «ةدابعلا ىلع مودأو «ىلاعت هللا قحب موقأ هدلب ريغ

 «ضرألا نم اربش ناك نإو «ضرأ ىلإ ضرأ نم هنيدب رف نم» :كَك ىبنلا

 ىرشخمزلا ركذ دقو «0(20«دمحم هيبنو «ميهاربإ هيبأ قيفر ناكو «ةنجلا بجوتسا
 :هبر ايعاد ىرشخمزلا هللا راج لاقو «مارحلا هللا تيب رواج ذإ َهْلِكَك كلذ لعف هنأ

 ىف اببس اهلعجاف «ىنيدب رارفلل الإ نكت مل كيلإ ىترجه نأ ملعت تنك نإ مهللا)

 كل ىراوج لصو «كتمحر نم ىغتبملاو ,ءكلضف نم وجرملا كردو ريخلا ةمتاخ
 . "7(ةرفغملا عساو اي كتمارك راد ىف كراوجب كتيب دنع ىفوكعب

 اهيف نوكي الو «مالسإلاب مكحت ال راد ىف ةماقإلاب مهسفنأ اوملظ نيذلا ءالؤه

 لوقيو 4 متنك ميف)» :مهل نولوقيف «ةمايقلا موي ةكئالملا مهلأست - قحلا لهأل ةوق
 ءادؤمو «خيبوتلل لاؤسلاو ؟مكنيد رمأ نم متنك ءىش ىأ ىف :ىنعملا نإ ىرشخمزلا

 نأ ىدنعو ؟كلذب نوضرت فيكف «ءمكنيد نوئش ةماقإ نيعيطتسم اونوكت مل مكنإ
 فيكو ؟ةلذ ىف مأ ةزع ىف متنكأ ؟متنك لاح ىأ ىف ؟4 متنك ميفإ» :صنلا ىنعم

 ررق امك اضيأ خيبوتلل ماهفتسالاو .؟ةيندلا مكنيدلو «ناوهلا مكسفنأل نوضرت

 . ىرشخمزلا

 )١( «5ج ىسولآلا كلذ ركذ دقو ءالسرم نسحلا قيرط نم ىبلعثلا هجرخأ ص١550.

 .فاشكلا نم 55ص ١ج ىرشخمزلا هركذ (؟)
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 انك اوُناَق8 :هلوقب مهنع ىلاعتو هناحبس هللا هاكح امب كلذ نع اوباجأ دقو
 مدعو مهلالذإو مهفعض ديرأ مهنأ نيفعضتسم ىنعمو 2« ضرألا يف نيفعضتسم

 نم مهل فعضلا بلط ىلع نالدت ءاتلاو نيسلا نأل ؛قحلا ةماقإ نم مهنيكمت

 اذه مهب اودارأ مهيلع نيرطيسملا وأ نيدلا ءادعأ نأب نورذتعي مهف ءمهريغ

 «ميلس ريغ راذتعا اذهو .!الوح هنع اوعيطتسي ملف «هايإ مهومزلأو « فعضلا

 مهل تلاق كلذلو «ناوهلاو لذلاب اوضر ْذإ ءافعض مهسفنأ تاذ ىف اوناك مهنأل
 ءاضيأ ىراكنإ انه ماهفتسالاو # اهيف اورجاهتف ةعساو هللا ضرأ نكت ملأ » :ةكئالملا

 ضرأألا كلت ىلإ اورجاهت مل اذاملف .ةعساو ىلاعت هللا ضرأ تناك دقل :هانعمو

 لهأ زتعيو «نيملسملا داوس رثكي ثيحو «داهجلا ثيحو «ةزعلا ثيح «ةعساولا

 صوصرملا ناينبلاك داهجلا ىف نونوكيو «ضعبل مهضعب نونمؤملا نوكيو «ناميإلا
 هضعب دشي صوصرملا ناينبلاك نمؤملل نمؤملا» :ِِكَي ىبنلا لاق امك ءكسامتللا
 , 300اضعب

 ىفو مالسإلا لظ ىف شيعي نأ هل ريخ هنأو «مالسإلا ضرأ ريغ ىف معانلا شيعلاو
 ىف ىلاعت لاق اذلو «ةلذلا.عم ميعن ىف شيعي نأ نم «ةزعلا عم شيعلا نشخ

 :مالسإلا نع نيعطقنملا ءالؤه باقع

 لذلاب اوضر نيذلا ءالؤه نإ ىأ «اريصم تءاسو منهج مهاوأم كتلوأف »
 عم اونوكي ملو «مالسإلا ءادعأ ةوق ىف اونوكي نأب اوضر وأ «,مهسفنأ اوملظو

 ىف ةماقإلا اوضترا دق اوناك اذإ  مهدعقأ ىذلا وه فعضلا نأ نيعدم «نيملسملا

 ىهو «منهج وه ةرخآلا ىف هيلإ نووأي ىذلا مهاوأم نإف ءايندلا ىف ناوهلا ناكم

 الآم منهج أوسأ امو «اهيلإ نوهتني ىتلا مهتياهنو «هيلإ نوريصي ىذلا مهريصم

 .!ةرخآلا باذعو

 )١( عباصألا كيبشت - ةالصلا : ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم ) »)54١بادآلاو ةلصلاو ربلا :ملسمو -
3 

 2ع ب

 . هنع هللا ىضر ىرعشألا ىسوم ىبأ نع .(؟هم0) مهفطاعتو نينمؤملا محارت
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 هتوق نوكت ءاميرك ازيزع شيعي نأ نمؤملا ىلع بجوي صنلا اذه نإو
 :نيترم هسفن ىلع ىنج دقف لعفي مل نإو «كلذ ىف دهاجي نأ هيلعو «نينمؤملل

 .ةرخآلا باذعب ةيناثلاو ءايندلا ناوهب امهادحإ

 نودع الو ةليح نوعيطَتسَي ال ناَدّلوْلاَو ءاسنلاو لاجرلا نم َنيفعضتسملا الإ
 ءمهسفنأ اوملظ نيذلا ءالؤه هيلإ لوئيس ىذلا ريصملا نم ءانئتسا اذه 4 ًاليبس
 مهدنع نكت ملو «مهوقهرأو ءادعألا مهفعضتسا دقف ءاقح ءافعض مه ءالؤهو

 .مالسإلا ضرأ ىلإ مهجورخو مهضرأ ىف مهئاقب نم تالفإلا نم مهنكمت ةوق
 : فانصأ ةثالث ءالؤهو

 «تاهاعلا ىوذو ىضرملاو «نينافلا خويشلا نم لاجرلا ءافعض : مهلوأ

 امل هنأ ىوريو !قيرطلاب ىنف ولو ةلذلاب ىضري ال ناك نم ءالؤه نمو «.مهوحنو
 بدنج نب ةرمض لاقف .ةكم ىملسم ىلإ هلي هللا لوسر اهب ثعب ةيآلا هذه تلزن

 ال هللاو «قيرطلا ىلإ ىدتهأل ىنإو «نيفعضتسملا نم تسل ىنإف «ىنولمحا :هينبل
 ءاريبك اخيش ناكو «ةنيدملا ىلإ اهجوتم ريرس ىلع هولمحف .!ةكمب ةليل تيبأ

 .!قيرطلا ىف تامف

 .دالوألاب نهلقثل امإ «جورخلا نعطتسي ال ىئاللا ءاسنلا : ىناثلا فنصلاو

 مرحم محر ىذ الو ءاهبحصي جوز دوجو مدعل امإو «قيرطلا نمأ ةيشفل امإو

 .قيرطلا ىف اهعم نوكي

 ءمهوحنو ديبعلا مهنإ :نيرسفملا ضعب لاق دقو «نادلولا :ريخألا فنصلاو

 نيذلا مهنإ :ىرشخمزلا لوقيو «نايبصلا مهنأ حصألاو ,ءىشب سيل لوقلا كلذو

 «مهءابآ نوعبتي نيذلا دالوألاو ءالؤه دارملا نوكي نأ حصيو .ابيرق ملحلا اوزواجت

 مهؤانثتساو «نيلوئسم ريغ فعضلا اذهب مهو «مهنوعبتي ءابآ مهل سيل نيذلا وأ

 ال ابصلا فعض نإ ذإ ؛ىرشخمزلا ريسفت ىلع مهل ةوق ال مهنأل وأ مهفيلكت مدعل
 .ةلوجرلا رود ىف اولخدي ملو «ملحلا اوغلب دق اوناك اذإ «مهب لازي
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 ال :هناحبس لاقف «مهءانثتسا بجوتسا ىذلا فصولا هناحبس ركذ دقو

 مه ىتلا مهلاح نم لوحتلا اهب دارملا ةليحلاو ,4اليبس نودتهي الو ةليح نوعيطتسي

 .اوكله اوجرخ ول ثيحب ؛غولبلاب دهعلا ىبيرقلا نايبصلاك
 نيذلا ءالؤه نإ 4 اروفغ ًاوفع هللا ناكو مهنع وفعي نأ هللا ىسع كتكوأت ©

 نأ ىجري ىأ « مهنع هللا وفعي نأ ىسع « مهفعض ببس اقدصو اقح اوفعضتسا

 ءمهل وفعلا ءاجرو ءهللا وفع لحم مهنأ ىف ببسلا نأ ىأ .«ةيببسلا ءاف ىه انه

 :ةميركلا ةيآلا امهيلإ ريشت ناثحب انهو .مهفعض وه

 رذعلا دنع الإ هنم صانم ال ىذلا ضورفملا رمألا ىه ةرجهلا نأ  امهلوأ

 ال قيضم رمأ ةرجهلا كرت نأ ىلع لدي اذه نإ :ىرشخمزلا لوقيو ؛هنوجريو

 وفعي نأ هللا ىسع :لوقي نأ هقح نم رارطضالا نيبلا رطضملا نإ ىتح «هيف ةعسوت

 .ةرجهلا وه لصألا نأ هانعم هلك اذهو . ىنع

 نوكت ال ءضورفم بجاو لباقم ىف اهب . صخري ىتلا رومألا نأ  امهيناث

 هجو ىلع ابولطم نوكي حابملا نأل ؛وفعلا ةبترم ىف نوكت لب ءاهتاذ ىف ةحابم
 بوجو لصألاو «كرتلا ىف اهب صخر لب ءاهيف بلط ال هذهو ءرييختتلا

 . ةرجهلا

 ىتلا صخرلا ىف هدابع نع وفعلا ريثك هنأب ةيآلا ىلاعتو هناحبس متخ دقو

 ميحر ىلاعتو هناسحبس هللاو «بانأو بات نمل ةرفغملا ريثك ءاهب مهل صخري

 . هدأبعب
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 كس لج سمس سو منك جم. سس و رس 2س سو لل
 ٌةَعَسو اريدك عارم ضرأل ا دجي هللا ليبس فرجا نَمَو

 مو يع هت آ 06 92 0 و تس هس

 ولأي مث وسرو هلل لإ ارامي نع حرب نمو
 هك سس رف و مل ياش جا ل و

 رص اَدإَو لين اَميِحََن اروُهَع هّللاَ نود | ىلعتم -أ عقودفف

 محد َةولََصل ام اوصف نأ + حاج كيلَعَسَلَه ضر لاف ع جم

 طه 0 اني 1ث 6يرمكلانأ تكن لأ م تينيدأ

 مهنأو « قيضلاو ناوهلاو لذلاب اوضر نيذلا لاح نايب ناك ة ةقباسلا تايآلا ىف

 بغري تايآلا هذه ىفو .لاقتنالا نع نيزجاع اوناك اذإ الإ «فكلذل نوذخاؤم

 :ىلاعت لاقف «لذلا دنع اهب مزلأ امك قيضلا دنع ة ةرجهلا ىف هناحبس

 (همغرأ : لاقي «ةعسَو اريك اَمَعارُم ضر يف الجي هللا ليبس يف رجاَهُي سول

 كلذو «بارتلا ىلإ لزن اذإ هفنأ مغرو «ضرألا بارت وهو «ماغرلا ىف هعقوأ اذإ

 لك لواح اذإ ؛همغارو .هب لزنأ اذإ .«هفنأ مغرأو .ءايربكلا دعب لذلا نع ةيانك
 عضاوم ىلع قلطأ دقو «ةمغارملا ناكم مَعاَرْلاو .رخآلا مغري نأ امهنم دحاو

 دهج وأ «ةقشم دعب هيلإ لصي ناك اذإ كلذو ءضرألا ىف قيرطلاو «ةشيعملا بلط

 نمو :اذه ىلع ىنعملاف . ميركلا صنلا ىنعم ىف لاقي ىذلا وه اذهو ءداتعم ريغ

 ىف ةريثك قئارط دجي هدنع ام ابلاط ىلاعت هللا ليبس ىف هتماقإ راد كرتيو رجاهي
 ةعس لاني كلذكو «ةحارلل ةرطنق اهنإف «ةقشملا ضعبب الإ اهلاني ال ناك نإو «ةايحلا

 وأ «ناوهو ةلذ ىف شيعي الو ءهيلع هنيد ىف قّيضُي الف «هنيدو هتايحو هقزر ىف
 .قزرلا ىف هيلع ارتقم

 كرت نإ .ءرجاهملا نأ ىلإ ريشتو ءاهبابسأ ترفاوت اذإ ةرجهلا ىلع ثحت ةيآلاو

 ىف ةعسو «قزرلل ةفلتخم بهاذم ةياهنلا ىف دجيس هنإف «بيترلا شيعلا لحم

 .بير الب ضوعم وهف «قيض مدعو «ةايحلا
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 «نيدلا ىف ةنتفلا نم رارفلل تناك اذإ :ىلاعت هللا ليبس ىف ةرجهلا نوكتو

 ىلإ مالسإلا ةيالو تحت تسيل ضرأ نم جورخلل وأ .ةزعلا بلطو لذلا عفدل وأ

 لاملا وأ نادبألا ىلع عقاو دئاس ملظ اهيف ضرأ نم وأ « مالسإلا ةيالو اهيف ضرأ

 لق ميلقإ ىف نيملسملا داوس ريثكتل ةرجهلا تناك وأ «مالسإلا ةيالو نم تناك ولو
 اهلهأب تظتكا دق ناكسلاب ةمحدزم ةيمالسإ ضرأ نم لاقتنالا ىهو «مهددع هيف

 ءادعأ اهذخأي نأ ةنظم نوكت اهنإف «ناكسلا نم ةيلاخ ةيمالسإ ضرأ ىلإ

 ىف ةرجهلا نوكت لاوحألا هذه لك ىفف .نيملسملا ىلع مهل ةوق نوكتف «نيملسملا

 نم جرخي نمو ةعسو اريثك امغارم ضرألا يف دجي هللا ليبس يف رجاهي نموإ»
 اروفغ هّللا ناكو هّللا ىلع هرجأ عقو دقف توملا هكردي مث هلوسرو هّللا ىَلِإ ارجاهم هتيب

 ءمظعأ بناج ىلإ مهكرتي وهف «مهرشاعو مهنيب شاع نيذلا هناريجو «هتريشعو

 هللا ىلإ رجاهملا نإو .امهباحرو هلوسرو ىلاعست هللا بناج وهو « عسوأ باحرو

 ىدحإ لاني اقباس اهنع انهون ىتلا هنيد دصاقم نم دصقم قيقحت ليبس ىف ىلاعت

 اذإ كلذو «ميظعلا رجألاب رفظلا امإو «لاملاو «ةزعلاو ةعسلاب رفظلا امإ :نيينسحلا

 . هللا ىلا قيرطلا ىف وهو «توملا هكردأ

 رجألا هل قح دقف ىأ :4 هللا ىَلَع هرجأ ْعَقَو دَقَف ط : هناحبس هيف لاق دق اذهو

 - هيلع اقح رجألا كلذ ربتعاف «هناحبس لضفت دقو .ىلاعت هللا دنع ميظعلا

 «ررقتو تبث هانعم انه عقوو ه4هَّللا ىلع» :هلوق ىف «ىلع» ب ربع اذلو « هناحبس

 .ةرجهلا هذهب رجألا ققحتل ديكأت هلك كلذو ىلاعت هللا ىلع ةقيثو راص هنأكو

 ىف ميقملا ميعنلاب هب ةمحرو «هبنذ نم ىضم امل نارفغ رجألا كلذ نإو

 مئادلا فصولا نأ ىأ « اًميحَر اروفَغ هّللا ناكو :ىلاعت لاق كلذلو «ةرخآلا

 ىضتقمبف «هدابعب ةمحرلا هنأش نمو «ةرفغملا ريثك هنأ لزآلا ىف ىلاعت هلل تباثلا
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 ةعسلا نم رجاهملل نّكم هتمحر ىضتقمبو هيلع ًثحو ةرجهلا باب حتف هتمحر
 ةيفاك لمعلا اهبحاص اذإ ةرجهلا ةين ربتعا هتمحر ىضتقمبو «ضرألا ىف لمعلاو

 . ميظعلا رجألاو باوثلل

 دعب نمو «انمأ مهفوَح دعب نم مهلدبو «نيملسملاو مالسإلا رعأ مهللا
 .ءاعدلا عيمس كنإ «كيبن ةنسو كباتكب لمعلل مهدهاو «ةوق مهفعض

 ركذي «قزرلا نم ةعس دجي رجاهملا نأو «ةزع اهيف ةرجهلا نأ ركذ نأ دعبو

 ىلع اعيجشتو «هل اريسيت ةدابع نم رفاسملا وأ رجاهملل ىلاعت هلهس ام هناحبس
 نم اورصقت نأ حاتج مكيلع سيلف ضرألا يف متبرض اًذِإو 9 :هناحبس لاقف ءرفسلا

 ىلع ضرألا ىف برضلا قلطأو ءرفسلا وه انه ضرألا ىف برضلا 4 ةالّصلا
 ةرمتسم ةكرح ىف ضرألا ىلع هئكوتمبو هتلحاربو هلجرب برضي رفاسملا نأل ؛رفسلا

 وهو ءهعضوم ىف رفسلاب ضرألا ىف برضلا نع ريبعتلا ناكف ءراهنلا نم اءزج
 . هتقالع .ىف حضاو زاجم

 يف رجاهي نمو إف :ىلاعت هلوق نع فلتخي ميركلا صنلا اذه ىف ريبعتلا دجنو
 نع ربع ةقباسلا ةيآلا ىف هنأ :امهدحأ :نيرمأ ىف ةقباسلا ةيآلا ىف هللا ليبس

 ىف ةماقإلا ةين ىلعو «ةدوع ريغ ىلع لاقتنالا ىضتقت ةرجهلاو :ةرجهلاب رفسلا

 رفسلا نع ربع صنلا اذه ىفو «هل امئاد اماقمو ارقتسمو انطوم هذختي رخآ ناكم ش

 ناكم ذاختا هب ديري الو ءابلاغ ةدوعلا ةين ىلع رفس هنأ ىأ «ضرألا ىف برضلاب

 .هل انطوم رخآ

 جورخلاو «ىلاعت هللا ليبس ىف ةرجهلا ىلع صنت ىلوألا ةيآلا نأ :ىناثلاو
 «نيملسملل ةرصن ةرجهلاب نوكت نأ نكمي ثيح «ةزعلا ضرأ ىلإ لذلا ضرأ نم
 ليبس ىف نوكي ام لمشي ماع رفسلا نإف «ةيآلا هذه ىف امأ ؛هللا ليبس ىف دعي
 دعي ام كلذ ريغو «ماحرألا ىوذ ةرايزو «قزرلا بلط ىف نوكي امو «نيدلا ةماقإ

 .احابم ارمأ وأ ةبرق
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 ددع ىتلا تاولصلا نأب ةنسلا تدروو «ةالصلا رصق حيبي ميركلا صنلاو

 صنلاو ءءاشعلاو رصعلاو رهظلا ةالص ىهو «نينثا ىلإ رصقي تاعكر عبرأ اهتاعكر

 نأب ءمهرفس ىف نينمؤملا نتفي نأ ودعلا ةفاخم طرشب هيف رصقلا نرتقا دق ميركلا

 «ةالصلا نورصقي مهف «مهرفس ىف ودع مهمهدي نأ نم نينمآ ريغ نونمؤملا نوكي

 دقو .هنم رذحلا نع ةالصلا مهلغشت الو «رمتسم دادعتسا لاح ىف اونوكي ىتح

 ىتلا فوخلا ةالصب ةصاخ تناك ةيآلا هذه تبقعأ ىتلا ةميركلا ةيآلا نأب اذه ىوق

 نأو ءودعلا نم فونلا دنع رصقلا نوكي صنلا رهاظ ىضتقمبف «ناديملا ىف نوكت

 .ودعلا ءاقل دنع نوكي فوخلا ةالص عم رصقلا

 «ةدش لاح ىف مهلعجي نأب «نينمؤملاب ىذألا لازنإ وه انه ةنتفلا ىنعمو

 لاح ىف اوسيل مهو .مهيلع ضاضقنالا وأ مهلتقو مهتمهادمب ةثراك مهب لزنيو

 .لاتقلل دادعتسا

 نم ةنتفلا فوخ لاح ىف «ةالصلا رصق ىنآرقلا صنلاب تبث دق نوكي اذهبو

 تبث نكلو .مهرفك ببسب نينمؤملل ةرمتسم ةوادع ىف اوراصو ءاورفك نيذلا

 نكي مل ولو ءرفس لاح ىف عبرأ اهتاعكر ددع ىتلا تاولصلا ىف رصقلا ةنسلاب
 ىتلاو هلك ىبنلا نع ةرتاودملا ةنسلاب اذه تبث دقو ءفوخم عضوم ىف رفسلا
 مكنتفي نأ متفخ نإ :ىلاعت هلوق نأ لوقن نأ حصيو .2ااهيلع ةباحصلا عمجأ
 ؛اورفك نيذلا نم ةنتفلا فوخ لاح ىف رصقلا نايب ىف الإ نكي مل 4 اوُرَفَك نيل

 قلطم ىف ءاج صنلا نأ ضرفلا كلذ عنمي نكلو .داهجلا ىف ناك هلك قايسلا نأل

 .داهجلا لجأل ال ءرفس

 :لاَق ةيم نب ىَلعَي نع :(185) اهرصقو نيرفاسملا ةالص :هحيحص ىف ملسم هاور ام كلذ نم )١(

 م - نإ ةالّصلا نم اورصْفَت نأ حان مُكيَلَع سيل » : باَّطَخْلا ِنْب َرَمْعل تْلُق
 نع كو هللا لوُسَر اتلآست نم تْبجَع اًمم تع :َلاَقَف سانا نأ قف اور

 . (هتقدص اوُلَبقاَ مُكِيَلَع اهب لا ّقَدَصَت ةقدصا
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 ضاضقنالا فوخ لاح ىف رصقلا ىف ىنآرقلا صنلا تبث دقف نكي امهمو

 عضوم وه كلذ ناك املو .رفسلا لاوحأ مومع ىف رصقلا ةنسلابو ءودعلا نم

 «نيرفاكلا ءادعألا نم امئاد رذحلا بوجو ىلع لدي امب ميركلا صنلا لْيَذ ءصنلا

 :لاقف

 ؛امئاد رافكلا نم رذحلا ديكأتل صنلا اذه 4 اورفَك نيذّلا مكنتفي نأ متفخ نإ
 تادكؤمب ةوادعلا هذه ىلاعتو هناحبس دكأ دقو «مهبولق ىف ةنكمتسم مهتوادع نأل

 هلعجو ءرفكلاب اورفك نيذلا فصو عم «ديكوتلا ىلع ةلادلا «نإ»  اهلوأ :ةعبرأ

 ب ريبعستلا - اهيناثو .ءىش ىلع نمؤي ال هنأش قئاقحلا دومج ناك نمو «مهل انأش

 نأل. ؛ةوادعلاب نيرفاكلا فصو  اهثلاثو .رارمتسالاو ماودلا ىلع ةلادلا «ناك»

 هنم رظتنت الف «هيلع ضقنيل هتلفغ عضاوم بقرتيو «رشلا امئاد هودعل بلطي ودعلا

 ال ةنيب ةرهاظ اهنأب ةوادعلا فصو - اهعبارو .دقحلل نايسن وأ «ملح وأ ةمحر

 .هبقاوع نمأي نم رورغملاف ءاهيف ءافخ

 مكح امو ؟هرادقم ام :ةالصلا رصقل غوسملا رفسلا ىف ءاملعلا ملكت دقو

 . ؟رصقلا هيف زوجي ىذلا رفسلا عونو ؟ةنس مأ بجاو وهأ ؟رصقلا

 ىلع اهيف اوفلتخا ءاهقفلاف ءرصقلا اهيف زوجي ىتلا رفسلا ةفاسمل ةبسنلاب امأ

 : ةثالث لاوقأ

 ءاوس ءارفس ىمسي ام لك ىف نوكي رصقلا نأ رهاظلا لهأ لوق  اهلوأ

 رصقلا عنمي دودحم رادقم ٌةَلِكَك ىبنلا نع تبثي مل هنأل ؛اليوط ناك مأ اريصق ناكأ

 ةفاسم الو ةمولعم ةدمب دييقت ريغ نم ءاهقالطإ ىلع رفسلا ةملك تيقبف ءهادع اميف

 . ةدودحم

 مايأ ةثالث ةريسم رصقلا غوسي ىذلا رفسلا نأ «ةيفنحلا لوق  اهيناثو

 الف ءرفسلا ىف ةبجاولا ةحارلا ذخأ عم «لبإلا ريس وهو «داتعملا ريسلاب ءاهيلايلب

 برعلا فرع نأل كلذو ؛رفسلا هيف داتعي ىذلا نمزلا ىف ريسي لب ءاهلك ةدملا ريسي

 .مايأ ةثالث وحن ريسب هنطوم زواجت اذإ الإ ارفاسم ربتعي ال ناك لجرلا نأ
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 ىبنلا نأل كلذو ؛طقف موي ليقو «ةليلو موي هنأ ةمئألا رثكأ لوق  اهئلاثو

 ىذ عم الإ موي ةريسم رفاست نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال» :لاق ُه

 هيفف ,0"2هايأ ةثالث ىورو «2"!ةليلو اموي ةرم ثيدحلا ىورو «١2)(اهنم مرحم محر

 ةالصلا هيلع لئسف «صاخ لاحل ةباجإ تناك ةياور لك نأ قيفوتلاو .ةثالثلا هجوألا

 .ةثالث نعو «ةليل موي نعو «موي نع مالسلاو

 هيف ريخم هنأ ىعفاشلا بهذملاف «هيف اريخم وأ ابجاو رصقلا نوكل ةبسنلابو

 امامت ىلص مامتلا راتخا نمو «ةينلاب ارصق ىلص رصقلا راتخا نمو «ةنس هنأ ىورو

 ىلع ابيرقت ةمئألا ةيقبو .اعبرأ مامتلا ىوني نأ دعب هقح ىف ضرفلا نوكيو «ةينلاب

 نع رتاوت ام مهتجحو «ةلفان نوكي رصقلا قوف ىلصي امو «بجاو رصقلا نأ

 رصقي مل ذإ نامثع مامإلل موي هردقو ءرفس ناك املك نورصقي مهنأ نم ةباحصلا

 رفسلا ىف ىقب مث «نينثا عرش ضرفلا نأ ىأرلا اذه باحصأ لاقو ؛جح امدنع

 نأ حانج مكيلع سيلف» :ىلاعت هلوق لوألا ىأرلا ةجحو .رضحلا ىف ديز مث كلذك

 ىرشخمزلا كلذ نع باجأ دقو .رييختلا ىضتقي مثإلا ىفنو ,4ةالّسصلا نم اورصقَت

 ىعسلا ىف تلمعتسا «حانج ال» ةملك نأ قحلا ىفو .ليهستلاو ريسيتلل كلذ نأب

 نإ :لوقي ىلاعت هللاف ءابجاو امهنيب ىعسلا ناك كلذ عمو «ةورملاو افصلا نيب

 نمو امه فوط نأ هيَ حاج الرمح وأ تيل عسل ئاعش نم ةورماو اصلا

 . [ ةرقبلا ] 4 229 ميلع ميلَع ركاش هللا ف ارْيَح عّوَطَت

 نأ ىلع ءاهقفلا عمجأ دقف «ةالصلا هيف رصقت ىذلا رفسلا عونل ةبسنلابو

 وأ رصقلا زيجي «بجاوب مايقلا وأ محرلا ةلص وأ ةرمعلا وأ جحلا وأ داهجلل رفسلا

 .رصقلا هيف نوكي ةحابملا لامعألاو ةراجتلل رفسلا نأ ىلع نورثكألاو .هبجوي

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع (1774) هريغو جح ىلإ مرحم عم ةأرملا رفس -جحلا :ملسم هاور ()

 )٠١88(. ةالصلا رصقي مك ىف - ةعمجلا :ىراخبلا هاور ام كلذ نم (؟)

 رفس - جحلا :ملسمو ١١(: 4819 ةالصلا رصقي مك ىف - ةعمجلا :ىراخبلا هاور ام كلذ نم (*)

 .(17578) ةأرملا
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 اهزنتم دلب ةدهاشمل وأ .هشاعمل ال ءديصلل جرخ نإ :لاق هنأ كلام نع ىورو

 ىف رفاس نم ةالصلل رصقي ال هنأ ىلع ءاملعلا روهمجو .رصقي مل ءاذذلتمو
 ىنعم اهيف ققحتي هنأل ؛رصقي هنأ «ىعازوألاو ةفينح ىبأ نع ىورو «ةيصعم
 هللا ىضر كلام نع كلذ لثم ىورو ءرفس قلطم ىف رصقلا ناك دقو ءرفسلا
 . هلع

 . نيقتملا درب اهيفو «نيدلا دومع ةالصلا ةماقإل ىلاعت هللا انقفو

 رع من ور حره م هَ -أ -_

 ةكياط مقلم ةزلكصلا مهل َتَمَقَأكْمِفَتُكاَدِإَو
 أوكي أود جادو وتَحِلْسأاودْحْألَو َكَحَمْموَْم

 6 هل هه 1 0000 2 - مس ع ع

 اولصيرل نرخأ ُهَمِياط ِتاَنَلَو ْكحيآَرْو نم
 نيدو زكصِتاو شرد كسب 000 َ سس يعكس + م ريرا2 رح ساس و د وج

 َنوُليِمَشَنعَتَمْأَو كو حلسأ نع ترولفغتؤل أورفك 0 م و مغ حس 0 ل
 كب ناك نإ مكحَيلَع حانجالو هدجاو هلم 6 لس ماس , مع "000 ل ل ب هل

 كَكَحِلْسْأ أوعَصت نأ خصَرَم 9 ْوأٍرطَم ني ىذأ وس راس 0 سيما 2م < ره 2 سيك سي هس )-9

 لكل اًنيِهَماباَدعَنِرْفْكْلِإ ٌدعأ َهّللأَنإَمكَر دِحَأ اوذَحَو مج يفك هد ل. سو ك1 264 فس
 رس

١ 

0 

 لعوادوعفوامنيقللا اوركحذأو ةرلّصلامتيضفاذإف مس سرح رس سارت 41 ل طر 2172 1 د 0 حس
 ةولَصلاَنإ ةولَصلَ اوُمَِِْف متن أمطأ اذِإَو مُكحِبوْنَج 2-5 رف ل 3 مو م م > ره ع ّو

 72 اَموَقَوَم ابنتك تسيِنِمْؤَمْلا َلَع تناك مح سر لذ همم 20 ><
 نمؤملا ىلع ةرجهلا بوجو ىلاعتو هناحبس هللا نيب ةقباسلا تايآلا ىف

 مث ءاهيف أشن ىتلا هضرأ تقاض نإ «قزرلا بلطلو «ىلاعت هللا ليبس ىف داهجلل
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 صنلا اذه ىفو .ةالصلا رصق نم رفاسملا ىلع هب لهس ام ىلاعتو هناحبس ركذ
 ىف ىمسي ام وهو داهج لاح ىف رفاسملا ناك اذإ ةالصلا لاح هناحبس نيب ميركلا
 ءودعلا نم فوخلا لاح ىف نوكت ىتلا ةالصلا ىأ .فوخلا ةالصب ءاهقفلا فرع

 اذلو .ودعلا ةتغابم نم رذحلا وه فوخلاب دارملاف .هعم برح لاح ىف اونوكي نأب

 : هناحيس لاق

 مهَتحلسأ اوُدْخألو كَم مُهَم ًةقئاط مهل ةالصلا مهل تَقأَف مهيف تنك اذإو )

 «لاتقلا لاح ةالصلا نايب هيف ميركلا صنلا اذه 4 مُكَئاَرَو نم اوُنوُكَيلَف اودجس اذإف

 ساجرألاو ساندألا لك نم بولقلا ريهطت اهب ىتلا ةالصلا نيب نونمؤملا عمجي نأب
 . هلم رذحلاو .ودعلا ءاقلل دادعتسالا نيبو

 ةماقإ تدرأف «نينمؤملا ىف لوسرلا اهيأ تنك اذإ :ىماسلا صنلا ىنعمو

 ةالصلاب ئدتبت نأب ,كعم مهنم ةفئاط مقتلف «ماقملا اذه ىف اههجو ىلع ةالصلا

 ةبهأ ىلع اونوكي ىتح «ةالصلا لاح ىف ىهو «حالسلا اهعم نوكي نأ ىلع ءاهعم
 ءعوشخلا لاح ىف رثؤي الو ءاهلطبي ال ةالصلا ىف حالسلا لمحو .امئاد لاتقلا
 وهف «لطابلا ضفخو ىلاعت هللا ةملك ءالعإل حالسلا لمح ناك اذإ اصوصخو
 افص «نيفص نيدهاجملا نينمؤملا مسقي هلي ىبنلا ناكف «تادابعلا مظعأ نم ةدابع

 ال «ءضرألا ىلع مههوجو اوقلأ دقو ةالصلل اودجس اذإف ؛هعم ةالصلاب ئدتبي
 ءارو نم نوكي ىناثلا فصلا نإف «ىلاعت هللا ةمظع الإ نورضحتسي الو ائيش نوري

 ىنعم اذهو «ناميالاو قحلا لهأ ىلع ءادتعالاو ءرافكلا ىذأ مهنع عفدي .ءالؤه

 وأ ءرخآلا فصلا نكيلف ىأ ,4 مكئارو نم اوُنوُكَيلَف اودجس اَذِإإ» :ىلاعت هلوق
 دعب نمو «مكب ىذألا لوزن ةعنام ,مكروهظل ةيماح «مكئارو نم ىرخألا ةفئاطلا
 بهذتو «ةيلصملا لحم ىف كلذ دعب نم نوكتو «ةسراحلا ةفئاطلا ءىجت كلذ
 َكَمَم اوُنصْيَف اوُلصي مل ئرخأ ةقئاط تأَتلو 9 :ىلاعت هلوق اذهو ؛ةسراح ىرخألا
 . 4 مهتحلسأو مهرذح اوُذخأَيَلَو
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 ىرخألا تءاج «هتالص هني مل ِلِككي ىبنلاو ءىلوألا ةفئاطلا تلص اذإ ىأ

 نأب رمألا ىف ددشو ءاهتحلسأ اهعم نوكت نأب هللا رمأ دقو هّهِْكَي ىبنلا اهب ىلصف

 ططخلا ىف ربيغتلا هبشي اذه نأل ؛مهفوفص نوريغي مهو ءودعلا مهتغابي نأ ةيشخ

 ىلوألا ةفئاطلا نألو ءرذحلا اهعم بجي ةروطخ نم ولخي ال وهو «لاعقلا تقو

 .هسفن شيحلا لخاد ىف كرحتتو «ريغتت

 مث «ةفئاطب ٌةِكلَم ىبنلا ىلصي نأ ىضتقت فوخلا ةالص نأ ىلع ءاهقفلا قفتا

 اوفلتخا نكلو ءاهلحم ىلوألا لحتو «ءادتبا ودعلا مامأ نوكت ىتلا ىرخألاب ىلصي

 ةالص ىف تاياورلا فالتخا نم اومهف امل اعبت فوخلا ةالص ةيفيك ىف كلذ دعب

 :اهوراتخا نمو تاياورلا ىذ ىه اهو .ِهْيِلكَي ىبنلا

 دواد وبأ اهجرخأ ىتلا دوعسم نب هللا دبع ةياور  ىلوألا ةياورلا

 مسقيو « ةيعابر تناك نإ ناتعكر لاحلا هذه ىف ةالصلا نأ اهتصالخو 2 ىنطقرادلاو

 ةفئاطلا ءىجت ىتح «موقي مث «ةعكر هب ىلصي امهدحأ :نيفص ىلإ نيدهاجملا ىبنلا

 مث ءودعلا ةهجاوم ىف ىلوألا نوكت ثيح «ةيناثلا ةعكرلا اهب ىلصيف ىرخألا

 ىأ «ةقحال ةيفنحلا ربعي امك اهنأل «ةءارق ريغب اهتالص متتف ىلوآلا ىتأتو ءملسي

 تءاج تمتأ اذإف مامإلا ءارو ةءارق الو «ةالصلا لوط امكح مامإلا ءارو اهنأك

 مامإلا ةالص رخآ كردأ نمك نوكت ذإ ( ةقوبسم نوكت اهنأل «ةءارقب تلصف ةيناثلا

 . هباحصأو ةفينح وبأ لخأ ةياورلا هذهبو . ةبجاو ةءارقلا نوكتف «ةعكر هتتافو

 نأ فوخلا ةالص نأ هّطوم ىف كلام مامإلا هاور ام ىه  ةيناثلا ةياورلا

 اهتغأ اذإف ءاهدحو ةالصلا ىه متتو ءملسي الو ةعكر ىلوألا ةفئاطلاب مامإلا ىلصي

 .ةعكرلا نومتي مهو ءملسو ىرخألا ةعكرلا اهعم مامإلا ىلصف «ىرخألا تءاج

 ىورو ؛كلام مامإلا ذحأ ةياورلا هذبهيو . ىلوألا ةياورلا نع تاكرحلا لقت كلذبو
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 ىضر ىعفاشلا ذخأ اذهبو ءاهتالص نم ةيناثلا ىهتنت هنت نأ دعب الإ ملسي ال مامإلا نأ

 هذه نم هفقوم نيبنس امك «هريغ زوجي ناك نإو «دمحأ هراتخاو «هنع هللا

 .تاياورلا

 اق مث ءاهتالص متت اهبو ؛ةعكر ةفئاطلاب ىلص لوسرلا نأ - ةثلاثلا ةياورلا

 ةالص نوكتف اهتالص متت اهبو «ملسو «ةيناثلا ةعكرلا اهب ىلصف «ةيناثلا ءىجت ىتح
 اذهبو «مامإلل نيتعكرو ,مومأملل ةبسنلاب ةدحاو ةعكر ةياورلا هذه ىلع فوخلا

 . ءاهقفلا ضعب ذخأ

 «تبهذو «ملسي ملو ىلوألاب نيتعكر ىلص ولكي ىبنلا نأ  ةعبارلا ةياورلا
 ملس هنأ ةياور ىفو .اهعم ملس مث «نييرخأ نيستنثا اهب ىلصف ةيناثلا تءاجو

 ةياورلا هذه ءاهقفلا ضعب , راتخنا دقو . ةيناثلا عم ملسو «ىلوألا عم ملسف ؛ ءامهنيب

 . ةريخألا

 ال) :هرصع ىف لوألا ةئسلا ملاع وهو «لبنح نب دمحأ مامإلا لاق دقلو
 ىلعف «ةتباث حاحص اهلك ىهو «تباث ثيدح الإ فونخلا ةالص ىف ىور هنأ ملعأ

 . «هللا ءاش نإ «هأزجأ فوخلا ةالص ىلصملا اهنم ىلص ثيدح ىأ

 ةحيحصلا ةياورلا فالتخاو «ميركلا صنلا عم قفتت تاياورلا هذه لك نإو

 لكب ةزئاج اهنأ نايبل «ةفلتخملا هوجولا هذه لكب اهالص لكي ىبنلا نأ ىلع لدي

 .هوجولا هذه نم هجو

 عم ِدَلكَك ىبنلا ناك اذإ امب ةصاخخ فوخلا ةالص نإ :اولاق ءاملعلا ضعبو
 «دنجلا دئاق وه نوكي نأ طرشبو «ِِلَي ىبنلا رصعب ةصاخ اهنأ ىأ «نيدهاجملا

 مهيف تنك اذإو» :لوقي ذإ كي ىبنلاب صاخ باطخلا نأ كلذ ىف مهتجحو
 لك تسيلو «مهيف هتماقإ وهو «طرشب ةديقم ةيفيكلاف 4 ةالّصلا مهل تمَقأَف

 ةمألا لكل اهجوم نوكي نأ ىلع هِةْيِكَك ىبنلل باطخلا اهيف هجوي ىتلا تافيلكتلا

 دحأ سيلو «قلطمب سيلو «طرشلاب ديقم فيلكتلاف «طرشلا اذه اهيف اطورشم
 «هعابتاب انرمأ :روهمجلا لاقو .مالسلاو ةالصلا هيلع هماقم لضفلا ىف موقي هدعب
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 امك اولص» :ّهْيِكَي لاقو .ميركلا نآرقلا تايآو ثيداحألا نم ريشك ىف هب ىسأتلاو

 ىبنلل اهيف باطخلا نوكي ةيفيلكتلا بلاطملا نم اريثك نإو «21"ىلصأ ىنومتيأر
 «فوخلا ةالص ىف ةصخرلا مومع اومهف اعيمج ةباحصلا نإو «هتمأل مث كك

 مهملع اوقلت مهنأل ؛مالسإلا دصاقمب ملعأ وهو «شيجلا ىف مامإ لك ىلإ اهْودَعَف
 نألو ءهتمأ ىلع ْةْيِكَك ىبنلا ةفيلخ وه داهجلاب مئاقلا مامإلا نأو كي ىبنلا نع

 ريمأ لك عم ققحتي لب هلي ىبنلا عم طقف ققحتي ال فوخلا ةالص ىف ىنعملا

 «لاتقلا ىف ّىضْا نيب عمجلاو ءرذحلا عون نم ىه فوخلا ةالص نألو ءداهج

 هللا نيب دقو ءامئاد بولطم رذحلاو «نيدلا دامع ىه ىتلا ةالصلا ىف ًىضُملاو

 . «مكتعتمأو مكتحلسأ نع َنوُلفْعَت َوَل اوُرَفَك نيذلا دول :لاقف اهببس
 تناك دقف «برغملا ةالص  امهدحأ :نيرمأل هيبنتلا نم دب الو ءاذه

 وأ ءرجفلا ىهو «.ةلاصألاب ةيئانثلا ةالصلا ىه ءاهقفلا اهيف ملكت ىتلا ةالصلا

 نع ىور دقف برغملا امأو .ءاشعلاو ءهرصعلاو رهظلا ةالص ىهو ءرصقلاب ةيئانثلا
 هذهبو ءاهلثم ةيناثلابو ءاثالث ىلوألا ةفئاطلاب ىلص هنأ امهادحإ :ناتياور اهيف ىبنلا

 «نيتعكر ىلوألا ةفئاطلاب ىلص هنأ ةيناثلا ةياورلاو .ىرصبلا نسحلا ذخأ ةياورلا

 ىلصي :لاق ىعفاشلا نأ ىورو .كلامو ةفينح ىبأ لوق اذهو «ةدحاو ةيناثلابو

 .نيتنثا ةيناثلابو ءةدحاو ىلوألاب

 نينمؤملا ودعلا ذخأي نأ فيخ اذإ ةلبقلا ىلإ هاجتالا مزلي ال هنأ  ىناثلا رمألا

 ىتم ىلصي تقولا تاوف فيخ اذإو ءديدشلا ماحتلالا لاح ىف كلذو «ةرغ ىلع

 لاقو «ءىعفاشلاو «ىعازوألاو «ىروثلاو «كلام لاق كلذبو «ىلصي نأ هل نكمأ

 .تقولا نوكرتي الو «ءاميإلاب نولصي :مهريغ

 ررك اذلو «ةتغابملا نم فوخلاو ءرذحلا وه فوخلا ةالص ةيعرش ىف ببسلاو

 ول اورَفَك نيذّلا دو 9 :لاقف رافكلا هدوي ام نيبو ءرذحلاو ةحلسألا ذخأب رمألا هللا

 . 4 ةدحاو ةَلْيَم مُكِيلع َنوُليمَيف مكتعتمأو مكتحلسأ نع َنوُلفْعَ

 .ثريوحلا نب كلام نع هريغو ىراخبلا ةياور نم هجيرخت قيس ثيدح نم ءزج )١(
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 بقرت وهو «فوخملا ةالص ىف ببسلا ىلإ ةراشإ ميركلا صنلا اذه ىف

 ةرغث وأ «مهفوفص ىلإ هلم نوذفني اذفنم نودجي مهاسع «نيملسملا لاجل ودعلا

 ىتلا ذفانملا لك مهيلع دست نأ رذحلا ناكف ءاهنوزهتني ةلفغ وأ ءاهنم نولخدي

 «داهجلا نع ةدابعلاب اولفغي نأ نيملسملل حصي الف . مهبرآم قيقحتل اهنم نوذفني

 . ةدابعلا اوكرتي الو

 اوبصن نيذلا مكؤادعأ مهو ءاورفك نيذلا ىنمت «اورفك نيذّلا دو إف :ىنعمو

 «مكتوقو مكتكوش اهب ىتلا مكتحلسأ نع ةلفغلا مكذخأت نأ «مكل ةوادعلا ةيار

 عوج مكبيصي نأ ريغ نم لاتقلا ىلع نورمتست اهبو مكداز اهيف ىتلا مكتعتمأ نعو

 اونوكيف «مكيلع مهلكلكو مهتوقب اوليميل ةلفغلا هذه نوديري مهنأو .ىرع وأ

 مكيلع ةأطولا نولقثي ىأ .«ةدحاو ةَلْيم مكيلع َنوُليِمَيَف :هناحبس هلوق ىنعم اذهو

 ءامئاد ةبهألا ذحخأ بوجوب رركتملا رمألا دخغغ اهلك صوصنلا هذه ىفو

 مدع ىف صخري انهو «حالسلا لمح رسعتي دق نكلو .رارمتساب حالسلا لمحو

 لوأ دنع لمعي ىك «بيرق ناكم ىف نوكي ثيحب .رذحلا ذخأ عم .هلمح

 : هناحبس لاق اذلو ( ةحيص

 مكتحلس ١ أ اوعضت نأ ْئَضْرَم متنك وأ ٍرْطَم نم ىذأ مكب َناَك نإ مكيلع حاتج الو )»

 ىف ناك اذإ ءاهتدمغأ ىف مكتحلسأ اوُعِضت نأ ىف مكيلع مثإ ال 4 مكرذح اوذخَو
 تضرعت عضوت مل نإ اهنإف «ءادعألا ءاقلو اهلامعتسا قوعي ديدش رطم ناديملا

 نم كلذكو «بجاو ناديملا ىف اهتمالسل طايتحالاو ءاهفلت كلذ ءاروو ءأدصلل

 لامعتسا ريغ نم هكرت نإف «هلامعتسا عيطتسي ىتح هحالس دمغي ضرم هب نوكي

 باطخلا «ىضْرُم منك وأ :ىلاعت هلوقو «هبوجو دنع حلصي الف ءهدسفي

 ضيرملا ىلع سيلف «ىفشي ىتح لاتقلا عدي نأ ىف ضيرملل صخري ىلاعت هللاف
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 ضيرملل رفوت نأ ةعامجلا ىلع ذإ ؛ىرخأ ةهج نم عيمجلل باطخ وهو ؛جرح

 .ءبعلا هنع ىه لمحتو «ضيرم وهو حالسلا لمح نع هينغتف «هتحار

 دعي الو «ىذأ دعي ىذلا قوعملا رطملا دنع حالسلا عضو ىف مثإ ال هنأ عمو

 ودعلا نم نوبقرتيف ءرذحلا نم دبالف ءهحالس دمغ ىف ضيرملل صيخرتلاو ءاثيغ

 ءاهتدمغأ ىف اهنأ ولو .7١2فويسلا اودلقتي نأ كلذ نمو «ةصرفلل هزاهتنا امئاد

 موجهلا لواحي هنأ ىسعف «هلاح اوفرعيل ودعلا ىلع نويعلا ثبو «ءابقرلا عضوو

 ناميإلا ةملك ولعت نأ ديري ىلاعت هللا نأل كلذ نإو «هيلع ةلهس قيرط وأ ةرغث نم

 :هناحبس لاق اذلو «رفكلا ةملك ضفخنتو ءايندلا ىف

 قحلابو هب نيدحاجلل دعأ هللا نإ ىأ 4 ايهم اباذع نيرفاكلل ٌدعأ هللا نإ

 «هنم ةاجن ال ىذلا ديدشلا باذعلاب ةرخآلا ىفف «ةرخآلاو ايندلا ىف مهل الذم اباذع

 ةبهألا ذخأب نوكي كلذو «مهتلودو ءمهتلوص باهذإو «مهيلع بلغلاب ايندلا ىفو
 لزني ىذلا نيهملا باذعلا هناحبس دكأ دقو «ىلاعت هللا ىلع دامتعالاو ءرذحلاو

 «هلزني ىذلا وه ىلاعت هللا نأبو «(نإ) فرحب :تادكؤم ةثالثب ةرخآلا ىف مهب

 مهل ئيه هنأ ديفت اهنإف «(َلعأ) ةملكب ريبعتلابو «عقاو دبال ىلاعت هللا هدارأ امو

 .ةلاحم ال هيلإ نورئاص مهو «مهلبقتسي وهو ءالعف

 متيدأ اذإ ىأ « مكبونج ئلعو ادوعقو اًماَق هللا اوركذاف ةالّصلا متيضَق اًذِإَف

 «مكنم بولطم مئاق اهانعم نإ لب «هتنت مل ةدابعلا نإف .فوخلا لاح ىلع ةالصلا

 نيداغ وأ ؛ناديملا ىف نيمئاق ؛مكلاوحأ لك ىف ىلاعت هللا اوركذت نأ وهو

 ىلاعت هللا ركذ نإف «مكبونج ىلع نيمئان وأ «نيحيرتسم نيدعاق وأ ّةَلِللَي نيحئارو

 نكمطتو اونمآ نيذّلا 9 :ىلاعت لاق امك .بولقلا نئمطت اهب ىتلا ةرمتسملا ةدابعلا وه
 .[ دعرلا 1 ( ©7207 بول هللا ركدب لأ هلا رخدب مهي

 .برحلا ةدع نم اهاتعم ىف ام وأ )١(
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 ىلاعت هلوق لباقم ىف 4 متيضَق اًذإَف8 :هلوقب فوخلا ةالص نع ريبعتلا نإو
 ةلماكلا ةالصلا نع لدب اهنأ ىلإ ةراشإ هيف «ةالّصلا اوُميِقَأَفط :نانئمطالا دنع
 .ةرهاظلا ةروصلا ىف اهلثم نكت مل نإو ءاهانعم ىدؤت

 ىأ 4 اَنوُقَوَم اًباتك نيدمؤملا ىَلَع تناك ةالّصلا ّنِإ ةالّصلا اوُميِقأَف متتأمطا اَذإَف ل
 .مكتكاس ىلإ متعجرو ,2)اهنافجأ ىلإ بضقلا تداعو «فوخملا بهذ اذإ

 نيب لصاف ريغ نم ةلوصوم «ةلبقلا نيلبقتسم «ةلماك اهودأ ىأ ةالصلا اوميقأف
 رادقمب فوخلا ةالص ىف ققحتي ىنعملاف الإو «ةروصلا لامك انه لامكلاو .اهئازجأ

 ةدابع ىف ةالصلا ةدابع ىه «ةدابع ىف ةدابع اهنإ ذإ «ةماقإلا ىف هلامك نع لقي ال

 ةدابعلا هذه الإ هتالص نع ىّلِصملا لغشي دق لغاش الو «ةدابع قشأ وهو «داهجلا
 ناكم هناحيس نيب دقو .ايندلا ضارعأ ضعب هلغشت دق ةماقإلا ىفو «ةيلاعلا

 ,« اتق اباتك َنيدمؤمْلا ىلع تناك ًةالّصلا ّنِإظ :هناحبس لاقف «مالسإلا ىف ةالصلا
 تدكأ دقو ءاهتيضرفل ديكأت اذهو ءاهتاقوأب ةتقؤم نينمؤملا ىلع ةبوتكم ةالصلا ىأ
 ىلع لدت ىتلا «تناك» اهيناثو .ديكوتلل ىتلا «نإ» اهلوأ :تادكؤم ةعبرأب ةيضرفلا

 اهنأب ةالصلا ةيضرف نع ريبعتلا .اهثلاثو «لبقتسملاو ىضاملا ىف رارمتسالاو ماودلا
 هلوقب ريبعتلا .اهعبارو «ديكوت لضف هيفو ردصملاب فصولا نع ريبعت وهف (باتك)
 ةماقإل هانقفو مهللا .ةيمتحلاو مازلإلا ديفي كلذ نإف 4 نينمؤملا ىلع : ىلاعت
 .ءاعدلا عيمس كنإ «مالسإلا نأش ءالعإ ىلع لمعلاو .قحلا ةماقإو «ةالصلا

 فويسلا نافجأو «(ةغللا سيياقم) عاطق :بيضقو بضاق فيسو .اهدامغأ ىلإ فويسلا ىأ )١(

 .(برعلا ناسل) .نْفَج اهدحاو ءاهدامغأ اهنوفجو
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 "20 خ16 < "ص َكرإهَللأ »+ نأ

 ءاقلو «فوخلا دنع ةالصلا نم نونمؤملا هعبتي ام نايب ناك ةقباسلا تايآلا ىف

 نوبولغملا نونمؤملا هعبتي نأ ىغبني ام ىلاعتو هناحبس هللا ركذ كلذ لبق نمو «ودعلا

 داهجلا بوجو ىف اهلك تايآلاف .ةرجهلا نم ةيمالسإ ريغ ةلود ىف مهرمأ ىلع
 :ىلاعت هلوقب هبلط هناحبس دكأ كلذو ءداهجلا لوح امو

 دعب دشرملا رمألا كلذ نإ :ءاملعلا ضعب لاق «ِمْوَقلا ءاغتبا يف اوئهت الو

 ىف صنلا اذه نوكي نأ نيعت مل تحص نإ تاياور كلذ ىف تيورو «دحأ ةوزغ

 ىلع لدي فوخلا ةالص دعب صنلا اذه نإ «قايسلا عم قفتي ىذلا نكلو ءاهعضوم

 ىف رارمتسالا بوجو «,فعض الو نهو ريغ نم لاتسقلا ىف رارمتسالا بوجو
 هناحبس هللا ةملكو قحلا ةملكل بلغلا نوكيل «ءادعألا ىف فعضلا نطاوم بلط
 دقو ءاهدعب نم اوهجتاف «ةالصلا متيدأ اذإ مكنإ :نوكي اذه ىلع قايسلاف «ىلاعتو

 .لاتقلا ىلإ «هللا ركذب متحلست

 «مكتميزعو مكتمه ىف فعض ىأ .«نهو مكبيصي ال :ميركلا صنلا ىنعمو

 مالآ مكب دعقت الو «هنم لينلاو هفعض عضوم ىرحتو «هبلطو ودعلا ءاغتبا ىف

 اذلو «هتباصأ دقف حارج مكتباصأ دق اونوكت نإف ءهب قاحللاو «هتعباتم نع برحلا

 : هناحبس لاق
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 تالليوو «حارجلا نوكت نأ حصياال هنأ ميركلا صنلا ىمرم « نيك ١ اميل هللا

 نإ هنأل ؛مهتاقالمو نيدتعملا بلط ىف رارمتسالا نع مكل ةطبثم اهمالآو برحلا
 ىف ءاجر ريغ نم نوملأيو نوحرجي مهف «مهباصأ ام مالآلاو حارجلا نم مكباصأ

 مهف «ةرخآلا ىف ميعنلاب الو ءايندلا ىف ىقابلا رزؤملا رصنلاب اودعوي ملو «ةرخآلا

 متنأف «ميعنلا ءاجرلو رصنلا ءاجرلف «متملا نإ متنأو ءوجرم لمأ ريغ ىف نولي
 .مهبلط ىف اوفعضتو اونهت الو «مهوبلطت نأب ىلوأو ءربصلاب قحأ

 ىف لوقيف «نينمؤملل مول هبش هيف اقاسم ميركلا صنلا ىرشخمزلا قوسيو
 حرجلاب ملألا نم نودباكت ام سيل ىأ) :4نوُمَلأت اونوكت نإإ» :ىلاعت هلوق ريسفت
 مث «مكبيصي امك مهبيصي «مهنيبو مكنيب كرتشم رمأ وه امنإ ,مكب اصتخم لتقلاو
 مكنأل ؛مهربص لثم نوربصت ال مكلامف ,نوعجشتيو «هيلع نوربصي مهنإ
 باوثلا نمو «نايدألا رئاس ىلع مكنيد راهظإ نم نوجري ال ام هللا نم نوجرت
 .(ةرخآلا ىف ميظعلا

 ؛مول هبش الو هيف مول الو ءربصلا ىلع ضيرحت هيف صنلا نأ ىرن نحنو
 لثم ىلع اوضرحيو مهب اونزاوي ىتح «نينمؤملا ربصك ربص نيكرشملا دنع ناك امف
 .هيلع مه ام

 هللا نم نوَجْرَتو ا :ىلاعت هلوق ىف «هللا نم نينمؤملا ءاجر لعج ىفو
 بيجي وهو :«هدنع مهءاجر نأو «ىلاعت هللا بناج ىف مهنأب نينمؤملل راعشإ
 ميكحلا زيَِعْلا هللا دنع نم لإ ٌرْصْنلا امو 9 :هرصنب هديؤيو «هءاعدو نمؤملا ءاجر

 رضت ال امانصأ نوكي نأ الإ نوجري نم نيكرشملل سيلو «[نارمع لآ] 4 ترن
 .!عفنت الو

 ىذلا ميكحلا ؛ءىش لكب ميلعلا نم ءاجر وهف «هللا نم ءاجرلا ناك اذإو
 ناكو# :هناحبس لاق اذلو «هتمكحب هرصني نم رصنيو ءاهعضاوم ىف رومألا عضي

 «ىنسحلا ىلاعت هللا ءامسأ نم ةمكحلاو ملعلا نأ ررقتو تبث ىأ «اًميكح اًميلع هللا
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 نينمؤملا داهج ملعي هنإف ءاميكح اميلع ىلاعتو هناحبس هللا ناك اذإو «هتردق تلج

 ءدسفملاو حلاصلا ىوتسي ال «هتمكح ىضتقمبو «لطابلاب نيكرشملا دادتعاو :«قحلل

 ذإ نونمؤملاف «نوملعي ال نيذلاو نوملعي نيذلا هدنع ىوتسي الو «لطبملاو قحملاو

 نم هرصنب ديوي هللاو »: ميكحلا ميلعلا نودجي ءهاضر نوبلطيو «هدنع ام نوجري

 4 . يلسرو انأ نبلغأل هّللا بتك )ف 2[ تارمع لآ] 4 2 0 ِءاَشي

 . |[ ةلداجا]

 نوكيل ؛هتعيرش ىلع المتشم نآرقلا لزنأ ىذلا وه ميكحلا ميلعلا نإو

 :هناحبس لاق اذلو «لدعلا مكحلاو «ميقتسملا ساطسقلا

 ىف ءاملعلا ركذي 4 هللا كاَرَأ امب ساّنلا َنّْيِب مكَحَتل قحاب باتكلا َكِيَلِإ انلنأ نإ ظ

 «نامعنلا نب ةداتق نع امهريغو مكاحلاو ىذمرتلا هاور ام ةيآلا هذه لوزن ببس

 ناكو ءرشبمو ريشبو رشب :ةثالث «قريبأ ونب مهل لاقي ءانم تيب لهأ ناك :لاق

 ءهنم قرسف هعاتبا دق ناك «ةعافر ىمعل حالسو ماعط ناك دقو ءاقفانم ريشب

 (انتفرغ ىأ) انتبرشم تبقنف «هذه انتليل ىف انيلع ىدع دق «ىخأ نباي :لاقف

 ىف اودقوتسا قريبأ ىنب نإ :انل ليقف ءانلأسو انسسحتف ءانحالسو انماعطب بهذو

 ء«ةصقلا ىف ةداتق لسرتسيو . .مكماعط ضعب ىلع الإ مهارن الو «ةليللا هذه

 بضغف «لهس نب ديبل وهو «مالسإو حالص هل الجر اومهتا قريبأ ىنب نأ ركذيف
 املف ««كلذ ىف رظنأس» :لاقف هيلي ىبنلا ىلإ ةداتق بهذف . . .فيسلاب ددهو

 عمتجاف «كلذ ىف هوملكف «ةورع نب ديسأ هل لاقي الجر اوتأ «قريبأ ونب عمس

 ءانم تيب لهأ ىلإ ادمع همعو نامعنلا نب ةداتق نإ «هللا لوسراي :اولاقف «سانأب

 تيتأف :ةداتق لوقيو «تبث الو ةنيب ريغ نم ةقرسلاب مهنومري «حالصو مالسإ لهأ

 ةقرسلاب مهيمرت «حالصو مالسإ تيب لهأ ىلإ تدمع» :لاقف هلك هللا لوسر

 انإ +. : نآرقلا لزن نأ ثبلي ملف «ىمع تربخأف تعجرف . !«ةلنيبو تبث ريغ ىلع

 .4 اميصخ َنيِئاَحْلَل نكن الو هللا كارأ امب ساّنلا نيب مكحتل قحاب باتكلا كيلإ انلزنأ

 .217!ادترم نيكرشملاب قحلف ريشب رمأ فشك دقو

 .نامعنلا نب ةداتق نع (؟75١) ءاسنلا ةروس نمو - نآرقلا ريسفت :يذمرتلا هاور )١(
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 ةفص اهل ةيآلا نإف ء.حصي مل مأ لوزنلل اببس ربخلا كلذ حصأ ءاوسو

 :كلذ ىلع ميركلا صنلا ىنعمو ءاهببس صوصخب ال ءاهمومعب رسفتو «مومعلا
 امب هلك ىبنلا مكحيل لجسملا بوتكملا ميركلا نآرقلا لزنأ ىلاعتو هناحبس هللا نإ

 .قحلا كاردإل هبلق رينيو ىلاعت هللا هيري امبو .هصوصن هبجوت

 : ةينايب تاراشإ ثالث انهو

 بوتكم هنأ ىلإ ةراشإلل «باتكلا» ب نآرقلا نع ربع ىلاعت هللا نأ - ىلوألا

 عم وهف «ةيعملو لاصتالاو ةسبالملا ىلع لدت ءابلاو ««قحلاب» ةملك  ةيناثلا

 وه ام الإ باتكلا اذه ىف ءىش الو «هيلع لمتشمو «قحلاب قطانو ءقحلابو .قحلا

 .لطاب وه ام الإ هفلاخي الو «قح

 انلزنأ اًنإإ» : ىلاعت هلوقل ةلباقم اهنإف للا َكاَرَأ امب» ىلاعت هلوق  ةئلاثلا

 ىنعم اهل كدّللا كارأ امب#» ةملك نوكت نأ ىضنقت ةلباقملا هذهو ,«باتكلا كيلإ

 ىكل ىضاقلاف ءاهيف ىضقي ىتلا ةيضقألا ىف ىلاعت هللا رونب رظنلا وهو «صاخ

 لك نم قحلا وه لداع نوناق  امهدحأ :نيرمأ نم دبال الدع هؤاضق نوكي

 هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا «ميركلا باتكلا انه وهو ؛هيحاون
 «كردم قرشم بلقو «ةذفان ةرين ةريصبب ةيضقلل هصحف نوكي نأ  ىناثلاو -

 . (هّللا كارأ امبإ» :ىلاعت هلوقب هنع ربع ام ىبنلل وهو «هللا رونب نوكي اذهو

 ريغ ةرظن هيلع ضرعي اميف ىضاقلا رظن اذإ الإ نوكي ال قحلا رون نكلو

 اذلو «هتمأ مومعل ىهنلاو «هيبن هنع هللا ىهن ام وه اذهو ( ةفرحنم الو «ةزيحتم

 :ىلاعت لاق

 نم نأ ةقباسلا ةصقلا ىف ِةكَي ىبنلا ىلإ ردابت «اميصَخ َنيئئاَحْلَل نكت الو»
 هناحبس هللاف «رشبلا لكك هركف زاحئناف «قحلا ىلع نوكي مالسإو حالص هيف

 هركف زاحني نأ زوجي ال هنأ ىلإ «هدعب نم ضاق لكلو «هتمأل اميلعت .ههبن ىلاعتو

 نأ دبالو «ءىربلا وه هريغو «نئاخلا وه نوكي نأ ىسعف «نيمصخلا دحأ ىلإ
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 لجأل امصاخم نيمألا لوسرلا اهيأ نكت الو :اذه ىلع ىنعملاو «سلاجملا

 . قحلا ىلإ ةدشرملا ةيداهلا تانيبلا عامس لبق مهيلإ زاحني كركف لعجت نأب «نينئاخلا

 لكي ىبنلا ربخي وهو .كلذك اوناك هللا ملع ىف مهنأل ؛نونئاخ ءالؤه ىمّسو

 ىكل «زيحتم ريغ ارظن نيمصاختملا ىلإ رظني نأ ضاق لكل داشرإ اذهو

 هلعل :ىردي ال هنأل ؛هتيضقأ ىف امئاد هللا رفغتسي نأ ضاق لك ىلع نإو

 : هناحبس لاق اذلو «هئايبنألو «هدحو ىلاعت هلل ةمصعلاو !لطابلا باصأ

 ىف وهو لَك ىبنلل هرهاظ ىف رمألا «اميحُر اروفغ ناك هّللا نإ هللا رفغتساو»

 ههجوي مئاد رافغتسالا بلطو .سانلا نيب لصفي ضاق لكلو «هتمأ لكل همومع

 ىهو «ةدابعو «ةبانإ رافغتسالا نأل «ىقت نمؤم لك ىلإو «ىبنلا ىلإ ىلاعت هللا

 نإف «نئاخ ةءارب هنهذ ىلإ ردابت ِهلِلَك ىبنلا نأ تركذ دق ةصقلا تناك اذإو .ةبولطم

 لثم لعجي هماقم ولع نإف «لوسرلا نم رافغتسالا بجوي هنكلو «بنذب سيل اذه

 : ءاملعلا لوق دح ىلع «رافغتسالل ةبجوم «سانلا نم ابنذ ربتعت ال ىتلا هذه

 . (نيبرقملا تائيس راربألا تانسح)

 لكل ثح «ةعاطلاو تونقلا نم هيف ام عم «رافغتسالا بلط نإف كلذ قوفو

 اذه نأ هناحبس نيب دقو «ةيضق لك ىف رافغتسالا ىلع سانلا نيب لصفي ضاق

 ةرفغملا نأ هل رقتساو تيث دق هناحبس هنأل ؛ىلاعت هللا هلبقي عراضلا رافغتسالا

 هلوق ىنعم اذهو «هناحبس هل ناتفص «اهيناعم عسوأب ةمحرلاو ءاهتاجرد ىصقأب

 . «اميحر اروُفَغ َناَك هللا َنِإظ :ىلاعت

 (نإ)_ اهلوأ :تادكؤم ةعبرأب نيتفصلا نيتاهب ىلاعت هفاصّتا هناحبس دكأ دقو

 ىف ةغلابملا ةغيص - اهئلاثو «رارمتسالا ديفت ىتلا (ناك)  اهيناثو ءديكوتلا ديفت ىتلا

 .ةيمسإلا ةلمجلا  اهعبارو «ميحرو روفغ

 . ءايقتألا راربألا عم انلعجاو «ةاصعلاو نينئاخلا بناج ىف انلعجت ال مهللا
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 «نطبي ام ريغ رهظي لجر نع اوعفادي نأ نع نينمؤملا ىهن ىف رمتسم مالكلا

 نيمثإ لمحتيو «نيترم رشلا بكتري وهف ء«هرزو هريغ لمحيو ءارمأ بكتري وأ

 ىهنلا ناكو «لطابلاب قحلا سبلو سيلدتلاو «ءايربألا ىمر مثإو باكترالا مثإ

 ىف عقي ال ىتح «نمؤم لك ىلع سارتحالا بوجو نيبيل للك ىبنلا ىلإ اهجوم
 هيلع لزني ىذلا وهو ٌدْلَك ىبنلا ناك اذإ هنأل ؛نيئطاخلا نيمثآلا نع عافدلا

 ىلوأ اذه نع سارتحالاف «هيلع رمألا سبلي دق «هرظن ىلع دمتعا نإ «ىحولا

 :هناحبس لاق دقو ءردجأو نمؤم لكب

 ليلدلا ةماقإو عافدلا انه لادجلا 4 مُهَسْفنَأ َنوُناَتْحَي َنيِذّلا نع لداجُت الو

 الو ىفتخي ام كرتو ءرهظملاب نظلا نسح ىف لاسرتسالل كلذو «نينئاخلا ةحلصمل

 قوقح ىف زاج نإو ءءاضقلا ىف زوجي ال ةسايسلا ىف زاج نإ كلذ نإف «نيبتسي

 بهذت اليكلو ء.هقح قح ىذ لك ىطعيل «دابعلا قوقح ىف زوجي ال ىلاعت هللا

 راهظإو «روتسملا فشكت نم اهراهظإل دب الف ءارده ءامدلاو سفنألاو لاومألا

 . ءوبخملا
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 ةيوقت ىأ «لتفلا ىنعمب لدجلا نم قتشم ىوغللا هانعم لصأ ىف لادجلاو

 «ةلادحجلا نم ذوخأم هنإ ليقو .هيوقيو لبحلا لتفي نمك لداجملا نوكيو «ةجحلا

 ىقلي نأ ديري عراصملاك نوكي نيمصخملا نم دحاو لكف «ضرألا ىه ةلادجلاو

 ىأ ءالَدَجُم هتكرت :مهلوق هنم ضرألا ىلع ةلادجلا قالطإو .ضرألا ىلع هبحاص
 ضرأآلا ىلع احورطم

 ىف ىناهفصألا هقرَعُي .«مهسفنأ نوناتخي# ردصم وه ىذلا «نايتخالاو

 ةنايخلا ىرحتل ةوهشلا كرحتو ؛«ةنايفخلا ىرحتل ناسنإلا ةوهش كرحت» :هنأب هتادرفم

 ءدحاو باب قافنلاو ةنايخلاو .اهماكحإ ىلع لمعو ءاهل دَمَعَتَو اهيلإ لصق
 .دحاو سفنلا نم امهعضوم

 ةنايخ نودصقي نيذلا :4مهسفنأ َنوُناَتحَي نيذّلا» :ىلاعت هلوق ىنعمو

 ةنايخلا تفيضأو .مهمئارج نم روتسملا ءافخإ نومكحيو ءاهنورحتيو «مهسفنأ

 هررض دوعي «ءاماع ارعذ ةمآلا ىف نوثدحي امنإ كلذ نوعنصي نيذلا نآل ؛سفنلل

 ءاهرمأ دسف دق ةعامج ىف نوشيعي ذإ «مهسفنأ مهيلع دوعيو «ةعامحلا ىلع

 كلذكو !!هّل مهنع باغو «قحلا ةفرعم سانلا نع لَضو ءاهنوئتش ىف تباتراو

 اهيلع مهبساحيسو ؛«ىلاعت هللا مامأ ةديدش مهسفنأ ىلع اهتبغم ةنايخلا كلت نأل

 نيذلا نينئاخلا ءالؤه نألو «ءامسلا ىف الو ضرألا ىف ءىش هيلع ىفخي ال نم

 ءاهيلع هللا مهرطف ىتلا ةرطفلا نع ةميلسلا مهرطف نولحي امنإ «ةنايخلا نورحتي

 ىف نوكتو «برطضت كلذبو ءاهيف ارعلا لك لحنتو ءمهسوفن داسفلا بيصيف

 :رمتسم لابلب

 ةنايخلا اورحت نيذلا نونئاخلا ناك اذإ 4 امي اناَوَح َناَك نَم بحي ال هللا نإ إ»

 مكحلاب ايندلا ىف باذعلا نولاني ءاهلصأ نع مهرطفب اوفرحناو ءاهودصقو
 هللا بح نولاني ال مهنإف ءمهتنواعم نع لضفلا لهأ ضارعإو «مهيلع

 هللا نأ وه «اميثأ اناَوَح ناك نَم بحي ال هللا نِإإَ#» :صنلل رهاظلا ىنعملاو ءىلاعت

 افصو ةنايخلا تناك نم بحي ال هاوس ةبحم ىجرت ال ىذلا «ميكحلا ىلعلا ىلاعت
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 ىتح «هل ةداع مثولا راص نمو «.هقالخأ نم اقلخو ءهنوئش نم انأشو «هفاصوأ نم

 ةنايخلا نأ اهانعم ةغلابم ةغيص ناوخ ةملكف .ميثأو «نآوخ هنأب فصوي راص

 راص مثإلا نأ ديفت «مثإ نم ةغلابم ةغيص ميثأ ةملكو «هل امزالم افصو تراص

 «ةميركلا هتاذب قيلت هناحبس هنوتش نم نأش ىلاعت هللا ةبحم نأو .!امزالم افصو

 ةبحم دقف نمف «هنارفغ حنمو هتمحر ضيف مزلتستو «ناوضرلا ىنعم نمضتت ىهو
 نوكت ىتلا ىلاعت هللا ةمحر نم مرحو «ناوضرلا نم مرح دقف «ىلاعت هللا

 لقتني ال ىتح «هتئيطخ هب تطاحأ نمل الإ نوكي ال هنأل ؛هنارفغ مرحو «نيباوتلل

 .!!مثإ ىلإ مثإ نم الإ

 «ةنايفخلا ىف مهسوفن تّسكرأ نيذلا ءالؤهل هتبحم ىفن هناحبس دكأ دقو

 ةيمسالا ةلمجلاب «ماثآ ىف الإ نوشيعي ال اوحبصأ ىتح ءمهسوفن مثإلا سّندو

 .ديكوتلا ىلع لادلا «نإ) فرحب ةردصملا

 مهنأب هتبحم اومرح نيذلا فصو ىلاعت هنأ ىهو :ةيونعم ةراشإ انهو

 ىلإ اهرجي ةنايخلا اهدوعتو «سفنلا نايتخا نأل هانعم هل كلذو ؛نوميثأ نوناوخ

 جرحي الو «لطابلاب سانلا لاومأ لكأيو «بذكيو قرسي ناخ نمف «ةريثك ماثآ

 . !ماثآلا لك اهعم ةبذاج ةنايخلا نأكف «مثإ نع

 ال نيميثألا نيناوخلا كئلوأ نإ 4 هللا نم َنوُفَحَتَسي الو ساّنلا نم نوفختسَي

 نع ءادعب اونوكي نأ مهنأش نمو «هترفغم الو هتمحر الو «ىلاعت هللا ةبحم مهلانت

 مهنآلو «نوربدي ام اوربديل سانلا نم نوفختسي امئاد مهف «مهب نيقتلم ريغ سانلا

 اذإو ءمهءاقل نوبحي الو «مهنوفلأي الو سانلا نوبحي الو «ةرمتسم ةوفج ىف

 هتمأو هعمتجمل نئاخلاف .!نوفخي ام ريغ اودبأو «نومتكي ام ريغ اورهظأ مهوقل

 ىه بويعلا هذهو «ءافختسالا ىه ةمسلا هذه :ةثالث ابويع عمجت ةمسب مستي

 ىف ءوسلا هريبدتو «فشكي ال ىتح هرمأ هنامتكو ءرهظي الآ ىلع هلمحت ىتلا ةوفجلا

 . !ةعطاقلا ةرّثألاو «ةملاظلا ةينانألا هلك كلذ ىلع ثعابلاو !هئافختسا
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 نأل ؛مهلامعأ ىلع هللا ةباقرب نورعشي ال سانلا نم نوفختسي ذإ مهنإو

 ال ىوقلا ىنيدلا نادجولاو «سفنلل هجوم ىوق ىح ريمض نم ثعبني روعشلا كلذ
 :ىلاعت هلوق ىنعم اذهو ءمهفلأي ملو سانلا كرت دق ءساق فاج بلق ىف نوكي

 ميلعو ءنورعشي ال اوناك نإو .مهيلع علطم وهف « 4 هللا نم نوفختسي الو

 .مهنع نودعتبيو «سانلا نم نوفختسي اوناك نإو ءمهرمأب

 ام ريبدت مهل ىنستيل كلذو «داعتبالاو ءءافخلا بلط ىف ةغلابملا ءافختسالاو

 هتاملك تلاعت هناحبس لاق اذل ءءوسلا نوربدي ذإ مهعم هناحبس هللاو «نوديري

 :هتردق تلجو

 «اًطيحُم َنوُلمعَي امب هللا ناَكو لوقلا نم ئضري ال ام نوتيبي ذِإ مهعم وهوه

 ىلاعت هللا ةباقرب نورعشي الو ءمهل نيفاجم سانلا نم نوفختسي نيذلا ءالؤه

 مهودغ ىف مهبحاصي نم عالطا «مهلامعأو مهلاوقأ ىلع علطم هللاو .ءمهيلع

 ال ىتلا لاوقألاو سانلا نم ةيفخ ىف لامعألا نوربدي امدنع مهعم وهو ءمهحاورو

 ام لك ىلع قلطأو «ليللا ىأ «تايبلا ىف رمألا ريبدت تييبتلاف .اهنع هللا ىضري

 نوربدي» :ميركلا صنلا ىنعم ىف ىرشخمزلا لوقيو «سانلا نع اديعب ربدي
 فيك :تلق نإف . . .لوقلا نم ىضري الام - ليللاب نوكي نأ هلصأو - نوروزيو

 ىمس هسفن كلذب ثّدح امل :تلق ؟سفنلا ىف ىنعم وه امنإو «الوق ريبدتلا ىمس
 .«(زاجملا ىلع الوق

 هب نورتسي لوق ريبدت ناكأ ءاوس ءاقلطم ءافخلا ىف ريبدتلا هانعم تبيبتلاف

 لامعأ نإف ءهب نوموقيو «هنوفخي لمع بيترت مأ «مهرهظم هب نونيزيو «مهلمع
 نكلو «ةعامجلا ىف اهراثآ رهظت ىتح «ليلب ذفنتو «ليلب رّبدت اهعيمج نيقفانملا
 ركذ اذاملف ء«لوقلا نم ىضري الام» :لاقف ءطقف لوقلا ركذ ىلاعتو هناحبس هللا

 نحنو ءهنع باجأو ءاذه نم ابيرق الاؤس ىرشخمزلا هجو دقل ؟هدحو لوقلا

 هب رتستي ام ىصقأ نأل ؛ىلاعت هللا اضر مدعب انرتقم هدحو لوقلا ركذ ِهَّنِإ :لوقن
 وه بلقلا قفانم ناسللا ميلع نأ كك ىبنلا نّيَب كلذلو ءلضي فرخزم لوق قفانملا
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 ءزجلا ىه هلمع هب رتسي ىذلا لوقلاب قفانملا ةيانعف ,«١2)هتمأ ىلع هفاخي نم فوخأ

 دنع بعص لوقلا فرخزب هءافخإ نكلو ءلهس ليللا لمع نإو «هريبدت نم ربكألا

 .اضرلا نع دعبأ لمعلاف «ءىضر ال ناك اذإ لوقلا نإف كلذ قوفو .هراثآ روهظ

 «مهل هتقم ىلإ ةراشإلل ءهاضري ال هنأب مهلوقو مهلعف نع هناحبس ربع دقو

 نم ملع لوقلا نم ىضري ال امب اميلع ىلاعت هللا ناك اذإو .هيلع مهباسحو

 ىضري ال اضيأ وهو ءاضيأ ميلع مهلمعب وهف «تييبتلاو ريبدتلا دنع مهبحاصي

 :هناحبس لاق اذلو «هنع

 مهلوق ىف مهبحاصم ىلاعت هللا ناك اذإف 4 اًطيحُم َنوُلَمْعَي امب هللا ناكو )»

 هنع بيغي ال ءاهرطقب ةرئادلا ةطاحإ مهلمع لكب مئاد طيحم وهف «هيضري ال ىذلا

 مهلامعأل ىلاعت هللا ملع نع ريبعتلاو .هنم ةرذ لاقثم هنع بزعي الو «ءىش

 وهف «ءىش هصقني ال لماك هملع نأ -اهلوأ :ةثالث رومأ ىلإ ةراشإ هيف ,.ةطاحإلاب

 هللا نأ -اهثلاثو .اوبكترا ام ردقب بقاعم هللا نأ -اهيناثو .قارغتساو ةطاحإ ملع

 هللا نآل ؛مهاذأ قحلا لهأ ىلإ لصي نأ نكمي الف «ةرئاد ىف مهلامعأ عضاو

 :نولمعي امبو مهب طيحم

 « مايل مْ مهن للا لداَجُم مَ ندا ةمحلا ين مهم اوم مش ام
 اودجي نأ «هنيسحتو مالكلا ريوزت ىلع مهتردقو «مهلوق ولحب قافنلا لهأ عيطتسي

 مهب نونظيف .مهلخادم فطلو ءمهرهظمب نوعدخي .قحلا لهأ نم اراصنأ مهل

 ىدجأ نإ عافدلا اذه نأ نيبي ىلاعتو هناحبس هللاو «مهنع عافدلل نوعفدنيو «ريخلا

 مهيجني ناك اذإو ءروجفلاو رشلا ىف مهلاغيإ ىلإ ىدؤي ءادج وهف «مهل ايندلا ىف

 نم الإ باقعلا نوكي ال ذإ «ةرخآلا باذع نم مهيجني نلف ءايندلا باذع نم

 مهنع لادجلاو «ًءامسلا ىف الو ضرألا ىف ةيفاخ هيلع ىفخت ال ىذلا بويغلا مالع

 ميلعلا ىلاعت هللا مامأ وهف «ةرخآلا ىف مهنع لادجلا امأ ءرشبلا مامأ ايندلا ىف

 لك ىتمأ ىَلَع فاخأ ام فونخأ نإ) :لاَ ل هللا لوس نأ هن هَّللا يح باطلا نب رم رع ١(
 هنع هللا ضر باطخلا نب رمع دنسم لوأ - ةرشعلا دئسم :دمحأ هاور .«ناّمّللا ٍميِلَع قفاّنم

 سا شاش

 .( كر
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 مهيديأ مهيلع دهشت هنإف ( ةددعتم ةريثك مهيلع ةمايقلا موي ىف دوهشلاو «ميكحلا

 .نولعفي اوناك امب مهتنسلأو مهلجرأو

 : ةينايب تاراشإ عبرأ انهو

 «ىضاملا ىف اهعوقوو «نيقفانملا نع نينمؤملا ةلداجم ىلإ هيبنتلا  اهلوأ
 ررسق دقو .سانلاب نينمؤملا نظ نسح ىلإ ةراشإلل كلذو «لباقلا ىف اهعقوتو
 ؛هيبنتلا ءاه ترركتف «# ءالؤه متنأ اه :ىلاعت هلوق ىف كلذ ىلإ هيبنتلا هناحبس

 هيبنتلل عقوتملاو عقاولا ىلإ هيبنتلا كلذو .ثلاث هيبنت وه ىذلا ةراشإلا مسا ركذو

 .اريدج اهب سيل نمب ةقثلا ىف نوطرفي امدنع مهسفنأ ةبقارمو «سارتحالا ىلإ
 بصنم ىهنلا نأ عم 4مملداَج » ىلاعت هلوق ىف ىضاملاب ريبعتلا  اهيناث

 ىهنلا ذإ ءاهعوقو عقوت عم نيقفانملا نع ةلداجملا عوقو ققحت نايبل «لبقتسملا ىلع
 ىلع موللا نمضتت ةغيصلاو «لبقتسملا ىف عوقولا لمتحم رمأ نع الإ نوكي ال
 .عقي نأ نكمي امع ىهنلاو «عقاولا

 «بولقلاب لهجلا اهببس امنإ ءايندلا ةايحلا ىف ةلداجملا نأ ىلإ ةراشإلا  اهثلا
 نوعدخي اوناك اذإف «ةمايقلا موي ىلجنتس مهلاح نأو ؛هيلع ىوطنت ام ىرحت مدعو

 .ةمايقلا موي مهعداخو مهفشاك هناحبس هللاف ءايندلا لهأ

 ةاماحملا نم عون مهنع ةلداجملا نأ ىلإ هّبن ىلاعتو هناحبس هللا نأ  اهعبار

 : هناحبس لاق اذلو ءاهنع عافدلاو «ةليذرلا نع

 «مهنع نوماحي اوناك اذإ :ميركلا صنلا ىنعمو 4ًاليكو ِمهيَلَع نوكي نم مأإ»
 بحم الو مهنع ضار ريغ ةمايقلا موي مهبر نوقليسف ءايندلا ىف مهنع نولداجيو
 تقرغتساو ءاوبوتي مل مهنأل ؛مهل رفغي الو «مويلا كلذ ىف نومحري الف ؛مهل
 مهللا !!هللا مامأ مهنع مصاخم الو «باذعلا نم مهل ةاجنم الو «ةئيطخلا مهسوفن
 . نيصلخملا كدابع نم انلعجاو نيقفانملا قافن نم كتمأ محرا
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 اروفغ هللا رِجي هلأ فْعَتْسِي َمت,هَسْفن مل ظيْوَأ اًءوَُس

 ع هيام رز 2 ل م ع ا ا هج ع 7

 وسفن لع: هبسكي امن امَّنِإب سكي نَمَو هع اميحَت

 < يك هلا < حج مضح ى 1
 امإَوَأ هَحيِطَح َبِسكَيِنَمَو هي اميكَح اًميلع ُهَلَأَناَكَو
 000 رس يس سه در سه 7 هه م د

 الدلو © اميِبْماَمْنِإَو انكم َلَمَسَحَأ دقق ايري هب مرت

 2 ح رع حل هر جا ير عرس لل سا لل يم ل ع

 أ #7

 200 ه ريدم 2 و

 نيك نورْضياَمَو مهسفنأ الإ وُلِضَياَمَو كولِضِي
500 21 0200 

 َكلَمْلَعَو َةَمُكْدِلَو بْدكْلاَكليَعْدَسَأ َلَّرْنَأَو ٍءْيَع
 2 دس ياما ح2 رس ع حل 2

 079 اميِظَع َكَيلَع هلل كراكو ُمَلَحَت نكت َمْلاَم

 .مهسفنأ نوناتخي نيذلاو نيقفانملا لاوحأ هناحبس ركذ ةقباسلا تايآلا ىف

 هيلع نوكي نأ بجي امو «مهريغ هب نومريو ءرشلا نوبكتري نيذلا ىلإ راشأو

 ةيقيقحلا مساقملا هدنع نوكتو ءاهباحصأ ىلإ قوقحلا دري ىذلا فصنملا ىضاقلا

 هناحبس هللا نيبي صنلا اذه ىفو .ةيويندلا ماكحألا ىف كلذ لكو «لطابلاو قحلل

 «نيباوتلا ةبترم ىلوآلا ةبترملا :بتارم ثالث ركذف ىلاعت هللا مامأ ةاصعلا بتارم

 .ةثلاثلاو «مهريغ اهب نومري ال وأ مهسفنأ مهماثآ ىدعتت ال نيذلا ةبترم ةيناثلاو

 رشلا بكترت ىتلا ىه «ىويندلا ىزخلا دعب ىورخألا ءازجلا دشأ لانت ىتلا ىهو

 :ىلاعت هلوقب ىلوألا ةبترملا هناحبس هللا نيب دقو .اهريغ هب ىمرتو

 ءوسلا 4 امير اروُفع هللا دجي هللا رفغتسي مث هَسَْن ْملْظَي وأ اءوُس َلَمْعَي نمو »

 نكلو .؛هلعاف ريغل ناك مأ «هلعافل ناكأ ءاوس ءاملأو امغ ثدحي ىذلا رمألا وه

 : ىلاعت هلوقب هتلباقمب
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 ملكت دقو «نيرياغتم نيينعمب ناتملكلا رسفت نأ نم دب ال 4 هسفن ملظي وأ
 ام وه ءوسلا نأ نم ىرشخمزلا هلاق ام وه انيأر ام نسحأو .ءنورسفملا كلذ ىف

 هيف نوكي ام امأو ,ءكلذ وحنو «بسلاو متشلاو فذقلاك «ريغلل ىذأ هيف نوكي

 برشو «ةشحافلاك «ءادتبا ريغلل رشابم ىذأ هيف نوكي الام وهف «سفنلل ملظ
 ريغ زواجتت ال ىتلا ىصاعملا نم كلذ ريغو «جحلاو موصلاو ةالصلا كرتو ءرمخلا

 .اهيف ترثكو ةمألا تشفت اذإ ىدعتت اهلآم ىف تناك نإو «ءادتباو ةرشابم اهبحاص

 : ةينآرقلا ةينايبلا تاراشإلا ضعب ىف تارابع لامجإب ركذن نأ دب الو

 ريشي ريبعتلا اذه نإف 4 اءوس لمعي نمو إ :ىلاعت هلوقب ريبعتلا نع - ىلوألا
 ناك اذلو «ءضراع لمع هنإ لب ءاهقرغتسي ملو ءرشلا ىف سكرت مل هسفن نأ ىلإ
 نإف .# بسكي و9 : ةيناثلا ةقبطلا ىف هلوق لباقم ىف اذهو .«4 لمعي # ريبعتلا

 ىفف لمعلا امأ ءرشلا ىف اهساكتراو .ءسفنلا سندت ىلإ ريشي نيبت امك بسكلا
 ريغ رافغتسالا ناكو «ةبيرق ةبوتلا تناك اذلو ؛حراوجلا زواجتي ال هنإ رمألا رهاظ

 . كيعت

 ءادتبا اهبحاص ىدعتت ال ىتلا ةيصخشلا ىصاعملا نع ريبعتلا نأ - ةيناثلا

 ةحلصملف هنع هللا ىهن ام لك نأ ديفت ىهف ء.ةح ضاو ناعم هيف «سفنلا ملظب

 ىلإ هيبنت هيفو .دكؤم ررض ىف عقو دقف هنع هللا ىهن ام دودح زواجت نإف ءدبعلا

 ءموصلاو ةالصلا كرتك ةيبلس مأ ءرمفخلا برشك ةيباجيإ تناكأ ءاوس «ىصاعملا نأ

 .دعب نم هريغ ىلع نوكت مث «ءادتبا دبعلا ىلع نوكت اهعوقو ةبغم
 «ةعامجلا ةحلصمل وهف هب رمأ امو ءهنع هللا ىهن ام لك نأ قحلا ىفو

 هرثأ نوكي هضعب نأ ديب «عمتجملل ةءاسإو سفنلل ملظ هيف هللا رمأ ةفلاخمو

 ىلع رشابملا هرثأ نوكي وأ ءهعاونأ لكب ءادتعالاو لتقلاك ريغلا ىلع امإ ءارشابم

 سفنلا مَلظ نم نأ ىتح «كلذ ءارو نم عمتجملا ىلإ ىدعتي مث «بكترملا صخش
 سفنلل املظ هنوكو «رمخلا برشو انزلاك «ءىلاعت هقح ىلع ءادتعا ىلاعت هللا هدع

 .ةرشابملاب ال «راثآلاو لآملل كلذو ىلاعت هللا قح ىلع ءادتعا هنأ عنمي ال
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 ىلإ ةراشإلل © هللا رفغتسي مث 88 :ىلاعت هلوق ىف «مث» ب ريبعتلا نأ - ةثلاثلا

 توافت «مث» ةملك هيلع تلد ىذلا ىخارتلاف «رافغتسالاو ةيصعملا نيب ام توافت

 طيحي نأ ريغ نم هسفن ملظي وأ ءوسلا لمعي نم نأل ىنمز خارتب سيلو «ىونعم

 ءوسلا نولمعي نيِذّلل هللا ىلع ةَوُتلا اَمَنِإإ»8 :ىلاعت لاق امك «ةبيرق هتبوت «سفنلاب
 4« نيكس يح الل كو مه ل بوم كف بي نم دوو ةلهح
 . [ ءاسنلا ]

 مدنلاو «بنذلا نع عالقإلا ىضتقي كلذو «ةرفغملا بلط وه رافغتسالاو

 نمو «حوصنلا ةبوتلا وه رافغتسالاف ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلالاو «هنم ناك ام ىلع

 ؛هيلإ ءاسأ نمم وفعلا بلطيو ءاهباحصأ ىلإ قوقحلا دري نأ ةبوتلا هذه تايضنقم
 وفعلا ناك وأ ءاهباحصأ ىلإ تدر اذإ الإ ةبوتلا اهيف ققحتت ال دابعلا قوقح نأل

 . مهنم
 نإ نارفغلا بلط ةباجتسا ديفي «4 اميحَر اروُفَغ هللا دجُي 9 :ىلاعت هلوقو

 قحتسا بانأو باتو رفغتسا نإ ىنعملاف «سندب سفنلا بصي ملو .هطئارش تققحت
 نارفغلا ةفصب فصقلا هنأب ةّيلعلا هتاذل ىلاعت هللا فصو ملعي هنأل «ةرفغملا
 .رصملا ىصاعلا بقاعيو «بئاتلا ةبوت لبقي نأ هتمحر نم ناكو «ةمحرلاو

 :هلوقب ىصاعملا ىف ةيناثلا ةبترملا هناحبس ركذ مث

 بسكلا © اًميكح اًميِلَع هللا ناكو هسفن ىلع هبسْكي اَمّنإَف اَمْنِإ بسكي نمو »
 رومأ نم ناسنإلا هلاثي ام ىلع بسكلا قلطيو «ناسنإلا هبغري ام بلط هانعم
 ىف بسكلا درو دقو ءاهل اظح هارت ام وأ اهظوظح نم سفنلا هلانت امو ءايندلا

 .مثإلا لعف ىنعمب دروو ءريخلا لعف ىنعمب دروو «قزرلا بلط ىنعمب نآرقلا
 سفنلا ءارمتسا ىلع لدت امب نرقت اهنأ ماثآلا بسك نع نآرقلا تاريبعت ىف انظحالو

 4 ٠ تّبَسُك امب سفن لسْبت نأ ... » :ىلاعت لاق دقف «هب اهرثأتو ءرشلل

 كلوُأ ... 9 :ىلاعت لاقو «بونذ نم هتبسك ام ببسب ريخلا نم عنمت ىأ [ماعنألا]
 نيذْلا نإ ... » :ىلاعت لاقو ء[ماعنألا] 472 ... اوبسُك امب اولسبأ َنيِذّلا



 عءاسنلا ة :روس ريبسفت ااه

 للا
 يي رز لبيب

 كلذلو .كلذ ريغو «[ماعنألا] 4420+ َدوُفِرَععي اوناك امب َنَوَرِجْيس مْنإلا َنوبسْكَي

 ائيدر ابسك ريصي ىتح .هسفن هب ِنَرِدَتَتو هارحتي نأب مثإلا بسك رسفن نأ حصي
 ترثك كلذ رركت اذإف ءاطخ سفنلا ىف طخ ناسنإلا هبكترا اذإ رشلا نأ كلذو ؛اهل

 بنذلا وهو «مثإلا بسك دق نوكي كلذبو «بلقلا َدبَرَي ىتح «ءادوسلا طوطخلا
 .ىلاعت هللا نع ءئطبملا

 دوعي ال هبستكا ىذلا كلذ نإف ءدحلا اذه ىلإ هسفن ىف رشلا لصو نمو

 ىلإ اهب عافتنالا قيرط نع اهلوحو ءاهترطف دسفأ هنأل ءهسفن ىلع الإ ءادتبا رشلاب
 هنألو «هيف سانلا ةراسخ نم رثكأ هسفن ىف ريرشلا ةراسخو .رشلا ىف اهساكرأ

 «هلبقتسي هللا باذع نألو «ةيناسنإلا تاعامجلا مهظفلت نيذلا بآَدّشلا نم ريصي

 ئرما لكل عضي ءميكح ءهافخأ ولو «بكتري امب ملاع هنأب اددهم هناحبس لاق اذلو

 ىلعأب فصنملا هدحو وهو نسحملا عم ءىسملا هدنع ىواستي الف .قحتسيام

 .ةمكحلاو ملعلا تاجرد

 :نارمأ ةيآلا هذهو ةقباسلا ةيآلا ىف ريبعتلا نيب قرفلا ىف ظحاليو

 هانمهف ام انيب دقو «لمعي» ب رشلا بكترم نع .ىلوألا ىف ربع هنأ  امهلوأ

 ءرشلاب سفنلا سندت ىتلا ةراشإلل ««بسكي» ب ربع ةيآلا هذه ىفو «كلذ نم

 .هيف رون ال حبصأو «دبرا ىتح «هب بلقلا دادوساو

 ءوسلاب ربع لب «مثالاب ىلوألا ىف عقو ىذلا رشلا نع ربعي مل هنأ  امهيناث
 ىف صخشلا نأل ؛ىلاعت هللا نع دعا ئطبملا مثإلاب ربع انهو «ءسفنلل ملظلا وأ

 .هتبوت ؤطبت نم لاح هلاحف انه امأ «ةبيرقلا ةبوتلاب ريخلا نم بيرق ةقباسلا لاحلا

 :رشلا نم ىربكلا ةبترملا ىف هناحبس لاق دقو

 ىف لاق دقو «ةهجلا نع لودعلا وه أطخلا م امْنِ وأ ةَئيطَخ بسْككي نمو

 اهدحأ :برضأ كلذو «ةهجلا نع لودعلا أطخلا) : هتادرفم ىف ىناهفصألا هريسفت

 ئطخ لاقي «ناسنإلا هب ذوخأملا ماتلا أطخلا وهو «هتدارإ نّسَحَت ام ريغ ديري نأ -
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 4« 218 اريبك اًطخ ناك ِمِهَلتَق نإ ...» :ىلاعت لاق ,ةأطخو ءائطخ أطخي
 - ىناثلاو .[فسوي] 4 427 نيِطاَحَل انك نإو ... »» :ىلاعت لاقو [ ءارسإلا]

 وهف ءًءاطخإ ءأطخأ :لاقيف :ديري ام فالخ هنم عقي نكلو ءهلعف نسحي ام ديري
 هلوقب ىنعملا وه اذهو «لعفلا ىف أطخأو «ةدارإلا ىف باصأ دق اذهو «.ئطخم
 ةالصلا هيلع هلوقبو .2"72١نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفر» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 انمؤم لَعَق نمو ... © :ىلاعت هلوقو ,/"'«هرجأ هلف أطخأف دهتجا نم» : مالسلاو
 نسحي ال ام ديري نأ -ثلاثلاو [ءاسنلا] # 30+ ... ةئمؤم بقر ريرحتف انطخ

 .(لعفلا ىف بيصمو ةدارإلا ىف ئطخي اذهف «هفالخ عقيف «هلعف

 ال ام ديري نأب «ةدارإلا ىف افارحنا نوكي ام لماكلا أطخلا نأ نيبتي اهنمو

 ىف لمعتست اهنإف «ةئيطخ» ةملك كلذ نمو «ةدارإلا هذهب مثأيو «هتدارإ حصت

 هنع ردصي هنأ ىتح 2« «سفنلا فرحنم «ءرشلا بكتري نميف نآرقلا ىآ نم ريثك
 ةئيس بسك نم ىلب 9 :ىلاعت هلوق كلذ نمو «ةاناعم الو «فلكت ريغ نم
 درت الو ... 8 :اضيأ ىلاعت هلوقو ء«[ةرقبلا] 4 ةنل# ... هتئيطخ هب تّطاحأو
 ةئطاخملا تناكو ء[حون] 4 222 . . . اوُقرْغَأ مهتائيطَخ امم 4722: ًالالّض الإ نيملاَظلا
 4 <31 ةطاخلاب تاكفتؤملاو ... : ىلاعت هلوق كلذ نمو «ميظعلا بنذلا ىه
 .[ ةقاحلا]

 نمو# :ىلاعت هلوق ىف انه ةئيطخلا نإ :لوقن ىناعملا هذه ءوض ىلعو
 نم افصو راص ىتح «سفنلا هب تسرمت ىذلا «ميظعلا بنذلا ىه 4ةئيطَخ بسُكَي
 اهب تطاحأ ىتلا سفنلا فارحنا وه لب ءدصق ريغ نم اهنع ردصي ءاهفاصوأ

 .رافغتسالاب هللا ىلإ هاجتالا نع ئطبملا بنذلا وه مثإلاو «رشلا تاملظ

 .هجيرخت قبس )١(

 ُهَلَف باصأ مث َدَهَبَجاَ مكاحللا مكح اَذإ) : لوي كو هّللا لوس عم هنأ صاعْلا نب ورمع نع (1)

 رجأ - ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا :ىراخبلا] . هرجأ هلق اَطنعأ مث َدَهْيِجاَف مكح اذ اَذِإَو « نآرجأ

 )١917([ .مكاحلا رجأ - ةيضقألا :ملسمو ,(079765) دهتجا اذإ مكاحلا
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 ةيناثلاو ءهيف لاغيإلاو رشلا باكترا امهادحإ :ناتميرج ءالؤه ةميرج نإو

 امّنِإو اناَنهِب لَمَجحا دَقَف اًيِرَب هب مري مث :ىلاعت لاق اذلو ءهب ءآربلا نومري مهنأ

 تت

  امهادحإ :نيتميرج اهايانث ىف ىرخألا ىه نمضتت ةميرجلا هذه نإو

 مثإ  ةيناثلاو «هعوقو ريخلا لهأ دنع روصتي ال ىذلا بذكلا وهو «ناتهبلا

 .هلهذأو ءىربلا ريح بذك هنإ ذإ «ريغلا ىلع ةعبتلا ءاقلإ وهو «حضاو

 ام ريغ نورهظي نوقفانم ءاهنوبكتري ىتلا بونذلا هذه عم «ءالؤه نإو

 ىتلا ةياعسلا نأو «ضرألا ىف داسفلاب نوعسي نيذلا ةعامجلا رش مهو «نونطبي

 اداسف ضرألا ىف وعسيو «مهيبوعش ىلع ماكحلا نودسفي ءالؤه نإو

 . ماكحلا لكل ةنسح ةودق وهو «مهلاثمأ نم هيبن رذحي هللا نإو « مهم رجب

 لإ نولضي امو كوُلضي نأ مهنَم ةَفئاَط تّمُهَل هتمحرو كيل هّللا لضف الولو»

 © مهنم ةفئاط تمهل ٍِط : ىلاعت هلوق ىف ريمضل هلا «ءيش نم كنورضي امو مهسفنأ

 ىتح ءاياطخلا ىف مهسوفن تسكرأ نيذلا ءالؤه لاح نم انمض مهفي ام ىلع دوعي

 «مهلاوحأ نم لاح كلذ نأك ءاهيلإ صاخ دصق ريغ نم اهيلع نومدقي اوحبصأ

 ءىجت ىتلا ىه ةنتف ىوقأو ةنتف لوأو ءاونمآ نيذلا ىف ةنتفلا نوغتبي نوقفانم مهف

 نيذلا رارشألا اهب برقتيو «ةمألا نم رايخألا نيبو مهنيب ام دعبتف «ماكحلا ىف

 نيقفانملا كئلوأ نإ :ميركلا صنلا ىنعمو .ءايربألا هب نومريو «رشلا نوبكتري

 كيلع نم ىلاعت هللا نأ الولو .ماكحلا ليلضتو ءايربألا ىمر ىلع نوئيرج ةاصعلا

 لالض ىف كولعجي نأ مهنم ةفئاط تمهل «ةعساولا هتمحرو «ميمعلا هلضفب

 ىلعو هيلع اهب نمي ىتلا ةعساولا هتمحرو «قحلا هل نيبي ىذلا ىحولاب هيلع ىلاعت

 للا هيلع يف فو ىف ىلا لامك« ام مهن نكي الف اهسوف
 4 )9 ميحر فوءر نينمؤملاب مكيلع صيرح متبع ام هيلع زيزع ... » :مالسلاو
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 مهيغ ىف اورمتساو ءاهولواحي مل وأ ةلواحملا هذه اولواح اذإ ءالؤه نإو .[ةبوتلا]

 ءرشلا ىف ىدملا ىصقأ ىلإ نوريسي ةياوغلا هذه ىف مهرارمتساب مهنإف «نوهمعي

 لضي نل ِكَي ىبنلا نإف ءمهسفنأ الإ نولضي ال كلذلو «ةيادهلا نع نودعبيف

 ,هظفاح هللا نأل ؛هنم عون ىأب الو ءررضلا نم ردق ىأب هنورضي ال مهنإو ءادبأ

 :لاق ذإ ءهيبن هناصح هللا نيب دقو .ةمايقلا موي ىلإ هوعبتا نم ظفاحو

 هللا لضف ناكو ملعَت نكت مل ام َكمّلعَو ةمكحلاو باتكلا كيلع هللا لرنأو »
 لزنأ باتكلا نأب ىلاعتو هناحبس هللا اهنيب «ةلاسرلاب ةلماك ةياده 4 اميظع َكِيَلَع

 وهف ءهفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا اهيتأي ال ىتلا قحلا ةعيرشلا هب انيبم هيلع
 .حيحصلا مهفلا ىهو «ةمكحلا هيلع لزنأو «ةلاسرلا همّلعو «نآرقلا نوناقب مكحي
 ةمكحلا ىعفاشلا مامإلا رسف دقو .قحلاب الإ ىضقي الف :لئاسملاو «عئاقولا هقفو

 ىحولا هيلع لزنأ ىلاعت هللاف «قحلا نم هعضوم هل ريسفتلا اذه نإو «ءةنسلاب

 .ىحوي ىحو الإ وه نإ .ءىوهلا نع قطني ناك امف «ةنسلاب

 «هتريصب هللا رانأ دق ءهبلق ىلع اهلزنأ ىتلا ةمكحلابو ءنآرقلا ملعي هنإو

 هذهبو «نآرقلا اذهبو «ةلاسرلا هذهب هلضف ناكو ءهملعي نكي مل اريثك املع هملعف

 .هتمظعل دودح ال اميظع .هايإ هملع ىذلا ىنارونلا ملعلا اذهبو «ةمكحلا

 «ىبنلا اولضي نأ نولواحي اوناك ءاداسف ضرألا ىف نوعسي نيذلا ءالؤه نإو

 نم هملع امو «هيلإ اهب ىحوأ ىتلا هتمكحو ءهيلع لزنأ ىذلا هللا باتك الول
 ءامسلا نم ةياده ال ذإ ؛ماكحلا ىلع أرجأ مهو «نامز لك ىف مهلاثمأ نأو ءملع

 نأ ماكحلا ىلعف ءرشلاب ةياعسلا نع مهزجحت زجاوح الف :«نيمكاحلا ىلع لزنت
 نأ مهيلع لب ءمهريغ لاح ىكحت ةنسلأ مهنم اولعجي الو ءمهنم مهرذح اوذخأي

 .طيحم مهئارو نم هللاو ءاهوعطقي
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 كلذ لَعَمَي نَمَو سانلأَيَب جِدلَصِإَوَأ ٍفوَرْعَمَو
 ا مج 0 0 « ع هه 2 هم -7 91 لآ مس ا

 نمو هِلْح اميظعارُحأ ِهِشْون فوسف هللا تاضيم َءاْعَتِبَأ
 هس رة سل هم وع ص رس يي سس ارسل حرس 0 م

 ريع عيتيو ىدهلا هل نيبثام دعب نم لوسرلا ٍققاَس
 تءاسو مثهَج ول صنو كوتام هلو َنيِيِمّؤَمْل )ِيَس 1 رار سرا رس هنأ سس 0000 ماىيجم

 هروح ارو

 ريبادتلا ربدت ةفئاط كانه نأ ىلإ هناحبس راشأ «ةقباسلا تايآلا رخآ ىف

 صنلا اذه ىفو ءرشلا مهريبدتو مهركم لطبم ىلاعت هللا نأو «رارضإلاو لالخإلل

 سانلا نأو «نالعإ ىف نوكي الو ءءافخ ىف الإ ربدي ال رشلا نأ ىلإ ريشي ميركلا

 الإ نوكي ال ةيرشبلا ةعيبطلا ىضتقمب رارسإلاو .مهرش نوفخيو مهريخ نونلعي

 ريخلا نم نوكي دق كلذ عم نكلو «هيلع سانلا عالطا ىقتيو «هنالعإ ىشخُي اميف

 :ىلاعت لاق اذلو ءرومألا ضعب ىف رارسإلا

 نيب حالصإ وأ فورعم وأ ةقدصب رمَأ نم الإ مهاوَجن نَم رينك يف َرْيَخ الإ»
 ةداملا هذه لصأ نإ :ىوجنلا نايب ىف هتادرفم ىف ىناهفصألا لوقي 4 ساّنلا

 ردصم مسا هدنع ىوجنلاو «عفترملا ناكملا ةجنلاو ةوجنلاو «ءىشلا نع لاصفنالا

 ءائيش هيلإ رست كنأك هبطاختو ناسنإب ولخت نأ هدنع ىهو «ةَراَسلا ىهو «ةاجانملل

 حالصإ وأ فورعم وأ ةقدصب ارمأ نوكت نأ الإ «ةاجانملا هذه نم ريثك ىف ريخ الو

 ىه ةقدصلاو «ةقدصلاب رمألا وه دومحملا ىجانتلا نم لوألا رمألاف .سانلا نيب

 نيدم راظنإ وأ «فيعض ةدعاسم وأ «لام قافنإ نم «ريخلا لعفب عوطتلاو عربتلا

 ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نو :ىلاعت لوقي ءهنع وفعلاو نيدلا كرت وأ ءرسعم

 . [ةرقبلا ] 4 20+ . . مك ريح اوُقدصت نأو ةرسْيم
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 همدقي ام ىأ 21(2)ةقدص وهف ةيفاعلا هلكأت ام١ :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 .ةقدص لمحي ام لمح ىلع فيعضلا ةنوعمف «ةقدص وهف ةيندب ةوق نم ناسنإلا

 وأ ندبلاب ةيناسنإ ةنوعم نم مدقي ام لك :لوقن ةقدصلا ةملكل ماعلا ريسفتلا اذهبو

 نوكي ءبحم بلقل افيلأت :ناسنإلا هيف حماستي ام لكو ءاكرت وأ ءاطع «لاملا

 ىبنلا هلوق كلذ نمو «ريخلا باوبأ لك معت اهلعج ءاملعلا ضعب نإ لب ؛ةقدص

 .20(2(ةقدص فورعم لك١» :ةِكي

 ميركلا نآرقلا ةغل ىف فورعملاب رمألا :دومحملا ىجانتلا نم ىناشثلا رمألاو

 مئاعد ىلع اهميقيو «ةيعامتجالا طباورلا ىوقيو ءهركنتسي الو لقعلا هرقي ام اهانعم

 ءربلا لامعأ لك معي ظفل فورعملاف «تابجاولاو قوقحلا ةياعرو ةليضفلا نم

 ثيح نمو «هانعم ثيح نم .ركنملا لباقم فورعملا نإو :اهنم ةيعامتجالا اصوصخو

 ام لك فورعملاو «هنع ىهنم وهو «عمتجملاو ناسنإلا رضي ام لك وه ركنملاف .همكح

 «ةيحالصإ ةطخ ريبدتل ىجانتلاف .بولطم هب رومأم وهو «عمتجملاو ناسنإلا حلصي

 لضفأ نم وه «لضاف عمتجم ةماقإ ىف ىلاعت هللا قحب مايقو «ةيعامتجا ئدابمو
 كلذ ىف لاق دقو «هتصرف تحال امثيح هب مايقلا بجي فورعملا نإو .لئاضفلا

 فورعملا ءادسإ ىلع ردقي نمل ىغبني» :«نيدلاو ايندلا بدأ» ميقلا هباتك ىف ىدرواملا

 :ىمرادلاو )١5777(« هللا دبع نب رباج دنسم - نيرثكملا دنسم ىقاب :دمحأ هاور ثيدحلا اذه )١(

 .هنع هللا ىضر رباج نع .(01-55/) هل ىهف ةتيم اضرأ ايحأ نم - عويبلا

 هّللا لوسَر َلاَق رمألا ديزتل اضيأ - هللا دبع نب رباج نع (1901) ةاقاسملا :ملسم ةياور ىتأتو
 مو :ةَقدَنم هَل هنم قِرس امو ءةقدَص هَل هنم لكأ مناك الإ اًسْرَغ سري ملم نم اما : كَ

 هَل َناَك الإ دَحأ هقزري الو فقدَص ُهَل وهف ٌرْيَطلا تّلكأ اَمو «ةقدص هل وه هلم عيسلا لكأ

 دعب رطع الو .دعب ىتأيس امك «ةيندبلا ةوقلا ةيفاعلاب انه دوصقملا سيلف :تلق .هَئدَص
 . سورع

 ةاكزلا :ملسمو «هنع هللا ىضر رباج نع )6١51( ةقدص فورعم لك - بدألا :ىراخبلا هاور ()

 .هنع هللا ىضر ةفيذح نع )٠١٠١6( فورعملا نم عون لك ىلع عقي ةقدصلا مسا نأ نايب -
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 مئانغو «هنامز صرف نم هنأ ملعيلو «.هزجع ةيفخ ردابيو «هتاوف راذح هلعجي نأ

 . «هناكمإ

 ءاوس «سانلا نيب ب حالصإلا رمأ : :هيف ىجانتلا حصي ىذلا ثلاثلا رمألاو

 ةضيرف سانلا نيب ب حالصإلاو .ادارفأو اداحآ اوناك مأ ءاممأو تاعامج اوناك

 اذإف «ةلزنملاو هاحلا ىذ ةبيرض ىهو «لاجرلا نم مزعلا ىلوأ ىلع بجت ةيعامتجا

 ىف لصفلاو ءاضقلا نإو «نيبلق نيب هللا برق دقف «هلازأو ماصخ نينثا نيب ناك

 ىف لاق دقلو .ةدوملا ىقبي مهنيب حلصلا امنيب ءانحإ بولقلا ىف ثروي تاموصخملا

 موصخلا در» ىرعشألا ىسوم ىبأ ىلإ هباتك ىف  هنع هللا ىضر  رمع مامإلا كلذ

 » :ِهْلِللَك ىبنلا لاق دقلو ««نئاغضلا مهنيب ثروي ءاضقلا نإف ءاوحلطصي ىتح

 ةالصلا هيلع لاقو «2)21ةبقر قتع ةملك لكب ىلاعت هللا هاطعأ نينثا نيب حلصأ

 حلصت ؟هلوسرو هللا اهبحي ةقدص ىلع كلدأ الأ» :ىراصنألا بويأ ىبأل مالسلاو

 | ودعابب اذإ مهنيب برع ا سانا نيب ٠ "7(اودعابت اذإ مهنيب برقتو ءاودسافت اذإ سانأ .

 هللاو «داحآلا حالصإ نم اريخ رفوأ ةرحانتملا تاعامجلا نيب حالصإلاو

 ىلع امهادحإ تغب نإ مهب اوحلصأف اوف َنيِمْومْلا نم نافئَط نإو ) : لوقي ىلاعت

 لدعلاب امهنيب اوحلصَ تءاق نإف هللا رمأ ىلإ ءيفت ئتح يغبت يتلا اوُلاََ ئرخألا

 مكيوخأ نيب ؛ اوحلصأف ةوخإ َنوُمْؤملا امنِإ 23 نيطسُفُمْلا بحي هللا نإ اوُطسْقأ

 . [تارجحلا] « (جغ نومحرت مُكّلعَ هللا اوُقّناَو

 . هئانثأ ىفو «هذعبو لاتقلا لبق حالصإلاب رمألا هناحبس رركف

 حلصي نم دوجو مدعو «مهئاربك لاتق نيملسملا نم ةوخنلا بهذأ ىذلا نإو

 . ملكلا بأرو .حلصلاب عسي مل نم ىلع

 ارابخأ ىبطرقلا ركذو .كلام نب سنأ نع .785؟ص 65ج ريسفتلا ىف ىبطرقلا هيلي ام عم هركذ )١(
 هل تاّيئلوللا باتك ىف يفسنلا لضفملا نب لوحكم عيطم وبأ رابخألا هذه ركذ :لاق مث ىرخأ

 .هنع هللا ىضر اهعضوم ىلع هبني ملو ةقيرو ىف فنصملا طخب هتدجو

 .قباسلا عجرملا (1)
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 ىف تادابعلا 4 اميظع ارجأ هيتؤن فوسف هّللا تاضرم ءاغتبا كلذ لعفي نمو

 اذإ ريخ هيف لمع لك نإ لب .جحلاو موصلاو ةالصلا ىلع ةروصقم تسيل مالسإلا

 امغإ» : دلع ىبنلا لوقي كلذلو «ةدابع نوكي ىلاعتو هناحبس هللا ءاضرإ هب دصق

 «ةدابع ىلاعت هلل ءىش ىأ ةبحم نإو 0)١( ىون ام ئرما لكل امنإو تاينلاب لامعألا

 ."7(هلل الإ هبحي ال ءىشلا بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال» :ِلكَي ىبنلا لوقي كلذلو

 كلذ لعفي نم - ركتملا داعبإو «فورعملا ةماقإو « سانلا نيب حالصإلاو ربلا ءاشفإب

 اغلاب اميظع ءازج هيتؤيس ىلاعت هللا نإف «هاوس ىغبي الو ىلاعت هللا ةاضرم ابلاط

 . لبقتسملا ىف عوقولا ديكأتل انه فوسو .ةمظعلا تاجرد ىصقأ

 نوهجتي ام لك ىف ناميإ ةوقب هللا ةضرم اوبلطي نأ دعب نم سانلا ىلعو
 «هتاذ ىف احلاص نكي امهم «لمع ىف ةكرب الف .ةعامجلا نوئش حالصإ نم هيلإ

 دصقي مل اذإ ةيكارتشالاو ةينواعتلا مظنلاو نيناوقلاف «هللا ءاضرإ هب بلط اذإ الإ

 :لمعن ام لك ىف هللا ىلإ هجتن نأ انيلعف .اهيف ةكرب ال هللا هجو اهب

 ام هلون نيدمؤملا ليبس ريغ عبتيو ئدهلا هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو

 ال مهنأ هؤشنم نوكي هلاوحأ رثكأ ىف وه نومثآلا هب ىجانتي ىذلا ريثكلا نإ « ئلوت

 نولعجي هوراتخا ىذلا بناجلا ىف مهو «رخآ بناج ىف نونئمؤملاو لوسرلاو

 ىف مهرصن نولعجي اوناك نيذلا نيقفانملا كئلوأك «ىرخأ ةعامجل مهيلع ناطلسلا
 دعب نم لوسرلا ققاشي نمو :ىلاعت هلوق ىنعم اذهو «نيكرشملل وأ دوهيلل مهرمأ

 ىف نورخآلاو «قش ىف نوكي نأ وهو «ةقاشملا وأ قاقشلاو .4 ئدهلا هَل نّيبت ام
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 نم ةيالو ىلإ مهترصنو نينمؤملا ةيالو نم جرخ دق نوكي هنإف كلذ لعفي نمو
 . !ىلاعت هللا ءادعأ ىلإ اومضنا دق نونوكي مهنأ ىأ «هترصنو هنولوتي

 قيرط ىلإو قحلا ىلإ ىدهي هللا دنع نم هب ءاج ام نأو «هللا لوسر هنأ هل نيبت ام

 «مهجاهنم ريغ اجاهنم كلسيو «قيدصتلا لهأ قيرط ريغ اقيرط عبتيو «ميقتسم

 .هجاهنم ريغو نينمؤملا ليبس ريغ هلوسرو هللاب رفكلا نآل ؛هللاب رفكلا وه كلذو
 هنأ اذه نم ىرتو ادب ناعتساو « هرصنتسا ام هرصان لعجي : 4 ئلوت ام هلون

 مهنأل ؛رافكلا نم نيقفانملاب مهصخن اننكلو «قح كلذو «نيرفاك نيقاشلا لعجي

 ىف مهعم لوسرلاو نونئمؤملاو «قش ىف نونوكي مالسإلا مهراهظإ عم اوناك نيذلا

 :لاقف كلذ ىلع ةبترتملا ةبوقعلا هناحبس ركذ دقو «قحلا بناج

 ىلب رانلاب ىلصو «رانلا داقيإ ىلصلا لصأ 4 اريصم تءاَسَو منهج هلصنو
 : ىلاعت هلوق ىنعمف ءاهيف هلخدأ اهيف هالصأو ءاهيف لخد رانلا ىلصو ءاهب

 وهو «ةيقاب اهنأو «ةاشلا ىوشت امك اهيف ىوشي منهج هانلخدأ © منهج هلصنو إف
 ىأ © اريصم تءاسو ]8 :ىلاعت لاق اذك .ادبأ ةمايقلا موي اهنم جرخي ال اهيف دلخي

 تنيبت نأ دعب قحلل دناعم رفاك هنأل ؛هاوس هل ريصم الو ىقابلا مئادلا هريصم اهنأ

 اوناك امل ءازج وهو ءاحبقو اعءوس ريصملا كلذ دشأ امو «ةتبثملا ةلدآلا لك هل

 .نولمعي

 هقفلا لوصأ ءاملع ضعب نإ :لوقن صنلا كلذ ىف مالكلا متخن نأ لبقو

 ىلإ لالدتسالا كلذ نوبسيو ةجح عامجإلا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه نإ اولاق

 نايب ىف اهب دهشتسا هنأ ىلع لدي ام ليلجلا مامإلا هبتك اميف دجن ملو « ىعفاشلا

 موق ىف تناك اهنأل كلذ ىلع لدي اهانعمو ةيآلا حور دجن الو «عامجإلا ةيجح

 (ىفصتسملا) باتك ىف ىلازغلا در دقو .نينمؤملاو لوسرلا اوقاش «نيرفاك نيقفانم

 .نينمؤمللو كلوسرلو كل انتيالو لعجاو كريغل انتيالو لعجت ال مهللا .ملعأ
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 توداَمَرْهْغَيَوءِوي كرش نأرفَعياَل هَل َهللاَذِإ

 ل له >2 حو عل سس رس

 اًَديِحَب ُداَلَص َّلَص دَفَف هلأ ب كرش نَمَو اشي نم كلل

 هه ا هس سل

 توعْدَ نإَو ات |عونوُد نم تروعدينإ 272
 -- ريغ

 َّندْعَأَل_كلاَكَوُدَمَأ ُدََحَل 27 اًديِرَم َءاَمطْيَساَلِإ

 2 اَضوُرفَم اًبيِصَن َكِداَبِع

 ىف نونوكي نيذلا كئلوأ ريصم ةنيبم صوصنلا هذه ىلع ةقباسلا ةيآلا تناك

 «مهنورصانيو «نيملسملا ءادعأ نولاوي ءهرخآ قش ىف هباحصأو ىبنلاو «قش

 «مهريغل ءالولا نومدقي الو  مهنم الإ اريخ نوجري ال ءمهنم ةرصنلا نوذختيو

 اوفرسي ال ىتح «مهل نارفغلاو ةبوتلا باب ىلاعت هللا حتفي ميركلا صنلا اذه ىفو
 كلذ نع ىلاعتو هناحبس ىهن دقو «ىلاعت هللا ةمحر نم اوطنقيو «مهسفنأ ىلع

 رفغي هللا نإ هّللا ةمْحَر نم اوُطَنقَت ال مهسفنأ ىلع اوُرسَأ يذلا يداّبع اَي لقط :لاقف

 . [رمزلا] 4 20ج ميحرلا روُفَْلا وه ُهّنِإ اعيمج بونذلا

 بنذ لك نأ هناحبس نيبي ءاهانعم ىف مالكلل ىدصتن ىتلا ةيآلا صن ىفو
 : كرشلا ىلع ارصم اكرشم نوكي نأ الإ ةبوتلا دنع نارفغلل لباق

 هناحبس هللا نأ ىأ 4 ءاَشي نمل كلذ نود ام َرفْغَيو هب كرشي نأ رفعي ال هللا نإ ط
 ىف كرشلاف «هريغ ىلاعت هللا عم دبعي نأ كرشلاب دارملاو ءهب كرشلا رفغي ال ىلاعتو

 حورو «مالسإلا ةمس ىه ىتلا ةينادحولا ىنعمل ءاغلإ هنأل ؛نارفغلل لباق ريغ هتاذ

 ةلدألا مايق دعب «لسرلا ةلاسر راكنإ هللاب كارشإلا ىف لخدي هنإو .اهانعمو ةدابعلا

 قيرط ىه ذإ ؛ةينادحولا نم ةياغلل لاطبإو ءىوهلل ميكحت كلذ نأل «ةيعطقلا

 4 20 نودبعيل الإ سنإلاو َنجْلا تَقلَح امو 9 :ىلاعت لاق امك «ةحيحصلا ةدابعلا
 . [ تايراذلا]



 عاسنلا ة :رروس ريسفت اإل

 للا لللللل
 7 ١ الا ١1
 قلطملا عوضخلاو نيوكتلاو قلخلا ةرمث ىه ةحيحصلا ةدايعلا تناك اذإف

 الإ نوكت ال نوكلا ةفرعمو لمعلاو لوقلا ىف ةدابعلا نإف «ىلاعت هللا ناطلسل

 ىنعم ىغلأ دقف ةلاسرلا هذهب رفك نمف «ناسنإلا ىلإ هدحو ىلاعت هللا ةلاسرب

 . ةينادحولا

 رفعي ال ُهّللا نإ: هلوقب هناحبس هريبعت ناكو «كرشلا رفغي ال ىلاعت هللاو
 «هنع باتو هعلخ اذإ كرشملل رفغي نكلو ءكرشلا تاذ رفغي ال هنأ ىلإ ةراشإلل

 مهل رفعي اوهتني نإ اورَقَك نيِذّلل لق إل :ىلاعت لاق امك «لسرلا هيلإ وعدي اميف لخدو
 . [لافنألا] 4 220+ فلس دق ام

 نارفغلا نإف ءهب سبلت نم ىلإ ال كرشلا ىلإ نارفغلا ىفن فيضأ كلذلو
 .هعلخ اذإ هقحلي

 هناحبس هللا نارفغ تحت نوكي .«ىصاعلا نم ةلاسرلا راكنإو كرشلا نود امو

 نم هب قلعتت ام ضعب ىلإ راشأ دق هناحبس هتئيشمو «هتئيشمب قلعتيو «ىلاعتو

 ىلإ ةيصعملا لذ نم نمؤملا علخت حوصنلا ةبوتلا نإف «ةبوتلا اهنمو «دابعلا لامعأ
 نإ ... 9 :لوقي ىلاعت هللا نإف «تائيسلا ةلقو تانسسحلا ةرثك اهنمو «لوبقلا ةزع

 ىف تانسحلا ةفك تحجر نمف .[دوه] 4 #43 ... تاقّيسلا نّيهذي تانسحلا
 ال ىلاعت هللا ةئيشمو «هل رفغي هنأب نيملاعلا بر اندعو دق «ةمايقلا موي هنازيم

 .هنيب ام اهنم نكلو ءاهل دودح

 ىبنلا ىلإ برعلا نم خيش ءاج هنإ :ةيآلا هذه لوزن ببس ىف اولاق دقو

 هتفرع ذنم هللاب كرشأ مل ىنأ الإ ءبونذلا ىف كمهنم خيش ىنإ :لاقف كك

 الو ىلاعت هللا ىلع ةأرج ىصاعملا عقوأ ملو ءايلو هنود نم ذختأ ملو ءهب تنمآو

 امف ءرفغتسم مدانل ىنإو ءابره هللا زجعأ ىنأ نيع ةفرط تمهوت امو «هل ةرباكم

 , 20ةيآلا هذه تلزنف ؟هللا دنع ىلاح ىرت

 ىف ىبطرقلا هركذو «ىسولآلا ريسفت ىف امك ءامهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىبلعثلا هجرخأ )١(
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 قاطن نم نيجراخلا نيرفغتسملا نيبئاتلل رفغي هللا نأ ىلع لدي ام اهيفو

 هل تناك نمل ىلاعت هللا نارفغ عنمي ال كلذ نإو «ةليضفلا ةعس ىلإ ةيصعملا

 هبلق رمتسا لب ءهسفن دسفت ملو هيلع بلغت مل ىصاعملاو «تاعاطو ىصاعم

 .قحلاو ناميإلا رونب ائيضم

 ةبوتلا تناك اذإ :لئاس لأسي دق 4 اديعب ًالالض َلَض ُدَقَف هّللاب كرشي نمو »
 ةديقع هلحم تلحو «كرشلا علخنا اذإف «هلبق ام بجي ناميإلاو ءاهلبق ام بجت
 اذاملف «هانولت ىذلا صنلا درو امك ءكرشلا نم مدقت ام هللا رفغو «ةينادحولا

 سفنلا نكس اذإ كرشلا نأ كلذ نع باوجلاو ؟ىصاعملا نم هريغو كرشلا نيب قرفي

 هّللاب كرشي نمو ف: هناحبس لاق اذلو ءاريسعو ابعص هنم جورخلا ناك ءاهيف رقتساو

 . 4 اديعب ًالالَض ّلّض دق

 ريغ ىف ريسي ةيداب ىف لاضلاف «لصوملا قيرطلا ريغ ىف ريسلا وه لالضلاو

 ىذلا كرشملاو «لالضلا ىف لَغَوأ ميقتسملا قيرطلا نع دعب املكو «ةاجنلا قيرط
 ناك هريس ىف رمتسا املكو «ةاجنلا قيرط نع لض دق كرشلاب هسفن تنردت

 قلخلا ىف اكيرش هل نأ ىعَديَف «هريغ هللاب كرشي نمف ء«لالضلا ىف ارمتسم
 ةدابعلا قحتسي هنأ ىعدي وأ «تافص وأ اتاذ هلثامي امم دوجولا ىف وأ «نيوكتلاو

 نم اباوبأ راس املك دجيس لض نمو ءاديعب اريس رشلا قيرط ىف راس دقف «هعم

 راوجب تانسح هل نوكتو «عوجرلا بيرق ناميإلا ةحوبحب ىف ناك نمف ءرشلا
 صاعم ىف ناك دقف «هللاب كرشأ نم امأ ءاحوتفم نارفغلا باب نوكيف «تائيسلا

 تانسحلا لتقي كرشلا نأل ؛نازيملا ةفك حجري ام تانسحلا نم هل سيلو «ةرمتسم

 .ةعاط هيف لبقت الف ءالتق

 ىف ىئاري هنأ وهو «ىفخ كرش كانهو «ةينادحولا ضيقن وه انه كرشلاو

 دقف ىئاري ماص نمو «كرشأ دقف ىئاري ىلص نم» ملكي ىبنلا لاق امك «هتدابع

 .!"22)1كرشأ دقف ىئاري قدصت نمو «كرشأ

 .هجيرخت قبس دقو «سوأ نب دادش نع دمحأ هاور )١(
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 هنع ىفني ىذلا كرشلا عوضوم ىف لخاد كرشلا نم عونلا اذه نأ ىرن الو

 ريخ ىئارملل نوكي دقو ءريخ نم ةدابعلا ىف ام لتقي عونلا اذه نأل ؛نارفغلا

 .صلاخلا ىعامتجالا نواعتلاو .ناريحلا ىلع فطعلاو .هترسأب ربلاك ءرخآ

 : ىهو «نيكرشملا لالض نم اروص هناحبس نيب دقو
 رثآتلا نم ايلا اكاردإ .كردم لقاع هتدابع روصتي ال نم ةدابع )١(

 . لطابلاب
 .ناطيشلل قلطملا مهعوضخ اهنمو ()

 لبإلا ناذآ عيطقتك .ءبرقم هنأ القع روصتي ال امب برقتلا مهوت اهنمو (©)

 :ىلاعت لاق كلذلو ءاهيف ىلاعت هللا قلخ رييغتو منغلاو رقبلاو

 ىه انه «نإ» 4 اديرّم اًاَطْيش لإ نوعدي نإو اَناَنِإ الإ هنود نم نوعدي نإ
 ثراوكلا وأ ضرملا وأ كالهلا نم هذاقنإل ءاجتلالاو «ةدابعلا انه ءاعدلاو «ةيفانلا

 ىذ هناحبس هللا دعب مهتعارضو مهتدابع ىف نوهجتي ال : ىنعملاو .ماع لكشب

 ةدابع اوكرت دق مهف .هللا ةدابعب نهولدبتسا دق ثانإ ىلإ الإ ماركإلاو لالجلا

 عيطتسي ال ىذلا زجاعلا ةدابع ىلإ ,«ءىش لك قوف وه ىذلا رهاقلا رداقلا ىوقلا

 مهيمحي نم ةدابع اوكرت مهنأ اهامرمب ديفت ةرابعلاف !هنع رضلا عفرو هسفن ةيامح

 .هسفن ةيامح عيطتسي ال نم ىلإ مهؤلكيو

 ؟ثانإلاب اهنودبعي اوناك ىتلا ناثوألا نع ربع اذال نكلو

 تناك برعلا نأ  اهلوأ :ةفلتخم تاليلعت ةثالث كلذل ءاملعلا ركذ دق

 «ىرصبلا نسحلا نعو ؛ةانمو ىَّرعلاو تاللاك «ثانإ ءامسأب ىمستت ناثوأ مهدنع

 اهيناثو «نالف ىنب ىثنأ :هنومسي منص مهلو الإ برعلا ءايحأ نم ىح نكي مل هنأ

 - اهثلاثو .نولوقي امع هللا ىلاعت «هللا تانب :مهنانصأ نع نولوقي اوناك مهنأآ -

 تناك امل» :لاقف ءاهنودبعي اوناك ىتلا مهتادامج دارملا نأ نم ىناهفصألا هررق ام

 ىلاعت هللا اهامس «ةلعاف ال «ةلعفنم ىه ىتلا تادامجلا ةلمج نم مهتادوبعم
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 لقعت ال ةهلآ اهنأ عم ءاهيف مهتاداقتعاو مهلهج ىلع مههبنو ءاهب مهتكبو « ىثنأ

 .«هوجولا نم هجوب العف لعفت ال لب ءرصبت الو عمست الو

 ال هيف دباعلا نأب كرشلا لالض نيبي ىلاعت هللا نأ تاليلعتلا هذه ةصالخو

 هللا ةدابع كرتيو ءادحأ ىمحي الو هيمحي نم ىلإ جاتحي «ثانإلاك وه ام الإ دبعي

 ناك الإ دوجولا اذه ىف ةوق وذ دجوي ال ىذلا .ءىش لك ىلع رداقلا راهقلا ىلاعت

 . هناحبس هنم هتوق دمتسي

 مهيلع هناطلس ناك ىذلا ناطيشلا ةسوسو وه كلذ ىلإ مهعفدي ىذلا نإو

 :ىلاعت لوقي كلذلو !دبعي ىذلا دوبعملا ناطلسك

 ,(درم) لعفلا نم ليعف نزو ىلع «ديرملا» 4 اديِرّم اناَطْيش الإ نودي نو »
 نمو «رشلا ىلع نرم اهانعم «(درم) نأ اهنم «تاقالطإ ةدعب قلطي لعفلا اذهو

 هنأ اهنمو ء[ةبوتلا] 4 »+ قاتلا ىلع اودّرَم ةئيدّمْلا لْهَأ نمو !» ىلاعت هلوق كلذ

 .هرش رهظ نم ىلع قلطيو «(درمتمو «درام) كلذ نمو .ةعاطلا ىلع جرخي نم

 نإو .اهناديع ترهظو اهقرو طقاست اذإ (ءادرم ةرجش) اذه نمو «ريخلا نم درجتو
 هذه لك هيف ءرشلا ىلإ اهعفديو سانلا رودص ىف سوسوي ىذلا ناطيشلا

 هلل ةعاطلا ىلع جرخ دق وهو ءاتع دق وهو ءرشلا دّوعت دق وهف «فاصوألا

 ىأ ءنوعدي مهنإ :اذه ىلع ىنعملا نوكيف ءهريخ لك نم درجت دق وهو «ىلاعت

 هنم نوكي الف ءرشلا دوعتو «ريخلا نم درجتو ءاتع دق اناطيش عقاولا ىف «نودبعي

 نودبعي ذإ «هنودبعي مهنأكو «مهئاعد ىف هيلإ نوأجلي ءالؤه ناك اذإو ءرش الإ

 !ةددعتم رشلا نم اقرط نوكلسيو «لالضلا دعبأ ىف مهف «مهل اهنيز ىتلا ناثوألا
 :ىلاعت لاقف ءءالؤه لوقعب ناطيشلا هلعفي ام هناحبس ركذ دقو

 ىلاعتو هناحبس هللا نإ ىأ 4 اًضوُرْفَم اًبيصت كداّبع نم ُنَدْحَتَأل َلاَقو هللا ُهَعَل ل

 ملف «هتعاط نع جرخو درمتو اتع امك «هتنج نم هجرخأو «هتمحر نم هدرط

 هتانج لالظ نم هللا هدهرط املف ءهل دوجسلاب ىلاعت هللا هرمأ دقو «مدآل دجسي

 بذجو ءريخلا ةمداصم دوجولا اذه ىف هلمع لعجو «مدآل ةبسنلاب هنايصع ببسب
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 نيذلا كدابع نم نذختأل :لاعفلاو لاقملا ناسلب ادكؤم لاق رشلا ىلإ مدآ ةيرذ

 هنأ ىأ .اريثك وأ ناك اليلق انيعم ارادقم ىأ ءاضورفم ابيصن مدآ ةيرذ نم مهتقلخ

 لدب «هتعاط ىف مهلعجيو «مهسوفن ىلع رطيسي و «هللا دابع نم ةفئاط ىوهتسيس

 نإ :هدبع دمحم مامإلا ذاتسألا لوقيو .ىلاعتو هناحبس هللا ةعاط ىف اونوكي نأ

 ىذلا «رشلل دادعتسالا نم دحاو لك سفن ىف ناطيشلل ام وه ضورفملا بيصنلا

 قحلا ىفو «[دلبلا] 4 ج2 نيدَجُنلا هاتيدهو 8 :ىلاعت هلوق ىف نيدجنلا دحأ وه
 نم ذحأي ناطيشلاو ءصخشلا قلخ وه امنإ ءناطيشلا ذاختا نم سيل اذه نأ

 .رشلا بناج ىلع ةرطيسلا قيرط نم دابعلا نم هذخأي

 عمو «نآرقلا عمو ؛كعم انلعجاو «هنييزتو ناطيشلا ةسوسو انبنج مهللا

 .نينمؤملا عمو «لوسرلا
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 ءاسنلا ةروس ريسفت اهب

 م5 00
 1 بى

 هنأ نم «ةريرشلا هسفن هيلع ناطيشلا دهاع ام ةقباسلا تايآلا ىف هناحبس هللا ركذ

 هناحبس هللا نّيِب «هناحبس هللا دابع مدآ ىنب نم اردقم ًاضورفم ابيصن ذختيس

 ىف اوميهيف «ةبذاكلا ىنامألاب مهيمي نأ وهو «لالضإلا اذه قيرطو «مهل هلالضإ

 رربم ريغ نم ماعنألا ناذآ نوعطقيف «ماهوأ ىف اهب مهلعجيو ءاهل لصأ ال مالحأ

 ءاهب برقتي ةدابع كلذ نوبسحيو «رربم ريغ نم هللا قلخ نورّيغيو ءلوقعم

 «لالض ىف نونوكيو .مهعدخيو مهرغيف ايلو ناطيشلا نوذختي اهب مهنكلو

 :ىلاعتو هناحبس لاق كلذلو

 «هدابع لضيس هنأ هللا ركذ امك ناطيشلا دكؤي 4 ِمهَننمأِلو مهَتلضَألو

 لك ىف قحلا اوبنجتيو ؛هادم ىصقأ ىلإ لطابلا ىف اوريسيل «قحلا نع مهدعبيو
 هناسل ىلع اهركذ امك «لالضإلا ىف ناطيشلا قيرط هناحبس نيب دق هنإو .هكلاسم

 ىف ناطيشلا نأ ىنعملاو .ىنامألا نونمتي مهنلعجأل ىأ ؛4 مِهْيْمُأْلوظ :لاقف

 ىلوتستف ءاهقيقحت ىف نوعمطيو اهنونمتي ىنامأ مهرودص ىف قلخي دابعلل هلالضإ
 اماهوأ مهسفنأ ىق عدوي نأب «عماطملا قيرط نم مهيلإ ذفنيو ء.مهسوفن ىلع

 نوريصيف ءاهعم اماهوأ مهتينمأ ىف ناطيشلا ىقلأ اونمت املكف ءاهققحت اهنونظي

 ناطيشلل عضخي الف «ىنامألا نم هسفن نوصي نمؤملاو «ماودلا ىلع هل نيعضاخ

 نوكيف «مهسوفن ىف ناطيشلا اهعضي ىتلا ماهوألا روص ىف ىلاعت لاق دقو .ءادتبا

 :مهل رمآلاك

 عطقب صتخا دقو «عطقلا هانعم كتبلاو 4 ماعنألا َناَذآ نكتب مهترمآلو »

 ناذآ نوعطقي اوناك ذإ ؛هنولعفي اوناك ام انه عطقلاب دارملاو ءرعشلا وأ مسجلا ءاضعأ

 ٌرمأ هنأك كلذ نولعفيو ءاهيلع لمحلا نوكرتيو ءاعساو اقش اهنوقشي وأ «ماعنألا

 ىذلا ناطيشلا نم الإ رمألا كلذ ناك امو «نائوألل ابرقت مهنم بولطم ىفيلكت

 «ةدابع الصأ ةدابعب سيل ام لعجي ىذلا مهل رمآلاك وهف «هوعبتاف كلذ مهل نيز

 نم صوحألا ابأ نأ كلذ ىف ىوري .ىلاعتو هناحبس هللا قلخ امل هيوشت كلذ نإو

 «لام نم كل له» :ِةِيِللَك ىبنلا هل لاقف ةئيهلا ثر ناكو يللي ىبنلا ىتأ ةباحصلا



 عاسنلا ةروس ريسفت اا

 اللات الاااالاتللااالاا ااا الاطلال انااا ممل ططسخسططئاالاللا ل ننال لالا الالمان لا ةللل الالات اللا ل لل ااا نانا ااا 1!ااالاا ااا 111111 مم
 237 : كاك

 لاق مث .2170هرثأ كيلع َرِيلف ءالام هللا كانآ اذإف» :ِِّكَي ىبنلا لاقف ؟معن :لاق

 ىسوم ىلإ دمعتف ءاهناذآ احاحص كموق لبإ جتنت له :مالسلاو ةالصلا هيلع

 هذه :لوقتو ءاهدولج قشتو (ةريحب عمج ىأ) رحب هذه :لوقتو ءاهناذآ قشتف
 دحأ هللا ىسومو «لح هللا كانآ ام لك» :لاق .لجأ :لاق ؟(ةميرص عمج) مرص
 ١ .©9(كدعاس نم دشأ هللا دعاسو «كاسوم نم

 هللا قلخ نوريغيف ءرشلا مهل نيزي هنأ ىأ 4هللا َقْلَح َنرْيعيلَف مهئرمآلو »

 اهليوحتب ةرطفلا رييغتو «مشولاو «نيعألا ءقفو ءءاصخلاب ماسجألا هيوشتب ىلاعت

 . ماهوأ ىلإ

 نيطايشلا نإو مهلك ءافنح ىدابع تقلخ ىنإ» :هبر نع كك ىبنلا لاق دقلو
 ام ىب اوكرشي نأ مهترمأو «تللحأ ام مهيلع تمرحف «مهنيد نع مهتلاتجاف مهتتأ

 رييغتلا لمشي قلخلا رييغتف .©"7(ىقلخ اوريغي نأ مهترمأو ءاناطلس هب لزنأ مل

 .هءايلوأ اذهب اوناكف .ناطيشلا رماوأل اعوضخ كلذ لك ناكو «ىونعملاو ىدلملا

 ىلاوي نمو 4 انيبم انارسحخ رسخ دقق هللا نود نّم يلو ناَطْيَشلا دخّتي نمو»

 هللا رمأو قحلا كريو ءرشلا ىلإ عاد «قحلا نع درمتم هنأ عم هعيطيف ناطيشلا
 كرتيو ءرشلا بكتريو «هعبتي الف قحلا رسخي احضاو انارسخ رسخي اذهب هنإف

 ؛هريكفت ىوتليو ءهسفن فرحنتو «ىلاعت هللا ةرطف خسميو «لوذرملا ىلإ لوقعملا
 ةراسخ ىأو .ةرخآلا ىف باذع هءاروو ايندلا ىف ىزخ كلذو «هتيناسنإ هوشتو

 .اهنم حضوأو ةراسخلا هذه نم مظعأ

 هيبأ نع صوحألا ىبأ ثيدح - نييماشلا دنسم :دمحأو (07؟7) ةنيزلا :ىئاسنلا :هاور )١(

(15108). ْ 

 هيبأ نع ةلضن نب كلام ثيدح - نييكملا دنسم :دمحأ دنسم ىف امك ةقباسلا ةياورلا ةمتت (0)

 090 16(. ١
 ىف اهب فرعي ىتلا تافصلا - اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا :ملسم هاور ليوط ثيدح نم ءزج (*)

 .(5856) ايندلا



 عاسنلا ةروس ريسفت ااه

 يدا 01000 ل
 ا رح

 ىلاعتو هناحبس هللا روص 4 اروُرُع الإ ناَطيَشلا مهدعي امو مهينميو مهدعي »
 وهف «لجآ وأ لجاع عفن ىأ امهيف نوكي ال «نيلمع لمع هنأب ناطيشلا ءارغإ لاح

 رش نم نولعفي اميف نأ مهل روصي نأب ءاهل دح ال عتمب مهدعو ىف فرسي الوأ

 ىنمتت سفنلا لعجي هنأ - امهيناثو .رثأ ىأ كلذل سيلو ءاريبك اعفنو «ةريثك اعتم
 ماهوألا سفنلا ىلإ ذفنت ىنامألا كلت ءارو نمو .عوقولا ديعب نوكيو لقعي ال ام
 .اهتاذ ىف ةبيخلاو رورغلا الإ تاينمألا ةراثإو «دعولا كلذ ناك امو .اهيلع رطيستف

 نوطعي نيذلا كئلوأ 4« اصيحُم اًهْنع نودجي الو منهج مهاَوأم كتلوأ»

 مهلوقعو «ةميقتسملا مهسوفنو «ةميلسلا مهترطف نورسخيو «ناطيشلل مهتيالو

 موي ىوأم مهل نوكي ال «ةعداخلا ماهوألاو ةبذاكلا ىنامألا ناطلس تحت «ةكردملا

 الو اهنم رفم الف «هيلإ نوأجلي اهنود أجلم نودجي الو .منهج ريغ ةمايقلا

 رورغب مهيمريو «ةداجلا نع مهفارحناو مهترطفل مهرارضإ ءازج كلذو ءبرهم

 ضارعإلاو «نايدلا ةدابع مهكرتو «ناسنإلا ىنبل ىذألا هعبتي كلذ نإو «ناطيشلا

 «برهم الو اهنع مهل لدعم ال مهنأو «ىلاعت هللا لسر هب مهءاج اذإ «قحلا نع

 صيحي صاح نم ءابرهمو الدعم ىأ 4 اصيحُم اهَنع نودجي الوب :ىنعم اذهو
 .برهو لدع

 نيذلا ىوتسي ال هنإف .نيقتملا ءازج كلذ لباقم ىف ىلاعت هللا نيب دقلو

 ' 2 :ىلاعتو هناحبس هللا لاق كلذلو «نوملعي ال نيذلاو نوملعي

 راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مهلخدنم تاحلاّصلا اوُلِمَعَو اونمآ نيذلاو »

 دعي ناطيشلا ناك اذإ 4 739 ًالبق هللا نم ّقدصَأ نمو ًح هللا دعو ادَبأ اهيف نيدلاَخ

 دعو دق ىلاعت هللاف ءاهل لصأ ال ماهوأ ىلإ مهعفديو «ةبذاكلا ىنامألاب هءايلوأ

 اهنع نودجي ال منهج مهلآم اوأر دق نوكرشملا ناك اذإو ءاقح ادعو نينمؤملا

 راهنألا اهتحت نم ىرجت تانج مهؤازج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاف ءالدعم

 «ناطيشلا لئابح نع مهكاكفناو «قداصلا مهناميإب - الوأ ءاذه نوقحتسي كئلوأو

 بابسأ ىلع ةينبملا ةحاصلا ةبيطلا مهلامعأب - ايناثو «هتعيدخو هرورغ نع مهدعبو



 ءاسنلا ةروسريسفت /

 0 م١7
 ا

 يب

 قح اهب نودؤيو «مهعمتجمو مهسفنأ ديفت ىهف «ةلوذرم ءاوهأ ىلع ال ةلوقعم

 .٠ مهبر

 :ةثالث رومأب فصتا ءازجلا كلذ نإو

 . سفنألا هيهتشت ام لك اهيف قئادحو تانج وهف ىدام ميعن هنأ  اهلوأ

 نأ وهو ءرودصلا هل حرشنتو «نيعألا هب ذلت ايونعم اميعن اهيف نأ - اهيناثو

 .ليدبت الو رييغت اهل ضرعي الو «لوزت الو عطقنت ال ةدلاخ اهنأ  اهثلاثو

 :لاقف «هءايلوأ ىلاعت هللا قدص دقف هءايلوأ رغ دق ناطيشلا ناك اذإو

 ءاقح هقحو ءادعو ىلاعت هللا دعو 4ًاليق هللا نم قدصأ نَمَو اَقَح هللا دعو »
 هللا دعو هنأل قداص تباث دعو وه ذإ «اليدبت الو ارييغت لبقي ال تباث ديعو وهف

 نمو 9 :ىلاعت هلوق ىف ماهفتسالاف «ىلاعت هللا نم الوق قدصأ دجوي الو :ىلاعت

 ءالوق هللا نم قدصأ نم اذه ىف دجوي ال ىنعملاو «ىفنلل 4اليق هللا نم قدصأ
 لالجلا ىذ نم هنآل «ىلاعت هللا دعو قدصو «بير ال دكؤم لوق اهانعم ليقف

 .هب دعو ام ذيفنت ىلع رداقلا هدحو وه كلذ قوفو «قدصلاو

 كدعو مهيف قدصي نمت انلعجا مهللا «.ةقلطم ةردق رداقلا وه ىلاعت هللاو ءاقلطم

 . ميحرلا باوتلا تنأ كنإ انيلع بتو «كديعو مهيف قدصي الو
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 ٌىَش ل مَ نأ تاكو نضل ناَمَو بوم
 ط1

 ةلطابلا ىنامألاب ىقلي ناطيشلا نأ ىلاعتو هناحبس هللا نيب ةقباسلا تايآلا ىف

 .هعضوم ريغ ىف ريخلا نونمتي مهلعجيف ءرشلاب مهل سوسوي نيذلا سوفن ىف
 حلاص لمعب مهدنع ريخلا سيلف ءاهيف عفن الو اعفن اهب نوجري لامعأب نوموقيو

 نأ ريغ نم ريخلا نوجريو «هيف ةبوثم ال اميف ةبوثملا نونمتي مهنكلو «هب نوموقي
 «ىنمتلاب تسيل رومألا نأ ىلاعتو هناحبس نيبي تايآلا هذه ىفو «هبايسأ اوذختي

 لاقف «ىءازج لني احاص لمعي نمو «هب زجي اءوس لمعي نمو «لمعلاب نكلو

 : هناححبس

 دعوأ هللا نإ 4 هب َزَجُي اًءوُس لَمْعَي نم باتكْلا ٍلهَأ ينامأ الو َمُكيناَمِْب سيل )»
 ىنامألا نكلو .«ميقملا ميعنلاو ميظعلا باوثلاب نيحلاصلا دعوو ءرشلاب نيدسفملا

 .كلذ ىلإ هناحبس هبنف «ببسملاو بيسلاو «ءازجلاو لمعلا نيب , اوطيري



 ءاسنلا ة روس ريبسفت اا

 رم
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 مل ولو «هبحيو ءهيف بغريو «ناسنإلا هانمتي ام ىهو ؛ةينمأ عمج ىنامألا

 دعو ام ىلع دوعي # مُكيِناَمَأِب سيل 8 :ىلاعت هلوق ىف 2)ريمضلاو «هبابسأ هل لختي

 ىنامألاب نولمسعت امل ءازج مكب لزني ام سيل ىنعملاو «باوثو باذع نم هب
 ةماعل مأ نيكرشملل وهأ ؟ 4 مكيناَمأِب سيل » :هلوق ىف باطخلا نمل نكلو ءاهنونمتت
 :اذه ىلع ىنعملاو «نيملسملل باطخلا نأ  امهدحأ :ناهيجوت كلذ ىف ؟نيملسملا

 نمف .نولمعت امب امنإ «باتكلا لهأو نيملسملا رشعم متنأ نونمتت امب رمألا سيل

 هللا ريغ هل دجي الو «ةرخآلاو ايندلا ىف هب زجي هريغ وأ هسفن ءوسل المع لمعي

 كلذ ىكزيو «هنم أربي عيمجلا لب هرش ىف هيلاوي وأ هدضاعي ايلو وأ ءهرصني اريصن

 ءاورختفا باتكلا لهأو نيملسملا نأ انل ركذ :لاق دقل «ةداتق نع ىوري ام هجولا

 «مكنم هللاب ىلوأ نحنو «مكباتك لبق انباتكو «مكيبن لبق انيبن :باتكلا لهأ لاقف

 ىلع ىضقي انباتكو «نييبنلا متاخ انيبن «مكنم هللاب ىلوأ نحن :نوملسملا لاقو

 . © مكينامأب سيل 9 ةيآلا تلزنف «هلبق تناك ىتلا بتكلا

 نينمؤملا عضوم ىف باتكلا لهأ عضي هنأل ؛رظن هجولا اذه ىف نوكي دقو

 ناميإلا هيفو «هيف كش ال ىذلا قحلا وه ناميإلا لهأ مالك نأ عم «جاجتحالا ىف

 . ميركلا باتكلا عم «ةقباسلا بتكلاب

 تافتلا مالكلا ىف نوكيو .برعلا ىكرشمل باطخلا نوكي نأ ىناثلا هجولاو

 باطخلا ريمضب مهبطاخو تفتلا «7©2بئاغلا ريمضب مهنع ملكتي ناك هنأ دعبف

 ىكزيو «هرخؤيو هبحاص مدقي ىذلا وه لمعلا نأ نايبو «قحلل انايبو مهل اهيبنت

 نل :برعلا تلاق»:لاق دقف نيعباتلا ىرسفم خيش دهاجم نع ىور ام هجولا اذه

 وأ ادوه ناك نم الإ ةنجلا لخدي نل :ىراصنلاو دوهيلا لاقو «بذعن نلو «ثعبن

 هذه ىلع ادر 4 مكينامأب سيل ةيآلا هذه تناكف .«مهينامأ كلت «ىراصن

 . ماهوألا

 )١( ةيركلا ةيآلا هذه لبق تانيبلا تايآلا نم قبس اميف ىأ .



 ءاسنلا ةروس ريسفت ل

 لا سس
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 ىلوأو» :هحيجرت ىف لاقو «ىربطلا ريرج نبا هجولا كلذ حجر دقو

 ىضم اميف ركذ مهينامأل رجي مل نيملسملا نأل ؛دهاجم هلاق ام باوصلاب نيليوأتلا

 ناطيشلا بيصن ىنامأ ركذ ىرج امنإو # مكينامأب سيل إ :ىلاعت هلوق لبق ىآلا نم
 .ماعنألا ناذآ نكتبيلف مهنرمآلو مهينمألو# :ىلاعت هلوق ىف كلذو «ضورفملا

 سيل :ىلاعت هلوق ىنعم قاحلاف 4مُكيناَمْأِب سيال :ىلاعت هلوقوأ
 نم هيلع ةلالد ال ليوأت ءاعدا نم ىلوأو قحأ «لبق هركذ ىرج امب 4 مكينامأب

 .ليوأتلا لهأ نم عامجإ الو .هلللَي لوسرلا نع رثأ الو ليزنتلا

 . ليلد نم هقاس امل «ريرج نبا هراتخا ام راتخن امنإو

 مأ ىويندلا وهأ ؟ءازحلا وه ام . « هب زجي اءوس لمعي نم :ىلاعت هلوقو

 هيلع هلوقب كلذ ىلع لدتسيو «ىويندلا ءازجلا هنإ ءاملعلا ضعب لاق .؟ىورخألا

 كنإو «ضرمت كنإ ءركب ابأ اي :ركب ىبأل - ءاطع هاور اميف - مالسلاو ةالصلا

 .صنلل اريسفت اذه ناكو «7)2كاذب كاذف «ىذأ كبيصي كنإو «نزحت

 تايآللو «صنلل بسانملا وهو «ىورخألا ءازجلا دارملا نإ :نورخآ لاقو

 ءازجلا نأ «ريخألا لوقلا وه قحلاو «ىورخأ ءازجج امئاد ىنآرقلا ءازحلاو «ةقباسلا

 ديرشتلاك ىويند ءازج ىف ىلاعت هللا ةمكح تناك نإ ىويندلاو .ىورخألا وه
 .بورخلا ىف ةميزهلاو «ةلذلاو

 ناطيشلا نأ ىأ 4 اريصت الو الو ِهّللا نود نم ُهَل دجي الوإ# :ىلاعت هلوقو
 الو مهداوي ال مهل ءالو هل نوكي الو هناطلس ىفتخي مهل سوسوي ناك ىذلا

 ناّطيشلا لاقط :ةمايقلا موي مهنعو هنع ىلاعت لاق امك «مهرصاني الو «مهّبحي
 نَم مكيلع يل ناك امو مُكَفلَخَأَف مكتدعوو قحلا دعو مكدعو هللا ّنِإ رمألا يضف امل

 :لاَق ؟ةيآلا هذه َدْعَب حالّصلا َفْيَك هللا َلوُسَر اي :ركب وبأ ' لاَق ءِرْيَهَز ىبأ نب ركب ىبأ نع )١(
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 يبي و سار

 :لاق كب :لاك «؟ءاوألالا كُبيصُم تنل َُرْحَت تسلا صرت تلا ركب اب اي هلا كُمَحْريا

 ىف ملسم ىورو .[ 07 ) ركب ىبأ دنسم : ةرشعلا دنسم ىف دمحأ هاور] . كاذب كَم َنِإَف»

 .(؟590ا/5) نزح وأ صضرم نم هبيصي اميف نمؤملا باوث - بادآلاو ةلصلاو ربلا : هحيحص
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 امو مكخرصمب انأ ام مكسفنأ اوموُلو ينومولت الق يل مُبحمساَف مُكُتوَعد نأ الإ ناَطْلس

 4 2:7 ميلأ َباَذَع مهل نيملاَظلا نإ ُلْبَق نم ينوُمُككر شأ امب ترَفَك يّنِإ يخرصمب مكنأ

 .[ ميهاربإ ]

 :هلوقب ىلاعتو هناحبس هركذ دقف ريخلا لهأ ءازج امأ «رشلا لهأ ءازج اذه

 «ةئجلا ولدي كَلوُأَف نمؤم وهو ىنأ وأ ركذ نم تاحلاّصلا نم َلَمَعَي نمو
 هكرتي الو «هنيعيف ءاحلاص المع نولمعي نيذلا ءازج ىلاعتو هناحبس ركذي انهو

 ىلع هنأ ركذ هنكلو «هنيبي ملو هب رشلا ءازج «ةقباسلا ةيآلا ىف ركذ دقف ءالمجم

 ءازجلا نيب ةاواسملا وه كلذ ىف ةربعلاو .ءازجلا فنص نيبي نأ ريغ نم لمعلا ردق

 باقعلاو ةميرجلاف «لمعلا ردق ىلع ءازجلا نأل ملظي ال اذهب هنأو ءلمعلاو

 .نايواستم

 « تاحلاّصلا نم لمعي نمو :لوقي ىلاعت هللا نأ امهادحإ «ناتظحالم انهو
 لك لمعي نأ عيطتسي ال ناسنإلا نأل كلذو ؛تامح اصلا ضعب لمعي هنأ ىأ
 نم ِهنّكَمت ال ةيندبلاو ةيسفنلا هتقاط نأل ؛اهضعب لمعي نأ عيطتسي لب «تاحلاصلا

 رفغي ىلاعت هللاو «ريصقت ريغ نم هتقاط ردق ىلع لمعي لكو ءريخلا لك لمع
 ةَفش ريغ نم قيطي ام ةدابعلا نم بلطي ناسنإلا نأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو ءروصقلا
 اوددس» :لاق لب «ةدابعلا نم ةياغلا ىصقأب هل ىبنلا بلاطي مل كلذلو
 ْ .©)«اوبراقو

 :ىلاعت هلوق ىف ىثنألا ركذ هنأ :ةيناثلا ةظحالملاو

 نمو  :ىلاعت هلوق ىف نمل نايب ىهف ؛«ةينايب انه (نم)و 4 ىتنأ أر ْكَذ نم»
 هيف ليلدلا موقي ام الإ ءلاجرلاو ءاسنلا لمشت اهلك ةيعرشلا ماكحألاو 4 َلَمَعَ

 ثانإلا ركذ نإو «هتعيبطل امئالم نوكي هنأل ؛مكحب صتخم نيفنصلا دحأ نأ ىلع

 ىضر ةريره ىبأ نع ملسمو ىراخبلا ةياور نم هجيرخت قبس دقو «هيلع قفتم ثيدح نم ءزج )١(

 . هنع هللا
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 اهيلعو ءاقوقح اهل نأو «ةأرملا ىف ةيناسنإلا لامكب راعشإ هيف ةماعلا ماكحألا ىف

 اهب بلوط امك ةأرملا اهب تبلوط الإ ةدابع نم امف فيلكتلا اهاضتقا تابجاو
 كلذ ببسو ءداهجلاك تادابعلا ضعب ىف صاصتخا لجرلل ناك نإو «لجرلا

 موقت ةأرملا نإ قحلا ىفو «ءانامرح دعي ال قاش بجاو نم ءافعإلاو .اهتاذ ةلوجرلا

 ىف دالوألا نوئش ىلع مايقلاو «ةدالولاو لمحلاك ءاضيأ اهب درفنت ةقاش تابجاوب

 .دهملا

 افصتم اهلمعي نم نوكي نأ ةحلاصلا لامعألا قاقحتسال طرتشا دقو

 ههجو هب دصق دق لمعلا نوكي نأ بجيو ىلاعت هللا نم ءازجلا نإف «ناميإلاب

 كلذو «ريخلا دصقو «هيف ةينلا ىلع لب «لمعلا درجم ىلع سيل باوثلاف .هدحو

 .ىلاعت هللا هجو هب دصق اذإ الإ نوكي ال

 :هلوقب ءازحلا ىلاعتو هناحبس دكأ دقو

 ناك ولو ءائيش حلاصلا مهلمع نم نوصقني ال ىأ «اريقت نومّلظي الو»

 بقثك رهظتف «ةاونلا رهظ ىف نوكت ىتلا ةمالعلا وهو ء«ريقنلا ردقب اريغص ائيش

 ىف لثملا اهب برعلا برضيو «ريغصرئاط راقنمب تلصح اهنأك ةرقث ىمستو «ريغص
 . ةَّلقلا

 لبقي هنأ ليلدب ىلاعت هللا نم لضفب الإ دبعلا هقحتسي ال ءازجلا اذه لثم نإو

 الو «باوثلاب ضيفي وهف ائيش صقني الو ءاهيلع ةنجلا لخديو تاحلاصلا ضعب

 .ريخلا لمع نم صقني

 ؟ءوسلا لمع ىف هركذي ملو ملظلا مدع ركذ اذال ىرشخمزلا لءاست دقو

 مدع نإ قحلا ىفو .انه هركذب كانه ظحالم ملظلا مدع نأب كلذ نع باجأو

 :لاق ىلاعتو هناحبس هللا نأ انركذ دقف «هتاذ صنلا نم كانه ظحالم ملظلا

 لمعلا ردقب ءازجلا نأ ىلع صنلا هيف اذهو 4هب زج اءوس لمعي نم»
 ىف امأ ءاوصقني نأ نم هنم رثكأ ريغلا لمع ءازجلا ناكو «ملظي الأ اذه ىدؤمو
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 ىنامألا هيلع رطيست ال ىذلا قداصلا ناميإلاو «هيف ةدايز ال ءازحلاف ءرشلا لمع

 :هناحبس لاق اذلو «ىلاعت هللا ىلإ هاجتالا وه مالحألاو
 ساه ياه سم

 ىنعمب انه ماهفتسالاو 4« نسحم وهو هلل ههجَو مّلسَأ ْنَمَم انيد نسحأ نمو
 انه ىفنلاو .نسحم وهو هلل ههجو ملسأ نمت انيد نسحأ دحأ ال ىنعملاف «ىفنلا

 ملسأ نم الإ قحب نمؤي دحأ ال ىنعملو «قحلا وه دارملا نكلو ءنسحلا ىفن وه
 ىف نسحلا رمألا وهو قحلا وه اذه نأب ديفي نسحأب ريبعتلا نكلو .هلل ههجو
 .هريغ حبقتستو هاوس ةميلسلا لوقعلا نسحتست ال ىذلا «هتاذ

 بحي ال «ىلاعت هلل اهلك اهلعجو ءهسفن صلخأ 4 هلل ههجو ْمَّلَسَأ ل ىنعمو

 هانعم # ههجو ِمّلَسَأ ظ ريبعتلاو .هريغ هاج بلطي الو .هل الإ ضغبي الو ءهل الإ
 ءازجأ حضوأ هنألو .ةهجاوملا هب نأل ؛تاذلاب هنع ربعي هجولاف «هتاذ ملسأ

 نأ دب ال لب «ةينلا درجمب ميقتسي ال ىلاعت ههجول صلاخلا نيدلا اذه نإو .مسجلا
 نيدلاف «نسحم وهو !» :ىلاعت لاق كلذلو «هناقتإو لمعلا ناسحإب كلذ عم نرتقي
 «ىلاعت هلل ةينلاو بلقلا صالخإ امهدحأ :ةلاحم ال نيرمأ ىضتقي صلاخلا قحلا
 حلاصلا لمعلا ناقتإ :ىناثلاو «ىلاعت هللا ركذب الإ ارماع نوكي ال ثيحب

 ريغ نم نوكي صالخإ الو «ناميإ ريغ نم احلاص نوكي لمع الف ؛«هتداجإو
 . حلاصلا لمعلاو ةدابعلا ناسحإ

 كلذلو «نيعمجأ نييبنلا نيد وه لمعلاو صالخإلا نأ هناحبس ركذ دقو

 ىف ناك ىأ «جهنملاو نيدلا ىه ةلملا هذه نأ ىأ 4 اًفينح ميهاربإ َةّلم عَبَتاَو ط :لاق

 وه هجاهنمف ءءايبنآلا وبأ ميهاربإو «ميهاربإ جاهنم اعبتم لمعلل هناقتإو هصالخإ
 قحلا ىلإ الئام ىأ افينح ناكو .لسرلا لكل عابتا هتلم عابتاو «لسرلا لك جاهنم

 لاق دقو ءالسرم ايبن ىلاعت هللا هثعب نأ ىلإ امالغ ناك ذنم ءامئاد هيلإ اهجتم
 يذلا الإ 50+ نودبعت امم ءارب يِنإ .. ٍك : ميركلا نآرقلا ىكح امك هموقو هيبأل

 4 يلع نوعجري مهّلعَ هبقع يف ةيقاب ةملك اهلعجو <07 نيدهيس هَّنِإَف ينرطف

 .[ فرخزلا]



 عاسنلا ةروس ريسفت ااه#إإ

 ك١ 00
 2 هسه

 ءاعيمج نييبنلا نيد عبتم وهف ء.نسحأو لمعو هلل صلخأ نم ةلمجلا ىفو
 . لسرلا لكب ناميإ هنأل اهلك ةيوامسلا نايدألا عابتا وه دمحم نيد عابتا نإو

 ىلاعت هللا ىلإ ههجوتو هصالخإل ميهاربإ ىلاعتو هناحبس هللا مرك دقو
 : ىلاعت لاقف «هليلخ هلعج نأب «لمعلا ىف هناسحإو «ميلس بلقب

 مسالا كلذ هاطعأف «هقلخ نيب نم هافطصا ىأ 4ًاليلَخ ميهاربإ هللا َدَحَناو ظ
 وهف «هبيبح ىلإ أجلي ىذلا بيبحلا ليلخلا ىنعمو .ميركلا فصولا كلذو «ليلجلا

 هيلع ميهاربإ نأ ةقيقحلاو .١2)7ةجاحلا ىنعمب ةلخلا نم وأ «ةبحملا ىهو ةلخلا نم

 بلطي الو هلل ضغبيو «هلل بحي ناك هبناج نم وهف اعم نارمألا هيف ناك مالسلا
 وهو ىلاعتو هناحبس هللا ىلع الإ ةجاح ىف دمتعي ال كلذ عم ناكو .هلل الإ ائيش

 ينمعطي وه يذّلاو ©) نيدهي رهف ينقلَح يذلا ا :هبر ىلإ هتجاح نايب ىف لوقي
 يذلاو 107 نيحب مَن يتيمي يذلا 421+ نيفشُي وَهَف تضِرَم اذإو 50 نيقسيو

 َنيحلاّلاب ينقحلأو اَمُكَح يل به بر 627> يذلا مي يتتيطَح يب فَي نأ ْعمطأ
 . [ ءارعشلا] 4 257 نيرخآلا يف قدص ناسل يل لعجاو <27

 ضافأ دق هنإف ءهللا بناج نم ناك ام امأ .ميهاربإ بناج نم ناك ام اذه

 هبرقو «هئادعأ نم هامحو «نييبنلا هتيرذ نم لعجو «اهنطابو اهرهاظ همعنب هيلع

 .هليلخ هنأ وهو «هريغ هحنمي مل اعضو هحنم مث «نيصلخملا هدابع نم راصو «هيلإ

 نأ دعبو « اطيحم ءيش لب هللا ناكو ضرألا يف امو تاومّسلا يف ام هللوإ»
 وه قحلا نيدلا نأ ىلإو «هباوثو هباقع ذفنم ىلاعت هللا نأ ىلإ هناحبس راشأ

 ىف ام نأ ىلاعتو هناحبس نيب «ىلاعت هلل سفنلاو بلقلاو .تاذلا صالخإ

 رداقلا ىوقلل صلخأ دقف «ىلاعت هلل صلخأ نمف .هل هلك ضرألاو تاومسلا
 هنأ ىلع ليلدل اذه نإو .توكلملا ىف ءىش هناطلس نع جرخي ال ىذلا رهاقلا

 .ىلاعتو هناحبس هل ةعاطلاو هجولا مالسإو «ةدابعلل قحتسملا هدحو

 .حتفلاب - رقفلاو ةجاحلا ىهو ةيناثلاو «(مضلاب) ةّلخ ىلوألا )١(
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 وهف «ءفرصتو ةردق ةطاحإ دوجولا اذه ىف ءىش لكب طيحي هناحبس هنإو
 ام لك ملعي وهف ملع ةطاحإو ءامهنيب امو ضرألاو تاومسلا ىف فرصتملا هدحو

 هنإ ضرألا ىف الو تاومسلا ىف ءىش هيلع ىفخي الف «سوفنلا ىف امو نوكلا ىف

 «كركذب انبولق ألما مهللا .ريصبلا عيمسلاو فرصملاو نوكملاو قلاخلا هدحو

 .بولقلا نئمطت كركذبف

 ٍءآَسْيِلا ىدسي ف بتكلا ف ْمكحَنِلََقَتباَمَو نيف
 نهوُحكَت نأ َنوبحَرو َّنهَل بيكم سهوا قل
 تيل أو موقت أو ناد ولا م َنيِفَعْضَتَسُمْلاَو
 0 اهيل ديد نأعْقتاَمَوْسِْلا
 «ثيراوملا ماكحأ تنيبو ءاهلوأ ىف ةرسألا ماكحأل ءاسنلا ةروس تضرعت

 ىف ةأرملا قحو لجرلا قح ىلإ هناحبس راشأ مث «جاوزلل ةمرحملا تاقالعلاو

 نأ تنيبو «سانلا نيب ةيعامتجالا تاقالعلل كلذ دعب نم تضرعتو «ةرسألا

 «تاعامجلا ءاودأ تركذ مث ىلاعت هللا ماكحأ ذيفنتو «ةلادعلا ةماقإ اهساسأ

 داسف نم هعبتي امو «قافنلاب لخادلا نمو بورحلاب جراخلا نم ءادتعالا اهساسأو

 قافتلاو كرشلاو ءادتعالا بيسل كلذ دعب نم تضرعتو «ىسفن لالحناو «ىقلخ

 .سوفنلا ىف ناطيشلا مكحت وهو

 ةقالعو ءاهجالع هقفو نيجوزلا نيب ةقالعلا نايب ىلإ داع كلذ دعب نمو

 تاقالعلاو ةرسألا ماكحأ طلخ ىفو .مهنيب فعضلا ءاودأل بطلاو «ةرسألا داحآ

 ةرسألا ىلع عمتجملا مايق ىلإ ةراشإ ةماعلا ةيناسنإلاو ةيعامتجالا تاقالعلاو ءاهيف

 «ةرسألا تافآ ءىجت ةدسافلا ةيعامتجالا قالخألا نم هنأو ءهل حالص اهحالص نأو
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 ةرسألا ءافعض ةياعرف ءةكسامتملا عمتجملا ةوق ءىجت ةيرسألا تاقالعلا ةوق نمو

 ةضوقم رصانع نوكت « ءاهلامهإ نمو ءاهرامز ةيامح ىف كرتشت ةمألل ةوق دجوت

 لاق دقف مهب ةيانعلاو ءافعضلا جالع ةئيبم اهيناعم ىف ملكتن ىتلا ثتايآلاو ءاهئانبل

 : ىلاعت

 يف باتكلا يف مَ ني امو نهض مكي هلا لف ءاسنلا يف كوي
 لكشي ام لح ىوتفلا ىنعمو «ىوتفلا وأ ايتفلا بلط هانعم ءاتفتسالا 4 ءاسنلا ىماتي

 ةيلهاجلا ىف اوناك دقف «ةأرملل ةبسنلاب لاكشإ ىف اوعقو دق برعلا نإو ءرومألا نم

 ءاهجوز لبق قح ىأ اهل نوكي الو «ثاريم نم ذخأت ال ءاقوقح اهل نوضرفي ال

 مالسإلا ءاجف «تابجاو اهبناج نم ظحالت نأ ريغ نم «تاعبت اهيلع ناك لب

 َنِهِيَلَع يذلا لثم َّنِهَلو ... 9 :ىلاعت لاقف ءاقوقح اهتابجاو لباقم ىف اهاطعأو

 . [ةرقبلا] 4 كرد
 مهنيد نوذفنيأ «ةريح مهيرتعت ةأرملل ةبسنلاب مهفرصت لك ىف اوناكف

 هتياعر بجت امكح رومألا هذه نم رمأ لك ىف مالسإلل نأ مأ ىلهاجلا مهمكحو

 نع لأسي نم مهنمف ءاهتاعوضوم تددعتو «ةلئسألا ترثكف هعابتا بجيو

 تءاجو «ءةلماعملا نع لأسي نم مهنمو .قادصلا نع لأسي نم مهلمو «ثاريملا

 رمأ ىف مهتريح وهو ءاهعومجم ىلإ ىهتني اهلكو «ةلئسألا ضعبب ىدارف تاياورلا

 :ىلاعت هلوقب ءاتفتسالا اذه هناحبس باجأ دقو ةأرملا

 ال يتأللا ءاسنلا ىَماَنِي يف باّتكْلا يف مُكْيلع ئَتي امو نهيف مكيتفي هللا لق

 امو نهرمأ انيبم ىلاعت هللا مكيتفي ىأ 4 نوح نأ َنوُبعرَتو َنِهَل بتك ام نهنوتؤت

 انه «ام نإ نيرسفملا نم ريثك لاق 4 مكيلع ىلتي امو: :ىلاعت هلوقو «نهل بجي

 ماكحأ مكملعيو هللا مكيتفي ىنعملاو «ةلالجلا ظفل ىلع فطعلاب عفرلا عضوم ىف
 ىماتيلا ماكحأ نم هللا باتك ىف مكيلع ىلتي ام مكملعي امك «نهقوقحو ءاسنلا

 طسقلاو نهتياعر تقحو ثاريم نم هللا باتك ىف نهل بتك ىتاللا ءاسنلا نم

 .نهريغ نم جوزتيلف الإو «جاوزلا دنع نهعم



 عاسنلا - :روندل ريسفت ا

 ل اال لااا لاا لل
 يلج 4

 يي

 ىف ةبغرلا دنع ةميتيلا عم لدعلا بوجو انه ىلاعتو هناحبس ررق دقو

 ام ىلع 4# ىماتيلا ىف اوطسقت الأ متفخ نإو ف :هلوق هيلإ راشأ امب حرصو «جاوزلا
 ىماتيلا ءاسنلا ىف اوطسقت الأ متفخ نإ دارملا نأ نم نيرسمملا ضعب همهف

 ىف هناحبس لاق دقو «قادص وأ ثاريم نم نهقح نهوطعت نأ ريغ نم نهوجوزتف
 «قوقح نم نهل هللا بتك ام نهنوتؤت ال ىنعملاو 4نهوحكت نأ َنوبْعرتو ف : كلذ
 .نهوحكنت نأ نوبغرتو

 فرح هيلع لخد دق 2')ردصم 4 نهوحكتت نأ :ىلاعت هلوق دجن كانهو
 ام نهنوطعت ال :فوذحملا نأ ىلعو نع (امإ)و «(ىف) امإ وهو .ءفوذحم رج

 الو اثاريم نهوطعت الف «مكسفنأل نهحاكن ىف نوبغرتو قوقح نم نهل هللا بتك
 نهنوعنمتو «مهئاريم نهنوطعت ال ىنعملا نوكي «نع» فوذحملا نأ ىلعو ءاقادص

 . مكيديأ تحت لاملا ىقبي ىكل هنع نوبغرتو «حاكتلا نم

 لكأي قيرف «ناقيرف ءاسنلا ىماتي نأش ىلع نومدقي اوناك نيذلا نأ رهظيو

 ءاهلامب دبتسي قيرفو ءاهلامجل اهحاكن ىف بغريو ءاهقادص اهيطعي الو اهلام

 لمشت ةيآلاو ءاهلام ىلع اصرح هريغ نم وأ هسفن نم اهجاوز نع بغريو
 ىلو هءاج اذإ ناك باطخملا نب رمع نأ ىور دقلو «نيتفئاطلاب ددنتو نيقيرفلا

 ريخ وه نم اهل سمتلاو كريغ اهجوز :رمع لاق ةينغ ةنسح تناك نإف «ةميتيلا
 دقو ءاهب قحأ تنأف ءاهجوزت :هل لاق ءاهل لام الو «ةمامد اهب تناك اذإو «كنم

 كريغ ناك نإف ءاهل اريخ تنك نإ اهجوزت :ةميتي ىلول بلاط ىبأ نب ىلع لاق
 .ريخلاب اهقحلأف اهل اريخ

 معت اهنإ لب ءءاسنلا ىماتيب ةصاخ هماكحأ ىف ىلاعت هللا ةياعر نكت ملو

 نأو نادْلوْلا نم َنيفعضتسملاو © :هناحبس لاق اذلو «ىماتيلا رئاسو نيفعضتسملا

 «ىماتيلا مهو رسألا ىف ءافعضلا نم دحاو عونب ناتيصو «* طسقلاب ئماتيلل اوموقت

 «مهتياعر ىلع مايقلا ةيناثلاو .لاملا نم مهقح مهؤاطعإ اهادؤم امهادحإ نأ ديب

 ءالام هوبأ هل كرت ىذلا ميتيلا لمشت ةماع ةيناثلا نأ حضاوو «عايضلا نم مهظفحو

 .لاملا ىوذل نوكت ىلوألاو «ىحاونلا نم ةيحان ةيأ نم الام لان وأ

 )١( (عراضملا لعفلا ) و (نأ) نم كيسنملا وهو ءالوؤم اردصم ىأ .
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 كم 00
 3 ١ ههه :

 الأ مهتاداع نم ناك برعلا نإ :لوقن ةيهلإلا ةينآرقلا ةيصولا هذهل ةبسنلابو
 اوناك ام كلذلو «هب رصنتسيو منغيو وزغيو حالسلا لمح عيطتسي نم الإ ثري

 هناحبس هللاو :كلذب نوموقي ال مهنأل ؛فاعضلا راغصلا الو «ءاسنلا نوئروي

 هتياعر تناك لب فيعضو ىوق نيب قرفي مل الداع اعيزوت ثاريملا عزو ىلاعتو
 فاعضلا ةيرذلا نأل ؛نيوبألا ىطعأ ام رثكأ ةيرذلا ىطعأ كلذلو ءدشأ فيعضلل
 نيفعضتسملاو 9 :هتيصو ىف ىلاعت لاق كلذلو «مزلأ مهل وهو «لاملا ىلإ جوحأ
 ءمهقوقح مهيطعي الو مهريغ مهفعضتسي لاح ىف مه نهيذلا ىأ © نادّلوْلا نم

 «صوقنم ريغ الماك مهئاريم اوطعي نأ دب ال هنأ ىأ ءمهسفنأ تاذ ىف ءافعض مهو

 مهنأ عم «ىماتيب مهنع ربعي ملو 4نادلولا نمإ :هناحبس هلوقب ءالؤه نع ربعو
 نوكرتشي ردق اذهو «هدالوأ مهنوك وهو «ىفوتملاب مهطبري ام ىلإ ةراشإلل «ىماتي
 اذإو ءهيف نوكرتشي اعيمج مهو «ءالولا وه ثاريملا ىف ببسلاف ءرابكلا عم هيف

 كلذ ىف قرف الو «ثاريملا وهو ببسملا ىف اوكرتشي نأ بجو ببسلا ىف اوكرتشا

 .ريغصو ريبك نيب

 حالصإو «هتلافكو هتياعرب ميتيلا نوئش ىلع مايقلا ىهو «ىرخألا ةيصولاو

 ةياعرب رمألا ميركلا نآرقلا ىف رركت دقو «ماركإلاو ةبحملو فطعلاب هدهعتو «هلاح

 ميركلا نآرقلا ىفف ءهب ةيصوتلاو هتياعرب رمألا ٌةِْلَي ىبنلا لوق ىف رركتو «ميتيلا
 . [ىحضلا] 4 31 رهقت الف ميتيلا اًمََف» :ىلاعت هلوق لثم كلذ نم اريثك دجن

 مضو «...اذكه ةنجلا ىف ميتيلا لفاكو انأ» ِةِْلَي هلوق لثم ةنسلا ىفو

 :- مالسلاو ةالصلا هيلع  هلوقو  مالسلاو ةالصلا هيلع - نيتميركلا '!”هيعبصأ
 نيملسملا تويب نم تيب رشو «ميتي هيف مركي تيب نيملسملا تويب نم تيب ريخا
 .21هيتي هيف رهقي تيب

 ءاجام -ةلصلاو ربلا باتك ىدذمرتلاو م .6) اميتي لوعي نم لضف - بدألا : ىراخبلا هاور )١(

 :دمحأو (6) ميتيلا مض نميف - بدألا :دواد وبأو )١91١8(2 هتلافكو ميتيلا ةمحر ىف

 . هنع هللا ىضر دعس نب لهس نع (92) راصنألا دنسم ىقاب

 .هجيرخت قبس (؟)



 ءاسنلا ة :هروبس ريبسسمت ان

 اللواط طال لالالالا ل لالالا الالام لالالا اال طلال انااا الالات نال للا الاالطاطط الل ا اال اتاللااللا اا لنا تلت الا لنللاا الانا االالل11
 ههه :١

 يي

 . 4 طسقلاب ئَماَيْلل اوموقت نو إف :لوقي ميركلا صنلا دجنو

 : ةينايب تاراشإ ثالث هيف ريبعتلا اذهو

 ةيانعب رصاقلا ىلع ىلولا ضهني نأ هادؤم نإف «مايقلاب ريبعتلا  اهالوأ

 ىلع لدي ءايصوألا صوصخل ال عيمجلل باطخلا نوكو «هلاح ةياعرل مامتهاو

 ةمألا ىلع وهف ةيافك ضرف مهتياعر وأ ءاهاماتي نأشب ةمألا ىلع بوجولا
3 

 . ةعمتجعم

 ضوهنلاو مايقلا نوكي نأ ىأ «ىماتيلل» ىلاعت هلوق ىف ماللاب ريبعتلا  اهيناث

 ليلدت ريغ نم ةيحملاو «بيذهتلاو ةيبرتلا ثيح نم «ةيقيقح ا ىماتيلا ةحلصلل

 .ةيوقلا ةدارإلاو ةميزعلاو سفنلا ةوقل فعضم

 هلام نم صقني الأب «لدعلاو طسقلا كلذ ىف اظحالم نوكي نأ  اهشلاث

 .هفعضو هتلخ دست نأ بجوت ةيعامتجالا ةلادعلاف هلام نم صقني

 ةرمدم ةوقو ءاوحلص نإ ةمألل ةوق مهنأل ؛ىماتيلاب مالسإلا ةيانع تتاكو

 تاوادع سانلا نيبو مهنيبو نوأشني اورهُق ول مهنإ ذإ ءاوحلصي مل نإ ةمألا ىف

 نإف «بيرخت رصنعو ةعامجلا ىف نيرمدم اونوكي نأ ىلإ مهعفدي روفنو « ةرمتسم

 .مهعم ة ةوفجلاب مهتاوفط ىف ةيسقنل ل ئدتبت عامجلا ىلع نيجراتلا رثكأ

 هناحبس هللا نإف نكي احلصم يكتم اعفان نوكيو ء«هنولعفت ريخخ ىأ

 صنلا اذه ركذ ىفو «ةيفاخ هيف هنع ىفخت ال ءاقيقد املع هب اميلع نوكي ىلاعتو

 اهعفنو « ضحم ريخ اهذيفنت اياصولا هذه نأ ىلإ ةراشإ ة ةقباسلا اياصولا دعب ميركلا

 هنأل ةعامجلل ريخو هل ىنسح هتبقاع نأل هلعفي نمل هعفن «بير الو هيف كش ال

 هللا دنع ريخ وهو «مهسفنأ ىف ءافعضلل ريخو «ةيناب ةيوق رصانع عمتجملل مدقي

 . هدنع ىفوألا ءازجلا هب بستحي



 عءعاسنلا ةروس ريسسفت ل

 مم 0
 > هاك

 يل

 ةثالشب ءازحلا ريخ هيلع بتري ىذلا هملع هناحبس دكأ دقو «ءازجلا ريح هب

 ملع وهف «هلالج لج هللا ىلإ ملعلا ةبسن -اهيناثو ءنإب ريبعتلا -اهلوأ :تادكؤم

 ظفلب مث «ميلع» ب هفصوب ةغلابلا ةغيص -اهثلاثو .هتدارإو هتردقبو «هتاذب قيلي

 ىلع نوموقي نيذلا ىلعف «هماودو ملعلا رارمتسا ىضتقي هنإف «ناك وهو ةنونيكلا

 .ملعي ام رادقم ىلع زاجم هنأ نوملعيو

 احم

 اكل اَسارغإأنون هبا اِنِإَو
 ِِت 2 ع أ لاو / صاَمَسشاَح , 2-لا نأآَم ع

 ساو رش هي سل م 0 عع. ع دم

 هكا كرا قتلا هواش دن

 لَم نأ اوعيِطَتم نآَو هد 12 اريج رولَمَهاَمِب هتاَمِن

 للكس وا ممالك شب مرح ولو ِ[َسَنِلا نب
ّ_ 

 ه6 سَ 7 0 226

 هللا ب كتكرافاوقتت واحب دووم اح
 رب ع ا 210000100 سس اخ هس ]أ

 نعي اقرفسينإو دي 2 اميِحَر اروقع نك

 272 اميكح عسا هَل و ملل أَناَكَوءهِيَعَم نم

 مهل فاصنإلاو مهقوقح ىماتيلا نم ءافعضلا ءاطعإ ىف اياصولا هذه دعبو

 :لاقف «نيجوزلا نيب نوكي ام جالع ىف هاياصو هناحبس ركذ

 مهيب احلصي نأ اًمِهْيَلَع حاتج الف اضارعإ وأ اًزوشن اهلعب نم تَقاَح ةَأرما نإو
 :هلوقب زوشنلا ىربطلا رسف دقو «هب عقي اهوركم ناسنإلا عقوت فونملا «احْلص

 ةهاركل امإو ءاهنع اهب اعافتراو اهيلع ةرثأ اهريغ ىلإ اهنع هسفنب ءالعتسا ىنعي»



 عءاستلا ةروسريسفت 4
 للللا0ااالااااللاا0ا0الالللوللللاا اللا ووللللل

 اكل
 يي

 ءاهرومأ نم كلذ ريغ وأ ءاهربكو اهنس امإو اهتمامدل وأ اهب ءايشأ ضعب هنم

 نإ :ءاملعلا ضعب لاق دقو .ههجو اهنع فرصي نأو ءاهسنؤي الأ ضارعإلاو

 مدعو هجولا فارصنا ضارعإلاو «دعابت زوشنلا نأ ضارعإلاو زوشنلا نيب قرفلا

 .«اهنم برقلا عم اهب سنألا

 ضارعإلا الو هلثمب زوشنلا لباقت ال اهجوز نم كلذ تظح ال اذإ ةأرملا نإو

 ال قاقش ىلإ رمآلا ىهتنيو «ةرسألا كفيو امهنيب ةوهلا عسوي كلذ نإف .دصلاب
 اذإف «ةرفنلا ةوق فالتخاب فلتخي ىسفن ةلاحلا هذه ىف جالعلا نإو ءهدعب ءاقل

 اذإو «جالعلا ايلوي نأ انيد امهيلع ناك اهجالع ايلوتي نأ نكميو مكحتست مل تناك

 اذإو «نيبلا تاذ حالصإل ءريغلا لخدت نم دب ال ناك ماصخ روفنلا عم ناك

 ركذ دقو .عاونأ ةثالث هذهف «قارتفالاف حالصإلل ليبس الو «ةرفنلا تمكحتسا

 :لاقف «ىلوألا ةبترملا جالع ىلاعتو هناحبس

 سفنألا ترضحأو ريح حلصلاو اَحْلص اَمُهْنيِب احلصي نأ اَمِهْيَلَع حاتج القإت
 المعي نأ لجرلاو ةأرملا ىلع ىنيدلا بجاولا نوكي ةبترملا هذه ىفف 4 َّحّشلا

 هتأرما لجرلا برقيو ةفصاعلل ةأرملا نماطتتف ءامهنيب ام حالصإ ىلع امهسفنأب

 :ِوككَك ىبنلا لوق ملعيو ءهلهأل نماطتيو ؛هضارعإو '١"هّسامش كرتيو «هيلإ
 هجوزل لجرلا نم نماطتلا نإو ,؟'7(ىلهأل مكريخ انأو :هلهأل مكريخ مكريخا

 وه ليلذلاو هلهأ لذي ال ميركلاف «ةزعلا نيع وه ةمحرو ةدوم ىلع ةرشعلا نوكتل

 .ةثالث رومأ ريبعتلا ىف ظحول دقو ءهلهأ نيهي ىذلا

 اًحلصي نأ اًمهْيَلَع حاتج القل :ىلاعت هلوقب حلصلا بلط نع ربع هنأ -اهلوأ

 نأ امهدحأ مهوتي اليكل مثإلا ىفنب هنع ربعف ءباجيإلا ىف قفرت كلذو 4 مهني
 ىف نيقيرفلا دحأ حماستي نأ ىضتقي حلصلاو .امثإ هقح ضعب نع لهاستلا ىف

 .[سمش - برعلا ناسل] .دانعلاو ةرهاظلا ةوادعلا : سامّشلا )١(

 .هجيرخت قبس ('0)



 ءاسنلا ةروس ريسفت ا

 ممم 0
 يي ١ هدا :

 مودتل اهقح ضعب ةأرملا تكرت اذإف «هيف حماست امم رثكأ اريخ لانيل ؛هقح نم ءزج

 .ريخلا هيف لب .هيف مثإ ال كلذف فورعملاب ةرشعلا

 ماقملا اذه ىف حلصلا نأ ىلإ ةراشإلل «احلص» هلوقب حلصلا دكأ هنأ -اهينا

 «سوفتلا وفصتو بولقلا ىقالتت ثيحب ءايسفن نوكي لب ءارهاظ احلص نوكي ال
 وه لب «طقف ةلكشمل ءاهنإ لاحلا هذه ىف حلصلا سيلف «ماصخلا لحم مائولا لحيو

 .ةمحرلاو ةدوملا ىلع بولقلا ىقالت

 هنأ ىأ «ريخ حلصلاو» الوأ ىلاعت هلوقب حلصلا دكأ ىلاعت هللا نأ -اهثلا

 فاعضأب وأ حماست ام رادقمب ريخلا نم هلاني حماست نم ؛نيفرطلا معي ريخ هتاذ ىف

 .ةيجوزلا ةمعن مودتلو مزلتل لهاستو ذخأيل ىطعأ دق وهف «حماست ام

 اذلو «هقيفرل ءاطعلاب امهدحأ حشي الأ نيجوزلا ةوعدب حلصلا هناحبس دكأو

 حاشتلا انه وهو ءلخبلا وه حشلاو «حّشلا سفنألا ترضحأو 9 :ىلاعت لاق
 ىنعمو «ةيلكشلا هقوقحب اكسمتم هفقوم نيجوزلا نم دحاو لك مزتلي نأب ىسفنلا

 الو اهنع بيغي ال ارضاح لعج حشلا نأ «حّشلا سفنألا ترضحأو# ىلاعت هلوق
 اظحالي نأ ىفاصتلا ناديري نيذللا نيحلاصتملا ىلعو «هيلع ةعوبطم اهنأك هنع كفنت
 بجي الماك حلصلا ماد امو ؛«ءاودلا لهس فرع اذإو «ءادلا وهف «هاجلاعيو اذه

 .مئادلا ءافصلا نوكيل «رضاحلا حشلا ثائتجا

 اوقتَتو اونسحت نإو)» :ىلاعت هلوقب اثلاث حلصلا بلط ىلاعتو هناحبس دكأو
 ءرضح اذإ سفنلا حشل جالع ميركلا صنلا اذه ىف 4 اريبخ نولمعت امب ناك هللا نإ

 هذهل جالعلا نإف ءكرحتي الو .هقوقح هب ظفحي ىذلا بناجلا ىف لك فوقولو
 بهذ ناسحإلا ناك اذإف ءافحلم نوكي نأ لدب انسحم نكيلف «ناسحإلا وه لاحلا

 «بولقلا ىلع ىنبت لب «رهاظلا ىلع ىنبت ال ةرسألا ىف تاقالعلاو «حاشتلا

 ناسحإلاو «ةبيطلا ةلماعملا نإ ذإ ؛ةلماعملا ىف هللا ىوقت الإ اهرهطي ال بولقلاو

 ام ىرتعي ىذلا ىسفنلا حشلا نم ىفاشلا مسلبلا ىه هللا ىوقتو فطعلا ةدايزو

 . نيجوزلا نيب نوكي
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 ىلاعت هللا ىوقت ظحاليو نسحي نمل ميظعلا باوثلاب دعو دق ىلاعت هللا نإو

 ملع وهو ءائيش رداغي ال اقيقد املع ملعي ىلاعت هللا نأل ؛نيجوزلا نم ةلماعملا ىف

 امب ناك هللا َنِإَف» :ىلاعت هلوق ىنعم اذهو ؛هناحبس هلالجب قيلي مئاد رمتسم

 ىزاجي ىذلا وه هنإف «نولمعي امب اقيقد املع اميلع ناك اذإو 4 ريب نولمعت

 دق ناك اذإف «ةرخآلا ىف باثم هنإف ءنيجوزلا دحأ حماست اذإف .هملع ىضتقمب

 .ةرخآلا ىف ءازجلا هل فعاضيس هنإف «ىويندلا هقح ضعب ىف حماست

 بجو اذلو «نكمم ريغ ةلماكلا ةلادعلا قيقحت ةيجوزلا ةايحلا ىف هنإو

 : ىلاعت لاقف حماستلا

 ىلاعتو هناحبس هللا نإ 4 متصرح ولو ءاسنلا نيب اوُلدعَت نأ اوعيطتست نو )»
 «ىفنلا ديكأتل (نل) فرح نأل ءادكؤم ايفن ءاسنلا نيب ةلادعلا ةعاطتسا ىفن
 نكي امهم نكمم ريغ رمأ ةيسفنلا تابجاولاو ةررقملا قوقحلا لك ذيفنت ىنعمب ةلادعلاف
 .ةلادعلا ىلع ناسنإلا صرح

 اذ لجرلا ناك اذإ الإ نوكت ال ةنكمملا ريغ ةلادعلا هذه نأ ءاملعلا ضرف دقو

 ىبلقلا لابقإلا ىف ةاواسملاب ةيسفنلا ةلادعلا نآل ؛رهاظ كلذو ءرثكأف نيجوز

 مهسوفن تاعزن نوكلمي ال ةقلخلا مكحب سانلا نأل ؛نكمم ريغ رمأ .ةبحملاو

 تيبملاك رهاظ وه ام لك ىف هتاجوز نيب مسقي ِةْيكلَك ىبنلا ناك دقلو «مهبولق لويمو

 مل رشبلا لمكأ وهو هنكلو «ةيجوزلا ةايحلا ةروصب قلعتي ام لكو «ةقفنلاو ةوسكلاو
 «كلمأ اميف ىمسق اذه نإ مهللا» :ِةِْكلَك لوقي ناك كلذلو «ةيسفنلا ةلادعلا عطتسي

 . 20(كلمأ الو كلمت اميف ىنذخاؤت الف

 «هريغ هعبتو ىداليملا نيرشعلا نرقلا اذه لوأ ىف باتكلا ضعب ىعدا دقو

 ةيآلا هذه ىلإ [ءاسنلا] 4 #22 ... ةدحاَرف اوُلدعت الأ متفخ ْنِإَف ... )» ةيآ مضب هنأ
 ىف صوصنلا مهفت اذكه امو «تاجوزلا ددعت عنم نوكي اهانعم ىف ملكتن ىتلا

 )١( اهاضرأو اهنع هللا ىضر ةشئاع نع (؟114) ءاسنلا نيب مسقلا ىف - حاكتلا :دواد وبأ هاور .
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 ودبي قيفوتلاو «قيفوتلا ىلإ هجتت ةهادبلا نإف نآرقلا صوصن نع الضف نيناوقلا

 ةروسلا ردص ىف ىتلا ةيآلاو .ءىسفن اهعوضوم ةيآلا هذه نأ وهو ءرظنلا ئداب

 ىذلا ثيدحلا ىف لك ىبنلا ىنعملا اذه حّضو دقو «ةرهاظلا ةلادعلا اهعوضوم
 نأ ضرف ىلعو «ةيسفنلا ةلادعلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع هزجع وهو «هانيور

 .مدقتملا خسني رخآتملا نإف «ةدودحملا كرادملا كلت انرياس نإ نكمت ريغ قيفوتلا

 لب ٠ «ةقلطملا ةلادعلاب بلاطت ىهو ءاهانعم ىف ملكتن ىتلا ةيآلا هذه وه رخأتملاو

 اوحلصت نإو ةَقّلعمْلاَك اهورَدَف ٍلْيمْلا لك لك اوليمت الق :ىلاعت لاقف نكمملاب تبلاط

 . 4 اوقّتتو

 لانت جوز تاذ ىه الف «ةدومو ابحو ايونعمو ايسفن لمهت ىتلا ىه ةقلعملا

 ىلاعت هللا اهقفوي نأ وجرت «جاوزألا ةيلاخ ىه الو ءاهضعب وأ ةيجوزلا قوقحلا

 ىلع رقتسا دق نوكي ال هنأل ؛ءايشألا نم ءىشب قلعملا ءىشلاب هيبشت اذهو

 .هلمحت عيطتسي وأ «هلمحت هيلع قلع ام الو «ضرألا

 لخدتلا بجي ططش هيف نوكي ال ىذلا لحلا اذه ىلإ لوصولا لجأل هنإو

 ةبترملا ىه هذهو 4اوقّنتو اوحلصت نإو 9 :ىلاعت هللا لاق اذلو «نيبلا تاذ حالصإل
 دمتسي اذلو ءاهجالعب اموقي نأ نيجوزلا ىلع اهيف رذعتي ىتلا قاقشلا نم ةيناثلا

 قاقش متفخ نإوإ) :ىلاعت هلوق ىف هيلع صوصنملا وهو امهب نيلصتملا نم جالعلا
 .. اًمهنيب هللا ققوي احالصإ اًديِري نإ اًهلهَأ نَم امُكحو هلهَأ نم اَمَكَح اوُنعِباَف امهنيب

 ىلا ىه هللا ىوقت نوكت نأ بجي حالصإلل لخدتلا دنعو [ءاسنلا] © 227+

 ءاهاوقت عم بولقلا حالصإ ناك نإف «ءىوقتلاب حالصإلا نرق اذلو نيمكحلا مكحت

 متخ اذلو «كلذ لبق دحلل زواجت نم نوكي هاسع ام رفغي ىلاعتو هناحبس هللا نإف

 نأ ىأ 4 اميحَر اًروُفَع ناك َهَّللا َنِإَفط :هلوقب جالعلا نم ءزجلا اذه ىلاعتو هناحبس

 نإف ؛نيقتملا نيحلصملا ىلع ناضيفي ةدكؤملا ةرمتسملا ةعساولا هتمحرو غلابلا هنارفغ

 :هناحبس لاق اذلو «قارفلا ىهو «ةريخألا ةبترملا تناك اذه دجي مل
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 مل ذإ هنإ ىأ 4« اميكح اعساو هللا ناكو هتعس نم الك هللا نغي اَقَرَمَي نإو»

 ؛ امهدحأ ىلإ ال اعم امهيلإ قرفتلا دنسأ كلذلو «ةرطفلا هيضتفت ام اذهو «اقرفتي

 لك هللا ىنغأ لاحلا هذه تناك اذإ هنإو «بولقلا قرفت ةجيتن قالطلاب قرفتلا نأل

 اعساو هللا َناَكَو » «هدابع اهب محري ىتلا ةمحرلا ةعس نم رخآلا نع دحاو
 ريدقت ىلع «اعساو» ةملكف ةمحرلا عساو لازي الو ىلاعت هللا ناكو 4 اميكح

 وه ام هتمكح ىضتقمب هدابعب عرشي «ءاميكح لازي الو ناكو «ةمحرلا وهو «فاضم

 ةميركلا ةلضافلا ةأرملا نإو «هضغبت وأ هل جعزنت سوفنلا تناك ولو مهل حلصأ

 ردقي نم عمتجملا نم دجتس حالصإ نكمي ملو اهيلع ىلعتسا وأ اهجوز ضرعأ اذإ
 ةدوملا طسباو «انرومأ حلصأ مهللا « لجرلا نم الدع زشانلا نم اهلدبيو ءاهلضف

 .ءاعدلا عيمس كنإ ءاننيب

 ككل ووَنلأَيَصَودَقَلَوِضَرأْلا امو تومَسلا
 هَ َدَأورُمكَم نإَو هَ اوفا ْحاَيِإَو مكين
 12 اديه كوٍْضْرأْلاناَمَو توما لَم
 2: اليك أب كو ِضرْل امو توسل فام
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 نيب ةقالعلا هيلع نوكت نأ ىغبني ام ىلاعتو هناحبس ركذ ةقباسلا تايآلا ىف

 اهب ةنكمملا ةلادعلا بوجوو ءاهيف سوفنلا ءاودأل جالع نم بجي امو «نيجوزلا
 ناك جالعلا رذعتو ءءادلا ىصعت اذإ هنأو «ةيقيقحلا ةلادعلا رذعت دنع بجي امو

 «ةعساولا هللا ةمحر نم ةعس ىف امهالك نوكي لاحلا هذه ىفو «ءاودلا رخآ قارفلا

 تحتو هكلم ىف ءىش لك نأو ءهكلم ةعس ىلإ هناحبس ريشي تابآلا هذه ىفو

 مظع نايب دعب هنأو «ءىش لك ىلع رداقلا وهو .الك ىنغي ىذلا وهف ؛هناطلس

 امك «ضعبي مهضعب مهتاقالع ىف سانلا نيب ةلادعلا بوجو نيبي هناطلسو هتردق
 4 2+ ... هل هلل ءادهش طسقلاب َنيِماَوَق اونوك اونمآ نيدذْلا اهيأ اي :هناحبس لوقي
 رمألا نيب ىلاعت هللا ناطلس مظع ىلع ةلادلا تايآلا هذه تطسوت دقو [ءاسدلا]

 ةلادعلاب رمألا نيبو «عمتجملا ءانب ىف ىلوألا ةئبللا ىهو «ةرسألا لخاد ىف لدعلاب

 «نمؤملا بلق ىف هللا نم ةباهملا ةيبرتل طسوتلا كلذ ناكو ءربكألا عمتجملا ىف

 .اهلك ةيناسنإلا تاقالعلا نازيم وه ىذلا لدعلا ىلإ هجتيف

 ركذ امنإو» :هصن ام هيف لاق ةبسانملل رخآ هجو ىربطلا ريسفت ىف ءاج دقو
 هقلخل هنم اهيبنت «هتعس نم الك هللا نْعي اَقَرَقَتِي نإو# :هلوق بقعب كلذ هؤانث لج

 ةجاحلا نم عزجلا دنع هِيلإ اوعزفيل ءهجوز مهدحأ قارف دنع ةبهرلا عضوم ىلع
 ءاهلك ءايشألا هل ىذلا وه هنأ هنم اريكذتو ءهجوزو هنكس قارفب ةشحولاو ةقافلاو

 ةجاحو ةقاف ىذ لكو هينغي نأ هيلع رذعتم ريغف ءايشألا عيمج كلم هل ناك نم نأو

 .(ةشحو ىذ لك سنؤيو

 تاومسلا ىف ام هدحو هلل ىأ « ضرألا يف امو تاومّسلا يف ام هللو»

 ةرارحلاو ءفدلاب نوكلا دمت سمشو « جتنت ضرأو «لزني رطم نم ضرألاو

 كلذ كلمي ىلاعتو هناحبس وهو ءايندلا ءامسلا نيزت موجنو «رينم رمقو ءءوضلاو
 «قبس لاثم ريغ ىلع هعدبأ ىذلا وهف «ءاشنإو ةردقو ناطلسو صاصتخا كلم هلك

 .هتمكح ىضتقمب قازرألا عزوي ىذلا وهو «ضرألاو ءامسلا ىف نيدلا بر وهو

 كرتي مل هنأو ءءاشي امب هتعس نم الك ىنغيو لدعلا ميقي «هدابع قوف رهاقلا وهو
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 «هكلم ىف ريكفتلا ىلإ وعدت ةيوامسلا بتكلا مهيلع لزنأ لب «المه سانلا

 :لاق اذلو «هدذحو هاوقتو هدحو ىلاعتو هناحبس هتدابع ىلإ هجتتو «هقلخو

 ىف باطخلا هللا اونا نأ مكاّيِإو مُكلَبَق نم باتكلا اوتوأ نيدّلا انيِصَو دقلو
 ىأ «هدحاو ال «باتكلا سنج هب دارملا باتكلاو ّةِْيو دمحم ةمأل صنلا اذه

 هللا رماوأ تلجس بتكو «مهيلإ اولسرأ لسرب مكلبق نم ةوبنلا ملع اوتوأ نيذلا

 ىلاعتو هناحبس مهاعد دقو  مهيلإ لزن ىهلإلا ىحولا نم باطخو «هيهاونو ىلاعت

 ىف هتباهم ىبرتت ثيحب «مكلامعأ لك ىف ىلاعت هللا اوقتت نأ ىلإ مكاعد امك

 هوّمركذ ملظب مكسوفن تسوسو نإف «مكتافرصت لك ىف هنوركذتف «مكبولق

 هوّمركذ عزج مكباصأ نإو «,متمصتعاف هوّتركذ داسفب تمه نإو «متعنتماف

 هوّتركذ ءاسأب مكتباصأ نإو «متربصف هومتركذ ةقاف مكباصأ نإو «متننام طاف

 لكل عماج رمأ ىوقتتلاب رمألاف «متركشف هوّتركذ ءامعت مكتباصأ نإو « متيضتراف

 .ديحوتلاو ناميإلا ىناعم

 .تادكؤم ةعبرأب ىوقتلاب رمألا هناحبس دكأ اذلو

 ىنعم نمضتت ماللاو ,«ةدكؤم اهدحو (دق) ف ءدقو ماللاب ديكأتلا  اهلوأ

 .مالكلا ردص ىف («دقلو» ىلاعت هلوق هنمضت ام اذهو ءزخآ دكؤم ىهف مسقلا

 ابلط نوكت ةيصوتلا نإف .ةاَنْيِصَو» - هلالج لج  هلوقب ريبعتلا  اهيناث
 .روهدلاو نامزألا بقاعتب بلطلا بقاعتي لب «رمألا نامز ىلع رصتتقي ال اددشم

 ال ,.مكحم نوناق ىوقتلاب رمألا نأ ديفي اذهو «نامز نود نامز ىلع رصتقي الو

 .نايدألا بل هنأل ؛روصعلا فلتخت امهم رييغت الو خسف هيرتعي

 ٍةِْكَك دمحم نييبنلا متاخ ةمأ باطخ عم نيقباسلا نييبنلا بتك ركذ  اهثلا

 .ءامسلا ةعيرش ىوقتلا نأ ديفي ركذلا كلذ نإف

 اهنإف هللا اوُقّتا نأ هتردق تلج ىلاعت هلوق ىف «نأ» ب ريبعتلا  اهعبار

 ءىش اهنأب ةيقابلا ةدلاخلا هتيصو رسفي ىلاعتو هناحبس هنأ ىأ «ةرسفملا (نأ» ىه

 نايبلا مث ماهبإلا نأ ىبرعلا نايبلا ملع ىف ررقملا نمو «ىوقتلاب رمألا وهو .دحاو
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 نأ لمتحي «نأ» ظفل نإ ىرشخمزلا لاق دقو ءديكأت لضفأ سفنلا ىف ىنعملا دكؤي

 مكايإو مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا انيصو :ىنعملاو «ةيردصم هيف نأ نوكت

 هيف اهيلي امو 2نأ» نم كبسنملا لوؤملا ردصملاب ريبعتلاو .ىلاعتو هناحبس هللا ىوقتب

 و ىلاعت هلوق نإو «هب مايقلاو لعفلل حضاو ريوصت هيف ذإ ؛ةيردصملا ىنعمل ديكؤت

 عضوم ىف نوكيف «رهاظلا مسالا ىلع ريمضلا فطع ليبق نم وه 4مُكاَيإل
 .ريمضلا لصفنا كلذلو «ءبصنلا

 ةعفنمل اهنأو ءاهتفلاخم ةجيتن نايبب ةدلاخلا هتيصو ىلاعتو هناحبس دكأ دقو

 :هناحبس لاقف «ةدابعلا

 هيف ىوقتلاب رمألا نإو « ضرألا يف امو تاَوَمّسلا يف ام هلل َنَِف اوُرْفْكَت نو )»
 عنمو «.مكعومج حالصو ؛مكبولق نانئمطاو «مكداقتعا ةمالس هيف ذإ «مكريخ

 هوشختو «هدحو هودبعت ملو «ىلاعت هللا رماوأ متدحج نإو «ضرألا ىف داسفلا

 «مككلام هنآل ؛ءىش مكنم هللا رضي نلو «متنأ مكرومأ دسفتسف «ةيشخلا قح

 ءرهاقلا ناطلسلاو رهاظلا كلملا اذهب وهو «ضرألاو تاومسلا ىف ام لك كلامو

 هعئارشو هتاذ ىف دومحملاو «مئادلا دمحلل قحتسملا وهو «مكاوقت نع ىنغتسي

 نم صقني الو ءرفاكلا رفك هريضي الف «هعادبإو هئاشنإ ىفو هيهاونو هرماوأو

 . هناطلس تحتو هدي ةضبق ىف عيمجلا نأل ؛رجافلا روجف هناطلس

 اودحجت نإو» :ةميركلا ةيآلا هذه ىنعم ىف ىربطلا ريرج نبا لاق دقلو:

 ال مكنإف لوقي .ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام هلل نإف اهوفلاختف مكايإ هتيصو

 لاثمأ اونوكت نأ اذه مكرفك ىف نودعت الوءمكسفنأ ريغ هتيصو مكفالخب نورضت

 ذإ «مهب لح امك «مكيلع هبضغ لولحو «مكب هتبوقع لوزن ىف ىراصنلاو دوهيلا

 نمأو «شيعلا ضفحخ نم هيف اوناك ام مهب ريغف «هقاثيم اوضقنو ؛هدهع اولدب
 تاومسلا هتوح ام عيمج كلم هل نأ كلذو «ريزانخلاو ةدرقلا مهنم لعجو «برسسلا

 لالذإو ؛هزازعإ دارأ نم زازعإ نم . .هعيمجت دارأ ءىش هيلع عنتمي ال ءضرألاو

 . «هلالذإ دارأ نم
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 ةمألا ىلإ هجوم رفكلا لامتحاب باطخملا نأ ىري هنأ جيرختلا اذه نم ىريو
 فئاتسم مالك 4 تاوَمّسلا يف ام هّلل نِإَف اورفكت نإو ا : ىلاعت هلوق نوكيو «ةيدمحملا
 ءاهلك ءامسلا عئارش هب تءاج ىذلاو ءدكؤملا ىوقتلاب رمآلا ةفلاخم جئاتن نيبي

 .رهاظلا وه اذهو

 نوكيو «ةدكؤملا ةيصولا نمض ىف نوكي نأ زوجي هنأ ءاملعلا ضعب ررق دقو

 هلل نإف اورفكت نإ :مكلو مهل انلقو «ىوقتلاب مكايإو باتكلا ىلوأ انيصوو : ىنعملا
 نبا هيلع راس دقو ءرهظأ لوألا نأ ىرن اننإو .ضرأآلا ىف امو تاومسلا ىف ام

 مهتجاحو «هناطلس ميظع هناحبس دكأ دقو . . .هساسأ ىلع ىنعملا حضوو «ريرج
 :هتاملك تلاعت لاقف ءمهنع  هؤانث لج  هانغو هيلإ

 ىلوتي نم وه ليكولا 4ًاليكو هّللاب ئَفَكو ضرألا يف امو تاومّسلا يف ام هّللو )»
 «هالوتي ناسنإلل اظفاح ىلاعت هللا نوكي نأ ىفك :ىنعملاو «هاعريو هظفحيو رمألا

 لاق امك «هيلإ ءارقف هدابعف هدابع نع اينغ ىلاعت هللا ناك اذإف ءهي قيو هؤلكيو
 نأ نمؤملا ىلعف [دمحم 1 4 20 .... ءارقفْلا مثنأو ينغلا هّللاو ... » :هناحبس
 هللا نأو ء«هيلع لكوتي ىذلا وهو ءهرمأ كلام هنأ ملعي نأو «ىلاعت هللا ىقتي

 هيلع لكوتم لكف «هناطلس مظعو «هتردقب نوسحي مهنآل نيلكوتملا بحي هناحبس
 اذإ «ءقداص ناميإ كلذو هردقو هناطلس ةلآضو «هبر ناطلس مظعب سحي هناحبس
 رمأ انهو «هبرل رمألا كلذ دعب كرتيو .ةدودحملا هتردق هنكمت امو «عيطتسي امب ماق

 :ىلاعت هلوق راركت وهو «هيلإ ريشن نأ بجي
 ثالث ىماسلا لوقلا كلذ ركذ دقف 4 ضْرَألا يف امو تاومّسلا يف ام هللو )»

 ىذلا ىنعملا دكأتي راركتلا اذهب كش الب هنإ ؟راركتلا كلذ ناك اذاملف «تارم

 ءاصاخ ىنعم انيبم ةرم لك ىف ءاج ىنعملل ديكوتلا اذه نكلو «لوقلا هيلع لمتشي
 عست هنأو .هتمحر ةعسو هناطلس مظعو «هلدعب ساسحإلا ةيبرتل ناك لوألا ركذلاف

 دحأ قيضي الف «ةقافلا ىذل قزرلا طسبيو .«مولظملا فصنيف «سانلا لك هتمحر

 ىف لوقلا كلذ ركذو «هتمحرب هعسيو «هؤلكي هناحبس هللا لب «قارفلاب نيجوزلا
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 سيلو «مهريخلو مهسفنأ ةحلصمل مهاوقت نأو «هقلخ نع هئانغتسا نايبل ةيناثلا ةرملا

 نايبل ةثلاثلا ةرملا ىف مالكلا اذه ركذو .امئاد دومحملا ىنغلا وه لب ةجاح اهب هل

 .اريبك اولع هللا ىلاعت «مهنع هانغ لباقم ىف هيلإ ءارقف مهنأو «هيلإ سانلا ةجاح

 مهبلاطو «سانلا ًاشنأ ىذلا وه هنأو «ةرهاقلا هتردق هناحبس نيب اذه دعبو

 «هقلخ ىف رييغتلاو ليدبتلا عيطتسيو «ءانفإلا عيطتسي أشنأ نم نأو «ةدابعلاب

 :هناحبس لاق كلذلو ءاماوقأ ماوقألابو ءاسان سانلاب لدبتسيف

 ىنعملاو 4 اريدق كلذ ىلع هللا َناَكَو َنيِرَخآِب تأّيو ْساّنل اهْيأ مُكْبَِدُي أمي نإ)»
 هنإف «نيرخآب تأيو مكءانفإ سانلا اهيأ ىلاعت هللا أشي نإ : ىماسلا صنلل ىلمجلا

 ىهو .دح اهدحي ال ةقلطم ةردق رداق كلذ ىلع هنأل ؛لعفي ىلاعتو هناحبس

 هلوق هيلع لدو فذح دق طرشلا باوج دجن انهو «ءىش لكل ةلماشلا ةماعلا

 هجتي نهذلا لعجي هيلع لدي ام عم هفذحو 4 اريد َكلَذ ل ُهَّللا َناَكَوظ :ىلاعت
 لد دق «أشي نإ ظهلوق ىف ةئيشملا لوعفم فذحو «هتردقو هتمظع ىدم فرعت ىلإ

 . 4 نيرخآب تأيَو سائلا اَهْيَأ مكَبهَدُي ف :هلوق ىف طرشلا باوج هيلع
 :نيهجو اذه لمتحي .؟باطخلا كلذب اوبطوخ نيذلا سانلا مه نمو

 نوكيو «مهلبق اوناك نمو ءدمحم ةمأ ىف سانلل باطخلا نوكي نأ ءامهدحأ

 هلل َنِإَف اورفكَت نو :ىلاعت هلوق ىف هردق نم دنع ردقملا لوقلا لوقمل اعبات مالكلا

 ٍضرألا يف امو تاوَمّسلا يف ام هللو :ىلاعت هلوق اضيأ نوكيو 4 تاوُمّسلا يف ام

 نيقباسلا باطخ ىف هلك مالكلا نوكيو .ةيعبتلا هذه هل «ًاليكو هّللاب ئقكو

 .رهاظلا ريغ كلذ نإ انلق دقو .نيقحاللاو

 لمشي اذهب وهو يو دمحم ةمأ ىف باطخلا نوكي نأ ىناثلا هجولاو

 ىلع هيجوتلا فالتخا نإو .صاخ لكشب نيكرشملل نوكيو .نيكرشملاو نينمؤملا
 هللا مهبهذي نيذلا نم وهو ءطرشلا باوج ىف فالتخالا هيلع بترتي وحنلا اذه
 هجولا ىلعف ؟ىلاعت لوقي ام ذيفنت ىلع ةماتلا ةردقلا هلو «نيرخآب ىتأيو «ىلاعت

 ملاعب ىتأيو «ىناسنإلا ملاعلا اذهب بهذي نأ هناحبس أشي نإ :ىنعملا نوكي لوألا
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 ىلاعت هللا ةردق نايب دصقلا نوكيو «ديرملا راتخملا لعافلا هنإف هب نمؤيو هدبعي رخآ

 وهف «كلذك نمؤملا ناميإو ءهريدقت نع اديعب سيل رفاكلا رفك نأ تابثإو «ةلماشلا

 «هتدارإب كلذ نأو «ريخلا قيرطو رشلا قيرط كلسي نأل احلاص ناسنإلا قلخ ىذلا

 قلخ ىذلا وهو .ءنوكيف نكءىشلل لوقي ىذلا وه هنأل دارأ ام ناكل هريغ دارأ ولو

 هلوقك كلذ نوكيو .«نورمؤي ام نولعفيو .مهرمأ ام هللا نوصعي ال نيذلا ةكئالملا

 . [رطاف] 4 452 ٍديدَج قلَخب تأيو مكيهذي أي نإ» :ىلاعت
 ةلاسرلاب نيرفاكلا نيكرشملل باطخلا نوكي نأ وهو  ىناثلا هيجوتلا ىلعو

 متررمتسا نإ ىنعملا نوكي  مالسإلا فرط ىلع نونوكي نيذلا نيملسملاو ةيدمحملا
 ىف هننس ىضتتقمب ىلاعت هللا نإف «ناميإلا دعب رفكلا مكنم ناك وأ كرشلا ىلع

 مكدعب نم ءىجيو ءمكيلع داسفلا ةرطيسو مكتوق باهذإب مكينفي ةيناسنإلا ةرطفلا
 ال مث مكريغ اموق لدبتسي اوُلوتت نإو » : ىلاعت هلوقك صنلا نوكيو ءقحلا رصني نم
 هنيد نع مككنم دري نم اونمآ نيذلا اهي اي : هلوقكو [ دمحم ] 4 452): مُكَلامأ اونوكي
 هناحبس هللا ليذ دقو [ 54 : ةدئاملا] 4 <47 هنوبحيو مهبحي موقب هّللا يتأي فوسف

 :ىلاعت لاقف «رييغتلا كلذ ىلع ةلماكلا هتردق نايبب ميركلا صنلا

 كلذ ىلع ريدق ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىأ 4 اريدق كلذ ىلع هللا ناكر »
 وهو رورججملاو راجلا مدق دقو «هنودعبتستو هنوبرغتست ىذلا ليدبتلاو رييغتلا

 طرفل هنودعبتسي ىذلا «ليدبتلاو رييغتلا وهو مامتهالا عضومل 4 كلذ ىلع هلوق
 نينمؤملا نأشل مهفاعضتساو ؛«مهتلودب مهرورغو «مهتوقب نيكرشملا ساسحإ
 . نيقداصلا

 دوعي ام باوثلا «ةرخآلاو اًيندلا ُباَوَت هّللا دنعف اًيندلا باَوَث ديري َناَك نم»
 باوثلا قلطأ مث ءرشف ارش نإو ريخف اريخ نإ ؛هلمعي لمع ىأ نم ناسنإلا ىلع
 انه دارملاو ءرشلا ءازج وه ىذلا باقعلا لباقم ىف كلذو «ءازجلا ىلع نآرقلا ىف

 ىماسلا صنلا ىنعمو .ايندلا لامعأل ةبيطلا جئاتتلاو ءايندلا ميعن ساسألا اذه ىلع
 هللا نإف ءريخ نم اهيف امو ايندلا ميعن بلطي نأ هسفن ةيوطو هنأش نم نوكي نم
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 اذ ىلاعت هللا نإف «نيدلاو قحلا قيرط نع اهبلط ىلإ هجتا نإ بلطي ام هيطعي ىلاعت

 ايندلا دارأ نمف ءاعم امهميعن هدنع هلحو وه ةرخآلاو ايندلا ىف لماكلا ناطلسلا

 . هنيكمتو ىلاعت هللا قيفوتب كلذ لانيس هنإف «قحلاو ريخلا قيرط نع

 ةثالث ىناعم هايانث ىف ىوطي مالكلا اذهو

 نم ايندلا ريخ ىلإ ىدؤت ىلاعتو هناحبس هللا هبلطي امل ةباجتسالا نأ  اهلوأ

 ءاهداسف عنمو اهحالصإ ىلع نواعتو «ضرألا ىف ناطلسو ةوقو ةعفرو ةزع

 .ربادت الو عطاقت ريغ نم «محارتو لصاوتو

 هللا ىعادل بيجتسي الو ةرخآلا بلط ريغ نم ايندلا بلطي نم نأ  اهيناث

 «قحلا هجو ىلع اهل ابلاط نوكي الو ءامهنم رطخألا كرتو سخألا بلط دق نوكي

 دري نمو إ» :ىلاعت لاق اذلو «هذه ىف مناغم نم لان ام لك ىلع ابساحم نوكيو

 [145 :نارمع لآ] 4 #49 ... اهنم هتؤن ايندلا باوت

 باوثلا ىف هلدعو «هناطلس لامكو «هللا ةردق ديفي ميركلا صنلا نأ  اهثلاث

 لاقثم لمعي نمَف)» هبحاص بقاعيو ٍرثلاو هيلع ىزجيو ريا ملعي هنأو (باقعلاو

 متخ اذلو [ةلزلزلا] #4 هّري ارش َةّرَذ لاَقثم َلَمْعَي نمو 42+ ُهَري ارْيَخ ةَرَ
 :هلوقب ةيآلا هناحبس

 ايلزأ امئاد املع ملاع ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىأ 4 اريصب اَعيمَس هللا اكو

 تاجلخو «سوفنلا تاكرح ىلع علطي نمو ءرسيو هب رهجي ام عمسي نم ملع

 نم اهافخأو لامعألا قدأ رصبي نم ملع ملاعو ءرودصلا ىف شيجي امو «بولقلا

 هيلع ىفخت ال ىذلا ملعلا اذه ىضتقم ىلع ناسنإ لك ىزاجم هنإو «رش وأ ريخ

 . ةيفاحخ

 [ةرقبلا ] 4 5:0 ٍراَثلا باَذع اًنقو ةنسَح ةرخآلا يفو َةَمسَح اًينّدلا يف انتآ ابر
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 رمأو «نيرفاكلا ةحلصم ىف ناك ولو «لدعلاب هللا رمأ ةقباسلا تايآلا ىف

 ارمأ ةرسألا ىف لدعلا ناك نإو «ةرسألا مايق ساسأ هنإو «جاوزألا نيب لدعلاب
 نوكي ةرهاظلا قوقحلا ىف لدعلا ذإ .ةيداملا رومآلاب ال ءسوفنلاب لصتي هنأل ؛اقاش

 ىلع قشت ىتلا رومألا نمف ةيسفنلا رومألا ىف ةاواسملا امأ ءابعص سيل الهس
 رهظ ام لامعألا ىلع هتباقرو «لماكلا هناطلس ىلاعتو هناحبس نيب مث .سوفنلا
 تاجلخو بولقلا لامعأو «حراوجلا لامعأ كلذ ىف ىوتستو «نطب امو اهنم

 هب هللا رمأ دقو «ناميإلا لهأ ةصاخ لدعلا نأ نيبي ةيآلا هذه ىفو ءسوفنلا
 .ءاوسلا ىلع ىلولاو ودعلا معي لدعلا اذهو «ناميإلا ىضتقم هنآل «نينمؤملا

 :هناحبس لاق كلذلو

 فيبنتلل «اهيأي» ءادنلا هلل ءادهش طسقلاب نيماَوَق اونوُك اونمآ نيِذّلا اَهْيَأ اي

 ىذلا ريطخلا رمألا ىلإ هيبنتلا ميظعتل ديعبلل ءادنلا ىلع لادلا ظفللا ريتخا دقو
 ةماعد ىه ىتلاو «ضرأألاو ءامسلا نازيم اهب ىتلا ةلادعلا وهو «هيلإ مهوعدي

 وهو طسقلا ىلع اوموقت نأ «نيماوق» ىنعمو «هرهظمو هتمسو ؛«ىلوألا مالسإلا
 .هدهعتو هيلع ماقو «رمألاب ماق نم ةغلابم ةغيص ماَوَقف «هتياعر قح هوعرتو لدعلا
 :ثالث لاصخ هيف نوكت لدعلاب مآوقلا نأل ؛الودع اونوك نم غلبأ وهو

 .ادحأ ملظي الف ءهسفن تاذ ىف لدعي نأ :اهالوأ

 نم ةيجسلاك نوكتل «هنع قرتفي ال هل امزالم انأش ةلادعلا نوكت نأ : ةيناثلاو

 .تاكلملا نم ةكلملاو «هاياجس
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 ضرعت ىتلا ةيضقلا ىف طقف لدعي الف «هريغ ىف لدعلا ىعري نأ :اهثلاثو

 امآوق سيلف «ناك ايأو ءناك ثيح ملظلا عنم ىلع لمعي لب ءاهيف ىضقيل هيلع

 ؛هملظ ىف رارمتسالا عنمي الو ءمضهي افيعض وأ «ملظي امولظم ىري نم طسقلاب

 نرمأتل» :لك ىبننلا لوقل قيبطت اذهو «سانلا نيب مكحي ايضاق نكي مل ولو

 وأ ءارطأ قحلا ىلع هنرطأتلو ملاظلا دي ىلع نذخأتلو ركنملا نع نوَهْنَتلَو فورعملاب

 . "200مل باجتسي الف نوعدت مث «ضعبب مكضعب بولق هللا نبرضيل
 ملف 4 طسقلاب َنيِماَوَق اونوك ا :لاقف ةغيصلا هذهب لدعلاب ىلاعت هللا رمأ دقو

 « اونوك إف :هناحبس لاق لب . .«طسقلاب اوموق» وأ ««اولدعا» هتاملك تلاعت لقي

 :نيرمأ ىضتقي ريبعتلا اذهو

 هذه بابشل اهوملعيو اهوبريو «ةلادعلا ىلع مهسفنأ اوضوري نأ  امهدحأ

 اويريلف «ةوهشلا الإ لدعلاب بهذي ال هنإف ءاهتاوهش نع سوفنلا اومظُفيو «ةمألا

 .امئاد ةلداع سفنلا نوكتل ءالولذ ةمأ اهلعجو ءاهيلع ةرطيسلا ىلع مهسفنأ

 الو «عتري املاظ اوكرتي الف «لدعلا ءاول رشنل مهسفنأ اوبصني نأ  امهيناثو

 بجي لدعلا ةمأف «ةمأ ناك مأ «ةعامج وأ ادرف ملاظلا ناكأ ءاوس ءعضخي امولظم

 . لدعلاب ةماوق نوكت نأ

 ءهدلوو ءهلهأو ءهسفن ىف ناسنإلا ةلادع بجوت لدعلا ىلع ةماوقلا نإو

 ىف لدعلا بجوتو «نوكي ىّنأ ملظلا عنم بجوتو ءهب لصتي نم لكو ءهبحصو

 .سانلا نيب حلصلاو «ءاضقلاو ةيالولا

 ليبسلا ىه ذإ «ةداهشلا وهو «هتفرعم قيرطو «قحلا ليبس وه رمأ كانهو

 هللا لاق كلذلو «قحلا قاقحإ ليبس ىهو «حلصلاو ةيالولاو ءاضقلا ىف لدعلل

 . 4هّلل ءادهش 9 : ىلاعتو هناحبس

 .هجيرخت قبس )١(
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 .هلالج لج قحلا اضرل ابلط قحلا لوقي نأ «ىلاعت هلل ةداهشلا ىنعمو
 دق قولخملا اضر ىرحت نإف «قولخملا كلذ ناك يأ ءقولخملا اضر ىلإ تفتليال
 لاق هتداهش ىف هللا بئاج ظحالل اذإ دهاشلا نإو «هناطلس فعضيو «قحلاب بهذي

 ىف لضي الف ءارون هيلع ىلاعت هللا ضافأو «بارطضا الو مثعلت ريغ نم قحلا

 .قحلا ىحاون نم ةيحان ئطخي الو .هتداهش

 نيذلا نم لاح 4 هلل ءادهش :ىلاعت هلوق نأ نيرسفملا ضعب مهف دقو

 «ىلاعت هلل هب ءادهش مكنوك لاح قحلاب نيمئاق اونوك اذه ىلع ىنعملاو ءاونمآ
 .ةماع ريغ ةداهشلا لع ةروصقم قحلا ىلع ةماوقلا نوكت ريسفتلا اذه ىلعو

 ربخ (هلل ءادهش» ىلاعت هلوق نأ ىلع مهروهمجو .نيرسفملا رثكأ هفعض دقو
 : هنأش لج ىلوملا امهبلط نيرمأ كانه نأ ىأ ءربخ دعب

 .هريغو ةداهشلل ماع اذهو .ءطسقلاب ةماوقلا :امهلوأ

 لجأل ةداهشلاو ءقحلل ليبسلا اهنأل ءركذلاب ةداهشلا ّصخ هنأ :امهيناثو
 .قح لكو لدع لكل ليبسلا ىه ىلاعت هللا اضر

 ىانغل ىنغ ىباحي الو « هتبارقل بيرق ىباحي الأ بجوت ىلاعت هلل ةداهشلاو

 :ىلاعت لاق اذلو

 ىلاعت هلل ةداهشلا اولعجا ىنعملاو «نيبرقألاو نيدلاولا وأ مكسفنأ ئلع ولو ف
 نيدلاولاب لزني املأ ةبقاعلا نوكت نأ ىلإ كلذ ىدأ ولو «قحلاب الإ اوقطنت الف
 سيلو ءملظلا رربت ال محرلا ةلصو ءملظ ريغلا باسح ىلع ةاياحملاف «نيبرقألاو

 «قوقحلا الكأي نأ امهل ىضرتو «ملظلا ىلع امهرقت نأ نيدلاولا ىلإ ناسحإلا نم
 ال هذه نإف «ملظلل اقيرط نيبرقألا براقألاب ةمحرلا نوكت نأ حصي ال هنأ امك
 كلذو «قحلا ىلع مهلمح ىلوألاف «ةينونج ةقفش اهنكلو «ةيقيقح ةمحر نوكت

 .قحلابو «هلل ةداهشلا ءادأب

 كلذ نع باجأ دقو .«.سفنلا ىلع ةداهشلا نعم ام :لئاس لأسي دقو

 لاق دقو «تبكترا امب اهيلع رارقإلا ىه سفنلا ىلع ةداهشلا نأب نورسمملا
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 «هيذؤيف ملاظ ناطلس ىلع دهشي نأب ءاهلابو ىلإ ىدؤي امب دهشي نأ ىرشخمزلا
 ةداهشلا تناك نإو ىنعملا نوكي نأ زوجيو» :- هنع هللا ىضر كلذ ىف لاق دقو
 عقوتي نم ىلع دهشي نأ كلذو .«مكبراقأو مكئابآ ىلع وأ مكسفنأ ىلع الابو
 .«هريغ وأ ملاظ ناطلس نم هررض

 ىلع ةداهشلا نأ ىلإ ىهتنن ىرشخمنزلا هللا راج هررق ىذلا اذهب هنإو

 سفنألل ةبسنلاب نوكتو «ةرشابم مهيلع قوقحب مهمازلإب نوكت نيبرقألاو نيدلاولا

 مهب رارضإلا ىلإ ىدؤت امبر ىتلا رومألا ىف ةداهشلاب نوكتو ءاهمازلإب رارقإلاب

 دهشي نمك ءاهنوبلطي ىتلا ايازملا' نم مهنامرح ىلإ ىدؤي دق ماع رمأ ىف مهتداهشك
 ةداهشلاب نوكت دقو «نوغبي ام ضعب نم مهنامرح ىلإ ىدؤت صخشل ءام ىرجمب

 .اذكهو ... مهيلع دهشي نم نوذؤي نيذلا ةوطسلا باحصأ ىلع

 ىلع ولو «مدآ نب اي ةداهشلا مقأ» :ةيآلا هذه ىنعم ىف ةداتق لاق دق هنإو

 امبإو ءكموق فارشأو «كتبارق ىذ ىلع وأ «نيبرقألا وأ «نيدلاولا وأ كسفن

 طاسقإلاو ء«هسفنل لدعلاب ىضر ىلاعت هللا نإو «سانلل تسيلو «هلل ةداهشلا

 نمو «ءفيعضلا ىلع ديدشلا نم هللا دري هب «ضرألا ىف هللا نازيم لدعلاو

 .«سانلا حلصي لدعلابو . . .قحملا ىلع لطبملا نمو «قداصلا ىلع بذاكلا

 ىنغ نيب ةموصخلا نوكت نأ ةداهشلا وأ لدعلا ىف فارحنالا ببس نوكي دقو

 :هناحبس لاقف ءريقفو

 فالتمخا نوكي نأ حصي ال ىأ «امهب لو ُهّللاَف اريقف وأ اَغ نكي نإ»

 الف «ةلادعلا بانتجا ىف اببس ارقفو ىنغ نيكرتشملا وأ «نيلماعتملا وأ نيمصاختملا

 ىباحي نأ حصي ال امك «هرقفل هقح ريغ دحأ ىطعي الو فانغل اقح ىنغلا عنمي

 رقفلاف «هرقفل دشأ ةبوقعب ريقفلا بقاعيو «هلام هاحل باقعلا نم ىفعي وأ ىنغلا

 وه ىلاعتو هناحبس هللاف ىأ 4امهب ئَلوأ هّللاَق ١) :لاق اذلو «ىلاعت هللا رمأب ىنغلاو

 «تابجاولاو قوقحلا بتر ىذلا وهو «ريقفلاو ىنغلا باسحب ردجألاو ىلوألا

 ىذلا وهو «دابعلا حلاصمب ملعألا وهو «هتدارإب اهمظنو «هتمكحب لاومألا مسقو
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 هنأ ىدسلا نع ريرج نبا ىور ؛هتياده ضيفيو «هتمحر نيعب امهيلكل رظنلا ىلوتي
 عم هعلض ناكو ءريقفو ىنغ «نالجر هيلإ مصتخا ذإ لَك ىبنلا ىف تلزن :لاق
 ىنغلا ىف طسقلاب موقي نأ الإ هللا ىبأف «ىنغلا ملظي ال ريقفلا نأ ىري ءريقفلا

 . 4 اًمهب ئّلوأ ُهَللاَف اريقق وأ انَغ نكي نإ :ريقفلاو

 رقفلا وأ ىنغلا نأ ميركلا صنلا لصأ عم ةياورلا هذه نم دافتسي ىذلا نإو

 امب نوكلا مظن ىذلا وه هللا نأل ؛مكحلا ىف توافتلا ىف اببس انوكي نأ حصي ال

 عم ىنغلا ىنغلل دارأو ءبابسألا عم رقفلا ريقفلل دارأ ىذلا وهف ءهيف نمو هيف
 ىلوأ وهف ءاهردق هدحو هناحبس وه ةيناسنإلا ةحلصملاو ءانيدل ةرهاظلا بابسألا

 «هعنم ىذلا وه هنأل هل ريقفلا نوكي نأو ءهحنم ىذلا وه هنأل هل ىنغلا نوكي نأب

 .نامرحلاب ىناثلا ىلتباو «لاملاب لوألا ىلتباف

 ةاضق فسألا عم انيأرو «ىنغلا نوبراحي اسان انيأر دقو «هللا مكح اذه

 رشبلا ريخ «دمحم» اذهف .رقفلاو ىنغلا مساب نوحنميو «ءقوقحلا ضعب نوعنمي

 نأب هركذ «هبلقب ريقفلا عم علضي هنأ - ىفخأو رسلا ملعي ىذلا هللا ملع امدنع

 نأ رشبلا نم دحأل غوسي فيكف «قازرألا مسقم هنأو ءريقفلاو ىنغلاب ىلوأ هللا
 .كلذل هيباحي وأ !!؟هلامل اينغ ملظي

 ناكو 4 امهب ئَلوُأ 9 ىف ريمضلا ىنث مل تلق نإف »  :ىرشخمزلا لاقو

 - نيذه دحأ نكي نإ ىنعم ىف اريقف وأ اينغ نكي نإ :هلوق نأل ءدحوي نأ هقح
 ءروكذملا ىلإ اريقف وأ اينغ نكي نإ :هلوق هيلع لد ام ىلإ ريمضلا عجر دق :تلق
 ىلوأ هللاف :ليق هنأك ءريقفلا سنجو ىنغلا سنج وهو ءدرفي ملو ىنث كلذلف

 هركذ ىذلا جيرختلا اذه ىفو . .«ءارقفلاو ءاينغألاب ىأ «ريقفلاو ىنغلا ىسنجب
 نأ نكمي ال ,ءبوجولا اذه ىف ناتباث نارمأ رقفلاو ىتغلا نأ ىلإ ةراشإ ىرشخمزلا

 وهو «ةدلاخلا هتدارإو «ىلاعت هللا ميظنت كلذ نآل «ةيناسنإلا ةعامجلا امهنم ولخت
 جئاتنو «ةفلتخم لامعألاو ةتوافتم ردقلا نأل ؛ةيناسنإلا ةعيبطلا عم قفتي ىذلا

 نإو «سرغي امو عرزي ام فالتخاب فلتخت ءرجشلاو عرزلا تارمثك لامعألا
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 نم عطق ىف ناعرزي ناعراز ناذه ءدوجولا رّيسي ىلاعت هللا ٌردّقف لامعألا تدحتا

 اذه عمو «دحاو ءام نم امهيضارأ ىقستو «ادحاو ارذب نارذبي تارواجتم ضرألا

 رخأتي كاذو «ديج رعسب عيبي اذه وأ «ءىدرب ىتأي رخآلاو «بيط عرزب ىتأي كلذف

 نيب ام ةلازإ عيطتسي هنأ نظ نمف «لوألا نود رعسب عيبيف ارهش مدقتي وأ ارهش

 .ردقلا ةبلاغم عيطتسي هنأ نظي هنإف «رقفلاو ىنغلا

 اذلو «ىوهلل عابتا وه هببس قحلا نع مكحلا ىف وأ ةداهشلا ىف ليملا نإو

 :لاقف ىوهلا عابتا نع ىلاعت هللا ىهن

 ؛حاصفولا ءاف ىمست ىتلا ىه انه «ءافلا» 4 اوُلدْعت نأ ئوهلا اوعبشت الف

 اوعِتت الف» هنوبلطت قحلا ىلإ متهجتا نإ لوقي هنأك ءردقم طرش نع حصفت اهنآل

 «تاوهشلل عوضخلا وه ىوهلاو «عرشلا مكحو لّقعلا ىعاد اوعبتا لب «4ىوهلا

 عوضخلا ىوهلا عابتا نمو ءعرشلا هبجوي امو «لقعلا مكحل عوضخلا مدعو

 ىوهلل عوضخلا نمف «قئاقحلا تاذ نع ثحبلا مدعو ءرهاظلاو «ةيتقولا تاعزنلل

 ليبق نم اذهف ءريقف هنأ درجمل ريقفلا ىباحتو «ىنغ هنأ درجمل اقح ىنغلا عنمت نأ

 لحي ال ىنغلا نإف «قئاقحلا نع ثحبو ريكفت ريغ نم ساسحإلا درجمل عوضخلا
 ش .ملظ ىلع رقي ال ريقفلاو ءهملظ

 اوهجتتو ءاولدعت ىكل هوبنجتو 4ئوهْلا اوعبتت الَفإ» :ميركلا صنلا ىنعمو
 «ةقيقح ال امهو ىقلت ىتلا سيساحألا وأ فطاوعلا نم قيوعت ريغ نم قحلا ىلإ

 ليلعت وهف «ىوهلا عابتا مدعل ةياغلا نايب ماقم ىف 4اوُلِدْعَت نأ : ىلاعت هلوقف

 ىوهلا عابتا نع متيهن كلذ ىلع مالكلا ىدؤمو ءريدقت ىلإ هيف ةجاح الو «ىهنلل

 .اولدعتل

 اوعبتت ال كلذ ىلع ىنعملو «فوذحم ريدقت ىلع نيجررخملا نم نوريثكلاو

 وأ ىضاقلا نم ىوهلا نإف «ىوهلا متعبتا نإ قحلا نع اولدعت نأ ةفاخم ىوهلا

 :ناريدقت هيف جيرختلا اذه نإو «هعيضيو قحلاب بهذي دهاشلا
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 .ةفاخم ةملك :امهلوأ

 .قحلا نع اولدعت نأ ريدقت :امهيناثو

 امو «لوألا جيرختلا وه ىنايبلا قسنلاو قايسلا عم اقافتا رثكألاو ءرهظألاو

 اذه ىف روهمجلا ةءارق 4 اريح َنوُلمعت ام نا ِهّللا َنِإَف اوضرعت وأ اوولت نإو )»
 نإو» ءةدحاو واوب نييفوكلا ضعبو ةزمح أرقو «اوولت نإو» نيواوب ميركلا صنلا

 , 2)(اوضرعت 7 وأ اول

 نأب ةداهشلا ىف وأ مكحلا ىف اوولت نإو ىلوألا ةءارثل ىلع صنلا ىنعمو

 ريغ ىلإ مالكلا اوهجوت وأ «هوفرحت وأ «قحلا ريغب اودهشت وأ «قحلا ريغب خب اومكحت

 اليكل هل نيدصاق هريغب اوضرعتو ( ىنعم مالكلا ىف اورهظت نأب ةداهشلا ىف هتهجو

 هفيرحت مالكلا ّىَل ذإ «مالكلل ّىَل اذه لك نإف ءاههجو ىلع ةداهشلا نوكت
 ةيولتو .هب مكحلاو لطابلا لوق لمشي كلذو «ةميلسلا هتهجو ريغ ىلإ ههيجوتو
 ءمكحلا وأ ةداهشلا نع قلطملا عانتمالا هانعم ضارعإلاو ءهماهبإو لوقلا دصاقم

 ُنِإَف :هناحبس هلوق هنمضت «ميلألا باذعلاب ديدشلا ديدهتلا وه طرشلا باوجو
 . 4 اريبَخ َنوُلَمعَت امب ناك هللا

 نم انلعجا مهللا .هورذحاف مكنطاوبو مكرهاوظو «مكبولقو مكلامعأ ىلع

 ىف نولدعي نكلو «ىوهلا نوعبتي ال نيذلا ,قحلاب ءادذهشلا .ءطسقلاب نيماوقلا

 .اوّلو امو « مهيلهأو مهيوذو مهسفنأ

 )١( ءزج 2/840 راصتخالا ةياغ] .نيواوب نوقابلا أرقو ءرماع نباو ةزمح ةدحاو واوب اهأرق 0

 .[ة/ص
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 رت ىلا ككل نما اَهثَماَء نذل
 كيمو لق ملأى ِذْلا بّتكحلا وءول وسر لع

 1مم و هيك 4كم وهلا

 وُنَم!َ َمُكأورَتَكَمْت اوم اَءَنذَلاَنإ 2 اَد َديِعَب الص
 ديل الوم وخيم ها حََوَل 01 ا

 هم هر 221
 ىلإ مالكلا ىهتناو «ةرسألا ةصاخ ىف ةلادعلاب رمألا ناك ةقباسلا تايآلا ىف

 نيبرقألا عمو .ريقفلا عمو ىنغلا عمو «ىلولا عمو ودعلا عم ةلادعلاب ماعلا رمألا

 ةصاخ ةلادعلا نأ ميركلا باتكلا تبشأ كلذبو «ءابرغلا عمو «ةبارقلا ىوذ نم

 اهنإو .ةلادعلا عم الإ مالسإلا ىناعم ققحتت الو «همزاول نم ةمزالو «مالسإلا

 رمألاب ةلادعلاب رمألا نرق كلذلو .ءلصفنت الو ءهنع قرتفت ال «ناميإلا ةنيرق

 :هناحبس لاقف ءاهلك ناميإلا ناكرأب

 باتكلاو لوو ىَلع لَن يذلا باتكلاو هلوُسَرو للاب اومآ اوُنمآ نيذلا اه اي
 نإ ذإ «ةقيلخلا ىلإ ةيوبنلا ةلاسرلا ةدحو ىلع لدت ةيآلا هذه 4لْبَق نم لّزنَأ يذلا

 نأو «هلسر ىلع تلزنأ ىتلا بتكلاو هتكئالمو هلسرو هللاب ناميإلا وه اهبل

 ةيهلإلا ةلاسرلا نآأل ؛مهل نوقباسلا هب ءاج امب اونمؤي نأ مهيلع بجي نيرخأتملا

 نإ» :ّةِْلَك ىبنلا لاق امكو ءاهتقباسل ةيلات اهنم ةقلح لك «تاقلحلا ةلصتم ةلسلس
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 لالا
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 اهبو «خماشلا حرصلا كلذل ءزج رخآ ةيدمحملا ةلاسرلا ,؟ا”(دحاو ةوبنلا حرص

 هب وكدصو ,هوسبلطو قحلل اونعذأ نيذلا اهيأ اي : ىماسلا سنلا ىنعمو

 . لبق نم لزنأ ىذلا باتكلابو هنآرقلا وهو ءاطسقم انس هكر ىذلا باتكلابو

 .اهنم دحاو ال «ةقباسلا بتكلا سنج دارملاو

 ع 5 5 8 . 5 .

 . ضعبب هضعب هلاصتاب الإ هانعم

 هنأ داقتعاب كلذو .ىلاعتو هناحبس هللاب ناميإلا وه ناميإلا رصانع لوأو

 درفنم «ءىش هلثمك سيل « ءىش هقوف سبيلو ءىش لك قوف «دمص درف لجأ دحاو

 هريبدتو هقلخت ىف دحاولا وهو «هتافصو هتاذ ىف دحاولا وهف «ةيهولألاب هدحو

 وهو «هدابع قوف رهاقلا وهو «ءىش لك ىلع رداقلا وهو ؛ءىش لك قلاب وهف
 .هاوس قحب دبعي الف «ةدابعلل هقاقحتسا ىف دحاولا

 .ماركإلاو لالخلا ىذ ميحرلا ن نمحرلا هللاب ناميإلا ىنعم ىلإ تاراشإ هذه

 الأ بجوت هتمحر نأب ناميإلا ىضتقي وحنلا كلذ ىلع ىلاعت هللاب ناميإلا نإو

 امح ناكو «مهلسري لسرلا نم دب الف «نيملاعلل ةمحر نوكي نمو «ريذنو ريشب

 دلك هنوك ركذ - لئاضفلا :ملسمو 70676(2) نييبنلا متاخ - بقانملا :ىراخبلا هاور ام هانعم ىف )١(

 ىلتم نإ) :َلاَق كي هّللا َلوُسَر نأ ُهْنع ُهَّللا يضر ةَريرِه ىبَأ نع امهريغو (؟187) نييبنلا متاخ
 لعَجَت ةيوآز نم ل عضم الإ ُهَلَمِجَأو هنآ اك ىَنَب لجو ٍلكمَك ىلْبَق نم ءاينآلا لَك

 متاخ انو هَل انف : :لاَق كَل هذه تّعضُو اله َنوُلوُقَيو هَل َنوُبَجْعَيو هب َنوُفوُطَي سال

5 00 

 . «نييبنلا
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 نمو دارفإلا نم حضاو كلذو كلي ادمحم انه هلوسر نم دارملا نوكيو «هب اونمؤي

 .اليزنت لّرَتي ىذلا باتكلاب ةنرتقم لوسرلا ةملك راركت

 نع ريبعستلا ركذ دقو «ميركلا نآرقلا وه هلوسر ىلع لْزُن ىذلا باتكلاو

 ناك هنأو «ةدحاو ةلمج لزني مل هنأو ءامجنم هلوزن ىلإ ةراشإلل « لزن 9 ب هلوزن

 قح هنأب ناميإلا باتكلاب ناميإلا ىنعمو ءىسدقلا باطخلا اذه تقو لزني لازي ال

 هنأو «ميكحلا ىلعلا هللا دنع نم هنأو ءهفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال

 ةبجاو ماكحأ نم هيف امو «قداص رابخأ نم هيف ام لك نأو .ىلاعتو هناحبس همالك

 .ةمايقلا موي ىلإ دودمملا  ىلاعت هللا لبح هنأو «ةدلاخلا هللا ةجح هنأو .ةعاطلا

 «هظفحب دعو دق ىلاعت هللا نأل ؛ليدبت الو رييغت هيرتعي ال ءهظفحب ظوفحم هنأو

 .هرهظ ىلاعت هللا مصق الإ رابج هبراح ام هنأو .قداص وهو

 - هللا اهلزنأ ىتلا نيقباسلا نييبنلا بتك وه لبق نم لزنأ ىذلا باتكلاو

 هللا مهركذ نيذلا ءايبنألا تالاسرب قيدصتلا اهب ناميإلا ىنعمو «مهيلع ىلاعت

 عطقناو تضم دق اهنأل «تلزنأ اهنأ اهراوجب ركذو «مهبتك اهيف ركذو «ىلاعت

 .اهلوزن

 وهو ءاهل عماجلا اهانعم قيدصت ىلإ ةراشإلل «عمجلا نود درفلاب اهنع ربعو

 ىلإ ريشي لب «ريغتي ال ىنعم وهو «ضرألا لهأ ىلإ ىلاعت هللا تالاسر اهنأ

 .ةدحولا

 اذه ىف نوكَي الأ ؛ناميإلاب ناميإلا لهأ رمأ ىنعم ام لئاق لوقي دقو
 رمأآلاب دارملا نأب كلذ نع نورسفملا باجأ دقل ؟نئاك وه امب رمأو « لصاح ليصحت

 رمأ رمألاف «هنع اولوحتت الو «هيلع اورمتساو مكناميإ ىلع اوتبثا «اونمآ» هلوق ىف
 .ماودلاو تابثلاب

 . ناعذإ لاح نونمؤملا اهيلع ىتلا لاح ا نإ نورسفملا هلاق ام عم لوقن نأ حصيو

 مهبولق ترانتساو اهيلع مه ىتلا لاحلا هذه عم ناميإلاب رمألاو « قيدصتو ميلستو
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 لاصتا نايب رمألا اذه ىفو «هناحبس هلسر نم دحأ نيب نوقرفي الو «هئازجأ
 هنكلو .هلبق نايدألا مدهي ال مالسإلا نأ نايبو «ةقباسلا تانايدلاب نيملسملا

 رفكي هكردأ دقو هب رفكي نم نأو «ىهلإلا ىحولا ىف ةريخألا ةوطخلا هنأو .اهممتي
 نوكي ال ةقباسلا بتكلاب ناميإ ريغ نم هقدصي نمو «هقانتعا ىعدا نإو «هريغب

 .اقداص

 نآرقلا نع ربع ىلاعت هللا نأ وهو «هيلإ انرشأ دق «ىظفل رمأ ىلإ انه هبننو
 لازي ال ناكو .؟)مجنم لّزن دق نآرقلا نأل ««لزنأ» ب هريغ نعو (لّرن» هلوقب

 هدارأ رمأ هنأو نآرقلا لوزن ةقيرط ىلإ ةراشإ كلذ ىفو «هلوزن مت دق هريغو لزني

 هعم نمو كَم ىبنلا ظفح ليهستو «هب مهتياده ليهستو «دابعلا ةحلصمل ىلاعت هللا

 .هيلع لزني ىحولا رارمتساب ْهَكو ىبنلا سنألو .هل

 هناحبس لاقف رفكلا هيلإ ىدؤي ام ركذ «ناميإلا ةقيقح هناحبس نيب نأ دعبو
 :ىلاعتو

 ىأ «اديعَب ًالالض ّلَض ْدَقَف رخآلا مويا هلسرو هبتكو هتكئالَمو هللاب رفكي نمو
 ناعذإلا قحب الو ةقلاخلا ةعدبملا هتردقب الو هتينادحوب نمؤي الف «هللاب دحجي نم'

 لسرلاو «ةلزنملا بتكلاو ؛ةكئالملا ركني نمو ءهدحو هناحبس هل ةيدوبعلاو هل

 دقف ءدوحجلا كلذ دحجي نم «دابعلا رمأ هيلإ ىهتني ىذلا ءرخآلا مويلاو ةلسرملا

 نأ هعم نكمي ال «اريبك ادعب هيتلا ىف دعبو «ةداجلا نع فرحناو «ليبسلا نع داح
 رصانع دجن انهو ءاديدش الاغيإ رشلا ىف لغوأ هنأل ؛ميقتسملا قيرطلا ىلإ دوعي

 مهو ةكئالملاب ناميإلاو «هلالج لج هللاب ناميإلا ىهو ءاهب ناميإلا بجي ةسمخ
 ىلاعت هللا ىحوب لزني نم مهنمو انم نوبيرقلا ءانسح انع نوبئاغلا نورهطملا هدابع

 اهلزني ىتلا بتكلاب ركفلا مهب رفكلاب نرق كلذلو ؛بتكلاب لزني نمو ءهلسر ىلع
 لسرلاب رفكلا نرتقاو «هيهاونو هرماوأو هعئارشو هماكحأ ةلجسم هقلخ ىلع ىلاعت

 ءاهيلإ نوعديو ءاهنونيبيو ءاهنوغلبي نيذلا مه لسرلا نأل ؛بتكلاب رفكلاب
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 رفكلا قبس ام لكب رفكلا عبتي هنإ مث لي لوسرلا نايبب قحلاب قطني «باتكلاف
 عيطتسي ال ىذلا ءديعبلا لالضلا قيرط وه رخآلا مويلاب رفكلاو ءرخآلا مويلاب

 رخآلا مويلاب رفكلا ىلع رصأ املك ذإ «قحلا ىلإ دوعي نأ هيف راس اذإ لاضلا هئاتلا

 هنأ فرعي ال ىذلا ناويحلا ةبترم ىلإ لزني كلذبو «ةايحلا ىنعم مهف ىف لض

 الإ ةايح الأ نظ نمو «ىقبأو لضفأ ةايحل ءادتبا ىه ةياهن هل نأو «ةياغل دوجوم

 ىلإ الإ لالض نم لقتني الو ءدسفيو ثيعيو «بعليو وهلي وهف «ةينافلا ةايحلا هذه

 .داشرإب دشرتسيالو «ىدهب ىدتهيال ءلالض

 جرخي نمؤملا نأل ؛بيغلاب ناميإلا ىف نوكت ناعذإلا ةمظعو ناميإلا ةوق نإو
 .اجاجف البس كلسيو «جرادم اهيف ولعيف «ةيناحورلا قالطنا ىلإ سحلا رسأ نم

 «ةديقعلا عزعزم نوكي نمل ةياده الف ءرمتسم تباث نيقي ناميإلا ةوق نإو

 «سمطنيف ةملظ ضرعت مث «ناميإلا رون ىريف ضراع هل ضرعي سفنلا برطضم

 :لاحلا هذه باحصأ ىف هناحبس لاق اذلو «ارئاب ًارئاح رمتسيو
3 3 

 خيش لاق «ارفك اودادزا مث اورفك مث اونمآ مث اورفك مث اونمآ نيذّلا َنِإ»

 :كلذ ىف لاقف «باتكلا لهأ ىف ةدراو ةيآلا هذه نإ :ىربطلا ريرج نبا نيرسفملا

 ىسيعب مهنم رقأ نم رقأ مث «ةاروتلا مكحب اورقأ نيذلا باتكلا لهأ كلذب ىنع»

 ارفك هبيذكتب دادزاف لَو دمحمب بذك مث «هايإ هفالخب هب بذك مث «ليجنإلاو

 . .هرفك ىلع

 اودبع مث «ةاروتلاب اونمآ نيذلا باتكلا لهأ مه ءالؤه نأ مالكلا اذه ىدؤمو

 ذإ «هللابو ىسيعب اورفكو هوفرح مث ليجنإلاب اونمآ مث «ةاروتلا اوفرحو لجعلا

 .«اريبك اولع نولوقي امع هللا ىلاعت ءهللا نبا حيسملا اولعج

 تنمآ ةدحاو ةفئاط هناحبس  مهنع ربخي نيذلا نأ ديفي نآرقلا صن نأ ىرنو

 ىلإ ىدؤي ريرج نبا هلاق امو ..ارفك تدادزا مث «ترفك مث تنمآ مث «ترفك مث
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 تبرطضا نيذلا نيقفانملاو بولقلا ىضرم ىف صنلا اذه نإ اولاق نيذلا لوق حيجرت

 «ناميإلا سبق مهيرتعيف «هرخخآ نورفكيو ,راهنلا لوأ نوئمؤي مهف «مهدئاقع

 نولازي ال مث ءنورفكيف مهسوفن ةملظ مهيرتعت مث «نونمؤيف انيح نودتهيف
 كلذو «ءارفك نودادزي كلذبو «مهبولق نم رونلا تاسبق ءىفطنت ىتح نوددرتي

 مث «ةملظلاو رونلا نيب ةيرطضم ةريحب نوئدتبي « نيرئاجلا نيددرتملل قيقد فصو

 .الاغيإ مالظلا ىف نولغوي

 ةلغوملا ةياهنلا كلت ىلإ نوهتني مث «ددرتلا كلذ نوددرتي نيذلا كعلوأ نإو

 : هناحبس لاق اذلو «ةرفغملا مهلانت ال رفكلا ىف

 ةيادهلاو نارفغلل دكؤم ىفن اذه اليس مهيدي الو مهل ريل هللا نكي مل
 «ةرمتسم ةريح ىف مه لب ءاميقتسم اليبس مهيدهي الو ءمهل رفغي ال هللاف اعم

 مال نويوحنلا اهيمسي ىتلا ماللا ىه «مهيدهيل 8 و ,رفغيل * :هلوق ىف ماللاو

 مل :سانلا ضعب لوقيف «سانلا تارابع نم الثم برضن اهانعم بيرقتلو «نوكيو

 رارمتسا ةرمتسملا ىلاحو ىنأش نم سيل ىأ .كمركأل دجوأ مل ىأ كمركأل نكأ

 هيلإ ىدؤي ام ركذ اذه ىلع ىماسلا صنلا ىنعم نوكيو ,«كمركأ نأ ىدوجو
 .رفكلا

 هريبدت لامكو هملعو هتمكح نم نكي مل ناميإلا ةقيقح هناحبس نيب نأ دعبو

 مهنم روصتت ال هنأ كلذ ىف ببسلاو «ليبسلا مهيدهي نأ الو ,ءالّؤهل رفغي نأ

 ىتلا حوصنلا ةبوتلا مهنم نوكت ىتسح ءهللا ىلإ ةبانإلاو «قحلا ىلإ عوجرلاو ةبوتلا
 مث «ةلاهج نع بنذلا ىف عقي نمل نوكت ةبوتلا نأ ذإ «بونذلا نم اهلبق ام بجت

 .اهنوديريال ءالؤهو «ةيادهلا دارأ نملو «هبلق ملظي مل نمل ن 3 ةيادهلا نآل

 مهب تطاحأو «ءرشلا ىف اوسكرأ مهنأ ببسب .ةيادهلا ىفنو «نارفغلا ىفغنف

 نيذلا نأ ىنعملاو» :- هنع هللا ىضر - ىرشخمزلا كلذ ىف لاق دقلو «مهتائيطخ
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 از بس

 نأ مهنم دعبتسي هيلع رارصإلاو «رفكلا دايدزا مهنم دهعو «دادترالا مهنم رركت

 «تباث حيحص ناميإ نم «فطللا نوبجوتسيو ةرفغملا هب نوقحتسي ام اوثدحي

 تنرمو ءرفكلاب تبرض بولق مهنديد اذه نيذلا كئلوأ بولق نآل ؛هللا هاضري

 ةرك هيف مهل ودبي ثيح هنودأو «مهدنع ءىش نوهأ ناميإلا ناك ثيح .ةّدرلا ىلع
 .(ىرخأ دعب

 عيمس كنإ «بيرلا طالخأ نم ةيقن ةصلخم ابولقو اتباث اناميإ انبه مهللا

 . ءاعدلا

 ل رع عر سس حر سوبا هيل

 0 َورفَكْلا نوحي

 فمك َرئَدَكَو 2 اعيننا هَّرِعْلا مهَدنع
 اد ياتو يتكبر تي نع ادن ب نِكْلا
 هد دوري ثيِدَحْف ا هس رع سس 2
 22 اًعيِججَمتَهَج فَ يري َنيِقكمْلا عاج

 زكا لاك وصل
 0 ل لَن كنوع نكت
 رع حرس 0 0 2 ري 2 جس حب اسس سر

 اس نم َّجمْلْأَنَم وم

 8-5 كل ُهَللَأَلَححن أَو َرَمعْلَ
 هم 7 اليد نيمو 0س

 *<ي
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 ناميإلا لمشي هنأو «قداصلا قحلا ناميإلا نايب ىف .ةقباسلا تايآلا تناك

 ناميإلا لظ ىف كلذ لكو ءهبتكو ّةِِكَي دمحم ةلاسرب ناميإلاو «ءمهبتكو لسرلاب
 عدبمو «ءىش لك قلاخو .هدنع نم بتكلا لزنمو لسرلا ثعاب ىلاعت هللاب
 نيرئاحلا نيددرنملا ءالؤه لاح ركذ ىف كلذ تيلو ىتسا ةيآلا تناك مث .نوكلا
 برطضم ناميإلا فيعض مسق :نامسق مهو «لاح ىلع نورقتسي ال نيذلا
 ناميإلا نلعي ىناثلا مسقلاو .ةياغ ريغل نودتري مث نونمؤي دق ءالؤهو ءداقتعالا

 .ٍ ىف هداقتعا وطي امهم هنإ ذإ ؛رفكلاو ناميإلا نيب هرهظم ددرتيو ءرفكلا نطبيو

 نحَل يف ٌمُهّتفرَعَلو ) : ِهِكَم هيبنل ىلاعت لاق امك «هناسل ىلع رهظي نأ دب ال هسفن
 . [ دمحم ] 4 <( لوقلا

 . 4 اًميَأ اًباذَع مهل نب نيقفانملا رب » :نيقفانملا نأش ىف تايآلا هذهو

 ىف هل عضوم ال ناميإلا حبصأو «قافنلل اوصلخ نيذلا مه نوقفانملا
 :نامسق قافنلا نآل كلذو ؛ةيدمحملا ةلاسرلاب داقتعالا ىف نوقفانملا مهو ءمهبولق
 لاق امك رافك ءالؤهو «ةيدمحملا ةلاسرلا تاذ ىف رافك ءالؤهو ءصلاخ قافن
 لصتي ال وهو ءاصلاخ سيل قافن ىناشلا مسقلاو .ةقحاللا تايآلا ىف ىلاعت
 : عبرأ قفانملا ةيآ» ثيدحلا ىف هركذ ءاج ىذلا وهو «قالخألاب لصتي لب «ةديقعلاب

 ,")(رجف مصاخ اذإو ,ناخ نمتؤأ اذإو .فلخأ دعو اذإو ,بذك ثدخ اذإ
 ىف عئاشلا ريثكلا وه عونلا اذهو .2'”ةعبارلا ةلصخلا اهيف سيل تاياورلا ضعبو
 .انرصع

 ابلاغ نوكت ال ةراشبلا نأل ؛زاجم عون هيف «نيقفانملا رب » :هلوقب ريبعتلاو
 راسب هتربخأ هترشبو» :هتادرفم ىف ىناهفصألا كلذ ىف لوقيو ءراسلا ربخلا ىف الإ

 نع (58) قافنلا لاصخ نايب - ناميإلا :ملسمو ةةورفجإ قافنلا ةمالع - ناميإلا : ىراخبلا ىور ()

 فتلحخأ َدَعَو اَذِإو بَذَك َثدَح اذ : فالك ٍقفاَنمْلا يآ١ :َلاَق كلي هللا َلوُسر نأ ةريره 2000

 .[بدألا : ىراخبلا هاورأل «ناح َنمّثؤا اذِإو
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 ىف ءاملا راشتنا اهيف مدلا رشتنا ترس اذإ سفنلا نأ كلذو ءههجو ةرشب طسب

 يف ئرْشُبلا مُهَلإ8 :ىلاعت لاق «ىرشبلاو ةراشبلا راسلا ربخلل لاقيو . .رجشلا
 . «[ سنوي ] © 672+ ةرخآلا يفو اًينالا ةايحلا

 ميلألا باذعلاب نيقفانملا راذنإ وهو «ماقملا اذه ىف ىرشبلاب ريبعتلا نإ اولاقو

 ىداملا وأ ءىويندلا عفنلا ديري وهو عمط هيف قفانملا نأل ؛مهب مكهت عون هيف
 ملؤم .ديدش باذع وه مكعماطم ىضريو مكرشبم رمأ نم هنورظتنت ام مهل لاقيف

 جتني الف ءضحم رش وه سرغ نم متسرغ امف «مكقافن ةرمث وهف «ماليإلا دشأ
 .ارش الإ

 لاوحأ ضعب هذه 4«َنينمؤَمْلا نود نم َءاَيلوَأ نيرفاَكْلا َنوُذْحَتي نيِذّلا

 نيقفانملا نم نايب فطع وأ لدب اهنأ امإ 4َنوُذخَتي َنيذّلا# عقومو :نيقفانملا
 نوكيو ءصاصتخالا ىلع بصنلا عضوم ىف اهنأ امإو «ىلوألا ىف نيروكذملا

 . . .نوذختي نيذلا صخخأ :اذه ىلع ىنعملا

 مهنم اقيرف صخت الو «مهمعت لاوحألا كلت نأل ؛ىلوأ لدبلا نأ ىدنعو

 .قيرف نود

 برقي ىذلا نإ لوقن  نيئمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا مهذاختا ىنعم امو

 «نيرفاكلا نم ةماركلاو ةزعلاو ةرصنلا نوسمتلي مهنإ لوقن نأ ةميركلا ةيآلا ىنعم

 دض ءالولا اذه نوذختيو «ةيمالسإلا ةلودلا ىلإ ال مهيلإ مهءامتنا نولعجيو

 نيبو مهنيب فالح هيف نوكي ىذلا رمألا ىف ءالولا نولعجي مهنأ ىأ «نينمؤملا
 . َنيِمؤَمْلا نود نم إ> :ىلاعت هلوق هيلإ ريشي ام اذهو «نينمؤملا

 ءالو ىلإ نيهجتمو «نيملسملا ءالو نيدعابمو نيدناعمو نيفلاخم ىأ

 وهو مهل مزاللا فصوسلل «نينمؤملا ءالو نوكرتي مهنأ اذه ىدؤمو «نيرفاكلا

 اذهب مهو «رفكلا وهو مهل زيمملا فصولل نيرفاكلا ءالو نوذختيو «ناميإلا

 رخآلا مْوّيلاو هّللاب نوئمؤي اموَق دجت الإ» :لوقي ىلاعت هللاو «هلوسرو هللا نوبراحي
 . [ ةلداجملا] < ج0 هلوسَرو هللا َداَح نَم نوُداوي
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 .نورفاك مه اذكه مهفاصوأ نوكت نيذلا نإو

 الإ نينمؤملا نم هنع ىهنم اذهو «ءامتتناو ةرصن ءالو :نامسق ءالولاو

 اذإ الإ نيملسملا ريغل ةبسنلاب هنع ىهنم ريغ اذهو «ةبحمو ةدوم ءالوو «ةرورضلاب

 .نيذبانم هل نيبراحم اوجرخو هلوسرو هللا اوبراح دق اوناك

 «ءالولا اذه رربي ام نيقفانملا ءالؤهل نوكي نأ ىلاعتو هناحبس ركنتسا دقو

 :ىلاعتو هناحبس لاق اذلو

 ,مهماهفأ لضت نيقفانملا ءالؤه نإ 4 اعيمج لل هَرعْا َنِإف ةزعلا مهدنع نوغتبيأ »
 قئاقحلا نع داعتبالا ىلع اودرم مهنأل ؛مهريكفت دسفيو «مهكرادم ىلع سمطيو

 ءرومألا رهاظ ءارو ام ىلإ مهلوقع ذفنت الو «ةيتقولا مهلاحب نامزلا ىلع مكحلاو

 .هريغ نم ةزعلا نوبلطي مهف

 مهنأ وهو «مهنم عقو رمأ ىلع خيبوتلل ىأ «عقاولا راكنإل انه ماهفتسالاو

 نأ نوكلمي ال نيذلا نيرفاكلا نم اهيف نيبغار ةديدش ةدارإ اهنوديريو ةزعلا نوبلطي

 زيزعلا هللا دناعيو دحجي نمل ةزعالو «ىلاعت هللا نودناعي مهنأل مهريغ اوزعي

 :هتاملك تلاعت هلوقب ىنعملا كلذ ىلاعت هللا دكأ دقو .ميكحلا

 نملو «ىلاعت هللا دنع نم نوكي ام الإ ةزع ال هنأ ىأ « اعيمج هلل َةرعْلا نفط
 ةدعب هدحو هل ةزعلا نأ ىلاعت هللا دكأ دقو «هيهاون نع ىهتنيو «هرماوأ عيطي

 ةملكب اهمومع ركذ اهنمو «ةلالجلا ظفل ركذ اهنمو ؛«نإ) ب ديكوتلا اهنم تادكؤم
 . «اعيمج#

 ةسرطغ ةزعلا تسيل ذإ ؛هلناعي نم زيزعب سيلف ؛.هدحو هلل ةزعلا نإ

 «ةايحلا رهاظم ىلع ءالعتساب سحيف بلقلا ىف نكسي ىسفن ىنعم اهنكلو «ءايربكو

 ىلعو «ماهوأ ىلع اهنونبي مهريغ نم ةزعلا نوديري نيذلا كئلوأو اهيناعمل ةباجتساو
 هاج وأ «ىدام رمأ ىلع ىنبي ءالعتسا لك نإ «ةزعلا هذه تسيلو «ةيدام عماطم

 ال ىتلا سوفنلا لذتو «لوزي ام ناعرس مهو وه امإ «ىويند عمطم وأ «ىجراخ
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 نم الإ ةزع الف «هللا دنع نم نوكي ىذلا وهو «ةزعلا هيف قحلاف .«قحلاب كسمتت

 .هللا هجو ديري ال ثيح لذلاو «هللا

 نيذلا نوكراشي هللا نع دعبلا ىف مهلاغيإو مهرفك طرفل نيقفانملا كئلوأ نإو

 :هناحبس لاق اذلو «نآرقلا ةوالت دنع ةيرخسلا نوريثي

 الف اهب ازهتسيو اهب رقكي هللا تايآ متعمس اذإ نأ باتكلا يف مُكيلَع لَن دقو )

 مهل ةيالولا نولعجيو رافكلا نولاوي نيقفانملا نإ «اوضوخُي تح مهعم اودعقت

 لزن ىلاعتو هناحبس هنأ عم ىلاعت هللا نيدناعم نيرخاس نيئزهتسم مهعم نوسلجيو

 نوثدحتي نيذلا ةيمالسإلا قئاقحلاب نوبطاخملا اهيأ متعمس اذإ مكنأ مكحملا هباتك ىف

 اوضوخي ىتح مهنع اوضرعأو مهسلجم اوكرتا لب اودعقت الف «نآرقلاب نيرخاس
 نيذلا عم سولجلا نع ىهنو نآرقلا ىف لزن ىذلاو «هريغ ثيدح ىف اوملكتي ىأ

 ءاسنلا ةروس لبق تلزن ىتلا ةيكملا ماعنألا ةروس ىف وه هب ءاج امب نوئزهتسي

 ىّنح مهنع ضرع انتايآ يف نوضوخي َنيِذْلا تيأر اذإو» :ىلاعت هلوق وهو «ةيندملا

 . [ماعنألا ] 4 220 ريغ ثيدَح يف اوضوخُي

 نم ميركلا نآرقلا نولتي نيذلا ةماعل «مكيلع» :ىلاعت هلوق ىف باطخلاو

 عم ملسملا سلجي بي نأ هنع ىهنملا نم هنأ مالكلا ىدؤمو «نيقفانمو «نيقداص نينمؤم

 ىفتكي ال كلذ عمو «كلذ نولعفي نوكرشملاو «نآرقلا ىآ ىلع ةيرخسلا ريثم

 ريمض نوكيو «مهنم مهتزع نولعجيو ءمهرومأ مهنولوي مهنإ لب ءاذهب نوقفانملا
 .نيرفاكلا ىلع ادئاع ةبيغلا

 . قباسلا ىنعملا نع جرخي ال وهو نيقفانملل باطخلا نإ لاق ءاملعلا ضعبو

 اوسلاجي نأ نم نينمؤملل ريذحت هيفو «نينمؤملل هلك باطخلا نأ ىرأو

 نأل ؛ةيمالسإلا ماكحألا نم اورخسو «ىلاعت هللا تايآب اوءزهتسا اذإ نيقفانملا

 «عماسلا نم ةناهتسالا ىلإ ىدؤت دق نآرقلاب ةناهتسالا عامس نألو ؛رش رشلا عامس

 رفكلا تاملك مهسلاجم ىف ودبي نيقفانملا كئلوأ نإو ءرشلا عامس رشلا لوأف

 .ءازهتسالا تاملكو
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 .نيرفاكلاو نيقفانملل ةبيغلا ريمضو نينمؤملل باطخلا ريمض نوكي كلذ ىلعو

 «ءازهتسالاو رفكلا تاملك عامسو «رارشألا عم دوعقلا نأ هناحبس نيب دقو

 نيقفانملاو رافكلا ىلإ متعمتسا نإ نونمؤملا اهيأ مكنإ ىأ 4 مهلثم اذإ مكنإ ©

 باتكب ةناهتسالا ىف مهلثم نونوكت اهدوحجو ىلاعت هللا تايآب رفكلا نونلعي مهو

 ركَذلل 9 :ىلاعت هلوق ىلع مكهتي «ةيمالسإ ةرسأ نم وهو «ىمالسإ مساب ىمستي
 ال نم لك ىلع هللا ةنعلو «ىلاعت هللا هنعلف [ءاسنلا] 44112. .. نييئنألا ظح لثم
 نم نوهي وأ نآرقلا ثاريم ركني نم لك ىلع هللا ةنعلو «ةيضقلا هذه ةمالسب نمؤي
 . هنأش

 مدقي ال ةينآرقلا قئاقحلاب ءازهتسالا نأ اهلوأ :دئاوف اهنم دافتسي ةيآلا نإو

 ىرسي رشلا نأ اهثلاث ءايئزج ناك ولو اضر نم ولخي ال توكسلا نأل ؛ملكتملاك
 ىف ناطيشلا ىرجي امكو ءدسجلا ىف مسلا ىرسي امك عماسلا ىلإ لئاقلا نم
 . سفنلا

 :هتاملك تلاعت هلوقب نيقفانملا ةسلاجم نع ىهنلا هناحبس دكأ دقو

 نوقفانملا ناك اذإ هنأ ىأ 4 اعيمج مّنهَج يف نيرفاكلاو نيقفاتملا عماج هللا نإ ط
 نأ كلذب نولواحيو مهنم ةرصنلاو ءالولا نوبلطيو «نيرفاكلا نم ةزعلا نوبلطي

 اودحت مهنأل ؛طق ءانثتسا الب اعيمج منهج ىف مهعماج هنإ «ناكمتسالاو زعلا ىف

 رفكلا ةملك نألو ءاهنم اورخسو ىلاعت هللا تايآب اود حج مهنألو ؛هلوسرو هللا

 رفكلا نلعأ مسق :نامسق رافكلا نإف .لصألا ىف ال عونلا ىف مهقرفتو مهعمجت
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 مالسإلا ىعّداف ءعدخخو شغو رفك مسقو ءرافكلا ءايوقأ كئلوأو ةأوانملاو

 .اهنم لفسألا كردلا ىف قفانملا ناك ناو منهج ىف امهالكو

 صبرتلا «مكَعم نكن ملأ اوُلاَق هللا نَم َحََف مُكَل ناك نإَف مكب نوصيرتي نيذّلا ل»

 ىفف هل ابقارم هرظتنا اذإ هب صبرت لاقيو ءرظتنا ىنعمب صبرت لاقيف «راظتنالا
 عم صبرتلا داري [ةرقبلا] 4522+ ِءوُرُف ةَنالَن نهسْفنَأِب نصْبرَتي تاقّلطمْلاو » :هلوق
 .اهريغو ضيحلا لاح ةظحالمو «سفنلا ةبقارم

 نيبقارم نورظتني برحلا مايقو «ةديدشلا دادتشا دنع نوقفانملا ءالؤهو
 ناميإلا لهأ ةوقو كرشلا ةوق نيب لصافلا حتافلا رصنلا ناك نإف «مهريغو نينمؤملا
 انل مهسي نأ دبالو ةمينغلا ىف ظح انل مكعم نحن :اولاق هدييأتو ىلاعت هللا رصنب

 انتيامحب مكطحن ملأ :اولاق رصنلا نم بيصن نيرفاكلل ناك نإو ءاهيف مهس
 لضفب ناك مكراصتتا نأ ىأ «مكيلع اورصتتني نأ نم نينمؤملا عنمتو انتياعرو

 «نيمنغ نيب ةرثاعلا ةاشلاك نيقيرفلا نيب نوددرتم مهعمطل مهف ءانتياعرو انتطايح

 ناك اذإ امأ «نيقيرفلا نيب لاتقلا مدتحا اذإ «لجاعلا عمطملا ثيح ىلإ نوبهذي
 . مهنم مهنأل امئاد نيرفاكلل مهؤالوو مهبولقف ملسلا

 :ميركلا صنلا ىنعم برقت ةيظفل ثوحب ضعب ىنآرقلا صنلا ىفو

 نأل ؛حتف هنأب نينمؤملا بناج ىف رصنلا نع ربع ىلاعتو هناحبس هنأ - اهلوأ
 ىكل قيرطلا حتف نينمؤملا رصن ءارو نم هنألو «لطابلاو قحلا نيب لصف حتفلا
 ربع دقو «مئاد نينمؤملل رصنلا نآلو «دارأ نم هيف لخديو «مالسإلا سانلا كردي
 هب ءىجي ىذلا نآأل ؛ماودلا ىنعم كلذ ىفو هللا نم ءىجي هنأ حتفلا نع هناحبس

 .رصنلل ذختت ىتلا بابسألا تيقب ام قاب وهف ءىش لك ىلع مئاقلا هللا وه

 مكعم انك اننأ هانعم « مُكَعَم نكن ملأ » :ىلاعت هلوق ىف ماهفتسالا نأ  اهيناث

 هلصأ ىف وهو ىريرقتلا ماهفتسالا ىمسي ىذلا وهو ءماهفتسالاب كلذ نيدكؤم

 ةيضقلا هذهل ىفن وهف ءمكعم نكن مل :وهو «ىفنلا ىلع لخاد وهو «ىفنلل
 . 4 مكيلع ذوحتسن ملأ 9» : ىلاعت هلوق كلذ لثمو «تابثإ ىفنلا ىفنو
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 نيرفاكلل ناك نإو  :هلوقب ةعقوملا ىف نيرفاكلا راصتنا نع ربع هنأ  اهثلا
 نكمي الو ءرثك وأ لق رصنلا نم ردق هنكلو .حتف مهراصتنا نأ لقي ملف 4 بيصت
 نم بيصن نيرفاكلل نوكي الو ءامتئاد ارصن لطابلا رصني ال هنأل ؛احتف نوكي نأ

 تناك نإف «ةلفغلا رادقمب موديو ءدحأ ىف امك نيملسملا نم ةلفغ ىف الإ رصنلا

 .نينمؤملل هللا حتف ناك ةظقيلا

 ةيانك اذهو مكيبناج ىأ مكيذاحب انطحأ اهانعم ذوحتسا ةملك نأ  اهعبار

 .عنملاو ةيامحلل مهب ةطاحإلا نع

 هللا ىلإ مهلآم نإف ءاهيف نيرفاكلا لاحو ايندلا ىف «نيقفانملا لاح كلت تناك اذإو

 نونمؤي نيذلا ىوتسي الو ءهدحو قحلاب مكحيس ىذلا وهو «ةمايقلا موي ىلاعت

 ىلع نيقيرفلا ؤلامتو «نيرفاكلاب نيقفانملا راصنتسا نم نكي امهمو «نورفكي نيذلاو
 ىف نونمؤملا نوكيسو «نيقيرفلا نيب ام عطقيس نينمؤملا ىلو هناحبس هللاف «نينمؤملا

 . ميحجللا ىف ناطيشلا ءايلوأو «ميعنلا

 نورفاك مهنأ فصوب نيرفاكلل ىلاعت هللا لعجي نل ةرخآلاو ايندلا ىف هنإو

 ةبلغ ىرن انك اذإو «نونمؤم مهنأ فصوب نينمؤملا ىلع ةرطيسلل ليبس ىأ السيبس
 رماوأ نع اولخت مهنألف ؛نآلا مالسإلا مساب نوُمستي نيذلا ىلع رفكلا لهأ نم

 لب نمؤم ىلع رفاك نم ةيلغلا تناك امف «قحلا اولذخو «نينمؤملل ىلاعت هللا
 قحلا ةملك عفرا مهللا ءناميإلا بجاو نع ىلخت ملسم ىلع رفاك نم تناك

 .ءاعدلا عيمس كنإ ءانمحري ال نم انبونذب انيلع طلست الو «ناميإلاو
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 ممول م سل هال

 وماَفاَدِإَو مهَعِددَحَوَهَو هل نوعِرحي َيِقِفَسْمْلاَنِ
 7 كس حر سا 7

 1 سائلا َنوُءَر َكاَسُح اوماَق َةْلَصلَ
 ميداس هت ذآ ده مددد روجج

 و الو لإ ال كلذ نيب نبي ذب ذم يرن 5 الل
 آس

 ُخ

 00 2404 1114 مو 0

 0 هلي نم هال لَصُيْنَمَو
 011 را هه

 فود نم ةيلذأ ىرنيكلا 0

 مهتقالع ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس ركذ دقو «نيقفانملا ىف مالكلا

 ريغ نم مئانغلا نم اولاني نأ نوديريو «رئاودلا مهب نوصبرتي مهنأ ركذف «نينمؤم اب

 .نيرفاكلا عم مهبولقو ءاولمعي نأ

 مهلامعأ نأ نونظي مهنأ وهو «قافنلا لهأل افصو ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 نأ اونظي نأ .ىلإ مهرورغ طرف مهب لصيل هنإ لب نولفاغ مهنع سانلا نأو ؛ةروتسم
 هذه ساسأ ىلع سانلا اولماعيو «نونلعي امو نورسي ام ملعي ال ىلاعت هللا

 :مهيف هناحبس لاق اذلو «ةعيدخلا

 عداخملا لواحي نأ عادخلا وأ عدخلا «مهعداَح وهو هللا نوعداَحي َنيقفانمْلا نإ

 اذهل الهأ سيلو ءريخلا هيف دقتعي ثيحب «هيف هداقتعا رييغت ىلع ريغلا لمح
 نم رهظي نأ وأ «هركي ام ىلع وهو «بحي ام ىلع هرمأ نأ همهويف ءداقتعالا

 :ىلاعت هلوقو «هلماعي نم ليلضت ةيغب «هتقيقح رتسيو ءهرمأ ىفخي ام لاعفألا
 هتاذ ىف امئاد عادخلاو «نيبناجلا نم ةلعافم ىلع لدت ةغيص هللا َنوعِداَحَي

 ءريخ هيف نكي مل اذإ ةمثآ ةلماعم وهف «عودخمو عداخ :نيبناجلا نم ةلعافم

 .امئاد رش ريخلا لهأ عادخو
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 يت

 هللا لمعو «هللا نوعداخي مهنأ وهو «قافنلا لهأ لمع هيف صنلا دجن انهو

 مهتعداخسم ىنعم ىف ءاملعلا ملكت دقو .مهعداخ هنأ وهو .مهيلع هتردق تلاعت

 مهنأك ىلاعت هللا نولماعي مهنأ ىلاعت هلل مهتعداخم ىنعم نأ - امهدحأ

 نأ نونظيو .«نونطبي ام ريغ نونلعيف مهرمأ هيلع ىفخي هنأ نونظي ذإ ؛هنوعداخي
 نأ مهوتي عداخملا نأل كلذو ؟ مهسوفن ايامفحخو «مهبولق ىف ام ملعي ال ىلاعت هللا

 هتاذل مهلهجو هللاب مهرفكو «مهدوحج طرفل ءالؤهف ءهرمأ ملعي ال هعداخي نم

 .نودبي ال ام نوفخي

 مه ذإ ؛نينمؤملاو ىبنلا نوعداخي مهنأ هلل مهتعداخم ىنعم نأ - ىناثلاو

 اذه حضو دقو «ىلاعتو هناحبس هللا عداخي امنأك مهعداخي نمو «ىلاعت هللا ءايلوأ

 هيدبي رمأب هدلصب وه امع ريغلا لازنإ عادخلا» :لاقف «ىناهفصألا بغارلا جيرختلا

 هلوسر نوعداخي ىأ 4هَّللا نوعداَحيإ» :ىلاعت لاق .هيفخي ام فالخ ىلع

 .هتلماعمك لوسرلا ةلماعم نإ ثيح نم ىلاعت هللا ىلإ كلذ بسنو .هءايلوأو

 . «[ حتفلا ] 4 4 هللا نوعياني اَمّنِإ كتوعيابي نيِذّلا نإ : ىلاعت هللا لاق كلذلو

 مظعو لوسرلا مظع ىلع اهيبنتو مهلعفل اعيظفت هل اعادخ كلذ لعجو

 .هماقم هيلإ فاضملا ةماقإو «فاضم فذح ىلع اذه نإ ةغللا لهأ لوقو «هئايلوأ

 ال فوذحملا فاضملاب ىتأ ول لصحي ال فذحلا ىف هلثمب دوصقملا نأ ملعي نأ بجيف

 مهنأو «ةعيدخلا نم هورحت اميف مهلعف ةعاظف امهدحأ :نيرمأ ىلع هيبنتلا نم انركذ

 نأو  عادخلاب دوصقملا مظع ىلع هيبنتلا ىناثلاو .هللا نوعداخي هايإ مهتعداخمب

 . ىلاعت هللا ةلماعمك هتلماعم

 «لوسرلا ةملك تفذحف «هللا لوسر نوعداخي :مالكلا قسن نأكو «نونمؤملاو



 ءاسنلا ةروس ريسفت اا

0 617 
 مر _ب_ ل(

 بي

 ردقل ءالعإو «مهلمعل اعيظفت فاضملا ماقم ىلاعت هللا وهو هيلإ فاضغملا ميقأو

 .نينمؤملاو لوسرلا

 ىلاعت هللا نولماعي مهف ءامهنيب عمجلا نكمي نيجيرختلا نإ قحلا ىفو

 نمو هءايلوأ نوعداخي مهو «هللاب مهناميإ مدعل نوعداخي مهنأ نونظي نم ةلماعم
 .ىلاعت هللا نوعداخي اضيأ قيرطلا اذه

 نوزجي هنوعنصي ىذلا عادخلا كلذ لباقم مهنأ مهل ىلاعت هللا عدخ ىنعمو

 مهتلواحمو «مهقافن ىلع مهتازاجم ىلاعت هللا عدخ ىنعمف هل ةرمث وهو «هئازجب

 .هعم نمو لوسرلا عادخ

 ءايندلا ىف مهديك مهيلع دري نأ ىلاعت هللا عدخ ىنعم نإ لاقي نأ حصيو

 ؛مهدصاقم ىلإ نولصاو مهنأ نونظي اوناك ثيح نم ايندلا ىف ةبقاعلا ءوس مهيتأيف

 مل ثيح نم ىلاعت هللا مهيتأيف «مهتاياغ ىلإ نولصاو مهنأ مهقافنب نوبسحي ذإ
 .مهفشاك ىلاعت هللاو ء.نولوهجم مهنأ نونظيو ءاوبستحي

 ةغيصب مهعادخ نع ربع ىلاعتو هناحبس هنأ ىهو «ةقيقد ةينايب ةراشإ انهو

 هللا عادخ امأ ءنوحجتني ال امبرو نوحجني دق مهنأو «ةبلاغملاو ةكراشملا ىلع لدت

 «مهعداَح َوهو# :هلوقب هناحبس ربع لب ةكراشملا ةغيصب هنع ربعي ملف ءمهل ىلاعت
 ةبغم ليزمو مهرمأ فشاك ةلاحم ال ىلاعت هللا نأو «بلغلا ىلع ةلالدلل
 .نودكتري ام ىلع ةلاحم ال مهبساحمو «مهعادخ

 لاوحأ نم لاح هذه «ساّنلا نوءاري ئَلاسُك اوماَق ةالّصلا ىَلِإ اوُماَق اًذإو
 هلوسرلو هلل عادخلا ليبق نم اضيأ ىهو «هرهظتو مهقافن رادقم ىلع لدت نيقفانملا
 ال ؛نيلقاثتم ىلاسك نوموقي اهل ىسحلا رهظملا ىفف «ةالصلا ىف كلذو نينمؤمللو

 وهو «ناميإلا راهظإ هب نوديري رهظم اذهو «مهشثعبي ناميإ الو مهكرحي طاشن

 «قافنلا ةميش ةالصلا نم عونلا اذه ىبنلا لعج كلذلو «مهسفنأ ةئيبخ نع فشكي
 ةالص كلت «نيقفانملا ةالص كلن» :وحنلا اذه ىلع ىلص ىذلا اماذ ِةِْيَكَي لاق دقف
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 نيب تناك اذإ ىتح سمشلا بقري مهدحأ سلجي «نيقفانملا ةالص كلت «نيقفانملا

 .27«اليلق الإ اهيف هللا ركذي ال (اعبرأ رقنف) ماق «ناطيش ىنرق

 «مهريغ نوعدخي مهنأ اهب نومهوتي مهنأ ةالصلا هذه ىف ةيسفنلا ةقيقحلاو

 ليمجلا لمعلاب صخشلا موقي نأ ءايرلاو ءاهب اوءاريل ةالصلا هذه نولصي مهنإ ذإ

 هب عدخيل لب ءهب سانلا عفنو هيلع ريغلا قحب مايقلاو هللا رمأ عابتال ال هرهظم ىف

 :ٌوكَك لاق دقف ءكرشلا نم عون ءايرلاو .سانلا ءاضر ءاغتبا ريخلاب رهظيو سانلا

 .©7(كرشأ دقف ىئاري قدصت نمو كرشأ دقف ىئاري ىلص نم»

 هللا هجو نودصقي ال مهف «تيأر امك فوشكم عادخلا نم عونلا اذه نإو

 ىلاعت هللا لاق كلذلو «مهرمأ ةيطغتو مهقافن رتس نودصقي نكلو «مهتالصب

 : مهيف
 مهبولق ىف ىلاعت هللا ركذ ىرجي ال مهنأ ىأ «ًاليلق الإ هللا َنوُرْكَذَي الو»

 مهبولق ىف تماق اذإو قافنلا هئفطي نأ ثبلبي ال اليلق اتقو الإ وأ ءاليلق اركذ الإ

 نيقفانملا ءالؤه نآل كلذو ؛مهئاوهأ ةبلغل وبخت نأ ثبلت ال هللاب ناميإلا نم ةلعش

 (مهتوقش مهيلع تبلغ نكلو «ناميإلا ىناعم نوكرديو «ىلاعت هللا نوفرعي

 «هتمظعو ىلاعت هلل ركذت انايحأ هيرتعي هلاح هذه تناك نمو «هوفرع ذإ هب اورفكف

 «ىذمرتلا هاور امك ءراركت ريغب (قفانملا ةالص كلت) درفملا ظفلب براقم ظفلب ملسم هاور )١(

 هاور ام امأ .ريسفتلا ىف ةروكذملا ةياورلا نم رحنب كلامو ءدمحأو ءدواد وبأ هاورو «يئاسنلاو

 ٍنَمحرلا دبع نب ِءالَعْلا نع (311) رصعلل ريكبتلا بابحتسا - ةالصلا عضاومو دجاسملا :ملسم

 ءدِجَْمْلا بنج هراَدو ٍرهظلا نم فرس نيح ةرصتبلاب هراد ىف كلام نب سّنَأ ىلع َلَخَد ُهَّن

 اوُّلِصَف :َلاَق ٠ ءٍرمّلظلا نم ةَعاسلا انكَرصْنا امن :هل انلقَق ؟رثمتلا ملص : :َلاَق هيلع الحم مَ

 قفاّمْلا ةالص كلت» :لوُقَي لَ هللا َلوُسَر تحمس :َلاَق اًنْقَرصْنا َّملَف ءاَنيَلِصَم اَنمُّقَم رصعْلا
 رومدمع

 الإ هيف َهّللا كدي ال امير ارفف ماق ناطيتملا "يرق ني تنك هإ ىَتَح سلا بقري جي
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 .سوأ نب دادش نع دمحأ ةياور نم هجيرخت قبس (؟)
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 الو هيف ريخ الف «نعذم قيدصت الو ءرمثم ناميإ هعم نوكي ال ركذت هنكلو

 هلوقو .ىدجي ال ىذلا ءركذلا نم ردقلا كلذب نوحدمي الو ءهيلع باوث

 : ىلاعت

 ىلع سمط دق مهنأ ديفي اهركذ مهل لاح وه 4ًاليلق لإ هللا توركذُي الو»

 نوقفانملا ءالؤهو .هنوقبي الو «هوأفطأ رونلا نم قيرب مهءاج اذإ ىتح مهبولق
 اودجو نإ مهتيالو ىفو ناميإلا لهأ ةلود نم مهنأ نوعدي انايحأ مه بجع مهرمأ

 ُْبَّلَع وأ رصن نم بيصن رفكلل ناك نإ رفكلا ةلود ىلإ نومتنيو ءابلغ نينمؤملل
 :هناحبس لاق اذلو «ناميإلا لهأ ىلع دقحلا لهأ

 نمو «بارطضالا ةبذبذلا 4 ءالؤه ىلإ الو ءالؤه ىلإ ال كلذ نيب نيبدبَدم »
 - :نامعنلا حدم ىف ةغبانلا لوق كلذ

 بذبذتي اهنود كلم لك ىرت روس كاطعأ َهَّللا َنأَرَث ملأ

 مئاد بارطضا ىف نوقفانملا ءالؤه كلذك ءاهيلإ لصي الو برطضي ىأ

 هيلع مه ام ىلع نوقبي مأ «ناميإلا ىلإ رفكلا نم نوجرخيأ :نوددرتيو «رمتسم

 نم هنوبراحي نيذلا عم مأ «هئايلوأو دمحم عم مهسفنأ نولعجي مهأ مث «نارفك نم

 قفانملا لثم» :ةكلَك ىبنلا لوق نم ملسم هاور ام ىلإ لبق نم انرشأ دقو «هئادعأ

 . 27(ىرخأ هذه ىلإو «ةرم هذه ىلإ ريعت نيمنغلا نيب ةرئاعلا ةاشلا لثمك

 ىلإ رهاظلا ىف ةراشإلا « كلذ نيب 9 :ىلاعت هلوق وهو «ىظفل رمأ انهو

 ناميإلا لهأب راصنتسالا وأ «ناميإلاو رفكلا وهو «مالكلا ىط ىف ءافنآ روكذملا

 ىف ناروكذملا امهو نيرمألا نيذه نيب نوددرتم مهف «مهئادعأب راصنتسالاو

 امه نيضراعتم نيرمأ نمضتي وهو «روكذملا ىلإ ةراشإلاف «مالكلا نومضم
 ىلع لادلا (نيب) ةملكب ريبعتلاو .ناطيشلا لهأ عم ءاقبلا وأ ناميإلا لهأل ءاجتلالا

 «نيرمألا نيب طسوتم ناكم ىف نونوكي مهنأ هادؤم نيرمأ نيب نوكي ىذلا ناكملا

 .هجيرخت قبس )١(
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 الاتش لالط طلال لال طم طلاان الخلاط ةمطالانلخةمخقاخطضسضكساتلل الالام لالالا اللا انالللاناللاانلال للا نااانل ااا للا ل ل الالاتالا الاانا اتا[! الا م
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 نولخدي ال نكلو «هنوفرعيو قحلا نوكردي مهنإ ثيح نم «ىونعم طسوتلا اذهو

 . هتفرعم قح ىلاعت هللا نوفرعي الو ءهلهأ طسو ىف

 اورصنتسي نأ امإف ءهيف نوددرتم مهف «ءالولا ىلإ ةراشإلا نوكت نأ حصيو

 راصنتسالا اذه ىف مهف «نيكرشملاب اورصنتسي نأ امإو ءمهولاويو نينمؤملاب
 ءالؤه ةياده ىلإ ليبس ال هنإو .ءالؤه ىلإ الو ءالؤه ىلإ ال ءنورئاح نوددرتم

 : هناحبس لاق اذلو «نيرئاحلا

 لكل ةيادهلا ىنمتي ِكَي ىبنلا ناك دقل 4ًاليبس هَل دجَت نلف هللا للضي نمو
 الإ نكمم ريغ كلذ نأ ىلاعت هللا نيبف «مهنم نوقفاني نيذلا ىتح «مهوعدي نيذلا

 رفغي ال هللا نأ ىلاعت هللا نيبف «نيقفانملل رفغتسي َهيِلكلَع ىبنلا ناك دقل «هللا ديري نأ

 رفغي نلف ةرم نيعبس مهل رفغتست نإ مهل رفغتست ال وأ مهَل رفغتسا » :ىلاعت لاقف «مهل

 [ةبوعلا ] 4 جر مهل هللا
 .ىلاعت هللا اهدري مل ةياده مهل نوكت نل تباثلا مكحلا اذهبو

 ظوفحملا هلجس ىف لالضلا هيلع ىلاعت هللا بتكي نمو :صنلا ىنعمو

 ديزيو ءهبلق ىف رشلا فئاكتيو ءاهيف سكري ىتح «ةليذرلا ىواهم ىف ىدرتي

 دجت نل كلذبو «ناميإلا رون هيلع قرشي نلو «هل ةيادهلا باب حتفني نلف اياطخلاب

 ءادبأ فلختي ال ىذلا نونكملا هملع وه امنإ ىلاعت هللا هبتكي ام نإو .هتيادهل اليبس

 ىلإ لالضإلا ةبسنو «هلعاف نم ريخلا ةدارإو «هبكترم نم رشلا ةدارإ عنمي ال وهو

 قيرط هيلع دسي ملو هيغ ىف هكرت هنإ ثيح نم زاجملا ليبق نم ىسه ىلاعت هللا

 هلالض ناكف «ةياهنلا ىلإ لالضلا قيرط ىف راسو «ةليذرلا أرمتسا هنأل ؛رشلا

 هللا نإف ءداشرلا ليبس كلسو ءريخلا هسفنل دارأ نم ىدهي ىلاعت هللاو ءاديعب

 .ةاجنلا قيرط ىلا هلصوي ىلاعت
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 نيرفاكلا مهذاختا وه هعم ةياده ال ىذلا نيقفانملا لالض ىف ببسلا ناو

 نود نم ءاَيلوَأ ني يرفاكلا اوذَخَتَت ال اونمآ نيل اهي اي» :هناحبس لاق اذلو «ءايلوأ

 ةراشإلل لوصوملاب ىدانو ءايوق هيبنتلا نوكيل ديعبلاب نينمؤملل ءادنلا . 4 َنيصْؤمْلا

 اهيأي :صنلا ىنعمو «نينمؤملا ريغل نمؤملا ءالو نوكي الأ ىضتقي ناميإلا نأ ىلإ
 هل اوصلخي مل نيذلا هللاب نيرفاكلا اوذختت ال «هللاب مهناميإ نسحو اونمآ نيذلا

 كلذ نإف «نينمؤملا نوكرتتو مهل نيعبات نونوكتو مهتيالو ىف نولخدت مكل ءارصن
 «نيرفاكلا ةعامج ىلإ ءامتتنالاو ةرصنلا انه ةيالولاب دارملاف ءناميالا عم قفتي ال

 «ةرصنلاو ةيعبتلا وهو ءهنع ىهنلا ءاج ىنعملا اذهبو «ةبحملا ىنعمب قلطي ءالولا نإو

 نقيت نإ ىذألا ءاقتا الإ نمؤملا نم زوجي الو «قافتالاب هنع ىهنم ريخألا اذه نإو

 ةداحملا ىلإ لقتنا دق رفاكلا نوكي نأ الإ اهنع ىهنم ريغف ةبحملا امأ «ءاذيإلا

 نونمؤي اموُق دجت ال» :ىلاعت لاق كلذلو ءرفكلا درجم ىلع رصتقي الو «ةوادعلاو

 وأ مهتاوخإ وأ مهءانبأ وأ مهءابآ اوناك ولو هلوسرو ِهَّللا َداَح نم نوداوي رخآلا, مويلاو هّللاب

 . [ةلداجلا ] 4 520+ مهتريشع
 ىلإ اومضنيل نينمؤملا نوكرتي مهنأ ىلإ ريشي 4َنيِنمْؤمْلا نود » :ىلاعت هلوقو

 نأ نوديرتأ © :ىلاعت لاق كلذلو ءملسم نم غوسي ال كلذو «نيرفاكلا ةيالو

 مهل ديدهتلا نمضتي وهو «مهنم اذه عقو نإ خيبوتلاو راكنإلل ماهفتسالا

 عقي ال ىأ ؛عوقولل اراكنإ نمضتي ماهفتسا وهف اولعف نإ مهيلع هللا تقم طيلستب

 كلذ متلعف نإ مكنإ :ىنعملاو «راذنإلاو ريذحتلا نمضتيو ءعقي نأ حصي د الو ءمهنم

 نإف مكرصن نع هيلختو مكيلع مكيونذ طيلستو «مكباقع ىف ةجح هلل متلعج دقف

 رصنتسي نم هللا رصني نلو «ءهدحو هللا نم ةرصنلا بلطي نمل الإ نوكي ال هللا رصن

 258 مكمادقأ تبني تَبَعيو مكرصني هللا اورصتت نإ :ىلاعت لاق امك هللا ريغب

 .[دمحم]
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 نونمؤملا اهيأ نوديرت لهف اذه هيلع بترتي نينمؤملا ريغب راصنتسالا ناك اذإو

 هيلع مكبقاعيو «ةرصنلا دعب هببسب مكلذخي احضاو انيب اليبس ىلاعت هلل اولعجت نأ
 لعجا مهللا «هورذحاف ءمكنم كلذ غوسي ال ؟مكتكوش بهذيو «ناميإلا دعب

 .كريغ نم انترصن لعجت الو «كل انءالو

 مهد 2 ب مرعي هس هه < ص  آ م مكس 2

 انن اريصن مهل دحي نأ راثلانِم م الا كردلاف
 م ومد > عر يم م سو صو ريش سككس و ري 0200-2
 ًاوصلخأو هلل اوم صتعاو اوحلصأو اوبات تِذَلَأ اَّلِإ

 "ل تزا كزسو يمزح كلا د
 صياد َدَعبمَسأ ُلعَفَياَم 2 اج َنِنِمّوْمْل

 2 م هيلع اًركحاَس هلأ َناَكَو 1 رس و 1 نإ

 رخل ذأ

 ذو 1 هَلِل مهيد

 صنلا اذهو ءارمتسم لازي ال مهرمأ ةبقاعو مهنوئشو «نيقفانملا لاوقآ ىف ثيدحلا

 ديدش باذعو ءايندلا ىف مئاد ىزخ ىف مهف «ةمايقلا موي نيقفانملا لآم نيبي ىنآرقلا

 «هللاب رفك هنأل ءرفك دشأ مهرفك نأل ؛ءازج دشأ وه مهؤازجو «ةرخآلا ىف ميقم

 و «نيصلخملا صالخإل لالغتساو «نينمؤملا ىلع ءارتفاو ءهللا لوسر ىلع بذكو

 لَك ىبنلا نع لقره هلأس امدنع نايفس ىبأ نم انيأر امك لوقلا ىف قدصي نم نيكرشملا
 اذلو ءناك ايأ لمع ىف صلخي وأ ءلوق ىف قدصي نم نيقفانملا نم سيلو .هلاوحأو

 :ىلاعت لاق

 ىناهفصألا بغارلا تادرفم ىف ءاج 4راّتلا نم ٍلَفَسَأْلا كرّدلا يف نيقفانملا نإ

 ءرودحلاب ارابتعا كردلاو دوعصلل ارابتعا لاقي جردلا نكل ءجردلاك كردلا :هصن ام

 لاقو ةيواه تيمس رانلا ىف رودحلا روصتلو ءرانلا تاكردو «ةنجلا تاجرد ليق اذهلو
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 تيمسو ءرحبلا رب ىصقأ كردلاو «راَثلا نم لفسألا كردلا يف نيقفانملا نإ : ىلاعت

 اهنأل ؛اياذع اهاسقأ اهلفسأ نإو «ضعب نم لفسأ اهضعب تاقبط منهج نإو

 .ابيهل اهرثكأو ءاجهوت اهدشأ نارينلا قمعأ نألو ؛تاقبط نم اهقوف ام اهيلع فئاكتت

 مهل افصو راص «هوءرمتساو قافنلا ىلع اودرم نيذلا نيقفانملا نإ : ىنعملاو

 وه هدشأو «هدشأ ىلع ةمايقلا موي باذع مهلاني «نينمؤملا نولذخيو «نيرفاكلا نوئلامي

 ديفي ميركلا صنلا اذه نإو ءاهيف مهلامعأ مهب ىوهت ىتلا ةيواهلا ىهو «منهج قامعأ

 باذع اهلك ىهو « مهتاقبط ىلع بترم اهيف باقعلا نأو «لزائمو تاقبط منهج نأ

 تركذف «باذعلا ىف ةدشلا نع ئبنت اهلك فاصوأب ميركلا نآرقلا اهفصو دقو «ميلأ

 اهنأبو ««ىظل» اهنأب تفصوو «رانلا ىف ىدرتلا نع ئبني وهو ««(منهج» مساب
 ءاملعلا ضعب لاقو ««ةيواهلا» مث ؛؟ميحجلا» مث ءكرقساا مث «اريعسلا) مث .ا4ةمطحلا»

 كلذ نع باجأ دق ؟باذعلا نم ةيواهلا ىف لفسألا كردلا ىف نوقفانملا ناك اذاملو

 لآل ىلاعت هللا لعج دقو ءرفاك كرشم ىأ نم سفنلا داسف ىف لغوأ قفانملا نأب ءاملعلا

 لآ اولخدأ : هناحبس لاقف «باذعلا لشأ هنايغط ىف هوثواعو هوئلام نيذلا نوعرف

 . [ رفاغ] 4 <20 باذعلا دْشَأ نوعرف
 اوعمج مهنأ كلذ «مهاوس رفاك ىأ نم ءاذيإ رثكأ مهقافنو مهرفك ىف كئلوأو

 ءاهفشكو نينمؤملا رارسأ فرعتو «بذكلاو ريرغتلاو ليلضتلاو قسفلاو ءرفكلا نيب

 نيب ءوسلا لوق ةعاشإب نينمؤملا ةعامجل داسفإو «بورحملا ىف ف نيملسملا تاروع راهظإو

 «لالقتسالا كلذ ببسب نينمؤملا رمأ نيهوتو ءمهنم ءافعضلا فعض لالغتساو «نينمؤملا

 لك نم ؟١'ترغش دق مهبولقو «تدسف دق مهسوفن نأ ىلع لدت ةعباتتم مئارج هذه لك

 مهمئارج نأل ؛دشأ مهباقع ناكف «ءالؤه نم ةيادهلا ىلإ برقأ دحاجلا رفاكلاو ءريخ

 . دشأ

 .تلخ ىأ )١(
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 موي نارينلا قمعأ ىف نوكيو .؛باقعلا دشأ قحتسي ىذلا قفانملا وه نم نكلو
 رثكأ وأ ةلصخ هيف نكي مل ىذلا صلاخلا قفانملا هنإ كلذ نع باوجلا ىف لوقن ؟ةمايقلا

 ىف ناميإلا باب قلغأو «ةيدمحملا ةلاسرلابو هللاب رفك ىذلا وه نكلو ءطقف ةلصخ نم

 .مهرارسأ فرعتيو نيملسملا نيب دسفيل مالسإلا رهظأ لب كلذب فتكي ملو «هبلق

 بتارم كلذ دعب هنودو ءرفكلا دشأ وهو ءاهالعأ اذه تاجرد قافنلا نأ كلذ

 ءافيعض هناميإ لعجت تناك نإو ءهمالسإ نع ملسملا جرخت الو «نيملسملا نيب نوكت

 .اعادخو ءاقلم لطابلاب قطنلا عم قحلا ةملك نع توكسلاو «ماكحلا ةألامم كلذ نمو

 انجرخ اذإف مالكب ملكتنو «ءناطلسلا ىلع لخدن» :- امهنع هللا ىضر  رمع نبال ليقو

 . (قافنلا نم هدعن انك) :_ هنع هللا ىضر  لاقف «هفالخب انملكت

 صلخ قيرف «ناقيرف نيقفانملا نأ ديفي ام فيرشلا ىوبنلا ثيدحلا ىف ءاج دقلو

 اذهو ءقافنلا نم ةلصخ هيف مسقو ؛ركفلاو سفنلاو بلقلا سوكنم اذهو .ءقافنلل

 - مالشلاو ةالصلا هيلع لاق دقف «ةلاسرلا رونب ساطرقلا ءىضنلو ءرشلاو ريخلا هعزانتي

 فلغأ بلقو ءرهزي جارسلا لثم هيف درجأ بلق ةعبرأ بولقلا» :دمحأ مامإلا هاور اميف
 نمؤملا بلقف «درجألا بلقلا امأف .حفصم بلقو .ءسوكنم بلقو «هفالغ ىلع طوبرم
 قفانملا بلقف سوكنملا ٍبلقلا امأو ء«رفاكلا بلقف فلغألا بلقلا امأو «هرون هيف هجارس

 هيف ناميإلا لثمو «قافنو ناميإ هيف بلقف حفصملا بلقلا امأو ءركنأ مث فرع« صلاخلا

 ىأف «مدلاو حيقلا اهدمي ةحرقلا لثمك هيف قافنلا لثمو .بيطلا ءاملا اهدمي ةلقبلا لثمك

 .17(هيلع تبلغ ىرخألا ىلع تبلغ نيتدملا
 نيذلا كئلوأ اهالعأو «بتارم مالسإلا لخاد ىف قافنلا نإ لوقن اذهل اننإو

 هب بهذي نم مهنمو نييبنلا ماقم ىف مهعضو ةجرد ىلإ نوردحنيو «ماكحلا نوقلمتي

 مهنأب مكحلا ىف ددرتن ءالؤهو «نييبنلا لمع ىلع مهلمع ضعب لضفيف «هقافن طرف

 وذ :حّمصم .هلوبقو قحلا عامس نم ءاشغ هيلع :فلغأ .عادخخ الو شغ هيف سيل :درجأ )١(

 كيعس ىبأ دنسم -نيرثكملا دنسم ىقاب :دمحأ هاآور ثيدحلاو .ناعإو قافن هيف عمتجا نيهجو
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 نوثبعيو ليوأتلا ىف ةجح ريغ نم صوصنلا نولوأتي نيذلا مهنم بيرقو «نوملسم
 .ماكحلا ىوهل ةعطاقلا اهرهاوظب

 «ةرخآلاو ايندلا ىف باقع مهلو «ةرخآلا ىف مهناميإ ىف نيقفانملا باقع اذه

 :ىلاعت هلوقب هناحبس هركذ

 ءءارصن مهل نوكي نأ ءادكؤم ايفن مهنع ىلاعت هللا ىفن 4 اريصت مِهَل دجت نلو 9

 ةرارم هعم نونمؤملا قاذو «مهقافن راثآ قاذ ىذلا وهو لَ ىبنلل اهجوم باطخلا لعجو

 نيقفانملا لمعب مهنم دحأ لزلزتي ال ىتح «نينمؤملل اتيبثت كلذ ىف نأل ؛قافنلا كلذ

 «قحلا ةلود ريغب راصنتسالا قافنلاب اودارأ مهنألو ءهنع اوعجارتي ملو «هيلع اودرم ىذلا

 هيلع نيروصنم مهدجي نل هنأ هيبنل ىلاعت هللا ركذف «ٌةْلَي ىبنلا ىلع لطابلا ةلود زوفتل

 . مهل رصان ال مهنآل ادبأ

 اريصن اودجي نلو «هدحو هلل هنأل ؛ةمايقلا موي ريصن مهل نوكي نل ءالؤه نإو

 نم دحأ مهرصني الف «مهنع ةقثلا بلسي قافنلا نأل ؛ايندلا ىف مهل ةرصنلا ىف صلخي

 ىف اقفانم اندجو امو ءاريخ مهنوطعي الو «مهرش نومدختسي مهنإ لب «مهب نورصنتسي

 هللا ةنس كلتف ءمهلجأل قفاني نمم ةحيحص ةرصن لانيو ء«هموق نوخي رضاحلا وأ ىضاملا

 . 4 اريصت مهل دجت نلو لف :نيقفانملا ىف ىلاعت

 ىغطو ءرشلا ىف اوسكرأ مهنأ ىلع لدي امب نيقفانملا ركذ ىلاعتو هناحبس هللا نإ
 نم برقأ هكرش نع كرشملا عوجر نأ ىتح «مهيلع ةيادهلا باب قلغأو «مهبولق ىلع
 دقف «بولقلا بلقم هناحبس هنكلو فشكتي دق بولقلا فالغف «هقافن نع قفانملا عوجر

 اذه ىف هناحبس هلوقب اهباب ىلاعتو هناحبس هللا حتف كلذلو «ةبوت قفانملا نم نوكت

 : ءانثتسالا

 انه ءانئتسالا هلل مهتيد اوصَلْخَأو هّللاب اومصتعاو اوحّلصأو اوبات َنيذّلا ًالإ»
 نيذلا نيقفانملا فوفص ىف دعي نأ نكمي ال حوصنلا ةبوتلا بوتي ىذلا نأل ؛عطقنم

 قافنلا نم اوبات نيذلا نكل :وه ىنعملا نإ لوقن اذلو ؛رانلا نم لفسألا كردلا نوقحتسي

 راكوأ نم نوجرخي نيذلا كئلوأ نإو «نينمؤملا عم نونوكي هفوفص نم اوجرخو



 ءاسنلا ةروس ريسفت ا

 لل لل م
 < و اب لل

 نيقفانملا ةرمز نم مهجرخت ىتلا ىه ةعبرأ افاصوأ مهل .ىلاعت هللا ركذ دق «قافنلا

 .نينمؤملا ةعامج ىلإ

 كاردإ اهلوأ -ةثالث اهناكرأو ءحوصنلا ةبوتلا ىهو «ةبوتلا :فاصوألا هذه لوأ

 دعب نم هيلإ دوعي الآ ىلع مزعي نأو عالقإلا مث هنم ناك ام ىلع مدنلا مث لمعلا حبقل

 ىلإ هديب ذخأيو ءىدهلا رونل دبعلا بلق حتفي هللا نإف ناكرألا هذه تققحت اذإف ءادبأ

 . ميقتسملا قحلا قيرط كولس

 كلذو .ءىوقيل ىلمع رهظم هل ىبلقلا ريهطتلا نوكي نأ :ىناثلا فصولاو

 ناعذإلا رهظم ىه ىتلا ةحلاصلا لامعألا ىلإ مهسفنأ تاذ ىف اوهجتي نأب «حالصإلاب

 لمعلا ىلع رارمتسالاب اهنم اهرهطي قافنلا نرد نم سفنلا ىف نوكي ام لكف ء«ةبوتلاو

 عمو «نادجولل ةراهط اهنكلو ءَناسللاب امالك «ةبوتلا تسيلف ءهيلع موديو حلاصلا

 الف ءاهيف داسفإلا مدعو ضرألا ىف حالصإلا ىلإ هجتي اهتميزع ةيوقتو سفنلا حالصإ

 «لطابلا لهأ رصنيو «قحلا لهأ لذخي الو ءمهنيب ةوادعلاب ىرغي الو «سانلا نيب دسفي

 ءاهلك قافنلا ساندأ نم سفنلا ريهطت «ةثالث رصانع نمضتي بولطملا حالصإلاف

 حلاصلا لمعلا ىناثلا رصنعلاو ءهب طلتخا امم صلاخلا بهذلا جرخي امك اهنم اهجرخيف

 ال «قيفوتو حالصإ رصنع سانلا نيب نوكي نأ ثلاثلاو «سانللو هسفن تاذل هب موقي

 .ةعامجلل نيهوتو ءارغإ رصنع

 هب ماصتعالاو «هللاب ماصتعالا ناميإلا لهأب هب قحتلي ىذلا :ثلاثلا فصولاو

 روكذملا وه اذهو ءهلوسر ةنسو هباتك ىلإ ءاجتلالاو هيهاونو هرماوأب كسمتلا وه هناحبس

 [نارمع لآ] 4 #2 اوُقَرَعَت الو اعيمج هللا بحب اومصتعاو إف :ىلاعت هلوق ىف

 الف ءنينمؤملا ةعامج ىف الإ أجلم نمؤملا دجي الأ ىضتقي هللاب ماصتعالاو

 .قافنلا ايالب رش كلذف ءمهنود نمل هءالو لعجي الو ءمهريغب رصنتسي

 الو «ىلاعت هلل هبلق لك لعجي نأب ءهللا نيد ىف صالخإلا :عبارلا فصولا

 ال ىلاعت هللا لجأل نيدلا مهبلط اولعجي نأو «ىلاعت هللا ريغل اناكم هبلق ىف لعجي

 لك نوذفنيو ءههجول قحلا نوبلطيف «هنوفدهتسي ناميإلا ريغ فدهل الو ءاهنوبيصي ايندل
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 هبحي ال ءىشلا بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال» :ِهْلَي ىبنلا لوق ققحتيو «هلل نيدلا رماوأ
 .200عهلل الإ

 :هناحبس لاق اذلو «ةنمؤملا ةعامجلا ىف اولخد لاوحألا هذه تققحت اذإ

 نيذلا كتلوأف ىأ 6 اميظع ارجأ َنيدمْؤمْلا هللا توي فوسو نينمؤملا عم كّلوُأَف
 «نينمؤملا فوفص ىلإ نيقفانلا فوفص نم نوجرخي اهببسب فاصوألا هذهب اوفصتا

 تناكف «مهفاصوأب اوفرع دق مهو «نيقباسلل 4 كتَلوُأَف 9 ىلاعت هلوق ىف ةراشإلاف
 ةكرد نم مهعافترا ىف ببسلا ىه فاصوألا هذه تناكو «اهب نيفوصوم مهيلإ ةراشإلا

 ةيعملا هذه ىلاعتو هناحبس هللا ركذو ءايلعلا ناميإلا لهأ ةجرد ىلإ ىلفسلا قافنلا
 ءرافكلا رارشألا نم ةرصنلا مهبلط دعب «راربألا رايخألا عم ةبحصلا فرشل نينمؤملل

 ةراشإلاو «هللا دنع اوعفترا امك ءاهيف ضافخنالا دعب ةبحصلا ىف ةعفرلا ىلع ليلد اذهف

 اهيف بيغرتو اهيلع ضيرحت كلذ لك ىفو «ةبوتلاب مهتلزنم ةعفر ىلع ةلالدلل ديعبلاب
  .ميركلا زيزعلا ءميحرلا روفغلا وهو «هدبع ةبوت بحي ىلاعت هللا نإف

 ءازج نينمؤملا هللا دعو دقو مهءازج مهل نإف «نينمؤملا عم اوناك اذإ مهنإو

 : هناحبس لاق اذلو ءاميظع

 ناتراشإ انهو «ءازجلا وه رجألاو « اميظَع ارجأ نيبمؤملا هّللا تأوي فوسو#»

 : ناتينايب

 مكحأ وهو «نآرقلا ىف هلامعتسا نكي مل «فوس» ب ريبعتلا نأ  امهادحإ

 «لبقتسملا رمألا ىف عوقولا ديكأتل ىه لب «ىنامزلا فيوستلا درجم ىلع ةلالدلل مالكلا
 امك مهرمأ لباق ىف تانجلاو اضرلا ماقمب نونمؤملا لزنيس هنأ دكؤملا نم هنأ ىنعملا نأكو

 . مهلجاع ىف دييأتلاو ءرصنلاو اضرلاب اورفظ

 ءمظعلاب هفصوو رجألا ركنف ««اميظع ارجأ» لاق ذإ رجألا ريكنت  امهيناث

 ىنعم هنمضت امب ةرم نيترم رجألا اذه مظع دكأ دق هنأكف «ميظعتلل انه ريكدتلاو

 . مظع ىأ ميظعل هللا ءازج نإو «مظعلا فصوب حيرصتلاب ىرخأ ةرمو «ريكدتلا

 .ثيدح نم هانعم ىف ام جيرخت قبس )١(
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 هدابعل ىض ري الو «ةهءازجو هذبع ةبوت بحي هناحبس هنأ «ىلاعت هللا ركذ دقلو

 :هناحبس لاق اذلو «هباقعو رفكلا

 انه ماهفتسالا 4 اميلع اركاش هللا ناكو متنمآو مثركش نإ مكباذعب ِهّللا لعفي ام
 متركش نإ مكمالآو مكباذعب هل ابحم هب ايضار ىلاعت هللا هلعفي ىذلا ام ىنعملاو «ىفنلل

 مهتباجإو هلسر قيدصت هب ناميإلا نمو «هب متنمآف ءادألا قح اهقح متيدأو «هتمعن

 نإ ةرخآلا ىف ماليإلا الو باذعلا نم ائيش مكب لعفي ال هناحبس هنأ ىأ !؟مهتعاطإو

 : هناحبس لاق اذلو «نايصعلا دعب مكتعاطو «رفكلا

 بيثم هنأ مئادلا هنأشو «ىلاعت هللا تافص نم هنأ ىأ 4 اميلع اركاش ُهّللا ناكو
 باوثلا ىلع لدي امب تليذ ةيآلاف ءرودصلا ىفخت امو .هختعاط عضومب ميلع « عئاطلا

 ثالث ةميركلا ةيآلا ىفو «نيبئاتلا نم مهيلإ مضني نمو «ناميإلا لهأل ميعنلاو

 : ةينايب تاراشإ

 «لمعلا ىلع ءازجلا بتر ىلاعت هللا نأ ىلإ ةراشإلل ماهفتسالاب ريبعتلا - ىلوألا

 هتمكح عم لوقعملا نم سيل هنأو «هوكرديو كلذ اوفرعي نأ هدابع ىلع بجي هنأو

 .هلمع ءازج ابيط المع الماع ىطعي الأ هدعو ميركو « ىلاعت

 . متنمآو متركش نإ)» :ىلاعت هلوق ىف «ناميإلا ىلع ركشلا ميدقت  ةيناثلا

 اهب هللا معنأ ىتلا معنلل ةكردم هسفن نوكت ريخلا ىلإ هجتي ىذلا لجرلا نأ كلذ

 ةقيقحلا بلطل اليبس كلذ نوكيف ءاهردق قح اهل.ارداق .همعنأل اركابث «هدابع ىلع

 .ركشلا مظعأ ىلإ ىدؤي ناميإلاو «ناميإلا ىلإ ىدّؤي ركشلاف «ناميإلا نوكيف

 لالجإ كلذو «هنم اركش نيعئاطلا باوث ىمس هتمظع تلاعت هللا نأ  ةئلاثلا

 ميلعت اذه نأو «هلضفو هتنم قوف هناحبس هنم لضفو ةنمو عيطملل فيرشتو « ةعاطلل

 كنإ ءانئارسو انئارض ىف كل ركشن نأ ىلإ اندها مهللا «هللا لضف نسحملل ركشنل انل

 .ريصنلا معنو ىلوملا معن
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 رهاوظ نيبو «نيقفانملا فاصوأ نع ىلاعتو هناحبس هللا فشك ةقب ةقباسلا تايآلا ىف

 ىف نوفخي امو «ةملعم ةحضاو تائيس نم نوبكتري امو ؛مهرومأ عومجمو «مهلاوحأ

 نيبو «نوهمعي مهيغ ىف اورمتسا نإ مهرمأ لآم نيبو «ةنونكم داقحأ نم مهرودص

 ىلع ةبوتلاب ةمحرلا باب قلغي ال ىلاعت هللا نأو ,حوتفم ةبوتلا باب نأ ىلاعتو هناحبس
 هناحبس هدنع ةبوتلاو «نيباوتلا بحي ىلاعت هللا نإف «نيقفانم اوناك ولو «هدابع نم دحأ

 .نكت امهم تائيس نم اهلبق ام بت

 لاوحأ ىف الإ نوكي ال لوقلا نم ءوسلاب رهجلا نأ نيب ميركلا صنلا اذه ىفو
 ىف لاسرتسالا نم نمؤملا زرتحيلف «قافنلا لهأ ىف هاضتقم دجو دقو «كلذ ىضتقت
 :هناحبس لاق اذلو «هيلإ ةجاحلا دشأ دنع الإ ءوسلاب رهجلا

 سانلا ءوسي ام وه ءوسلا 4 ملَظ نَم لِ لوقْلا نم ءوّسلاب رهجلا هللا بحي الب
 ىلإ ةءاسإلا تناكأ ءاوسو «ةصاخ وأ ةماع ةءاسإلا تناك ءاوس «لاعفأو لاوقأ نم

 نم وهف «ىذأو رش هيلع بترتيو «عمتجملا سمي ام لكف «ةليضفلا ىلإ مأ ناسنإلا
 انئيب ىرجي ام عم الو ءانتبحم عم هباشتت ال «ىلاعت هللا نوئش نم نأش ةبحملاو ءءوسلا

 ىف نيقولخملا تاذ هباشت ال ؛«هتافصب ةدرفنم ىلاعت هللا تاذ نأل ؛ضغبو بح نم

 .[ىووشلا] 402 رعبا عساه يش دعت ىلإ هش
 ةيلعلا تاذلل تافص اهلك هذهف ؛ةدارإلا نم رثكأ اضرلاو ءاضرلا نم رثكأ ةبحملاو

 ال امو «عقي ىلاعت هللا هدارأ امف «نيوكتلاو قلخلاب قلعتت ةدارإلاف «ةوقلا ىف ةبترم

 «نيملاعلا بر هديري ال ام ناسنإلا لاعفأ نم عقي نأ نكمي الف ؛عقي نأ نكمي ال هديري

 ؛سفنألا هيلع ىفخت ال ىذلا رييبخا ميلعلا هديري ال يش ناسنإلا لعفي نأ نكمي الو

 .رودصلا نكت امو
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 هلوبق لحم لوقلا وأ لمعلا نوكي نأ ةيلعلا تاذلل ةبسنلاب هانعمف اضرلا امأ

 هناحبس هب هللا نوبضغي ام دابعلا لعفي نأ روصتي كلذلو «هيلع ةازاجملاو ىلاعتو هناحبس

 ىلع بضغي ىلاعت هللا نأب ةحيرص ةيماس تارابع ميركلا نآرقلا ىف ءاج دقو «ىلاعتو

 نم ىضري الف «هدابع لاعفأ ضعب نع ىضري ال ىلاعت هللا نأو ءاهولعف لاعفأل هدابع

 بيثي ىذلا باوشلا عاونأ ىلعأ وهو نيقتملا لامعأل الإ نوكي ال اضرلاو «رفكلا هدابع
 هللا نَم ناوضرَو ... ]> :ةنجلا ميعن ركذ دعب هناحبس لاق كلذلو «هدابع هب ىلاعت هللا
 .[ةبوتلا] © 206 .٠ . ربكأ

 ناميإلا لهأ ىلاعت هللا دعو دقو ءاضرلا غلبأ ىه وأ ءاضرلا قوف ةبترم ةبحملاو

 .اضرلا تاجرد ىصقأ ىهو ءهتبحم نولاني مهنأب قداصلا قحلا

 ةيحانلا نم ىه ءاضرلا تاجرد ىصقأ ةيباجيإلا ةيحانلا نم ةبصحملا نأ عمو

 نّم الإ لوقلا نم ءوّسلاب رهجلا هللا بحي ال9 ىنعمف ءبضغلا ةبترم ىف نوكت ؛ةيبلسلا
 «سانلا ءىسيو «هتاذ ىف ءوس وه ىذلا مالكلاب رهجلا ضغبي ىلاعت هللا نأ . 4 ملظ

 .لاوقألا حيبقو «لامعألا ئييس نالعإ كلذ نإف «ةليضفلا ىذؤيو

 «سانلا نيب مالكلا اذه رشنو ؛هيف ءافخ ال نالعإ ىف هب قطنلا هانعم رهجلاو

 .مهعوبر نيب هتعاذإو

 وأ ْئيَّسلا رمألاب رهجلا ضغبي ىلاعت هللا نأ ىماسلا صنلل ىلامجإلا ىنعملاو

 رهجلا ليبق نم وه ءىسملا رمألاب رهجلا نم رجافلاو قفانملل نالعإ لكو .ةئيسلا لاعفألا

 لمشي كلذو «لوقلا نم هنأب ءوسلا عونل نايب ىهو ةينايب انه «نم» ف «لوقلا نم ءوسلاب
 ىصاعملا نالعإو بابسلاو فذقلا لمشيف ءاهب ىمارتلاو «ةحيبقلا لامعألل نالعإ لك

 نإف ءاهنالعإ ىف قح ةماقإ الو ءاهنايب ىلإ ةجاح ريغ نم اهيف لوقلا ليصفتو «مئارجلاو

 .هشحافو لوقلا ءوس نم هلك كلذ

 دسافملاو ماثآلا نالعإ نع ىهن بذهم ماع ىأر نيوكت ليبس ىف مالسإلا نإو

 «تاروذاقلا هذه نم ائيش بكترا نم سانلا اهيأ» :هْليلَي ىبنلا لاق دقلو «ةيصخشلا
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 نم نإ» :ِِكَك لوقيو ١2)0دحلا هيلع انمقأ هتحفص ىدبأ نمو ءهللا رتس ىف وهف رتتساف
 :لاق ؟هللا لوسراي مه نمو :ليق «نيرهاجملا ةمايقلا موي لزانم هللا نع سانلا دعبأ

 اذكو اذك تلعف :لوقي حبصيف هيلع هللا هرتس دق ليللاب المع لمعي ىذلا كلذ
 . ؟200هللا رتس فشكي

 دادعتسا ىلع وه نمل اهباكترا لهسيو مئارجلا دادزتف .هلهسي ءوسلاب رهجلا نإو

 وأ «تعيذأ ةصق نم اهوذخأ دق ةنيعم ةميرج نوبكتري نابشلا ىرن ام اريثكو ءاهل

 ضرع ىفف مدق اذإ اصوصخ «بابشلا ىوهتسي رشلا ركذ نإف ءاهركذ ددرت وأ «ترشن

 .ماسجألا ىف مومسملا ماعطلا نايرس سوفنلا ىف ىرسي هنإف «هيلإ عامتسالا ببحي قسنم

 بهذيو «سفنلا ىف هراكنتسا ليزي روجفلاو ءوسلا ركذ ةرثك نإف كلذ قوفو
 «هباكترا ىف نوحجبتي مهلعجيو مهناودع ريثي ءوسلا لهأل ءوسلا ركذ نإو «قحلا ةعورب

 ءمهرش ىف اورتتسا اذإ سانلا نأ كلذ ىدهلا ىعادل ةباجتسالا نيبو مهنيب دعابيو

 اودقفو نلعأ نإف ءمهسوفن ىف هلتقل الهسم هنامتك ناك هنوملعي ال سانلا نأ اونظو

 نأ ديب مهبولق ىف ةيادهلا بابل قيلغت مهنم نالعإ لكو «هونلعأو رشلا اوءرمتسا مهءايح

 هنإف «ملظلاب ّدعتو ءرشلا اذهل ةسيرف ةمث ناك اذإ ءهعفدل هنالعإ بجي انايحأ رشلا

 رهجلا بحي ال هنأ ىهو «ةماعلا ةدعاقلا ررق نأ دعب هناحبس ركذ كلذلو «هعفد بجي

 :لاقف ملظلا لاح ءانثتسا ءوسلاب

 انثتسا ءاملعلا ضعب دنع انه ءانثتسالا 4 اًميلع اعيمس هللا َناَكو ملظ نم الإ

 عفدل ءوسلاب رهجي نأ هل ملظ نم نكل :ىنعملاو ,نكل اهانعم انه «الإ) ف ع عطقنم

 َقّرّتعا الجر نأ مَلَسَأ نب دْيَز نع (1917) انزلاب هسفن ىلع فرتعا نميف دودحلا - كلام أطوم (1)

 روُسْكَم طوسب يّنأَف طوس كَ هللا لوس هَ اَعَدَه هلي هللا لوُسَر دْهَع ىَلَع اًنزلاب هسْفَن ىَلَع
 هب بك دق طوسب َينأَف «[له نودلا :لاَققَف هنرمَت عطقت مل ديدج طوسب ينأَف «اذه َقوَق» :َلاَقَف

 هلا دوُدُح نع اوُهنَت انأ مُكل انآ دق سانا اهي :لاق مك دلجَ لي هللا لوُسَر برأ «نالو

 بانك هْيَلَع مق هيَحْفَص اَنَل ىدّبي نم هن هللا رقسب رس ايش تاَروُذاَقْلا هذه نم باصأ َنَم

 .همّللا

 .هجيرخت قبس (؟)
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 نإو ءرهجي ال رهجلا ريغب هعفد نكمأ نإف ءملظلا عفد رادقم وه رهجلا دودحو ءهملظ

 .هقح ىلإ لصي ىتح رهج - رهجلاب الإ هعفد نكمي مل
 بحي ال ىلاعت هللا نأ مالكلا ليوأتو «ءلصتم ءانثتسالا نإ ءاملعلا ضعب لاقو

 ملظلا عفد نأل ىلاعت هللا ةبحم نع جراخب سيل هنإف ملظ نم رهج الإ ءوسلاب رهجلا

 نذخأتلو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نرمأتل» :ّهْكلَي هللا لوسر لاق دقلو ءمزالو بجاو

 نوعدت مث ءأضعب مكضعب بولقب نبرضيل وأ ارطأ قحلا ىلع هنرطأتلو «ملاظلا دي ىلع
 .«مكل باجتسي الف

 ىلإ لصوتي ال ام نأل ؛بجاو وهف هليبس رهجلا ناك اذإو .؛بجاو ملظلا عفدف

 هب ىلاعتو هناحبس هللا غوسي ىذلا ءانثتسالا ىدم ام نكلو ءبجاو وهف هب الإ بجاولا

 نم ملاظلا عنم وه هادم نإ لامجإلاب لوقن .؟هنلعي نأو ءءوسلاب رهجي نأ مولظملل

 :ةيتآلا لاوحألا لمشي كلذ نإو «هّيغ نع ءاهتنالا ىلع هلمحو هملظ ىف رارمتسالا

 نإف «ىضاقلا مامأ هقح ىف مثآم نم همصخ بكترا امب مصخلا رهجي نأ - ىلوألا

 لاق دقلو «لطاب عفدو «قح ةماقإ هنآل ؛ىلاعت هللا هضغسي ال لاحلا هذه ىف رهجلا

 نأ دارملاو '17(هتبوقعو هضرع لحي ملظ دجاولا ىل» لي هللا لوسر لاق دقلو
 .«نيدلا ءادأ ىف هلطم تبث اذإ !نيل الوق ىضاقلا لوقي الو «لوقلا ىف هل ظلغي

 ريغ نم دقنلاب هيلإ ديدشلا موللا هيجوت بجي هنإف ءاملاظ مكاحلا ناك اذإ  ةيناثلا

 كلذو هيغ نم اذه ىوعري ىتح «هدقن رتسيو ءاقح الإ دقانلا لوقي ال نكلو «فافسإ

 .هملاظمب رهجلا ىلإ هاجتالا حصي ال ةيدجم تناك نإف «ةنسحلا ةظعوملا هيف دجُت مل اذإ

 رئاج ناطلس مامأ قح ةملك لاق لجر نيدهاجملا لضفأ» : كي ىبنلا لاق دقلو

 - عويبلا :ىذمرتلا هاورو «لاقم قحلا بحاصل - نويدلا ءادأو ضارقتسالا :اقيلعت ىراخبلا هركذ )١(

 نباو «(053574) هريغو نيدلا ىف سبحلا ىف - ةيضقلا :دواد وبأو «57894(2) ملظ ىنغلا لطم

 نع (17445) نييماشلا دنسم :دمحأو «(؟571) ةمزالملاو نّيدلا ىف سبحلا - ماكحألا :هجام

 . يفقثلا ديرشلا نبا ديوسلا
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 و 00
 تاز بح

 نم وه داسفلا دقن نإو ءركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ليبق نم كلذ نإو «20هلتقف
 مكنم ىأر نم» هلي لاق دقف ءراكنإلا نم ةيناثلا ةبترملا وهو «لوقلاب راكنإلا ليبق

 فعضأ كلذو «هبلقبف عطتسي مل نإف «هناسلبف عطتسي مل نإف «هديب هريغيلف اركنم
 .©20«ناميإلا

 كلذ نمو .ارهج نوكت نأ حصي ةوعدلا هذه نإف «ملاظلا ىلع ةوعدلا  ةثلاثلا

 :هئاعد ىف  مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقف ءهوءوان نيذلا برعلا ىلع ٌدِْلَي ىبنلا ةوعد

 - صخو .©7(فسوي ىنسك نينس مهيلع اهلعجاو ءرضم ىلع كتأطو ددشا مهللا»

 ىلع ءاعدلا حلاصلا فلسلا نع رثأ دقو «مهيلع ءاعدلاب ءامسأ  مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىنعأ مهللا» :هملاظ ىف لوقي نأب مولظمل ىرصبلا نسحلا ىصوي ناكو ءمهملظ نم

 .«ىملظ نم ديري ام نيبو هنيب لح مهللا ءهنم ىقح جرختسا مهللا هيلع

 بذك ريغ نم هسلاجم ىف ءوسلاب هملظ ىذلا ملاظلا مولظملا ركذي نأ  ةعبارلا

 نأ متش نمل اوزاجأو «كلذ ىف اوصخرت مهنأ فلسلا ضعب نع ىور دقو «ناتهب الو

 الف «ءىش هغوسي ال مارح بذكلا نأل ىرتفي ال هيلع ىرتفا نإ نكلو «هلئمب متدشلا دري

 رصتتي نأ ملظ نمل سأب ال :لاق هنأ سابع نبا نع ىور دقو ءهيف لثملاب ةلماعملا زوجت
 بلاط ىبأ نب ىلع نأ ىور دقلو .لوقلا نم ءوسلاب هل رهجيو ءهملظ لثمب هملظ نم

 . (هلثم رش الإ رشلا عفدي ال هنإف ءءاج ثيح نم رجحلا اوعفدا) :لاق

 .هجيرخت قيس )١(

 :هجام نباو «(49) ناميإلا نم ركنلا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نوك نايب - ناميإلا :ملسم هاور )١(

 ىبأ دئنسم -نيرثكملا دنسم ىقاب :دمحأو )3١-5(« ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا - نتفلا

 )7١1/5(2 نتفلا :ىذمرتلاو )60١8(.« هعئارشو ناميإلا :ىئاسنلاو )١١١58(« يردخلا ديعس

 ْ )0-١١5(. ةالصلا :دواد وبأو

 ةالصلا عضاومو دجاسملا :ملسمو 4١(« 5) ريبكتلاب ىوهي - ناذألا :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم (*)

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع .(775) ةلزان تلزن اذإ ةالصلا عيمج ىف تونقلا بابحتسا -

 .تئش نإ كلانه هعجارف . ضعب ىلع ةدايز اهضعب ىفو ةعست ىراخبلا ىف هفارطأ ثيدحلاو



 عاستلا ةروس ريسفت اه

 الللتلا الامل لااا مط ط اللا لططططخخطخخوكلالا انضمام خخخ اطال طف كالا لااااانلالأااااااااااااا نانا اةططناخخغما اللا الالاأ11 م

 قا <

 «قحلا ىف لدجلا كلذكو «ءوسلا لهأ ملظل اعفد ءوسلاب قطنلا غوسُت لاوحأ هذه

 فشك وه لب ءءوسلاب ارهج اذه دعي الو لطابلا لهأ هيف سمغنا ام ركذ نم عنام ال

 درجمل ءوسلاب ارهج قيقحتلا ىلع دعت ال ملظلا عفد اهيف نوكي ىتلا لاوحألا نإو ءءوسلل

 نوكي نأ ءاملعلا ضعب حجر كلذلو «ملظلل ءاهنإو «ملاظلل فشك ىه لب ءرهجلا

 .|عطقنم ءانثتسالا

 ال عيمس .ثعاوبلاب ميلع ىلاعت هللا نإف ءءوسلاب رهجلا رمأ نم نكي امهمو

 تلاعت هلوقب صنلا ىلاعتو هناحبس ليذ كلذلو ءهسفن هب ثدحي امو ءرهاجلا هب رهجي

 «لماكلا عمسلا فصوب فصنم ىلاعت هنأ ىأ «اًميلع اًعيمس هللا َناَكَو » :هتاملك
 وهامو ءهسفن هب هثدحت امو ءناسنإلا هب رهجي امل عيمس وهف «لماشلا طيحملا ملعلاو

 هلوقب هيزاجمو «قطنملا ىلع هثعبت ىتلا ثعاوبلاب ميلعو ؛هنادجو تاجلخ نم ىوطم

 هبكتري امو «حراوجلا لامعأ لكب ميلع وهو ءرشف ارش نإو ءريخف اريخ نإ هلمعو

 .ةيلعلا هتاذب قيلي اطيحم املع رشو ريخ نم دابعلا

 ل ام ىلاعتوهناحبس ركذ نأ دعب © وم نعام اوي نإ
 ركنم ىلع ءاضقلل وأ ملظلا عفدل هب قطنلاب صيخرتلا ىلإ راشأو ءوسلاب رهجلا نم هبحي

 ريخلاو ىباجيإلا ريخلا نم هبحي ام ىلاعتو هناحبس نيب «لاوقألا نم روز وأ لاعفألا نم

 ىلاعتو هناحبس هللا نأ «اريخ اودْبَت نإ# ىلاعت هلوق ىنعمف ءوفعلاب نوكيو ىبلسلا

 هوتلمع نإف ماعلا ىناسنإلا عفنلاو ءربلا لمع وه ريخلاو .هروص لك ىف ريخلا بحي

 وهف «هومتكتو هوفخت وأ «هونلعتو هورهظتو هودبت نإف «هللا هبحي ام نولمعت مكنإف

 نأو «نوعدت ريخلا ىلإف «هيلإ ةوعدلل هومترهظأ نإف .هيلاح اتلك ىف هيلع ىزجم لوبقم
 .نولعفت اًمعنف نوطعت ام ىلع ارتس .ءايرلل اعنمو هلل ًءاقتا هومتيفخأ

 حفصلاو «ةءاسإلا نع وفعلا وه ىبلسلا ريخلا لعفو «ىباجيإلا ريخلا لعف اذه

 هنأ هلك ىبنلا نع دمحأ ىور دقلو .ىلاعت هبحي ام كلذ نإف «سانلا نع ليمجلا

 هعفر هلل عضاوت نمو ءازع الإ وفعب دبع داز امو «ةقدص نم لام صقن ام» :لاق
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 لل للا ولاا لااا للملا

 4 483+ َنيِلهاَجْلا نع ضرعأو فرعْلاب رمأو وُفَعْلا ذخ 8 :ىلاعت لاقو ")هللا
 .[ فارعألا]

 سا م ظلما سا سل مو

 مالكل ليلعت اهنأ ىنعملا نم اهعقوم 4 اريدق اوفع ناك هللا َنَِف :ىلاعت هلوقو

 ءىسي نمع اوفعت وأ هوفخت وأ هودبتو ريخ نم اولعفت امو :ىدؤملا ذإ هيلع لدت ىوطم

 ىلع ٌريدقو امئاد ّوفع هناحبس هنأل هللا مكبحيو «ىلاعت هللا ىلإ نوبرقت مكنإف ٠

 . ىلعألا لثملا هناحبس هلو «ىلاعت هللا تافصب اوقلختف هتءاسإب ءىسملا لخأ

 :ثالث تاظحالم انهو

 اذه ىف لخدي لهف «بوبحم ريخلا ءادبإ نأ ديفت ةميركلا ةيآلا نأ :ىلوألا

 نوكي لب ءاريخ نوكي ال ءايرلا هب دصق اذإ عفانلا لعفلا نإ كلذ ىف لوقنو ؟ءايرلا

 دقف ىئاري ىلص نم» :لوقي هلم ىبنلا نأل ؛ريخلا ءادبإ ناونع تحت لخدي الف ءاكرش

 جراخ لعف اذهف 227(كرشأ دقف ىئاري قدصت نمو «كرشأ دقف ىئاري ماص نمو ءكرشأ

 .همومع ىف لخدي ال ذإ «هيلإ تفتلي الف «ريخلا قاطن نع

 سمت ةءاسإلا تناك اذإ ام لاح ىف نوكي امنإ َئّيسلا رمألا نع وفعلا نأ :ةيناثلا

 ماظنب قلعتي ءىّيسلا رمألا ناك اذإ امأ ؛هل !صلاخ !قح لذب اذهب وهو ءوفعي نم صخش
 لاقي لب ءلافع هنإ هكراتل لاقي الو «مواقي نأ دب ال لب «كرتي نأ حصي الف ءمالسإلا ىف

 .بجاولا كرتو رّصق هنإ هنع

 حفصاَف ... 9 :هيبنل هللا لاقف «ليمجلا حفصلا ىلإ اعد مالسإلا نأ :ةثلاثلا
 نملا هلوسرلو ىلاعت هللو .نم ريغ نم حفصلا وهو [رجحلا] 4 (22)+ ليمجلا حفصلا

 . لضفلاو

 الإ وقع ادْبع ُهَّللا َداَر اَمَو ءلام نم ٌةَقدَص ْتَصَقَن اَم» :َلاَق كي هّللا لوُسر نع ةريره ىبأ نع )١(
 عضاوتلاو وفعلا بابحتسا - ةلصلاو ربلا :ملسم هاور هللا هعقر الإ هّلل دحأ مضاوت مو ءازع

 : كلامو 50525 نيرثكملا دئسم ىقاب :دمحأو 2( .199) ةلصلاو ربلا :ىدذمرتلاو 27 همم

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ) 1١9/5 ) ةاكزلا : ىمرادلاو 3 ) ١ ممه ( عماجلا

 . هجيرخت قبس ()
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 اللا !للللطططططططسططمالااااامااااااااااااللاالاالااااااااا ااا اطخممممما الن اللام الالات [ااااالالاةةلاتأااااااا ااا! كااااااااللاااالا111
 ا رح اه سسسجسل)ب

 نأ ملعا» :ىزارلا نيدلا رخف اهانعم ىف لاق دقو «قالخألا مراكم تعمج ةيآلاو

 ىذلاو «قلخلا عم قلخخو «قحلا عم قدص :نيرمأ ىف ةروصحم اهترثك ىلع ريخلا دقاعم

 اوفعَت وأ : ىلاعت هلوقو مهيب مل داسيا ىلإ دعا 4و وأ اخ وذي نإ

 «ريخلا عاونأ عيمج نيتملكلا نيتاه ىف لخدف «مهنع ررضلا عفد ىلإ ةراشإ «ءوس نع

 .ها .(ربلا لامعأو

 . ميحر رومغ كنإ انمحراو

 م ورع

 دو 2 أَنِ
 هر#آ

 و رس ترب د هس عرس م دلخا ىد ع ع سل
 ءويسرو هلأ َنْيَب اوفرعي نأ توديِربَوورَسَرَو هلأ
 وع 2 و

 دودو نعد فَكصَتَو عسر ود رول وقت

 1 ها هم عر هي هه

 نوفل امه َه َكِيتلْوأ 2 2 الس كيب

 1 . اوُنَماَءَنلاَو 1 شل 2 يمد َنكَلنْدَتَعأَوَتَح 06

 ب حرس و 2 ا مل وريم يي
 توم كومو اوفرعَيمل ود سرو هلأ

 2 و و 70
 5 هين اميِحَناَروفَع هللا اكو و مهروج : وحأ مِهيِتوُ

 ركذو «نينمؤملا عم نوعنصي اوناك امو «نيقفانملا لاوحأ ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 هللا حتف كلذ عمو «بذبذتو ددرت نم هيلع مه امو مهسوفن هنكت ام ىلاعتو هناحبس

 ركذ مث .ميقتسملا ميوقلا جاهنملا اوكلسي نأ اودارأ نإ مهل ةبوتلا باب ىلاعتو هناحبس

 هءافخإو ء«ريخ ريخلا ءادبإ نأو ءزوجي ال ملظ نمت الإ ءوسلاب رهجلا نأ ىلاعتو هناحبس

 نيرفاكلا ركذ مث «نيقفانملا ركذ نيب ناتيآلا ناتاه تءاجو .هب زاجم ىلاعت هللا نأو ريخ
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 ال ةحلصم ريغل ءوسلاب رهجلا نأ نايبل مهنم نيقفانملا نم نيريثكو «باتكلا لهأ نم

 تايآلا هذه ىفو «مهرش مهيلإ ىدعتيو نوملظي نم ناك نيقفانملا ءوس نالعإف ءزوجي

 ناميإلا لهأ لاوحأو «مهلآمو ءمهرفك بابسأو نيرفاكلا ضعب لاح ىلاعت هللا نيبي

 : هناحبس لوقيف مهناميإ حئاتنو

 « نولوقيو هلسرو هللا نيب اوُقرَعي نأ نوديريو هلسرو هللاب َنوُرُفكَي نيا نإ ط
 نمؤي نمو ءهاضتقم ىلع ريسلاو «هل ناعذإلا وه ناميإلاو «قحلاب دوحمجلا وه رفكلا
 نيتقيقحلاب هناميإ نوكي نأ دبال ىرخألا نع امهادحإ لصفنت ال نيتمزالتم نيتقيقحب

 ذإ «ةيناثلا نع ةدحاولا لصف نكمي ال هنأل امهب انمؤم دعي ال ءامهادحإب رفك نمف ءاعم

 ةيهلإلا ةلاسرلاب ناميإلا نأ تاررقملا نمو .اعم ايفتني وأ ءاعم ادجوي نأ ىضتقي مزاللا

 ناميإلا ريغ نم هللاب ناميإلا ققحتي نأ نكمي الف «ناتمزالتم ناتقيقح هللاب ناميإلاو

 نعذي نآب لامكلا هجو ىلع الإ ةيهلإلا ةلاسرلاب ناميإلا ققحتي نأ نكمي الو «هلسرب

 .ىلاعت هللا نم ءىجت ةلاسر لكل

 انمؤم دعي ال هتوبن ىلع ةلدألا تماق رخآ ضعبب رفكو نييبنلا ضعبب نمآ نمف

 ىف الإ ققحتي ال ىذلا ءزجلا لصف هنإ ذإ ؛ىلاعت هللاب انمؤم دعي الو ىلاعت هللا ةلاسرب

 .ىلاعت هللا نع هللا ةلاسرب ناميإلا لصفو «لك

 امأ :نيتلطاب نيتجيتنو «مهل نيتفص ةيآلا هذه ىف ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو

 .هلسرو هللا نيب اوقرفي نأ مهتلواحمو ءهلسرو هللاب رفكلا امهف نافصولا .

 نأل ؛هقلخ ىلإ اهب ثعبي ىتلا ةيهلإلا هتلاسر دوحج انه وه ىلاعت هللاب رفكلاو

 هذهب ثعب ىذلا هللاب دوحج اهيلع ليلدلا مايق عم مهضعب وأ لسرلا ةلاسر دوحج

 لصأب رفكو «هب دوحجو هلل نايصع ءايبنألا نم ىبنل ةيهلإلا ةلاسرلا راكنإ نأل ؛ةلاسرلا

 سانلا قلخي مل هنأب ناميإلا مزلتسي ىلاعت هللاب ناميإلا نإ ذإ ءاهلسرمو تالاسرلا

 «نيرذنمو نيرشبم لسرلا لسري هنأب ناميإلاو هباسحو هباوثو هباقعب ناميإلاو ءىدس

 لوسرب رفكلا نآل ؛هلسرب رفكو هللاب رفك دقف لسرلا نم لوسر ةلاسر ركنأ نمف

 نمف «نيقابلا بذك دقف «ءلوسرل بيذكت نم تبث ام نإ ذإ «لسرلا ةيقب هيلع بحسني
 . لسرلا نم مهريغو «ىسيعو ميهاربإو دمحمب رفك دقف ىسومب رفك
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 ا بلك اهيل 2322*ظظ7 1 ل ا يشل م

 هللاب مهناميإ اونلعي نآب «لسرلاو هللا نيب اوقرفي نأ مهتدارإ ىناثلا فصولاو
 ذإ ءهلسرو هللا نيب قيرفت كلذ نإف «ءلسرلا ضعبل راكنإلاو «ضرألاو تاومسلا قلاخ

 قرفي هنإف ءلسرلا ضعبب رفك نمو ؛ةدحاو ضرألاو تاومسلا قلاخب لسرلا ةقالع نإ
 ال مهنأل ؛هلسرو هللا نيب نوقرفي دوهيلاف ءمهب رفك نيذلا لسرلا كئلوأو هللا نيب

 مهضعب رسف دقو «نوقرفي كلذب مهو .هللا دبع نب دمحمو «ميرم نبا ىسيعب نونمؤي
 وهو «ةيهلإلا ةلاسرلا نوركنيو «ىلاعت هللاب نونمؤي مهنأ هلسرو هللا نيب ةقرفتلا مهتدارإ

 .هابأي قايسلا نأل ديعب هنكلو «صنلا هلمتحي ريسفت
 كلذب مهذاختاو «ضعبب رفكنو ضعبب نمؤن مهلوق امهف ناتلطابلا ناتجيتنلا امأو

 هللاب رفكلا عم مزالتم لوقلا كلذ نإو «لماكلا ناميإلاو «قلطملا راكنإلا نيب اليبس
 قيدصتلا قح ةيهلإلا ةلاسرلاب قيدصتلاو «ناميإلا قح ىلاعت هللاب ناميإلا نإ ذإ هلسربو
 حالصإ ىهو ءةدحاو ةياغب اوتأ |عيمج مهنأل ؛لسرلا لكب ناميإلا انهون امك «مزلتسي

 الو ءريشبتلاو راذنإلاو ةميقتسملا ةداجلا ىلع اهثحو .لوسر لك ةلاسر ةيحان ىف ةقيلخلا

 ذإ «لكلاب رفك ضعبلاب رفكلا نأل ضعبب رفكنو لسرلا ضعبب نمؤن لاقي نأ اذهل حصي
 . ةلاسرلا تاذب دوحجو «ةلاسرلا نم ةياغلل دوحج وه

 ءلسرلا لكب لماكلا ناميإلا نيب طسو قيرط ىأ ليبس ذاختا مهتدارإ امأو
 كش الو .رفكلاو ناميإلا نيب لاح ىف اونوكي نأ هادؤمف «لسرلا لكب لماكلا رفكلاو
 ىف نولخاد مهف ءرفكلا الإ ناميإلا دعب سيلو هلسرو هللاب !ناميإ تسيل لاحلا هذه نأ
 ىلاعت هللا مكح كلذلو «لكلاب نيرفاك مأ ضعبلاب نينمؤم اوناكأ ءاوس ءنيرفاكلا كلس
 :ىلاعت هلوقب ناميإلاو رفكلا نيب ام لصافلا مساحلا مكحلا اذهب

 اولاق نيذلا ءالؤه نأ ىلإ ةدافإلل ةراشإلاب ريبعتلا 4 اًقَح تورفاكلا مه كتلوأ »
 ال ارفك نورفاك لاوحألا كلتو لاوقألا هذه ببسب دوحجلا كلذ اودحجو .لوقلا كلذ
 :تارثؤم ةثالثب رفكلاب مهيلع مكحلا ىلاعتو هناحبس  دكأ دقو هيف كشلل لاجم

 رفكلا ىلع مهرصقو ءمكحلا ديكأت ىلع ةلادلا «مه» ةملكب نايتإلا  اهلوأ

 .اهنم نولقتني الو اهيف نوعراسي رافكلا ةرئاد نع نوجرخي ال مهنأ تابثإو
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 نورفاكلا مهنأب مكحلاو «ةراشإلاب نودحاجلا كئلوأ مهو نيفرطلا فيرعت  اهيناث

 مهيلع روصقم رفكلا نأك ءرفكلاب فصولا ديكأت ىف ةغلابملا ليبق نم دافأو «لوقلا دكأ

 الو لوسر الو باتكب نونمؤي ال نيذلا نم رفكلا ىف لغوأ كلذب مهو «مهنع جرخي ال

 .هنوقبطي الو ءهب كلذ عم نورفكيو «هنوفرعيو لصألاب نومّلسي مه ذإ ؛ةلاسر

 دقو ءاقح قحو تبث دق تباث مهرفك نأ ىأ .4اًقَح» ةملكب ريبعتلا  اهثلاث

 ديكأت اقحو ءرفكلا ىف نولماكلا مه ىأ» ةملكلا هذه جيرخت ىف ىرشخمزلا لاق

 وأ «نيرفاك مهنوك وهو اقح كلذ قح ىأ اقح هللا دبع وه كلوقك ةلمجلا نومضمل

 .«هيف كش اال انيقي اتباث اقح ارفك اورفك نيذلا مه ىأ «نيرفاكلا ردصمل ةفص

 ددرتلا ةنظم ثيح نوكي ديكوتلا نأ كلذ نع باوحجلاو ؟ديكوتلا كلذ ناك اذاملو

 نيبف كلذب هنوضري مهنأ مهتدارإو مهلوقب اوبسح دقف «لوقلا كلذ اولاق نيذلا لوقع ىف

 دوحج نأ اصوصخو ءءىش ىف رفكلاو لماكلا ناميإلا نيب طسو ال هنأ هناحبس هللا

 ماقم ىف ىتح «سانجألا نيب مهقيرفتو «نيفد دقح نم ثعبنا لسرلا ضعبب ءالؤه
 . [ماعنألا] 4 23 هتلاسر لَعِجَي ثيح ملعأ هللا ... » :ىلاعت لاق دقو «ةلاسرلا

 ىف تناك اهنإ ذإ ؛هلضف نم هللا مهاتآ ام ىلع سانلا نودسحي رفكلا اذهب مهنإو

 ددرتلا ناك ثيحو «ىربعب سيلو «ىبرع هنأل ءادمحم اوضفر نيذلا مههابشأو دوهيلا

 هللا ركذ دقو ؛نيقيو ةئيب نع عباتلا عبتيو ءددرتلا لوزيل .قحلا ديكأت بجو لقع ىف

 . 4 انيهم اباَذَع َنيِرفاَكلل اندتعأو إ> :لاقف مهلاثمأو .ءالؤه باقع ىلاعت

 ناوهلا مهقيذي انيهم اباذع مهعمج ىف نوجردني نيذلا نيرفاكلل انأيه ىنعملاو

 ةملك نإ لاقي نأ حصيو ءاهيف لطابلاب مهزازتعاو ءايندلا ىف مهرابكتسا ءافك «لذلاو

 ظفللا نأل ؛ةقباسلا ةيآلا ىف اوركذ نيذلا صخت اهنكلو ءرافكلا لك معت ال (نيرفاكلا)

 ام ةجيتن نايبل «ركذلاب مهصيصخت نوكيو ءالوأ روكذملا هب دارملا ناك افرعم ديعأ اذإ

 . هناحبس هلسر نيب هب اوقرف امو اوبكترا

 دتعا نأل ؛هب نآرقلا صتخا ىنآرق ريبعت وهو ««اندتعأ» ظفل ىف ىظفل ثحب انهو

 كلذ ىف لاق دقو .منهج باذع وه اداتع مهل انأيه ىظفللا جيرختلاو ءداتعلا نم
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 :ىلاعت هلوقو .ءدادعإلاك هيلإ ةجاحلا لبق ءىشلا راخدا داتعلا» :هتادرفم ىف ىناهفصألا

 نم لدبأف انددعأ نم هلصأ ليقو .انلعفأ وه ليق 4 ايهم اًباَدَع نيِرفاكْلل اندتعأو »
 1 0 نات نيلادلا ىدحإ

 . مهرابكتسا ءازج الذم اباذع مهل رخدا نيرفاكلا ءالؤه نأ ىنعملا ةصالخو

 ميلي مهل رخدي امو « مهنيب اوقرفو «هلسرو هللاب اورفك نيذلا نأش اذه

 نيب اوقرفي لو هلسرو للاب اونمآ نيّلاَو » :هناحبس مهيف لاقو ءاقدصو |قح نونمؤملا

 . 4 مهنم دحأ
 لوألا فصولا :نيفصوب اقدصو اقح نينمؤملا ىلاعتو هناحبس هللا فصو

 دودؤي عيمصجلا ذإ ؛لوسرو لوسر نيب قرف ال ,نيعمجأ هلسرو ىلاعت هللاب ناميولا

 نإ لب .«لوسرو لوسر نيب ناميإلا ىف اوقرفي مل مهنأ ىناثلاو ءاهنوغلبيو مهبر تالاسر

 نأ نمؤملا ىلع قح هنأ كلذ . مهبولق نم ناميإلاو ءمهسوفن نم عضوم ىف عيمجلا

 امو انيلإ لنأ امو هاب انمآ اووف ) :ىىلاعت لاق امك «ىلاعت هللا هلسرأ لوسر لكب نمؤي

 امو ئسيعو ئسوم يتوأ امو طابسألاو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ ئإإ لأ

 [ةرقبلا ] 4 4239 نوُملسُم هَل نحَنو مهنَم دحأ نيب قرفن ال مهبر نم َنوينلا يتوأ
 حرص ىف ةنبل رخآ وهو «تالاسرلل ةممتم هتلاسرف نييبنلا متاخ دمحم ناك اذإف

 . ةيهلإلا ةوبنلا

 نوقدصيو «هللا رمأ امل نوئعذي نيذلا مهاقدصو اقح نونمؤملا ناك اذإو

 .هلسر نيب اوقرف نيذلا نوضقاني مهو هللا لوسر ةوعدل نوبيجتسيو «هتالاسرب

 :ءازجلا اذه ىف هناحبس لاق اذلو «فلتخم كلذل مهؤازجف

 نيذلا ىلإ انه ةراشإلا 4 اميحُر اًروُفَع ُهّللا اكو مهروجأ مهيتؤي فوس كتلوأ »

 لماكلا ناعذإلا نأب ديكوتلل ةراشإلاب مهركذ راركتو ةقباسلا تافصلاب نيفوصوملا اونمآ
 لعج ىذلا هدحو وهو ءايبنألا نيب ةقرفتلا مدعو ءدقحو ءدوحجو «ءالعتسا ريغ نم

 كلذ لعج ذإ مهيلع ىلاعت هللا ةمحر ىهو ء«ءازجلا وه انه رجألاو «ءازجلا كلذ مهل
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 اهتاذ لامعألا نإ لب «لمعلا نم ربكأ وهو «لمعلا ءازج «مئادلا ميعنلاو «ميقملا باوثلا

 هباتك ىف ررق ىلاعت هللا نكلو «باقعلا هعيتيو باسحلا بجوتست تاوفه اهيف نوكي دق

 [ : دوه] 4 #13 تاكيَسلا نيهذي تاتسَحلا نإ ... )» : ميركلا

 كلذ نأ ىلع ةلالدلل 4 اًميحر اروُقَغ هللا َناَكَو 9: ىلاعت ةيآلا هلوقب تليد كلذلو

 ةمحرلاو مئادلا نارفغلاب فصتم هنأل كلذ نإو «هتمحر ةعسو هللا لضف نم وه باوثلا

 .. ةمئادلا

 ديكأت ىلع ةلادلا فوسب ريبعتلاب باوثلاو ءازجلا ىلاعتو هناحبس هللا دكأ دقو

 .نيمحارلا ريخ تنأف انمحراو انل رفغا مهللا .لبقتسملا نمزلا ىف لعفلا

 ا اسدقف ِء 9 20111 كوع لؤتدأ تكلل

 2 نا رواق كلذ نبك أ ومو

 0 ام دبر م لجعل اور أب ةَفِعْنَّصلَ
 00 00 ال سس ني

 كلتنا هيج يامل نم 9 11 ُتَنسَدْلآ

 هند اغفر مهتم بروف
 0 5: انيق دمك تبكلا نود كانك

 اونمآ نيذلا باتكلا لهأ ضعب لاوحأ ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس نيب

 ءلوسرب رفك نم نأل ؛ىلاعت هللاب نيرفاك اذهب اوربتعاو «ضعبب اورفكو نييبنلا ضعبب

 هناحبس نيب مث «هب رفك دقف ؛ىلاعت هللا ةلاسرب رفك نمو «ةيهلإلا ةلاسرلاب رفك دقف
 هلسر نم دحأ نيب اوقرفي ملو ءهلوسرو هللاب اونمآ نيذلا افصاو ناميإلا ةقيقح ىلاعتو

 مهل هللا دعأ نيرفاكلا نأو «ةجيتنلا ىفو ةقيقحلا ىف رفكلاو ناميإلا نيب كلذب انزاوم
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 لوسرلا تانعإو مهرفك ىف دوهيلا ةجاجل ىلاعت هللا نيبي ةيلاتلا تايآلا ىفو ءربكأ

 هللا هلاق ام ةجاجللا هذه نمو هِي دمحم نييبنلا متاخ وهو .«مهريغلو «مهل ثوعبملا

 :هلوقب مهنع ىلاعتو هناحبس

 مه انه باتكلا لهأ 4 ءاَمّسلا نم اًباتك مهْيَلَع لّرتت نأ باتكلا لهأ كلئسي

 انلتق اَنِإ مهلوقو إذ :ىلاعت هلوقكو «تايآ نم كلذ دعب قايسلا ىف ءاج ام ليلدب ءدوهيلا
 ىبنلا نولأسي ال «نوتنعتم دوهيلا ءالؤه نإو [ءاسنلا] 4 #20 ميرم نبا ىسيع حيسملا

 نوبلطيف «نوتنعتي نكلو ءمزلم ريغ ميركلا نآرقلا وهو ءهمدق ىذلا ليلدلا نوكل اليلد

 نم اباتك مهيلع لزني نأ وهو ءابيرق اليلد اوبلط دقو ..رفكلاو دانعلا ىف ةجاحجلو ءاتانعإ

 . ءامسلا

 لزني نأ اولأس مهنإ مهضعب لاقف .حلاصلا فلسلا نم ليوأتلا لهأ فلتخا دقو

 نورخآ لاقو «ةدحاو ةلمج ةبوتكم ةاروتلا تلزن امك بوتكم لماش باتك ىبنلا ىلع

 ةجح نوكيل دمحمب ناميإلا ىلإ مهوعدي ساطرق ىف صلاخ باتك لزني نأ اوبلط مهنإ
 ىلإ ىعادلا باتكلا كلذ لزني نأ اوبلط مهنإ فلسلا نم نورخآ لاقو «مهيلع ىلاعت هللا

 . مهئاربك ضعب ىلإ ُةَكَي ىبنلا ىلا ةباجتسالا
 نآرقلا لزني نأ اوبلط دقف ءاذه لك اوبلط مهنإ ىربطلا ريرج نبا لاق امك قحلاو

 نأ بلط مهنم رخآآ قيرفو ؛هتقيقح ىف اوككشيل كلذو ةاروتلاك ةدحاو ةلمج ابوتكم

 لزني اباتك بلط ثلاث قيرفو .ناعذإلاب مهل ايعاد هنوءرقي صاخ باتك ءامسلا نم لزني
 نألو ؛مهناميإ انمض ام اوبلط ام ىلإ اوبيجأ ولو «تدجو ةثالثلا بلاطملاف .مهضعب ىلع

 لاق دقلو ءزجعملا نآرقلا وهو «تبشملا عطاقلا ليلدلا ماق دقو «ءىش هعلقي ال تنعتلا

 نيد لاقل مهيدي هوُسَمْلف ساطرق يف اًباتك كيلع الت ولو » :ماعنألا ةروس ىف ىلاعت
 يضف اَكَلم اَلرنَأ ولو كلم هيلع لزنأ الو اوُناَقو <22 نيم رحس الإ اذه نإ اورفك
 َنوُسِبلَي ام مهْيَلع اًمسَبلو الجر ُهاَلَعجُل اكلم ُهاَلَعَج ولو 22+ نورظنُي ال مث َرمأل
 [ ماعنألا] 4 <
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 «مهرضاح نع ءىبني نيرفاكلا ءالؤه ىضام نإو ءاقلطم ليلد هعنقي ال تنعتملاف

 نيذلا نإ 4 ةرهج هّللا اَنرَأ اولاقَف كلذ نم ربكأ ئسوم اولأس دَقَف 9١ :ىلاعت لاق اذلو

 ىلإ نوعرف دابعتسا نم مهجرخأو مهب ىقتلا نيذلا مه ليئارسإ ىنب نم ىسوم اولأس
 .ةزعلاو ةيرحلا ثيح

 لَو ىبنلا اورصاع نيذلاو دوهيلا ىلإ بوسنم هنأ ديفي ىنآرقلا صنلا قايسو

 زاج سنجلا ىلإ لوقلا بسن اذإو ؛مهنم فئاوط ىلإ الو «مهداحآ ىلإ ال ,مهسنج ىلإ

 هنأل ؛اتانعإ دشأ لوألا ناك نإو «مهفالسأ نم عقو ام لثم نولمحي مهف .فلخلاو

 مهبأد نكلو  مالسلا هيلع ىسوم دي ىلع معن نم مهيلع هب هللا ضافأ املو «ربكأ

 تانعإ مهمهي امنإ «ليلدلا ةوق مهمهي ال «مهفالسأ ىضامك مهرضاحف .دومحلا

 تانيبلا - مالسلا هيلع  ىسوم دي ىلع تتبث نأ دعب راكنإلل تالعف ذاختاو «لوسرلا

 ملف ءابيرغ ابلط اوبلط كلذ عمو «تانيب تايآ عست ىلإ تلصو ىتح «ترثئاكتو ةيسحلا

 «ةرهج ىلاعتو هناحبس هللا اوري نأ اوبلط لب «كنم اوبلط امك باتك مهئيجي نأ اوبلطي

 ال لاؤس وهو «ىسوم اوقدصي نأ مهيلإ بلطيو ءانياعم مهمامأ نوكي نأو «نيعلاب ىأ

 ىور دقو ءايندلا ىف ىري نأ نكمي ال ىلاعتو هناحبس هللاف «ايندلا ىف هتباجإ روصتت

 هللا مهبقاع دقو ؟7١(هارأ ىنأف رون هنإ) لاقف ؟هبر ىأر له لئس هلي ىبنلا نأ كلذ ىف

 :هناحبس هلوقب هركذ ءاديدش اباقع كلذ ىلع ىلاعتو هناحبس

 ىتلا رانلا اهنأب ءاملعلا ضعب اهرسف  ةقعاصلا 4 مهملظب ةقعاصلا مُهْتَذَحَأَف ل

 «ةبلاس ىرخأب ةبجوم ةباحس كاكتحا نم أشنت اهنأ نوكلا ءاملع ررقي ىتلا ىهو «لزنت

 نم مهيشغف ءاهل اوُنهَبَف ءالؤه تباصأ اهنأو «بهللا كلذ امهكاكتحا نم نوكتيف

 :ملسم هاور] «هاَرأ ىَنَأ روث» :َلاَق ؟«(كّبَر تير له» :ِهلكي ِهّللا لوسر ْتْلأَم َلاَق رد ىبأ نع )١(

 5545(2) مجنلا ةروس نمو - نآرقلا ريسفت :ىذمرتلاو «(17) هارأ ىنأ رون - ناميإلا
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 ال كلذو «مهباصأ ىذلا ءامغإلا مظع نم ىتوملاك اوراص ىتح مهيشغ ام لوهذلا

 ىَرَن تح كَل نمؤُت نل ئسوم اي ملف ذإو » :ةرقبلا ةروس لوأ ىف ىلاعت هلوق ضراعي

 [ةرقبلا ] 4 (22) َدوُرْظَت متنأو ٌةَقعاصلا مُكَتَذَحَأَف ةرهج هللا

 هؤامغإ وأ هتوم اهيلع بترتي لاح نم ناسنإلا بيصي ام ةقعاصلا :مهضعب لاقو

 يف نمو تاومّسلا يف نم قعصق ... )8 :ىلاعت هلوق كلذ نمو ؛توملا ةجرد ىلإ
 [ رمزلا ] 4 227+ ضرألا

 اهلوأ :هجوأ ةثالث ىلع ةقعاصلا نإ) .هتادرفم ىف ىناهفصألا بغارلا لاق دقو

 [رمزلا] 4 432+ ضرألا يف نمو تاومّسلا يف نم قعصف ف :ىلاعت هلوقك توملا
 . «ةقعاّصلا مُكَنْذَحَأَف ف :ىلاعت هلوقو

 دومتو داع ةقعاص لم ةقعاص مكترذنأ » :ىلاعت هلوقك :«باذعلا :ىناثلاو

 .[ تلصف] 4 278

 نأب ىهتنيو «ران هنم نوكي مث وجلا نم ديدشلا توصلا ىه ةقعاصلا نأ :ثلاثلاو

 نوكي وأ «توملا ببس وهف راثآلا هنم نوكت مث «ىنعملا اذهب لصألا ىف ىه ةقعاصلا

 . «اراذنإ

 توصب لجلجت ىتلا رانلاب اهريسفت وهو هانركذ ىذلا لوألا هيجوتلا حجرن كلذلو

 نإ :لئاس لأسي دقو ءديدش باذع هتاذ ىف وهو «توملا هيلع بترتي دق «عزفم بيهر

 ءاراذنإ وأ اباقع نوكي فيكف «بجومب بلاس كاكتحا وهو «ىعيبط ببس اهل ةقعاصلا

 ريس ىلاعتو هناحبس هللاف «ةيهلإلا ةدارإلا عنمت ال ةيعيبطلا بابسألا نإ لوقنو ؟ةزجعم وأ

 تلج دارأ اذإف «حايرلاو «باحسلا رّيسي ىذلا وهف «هتدارإو هتردق تحت ىهو «ناوكألا

 وأ ةقعاصلا اهنم تناكف «هرمأب تارخسملا حايرلا لسرأ موق راذنإ وأ باذع لازنإ هتردق

 ىلاعتو هناحبس هللا حرص دقو ءائيغ نوكي الو اثيغ نوكي ىذلا ريزغلا رطملا وأ «دعرلا

 ةيعيبطلا بابسألا ققحت عنمي إل كلذو مهمرج رادقمب تافآلا نم ماوقألاب لزني هنأب
 بيغلا ملاع رادقمب هدنع ءىش لكو «بابسألا ببسمو ءهقلاخ وه نوكلا ريسمف

 :هنايغط ىف نوعرف اوديأ امدنع رصم لهأ ىف ىلاعت لاق دقو «لاعتملا ريبكلا ةداهشلاو
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 مِهيلع انلسرأَف 620 نيبمؤمب كَل نحن مف اهب اَنرَحسَعل ةْيآ نم هب انت امهم اواو )

 اموق اوناكو اوريكتساف ٍتالّصقم ٍتايآ مدلاو عدافضلاو لّمقلاَو دارجلاو َناَفوُطا

 نبأ كدنع دهع مب كو ان عا ىسوُماياوُنَق جلا هيلع عفو امَلَو ل نيمرجُم

 زجرلا مهنع انفشك امَلَف 183 ليئارسإ يب عم نسرَو كل نمْؤَمل زجرلا اع تفَشَك
 [ فارعألا ] 4 29+ نوثكدي مه اذإ هوغلاب مه لجأ ىَإ

 لاق اذلو ءادوبعم لجعلا ليئارسإ ىنب نم نوقباسلا ذختا تانيبلا هذه عمو

 : ىلاعت

 صنلا اذه 4 كلذ نع اَنوَفَعَف تانيبلا مهتءاج ام دعب نم لجعلا اوُدَحَنا ّمُثِظ

 ججحلا ىأ تانيبلا مهتءاج ام دعب مهف ءدوحجلاو رفكلا ىف مهناعمإ نايب هيف ميركلا

 نوعرف توربج نم ىلاعتو هناحبس هللا مهذقنأ نأ دعبو «ةغمادلا هل ةتبثملا «قحلل ةنيبملا

 ىذلا لجعلا لكش اوذختا ءاوأر ام تايآلا نم اوأر نأ دعبو ءمهل هدابعتساو «هنايغطو

 ليبق نم «مهل دماجلا لاثمتلا اذه ىلع لجعلا قالطإو ءمهل ادوبعم بهذ نم روص

 هنكلو ؛ةقيقح !لجع سيل وهف «لكيهلاو ةروصلا ىف ههبش ىلع ءىشلا مسا قالطإ

 ىفف «مهبولق ىلع ىلوتست تناك ىتلا ةينثولا اياقب نم ةيقب لجعلا ذاختا نإو «ةروص

 نم ةينثولا تنكمتساف نائوألا نم عون ةدابع تناك رصم ىفو «رقبلا ةدابع تناك رصم

 نم مهيلع ماق امو «ةزع نم ىلاعت هللا مهانآ امو «مهريكفتو مهلوقع اوسن ىتح مهبولق

 لاق دقف «ةهلآ مهل امك اهلإ انل لعجا اولاق مهنأ مهنع ىلاعت هللا ركذ كلذلو .ناهرب

 اي اوُاَف مهل مانصأ ىلع َنوُفْكَعي موق ئلع اوف رحبلا ليئارسإ ينيب اَنْزواَجَو ف : ىلاعت

 . [ فارعألا] 4 422ج َنوُلهَجَن موق مُكَنِإ لاق ةهلآ مهل امك اََِإ ال لعجا ىموم

 نع اوعلقأو ءاوباتو ءاوهبنتف «لجعلا لكيه ةدابع ىف مهلالض ىلإ اوهبن دقلو

 بهذي رفكلا دعب ناميإلاو ءاهلبق ام بجت ةبوتلا نأل ؛مهنع ىلاعت هللا افعف «هتدابع

 [لافنألا] 4 22)+ فلس دق ام مهّل رقي اوهتني نإ اورفك َنيِذّلَل لق 9 .رفكلا راثآب

 .ةرهاق ةرهاب ججح نم ىسوم هيبن هللا ىتآ ام عم ىلاوتملا درمتلا كلذ ناك دقلو

 : هناحبس لاق اذلو
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 هللا ىطعأ دقو ةطلسلا وهو ةردقلا وه ناطلسلا 4 انيبم اناطْلس ئسوم انيَتآو»
 هاطعأف للضملا هءاور ليزتو «لطابلا عفدت ىتلا ةوقلا مالسلا هيلع ىسوم ىلاعتو هناحبس

 نوعرف اهب بلغ ىتلا ةوقلا هاطعأو «قحلا نيبت ىتلا «؛ةحضاولا ةنيبلا تارهابلا تازجعملا

 اهب ىتلا ةوقلا هاطعأو «ليئارسإ ىنبب جرخو ميلا ىف هاقلأ اذهلو .هرصع ىفف ايندلا ةيغاط

 هاطعأو «نايصعلا اودوعت نيذلا «قحلا ىلع ليئارسإ ىنب نم نيدرمتملا كئلوأ عضخأ

 هتاذ ىف قحلاو «قحلا نايب اهنأل ؛نيبم ناطلس اهدحو ىهو «ةاروتلا هيلع لزنأف ةوقلا

 «ةرطفلا ىضتقمب اقاثيم ىلاعت هللا ذحخأ كلذ قوفو «ىلاعت هللا قاثيم ىه ةاروتلاو «ةوق

 :ىلاعت لاق دقو ةاروتلا ىف امك «ةعاطلا ىلع اقاثيمو
 يب ع عو
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 ىلإ نوهجتي ال ءمهيضام ىف دوهيلا ءالؤه 4 مهقافيمب روُطلا مهَقوَف انعقرو )»
 نونمؤملا اهيأ اورظتنت الف ءاجلملا لمح هيلع نولمحي نكلو «نعذملا نمؤملا هاجتا قحلا

 مهيضام ىف مهف مهعبط نم نكي مل كلذ نأل ؛هل نوبيجتسي مهنأ هتلاسرو ٌةِكلَو دمحمب

 نأ دعب الإ اهماكحأ ذيفنتب اقاثيم مهسفنأ ىلع اوذخأيو اونعذي ملو ةاروتلا اوذفني مل

 ىلاعت هللا عفر دقف ءارظنو اسح ةلاحم ال مهب عقاو باذعلا نأب ايسح اديدهت اودده

 :ىلاعت هلوق ىنعمف .ةعاطلاب ادهع اومدقيل ءروطلا مهقوف

 وهو ءالمح هيلع نولمحي ىذلا قاشيملا ببسب ىأ (روُطلا مهقوف انعقرو
 اذه ىلإو «عفرلا دعب ذخأ قائيملاف ءارايتخاو اعوط هميدعقت بجي ناك ىذلا مهقاثيم

 مهب عقاو هنأ اونظو َةَلَظ هّنأك مهقوَف لبجلا انقتن َذِإو 9 :ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت هلوق ءىموي
 . [فارعألا] 4 207+ َنوُفَت مُكَلَعَل هيف ام اورُكذاو ةوقب مكانيتآ ام اوذخ

 اميف هتعاطو «ىلاعت هلل قلطملا عوضخلا ىلع مهلمحو «ةاروتلا ماكحأ وه قاثيملاف

 عوضخ هيف امب مهرمأ هنآب هناحبس حرص دقو «نايصع الو درمت ريغ نم هب مهرمأي

 :امه نيرمأ ىلاعتو هناحبس ركذف .ةعاطلا اودوعتي نكل «ىدبعت

 باب اولخدا « تبّسلا يف اودعت ال مهل انلُقو ادَجَّس باَبلا اوُنَخَدا مهل الو »

 عوضخلا ىلع ليلد وهو ءاسح عوضخلا ةرامأ نيدجاسلا ةئيهب مكسوءر ىئطأطم ةنيدملا
 رمألا هنمضتي ىذلا ةقلطملا ةعاطلاب حيرصت ةيآلا ىفو «ىلاعت هللا رماوأل ناعذإلاب ىّنعم
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 اوُلخدا اَنْلُق ذإو 9 :ةرقبلا ةروس ىف ىلاعت لاق دقف سوءرلا ىتطاطم ادجس لوخدلاب

 4 20 .... ةّطح اولوُقو ادجَس باَبلا اوُلْخداو اَدَعَر مثتش ثيَح اهنم اوُلَف ةّيرَْلا هذه
 .[ةرقبلا]]

 اولوقو ادجس بابلا اولخداو ءادغر متئش ثيح اهنم اولكف ةيرقلا هذه اولخدا

 .ءايربكلا انع بهذ دق نيعضاخ ىأ ةطح

 ملو .هللا اهمهبأ دقو ءاهريغ ليقو «سدقملا تيب ىه ليق ةيرقلا وأ ةنيدملاو

 نم ىنآرقلا فدهلا كلذ صقني الو ءاهرمأ كرتنلف ءاهنيبي ام ةحيحصلا ةنسلا نم دجوي

 .ةقلطملا ةعاطلاب اورمأ مهنأ ىهو ءةصقلا هذه قايس

 يف اودعت ال مهل انْْقَو » هلوقب ىلاعت هللا هركذ  اورمأ ىذلا ىناثلا رمألاو

 اوداطصت الأ ىهو «تبسلا موي اهمازتلاب مكرمأ ىتلا دودحلا اوزواجتت ال ىأ 4 تبسلا

 هناحبس هيلا هتبسنو رمألا ديكأت نايبل 4اَنلقَو# ىلاعت هلوق رركتو «مويلا كلذ ىف ناتيحلا
 تبسلا موي مهيتأت ناتيحلا تناك دقف ءارابتخا ىلاعتو هناحبس مهربتخا دقو :ىلاعتو

 ةرضاح تناك يتلا ةيرقلا نع مهلتساو ١» :ىلاعت لاق امك «هريغ ىف ىفتختو ءاحضاو

 مهينأت ال نوتبسي ال موو اعرش مهتبس موي مهئاتيح مهينأت ذإ تسلا يف َنوُدعي ذِإ رحل

 . [فارعألا] 4 29+ نوقسُفُي اوناك اًمب مهولبت كلَذَك

 قيثوتلا لماك اقثوم ادهع ىلاعتو هناحبس هللا ذخأ 4 اًظيِلَغ اَقاتيَم مهنم اَنَذَحَأَو
 هل ةيوقت .ةيلعلا هتاذ ىلإ ذخألا ىلاعتو هناحبس فاضأو هعوضوم ىفو هتوق ىف اديدش

 رمأ ىلوتي ىذلا وهو ءهذخأ ىذلا وه ريبخلا ميلعلا ماركإلاو لالجلا اذ نإف ءاديكأتو

 .ردتقم زيزع ذخأ مهذخأيس هنأو «مهناميأ ىف اوثكن نإ

 هنأك مهيلع لبجلا عفر نأ دعب هذخأ دقف ءهقيثوت ةوق ىف انرشأ امك قائثيملا ظلغو

 ؛ةديدش تافيلكت مهفلك دقف ءهعوضوم ىف هتدشو «ةقلطملا ةعاطلاب مهرمأو «ةلظ

 طبضلا ىلع اهتيبرتو «تاوهشلا نع مهسوفن مطفل ليبسلا ناكف ءداسفلا ىف مهطارفإل
 اهتاذ نم عنتمت ةيقتلا سفنلا نأ كلذ ؛«ةريثك رومأ ميرحت ىلع صني نأ حلاصلا لمعلاو

 ميرحت ىلع صنلا ىلإ جاتحتف «ةفرحنملا سوفنلا امأ . فيلكت فيلكت وأ رماوأ ريغ نم اريثك
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 راشأ دقو نادجولاو ريمضلا نم ىصخش بيذهت مهلاني نأ ريغ نم نولعفي ام ريثكلا

 قبل نمو رفظ يذ ََك اتمرح اوداه نيذلا ىلعو : ىلاعت هلوقب كلذ ىلإ هناحبس

 كلذ مظَعِب طلخا ام ْوَأ اياوحْلا وأ امُهُروُهَظ تَلَمَح ام َّذلإ امهموحش مهيلع انمَرَح ملا

 . [ ماعنألا] « 4123 َنوُقداصَل انو مهيغبب مهاتيزج

 . ميلع ءىش لكب كنإ «اهئافطو تارهشلا رش 5 انقو ءانمحرا مهللا

 مس اه هوو (”عام يو 00

 يالا موتو كي مهرغ ورهف مضل
 ضي هم للا ع ها هس نس دج حرس

 0 هلأ عبط لب ان ل وزو ع .
 ٌميَرَم لع 20 2. | رع جي

 للع ٌمهلوفو َمِهرْفْكَيَو دي لنا الإ َنوُنِمّوَبالف
0 20 070 

 0 هع انت
 ها

 لوبق نع مهعانتماو مهدانعو «دوهيلا بولق ظلغ نايب ىف ةقباسلا تايآلا تناك

 - مالسلا هيلع  ىسوم عم مهيضامك داك ىبنلا رصع ىف دوهيلا رضاح نأو «قحلا
 مهنإ ىتح «تانيبلا مهيلع تماق اذإ قحلا ىلإ نودتهي الو «ليلدلا بلط ىف نوتتعتي

 نم مهب لزنأ دقو «انايع ةرهج هللا مهيري نأ  مالسلا هيلع  ىسوم نم نوبلطيل

 «مهيلع لبجلا عفتراو ةقعاصلا مهب تلزنف ءعوضخلا ىلإ مهعفدي ام دئادشلا

 اذه ىفو «هوضقن نأ اوثبلي مل مهنكلو «قاثيملا مهيلع ذخأو «نوداكي الو اوعضخ

 اذلو «مهيلع كلذ بقاوعو «ملاظم نم اوبكترا ام ىلاعتو هناحبس نيبي ميركلا صنلا

 :ىلاعت لاق

 هلا ركذ «وقح ٍريغب ءايبنألا مهلتقو هللا تايآب مهرفكو مهتم مهضقن ام
 اوضقن مهف «مهل ةريثك ملاظم ركذف «مهنم عقو ىذلا ملظلا تايآلا هذه ىف ىلاعت

 اوبذكو «مهريغ ىلإ رفكلا ببس اوبسنو «ءايبنألا اولتقو تانيبلاو ججحلاب اورفكو «قاثبملا
 دقو ابرلا اولكأو «هللا ليبس نع اودصو «حيسملا اولتق مهنأ اوعداو «لوتبلا ميرم ىلع

 .هب:اورفك ام رخآ ىلإ . . .هنع اوهن
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 الو الإ نوعاري الو «دوهعلاو قيثاوملا نوضقني امئاد «ليئارسإ ونب مه ءالؤه

 مهيلع هللا ددشيف «مهسفنأ نوملظيو «ءايبنألا نولتقيو ءهللا تايآب نورفكيو «ةمذ

 ةنعللا مهيلع تقح دقو ءمهل ةحابم تناك ىتلا تابيطلا مهيلع مرحيف ءماكحألا

 «ةفلغم ةءولمم مولعلل ةيعوأ ىه ىأ «فلُع اَبوُلُقط مهلوقو ءاهوبستكا ىتلا مهتائيطخب
 ءدمحم اي هيلإ انوعدت امم ائيش لبقن نلو ءاندنع ىذلا ريغ ملع ىلإ ةجاح ىف انسلف

 ام هقفن ال انلعجت ةيطغأ اهيلع «فلغ انبولق نإف هانبعوتساو هانيعو ىذلا ملعلا مغرو

 ام ءىش انبولق ىلإ لصي نلو كيلإ عمتسن نلف «كعم انحرأو ,ءكسفن حرأف ءلوقت

 .هيلإ وعدت

 هناحبس هللا نأ «قحلاو «ًاليلَ الإ نوني الف مهرفكب اهيلع هّللا عبط لب

 «لسرلا ةجح نوءرديو ءةوعدلل اتافتلا نوطعي الو ءنودتهي ال مهنأ ىأر امل «ىلاعتو

 «مهبولق ىلع عبط نأب اذه مهرفك ىلع مهازج مهدنع نم لطابب مهنيهارب نوعفديو

 .اليلق الإ نونمؤي الو ءاليبس نودتهي ال كلذل مهف ءاهيلع متو

 اوتأو «لبق نم حيسملاب اورفك دقل «اميظع انا ميرم ىلع مهلوقو مهرفكبو»

 اذه فسويو ءراجنلا فسويب ةقالع اهل نأب «لوتبلا ءارذعلا ميرم اومهتاف «ميظع ناتهبب

 ءاهجوزتي نأ ىف بغرو «ميرم بطخ دقو «ليئارسإ ىنب نم نيح اصلا دحأ ناك

 اهاعري اهعم ىقبو ءاهرهطو اهتءاربب قثوو ءاهقدص «مالسلا هيلع حيسملا تدلو امدنعو

 نمؤن نيملسملا نحنو «ميظع ناتهبب فسويو ميرم اومرو اورفك دوهيلا نكلو ءاهنباو ىه

 .نيبذكملل كلذ دعب ليوف ءالوسرو ايبن ىسيعب نمؤنو «ميرم ةراهطب
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 نطل عَ الإ ِرلِع 000 دف لم :

 7 اهيكح ريم ناو هيلع عطر لب 27ج انيق هوُكقاَمَو

 أ
 لم ةءر #ذ

 موو ويوم لق وبمْؤَيل اَلِإ كلا ل هأ نمو 2: 104

 50 2: اًديِهَش لع نوي ِةَمبِمْلا

 «ىربكلا مهمئارج ىدحإ هذه «ميرم نبا ىسيع حيسملا انف اَنِإ مهلوقو#

 كلذ نع باوجلاو ؛ةميرج دعي ميرم نبا ىسيع حيسملا انلتق انإ مهلوق له نكلو
 لوقلا نأل كلذو ؛ةميرج هتاذ لوقلاو «ةميرج وه نمضتلا قيرطب هيلع لدي ام نأ

 «نامورلا دنع هيلع اوسدف «كلذل لبسلا لك اوذختاو ء«هلتق اودارأ مهنأ ىلع لدي

 نكلو «.مهمعز ىف هوملسو «بلصيل هوملسي نأ اولواحو ءاورتفاو هيلع اوبذكو

 هذه لكو ءلتقلا اوربد نيذلا دحأ ىلع هبشلا ءاقلإب هذقنأ ىلاعتو هناحبس هللا

 لك ذختاو ةميرج باكترا ىف عرش نم نأ انوناقو اهقف ررقملا نمو «مئارج
 املاظو ءامرجم دعي هتدارإ ىف سيل رمأب متت مل نكلو ءاهلعف لعفو بابسسألا
 مجهت هنأل ؛مارجإ هتاذ لوقلا مث «مارجإ ىلع اينبم لوقلا ناكف باقعلا قحتسي

 تماق دقو «لوقلا اذه اولاق مه مث مهل ثوعبملا لوسرلا ماقم ىلع بذكلاب

 لوقم نم ىهأ «هّللا لوسرإل هلوقو ء«تمي مل هنأ ىلعو هتلاسر قدص ىلع تانيبلا

 لوألا ىلعو «نارمألا زوجي ؟هيف اولاق نمل ىلاعت هللا فصو نم ىه مأ دوهيلا
 ىلاعت هللا نإ نولوقي مهنأك لوسرلاو ةلاسرلاب ةيرخسلا نم عون هيف مهمالك نوكي
 ام هب اودارأو ءاولاق ام هيف اولاق مهنأ ىنعملا نوكي ىناثلا ىلعو «مهنم همحي مل

 اولعف ام ىلع باقعلا مهب لزنيسو «هللا لوسر هنأ ىلع ةلدألا تماق دقو ءاودارأ
 :اولاقو اودارأو
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 4« 49ج مهل هش نكلو ُهوُبص امو ُهوُلَف امو )
 .«هوبلص اًمو# هولزنأ لتقب  مالسلا هيلع  هحور تبهذ امف «هوُلَتق امو

 بولصملا لوتقملا اونظف «مهيلع رمألا هبش نكلو «لتق نكي مل هنأل بلص ناك امو
 لتق هنأ مهيلإ ليخف ءهريغ لوتقملا بولصملا ناك لب ءوه ناك امو «حيبسملا وه

 لتقلا ىفن دعب بلصلا ىفن ركذ اذال :لئاس لأسي دقو .كلذك ناك امو «بلصو

 ؟لوتقمل الإ نوكي ال بلصلا نأل ؛بلص نوكي الأ ىضتسقي لتقلا ىفن نأ عم
 هنأ نوعدي دوهيلاو ىراصنلا نآلو «ىفنلا ىف ديكأت اذه نأ كلذ نع باوجلاو

 ولو ؛ىوعدلا هذه ىلع ادر نوكيل «بلصلا ىفن ىلع صنلا نم دبالف «بلص
 هيف ىفتكي ال ىواعدلا درو «ىوعدلا درب حيرصتلا ناك ام لتقلا ىفن ىلع رصتقا
 قسنلا ناكف «لتقلا ىفن ىضتقا ام طقف بلصلا ىفن ولو «حيرصتلا نع نمضت ام
 .اعم امهيفن ايضتقم غيلبلا

 ىفنملا لتقلا نأ تبثت ليجانألاو خيراتلا نأ عم مهيلإ ىفنملا لتقلا بسن دقو

 نيذلا مه مهنآل كلذو ؛دوهيلا ضيرحتب نكلو «نامورلا مكاح نم ناك بلصلاو

 «لتاق ضرحملاو «هلتق ةعبت مهيلع ىقلي ىنامورلا نإ ىتح لتقلا بلط ىف اوحلأ
 دقف «كلذ لكب اوماق ءالؤهو ءالتاق دعي ببستم لكو «لتاق بذاكلا دهاشلاو

 نكلو «ءانبجلا لعفك نيلتاق اذهب اوناكف اوببستو اوضرحو «روزلا تاداهش اوربد
 .اعم نامورلا نمو مهنم هذقنأ ىلاعت هللا

 اوربدو «هوناخ نيذلا دحأ ىلع ههبش ىلاعت هللا قلخ نأب مهل هيبشتلاو

 ىف تاوبابلا دحأ ةنازحخخ ىف هيلع رثع ىذلا ابانرب ليجنإ ىف كلذ ءاج دقو «لتقلا

 هنأ ىلع لدي ام دجوي ال ىذلا ليجنإلا اذه ىف ءاج دقف ءرشع سماخلا نرقلا رخآ

 حيسملا ديسلا ىلع انيع ناك ىذلا ىطويرخسألا اذوهي نإ) : مهليجانأ ةوق ىف سيل

 هنأ ىلع هيلع ضبقف حيسملا ديسلا لكش ؛«هيلع ىلاعت هللا ىقلأ دق مالسلا هيلع
 تغلب هصخشو ههجوو اذوهي توص نإ :لوقأ قحلا) :اذه ىف ابانرب لاق دقف ءوه
 جرخ كلذك ءعوسي هنأ ةفاك هب نونمؤملاو هذيمالت دقتعا نأ عوسيب هبشلا نم

 اهلعف ىتلا تايآلا امنإو ءابذاك ايبن ناك عوسي نأ نيدقتعم عوسي ميلاعت نم مهضعب
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 هنأل ءملاعلا ءاضقنا كشو ىلإ تومي ال هنإ لاق عوسي نأل ؛رحسلا ةعانصب

 ملع املو ءءامسلا ىلإ عفر عوسي نأ نيبي مث (ملاعلا نم تقولا كلذ ىف ذخؤيس
 ةثالث دعب لزنف ضرألا ىلإ هلزني نأ ىلاعت هللا ىلإ بلط اولض نيعبتملا ضعب نأ

 ىننوبسحتأ :الئاق ماقو تام هنأ اودقتعا نمم نيريثك خبوو) :ابانرب لوقيو ؛ مايأ

 دق امك «ملاعلا ءاضقنا ليبق ىتح شيعأ نأ ىنبهو هللا نأل ؛هللاب رفاك هللاو !؟انأ

 ناطيشلا نأل اورذحا ؛نئاخلا اذوهي لب «ءتمأ مل ىنأ مكل لوقأ قحلا .مكل تلق

 ملاعلا ىفو ليئارسإ لك ىف ىدوهش اونوك نكلو مكعدخي نأ هدهج لواحيس
 . 2 )اهومتعمسو اهومتيأر ىتلا ءايشألا لكل ءهلك

 دق مهنأو «هولتق امو هولتق مهنأ مهل َلّيَخ هنأ ىنعم نيبتي اذه نمو

 :ىلاعت لاق اذلو ءهرمأ ىف كلذ دعب نم كشلا مهارتعا

 دقلو علا حبا الإ ملع نم هب مه امهم لس يف هيف اولا نيل إو
 مهنمو «ىبن هنأ ركنأ نم مهنمف «حيسملا ديسلا نأش ىف نويحيسملاو دوهيلا فلتخا

 هللا نبا هنأ معز نم مهنمو «ىناسنإلا رصنعلا عم ايهلإ ارصنع هيف نأ معز نم

 نم مهنمو «ةمحرو ةبحمو ةقث ةوبن ىه امنإ «ةيهولأ ةوبن تسيل ةوبنلا نأو ىلاعت

 رصنعلا دعب نم هيلع ضافو «ىناسنإلا رصنعلا وه ميرم هتدلو ىذلا نإ لاق

 ىسيع مالك نإ لاق نم مهنمو «نيرصنعلا تدلو ميرم نإ لاق نم مهنمو «ىهلإلا

 .نيرصنعلا ةديلو ةدارإلا نإ لاق نم مهنمو «ىناسنإلا رصنعلا نم ىه هتدارإو

 ىسيع كلذ :ىلاعت لاق امك ءابزحو ةفئاط نوك لكو .«فالتخالا ناك اذكهو

 نم بازحألا فَلتْخاَف :ىلاعت لاق نأ ىلإ «َنورَتمَي هيف يذلا قحلا َلوَق ميرم نبا

 . [مرم] 4 200 ميظع موي دهم نم اورَقَك نيِذّلل لْيَوَف مهنيب
 نيذلا مه دوهيلا نأ عمو ؛هبلصو حيبسملا ةقيقح لوح نوفلتخي نولازي الو

 هللا لطبأو «نيرساخ مهباقعأ ىلع ىلاعت هللا مهدر نكلو «هلتقل بير الب اوعس

 سيسق حارتقاب ماق ىحيسملا ىنوكسملا عمجملا نآلا دجت اذه عم «مهديكو مهركم

 .ةرهز وبأ مامإلل ةينارصنلا ىف تارضاحم باتك )١(
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 مهو ارتلجنإ ةفقاسأ ريبك معزلا كلذ ديأو «حيسملا مد نم دوهيلا ةئربت سردي ىنامل

 :ىلاعت هلوقل قادصم اذه نإو «طئاحلا ضرع مهليجانأ صوصنب نوبرضي كلذب

 ام ءىشب نونمؤي الو «مئاد بير ىف مهف 4هْنُم كش يفل هيف اوفلتخا َنيذّلا نو ظ

 نومكحي مث ءنومهوتيو نونظيف «نظلا الا نوعبتي مه امو «نومعزيو نولوقي
 . مهولاو نظلاب

 هللا دكأ 4 اميكح ازيزع هّللا تاكو هْيَإ هللا ُهَعَفَر لب 20+ انيقي هوُلَتق امو»
 :هتاملك تلاعت لاقف ءدوهيلا هلواح ىذلا حيسملا ديسلا لتق ىفن ىلاعتو هناحبس

 . « انيقي هوَُق امو »
 ىنعملاو ءفوذحمل فصو اهنأ “لوألا ليوأتلا 4 اًنيقي# ةملكل ناليوأت انهو

 ىذلا كشلاو فالتخالل حيشرت هيف اذهو «هودكأتو هب اونقيتسا دق التق هولتق امو
 نيقيلاف ءاقدصو اقح هولتق امو ىنعملاو «ىفنلل ديكأت اهنأ :ىناثلا ليوأتلا . مهارتعا

 «مكنظك انظ سيلو «دكؤم نقيتسم رمأ لتق هنوك ىفن نأ ىأ ءىفنلا ىلع بصنم

 .مكمهوك امهو الو

 «لتقلا مهمعزل در هيف ىنايب بارضإ هيل هللا هَعفُر لب 9 ىلاعت هلوقو
 هدسجب ناك عفرلا نأ لوقلا رهاظو ؛هيلإ هعفر هللا نأو «لتقي مل هنإ لب ىنعملاو

 هتديأو «نيرسفملا رثكأ هيلعو ءروثأملا ريسفتلا ءاج اذهبو ءطقف هحورب ال ءهحورو

 «حورلا عفر هنأب عفرلا ءاملعلا ضعب رسف دقو .داحأ رابخأ تناك نإو «ةنسلا

 .[نارمع لآ] 4 222 يَلِإ كعفارو كيفوتم يّنِإ :ىلاعت هلوق نم كلذ اوذخأو

 ىلاعتو هناحبس هللا ليذ دقو .ةافولا بقع عفرلا نوكي رهاظلا قسنلا ىضتقمبف

 . 4 اميكح ًيزع ُهّللا َناَكَو  :ىلاعت هلوقب ةيآلا

 هيلإ اجلي ال ىذلا بانجلا عيفرلا زيزعلا هنأب مئادلا ىلاعت هللا فصو هيفو

 هئايبنأ نم هريغو ميرم نبا عم لعف امك ؛هامحو .هردق ىلعأو «هزعأ الإ دحأ
 .اهعضاوم ىف رومألا عضي ىذلا ميكحلا وهو «مالسلا مهيلع
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 ادهش مهل دوك ةماقلا موو تم لق هب سيل الإ باتكلا لأ نس نإ
 ةرابعب وأ « ىراصنلا وأ دوهيلا باتكلا لهأ نم دحأ نم ام قنعملاو «ةيفانلا انه «نإ)

 «ناميإلا قح هب ننمؤيل الإ نييحيسم وأ ىراصن مهسفنأ نومسي نيذلا قدأ

 ىلإ دوعي هتوم ىف ريمضلاف «- مالسلا هيلع  هتوم لبق عوضخلا قح نوعضخيو

 ىبنلا ةعيرشب مكحيو «دوعيس ىسيع نأ ىلع ريسي اذهو «- مالسلا هيلع  حيبسملا

 نأ وهو ءرخآ جيرخت كانهو «ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ هب نمؤيو د

 دحأ نم ام ىنعملاو.ةردقمو مالكلا ىف ةيوطملا دحأ ىلإ دوعي (هتوم) ىف ريمضلا

 هكردأ امدنع لاق ذإ نوعرف لاح تناك امك « نمؤيف ءدحجو ركنأ ال صخشلا هبنتي

 - مالسلا هيلع - ىسيع نإو .ليئارسإ ونب هب تنمآ ىذلا الإ هلإ ال هنأ تنمآ :قرغلا

 نيذلا ىلع دهشيو «هب اورفك امب دوهيلا ىلع دهشي قحلا موي قحلاب اديهش نوكيس
 ىف مهمالك نأو «هللا نبا وأ هلإ هنأ اوعداف هب اورفك مهنأو «ىراصن مهنإ نولوقي

 .هلوسرو هللا دبع هنأو «لطاب اذه

 نم - ىراصن مهنأ نولوقي نمو «مالسإلا فقوم ىلا ريشن نأ ديرن انهو

 «مدآ مهيبأ بنذ نم ةقيلخلا رهطيل بلصو لتق هنأ نولوقي مه :مالسلا هيلع حيسملا

 ىلإ هعفرو ءهاجن هللا نأ لوقي هنإف مالسإلا امأو ءءادف نوكيل هنبا راتخا هللا نأو

 1 .ايلعلا لزانملا

 ىف لح فيك ىهلإلا رصنعلا نإ لوقن نأ ديرن الو «ءادف هنبا لعجي نأ هل ادب ىتح

 باقعلا نإف فعي مل نإو «مدآ نع افع هللا نإ لوقن نأ ديرن الو «لوتبلا ميرم

 لكل فلاخم هلك اذه.نإ لوقت نأ ديرن ال ؛هريغ ىلع نوكي الو هيلع نوكي

 ضرأألا ىلإ هنبا لازنإب ةقيلخلل ءادفلا نوكي نأ روصتي فيك لوقن نكلو «لوقعم

 مهلوق ىلإ اوفاضأ دق اونوكي نأ لوقعملا نإ !!؟ىصع ىذلا مدآ ةيرذ ضعب هلتقيل
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 هيف قحلا «ميرم نبا ىسيع نكلو .لقعلا قطنم ريغ قطنم هل نيدلا نإ اولاق لوقلا
 مّلو دلي مل <22 دمّصلا هللا < دَحَأ هللا وه لق .نورتمي مهنكلو نآرقلا هلاق ام
 [ صالخإلا ] 4 <> دحأ اوفك هَل نكي ملو < دّلوُي

 م رييس رس ص اس ىلا + ل
 اوداه بسلا ولو

 هَل يَسْدَعمِه صوم تأ تبا يم 20 صن م 000 006
 و - 2

 كالو كوع م دقو اطيل مهذَحَأو هير ابك
 ل 22 عي أ اَباَدَع تم نيرفكْل دس لطلاب

 ل رس سس تحسس 0 هلو 7 أ ل لج

 أموكيلِإلِزنأ ام َنوسِمَؤِب َنوُنمؤْماَو ممول فتوح
3 

 2 ا أ 22276
 ا َرَوَنّومْلاَو هلَصل أَن ِمِيِقلاَو كبت نم لَن

 لكك 077 العار وتوُمَس مكي زل ويلاَو هاب وُيِمولََو

 ؛قحبلل حتفتت ال فْلُغ مهلوقعو «ةوفج مهسوفنت ىفو .ةوسق مهبولق ىف

 قاثيم اولبقف «مهيلع ولعي لبجلا اوأرو «ةرهج هللا انرأ اولاقو ءامريغ اوبلطو

 نع اهتلفغو ءاهسامطناو «مهبولق ظلغل ءايبنألا ضعب اولتقو «هوضقن ةن مث «ناميولا

 لوسر ميرم نبا ىسيع لتق مهتلواحمو «بذكو ناتهبب لوتبلا ميرم اومرو «قحلا
 ةيبرت نم دب الو «ملاظم اهولتت ملاظم هذهف «هولتق امو هلتقل مهراختفاو ءهللا

 :هناحبس لاق اذلو «ىرتف ةداملا بهايغ اهنع عشقنت نأ ىسع ءادبأ نامرحلا

 صاخ انه ملظلا 4 مهل تلحُأ تاَبيَط مهيلع امزح اوداه نيا نم ملظِبَف »

 اناعذإ «قحلل اونعذي ملو «هللا قيثاومب اورفك ءاقباس تايآلا هتركذ ىذلا رفكلاب
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 ءايبنألا اولتقو هيلع ىلاعت هللا اودهاع ام اوضقن مث .«ظيلغ ديدهت دعب الإ ارهاظ

 .ءايربألا ىلع اوبذكو

 دعب ءاج ام نأ كش الو .الاغيإ هيف اولغوأ ىذلا رفكلا اذه وه نذإ ملظلاف

 لاومأ مهلكأو «ملظ ابرلا مهذخأو ءملظ هللا ليبس نع دصلاف «نيب ملظ كلذ

 «بنذو ملظ اهيف اوسكرأ ىتلا مئارجلا هذه نم ةدحاو لكو «ملظ لطابلاب سانلا

 ةملك مومع ىف لخدت تناك نإو «ةدرفنم اهنم ةدحاو لك ركذت نأ حص كلذلو

 مهنأ الوأ ركذ امب ةملك لك صصخت مئارجلا هذه عم اهعامتجا دنع نكلو .ملظ

 عاونأ دشأ وهو حيرصلا مهرفكو «مهبولق ةوسقو مهدابكأ ظلغ ىلع لدو «هوبكترا
 .ميظع ملظل كرشلا نإو «ملظلا

 : ىلاعت هلوقب ةبوقعلا ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 مكح وه اذه هر هلا ليم نعومه احأ تاي هع ان
 مهبولقلو «تاوهشلا نع مهسوفنل امطفو «مهل ابيدأتو ابيذهت هررق ىذلا ىلاعت هللا

 هللا مرح .اهتوسق بهذت دقو «بذهتت تمطف اذإ سوفنلاو «ةداملا اهتقرغتسا ىتلا

 هللا اهلحأ ىتلا تابيطلا نم اهنيوكتب ىهو «مهل الالح تناك ارومأ ىلاعتو هناحبس

 اهنيوكت لصأ ىف ىهف «ىلاعت هللا اهمرحي ىتلا ثئابخلا نم تسيلو «ىلاعت
 نع بهذت ىكل ةيبرتو ابيذهت مهيلع اهضعب مرح نكلو «لحلا اهنأش نم تابيط
 هلوق ىف ريكنتلاو ءاهيلع تلوتسا ىتلا ةينانألا ضعبو «ةوسقلا ضعب مهبولق

 هنيب دقو ءاهنم ضعب لب «تابيطلا لك مرحت مل هنأ ىلإ ةراشإ هيف «تابيط» :ىلاعت

 رقْبْلا نمو رفظ يذ لك اًنمَرَح اوداه نيا ىلعو » :ىلاعت هلوقب ىلاعتو هناحبس
 كلذ مظْعِب طلتخا ام وأ اياوحلا وأ امهروهَظ تلمح اَمَألِإ امهموحش مهيَلع انمرح معلا

 . [ ماعنألا ] 4 23+ نوفداصَل اًنإو مهيغَبب مهانيزج

 دجوي نأ اهنم راثكإلا نأش نم تابيطلا نم تامرحملا هذه نأ ظحالي هنإو

 ثيحو «ةمهلا فعضت كلذك مسجلا ناك ثيحو «ءاخرتساو مسجلا ىف امحش

 دقو «هللا ريغ نم بلطو «صيخرلا بسكلاو «ةداملا ةبحم تناك «ةمهلا تفعض



 عءاسنلا ةروس ريسفت

 م0 لل للا لااا وللللللمللا

  3ااا :٠
 ىف مهل ةمه الو صيخرلا بسكلا ىف الإ مهل ةمه ال اوناك دقو .؛كلذك اوناك

 َنودعاَق انهاه اَِإ التاَقف كبرو تنأ ٍبَهْذاَف 9» :ىسومل نولوقي اوناك دقف «ءادتعا عفد

 لومخ ردقب مهبولق لوما ءاذيإلا ىف ىربكلا مهتمهو ء[ةدئاما] 4 <28
 . مهماسجأ

 ءمهسوفنل ابيذهت ءالهرت ندبلا ديزي امو ءموحشلا نع مهمطف ىف ناكو

 .مهل ايلعلا ةمهلا باب حتفو «مهنادبأل ةيوقتو

 مهريغ مهدصو «قحلا قيرط نع مهسفنأ مهدص اهوبكترا ىتلا ملاظملا نمو
 مهدصبو :هناحبسس لاق اذلو «ىسوم ةنايد ىف اولخدي نأ نم دوهيلا ريغ عنمو

 .نيريثك سانل اذص وأ هتاذ ىف اريثك ادص ىأ 4 اريثك هللا ليبس نع

 :لاقف ميرحتلا كلذ تبجوأ ىتلا بابسألا ةيقب ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 لوألا ملظلا ناك 4 لطابلاب سانلا لاوُمأ مهلكأو هنع اوهن دقو ابَرلا مهذخأو

 هللا لسر ىلع ءادتعا اهيف ةذاش لاعفأ نم ثعبني امو «داقتعالاو بلقلا هعضوم

 «بولقلا ىف ناك داسفلاو ىلاعت هللا بنج ىلع ناك اهيف ءادتعالاف «هئايبنأو ىلاعت

 .دابعلا ىلع عقاو وهف انه ملظلا امأ .اهب قلعتت ىتلا لامعألا ىفو

 جتنملا رمشملا لمعلا ىلإ هاجتالا مدعو «بسكلا ىف مهتمه فعض نأ كلذ

 سانلا لام لكأو ءابرلاب كلذو جتنملا ريغ دسافلا بسكلا ىلإ نوهجتي مهلعج

 «ثيبخلا بسك وهف لجألا ىف ةدايزلا ريظن ىف ةدايزلا وهو ءابرلا امأف «لطابلاب

 بسك وهو ءوطسرأ لاق امك دقنلا دلي ال دقتلاو «دقنلاب بسك هنأل «ىقطنم ريغو

 هنآل ؛ءانبحلا ىلاسكلا لمع راظتنالاب بسكلاو «هيف لماعلا وه نمزلاف راظتنالاب

 «ةلاطبلا نم عون بلاغلا ىف وهو ةراسخلل ضرعت ريغ نمو «لمع ريغ نم مهئيجي
 لماعتلاب ةيعامتجالا تافآلا هذه نرتقت كلذلو «تانهارملاو رامقلا ىلإ ىدؤيو

 نوكت ىتلاك ةرطاخسم ال ثيح هب نولماعتي نمب اهلاوحأ رثكأ ىف نوكتو ءابرلاب
 لغتشي دالبلا نم دلب ىأ ىف ايدوهي دجت نأ ردنيو .ةعارزلا وأ ةراجتلا ىف
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 الو ءةمه ىلإ جاتحتن ال ىتتلا ءاطسولا ةفص مهسفنأل نوذختي مهنكلو «ةعارزلاب

 .ةعاجش ىلإ جاتحت

 ىذلا قحلا ريغب سانلا لاومأ لكأ اهعم ناك ةيدوهيلا تاللماعملا تناك ثيحو

 «راكتحالا ىلع ةمئاق مهتالماعم نوكت لب .عافتناو عفنو «عءاطعو ذخأ هيف

 «لايتحالاو تاعداخملاو ءاهتفص تناك امفيكو ءاهتيمست تناك امفيك ةوشرلاو

 .هيف فرش ال ىذلا لماعتلا نم كلذ ريغو «روتسملا رهامللا بصنلاو

 :هلوقب مهباقع ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 ال ايندلا ىف ملاظملا هذه ببسب ىأ «اميلأ اَباَدَع مهنم نيرفاكلل اندَتعَأو »

 ىف ملؤم ديدش باقع نم نيرفاكلل دبال لب ءاهيف ىئزجلا مهنامرحب ىفتكي
 نوعتمتي اوناك نإ مهنأ ىلإ ةراشإلل «باذعلا ىف ماليإلا فصو ركذ دقو «ةرخآلا

 هل اوحبصأو « مهدئاقع تفعضو مهرئامض تدسف نيذلا نييداملا كغلوأ نإ

 نحن امو بعلنو وهلن ايندلا انتايح الإ ىه نإ نولوقيو ءايندلاب الإ نونمؤي

 نوركذي الف «مهبلطمو « مهتياغ ةعتملا هذه نوكتو مهتعتم ايندلا نوكتو «نوجملاو

 كير نإو «كلذ اوركذيلف ءميلأ باذع اهءاروو ءامالآ ةعنملا هذه ءارو نأ

 00 .داصرملابل
 « مهنم نيرفاكلل باقعلا ىف لاق كلذلو «وحنلا اذه ىلع اعيمج اوسيلو

 مهنم ناك ىضاملا ىف هيلع اوناك ام عم دوهيلاو ءرشلاو ريخلا مهيف ةفئاط لكف

 .4كيلإ لزنأ امب نونمؤي نونمؤملاو مهنم ملعلا يف نوخسارلا نكلإ»
 ىف تتبثو ءاهل اونعذأو ءاهوقدصو هقئاقح اوكردأ نيذلا مه ملعلا ىف نوخسارلا

 دقو «هب ثبعي ىوه وأ .هلسفت ةهبش وأ هعزعزي بير هعم نوكي ال اتابث مهبولق
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 ءانكمتم اتابث هتابث ءىشلا خوسر» :خوسرلا ىنعم ىف هتادرفم ىف بغارلا لاق

 هيف ققحتملا ملعلا ىف خسارلاو «ضرألا تحت خسرو «هؤام بضن ريدغلا خسرو

 امَّنِإ 9 :ىلاعت هلوقب نوفوصوملا مه ملعلا ىف نوخسارلاف «ةهبش هضرعي ال ىذلا

 هلوق كلذكو «[تارجحلا] 4 412) اوباتري مل ْمُث هلوسرو هّللاب اونمآ نيدّلا نونمؤملا
 . 4 مهنم مّلعْلا يف نوخسارلا نكل :  ىلاعت

 ؛هلدع ىضتقم ىلع هماكحأ نوكت لدعلا مكحلا ىلاعتو هناحبس هللا نإو

 اوناك نإو «نوخسارلا نوققحملا ءاملعلا مهيف مهدوحج رثك نإو «دوهيلا ءالؤهف

 ملعلاو «ىنيدلا ملعلا ىف نوخسارلا ءالؤه «دوهيلا دوحج نم ةحجل ىف نيفتخم

 هدقتعي ام لك نودقتعي مهف ءءاوس نونمؤملاو مه نييبنلا لئاسر رئاسو «هتلاسرب

 .ةيهلإلا تالاسرلا رئاس قدصو ِةَلِلكَي دمحم ىبنلا ةلاسر قدص نم نونمؤملا

 اوركذ امنإو .مهنم اوراص مهنإ لب «نينمؤملا فوفص ىلإ اومض دق ءالؤهو

 «نيزرابلا نيفرحنملاك اونوكي ملو ءدوهيلا نم مهنأ رابتعاب ءمئاق فنص مهنأك

 لاق كلذلو «ىسومب نينمؤملا رئاس رفكي مل امك ىسومب اورفكي مل دوهيلا ءالؤهو

 نونمؤي مهنأ ىأ 4 كلبق نم لزنأ امو َكِيَلإ لزنأ امب نومي 9 :ىلاعتو هناحبس
 ىف نوخسارلا كئلوأف ءاهبتكو ةقباسلا لسرلا تالاسرو اهباتكو ةيدمحملا ةلاسرلاب

 قثوأ هب اونمآ لب ءىسوم ىلع اوجرخي مل نونمؤملاو مه ليئارسإ ىنب نم ملعلا
 .اهلك تالاسرلاب اونمآ مهنأل ؛؟ناميإ

 نيخسارلا صخ مث ءاّمومع دوهيلا مذ ىلاعت هللا نإ :لئاق لوقي دقو
 نيخسارلا كئلوأ نأ كلذ نع باوجلاو ؟صيصختلا مث ميمعتلا ناك ملف «ءانثلاب

 نم ناكف ءمهحطس ىلع حفاطلا وه رشلا ناك لب «مهنم نيرهاظلا مه اونوكي مل

 مث ءاهيف ريخلا ىفتخا اذإ رشلاب فصوت ةعامجلا نأل ؛رشلاب امومع مهفصو لجأ
 نيرومغملا ءاملعلا كئلوأ ركذ نأ ىلاعت هللا فاصنإ نم ناكو «رشلا وه رهاظلا ناك
 .نينمؤملا ةعامج ىلإ مهمامضناو «مهتقيقح نيبو «رارشألا ةعامج طسو ىف
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 مث «باتكلا لهأ نم ملعلا ىف نيخسارلا نم مهعم نمو نينمؤملا ةقيقح هذه
 :لاقف «بيغلاب مهناميإو «مهلامعأ دعب نم نيب

 مظعأ ميركلا صنلا اذه ىف ركذ 4ةاكّزلا نوتؤمْلاو ةالصلا نيميقملاو »
 ىه ةدابع :نامسق ىهو «هناميإ ىف قداصلا نمؤملا اهب موقي ىتلا ريخلا لامعأ
 ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا ةماقإ نإف ءةالصلا ىهو ءاهبيذهتو سفنلا ريهطت

 «نادجولا بيذهتو «نيقيلا بلو «نيدلا دومع ةالصلاو .ريمضلا بذهتو ءركنملاو
 ليبس ىلع تركذ كلذلو ءريخلا ىلإ هفرصتو .فلؤيو فلأي نمؤملا لعجتو

 ىنعملاو ءصاصتخالا ىلع لدي لعف ريدقتل «رهاظلا ثيح تبصنو صيصختلا
 «بولقلا نئمطت هللا ركذبو ءربكألا ىلاعت هللا ركذ اهنأل ؛ركذلاب ةالصلا صخأ

 .رئامضلا بذهتو سوفنلا وفصتو

 ةينب ءاطع ىهف «نينمؤملل ةيعامتجا ةنوعم ىه ةدابع :ىناثلا مسقلاو

 «فيعضلا ىوقلا نيعي ثيحب «نينمؤملا نيب نواعتلا ىلإ ئموت ىهو «ةدابعلا
 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك هنوعو هيخأ ةجاح ىف ئرما لكو «ريقفلا ىنغلاو

 جاتحي نكي امهم ئرما لكو «217هيخأ هنوع ىف دبعلا مادام «دبعلا نوع ىف هللا»
 .ىرخأ ةيحان نم ةجاحلاب ريغلا دميو «ةيحان ىف هريغ ىلإ

 :نوكي امو ناميالا رونو «نيقيلا بل كلذ دعب ىلاعتو هناحبس ركذ دقو
 :هناحبس لاقف ؛ةديقعلاو ملعلا ىف خوسرلا

 ىنعم كاردإو «هلالج لج هللاب ناميالاف «رخآلا مْوَيلاَو هّللاب نونمؤملاو#
 .هدابع قوف رهاقلا هنأو هيف امو دوجولا لك قوف هنأ داقتعاو هل ناعذإلاو ,هتافص

 ىبأ نع ( 60 نآرقلا ةوالت ىلع عامتجالا لضف - ءاعدلاو ركذلا :ملسم هاور ثيدح نم ءزج قنا

 :دواد وبأو (1556) ملسملا ىلع رتسلا ىف ءاج ام - دودحلا :ىذمرتلاو «هنع هللا ىضر ةريره

 ىقاب :دمحأو .«(75؟6) ملعلا لضف - ةمدقملا :هجام نباو ©« 0) ملسملل ةنوعملا ىف - بدألا

 فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لوزن ىف ءاج ام - تاءارقلا :هجام نياو :(ا/ا”ال) نيرثكملا دنسم

(5946). 
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 هب ىبرتي ىذلا وه - هاوس ةردقلا قح رداق ال هنأو ء«ءىش لك فعضب ناميإلا كلذ

 .وفصتف سوفنلاو «نعذتف حراوجلاو «نمؤيف بلقلا

 وهو «ناميإلا رصانع صخأ وهو «بيغلاب ناميإ وه رخآلا مويلاب ناميإلاو

 بهذت الو ءاهئارضو اهئارس ىلع ربصيو ءايندلا ةقيقح فرعي نمؤملا لعجي ىذلا

 ىزجسم هنأ ملعيو « هيطعي امدنع رتغيو ىغطي الو «نامرحلا دنع تارسح هسفن

 .هيلع هب ىلاعت هللا معنأ ام ىلع بساحم «ربصلاب
 :هتاملك تلاعت لاقف «نينمؤملا ءالؤه ءازج كلذ دعب نم هناحبس نيب دقو

 ءاهلك لاصخلا هذه اولان نيذلا كتلوأ ىأ 4 اميظع رجأ مهيتؤنس كتلوأ )»

 «ةاكزلاب مهنيب اميف اونواعتو «ةالصلاب مهرئامض تبذهتو ءايبنألا لكب اونمآف

 ءارسلا ىف اوربصو ءروشنلاو ثعبلا اوقدصو «ناميإلا قح ىلاعت هللاب اونمآو

 .اميظع ءازج اهببسب نوقحتسي تافصلا كلتب نوفصتملا ءالؤه ءءارضلاو

 :تادكؤم ةئالثب ءازجلا كلذ دكأدقو

 . لبقتسملا ىف عوقولا ديكأتل اهنأل ؛«مهيتؤنس# هلوق ىف «نيسلا»  اهلوأ

 فلخي ال وهو « ءىش لك ىلع رداقلا ىلاعت هللا ىلإ ءاطعلا دانسإ - اهيناثو

 .داعيملا

 لايخ ىف ىرجي ال ميظع رجأ وهف «ةمظعلاب هفصوو ءرجألا ريكنت  اهثلا

 .رشبلا قلاخن هملعيو ءرشبلا

 .نيملاعلا بر اي كاضر نولانيف «مهل رفغت نم انلعجا مهللا
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 سم وو م 2ك تأ ماع 2د ورع عج
 ١ وأ َمكو كليلَع ْهَصْصفنلالْسْوَوْليِمَ

 #0 8 20 ..ريس < ها -

 َن < ]نر ِذَنَمَو َنِرَشَُم الَسُر هبط 2 اًمياكحت

 0 42 سس عوج مدعم خو اص سس -ه

 رج اربع هللأن رلأ دعب ةَجَح ا ساشلل

 ذأ 2 وك طر م همس ور وسو مط
 -هملعيد هلزنأ كلي[ لزنأ اميدهشد د هللأ صا يع

 يزن اديرش ولاا ئفتو نودبشد ةحيتلملاو 0 اديب هاب قَكَوَ ا
 تفرحنا اذإ سوفنلاو «تملظأ اذإ بولقلا لاوحأ تنيب تاقباسلا تايآلا

 احضاو الثم مهرضاحو مهيضام ىف ليئارسإ ىنب لاح لعجو ءاهبر رمأ تصعو
 مهتتأ ةيآ نم امو«تانيبلا مهتءاج نأ دعب قحلا نع مهبولق تلام دقف ءانيب

 مهنأ مساب اهوبكترا الإ ةميرج اوكرت امو ءانارفك اهب اودادزا الإ اناميإ مهديزتل

 نم نيرخآلا نوصعيو هللا ءايبنأ نولتقي معزلا كلذ عمو ءهؤابحأو ىلاعت هللا ءانبأ

 دعب اوردغ .ءايبنألا نم هقبس نم هب اولماع امب دي ادمحم نولماعي مهو ؛هلسر
 نكلو «.هرهقل هئادعأ عم اوكرتشاو ءاردغ هلتق اولواحو ءمهل ىفوو مهدهاع نأ

 . مهباقر نم هنكمو «مهنم هعنم ىلاعت هللا

 ال هنأ ىلإ هناحبس راشأ ؛.مهدوحج ةدش ىلع لدي ام هناحبس ركذ نأ دعبو

 ىتلا ةوبنلا نم ةلسلسلا لامك وه لب «لسرلا نم اعدب سيل هنأو ءمهيلإ تفتلي
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 زع لاقف :ةمايقلا موي ىلإ ىلاعت هللا ةجح نوكتل ؛ ءرشبلا نم ىلاعت هللا اهراتخا

 ميهاربإ ىلإ انيحوأو هدعب نم نيَيبتلاو حون ئلإ انيحوأ امك كيَلِإ انيحوَأ اًنِإ 9 :لئاق نم

 . 4 طابسألاو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو
 لزتت نأ باّتكْلا لْهَأ كّلتسَي 9 :ىلاعت هلوقب ىنعملا ىف طوبرم صنلا اذه

 . [ ءاسنلا ] 4 22+ . . . كلذ نم ربكأ ئسوم اولأس دقف ءامسلا نّم اباتك مهيلع

 دعب نم ةلمج ةيهلإلا ةلاسرلا اوركنأف ىرخأ ةيآ ىف كلذ ريغ اولاق دقو

 ةغلابم [ماعنألا] 4 #42 ... ءيش نم رشب ىلع ِهّللا لزنأ ام ... 9» :اولاقو «ىسوم

 ىلإ ىلاعت هللا ىحوب نايب اهيلإ امو تايآلا هذه ىف ِِللَك ىبنلا ةلاسر راكنإ ىف

 ةلاسر ىقلت ىف وه لب «لسرلا نم اعدب ناك امف «لسرلا ةيقب لثم هنأو لَك ىبنلا

 :ىلاعت لاق اذلو .لسرلا رئاسك هللا

 لصألا ىف ىحولاو 4 هدعب نم َنيبتلاو حون ىلإ انيحوأ امك كيل انيحوُأ اَنِإ ف
 ىلع لدت ىتلا ىناعملا نم كلذ ريغو «ماهلإلاو «ءاميإلاو ةراشإلاو «ىفخلا مالعإلا

 ناك امو :ىلاعت لاق دقو .رهاظلا مالعإلا قيرطب نوكي ال «صاخ ٍمدلعإ هنأ

 [ىروشلا] « <30: الوسر لسرت وأ ٍباجح ءارو نم وأ ايحو الإ لإ هللا ملكي نأ رشب

 .باطخلاب ةكفالملا نم كلم لاسرإو « باجح

 قايسلا لدي امك «هلسرل ىلاعت هللا مالك نم ةثالثلا عاونألا معي انه ىحولاو

 .كلذ ىلع

 دقو «نيقباسلا لسرلل ىحولا نيبو «ةيهلإلا لئاسرلاو ةوبنلا حرص ىف ةنبل رخآ وه

 . 4 كَل انيحَوُأ اَنإ 8 :لاقف ءةدكؤملا نِإ» بو

 ىناثلا بآلا هنأل « مالسلا هيلع - حون ركذب ىلاعتو هناحبس أدتبا دقو

 ىنعم هركذ ىف نآألو ءرشبلا ىبأ دعب نآرقلا ىف فورعم ىبن لوأ هنآلو «ةقيلخلل
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 ىلع رذت ال بر حون لاقو © :ةيهلإلا ةلاسرلا نوبراحيو نودحجي نيذلل ديدهتلا
 اراقك ارجاق الإ اوُدلَي الو كداَبع اوُنِضَي مهرذت نإ َكّنِإ <57 اراّيد نيرفاكلا نم ٍضرألا

 [ حنا 4 207
 هناحبس ركذ دقو .هئاعدل ىلاعت هللا ةباجتساو «هديدهتب ريكذت هركذف

 ءايبنألا ىبأ ميهاربإ نيبو هنيب ناك ىذلا ليوطلا نامزلا ىف هدعب نم نييبن ىلاعتو
 :دعب نم ىلاعتو هناحبس لاق مث «هدعب نم

 بويأو ئسيعو طابسألاو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ ْىَلِإ انيحوأو
 ديكأتل «انيحوأو» ةملك ىلاعتو هناحبس ركذ دقو «َناَمْيَلَسَو توراهو سنويو
 « ميهاربإو مالسلا هيلع حون نيب ةليوط ةينمز ةرتف دوجو ىلإ ةراشإللو «ءاحيإلا

 ءايبنألا نيب ةقرافم انه نألو ؛نمزلا ىف دعابتلا ىلا ءاحيإ ركذلا ىف راركتلا نإف

 نإو ميهاربإ ةيرذ نم اعيمج كئلوأ نأل «نيروكذملاو .«حون دعب اوءاج نيذلا

 .مهنكامأ تفلتخاو «مهبتارم تتوافت

 :نيرمأ ظحالي ءىراقلا نإو

 صنلا اذه ىف ىلاعت هللا مهركذ نيذلا ءالؤه نم ىبن لك نأ  امهلوأ

 وبأ قحسإو «برعلا وبأ ليعامسإو «ءايبنألا وبأ ميهاربإف ؛ةفصب صتخي ميركلا
 فييبحو ءهدلو قارف ىلع ربصلاب صتخا دقو «بوقعي هلثمو ليئارسإ ىنب ءايبنأ

 لثم  دلولا دلو وهو «طبس عمج - مالسلا هيلع  بوقعي دالوأ مهو ؛طابسألاو

 لمتكي نأ دعب هدشر ىلإ بوثي مث ءهتدحو هتروف ىف بابشلا ىرتعت ةيرشبلا ةريغلل

 ءايضصألا ةبترم اوغلبو «مهيلإ ىلاعت هللا ىحوأ دقو .هسفن لمتكتو ءهلقع

 تاللاسر مهل نكي مل هنآل «ماهلإلا ليبق نم ناك مهيلإ ىحولا لعلو «نييدهملا

 ريغ نم دلو ءاهلك هتايح ىف ايناحور ناك مالسلا هيلع ىسيعو «ةصاخ عئارشب
 نيب هلف «ةداملا ناطلس نم جورخلاو «حورلا ىلإ وعدي هتايح لوط شاعو «بأ

 هيلع بويأو «نيملاعلل ةيآ ىلاعت هللا مهقلخ نيذلا رشبلا نم وهو ءهصاوخ ءايبنألا

 ئدان ْذِإ بويأو 9 :هيف ىلاعت لاق دقو «ميلألا ضرملا ىلع ربصلا ةفص هل مالسلا
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 هاتيتاو رض نم هب ام اَنفْشَكَف هَل انبجَتساَف (22) نيمحأرلا مَ مَحْرَأ تنأو رضلا يِسَم م يأ هَ
 هيلع سنويو . [ءايبنألا] 4 252 نيدباعلل ئركذو اندنع ْنَم ةَمْحَر ْمُهَعَم مهلثمو هله

 لاق دقو نيصلخملا نم راص مث ءايندلا ىف هبر هبذهف ربصلا هنع ىلخت ذإ مالسلا

 مهاسق )+ نوحشملا كلفلا ىلإ قبأ ذإ 4 <1209 نيلسرملا نمَل سنوي نوط : هناحبس

 يحسملا نم ذا هنأ للف 6 ميم وو توما اف 2 نيضحدما نم ناك
 مو ممم

 © .عتافاصلا]

 انيتآو ١ :ىلاعت لاقف دواد ركذب نييبنلا نم قيرفلا كلذ هناحبس متخ دقو

 حتفب ةروهشملا ةءارقلاو ءروبزلا وه اصاخ اباتك دواد انيطعأ امك ىأ # اروبز دوواد
 ىنعمب اروبز ىنعم نوكي لوألا ىلعو «١2)(اروبز» ىأ اهمضب ةزمح ةءارقو «ىازلا

 ءىشلا وه ربزلاو «ىازلا رسكب ربزل اعمج نوكي مضلا ىلعو «بوتكملا ىأ روبزلا

 . لتريو أرقي ابوتكم اباتك هانيطعأ ىنعملاف نيتءارقلا ىأ ىلعو «بوتكملا

 تناك ةاروتلا نآل ؛ماكحألل نايب هيف نكي مل روبزلا باتك نأ رهظيو

 روبزلا» :ىبطرقلا هيف لاق دقو «ظعاوّمو مكح وه لب «عبتملا ماظنلا ىه اهعئارش
 امنإو «مارح الو لالح الو مكح اهيف سيل ةروس نيسمخو ةثام ناكو «دواد باتك
 .(ظعاومو مكح ىه

 «نيتضراعتم سانلا نيب ناودبت نيتفص دواد ىلاعتو هناحبس هللا ىطعأ دقلو
 - ةيناثلاو .سانلا نيب لصفو مكح لجرو «دالجو برح لجر ناك هنأ  امهادحإ

 كلذلو «هدي لمع نم الإ لكأي ال ناكف ءانماطتم اعضاوتم سفنلا بيط ناك هنأ

 تحن ناك ىذلا وهو «شويجلا دوقتو عضاوتتو دشرتو مكحت ىتلا ةوبنلل الثم ناك

 امك ءهدي لمع نم لكآيو «هيلإ هدي دمي نأ نع فعيو .هكلم نئازخ لك هدي
 وهف 20(هدي لمع نم لكأي ناك دواد هللا ىبن نإ) :هلاح نايب ىف ِةلِككَي ىبنلا لاق

 )١( مقري راصتخالا ةياغ .حتفلاب نوقابلا أرقو فلخو ةزمح مضلاب اهأرق )0790.
  2١نيرثكملا كدئسم ىقاب :دمحأو 562 ف هديب هلمعو لجرلا بسك - عويبلا :ىراخبلا هاور

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع (؟771)
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 لمع نم الإ لكأي ال ناك ذإ ؛لامعلا ةرمز ىف هسفن لخدأ ىذلا دئاقلا كلملا ىبنلا

 . هذي

 نايب اذه 4 كِيَلَع مهصصقت مل ًالسرو لبَق نم كِيَلع مهاصصق دق السرو»
 :ِةَلْكَك ىبنلا ىلع مهضعب صق دق «ةريثك السر لسرأ ىلاعت هللا نأ ررقي ىلامجإ

 رابخألا ىلع قلطأ مث ءهرثأ تصصتق لاقي رثألا عبتت صقلاو ءهصقي مل رخآلاو

 ىلع ىنعملاو «مهرابخأ نم روكذملا اهلوعفم «ةيدعتم (صق) نأ انه ىرنو «ةعباتتملا

 «بابلألا ىلوأل ةربع اهركذ ىف نوكي ىتلا مهرابخأو مهراثآ انعبتت صنلا ىف اذه

 لسرلا نإو «مهل مهماوقأ ءاذيإو «مهربص ىف دالي ىبنلل لاثمألا برض نوكيلو
 ةءولمم اهنإف «ةيكملا روسلا ىف ناك لبق نم هيبن ىلع ىلاعت هللا مهصق نيذلا

 ءالؤه رثكأ نإو .ِيِللَي ىبنلا ةوبن ىلع ةقباسلا ىلوألا تاوبنلا ىركذ هيفو مهرابخأب

 تناك وأ ءاهنورواجي وأ ةيبرعلا دالبلا ىف اوناك نمث مهرابخأ ىلاعت هللا صق نيذلا

 لَك ىبنلا نولداجي مهعابتا نوعدي نيذلا ناك وأ ءبسن ىف ِكلَك ىبنلاب ةلص هل
 . هتوعد ىف نوراميو

 تناك ىرخأ تالاسرو تاوبن كانه امنإ «ءالؤه ىف ةروصقم ةوبنلا تسيلو

 ماوقأ اهنكس ىتلا ىضارألا نم اهريغو ءدنهلاو نيصلا لثم ةديعبلا ممألا ىف

 ىلاعت هللا نأل ؛ماوقألا ءالؤه ىلإ اوثعب السر نأ ضرفن نأ الإ انل سيلو «نوريثك

 نم مهكرت نأ كش الو [ةمايقلا] 4 (ي» ىدس كّرتي نأ ناسنإلا بَسْحَيَأ 9 :لوقي

 ءعقي نأ راكنتسا ىف ىلاعت هللا ىفن ام كلذو ,ءىدس مهل كرت ثوعبم ىبن ريغ

 . [رطاف] 4 127 ريذن اهيف الح ذل مَ نَم نإو ط :ىلاعت لاق دقو

 دَق ًالّسَرَو 8 هانعم ىف ملكتن ىذلا ميركلا صنلا اذه ىف ىلاعت لاق كلذلو
 هانعم نمضت دق لعفب تبصن ىأ لاغتشالا ىلع «السر» تبصنو 4 كيلع مهاتصصق

 مهاتصصق دق السرو © : لبق نم السر انصصق ىنعملاو ,بوصنملا ىلو ىذلا لعفلا
 مهرابخأو «نودوصقملا مهنأل مهب مامتهالاو لسرلا ركذب ءادتبالا نوكيو 4 كيلع

 : ىلاعت هلوقب صنلا هللا متخو مهل اعبت ءاج مهصصقو
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 ملو ءركذلاب مالسلاههيلع ىسومل صيصخت اذه 4 اًميِلْكت سوم هللا مّلكو »
 ةاروتلا هيلع تلزن ىذلا وه هنأل كلذو ؛نيقباسلا نم اوركذ نم نمض ىف ركذي

 اوناك هللا تايآب اودحج نيذلا دوهيلا نألو «هدعب ءاج نمل ةعيرش تناك ىتلا

 اوناك نيذلا ليئارسإ ىنب ببسب ديدش رابتخا هب لزن هنألو «هتعيرشب ذخألا نوعّدي
 دقو ءهملك ىلاعت هللا نأب نيروكأملا نيب نم صتخا هنأل اريخأو «هتلاسر لحم

 لوأ ىف ىلاعت هلوق كلذ نمو هريغ ىفو «صنلا اذه ىف هملك هنأب حيرصلا ءاج

 داولاب ْكَّنِإ كيلعت علْخاَف كبر انأ يَنِإ 00 ئسوم اي يدوُ اهاَنَأ اًمَلَف9 :هط ةروس
 . [هط] 4« 27 ئحوي امل عمتساف كترتخا انَأو 4120+ ىوط سّدقملا

 قرفلا نم ةلزتعملاو «مالكلا ةفصب فصتم ىلاعت هللا نأ ىلع لدي اذه نإو

 نأ ىلإ مهضعب ولغ طرف بهذيو «ىلاعت هلل مالكلا ةفص ةبسن نوركني ةيمالسإلا
 «مالكلا نم ال مّلكلا نم مّلَك هنأب 4 اَميِلُكَت ئسوم هللا مّلكو 9 ىلاعت هلوق اورسفي

 مالكلاك تناك ةديدش تارابتخا  مالسلا هيلع - ىسوم ربتخا ىلاعت هللا نأ ىأ

 - ىرشخمزلا هركنأ دقو «ةيبهأملاب ميركلا نآرقلا ريسفت ىف ةالاغم كلتو حورجلاو

 ميلكت دكأ دقو «مالكلا نم مَّلَك نأ قحلاو .ريسافتلا عدب نم هامسو - مهنم وهو

 الو زاجملل لباق ريغ ناك ءدكأ اذإ مالكلا نم رهاظلاو ءردصملاب ىسومل ىلاعت هللا

 ىغطت الو ةدكؤملا رهاوظلا اصوصخو .هرهاوظب نآرقلا ريسفت بجي هنأو «ليوأتلل

 .نيقتملا رونو «قحلا عبنم نآرقلاف «ةينآرقلا ىناعملا ىلع ةيبهذملا ءارآلا

 هللا ناكو لسرلا دعب ةَجَح هللا ىلع سال َنوُكَ المل نيِرذصَو َنيِرشَم السر )
 دقو «مهثعب نم ةمكحلاو «لسرلا لمعل نايب ميركلا صنلا اذه ىف 4 اميكح اًيزع

 ايندلا ىف ةبقاعلا نسحب نيعئاطلا نورشبي ؛هيلإ نيعاد قحلا نينيبم ءالؤه لسرأ
 باذعلاف ءايندلا ىف عفن مهاتاو نإو «ىبقعلا ءوسب نيصاعلا نورذنيو «ةرخآلاو

 .ةرخآلا ىف مهلبقتسي ميلألا

 نيذلاو مهلبقتسي امب ملع ىلع نوصعي نيذلا نوكي ىكل لسرلا ثعب ناكو
 «لهج نم رذع مهل سيل نوبذعي نيذلا نوكيو مهبر رماوأب ةنيب ىلع نوعيطي
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 ىأ .4 لّسّرلا دعب ةجح هّللا ىلع سائل نوُكي الل 9 :ىلاعت هلوق هيلإ ريشي ام اذهو
 نمف نيبملا داشرإلاو ميكحلا نايبلا دعب مهنايصع ىف ةاصعلل راذتعا لك طقسي ىكل
 ال إذ .هيلع ةجح كلذ ىمسي هنمو هلضفو هتمحرب هناحبس هللاو «ةنيب نعف لض

 . [ءايبنألا ] 4 27 َنوُلَأسُي مهو لعفي اًمع لأسي
 هعدوأ ىذلا لقعلاب هقلخ ىلع ةجحلا امئاد هلل نإ :ةلزتعملا لاق دقو

 لاق اذلو «ىلاعت هللا نم ةمحر لسرلا لاسرإ نكلو ءدشرم داه وهو «مهقلاخ

 امك رظنلا ىلع نوثعابو ةلفغلا نم نوهسنم لسرلا :صنلا ريسفت ىف ىرشخمزلا
 رومأ ليصفت نم هولمح ام غيلبت عم (ةلزتعملا ىأ) ديحوتلاو لدعلا لهأ ءاملع ىري
 اميمتتو ةلعلل ةحازإ مهلاسرإ ناكف عئارشلا ميلعتو «فيلكتلا لاوحأ نايبو «نيدلا
 لل انهبنيو ةلفغلا ةنس نم انظقويف الوسر انيلإ تلسرأ الول اولوقي الثل ةجحلا مازلإل
 .هل هابتنالا بجو

 مه لب «:ةحيحصلا عئارشلا ىلإ مهتلمج ىف نودتهي ال سانلا نأ قحلاو

 ناهربلاب الإ نوعنقي ال نم مهنمو «قحلا نايب درجمب نودتهي نم مهنم بتارم اهدعب
 .نورئاب نورئاج ةاصع مهنمو ديدهتلاب الا نوعيطي ال نم مهنمو «مزلملا

 رداقلا هنأ ىأ «اميكح اريزع هللا ناكو 9 هلوقب ةيآلا هناحبس متحخ دقو

 .هتزعو هتمكحب رمألا ربدي ىذلا «ميكحلا وهو ءىش لك ىلع بلاغلا

 هللاب ئَفَكَو َنوُدَهْسَي ةَكئالَمْلاو هملعب هنأ كِيَلِإ لرنأ اَمب دهَشُي هللا نكل»
 ةداهشب ىتأي نأ هيلا اوبلطو لكي ىبنلا ةلاسرب اورفكو باتكلا لهأ دحج 4 اديهش
 باّتكلا لْهَأ َكلَسَي إف ىلاعت لاق امك اباتك نوكت نأب ةداهشلا اونيعو «هللا دنع نم
 مهيلع ىلاعتو هناحبس درف [ءاسنلا] 4 029+ ... ءامّسسلا َنَم اباتك مِهيَلَع لّزنت نأ
 نم كردتسم نع انه كاردتسالاف 4َكِيَلِإ لزنأ امب دَهْشَي هللا نكل# ىلاعت هلوقب

 ىلاعت هللاف «هل نونعذيو «قحلاب نورقي ال اوناك اذإ ىنعملف ,مهدوحجو مهمالك
 ةداهشلاو «نونوكي ىنأ نيركنملا مزلت ىلاعت هللا نايب نم لجأ ةنيب ىأو قحلاب دهاش

 ءدوجولا اذه ىف ةقيثو ىوقأ هللا ةداهشو «عطاقلا نيقيلا ىلع ىنبملا قحلا لوق ىه
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 الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا مكحملا نآرقلا ىف زاجعإلاب هتداهش تناكو

 هلع ىبنلا ةجح وهف «هتمكحو هتدارإو «هملعب ىلاعت هللا هلزنأ دقو .هفلخ نم

 مهتداهشو . ىلاعت هللا ةداهشل عبت ةكئالملا ةداهشو .قدصلاب ىلاعت هللا ةداهشو

 «مهيلعو ىبنلل ىلاعت هللا ةداهشف .ءباقعلاو باسحلا موي «ةمايقلا موي نوكت

 .باقعلاو باسحلا موي مهيلع ةكتالملا ةداهشو

 ةربع ال هنأ ىأ «اديهش هّللاب ئفكو» هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس متخ دقو

 ركذت ملو «لطابلا ضفخو قحلا ةزع اهيفف «ىلاعت هللا ةداهش دعب نيركنملا راكنإب

 «عباتلا نع ءانغ عوبتملا ركذ ىفو «ىلاعت هللا ةداهشل عبت اهنأل ةكئالملا ةداهش انه

 .ديهش ءىش لك ىلع ىلاعتو هناحبس هللاو

 اس همي

 :يزلانإ
 ل

 اًديِعَب ْلَكَضْأوُلَصَدَت د هَلأل يس نَعْأوَذَصَو ل

 كومه رحيل أكلات دان
 2016 04 لادح هل 7 2 عع م

 ادبأ اهبفنيرردخ َمَئَهَج َقِرطالِإ 72 كفيلا اًقيِرَط ست
 مير لا

 5 2 ايس 5 ذل لع َكِلاَذ َّنآَكَو

 نيبو «نيرفاكلا رئاسو .دوهيلإ لاوحأ ىف مالكلا ناك ةقباسلا تايآلا ىف

 كلذ عمو «ةرهابلا تانيبلاو «ةرهاقلا تازجعملا مهيتأت تناك فيك هناحبس

 لآملاو ءىرخأ تايآ نوبلطيو ءمهدانع ىف نوجليو «مهراكنإ ىف نورمتسي

 «ةرهج هللا مهيري نأ ىسوم نولآسيل ىضاملا ىف مهضعب نإ ىتح «نارفكلا

 اوتأي نأ نآرقلاب مهادحتي ىبنلاو «ءىرخأ ةيآ بلطي ةيآ لوزن رصع ىف مهضعبو

 نيب دقو .نسحأ ىه ىتلاب مهلداجي وهو «ةارتفم ولو هلثم نم ةروسب وأ هلثمب
 ءءاشي نم ةلاسرلل هدابع نم راتخيو «ةجسحلا ميقيل لسرلا لسرأ ىلاعت هنأ هناحبس
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 ةمايقهلا موي باقعلا نإ لب ءمهيجني الو ءمهيدهي الو مهيدجي ال مهراكنإو

 ىف اولغوأو «ةيادهلا قيرط نع نودعتبي راكنإلا ىف مهتجاحل ردقب مهنإو «مهبقرتي

 دقو ءاهيف نودلاخل مهنأو «هتياهن ىلإ منهج قيرط ىف اولصي ىتح «ةياوغلا قيرط

 امعتسي «ًدص» 4 اديعب ًالالض اوُلَض دَف هللا ليبس نع اوُدصَو اوُرَقَك َنيذّلا نإ »
 اهردصم نوكيو «ءامزال دص» ةملك لمعتست دقو .«دصلا» هردصمو ءايدعتم

 نانئوكي دق دودصلاو دصلا» : دصلا ىنعم ىناهفصألا تادرفم ىف ءاج دقو .دودصلا

 دقو «[ءاسنلا] 4539 ادودص كنع َنوُدصَي 9 وحن ءاعانتماو «ءىشلا نع افارصنا
 4 27 ليبَسلا نع مهدصف مهلامعأ ناطيشلا مهل نّيزو 8 :وحن اعنمو ادص نوكي

 لاق امكو [دمحم] #4 17 هللا ليبس نع اودصو اورفك نيذلا © :وحنو [لمدلا]
 . «[ صصقلا 1 4 07+ َكِيَلِإ تلزنأ ذإ دعب هللا تايآ نع كندي الو ف : ىلاعت

 نإ «ىماسلا صنلا ىنعمف «.ىدعتلا ىنعمب ميركلا صنلا اذه ىف انه دصلاو

 لب «ناميإلاو ناعذإلا نع مهفارصناب نوفتكي الو مهءاج ذإ قحلاب اودحج نيذلا
 «نينمؤملا نيب نتفلا داقيإو «تاهبشلا ةراثإب قحلا نم مهنوعنميو « مهريغ نودصي

 . .اديعي اريس هقيرط ىف نوريسيو «لالضلا ىف نولغوي

 :ارومأ قنعم لا كلذ :مضتيو

 كلذلو «هقيرط نع دودصو قحلا نع فارصنا هتعيبطب رفكلا نأ  اهلوأ

 ىداهلاو موقألا كولس نم مهريغ عنم ىنعمب هللا ليبس نع اودصو 9 ةملك انرسف

 لضملاف .هسفن دصب أدتبا دق هريغ دصي ىذلا نإو ءهيف بير ال ىذلا قحلا ىلإ

 سانلا لضي الو «لالضلا تارمث نم لالضإلا نإف «ءلاض هسفن تاذ ىف وه هريغل

 .هريغ لالضإ هتلواحمب ةيناثلاو «قحلل هراكنإب امهادحإ نيترم لض دقو «لاض الإ

 .قحلا نع دعب دقف لض نمف ميقتسملا قيرطلا نع دعبلا لالضلا نأ - اهيناثو

 «ليلضتلا ىف راس املك اذكهو ءعسوأ رادقمب قحلا نع دعب دقف هريغ لضأ نمو
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 نع دعبلا ىف الغوم ريسي وهف مهنيب تاهبشلا ةراثإو مهئاذيإو «نيدتمهملا ةنتفو
 .اديعب الالض اولض دق هلوق ىنعم اذهو «ميقتسملا قيرطلا

 هيف نأل ؛ةيليثمت ةراعتسا هيف 4 اديعب ًالالض اوُلَض ْدَق» ىلاعت هلوق نأ  اهثلا
 ىف نوفحلي امدنع قئاقحلا راكنإو داسفلاو ىغلا ىف نونعمي نيذلا لاح هيبشت

 اوراسو «قيرطلا اولض دقو «ءاديب ىف نوريسي نيذلا لاحب هبشلا ةراثإو «راكنإلا

 ال اديعب الالض مهريسس ناكو «ةداحلا نع اودعب اوراس املكف ,ءىده ريغ ىلع

 . طارصلا ءاوس ىلإ مهيدهي نم نودجي ال ذإ ءدعب نم نودتهي

 «قحلا قيرط نيدجنلا ىلاعت هللا اهاده دق ةيرشبلا سفنلا نأ - عبارلا رمألا

 ءهيف تراس ريخلا ىلإ تهجتا اذإف ءاهاوقتو اهروجف اهمهلأو «لطابلا قيرطو

 تراس وأ ءىوسلا قيرطلا نع تفرحنا اذإو ءاهلضف داز اهتاريخ ترثك املكو

 تامالعلاو تارامألا اهمامأو «قحلاو ةرطفلا ىلإ تداع بيرق نم تهبن اذإف «هيف

 ذخأت اهريس رادقمبو ءرشلا ىف تراس «بيرق نم هبتنت مل اذإو «ةدشرملا ةنيبملا

 ىف لمأ ةمث نوكي ال كلذلو .ىرت الف سمطنت ىتح ءاهمامأ ىفتخت قحلا تارامأ

 اذلو هرون ًافطناو «قحلا تارامأ سفنلا ىف تفتحا دق هنأل «ةداجلا ىلإ ةدوعلا

 :هناحبس لاق

 انه ملظلا 4 اَقيِرَط مهيدهيل الو مهل رفغيل هللا نكي مل اوُمَلَظَو اورفك نيذّلا نإ
 ىف اولسرتساو ءمهرفك ىف اوجلو اورفك نيذلا كئلوأو ءريغلا ملظو سفنلا ملظ

 اهيف قحلا رون اوسمطو ةيادهلا قيرط نع اهودعبأ نأب مهسفنأ اوملظ دق مهدوحج

 اوراثأ نأب مهريغ اوملظو .ةليذرلا ىواهم ىف هب اودرت ام مثآملا نم اوبكتراو

 نم ةدحاو ةفئاطل نافصولاو «مهونتفيل ىذألا مهب اوعقوأو ءمهولضيل تاهبشلا
 فاصوألاب ةفوصوملا ةفئاطلا ىهو «ملظلاو «قلطملا دوحجلاب اوفصتا مهف «سانلا

 فاصوأألاو «قحلا قيرط نع دصلاو ءرفكلا تناك ىلوألا فاصوألاف «ةقباسلا

 امهو «ملظلاو ءدصلا ىف فالتخالاو ءكرتشم رفكلاف «ملظلاو رفكلا ىه ةيناثلا

 امك ءهل ملظ قحلا نم ريغلا عنمو سفنلل ملظ قحلا نع ضارعإلا نأل «نايقالتم
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 داقتعالا ةيرح ىلع قييضت هنأل ؛هيف بير ال ملظ نيدلا ىف ةنتفلاو ىذألا نأ

 .هناميإ ىف نمؤملا قاهرإو «ةينيدلا ةيرحلا بلس نم غلبأ ملظ الو نيدلا ىف هاركإو

 تناك اذإو «ةبوت مهل ىجرت ال ملظلاو دوحجلا ىف نولغوي نيذلا نإو
 نيدحاجلا نم ةبوتلا ةجيتن نارفغلا نآأل ؛ىجري ال مهل نارفغلاف «ىجترت ال مهتبوت

 الو ءمهسوفن قرغتستو «تائيسلا نولمعي نيذلل ةبوتلا تناك امو «نيملاظلا

 هلوق ىف ماللا 4 مهل رفغيل هللا نكي مل » :ىلاعت لاق كلذلو ءطق هللا ىلإ نوهجتي
 مال ىأ ءدوحجلا مال نييوحنلا حالطصا ىف ىمست ىتلا ىه 4 مهل رفغيل » :ىلاعت
 نوكي كلذ ىلعو «ةعوضوم ةعيبط نع ائشان نوكي ىذلا ىفنلا ىأ «قلطملا ىفنلا
 مهلاح نأل ؛مهل رفغي نأ ميكحلا هريبدتو ؛ىلاعت هللا ةمكح نم نكي مل ىنعلا

 عقو ام ىلع مدنلاو «ملظلاو رفكلا نع عالقإلا وهو «هببس ىفنت ذإ نارفغلا ىفنت

 ةرفغملا قاقحتسال قلطملا دوحجلاو ءدكؤملا ىفنلاف .ققحتي ال كلذ ناك اذإو «مهنم
 قحلا ىلإ ةيادهلا نإو «مهل نارفغلا دوحج الإ هللاب مهدوحج لباقي ال ذإ ءدكؤم

 اولغوأ نيذلا كئلوأو «ميقتسملا هقيرط ىف ريسلاو «هبلط ىلإ ميلسلا هاجتالاب ئدتبت
 نأ نكمي ال ةداحلا نع اودعبو هئارحص ىف اوباغ وأ «هقيرط ىف اوراسو رشلا ىف

 نكمي الو ءاديدش ادعب هنع اودعب مهنأل «ميقتسملا قيرطلا ىلإ ىلاعت هللا مهيدهي

 «هتارامأ مهبولق نم تفتخا دقو ءهتوص مهيلإ لصي ال هنأل ؛قحلا ءادن اوعمسي نأ

 تهجتا اذإ الإ نوكت الو «ريخلا قيرط نع دعسي مل نمل نوكت امنإ ىلاعت هللا ةيادهف

 ام اورّيغي ىتح موقب ام ريغي ال هللا ّنِإإف اياطخلا اهب طحت ملو ء.هبلط ىلإ سوفنلا

 4 لاو نم هنود نم مهل امو هَل ُدَرَم الق اءوس موقب هللا دار اذإو مهسفنأب

 .[دعرلا]

 : قئاقح نايب نمضتت ةميركلا ةيآلاو

 لامعأ قبوت ىتلا تاقبوملا دشأ هاركإلاب سفنلا قاهرإو ملظلا نأ  ىلوألا

 ملظلا عقو نيذلا افع اذإ الإ ىلاعت هللا هرفغي ال دابعلا ملظ نإو ءمهقهرتو «ديبعلا

 .هيلع ةبترتم ةرمثو «هل اببسمو «ملظلاب انورقم نارفغلا عانتما ركذ كلذلو «مهيلع
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 الانس( الا اللطلاللاالاللالللل لالالالا الامال اكان خططا الالاالخممم ماكان االانان اللا لا ل نناتللاناااةكالل خلاط ال انااا انااا ١
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 ةباجتسا ىهف ءاهلوبقل ةحلاصلا سفنلل نوكت ىلاعت هللا ةياده نأ - ةيناثلاو

 بلط نمف «ءاساكرإ رشلا ىف سكرأ نم اهبلطي الو ءاهبلطي نمل ىلاعت هللا نم

 هلع عالقإو «بنذلا ىلع مدن ةبوتلاو «نارفغلا ساسأ ةبوتلا نأ  ةثلاثلا

 . ةدوعلا مدع ىلع مازتعاو

 ىأ «ةقباسلا ةيآلا ماتخخ نم انه ءانثتسالا 4 ادبأ اهيف نيدلاَح منهج قيرط الإ »
 ةيادهلا ىنعم نوكيو ءمنهج قيرط الإ قيرط ىلإ مهلصوي ال ىلاعت هللا نأ
 ىف ىدرتلا وه لب «ةيادهلا نم عون هيف منهج ىلإ ليصوتلا سيلو «ليصوتلا

 مكهتلا نم نم عون هيفو «ةيظفللا ةلكاشملا ليبق نم ةيادهلا نع ريبعتلا ناكو «ةيواهلا

 [ قاقشنالا] 4 2:8 ميلأ باَدَعب مهرشبف » :ىلاعت هلوق لثم ىف

 نودجيسف ٠ ؛ايندلا ىف ةداعس ىف مهسفنأ نونظي نم رئاك اذ اذإف «هديدشلا الع

 .[رجحلا]

 هنأب باذعلا هناحبس دكأف ءادبأ منهج ىف نودلاخ مهنأ هناحبس ركذ دقو

 دولخلاب مهمصو دقو «ديبأتلا هجو ىلع نودلاخ مهنأب مهفصوف « كاد دلاخخ باذع

 ريوصتلو هب نوسبلتم مهنأ ىلإ ةراشإلل «باذعلا فصي ملو باذعلا ىف مئادلا

 ةمزالم مهل ةمزالم ىه لب ءاهنم مهل صالخإل مهنأو « مهب لزنت ىتلا مالآلا

 ضارتعا نم ءىشلا ىربت وه دولخلا :دولخلا ىنعم ىف ىناهفصآلا لاق دقو

 هفصت هيف داسفلاو رييغتلا ًاطابتي ام لكو ءاهيلع وه ىتلا ةلاحلا ىلع هؤاقبو ءداسفلا

 4 29+ نودلخت مكّلعَل » :ىلاعت لاق ادولخ دلخي دلخ لاقيو . .دولخلاب برعلا

 1 .[ ءارعشلا ]
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 تا سل

 دلخملا لصأو . .هتلاح ىلع ناسنإلا نم ىقبتي ىذلا ءزجلل مسا دلخلاو
 نم اهيلع ىتلا ةلاحلا ىلع ءايشألا ءاقب ةنجلا ىف دولخلاو . .ةليوط ةدم ىقبي ىذلا
 . 4 اريسي هللا ىلع كلذ ناكو 9 :ىلاعت لاق .اهيلع داسفلا ضارتعا ريغ

 ىقب دبأي دبأو ءأزجتي ال ىذلا دتمملا نامزلا ةلم» :بغارلا هيف لاق دبألاو

 بغارلا هركذ ام ىلع دولخلا ريسفت نإو ؛«ةليوط ةدم ىقسي امع هب ربعيو ءادبأ
 للحت الو ءانف الو داسف اهيرتعي نأ ريغ نم مهنادبأب ةمايقلا موي سانلا ءاقب ىضتقي
 ءاقش ىف مهماسجأ ىقبت رانلا لهأو ميعنو عتمت ءاقب نوقبي ةنجلا لهأف ءءازجأ

 ىلاوت اهيف ةيساسحلاب بهذي الو «باذعلا اهينفي الو رانلا اهيلبت ال «ميلآأ باذعو

 َناَك هللا ّنِإ ِباَدَعْلا اوُقوُدَيل اري ادوُنج مهانْلدِب مُهدولج تجضن املك » «ءاوتكالا
 عومجم كلذ ىلع لد امك ؛ماودلا اهانعم ةيدبألاو .[ ءاسنلا] 4 42:9 اميكح ازيزع

 . ميعنلاو باذعلا ءاقب ىلع لدي ةيدبألاب دولخلا ديكأت نإو «ةينآرقلا صوصنلا
 ىلع بلاغ ىلاعت هللا نأ مهل نيبيل اذهب تايآلا ىلاعتو هناحبس هللا ليذ

 مهيلع ردقي ال مهنأ ىف مهمعز لاطبإل ءهيلع ريسي رمأ مهباذع نأو ؛ءىش لك
 نأ هنظ هرش ىف هلاسرتساو هنايغط ببس ايندلا ةاغط نم ةيغاط لك نأ كلذ ءدحأ
 نع دعبأ مهللا «هدابع قوف رهاقلا وه ىلاعت هللا نأ عم ءدحأ هيلع ردقي نل

 .نانئمطالاو نمألا نينمؤملا قزرأو «نيرتغملا رورغو «نيغاطلا نايغط كقلخ

 0 أو يق م رسم سرع جم 22
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 هرم تس حرش رح رس هرب و
 هل 5 أ ارم 'ةحارفتنأ كتاوت وْ

 2 يا قا

 دقل ىتح دوهيلإ نم راكنإلا ىف اوجل نيذلا نأش ىف قباسلا مالكلا لك ناك

 رصع ىف مهرضاح ناكو «هنوءرقي ءامسلا نم باتكب ٌةِْلَي ىبنلا مهل ىتأي نأ اولأس

 هنأو هِي دمحم لوسرلا ةلزنم نايب تايآلا هذه ىفو «مهيضامك كي ىبنلا

 ىرخأ ةفئاط ىلإ ةراشإو «هتعيرش ىلإ مهوعديو «هتلاسرب اعيمج سانلا بطاخي
 اوحل دق دوهيلإ ناك اذإف «ىراصنلا مهو ء«مهلوسر ريدقت ىف اولاغ باتكلا لهأ نم

 ناك ىذلا «هنايغطو نوعرف نم مهذقنأ ىذلا مهلوسرل ةبسنلاب دوحجلاو راكنإلا ىف
 ىتح مهلوسر ريدقت ىف اولاغ دق ىراصنلاف .مهءاسن ىيحتسيو مهعءانبأ حبذي

 - ىسيع حيسملا ريدقت ىف ةالاغملا ىف الاسرتسا ةثالث ةهلآلا اولعجو ءاهلإ هولعج

 .نولوقي ام ءىرب وهو «- مالسلا هيلع

 :نيعمجأ سانلل باطخلا 4 ِمُكَبُر نم َقحْلاب لوسرلا مكءاج دق سائلا اهيأ ايإ»
 بيرقلاو ءدوسألاو ضيبألاو ء.مجعلاو برعلاو «باتكلا لهأو كرشلا لهأ

 الو «نول الو «ءسنجب صتخت ال «ةماع ةلاسر ىهف «ىصاقلا ديعبلاو «ىنادلا

 سانلا بطاخي هلي دمحمف «ليئارسإ ىنب بطاخي ىسوم ناك اذإف «ميلقإ
 ع

 . نيعمجأ

 فيرعتلاف «هذعب نم ةلاسر الو .ةقحاللا لايجألا لوسر هنأ ىأ .قلطملا لامكلاب
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 ىتلا ةعيرشلا لامك ىفو ءاهمومع ىف اهلامك ناكو «ةلاسرلا ىف قلطملا لامكلل انه .

 اهيف كلذ قوف اهتلاسرو ءراصمأللاو راطقألاو نامزآلا لكل اهتيحالصو ءاهب تءاج

 ءاهلك تالاسرلاب نمآ دقف هب نمآ نمف «ةقباسلا تالاسرلا لك نم ةدلاخلا ماكحألا

 «لئاسرلا عامج ىه هتلاسرف «هتلاسرب رفك دقف «نيقباسلا نم لوسرب رفك نمو
 .اهلثمأو اهلمشأو اهطسوأ ىهو

 :رومأ ةثالثب اهمومعو اهلامكو هتلاسر لضف ىلاعتو هناحبس هللا دكأ دقو

 لماكلا نيمألا لوسرلا اذه ثعب ىأ 4 مكءاج دق 9 ىلاعت هلوق ىف - اهلوأ
 تءاج ةلاسر ىهف ءاعيمج سانلا اهيأ مكءاج دق .اهئادأو ةلاسرلا ىنعم ىف

 . اهئازجأ نم ءزجل ال ءاهلك ةيرشبلا حلاصل ىأ ءاعيمج مكحلاصل

 ةسبلتم «هل ةبحاصم قحلاب ةنورقم ىأ 4 قحلاب  ىلاعت هلوقب ريبعتلا  اهيناث
 امو ءطق لطاب هيتأي ال «نيعمجأ رشبلا ةرطفل قفاوم رقتسم تباث قح ىهف هب
 الو «ناكمب صتخي ال الماش ءاماع نوكي نأ دب ال رشبلا ةرطفل امئالم اقح ناك

 .روصعلا نم رصعب الو «نامزب

 مكبر نم تءاج ِهكَي دمحم ةلاسر نأ ىأ « مُكَبَر نم © : ىلاعت هلوق - اهئلاث

 الو «مكريخ هيف امو .مكعفن هيف ام ملعي ىذلا مكرومأ ىلع ماقو «مكقلخ ىذلا

 .مهمومعل عفنلا الإ هدابعل ىضري

 سانلا ةحلصمل ابجاو ارمأ اهل ناعذإلاو ةلاسرلا هذهب ناميإلا ناك كلذلو

 : هناحبس لاقف « نيعمجأ

 انه ءافلا « ضْرألاو تاومّسلا يف ام هّلل َنَِف اوُرْفْكَت نإو مُكَل اريخ اونمآف »
 ىف لماكلا وه لوسرلا كلذ ناك اذإ :مالكلا ريدقتو ءردقم طرش نع حاصفإلل
 دنع نم اهنأل مكل ةحلصم اهيفو ءاهمزاليو همزالت قحلاب تءاج ىتلا هتلاسر

 انهو .مكل اريخ هب اولمعاو ءهوقدصو قحلل اونعذأف ىأ «مكل اريخ اونمآف «مكبر

 .ةينآرقلا ةغالبلا رارسأ ضعبل فشكو ىنعملا حيضوت امهيف نايظفل نارمأ
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 ىلإ ةراشإلل ناميإلا قلطأ لب «هب اونمآ لقي ملف «اونمآف» هلوق ىف  امهلوأ
 داحلإلا قبسل هيلع درمتلا مدعو «قحلل ناعذإلا وهو ءهدحو صالخإلا نأ

 هلوسر ىلع ىلاعت هللا هلزنأ ام قيدصتو «قحلل بولقلا حتفي ىذلا وه -راكنإلاو

 . لَ نيمألا

 فوذحمل افصو «اريخ» ةملك تبصنو 4« مكل اريح :ىلاعت هلوق  امهينا

 اريخ نيدصاق اونمآ هريدقتو فوذحمل الوعفم وأ «مكل ريخ وه اناميإ اونمآ هريدقت
 نإ ىنعملاو «هباوجو طرش لعف ىف ةفوذحملا ناكل اربخخ نوكت نأ حصيو ءمكل

 نإو «ريخف اريخ نإ هلمعب ىزجم ئرما لك) لثم كلذو «مكل اريخ نكي اونمؤت
 . (رشف ارش

 «قحلا هنأل ؛قلطملا ريخلا هيف ناميإلا نأ نيبي ميركلا صنلا نإف نكي امهمو

 .نيملاعلا بر دنع نم هنألو

 «دابعلل هلك ررضلا هنإف ءرفكلا امأو ءريخ نم هيف امو ناميالا لضف اذه

 هنإف هناحبس وه امأو ءمهرضي ام ىضري ال هنأل رفكلا ىلاعتو هناحبس ىضري الو
 كالفأ نم تاومسلا لكل كلام «ءىش لكل كلاملا هنأل مهرفك نم ءىش هرضي ال

 امو اهرهاظ ىلع وه امم ضرألا ىف امو «تانئاك نم ىوحت امو «تارادمو موجنو

 ال ناك نإو ءدايعلا رفك هريضي الف ءرهاقلا ناطلسلاو كلاملا وهف ءاهنطاب ىف

 :ىلاعت هلوق ىنعمل بيرقت اذهو «هعفني ال ناك نإو «مهناميإ ىضريو ءهاضري

 اذه 4 اميكح اًميلَع ُهَللا َناَكَو ٍضْرَألاو تاَومّسلا يف ام هّلل َنَِف اوُرْفَكَت نإو »
 ءىش هيلع ىفخي ال ىذلا طيحملا ملعلاب مئادلا هللا فصو هيف ميركلا صنلا ماتخ
 تاومسلا توكلم ىف عادبإلاو ريبدتلا نسحو ةمكحلابو ءامسلا ىف الو ضرألا ىف

 ةينوك رارسأو سيماونبو «ريبدتلاو ريدقتلا مكحم ماظنب نوكلا ريسي ذإ «ءضرألاو

 ناك هنأو «هريدقت نسحأو هردقف ءىش لك قلخ ىذلا ريبخلا ميلعلا الإ اهملعي ال

 نم ناكو «نيدتهملا ةياده الو «نيلاضلا لالض ىفخي الأ هملع ىضتقم نم

 هدابع نم لعجي نأو ءاميعن ناميإلابو ءاباذع رفكلاب ىزجي نأ ءهتمكح ىضتقم

 .ىوغو لض نم مهنمو «ىدتهملا روكشلا
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 اذه ىف ىهن «ّقَحْلا الإ هّللا ىلع اوُلوُقت الو مكديد يف اولغت ال باتكلا لهأ ايف

 دقو ءاباجيإ وأ ابلس دحلا زواجت وه ولغلاو «نيدلا ىف ولغلا نع ميركلا صنلا

 هللا ةنعل هتلاسر اوركنأف «- مالسلا هيلع  ىسيع نأش ىف دسحلا دوهيلإ زواجت

 ةيرشبلا ةبترم نم هوجرخأ ىتح «ىراصنلا هيف ىلاغو «لوتبلا همأ اومهتاو .مهيلع

 ايحي امدو امحل هنوك ىفو «هتايح ىفو «هتدالو ىفو «هيف ةحضاو ةيرشبلا نأ عم

 ىسيع نأش ىف ولغلا ناك اذإو ءرشبلا رئاس لكأي امك «برشيو لكأيو «توميو
 ىلإ اهجوم باطخلا نوكي نأ حصي هنإف «ىراصنلا نمو ءدوهيلإ نم عقو
 قايس نكلو «رارمتسالا نع ىهنلا نوكيف ءارمتسم عقو ولغلا نأ رابتعاب «نيقيرفلا

 هناحبس هنأل ىراصنلا مه ةيآلا هذه ىف نيبطاخملا باتكلا لهأ نأ ىلع لدي لوقلا

 حورو ميرم ىآإ اهاقْل هتملكو هللا لوسر ميرم نبا ىسيع حيسَمْلا امَّنِإإ9 :لوقي ىلاعتو
 باطخ ىف قايسلاف ءهرخآ ىلإ 4اوهتنا َهنالَف اوُلوُقت الو هلسرو هّللاب اونمآف هم
 .افنآ اهنايب قيس دق ىسيع نأشب دوهيلإ ةالاغمو ىراصنلا

 «قحلاب رمألابو «قحلا زواجتب ةالاغملا نع ىهنلا هناحبس هللا فدرأ دقلو

 ْ . « قحلا لإ هللا ىلع اوُلوَقَت الو 9 : ىلاعت لاقف

 ليلدلا ىلع مئاقلا تباثلا قحلا الإ هللا ىلع ىراصنلا رشعم اي اولوقت ال ىأ

 نإف «ءناعم ىلإ تاراشإ ىماسلا صنلا اذه ىفو ءديعبلا مهولا ىلع ال «عنقملا

 ىدع كلذكو «ىلاعت هللا ىلع بذكو ءارتفا ىه قحلا ريغ اهولاق ىتلا مهلاوقأ

 دمتعت ال اهنإ كلذ قوفو «ءارتفالا ىنعم نمضتي لوقلا نأل ؛هللا ىلع لاقف لوقلا

 ىسيع نأ ىف مئاق عطاقلا ناهربلاو ءحضاولا ليلدلا ضقانتو «تباثلا قحلا ىلع

 اومعز دقو. «ءكلذك سيل هلإلاو «برشيو لكأي ناك ىسيعو «دلوي ال هلإلاو ءدلو

 هلل مدآ نايصع نع ةقيلخلل ءادتفا لتق هنأ اومعزو «لتقي ال هلإلاو «هولتق مهنأ

 اهيبأ نايصع نع ةقيلخلا هللا ىدتفي نأ قطنم ىأ ىف لوقعملا نم سيلو «ىلاعت

 تناك اذإو «عنشأو دشأ ةميرج لتقلا كلذ نإف «مهمعز ىف هنبا لتق نم مهنيكمتب

 .مهل مهولا غوس اذكه نكلو .ءادف اهنع ىنغي ال ةيناثلاف ءءادف ىلإ جاتحت ىلوألا
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 ىلاعت هللا هررق ام وه قحلاف «ببسب قحلا ىلإ تمي ال ءالطاب اولاق ام ناك اذإو

 .هتاملك تلاعت هلوق ىف

 4 هنَم حورو ميرم ىلإ اهاَقْلأ هتملكو هّللا لوسر ميرم نبا ىسيع حيسملا اَمنِإ ل
 ميرم نبا ىسيع حيسملا سيل لوقلا ىنعمو «امنإ) ىهو ءرصقلا ةادأب مالكلا ردص

 ىف هنم حورب خفنو ءهتملكب أشن دق وهو «قحلا ةيادهل هلسرأ هللا لوسر الإ

 قلخلا ىلع ىلاعت هللا ةردق ةيآ هداجيإ ىف وهو ءايوس ارشب دعب نم ناكف «ميرم

 بابسألا قلاخ هناحبس وهف «سانلا نيب ىرجت ىتلا بابسألاب ديقت ريغ نم
 نكي ملو < دوي ملو دلي مل» :دلؤ هل سيلو ضرألاو تاومسلا عيدب تاببسملاو

 . [صالخإلا] 4 #4 دَحَأ اوفك هَل

 ريبعتلا  ىلوألا :تارابع ثالثل نايبلا نم ليلقب ضرعتن نأ دب الو

 حورو# ةئلافلاو ميم ىلإ اهاَقلَ هتملكو# ةيناثلاو «ميِرَم نبا ىسيع حيسملا» ب
 ىلوألا ىف نأ عم ءامهنايب بجوف «نييرخألا نيترابعلاب ماهوألا تقلعت دقف هن
 . مهماهوأل ةلازإ

 ركذ دق ىلاعت هللا نإف «ميرم نبا ىسيع حيسَمْلا ىهو «ىلوألا ةرابعلا امأ
 ىف هب ركذي ىذلا مسالا وهف لوألا امأف ءميرم نبا هنأو «ىسيع هنأو «حيسملا هنأ
 ةراشإ هيف صوخشلا لكك صخش هنأ ىلإ ةراشإلل ىسيع هراوجب ركذو «نآرقلا

 نم جرخ دولوم وهف «ميرم نبا» ىلاعت هلوق ىف ةيرشبلاب حيرصتلاو «هتيرشب ىلإ
 «بأ بلص نم جرخي مل ناك اذإو «مهتاهمأ نم دالوألا جرخي امك «ىثنأ محر

 مألا ركذ ىفو «ةقلطملا ةيرشبلا ىلع اليلد كلذ انبسحو «مأ محر نم جرخ دق هنإف

 ءراجنلا فسوي نبا سيلف ءطق بأ ىلإ بستني ال هنأ ىلع ليلد بأ ركذ ريغ نم
 .اريبك اولع نولوقي امع هللا ىلاعت ءهللا نبا سيلو

 نوكت دق انه ةملكلا نإف «ميِرَم ىلإ اَهاَقْلَأ هتملكأ# ىهو «ةيناشثلا ةرابعلاو

 نآرقلا نم ةفلتخم عضاوم ىف تركذ «ةنيبم تايآ ىف تركذ اهنكلو «ةلمجم

 باّتكْلا يف ركذاو » :مالسلا هيلع ىسيع قلخ نأش ىف ىلاعت لاق دقف «ميركلا
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 اهيلإ انلسرأف اباجح مهنود نم تدَحْناَ 3 ايقرش اناَكَم اهلهأ نم تابتنا ذإ ميرم

 لاق 02 يفت تك نإ كلم سحلب وأ يَنإ تاق 10 اًيوس ار اهل لح انَحو

 يسمي مو مالغ يل نوكي ىّنأ تْلاَق 55): اًيكر امالغ كل بهل كبَر لوسر انأ امن

 نم ةَمَحَرَو سائل يآ هلعجتلو نيه يلع وه كبر لاَق كلذك َلاَق <52 اًيغب كأ مّلو رشب

 . [ميرم ] 4 217 اًيضَقُم ارمأ اكو

 ىنأ بر تلاقإل :نارمع لآ ةروس ىف ءاج دقو «ميرم ةروس ىف ءاج ام اذه

 لوقي اَمّنإَف ارم ئضق اذ ءاَشي ام قلْحَي هلا كلاذك لاق رشَب يِبسَسمَي مّلو دلو يل نوكي

 [ نارمع لآ] 4 (7)+ َنوُكَيَف نك هل

 مدآ ٍلثمك هللا دنع ئسيع لثم نإ :بأ ريغ نم ىسيع قلخ نأش ىف لاقو

 قلخ امك ««نك» وهو «هنم ةملكب هقلخ ىلاعتو هناحبس هللا نأ نيبتي اذهبو

 ىف رذبي رذب ريغ نم قلخ دقف ءاهب هقلخ هنأل هللا ةملك اذهب ىسيع ناكو ءمدآ

 لب «سانلا نيب ىرجت ىتلا بابسأللو ءدجو رذبل ءامن هنيوكت ناك امف .همأ محر

 قلعتو .هللا ةملك ىّمَس كلذبو «نك» هتملكو «هدحو هللا ةدارإ وه ببسلا ناك

 هللا نم ةملكلا تناك امو «هتيهولأ ىلع ليلد هللا ةملك ىسيع نوك نأب ىراصنلا

 لجرلا نم ىنمب ال «ةملكب أشن العف هنأل ؛كلذب ىمس هنأ نع الضف ءدبعي اهلإ
 .ىسيعل نيوكتلا ناكف ميرم ىلإ (اهلصوأ ىأ) اهاقلأ نيوكتلا هتملك لب «ىنمي

 اهب تقلعت ىتلا تارابعلا نم اضيأ هذهو «حورو# ةشلاشلا ةرابعلاو
 نأ اونظف ءاهبجحف «مهلوقع ىشغ ىتح اهيف مهولا باب اوحتف دق ذإ .مهماهوأ
 . ىسيع ىف ةيهولألا ىنعم ىلع لدت ةملكلا هذه

 اهئشني ىتلا حورلا انايحأ هب داري هنأ ىلع لدي نآرقلا ىف ظفللا اذه عبتت نإو
 «مالسلا هيلع ليربج كلملا ىنعمب نوكتو ءاهيف اهب خفنيو «نادبألا ىف ىلاعت هللا

 لاقت نميف ةيهولألا وأ ةيبوبرلا ىلع لدي ام كلذ ىف سيلو «ةمحر ىنعمب نوكتو

 لاق دقف .همأ نأشو ىسيع نأش ىف نالوألا ناينعملا ليق دقو ءهمساب ىمسي وأ هيف



 ءاسنلا ةروس ريسفت
 م اللولو للمال وووللاااالإللاللا

 1 بر

 - ليربج وهو [ءايبنألا] 4 20+ انحور نم اهيف اَمحَفََف ط :لوتبلا ميرم همأ نأش ىف

 اهل َلكَمَتف تحور اهيل اْلسْرَأَف ... » :ىلاعت هلوق لبق نم انركذ دقو ؛ مالسلا هيلع
 . [ميرم] 4 50 اًيوَس اًرشَب

 هأشنأ هناحبس هنأ ىأ «هنُم حورو# :ىلاعت هلوق ىنعم نوكي كلذ ىلعو
 ىأ «هناحبس هنم حورب شن هنأ لاقي دقو ««نيمألا ليربج» وهو ءهنم لسرم حورب

 :ىلاعت لاق دقلو «ناسنإ لك ىلع اهب ضافأ امك همسج ىف هحورب ضافأ هنأ

 ةقالّس نم ُهَلسَن لج ْمُث 20+ نيط نم ناسنإلا قلخ ادب هقَلَح ءيش لك نسحأ يذلا )

 ةدئفألاو راصبألاو عمّسلا مكَل لعجو هحور نم هيف ْحْفتَو هاوس مث + نهم ِءاَم نم
 . ىلوأ لوألاو [ةدجسلا] 4 52 َنوُرْكْشَت ام اليلق

 حورلا ىلاعت هللا خفتب أشن هنأ ىأ هْنَم حورو# هلوق ىنعم نوكي كلذ ىلعو
 هلسرأ ىذلا كلملاب كلذو ءاناسنإ لكشتت ةفطنو «ةيرشب ةلالس طيسوت ريغ نم هيف

 .ايوس ارشب اهل لثمت دقو ليربج وهو

 نع ةباجإلا ىف لوقنو ءاحور ىلاعت هللا هامس اذال لئاس لأسي دق نكلو

 هيلع تبلغ هنألو «ةرشابم حورلا نم أشن هرابتعاب احور ىمس ىسيع نأ كلذ

 «قاوسألا ىف ىشميو «برشيو لكأي ءرشبلا رئاسك ارشب ناك نإو ؛ةيناحورلا
 هللا دنع نم لسرم حورلا نأ ىأ ءادتبالل انه (نمو) ءاحور ىمس ىنعملا اذهلو
 .هنذإب خفانو «ىلاعت

 حيسملا ىف اولاغ نيذلا لوقع ىلع هللا هطلس ىذلا مهولا لوزي مالكلا اذهبو

 هولعجو «هنأش نم سيل امو .هل سيل ام هولحنف ءاديعب اولغ  مالسلا هيلع -

 .اومهوت ام رخآ ىلإ ءاهلإ ميرم همأ لعج نم مهنمو «هلإ نباو ءاهلإ

 ءاومهوت ام ىلع لدي ام ميركلا نآرقلا ىف نأ نظف مهضعبب مهولا جل دقلو

 0 ا . يدع نأ ىلع لدي م نآرقلا ىف نإ اولاق دقن
 مه يم

 .[ ةرقبلا]



 ءعاسنلا ةروس ريسفت اهلل ٠

 اللللللا الخطط لخطط خططا ااااالااا اال ما مانا انلاط طخ اطل خان امكن نطل خطاط لالالالا لالالالا لالالالا اكل لئلا اااانااا١ م
2 : 

 تارم ةدع نآرقلا ىف ركذ ىذلا سدقلا حور نإ مهولا اذه ةلازإ ىف لوقنو

 لَ دمحمل ةبسنلاب ركذ دقو «- مالسلا هيلع - ليربج وه ىسيعل دييأتلا ماقم ىف

 ىدهو اونمآ نيِذْلا تْبعيل قحاب كبر نم سدْقْلا حور ُهَلَرَن لُقإ» :ىلاعت لاق دقف
 . [لحنلا] 4 <39 نيملسملل ئرشبو

 تءاج ىتلا سدقلا حور كلذب رسفت نأ بجيو «سابتلا الو سبل ال نذإو

 همأ ميرم تناك املو» :ىتم ليجنإ ىف ءاج دقف «ىسيعل ةبسنلاب ليجانألا ىف

 ريسفتلابو «سدقلا حورلا نم ىلبح تدجو ءاعمتجي نأ لبق فسويل ةبوطخم

 ءاج دقو «ليربج سدقلا حور نم خفنب لبحلا نوكي نآرقلا صن عم قفتملا لوقعملا

 لجرلا اذهو» :- مالسلا هيلع - ليربج وه سدقلا حور نأ ىلع لدي ام ليجنإلا ىف

 نم ىناثلا حاحصإلا ىف ءاجو ««سدقلا حورلاو ليئارسإ هسفن رظتني ايقت اراب ناك

 .(سدقلا حورلاب هيلإ ىحوأ دق ناكو) 77 ةيآ ىتم ليجنإ

 هقلخ ىلاعت هنأو «هللا لوسر هنأ  مالسلا هيلع - ىسيع ىف قحلا ناك اذإو

 ذإ هللا لبق نم تءاج حور هنأو «ةملكب هقلخ ذإ «ةداتعملا بابسألا قيرط ريغ نم

 ناك اذإ «ةيناحور هتبلغ هنأو «لبحلا اهنم ناكف ميرم ىف حورلا ليربج خفن

 :هناحبس لاق اذكو «ماهوألا ةلازإو «قحلاب ناميإلا بجيف «كلذك ٠

 كلت تناك اذإ ىأ 4مُكَل اريخ اوهتنا َهنالَث اولوقت الو هلسرو هّللاب اونمآَق »

 ىف الو «ةدابعلا ىف هل كيرش ال هدحو هللاب اونمآف «هلإ نباب سيلو «حيسملا ةقيقح
 ةلاسرلاب اونمآو ءدلو الو دلاوب سيلو ءثلاث الو ناث هعم سيلو «ناطلسلا

 الو «هدعب نم ءاج ىذلا لوسرلاو ىسيع اوقبس نيذلا لسرلاب اونمآو «ةيهلإلا
 اولوقت الو ل :هناحبس لاق اذلو «ةثالث اولوقتف اولاغت الو مهنم دحأب اورفكت

 . 4 ةَنالَث

 ةثالثب نئمؤت الو» هلوق لدب 4ةّنالَن اوُلوُقَت الو » : هلوقب ىلاعتو هناحبس ربعو
 نإف «هنولوقي لوق ةثالشلا رمأ نأل ؛«ةثالث اوم عزت ال وأ «ةثالثب اوقدصت ال وأ

 «نوقرفتم ةثالث مهنأ ىأ سدقلا حورو نبالاو بألا ةرم اولاق هانعم نع مهتلأس



 عاستلا ةروس ريسفت

لالا
 لا

 م للا

 هرب جحل»
 يت

 اولاق «ثلاثلا ىنعمل اريسفت تدرأ نإف «ةدحاو تاذلاو «ميناقأ ةثالث نولوقي ةرمو

 . ةميقتسملا لوقعلا هلبقت نأ نكمي ال امالك

 ىري اهيلع زيحتم وأ ماهوألا هذهل زيحت ريغ نم ةينارصنلا خيراتل سرادلا نإو

 الو دلو هل سيل دحاو هلإ هللا نأ ىلع نورثكألا ناك لب «ءنورثكألا اهقنتعي الو

 ناكف . حيسملا ةيهولأ ركنأ ىذلا سويرأ ىلع درلل هداقعنا نأ ىعدا دقو «ةيداليم

 اولاق نيذلاو .«حيسملا ةيهولأ ةركنم ةرثكلا تناك دقو «ةئامعست نم رثكأ نوعمتجملا

 رثكأ ركذتسا دقو «مهرارق دعب نم ةيحيسملا ىف نيطنطسق لخدو «ةيردنكسإلا

 ىوعد ضفرو (روص) عمجم هروف دقعنا كلذلو «ةيقين عمجم هررق ام نييحيبسملا

 «نيعمتجملا تيتشتل باهرإلاو ةوقلا تمدختتسا نكلو ءعامجإلاب حيسملا ةيهولأ

 .ةينادحولا ىفختو «ةيهولألا نلعت ةوقلا تذخأو

 فقسأ اعد ىتح .هلإ سدقلا حور نإ لوقي دحأ تقولا كلذ ىلإ نكي ملو

 . سدقلا

 ريرقتو «نيفلاخملا توص تافخإو ءروصعلا ىلاوتبو «ةثالث اولاق كلذبو

 اوقنتعي مل مهنأ ىلع ليلد «اوهتنا» ب ريبعتلا ىفو « مكل اريخ اوهتنا )9 :هلوقب ىهنلا

 لاقو ءءاهتنالاب رمآلا ناكف ءاوريغ اوركف نإ مهنإ لب ءامزاج اداقتعا نوعدي ام

 ةريح نم نوجرخت مكنأل ؛مكل اريخ ءاهتنالا نكي اوهتنا ىأ «مكل اريخ اوهتنا

 نينمؤم نونوكتو «هل نونعذتو .قحلا نوكردتو .ءلوقعلا ريكفت ىلإ ماهوألا



 ءاسنلا ة :رروس ريسفت اه

 للا للالللللللا

 يي  1ها :٠
 .«كشلاو مهولا ةريح نم ريخ لقعلا مكح ىلإ نانئمطالاو ءاقدصو اقح حيبسملاب

 .ةرخآلا ىف ءازجلاو هللا اضر مهئاهتنا ىفو

 قحب دوبعملا نأ ىأ 4ًاليكو هّللاب ئَفَحَو ٍضْرَألا يف امو تاوّمّسلا يف ام ُهلط
 تاذلا ىف نوكت هتينادحوو «ماركإلاو لالجلا وذ ىلاعت هللا وهو ءادحاوالإ سيل

 هناحبس هدحو وهو «تاقولخملا تاذك ةميركلا هتاذ تسيلف «ةيدوبعلاو تافصلاو

 هزنت دقو «نوكلل قلاخلا هدحو وهو «هاوس دوبعم الف ةيهولألاو ةيدوبعلاب ريدحلا

 سبيل ةدحاو ىلاعت هتاذو «نيقولخملا تافص هذه نأل ؛دلو هل نوكي نأ نع هناحبس

 نيقولخملاب لاصتالا ىضقي هدلو دحأ نوك نأل ءريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك

 فيكو .ادلو قولخملا نوكي فيكف ء«ءىش لكلو مهل قلاخلا وهو «مهلثم نوكيو

 هناحبس لاق اذلو «ىبرملا نوكملا ئشنملا هل قلاخلا ىلاعت هللا نم ادلوتم رشبلا نوكي
 :ىلاعتو

 تاومسلا ىف ام لك «ًاليكو هّللاب ئَفَكو ٍضرَألا يف امو تاَوَمّسلا يف ام هَل ط

 نداعمو ءاهرهظ ىلع ءايحأ نم ضرألا ىف امو .بكاوكو موجنو جورب نم
 وه «ئلآلو رهاوج نمو «ءايحأ نم راحبلا ىف امو ءاهنطاب ىف زونكو تازلفو

 يف نم لُك نإ : ىلاعت هلل ناكولمم امهريغو همأو ميرم نبا ىسيعف «ىلاعت هلل كلم
 ربدملا وه هناحبس هللاو .[ميرم] 4 #42 ادْبع نَمْحَرلا يتآ الإ ضرألاو تاومّسلا

 ىأ 4ًاليكو هّللاب ئقكو 9 :ىلاعتو هناحبسم لاق اذلو «هرمأ هيلإ لكو ىذلا نوكلل
 رهظ امو «هنطابو هرهاظ هريبدتو «نوكلا رمأ هيلإ لكو دق ىذلا وه ىلاعت هللا نأ

 ىلع ريسيلو هيف رمألا ميقتسيل اليكو هللاب ىفكو «مهيلع ىفخ امو «سانلل هنم
 ال ضرألاو تاومسلا عيدب تنأ مهللا .فالتخا الو هيف بارطضا ال ميقتسم ناس

 حنام تنأ كنإ مهللا «كنم الإ ريخلا وجرن الو «كايإ الإ دبعن الو كب الإ نمؤن
 .كاوس ىجري الو ءاهيرجمو معنلا



 ءاسنلا ة :روس ريسفت اا

 نا للمال
 زا ب يسب

 يل

 34 ب

 نوفل هكَهلمْلا لَو ةلاَدْبَع روكي أخيل

 سحيم يس ربكحتسم وهي َوءِهْيَداَبِع ٌنَعفكْسَسَسَي نَمَو
 20 رب ساو رس ل م م ه2 روج

 ِتاَحِلِدَصلأ أولو أَوُنَماء حس دل اَمأَم 7 عينج هَيَلِإ

 ل 1س 051 هع حس ىياوو 2 3538
 تذل اَسْاَوهِلْضَف نم مه ديزيو مهروجأ مهيفوف

 لمس اج - مار :لو2 و ا 23

 الو اميلأ اسادَع مهب نَعيف اوريكتساوأ
 هريس

 سا رجل هس عب سس

 22 اريصالَواَكِلَو هَ نودنَم مهل تودع

 ديسلا ريدقت ىف ىراصنلا ةالاغم ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 هللا نإ مهتنسلأب اولاقو «ةيهولألا ةبترم ىلإ هوعفر مهنأو « مالسلا هيلع  حيسملا

 ىف امهوداز نيذللا نينثالا ىف ةيهولألا ىنعم اوددحي نأ ريغ نم ةثالث ثلاث

 حيسملا اولوقي نأ الإ ءضعبب مهضعب ةئالثلا ةقالع اوزيمي نأ ريغ نمو , مهلاوقأ

 دلو ىسيع نأ نولوقي ام ىلإ مهعفدو ءاريبك اولع نولوقي امع هللا ىلاعت «هللا نبا

 هللا لسر نم هريغك سيل هنأ اومعزف ءايناحور اناسنإ ناك هنأو «بأ ريغ نم

 رئاس ةقالعك (ءىش لكل قلاخلا) ىلاعت هللاب هتقالع نوكت نأ اوفكنتساو «ىلاعت

 ةقالع نأ هناحبس نيبي ةيآلا هذه ىفو «نيملعلا برل قولخم هنإ ثيح نم دابعلا

 ةقالعلا هذه نع عفرتي نل هنأو (هقلاخب دبع ةقالع هبرب  مالسلا هيلع  حيسملا

 .هناحبس لاق اذلو

 صنلا ىنعمو 4 نوبرقملا َةكئالَمْلا الو هل ادّبع َنوُكي نأ ٌحيِسَمْلا فكتتسُي نأ

 نم نوكي نأ هتبترم نم لزني نلو هلل ادبع نوكي نأ حيسملا فكنتسي نل :ميركلا

 .ىلاعت هلل قولخم وه ذإ ءاهعضاوم ىف رومألل عضو كلذ نإف «ىلاعت هللا ديبع

 :مالسلا هيلع لاقف ؟انبحاص بيعت مل هلي هللا لوسرل اولاق نارجن دفو نأ ىور

 ؟لوقأ ءىش ىأو :ِةْكك ىبنلا لاقف (مالسلا هيلع) ىسيع :اولاق ؟مكبحاص نمو



 عاسنلا ةروس ريسفت اا

 211111111111 للكلب للا م”
 ارو جل 1

 ين

 ادبع نوكي نأ راعب سيل هنإ) :موقلا ريمأل لاقف .هلوسرو هللا دبع هنإ لوقت :اولاق

 . '7(ىلب :اولاق .هلل

 . ماملإلا ضعب امهب ملن نأ ديرن نايظفل ناثحب انهو

 نايب هيفو «ىفنلل ديكأت هيف ىفانلا ريبعتلا اذه نإف «نل» ب ريبعتلا  امهلوأ
 لقعلا روصتي ال ىذلا رمألا وه ىفنملا نأ ىلإ ةراشإ كلذ قوف هيفو هرارمتسا
 ىذلا وه هنآل هلل ادبع نوكي نأ نع حيسملا عفرتي نأ لقعلا روصتي الف «هريغ

 هريغ ىلع اهب زاتما ىتلا تافصلا لك هل لعج ىذلا وهو «.هاوس ىذلا وهو «هقلخ

 فدحو ىلاعت هلل هتيدوبعب سحي نأ ىف ناسنإلل لامكلا نإ «هدهع ىف سانلا نم
 معنملاو «ناسنإلا لامك وه معنملا ركش نأل هِي لوسرلا ركذ امك اراع سيل كلذف
 ركش هناحبس هل ةيدوبعلاف «ىلاعتو هناحبس هللا وه معنلا ىرجمو ءدوجولا ةمعنب
 .هقلخو ىلاعت هللا نيب ةلصلا لامك ىهو

 نكلو «عفرتيوأ فنأي نل اهازغم ىف اهنأ «فكنتسي ىنعم لصأ - امهيناثو
 .ةثالث لوصأ اهل ةغللا لصأ ىف

 نيسلا هلخد ؛.(فكن) اهل ىئالثلا لعفلاف «هيزنتلا نم ةقتشم اهنأ - اهلوأ
 فكندتسي امع هتهزن ىأ هتفكنأو «هنم تفكنتساو ءىشلا نم تفكن لاقيف ءاتلاو
 هيلع  لاقف هللا ناحبس ىنعم نع لئس لَم ىبنلا نأ ثيدحلا ىف ىورو «هنم

 ىنعم نوكيو ءءوس لك نع ههيزنت ىنعمب ''«ءوس لك نع هللا فاكنإ» - مالسلا
 اوهزنتي نأ رشبلل سيل ةيدوبعلاف «هلل ادبع نوكي نأ نع هزنتي نل :«فكنتسي نلا
 .اهل اوعضخي نأ مهيلع لب ءاهنع

 ارتس كدخ نع كعبصأب هتيحن اذإ عمدلا تفكن نم ةذوخأم اهنأ  اهيناث

 لوزنل ابيس .ىواضيبلاو .ءىسولآلاو «ىزارلاو «ىفسنلاو «ىرشخمزلا :(ىور» ظفلب اذكه هركذ )١(

 . ةيركلا ةيآلا

 .(فكن) ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا 0
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 هنمو «عطقني ام ىأ 0)21هنيبج نع قرعلا فكني ام» :ثيدحلا هنمو ءءاكبلا رهظمل

 نأ عطقني نل ىأ (فكنتسي نل) ىنعمو .27(هرخآ فكتي ال شيجب ءاج» :ثيدحلا

 ىف ىرشخمزلا هاضتراو «جاجزلا كلذ راتخا دقو .هلل ادبع حيسملا نوكي

 . فاشكلا

 باعي نل» ىنعملا نوكيو «بيعلا وهو فكتلا نم ةذوخأم اهنأ  اهشلا

 .ةيقالتم ناعم اهلكو (هلل ادبع نوكي نأ حيسملا

 ةكئالمْلا الو 9 :لاقف ةكئالملا  مالسلا هيلع - حيسملا ىلع هناحبس فطعو

 اضيأ فكنتسي الو «هلل ادبع نوكي نأ نع حيسملا فكنتسي ال ىأ «َنوُبَرَقَمْلا

 نإف شرعلا ةلمحو «ليئاكيمو ليفارسإو ليربجك هناحبس هيلإ نوبرقملا ةكئالملا

 ال مأ الو بأ ريغ نم مهقلخ ىلاعت هللا نأ عمو «ةلماكلا مهتايناحور ىلع ءالؤه

 هلالخجل نوكردملا مهو مهقلخ ىلاعت هللا نأل ؛ىلاعت هلل اديبع اونوكي نأ «نوعفرتي

 . [ميرحتلا] 4 (20> نومي ام َنوُلعفَيو مهرَمأ ام هللا نوصْعي أل ف : هلامكو

 نم ةجرد ىلعأ نيبرقملا ةكئالملا نأ صنلا اذه نم ىرشخمزلا ذخأ دقلو

 نيذلا نويبوركلا مهو ارطخ مظعأو اردق ىلعأ وه نم الو :كلذ ىف لاقو ءايبنألا

 لد نيأ نم تلق نإف «مهتقبط ىف نمو ليفارسإو ليئاكيمو ليربجك شرعلا لوح

 ثيح نم تلق «هقوف نم الو ىنعملا نأ ىلع 4 َنوُبرََمْلاُةَكئالَمْلا الو 9. ىلاعت هلوق

 ىراصنلا بهذم درل قيس مالكلا نأ كلذو «كلذ ريغ ىضتقي ال ىناعملا ملع نإ

 حيسملا عفرتي نل مهل لاقي نأ بجوف «ةيدوبعلا ةلزنم نع حيسملا عفر ىف مهولغو

 نوبرقملا ةكئالملا فكنتسي نل ليق هنأك «ةجرد هنم عفرأ وه نم الو «ةيدوبعلا نع

 مهنوكل نيبرقملا صيصخت ةنيب ةرهاظ ةلالد هيلع لديو !حيسملاب فيكف ةيدوبعلا نم

 : لئاقلا لوق هلاثمو «ةلزنم مهالعأو ةجرد ةكئالملا عفرأ

 هرخاذ جتلي جاومألا وذ رحبلا الو متاح دواجي نم هلثم امو

 .قباسلا (751)
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 .دوجلا ىف متاح قوف وه ام جاومألا ىذ رحبلاب هلصقم نأ ىف ةهبش الو
 الو ُدوُهَيلا كنع ئضرت نلو 8 : ىلاعت هلوق ةيآلا هذه عم قذيلف قوذ هل ناك نمو
 .نيبملا قرفلاب فرتعي ىتح [ ةرقبلا ] 4 42012 ئراصنلا

 « مالسلا هيلع  ىسيع نم لضفأ نيبرقملا ةكئالملا نأ ىلإ اذه نم ىهتنيو

 .نييبنلا نم لضفأ ةكئالملاف «لسرلا نم مزعلا ىلوأ نم ىسيعو
 ةمدقم طقست ال دودرب هيلع اودرو «ءاملعلا نم ريثك كلذ ىف هفلاخ دقو

 «لوضفم حيسملاف «لضفألا ىلإ لوضفملا نم ىقرتلا ديفي صنلا نوك وهو ليلدلا
 ةكئالملا نوك ىهو ءاهتاذ ىف ةجيتنلا لطبت اهنكلو «لضفأ نوبرقملا ةكئالملاو
 معتو عسوأ ةجيتنلا نوكت فيكف «نيبرقملا ةكئالملا ىف ثيدحمللا نأل كلذ ؛ لضفأ

 . ؟مهنود نمو نيبرقملا ,نيعمجأ ةكئالملا

 نأ كلذ «مالكلا هل قيس ىذلا ىنعملا ىف نكلو «مئاق ىقرتلا نأ ىدنعو
 هيدي ىلع ترج هنألو «بأ ريغ نم دلو هنأل ؛حيسملا ىف اريبك اولغ اولغ ىراصنلا
 اذه لك عم هنأ ىلاعتو هناحبس هللا نيبف «ىناعملا ىناحور هنألو «ةريثك تازجعم

 قناعملا هذه ىف هنم ىلعأ وه نم فكنتسي الو «هلل ادبع نوكي نأ فكنتسي نل

 دشأ وه ام مهيديأ ىلع ىرجأو «مأ الو بأ ريغ نم اوقلخ نيذلا ةكئالملا مهو
 حاورأ مهو «ميرم ىف خفن ىذلا حورلا ناك نم مهنمو «تازجعم نم مظعأو

 «هريغو ىسيع نولضفي اهيف مهو «ىناعملا هذه ىف ىقرتلا ناكف «ةرهطم ةرهاط
 ةكئالملا ةيلضفأ ىلع لدت الف «ةقلطملا ةيلضفألا نع ةديعب تايآلا نوكت كلذبو

 نطوم نع ةديعب ةيآلا نوكتو «هناوضرو ىلاعت هللا دنع ةلزنملا ىف لسرلا ىلع
 سيلو ءاهريغ نود مالكلا اهل قيس ىتلا ىناعملا ىف نوكي امئاد ىقرتلاو «فالخلا

 هيف ناك ىذلا لعفلا ىف ىلعأ هنكلو .ءلضفأو مدقتملا نم هتاذ ىف ىلعأ رخأتملا
 هنأل «برضلا نع ىهنلا ىف انه جردتلاف ءادبع الو ارح برضت ال لئاقلا لوقك

 .زئاج ريغ ىلوأ باب نم رحلا برض نإف زئاج ريغ دبعلا برض ناك اذإ
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 باتكلا لهأو نيكرشملا دوحج ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس نيب

 نأو «نيدت نم نومعزي اميف كفإلاو «مهلوق نالطب نيبو «ةيدمحملا ةلاسرلل

 .هتلاسر راكنإ ىف اولاغ دوهيلاف «ةالاغملا عضوم ناك - مالسلا هيلع  حيسملا

 «هولتقي نأ نم ىلاعت هللا مهنكم امو «هوبلص امو هولتق امو هولتق مهنأ اومعزو

 نيب نأ دعب «ةيهولألا هل اوعداف ىراصنلا هيف ىلاغو .«هلبق نم نييبن اولتق امك
 «لطابلا هيتأي ال ىذلا قحلا نيدلاو «ميقتسملا جاهنملا نيبي ذخأ كلذ ىلاعتو هناحبس

 لاق اذلو ءناهربلاو ةجحلاو رونلا هيف لب ءرومألا نم رمأ ىف ولغ هيف سيلو

 | :ىلاعت

 ماع باطخملا 4 انيبم ارون مُكَيِلِإ انلنَأو مكَبَر نم ناهرب مكءاج دق سائلا اَهيَأ اي)»

 مهدوهيو مهكرشمو ءمهدحلمو مهرفاك نيعمجأ سانلا نم لوقعلا لهأل

 واكل دمحم نيمألا هلوسر ىلع لزنأ امو «هلسرو هللاب نينمؤملاو مهاراصنو

 «نآرقلا هنإ ليقو ةِْلَك ىبنلا وه هب سانلا نيملاعلا بر ءاج ىذلا ناهربلاو

 اهنأ ىلع ةثالثلا لاوقألا ىرشخمزلا ركذ دقو هِةْلكَي ىبنلاو نآرقلا هنإ ليقو

 لوقلا هيجوتو ءاذهل رابتعالاب ىلوأ وهو اهعمجأ اهرخآ نوكي نأ حصيو «ةلمتحم

 هللا هضبق نأ ىلإ هدلوم موي نم ميركلا هصخش نأ «ناهربلا وه ِةْلِكَك ىبنلا نأ ىلع

 هنأ كلذ ءاهب سانلا ىدهيو ءاهيلإ وعدي ناك ىتلا ةلاسرلا قدص ناهرب هيلإ ىلاعت

 هنم عقي ملف «ىماتيلإ هيلإ ىلدتي ام ىلإ لدي مل كلذ عمو همأو هيبأ نم اميتي أشن
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 هيلإ هجتي ام ىلإ هجتي ملو «مألا نانحو بألا فطع اومرح نيذلا هيف تفاهتي ام
 غلبي مل وهو هدج هيف لاق دقل ىتح «هبلغي دجلا ناك لب «ىلوألا هتايح ىف ناملغلا
 ءاكذلا لياخم نم هآر امل ؛«(نأش هل نوكيس اذه ىدلو نإ) :هرمع نم ةنماثلا

 رهظو لامكلا هيف ادب بابشلا نس غلب املو «ثباعملا نع اريغص فوزعلاو ءدجلاو
 نم عقي ام هنم عقي ملو ءطق نخي ملو ءطق بذكي ملف ءهتايح لك ىف احضاو

 ءاهب رخافتلاو «ةيلهاجلا ىف اهعويش عم ادبأ ارمخ برشي ملو ,ءنوجم نم بابشلا
 دجسي ملو «ةءورملاب لخي ام بكتري ملو «هيف رامغنالا عم رسيملا بعلي ملو
 «هنوكش ةماع ىف انيمأ ناك امك هتراجت ىف انيمأ الإ نكي ملو ءرجات لب «منصل

 الإ قلطي ال ظفللا اذه ركذ اذإ ناكف «ءنيمألا بقلب برعلا ىف بقل دقل ىتح
 هتفصو امك «رهدلا بئاون ىلع نيعيو «فيعضلا ىمحيو لكلا لمحي امك ؛هيلإ
 ام حضوأ ناك «نيملاعلل ةمحر ىلاعت هللا هثعب املو «ةجيدحخ نينمؤملا مأ هجوز

 ريغ نم قحلا ىلإ ةوعدلا ىف مزجلاو «ميركلا فطعلاو «ميظعلا قلخلا هب فصوي
 ىف لدعلا ناك براح اذإو .هدهع ىف ىفولا ناك ملاس اذإ ءلسك الو «ءانو
 ءهلوق ىف فعلا ناك ملكت اذإو «هتموصخ ىف فيرشلا ناك مصاخ اذإو «هبرح
 ىتوأ «باطخلا لصف همالك ناك بطخ اذإو «هتلماعم ىف حمسلا ناك لماع اذإو
 ايندلا ىف سانلل حالص هعرشو ءملس هلمععو ءمكح همالك ءملكلا عماوج

 .ةرخآلاو

 ليلدو «ءقدصلا ناهرب هصخ شف ءومسلا كلذ هل دلك لوسرلا ناك اذإو
 بلطي نأ ريغ نم هقدصب مكحيف «هلوق عمسيف «ىئارلا هاري ناك ام اريثكو «قحلا
 نم :لاقف ءميركلا هرظنم هاعرتساف ىبارعأ هآر .ميركلا هصخش ريغ نم اليلد
 :عمسي امب ملكتي ىذلا ىبارعألا لاقف .دمحم انآ : ميركلا لوسرلا لاق .؟تنأ

 .0©2(باذك هجو هجولا اذه سيل ءال ءباذك كنأ شيرق كيف لوقت ىذلا تنأ)»

 .هيلإ وعدي ام ملع نأ دعب هب نمآ مث

 هللا دبع نع اذه وحن ىور .(77/ .«1ا/7) باب ةيكملا تاحوتفلا نع ةياورلا هذه ىسولآلا لقن )١(

 . يعاضقلل باهشلا دنسمو «ةبيش ىبأ نبا فنصم ىف مالس نب
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 نم نوريثك مهو «ّةِْلَك ىبنلا وه ناهربلا»نإ اولاق نيذلا لوق جيرخت اذه

 . نيعباتلا

 نآرقلا نأل حضاو وهف «ميركلا نآرقلا وه ناهربلا نإ اولاق نيذلا لوق امأو

 وه هحيضوت ىضتقي ىذلا نكلو «هتلاسر قدص ىلع ةلادلا لَك ىبنلا ةزجعم وه
 | ٠ :كلذ دعب ىلاعت هلوق

 نم لزنملا هنأل ؛نآرقلا اهنم دارملا نأ حضاو هنإف 4 انيبُم ارون مُكِيلِإ انلزنأو

 نآرقلا نأب كلذ نع باجيو «داشرلا ىلإ ىداهلا حضاولا رونلا وهو «نيملاعلا بر

 نم ليزنت وهو «ةمئادلا ةزجعملاو «ةمئاقلا ةجحلا وهف «ثالثلا ايازملا هيف ميركلا

 ام «نآرقلا ىف نيبملا رونلا نإو «موقأ ىه ىتلل ىدهي رون وهو «نيملاعلا بر

 ليبس كلسي نمل هحضوتو ليبسلا رينت ةدلاخ ةيعرش ماكحأ نم هيلع لمتشا

 نمو «ىده نآرقلا ماكحأ عبتا نمو «قحلا ةنيبصم نيدلا ىف ةعفان ىهف «نينمؤملا

 . ىوه اهفلاخ

 مكيلإ انلزنأ .4 انيبم اروث مكي النا ». : ىلاعت هلوق ىنعم نوكي اذه ىلعو
 ىهف ءايشألل هنايبو هداشرإو هتياده ىف رونلاك ىه ةيعرش اماكحأو اصصقو ظعاوم

 هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا قحلاو «ميوقلا جهنلاو ءميقتسملا قيرطلل ةنيبم

 .هفلخ نم الو

 هلوق رسفي ذئنيح هنإف للك ىبنلا وه ناهربلا نإ انلق اذا ىنعملا ريغتي الو

 ال ءامهيف ىدؤملاو ىنعملاو «نآرقلا هنأب . 4 ائيبم اًروث ْمُكيلِإ اَنلْنَأَو ل : ىلاعت

 . ةحضوم ةزجوم تارابعب اهيلإ ةراشإلا نم دب ال ةيظفل ثحابم انهو

 مكءاج دق » :ىلاعت هلوق ىف .#مكبر نم# :ىلاعت هلوقب ريبعتلا  اهلوأ
 مالع دنع نم ءاج دق ناك اذإ ليلدلا كلذ نأل ؛ناهربلا ىنعمل ةيوقت هيف 4 ناهرب

 اقداص اناهرب نوكي نأ دبال ءامهيف امو ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا بويغلا

 ريبعتلا ديكأتلا ىنعم ىكز دقو «نيدحاجلا لطابلا لهأل امحفم «قحلا بلاطل اعنقم
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 دكؤملا سوسحملا رمألاك مكاتأ هنأ ىأ 4 مكءاج دق :ىلاعت هلوق ىف ءىجملابو دقب
 . مكيلع ةجحو مكيديأ نيب مئاق وهف ءسحيو ىري ىذلا

 :ىلاعت هلوق ىف ماركإلاو لالجلا تاذ ةيلعلا تاذلا ىلإ لازنإلا دانسإ - اهيناث
 بآملا نأ امكو عجرملا ىلاعت هنأ ىلإ ةراشإلل ىلاعت هيلإ دنسأف 4 مكيلإ انلرنَأو »
 . هيل
 ما

 رون اهنأب نآرقلا اهب لزن ىتلا ظعاوملاو صصقلاو عئارشلا فصو  اهشلا

 «هرعاشم تدسفو ؛«هساوح تفنأ نم ىلع الإ ىفخي ال هنأ ىأ « حضاو نيبم

 . نيبملا حضاولا رونلا اهعم ىري ال «ةواشغ هيلع ناكو «ةريصبلا ىمعب بيصأو

 نمآ قيرف .ءنامسق ىهلإلا باطخلا كلذب اوبطوخ نيذلا سانلا نإو

 عفتني ملو «ءىوغو لض قيرفو «هب لوسرلا ءاج ىذلا رونلاب عفتناو .ىدتهاو
 قيرفلا ىلاعتو هناحبس نيب لقو هلل دمحم رهزملا هحابصم لمح ىذلا رونلاب

 :هتاملك تلاعت لاقف ىدتها ىذلا

 هناحبس هللا ركذ 4 ُهْنَم ةَمْحَر يف مُهَلَخديسَف هب اومصتعاو هّللاب اونمآ نيا امأَف

 ىف ملكتنلو «ىهيلإ الإ نوأجلي الف .هب اومصتعا مهنأ نيفصولا نيذه ىناثو «ىلاعت

 لك قوف هنأب ساسحإلاو .هلالجو هتمظعب ناميإلا هانعمف هللاب ناميإلا امأ

 ىلع ةبجاو ةميركلا هتاذل ةبحملاو هل ناعذإلاو هدابع قوف رهاقلا وهو 2« ءىش

 نإف «هارت كنأك هللا دبعا» .ثيدحلا ىف امك «هاري هنأك امئاد هركذي نأو «ناسنإلا

 هنأو «ةينادحولا داقتعا ىضتقي ىلاعت هللاب ناميإلاو «7١2«كاري هنإف «هارت نكت مل

 هللا نآ ؛دوجولا بحي. نأ ىضنقيو «هريغ قحب دبعي الو «هاوس نوكلل ئشنم الل

 ىبنلا لاق امك «هللا ةاضرم ءاغتبا الإ ائيش بحي الأ ىضتقيو ءدوجولا قلاخ ىلاعت

 .هجيرخت قبس )١(
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 ىلاعت هللاب ناميإلاف ١2)(هللا الإ هبحي ال ءىشلا بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال» :ِلكي

 اهاجتا هجتا صالخإلا كلذ دجو اذإو «ةيلعلا هتاذل قلطملا صالخإلا ىضتقي

 «قحلا تاذل قحلا بلطو «ةمكحلا رونب هيلع قرشأ هاجتالا كلذ هجتا اذإو ءاميقتسم

 الإ هنم نوكي الو «قحلل نوكي كلذبو «ةوهشلاو «ىوهلاب سفنلا نردت نم درجتو

 .هلالج لج قحلل صلخأ هنأل «قحلا

 الإ سانلا نم امصاع هسفنل دجي الأ هانعم نإف «ىلاعت هللاب ماصتعالا امأو

 ةعاط نع ولعي اذهبو «نيملاعلا بر الإ هل ذاعم الو ءوه الا هيلإ أجلي أجلم الو ءوه

 «عضخي الو لذي الف «قحلاب الإ ناطلسلا ىوذل عوضنلا نع ىفاجتيو «نيربكتسملا

 نوكي الو «لضافلا كولسلا الإ هيف نوكي الو «بذكي الو «قفاني الو «نبجي الو

 نهدي الو «مئال ةمول هللا ىف ىشخي ال قحلابو «هللاب نمؤملا لضافلا عمتجملا الإ

 ىذلا «دمصلا درفلا دحألا دحاولا ىلاعت هللا الإ فاخي الو «هلاعفأ الو ءهمالك ىف

 .ريدق ءىش لك ىلع وهو كلملا هديب ىلاعتو كرابت «ءىش لكل عضخي

 :هتاملك تلاعت لاقف ءءالؤه ءازج ىلاعتو هناحبس ركذ دقلو

 ءازج اذه 4اميقّتسُم ًطارص هيلِإ مهيدهيو لضَفو هم ةمْحَر يف مُهُلحْديسن
 «لضفو ةمحر :ءازجأ ةثالث نم نوكم ءازج وهو فب اومصتعاو هللاب اونمآ نيذلا

 .تمأ الو هيف جوع ال ىذلا ميقتسملا قيرطلا ىلإ ةيادهو

 ىف ءازجلا اذهأ مث «ةيادهلا ىه امو «لضفلا وه امو «ةمحرلا ىه ام نكلو

 ءازجلا كلذ ناكم ميركلا صنلا نيبي مل ؟اعم امهيف وه مأ ؟ةرخآلا ىف وه مأ ايندلا

 .ةرخآلاو ايندلا ىف ءازجلا اذه نأ ىدنعو ءدكؤملا

 نانئمطاو ةداعس ىف اونوكي نأ ايندلا ىف ةمحرلا ىنعم نوكي اذه ىلعو

 وهو ؛ءىش هلثمك سيل ىذلا ىلعألا ىلعلل مهرومأ اوضوف مهنأل ؛لاب ءودهو

 اونأمطاف «نكمألا نكرلاو ءمصعألا ًاجلملا ىلإ مهسفنأ اونكرو «ميكحلا ىلعلا

 .هانعم ىف ام جيرخت قبس )١(
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 نئمطتو اونمآ نيِذّلا :ىلاعت لاق امك «هب ٍمهبولق ءالتمابو «هركذبو «ىلاعت هللاب
 ءاقش نأ كش الو ,[دعرلا] © 2222 بوُلقْلا ْنَمْطَت هللا ركذب الأ هللا ٍرْكذب مهبولق
 ءارمتسم الابلب دجوت رومأب مهلاغشناو ةداجلا نع مهفارحنا هببس ايندلا ىف سانلا
 نمؤملا نأش نمو «تاجاجلو ءدسحو «داقحأو «تاموصخ نم ءامئاد ابارطضاو
 مسجلاب ةفآ لكو «لاب نانئمطاو ةحار ىف نوكيف ,رومألا هذه فاسفس نع ولعي نأ

 مدعو قلقلا هب بهذي ىويند ىدام ميعن لكو «هللاب نانئمطالا راوجب نوهت
 .نانئمطالا

 ندع تانجو «ميقملا ميعنلا ىهف ,ةرخآلا ةمحر امأ ءايندلا ةمحر هذه

 .ادبأ اهيف نيدلاخ

 وهو «ةدايزلا هانعم لصأف .«لضفلا امأ ءاهيناعمو ءاهيعونب ةمحرلا هذه
 . ةلزنملا ىف ةدايزلاو «ءاطعلا ىف ةدايزلاو ءناسحإلا ىف ةدايزلا ىلع قلطي

 اوناك اذإ مهل نيكمتلاو لداعلا ناطلسلاو ةلزنملا ولع وه ايندلا ىف لضفلاو

 ىلع نمت نأ ديرنو » :هتاملك تلاعت لاق امك ءاهوبناجي مل ناميالا ةداج ىلع
 [صصقلا ] 4 + نينراولا مُهَلَعَحَتومَأ مُهلعجَتو ضرألا يف اوفعضتسا َنيِذّْلا

 ىف مهل نكميو «مهرصنيو هنورصنيو «هب نومصتعيو ىلاعت هللاب نونمؤي
 ىف ناميالا لهأ راعش نولمحي نيذلا تدجو اذإو «ةزعلاب مهيلع نميو «ضرألا
 اوبناج مهنأل كلذ نأ ملعاف ٠ «قحلا ةلود تماق نأ دعب مهرمأ ىلع نيبولغمو ةلذ

 نئمطتو اونمآ نيذلا » .هرماوأب ذخألاو «هللاب مهناميإ فعضو «ناميإلا قيرط
 . [ دعرلا 1 4 <22 بوُلقلا نَمْطَت هللا ركذب الأ هللا ركذب مُهبوُلق ْش

 هللا ناوضر وهف .ةرخآلا ىف لضفلا امأو ءايندلا ىف لضفلا وه اذه
 . ميظعلا لضفلا وه كلذو «هناحبس هنم برقلاو «تاجردلا ىف ةعفرلاو «ىلاعت

 ىلإ ليبسلا ايندلا ىف وهو «ميقتسملا طارصلا ىلإ ةيادهلا وه ثلاثلا ءزجلاو
 هفرعيف «بلقلا ىف ءىضي ناميإلا قح ىلاعت هللاب ناميإلا نأل كلذو ؛ةرخآلا
 نمو «هيلإ ىدتها دقف هللاب نمآ نمف «ىلاعت هيلإ لصوي ىذلا « ميوقلا ليبسلا
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 ىف قحلا قيرط كلس نمو «هقيرط كلس دقف « هيهاوت بنتجاو هرماوأبو هب مصتعا

 ىف وهف «ىوغو ايندلا ىف قحلا قيرط لض نمو «ىدهأ ةرخآلا ىف ناك ءايندلا

 .ةيواهلا ىف ةرخآلا

 . ميركلا صنلا ىناعم حيضوت ىلإ ىدؤت ةيظفل ثحابم ضعب ةيآلا ىفو

 ,ديكأتلل 4 هنُم ةمحر يف مهَلَخَدْيسَف 8 :ىلاعت هلوق ىف نيسلا نأ  اهلوأ

 . لبقتسملا ىف عوقولا ديكوت ىلع نالدي نآرقلا ىف فوسو نيسلاو

 «ةلالجلا ظفل ىلع دوعي 24 ِهيْلِإ مهيدهيو ا :ىلاعت هلوق ىف ريمضلا  اهيناث

 ىدتهي اهبو «ةاجنلا قيرطو «هب ناميإلا ةرمث ىه ىلاعت هللا ىلإ ةيادهلا نأ كلذ

 . ةياغلا ىلإ لصوي ىذلا هقيرط ىلاعت هللا طارصو «ليبس موقأ ىلإ نونمؤملا

 ناث لوعفم اهنإ ءاملعلا ضعب لاق دقل «اميقتسم اطارص» بارعإ  اهثلاث

 :ىلاعت هلوق ناكو «تاياغلا ىلعأ ىلإ لصوي اقيرط مهفرعيو 4 هيلإ مهيدهيو

 ةيادهلا  امهلوأ - نييماس نيءزج ىلع لمتشا 4 اميقتسم اطارص هيلإ مهيدهيو

 0090 هع هس رس سم م سس رخ حج ول د وعل سول سد
 اهتريوهو كرتام عصي تخأ,هل ) 9و سل

 م سم ل ا 000 ل
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 ماكحأ نايبب تأدب امك تمتحو «ةرسألل ماكحأ نايبب ءاسنلا ةروس تأدتبا

 اهمسر ىتلا دودحلا ىف تاجوزلا ددعت ةحابإو «جاوزلا ماكحأ نايبب تتدب «ةرسألل

 جاوزلا حصي نميف لوقلا لصف مث ثيراوملا ىف لوقلا لصف مث هدابعل ىلاعت هللا

 سانلا تاقالع ىف مث «ةمألا داحآ تاقالع ىف مالكلا كلذ دعب نم ناك مث «نهنم

 ءانبلل ىلوألا ةاونلا ىه ىتلا ةرسألا نم لاقتنالا ناك اعأكو « ضعب ىلع مهضعب

 عمتجملا ىلإ مث «هب لصتي امو راوجلا قوقح ىف ريغصلا عمتجملا ىلإ ىعامتجالا
 .نوقفانملاو قافنلا اهسأر ىلعو «هيف ةيعامتجالا تافآلا جالعو ةمألا ىف ريبكلا

 تدتعاأ نإ برحلا ةرورضو ةماعلا ةيناسنإلا تاقاللعلا جالع ىلإ تلقتنا مث

 تملكتو «ةلماخ ةيبلس ال ةلماع ةيباجيإ مالسإلا ةليضف نأل ؛ ةليضفلا ىلع ةليذرلا

 ىف ولغلاو ماهوألا ةرطيسو «لطابلل بصعتلا ةببسو «تاعامحجماو ممألا داسف نع

 . هللا نبا هنأ مهمعزو «ةيهولألا ةبترم ىلإ حيسملا اوعفرو « مهنيد

 ماكحأ ضعبب ةروسلا ماتخ ناكو .4 ةلالكلا يف مكيتفي هللا لق كنوتفتسي و
 : نيرمأب اريكذت ثاريملا

 لكب ىعامتجالا عزنلا اهيف ىبرتي ىتلا ىلوألا ةيلخلا ىه ةرسألا نأ  امهلوأ

 ةرسألا داسفو ةحلاص رسأب الإ حلاص عمتجم دجوي ال هنأو هبعش لكو «هبورض

 اريبك دحأ طسوت ريغ نم ىلاعت هللا نم ةدمتسم ةرسألا ماكحأ نأ  امهينا

 اذلو «لالض هذعب سبيل لالض ىلاعت هللا ماكحأ ةفلاخم نأو «ءاريغص وأ ناك

 نإ ةميركلا ةيآلا نم ولتتس امك «لالضلا عنمل ىلاعت هللا نايب نأب ةروسلا تمتخب

 .ىلاعت هللا ءاش

 ءاتفتسالا ىف ةريثك تاياور تيور 4 ةّلالَكْلا يف مكيتفي ِهّللا لق كنوتفتسي
 ةوخإلا ثاريم ىف لاّوسلا نأ رهظيو « مهنع هللا ىضر «ةباحصلا نم عقو ىذلا
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 حضوأو .نيتفتسملا صاخشأ ددعتو «تاياورلا تددعت كلذلو ءرثك دق تاوخإلاو

 نب رباج نع دمحأو ةعبرألا ننسلا باحصأو ملسمو ىراخبلا هاور ام تاياورلا

 بص مث ًاضوتف «لقعأ ال ضيرم انأو هِي هللا لوسر ىلع لخد» :لاق هللا دبع
 لوقلا لصف دقو 27«ضئارفلا ةيآ تلزنف ةلالك الإ ىنثري ال هنإ :تلقف ىلع

 لَك ىبنلا لخدف تيكتشا لاق رباج نع اركذ دقف امهنئس ىف ىقهيبلاو ىئاسنلا
 :تلق .«نسحأ» :لاق ؟ثلثلاب ىتاوخأل ىصوأ هللا لوسر اي :تلقف ىلع

 كضرم ىف تومت كارأ ال» :لاقف ىلع لخدو جرخ مث .«نسحأ» :لاق ؟رطشلاب

 تلزن» :لوقي رباج ناكف .7'2«ناثلثلا وهو «كتاوخأل ام نيبو لزنأ هللا نإ ءاذه

 ةيآ ةيآلا هذه ىمستو .«ىف 4ةّلالكلا يف مكيتفي هللا لق كَتوتفَتسُي# :ةيآلا هذه

 رمع لاق دقلو «فيصلا ةيآ كي ىبنلا اهامسو «فيصلا ىف تلزن اهنأل ؛ فصلا

 تلأس دقو «ةلالكلا رمأ نم ىلإ مهأ ائيش عدأ ال هللاو ىنإ» :هنع هللا ىضر

 ىف هعبصأب نعط ىتح ءاهيف ىل ظلغأ ام ءىش ىف ىل ظلغأ امف ٌوْكَو هللا لوسر

 ىف تلزنأ ىتلا فيصلا ةيآ كيفكت الأ ءرمع اي» :لاق مث «ىردص ىف وأ ىبنج
 . ”9(ءاسنلا ةروس رخآ

 نوكت ىتلا ةعيرسلا ةباجإلا ءاتفإلاو «ءاتفإلا وأ ءايتفلا بلط ءاتفتسالاو

 ىرطلا ةاتفلاو ىتفلاو ءاتفلا نم ايتفلا لصأو ءاهل بلاطلا لئاسلل ةبسنلاب ةديدج

 ةعرسل ةاتف ةمألا ىلعو «ىتف دبعلا ىلع قلطأو ءاهيف ديدجلا ىلع لبقملا بابشلا

 .اهالوم ةجاحل اهتباجتسا

 بتكو مجاعملا نم هريغو ىناهفصألا بغارلا تادرفم ىف ءاج امك ةلالكلاو

 لئس ّةْيِللَي ىبنلا نأ ىورو . .ةثرولا نم دلاولاو دلولا ادع امل مسا هقفلاو ريسفتلا

 ظفلب اهلك ةعبس هفارطأو (57775) ضيرملل دئاعلا ءوضو ىضرملا :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )١(

 .هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع )١5١7( ضئارفلا :ملسمو «براقم

 دنسم ىقاب :دمحأو «(7841) تاوخأ هل سيلو دلو هل ناك نم - ضئارفلا :دواد وبأ هاور (؟)

 .(178450) نيرثكملا

 .ةالصلا عضاومو دجاسملا :ملسم هاور ثيدح نم ءزج قفز



 يي رو بج
 مالسلاو ةالصلا هيلع اهلعجف «١(دلاو الو دلو هل سيلو تام نم» :لاقف اهنع

 ىلع قلطتو «ىنعملا اذهب قلطت ىهو «هدلاوو هدلو ريغ هثري ىذلا ىفوتملل امسا

 ةروس ىف نيترم ثاريملا ىف ةلالكلا مسا درو دقو «دلولاو دلاولا ريغ ثراولا

 ثروي لجر َناَك نإو إف :ىلاعت هلوق ىهو ؛ثيراوملا تايآ ىف  امهالوأ «ءاسنلا

 مهف كلذ نم َرتْكَأ اوناك نإ سدسلا اًمهْنُم دحاو لُكلَف تخأ وأ خأ هلو ةأرما وأ ةلالَك

 [ءاسنلا ] 4 ْثْلُثلا يف ءاَكرش

 عاسنلا ةروبس ريسفت اهل

 لل وللا

 «كلذ ىلع عامجإلا دقعناو «مألا دالوأب كلانه ةلالكلا ٌِلِكَك ىبنلا رسف دقو

 دقعناو تابصعلا ىأ بآل وأ ءاقشألا بآلا دالوأب ترسفف انه ةلالكلا امأو

 ةوخإلل نوكي هنإف ءاقشأ نكي مل نإف «ءاقشألل نوكي ثاريملا نأ ىلع عامجإلا

 بألا ىلع نيوبألا ةبارق ةوقل احيجرت نيملسملا عامجإ دقعنا كلذ ىلع «بأل

 .دحاولا

 :ىلاعت هلوقب ةبصعلا نم ةلالكلا ثاريم هللا نيب دقو

 اهل نكي مل نإ اهني وهو كرت ام فصن اًهَلَف تْحَأ هلو دلو هَل سْيَل كله ٌؤرما نإ )»
 مل اذإ فصنلا ثرت اهنإف «بآل تخألا وأ ةقيقشلا تخألا ىه انه تخألا دلو

 ال بآل وأ ةقيقشلا تخألاف «ىثنألاو ركذلا لمشي دلولاو ءدلو ىفوتملل نكي

 دنع اوناك نإو «بأآل تخخألا كلذكو «ىثنأ وأ ركذ دلو ةمث ناك اذإ فصنلا ذخأت

 ركذلل مهنيب مسقي ثاريملا نإف ءاثانإو اروكذ ةوخإ ىثنألا وأ ركذلا دلولا دوجو مدع

 ءاقشأ نكي مل اذإ بآل وأ تاقيقشلا تاوخألا نم ةدع تناك نإو نييثنألا ظح لثم

 :ىلاعت هلوقل «نيثلثلا نذخأي نهنإف

 يلع هنم حَضَق الك هكر دلآو الو دلو هَل سيو تام ْنَم» :لاَق ُهْلع هللا يضر ٍرْكب ىبأ نع )١(
 هنع هللا ىضر ىفو .(95١ص «1١؟ج) ثيداحألا عماج .( ديمح نب دبع ) . هلوق ىلإ جر مت هنع هَل

 . هلالك هتثروف
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 لثم ٍركَدللَف ءاسنو ًالاَجَر ةوْخِإ اوُناَك نإإو َكّرَت امم نال امُهََف نيل اتاك نإَف
 بأل وأ تاقيقشلا تاوخألا عم ناك اذا ثاريملا ميسقت ىلإ انرشأ دق « نيينَألا ظَح

 نكي خأ ريغ نم تاوخآلا تددعت اذا امأو «بآل وأ قيقش خأ ءاقشأ نكي مل اذإ

 هيلع ندزي ال «نيثلثلا نذخأي نهنإف «نييثنألا ظح لثم ركذلل نهمساقيو ةبصع

 . نهددع نكي امهم

 لاح نيبي ملو «نيتنثا اتناك اذإ ام لاح ىف ءاج ميركلا صنلا نإ لاقي دقو

 ثاريم ىف ىلوآلا سايق وأ صنلا ةلالد نم مهف كلذ نأ لوقنو «نيتنث نم رثكألا

 يف هللا مكيصوي » :ىلاعت هلوق ىف نيتنبلا ثاريم ىف صنلا ءاج هنإف «نيشنبلا

 تناك نإو كرت ام اَنلُث نهلَف نيل قوق ءاسن نك نإف نييتنألا ظَح ّلْثم ركذلل مكدالوأ

 [ءاسنلا] 4 فصتلا اَهَلَف ةدحاو

 نهو «نيثلثلا نذحخأي نيتنثا قوف نك نإ نهنأ ىماسلا صنلا اذه ىف ركذف

 نذخأي ال نيتنثا نم رثكأ نك اذإ تاوخألا ىلوألابف تاوخألا نم ىفوتملا ىلإ برقأ

 ناب ام انه نم فذحف «تانبلا نم ةبارق ىوقأ نسل نهنأل ؛نيشلثلا نم رثكأ
 صنلا ةلالدب مهفي ام ىلوألا ةيآلا نم فذح كلذكو «ىلوألا تايآلا نم موهفملاب

 ملو نيثلث نم رثكألا ثاريم ىلع اهيف صن دق تانبلا ةيآ نإف «ةيآلا هذه نم

 نذخأ نيتنثا تاوخالا ناك اذإ هنأل كلذو ؛نينثلا ثاريم ىلع اهيف صني

 ام تاوخآلا ةيآ ىف تلزن تاوخألا نم برقأ نهنأل تانبلا ىلوألابف «نيثلثلا

 نم كلذو تاوخألا ةيآ نم مهفي ام تانبلا ةيآ نم كرتو «تانبلا ةيآ نم مهفي

 .زاجعإلا

 اذإ بأل وأ تاقيقشلا تاوخألاو ةوخإلا ثاريم لاح ىنآرقلا صنلا نيب دقو

 ىقبف ءدلو ةمث ناك اذإ ام لاح نيبي ملو «ىثنأ وأ ناك اركذ دلو نهل نكي مل

 رثأ دري مل هنأل ؛اركذ دلولا ناك اذإ ام لاح ىف ائيش قحتسي ال وهو لصألا ىلع

 نإف كلذ قوفو ءركذلا دلولا دوجو دنع تاوخألا وأ ةوخإلا ثروي ّهِْلَت ىبنلا نع



 ءعاسنلا ةروسريسفت ا

 اللطلتتل قمل خ خلطات اانا اطططمخخطنلاتاخ مالم امممااالااطللل خا نال تالا للل ل ااااالااالأاالا نانا انلااال امامنا املا اناةل1 للان
 تل سس

 هريغ ىلع امدقم نوكيف ءركذ لجر برقأ وهو .هسفنب ةبصع نوكي ركذلا دلولا
 هنأب للك ىبنلا نع رثآلا درو دقف «ىثنأ دلولا ناك اذإ امأ «ىوبنلا صنلا ىضتقمب

 ةلأسم ىف ىتفأ هنأ دوعسم نبا ىورو ؛2)ىقابلا خألا ىطعأو نيثلثلا نيتنبلا ثّرو
 ةلمكت سدسلا نبالا تنبو فصنلا تنبلا ىطعأف تمخأو «نبا تنبو تنب اهيف ناك

 هلع هللا لوسر ءاضق كلذ نأ ركذو ءابيصعت ىقابلا تخأآلا ىطعأو «نيثلثلل

 هل دوعسم نبا ركذ املف «نبالا تنبو تنبلا ىلع در دق ىرعشألا ىسوم وبأ ناكو
 - سابع نبا نأ ىورو (70هكنيب ربحلا اذهو ىنولأست ال :لاقو «هيأر نع لدع

 ىقابلا دري مث ءامهبيصن نبالا تنبو تنبلا ىطعت نأ ىري  امهنع هللا ىضر

 اوناك اروكذ دالوألا دوجو دنع اقلطم تاوخألاو ةوخإلا نوثروي ال ةعيشلاو

 ىضتقمب وه تاوخألاو ةوخإلا ثاريم نأ تبثي ىذلا ىنآرقلا صنلا مومعل «ائانإ وأ

 تناك دلو كانه ناك اذإف «ءدلو الو دلاو كانه نوكي الأ ىضقت ةلالكلاو «ةلالكلا

 «دلاولا دوجو دنع نوثري ال تاوخآلاو ةوخإلاو .دلاو كانه ناك ول امك لاحلا

 «دوعسم نبأ ثيدح مهدنع حصي ملو .دلولا دوجو دنع اقلطم نوثئري ال كلذكف

 الأ طرتشا ىذلا ىنآرقلا صنلا نوضراعي ال مهنإف تاقث هتاور ناكو ضرف اذإو

 الو «ةلالك ثاريم تاوخألاو ةوخإلا ثاريم نوكي نأ ايناث طرتشاو .دلو نوكي

 .دلو ةمث ناك اذإ نوثري

 ينطقرادلاو (؟1750) :هجام نباو :(5891) :دواد وبأو )5١947(« ضئارفلا :يذمرتلا ىور )١(

 نيتنب كرتو كله ادعس نإ «هللا لوسر اي :تلاق عيبرلا نب دعس ةأرما نأ هللا دبع نب رباج نع
 ىف اهبجي ملف ؛نهلاومأ ىلع ءاسنلا حكنت امنإو هدعس كرت ام ضبقف هوخأ دمعف «.هاخأو

 ىل عدا» :ُْك هللا لوسر لاقف ؟ دعس اتنبا «هللا لوسر اي :تلاقف هتءاج مث .كلذ اهسلجم

 ةياور ىفو .«يقب ام كلو نمنلا هتأرما ىلإو نيثلثلا هيتنبا ىلإ عفدا» :(هل) لاقف ءاجف (هاحخأ

 .حيحص ثيدح اذه :لاق . ثيراوملا ةيآ تلزنف :هريغو يذمرتلا

 . هجيرخت قبس (0)
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 ةوخإلا ثاريلل ةبسنلاب ءاهقفلا روهمج نع ةيرشع ىنثالا ةعيشلا قرتفيو
 تنبلا نأ لوألا لصألا «لئاسملا نم ريثكلا امهنع عرفتي نيلصأ ىف تاوخألاو

 مأ الو جوز نكي مل نإ هلك ثاريمل تقحتسا نبالا نع ةدرفنم ولو تدجو ثيح

 كلذكو ءائيش ةوحخألاو تاوخإلا قحتست الو «كلذب نبالا درفني امك بأ الو

 قحتست نبالاك تنبلا نأ نم مهتدعاق ىلع اريس «ائيش نبالا تانب قحتسال

 بآلا دالوأ بجحتو ءادر ىقابلاو ءاضرف فصنلا ذخأت «تدرفنا اذإ هلك ثاريملا

 .ادر ىقابلا ذخأت اهنإف «ضورف

 «بآل تخألا نإف «فصنلا تقحتسا اذإ ةقيقشلا تخألا نأ - ىناثلا لصألا

 بجحنو ءادر ىقابلاو ءاضرف فصنلا ذخأت لب .ائيش اعم ناقحتسي ال بآل خألاو

 بأل تخألاو ءاضرف فصنلا ذخأت ةقيقشلا تخآلا نأ ىلع روهمجلاو بألا دالوأ

 تخأ تناك اذإو بآل وأ قيقش خأ نكي مل اذإ نيشلثلل ةلمكت سدسلا ذخأت

 نوكي ىقابلا نإف «بال خأ كانه ناكو «قيقش خأ نهعم سيلو «تاوخأ وأ ةقيقش

 بجحي قيقش خأ ناك اذإو نييثنألا ظح لثم ركذلل بال ىتلا هتخأو وه بأل خألل

 .بآل تاوخألاو ةوحخألا

 ىف هقفلا بتكل اهانكرت ةريثك عورف كانهو «هركذن نأ ريسفتلا ىضتقا ام اذه

 .ةعيشلاو ةئسلا
 نأ نيبي ميركلا صنلا اذه 4 ميلع ءيش لُكب هّللاو اوُلضَت نأ مُكَل هللا نيب إ»

 ثاريملا بسحو «ثاريملا ماكحأ نايب حرش ىلوت ىذلا وه ىلاعتو هناحبس هللا

 .ىلاعت هللا نايبب هقيثوتو هديكأت نوكي نأ الضف

 نأ» هناحبس لاقف هنايب ميركلا نآرقلا ىلوت اذامل ميركلا صنلا ركذ دقو

 ةلمج ثاريملا لامهإب امإ - ةثالث رومأب ةلاض قرط ىلإ اوبهذت نأ ةيشخ ىأ «اولضت
 «ةرسألا اوفعضأف نويعويشلا لعفي نأ لواح امك ءائيش ةثرولا نم ادحأ اوطعت الأب

 افاعض ةيرذ اوكرتو «لمعلا ىلع ىرايتخالا لابقإلاو «ىناسنإلا طاشنلا اوفعضأو.

 ىلعف «نايحألا ضعب ىف مهاعرت ةلودلا تناك اذإو ,مهدوأ ميقي ام نودجي ال

 .حضاو نيب صقن
 كلذ ىفو «ديق ريغ نم ءاشي نمل هلامب ىصوي ثروملل ةيرحلا لعجي امإو

 .مهريغ لاملا ىطعيو ءاعايض هتثرو كرتي ذإ «لالض ىأ لالض



 ءاسنلا ة :روبس ريبسفت ااه

 التلال اللا ااا ات تل خخ اطخخخكالا نال لخطط خططا كاااااااااااانللا كالا نال اناككالااللاااللل الالة ةللت اناا ااالاالا لل ثللل ن1!!!
 هزيل 1

 يب

 ةوادعلاو .ءاضغبلل ةراثإ كلذ ىفو ءءاشي نم ءاطعإو ءاشي نم نامرحب امإو

 نآرقلا ماظن وه ثاريملل ماظن لدعأ نأ ملاعلا عاقب لك ىف ءاملعلا ررق دقو

 نورسفم مهنأ نومعزي نم دجو لب «هبراحي نم اننيب نم دجو نكلو ؛ميركلا
 لوأ ضئارفلا نإ) :لوقي ذإ ىلاعت هللا لوسر قدصو .هخسن ىعدي نم نآرقلل

 اذه ىفو 4 ميلع ءيش لكب هَللاو» هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا ليذ دقو 1'(ىسني ملع
 ىضاملا ملعي نم «ءىش لك ملعي نم عرش هنأل ءعرش مكحأ هعرش نأ ىلإ ةراشإ

 اهب ثبعت ال ىتلا ةتباثلا ةرقتسملا ةحلصملاو .ههوجو متأ ىلع لدعلاو «لباقلاو

 .همكح ىضريو هعيطي نمو .هيصعيو هفلاخي نمب ميلع وه مث ءاوهآلا

 ىلاعت هللا نأ وه هركذ ريسفتلا مامت ىضتقي ىنايب رمأ ىلإ انه ةراشإلا بجتو
 عضوم لاؤسلا ىف نيبي مل انهو 4 ةَلالَكْلا يف مكيتفي هللا لق كنوتفتسي » لوقي
 ىلوت هللا نكلو ىبنلا اولأس مهنأ ظحاليو «نابتساف هتنيب ةباجإلا نكلو «ءاتفتسالا

 :ىلاعت هللا لوقي ماقملا اذه لثم ىف دجنو 4 مكيتفي هللا لقط لاقف .ءوه ةباجإلا

 .[ةرقبلا] 4 ]0 77 ريح مهل حالصإ لق ىماَتيْلا نع كنولأسيو

 وه كلذ ىف رسلا ؟رسلا امف انه هدنسأ امك ةيلعلا هتاذ ىلإ رمآلا دنسي ملو

 ناك اذإو «ءحرشلا ىلوتي ىذلا وهو «ةيلعلا تاذلل بوسنم ثاريملا عرش نأ ديكأت

 هل اديكأتو مكحلل اقيثوت وه ىلوت دق انهف «ريثك ىف هنع حرشلا ىلوتي دلو ىبنلا
 ميلعلا ءميكحلا ىلعلا اهدنسأ اهلك ثاريملا ماكحأ نأ ظحاليو .ةباهملل ةيبرتو

 مك دالوأ يف ُهّللا مكيصوي » ىلاعت هلوقب ةروسلا لوأ ىف اهتايآ ًادتباف ءهسفنل ريبخلا

 هللا ةيصو هلك ثاريملا نأب اهمتخو [ءاسنلا] 4 60 نييشنألا ظَح لثم ركذلل

 دودح كلت 12) ميلح ميلع هاو هّللا نم ةّيصو .. 8 :هتاملك تلاعت لاقف ءىلاعت

 زوقلا كلذو اهيف نيدلاَخر راهنألا اهتحت نم يرجَت تانج هلخدي هلوسرو هللا عطي نمو للا
 باَذَع هلو اهيف ادلاخ ارا هلخدي هدودح دعتيو هلوسرو هللا صعي نمو 120+ ميظعلا

 . [ءاسنلا ] 4 (9)22 نيهم

 .هجيرخت قبس )١(



 اهنأل ةدئاملا ةروس تيمسو «ءاسنلا ةروس دعب تءاج ةدئاملا ةروس هذه

 انيبن ىلعو هيلع - ميرم نبا ىسيع نم نييراوحلا بلط ىلع اهرخآ ىف تلمتشا
 باجتساو «ءامسلا نم ةدئام مهبر مهيلع لزني نأ - ميلستلا متأو ةالصلا لضفأ

 ميركلا نآرقلا ربخأ امك الئاق ىلاعت هللا نم بلطف اوبلط امل مالسلا هيلع ىسيع

 كَم ةيآو انرخآو اَنلَوَأل اديع اَنَل وكت ءاَمَسلا َنَم ةدئام الع لزنأ انو مهْللا ... : هنع

 4 9 نيقزارلا يَ تنآو انقزراَو

 :ةيآ نإ :نورثكألا لاق نإو «ةيندم ةروس ىهو «ةكم حتف دعب تلزن دقو

 يد مالا مل تيضّو ىتشن مك تنسو كيد مكل تلطخأ مولا...
 تلزن اهنأل ؛ عادولا ةجح ىف «تافرعب فقاو كي ىبنلاو تلزن اهنإ 4 42 ...

 .ةرجهلا دعب لاح ىأ ىلع

 «ةريثك ةيعرش ماكحأ ىلع تلمتشا دقو ءالوزن نآرقلا رخخآ نم ىهو

 فلك ىتلا تافيلكتلاب مازتلالا بوجوب تأدتبا دقف ءاهيف ام ىلع لدي اهؤادتباو

 نم لالحلا نايبب كلذ تفدرأ مث «سانلا عم دبعلا هدقعي امو ءاهايإ هديبع هللا

 نم مرحلا ىف دينصلا ميرحت ىلإ ةراشإلا عم ءاهنم مارحلاو «حئابذلا

 . جحلا ىف رئاعشلا مارتحاو « نيمرحملا

 تملكتو «هلامكو «ىمالسإلا عرشلا مامت ىلإ كلذ دعب نم تراشأ مث

 ةيحانلا نم باتكلا لهأو نيملسملا نيب تاقالعلا ىف كلذ دعب نم ةميركلا ةروسلأ

 . مهئاسن لحو «مهحئابذ ةحابإو «ةيصخشلا



 ةدئاملا ةروس ريسفت ا

.1 000 
 > ههه

 يي
 دعب حورلا ءاذغ ىلإ هجتت تذحخأ «تابيطلا نم تاحابملا هذه تنيب نأ دعبو

 هللا ديري ال تادابعلا نأو ءاهمدقتي نأ بجي امو «ةالصلا وهو ءمسجلا ءاذغ

 .ةيسفنلا ةراهطلا نكلو .جرحلاو قيضلا هدابعب اهنم ىلاعت

 ل معو مك رت لو جرح ا مكتع لحي لل ايم...
 4 <20 ... مُكِيلَع

 «لماعتلا نسح ىهو «ةيلاع ةيعامتجا ةياغ اهل ةالصلا ىف ةراهطلا نإو

 ىلع ىلولا عمو «ودعلا عم ةلادعلا ةماقإب اذه دعب نم رمأ كلذلو ؛ةلادعلا ةماقإو

 ىلاعت هللا نأو «تاعمتجملا ىمحت ىتلا ىه ةلادعلا نأب نينمؤملا رّكَذ مث «ءاوس
 مهنأ ليئارسإ ىنبب مهرّكذ مث «مهئاذيإب مهيديأ اوطسبي نأ موق مه امدنع مهامح
 «ىلاعت هللا مهنعل لدعلا ةماقإب مهيلع ىلاعت هللا هذخأ ىذلا قاثسيملا اوضقن امدنع

 اوذخأف «ىوهلا مكحت ىلع تفلغأو «قحلا نع تقلغ دق ةيساق مهبولق لعجو

 ىتح ىراصنلا لعف كلذكو «سفنألا ىوهت ال ام اهنم نوفذحيو بتكلا نوفرحي

 دوهيلا ىعدا ىتح اولسرتساو ءاورفكف «ميرم نبا ىسيع حيسملل ةيهولألا اوعدا
 دعب نم باطخلا ىلاعت هللا هجو مث ؛هؤابحأو ىلاعت هللا ءانبأ مهنأ ىراصنلاو

 ةوعدلا هذهب مهيلع ةجحلا ميقيو «قحلا ىلإ مهوعدي ٌةْيِكلَي ىبنلا اورصاع نيذلل

 . ةمئاقلا

 ةبسنلاب رمألا ناك كلذكو «ةوخنلا بهذيو ,بولقلا دسفي لذلا نإو

 دارأ رصم ىف ةلذلا مهيلع تبرض نأ دعب مهنأ ةميركلا ةروسلا تركذ دقف «دوهيلل

 مهدوقي نأ دارأف «سأب ىوذ اموق مهنم لعجي نأ هبر رمأب -مالسلا هيلع- ىسوم

 ضرألا ىف نوهيتي اوذخأف «ةمانتسالا اورثآ مهنكلو «ةسدقملا ضرألا اولخديل

 . ةنس نيعبرأ

 ىف ةدوملا لدب ةواذعلا تراصو «تدسف دسحلا اهلخد اذإ ةيرشبلا سفنلا نإو

 ىنبا ربخ ةروسلا هذه ىف ىلاعت هللا ركذ دقو «ةبحملا هدوست نأ بجي ناك عضوم

 لمعلا تقو تاوف دعب مدنلا هذخأ املو «هابرق لبق هنأل ؛رخآلا امهدحأ لتق ذإ مدآ



 ةدئاملا ة :روبس ريبسفت لإ, ل
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 ىراويل ضرألا ىف ثحبي ذخأ بارغ نم اهمّلعت ىتح ءهيخأ ةثج ةاراوم ىف راح
 .هلثم بارغ ةثج

 ةبوقع تعرش كلذلف ؛لتقلا ىلإ ىدؤي تادابعلا ىف ىتح دسحلا ناك اذإو

 . ةعماجلا ةروسلا هذه ىف ىنآرقلا صنلا ركذ امك «صاصقلا

 اكتف مئارجلا دشأ ىلإ ىدؤي ىذلا وه تاعامجلا ىف ىرشبلا دقحلا ناك اذإو

 ركذف «ةديدشلا ةفينعلا مئارجلا بسانت ةديدش تابوقع هناح بس ركذ دقف ءاهب

 «نينمآلا نوجعزيو عرشلا ىلع نوضقنيو «ماظنلا نوبراحي نيذلا ةبوقع هناحبس

 عطق ةبوقع ركذ دعب - ىلاعتو هناحبس ركذ دقو «('/ةلباسلا ىلع قيرطلا نوعطقيو

 «هليبس ىف داهجلاو قح لا بلط نأ هناحبس ركذ - اهتعيبطب ةظلغملا قيرطلا
 . ىلاعت هللا ىلإ برقتلل ىربكلا ةليسولا وه «هباصن ىف هعضوو ىمالسإلا ماظنلا

 نيذلا مكحو «ةرهاظ ةرهاق ةوقب نمألا نوددهي نيذلا ةبوقع دعب نم ركذو

 ىهو «ةقرسلا ةبوقع ركذف «مهنمآم ىف سانلا نوجعزيو «ةيفخ ىف نمآلا نوددهي
 .ديلا عطق

 دقحلا اهيلإ قوسي ىتلاو «ةثعبنملا مئارجلل ةرجازلا تابوقعلا هذه نايب دعبو
 نم مهبولق هب تدسف امو «دوهيلا نم باتكلا لهأ لاح هناحبس نيبي ذخأ دسحلاو

 امثإ مهلامعأ لعجو «مهبولق ىف قافنلا دجوأو «مهداقتعاو مهلوق ىف رثأ دقح

 ىلإ اهنم اورفي نأ اودارأو «مهمئارج ىف ةاروتلا ماكحأ اوذفني مل مهنأو ءارمتسم

 ىتلا .ةاروتلا ماكحأ هناحبس نيب دقو «مهنع ففخت اهنأ نيمعاز مالسإلا ماكحأ

 ليجنإلا لهأ عضخي نأ بجي امك ءاهل اوعضخي نأ بوجوو «ىسوم ىلع تلزن

 لكل نأ ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأو ديلي دمحمب ريشبتلا اهنمو «ليجنإلا ىف ءاج امل
 .ةلَع دمحم ةعيرش تءاج ىتح ءاتقؤم اجاهنمو ةعرش -هناحبس- لعج ةمأ

 مهنيب مكحا نأو » : هناحبس لاق اذلو هل الإ مكح ال نآرقلا لوزن دعب هنإو

 اوُلوَت نِإَف كِل هللا لزنأ ام ضغعب نع كونتفي نأ مهرذحاو مهءاوهأ عت الو ُهّللا لزنأ اَمب

 )١( لبس .حاحصلا .تاقرطلا يف ةفلتخملا قيرطلا ءانبأ :ةلباسلا .
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 <20 نوقسافل ساّنلا نَم اريثك نِإو مهبونذ ضعبب مهبيصي نأ هّللا ديري اَمّنَأ ملعاف

 4 27: نوف موقل امك هلل نم نسْحأ نمو نوي ةيلهاجا مك
 غوسي ال باتكلا لهأ نم مكنوفلاخي نيذلا بولق نكس ىذلا دقحلا نإو

 نأ ىضري ىذلا نإو ءمهضعبل ءارصن مهضعب نإف ءءارصن مهنم اوذختت نأ مكل

 الذاخ هنيد نع ادترم نوكي كلذ لعفي نم نإو .مهنم نوكي هيلع ءايلوأ اونوكي

 موق مالسإلا ىف هفلخيس لب ءائيش هب ىلاعت هللا رسخي ال هنيد نع دتري نمو هل

 اوزه مالسإلا نوذختي دوهيلا نأو هدحو هّلل ةيالولا نأ ىلاعتو هناحبس نيبو

 ىذلا نأو ءامهتاكرد ىف نيلقنتم ناودعلاو مثإلا ىف نوعراسي مهنأو ءابعلو

 ةاروتلا اوميقي مل مهنأو «ركنملا نع نوهني الو فورعملاب نورمأي ال مهنأ مهدسفأ

 لزنأ ام غلبي نأ هنوريثي ىذلا رابغلا كلذ طسو ىفف هيبن هللا رمأ دقو «ليجخنإلاو

 «حيسملا اوهّلأ نيذلا رفك هناحبس نيب دقلو «هب نمؤيو دمحم هب ءاج ام كرديس

 «ىلاعت هللا ىلإ اوعجري نأ بجي هنأ َنّيَبو «ةثالث ثلاث -ىلاعت- هللا نإ :اولاقو
 الغو ءهوهلأو هوسدقف حيسملا نأش ىف ىراصنلا الغف .مهنيد ىف اولغ مهنكلو

 .هولتق مهنأ اوعّداو «هلتقب اومهو ءهيف نعطلا ىف دوهيلا

 ةبترملا ىف هنأ ركذف «نينمؤملا ءادعأ بتارم كلذ دعب ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 ركذو ءمهريغ نم ةدوم برقأ ىراصنلاو «نوكرشملاو دوهيلا ةوادعلا ىف ىلوأآلا

 اذإ ناميإلا ىلإ نوعراسي اوناك دقو هَل ىبنلا دهع ىف ىراصنلا لاح هناحبس

 نم اوفرع امم عمدلا نم ضيفت مهنيعأ ئرت لوسرلا ىلإ لزنأ ام اوعمس اذإو إف
 4 (جر> نيدهاشلا عم انبتكاف اًنمآ انبر نولوقي قحلا

 ذإ مدآ ىنبا ىف دقحلاو دسحلا راثآ ركذب أدتبا ىذلا ء«زجعملا نايبلا اذه دعب

 ةدناعمو «قئاقحلل سمطو «نايغطو رفك نم دقحلا هيلإ ىدأ ام مث «انايرق ابرق
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 مل نمف «مهتوسك وأ نيكاسم ةرشع ماعطإ وأ هبقر قتع نيميلا ريفكتو ءرْمَكِيلو

 .مايأ ةثالث مصيلف اذه نم ائيش دجي

 رمخلا ثئابخلا لوأو « ثئابخلا مرح دقف «تابيطلا حابأ ىلاعت هللا ناك اذإو

 اميف مثإ نينمؤملا ىلع سيل هنإو «مئارنجلا مأو «ثئابخلا مأ رمخلا نإو ءرسيملاو

 . ثئابخ نم نولوانتي اميف مثإلا امنإ تابيط نم نولوانتي

 مارح لا تيبلا ىف ديصلا مرحف ءاهيف نوكي ىتلا لاحلاو «هيف نوكي ىذلا ناكملل

 هناحبس ددنو «بيطلا عم ىوتسي ال صاخشألا نمو ءايشألا نم ثيبخلا نأو

 ةيلهاج راكفأو ءاهومهوت ماهوآل مهسفنأ ىلع تابيطلا ضعب نومرحي نيذلاب

 .اهوقنتعا

 لضي نمع الوتسم نوكي ال هيلإ وعديو ريخلا نيبيو بجاولاب موقي ىذلا نأو

 . دعب نم
 بابسأ نم اببس نيبت ةروسلا تذحأ مارحلاو لالحلا ماكحأ طسو ىفو

 . اهتابثإ قيرطو ءرفسلا ىف ةيصولا وهو «ةيكلملا
 ةيهولأ وهو ةيحيسملا اوعّدا نيذلا هيف عقو ىذلا لالضلا نيبي ذخنأ كلذ دعب

 تلزن هنأو «ىلاعت هللا نذإب ىتوملا جرخأ هنأو «هللا نذإب اريط نوكيف هيف خفتيف

 .ءامسلا نم ةدئاملا هيلع

 نم لوسر هنأب نويراوحلا دهشو ءرفك نم هب رفك ةرهابلا تازجعملا هذه عمو

 .امهريغ داز نم مهنمو «ناهلإ همأو هنأ اومعزف مهريغ ىلاغو «هللا دنع
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 ىذلا اذه نع ةمايقلا موي ىسيع بطاخيس هنأ ىلاعتو هناحبس ركذ دقو
 .صنلاب ةبواجملا هذه ركذنو «حيسملا ىلع هورتفا

 نود نم نيه يّمأو ينودذخُا ساّئلل تْلق تنأأ ميم نبا ىسيع اي هللا لاق ذإو )ف

 يف ام مع هملع دف هلق تدك نإ قحب يل سيل ام لوَُأ نأ يل نوُكي ام كناحبس لاَ هلا

 هب يتم امألإ مهل تْلُق ام ©19+ بويا مالَع تنأ َكلنِإ كسفن يف ام ملعأ الو يسفن

 تنأ تنك يي مََف مهيف تمد ام اديهش مِهِيلع تنكو مكبرو يب هللا اودبعا نأ

 مهل رفقت نإو كدابع مهن مهيذَعت نإ 20١ ديهش ءيش لك ىلع تنأو مهيلع بيقرل

 تانج مهل مهقدص نيقداّصلا عفني موي اذه هّللا لاق هم ميكحلا زيا تنأ كّنإَف

 ميظعلا ٌروْلا كلذ ُهْنع اوضَرَو مهنع هلا ىضر ادبأ اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم ىرجت
 4 23+ ريِدَق ءىش لك ىلع وهو هيف امو ضرألاو تاوَمّسلا كلم هلل )3:

 .اهيناعم ركذ ىف رظننلو «ةدئاملا ةروس ىف ةليلك تارظن هذه

 ةَميِس ميركل تلجأ دوق جدلا اهني وجم هع وما
 0 ٍدْيَّصلأ لربع طاقم ككل

 تذخأ ىتلا دوهعلاب اوفوي نأب نينمؤملا رمأت ىهو «ةروسلا نم ةيآ لوأ هذه
 تافيلكتلاب مايقلاو ءهلوسرلو ىلاعت هلل ةعاطلا ىهو ؛«ناميإلا ىضتقمب مهيلع

 مأ ةيفيلكتلا ماكحألا ىف ناكأ ءاوس «نونمؤملا همزتلي ام لك وه دقعلاف «ةيعرشلا

 نم هريغ عم ناسنإلا هدقعي ام لمشت كلذبو «دابعلا اهب مزتلي ىتلا دوهعلا نم
 لمشتو ءامهريغو «ةراجإلاو عيبلاك «مازتلالا هيف نالدابتي امو «ءافولا ةبجاو دوقع
 ناميإلا نإف «ناميإلا مكحب هب ءافولا همزلي امو «تاقدص نم نمؤملا همزتلي ام
 ناك امك كلذو «قاثيلا كلذ ضقن دقف ىصع اذإف «ةعاطلاب دبعلا هيف مزتلي قاثيم
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 هنأ دقع ةملك ىنعمل ىوغللا لصألا نإو «ةدكؤملا قيئاوملل ضقن نم دوهيلا لعفي

 دوقعلاك نيمالك نيب طبرلا ىلع قلطأ دقو «ةدقعلا هنمو «ءىش ىفرطل طبر

 ؛اهل ةعاطلا ةبجاولا ماكحألا لك ىلع صنلا اذه ىف امك نآرقلا هقلطأو «ةمكاقلا

 ىلع ىلاعت هللا دهاع دق هناميإ ىضتقمب نمؤملا نأل ؛طبرلا ىنعم لمشت اهنأل
 بغارلا عمج دقو «هنع ىهني ام لكبو «هب رمأي ام لكب ذخآلاو ؛هتعاط

 لمعتسيو «ءىشلا فارطأ نيب عمجلا :دقعلا» :لاقف دقع ةملك ىنعم ىناهفصألا

 وحن لاقيف ىناعملل راعتسي مث «ءانبلا دقعو «لبحلا دقعك ةبلصلا ماسجألا ىف كلذ

 ثتدقعو «ءاندقاعتو «هتدقعو «هتدقاع :لاقي ءامهريغو دهعلاو عيبلا دقع

 .( 0. . ةليمت

 بجومب وأ لقنلا بجومب نمؤملا هب طبتري طابترا لك :اذه ىلع دقعلاو

 ىضتقمب هسفن نيبو هنيب ناكأ ءاوس ءرظن ىندأو ةهيدبلاب هكردي ام وهو .لقعلا

 هللا مكحب ءافولا بجاو اذه لكو «هريغ نيبو هنيب ناك مأ «هتيناسنإو هقلخخو هناميإ

 ةبجاو هريغ عم ناسنإلا دوقعو «ءافولا ةبجاو هيهاونو ىلاعت هللا رماوأف «ىلاعت

 فالخ ىلع قافتا لكف «هيهنو ىلاعت هللا رمأل ةفلاخم اهيف نوكي نأ الإ ءافولا

 مهطورش دنع نوملسملا» :ِهْلكَي ىبنلا لوقل «هيف ءافو الو ء.هبحاص ىلع در كلذ

 باتك ىف سيل طرش لك» ولو هلوقلو 21)(الالح مرح وأ امارح لحأ اطرش الإ

 ام فالخ نمضتت ىتلا دوقعلا ذيفنت نآلو 2طرش ةئام ناكولو «لطاب وهف هللا

 ةعاط وهو «هذيفنت بجي ىذلا نمؤملا دهعل اضقن اهذيفنت نوكي عرشلا هيلع ءاج

 هجرخأو 'مهطورش دنع نوملسملا ' : ظفلب ةرسمسلا رجأ - ةراجإلا :اقيلعت يراخبلا هركذ )١(

 :لاَق كي هّللا َلوُسَر نأ ( ينرمْلا فارع نب وِرْسَع نع (101) حلصلا ىف - ماكحألا :يذمرتلا

 مهطورش ىَلَع نوملسمْلاَو ءامارح لحآ وأ الالَح ٌمّرَح اًسْلص الإ َنيِملْسُصْا َنْيَ رئاَج ْحلُصلا

 .ححص ُنَسَح تيِدَح اذه : ىسيع وُبأ لاق مارح لأن الالَح مح اطرش الإ

 نبا هاورو هللا باتك ْفلاَخُت يَا طورشلا نم لحي ال اَمَو بَناَكُمْلا باب :اقيلعت يراخبلا هركذ (؟)

 ظفلب دمحأ هاور امك :لي يلا جْوَر ةَشئاَع نع (؟011) بتاكملا باب - ماكحألا :هجام

 . اهنع هللا يضر ةشئاع نع (؟55754) قباسلا دنسملا يقاب - راصنألا دنسم :براقم
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 ةوق دمتست سانلا دوقع نألو ؛ءافولاب ىلوأ ىلاعت هللا دهعو ءهلوسرو ىلاعت هللا
 .هفالخ ىلع نوكت نأ حصي الف «هللا رمأ نم ءافولا

 اطبر امهطبرو .,فرط ىلإ فرط مض ةيبرعلا ةغللا ىف هانعم :دقعلاف
 ءرخآلاب امهدحأ طبر اذإ نيلبحلا وأ لبحلا ىفرط لجرلا دقع :لاقي .امكحم
 نامضي امهنأل ادقع لوبقلاو باجيإلا ىمسو «طبرلا اذه كف ىأ لحلا هدضو
 .رخآلاب امهدحأ ناطبريو «نيدقاعتملا ىتدارإ

 قيئاوملاو دوهعلاو دوقعلاو «طابترالا نآرقلا لامعتسا ىف هانعم دقعلاو

 نآرقلا لامعتسا ىف اهلك تامازتلالاو تاقافتالاو تادهعتلاو تافلاحملاو تادهاعملاو

 تناكأ ءاوس «تاطابترالا اهب دارملا ىنعملا ةبراقتم ظافلأ ىعرشلا حالطصالاو
 لمع ىلع تاطابترا تناكأ ءاوسو «تاعامج وأ تاموكح وأ دارفأ نيب تاطابترا
 ظافلألا هذهل ىلودلا نوناقلا ءاملع اهررقي ىتلا قورفلاو .لمع نع فك ىلع وأ
 . ىعرشلا حالطصالا ىف فرعت ال

 ريغ امات ايفاو هبجوي امب مايقلاو هيضتقي ام ذيفنت هانعم دقعلاب ءافيولاو
 .دحاو اهانعم ةفدارتم ظافلأ هب ةيفوتلاو هب ءافولاو دقعلاب ءافيإلاو « صوقنم

 متدقاعت امب اوموقو «مكتاطابترا اوذفن نونمؤملا اهيأ اي :لامجإلاب ىنعملاو
 ةغيصب اهب ءافيإلاب رمأ ىتلا دوقعلا هناحبس ركذ دقو .امات ايفاو هب مايقلا ىلع
 هطابترا ناكأ ءاوس «نمؤملا هب طبتري طابترا لك لمشتل عونب اهصصخي ملو مومعلا
 مهتعامج طابترا ناكأ ءاوسو ءرخآ درف عم هطابترا مأ هسفن عم هطابترا مأ هبر عم

 :نيرسفملا نم نوققحملا لاق اذهلو ؛لمع نع فك وأ ءلمع ىلع مهتموكح وأ
 : عاونأ ةعبرأ لمشت اهب اوفوي نأ نينمؤملا هللا رمأ ىتلا دوقعلا

 هللاب نمآ نم لكف .هناميإ ببسب هبر عم نمؤملا اهدقع ىتلا دوقعلا :لوألا

 هرماوأ لافتماب هعيطي نأب هلل مزتلا دقف رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو
 .هبرو نمؤملا نيب دقع اذهف .همرح ام ميرحتو هلحأ ام لالحإو «هيهاون بائتجاو

 هللا ةّمعن اورُكذاَو » :هلوقب هناحبس هللا راشأ اذه ىلإو .هناميإ هيف مازتلالا ببسو
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 0 ا اللا
 أ بر

 نيدذّلا ا :هلوقبو 24 < ... انعّطأو انعمس ملف ذإ هب مُكَقَلاَو يذلا ُهَقاَيمَو مُكيَلَع

 [ دعرلا ] 4 <(ججج َقاَتلا وصفي الو هلا دهب نوف
 العف لعفي نأ ىلع هفلح ببسب هسفن عم نمؤملا اهدقع ىتلا دوقعلا :ىناثلا

 ىلع فلح نم لكف ؛لعف نع فكي وأ العف لعفي نأ هرذن وأ «لعف نع فكي وأ

 نأو «هنيميب ربي نأ مزتلا دقف لعف نع افك وأ العف رذن وأ لعف نع فك وأ لعف

 :هلوقب هناحبس هللا راشأ اذه ىلإو .هرذن وأ هنيمي مازتلالا ببسو .هرذلب ىفوي

 . [جحلا] 4 30+ ... مهرودن اوفويِلو ...

 نهرو ةراجإو عيب نم ضعب عم مهضعب دارفألا اهدقعي ىتلا دوقعلا : ثلاثلا

 ذفني نأ هيلعف دقعب هريغ عم طبترا نم لكف ؛اهوحنو جاوزو ةبراضمو ةكرشو

 هتدارإب هلقع مازتلالا ببسو «هيضتتقي امم ءىشب لخي الو دقعلا اذه بجوم

 . هرايتخاو

 ىف تاموكحلا نم اهريغ عم ةيمالسإلا ةموكحلا اهدقعت ىتلا دوقعلا : عبارلا

 وأ ةيركسع ماكحأ ىلع ةلود ةيأ عم ةيمالسإ ةلود تدقاعت اذإف «برحلاو ملسلا

 ءاهدوقعب ىفوت نأ ةموكحلا ىلعف «ةيبلس وأ ةيباجيإ «ةيموجه وأ ةيعافد «ةيندم

 .اهتامازتلا ذفنتو

 ادارفأ اهب نوطبتري ىتلا تاطابترالا لكب اوفوي نأب نينمؤملا رمأ هناحبس هللاف

 .مهعون ءانبأ عم وأ «مهسفنأ عم وأ «مهبر عم «تاموكح وأ تاعامج وأ

 ىف (ه1300) ةنس ىفوتملا صاصجلاب فورعملا ىزارلا ركب وبأ مامإلا لاق

 هلعفي رمأ ىلع هسفن عم دقاعلا هدقعي ام دقعلا :ماكحألا تايآ ريسفت ىف هباتك

 دق فلاحلا نآأل ؛ادقع لبقتسملا ىلع نيميلا ىمسيو «هريغ عم هلقعي ام وأ ءوه

 نأل «نامألاو دهعلا كلذكو .كرت وأ لعف نم هيلع فلح امب ءافولا هسفن مزلأ

 ىف هسفن ىلع ناسنإلا هطرش طرش لك كلذكو .هب ءافولا هسفن مزلأ دق هيطعم

 ىرجم ىرج امو برقلا باجيإو رذنلا كلذكو .دقع وهف لبقتسملا ىف هلعفي ءىش
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 2 لل ككللللللا 0
 ا

 «كلذ لك ىلع 4 دوُقعْلاب اوُقَوَأ اوُنمآ نيا اهيأ ايإف :ىلاعت هلوق لمتشا دقو . كلذ
 جراوخلاو ةمذلا لهأو برحلا لهأل اهدقعن ىتلا ممذلاو دوهعلاب ءافولا مازلإ ىلعو

 ىتمو :لاق مث .ناميألاو روذنلاب ءافولا مازلإ ىلعو ؟سانلا رئاس نم مهريغو
 حص هموزلو رذن ةحص ىف وأ هداسف وأ دوقعلا نم دقع زاوج ىف انفلتحخا
 اوُقوَأ اوُمآ نيذّلا اَهْيأ ايإ» :هناحبس هلوق مومعب هموزلو هزاوج ىلع جاجتحالا
 . 4 دوقعلاب

 ءاهنم رخآ دقعب ءافيإلا عم ةعبرألا عاونألا هذه نم دقعب ءافيإلا ضراعت اذإو
 عم هدقعب ىفوي نأ هيلع بجي الو «هبر عم هدقعب ىفوي نأ نمؤملا ىلع بجو
 ىلع فلح اذإف .هبر دقعب هئافيإب لخي امهنم دقعب هؤافيإ ناك اذإ هريغ عم وأ هسفن
 فلح امب فوي الو هبر عم هدقع فويلو هنيمي ىف ثنحيلف هبر رمأ ةفلاخم هيف ام
 تأيلف هنم اريخ هريغ ىأرو ءىش ىلع فلح نم» ثيدحلا ىف درو اذهلو ؛هيلع

 ىضقي اطرش طرش وأ ادقع دقع اذإو .2170هنيمي نع رفَكِسْلو هنم ريخ وه ىذلا

 هبر عم هدقعب ىفوي نأ هيلعف اعرش لطابب مازتلا وأ لالح ميرحت وأ مرحم ليلحتب
 دنع نوملسملا» : ثيدحلا ىف درو اذهلو ؛طورشو دوقع نم هفلاخي امب ىفوي الو

 .29(الالح مرح وأ امارح لحأ اطرش الإ مهطورش

 ريشيل ناميإلا فصوب دوقعلاب ءافيإلاب مهرمأ ىف نيبطاخملا هللا بطاخ دقو

 رمألا لاثتما ىلع ثح اذه ىفو «ناميإلا هيضتقي امم دوقعلاب ءافيإلا نأ ىلإ

 ذإ هتنس ىف كلَ هللا لوسر هب حرص نآرقلا هيلإ راشأ ىذلا اذهو .دقعلاب ءافيإلاو

 نمؤملا ةيآ» :ثيدحلا ىفف «نمؤملا تايآو ناميإلا رئاعش نم دوهعلاب ءافولا دع
 مهركذ امكو ؟7(ىّفو دعو اذإو ءىّدأ نمتؤا اذإو ءقدص ثدح اذإ :ثالث
 ىف مهناميإب مهركذ «ةلمج دوقعلاب ءافيإلاب مهرمأ ذإ ةروسلا هذه ءدب ىف مهناميإب

 .هجيرخت قبس )١(

 .هجيرخت قبس (؟)

 . هجيرخت قبس ('”7)
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 + هك للا
 يي ١

 ال اونمآ يذلا اَهيَأ اي لف هيو ام ليصفت ىف .اهيف هلصف دقع لكب مهرمأ

 . 4 7 .... دئالقلا الو يدهلا الو مارحلا رهشلا الو هللا رئاعش اوُنحت

 اونمآ نيِذّلا اَْيَأ ا ايوه :ل اق نيدلا دامع ىهو ةالصلا ءادأل رهطتلا ليصفت ىفو

 .453 .. مكهوجو اوُلسْعاَف ةالّصلا ىَلِإ متمُق اذ

 :لاق هللا قوقح ةماقإ ىف طسقلاب ةداهشلا وهو ايندلا دامع ليصفت ئفو

 .4هقل . طسقلاب ءادهش هلل َنيماَوَق اوُنوُك اونمآ نينا اَهيَأ اي

 نم وه اليصفتو ةلمج دوقعلاب , مدعافيإ نأب نينمؤملا راعشإ اذهب دوصتقملاف

 .ناميإلاو قفتي ب ال دوقعلا هيضتقت هيضتقت امب لالخإلاو دوهعلا ثكن نأو «ناميإلا ىضتقم

 الد :ثيدحلا ىنعم مهفن انه نمو . هريغلو هسفنلو هبرل هتامازتلاب ىفوي اقح نمؤملاف

 وهو قرسي نيح قراسلا قرسي الو ءنمؤم وهو ىنزي نيسح ىنازلا ىنزي

 .2170نمؤم

 هديق هناحبس هلحأ امو « ىلاعت هللا هلحأ ام ةيعرشلا ماكحألا لئاوأ نم نإو

 : ىلاعت لاق اذلو « دويقب

 هيفماو 5.

 مرح متنأو ديصلا يلحُم ريغ َمُكْيَلَع ىَلتي ام الإ ماعلا ُةَميِهَب مُكَل تّلحأ .. م

 برعلا نأ -امهلوأ :نيببسل ءةمعطألا نم لالحلا نايبب مكحلا أدتبا # 82 ...

 اهب تأي مل ءاهوثرو ماهوأل ناويحلا ضعب مهسفنأ ىلع ةيلهاجلا ىف نومرحي اوناك
 نأ -امهيناث .لوقعلا لهأ هكردي ببس ميرحتلل سيلو «لقع اهروصتي ملو «نيد

 هنيبيسو «هميرحت ىلتي امم نوكت الأ طرشب لالح ىهف «ديقلا عم ةحابإلل ءاج صنلا

 ناويحلا تاذ ىف ىتاذ -امهلوأ : نيرمأ دحأ هببس ميرحتلاو ءدعب نم ىلاعت هللا

 «تقفنف ضرألا نم ضفخنم ىف تدرت ىتلا نم ةتيملا هبشي امو ءةتقيملاو ريزنخلاك

 ةحابإل صنلاف ءديصلا ميرحتك ةنيعم لاحب ىضرع -ىناثلاو ءتكلهف تحطن وأ

 . هنايب مث هيلإ ةراشإلاب ديقلا ركذ عم ةديقم

 .هجيرخت قبس دقو «هيلع قفتم )١(
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 اة
 ايلا ةروشرييففلا هه

 أ برسل

 مدعو .قطنلا صقن ةهج نم هماهبإل ( مجعأ ناويح لكل مسا :ةميهبلاو

 : ىلاعت لاق امك ءاهب هللا معنأ ىتلا ىلاعتو هناحبس همعن نم اهنأل ؛ةمعنلا نم

 . [لحنلا ] 4 جي َنوُلكأَتاهْنمَو ْعفاَنَمو ءفد اهيف مُكَل اقل ماعنألاَو ل
 نم ىذغتي ريط وأ ناويح لك منغلاو رقبلاو لبإلا لثم نوكي نأ حصيو

 تالكآ نم امهريغو شحولا رامحو ىبظلا لخديف هميرحتب صن دري ملو «تابنلا
 .اهريغو «هعابس ريغ ريطلا لخدي امك «باشعألا

 نم عبرأ تاذ لك ىه :ةيبرعلا ةغللا ىف ةميهبلا 4 ماعنألا ةَميِهب مُكَل تّلحأ »

 زعملا نمو (ةجعنلاو شبكلا) نينثا نأضلا نم :جاوزأ ةينامث اهنأب ماعنألا ةروس ىف
 وأ روثلا) نينثا رقبلا نمو (ةقانلاو لمجلا) نينثا لبإلا نمو (زنعلاو ىدجلا) نينثا
 .نآرقلا ناسل ىف ماعنألا ىه هذهف .(ةسوماجلا وأ ةرقبلاو لحفلا

 نأ مهرمأ ىتلا دوقعلا مهل لصفي ذخأ دوقعلاب اوفوي نأب نينمؤملا هللا رمأ املو

 «مهناميإ ىضتقمب مهبر عم مهدوقع ىهو ءافيإلاب اهقحأو اهلوأب أدبو ءاهب اوفوي
 ؛همرح امو «ناويحلا نم هب عافتنالاو هلكأ مهل حابأ ام نايبب دوقعلا هذه نم أدبو

 اونبو «ماعنألا ىف مهمكح ىف اوملظو اوراج دق اوناك ةيلهاجلا لهأ نألو :همكح

 ال ماهوأو «ةينثو تاعزن ىلع اهنم هولحأ ام مهليلحتو اهتم هومرح ال مهميرحت

 ىلإ لصي الف مهئاكرشل ناك امف ءانئاكرشل اذهو مهمعزب هلل اذه اولاقف «ابيصن

 ال يح ثرحو ماعنأ هذه اولاقو .مهئاكرش ىلإ لصي وهف هلل ناك امو هللا
 مسأ نوركذي ال ماعنأو ءاهروهظ تمرح ماعنأو « مهمعزب «ءاشن نم الإ اهمعطي

 مرحمو انروكذل ةصلاخ ماعنألا هذه نوطب ىف ام اولاقو «هيلع ءارتفا اهيلع هللا
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 ةيئاسو ةريحب ماعنألا نم اولعجو .ءاكرش هيف مهف ةتيم نكي نإو انجاوزأ ىلع

 هيضتقت ام ىلع اهلالحإو ماعنألا ميرحت ىف اوراس اذكهو . .ايماحو ةليصوو

 نايبب نينمؤملا عم هدوقع أدب هناحبس هللاف .مهتحلصم هيضتقت ام ىلع ال «مهتينثو

 ام نايبب أدب هناحبس وهف .اهنم هميرحت مهيلع ولتي ام الإ اهلك ماعنألا مهل حابأ هنأ

 ذإ «مهيلع ةمعنلا لامكب نينمؤملا راعشإ هيف امبو «ةيلهاجلا تاينثو ىلع ءاضق هيف

 امب ةحابإلا هذه ديقي ملو «عافتنالا هوجو لكب اهب عافتنالاو اهلك ماعنألا مهل حابأ

 ءةحلصملا نم ساسأ ىلع موقت ال طورشو دويق نم ةيلهاجلا لهأ هب هديقت تناك

 هدابع هب هللا قزر ام ميرحت اهيلع ىنبي نأ حصي ال ليطابأو ماهوأ ىلع موقت امنإو

 عفنلا ىلعو .هنيد وأ ناسنإلا ةحصب ررض هيف ام ءانثتساب اهديق لب «تابيطلا نم

 :لاق هناحبس هللا نأ ىف ةمكحلا مهفن اذه نمو . ميرحتلاو ليلحتلا ىنبي ري رارضإلاو

 هيبنتلا هناحبس دارأ هنأل ؛ماعنألا مكل تلحأ لقي ملو 4 ماعنألا ةميهب مكل تّلحأ)»

 اهيف ققحتم اهئانإو اهروكذ ماعنألا لكو ؛ةميهب اهنأ فصوب تلحأ ماعنألا نأ ىلإ

 مومع ديكأتل ماعنألل ةميهب ظفل ةفاضإو .مكل لالح ماعنألا لكف «فصولا اذه

 اهنأ عم - اهضعبو ماعنألا ضعب نيب قيرفتلا نأ ىلإ ةراشإللو «تلحأ ىتلا ماعنألا

 مكل تّلحَأو .. . 8 :جحلا ةروس ىفو .هرظت رربم ال امل رظحو ملظ - ةميهب اهلك

 [ جحلا] # 27 .. . مكيلع ىلتي ام ّذلِإ ماعنألا

 تلد ىذلا مومعلا نم ناءانثتسا ناذه 4 دّيصلا يَلحُم ريغ مُكِيلع لتي ام الإ »

 .اعيمج مكل اهلك ماعنألا تلحأ اهانعم نأل 4ماَمْنألا َةَميِهَب مُكَل تّلحأ» هيلع

 اهميرحت تايآ نينمؤملا ىلع ولتي ىتلا ماعنآلا تلحأ ىتلا ماعنألا نم هناحبس ىنثتس

 :هناحيس هلوق ىف

 دئالقلا الو يدهلا الو مارحلا رهشلا الو هللا رئاعش اوُنحُم ل اوُمآ نيا هيأ اي

 امو ريزتخلا محلو ماللاو ةتيملا مكيلع تمرح :هلوق ىفو [ةدئاملا] 4 422+ ...

 هللا مسا ٍركَذُي مَل امم اولكأت الو» :هلوق ىفو [ةدئاملا] # #2 ... هب هللا ريغل َلهأ

 . | ماعنألا ] 4 200+ . . . قسفل هّنِإو هيلع
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 وأ ةرمعلا وأ جحلاب نيمرحملا ماعنألا ةميهب مهل تلحأ نم هناحبس ىنثتس داما ىنثتساو ٠

 نيمرحم ريغ مأ نيمرحم اوناكأ ءاوس مرحلا ضرأب نيدوجوملاو «ةرمعلاو جحلاب

 هارت ره

 . مرح مكنأو ديصلا يلحم ريغإل : ىلاعت هلوقب

 امهدحأ وأ نيكسنلا ةين عرشلا ىف هانعم اعم امهب وأ نيكسنلا دحأب مارحإلاو

 ىون ىأ مرحأ نمف .ىدهلا قوس وأ ةيبلتلاك جحلا رئاعش نم راعشب ةنورقم ةين

 اهريغ الو ماعنألا داطصي نأ امرحم ماد ام هل لحي ال هراعش ذختاو نيكسنلا دحأ

 لالح وهف هنم لكألاو رحبلا ديص امأو . . م رجم وهو هداطصا امب عافتنالاو لكألا

 ميل مرح ةَرايسللو كَل اعاَم ُهماَعَطو ٍرحبلا دَيص مُكَل لحأإ : : ىلاعت لاق ؛ مرحملل

 . 4 تنل ٠ . مرح مكمد ام رَبْلا ديص

 . مرحلا ضرأ ىف مأ لحلا ضرأ ىف ناكأ ءاوس ؛ربلا ديص هل لحي ال مرحلاف

 .مرحملا ريغو مرحملل اهيف ديصلا لحي ال مرحلا ضرأو

 سرق ريتا 6

 ةمرح ىف متنأو ىأ «مرحلا ضرأ ىف وأ ءنومرحم ىأ «مرح متنأو 8 ىنعمف
 هنإف ؛نيعاتتتسالا نيذه ىف ةغلابلا ةمكحلا هللو 0 ارا ضرألا ةمرح وأ مارحإلا

 هنأل ؛ نيكسنلا دحأب نيمرحملا :نيقيرف مهل لحأ نمم ىنثتساو . ىندب وأ ىنيد ىذأ

 ىلع ىتح ناودعلا بنجت و «نامأالاو مالسلا راعش مرحملا مارحإ نوكي نأ دارأ

 هنآ ؛اقلطم مرحلا ضرأب دوجوملاو « فيعض ةدراطم وأ نمآ جاعزإ ىف ريكفتلا نع

 . انمآ امرح اًنلعج اَنَأ اوري مل وأ ديصلل ىتح انمأ مرحلا ضرأ نوكت نأ دارأ
 . [توبكسعلا] < 727

 ام وهو «كلذ دعب نم ىلتي ام ايلحتل لا نم ىلاعتو هناحبس نئتس ا دقو

 امو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح ف :دعب نم ىلاعت هلوق هيلع لمتشا
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 متيكَذ اَم لإ عبسلا لكأ امو ٌةحيطُنلاو ُةيدَرَتمْلاَو ٌةدوُقوَمْلاو ةقخنملاو هب هّللا ريغ لهأ

 . 4 21+ . .. قسف مك مالزألاب اوُمسْقَتست نأو بصُنلا ىلع حبذ اَمَو

 ال ديري ىذلا مكحلا مكحي هللا نإ :ىنعملا «ديري ام مُكحي هللا َنِإظ

 وهف .فلسلا نع فلخلا هثراوت ىذلا مكحلا وأ ءسوفنلا هاوهت ىذلا مكحلا

 مكحو ؛ماعنألا ةميهب لالحإب مكحو ءدوقعلاب ءافيإلا باجيإب مكح اذإ هناحبس

 ردصي امنإ ءمهل لحأ نمت نيقيرفلا ءانثتساب مكحو ءهلحأ امم ماعنألا ضعب ءانثتساب

 مكب هللا ديِري ... 8 :هلوقب هناحبس اهب هتدارإ ىف هتنسو .هتدارإ نع همكح ىف

 [ةرقبلا] 4 429+ . .. رسعلا مكب ديري الو رسل

 ىتلا هماكحأف 4 20+ ... جرح نم مكيَلع لعجيل ِهّللا ديري ام ... » :هلوقبو

 هميرحت ىف ال ءهمكحب جرحلا الو رسعلا ديري ام وهو .هتدارإ اهردصم اهركذ

 هنع ىهن وأ هب رمأ ام لكو «تابجاولا هباجيإو «تاحابملا هلالحإ الو «تامرحملا

 .هعرش وأ

 هللا نإ) :هتاملك تلاعت لقي ملف ءابلا ريغ نم تدصعت «مكحي» نأ ىرنو

 دح ىنعم مكحلا نمضتل كلذو «ديري ام مُكَحَي هللا َنِإل :لاق لب «هديري امب مكحي

 .ءابلا ريغب ىدعتلا ناكف «تاقبوملا نع عنملاو .دودحلا

 اهيناعم ةرثكو اهتحاصف حولت امت ةيآلا هذه» نأ :ىبطرقلا ريسفت ىف ءاج دقو

 :لوألا :ماكحأ ةسمخ تنمضت اهنإف «مالكلاب ةريصب ىذ لكل اهظافلأ ةلق ىلع

 دعب ىلتي ام ءانثتسا :ثلاثلا ءماعنألا ةميهب ليلحت :ىناثلاو «دوقعلاب ءافولاب رمألا

 نم ةيآلا هيضتقت ام :سماخلا ءداصي اميف مارحإلا لاح ءانثتسا : عبارلا «كلذ

 اهيأ :هل اولاق ىدنكلا باحصأ نأ :شاقنلا ىكحو .مرحمب سيل نمل ديصلا ةحابإ

 ؛ةريثك امايأ بجتحاف ءهضعب لثم لمعأ :لاقف «نآرقلا اذه لثم انل لمعا ميكحلا

 تجرخف فحصملا تحتف ىنإ «دحأ اذه قيطي الو ءردقأ ام هللاو :لاقف جرخ مث

 اليلحت للحو «ثكنلا نع ىهنو ءافولاب فلك دق وه اذؤإف .«ترظنف «ةدئاملا ةروس

 «نيرطس ىف  هتمكحو هتردق نع ربخأ مث ءانثتسا دعب ءانثتسا ىنثتسا مث ءاماع



 ةدئاملا ةروس ريسفت اهل

 التل نطل الضخ ضخضسضسملا اما طمسخممممممممممماااااالاالالااااللا طك الللاملالااالاااللاالااا اممم للاكل انالاا!!ااالاا ماما
 كي 5م -

 «هيدهب اندهاو «كباتكب انعفنا مهللا 21)(دالجأ ىف الإ اذهب ىتأي نأ دحأ ردقي الو

 . ميكحلا ميلعلا تنأ كنإ هملعو هرونب انبلق الماو

 نم ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك ام ىلع فقوو ةيكملا ماعنألا ةروس أرق نمو
 ةغلابلا ةمكحلا مهفي «ةينثولا ديلاقتلاو تاوهشلاو ءاوهألا ىلع ءانب ليلحتو ميرحت
 مكحي ال ىأ «ديري ام مكحي هللا نإ :هناحبس هلوق نم ةيآلا هذه هب تمتخ اميف

 ةلادعلاو ةمكحلا هيضتقت ىذلا مكحلا مكحي امنإو ؛ءاوهألا هيضتقت ىذلا مكحلا
 هللا ماكحأ لبقتي نأ نمؤملا ىلع بجوي اذهو ؛ايندلاو نيدلا ىف ةحلصملاو
 . ريبخلا فيطّللا لدعلا مَكَحلا ةدارإ اهردصم نأل ؛ميلستلاو ناعذإلاب

 عع ريِدعَس اولا أويَما نذل كي هو

 22000007 ْوءاَظلرمَّشلَأاَلَو
 2 نس نك 26 72 د يعم ع سرا 1

 ًاوداطصاك للا ذو انوَصرَو مهر نوالضف نوعي مارخلا

 ياس ام سوري ب رس م عع

 ٍدِجْسَمْلاِنَعْمكوَُدصَدَأ رم راع مرج الو
 هل د أ 00 0 0020
 أوَمهاَكَو وقار لعمق أ مارك

 7 مه رع يصر جس حو تضرر ج حرق سر 2
 < ٍباَكِعْلأَديِدَس ب هللا نإ هللا أوَقَنَأون ودعل اوت إل ا ىلع

 ىلإ راشأو «تابيط نم لحأ ام ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ ةقباسلا ةيآلا ىف

 ىلاعت هللا نأو «مئاق مارحإلاو هديص لحي ال هنأو .هتمرحو مارحلا تيبلا ناكم

 ىفو «هب رمأ اميف ةعاطلا الإ نمؤملا ىلع امو ءهرمأو همكح اذهو «ديري امب مكحي

 نمو اهتنايص بجت ىتلا تامرحلا نيب د دقو «بجي ام ىلاعتو هناحبس نيبي ةيآلا هذه

 رهشلاو «ىلاعت هللا رئاعش ىهو ءاهلالحإ حصي ال ارومأ ركذ دقو «مهب قلعتت

 .تادلجم يأ دالجأ )١(
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 أ بى

 :ىلاعت لاقف ءاهلوأب أدتبا دقو .تيبلا نودصقي نيذلاو «دئالقلاو ىدهلاو مارحلا

 4 .. مارحلا رهشلا الو هللا رئاعش اوُنحُن ال اوُنمآ يذلا اهّيَأ اي )

 نوهتنيو ءرمأي امب نولمعي نيذلا مهناميإ ىف نيقداصلا ناميإلا لهآل ءادنلا

 وعدي امو جحلا ىف امرحم ناك ام نايبل ءادنلا اذهب مالكلا ريدصتو «ىهني امع

 هللا رمأ فلاخي نأ هانعم لالحإلاو «تايضتقم نم هيلإ ةباجتسالا ىلإ مالسإلا

 ال هب ارومأم نوكي امو «هلحتسيو هلعفي جحلا ىف هنع ايهنم امارح نوكي امف ىلاعت

 همرح امو «جحلا كسسانم اهب دارملا ماقملا اذه ىف ىلاعت هللا رئاعشو «هل بيجتسي

 افصلا نيب ىعسلا نم هيف رومأ نم هب رمأ امو «مارحإلا ءانثأ ىف بايث نم هيف

 «لاعفآلا رئاسو رامجلا ىمرو «ةفرعب فوقولاو «مارحلا تيبلاب فاوطلاو ةورملاو

 اَهّنإَف هللا رئاعش مّظَعَي نمو كلذ ظ :ىلاعت لاق امك «ىلاعت هلل رئاعش اهلك هذه نإف

 نإ : كسانملا هذه ضيعب ىف ىلاعت لاق امكو .[جحلا] 4 <20 بولقلا ىوقت نم

 . [ ةرقبلا ] 4 #28 .... هللا رئاعش نم ةورملاو اصلا

 عمج رعاشم تيمس امك «ةريعش عمج ىهو «رئاعش جحلا لامعأ تيمسو

 هناحبس هيلإ بولقلا هاجتا ىلع لدت «ةيئرم ةسوسحم ةملعم رومأ ىهو «رعشم

 رهجي نأو ءاطيخم سبلي الأ وهو ىسح رهظمب انرتقم مارحإلا ناكف «ىلاعتو

 «نمحرلا ةفايض ىلإ هاهتالا ىلع لدي ىسح لمع وهو فاوطلا ناكو «ةيبلتلاب

 نيب مئاد لاصتا كلذ ىفو - عضو تيب لوأ - قيتعلا هتيب راوجب ةماقإلاو

 فاوطلا ناكف «مالسلا هيلع ميهاربإ ءايبنألا وبأ هانب ىذلا نإ ذإ ؛ةيهلإلا ةلاسرلا

 ةلسلس اهنأو ءاهلوأب لصتم اهرخآ نأو «ةيهلإلا ةلاسرلا ىف ةدحولا زمر هب

 دمحم انيبن ةلاسرب ةياغلا ىلع تفوأ ىتح اءزج ةدحاو لك مت تاقلحلا ةلصتم

 هك
 ىمالسإلا دهشملا ىف ةفرعب فوقولاو ةورملاو افصلا نيب ىعسلا كلذكو

 رهطتلل رهظم كلذو «لبق نم مالسلا هيلع ميهاربإ لعف امك «رامجلا ىمرو «ربكألا

 .هنع ضارعإلاو هيمرو «ناطيشلا ةسوسو نم جورخلاو «ماتلا
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 «مارحلا رهشلا وه ءهلالحإ نع نوملسملا ىهْنو «لحي ال ىذلا ىناثلا رمألاو

 ةعبرأ رهشأ هنأ كلذو ءعمجلا هب ديرأ درفم رهشلاو ءهيف لاتقلا نع ىهنلا دارملاو
 :ةءارب ةروس ىف ىلاعت لاق امك

 تاومّسلا قلخ موي هللا باّتك يف ارهش رَشع اننا هللا دنع روهشلا ةدع نإ

 فاك يكمل اُداَقو ْمُكَنَأ نيف اوُملطَ الذ ميلا نيدلا كلذ مرحة اهنم ضرألاو

 . [ةبوتلا ] 4 متل َنيِّمْلا عم هَّللا نأ اوُمَلعاو فاك مكتولتاقي امك

 نكلو ءاهيف لاتقلا نوملسملا أدبي الف ءاهيف لاتقلا لحي ال رهشألا هذهو

 لاتقلا ءانثأ ىف تءاج نإ ةندهلا اوبلطي نأ مهلو ءاهيف مهيلع ىدتعا نإ نوعفادي

 دقو .هنم صانم ال ذإ «لاتقلا رمتسا اهب نوئمؤي ال مهنولتاقي نيذلا ناك نإف ءاهيف

 «خسنلا ىلع لدي اليلد دجن الو «خسن رهشألا هذه ىف لاتقلا عنم نأ نوريثك ىعذدا
 نأل ؛اهميرحت رارمتسا ىلغغ ةرفاضتم ةلدألا لب ميرحتلا ماود ىلع لدت ةلدألا لب

 ركذ ِهْلِلَ ىبنلا نألو ءالوزن نآرقلا رخخاوأ نم ىهو «ةدئاملا ةروس ىف ءاج كلذ
 «ةيمالسإلا بورحلا نم هوذخأ خسنلا اوعّدا نيذلا لعلو عادولا ةبطخ ىف ميرحتلا
 .رارمتسالل نيرطضم اوناك نيملسملا نأ عقاولاو

 نيب ىذلا - بجرو ءمَرَحَملاو ؛ةجحلا وذو ةدعقلا وذ :ىه مرحلا رهشألاو
 ءهنم ةدوعلاو هيلإ باهذلاو جحلا اهيف ىلوألا ةثالثلا رهشألاو - نابعشو ىدامج
 .جحلا ةدم ىف انمآ قيرطلا نوكيل ميرحتلاو «ةرمعلا هيف بجرو

 ام انه هب داريو «ىدهي ام وهو «ةيده عمج ىدهلا «دئالقلا الو ىدهلا الو
 عضوم ريغ ىف هحبذ هنع ىهنملا هلالحإو «جحلا ىف حبذيل مارحلا تيبلا ىلإ ىدهي
 :ىلاعت لاق امك .جحلا

 امك [ةرقبلا] 43+ ... ُهَّلحَم يدَهلا لبي ىَّنح مكسوور اوقلحت الو ... »
 عمج دئالقلاو «مارحلا تيبلا ىلإ لصي نأ نم هعنم وأ هباصتغا هلالحإ نم نأ

 الف (رقبلاو لبإلا) ندبلاب اهصخ نم ءاهقفلا نمو «ىدهلا هب دّلَمَث ام ىهو «ةدالق
 ام نسحأو «هانعم ىف نورسفملا فلتخا دق دئالقلا لالحإ نع ىهنلاو ءاهاوس دلقي
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 يي

 نع ىهنلا وه دئالقلا لالحإ نع ىهنلا نأ :وهو ىرشخمزلا هررق ام وه ليق
 ركذ ليبق نم ةماع ىدهلا ركذ دعب اهركذ ناكو «ةدالقلا لمح ىذلا ىدهلا لالحإ

 «صاخ لكشب دئالقلا اولحت الو «ىدهلا اولحت ال ىنعملا ناكو «ماعلا دعب صاخلا

 ءادتعا هنإ ذإ ءايهن دشأ نوكي ةدالقلاب ملعأو رعشأ ىذلا ىدهلا لالحإ نأل كلذو

 امف ءاهدحو ةينلاب فتكي ملو «مارحلا تيبلل صصخ هنأ سحلاب نلعأ ام ىلع

 اهجو ىرشخمزلا ركذو «ىفخي ال سحلاب صصخ امو «ىفخي دق ةينلاب صصخ
 ءادتعالا لحي ال دئالقلا تناك اذإو «دئالقلا تاذ لالحإ نع ىهنلا نأ وهو ءرخآ

 نيجيرختلا نم نكي امهمو ءاهراعش لمحي ىذلا ناويحلا كلذب ىلوأف اهيلع
 .هراعشو ىدهلا لالحإ نع تباث ىهنلاف

 تيبلا ناكس ىلع ةعسوت هيفو جحلا كسانم نم هحبذو ىدهلا قوس نإو

 ريغ داوب ىتْيِرَذ نم تنكسأ ىنإ اني ا» : مالسلا هيلع ميهاربإ ةوعدل ةباجإو ؛مارحلا

 مهيلإ ىرهت ساثلا نم ةدقأ لعجاف ةالّصلا اوميقيل انبر مرح كتيب دنع منذ ىذ

 . [ ميهاربإ] 4 208 نوركشي مهّلعَل تارمُغلا نم مهقزراو
 سالو

 عمجأ دقل ؟دوقن نم هب موقي ام ىنم ىف هحبذو ىدهلا نع ىنغي له نكلو

 : ىلاعت لاقف ءدجي ال نم ىدهلا لدب مايصلا ىلاعت هللا

 دجي مّل نمف ىدهلا نم م رسيتسا اَمَق جحا ىلإ ةرمعلاب عّممت نَمَف متنمأ اذ .. 8

 . [ ةرقبلا] © كنت . . . ةلماك ةرشع كلت متعجر اذإ ةعبسو جحْلا ىف ف ماي ةّنالَث مايصق

 رشنت ام قوف اذهو ءاهوحنو ةئبوألا وشف كلذ ءاروو «فلتيف ةيف حبذي ام لك نولكأي

 . ءاودأ نم ءامدلا

 ةعيرش نم ال «ناسنإلا لقع قيض نم اذه نإ :كلذ نع باوجلا ىف لوقنو

 نم مدلاو محللاب عافتنالا ىف نوركفملا ركفي نأ بجي ناكو «هنع ىنغت ىدهلا ةميق
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 هرب بمب

 يي

 دميل هوحن وأ جيلثتلاب ء.محللا راخداب كلذو «داسفإلاو داسفلل اضرعتي نأ ريغ

 ماقت نأو ءهدحو جحلا مسوم ىف ال .ماعلا رثكأ محللاب فيرشلا مرحلا ناكس

 رانلاو «ىناوألا نسحأ هنم عنصي مدلاو «ةورث ردصم نوكتف «دولجلا غبدل غبادملا

 مالسإلا رماوأ ىلإ تءاج اذإف «ةايحلا نوئش لك ىف عستت لوقعلا نكلو «هرهطت

 .ناميإلا فعض نم كلذو «تقاض

 نيذلا دارملا «اناوضرو مهب نَم ًالضف نوغَتسي مارحلا تيبلا نيَمآ الو
 نيذلا ءالؤه نإ :ءاملعلا ضعب لاق دقو .جحلا ءادآل مارحلا تيبلا نودصقي

 مارحلا تيبلا نودصقي نيكرشملا نم اوناك نم مه (مهعنم ىنعمب) مهلالحإ نع ىهني

 :كلذ دعب ىلاعت هلوقب اذه خسن دقو «مهمعزب ىلاعت هللا اضرو ةراجتلا نوغتبي

 4 2007 ... اَذَه مهماع دعب مارحلا دجسَمْلا اوبرقي الق سجن نوكرشملا اَمْنِإ ...
 .[ ةبوعلا ]

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق دقو ءالوزن نآرقلا رخآ نم ةدئاملا ةروس نكلو

 لاقو «اهمارح اومرحو اهلالح اولحأف ءالوزن نآرقلا رخآ نم ةدئاملا» :ملسو هيلع

 ىأ) تيبلا نْيَمآ نإ :لوقن كلذ ىلعو .خوسنم اهيف سيل :ىرصبلا نسحلا
 بر جحلا نم مهعنم ءالؤه لالحإ ىنعمو «نينمؤملا نم مه (اجح هل نيدصاقلا
 هلعج دق ىلاعت هللا ناك اذإو «عيمجلل احوتفم نوكي نأ بجي لب «ىغب وأ عازن وأ

 نأ دحآل لحي الف «مهعنمي نأ دحأل سيلو .هنودصقي نينمؤملا لكل هحتف دقف انمآ

 .مارحلا تيبلا لوخد سانلا ىلع بّعصي وأ عنمي

 الضف نلوغتبي مهنأ وهو «٠ تيبلا نلومؤي نيذلا ءالؤه دصقم هناحبس نيب دقو

5 

 نم نوغتبي مهنأ ىأ ؛«ةراجتلا هنأب لضفلا ءاملعلا ضعب رسفو ءاناوضرو مهبر نم

 ةراجتلا ىف نوكي دقو «ةراجتلا وهو ءايندلا ضارغأ نم اضرغ ىلاعت هللا ناوضر

 ناوضر وه ىمسألا دصقلا نكلو «ةعونمم ريغ ةراجتلاف «مرحلا ناكسل قازرأ بلج

 .تيبلا ىف لوألا دصقلا اهل نوكي ىتلا ةدابعلا وهف «ىلاعتو كرابت هللا
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 20م0 ااا لا

 أ برىحال

 نيرمتعم وأ نيجاح تيبلا نودصقي نيذلاف «باوثلاب لضفلا نورخآ رسفو

 وهو هنم ربكأ وه ام نوبلطيو «ميقملا ميعنلا وهو «ىلاعت هللا نم باوثلا نوبلطي

 مهل تانجو نآوضِرَو ُهْنُم ةمحرب مُهُبر مهرشيي :ىلاعت لاق امك «ىلاعت هللا ناوضر

 . [ةبوتلا ] 4 (10)+ ميقم ميعن اهيف
 «لاملا بلط ماقم ال «باوثلا بلط ماقم ماقملا نإف هراتخن ىذلا وه اذهو

 .هبساني ام ماقم لكلو

 هنأ ةقباسلا ةيآلا تركذ دقو ءاهب مايقلاو جحلا كسانم ىلإ ئموت ةيآلا نإو

 مايقلا نم نمؤملا ىلع بجي ام تنيب ةيآلا هذهو «مارحإلا عم ديصلا لحي ال

 ىتم ةميركلا ةيآلا تركذو «نينمؤملا نم اهديري نمل ةكم باوبأ حتفو «جحلا رئاعشب
 . «اوداطصاف متللح اذإو» : هناحبس لاقف «ديصلا حابي

 سبلي نأب اعم امه وأ ةرمعلا وأ جحلاب مارحإلا نم جورخلا لالحإلا ىنعم

 هيف وه ىذلا هيلع همرحي ناك امم كلذ ريغو هرفاظأو هرعش صقيو «ةلماك سبالملا

 «ىلاعت هللا ىلإ هاجتالاو ءكسنلا رهاظمب مايقلاو «هسابل سبل عم جحلا نم

 . مارحلا هتيب دنع هتفايض ىف هنأب روعشلاو

 ءديصلا كلذ نمو ءهيلع مارحإلا همرح ام هل حيبأ للحتلا كلذ للحت اذإو

 دقو «حابم هنكلو ,ءبولطمب ديصلا سيلف «بلطلل سيل انه لالحإلاب رمآلاو

 «لعفا» ةغيص لك ىف كلذك ىهو «ةحايإلل تناكف .«ىهنلا دعب رمألا ةغيص تءاج

 اوغَبباَو ضرألا يف اوًرشتناف ةالّصلا تْيضُق اًذإَف ل :ىلاعت هلوق لثم ءابلاغ ىهنلا دعب

 . [ةعمجا] 4 + ... هللا لضف نم

 | هلوق ىف ةعمجلا موي نم ةالصلل ءادنلا دنع عيبلا نع ىهن نأ دعب كلذو

 ركذ ىلإ اوعساف ةعمجلا موي نم ةالّصلل ئدوُ اذإ اوُمآ نيد هيأ اي :هتاملك تلاعت

 . [ةعمجلا] 4 20+ نومّلعَت مثنك نإ مُكَل ريخ مُكلذ عيا اورَدو هللا
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 رامي 114

 يل

 الأ ءروبقلا ةرايز نع مكتيهن تنكا١ هلع ىبنلا لوق كلذ ىف ىور دقو

 .21)(اهوروزف

 مارحإلا نم جورفخلا دعب ديصلا ةحابإ هيف ميركلا صنلا اذه نأ ةصالخلاو

 .مارحإلا ءانثأ ىف امرحم ناك نأ دعب

 تيقب دق نكلو «عادولا ةجح تناك نأ دعب برعلا ضرأ مالسإلا داس دقلو

 اهيف شيعي ال اروهط نوكت نأ بجي نمؤملا سفنو ءسوفنلا ىف نحإلا ضعب
 مهعفدي نأ نع نينمؤملا ههابع ىلاعت هللا ىهن اذلو ؛ماقتنالا بح الو ءدقحلا
 «مهوعنم امك مهوعنمي نأ «مارحلا دجسملا نع مهودص مهنأل موقل قباسلا ضغبلا

 :هناحبس لاق اذلو ؛ناميإلا لهأ نم ءادتعا نوكي كلذ نإف

 مكنمرجي 4 اوُدَتعَت نأ مارَحْلا دجّسَمْلا نع مكودص نأ مْوَق نآتش مُكمِرَجي الو»
 ءاعطاق المح لمح اهانعم ههبشي امو ماقملا اذه ىف (مرج» نأل ؛مكنلمحي اهانعم
 لوق كلذ نمو ءاعطاق المح هيلع ىنلمح ىأ ؛هضغب ىلع اذك ىنمرج لاقي
 :رعاشلا

 اوبضغي نأ اهدعب ةرازف تمرج  ةنعط ةنييع ابأ تنعط دقلو

 . بضغت نأ ىلع ةرازف تلمح ىأ

 ًائْشو انآنش انشأ لجرلا تئئّش لاقي .ديدشلا ضغبلا :نآنشلاو

 ةيلهاجلاف « مهودصت نأب مهيلع اودتعت نأ مارحلا دجبسملا لوخد نم مكوعنم

 «مارحلا تيبلا ىلع ءادتعا هنآل «هرربي ال مالسإلاو «دصلا كلذ نارربي كرشلاو

 . ىلاعتو هناحبس هللا رئاعش ىلع ءادتعاو

 نع ديرب نبا ن نع هظفلو ء(40) بر لك يبلا دا ناذكتسا .رئانجل ملم ءاور ثيدح نم ءزج 00(
 لص نس رع رع زل

 .ةرحكلا
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 يح لل
 * كك

 يي

 روصتي فيكف «ءاوملسأ دقو «ةيلهاجلا ىف مهو ناك ءادتعالا نإ :لاقي دقو

 ؟هلبق ام ّبُجَي مالسإلا نأ عم ةيلهاجلا ىف مهنم ناك امب نونمؤملا مهلماعي نأ
 نأ نع نينمؤملا ىلاعت هللا ىهنف هرثأ رمتسي دق سفنلا حرج نأ كلذ نع باوجلاو

 ىف مهل نيكرشملا دص ببسب مهتلان مالآ نم ناك امل ةبواجم نوكي ام مهنم نوكي

 ءادتعا مارحلا دجسملا نع دص لك نآل انايب كلذ نايب ىف نأ اصوصخو «ةيلهاجلا

 سفنلا ىوه هببس ناك مأ مالسإلا لبق كلذ ناك ءاوس هللا رئاعش ىلع

 امكو «ةقباس روصع ىف ثدح امك مهسفنأ نيملسملا نيب ةحاشمو «ناطيشلاو

 . بابسألا نكت امهم نآلا ثدحي

 دجسملا نع مكودص نأ# ةءارق ءامهلوأ - ءامهركذ نم دبال ناتءارق انهو

 ءادتعالاو «ىضاملا ىف ناك دصلا نأ ىلإ ريشت هذهو «ةزمهلا حتفب «مارحلا

 ,230ةزمهلا رسكب (مٌكودص نإ) ةيناثلا ةءارقلاو «ىضاملا ىف ناك امل ةمراجم

 لثملاب هولماعت الف «مارحلا دجسملا نع مكدصي نم لبقتسملا ىف ناك اذإ هنأ اهادؤمو
 .ءادتعا كلذ نأل ؛هودصتو

 ءدجسملا نع دصلاب ناكأ ءاوس مارح ءادتعا لك نأ ىلع لدي ميركلا صنلاو

 .ءادتعالا نم ةبعش هنأل الإ دصلا مرح امف هريغب ناك وأ

 ءادتعالا نإ 4ناودعْلاو مّنإلا ىَلع اوُنواَعَت الو َوَقَّتلاو َربْلا ىَلَع اونواَعتو »

 اذلو ؛هدض رطاخلا ىلع دري رمأ رّكذي امدنعو ء,نادض ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو

 عسوتلا :ربلاو .ءادتعالا نع ىهنلا دعب ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاب ىلاعت هللا رمأ

 مل اذإ اذهو ءاهناردأ نم سفنلا ريهطتو ىلاعت هلل ةعاطلاو سانلل ريخلا لعف ىف

 وه ربلا ناك «ميركلا صنلا اذه ىف امك ءهعم ىوقتلا تركذ اذإف ؛ىوقتلا ركذت

 سفنلا ةيفصت ىوقتلا تناكو ءمهل فورعملا ءدسإو «سانلا عفنو ةرهاظلا ةعاطلا

 هللا بدن» :ىدرواملا نسحلا وبأ كلذ ىف لاق دقو «ىلاعت هلل اهصالخإو اهريهطتو

 ةياغ] .ةزمهلا حتفب نوقابلا أرقو ءورمع وبأو ريثك نبا أرق اهب «ةزمهلا رسكب (مكودص نإ) )١(

 .[ 9١ص 2, َج . (9/98/) ةدئاملا ةروس -راصتخالا
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 0001 للا
 تا رحل

 ىفو «ىلاعت هللا اضر ىوقتلا ىف نآل ؛هل ىوقتلاب هنرقو ربلاب نواعتلا ىلإ ىلاعت

 .هتداعس تمت دقف سانلا اضرو ىلاعت هللا اضر نيب عمج نمو «سانلا اضر ربلا

 قلطأ مث «هل ةعناملا ريخلا نع ةئطبملا لاعفألا ىوغللا هلصأ :مثإلاو (هتمعن تمعو

 ءريخلا ةافاجمو «نايصعلا هيف نوكيو «لمعلا دسفيو سفنلا دسفي ام لك ىلع

 ىلع ىدعت نإو ٍهسفن ىلع ناك هريغ ىلإ دعتي مل اذإ مثالا نإو ءرشلا برقو

 ناكو هسفن ىلع هبسكي اَمْنِإَف امنإ بسككي نمو :ىلاعت لاق دقو ءاناودع ناك هريغ

 ناب لمتحا دقف ايِرب هب مري مَن امنِإ وأ ةتيطخ بسككي نمو 107 اميكح اميلع هلل

 . [ءاسعلا ] 4 423 انيبم اَمّنِإَو

 ىذلا مثإلا نع ىهنف «ناودعلاو مثإلا ىلع نواعتلا نع هناحبس ىهن دقو

 .هريغ ىلع ناودعلا نعو «هبلق دسفت وأ هبحاص ىلع هتبغم نوكت

 «دئادشلا ىف ةنوعملا دي دمب ريخلا ىف نوكيو «ةنوعملا لدابت هانعم :نواعتلاو

 «فيعضلا نع هعافدب ىوقلا عاجشلاو «هملعب ملاعلاف «هيخأال هدنع امب دوجي لكو

 «لاضلا داشرإو «هملظ نم ملاظلا عنمو «مهاوس نم ىلع ادي نونمؤملا نوكي نأو

 ىعامجلا نواعتلاو «ةريثك لاكشأ هلو «ماع ىدارفأ نواعت اذهو . ماثآلا عنمو

 لكو «ةيناسنإلا ةعامجلا نواعتو «ةمألا نواعتو «ىحلا نواعتو «ةرسألا نواعتب

 دجوأ ِِكَي ىبنلاو .هل تاعامج فيلأت نواعتلا نمو «مالسإلا هيلع ًثح كلذ
 .مالسإلا ىف ءاخإلاب كلذو ىعامج نواعت مظعأ

 .*«باقعلا ديدش َهَّللا نإ :هلوقب ميركلا صنلا هناحبس هللا ليذ دقو

 هللا دكأ دقو) مهريغل بيهرتو ناودعلاو مثولا ىلع نونواعتي نمل راذنإ اذهو

 ظفل ركذبو ء(ديكوتلا ىلع ةلادلا (نإ) تادكؤم ثالشب ىنعملا اذه -ىلاعت-

 روفغلا تنأ كنإ «كاضر انحنماو «ءكبضغ انق مهللا . .ةدشلاب فصولاو «ةلالجلا

 . ميحرلا
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 0 021 رودس عدم لاو هيما 01-1 20

 رس ير سس هل ل و 10 و جمس ل ل هو رم حر حاس وخلا رس رس و خس

 عنة طلقت

 أومسفتسَك نأ او بلع حيدان مال ممَّسلَ
 هر ا و ذأ م 00 سال سوك حض

 مكييِد نم 0
 و ُثَسَمَأَوَ كك تاس 2 هم حم أ حاف ى 00100

 2 7 دوره 4 د

 رح و وع و 00000 ل ل 7 لس حس

 #4 يبطل فال فات ةصيخم

 يم ةاكسو ايم تقر ف ديصلا بوق هام ني ةظاسلا ها

 لاق امك «جحلل ةصصخملا مرحلا رهشألا ىفو مارحلا تيبلا ىف اذهو «ةنيعم لاحو

 يف لادج الو قوسف الو تفر الف ّجَحْلا نيف ضَرُف نَمَف تاَموُلعَم رهشأ جحا )» : ىلاعت
 0 . [ةرقبلا] 4 039 .. . جحلا

 هلصأ ىف ناك ىذلا ناويحلا نم تامرحملا ىلاعتو هناحبس نّيَب ةيآلا هذه ىفو

 «حبذ ريغ نم تومب كلهي امم «هكالهب انرتقم هببس هيف ميرحتلا ناك نكلو ءالالح
 نرتقت ىتلا لاعفألا ضعبو ىرخأ تاناويح ميرحت نيبو «هئازجأ ضعب كلذكو

 : ىلاعت لاق كلذلو «مهسفنأل رسيملا اوحابأ نيذلا دنع حبذلاب

 ةعبرأ ميرحت نيبت ةيآلا هذه 4ريزتخلا محّلو مّدلاو َةَتَْمْلا مكيلع تمرح»
 .مدلا ىناثلاو «هنم جرخي ال همدو لتقي ام اهمكح ىف وهامو ةتيملا ىه « عاونأ

 عم مرحو «بصنلا ىلع حبذ امو هب هللا ريغل لهأ ام عبارلاو «ريزتخلا محل ثلاثلاو
 «مالزآلا قيرطب محللا مسق ىأ «مالزألاب ماسقتسالا وهو «حبذلاب نرتقي العف اذه

 .برعلا دنع لمعتست تناك وأ «رسيملا ىف لمعتست ىتلا حادقألا ىهو
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000 
 أ بأ

 «ةئحلا وه فوصوملاو فصو ؛4ةتيمل» ةملكو «ءتومي ىذلا ناويحلا :ةتيملاو

 ريغ نم تومي ام انه ةتيملا نم دارملاو «ةتيم نوكت ةايحلا اهيف ىرجت ال ةثج لك نإف
 «عبطلا اهنم رفنيو سفنلا اهفاعت اهتاذ ىف ةرذقتسم نوكت ابلاغ ةتيملاو «لعاف لعف

 قوف ىهو «نفعتلا هيلإ عراسي لقآلا ىلع وأ «نفعت هيف نوكي ءرذق سجر ىهو

 ةموثرجب نوكي دقو ءهمسج ىرتعا دق اًضرم هببس بلاغلا ىف نوكي ثبخ اهنأ
 هلك كلذلو ؛دسف دقو اهيف اهمد نوكي ةتيملا نألو ءريصق ريغ ادمأ توملا دعب ىقبت

 .ريبك ررض اهيفو ةراذق ىهف «تمرح

 هيلع صن ىذلا ءحوفسملا مدلا وه هميرحتتب ميركلا صنلا ءاج ىذلا مدلاو

 معاَط ىلع ارحم يَ ي يحوأ ام يف دجأ أل لق» : ماعنألا ةروس ىف ىلاعت هلوق ىف

 هب للا يعل لأ اًقسف وأ سحر ُهّنإَف ريزنخ محل ْوَأ احوَُسم مْ هيَ نوُكي نأ الإ هَمَعْطَي

 ظلغ نإو «ناويحلا نم قاريو حفسي ىذلا :حوفسملاب دارملاو [ماعنألا] © كك ... .

 دبكلاك هنيوكتو هتقلخ لصأب ادماج نوكي ىذلا مدلاف .,كلذ دعب نم كسامتو

 ناتتيم انل تلحأ» :لاق هنأ لك ىبنلا نع درو امك ءالالح نوكي لاحطلاو

 . ©0(دارجلاو كمسلاو «لاحطلاو دبكلا نالالح نامدو :نالالح

 لمحيو «نفعتلا عيرسو «همضه رسعي هنإ ذإ ءهراض هنأل مدلا ميرحت ناكو

 .ىلغي ذإ نبللاك ميثارجلا هذه نم هتيقنت نكمي الو «ضارمألا ميثارج نم اريثك

 ضرعتي نأ ريغ نم انوصم اظوفحم ناسنإلا ىلإ لقني دق ميلسلا ناويحلا مد نإو

 لوانتي ءاذغ نوكي نأ نكمي ال هنكلو ءهدقف امع هضوعي وأ ةوق هديزيف ءاوهلل

 ام قوف مسجلا ىف ليثمتلل الباق نوكي ال هنإ ذإ «ءىمضهلا زاهجلا ىلع رميو «مفلاب

 .هفاعت ةيرطفلا سفنلا نأو هدسفت ميثارج نم هيلإ ىرسي

 ةباحصلا 3 نيرثكلا كدئسم م :دمحأو كك ٍلاحطلاو دبكلا 5 ةمعطألا :هجام نبيا هاور كنز

 لص رس عل ١ لس ل سل ل

 الو دبَكْلاَ ناّمدلا مو تاجا توحلاف
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 مزالي هنإ ذإ «مدلاو ةتيملاك ةرطفلا هفاعت ءرذقتسم هنأل مارح :ريزنخلا محلو

 ةلجلا لكأت ىتلا ةلالجلا مئاهبلا تمرح ىنعملا اذهلو ءاهنم ىذغتيو تاروذاقلا

 لكأ نع ٌةِْلَك هللا لوسر ىهن» :لاق هنأ رمع نبا نع ىور دقف ءاهب ىذغتتو

 دنع ميرحتللو «ةمئألا ضعب دنع ةهاركلل ىهنلا اذهو ()(اهنابلأو ةلالجللا

 ءاثالث ةجاجدلا سبحي رمع نبا ناكو «سبحت ىتح لكؤت ال :اولاقو «نيرخآلا

 .اسأب كلذ دعب اهلكأب ىري الو

 .هيف ثبخ ال ابيط الإ نمؤملا لكأي الأ كلذ نم دصقملا نإو

 نم اريثك دلوي همحلف «بطلا هررق دق رمأ وهف اراض ريزنخلا محل نوك نإو

 «ةتيملا ناذرجلا لكأ نم هيلإ ءىجت ىتلا ةينوزلحلا ةرعشلاو ةديحولا ةدودلاك «ناديدلا

 نيذلا نإو ءهمضهي ال ىمضهلا زاهجلاو «هغيستست سفنلا داكت ال مضهلا رسع هنإو

 نم ريثكو «هتغاستسا تلهس ىتلا ىه ةداعلاو «مهقاوذأ تدسف دق هنوبيطتسي

 قدص دقو «سجر هنأب ميركلا نآرقلا هفصو دقو ءاهلوانت ةداعلا لهست تارذقتسملا

 نيذلا هيف لقي امهم اديدش اراذقتسا رذقتسمو «اغيلب اررض راض وهف .فصولا هيف

 دنع توصلا عفر هلصأو «توصلا عفر وه :لالهإلا © هب هللا يعل لهأ امو
 نالف لهأ هنمو ءهعفر ىلإ وعدي رمأل توصلا عفر ىلع قلطأ مث «لالهلا ةيؤر
 تيبلا دنعو «كلذ بساني ناكم لك ىف ءاعدلاو ةيبلتلاب هتوص عفر اذإ جحلاب

 نإو «مانصألا نم منص مساب اوحبذي نأ حبذلا دنع هللا ريغل لالهإلاو ءمارحلا

 لمعلا اذهل اعنم كلذل حبذي ام لكأ نع ىهنف «ىلاعت هللا ريغل ةدابع هيف كلذ

 .قلطملا عنملا ىلإ ةعيرذ هنأل لكألا نع ىهنلا ناكو «ىلاعت هللاب كرش وه ىذلا

 هللاب كرش هيف لمع نم هبحص امل لب «ناويحلا تاذل سيل اذه ىف ميرحتلاو

 .ىلاعتو هناحبس هرمأ نع قوسفو «ىلاعت

 ,(71/80) ةمعطألا :دواد وبأو ١185(2 5) اهنابلأو ةلالجلا موحل لكأ يف -ةمعطألا:يذمرتلا هاور )١(

 .امهنع هللا يضر رمع نبا نع «(7149) ةلالجلا موحل نع يهنلا - حئابذلا :هجام نباو
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 قسف هنأل مرح اذهو ءسجر اهنأل ؛ريزنخلاو مدلاو ةنيملا ميرحت ناك كلذلو

 معاط ىلع امَرحُم ىلإ يحوأ ام يف دجأ ال لقط :ىلاعت هلوق ىدؤم اذهو «كارشإو

 هب هللا يعل لهأ اقسف وأ سجر ُهَنِإَف ريزنخ محل ْوَأ احوُفَسُم امد وأ ةَْيم نوكي نأ الإ ُهمَعْطي

 . [ ماعنألا] # هموم ...

 اهنإو ءاهيلع ىلاعت هللا مسا ريغ ركذ دق ناك اذإ مرحت امنإ ةحيبذلا نإو

 ءاهيلع ىلاعت هللا مسا ركذي مل اذإ نكلو ءاهيلع ىلاعت هللا مسا ركذ اذإ لالح

 ايرقت هيف نأ ودبي ال ناكم ىف حبذلا ناكو ءاملسم حباذلا ناكو «هريغ ركذي ملو

 .؟نوكت ال مأ امارح ةحيبذلا نوكتأ ىلاعت هللا ريغل

 هللا مسا ٍرَكذُي مل امم اوُلكأت الو 9 :ىلاعت هلوقل لحت ال :ءاهقفلا ضعب لاق
 .ىهنلا عضاوم نم كلذف ءهللا مسا ركذي مل اذإف [ ماعنألا] © 6207 .. . هيلع

 ىلع رخآلاو «هب هللا ريغل لهأ اميف وه ميرحتلا عضوم نإ :نورخآ لاقو

 يف دجأ أل لق» :ىلاعت هلوق ىف ميرحتلا ىف رصقلا كلذ ىلع لديو «لحلا لصأ
 الو إل :ىلاعت هلوق ىف ىهنلا رصقبو . [ماعنألا] 4 53+ ... اًمَرَحُم لإ يحوأ اً
 هريغ ركذ اذإ ام لاح ىلع [ماعنألا] 4 217 . .. هيلع هللا مسا ركذي مل امم اوُلكَأت
 هذه ىف مالكلا دنع كلذ نيبنسو «كلذب هريسفت ىكزي هدعبو ىهنلا لبق ناك امو
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 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةيآلا

 . 4 عبسلا لكأ امو ةحيطتل بطْلاو ةيدرتملاو ةذ وقوملاو ةقنخنمل لاو

 اهريغ اهقنخي وأ ءاهقاثو نم اهقانتخاب امإ قنخب تومت ىتلا ىه :ةقنخنملا

 .تومت ىتح اهكرتيو

 ريغ نم تومت ىتح اصعب برضت وأ ءرجحب تذقو ىتلا ىه :ةذوقوملاو
 توميف « مهسلاب ىمري امو . .ديدشلا برضلاو ) ىمرلا ذقولاف «ةيعرش ةيكذت

 ىذلا مهسلا) ضارعملاب تيمر اذإ» :لاق هلم ىبنلا نأ ىور ؟دعي ال مأ اذوقوم دعيأ

 هنإف ءهلكأت الف هضرعب هباصأ نإو ُهَلكف قزخف (هدحب ال هضرعب بيصي دق
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 بورضملا لكؤي مدلا لاسأو مسجلا قرتخا نإ مهسلا نأ ثيدحلا ىدؤمو (1)(ذيقو

 .لكؤي الف الإو «هلكأ هلاسأ نإف مدلا ةلاسإب نذإ ةربعلاف «لكؤي ال هنإف الإو

 ناكم ىف عفترم ناكم نم اهطوقس ببسب تومت ىتلا ىه :ةيدرتملاو

 .تومتف رئب ىف طقست وأ «ةيواه ىف لبج نم طقست ىتلاك « ضفخنم

 فانصألا هذه لك نولكأي برعلا ناك دقو «ةحوبذم ىنعمب ةحيبذك «ةلوعفم

 اهمدو تومت اهنأل ؛ةتيملا عون نم اهنأ ةقيقحلاو ءاهمرحو مالسإلا ءاجف «ةعبرألا

 ءاج كلذلو ؛ةتيملا مومع ىف لخدت نأ حصيو «ءاهنم جرخي مل اهيف سوبحم

 :ىلاعت هلوق ىف ةتيملا ركذ ىلع راصتقالا

 [ ماعنألا ] 4 كود ٠٠ . ةمفطي معاط لع امرحم يإ يجوأ ام يف دجأ ال لإ

 دسألاك ناويحلا عابس نم رافظأو بان وذ هسرتفا ام هب دارملا :عبسلا لكأ امو

 جرخيف «هلكأيل هسرتفا هنأ كلذ « ىلعم انه ببسلا قالطإلو « ببسملا ديرأو ببسلا

 سرتفي وهف «هقالطإ دنع ىمسو هبحاصل داطصيل قلطأ ىذلا مّلعملا بلكلا كلذب
 ال هنإف هرثكأ لكأ نأب وه هلكأيل هسرتفا اذإ هنإ :اولاقو «هقلطأ نمل لب «لكأيل ال

 .هقلطأ نمل ىقابلا لحي

 ةقنخدملا نأ نا أ ا :ىلاعت لاق اذلو ؛هيفصيو معلا قيري ام ههبشي

 ةيكذتلا ىكذو ءىح وهو كردأ اذإ عبسلا هسرتفا امو ةحيطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو

 ةادأ ريغب لتقي ام :ذوقوملاو ذيقولاو .(0577) ضارعملا ديص - ديصلاو حئابذلا :يراخبلا هاور )١(

 .هنع هللا ىضر متاح نب ىدع ةياور نم «ملسمو يراخبلا يف هفارطأ عج حار . ةداح
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 ءادتبا ىكذ امو وهف «ةيكذتلا هذه ببسب .. الالح نوكي هنإف «همد قيرأو ةيعرشلا

 «لحلا ببس ىه ىح وهو ةيعرشلا ةيكذتلا نأل ؛)ءاوس ىلع - رداق ىوق وهو
 .نيلاحلا ىف ققحت دقو

 ءدبعيف بصني ناك رجحل درفم مسا :بصنلا « بصنلا ىلع حبذ امو

 ابرقت كلذ نولعفي اوناكو «هيلع عضويو محللا حرشيو «حئابذلا ءامد هيلع بصتو

 هذه ىلع حبذي ام لكأ نع ىلاعت هللا ىهنف ءاهقيرط نع اوبرقتيل وأ ءاهيلإ
 ليبق نم وه اذه ميرحتو ءاهيلإ ىدؤت ىتلا لاعفآلاو ةينثولا ربادل اعطق ةراجحلا

 ءىشلا تاذل سيل ميرحتلاو ءدحاو امهيف ىنعملاف «ىلاعت هللا ريغل لهأ ام ميرحت
 .ىلاعت هللا رمأ نع قوسفو ماثآ نم حبذلاب نرتقا ال نكلو «حوبذملا

 ءاج ام وه محللا ميرحتل ضرعتي نأ ريغ نم مالسإلا همرح ىذلا لعفلاو

 : ىلاعت هلوق ىف

 «قسف هنأب ىلاعتو هناحبس هفصو دقف 4 قسف مكلذ مالزألاب اومسقتست نو

 ةثالث اهنم «حادقأ ةرشع ىهو ءرسيملا حادقأ نم حدقلا وهو «ملز عمج مالزألاو

 اذإف ءاهريداقم نيبت ريداقم اهيف ةعبسو .ذخؤي رادقم ىلع لدي ام اهيف سيل لفغ

 «حادقألا تبرض مث ءازجأ نم هيلع لمتشي ام رادقم ىلع مسق :«7"2روزجلا رقع

 دحاو لك بلطي كلذبو «هيلع لمتشي ام رادقمب ذخأي حدق اهنم هل جرخي نمف

 ىأ «قسف هنأب لعفلا كلذ ىلاعت هللا فصو دقو «رامقلا اذهب روزجلا نم هبيصن

 ىلع ابصنم سيلو «لعفلا ىلع بصنم ميرحتلاو «ةيمالسإلا ئدابملا ىلع جورخ
 مسا ركذو «ةيمالسإلا ةقيرطلاب تيكذ دق ةحيبذلا تناك اذإ كلذ ىلعو «محللا

 .امارح نوكي ةقيرطلا هذهب ميسقتلاو ءالالح نوكت اهنإف ءاهيلع ىلاعت هللا

 .هتوم لبق ةيعرشلا ةيكذتلا ىكذ ماد ام « هباصأ ام هبيصي ب نأ لبق ناويحلا يأ :رداق يرق وهو )١(
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 فرحلملا مويلا 4 نوشْحخاَو مهوشخَت الف مكنيد نم اورفك نيدّلا سكي ويلا »

 «ةفرع موي ىف تلزن اهلك ةيآلا نأ كلذ ؛ةفرع موي وه ءهروضحلل ىه ىتلا لأب
 انايب تامرحملا هذه نايب بقع ىلاعتو هناحبس ركذ دقو «تامرحملا نايب اهيفو

 ةوق نايبب ةهيزن ةفيظن ةيمالسإ ةايحو «ثابخأ اهيف ةيلهاج ةايح نيب اعطاق

 «برعلا ضرأ ىف هتوطس باهذو ؛كرشلا لالذإو ءضرألا ىف هولعو «مالسإلا
 هيلع ءاضقلا نم اوسئي مهنأ «مكيد نم اورفك نيذّلا سئيإ :ىلاعت هلوق ىنعمو
 ةجح ىف لكي ىبنلا لاق دقو :«نينمؤملا ىلع كرشلا ةرطيسو «هقئاقح رييغتو

 :اهغيلبت ىلع ىلاعت هللا دهشيو «ةيمالسإلا قئاقحلا ضرعي وهو ؛ةفرع موي عادولا
 هئايلوأ سأي وه ناطيشلا سأيو 2)21هذه مكضرأ ىف دبعي نأ سئي دق ناطيشلا نإ»

 دق نوكرشملا ناك اذإو «تباثلا نيكملا نيدلا كلذ ىلع اوبلغتي نأ نم نيكرشملا نم

 نم رمأ ىأ ىف مهترياسم زوجت ال هنإف ء.مهاوق تنهوو «ةرطيسلا نم اوسئي

 ميظعت هبوشي فوخ :ةيشخلاو «نوشخاو مهوشخت الَف» هناحبس لاق اذلو ؛رومألا

 دقف «ميظعتلا وأ فوخلا وأ ةبيهلل اناكم نيرفاكلل اولعجت ال ىنعملو ءهنم ىشخي الل

 دقو مكزعأو «ةلذأ متنآو مكرصن ىذلا هلل اهلك ةيشخلا امنإو ءاوناكتساو اوفعض

 ةنسو هباتكب ذحألاو «هتعاط بجوت هللا ةيشخو «ضرألا ىف نيفعضتسم متنك

 «نييلهاجلا تاداع هيلع امو «ةيلهاجلا ىف ناك ام نيبو مكنيب اودعابت نأو «هيبن

 اذلو ؛اناطلسو ةزعو انايب نيدلا لمك دق هنأو «هدحو مالسإلا ئدابمب اوذخأت نأو

 :ىلاعت لاق

 مالسإلا مُكَل تيضرو ىتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا»
 ةجح ىف ةفرع ىف تلزن دقو ءالوزن ميركلا نآرقلا تايآ رخآ ةيآلا هذه 6 انيد

 لوُسر تعمتس :لاَق صوحألا نب ورمع نع (؟195) مكلاومأو مكؤامد - نتفلا :يذمرتلا ىور )١(

 هده مكدالب يف َدّبْعي نأ نم يأ دق ناطبشلا نإ الأ : سال عاملا ةَجَح يف لوُقي كي هلا
 لص ع يعظ رع رب رسل

 يفو : : ىسيع وب لاق (هب ىَضْرَيِسَف مكلاَمعأ نم َدورَقتَحَت اًميف ةعاط هَل نوكتس نكلو ادن
 سلا عك

 .حيحص ْنَسَح ثيدَح اذهَو يدْحَسلا رمح ِنْب مّيذحَو ٍرباَجَو سابع نيو ةركب يبأ نع بابل

 .هوحنب صوحألا نب ورمع نع ٠( 600) رحنلا موي ةبطخلا - كسانملا : : هجام نبا هاورو
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 ا بلل

 هللا ةضبق مث اموي نينامثو ادحاو ةيآلا هذه دعب ٌِيَلَي هللا لوسر ثكم دقو «عادولا

 مامتإو «نيدلا لامكإ :ىهو اثالث قئاقح ركذ ميركلا صنلا اذه ىفو «هيلإ ىلاعت

 .انيد مالسإلاب اضرلاو «ةمعنلا

 ام تنيبو .هنع مكاهنأ امو هب مكرمآ ام نايب تلمكأ :مكنيد تلمكأ ىنعمو

 وه ىذلاو «ىعرش نمضت ىذلا باتكلا تلمكأو «مكيلع مرحي امو مكل لحي

 مكدشرت ىتلا ةلدآلا هيف تحضوأو «مكنيد رمأ ىف مكل ةجحلاو «مكيلع ىتجح

 نوجاتحت امم ريكفتلاو طابنتسالاب هنم نوفرعت امو «مكتجاح هيف نوكت ام فرعت ىلإ

 .هنايب لامكإ وه نيدلا لامكإ نإ :لوقلا ةصالخو ءمكتيد رمأ نم هتفرعم ىلإ
 «ةكم حتفب كلذو .ناطلسلا مامتإو «رصنلا مامتإ وه :ةمعنلا مامتإ ىنعمو

 .ديحوتلا

 امل دايقنالاو ىرماوأل مالستسالا تيضر : انيد مالسإلا مكل تيضرو ىنعمو

 «ريرج نبا هررق ام اذهو «هنع نوجرخت الو هنوعيطتو هب نونيدت ارمأ ىأ : «انيد#

 «ريبعتلا فلتخا ناو «نابراقتم ناينعملاو «.هاضتقمب ىننوعيطت انيد ّهَلِلَك ىبنلا هيلإ اعد

 ةراشولل كلذو «فيلكتو باجيإ رمأ انه رمألا نأ عم (تيضر) ةملكب انه ربعو

 ريغ نم هتاضرم هيف نأل ؛هعيطي ىلاعت هلل ةبحملا ةجرد غلبي ىذلا نمؤملا نأ ىلإ

 .باقعلاو باوثلا نمضتي ىذلا فيلكتلا ىلإ رظن

 مالسإلا هقلخل ايضار هللا لزي مل ليق ؟ةيآلا هذه لزنأ موي الإ هدابعل مالسإلا ايضار

 تاجرد ىف هباحصأو هيلو ادمحم هيبن فرصي لزي مل هنأش لج هنكلو ءانيد

 ىتح «لاح دعب الاحو «ةبترم دعب ةبترمو «ةجرد دعب ةجرد «هبتارمو مالسإلا
 هذه لزنأ نيح لاق مث «هبتارم تاجرد ىصقأ مهب غلبو ,هملاعمو هعئارش مهل لمكأ
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 اهيلع متنأ ىتلا لاحلاو «مويلا اهب ىتلا ةفصلاب «انيد مالسإلا مكل تيضرو# :ةيآلا
 .لامكلا دنع بسنأ هركذ ناك اضرلا اذه ىأ .هوقرافت الو هومزلاف «انيد مويلا هنم

 .هلوزن عضاوم ىف عرشلل ابحاصم ناك نإو

 مويلا# :هتاملك تلاعت هلوق ىلاعتو هناحبس هللا ركذ اذال لئاس لأسي دقو

 ىف #4 مكنيد مكل تلمكأ مويلا نوشخاو مهوشخت الف مكنيد نم اورفك نيذلا سئي

 موي وهو مويلا ىلإ هيبنتلا ناكف ءالوزن نآرقلا رخآ اهرابتعاب «تايآلا هذه لوزن موي
 .ريكذتلاو هيبنتلا ىلإ ىعدأ ةضرتعم ةلمج ىف هركذو «لامكلا ىركذ هنآل ؛تافرع

 تاميرحتلا 4 ميحُر روفغ هللا َنِإَف مْثإل فئاجتم ريغ ةصمخم ىف رطضا نمف#

 صخشلا نوكي نأب «رارطضالا لاح ىف امأ «رايتخالا لاح ىف اهلك ةقباسلا

 . لكألا زوجي لاحلا هذه ىف هنإف ءاعوج توملا هسفن نع عفديل لكألل ارطضم

 ةرورضلا لاح هلي ىبنلا رسف دقو «نطبلا رومض ثروت ىتلا ةعاجملا :ةصمخملاو

 .هلكأي ام دجي الو «قوبغلاو حوبصلا ءىجي نأب تامرحملا هذه ضعب حيبت ىتلا

 مرحملا لوانت نع مثولا عفر طرشو "30هلكأي اماعط دجي الو .هلك مويلا ءىجي ىأ

 لئام ىأ 4منإل فناجتم ريغ# ىلاعت لاق كلذل ؛ةرورضلا دح زواجتي الأ ةرورضلل

 :ةرقبلا ةروس ىف ىلاعت هلوق عم ىقالتي اذهو «ةرورضلا دح زواجتي هيف بغار هيلإ
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 عفري ىلاعت هللا نإف «ةرورضلا دح زواجتي الو « مرحملا اذهل بلاط ريغوهو ديدش

 ةرورضلا لعج اذلو ؛ هدايعب ميحر وهف « ميحر روفغ ىلاعت هللا نأ ؛مثإلا هنع

 .هدابعل ةبوتلا باب حتفيو بونذلا رفغي روفغ وهو ءروذحملل هغوسم

 .اونمآ نيذلل الغ انبولق

 )١( ثيدح نم هانعم يف ام جيرخت قبس .



 ةدئاملا ةروس ريسفت ا

 اللات الانا لااااط طاطا خالط الخطا طططلاطلااطان خخخ لكمال اللات تاالماةةا لااا اللات لااا امةناالاا الالام ن تلال اانا يحا
 ١ اا

 ١ يب

 4 0 هه 2

 كل َعاَمو تبي كل لله لأ ام كوي
 م رو هع عرر وخ 1-0 هي كل رس ها ذأ 2007

 نكسمأ اوف هللا كَم اعامبَن حولت نيبطم حِراَوْجأ نم
 11 200100000 م مو هاه مرهم سر 000 ا 70

 باس عرس هللا نإهلل وقلاودي هللامسأ أو ذاو
 ريع 0200 مو يع لس 70001101 ل مح

 لحبتك أ أونوأ هزل اماعط م لجا مولا ديم

 ٌتَكَصَحْماَو تومان تن هه لينا ل 0100001006 راك صخلا 5 ك1

 نهَروجُأ أ ف 5 نم ب ككل افوأ َنِدَلاَنِم
0 0 00 

 ٌرفَكَيْنَمَوناَدْحَ ٌىِذِحََتُماَلَو نيِحْفلسُم ريغ ننصح

 هج + 392 ت0 يي ل ال 5
 هير نرسخلا نم ورجل ا يف َوهَوهَلَمَعطِبَح َدَفَف ِنمِيِإْلَا

 «هحيبتست برعلا تناك اهضعبو «تامرحملا نايب ىف ةقباسلا ةيآلا تناك

 ةيكذت ىكذي ال ىذلا ناويحلا عاونأ كلذكو «برعلا دنع احابتسم ناك ريزنخلاف

 مثأتي نأل اعفاد ميرحتلا كلذ ناكف ءهراضوأ نم مظعلاو محللا ىقنتو ءهمد قرهت

 . 4 مهل لحأ اذام كنولأسي 9 ميركلا صنلا لدي امك «كلذ نع اولأس

 نآلو ؛نهذلا هيجوتلو هيبنتلل بئاغلا ىلإ رضاحلا نم اتافتلا ناكو ؟انل لحأ اذام

 لعج ةياكحلا نمضتف ءاذك نلعفيل نالف مسقأ :لاقي امك « مهنع ةياكح قايسلا ىف

 :ىلاعت هلوقو «تافتلالاو هيبنتلل ىعدأو موقأو غلبأ نآرقلا قسن نكلو ءاضيأ

 لحأ ةلمج هربخ أدتبم ماهفتسا مسا اهلك اذام ربتعن نأ حصي 4مُهَل ّلحأ اًذاَم

 لحأ»و «ءأدتبم «اذام)و» :لاقف «فاشكلا ىف ىرشخمزلا كلذ راتخا دقو ءمهل

 نم مهل لحأ ام وه لاؤسلا عوضومو «مهل لحأ ءىش ىأ كلوقك «هربخ «مهل



 ةدئاملا ةروس ريسفت ا

 ين 0
 د برسل

 لحأ امع لاؤسلا ناكف «معاطملا تامرحم ىف تناك ةقباسلا ةيآلا نأل ؛معاطم

 قيرط نأ ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ دقو «ثئابخ نم اهنم مرح ام نيب نأ دعب اهنم

 قرط ضعبو «لالحلا معاطملا ىف باوجلا ناك اذلو ؛ةيعرشلا ةيكذتلا وه ليلحتلا

 :ىلاعت لاقف «ةيكذتلا

 نأ هيبن ىلاعت هللا رمأ «نيبلكم حراوجلا نم متمّلَع امو تابّيَّطلا مكل لحأ لق»

 وهو ءدشرملاو مهل نيبملا وهو «ةلاسرلل غلبملا وه ٌََي ىبنلا نأل ؛باوجلا ىلوتي
 هاجتا ناك اذإ نكلو «بيجملا وه نوكي نأ ةلاسرلا ماقم عم قفتي اممو «عجرملا

 اذلو ؛دحأ طسوت ريغ نم هناحبس هنم ةباجإلا نوكت ةعارضلاو مهبر ىلإ سانلا

 :ىلاعت لاق

 4 023+ ... ناعد اَذِإ عادلا ةوْغد بيجأ بيِرَق ىَنِإَف ىتع ىدابع كأس اًذِإو »
 قلعتي هنأل ؛مارحلاو لالحلاب صاخلا مهلاؤس وه بيجي نأ ىلاعت هللا رمأ [ةرقبلا]

 «سانلل عرشلا نايب وهو «هالوتي ىذلا هلمعو ءاهب ثعب ىتلا هتلاسر نايبب

 «سوفنلا هبيطتست امو «ء«تمرح ىتلا تامرحملا ريغ ىه  تلحأ ىتلا تابيطلاو

 مل ىذلا لالحلاب تابيطلا اورسف ةيكلاملا مهنمو ءاهقفلا ضعبو «هفاعتو هرذقتست الو

 ال وأ هنوبيطتسي سانلا نأ ىلإ رظن ريغ نم «ةنس وأ باتك نم صن ىف مرحي
 وه بيطلا نإ :اولاق ىعفاشلا مامإلا مهنمو ءاهقفلا نم رخآ ضعبو «هنوبيطتسي
 ال كلذ ىلعو ء«صنب هميرحت تبثي ملو «هرذقتست الو سوفنلا هبيطتست ىذلا

 اضيأ لحي الو ؛هميرحتب صنلا ءاج رذق ثيبخ هنأل ؛هميرحت ىلع صن ام لحي

 لك اهلثمو «ضرألا ماوه نم اههبشو سفانخلاك «سوفنلا هفاعت ىذلا رذقتسملا

 نيد نيدلا اذه نآل ؛ايعبط هرذقتسي وأ ايبط ناسذإلاب هررض تبشي ماعط وأ ناويح

 ىنعملا وه اذه نأ ىدنعو «الالح نوكي ال ةميقتسملا سوفنلا هفاعت امف «ةرطفلا

 ةتسملا

 نأ «رويطلاو دوهفلا نم هوحنو بلكلا ديص لحأ اميف هناحبس نيب دقو

 :لاقف «مهلاؤس عضاوم نم ناك كلذ



 لالالالا للفلل للكل 2

 بلبل
 يل

 نكسمأأ امم اولكف هّللا مكَمّلَع امم نهتوملعت نيبلكم حراوجلا نَم متمّلع اموإ»

 ةملك وهو «قايسلا هيلع لد افوذحم مالكلا ىف نإ :لاق نيرسفملا ضعبو 4« مُكِيَلَع

 . حراوجلا نم متملع ام ديص مكل لحأو «تابيطلا مكل لحأ ىنعملاو ءاديص»

 امم اوُلْكَفط :ةيبلطلا ةلمجلا وه ربخلا لعجي لب ءافوذحم ردقي ال ءاملعلا ضعبو

 امم َنهتومَلعت نيبلكم# :ىلاعت هلوق نوكيو هيلع هللا مسا اوركذاو مكيلَع نكسمأ
 امو# :هلوق ىف باطخلا ريمض «لاحلا بحاصو «؛لاح دعب الاح «هّللا مُكَمّلَع

 مكل لحأو . .اذكه نوكي مالكلا ريدقتو «نيملعم «نيبلكم# مكنوك لاح 4تمّلَع

 ءافلا تلخدو «ةدئافلا لحم ربخلا نأل كلذو ؛حراوجلا ديص نم مكل نكسمأ ام

 لثم «لوصوملا ربخ ىف لخدت ءافلاو «ةلوصوم ام نآلو «ةيبلط ةلمجلا نأل ؛ربخلا

 اهلثم الإ ئرجي الق ةئيسلاب ءاج نمو اَهلاَثمَأ رشع ُهَلَف ةتسَحْلاب َءاج نَم إف :ىلاعت هلوق

 . طرشلا ىنعم انايحأ لوصوملا نمضتل [ ماعنألا] 4 هكر ...

 نم قتشا لعاف مسا وهف «ديصلا  اههبشي اممو  بالكلا ميلعت بيلكتلاو
 ملعت ىلإ ناويحلا برقأ فولأ عيط بلكلا نأ رابتعاب بلكلا نم ذخأ وأ «بلكلا

 ةعاطلا ىف بلكلا صاوخ لثم هل ناويح لك ميلعت ديفي ام ىلاعت لاق دقو ءديصلا

 ناويح لك معي اذهو «حراوجلا نم# :ىلاعت لاقف «ملعتلل دادعتسالاو «ةراهملاو

 نأ اهنأش نم ىتلا تاناويحلا ىأ «بساكلا هانعم حراجلاو ءديصلا ملعي نأ نكمي

 نإف .حورجلاب مسجلا شدخي ىذلا :هانعم وأ «ناسنإلا بسكي امك اديص بسكت

 اذإ الإ ابلاغ ناويحلا ىلع رطيسي نأ هنكمي ال هنإ ذإ ءديصلا هنع ىنغتسي ال كلذ

 ٠ هراتخن ىذلا وه اذهو «هباينآب هحرج

 هربخ ءأدتبم نم نأ رابتعا ىلع لاح 4مُكَمَلَع امم َنهَتوُمَلعَت# :ىلاعت هلوقو
 ىذلا كلذو ءانرشأ امك لاح دعب لاح ىهو :«مكيلع نكسمأ امم اولكف»

 نوكت «حراوجلا نم متملع ام ديص :ىنعملو ,فوذحم ريدقت ىلعو «هانرتخا



 ةدئاملا ةروس ريسفت ل

 نهنوملعت مكنأ ىأ هللا مُكَمَلَع امم َنهَنومَلَعُتط :ةيماسلا ةلمجلا هذه ىنعمو

 «ضيعبتلل نمو «ديصلا ىف نهب عافتنالاو نهميلعت مكماهلإب ىلاعت هللا مكملع ام
 لبسلاو «لياحتلا لئاسو نهنوملعت ىأ ء«مكلوقع هللا هعدوأ ام اءزج نهنوملعت ىأ

 اوعفتتتل الإ اهعدوأ امو «ملعتلل ةيلباقلا مهزئارغ هللا عدوأ دقو «دايطصالل ةفلتخملا

 ام لحيو ء«زوجي بالكلاب ديصلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو .ميلعتلا ىف اهب

 ريط لكو .بلكلا عينص عنصي ناويح لك بالكلا لثم نإ :روهمجلا لاقو ءهكسمت

 ناكو .«بلكلا عينص عنصي ناويح لك معي «حراوجلا نم ىلاعت هلوق نأل ؛كلذك

 «لبق نم انرشأ امك «كلذل الامعتسا تاناويحلا رثكأ بالكلا نأل ؛نيبلكمب ريبعتلا

 .حضوأو رهظأ لوألاو «بالكلا ديص الإ لحي ال هنإ :ءاهقفلا ضعب لاقو

 تسيلو «ةرهاط بالكلا نأ صنلا اذه نم كلام مامإلا طبنتسا دقو

 نع دراولا ربخلا ةيآلا هذهب درو ؟اهمحل سجنيو اهديص لحي فيك :لاقو «ةسجن

 نهالوأ اعبس هلسغيلف مكدحأ ءانإ ىف بلكلا غلو اذإ) هيف ءاج ىذلا ِةِْئلَك ىبنلا

 .هتراهط بجوتسي ال هديص لح نأ ىلع روهمجلاو ١2”(رهاطلا بارتلاب

 هلوق ىنعمو «ةحابإلل «مُكيَلع نْكسْمَأ امم اوُنُكَفظ ىلاعت هلوق ىف رمألاو
 نع ىور دقو «مكلجأآلو «مكيلع اسوبحم هنكسمأ ىأ .4مكيلع نكسمأ# : ىلاعت

 هتكردأو كيلع كسمأ نإو «هللا مسا ركذاف ملعملا كبلك تلسرأ اذإ» :ّْلَك ىبنلا

 بلكلا ذخأ نإف .27(هلكف «هنم لكأي ملو «لتق دق هتكردأ نإو «هحبذاف ايح

 .ةاكذ

 )١( ءوضولا :ىراخبلا هاور هوحنبو (”739/) بارتلاب ءانإلا ريفعت - هايملا :ىئاسنلا هاور )١51(

 .ةبراقم ظافلأب دمحأو هجام نباو ىذمرتلاو دواد وبأ هاور امك (514) ةراهطلا :ملسمو

 كمآ ْنَِ ءّللا مسا ْرُكْذاَف َكَبْلَك تْلَسْرَأ اَذإ» :هِي هللا لور يل َلاَق َلاَق متاح متاح نب يدع نع (؟)

 الك كيلك عم َتدَجَم ذِي .ةلك نم لكَ مكو لك دق ةقذأ إو هَحْبْذاَف اًيح هتكردأف كَِلَع
 امس هل هل

 نإ هّللا َمْسا ْرُكْذاَف َكَمْهَس َتْيَمَر نإ هلت اَمُهْيَأ يردَت ال َكّنِإَف ٠ ءلكأَت الف َلَتَق دقو هريغ

 الق ِءاَملا يف اني إو «تفش ذإ كف كمْ الإ هبف جت مل اَنْ لع باغ

 )١1979(. ةملعملا بالكلاب ديصلا - حئابذلاو ديصلا : ملسم هاور . (لكأت



 ةدئاملا ة روس ريبسفت ان

 010 إلا
 ا ح1

 مل هنأل ؛لحي ال بلكلا هنم لكأ اذإ :دمحأو ىعفاشلا لاق اذه ىلعو
 داع دق ماد ام :كلام مامإلا لاقو ءهسفن ىلع هكسمأ امنإ «هلسرأ نم ىلع كسمي

 «ةباحصلا ضعب نع كلذ ىور دقو «هبحاص ىلع هكسمأ دقف «هنم الوكأم ولو هب

 دقو «ىسرافلا ناملسو «ةريره ىبأو ء0صاقو ىبأ نب دعسو ءرمع نب هللا دبعك
 .هنم بلكلا لكأ نإو «هبحاص هنم لكأي هنأ ديفت ثيداحأ تدرو
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 نكسمَأ امم اولَكف9 :ىلاعت هلوق ريسفت ىف انسح اليصفت اولصف ةيفنحلاو
 دقف «هلقأب داع نإو ؛هبحاص ىلع كسمأ دقف هرثكأب داع نإ :اولاقف 4مُكْيَلَع

 ناكف ٌةِلَك ىبنلا نع درو ىذلا لكألا نع ىهنلا عقي كلذبو ءهسفن ىلع كسمأ

 . «مكيلع نكسمأ» :ىلاعت هلوقل اريسفت مهليصفت

 دنع ىلاعت هللا مسا ركذي نأ اهلك طرتشت بابلا ىف ةدراولا ثيداحألاو

 هيلع هللا مسا اوركذاو# :ىلاعت هلوق وه اذهو «حبذلا ماقم ديصلا موقيل لاسرإلا
 . «باّسحلا ْعيِرَس هللا َنِإ هللا اوقتاو

 دنع نوكي ىلاعت هللا مسا ركذ نأ - اهضعب انيور دقو - ثيداحألا نم تبث

 «حبذلا دنع ةيمستلا ماقم موقت لاسرإلا دنع ةيمستلا نإو «لكألا دنع ال «لاسرإلا

 ءايح كردأ اذإ الإ ةيعرشلا ةيكذتلاك نوكي هلسرأ نم ىلع ةيمستلا عم لاسرإلا نإو

 اذإ . ءاهرذعتل ةيكذتلا ماقم لاسرإلاو ةيمستلا مايق نأل ؛ةيكذتلا نم دب ال هنإف

 ءاهناكمإ مدع دنع ءاهماقم موقي ام اهنع ىنغي الف ةنكمم ةيكذتلا نإف ايح هب ءىج

 هللا ىوقت نم اهنأل ارخآ تركذو «ابيقعت الو ابيترت ىضتقت ال فطعلا ىف واولاو

 ىذلا وهو «ميكحلا ىنايبلا قيسنتلا نم ىوقتلاب ماعلا رمألاب اهنارتقا ناكف «ىلاعت
 .ميكحلا ركذلا عم بسانتي

 ةيمستلا بوجو ىف مهفالتخاك لاسرإلا دنع ةيمستلا ىف ءاملعلا فلتخاو

 هلوقلو ءبوجولا ىلع انه رمألل المح ةبجاو اهنإ :ةيرهاظلا لاقف «حبذلا دنع
 [ ماعنألا ] 4 27 . . . هّيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت الو 98 :رخآ ماقم ىف ىلاعت
 كرتلا نوكي نأ الإ :ةيفنحلا لاق كلذ نم بيرقو ءانه ةبحتسم اهنإ : ىعفاشلا لاقو
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 2 للا
 ا بح

 ديصلا نأ نيبي ال هنأل ؛لكؤت ال ادمع تكرت نإ اهنإ :ةيكلاملا لاقو ءادمع

 اهنإف اوهس تكرت نإو ءدصقلا ىفاني ءادمع اهكرتو «كلذ دصق اذإ الإ لسرملل

 دصقي الو لكألا هنم دوصقملا هلاسرإ نوكي ديصلل صصخخملا ناويحلا نأل «لكؤت

 .انايسن ال ادمع كرتلا نوكي ذئدنعو ءوهللا وأ بعللا دصقي نأ الإ «هاوس

 كلذو «باسحلاب ريكذتلاو ىوقتلاب رمألاب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا لّيذ دقو
 ىف اوفرسي الأب ىلاعت هللا ىوقت لظ ىف اونوكي نأب ماعطلا دنع سانلا ريكذتل

 «ريغلا قح اولكأي ال وأ «بولطملا ردقلا اودعتي الأو « مهماسجأ اودسفيف ماعطلا

 :لكألاب رمألا دعب ىلاعت هللا لوقي كلذلو ؛سانلا قح قلعتل ءامرحم نوكي امو

 . [فارعألا] 4 207+ نيفرسملا بحي ال ُهَنِإ اوُقرسُت الو اوبرشاو اوُلكو ... »

 اودتعت الو مك هللا َلَحَأ ام تاَبيَط اوُمَرحُت ال اوُنمآ نيل اهي ايإ» :ىلاعت لوقيو

 . 4 <21 نيدتعملا بحي ال هللا نإ

 لح محامطو ْمُكل لح باتكلا اوتوأ نيِذْلا ماَعَطَو تابّيَطلا مكل لحأ مويلا »

 مكي تمرح» ىلاعت هلوق نم «تايآ نم اهلبق امو ةيآلا هذه نأ رهاظلا 4 مه

 وه . .هرخآ ىلإ «لحأ مْوُيلا» هلوق ناك كلذلو ؛دحاو موي ىف تلزن «مّدلاو تملا

 مويلا# :هلوقو .«مكنيد نم اورفك َنيِذّلا سكي ميلا :ىلاعت هلوق ىف مويلا تاذ
 اذإ ةفرعملا نأل ؛دحاو موي وهف ©«... ىَمعن مُكْيَلَع تْمَمْنَأَ مكنيد مكل تلمكَأ
 وهو «ةفرع موي لزن هلك ىماسلا مالكلا اذهو ءادحاو دوصقملا ناك ةفرعم تديعأ

 «ةقباسلا ةيآلا ىف ركذ ام ىه تابيطلاو «ةمايقلا موي ىلإ ةيقاب ماكحأل ليجست

 ءاضيأ لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو «ةرطفو اعبط رذقتسملا ريغ لالحلا ىهو

 مكل لحأ» :ىلاعت هلوقل لالحلا ناويحلا وه ماعطلا نأ ىلع اوقفتا دق روهمجلاو

 ماَعَّطلا لك :ىلاعت هلوقلو .4 #2 ... ةرايسللو مُكَل اعاَنم هماعطو ِرحَبلا دْيَص

 :ىلاعت هلوقلو «[نارمع لآ] 4 هسفن ىلع ليئارسإ مرح ام الإ ليئارسإ ىببل ًالح ناك

 احوُفَسُم امد وأ يم نوُكي نأ الإ همَعْطَي معاط ىلع اَمَرحُم َيَلِإ يحوأ ام يف دجأ ال لق

 [ ماعنألا] 4 همزو# ...
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 نم هريغو ء«رَبلا وه انه ماعطلا نم دارملا نإ :ةعيشلا ضعب لاق دقو

 هللا مسا اوركذي الأ ةيشخ لحت الف حئابذلا امأ «حئابذلا ريغ ةمعطألاو «بوبحلا

 .هريغ نوركذي بلاغلا ىفو .ءاهيلع ىلاعت

 روهمجلا قفتا دقو «مدلا قيرهأ اذإ باتكلا لهأ حئابذ لح ىلع روهمجلاو

 « صنلاب اهلح تبث ىتلا حئابذلا ادع اميف مهدنع فاالخلاو , حئابذلا هذه لح ىلع

 ءربلاو ةهكافلاك هيف مهل لمع الام :لوألا مسقلا :نامسق وهف حئابذلا ريغ امأو

 :اضيأ نامسق وهو لمع هيف مهلام : ىناثلا مسقلاو «قافتالاب لالح وهو

 وأ تاتابتلا نم تويزلا جارختساك هيف تاساجنلا لوخد لمتحي ام : امهدحأ

 نمو ةساجنلا لامتحال هعنم نم مهنمف ءءاهقفلا هيف فلتخا دق اذهو «تاناويحلا

 اذه عبت دقو «لحلا عنمي وهو «تباث ةساجنلا لامتحا نأل ؛سابع نبا ءالؤه

 نبج ميرحت ىف فنص دقو « ىشوطرطلا ءالؤه نمو .ةيكلاملا ضعب ىأرلا

 نمسلا اهارجم ىرجي ىأرلا اذه ىلعو «تيزلا نبحلا ىرجم ىرجيو «ىراصتنلا

 طلتخا هنأ تبثي مل ماد ام كلذ زاوج ىلع روهمجلا نكلو .ههباش امو ىدنالوهلا

 . ةساجن ماعطلا نم عونلا اذهب

 .تامرحملا نم كلذ ريغ وأ «ريزنخلا

 4 مُكَلَبَق نم باتكلا اوثوُأ َنيذّلا نم تاَتصحَمْلاو تانمْؤمْلا نم تاتصحملاو »

 لحت ال ةجوزتملا نذل ءاضيأ انه هل عضوم الو ءجورتلا «ىناثلاو :«تاملسملا ريغ

 عضوم امهل ناينعملا ناذهو «ةيرحلا «عبارلاو ,ةفعلا «ثلاثلاو «ةيباتك وأ ةملسم

 نوكيو «تافيفعلا باتكلا لهأ نم تانصحملاب دارملا نأ ررق ءاهقفلا ضعبف «لوقلا

 اذه ىلعو «رايثخالاو ءاقتنالا ىلع لمعلاو «ةفعلا بلط ىف بيغرتلل فصولا
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 كلذ ىف ىوريو «ءامإ نك مأ رئارح نكأ ءاوس «تايباتكلا نم جاوزلا حصي ىأرلا

 .2'!ةمأ ىهو «ةيطبقلا ةيرام جوزت ِهَِكَي ىبنلا نأ

 باتكلا لهأ نم تانصحملاب دارملا نإ :اولاق ةيعفاشلا مهنمو ءاهقفلا ضعبو

 :ىلاعت هلوقب اذه ركذ دقو «رئارحلا الإ باتكلا لهأ ءاسن نم لحي الف ءرئارجلا

 تكلم ام نمف تانمؤملا تاتصحملا حكني نأ ًالوط مكنم عطتسي مل نمو

 انه تايباتكلا جاوز ديق كلذك «تانمؤملا نم نكي نأب انه ءامإلا جاوز ديقف

 . رئارحلا نم نكي نأب

 ؛نهتدابع ىف نكرشي نهنأ رابتعا ىلع «تايباتكلا جاوز نوعنمي ةسعيشلاو

 ةكرشُم نَم ريح ةنمؤم ةمآلو نمؤي ىَتح تاكرشملا اوحكتت الو »9 :لوقي ىلاعت هللاو
 ةحابإ ىلع دقعنا دق ةعيشلا ريغ عامجإ نكلو [ةرقبلا] 4 5230+ ... مكتبجعأ ولو
 . تايباتكلا نم جاوزلا

 اذإ ... 8 :ىلاعت لاقف ؛نهل روهملا بوجو ىلاعتو هناحبس ركذ دقو
 يبد يع ارب ىو يارا

 "ع

 4 21 ... نادخأ ىذخُتم الو نيحفاسم ريغ نينصحم نهروجأ نهومتيتا

 لاق دقو «هبوجو ديكأتل ءارجأ انه رهملا ىمسو «نهروهم نهومتيتآ اذإ ىأ

 ءءاطع ىأ [ءاسنلا) « <ل* .. . ةلحن َنهتاَقدَص ءاسنلا اوتاو» :لبق نم ىلاعت

 دكأ امك «نهقوقح نم قح ىأب ةناهتسا ةمث نوكي اليكل ماقملا اذه ىف رجألا ركذف
 جاوزلا اذهب نيبلاط ىأ «نيحفاسم َرْيَغ نينصحم# : ىلاعت هلوقب نهتفع ىلع لمعلا

 ىنعمف «نهضرعو مكضرع ةيامحو «نهسفنأو مكسفنأل نوصلاو ؛فافعإلا
 نصح ىف اهلعجيو «ىنزلا نم نصح ىف هسفن لعجي نأب «ةفعلا انه ناصحإلا

 اهقتعأ» : لكَ هللا لوسر لاق وال يبنلا نبا مي ميهاربإ ةيطبقلا ةيرام تدلو امل :لاق سابع نبا نع )١(

 ةيرام نمف ميهاربإ امأو :ماشه نبا لاق .١١؟ص «4ج )4١58( ينطقرادلا هاور .«اهّدلو

 .انصنأ ةروك نم ةيردنكسإ بحاص سقوقملا هل اهادهأ ىتلا ةيطبقلا
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 ةأرما ىأ عم ءاشحفلا بكتري ىذلا ةحفاسملاك حفاسملاو «ىنزلا حافسلاو «هلثم
 صتخي نأو «ةليلخلا ذاختا ىأ .ندخلا ذاختاو .ءاشحفلا اهعم ىضقيف ءاهاقلي

 اهنيعب ةعتملا ىه هذهو «ةدم ريغ نم وأ ةدم حاكن دقع ريغ نم هب صتختو ةأرماب

 نصح نيبلاط ىنعملاو «ةيلهاجلا اياقب نم ةيقب ىهو «فئاوطلا ضعب اهحيبت ىتلا

 .ءىش لكب طيحم هللاو ىرسلا وأ ىنلعلا ىنزلا نيبلاط ريغ جاوزلا

 اذلو ؛انرصع ىف ىرن امك نيدلا نع فارحنالاب ىرغي دق تايباتكلا جاوزو

 نم هناحيس رذح اذلو ؛هللا ديبع نب ةحلطك هباحصلا رابك هنع ىهني رمع ناك

 ىف وهو هلمع طبح دَقَف ناميإلاب رفكي نمو# : ىلاعت لاق دقف ةحابإلا هذه دعب رفكلا
 1 . «نيرساخلا نم ةرخآلا

 ءاهبساني ال ماعط نم لوانتت ام ةرثك نم ةبادلا فلت وه :طبحلا لصأ
 وعدت امب ذخألا مدعو اهب ةناهتسالا اهب رفكلاو .ماكحألاو عئارشلا انه ناميإلاو

 فلت دقف مالسإلا ماكحأل نعذيو نمؤي الو ءهنيد نع فرحني نمو :ىنعملاو «هيلإ
 هناحبس لقي ملو «نيرساخلا نم ةرخخآلا ىف وهو «ءبهذو ؛ريخ نم هلمعي ناك ام

 نأ ىلإ ةراشإلل «ناَميإلاب َرْفْكي نمو :لاق لب - هللاب رفكي نمو - ماقملا اذه ىف
 وهو «ةديقعلا ىلإ ىهتني مث «لامعألاب ئدتبي ءاسنلا ةهج نم نيدلا داسفإب ءارغإلا

 الف انبولق ظفحا مهللا ءرشلا نم اهظفحيو «للزلا نم سوفنلا ىقي ىذلا هناحبس
 .ءاعدلا عيمس كنإ «لضت الف انلوقعو «فرحنت الف انسوفنو «غيزت

 أوُنِسْعَأَم ِةؤلَصلأَلِإْمّسمُف اداوم يل امي مهرج حمص ر رس م ل حل حل ل فس ساس رسل م
 كيمو وحسمأو ِقِفاَرمْلا َلِمْكَيِديأَو ْكَهوُجَم

 6ع

 أورهط اق اَبْنَج محك نِإَو ِناَبَهكْلا َلِإَعُكحَلْمَرَأَو
 دس مس م داس و 2 يامر 02 مسير عر سس رمل

 طياغلانُم :ٌيدحأ ءاجْوأر فس لعوأ وضَرم متنك نِإَو
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 ايّيِطادِيِعَص ٌديِعصأ ميش م أودي مق آس مَسَملَوأ

 تعاني ,ِديَأو كح وجوب أ وحسماك
 0201 مل رم 77 ا هر آ ع ل

 مل ديرب كلو جَرَحْنِي محي

 و جم هول ساس اسس سل رقم <. هه

 4 سون مكلعل َكعهَتَمَعِن لَو

 ءةمعطألا نم مرحي امو لحي ام نايب ىف ؛تاقباسلا تايآلا تناك

 نايبل ةميركلا ةيآلا هذه نإو ءاهتعبتو ماسجألا ءاذغب قلعتي كلذو «ءاسنلا نم لحي

 ء«سوفتلا ءاذغ هذه ىفو «نادبألا ءاذغ تايلوألا ىفف «ةالصلا وهو «حورلا ءاذغ

 ناذهو ءامهماقم موقي امو «لاستغالاو ءوضولل نايب ةبآلا هذه نإ كلذ قوفو

 ءوضولا ضقاون نأل ؛اتباث امهنيب مزالتلا ناكف «جاوزلاو ءاذغلا جئاتن نم نانوكي

 امب جاوزلا ةعتم جئاتن نمو ءايندلا هذه ىف ماعطلا جئاتن نم نوكت امنإ ةبانجلاو

 .نيجوزلا نيب نوكي

 هب ىدانملاو «نينمؤملل ءادنلا «ةالّصلا ىَلإ ْمْنمُق 3 اَذِإ اونمآ نيل اَهيأ اي

 .اهبجوي ام ناك نإ لاستغالاو ءوضولا وهو ءاهتليسو ذخأب «ةالصلل دادعتسالا

 نإ ىتح «نيكرلا مالسإلا نكر ةالصلا نأ ىلإ ةراشإلل ناميإلا فصوب ءادنلا ناكو

 عمجأو ءاملسم نوكي ال اهكرت ىلع موادو ءادماع اهكرت نم نأ ررق ةلبانحلا ضعب

 الو ءارفاك نوكي اهتاعكرب سمخلا تاولصلا ةيضرف ركتأ نم نأ ىلع نوملسملا

 .ةرورضلاب نيدلا نم ارمأ ركني نم نأشك .نيملسملا ةرمز ىف لخدي

 قباس ةالصلا ىلإ مايقلا نأ ةرهاظ ىف 4اوُلسْعاَف ةالّصلا ىَِإ ممُق اَذإ# :هلوقو

 ىرشخمزلا كلذ نع باجأ دقو «ةالصلا ىلع قباس ءوضولا نأ ىلع ءوضولا ىلع

 :نيباوجب فاشكلا ىف

 و
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 «لعفلا ةدارإ نع ريبعتلا للعو «مايقلا ةدارإ مايقلا نم دارملا نأ  امهلوأ

 «لعفلا ببس لعفلا ةدارإ نأل ؛زاجملا ليبق نم كلذ نأب لعفلا ىلع لدت ةملكب

 ءركسلا ىناقس ىأ ىنركسأ نالف نإ لوقي نمك «ببسلا داريو ببسملا قلطي دقو

 هل هليمو هيلإ هدصقو .هل هتدارإو «هيلع ةردقلاب دجوي لعفلا نإ كلذ قوفو
 تاذب دصقلاو ةردقلا عم ةدارإلا نع ربعي هنأ غوسي هلك اذه نإو «هيعاود صولخو

 نيلعاَف انك ان اَنيَلَع ادعو هديُ قلَح لَو اند امك ... 99 :ىلاعت هلوقك .لعفلا
 . [ ءايبنألا] 4 رق

 اهل متايهت :هانعم 4ةالّصلا ىَلِإ متمق# :ىلاعت هلوق نأ  ىناثلا باوجلاو
 ءهيف لوخدلاو «هل دادعتسالل ةبهألا ذخأو هل أيهت اذإ رمألل ماق :لاقي «متددعتساو

 نيهجتم متأيهتو متددعتسا هداؤم ذإ ؛«ىلإ) ب ةيدعتلا انرظن ىف ىنعملا اذهل حشريو
 .اهيلإ ريسلاو ءاهل ةبهألا ذخأب نوكي امنإ ءاهئادأب نوكي ال كلذو «ةالصلل

 تارابع نم هيلع لمتشا امو «4ةالّصلا ىَلِإ متمق# :ميركلا صنلا اذه نإو
 :هرهاظب نيرمأ ديفي

 هجولا لسغو ةعبرألا ناكرألا ىلع لمتشي وهو ءءوضولا نأ :امهلوأ

 ىلعو «هتدارإو هيلإ دصقلا نم هيف دب ال نيلجرلا لسغو «سأرلا حسمو نيديلاو
 لجأل هدصق نأ رابتعاب «ةالصلا لجأل هيلإ دصقلاب ءوضولا ةين نوكت كلذ

 لجأل ةئيهتلل هنأل ءوضولا ققحتل اهنم دب ال - اهوحنو ةفاظنلل ال «ةالصلا

 . ةالصلا

 .هيوهار نب قحسإو ؛دعس نب ثيللاو دمحأو ؛ىعفاشلاو كلام لاق دقو

 ةالصلا ىلإ دصقلا اهانعمو ءوضولا ناكرأ نم نكر ةينلا نإ :تيبلا لآ ةمئأو

 نع ةرابع ةينلا» :هلوقب ىواضيبلا اهرسف دقو «ىلاعت هللا اضر ابلاط ءوضولاب

 ءالآم وأ الاح رض عفد وأ عفن بلج نم ضرغل اقفاوم هاري ام وحن بلقلا ثاعبنا

 لاثتماو «ىلاعت هللا اضر ءاغتبال لعفلا وحن ةهجوتملا ةدارإلاب هصصخ عرشلاو

 .(همكح
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 ىلإ دصقلا - اهوررق نيذلا دنع ءوضولا ىف ةبولطملا ةينلا نوكت كلذ ىلعو

 ءوضولا نأب ءوضولا ىف اهتيضرف ىلع نولدتسيو «ىلاعت هللا اضر نيغتبم ءوضولا
 لكل امنإو «تاينلاب لامعألا امنإ) :لوقي ّةْلَت ىبنلاو «تابرقلا لامعأ نم لمع

 نمو .هلوسرو هللا ىلإ هترجهف هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نمف «ىون ام ئرما
 .210(هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف اهجوزتي ةأرما وأ اهبيصي ايند ىلإ هترجه تناك

 ءوضولا نأل «ضرفب تسيل ءوضولا ىف ةينلا نإ :هباحصأو ةفينح وبأ لاقو

 اهرابتعاب اهسفن ةدابعلا ىف طرش ةينلاو «ةدابعلل ةليسو هنكلو «.ةدوصقم ةدابع سيل

 لسغلا ققحت درجمب ققحتت ةليسولا لب «ةليسولا ىف اضرف تسيلو ءدصقملا

 لمعلا دصقي مل ولو ءاذه هنم لصح نمف «سأرلل حسملاو ةروكذملا ءاضعألل

 رهاظب ةدابعلل ةليسو ءوضولا نأ ىلع نولدتسيو ءءوضولا ققحتي ةالصلا لجأل

 ةدابعل اليبس عرش وهف 4ةالّصلا ىَلِإ متمق اًذِإ#8 :ميركلا صننلا ناك اذإ «ةيآلا

 .ةياغ سيلو «ةليسوو

 نأ وهو :«ةالّصلا ىَلِإ متمُق اَذِإ» صنلا رهاظ هديفي ىذلا ىناثلا رمألاو
 ءةالص لكل بجاو ءوضولاف «ةالص لكل مايقلاو ؤيهتلا دنع بجاو ءوضولا

 كلذ ىف اوذخأو «ةضورفم لكل ةبجاو ةالصلا نإ :اولاقف «ةيرهاظلا لاق كلذبو

 لكك ىبنلا نع ىور دقف «كلذ ريغ ةنسلا ىف تباثلا نكلو «ميركلا صنلا رهاظب
 تاولصلا ىلصف هيفخ ىلع حسم حتفلا موي ناك املف «ةالص لكل ًاضوتي ناك هنأ

 نكت مل ائيش تعنص» :هنع ىلاعت هللا ىضر رمع هل لاقف «دحاو ءوضوب سمخلا

 هذه ىف ادمع هلهعف دك هنأ كلذ ىنعمو .()0هتلعف ادمع :ِةْلِلكَي لاقف «هعنصت

 نأ ىلع اذه لدف .ةالص لكل ًاضوتي نأ ضرفب سيل هنأ نيييل ةدشاحلا عومجلا

 -ةراهطلا :ىئاسنلاو )5١(« دحاو ءوضوب اهلك تاولصلا ىلصي - ةراهطلا :يذمرتلا هاور (0)

 هجام نباو دمحأو دواد وبأ هاور امك «بيصحلا نب ةديرب نع )١0(«: ةالص لكل ءوضولا

 . (هتعنص ادمع» : ظفلب
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001 
 كالا ١

 يي

 نأ سانلا ضعب ىعدا دقو «ةيضرفلا ةهج ىلع بولطمب سيل ةالص لكل ءوضولا

 ةدئاملا ةروس نأل ؛ضوقنم مالكلا اذه نإو خسن مث اضرف ناك ةالص لكل ءوضولا

 تسيل ةيآلا نألو «نآرقلا خسنت ال داحآلا ثيداحأ نآلو ءالوزن نآرقلا رخآ نم

 .ةالص لك لجأل ءوضولا بوجو ىف ةعطاق

 ضقني ام ثادحإ نم ءوضولا بجوم مهب ماق نيذلا ىف ةيآلا نأ هارن ىذلاو

 :ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلاو «قباسلا ءوضولا

 مل ءاستلا مكسْمال وأ طئاقلا نم مك دَحأ ءاج وأ رقس ىلع وأ ئضرُم منك نإو إف

 ثادحإ وه مميتلا بجوم نأ ىلع ظفللا حيرصب اذه لدف 4 اومُمَيَك ءاَم اودجت

 لدي اذهو «ءاملا ماقم بارتلا موقيف «ءاملا نكي مل اذإ ءءوضولل بجوملا ثدحلا

 «قباسلا ءوضولل ضقن ثدح اذإ الإ ةالصلل ابجاو ءوضولا نوكي ال هنأ ىلع

 .اضعب هضعب ممتي دحاو نايب ةيآلاو

 ىلإ مُكلِجْرَأَو مكسوُءرب اوحسماو قفارملا ىَلِإ مُكيديَأو مكهوجو اولسْعاَفط
 :نيرمأ ركذن كلذ لبقو انكر انكر ناكرألا هذه ركذنلو 4 نيبعكلا

 ىلع ماللا حتفب امهادحإ ناتءارق اهيف «مكلجرأو# هلوق ىف هنأ :امهلوأ
 اهتءارق  ةيناثلاو ء.مكلجرأ اولسغاو مكسوءرب اوحسما :ىنعملو «لعف فذح

 «حسملا ال لسغلا وه :ىنعملاو 276مكسوءرب# :ىلاعت هلوق ىلع افطع ماللا رسكب
 «سوءرلا ىلع اهفطع ىف ببسلا نوكيو «ىلوألا ةءارقلا ىلع ةيناثلا ةءارقلا لمحب

 فطعف «ءاملا ىف فارسإلا ةنظم نيلجرلا نأل ؛فارسإلا مدع بوجو ىلإ ةراشإلل

 سيل لسغلا نوكي ثيحب «فارسإلا عنمل حسملا بوجو ىلع اهيف لسغلا بوجو
 .حسملا نع امات ادعب اديعب

 نع ديز وبأو «صفحو بوقعيو ءيئاسكلاو عفانو ءرماع نبا : حتملاب اهأرق «مكلجرأو# )١(

 -ةدئاملا ةروس- راصتخالا ةياغ .رجلاب نوقابلا أرقو ءراقنلا الإ ىشعألاو .مصاع نع لضفملا

(49). 
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 2 تللللل للكل لئلا

 ءاملاب ةللبملا ديلا رارمإ حسملاو «هيلع هرارمإو ءوضعلا ىلع ءاملا ةلاسإ لسغلاو

 .هيلع

 ناديلا مث الوأ هجولا لسغي ثيحب ناكرألا هذه نيب بيترتلا :ىناثلا رمألاو

 بوجوب روهمجلا لاق دقو «نيلجرلا لسغ مث «سأرلا حسسم اهدعب نم مث ءايناث
 بيترتلا كلذ ىلع ناك ِةِْللَي ىبنلا لمعو «نآرقلا ىف ةبترم تركذ اهنأل ؛كلذ

 ولو ةكلَك ىبنلا هفلاخل مزال ريغ بيترتلا ناك ولو «نآرقلا رسفم وه ىبنلاو «امئاد

 .ةدحاو ةرم

 اهيف فطعلا ناك ةيآلا نأل ؛ضرفب سيل بيترتلا :هباحصأو ةفينح وبأ لاقو

 .ابيقعت الو ابيترت ىضتقت ال واولاو ءواولاب

 نأ مأ ءابوجو نيميلاب نيلجرلاو ىديألا لسغ ىف أدتبيأ هذهب لصتي امو
 ةعيشلا بهذمو «ضرفب سيلو ةنس نمايتلا نأ ىلع مظعألا روهمجلا ؟ةنس كلذ

 .ةراهطلا ىف نمايتلا بوجو

 .هيوجو ىلإ دمحأو كلامو ىععازوألا بهذ دق ءءوضولا ىف ةالاوملاو

 هنأو «لوقعملا رمألا ىه ةالاوملا نأ ىدنعو «هتينس ىلإ ةفينح وبأو ىعفاشلا بهذو

 . هلوأب ائدتبم هفانئتسا بجو «ىبنجأ لمعب هءوضو ئضوتملا عطق اذإ

 نكلو ءفورعم وهو «هجولا لسغ وهو لوآألاب أدبنو ءنكر لك ركذنلو
 لفسأ ىلإ ةهبجلا حيطست ىلعأ نم هدحف ءادحو ءافيرعت هل نوركذي ءاهقفلا

 .اضرع نذآلا ةمحش ىلإ نذألا ةمحش نمو «الوط نييحللا

 رهاظلا لسغ بجيأ هجولا لسغ بوجو ىف وه ءاهقفلا دنع رظنلا عضومو
 امهنأ مأ «قاشنتسالاو ةضمضملا لسغلا ىف لخديأ حضوأ ةرابعبو «هيف نطابلاو

 «رذنملا نباو روث وبأو هيوهار نب قحسإو لبنح نب دمحأ لاق ؟ناتدئاز ناتنس

 هنأ ىلع روهمجلاو ءهجولا لسغ نم قاشنتسالاو ةضمضملا نإ ةعيشلا ءاهقف ضعبو

 .هعم نمو دمحأ لوقو «هرهاظ الإ هجولا لسغ ىف لخدي ال

2 1] 
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 للا لولللالااا ااا لالللللا

 يي : اا 1
 «عارذلا مظعب دضعلا مظع ىقتلم :ناقفرملاو «نيقفرملا ىلإ نايهتني ناديلاو

 ضعبو ىربطلا ريرج نبا لاق .امهلسغ بجيف ءوضولا ىف ناقفرملا لخدي لهو
 :ىلاعت هلوق ىف ةياغلا نأل ؛ةنس هنكلو ضرفب سيل نيقفرملا لسغ نإ :ءاهقفلا

 الو ءالخدي الأ لمتحتو .بوجولا ىف ناقفرملا لخدي نأ لمتحت «قفارملا ىّلِإ»
 ضعب لاقو .ةنس ناك اذلو ؛لسغلا ىف طايتحالا نكلو «لامتحالا عم بوجو

 عم ىنعمب «ىَلِإ#» نأ ىلع كلذ ىنبو «لسغلا بوجو ىف نالخاد امهنإ :ءاهقفلا
 عون نم ناك اذإ «ىلإ» دعب ام نأ نم ةغللا ءاملع ضعب عم هيوبيس هررق ام ىلعو

 نآلو ؛نيلخاد ناقفرملا نوكي كلذ ىلعو .«لخدي ال الإو ءدحلا ىف لخد اهلبق ام

 ريغ نم نيديلا لسغ هنأ فرعي ملو «نيقفرملا لسغ هئوضو ىف مزال ْةلَي ىبنلا
 تارامألاو «ةحضاو ةرامأ نوكي ال ءادح نيقفرملا لبق ام لعج نألو ؛نيقفرملا

 .ةحضاو ةيدام ةملعم نوكت نأ بجي

 وه امهلوخد ىف فالخلاو ؛مدقلا ىلعأ ىف نازرابلا ناءزجلا امه نابعكلاو
 .ةدحاو ةجحلاو «نيقفرملا لوخد ىف فالخلاك

 اوقفتا دقو «مكسوءرب اوحسماو» : ىلاعت هلوقل «٠ سأرلا ىف نوكي حسملاو
 كلام دنعو ءروهمجلا دنع ةنس هنأ ىلع نكلو «بولطم هلك سأرلا حسم نأ ىلع

 .ةيضرفلا هجو ىلع بولطم

 لاقو «ةيضعبلل ءابلا نأل ؛سأرلا ضعب حسم بولطملا نإ :لاق ىعفاشلاو
 دمحأ اذه ىلعو «مدقملا حسميو سأرلا ضعب ئزجي :ثيللاو ىعازوألاو ىروثلا

 سأرلا عبر حسمي :ةفينح وبأ لاقو «تيبلا لآ ةمئأ نم قداصلاو رقابلاو رصانلاو

 هئوضو ىف حسمو اضوتو لابف موق ةسانك ىتأ لَك ىبنلا نأ نم ىور امب الدتسم

 سأرلا عبر ىواست ةيصانلاو ,210هتيصان ىلع

 هّلدا» :َلاَقَق تِّحَتَف امئاق َلاَبق موق ةطاَبسس ىَلِإ ىَّتناَ لَ يلا ْمَم تنك :لاَق ةَفيَدَح نع )١(
 كلذ يف ةصخرلا - ةراهطلا : ملسم هاور هي ىلع َمَسَمَف اضوَتف هييقع دنع تش ىَّنح تود

 ىلع حسمف)» ةدايز ريغب (؟5514) ادعاقو امئاق لوبلا-ءوضولا : يراخبلا هاور امك )١8(«

 .ملسم ةياور لثمب ننسلا باحصأ هاور دقو .خاسوألاو بارتلا يمر عضوم :ةطابسلاو .«هيفخ
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 منك نإو 9 :ىلاعت لاقف ةبجومو لاستغالا هناحبس نّيِب ءوضولا نايب دعبو
 .4 اورَهْطاَف انج

 بنج لجر :لاقيف ءدرفملاو عمجلاو «ةأرملاو لجرلل فصو :بنج ةملك

 ببسب نوكي ام ىهو ةبانجلا نم قتشم ظفل وهو «بنج ءاسنو بنج ةأرماو

 نوكي املو «ةالصلا امهبنجي هنأل ةبانج كلذ ىمسو «ةأرملاو لجرلا نيب لاصتالا

 ةبانجلا مكح ىفو ءرخآلا بنجب امهدحأ نوكي ثيحب امهنيب براقتلا ىنعم نم
 ةبانحجلا نم رهطتلا نم دب ال هنأ :ميركلا صنلا ىنعمو «سافنلاو ضيحلا ىنعملا اذهب
 ءاملا بصب ةيانعلا وهو لاستغالا وه :رهطتلاو ءاهل دادعتسالاو ةالصلل مايقلا دنع

 ىف امهنم دب ال قاشنتسالاو ةضمضفملاف «هيلإ لصي نأ نكمي ءزج لك ىلع

 امأ «ءاهقفلا قافتاب مزال لاجرلل ةبسنلاب رعشلا تبانم ىلإ هايملا ليصوتو ءءوضولا
 ال رئافض ةأرملل ناك اذإ هنإ :اولاق ةيفنحلا مهنمو مهضعب لاق دقف ءاسنلل ةبسنلاب

 نم دب ال لاح ىأ ىلعو «١2)لاجرلا دنع لحت نكلو «جرحلل اعفد ءاسنلا دنع لحت

 . حسملاب ىفتكي الو ءابص ءاملا بص

 ءاملا ميمعت ىف ةيانعلا بوجو ىلإ ةراشإ اهيف «اورهطاف» ةملكب ريبعتلاو

 ةراهطلا نوكت نأ بجوف « مسجلا ءازجأ لك تمع ةيونعملا ةساجنلا نأ ىلإ ةراشإو

 . مسجلا ءازجأ لكل ةماع

 هيف - سافنلا وأ ضيحلا وأ سامتلا وهو «هببس رفاوت دنع مسجلا لسغ نإو

 اهل رارمتساو «ةفاظن نم هيف ام قوف «ديدشلا كاهنإلا دعب ضيوعتو مسجلل شاعنإ

 .اهبجوم رارمتساب

 ءاملا لحم لحي ام ركذ ءاملاب رهطتلاو ءوضولا بوجو هناحبس نّيِب نأ دعبو
 :هتاملك تلاعت لاقف «هلامعتسا رذعت وأ دجوي مل نإ

 ين هللا وَ يات :اتَلاق همس ٌمأ نع ) ةلستغملا رئافض مكح - ضيحلا :ملسم ىور )١(

 ثالث كسأر ىلع يِئَحَت نأ كيفك اَمّنِإ .ال» :َلاَ ؟ةباتجلا لش هنأت يسأر رفض دئشأ ةأرما
 ه سس ص اس8 هس

 . «نيِرِهْطَت ءاَمْلا كْيلَع نيضيفُ مث تاّينَح
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000 
 از حل

 ملف ءاسنلا متسمال وأ طئاقلا نم مكنم دَحَأ ءاج وأ رفس ىلع وأ ئضرم متنك نإو 9

 لامعتسال ةطقسملا صخرلا نم نانثا ةعبرأ ارومأ صنلا اذه ىف ركذ 4 ءام اودجت
 وأ ضرم ريغ نم هدوجو مدع عم ءاملا لامعتسال ةبجوملا بابسألا نم نانثاو «ءاملا

 ءاملا هرضي ىذلا ضرملا امهف «ءاملا لامعتسا مدعل ناصخرملا نارمألا امأ ءرفس

 ىتلا ضارمألا ضعبك ءهلامعتسا وأ هيلإ لوصولا نم عنمي وأ «ةيدلجلا ضارمألاك
 ءاملا لدب بارتلا لامعتسا ناغوست ناتصخر ناتاهف ءاهعنمت وأ ةكرحلا مدع بجوت

 ةيندب ةجاحلف دجو اذإ هنأل وأ «ءاملا دوجو مدع ةنظم هنأل .ءكلذل ةصخر رفسلاو

 هللاو «هلامتحا وأ اشطع توملا عفدت اهنأل هيلع مدقت ىهو ءءوضولا ريغ ىرخأ

 .ميحر روفغ

 ببسملا ثدح اذإ ام ىهو «مميتلا غيوستل ةدعاق ىلاعتو هناحبس هللا ركذ مث

 :لاقف «ءاملا دجوي ملو بجوملا

 سمس اش ساس هم

 مكنم دحأ ءاج ىنعمف «مالكلا غيلب ىف اهركذ نجهتسي رومأ نع ناتيانك ناميركلا
 وه :طئاغلاو «نيليبسلا نم جرخت ىتلا ءوضولا ضقاون لك نع ةيانك طئاغلا نم

 امع ةيانك :ءاسنلا متسمال ىنعمو .هتجاح ىضقيل لجرلا اهيلإ بهذي ىتلا ضرألا
 هناحبس هللا مّلع ةينآرق ةيانك ىهو «ءلاستغالا بجوي امم هتجوزو ءرملا نيب نوكي

 :ناتينايب ناتراشإ انهو .لوقلا ىف ثفرلا مدعو ريبعتلا نسح اهنم سانلا ىلاعتو

 «وأ» نإ ذإ ءواولا لدب 4مم دحأ ءاج وأ# :هلوق ىف «وأ» ب ريبعتلا ىف :امهادحإ

 ضرم ىف متنك اذإ ليق هنأكو ماعلا ىلإ صاخلا نم لاقتنالاو بارضإلا ىنعم اهيف

 بجوي ام ثدح ماع لكشب وأ ةلوهسو رسيب ءاملا لامعتسا امهعم نكمي ال رفس وأ

 :ىلاعت هلوق نأ :ةيناشثلا  هرخآ ىلإ اومميتف ءام اودجت ملف «لاستغالا وأ ءوضولا
 مس م اس سااهشض

 .راتتسالل ىدارف ةدوعلاو «ىدارف ةجاحلا



 ةدئاملا ةروسس ريسفت ا

 يحل 2000
 1 بر

 ءدصقلا :مميتلا 4(ُهْنَم مُكيدْيأو مكهوجوب اوحَسْماَف اًبيَط اديعص اوُمَمِيَف ل
 ال ىذلا :بيطلاو ءاهوحن وأ ضرألا رهاظ ىلع نوكي ىذلا بارتلا :ديعصلاو
 حسم :امهدحأ :نانكر هلو ءءاهقفلا قافتاب ةينلا نم هيف دب ال مميتلاو «هيف ةساجن

 «كلذ ىف فالخلا ىلع نيقفرملا ىلإ وأ نيغسرلا ىلإ نيديلا حسم :ىناثلاو .هجولا
 ةيآلا هذه لثم ىف كلذ انركذ دقو «نيتبرضب ليقو «ةدحاو ةبرضب مميتلا نوكيو

 .ةيآلا هذه ىف مميتلا ىناعمب قلعتي ام انيبو ءءاسنلا ةروس ىف

 مك تشم لو حي مرت كلو عز ام مك لح الي نإ
 قيض ىأ «جرح نيدلا ىف سيل هنأب دكؤملا ىفنلا ديفي مالكلا اذه 4 َنورْكْشَت مُكّلعل
 عوضوم فذحبو «عوقولا ىفن ضيقن ىهو «ةدارإلا ىفنب ىفنلا دكأت دقو «ةقشمو

 وأ ةقشم هيف رمأ ىأ هناحبس هللا ديري ال ىنعملو همومع ىضتقي اذهو «ةدارإلا

 ىفنلا دكأتو «نيدلا ىف قيضو جرح مكيلع نوكي نأ هيلع بترتي اليكل قيض

 «دكؤملا ىفنلا ىأ دوحمجلا مال ىمست ىتلا ىهف «مكيلع لعجيل» :هلوق ىف ماللاب
 ةقشم هيف مهيلع نيدلا لعجي نأ هدابع ىف ىلاعت هللا رمأ نم ناك ام :ىنعملاو

 رسسيي امم كلذ ريغو ءءوضولا لدب مميتلا عرش اذلو ؛جرحو قيض وأ ةدهجم
 رسعْلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديري ... ط :ىلاعت لاق امك ءاهلهسيو تادابعلا
 ضحريلو «ساجرألا نم مسجلا ةراهط مكل هللا ديري نكلو [ةرقبلا] © كلت ...

 مكيلع هتمعن متيلو «ىلاعت هلل صالخإلاب اهتيكزتو سفنلا ةراهطو «خاسوألا هنع

 مكتعامج نيب تادابعلاب فيلأتلاو «تاعاطلا ىلع ةموادملاو ليهستلاو ريسيتلاب

 نوكتل حورلاو مسجلا ىف هزنلا رهاطلا دادعإلا كلذ مكدعي ىأ «نوركشت مكّلعل#
 ذيفنتو هللا ةعاط ىلع رارمتسالاو «ةمعنلا ركش هنم ىجري نم لاح مكلاح

 .نيركاشلا كدابع نم انلعجا مهللا . .هرماوأ



 نللللللللللااا10ا0ا0ا0ا0ا60ااا ل

 سس رس سس 000 اس سس سل 2 مي هس ع م ع ضرس

 هئاو ىذلا هقدثيمو مكعوللأ ةَممْناوركْدَأَو
 24 0 نع مس 7

 “1 يهمل يو 2-0 2 م ار هج سلوم رس 2

 ع ووقف ناش مكحتم رجب الو َسَفْل اب ءآدَش

 6م مو 2 هم راع س>س 0 و سمع عالم 34 عمو لا حم
 َكرِإَمْسلأ اوَقَّتأَو ئوفتلل برقا وهاول دعا اولد الأ

 قع توُلَمعَناَمِيريِح هلل مح راس 22 م2
 «هيف ثبخ ال بيط لك وهو «نادبألا ءاذغ هب ام ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 ءاهل ءوضولاو ةالصلا وهو «نادبألا ةراهطو حاورألا ءاذغ هيف ام ىلإ راشأ مث

 سنجلا ءاقب هب ام ركذو «لالحلا ةمعطألا ركذف ءاهيلع مادقإلا دنع لاستغالاو

 ركذ نأ دعبو «مميتلاو لاستغالاو «هناكرأو ءوضولا مث «جاوزلا وهو ءىرشبلا

 عمتجم ءانب ىهو «كلذل ةبيطلا ةرمثلا ركذ حورو مسج نم ىدرفلا ءاذغلا كلذ

 مث «هللا معن ركذب ىلاعتو هناحبس أدتباو «ةلادعلاو ةقثلا هساسأ «ميلس ىناسنإ

 :ىلاعت لاقف «ىناسنإلا دوجولا اذه ماوق ىه ىتلا ةلادعلا ركذب

 تطأو امس مف ذإ هب مكاو ىدلا قامو مكن لا ةضن اورو )
 «ةالصلاب قلعتي ناك ىذلا قايسلل دادتما وهف ءاونمآ نيذلل ةيآلا هذه ىف باطخلا

 ةرئاس ةميركلا ةيآلاف ءاونمآ نيذلاب قلعتي ناك مارحلاو لالحلا نايب نم هلبق امو

 امهو «نيليلج نيرمأ ركذت بلطل ةيآلا ىف رمألاو «عئارلا ىنايبلا قسنلا اذه ىلع

 لمشتو «ةميظع ةليلج ءالآ ىهو «نينمؤملا ىلع اهمعنأ ىتلا ىلاعت هللا ةمعن

 .«مهنمؤمو مهكرشم اعيمج سانلا معت ةماعلاف .ةصاخو ةماع «معنلا نم نيعون

 هادسأ ام ةصاخلاو «ناسنإلا ىنبل هيف ام لكب نوكلا ريخستو «دوجولا ةمعن ىهو

 نيقرفتم اوناكو .مهرَّثكف اليلق اوناك ذإو مهاده ذإ «نينمؤملا ىلإ ىلاعت هللا



 2 اللام لااا اا10ا0ااا لالالالا
 > هك

 يي
 ىف نيفعضتسم اوناكو « مهانغأف ءارقف اوناكو ء مهزعأف ءالذأ اوناكو «مهعمجف

 نيب فْلأَف ... » :ىلاعت لاق امك ءهلضفو هناحبس هنمب اهيف مهل نّكمف «ضرألا
 لآ] 4 22 ... ٍراَثلا نَم ةرفح اًفش ئلع مشكو اناوخإ هتمعتب متحبصأف مكبولف
 .[تدارمع

 هللا عم هودقع ىذلا قاثيملا وه هب ىلاعت هللا مهركذ ىذلا ىناشلا رمألاو

 دهعلا ناك دقو «ىلاعت هللا نيميب دكؤملا قثوملا دقعلا وه :ةغللا ىف قاثيملاو «ىلاعت

 مهاهني اميفو «ىلاعت هللا هب مهرمأي اميف ةعاطلاو عمسلا مهيلع بجوي مهبناج نم
 هللا بناج نم دعوو ؛ةعاطلاو عمسلا وهو .مهبناج نم مازتلا هيف دهعلاف «هنع

 دكأ دقو ؛ميكحلا زيزعلا وهو «هندل نم رصنلا مهبهيو ءهمعن مهيلوي نأب ىلاعت

 هناحبس هدقع ىذلا ىأ «هب مُكَقَناَو ىذّلا» :هلوقب ءدهعلا كلذ ىلاعتو هناحبس
 هللاف ءةلدابملا ىضتقت قثاو نإ ذإ ؛ هديكأتو هقيثوت مكعم لدابتو ءمكعم ىلاعتو

 .قائثيملا كلذ ىلوت ىذلا وه ماركإلاو لالجلا وذ ىلاعت

 ىضتقمب ذخأ ىذلا قاشيملا وه :ليق ؟وه ام قاثيملا ىف نوملكتي نورسفملاو

 قاثيملا هنإ :ليقو ءرشبلا معي لب «نينمؤملا صخي ال قاشيملا كلذ نكلو «ةرطفلا

 ءراصنألا صخي اذه نكلو «2)ةبقعلا ىف برثي لهأو ِةَلِكلَي ىبنلا نيب ناك ىذلا

 نينمؤملا مازتلا ساسأ ىلع هيف قثاوتلا ناك ىذلا قاثيملا هنأ قحلاو «نينمؤملا معي ال

 اًنعمس متَلق ذإ# :هناحبس لاق ذإ هعوضوم ميركلا صنلا نيع امك «ةعاطلاو عمسلاب
 نبا كلذ راتمخا دقو «ةعاطلاو عمسلاب هيف متمزتلا ىذلا تقولا ىف ىأ «انعطأو

 ليوأت ىف باوصلاب لاوقألا ىلوأو» :هرايتخا ىف لاقو (سابع نبا لوق وهو) ريرج

 هللا َلوُسر نأ ةَبقعلا َهَلْيل ءاّبقتلا دَحأ و وهو اردَب دهش َناَكَو ُهْنع هللا ( يضر تماّصلا نب َةداّبع نع )١(

 الو اوُقِرْسَت الو انيس للاب اوُكرشُت د ال نأ ىَلَع ينوعياب» : هباَحصأ نم ٌةباصع هلوحو لاق هِي

 فورم يف اوصعت الو مكلجرأو كيدي نبي هنوف ناَتهبي روق الو مُكدالوأ اوُلتعَت الو اوُنرت

 مو هل ٌةراَدَك وهف ايندلا يف بقوُحَم ايش كلذ نم باصأ نمو هّللا ىلع هَرجآَف مكنم ىَقَو مق

 ىلع ُهاَنعباَبَف «هبقاع ءاش ْنِإو هنع اًفع ءاَش ْنِإ هللا ىلإ َْهَ هلا هَرَتس م اًنْيَش كلذ نم باصآ

 .(١ا/.9٠) دودحلا :ملسمو )١8(, ناميإلا ةمالع - ناميإلا :يراخبلا هاور . كلذ



 للا للااا0ا0اللاا لالا ئااتإإلللل

 أ بر

 مكيلع ىلاعت هللا ةمعن نونمؤملا اهيأ اوركذاو :هانعم نأ وهو سابع نبا لوق كلذ

 مكدهاع ىذلا هدهعو ىنعي «هب مكقثاو ىذلا هقاثيمو «مالسإلل هتيادهب اهمعنأ ىتلا

 «هركملاو طشنملا ىف هل ةعاطلاو عمسلا ىلع هلي ادمحم هلوسر متعياب نيح «هب

 كانعطأو «قيثاوملا نم انيلع تذخأو ءانل تلق ام انعمس :متلق ذإ رسيلاو رسعلاو

 .خلإ. . . «هنع انتيهنو «هب انترمأ اميف

 ةلماعمب قلعتي اميف ءامهقحب نونمؤملا موقيل نيرمألا نيذهب ريكذتلا ناكو
 الإ نوديري ال ىلاعت هللا تاذل ةلادعلا ةماقإ ثيح نم سانلاب مهتقالع ىفو «ريغلا

 . مهلامعأ ساسأ نازيملاو طسقلا نوكيلو «ميركلا ههجو

 ىلاعتو هناحبس هللا ركذ نأ دعب «رودّصلا تاب ميلع هللا نإ هللا اوقّناو

 عمسلا ساسأ ىلع هيلع مهقئاو ىذلا هقاثيمو مهيلع همعنب نينمؤملا هدابع
 هللا ىوقت وهو «قاشيملل ةباجتسالا ساسأ وه رخآ ارمأ مهيلإ بلط «ةعاطلاو

 «ىلاعت هللا ةيصعم نم مهسفنأل ةياقو اوذختيو ءهتمظع امئاد اورعشتسي نأب ىلاعت

 «ىلاعت هللا قاثيم ىف ءاج امل ةباجتسالا بل ىهو «ةعاطلا ساسأ ىه ىوقتلا نإف

 نوكي نأب «هنم اقتشم ناك اذإ الإ هينادي قاثيم ال ءدوجولا ىف قاثيم ىلعأ وهو
 هلل ىوقتلا نإو ءرسيلاو رسعلا ىفو «هركملاو طشنملا ىف هلل ةعاطلاو عمسلا هساسأ

 بلقلا نم تثعبنا اذإ الإ ةعاط الف «حراوجلا كرحت ىتلا ىهو .«بولقلا اهعضوم

 «رودصلا تاذب ميلع َهّللا ّنإ» :هناحبس لاق اذلو ؛نانئمطاو اضرو ةيعاوط نع

 ؛مهيلع علطمو مهقوف هنأ ىلإو «هتباقرب نينمؤملا راعشإل ىلاعت هللا ركذ راركتو

 ههنك كردي ال املع ميلع ىلاعت هللاو «ىلاعتو هناحبس هتمظعو هلالجب مهتبقارمو

 ةمزالملا رومألا :ىه رودصلا تاذو .ةدئفألا هنكت امو هيفخت امب ءىش لكب

 ةبسنلاب بحاصلاك رودصلل ةبسنلاب ىهف ءاهرهظت الو اهيفخت ىتلا رودصلل
 نم جرخت ال اهنأ ةيحان نم ىهف .فشكتي الو «هنع دعبي الو همزالي هبحاصل
 ىأ .لام وذ نالف :لاقي امك ءردصلا تاذب اهنع ربعيو «هتبحاصم دعت ردصلا

 .هل مزالم



 ةدئاملا ةروس ريسفت ااه

 مكه لالا ط م طنطط سعال خطط خخخ خخخ طخمطخخخخمطخمالال اا لططسطتلط خلان ااا لنطة الاانا تخخط اطلالات ضاق نلا لااا للا انااا اللا ااا اال اذاا تالة[
 23 : هيه

 بولقلا ريهطت بوجو ىلإ ةراشإ هيف اذه ىف ىلاعت هللا ملع ةطاحإ ركذو

 نم هنأ ىلإ هيبنت هيفو «سمطتو هب دبرت ال ىتح ءرشلا نم اهفيظنتو «سندلا نم
 ؛هيلع علطم «هب ميلع هللا نأب رعشيو «هبلق ىلإ هجتي نأ هيلع ةعاطلاو عمسلا ديري

 .ةيفاخن هيلع ىفخت ال

 :ميركلا صنلا ىنعم 4 طسقلاب ءاَدَهَش هلل نيماَرَق اونوك اونمآ نيذّلا اهيَأ اي
 ىذلا مهناونع ناميإلا كلذ ناكو ء.عوضمخلاو هللاب ناميإلاب اوفصتا نيذلا اهيأي

 مكسفنأ اولعجا ىأ هلل نيماوق اونوك «هب نوفرشتي نيذلا مهفرشو ء«هب نوفرعي

 بلطو هناحبس هتبحم لجألو هلل موقت نأ ىلع ةعوبطم مكرعاشمو مكساسحإ

 نوبلطت ال «قحلاب نيدهاش اونوكو «تاوهشلا عزانمو سفنلا ىوهل ال ؛هاضر
 نم ىلعأ وهو «ميركلا صنلا هيلع لمتشا ال برقملا ىلجلا ىنعملا وه اذهو «هاوس

 . هانعل انترابع عستت نأ

 ىف ةمكحلا لامك ىلإ ةراشإلاو اهرابتعا بجي ةينايب تاظحالم انهو

 :اهمومع

 رابتعالاو «ىلاعت هلل مايقلا اولعجي نأب ةنونيكلاب رمأ وهف 4اونوك» :ىلوألا
 اوميديو ةعاطلا ىلع اورمتسي نأب كلذو «مهنايك نم اءزج هيدهب ذخألاو «هب

 نوكيو «هب عبطنت سفنلا لعجي هيلع رارمتسالاو لعفلا ىلع ماودلا نإف ءاهيلع
 هللا ىلإ لامعألا بحأو «ماودلاو رارمتسالا نمضتي (اونوك» ب رمألاف ءاهنم اءزج

 عبط ةداعلاف «ةعيبطلا ةلزنمب سفنلل ةداع نوكيل «هيلع رارمتسالا نكمأ ام ىلاعت
 .2)(لق نإو اهمودأ هللا ىلإ لامعألا بحأ» :ةِْذَلَي ىبنلا لاق دقلو «ناث

 مايقلاب غلابي نم :اهانعم ماوق نإف 4هَّلل نيمارَق# :ىلاعت هلوق :امهينا
 نوكت نأ هانعم ىلاعت هلل هنوكو «لمكألا هجولا ىلع هب نايتإلاو هناقتإو ءىشلاب

 «نيرمأ» نمضتي اذهو «هاوس ءىش ال «ىلاعت هللا لجأل لعفلا ىف ةغلابمللا كلت

 .هجيرخت قبس ()



 ةدئاملا ة روس ريبسفت ااه

 للي

 اهب ىتأ ةدابع ناك نإف «ةغلابلاو لمعي ام ناقتإ ىلع صخشلا لمعي نأ :امهدحأ

 لمشي اذهو .خلإ .. موصلا كلذكو «ةلماك نوكت ةالصلاف ءاههوجو لمكأ ىلع

 دقو «ايندلا رومأ نم ارمأ ناك مأ ةدابع ناكأ ءاوس «ةايحلا ىف ناسنإلا هلمعي ام

 .210هنقتي نأ المع مكدحأ لمع اذإ بحي هللا نإ» :لاق ِةِلَي ىبنلا نأ درو

 هلل هناقتإ نوكي نأو ءهلل لمعلا لصأ نوكي نأب ءهلل كلذ نوكي نأ :امهيناثو

 نإ هلل لمعي عنصملا ىف لماعلاف «ىلاعت هللا ىلإ لامعألا لك ىف هجتيف «ىلاعت

 نم اهيف امو «هللا هجو هلامعأب دصق اذإو «كلذك رجاتلاو «هدابع عفن كلذب دصق

 ةالصلا ىلع ةروصقم ةدابعلا تسيلو «ةرمتسسم ةدابع ىف ناك مومعلل ريخ

 : هلع ىبنلا لاق دقلو «ىلاعت هللا هجو اهب دصق اذإ ةدابع لك لب «جحلاو موصلاو

 .©0(هلل الإ هبحي ال ءىشلا بحي ىتح «مكدحأ نمؤي الا

 ءروضحلا ىلع لدت ءادهش نإف «طسقلاب ءادهش# ىلاعت هلوق ىف :ةثلاثلا

 ءاذه لك لمشت ميركلا صنلا ىف ىهو مكحلا ىلعو «ةداهشلا ءادأو تابثإلا ىلعو
 نودهشي الو لدعلاب الإ نودهشي الو .«لدعلا ىأ طسقلاب الإ نومكحي ال :ىنعملاف

 اميقتسم اساطسق نوكي امو ءالدعو اطسق نوكيام الإ .نورضحي الو «روزلا

 مهقطنو ءطسقلا ىف مهروضح نوكي نأ ىدؤملاو «فارحنا الو هيف فّيحتال

 ليبس ىفو «ريخلل الإ نوكي الف .طسقلاب مهلمعو ءطسقلاب مهمكحو ءطسقلاب
 . امئاد ريخلا

 لاق اذلو ء«ريخلا نازيم لدعلا نآلو هلك ريخلل لماش هنأل ءطسقلاب ربعو

 ظ . 4 اوُندْعَ الأ ئَلع موق نش ْمُكُنمِرَجَي الو للا :دعب نم
 مث ءاهعطق ىأ رامثلا مرج لاقيف .عطقلا :ىوغللا هانعم لصأ ىف مرجلا

 ءامثإ بكترا ىنعمب مرجأ هنمو «مثآلا بسكلا ىلع ٍبلغو «بسكلا ىلع قلطأ

 اذهو «مثآلا بسكلا ىنعم ىلع هلامتشا عم لمحلا ىنعم نمضتي دقو «هبسك هنأل

 امثآ المح مكتلمحي ال «نآنش مكئمرجي الو# ىنعمف ءانه ىنعملا نم بيرقلا وه
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 ىنعملاو ء.هضغبأ ىنعمب هأنش ردصم ديدشلا ضغبلا :نآنشلاو ءاولدعت الأ موق نآنش

 .«مهقوقح مهوطعأ لب .مهعم اولدعت الأ ىلع موقل ديدشلا ضغبلا مكنلمحي ال

 الو... :هناحبس لوقي ةروسلا هذه ردص ىفو ءنوقحتسي ام مهونكمو

 [ةدئاملا] 4 < .... اوُدّتَعَت نأ مارحلا دجْسَمْلا نع مُكودَص نأ ِموَق ُنآَش مُكَنمِرَحَي
 ىلع مارحلا دجسملا نع دصلا ببسب ضغبلا لمحي نأ حصي ال هنأ :كانه ىنعملاو

 عم ىتح ةلادعلاب ارمأ اهيف نإف ءانه امأ  ءادتعالا مدعب رمأ اهيفف ءءادتعالا

 برقملا ىنعملا نوكي «نيتيآلا عمجبو «ىناسنإلا دوجولا اذه ماظن ةلادعلاف «ءادعألا

 الو «ءادتعالا ىلع الماح ديدشلا ضغبلا نوكي نأ حصي ال هنأ هناحبس هللا دارمل

 ءهقح قح ىذ لك ىطعي لب «قوقحلا عنم ىلع الماح ديدشلا ضغبلا نوكي نأ

 «ضغبأ نإ هباسي صخشل صخش نم ةحنم سيل قحلاف ءانيبم اودع ناك ولو
 هب ىلاعتو هناحبس هللا رمأ سدقم بجاو هنم نيمكتلا نإ لب ءبحأ نإ هيطعيو

 ىلع ملظلا تمرح ىنإ ىدابع اي) :ىسدقلا ثيدحلا ىف ىور دقو «هيلع ثحو

 ريغب ىناسنإلا دوجولا مظتني الو .؟١"اوملاظت الف امرحم مكنيب هتلعجو «ىسفن
 لهأ ملُظ اذإ» :لاق ِهِكَك ىبنلا نأ هللادبع نب رباج نع ىناربطلا ىور دقو «لدعلا

 ريغ ملظي نأ حصي ال هنأ :ثيدحلا اذه ىنعمو ؟'(ودعلا ةلود ةلودلا تناك ةمذلا

 ال نيملسملا ريغ نم اهاياعر تملظ اذإ ةلودلاو «نيملسملا عم شيعي ىذلا ملسملا

 .ءادعألا ةلود نوكت لب مالسإلا ةلود نوكت

 نوحيبتسي نيذلا نامزلا اذه ىف ءايوقألا مكحو مالسإلا مكح نيب اونزاو

 .نيد وأ قالخأ نم ةجيرح ريغ نم ءىش لك
 ىذلا لدعلا ىلإ دوعي ؛وه» هلوق ىف ريمضلا 4 وقتل برْقأ وه ه اولدعا

 ىلع موق نآتش مكتمرجي الو» :لبق نم ىلاعت هلوقو «اوُلدعا» :ىلاعت هلوق هنمضت

 .هنع هللا يضر رذ يبأ نع ملسم ةياور نم هجيرخت قبس ليوط ىسدق ثيدح نم ءزج )١(

 ودعا لود ةلودلا تناك مدا لهأ ملظ اذإ» : هلع هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع (5)

 يأ يف يلي الَق قلَخلا نع هدي - لجو رع - هلا عقر وألا فك نإ ءاّبسلا َرْثك اًنزلا َرْثك اَذإو

 يناربطلا هاور . «اوُكَلَه دآو
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 ىهنلا نم لاقتنا صنلا ىفو ءىوقتلل برقأ لدعلاف ءاولدعا :ىنعملاو 4اولدعت لأ
 ىفو «لدعلا مدع ىلع ضغبلا مهلمحي نأ نع ىهن لوألا صنلا ىفف ءرمألا ىلإ

 ىهنلا نأل ؛لدعلاب رمآألا نمضتي لوألا صنلا نأ كش الو .«لدعلاب رمأ صنلا اذه

 ءدكؤم راركت ةمث ناكف «لدعلاب رمأ ملظلا نع ىهنلاف ءهضيقنب رمأ ءىشلا نع
 «لدعلا ىلع اهضيورت ةلواحمو «سفنلا ةحلاعم بلط ىهو ةدئكاف راركتلا عم ناكو

 «سفنلا جالعب رمأ هيف 4 اوُلدعَت الأ ئَلع موق نآتش مكمرجي الو إ» :ىلاعت هلوق نإف

 اهيلع ىلوتسي ال ىتح «ةدارإلل ةيوقتو «لادتعالا ةرئاد ىف ءاقبلا ىلع اهلمحو

 عنم كلذ ءاروو .ءبضغلا ناطيش ءارو ريس حومجلا ىفو حمجتف .ءبضغلا

 نم ةلادعلا برق نايب هيف 4ئوقّتلل ِبرْفَأ وه :ىلاعت هلوقو .ملظلاو «قوقحلا
 نأ عم ةلادعلا نم برقلاب ربع اذاملف «ىوقتلا ميمص نسم لدعلا نأ عم «ىوقتلا
 ضعغبلاو ةيسفنلا ةبلاغملا لاح ىف اصوصخو «ةدكؤم ىوقت اهتاذ ىف ةلادعلا

 هيرتعت دق نمؤملا ريغ عم هتلماعم ىف نمؤملا بلق نأ كلذ نع باوجلاو ؟ديدشلا

 هلام حيبتسي لاتقلا ناديم ىف هنأل ؛هقح هيطعي الأ ىوقتلا نم نأ هيف ىري لاح

 نيبف «ىوقتلا نم ابيرق كلذ نظيو «برحلا لاحك ملسلا لاح نظيف ءهمد حيبتسيو
 قح ىذ لك ىطعي نأو «هتلماعم نسحي نأ ىوقتلا نم برقلا نأ ميركلا نآرقلا هل

 لامك نألو ءريبعتلا ىف ىنعملا هيلإ برقي امب وأ «هلثمب رطاخلل اعفد كلذف ءهقح

 انم ىفتكيو ءاهلامك نع وفعي هللا نإف «ةبولطم تناك اذإ اهنأو «لانملا ديعب ىوقتلا
 اوددس نكلو «.هبلغ الإ نيدلا اذه دحأ داشي نل» هِي لاق كلذلو ؛اهبرقب

 براقنو ددسن نأ دعب ةبراقملا انم بلطي ميحر روفغ هلالج لج هللاف ؟')اوبراقو

 :ىلاعت لاقف «ددسن نأ انم هناحبس بلط دقلو

 لك ىف ىوقتلاب ىلاعت هللا انرمأ 4 َنوُلَمعَت امب ريبخ هللا نإ َهَّللا اوقّئاو »
 ءابيط الإ لمعن الف ءهلمعن لمع لك ىف هللا بقارن نأب انسفنأ تاذ ىف رومألا

 هتدابعب موقنو «هتيشخ قح هللا ىشخنو ءابيط الإ لكأن الو ءابيط الإ لوقن الو

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هريغو يراخبلا هاور حيحص وهو «هجيرخت قبس )١(
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 نواعتلا نوكيو «اناوخإ هللا دابع نوكنو ءاننيب اميف هللا ىقتنو «نيبراقم نيددسم

 ءملظ الو ءادتعا مهيلع انم نوكي الف ءانيفلاخم ىف ىلاعت هللا ىقتنو ءاننيب مكحلا

 .عفدلا دح زواجتن نأ ريغ نم هانعفد ءادتعا مهنم ناك نإو «فالتئاو بيرقت لب

 ىلاعت هللا ملع ىلع لدي امب ءىوقتلاب رمألا ىلاعتو هناحبس هللا ليذ دقو
 ّنِإ» :هناحبس لاقف ءانبولق ىف كوحي امو ءانرودص تاجلخ ىتح ءانلامعأ لكب
 ىه :ةربخلاف ءاقيقد املع ميلع هلالج لج هللا نأ ىأ .4َنوُلَمعَت امب ريبخ هللا
 اذه «ميلع ءءامسلا ىف الو ضرألا ىف ةيفاخ هيلع ىفخت ال ىذلا قيقدلا ملعلا

 نإ «لمعن امب انيزاجي وهو «نطب امو هنم رهظ امو «لمعن ام لكب ملعلا نم عونلا

 ءرشلا ىوني نمو «هل بستحم وهف «ريخلا ىوني نمو ءرشف ارش نإو ريخف اريخ
 «كيضري امل اندهاو «كاوقتل انقفو مهللا . .مثإ هيلع بستحي ال ارايتخا هنع لدعيو
 .ميكح ميلع كنإ اندعابت الو انبرقو

 أوَُماَءَنَدَلاََهَأَدَحَو

 ءيظَعرمباوَرْفْغَم مط تحصل ُلِكَو
 ثدحصأ كليك آيا ويَدَكَو اورفك َس ِلَو
 َتَمَصِنَأوم ذااوَماَء لأ ابأتي ير مِيِحَلْأ
 قيد كتل وظني أ رقه عْكصِيلَع مل

 ١ كلذ

 حاورألا ءاذغو «ةمعطأآألا بيطب نادبألا ءاذغ ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 ىه ىتلا ةيعرشلا تافيلكتلا «ىلاعتو هناحبس ركذ مث ءاهتاموقم ركذف «ةالصلاب
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 باوثلاب مهدعوف «هدابع هب قثاو ىلاعت هللا قاثيم اهنأو «ةيناسنإلا تاعامجلا ءانب

 مث «هب مايقلا اوفلك امل ةباجتسالاو «ةعاطلاو عمسلاب دهعلا نيقثوم اودهعتو «هيلع

 بحلا سيلو «ةلادعلا ةماعلا ةيناسنإلا تاقالعلا ساسأ نأ ىلاعتو هناحبس نيب

 ىهو «حالص ةلادعلاو ءداسف ىوهلاو «ىوهلا ءارو انايحأ ناريسي امهنإف : ضغبلاو

 ءازج هناحبس نيب اهيلي امو ةيتآلا ةيآلا ىفو ءاهنم ىنديو اهيلإ برقي امو «ىوفقتلا

 ال هنأ هناحبس نيبيو «هدابع هب دعو ىذلا دعولا وهو «نيرفاكلا باقعو «نيدتهملا

 مايأ مهلاحب هناحبس مهركذو «لدعلا كرت ىلإ ناميإلا لهأ ةوق ىدؤت نأ حصي

 اهفكف ىذألاب مهيديأ اوطسبي نأ نوكرشملا مهو «ضرألا ىف نيفعضتسم اوناك

 :لاقف ( مهنع ىلاعتو هناحبس

 وه اذه «ميظع رجأو ٌةَرفْغَم مهل تاحلاّصلا اوُنِمَعَو اوُنَمآ َنيِذّلا ُّللا دعو

 «هبناج نم هب مكقثاو ىذلا وهو «نينمؤملا هدابع هب ىلاعت هللا دعو ىذلا دعولا

 .هنع ىهنو هب ىلاعت هللا رمأ امل ةباجتسالاو ةعاطلاو عمسلا ريظن ىف «هلالج لج

 ناميإلا وهو «قاثيملا هب مهمزلأ امب اوماق نيذلا هقحتسي امنإ دعولا كلذ نإو

 ةباجتسالاو عمسلا نع ىلاغت هللا ربع دقو ءانعطأو انعمس اولاق ذإ «ةعاطلاو

 موقي ىذلا دامعلا وه :ناميإلاف «ناميإلاب اهل ناعذإلاو ةلدألل تاصنإلاو عامسلل

 ربع ىتلا ىه هيهاونو ىلاعت هللا رماوأل ةعاطلاو «نونمؤملا همزتلا ىذلا قائيملا هيلع

 :ىلاعت هلوقب اهنع ىلاعت هللا

 هب نرتقا الإ حدملاب نونمؤملا هيف ركذ ماقم نم امو «تاحلاصلا اوُلِمَعَول
 لمع ريغ نم ناميإلا لثمو «هترمث حلاصلا لمعلا نأل ؛حلاصلا لمعلاب مهمايق

 نورثكآلاو ءالظتسم لظت الو ارمث رمثت ال ءادرج ةرجش لثمك نمؤملا همدقي حلاص

 صقتنيو ديزي ناميإلا نأل ؛لمع هبحصي مل اذإ صقان ناميإلا نأ ىلع ءاملعلا نم

 ريغ نم ناميإلا نوكي ءالؤه دنعو «نيرخآ دنع صقني الو ديزيو نيريثك دنع

 . لماك ريغ اناميإ لمع
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 ىلاعت هللا رماوأل ةباجتسا وه ىذلاو «ةعاطلا وه ىذلا حلاصلا لمعلاو

 سيلو «ضرألا ىف داسفلل عفدو «سانلل عفن هيف نوكي ىذلا لمعلا وه هيهاونو
 حالصلا» : ىناهفصألل نآرقلا بيرغ باتك ىف ءاج دقو «ريخلا لهأ ءوسي ام هيف

 ةرات نآرقلا ىف لبوقو «لاعفألاب لامعتسالا رثكأ ىف ناصتخم امهو «داسفلا دض

 : انيس رخآو احلاص ًالّمَع اوُطَلخ ٠ .. 8 :ىلاعت لاق ةئيسلاب ةراتو «داسفلاب

 . اهحالصإ َدْعَب ضرألا يف اودسْفت الو ... 8 :ىلاعت لاقو ء[ةبوتلا] © كرد#
 . [فارعألا] 4# مدلل

 .ةريثك عضاوم ىف «تاَحلاّصلا اوُلمعو اونَمآ نيذّلاا# :ىلاعت لاقو
 نم هيف ام ةلازإب ةراتو ءاحلاص هايإ هقلخب ةرات نوكي ناسنإلا ىلاعت هللا حالصإو

 . .حالصلاب هل مكحلاب ةراتو ؛هحالصإ دعب داسف

 لوقل ذيفنت وأ «هيهنو هللا رمأل نمؤملا ةباجتسا وه تاحلاصلا لمع ناك اذإو

 هيف ام الإ هدابع فلكي ال ىلاعت هللا نأ كلذ ىدؤمف «انعطأو انعمس» :نينمؤملا

 اوموقي نأ هدابع ىلاعت هللا فلك رمأ نم امف «مهنع داسفلا عفرو مهرومأ حالص

 «ةدسفم هيف ناك الإ هنع مهاهن رمأ نم امو «ةعفنمو مهل حالص هيف ناك الإ هب

 نم هيف ام رادقم ىلعو هب ةبلاطملا ةوق نوكت عفن نم ءىشلا ىف اسم رادقم ىلعو

 دابعلا ريخل ءاج هلك ىمالسإلا عرشلا نأ نيبتي كلذبو ؛هنع ىهنلا رادقم نوكي رش

 َيمَلاعْلل َمْحَر الإ َكاَلَسرَأ امو :ىلاعت لاق امك ءمهب ةمحرلاو ءمهحالصو
 نإ :لوقي نأ ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤمل حصي ال كلذ ىلعو [ءايبنألا] 4 2
 ةياغو «دانعلا ىصقأ كلذ نإف ؛ةرضم اهيف ماكحأب تءاج ةنسلا وأ نآرقلا صوصن

 . مهنيد نع نينمؤملا اونتفي نأ نوديري نيذلا هيغتبي امو ءداسفلا لهأ هديري ام

 :لاقف «تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا هب دعو ام ىلاعتو هناحبس ركذ دقو
 ىلاعت هللا دعو ىذلا دعولل نايب وه ميركلا صنلا اذهف .ميظع ٌرِجَأو ةرفغم مهل»
 اولمعو اونمآ َنيِذّلا هللا دعو# :ىلاعت هلوق ىف امهب دعولا ركذف «نينمؤملا هدابع هب

 «مالعإلل نيكمت لضف ماهبإلا دعب نايبلا ركذ ىفو «نايبلا ركذ مث ٠ . «تاحلاصلا
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 :نيميظع نيرمأ نم نوكتي هب ىلاعت هللا دعو ىذلا دعولاو «ةفرعملل تيبثتو

 بونذلا رتس :اهانعمف ةرفغملا امأ «ميظع رجأ ىناثلاو «ةميظع ةرفغم امهدحأ

 اهنع وفعيو انزو اهل ميقي الأ هانعم ىلاعت هللا نم بونذلا ءافخنإو ءاهءافخإو

 لمعلا نأل كلذف ءايندلا ىف اهؤافخإ امأو ءاهيلع ىزاجي الو تائيسلا رفكيو

 تتكن ةئيس بكترا اذإ ءرملا نإ ذإ ؛اهماتعأ بهذيف ارون سفنلا ىف ىقلي حلاصلا
 ترثاكت ءحلاص لمع ةمث نكي ملو تائيسلا ترمتسا اذإف ءءادوس ةتكن هبلق ىف

 رونلا قرشأ حلاصلا لمعلا ناك نإو ءدوسيو بلقلا دبري ىتح ءادوسلا تكتلا

 ... تاقيّسلا نيهذي تانسحلا نإ ... 8 :ىلاعت هلوق ىنعم اذهو «تاكيسلا تفتخاف
 .[ دوه] # زق

 طيحت ال ةميظع ةرفغم اهنأو ءاهتمظع ىلع ةلالدلل «ةرفغم» ةملك تركنو

 . ةيرشبلا كرادملا اهب

 «باوثلا وهو «ميظعلا رجألا وهف :ىناثلا رمألا امأ .لوألا رمألا وه اذه

 هللا نم ناك كلذو «حلاص لمع ىلع قاقحتسا هنأ ىأ ءارجأ ىلاعت هللا هامسو

 . ميظعلا لضفلا وذ وهو «ىلاعت هللا لضفب ءىش لكف ءالضفو امركت

 هناحبس ركذ نأ دعب «ميحجلا باحصأ كّلوُأ اَنتايآب اوُبَدَكو اورفك نيذّلاو»

 هللا تايآب اوبذكو اورفك نيذلا هناحبس ركذ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ءازج

 .مهئازجو ءاونمؤي مل نيذلا فصو ىلع لمتشي ميركلا صنلا اذهو «ىلاعت

 :امهيناثو ءرفكلا :امهلوأ :نيفصوب نوفصتي اونمؤي مل نيذلا كئلوأ نبو

 دقو «مهيلإ لسرأ ىذلا لوسرلا ةلاسر ىلع ةجح ةمئاقلا ىلاعت هللا تايآ بيذكت

 ؛بيذكتلا اذهل ةجيتن رفكلا نأ رهاظلا نأ عم تايآلا بيذكت ىلع اقباس رفكلا ركذ

 مهبولقف كاردإلا ملاعم سمطو «بلقلا دوحج :هانعم انه رفكلا نأل كلذو

 نوكي راكنإلاو «.حيحصلا مهفلا اهنع باغو «قئاقحلا اهنع تيطغ دق «فلغ

 ؛وحنلا اذه ىلع سوفتنلا تناك اذإو .«قدصت الو نعذت الف «سفنلا ىف ازكترم

 نآل ؛ةيعطقلا تازجعملاو «ةيسحلا تايآلا هيلع لدت ام لكل بيذكتلا نوكي هنإف
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 تهاش اذإ نيعلا نأ امك ءاهب بذكيو قئاقحلا ىري الف ءدسفو هاش دق بلقلا

 تازجعملاب بيذكتلا نإو ءاهّبحاص مع نإو ءرصبملا رونلا ىرت ال تحبصأ تيشعو
 مهلو ءاهب نوهقفي ال بولق مهل نوكي ذإ «كاردإلا ىف داسف نع نوكي ام ربكأ

 ؛اميظع امرج بيذكتلا ناكو ءاهب نوعمسي ال ناذآ مهلو ءاهب نورصبي ال نيعأ

 «قحلل ناعذإلاو «ةلاسرلا ىلع ةلالدلل تناك ىتلا ىلاعت هللا تايآب بيذكت هنأل

 باحصَأ كَلوُأل :ىلاعت هلوقب هناحبس هنع ربع ام ءازجلا ناكو ءاولعفي ملف
 . «ميحجلا

 تءاج دقو «تايآلل بيذكتلا مث دوحجلاو رفكلا مهنم ناك نيذلا كئلوأ ىأ

 ةديدشلا ةججأتملا رانلا ىأ ؛ميحجلل نيمزالملا اوناك كلذ ببسب ةحضاو ةملعم

 اهل نومزالملا :ميحجلا باحصأ ىنعمف ءايش هوجولاو ماسجألا ىوشت ىتلا بهللا

 .هبحاصب ريدج امهالكو «هنع قرتفي ال ىذلا هبحاصل بحاصلا ةمزالم

 مهيديأ مكيلإ اوطسبي نأ موق مه ذإ مُكيلع هللا تمعن اوركذا اونمآ نيذّلا اهيأ اي
 رمألاب لصتم اذه 4« 2+ نونمؤملا ٍلَكوتيلف هللا ىَلعو هللا اونو مكنع مهيديأ فكن
 لاحب ريكذتلاب رمأ صنلا اذه ىفف ؛«ءايلوألا عم لدعلاك ءادعألا عم ةلادعلاب

 ةربع هنم اوذختيو « مهيضامب اوربتعيل «ةلادعلا نوسمتلي اوناك امدنع مهفعض

 ىلاعت هللا ةمعن اوملعيل «ةوقلا لاح ىف فعضلا لاح اوركذتيف ؛مهرضاحل

 نيمولظم اوناك ذإ لدعلا نوسمتلي اوناك امك مهريغ عم اولدعي ىكلو «مهيلع
 . سأبلا مهب لزنيو «سانلا مهفطختي

 ءمهريغ عم اوطتشي اليكلو ءاهوركشيل هللا ةمعنب ريكذتلا ىلإ وعدت ةيآلاف

 ... :ىلاعت لاق دقو «ةلوصلاو ةرطيسلاو ذخألاو ةوقلاب هانعم ديلا طسبو

 طسب انه طسبلاف [ةنحتمملا] #4 28 ... ءوسلاب مهتنسلاو مهيديأ مكيلإ اوطسبيو

 قحلل اونعذأ نيذلا اهيأي :ميركلا صنلا ىنعمو «ةرطيسلاو «ةوقلاو ةلوصلل

 مه ذإ مكيلع اهمعنأ ىتلا هللا ةمعن اوركذت مهبر رمأل اوباجتساو «هب اوكسمتساو

 «ةوق فعضلا دعب نم مكلدبو مكنع اهفكف ءاهوطسبيو ىذألا ديب اودتمي نأ موق
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 بلطي مترص .ءوسلاب نومارتو «نومّلظت متنك نأ دعب نمو «ةزع ةلذلا دعب نمو

 . مكنم فاصنإلا

 وه هناحبس هنأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو «مكدع مهيديأ فكف# ىديألا ةملك ارركم

 اهب نوكي ىتلا ىديألا ىهو «مهتدش طانمو «مهئادعأ ةوق عضوم ىلع ىضق ىذلا

 . ةلوصلاو شطبلا

 ءاوصصخو «ةيآلا هذه لوزن ببس ىف مهريغو رثألا ورسفم ملكت دقلو

 ةمعن هنع ءادتعالا فكو «نيملسملا ىلع ءادتعا هيلع ءادتعالاو هّةِْلَي ىبنلا صخش

 : نيربخ ىلإ ىهتنت ةفلتخم تاياور كلذ ىف اولاقو «نيملسملا لك ىلع

 ىلع ماق براحم ىنب نم الجر نأ هريغو رباج ثيدح نم ىور هنأ :امهلوأ

 ؟كعنمي نم لوسرلل لاقو «فيسلا هعمو ةحارلا تقو ىفف هلل هللا لوسر سأر

 نم» :لاقو ٌةلكَي ىبنلا هذخأف ءهدي نم فيسلا عقوف ؛هللا» :ةيلَي لوسرلا لاق

 هلإ ال نأ دهشت» : يكلي لوسرلا لاق .ذخآ ريخ نك :لجرلا لاقف ««ىنم كعنمي

 نم عم نوكأ الو «كلتاقأ الأ كدهاعأ) :لاق «هللا لوسر ىنأو هللا اللا

 .27©2(سانلا ريخ دنع نم مكتئتج :لاقو «هموق ىلإ ءاجف «هليبس ىلخف .كنولتاقي

 ىبنلل ناكو ءالتق نيلجر ةيد ىلع ةناعإلا مهنم نوبلطي «ريبزلاو ةحلطو ىلعو

 املف «تايدلا ىلع هونيعي نأو «هوبراحي الأ ىلع ادهع ريضنلا ىنب عم دقع ّدِيِبَع

 مساقلا ابأ اي معن :اولاقف ءردغلا اوفخأو «لوبقلا اورهظأ دهعلا اذه مكحب مهبلاط

 ءانتلأس ىذلا كيطعنو «كمعطن ىتح سلجا ةجاح انلأستو انيتأت نأ كل نآ دق

 :يراخبلا هاورو ل( ةالكم) قباسلا دنسملا قاب - نيرثكملا دنسم ىقاب دمحأ ظفللا اذهب هاور )١(

 ةمصعو ىلاعت هللا ىلع هلكوت - لئاضفلا :ملسمو )591١١(2 هفيس قلع نم - ريسلاو داهجلا

 .هوحنب هنع هللا ىضر رباج نع (857) هل ىلاعت هللا
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 ؛نآلا هنم برقأ هنورت ال :بطخأ نب ىيح مهل لاقو ءمهل رادج بناجب سلجف

 دلع ىبنلا ملعأ دقو «ةرخص هيلع اوحرطي نأ اومهف «هولتقاف ةراجح هيلع اوحرطا

 . ")وريد ام اوذفني نأ لبق فرصناف «ليربج هملعأ ذإ ءردغلا ةينب

 ىبنلا لتق اوربد نيذلا مه موقلا نوكيو «لوزنلا بابسأ ىف ناتياور ناتاه

 .ناميإلا لهأ ىلع ةميظع ةمعن مهيديأ فك نوكيو «تاعامجو ىدارف يي

 لَك ىبنلا ىلع ءادتعالا نم ماوقألا هب مه امب نينمؤملا ريكذت وه هارن ىذلاو
 ءادتعالا نمو «ةيوبنلا ةرجهلا موي هلتق ريبدتب امهلبق نمو «نيتعقاولا نيتاه ىف

 باهذلا ىلع ةيبرعلا ةريزجلا ىف برعلا رفاضت نمو ءدحأ ةوزغ ىف نينمؤملا ىلع
 هناحبس هللا فك دقو «بازحألا ةوزغ ىف اهعالتقاو ,مالسإلا ةبصق ةنيدملا ىلإ

 لب «صنلا ىف صيصخت الف ءرشلاب ةطوسبملا ىديألا كلت اذه لك ىف ىلاعتو

 .همومع ىلع كرتي

 ىتلا ةمعنلا هذهب ريكذتلا دعب «نونمؤملا ِلكَوَتيلَف هللا ىَلعو هللا اوقئاوإ»
 ادحأ ملظي الو «نيملاظلا نم فصتتي اميرك ازيزع القتسم انايك نينمؤملل تلعج

 «هتمظعب روعشلا :ىه ىلاعت هللا ىوقتو «ىوقتلاب ىلاعتو هناحبس هللا رمأ

 ةيشحخو «هباوث ءاجرو «هيلإ هنانئمطاو «هب بلقلا ءالتماو «هلالجب ساسحإلاو

 هارت نكت مل نإف هارت كنآك هللا دبعا» :رثآلا ىف درو امك هاري هنأك هتدابعو «هباذع

 , 29(كاري هنإف

 «ةمعنلا ركذ نمضتت ىهو «ىلاعت هللا ىوقت ىنعم برقت تاملك هذه

 .ركذت ريغ نم ركشلا نوكي الو «صن ركشلا ىف ىهو ءاهركش نمضتتو

 هّللا ىلعو# :هتاملك تلاعت هلوقب ةميركلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متخ دقو

 «هيلع اولكوتي نأ نينمؤملا هدابع نم ىلاعت هللا بلط اذه ىفو «نونمؤملا ٍلَكَوتيلف

 )١( ظفللا اذهب هجيرخت قبس .

 .هجيرخت قبس (؟)
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 لاح هنأ ىلإ ةراشإلل ءربخلا ةغيص ىف بلطلا غيص دقو «هاوس ىلع اولكوتي الو
 ىلع الإ اودمتعي الأ بولقلا ىوقت نم نآل ؛اهنع نولصفني ال نينمؤملل ةمزالم
 ىفو ةدشلا ىف «ءارضلاو ءارسلا ىف هدحو هللا ىلع لكوتلاف ءبويغلا مالع

 .ىلاعتو هناحبس هتدابع بل نم فعضلا

 ىف ذخألا وه لب «لمعلا كرتو لكاوتلا وه سيل هللا ىلع لكوتلاو
 نإف ءهدحو ىلاعت هللا ىلع جئاتنلا ىلإ لوصولا ىف دامتعالا مث «بابسألا

 فطلو «قيفوتلاب ىلاعت هللا لضف نم دب ال نكلو ءاهدحو جتنت ال بابسألا

 .ريدقتلا

 ةحضاو ةينايب تاراشإ «نونسّؤَمْلا لّكوتيلف هللا ىلعو» :ةميركلا ةلمجلا ىفو

 ءىشنم ىلع دمتعي ذإ هيلع دمتعي نم ةمظع ىلإ ريشي هنإف «ةلالجلا ظفل ركذ اهنم

 ىلع دمتعي نم ولع ىلإ ريشي هنإف «ىلع» ظفل اهيفو ءهعدبمو هريسمو دوجولا

 ىلإ ريشي هنإف «هدعب امو راجلا ميدقت اهنمو «قولخمل هتلذ مدعو ءهومسو هللا

 نم ولخي ال كلذ نأل ؛هريغ ىلع لكوشي الف «هللا ىلع لكوتلا ىف راصتقالا
 تطبر ىتلا ءافلا ظفل اهنمو «هدحو هلل ةدابعلاو «ةدابعلا نم لكوتلا نألو ؟كرش

 لكوتلا ىوقتلا تارمث نم نأ ىلع لدت اهنإف «ةيببسلا ىنعم نم ولخت الو «مالكلا
 .ىلاعت هللا ىلع

 انّبَر ... 98 لمعلا بجوي لكوتلا قح ىلاعت هللا ىلع لكوتلا نأ رركنو اذه
 . [ ةنحتمملا ] 4 22 ٌريصملا كيلو انبنَأ كيلِإو انلكوت كيلع

 سي

 وَ 4-2 ىو طصر 0 لس ١ توع رسس لس هس ره 2

 أل كوة كو َمهْنِماَنَنعَبَو َلي عرس د
 3- كتر او شَيَتاَءَو هْولَص و

 ركل مُسِيَتاَءَو ةؤلَصلا 1 ْفِإ
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 مكنلضدالو دايس جكدعَنرْيكأل اَنَسَح
 معسل

 0 00 00 ا لاا ا اساس و اس 3 -

 منح مراسم ده ل 22 ل 34
 0 ٍليِيَسْلا ءاوس ْلَص دَمَف مكحنم كلذ

 ةعتم روصت ىهو «ىلاعت هللا لحأ ام تابيط هناحبس َنْيَب ةقباسلا تايآلا ىف
 نيب نوكي امب قلعتت تناك مأ لكؤي اماعط تناكأ ءاوس ءالالح نوكت ىتلا دسجلا

 ءوضو نم اهمدقتي امو ةالصلاب «بولقلاو داسجألا ةراهط نيب مث «ةأرملاو لجرلا

 ءومنيو درفلا بذهتيف ءومسلاو ةراهطلا ةرئاد ىف دسجلا ةعتم نوكتل كلذو «مميتو

 وأ ةمألا عمتجمب ئدتبي ىذلا ىناسنإلا عمتجملا ءانب ىف ةوق نوكي كلذبو «ىوقيو

 ىلاعتو هناحبس نيبو «ةلضاف ةياغ ريغل فارحنا الو «ملاظ بصعت ريغ نم موقلا

 ىنبي ال قيسنت لكو ءاهقست ىتلا ىهو «ةيناسنإلا تاقالعلا ماظن ىه ةلادعلا نأ

 قرفت ال ةيقيقحلا ةلادعلاو «حلاصلا دسفيو «مئاقلا ضقني «ماده لوعم وه اهيلع

 كلذ دعب نم نينمؤملا ركذو .ءبرقم بوبحم ىلوو «ءضغبم ءونشسمم ودع نيب
 هللا قثو كلذ دعب نمو «مهتوق تاقوأ ىف اوطتشي ال ىتح ءمهفعض تاقوأب

 نإو «نيعمجأ نييبنلا ةعيرش ىه ىتلا ةيلاعلا ةيناسنإلا ْئدابملا هذه ىلاعتو هناحبس

 ىلع اهب قاثيملا ذخأ ركذ اذهلو ؛اعازوأ مهتدحو بهذتو «مهناينب ضقني اهوفلاخي
 :ىلاعت لاقف ءهوضقن فيكو ليئرسإ ىنب

 هلصأ :قائيملا «اًبيقت رشع ىتْنا مهنم انثعبو ليئارسإ ىنب قايم هّللا َدَحَأ دقلو»
 تننأمطا ىأ ءهب تقثو :لاقيف «نانئمطالا اهيف ناعم ىلع لدت ىهو .«قثو نم

 . َقاَنوْلا اوُدْشَف ... 8 :ىلاعت هلوق هنمو «نيئيش طبرو «دشلا اهنمو «هيلإ

 قاثيم ةيماسلا ةملكلا هذه هنمو ءاقثوم اطبر نيمالكلا طبر اهنمو [دمحم] « <:
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 هناحبس هللا عم ذوحخأم هنأل ؛دهعلا ىف ديدشتلا ىنعم نمضتت ىهو «ىلاعت هللا

 قاثيم نمضتيو ؟برلاو دبعلا نيب نوكي دهع نم قثوأو ىوقأ دهع ىأو «ىلاعتو

 «ىلاعتو هناحبس هللا ىلع هيف دامتعالا نأل ؛ةقثلاو «نانئمطالا ىنعم ىلاعت هللا

 . ىلاعتو هناحبس هيلإ أجليو «هب ذاعي ىذلا ذاعملا وهو

 مهفلك ىتلا تافيلكتلا وه ليئارسإ ىنب ىلع هذخأ ىذلا ىلاعت هللا قاثيمو

 «برحملاو ملسلاو «هركملاو طشنملا ىف لسرلل ةعاطو «ةاكزو ةالص نم ءاهايإ

 ىلإ ليئارسإ ىنبب ريسي نأ ىسوم رمأ» :لاق قاحسإ نبا نع كلذ ىف ىوري

 نَم دهاجو اهيلإ جرخاف ءالزنمو ارارقو اراد مكل اهتبتك ىنإ :لاقو ةسدقملا ضرألا
 لك نم «ابيقث رشع ىنثا كموق نم ذخو «مهيلع مكر صان ىنإف .وذعلا نم اهيف

 .«.. .ىلسرب متنمآو ةاكزلا متيتآو ةالصلا متمقأ نئل مكعم ىنإ :لوقي

 «داهجلا اهصخأو ءاهلك تافيلكتلا نمضتي تاياورلا لدت امك قاثيملاف

 . «ةالّصلا متمَقَأ نثل# :ىلاعت هلوق ىف صنلاب ىلاعت هللا هنيبي هعوضومو

 اوقلتيل وأ « قاثيملا اوعقويل «مهنوطب بسح ىلع اسيئر رشع ىنثا مهنم راتخا

 مث «صحف اهعبتي ىتلا ةراثإلا ىلع قلطأ مث ةراثإلا : هانعم لصأ ثعبلاف «دهعلا

 :لاقيو «هوحنو رادجلا ىف قرخلا :بقنلا لصأو « بيقن عمج ءابقنلاو «رايتخا

 نأ ىأ «ىعبطلا باختنالا هبشي امب اراتخم اسيئر ىأ «مهل ابيقن راص مهيلع بقن

 نبا لوقيو «ناطلسب نيعي مل نإو «سيئر وهف ىرطفلا نيوكتلا ىضتقمب هتساير

 ريغ موقلا ىلع فيرعلاك برعلا مالك ىف بيقنلا» :بيقنلا ىنعم ريسفت ىف ريرج
 . مل هنأ ديرأ اذإف ءابقن بقني وهف نالف ىنب ىلع بقن هنم لاقي «فيرعلا قوف هنأ

 .؟ةباقن بقن دق ليق ءابيقن راصف ابيقن نكي

 بيقنلا ريسفتل ىمازتلا اذه نإو «نيمألا ىنعمب بيقنلا ءاملعلا ضعب رسفو

 ىف تاقباس هل انيمأ ناك اذإ الإ ةقباسلا ةلزنملا هل نوكي ال هنأل ؛قباسلا وحنلا ىلع
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 ىلع ةدايسلا سسأ ىه تافصلا هذه نإ ذإ ؛ةنامألاو قدصلاو فراعملاو مراكملا

 ةباقن نوكت الو «توربحجلاو ولعلا نم اعون نوكت كلذ ريغب ةدايسلاو «سانلا

 . ةيماس

 مهرمأ امب ناعذإلاو «ةعاطلاب قاثيملا مهيلع ذخأ ىلاعت هللا نأ لوقلا ىدؤمو

 ةباقتلا لضف مهيلع هل بيقن رشع ىنثالا مهطابسأ نم طبس ىف ناك هنأبو «هب

 نأل كلذ ناكو .هدهع ىلع مايقلاو «ىلاعت هللا قاشيم ذيفنت ىلإ مهوعدي فرشلاو

 رمتسا دقو ءهرهقو نوعرف مكح ىف مهو «نورقلا مهيلع تلاوت ليئارسإ ىنب
 الو ةليضفب نونمؤي ال اوحبصأو ؛«مهمئازعو مهتدارإ تلحناو «ناوهلاو باذعلا

 نم لثمو «مهنم مئاد ضرحمو ؛مهنيب نم رمتسم رّكذم نم دب ال ناكف «ةديقع

 ىوقتو «مهتدارإ ىبرتت ىتح «نيدلاو قلخلاب ةكسمتسم انايع نوكت مهنيب

 قلفو «مالسلا هيلع ىسوم دي ىلع مهل ىلاعت هللا ذاقنإ عم مهنأ رت ملأ .مهمئازع
 ةتبثملا ةدهاشلا تانيبلا ىلاوت عمو «ميظعلا دوطلاك قرف لك راص ىتح مهل رحبلا

 ىلوتسا دق سحلاف «ةهلآ مهل امك اهلإ انل لعجا :ىسومل اولاق ةينادحولاو ةلاسرلل

 هب مهقثاو ىذلا ىلاعت هللا قاثيم عم ناك كلذل «؛مهتقرغتسا دق ةيداملاو «مهيلع

 دش ىذلا نوراه هيخأو «مالسلا هيلع ىسوم لوسرلا عم مهيف اوناك نيذلا ءابقنلا

 :ناتينايب ناتراشإ ميركلا صنلا ىفو .هتلاسر ىف هرزأ

 ةدايزل ةلالحلا ظفلب هلالج لج هيلإ قاثيملا بسن ىلاعت هللا نأ :امهادحإ

 ىلإ بئاغلا ريمض نم هيلإ ءابقنلا ثعب هتبسنب تفتلا مث .هديكوت ميظعلو «هقيثوت
 ىذلا وه هناحبس هيلإ مهثعب دانسإف «ءابقنلا ماقم مظع نايبل ؛ميظعلا ملكتملا ريمض

 .مهنوك ىذلا وهو مهنيب

 ناك انهو «مكعم ىَنِإ هللا لاَقو# :ىلاعت هلوق اهنمضتي ةيناثلا ةراشإلاو

 :امهلوأ «نيرمأ ديفت ىلاعت هللا ةيعم ركذو «ةيناث ةرم رضاحلا ظفل ىلإ تافتلالا

 ىفخي ال هنإف ءمهل بحاصملا مّلع نايصع وأ ةعاط نم مهلاح ملعي ىلاعت هللا نأ

 ىزجي ىلاعتو هناحبس هنإو «قاثيملاو دهعلا ذيفنت ىلع مهبساحم هنإو «مهرمأ هيلع
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 ىلاعت هللاف ءداهج ناك اذإ هنأ :ىناثلا رمآلاو .ىءوسلا ةئيسلابو ىنسحلا ةنسحلاب

 .هورصنو اومزتعا نإ «؛هرصنب مهديؤم مهعم

 هناحبس هللا ىلإ هتبسنو لوقلا ركذ «مكعم ىَنإ هللا لاَقو# :ىلاعت هلوقو
 ىلاعت هللا نأل ؛ةرصانملاو ةبقارملاو «ةبحاصملاو ةيعملاب ديكأت لضف كلذو «ىلاعتو

 سفن نع كلذب اب ريخأ ىذلا وه

 ىلاعتو هناحبس هركذ دقو ءهب ىلاعت هللا مهقثاو ىذلا قاثيملا نايب اذه د
 ديكأتلاو ؛ماللاب ديكأتلا ةغل هعبت مسقلاب ديكأتلا نإ ذإ ؛ديكأت لضف مسقلاب ادكؤم

 مكنع نرفكألا :ىلاعت هلوق انه وهو «باوجلا ىف ماللاو ىه لخدت ىتلا نونلاب

 لوقم ىف لخاد هةالّصلا مَتمَقَأ نيل : ىلاعت هلوق نأ نيرسفملا ضعب ضعب مهف دقو

 دهعلل ديكأت ريخ كلذ نوكيف «مكعم ىنإ هللا لاقو# :ىلاعت هللا لوق ىف لوقلا

 هيف ىنايب فانعتسا صنلا اذه نأ ىدنعو ءمسقلا باوج وهو «ىلاعت هلل ةبسنلاب

 «ليئارسإ ىنب ىلع مازتلالا ناك «هبرو دبعلا نيب دهع وهف «قاثيملا عوضوم نايب
 هلوق ىف ءاج ام وه ىلاعت هللا دعو امو ءميركلا صنلا هيلع لمتشا ام وه

 «سوفنلا بيذهتب لصتي هيلع ىلاعت هللا قاثيم هبجوأ ىذلا مازتلالاو

 ةسمخ ىف ىلاعتو هناحبس هركذ دقو «ناميإلاو داهجلاو «ىعامتجالا نواعتلاو

 : ناكرأ

 ىه ةالصلاف «ةالّصلا مش متمقأ نئلإ :دهعلا ردص ىف هناحبس هلاق ام :اهلوأ

 «سوفنلا ةراهط اهنأل ؛اهركذب ئدتباو «ىهلإلا ىنابرلا قاثيملا نم لوألا نكرلا

 نع ىهنت اهتماقإو «ةفلتؤم ةعامج نوكي ىذلا ريمضلا ةيبرت اهبو «بولقلا ةيكزتو
 الو «ىلاعت هللا ةمظعب ساسحإلاو «ريخلا حور سفنلا ىف ىبرتو ركنملاو ءاشحفلا

 نيد لك نكر اهنإف ؛ةالصلا ةماقإ ريغ نم ىهلإلا قاثيملاب ءافولا نوكي نأ نكمي
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 متمقأ نئل# :لاق دقف ءاهئادأ نود اهتماقإب ربعو «هماوقو حيحصلا نيدتلا حورو

 اهب ىتأي ىتلا «ةلماكلا ةالصلا ىه اهتارمشب ىتأت ىتلا ةالصلا نأل ؛ «ةالّصلا

 ىتلا ال ءاهيف صلخيو «ىلاعت هللا ىلإ ةينلاب اهيف هجتي ةيوتلم ريغ ةموقم اهبحاص
 .ةدايعلا هجو ىلع ال «ةداعلا هجو ىلع ىدؤوت وأ «سانلا ءائر نوكت

 هقاثيم وهو «ليئارسإ ىنب ىلع ىلاعت هللا قاثيم ناكرأ نم :ىناثلا نكرلا

 ةيبرت ةالصلا تناك اذإو «ةاكزلا ءاتيإ وه «ليئارسإ ىنب ىلع ال ةماع هقلخ ىلع

 دسل ةينواعت ةضيرف ةاكزلاف «هتعامج ىف نمؤملا جمدنيل نادجولا بيذهتو بولقلا
 «بيجلا ءولمم ىنغلا نوكي الف ء«ريقفلاو ىنغلا نيب نواعت داجيإلو ءءافعضلا ةلخ

 لدي اذهو «لماكلا نواعتلا ىهف «نطبلا صمخأ «بيجلا غراف ريقفلاو «نطبلاو

 ىهو ؛«ةيوامسلا نايدألا لك ىف ىه لب .طقف مالسإلا ىف تسيل ةاكزلا نأ ىلع

 نأ ىوامس نيد لهأل سيلف «ةيوامسلا تالاسرلا لك ىف ىنيدلا قاشثيملا نم ءزج

 ضعب ىف انايحأ فلتخت مظنلا تناك اذإو «هنيد ىف تسيل اهنأ مساب اهنم رفي

 ةالصلا لعلو ؛عيمجلا ىف كرتشم وهو تباث لصألاف ءرخآلا ىف اهنع عئارشلا

 نأ نيد لهأل سيلو «عيمجلا ىف تباث اهبل نكلو ءاهلاكشأ فلتخت دق اضيأ

 .ىلاعت هللا رمأ ىف ريغي

 ناميإلاو «ىلسرب مشمآو# :هلوقب ىلاعتو هناحبس هللا هركذ :ثلاثلا نكرلا
 ليئارسإ ىنب ىلع ىلاعت هللا قاثيم نمف «قيدصتلاو ناعذإلا :هانعم لسرلاب

 نولبقي الف هيلإ نوعدي ال ناعذإلاو «مهقيدصتب ىلاعت هللا لسرب ناميإلا مهريغو

 ؛ضعبب نورفكيو «باتكلا ضعبب نونمؤيف «نيرخآلا نوضفريو «ضعبلا مهضعبل

 نإو ءهلصأ ىف دحاو عرشب اعيمج اوءاج ىلاعت هللا لسرو «ةدحاو هللا ةلاسر نآل

 متنمآو# :لاقف «هيلإ لسرلا ىلاعتو هناحبس فاضأ دقو ؛هعورف ضعب ىف فلتخا

 «مهل ناعذإلا مدع نأ ىلإ ةراشإللو «لسرلا ءالؤه ةلاسر ىنعم ديكأتل «ىلسرب

 ؛ىلاعت هللا عاطأ دقف مهعطي نمف «بيذكتو «ىلاعت هللا ىلع درمت مهب قيدصتلاو

 نأش ميظعتل ىلاعتو هناحبس هيلإ لسرلا ةفاضإف «هناحبس هاصع دقف مهصعي نمو

 . مهنايصع ةبغمو مهتعاط راثآ نايبو «مهتالاسر
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 ءاتيإ بلطو «ةالصلا ةماقإ بلط ىلع مدقم لسرلاب ناميإلا نإ :لاقي دقو
 هنأ ضورفم قاشيملا نأ :كلذ نع باوجلا نإو ؟هنع ركذلا ىف رخأ اذاملف «ةاكزلا
 كلت تارمث نم ةرمث هذخأ ناكف ؛مالسلا هيلع ىسوم ةلاسرل ناعذإلا دعب
 نإو ءاروكذم نكي مل نإو «لوقلا ايانث ىف ردقم ىنمض ناميإ كانهف «ةلاسرلا

 «ىسوم دعب نم نوئيجي نيذلا لسرلاب ناميإلا وه دعب نم روكذملا لسرلاب ناميإلا
 ةلاسرلا نأ اوبسحي ال ىتح ءملسو امهيلع ىلاعت هللا ىلص دمحمو ىسيعك

 اوسيل مهريغ نأ :اولوقي نأو ءاهب الإ نونمؤي ال مهنأو ءىسوم ىلع ةروصقم
 .ىلاعت هللا مهقثاو ىذلا قائيملا اوضقن دق كلذب اونوكي اولعف نإف ءىش ىلع

 هلوقب هنع ىلاعت هللا ربع :ىسدقلا قاثيملا كلذ ناكرأ نم عبارلا نكرلاو
 بجاولا داهجلا باب حتف كلذف ءمهومترصنو مهومتيوق ىأ 4مهومترزعو# : ىلاعت
 عناملا باقعلا ىلع قلطيو ءرصنلا وه ريزعتلاف ءامئاد قحلا ةرصنو «لسرلا ةرصنل
 :كلذ ىف لوقيف ءدحاو باب نم اهنإ :تادرفملا بحاص لوقيو ءررضلا نم

 [ حتفلا] 4 437 ... ةورّزعَتو ... 8 :ىلاعت لاق ميظعتلا عم ةرصنلا ريزعتلا
 كلذ نإف «لوألل عجري كلذو ءدحلا نود برض ريزعتلاو ,«مهومترزعو #
 ىناثلاو «هنع عافدلاب هرضي ام عمقيب ةرصن لوألا نكل «ةرصن بيدأتلاو « بيدأت

 : هلك لاق هجولا اذه ىلعو ؛هترصت دقت ءهتعمق نمف ءهرضي امع هعمقب ةرصن
 لاقف ؟املاظ هرصنأ فيكف ءامولظم هرصنأ :لئاق لاق ءامولظم وأ املاظ كاخأ رصنا»

 .©7(ملظلا نع هفك» :ةكَي

 مجهتلا مدعو «ميظعتلاو ريقوتلا عم ةرصنلا ةيآلا ىف ريزعتلا نأ .ةصالخلاو

 مهنم ةيرخسلا وأ مهب ءازهتسالا وأ مهيلع

 َي لج لاف "اموُلظَم وأ املاظ ةلاَخأ رصنا» :لك هللا لور لا لاق هلع هللا يضر سّنأ نَع 01(
 هعبمت وأ ةزجحتا :َلاَق ؟هرصنأ فيك اًملاَظ ناك اَذِإ َتيأَرْفَ ءاَموُلْظَم ناك اَذِإ هرصنأ لل )لوس

 و اذإ هوخأ هنإ هبحاصل لجرلا نيمي - هاركإلا :ي راخيلا هاور (هرصت كلذ نإ لا نم

 :يذمرتلا «ملظلا نع هفكت» : ظفلب طظفلب هاور امك )١١654( سن دلدئسم : دمحأو .(56465؟)
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 انسَح اًضْرَف َهَّللا مكضَرْفَاو# :هلوقب هللا هنع ربع ام وه :سماخلا نكرلاو
 امدنع ىلاعت هللا ليبس ىف قافنإلا وه ماقملا اذه ىف ىلاعت هللا ضارقإ نم دارملاو

 ىلاعت هللا لايع مه نيذلا ءافعضلا ءاطعإو «هليبس ىف داهج ىلإ قحلا ةرصن جاتحت
 هناحبس هللا ىطعأ دقف ىلاعت هللا ةاضرم ءاغتبا مهاطعأ نمف «ضرألا هذه ىف

 ءادأب ءتاعاط نم هب بلاط امب مايقلا انسح اضرق ىلاعت هللا ضارقإ نمو «ىلاعتو
 هللا ضرقأ امنأكف هناحبس هتاضرم ءاغتبا كلذ لعفي نم نأل ؛بجاو نم هيلع ام

 .ةريثك افاعضأ هل ءادألا ىف هفعاضيس هناحبس هللاو ءانسح اضرق

 : ليصفتل ضرعت ريغ نم الامجإ اهركذ بجوتست ةينايب تاراشإ دجن انهو

 ىف قافنإلاو «تابجاولاب مايقلا ىمس ىلاعتو هناحبس هللا نأ :ىلوألا

 ءءارقفلا مه سانلاو «ينغلا وهو «ىلاعت هل اضارقإ - نيجاتحملا ءاطعإو «هليبس

 ازازعإو ؛مئاقلا ماقمل افيرشتو «تاريخلا هذه ىلع اضيرحت ةيمستلا كلت تناكو

 دوجولا ىف ىنغ ال ضرتقملا نأل ؛ءازجلل اديكأت كلذ قوف ةيمستلا تناكو «هلمعل

 نم ىوقأب ةنسحلا ىلع ءازجلل اديكأت ىتأو «ءازجلا ىلع رداقلا هلدحو وهف ءهاوس

 :هناحبس لاقف «ىرخأ ةيآ ىف ءادآلا ةفعاضمب ىلاعتو هناحبس حرص دقو ءاذه

 هيَلِإو طصبيو ضبقي ِهّللاو ةريثك اًفاعِضَأ هَل هفِعاضَيف انسَح اًضرَف هللا ضرَقُي يذلا اذ نمط
 . [ ةرقبلا ] 4 29+ نوعجرت

 اهب دارملا «انسَح اًضْرَف َهّللا متضرْفَأو# :ىلاعت هلوق ىف «اضرق» نأ : ةيناثلا
 الوعفم نوكي نأ حصي هبارعإ ىف ناك نإو «دبعلا همدق ىذلا ءىشلا ىأ ؛ءاطعلا

 . ")هب لوعفم هنأ ىرنو ءاقلطم

 ءىش لك ىف نسحلاو «نسح هنأب ضرقلا فصو ىلاعت هللا نأ :ةثلاشلا

 ىفو ءاهفلآتو اهقسانت ءايشألا ىفو ءاهقارشإو ءاَهْبَساَنَت هوجولا ىفف «هبساني
 هللا ىلإ هب هاجتالا ضرقلا ىف وهو «قاقنلاو ءايرلا بئاوش نم اهصالخ لامعألا

 .ىلاعت هللا همحر مامإلا نيب امك ( ءاطع) ىنعم ىلع هب الوعفم نوكيو )١(
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 وهو «ىطعملا وهو معنملا وهف «هناحبس هل ركشلاب روعشلاو «هتاضرم بلطو ىلاعت

00 0 

 :هتاملك تلاعت لاقف هب دعو ام كلذ دعب هناحبس َنْيَب دقو

 اذه «راهنألا اهتحت نم ىرَجت تاج مُكَتلَحَدَألو مُكتاَتيس مكنع نرفكألا»
 ام نمضتي وهو ءدوجولا اذه ءىشنم «نيملاعلا بر هب مسقأ ىذلا مسقلا باوج

 نيرمأ نمضتي وهو .مهيلع قاثيملا هبجوي امب اوماق اذإ ليئارسإ ىنب هب هللا دعو
 دقو «تاريخ نم اولعف ام ءازج :امهيناثو «تائيس نم اوبكترا ام نارفغ :امهدحأ
 ام نرتسأل ىأ «مُكتاَنّيس مكنع َنرفَكُألط :هلوقب نارفغلا نع ىلاعتو هناحبس ربع

 ىنعمو ءمهعمتجملو «مهل ةئيس ىهو ءاهتاذ ىف ةئيس ىه لامعأ نم هومدق
 ءاهب مالعإو ءاهل فشك باذعلا ذإ ؛باذعلاب حضفت الف ءاهرتس اهريفكت
 اديكوت ةدكؤملا نونلاو مسقلا مالب نارفغلا هناحبس دكأ دقو «ءاطعو رتس نارفغلاو
 .اديدش

 اهتحت نم ىرجت تانج مُكلخدألو» :هلوقب ءازجلا نع ىلاعتو هناحبس ربعو
 ؛باوثلا ىلع نارفغلا هناحبس مدق دقو «نارفغلا دكأ ام لثمب ءاطعلا دكأو كراَهْنألا
 ةيلختلا» :ءاملعلا لوقي امك وأ «هريغ ىلع مدقم ريهطتلاو ءهريهطت نارفغلا نآل

 . (ةيلحتلا ىلع ةمدقم

 هتايآب دحجي نم هنأ ىأ «ليَسلا َءاَوَس ّلَص ْدَقَف مكنم َكلَذ َدْعَب َرْفَك نَمَقل
 ىذلا ديكألا دعولاو «مهيلع ليخأ ىذلا ظيلغلا قاثيملا كلذ دعب هتانيبو هئالآو همعنو

 تاهاتم ىف راسو «ةكولسملا ََدّبلا ةيوتسملا ليبسلا نع َدَعَب دقف هب هللا مهدعو

 «لصوت ىتلا ةيوتسملا قيرطلا ليبسلا ءاوس ىنعمف ءاهدعب ةياده ال ىتلا لالضلا

 .ىوسلا قيرطلا وه هنأب قاشيملا دعب ىلاعت هلل راذنإ اذهو «.دعبلا اهلالض ىنعمو

 .كلذك اوناك دقو ءىوغو لض دقف «هنع داح نمف

 . ريصنلاو ىداهلا كنإ .ىوسلا كليبس عابتال انقفوو كاندها مهللا
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 م ص رخل سس سس دي ا 00 عم را ل

 اًمَماظح أ وسو ءِهِعِضاوُم نعرياكلا توفر
 ذص هلم له هس 1
 وج 00 رح 7077 داس و ل اساس ع هاو و

 مهم اليل اَلِإمَمَم وديا لَع علطت لان اَلَو-هِبأ ورك ذ
 هن سس رعد رار ٍّعر محاضر سرتجس ف ءاطم

 فلا تينسحملا بح ا نإ حفصأو مهنع فعاف

 7 #١

 ٍَّ 7111 رم هس كج

 هو َدَعْلا مهدي انيرغأت هب اوركحد م ةاظَحْأوَسَف

 ىتلا تافيلكتلاب اوموقي نأ قاثيملا ليئارسإ ىنب ىلع ىلاعتو هناحبس هللا ذخأ

 نأو «ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميقي نأ قاشيملا اذه ىضتقمب مهمزلأو ءاهايإ مهفلك

 ءىش لكب معنملا وهو «هل اضارقإ هامس نآب هناحبس هيف مهبغر ىذلا ريخلاب اوموقي
 ىلاعتو هناحبس رتسي قائيملا قحب موقي نم نأب هناحبس مهدعوو ءديمحلا ىنغلا

 نم نآب مهدعوأو «لوزي الو لوحي ال ىذلا مئادلا ميعنلا تانج هلخديو «هتائيس

 نأو «ميقتسملا قيرطلا وه قاثيملا نأب مهل راشأو «نيلاضلا ءازج لاني قاثيملاب رفكي

 ةلالضلا اوراتخا مهنأ كلذ دعب ركذ نكلو «نيبملا لالضلا وه هجاهنم نع جورخلا

 ةمعن نم اودرطف «قحلا قيرط نع اودعبو اولضو «قاثيملا اوضقنو ىدهلا ىلع

 :هناحبس لاق اذلو ؛مهبولق ىلع ناطيشلا ىلوتساو «ناميإلا

 قاثيملا مهضقن ببسب ىأ 4ةّيساَق مهبولُف الجو مهاَنعَل مهام مهضقت اَمبق»
 كلذو ءهتمحر نم ىلاعت هللا مهدرط هماكحأب اومازتلاو «مهيلع ذخأ ىنذلا
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 اذهبو «لض دقف ءهنس ىذلا هللا قيرط كرت نم نأل ؛ةيادهلا قيرط نع مهلالضل

 ىلإ لصوي ىذلا ميقتسملا قيرطلا وهو «ةمحرلا قيرط نم اودرط نيبملا لالضلا
 تاهاتم ىف ريسلا وه انه درطلاو «مهاندرط :مهانعل ىنعمف «ميعنلا تانج

 باب هل حتف نأ دعب لالضلا ليبس كلسي نم لاحل هيبشت كلذ ىفو «لالضلا

 دق هيف رقتسم نمآ ناكم ىف نوكي نم لاحب ميقتسملا قيرطلا ىلإ دشرأو «ةيادهلا

 .اهوركم اضوغبم اروحدم اموءذم هنم درُط مث ءهل دهمو ةماقإلا ىف هل نكم

 ءمهكرادم دسفت ةيادهلا جاهنم اوكرتو «ةياوغلا قيرط ىف اوراس اذإ مهنإو

 كلذلو ؛رون اهيلإ لخدي الو «قحل نيلت الف مهبولق دمجتو «مهلوقع ىلع سمطيف

 «ةراجحلاك ةبلص ةظيلغ مهبولق انلعج ىأ «ةّيساق مهبولق انلعجو# :ىلاعت لاق

 تبلص ةفلاخملاو نايصعلا ىلع اودرم امل مهنآل كلذو ؛ةمحرلاو ةفأرلا اهنم ةعوزنم

 امدنع دوهيلا ءالؤه نأش ىف لاق امك «قح كاردإل حتفنت ال تحبصأف .مهبولق

 دّشأ وأ ةراجحلاك ىف كلذ دعب نم مكبولف تسق مْن» :نايصعلا قيرط ىف اوذخأ

 نِإو ءاملا هنم جرخَيف قش امل اهنم نو راهنألا هنم رجب مَ ةراجحلا نم إو ةوسف

 . [ةرقبلا ] 4 50 َنوُلمعت اًمع لفاغب هللا امو هللا ةيشَح نم طبهي امل اهنم

 ةءارق كانهو 4ةّيساَق مُهَبوُلُق انَلعجو# :ىه نييرصبلا دنع ةروهشملا ةءارقلاو

 اهجرخ دقو 0'2(هّيسق مهبولق انلعجو) :ىهو «نييفوكلا دنع ةروهشم ىهو ىرخأ
 نزو ىلع اهنآل ؛ةغلابم اهيف نأ ديب «ةقباسلا ةءارقلا ىنعم ىلع نيرسفملا ضعب

 ةءارقلا هذهل ىربطلا ريرج نبا ركذو «مهيف ةوسقلا ةفص نكمت ىلع لدت ىهف ةليعف
 ءاهناميإ صلخي مل ىتلا بولقلا عضوملا اذه ىف ةيسقلا امنإ) :لاقو ءرخآ اهجو

 نم شغ اهتضف طلاخي ىتلا ىهو «ةيسقلا مهاردلاك ءرفك اهناميإ طلاخي نكلو

 «باوصلاب كلذ ىف نيليوأتلا ىلوأو» :هنع هللا ىضر لاق مث «صاصر وأ ساحن

 ةياغ .فلأآلاب نوقابلا أرقو . مصاع نع لضفملا نع ةليجو « ىئاسكلاو ةزمح :فلأ ريغب اهأرق 20

 )0-8١0(. راصتخالا
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 ةدهاش ةأرماو «ةيكازو ةيكز سفن ليق امك «ةوسقلا نم ةليعف لوأت نم ليوأت

 ملو هب مهرفكو مهقاثيم مهضقنب موقلا فصو هنأش لج ىلاعت هللا نأل ؛ةديهشو

 ءرفك هطلاخي ناميإب ةفوصوم مهبولق نوكت ىتح «ناميإلا نم ءىش ىأب مهفصي
 «نآرق نيتءارقلا اتلك نأ ىدنع قحلاو «شغ اهتضف طلاخي ىتلا ةيسقلا مهاردلاك

 سيل ىنعمب ىتأت امهادحإ لعجب عمجلاو «ىرورض امهنيب عمجلاف ةرتاوتم تماد امو

 :ىنعملا نوكي عمجلابو «ىرخألل ةممتم امهاتلك نوكتو ىلوأ نوكي ىلوألا ىف

 هللاب ناميإ مهدنعف «ناميإلا لصأب فيزلا اهيف طلتخا هنأل ؛ةيساق مهبولق انلعجو
 رثكأ فيزلاو «تافيلكتلاب مايق الو «هلسرل قيدصت الو «هماكحأل ناعذإ ريغ نم

 .تبلصف «ةضفلا نم رثكأ ساحنلاو «لصألا نم

 ىذلا ىوسلا قيرطلا نع فارحنالا ىلع نابترتي هداسفو بلقلا ةوسق نإو
 باغو قحلا نع هات لالضلا ىف راس املك قيرطلا لض نم نأل ؛درطلاب هنع ربع

 لطابلا نم ةواشغ تراصو ءملظأو دبرأ رشلا ىف سكرأ املك بلقلا نآلو ؛هنع

 .نيلي الف هرجحتو «كردي الف هيطغت

 ءافلا نإف 4مِهقاعَم مهضقت اًمِبق» :ىلاعت هلوق ىف وهو «ىظفل ثحب انهو
 اوضقنو اولض اذإف :هريدقت ردقم طرش نع حصفت ىهو «حاصفإلا ءافب ىمست انه

 تديز «ام» و «ةماقتسالا جاهنمو ةمحرلا قيرط نم نودرطي كلذ ببسبف «قاثيملا

 .لالضلاو قاثيملا ضقن نيب ةيببسلا ىنعم ديكأتل بارعإلا ىف

 هيف لزن ىذلا عضوملا نع مالكلاب نوليحي ىأ «هعضاَوُم نع ملَكْلا َنوُفَرَحي»

 ءىشلل فرحلاف «هانعم نعو «هبل نع ديعب فرط ىلإ هنم دوصقملا ىنعملاو ءهلجألو

 ىف ءاج امك فيرحتلاو «هلوح رودي ىذلا هبطق نعو هبلق نع دعبي ىذلا هفرط
 رومأ ىلإ اهب نوهجتيف «باتكلا ىناعم هب نوريغي مسق «نامسق نيرسفملا تارابع

 فرط دعبك ءاهعوضوم نم دعب ىلع الإ اهلمتحي ال نكلو «مالكلا اهلمتحي امبر

 لصأب بهذت هيف ظافلأ ةدايزب مالكلا تاذ ريغي رخآ مسقو «هبطق نع ءىشلا

 «نامسقلا دوهيلا نم ناك دقو «لوقلا نم دصقملاب بهذي ظافلأ فذحب وأ «ىنعملا



 اال

 ا بح

 ءهقوس نم تدصق ىتلا هيناعم نع هودعبأو لزنأ ىذلا باتكلا ىناعم اوريغ مهف

 باتكلا فيلاكت بهذت ىتح هتارابع ىف اولدبو اوريغ مهو «.هعرش نم تديرأو

 اذه لثمب ايرلا ميرحت مهبتك ىف ءاج هنأ الثم كلذ نمو .هماكحأ ملاعم سمطتو
 ال ىليئارسإلا كاخأ) :ىليئارسإلا ةملك اودازف (ابرلاب ضرقت ال كاخأ) مالكلا

 وهف «مالكلا اهب دارملا :ملكلاو ءايرهوج اريغت ىنعملا ريغت كلذبو (ابرلاب ضرقت
 .ةرمثو رمثو «ةرجشو رجشك «ءاتلا فذحب عمجلا ىلع لدي عمج مسا

 درطلاو بولقلا ةوسقل ةرمث (هعضاَوُم نع ِملَكْلا نوُقرحي# :ىلاعت هلوق ءاجو
 ىتح رهوجلاب فيزلا اهيف طلتخاو مهبولق تدسفو اولض امل مهنأل كلذو ؛لالضلاب
 ىلعو «ىلاعت هللا ىلع نوبذكي نيباذك اوراصو «مهرئامض تتام «فيزلا بلغ

 مهاوه بسح ىلع نوصقنيو هيف نوديزيو «ليزنتلا ىناعم نوريغيف «سانلا

 .اميظع اناتهب اوبكتراو «مهتاوهشو

 مهلوسر ىلع تلزن ىتلا ةاروتلا هب اوهوشو «هودصق ىذلا فيرحتلا عمو

 ةلفغلا وأ «كرتلا هانعم نايسنلاو هب اوُرْكذ امم اَظَح اوسّنو# :مهنع ىلاعت هللا لاق
 ام ناسنإلا كرت نايسنلا» :هصن ام ىناهفصألا بغارلا تادرفم ىف ءاج دقو .هنع

 بلقلا نع فذحني ىتح ء«دصق نع امإو «ةلفغ نع امإو ؛هبلق فعضل امإ عدوتسا
 نوكي دقو ءدصق نع كرت وأ ةلفغ نع كرت نايسنلا نأ هنم دافتسي اذهو «هركذ

 صخشلا دنع ام رهاق ودع ىفخي نأك «سانلا ةدارإ نع جراخ رمأ هببس نايسنلا

 .اهركم هكرتيف

 مهتباصأ دق مهف «ةثالثلا عاونألا - هللا مهحبق - دوهيلا دنع ناك دقو

 ؛اروجهم هولعجو ءهضعب اوكرت دق مهو «مهبولق داسف ببسب مهباتك نع ةلفغلا
 اهنم قبي ملو «مهبتك عيض ام دئادشلا نم مهب لزن دقو .مهئاوهأ عم قفتي ال هنأل

 مهبتك نم قبي مل مهعمج داع اذإ ىتح .مهعم رصنتخب كلذ لعف امك «ليلقلا الإ
 .اقسانتم اعومجم نوكي ال ءارثانتم الإ
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 (ظح» ىنعم :امهلوأ :اهيلإ ناريشي ىتلا ىناعملا دنع فقن ناظفل انهو

 نأ ىلع لدي اذهو .هذخأي نم اظوظحم دعي ىذلا ريبكلا بيصنلا وه ظحلا :لوقنف

 انيديأب ىتلا ةاروتلا نأ ملعت نأ كبسحو «هبلو نيدلا رهوج وه ىسن ىذلا ءزجلا

 ىناثو « ميلأ باذعو ميقم ميعن نم هيف نوكي امو ءرخآلا مويلل ركذ اهيف سيل

 نم ءايبنآلا ميلاعتو ىسوم ميلاعت لمشي كلذ نإف «هب اوركذ امن» وه :نيظفللا

 .هنم ربكألا ظحلا اوسن اذه لكو «هلبق

 ثراوتت ةيناسنإلا تاعامجلا «مهنم اليل الإ مِهنم ةنئاح ىَلَع علّطَت لارت الو

 نيذلا ليئارسإ ىنب ىف مالكلاف (ةلبجو عئابط اهنأك ريصت ىتح ءاقالخأو تاداع

 ناك ىتلا تافصلا نولمحي ٌةْلِكَك ىبنلا اورصاع نيذلا نكلو «ةوبنلا رصع اوقبس

 ةفئاط مهيف ىريو «نيقباسلا ةروص نيرضاحلا ىف ىري ٌةِْككَي هنأب مالسلاو ةالصلا

 ؛؟تافصلا فلاختت ال صوخشلا تفلاخت اذإو «نامزألا تدعابت نإو 2« مهنم

 مهو ةرمتسم مهتافص نأ ىأ «مهبم ةئئاخ ىلع علّطت لازت الوإ» :ىلاعت لاق كلذلو

 هريدقت فوذحمل فصو : «ةنئاخو#و .مهفارحنا مهيفو «مهلالض مهيفو «مهتوسق

 نآل ؛دحاو ىدؤملاو «ةنايخ ىلع علطت لازت ال كلذ ىلع ىنعملاو «ةنايخخ ىنعمب

 عالطا ةنايخلا ىلع عالطالاو «ةنايخلا ىلع عالطا ةنئاخ ةيقب وأ ةقرف ىلع عالطالا

 دق مهيضام ىف دوهيلا ءالؤه نأ ىلإ ةراشإ مالكلا ىفو ءاهب نيفصتم موق ىلع
 .مهيلع ادكؤم اقثوم ذخأ ىذلا قاثيملا مهضقنب مهسفنأ اوناخو «ىلاعت هللا اوناخ

 «هيلع كوفلاح ىذلا فلحلا اوضقنو .كعم دهعلا اوناخ دق اوناك اذإ بجعت الف

 .ةنسحلا ةدوملاو ءراوجلا
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 ىنثتسا «نولمعي ام ءاس مهنم اريثك نأو «ةدصتقم ةمأ مهنم دوهيلا ناك امو

 عمجأ دقلو «مهنم اليلق الإ» :لاقف «مهرئاسك «نينئاخ اونوكي نأ نم ريخلا نهأ

 اونمآو «مالسإلا ىف اولخد نيذلا دوهيلا :مهنم ليلقلا اذه نأ ىلع نورسفملا

 دق دوهيلا نم ادودحم اليلق اددع مهنم دعن نأ حصيو «هب ءاج امو دلي دمحمب
 مل نإو «ءالؤهف هلك ىبنلا عم دهعلا ثكنب نومهي اوناك امدنع مهرئاس اوفلاخ

 ىلاعت هللا رمأ دقلو ءدهعلا نوثكنيو نونوخي نيذلا نم اونثتسي نأ حصي اوملسي
 :ىلاعت لاق اذلو «ليمجلا حفصلاو وفعلاب سانلا ذخأي نأب هيبن

 :هذه لثم ىف هانعم وفعلا «نينسحملا بحي هللا َنِإ حفصاو مهنع فعاف#
 :هانعم حفصلاو ءاهيلع ةذخاؤملا كرتو ءاهنع ىفاجتلاو ءاهلثمب ةءاسإلا ةلباقم مدع

 نإ :اولاق كلذلو ؛اهيلع باتعلا كرت لب «بيرثتلاو موللا كرتو «ةذخاؤملا كرت

 وهو :هتادرفم ىف ىناهفصألا بغارلا كلذ ىف لاقو ءوفعلا نم ةبتر ىلعأ حفصلا
 . اوحفصاَو اوفعاَف ... 8 :ىلاعت لاق كلذلو ؛وفعلا نم غلبأ - حفصلا ىأ -
 حفص ققحتي نأ نكمي ال نكلو حفصي الو ناسنإلا وفعي دقو [ةرقبلا] © هعيش

 امأ «ءىش سفنلا ىف نوكي دقو ءارهاظ لثملاب ةلباقملا كرت وفعلا ذإ ءوفع ريغ نم
 رهظملا ىف «نكي مل نأك ءاذيإلا رابتعاو «ةيسفنلا ةحامسلا لوانتي هنإف حفصلا

 .بلقلاو

 رِجَأ عيضن ال اَنِإ ... 8 :ىلاعت هلوق كلذ نمو «ناقتإلا ىلع قلطي ناسحإلاو

 لوق كلذ نمو «ريغلا ىلع ماعنإلا ىلع قلطيو [فهكلا] 4 2:1: المع نسْحَأ نم
 لمشي ةيآلا هذه ىف ناسحإلاو «مهبولق دبعتست سانلا ىلإ نسحأ» :لئاقلا

 هل ىذلا قحلا هؤاطعإ كريغ عم لدعلا نأل ؛لدعلا قوف ناسحإلاو «نيينعملا

 ةفصلا هذه ىلع اوناك اذإ :ميركلا صنلا ىنعمو «ةدايزو قحلا هؤاطعإ ناسحإلاو

 ىلإ وعدت ىتلا ةوبنلا قالخأب مهلماع لب «مهقالخأ لثمب مهلماعت الف اهانركذ ىتلا

 مهلماعت الف «مهبونذب مهذخاؤت الو مهنع فعاف ءميقتسم طارص ىلإو «قحلا

 الو الغ كبلق ىف لعجت الو «ليمجلا حفصلا حفصاو ةزوجلا نع اعافد الإ لثملاب
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 ىلاعت هللا نإو «ةوعدلا وفصتل «هركعي ام لك نم كبلق صلخي ىتح ءانغض

 «قفرلاب سانلا ذخأو «ةحيحصلا ةوعدلا ليبس كولسب مهلامعأ نونقتي نيذلا بحي

 لك نم سفنلا صولخو ءوفعلاب مهيلع ماعنإلاو «نسحأ ىه ىتلاب مهتلماعمو

 . ليمجلا حفصلاب بئاوشلا

 نم ىرخأ ةرابعب وأ .«حفصلاو وفعلا كلذ نوقحتسي نيذلا مه نم نكلو

 مه :نيرسفملا ضعب لاق .مهل ليمجلا حفصلاو مهنع وفعلاب ْهْيِكَك ىبنلا رمأ نيذلا

 . «مهنم اليلق ًذلإ» :هتاملك تلاعت هلوقب ىلاعت هللا مهانثتسا نيذلا ليلقلا ددعلا

 وفعلل نوكي ىتح «نينئاخ اونوكي ملو اوئيسي مل ءالؤه نأل ؛ىناعملا قايس

 .عضوم حفصلاو

 دوهيلا مه مهنع وفعلاب لَك ىبنلا رمأ نيذلا نإ :نيرسفملا ضعب لاقو
 رخآلا مويلاب الو هّللاب نونمؤي ال نيِذّلا اوُلتاَق 8 :ىلاعت هلوقب اذه خسُن نكلو ءاعيمج
 الإ هيلإ راصي ال خسنلا نأب هيلع دري نكلو «مهنم ءالؤهو [ةبوتلا] 4 5308 ...

 . عمجلا نكمي مل اذإ

 مهتنكاسمب ناك حفصلاو وفعلا نآل ؛خسن ؛خسن الو دوهيلا دارملا نإ :نورخآ لاقو

 ام مهيلعو مهلام مهل نوكي نأ ىلع نيملسملل مهترشاعم عم مهتم ةيزجلا لوبقيو

 .ةهاجو رظنلا كلذ ىفو . مهيلع

 دلع ىبنلا ىدؤي ىكل .دوهيلل ماع حفصلاو وفعلاب رمألا نأ هأرث ىذلاو

 اهبوشي سفنلا تناك اذإ هنأل ؛ةوعد ىلإ عاد لك ىف نأشلا كلذكو «ةوعدلا بجاو

 موقت الو «ةوعدلا ميقتست ال هنإف «ناسللا ىف كلذ ودبيو نحإلاو ملألاو بضغلا

 ةمكحلاب كير ليبس ىَلإ عدا :لوقي ىلاعت هللا نآل ؛مهوعدي نم ىلع ةجحلا

 باكلا لأ ودام الو : هناحبس لوقيو [لحفلا] 4 هر .٠ . ةنسحلا ةظعوملاو

 انهّلإو مكيلإ لزنأو اني ! لزنأ ىذلاب انمآ اولوُثو مهنم اوملظ نيد الإ نسحأ ىه ىلا الإ

 دق كلذ نوكي نأ نكمي الو [توبكدعلا] 4 2:72 نوملسم هل نحنو دحاو مكهْلإو
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 نألو ءرذعتم ريغ قيفوتلا نألو ؛الوزن نآرقلا رخآ نم ةدئاملا ةروس نآأل ؛خسن . 0

 ءاهتكوش لف بجو ةفئاط تدتعا اذإ هنأل «لاتقلا ىفاني ال حفصلاو وفعلاب رمألا

 بجوف «لاتق تقو ىف اهنامتثا نكمي الو .فلحلا تناخو عاقنيق تدتعا دقو
 الإ كلذ ناك امو ءاهب لزن ام ةظيرق تقحتساو ءريضنلا ونب كلذكو ءاهؤالجإ
 نوكي ةيئانثتسالا لاوحألا هذه ريغ ىفو .رهظلا ءارو امل انيمأتو «سفنلا نع اعافد

 دنع وفعلاب رمألا لمعي الو «غيلبتلا بجاو هلي ىبنلا ىدؤيل ابجاو حفصلاو وفعلا

 رمألا قبطيو «ةكلهتلا ىلإ سفنلاب ءاقلإ نوكي كلذ نإ ذإ ؛عافدلل لاتقلا بجوم
 نوجرخيو مهيديأ ْفَكُت انرايد ىف نوبرخي نيذلا دوهيلاف ءانرصع ىف لكشلا اذهب

 مل نم ليلقو «مهيف رارشألا اورهاظي نأ الإ نسحلا قلخلاب مهلماعن مهريغو ءاهنم

 . مهورهاظي

 ىف «هب اوُرَكُذ امم اًَظَح اوُسَنف مهقاثيم اَنذَحَأ ئراصت اَنِإ اوُلاَق نيذّلا نمو»
 اظح اوسنو «هوضقنو «ليئارسإ ىنب ىلع ذخأ ىذلا قائيملا هللا مي ةقباسلا تايآلا

 ىلع ذخخأ ىذلا قاثيملا ىلاعتو هناحبس ركذي ميركلا صنلا اذه ىفو «هب اوركذ ام

 لوسرلاو «ميركلا ىبنلا كلذ هب ءاج ام لمشي وهو «مالسلا هيلع ىسيع موق
 هل سيل هنأو «دلو الو دلاوب سيل هنأو .ىلاعت هللا ةينادحو نايب نم لَ نيمألا

 قداصلا قّدص دقو ءاهتافيلكتو اهاياصوو ةيقيقحلا ةاروتلل ءايحإ نمو ؛ةبحاص
 . اهنم

 ةنايدلا بل وه اريبك اردق اوسن ىأ ءاوركذ ام اظح اوسن ىراصنلا نكلو

 نم هيلإ مهاعد امو «مالسلا هيلع ىسيع اياصو نم ريثكو «ديحوتلا وهو «ةيحيسملا

 ٠ .مالسلل بحو حماست

 ىراصنلا داهطضا وه هب اوركذ امم ريبك بيصن ىأ ظح نايسن ببسو

 الإ اهنم ءىش فرعي ملو «مهبتك تعاض ىتح «نامورلا دهع ىف اديدش اداهطضا

 هذه ترهظ مث ءايندلا هذه حيسملا كرت نم ةنس ىتئام دعب ميلس ريغ ليلق

 تاعبطلا بسح ىلع اهيف نولدبيو نوريغي نولازي الو ءاهنوسرادتي ىتلا ليجانآلا
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 عمجم ىف لدبو ريغو ءاهيف نامورلا روطاربمإ نيطنطسق لخد نأ دعب «ةفلتخملا

 .ديحوتلا وهو ةنايدلا بل بهذ دقو «ةيداليم "70 ةنس ىف دقعنا ىذلا ةيقين

 تلاعت هلوقب مهنع ربع ىلاعت هللا نأ ىف ببسلا نايب اهساسأ ةينايب ةتكن انهو

 مهءاعدا نأ ىلإ ةراشإلل ىراصنلا لقي ملو 4ىراصت نإ اوُلاَق نيذّلا# : هتاملك

 مههاوفأب هنولوقي لوق مالسلا هيلع حيسملا هيلإ اعد ىذلا نيدلا ىه ىتلا ةينارصنلا
 . ةينادحولا وهو ( حيسملا ميلاعت بل اورجه ذإ ؛ مهبولقب هنوعبتي الو

 مهنأ ىأ ةيببسلل انه «ءافلا» # ةمايقلا موي ىلإ ءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب انيرغأف ١)

 نودقتعي اميف قحلاب لطابلا طلتخا مهنيد ردصم باهذو «مهبتك نايسن ببسب

 هللا نبا وهو هلإ حيسملا نإ لئاق نمف «ةوادعلا مهنيب تناكو ءاعيش اوقرفتف

 هتيهولأ اوركنأ نيذلا مهو قحلاب نولتاقلا مهنمو «ةمعن ةونب اهنإ لاق نم مهنمو

 نم توهاللا ميرم تّدلوأ اوفلتمخخا ةيهولألاب اولاق نيذلا مث ءهعابتأو سويرأك
 حيسملا نم نوكت ىتلا ةدارإلا ىف اوفلتخا مث ءطقف ناسنإلا تدلو مأ «توسانلا

 اهدهطضتو اهيداعتو ىرخألا رفكت ةقرف لكو ءامهدحأ نم وأ امهنم نوكتأ

 ملو «باذعلا ءوس نييبوقعيلا نوقيذي اوناك نييناكلملا نإ ىتح ءرفكلاب اهيمرتو
 روصعلا ىف ةوادعلا تناكو «ديشرلا لداعلا ىمالسإلا مكحلا الإ مهيديأ نم مهذقني

 ةوادعلا كلت نإو «ءامدلا اهيف تقيرأو «نييليجنإلاو كيلوثئاكلا نيب ةريخألا

 نم ءارغإلا نإف ءانيرغأب ريبعتلا وهو ىنايب ثحب انهو .ةمايقلا موي ىلإ رمتستس
 ةوادع مهطبري ىذلا طابترالاو قاصتلالا ناك ىنعملاو «هب قصلي اموهو ءارغلا

 ضغبلا ىأ «ءاضغبلا ىهو سفنلاب ةنكتسملا ةيهاركلابو «ةبراحملا وأ لدجلاب ةرهاظ
 مهتبقاع ىلاعتو هناحبس هللا َنّيِب دقو ءهل جالع الو «بلقلا نكسي ىذلا ديدشلا

3 
 : هلوقب

 مهبير ىف نورمتسي مهنأ ىأ #نوعنصي اوناك امب هللا مهئبني فوسو

 ىلاعت هللا مهربخي اذه ىفو «ةمايقلا موي ىتح .نوجلي مهتاوادع ىفو «نوددرتي
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 قحلا لوق انمهلأ مهللا . .ةلاحم ال تآ رخأت نإو هنأ نايبو «ربخلا ديكأتل انه
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 ويقسم ٍلطِارِص قل ةييفتت هواي تلا
1-5 

 ١0-2

 هقثو دقو «ليئارسإ ىنب ىلع هذحخأ ىذلا قاثيملا ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 عمو «مهطابسأ نولثمي مهيلع ابيقن رشع ىنثا ثعبو «ىلاعتو هناحبس هتداهشب

 «نايصعلا ىلع تدرم ذإ مهبولق تسقف «هتمحر نم هللا مهدرطف .هوضقن كلذ
 ءهعضاوم نع ملكلا اوفرحف «ىلاعت هللا نم مهيلإ ءاج ىذلا رونلا تآفطأو

 مهسوفن تالتماو ءايسنم ايسن ىلاعت هللا عرش اولعجو ىقابلاب لمعلا اولمهأو
 مهقالخأ مهنع تثرو ىتلا مهتيرذب ٌةِْلَي الدمحم ىلاعت هللا ىلتباو «ةنايخلاب

 مهسفنأ اوبسن نيذلا نم ناك مث «ةيمرلا نم مهسلا قورم «قحلا نع مهقورمو
 ىسيع هب ءاج ىذلا باتكلا نم اظح اوسنف ءدوهيلا نم ناك ام ضعب ةينارصنلل

 اميف اوقرفتو «مهبولق ىف هب ءاج ىذلا قحلا رون اوأفطأو «مهيلإ مالسلا هيلع
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 نيذهل نيب اذه دعب «مهنيب ءاضغبلاو ةوادعلا قيرفتلا اذه ببسب تيرغأو «مهنيب

 :هناحبس لاقف ميقتسملا طارصلاو «ىلثملا ةقيرطلا امهريغو نيقيرفلا

 4 باّتكلا نم نوفخُت منك اَمَم اريثك مُكَل نيب انلوسر مكءاج دق باتكلا لهأ ايف
 ىف اوفرحو هب اوركذ ام اظح ىضاملا ىف اوسن نيذلا ىراصنلاو دوهيلل باطخلا

 مهضقنل قحلا قيرط نم مهفالسأ اودرط نيذلاو .هعضاوم نع ملكلا ىضاملا

 نع مالكلا نم ىنآرقلا نايبلا لقتنا دقو . .مهنم نيضاملا بولق تسقو «قاشيملا

 ىف ىرجي ناك ام مهطاسوأ ىف ىرجي نيذلا نيرضاحلا ةبطءاخم ىلإ مهيضام
 ؛رضاحلا ةبطاخم ىلإ بئاغلا نع مالكلا نم تافتلالاف .مهومدقت نيذلا طاسوأ

 ام مهطاسوأ ىف ىرجي ناك نإو «نيمئاقلل مئاقلا فيلكتلاو نيرضاحلل نايبلا نأل

 ءمهطاسوأ ىف قحلاب رهجي هنأ نم دب ال نكلو «مهيضام طاسوأ ىف ىرجي ناك

 .ةلِكَك دمحم هب ءاج امب نوبطاخم مهف

 ءدحاو باتك ال رافسأو بتك مهل دوهيلاو ىراصنلاو «باتكلا درفأ دقو

 هب داريو قلطي باتكلا نأ  نيرمأألا لوأ  اعم امهل وأ نيرمأ دحأآل دارفإلا ناكو

 .مولعلا داريو ءملعلا لهأ :وأ «قوسلا :لاقي امك ءسنجلل انه (لأ) نأل ءعمجلا

 ةجئار هباتكلا تسيل وأ «نوءرقي ال نييمأ :نيمسق اوناك برعلا نأ :نيرمألا ىناثو

 نم باتكلا لهأ نمو ف : ىلاعت هلوق كلذ نمو «باتكلاب ملعو ةباتك لهأو ءمهدنع

 اَمئاق هيلع تمد ام الإ كيل هدي أل رانيدب هنسأَت نإ نم مهنمو كَل هدو راطسقب هنمأت نإ

 نوم مهو بذكلا هللا ىلع َنوُلوُقَيو ليبس َنيََمَألا يف اَنيَلع سيل اولا مهن كلذ

 ةريش ريثك ةءارقلاو ةباتكلا نكت مل نيذلا برعلا انه نويمألاف [ارمع لآ] 4 72

 ةدبعو نيكرشملل طقف ةلباقم تسيل «باتكلا لهأ» ةملك نوكت كلذ ىلعو

 . نييمألل ةلباقم ىه لب «ناثوألا

 .هيف نوطبتري نيذلا لهألاك هل اوناكو باتكلا مهبحاص نيذلا باتكلا لهأو

 :ناتدئاف ىراصنلاو دوهيلا ءادن ىفو
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 مه لب «نييمأ اوسيل مهنأو «ملعلاب نيكرشملا نع هب نوزاتمي ام :امهادحإ

 .مهنود نمع نوكردم

 ةباتكلاب مهملعب نوفورعم مهنأ عم مهنأب مهمولو مهعيرقت :ةيناثلا ةدئافلاو

 .اريثك اوفخأ دق مهل مهتبحاصمو

 امك ءمهضيبأو مهدوسأو «مهمجعو مهبرع نيعمجأ سانلل ثعب دك ىبنلا نأ عم

 ناك نكلو [أبس ] 4 4227 ... اريذتو اريشب سائلل ةفاك الإ كانلسرَأ امو ظ : ىلاعت لاق
 امم اريثك نيبي هنأ نم «كلذ دعب نم ىذلا نايبلا هنمضتي ال صاصتخالاب ءاميإلا

 ةماعل ءاج دق نآرقلا ناك نإو ءمهل صاصتخا عون اذه ناكف ءنوفخي اوناك

 امكل ثعبا لدب «مكءاج# ب هتاملك تلاعت هلوقب ريبعتلا ناكو لبق نم غالب هل

 ةفاضإو «ممهاريو هنوري مهيلإ ءاج مهعمو مهبطاخيو مهرضاحي هنأ ىلإ ةراشؤلل

 نايبلا نأ ىلإ ةحضاو ةراشإ هيف كاَنلوُسَر## هناحبس هلوق ىف ىلاعت هللا ىلإ لوسر
 مكءاج دق :ىلعألا لثملا ىلاعت هللا مالكلو .ىنعملا نأكو «ىلاعتو هناحبس هللا نم

 امم اريثك مكل نيبي انع ثدحتيو ءانمساب قطني ىذلا انلوسر مكبطاخيو مكر ضاحي

 صنلا اذه «ر تك نع وُْعيو باتكلا نم وُ مح ان اريح مَ يي
 نيذْلا نإ :مهنأش ىف ىلاعت لاق دقو «مالسلا امهيلع ىسيع هب ءاج امو «ىسوم

 الإ مهنوطب ىف نولكأي ام كنئلوأ اليلق انمُث هب نورتشيو باتكلا نم هللا لزنأ ام نومتكي

 . [ةرقبلا ] 4 48+ ميلأ باذع مهَلو مهيكزي الو ةمايقلا موي هللا مهملكي الو راَلا

 ام لك وه :كلذ نع باوجلاو .نآرقلا هليبو هوفخأ ىذلا ام لءاستن انهو

 نود موقب صتخت الو «ةيناسنإلا ةرطفلاب لصتت ةينيد تافيلكت نم نآرقلا ىف ءاج

 نيب قرف ال مهقوقح سانلا ءاطعإو «سانلل ةلماعملا نسحو «قدصلا لثم موق
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 هلكأو ابرلا ميرحتو ءسنجو سنجو موقو موقو «ىمأ ريغو ىمأو «ملاعو لهاج

 ضعب لاق دقو «ةرجازلا تابوقعلاو لداعلا صاصقلاو «ديعيلاو بيرقلا نم

 لوقيف ىربطلا ريرج نبأ كلذ ىوريو ءمجرلا ةبوقع وه هوفخأ ىذلا نإ : ءاملعلا

 :لاق تيب ىف اوعمتجاو «مجرلا نع هنولأسي دوهيلا هاتأ ىلاعت هللا ىبن نإ : هدلئسب

 ةاروتلا لزنأ ىذلاب هدشانف :كلذ نومعزي مهنإ :لاق مهملعأ تنأ :لاق «تكئش

 هذخأ ىتح مهيلع تذخأ ىتلا قيثاوملاب هدشانو ءروطلا عفر ىذلاو «ىسوم ىلع

 .ةئام اندلجف انرصتخاف لتقلا انيف رثكف «ءناسح ءاسن انءاسن نإ :لاقف «270 كف

 نإف ءهوفخأ ىذلا لك نوكي نأ نكمي ال نكلو «هوفخأ امم اذه نوكي دقو

 ءىشلا نوكي نأ نكمي الو «نوفخت متنك امم اريثك مكل نيبي# :لوقي ىلاعت هللا

 ىرشبلا اوفخأ دقف ءاريثك اوفخأ مهنأو «ددعتلا ىضتقت ىضتقت ةرثكلا نإ لب «ءاريثك دحاولا

 توملا دعب نوكي امب ملعلا اوفخأو «سانلل ملعُت اليكل لوقلا اوفرحو هلك ىبنلاب
 باذع نم اهيف امو رانلاو «ةنحلاو باقعلاو باوثلاو باسحلاو «روشنو ثعب نم

 نوكي امو «ةرخآلا ةايحلل اركذ دجت الف ءانيديأب ىتلا ةاروتلا أرقت كنإ ىتح « ؛ ميلأ

 لكأ ميرحت اوفخأو «رشف ارش نإو «ريخف اريخ نإ «ءرملا لمع ام ىلع ءازج نم

 اوفحأو «ىليئارسإلا نم ابرلا لكأ ىلع عنملا اورصقو هوفرحو «ناسنإ لك نم ابرلا

 اوفخأ دقف اذكهو «نوعرف نم نيذقنتسم مهجارخإ بقع ناثوألا ةدابع مهتلواحم

 .ةيهلإلا ةلاسرلا بلب لصتي امم اريثك ميركلا نآرقلا ىف ىلاعت هللا نيبو ءاريثك

 هناحبس هنأو للك ميركلا لوسرلا نيب امم ضعب اذهو ءاوفخأ امم ضعب اذه

 .ةيهلإلا ةلاسرلا بل هنأل ؛ريثك وهو هوفخأ ىذلا رهوجلا َنيِب

 ريغ نم نوفخت متنك ام اريثك كرتي ىأ «رينك نع وفعيو# :ىلاعت لاق دقلو

 مكرمألل حاضتسفا هيف نوكيو «ةينيد ةقيقحل لامهإ هكرت ىف نكي مل اذإ نايب

 دئاق ةأرما بحأ دواد نأ مكئاعداكو « هيتنباب ىنز مالسلا هيلع اطول نأ مكئاعداك

 .ةدعرلا :بنرألا نزوب :لكفألا )١(
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 ىتلا مكتاروت هيلع تلمتشا امت هريغو .هتجوز هجو هل ولخيل ناديملا ىلإ هلسرأف

 كرتلا اذه نأ ىلإ ةراشإ «وفعلا» ةملكب ريبعتلا ىفو «لطابلاو قحلا اهيفو ءاهومتفلأ

 هركذ ىف رمأل كرت هنأل ؛مكرضاح ىف متنسحأ نإ نارفغلاو حفصلا ىنعم نمضتي

 .مكل ريقحتو ةرضم

 هيلع مكذخاؤي ال ىأ «ريثك نع وفعيو# ىنعم نإ :ىرصبلا نسحلا لاقو
 نوكي نأ ىضتقي ىنايبلا قسنلا نإو ,مكرضاح ىف متنسحأ نإ هلجأل مكبقاعي الو

 نايبلاك ريثكلا كرتلا نوكي نأ ىضتقت ةلباقملاو «نايبلا عضومل الباقم كرتلا عضوم

 رهاظلا وه كلذو «هنونيبي الو هنوفخي اوناك ام مومع ىف لخاد كلذ لكو ءريثكلا

 .قايسلا عم اقفتم سيل هريغو «قايسلا عم قفتمل
 ؛ةقباسلا ةلمجلل نايب ةلمجلا هذه «نيبم باتكو رون هّللا نم مكءاج دق

 فصو عم ىلوألا ىنعم ىف ةيناثلا ذإ ءداحتالا لامكل امهنيب لصفلا ناك كلذلو

 فشكو «ىفتخملا نايب هيف لوسرلا ءىجم ناك اذإ هنأل ؛ةقيقحلا نايب هيف ديدج

 ىأ «نيبم باتك ىف رونلا كلذ لجس دقو رون هثعبو ءرون وهف ءروتسملا

 نم هوسمطو باتكلا لهأ هافخأ الو ,فيرشلا عرشلل نيبم هتاذ ىف حضاو

 ىنعمل ديكأت صنلا اذه ىفو «ةمكحملا عئارشلا نمو «ةصلاخلا ةينادحولا ىناعم

 حيرصت صننلا اذه ىفو كاَتلوسر# ىلاعت هلوقب تتبث ىتلا ىلاعت هللا نع ةلاسرلا
 نم وه ةعيرشلل لجسم باتكو ءداه فشاك رون نم لوسرلا هب ءىجي ام نأب
 باتكو رون هللا نَم مكءاج دق :ىلاعت هلوق ىف كلذب حرص دقو «ىلاعت هللا

 . 4 نيبم
 نأ بجي رونلا نأ هساسأ مالك «باتكإلو «(رونا# ىنعم نايب ىف نيرسفمللو

 ثيح نم امإ ءامهتقيقح نيب رياغتلا ىضتقي امهنيب فطعلا نأل ؛باتكلا ريغ نوكي
 نافصو هل نوكي دق دحاولا ءىشلا نإف «ةجيتنلا وأ .ءفصولا ثيح نم وأ «تاذلا

 . فطعلا نوكي رياغتلا اذه ىضتقمبو «نارياغتم
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 اورسفف «تاذلا ىف رياغتلا ساسأ ىلع فطعلا نيرسفملا ضعب جر دقو

 هنأب باتكلاو .«7١2ىسولآلا ربع امك «راونألا رون وهف ِهكَك ميركلا لوسرلاب رونلا

 وأ « ليصفتلاب امإ هيب الإ هنم ائيش رداغي ال مالسإلا لجس وهف «ميركلا نآرقلا

 .ةنسلا هتنيب ىذلا لامجإلاب

 ىلع هب نيبملا باتكلا رسف امك «ميركلا نآرقلا هنأب رونلا نورخآ رسفو

 ال ىذلا قحلا نايب هيف نأل ؛رون نآرقلاف «نايبلاو رثألا ثيح نم ةرياغملا ساسأ

 ىرخأ ةيحان نم وهو «لئاسرلا لك هب تتأ ىذلا عماجلا عرشلاو «لوقعلا هركذت

 ةرياغملاف « ليدبت الو رييغت هيرتعي ال ةمايقلا موي ىلإ ىقابلا لجسملا بوتكملا ءىشلا

 باتكو ءرون نيبملا نآرقلا ذإ «تاذ ةرياغم ال رثأو فصو ةرياغم فطعلا ىف

 .هريغ

 لوسرلا لمعل نايب هيف اذه نأ وه «ىماسلا صنلا ريسفت ىف هارن ىذلاو

 ىتأو ءاهتاذ ىف رون دلي دمحم ةلاسرف ءرون وه فشاك ملعب ىتأ هنأ وهو هي

 موي ىلإ هتجح وهو «.هتعيرش ىلع لمتشمو «هتلاسر ىلع لاد زجعم باتكب

 . ةمايقلا

 نمو «ضرأللا لهأ ىلإ هتلاسر نم ىربكلا ةياغلا ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 :لاقف ءهلزنأ ىذلا باتكلاو لوسرلا هب ءاج ىذلا رونلا

 نم ىجرت ىتلا تارمثلا ىه هذه # مالسلا لبس هناوضر عبتا نم هللا هب يدهي

 ةعيرش هيفو «ىراسلا هب ىدتهي ارون اهنوكو «ضرألا لهأ ىلإ ةيهلإلا ةلاسرلا

 ىلإ ةياده :اهلوأ ثالث تارمثلا هذهو «ةمايقلا موي ىلإ ظوفحم باتك ىف ةمئاق

 ميقتسم طارص ىلإ هناحبس هللا هب ىدهيو ءرونلا ىلإ تاملظلا نم جارخإو «قحلا

 .تمأ الو جوع ال

 راونألا رون وهو ميظع «روُن هللا نم مُكَءاَج دق» (؟5ص «5ج ) هريسفت يف يسولألا لاق )١(

 .ةِكَك راتخملا ىبنلاو
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 يدهي © :هتاملك تلاعت هلوقب اهنع ىلاعتو هناحبس هللا ربع دقف -ىلوألا امأ

 ىلإ دوعي «هبإ :ىلاعت هلوق ىف ريمضلاو 4مالَسلا لبس هئاوضر عبتا نم هللا هب
 ىلإ دوعي ريمضلا نأل ؛كلذ رهاظلاو .هدحو نآرقلا ىلإ دوعي وأ ءركذ ام عومجم

 وه نآرقلا نأل ؛ركذ ام لكل نيمضت نآرقلا ىلإ ريمضلا دوع ىفو ءروكذم برقأ

 رونلا حابصم وهو «؛ةمايقلا موي ىلإ ةمئاقلا لَو ىبنلا ةجحو «ةعيرشلا ءاعو
 عضومو «نآرقلاب ىدتهي نم هناحبس ركذ دقو ءهيف مالظ ال ىذلا ىدمحلا
 نأ دب ال ىدتهي نم نإف «هب عافتنالاو نآرقلا ةيادهل الهأ ناسنإ لك سيلف «ةيادهلا

 ماقتسا دق بلقو «ةذفان ةريصبو ءهيلع تنار ةواشغ هلظت مل كردي لقع هيف نوكي

 عبتا نم فشاكلا رونلاو قحلاب ىدتهي ىذلا نأ هناحبس ركذ دقو «ةمكحلا بلطل

 كلذ بلط ىنعمو ؛ناوضرلا كلذ هبلط :ىلاعت هللا ناوضر عابتاو «هناوضر

 ءاوهأ وأ لطاب ضرغب هبلق قنري مل «قحلا بلطل اصلخم هبلق نوكي نأ :ناوضرلا
 ىغبي ال قحلا ىلإ اميقتسم اهاجتا هجتي لب «ةياغلا نع بلط ىف فارحنا وأ «ةيدرم

 لقعلا لعجي صالخإلا نإف «ىلاعتو كرابت هللا ناوضر الإ بلطي الو «هاوس

 .ةمكحلاب ئلتمي بلقلاو «قرشي

 ءءاضغبلا دوجو مدعو ءافصلاو «ةمالسلا لبس وهف هيلإ ىدتهي ام امأو

 ىلإ ىدؤي ام لك نم ةمالسلاو ءدسحلاو دقحلا ناردأ لك نم ةمالسلا :وه مالسلاف

 «ةميقتسم قالخأب ايندلل لمعيف «ةحلاصلا لامعألا :وه اهلبسو «ةوادعلاو ءاضغبلا

 نمأ ىف سانلا عم نوكيف «تاوهشلا هيلع ىلوتست الو «داسف اهطلاخي ال سفنو

 نيقتملا نأش ىف ىلاعت لاق امك «مالسلا راد ىف نوكي ةرخآلا ىفو «مالسو

 : ىلاعت لاق امكو [ماعنألا] 4429+ ... مهّبر دنع مالّسلا راد مهل :نيدتهملا
 . [بازحألا] 4 527 اًهرك ارجأ مهل دعَأو مالس هنوقلي موي مهتيحت »

 روثلا ىَلِإ تاَملُظلا َنَّم مهجرخيو » :هلوقب ىلاعت اهنع ربع دقف -ةيناثلا امأو
 نآرقلاف «ةقباسلا ةيماسلا ةلمجلا ىف ريمضلا عجرم وه انه ريمضلا عجرمو 4 هنذإب

 رونلا ىلإ لطابلا تاملظ نم سانلا جرخي اذه لك ةيدمحملا ةيادهلاو رونلاو
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 نأ ىأ «ةدارإلاو ملعلا هانعم انه نذإلاف ءهريدقتو هملعبو ىلاعت هللا نذإب حضاولا

 ال هتدارإو «هتدارإو ىلاعت هملعب ىدهلا رون ىلإ ةلالضلا تاملظ نم جارخإلا كلذ

 «ريبخلا فيطللا «ميكحلا زيزعلا وهو «هقلخ ىف هتمكح ىضتقم ىلع الإ نوكت
 . ىنسحلا هؤامسأ تلاعت «ريصبلا عيمسلا

 قرط نأل كلذو ؛دارفإلاب رونلاو عمجلاب لالضلا ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو

 «ةملظ ءاضغبلاو «ةملظ كرشلاف «هتاذ ىف ةملظ اهنم قيرط لكو «ةفلتخم ناطيشلا

 هجولا دادوساو «ةملظ تانبلا دأوو «ةملظ لطابلاب سانلا لام لكأو «ةملظ ةيصعملاو

 هماسقأ تنيابتو «هنونف تددعت دق تاملظ ملظلاو «ةملظ ةأرملا ةدالو دنع ةباكلاب

 قيرطلا رينيو «تاملظلا هذه فشكي ىذلا وه ىدمحملا ىدهلاو نآرقلاو رونلاو

 .ةفئاكتملا تاملظلا هذه نم رونلا مهجرخي هتدارإو هملعو ىلاعت هللا نذإب «جورخلل

 هللا نأ ىنعملاو «ميقتسُم طارص ىلإ مهيدهيو# :ىلاعت لاق دقف -ثلاثلا امأو

 هللا نم ةقيقحلا ىف ةيادهلاو «هيف ءاوتلا ال ميقتسم قيرط ىلإ بلاط ىدهي ىلاعت

 «ىلاعت هلل ءاضرإ قحلا بلطي نم وه ىدتهملاو ءدشريو ىدهي ىذلا وهف «ىلاعت

 .ماكحأ نم ةيادهلا هيف ام ىلع لمتشا ىذلا هنأل ؛نآرقلا ىلإ ةيادهلا تبسنو

 كك ىبنلل ىربكلا ةزجعملا وه هنألو ؛ةيهلإلا ةلاسرلا ىنعمل نايبو «لئاضفو

 ميلستلاو مالسإلا نيد ءديحوتلا نيد « ميقلا ىلاعت هللا نيد وه ميقتسملا قيرطلاو

 نمف «ةرخآلاو ايندلا ىف ريخلا نيد وهو «لمعلاب مايقلا دعب ىلاعت هلل ضيوفتلاو

 دحاو قيرط لمعلا عاونأ تددعت نإو وهو 2( لض دقف هكرت نمو ءدشر دقف هعبتا

 اذه نوط : ىلاعت لاق دقو « ىلاعت هللا قيرط وهو ماجا برقأ نم ةياغلل لصوم

 مُكّلعل هب , مكاّصو مكلف هليبس نع مكب قّرفتف لبسلا اوُع الو هوَ اميِقتسُم يطارص

 . ميقتسملا كطارص اندها مهللا . .217[ماعنألا] 4 022+ َنوَقّتت

 نع ٍنيطخ طتخو هنيمي نع نيت طتخو اطنخ دَخَلَ يلا دنع انك لاق هللا دبع نب رباج ْنَع ١(

 اذه نو :ةيآلا هذه الث مث اهّللا ليبس اَدَه» :لاَقق طسوألا طَخْلا يف ُهَدَي َمَصْومَْل «هراسي

 - ةمدقملا :هجام نبا هاور . «هلييّس نع مكب قرت لبسلا وعن الو هوعبتاَف اميقكسم يطارص

 )01١. لكي هللا لوسر ةنس عابتا
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 رام جل 2 للكل ١
 رى

 22 را 1 اَوهآَمَاَم ٌقُلَكياَمُهَتَباَمَو
 لك وك 6 ؤكبأ نحر وهلا تاق

 ملفي َقَح نمت ْسَأ ل أيد كب زعيم
 ضال او تاونمَسلا كم ِهَدِبَوُدََمَي نمبر

 لا 2 ريِصَمْلاِهَنِلِإَ مهتيياَم

 ليدبتب ملكلا اوفرح دوهيلا نأ ةقب ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 امم اريثك مهئافخإب مث ءاهنم داري ام ريغب اهريسفتو اهيناعم فيرحتو «ةاروتلا تارابع

 ىراصنلا نأو «ىقابلا ماكحأ نم مهللحت مث «ةيفيلكت ماكحأ نم هيلع تلمتشا

 ءهيف ديحوتلا ةقيقحو «نيدلا بل اولمهأ لب «هب اوركذ ام اظح اوسن مهلثم
 حيبذتلا ىضاملا ىف ناكف ءءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب تيرغأو ةفلتخم اقرف اوقرفتو

 نيدلا اوكرت ىتح «مهريغ نيب ناك ام كلذ دعب نم ناكو «ةيبوقعيلاو ةيناكلملا نيب
 اهءايلوأ هب نودهطضيو «ةينادحولا دناعي ام الإ مهدنع هنم قبي ملو «مهتايح نم
 ءاوفخأ امم اريثك نيبي «هب ِةِْلَي ىبنلا غيلبت ذنم مالسإلا ءاج دقو ءاهراصنأو
 «ىلوألا ةيدوهيلا بل ىه ىتلاو ءهقلخل ىلاعت هللا نم لزنت ىتلا ةلاسرلا ةقيقحو
 اوريغ ام بل هناحبس نيبي ةولتملا تايآلا هذه ىفو «مالسلا هيلع حيسملا ةينارصنو
 :ىلاعت لاقف
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 ىلع ىراصنلا قفتا دقل 4 ميرَم نبا حيسَمْلا وه هللا نإ اوُناَق نيذّلا فك َدَقَلإط

 نويروطسنلا ناك ىلوألا مالسإلا روصع ىفو «ىهلإ رصنع هيف مهدنع عوسي نأ

 .ةمعنلا ةوئب اهنكلو «ةيهولألا ىف ىلاعت هللا نبا سيل حيسملا نإ :نولوقي مهنم

 توصلا كلذ عمست داكت الف «داكت وأ «خيراتلا ربع ىف ةقرفلا هذه تبهذ دقو

 ددع مهنكلو «تناتستوربلا ةفئاط ىف اورهظ نيذلا نيدحوملا ضعب دنع الإ نآلا

 .ىراصن مهنأ ىلع مهب فرتعي ال «ردان

 دقف «ىهلآ رصنع هيفو «هللا نبا عوسي نأ مهدنع فورعملا رمألا ناك اذإو

 هلإ وه وأ هللا وه نوكي نأ لوقلا كلذ مزالو ءهيف تلح دق ةيهولألا نإ :اولاق

 كلذ ىف لاق دقو «هيف ةيهولألا رصنع داحتاب اولاق دقف نكي امهمو ءدبعي
 مهنكلو «مهنم دحأ هب حرصي مل ليقو «مهنم داحمت الاب اولاق نيذلا مه١ : ىواضيبلا

 حيسملا وه نوكي نأ مهمزل ءدحاو الإ هلإ ال اولاقو ءاتوهال هيف نأ اومعز امل

 نأ نودقتعي مهنأب لوقلا ىلإ ىهتني بير الب كلذو «مهلوق مزال مهيلإ بسنف

 هيف ةيهولألا رصنع داحتاب مهلوق مزال وهف «كلذب اوحرصي مل نإو «هللا وه حيسملا

 . هللا عم

 «ةيهولألا داقتعا ىف دحاو بهذم ىراصنلا نأ ىلع جيرخت مالكلا كلذ نإو

 :ةدئاملا ةروس ةروسلا هذه ىف ىلاعت هلوق نوكي كلذبو «هللا نبا هنأو

 صنلا اذه عم ايقالتم 4« 27 ... ةّئالث ثلا هللا َنإ اوُناَف نيذّلا رفك دَقَل »

 .مهلوق تاذب حيرص كلانهو ؛مهلوق مزالب حرص انهف «ميركلا

 نوحرصي - نولدبيو نوريغي نولازي ال مهو - مويلا ىراصنلا نأ ةقيقحلاو

 وه هللاو .هللا وه حيسملا نأ ىلإ نوهتنيو ءدحاو ءىش اهنأو «ةثالث ميناقألا نأب

 باتكلا خيرات ىف «تسوب» روتكدلا لاق دقف .«سدقلا حور وه هللاو ءحيسملا

 هللاو «بآلا هللا : رهوجلا ةيواستم ميناقأ ةثالث نع ةرابع هللا ةعيبط» :سدقملا

 نبالا ىلإو «نبالا ةطساوب قلخلا ىمتني بآلا ىلإف ءسدقلا حورلا هللاو «نبالا
 لامعألا عيمج مساقتت ميناقأ ةثالثلا نأ ريغ ءريهطتلا سدقلا حورلا ىلإو «ءادفلا
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 ىف ىه م ىف ريعف تي ا ىف ىه امك ءميدقلا دهعلا ىف ةحضاو ريغف ثيلثتلا ةلأسم امأ «ءاوسلا

 .(ديدحلا

 نوكي الو «هللا وه نبالا نأب نوحرصي ىراصنلا نأ نيبتي مالكلا اذه نمو

 وه هللا نأب نوحرصي مهف ءهنم حيرصلا قيرطب لب «مهلوقل مزاللا قيرطب مالكلا
 .سدقلا حور وه هللا نأ امك بألا وه هللا نأ امك «نبالا

 ةراشإ هيف نأل ؛هللا هنأب حيسملا نع رابخإلا ىلاعتو هناحبس هللا ركذو

 لكأو «سانلا عم ثدحتي ىئرو دلو حيسملا نأل «ةديقعلا نالطب ىلإ ةحضاو

 . !؟ىلاعت هللا وه نوكي فيكف !مهمعز ىف بلصو لتقو «برشو
 الإ ىنارصنلا ركفلا تداس ام مالسلا هيلع حيسملا ةيهولأ ةركف نأ ةقيقحلاو

 نم مهراوجب دجو نكلو «نيدحوم نورثكألا ناك كلذ لبقو «نيطنطسق دهع ىف

 «ةثالث دوجولا ىلع ةرطيسملا ىوقلا نأ معز نم ةئثيدحلا ةينوطالفألا ةفسلفلا اياقب

 عمجم ىف لاق «ةقراطبلا خيرات» هباتك ىف ىحيبسملا قيرطبلا نبا هلاق ام كل لقننلو

 : هصن ام حيبسملا ةيهولأ نلعأ ىذلا ةيقين

 ءةفقاسألاو ةقراطبلا عمجف «نادلبلا عيمج ىلإ نيطنطسق كلملا بتك»

 ىف نيفلتخم اوناكو «ةفقاسألا نم نافلأو نوعبرأو ةينامث ةيقين ةئيدم ىف عمتجاف

 مهو «هللا نود نم ناهلإ همأو حيسملا نإ :لوقي ناك نم مهنمف . .نايدألاو ءارآلا

 ةلزنمب بآلا نم حيسملا نإ :لوقي ناك نم مهنمو . .«نييميرملا» نومسيو «ةيناربربلا

 نم مهنمو . .ةيناثلا لاصفناب ىلوألا صقنت ملف «ران ةلعش نم تلصفنا ران ةلعش

 ؛بازيملا ىف ءاملا رمي امك اهنطب ىف رم امنإو رهشأ ةعست ميرم هب لبحت مل لوقي ناك

 ىهو ءاهتعاس نم دلولا جرخي ثيح نم تجرخو «اهنذأ ىف تلخد ةملكلا نآل
 «توهاللا نم قلخ ناسنإ حيسملا نإ :لوقي ناك نم مهنمو . .هعايشأو نايلإ ةلاقم

 اصلخم نوكيل ىفطصم هنأو «ميرم نم نبالا ءادتبا ناو ,.هرهوج ىف انم دحاوك

 ىمس كلذلو .؟ةئيشملاو ةبحملاب هيف تلحو «ةيهلإلا ةمعنلا هتبحص ىسنإلا رهوجلل
 ةثالثب هنومسيو ءدحاو مونقأو ءدحاو ميدق رهوج هللا نإ :نولوقيو هللا نبا
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 - لدعو حلاطو حلاص لزت مل ةهلآ ةثالث مهنإ :لوقي ناك نم مهنمو ءهعايشأو

 «نييراوحلا سيئر نويقرم نأ اومعزو «هباحصأو نيعللا نويقرم ةلاقم ىهو ءامهنيب

 لوسرلا سلوب ةلاقم ىهو «حيسملا ةيهولأب لوقي ناك نم مهنمو «سرطب اوركنأو

 . «افقسأ رشع ةينامثو ةئامثالثلا ةلاقمو

 ناميإلاو «حيسملا ةيهولأ راكنإ ىهو .ةعئاش تناكو 2. سوترأ ةركف ركذو

 .نيطنطسق ناطلسب لوقلا اذه داس كلذبو «حيسملا ةيهولأب اولاق نيذلا (01)

 ىذلا وهو «قلاخلا وه ىلاعتو هناحبس هللاف «لطاب بير الب لوقلا كلذ نإو ش

 .سوسحم رمأب مهيلع درلاب هيبن هللا رمأ دقو 2« تيميو ىيحي

 يف نمو هّمأو ميرم نبا حيسملا كلهي نأ دارأ نإ اًميش هللا نم كلمَي مي نمف لق

 تابثإب ءمهءاعدا مهيلع دري نأ ِِككَي ادمحم هلوسر ىلاعت هللا رمأ 4 اعيمج ضْرَألا

 ءاشنإلا ىلع ةردقلا اهساسأ اهلجأل دبعي ىذلا هللا ةفص نإف «ىلاعت هلل ةردقلا

 ةيلاعلا هتدارإ تهجتا نإ ىلاعت هتردق نم ردق ىأب هناحبس هعنمي نأ عيطتسي ارمأ

 : ةينايب تاراشإ ةيماسلا ةلمجلا ىفو «همأو حيسملا كالهإ ىلإ

 ىنعم نمضتي هانعم (كلمي) نأل «ائيش هللا نم كلمي نَمَقط :هلوق ىف -اهنم

 ىأ «ريغصتلل (ائيش») ةملك ريكنتو ءاكيش هرمأو هللا ةردق نم عنمي نم ىأ « علمي

 . اليثض ناك ولو اردق

 نم ةردق ىلاعت هللا ةردق نأ اهنم دافتسي «كلمي» ب ريبعتلا نأ  اهنمو

 .هريغ نم ةذوخأم وأ ةراعتسم ةردق تسيلو «كلمي
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 ىلع مهمعز ىف ةيدام ةلالد هيف ماقملا اذه ىف كالهإلا ركذ نأ - اهنمو

 روزلا ةداهشو ضيرحتب نامورلا هكلهأ ىسيع نأ اومعز مهنآل ؛نوعدي ام نالطب

 نأ عم ءهسفن ةيامح كلمي ال وهو ءاهلإ نوكي فيكف هللا مهنعل دوهيلا نم
 .ةتباث ءاقبإلاو كالهإلا ىلع هتردق نوكت نأ بجوي هلإلا فصو

 نم نوكي فيكف ءاهنم دلوتم هنأ ىلع .همأ ىلإ افاضم حيسملا ركذ هنأ - اهنمو
 .اريبك اولع نولوقي امع هللا ىلاعت «مهمعز ىف هللا نبا وهو «ىقابلا هلإلا ىنافلا

 ريغ نم قلخ هنأ لطابلا معزلا اذه ىف لطابلاب هب نوكسمتسي ىذلا نإو
 كلم هّللو 9 :ىلاعت هلوقب ةماع ةيضق ىف مهمعز ىلاعتو هناحبس در دقو «بأ
 . 4 ءاشي ام قلخي امهنيب امو ضرألاو تاومّسلا

 «ةقباسلا ةلمجلا نم لاحلا ماقم ىف مهمعزل اهلاطبإ عم ةيماسلا ةلمجلا هذه
 نأ مهمعز ىلع ةدارو «ءايحإلاو كالهإلاو ءاقبإلا ىلع ةردقلا ىنعمل ةديؤم ىهف

 هلل نأ ىنعملاو .كلذ دنع هللا ىلاعت هلل انبا نوكيف ءبأ ريغ نم قلخ ىسيع
 موجنلاو «ةفلتخملا اهتاقبطب تاومسلا ىف فرصتلل ةماتلا ةيكلملا ىلاعتو هناحبس
 هيف ريطيو «هرمأب بحسلا هيف ىرجت ءاضف نم ضرألاو ءامسلا نيب امو اهتارادمو
 لك ء؛ءاضفلا ءاوجأ عطقت تارئاط نم ناسنإلا هعنصي ام مث «هيف حبسيو «ريطلا
 الإ ءايشألا نم ءىش ىف ةمات ةيكلم دجوت الو «ىلاعت هلل ةمات ةيكلم كولمم كلذ
 ةقلطم وأ ةمات تسيلو «ةيبسن هتيكلم سانلا نم كلام لكف «ىلاعتو هناحبس هلل
 .ةديقم ىه لب

 قلخَي» : ىلاعت لاق كلذلو ؛ءايشألا قلخ ىف ةقلطم ىلاعتو هناحبس هتدارإو
 دح ال ةقلطم ةردق نم اهلبق امل ةجيتنلاو ةرمشلا ماقم ىف ةلمجلا هذهو .«ءاشي ام
 وأ اركذ قلخيف «ديريو ءاشي ام قلخي وهف ءاهديقي ديق ال ةقلطم ةيكلم نمو ءاهل

 ديقي ديق الو ءاميقع ءاشي نم لعجيو ءاثانإ اذهلو ءاناركذ اذهل لعجي وهف ىثنأ
 ريغ نم مدآ قلخيو «مأو بأ نم سانلا قلخيف «نيوكتلاو قلخلا ةقيرط ىف «هتدارإ
 .اذكهو . .بأ ريغ نمو «مأ نم ىسيع قلخيو «مأ الو بأ
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 لعفي ءدوجولا اذه ىف ءىش لك ىلع رداق وه «ريدق ءيش لك ئلع هللاو#

 ال «ةدارإلاو ةردقلاب ءىش لك دجو دقو «ءاشي ام ىلع هيقبيو هينفي عاش ام هب

 هللاف بأ ريغ نم هل دجو نإف «نبالل ببس بألا نإ :لاقي الف «ةيببسلاو ةيلعلاب

 قلاخ وهف «بابسألاب ديقتي ال ىلاعت هللا نأل ؛كلذ لاقي ال «هوبأ هناحبس

 قوف رهاقلا وهو «هيف ام لكو «نوكلا سيماون قلاخو تابيسملا قلاخو بابسألا

 ىف نوئطخي مهنأ عم دوهيلاو ىراصنلا نإو «هابأ سيلو ىسيع قلاخ وهف «هدابع

 . © هؤاّبحأو هللا ءانبَأ نحت ئراصُنلاو ُدوُهيْلا تَلاَقو 9 :هناحبس لاق اذلو ؛هؤابحأو

 ةاده مهنأ نونلعي ىراصنلاو «راتخملا هللا بعش مهنأ سانلل نونلعي دوهيلا

 ىلعو «هوعضو ىذلا عضولا ىلع مهنيد ىف الإ ةمالس ال هنأو .دوجولا اذه

 نوكي اذه ىلعو «ةءابحأو هللا ءانبأ مهسفنأ ثكوربتعي كلذبو «هومعز ىذلا معزلا

 لاصتالا نأو «هب مهريغ لاصتا نم رثكأ هللاب لاصتالا ةيزم ةونب ةونبلاب دارملا

 لاصتالا ةونب ةونبلاف « ةبحملا ةمعنب اوصتخا مهنأو عىل كاردإو هب ناميإ لاصتا

 . ةونبلا ىنعم ىلإ ريشملا ريسفتلا فطع ليبق نم ءابحأ فطع نوكيو «ةبحملاو

 ريزعل دوهيلا اهمعز ىتلا ةونبلا ىه ةونبلا نوكت نأ وهو «رخآ لامتحا كانهو

 اذه حيضوت ىف ىرشخمزلا لاق دقو ءعابتالا اذهب هللا ءانبأ مهف .هعابتأ مهو

 لوقيو هللا ءايبنأ نحن : ةمليسم طهر لوقي امكو «ريبزلا نب هللادبع وهو «( بيبخ

 مكل ... 9 :نوعرف لآ نمؤم لاق كلذلو ؛كولملا نحن همشح ووذو كلملا ءابرقأ

 . [رفاغ] 4 5512 ... مولا كلملا

 حجر اذهلو ؟هب لاصتالا لهأو هللا بابحأ مهدحو مهنأو .قحلا ةاعد مهنأو

 .لوألا
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 ؛حاصفإلا ءاف انه ءافلا ول َنْمَم شب متنأ لب مكبونذب مكيلعي ملف لق»
 هءانبأو ىلاعت هللا ءابحأ متمعز امك متنك اذإ ىنعملاو ءردقم طرش نع حصفت اهنأل

 متنك ولو «نوينذت سانلا رئاسك متنأف ؟مكمثؤت ابونذ متبكترا نإ مكبذعي ملف
 ىتلا مكبتك ىفو «متبّلع ام متبنذأ ولو «متبنذأ ام مكريغ نم رثكأ هللاب نيلصتم
 عقيس باذعلا نأب دوهيلا رقأ دقو .ماثآ نم نوفرتقت ام ىلع نوبذعت مكنأ مكيديأب

 ىلع نسحملا ىزاجيو «ةمايقلا موي سانلا نيديس هنأب نورقي ىراصنلا نإو [ةرقبلا]
 .ءاسأ ام ىلع ءىسملاو «نسحأ ام

 ُرفْغي قَلَح َنمَم َرْشَب مكنأ لب 8 :ىلاعت هلوقب ءاعدالا لصأ هناحبس هللا در دقو
 متنأو «هقلخب هتلص ىه مكب ىلاعت هللا ةلص نأ ىأ 44 ءاشي نم بّذعيو ءاشي نمل

 تضتقاو «ءاشي نمل رفغي وهف «ىوقتلاب الإ دحأ ىلع دحأل لضف الف «مهنم ضعب
 تانسحلا نأو «هتائيسب هتانسح نزاوو «بكترا ام رغصلو هتبوتل هل نارفغلا هتمكح

 ملو «هب تطاحأ ةئيطخلا نأل ؛هتمكح ىضتقمب ءاشي نم بذعيو «تائيسلا نبهذي
 .ميحر روفغو «ميكح ميلع هللاو ءءاسأو بكترا امع علقي

 همتت نم ةلمحلا هذه 4 ٌريصَمْلا ِهَْلإَو مهن امو ضرألاو تاومّسلا كلم هللو»
 لمتحيو ءهلوقي نأ رمأ ىذلا ٍةَلكَك ىبنلا مالك نم نوكت نأ لمتحيو «مهيلع درلا

 هلوقب درلا دكأت دقو «هناطلس لامكو ىلاعت هتمكحل اديكأت ىلاعت هللا مالك نم اهنأ

 موي مهرومأ هيلإ ريصت ىذلا وه هدحو هناحبس هنأ ىأ «ريصُمْلا هيلإو# : ىلاعت
 نوكيو .ىوقتلاو ةعاطلاب هتبحم قحتسا نمل هتبحم ذئنيح نلعي ىذلا وهو «ةمايقلا
 - هب اوكرشأو هنيد ىف اولدبو اوريغ نيذلل نوكت نلو .ميقملا ميعنلاو ةنجلا ىلإ هلآم

 نمل باذعلا نوكيسو ءهب دعو ىذلا ميعنلا كلذ الو ءاهوعدا ىتلا ةبحملا كلت
 ىذلا وه هللاو هب كرشأو ىلاعت هللا دابع سيدقت ىف ىلاغو «هبر رمأ ىصع

 . .هتمكحو هلدعب نيقيرفلا ىلوتي
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 اح ردد ءىس

 نيذلاو «مالسإلا ىلع نيتقباسلا نيتنايدلا لهأ لاح تاقباسلا تايآلا تنيب

 ىسومو ىسيع امهو «لسرلا نم مزعلا ىلوأ نم نيلوسر نوعبتي مهنأ نوركذي

 هب اوركذ ام اريثك اوفخأ فيكو «هب اوركذ امم اظح اوسن فيكو «مالسلا امهيلع
 نيذلا نييبنلا لك ةوعدو نيدلا بل وه ىذلا ديحوتلا لصأ نع اوفرحنا فيكو

 مهنأ فارحنالاو ليدبتلاو رييغتلا كلذ عم اوعدا مث «نيملاعلا بر نم اوثعب

 رشب مهنأ هناحبس نيبف «مهلوق مهيلع ىلاعت هللا در دقو «ىلاعت هللا ىلإ نوبرقألا

 هذه ىفو «ىلاعت هللا رمأل ةباجتسالاب الإ دحأ ىلع مهل لضف ال هنأو «قلخ نمم

 تقو ىفو ءاهنابإ ىف تءاج اهنأو ةيدمحملا ةلاسرلا ماقم هناحبس نيبي ةيلاتلا ةيآلا

 : لئاق نم زع لاقف ءاهيلإ ةجاحلا

 ىه ةرتفلا ©« لسّرلا َنَم رف ىَلع َمُكَل ني انلوسر مُكءاج دق باتكلا لْهَأ اي
 نيذه ىف نوكي امع نوكس اهيف نوكيو «ثداوحلا ىف نيرياغتم نينمز نيب نمزلا
 «ةدح دعب نوكس روتفلا» :ةرتفلا ىنعم ىف ىناهفصألا بغارلا لاق دقو «نينمزلا

 :ىلاعت لاق ةوق دعب فعضو «ةدش دعب نيلو

 نوكس ىأ 4« لسّرلا َنَم م ةرتق ىلع مكل نيبي انلوسر مكءاج دق باتكلا لهأ ايف

 «[ءايبنألا ] 4 جل َنوُرْفي ال ... 9 ىلاعت هلوقو ٌهلِلَكَع هللا لوسر ءىجم نع لاخ
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 2 رتيوجبل

 لمع لكل» :لاق هنأ كو ىبنلا نع ىورو «ةدابعلا ىف مهطاشن نع نونكسي ال ىأ
 هيلع هلوقف 27(كله دقف الإو ءاجن دقف ىتنس ىلإ رتف نمف «ةرتف ةرش لكلو «ةرش
 «لحمضي مث ةلوج لطابلل :ليق ام ىلإ ةراشإ «ةرتف ةرش لكلو» :مالسلاو ةالصلا

 فرطلاو «ءاهيلإ نكس ىأ ىتنس ىلإ رتف نم :هلوقو «لقت الو لذت ال ةلود قحللو

 .«نسحتسم فعض هيف رتافلا

 ىهف «نيزراب نيلمع نيب نوكس ةرتفلا نأ ميقلا مالكلا كلذ نم دافتسيو

 ةلاسر نيب نمز ىف ةلاسر دوجو مدع نأ كش الو «لمع ىنمز نيب نوكس

 ابجاو لمعلا ناك نإو ءامهنيب نمزلا ىف ىبسن نوكس وهو «ةيتآ ةلاسرو «تضم

 .اهنم فيلكتلا نوكيو «ةقحاللا ةعيرشلا اهخسنت ىتح «ةقباسلا ةعيرشلاب

 : ميركلا صنلا ىف ىلاعلا نايبلا ىحاون ىلإ ريشت ةيظفل ثحابم انهو
 ءاج١ لاقي نأ لدب «مكءاج ْدَق# : ىلاعت هلوقب ريبعتلا ىف -لوألا ثحبملا

 نم صانم ال هنأو «ةمزالملاو ةقحالملا ىنعم اهيف «ىلإ» ريغب ةيدعتلا نأل «مكيلإ

 «ةمزالملا نمضت ةيناثلا نأل «هءاج لاقي نأو «هيلإ ءاج لاقي نأ نيب قرفف «هعابتا

 .اوبنذأ اذإ الإ هب ءاج امع جورخلا نوعيطتسي ال مهنأو

 :هتاملك تلاعت هلوق ىف ةيلعلا تاذلا ىلإ لوسرلا ةملك ةفاضإو -ىناثلا

 غوست ال نمم اهنأو ءاهتتتاكمو ةلاسرلا هذه ةيسدق ىنعم ىلإ ةراشإ 4اتلوسر#
 . هتعاط نع جورخلا الو «هتفلاخم

 مهتبحاصم نأب مهل هيبنت «باتكلا لهأ اي :هلوقب باطخلا ءادتبا -ثلاثلا

 اوفرع مهنآل «ةباجتسالاو «ةعاطلا مهيلع نابجوي ةفرعم لهأ مهنوكو «باتكلل
 نإ مهنأو ءالمه مهكرتي الو ءاثبع مهقلخ ام هنأو .هقلخ ىلإ ىلاعت هللا ةلاسر

 ىَلِإ ترش تناك ْنَمَف هَرْثَف ةرش لكلو ةرش ٍلَمَع لكل ذإ) :ةقلكك يتلا لاق وِرَمَع ِنْب هللا دبع نَع )١(

 نيرثكملا دنسم :دمحأ هاور «كّلَه َدَقَف كلذ ٍريَغ ىلإ هئرْنَق تَناَك نَمَو ,ملفأ ْدَمَف ينس

 .(510/؟60)
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 ةنيب نع مهنايصع نوكي ذإ ءدشأ مهل موللا نوكي لوسرلا هب مهءاج ام اوفلاخ

 .ةفرعمو

 هل ردق «نيبي» لعفلاف «لسُرلا نم ةرتق ىلع مكل نّيبيإل :هلوق ىف -عبارلا

 «ةدلاخلا رماوألاو «تافيلكتلاو «ماكحألا مكل نيبي :هريدقتو الوعفم ءاملعلا ضعب

 اذه ىلعو «مزاللا ةلزنم لزنم هنأ ساسأ ىلع ءالوعفم هل ردقي ال ءاملعلا ضعبو

 ءاهيف متعقو ىتلا ةملظلل فشاكلا قرشملا ىفاكلا نايبلاب انلوسر ءاج : ىنعملا نوكي

 كلذو لَك دمحم ةلاسر هيلع لمتشت ام لكو «تافيلكتلا لك لمشي كلذبو

 ىور دقو ءهفلخ نم الو «هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا نآرقلاب ناك نايبلا

 نم ةرتق ىلع مُكَل نيب انلوسر مك ءاج دق»» :ىنعملا اذه ىف لاق هنأ ةداتق نع

 هيف «لطابلاو قحلا نيب هب هللا قرف ىذلا ناقرفلاب ءاج هلي دمحم وهو «لسرلا

 .«هب ذخأ نمل ةمصعو «هادهو هرونو «ىلاعت هللا نايب

 نإ :ىرشخمزلا لوقي «ِلّسّرلا َنَم ةَرْتق ئَلع# :ىلاعت هلوق ىف - سماخلا
 «لسرلا نم ةرتف ىلع مكءاج ىأ «وُكَءاج# :ىلاعت هلوقب قلعتم رورجملاو راجلا

 نم ةرتف ىلع مكل نيبي ىنعملاو ««نيبي» وهو «لعف برقأب نوكي قلعتملا نأ ىدنعو
 «نايبلا اذهب ميركلا لوسرلا ءاج دقو «نايب اهيف نكي مل ةرتف دعب ىأ «لسرلا

 4 ريذت الو ريشب نم انءاج ام الوقت نأ إ» : ىلاعت هلوق اذه ىكزيو

 «ةرتف نيح هانعم «ةرتف ئلع#» :ىلاعت هلوق نأ نيرسفملا نم نوريثك رسفيو
 ةياهن تناك ةلاسرلا نآل ؛قدأ نوكي ««دنع» وهو ءرخآ فرظب اهريسفت نأ ىدنعو

 هلوقب ريبعتلاو ءاهتقوو اهنيح ىف نكت ملو ءاهتياهن ىف مهدنع تناك ىهف «ةرتفلا

 نايبلا ولعك اهيلع اهولعو «ةرتفلا ىلع ةلاسرلا ةيقوف ىنعم هيف «ةرتف ئلع# : ىلاعت

 نأ مهل غوسي ال هنأ ىلإ ريشي هنأل ؛مول هيفو «ةملظلا ىلع رونلاو «لهجلا ىلع
 . ىندألا ىلإ ىلعألا نم نولزني مهنآل ُّةِْللَي دمحم ةلاسر اودحجي

 وه صنلا اذه نم حضاولا دوصقملا «ريذن الو ريشُب نم اَنَءاج ام اوُلوُقَت نأ»

 ةفرعم مدعو «لهجلاب جتحي نم ىلع رذعلا عطق وه لوسرلا ءىجم ةمكح نأ نايب
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 مكل نمي م اناوسر 0 .هيهاونو ىلاصت هللا رماأ

 هيلع رذعلا مطق ىلاعت ؛ هللا نإ لب قمل دنع باتعلاب انرذنيو .ةعاطلا دنع

 . 98 :ىلاعت هلوق هلثم ... ريشب نم انءاج ام اولوقت نأ :ريبعتلا اذهو

 نآرقلا ىف ريثك [ءاسنلا] 4 <23 ميلع ءيش لكب ُهّللاو اوُنضت نأ مُكَل هللا ني
 ال ريشبلا ىفنب مهلوق نإف ءفوذحم ريدقت ايضتقم ليلعتلا نوكي هيفو «ميركلا

 ريدقتب نويفوكلا هردقيو فوذحم ريدقتب الإ لوسرلا لاسرإل ةلع نوكي نأ نكمي

 انءاج ام :اولوقت الئثل مكل نيبي انلوسر مكءاج ىنعملا نوكيف «ةفوذحم ةيفانلا ال

 «ريدقتلا كلذ ىربطلا راتخا دقو ءريشب نم انءاج ام :اولوقت اليك وأ ءريشب نم

 ءاولوقت نأ ءاقتا وأ اولوقت نأ ةهاركك «بسانم فوذحم ردصمب نويرصبلا هردقيو

 ءاولوقت نأ ءاقتا وأ ءاولوقت : نأ ةهارك مكل نيبي انلوسر مكءاج «كلذ ىلع ىنعملاو

 . ىرشخمزلا ريدقتلا اذه راتخا دقو

 ءهيف ماهبإ ال ؛نيب اهلولدمو .ةحضاو ةميركلا ةيآلا نأ :ىدنع قحلاو
 ةيوحن تاجيرخت تاريدقتلا هذه امنإو مهيلع رذعلا عطق وهو «ىلج اهنم دارملاو

 .ةحضاو ةنيب ىهف «ةيآلا ىنعم نيبتسيل ال ءوحنلا دعاوق ميقتستل

 ىف هعبت نمل ةنسملا تارمثلا نيبيو «قحلا ىلإ وعدي ىذلا رشبملا :ريشبلاو

 ةزعلا نأو ءهيلإ وعدي اميف ققحتت حلاصملا نأ نيبي ايندلا ىفف ؛ةرخآلاو ايندلا
 ةرخآلا ىفد ٠ ءهب ذخخأ نمل نوكت ةلضافلا ةميركلا ةايحلاو ءهعبتا نمل نوكت ةيقيقحلا

 «ىلبي ال ميقم ميعنو ءراهنألا اهتحت نم ىرجت تانج نم ناسحإلا ءازج نيبي

 ال بارطضا ىف نوكي ذإ ذإ «قحلا فلاخي نمل ةئيسلا بقاوعلا نيبي ىذلا وه ريذنلاو

 ىفو «ةلقثم رازوأو «ةئطبم م مانآ ىف شيعيو ءهعم نمأ ال جاعزناو .ءهعم نائئمطا

 . ىلاعت هللا نم طخسلاو تقملاو «ميلألا باذعلا نوكي ةرخآلا
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 ريذنو ريشب ىف ريكنتلاو «ىفنلا ديكأتل «ريشب نم :ىلاعت هلوق ىف 2نم»و

 ام :ىنعملاو «لماش همومعب ىفنلا نآل ريغصتلل ناك امنإو «ريبكتلل ال ريغصتلل

 امو ةيادهلا نم انمرح دقف ءاليئض ناك ولو ريذن الو ءاريغص ولو ريشب ىأ انءاج

 .اهنم اومرح

 نوكي دق ءاهلبق ردقم مالك نع حصفت انه ءافلا «ريذتو ريشب مُكءاج دَقَق9
 دقف «مكيلع ليبسلا عطق دقو ءمكل رذع ال ىنعملاو «طرش ريغ نوكي دقو ءاطرش

 «ةرخآلاو ايندلا ىف هترمثو هتياغو قحاب ارشبم هانلسرأ ىذلا لوسرلا مكءاج

 ءايندلا ىف بارطضالاو «ىبقعلا ءوسو ناوهلاب ىصاعملا نوبكتري نم ارذنمو

 ريغ نم «ىنمتت ىنامأ ريخلا نأ اوبسحت الو ءاوعيطت نأ مكيلعف «ميلألا باذعلاو

 . لمعي لمع
 .دوهي ّهْكَك هللا لوسر اعد» :لاق هنأ سابع نبا نع ةنسلا ىف ىور دقل

 نب ةبقعو «ةدابع نب دعسو «لبج نب ذاعم مهل لاقف «هيلع اوبأف مهرذحو مهبغرف

 متنك دقل ٌِلَك هللا لوسر هنأ  نملعتل هللاوف ءهللا اوقتا دوهي رشعم اي» :بهو

 اذه مكل انلق ام انإ :اذوهي نب بهو لاقف «هتفصب انل هنوفصتو «هثعب لبق هنوركذت

 لزنأف .هدعب اريذن الو اريشب لسرأ الو «ىسوم دعب نم باتك نم هللا لزنأ امو

 .«ةيآلا هذه ىلاعتو هناحبس هللا

 ةجحلا مايقل تقيس دق ةيآلا نإف ءحصي مل مأ لوزنلل اببس اذه حصأ ءاوسو

 «مالسإلا قحب اوماق نإف ء.هيلإ نوعدي امب نوذوخأم مهنأو «نوركني اميف مهيلع
 نأش ىف ميظعتلل انه ريكنتلاو ءاوكله دقف الإو ءاوجن دقف ّةَِكَوي لوسرلل اوباجتساو

 ىلعأ وه ريذنو ريشب مكءاج دق ىنعملاو «هراذنإو هتراشب ميظعتلو هلك لوسرلا

 هريشبت نألو «ةوبنلا حرص ىف ةنبل رخآ هنألو ؛نييبنلا متاخ هنأل «نيرذنملا نيرشبملا

 هدعب نم دحأ ىلع لزني ىحو الو «هدعب ةوبن الف «ةمايقلا موي ىلإ نامئاق هراذنإو

 رخآلا ىلع امهيناث فطع دقو «ءنافصو ريذنو ريشبو «ةيقاب ةدلاحخ هتلاسرف

 :ىلاعت لاق امك ءدحاو صخشل نيفصو اناك نإو ىدؤملاو ىنعملا ىف امهرياغتل
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 نأل ؛رخآ ىنعمل ددعتلا ناكو [ةرقبلا] 4 3+ . .. اريذنو اريشب قحلاب كاَلسرَأ اَنِإظ
 «ىنعملا اذهل واولاب فطعلا ناكف «ةوبنلا ةفيظو امهالكو «راذنإلا ريغ لمع ريشبتلا

 .ةلاسرلل ناترياغتم ناتفيظو امهنكلو نييتاذ نيفصو اسيلف

 «قئاقحلا نايب نم هيف ام عم دوهيلا ةصاخبو باتكلا لهأل باطخلا اذه نإو

 ةيآلا متحخ اذهلو ؛ىلاعت هللا ناطلسل ةراشإ هيفو ءديدهت هيف راذتعالا عضو

 . «ريدَق ءيش لك ىّلع ُهَللاو# :ميركلا صنلا اذهب ةميركلا
 : ةثالث رومأ ىلإ ةراشإ هيفو «ةميركلا ةيآلا ماتخ اذه ناك

 ءمهتازجعم راتخيو «لسرلا راتخي ىذلا وه ىلاعتو هناحبس هللا نأ  اهلوأ

 اذإ الإ هدعب نم دحأ ىتأي الو ءلوسر هنأ ىعدي نأ دحآل حصي ال كلذ ىلعو

 هيلع ىسوم امأ لكك دمحمل ةبسنللاب نأشلا وه امك ء«ةيلاعلا هتدارإ نع وه ربخأ

 عابتا الإ هعسو ام ايح ناك ولو «لئاسرلا ةمتاخ هتلاسر نكت ملف «مالسلا

 . دمحم

 وهو ءاهقلاخ وهف «ىلاعت هللا ةردق ةرئاد ىف تازجعملا ريغت نأ  اهيناث

 ةهجوم ةلاسرلا تناك نمل سيلو «لوسر لك بساني امب هتمكحب اهراتخي ىذلا
 لعفي امع لأسي ال ىذلا ءراتخملا ديرملا وهف «ىلاعت هللا ىلع اوراتخي نأ مهيلإ

 .نولأسي مهو

 ريشبت نم هلوسر هب رمأ ام ذيفنت ىلع رداقلا هدحو وه ىلاعت هللا نأ  اهثلا

 باقعلا نوكيسو «عناملا وهو حناملا وهو «بقاعملا وهو .ءىطعملا وهف «راذنإو

 . باتكلا لهأ ىنامأ الو مهينامأب سيلو ءاوصع نإ مهب الزان ديدشلا

 تنأ كنإ كوفعو كتمحر نم انمرحت الو .«كباقع نم انجنو انل رفغا مهللا
 .روفغلا وفعلا



 ةدئاملا ةروس ريسفت ااه

 0 للا
 يب محل»

 يب

 ا أور ذأ مَوَقلي-ِهِمَوَمِل نم وم َلاَقذِإَو

 كوم كلَصَجو آي 0 -12 هلأ َةَمَعْي
 ألح داوَقني ين 0 وي ملام مكاو

 11100 هلأ بنك َىَّلأ هس َدَقَمْلا ص ردْلا

 َنيرابجاَمَوق اَبيِنَنإوَموُمْي 0 ع َنيِرسَحأويقنَتَف

 داوود إلا وأ وجرح حالم 1

 «مهنايغطو مهدانع ىف باتكلا لهأ ةجاحل ىلاعت هللا نيب ةقباسلا تايآلا ىف

 ءهتمحر نم مهدرطو مهل ىلاعت هللا َنعَلو ءمهيلع تقثو ىتلا دوهعلا مهضقنو

 فالخأ نم ةفئاط ىري لازي ال ٌةِلَي ادمحم نأ ىلإ راشأو «مهل زعلا ناكمو

 ةوسق نم هب اومستا امب رهظتو «ةنايخ نم نيقباسلا ةطخ ىلع ريست نيرضاحلا
 ىبنل مهنم ناك ام ّةِْلَي ىبنلل هناحبس ركذو «ةوسق دشأ وأ ةراجحلاك مهبولق تلعج

 ىذلا نوعرف نم مهذاقنإ هدي ىلع ىلاعت هللا ىرجأ ىذلا مالسلا هيلع ىسوم هللا

 خيش لاق دقلو «باذعلا ءوس مهموسيو «مهءاسن ىيحتسيو مهءانبأ حّبذي ناك

 :اذه ىنعم ىف ىربطلا ريرج نبا نيرسفملا

 «ىغلا ىف دوهيلا ءالؤه ىدامتب ّهِِلَلَي دمحم هيبنل هللا فيرعت نم اذهو»

 ءطبو «مهئايبنأل مهفالخ ةدشو «مهسفنآأل مهرايتخا ءوسو «قحلا نع مهدعبو

 ايلسم «مهيلع هئالآو هيدايأ عباتتو ءمهدنع هللا معن ةرثك عم داشرلا ىلإ مهتبانإ

 ىف مهتاساقم نم هب لزنيو «مهجالع نم هب لحي امع ِِّلَي ادمحم هيبن كلذب
 نإف «ءمهنم كباصأ ام ىلع سأت ال :ِهِْللَي هل ىلاعت هللا لوقي «ىلاعت هللا تاذ

 .مهفالسأ تاداعو مهتاداع نم قحلا نع دعبلاو ىلاعت هللا نع باهذلا



 ةدئاملا ةروسريسفت ااه

 00 ا 2
 ا بح

 هيف هيلي امو صنلا اذه 4 مُكَيلع هللا ةمعن اوًركذا موق اي هموقل ئسوم لاق ذِإَو

 نمو «ةماع باتكلا لهأو نيكرشملا نم هبيصي ام ىلع ربصيل ٌةِلَي ىبنلل ءازع

 مزعلا ىلوأ نم وهو «مالسلا هيلع ىسوم باصأ امل نايب اهيفف .ةصاخ دوهيلا
 ءىالآو معن نم هيدي ىلع ىلاعت هللا هارجأ ام عم «ةوعدلا ليبس ىف «لسرلا نم

 ىبنلاب لزني امهمف هل ءادعأ مهنم ناكو «قحلا ىلإ مهاعد امدنع اونبج كلذ عمو

 ىذلا «هل عقوتملا ربص «هيلع ربصي نأ بجي ةصاخ دوهيلاو ةماع رافكلا نم

 4 22+ ... لْسُرلا نم معلا اوُلوُأ ربص امك َربصاَف :ىلاعت لاق امك «هرظتني
 1 0 1 . [ فاقحألا]

 اوأر نأ دعب ,هموق عم ىسوم لاح دمحم اي ركذا :ميركلا صنلا ىنعمو

 دقل .هعم هموق لاحو «.ءالآلاو معنلا نم مهيلع لزن نأ دعبو «ةسوسحملا تايآلا

 اي :هلوقب ءادنلاب ادتبا 4مكيلع هللا ةمعن اوركذا موق ايا :هلوقب داهجلا ىلإ مهاعد

 ام همهي «مهنم هلعجت ىتلا ةبارقلاو مدلا ةطبار نم مهطبري امب مهل اريكذت «موق
 «مهيلإ ىلاعت هللا لوسر هنأ قوف «مهزعي ام هزعيو مهدعسي ام هدعسيو ؛«مهمهي

 مهيلع ىلاعت هللا ةمعنب ناك ريكذتلاو ءمهسوفن ىلإ برقيل «هيلإ مهبرقي اذهب وهو
 :ىلاعت هلوقب اثالث امعن ىلاعتو هناحبس ركذ دقو «ةعاطلا مهيلع بجوت ىتلا

 معن «َنيِمَلاَعْلا نم ادَحأ توي مل ام مكاتآو اكولم مكلعجو ءاَبْنَأ مكيف لعج ذإ#
 هنأ ىأ «ءايبنأ مهيف لعج هناحبس هنأ ىلوآلا ةمعنلاف .تاحضاو تانيب ثالث

 روجيد ىف حيباصمك اوناكو ءنودشريو مهنودهي مهنم ءايبنأ مهيف ثعب هناحبس

 قيرط ىف ريسلاو ةيادهلا نم لجأ ةنم الو «ةلالضلا ءايمع ىف ارونو «مالظلا

 .داسفلا قيرط ىف ريسلاو ةلالضلا ةمقن نم دشأ ةمقن الو «قحلا

 لعج ذإ مكيلع هللا ةمعن اوركذا «ةرثكلل «ءايبْنَأ# :ىلاعت هلوق ىف ريكدتلاو

 الو «هدعبو ىسوم لبق ءايبنألا ةرثك وه هب اوصشخا ام نوكيو «نيريثك ءايبنأ مكيف
 ًالإة ةَمأ نم نإو .. . 98 :لوقي ىلاعت هللا نآل ؛مهدحو مهيف تناك ءايبنألا نإ :لاقي

 تعب تح يَ انك اَمَو .. م :هناحبس لوقيو [رطاف] 4 257 ريذت اهيف الخ



 ةدئاملا ةروس ريسفت ا

 م 000 ل
 قه سسوس

 و

 :هتاملك تلاعت هلوقب اهنع هناحبس ربع ةيناثلا ةمعنلاو [ءارسإلا] 4 2 ًالوسر

 . «اكولم مكلعجوإ»
 ىأ «ءايبنأ مهيف لعج هنأ ىلاعتو هناحيس ررق ىلوألا ةمعنلا ىف هنأ ظحاليو

 ىأ «اكولم مكلعجو# :هناحبس لاق دقف «ةيناثلا ةمعنلا امأ «ءايبنأ مهنم اضعب لعج

 ضعب كلذ لوأ دقلو ءاكولم اعيمج مهلعج لب «مهضعب ىف كلملا لعجي مل

 نيهجوم ءمهرومأ ىلع نيرطيسم مهنم ءامعز مهيف لعج دارملا نأب ءاملعلا

 منع ىلاعت للا لاق دقف دعب نم كلذ اوبلط امك «مهنوتشل

 يف اوفو 62 كي ل سا رك نكلو أنا ىلع ضف وذل هّللا ْنِإ مهايحأ مث

 عا نس هلا صرف يذلا اذ نم 6 يلع يمس لان اذار هلل ليس

 ينب نم الملا ىلإ رت ملأ 459+ نوعجرت هيَ !و طصبيو ضبقي هّللاو ةريثك اًفاَعْصَأ هَ

 4 كين .. . هللا ليبس يف تاق اكلَمانل تعا مهل بل اق ذإ ئسوُم دب نم ليئارسإ

 .[ ةرقبلا]

 مهنم ناك كلذ نأ رهظيو «لاتقلا ىف هنوعبتي اريبك مهيلع ثعبي نأ دارملاو

 اعيمج اوناك ةعامجللا نم وأ بعشلا نم ناك اذإ دئاقلاو ءهلبق نمو ىسوم دعب نم

 لمعيو ءمهساسحإ عم ريسيو ؛مهتدارإ ذفني هنآل ؛مهرومأ ىلع نيرطيسمو اكولم

 .نطب امو اهنم رهظ ام مهتحلصمل

 اهضرف ىتلا ةيدوبعلا ةقبر نم ىسوم دهع ىف مهجورخ هنأب كلملا رسفي دقو
 مهرايتخاو «مهرومأ ةماعل هيجوتو «ةرح ةدارإ مهل تراص دقف .نوعرف مهيلع

 ارارحأ اوراصو شيعلا دغر اوتوأ دق كلذ قوفو ءاكولم اوراص كلذبو .مهماكحل

 نأ راثآلا ىفو «مهءاسن ىيحتسيو «مهءانبأ حبني نوعرف ناك نأ دعب «مهتويب ىف

 ورمع نب هللا دبع لجر لأس .اكلم ناك فورعملاب هلهأو هيفكيام هل ناك اذإ لجرلا

 ىوأت ةأرما كلأ :هللادبع لاقف ؟نيرجاهملا ءارقف نم انسلأ :لاقف «صاعلا نب

 ءءاينغألا نم تنأف : لاق «معن : لاق ؟هنكست نكسم كلأ لاق ءمعن :لاق ؟اهيلإ



 ةدئاملا ة :هروبس ريبسفت اإل

 التلال قطط طسطمطسطخ طلال لالالالا لالالا الااالالاالطتا ننال طال [اكلااااااننننط لالالالا الاانا خلال ملااااااااااااااااااااالاناااااا١١ ,
 هب لجلب

 يي

 ناك نم» :لاق لِي ىبنلا نأ ىور دقو «كولملا نم تنأف :لاق ءامداخ ىل نإ لاقف

 عنمو «ةيرحلا ليئارسإ ىنب ىلاعتو هناحبس هللا ىنآ دق 217(كلم وهف مداخو تيب هل
 .مالسلا هيلع ىسومب اكولم مهلعج كلذبو .شيعلا دغر مهحنمو «مهلذ

 هناحبس ربع دقو مهيلع ىلاعت هللا اهضافأ ىتلا معنلا ىه ةثلاشلا ةمعنلا

 .«َنيِمَلاَعْلا نم ادَحأ توي مل ام مكاتآو# ايكاح ىلاعت هلوقب اهنع ىلاعتو

 هدرفم نع قرتفيو «ضرألا هذه لهأ نم ءالقعلا هب ديرأ عمج :نوملاعلاو

 «تابنو دامج نم اهنطاب ىف وأ ضرألا رهظ ىلع وه نم لك ىلع قلطي درفملا نأب
 لوقي كلذلو ؛اهينادو اهيصاق تاومسلاو «ضرألا لمشي هنإ لب «ناسنإو ناويحو

 درفملا امنيب «ءالقعلا الإ لمشي ال عمجلا نأل ؛عمجلا نم معأ انه درفملا نإ :ءاملعلا

 .ملاعلا وه درفملاو «ءىش لك لمشي

 «مهدعب ءاج نم امأ «مهنامز ىف نوملاعلا وه دارملا نإ :ءاملعلا لاق دقو

 «معنلا هذه ىرشخمزلا ركذو ءارثأ دعبأو رثكأ وه ام ىلاعت هللا مهاطعأ دقف

 ليلظتو ءودعلا قارغإو ءرحبلا قلف نم «َنيِمَلاَعْلا نَم ادحأ توي مل ام :لاقف

 ىذأ نم مهداقنإ كلذ ىلإ فاضي نأ حصيو «ىولسلاو نملا لازنإو ءمامغلا

 .نوعرف

 ىنثا رحبلا قلفك اهب اوصتخا ام اهنمو مهريغ اهذخأ ام اهنم معن هذهو
 «نيملاعلا نود اهب اوصتخا دق هذهف «ىولسلاو نملا لازنإو «ميظعلا دوطلاك اقرف

 .رزؤم رصن نم مهريغ هاطعأ امم ربكأ نكي مل نإو

 نم ءادنلا راركت ناك 4مكل هللا بتك ىتلا ةسّدقمْلا ضرألا اوُْخَدا موق اي

 ناكو ؛هنأش مظعو «هيلإ مهوعدي ام رطخو «هيبنتلا مّظعل مالسلا هيلع ىسوم

 ةعفرو اعيمج مهزع مهنم هبلطي اميف نأ ىلإ ةراشإلل «موق اي» ةملك راركت

 ىنعم نأ ىلع اوقفتا دقو «ةسدقملا ضرألا ىف ةريثك لاوقأ تليق دقو «مهرادقأ

 )١( 8ص «5ج) هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هاور ٠١١( ملسأ نب ديز نع .



 ةدئاملا ةروس ريسفت ا

 ك1 اللتتلةااااانلاالاناةااططلاخخن نط طلال طالااا لالالالا خطط ل لااا الاانا ناتتاالااالاال الانا اااالا الا اللا ااا! كللل انااا كلل لاااااااااااا ١١١1
 يي 2 ههه

 ىسوم اهانع ىتلا ضرألا هذه ىه ام نكلو «ةكرابم ىهف «ءامنلاو ةكربلا سيدقتلا
 :لاق ذإ ىربطلا ريرج نبا هلاق ام وه اهالوأو لاوقألا حصأو «هبلطب مالسلا هيلع
 هللا ىبن لاق امك «ةسدقملا ضرألا ىه لاقي نأ باوصلاب ىدنع لاوقألا ىلوأو»

 نود ضرأ اهنآب كلذ ىف لوقلا نأل ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىسوم ىلاعت

 اهنأ ريغ «هب ةداهشلا عطق زوجي كلذب ربح الو ءربخلاب الإ هتقيقح كردت ال ضرأ

 لمشت اهنأ ىأ ءرصم شيرعو تارفلا نيب ام ىتلا ضرألا نوكت نأ نم جرخت نل
 .«نانبلو ندرألاو نيطسلف اهيف امب اهلك تاماشلاو ءانيس

 مهنم بلُّط ةسدقملا ضرألا هذه نأل ؛ذخألاب ريدج مالكلا اذه نأ كش الو

 اهضعب ىمسو «ءانيس ىلإ هوربعو ء«رمحألا رحبلا اوزاتجا نأ دعب اهولخدي نأ

 ىَّوُط سدقملا داولاب َكْنِإ ... 8 :ىسوم ابطاخم ىلاعت لاق امك «ءسدقملا ىداولا
 .هلوح امو سدقملا تيب ءايليإ ضرأب نورثكألا اهصصخ دقو [هط] # 010

 هللا بتَك :ىلاعت هلوقب اولخدي نأ مهل بتك هنأ هناحبس هللا ررق دقو
 «هيلع لدي ام دجو دق فوذحملا نأ الإ ءروكذم ريغ لوعفملا دجن انهو #مكل

 اهلوخد مكيلع ضرفو ءاهولخدت نأ مكل ردق ىأ ءاهولخدت نأ مكل بتك ىنعملاو

 دقو «هناوعأو نوعرف نم رصم ضرأ ىف مكب تلزن ىتلا لاوهألا نم مكذاقنإل
 وه امنإ مهيلع هضرف ام نأ ىلإ ةراشإلل ىلعب دعتي ملو «ماللاب بتك لعف ىدعت

 .مهعايض عنمل عقاو هنأ ىلإ ةراشإللو ءمهظفحلو ؛مهلجأل

 ريدقت نوكيف «نيرسفملا ضعب جهن امك ءاريمض لوعفملا ردقي نأ حصي الو

 ال ميركلا صنلا نأ عم ءامئاد مهل نوكت نأ كلذ ىدؤم نآل .(مكل اهبتك» لوقلا

 نأ ال ءاهولخدي نأ مهل ردق هناحبس هنأ هب حرصي ىذلا ذإ هب حرصي الو هيضتقي

 .مهل اهلجسو اهبتك دق نوكي

 نأو ءداعيملا ضرأ مهل بتك دق ىلاعت هللا نأب دوهيلا باآَكَش كسمت دقو
 نأ مهيلع بتك ىلاعت هللا نأ ةقيقحلاو «مهدنع ةسدقملا بتكلا ىف روكذم كلذ

 هدابع اهثري هلل ضرألا امنإو ءمهل ىوأم اهيف اودجيل رصم اوجرخ نأ دعب اولخدي

 .مهنم اوسيلو «نوحلاصلا



 ةدئاملا ة :روبس ريبسفت اه

0000 
 > ههه

 يي

 نأ مالسلا هيلع ىسوم عقوت «نيرساخ اوبلَقَسف مُكرابدَأ ىَلَع اودترت الو#

 نع لذاختتلا هيلإ ىدؤي ام ىلإ مههبنف ءرصنلاو ةزعلا ىلإ مهوعدي ذإ اولذاختي
 ريبعتكو «(هيبسقع ىلع صكن» ريبعتك ««هريد ىلع دترا» ريبعتلا اذهو «لوخدلا

 ترفاوت نأ دعب داهجلا نع عجري نم لاح هيبشت اهيف ةيليثمت ةراعتسا («رابدألا اولو»

 ءمامألا ىلإ همدقمب ريسي نأ لدب ءارولا ىلإ هرهظب ارئاس عجارتي نم لاحب هبابسأ

 . ىنعمو اسح لذاختلا حبق روصي ريبعتلا اذهو

 - ةسدقملا ضرألا لوخد ىلع اولمعي مل اذإ - ليئارسإ ىنب عوجر ناك دقلو

 بهذيو ةيرحو ةماركو ةزعع نم اوبسك ام اورسخيو «نوعرف مكح ىلإ اودوعي نأ

 نع اودترا نئلو ءاهيلع لوصحلا ةقشم ىلإ جاتحي ةزعلا ىلع ءاقبلا نإف «مهنع

 .نورسخألا الإ نوهلا باذعلاب ىضري ال ذإ ءنورساخلا مهنإف ءاهلين دعب ةزعلا

 اوباجأ كلذلو ؛مهمئازع تتامو «مهتمه تفعض دق اوناك ليئارسإ ىنب نإو

 :مهلوقب ةزعلا ةوعد

 ام حص «اهْنم اوجَرْخَي تح اَهَلْخدَ نآ انو نيرا اموَق اهيف نإ ئسوم اي اوُاَقل
 دق ةميزهلاو ددرتلا حور نإ ذإ ؛هنع مهاهن امو «مهنم مالسلا هيلع ىسوم هعقوت

 اموق اهيف نأل ؛اولخدي نل مهنأ هل اوررقف «مهسوفن ىلع ىلوتساو «مهبولق كلم

 وهو «ىتاعلاو ءربكتملاو «ىوقلا ليوطلا ىلع قلطي ةغللا ىف رابجلاو «نيرابج
 برعلا ناسل ىف ءاج دقو ءاهرمت لاني ال ةليوط تناك اذإ ةرابج ةلخن نم ذوخأم

 اليوط ناك اذإ رابج لاقيو «لوانتمللا دي تاف ىذلا ليوطلا وهو «ليخنلا نم رابجلا)

 نم رابجلا نأ بغارلا تادرفم ىف ءاجو (لخنلا نم رابجلاب اهيبشت ايوق اميظع

 .ةوقو رهقب حالصإلا وهو ءربج

 ىلع ةردق مهدنع دادش ظالغ موق مهنأ نيرابج ىنعم اذه ىلع نوكيو

 ىندأ ىف مهمامأ نونكسي نيذلا قنع ونب مهنأ رابخألا ىف ليق دقو ءرهقلا

 ىلاعت لاق نيذلا مهلعلو ديدش سأب ولوأو «ةوق ولوأ مهو «مهيلإ ةسدقملا ضرألا

 : مهيف
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 لالخ اوساَجَف ديدش سأب يلوأ ال اداب ْمُكْيَلع اَننعَب امهالوأ دعو ءاج اَذِإَفط
 نيبو لاومأب مكانددمأو مهيلع ةركلا مك اندر َمُث <جج ًالوعْفُم ادعو ناَكَو ايدل
 . [ءارسإلا] 4 <32 اريفت َرثْكَأ مُكاَنلَعَجَ

 :تاديكأت ةثالثب عنملا اودكأو لاتقلا نع ليئارسإ ونب عنتما

 ليلذتلا نم عون هيف ءادنلا كلذ نإف ىسوم اي مهلوقب مهئادن ىف  اهلوأ

 ا .مهنع تكسيل «ةثاغتسالاو

 نهولا لوأو «نورهاق ءايوقأ ىأ نورابج مهنأب مهموصخل مهفصو  اهينا

 .همصخ مامأ هفعضب دهاجملا رعشي نأ سوفنلا ىرتعي ىذلا

 ديكأت هيف «نل» ب ريبعتلا اذهف «اهلخدن نل» مهلوقب ىفنلا اودكأ مهنأ  اهثلاث

 نأكف .مهجرخي نمف ءايوقأ مهو ءاهنم ءالؤه جرخي نأ ىفنلا ةياغ لعجو «ىفنلل

 نإف »8 ىفنلا كلذ دعب نم اولاق كلذلو؛ ءالاتق نوديري ال مهو .دبؤم ىفن اذه

 . «نوُلخاد اَنِإَف اهنم اوجرخَي

 لامتحا نأل ؛الوخد نوديري ال لب ءالاتق نوديري ال مهنأ ىلع لدي اذهو

 «جورخلا ىف كشلا ديفت ىتلا ةيطرشلا نإب ريبعتلا ناك كلذلو ؛ديعب مهجورخ

 لمع ريغ نم لوخدلا ةدارإ ىلع لدي «نولخاد اَنإَف8 :مهلوق ىف فصولاب ريبعتلاو
 دعبأو ةوقلاو ةزعلا نيملسملا به مهللا . .ةدهاجمو ةاناعم ريغ نمو «هنولمعي

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءءافعضلا ءاد وه ىذلا نهولا مهنع
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 اوباجأ دقف ءاهولخدي نأ مهيلع هللا بتك ىتلا ةسدقملا ضرألا اولخدي نأ -مالسلا

 لمع ريغ نم مهجرخي ىلاعت هللا نآك ءمهجارخإ ىف ىلاعت هللا ىلع نولكتي مهو

 :ىلاعت لاق امك «تناك ةايح ىأ «ةايحلا ىلع سانلا ص رحأ مهنألو «ةبلاغملاو

 ىف لذاختلا اذه عمو [ةرقبلا] 42509 ... ةايح ىلع ساثلا صرحأ مهّندجَتلو »
 كلذلو ؛ نيريثك اوسيلو «نوردان مهنكلو ,مدقتي نأ ديري نم مهيف ناك مهتعامج

 :مهيف هللا لاق

 ىنب نم نالجر ناذه 4 اوُلْخْدا اَمهْيلع هللا معْنَأ َنوُفاَحَي نيذّلا نم نالجر لاقط
 ىتح اهلحدن نل :اولاق نيذلا املاح دق «ناميإلا ةوقو ربصلا ةمعن ايطعأ ليئارسإ

 جاتحت ال ةيآلاو «ةاروتلا ىف ءاج امك «نيلجرلا مسا نورسفملا ركذ دقو ءاوجرخي

 دقو ءامهلوق ىدؤمو ءامهفاصوأ ةفرعم ىلإ جاتحت نكلو «امهيمسا ىلإ اهمهف ىف

 «نوفاخي نيذلا نم مهنأ - امهدحأ :نيفصو امهل ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 .امهيلع معنأ هللا نأ  امهيناثو
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 «فوخملا رمألا ركذي ملو «نوفاخي» مهنأ هيف ىلاعت لاق دقف - لوألا امأ

 ىف فوذحملا ردقي نأ  امهدحأ :ناجيرخت لوعفملا ريدقت ىف ءاملعلل ناك كلذلو

 .هاوقت نوحجريو «هنوقتيو هللا نوفاخي ىنعملاو «ىلاعتو هناحبنس هللا وه ركذلا

 وأ ءديدش شطب ىوذ ناك ولو «هئادعأ نم فوخملا ىلع هنايصع نم فوخلاو

 .ىلاعت هللا ةوق راوجب رغصت تمظع امهم ةوق لكف «ضرألا ىف نيرابج
 معنأ نكلو «مهتوق نورّدقيو ءادعألا نوفاخي ىنعملا نوكي نأ  ىناشلا جيرختلاو

 .ىلاعت هللا ةعاطب مهيلع ىلاعت هللا

 نم دارملا نأ وهو «نوريشثكلا هيف هعبت دقو ءرخآ اهجو ىرشخمزلا ركذو

 ريمضلاو «ةربابجلا هعوضوم لوصوملا مسالاو «نيرابجلا ضعب مه نوفاخي نيذلا

 نيرابجلا نم نيلجر نأ كلذ ىلع ىنعملا نوكيو «ليئارسإ ىنب ىلإ دوعي فوذحم

 اذه ىلع نوكيو «مهيلع اولخدا اولاق .مهنوبهريو ليئارسإ ونب مهفاخي نيذلا
 .ناميإلا ةمعنب امهيلع معنأ هنأ امهيلع هللا معنأ ىنعم ريسفتلا

 ءايلا مضب ةءارق كانه نأ  امهلوأ :نيرمأب ىرشخمزلا كلذ حجر دقو

 نيتءارقلا ىدحإو «نيرابجلا نم نينثا دارملا نوكي نأ نيعتي اذهو '7«نوفاخي»
 ماقملا اذه ىف اهنم رهاظلا نإف (امهيلع هللا معنأ) - ىناثلاو «ىرخألل ةرسفم نوكت

 كلذ نكلو «نينمؤم اوراص دقو نينمؤم ريغ نونوكي نمل كلذو «ناميإلا ةمعن وه
 نأ وهو ءاهانعم اهل لب «لوألا ريسفتلا ىلع ةمحقم تسيل اهنأل ؛دكؤم ريغ رمألا

 ةوقو ءربصلا ةمعنب ليئارسإ ىنب نم قحلا الاق نيذللا نيلجرلا ىلع معنأ هللا
 .ةيصعملا بنجتو ةعاطلا ةمعن قوف«ةمهلاو ةميزعلا

 نيذللا نيلجرلا ةلاقم هذه .4َنوِبلاَغ مُكَنِإَف هوُمَتْلَحَد اَذِإَف باَبلا مهْيَلَع اوُلْخَدا»
 اليزي نأ نالجرلا مكناذ دارأ ءامهنع ىلاعت هللا ىكح اميف امهيلع ىلاعت هللا معنأ

 «ةيوق بولق اهيف سيل ماسجأ مهنإ ذإ ضرألا هذه لهأ نم ليئارسإ ىنب فوخ

 )١( ةرتاوتملا رشعلا يف تسيل .
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 ىنب ةعامجل اولاق» :لاقف ءمهتلاقم هنأ روصي ام ىربطلا ريرج نبا ركذ دقو

 مل اهناو ا ءانل اهبهوف انبر اهيضر ةحلاص اهانسسجو اهب انررم ضرألا نإ :ليئارسإ

 بعشلا اوشخت الو هللا اوصعت الو «ةدحاو اولعفا نكلو ءالسعو انبل ضيفت نكت

 هللا نإو «مهنم تبهذ مهانبراح نإ ءانيديأ ىف نوعوفدم ءانبج مهنإف ءاهب نيذلا
 .(مهوشخت الف انعم

 صوصن عم براقتت اهنأل ؛ىليئارسإ اهردصم تارابعلا هذه نأ رهظيو
 ةميركلا ةيآلا نإف «لاوقألا هذه ىف ةبسنلا ةحص نكت امهمو «مهيديأب ىتلا ةاروتلا

 :ىلاعت هلوق ىنعم نإف «مهنع ىلاعتو هناحبس اهاكح ىتلا اهتارابعب اهلولدم اهل

 مهل نيئجافم اولخدا «نوبلاغ مكنإف هومتلخد اذإف ىأ «باّبلا مهّْيلع اولخدا»
 «نوريحتيو «ةءاجفلا مهذخأتو ءرعذلا مهبيصي ذئدنع مهنإف «بابلا مهيلع نيحتاف

 هنأل ؛بلغلا ديكأت ديفي ام ةرابعلا ىفو «نيبلاغلا متنأ نونوكتو «فويسلا مهذخأتف

 .لوقلا دكؤت ىتلا نإو «ةيمسالا ةلمجلاب بلغلا نع ربع

 ىف لاق دقلو «مهتميزه ىلإ ىدؤي ةءاجف مهراد ىف موق وزغ نأ كش الو

 .«اولذ الإ مهراد رقع ىف موق ىزغ ام» :بلاط ىبأ نب ىلع بورحلا لطب كلذ

 - امهلوأ :نيرمأ ىلع دمتعت رصنلا ةوق «نينمؤم متنك نإ اولكوتف هللا ىلعو#
 ضيوفتو هيلع لكوتو «هللا دنع نم دييأت  امهيناثو ءديكأ مزعو مساح لمع

 لوخدلا وهو «مساحلا لمعلا امهنع هناحبس ىكح امك نالجرلا نيب دقو ؛هيلإ
 ىلع دمتعي الأو «لكوتلا قح هدحو ىلاعت هللا ىلع لكوتلا وه ىناثلاو «ئجافملا

 3 هلوق ىف رورجملاو راجلا مدق كلذلو «هنم الإ رصنلا ىجري الأو ءهاوس دحأ

 .. 9 :ريضنلا هدحو وه ىأ اولكوت ةدحو هللا ىلع ىأ «اولكوتت هللا ىلعو#

 ال ل لكوتلا نإو .[نارمع لآ] 4 هكزد# ميكحلا زيزعلا هللا دنع نم لإ رصَتلا

 كلذلو ؛ىهنيو رمأي ال بيجم «هل صلخم هللاب نمؤم نعذم بلق نم الإ نوكي
 . «نينمؤم مثنك نإإ :هلوقب لكوتلا نرق
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 اوعدي نأو ءاوبيجيو اولمعي نأ ناميإلا ىضتقم نأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو

 كلذ ىفو ءرابج لك قوف وهو «مهعم هللا نأب اورعشي نأو «فوفملا سواسو
 . ةتباثلا ةميزعلاو «مساحلا لمعلا ىلع ثح

 ةيوقلا تارابعلا كلت دعب 4 اهيف اوماد ام ادبأ اهَلْخَدَن نآ اَنِإ سوم اي اوُناَقط

 « مهئادعأ نم وأ مهنم لاجر فوفصلا نم اهب ىدان ىتلا مئازعلاو ممهلل ةريثملا

 ىتح ءاهيف اولخدي نل مهنأ ىهو «ىلوألا مهتباجإب اوباجأ مهيلع هللا معنأ

 هللا ماقم ىلع امجهتو ءاديكأت ىلوألا ةباجإلا ىلع اوداز مهنكلو ءاهنم اوجرخي

 «نل» ةملك تناك اذإو .«ادبأ» ةملك ةفاضإ وهف ديكأتلا امأ .ىلاعتو هناحبس

 ديق ىلع اوماد ام ىفنلا ديبأت ىنعم اهيف «ادبأ» ةملكف ىفنلا ديكأت ىنعم اهيف

 . ةايحلا

 اهيف ةملكلا هذهو 4 2:9 نودعاق اًنهاه نإ التاَقف كّيرو تنأ بهْذاَف ...

 ىناعم نع جورخو «ةلاسرلاو ةيهولألا ماقمب فافختساو «ةعاطلا رمأب هناهتسا

 قلخيو رصني نكلو «لتاقيو رشبلا لامعأ لمعي ال ىلاعت هللا نأل ؛ميلسلا ناميإلا

 دنجلاب باهذلاب ريمألا كرمأي :رخآل لجر لوقي امك «دابعلا لامعأ نم لاتقلاو

 هيلع جورخو ءريمألاب ءازهتسا كلذ ىفف «ريمألاو تنأ لتاق :هبيجيف «لاتقلاو

 لاتقلا نع دوعقلاب مهمالك اومتخ كلذلو ؛ءانبج موق نم ءاذختسا كلذ لك ىفو

 هب اوفصو ىذلا فصولا اذه نإو .4نودعاق انهاه اًنِإ» :مهنكامأ ىف تابثلاو

 لماع دهاجملاو «لذخم دعاقلاو «زوربلا ريغ دوعقلا نأل ؛ةسخلا ىلع لدي مهسفنأ

 لاق امك ءمذ فصو وه حلاصلا لمعلل اذه طاشنلا بوجو تقو ىف دوعقلاو

 :ىلاعت لاقو . [ةبوتلا] 4 3) نيدعاقلا عم اودعفا ليقو .. ا :مهلاثمأل افصو

 مهلاومأب هللا ليبس يف نودهاجملاو ررلا يلوأ ريغ نيمؤملا نم نودعاقلا يوَتسَي الإ

 # ع+ ... ةجرد نيدعاقلا ىلع مهسفنأو مهلاومأب نيدهاجملا هللا لّضْف مهسفنأو

 [ ءاسنلا ]
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 : ةئيطخلا لوقيو

 (7ىساكلا معاطلا تنأ كنإف دعقاو اهتيغبل لسحرت ال مراكملا عد

 :ةحماطلا تاعامجلا فصوت ام حبقأب مهسفنأ اوفصو دق مهف

 ةعامجلا هذه ىلع ىقلأ ىذلا ءبعلاب نيمألا ىوقلا ىسوم سحأ دقلو

 هللا هاكح ام لاقف «ةرفغملا اهب وجري ةرذعملاب هبر ىلإ مدقتف «هلمح نع اهلذاختو
 : هنع ىلاعت

 هاجتالاب هلوق مالسلا هيلع ىسوم أدتبا «ىخأو ىبسفت الإ كلمأ ال ىَنِإ بر لاقل

 هنأ نايبو ءهيلإ ةعارضلاب كلذو هسفنو همسج نوكو هابرو هقلخ ىذلا هبر ىلإ

 نم كلمي ال هنأ وهو «ةرذعملا ررق مث ءاهنع جرخي ال هتعاط ىف هنأو ,هلاحب ملعأ

 فعض نم لعجي نأ عيطتسي ال هنأو «ىلاعت هللا ىلإ هلك رمألا امنإو ءائيش مهرمأ
 الإ كلمي الو ءةمه مهدعاقت نم الو «ةزع مهئاذختسا نم الو «ةوق مهسوفن
 ىلإ لوخدلا ناكلمي ال امهدحو امهو ءامهايإ الإ نمضي ال وهف ءهاخأو هسفن

 (َّنإ) ب ةرذعملا تدكأ دقو «مالسلا هيلع نوراه انديس هيخأب دارملاو «0ضرألا هذه

 هبر ةعاط ىف هعم هنأب هساسحإ ةوق ىلإ ةراشإلل هيخأب نوراه نع ربعو ءرصقلابو

 ("”رمأ اميف هنايصع مدعو

 قارتفالا كلذلو ؛هعم نيذلا لاح نع ةقرتفم ىهف «هلاح كلت تناك اذإو
 .«نيقساقلا موَقْلا نيبو اننيب قرْفاَق# :ىلاعت هللا هاكح ام مهنع

 هماعط يفك نم :يساكلا معاطلا ىنعمو . ضيضحتلا وأ «خيبوتلا امهنم داري نارمأ تيبلا يف )١(

 . مراكملل عسي ملو ىفتكاف ءهءاسكو

 نذل ادَهْتَم دوسألا ِنْب دادقملا نم تدهش :لوقي دوعسم نبا تعمس :لاَق باهش نب قرط نع (؟)

 لوقت ال» :َلاَقق نيكِرشَمْلا ىَلع وعدي رهو لي يلا ىتأ ؛هب َلدع امم يَلِإ بَحأ هبحاص نوُه
 نيو كلاعض ْنَعَو كني نع "لئن ًنكلو 4التاقق كْبرو تن بحْذا» : ىسوم موق لاَف اَمَك

 و 0س روم ل يربو ساس ل

 .هلوق ينعي «هرسو ههجو قرشأ كي يبل "تيأرف «كَفْلَخو كيدي

 .(5955) يزاغملا :يراخبلا هاور
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 لاق امك ءايونعم وأ ايسح الصف نيصخش وأ نيئيش نيب لصفلا هانعم قرفلا

 . [ةرقبلا ] 4 29+ ... هلّسُر نّم دَحأ َنْيَب قّرفت ال... 9 : ىلاعت

 انئيب لدعلا وهو مكحلا ىف اقراف مهنيبو اننيب لعجا ؛ملعأ هللاو انه دارملاو

 اذهو ساسحإلا ىف مهعم انسلو «نولعفي امب ىضرن ال اننأل ؛نيقسافلا ءالؤه نيبو

 ىف مهنيبو اننيب لصفاو ءىش ىف انم اوسيلو ءاذه ىف مهنم انسلف ءلذاختتلا

 انديس لوق نم ىدؤملاو ءايندلا ىف مهنيبو انئيب مكحلا ىف تلصف امك «ةرخآلا

 جراخلا وه قسافلاو ءمهنالذخو مهلمع نمو ءمهنم هسفن ئربي هنأ وه اذه ىسوم

 نع اوجرخ نيذلا ءالؤه نيبو اننيب قرفا :ىنعملاو «ىنعملا وأ سحلاب لصفنملا

 .ناوهلاو ةلذلاب اوضرو «ةزعلا طانم نعو «ةعاطلا

 لاقف ءهيلع مه امل هراكنتساو «ءىسوم ملأ ىلع لدت ةلمجلا هذه نأ كش الو

 . «ضرألا ىف نوهيتي ةَنس نيعبرأ مهيلع ٌةمَرحم اَهْنِإَف لاقل : ىلاعت

 ءهب مكح ىذلا مكحلا كلذ ىلع لدي امك «ىلاعت هللا لوق وه انه لوقلا

 موقلا ىلع سأت الف :هلوق كلذ دعب نم هيلع لدي امكو ءهدحو ىلاعت هلل هنإف

 1 . «نيقساقْا
 حصفت ىتلا ىأ ءحاصفإلا ءاف ىه «ةَمَرَحُم اَهّنإَفظ :ىلاعت هلوق ىف ءافلاو

 فعضو ء«روخلا نم كلذك مهلاح تناك اذإ مهنأ :ىنعملو ءهردقم طرش نع

 «مهتميكشو مهسأب فعضل نآلا نولخدي ال مهنإف مهئادعأ نم فوخلاو «ةميزعلا

 «ضرألا ىف نوهيتي ايفيلكت ايمكح اميرحت ال ءايعقاو اميرحت مهيلع ةمرحم اهنإف

 رقتسي الو «مهتايحو مهشيع برطضي نيريحتم نيهئات ضرألا ىف نونوكي ىأ

 ىف سأبلا ىبرتي ىتح ءمههوجو ىلع نيمئاه ىدارف نوشيعي لب ءمهماقم
 .مهبولق

 ىتلا هتنسب ىلاعت هللا نأ ىلع لدي وهو «ميركلا صنلا ىنعم ةصالخ اذه

 اولدبو ءاوريغ اذإ الإ اهولخدي نأ نم مهنكمي ال نوكلا ىف ىلاعتو هناحبس اهنس

 موقب ام رْيغي ال هللا نإ ... 9 :ةميزع روخلا دعب نمو «ةوق فعضلا دعب نم مهلاح



 0 لااا اللا

 را رحل

 ,لاو نم هنو نم مُهَ امو هل رم الق اًءوس موق هَل دار ذو مهسفنأب م اوُريعي ىَت
 [ دعرلا] 4 تزل

 اهلك مهتايحو (ةداعلل ةقراخ رومأب نوعرف ىلع مهتاراصتنا لك تناك مالسلا هيلع

 اصعلاب ءاملا اوبرشو «ءاقرف رشع ىنثا قلفني رحبلاب اوذقنأ دقف «قراخ نم ولخت ال

 .عوجلا نوكشيو «مهبرشم ناسنإ لكل انيع ةرشع اتنثا هنم قئبنيف رجحلا اهب برضي

 داهجب ةزعلل بلطو «حافك ريغ نم شيعت ممألا - نوكلا ىف هنس اميف - لعجي

 اذامبو «مهلاح ملعي وهو «ةسدقملا ضرآلا اولخدي نأ هناحبس مهفلكف .لمعو

 ةزعلا بلط ىلعو ءءاخرتسالا دعب حافكلا ىلع مهيبري نأ دب ال ناكو «نوبيجي

 ىف نوهيتي ةنس نيعبرأ مهكرتب ءالبلا نم دب ال ناكف ءءاذختسالا دعب مهسفنأب

 .ةنشخ ةايح نويحيو ءألكلاو ءاملل ابلط نولقتنيو ةيبخألا ىف نوشيعيو «ضرألا

 ىتح .مهيلع نورطيسيو شيعلا فظش ىف نوشيعي نم اهوزغي ىتح مئازعلا

 .مهوقبس نم باصأ ام مهبيصيف «هميعن ىف اوهكفيو «هفرلا مهبيصي

 سأبلا ةوق مهيف ىبرتل ةنس نيعبرأ ليئارسإ ونب هيف شاع ىذلا هيتلا ناك
 موقلا ىلع سأت الف» :اهيلع اوبلغتيو اهوللذيف ءباعصلاب اونيهتسيو «ةميزعلاو
 قلع امل ةلازإو «هترذعم ةباجتسا نايبو «مالسلا هيلع ىسومل نيمطت اذه «نيقسافلا

 :سيقلا ئرما لوق كلذ نمو ءامغو امه ثدحي «اقيمع

 لمجتو ىسأ كلهت ال نولوقي 20 مهيطم ىلع ىبحص اهب افوقو

 داهجلاب مالسإلا زازعإ بلطو «ةعنملاو ةزعلاو ةوقلا مالسإلا ةمأل به مهللا

 :هيلإ اوعمتسيو ىلاعت هللا لوق اوعيطيو «مالسإلا ودع اوبهري الأو «لاملاو سفنلاب
 . [نارمع لآ] 4 429 نيدمؤم متنك نإ نولعألا متنأو اونزحت الو اونهت الو »
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 هادي َّىلإت طسب نيل يع «قنملانمهللأ ل بقتيامَنِإ
 رو يعن - طر رو ء هج #0 رع حس

 هللا ف اخأ نإ كنق ال كيل ِإ ىِدَيطِساَبب نأ آم ىنلئقَن

 2 را هع نإح
 3-5 0 14-5 سلخ اس ج22

 لهل نيمادظلا اورج 3 :ذورانلا دحصاأْنم

 مهيديأ طسب نم ليت نم دوهسلا نم ناك ال لياعت هيف ىئآرقلا صنلا اذه

 لضفلا بذاكلا مهئاعداو «نييسنلل مهلتقو «قيثاوملا مهضقنو ِةِْكَك ىبنلل ىذآلاب

 ةقيلخلا ىف ميدق دسحلاو مهسوفن ىف نيمكلا دسحلا وه كلذ ةلع نإف «سانلا ىلع

 ىضتقت ىتلا ةدايعلا ىف ىتح ءهاخخنأ دسحي مدآ ىدلو دحأ اذهف ءاهيف ناسنإلا مدق

 امم سوفنلا ضعب ىف دسحلا نومك ىلع ليلد كلذو ؛بولقلا ىوقتو سوفنلا ةيقنت

 هلتق ىذلا خألا ربص امك «ةفآلا هذه مهبيصت نيذلا ىلع ربصلا الإ هل جالع ال

 ربصلا ةيلحل نايب اضيأ اهيفف ءدسحلا ةفآل نايب صوصنلا ىف ناك اذإف ءهوخأ

 .ىلاعت هلل صالخإلاو «نيذؤملا ىذأ نم نيملاعلا بر هردقي امب اضرلاو حفصلاو

 امو ربصاو » :ىلاعت لاق امك ءربصلا ىلإ هوعدي كي ىبنلل ءازع هيف اذه لكو

 . [لحفلا ] 4 79 نوركمي امم قّيض يف كت الو هيلع نَرحَت الو هّللاب لإ َكرْبص
 دعب ءىجيس هنإف «هقحلي امل ديهمت هيفف هقبس امل اليلعت صنلا ىف نأ امكو

 سفنألا نولتقيو ,نوجرخيو ءاداسف ضرألا ىف نوثيعي نيذلل ةعدار تابوقع كلذ

 ةوسق نيبي صنلا اذه ىفف «فاطتخالاو تاقرسلاب نينمآلا نوجعزيو «ةئيربلا

 مهريغ عنمي الاكنو ءارجزو اعدر باقع نم هلاثمأو وه هقاقحتسا نيبتيل ىدتعملا

 ةيعرش ىف هتيببسل نايب اهيف صنلا اذه تبقعأ ىتلا ةيآلا تناك كلذلو ؛ثبعلا نم
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 اسف َلَعق نم هنأ ليئارسإ ىنب ىلع انبتك كلذ لجأ نم إل : ىلاعت لاّقف ؛ عدارلا باقعلا

 سائلا ايحأ اَمْنَأَكَف اهايحأ نمو اعيمج ساّنلا َلََق اَمْنأكف ٍضرألا ىف داسف وأ سفن ٍريغب
 . [ ةدئاملا ] 4 227 اعيمج

 نم ليت ملو اَمهدَحأ نم ليف ابرق ارق ذإ قحاب مدآ ىنبا أبن مهيلع لئاو»
 نوخرؤملا لوقي «مدآ انبا 4 20 نيِقّتمْلا نم هللا بقت امن َلاَق كّئلتفَأل َلاَق رَخآلا
 «ىغابلا ليباقو «ىقتلا ليباه امه :ةاروتلا ىف ءاج امك ءامهيف نيرسفملا ضعبو
 :لاق نيعباتلا نم نسحلا نكلو ؛هبلص نم مدآ ادلو امهنإ :نيرسفملا رثكأ لوقيو
 لجأ نم# :دعب نم ىلاعت هلوق كلذ ىلإ ريشي ام لعلو «ليئارسإ ىنب نم امهنإ
 .خلإ ٠ . «سفن ريغ اسف َلَقَق نم هّنَأ ليئارسإ ىنب ىلع انبتك كلذ

 هيلإ ئموي ام نأ فرعن نأ انمهي ىذلا نكلو ءامه نم فرعن نأ انمهي الو
 ميهن الو نآرقلا هكرت ام كرتن نكلو «عقاوو قداص صصقلاو «قئاقح نم صنلا
 ةجاح ريغ نم هدصقم ىف حضاو ىنآرقلا صنلاو «ةبذاك وأ ةقداص تايليئارسإ ىف

 . «قحْلاب مدآ ىبا ابن مهيَلع لئاو# :هناحبسم لوقيو ؛هجراخن نم هحضوي ام ىلإ
 لصأو «ولتملا ميظعلا مالكلا هبشي اقسنم اعباتتم اركذ مدآ ىنبا ربخ ركذا هانعمو

 ىف ىناعملل ةروصملاو ءاهفورح جراخم ىف ةحضاولا ةعباتتملا ةءارقلا ةوالتلا
 اربخ قداصلا ربخلا اذهب مهربخأو «ةيانعب نينبالا ربخب مهربخأ :ىدؤملاو ءاهفوقو
 نأشلا وذ ميظعلا ربخلا وه أبنلاو «هتقيقحو هرهظمو ؛هتيلح راصو «قحلا هسبل دق
 نم هيف امب (هنأش هل ربخ) مدآ ىنبا ربخ نأ كش الو «ةيانعو ةسارد ىعدتسي ىذلا

 ببسب لب «ءادتعا الو «عقو رش الو «تبكترا ةميرج ريغ نم هيخأل خألا لتق
 ركذ اذلو ؛كلذ الإ ءادتعالا ببس ناك امف «ىلاعت هللا هجول ةصلاخلا ةدابعلا

 ال ثيبخلا بلقلا نأ ىلع لدي امم ءاهثعابو ءاهببس وهو «ةميرجلا تقو هناحبس
 :لاقف «توقمملا ىذألا ىلإ الإ لوبقملا ريخلا لعف هعفدي

 اقح اركذ امهركذا ىأ (ِرَخآلا نم لتي لو امهدَحأ نم لّبقتف انابرق اًبرَق ذإ»
 نم انسح البقت نابرقلا ةجيتن تناكو ءانابرسق هيف ابرق ىذلا تقولا ىف اقداص
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 مل ىذلا نم عينشلا ءادتعالا كلذ ءارو نم ناكف ءرخآلا نم لبقت مدعو امهدحأ

 رثكأ ىف قلطت ىهو «ىلاعت هللا ىلإ اهب برقتي ىتلا ةدابعلا نابرقلاو «هنابرق لبقي

 ىف ىدهلا حبذك ءاهحبذب ىلاعت هللا ىلإ برقتي ىتلا حئابذلا ىلع ةدابعلا لاوحأ

 .ةكم

 «بيحرتو اضرو لوبق وهف «هناحبس لباقلا نم ةوقب لوبقلا هانعم لبقتلاو

 ءحلاصلا نبالا نم ةنسحلا ةينلاو بيطلا دصقلا ىنعمل تابثإلا ىف ظفللا ركذ دقو

 ىفنلا نيب ةلباقملل .«رخخآلا نم َلّبقتي ملو# :هناحبس هلوقب ىفنلا ىف ظفللا ركذو

 «لوبقلا لصأ ىلع بصنم هيفنف ءالصأ لبقي مل مثآلا كلذ نابرق نآأل ؛تابثإلاو

 .هفصو ىلع ال

 هلام نم ثيبخلا دصق هنألو ؛هاوقت صقنلو «هتين ءوسل هلوبق ماع ناكو

 هبلق نآلو ءهللا هجو دصقي ملو ءرخفلاو ةاهابلا دصق هنألو ؛برقتلا هب دارأو

 دقو «كلذ دعب نم هتمحر مدعو «هثبخو هلعف ءوس نم نيبت امك ماثألاب بشأتم

 فرع فيك هناحبس نيبي ملو «هنابرق لبقتي مل امهدحأ نأ ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 ران هيلع لزنت نابرقلا نإ ليقف ءاذه ىف امالك ءاملعلا ركذ دقلو «لبقي مل هنأ

 نإ :نورخآ لاقو «ةرامألا هذهب لوبقلا ملع دقو ءران هيلع لزنت ال رخآلاو ءهلكأتف

 وأ ةقداص ايؤرب ناك كلذ نأ ىدنعو «نامزلا اذه ىبن ىلإ ىحوأ ىحوب ناك كلذ

 نوكي دقو «لوبقم ريغ هقدصت نأ هلاح نم ملع دقو ءهسفن ىف قدصتملا لاحب

 .©7نييبلصلا مدآ ىدلو ريغ اناك نإ نامزلا ىبن رابخإب

 ةميرجلا مث ةيمالكلا تابواجملا كلت نيوخألا نيب ناك نأ كلذ ةجيتن تناكو

 ةبواجملا ركذنلو «ىناسنإلا دوجولا ىف مئارج نم رهظ ام مظعأ ىه ىتلا ىربكلا
 :لاق ءدساحلا ملاظلا ىغابلا رجافلاو «حمسلا لداعلا نمؤملا ىقتلا نيب

 ملف «قحلاب روعش لك نم هبلق الخ ىذلا مثآلا ملاظلا ةملك كلت .4كّنلقَأل »

 ويب م يل رت لق

 اًمْلظ سمت لقت ال» :هكي هّللا لوسر َلاَق َلاَق ُهْنَع ُهَّللا ىضَر هللا دبع نع ملسمو يراخبلا ىور )١(

 . «(لثقْلا نس نم لوأ هن اهمد نم لفك لوألا مد نبا ىلع ناك الإ
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 ةايحلا قحب رعشي ملو امهنيب ةلصاولا محرلاب رعشي ملو ءاهتاذ ىف ةلادعلاب رعشي
 مظعأ لتقلا نأبو ء«مدلا ةمرحب رعشي ملو سفن لك اهعدوأو ىلاعت هللا اهقلخخ ىتلا

 ريغ نم اهيلع هرارصإو «ةمثآلا هتمزع دكأ دقو «ىناسنإلا دوجولا اذه ىف ةميرج

 هيلع لدت ىذلاو «لوقلا ىف ىوطملا مسقلاب الوأ امهدكأ كلذلو ؛فعض الو روخ

 كلذب هيخأل ةمثآلا ةهباجملا تناكو «ةليقثلا ديكوتلا نونب اضيأ ةدكؤم ىهو ء«ماللا

 ىف رجفلا هيلإ ىدأ ىذلا رفاسلا حجبستلا ناكف «هتين رتسي ملو «هجاوملا باطخلا
 .مثآلا بسكلاو «لمعلا ىف مارجإلاو «لوقلا

 حور نيبي زجوملا صنلا اذهو «لتقلا ىلع هميمصت ىلع لدي اذه نإو

 ريخ داز املكو «عمتجملا ىف رايخألاب ءوسلا نوديري نيذلا نيمرجملا ىف مارجإلا
 امك ءرشلا نوئرمتسيل مهنأ ىتح «ءاذيإلاو رشلا ىف نومرجملا لغوأ «رايخألا

 همثام رهظت نمو «ةيناسنإلا ةعامجلا ةفآ ءالؤه نإو «ريخلا بح رايخألا بيطتسي

 نيذلاف ؛هل اريهطتو عمتجملل ابيذهتو ءاعدرو ارجز باقعلا ةملك هيلع قحت مهنم
 نأب نوضار .مهتعامج قح ىف نومثآ مهل راذتعالا ىلإ مهتفأر طرف مهب بهذي

 .نيمثآلا بولق ىف رشلا شيعي

 ىف ربلا ىقتلا اهب قطن ةملك لوأ كلت «َنيقّتمْلا نم هللا لبق اَمَنِإ لاق»
 لاق دقف «ءادتعا اهتاذ ىف ىهو «ءادتعالا ةينب رهجلا وأ ء.هيخأ ءادتعا ةبواجم

 «ىلوألا ىه كلتو «قيمع نيكم ناميإ نع ئبنت اهنم ةدحاو لك «ةعبرأ تاملك

 هاجتالا ىلإو «هبلق ريهطت ىلإ هاخأ دشرتو «لوبقلا ىف ببسلا ديفت ةملكلا هذهو
 . ةميرك ناعم ةبيطلا تاملكلا كلت ىفو «هتيشخب راعشتسالا ىلإو «هبر ىلإ

 ىفن رصقلاو «نيقنملا ىلع كاَمَّنِإ 98 ظفلب لوبقلا رصق ديفت الوأ ىهف
 دجوت مل نإو «لوبقلا ناك تدجو نإف ءلوبقلا ببس ىه ىوقتلا نأ ىأ «تابثإو

 رمأ نم ال «قدصتملا سفن نم نوكي امنإ لوبقلا مدع نأ ايناث ديفتو «لوبقلا ىفتنا
 .بولقلا نم امئاد ىوقتلاف «ةينلا ردق ىلع ءازجلاف ىجراخ



 4 ا ا

 را برسل

 «هبلق ىف ءادلا عضومب هبنذ نع عالقإلا ىلإ دسافلا هيخأ هيجوت اثلاث ديفتو

 ةيشخ نمضتت «بيطلا ءازجلل اببس تربتعا ىتلا ىوقتلاو «هل بطي نأ هيلع نأو
 نمضتتو «ماثآلاو بونذلا ءاقتا نمضتتو ءهاضر بلطب بلقلا ءالتماو «ىلاعت هللا

 ةليضفلا ىناعم لكل ةعماج ةملك ىهف «ناسنإلا هيخأ ىلع ناسنإلا قح مارتحا

 .ةيعامتجالاو ةيقلخلاو ةينيدلا

 ةملكلا ىه كلت «َكلعقأل كيل ىدُي طساب اَنأ ام ىف كدي َىَلِإ تطسَب نيل

 ةبيطلا نع ئبني امسق صنلا اذه ىف ىرنو «ءادتعالاب اهّدم ديلا طسبو «ةيناثلا

 اذهو «هيلع ميمصتلاو ىذألا ةينو رشلا نع ئبني مسق لباقم ىف حمسلا قلخلاو

 ةمالسو بلقلا ةمالس انه دكؤي وهف ءداضت نم رارشألاو رايخألا نيب ام روصي

 هيفن دكأ دقو «(!)درلا مدع ىلع ىناثلا مسقأو «لتقلا ىلع لوألا مسقأ «لمعلا

 :مسقلا باوج نآل ؛مسقلا ىباوج ىف ةيمسالا ةلمجلاب ريبعتلابو ءمسقلا اذهب

 ريبعتلا - اهلوأ :ةثالث رومأب ىفنلا دكأ دقو «كّلفَأل َكِيَلِإ ىدُي طسابب انَأ ام

 سيل كلذ نأل ؛ءادتعالا لجأل ديلا طسب فصو هسفن نع ىفني وهف «فصرولاب

 نم امهنيب ام نأ ىلإ ةراشإلل (ديلاب) ريبعتلا  ىناثلاو «هتابغر نم الو هنأش نم

 - ثلاثلا دكؤملاو «ىذألاب هدي هيلإ دمي نأ نم هعنمت هدنع ةلوصوملا محرلا ةطبار

 اهب ىضرت الو «ةميلسلا عئابطلا اهنم رفنت ةميرجلا هذه نأ هيف 4َكّلْفَألال ريبعتلا
 .هلتق ديري ناك اذإ اصوصخو «ةميقتسملا لوقعلا

 ءادتعالا ةين ىف همالك ددرو «َكّنلتْقْألا# لاقف لعفلا ىلع لوألا مسقأ دقو

 نم ةثيبخلا ةينلل ةرمث ناك ىذلا لعفلا كلذ وه لوقلا عوضوم نأل ؛اضيأ لعفلاب

 هنأ ىأ «فصولا ىفن نع ناك دقف «بيطلا باشلا نم ناك ىذلا ىفنلا امأ ؛هلعاف

 .عقي نأ نكمي الو «لعفلا كلذ هنم عقي ال

. 
 )١( كنلتقأل مسقأ :يأ 4تطسب نئل#و «كنلتقأل# يف هل ةثطوملا ماللا نم موهفملا مسقلا وهو

 نعل مسقأ .
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 نع عافدلا نأ نم هوررق ام لوح وهو .ءعوضوملا اذه ىف اثحب ءاهقفلا ريثيو
 ةيفنحلا ررقيو «ىوقتلا عم ىفاجتي ال عورشم رمأ لتقلل ىناجلا ةلواحم دنع سفنلا

 عافدلا نوكي «لتقلاب ولو هسفن نع عفدي مل اذإ لوتقم هنأ دكأت اذإ صخشلا نأ
 نوكي عافدلا نأب لوقلاب ءاهقفلا نم نورثكألا ىفتكيو .هسفنل اظفح ابجاو
 نأ ىوقتلا نم سيل هنإف «كاذ مأ اذه ناكأ ءاوسو ءامزال نوكي الو ءاعورشم

 . عفادي ال ديلا فوتكم هيلع ىنجملا فقي

 راتخي هنأ ىأ «ةيرايتخا ماقملا اذه ىف ىوقتلا نأب ءاهقفلا روهمج باجأ دقو

 دبع نوكي الو «مولظملا هللادبع نوكي نأ امإو رشلا عفدي نأ امإف .نيقيرطلا ىأ
 عافدلا نإ :اولاق نيذلا ةيفنحلا امأ «ىوقتلا ىفاني ام امهيلك ىف سيلو «ملاظلا هللا
 نم عرش ناك ىوقتلا نم هرابتعاو توكسلا نإ :اولاق دقف «بجاو سفنلا نع
 هيلع اودَمعاَف مكيلع ئدتعا مف .. . 9 :ىلاعت هلوق ىف حضاو وهف انعرش امأ ءانلبق
 نع جراخ مدآ ىدلو فقوم نإ : :لوقنو [ ةرقبلا] © 23386 .. . مكيلع ىدتعا ام لثمب

 «لتقيل ءىجي ىذلا لئاصلا عفد ىف وه فالخلا عوضوم نأل ؛فالخلا عوضوم

 هنأ ولو «لتقلاب هاخأ ددهي خأف انه امأ ء.هرش ىرشتسي ال ىتح «هعفد بجي هنإف
 اذه نوكيو «بلاغلا امهيأ ىردي الو «ةمحلم ىف الخدل هب هدده ام لثمب هدده
 ىف لوتقملاو لتاقلاف امهيفيسب ناملسملا ىقتلا اذإ» :ّكلَي هلوق ىنعم ىف الخاد
 ناك هنإ» :ِدِكي لاقف «لوتقملا لاب امف ءهللا لوسر اي لتاقلا اذه :اولاق «'رانلا

 متاع إو ) :ىلاعت لاق دقو ارجأ ربصلا ىف نأ ىلع (7١هبحاص لتق ىلع اصيرح
 هذهف [لحتلا] 4629+ نيرباّصلل ٌريَح َوَهَل مئربص نيلو هب متبقوع ام لثمب اوبقاَعَف
 «نيوخأ نيب رمألا نأ اصوصخو «فالخلا عضوم نع امات اجورخ ةجراخ ةيضقلا

 .ريكفتلاو ةنزاوملل ةصرف ريغ نم ءادتبا فيسلاب برضي لئاص نيب ال

 ثعابلا نع ئبنت ىهو «ةثلاثلا ةملكلا ىه هذه 4َنيِمَلاَعْلا بر هللا فاَخَأ ىَنإل
 ثعابلاو «هسفن نع عافدلا نع ىتح ىلختيو ىبلسلا فقوملا كلذ فقي هلعج ىذلا

 .ناميإلا :يراخبلا هاور ؛؟ هيلع قفتم )000



 2 رمل لا

 ا بس

 هفقوم فقي نأب هلتقب مهي ىذلا هيخآل راعشإ كلذ ىفو «ىلاعت هللا فوخ وه هيلع

 هيلع ىفخي ال «بولقلاو ءاضعألاو حراوجلا تاكرح ىلع ديهش وهو «رودصلا

 : اهيلإ هيبنتلا نسحي «ةينايب تاراشإ ميركلا صنلا ىفو «ضرألا ىف ءىش

 .لوقلل ةدكؤملا (َنإ) ركذب هللا فوخ ديكأت  ىلوألا

 «هدذحو وه هنأب راعشولل «ةلالحلا ظفلب هلالج لج ىلاعت هللا ركذ - ةيناثلا

 ماقتنا بح وأ بضغ هعفدي الف هاوس ناطلس الو «هسفن ىلع ناطلسلا بحاص

 .هرمأ ةفلاخم ىلإ

 نمو نوكلا ئشنم ىأ «نيملاعلا بر هنأب هلالج لج هللا فصو - ةثلاثلا

 .داسفلل رشنو «ضرألا ىف بيرختو «ىلاعت هللا هانب امل مده اهلتق

 نيملاّظلا ءاَزَج َكلَذَو راَثلا باَحْصَأ نم َنوُكَتَف كمْنَو ىمُنإب ءوبت نأ ديرأ ىنإ»

 ءوبيو ناكم ىف ميقي نم ةمزالم مثإلا كمزاليو عجرت :اهانعم انه ءوبت # 3#

 ىأ ىمثإ ىنعملا نأ سابع نبا نع ىور (كمثإو ىمثإ) ىنعم نع ملكتن انهو « هيلإ

 ىنأش ىف هبكترت ىذلا مثإلا ىأ ءلوعفملا ىلإ لعفلا ةفاضإ هبشت ىهف «ىلتق مثإ

 « نيمثإ بكترتف « لبقت نأ نع كتقدص قوع ىذلا ىلصألا كمثإو «ىايإ كلتقب

 «ىصاعملا نم كسفن تعلخ دق نوكت الف «رخآ ابنذ ىلصألا كبنذ ىلإ فيضتو

 .اهتدزو ءاهيف كسفن تسكرأ لب

 نأ ىنعملا نأ نسحلا نع ىورو «ميقتسم ىنعم وهو هراتخن ىذلا اذهو

 هماثآ قوف ءمثإ نم هبكترا دق ىقتلا نوكي نأ ىسع ام ةمايقلا موي لمحي

 . ةيلصألا
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 . «كمّنإو ىمُنإي ءوبت نأ ديرأ ىَنإل :ةيآلا هذه ريسفت ىف لوقي ىرشخمزلاو
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 (ىمثإ لثمب دارملا) لوقي مث ىل كلتق مثإو كتلتق ول كل ىلتق مثإ لمتحت نأ

 نبا نع ىور ام وه حضاولاو ءافلكت اذه ىف ىرأ ىنإو «دهاجم نع كلذ ىورو

 .هنع هللا ىضر سابع

 هريغ لمحتي نأ ديري نأ ىوقتلا نم ناكأ لئاس لأسي دق انهو

 دارأ ذإ وهف ءهيخأ ةمواقم نع هعانتمال ةجيتنلل نايب كلذ نإ :لوقنو «رازوألا

 .ببسملل ةدارإ اهنأك ببسلا ةدارإ نإف .همثإو هسفن مثإب

 نم نوكي نأ ىهو «ةيئاهنلا ةجيتنلاب هيخأ ريصبتب حمسلا همالك متخ دقو
 كلذ نأب هرصبي مث «ةمايقلا موي اهنم نوجرخي ال نيذلا اهل نيمزالملا رانلا باحمصصأ

 ةرمز ىف الخاد املاظ نوكي ءاهلعفب مهي ىتلا هتلعف ىف هنأو «نيملاظلا ءازج

 2 0 مر ير سس لأ نو حبص ام هيخأ َلْئَقرهَسْفَ

 هت رو سس حس 00

 فري كدي ةَيِرْهل ضل ف ُتَحَبيأبح هللا تحب
 سل اس سس حج را حرس سس ل حر

 ده َلْمِم نون ُثَرَبَعَأ َيَلْيَومَِلاَق ديِحَأ َةَءَوَس
 سل

 هيخ َنيِم دلتا نم َحَبصْأَف ىنأ َةَءوَس ىراوأَف بعل هه 2. هل ل رفحا 0 000 0 وو

2 

 الثم ىلاعت هللا اهبرض ىتلا مدآ ىنبا ةصق نايب ىف رارمتسا ةولتملا تايآلا

 اهيف نإو ءاهيف ةبحملاو ريخلا عزاون ىلع رصتنيو سفنلا ىف مكحتسي فيك رشلل
 ريخلا ناكو املاسم ريخلاو ءايدتعم رشلا ناكو «نيوخأ نيب رشلاو ريخلا نيب ةبلاغم

 وجري ريخلا هوخأ ناك دقو «هبلق ىف رشلا رصتنا ىتح ءرشلا عزاني ريرشلا بلق ىف
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 اهعطقت الو «ةلصاولا ةوخألاو ةدوملاو ةمحرلا عزاون ريرشلا هيخنأ بلق ىف روثت نأ

 اوذخف ءالثم مدآ ىنبا مكل برض هللا نإ» دلي لاق دقو «ةضراعلا دسحلا ةوفج

 . ١"(رشلا اوعدو امهريخ نم

 راصتناب تسهتنا ةيسفن تابواجم دعب نكلو «مثآلا خألا ةميرج تمت دقلو

 :ىلاعت لاق كلذلو «رشلا

 نيرمأ ىلع لدي ميركلا صنلا اذه 4 هَلَقَف هيخأ َلْثَق هسفن هل تعَرَطف»
 :هلوقب ءادتعالا ىلع هَتَمَرَع دكأ هنأ ولو «هاخأ لتق ىذلا ليباق نأ  امهدحأ

 «ةلصاولا محرلاو دولا لماع لوألا :نالماع اهيف ددرتي هسفن تناك «كنلتقأل»

 نأ ديري ناك لوق نم هقاس اميف هاخأ نأ  امهيناثو «نغضلاو دسحلا لماع ىناثلاو

 كرحت ام كلذلو ؛ىرخألا ىلع رصتتنتل ةوخألاو ةدوملا حور هسفن ىف ىمني

 .هسفن ىلإ بوثيل هتعجارمل كرحت لب «هتمواقمل

 كانه نأ ىلع لدت ىناعم فلسلا ورسفم اهيف لاق «تعّوط» ةملك ىنعمو

 «تعوط» دهاجم رسف دقو « ةميرجلا ىف ذ عقي نأ لبق هروعش لخاد ىف ةمواقم

 ؛تنسحو تنيزب مهضعبو «تعسوو تلهسب نيعباتلا ضعب اهرسفو « تعجش

 نيب ءرشلاو ريتا نيب هسفن لتخاد ىف ةكرعم كانه تناك هنأ ىلإ ريشي اهلكو

 «تعوط» لدب نسحلا أرقو «ترصتنا ىتح ءاهنع ماجحإلاو «ةميرجلا ىلع مادقإلا

 دقو ؛ةمواقملا ىنعم ىلع لدي وهو «ةكراشملا ىلع لدت ةغيصلا هذهو «تعواط»

 انسح اريوصت سفنلا ىف ةبلاغملا ىنعم رانملا ريسفت ىف اضر ديشر ديسلا روص
 :لاقف

 ةعاط ىلع ةرطفلا لمح ىف راركت ىلع لدت (تعوط) ةملكلا هذه نإ»

 اهمهفي نمل لثمت ىهف «بعصلا ريعبلاو سرفلا ليلذتك «لتقلا ىلإ ىعادلا ءدسحلا
 هللا إد :لكي يلا لاق السم هَّللا دبع نب ركب نعو ءًالَّسْرم نسحلا نع ريرج نبا ىور )١(

 م هه هك 2 را ره سلا يب اع سس سس لم لسه ه8 هرم ص سل

 «7ج عماجلا يف يطويسلا هدروأ «امُهَرَش اوعدو اَمهريخ اودَحَف ءَّالَثَم ْمَدآ يبا مكل برض

 .(ةهالال و١ ١ ه ملص

 "بحل أ
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 لك ىف ركفي ماجحإو مادقإ نيب وهو «هلتق هيخأل هدسح هل نيز ىذلا مدآ دلو

 ىف ام معديو «ةميرجلا نع هل افراص اهنم لك ىف دجيف «ميكحلا هيخأ نم ةملك

 لك ىلع ءوسلاب ةرامألا هسفن نم دسحلا ركيف «ةيارقلاو لقعلا فراوص نم ةرطفلا

 . (هتعاط ىلإ هيذجيو دسحلا

 نع ربع دقف ءددرتلا ثيح نم ىناعملا هذه ىلإ ةراشإ ميركلا صنلا ىف نإو

 ىلإ نانئمطالاو «ةوخألا نأ :ىنعملاو .*هيخأ َلْثَق هسفن هل تعَوطف# :هلوقب لوتقملا
 نأ ىلع لدي امم «هلتقف هلوقب ةميرجلا نع ربعو «لتقلا ىعاود ناضراعي اناك ةبارقلا

 ةميرج هنابرقل هللا لوبق نوكي نأ الإ ةميرج ريغ نم اهلتق هللا مرح ىتلا سفنلا
 .نيدساحلا دنع

 ثيح نم هتاذ ىف مرجلا ةعانش ىلإ ةراشإ هيف قبس ام لك عم ىنارقلا صنلاو
 هنإف « لعفلا تاذ ثيح نمو «لوتقملاو لتاقلا نيب ةلصلا ثيح نمو هيلع ثعابلا

 هجوأب ميركلا نآرقلا راشأ ىناعملا هذه لكلو ءدوجولا اذه ىف ةيناسنإ ةميرج ربكأ

 «حوضولا عم زاجيإلا ةغالب هيفو ءهزاجعإلا رس وهو .«ظافلألا قدأو « ريبعت

 . ظافلألا ايانث نم رونلاب ىناعملا عاعشإو

 ةريبكلا ةميرجلا كلت دعب نيرساخلا نم راصف ىأ 4نيرساخلا نم حبصأف#

 ؛مالكلا ىف ماقملا اهل أيه حبصأب ريبعتلاو ءاهفارطأ لك نم ةعانشلا اهب طيحت ىتلا

 هنأك ءحبصلا رون قرشأ امدنع بكترا امل اكردم ناك هنأ ىلع لدت «حبصأ» نأل

 مالظلا نم روجيد ىفو «هبلقو هلقع نم ةملظ ىف باكترالا ةدارإ وأ ةريحلا تقو

 ىف كردأو ءاههجو ىلع رومألا هارأ ىذلا رينم ا حبصلا ناك ىتح «ليللا مالظ هبسي

 هبلق ءالتماو «هسفن نغض ببس رشلا ىواهم ىف سكرأو «هبلغ ىتح ءرشلا هيلع
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 هللا بضغب سحأو «فيفعلا رهاطلا بيطلا هاخخأ رس هنأب سحأو ءدسحلاب

 تآللتماو «هتوقش هيلع تبلغ نمت راص اذكهو «نيبملا نارسخلا وه كلذو «ىلاعت

 . لعف ام ءوس ىلع ةرسحلاب هسفن
 .«نيرساخلا نم حبصأَفط :ىلاعت هلوقب ريبعتلا ىف ىهو «ةينايب ةراشإ انهو

 تسكرأو تائيسلا اوبسك نيذلا نيرساخلا ةرمز ىف راص هنأ هادؤم نإف

 اولزن مهنأل ؛ءاقب الو «مهل ةاجنم الو ءاوحبصأو «نارسخلا ىواهم ىف مهسوفن

 . ميمصتو رارصإب مئارجلا مظعأ باكتراب «ةيواهلا عاق ىلإ
 مالكلا اذه «هيخأ ةءوس ىراوي فيك هيريل ضرألا ىف تحبي اًبارغ هللا ثعَبف»

 قايسلاو ىنعملا نم مهفت اهنأل «ميركلا نآرقلا اهركذي ملو «هتقبس ىناعم نمضتي

 نأ كلذو ءاهريدقتب الإ ميقتسي الو ىنعملا كردي الو ءركذلا ىلإ ةجاح ريغ نم

 نأ دري مل «هتلان ىتلا ةديدشلا ةراسخلاب سحأو «ةميرجلا بكترا نأ دعب لتاقلا

 «ىقلم همسج كرتي نأ الو ءرويطلا حراوج هرقنت وأ «عابسلا هشهنت هاخأ كرتي
 دعب هنأل «راظنألا نع هداعبإو ءهرتسو «همسج ةارادم نم دب ال هنأ ةرطفلاب مهلأو

 «هتيؤر ةميلسلا عابطلا فلأت الو ءاهيلإ رظنلا ءوسي ةءوس هلك همسج راص هتوم

 لوحتت نأ دعب اصوصخو ءرظنلا ءوسي هنأل ؛هتوم دعب هلك مسجلا ةءوسلاب دارملاف

 هيف بكترا ادمأ تبخ نأ دعب ءهسفن ىف ةوخألا تظقيتسا دقو «نفعتيو هلاح

 . هتميرج

 هملعي نأ ىلاعت هللا دارأ دقو ءاهرتس ىأ هيخأ ةثج ةاراومل لتاقلا خألا هجتا

 بارغلا كلذ ىأر دقو .«كلذ لعفي نأ همهفأ هنأ هثعب ىنعمو ءابارغ ثعبف «كلذ

 ىأ ضرأ ىف ثحبي ذحخأف «راظنألا نع هرتسي نأ دارأو ءاتيم رخآ ابارغ مهلملا

 ناكف ءاهيف هعضوف «تيملا بارغلا عست ةرفح دجوأ ىتح «هيلجرب اهرفحيو اهريثي

 .هيخأ ةثج اهب ىراوي ىتلا قيرطلاب لتاقلل امالعإ اذه

 هلتق وأ «تام دق بارغ ةمث نكي مل هنأ ةيآلا نم نيرسفملا ضعب مهف دقو

 نأل ؛هنفديل ءايشألا نم ءىش نع ضرألا ىف ثحسبي بارغلا ىأر هنكلو «هبحاص
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 رفحي بارغلا هيخأ لتاق ىأر املف «ءايشألا نفدل ضرألا رفح نابرغلا ةداع نم

 .ليتقلا هيخأ ةثج اهيف ىقلأ ىتلا ةرفحلا رفح ىلإ ىدتها ضرألا

 رخآلا هنفدف ءامهدحأ تامف ارقانت نيبارغ نأ ىلع نيرسفملا نم نوريثكلاو

 .ضرألا ىف ةرفح رفحب

 «ضرألا ىف ثحبي ذخأ دق بارغلا نأ ىلع تصن ةميركلا ةيآلا نأ قحلاو

 وأ اريط نوفدملا نوكل ضرعتت ملو ءاتيم اريط وأ ائيش اهيف نفد «ةرفح رفح ىتح
 ةميركلا ةيآلاو ءرخآ ببسب تام وأ «نفادلا لتقب تام ريطلا نوكل الو ءريط ريغ

 تماد امو «هنيعب ضورفلا هذه نم دحاو ضرف ريغ نم دصقملا ةحضاو ةنيب

 ادحاو ضرفن نأ انل سيلف ةدوجوم ريغ اهقدصل اهلوبق نم صانم ال ىتلا رابخألا

 نأ وه ىزغملاو ضرغلا نايب هيضتقي ىذلا دحاولا ضرفلاو «هنيعب ضورفلا هذه نم

 ملعف ءائيش اهيف عضو ةرفح متأ ىتح «ضرألا ىف رفحي ذخأ بارغلا نأ ضرفن
 .هيخأ نفدل قيرطلا وه كلذ نأ لوهجلا لتاقلا

 ىف ءاج دقو ءاهرفح وأ ضرألا قد وأ فشك اهانعم (ثحبي» ةملك لصأو

 نع تثحب لاقيف بلطلاو فشكلا «(ثحبلا» : ىناهفصأللا بغارلا تادرفم

 فيك ُهَيِريل ضرألا ىف تحبي اًبارغ هللا ْثعَبفط :ىلاعت لاق ءاذك تثحبو ءرمألا
 . 4 ىراوي

 اهيبشت ءطولا تددش اذإ ريسلا ىف اهلجرأب ضرألا ةقانلا تّثحب ليقو
 .كلذب

 ءاهيف ةرفح رفح ىتح «ضرألل اريثم هراقنمب قدي ذخأ بارغلا نأ :ىنعملاو

 هلوقب ريبعتلا ليلدب اليوط اتقو كلذ ىف بأد هنأو «هنفدي نأ ءاش ام نفد مث

 ترمتسا لاح ىلإ ةراشإ عراضملاب ريبعتلا ىف نأل «ىضاملا لدب عراضملاب 4ثحبي#
 ثكم لعفلا نأ نايبل ىضم رمأ نع عراضملاب ريبعتلاف ءطقف تعقو ةعقاو ىلإ ال

 .رارمتسا لاجم ناكو اتقو



 0 للامام

 1-جىف

 ناك اذإو «ةربعلا ريثي ام هيخأ لتق دعب تناك ىتلا رومألا هذه لك ىفو

 ال حبصأو «ظقيتسا دق هريمض نإف ءهيخأ ةءوس ىراوي فيك هارأ دق بارغلا

 ؛ةمايقلا موي ىلإ لاتقلاو لتقلا باب تحتف ىتلا هلعف ةءوس ىراوي فيك عيطتسي

 دق ةميرجلا نأل ؛مدنم ريغ ىف نكلو «مدنلا هارتعا هنأب نآرقلا حرص كلذلو

 لثم ثوكأ نأ ترجعأ ئتليو اي لاق :هناحبس لاق كلذلو ؛اهنم ةاجنم الو ءتعقو

 . «ىخأ ةءوس ىراوُأف بارغلا اذه

 مرجلا كلذ اهب بستكاو ءاهلعف ىتلا ةلعفلا دعب ةرسحلا هيرتعت لتاقلا ذخأ

 ءهبكترا ىذلا لعفلل هترسح تناك دقو ءدوجولا اذه ىف رثألا غيلبلا ديدشلا

 هللا نآأل ؛ربكتساو ىبأ ىذلا وهو ءرئاطلا مامأ هسفن رغصلو ءهقحل ىذلا زجعلل

 .ربجتو هيخأ ىلع ىغطو «هنابرق لبقي ملو «هيخأ نابرق لبق

 0 و ١ : ىلاعت هلوق ىف فلألا لثم ملكتملا ءاي بولقم

 «كتقو اذهف ىلبقأ ىتيلبو ىتحيضف اي ىأ «ىتيلو اي» اي ىنعملاو .[ فسوي] # +

 « ىسفنلا ملآلا راهظإو رسحتلل لمعتسي ءادنلا اذهو «كبايبسأ ىب تلزن دق ىنآل

 نيب امهو ءامهيدانيو ءامهنم رسحتيو «هب اتلزن نيتللا ةحيضفلاو ةيلبلا هذه نإو

 ىلإ هتافتلا مدعو «هئابغو هلهج نمو ءاهلعف ىتلا هتلعف نمو «هبلق نم اثعبنا هيبنج

 نأ دعب «ةدماه ةثج هلعج ىف اببس ناك ىذلا هيخأ نامثحل ةبسنلاب هيلع بجي ام

 ىريرقتلا ماهفتسالا اذهب هلهج رّوص دقو .اكرابم اخأو ءايقت ابلقو ايقن اناسل ناك
 تزجعأ# :هلوقب هنع ىلاعت هللا هاكح دقو «هترسحو هتلفغو «هلهج روصي ىذلا
 . «ىخأ ةءوس ىراَوُأَف بارغلا اذه لثم نوكأ نأ

 كلذ لاق هنكلو «بارغلا اذه لثم نوكي نأ نع هزجع ررقي هنأ : ىنعملاو

 «ملألاو ىسأللو ءهنم عقو ام ىلع ةرسحللو تيبثتلاو ريرقتلل ماهفتسالا ةغيصب

 ىدأ امو ءدسحلا لدب ةبحملاو ةدوملا بجوي ناك ىذلا « ىخأ» ظفللاب ربع كلذلو

 تسيل هترسحو «ىخأ ةءوس لاقف «هيبأ ءزج وهو ءهمحل رطشو «.هلتق نم هيلإ
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 «تاذلاب ةميرحلا لصألو كلذل نكلو «هتلفغو بارتلا اهتاراوم نع .ءزجعلل

 هيف تاجردلا ىلوأ نإ ذإ «مدنلا تاجرد ىلوأ هذه نإو «ىخأب ريبعتلا ناك كلذلو

 دعب لعف ام لعف دقف ءهلعف ىذلا مثإلا رثأو ءاهبكترا ىتلا ةميرجلا مظعب سحي نأ

 كلذبو ءامسجيم ةميرجلا رثأ ىأر ىتح لعف نإ ام هنكلو «نيترم ةركفلا ديدرت

 :كلذ دعب هناحبس لاق كلذلو ؛مدنلا ناك مث «ةرسحلا تناك

 نأ نع لفغو هيدي نيب هيخأ ةثج ىأر نأ دعب «نيمداثلا نم حبصأف#

 وهو «ىقلم بيطلا هيخأ نامثج ةيؤر نم اهيف عقو ىتلا ةيلبلا سحأو ءاهيراوي

 نمو «هبكترا ىذلا رشلا رادقم كردأ  هشهنت ريطلا عابسو مئاهبلا عابسل ةضرع

 ىتلا ةسيرفلا مرجملا ىري نأ ةميرجلا لوهب ساسحإ لوأ نأ ةيملعلا تاررقملا

 مل لوتقملا ناك اذإ كلاب امف «ىبرق اذ نكي مل مأ ىبرق اذ ناكأ ءاوس ءاهسرتفا

 .داشرإو ةظع هنم ناك لب ءىذأو رش هنم نكي ملو ءارب لعف لب ءامثإ بكتري

 فارتعال اليبس لوتقملا ةيؤر نومدختسي قيقحتلا لاجر نم ةربخلا ىوذ نإو

 ىلع هرارصإو هتابث هنع ىلختيو «هباصعأ برطضت هتيؤر درجممب هنإف «لتاقلا
 بارطضا نم نوكتت باكترالا نئارق نإف «فارتعالاب حرصي مل نإو «راكنإلا

 فقارتعالا ذخأل ليبس كلذو ءهجو رارفصا نمو «ضبن ةعرس نمو ءرهاظ

 تاكرح ىف رهظيو «كرحتيو ظقيتسي ركنتسملا ةرطفلا توص نأل «حيرصلا
 تناك كلذلو «ضبنلا ةعرسو «باصعألا بارطضاو «ناسللا تاجلخو «حراوجلا

 لخد هنأ ىأ «نيمدانلا نم راص دقو «لتاق لوأو دساح لوأ ترتعا ىتلا ةمادنلا

 . نيغابلا نيدساحلا نيدقاحلا نيددرتملا ةرمز ىف ناك نأ دعب «نيمدانلا ةرمز ىف

 مدنلا وه ةبوتلل قيرط لوأ ناك نإو «بنذلل ارفاغ دعي ال مدنلا اذه نإو

 دمحأ مامإلا ىور امك 21)(مدن ةبوتلا» :ةِْيََي ىبنلا لاق امك «عقو ىذلا لعفلا ىلع

 هنأل ةبوتلا نم سيل مدنلا كلذ ناك امنإو ءامهنع هللا ىضر ىراخبلا مامإلاو

 )١( هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع دنسم - نيرثكملا دنسم :دمحأ هاور «ةةيوت مدنلا» )/708(2

 .(5765؟) ةبوتلا ركذ -دهزلا :هجام نباو
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 ىف نوكتو «ىلاعت هللا ةاضرم ءاغتبا نوكت ةلوبقملا ةبوتلاو «ةرطفلا توصل ةباجتسا

 .دابعلا ىلع ءادتعالا ريغ

 وه لاتقلاو لتقلا باب تحتف ىتلا ىربكلا ةميرجلا هذه ببس نإف ءدعبو

 رانلا لعبشت امك ءرشلاب اهنالعشيو .بولقلا نالكأي امهو ءدقحلاو ءدسمحلا

 نم عونلا اذه ىلاعت هللا ركذو ءاهلوبقو ةدابعلا ىف ناك دسحلا كلذ نإو «بطحلا

 «ماثآلاو رورشلا حبقأ ىلإ ىدؤي رش هيلع ثعابلا ناك امفيك دسحلا نأ نيبيل دسحلا

 ىلع ثعابلا نأ ىلإ هيبنت كلذ نإف ءدسحلا اهببس ةيرشبلا ىف ةيرج لوأ تناك اذإو

 اصوصخو «نييبتلاب رفكلاف «تيقملا دسحلا وه ىناسنإلا دوجولا اذه مئارج رثكأ
 دسحلاو ءدسحلا اهببس داحآلا نيب مئارجلا رثكأو «دسحلا هببس ناك هَ ادمحم انيبن

 رش نيلماعلا هللا ىقو «دساحلا ىف زجعو ءدوسحملا ىف لضف ىلع نوكي امئاد

 . نيدساحلا

 َساَنلا ا اكس هيأ زم ومجَصأل مآ هذ 5-4
 كرد ا كَل اباَلَسَر مهن مارك ج 2 َرَّقَلَو اًعيمج

 0 6 رق > هع

 2 سؤرتتل ضل كلي دمج

 :ىلاعت لاقو . [سمشلا] 40ج اهارقتو هيج اهم 4 هما

 هاهتالاو ريخلاب ملعلا هسفن ىلاعت هللا عدوأ : ىأ [ دلبلا ] 4 4( نيدجُتلا هاتيدهو

 «رارشألا نم ناك رشلا ةعزن هيلع تبلغ نمف «هيلإ هاجتالاو رشلا اهعدوأو «هيلإ
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 ءرشلا نم ريخلا زيمي هب القع كلذ عم ىلاعتو هناحبس هللا هعدوأ دقو «هيلإ هجتي

 نم دب الو .هلباقو هريغ رضاحو ءهرضاحو هيضامب ربتعيو «ثيبخلا نم بيطلاو

 ىبقع نايعلاب هل حضوتو «هلالض ىف رمتسي ال ىتح «لاضلا هبنت ةيعامتجا رجاوز
 .ريخلا ةرمثو ءرشلا

 لتقيل هدي طسبي مل هنأ ىتح «ريخلا هيلع بلغ امهدحأ ناوخأ ناذهو

 ىلع دسحلا هيدعتسيل هنأ ىتح «رشلا هبلغ ىناثلاو ءرشلا رداوب ىأر هنأ عم .هاخأ

 ركذيو «مدآ ىنبا نم ناك ام تايآلا قباس ىف ىلاعت هللا ركذ دقلو «هلتقيف «هيخأ

 . :ىلاعت لاقف «مهعدري ام رشلا ىلإ نوعزانلا اهيف ىريل مظن نم هنس ام انه

 ءارج نم ىأ «سفتت ٍريغب اسفن َلَعق نم ُهَّنَأ ليئارسإ ىبب ىلع انبتَك كلذ لجأ نمإ»
 ضعب سوفن ىف رشلا لغلغت ىلع اهتلالدو ءمدآ ىنبا دحأ اهبكترا ىتلا ةيانجلا هذه

 نم دبال ناك ءنيحو تقو لك ىف ةميرجلا مهنم نوكت نأل مهدادعتساو «سانلا

 كلذك اهرسف دقو «ةيانج اهانعم انه «لجأ» ف  باّععلا وهو «عنام رجاز عدار

 هركذو «برعلا ناسل ىف روظنم نبا كلذ ركذف ءمهمجاعم ىف نويوغللا

 لجأ لكف ءالجآ اهنم فاخي ىتلا ةيانجلا لجألاو :لاقف «هتادرفم ىف ىناهفصألا
 لجأ نم# :ىلاعت لاق ء«هلجأ نم اذك تلعف لاقي ءالجأ ةيانج لك سيلو «ةيانج

 :رعاشلا لوقب دهشتساو ىوغللا لصألا ىربطلا ققح دقو «نيرسفملا

 (7هلجآ انأ لجاع ىف اوبرتحا دق مهنيب حلاص ءابض لهأو

 . ىناجلاو كلذ مهيلع اجلا انأ ىأ هلجآ انأ :هلوقب ىنعي

 وه لجألا نأ وهو «هديدرتو رظنلاب ريدج ىنعم ىلإ ىناهفصألا راشأ دقو
 وأ «صاخشألا ىلع ةميخو بقاوع اهل نوكت ىأ ءالجأآ اهنم فاخي ىتلا ةيانجلا

 راثآ اهل نوكي لب ءاهعوقو تقوب اهتبغم ىهتنت ال ىتلا ةيانجلا ىأ «تاعامجلا ىلع

 .ديعبلا ىنعملا دارأو :«(لجاع) لباقم يف (هلجآ) ب ربعف ةيروتلا رعاشلا لمعتسا دق )١(
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 «مدآ ىنبا دحأ ةميرج تناك كلذكو .راثآلا كلت جلاعت مل نإ ءاهدعب ةلجؤم

 ىلع تلد ةيانج ىهو «ةمايقلا موي ىلإ لاتقلاو لتقلا باب تحتف دق ةيانج اهنإف

 «سوفنلا ضعب ىلع دسحلاو قحلا ةبلغ نم اهيف رتتسا ىذلا ةيرشبلا سفنلا نونكم

 ءاهرضاحك ميخو اهلجآ ةيانج ىهف ءاهيف ريخلا رصانع لك ىلع تغط ىتح
 نم لفك لوألا مدآ نبا ىلع ناك الإ ءاملظ سفن لتقت ال» :ِهِكَي ىبنلا لاق كلذلو
 . 20(لتقلا نس نم لوأ ناك هنأل ءاهمد

 نم ىلاعت هللا هعرش ام ناك ةيانملا هذه ببس ىأ «ةيببسلل انه (نم)و

 ب ةيببسلا نع ربعو «ةمايقلا موي ىلإ رشلا عفدل ةيقابلا ةدلاخلا صاصقلا ةعيرش

 ريشتو ةيببسلا ىلع ةلاد كلذ لجأ نم نوك عمف «مكحلا ىف ءادتبالا نايبل «(«نملا

 عمقت مل نإ رش وه لجآ اهل ناك ةميرج نم عقو امب نرتقم هنأو «مكحلا ءادتبا ىلإ

 .ةيغاطلا ةبلغتملا ءاوهألا عدرتو سوفنلا

 :اهيلإ ةراشإلا بجت ةينايب ناعم انهو

 هليجستو «باقعلا ريرقت ىلع لدت اهناف ««انبتك» ةيماسلا ةملكلا ىف  اهلوأ

 «سيطارقلا ىلع الجسم نوكي بتكي ىذلا بجاولا نإف ءوحملا لبقي ال ىتح

 هللا ىلإ ةباتكلاو ةيضرفلا ةفاضإ اهيفو :نايسنلل لباق ريغ ايقاب ةباتكلا رثأ ىقبيو
 بوتكملا ةمظع ىلإ ةراشإ كلذ ىفو ءهتاذ تسدقتو «هلالج لجو «هتردق تلاعت

 ةئداه ةايحب عمتجملا دمت ةميظع ةعيرش ىهف صاصقلا ةعيرش وهو «ضورفملا
 ىف اومكحتي نأ نم هرارش نمو هنايك ىف لغلغتت نأ هراضوأ نم هيمحت ذإ «ةنئمطم

 . هرايخخ

 سف يع هر

 الإ اًمْلْظ "سفن لق ال» :كو هللا وسر لاَ :َلاَق هلع ُهَّللا ير (دوعسم نبا يأ) هللا دبع نع )١(

 :يراخبلا هاور ؛هيلع قفتم .«َلْدَقْلا نس ْنَم وأ هّنأل ؛اهمد نم لفك لوألا مدآ نبا ىلع َناَك

 نيبراحملاو ةماسقلا :ملسمو «(*””5) هتيرذو هيلع هللا تاولص مدآ قلخ - ءايبنألا ثيداحأ

 .(151//) لتقلا نس نم مثإ نايب -لتقلاو تايدلاو
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 ةعيرش صاصقلا نأ عم ركذلاب ليئارسإ ىنب صخ ىلاعت هللا نأ  اهينا

 ىلع ةيعضو ةعيرش هنم لخت مل لب ةيوامسلا نايدألا نم نيد اهنم لخي مل ةماع
 ىف هنع تفرحنا ىتلا سوفنلاو «هيف ةلادعلا ىف لامهإ وأ .هقيبطت ىف فارحنا

 تاعامجلا تضّرعو ءاهتوقش اهيلع تبلغف ءاهاوه اهيلع بلغ دق ةريخألا مايألا
 ليئارسإ ىنب ىلاعت هللا صخ اذاملف .رارشألا ناودع نم رطاخملا مظعأل اهيف

 الو «هسملتن كلذ نع باوجلاو ءمهدعب ضورفمو «مهلبق ضورفم هنأ عم ركذلاب

 اهنم ىقب اميف ةاروتلا نإ :هدارمب ملعأ هللاو كلذ ىف لوقنو ءهيلع لدي اصن دجن

 ءاهيلع انميهم ءاج نآرقلاف ءاينمز نآرقلاب ليجنإلاو وه نرتقا ىذلا باتكلا ىه

 مكحب انيلع ضورفم هنأ ىلع ليلد ليئارسإ ىنب ركذف ءامهنم قداصلل اقدصمو
 هلوق لثم ىف هددجو «نآرقلا هررق دلاخلا أدبملا اذه نأ مكحبو «ىنمزلا نارتقالا

 َنْذَألاو فنألاب فنألاو نيعْلاب نيعْلاو سفئلاب سفنتلا نأ اهيف مِهيلَع انبتكَو ظ :ىلاعت
 [ ةدئاملا] 4 م .٠.٠ صاصق حورجْلاو نسلاب نسلاو نذألاب

 مهنأ عم ءاهيف رثدني ملو ةاروتلا ىف ايقاب أدبملا اذه لازي ام كلذ قوفو

 ىديأ ىف ةمئاق مهبتك تسيلو «بوقعي اوقبس نيذلا ءايبنألاو ءاوفرح ام اوفرح

  هعضاوم نع ملكلا اهيف مهفيرحت عم ةاروتلا تيقب امك «ليزنتلا رصع ىف سانلا
 .فيرحتلا اذه دعب ةيقاب صاصقلا ةعيرش تناكو

 مهريغ ىلع تبتك امك صاصقلا ةعيرش مهيلع تبتك دق ليئارسإ ىنب نإ مث
 ءايربألا لتق ىف افارسإ سانلا دشأ مه كلذ عمو ءمهدعب نمو مهلبق نم

 هاخأ لتق ىذلا ليباقب قحلا ةاعدو مهءايبنأ مهلتق ىف مههبشأ امو ءراهطألاو

 ىلإ مهوعد مهنأل «مهءايبنأ اولتق دق مهو «ريخ نم هيف رهظ امل هلتق وهف «ليباه
 . ريخلا

 ءاهيلع ثعابلا ركذ دق «صاصقلا ةعيرش نيب امدنع ىلاعت هللا نأ  اثلاث

 عئارش هتلصف امب ايفتكم كلذ نايبب ىفتكاو ءاهذيفنت هيلإ ىدؤي امو ءاهتمكحو
 :ىلاعت لاق كلذلو ؛تانيب نم هب تتأ امو ءاهيف نييبنلا



 ةدئاملا ة روس ريسفت اه

 تا ل اللا
 7 > ههه

 نمو اعيمج ساّنلا لعق اَمَنأَكَ ٍضرألا ىف داسف وَأ سفن ٍرْيغب اسفن َلَعق نم هنأ

 اسفن لق نم نأ وهو «ىلاعت هللا هبتك ام وه اذه 4 اعيمج ساّلا اًْحَأ اَمَنأَكَف اَهاَحَأ
 ايحأ امنأكف اهايحأ نمو ءاعيمج سانلا لتق امنأكف ءاهل حيبم ىعرش قح ريغب

 هزاجيإب اريشم قح ريغب لتقلا نوكي ىتم ميركلا نآرقلا نيب دقو ءاعيمج سانلا

 «سفن ريظن ىف نوكي الأ وه «قح ريغب لتقلا نأ نيبف «قحب لتقلا ىلإ زجعملا
 «صاصقلا بجي هنأ ءاضقلا ررقي نأ دعب نكلو قحلاب الإ نوكي ال اصاصق لنقلاف

 لتقك «ضرألا ىف داسفلا عنمل لتقلا كلذكو ءصاصقلا نم مدلا ىلو نّدكمي وأ
 نودتري نم وأ «مهنيدت ىف مهنوقهريو «ةنمؤملا تاعامجلا ىلع نودتعي نيذلا
 ةراعدلا لهأ وأ «دئاقعلا نودسفي نيذلا ةقدانزلا وأ «نينمؤملا دئاقع اودسفيل

 ىتلا مظنلا نوبراحيو تاعامجلا ىلع نوجرخي نيذلا ةبارحلا لهأ نم داسفلاو

 ريغب لتق وهف «نيرمألا نيذه ريغل لتقلا ناك اذإف ءاذكهو .فيرشلا عرشلا اهررق

 .اعيمج سانلا لتق امنأكف كلذ لعف نمو «قح

 قح ريغب دحاولا لتق نوكي فيكو «هيبشتلا اذه ىنعم ىف ءاملعلا ملكت دقلو

 ؛لداعلا مامإلا سفن دارملا نإ :ءاملعلا ضعب لاق «نيعمجأ سانلا لتقل اهباشم

 ىلع نكلو ءهدحو هصخش ىلع سيل هيف ءادتعالا لداعلا مامإلا لتق نأل كلذو

 مهرمأ ريصي ذإ «مهلتق هنأكف هلتق نمف «هلدع مهلظيو همكحب نودعسي نم لك

 ةعامجلا قيرفت نأل ؛ةعامجلل لتق كلذو «مهلاوحأ برطضتو «هدعب نم اروب

 ىلع دسفملا لتقلا رصق نإف ءريكفتلا كلذ ةمالس عمو .ءاهل توم وه اهطابر لحو

 قالطإلاو صيصختلا لدب ميمعتلا ىلوألا ناك كلذلو ؛هيلع ليلد ال مامإلا لتق

 «مومعلاب اهريسفت وه ىلوألاف ءديقم وأ صصخم نم ليلد ال ذإ «دييقتلا لدب

 سفنلا لتق لعج ىذلا هبشلا هجوو «هيف ةهبش ال ءاميلس هيبشتلا كلذ عم ىقبيو
 :حاون نم نوكي اعيمج سانلا لتقك ةدحاولا

 هامح ىذلا مرتحملا نوصملا ةايحلا قح حابتسا دقف اسفن لتق نم نأ - ىلوألا

 ءاعيمج سانلا سوفن ىف هحابتسا دقف ةدحاو سفن ىف هحابتسا نمو «مالسإلا
 مد .٠
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 اسفن لتق نم :ميظعلا نآرقلل هريسفت ىف لاقف «ريثك نبا ىنعملا اذه ىلإ راشأ دقو

 الو ببس الب اهلتق لحتساو ضرأللا ىف داسف وأ صاصق نم ببس ريغب ةدحاو

 نامثع ىلع تلخد) :لاق ةريره ىبأ نعو ...اعيمج سانلا لتق امنأكف «ةيانج

 اي :لاقف «نينمؤملا ريمأ اي برضلا باط دقو «كرصنأل تئج :تلقف «ءرادلا موي

 نإ كنإف :لاقءال :تلق ؟مهعم ىايإو ءاعيمج سانلا لتقت نأ كرسيأ «ةريره ابأ

 ريغ ءاروجأم كل انوذأم فرصناف ءاعيمج سانلا تلتق امنأكف ادحاو الجر تلتق

 لحتسا نم :لاق هنأ ريبج نب ديعس نع ىورو .(لتاقأ ملو تفرصناف لاق ء«روزأم

 ءامد مرح امنأكف «ئرما مد مرح نمو ءاعيمج سانلا مد لحتسا امنأكف ئرما مد
 .اعيمج سانلا

 .افلأ لتق نم رزوك «ةدحاو اسفن لتق نم رزو نأ  ةيناثلا

 صاصقلاب ايندلا ىف وهو «سفنألا لتق باقعك سفن لتق باقع نأ - ةثلاثلا
 :ىلاعت لاق امك «منهج باذعب ةرخآلا ىفو «لداعلا

 دعو هتعلو هيلع هللا بضعو اهيف ادلاَخ منهج هؤازجف ادّمعتم اًنمؤم لقي نمو
 ءاعيمج سانلا لتقك ةدحاو سفن لتق ناك ١ ذإو [ءاسنلا] 4 +27 اميظع اباذع هَل
 سانلا ايحأ امَنَأَكَف اهايحأ نمو# :هناحبس لاق اذلو ؛اعيمج سانلا ءايحإك اهؤايحإف

 «سفنلا ءايحإ ىنعم  امهلوأ :نيرمأ نع ملكتن ىماسلا صنلا اذه ىف . 4اًعيمج
 لوألا ءزجلا امأ .اعيمج سانلا ايحأ امنأكف اسفن ايحأ نم هيبشت ىنعم - امهيناثو
 ميرحت ىنعمب اهءايحإ نأ اهنم «ةريثك ىناعم هل ءاملعلا ركذ دقف ءءايحإلا ىنعم وهو

 ىنعملا ىلإ برقأ كلذ نكلو ءاهتامرح كاهتنا نع عانتمالاو ءهسفن ىلع اهلتق

 ةوق هرواست امدنع ميثألا لعفلا كلذ نع هسفن بك هنإ :لاقي هنأ الإ مهللا «ىبلسلا

 «ىباجيإ لمع وه لب ءايبلس المع سيل ذئئيح فكلا نإف هل ةلماخ ةعفاد رشلا

 وأ «قرغ وأ قرح ىف كالهلا ىلع افرشم ناك اناسنإ ذقنأ نم :اهانعم نأ اهنمو
 ال نيينعملا نيذه ةمالس عم نكلو «هل ءايحإ كلذ نإف «ناويح وأ ناسنإ ةلواصم

 ءاحضاو اعيمج سانلا ءايحإب اباجيإ وأ ابلس كلذ لعفي نم هيبشت نوكي نأ نكمي
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 درف ىف همارتحا وأ ةايحلا :قح ةيامح درجم نإ لاقي نأ الإ مهللا «درفل ءايحإ هنأل

 لتق نأ ىلع ريس كلذ نإو هيلع نيجراخلاو «ةاغبلا رورش عفد ىلع هتنواعمو

 نآأل ؛صاصقلا نم نيكمتلاب وه « سفنلا ءايحإب دارملا نأ هارن ىذلا قحلاو

 . [ ةرقبلا ] 4 4529+ . . . ةايح صاصقلا يف مكلو  :لاق ىلاعت هللا

 :لاقف ىأرلا كلذ ركذ

 . 30خلإ ... امنأكف صاصقلا ءافيتسا ىلع ناعأ نمو «دارملا ليقو)

 نيكمتلاب تلتق دق اسفن ايحأ نم نأ وهو «ىناثلا رمآلا حوضوب نيبتي اذهبو
 لتقلا نع ماعلا عدرلا دجوي نأب ءاعيمج سانلا سوفن ايحأ دقف اهل صاصقلا نم

 . [ةرقبلا ] 4 29 ... باَبلَألا ىلوأ اي ةايح صاصقلا يف مكلو إ> :ىلاعت

 لسرأ ىلاعت هللا نأ ىلاعتو هناحبس هللا ربخي «تاّتيبْلاب السر مهتءاج دقلو»

 ىذلا ميلسلا عمتجملا ءانب اهيلع موقي ىتلا قئاقحلا مهل نونيبي ليئارسإ ىنبل لسرلا
 هللا هبتك ام ىلع لمتشت ىتلاو «ةيناسنإلا ةليضفلاو «ضارعألاو ءامدلا هيف ىمحت
 ثعاب الو هنم عقو ملظ ريغ نم هيصخأ ىلع مدآ ىنبا دحأ ءادتعا لجأ نم ىلاعت

 ام مدعب ةقوصوم ةدحاو سفن ءاقبل ببست يأ «اهاّيحأ نمو#» :(7١١ص :7ج) يسولآلا لاق )١(

 نم هجوب ةكلهلا بابسأ رئاس نم اهذاقنتسا وأ .اهلتق نع اهلتاق ىهنب امإ داسفلاو لتقلا نم ركذ

 ائأكف صاصقلا ءافيتسا ىلع ناعأ نمو دارملا :ليقو «#اًعيمج َساّنلا اًيحأ اَمّناَكَف# هوجولا
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 ةنيبلا عئارشلا ىهو «تانيبلاب لسرلا لسرأ هنأ ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 اهعمو ءاهيمارمو اهتاياغ حضوتو ءاهحالص ليلد اهسفن ىف لمحت ىتلا ةحضاولا

 دقو «ةخراص قراوخو «ةرهاب تازجعم نم ةلاسرلا ةحصل تبثملا عطاقلا ليلدلا

 :ةثالث تادكؤمب هيلإ نوعدي ام ةمالسو لسرلا ءالؤه ثعب هناحبس دكأ

 ءربخلل ةدكؤم دقو .4اتلسر مهتءاج دقلو# :لاق ذإ ءدقو ماللاب  اهلوأ
 .اهدعب امل ةدكؤم ماللاو

 مهنم نيبيرق اوراصو مهوقصال ىأ « مهتءاج لسرلا نأب ريبعتلاب  اهيناث

 «هسبل اولازأ الإ سابتلا هيف ارمأ نوعدي الو «مهل نونيبيو مهنوجاحيو مهنوبطاخي

 . مهيلع هابتشالا اوعنمو

 ةيسدق نايب كلذ ىفو ءايلعلا هتاذ ىلإ لاسرإلا فاضأ هناحبس هنأ  اهثلاثو

 ءاهتاذ ىف قحلل ةرينم تاحضاو قئاقح اهيف اهتاذ ىف ىه كلذ قوفو «ةلاسرلا

 .اهلزتم نم ىفاضإ فرشو ءاهقئاقح نم ىتاذ فرش :نافرش كلذب اهلف

 امهم تانيبلاو «نونمؤيو قحلل نونعذي نم ىنغت امنإ رذنلاو تايآلا نكلو

 اذه نم ليئارسإ ونب سيلو «ةرينتسملا ةريصبلا وذ الإ اهرون كردي ال ةرّين نكت

 : هناحبس لاق اذلو ؛ فنصلا

 «مث) ب فطعلا ناك «َنوُفِرْسِمَل ضرألا ىف كلذ دعب مهنم اريك نإ مث»

 ىف اهتجيتنو «لسرلا اهب تءاج ىتلا تاحضاولا تانيسلا نيب ام دعب ىلإ ةراشإلل
 ىف ةرمثم ةبيط اهتقيقحك نكت مل اهتجيتن نكلو نيب رمأ اهتاذ ىف ىهف «مهبولق
 جرخيو ءاليلق تبنيل ةخبس ضرأ ىف ىقلي بيطلا رذبلاك تناك لب ءمهبولق

 اعيمج اوناك مهنأب مهعيمج مهعيمج دوهيلا ىلع هناحبس مكحي ملو ءاهرثكأ ىف ١2)اطبح

 مهنم .. . # :ىلاعت لاق امك « ءمكحلا كلذ مهنم ريثك ىلع مكح لب «نيدسفم

 . [ةدئاملا] 4 27+ َنوُلمْعي ام ءاس مِهْنَم ريثكو ٌةدِصَعقُم

 قل ممل 4

 اهنوطب خفتنت ىتح رثكتف ةيشاملا لكأت نأ : طّبحخلاو .(روبلا) ٌزنو حلم تاذ يأ :ةخبّسلا ضرألا )١(

 .حاحصلا .اهيف ام اهنع جرخي الو
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 مهنأل ,نودسفم ىأ «نوفرسم مهنأب مهنم اريثك ىلاعتو هناحبس فصو دقو

 ىف رشلا اورشنو ءاداسف ضرأألا ىف اوثاعو «هللا رماوأ اوصعو «نيصلخملا اولتق

 ابرلا اورشن نيذلا مهف ءهردصم اوناك اذإ الإ اداسف دجت ال كنإ ىتح .ملاعلا

 داسفلا وه :فارسإلاو «ضرألا ىف رش وه ام لكو ءرومخلاو ثبعلاو نوجملاو

 هلصأ اميف ىتح فارسإلاو ءرجشلا لكأت ىتلا ةدودلا :ىهو «ةفرسلا نم ذوخأم

 (نإ) ب رشلا ىف دوهيلا فارسإ ىلاعت هللا دكأ دقو ءداسفو رش ىلإ هبلقي ريخ
 «مهرش نيملسملا هللا ىقو ..ةيمسالا ةلمجلابو ««نوفرسمل١ :هلوق ىف ماللابو

 ىداهلا هنإ «ريخلل اعيمج انادهو «ةمايقلا موي ىلإ فوخلاو لذلا سابل مهسبلأو

 . ليبسلا دصق ىلإ

 هك
2 

 لآ
 ب عب 00
 وزارج

 ا 2 اس حاس اس عك وي ره 2« اسد بهي مص هس وع لع د

 ٍضرال ١ نوعسو,هلوسرو هللا نوير احي نبذل
 هس كر ير ع هد 2 001 جس اخ

 مهي ِدَيَأ ءطْفتَوأ اَوياكصيوأ أولَتمي نأ اداسف

5665 

 سوفنلا ضعب نأو «ريخلاو رشلا عزاون نم سوفنلا ىف نكتسا ام ببسب ىلاعتو

 عدارو ءاهرجزي رجاز نم اهل دب ال اهنأو ةوقشلا اهيلع بلضتف ءاهيلع رشلا بلغي
 لهأ رورش نم نمأألاو «ةعامحجلا ةايح هيف نوكت ىذلا صاصقلا ررقتف ءاهعدري
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 داسف وأ سفن ريغب اسفن لتق نم نأ هناحبس نيبو ءرشلا مهيلع بلغ نيذلا داسفلا

 ءاعيمج سانلا ايحأ امنأكف اهايحأ نم نأو ءاعيمج سانلا لتق امنأاكف ضرأألا ىف

 - ةنئمطملا ةئداهلا ةايحلل اظفحو .«ةعامجلل انوص مدلا حيبي ىذلا داسفلا روص نأو

 ةعامجلا ىلع ضاقتنالا وه ىدم رشلا ىف اهدعبأو ءداسفلا ىف اهغلبأ نكلو «ةريثك

 ىلع ىئانجلا قافتالاو «ةقرسلاو «ليوأت ريغ نم «ناودعلاو لتقلا مئارج باكتراب

 :ىلاعت لاقف هناحبس اذهب أدتبا كلذلو ؛كلذ

 ةريبك ةميرج نيبي ميركلا صنلا اذه 4 هلوسرو هللا نوبراحي نيِذْلا ءازج اَمّنِإط
 نوجرخيو مئاقلا ماظنلا نوبراحي نيذلا ةميرج ىهو «مئارج ةدعل عامج ىه

 ةيفخ ىف ال «ةقرسلاو بهنلاو لتقلا مئارج نوبكتريو ةميكشو ةوق تاذ تاعامج

 لتقلا باكترا ىلع اعيمج اوقفتا دقو «مهل ةعنام ةوقب نيمصتعم «نالعإ ىف لب

 .نينمآلا ديدهتو ةقرسلاو

 ءدرجملا لتقلا ةميرج نأل ؛درجملا لتقلا ةميرج نم ىوقأ ءالؤه ةميرجو

 .نمألا ديدهت ىلإ ىدؤي اهتبوقع لامهإ ناك نإو «نمألل اديدهت اهتاذ ىف تسيل
 هذه امأ ءدارفألا ىلع ءادتبا ءادتعا ىلوألاف «نمألل رشابم ديدهت اهنإف هذه امأ

 مهيلع عطقتف «قيرطلا ىف ةلباسلا دصرتت اهنأل «ةعامجلا ىلع ءادتبا ءادتعا ىهف

 . ليبسلا

 ىف ةربخلا لهأو ءءاهقفلا مالكو «مئارجلا هذه نايب ىف ضوخن نأ لبقو

 ىف ملكتن ( ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا لظ ىف اهتبوقع ركذنو ءاهانعم

 . .تارابع ثالث ىلع ملكتنو ءظافلألا ىناعم

 ىهو «كامنإ» ب ريبعتلا ناك دقف 4نيذّلا ءازج اَمّنِإ# :ىلاعت هلوق ىف  اهلوأ

 باقعلا نايب ماقم ىف تاملكلا هذه ركذو ءصيصختلاو رصقلا تاودأ لئاوأ نم
 هنأو «هيف ةداوه ال باقع هنأ نايبلو «باقعلا ديكأتل وه هناحبس هنايبب عراس ىذلا

 نم دح هنآل ءوفع هلخدي الو «لام وأ ةيد نم هريغ باقعلا كلذ لحم لحي ال

 ىه ذإ ءارطخ مئارجلا دشأ هتميرج نأل ءدودحلا مظعأ وه لب «ىلاعت هللا دودح
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 ىه ذإ ءاحضاو صيصختلا ىنعم ناكو «نمألل ةمداهو «ةعامجلا نايئبل ةضوقم

 كلذ الإ اهل ءافك الو ةميرجلل ءازج ال ىأ ءاهاوس نم ليدب اهل سيل ةبوقع
 .باقعلا

 :اهانعمو .4هّلوَسرو هللا نوبراحيإ :ىلاعت هلوق ىه  ةيناثلا ةرابعلا
 نوموقي نيذلا ماكحلا ةمواقمو ءهماكحأ ىلع ضاقتنالاب هلوسرو هللا عرش نوبراحي

 ربتعيل ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىدؤملا نوكيو «مئارجلا نومواقيو «نمألا ظفح ىلع

 ةلباسلا عنميو «بهنلاو ةقرسلاو لتقلاب اهيلع ىدتعيو «ةعامجلا نمأ ددهي نم لك

 نمو عرشلا ماكحأ بصانيو «مئارجلا عيشي هنأل .هلوسرلو ىلاعت هلل ابراحم

 مهل نوكيف «نيقفتم نيعمتجم مئارجلا لكب نوموقي مهنأو هذيفنت ىلع نوموقي

 ؛زاجملا عون نم هلوسرو هللا ةبراحمب ريبعتلا ناكو «نيبراحملا فصو مهيطعت ةلوص

 ماظنلا ضقن ىلإ هلمع ىدؤي ةلباسلا لتقو بهنلاو بلسلاب موقي ىذلا نأل

 تاذ نإ لاقي وأ ءاهيلإ ىدؤي وه ةبراحملا هلعفب دصقي مل نإ وهف «نانئمطالاو
 هلام ىلع املسم براح نم» :ةْلكَك ىبنلا لوقل ءازاجم نوكي الف «ةبراحم لعفلا

 .«هلل براحم ىلاعت هللا ءايلوأل داعم وهف

 ةعيرسلا ةكرحلا وه :ىعسلا .4اداسَف ضرألا ىف نوعسيو# -ةثلاثلا ةرابعلاو

 لجأل مهيعس نأ ىأ ءزييمتلا ليبق نم وه .«اداسفل :ىلاعت هلوقو «ةرمتسملا
 ىف ديكأت هيف نوكيف «نايب هدعب ماهبإ مالكلا كلذ ىفو «ريخلا لجأل ال داسفلا

 نإو .ريخلا عون نم ال داسفلا عون نم هنأب نيب مث امهبم ىعسلا ركذف «نايبلا
 هلوقب ىلاعتو هناحبس هللا اهركذ ىتلا مهتبوقعو «ماظنلا نوبراحي نيذلا كنئلوأ

 ربعي نيذلا مه  ةميركلا ةيآلا رخآ ىلإ .4اوُبْلصي وأ ولقي نأ :هتاملك تلاعت

 «ةبارحلا ىمسيو «قيرطلا عطق مهلعف ىمسيو «قيرطلا عاّطقب هقفلا ىف مهنع

 ةصاخ ميركلا صنلا ىف ةروكذملا ةبوقعلاو «ىمالسإلا ةقفلا ىف كلذب هل َنَونَعيَو

 .مهب



 ةدئاملا ةروس ريسفت اه 1

 000 لل
 جك

 ةقفلا ىف تابوقعلا ماكحأب هل ةيارد ال نم ضعب ىلع - سبتلا دقو

 , جراوخلا رمأب ءالؤه رمأ رخآ ضعب ىلع سبتلاو «ةاغبلاب ءالؤه - ىمالسإلا

 مه :ةاغبلاف «ةرياغتم ةزيامتم ةثالث ماسقأ ماظنلا نوضفقني نيذلا نأ عقاولاو

 هجوب ىأ «ليوأتب لداعلا مامإلا ىلع نوجرخي نيذلا ةعنملاو ةوقلا ووذ نوجراخلا

 «ههجو هللا مرك ىلع مامإلا ىلع اوجرخ نيذلا ةاغبلا كئلوأك ء«جورخلا مهل غوسم

 ةئفلا كلتقت» :هنع هللا ىضر رساي نب رامعل هلوقب ديلي ىبنلا مهفصو نيذلاو

 تح ىغبت ىلا اوُاََف . . ]ف :ىلاعت لاق امك «ملست ىتح لتاقت ه هذهو ١2)«ةيغابلا

 نيطسقملا بحي َهّللا نإ اوطسْفأو لّدَعْلاب اًمهَنيِب اوحلصأف تءاف نإف هللا رم ىلإ ءىفت

 . [تارجحلا] 4 42

 مه ذِإ «ناطلسلا ركسعم الإ ءامدلاو لاومأللا نم نوحيبتسي الل ةاغبلا ءالّؤهو

 .اعنص نونسحي مهنأ نوبسحيو «هريغ نوبراحي ال

 تناك اذإف اوئيفي ىتح نولتاقي (ةاغبلا ةلماعم نولماعي ءالؤهو « نيكر شم مهنوربتعي

 . اهنافجأ ىلإ بضقلا درو ءطسقلاو حالصإللاف ةئيفلا

 مئارج باكترال نوجرخي نومرجم ءالؤهو :ةبارحلا لهأ وأ «قيرطلا عاطقو 8

 «نورسفي ريسفت الو «هنولوأتي ليوأت الب «تاقبوملا رئاسو «لتقلاو بهنلاو بلسلا

 «ناودعلا الإ نودصقي الو ءادوصقم اناودعو امثإ نويكتري ام نويكتري لب

 «فوهكلا وأ لابجلا ضعب ىف ةمصتعم اهارن ىتلا ةيمارجإلا تاباصعلاك

 .ةيباهرإ ةوقب نينمآلا جعزت ىتلا تاباصعلاكو

 مكح لعجيف .ءطلخي نأ دعب نم دحأل امو «ةرياغتم ةزيامتم ماسقأ نذإ ىهف

 .ىرخأل ةدحاو فصو الو «ىرخأأل ةدحاو

 مأ نع )59١5( لجرلا ريقب لجرلا رمي ىتح ةعاسلا 0 0 نتفلا :ملسم هاور (1)
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 نوعطقيو «ةوقب نوجرخي نيذلا ىلع قابطنالا لك قبطني ميركلا صنلا نإ

 نم هيلع ىدتعملل نوكي الو «عنملا ىلع ةردقلا مهيدل نوكتو قيرطلا ةلباسلا ىلع

 عاطق نودعي ذئنيح مهف «هقيرط ىف اوضرعت دق اوماد ام مهرطخ نم هيمحي

 ةعبرأ رومأ ىف كلذ دعب نم ءاهقفلا فلتخا نكلو «ةبارح مهلمع دعيو «قيرط

 ناكملا -لوألا :ىه «ةعبرألا رومألا هذه . . .ىنآرقلا صنلا قابطنا ثيح نم

 «مهمارجإ ةقيرط ىف  ىناثلاو «قيرط عاطق مهل اماقم هذاختاب نودعي نيذلا

 وأ ءاهباكترا ىلع اوقفتا ىتلا مئارجلا ىف  عبارلاو .مهتوقو مهددع ىف  ثلاثلاو

 برشو «ىنزلاك ىصاعملا لك لمشت مأ طقف بلسلاو لتقلا ىهأ ءاهباكترا اومزتعا
 .كلذ ريغو اههبشي ام لوانتو «رمخلا

 لخاد ىف نوكي نأ بجي هنإف .قيرطلا عاطق هذختي ىذلا ناكملا -الوأ

 نم نيملسملا ةعامج ىلع قيرطلا عطق نألو ءاهاياعر نم مهنأل ةيمالسإلا ةلودلا

 ىف اهعم ىقالتت ىتلا ةبارحلا وه سيلو «ةيقيقحلا برحلا وه نيملسملا ريغ
 نم ءادعألا ةعفادمب تصتخا دق برحلا نإف ءاهتقيقح ىف اهنع فلتختو ؛قاقتشالا

 :ىنعملا اذهب ةبارحلاو ءاهلخاد ىف داسفلا ةبراحمب تصتخا دقف هذه امأ ءاهجراخ

 عئمي هجو ىلع لتقلاب ولو «ةبلاغملا ليبس ىلع لاملا ذخأل ةراملا ىلع جورخلا

 رجحلاو اصعلا لثم هريغب مأ حالسب عطقلا ناكأ ءاوس قيرطلا عطقيو «رورملا

 .كلذ لكب نوكي قيرطلا عطق نأل ءاهوحنو بشنلاو
 لخاد ىف نوكي نأ نكميأ اذه هب ققحتي ىذلا ناكملا ىف ءاهقفلا فلتخاو

 ىراربلاو «لابحجلاو ىراحصلاك راصمألا جراخ ىف الإ روصتي ال مأ ةيرقلا وأ ةنيدملا

 لخاد ىف روصتي ال قيرطلا عطق نإ :ةفينح وبأ لاق دقل ,«ةعساشلا عرازملا نم

 راصمآلا لخاد ىف ةطوسبم ناطلسلا ديو «ةثاغتسالا دنع ةثاغإلا نكمي ذإ ءرصملا

 .ىرقلاو

 ققحتت ثيحف ءانيعم اناكم قيرطلا عطقل نوطرتشي ال ةيرهاظلاو كلامو
 ىف وأ ءرافقلاو ىفايفلا ىف كلذ نوكي نأ نيب قرف ال ةبارح ىهف ةراملا ةفاخإ
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 عفدب مهفعسي نم نودجي الو «قيرطلا ةلباسلا نمأي ال ثيحف ءراصمألاو ىرقلا

 . ققحتت ةبارحلا نإف مهنع رشلا

 قيرطلا عاطقل اناكم حلصت ىرقلاو راصمألا نأ وهو «ثلاث ىأر كانهو

 ميركلا صنلا ىمرم عم اقفتم هارن ىذلا قحلاو ىراحصلا الإ اراهن حلصي الو ءاليل
 ثيحو نينمآلا ةبراحمب هلوسرو هللا ةبراحم وهو «فصولا ققحت ثيح هنأ هتياغو
 انايب انايع اهارن اننأو «ققحتت ةبارحلا نإف ءرشلا ناطلس ناك ثيحو «ةوقلا تناك
 ىلع ريغتو «كلانه نمألا براحت ىتلا ةبرخملا تاباصعلاف ابروأو اكيرمأ ندم ىف
 .راظنألا نع تيفخ نإو ءراصمألا طسو ىف اهراكوأ ذختت نينمآلا

 نإ :لوقن انإو ءمهعونو مهددع وهو :ىناثلا رمألا ىلإ كلذ دعب لقتننو

 ددع رادقم ىف ال ةفاخإلا ةوق ىف وه رمألا ىف ةربعلا نأ ءاهقمفلا ةرثك هيلع ىذلا
 ءفهك ىف رقتسا ادحاو نأ ولف «ثانإ مأ روكذ مهأ مهعون ىف الو «نيذفنملا

 حالس الو مهل لوح ال نم وأ «ءافعضلا نم رمي نم لكو ءرمدم حالس هعمو
 اونواعت ثانإو روكذ مهيف اعمج نأ ولو «قيرط عطاق دعي هنإف هسفن وأ هلام بلتسا
 نيعارم ريغ بالتسالاب اوماقو نينمآلا ىلع قيرطلا اوعطقو ناودعلاو مثإلا ىلع
 .نوبراحم قيرط عاطق مهنإف «مد ةمصع الو «لام ةمرح

 ءافتخالاب ولو نوكت مأ نايصعلاو ةرهاجملاب نوكتأ مارجإلا ةقيرط -اثلاث

 ققحتي ىتح ءانلع روهظلاو «نايصعلاب ةرهاجملا نم دب ال هنإ :ءاهقفلا روهمج لاق
 ةبراحملا حصت هنإ :كلام لاقو «ميلستلا ىنعم ققحتي ىتحو «ةبارحلا ىنعم

 ىلع موجهلاب لاومألا ىلع ءاليتسالاو «ةليغ لتقلا ىلع قافتالاك ءءافتخالاب

 ةلايخلا ةشاش ىلع انبابش اهاريو ءاهنع عمسن ىتلا تاباصعلاك ةيفخ اهنماكم

 مامإلا ىأر هريسفت ىف ىبطرقلا ررح دقو «(نويزفيلتلا) ةيئرملا ةعاذإلاو «(امنيسلا)
 اهضعب ناك نإو «رفقلاو رصملا ىف ةماع ةبارحلا نأ هراتخن ىذلاو» :لاقف «كلام

 جرخ ولو ءاهيف دوجوم اهانعمو ءاهلوانتي ةبارحلا مسا نكلو «ضعب نم شحفأ

 بلس هنإف ؛هرسيأب ال «كلذ دشأب هيف ذخؤيو «فيسلاب لتقي رصملا ىف اصعب
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 «ةرهاجملا لعف ىف وفعلا لخد كلذلو «ةرهاجملا لتق نم حبقأ ةليغلا لتقو «ةليغ

 . «ةليغلا لتق ىف لخدي ملو

 وهو «ةبراحملا ىنعم نأل «بير الب كلام بهذم وه هيلإ ليمن ىذلا نإو

 لب «ةرهاجملا ىف تباث وه امك «نكمأ وه لب ءءافتخالا ىف تباث نينمآلا جاعزإ

 .مكحأو دشأ

 لاومألا ىلع ءادتعالا ىلع ةروصقم ىهأ ةبراحملا مئارجل ةبسنلاب -اعبار

 ىلع قافتا لك «هنع هللا ىضر كلام لاقو «كلذ ءاهقفلا روهمج لاق ؟سفنألاو

 دعي هل تويب حتف وأ ىنزلا ىلع قافتالاف «ةبارحلا ليبق نم دعي ىصاعملا باكترا

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ءاهباقع قحتسيو «ةبارحلا نم

 هنأ - امهلوأ :نيرمأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال ةميرجلا ىف مالكلا كرتن نأ لبقو
 نآب ايعرش افيلكت نيفلكم هب نومئكاقلا نوكي نأ ةميرج لعفلا اذه رابتعا ىف دب ال

 ناك اذإ الإ ةيصعم وأ ةميرج هنأب فصوي ال لعفلا نآل «ءالقع نيغلاب اونوكي

 اذإو «قيرط عاطق نودعي ال راغص لمعلاب ماق اذإف ءايعرش افيلكت افلكم لعافلا

 نوكي الو ءابيدأت مهريزعت نوكي نأ ىلع نورزعي وأ «نوبدؤي مهنإف «نيزيمم اوناك

 ىف نوزجحي مهنإف «نيناجم اوناك اذإو «ريزعتلا باب ىف ررقم وه ام ىلع اباقع
 ءاهنولمحتي ةعبت ال ذإ ءابيذعت نوكي مهباقع نأل «نورزعي الو ءاهوحن وأ حاصملا

 .مهلوقع دقفل بيدأتلل نوحلصي الو

 «قيرطلا عطق مئارج نم ةميرج اوبكتري مل ولو «نيبراحم نودعيأ - امهينا
 نيقفتم مئارجلا اوبكتري ىكل ايصق اناكم اوذختا نكلو ءاولتقي ملو ءاوقرسي ملف

 لاوحآلا نأل امإو ءاوأدبي ال مهنأل امإ ءاولعفي ملو «لعفلا اودصقو «لعفلا ىلع

 .مهتاوت مل

 نم رهاظلا ؟هتاذ ىف ةميرج دعي ذيفنتلل ةبهألاو قافتالا درجم نوكي كلذبو

 هناكم هل ةعيرشلا ىف ىئانجلا قافتالا نوكي كلذبو «نيبتيسو «كلذ ءاهقفلا لاوقأ

 .باقعلا نم
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 لاق دقف «ىلاعتو هناحبس هللا هركذ ىذلا باقعلا نايبل ىدصتت نآلاو

 : هناحبس

 «ضْرألا نم اوقني وأ فالخ نم مهلجرَأو مهيديأ عّطقت وأ اوبَلصي وأ اوُلَتقي نأ»
 «ةلمحلا ىف رييختلا ديفت ىتلا وأب ةفوطعم اهلك تركذ دق عبرأ تابوقع هذه

 ركذ هنكلو «لتقلا وه ليتقتلا :ىوغللا هانعم ريسفتب اهنم دحاو لك ىف ملكتتلو
 نيذلا نع زواجتلا مدعب كلذو «لتقلا ىف ةدشلا ىلع لدت ىهو ,«فيعضتلا ةغيصب
 ءمهددع نكي امهم اهنوبكتري نم لتقي هنأ ىأ «راركتلا ديفتو «هبجوي ام اوبكترا
 ديفي فيعضتلا نألو ءادحاو اولتق دق ةئام اوناك ولو لتق لتقلا قحتسا نمف

 لتق مهنم ناك املكف «ةميرجلا ىف اورمتسا دق اوماد ام ليتقتلا ىف رارمتسالا

 هعم قفتا نمو «هنواعي نمو وه لتقي لب ءطقف لوتقملا لتقي ال هنأ تابثإلو ءاولتق

 ىلع مهعم قفتا دق ضارو ضرحمو «رشابم نيب ةقرفت ريغ نم ةميرج ىلع
 ةغيصو «لتقلا دعب ىري عفترم ناكم ىلع بلصلا «بيلصتلا»و «جورنخلا ةميرج

 ءاهنم صانم الو ءاهيف ةداوه ال هنأ تابثإو «ةبوقعلا ىف ديدشتلا ديفت فيعضتلا
 ىديألا عيطقتو ءاعدرو ةربع مايأ ةثالث صخشلا بلصيو ءاهرارمتساو ءاهراركتو
 ءدحاو بناج نم ناتعوطقملا لجرلاو ديلا نوكت ال نأ هانعم فالخ نم لجرألاو

 «ىرسيلا لجرلا عطقت ىنميلا ديلا تعطق اذإف «نيفلتخم نيبناج نم نانوكت لب
 وأ# :ىلاعت هلوق ىنعمو ءرخآلا بناجلا فالخ بناج نم ىأ «فالخ نم ىنعمف

 ىلع اهيف اوقفتا ىتلا ضرألا نم مهيفن دارملا :ءاهقفلا ضعب لاق .4ضرألا نم اوفني
 وأ هوبكترا ىذلا رشلا كلذ ىلع اوعمتجي الو ءاوقرفتيل ءىرخأ ضرأ ىلإ مارجإلا

 وهو ءاقيرفتو اداعبإ هيف نأل ؛سبحلاب ىفنلا ةفينح وبأ مامإلا رسفو «هباكتراب اومه
 .مهقرفت ىف لغوأو «مهعمجتل عنمأ

 لاق كلذلو ؛ميظعلا باذعلا وهف «ةرخآلا باقع امأ ءايندلا باقع وه كلذ

 . 4ميظع باَّذع ةرخآلا ىف مهلو اًيندلا ىف ىرخ مهل كِلَذط : ىلاعت
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 ءمهرهقو مهلالذإو ءمهتكوش رسك هيف رجازلا عدارلا باقعلا كلذ نأ ىأ

 ةربع مهلعجو «مهازخأو مهلذأو «مهتميرج فشك هنإ ذإ ءمهل ىزخ كلذب وهو

 سانلا مهاري وأ «فالخ نم نيعوطقم وري نأ نم دشأ ىزخ ىأو «مهريغل

 ةربع هيفو «مهلان ىزخ وهف ضرألا ىصاقأ ىف اودعبي وأ ءاوسبحي وأ «نيبولصم

 ميظع «ديدش «ميظع باذع وهف «ةرخآلا باقع امأ ءايندلا باقع وه اذه

 نإف «مهيغ ىلع اورمتسا ام مهل تباث باقعلا كلذ نإو اوفرتقا ام ءازج هتدش ىف

 :هناحبس لاق اذلو ؛اهلبق ام بت ىهف اوبات

 نأ ىأ 4ميحُر روُفَع هللا َنَأ اومَلعاَف مِهْيَلَع اوردقَت نأ ٍلَبَق نم اوبات نيا ّالإ»

 ءمهعمج نم مكاحلا نكمتساو ءاوبلغ ىتح «مهتميرج ىف اورمتسا نمل باقعلا

 ةمحرلاو مهلمشي وفعلا نإف كلذ لبق بات نم نكلو هدي ةضبق ىف اوراصو

 .ميحرلا روفغلا هللا نم مهمعت

 ةلودلا ىف نمألا ةبراحمل مهسفنأ اوبصن نيذلا تابوقع ىف مالكلا نم انيهتنا

 اوجرخ لب ءاهنوققحي ةينيد ةياغ الو «هنولوأتي ليوأت ريغ نم ماظنلا ىلع جورخلاو

 نيذلا نم انيبو «.مهجاعزإو نينمآلا ةبراحمو «مارجإلا لجأل مارجإلا نيدصاق

 «ةميركلا ةيآلا ىناعم لظ ىف ءاهقفلا فالتخاو «ةبارحلا فصو مهيلع قبطني

 :ىلاعت هلوق ىف رييختلا ىنعم ىف ملكتن مل نكلو ءايظفل اريسفت نيتيآلا انرسفو
 ةقيقح ىف ملكتن ملو .«فالخ نم مهلجرأو مهيديأ مطمن وأ اوُبلصُي وأ اولي نأ»
 ةبوقعلا عون نعو ءاهراثآ نع ملكتن مل امك «ةميركلا ةيآلا هذه ىف اهانعمو ةبوتلا

 الو .مكحلا ىفو ةبوتلل ةبسنلاب كلذ رثأ امو «صاصق ىه مأ ءدودح نم دح ىهأ

 رومألا هذهل ضرعتلاب الإ ماكحأ نم ناتميركلا ناتيآلا هيلع تلمتشا ام ءالج متي

 . بانطإ ريغ نم زاجيإ ىف

 عيونتلا هب دصقيأ «ميركلا صنلا ىف «وأ» هيلع تلد ىذلا رييختلاب ئدتبنو

 مهيديأ تعطق اوقرس اذإو ءاولتق اولتق اذإف « مئارحجلا بسح ىلع ةبوقعلا عيونتب
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 ىلع اوقفتاو اوعمجت اذإو ءاوبلصو اولتق اولتقو اوقرس اذإو .ءفالخ نم مهلجرأو

 ةقيقح دصقت مأ «ضرألا نم ىفنلا ناك لعفلاب اوبكتري نأ ريغ نم مئارجلا باكترا

 ىرخأ لاح ىف رخآآ عونبو «لاح ىف عونب ديقم ريغ اريخم مامإلا نوكي نآب رييختلا
 عيورتلا رادقم ىلإ رظني وهو ء«هريدقتل رمألا كرت لب «ةنيعم ةميرج اهيف نوبكتري
 ىلإ الو «مئارج نم اوبكترا ام عون ىلإ رظن ريغ نم ةانجلا ةوق عم بسانتي ام
 .عدرلاو رجزلا رادقم ىلإ رظني امنإ هرادقم

 ضعب مئارجلا عونتب تابوقعلا عيونتل «وأ» نأ وهو لوألا لوقلاب لاق دقلو

 كلامو «نيعباتلا ضعب ىناشثلا لوقلاب لاقو «ءاهقفلا روهمجو نيعباتلاو ةباحصلا

 . ةيرهاظلاو

 اذإو ءاوبلصو اولتق لاملا اوذخأو اولتق اذإ) :لاق هنأ سابع نبا نع ىور دقل
 تعطق اولتقي ملو لاملا اوذخأ اذإو «ضرألا نم اوفن اوذخأي ملو ليبسلا اوفاخأ

 (ضرأألا نم اوفن اوذخأي ملو ليبسلا اوفاخأ اذإو «فالخ نم مهلجرأو مهيديأ

 ةعبرأ تابوقعلا نوكت كلذبو «ةفينح وبأو دمحأو ىعفاشلا ذخأ لوقلا اذهبو
 نع ةيورملا راثآلا ىأرلا اذهل ةجحلاو «باكترالا ماسقأ ىلع ةمسقم «ءماسقأ

 نأ بجيف «بتارملا ةفلتخم مئارجل تابوقعلا هذه نأ عوضوملا ىف هقفلاو «ةباحصلا

 ىواستت باهرإلاو قافتالا ةميرج نأ لوقعملا نم سيلو «ةميرجلا ةوقل ةعبات نوكت

 بلسلاو باهرإلا وأ «بلسلاو لتقلاو باهرإلا وأ «لعفلاب لتقلاو باهرإلا عم
 ةملك نم ذوخأملا رييختلا نوكي كلذ ىلعو عيونتلا كلذ بجوت ةلادعلاف «لعفلاب

 زوجي هنأ رييختلا ىدؤم ناك الإو «رييختلا قلطا سيلو باقعلا عيونتل وه 'وأ)
 نأل ؛عامجإلاب لطاب كلذ نأو ءاوقرس وأ اولتق اذإ ةانجلا ىفنب ىفتكي نأ مامولل

 مثآلا عمجتلا كلذ اهيف نوكي ىتلا ىربكلا ةقرسلاب فيكف ءعطقلا بجوت ةقرسلا

 رسفي نأ بجي هنإف «ىنعملا اذهل قلطملا رييختلاب رسفي نأ نكمي ال رييختلا ناك اذإو

 لطابلا ىلإ ىدؤي امو «لطابلا هجولا كلذ ىلإ ىدؤي هريغب هريسفت نآل «عيونتلاب
 ءادحاو باقعلل بجوملا ببسلا ناك اذإ تابوقعلا ىف قلطملا رييختلا نإو «لطاب
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 نيب ةرافكلا ىف رييختلا ناكو ءدحاو وهو ثنحلا وه ببسلا نإف «نيميلا ةرافكك

 نأ دب ال هنإف ءببسلا فلتخا اذإ امأ «مهتوسك وأ نيكاسم ةرشع ماعطإو «قتعلا

 اهنمو «لتقلا اهنم نإف ءاهبابسأ تفلتخا دق انه تابوقعلاو «عيونتلل رييختلا نوكي

 نوكت نأ نكمي الو «جاعزإلاو باهرإلا درجم اهنمو ءاهنيب عمجلا اهنمو «ةقرسلا
 ءاهبابسأ فالتخاب فلتخت نأ نم دب الف «مئارجلا هذه نم لكل ةدحاو ةبوقعلا

 ربخ ىور هنأ ىناساكلا ركذيو «مئارجلل اعبت تابوقعلا بيترتل «وأ» كلذل نوكتو

 قيرطلا هباحصأب ىملسألا ةديرب وبأ عطق امل هنأ :اولاق دقف ءاذه ىف ِةِْثدَي ىبنلا نع

 ذخخأ نمو «لتق لتق نم نإ» :ِككي لاق دقف «مالسإلا نوديري اوءاج سانأ ىلع
 نمو «بلص لاملا ذخأو لتق نمو «فالخ نم هلجرو هدي تعطق لتقي ملو لاملا

 ىوبنلا صنلا اذه نوكيو .2172كرشلا نم هلبق ناك ام مالسإلا مده املسم ءاج

 لدت ىتلا ةغيصلا تدرو دقو «عيونتلل نكلو رييختلا درجمل تسيل «وأ» نأ انيعم

 نأ امو بّذعت نأ امِإ نينرقْلا اذ اَيانْلُق ... 9 :ىلاعت لاق دقف ءرييختلا ىلع اهرهاظب

 نيرمأللا ىأ نيب نينرقلا ىذ رييخت هرهاظ ناك نإو ءظفللا نأ كش الو

 امهدحآل حجرم ريغ نم نيرمألا ىأ ىف قحلا هل نوكي نأ نكمي ال نكلو «راتخي
 نأ نيلداعلا ماكحلاو نينرقلا ىذ ىلع هللا هبجوأ ىذلا لدعلا قطنمو «رابتعالا ىف

 نسحلا رمألا ذختي نأو ءرجزنيو هريغ عدتريل هبر رمأ نع قسفو ىبأ نم بذعي
 .هتماقتسا ىجرت وأ ماقتسا نم عم قفرلاو

 «عيونتلاو رييختلا لمتحت اهنكلو «رييختلل ةضحمم «وأ» نوكت ال كلذ ىلعو

 نع ةوبنلا ملع اوقلت نيذلا ةباحصلا نع حاحصلا راثآلاو ىوبنلا صنلا درو دقو

 َنيِذّلا ُءاَرَج امنإ# :ىلاعت هلوق ءسابع نبا نع (177ص(«7ج) يربطلا ريرجج نبا ىور )١(

 هيلعف «لَمَقَف براح اذإ :لاق «ضرألا نم اَوَقْني وأ :هلوق ىلإ « . . .هلوُسَرَو هللا نوُبراحُي

 هيلع رهُظ نإ بلصلا هيلعف ءلّتقو لاملا ذمنأو براح اذإو .هتبوت لبق هيلع رهُّظ اذإ لتقلا

 هيلع رهُّظ نإ فالخ نم لجرلاو ديلا عطق هيلعف هلُّيقي ملو ذخأو براح اذإو .هقبوت لبق
 .يفنلا هيلع امنإف «ليبسلا فاخأو براح اذإو .هتبوت لبق
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 درجمل ال ءاوبكترا ام ةوقل اعبت تابوقعلا ىف عيونتلل اهنأ ديفي امب كي لوسرلا
 . "90ءامإلل رييختلا

 هنكلو ءاقلطم سيل انه رييختلا نأ ىلع موقي ىذلا لوألا ىأرلا وه اذهو

 نأو «قلطملا رييختلل «وأ» نأ ررقي وهف ىناثلا ىأرلا امأ «ةميرجلا ةوقل اعبت عونم

 درجمل مهلتقي نأ امإف «تابوقعلا هذه نم ةبوقع ىأ رايتخا ىف قحلا هل مامإلا
 «نيقراسلا لتقي نأ هل نأ امك «مهتفأش رمألا لوأ نم ثتجيل «نينمآلل مهجاعزإ

 جلاعيل رمألا ىلول ةقلطم ةزاجإ هيف انه ريبختلاو ءاولتقي مل ولو مهبلصي نأو
 . ةميلس سسأ ىلع نمألا ةماقإو ةحلصملا ىلإ برقأ هاري امب «ةميرجلا

 لصأآلا نع لدعي الو ء«رييختلل اهنأ اهيف لصألا «وأ» نأ ىأرلا كلذ ةهجوو

 لع ىبنلل ابوسنم درو امو «لودعلا بجوي ام دجوي ملو «لودعلا بجوي امل الإ

 نأ نم رمألا ىلو عنمي ال رييختلاو ءتعقو لاوحأل جالع وهف ةباحصلا لاوقأ نمو

 «رييختلاب قلطملا نذإلا باب ىف لخديو ءهقح نم وهف هراتخا نإف «عيونتلا راتخي

 وهف قرس نم طقف عطقيو «بلصو لتق نم بلصيو لتق نم لتقي نأ راقخا اذإف
 اذهو «2")هيلإ بسن ام حص نإ ليبقلا اذه نم الإ ِةِْكلَك ىبنلا لمع سيلو ءهقح نم

 وه كلذ نأ ىأر نإ «ةحلصملا هب مزلت دق نكلو «صنلا لصأب امزلم سيل عيونتلا

 .عدرلا قيرط

 رقباسلا رظنا (1
 لسوإل س هل هع ل

 2 يعار رك اص ءارتلطنَ اهنا يا ويرش نأو راب ا

 مهب ءيج ُراَهَتلا مترا امل «مهراَثآ يف َثَمَبق راه لّوأ يف ُربَحْلا ءاجَف ٠ ءمعنلا اوقاتساو كي

 وبأ لاق .نوقسي الق نوقسَتسُي ةرحلا يف ذولا مهئيعأ ترمشسو مهلا مهيديأ مَعَ أَ
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 بيسملا نب ديعسو ءاطع مهنم نيعباتلا نم عمج ىأرلا اذه ىلع هنإو

 كلام مامإلا بهذم اوهو «دانزلا وبأو «ىعخنلاو ىرصبلا نسحللاو «دهاجمو

 .انلق امك ةيرهاظلاو

 اهربتعيو ةنيعم مئارج دحي لوألا ىأرلا نأ نييأرلا نيب ةقرفتلا ىف هقفلا نإو

 ولخت ال مئارجلا نأو «ةقرسلاو لتقلا ىهو ءاهيف عورشلاب وأ اهلعفب عطق عوضوم
 ةمث نوكي دق هنأو «لتقلاو عطقلا نيب ةددرتم تابوقعلا تناك كلذلو ؛كلذ نع

 نإف «بابسألا ذاختاو عمجتلاب عورشلا ناك نإو ءاعم ناتميرجلا تبكترا اذإ ظيلغت

 ضرألا نم ىفنلاب ةياقولا بابسأ ذاختاب عوقولا نم ةميرجلا عنمب نوكت ةبوقعلا
 'وأ» جيرخت ناكو «عيونتلا ناك كلذلو ؛نوجسلا تابايغ ىف هجز وأ بيرغتلاب

 ةميرج نكت مل نإو «ةبوقعلاو ةميرجلا نيب ؤفاكتلا نوكيل ,ساسألا كلذ ىلع

 .ةياقولا تناك

 ىف ىعسلاو ةبارحلا تاذل ةبارحلا ةبوقع نأ ىلإ هجتي وهف - ىناثلا ىأرلا امأ
 مهتايرحو «مهلاومأب عاتمتسالاو ريسلا نم سانلا عنمو .داسفلاب ضرألا

 فيوختلا ىه ىتلا ةبارحلا تاذ ىلإ الإ رظني ال هنأ ىأرلا اذه رهاظو «ةيصخشلا

 الو مئارجلا ممعي كلذلو ؛العف اهوبكترا ىتلا مئارجلا ىلإ رظني الو .«باهرإلاو

 ىه اهتلمج ىف تابوقعلا نأ ىريو «لوألا ىأرلاك ةقرسلاو لتقلا ىلع اهرصقي

 اوعقو نم ةاكاحمب مهي نمل ريكفتلا ىلع ءاضقلاو «هتدام مسحو ءرشلا كلذ جالعل
 ءاودلاك هدي ىف تابوقعلا كلت رابتعاو ءرمألا ىلو دي قالطإ بجي كلذلو ؛هيف

 مسجلا تباصأ ىتلا ةفآلا جالع ىف عجنأ هاري ام هفانصأ نم راتخي بيبطلا ىدي نيب

 . ىعامتجالا

 ةبسنلاب ىناشلا ىأرلا ىرنو «باقعلا عيونتل ةبسنلاب لوألا ىأرلا ىرن انإو
 عمجل لمعت ةباصع تناك اذإف «ىمالسإلا عمتجملا دسفت ىتلا مئارجلا ميمعتل

 داوملا عيمجتل ةباصع تناك وأ «ضرغلا كلذل ءاسنلا فطختو ءءاسنلا ىلع لاجرلا

 باب ىف نولخديو «قيرطلا عاطقك نونوكي مهنإف اهلوانت انوناقو انيد مرحملا ةردخملا
 . ةبارحلا
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 ليبق نم مأ دودحلا ليبق نم ىهأ «ةبارحلا ةبوقع نع كلذ دعب نم ملكتنو
 نم دح ىهف ءدودحلا ليبق نم اهنأ ىلع عامجإلاب ءاهقفلا صن دقل ؟صاصتقلا

 دب ال مهنأو ء مهنع وفعلا حصي ال كلذلو ؛ءاصاصق تسيلو «ىلاعت هللا دودح

 نم دودحلا ةماقإ نإف «ميركلا نآرقلا اهررق ىتلا تابوقعلا كلت نم نوذوخأم

 نم ةروص ىأب ةدابعلا نع ىلختي نأ حصي الو ءرمألا ىلول ةبسنلاب تادابعلا
 مهفصوو ءهلوسرو هللا نوبراحي مهنأب ىلاعت هللا مهفصو دق مهنألو .روصلا

 ىلع ءادتعا غلبأ نودتعي كلذب مهو ءاداسف ضرألا ىف نوعسي مهنأب هناحبس

 هللا قح ىلع ءادتعا نوكي ةعامجلا ىلع ءادتعا نوكي ام لكو «ةنمؤملا ةعامجلا

 بجت دح تابوقعلا هذه نآلو ؛ىلاعت هللا قح لجأل تابوقع دودحللاو «ىلاعت

 «ةبوتلا لوبق هيف ىلاعت هللا ررق كلذلو ؛ةبوتلل الباق ناك رمألا ىلو ىلع هتماقإ

 ٌروُفَع هللا نأ اوُمَلعاَف مهُّيلع اوردقت نأ ٍلَبَق نم اوبات نيذّلا ًالإ# :هتاملك تلاعت لاقف

 .«ميحز
 :نيرمأ ىف ملكتن نأ ىقبو «ةميركلا ةيآلا هذه ىنعم ىف انملكت دقو

 .ةبوتلا هذه راثآ نع - امهيناثو «مهيلع ةردقلا لبق ةبوتلا نوكت فيك  امهدحأ

 ةبوتلا نإ لوقنف . .ماقملا اذه ىف ةبوتلا ةقيقح وهو .لوألا رمألا نع امأ

 فرتعي نأ نايسفنلاو «ىدام رخآلاو «نايسفن اهنم نانثا :رومأ ةثالث ىضتقت ةماعلا

 وهف «ىداملا رمألا امأو .هتبوت دعب نم هيلإ دوعي الأ مزتعي نأو «هيلع مدنيو بنذلاب
 . لعفلاب هنع عالقإلا

 لب ةيسفنلا ةيحانلل ءاهقفلا ضرعتي ال قيرطلا عاطق ةبوت ىلع اذه قيبطتبو
 هرهاظ لدي ىذلا ىداملا رمألا ىلإ نوهجتي نكلو «ىلاعت هللا ىلإ هرمأ كلذ نإ

 - امهلوأ امهدحأب وأ «نيرمأب ققحتي ىداملا رمألا اذه نإو «ىنطابلا ىنعملا ىلع
 «مهتميرج هيف نورشابي ىذلا ناكملا اوكرتيو «قيرطلا عاطق سانلا نمْوي نأب
 رمألاب نوفتكيأ ءاهقفلا رظن ءىجي انهو ءرمألا ىلول ةعاطلا اومدقي نأ - امهيناثو

 قيرفف كلذ ىف ءاهقفلا فلتخا ؟اعم نيرمألا نم دب ال مأ ةعاطلا ميدقت وهو ىناثلا..
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 ناكملا ةرداغمو حالسلا كرت وأ «ةعاطلا ميدقت وهو «فاك نيرمألا دحأ ققحت :لاق

 ءاقلإ نم دب ال :لاق قيرفو . قيرطلا عطق ءاهنإ ىلع ةلاد ةدافإ نم دب ال امنإ

 .ةعاطلا ميدقتو سانلا نيمأتو حالسلا

 ءاهنإ نم دب ال هنأ ىلع قافتالا ناك دقف «فالتخالا رمأ نم نكي امهمو

 .حالسلا ءاقلإو «سانلا نيمأتو «لعفلاب قيرطلا عطق

 ةبوتلل نيلاح ءاهقفلا ضرف دق دقف ةبوتلا راثآل نمضتملا ىناثلا رمألا امأو

 :مهيلع ةردقلا لبق

 ملف «ةبارحلا درجم ريغ ةميرج ىأ اوبكتري نأ لبق ةبوتلا نوكت نأ  امهادحإ

 .هفويس مهيلع طلست نأ لبق قحلا ىلإ اوبانأ لب ءاونزي ملو ءاوقرسي ملو ءاولتقي

 ريغ ةحسف ىف مهو ءاهنع اولدع دق ةبارحلا نأل ,مهيلع ةبوقع ال ءالؤهو

 هللا قحو «ىمدآل قح مهب قلعتي ملو «مهيلع ةردقلا لبق تناك اذإ نيرطضم

 اذهف .*ميحُر ٌروُفُع هللا نأ اوُمَلعاَف :لاق كلذلو ؛هتمحرو هوفع عضوم ىلاعت
 مئارجلا ذيفنت ريغ نم ةبارحلا نألو «مهنع افع دق ىلاعت هللا نأ ررقي ميركلا صنلا

 اهنع نيراتخم اولدع دقو ءاهب اومه دق ةئيسلل ةين وأ ءاعورش دعي اهنم ةدحاو وأ

 نأك صاصق اهلو ءدودح اهل مئارج اوبكترا دق اونوكي نأ - ةيناثلا لاحلاو

 ىف لخدأ ىذلا كلام بهذم ىضتقم ىلع اونز وأ ءاوقرس وأ ءاولتق دق اونوكي
 اذإف «ةقرسلاو لتقلا ىلع رصق ريغ نم ةيصعم ىأ باكترا ىلع قافتالا ةبارحلا

 ءصاصقلا قح طقسي لهف «مهيلع ةردقلا لبق اوبات مث مثآملا هذه نم ءىش ناك

 ؟دودحلا طقست لهو

 ال صاصقلا قح تبثت ىتلا مئارجلا نم هوبكترا ام نإ :ءاهقفلا روهمج لاق

 ال دابعلا قوقحو «.دبعلا قح اهيف بلغي ىتلا قوقحلا نم صاصقلا نأل ؛طقسي

 «صاصق ىلإ دح نم ةبوقعلا لقتنت لاحلا هذه ىفو .اهبحاص وفعي نأ الإ طقست

 هلو ءوفعي نأ هلو «مدلا ىلو بلاطي نأب ؛صاصقلا طورش ىفوتست نأ نم دب الو
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 هلوقب المع لاملا نم هيلع ناقفتي ام وأ ةيدلا بجت وفعلا لاح ىفو «صتقي نأ

 . ناسحإي هْيَلِإ ءادآو فورعملاب َعاَبتاَف ءيش هيخأ نم هَل يفع نمَف ...  :ىلاعت
 ال ادح اهلبق تناك اهنأ ةميرجلا هذه ىف ةردقلا لبق ةبوتلا رثأو [ةرقبلا] # تزيد

 ام اوبكترا اذإو ءههبحاص نم وفعلا لبقي اصاصق تراص اهدعبو .هطوقسلا لبقي

 تاردخملا لوانتو «كلام دنع ىنزلاو ,ةقرسلاك ءدح ةميرج هلصأ ىف نوكي

 ىف سانلا لاومأ بلسو اهرشنل ىراحصلاو فوهكلا ىف راكوأ ذاختاو تاركسملاو

 . ةبارحلا ىف اهلخدي نم دنع دحال هنإف ءاهليبس

 .نايبلا ضعب ىلإ جاتحي كلذ نإو

 مث اوقرس اذإف ةبارحلا ىف لخدت ةقرسلا نأ ىلع اوقفتا ءاهقفلا نإ :لوقنف

 طوقسلا لبقي دحلا نآل ؛هبحاص ىلإ لاملا در بجي نكلو .ءطقسي دحلا نإف ءاوبات

 امأو هللا دعو قحف اوبات اذإ اوبكترا ام نارفغب دعو دق ىلاعت هللا نآلو «ةبوتلاب

 دق ىربكلا ةميرجلا ىهو ةبارحلا نألو «ءادتبا دعولا ىف لخدي مل هنإف دبعلا قح

 .اهنود اهتاذ ىف ىه دودح نم اهئاوطأ ىف ام رفغيف «ترفغ

 اذإ ىنزلاو فذقلاو تاردخملاو تاركسملا دودح نم ىرخألا دودحلا امأو

 اهلعج ىذلا :كلام مامإلا لاق دقل ؟طقست لهف «مهتبارح ءانثأ ىف اهوبكترا

 ولو «نيبراحم نودعيو ءاهلجأ نم نوبقاعيو «نيبراحملا لامعأ نمض ىف لخدت

 ىمستو «ءاسنلا ضارعأ ىف رجتت ىتلا تاباصعلاك ءاهباكترا ىلع مهلمع اورصق

 ءاهبجت ةبوتلا نإ :اهيف كلام لاق «(ضيبألا قيقرلا ىف راجتالا) .رصعلا ةغل ىف

 اذإ اهنارفغب هناحبس دعو دقو «ىلاعت هللا قوقح ىهو ةبارحلا ىف ةلخاد اهنأل

 .ميحر روفغ هناحبس وهو ءهقح ىهو «مهيلع ةردقلا لبق اوباتو اهوبكترا

 نوكت انه ةبوتلاو «ةبارحلا ىف ةلخاد ريغ اهنأل ؛طقست ال :ةيعفاشلا لاقو

 - ةصاخ ةبوت اهنع اوبات نإف ءاهل ةلماش ةبارحلا ةبوت نوكت الو ءاهب ةصاخ ةبوت

 لبقت ال :ةفينح وبأ لاقو «فذقلا ادع ام تلبق اهب - ربكألا ىف لخدي رغصألاو

 نع ةبوتلا نمض ىف اهنع ةبوتلا لخدت :ةلبانحلا لاقو ءةصاخ ولو ةبوت اهنع

 .اهنم رغصأ اهنأل «ةبارحلا
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 هلل نيبراحم ميركلا نآرقلا مهامس نيذلا قيرطلا عاطق ماكحأ هذه

 ءاهرهظم ىف ةديدش ةبوقعلا نوكت دقو «ةبارح مهلمع ءاهقفلا ىمسو ؛هلوسرلو

 لسو «ةيرورضو ةيقطنم تناكل رثألا ىلإ اهيف رظنو «مئارجلاب تنزو ول نكلو

 نم اكيرمأ ىف تاباصعلا بكترت مك «نيمرجملا ىلع ةقفش مهبولق رطفنت نيذلا
 نمألل ديدهتو ةوشرلل ةعاشإو «رئامضلل داسفإو «تاقرس مئارجو «لتق مئارج

 «ةلداعلا ةبوقعلا نيب اونزاويل مهلس «مهمامأ ةفوتكم تاموكحلا فقت ىتح
 «ميكحلا زيزعلا وه هللاو نوقطنيو نوكردي اوناك نإ مهلس «ةملاظلا ةميرجلاو
 .ميحرلا لدعلا وه هعرشو

 هس ا آ  آ 4-20 مصرس 7 يعم

 .هايبس ىفناودهنج ةلامسولا ِهّيَلِإ| تاو ااوقتا

 ها وعاش حس
 0 صممه ءاَسسج ضال امم
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 نب تير فانا تأ تو

 9 قم تاذعرهلو
 هم ل

 لتق ىتح «مدآ ىنبا دحأ دسحلا هب رغوأ ام هناحبس نيب تاقباسلا تايآلا ىف

 ةعزانم تناك نأ دعب هلتقف ءهوخأ هدسحف امهدحأ نم لبقف ءانابرق ابرق ذإ «هاخأ

 مئارحلا لصأ نآرقلا روص اذهبو «هلتقف هيخأ لتق هل هسفن تعوط نأب تهتنا ةيسفن

 بحو سوفنلا ىف نغضلا ىبري ىذلا دسحلا وهو ءاهيلع ثعاوبلاو ةيرشبلا
 «ةعنام ةجيرح ىأ ريغ نم ديعبلاو بيرقلل ملظلا لهسي ىذلا قيرط ىأب ءالعتسالا

 مئارجو ءداحآلا مئارج ىلإ كلذ دعب نم راشأ دقلو «ةعزاو ةماول سفن ريغ نمو
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 تابوقعب عدر نم دب الف ءايفاك سوفنلا عزاو نكي مل اذإ هنأ نيبو «تاعامحجلا

 نإ باقع نم هبقرتي اميف ركفي مهريغ لعجي لاكنو «نيمثآلل ماليإ اهيف ةرجاز
 مظعأ باقعلا نم هل ناك ءظعاو هسفن نم هل نكي مل هنإف «ماثآلاب هسفن هتثدح

 .عدار

 حفطيو رشلا رهظي نأ لبق سفنلا ىف ماثآلا ةبراحمل قيرطلا هناحبس نيب مث

 :هناحبس لاقف «حراوجلاو ةنسلألا ىلع

 نينمؤملل هجوم ءادنلا 4ةَليسَوْلا هْيَِإ اوُعَتباو هللا اونا اوضآ َنيِذّلا اَهْيَأ اي»
 اوعزنيو «ريخلا ىلع مهسفنأ اوبري نأ ناميإلا ىضتقم نأل ؛نوئمؤم مهنأ فصوب

 بناج بيلغتو سفنلا ةيبرتل قيرطلا ىلاعتو هناحبس ركذ دقو ءرشلا عزاون اهنم
 قيرطلا كلتو «داسفلا بناج ىلع حالصلا بناجو ءرشلا بناج ىلع اهيف ريخلا
 «ىلضفلا ةياغلل لصوملا ميقتسملا طخلا اهنم نوكتي ثالث طقن نم ةنوكم ىلثملا

 ةياغلاو «هليبس ىف داهجلاو «ةليسولا ءاغتباو ءىوقتلا ىه ثالثلا طقنلا هذهو

 ىف ةيبرتلا ىناعم ىلإ ةزجوم ةملكب رشنلو «ةرخآلاو ايندلا ىف حالفلا ىه ىنسحلا
 .طقنلا هذه نم ةطقن لك

 نوكت ثيحب «ةياقو ىلاعت هللا بضغ نيبو مكنيب اولعجا :ىأ «هّللا اوقّتا»

 ىتلا ىوقتلا وه نصحلا اذهو هيف ىهو رشلا اهيلإ لخدي ال نصح ىف مكسوفن
 ام لك ىلع ارطيسم هناحبس هب الإ سفنلا سحت الف «ىلاعت هللا ركذب بلقلا ًالمت
 ام ملعي ءاهتاجلخ نم ةيفاخ هيلع ىفخت ال ابيقر هب سمحتو ءدوجولا اذه ىف

 هنأك ىلاعتو هناحبس هيلإ هجتيف ءرهجي امو هب رسي امو «نلعي امو ناسنإ لك ىفخي

 ىبنلا لاق امك هاري هنإف هناحبس هاري نكي مل نإف ؛هلمعي لمع لك ىف هبر ىري
 .©0«كاري هنإف هارت نكت مل نإف «هارت كنأك هللا دبعا» :ِكي

 .هجيرخت قبس )١(



 ةدئاملا ةروس ريسفت اه

 000 ول
 اا بر

 دقحلاو ىوهلا اهبناج «ءالتمالا كلذ ىوقتلاب تألتما اذإ سفنلا نأ كش الو
 هللا لوق مهيلع قبطني نمم اهبحاص راصو «لطابلا ءالعتسالا بحو ءدسحلاو
 ... اداسف الو ضرَألا يف ولع نوديري ال ... »8 :ناميإلا لهأ فاصوأ ىف ىلاعت
 1 ش . [صصقلا] 4 <02

 جوع ال ىذلا ميقتسملا طخلا نم ةيناثلا ةطقنلا ىه هذه 4ةّليسَوْلا هّيلِإ اوغتباو#

 ىف امئاد اهلعجو ؛هتيشخو ىلاعت هللا ركذب بلقلا ءلم ىلوآلا ةطقنلاف ءهيف
 ىلإ لوصولا ميقتسملا طخلا نم ءزجلا اذه كاردإ ىلع بترتي هنإو «هتباقرب ساسحإ
 .هتعاط قح كاردإو هاضر لينل هيلإ هب لسوتي ام بلط ىهو «ةينانلا ةطقنلا

 اهل ابحم اهيف ابغار هتعاط ىهو :ىلاعت هللا اضر ىلإ اهب لسوتي ام ىه :ةليسولاف
 هتعاطو هاضر اوبلطا ىأ «اوغتباو# :ىلاعت هلوقب اهبلط كلذل ىكزو ءاهيلإ ادصاق
 هل كلذ نود نمو «تاجردلا ىلعأ كلتو «باوثل هيغبيو هبحي نم بلط هناحبس

 . ىلاعت هللا اضر بلط دق ماد ام ريبك لضف

 :ىناهفصألا كلذ ىف لاق دقلو «ةبغرب ةعاطلا ىه اذه ىلع ةليسولاف

 :ىلاعت لاق ةبغرلا ىنعمل اهنمضتل ةبغرب ئشلا ىلإ لصوتلا ةليسولا»
 ملعلاب هليبس ةاعارم ىلاعت هللا ىلإ ةليسولا ةقيقحو .4ةليسولا هيَلِإ اوغتباو#
 هللا ىلإ بغارلا :لساولاو «ةبرقلاك ىهو «ةعيرشلا مراكم ىرحتو «ةدابعلاو

 هللا ىلإ برقتلاو ةعاطلا :ةليسولا ىنعم نوكي ىنآرقلا ىوغللا ريسفتلا اذه ىلعو
 :ىلاعت هلوق ىه ىرخأ ةيآ ىف ىنعملا اذهب تءاج دقو .هتاضرم بلطو ىلاعت

 كلذ ىلعو .[ ءارسإلا] 4697 ... ةقيسولا مهو لإ دوي دو نيد كتوأ»
 اضر بلطو ةعاطلا ىه ميقتسملا ناميإلا طخو قحلا طارص نم ةيناثلا ةطقنلا نوكت

 .هدحو ىلاعت هللا

 . «ةليسولا هيلِإ اوغتباو# :هلالج



 ةدئاملا ةروس ريسفت اه

 للمللا لولا م

 د برجل

 هللا ىلإ ةدشو ةبغرب اوبلطا ىنعملاو ءصيصختتلاو ءرصقلل انه ميدقتلا نإو

 ىلإ اوبرقتت الو ءهتعاط لظ ىف الإ هاوس اوعيطت الف «برقتلاو هيلإ ةليسولا هدحو
 لاق امك «هلجأل الإ ةبحم الو ءهاوسل برقت ال هنإف ء.هاضر بلط لظ ىف الإ هريغ

 امه هلل ضغبلاو هلل بحلاف 2100هللا الإ هبحي ال ءىشلا بحي ىتح» مهي ىبنلا

 ءاهعرش ىتلا تابرقلاب ىلاعت هللا ىلإ لسوتي نمؤملا نأو «ناميإلا مئاعد ىوقأ

 هسفنو هبلق ئلتميو «هب رصبي ىذلا هرصبو «هب عمسي ىذلا هعمس نوكي ىتح

 .اينابر نوكيف «هرونب

 ىلعأ نم ةجرد اهنأ ىلع ةليسولل ىنعم ةيمالسإلا تارابعلا ىف ءاج دق هنإو

 برقتلا وهو «ىنعملا لصأ عم قالتم ىنعملا اذهو ءاهالعأ لب «ةنجلا ىف تاجردلا

 ناذآلا ىف ددري ىذلا ءاعدلا نم ناك دقلو ؛تاعاطلاب هدحو هيلإ لسوتلاو هللا ىلإ

 : هلك هللا لوسر لاق :لاق هنأ هللادبع نب رباج نع ىور دقف :ىراخبلا هاور ام

 تآ ةمئاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا ءادنلا عمسي نيح لاق نم»

 موي هل ىتعافش تلح هتدعو ىذلا ادومحم اماقم هثعباو ةليضفلاو ةليسولا ادمحم

 هللا لوسر عمس هنأ صاعلا نب ورمع نب هللادبع نع ملسم ىورو , (200ةمايقلا

 ىلص نم هنإف «ىلع اولص مث «لوقي ام لثم اولوقف نذؤملا متعمس اذإ» :لوقي ِدلي

 ىف ةلزنم اهنإف «ةليسولا ىل هللا اولس مث ءارشع هيلع ىلاعت هللا ىلص ةالص ىلع
 ةليسولا لأس نمف ءوه انأ نوكأ نأ وجرأو هللا دابع نم دبعل الإ ىغبنت ال ةنجلا

 . 9(ةعافشلا هل تلح

 .ثيدح نم هانعم يف ام جيرخت قبس )١(

 دنع ءاعدلا - ناذآلا :«تّلح الإ» :ظفلبو «(5154) ءادنلا دنع ءاعدلا - ناذألا :يراخبلا هاور (؟)

 .هنع هللا ىضر رباج نع (5480) ناذألا

 )١( بقانملا :يذمرتلاو «(854) هعمس نمل نذؤملا لوق لثم لوقلا بابحتسا - ةالصلا :ملسم هاور -

 ٍةككَك يبنلا لضف يف )5  203771١:دواد وبأو :(7174) ٌةِْللَك يبنلا ىلع ةالصلا - ناذألا : يئاسنلاو

 ورمع نب هللا دبع دنسم - نيرثكملا دسم :دمحأو ء(070) نذؤملا لوقي ام عمس اذإ - ةالصلا

,)5675( 



 ةدئاملا ة روس ريسفت ااه

 هتف ااا اا ا
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 طارصلا وهو «ميقتسملا طخلا نم ةثلاثلا ةطقنلا ىه هذه 4هليبس يف اودهاجوإ
 ىذلا ميقتسملا قيرطلا وه هللا ليبسو «ىلاعت هللا ليبس ىف داهجلا وهو « ميوقلا

 حالص هيف نوكي ىذلا ليبسلا وهو «ةوبنلا عئارش نم ايلعلا ةياغلا ىلإ ىهتني

 ىعسي «نيملاعلا نيب لضاف عمتجم ةماقإو «ضرألا هذه ىف داسفلا عفدو «ناسنإلا

 هانعم :داهجلاو ءداسف الو ناودع ريغ نم رجافلا هيف عتمتسيو «ربلا ىقتلا هلظ ىف

 «ضرألا ىف حالصإلا ىهو ءايلعلا ةيناسنإلا ةياغلا كلت قيقحت ىف دهجلا ىصقأ لذب

 . ةليذرلا عفدو ةليضفلا ةدايسو «لطابلا ضفخو .قحلا ةماقإو ءاهنع داسفلا عفدو

 «تاوهشلاو ءاوهألا ةبلاغمو «سفنلا داهج ىلوألا «بعش وذ داهجلاو

 ءربكألا داهجلا لِ ىبنلا همسو «سفنلا ةبقارمو «ناطيشلا تاعزن ةمواقمو

 ةداجللا ىلع نيملاظلا لمحيو لدعلا ميقيو «ملظلا عنميو ءرشلا مواقيو «ريخلا

 تافآلا نم ةمألل ةيامح هنأل ؛ايلخاد اداهج كلذ ىمسي نأ حصيو «ةميقتسملا

 نم عمتجملا ةيامحل داهج وهف ءاهيف عقي ىذلا رشلا نم اهل ةياقوو «ةيعامتجالا
 .هسفن تافآ نم درفلل ةيامح ىلوألا ةبعشلا نأ امك هداحأ

 ملظلا نم عمتجملا ةيامح ىلع لمعلا داهجلا بعش نم ةشلاثلا ةبعشلاو

 تاقالعلا دوسي لدعلا لعجو «بوعشلا نيب ةدوملاو ةبحملا ءاول رشنو « ىجراخلا

 رصن - اهالوأ «بعش ثالث وذ داهجلا نم عونلا كلذو «نيملاظلا ةعفادمو «ةيلودلا

 ىرشتسي نأ نم رشلا ةمواقمو «ملقلاو ناسللاب هيلإ ةوعدلاب ملاعلا نيب قحلا

 ةايحلا بابسأب ءاضعضلا دم ةيناثلاو ءملظلا عفدو لدعلاو قحلل ةياعدلاب

 : ىلاعت لاق امك «نيملاظلل اعفد ةلداعلا برحلاب ملظلا ةمواقم  ةثلاثلاو « مهتنواعمو

 ىلع لضف وذ هللا نكلو ضرألا تدسفأ ضعبب مهضعب سانلا هّللا عفد الولو ...

 . [ ةرقبلا ] 4 27 نيملاعلا

 .2؟1):مكلاومأو مكتنسلاو مكسفنأب نيكرشملا اودهاج» :كِلَع ىبنلا لاق دقلو

 .هجيرخت قبس ()



 ةدئاملا ةروس ريسفت الإ

0 
 أ <

 ىهو «هتياغ اهيفو «هتياهن ىهو «ميقتسملا طخلا رخآ ىه داهجلا ةطقن نإو

 لاق اذلو ؛حالفلاو زوفلا وه اذه نم ةوجرملا ةرمثلاو ءلضاف عمتجم قيقحت

 . «نوحلفت مُكّلعَلل : هناحبس

 ميقتسملا طخلا كلذ نوكت ىتلا ثالثلا طقنلا هذهل ةوجرملا ةرمثلا ىه كلت نإ

 ءايندلا حالفب ديقي ملف «قلطأو «حاجنلاو زوفلا ليبس ىلاعت هللا ليبس وهو «رينملا

 داحآلا سوفن تبذهت اذإ ةيناسنإلا نإف «ءالماش ناك كلذلو ؛ةرخآلا حالفب الو

 هاضر بلط ىلإ تهجتا اذإو «ىلاعت هللا طخس نم اهعنمت ةياقو تذختاف ءاهيف

 «هتاضرم ءاغتباو ىلاعت هلل الإ لمعت ال تراصو «هناحبس هتعاط ىف لمعلاو

 ةسبحملاو ةدوملا طابرب تطبارتو «هيحاون ىتش ىف قحلا ةملك ءالعإل تدهاجو

 «ضرألا هذه ىف ضرأللا نبا الع كلذك ةيناسنإلا تناك اذإ  ةليضفلاو لدعلاو

 .اهيف ناسنإلا ةفالخ تققحتو «داسفلا عفدناو حالصلا معو

 نأ ىأ هللا نم ال سانلا نم 4نوحلفت ِمُكّلعَل# :ىلاعت هلوق ىف ءاجرلاو
 نم لاح مهلاح تناك «هليبس ىف اودهاجو هتاضرم اوبلطو هللا اوقتا اذإ نينمؤملا

 ءاجر زيمتي هنأو «هقيرط ىف اوراس مهنآأل ءهوجري نأ مهيلع نإ لب ءزوفلا وجري

 اذلو ؛ميقتسملا طخلا كلذ ىف اوريسي مل نيذلا نيرفاكلا ةبيمخ نع ذئتيح نينمؤملا

 : هناحبس لاقف «نينمؤملا لاح لباقم ىف مهلاح هناحبس ركذ

 نيبي ميركلا صنلا اذه ىف 4اًعيمج ضْألا يف م مُهَ نأ ل اوك نيد نإ
 ايندلا ىف نوزوفي نونمؤملاف «نيرفاكلا ءازجو نينمؤملا ءازج نيب ةلباقملا هناحبس
 «هدييأتو «هناحبس هرصنو «ىلاعت هللا نم ناوضرلاب ساسحإلاو «نانئمطالا ميعنب

 ءايندلا ةايحلا نم ارهاظ اولان نإ مهنإف نورفاكلا امأ «ميقملا ميعنلاب ةرخآلا زوفو

 ءاهريفاذحب ايندلا تنزو ول هنإو رمتسم مئاد ميقم باذع ةرخآلا ىف مهلبقتسي

 امب ايندلا اوكلم ول مهنإو هبناج ىف ائيش تواس ام «ةمايقلا موي باذعب اهيف ام لكو

 لب «كلذ مهنم لبق ام «ةمايقلا باذع نم مهسفنأل ءادف هومدقي نأ اودارأو ءاهيف



 ةدئاملا ةروس ريسفت اا

 0 اسس سس سل
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 ركذو «(نإ) ب ادكؤم نيرفاكلا رفك ركذ دق ىلاعتو هناحبس هللا نإو
 هنم عالخنالاو ةبوتلاب نرتقي مل ىذلا دكؤملا تباثلا رفكلا نأ ىلإ ةراشإلل لوصوملا

 ىلاعتو هناحبس هللا هروص ةمايقلا موي لوهو باذعل ببس وه رفكلا بجي ناميإب
 :هلوقب

 ام ةّماَقْلا مْوَي باَدَع نم هب اوُدَعفيِل هَعم هلثمو اعيمج ضرألا يف ام مهل نأ وَلط

 سيفن ىأ وأ لامب اهيلع ظافحلا ىلع لمعلاو «سفنلا صيلخت ءادتفالاو 4 مُهنم بق

 نومدقي اورفك نيذلا نأ تبث ول :ىلمجلا ىنعملو ءصالخلا كلذ ليبس ىف لذبي

 ىلاعت هللا هلبق ام همكو هتميق ىف هعم هلثمو مهسفنأل اصيلخت ضرألا ىف ام لك

 ىف ام عم ًافاكتي ميلأ باذع نم مهل ىلاعت هللا هرخدا ىذلا ءازجلا نأل ؛مهنم

 ال مهو فيكف .هومدقي نأ اولبقل كلذ لك اوكلم ول مهو «هلثم هيلإ افاضم ايندلا
 كلذ لبقتي ال هللاو «ءايندلا هذه ىف ةريغص ةرذ ىواسي ال اليئض اردق الإ نوكلمي

 هلوقب لوبقلا ىفن دكأ دقو ءدكؤملا ملؤملا باذعلا ررق هنأل ؛هردق نكي امهم ءادفلا

 ديكأت نم ناكو «اليئض ناك ولو ردق ىأب مهنم لبق ام ىأ «مهنم لّبقت امإ» :ىلاعت

 «لوبقلا نكمي ال هنأ ىأ «لوبقلا فلكت لبقتلا نم انه دارملاو «لبقتلا ةغيصب ىفنلا
 .ةاناعملاو ةلواحملا قيرطب ولو

 نأ ىأ 4ميلأ باذع مهلو# :ىلاعت هلوقب باذعلا ىلاعتو هناحبس دكأ دقو
 باذع ايندلا ىف نوكلمي اوناك ام لباقم ىف الدب ةرحآلا ىف هنوكلمي نيذلا

 مهنا وهو «هنم اوجرخي نأ نوديري مهو «مهقرافي الو لوزي ال رمتسم ملؤم

 نيجراخب مه امو ِراَثلا نم اوجرخي نأ نوديري# :هناحبس لاق اذلو ؛مهقرافي ال

 . «اهنم

 مهل عمتجا مهنأ وهو «ميركلا صنلا اذهب مهلاح ىلاعتو هناحبس هللا روص

 لباق ريغ مزال رمأ هنكلو «هنم جورخلا ىف ةبغرلاو «ملؤملا ديدشلا باذعلا
 اهباذعو رانلا نم اوجرخي نأ نيفحلم نيسبغار نوديري مهف .مهنع لاصفنالل

 نوديري مهو ءاهريغ ادولج ىلاعت هللا مهلدب مهدولج تجضن املكو «ديدشلا



 ةدئاملا ة :روبس ريبسفت ازنلإ)
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 هناحبس ربع دقو ءاهنم نيجراخب اوسيل مهنكلو «ءانفلاو توملاب ولو اهنم جورخلا

 . «راثلا نم اوجرخي نأ نوديري# :هناحبس لاقف «لعفلاب مهتبغر نع ىلاعتو

 جورخلا نوبلطي مهف «ناك ةروص ىأ ىلع جورخلا عقي نأ نوديري مهنأ ىأ

 ال «فصولا ىفنب جورخلا ىلاعت هللا ىفن دقو «توملا هذعب ناك ولو «باذعلا نم

 الو ءاوجرخي نأ مهنأش نم سيل هنأ ىأ «نيجراخب مه امو :لاقف لعفلا ىفنب

 . «ميقم باَذع
 مئاد وه لب «دودحم نمز ريغ نم باقعلا كلذ ماود ديفي ميركلا صنلا اذه

 باذع مهلو# :ىلاعت هلوق  امهلوأ :نالباقتم ناميرك ناصن انهو «تباث مزالم

 ظفللا ةغيص نم تابشلا ءاجو «ملؤم هنأب ةحارص باذعلا هيف فصو دق 4ميلأ

 «ةحارص ماودلاو رارمتسالاو ةماقإلاب فصو دقو صنلا اذه  امهيناث « ليعف نزوي

 .(باذع» ةملكب ريبعتلا نم ماليإلا مهفو

 اهلعجو «هايند رمأ ىف طرف نمل ءازجلا وه مكادلا ملؤملا باذعلا نأ كش الو

 لعجي نأ امح ناكف «ةيقابلا ةايحلاب «ةينافلا ةايحلا هذه ىرتشا دقف ءاقوسفو اسجر

 . لابو هقيذيو «ريخلا نم ةرخآلا ةايحلا ىف ام لك نم همرحي نأ هءازج ىلاعت هللا

 الو «ءانل ةبوتلا بتكا مهللا . . تائكيس نم حرتجاو «هادي تمدق ال اقافو ءازج هرمأ

 .ميحرلا روفغلا تنأ كنإ «انمحراو انل رفغاو ءانم ءاهفسلا لعفي امب انذخاؤت

 000 ل
 أوعطقأف ةقراَّسلاو قراَسلاَو

 هل
 وع اخ د وير ضاع يي صام 0 هه هر ل رع 3 0 00 هه سس عم مق

 حج ربع هللاو هللا نم الدكت اًبسمأ دءازجامهي دي
 رس روم 204 ل ل ل ه2 4 مسح



 ةدئاملا ة رويس ريبسفت ل ل

 مى 00
 : هده 1
 يي

 2 رو يرعب رهمه كاسم
 فكلمُشا هنن ملحد 7 4 ميجرروفغ هللا نيل

 00 كوت نعي تكل

 ركذو «داحآلا سفنأ ىلع ءادتعالا ىف مثإلا رادقم ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 «سانلا لك دنع ةايحلا قح ىلع ىدتعا دقف ءاسفن لتق نم نأ ىلاعتو هناحبس

 ؛اعيمج سانلا ايحأ امنأكف ءاهل صاصقلاب اهايحأ نمو .«اعيمج ساّئلا َلتَق اَمَنُأَكَفل

 امك «نانئمطاو رارقتسا اهيفو نمأ اهيف «ةئثداه ةهفار ةايح نم سانلل نكمي هنأل

 ركذ مث [ةرقبلا ] 4 73+ . .. ةاَيح صاصقلا يف مكلو )» ءىرخأ ةيآ ىف هناحبس لاق
 «ماظنلا تامرح قرخو ةعامجلا ىلع ءادتعالا ىف ىربكلا ةميرجلا «ىلاعتو هناحبس

 لتقلا باكتراو .عرشلاو لدعلاو قحلا نوميقي نيذلا ماكحلا ىلع ضاقتتالاو

 ىأ ريغ نم تامرحلا كاهتناو «ضارعألاو سفنألاو لاومألا ىلع ءادتعالاو ةقرسلاو

 مئارحلا شحفأ نوبكتري مهنأل ,باقعلا ىسقأ نولاني مهنأ نيبو «ةينيد ةجيرح
 .اهرجفأو

 عمتجم داجيإل اهدحو ىفكت ال تابوقعلا نأ ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 تاياغلاو «ةلضافلا لئاسولا بلطو ىوقتلاب حاورألا بيذهت نم دب ال لب «لضاف

 كلذ دعب نيب دقو «ةرخآلا باقع راوجب نوهي ايندلا باقع نأ اوفرعي نأو «ةيلاعلا

 ىلع ءادتعالا ةبوقع ركذ نأ دعب «لاومأللا ىلع ءادتعالل ةررقملا ةبوقعلا

 ىلع جورخلاو «لاملاو سفنألا ىلع ءادتعالاب مئارجلا عامتجا مث «ةدرفنم سفنألا

 . ماظنلا

 ةرخآلا ركذتو ىوقتلاب رمألا ةيآ ةبوقعلا نم نيعونلا نيذه نيب تطسوت دقو
 نم ةميرجلا ثاثتجا وه عمتجملل لوألا حالصلا نأب انايب كلذ ىف نأل ءاهيف امو



 ةدئاملا ةروس ريسفت اا

 00 ل
 أ بر

 لب ءادرس تابوقعلا هيف درست نوناق باتك سيل نآرقلا نآلو «ىوقتلا عرزب سفنلا

 ةبوقعلا هيف ركذت «ميقتسملا قيرطلا ىلإ هيجوتو داشرإو بيذهتو ةياده باتك وه

 ىسفنلا جالعلا ةيداملا ةبوقعلا عم ركذي مث «عمتجملا ىف ةميرجلل جالع اهنأ ىلع

 ىف لاملا ةبوقع ىلاعتو هناحبس ركذ دقو ءارثأ دعبأو ىوقأو ىدجأ وهو «ىحورلاو

 :ىلاعت لاقف «ةقرسلا وهو همئارج ظلغأ

 تفطع ىه ذإ «ةفطاعلا واولا ىنعم ىف انه واولا 4ةَقراَسلاو قراسلاو ©
 ام ناكو «نيبراحملا ءازج ىلع «نيقراسلا ىديأ عطق وهو ءامزال اررقم امكح

 ةلمجلا ىنعم ىف ىلاعت هللا ىلإ ىبرقلا بلطو ىوقتلاب نينمؤملا بلط نم امهنيب

 جالعلا نايب وهو «ىماسلا اهانعم اهلو ؛«هيلع فوطعمو فوطعم نيب ةضرتعملا
 . ىئازجلا ىداملا جالعلا راوجب ىبيذهتلا ىسفنلا

 ضرف امك «ةقراسلاو قراسلا مكح «ضرف اميف «مكيلع ضرف ىنعملاو
 دقو ءاداسف ضرألا ىف نوعسيو هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا مكح لبق نم مكيلع

 ءافلاو .4اَمهْيدْيَأ اوعطْقاَفط :هتاملك تلاعت هلوقب مكحلا كلذ ىلاعتو هناحبس ركذ

 ةبوقعلاو ةميرجلا نيب ةطبارلا ةيببسلا نايب ىنعم ىف ىهو «مالكلا نيب طبرلل انه
 ةمث ناكو ءاهب اوفصتا دق مهنوكو ةقرسلا وه ىديألا عطق ببس نأ نيبت ىهف

 اعضوم ريصت ىتلا ىه ةقرس ذخألاب تدتما ىتلا ديلاف ةيوقعلاو ةميرحلا نيب سناجت

 . عطقلا وهو «باقعلل

 «ببسلا ركذ امك «باقعلا كلذ ىلع ثسعابلا ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 هلوق هيلع لمتشا ام وه بسانملا فصولا وأ ةمكحلاو «ةقرسلا وه رشابملا ببسلاف

 نم ابسك امل ءافك وه باقعلا كلذ نأ ىأ «هّللا َنَم ًالاكت اًبسُك امب ءازج# :ىلاعت
 هذه عنمل ىلاعت هللا نم رجز ىأ لاكن باقعلا كلذ نإو «ةئيس راثآ هل ءىش لعف

 .اهبكترت ال ىتح «ىديألا دييقتو ةميرجلا

 نكلو «ةعوطقملا ديلل ءافك نوكي نأ نكمي ال ديلا عطق نأ رمألا رهاظو

 ديلا نيبو «قورسملا رادقملا تاذ نيب تسيل ةلباقملا نأ نيبتي قيسقدلا رظنلا دنع



 ةدئاملا ةروس ريسفت اه9)/

 0 ل اا
  3اك :٠

 نيبو قراسلا هلعفي ىذلا لعفلل نوكي ىذلا رثألا نيب ةلباقملا امنإ .ةعوطقملا

 ىلإ نوعفدنيف «نيعمجأ ةيرقلا لهأ عزفت ةيرق وأ ىح ىف ةقرسلا نإف ,باقعلا
 نم سانلا نيب نوكي ام قوف «باوبآلا ماكحإو قلاغملا عضوو سارحلا بلج

 ددع دادزيو «ماكحلا نيعأ ظقيتستو «نانئمطالاو نمألا نودقفي ذإ ؛بارطضا

 رثأ نيب ةلباقمللا لب «باقعلاو لعفلا تاذ نيب تسيل ةلباقملاف «نمآلا ىلع نيمئاقلا

 ىه لب ءءازجلا كلذل طقف ةدوصقم ةبوقعلا تسيلو «جاعزنا نم هبقعي امو «لعفلا
 لب ءاهيلع مادقإلا لقيف «نيمرجملا عزفو «نيدسافلا فوخ نم اهبقعي امل ةدوصقم
 ىف لداع باقعلاف .هّللا نم ًالاَكَنل :ىلاعت هلوق هيلإ ريشي ام وهو «نوكي ال

 وأ ةميرجلا باهذ ىلإ ىدؤي هنأل حالصإو «ةميرجلا رثآل بسانم هنأل ؛هتاذ

 دعت ىتلا ةقرسلا ىفو «لاكن ىنعم ىف نيرمأ ىف مالكلل فقن نأ ديرنو

 .ديلا عطق بجوت ةميرج

 «باكترالا نم ريغلل عنم وهف «عنملاو رجزلا لاكن ةملك ىنعم نإ :لوقنو
 :اهقاقتشاو لاكن ةملك ىنعم لصأ ىف ىناهفصألا بغارلا تادرفم ىف ءاج دقو

 .ةبادلا ديق لكتلاو «هتديق هتلكنو ءزجعو هنع فعض ءىشلا نع لكن لاقي

 ًالاكنأ ايدل نِإ» :ىلاعت لاق «لاكتألا عمجلاو «نيعنام امهنوكل ماجللا ةديدحو
 ندمغ جي ا ةرجرخ ب لك ل تمت ا هب تاكو .[لمزملا] 4 20+ اميحجو

 . اهَفْلَخ امو اَهيدَي نيب امل الكت اهاَنلعِحَف» :ىلاعت لاق (هلعف لعفي نأ نم

 . كدّللا َنّم ًالاكَ اًبسك امب ءازجإ :لاقو .[ةرقبلا] « تر

 لجرلا ىلع ىوقلا لجرلا ىأ لكنلا ىلع لكتلا بحي هللا نإ» :ِةِْللك لاقو
 .©20(ىوقلا

 ««لكتلا ىلع لَكَدلا بحُي هللا نإ» (لكن) 7١ص ءةءزج ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا يف ذ ءاج )١(

 لكَتلا «برجمملا يوقلا سرفلا ىلع « ديم ا هىدبا برَجْلا يوقلا ١ لجرلا» :لاق ؟كاذ امو :ليق
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 ًالاكت اًبسك امب ءازج# :ىلاعت هلوق ىنعم نأ ديفي ىوغللا ليلحتلا اذه نإو

 ىنعم ىلإ انرشأ دقو ءاهل ءافكو ةميرجلل ءازج هيف باقعلا اذه نأ .#هّللا نم

 عقي اليكل «ىناجلاب لكني هنإف «باكترالا نم عنم باقعلا اذه نأ ديفيو كلذ

 نع ريغلا لكني نأ ىف اببس ليكنتلا كلذ نوكي ىكل ىأ «هريغ لعفلا ىف
 .لعفلا

 ىنعملا نم لقتنن انهو «ديلا عطق بجوت ىتلا ةقرسلا ىنعم نع ملكتن نآلاو

 روثأملا نمو ٌةَْلَي ىبنلا لاوقأ نم دمتسملا ىعرشلا ىنعملا ىلإ ؛ةملكلل ىوغللا

 ىلاعتو كرابت هللا ىضر «داجمألا انئاهقف نم فلسلا همهف اممو «هتباحص نع

 . مهنع

 ءافختسالا ليبس ىلع لاملا ذخأ ةقرسلا نأ ىلع ةعيرشلا ءاملع قفتا دقل
 اذه ىف اديق اوداز ءاهقفلا نكلو ءىوغللا ىنعملا عم ىقتلي ىهقف ىنعم اذهو

 اظوفحم انوصم ازرحم لاملا نوكي ىأ «هلثم زرح نم ذخألا نوكي نأ وهو «ىنعملا

 ىلع ذخألا نإ :مهنع هللا ىضر ءاهقفلا لاق دقو «قيلت ىتلا ةيانعلا هظفحب اينعم

 قيلي اظفح ظوفحم رزحم لامل ذخألا نوكو «ةقرسلا نكر وه ءافختسالا ليبس
 . ميكحلا عراشلا اهركذ ىتلا ةدودحملا ةبوقعلا قاقحتسال طرش هلثمب

 ليبس ىلع ذخألا ناك اذإ الإ اهركذ ققحتي ال ةقرسلا تناك اذإو

 اوقرف دقو ءاقراس سلتخملا نوكي الو ءاقراس بصتغملا نوكي ال هنإف .ءافختسالا

 ؛هنم قورسملل مولعم ريغ ايفتخم نوكي قراسلا نإ :اولاقف قراسلاو سلتخملا نيب
 نم ةلفغ ىف ذخأي نكلو ارهاظ نوكي لب ءايفتخم نوكي ال هنإف سلتخملا امأ

 ءديلا هيف عطقت الف ةقرسلا نم دعي ال سالتخالا نأ ىلع روهمجلاو «لاملا بحاص

 هيف نأ رابتعا ىلع عطقلا بجوأو «ىضاقلا ةيواعم نب سايإ روهمجلا فلاخ دقلو

 ىأرلا كلذل نأو ءصخشلا ىف نكي ملو «لمعلا ىف ناك نإو ءءافختسا عون
 .ىنعملا ةيحان نمو «لمعلا ةيحان نم هتهاجو



 ةدئاملا ةروس ريسفت اه

 دوحج تاقرسلا نم دع هنأ :لبنتح نب دمحأ مامإلا نع ىور دقلو

 تناك ءاهدي ٌةِْلَي ىبنلا عطق ىتلا ةيموزخملا نأ تبث هنأل ؛عئادولاو ١2)ىراوعلا
 (57 رسانلا نم هريعتست ام دحجت

 عم ةحجارلا ةياورلا نإ لب «مامإلا نع ةحجارلا ةياورلا ريغ كلذ نإو
 ةبجوم ةقرس قوقحلا دوحج ربتعا الإو ةقرس ربتعت ال اهنأ وه قحلاو ءروهمجلا
 قوقحلا رئاسو نويدلا دوحجو ء«عئادولاو ىراوعلا دوحج نيب قرف ال هنأل ؛ عطقلل

 عنم هذهو ءذخأ ةقرسلا نإف «ريبك ىراوعلا دوحجو ةقرسلا نيب قرافلا نإو .ةيلاملا

 «كلاملا نم نيكمتب تذخأ هذهو ءريبك ذخألاو عنملا نيب قرفلاو ءقوقحلل

 . كلاملا نم نيكمت ريغب ذخأ ةقرسلاو

 ىف ءاملعلا هيلع قفتا دق ردقلا اذهو .هتاذ ىف ةقرسلا ىنعم لصأ وه اذه

 اذه ضعب ركذنلو ءدحلل ةيجاولا طورشلا ىف دعب نم ءاملعلا فلتخا دقو «ةلمجلا

 :فالتخالا

 قورسملا ذخأي نأ عطقلل ةبجوملا ةقرسلا ققحتل ملعلا لهأ رثكأ طرتشا دقف #

 لخدي نأ ءطرشلا اذه عم ةقرسلا ققحت ىضتقمو ءهزرح ناكم نم هب جرخيو

 نأ لبق طبض نإف هجراخ ىلإ لاملا هيف ىذلا ناكملا نم جرخيو ءايفختسم ذخأيو

 - زرح نم ءىشلاب جورخلا طارتشا ىف فلاخ دقو .دحلا هيلع ماقي ال هب جرخي

 .رهاظلا لهأ ءاهقفو «ىعباتلا ىعخنلا ميهاربإ

 ريغب زرحلا ناكم ىلإ لوخدلا نوكي نأ ءاهقفلا ضعبو ةيفنحلا طرتشا دقو #*

 ال هفيضم نم قرس اذإ فيضلاف ءهدي عطقت ال قرسو هنذإب ناك ولف ءهبحاص نذإ

 نوطرتشي ءالؤه نأكو زرحلا ىمح كته ثدحي ملف «هنذإب لخد هنأل ؛هدي عطقت

 ام :ٌةَراعلاو َفّنَحُت دقو ةددَْسَم ةيراعلاو : (روع) طيحلا سوماقلا يفو «ةيراع عمج :يراوعلا )١(

 ةََلَخُمو ةكدشُم «”يرآوع : عمجلا . مهي ونود
 اق هدم يناأ نال ىلع ايل راما مورس يب ام را ذأ بْيسصْلا نب ديس نع 0

 .(54945) نوكي ال امو ازرح نوكي ام - قراسلا عطق : يئاسنلا هاور .تَعطُقَف لك يّبلا اهب



 ةدئاملا ةروسريبسفت اال

 00 لا 1
 را بحل

 ىتلا ةنامألا عضوم وهو «زرحلا ىمح كته ىنعم ققحتي نأ نيقباسلا نيطرشلا عم
 . اهتامرح كهتنت

 قورسملا ناكملا نوكي نأ كلذ عم نوطرتشي ءاهقفلا نم نيريثكلا نأ رهظيو *#

 ,ةظفاحملاو زرحلا ىنعم ققحتيل «ىرقلا وأ نئادملا ىف ةرماعلا ءايحألا طسو ىف هنم

 ىف تسيلو ءارحصلا وأ قرطلا وأ نيتاسبلا ىف نوكت ىتلا تويبلا نأ اوررق كلذكو

 نوكي ال «باوبألا طبضو «قيلاغملا ذاختا عم تقرسو دحأ اهب نكي مل اذإ نارمعلا

 اظفاح دعي ال نارمعلاو سانلا نم لاخ ناكم ىف هعاتم كرت نم نآل ؛دي عطق ةمث

 .قالغإلا مكحأو هباب قلغأ نإو «هل

 نأ ىقبو «لعفلا تاذ ثيح نم عطقلل ةبجوملا ةقرسلا ىنعم اذه ىف انيب

 ناك ولو ذخؤي لام لك سيلف «قورسملا لاملا وهو «؛ةقرسلا لحم ىف ملكتن
 قورسملا نإ :اولاق دقو «عطقلل ابجوم هذحأ دعي «سانلا نيبو ءاظوفحمو ازرحم

 ام نوكي نأب هتيلام ىف روصق الو ءهيف ةهبش ال ءاموقتم الام نوكي نأ بجي
 ال كلذ ىلعو ءهبلط ىف نوسفانتيو «ةفلتخملا مهضارغأل هنودعيو «سانلا هلومتي
 غلبت امهم امههبشي امو نيطلاو بارتلاك لاومألا هفاوت نم لاملا نوكي نأ حصي

 .هثمشق 3-3

 ةهبش ال ةيعطق ةيكلم هنم قرس نمل اكولمم قورسملا لاملا نوكي نأ دب الو

 . ؟؟7ديصلاو ءاملاك زارحإلاب

 :امهلثم زرح

 هّللا لوسر لاق :َتَلاَق ةشئاع نع ١77( 5) دودحلا ءرد ىف ءاج ام - دودحلا :يذمرتلا ىور )١(

 8 مامإلا ' نإ هليِبَس اوُلَحَت م هَل ناَك نإ متعطتسا م َنيِملَسُمْلا نع دودحلا اوءردا» : هم
 عرس رص سرس هو

 نْب هّللا دعو ةرْيره يِبأ نع باَبْلا يقو .«ةيوُشْلا يف َىطْخَي نأ نم يح ٍوْغَمْلا يف َىطْعُي

 .ورمع

5-2 



 ل
 مك لل لللاا0ا

 ا سأل

 لاملا تيب نم ملسم ذخأ ول هنأ نورثكألا ررق دقف «لاملا تيب لاومأ  امهلوأ

 ىلع عطق ال١ :لوقي وهف عوضوملا اذه ىف ريرج نبال ةملكلا كرتنلو .عطقي ال

 هللا ىضر ىلعو رمع نع كلذ ىوريو ءاملسم ناك اذإ لالا تيب نم قرس نم

 عطقي دامحو كلام لاقو «ىأرلا باحصأو ىعخنلاو ىبعشلا لاق هبو ءامهنع

 هجام نبا ىور ام انلو (4ةَقراَسلاَو قراسلاو# وهو صنلا ىأ) باتكلا رهاظب

 (مئانغلا نم لاملا تيبل صصخملا سمخلا ىأ) سمنلا قيقر نم ادبع نأ هدانسإب

 هضعب قرس هللا لام :لاقو ءهعطقي ملف ٌةَِلَك ىبنلا ىلإ عفدف «ءسمخلا نم قرس

 قرس ول امك «عطقلا بوجو منمت ةهبش نوكيف ءاقح لاملا ىف هل نألو .2)اضعب

 ةقرسلا نأ رابتعاب صنلا اوقبط دحلا اوماقأ نيذلا نأ ىرنو .ةكرش هيف هل لام نم

 بجوأ ىلاعت هللا لامو هللا لام لاملا اذه نأو «باقعلا قيقحت بجوف ءتققحت دق

 .زوجي ال كلذو «هتحابإ ىنعم هيف دحلا لامهإ نألو «هتمرح ىعارت نأ

 ملسم لكل نأ ساسأ ىلع هونب اددع رثكألا مهو ءدحلا اوميقي مل نيذلاو

 «قح ةهبش وأ قح ذخآللف كلذك ناك اذإو ءاهلك ةعامجلا لام وهف ءهيف اقح

 . تاهبشلاب طقست دودحلاو

 ابهن ةمألا لاومأ نوكت ال ىتح «لوبقلاب ىرحأ دحلا بجوي ىذلا ىأرلا نإو

 نإو «مهل اقح نوذخأي مهنأ نوبسحيو «ةينيد ةجيرح ىأ ريغ نم اهنولاني سانلل

 لعلو «ةمثآلا ىديألا هيلإ دتمت ال ىتح هللا لام ةيامحلاب ىلوألاف ءاموسقم نكي مل

 مل زرحلا نآل ؛اهنم ذخأ ذإ ةمينغ ناك ىذلا قيقرلا ىلع دحلا مقي مل ِهِْلَي ىبنلا

 بجي امو عرشلاب ملع ىلع نكي مل ىذلا قيقرلاب قفرللو ءهل ةبسنلاب اتباث نكي

 نود ةميقلا ثيح نم هقرس ام نآل «هتياعر بجوأ ةلودلا لام ةيامح نألو «هيلع

 ءزج فالتإب لاملا تيب نم اءزج فلتن كلذ قوفو ءهدي عطقب هتميق نم صقني ام

 ملم لكي يلا ىلإ كلذ مفرق ؛ِسسُخْلا نم كرس سما قيقر نم ادع ذأ سابع نب ْنَع
 قرسي دبعلا - دودحلا :هجام نبا هاور .«اضعَب هضعب قرس لجو َرْع هللا َلاَم» :لاَقو ٠ ورب اه رص ل سل روم اع ما

 .هلوسرو هلل ضورفملا مئانغلا سمخ يأ سمخلاو .(25040)



 ةدئاملا ة روس ريسفت ااه

 اللطاشْطططط قطط لة خلتططخخخاخا اممم اانا طلخا لللا الامم طل خ لالالالا طق طال لالالالا الل الل اناا نال لالالا لاالااااا الاخ ١
 زل "برأ

 نم ِةلِكَي ىبنلا نع فرع ام عم اقفتم اذه سيلو ءافعاضم فالتإلا نوكيف «رخآ
 ىنعملا اذه ىلإ ريشي ؟)اضعب هضعب قرس هللا لام» :ةِلَي هلوق لعلو .ةمكح
 .ةحضاو ةراشإ

 ةبوقع بجت هنوميقي ال نم دنع دحلا مقي مل اذإ هنأ ىلإ انه هيبنتلا بجيو
 وأ «ضرألا نم ىفنلا وأ « سبح ا وأ دلجلا نكتلو ديلا عطق نكت مل نإو «ةديدش

 .اعئام الاكنو ءاعدار اباقع رمألا ىلو هاري ام

 عون قراسلل نوكي لام لك  عطق هيف نوكي ال ىذلا لاما نم نيعرفلا ىناث
 ىف اقح امهنم دحاو لكل لعجت ةلص هنم قورسملاو قراسلا نيب نوكي وأ هيف ةكرش

 :ىتأي ام لمشي كلذو ءرخآلا لام

 وأ مآلل وأ بأآلل نآل ءاهيف عطق اال هنإف .عورفلا نم لوصألا دحأ ةقرس (أ)

 امكو ؟9(كيبأل كلامو تنأ» :ِهَيِكلَي لاق امك «عرفلا لام ىف ةكرش عون لوصألا
 .مأ وأ بأ لصأ لكو (7«هيبأ بسك دلولا» :هنع درو

 نيب ةيبدأ ةكرش ةمث نأل ؛عطق ال رخآلا نم نيجوزلا دحأ قرس اذإ (ب)

 ةبسنلاب زرحم ريغ نيجوزلا دحأ لام نآلو ؛ةيلاملا ةكرشلا هبشي ام دجوت نيجوزلا
 .اهاوقأو اهحجرأ همومع ىف لوقلا كلذ ءريثك فالخ عضوملا اذه ىفو ءرخآلل

 هانيب ىذلا ةكرشلا ىنعمل مهلوصأ لام نم اوقرس اذإ عورفلا عطقي ال (ج)

 نم قرس نإ عرفلا عطقي الأ بجوي ةلماعملا ىف ىواستلا نوناقو «نيبناجلا نم وهف
 .عرفلا نم قرس نإ لصألا عطقي ال امك «لصألا

 )١( قباسلا .

 َحاَنْجَي نأ ُديِرُي يبأ أَو ادكوو الام يل ّنإ ِهّللا لوُسَر اي :َلاَق الجر نأ ِهّللا دْبَع نْب رباج ْنَع (0)
 هدلو لام نم لجرلل ام - تاراجتلا :هجام نبا هاور «كيبأل َكْئاَمَو تنأ» :َلاَقَق ٠ ىلاَم
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 نم لجرلا َدَلَو نِإَو هبسك نم لُجَرلا لَك ام بّيطآ ّانإ» : يك هللا لوس لاق :تَلاَق ةشئاَع نع (5)
- 

 .(5559) بسكلا ىلع ثحلا - عويبلا :يذمرتلا هاور .(هبسك



 ةدئاملا ةروس ريسفت اه

 كيا ا ع
 تا رس

 ءاهقفلا نم نيرثكألا دنع اهنإف ضعب نم مهضعب مراحملا ماحرألا ةقرس (د)

 دجوت ىتلا ةبارقلا هذهب اسايقم ةيمرحملا تلعجو «ةبارقلا اهتبجوأ ةكرش اهيف

 .اهيحاون ضعب نم ةيلاملا ةكرشلا

 «قورسملا لاملا ىف قح عون قراسلل ناك اذإ هقيبطت قيضي دحلا دجن اذكهو

 ول اننإو «هقيبطت قاض دحلا ةماقإل عناوملا قاطن عستا املك هنأو ءافيعض ناك ولو

 اندجول اهيف هتماقإ بوجو ىلع ءاهقفلا عمجأ لاح ىف ةقرسلا دح ميقن نأ اندرأ

 ال ةقرس ةلاح فالآ ةرشع لك ىف هنأ دجن اننإ ىتح «قاطنلا قيضيو لؤضي ددعلا

 ام نأ تبث دقو «فولألا فولأ ىف رجزلاو عدرلل ةيفاك اهنإو «ةدحاو دي عطقت

 باقعلا عضي ميكح زيزع هللاو «قيضلا قاطنلا اذه ىف ولو ءاهلثم رجزي ال اهنود

 امب ريبخ هنإ ءريثكلا ىلإ هيف جاتحي الو «ليلقلا همسحيف ءءادلا عضوم ىف

 .نولمعي

 اهب جرخي نأو ءزرح نم نوكت نأ دب ال ةقرسلا نأ اوررق نيذلا ءاهقفلا نإو

 اكهتنم نوكي نأب هلهأ نذإب كلذ لخد دق نوكي الأو ءزرحلا نم قراسلا

 مهل لاومألا تناك اذإ باقعلا نم نيقراسلا ءافعإ تيأر امك اوررق دق «تامرحلل

 «ءانبألاو ءابآلا لاومأو نيرثكألا دنع لاملا تيب لاومأك كلذو ءاهيف قح هبش

 .اهجوز عم ةجوزلاو ضعب عم مهضعب براقألا لاومأو

 ىتلا لاومألاك «ءديلا عطق اهيف ىرجي ال لاومألا ضعب نأ اوررق كلذك

 ءاهيف عطق ال هنإ :نورثكألا لاق دقف ءاهكلام ءاليتسالاب اهلانو «ةحابم نوكت

 ال ةيعيبطلا ةكرشلا نأل كلذو هيف عطق ال قرس اذإ زوحملا لام نأ ىلع اوعمجأو

 .ىلوتسملا وه كلاملا ماد ام ةهبشلا قيرطب ولو ةمئاق لازت

 ىتلا ىأ راخدالل ةلباقلا ريغ لاومألا ىف عطق ال هنإ :ءاهقفلا ضعب لاق دقلو

 ؛راخدالل ةلباقلا ريغ رضخلاو نبللاو ةبطرلا ةهكافلاو محللاك «داسفلا اهيلإ عراستي

 ىعفاشلاو «لاومآلا هذه ىف عطق ال :ىروثلاو كلامو ةفينح وبأ لاق دقف ءاذكهو

 .رومألا هذه ىف عطقلا اوزاجأ مهعبت نمو دمحأو



 ةدئاملا ةروس ريسفت ا

 1 اللاا

 أ < برج

 دقو «لاومألا عاونأ ضعب ىفو طورشلا ضعب ىف فالخلا ىرجي اذكهو

 رمخلا ةقرسف «ديلا عطق بجوت ال هلامعتسا وأ هلوانت مرحي ام ةقرس نأ ىلع اوقفتا
 «نيملسملا ءاملع قافتاب عطقلا بجوت ال ملسم ريغ اهكلمي ناك ولو «زيزنخلا وأ
 .عطقلا بجوت ال صلاخ لالح ىف ذختي ال امو نوجملاو وهللا تاودأ ةقرسو

 ةبسنلاب اهيف عطقلا بوجو ىلع ءاهقفلا قفتا ىتلا روصلا تسملت اذإ كنإو
 عقت ال «ةردان روصلا كلت دجت لاومألا ىفو «لعفلا ىف ءافيتسالل ةبجاولا طورشلل
 ةروصلا ةردن ديزيو ءاهيف عطقلا بوجو ىلع قفتم ةدحاو ةقرس ةئامسمخ لك ىف

 . ةقرسلا باصن ىف ءاهقفلا فالتخا اهيلع قفنملا

 اردق قورسملا غلب اذإ الإ عطقت ال ديلا نأ ىلع ةلمجلا ىف ءاهقفلا قفتا دقو
 «نجم هتميق اميف قراسلا دي عطق دلي ىبنلا نأ ىلع ةاورلا قفتا دقف «لاملا نم
 نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا تور دقف (ودعلا تابرض لتاقملا هب ىقتي ام وهو)

 اهنع هللا ىضر هتردق دقو نجم نمث ىف عطق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا
)00 

 وع 5

 رانيد عبرب

 «رانيد عبر هتميق نأ ىلع نورثكألاو «هتميق ىف اهدعب نم ءاملعلا فلتخاو

 باصنلا اوردق ةيفنح لا نكلو «رائيد عبر هتميق ام قراسلا دي هيف عطقت رادقم لقأف

 ةرشع وأ رانيد نم لقأ ىف عطق ال هنأ :دوعسم نبا نع ىور امك «مهارد ةرشعب

 هتميق ليقو «مهارد ةعبرأ هتميق ليقف «نجملا ريدقت ىف فلتخا دق هنألو «مهارد
 نينمّؤملا مأ ريدعتو رثكألاب لخألا بجوي طايتحالاو «رانيد هتميق ليقو «رانيد عبر

 رثكأ هنآل ؛؟هب ذخ ٌويِف «دوعسم نب هللادبع داهتجا هضراعي اهنم داهتجا ةشئاع

 . اطايتحا

 قفتم] . سر ذأ ةَفَح نجم مك يف الإ كي يلا ده ىلع علقت مل راسل دي اأ ةئاع نع )١(
 ةقرسلا دح - دودحلا :ملسمو :(5145؟) ةقراسلاو قراسلاو - دودحلا :يراخبلا هاور ؛هيلع
 .(1384) اهباصنو

 :يراخبلا هاور ؛هيلع قفتم] .«دعاصق رايد عير يف ديلا عقلا : لل ينل لاق ةشئاع نعو
 .(1584) قباسلا :ملسمو :(1985) قباسلا - دودحلا



 ةدئاملا ةروس ريسفت ه9

 كلل

 ضعب فقو دقو اهدنع فوقولاو ءاهرابتعا بجي ةيظفل ةظحالم كانهو اذه

 هلوقب عطقلا قحتسي ىذلا نع ربع ىلاعتو هناحبس هللا ٍنأ وهو «ءاهدنع نيثحابلا

 . (اًمهيديأ اوعطفاَف هَ ةقراّسلاو قراسلاو# : ىلاعت

 اسيلو نافصو «ةقراسلا»و ««قراسلا» ةملك نأ نيثحابلا ضعب ررق دقف

 دوجلا هنم رهظ نمل لاقي الف «راركتلاب الإ صخشلا ىف ققحتي ال فصولاو «نيلعف

 ىذلا قسافلل الو «باذك رركتي ملو ةرم بذكلا هنم عقو نمل الو «داوج هنأ ةرم

 وأ قداص هنأ ةرم قدص اذإ هيربي ال ام ىفخي ىذلا قفانملاو «قحلا لوقي ال

 اناونعو هل امسا نوكت ىتح ءاهلعف هنم رركتي نمل فاصوألا هذه لاقت امنإ ءقودص

 .هب فرعي

 نم الإ عطقلل اقحتسم نوكي ال ةقرسلا هنم عقت نم ىلع لوقلا اذه قيبطتبو

 قراسلل باقعلا كلذ نوكي نيينوناقلا ريبعت دح ىلعو «ةقرسلا هنم ترركت

 .دئاعلا

 ىتلا ةيموزخملا رابخأ ىف تبث هنأب  الوأ - مهرظن نوثحابلا ءالؤه ىكزيو

 ةفورعم تناك اهنأل «ةقرسلا ةداتعم تناك اهنأ ؟١)اهدي عطقب لكك ىبنلا رمأو تقرس

 عطقلاب رمآلا ناكف ءاهريعتست ىتلا ىراوعلا الو ءاهعدوت ىتلا عئادولا درت ال اهنأب

 عئادولا دوحجب لاومألا ىلع ءادتعالا تداتعا دق ةأرما ىلع اعقاو لكي ىبنلا نم

 .تاقرسلاو ىراوعلاو

 دي عطق دارأ ا .. هلع هللا ىضر  باطخلا نب رمع نع ىور هنأ  ايناثو

 رمع لاقف «ةرم لوأ هذه نإف «نينمؤملا ريمأ اي هنع فعا :همأ هل تلاق قرس باش

 ملكي نم : :اوُلاَغَف تقرس يلا ةيموُرْحَمْا ةرَمْلا مُهْنَمَهأ اير نأ اَهْنَ ُهَّللا يِحَر ةَشئاَع ْنَع (1)

لوس مّلَكَف ٠ وكي هللا لوس بح دّيَو نب ٌةَماسأ الإ هيل ُىرَتسَي نمو كَ هللا لوُسر
 لكي هللا 

 ْمُكَلبَق نم لض اَمّنِإ ساَنلا اهي اي :لاق بحق َمَقمُك هّلا دود نم ٌدَح يف قت :لاَقَف

 نأ ول هللا ميو هلا هيلع اوُساَنأ مهيف افيعسضلا رس اذإو هوُرَت فيرتشلا قس اذ اون هن

 - دودحلا :يراخبلا هاور ؛هيلع قفتم] .هاَهَدّي ٌدَمَحُم ْمَطَقَل تكرس ِةَِكَي دمحم تنب ةّمطاَق

 .دودجلا :ملسمو «(2517/88) ناطلسلا ىلإ عفر اذإ دحلا يف ةعافشلا ةيهارك
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 رمع مامإلا نأ رهظيو (ةرم لوأل هدبع رتس فشكي نأ نم محرأ هللا نإ) :اهل
 لدي نودهشي دوهش دوجوو اسبلتم قراسلا ىلع ضبقلا نأ ىري هنع هللا ىضر

 .راركتلا ىلع

 طقست هيلع دحلا ةماقإ لبق قراسلا ةبوت ربتعا ءاهقفلا نم نيريثك نأب - اثلاثو
 دنع اهعضوم نوكي لبءراركتلا دنع ةبوتلا نوكت الو .هيلع ماقي الف .دحلا

 :ىلاعت لاق دقف ةبوتلا عوضوم ىف ملكتنلو «لوألا باكترالا

 ءافلا «ميحُر روُفع هللا نإ هيلع بوتي هلا َنِإَف حّلصأَو هملظ دعب نم بات نمف#
 نإف «ةعدارلا ةبوقعلا وه ديلا عطق ناك اذإ ىنعملاو ردقم طرش نع حاصفإلل انه

 بنذلا نع علقأ نمف ءطقف ةرخآلا ىف وأ «ةرخآلاو ايندلا ىف اهعطقتو اهبجت ةبوتلا
 ىلاعتو هناحبس هللا نإف «هيلإ دوعي الأ ىلع مزتعاو ءهبكترا ام ىلع مدنلاب سحأو

 . 4 هيلع بوتي هللا َنِإَف9 :هلوقب هتبوت هلوبق نع ىلاعتو هناحبس ربعو ءهتبوت لبقي
 لمعلاو «ةبوتلا ىف ىبلقلا هلمع لباقي هتمظع تلاعتو .هتردق تلج هنأ ىأ

 .هيلع بوتي هنأ وهو هناحبس هبناج نم لمعب ءداسفإلا عنمو حالصإلاب ىجراخلا

 ةثالث نمضتي «هّيَلع بوي هللا نفط :ىلاعت هلوقف ءاهلبقيو ةبوتلا ىلع هنيعي ىأ
 .فناحبس هل لمعلا صلخو «دبعلا صلخأ اذإ ةبوتلا ىلع ةنواعملا - اهلوأ ناعم
 نيمطت  اهشلاثو «ةبوتلا لوبق  امهيناثو .اهيف داسفإلا دعب ضرألا ىف حلصأو

 .لوبقلا ديكأتب بئاتلا

 ناعذإلا نأل ؛حالصإلاب نرتقت نأ دب ال ةصلاخلا ةبوتلا نأ هناحبس ركذو

 .هيقسيو هيكزي هنأل ؛حلاصلا لمعلا هب نرتقا اذإ الإ ايمانو الماك نوكي ال ىبلقلا

 باكتراو ةصاخ ةقرسلا نأ ىلإ ةراشإ (ِهِمْلَظ دعب نم# :ىلاعت هلوقب ريبعتلاو
 داسفإ ةقرسلا نأ ىلإ ةراشإ هيف . «حلصأو» : ىلاعت هلوقو «ريبك ملظ ةماع بونذلا

 . حالصإ ىأ حالصإ ةنامألاو ضرألا ىف

 هتافص نم هناحبس هنأو «هتمحر تابثإب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متخ دقو

 ؛بنذأ اذإ هدبع ىلع بوتي هللا نأ ىأ .*ميحُر روُمع هللا َنِإ» :لاقف نارفغلا ةتباثلا
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 ىلع ئفاكيو «تائيسلا نع زواجتي نارفغلا ريثك روفغ هنأ هتافص نم نآل

 هناحبس دكأ دقو «ةمحرلا مئادلا ميحرلا وهو «هتمحر ىضتقم كلذ نآل ؛تانسحلا

 .ةلالجلا ظفل ةداعإبو ««نإ) ب ديكأت لضف كلذ

 طقست ةبوتلا نإ :نولوقي ءاهقفلا نم نيريثك نأ ىلإ لبق نم انرشأ دقو

 بوتي هّللا َّنِإَف حّلصأو هملظ دعب نم ْباَت نَمَفط :ةميركلا ةيآلا هذه تناكو ءدحلا

 اا .كلذ دهاوش نم هيلع

 در اهبحص اذإ ناطلسلا ىلإ عفارتلا لبق ةبوتلا نأ اذه ىف ىلجلا لوقلاو

 ىف ءاهقفلا نيب ب مئاقلا فالخلا نكلو «قافتالاب دحلا ةماقإ عنمت هكلام ىلإ قورسملا

 ةبوتلا نإ :كلامو ةفينح وبأ لاق دقف «ةقرسلا تابثإو عفارتلا دعب تناك اذإ ةبوتلا

 ةبوتلاو «بئاتلا ريغو بئاتلا لمشي ماع عطقلاب رمألا نأل ؛دحلا طقست ال

 دقف ءديلا عطقو دحلا ةماقإ دعب نوكي ام ىه ةيآلا هذه ىف اهيلع صوصنملا

 مل نإو «ةنجلا ىلإ هدي هتقبس باتف قراسلا دي تعطق اذإ» :هكَك ىبنلا لاق

 ال ىنزلا ىف ةبوتلاك ةقرسلا ىف ةبوتلا نإف كلذ قوفو ؛رانلا ىلإ هدي هتقبس بتي

 :دحلا اهيلع ماقأ ةأرما ىف لاقو «ىنزلا دح ِهْلَك ىبنلا ماقأ دقلو «2)(دحلا) طقست
 مهتعسول ةنيدملا لهأ نم نيعبس ىلع تمسق ول ةبوت تبات دقل» اذه قوفو . 4

لا عم بجت تارافكلاو ايندلا ىف بونذلل ةرافك دحلا كاذو
 . ةبوت

 :لاَق مث ٠ «مسحَف هب رم مَ ؛ ءاراَس مَ كي يلا أد :هنع هلا يضر ردا نب دّمَحُم نع (1

 اَذِإ قراّسلا 3 : للك يلا لاق مث هيلع اب ملل :َلاَق ءهَّللا ىلإ بوُأ :َلاَق هللا ىلإ بْن
 لمع ص رس عل ١ 2 <وع 8

لَتشا بات نِإو «اهعبت داع نِإف ءراّثلا يف ْتََقَو هدي تعطق
 عماجلا] . )2 اَهمَجْرتسا : ي ينعي - اها

 .[((5 ١ 1١ث1) 7” ١ص ١21ج يطويسلل

و ف هلل" احا يهم مر ألا يسمح ب اع نع (0
 يبن اَي : اتق ىلا نم ىلبح ي

 يِتأت ؛ تعضو اَذِإَف راهلإ نيرحأ» : لاق هيلو ل هللا يَ ا ؛ يلع هم همقأف ادح تبصأ هّللا

 نيس 0 :َلاَقَك د ؟تّنر دك للا "يَ ب هيلع 0 0 هل لاَ
2 

 علا
 52 لل

َهَو ٠ «مهتعسوأ ةئيدَمْلا لهأ نم
داَج نأ نم َلَضفأ ةَبْوَت تاج ل

 - ةاوزآ «ىَلاعَت 7 | اهسْفَتب تَ
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 ا برسل للظتتللا ال طلان الا التالال الانا نانا اماما خلالنا ننام اللام لاخلا تا لالالا كانا لا الكاكا الل الاكل نااار الاانا انااا اللا ل1 لل 7 ٠

 وم علم ٍ ٍ 2 ةلدآلا كلذ | اقأو دحلا ةماقإ منق ةبوتلا :ةلئانحلاو ةسفاشلا ثكأ لاقو

 هلوقب نرتقم صنلا اذهو . «حلصأو هملظ دعب نم بات نمفأل :ىلاعت هلوق -

 رمآلا ىف مومعلل اصصخعمم ناكف . «امهيديأ اوعطْقاَف ةقراَسسلاو راسل : ىلاعت
 .هب نرتقا ام الإو عطقلاب

 اهيف ةبارحلاو «210ةيارحلا دح ةماقإ نم ةعنام ةبوتلا ربتعا ىلاعت هللا نأ -
 الو «ىربكلا تاقرسلا ىف ةبوتلا لبقت فيكف «ةريبك اهتاقرسو لتقو ةقرس مئارج

 . ىرغصلا ىف لبقت

 لاق دقو ءاهلبق ام بجت ةبوتلا نأ تبثي ثي امم حاحصلا راثآلا ىف درو ام - حج

 .(هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا» : بَل

 لاق دقو «سجرلاب سندت مل سفنلا نأ ىلع لدت ةعيرسلا ةبوتلا نأ -
 مك ةلاهجب وسلا َنوُلَمعي نيذّلل هللا ىلع ةبوتلا اَمَنِإ ط : ىنعملا اذه قيقحمت ىف ىلاعت

 . [ءاسنلا] © ل0 ٠ . بيِرَق نم نوبوتي

 ىف كلامو ةفينح ىبأ نيمامإلا ىأرب ذحأتن اننأ عوضوملا اذه ىف هارن ىذلاو

 لخأتنو .مهترثعل ةلاقإ باقعلا نم مهيفعت ةبوتلا نإف «نيدئاع اونوكي مل نيذلا امأ

 :ةيتآلا دودحلا ىف هب بلاطن ةقرسلا دح ةماقإب

 دودحلا :يذمرتلا هاور امك )١595(2 انزلاب هسفن ىلع فرتعا نم - دودحلا :ملسم -

 دودحلا :هجام نياو 5550(4) دودحلا :دود وبأو )/١451(. زئانجلا :يئاسنلاو )1١56(,

 .[(5؟55) دودحلا :يمرادلاو )0-١9975(2 نييرصبلا دنسم لوأ :دمحأو ,(5606)

 نأ اوُملْعاَف مهْيَلَع اوردقت نأ لبق نم اوبات نيدلا ًالإ# : : (38) ةدئاملا ةروس يف ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ )١(

 . تقبس دقو ««ميحر روف للا
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 ا بس

 .نيربتعملا ةربع اونوكيل نيدئاعلا قارسلا ىلع دحلا ماقي نأ  اهلوأ

 الف «هيف اهتماقإ ىلع ةمئألا قفتا ىتلا لاحلا ىف الإ دحلا ماقي الأ - ىناثلا

 .هتماقإ ىري ال ةمئألا ضعبو «دحلا ماقي

 لكب هناحبس هللاو «هريغ ىف وأ تابثإلا ىف ةهبش ىأ دجوت الأ  ثلاثلا
 : هناحبس لاق دقلو «ميلع ءىش

 ىلاعتو هناحبس نيب نأ دعب «ضرألاو تاوُمَّسلا كلم هل هللا نأ مَلعَت ملأ»
 ىذلا ماظنلاو ىلاعت هللا ماكحأ نيبراحم ضرألا ىف نيدسفملاب لزني ىذلا باقعلا

 نع علقيو «حالصإلا ديري نمل ء.حوتفم ةبوتلا باب نأ نيبو «مالسإلا هررقي

 ناطلسلا بحاص «ميكحلا ميلعلا ماكحأ ىه كلت نأ ىلاعتو هناحبس ركذ  داسفإلا
 ءهتوطسو هعاستا نكي امهم ناطلس ىذ لك نأو «ناطلس لك قوف وه ىذلا رهاقلا

 عساو نم وهف نارفغ وأ باقع نم نوكي ام نأو «ىلاعت هللا كلم ىف وهف

 لهأ لك ابطاخم هناطلس انيبم هناحبس لاق كلذلو ؛هتمحر لومش نمو «هتمكح

 ؛هحجرن ام اذهو ءاعابتا هريغ ابطاخمو «ءادتبا هِي ىبنلا ابطاخم وأ «باطخلل

 4 0+ ... نيذّلا كنَزَحُي ال ... 8 :ىلاعت هلوقب ميركلا صنلا اذه فدرأ كلذلو
 .هتئيشمو ىلاعت هتنوعمب ةيتآلا تايآلا ىف ملكتنس امك [ةدئاملا]

 ىراكنإلا ماهفتسالا ليبق نم ىماسلا ريبعتلا اذه .#ملعَت ملَأ# :ىلاعت هلوقو
 ىفن وهف «ىفنلل هنإ لاقيو «لامتحا لك نع هدعبيو هنومضم ىف ام دكؤي ىذلا

 امو نوكلا تسردو «ةلدألا تثحبأ ىنعملاو «ملعلل ديكأت لهجلا ىفنو «لهجلل

 اذإو ءهللا ريغ ضرألاو تاومسلا كلم هل ادحأ نأ تملعف اهعدبمو قئالخلاو «هيف

 ىف كلم هل دحأب ملعلا ىفن ىلإ كب ىدأ دق كلالدتساو كبيقنتو كثحب ناك

 بحاص هدحو هنأب كملع دكؤي ىذلا وه هسفن ليلدلاف هريغ ضرألاو تاومسلا

 .ضرألاو تاومسلا ىف قلطملا ناطلسلا

 بقعم ال ىذلا مكحلاو «قلطملا كلملا بحاص وه ىلاعتو هناحبس ناك اذإو

 باقعلا نايبب درفنملا هدحو وهف «ميكحلا زيزعلا وهو «ضرألاو تاومسلا ىف هل
 :هناحبس لاق كلذلو ؛هتمكحب ىري ام بسح حمسلا زواجتلاو «عدارلا
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 بحاص وه ىلاعتو هناحبس ناك اذإو «ءاَشي نمل ٌرفَغَيو ءاشي نم باذعي»
 ءدحأ نم بقعم هب رمأي ام ءارو سيلو لعفي امع لأسي ال هنإف «قلطملا ناطلسلا
 امك ءرشلا ىف عقي نأ نم هريغ عنميل ءايندلا ىف اعدار اباقع ءاشي نم بذعي وهف

 وه هتئيشم ىلإ كلذ لك ىف رمألاو «ةبوتلا قيرط كلسي نمل رفغيو ءوه عقو
 ءمهريخ هيف ام الإ هعم نوكي ال ىذلا ؛هدابعب فيطللا ريبخلا ميلعلا وهو ءهدحو

 - لعفي ام ةمكح ولعت ةقلطم هتئيشمف «مهمهف ىلع رسعو «مهكاردإ ىلع الع نإو
 .انكرادمو انلوقع ىلع

 :هناحبس لاق كلذلو «هتردقب ةنرتقم ىلاعت هللا ةئيشم تناك دقلو

 ىف ام لكف «ءىش لك ىلع رداق هناحبس وهف «ٌريِدَق ءيش لك ىّلع هللاو#
 نع زجعي الو «ءىش هنع جرخي ال «هناطلسو هتردقو هتدارإل عضاخ دوجولا اذه

 .ريدق ءىش لك ىلع كنإ «كنارفغو كوفعو كتمحرب انلظأ مهللا ؛؟ءىش

 .ةيِضاَوَم دسمان ديك

 00 ا هت را

 اورذحاف و نإو ُهوُدُخَاَدَه متت َنَِنوُلوُعَي
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 دسحلا ىدأ فيكو هيخأل مدآ ىنبا دحأ دسح ىلاعتو هناحبس هللا نيب دعب

 لتق نم «دقحلل ةجيتن وه ام ىلاعتو هناحبس نيب ءهاخأ خألا لتقي نأ ىلإ دقحلاو

 «عمتجملا ىف مئارجلا هذه راثآو «تاعامجو ىدارف رشلاب نيمرجملا مايقو «سوفنلا

 .ةقرسلا ركذ مث «ةبارحلا ىهو ةعامجلا ىف ءادتعالاو كتفلا مئارج عاونأ دشأ نيبو

 ىف مهلعجو «سانلل جاعزإو «نمألا ىلع وطس اهنأل ؛ةبارحلا ىنعم ىف ىهو

 ةيقلملا اهراثآو «ةرجازلا اهتبوقع ركذو «ميقم مهو «مئاد لابلبو رمتسم بارطضا

 . سوفنلا ىف رارقتسالاو نمألاب

 ركذ ءاهرشنو ةيسحلا مئارجلا ىف دسحلاو «دقحلا راثآ نم نايبلا اذه دعبو

 اهعمجي ىتلا ىهو «ةيداقتعالاو ةيونعملا مئارجلا ىف دسحلاو دقحلا رثأ هناحبس

 دقح ذإ هيخأ ىلع مدآ ىنبا دحأ دسحك ءارابكتساو ادقحو اذسح قحلا دوحج

 ام ىلع هموقلو هل مهدسحو ٌةْيِكَي ىبنلا ىلع نيقفانملاو دوهيلا دقح ركذو «ربكتساو

 طارص ىلإو قحلا ىلإ وعدي الوسر برعلا ىف لسرأف ءهلضف نم هللا مهاتآ

 سوفن ىف دسحلاو دقحلا ناكمتسا انيبم مدآ ىنبا ةصق قايس ناك دقو «ميقتسم

 ةجيتن هبيصي ام ىلع نزحي نأ هل ىغبني الف ِهككَي ىبنلا كلذ ملع اذإو «رارشألا

 :ىلاعتو هناحبس لاق كلذلو ؛دسحلاو دقحلل

 اًنمآ اوُلاَق نيا نم رفكلا يف نوعراسُي نيِذْلا كنَرَحي ال لوُسرلا اَهْيَأ اي

 لدت ىتلا - هيأ اي ب مالسلا هيلع هل ءادنلاو ِةكك ىبنلا ىلإ ءادنلا «مههاوفأب

 ال ميظعلا نأشلا نايبل ؛بيجم هل وهو بيرق هللا نم هنأ عم ديعبلا ءادن ىلع

 مهبطاخي نيذلا لاح وهو «هيلإ ههبني ىذلا عوضومللو «ءهلجآل هيدانيو هيلإ هوعدي

 .مهنم عقي ام عقوتو «مهلاح ىضتقم ىلع ةوعدلا ريبدتو

 أي» ب نوكي مالسلا هيلع هل ىلاعت هللا ءادن نإ :ىزارلا نيدلا رخف لاق دقو

 :ىلاعت هلوق ىف ىناشلاو « عضوملا اذه  امهدحأ :نيعضوم ادع ام («ىبنلا اهيأ

 ةدايز هيف «لوُسرلا اهي اي# :ءادنلا نإ لاقو . ©#كيلا لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأي#

 ةوبنلاب ءادنلا نأ قحلاو «ةوبنلا نم صخأ ةلاسرلا نأل ِ؛ِةِلكَي ىبنلل فيرشت
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 هتلص نايب امهيلك ىف نأل «ةدحاو ةجردب ِةِْككَي ىبنلل فيرشت هيف امهالك ةلاسرلابو
 ىتلا هتلاسر غلبيو «هيهنو «لوسرلا اهيأ اي ب ءادنلا نأ ىرن انكلو ءاهب ىلاعت هللاب

 هللا هبلطي ام بساني «لوسرلا اهيأ اي» ءادنلا نأ ىرن انكلو اهب ىلاعت هللا هفرش
 عقوتي نأو «رارشألاو رايخألا ىقالي نأ ىضتقي ذإ ؛ةلاسرلا غيلبت وهو «هنم ىلاعت

 قفتي الو «تارسح هسفن تبهذ ملألا هب جل نإف سفنلا ريثي دق ام رارشألا نم
 .ةلاسرلا ءادأل ةبجاولا ةمزعلا عم كلذ

 4«كنّرَحَي الإ :هناحبس لاق لب « نزحلا تاذ ىلع ال ابصنم ىهنلا ناك دقو
 عفدني كلذبو «ءنولعفي ام ماظعتساب كسفن ىلع نزحلا نولخدي مهلعجت ال ىأ
 «ناذعتسا ريغ نم ارابججإ سفنلا ىلع لخدي ىسفن ملأ نزحلا نأ لئاقلا ضارتعالا

 هيف ةدارإلل رمأ نع ىهن وه لب «رايتخا هيف سفنلل رمأ نع ايهن سيل هنع ىهنلاو
 لبق تابئانلا عقوت نمف اهعوقو لبق رومألا عقوتو «سفنلا طبضو ربصلاب ناطلس
 عقوتي رفكلا ىف نوعراسي نيذلا كئلوأو ءاهلامتحا لهسيو ءاهعقو فخي اهعوقو
 الإ» :ىلاعت هلوق ىف ىهنلا ىنعمف ءهعوقو دنع لوسرلا نزحي الف رشلا مهنم
 : نيرمأ نمضتي «كنزحي

 امهيناثو «عقو اذإ نزحي الف «هعقوتي نيقفانملا كئلوأ رش عوقو لبق - امهلوأ
 امب ابعت ال :صنلا اذهل ىنمضلا ىنعملاو ءرشلا عوقول ملأ نم رثأ ىأ ىقبي الأ -
 ظ .نزحت نأ ىغبني الف ءنزحي نأ هنأش نم ام ءالؤه عنصي

 ةعيرس تاكرحب نولقنتي نيذلا :هانعم «رْفُكْلا يف نوعراسي نيذلا# :هلوقو
 ةاناوم ريغ نم الاغيإ هيف نولغويو ةكرد ىلإ ةكرد نم نوردحنيف رفكلا تاكرد ىف
 «ىلإ) ب ةيدعتلا نأل ؛«ىلإ» نود «ىف» ب ةيدعتلا رس اذهو ءركفت الو ربدت الو

 دعب لوخدلا ديفت ال اهنإف «ىف» ب ةيدعتلا امأ «نكي مل نأ دعب هيف لوخدلا ديفت
 نم ةعرس ىف اهنم أوسأ ىلإ لاح نم هلخخادم ىف لاقتنالا ديفت لب «نكي مل نأ
 . ريكفت ريغ
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 ال هنأل ؛ِةَك ىبنلا نزحي ام مهنم نوكي نأ نع ىهنلا ىنعم ىكزي اذهو

 .رشلا ىف دايدزالاو «هيف لاغيإلا الإ قافنلا ىلع اودرم نيذلا رافكلا نم عقوتي

 اوُلاَق نيذّلا نم# :هتاملك تلاعت لاقف «سانلا ءالؤه عون هناحبس نيب دقو

 اهدعب ام نأ ىلع لدت ىهف «ةينايب انه «نم»# .4مُهبوُلُق نمْؤَت ِمَلو مههاوفأب اًنمآ
 ناك دقو ءدوحجلا ىف نيلغوم هتاكرد ىف نيلقنتم رفكلا ىف نوعراسي نيذلل نايب

 مهنأ وه ليلضتلاو لالضلا ىف مهناعمإو «ديدشلا مهدوحج ىلع لدي فصو لوأ

 هلوقب قلعتم مههاوفأب ىلاعت هلوقو .مهبولق نمؤت ملو مههاوفأب «انمآ» :نولوقي
 . «اولاَق# : ىلاعت

 ىلإ ةراشإلل «مههاوفأب ا ىلاعت هلوق ىلع ِاَّنمآ# ىلاعت هلوق مدقو

 لوق نآلو «قافنلاو ليلضتلا ىف اناعمإ «هركذو هنالعإو ناميإلا لوقب مهتعراسم

 مهئاعدا ىلع مكح هيف 4اوُلاَق ةملكب قلعتم هنأ ولو .«مههاوُفأب ال ىلاعت هللا
 نم مكحلاو .4انمآ# مهلوق ةعقاولاف «مكحلا ةعقاو نع امئاد رخأتي مكحلاو ناميإلا

 دكأ دقلو «ناعذإلا نع نالعإ وهف بولقلاب ال «هاوفألاب ناميإ هنأب ىلاعت هللا

 قحلل نعذت مل ىأ «مهبولُق نموت ملو# :ىلاعت هلوقب مكحلا كلذ ىلاعتو هناحبس

 سيل ناميإلا نأل ؛مهبولق قدصت مل ىنعملا سيلو «مهبولق هل عضختو هب ملستو

 نم نإف ءاهنيقيو ةفرعملا هيضتقت امل عوضخو ناعذإ هنإ لب «ةدرجملا ةفرعملا وه

 هذه مهتفرعم نكلو «مهءانبأ نوفرعي امك ادمحم نوفرعي اوناك ادوهي كتلوأ

 ناميإلا ققحتي نأ نكمي الف دوحجلا ىف ريسو «ثبعو «قئاقحلا ىلع درت اهبحص

 لدب هاوفآلاب ريبعتلاو ءاهل اونعذي مل ذإ «قئاقحلاب ةفرعملا مهيدل تناك نإو :مهنم

 ءاعدا ىف كرتشي هلك مفلا راص ىتح طقف مهمالك نييزت ىلإ ةراشإ - ةنسلألا

 .طقف ناسللا فرط ال ناميإلا

 ةلخاد ىه «كونأَي مل نيِرَخآ وقل َنوُعامس بذل َنوُعاَمَس اوُداَه َنيذلا نمو#
 ىف نيلخاد ءالؤه نوكي كلذ ىلعو «ىلوألا (نم» هيلع تلد ىذلا نايبلا ىف

 نيذلا دوهيلا قيرفو «نيقفانملا قيرف «ناقيرف مهنإف ءرفكلا ىف نوعراسي نيذلا
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 نمل ىلاعت هلوق نوكيو «قافنلا ىنعم ىف مهعم اوكرتشا نإو ءمسالا اذهب اوزيمت

 مهعمجي هنأل ءاعم نيقيرفلل افصو «نيِرْخآ مْوَقل نوعامس بذكلل نوعاَمس# دعب
 ىدحإ عم قفتي وهو «ةميركلا ةيآلل نيجرخم دحأ اذه «رفكلا ىف ةعراسملا
 «مُهبوُلُف نمؤت مّلو# :ىلاعت هلوق دنع فقولا اهيف نوكي ال ىتلا ىهو «(!'نيتءارقلا
 ملو» : ىلاعت هلوق دنع فقولا نوكي نأ ةيناثلا ةءارقلاو . ةلصستم ةلصتم ةءارقلا نوكت لب

 ءرخآ قيرفل افانئتسا .4اوداه نيا نمو# :ىلاعت هلوق نوكيو «مهبولف نمؤت
 ءدوهيلل افصو :*نيرخآ موقل نوعامس بذكلل نوعامس# ىلاعت هلوق نوكيو

 «ناميإلا نلعي قفانم - امهدحأ :ناقيرف هل ىبنلا نودناعي نيذلا نأ ىنعملا نوكيو

 لحناو ءمهسوفن تفعضو «قافنلا ىلع اودرم مهنأ مهدوحج ببسو رفكلا نطبيو
 ىتح «ىواعدلا نم روزلاو «لوقلا نم لطابلا عامسل مهبولق ىف نيقيلا عضوم
 الكو ,نوعنصي ام ءوسب امهنيب زييمتلا اودقفو «لطابلاب قحلا مهدنع طلتخا
 هلوق ناك نإو ءرفكلا ىف ةعراسملاو «ناركنلاو دوحجلا بصم دنع ىقتلي نيقيرفلا
 ىلع ىنايبلا قسنلا ثيح نم دوهيلا ىلإ هجتم ريغ .4ِرْفُكْلا يف نوعراسيإ :ىلاعت
 ىلع ةعراسملا فصو مهيلع قبطني عقاولاو نمضلا ثيح نم هنإف ةيناشلا ةءارقلا
 .هتاكرد ىف لقنتلاو ءرفكلا

 ىلوألا ةءارقلاو «ىنعملا ثيح نم ناتدوصقم «'نيتءارقلا نإ «قحلا ىفو
 داريو .مهفيو ىلتي نآرق امهاتلكو (كلذك) ةيناثلا ةءارقلاو «صنلاب دوصقم اهانعم

 .ادرفتمو الك «ىنعم

 ىدحإ ىلع نيقيرفلل فصو وه .4بذكلل َنوعاَمس# :ىلاعت هلوقو
 نم ىأ «عماس نم ةغلابم ةغيص عاّمسو «نيتءارقلا عومجم ىلع وأ «نيتءارقلا

 دق «بذكلا عامس وريثبك مهنأ مهلاصخ نم ةلصحخ > مهيف تراص ىتلا مهتافص

 مهبولق ىلإ لصيو .عامتسالا ىف ةذاذل نودجي «مهعامسأو مهبولق هتأرمتسا

 )١( (ةءارقلا ءانثأ ىف) فتقولا دارأو «ةءارقلاب ربع .

 ٍِ نم ةيميفوت ةرب )( لاعت هللا دنع :رم ةيفيقوت ةرتاوتملا تاءارقلاو .نيفقولا يأ .
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 «تافارخلا ىف مهعامسأب نوقلي نيذلا كتلوأك ءربدتلاو ريكفتلا عضوم دسفيف

 «نولاض اذهب مهف «مهدنع اهيف بيرلل لاجم ال ةتباث قئاقح اهنأك اهنولبقتيف

 عامسلا نأو «ةيدعتلا ةيوقتل وأ «ةيدعتلل ,««بذكلل» :ىلاعت هلوق ىف ماللا نوكتو

 لجأل نوعامس ىأ ليلعتلل ماللا نإ :نييوغللا ضعب لاقو «ءبذكلا ىلع بصنم

 «مهل فصو كلذ نأل ؛لوبقلا ىلإ برقأ لوألا جيرختلا نأ بسحأو ءاوبذكي نأ

 ءطقف جراخ رمأ نم ال ءاهلخاد نم مهبولق داسف ىلع لدي وهو «للعم ريغ وهف

 ديدصلاب ةءولمملا مهبولق نوذغي نيذلاو ءمهيلإ نوعمتسي نيذلا هناحبس نيب دقو

 نورثكي مهنأ ىأ «كوتأي مل نيرخآ موقل نوعامس# :ىلاعتو هناحبس لاقف «مدلاو

 عمتجاف «مهيف ريثأت مهل كوتأي مل نيرخخآ موق عامس نم نورثكيو لطابلا عامس

 نولغتسي نم دوجوو ءرشلا عامس الإ نوئرمتسي ال مهلعج ىذلا نطابلا داسف مهيف

 موق” ب ريبعتلاو «لطابلا ىلإ مهئاوهتسا ىلع نولمعيف «ىبلقلا فعضلا كلذ مهيف

 ةوعدلا ناطلس نع نوديعب مهيلإ نوعمتسي نيذلا كتئلوأ نأ ىلإ ةراشإ هيف «2نيرخآ

 ءايونعم دعبلا ناك اذإ هلوق لوبق نع نوديعب وأ ءايسح دعبلا ناك اذإ «ةيمالسإلا

 .لوقلا هلمشي امهالكو

 نوعراسي نيذلا نإ ثيح نم ٌكَي ىبنلل ةيلست اذه ىف نإ :ةلمجلا ىفو

 نوعمتسي الو «دوحجلا تاكرد ىف نولقنتي اوناك اذإ دوهيلاو نيقفانملا نم رفكلا

 ىلإ جاتحي ىفاصلا ناميإلاو «لطابلاب ةءولمم مهبولقو كيلإ نوئيجي مهنآلف «كيلإ

 قارشإف كلذ نم ءىش اهيف ناك اذإو ءرشلا ثابخأو .«ىوهلا ةردك نم ةيفاص ةينآ

 ءارمتساو «نيرخآلا مالك نم هل ةيذغت ةمث نكي مل اذإ هب بهذي دق ناميإلا

 .لطابلا

 نوعديو ةيمرلا نم مهسلا قورم قحلا نع نوقرمي نيذلا هللا فصو دقو

 اذه متيتوأ نإ نوُلوُقَي هعضاوم دعب نم ِملَكْلا َنوُفَرَحَي 9 :هتاملك تلاعت هلوقب هيلإ

 نم هلصأ فيرحتلاو «مالك هانعم وهف «ةملكل ىعمج ىسنج مسا ملكلا 4 ُهوُدْحَف
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 هفارطأ نع هجارخإو «هانعم نع مالكلا ةلامإ هانعمو «ءىشلا فرط وهو «فرحلا

 اهيف ةدايزلاو ظافلألا رييغتب نوكيف ىتش بورض ىلع نوكي فيرحتلاو ؛هدودحو
 ريسفتب فيرحتلا نوكي نأ امإو «ىنعملاو ظفللا ىف فيرحت كلذو ءاهنم صقنلاو
 نوكيو ءاهدصاقم ريغ ىلإ ىناعملا هيجوتو «ظافلآلا هيلع لدت ام ريغب مالكلا

 لاق دقو ءاهل ةلباق ريغ ىهو ءهظافلألا ىف تالامتحا لا خدإب فيرحتلا
 لامتحالا نم فرح ىلع هلعجت نأ مالكلا فيرحتو» :ىنعملا اذه ىف ىناهفصألا

 ىف ملكتن ىذلا ميركلا صنلا ىنعملا اذه ىلع جرخ دقو «نيهجولا ىلع نكمي
 . هانعم

 اوريغيل تاملك اهيف اودازف «تافيرحتلا عاونأ لكب ةاروتلا اوفرح دوهيلاو

 نيب امرحم هولعجيل «ىليئارسإلا كامخأ» ةملك اوداز ابرلا ميرحت ىفف ءاهيف دارملا
 ىتنبا صصقك ةبوذكم صصقب اوتأو «تارابع اهنم اوفذحو .طقف نييليئارسإلا

 ءاهيناعم ريغ ىلع صقن وأ اهيف ةدايز ريغ نم تارابع نم ىقب ام اولمحو «طول
 ام اهنم اوفذحو «رهاظلا ىلع رهاظلا ريغ اوحجرو ءاهريغل ةلمتحم اهولعج وأ

 لَو دمحمب ريشبتلا هيف ناك

 نايبو ؛هعضاوم رارقتسا دعب نم ىأ .4هعضاوم دعب نم# :ىلاعت هلوقو
 نع ملكلا نوفرحي «ىنآرقلا ريبعتلا ناك ةريثك تايآ ىفو ءاهمارحو اهلالح

 تلاعت هلوق وه انه ريبعتلاو ءصقن وأ ةدايزب هعضاوم نع هنوفرصي ىأ ؛هعضاوم
 ؛انه ماقملل بسانم وهو هماكحأ رارقتسا دعب نم ىأ . «هعضاوم دعب نم : هتاملك

 مهتلواحمو «ماكحألا ىف مهرييغتل ةقوسم ةيلاتلا تايآلا لدت امك ,«عوضوملا نأل
 .اهب ثبعلا

 نوعمسي نيذلا نورخآلا موقلا هلوقي ناك ام ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ دقو
 نولوقيو ءاهيف امو ةاروتلا نع ةلطاب ةفرحم تامولعم مهنوطعي مهف ؛مهل
 مه ىذلا اذه لثم ٍةَلِلَك ىبنلا مكاتآ نإ ىأ .هوذخف اذه متيتوأ نإ :مهل نيعماسلل

 :هلوق مهنع ايكاح مهيف ىلاعت هللا لوقك اذه نأو .هولبقي نأ مهل نإف مهيلع
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 ٍراَهّنلا هجو اونمآ َنيذّلا ىلع لزنأ يذلا اونمآ باكا لْهَأ نم َةَفئاَط تَلاَقَو )»
 ىده ئدهلا ّنِإ لق مكنيد عبت نمل لإ اونمؤت الو 720+ نوعجري ِمُهَّلعَل هرخآ اورفكاو
 لاني ىذلا لالضلا غلبأ ىه لاحلا هذه نإو [نارمع لآ] « 208 ... هللا

 :هناحبس لاق كلذلو ؛اهيرتعت ىتلا ةئتفلا وهو .لوقعلا

 لالضلا :ىه انه هنتفلا .4ائيش هللا نم هَل كلمت نلف هتف ُهّللا دري نمو
 ىف عوقولاو «ديدشلا رابتخالا ىنعمب قلطت هنتفلا نأ كلذو «هيلإ سوفنلا ءاوهتساو

 نم مهيلع طلس امب مهسوفن تربتحخا دق ءالؤه نأو «لزاونلاو دئادشلاو ايالبلا

 ىتلا ةئتفلا ىه هذه تناكف «رشلا اذهل ةباجتسالا ىف اوطقسو ؛هيلإ تاوعدو لطاب

 «ةديدشلا ايالبلا مهب تعقوو «ةيدرملا ءاوهألا مهتوهتساو «مهرايتخاب اهيف اوعقو

 مهكولسو مهرايتخاب لالضلاف «مهرايتخاب اهيف اوعقي نأ ىلاعت هللا دارأ دقو
 .اوراتخا ام مهل دارأ ىلاعت هللاو «قحلا قيرط نع مهفناجتو «هليبس

 نأل لالضلا كلذ مهنع ليزي نأ كلمي ال ٌةِْلَك ىبنلا نأ ىلاعت هللا نيب دقو

 نلف «ظوفحملا هحول ىف هليجستو «هيلع كلذ ةباتكب هلالضو هتنتف هللا دري نم
 ال هللا ىبن اي تنأو «هرييغت عيطتسي الف «كلذ ىف ائيش هللا نود دحأ كلمي

 نم يدهت ال كّنِإ 8 :هيف نوعقي امل متهت الو «مهلالضل نزحت الف رييغتلا عيطتست

 هللا دري مل نيدْلا كعلوأ» .[صصقلا] 4 27 ... ْءاَشَي نَم يدي هللا نكلو َتْببحَأ

 قافنلا راص ىتح «لالضلاو رشلا ىف مهسوفن تسكرأ نيذلا ءالؤه نإ

 بذكلل مهؤارمتساو «مهقيرط هعضاوم رارقتسا دعب لوقلا فيرحتو «مهبأد

 رهطي نأ ىلاعت هللا دري مل تافصلا هذهب نوفصتملا كءلوأ - مهفصو هيلإ نوعمتسي
 «تدبرأ ىتح «تفئثاكتو تمكارت تائيس تبستكا مهبولق نأ كلذ .«مهبولق

 ديب ذخأي هناحبس هللاو ءاهنايك نم ءزج هنأك اهل اقصالم حبصأو رشلا اهطلاخو
 هنإف هب تطاحأو اياطخلا هسفن تبستكا نم امأ «ةلاهج نع رشلا بكتري نم
 :هناحبس لاق اذلو ؛هادي تبسك ام ءازج لانيل «هكرتي ىلاعتو هناحبس
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 ىف اونتف نيذلا مه ءالؤه «ميظع َباَذَع ةرخآلا يف هلو يزخ اًينالا يف مهّل»
 ببسب - مهل اوداه نيذلاو نوقفانملا كئلوأف «مهئالب ىف نيراتخم مهعوقوب مهايند

 ام ىذألاو ماليإلا نم غلبي «ةرخآلا ىف ميظع باذعو ايندلا ىف ىزخ - اوفصوام

 هباتك ىف ملع نم اناطعأ امو «نيملاعلا بر الإ هتقيقح فرعي الو ههنك كردي ال

 .نيمألا هلوسر ناسل ىلعو .«ميكحلا

 «ةوقلا رهاظم نم نكي امهم ميقملا مئادلا لذلا وهف ءايندلا ىف ىزخلا امأو

 امهم هلال فشكو «لقعلا ىف بارطضاو سفنلا ىف فعض هدحو قافنلا نأ كلذ

 كلذو ءامئاد فافش قافنلا بوث نإف ءرتستلاو ءافخإلا ىلع ةردق نم هدنع نكي

 امولعم نوكي هنإف سانلا لكل امولعم نكي مل نإ روخو نبج نم هب مستي ام قوف
 هللاو «مهنوملعي سانلاو «سانلاب نوئزهتسي مهنأ نوبسحي مهو ءهسفن نيبو هنيب

 .نوهمعي مهنايغط ىف مهدميو مهب ئزهتسي

 «سانلا عادخ ىلع وأ سانلا نم مهريغ فنك ىف الإ نوشيعي ال دوهيلاو

 .اراعو ايزخ كلذ مهبسحو

 «نيقفانملاو قافنلا رش نم نيملسملا ىقوو «ىزخلا اذه رش ىلاعت هللا اناقو

 .رودصلا تاذب ميلعلا وهو «هنم ةيمالسإلا ةمألا ىمحو .
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 انمآ اولاق نيذلا نم رفكلا ىف نوعراسي نيذلا فاصوأ نايب ىف رمتسم مالكلا

 ىتح «ةلالضلاو ةوقشلا مهيلع تبلغ نيذلاو «مهبولق نمؤت ملو «مههاوفأب

 نئمطت ملو «ناميإلا رون مهبولق ىف قرشي مل موق ءاوهأل الإ نوعضخي ال اوراص

 .اهوفرعي نأ دعب ةقيقحلل ناعذإلل نيقيلا دربب مهبولق

 فصوب دوهيلا تصخف «صيصختلا ىلإ ميمعتلا نم تايآلا تلقتنا دقو

 .تحسلل نولاكأ مهنأب بذكلل نوعامس مهنأ ريغ رخآ

 رفكلا ىف نوعراسي نيذلل فصو اذه 4 تْحّسلل َنوُناَكَأ بذكلل َنوُعاَمسظ

 ىلإ اوفاضأو هوءرمتساو لطابلا عامس ىلع اونرم مهو «ةصاخ دوهيلا ىفو ةماع

 اذإو «لطاب نم تبني ىذلا ثيبخلا لاملا نوئرمتسي مهنأ وهو «هباب نم افصو كلذ

 لاومأ لكأ ئرمتست مهمتذو مههاوفأف «هروزو لوقلا لطاب ئرمتست مهناذآ تناك
 لك «ةباحصلاو نيعباتلا راثآو ةغللا رداصم نم مهفي امك تحسلاو «لطابلاب سانلا

 «تاعافشلا ىف روجألا ذخأو ءابرلاو ةوشرلا كلذ نمو ءمثآ قيرطب نوكي بسك

 لجرلل ةجاحلا بلطي لجرلا :لاقف «تحسلا نع دوعسم نب هللادبع لئس دقو

 تاجاحلا ءاضق لباقم ىف ةيدهلا تناك اذإو «١2)اهلبقيف ةيده هيلإ ىدهيف اهيضقيف

 قيرطي لام نم هيلع ردت امو «بصانملاو لاملاو هاجلا بسك نوكي اذامف ءاتحس

 تحسلا هتبنأ محل لك» :ِْيِكلَي ىبنلا لاق دقلو «نيدلا ىف ةلطابلا ىواتفلاو قافنلا

 , 00هب ىلوأ رانلاف

 ا”تحسلا لصأو» :لاقف ءتحس ةملكل ىوغللا لصألا ىربطلا ركذو

 ءاعئاج الإ ادبأ ىفلي ال ءالوكأ ناك اذإ ءةدعملا توحسم نالف :لاقي «عوجلا ْبَلَك

 ((5041) ةجاحلا ءاضقل ةيدهلا - عويبلا :دواد وبأ هاور] «اَبرلا بآوبأ نم اًميظع اَباَب ىَتأ

 .هنع ةلفغلا ةيلغل هتدروأ .[(؟5/١1/) راصنألا دنسم يقاب :دمحأو

 .هجيرخت قبس (؟)

 ١5١. ص ؛5ج نايبلا عماج يف امك (*)
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 ام ذخخأ ىلإ هرشلا نم ىشرتسملاب نأك ؛كلذب اهيبشت تحسلا ةوشرلل ليق امنإو
 :هنم لاقي ءماعطلا ىلإ هرشلا نم ةدعملا - توحسملاب ىذلا لثم - كلذ نم هاطعي
 ... 8# :ىلاعت هلوق هنمو ...برعلا نع ناتيكحم ناتغل هتحسأو «هتحس
 ىأ هرعشلا تحسا» :قلاحلل برعلا لوقتو .[هط] 4 42:7 ... باذعب مكَتحسيف
 ْ . «هلصأتسا

 لام لكأ لمشي تحسلا ناك نإو ءانه طقف ةوشرلا ركذ ريرج نبا نأ ىرنو

 ءدوعسم نبا نع انركذ امك ديمح ىعسم ريظن ىف ةيده ناك ولو «لطابلاب سانلا
 ةيراج هيلإ ىدهأف «ةجاح ىف لجرل عفش هنأ ىعباتلا قورسم نع ىور دقو
 «كتجاح ىف تملك ام اذه لعفت كنأ تملع ول :لاقو ءاديدش ابضغ بضغف
 دريل ةعافش عفش نم» :لوقي دوعسم نبا تعمس «كتجاح نم ىقب اميف ملكأ الو

 .(«تحس وهف لبقف هل ىدهأف املظ اهب عفريو ءاقح اهب

 ريغلا لامل لكأ لك نأ امهدحأ :نارمأ هنم ودبي ىورملا مالكلا اذه نإو

 ةباحصلا نأ  امهيناثو .هاضر ريغب ناك مأ هاضرب ناكأ ءاوس اتحس دعي لطابلاب

 ةرصن نأ نوري هترصن بوجوو قحلاب مهناميإ طرفل اوناك ناسحإب مهل نيعباتلاو
 ولو ءاهريظن ىف رجأ ذخأ حصي ال هنأو ءهلل نوكت نأ بجي لطابلا عفدو قحلا

 ضارغأ نم ضرغب قحلا لوق قنري ال ىتح «ةبحمو ةحمسم ىف ىطعت ةيده ناك
 ' .اهتايدام رطيست الو ءرومألا تايونعم ولعت ىكلو .هاجلا لغتسي ال ىتحو ءايندلا

 نم اودارأ دقو .مكحلا ىف اصوصخو «تحسلاب اورهتشا دق دوهيلا نإو

 مكح نم فخأ وه ام همكح ىف نوكي نأ ءاجر هتعرشب مهنيب مكحي نأ ٌةْي ىبنلا
 :هناحبس لاق اذلو ؛هدنع قحلل اصوصخو .همكحل ةعاط ال «مهدنع ام

 ىلإ ميركلا صنلا اذه ئموي 4 مِهْنَع ضرعأ وأ مهنيب مُكحاَف كوءاج نإف ... )»
 نكلو «لدعلاو قحلل ابلط ال لعفلاب هيلإ اومكاحت دقو ؛هيلإ نومكاحتيس مهنأ
 اوبهذ ىذلا مكاحتلا عوضوم ىف ىورو «هنع فيفختلا اودارأ نمع فيفختلا ءاجر

 : نيربخ ىلإ ىهتنت تاياور ةدع هيف مكحيل لَك ىبنلا ىلإ
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 «فرش وذ باش مهنم ىنز نأ ىلإ «ىنزلا دح نوميقي اوناك مهنأ  امهلوأ

 ؛هودلجف «هودلجا نكلو «هنومجرت هموق مكعدي ال ؛ضعبل مهضعب لاقف

 دعب ىنز مث «رامحلا بنذ لبق ههجو اولعجو (ةعذرب) ؛رامح فاكإ ىلع هولمحو

 دجو مث ؛هومجرا :اولاقف ؛هيلع ىماحي نم هل سيلو فرش هل سيل عيضو كلذ

 نكلو «هلبق ىذلا اومجرت مل فيك :اولاقف «ةقرفتلا كالت ركنتسا نم مهنيب نم
 .ةصخر هدنع نودجت مكلعل هولس :اولاق مث «هقباسب متعنص ام لثم اذهب اوعنصا

 ٍةلِكَك ىبنلا مكح اولبقيو ءاوصخرتي نأ اودارأو ءدحلا ةماقإ اولقثتسا مهنأكو

 اذه نم رارفلا حصي ال هنأو ءذفني نأ بجي مهتاروت مكح هنأ هك ىبنلا مهل نيبف

 ىلع تلدبو «ءايوقألا لجأل اهيف ماكحألا تريغ اذإ نوكي ممألا لذ نإو ءمكحلا

 .ءاوهألا بسح

 ىف مهؤامد ًافاكتت الو «مهنيب اميف نولدعي اوناك ام دوهيلا نأ  اهيناث

 ىف ةلماك ةيدلا بجت تناك ريضنلا ىنب نم اليتق تلتق اذإ ةظيرق تناكف «مهرظن

 ىف فرشل ةيدلا فصن تناك ةظيرق نم ريضنلا تلتق اذإو «ةيدلا بوجو لاح

 ال ايظرق ريضنلا ىنب نم لجر لتق اذإ اوناك مهنأ ىوريو «ةيناثلا ىف صقنو ىلوألا

 ىبنلا رصع ىف تناكف هب لتق ايريضن لوتقملا ناك اذإو «ةيدلا تبجوو هب لتقي

 وهو «لدعلا وه كلذ نأل «ةيوستلاب مكحف ءاومكاحتف ءءامد مهنيب وهو هي

 .ةاروتلا مكح

 ناك اذالو ءمهنع ضرعي وأ مهنيب مكحي نأ ىف هيبن ىلاعت هللا ريخخ دقو

 نأ ةقيقحلاو ؟مهميكحتب هتماقإ نم نكم دقو «ةبجاو لدعلا ةماقإو «رييختلا كلذ

 قحلا نوديري اوناك نإف «مهرمأ فرعتيل «رييختلا كلذ اريخم ناك ِةَِْ ىبنلا

 نيضرغم اوءاج مهنأ ملعي ناك نإو ءمكحو رمألل باجتسا هل نونعذيو هنوبلطيو

 - هناطلسل نيعضاخ اوسيلو مهئاوهأ عم قفتي ام الإ نوذفني ال ءضرم مهبولق ىف
 هنإف «مهيف قحلا ذفنيو هناطلس تحت نونوكي نيذلا امأ هاري ىذلا قحلا مهيف ذفني

 نأ ءاهقفلا ررق كلذلو لَو هدعب نم رمألا كلذكو «مهنيب ىضقي لب رييخت ال
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 الو «ةيعرشلا ماكحألل نوعضاخ ةيعامتجالا رجاوزلاو ةيلاملا تالماعملا ىف نييمذلا

 ام مهيلعو نيملسملل ام مهل نأل ؛ىلاعت هللا عرشب مهنيب مكحلا ىف مكاحلا زيجي

 مهطبريو مهرايد ىف نوميقي نيذلا ىرخألا لودلا اياعر امأ «نيملسملا ىلع

 لوأ ىف ةنيدملا دوهي ىف نأشلا ناك امك ءءادتعالا مدع قاثيمو راوجلا نيملسملاب

 . مهئالجإ ىلإ دلك ىبنلا رطضيو «مهتنايخ رهظت نأ لبق ءمهرمأ
 .«مهنيب مكحاف كوءاج نإَف :ىلاعت هلوق ىف ىهو «ةيظفل ةظحالم انهو

 ىلع ةلادلا «اذإ) ب ريبعتلا نكي ملو كشلا ىلع ةلادلا («نإ) ب ريبعتلا ناك اذامل

 ةبسنلاب ناك كشلا نأ كلذ نع باوجلاو ؟العف هيلإ اوءاج مهنأ عم «قيقحتلا
 مل مكحلا دعب مهو هلي ىبنلا ىلإ مكاحتلا ىف نيددرتم اوناك مهف ءمهلاحل

 نآل ؛نيلاحلا ىف ناعذإ مدعو «ءاهتنا كش لاحو ءادتبا كش لاح مهلاحف ءاوذفني

 َنوُفاَحَي ْمَأ اوُباَرا مَأ ضَرَم مهبوُلُق يفأ 9 :مههابشأ ىف ىلاعت لاق امك ,ءمهبولق ىف
 رهيب ريب

 .[رونلا] # مير ٠٠ . هلوسرو هيلع هللا فيحي نأ

 ريغ مكاحت دنع رييختلا وه ناك ىعرشلا مكحلا نأ ءاملعلا ضعب معز دقلو

 ةبسنلاب امئاق لازي ال رييختلا نأ قحلاو ءامزال مكحلا ررصو «خسن مث نيملسملا

 .مهرايد ىف هوذفنيل ملسملا مكاحلا نم مالسإلا مكح نوبلطي نيذلا نيملسملا ريغل

 ضفري نأ هلو «قح بالط اوناك نإ امتح مكحيف «مهلاح مكاحلا فرعتيل رييختلاو
 نإو# :هناحبس لاق كلذلو ؟؛ضارعإلا نم ررض الو ءضرم ٍمهيولق ىف ناك نإ

 . «اًئيش كورضي نلف مهنع ضرعت

 قحلل ال مهاوهل مكحلا نوديري نيذلا كئلوأ باصي ضارعإلا لاح ىف هنإو
 ءوسلا ةلاق ةعاشإو «ةمواقملاو ةنيغضلا رصانع مهيف كرحت دق لمأ ةبيخب  هتاذ ىف

 ؛لاعفألا هذه هرضت ال هنأ ميكحلا هركذ ىف ىلاعتو هناحبس هللا نييف ف ىبنلا نع
 ىف مهدنع ةقاط ال مهنأ نايبل ؟«نل١ ب ادكؤم ايفن ةز ررضلا ىلاعتو هناحبس ىفن دقو

 هيف دلي هيلإ مهماكتحا نأل ؛هازغم هل ماقملا اذه ىف ررضلا ىفن ناكو ءهورضي نأ

 «قيدصتلل نالعإ وهو هِي ىبنلا هب ءاج امل رهاظلا ىف ناعذإلاو ةملاسملا نم عون
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 ةدشو «ةيمالسإلا ةوعدلا لاني ىذلا ررضلا لامتحا ةمث نوكي دقف «ضرعأ اذإف

 نوكي ضارعإلا نأل ؛ررضلا كلذ ىلاعتو هناحبس هللا ىفنف «لطابلا ىف مهتجاجل

 ءهب مكحي ام اوذفني نأل لاجم ال هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا كردي ثيح

 ءاهنم دوصقملا ريغب اهولوأتي وأ ,مهئاوهأل هماكحأ اوعوطي نأ نوديري مهنأو

 مهيغ ىف مهرذي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع هماقمل مركأو «ةوعدلل مركأ نوكيف

 .مهرمأ ىلع بلاغ ىلاعتو هناحبس هللاو «نوهمعي

 :وه طسقلا «نيطسقملا بحي هللا ّنِإ طسقلاب مُهَنْبب مُكَحاَف تْمَكَح نإو»

 دقف ءةببطلا لامعألا هب فصوتو ءططش الو هيف سكو ال ىذلا لدعلاب بيصنلا

 4« <32 ... طسقلاب تاحلاّصلا اوُلِمَعَو اوُنمآ َنيِدّلا يزجيل ... 8 :ىلاعت لاق

 . [نمحرلا] 4 <32 ... طسقلاب َنْوْلا اوميقأو ا :ىلاعت لاقو .[ سنوي ]

 ؛صوقنم ريغ هبيصن هريغ ءاطعإ طاسقإلاو «هريغ بيصن ذخأ ٌطْمَقلاو

 َنوُطساَقْلا امَأَو 9 :ىلاعت لاق اذلو ءملاظلا وه طساقلا نإ :ءاملعلا لاق كلذلو

 نِإ# :ىلاعت هلوق هنمو «لداعلا وه طسقملاو . [نجلا] 4 27 ابطح مئهَجل اوناَكَف

 مهنيب مكحت نأ ترتمخا نإ :ميركلا صنلل ىلمجلا ىنعملاو .«َنيطسفُمْلا ُبحُي هللا

 ساطسقلاو لدعلاب مكحاو مهءاوهأ عبتت الف ءهل اونعذيو مكحلا اوذفني نأ ءاجرل

 اذإف ةسدقملا هبتك ىف هموزل عرشو «همكح ىلاعت هللا نيب لدعلا كلذو «ميقتسملا

 ريغو رداقو «فيعضو فيرش نيب قرف ال ءدحلاب مكحي نأ طسقلاف ىنز كانه ناك

 هقح قح ىذ لك ءاطعإ وه طسقلاف ءءاوس ىلع قحلا مامأ عيمجلا لب «رداق

 ىف نإف «فيعض نود فيرش اهنم ىفعي الف «ةاواسملاب ىلاعت هللا دودح ذيفنتو

 .بوعشلا لذو «ممألا كاله اذه

 بحي هللا نإ :ىلاعت هلوق ىهو «ةلماش ةماع ةيضقب ميركلا صنلا ليذ دقو

 ةلمجللاب مالكلا دكأ دقف «هبلطل ديكأتو لدعلل ةيكزت كلذ ىفو . *نيطسقملا

 هللا ةبحم نأ نايببو «ةلالجلا ظفلب مالكلا ريدصتبو «ةدّكؤملا (نإ) بو «ةيمسالا

 ىف «نإ» ب ريبعتلا ناكو ءنوروجي ال نيذلا نيطسقملا نيلداعلل الإ نوكت ال ىلاعت



 ةدئاملا ةروس ريسفت اانإإ|

 ايا ل اال
 أ سس

 هيلع هرايتما ىف كشلا ديفت ىهو .4مهنيب مكحاف تمكح نإو# :ىلاعت هلوق
 مكحلا نوديري لب فاصنإو قح بالط اوسيل مهنأل مهنيب مكحلا مالسلاو ةالصلا
 اهيف مهيديأب ىتلا ةاروتلا نأ قح بالط اوسيل دوهيلا نأ ىلع ليلدلاو ,نوروهي امك

 .هيف اومكاحت ىذلا عوضوملا ىف حيرص مكحلا

 للف دن م لوي مهلا مح ايفون مدعو كونكت افتكر )»
 مهدنع .ةركنتسم لاح مهلاح نأ ىأ ؛مهلاح راكنتساو بجيعتلل انه ماهفتسالا

 ريغ ىف مكحلا نوسمتلي كلذ عمو ءاهيف نومكاحتي ىتلا ةيضقلا ىف حيرصلا صنلا
 مهف نونمؤي ام ريغ ناك نإو «نوغتبيو نووهي ام ىلع نوكي نأ ءاجر مهدنع ام
 مهؤاوهأ نوكت نأ ال .مهءاوهأ قحلا عبتي نأ نوديري نمو ؛هأوه ههلإ ذختا نمع

 ناهجتي راكنتسالاو بجعتلاو «هراطإ نع جرخت الو «هرادم ىف ريست قحلل ةعبات
 : نيرمأ ىلإ

 ةاروتلا ىف مهدنع مكحلا نأ عم هلي ىبنلا ىلإ نومكاحتي مهنأ -امهلوأ

 دنع ءىش بلط ىلإ مهدنع ام ذيفنت نع نولدعي اذاملف «بيرلل لاجم ال حيرص
 مل كلذو «هب ءاج ام قدصب نينمؤم اونوكي نأ الإ «مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا

 ىبنلا نم نوبلطي مهنأ بجعلاو راكنتسالا عوضوم وه ىذلا -ىلاتلا رمألاو

 ةلمج ىف نوضقانتم مهف . مهل هنايب دعب نم نوضرعي مث «مالسلاو ةالصلا هيلع
 نونمؤي اميف حيرص مكحلا نأ عم «هتوعدب نونمؤي ال نمم مكحلا نوبلطي مهلاوحأ
 . مهدنع ام عم مءالتي ىذلا مكحلا نع نوضرعي مث

 ىتلا ةلأسملا ىف هللا مكح اهيف ةاروتلا نأ ررقي ميركلا نآرقلا نأ ظحاليو

 كلت ىف ةاروتلل قيدصت ىهف ءاهرمأ ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىلإ نومصتخي
 رقي نآرقلا نأب جتحي نأ دحأل سيلف ءاهريغ نود ىنزلا دح ةماقإ ىهو «ةيتزجلا
 ىتلاو مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا رصع ىف دوهيلا ىديأب تناك ىتلا ةاروتلا ماكحأ

 ىضتقي ال تايئزجلا نم ةيئزج ىف مهيديأب ام قيدصت نإف .مايألا هذه ىف مهيديأب
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 اوفرحو «هب اوركذ امم اظح اوسن دقف «مهيديأ ىف امم اهب ءاج ام لك ىف اهقيدصت

 ةراثأ اهيف لازت ال لب «عيمجلا لوانتي مل فيرحتلا نأ كش الو هعضاوم نع ملكلا

 . ىسوم ىلع لزن ام

 نم) ىلاعت هلوقبو ««مث» ب ريبعتلا ميركلا صنلا ىف ةيظفللا ثحابملا نمو

 . كلذ دعب نم نوُلوتي مث :هناحبس هلوق ىف ««كلذ دعب
 ريبكلا ىقطنملا ىسفنلا توافتلل ديعبلل ةراشإلاو ةيدعّبلاو ء(مث» ب ريبعتلا نإف

 هلوق نع ضارعإلاو مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىلإ ماكتحالا دعب ىونعملا ىخارتلاو

 ةرمتسم تاقرافم ىف لطبملا قفانملا نكلو «نومكتحي اميف ةاروتلا مكح نيب نأ دعب

 .ميقتسملا لقعلاو «ميلسلا قطنملاو «قحلا نيبو هنيب

 نع قلطملا ناميإلا ةفصل ىفن ميركلا صنلا اذه ىف «َنيِمْؤمْلاب كتّلوُأ اموإ»
 ةفص ىفني ىلاعتو هناحبس هللاو «مهئاوهأل اعبت قحلا نولعجي نمت مههابشأو دوهيلا

 هل ناعذإلاو هكاردإو قحلا بلط ىضتقي ناميإلا نأل ؛بهذم وأ ةديقع ىأب ناميإلا

 «ىوهلا مكح نوبلطي لب قحلا مكح نوبلطي ال مهف «ءالؤه تافص تسيل هذهو

 ال مهف «نونعذي الف ميقتسملا جاهنملا نع اودعبو «نوكردي الف ءاوهألا ىف اوسكرأو

 ةالصلا هيلع ىبنلا هب ءاج امب نونمؤي الو ءاهمكحل اونعذأ الإو ةاروتلاب نونمؤي

 .ءىشب نونمؤي ال مهف ءادعلا هوبصانو «هوءوانو هلوق اودحج مهنآل مالسلاو

 ال مهنأ نم اهلك مهفاصوأب مهيلإ 4نينمْؤمْلاِب كتّلوُأ امو# :ىلاعت هلوق ىف ةراشإلاو

 .قحلاب نوليمتيو «لطابلاب سانلا لاومأ نولكأيو «بذكلا الإ مهعامسأ ئرمتست

 لخدي نأ نكمي ال مهنأش اذه ناك نمو فيعضلاو ىوقلا نيب مكحلا ىف نوقرفيو
 ناميإلا انبهو ءمهرش نم سانلا ظفحا مهللا . .مهبولق ناميإلا نم ءيش

 .قحلل ناعذإلاو قداصلا
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 هنن ل لالإلل ولالا 1

 "يف رولا املأ آَنِإ
 ند اوُمَلْسَأ َنبدَلا كوريل اهيرُكَحم رونو ىده
 تك وأ وفخم ميال اَوَنوَ 0 أواه

 هر 0 م آآ 0 سيم ا بح 200

 مكي وا اانا وشخاو
 نور ًَ كلامه كيت وَ هَل مب

 نيعامس اوناك مهنأ نم دوهيلا هيلع ام ةقباسلا تايآلا ىف هناحبس ركذ
 نولعجي لب .مهماكحأ ىف قحلا نوعبتي ال مهنأو .تحسلا نولكأي مهنأو «بذكلل

 ىنغلاو ,«فيعضلاو فيرشلا نيب ماكحألا ىف نوقرفي مهئاوهأل اعبت مكحلا

 ىف لكك ىبنلا ىلإ اوءاج مهنأو .ىذختسملا فيعضلاو «ىلعتسملا ىوقلاو «ريقفلاو
 هناحبس هللا فشكف «مهءاوهأ ىضري ام هدنع نوكي نأ نيجار مهاياضق ضعب

 مل مالسإلا نأو ءاهيف تباث مهدنع مكحلا نأ نيبو .مهسوفن ةئيبخ ىلاعتو
 هذه ىف مهدنع ام عابتاب مهيلع راشأ وأ هب مالسلاو ةالصلا هيلع ىضقو ء«هخسني

 اهب لازي ال مهيديأب ىتلا هاروتلا نأ هناحبس نيب مث «قح باللط اوناك نإ ةلأسملا

 .هوريغي مل كلذ

 اهتررق ىتلا ماكحألا ىف ةاروتلا ماقم كلذ دعب نم ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 ةواسقو «مهعايض بابسأ نم كلذ ناكو ءاهيلع اوجرحخو ءاهب اولملمتو ءدوهيلل
 . رونو ىده اهيف َةاروَتلا انلزنَأ اًنإإ# :هناحبس لاقف .مهبولق

 نم اهناكمو اهوفرحي نأ لبق ةاروتلا فرشل نايب ميركلا صنلا اذه ىف
 هللا دنع نم ةلزنم اهنأ نيب «ىفاضإلا اهفرشو «ىتاذلا اهفرش هناحبس نيبف .قحلا
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 لا لال

 ءاهل لزنملا ىلاعتو هناحبس وه «ةاروتلا انلزنأ اَنِإ# :هتاملك تلاعت لاقف «ىلاعت

 تسدقتو «هتاملك تلاعت هيلإ ليزنتلا كلذ ةفاضإبو «4انإ# ب فرشلا كلذ دكأو

 . هبتك

 ءرونو ةياده نم هيلع تلمتشا امب ىتاذلا اهفرش ىلاعتو هناحبس نيبو

 رجاوزلاو تالماعملا ىف ماكحألا نايب نم هيلع تلمتشا ام ىدهلا وأ ةيادهلاو

 نم هيلع لمتشت ام وهف رونلا امأو «ةيلمعلا تاقيبطتلا ىلإ دشري امو ةيعامتجالا

 «لضافلا ماعلا ىأرلل ةنوكم كولسلل ةموقم «قحلل ةرينم قالخأو «ةرصبم ظعاوم

 تالماعمب قلعتي ام ةيادهلا نوكت كلذبو «بولقلل ةرينم سوفنلل ةرهطم تادابعو

 لصتي ام رئاسو «ظعاوملاو ةدابعلاو ةديقعلاب قلعتي ام رونلاو ةعامجلا ميظنتو سانلا

 .بولقلا ريهطتو ىسفنلا هيجوتلاب

 :هنأب «ىدهلا» ةملك ىرشخمزلا رسف دقف «كلذ ريغب ناتملكلا ترسف دقو

 ىدؤملاو «ماكحألا نم ّمهبَتسا ام نايب هيف امب «رونلا»و «لدعلاو قحلا ىلإ ىدهي

 فّيكو# :ىلاعت هلوق ىف بجعلا هجو نايبو ءدوهيلا ىلع درلا وه نيريسفتلا ىلع
 لدعلا ىلإ ةيادهلا اهيف مهدنع ةاروتلاف قح بالط اوناك ول مهنأب 4كَنوُمَكَحُي

 .حضوم ىلإ الو «نيبم ىلإ جاتحت ال ءهحيضوتو هنايب ىف ةلماك ىهو

 نم ةلزنم اهنأ نم فاصوألا هذه اهيف ىتلا ةاروتلا نأ ىلإ انه هبنن نأ بجعيو

 اهيلع اوديزي ملو ءاهوفرحي مل ىتلا ةاروتلا ىه امنإ رونو ىده اهنأو ءهللا دنع

 ىديأب 21'هيلشروأ تبرض امدنع صقنلاو ةدايزلا اهيف تلخد اهنإف ءاهنم اوصقني وأ
 دوهيلا ىديأب ىتلا ةاروتلل مالكلا اذهب جتحي الف ءاهوقرحو «نامورلاو راتتلا

 دنع نم لزني مل ام اودازو هب اوركذ امم اظح اوسن دقف «مايألا هذه ىف مهريغو

 . هللا

 ىتلا ةقداصلا ةاروتلا 4َنوُيِناّبَرلاو اوُداَه َنيّلل اوُمَلسَأ َنيِدّلا َنوُيَنلا اهب مكحي#

 نيذلاو ءاهب الومعم ةتباث تناك لب ةلطعم اهعئارش نكت مل ىلاعت هللا نم تلزنأ

 .ةيناربعلاب سدقملا تيب :ميلشروأ )١(
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 ةعيرشلا ةاروتلا تناك دقف «ىسوم دعب نم اوءاج نيذلا نويبنلا مه نولمعي اوناك
 اهماكحأ لدبي وأ ةاروتلا ةعيرش خسني ام مهدنع نكي ملو ءاهماكحأ نوذفني ىتلا

 ىأ «اومّلسَأ نيذّلا# :مهنأب ىلاعت هللا مهفصو دقلو ؛ماكحألا هذه ضعب وأ
 اصانم هنم اودجي نأ نولواحي الو «قحلل اونعذأو ؛هماكحأ ذيفنتلو هلل اوصلخأ

 اب ضيرعت كلذ ىفو «فيعض ىلع ديدشتو «فيرشل فيفخت ةدارإب وأ «ليوأتب

 نإف ءامللظ انواهت فيرشللو ءامراص امكح فيعضلل مهلعج نم دوهيلا نم ناك

 «ميلس بلقب ىلاعت هللا مكح ذيفنتو دايقنالاو مالسإلا وهو صالخإلا نييبنلا قلخ
 نأ ىلإ ةراشإللو «ناعذإلا فرش نم اوتوأ ام نايبل «نييبنلل مالسإلا فصو ركذف

 :ءاملعلا ضعب لوقيو «نييبنلا لك قلخ وه ءاوتلا الو جوع ريغ نم ماكحألا ذيفنت

 «نيقيدصلا نييبنلا قلخو «ءالضفلا قلخ وه ذإ مالسإلا ىنعمل فيرشت كلذ نإ

 ركذت دق ةفصلا نإ» :كلذ ىف ىردنكسإلا رينملا نب نيدلا رصان مامإلا لوقيو

 ردقب اهيونت نوكي امك «ردقلا ميظع اهب فصو اذإ اهب هونيلو ءاهسفن ىف مظعلل
 ماظعإ داري دق ةميظعلا ةفصلاب فوصوملا ماظعإ داري امك هنأ لصاحلاف ءاهفوصوم
 ةيآلا هذه ىف ءايبنألا فصو ىرج ملعأ هللاو كلذكف ...اهفوصوم مظعب ةفصلا
 :لاق ذإ «مالسلاو ةالصلا هيلع هحدم ىف مظانلا نسحأ دقلو «هب اهيونت مالسإلاب

 دمحمب ىتديصق تحردم دقلف ىتديصقب ادمحم تحدم نئلف

 ءالعإو «هنأشب هيونت مالسإلاب نييبنلا فصو نأ ليلجلا ملاعلا كلذ ررقيف

 اولع دق مهو «مهب ولعت تافصلاف «رايخألا نوفطصملا مه نييبنلا نإ ذإ ؛هردقل
 . مهل ىلاعت هللا رايتخاب

 مهيلع تلزن ىتلا ةاروتلاب ىسوم دعب نم اوءاج نيذلا ءايبنألا ءالؤه مكحو
 نم نولملمتي دوهيلا لاب امف «مهيف قحلا ةميقم مهنيب الصاف تناكف ءدوهيلل ناك
 اهماكحأ نم نوفعيو «ءافعضلا ىلع اهنوقبطيو ءاهتمس نع نوجرخيو ءاهمكح
 ءروجلا نامزأ ىف الإ نوشيعي ال مهو ءروجلا كلذ مهكلهأ امنإ «ءايوقألا ةرجازلا
 .مهؤاوهأ مهتسكرأو «مهقالخأ مهتلذأ لدعلا ناك ثيحو
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 اذهو «ءادهش هيلع اوناكو هللا باتك نم اوظفحتسا ام ُراَبَحَألاَو َنوُينابرلاَو#

 انسل لاقي ال ىتح ءطقف نويبنلا اهماكحأ قبطي ناك ام ةاروتلا نأ نيبي صنلا

 نييبنلا ريغ نم اهنوقبطي نيذلا نكلو «مهيلع روصقم اهقيبطت نإو «نييبنلاك

 ىذلا مهعمس نوكي ىتح «هللاب ىحورلا لاصتالاو ءصالخإلا :نيتفصب نوفصتي

 «قيمعلا قيقدلا ملعلا :ةيناثلا ةفصلاو «هب نورصبي ىذلا مهرصبو «هب نوعمسي

 باتكلا ضعبب نوئمؤي نمم نونوكي ال ثيحب ءباتكلا ملعب ةلماكلا ةطاحإلاو

 .رابحألاو نوينابرلا مه ءالؤهو ضعبب نورفكيو

 ظفللا اذه ريسفت ىف لاق دقو «برلا ىلإ نوبوسنملا مه نوينابرلاو

 لعف نم نالعف ظفل «نابرلا ىلإ بوسنم ليق ىنابرلاو» :هتادرفم ىف ىناهفصألا
 وه ليقو «ءناسعن ءاج دقو «لعف نم ىنبي املق ءناركسو «ناشطع وحن ١ ىنبي

 بوسنم ليقو «ميكحلاك ملعلا بري ىذلا وهو ردصملا وه ىذلا برلا ىلإ بوسنم

 بر دقف ملعلاب هسفن بر نم نأل ؛نامزالتم امهو «ملعلاب هسفن بر هانعمو «هيلإ
 هللا ىأ برلا ىلإ بوسنم وه ليقو ءهسفن بر دقف ملعلا بر نمو «ملعلا

 «ىنامسجو ىنايحل مهلوق ىف هتدايزك نونلا ةدايزو «ىهلإ مهلوقك ىنابرلاف «ىلاعت
 .«ةمألا هذه ىنابر انأ» :- هنع هللا ىضر ىلع لاق

 ةيبرت ىنعمب برلا ىلإ ةبيوسنم امإ ىنابر ةملك نأ :مالكلا كلذ ةصالخو

 دق وهف «بيذهتلاو ملعلا ىضتقملو ىلاعت هلل ةعضاخ اهلعجو ءاهبيذهتو سفنلا

 ىأ «فرصتملا عدلا قلاخلا برلا ىلإ ةبوسنم امإو «ىوهلا ناردأ نم هسفن ىفص

 تلعج ةدابع دباع هنأ ىأ «ىهلإك ىلاعت هلل اصلاخ هسفن لعج دق صخشلا نأ

 قاقتشالاو فيرصتلا ىف اقرتفا نإو ناينعملاو «ىلاعت هلل هسفن ىف ءىش لكل

 تناك ىتح .مهسوفن اوفص نيذلا مه نيينابرلا نأ ىدؤملا ذإ ؛ىدؤملا ىف نايقالتم

 اهلغشي الو «مهبولق ءلم قحلاف «تاوهشلا الو ءاوهألا اهفيزت ال ةصلاخ ىلاعت هلل
 )غ0
 نم ذوخأم وهو «ناتغل امهو ءربح وأ ءرْبَح عمج ءاملعلا مه رابحألاو « ريغ 0

 .قحلا ريغ مهبولق لغشي ال يأ )١(
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 :ىنعملا نوكيو «قنورلا وذ نسحللا رثألا وه ربحلا نأل ؛نيسحتلاو نييزتلا ىنعم

 وه وأ ءديجلا قيبطتلاو نسحلا لوقلاب هنونيزيو هنوسرديو ملعلا نوعمجي نيذلا

 ارثأ هئاقبإو «سانلل هضرعو مهملع نيودتب مهتيانعل ةباتكلا ةدام ربحلا نم ذوخأم
 مكح اوقبط دق ناعون رابحألاو نيينابرلا نأ ىلع نورسفملاو ءمهدعب نم ادلاخ

 ملعلا اوعمج نورخآلاو «ةدابعلاو ملعلاب اهوبرو مهسوفن تفص نولوآلاف ةاروتلا
 لوقلا هجون «نيرياغتم نيعون مهلعجي ىذلا ريسفتلا اذه ىلعو «هوضرعو هوبترو
 جرختساو اهملع عمج - امهدحأ :نافنص ةاروتلا ىلع اوماق نيذلا نأب هيف

 رابحألا مهو ءاهقفلا نأ ىأ «ةيضقألا ىف اهوقبط نورخآو ءاهب طاحأو .اهعيباني

 هوقبط نوينابرلا مهو نورخآلاو ءاديج اريبحت اربحم ايقن اوملع ام ةصالخ اومدق

 قحلا اوذخأي ىتح .«ىوق مهدنع فيعضلاف «ىوهو ةوهش لك نم مهسفنأ نيدرجم
 دمحم ةمأ نم نوينابرلا لعفي امك ءهنم قحلا اوذخأي ىتح فيعض مهنم ىوقلاو هل

 ىلع نوينابرلا مدقو «مهنع هللا ىضر مهريغو ىلعو نامثعو رمعو ركب وبأ
 ماقم وه ةيآلا ىف ماقملاو «ءلمعلا ىلع ملعلا نوقبطي نيذلا مهنأل ؛رابحألا
 مكحب نومكحي نيذلا مهنأل ؛نيينابرلا لمع وه حضاولا لمعلاف «قيبطتلا

 نم اوُظفحتسا اًمب# :هتاملك تلاعت هلوقب نيقيرفلا ىلاعت هللا صح دقو «ةاروتلا
 ا . «ءادهش هْيَلَع اوُناَكو هّللا باّتك

 نومكحي رابحألاو نيينابرلاو نييبنلا نأ ىأ .«مكحي» ب ةقلعتم انه ؟ءابلا»

 الو فئوعيضي ال ثيحب «هللا باتك ظفح ةنامأ اولّمح مهنأل ةاروتلا ىف امب

 اوتوأ مهنأ ىنعم ىلع «رابحألاو نيينابرلاب ةقلعتم اهنإ لاقي دقو .هماكحأ نولمهي
 ءاوماقو ةباتكلا ةنامأ اولمح مهنأ ببسب ملعلاو ةينابرلا ةلزنم نيتلزنملا نيتاه

 دهع تافص نم اوحنم ام ىضتقمب مهنأ نايب هيف لوهجملل ءانبلاب «اوظفحتسا»و
 «ةاروتلا انه هللا باتكب دارملاو «هيبن ىلع لزنملا هللا باتك ىلع ةظفاحملا رمأ مهيلإ

 ىلإو ءاهفيرحت لبق اهلوزن نابإ اهتلزنم ىلإ ةراشإلل ىلاعت هللا باتكب اهنع ربعو
 ءاهيلع تلمتشا ىتلا ماكحألاو تافيلكتلا ناكم ىلإو ءاهظفحب نوموقي نم فرش

 نيينابرلا نأ :ىنعملاو «بلطلل ءاتلاو نيسلا نإ ذإ ؛بولطملا ظفحلا وه ظافحتسالاو
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 وحن مههيجوتو ملعلاو قحلا بلط مهماهلإب ىلاعت هللا باتك اوظفح رابحألاو

 باتكلا ظفحو «ريبخلا ىلاعت هللا بلطل ةباجتسا هنأل ؛ادكؤم مهظفح ناكو ءريخلا

 رمأي ىتلا ماكحألا ذيفنتو «فيرحتلاو عايضلا نم هعنمو هيلع لمتشا ام ملعب

 . ىهني اميف هتعاطو ءاهب

 هصوصن ىلع نوظفاحي ءابقر ىأ «ءادهش رابحألاو نوينابرلا كئلوأ ناكو

 ءابقر اضيأ اوناكو «فرحملا نودريو «هللا دنع نم لزن ام قدصب نودهشيو «ةلماك

 : جوع ريغ نم فني ثيحب .هذيفنت ىلع

 فونخلا ىه ةيشخلا اليل امن يتايآب اورتشت الو نوشخاو ساّنلا اََشْحَت الف

 نأ نم معأ فونلا نآل ؛فوخملا ىنعمل ةفدارم تسيلف .هتبحمو ىشخملا ميظعت عم

 ال ةناهم هيف وأ ءميمذ ضغبم بوهرم وأ «بوبحم مظعم بوهرم نم. نوكي
 نمو «فوخلا نود ةيشنلاب ىلاعت هلل ةبسنلاب رايخألا نع ربع كلذلو ؛هيف ةمظع

 . [رطاف] 4 27 ... ءاَمَلعْلا هدابع نم هللا ىَشْحَي امّنِإ ...  :ىلاعت هلوق كلذ

 :هناحبس لاقو .[سي] 4 8 ... بيغلاب نمحرلا يشَحو .. . 9 :ىلاعت هلوقو

 . [ دعرلا] 4 #7 ©5) باعلا ءوس نوفي مهر نوت .. ١

 ءحاصفإلل ىه «نوشخاو ساّثلا اًوُشْحَت الَف# :ىلاعت هلوق ىف «ءافلا»و

 رصع دعب ام ىلإ فلخلاو فلسلا هذفنو ءاتباثو امئاق باتكلا ناك اذإ :ىنعملاو

 ليبق نم ةيشحلاب مهتمالمو سانلا فوخ نع ريبعتلاو «سانلا اوشخت الف «نييبنلا

 هدحو وه ىلاعت هللا نأ ىأ . «نوشخاوإ :ىلاعت هلوق لباقم ىف «ةيظفللا هلكاشملا

 الو هتوشخيو هّللا تالاسر نوغُبي نيذّلا 8 :ىلاعت لاق امك ءىشخي نأب ريدجلا

 . [ بازحألا] 4 4257 . ... هللا الإ ادحأ َنْوَشْحَي

 مالكلا ىفو «مهئاملعو ٍةْكَك ىبنلل نيرصاعملا دوهيلا ىلإ هجوم باطخلاو

 ال :ىنعملاو «مهباطخ ىلإ مهنم رايخألا رابخأ نم مالكلا لقتنا ذإ تافتلا نوكي

 اونكرتو ءايوقآألا اوئلامت الف ء«هدحو ىلاعت هللا اوشخا نكلو سانلا ةمالم اوفاخت

 نويبنلا لعفي ناك امك ءافعضلا نم مهريغ عم ءاوس اعيمج مهولعجا لب «
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 00 يي
 ال .#اليلق انمث يتايآب اورتشت الو# ىنعم نوكيو نييبنلا رثأ اوفتقا نيذلا «نوينابرلاو
 وأ ةوشر ريظن ىف ءاهنع نيضرعم اهل نيرجاه اهوكرتتف «ىتايآ ماكحأب اولدبتست

 نكي امهمو .هرادقم نكي امهم ليلق تايآلا كرتل انمث نوكي ام نإف «ةألامم

 .هتياده اهنأل ؛دوجولا ىف ام ىلغأ ىلاعت هللا تايآف «هرابتعا

 دوهيلل نوكي نأ نم ىلعأ نوكي امبر «اوشخنا»و .«اوشخت ال» باطخلا نكلو

 نوعامس مهنأب ىلاعت هللا مهفصو دقف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا اورصاع نيذلا

 نأ نم ىرصبلا نسحلا نع ىور ام ىلإ ليحأ كلذلو ؛تحسلل نولاكأ بذكلل

 . فاشكلا بحاص ةرابع لدت ام وهو ءملسألا

 :ىلاعت هلوق ىف ةراشإلا 4َنوُرفاَكْلا مه كلو هللا لزنأ امب مكحي مل نمو»
 اهببس ةجيتنلا نأ ديفت ةراشإ ىهف للا لزنأ امب نومكحي ال نيذلل 4كلوُأف»

 هذهب مهيلع رفكلاب مكحلا هناحبس دكأ دقو «ىلاعت هللا مكح بنجت وهو «لعفلا

 ىلع نوروصقم مه ذِإ رصقلابو ؛(مه) لصافلابو «ةيمسالا ةلمجلابو ةراشإلا

 «ءهاصقأ رفكلا ىف ذ اوغلب مهنأ ىنعمب ءايفاضإ ارصق مهيلع روصقم رفكلاو ءرفكلا

 .اروكذم ائيش مهرفك راوجب مهريغ رفك دعي ال ىتح

 ؟ارفاك هلسر ىلع هلزنأ ىذلا ىلاعت هللا مكح ريغب مكحي نم لك دعي لهو

 تاياب ءازهتسا وأ راكنإو دوحج كلذ نآل ؛ارفاك دعي هيلع مكهتلا ةجرد راكنتسالا

 ءرفك هللا مكح دحج نم١ :سابع نب هللادبع كلذ ىف لاق دقو ءرفك دقف نآرقلا

 نميف ادراو صنلا اذه نوكي كلذبو «قساف ملاظ وهف رقم وهو هب مكحي مل نمو
 اوفلأي ىتح ناميإلاب انموق بولق الما مهللا . .اركنم ىلاعت هللا مكح ريغب مكح

 ريخ كنإ ءهمكح ىف اجرح اودجي الو «مهنيب امكح هباتك اوضتريو هللا مكح

 . نيمكاحلا
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 َتَنأْلاَو نيَمْلآِب َيَمْلَأَو سْفَّتلاِبَسْفَنلاَنَأ آف .. ب 000
 همس رم 2 لس م رس عمل م 2

 حور اوَنَسلايَنَسلأَو يذالاي,كتذاآلاو فنآلاب
 رس ل رد 20 رس سس لس حبو ا
 نموؤو ةرامكوهف.هب دصن نمفه ص 5

 محب عامود م ير <67 شك
 هع نوملل اغلا مه كيل ل اؤاف هللا لزنأ امي مكححمب مل

 تلزنأ ىتلا ةاروتلا ةناكم نايب نم ىلاعتو هناحبس هللا هأدتبا ال لصو اذه

 هناحبس نيب دق ذإ «ميلستلا متأو ةالصلا لضفأ انيبن ىلعو هيلع ىسوم ىلع

 اهوقبط نيذلا نأو ءانامزأ تقبط دق اهنأو «رونو ىده اهيف ةاروتلا نأ ىلاعتو

 اهيناعم ىلإ سانلا اودشرأو ءاهماكحأ اوصلختسا ءاهقفو .مهيلإ ىحوم ءايبنأ

 نوغبي الو «ىلاعت هللا ةةاضرم نيغتبم قحلاب نومكحي نوينابر اهذفنو ءاهب نينمؤم

 .الوح قحلا نع

 تلاعت لاق دقف ءصاصقلا ةعيرش نم ىلاعت هللا نيبي تايآلا هذه ىفو

 سئفنلا «الدب نوكتو «اهب دخون سئفنلاب ةلباقم سئفنلا نأ روصعلا نم رصع ىأ ىف

 نمثلا نيب ةلباقمك ,ةلباقملل انه ءابلاف ءاهنع سئفنلا نأ وأ 2« سفنلاب ةذوحخأم

 ريصتو «تدتعا اذإ سوفنلا ىف نوكت عويبلا ىف نوكت ةلباقملا نأ امكف «عيبلاو

 صيصخت ريغ نم اهمومعب سفنلا نأ نيبي *سفنلاب سفنلا# :ىلاعت هلوقو

 ىفو «ةيناسنإلا ىف ىواستلاب ةربعلاف «صيصخت ريغ نم اهمومعب سفنلاب ةلباقم
 سفتلاف ءريفخو ريمأ سفن الو هريقفو ىنغ سفن نيب لضافت الف «ةيمدآلا سفنلا

 لوقل تافتلا الو «ءاوس ىلع لجرلا سفنك ةأرملا سفنو «ءادتعا ناك نإ سفنلاب
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 ناك ذاذشلا ءالؤه لوق لثمبو «لجرلا سفن نود ةأرملا سفن نإ :اولاق نيذلا ذاذشلا

 كلذ ناكو «هنع هللا ىضر سابع نبا ربخأ امك ءدوهيلا نم فئاوطلا ضعب لوقي

 ىلع تلزنأ ىتلا ةاروتلا هب تءاج ىذلا قحلا نايبو «مهيلع درلل ميركلا صنلا

 .ميلستلا متأو ةالصلا لضفأ انيبن ىلعو هيلع ىسوم

 امهيلك نأل «ميركلا صنلا اذه رهاظ ىضتقمب دبعلا سفنك رحلا سفن نإو
 هدبع عوج نم» :ميركلا ىوبنلا ثيدحلا ءاج كلذبو «ةيمدآلا فصو ىف كرتشي

 رح لا سفن نيب ةاواسملا ىف حيرص ثيدحلا اذه نإف 217«هانلتق هلتق نمو ؛هانعوج

 .هكلمي ىذلا هكلام هل لتاقلا ناك ولو ءدبعلا سفنو

 الو ء«دبعلا ةيلام ىلإ نورظني مهنإ ذإ ءاهقفلا روهمج ىأر ريغ اذه نإو

 ديبعلا نأو «دبعلا ريظن ىف لتقي ديسلا نأ اوررق نيذلا امأو «هتيمدآ ىلإ نورظني

 ىف ةاواسملاو هتيمدآ ىلإ اورظن مهنإف ءاومرجأ ام رادقمب رارحألا نم مهل صتقي

 هنوك ىلإ رظن ريغ نمو ءاكلام وأ اكولمم هنوك ىلإ رظن ريغ نم ةيناسنإلا سفنلا
 .ارح وأ اقيقر

 ىذلا رمأآلا ىه ديبعلاو رارحألا نيب ءامدلا ىف ةاواسملا نأ ررقن نأ انلو

 دابعلا ملظ عنم ررقت هدراومو مالسإلا رداصم نإ ذإ مالسإلا دصاقم عم بسانتي

 ةالصلا هيلع ىبنلاو ءاولتقي نأ ملظلا غلبأ نأ كش الو «قرلا مهيلع بتك نيذلا

 مهب ةمحرلا نم هنأ كش الو «مهب ةمحرلاب ىصوأ ةريثك ثيداحأ ىف مالسلاو

 حصي الو «ديبعلل ةبسنلاب ضراع رمأ قرلا نأو .مهئامد ةنايصو «مهسوفن مارتحا

 ال مهيف تباث وه لب «ليصألا ىناسنإلا ىنعملل اليزم ضراعلا رمألا نوكي نأ

 .لوزي

 ةقرفت ريغ نم سفنألا ىف صاصقلا بوجو ةتبثم ةرفاضتملا ةماعلا صوصنلاو

 يلوأ اي ةايح صاصقلا يف مُكَلو ط :لوقي ىلاعت هللاف ءدبع سفنو رح سفن نيب

 .هجيرخت قبس )١(



 ةدئاملا ةروس ريبسفت اإل

 ١-1 للم
 ا بس

 مكيلع بتك اونمآ نيا اهي اَي» :ىلاعت لوقيو .[ةرقبلا] 4 13: باّبلألا

 1 1 . [ ةرقبلا ] < زل .. . ىلتقلا يف ف صاصقتا

 ىفنلو سفنألا داحتا نايبل ىه امنإ دعب نم ةيآلا ىف تءاج ىتلا تالباقملاو

 لتق ىلع ءاهقفلا رفاضت ليلدب . سوفنلا نيب ةقرفت نم ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك ام

 .ذاذشلا ضعبل افالخ ىثنألاب لجرلاو «لجرلاب ىثنألا

 مهتمذب ىعسيو مهؤامد افأكتت نوملسملا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو

 ةالصلا هيلع لاقو .ملسملا دبعلاب رحلا لتقي نأ ءامدلا ىف ؤفاكتلا نمو .0)21مهاندأ

 ناك ولو ءرحو دبع نيب قرفي ملو .©7)(مكيلع مارح مكلاومأو مكؤامد» :مالسلاو

 كلذ قوفو «نيملسملا ضعب ءامد ةحابإ ىنعم ىف كلذ نوكي «دبعلاب لتقي ال رحلا

 ررق ىذلاو «لبق نم هانيور ىذلا هكولمم لتق اذإ لتقي كلاملا نأ ىلع صنلاب درو ام

 .هب لتق هالوم هلتق اذإ دبعلا نأ

 نإ) :لاق بلاط ىبأ نب ىلع نأ نم ىور امب ءاهقفلا روهمج لدتسا دقو

 نم همهس احمو اماع هافنو ةئام دلي ىبنلا هدلجف ادمعتم ادمع هدبع لتق الجر

 لوسر عمسأ مل ول :لاق  هنع هللا ىضر  رمع نأ نم ىور امو ,©0(نيملسملا

 كنم هتدقأل :2؟!«هدلو نم دلاولا الو «هالوم نم كولمملا داقي ال" :لوقي كك هللا

 .هدبع لتق نم بطاخي

 .هجيرخت قبس )١(

 ظيلغت - نيبراحملاو ةماسقلا :ملسمو «(517) غلبم بر - ملعلا :يراخبلا هاور ثيدح نم ءزج (؟)

 )١119(. ضارعألاو لاومألاو ءامدلا ميرحت

 ُهدَلَجَف ادّمَعَتم ادْمَع ُهَدْبَع لجو لق : :لاَق هَدَج نع هيبأ نع بيع نب ورَمَع نع و يلع نع ()

 لتقي له - تايدلا :هجام نبا هاور .نيملْلا نم ُهمهَس اَحّمَو نس ُاََتو ةقام لو هللا لور

 .ةمينغلا نم بيصنلا مهسلاو .(7775) دبعلاب رحلا

 ! عقر هَلتَقَف فْيَسب ُهَل اَنْ لِجَر فَدَح : :َلاَق دهاَجم نع (49) ةرشعلا دنسم :دمحأ ىور (5)

 نأ لبق َكَئلَمَفل هدكو نم دلال داي ال» : :لوُقي كَ هللا لوُسَر تْعمَس يّنأ الول :َلاَقَق َرَمَم
 م سهر

0 
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 نم مرحو «ةئام دلج هدبع لتق نم :الاق رمعو ركب ابأ نأ نم ىور امو
 مومع مامأ فقي ال هنأ ىرنو .ءاهقفلا روهمج هب لدتسا ام اذه .نيملسملا مهس

 كلاملا لتق ىف دراو وه كلذ قوفو « هانيور ىذلا صاخلا صنلا مامأو «ءصنلا

 . حيرصلا صنلا هضراع دقو «كولمملا

 ىلع ديبعلا قوقح ررقي ىذلا ماعلا ىمالسإلا أديملاب ذحخألا ىرن اذهلو

 . مهئامد ةحابإ اهنم سيلو «ىلاوملا قوقح ددحيو مهيلاوم

 هيف صنلا اذه «نسلاب نَسلاو نذألاب نذألاو فنألاب فنألاو نيعلاب نيعلاو#
 ف ءاضيأ نيعلا لباقم ىف اهنأ ىأ «نيعلاب ًاقفت نيعلاف «فارطألا نيب صاصقلا

 ىلع لخدت ىهو «ءىش لباقم ىف ائيش نأ ىلع لدت ىتلا ةلباقملا ءاب انه «ءابلا»

 ذخؤت اهيلع ىنجملا نيعلاو «ةيناحلا سفنلا اهب ذخؤت اهيلع ىنجملا سفنلاف «كورتملا
 هيلع ىنجملا فنأ ريظن ىف عدجلاب ذخؤت ىناملا فنأ كلذكو « ىناجلا نيع اهب

 لثمو «هنسب هنس كلذكو «هيلع ىنجملا نذأ ريظن ىف '7١مهلصت ىناجلا نذأ كلذكو

 فرط لك اذكهو «عبصإلاب عبصإلاو ءلجرلاب لجرلاو ديلاب ديلا مكحلا ىف هذه
 ام ىلع اروصقم سيل صاصتقلاف ءصاصقلا هيف ىرجي نأ نكمي فارطآلا نم

 امم هريغو اذه لمشي لب «نسلاو نذألاو فنألاو نيعلا نم صنلا هيلع لمتشا

 هللاف «ةينآرقلا صوصنلا كلذ تديأ دقو .ءصاصقلا ىنعم هيف ققحتي نأ نكمي

 . مُكْيَلَع ىدتعا ام لثمب هْيلع اوُدَتعاَف مُكِيلَع ئدتعا نَمَف ... 9 :لوقي ىلاعت
 . [ةرقبلا] 4 لذق#

 ٌريَخ َوهَل مكربص نتلو هب مكبقوع ام لثمب اوبقاعف متبقاع نإو ا :هناحبس لوقيو
 . [ لحنلا] 4 137 نيرباسصلل

 ءاسنلا صاخشأف «صاخشألل ةبسنلاب ءاضعألا ىواست ىف لوقلا ىرجي انهو

 ةقلطملا ةاواسملا ةدعاق ثيح نم انيب ىذلا وحنلا ىلع ديبعلاك رارحألاو «لاج لاك

 )١( ملص :عمجلاو ءءاملص يهو ءنذألا عوطقم :ملصألاو ءلاصتتسالا مّلصلاو ءهنذأ عطقت يأ .

 .[ملص - طيسولا]
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 كك و سس
 ل < بح

 ةبسنلاب ءاهقفلا روهمج رظنلا كلذب انفلاخ دقو ءاهيلع ىدتعملا ةيناسنإلا ىف
 «ىثنألاو ركذلا نيب ةاواسملا ىف مهروهمج انقفاوو «ديبعلاو رارحألا نيب ةاواسملل

 ىنب نم كلذ تلاق ىتلا ةفئاطلاك ءذاذشلا نم كلذ ىف اوفلاخ نيذلا نأ انررقو

 ىلإ قحلا دري هانعم ىف مالكلل نآلا ىدصتن ىذلا ميركلا صنلا ءاج لب «ليئارسإ

 . ىسوم ىلع تلزن ىتلا ةاروتلا ىف مكحلا لصأ نيبيو «هباصن

 صاصقلا ىرجي سفنلا ىف هيف صاصقلا ىرجي نم نأ ىلع ءاهقفلا روهمجو
 اقف اذإف امهنيب ءاوس ىلع لجرلا فرطأك ةأرملا فارطأف «هل ةبسنلاب فارطألا ىف

 . هتينث رسكت ةأرما ةينث رسك اذإو «هنيع ًاقفت ةأرما نيع

 فارطأ نيب ةاواسملا اوررقي ملف «ءاهقفلا روهمج ةيفنحلا ءاهقف فلاخ دقو

 ىف ظحالي هنأ ؛هيف اوررق مهدنع سايق ىلع كلذ اونبو «ةأرملا فارطأو لجرلا
 عقانم نود ءاسنلا دنع فارطألا عفانم ىف مهدنع كش الو «عفانملا فارطألا

 .لاجرلا دنع فارطألا

 نإ :اولاقف ءاهوأترا ناعم ىف سايق ىلع هونب ةيفنحلا ىأر نأ قحلا ىفو

 نإو «لجرلا فارطأ عفانم نود ةأرملا فارطأ عفانمو ءاهعفانمب فارطألا ىف ةربعلا

 ىلع «سايقلاب صصخت ال ةماعلا صوصنلاو صوصنلا مومع مامأ فقي ال ىأرلا

 ءاهئاش مسجلا نوكي الأ ةدكؤملا عفانملا نم نآل ؛ميلس ريغ هتاذ ىف سايقلا نأ

 . لجرلا نم ةأرملاب رضأ هيوشتلاو

 ىلإ ريشن نأ دب ال فارطألاو سفنلا ىف صاصقلا ىف مالكلا كرتن نأ لبقو

 : ةثالث رومأ

 :لئاق لوقي دقو «دحاولاب لتقت ةعامجلا نأ اوررق ءاهقفلا روهمج نأ  اهلوأ

 دحاولا نيب ىواست الف «ىواستلا هساسأ ىذلا صاصقلا ىنعم عم قفتي ال كلذ نإ

 نم دحاو لك نأل ؛روهمجلا هيلع ام قحلاو ء«ءاهقفلا ضعب لاق كلذبو «ةعامجلاو

 .هسفن اهب ذخؤتف اسفن قهزأ دقو ءالتاق ىمسيف «لتقلا ىف كرتشا دق ةعامجلا
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2101110 
 ا سل

 اسفن لتق نم نألو «هتايح ذخؤت نأ ءازجلا ناكف «ةايحلا قح ىلع ىدتعا هنألو

 يف داسف ْوَأ سفن ريغب اسفن لق نم ِهَنَأل :هناحبس لاق دقو ءاعيمج سانلا لتق امنأكف

 4 ل .٠ . اعيمَج ساّنلا اًيحأ اَمنأكَف اهايحأ نمو اعيمج سائلا لق اَمنأَكَف ضرألا

 . [ ةدئاملا]

 ىف ءاكرشلا ىفعأ ولو «ءامدلا ظفحلو «ماعلا رجزلل عرش صاصتقلا نإو

 «هريغ هعم كرشي نأ ناسنإ لتق ديري نم ىلع لهسلا نم ناكل صاصقلا نم لتقلا

 ةرورض ىفف هباحصلا نم هريغو رمع ددش كلذلو ؛امهدحأ نم صاصق نوكي الف

 - رمع صتقاف «ءاعنصب ةعامج هلتق الجر نأ ىور دقو «دحاولاب ةعامجلا لتق

 مهتلتقل هيلع ءاعنص لهأ ًالامت ول»  هنع هللا ىضر  لاقو ءمهنم  هنع هللا ىضر

 . اهب

 الف «صاصقلل ةمزال ةمالسلا ثيسح نم فارطألا ىف ةاواسملا نأ  اهيناث

 رصقلا ثيح نم ىواستلا طرتشي ال نكلو «ةبيعملا لباقم ىف ةميلسلا عطقت

 .ةميلس نيتحراجلا اتلك ماد ام «ةوقلاو فعضلا ثيح نم الو «لوطلاو

 كلذ عم بجيو «ةيدلا نوكت لب صاصقلا نوكي ال ىواستلا رذعتي ثيحو

 .هيلع ىنجملا ظيغل ءافش ريزعتلا
 نإ :نولوقي اههجو ىلع رومألا نوكردي ال نيذلا ضعب نأ اهشلا

 «ةمألا جاتنإ فعضيو ء«عفانملا للقيو «.نيهوشملا رثكي فارطألا ىف صاصقلا

 رثكيو هيوشتلا للقي نأ هنأش نم فارطألا ىف صاصقلا نأ كلذ نع باوجلاو

 هنيع أقفتس هنأو ءهريغ فرط عطق نإ هفرط عطقيس هنأ ىدتعملا ملع اذإ هنأل ؛ عفنلا

 الف ءاعيمج حراوجلا ناصت كلذبو «ءادتعالا نع فكيس هنإف «هريغ نيع أقف اذإ

 . لقي الو عفنلا رثكيو ءرثكي الو نيهوشملا ددع للقي كلذبو «ءاذيإ نوكي .

 اهيف ىرجي ىتلا ةزيمتملا فارطألا عطق ريغ حورجلاو «صاصق حورجلاو»
 ءمسجلا ءازجأ ىف حورسجلا لثمو ءاهبتارم لكب جاجشلا لثم «لئامتلا
 تلزنأ امو ةميرجلا ىواسي امب ةبوقعلا ىأ «ةصاقملا صاصقلاو «ضعب نع اهضعب
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 ةاواسملاب صاصقلا اهيف ىرجي ىأ صاصق تاذ حورجلا نأ انه ىنعملاو «ىذأ نم

 «حرجلا هيف ناك ىذلا عضوملا ىفو اهسنج نم نوكت نأ ىلع اهتبوقعو ةميرجلا نيب

 . ىذألا لدابتو «تاراثلاب

 امهمو ءانفلسأ ام ىلع ةاواسملا تنكمأ اذإ حورجلا ىف ىرجي صاصقلاو

 ريغ هوجولا لك نم ةاواسملا نإف «ىلوأ براقتلاب ولو «نكمأ ىتم 2م صاصقلاف نكي

 تباث ريغ اهيف ىذألاو «ةتوافتم اهيف حورجلا راثآو «ةتوافتم ماسجألا نإف «ةنكمم

 برقأ وه نكي مل نإ '١)شرألا عم ريزعتلاو «نكمملا صاصقلا نأ كش الو

 ةيناسنإلا ةماركلا ىلع ةظفاحملاو سفنألا مارتحاو «ءامدلا نقح ىلإو «ةلادعلا ىلإ

 ال هريغ سأر جش اذإ هسأر جّْشتس هنأ فرعي نم نإف «ةانجلل عدرألا وه ةاواسملاو

 كلذ ناك ةميرحلا سنج نم ةبوقعلا تناك املك هنأو ء«ددرتي لب «ىذألا ىلع مدقي

 نيهتسا ةميرجلا نع ةبوقعلا تريغت نأ موي نم هنإو ءاريثأتو ارجز دشأ هتلادع عم

 .ءامدلا تردهأو «فارطألاو سفنألاب

 ىرجي امك «برضلا ىف صاصقلا ىرجيأ :ءاهقفلا هيف فلتخا رمأ كانهو

 ناك ام وهو اهصوصن هيلإ ئموت امو ةعيرشلا حور نم كلذ رهاظلا ؟حورجلا ىف

 «ةيرهاظلاو ةلبانحلا ضعب هلاق دقو «مهنع هللا ىضر حلاصلا فلسلا هيلع ريسي

 ةيدلا يف حلصلا - حلصلا :يراخبلا ىور ٠ .حرج وأ رسك نع اضوع ذخؤي ام :شرألا )١(

 يبل اوُنأَف اوَبَأَف وفعلا اوُبَلَطَو ةّيراج هيث ترس رمل نبا يهو ميرا نأ سنأ نع (؟١17)

 كعب يِذّلاو ال هللا َلوُسر اَ عّيبرلا هنت سكت : رضتلا نب : نأ لاَقَف صاصقلاب ْمُهَرَمأَف كي

 يبا َلاَقَ ءاوّقعَو موَقْلا يضر «صاصقلا هللا باَتك سن ايا :َلاَقَق اتيت رسكت ال َّقَحْلاِب

 يضْرَف : سّنأ نع دْيَمُح نع يِراَرمْلا دار ربل هللا ىَلَع ّمَسْقأ ْوَل ْنَم هللا داع نم َّنإ» هل

 .شرألا اوُلبقَو موَقْلا
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 نورجي لب «مطللاو برضلا ىف صاصتقلاب نومزلي ال ءاهقفلا نم نيريثكلا نكلو
 برضلا نأ مهتجحو «برضلاب وأ سبحلاب وأ .خيبوتلاب نوكي دقو ءريزعتلا هيف
 ماق ترذعت ثيحو «ةرذعتم ةلئامملا لب ءصاصقلا هيف ىرجي نأ نكمي ال مطللاو

 هيلإ ضوفملا ىضاقلا ريدقت بسح ىلع نوكي ريزعتلاو «باقعلا ىف هماقم ريزعتلا
 .هرمأ

 ىنجملا ظيغ ىفشي هنآلو «ةلادعلا ىلإ برقألا هنأل ؛صاصقلا راتخن اننإو
 دقو «؛هساسأ ىلع نوريسي اوناكو حلاصلا فلسلا هيلإ اعد ىذلا وه هنألو «هيلع

 :هنع هللا ىضر لاقف ميقلا نبا رظنلا كلذ ديأ

 ءازَجَو 8 :ىلاعت لاق امك «لدعلا ىلع هانبم لاومألاو سوفنلا نامض نإلا
 مكيلع ئدتعا نَمَف ... 8 هناحبس لاقو ؛[ىروشلا] 4 كلا ٠ . اهتم ةئيس ةئيس
 :لئاق نم زع لاقو ء[ةرقبلا] 4 ن2 ٠ . مُكْيلع ئدتعا ام لثمب هيلع اودتعاق

 4 23+ نيرباصلل رْيَخ َوْهَل مكرَبص نيلو هب مكبقوع ام لثمب اوقاف متيقاع نإو»
 «ناكمإلا بسحب اهرابتعا بجيف «ءصاصقلاو ةبوقعلا ىف ةلئامملاب رمأف «[لحنلا]

 لعفي نأ بجاولاف «هيلع ىدتعا دق بورضملا موطلملا اذهف هب رومأملا وه لثمألاو

 «لثمألاو برقألا وه ام ناك بجاولا لك نكمي مل نإف «هب لعف امك ىدتعملاب

 ةمطلب ةمطل نأب بير الو ءهجو لك نم ةاواسملا نم دبعلا هنع زجع ام طقسو

 رومأملا ةلئامملا ىلإ برقأ ءاهلثمب وأ ءاهب همطل ىتلا ةلآلاب اهلحم ىف ةبرضب ةبرضو
 لوسر ْىَدَه اذهو «هتفصو هردقو هئادتعا سنج ريغب هريزعت نم اعرشو اسح اهب
 :لوقي مث «سايقلا ضحمو نيدشارلا هئافلحو ٌكْيَِك هللا

 «نآرقلا رهاظ اذهو «ةباحصلا عامجإ اذهو ٌةْيكَي هللا لوسر ةنس هذهف»
 ةمطللا :اولاقو ءدحاو ءىشب هلك اذه نوعناملا ضراعف سايقلا ضحم اذهو
 رظنو «ةلثامملا عم الإ نوكي ال صاصقلاو «ةلثامملا اهيف نكمي ال ةبرضلاو
 ةلئامملا نإف «ةنسلاو باتكلل عبتأ وه امك «سايقلل عبتآو .حصأو لمكأ ةباحصلا
 وأ «ةلثامملا ىلإ بيرق صاصق :نيرمأ دحأ الإ قبي ملف «ةرذعتم هوجولا لك نم
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 1 لم للملا
 د ترسل

 ءاهردق الو ةيانحلا سنج هيف ربتعي ال ريزعتلا نآأل ؛ىلوأ لوألاو ءاهنع ديعب ريزعت

 ةرارح نيأف «هديب ةبرض وأ ةمطل نم نوكي دقو ءاصعلا وأ طوسلاب رزعي لب

 رحت هلعف ام سنجب ةبوقعلا ىفو «صقنيو ديزي دقو ديلا نيل ىلإ هسبيو طوسلا

 هب لزنأو هب ىلاعت هللا رمأ ىذلا لدعلا ىلإ برقأ اذهو «ناكمإلا بسحب ةلئامملل

 برض ىذلا لحملا لثم ىف وضعلا كلذب لزن ام لثمب صاصق هنإف «نازيملاو باتكلا

 .«فيلكتلا تحت لخدي ال وفع كلذو ءاليلق صقني وأ اليلق ديزي وأ «هردقب هب

 ىف ةميلسلا ةيمالسإلا ةرظنلل احيضوت هيف نأل هلوط عم مالكلا اذه انقس

 ىلإ ىدأ ريزعتلا ىلإ ةنسلا كلت كرت نإو «ةبوقعلاو ةميرجلا نيب لثئامتلاو ةاواسملا

 هديؤي الو ةنسلا الو باتكلا هرقي الام كلذو «باقعلا ىف سانلا نيب توافتلا

 .قرفملا تاقبطلا ماظنب ملاظ ذخأو ءةدساف فارعأ هديؤي لب «سايق

 نيب اهيلع بساحي الأب «بونذلا رتس ةرافكلا 4 َةَراَمَك َوِهَف هب قّدصَت نمفإ»
 هللا دنع نوكت لب ءاهرهظي الف اهرتسيو هل ىلاعت هللا اهرفغي لب «ىلاعت هللا ىدي

 .هتافص تلاعتو «هتاذ تسدقت «هناحبس هيلإ نيبينملا نيبئاتلا نم ىلاعت

 ةبوقعلا نأ ىلع لدي اذهو «هيلع ىنجملا نم حماستلا باب حتفي صنلا اذهو
 باقعلا طوس نآب ىناجلا راعشإو ءرجزلا دصق لب «درجملا ماقتنالا اهب دصقي مل

 :ىلاعت لاقف ءهعضوم هل ناك نإ وفعلا ىلإ ٍميركلا نآرقلا اعد كلذلو ؛هيلع طلسم

 4 12+ ... ناسحإي ِهْيَلِإ ءادأو فورعملاب َعاَبتاَف ءيش هيخأ نم هل يفع نمَف .. 8١

 . [ةرقبلا]

 ىبنلا ناكو «ةطبارلا ةوخألا ركذب وفعلا ىلع ضيرحت صنلا اذه ىف ناكف

 وأ مدلا ىلول ىطعي نأ دعب نكلو ءوفعلا ىلإ اعد صاصقلاب مكح املك دك

 لعجب ىناجلا عدريو ؛هظيغ ىفشيل صاصقلا نم هنيكمتو رمأللا مامز هيلع ىنجملا
 .هتراشإ نهر همسج وأ هتايح

 نم ىنعملاو ءصاصقلا ىلإ دوعي ريمضلا «هب قلصت نمف# :ىلاعت هلوق ىفو
 امك ةقدصلاو «تاقدصلا رئاسك ةقدص هنإف «ىناجلا ىلع صاصقلا اذهب قدصت



 اللا لل 2

 ا بر

 وفعلا ناك اذإو 21)رانلا ءاملا ئفطي امك «ةئيطخلا ئفطت» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 لاق دقو «باوثلا اهعم ىجريو «باقعلل ةبهذم بنذلل ةرتاس ةرافك وهف ةقدص

 . [دوه] 4 139 . .. تاقيسلا نيهذي تانسَحْلا نإ ... 9 :ىلاعت

 - وفعلا باب حتفو صاصقلاب مكحلا ءاضقلا همازلإ ىف مالسإلا بهذمو

 ناكف ءوفع نم ةيحيسملا ىف ءاج امو «ءصاصقلا نم ةاروتلا ىف ءاج ام نيب طسوت

 .اطسو ةمأ نوملسملا

 ال نكلو «هيلع ىنجملا قح طقسي صاصقلاب قدصتلا وأ وفعلا نأ ظحاليو
 نأ رمألا ىلولف «مئارجلا باكترا عنم ىلع لمعلا ةرورض نم عمتجملا قح طقسي

 رمآلا ىلو اهاري ةردقم ريغ ةبوقع ريزعتلاو «مدلا ىلو افع اذإ هريزعتب مكحي

 . ةعدار

 ةيآلا ىلاعتو هناحبس متخ 4نوملاّظلا مه كلوا هللا لزنأ امب مُكَحَي مل نمو#
 ال ىذلا ىلاعت هللا مكح صاصقلا اذه نأ ىلإ ةراشإ اهيفو «ةرابعلا هذهب ةميركلا

 نييبنلا ةعيرش ىفو «مالسلا هيلع ىسوم ةعيرش ىف ناك كلذلو ؛لدبتي الو ريغتي

 اهتبجوأ ىتلا ةلادعلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو «هتعيرش ميركلا نآرقلا اهلعجو «هدعب نم

 اهيلع رصأ اذإ هتميرجب مرجملا ذخنأ نم ةداوه ريغ نم اهتبوقعو ةميرجلا نيب ةاواسملا

 .هلسر ىلع لزنملا ىقابلا دلاخلا ىلاعت هللا مكح ىه هيلع ىنجملا وأ مدلا ىلو

 ءاماظ نوكي ىلاعت هللا لزنأ امب مكحي مل نم نأب مكحي انه صنلا دجنو

 ةيآلا نأ كلذ ىف انل رهظي ىذلا ببسلاو «رفاك هنأ ىلع صن ةقباسلا ةيآلا ىفو

 نوذفني ال نيذلا ناكف «رونو ةياده نم ةاروتلا هيلع تلمتشا ام ركذت تناك ىلوألا

 نم اهيلع تلمتشا ىتلا ةيلاعلا فاصوألا كلتل نيركنم هيلع ىه ام عم اهماكحأ

 «ةيلمع ماكحأ ىلع لمتشت اهنإف ةيآلا هذه امأ «نيرفاك كلذب اوناكف «ليدبت ريغ

 ةرطفلا نوناق نم ةقتشمو ءاهتاذ ىف لدع اهنأل ؛املظ نمضتي اهب ذخألا مدعف

 .هجيرخت قبس )١(
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 .ىلاعت هللا ءاش نإ نوزتعي امهبو ءاوزع امهبف هلوسر

 20 هو سس سس ا تس سال عل ره د كا هلآ

 نم هيدي نيبامل اق دصم م نبأ ىسيعب مهرتاء جلع انيفقو
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 ]اقر صمورودو ىده هيف لحجِإْلا هياء روت
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 2 َتوُفِسفْلا مه َكِيتلْوأَ هَل هل

 ءاهماكحأ مازتلا بوجو نم ةاروتلاب قلعتي ام ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 لمكأ ىلع اهوقبطو «نييبنلا دي ىلع ماكحألا كلت تذفن دق هنأو ءاهذيفنتو

 ءاههقف اونودو اهيناعم اوهقف نيذلا ءاملعلا مهدعب نم ءاجو «قيبطتلا هوجو

 اوراص ىتح «تاوهشلا ناطلسو «ىوهلا ناردأ نم مهسفنأ اوصلخ نيذلا ةاضقلاو

 ءادهش مهف «نولعفي ام ىلع هللا نودهشيو ءطسقلاو قحلا ىلع نوموقي نيينابر

 هليبس ريغ نوغتبي الو «هاضر الإ نوديري الو «هريغل نوعضخي ال «ىلاعت هللا

 هم . اليبس

 ةررقم ماكحأ هيفو ليجنإلاب هعم ىتأو «ةاروتلا نم هيدي نيب ام قدصي مهدعب

 هب اوبطوخو مهيلع لزن نيذلا ليجإلا لهأ ىلع نأو «ةنيبم وأ ةخسان وأ «ةاروتلل

 اهب تلزن ىتلا ةمايقلا موي ىلإ ةتباثلا ةررقملا ةدلاخلا ماكحألا ىتأت ىتح «ءهوقبطي نأ

 . ةيلاتلا ةينآرقلا صوصنلا كلذ ىلع لدتس امك نآرقلا ةعيرش

 امهدعب نمو امهلبق نمو ناميلسو دوادك نييبنلا نم ةاروتلاب اومكح نيذلا دعب نم
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 نم هيدي نيب امل اقدصم مهراثآ ايفتقم - مالسلاو ةالصلا هيلع - ميرم نبا ىسيعب -
 :ميركلا صنلا ىناعم اهركذ نم نيبتت ةيظفل ثوحب انهو . . .ةاروتلا

 (ىّفق» نإ :نايبلا ورسفمو ةغللا ءاملع لاق دقف ««انيفق ىنعم ىف - اهلوأ

 نكي ملف ءافوذحم لوعفملا دجن انهو هب هتعبتأ ىأ اذكب هتيفق لاقيو «بَّيع هانعم

 ىلع لدت «مهراثآ ئلع# ةملك نأل فذحو «ميرم نبا ىسيعب ىسيعب مهانيفق صنلا

 ةملكو «ةاروتلاب نومكحي ىذلا نوقباسلا نويبنلا وه فوذحملا نإ ذإ ,فوذحملا
 .مهراثآ تيفتقا نيذلا مه مهنأ ىلع لدت «مهراثآ ىلع»

 اعدب نكي مل - مالسلا هيلع - ىسيع نأ ىلع لدت «مهراثآ ىلع ةملك ركذو

 ريغ اهنم ىقب امو ةاروتلا ةماقإ ىف مهكلسم كلس نورخآ هقبس لب «لسرلا نم
 هلل صلاخلا مكحلا ىه نييبنلا كئلوأ راثآو «ليجنإلا ىف ءاج ام مكحب خوسنم

 .ةيدام تسيلو ةيونعم مهراثآف «ةاروتلا ماكحأ ذيفنت ىف هوعبتا ىذلا

 رخؤم وهو ءافقلا نم ةذوخأم ىفق ةملك نإ :ةغللا ىف قاقتشالا ءاملع لاقو
 ىلع قلطي راص مث ءاسح هريس ىف هعبتاو هئارو نم ءاج اذإ هرثأ افق :لاقي «ةبقرلا
 اهنإف «ةيسح ناعم ىلع لدت ىتلا ظافلألا نم ريثك ىف نأشلاك «ىنعم هءارو ريسلا

 .ةيونعم تالولدم ىلإ دعب نم لقتنت

 نبا» ةملكب انورقم نآرقلا ىف ىسيع ركذ ىف وه - ةينايبلا رومألا ىناث

 اهمسج نم همسج نوكت دق هنأو ءاهنم ةيسحلا هتدالو نمضتي كلذ نآل ؛«ميرم
 لكك ثدحم هنأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو ءمهتاهمأ نم نيدولوملا لك رئاسك

 لوتبلا همأ ةهج نم الإ هل بسن ال هنأو «نكي مل نأ دعب نم ناك هنأو «تاثدحملا
 ءاهدحو اهنبا وه لب «ىلاعت هللا نبا سيلو «بأ هل سيلف «مالسلا هيلعو اهيلع

 .اهيلإ الإ هل بسن الو

 انديس قيدصتو .©ةاَروُتلا نم ِهْيَدَي نيب امل اقدصم# :ىلاعت هلوق - اهثلاث
 هيلع ىسيعف «ىلاعت هللا دنع نم لزنم اهلصأ ىف باتكك اهنأل «ةاروتلل ىسيع
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 ءاهنم ليجنإلا ىف هخسن ءاج ام الإ اهماكحأ ذفنيو ءاهلوزن لصأ قدصي مالسلا

 اذه ىف قيدصتتلا ةملك ركذل ناكل مايألا هذه ىف ىراصنلا دنع عقاولا انرياس ولو

 سيل ليجنإلا نأل ءذيفنتلاب لب «لوزنلا لصأب قيدصتلا درجم نم قمعأ ىنعم ماقملا
 «ةاروتلا نم ىراصنلا دنع ةذوخأم اهلك ةرسألا ماكحأف «ةريثك ةيلمع ماكحأ هيف

 نم ةاروتلا ىف ءاج ام رياغي انيديأ نيب ىتلا ليجانألا ىف عطاق صن ةمث سيلو

 تيور دقلو «ءصاصقو دودح نم تابوقعلا ماكحأب الو «ةرسألاب قلعتت ماكحأ

 «ةاروتلا ماكحأب لمعلا ىلع لدت  مالسلا هيلع - حيسملل ةبوسنم مهدنع تارابع

 ريبعتلا لعلو «ةاروتلا وهو «سومانلا ضقنآل تئج ام» :مالسلا هيلع هلوق لثم

 نع الضف «.ىلمعلا قيدصتلا اذه ىنعم ىلع برق وأ دعب نم لدي مهراثآب

 .ىلوقلاو ىداقتعالا قيدصتلا

 ةمئاق ةرضاح تناك ةاروتلا نأ ىلع «ةلالدلل «ىنآرق ريبعت «هيدي نيب» ةملكو

 فيرحتلا نم لاخ ملع وهو «هدنع اهملعو - مالسلا هيلع - ىسيع ءىجم تقو

 ًايهملا رمألا ىلع هتلالد ىف هيدي نيب ظفلو ءهيلإ هب ىلاعت هللا ىحوأ «ليدبتلاو

 نبا ىسيعل انيقي املع مولعم رمألا نأ اهنومضمو «ةعئارلا تاراعتسالا نم مئاقلا

 .هيدي نيب اعوضوم نوكي سوسحملا ملعك مالسلا هيلع ميرم

 هلوقب ليجنإلاب ىسيع ءىجم نع ربع ىلاعت هللا نأ ةقيقدلا قورفلا نمو

 نآرقلاب هيلي دمحم ءىجم نع ربخأ امدنعو . «مهراثآ ىلع انيفقو# :هتاملك تلاعت

 باتكلا نم هيدي نيب امل اقدصم قحلاب باتكلا َكِيِلِإ النا :هتاملك تلاعت لاق

 مكاحو رطيسم وه نكلو ءاذفنم سيل وهف .[ةدئاملا] 4 كخ# ... هيلع انميهمو

 .بتك نم قبس ام ىلع

 ديسلا بقع 4ةاروّتلا نم هيدي نيب امل اقدصمو رونو ىده هيف ليجنإلا هانيتآو#
 اقيقد اقيبطت اه وقبطو قار وتلا ماكحأ اوذفن نيذلا ءايسنألا - مالسلا هيلع  حيسملا

 هاطعأ دقو «ءايوقألل ةاباحمو ءءافعضلا عم ططش الو «ملظ الو «ةداوه ريغ نم

 هللا ةمحرب ةراشبلا وهو «ليجنإلا وه اباتك هاطعأف ءهتلاسر ىف ةوق ىلاعت هللا
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 هيف «ليجنإلا هانيتآ» ب ريبعتلاو ٌةِلَك دمحم ةمحرلا ىبن ءىجمب ةراشبلاو «ىلاعت
 ناك نإو اذفان ةاروتلا ىف ام لك سيل هنأ ىلإ ةراشإو «هب ءاج ام ةيوقت ىلإ ةراشإ

 ةرسألا نم هتاجرد لك ىف عمتجملا ميظنتب هنم قلعتي ام اصوصحخو ءاذفان هلج

 ءاج دق ليجنإلاف «ضرألا ميلاقأ ىف ةيناسنإلا ىهو «ىربكلا ةرسآلا ىلإ ىرغصلا

 .اهل ضقن ريغ نم ةاروتلا ىف ءاج امل ةممتم ةعيرشب
 ىلع لمتشم هنأ نيبو «ةثالث فاصوأب ليجنإلا هناحبس هللا فصو دقو

 صاوخ هيف نأ - هللا تاملك تلاعت - ميركلا نآرقلا ركذ ام ةلمجو «نيرمأ

 هتاذ وه هنأو «ةاروتلل قدصم هنأو ءارون هيف نأو «ىده هيف نأ ىهو ؛اسمخ

 .نيقتملل ةظعوم هنأو «ىده

 نيبتتل «صاوخلا هذه نم ةصاخ لك ىناعم ىف تازجوم تاملكب ملكتنلو

 ءاهيناعم ىف ةبراقتم تناك نإو اهتاوخأ نع ةصاخ لك زيمتتلو ءاهنيب ةرياغملا

 :اهتياغ ىف ةيقالتمو

 ةلالدلا وهو «ىدهلا ىلع لمتشا هنأ ىأ ؛ىده هيف نأ  ىلوألا ةصاخلاو

 سيل هنأو «هدحو ةدايعلل قحتسملا هنأو «هتينادحوو ىلاعت هللا هيزنت ىلع قحلا

 ىلاعت هلل هل سيلو ءاهيلإ هبسنو ءاهدحو ميرم نبا وه ىسيع نأو ءدلو الو دلاوب

 اهاقلأ دقو «ىلاعت هللا ةملك ىنعملا اذهب وهف «نوكيف نك ةملكب هقلخ هنأ الإ ةبسن

 هيلع - ىسيع نأ نايب هيفو ءاهغلب ىذلا ليربج وهو سدقلا حورو «ميرم ىلإ

 . لسرلا هلبق نم تلخ دقو ىلاعت هللا لوسر - مالسلا

 تافص ىلع لدت اهنأل ؛دوجولا أدبم نم ةتباثلا ةقيقحلل ريرقت ةيادهلا هذهو

 .دوجولا اذه عئشن

 تناك اذإف ءداه هجوم دشرم رون ىلع لمتشم هنأ ئهف  ةيناثلا ةصاخلا امأ

 قلعتي رخآ رمألل ةتبثم ةيناثلا ةصاخلاف «عقو دق تباث رمأل ةررقم ىلوألا ةصاخلا

 ةلاسر هب تءاج ام نيبو «لطابلا نم قحلا زييمتل رينيو ءىضي هنأ وهو «لبقتسملاب
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 ةصاخلا هذه ةفاضإب ليجنإلاف ميقتسم طارص ىلإو ريخلا ىلإ رشبلا ةوعد نم حيبسملا

 «ةدلاخلا ةتباثلا ةقيقحلل ريرقت - امهلوأ :نيرمأ ىلع المتشم نوكي اهتقباس ىلإ

 هنأ  امهيناثو .ةدابعلاو تاذلاو «نيوكتلاو ءاشنإلا ىف ىلاعت هللا ةينادحو ىهو

 هتراشب كلذ ىف لخديو «لبقتسملا كاردإل لوقعلا ريئمو قالخألا مراكم ىلإ دشرم

 ناسل ىلع ىلاعت لاق امكو «ىتم ةخسن ىف ءاج امك «طيلقرابلا» وهو ِةِْفلَي ىبنلاب
 4 <20 ... دّمحَأ همسا يدعب نم يتأي لوسرب ارشبمو ... » :مالسلا هيلع ىسيع

 .[فصلا]

 هلوقب هناحبس اهركذ دقو «ليجنإلا تاذل فصو ىهو - ةثلاثلا ةصاخلاو

 اقدصم هتاذب ناك دق ليجنإلا نأ ىأ .4ةاروّتلا نم هيدي نيب اَمَل اًقدصم# :ىلاعت

 اظح اوسني نأ لبقو ءاهفيرحت لبق ىلاعت هللا ىلإ اهتبسن قدص ثيح نم ةاروتلل
 هيلع - ىسيعل افصو ناك الوأ ركذ ام نأل ؛قيدصتلا فصو ىف راركت الو .اهنم

 ركذ ام امأو .4اقدصم ميرم نبا ىسيعب مهراثآ ىلع اَميفَقول :هناحبس لاق ذإ  مالسلا
 - مالسلا هيلع - ىسيع بناج نم قيدصتلا نأكو .هسفن ليجنإلل فصو وهف انه

 ديفي نيقيدصتلا ىقالتو «هتاذ ليجنإلا نمو «ىسيع نم «نيتيحان نم ءاج ةاروتلل

 ةلصتم لسرلا ةلاسر نأ ديفيو «ةينوناقلاو ةيعامتجالا ةاروتلا ماكحأ رثكأ رارقإ

 ىف ةنبل رخآو «نييبنلا متاخ وهف هٌدْكَك هللا لوسر دمحم اهمتخي ىتح «ةلوصوم
 . ةيهلإلا تالاسرلا حرص

 هفصو ببسو «(ىده هتاذ وه هنأ ةيتاذلا هتافص نم ىهو  ةعبارلا ةصاخلاو

 ءهل ىدهلا رارمتسا وه رونو ىده ىلع لمتشا دق هنأ ركذ دعب فصولا اذهب

 ةيتاذ ةلالد هيف نوكي فصولا اذهب وهو «ىلاعت هللا دنع نم لزنم هنأ ىلإ ةراشإللو

 ىف ىدهلا ناكو «دمحأ همسا ىسيع دعب نم لسري ىبنب ةراشب هنألو .قحلا ىلع

 هلعلو «ةراشبلا هانعم ليجنإلا نإ ذإ ؛همسا نم ذوخأم هنأل ؛ايتاذ افصو ماقملا اذه

 تارابعب ّدِْكلَو دمحمب ةرشابملا ةراشبلا هيف ناك ىذلا لزنملا باتكلا هنأل ؛اليجنإ ىمس

 .ةحيرصلاك ةحضاو ىهف ةحيرص نكت مل نإ



 ةدئاملا ةروسريبسفت اا

 0مل ١
 ا بحل

 هل قري امب ريكذتلا ىه ةظعوملاو «نيقتملل ةظعوم» هنأ  ةسماخلا ةصاخلاو

 ريسفت ىف دمحأ نب ليلخلا لاق دقف .لمعلا هب ميقتسيو سفنلا هب وفصتو «بلقلا
 ىنب هيجوت هنأل ؛كلذك ناك ليجنإلاو (بلقلا هل قري امب ريكذتلا وه) :ظعولا

 ىلع تلوتساو ةداملا مهتسكرأ نيذلا نييداملا نم مهتلكاش ىلع ناك نمو ليئارسإ

 نم ةرطيسملا ىه حورلا لعجو «ىسفنلا بيذهتلاو «ةيحورلا ةايحلا ىلإ  مهبولق
 . سفنلا قرغتست ال ىتلا ةحابملا ايندلا ظوظحل كرت ريغ

 تآالتما نيذلا الإ هنم ديفتسي ال نكلو «ةظعوم هنأب فصو كلذ لجأ نمو

 نيذلا مه مهنأل «نودتهملا قحلا وبلاط مهو «.هللا دنع ام ءاجرو فوخلاب مهسوفن

 رمثيو «قحلا بلطي مسق :ةثالث ماسقأ سوفنلاف «ىقلي ىذلا ملعلا نم نوديفتسي

 ذإ «هبلق ىلإ ملعلا ذفني ال ادلص نوكيو «هدنع ام ىلع دمجي مسقو «هنايب هيف

 ءاوجألا هريست «رئاح ددرتم مسقو .فلغأ وهف لطابلا نم ةواشغ هنيبو هنيب لوحت

 لبقتملا اهبلاط وه ظعاوملا نم ديفتسي ىذلا نأ كش الو «هيلع رطيستو همكحت ىتلا

 ىجرت هنإف «ثلاثلا مسقلا امأو «نوقتملا مه كئلوأو ءاهنم هسفن عبشتت ىذلا ءاهل

 الإ هنم عفتني ال ثيغلا لثل عفانلا ملعلا لثم نإو «ققحم ريغ ءاجر ةيادهلا هل

 ةرهاطلا بولقلا الإ هب عفتني ال ملعلاو ءاهبر نذإب اهتابن جرخت ىتلا ةبيطلا ضرألا
 .اهؤاوهأو ايندلا ضارغأ اهقنرت مل ىتلا

 ركذن تاءارق ميركلا صنلا اذه ىف .« ويف ُهّللا لزنأ امب ليجبإلا لهأ مكحيلو#

 حتفو ماللا رسكب ةزمح ةءارق  امهالوأ :(مكحيلو» :هلوق ىف نيتءارق اهنم

 ىف هنأل «قبس ام ىلع فطعلا ماقم ىف نوكيو «ليلعتلل ماللا نوكتو «2ميملا

 هيف ليجنإلا ميرم نبا ىسيع انيتآو) :ةءارقلا هذه ىلع ىنعملا نوكيو «ليلعتلا ىنعم

 لهأ مكحيلو .نيقتملل ةظعومو ىدهو ةاروتلا نم هيدي نيب امل اقدصمو رونو ىده

 نمو «مالسلا هيلع حيسملا اورصاع نم مه ليجنإلا لهأو «(هيف لزنأ امب ليجنإلا

 )١( راصتخالا ةياغ .ميملاو ماللا ناكسإب نوقابلا أرقو «ةزمح ميملا حتفو ماللا رسكب اهأرق -

 ؟ج راطعلا يناذمهلا ءالعلاوبأ .



 ةدئاملا ةروسس ريسفت ل ل
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 ا برسل

 ام ءىجي ىتح هتعيراشب لمعلا بجي ذإ ولي دمحم ثعب ىتح مهدعب اوءاج
 ةعيرش تءاج املف «ليجنإلا لهأ نم ليجنإلا ةعيرشب بجاو لمعلاف ءاهخسني
 .ٌةلكلَك دمحم ةعيرش لهأ اوراص مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم

 قايسو ««"رمألل ماللا نأ ىلع ميملا نوكسو «ماللا نوكسب ةيناثلا ةءارقلاو

 لهأ عم الباقتم نوكبل الثم (انلق) وهو ,فوذحم ريدقت بجوي اذه ىلع مالكلا

 4 (2)+ ... سفتلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو ١) :مهيف ىلاعت لاق نيذلا ةاروتلا
 لمعلا نوكي ريدقتلا اذه ىلعو .ليجنإلا لهأ مكحيل انلقو :ىنعملاف .[ةدئاملا]

 .نآرقلا لوزن ىلع اقباس ليجنإلاب

 ليجنإلا ةعيرش ءاقب ىلع لدي ال مالكلا نإف ءانلق ةملك ردقت مل اذإو

 مه مهنأل ؛نآرقلا لهأ مه اوراص هلي دمحم ثعب دعب هنآل كلذو ؛ىراصنلل

 مه ايبن نوكردي نيذلا لكف «ةقيلخلا نم مهريغ مهعمو «هتلاسرب نوبطاخي نيذلا
 نإف اضيأو «صاق ديعبو «ناد بيرق نيب قرف ال ءاهب نوبطاخي ىتلا هتلاسر لهأ

 ةنميهملا ىه نآرقلا ةعبرش ذإ ءاهقبس امم اهفلاخي ام تخسن دق دللي دمحم ةعيرش

 نم هْيدَي نيب امل اًقدصم قحاب باتكلا كي انلرنَأو# :ىلاعت لاق امك ءاهادع ام ىلع

 ةقباسلا بتكلا نم هرقأ امب لمعلا بجوت ةنميهلا هذهو .4هْيلع امْيهُمَو باكل
 مل ىذلا وه ةقباسلا فاصوألا كلت هل ىذلا ليجنإلا .اهنم هخسن امب لمعلا نالطبو

 .ىدمحملا ثعبلا لبق اميف مكحلاب صاخ وهو «فيرحتلا هيف رجي

 ميركلا صنلا اذه ىف «نوقساَقْلا مه كلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو#

 «قحلا ةداج نع جورالا ىأ «قسفلاب ىلاعت هللا لزنأ امب مكحي مل نم ىلع مكحلا
 ليجنإلا ظعاومل ابسانم انه قسفلاب مكحلا ناكو «ميركلا قلخلاو ميقتسملا ننسلاو

 ام ىلإ ةراشإ هيف هل ميركلا نآرقلا فيرعت نأل ؛هتيادهو ىسيع ىلع لزن ىذلا

 نأ هب مكحي مل نمل بسانملاو «:ةميلس ةيادهو «ةميوق ةيناحور قالخأ نم لمتشا

 .قباسلا )١(
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 اللا لالالا لال طططااالالططمط مخمل ممم الاااااللتالانالللططاكلاامماااااااالالاا تا الالام اااااالاأ ااا االاااااااااانلاانلاااااااااا ١
 ١ كالا ١ ١.
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 . ةثالث رصانع نم نوكتي

 كلوأَفط :ىلاعت هلوق ليلدب انه عمجلا ىلع لدي (َنَّما ب ريبعتلا نأ  اهلوأ

 ريبعتلا نأكو «عمجلا ريمض مهو «عمجلا ىلإ ةراشإ كتلؤأ نأل ؛«نوقسافْلا مه

 هيف ققحتت نم لكف «ىعامجلا مكحلاك ىدرفلا مكحلا نأ ىلع ةلالدلل لوصوملاب

 .تاعامج وأ اداحآ اقساف نوكي - ىلاعت هللا لزنأ امب مكحي الأ وهو «ةلصلا

 لمعي مل نمف «لمعلا مكحو ءاضقلا مكح لمشي مكحلاب دارملا نأ  اهيناث

 .ىلاعت هللا لزنأ

 ..ارفك ناك الإو هللا رمأ امل دوحج ةمث نوكي الأ هطرش قسفلاب مكحلاو

00 

 بنتكلا كيل إانلزنَأَو
 2 هت 39 ع سس هد ع هه | هب سا

 انييهمو باتكحلا نم هيدي تييبامل اقدصم قحلاي
 - ذم دص

 مرج سس +6 مهن هم روموم يع جى مل سس

 مه ءاوهأ ٌعِبَدَت الو هللا لزنأ امي م هندي مكحح أَ ِهَيَلَع
 ويس هس عل هس د 93 هذ ذآ له آ هلآ 3 1 ىلإ هك لاا م اس مصار

 يل ا و د
 ايف حَولَبمِل كلو هدجنو َهمَأ مكحلعجل هللأ ءاسولو

 رس 7 3 مروع 20 مار معاس  يص لس اع اس حرس

 اًعيِمج مكح عجرم هللا لإ تايَحْلا اوفرتساف 'تاء

 مهن رس رب 2220 حرا عسر تسي لع
 ه0 م فلفت 90 ل
 يح ل - ةيف اَمِب كفيل



 ةدئاملا ةروسس ريسفت ا

 0 اسس سس
 أ برحلل

 نيفورعملا لسرلا بقاعت نايبو «بتك نم ىلاعتو هناحبس هركذ امل ميمتت اذه

 هنأ ىلاعتو هناحبس ركذ دقف «جهانملا تدبعو ماكحألا تنس ىتلا عئارشلا ىوذ

 مث ءاهب اومكحي نأ ةاروتلا لهأ ىلع نأو «ماكحأ نم اهيف ام عرشو ةاروتلا لزنأ

 ةاروتلا هيلع تلمتشا ام دكأو «ءاهذيفنت بجي ماكحأب ىتأو «ةاروتلا ليجنإلا بقعأ

 هبو «ِةِْكَك دمحم ةلاسر ركذب نايبلا ىلاعتو هناحبس هللا متأو ءاهب خسن ئجي مل امم

 :هتاملك تلاعت لاق دقو «ىلاعت هللا عئارش تلمكو «ةيهلإلا ةلاسرلا تمت

 ىف يلع َْيهمو باتكلا نم هيدي امل اهدصُم قحلاب باتكلا كين ازنأر»
 بتكلا نيب نآرقلا ةناكم ىلإ ريشت ةينايب تاراشإ ضعب دجن «ىماسلا صنلا اذه

 :حاون ثالث ىف تاراشإلا هذه ودبتو «ةيوامسلا

 وحن وأ دمحمب مهراثآ ىلع انيفقو لقي مل هناحبس هنأ  ىلوألا ةيحانلا

 هنأو «هلالقتسا ىنعم ىلإ ةراشإ كلذ ىفو «باتكلا لزنأ هنأ هناحبس نيب لب «كلذ

 ةيعبت ريغ نم اهب درفنم ةناكملاب لقتسم وه لب «بتكلا نم هريغل ةيعبت هيف نكي مل
 ةحارص هِيَ ىبنلا ركذ نود باتكلا ركذو ءاهرادقم ناك ايأو ءاهعون ناك ايأ

 موي ىلإ دلاخلاو ىقابلا ميركلا اهباتكو ةيمالسإلا ةعيرشلا ةناكم ىلإ ةراشإلل

 ميخفتلاو رابكإلا ماقم ىف هناحبس اهركذ اذإو ولي ىبنلا ةزجعم وهو «ةمايقلا

 ءاتيبثت اهدشأو «ججحلا ىوقأ اهتجح نأ نايبو «ةيدمحملا ةلاسرلا ةناكمل انايب نوكي

 فيرعت ريغ نم باتكلا ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو ءدوجولا اذه ىف اهاقبأو

 ىأ «هلامك ىلإ ةراشإ كلذ ىفو «دهعلل ةغللا ءاملع لاق امك (لأ)و «كلذ ىوس

 ال باتكلا مسا قلطأ اذإ ثيحب «باتكلا مساب ريدج وه ىذلا «باتكلا» هنأ

 .دوجولا اذه ىف بتكلا نيب نم لماكلا درفلا هنأل ؛هيلإ الإ فرصني

 هتلزنمل ديكأت كلذ ىفو «هناحبس هيلإ لازنإلا بسنف افرش ىلاعت هللا هداز دقو

 . ةيماسلا ةيلاعلا

 هنأ نايب وه  نآرقلا ناكمل ةنيبملا ةينايبلا تاراشإلا نم - ةيناثلا ةيحانلا

 «ةقباسلا بتكلا لكل قدصم وهف اهقدصب دهاشلاو «ةقباسلا تالاسرلا لجس



 ةدئاملا ةروس ريسفت اهلا

 للللللااا0ا0ا0االللاا0ا0ا0الا الل لااا للا 2

 أ برسل

 باتكلاو «مهتازجعمو «نيقباسلا ءايبنألا ةوبن لئالد هيفو ءاهفيرحت لبق ةلزنملا

 بتكلا سنج وه .4باتكلا نم هْيدَي نيب اَمَل ادصم# :ىلاعت هلوق ىف رخآلا
 ,ةتبثملا لئالدلا ميركلا نآرقلا ىف هنأ ىأ «سنجلل هيف (لأ) ف «ةقباسلا ةيوامسلا

 ةاروتلاو ليجنإلا اهيف امب ةقباسلا بتكلا نم ايوامس اباتك ىمسي نأ حصي ام قدصل
 لبق نم ركذ ذإ «ىركذلا دهعلا وهو ءاضيأ دهعلل (لأ) نوكي نأ حصيو «روبزلاو

 رابتعاب باتكلاب امهنع ربععو «ليجنإلاو ةاروتلا امهو ةيوامسلا بتكلا نم ناباتك
 .دحاو باتك ىنعم ىف امهف «رخآلل ممتم امهيلك نألو «سنجلا

 بتكلا ىلع نميهي هنأ وه  نآرقلا ةناكم ىلع لدي امم ةثلاثلا ةيحانلاو |

 انميهمو # :ءامسلا بتك نم هريغل ةبسنلاب هماقم ىف ىلاعت لاق دقف «ةقباسلا
 ىتلا ةيقابلا هيناعمل ررقمو «هقدصب دهاشو «هيف ام ةحصب مكاح هنأ ىنعملاو . «هيلع

 ىدذلا فوذحملا ىلإ ريشيو «لزن ىذلا حيحصلا نيبتي كلذ قوفو «خسن اهرتعي مل

 اهركذ «ميملا حتفب ةءارق كانهو «هب اوركذ امم اظح اوسن ذإ ءفالخألا هفذح

 ءظوفحم بّقارم ىأ هيلع (نّميهم) هنأ ىنعملا نوكيو .«2)فاشكلا ىف ىرشخمزلا

 دقو .[رجحلا] 4 <32 َنوظفاَحل ُهل انو ركذلا انلَرن نحت اًنِإإ9 :ىلاعت لاق امك
 نموه ىأ» :هنع ىلاعت هللا ىضر هلوقب ةءارقلا هذه ىلع ىنعملا ىرشخمزلا حضو

 هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال :ىلاعت لاق امك «ليدبتلاو رييغتلا نم ظفح نأب هيلع

 ظافحلا وأ لجو زع هللا هيلع نميه ىذلاو .[تلصف] 4 (527 ... هفلَخ نم الو

 اوزامشالو ءدحأ لك هل هبنتل نوكس وأ ةكرح وأ هنم فرح فرح ول «دلب لك ىف
 .«نيركنمو نيدار

 اليج نآرقلل ظاّفحلاو ءنيدلا موي ىلإ هظفحو هيلع نميه ىلاعت هللا نأ ىأ

 مهنأل ؛ليدبتو رييغت لكل نوعنام نودهاش ىلاعت هللا قيفوتب مه ليج دعب
 تابثالاو وحملا هيلع دري دق ىذلا ساطرقلل هنوكرتي الو «مهرودص ىف هنوظفحي

 وهو «ةيوامسلا بتكلا نيب نم ةنايصلاب نآرقلا صتخا كلذبو «ليدبتلاو رييغتلاو

 .ةرتاوتملا رشعلا ىف تسيل ةءارقلا هذهو ()
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 هلتر ىذلا وه ىلاعتو هناحبس هللاف «هتوالت قيرطو «هتاءارقو هصنب هظفح دق

 هيلع لْزن الو اورفك نيذّلا لاَقو 9 :ىلاعت لاق امك كلذ كك ىبنلا ميلعتب ءاليترت
 . [ناقرفلا ] 4 227 ًاليترت ُهاَلَثرو َكَداَوُف هب تَبعنل كلذك ةدحاو ةَلمج نآرقلا

 طرش ىلإ ئموت اهنأل ؛حاصفإلل انه ءافلا هللا لزنأ امب مهتيب مكحاف#
 ريدقلا ىلعلا هللا ندل نم كيلإ لزنأ دق باتكلا ناك اذإ :اذه ىلع ىنعملاو ءردقم

 ظفحب ظوفحمو ةقباسلا بتكلا ىلع نميهي هنأو ءضرألاو تاومسلا بيغ ملاع

 نم كنورصاعي نمو ىراصنلاو دوهيلا نيب مكحاف ؛نيدلا موي ىلإ ىلاعت هللا

 «كدعب نم مكحلا ىلوتي نمو تنأ هب مكحتل لزن هنأل هب ءاج ىذلا اذهب سانلا

 ىلإ ةراشإلل لوصوملاب ربعو ءريمضلا كرت لب هب مكحتل ىلاعتو هناحبس لقي ملو
 نمض ىف ناك اذإ لوصوملا نإ ذإ «هللا دنع نم لزنم هنأ مكحلل بجوملا ببسلا نأ

 نآرقلا مكح نوكي كلذ ىلعو «هيف ببسلاو «مكحلا ةلع ىه ةلصلا نوكت مكح

 ريغتب ريغتي الو ءروصعلا فالتخاب فلتخي ال ىذلا ىلاعت هللا مكح وهو

 مهل حلصي امو سانلا ملعي «ميلع ءىش لكب وه ىذلا هللا ةعيرش هنأل ؛تاقوألا

 اوءاج نمو ّدِْددَم ىبنلا اورصاع نيذلا دوهيلا نأ ديفي اذهو «مهلباقو مهيضام ىف

 صنلا ءاج ام الإ «عئارشلا نم هلبق ام خسن هنأو «نآرقلا ةعيرشب نوبطاخم مهدعب

 وه نيلاحلا ىف لوعملاو «خسن هنأ تبثي مل ام وأ ءصاصقلاك هب لمعلا بوجوب

 نأ ركذ مالسلا هيلع هنأ ىور دقلو «مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هب ءاج امو نآرقلا

 عبتت الو# .مالسلاو ةالصلا هيلع هب ناميإلا الإ هعسو ام ايح ناك ول ىسوم
 دوهيلا ىلإ دوعي «مهَءاوهَأ# :ىلاعت هلوق ىف ريمضلا «َقَحْلا نم َكءاَج مَع مهءاوهأ
 نأ عم ءهللا دنع نم لزني مل امب اومكحي نأ اودارأو لَك ىبنلا ىلإ اومكاحت نيذلا

 «ميركلا نآرقلا هخسني ملو هيلع صوصنم مهيديأب ىتلا ةاروتلا ىف مهدنع مكحلا

 .لداعلا صاصقلا وهو ىقب ام ناكو

 اهركذو ءاهيف ملكتن ةينايب تاراشإ هيف «مهءاوهأ ْعِبتت الو# :ىلاعت هلوقو
 . ميركلا صنلا ىنعم نايب هيف
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 هلوق نإ:اولاق ءاملعلا رثكأ .4مهءاوهأ عت الو :ىلاعت هلوق  اهالوأ
 ىف نعب ىدعت هنأ ليلدب «فرحنت ال ىنعم نمضتم . «مهءاوهأ عبتت الو# :ىلاعت
 افرحنم مهءاوهأ عبتت ال ةلمجلا ىف ىنعملاو .«َقَحْلا نم كءاج امع# :ىلاعت هلوق
 :ىلاعت هلوق نأ ىرن كلذلو ؛ميركلا نآرقلا هب لزن ام وهو «قحلا نم كءاج امع

 . «قحْلا نم كءاج مع :ىلاعت هلوق لب ءاهيف نيمضت ال . «مهءاوهأ عبشت الو#
 هللا لزنأ امع جورخلا نأ ةيماسلا ةلمجلا هذه نم ىمرملاو .ةفوذحم لاحب قلعتي

 ةداحجلا نع جورحخخو «قحلا نع فارحنا هيف ةيدرملا ةلسافلا مهئاوهأ عابتاب ىلاعت

 هللا مكح نع لدعي نميف نأشلا كلذكو «هتاذ ىف فاصنإلا نع دعبو «ةميقتسملا

 . ةفرحنملا تابغرلاو تاوهشلل ءاضرإو «سانلا ءاوهأل اعابتا ىلاعت

 ةراشإ هيف .4قحْلا نم كءاج اًمع# :ىلاعت هلوق ىف -ةيناثلا ةينايبلا ةراشإلا
 ضرألا هذه ىف مهقيرط ىلع راس نمو دوهيلا ءالؤه لاثمأب ىلتبي ىذلا نأ ىلإ

 ام عيطي نأ امإو .داسفلا امهيفو ةوهشلاو ىوهلا عيطي نأ امإ ؛نيرمأ نيب نوكي

 ىلإ لوصولل ىدهأ نيقيرطلا ىأو «داشرلاو ىدهلاو لدعلا هيفو ءهللا دنع نم ءاج

 .هركعي داسف ال ىذلا حالصلا

 ىف لدعلاو قحلا وه ِةِكلَك ىبنلا هب مكحي ام نأ نايب اهيف  ةثلاشلا ةراشإلا

 امهدحأ :نيرمأب ديأت دق - مالسلاو ةالصلا هيلع  ىبنلا مكح نوكي كلذبو هتاذ

 هتفلاخم زوجت ال ىذلا تباثلا رمألاو لدعلا هنأ ىف ةيرم ال ىذلا هتاذ ىف قحلا هنأ -

 ىف ةرذ لاقثم هملع نع بزعي ال ىذلا هللا دنع نم ءاج هنأ  امهيناث «هتاذ ىف

 .ميلع ءىش لكب وهو ءءامسلا ىف الو ضرألا

 نيملسملاو ىراصنلاو دوهيلل باطخلا «اجاهنمو ةعرش مكدم انْلعَج لكلا
 مالكلا ىف نوكيو «ىلاعت هللا دنع نم ةعيرشب لزن اباتك اوتوأ نيذلا نم مهريغو

 اوفرحو اوعبتا نيذلا كئلوأ مهنع ثدحتملاو دلي ىبنلل باطخلا ناك دقف «تافتلا

 ريسي ةعرش نيقباسلا ءايبنألا نم ىبن لكل اذه ىلع ىنعملو .هعضاوم نع ملكلا

 الو ءهنع ىوتلي الو «هقيرط ىف ريسي نيب حضاو جاهنمو ءاهيلإ هجتيو ءاهوحن
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 نيذلا مه هنورصاعي نيذلاو ءاهيلإ تفتلي ال تاهاتم هادع ام نإف ءهنم جرخي

 امب نوبطاخم نآرقلا مهيف لزن نيذلاف «هجاهنم ىف نوريسيو «هتعرشب نوبطاخي
 دق مهجاهنمو نيقباسلا ءايبنألا ةعرش نأل ؛مهل هجاهنمو هتعرشو «نآرقلا ىف ءاج

 صنلا ءاج امو «نآرقلا هرقي ام مهعئارش نم ىقبو ٌهَلِكَي دمحم ثعبمب ايهتنا

 . هرارقإب

 نم ءاج ام ىهو «ةعيرشلا اهب دارملا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا دق ةعرشلا ريسفتو

 وه اذه ىلع جاهنملاو «ةحابإو ابدنو ايهنو ارمأ اهب لمعلا بجي ةيفيلكت ماكحأ

 ىور كلذلو ؛ةيئزجلا اهماكحأ ليصفتو ءاهلمجم نايبو ءاهذيفنتل حضاولا قيرطلا

 لصأ ىف ءىجت ىتلا صوصنلا ىه ةعرشلا نأ  امهنع هللا ىضر - سابع نبا نع
 هب لصفو «باتكلا هيلع لزنأ ىذلا ىبنلا هنيبي ام وه جاهنملاو «لزنملا باتكلا

 . ؟17ةيئزجلا ماكحألا

 نمم ىراصنتلاو دوهيلا ىلإ هجو دق باطخلا ريمض نأ ساسأ ىلع هلك اذه

 ءىجي فيكف «ةدحاو ةيهلإلا ةلاسرلا نأ اذه ىلع دري دقو «لزنم باتك مهل ناك

 يذّلاو احون هب ئّصو ام نيآدلا ْنَم مُكَل عرش :ىلاعت لاق دقو «فالتخالا اهيف

 ربك هيف اوقفت الو نيآدلا اوميقأ نأ ئسيعو ئسومو ميهاربإ هب اَنيصو امو كيَلِإ انيحوُأ

 . [ىروشلا] 4 27 ... هْيَلِإ مهوعدت ام نيكرشملا ىَلَع

 وه ةيهلإلا تالاسرلا نيب ةعماجلا ةدحولا نإ :كلذ نع ةباجإلا ىف لوقنو

 امو ءرخآلا مويلاب ناميإو «ةينثولل ىفنو ةينادحولاب ناميإ نم ةديقعلاب قلعتي ام
 ميحجو ءراهنآلا اهتحت نم ىرجت تانجو ميعنو «باقعو باسح نم هيف ىرجي

 وهف فالتخالا اهيف ءىجي ىتلا ةعرشلا امأ .تايبيغلا ىف درو ام رخآ ىلإ ريعسو

 هللا ددشي دقف «مارحو لالح نم تافيلكتلا ىهف ةماع ةرابعبو «ىهاونلاو رماوألا

 :ىلاعت لاق امك «نيرخآ ىلع ففخيو «مهبولق ظلغل ماوقألا ضعب ىلع ىلاعت

 )١( سابع نبا لاَكو .(سْمَتخ ىَلَع مالسإلا يب للَط يِنلا لوَق باب) ناميإلا :اقيلعت يراخبلا ركذ :

 .ةّنسو اليبس «اًجاهنمو ةعرشإ#
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 ام الإ امهموحش مِهيلع انمرح مَنعْلاَو ِرَقَبْلا نمو ٍرفَظ يذ لك انمَرح اوداه نيل ىلعو »
 نوُقداصل انو مهيغبب مهاتيزج كلذ مظعب طلتخا ام وأ اياوحلا وأ امهروهظ تلمح
 . [ ماعنألا ] # زد

 هئادعأ ءادتعال ةسيرف ناكو «هتوعد اعد نم ءايبنألا نمف «فلتخي جاهنملاو

 «فيسلاب ءادتعالا عفدي نأ هل عرش نم مهنمو .فيسلاب مواقي نأ ريغ نم

 .اذكهو

 اوقبس نيذلا باتكلا لهأ ىلإ هجوم باطخلا نأ ساسأ ىلع هلك مالكلا اذه

 نأ ررقف نيرسفملا ضعب ءاج دقو «نآرقلا ةعيرش هتخسنو «مهيلع لزنأ باتكب

 اذه ركذ دقو «هلباقو مهرمأ رضاح ىف نيملسملل ىأ دلو دمحم ةمأل باطخلا

 ةمألا هذه ةيآلا هذهب بطاخملا ليقو» :لاق دقف «هريسفت ىف ريثك نبا ىأرلا

 مكلك مكل وه ىأ ءاجاهنمو ةعرش ةمألا اهتيأ مكنم - نآرقلا انلعج - لكل هانعمو

 دحاو ىأ «مكنم لكل اجاهنمو ةعرش نآرقلا انلعج مالكلا اذه ىدؤمو («هب نودتقت

 دحاو لك نأ ىأ «داحآلا لب ممألا لك دعب نم فوذحملا هيلإ فاضملا سيلف «مكنم

 ذيفنتو «ةعيرشلا تافيلكتب بطاخم - مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةمأ نم
 .تمأ الو هيف جوع ال ىذلا «ميقتسملا اهجاهنم

 رهاظ نع ىنعملا جرخي الو ظفللا رهاظ وهو لوألا جيرختلا ىلع ءاملعلاو

 نأ ىلاعت هللا ذاعمو ءرهاظلا ىف ىنايب بيعل الإ هريغ ىلإ هجتيو ردابتي ىذلا ظفللا

 .زعو لج هللا مالك ىف كلذ نوكي

 ةئيشملا لعف 4مكاتآ ام يف َمُكَوُلبيَل نكلو ةدحاو َهّمُأ مكلعجل هللا ءاش ولو
 مكلعجي نأ هناحبس ءاش ول ىنعملاو ول باوج وهو .هدعب ام هيلع لد فوذحم

 اهلك ةيناسنإلا لعجي نأ ىلاعت ءاش ول اذه ىلع ىنعملو «كلذك مكلعجل ةدحاو ةمأ

 ةيناسنإلا قافتال «ةهجوملا تافيلكتلاب قفتتو ءدحاو عرش اهحلصي «ةدحاو ةمأ

 مكل ربتخملا ةلماعم مكلماع ىلاعتو هناحبس هنكلو «ىلاعتو هناحبس لعفل .ةدحوملا

 دوجت اميفو ءءامسلا تاريخ نم مكيلع لزني اميفو ؛ةفلتخم بهاوم نم مكاتآ امب
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 متيل ةيناسنإلا تادارإلاو «ءاوجأآلا فالتخا ىفو «تارمثو عورز نم ضرآلا

 .رابتخالا نوكيو .فيلكتلا

 «ضرألا ميلاقأ مهتعزوت دقو ءرصانعو اممأ نوفلتخي سانلا نأ كلذ نايبو

 «لادتعالا ةداج ىف اهلعجيو ءاهتاوهش نع اهمطفي امب ةظيلغلا مهبولق جلاعت موقف

 «نامرحلا ضعبب جلاعت ةثلاثو ءاهيف سوفنلا تاوم ىيحيل فيفختلاب جلاعت ىرخأو

 لماعت ىتلا سوفنلا ءاوهأل اجالع ةقباسلا عئارشلا تناك اذكهو «لادتعالاب ةعبارو

 برطضمو «ءاوهألا عزانمو «ءاوجألا ةرطيسمو تادارإلا عزانتب ةربتخملا ةلماعم

 «هتفلاخم ءازج هل ناك فلاخ نمو «قحلا ىلإ لصو ةداجلا كلس نمف «لاوحألا

 «لامكلا قيرط ىف ىرشبلا لقعلا ناك نآرقلا اهعمو ٌهْلكَي دمحم ةلاسر تءاج املو
 ةبلاغمو «ىوهلا ةعزانم ىف امئاق ءالتبالا ناكو «نامز لكل ةحلاص اهتايلكب تناكو

 .اهاوقتو اهروجف تمهلأ ىتلاو «ءوسلاب ةرامألا سفنلا

 تايئزج فلاختو «عئابطلا ىف فلاختلاب رضاحلاو ىضاملا ىف ءالتبالا نإو

 اذه لك ىفو «عزانملاو تادارإلا ىف فلاختلاك ٌْيِكَي دمحم ةلاسر دعبو «عئارشلا

 لاق اذلو ؛تاريخلا بلطب وه ىرطفلا ناحتمالا اذه ىف حاجنلاو «ءالتبالا

 . «تارْيَخْلا اوقبَتساَف# :هناحبس

 نيذلا ةلماعم رضاحلاو ىضاملا ىف سانلا لماعي ىلاعتو هناحبس هللا ناك اذإ

 ءمهرايتخا لامكب نورعشي مهو «مهرومأ لآمو «مهلاحب ميلعلا وهو مهربتخي

 .ريخلا ىلإ اوعرسيو رايتخالا اونسحي نأ مهيلع نإف ؛نوريختيو «نوراتخي مهنأو

 ىدعت رادتبالاو قبسلا هنمضتل نكلو «قباستلا :اهانعم لصأ ىف اوقبتساو

 ىأ .[فسوي] 4 2 ... بابلا اقبتساو 8 :ىلاعت هلوق ىف امك «ىلإ ريغ نم
 هنأ صنلا ىمرمو «رخآلا لبق بابلا ىلإ لوصولاو رادتبالا امهنم دحاو لك لواح

 «هيلإ اوعرسيو «ريخلا اوغتبي نأ مهيلع لب ءانعرش عبتن :اولوقي نأ دوهيلل سيل

 . دق ليلدلا نإف كلذ قوفو «جوع ريغ نم هكردت لوقعلا ةئادبب مولعم هتاذ ىف وهو

 هلك ريخلا ىهو - مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةلاسر ىلع كشلا لبقي ال امب ماق
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 املف «هثعبمب نيكرشملا ىلع نولواطتي اوناك دقو ءرمألا اذه ىف ةجاجللا اوكرتيلف

 .هب اورفك اوفرع ام مهءاج

 لج هدحو هيلإ ىأ «نوُفلَطَحَت هيف مشك اَمب مُكْئتيف اعيمج مكعجرم هللا ىَلِإل
 نآرقلا لبق لحنلاو للملا لهأ نم نيعمجأ سانلا عجرم هكلم مظعو «ةلالج

 الو ؛هكلم الإ كلم ال موي ىلاعت هللا نوقليس اعيمج مهف هدعب اورمتسا نيذلاو

 اوناك ىذلا ريطخلا أبنلاو ءنأشلا ميظعلا ربخلاب مهربخيو هناطلس الإ ناطلس

 ام ءازج قدصلا اذه نمض ىفو .«قدصلاب مهملعيف ءايندلا ىف هنع نولءاستي

 لك ىزجت ثيح «لمعلاو لوقلا ءابنإ وهف ءرشف ارش نإو ءريخف اريخ نإ اولمع

 لدعو عاطأ نمل ريشبتو «ىصعو ىغب نمل راذنإ صنلا اذه ىفف «تبسك ام سفن
 ةجيتن لعجاو «انبونذ انل رفغاو ءانلامعأ ىف انقفوو انيلإ نسحأ مهللا «ىقتاو

 .ميركلا وفعلا ميحرلا روفغلا تنأ كنإ كوفعو كتمحرب انل اريخ ءالتبالا

 اي ع أَنأَو

 نع كلوُيِقْفَي نأ مه ردح ْمُهءَو وه َعَتَم الو هَل لَن

 هيض ون هو وت نإ كيال لد آم ضعب
 رهط

 4 ري - هوب 2 ل

 مكَحَفَأ 3 دوف أننا 0 زو موونذ ضع

 مح د ريت 0 76 راس ح1 ولمسات رع هس

 هيح نونيو» روَوَمْل ام هللا ن من سحأ نمو َنوْعَب ةِلَهلَل

 اهعابتا نأو ةيوامسلا بتكلا ىف ماكحألا هناحيبس ركذ ةقب ةقباسلا تايآلا ىف

 ؛صاصقلا ة ةعيرش اهنمو «ةدلاح ماكحأ ىلإ راشأ دقو . مهيلإ تلسرأ نم بجاو

 نم ةبوقعلا نأو ةميرحجلا ءافك ةبوقعلا نأ اهيف ذإ «ةاواسملاو لدعلا ةعيرش اهنآل

 ام ىلع ةبوقعلل هقاقحتسا هايانث ىف ىوطي هلعف نإف مرجأ نمف «ةميرحلا سنج

 . بكترا اميف ثالثملا هلو «بكترا

 هت
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 لكلو «ليجنإلا لهأل ليجنإلا نأو «ةاروتلا لهأل ةاروتلا نأ هناحبس ركذ مث

 همكح دوسي نأ بجيو «عيمجلا ىلع نميهملا وهف نآرقلا امأ «جاهنمو ةعرش

 .دوهيلا نيب هب مكحلاب رمأ دقو «جاهنمو ةعيرش لكل ناك ولو ءانثتسا الب عيمجلا
 ررك دقلو ءدوسأو ضيبأ نيب الو «هريغو دوهي نيب قرف ال «سانلا عيمج نيبو
 :هتاملك تلاعت لاقف «باتكلاب مكحلاب رمألا ىلاعتو هناحبس

 مكحلاب رمألا راركت ناكو .«مهءاوهأ تت الو هللا لّزنأ امب مهنيب مكحا نآو#
 موق لكل نأ مهوي امبر ام مالكلا ىف ءاج هنأل ءديكأتلا ىعدتسي ماقم ىف هديكأتل

 مومعلا ةفص هل سيل ٌةْيكَك ىبنلا ىلع لزن امو نآرقلا مكح نأو .«مهب ةصاخ ةعيرش

 ةعيرش مومع ىنعمل اديكأتو «مهولا اذهل ايفن ىرخأ ةرم مكحلاب رمآلا ركذ ناكف
 ةالصلا هيلع دمحم موق مهنأو مهجاهنم وه ميركلا نآرقلا جاهنم نأو «نآرقلا

 ىقبي ام اهنم ىقبي ءنآرقلا لوزنب تهتنا دق ىسيعو ىسوم ةعيرش نأو - مالسلاو

 ىسوم ناك ول هنأو «ميكحلا نآرقلا لوزنب همكح ىهتتنا ام نيبيو ؛هيلع لمتشيو
 . 2116 ىبنلا عبتي نأ الإ هعسو ام ايح

 فوطعملا نايب وه كلذ ءميركلا صنلا ىنعمل بيرقت هيف ىظفل ثحب انهو

 ديكأت ىف ىقالتت اهلك تاجيرخت ةدع كلذلف «مكحا نأو# :ىلاعت هلوق ىف هيلع
 . ىلاعت هللا لزنأ امب مكحلاب رمألا

 ريسفتو «باتكلا ىلع ةفوطعم «مكحا نأو» نوكت نأ تاجيرختلا هذه لوأ

 نأ انلوقو «باتكلا كيلإ انلزنأو هيف ىنعملا نوكي نأ جيرختلا اذه ىلع مالكلا

 ءانلزنأ امبو ءهب سانلا نيب مكحت نأب رمألا هب نرتقا دقو .باتكلا انلزنأ ىأ  مكحا

 . كيلإ هب ىحوأ ىحو نم كيلع

 لوخد ىرشخمزلا زوج دقو «ةيردصم «نأ» نوكت نأ تاجيرختلا هذه ىناث
 هللا لزنأ امب مكحلاو باتكلا عم كيلإ انلزنأو :ىنعملا نوكيو «ءلعف ىأ ىلع «نأ»

 ارومأم اعبتم امولعم اعرش ناك لب «ةوالتلا درجمل الطعم اباتك ناك امف «ىلاعت

 .هجيرخت قبس ()
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 ىلع ةيردصملا عم ةلالدلل ءرمألا لعفلا ىلع ةيردصملا «نأ» لوخد ناكو «هعابتاب

 .(«قحلاب» : ىلع ةفوطعم ىهو ء«هانعم ديكأتو بلطلا

 ريمضو ةليقثلا نم ةففخملا ىه «نأ» نوكت نأ وه تاجيرختلا هذه ثلاث

 ىلع ةفوطعم نوكتو .مهنيب هب مكحت نأ نأشلاو لاحلا ىأ ءفوذحم اهمسا نأشلا

 .ةياغلا وه ملعلا نأل «كانملعأ ىنعمب «هانلزنأ»و «باتكلا

 امب نوكي نأ امإ مكحلا نأ ىلإ ةراشإ هيف مهئاوهأ عابتا نع ىهنلا ناك دقو

 سانلا ءاوهأل اعابتا نوكي نأ امإو «هتيادهو هتمكحب هملعأو ىلاعت هللا لزنأ

 امو «سانلل ةيعامتجالا فارعألا عبتت ةيرشبلا نيناوقلا نآل كلذو ءمهتابغرو

 امضه نوكي دقو ءايقبط املظ نوكي دقو «مهسفنأ تاذل هوضترا امو هيلع اوئطاوت

 عرشو ءاهتاريخ ديزيو ةعامجلا ةورث ىمني امب اهوبستكا ىتلا قوقحلا ىوذ قوقحل

 .لالضلا الإ قحلا دعب اذامف قحلا وهو ةوهشلاو ىوهلا مكحل فلاخم ىلاعت هللا

 للك ىبنلل هجوم رمأ اذه 4ك هللا لزنأ ام ضعب نع كونتفي نأ مهرذحاو#

 موصعملا وهو يك ىبنلل باطخلا هيجوت لعلو :ةيمالسإلا ةمألا ىلإ هجوم وهو
 هنتفتو «رورغلا هرْغَي نأ ىلوأ هريغ ذإ ؛هريغل اريذحت نوكيل ء«هيلإ ىحوي ىذلا

 عيمجل باطخلا نوكي كلذبو «ةمكحتم ءاوهأو «ةرطيسم تاوهش نم «نتفلا

 ىبنلا ناك اذإ هنأل ؛روهدلا فلتخمو ءروصعلا لك ىف ميركلا نآرقلاب نيبطاخملا

 نيب مكحلا ىف مالسإلا ماكحأ ذفني الف نتفي نأ نم رذحي نأ بجي مالسلا هيلع

 .امازلإ دشأو «بجوأ هيلع رذحلا هريغف «سانلا

 لاق دقلو «هللا لزنأ امب مكحلا مدعب ةدشلاو ءالبلا عوقو اهانعم انه ةنتفلاو

 مهرذحاو# :ىلاعت لاقو» :هتادرفم ىف ىناهفصألا ههبشي امو صنلا اذه ىنعم ىف

 مهفرص ىف ةدشو ةيلب ىف كنوعقوي ىأ 4نِإَف َكِيَِإ هللا لزنأ ام ضعب نع كونتفي نأ

 .«كيلإ ىحوأ امع كايإ
 هنأو «ىلاعت هللا لزنأ امب مكحلا كرت نع ةبترتملا ةجيتتلا انه اهب دارملا ةنتفلاف

 نوكي نأ نولواحيو «مهءاوهأ نوعبتي نيذلا بناج نم ءارغإ ةجيتنلا كلت قبسيل
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 هنأل ةنتفلا نم مهؤارغإ ناكو «قحلل اعبت مهاوه نوكي نأ ال «نووهي امل اعبت قحلا

 «سوفنلل رابتخا هيف هتروص تناك امفيك ءءارغإلا نألو «دئادشلا عوقو ىلإ ىدؤي

 وأ سوفنلا ءافعضو «هتروص تناك امفيك ءارغإلا درت ةمكحلا ىصقأ ةغلابلا ةيادهلاف

 رابحأ ضعب نأ ءروثأملا ريسفتلا ىفو «ةدشلاو ةيلبلا ىف نوعقيف ء.نورتفي لوقعلا
 «هوتأف «هنيد نع هنتفن انلعل دمحم ىلإ انب اوبهذا :ضعبل مهضعب لاق «دوهيلا

 كانعبتا نإ انإو مهتداسو مهفارشأو دوهي رابحأ انأ تفرع كنإ .دمحماي :اولاقف

 .كيلإ مهمكاحنف ,ةموصخ انموق نيبو اننيب نإو ءانوفلاخي ملو ءدوهي انعبتا
 نآوإ» لزنأف هِي هللا لوسر كلذ ىبأف .كقدصنو نمؤنو «مهيلع انل ىضقتف
 . هللا لزنأ امب مهتيب مكحا

 ةفئاط ىلع علطت لازت الف ,فنصلا اذه نم اضعب انرصع ىف ىرن اننإو

 مالسلا هيلع دمحم هب ءاج امو نآرقلا ماكحأب ذخألا ىف ددشتلا نإ :نولوقي مهنم

 ريغ نم اوسيلو ءالؤه مالك عمسنل انإو ءهنم مهدعبيو «مالسإلا نم سانلا رفني -
 مالسإلا ميرحت نم رفني نم مهنمف .مهتنسلا كلذب ىولتت نوملسملا لب نيملسملا
 كلذ نإ :نولوقيو «هللا دودح ةماقإ عنمي نم مهنمو ءداصتقالا دض هنأل ءابرلل

 ءمهسلاجم ىف كلذ نوددري ... مالسإلا نم سانلا رفنيو «ةراضحلا عم ىفانتي

 مهاراجو ءددشتي نمل لوقلا ىف نوزمغيو .نوئكتم كئارألا ىلع مهو هنولوقيو

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو «ىمالسإلا ملعلا مساب نوملكتي نم ضعب ىسألا عم
 ضعب نع اونتفي نأ نم نينمؤملا ىلوألابو هٌدْلكلَي ىبنلا ىلاعت هللا رذح دقو

 نم ريذحتلا نمضتي «ضعبلا ىف ةنتفلا نم ريذحتلا ديدشتو «ىلاعت هللا لزنأ ام

 نم ريذحتلل اباجيإ دشأ لكلا ىف ةشتفلا ذإ «ىلاعت هللا لزنأ ام لك ىف ةنتفلا

 ىف ةنتفلا ىلإ ىدؤت ىلاعت هللا لزنأ ام ضعب ىف ةنتفلا نإو اذه « ضعبلا ىف ةنتفلا

 طبترم هب ذخألا بجوأو ىلاعتو هناحبس هللا لزنأ ام نأل ؛هناحبس هللا لزنأ ام لك

 اذإو «صوصرملا ناينبلاك «هرئاس لحنا هنم ةورع تلح اذإف .كسامتم ءازجألا

 . ةطبار اهطبرت ال ةروثنم ءازجأ راصو «ناينبلا راهناو هتانبل تعادت هنم ءزج مدهت



 مهرومأ نوملسملا كرت نأ موي نمف «ةدهاش ةملعم انيديأ نيب عئاقولا نإو

 للك مهيبن ىلع ىلاعت هللا لزنأ ام هيلإ مهوعدي ام ىلإ اوتفتلي ملو ؛نوصعي ماكحل
 «ضرأألا ىف نيفعضتسم نوملسملا راصو «هناكرأ تعادتو «مالسإلا مكح بهذ

 ءامحر مهريغ ىلع ءادشأ ءديدش سأب ىوذ اونوكي نأ ىلإ مهوعدي مهنيدو

 ' لهستسي اليكل ضعبلا ىف ةنتفلا نم ريذحتلا ءاج كلذ لجأ نمو

 هللا رذح دقو «ةورع «ةورع مالسإلا ارع لح وهو ءهربكألا ءىجيف ءهرغصتسيو

 تلاعت لاقف «هيبن ىلع لزنأ امب اومكحي نأ نع نوضرعي نيذلا ةبقاع نم هناحبس

 : هتاملك

 نأ قايسلا رهاظ «مهبونذ ضعبب مهبيصي نأ هللا ديري امن ملعاف اوّلوت نإف»

 مهّمَل فل نمو ءدوهيلا ىلع دوعي هرخآ ىلإ 4اوّلوَت نق :ىلاعت هلوق ىف ريمضلا

 معي ريمضلا نأ ىدنعو وكي ىبنلا اورصاعو «مهاوه ىلع مكحلا ىف نوريسي نمث

 «نامزألا لك ىفو «لايجألا لك ىف هِي دمحم ةمأ مهو «نآرقلا مهبطاخي نم لك

 ةمآلا مومع مكح ىف نيلخاد ٌهْيكَي ىبنلا اورصاع نمم مهريغو دوهيلا ناك نإو

 نم مهب لزنيس هنإف «ىلاعت هللا مكح ذيفنت نع اوضرعأ نإف ىنعملاو «ءادتبا

 .هنمضتت ىذلا لدعلا ماقي ال ةلطعم ىلاعت هللا عئارش لعج عم بسانتي ام دئادشلا

 .7"©2اداسف كلذ بسحو «ىوهلا مكح نوكي لب

 اَذِإ سمح َنيِرِجاَهَمْلا رشم ايا :لاَقَف كي هللا لوس الع لب :لاَق َرَمْع نب هللا دبع نع (1)

 انشق الإ اهب اوُلعُي تح طق ٍمْوَق يف حالا رت مَ : نهود نأ للاب ةوعأو نب ميلا

 لاّيكملا اوصقني 2 ءاوضم َنيِذّلا مهنالسأ يف اتسم نكت مَ يتلا عاجمألاو نوعاّطلا مهيف

 الإ ! مهلاومأ َةاَكَر اوُعَتْمَي مّلَو «مهيلع ١ ناّطْلَسلا روجو ةّنوُملا ةدشو َنيَِسلاب اوذخأ الإ نآَريمْلاو

 طّلس الإ هلوسر َدِهَعَو هللا دع اوُّتَتي لَو ءاورطمي مَ ماعلا الولو ِاَمّسلا نم َرطَقْلا اوعنم

 هللا باتكب مُهمتأ مُكَحَت مل اَمَو «مهيديأ يف ام ضعب اوُدَحَأَف مهرِيَغ نم اًوُدَع ْمهْيَلع ُهَّللا

 تابوقعلا - نتفلا :هجام نبا هاور . مهيب مهسأب هللا لَمَج الإ هلا َلَْنأ امم اوُرّيَحَتيو

.)4١019( 
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 «ىلاعت هللا مهباصأ ام تببس ىتلا بونذلا ضعب ىف ءاملعلا ملكتي انهو

 اهجو ىرأو «نيهجو اوركذ دقو «ىلاعت هللا مهبيصي ىتلا ةباصإلا هذه ىه امو
 . اثلاث

 ضعب ىه ىتلا بونذلا هذه نأ :ىرشخمنلا هركذ ام - لوألا هجولا

 ال .ىوهلل عضخي ايلهاج امكح مهرايتخاو «ىلاعت هللا مكحل مهلامهإ «مهيونذ
 هيلع بترتي امو «هوبكترا ىذلا بنذلا اذه ىه اهب مهبيصي ىتلا ةباصإلاو ؛لدعلل
 لدعلاو «لدعلا وهو ةعاط هنأ عم هللا مكح ذيفنتل «عفدي ال رشو «عقي ملظ نم
 مكح ذيفنت مدعو «نانئمطاو ةمحرو «مالسو نمأ ىف اهلك ةعامجلا تشاع داس اذإ

 .داسفلاو بارطضالاو ملظلا وه هللا

 اهضعب اوبكترا ىتلا بونذلا نأ نم نيرسفملا رثكأ هددر ام وه  ىناثلا هجولا
 معي نأ ايالبلا هذه مظعأ نمو .مهب لزنت دئادشلاب اهيلع ىلاعت هللا مهبقاعي
 نوكتو ءاهميقي طسق الو اهطبضي نازيم ال ,ىضوف مهرومأ ريصتو .داسفلا

 . ةعزانتم ةربادتم ةعامجلا

 ماكحأل عوضخلا مدع وأ لدعلا ذيفنت مدع نأ «هراتخا ىذلا ثلاثلا هجولا

 «لئاذرلا ىواهم ىف ىدرتت سفنلاف «هقبست قسافمل ةرمث عقاولا ىف وه عرشلا
 نع درمتتف تاوهشلاو تاذلل ةمأ ريصتو «ىوهلا اهيف مكحتيو ءاياطخلا اهب طيحتو
 وهو «ريطخلا ريبكلا بنذلا كلذب مهتباصإل ةجيتن كلذ نوكيو «ىلاعت هللا مكح
 ىأو «ساطسقلاو لدعلا هنأل «ةثراكو ةباصإ هتاذ وهو «هللا مكح نع ضارعإلا
 ءةوقلا باهذو «رامدلاو بارخلا اهلآم ساطسقلاو لدعلا نع ضرعت ةعامج
 .ملظلا ىف الإ ةلذ الو .قحلا ةزع الإ ةزع الف «ةلذلاب اهتباصإو

 نآرقلا مكح ىلع نودرمتي نيذلا كئلوأف «ةتباث ةقيقحلا هذه انيأر اننإو

 برشو ىنز نم تامرحملا نوحيبتسي مهتلعج صاعم مهسوفن تسم دق ةنسلاو
 مهتعنم ىتلا ىه بونذلا هذهو «هيلع داصتقالا ءانب وأ ءابرلا ىف نامدإو ءرمخلل
 نم ّئشانلا بارخلا وهو كلذ جئاتنب مهبيصي هللا نإو «هللا مكح ةعاطإ نم
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 . «نوقسافل ساّنلا

 مكحو لدعلا مكح ىلع سانلا درمت نم ِهِيِللَك ىبنلل ءازع هيف صنلا اذه

 ريخلا نأ بسحي هنأل ؛عاد سئيي اليكل .هدعب نم ريخلل عاد لكل ءازعو .قحلا

 هبني ىلاعتو هناحبس هللاف «هسفن تاذ ىف وه امك «سوفنلا ىف ميقتسم قطنمب ريسي

 : هيبنل ىلاعت لاق امك «نيرثكألا نم ةباجتسالا نوعقوتي ال مهنأ ىلإ ريخلا ةاعد

 عطت نإو 9 : هناحبس لاقو . .[فسوي] 4 43 نييمؤمب تصرح ولو سائلا رك امو

 3 [ ماعنألا ] 4 جت .٠ . هللا ليبَس نع كوُلْضي ضْرَأْلا يف نم َرثكَأ

 هسفن بهذت الآ ىعادلا ىلعو «ءابعت تناكو ءاداهج تناكو ءرسيب ةباجتسالا دجت

 ىف عمسي ىدص اهل قحلا ةوعد نأ ملعيلو ,هنوبيجي نيرثكألا دجي مل اذإ تارسح

 .اهبحاص نامز ىف عمست ال تناك نإو لايجألا

 ءداسفلا نم هيمحت ىتلا هترشق نع بللا جورخ لصألا ىف هانعم قسفلاو

 «سوفنلا ىمحي ىذلا وه قحلا نأل ؛هيلع درمتلاو قحلا نع جورخلا ىلع قلطأو

 نع مهسوءر نوضغني نيذلا نأ مالكلا ىدؤمو ءاهداسفو ةليذرلا نفع نم اهولكيو

 ءريثك مهنكلو اليلق ادلع اوسيل همكحل عوضخلا نعو ءهتوعدو قحلا عامس

 وه هناحبس هللاو ءاهربخ ىف «ماللا» بو ««نإ» ب مهترثك ىلاعتو هناحبس دكأ

 ةرثك اوناك ولو «نيقسافلا لعف هناحبس ركنتسا دقو «ليبسلا ءاوس ىلإ ىداهلا

 . «نوغبي ةّيلهاجلا مْكحَفَأل :هتاملك تلاعت لاقف «ةرثاك

 نيقسافلا نم عقي ىذلا عقاولل راكنإ هنأ ىأ «ىخيبوت ىراكنإ ماهفتسا اذه

 حصفت ىتلا ىه انه ءافلاو «ىلاعت هللا هب مكحي ىذلا مكحلا نعو «مهبر رمأ نع

 ةزمهلا تمدقو «ةيلهاجلا مكح نوغبي مهف نوجرخي اوناك اذإ ىأ ءردقم طرش نع

 ايراكنإ اماهفتسا ناك ولو «ءامئاد ركذلا ىف ةرادصلا هل ماهفتسالا نأل ؛ءافلا ىلع

 مهئاغتبا ىنعمل ديكأت هيف ىراكنإلا ماهفتسالا لكشب مالكلا قوسو «عقاولا راكنتسال

 ميدقت  امهلوأ :ىلهاجلا مكحلا مهئاضترال «نارخآ ناديكأت ةمث «ةيلهاجلا مكح
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 ال نآرقلا مكح نع مهضارعإب مهنأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو «لعفلا ىلع لوعمملا
 دحأل الإ صخشلا عضخي ال هنأ ىأ «ىلهاجلا مكحلا الإ نوديري الو نوغتبيي
 ثلاث امهنيب :لاقي دقو  ةيلهاجلا مكح ىناثلاو «نآرقلا مكح مكحلا نم نيعون
 ال ساطسقلاو لقعلا مكح ىنبي نم نإ :لوقنو «ءساطسقلاو لقعلا مكح وهو

 مكح ديري نم نآرقلا مكح نع ىلوتي امنإ «نآرقلا مكح نع ىلوتي نأ نكمي
 .ناعمتجي ال ناضيقن ةوهشلا مكحو لقعلا مكحو .ةوهشلاو ىوهلا

 هلوقب هنع مهاضر نع ريبعتلا وه  ةيلهاجلا مكح مهئاضترال ىناثلا ديكأتلاو
 . ملظلا ىلإ ىدؤت ةدشب بلطلا وه ىغبلا نأل ؛ «نوغبي# : ىلاعت

 لدعلا وه نآرقلا مكح نأل ؛نآرقلا مكحو ةيلهاجلا مكح نيب طسو ال هنإو
 «فيرش همكح نم ىفعي ال «تابجاولاو قوقحلا ىف ةاواسملا وهو «ماظنلا وهو
 ىلع ىلاعت هللا مامأ عيمجلا لب ءسمُت ال ةنوصم هتاذ نم هيف سيلو مكاح الو
 ال ىتلا ةرطيسلا هيفو «تاقبطلاب توافتلا هيفف نآرقلا ريغ مكح امأو ءءاوس
 ءابرلاك «لطابلاب سانلا لاومأ لكأ هيفو «ماظن الو ؛لدع الو قطنم اهغوسي
 مكح وهف هللا ريغب مكح نم :نيعباتلا ضعب لاق دقو «تحسلا عاونأ رئاسو
 . ةيلهاجلا

 :هصن ام خرؤملاو ثّدحملا ريثك نبال ىرثألا ريسفتلا ىف ءاج دقو

 ىتلا تاحالطصالاو .ءاوهألاو ءارآلا نم هاوس ام ىلإ لدعو ءرش لك نع ىههانلا ريخ لك ىلع لمتشملا ىلاعت هللا مكح نع جرخ نم ىلع ىلاعت ركديا
 نم هب نومكحي ةيلهاجلا لهأ ناك امك هللا ةعيرش نم دنتسم الب لاجرلا اهعضو
 نم راتتلا هب مكحي امك .مهئاوهأو مهئارآب اهنوعضي امم تالاهجلاو تالالضلا
 وهو ««قسايلا» مهل عضو ىذلا ناخزيكنج مهكلم نع ةذوحخأملا ةيكلملا تاسايسلا
 ةيدوهيلا نم ىتش عئارش نع اهسبتقا دق ماكحأ نم عومجم باتك نع ةرابع
 درجم نم اهذخأ ماكحألا نم ريثك اهيفو ءاهريغو ةيمالسإلا ةلملاو «ةينارصنلاو
 ةنسو هللا باتكب مكحلا ىلع اهنومدقي اعبتم اعرش هينب ىف تراصف «هاوهو هرظن
 . .هلوسر
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 هدعب ءاج امو «نويلبان نوناق» ب ناخزيكنج هعضو ىذلا «قسايلا» هبشأ امو

 .ريدقلا ىلعلا هل هللاب الإ 0 الو 18 الو «انئيناوق نم

 ساه صاه مس

كب نأ نع هسا هك كولا ىلا سيدنا قول
 نس و نم ةمل و

نم نوكي نأ هيف روصتي ال ىذلا دكؤملا ىفنلاب بيجأف هللا نم امكح
 نسحأ وه 

نهو .دونقوي موقل هللا نم امكح نسحأ دحأ ال ىنعملاو ءامكح
 وه لاؤس دري ا

م .نونقوي موقل هللا نم امكح نسحأ دحأ ال هنأ ركذ دقل
 نسحأ هناحبس هنأ ع

 ربلا عفشتي اهبو .ةحلصملاو لدعلا وه ذإ «نونقوي ال نمو نونقوي نمل امكح

 تلاعت هلوقب ديقلا اذاملف «لالظلا فراولا ريخلا وهف «ميقسلاو ميلسلاو ءرجافلاو

 - امهلوأ :ني نيءزج نم نوكتي كلذ نع باوجلاو .؟#نونقوُي موقل» : هتاملك

 موق مهف مهريغ امأ ءموقألاو مهل نسحألا ناكف «هب نوعفتني نيذلا مه كنئلوأ

 .نوهمعي مهيغ ىف مهو ءروب

 مع رع مس هول ذآ هل

 مهضنب يلوأ كرست هولا اهدا أوْنماء ذل اماني

 موَقْلا ىرَهَيالهَأَنإيتم 1 وكوب
 سر خس - هم 2 مج

 موف تسوُعِركَسي ضَرَم مهبول يلا كرف ين 20 نيملظلا

 2 »د حو ةهوهضص مد سس سدس 000 0 ل

 ٍرمأوأ انك لأ 0 د اًمَسيِصَن نأ حوَسْحح نوُلوُفي

 ري

 اس حرس هيام ام 200

 ا
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 بتكو ؛ىلوألا دوهيلا بتك ىلاعتو هناحبس ركذ تاقباسلا تايآلا ىف
 نميهملا مكاحلا وه نآرقلا نأ نيبو «ليدبتو رييغت اهرعي مل ىتلا ىلوألا ىراصنلا

 هللا نم ةعيرش الو عبتملا هنأو ءاهيلع مكاحلا هنأو «بتكلا نم هلبق ءاج ام ىلع

 «هئدبم نع نوجراخ هريغ نوعبتي نيذلا نأو ةْلِكَع دمحم ىلع لزن نأ دعب ءهاوس

 مكحلا وه لدعلا مكخو ةيلهاجلا مكح نيب ام قراف ذإ «ةيلهاجلا مكح نوغبيو

 نم ناكف بتكلا تاقالعل ضرعت دق ةميرك ىآ نم ىضم ام ناك اذإو «ىوهلاب

 تاعامجلا نم اهريغب ةيمالسإلا ةعامجلا ةقالع ميركلا نآرقلا نيبي نأ بسانملا

 :ايهان ىلاعت هلوق ءاجف «ةينارصنلاو ةيدوهيلا
 «ىلو عمج ءايلوألا ايو ئراصتلاو دولا اود ال اوُنمآ نيد اَهّيأ اي

 . 8 :ىلاعت هلوق كلذ نمو «قيدصلا وأ «بحملا دودولا ىنعمب قلطي ىلولاو
 . [تلصف]] 4 )+ ميِمَح يلو ِهنأك ةوادع هنيبو كنيب يذلا اَذإَف نَسَحَأ يه يتّلاب عقدا
 اونمآ نيذْلا يلو هّللا :ىلاعت هلوق كلذ نمو ءظفاحلا ريصنلا ىنعمب قلطيو

 . [ةرقبلا ] © 20076 .. . روثلا ىَلِإ تاَمَُّظلا نَم مهجرخي

 «ةيادهلاو قيفوتلاو «ةبحملاو ةرصنلا نيب عمجي ميركلا صنلا اذه ىف وهو

 :ىلاعت لاق امك «ةيالولا بحاص نوكي نمو ءرمألا ىلوتي نم ىنعمب ىلولا قلطيو
 ذاختا نم دارملا امو .[ةدئاملا] 4 22 ... اوُنمآ نيذّلاو ُهَلوسَرو هللا مكيلو اَمّنِإ»
 ةدوملاو راصنتسالا هنأب ىرشخمزلا هرسفي ؛ةيبآلا هذه ىف هنع ىهنملا ءايلوألا

 نأ اولبقيو «ةرصنلاو ءءامتنالا ىف مهريغل مهتيالو اولعجي نأب هرسفنو «ةبحمملاو

 هلوق لثم م ءاهئاولا تحت نووضنيو ءاهيلإ نومنتي ىلا مهد لمأ م اونوكي

 لال 4027 ريصملا هللا ىلإ فن هللا مجرد هَ هم او و نأ الإ يش يف لا

 [ تارمع

 نأ وهو ريسفتلا بتك هركذتو «لوزنلا ببس ىف ءاج ام هديؤي ىأرلا اذهو

 مهدنع امو ءريثك ددع نم مهيف ىري ناك امل دوهيلا ضعب , ىلوتي ناك راصنألا ضعب
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 .نينمؤملا ريغ ريغ ءايلوأ هل وأ هيلع نوكي نأ نع ىهن امل مهنم أربتف .حالس نم

 انه ةيالولاب دارملا نأ ىلع اذه لدف «نيقفانملا ضعب مهتيالو ىلع رمتساو

 .ارس ولو «مهتيالو ىف جامدنالاو « مهب راصنتسالا

 كلذ نع باوجلاو ؟ ؟نينواعمو ةناطب مهنم ذختن نأ انل زوجيأ لاؤس دري انهو

 اوشا ندا اهيأ اي : ىلاعت لاق دقف ,ينارقلا صنلا كلذب درو دقوا , زوجي ال هنأ
 همم ه د هاي

 دارس لا 4« نون نإ تن كلي ا وس ين

 رخآ ىف ءاجو «كلذ نع هاهني رمع نينمؤملا ريمأ هيلإ لسرأف « ىئارصن بتنتاك

 ماوق ال) :هل لوقي ىسوم وبأ هيلع درف (هللا مهاصقأ ذإ مهوبرقت ال) :هباتك

 ىنارصنلا تام) : ةزجوم ةملك ىرخأ ة ةرم رمع هيلإ بتكف .(هب الإ ةرصبلل

 أمف «تام دق هنأ ىنعي) :هلوقب ةرجوملا ةملكلا كلت ىرشخمزلا رسف دقو (مالسلاو

 . (هريغب هنع نغتساو «ةعاسلا هعنصاف ذتنيح اعناص نوكت تنك

 ملسملا ريغ نيبو هنيب نوكت نأ ملسملل زوجيأ ؛دري ىذلا ىناثلا لاؤسلاو

 ىف درو دق هنإ : كلذ نع باوجلا ىف لوقنو ؟نكمأ ام هنع دعابتلا بجي مأ ؟ةدوم

 متأو ةالصلا هيلع هلوق  امهلوأ «ناضراعتم ىأرلا ىداب امهنأ ودبي ناصن اذه

 نائيضتسي وأ اهب نائفدتسي ران امهعمجت ال ىأ 21)(امهاران ىءارت ال» : ميلستلا

 مكاهني الإ : ىلاعت هلوق - ىناشلاو .ةلصاو ةدوم ىلع ناعمتجي ال ىأ ءاهئوضب

 مهيلإ اوطسفنو مهوربت نأ مكرايد نم مُكوْجِخي مو نيدلا يف مكي مَ نيا نع هللا
 |[ ةنحتمملا ] 4 هلل نيطسقملا ؛ بحي هّللا نإ

عَي هي هللا لور اأ سبق نع (1)
صْعَشساَف مح نم موق ىلإ رس تَ

 ىضَقَف ءاوُلتقَم د دونيس اوُمَ

 هللا لوُسَر لاق مث «كِرشُم ّمَم ملْسُم لك نم ٌءيِرَب ين :لاَكو ٍلَقَحْلا فنصنب لكي هللا لوُسَر

 :دواد وبأو 56523 ةديدح ريغب دوقلا - ةماسقلا : ىئاسنلا هاورأ . (امهاراَث ىعارت ال الأر : هِيَ

 .[(؟554ه6) دوجسلاب مصتعا نم لتق نع يهنلا - داهجلا
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 نورمآتيو «مالسإلا نوقاشي نيذلا ىف ءاج لوألا نأ نيصنلا نيب قيفوتلاو

 .هلهأو مالسإلاب اورمتأي مل نيذلا ىف ءاج هحيرصب ىناثلاو هيلع

 ةثالث ماسقأ نيملسملا ريغ نإ :كلذ ىف لوقنو

 باسحل نولمعي الو «مهنوملاسيو نيملسملا عم نوشيعي - لوألا مسقلا

 صنك «مهتاداوم حصتو «مهيلع ام مهيلعو نيملسملل ام مهل ءالؤهو ءمهريغ

 «نيدلا يف مكولتاقي مل نيذلا نع هللا مكاهني الط : ةميركلا ةيآلا

 ال ءالؤهو ءدياكملا مهل نوربديو «نيملسملا نولتاقي نيذلا  ىناثلا مسقلاو

 رخآلا ميلا هللاب نونمْؤي اموق دجت الط : كلذ ىف هناحبس لاق دقو «مهتاداوم زوجت

 كيلوأ مهتريشع وأ مهتاوخإ وأ مهءاتبأ وأ مهءابآ اوناك ولو هلوسرو هللا داح نم نوذاوي

 راهنألا اهتحت نم يِ رجت تانج مهلخديو هنم حورب ٍمهدْيَأو ناميإلا مهبوُلُق يف بتك

 نوحلفملا مه هللا بزح نإ الأ هللا بزح كنلوُأ هنع اوضرو مهنع ِهّللا يضر اهيف نيدلاَخ

 نيددلا يف مُكوُلتاَق نيا نع هللا مُكاَهْن امْنِإِل :ىلاعت' لاقو .[ةلداجما] 4

 مه كتلوأف مهّلوتي نمو مهولوت نأ مكجارخإ ىلع اورهاظو مكرايد نم مكوجرخأو
 .[ ةنحتمملا ] 4 431 نوملاّظلا

 مهبولق ىف مهنكلو «ةوادعلاب ةرهاجملا نلعت مل ةفئاط  ثلاشلا مسقلا

 «نيملسملا عم مهرهاظف «مهريغ ةرصنو «نيملسملا نالذخ مهسفنأ تاذ ىف نونمتي

 ءمهملاسن «نيقفانملا هلي ىبنلا هب لماع امب مهلماعن ءالؤهو مهئادعأ عم مهبولقو

 . مهنم انرذح ذخأن نكلو «مهسوفن ةئيبخ فشكن الو

 نوئش ةصاخ ىف مهب ةناعتسالا زوجت ال هنإف نيفلاخملا لاوحأ نكت امهمو

 هناحبس للع دقو ءالابخ اننولأت ال ةناطب مهنم نوكي ال ىتح ةيمالسإلا ةلودلا

 . «ضعب ءاَيلوَأ مهضعب» :هتاملك تلاعت هلوقب مهيلوت نع ىهنلا

 ءايلوأ مهنم اولعجي وأ مهب اورصنتسي نأ نم نينمؤملا عنم ىف ببسلا نأ ىأ

 اميف مهترصن نوكت لب مهسفنأ تاذ ىف نيملسملا نولاوي ال مهنأ ءمهل وأ مهيلع



 لاول لاللللتاإ لالالا

  2او ١
 ءارصنو ءايلوأ دوهيلاو «ىراصنلا مهناوخإل ءارصنو ءايلوأ ىراصنلاف «مهنيب
 ةيالولا ىف نوزاحنم ىراصنلاف ءاهنيد لهأ ىلإ اهتيالو زاحنت ةفئاط لكف «دوهيلل
 .دوهيلا ىلإ نوزاحنم دوهيلاو ىراصنلا ىلإ

 ىراصنلا نولاوي دوهيلا ىأ اضعب مهضعب ىلاوي مهنأب صنلا رسفن نأ حصيو
 .ىرخألا ىلوتت نيتفئاطلا اتلكف «نيملسملا دض

 اضعب مهضعب ىلاوي ىراصنلاف «نيينعملا ىلع لدت ةيآلا نأ ىل رهظيو

 ءرضاحلا انرصع ىف ىرن امك نيملسملا ىلع ْبلإ امئاد امهو «كلذك دوهيلاو

 ىديأ تحت اهعضوو مالسإلا ضرأ مهباصتغا ىف دوهيلا ديؤي هلك ىحيبسملا ملاعلاف

 ةلود مايق نوديؤيو نيملسملا دض نوبصعتي «بصعتلا مدع نوعدي مهنأ عمو دوهيلا

 .نيدلا ساسأ ىلع

 لعجي نم نإ «َنيِملاَظلا موَقْلا يدهي ال هللا ّنِإ مهنم هّنإَف مُكَس مهلوتي نمو»
 هللا ىضر سابع نبا نع ىور .مهنم وهف مهل ةيالولاب عضخيو مهنم هترصن

 . هلهأو مالسإلا ةاداعم ىف مهليثم هنأ ىأ هيبشتلا ديفي صنلا نأ هنع ىلاعت

 الو لوقلا ىف هيبشت الو «ةقيقح مهنم مهنوربتعي نيرسفملا نم نيريثك نكلو
 هنإف «مالسإلا لهأ نود ءايلوأو ءافلحو ءارصن مهنم ذختا نم نإ :نولوقيف «ليثمت

 هلوسرو ىلاعت هللا نأو نينمؤملاو هلوسر ىلعو ؛ىلاعت هللا ىلع بزحتلا ىف مهنم

 ىراصنلاو دوهيلا لوتي نمو» :ريرج نبا ىنعملا اذه ريرقت ىف لوقيو «نائيرب مهنم

 لهأ نم وهف «نينمؤملا ىلع مهرصنو مهالوت نم نإف «مهنم هنإف نينمؤملا نود
 هيلع وه امو «هنيدبو هب وهو الإ ادحأ لوتم ىلوتي ال هنإف ءمهتلمو مهنيد
 همكح راصو ؛هطخسو هفلاخ ام ىداع دقف هنيد ىضرو هيضر اذإو «ضار

 ش .(همكح

 تسكرأ نمو «نيملسملل ملظو .سفنلل ملظ بير الب ىلوتلا كلذ نإو
 ءاهملظو ءهسفن فعضتسا دقف ءاهكرت قيطي ال راص ىتح ةلالضلا هذه ىف هسفن

 كلذلو توغاطلا مكح ىضتراو« ناميإلا لهأ ةياده نع دعبو«نينمؤملا ملظ مث
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 مرَقْلا يدهي ال َهّللا َنِإظ : هتاملك تلاعت هلوقب صنلا ىلاعتو هناحبس هللا لّيذ
 1 . «نيملاظلا

 نكي امهم نوملاظ مالسإلا ءادعأ نأ ىلإ ريشي همومعب صنلا اذهو

 هنأل ؛هبلق ةيادهلا لخدت الو «نيملاظلا موقلا نم وه مهيلاوي نم نأو .مهدادعت

 هبلق ناميإلا رمعي مل هنآلو .«نيملسملاو هسفن تفعضتسا هنألو ءقافنلا ىلع درم

 روص دقو« نيبم قح الو« رون اهلالخ نم لخدي ال ةفئاكتم تاملظ هبلق ناكف

 :لاقف «مهنولاوي نم هناحبس

 «ةرئاد انبيصت نأ ئشخت نولوقي مهيف نوعراسي ضم مهبولف يف نيذّلا ىرتق»
 مهتيالوو «نيفلاخملا لبق نم مهترصن نولعجي نيذلا نأ ىلإ هناحبس راشأ نأ دعب

 نم ةيمالسإلا فوفصلا نيب نم هنأ نيبي ذخأ - اعبت مهل اونوكي نأ نولبقيو ءمهل
 اهل ةرهاظلا هذه تناكأ ءاوس مهرهاظمب نيملسملا نيب مهو ؛مهبولقب مهيلإ نومتني

 ئدابل نوعضخيال اوناك مأ «نيملسملا فاعضك ىقيقحلاو ىرهاظلا عوضخلاب ةلص

 ريغ وأ افيعض اناعذإ نونعذي ال نيذلا نيقفانملاك عوضفلا نم عون ىأب مالسإلا

 . مهبولق ىف سيل ام مهاوفأب نولوقي لب فيعض
 نم هيلإ ريشت ام ضعب ركذن نأ لواحنو ةيماسلا تارابعلا مامأ فقن انهو

 : ةينايب رومأل كلذ ىف ضرعتنو «نايب

 . «مهبوُق يف نذل ىف : ىلاعت هلوق - اهلوأ
 كنإف «مهنم مهنولوتي نيذلا ناك اذإ هنأ هادؤم ءردقم طرش نع حصفت ءافلا

 ىلإ ... مهيف نوعراسي ضرم مهبولق ىف نم نيملسملا فوفص نيب نم دجاو
 ءافعضلا كئلوأ نم ةعقاولا لاحلل ريوصت .*«ىرتف# :ىلاعت هلوقب ريبعتلاو .هرخآ

 ىذ ىلع ىفخت ال ىتلا ةرهاظلا ةيترملاك اهنأب  مهبولق ىف نيقفانملاو «مهناميإ ىف
 ةيادهب اهحجلاعيل ةعقاولا لاحلل هيبنتو هلي ىبنلل ةيلست اذه ىفو «ةكردملا ةريصبلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع طاتحيلو .ةمكح نم هلك لوسرلا هب ىتآ امو «ىلاعت هللا

 ىلع ةيبرتلل مهنم حلصي نم ةيبرتو «ءافعضلا بولق هيجوت ىلع نميهيلو «مهنم
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4 0 
 أ برع

 مهبولق برشت ملو ء.مهسوفن مالسإلا ةشاشب سمت ملو اودشري مل نم «ناميإلا

 . هبح

 فو .«هف وراسي ضم مهو يف نذل :هاحبس هلوقب ريمتلا - اهيا
 نود ةرصنلاو ةيالولا قح مهل نوطعي نيذلا نأ ىلإ ةراشإ «ىماسلا ريبعتلا

 نوكي بولقلا ضرمو ءاضرم مهبولق ىف نأ وه مهنم رمآلا اذه ببس «نينمؤملا
 مهيلع عقي امم اورصتني نأل ةعفادلا ةوقلاب ساسحإلا مدعو «ةميزعلا روخ نم امإ

 .قافنلا نم امإو «ىذأ نم

 ب ىدعتت ةردابملا نأ عم (ىف» ب انه لعفلا ىدعتو «ةردابملا .ةعراسملاو

 مهيف مهنإ لب «مهيف ءادتبا نولخدي ال مهنأ ىلإ ةراشإلا كلذ ىف ةمكحلاو ««ىلإ»

 مهنأ ىأ مهفوفص ىف لاح ىلإ لاح نم لاقتنا ةعراسملاف ءلبق نم مهبولقب
 .مهترئاد نع نوجرخي الو ءامئاد مهيف نورمغنم

 نولوقي مهب راصتنالاو مهل ءالولا ىلع مهئاقبو مهتعراسم ىف مهنأ - اهثلاث

 دئادش نم تاعامجلا بيصي ام ةرئادلا .«ةرئاد انبيصت نأ ىشخن# :مههاوفأب

 رهدلا رئاود نم ةرئادلا :اهانعم لصأ ىف ىدحاولا لوقيو ء«مهئادعأ ببسب لزاونو

 ةميزهلاك ىشخت ىتلا ىه ةرئادلاو «موق ىلإ موق نم رودت ىتلا ىهو «ةلودلاك

 امك «سانلا نيب لوادتت ذإ «ةلودلاك ةرئادلا نأ ىدحاولا مالك ىضتقمو «ثداوحلاو
 .[نارمع لآ] 4 20+ ... سائلا َنْيِب اهلوادن ِماّيَألا كّلتو ... » :ىلاعت لاق
 ناطلسلاو ةوقلاب لوادتت ةلودلا نأ ديب «تاعامجلاو سانلا نيب رودت ةرئادلاو

 ىلإ ةعامج نم سانلا نيب رودت ىهف «تاحئاجلاو ةميزهلاب رودت ةرئادلاو «ةزعلاو

 لاق دقلو ءرشلاو ىذألا عقود علهلاو عزجلا نم ةرئادلا ىشخي نمو «ةعامج

 :ةرئادلا ىنعم ىف رعاشلا

 ارودت نأ رهدلا تارئادو ارودقملا ررقلا كلع درت

 هللا رصنب نوقئي ال بولقلا ىضرم نم تافصلا هذهب نيفصتملا كئلوأ نإو

 فعضو « مهسوفن روخل هللا رصن ىلإ نئمطملا لاح تسيل مهلاح لقألا ىلع وأ
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 4 لل
 يي هديل

 ءرزؤملا رصنلاب نوكي لاحلا هذه ءاهنإ نإو «قافنلاب مهبولق ءالتما وأ «مهناميإ
 حتفلاب يتأي نأ هللا ىَسَعَفط :نيبملا حتفلاو ءرزؤملا رصنلا عقوت ىف هناحبس لوقي اذلو
 ئرقلا لهأ َنَأ ولو » :ىلاعت لاق امك «ةعسوتلا ىنعمب قلطي حتفلا . «هدنع نّم رْمَأ وأ
 .[فارعألا] 4 2:)+ ... ضرألاو ءامّسلا نم تاكرب هيلع انحَفَل اًوَقَتاَو اونمآ

 حتفا انّبر ... 9 :ىلاعت هلوق كلذ نمو «لطابلاو قحلا نيب لصفلا ىنعمب قلطيو

 نمو ءرصنلاو رفظلا ىنعمب قلطيو .[فارعألا] # هةر ... قحلاب انموق نيبو اننيب

 . [ حتفلا ] 4 <10 ايم احْنَف كَل انحَنف نإ : ىلاعت هلوق كلذ

 قح نيب لصفلاو «قيضلا' دعب ةعسلا وهف «ةثالثلا ىناعملا هب داري انه حتفلاو

 .رفظلاو رصنلاو ءغاط لطابو «قداص

 لك ىلع رداقلا نم هنأل ؛عطاقلا دعولا ىلاعت هللا نم ءاجرلا ىنعمو
 نم اوسئيي الأ نينمؤملا ميلعتل ءاجرلاب ريبعتلاو «ءىش هيلع بعصي ال ىذلا ءىش
 وهو «نينمؤملا دعي ىلاعت هللاف .مهرصانو مهيلو هنأل ؛نينمؤملا رصنو هللا ةمحر

 هبني ىلاعتو هناحبس هللاف «ءضرأألا ىف الو ءامسلا ىف ءىش هزجعي ال ىذلا

 هللا نم هلك كلذو مهئادعأ نيبو مهنيب لصفلاو ةعسلاو رصنلا ءاجر ىلإ نينمؤملا

 .ىلاعت

 ريغ ةكوش دضخ وه هللا دنع نم ءىجي ىذلا رمألاو «هدنع نم رمأ وأ#

 .مهتلود لوزت وأ رئاودلا نم ىشخي الو ءهرصن ىجري ىتح «نينمؤملا

 بيرقلا حتفلاب نينمؤملا دعو دق ىلاعتو هناحبس هللا نأ ميركلا صنلا ىنعمو
 هدايع هب دعو ىذلا هلعو زجنيس ىلاعتو هناحبس هنأو «نونمؤملا هوجري ىذلا

 ىلع ةرسحلاو مدنلا نوكيو .«نينمؤملاو هلوسرلو هلل ةزعلا نوكت ذتدنعو «نيحلاصلا

 :هناحبس لاق اذلو «ناميإلا ءافعض

 ىذلا رمألا وأ «حتفلا دنعو «نيمدات مهسفنأ يف اورسَأ ام ئَلع اوحبصيف»

 حبصيو «هللا رصنب نونمؤملا حرفي بولقلا ىضرم مهب زصنتسي نم ناطلس ليزي

 ام ىلع نيمدان مهريغ دنع ام ءاجرو «نينمؤملا نالذخ مهسفنأ ىف اورسأ نيذلا
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 رز أت

 هللا دنع ام اوجري ملو «سانلا دنع ام اوجر ذإ «مهيف مهنظ هللا بيخخو ءهورسأ

 :نيرمأ ىف ملكتن انهو «ىلاعت هللا ةرصن اوكرتو «توغاطلا ةرصنب اوضرو

 دسافلا نظلا وه هذه ىف مدنلا نأ .هورسأ ام ىلع مدنلا ىنعم  امهلوأ

 عجري ىذلا بئاتلا مدنك مهمدن سيلف «هنوجري اميف لمألا ةبيخو «هيف اوعقو ىذلا

 .هريغ هل نيبتف ارمأ  عقوتي ناك ىذلا قنحملا ظيغملا مدنك مهمدن امنإو «هللا ىلإ

 نأ ىلإ ةراشإلل لعشفلاب ال فصولاب مهمدن نع ربع هللا نأ - ىناشلا رمألا

 ٍرمشسلا ما «ظيغلاو ةرسحلا نمضتت 3 ةرمتسم ةمئاد لاح 0 اذه

 ىضرم نيلوألا لوق ةلباقم ىفو و «ناميإلا ءافعضو نيقفانملا نع هللا هاكح ام

 لهأ هلاق ام ناك «ىلاعت هللا ةمحر نم سأيلا مهيلع ىلوتسا نيذلا بولقلا

 ءمهؤلمي حرفلا ناك هدعبو «مهرمغي ءاجرلا ناك هلبقف .هدعبو رصنلا لبق ناميإلا

 راكتتسا هناحبس ىكح دقف مهلعف نوركنتسيو «بولقلا ىضرم لاحب نوددنيو

00 

 ءالؤه نأ ىأ ءمكعمل مهنأ ناميإ نم هدنع ام ةقا ةقاط ىصقأب هللاب اومسقأ نيذلا

 لوسرلاو نينمؤملا عم اونوكي نأب «ناميألا ىصقأب نيمسقم اونلعأ بولقلا ىضرم

 ةقاطلا ىصقأب تاديكأت ةدعب كلذ اودكأ دقو «مهتنواعمو «مهترصنو مهتيالو ىف

 هذه عمو .ةدكؤملا «ماللا» بو «نإ) ب هودكأو «مالكلا قيثوتو مسقلا ىف
 لاق امك مك «نينمؤمللو 0 ؛نيعداصخ اوناك لب ؛نيقداص اوناك ام تاديكوتلا

 هامس سماق

 : هناحبس لاق اذلو ؛هنآش اذه نوكي نم حجي نأ نكميالو ا .[ةرقبلا]

 هللا هاكح امم هذه نوكت نأ لمحت «نيرساَخ اوحَّبصَأَف مهلامعأ تطبح»

 ىلع نولمعي امو هنومهوتي ام نإ وهو «مهبولق داسف نم ناك ام ةرمشب مهيلع
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01000 1147 
 أ جو

 - مهنود مهريغ ةالاومو نينمؤملل مهؤالو نوكي نأ نع مهعانتما نمو «هساسأ

 زتعي نم زعيو «هرصني نم رصني ىذلا زيزعلا وه هللا نأو ءطوبحلاو لشفلا هلآم

 لاق دقلو «نيرساخ اوحبصأ كلذبو ,ءنوهيو لذي هريغب زتعي نمو «هب

 امو مهلامعأ طوبح بجعأ ام ىأ «بجعتلا ىنعم ىف ةلمجلا نإ :ىرشخمزلا

 نع ةيكحم ةلمجلا نأ ساسأ ىلع مالكلا اذهو «نيرساخ اوحبصأ نأ بجعأ

 ةزعب انزعأ مهللا .ميكحلا ىلعلا وهو ىلاعت هللا مكح اهنأ ليمثو «نينمؤملا

 .نايغطلاو رفكلا لهأل ءالولا انبولق نع.عنماو «مالسإلا

 مسا 5-2

 اهماتي
 وخر >2 و26 آس سم ل شل يي رس

 مهب رووقي هللا فايف وسف هني دنع دترينماونماءنيذلا
 . هع اس رس 120 مى وجم هم 2 ييسر عل

 ىفتودهج ملكل ا ىلع َةزعأ ن َنينِمّؤُمْلا َلَعَوَأ دا هتومحمو
 رع را حس رس اس اننا سس م 1 فاضل و هدرا أ

 ءاشم نم ِهيِنَوِيِهْلا لضف كلذ مي َةَمْوَل نوف انخيالو هلأ ليس

 2 ميِلَععِس ساو هَل

 نم اوذختي نأ نع نينمؤملا ىلاعتو هناحبس هللا ىهن ةقباسلا تايآلا ىف

 نولعجيف «مهيلع ةيالولا قح مهنوطعيو «مهب نورصنتسي ءارصن ىراصنلاو دوهيلا

 ناميإلا ةلودل ءالولا اورهظأ نإو «نينمؤملا ءادعأو ناميإلا ءادعأ مهو .مهل ءالولا

 اهريغب مالسإلا ةلود ةقالع هعوضوم كلذ نإو ءالابخ مهنولأي ال مهبولق ىف مهف

 لظ ىف نوشيعي نيذلا نويمذلا اذه ىف لخدي الو ءاهيداعت ىتلا لودلا نم

 ىذلا دهعلا اوضقن دق نونوكي مهنإف ءءادعألا اوئلام اذإ الإ نيملسملاو مالسإلا

 . هيلع نيملسملا اودهاع

 نولاوي نيذلا نأ ىلإ .هتاملك تلاعتو هناحبس ئموي «تايآلا هذه ىفو

 هللا ةيالو اوكرت مهنأل ؛ةدرلا قيرط ىف نوريسي هلهأو مالسإلل ةيداعم ةلود
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4 000 
 نهج

 يي

 مه ىلاعت هللا بزحو «هللا بزح مهو «قحلا ىه مهتيالوو «نينمؤملاو لوسرلاو

 .نوبلاغلا

 هانعم دادترالا هللا يتأي فوَسُف هنيد نع مكنم ٌدَتري نم اونمآ َنيِذّلا اهيأ ايل

 ىلع اودّترا نيذّلا نإ :ىلاعت هلوق كلذ نمو ءداشرإو ةياده ريغ نم عوجرلا
 :ىلاعت هلوق كلذ نمو .[دمحم] 4 227+ ... ىدهلا مهل َنّيِبت ام دعب نم مهرابدأ

 . [ةرقبلا] 4 452 . .. ٌرفاك وهو َتمَيَف هئيد نع مكنم ددتري نمو ...

 نع جورخلا هانعم ةيماسلا اهيناعم ىف ملكتن ىتلا ةميركلا ةيآلا ىف دادترالاف

 ىلإ عوجرو «ىدتها نأ دعب قحلا نع فارصنا هنأل ؛ةدر كلذ ىمسيو «نيدلا

 قيرطلا رصبم ريغ هرابدأ ىلع دتري نمك وهو ءرونلا ىلإ جرخ نأ دعب مالظلا

 .ههجاوي ال هنأل هكلسي ىذلا لاضلا

 نم مهيف برعلا نأ ىلإ ءاميإ هيف نأ  امهلوأ  نيرمأ ىلإ ةراشإ صنلا ىفو

 ىلعألا قيفرلا ىلإ ٌةِئَدَي ىبنلا لقتنا نأ دعب هنإف ءناك دق كلذو «ناميإ دعب دتريس

 ةكمو ةنيدملا دجسم الإ تاولصلا اهيف ماقت دجاسم قبت ملو ةيبرع لئابق تدترا

 اولازأ ىتح ِّكَك هللا لوسر باحصأو «قيدصلا مهل ىدصت دقو «سيقلادبعو

 ملسلا اوراتخاف «ةيلجُم برح وأ ةيزخُم ملس نيب قيدصلا مهرّيخو «ةدرلا ةكوش
 تناك ىتلا ةيمالسإلا حوتفلا ىف كرتشا نم مهنم ناكو «ىلوألا مهمئازه ىلاوتل

 «سانلا بولق اهعم هللا حتفو «برغملاو قرشملا ىف ايلعلا ىه هللا ةملك اهدعب نم

 .اجاوفأ ءاجاوفأ مالسإلا ىف اولخدف

 ذاختاو مالسإلا ءادعأ رافكلا ىلوت نأ ىلإ ايناث ئموت ةميركلا ةيآلا نإو

 ؛دادترالا ىلإ قيرط نينمؤملا نود مهل ةيالولا لعجو «نينمؤملا ىلع مهنم ةرصنلا

 هللا ءادعأل هتالاوم رادقمب هناميإ نم صقني ىلاعت هللا ةزع ريغب زتعي نم نأل

 اموَق دجت الإ :هناحبس لاق دقلو «ةيالولا ءاطعإو ةالاوملا ىف هرارمتساو «ىلاعت

 . [ةلداجلا] # 2888 ... هلوسرو هللا ُداَح نم نوداوي رخآلا مْوَيْلاو هّللاب نووي



 14 ملام
 بحل

 يي

 ؟دادترالا ىلإ رت ىتلا ةالاوملا ام  امهلوأ :نيرمأ نع لئاس لأسي انهو

 ىتلا ةالاوملا نإ لوألا لاؤسلا نع ةباجإلا ىف لوقنو ؟ةدرلا ةقيقح ام  امهيناثو

 ناك امك «ناميإلا لهأ ىلع مهب رصنتسي نأ اهالعأ بتارم دادترالا ىلإ ىضفت

 ىلع راتتلا اوئلام نيذلا ءارزولا ضعب لعف امكو «ىضاملا ىف كولملا ضعب لعفي

 ءاحيبذتو اليتقت ةيمالسإلا نئادملا نم اهريغو دادغب لهأ نم اونكمت ىتح «نينمؤملا

 .طقف اهيلإ ةعيرذ تسيلو «ةدر اهتاذ ىف اهنأ بسحأ ةبترملا هذهو

 مهل هتيالو لعجيو مهب رصنتسيو «مهناطوأ ىف مهيلاوي نأ - ةطسوتملا ةبترملا

 نوكتو «نينمؤملا باقر نم مهل نيكمت الو «ناميإلا لهأ ىلع مهل ةنواعم ريغ نم
 اونوكي نأ ىلإ فاعضتسالا مهب ضيفي دق ءالؤهو ء«مهضرأ ىف نيفعضتسملل هذه

 .نيدلا نع جورخلا قيرط ىف نوريسي كلذبو ءمهنم

 هبشي امب ىمالسإلا انعمتجم لوحنو «مهميلاعت سدقن نأ  ةريخألا ةبترملا

 نم ناك ولو اندنع امو «ةشقانملل لباق ريغ ارمأ مهدنع ام نوكي ىتح «مهعمتجم

 نم هارن امم ناذآلا ربد هعضوو ةناهتسالل لب «ضقنلل الباق نوكي مالسإلا ىده

 نيملسملا ءادعأ نوعبتي ال نيذلا «ةيمالسإلا رايدلا ىف نآلا نيفقلملا ضعب

 مهتاوهشو مهئاوهأ ىف مهنودلقي لب «ةينوكلا مولعلاو تاعانصلا ىف مهنودلقيو

 ةيناويحلا ىلإ دادترا الإ وه امو ءامدقت كلذ نوبسحيو «مهثباعمو «مهنوجمو

 نيب نم لطابلا اهيتأي ال ةمكحم مهنيناوق اوربتعي نأ كلذ نم ىهدألاو «ةيميهبلا

 .نايسنلا اياوز ىف ايوطم المه هللا عرش اولعجيو ءاهفلخ نم الو اهيدي

 بتارم ةدرلا نأ «ةدرلا ةقيقح فرعت وهو ىناثلا لاؤسلا نع باوجلاو

 . اضيأ

 «ةلاسرلاو ةينادحولا راكنإو «ىلاعت هللا باتك ىف ءاج ام راكنإ  اهالعأ

 ةاكزلا ةيضرفكو ءاسمخ تاولصلا نوكك ةرورضلاب نيدلا نم ملع رمأ لك راكنإو

 نمو «مالسإلا نع جرخ دق هنع جرخي نم ؛مالسإلا راطإ ّدَعُي ام رخآ ىلإ جحلاو
 .قالطلاو جاوزلا ماكحأ كلذ
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 ةيحالص معزو ءاهب اهريغ لادبتساو «ةينآرقلا ماكحألا لامهإ  اهطسوو

 ماكحأ نإ :نولوقي نيذلا لوق كلذ نمو «ةينآرقلا ماكحألا ةيحالص مدعو ءاهريغ

 مهل ءاش ام اهيف اولدبي نأ سانلل نإو .هريغ نود هلوزن نامزب ةصاخ نآرقلا

 .ليدبتلا

 «هبادآو نآرقلا لعجو «رش نم مهدنع اميف نيملسملا ريغ ريغ ديلقت - اهاندأو

 .اروجهم ارمأ هيلع تلمتشا امو ةنسلاو

 ءامهباحصأ سبحي نايرخألاو ءاهيقنتعم لتق حيبت ىلوالا ةبترملا نإو

 - نامثع مامإلا نيرونلا اذ نإو ءرمألا ىلول كلذو ءمهلحنب رهجلا نم اوعنميو

 .دعو هللا نإو 7١2(نآرقلاب عزي ال ام ناطلسلاب عزي هللا نإ) :لاق  هنع هللا ىضر

 نم مهدعب نم نوكيف «دتري نم مالسإلا نع دترا اذإ هنأ قدصل هدعو نإو

 موقب هللا يتأي فوسف» :هتاملك تلاعت لاق اذلو .هنأش نوعفريو «مهب مالسإلا زتعي

 . «نيِرفاَكْلا ىَلَع ةزعأ نينمؤملا ىلع ةلذأ هتوبحيو مهبحي

 نم جرخ اذإ «نينمؤملا ددع نوديزيس مهنأب هللا دعو نيذلا مه ءالؤه

 - امهدحأ :نيرمأ ىلإ ةراشإ هيف «موقب هللا يتأيإل ب - ريبعتلاو «لبقتسملا ىف
 نيذلا ماوقألا ءالؤهب ىتأي ىذلا وه نينمؤملا ىلو وهو «مكقلخ ىذلا هناحبس هللا

 .«مهسيساحأو مهرعاشم ةدحتم اموق نونوكي مهنأ - امهيناثو « . . .هنتوبحيو مهبحي

 ءالؤه نع ربع اذلو ءمكحلا نيدلا ةرصنب هلوسرو هللا ةرصن مهتيموق تناك دق

 نيعبات نونوكي الو «ناميإلا نم ةنوكم هتدحو رزآتم ىوق رصنع ىأ «موق مهنأب

 .ىلاعت هللا نيد ريغل

 نودترملا هالخأ ىذلا ناكملا ىف مهب ىتأي نيذلا كئلوأ ىلاعت هللا فصو دقو

 مهو مهبحي ىلاعت هللا نأ  اهلوأ «مهيلع ىلاعت هللا معن نم ىه تافص عبرأب

 )١( 5ص 7 ج : ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نبا هركذ .
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 «همعن نم ناميإلا لهأ هيلإ لصي ام ىلعأ نينمؤملل ىلاعت هللا ةبحم نإو «هنوبحي
 .ناميإلاو ةعاطلا تاجرد ىلعأ هلل نينمؤملا ةبحمو

 ةهباشم نع ةهزنملا ةميركلا هتاذب قيلت ىتلا هدابعل ىلاعت هللا ةبحمو
 الو ءهدحو ميعنلا ىلع ءازجلا تسيل ىهف ءاضرلا تاجرد ىلعأ ىه «ثداوحلا

 ءازج ىف ىلاعت لاق دقو «كلذ نم ربكأ ناوضرلا عم اهنكلو ءهدحو نارفغلا

 اهتحت نم يرجت تانج تانمؤملاو نيدمؤملا هللا دعو » :ىلاعت هلل نيصلاخلا نينمؤملا

 زوفلا وه كلذ ربك هللا نَم ناوضرو ندع تاج يف َةَبيَط نكاسَمو اًهيف نيدلاَخ ٌراَهْنَألا

 . [ ةبوتلا ] 4 57202 ميظعلا

 - ىلوألا ةبترملا :بتارم ثالث هنم لضفب هدابعل ىلاعت هللا ةأفاكم نأ ىدنعو

 - ةثلاثلا ةبترملاو «ىلاعتو هناحبس هاضر ى ةيناثلا ةبترملاو «ميقملا ميعنلاو نارفغلا

 هتاذب قيلت لاح هللا ةبحمو «لماكلا ناوضرلا ىهو «ةبحملا تاجرد ىلعأ ىهو

 .ةيلعلا

 سفنلا هاجتب ساسحإلا - هناحبس هل دابعلا ةبحمو «ىلاعت هللا ةبحم هذه

 ريغ ءىش هبلق ىف لخدي ال هنأو «هبلقو هسفن ءلم هنأب روعشلاو «ىلاعت هللا ىلإ

 اهترمث ةبحملا كلت نأو «هريغ دوجولا ىف نأب سحي الف «هلالجو ىلاعت هللا ةمظع
 اذلو «هبيبح ىصعي نم ابحم نوكي الف ءهلوسرلو هلل ةقلطملا ةعاطلا ةينادلا ةبيرقلا

 مكبونذ مكل رفغيو هللا مكببحي ينوعبتاق هللا نوُبحت مْسُك نإ لقط :ىلاعت هللا لاق

 .[تارمع لآ 41: مي رُغُهللاَ
 ةعاطلاف «نامزالتم نارمأ ةيعرشلا تافيلكتلاب مايقلاو «هتعاطو هلل ةبحملاف

 نأ نم «فوصتلا ىعدم ضعب ةنسلأ ىلع ىرجي ام حيحصب سيلو «ةبحملل ةمزال

 نإ لب «ةرهاظلا لامعألاب فيلكتلا طقس ءاهتاجرد ىلعأ ىلإ تلصو اذإ هلل ةبحملا

 هل ةبحم مهرثكأو «هلل ىلاعت هللا قلخ بحأو ءاتيبثت ةعاطلا ديزت ةغلابلا ةبحملا

 هنم روصتي الو .ءطق هفيلكت ىف رصق امو ّهِْكَي هللا لوسر دمحم وه هناحبس

 اَهيَأ ايإ9 :ىلاعت لاق دقف «هريغ هب بلاط امت رثكأب ىلاعت هللا هبلاط دقو «كلذ



 التلال للنت ةم1غك لملم خ عععمم عع سمسم خ1 الل اااا!ااا كتل كلل الا اا 1 كلل أ[!!! خال اة !!ككتلل ألا م اتاتللا

 و هلع ذر أ هج يق م شمر قست هيج ذق بل مق يجن

 موُأو انطو دَشَأ يه ِليّللا ةئشان نإ 4 + ًاليقّتالْوَق كِيَلع يقلنس اَنِإ < ًاليترت نآرقلا

 .[لمزملا] 4 < جغ اليق

 تلاعت هلوقب ىلاعتو هناحبس امهركذ ناتللا امه  ةثئلاثلاو ةيناثلا ناتفصلا

 :هتاملك

 نيفصولا نيذهل ىماسلا ىنعملاو «نيرفاكْلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلع لأ
 ىلاعت لاق امك ,.مهحانج نوضفخي مهتلماعم ىف نينمؤملا ىلع ءاقرأ مهنأ نيميركلا

 4 227 ... ةمحرلا نم لالا حاتج اًمهل ضفخاو 8 :نيوبألل دلولا قفر ىف

 نم ىه هيف مكحتملا ريغ هيخأل خألا حانج ضفخ نأل ةيناح ةلذ ىهف .[ ءارسإلا]

 .ميمذلا عونخلا ليبق نم ال «ىفطاعلا فلآتلا ليبق

 زيزعلا ةرظن مهيلإ نورظني مهنأ .*نيرفاكلا ىلع ةزعأ# :ىماسلا هلوق ىنعمو

 ةاضرم ريغ ىف مهنوضرتي الو «مهنوقلمتي ال مهف «عناخلا ليلذلا ةرظن ال بلاغلا

 باّطخْلا يف ينزعو ... ا :ىلاعت لاق امك «بلغ اهانعم لصأ ىف (زع) و هللا

 .ةموصخلا ىلع رطيسو «باطخلا ىف ىنبلغ ىأ .[ص] # <20

 «ماللا نود «ىلع» ب نينمؤملا ىلع ةلذأ ةملك تدعت اذال لاؤس دري انهو

 - امهدحأ :ناهجو هيف» :هلوقب كلذ نع فاشكلا ىف ىرشخمزلا باجأ دقو

 للذتلا هجو ىلع مهيلع نيفطاع ليق هنأك «فطعلاو ونحلا ىنعم لذلا نمضي

 نينمؤملا ىلع مهلضفو مهتقبط ولعو مهفرش عم مهنأ - ىناثلاو - عضاوتلاو

 ءامحر ٍراَفَكْلا ىلع ءادشَأ ... » :لجو زع هلوق هوحنو ةدراعلا
 . [ حتفلا] © قر ...

 ةشاشبو ةبحمو قفرب مهناوخإ نولماعي نينمؤلا ءالؤه نأ ءلوقلا ةصالخو

 : هناحبس لاق امك «ناديملا ىف اصوصخو ةظلغب خب مالسإلا ءادعأ نولماعيو «فطعو

 ىف ءاج دقو .[ةبوتلا] 4 20 ... مهيلع ظلغاَو نيقفانملاو َراَفَكْلا دهاج ...
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 لاتق هئايلوأل كوحض وهف 7١2«لاتقلا كوحضلا» هنإ ٍةِلك لوسرلا ةفص ىف راثآلا

 . هتادعأل

 الو هّللا ليبس يف نودهاجي# :هلوقب ىلاعتو هناحبس اهنيب ةعبارلا ةفصلا
 . «مئال ةَموّل َنوُفاَحَي

 ىف :ىأ هللا ليبس ىف «ةقاطلا ىصقأ وهو ءدهجلا لذبو ةبلاغملا ةدهاجملا

 قح ءالعإ ىف ةدهاجم لكو «هنأش ءالعإو هنيد رصنو قحلا ةملك ةعفر ليبس

 ناك ايإ قحلا قيرط ىه ىلاعت هللا قيرط نأل ؛هللا ليبس ىف ىه لطاب ضفخو
 طارص ىلإو «قحلا ىلإ وعدي ىلاعت هللا عرش نأل ؛هثعاب ناك ايأو ءههعضوم

 ةملك ءالعإل فيسلاب نوكي دقف «هبيلاسأ فلتختو «هبورض عونتت داهجلا نإو

 «قحلاو نيدلا رصنل لاملا لذبب نوكي دقو «ناميإلا لهأ نع ءادعألا درو هللا

 بيلأتو «ةيمالسإلا قئاقحلا نايبب ناسللاب نوكي دقو «ناميإلا لهأ ةملك ءالعإو

 مكسفنأب نيكرشملا اودهاج» - مالسلا هيلع لاق دقلو «نيكرشملا ىلع سانلا

 .7"2(مكلاومأو مكتنسلأو

 كلذلو «هللا ريغ ىشخي الأ دهاجملا ىلع بجوي قحلا ىف داهجلا نإو

 ال ىأ .«مئال َةَموَل َنوُفاَحُي الو# :مهنأب نيدهاجملا كئلوأ هناحبس هللا فصو

 ناكو «موللا نم ةرملا ىه ةموللاو «ناك نم انئاك مئال ىأ نم طق امول نوفاخي

 هنع ردصت نمو «ةرّكنم اهنأل فوخلا ىفن ىف ةغلابملل موللا نود ةموللاب ريبعتلا
 مئال ىأ نمو «ةقيقر تناك وأ ةديدش تناكأ ءاوس ةمول ىأ نوفاخي ال ىأ ءركنم

 اذه هيف ريخ ال ناك مأ رضيو عفني ناكأ ءاوسو ءاريغص ناك مأ اريبك ناكأ ءاوس

 ةرملا لعفب ريبعتلا نأ وهو «ةموللاب «ريبعتلل رخآ اهجو سمتلنو «نورسفملا هركذ ام

 لب «عقاولا موللا نوفاخي ال ءالؤه نأ ىأ «هعقوت درجم ال «موللا عوقو ديفي

 )١( ص جا :ريسفتلا ىف ريثك نبا هركذ 81 21١7ص « ؟ج ىف لاقو ١ 35.

 ) )6.هجيرخت قبس
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 ىلاعت هللا ببح دقو ءاديدش نوكي دق رابتخاو ءالتبا نم هيف ام عم هنولمحتي
 :مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن ناسل ىلع ءاج دقف .قحلا عفر ليبس ىف داهجلا هدابعل
 نعنمي ال الأ» :مالسلا هيلع لاقو (1)«رئاج ناطلس مامأ قح ةملك داهجلا لضفأ)
 الو لجأ نم برقي ال هنإف دهش وأ هآر اذإ قحب لوقي نأ سانلا ةبهر مكدحأ
 ءهسفن مكدحأ نرقحي ال١ :مالسلا هيلع لاقو . 2(قحب لوقي نأ قزر نم دعابي

 . 0(هيف لوقي الف لاقم هيف هلل ارمأ ىري نآب

 صنلا اذه ىف ةراشإلا 4ٌميلَع عساو ُهّللاو ِءاَشَي نم هيتؤي هللا لضف كلذإ
 ناوضرو هللا نم ةبحمو «قداص ناميإ نم قبس ام لكل نوكت نأ امإ «ىماسلا

 «مهنيب محارتو فطاعتو «هلوسرلو هلل ةقلطملا ةعاطلا اهعمو دبعلا نم ةبحمو ءهنم
 داهجلا وهو ءروكذم برقأل نوكت نأ امإو ؛هليبس ىف داهجو مهئادعأ ىلع ةدشو

 نيلامتحالا ىلع هنإو «مهيلإ تافتلالا مدعو نيمئاللا مول حارطاو ءهللا ليبس ىف
 لمعيو «كلذل الهأ نوكي نم هدابع نم ىفطصي ىذلا «ىلاعت هللا لضف نم كلذ
 صاللخإلا نأل ؛ىلاعت هللا لضف نم تافصلا هذه تناكو ءهذه ىلإ لصيل هتدارإب
 نيب فلآتلاو ءاهتوالح قوذي نم الإ اهكردي ال ةمعن هتبحم ىف ءانفلاو «ىلاعت هلل
 داهجلاو «ءادعألا مامأ فوقولاو «ممألا هب زتعت ريبك لضف ربلاو فطاعتلاو نينمؤملا

 .ةلذلل عنمو «ةزوحلل ةيامح هنأل ميظع زوف هيف لمعلاو هب اضرلاو «هليبس ىف

 .«ميلَع عساو ُهللاوط :هتاملك تلاعت هلوقب صنلا ىلاعتو هناحبس ليذ دقو

 دئسم لوأ :دمحأو ,(5؟9١) رئاج مامإ دنع قحلاب كلكت نم لضن هه ةعيسلا : ىئاسنلا هاور )١(

 لس سا رس ١ ع رع

0 
 0 ا قورة لولا ارقي ال هنو ديس أ ار نإ اقحب

 0 ١8 يردخلا ديعس يبأو دنسم - , نيرثكملا دنسم يقاب :دمحأ هاور .ميزع
0 0 

 لرد سلا تيت ب :لوَُف هيف لوُش نأ كَم ان :هّللا لقي .ةلوُكي ال الكم ف 2ع و 34 52
 6 )٠8557: يردخلا ديعس ىبأ دئسم - نيرثكملا دنسم يقاب : دمحأ هاور . ؟ىشخي نأ م انو
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 دوجي «ةمحرلاو دوجلاو لضفلا عساو هلالج لج ىلاعتو هناحبس هللاو ىأ

 ال نمو هقحتسي نمو لضفلا عضاومب ميلع وهو «هدابع نبم ءاشي نم ىلع هلضفب

 «ءىش لك ىف ةعسلا ىلإ ةراشإلل ةسدقملا هتاذ تلاعت هلل فصولا قلطأو «هقحتسي

 ؛هلامب وأ هناسلب وأ هسفنب داهجلل ءاشي نم رسييو ءءاشي نمل قزرلا ىف عسوي وهف

 .كتمحر ةعس ىف انلعجا مهللا «هتمحرب اعيمج سانلا عسي وهو

 يزل اونم ا ءَندل اوم ةلوسرو هلأ هكون
 َهَللأَلَوَس نم و ور ع ماس اخ حرس 02-000 مل و لى

 لو لقا نوعكر مهو وكر اَنونْؤيو ةؤَلَصل انوميقد

 ايا ميرا 0 ساس رو تال ممو

 يدل هل َنوبِيَْلاَمههَسأَب رحّنِإَفاونماءنيذلاوهلوسرو
 مهد له رت د و م ريد هضاب يود رب ص هس وج رس

 اونو 0 دلتا 1 رد كيان أدم وثم
 مح ءرعاو 2 1 يمل

نامل وتو اوراق بق نم بنكْلا
 يع نينمؤم 7 

 3 َوْوكَّصلاَلِإَُيَيداَناَدِإَو

 ماء َنوُمِقَِتلِه بتكل الهايل كول وقح

 1725و

 0م لح رس رس هس سر 0 ل ا يل 01

 ديل تختارون يلع لعجو هيلع

 نم ءارصنت اودختي نأ نع نينمؤملا ىهن نايب ىف لوصوم ىماسلا مالكلا

 ءالؤه نأ هناححبس نيبي ميركلا صنلا اذه ىفو «رافكلا رئاسو ىراصنلاو دوهيلا



 ةدئاملا ةروس ريسفت ااه

 اللتتل انام طططط طخ طضسططكاللاللللمممخاااامممممسممممممممطط ضمانا ل الل لا الممالك اطااللللالالالاااللللل أ طك لالالا ااالااا ل اال لاا ااالاخخخللا يت
 ١ اا

 7ث

 نم الو «دادترالا ىلإ ىدؤي كلذ نإو ( مهدنع ام ناسحتسا ىلإ ىدؤت مهتالاوم

 ال ءاقدصو اًقح ءايلوألا مهو «نينمؤملاو هلوسرو هللا ةيالول ةضقانم مهتالاوم نأ

 وهو « مهيف رمتسم ( مهنم عقاو رمألو اهل لب ىطقف بابسألا هذهل مهتالاوم حصت

 هذه ىلع مهو مهيلاوي نمو «رمتسملا ثبعلاو هب بعللاو «مكنيدب ءازهتسالا

 :ىلاعت لاق دقلو «هناميإو هنيد نع ىلخت دقف «لاحلا

 رمألا ىلوو «ىلاوملا ريصنلا انه ىلولا 4اونمآ نيذّلاو هلوسرو هللا مكيلو امّنِإ»

 .ذاعملاو أجلملاو

 ىلاعت هللا نأ ىنعملاو ««امنإ» رصقلا ةادأب ءالؤه ىلع ةيالولا ترصق دقو

 "لف .ءالؤه ريغ نمؤملل ىلو الو «(ءادعألل مالستساو «لذلل ةناكتساو ءاذختسا

 اونوكي امهم مهبولق نأل ؛مهريغ نم ةرصنلا ةروص ىأب بلطي نأ نمؤملل حصي

 الإ هلهأو مالسإلاب نوديري ال مهو «نكمتسم دقحو «ديدش نغض ىلع ةيوطم

 . ءانفلا لب «ناوهلا

 «مالسإلا ءادعأ ناضحأ ىف نومتري نيذلا نيربتعملل ةربع صنلا اذه ىفو

 نورهاظيو «مهرايد نم مهنوجرخيو «نيملسملا نوذؤي نيذلا مهو «مهنولاويو
 الو «هرقحي ال ملسملا وخأ ملسملا» :لوقي مالسلا هيلع ىبنلاو «مهجارخإ ىلع

 ,. (0)(هلذخي الو «هملسي الو .هملظي

 نينمؤملا فاصوأ هذه «نوعكار مهو ةاكّزلا َنوُتْويو ةالصلا نوميقي نيِذّلا»
 افاصوأ مهل تركذ دقو «نينمؤملا ةيالو ىف هلوسرو هللا عم اونوكي نأب نيريدجلا
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 ةينابرلا ةعامجلا نيوكت ىف لخدي ىعامتجا ىنعم ىلإ ءىموي اهنم دحاو لك :ةثالث
 اهؤادأ ىأ «ةالصلا ةماقإ لوألا فصولا «هل الإ موقت الو ءهلل الإ لمعت ال ىتلا

 ىذلا ىعامتجالا نادجولا ةيبرت ىهو اهتياغ ىدؤتل ءاهيف جاجوعا ال ةلماك ةموقم

 لاق ىتلا ةالصلا ىهو «ةيزخملا ةيدرملا ءاوهألا ىلع ةرطيسلاو «راثيإلا هعم نوكي

 4 <27 ... ركبملاو ءاَشحَفْلا نع ئَهنَت ةالّصلا ّنِإ ... » :اهيف ىلاعتو كرابت هللا

 .[توبكسعلا ]

 ةيضار «مهسوفن اهب ةحمس اهنوطعي ىأ «ةاكزلا نوتؤي مهنأ ىناثلا فصولاو

 ىداملا نواعتلا وه كلذو ءمرغم ال منغم اهءاطع نأ نوبسحي مهبولق اهئاطعب

 رهظم ةاكزلاف «ىحورلا فلآتلا ثعبم ةالصلا تناك اذإو .بلقلا نم ثعبنلا

 . صلاخلا ىداملا نواعتلا

 .«نوعكار مهو# :هلوقب ىلاعتو هناحبس هركذ ثلاثلا فصولاو

 نوتؤيو# :ىلاعت هلوق نم ةيلاح ةلمجلا هذه نإ :نيرسفملا نم ريثك لاق دقل

 ركذ ببس نإ :نولوقيو «عوكرلا لاح ىف نوكي ةاكزلا ءاطعإ نأ ىأ .«ةاكّزلا

 عطق كلذ نأل ؛كلذ ىرن الو «عكار وهو ةقدص ىطعأ ايلع ىدهلا مامإ نأ كلذ

 نأ  ايناثو .ههجو هللا مرك ىلع نم كلذ نوكي الو ءاهنع فارصناو ةالصلل

 نوعكري مهو مهتاوكز اودؤي نأ نينمؤملا نم ادومحم نوكي هنأ كلذ ىدؤمو ءظفللا

 .ةالصلا عوكر

 عوضخلا وه امنإ «ةضورفملا ةالصلا عوكر وه سيل انه عوكرلا نأ هارن ىذلاو

 «مهعرازمو مهرجاتمو «مهعناصم ىف «مهلامعأ لك ىف ىلاعت هلل قلطملا

 هيلع ىبنلا لوق مهيف ققحتيو ؛ىلاعت هلل ءىش لك نوكي ثيحب ءمهتسايسو
 ىف هناحبس .١2(هلل الإ هبحي ال ءىشلا بحي ىتح ءمكدحأ نمؤي ال١ :مالسلا

 .تاحورلاو تاودغلا

 )١( حيحص ثيدح نم هانئعم يف ام جيرخت قبس .
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 .هلل عوضخلا ىنعمب قلطي عوكرلاو :هصن ام ىناهفصألا تادرفم ىف ءاج

 ةراتو «ىه امك «ةالصلا ىف ةصوصخملا ةئيهلا ىف ةراتف «ءانحنالا :عوكرلا»

 . ملعأ هللاو .«اهريغ ىف امإو «للذتلاو عضاوتلا ىف

 :هانعم بزحلا «َنوُبلاَعْلا مه هّللا بزح َنِإَف اونمآ نيذّلاو ُهَلوسَرو هللا لوتي نمو#
 ىف ناك مأ ريخلا ىف ناكأ ءاوس .مواقيو عنامي ىذلا ىوقلا رزآتملا رفاضتملا عمجلا
 .هيلع عمتجي ام ىلعأ ريخ الو «ريخلا بزح ىلاعت هللا بزحو «رشلا

 ءامهل هءالوو هلوسرو هللا نم هترصن لعجي نم :ميركلا صنلا ىنعمو

 نإ بلاغلا وه نوكيسو «ريخلا ىلع رفاضتملا هللا بزح نوكيس هنإف ءامهيلإ هرمأو

 :امهنع هونن ناتينايب ناتراشإ انهو هللا ءاش

 ردقم ىلإ ئموي .#نوُبلاَعْلا مه هَّللا بزح َنِإَق9 :ىلاعت هلوق نأ  امهادحإ
 نم نوكي هلوسرو هللا ىلوتي ىذلا نأ وهو «ىنعملا ىف نيب لوقلا نم فوذحم 1 0 ا 000 00

 .نوبلاغلا مه هتعامجو هللا بزح نإو «ريخلا ىلع رفاضتملا ىوقلا هللا بزح

 ىفو للي لوسرلا مسا ركذي مل .4هّللا بزح نفل :هلوق ىف هنأ - ةيناثلا
 هنأل ؟هللا ركذب انه ىفتكيف هللا نم رمأب الإ لمعي ال لوسرلا نأ ىلإ ةراشإ كلذ

 هلوسرلو ىلاعت هلل انتيالو لعسصجا مهللا «هدايع قوف رهاقلا بلاغلا رطيسملا

 .هريغ نود هللا بزح نم انلعجا مهللا «نينمؤمللو

 نينمؤملل ءادنلا 4اًبعلو وره مكتيد اوُذَحَنا نيِدّلا اوذخَتت ال اونمآ نيذّلا اهي ايا
 عماجو مهتعفر طانم وهو « سانلا نود هب اوصتخاو «هباوزيم ىذلا فصولاب

 هب نوئزهتسيو ( هنم نورخسي نيذلاف مهل عماتلا وه نيدلا ناك اذإو «مهتدحو

 ىف نولستي ةالسمو «اهب نوبعلي ةبعل هلعجب مكنيد نم نورخسي نيذلا كئلوأ
 مهيلإ ءامتنالا مدع ىلع ضيرحت صنلا اذهف «نيفخلتسم هب نوئزهتسيو اهب مهثبع
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 ءارصن اونوكي نأ نكمي ال مهنأ ىلإ ةيلج ةراشإ هيفو ءمهعامتجا رس وه ام ركذب

 هب نوهلي ةيرخس هنوذختي مكعامتجاو مكتزع هب ام نأل ؛مهل ةزعلا نوديري

 .نوئبعيو ُ

 . ىماسلا صنلا ىنعمل بيرقت اهنايب ىف ةيظفل ثحابم انهو

 ميركلا صنلا ىف امهف ؛بعللاو ءزهلا نيب ةقرفتلا - ثحابملا هذه لوأ

 اناك نإو «نارياغتم امه فطعلا اذه ىضتقمبو ءرخآلا ىلع امهدحأ فوطعم

 نم نورخسي مهف «ثبعلاو ء.ءازهتسالاب ةيرخسلا وهو «دحاو ىنعم ىلإ نايهتني

 . هقئاقحب نوبعليو هب نوثباعتيو «هلهأب نوئزهتسيو «هلهأ نم نورخسيو «نيدلا

 .هعوضومب ةيرخسلل دجلا ماقم ىف حزملا وأ «ةفخ ىف حزملا هانعم ءزهلاو

 لاق امك ءاهضيقن ىفخي وهو «لامعألا ضعب رهاظب مايقلاب نوكي دقو ءهب ثبعلاو

 مهنيطايش ىلإ اوُلَح اَذِإو اًمآ اوُلاَق اونمآ نيذّلا اوُقَل اَذإَو 9 نيقفانملا نع ىلاعتو هناحبس

 . [ةرقبلا ] 4 220+ نوئزهتسم نحن امّنِإ مكعم اَنِإ اوُناَق

 فافختسالا ىناعم ىلع المتشم ءزهلا وأ ءازهتسالا ىنعم نوكي اذه ىلعو

 .بئاعلا حزملاو «مكهتلاو

 اذإ نيعلا حتفب بعل لفطلا نع لاقيو «لفطلا باعل نم هانعم لصأ بعللاو

 بلط الو «عفن هب دصقي ال ىذلا لمعلا - مومعلا ىلع - هانعمو «هباعل لاس

 .ةيلستلاو «غارفلا ءاجزإ درجم هب دصقي لب «ةرمث
 ءازهتسا عضوم هذاختاب نيدلا نم نورخسي مهنأ :نيظفلل ىلمجلا ىنعملاو

 بعاللا هب دصقي امب الإ ءىشب هوحن نودصقي ال ثبعو بعل عضومو «حزمو

 ةالاوم لبقي نأ نمؤمل زوجي لهف «ةناهتسالا هيلع نوكت ام دعبأ اذهو هتبعلل

 .ناميإلا ةفص ىلع لازيال وهو «ءالؤه

 ىأ ءابعلو اوزه هولعج ىأ ءاوزه نيدلا اوذختا مهنأب مهلمع فصو دقو

 ءافوذحم ءاملعلا ضعب ردق دقو «اهب نوبعلي ةبعلو هب نوحزمي ائزهتسم هولعج

 . بعلو ءازهتسا عضوم نوكي نأ وهو
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 :ىلاعت هلوق - ةيظفللا ثحابملا نم ىناثلا ثحبملا

 اهيسف ةينايب انه «نّمط و 4ءاَيلوَأ َراَمُكْلاو مُكلْبَق نم باّتكلا اونوأ نيذّلا نسل
 دوهيلا مهو .«قحلا نيد هللا نيدب نوبعليو نوئزهتسي نيذلا كئلوآل نايب

 باتك ىلإ ىمتني مهعرش لصأ نأل ؛«باتكلا اوتوأ» ب مهنع ربعو «ىراصنلاو
 ءهب اوركذ ام اظح اوسنو اولدبو اوريغو هعضاوم نع ملكلا هيف اوفرح نإو «لزنم
 ال ىهو ءمهدنع ملع ةيقب نوكت نأ الإ ءرفك نم مظعأ رفك سيلو ءرافك مهو
 ضعب ىف ىقالتلا ناكمإلا ىف لعجت تناك ولو ءرفكلا ىف ىندأ اماقم مهل لعجت
 .اهب اوثبعي مل ىتلا ةينيدلا تامولعملا

 مهيلع قلطأو ءنوكرشملا مه رافكلا نإ:نورثكألا لاقف ءاملعلا ملكت دقو

 ىدنعو .دشأ مهرفك نأب مهضعب هللع دقو .«باتكلا لهأ ىلع هقالطإ نود رافكلا

 نيكرشُمْلاو باَتكلا لْهَأ نم اوُرفَك نيذّلا نكي مَلإ» :ىلاعت هلوقل ءرافك اعيمج مهنأ

 لهأ رفك نم مظعأ مهرفك سيلو .[ةئيبلا ] 4 11 ديلا مهيتأت ىَتح نيكفس
 نوكي نأ نكمي الو ءملع نع نيكرشملا رفكو «لهج نع مهرفك نأل ؛باتكلا
 ال هنأل ؛رافكلا فصوب اوركذ نكلو ءاففخم ارصنع ملعلاو ءاددشم ارصنع لهجلا

 .باتكب اوتؤي مل ذإ «هريغ مهل فصو

 ىلع ماعلا فطع باب نم باتكلا لهأ ىلع رافكلا فطع نأ ىرن اننأ ىلع

 باتكلا لهأ صخ هنأ ىلع ِةِْلَوي دمحمب رفاك لك لمشت رافك ةملكف «صاخلا
 مث .«ىراصنلاو دوهيلل نينمؤملا ةالاوم مدع ىف لصألا نم عوضوملا هنأل ءركذلاب

 .ةكَك دمحمب اورفك نمت عيمجلا ىلع مكحلا ممع

 . «نينمؤُم مسك نإ هللا اونو : ىلاعت هلوق ىف - ثلاثلا ثحبلا

 نيصحلا نصحلا وه كلذ نأ ىلإ ةراشإلل ؛ماقملا اذه ىف ىوقتلاب رمألا ناكو

 ةياقو ىلاعتو هناحبس هللا ذاختا ىوقتلا ىنعم نأل ؛ءايلوألا بلط نع ىنغي ىذلا

 رصانلاو ًأجلملاو ءذاعملا وهو «هنم الإ نوكت ال ةرصنلا نإ ذإ رارشألا رش نود

 نكت امهم ىوق لك لعجت هتيشخو ىلاعت هللا ىوقتب سفنلا ءالتجا نألو «ىلولاو
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 ىفاني ايلو ىلاعت هللا ريغ ذاختا نألو «نمؤملا بلق فاعضإ ىلإ لصي ال هتوطس

 .هناحبس هتوربجو هتمظع راعشتساو «هللا ىوقت

 نإ# :هناحبس لاق كلذلو «ناميإلا لمهأ فصو كلذ نأ هناحبس نيب دقو

 : هناحبس لاق «مهئازهتسا تاقوأ ضعب نيبي هناحبس ذخأ دقو .4َنيدمْوُم مْسُك

 عضاوم ضعبل ريوصت اذه 4ابعلو وره اَهوُدَحُتا ةالّصلا ىَنِإ ْمثْيداَن اًذِإو»

 ءادنلا دنع وهو «عقاو رمأ ىف مهلاح هللا روص دقو «نيدلاب مهبعلو «مهئازهتسا

 ناكو «ءادنلا درجم سيلو «ناذآلا وهو «ةالصلاب نيملسملا ءادن ىأ «ةالصلل

 :ىلاعت هلوق ىف ريمضلاف «ناذألاب اهيلإ ةوعدلاو «ةالصلا مهئازهتسا عضوم

 ىور دقو ءاهيلإ ةوعدلا وهو ةالصلا ةمدقمو ةالصلا ىلإ دوعي «اوزه اَهوْذَحّتل

 ةاكاحمب فافختسا ةادأ ءادنلا ذختي ناك نم مهنمف ءابعلو اوزه اهوذختا مهنأ

 ةالصلا لكش ذختا نم مهنمو ءاشثباعتو امكهت هديلقتب بعللاو «نذّوملا توص

 .ءازهتساو ةيرخسو ثباعت عضوم ةيمالسإلا
 نب هللادبع نأ هدئنسم ىف  هنع ىلاعت هللا ىضر  دمحأ مامإلا ىور دقف

 لوسر ىنذؤم نم ةروذحم وبأ ناك دقو «ةروذحم ىبأ رجح ىف اميتي ناكو زيريحم

 توص انعمس :لاقف هلك هللا لوسرل هنيذأت نع زيريحم نبا هلأس دقو ِةَنِكَب هللا

 38 هللا لوسر عمسف هب ئزهتسنو «ةيكحن انخرصف «نوبكنتم نحنو «نذؤملا
 ءاوقدصو «ىلإ مهلك موقلا راشأف «عفترا دق هتوص تعمس ىذلا مكيأ» :لاقف

 ناذآلا مالسلا هيلع لوسرلا هملع مث «نذأف مق» :لاقو «هيلإ ىنسبحو ءمهلسرأف

 هللا لوسر نذّوم راصو «ىلاعت هللا هادهف «هيلع كرايو «كيف هللا كراب»:هل لاقو

 اقداص انمؤم ىهتناو «هنم ارخاس ناذألاب انزهتسم ارفاك أدتبا اذكهو «ةكمب هلي

 . (1١هيِللَي هللا لوسرل انذؤم

 ناذألا ىف عيجرتلا - هيف ةنسلاو ناذألا :هجام نباو «(577) ناذألا فيك - ناذألا : ىئاسنلا هاور )١(

 .(59١هه) هنع هللا ىضر نذؤملا ةروذحم ىبأ ثيداحأ - نييكملا دئسم :دمحأو )7١(«
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 ءاقافنو ءازهتسا نيملسملا عم اولص ةالصلا تماق اذإ اوناك دوهيلا نأ ىورو
 تعدتبا دقل دمحم اي :دوجسلاو عوكرلا ىري امدنع لوسرلل لوقي ناك نم مهنمو

 ءءايبنألا عيمج تثدحأ اميف تفلاخ ملف ايبن تنك نإف «ءىضم اميف عمسي مل ائيش
 اعوضوم ةيمالسإلا ةالصلا لكش نم نوذختيو نوكحاضتي كلذ عم اوناكو
 :هناحبس هلوقب كلذ ىلاعت هللا للع دقلو «مهثبعو مهتايرخسل

 ءازهتسا نم مهنم ناك ام ىلإ انه ةراشإلا «نوُلقعَي ال ِموَق ِمهْنأِب كلذ»
 ناك ىذلا اذه نأ :ىنعملاو ءاهب نوبعالتي ةبعل ةيمالسإلا لامعألا ذاختاو ةيرخسو
 الف اههجو ىلع رومألا نوكردي ال اوراصو «تهفس دق مهمالحأ نأ هببس مهنم
 ناهربلا مهيدل ماق دقو .مهلوقعب نوربدتي نيذلا ءالقعلا ريكفت رومألا ىف نوركفي
 نمل راكنإلا لبقي ال دمحم هب ءاج ام نأ ىلع عطاسلا ليلدلاو «عطاقلا ىلقعلا

 .اهبقاوعو رومألا ئدابم ىف ربدتيو «هلقعب ركفي

 ال نم فرصت نوفرصتي ةلكاشلا هذه ىلع ىراصنلا ضعبو دوهيلا ناك اذاملو
 كلذ نع باوجلا ؟هيف ةيرخس ال امم نورخسيو «قئاقحلا نوسمطي ذإ .هدنع لقع

 ام نوكردي ال اوحبصأف «مهكرادم ىلع نار دق دقحلاو «مهبولق ىلع سمط دق هنأ
 لقعلا كاردإو بيبللا بلب بهذي ءىش الو «ميقتسملا ركفلاو «ميلسلا لقعلا هبجوي
 نم هدي ىف ام ىلع هريغ دسحو ءرشلا ىنمت نأب كلذ ءدقحلا نم رثكأ ميلسلا

 هبلق ىلعو «كردي الف هلقع ىلع اباجح ىقلي ريخ نم ىلاعت هللا هاتآ امو «ةمعن
 :هدعب نم.هناحيس لاق اذلو نمؤي الف

 هيلع باع هانعم هنم مقن 4هّللاب اًنمآ نأ الإ اًنم نوُمَقنت له باتكلا َلْهَأ اي لق#
 رمأ نم الإ عقي ال باقعلا نأل كلذو «باقعلا ىنعمب ماقتنالا هنمو «.هركنأو ءارمأ

 «باقعلا ىلع ردقي نمل راكنتسالا ةجيتن وهف .«باقعلا هعبتيف «هبيعيو بقاعملا هركني

 .هبجوت ةمكح هيف ىريو

 ال مهنأ مهيلع اركنم اخيوم مهلأسي نأ نيمألا هيبن رمأي ىلاعت هللا نأ ىنعملاو
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 مى للا
 ا بس

 مهرثكأ نأو «ناميإلا قح هلوسرو هللاب اونمآ هعم نينمؤملاو هنأ الإ هيلع نوبيعي

 . ميركلا ىماسلا:صنلا ىنعم بيرقتل اهركذن ةيظفل ثحابم ضعب انهو «نوقساف

 ىلع دسحي امنإو «نورفاك مهنأ عم ناميإلا نوبيعي فيك - لوألا ثحبملا

 باوجلاو «هنم مرح هنأل ؛نمؤملا ىلع دقحيو هايازم فرعيو «هكردي نم ناميإلا

 ىناعم نوكردي نودحوم مهنمو «لسرلاو ةلاسرلا نوفرعي باتكلا لهأ نأ كلذ نع

 لاق دقو ؛نيقفانملاو دوهيلا اصوصخو كلذ ىلع نينمؤملا نودسحي مهو «ديحوتلا

 . ءايلوأ مهنم اوت الف ءاوس نوُنوُكَف اورقك امك َنوُرُفََت ول اوُدَو» :مهيف ىلاعت

 دعب نم مكنودري ول باتكلا لهأ نم ريثك ٌدَو» :ىلاعت لاقو . [ءاسنلا] 4 ةننل

 يتأي ئتح ئنح اوحفصاو اوُفعاف قحلا مهل نيت ام دعب نم مهسّفنأ دنع نم ادسَح اراك مهنا

 . [ ةرقبلا ] 4 ن3 ريدَق ءيش لك ىلع هللا ١ نإ هرمأب هّللا

 ثعابلاو «مهناميإ نينمؤملا ىلع نوركنتسي باتكلا لهأ نم نورفاكلا ءالؤهف

 ةمعن ةوبنلا نأ نوري مهو «مهبولق ىف نكتسم دسح  امهدحأ :نارمأ كلذ ىلع

 دودسحي مهو «ءريخو ةمعن ناميإلا نأو «مهريغ ىف تناكف «مهيف اهنوجري اوناك

 .مهكرادم دسفأو ءدسحلا مهلتق دقو ءهلضف نم مهاتآ ام ىلع امئاد سانلا

 ةوق ىف مهنوري مهنأ ناميإلا لهأ ىلع ةمقنلا ىلع مهثعب ىذلا ىناثلا رمألا

 .نونئمطم نونمؤم كئلوأو «نوجعزنم رافك مهو «ةيواه ةسخ ىف مهو «ةيمان

 «نيملسملا ىلع ةمقنلا ببسل ارصح ميركلا صنلا ىف نإ  ىناثلا ثحبملا

 امو هللاب اًنمآ نأ الإ اًنم نومقنت له# :هتاملك تلاعت هلوق ىف ءاثنتسالا ناك كلذلو

 . «لبَق نم لزنأ امو انيَلِإ لزنأ

 مهف ءاهلك ةيهلإلا تالاسرلل لماش نينمؤملا ناميإ نأ  ثلاثلا ثحبلا

 لع نولي اراك هر هيلز ءهلبق نم لزنأ امو ٌةِْلَك دمحم ىلع لزنأ امب نونمؤي

 (هلتق اولواح نم مهنمو «مهولتق نم مهنمو «ءايبنألا لكب نونمؤي مهنأ نينمؤملا

 - امهنع هللا ىضر - سابع نبا نع ىور دقو «هنم اولاني نأ اوعيطتسي ملو
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 ةالصلا هيلع  لاقف هب نمؤي امع هنولأسي هيلو ىبنلا ىلإ اوبهذ دوهيلا ءامعز ضعب
 قحسإو ليعامسإو ميهاربإ ىلإ لزنأ امو ءانيلإ لزنأ امو هللاب نموأ - مالسلاو
 قرفن ال مهبر نم نويبنلا ىتوأ امو «ىسيعو ىسوم ىتوأ امو «طابسألاو بوقعيو
 هتوبن اودحج - مالسلا هيلع - ىسيع ركذ املف «نوملسم هل نحنو مهنم دحأ نيب

 .«هب نمآ نمب نمؤن ال :اولاقو

 لقي مل . «نوقساف مكرثكأ َنَأو# :لاق ىلاعت هللا نأ  عبارلا ثحبلا
 ..4 :ىلاعت لاق دقو «مهنم نودصتقي نيذلل افاصنإ ٍنوقساف متنأو هناحبس

 :ىلاعت لاقو .[ةدئاملا] « #2 نوُلمعي ام ءام مهم ريثكو ةدصتقم ةَمَأ مهنم
 29 َنودجْسي ْمُهَو ليلا ءانآ هللا تايآ وُ ةَمئاَ مَآ باتكلا له نم ءاوس اوُسيلاٍ

 يف نوعراسيو ركدملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو رخآلا مويلاو هّللاب نوسؤي
 نيِقّتمْلاب ميلع ُهّللاو هورفكي نلف ريخ نم اولعفي امو <39 نيحلاصلا نم كتلوأو ٠ تاريخلا
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 ىف قسفلا نم رش وه ام مهنم نوكي هنإ لب .نوقساف مهنم نيرثكألا نإو
 :مهيف هناحبس لاق اذلو «ةسخلا رهاظم دشأ ىف قسفلا عم نوعقيف «هتاذ

 هيبن ىلاعت هللا رمأ 4 هللا هع نَم هللا دنع َةَبوُتَم كلذ نَم رب مُكََبنَأ له لق
 هب ءىبنتلاو «هتاذ ىف ريطخلا هيبنتلل انه ماهفتسالاو «.مهرش ميظع ىلإ مههبني نأ
 .اذكّوم هركذ

 نم هعم نينمؤملاو ٌةَِْلَك ىبنلا ىلع دوهيلا همقن ام ىلإ نيرثكألا دنع ةراشإلاو

 دق مه اوناك ولو ءلوسرو لوسر نيب قرف ال اهلك ةيهلإلا تالاسرلاب نونمؤي مهنأ
 ءاوس «لمعلا ىلع تباثلا ءازجلا اهانعم لصأ ىف ةبوثملاو «هلتق اولواح وأ هولتق
 ال نآرقلا ةغل ىف ىهو ءريفخلا ىف اهلامعتسا عاش نكلو ءاريخ ناك مأ ارش ناكأ

 .باقعلا لباقم هنإف باوثلاك ريخلا ىف الإ نوكت

 مظعأ وه ام دجويو ءارش ناميإلا نوكي فيك  امهلوأ :نالاؤس دري انهو
 ىف نإ :نيلاؤسلا نع باوجلاو .؟ةبوثملاب رشلا ءازج نع ربعي فيكو .؟هنم ارش
 ريبعتلا نإو « مهريكفتب ءاردزالاو ءمهب مكهتلا نم ةبوثم اب مهرش تارمث نع ريبعتلا



 ةدئاملا ةروس ريسفت 9

 1١ للا
 ا بح

 متنك اذإ ليق هنأك «مهريكفتل ةلكاشملا ليبق نم رشلاب ءريخ وهو «ناميإلا نع
 الآمو ةبقاع هنم رشف هيف ريخخ ال ارش هنوبسحتو هناميإ ِةكي هللا لوسر ىلع نومقنت

 مكخسم نمو هبضغ ىف عوقو نمو «هللا ةمحر نم درطو نعل نم هيلع متنأ ام
 .ريزانخو ةدرق

 رش وه ام كانه نأ اذه ىلع مالكلا ىدؤمو «مهقسف ىلإ ةراشإلا نإ :ليقو

 نم درطلاو نعللا ىه ةرمثلا كلتو «مهلعف ةرمث وهو ءمهدوحجو مهقسف نم

 مكح اهيف «نوقساف مك رثكأ# :هلوق نأكو «ريزانخو ةدرق مهخسمو ءهتمحر

 كلذ راص ىتح «ليج دعب اليج هنوثراوتي ىذلا دوهيلا ىف رمتسملا مئادلا قسفلاب

 :ىلاعت هلوقو «ةثوروملا زئارغلاو مهيف ةلبجلاك

 ةلباقملا نأل ؛لوألا وه رهاظلا نكلو .مهقسف ةرمثل نايب 4اَناَكَم رش كتلوُأ»

 هيلإ لآ امب ناميإلا لهأ هيلع ام ةلباقم هيف ذإ «ريخألا صنلا اذه ىف ةحضاو

 تلاعت لاقف «ةرخآلاو ايندلا ىف مهلاح ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو

 : هتاملك

 «توغاّطلا َدبَعَو َريِزانحْلاو ةدرقلا مهنم َلَعَجَو ِهْيَلع بضَعَو ُهللا ُهَنَعُل م9

 دقو «لزنأ ام هناحبس مهب لزنأ نم نيبو «هلسرو هللاب اونمآ نم نيب انه ةلباقملا

 .هتمحر نم مهدرط هنأ «هللا هنعل نم ىنعمو «هناحبس هلزنأ امب نينورقم مهركذ

 الإ مهيلع ةلذلا برضو ءايندلا ىف نانئتمطالاو رارقلاو قحلا كاردإو ناميإلا ةمحر

 «مهيضام ناك اذكه ءرمتسم درط ىلإف انامز اورقتسا نإو «سانلا نم لبحب

 مودي ريعسلا ىف ةرخآلا ىف مهنإو «ىلاعت هللا ءاش نإ مهرضاح نوكي اذكهو

 .اهباذع مهيلع

 ىف نولماعيسو «مهيلع هبضغ وه مهب ىلاعت هلزني ىذلا - ىناشلا رمألاو

 .هاضر مدعو هبضغ ىف هتمكح ىضتقم ىلع ةرخآلاو ايندلا

 دقو «ريزانخلاو ةدرقلا مهنم لعج ىلاعتو هناحبس هللا نأ  ثلاثلا رمألاو

 ةدرق مهخسم ىلاعت هللا نإ :اولاقو ءظفللا رهاظب ذخألا ىلع نورسفملا راس
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 حا الل ةيوش رهششفل ا اا(:

 «مهل السن اوفلخ ريزانخلاو ةدرقلا نأ معزف مهضعب طرفقأ لب «ةقيقح ريزانخو

 ةدرقلا مهنم لعجو# :ىلاعت هلوقو «مهلبق تناك ريزانخلاو ةدرقلا نأ ةقيقحلا نكلو

 نم نيعونلا نيذه ىف لصألا مهنأك ىتح .مهنيب ةهباشملا ىف ةغلابم 4ريزانخلاو
 . ءايحألا

 نع ىور دق «ليوأت ريغ نم ظافلألا رهاظب اوذخأ دق نيرسمملا نأ عمو
 ةدرق مهخسمب دارملا نأ سابع نبا نآرقلا نامجرت نع ريسفتلا ىقلت ىذلا دهاجم

 مهسوفن ىلع تاوهشلا ءاليتساو «مهتاوزن ىف اوراصف «مهبولق خسم ريزانخنو
 ءمهسوفن تاراذق ىف اوراص امك «ةدرقلاك ةيقلخلا ميقلا تاردقم لكب مهشبعو

 ومنتو ءاهنولكأي تاراذقلا نوبلطي اذإ ريزانخلاك بساكملا نم رذقلل مهبلطتو

 .اهيلع مهماسجأ

 ةدرق اونوك مهل انلقف» :دهاجم نع هصن ام هريسفت ىف ريثك نبا لاق دقو

 هللا هبرض لثم مه امنإو «ةدرق اوخسمي ملو .«مهبولق تخسم :لاقف ءنيئساخ

 ديج دنس اذهو .[ةعمجلا] © ضر ... اراقسَأ لمحَي ٍرامحْلا لثمك ... )» : ىلاعت

 عبط ٠١9 ص ريثك نبا ريسفت نم لوألا ءزجلا) بيرغ لوق وهو دهاجم نع
 . (ةيراجتلا

 ثيداحأ تدرو دق هنإو «هنوبرغتسي نورثكألا ناك نإو «ةبارغ ال هنأ ىدنعو

 ةدرقلا نع َةِكلَك هللا لوسر انلأس» :لاق هنأ دوعسم نبا نع ىور دقف ءاذه ديفت دق

 مهخسمف طق اموق نعلي مل هللا نإ» :ٌةِْكي لاقف ؟دوهيلا لسن نم ىهأ ريزانخلاو

 مهخسمف دوهيلا ىلع ىلاعت هللا بضغ املف ناك قلخ اذه نكلو «لسن مهل ناكف

 .''(مهلثم مهلعج

 41في دوعسم نب هللا دبع دئسم - نيرثكملا دئسم : دمحسأ هاور )١(
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 وه اذهو ءداسجألا ىف ال سوفنلا ىف ةيلثملا نأ ثيدحلا نم دافتسي دق هنإو

 .هراتخن اذلو هلمتحي ظفللاو «هيلإ ليمن ىذلا

 «توفغاطلا اودبع مهنأ دوهيلا هب ىلاعت هللا ىنم ىذلا ثلاشلا رمأآلاو

 مكاحلا نودبعي مهف ءامئاد نايغطلا نودبعي مهو نايغطلا نم تولعف توغاطلاو

 مهو ؛هلح ريغ نم ذوخأملا ىغاطلا لاملا نودبعي مهو «هتاودأ نونوكيو «ىغاطلا

 .هنودبعي اهلإ مهاوه نوذختيو ىوهلا نودبعي

 :هناحبس لاقف ادكؤم مكحلا ىلاعتو هناحبس هللا لجس دقو

 ىذلا قسفلاب نوفصتملا كئلوأ ىأ 4ليَّسلا ءاوس نع ٌلَضأو اناَكَم رش كتلوأ»

 ىتح مهبولق خسمو «هتمحر نم مهدرط ررقو ؛هطخس مهيلع ىلاعت هللا لزنأ

 قحاب اونمؤي ملو «نايغطلا اودبعو ء«ريزانخلاو ةدرقلا بولقك مهبولق تراص

 امك «تامرحملا نم نولكأي ذإ ناكم رش ايندلا ىف مهناكم ىأ ءاناكم رش ءالؤه

 مهلاصتا ببسب اناطلسو ةوق اوتوأ ولو «ةلذ ىف مهو «تاروذاقلا نم ريزانخلا لكأت

 ؛ميقتسملا ىوسلا قيرطلا نع دعبأ مهو «ةيعبتلاب كلذ ىف مهف «ضرألا رارشأب

 لابو ىلاعت هللا مهقيذيسف آمايأ اونآمطاو اونكس نإو ءرمتسم لالض ىف مهف

 .نومرجملا هرك ولو لطابلا لطبيو قحلا هللا قحبو «مهرمأ

 نموا واجد

 نومك أونا َمرلعأ هو -ويأ وجرح دق مهو فكل اولد دو

 مهيأ وود ريفا نكن هن

 وينكم مهب مي َنوَُمَحيأونكامَسشِبِل تحس

 106 لكي مشل جاو دو سرامكلا
 ه2 رعاش حس

 0 نوعي
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 نم فعضو ءدوهيلا تافص ضعب ةقباسلا ةيآلا ىف ىلاعتو هناحبس ركذ

 مهعئابط ركذو «رانلا مهسمتف اوملظ نيذلا ىلإ نكري ذإ «مهيلإ نكريو «مهيلاوي
 بترتي ام ضعب نيب ءاهتاوزن ىف دورقلاو ءاهتهارش :ىف ريزانخلا هبشت ىتلا ةيناويحلا
 مهلكأو ءمهلاوقأ ىف قافنلا اهلوأو «مهلامعأ ىف رهاظم نم ةليحدلا هذه ىلع

 لاق اذلو «ناودعو ةيصعم لك ىلإ مهتعراسمو «مهتالماعم ىف لاملا تحس

 ىبنلل باطخلا «هب اوجَرَخ ْدَق مهو رفكلاب اوُلَحَد دقو اًنمآ اوُلاَق مكوءاج اذإو#
 وأ ةعداخمو ءاقافن وأ ةيرخسو ءازهتسا مهنم رركتي كلذ ناك دقو «نينمؤملاو هي

 نم رركتي ناك لب «نيتتنثا وأ ةرم نكي ملو «مهنم رركتي كلذ ناك ءاعم نارمألا

 اذإو انمآ اوُناَق اونمآ نيدلا اوقل اذإو ف : مهلاوحأ ىف هناحبس لاق كلذلو ءددع ريغ

 أ مُكير دنع هب مكوُجاَحُيل مُكيع هللا حف امب مُهَتوَُدَحَْأاوُلَق ضعب لإ مهضعب الخ

 لاقو . [ ةرقبلا ] 4 700 َنوُلعُي امو َنورسي ام مَع هلا نأ نومَلعي الوأ 057ج نولقعت

 اوُلاَق مهنيطاّيش ىَلِإ اَوَلَح اذإو انمآ اوُناَق اونمآ نيل اوقل اًذِإو» .: :مهيف ىلاعتو هناحبس

 َنوُهَمعي مِهنايعَط يف ْمُهُدُمَيَو مهب ُئَرَهَتسَي هلا 52+ َنوُئِزِهَتسُم نحن اَمَنِإ مكعم ان

 . [ ةرقبلا ] < 02#

 دكؤيلو ءدوهيلاو نيقفانملا تافصب مهركذيل نينمؤملاو ىبنلل باطخلا ناكو
 نأ بجي بحملا وأ ريصنلا ىلولا نآأل ؛مكل ءايلوأ اونوكي نأ نوحلصي ال مهنأ مهل

 سانلل هتبحمو ىدوهيلاو «ةبجملا كل ضحميو ء«دولا كل صلخيو «كل هبلق حتفي

 «قفانمل ءالو ال هنأال ؛ءايلوأ نينمؤملا رشعم مهنم اوذختت الف «ناعمتجي ال ناضيقن

 نولوقي مهقافن ىف «مهلاحل اريوصت كلذ ناك دقو .دساح دوقح نم ةبحم الو

 دّقو# :هتاملك تلاعت هلوقب هناحبس كلذ روص دقو «مهبولق ىف سيل ام مههاوقأب
 اولخد امدنع هيلع مه ام ىلع اوناك مهنأ ىأ .4هب اوجرخ دَق مهو رفكلاب اولخد
 امدنع ليلقتلل وأ ريثكتلل نوكت :نويوحنلا لاق دقو «نيرفاك اولخد اوجرخ امدنعو

 «ىضاملا ىلع لخدت امدنع قيقحتلا وأ بيرقتلل نوكتو «عراضملا ىلع لخدت
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 لا ءقيقحتتلل اهل ميركلا نآرقلا لامعتسا رثكأ نأ ىأرو

 اني مله مهناوخإل َنيلئاَقْلاو مكنم َنيقوعملا هلل معي دَق ل :هناحبس لوقي كلذلو

 م :هتاملك تلاعت لوقيو . [بازحألا] 4 4120: اليلق الإ سأل نوني

 ىضاملا ىف «دَق # نأ حضاوو .[ماعنألا] 4 2208 ... نولوقي يذلا كنَرِحَيل

 لاق ... » :ةمايقلا موي حبسملا انديس لوق نع ةياكح ىلاعت هلوق ىف قيقحتلل

 4 هزن# .. . هتملع دقف هلق تنك نإ قحب يل َسْيَل ام َلوُقَأ نأ يل ْنوُكَي ام َكَناَحْبس

 . [ ةدئاملا]

 .هعوضوم لصح اذإ ادكؤم وهو ىلاعت هللا ملع ىلع تلخد دق نأ ىرت الأ

 لاحلا نم ىضاملا تبرق اهنأ ىأ «بيرقتلل نورسفملا لاق انه «دَق# و
 بيرقتلا ىنعم نوكيل .دق اهعم ءاج اذإ الإ الاح نوكت ال ةيوضاملا ةلمجلاو«ةمئاقلا

 «نيرفاك اولخد مهنأ ىنعملاو «رقتسملا ىضاملا نم ةمئاقلا لاحلا بيرقت وهو ءامئاق

 نيرفاك اوجرخو

 ىنعملاو «ةبحاصملل ءابلاو «ىنعملا ديكأتو «قيقحتلل انه «دق# نأ ىرأو

 تدكأت دقو ءدكؤملا رفكلل نيبحاصم اوجرخو دكؤملا مهرفكل نيبحاصم اولخد

 ناكف «مهبو دقب رفكلاب جورخلا ىهو مهلاح تدكأتو «دقب ريبعتلاب ىلوألا مهلاح

 اذهو «نولخاد مهو اهديكأت نم ىوقأ نوجراخ مهو رفكلل مهتبحاصم ديكأت

 مهلوخدو «نيقفانم نيعداخم اولخد لب «ميلس بلقب اولخد ام مهنأ ىلإ ةراشإلل
 مهداز ليلد حال املك مهنأل ءاقافنو ارفك مهديزت مهيلع ةبستحملا ةينلا هذه ىلع

 ىلإ ةراشإ هيف رصقلا ىلع ةلادلا (مه) ب ريبعتلاو «مهرفك ىلع ارفك مهدازو ءاتنع

 لضف كلذو هاوس لاح مهل سيل رفكلا ىلع مهجورخ ىف نوروصقم مهنأ

 . ديكأت

 ظفلب ميركلا صنلا ىلاعتو هناحبس هللا ردص «َنوُمَتْكي اوُناك امب مّلعَأ هللاو#

 ىف ءىش هيلع ىفخي ال ىذلا ىلولاو رصانلا هنأ نايبلو «ةباهملا ةيبرتل ةلالجلا

 «ملع لك قوف هملعو ء«ريبدت لك قوف هريبدت نأو ءءامسلا ىف الو «ضرألا
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 .هملع سنج نم هملع نوكي نم دجوي ال هنأل «هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفأو
 هللا نأ  ميلعلا ىلاعتو هناحبس هللاو - دارملا لب ءمظعأو ربكأ ملع نوكي ىتح

 ام ىلعأ وهو ءملع هقوف سيلو «ملع هينادي ال املع نوفخي ام ملعي ىلاعت
 .اقيقحت ال ايبرقت ليضفتلا لعفأب ربعف ؛«ملع نم روصتي

 ىضاملا نيب عمجلاب .4َنوُمْتكي اوُناَك امبا :هتاملك تلاعت هلوقب ريبعتلاو
 «لباقلاو رضاحلا ىف هنومتكي امو «ىضاملا ىف هومتك امب ملعي هنأ ديفي لبقتسملاو

 ىنعملا اذه ىلع اوناك ةظفلو «هبيغمو .هرضاحو .مهرمأ ىضام ملعي هناحبس وهف

 .رمتسملا ملعلا ديفت

 لاقف ناميإلا لهأل مهتلماعم نيب نأ دعب مهقالخأ هناحبس هللا نيب كلذ دعب

 .«ناودعلاو منإلا يف نوعراسي مهنم اريثك ئرتو» :هتاملك تلاعت

 قسافم نم دوهيلا نم ريثك هيلع ام ىلإ ٌةْْكَم ىبنلا هيجوت صنلا اذه ىف
 ىري نيب اهعوضومو ةحضاو ةهجوم هيبنتلا تارابع تناك دقو «ناودعو رجافمو
 رشلا ىف نوضوخي مهنم نيريثكلا ىرت تنأف ,هحوضول نيعلا هبشي امب وأ نيعلاب
 .رشو برح لك ىلع نومدقي لب اءوس نوبنتجي الو «نووعري ال ءاضوخ

 وهف ءماكحألا ىف لدعلا ىلإ هناحبس هبنيو ؛مئاد لدع ىلاعت هللا مكحو
 لب ءمكحتسم رشلا مهيف اعيسج مهنأ ىلإ - مالسلا هيلع - ىبنلا هبني مل هناحبس
 ناودعلاو مثإلا ىف ةعراسملا ىنعمو «ليلقلا ىف الو لكلا ىف ال ءريثكلا ىف
 برو «ناودعلاو مثإلا باكترا ىف نوددرتي ال مهف ءددرتلا مدعو ةلجاعملا
 ىلإ ريشت ىفب ةيدعتلاو «عفنلا تاذل سانلا عفنو ريخلا ىف ددرتلا لك نوددرتي
 مهف «هنم رش ىلإ لاح نم نيعراسم اهيف نولقتتي ماثآلا ىف نورومغم مهنأ

 .امئاد اهيف نوعتري

 وه مثإلا :مهضعب لاقف ؛ناودعلاو مثإلا ىنعم ىف ءاملعلا ملكت دقو
 .همراحم ىلع ءادتعالاو «ىلاعت هللا دودح ىدعت وه ناودعلاو «بذكلا
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 ام وأ ,ىدعتلاب ناودعلاو «ىصاعملاب مثإلا رسف ىربطلا ريرج نبا نكلو

 . كلذ وحن هجتي

 نع ئطبي ام وه ةلمجلا ىف هل ىوغللا لصألا وه امك مثإلا نأ هارن ىذلاو

 قطابت نم دوهيلا دنع ام وه مثإلاف ءريخلا لعف نع ئطبي هنأل مثإ بذكلاو «ريخلا
 نأ نيبي صنلاو «سانلا عفن اهئادأ ىف نوكي ىتلا رماوألل نايصعو ءريخلا نع

 كلذ عم مهو «هنوقوعيو «ريخلا لعف نع ئطبت نأ اهنأش نم الامعأ نولمعي ءالؤه

 نولعفيو هنولعفي ال اباجيإو ابلس ريخلا نم نومورحم مهف «مهريغ ىلع نودتعي

 . طيحم مهئارو نم ىلاعت هللاو «هضيقن

 ىتح «مهكرادم تدسف مهبولق ىلع رشلا ءاليتساو ءمهسوفن داسفل مهنإو
 ضرألا ىف داسف وهو ءاريخ وه ناودعو ماثآ نم هنولعفي ام نأ نوبسحي مهنأ

 ةاناوم ريغ نم عرستو ةلجع ىف ءوسلا مهلمع نع هناحبس ربع كلذلو «ميظع
 ىلإ اوعراسو  :ىلاعت لاق امك «ريخلا ىف ةعراسملا لامعتسا رثكأ نأ عم ةعراسملاب

 . [نارمع لآ] 4 <29 نيقّيمْلل تدعأ ضرألاو تاَومّسلا اهْضَرَع ةّنِجَو مكبر نم ةرفغم

 . [نارمع لآ] 4 ]37 ... تاريخلا يف نوعراسيو ... » :ىلاعت لاق امكو

 مهنأل كلذو .[نونمؤملا] 4 220+ ... تاريخلا يف مهل عراسن 9 :هلوقو

 نومثأي مهبولق داسفل مهنإ ذإ «ريخلا ىلع لدي ىذلا ظفللاب هنع ربعف اريخ هنوبسحي

 مهلكأ سانلا ىلع مهتاءادتعا حضوأو ءاعنص نوئسحي مهنأ نوبسحيو نوذؤيو

 مهلكأو# :مهلمع ءوس ىلع افطاع هناحبس لاق كلذلو «لطابلاب مهلاومأ

 .* تحسلا

 تحسلاو «هلصأتسا هانعم هتحسو «ءايشألا روشق نم لصأتسي ام :تحسلا

 4« 7 ... باَدعب مكتحسيف ... 8 :ىلاعت لاق امك «لاصئتسالا تاحسإلاو

 ةقالع لك هذخخأ لصأتسي هنأل ؛روظحم لك ىلع تحسلا قلطأ دقو .[هط]

 ذخأو «ةوشرلاو ءابرلاك «مهرومأ دسفتو ضعبب مهضعب سانلا طبرت ةيعامتجا

 :ِلَع ىبنلا هيف لاق ىذلا مثآلا راكتحالاو «بصنلاو ريوزتلاو شغلاب لاومألا

 . مثآ ىأ (ئطاخ ركتحملا»
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 اوناك .مهمالآل ملأتلاو «سانلاب ىبدألا لاصتالا نع مهعاطقنال دوهيلا نإو
 لاومأ نولكأي اوناكف «مهريغ نود مهل اموسقم ابهن مهلاومأو سانلا نوربتعي
 ىف انيلع ام :نولوقي اوناكف «نوراتخملا مهو ,نويمأ مهادع نم نأل ؟سانلا
 . نييمألا

 اولصفنا دق «ليج دعب اليج هوثراوت ىذلا ديدشلا مهضغب ببسب دوهيلا نإو

 ليولا مهوقاذأ ىراصنلا طسو ىف نيدهطضم اوشاع دقو ؛مهبولقب سانلا نع
 اودسفيلو «ةيعامتجالا تادحولاب اوكتفيل ةيرسلا تاعامجلا اونوكف ءاسؤكأ لذلاو

 نوزنتكي اوذخأو ءاهتماعد دوهيلا ناك الإ ةبرخم ةوعد نم امو ءاهنيب قئالعلا
 عاونأ ثبخأ نم وهو «ضرألا ىف ابرلا اورشن نيذلا مهف «ةمرحملا قرطلاب لاومألا

 راكتحالا اوذختاو «ضرألا ىف مهناطلس طسبل اليبس ةوشرلا اوذختاو تحسلا
 بصنلا اوذختاو «مهؤادعأ مهرظن ىف اعيمج سانلاو «سانلا عيوجتل ةعيرذ

 ةليضفب اورهاظت نإو «لطابلاب سانلا لاومأ لكأل ةعيرذ ةعيدخلاو شغلاو لايتحالاو
 ىمح اوكتهو رئامضلا اودسفأ كلذبو ءرهظملا اذه نم اوبستكي ىكل «ةيلام
 «تاعمتجملا اودسفيل «ةيقلخلا تاموقملا لك اوليزي نأ اولواح وأ اولازأو «لئاضفلا
 ىلع هناحبس مكح دقو «ىلاعت هللا ءاش نإ مهقحالت ةلذلا نإو «ميقلا لك اوليزيو

 . «نوُلَمْعَي اوناَك ام سّئبَلا# :هتاملك تلاعت هلوقب مهلامعأ
 كلذ مكح ىلاعتو هناحبس هللاو ؛مهلامعأ مذي عطاق مراص مكح كلذ

 ىلاعت هللا رماوأل ةفلاخم اهنآل ؛ةمذملل اهقاقحتساب مهلامعأ ىلع عطاقلا مكحلا

 لئاضفلاو قالخألل موقم لكل ةضوقم ىهو ءاهتاذ ىف رش ىهو ءهيهاونو
 .ةيناسنإلا تاقالعلاو

 ربع كلذلو «لمع نم هيف نورمتسم مه امو مهنم ناك ام ىلع مكحلاو
 لادلا عراضملا ظفلب (نوملعي) و ءىضاملا ظفلب ناك ركذف ءرضاحلاو ىضاملاب
 ىضاملا ىف مهنم ناك كلذ نأ ىأ «عمجلا كلذ ىدؤمو «لبقتسملاو لاح لا ىلع
 لغوأو ءارش دشأ كلذو «لبقتسملاو رضاحلا ىف هيلع اورمتساو ءمومأم وهو

 .اداسف
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 سئب ةملكبو ءمسقلل ةئطوملا ماللابو ءمسقلاب مكحلا كلذ هناحبس دكأ دقو

 .مذلا ةدش ىلع ةلادلا

 مهنع دريو ءمهرش مهنع عفديو «سانلا ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو

 - ىسوم ىلاعت هللا ميلك دي ىلع نيذقنتسم رصم نم اوجرخأ ذنم مهنإو «مهديك

 كلذلو ءمهل سانلا ةمواقم ىلاوتتو مهنم ودبي ءرشلا ىف مهسوفنو - مالسلا هيلع

 ىف راتخملا بعشلا مهنأ اومهوت ىتح «سانلا نود لامكلاب ساسحإ هعم دلوت دق

 ءاتحس هولكأف «للملا الإ اليبس اودجي مل مهناطلس اوضرفي ىكلو «ضرألا هذه

 ال ممألا خيراتل ئرقتسملا نإ ىتح «فلس نع افلخ كلذ اوثراوتو اتحس هوقفنأو

 «مهيضامب دوهيلا رضاح هباشت ءاهيضامب اهرضاح هباشت سانلا نم ةعامج دجي

 مهلثم مهنأل ؛نيضاملا لامعأب مهنم نيرضاحلا بطاخي ناك ميركلا نآرقلا نإ ىتح

 .ريغتلل نيلباق ريغ مهو ء«مهتلكاش ىلعو امامت

 مهدنع نوكتي الف «مهعابط ريغي ال «مهباتك ةاروتلا نم ةيقب نم مهدنع امو

 ناكف ءمهل نونيبي الو «مهنوراجي مهؤاملعو «نيقباسلا ميلاعت نم الإ ماع ىأر

 «باوصلا ىلإ مهدشري نم دوجو مدعو «هيف داسفلا عويشل ادساف ماعلا مهيأر

 :ىلاعت لاق اذلو

 ءاملعلا مه انه نوينابرلا «مْنإلا مِهلوَق نع ٌراَبحَألاو نوُيناّبرلا مهاَهَني الول»
 نوكي الو هيلإ اوبسني ىتح مهبرب نولصتيو «هلل مهملع نوكي نأ نولواحي نيذلا

 ىف هنورهظيو مهلاوقأ ىف كلذ نومعزي «هناحبس هيلإ مهتبسن الإ فصو مهل
 نوفرعيو .«باتكلا ماكحأ نورسفي نيذلا ءاملعلا وأ ءاهقفلا مه رابحألاو ء مهلامعأ

 فصو لكل نكلو «نيفصولا نيب عمجي نم نوكي دقو «مهنيد نوئشب سانلا

 . لمعلا نم بناج

 ىلع ىضاملا ىف خيبوتلاو «لبقتسملا ىف لعفلا ىلع ضحلل انه 4الول# و
 الإو «هئادآ نع مهلذاختو ىضاملا ىف مهريصقت ىلع خيبوتلل انه وهو «هلعف مدع

 ناك نيذلا ءالؤه نم ناك اله :ىنعملاو ءمهرمأ راكنتساو ءمهلاح مذ ناك ام



 لل للللللللا
 تا < ير ا -جل

 هوعبتيل قحلا ىلإ مهدشري نم مهل نوبيجتسيو «مهيلإ نوعمتسيو دوهيلا مهعبتي
 مهنيب ءاطسو نيينابرلاو رابحألا كئلوأ اوذختا دقو .هوبنتجيل ملظلا نع مهاهنيو

 .اولعفي مل مهنكلو «مهقيرط نع همكح اوفرعتيل هللا نيبو

 مهلكأو مثإلا مهلوق وه هنع اوهني نأ ىغبني ناك ىذلا عضوملا ناك دقلو
 لوقلا ىأ «مثإلا لوق  امهدحأ :نيرمأ ىلع بصنم بجاولا ىهنلاف «تحسلا
 ىذلا نإف - لئاذرلا عامج نارمآألاو ءتحسلا لكأ - ىناثلاو «ريخلا نم عناملا ئطبملا

 هيلع سانلا ئرجيو ء«هيلإ عفديو داسفلا ىلع ضرحي ميمذ لوق رشلا ىلإ عفدي
 .هناسحتسا رشلا لوأ نأل ءاهئازجأ لكب «تاوهشلا باكترا كلذ نمضتيو

 كلذ دعب نم اوءرمتسا مث «هل عفادلاو هيلع عجشملا لوقلاب ابلاغ نوكي هناسحتساو

 انسح هآرف هلمع ءوس هل نيز نمم كلذ دعب نم نوكيو «هيكزيو هنيزي هلوقب
 نم هللا مهاتآ ام ىلع دسحو سانلا ىديأ ىف امل عمط - ىناثلا رمأآلاو

 لاملا ذاختاو «مهيديأ ىف ال هرشو «لطابلاب سانلا لال لكأ كلذ ءاروو ءهلضف
 .لوذرملا مكحتلاو ءرشلا ىلع ضيرحتلاو «مهنيب نيبلا تاذ داسفإل ةعيرذ

 ال اوناك مهنأل ؛مهب ضيرعت تحسلا نع ةماعلل رابحأللا ىهن ركذ لعلو

 رخآ ضيرعت مثإلا لوق نع ىهنلا ركذ نأ امك ءاهعاونأ لكب اشرلا نع نوففعتي

 ىف دونا قطنلاو «.هعضاوم نع ملكلا فيرحت روزلا لوق نم نإف «مهلاوحأب
 نم ولخي ال وهو «مهعينص هناحبس مذ كلذلو «مهنم عقي ناكو ءعرشلا

 د :هتاملك تلاعت لاقف «مهنم ءايوقألا ىوهل عرشلا مكح رييغتو مهمكح

 ال ,ماكحإو ةقدب رشلا مهلمع وهو ؛مهعينص ىلاعت هللا مذ . . «نوعنصي رئاك

 ءرضاحلا ىف هيلع مه امو «ىضاملا ىفو «ريكفت ريغ نم ةيناويحلا زئارغلا ىضتقمب
 . لبقتسملا ىف مهنم نوكي امو

 ءامهد نم ةماع دوهيلا لامعأ مذ نيب ةقرفتلا ىف نورسفللا ملكتي انهو
 رابحألاو نييينابرلا لامعأ مذو .©نوُلَمعَي اوناك ام سبل :ىلاعت هلوقب مهريغو
 .«نوعتصي اوناك ام سّئبَل# :ىلاعت هلوقب
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 ىف عمط نم ةوهش ثاعبناب ةداع نوكي لمعلا نأ :ةقرفتلا هذه ةصالخو

 جئاتنلاو تاياغلل فرعتو ريبدتو ةراهمب نوكي هنإف « عينصلا امأ ءدسج ةذل وأ «لام

 ةقرفتلا ىف لاق نم نسحأ نمو «هريغو لمعلاب نوكي عينصلا نأو «ةمثآ تناك ولو

 «هريغو ىرشخمزلا هركذ ام احضوم لاق دقف «ريبكلا هريسفت ىف ىزارلا نيدلا رخف

 مهتماعو مهتلفس اوهن ام مهنأ باتكلا لهأ ءاملع نم دعبتسا ىلاعت هللا نأ ىنعملاو

 مذ ىلاعت هنأل ؛هبكترم ةلزنمب ركنلا نع ىهنلا كرات نأ لدي كلذو «ىصاعملا نع

 ركنملا نع ىهنلا كرات مذ نإ :لوقن لب ءدحاو ظفل ىلع ةيآلا هذه ىف نيقيرفلا

 ام سئبل :تحسلا لكأو ناودعلاو مثإلا ىلع نيمدقملا ىف لاق ىلاعت هنأل ؛ىوقأ

 اوناك ام سئبل :ركتملا نع ىهنلل نيكراتلا ءاملعلا ىف لاقو ءنولمعي اوناك

 ارقتسم راص اذإ ةعانص ىمسي امنإ لمعلا نأل ؛لمعلا نم ىوقأ عنصلاو «نوعنصي

 ابنذ ىهنلل نيكراتلا بنذو «خسار ريغ ابنذ نيلماعلا مرج لعجف انكمتم اخسار

 هللاب ملعلا هجالعو «حورلا ضرم ةيصعملا نأل «كلذك ةقيقحلا ىف رمألاو ءاخسار

 ضرملا لثم ناك ةيصعملا تلاز امو ملعلا اذه لصح اذإف «هماكحأبو «هتافصبو

 .«لاز امف ءاودلا هبحاص برش ىذلا

 ىهنلا نع توكسلا وه مهيلع ذخأ ام نكي مل رابحألاو نيينابرلا ءالؤه نإو

 داسف ىف اببس اوناكو ءاولض كلذبو «مهريغ هيف عتر اميف اوعتر مهنإ لب ءطقف

 ليئارسإ ينب ينب نم اورقك نيذلا نعل) :ىلاعت لاق امك مهدرطو مهنعلو ءهلك عمجلا

 ال اوناك 1 نودتعي اوناكو اوصَع امب كلذ ميرم نبا ىسيعو ةوواد ناسل ىلع

 . [ةدئاملا ] < 250 َنوُلعَفَي اوُناَك ام سْمبلُهوُعف رَكُْس نع َنوَهاَتي

 اهنإ «رابحألاو َنوُينابرلا مهاهني الول# :ةيآلا هذه ىف سابع نبا لاق دقلو

 نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىف نورصقي نيذلا مثإ نيبت اهنأل ؛باتك ىف ةيآ بعصأ

 ىور «ةيناسنإلا ةعامجلا حالص امهبو «مثإلا اعنامو ءرمألا ماصع امهو ءركتملا

 لمعي نم مهرهظأ نيب نوكي موق نم ام» :لاق َِّلَي هللا لوسر نأ دمحأ مامإلا

 .«هدنع نم باذعب هللا مهباصأ الإ اوريغي ملو «عنمأو هنم زعأ مهو ىصاعملاب
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 مههني ملو ىصاعملا مهبوكرب مكلبق ناك نم كله امنإ سانلا اهيأ» :لاق مث

 فورعملاب رمألا نأ اوملعاو مهب لزن ىذلا لثم مكب لزني نأ لبق ركتملا نع اوهنا
 .«الجأ برقي الو اقزر عطقي ال ركنملا نع ىهنلاو

 بسحي «هنيد ىف الام نم مهنمو هاضترا نأ دعب ءركنملا ديأ نم مهنم لب «مثإلا

 قحلا لوقل انّقفو مهللا «قحلاب ىدانم الو «راتهتسا ىف بجاولا كرتو «راكتتسا

 . نيمحارلا ريخ تنأو ءانمحراو انل رفغاو انع فعاو
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 ىلع لدت ىهو «نينمؤملل مهتلماعمو دوهيلا لاوحأ ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 مهسفنأ تاذ ىف مهقافنو ءمهلض مهبصعتو ناميإلا لهأ ىلع مهدقح رادقم

 نيدلا مهذاختاو «ةيمالسإلا قئاقحلاب مهئازهتساو «عادخلاب نينمؤملل مهتلماعمو

 .ابعلو اوزه

 اوطعأ نإ مهنأو «ىلاعت هللا بنج ىف مهلاح هناحبس نيبي ةيآلا هذه ىفو

 نإو «ىلاعت هللا تاذب قيلت ال ةلاق اولاقو ءاورفك اوعنم نإو «ةمعنلا اورطبو اورشأ

 لاق اذلو «نييبنلا تالاسر اوغلبو باتكلا اوتوأ نمل لثمألا قيرطلا وه سيل اذه

 : هناحيس

 ام لغلاو «هعردتو ءىشلا طسوت :لغلا لصأ «ةَلولغم هللا دي دوُهيْلا تلاقو»

 نمو «نيديلا لولغم وه ليخبلل ليقو ءهطسو فارطألا لعجيو صخشلا هب ديفي

 ىهو «ةلولغم هللا دي اولاق مهنأ دوهيلا نع ىلاعتو هناحبس هللا هاكح ام كلذ

 مهنعل مهلوق ببس ررقي اميف تفلتخا نإو ءاهداؤم ىف ةيقالتم ناعم ةدع لمتحت

 ىلاعتو هناحبس هنأو ءردقب ردقم ءىش لك نأ اوملع امل مهنإ : ليق دقف «هللا

 هللا دي نإ :اولاقف ءميركلا ريغ لوقلا اذهب اومجهت اريدقت هردقف ءىش لك ىضق

 ىف مهناميإ قداصلا نينمؤملا نوري اوناك مهنإ :ليقو «ةديقملا مكح ىف ىأ «ةلولغم

 مهرفك ببسب مهنإ :ليقو « مهتلاقم اولاقف ءهللا ىلع نودمتعي مهو «ةورث ريغ

 ىلإ كلذ اوبسني ملف «قزرلا ىف مهيلع رتق لاوحألا ريغتو نينمؤملل مهئاذيإو
 .مهبر نأش ىف مهتلاقم اولاق لب «ةعقاو بابسأ

 ءادبأ مهلاني ال رقفلا نأ اوبسحو «عمطو مئاد عله ىف دوهيلا نأ هارن ىذلاو

 «مهبر اومهتا اوطعي مل نإو ءمهملعو مهتليحو مهسفنأل هوبسن اريخ اوطعأ نإف

 زعيو «عنميو ىطعي هنأ نوملعي نيذلا هب نينمؤملا هلل نينعذملا نأش ريغ كلذو

 ْ .ريدقتو ةمكحب لذيو

 ةيليثمتلا ةراعتسالا ليبق نم وهو «لخبلا نع زاجم 4ةلوُنعم هللا ديل : ظفلو

 هدي تلغ نم لاحب ىطعي الف «ءاطعلا نع هدي تضبق نم لاح تهبش ذإ
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 اهب نوكي ىتلا ىه اهنأل ؛ديلاب ربعو ءاهكيرحت عيطتسي الف ؛هطسو ىلع تطبرو
 طسبلا لك اهَطسْبَت الو كقنع ىآإ ةلولغم كدي لعجت الو» :ىلاعت لاق دقلو «ءاطعلا
 . [ءارسإلا ] 4 5+ اًروُسحَم امولم دعقتت

 كلذ ىف لاق دقو «ءاطعإلاو عنملا نع ةيانكلا لب «ةحراجلا ديلاب دارملا سيلو
 الو :ىلاعت هلوق هنمو (دومجلاو لخبلا نع زاجم اهطسبو ديلا لغ)ا : ىرشخمزلا

 تابثإ هب ملكتي نم دصقي الو . «طْسبا لك اَهْطْسْبت الو كقنع ىلإ ةّلولغم كدي لعجت

 هعنمي الو ءطق ءاطع هديب ىطعي ال ليلق ىف هلمعتسي ىتح طسب الو لغ الو دي
 بكتنملا ىلإ عطقألا ىطعأ ولو ءاهضبقو اهطسبو هدي لامعتسا ريغ نم هتراشإب الإ
 اتعقو ناترابع اهضبقو ديلا طسب نأل ؛لاونلاب هدي طسبأ ام :اولاقل اليزج ءاطع
 :هلوقك ديلا حصت ال ثيح هولمعتسا دقو «نيتبقاعتم

 هداهوو هعالت هادن تركش  لباوب نيديلا طسب ىمحلا داج

 ىف ةيآ لك ىف بسانملا ىزاجملا ىنعملاب ىلاعت هلل ةبوسنملا ديلا ترسُف دقو
 .. : ىلاعت هلوق ىف لاق هنأ ىتح «هريغو ىلازغلا هراتخا ام ىلع ميركلا نآرقلا
 ريمألا عضو لاقي امك «ةوقلاو ناطلسلاب .[ حتفلا] 4 كلل .٠ . مهيدي َقَوف هللا دي

 بتك ىف روهشم ةلأسملا هذه ىف مالكلاو «نيديلا عوطقم ناك ولو «ةنيدملا ىلع هدي

 .مالكلا ملع

 اذهو ءمهيلع ءاعدلا اهانعم ةلمجلا هذه 4اوُلاَق اًمب اوُنعُلو مهيديأ تلْغ»
 عشجلاو عمطلا مهب بهذو «مهيولق تدسف نم ىلع وعدن نأب انل هللا نم ميلعت
 ءاهولاق ىتلا مهتملك اولاقف «ىغبني امو «ةيلعلا هللا تاذل بجي ام نايسن ىلإ
 اولع نولوقي امع هللا ىلاعت «هناحبس هللا تاذو قئاقحلاب ةناهتسا ىلع لدت ىهو

 اوماد ام باجتسم ءاعد وهو درطلابو «ديلا لغب مهيلع وعدن نأ هللا انملعف ءاريبك
 .ناميإلاو نيدتلا قئاقح مهيسنت ىتلا ةيدرملا ةرثألا نم لاحلا اذه ىلع

 مهلعجي ىذلا ريرملا حشلاب مهيلع ءاعدلا هانعم ىديألا لغب مهيلع ءاعدلاو

 رسفي نأ حصيو «عمتجملا نم نيدورطم مهقيرط نع نيفرحنم «سانلل نيضغبم
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 نع اوعنمي نآب مهيديأب ىلعفلا لغلاب مهيلع ءاعدلاب .4مهيديأ َتْلْع : ىلاعت هلوق
 سانجلا ليبق نم ريبعتلا نوكيو «لذ ىف ىراسألاك وأ ىراسأ اوشيعيو ءرحلا لمعلا

 فرعلا نأل ؛مهيديأب ريبعتلا هل حشريو ءاذه ىلإ ليمن انإو «ةيظفللا ةلكاشملاب

 «ةمعنلا ديفي ىدايألاب ريبعتلاو «شطبلا ديفي ىديألاب ريبعتلا نأ ىلع ىرج ىوغللا

 اذه ىلع ىنعملاو ءهيلع ىديألا هل لاقي الو «نالف ىلع ىدايألا نالفل لاقيف

 وأ ىراسأ نونوكي لب مهريغ ىلع اووقي الف ةشطابلا مهيديأ لغت نأ مهيلع ءاعدلا

 امو «نيح ىلإ ىهو «مهنم تسيلف ءانايحأ ةرهاظ ةوق نم نولاني امو «ىراسألاك

 .مهريغ داسف نم الإ كلذ ناك

 زاجم انه ديلا طسبو «مهيلع در اذه 4ءاَشَي فيك قفني ناَطوسِبم ُهاَدي لب#
 لاقف «ىنثملاب انه ربعو «هقلخ ىلع ىلاعت هللا نم ماعنإلاو ضيفلاو دوجلا نع

 ىطعي هنأك ميمعلا ءاطعلاو «ماعنإلاو ضيفلا ةرثك ىلإ ةراشإلل ««هادي# هناحبس

 اوكردي مل مهنإف «هتمعن ضيف اوكردي مل اوناك اذإ نكلو «ةدحاو ديب ال نيديب

 ةمكحلابو ءاهاري ىتلا ةقيرطلا ىلع ءاطعلاب هيدي طسبي ىلاعت هللا نإف هتمكح ىنعم

 . «ءاشي فيك قفنيإل : ىلاعت لاق اذلو ءاهديري ىتلا

 - امهيناثو .هئاطع مومع  امهدحأ :نيرمأ ىلع لدت ةيماسلا ةلمجلا هذهو

 ةرثكب مهربتخيل اميمع سانلا ضعبل نوكي انايحأف «فلتخي ءاطعلا لكش نأ

 عنميو انيح ىطعي انايحأو «ءالتبا ةريثكلا ةمعنلا نوكتو هيلع اوبساحيلو «ءاطعلا

 . و» :ىلاعت لاق امك «مهناميإو مهربص ربتخيو ءاهدقف دعب ةمعنلا اوقوذيل انيح
 . [ءايبفألا] 4 220+ . . . ةنتف رْيَحْلاَو رَشلاب مكوُلبتو

 ءاطعلاب ىغطي رفاكلاو «نامرحلاو ءاطعإلا ىف ربصي ناميإلا قداصلا نمؤملاو

 نئلو 9 :ةيرشبلا سفنلا فصو ىف ىلاعت لاق دقلو «نامرحلا ىف رفكيو ءاطعلاب

 ءارض دعب ءامعت هَْفذَأ لو 4+ روفك وُ ُهّنِإ هنم هانت مث ةمح نم نانسنإلا اق

 اولمَعَو اوربص نيذلا لإ 00 28 روخف حرف ِهّنِإ ينع تايسلا بهذ نقيل هتسم

 . [ دوه] 4 (12 ريبك رجأو ةرفْغَم مهل كتلوُأ تاحلاّصلا
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 لهأ نم مهلكاشي نمو «دوهيلا قالخأ دعب ىلاعتو هناحبس نيب دقلو
 :لاقف «باتكلا

 صنلا اذه ىف «اَرفُكَو نايفَط كبَر نم َكْيَلِإ لزنأ ام مُهْنم اريك َنديِزيَلو»
 دوهيلا نأ كلذ ءدوهيلا رثكأ نم ناميإلا ءاجر مدع ىلاعتو هناحبس نيبي ميركلا

 دقحلا لكأ موق مه لب «هرون رهظو «هملاعم تدب نإ اودتهيف «قح بالط اوسيل
 هللا مهاتآ ام ىلع سانلا نودسحي مهف «مهسوفن ىلع دسحلا ىلوتساو ؛مهبولق

 املظو ايغب الإ كلذ مهديزي ال مهنودسحي نمع رونلا مهءاج اذإف ءهلضف نم

 .ارفكو
 هل ةتطوملا ماللاب ىوطملا مسقلاب مهبولق داسف ىلاعتو هناحبس دكأ دقو

 نمو ِةْللَي ىبنلا مهلماعيلو «مهناميإ ىف ءاجرلا ىفتني ىكل ةليقثلا ديكوتلا نونبو
 :نايغطلاو «مهسيساحأ ايابخو «مهسوفن نونكم ساسأ ىلع نينمؤملا نم هدعب

 «سفنلا داسفو هرشلا هيلع ثعبي ىذلاو ؛لوقعم دح لك زواجتي ىذلا ملظلا

 مهنأو «نوديري ام ريغ ىلع ءاج ىبنلا ىلإ لزنأ ام نأ هببسو «نايغطلا ةدايزو

 «تايآ نم هب نورفكي ام رادقم ةدايزبو «هيلع رارصإلاب رفكلاب ةدايزو ءنودساح

 . مهيلع تلوتسا ىتلا ةجاجللاو دانعلابو

 ىف ىنعي «مهتيب » .4ةمايقلا ُظ ىلإ ءاضْعَبلاو ةوادعلا مهنيب انيقلأو»
 ام هب داريو نيبلا قلطيو «نيئيش نيب نوكي ىذلا لصافلا وه نيبلا نأل ؛مهعمج

 . . مهفْلَح نمو مهيديأ نيب نم .. . 98 :ىلاعت هلوق كلذ نمو ءصخشلا مامأ ىقلي

 هلا يدي نب ودق ال اُمآ نيذلا هنأ اي) :ىلاعت هلوقو .[فارعألا] 42

 مكاوجت يدي نيب اومدقف ... » :ىلاعت هلوقو .[تارجحلا] 4 ل .. . هلوسرو

 . [ةلداجما] 4 <18 ... ةّقدص

 ءاراهج هضغبي نم ضغبملا اهيف ئواني ىتلا ةنلعملا ءاضغبلا ىه ةوادعلاو

 ةوادعلاف «نافلتخم ناينعم امهنأ ىدنعو «ةنلعملاو ةنكتسملا ةيهاركلا ىه ءاضغبلاو

 «بلقلا ىف نوكت ىتلا ةيهاركلا ىه ءاضغبلاو «ةنلعملا ةمواقملاو «ةرهاظلا ةأوانملا
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 ءءاضغب ريغ نم ةوادع الف ءانايحأ نيمزالتم اناك نإو «نارياغتم ناينعم امهف

 .ةمواقملاو ةأوانملا نم ىأ ءاهنالعإ ريغ نم ءاضغبلا دجوتف ناقرتفي دق نكلو

 «مهنع ثيدحلا نأل ؛دوهيلا ىلع دوعي «مهتيب# :ىلاعت هلوق ىف ريمضلاو

 «ىراصنلاو دوهيلا ىلع دوعي هنأ نيرسفملا ضعب مهف دقو «ىراصنلا هيف لخدي الو

 اوداكو مهتينارصن نم اوللحت نيذلا دنع الإ ةمكحتسم نيقيرفلا نيب ةوادعلاو

 . مهلامعأ ىف ادوهي نونوكي

 مهنيب ىلاعت هللا ىقلأ دقو ,مهدحو دوهيلا ىلع دوعي ريمضلا نأ حضاولاو

 ثيدحلا كلذب درو امك «ةقرف نيعبس نم رثكأ ىلع اوقرتفا دقف ءاضغبلاو ةوادعلا

 مهنمو «ثعبلا ركني نم مهنمو ةهبشملاو «ةيردقلاو ةيربجلا مهنمف ء.حيحصلا

 نم دوهيلا نوكي نأ نوركني مهو «ةمكحتسم ةوادعلا مهنيبو «نوءارقلاو نوينابرلا

 نم ىسوم نيد ىف لخدي نم ةيدوهيب نوفرتعي ال مهنإ ىتح «ليئارسإ ىنب ريغ

 . ىليئارسإ لصأ نم اونوكي مل نيذلا ةرماسلا نوداعيف «مهريغ

 موي ىَلِإ ءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب اَنيَقلاَوط :ىلاعت هلوق رسفن نأ حصيو

 نم ... 8 :هلوق ىف نيبلاك ءاضغبلاو ةوادعلا مهيديأ نيب مهلبقتست نأب .#ةماّيقلا

 هللا يدي نيب اومدَقَت ال ... لط :ىلاعت هلوق ىفو .[سي] 4 32 ... مِهيدْيَأ ني
 . [تارجحلا] 4 22 ... هلوُسرو

 نمو «سانلل مهنم نوكت ءاضغبو ةوادع مهيديأ نيب انيقلأ اذه ىلع ىنعملاو

 .ةدقاح هرثأو «ةسرش ةيدامو «جوحل دسح نم مهسوفن ىف ام نأب كلذ مهل سانلا

 مهف ءامئاد مهيلإ نيضغبم مهتلعجو «سانلا عم ةرمتسم ةوادع ىف مهتلعج

 دحأ بلق ىف دجت الو مهنوضغبيو مهنوداعي مهل نوهراك سانلا نم نوهوركم

 ةلآ اونوكيل مهسفنأل مهتنرصن نأل ؛انايحأ مهنورصاني اوناك ولو «مهل ةبحم

 ظ .طيحم مهئارو نم ىلاعتو هناحبس هللاو «مهبرآم اهب نوذفني

 رمتسملا مهدسحل دوهيلا ءالؤه نإ «هّللا اَمأَْطَأ برَحْلَل اان اوُدَقْوُأ اَمّلُك©

 اذإ مهريغ ىلع اهنوريثي مهف «سانلا نيب بورحلا نوريثي مهل مهتيهاركلو «سانلل
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 نكي مل اذإو «ءاذيإلل ةعيرذ اوذختا وأ «ةوق مهيف نأ اوسحأ وأ «ةوق مهيف تناك
 تاوادعلا ةراثإو «بوعشلا نيب داقحألا ظاقيإ مهلمع ناك ءاهوسحي ملو ةوق مهيف
 بابسأ ةراثإ ىلإ مهعفدي رمتسملا مئادلا مهنأش اذه «بورحلا اهبقعت ىتلا
 .بورحلا

 . 4 هّللا اهأفَطَأ برحلل ارا اودَقَوَأ املك :ىلاعت هلوقب ريبعتلاو

 ىلع ةراغإلاب ابرح اودارأ اذإ اوناك مهنأ نم برعلا هيلع ناك ام ىلع ىرجي
 دنع ام نكي امهمو «برحلا ران اهنومسي اران اودقوأ ءادتعا وأ اماقتنا امإ مهريغ
 داقيإب بورحلا ةراثإ نع ربع ذإ ءزاجم ريبعتلا نإف ءاذه ىف تارابع نم برعلا
 رانلا هبشت ةيرشب حباذم نم هيلع لمتشت امبو اهتاذ ىف بورحلا نأ رابتعاب ءاهران
 «بورحلا نارين نودقويو «نتفلا نوريثيو داقحألا نوظقوي دوهيلا نإو .ةرعتسملا

 وريم ام طحو ودق ام طي انو طيس مارد نم كل,
 يا سا مت سا م

 وهل يكس املك اسف ضرالا ىف رعسلا الإ نوني ال بورما نولعشيو

 اوغط اذإ ىتح ءاوحلصي ملو اودسفأ اولع اذإو ءاوحلصي ملو اودسفأ ضرألا

 هررق ام نايب ىف ىلاعت لاق دقلو «مهداسفل ءازج دئادش مهيلع هللا لسرأ اوغبو

 ًادسفتل باتكلا يف ليئارسإ ينب ىلإ انيضقو » : : مهنأشب نآرقلاو ةاروتلا وهو مهباتك
 ان ادابع مُكيلع نع امهالوأ دعو ءاج اذإَف <22 اريبك ولع نلعتلو نيترم ضرألا يف

 ةركلا مك انددر مث 4: ًالوعنُم ادعو ناكو رايدلا لالخ اوساَجَف ديدش أب يلوأ

 مكشنأل مكس متسع الإ 72 ايقنت مكاو بو لاومأب ماندو مهل

 وُلد امَك َدجْسَملا اوُنْخدَيِلو مُكهوُجو اوُووُسَيل ةرخآلا دعو ءاج اف اهلَف متأسأ نإو

 َنَعَجو نع مدع انإو مُكَمَحْرَي نأ ْمكُبَر ئسَع 020 اريبت اولع ام اوريتيلو ةرم لو
 . [ءارسإلا] 4 226 اريصح نيرفاكْل مّنِهَج

 نمو ىسوم دعب نم داسفلا ىلع اوبأد مهنأ  الوأ ديفي ميركلا صنلا اذهو
 ءاجف «مهيلع الابو تناك داسفلا اذه ةجيتن نأو «ناميلسو دوادك نيبنلا نم ءاج
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 مهولعجو «مهناطلس اولازأف نامورلا هدعب نم ءاج مث مهناطلس لازأو ءهرصنتخب

 ضرأألا ىف ءالذأ

 - اثلاث لدتو «21)برعلا دالب نم مهثتجا كي لوسرلا نأ ىلع - ايناث لدتو

 مهنأ ىلع - اعبار لدتو «ةرم لوأ هولخد امك مارحلا دجسملا نولخديس مهنأ ىلع

 ةمحر ءاجر ىلع  اسماخ لدتو ءاريبتت اولع ام نوربتي ذإ «مهنأشك هيف نودسفيس

 مهيلع ىلاعتو هناحبس دوعيف ىوقتلا ىلإ اوداع اذإ نيملسملا هدابعب ىلاعت هللا

 ميركلا صنلا ىلاعتو هناحبس هللا متخ دقو .نودسفم امئاد دوهيلا نأل ءرصنلاب

 .*«نيدسفملا بحي ال ُهّللاو# :هتاملك تلاعت هلوقب

 هللا ءانبأ نحن نولوقي ذإ نومهوتيو نومعزي امك مهبحي ال ىلاعت هللاف

 راجت كئلوأو ءاهدسفي الو «ضرألا رمعي نم بحي ىلاعتو هناحبس هنأل ؛هؤابحأو

 اونكمتيل سانلا نيب حلص لك نوعنمي مهنأ رت ملأ ءنوحلصي الو نودسفي بورحلا
 نيب ام داسفإ ىف مهتمهم اوديعتسيلو «برحلا تاودأ ةعانص ىف بسكلا نم

 . سانلا

 هلوق نم ثيدحلا ناك 4مهتائيس مهنع اَنرَمَكل وَ داو اونمآ باتكلا لهأ نأ ولو»

 نمو ضعب ءايلوأ مُهضْب ءايلوأ ئراصتلاو دوَُيل اود ل اوم نيد هيأ اي) :ىلاعت

 لهأ نأش ىفف . [ةدئاملا ] 4 22 نيملاظلا موقلا يدهي ال هللا َنِإ مهنم ُهَّنإَف مكدم مُهَلوَتي

 دوهيلا لاوحأ ىلاعتو هناحبس ركذ مث «دوهيلا نود ءايلوأ مهذختي نمو باتكلا
 تنيبو «مهب رصنتسيو العف مهيلاوي نيملسملاو باتكلا لهأ ضعب ناك نيذلا

 باب نأ هناحبس نيبي ميركلا صنلا اذه ىفو «مهنع نونمؤملا دعتبي ىكل مهلاوحأ

 «هنع هللا اهرفكف ءهتائيس هسفن نع رفك هلخد نمف «قلغم ريغ حوتفم ناميإلا

 ةمحر ثعب ىذلا هلوسر اوقدصو «هدحو هللاب اونمآ باتكلا لهأ نأ ول :هانعمو

 ةريزج نم ىَراَصَلاَو دوهيلا نجر خأل» :لوقي كي هللا لوُسَر عسل باَّطَحْلا نب رَمْع لاق (1)

 ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا جارخإ - ريسلاو داهجلا :ملسم هاور اًملسم الإ ! َمَدأ ال ىَّنَح ِبرَعْلا

 )/١9/519(. برعلا
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 (هباوث اوجرو ىلاعت هللا باقع اوفاحخو ةياقو لطابلا نيبو مهنيب اولعجو «نيملاعلل

 ىلاعت رفكل كلذ اولعف ول «ىلاعت هللا ةيشخب مهبولق تآلتماو «هباسح اوعقوتو
 هللا نألو «تائيسلا نبهذي تانسحلا نأل ؛مهنع اهعفرلو ءاهرتسل ىأ مهتائيس مهنع

 هنإ لب ىطقف مهنع تائيسلا بهذت ال هنأو .هدابع نم ةبوتلا لبقي ميحر روفغ

 تانجلا ةمايقلا موي مهلخديف «ميعنلا تانج مهلخديف «ةرخآلا ىف مهبيثي هناحبس

 : هناحبس هيف لاق دقف ايندلا امأ .ةرخآلا ىف مهؤازج اذهو «ميعنلا لحم نوكت ىتلا

 «مهقوف نم اولكأل مهْبر نم مهيلإ لزنأ امو ليجنإلاو ةاروتلا اوماقأ مهنأ ولو#
 مسالا ىف مهنع ربع دقو «ىراصنلاو دوهيلا مهو «باتكلا لهأ ىلإ دوعي ريمضلا

 ءاوصلخأ نإ قحلا ىلإ مهيدهي ملع لضف مهل نأ ىلإ ةراشولل باتكلا لهأب رهاظلا
 مهاتآ ام ىلع سانلا دسحو داقحألاو ءاوهألا نم ءىشب ردكم ريغ اوفص هوبلطو

 جوع ريغ نم امهيف ام كاردإب ليجإلاو ةاروتلا اوماقأ مهنأ ول هلضف نم ىلاعت هللا

 نع ملكلا امهيف اوفرحي ملو «هاونو رماوأ نم هيلع المتشا ام ذيفنتو ريكفتلا ىف

 عورزلا وه ضرألا ىف امو ثيغ نم ضيفي ام ءامسلا قزرب دارملا ليقو «ضرألا

 .تازلفو نداعم نم طبنتسي امو «ضرألا هجرخت امت رامثلاو

 ام لك نم مهيتأي قزرلاب هطسب نأ دارملا نإ :لاقي نأ لاوقألا ريخن نإو

 لفسأ نمي مهكوف نم مهي كب باذعلا ةدش نع رعب امك هريخا مهد ( مهب

 نم وأ مكقوف نم اباذع مُكيلع ثعِبي نأ ئَلع رداقلا وه لقط : ىلاعت لاق امك « مهنم

 [ ماعنألا ] 4 تمر ٠٠ . ضعب نأ مكعب قيذيو اعيش مكسب وأ مكلجرأ تحن

 مهنأ ىلإ ةراشإ هيفف «مكبر نم مكيلإ لزنأ ام ب نآرقلا نع ريبعتلا - اهلوأ
 اعد ىذلا فيلكتلا نع نيجراخ اوسيلو «مهريغ عم مهيلإ لزنم هنأو ءهب نوبطاخم
 . هيلإ

 نم وه ٍ 0 « لاعت هللا دنع اقح حخإلاو ةاروت أ ىف ذ ءاج ام نأ ةيناثلا ةراشإلا
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 بابسألاب ذخأ نمل ديغرلا قزرلاب ىتأت عرشلا ةماقإ نأ  ةثلاشلا ةراشإلا

 ىفانتي ال نسحلا قزرلا نأ ملعي نأ بجيو «دامتعالا قح ىلاعت هللا ىلع دمتعاو

 .ءالتبالا دوهجم عم

 ريشي ميركلا صنلا اذه نإو «َنوُلمعي ام ءاس مُهْنَم ريثكو ةدصتقم ٌةمَأ مهْنَم»

 نولخي ال دوهيلا مهيف ناك ىذلا نويباتكلا ءالؤهف ريخ نم سنج ولخي ال هنأ ىلإ

 ةمأ مهنم نويباتكلا ءالؤهف «ميقتسملا قحلا كولسو ةيادهلا ىلإ مهعفدي دق ريخ نم

 وأ ناكم وأ ركف وأ نيد مهعمجي نيذلا سانلا نم ةعامجلا :ةمألاو «ةدصتقم

 هيلي ام رئاس هيلإ مض ءىش لكو :دمحأ نب ليلخلا لوقيو «كلذ وحن وأ سنج

 قيرطلا بلط داصتقالاف «قيرطلا ةماقتسا وهو ءدصقلا نم داصتقالاو «ةمأ ىمسي

 ةميقتسم ةعامج مهنم :اذه ىلع ىنعملاو «قحلاو ةيادهلا ىلإ لصوي ىذلا ميقتسملا

 ءالؤه نإو «ةريثك تسيلو «مهيف ةليلق ىهو ءهيلإ نعذتو قحلا كردت كاردولا

 راوجبو «نوقتيو نونمؤيو «قحلا ىلإ نولصي مهكاردإ نسحو مهقيرط ةماقتسال

 ام مظع نم بجعلا ريثي ام مهلاح نم نوكيو ءمهلامعأ ءوست مهنم ريثك ءالؤه

 ىلإ اندها مهللا «مهئوس ةرثك نم بجعتلا ىلع لدت ءاس ةملك نإف ءءوس نم اهيف

 .ناميإلاو دصقلا لهأ نم انلعجاو قحلا

 8 «ص ص 20

 كلغ وتيةماَوْدلاَسر َتقلبَف لقد إو كير نِم
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 ا برسل 212011111 1 1 1 1 ذ 1 1 1 1100000 لل

 لي دمحم ةلاسر نم دوهيلا فقاوم ىلاعت هناحبس ركذ ةقباسلا تايآلا ىف
 ىف اوفلتخا نإو ءمهدنع نم بصعت هب ءاج امب ناميإلا نع باتكلا لهأ عانتماو

 نيكرشملا ضرحو «عومجلا هيلع بلأو ءردغو بذكو قفان نم مهنمف ؛مهتلماعم
 عم ةلماعملا نسحأ ءالؤه ضعبو «ةفلاخملا ىف دصتقا نم مهنمو ءمهفلاحو
 «نوبراحي كئلوأو ءالؤه ءارو نم نوكرشملاو ءادعألا هيلع ئلامي ملو فالتخالا
 ءاديدش ءالبلا ناكف «نيملسملا ىلع ضاضتقنالل صرفلا اوزهتني نأ نولواحيو

 نأب هيبن هللا رمأ كلذلو «هيلإ نودصقي لابحخو ءاهتراثإ نوديري نآفو بورح
 احرطم «هطابحإ رادقمب الإ نوربدي ل تفتلم رييغ ةلاسرلا غيلبت ىف ىضسمي
 :هتاملك تلاعت لاق اذلو «مهنم همصاع ىلاعت هللاف ,مهءاضغبو مهتوادع

 لاو ُهتَلامر َتْفَلَب مف لَعفت مل نو كبَر نم كيل لزنأ ام غلب لوُسّرلا هيأ اي»
 فصولا اذهب هفيرشدتل ةلاسرلا فصوب ٌةيك ىبنلل ءادنلا . «ساّتلا نم كَمصعَي
 4 زق ... هتلاسر لَعجَي ثيح ملعأ هللا ... ١ :اهل ىفطصم هنألو ؛ميركلا
 . [ ماعنألا]

 الو ءادحأ بقاري ال هللا رمأب عدصي نأو «غيلبتلا نم هب هرمأي امل ديهمتللو
 رمأالا ىلاعتو هناحبس ىكز دقو «هيلإ ىلاعت هللا لزنأ ام غلبي هنأل ؛ودع نم فاخي

 . «كّبَر نم َكِيَلِإ لزنأ ام :هلوقب هقثوو غيلبتلاب

 لوئسملاو ءكريغ نود غيلبتلاب ىلوألا تنأف «ىلاعت هللا نم كيلإ لزنم هنأ امب
 ىلاعت هللا ةيامح ىف ةلاسرلا غلبت ذإ كنإو «ىلاعت هللا لزنأ امب سانلا مالعإ نع
 . كبر نمإ# :هتاملك تلاعت لاق كلذلو «هتءالكو

 كنع عفديو .كيمحي ىذلا وهو كتياعر ىلع ماقو كانو كقلخ ىذلا ىأ
 «ةنيب نع نمؤي نم نمؤيل ةلاسرلا رسثن نم قحلا غلبم كغلبيو ءرشلاو ءوسلا
 4 نعل ًالوُسَر تعبت تح نيبذعم انك امو ... لف :ةنيب نع رفكي نم رفكيو
 . [ءارسإلا]
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 . كبَر نم َكِيلِإ لزنأ امإ» :هلوقو

 ىأ ؛(عيمج) ىنعم ىلع لدت مومعلا اذهب ىهو «مومعلا ىلع ةلاد هيف (ام)

 . ائيش متكت الو ائيش فخت ال ىأ «كبر نم كيلإ لزنأ ام عيمج غلب

 اهي تقضف هتلاسرب ىنثعب ىلاعت هللا نإ» :لاق ِهيِلَت ىبنلا نأ ىور دقلو

 املف «ىننوفوخي شيرقو ىراصنلاو دوهيلاو «ىننوبذكي سانلا نأ تفرعو ءاعرذ

 . 20:فوخلا لاز . كبَر نم كيَلِإ لزنأ ام غلب لوسرلا اَهّيَأ ايل :ةيآلا هذه هللا لزنأ

 مأ تلاق دقلو ءائيش متك امو «ةصوقنم ريغ اهلك ةعيرشلا غلب لي لوسرلاف

 ائيش متك ادمحم نإ :لاق نم :اهيبأ نعو - اهنع ىلاعت هللا ىضر - ةشئاع نينمؤملا

 ام مكيف تكرت» :مالسلا هيلع لاق دقلو «2"'ةيرفلا مظعأ دقف ىلاعت هللا ةلاسر نم

 . "7«ىتنسو «ىلاعت هللا باتك ادبأ ىدعب اولضت نل هب متذخأ نإ

 كلذ نكلو «ةلاسرلا غيلبت كرت دق ناكل «هدعب نمل ائيش كرت دق ناك ولو

 . (دتلاسر تَلب ام لَعْفت مَل نإو# : ىلاعت هلوقل لاحم

 ضعب كرت نأل كلذ ؛ةلاسرلا تغلب امف كيلع لزنأ ام لك غلبت مل نإ ىأ

 غلب دق دعي ال ارطسأ هنم طقسأف «دحاول باتك غيلبت فلك نمف ءاهل كرت ةلاسرلا

 ةلاسرلا نآل ؛ةلاسرلا غلب دق دعي ال هضعب فذحيف مالك غيلبتب رمؤي نمو «باتكلا

 ؛هقلخ ىلإ ىلاعت هللا ةلاسر لبقت فيكف «ةئزجتلا لبقي ال لك سانلا دنع وه اميف

 ىف ىرشخمزلا ىنعملا اذه نع ربع دقو ءاهضعب متكيو ءاهضعب لقنيف ةتزجت

 .هيبأ نع يمشجلا كلام نبا فوع صوحألا يبأ همع نع 740 صء7ج (888) يديمحلا ىور )١(

 تقضف ةلاسرب ينلسرأ هللا نإ» :لاق هِي هللا لوسر نع (49) ةيوهار نب قاحسا دنسم يفو

 .«ينبذعي وأ اهغلبأ نأ يندعوأف يبذكم سانلا نأ تملعو ءاعرذ اهب

 يراخبلاو )/١79(« * . .هآر دقلو# :لجو زع هللا لوق ىنعم - ناميإلا :ملسم هاور ؛هيلع قفتم (1)

 )55١7(. # . .لوسرلا اهيأاي - نآرقلا ريسفت :هوحنب

 ةريره يبأ نع )401١( ينطقرادلاو ؛«(500780) يقهيبلاو (715) كردتسملا يف مكاحملا هاور ()

 . هنع هللا يضر



 ةدئاملا ة :رونس ريسفت ااهإ)

 1-ج 12211121 ذل

 دؤت مل اذإو «ضعب نم ءادآلاب ىلوأب سيل اهضعب نأ كلذ» :لاقف ءفاشكلا

 مل نأك ناك اهضعبب نمؤي مل نم نأ امك ءاعيمج اهءادأ تلفغأ كنأكف اهضعب

 ءىش مكح ىف كلذك اهنوكو ءاهريغ هيلدي امب اهنم لك ءالدإل ؛اهلكب نمؤي
 ىأ «هب نمؤم ريغو «هب انمؤم «غلبم ريغو ءاغلبم نوكي ال دحاولا ءىشلاو ءدحاو
 ةافو دعب ةرتف هب ناميإلا بوجو كرت هانعم اهضعب كرتو ةلاسرلا ضعب غيلبت نأ
 نأل ؛فيرشلا عرشلا اذه ىف لوبقم ريغو «هتاذ ىف لوقعم ريغ كلذو .لوسرلا

 مُكَل تْلمْكأ مويا ... »» :هتاملك تلاعت لاق هلوسر تومب نذأت امدنع ىلاعت هللا
 . [ ةدئاملا] # 222 .. . اًنيد مالسإلا ْمُكَل تيضرَو يتمعن مُكيَلَع تمَمنَأَو مكنيد

 :ةثالث رومأ ىلإ ةيبنتلا بجي هنإو

 دقو ءانايب ةلاسرلا متأ ىتح ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتنا ام لَو ىبنلا نأ - اهلوأ

 لبق هنايب مت دق بير الب اذهو «صنلاب تباث وه ام اهنم ةعيرشلا نإ لئاق لوقي

 !؟ىنايب مت دق نوكي فيكف ءصوصنلا ريغب تبث دق مسقو ٌوكَي ىبنلا ةافو
 مكح نيبي نأ نايبلا ىنعم سيلو ءاهنايبب ناك ةعيرشلا غيلبت نأ كلذ نع باوجلاو

 ىتلا ةيئزجلاو ةيلكلا ماكحألا نيبت نأ نايبلا ىنعم لب «تايئزمجلا نم ىئزج لك

 اهيلع لدي ام تايلكلا نم نوكي نيبت ال ىتلا تايئزجلاو ءصن ىلإ اهنايب جاتحي
 مامإلا لوقي كلذلو ءاهدارأ ميكحلا عراشلا نأ تبثي ىتلا ةياغلا وأ ةلعلا دوجوب

 ءمئاق صن ىلع لمح امإو «مئاق صن امإ نايبلا :ةيلوصألا ةلاسرلا ىف ىعفاشلا

 ءاوس ءمئاق صن ىلع لمحلاب هيف مكحلا تبثي هيلع صن ال مكح لك نأ كش الو

 هعضوم ىف هيلع صوصنملا ريغ مكحلا تابثإب ىأ «سايقلا قيرطب لمحلا ناكأ

 ةرثؤملا ةلعلا هبشلا هجوو ءههبشي عضوم ىف ؛هيلع صوصنملا مكحلا ىلع سايقلاب
 دصاقم عم قفتملا راضملا عفدو حلاصملا دوجو قيرطب لمحلا ناك مأ .مكحلا ىف

 .ءاهقفلا داهتجا عضوم كلذو ء.هماكحأ تاياغو ء عرشلا

 ةعيرشلا ماكحأ ضعبب نوذخأي نيذلا نأ ىلإ هيبنتلا بجي هنأ  ىناثلا رمألا

 نم سيل هوحرطا ام نأ نوبسحي ايرهظ مهءارو رخآلا نوحرطيو ءاهب نينمؤم
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 فارحنا كلذو «ةلماك ةلاسرلل  مالسلاو ةالصلا هيلع - ىبنلا غيلبت نوركني عرشلا

 .هللاب ذايعلاو رفكلا ىلإ ىدؤي

 نوكي فيكف «هَتلاسر تل اَمَف لعفت مل نإو# :ىلاعت هلوق ىف - ثلاثلا رمألا

 غيلبتلاب مقت مل نإ كنأ هانعم رهاظ طرشلا نأل ؛دحاو ىنعم ىف ءازجلاو طرشلا

 ءازجو «تغلب امف غلبت مل نإ كنأ ىأ ةلاسرلا تغلب امف «قحلاب اعداص الماك

 الف ءامهنيب ةرياغملا ىضتقي كلذو «طرشلا ىلع.ابترتم ىنعم نوكي نأ بجي طرشلا

 .دحاو ءىش امهنأ صنلا رهاظو ءائيش انوكي نأ نكمي

 :نيباوجب كلذ نع بيجأ دقو

 تكرت نأب اهلك ةلاسرلا ءادأب مقت مل نإ كنأ ىنعملا نأ - لوألا باوجلا

 ىزارلا رخفلا كلذ ىلع ضرتعا دقو ءاهلك ةلاسرلا كرت نمك نوكت كنإف ءاهضعب
 سيل اهضعب كرت ىف مرجلاو ءاهلك كرتك نوكي نأ نكمي ال ةلاسرلا ضعب كرت نأب
 دراو ريغ ىزارلا نيدلا رخف مامإلا ضارتعا نأ ىرأ ىنإو ءاهلك اهكرت ىف مرجلاك

 ىف ربع اذلو ءاهتاذ ةلاسرلل اكرت نوكي غيلبت ريغ نم ةلاسرلا نم ءزج كرت نأل

 امف ةلماك اهغيلبتب لعفت مل نإ ىأ «هتلاسر تغّلب امق# :هتاملك تلاعت هلوقب ءازجلا

 ركنأ نمف داقتعالاب قلعتي ناك اذإ لكلا مرجك ءزجلا مرجو «غيلبتلا بجاو تيدأ

 باتكلا ضعبب نونمؤي نمم نوكي ذإ هلك ركني نمك نوكي هب ناميإلا بجي ام ضعب

 . ضعبب نورفكيو

 نأ ىفكي هتاذ طرشلا نأ نايب ليبق نم مالكلا نوكي نأ  ىناثلا باوجلا

 كبسحف غيلبتلاب مقت مل كنأ اذه ىلع ىنعملاو «غيلبتلا نع ىلختلا لامك هيف نوكي

 ىضتقي غيلبتلا نإو - لوسرك كلمع وهو «هلعفت نأ كيلع بجي امع تيلخت كنأ
 هنأ نيبو «كلذ ىلإ ىلاعتو هناحبس هللا راشأ دقو «ىذألل اضرعتو «ءالبو ادوهج

 :هناحبس لاق اذلو «هتلافكو «ىلاعت هللا ةيامح ىف

 ءكاسمإلا :مصعلا «نيرفاكلا موقلا يدهي ال هللا َنِإ ساّنلا نم كمصعي هللاو»

 ةمصع :ىناهفصألا تادرفم ىف ءاجو «ىذألا عنمو «ةيامحلا كاسمإلا نمضتيو
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 نم مهالوأ امب مث ءرهوجلا ءافص نم هب مهصخ امب الوأ مهايإ هظفح ءايبنألا
 مهيلع ةئيكسلا لازنإب مث ءمهمادقأ تيبثتبو «ةرصنلاب مث ةيسفنلاو ةيمسجلا لئاضفلا

 .«ساّنلا نم كمصعي هللاو# :ىلاعت لاق قيفوتلابو مهبولق ظفحبو

 نمو - مالسلا هيلع - هنم اونَّكَمي الأ اذه ىلع سانلا نم ةمصعلا ىنعمو

 ءهتوعد ىف رثؤي ال مهقافنو هسفنب قلعت ال مهماهوأف ءهسفن نمو «هتوعد
 «ناميإلاو ةيادهلا لهأ بولق ىلإ لصي نأ نم قحلا ناعنمي ال مهدانعو مهفالخو

 نم هيلع راثي امو ءهب كسمتسيو ؛هيلإ وعدي امع هينثت ال رفكلا ىف مهتجاجلو
 .قحللو هلل نيرصان بابسألا ىف نيذخآ هعم نمو وه ماد ام همزهت ال بورح

 ءالهس انيل انيه قحلا ىلإ لوصولا نوكي نأ ىلاعت هللا ةمصع ىنعم سيلو
 لاق امك «ءالتبالا ىلاوتب لب ءالبلا لوزن نم دب الو ءداهجلا نم دب ال هنإ لب

 مهَنسَم مكيف نم اول نيدلا لم مكي امو ةَنجلا اولخدت نأ متبسح مأ) : ىلاعت

 رصن نإ الأ هللا رصَن ئَم هَعَم اونمآ نيذّلاو لوسأرلا لوقي تح اولزلزو ءارضلاو ءاسأبلا

 . [ةرقبلا ] 4 #4513 بيرق هللا

 قوعي نأ نم ةوعدلاو «لتقلا نم مسجلاو سفنلا ةمصع ىه ةمصعلاف

 ريغو «هتاينث رسكو هسأر جشك عقي ىندبلا ىذألا ناك نإو ءاهيلع ىضقيو اهقيرط
 .مالسلا هيلع هعم دوهيلاو نوكرشملا هلعفي ناك ام كلذ

 نم «داهجلا عم ةمالسلا دارملا لب «دوهيلاو نيكرشملاب نوصتخي ال سانلاو
 ىبنلا اوذآ نمم ناكو «صيصختلا ىلع ليلد ال ذإ ةماع سانلا نم نوكي ام لك

 .هنم ىلاعت همصع دقو ءالؤه الو ءالؤه نم ناك امو .ءسراف ىرسك مالسلا هيلع

 يدهي ال هللا ّنإ9 :هتاملك تلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متخ دقو

 نأل «قحلا ىلإ لوصولا ىه ميركلا صنلا اذه اهيفني ىتلا ةيادهلاو 4نيرفاكلا موقلا
 امو «تائيس نم اوحرتجا امو ءرش نم اوبسك امب مهبولق ىلع نار دق دوحجلا

 «ةوعدلا قيوعتو قحلا نم لينلا ىلإ نولصي ال مهو «دانع نم مهسوفن هب تحل
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 تنيابتو مهسانجأ تددعت امهم مهنأ ىلإ ةراشإلل موقلاب نيرفاكلا نع ربعو

 كلذب مهف «هب تئج امب رفكلاو كتدناعم ىهو «ةدحاو ةياغ دنع نوقتلي مهرصانع

 .نودحتم موق مهنأك اوراص راكنإلا ىف فلآتلا

 مهضعبو ءايباتك مهضعب نوك مهنيب قرفي ال هنإف مهعمج دق رفكلا ناك اذإو

 باتك لهأ مهنوكب فرش الو «رفكلا ىف نيينثولا ىلع نييباتكلل لضف الف «نييمأ
 :ىلاعت لاق اذلو .هوميقي ملو هب اونمؤي مل اوماد ام

 مُكيَلإ لزنأ امو ليجنإلاو َةاروَتلا اوميقت تح ءيش ىلع ْمُكَسَل باّتكلا َلْهأ اي لك
 لهأ نم اهيف نم ىلع نولعتسي ةيبرعلا دالبلا ىف باتكلا لهأ ناك 4ْمُكَبَر نَم

 «مهديؤيو مهرصني ىبن مهنم نوكيس هنأب ءءامسلا نم املع مهدنع نآل «ةينثولا

 لاق ذإ «مهنع ىلاعتو هناحبس هللا ىكح امك هنأو «ءايبنألا نم ايبن نوعبتي مهنآلو

 اوُقرع ام مهءاَج اَمَلَف اوَرَفك َنيِذّلا ىَلَع نوُحعَْمسَي ُلبَق نم اوُناَكَو ... » :هتاملك تلاعت

 - .[ةرقبلا] 4257 َنيرفاَكلا ىَلع هللا ُهَحََف هب اوُرَقَك

 ءمهيلع ملعلاب مهفرش نايبلو «مهنأشل انيهوت نييمأ برعلا نومسي اوناكو
 نيينثولا نم انأش ىلعأ اونوكي نأ نكمي ال مهنأ مهل نيبي نأ هيبن ىلاعت هللا رمأف

 وهو هب نوبطاخي ىذلا باتكلاو «مهئايبنأل تءاج ىتلا بتكلا اوعبتا اذإ الإ

 الإو ءهقح هوطعيو «هوميقي نأ دب الف ءملعلا اذهب مهراخفو مهفرش نأل ؛نآرقلا

 .ةرخافملل اببس سيلو «ةذخاؤم عضوم وهو «مهل ةجح سيلو «مهيلع ةجح وهف

 مهنم تناك ةدناعملاو لدجلا نآل ؛مهباطخ وه ىلوتي نأب هيبن ىلاعت هللا رمأو

 باتكلا لهأ رشعم مكنإ 4اوميقت تح ءيش ىلع مْتسَل :ىلاعت هلوق ىنعمو «هل
 ىتح «لضف وأ قلخ وأ نيد وأ ملع نم ناسنإلا هب ولعي امم ءىش ىلع متسل

 نوزتعت مكنأل ؛نآرقلا وهو «مكبر نم مكيلع لزنأ امو «ليجنإلاو ةاروتلا اوميقت

 هب نوزتعت ام متمقأ اذإ الإ لضفلاو زازتعالا نم مكل ءىش الف باتكلا ملعب

 ققحتيف «ببسلا نوققحت كلذبو «نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا ىف ءاج ام اوذفنتلف

 . .ناتينايب ناتراشإ انهو «ببسملا
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 اللا ااا الاا ااا اال مممممطططسطسسطمخالظ تلال أمم الات لتال اممم تاتا لاانلاااا الانامل لااا زكلانالاااالااا ١
 اال ١١

 لدب «ىلع» ب ريبعتلاب «ءيش ىلع متسلا» :ىلاعت هلوقب ريبعتلا  امهادحإ 3
 ربعي نأ بسانملا ناكف مهريغ ىلع ءالعتسا لاح تناك مهتلاح نأ كلذو ««ءابلا»

 ىفنلا نأ ديفت ءابلاب ةيدعتلاو «ءالعتسالا كلذ ىفنل ؛«ىلع» وهو ءالعتسالا فرحب

 . مهئالعتسا ىلع بصنم ىفنلا امنإو «مهتاوذ ىلع بصنم

 اوميقت ىتح لقي ملف «مكبر نم مكيلإ لزنأ امب نآرقلا نع ريبعتلا - ةيناثلا

 لزنأ نم مهنأو ءهب نوبطاخم مهنآأب حيرصت هيف ناك  نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا
 ام ايح ىسوم ناك ول»  مالسلاو ةالصلا هيلع  هلوق ريشي كلذ ىلإو .مهلجأل

 .21)(هب تئج امب نمؤي نأ الإ هعسو

 ىنعم ىف انملكت دق «(رفكو اناَيفَط كبَر نم كيل لزنأ ام مهنم اريثك َنديِزيلو»
 ىلع مكحي ال فصنملا نآرقلا نأ انركذو «ديكوت نم هيف امو «ميركلا صنلا اذه

 نإو «ةلقلا ىلع ال ةرثكلا ىلع همكح ناك كلذلو ءرايخأ مهيفو ءرشلاب عيمجلا

 انرشأو «ناميإلا لهأ ىلع هب نوغطي اميف مهطارفإو «قئاقحلل مهملظ وه مهنايغط

 ديزتف ءدوسحملا ىلإ ءىجت ةمعنلا نأو ,مهدسحو ءمهدقح ىهو كلذ ةلع ىلإ
 .انغضو ادقح دساحلا

 دوهيلا مالك نأ كلذ نع باوجلاو ؟افنآ ركذ دقو انه لوقلا ررك مل نكلو

 رفكلا ىف مهلاغيإ ىلع لدي امم هللا بنج ىف ناك مهنع ىلاعت هللا هاكح ىذلا
 انايغط الإ هيلع لزنأ ام مهديزي الف دلي ىبنلا ىلع نودقاح مهنأو «راكنإلاو

 ةبسنلاب - هميمعتو غيلبتلا بوجوب مزاجلا رمألا بقع تءاج دقف انه امأ ءارفكو

 غيلبتلا عم هنأ  مالسلا هيلع - هيبنل هناحبس نيبيف صاخشألل ةبسنلابو ؛عوضوملل
 لاق كلذلو .[ىروشلا] 4 <27 ... غالبا الإ كيلع نإ ... © :ناميإلا وجري ال
 :كلذ دعب هناحبس

 مغلاب تئافلا عابتا هتقيقحو «نزحلا :ىسألا «نيرفاكلا موقلا ىلع سأت الف#
 باذعلاو ةنعللا لوزنو .«مهرفك ىلع نيرفاكلا رارصإ ىلع سأت ال قنعملاو «ملآلاو

 .هجيرخت قبس )١(
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 2 لل
 هرب بلو

 يت

 رفكلا مهنم عقوتت نأ بجي هنألو «تغلب دق كنأل «ءكلذل فسأتت ال ءمهب

 ةعبت نألو ءارفكو انايغط الإ كيلإ لزنأ ام مهديزي ال مهنم اريثك نأل ؛دوحجلاو

 ديرت امك ال «هللا ديري امك ةيادهلاو ناميإلا نألو «مهريغ نود مهيلع ةئيطخلا

 50 نيد مأرب نم يده هلا نكلو تيا نم يدهن ال كلنإ» تنا
 . [صصقلا ]

 كنإو «هب الإ مهل ةزع الف «ناميإلل نيملسملا دهاو «ناميإلل اندها مهللا
 .ميكحلا زيزعلا تنأ

 صلو َنوُعَصلَاوأ و داه <ريزأ او أونَماَء نير لظَنِإ

 فولوا ويب للأب ِرَماَءْنَم
 ء_--- هو ا

 نب قكماَمْدَحَأ ْدَقل 2 نوري ْمْهاَلَوْمِهبلَع
 اميل وُسَر مه ءاَجاَمُكحدلْسُو مهَلإ1َئْلَسْرَأَو لي ِةْرَسإ

 ل رع خجل د سا رف
 5 هج تيا وهال

 0 رس _ مد آذآ مم هتف لاح

 0 16 أ 2
 اهي رف أوش

 لهأ مهنآل ىراصنلاو دوهيلا ءالعتسا ىلإ هناحبس راشأ ةقباسلا تايآلا ىف

 ءالعتسالا نأ ىلاعتو هناحبس نيبف هيجوتلاو ميلعتلاب لسرلا مهيلإ تءاج باتك
 نأ ىلاعتو هناحبس نيبي ةيآلا هذه ىفو ءهب ناميإلاو مهيلإ ءاج ام عابتاو «ناعذإلاب

 «بكاوكلل ةدبعو «ىنارصنو ىدوهي نيب قرف ال «ءاوس ةاجنلا ىف اعيمج سانلا

 :نينمؤملا نيب ىوسيو ءهلبق ام بجي ناميإلاف
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 اللا تئاللللاللللا

 أ بحل

 نأ هناحبس نيبي اذه ىف ىَراصْنلاَو نوئباصلاو اوداه نيدّلاو اونمآ نيذْلا نإ
 لمعلاو رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا باقعلا عنمو «باوثلا ةعيرذو ةاجنلا ساسأ

 هنع ىهن امع ءاهتنالاو ءرمأ ام ةعاطإو «هباذع ءاقتاو هللا ةيشخ راعشتساو حلاصلا

 نولحتتي اوناك ام ىلإ الو «نوئيدتي اوناك ام قباس ىلإ كلذ ىف رظني الو .رجزو

 ةلملاو ةلحنلاب اضيأ ةقرفت ال ةيسنجلاب ىلاعت هللا مامأ ةقرفت ال هنأ امكف ؛ لحن نم

 نأ ىلاعتو هناحبس دكأ كلذلو ءرخآلا مويلاو هللاب ناميإلا ىلإ نوهتني اوناك اذإ

 نم « ىراصنلاو نيئباصلاو .دوهيلا ىأ اوداه نيذلاو «دمحم هب ءاج امب اونمآ نيذلا

 باقع نم مهيلع فوخ ال ءاحلاص نولمعيو رخآلا مويلاو هللاب نمي مهنم ناك

 هقبس ام وحميو «هلبق ام بجي ناميإلا ذإ بونذ نم طرف اميف مهيلع ةذخاؤم الو

 اوماقتسا نإ ةقباسلا لحنلا نيب ةيوستلا ديفي امك ميركلا صنلا اذهف ءاوبكترا امم

 .ةبوتلا برقيو ءءاجرلا باب اضيأ حتفي ناميإلا ةاجنم دنع اوقتلاو «ةداحلا ىلع

 .ىراصنلاو «نوئباصلاو .دوهيلاو ءاونمآ نيذلا مه ةعبرأ فانصأ انهو

 نإ مهلامعأب ةيربلا رش مه نيذلا ليئارسإ ونب مه دوهيلاو .هوعاطأو «هوقدصو

 مهنإ :اهيف ليق دقو «قرشملا دالب ىف ترهظ ةفئاط ةئباصلا وأ نوئباصلاو

 مهجرخي الو «ةدابع ريغ نم اهنوسدقي مهنإ :لاق مهضعبو «بكاوكلا نودبعي

 نكت مل نإو هدابعلا نم عون هسيدقتل ببس ال ام سيدقت نأل ؛كرشلا نع كلذ

 . ةالصلاب

 مهب ىقتلا هنإف «نومأملا دهع ىف ةينارصنلا ىف لوخدلا اوعدا نأ ثدح دقو
 دب ال :لاقف «ةتيباص :اولاقف ؟متنأ ةمذلا لهأ ىأ نم مهلأسف «تاوزغلا ىدحإ ىف

 «بكاوكلا ةدابع ىلع ىقب نم مهنمو «ةينارصنلا مسا اولحتني نأ مهنم نورثكألا
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 كك

 ا بر

 نم مهل ىقب امو «ةينارصنلا نيب طلخ نم مهنمو ءنودقتعي ام ريغ اورهظأ نإو

 ىف مهنم ةيقاب ةيقب لازت الو «مهدئاقعل سانلا متكأ مهو «بكاوكلا سيدقت اياقب
 . مهداقتعا ةقيقحب مزجي نأ دحأ عيطتسي الو «قارعلا موخت

 «ثيلثتلاو «حيسملا ةيهولأ مهعمجت «ةفلتخم فئاوط مهو «ىراصنلاو

 فئاوطو «طابقأ سكذوثرأو «ةيناكلم وأ كيلوثاك نيب ام كلذ ءارو اميف نوقرفتمو

 .مهريغو «نورامو ةرطاسنو «ةيبرغ

 نوئباّصلاو اوداه َنيذّلاو اونمآ نيذّلا نإ :اذكه وه انولت امك ميركلا صنلاو
 «بصنلاب نوكت نأ قايسلا رهاظو «ةعوفرم «نوئباصلا» نأ ىرنو 4 ىَراصْنلاَو

 ملكت كلذلو «عفرلاب نيرخآلا ةءارقو «ريثك نبا ةءارق هذهو نيئباصلاو نوكتف

 لجأل كلذ ىف اوضاخ دقو .نورثكألا اهب أرقي ىتلا ةءارقلا هله ىف نورسفملا

 نوكي نأ الإ «ةيوغللا ةيحانلا نم ةءارقلا ئيطخي نأ دحأل سيلو «ىوحنلا جيرختلا

 «نآرقلا ىلع ةمكاح وحنلا دعاوق نأ نوبسحي نيذلا نيقرشتسملا ضعب ةلهجك

 ال وهو «هنم ىقتسي وحنلا ذإ ءوحنلا قوف نآرقلا نأل ؛رظنلا داسف نم كلذو

 كلذب درو دق نآرقلا نأو «هل نوعضخي نيذلا مه لب «نويوحنلا هررقي ال عضخي

 الو ءارخأتم ربخلا ناك ولو ءزئاج عفرلاب نإ مسا ىلع فطعلا نأ ىلع لد دق وهف

 ةهجولا نم ريبعتلا ةمالس ىلع لوألا دهاشلا وه هنأو ءهاوس دهاش ىلإ جاتحي

 ىلع فوطعملا عفر بوجوب برعلا مالك نم دهاوش تءاج دق كلذ عمو «ةيبرعلا

 : ثراحلا نب ْئباض لاق دقف «ربخلا دوجو لبق (نإ) مسا

 بيرغل اهب رايقو ىنإف 0 هلحر ةنيدملاب ىسمأ كي نمف

 ضعب بهذم وهو ءربخلا لبق ءاج نإ مسا ىلع عفرلاب فطعلا نأ ىرتو

 .دهاش ريخ وهو «كلذ هيف ءاج ذإ ميركلا نآرقلا هحجريو «نييوحنلا

 نيذلا دنع ةعناملا ,مهدعاوق ىضتقم ىلع هنوجرخي نويوحنلا ذخأ دقو

 نوئباصلا امنإ «نيئباصلا ربخ وه سيل ربخلا نإ :نيجرخملا ضعب لاقف «نوعنمي

 ًادتبم اهلصأ (نإ) مسأ نإ :مهريغ لاقو «كلذك هريدقت فوذحم هربخ أدتبم
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 الللتاشا ماخلق ططططططللل ظالما كاان نكمل ااالللظ ككلاللاالاا نا نااللا!ااتلالانا كالا كلتتلللا
 ا بر

 هذه لكو «ىنعملا اذه ىلع عفرف هيف ءادتبالا ىنعم ىعورف ءنإ هيلع تلخد

 فطعلا نإ لب «نآرقلا ىلع مكحت ال اهنأل اهب ةربع الو ءاهقوف صنلا «تاجيرخت
 .عيمجلل ربخ كلذ دعب «نمآ نم# :ىلاعت هلوقو ءزئاج عفرلاب

 مالك غلبأ نآرقلا نإف اهريغ زيوجتو نييوحنلا رثكأ تاجيرخت نم نكي امهمو
 عفرلا ىلإ قايسلا رهاظ وه ىذلا بصنلا نع هلودع ىف نوكي نأ دب ال دوجولا ىف

 نم رفكلا ىف الاغيإ دشأ نيئباصلا نإ :اولاق ؟ىنعملا كلذ وه امف .هتاذب مئاق ىنعم

 لوبق ىنعمل اديكأت كلذ نوكيل ؛مهب صاخ هيبنت نم دب ال ناكف «ىراصنلاو دوهبلا

 ةدابع نم لاحلا هذه ىلع مهو مهل رفغي اوناك اذإ مهنأل ؛نارفغلاو ةبوتلا

 نمل رفغي نأ ىلوأ مث ىلوأف «مهتاداقتعا مهنامتكو «باتك دوجو مدعو «بكاوكلا

 نارفغلا نايب ريشي نيئباصلا نألو «ىراصنلاو دوهيلا مهو ءدوحجلا كلذ نم مهنود

 نيذّلل لق» :ىلاعت لاق امك «كرش دعب اونمآ اذإ نيكرشم ا ةب وت لوبق ىلإ مهل

 4 220 نيلوألا تنس تضم دَقَف اودوعي نإو فلس دف ام مهل رفعي اوه نإ اوُرَفَك

 .[ لافنألا]

 نم# :هناحبس لاقف ءرفك دعب ناميإلا ءازج وهو نإ ربخ هناحبس نيب دقو
 . «َنوُنَرحَي مه الو مِهيلع فوَح الف اًحلاَص َلمَعَو رخآلا ميو هللاب مآ

 ارومأ هناحبس ركذف «هتقيقح هبلطت امو ناميإلا ءازج هيفو ءربخلا وه اذه

 «ىنسحلا هئامسأو «هتينادحوب ناميإلا نمضتي كلذو ىلاعت هللاب ناميإلا ىه ةثالث

 ءءادتبا هل سيل ىذلا ىلزألا هنأو «هدحو دوجولا ىلع نميهملاو ءهدحو قلاخلا هنأو

 ال ؛ءايشألاك سيلو ءهقلخ نم ادحأ هبشي ال هنأو ءءانفلا هورعي ال ىذلا ىقابلاو

 ام لك رخآ ىلإ ثداوحلا هب فصتت ام هزنم وهو «ناكم هيوتحي الو «سحي
 رخآلا مويلاب ناميإلاو ءدحأ اوفك هل سيلو «دلو الو دلاوب سيلو «هيزنتلا هيضتقي

 ران وأ ءادبأ ةنج اهنإو «باوثلاو باقعلاو باسحلاو «روشنلاو ثعبلاب ناميإلا وه

 لاقثم لمعي نمف » :رشف ارش وأ ريخف اريخ نإو .هلمعب ىزجم ناسنإلا نأو ءادبأ

 . [ ةلزلزلا ] 4 م22 هر رش ِةَرَذ لاقثم لَمْعي نمو 20+ هّري اريخ ِةَرَ
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 9س سس
 اا رس

 ىلاعت هللا ىقلي ىذلا حلاصلا لمعلا وهو ءاقلاث ارمأ «ىنآرقلا صنلا ركذو

 هنكلو «ناميإلا ناكرأ نم انكر نكي مل نإو اذهو «هيلع ارمتسم هب مئاق وهو

 نوكي نأ نكمي ال بكترملا نإف ءنزحلاو فوخلا مدع نم كلذ دعب ءاج امل طرش

 نإ ناميإلا ىوق نإو «بكترا ام ىلع انيزح نوكي لب ءهللا بضغ نم نمأ ىف
 ناك ولو ءءاجرلا ىلع فوخلا بلغي قداصلا نمؤملاو «نيقيلا درب هدنع نوكي لمع

 .ابكترم ناك ول فيكف ءارهطم ارهاط

 نم نكر هنأ عم ديك ىبنلا ةلاسرب ناميإلا ركذي مل اذال :لئاق لوقي دقو

 بل ىه ىلاعت هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشف «ناميإلا ناكرأ

 | . !ناميإلا

 ةلدألا اهيلع تماق ىتلا ةيدمحملا ةلاسرلاب ناميإلا نأ :كلذ نع باوجلاو

 هللاب انمؤم نوكي نأ نكمي الف ءهل ةمزالو هللاب ناميإلا ةرمث ةرهابلا تازجعملا نم

 ناميإلاو ءهتلاسر قدص ىلع تارامألاو دهاوشلا تماق ىذلا هلوسر بذكي نم

 نم لطابلا هيتأي ال ىذلا لزنملا هباتك ىف ءاج ام لك قدصب ناميإلا ىضتقي هللاب

 ةلاسرلاب ناميإلا ىضتقي ىلاعت هللاب ناميإلا نإف اذكهو «هفلخ نم الو هيدي نيب

 . ةلزنملا بتكلا هب تءاج امب ناميإلاو لسرلاو

 نم فوخ ىف نمؤملا نوكي الأ حلاصلا لمعلاو قداصلا ناميإلا اذه ءازجو

 نصحلا وه ناميإلا نأل ؛ةمايقلا موي باذع فاخي الف «ةرخآلا ىف هتايح لباق

 ال ةنجلا ىف هنإو ءهرفك ىف هنم ناك ام ىلع نزحي الو «نوفكاخلا هب ذولي ىذلا

 .باذع الو نزح الو مه

 :امهيف ملكتن نأ دب ال نيرمأ ىف ءاملعلا ملكت دقو

 لاقف نينمؤملاب اونمآ نأ مهل رفغي نيذلا فتاوط أدتبا ىلاعت هللا نأ  امهلوأ

 .«رخآلا موُيلاو هّللاب نَمآ نم :دعب نم ربخلا ءاجو .#اونمآ َنيِذّلا ّنِإإ9 :هناحبس

 ىلإ جاتحي الف «مهناميإ قبس دق مهو ءاونمآ نيذلا ىلع ربخلا اذه قبطني فيكف
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 اللا الل لطان خخخ طذللالم اممم ممم خخمممماالااااالاااااالاناانط كال الااااااالانلاالتظظ طلال ااا نتكلم لل انلا الالام اللا :
 يي 1 ا

 هل ناكل ىراصنلاو نيئباصلاو اوداه نيذلا ىلع اروصقم ربخلا ناك ولو ءديدجت

 .نينمؤم ريغ مهنأل «ءارهاظ هعضوم

 مهب داري دق اونمآ نيذلا نأ  امهدحأ :نيباوجب كلذ نع ءاملعلا باجأ دقو

 ال باوجلا اذه نكلو .مهبولق نعذت مل نإو مالسإلا ىف لوخدلا اونلعأ نيذلا

 أرقا «نينمؤم نومسي ال ةيمالسإلا قئاقحلل اونعذي مل نمو نيقفانملا نأل هيضترن
 ناَمإلا لْخْدَي اَملو اَمَلسَأ اوُلوُق نكلو اونمؤت مل لق انمآ بارعألا تَلاَق» :ىلاعت هلوق
 . [تارجحلا] 4 12)+ ... مكبولف يف

 مهريغل ةبسنلابو «ناميإلا رارمتسا مهل ةبسنلاب نمآ ىنعم نأ - ىناثلا باوجلا
 ىف نيبراقتم نيينعم ىلع ظفللا ةلالد نم اعون باوجلا اذه ىف ىرنو «هؤاشنإ

 مكحلل سيل ربخلا نأ ىرأ ىنإو ؛هيلع رارمتسالاو «ناعذإلا داري ذإ ءدحاو عضوم

 ناميإلا نأ تابثإ هيف ءازجلاو طرشلا ىنعم ىف ربخ هنإ لب .طقف ناميإلا لوبقب

 .ناميإلا ىف نولخدي نمو نينمؤملا ىلع قبطني كلذو «باوثلاو ةاجنلا طانم

 مه الو مِهيَلَع فوخ الق :ىلاعت هلوق ىف ءافلا لوخد وه  ىناشلا رمألا
 ء«طرشلا ىنعم ىف (نمآ نم) ىف لوصوملا نإ :كلذ ىف ليق دقو .*نونَرحَي
 .طرشلا باوج ىف لخدت امك لوصوملا ربخ ىف لخدت ءافلاو

 لوبقلا باب ىلاعت هللا حتف «ًالسر مهبل انلسرَأو ليئارسإ ينب قايم انذَحَأ دقل#

 نم مهل بابلا حتف فيك نيبي هناحبس ذخأ دقو «نيئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا ىلع
 - امهلوأ :نيرمأ صنلا اذه ىف هناحبس ركذ دقو «مهسفنأ ىلع هوقلغ نكلو لبق

 .قاثيملا اذه ذيفنت لهسيل السر لسرأ هنأ  ىناثلاو «قائيملا مهيلع ذخأ ىلاعت هنأ

 هللا نيميب دكؤم وهو «قاثولا دشي امك ءهيف ددشم قثوم دقع قاشيملاو
 تافيلكتلاب اوموقي نأب ليئارسإ ىنب ىلع قائيملا اذه ذخأ دق ىلاعت هللاو «ىلاعت

 نم ةريثك عضاوم ىف هركذ دقو «قاثيمل عوضوم انه ركذي ملو ءاهايإ مهفلكي ىتلا

 ىلع ىلاعت هللا قاثيم صوصن نمو ءاهيلع المح هنايب انه كرتف «ىلاعت هللا باتك

 : ىلاعت هلوق ليئارسإ ىنب
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 ا سأل

 ال امب لوسر مهءاج املك السر مهيلإ انلسرأو ليئارسإ ينب قاثيم انذَحَأ دقل
 ةميركلا ةيآلا ىف هناحبس هللا دكأ دقو 4َنوُلَقَي اقيرقو اوُبْذَك اقيرف مهسفنأ ئوهت
 لاقف هيلإ ذخألا ةفاضإبو ««دق» بو ماللاب « (ذخأ) اهيناعم ىف ملكتن ىتلا

 . «ليئارسإ ينب قاثيم انذخأ دقل# : هتاحبس

 نم لسرلا مهيلإ لسرأ لب ءالمه مهكرتي مل ءدكؤملا قاثيملا ذخأ عمو

 ةملك تءاج دقو .هذيفنت ىلع مهونواعيو هوئيسو «قاثيملا اودكؤيل هذنع

 نكت ملو «ةريثك السر مهيلإ انلسرأ ىأ «ريثكتلل انه وهو «ريكذتلاب «"لسر

 لاق اذلو ءاركن مهنم تناك لب «مهل ةدومحم لسرلا لاسرإو قاشثيملا ةجيتن

 : هناحبس

 ناك دقل «نوُلتَقَي اقيرفو اوبَذَك اقيرق مهسفنأ ئوهت ال امب لوسر مهءاج امّلك#

 ال امو .هوعبتا مهاوه قفاوي امف «مهتاوهشو مهاوه هتموكح اوضترا ىذلا مكحلا

 ىفاوعقوو «ملع نع اولضو مهاوه مههلإ كلذب اوذختاف «هودر مهاوه قفاوي

 ام نودريو ءهليقي ام نولبقي ىذلا مكحلا وه نازيملاو لقعلا اولعجي ملف ءرشلا

 اوفتكاو اقيرف اوبذك نأ مهيلع هترطيسو ىوهلا ميكحت ىلع بترت هنإو «هدربي

 .ايرف اولتق نأو «بيذكتلاب

 ماق :ىرشخمزلا لاقف ««املك» وهو «طرشلا باوج دوجو مدع - اهلوأ

 :لاق مهضعبو .هولتق اقيرفو اقيرف اوبذك مهسفنأ ىوهت ال امب لوسر مهءاج املك

 : ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت هلوق نم هذخأو «؟متربكتسأ#و ,ءهريدقت فوذحم باوجلا نإ

 اقيِرَقَو مب ذك اقيرفق متربكتسا مكسفنأ ئوهَت ال اًمب لوسر مك ءاج امُلَكفَأ ... »

 . [ ةرقبلا] 4 42072 نولتقت

 «نولتقي اقيرفو اوبذك اقيرف# هلوق نأل ؛ىرشخمزلا هررق ام وه حضوألا نإو

 :هلوق ىف ءافلا تءاج دقف ىرخألا ةيآلا امأو «ريدقت ىلإ ةجاح الف ءاباوج حلصت



 اللا لل لالالا طللللللا تك

 قا <

 ءطرش باوج نوكت نأل ةحلاص ريغ ةلمجلا تناكف 4َنوُلتقت اقيرَقو مشبَدَك اقيرفق#
 .طرشلا باوجب حيرصتلا نم دب ال ناكف

 اقيرفو ءهوبذك اقيرف نيقيرف مهمسق ىلاعتو هناحبس هللا نأ  ىناثلا ثحبملا

 اقيرف كانه نأ اذه ىلع ىنعملا نوكيو :«بيذكتلا لتقلا عم هنأ كش الو ءهولتق

 نيداهلا ةوادعو دانعلا ىف ةجاجللا مهب تبهذ رخآ اقيرفو «لوسرلا بيذكتب اوفتكا

 . هولتقي نأ ىلإ

 اقيرَق 8 :لاقف ىضاملا لعفلاب بيذكتلا نع ريبعتلا  ثلاثلا ثحبملاو
 نأب ىرشخمزلا كلذ للع دقو .«نوُلتقَي اقيرقو» : عراضملاب لتقلا نعو . «اوبَذك

 مهيداه اولتقي نأ ىهو ءاهوبكترا ىتلا ةعشبلا ةميرجلا راضختسا ىلع لدي عراضملا
 ةادهلا متاحخ اولتقي نأل دادعتسا ىلع مهنأ وهو ءرخآ ليلعت كانهو ءمهدشرمو

 .اولاني ملو اومه دقو «ٌةْيِلَي ادمحم

 ريثك اومصو اومع مث مهيلع هللا بات مث اومصو اومعف ةَشف نوكت الأ اوبسحو#
 هتدوج رهظتل رانلا بهذلا لاخدإ اهانعم لصأ ةنتفلا «نوُلمعَي امب ريصب هّللاو مهم
 ربص نإف «نمؤملا بلق ربتخيل لزنت ىتلا دتئادشلا ىلع نآرقلا ةغل ىف نئفلا تقلطأو

 :ىلاعت لاق دقلو ناميإلا ءافعض نم ناك نهوو راخ نإو ءاديدش ايوق هناميإ رهظ

 . [توبكنعلا] 4 <22 توتي ال مهو اًنمآ اولوقي نأ اوكرتي نأ سائلا بسحأ

 مهاجنو «نوعرف ةوسق نم مهجرخأ ذإ مهيلع هب ىلاعت هللا معنأ الل دوهيلاو

 نورظني مهو ءاوقرغ ىتح ءهموقو نوعرف ىلع هقلغو ءاورم ىتح «رحبلا قلفب

 ءريخ نم مهيلع ىلاعت هلزجأ ام كلذ ريغو ىولسلاو نملا كلذ دعب نم مهاطعأو
 الأ اوبسح كلذلو «بعت اهقنري ال ةءانهو ءهيف بلس ال بلج ناميإلا نأ اوبسح

 طحقب مهربتخاو مئازه اهولتت مئازه مهيلع لزنأ هللا نكلو «مهب لزنت ةنتف نوكت

 مهسوفت رامغنال مهنم نابسحلا كلذ ناكو «مهناميإ لقصي ىتح «مهب لزني

 ىلع عضتو «ىري الف ةواشغب رصبلا ىلع نيرتو «مصتو ىمعت اهنأل «تاوهشلاب
 .عمست الف ارقو ناذآلا
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 كاردإ نع اومع نأ لزنت ةنتف الأ مهنابسح ىلع ىلاعت هللا بتر كلذلو

 كلذبو «هيلإ اوتصني ملف ىداهلا عامس نع اومص نأو «هيلإ اولصي ملف «قحلا
 هتمعأ ىتح تاوهشلا هتيشغ ذإ هب نوكردي لقع الف «كاردإلا ذفانم مهيلع تدس

 .ةيادهلا توص ىلإ هب نوعمتسي ىعو الو ةواشغ هيلع تلعجو

 «مهب راتتلا اهلزنأ ىتلا دئادشلاك مهسوفن تلقص دئادش مهب تلزن دقو
 ناميلسو دواد لاثمأ ءايبنألا ءاجو «مهناذآ قحلا تعمسو مهكرادم تظقيتساف

 تاوهشلا مهيلع تلوتسا ىتح ةمعنلا ةحوبحبب اوسحأ نإ ام نكلو «مهوذقنأف

 برقت اهنآل ؛اهركذن ةيظفل ثحابم انهو «ةحلاص ةيقب تناك نكلو اومصو اومعف

 . ميركلا صنلا ىنعم انيلإ

 ئرقو «نوكت ىف نونلا بصنب «ةنتف نوكت ّالأ# :ىلاعت هلوق نأ - لوألا
 ةيناثلاو «بلاغلا نظلا ىنعمب (بسحلا نأ ساسأ ىلع ىلوألا ةءارقلاو .؟')اهمضب

 مهنأ ىلإ نايهتنت امهو «ناترتاوتم ناتءارقلاو «ملع ىنعمب «بسح» نأ ساسأ ىلع

 .نيقيلاك وأ نيقي ىلإ نظلا لوحت اهترطيسو تاوهشلا ةبلغل مث ءاونظ

 مهبولق فلغ ىف مهلاح هيبشت هيف «اوُمَصَو اومع# :ىنعم نأ - ىناثلا
 ةيعادلل مهعامتسا مدعو مهسفنأب قحلا مهكاردإ مدعو مهيلع تاوهشلا ءاليتساو

 قيرطلا ىف ريسيل هوعدي نم ىلإ عمتسي الو ءرصبي ال ىذلا ىمعألا لاحب
 . ميوقلا

 نودشرتسي ىتلا ةبوتلا تناك ىتم اورسفي نأ اودارأ نيرسفملا نأ  ثلاثلا

 نأ ىدنعو «ةريثك الاوقأ كلذ ىف اولاقو داشرلا ىلي ىذلا ممصلا مث اهيف

 هيلع اوناك ام ىلإ مهتدوع مث ءاهنم هللا مهجرخي «مهب لزنت ةديدشب مهتبوت
 .ارركتم

 )١( لضفملاو ,فلخو .بوقعيو «يئاسكلاو «ةزمحو ««ورمع وبأ ةءارق . (عفرلاب) «نوكت الأ# ١

 مقرب - راصتخالا ةياغ . بصنلاب نوقابلاو مصاع أرق نكلو )؟8١1(.
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 ىخارتلا ىنعم هيف «مهنُم ريثك اومصو اومع مث :ىلاعت هلوق نأ - عبارلا

 ىفو ؛ريمضلا نم لدب مهنم ريثكو .ممصلاو ىمعلاو ةبوتلا نيب ام دعبل ىونعملا
 عيمجلا ىلع مكحي نأل الهأ اوراص ىتح ىمعلاو ممصلا لصأت ىلإ ةراشإ اذه

 . مهنم نييدهملا جرخأ هللا لدع ا مس

 مهنم ناك امب ميلع هلالج لج هللا نأ ىلع لدت ىهو «ةيآلا تمتخ اذهب

 . طيحم ءىش لكب وهو .«مهقوف وهو «مهلامعأب مهيزاجم وهو ءرصبي نم ملع

 سلخ رم همس سن درس 00001

 وه هللا تاو ار مكَدَقل

 مدس و ل ذل علو حم و

 أودع ل َرْسِإةويي حيِسَمْلاَلاَدو ميم نبأ خيسيملا

 00010 مرت اس وعي هو 00
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 مهنأل كلذ «بلق لالض لب ءركف لالض ناك امو دوهيلا لالض هناحبس نيب

 ىذلا قحلل ناعذإلا نم مهعنم مهسوفن دسحو مهبولق دقح نكلو «قحلا اوفرع

 ءاهيلإ قحلا ذفني ال افلغ مهبولق لعجف مهيلع هللا سمطو ءهوكردأو «مهل نيبت

 هب اوفرحنا ىذلا لقعلا لالض مهلالض ناكو ءىراصنلا لالض ركذ كلذ دعبو

 لالضلا ناكف .مهنامز ىف ترطيس ةمهاو ةفسلف وأ «ةميدق ةينثو ريثأت تحت

 ىف بجع الو «ليحتسم وه امب اونمآو «لوقعملا ريغ اوقئتعاف فرحنا ركف لالض
 ذخأ دقو .ةميقتسملا ةداحجلا نع مهتدرش ةفرحنم راكفأ لوقعلا توهتسا ذإ كلذ

 :هتاملك تلاعت لاقف مهرفك روصي هناحبس

 ىلاعتو هناحبس هللا دكأ «مّيِرم نبا حيسَمْلا َوه هللا َنِإ اوُناَق نيدّلا َرفك قل
 رهظيو «ميرم نبا حيسملا وه - نولوقي امع هللا ىلاعت - هللا نإ اولاق نيذلا رفك

 مسج ىف لح ىلاعت هللا نأ معز نم مهلوقع تفرحنا نيذلا ءالؤه نم ناك هنأ

 نم نورثكألا مهو مهنم نأو «هتدلو ميرم نأ نورقي مهنأ عم ءحيسملا وه ناكف

 هللا نإ :اولاق دق رابتعالا اذهب مهو «ةيهولألا هيف تلح دق هللا نبا هنإ :نولوقي

 .هلإلا نبا وأ هلإلا هنأو ءهيف تلح ةيهولألا نأ رابتعاب حيسملا وه

 ءاج ىتلا ةيحيسملا  ةنايدلا لصأ نع تفرحنا ىتلا ةينارصنلا هذه - ةقيقحو

 تاداهطضال نويحيسملا ضرعت ايندلا هذه حيسملا كرت نأ دعب هنأ ءحيسملا اهب

 «مهبتك قرحتو نوفتخيو مهنيدب نورفي اهيف اوناك نورق ةثالث وحن ترمتسا ةديدش

 «بلاغلا دئاسلا وه ديحوتلا نكلو «ةفلتخم عزانمل اضرعم ةديقعلا لصأ راص ىتح

 اوضرعتف «ىندبلا ىذألا نم دشأ ةنتفل اوضرعت ىتح «مهنع داهطضالا عفر نأ امو

 ريثأتب ةينارصنلا ىف ةينثولا تلخدأ ذإ «ىكنأو دشأ وهو ءاهتاذ ةديقعلا ىف ىذأل
 ءاوهألا نع ملكتي ىنارصنلا قيرطبلا نبال ةملكلا كرتنلو «نامورلا كلم نيطنطسق

 ةيهولآ نلعأ ىذلا «ةيقين عمجم» نع لاق دقف «ةيحيسملا لوقع ىف تلخد ىتلا
 هعبتيو «سويرأ همسا فقسأ اهلمح ىتلا ةينادحولا ةياعد عنمل دقعنا ىذلاو «حيسملا

 : ىنارصنلا كلذ لاق نييحيسملا رثكأ هتركف ىف
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 عمتجاف «ةفقاسألاو ةقراطبلا عمجف نادلبلا عيمج ىلإ نيطنطسق كلملا ثعب) 2

 «نايدآلاو ءارآلا ىف نيفلتخم ةفقاسألا نم نافلأو نوعبرأو ةينامث ةيقين ةنيدم ىف

 نم مهنمو «ةيناربربلا مهو هللا نود نم ناهلإ همأو حيسملا نإ لوقي ناك نم مهنمف
 صقنت ملف «ران ةلعش نم تلصفنا ران ةلعش ةلزنمب بآلا نم حيسملا نإ لوقي ناك

 لوقي ناك نم مهنمو «هتعيشو سويلباس ةلاقم ىهو ءاهنع ةيناثلا لاصفناب ىلوآلا

 نأل ؛بازيملا ىف ءاملا رمي امك ءاهنطب ىف رم امنإو رهشأ ةعست ميرم هب لمحت مل
 ةلاقم ىهو ءاهتعاس نم دلولا جرخي ثيح نم تجرخو ءاهنذأ ىف تلخد ةملكلا

 دحاوك توهاللا نم قلخ ناسنإ حيسملا نإ :لوقي ناك نم مهنمو .هعايشأو نايلإ

 رهوجلل اصلخم نوكيل ىفطصا هنإو «ميرم نم نبالا ءادتبا نإو ءهرهوج ىف انم

 هللا نبا ىمس كلذلو «ةئيشملاو دجملاب هيف تلحو «ةيهلإلا ةمعنلا هتبحص ىسنإلا

 نونمؤي الو ءءامسأ ةثالثب هنومسيو .دحاو مونقأو ميدق رهوج هللا نإ نولوقيو
 ةيكاطنأ كريرطب ىطءاشمشلا سلوب ةلاقم ىهو ءسدقلا حورب الو ةملكلاب

 لدعو حلاطو حلاص لزت مل ةهلآ ةثالث مهنإ لوقي ناك نم مهنمو ء.هعايشأو

 سيئر وه نويقرم نأ اومعز دقو ءهباحصأو نيعللا نويقرم ةلاقم ىهو ءامهنيب

 ةلاقم ىهو «حيسملا ةيهولأب لوقي ناك نم مهنمو .سرطب اوركنأو «نييراوحلا
 .(افقسأ رشع ةينامثو ةئامثالثلا ةلاقمو «لوسرلا سلوب

 ترهظو ةيحيسملا تاعامجلا ىف ركذت تناك ىتلا ءارآلاو ءاوهألا ىه هذه

 ىذلا سويرأ هررقي ناك ام ركذي ملو «نمألا هلحم لحو ءداهطضالا لاز امدنع

 ىلع ءاقبلا ىه تناك سويرأ ةوعد نأ قحلاو .هتوعد ءاهنإل عمجلملا دّقعنا

 ةرشتنم تناك سويرأ ةوعد نأ ةيطبقلا ةمألا خيرات باتك ررق دقف «ةينادحولا

 ةسينك تناك دقف «حيسملا ةيهولأ راكنإ نيريثكلا دنع دئاسلا ناكو ةماع تناكو

 نيطسلف ىف نوعياشم سويرأ ىأر ليصألا ىأرلل ناكو «ىأرلا اذه ىلع طويسأ

 .ةينيطنطسقلاو ةينودقمو

 اهيف لخدي نأ لبق ةينثولا ىلإ ديحوتلا نم ةيحيسملا ليوحت ديرُأ نكلو
 ىلع هتقفاوم نلعأف «حيسملا ةيهولأ وهو اهعم قفتي ىذلا ىأرلل لقتناف نيطنطسق
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 «نافلأو نوعيرأو ةينامث مهددع عمج نم (ةئامثالثو رشع ةينامث) 58 ىأر

 ٠2 تفتخا ىتح «ةينثولاو ةينالحولا نيب تاعزانم تماقو « مهادع نم دهطضاو

 . ةينارصنلا طاسوألا ىف ةينادحولا تاوصأ

 ميركلا صنلا اذه ىف «مكبرو يبر هللا اودبعا ليئارسإ ينب اي حيسملا لاقو#

 مهتاءاعدا اقلطم ايفن ىفنو - مالسلا هيلع - ىسيع اهيلإ اعد ىتلا ةوعدلا ةقيقحل نايب

 نم ءاهرون قثبناو «ليئارسإ ىنب اهنطوم ناك ىتلا هتوعد تناك دّقف هل ةيهولألا

 «هاوس ةيهولأ ال ذإ ةدابعلا ىف ديحوتلا ىلإ ىه «سانلا نم مهريغ ىلإ مهطاسوأ
 حاون نم ةيهولألا عنمي صنلا اذه نإف .*مكبرو يبر# :هلوقب ديحوتلا ىكزو

 أشنأ امك هأشنأو «ءهامنو هقلخ ىذلا هبر وه هللا نأ تابثإ  ىلوأللا ةيحانلا :ثالث

 ءاشنإلاو نيوكتلا ىف قلخلا نم هريغ نيبو هنيب ةيوستلا - ةيناشلا ةيحانلاو «هريغ

 نكمي ال هنأ ةثلاثلا ةيحانلاو ءرشبلا نم دحأ نع قرتفي ال اذه ىف وهف «ةيبرتلاو

 «هريغل ةبسنلاب ناك امك «هامنو هايبر ىلاعت هللا نأ ؛ةيهولألا رصنع هيف نوكي نأ

 نع ةهزنم ةيلعلا هتاذف .رشبلا رئاسك ومنيو برشيو لكأي نأ هلإلل غوسي امم سيلو

 . جايتحالا اهب قيلي الو «ثادحألا

 مهنأ ىهو «ليئارسإ ىنب مئارج نم ةميرج ىلإ ةراشإ ميركلا صنلا ىفو
 هنأ عم حيسملاب اورفك ذإ ءادذمحم اوءوان امك هوءوانو  مالسلا هيلع حيسملا اوبذك

 ىتلا هوعدلا هذه نإو ءهولتق مهنأ ىراصنلا ىعداو ؛«هلتقب اومهو «مهيلإ لوسر

 ءمهطاسوأ ىف هبصخ اضرأ دجت مل موق ىفو مهينارهظ نيب حيسملا اهب ىدان

 تريغ ىتح «ىراصنلل داهطضالا رمتساو مالسلا هيلع حيسملا ىلع اوضرحو

 «راصنأ نم نيملاظلل امو ُراَلا هوم هنا هِيَ ُهَّللا مرح دف هللاب كِرشُي نم ُهنِإ9
 اوناك نيذلا ليئارسإ ىنبل - مالسلا هيلع  حيسملا ديسلا مالك نم هنأ قايسلا رهاظ

 ديسلا مالك نع القتسم مالكلا كلذ نوكي نأ حصيو .هتوعد مهيلإ هجو نم لوأ
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 نأو «ةينادحو ريغ نم ةدابع ال هنأو «ةدابعلا ىف ةينادحولا ماقمل ريرقت هنأو «حيسملا
 كارشإ .بعش ثالث لوانتي هللاب كارشإلاو الالض نوكت لب «ةدابعلا ىفني كرشلا

 بسحيف «قلخلا ىف كارشإو «ثداوحلا تاذك ىلاعت هللا تاذ لعجيف «تاذلا ىف
 .ةدابعلا ىف كارشإو «نيوكتلاو قلخلا ىف ارثأ ىلاعت هللا ريغل نأ كرشملا

 سيل ىلاعت هللا نأ اوبسحف اهلك ىحاونلا هذه ىف اوكرشأ دق ىراصنلاو

 امك ءدلو هل نوكي ىلاعت هللا نأ اومعز «ثداوحلا تافصب فصتي ىتح اهزنم

 ال لب .هعم دبعي هنأو نيوكتلاو قلخلا ىف هكراش دلولا اذه نأو ءدلو هريغل نوكي

 ملظل كرشلا نإ ... » .. هريغ كارشإ ريغ نم ىلاعت هللا ةدابعل اركذ دجت داكت
 . [نامقل ] 4 127 ميظع

 ءاهلخدي الف اهنم هعنمب «ةنجلا هب مرحي ىلاعت هللا نأ كرشلا كلذ ءازجو

 «ةيباجيإ ةبوقع كانهو .باقع ميعنلا عنمو باقع نامرحلاف «ةيبلس ةبوقع هذهو
 اهيف دلخيو اهلخدي رانلا هئاويإ ناكمف ةمرحم ةنجلا تناك اذإو «رانلا لوخد ىهو

 .ادبأ رانللو ءادبأ ةنجلل اهنإو «ءادبأ

 نيملاّظلل امو# :ىلاعت لاق كلذلو ءدحأ باذعلا نم مهيجني نأ نكمي الو

 نم 8#:هلوقب ريبعتلاف طق ريصن نيملاظلا نم ملاظل سيل هنأ ىأ .«راصنأ نم

 ' .ىجري ريغص نم الو «فاخي ريبك نم ال طق ريصن ال هنأ ىأ .«راصنأ

 نم رفك هللا ركذ ةقباسلا ةيآلا ىف 4ةّنالَث لاَ هللا َنِإ اوُلاَق نيذّلا رفك دقلإ»
 هذه ىفو «هللا نبا حيسملا نأب لوقلا نم هيلإ ىدؤي ام وأ حيسملا وه هللا نإ اولاق

 نم ودبيو «ةثالث ثلاث هللا نإ مهلوق وهو «نييحيسملل رخآ امالك ركذي ةيآلا
 نبا وأ ءهللا وه حيسملا نإ لوقت امهادحإ نيتفئاط ىراصنلا دنع نأ مالكلا رهاظ

 لبق نم ثيلثتلا مهدنع ررقت ىراصنلا نأ عقاولاو ءرابتعالا اذهب اهلإ نوكيف «هللا

 «ىراصنلا ةديقع هب زيمتت خيراتلا كلذ نمو هلل ىبنلا ثعبو «نآرقلا لوزن

 ميركلا نآرقلا هدنف ىذلا مهمعز ىف حيسملا بلص ىلإ ازمر بيلصلا مهراعشو
 هنأ ىلع حيسملا ةيهولأ تررقت دقف «ةدحاو ةعفد ئجي مل مهدنع ثيلثتلا نأ ىلع
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 دعبو 27705 ةنس ىف دقعنا ىذلاو هانركذ ىذلا ةيقين رمتؤم ىف مهمعز ىف هللا نبا

 «سدقلا حور ةيهولأ تررقت ةينيطنطسقلا عمجم ىف نيسمحنو تس وحنب كلذ

 حيسملا ةيهولأب صاخلا لوألا ىأرلا ضرف امك ناطلسلا ةوقب ىأرلا كلذ ضرفو
 .هدرل نوعمتجي نويحيسملا ناكو «ناطلسلا ةوقب

 كلذ اورضح نيذلا نأ  امهدحأ نارمأ ةينيطنطسقلا عمجم ىف ظحاليو

 نكلو «نيعمجأ ىراصنلا لثميل اذه ناك امو ءمهنيد لاجر نم ١٠6١ عمجملا

 لك تكسأو ءاعيمج ىراصنلا ىلع ةفقاسأ مهومس نيذلا كئلوأ ىأر ضرف
 سيل هنأل ؛ىراصنلا ةماعل ةاجافم هقباسك عمجملا كلذ ناك دقلو .هفلاخي توص

 نيب ةعئاشلا ىه تسيل هتلاقم تناكو سوينودقم كلذ نلعأ دقو مهدنع هلإب

 . ثيلثتلا متأف ىنيطنطسقلا عمجملا كلذ ءاج ىتح .ىراصنلا

 ناك ىذلا وه هنأ امك «ةيردنكسإلا قيرطب هدقع ىلإ اعد ىذلا نأ  امهيناث

 ىلإ اعد ىذلا نأو ءريخألا عمجملا ىف ةسايرلا هل نكت مل نإو ةيقين عمجم سيئر

 ةقراطبلا خيرات باتك لقن امك لاقو «قيرطبلا اذه وه سدقلا حور ةيهولأ ريرقت

 :قيرطبلا نبال

 ريغ ائيش هللا حور سيلو «هللا حور ريغ ىنعمب اندنع سدقلا حور سيل)

 نإ انلق اذإو «ةقولخم هتايح نإ انلق دقف «قولخم هللا حور نإ انلق اذإف «هتايح

 .(هب انرفك دقف ىح ريغ هنأ انمعز اذإو «ءىح ريغ هنأ انمعز دقف «ةقولخم هتايح

 حور تسيل سدقلا حور انلق اذإ اهتانبل ضقنت اهقاس ىتلا ةلسلسلا هذه نأو

 ةقلح ءةلسلسلا تاقلح عطقنت كلذبو «هقلخ ىذلا نيمألا ليربج اهنكلو «هللا

 ءءايحألا نيب ةايحلا رشنت ىتلا ةماعلا حورلا ىه مهمعز ىف سدقلا حورو

 قيرطب وه سدقلا حورو حيسملا ةيهولأ ةركف داق ىذلا نأ ءرظنلا ىعرتسي امتو

 تناك ىتلا ةثيدحلا ةينوطالفآلا نابإلا كلذ ىف اهدوست تناك ىتلا ةيردنكسإلا

 ءوشن «ىناشلا لقعلا هنع ًاشن دقو .لوألا لقعلا وه ربكألا هلإلا نأ ءاهتصالخ
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 ىنارصنلا فيرعتلاب سدقلا حور اوفرعو «لصتم اهدوجو نأ ىأ ؛هتلع نع لولعملا
 ةمهاولا ةيناردنكسإلا ةفسلف عم ىراصنلا ةينارصن ىقتلت كلذبو «هانركذ ىذلا
 «ةيردنكسإلا قيرطب وه وه سدقلا حور ةيهولأو حيسملا ةيهولأل ةوعدلا دئاقو
 ردصملاو هببسو - مالسلا هيلع  حيبسملا عابتا نع مهداعتبا نامز ىراصنلا فرعيلف

 , .بذعلا ريغ هدروم مهدروأ نمو هيلإ اوفرحنا ىذلا

 ىلاعت هللا نأو «ةثالث ثلاث ىلاعت هللا نأو «ثيلثت ىراصنلا دنع نذإ كانه

 نإ اوُلاَق نيذّلا فك دقل» :لوقلا اذدكؤم هناحبس لاق دقف «نورضاك مهنأب مكح دق
 ىراصنلا نع ربع ىلاعت هللا نإ لاقي ام شحافلا أطخلا نمف . 4ةّثالَث ثلاث هللا

 الوأ مهرفك ىلاعتو هناحبس دكأ دقف ..ارافك اوسيلف «باتك لهأ مهنأب دوهيلاو

 دكأو «ةثالث ثلاث هللا نأ نوررقيو ءهللا وه حيسملا نأ اومعز مهنأل مهريفكتب

 .نيرفاك ريغ مهنإ لوقي نأ نمؤملا غوسي فيكف ءدقبو ماللاب نيتلاحلا ىف مهرفك
 صنلاف «ىراصتلا وهو ءدحاو عوضوم ىلع نادراو ناميركلا ناصنلاو

 عوضوم تاذ وه هعوضوم ©حيسَمْلا َوه هللا نإ اوُلاَق نيذّلا رفك دقلإ» :وهو لوألا
 نيبت نيتيآلا نم ةيآ لكو كةَنالَث تل هللا نإ اوُلَق نيدَلا رفك قلل :رخآلا صنلا
 هيلع حيسملا ىف مهمعزب ىلوألا ةيآلا ىف ىفتكاو ,مهداقتعا ىحاون نم ةيحان

 نأ حصي ال مهنأو «هيلإ نوبستني نمل مهضقانمو هيلع مهئارتفا رادقم نايبل «مالسلا
 . مهداقتعا ةقيقح نايبل ةيناثلا تركذو «مهنم ءىرب هنأل «نييحيسم اومسي

 . «دحاو هَل الإ ِهَلِإ نم اموإ»

 ىلاعتو هناحبس نّيب ثيلثتلاب لوقي نم رفك ىلاعتو هناحبس نيب نأ دعب
 ايفن ةيهولألا ىفن هداؤمو ؛«ميكحلا صنلا كلذ هناحبس لاقف «ةحيحصلا ةديقعلا
 هنأل «دحاو ريغ «هلإلا نوكي نأ ةلاحتسا ديفت ةغيصلاو «دحاو هلإ ريغ نع اقلطم

 َناَك ول 9 :ىلاعت هلوق ىف ءاج امك امهيف نمو «ضرألاو ءامسلاو نوكلا مظتتني ال

 [ءايبنألا] 4 22+ َنوُفصَي مع شرعلا بر هللا َناَحْبسَف اندَسََل هللا الإ ةهلآ امهيف
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 هجوم خيبوت اضيأ هيف «ةميقتسملا ديحوتلا ةديقعل اريرقت صنلا ىف نأ امكو

 مهرذح كلذلو .لوقعلا لهأ هرقي ام مهتبناجمو .لوقعملا مهتفلاخم ىلع لِ

 ريذحت اذه «ميلأ َباَذَع مهنم اورقك نيذّلا نسمي ميل نولوقي اًمع اوهتي مل نإو »

 نأ :نيرمأ نمضتي ءاهتنالا ىنعمو - مالسلاو ةالصلا هيلع - حيبسملا هلوسر ىلعو

 نع ءاهتنالاب فتكي ملو هب اونمؤي الو هولقتعي الأو لوقلا كلذ نع اولدعي

 مالك اذه نأ ىلإ ةراشإلل لوقلا نع ءاهتنا ركذ هناحبس هللا نكلو «ةديقعلا

 دقو «لقعلا عم قفتي ال مالك هنآل ءاهنوقلتعي ةديقع نوكي نأ نكمي الو «هنولوقي

 «ميظع ملظ كرشلا نأ نيبو «هتوعد ىف هررق امب  مالسلا هيلع - ىسيع مهبذك

 . ةنجلا هيلع ىلاعت هللا مرحو 2« ملهج هاوأم هللاب كرشي نم نأو

 ذِإ «لطاب وهو هب نودحليف اعم هنوددري لوق ءاعدالا اذه نأ :ةصاللخلاو

 تاراشإ انهو «مهسمي ديدشلا باذعلاب مهدده دقو ءاهلإ نوكيو دلوي فيك

 : ةينايب

 عضوم وهو «مهدلج بيصي هنأ دارملا ذإ (مهسمي» ريبعتلا - ىلوآلا

 عضوم بيصيو «مهدلج سمي ذإ ؛رمتسم ملؤملا باذعلا نأ ىأ «مهيف ساسحإلا

 .مهيف ساسحإلا

 ىلع نيرصم اوماد ام باذعلا كلذ مهسمي ىأ ةينايب انه نم نأ  ةيناثلا

 ببس ىلإ ةراشإلل ريمضلا نود رهاظلاب ربعو .«نيذّلا# :لاقو ءمهبذكو مهلوق
 .مكحلا ببس ىه ةلصلا نأ ىلإ ريشي لوصوملاب ريبعتلا نأل ؛مهرفك وهو باذعلا

 ىوطملا مسقلاب مهب لزني ديدشلا باذعلا دكأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ - ةثلاثلا

 ؛ديدشلا ملآلاب هفصوو «باذع ريكنتو «ةدكؤملا نونلاو «ماللا هيلع تلد ىذلا

 .ريثكتلاو ميظعتلل انه ريكدتلا نأل



 ةدئاملا ة رويس ريبشسفت ال

 37 هم جل لتظتشا للظفططللْطظطُاتت اللا اللات اممم التظت اللا ل لالالالا تال لااا مممخمامااالالتلل تاز االااالااااااااالاا111ةئالللااا١١

 هناحبس مهرذح نأ دعب «ميحُر روُمع هّللاو هَنورفغَسسيو هللا ىَلِإ نوبوتي الفأ»
 مهبغر - مالسلا هيلع  حيسملا ىلع مهئاعدإو «كفإلا مهلوق ىلع رارمتسالا نم
 عمجي ىلاعتو هناحبس هللا باتك نأو ..ميلألا باذعلا نم بيهرتلا دعب ناميإلا ىف

 وأ «هباوث ىف اعمط وأ ىلاعت هللا باذع نم افوخ اونمؤيل «بيهرتلاو بيغرتلا نيب
 بلطو ءرفغتسا نمل حوتفم ةرفغملا باب نأ نيبيلو ءاذهل مالكلا قيس ءاعم امهل
 .نارفغلا

 - اهلوأ :ةثالث رومأ ىلع ةلالدلل ماهفتسالا «نوبوتي الَفأ# :ىلاعت هلوقو
 بجعت هيف  اهيناثو .رافغتسالاو ةبوتلا قحتسي هنأو مهنم ناك ام ىلع مهخيبوت

 نعذي الو «لقع هلبقي ال هنأ نم هيلع رارصإلاو كفإلا نم مهلاح ىلع مهئاقب نم
 ىأ «ةبوتلا ىلع مهضيرحت ىلع اشلاث لديو .روصتم هروصتي ال لب ءقدصم هل
 بلط ىلعو .ماهفألا هنع وبنت الو .ءلوقعلا هرقت امو «ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا

 هللا ليذ كلذلو ءحوتفم نارفغلا باب نإو «لوق نم مهنم فلس امع نارفغلا

 هلالج لج هللاو .4ميحَر روُفَغ هّللاو# :هتاملك تلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس

 هدابعب ميحر وهو هيلإ عجرو بات نمل بونذلا رفغي هاوس قحب دوبعم الو ءدوبعملا
 رثكأ هدبع ةبوتب حرفيل هناحبس هنأو هباذع تقبس هتمحر نأو ءاوقشي نأ هيضري ال

 هل ديري الو «حالصإلاو حالصلا هدبعب ديري ىلاعت هللا نأل ؛اهلوبقب دبعلا حرف نم
 . حالصلا ىلإ داسفلا نم بلقنا دبعلا بات اذإو «داسفإلاو داسفلا

 اذه ىف «ةقيلص ُهمََو لسْرا لبق نم تْلَح دق َلوُسَر الإ ميرم نبا حيسملا ام
 نكمي ال هب اصتخا ام نأو .همأو ميرم نبا ىسيع ةقيقحل (ليجست) ميركلا صنلا
 «ىراصتلا قرف نم اهريغو ةيناربربلا تلاق امك هللا نود نم نيهلإ امهلعجي نأ

 .. 9 :هل ىلاعت هلوق ىف مالسلا هيلع ىسيع نعو مهنع ىلاعت هللا ىكح امكو
 . [ ةدئاملا] © تزن ٠.٠ . هّللا نود نم ٍنيهَلِإ يَمأو ينوُدخُنا ساّنلل تلف تنأأ

 همأو ىسيع نأ نايب هيف «هيناعم ركذ ددصب نحن ىذلا ميركلا صنلا نأو

 مالسلا هيلع ىسيعف امهريغ ىف تسيل تافصب نيصتخم امهلعجي ام امهيف سيل



 ةدئاملا ةروس ريسفت

 مس كلل لااا

 ا رس

 نمو ءالوسر ناك ميهاربإف لسرلا هلبق نم تضم ىأ تلخ دقو الوسر الإ سيل

 اهومتلحن امك دحأ مهل ةيهولألا عدي ملو ءاوضم ءالؤهو ءالوسر حون ناك هلبق

 ءايحإب ةداعلل ةقراخ ةزجعم هل ناك اذإو  مالسلا هيلع - حيسملل ىراصنلا رشعم اي

 .اهتاذ ىف اهنع لقت الو ءاريثأت اهنع لقت ال تازجعم مهل تناك كئلوأف « ىتوملا

 لسرلا سنج نم لوسر الإ وه ام) :هدعب نم هعبتو كلذ ىف ىرشخمزلا لاق دقو
 هللا أربأ نأ اهلاثمأب اوءاج امك ىلاعت هللا نم تايآب ءاج هلبق نم اولخ نيذلا

 اصعلا ىلاعتو هناحبس ايحأ دقف «هدي ىلع ىتوملا ءايحإو «صربألاو همكألا

 ركذ ريغ نم هقلخ نإو «ىسوم دي ىلع قشو رحبلا اهب قلفو ىعست ةيح اهلعجو
 .(ىثنأ الو ركذ ريغ نم مدآ قلخ دقف

 رصعف «هرصع بساني امب ىبن لك ةزجعم نأ ىرشخمزلا هلاق ام ىلع ديزنو
 ةفسالفلا هدهع ىف ناكو «ةيداملا بابسألاب نمؤي ارصع ناك ىسيع انديس

 ىسيع تازجعم تناكف ءاهنوري ىتلا بابسآلا ريغب نونمؤي ال نيذلا ءنويعيبطلا
 ببسلا ريغب تناك هتدالوف «بابسألا هذهل اخراص ايسح اقرخ مالسلا هيلع

 ىمعأ دلو ىذلا همكألا نأ نوبسحي اوناك امو «بأ ريغ نم ناك ذإ «فورعملا

 امو «هيدي ىلع ىلاعت هللا هافشف ءهنم ىفشي صربلا نأ نوملعي اوناك امو ءرصبي

 باجأ امك ؛هيدي ىلع ىلاعت هللا اهايحأف «ةافولا دعب درت ةايحلا نوري اوناك

 لاق ئتوملا يبحت فيك ينرأ بر ميهاربإ لاَق ذو ظ :الئاق هبر اعد امدنع ميهاربإل

 لعجا مث كيلإ نهرصَف ٍريَطلا نم ةعبرأ ذْحَف لاق يِلَق َسكمْطَيل نكلو ىَلب لاَق مؤ مو
 . 4 420+ ميكح ريع هللا نأ ملعاو اًيعس كليتأي نهعدا مث اءزج َنهْنَم ليج لُك ىلع

 كلذ نالطبل ةيعاد اهلك هتايآو هتايح تناكف  مالسلا هيلع - ىسيع ءاج

 هدعب نم هعابتا نم اونكمت مهنكلو .تاببسملاو بابسألا الإ ءىش ال هنأب داقتعالا

 «تاببسملاو بابسألا ىلإ مهوداعأو «هعابتا نم مهوجرخأف «نورق ةثالشب

 .هلإ هنأ اومعزو ءرشبلا نم هوجرخأو



 ةدئاملا ةروس ريسفت ا#

 000 ل مم
 نإ[وبمجل 04
 يل

 هيلع هلو هلبق نم نييبنلل ةعبات ةقداص ةصلخم اهنأ نع جرخت ال همأو

 وعديو قحلا قدصيو «بذكي الو ءاقدص الإ لوقي ال ىذلا وه قيدصلاو «مالسلا

 نعذملا قحلل قدصملاو هلمعو هلوق ىف قداصلا وه قيدصلاف «هيلع رمتسيو ء«هيلإ
 ىف ءايبنألا نود موق مه نوقيدصلا) :هتادرفم ىف ىناهفصألا لاقو «هءاج اذإ هل

 .ءايبنألا دعب ىلوألا ةبترملا مهف (ةليضفلا

 اديكأت «ميرم نبا حيسملا» هنأ ركذي نآرقلا ىف ىسيع ركذ دنع هنأ ظحاليو

 لوتبلا ميرم نم هتدالو نأو «نكي مل نأ دعب ادولوم سحلاب ىري هنأل «هتيرشبل

 لاق اذلو «ةيرشبلا ىلع لدت امهتايحو «ماهوأ ىلإ سوسحملا نوكرتي فيكف

 : هناحبس

 هللا ركذ 4َنوُكَفَوَي ىّنَأ رظنا مث تاّيآلا مُهَل يبت فيك رظنا ماَعَّطلا نالكأي ناك

 نإ ذإ «ىلاعت هللا دنع امهتلزنم نايب دعب ةيناويحلا ةيمدآلا امهصاوخ نايب انه ىلاعت

 امهو .كلذ ىلاعت هللا دنع امهتلزنم زواجتت الو «ةقيدص ةيناثلاو ءلوسر لوألا

 «كلذ ىلع نالمعيو ماعطلا نالكأي ىسانألا نم ءايحألا رئاسك ةيداملا ةايحلا ىف

 ىف ىرشخمزلا لوقيو «هريغل جاتحي ال هلإلاو ءامهريغ ىلإ ناجاتحم اذهل امهو
 مل - ضقنلاو ءمضهلا نم هعبتي امو «ماعطلاب ءاذتغالا ىلإ جاتحا نم نإ) :كلذ

 ةوهش عم ةجزمأو طالخأو باصعأو قورعو محلو مظع نم ابكرم امسج الإ نكي

 مهنكلو (!!رشبلا نم هريغك ربدم فلؤم عونصم هنأ ىلع لدي امم كلذ ريغو مرقو
 :ىلاعت لاق كلذلو ءاهتارامأو ةيمدآلا ىلع لدت ىتلا ضارعألا اوكرت اذه لك عم

 ىه ىتلا هتيمدآ ىلع ةلدألا ىلإ دمحم اي رظنا ىأ .4تاّيآلا مهل نين فيك رظنإ
 نويدام مهنكلو «ةقيقحلا ىلع لدي ىذلا لوقلا مهل انفرصو ءاهانيب فيكو «ةمئاق

 اوعضخو «ناميإلا نعو قحلا نع اوفرصنا كلذلو ءاهبابسأو ةداملاب نونمؤي
 ىلع ةلالدلل ««مث» ب ربع دقو .«َنوُكَفَوي ئّنَأ رظنا مثال :ىلاعت لاق اذلو ءماهوأل
 نوري ذإ «قحلا نع نولوقي ام دعب ىلع مث «مهلاحو تايآلا هيلع لدت ام نيب دعب

 :لاقي «قحلا نع فرصلا كفإلاو ؛مهمعزب اهلإ هنوضرفي مث «دلوي اناسنإ سحلاب



 2 للا

 ا بح

 فرص هنأل ؛كفإ بذكلل لاقي كلذلو «قحلا وأ رمألا نع هفرص اذإ هكفأي هكفأ

 عم اهنولقعي ال ماهوأل قحلا نع نوفرصني فيك رظنا ىلمجلا ىنعملاو «ةقيقحلا نع

 انفرصت ال مهللا .نوهمعي مهيغ ىف مهرذ نكلو ءاهضعب ىلع ةيسحلا ةلدألا مايق

 .ءاعدلا عيمس كنإ ءانماهوأب قحلا نع

 أ مم مهج 200 أ

 نذل عل ان ٍليببسْلأ ٍاَوَس نحأولسصَو ارككس
 2 سس و مس 0 ل م5 وعب تح

 ىىَسيِعَو َدوواَد نال لع َليِهرْسِإ بنما ورفهكح
 07) ودمتي اكوا وَصَعاَمِي كَ َمَيْرَم نبأ

 تَنَلف فر كحنُت نِعوَهاَسسَيال او اك

 مارح سرح كاس ج29
 1 َمَهئَارْدك ئّرك ) وُلَمَنيأ كام

 أ
 #2 - ءكوس 0 مس مد 0

 ممسفنَأر َتَمَّدَقاَم سنبل اورفهك َنبذأأََى وََوَتي
 هين َنوُدِلَح مه ٍباَدَعْلا فو ْمهَئلَعْهَسَأ طْضَس نأ

 14 20 مصر م و ءورعم ع

 ِهلِإ كِزنَأآَمَو ََنلَأَو ري تمور
 ا ها ع رخ# 11 2 0

 توفيتف مهم اريك لَو َةَيِلَوَأ ْمُهَوُدَخَعَاَم

 1: مك
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 211111121111100 اللا
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 - مالسلا هيلع  ىسيع نودبعي ىراصنلا كئلوأ نآل عهلبق امب لوصوم مالكلا

 ةثالث دبعي نم مهنمو «هللا نود نم ناهلإ امه نولوقيو «همأ هعم دبعي نم مهنمو
 مهولا كلذ نع ىلاعتو هناحبس هللا ىلاعت :مهثلاث ىلاعتو كرابت هللا لعجيو
 - مالسلا هيلع  ىسيع نأ ىلاعتو هناحبس نيب دقو «شحافلا بذكلاو «لطابلا

 «نالكأي نايمدآ امهو «مهريغ ىلإ نوجاتحي ءرشبلا رئاسك رشب ةقيدصلا همأو

 .اهرهاظمو ةيناسنإلا تايضتقم نم وه ام لك نالعفيو

 :مهل لق «هيبنل لاقف «لاحلا هذه عم نودبعي فيك كلذ عم نيب دقوا
 راكنإل ىراكنإ انه ماهفتسالا . عفت الو ارض ْمُكَل لمَ ال ام هللا نود نم َنودبعَتأ9

 ءوسو «لعفلا ءوس ىلع خيبوت «عقاولا راكنإو «مهنم عقو امم بجعتلاو «عقاولا

 هلوق ىف امك «ىلاعت هللا ةدابع نوكرتيو ارجح وأ ارشب نودبعي مهف «ريدقتلا
 ام ىلع لمتشت مومعلا اذهب ىهو «مومعلل 4اعْفَت الو ارض مُكَل كلمي ال امإل : ىلاعت
 ىلع لادلا (ام) ظفلب ركذ همأو ئسيع ىلع هراصتقا مدعلو «هريغو رجح نم دبعي
 .ءالقعلا ىلع لادلا (نم) ظفلب ال «مومعلا

 الو ءالبلا الو ءمقسلاو ضرملا كلمي ال هنأ :اعفن الو ارض كلمي ال ىنعمو
 الو «ثيغلا لازنإ الو ءريخلا بلج الو ءرضلا عفدب عفنلا كلمي ال امك «دئادشلا
 .هلك دوجولا عفني امم كلذ ريغ الو «هتمحر ىدي نيب تارشبم حايرلا لاسرإ

 نود نم نودبعي مهنإ لاقي فيك - امهلوأ :نيرمأل ضرعتن نأ دب ال انهو
 4 <22 . .. ئفلز هللا ىَلِإ انوبرقيل الإ مهدبعت ام ... إف :نولوقي نيكرشملا نأ عم هللا
 . [رمزلا]

 ةدابع اوكرتي ملو مهفئاوط فالتخا ىلع نينثا وأ ةثالث نودبعي ىراصنلاو

 هللا ةدابع نأل ؛هللادبع هنإ لاقي ال ىلاعت هللا عم ةدابعلا كرشي نم نأ :لوقنو هللا

 ةدابعلاب هدرفي نأب هاوس دبعي الأو ؛هناحبس هل ةدابعلا صلخت نأ ىضتقت ىلاعت
 ذإ «ىلاعت هللا نود ام دبع هنإ ذئنيح لاقيو .ءدحأ هعم ةدابعلا قحتسي ال ذإ هدحو

 . ىلاعت هللا ةدابع دض هتدابع تناك



 1 للام

 أ برسل

 «عفني نمو رضي نم سانلا نم نإ نيلهاجلا ضعب لوقي دق هنأ - امهيناث

 «ىلاعتو هناحبس هللا ةدارإب الإ نوكي الو « ىئزج ررضو « ىئزج عفن هنإ :لوقنو

 مل «كيلع ىلاعت هللا هبتكي مل ءىشب كورضي نأ ىلع ضرألا لهأ عمتجا ولو

 ٍكوعفني مل كل ىلاعت هللا هبتكي مل ءىشب كوعفني نأ ىلع اوعمتجا ولو «كورضي

 عيمسلا وه هّللاو# :هتاملك تلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا ليذ دقو

 . «ميلعلا

 ال ىذلا ءىش لكب ملاعلا وهو هدحو ىلاعت هللا ةدابع نوكرتي مهنأ ىأ

 عمسي نم ملع ملاعلا وهو ءءامسلا ىف الو ضرألا ىف ءىش هملع نع بيغي

 هدحو وه نوكي دوجولا لكب طاحأ ىذلا قيقدلا طيحملا ملعلا اذهب وهو *«ىريو

 لالض هنكلو ءرضي الو عفني ال ام اودبعيل هنوكرتي «مهعفنيو مهرضي ىذلا

 .لوقعلا

 ىف وهو ءدحلا زواجت :ولغلا 4قحلا ريغ مكنيد يف اولغت ال باتكلا لهأ اي لق#

 ىف كامهنالاك بلطي ام ءادأ ىف دحلا زواجتو «هيف ددشتلاو ءهل بصعتلا نيدلا

 درو دقو دلك ىبنلا مهاهن نيذلا مهنيد ىف نيددشتملا ضعب لعفي ناك امك ةدابعلا

 ىهن امكو ١2)اوبراقو اوددس نكلو «هبلغ الإ نيدلا اذه دحأ داشي نل» :رثألا ىف

 لاقف «مهءاسن اوكرتو «ةدابعلا ىلع اوفكع اموق  مالسلاو ةالصلا هيلع - ىبنلا

 ىنإو راهنلا اوماصو ليللا اوماقو ءاسنلا اوكرت ماوقأ لاب اما : مالسلاو ةالصلا هيلع

 .©")«ءاسنلا نع عطقنأ ملو رطفأو موصأو مانأو موقأ

 «مالسإلا ىف نسحتسم الو دومحم ريغ ناك نإو ءولغلا نم عونلا اذه نإو

 لوقي امبرو هيف اولاغ نإو .قح هساسأ نآل «هلصأ ىف قح ريغ هدعن نأ اننكمي ال

 . قحلا ريغ هنإ نوريثك

 .هجيرخت قبس )١(

 -محاكتلا : هوحلب يراخبلا هاورو . ١177١ قباسلا دتسملا يقاب نيرثكملا دنسم ىقاب :دمحأ هاور 6ةهز

.)١8-5( 
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 «باتكلا لهأ ىداني نأ هيبن ىلاعت هللا رمأ . ميركلا صنلا ىلإ دوعنو

 «دحلا اوزواجتت ال ىنعملاو .«قحْلا ريغ ء مكيد يف اولغَت الإ: هلوقب مهبطاخيو

 فصولاو «فوذحمل فصو قحلا ريغ ةملكف «قحلا ريغ اولغ مكنيد ىف اوددشتو

 دحلل ةزواجم لكو ءدحلل ةزواجم هنأل «مهدنع قحلا ريغ امئاد ولغلا نأل فشاك

 ىف ولغلاك ,قح وه ام ولغلا نم نأ ىرشخمزلا لاق دقو ءاقح نوكت نأ نكمي ال

 ىف طارفإلا نم ىراصنلا هيف عقو ىذلا ولغلاك قح ريغ وه ام اهنمو «هيزنتلا

 نيدلا نم لاح هنأ ىلع ابوصنم (قحلا ريغ) نوكي نأ حصي «همأو ىسيع سيدقت
 اهلخدي نأ نع مكسفنأ اوعنمتو «مكنيدب كسمتلا ىف اوددشتو اولغت ال ىأ هسفن

 .قحلا ريغ وه مكنيد نأ لاح رونلا

 ريغ مهنيدب كسمتلا ىف دوهيلاو ىراصنلا ددشت عنمل صنلا ةلمجلا ىفو
 نوعبتي ددشتلا اذه ىف مهو «مهيلإ تءاج ىتلا ةيادهلا لوبق نع عانتمالاو «قحلا

 .اولضأو اولض نمل نودلقم مهو «قحلا نوعبتي الو «ءاوهآلا

 «ليَسلا ءاوس نع اوُلَضو اريثك اوُلْضَأَو لبق نم اوُلض دق ِموَق ءاوهأ اوعبتت الوإل
 ىف هتذلو هاوه ناك نم سانلا ريخو «ةذلو ةوهش هيف ام ىلإ ليملا هانعم ىوهلا

 مكدحأ نمؤي ال» :حاحصلا ىف ىور اميف دلي ىبنلا لاق دقلو «ىلاعت هللا ةعاط

 نآرقلا ىف لمعتست داكت ال ىوهلا ةملك نكلو 2100هب تئج ال اعبت هاوه نوكي ىتح
 لاق :هصن ام ىزارلا نيدلا رخف ريسفت ىف ءاج «عابتالا ىف مذلا ماقم ىف الإ

 8 : ىلاعت لاق هذ الإ نآرقلا ىف ىوهلا ظفل ىلاعت هللا ركذ ام :ىبعشلا

 ئدرتف هآوه عبتاو .. 8 [ص] 4 خل ٠ . هللا ليبس نع كضيف ىوهلا عت

 هَهلإ دَحّنا نم تيأرفأ» . [مجنلا] 4 21 ئوهلا نع قطني امو . كا

 ءرشلا عضوم ىف الإ ىوهلا دجن مل :ةديبع وبأ لاقو .[ ةيئاجلا] 4 228 ...

 ىوهلا ىمس ليقو ..هبحيو ريخلا ديري لاقي امنإ ءهريخلا ىوهي نالف نا

 : ىوهلا مذ ىف دشنأو «رانلا ىف هبحاصب ىوهي هنأل ؛ىوه

 .هجيرخت قبس )١(
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 اناوه تيقل دقف تيوه اذإف  هتيعب ناوهلا وهل ىوهلا نإ
 هاجتالاو «لقعلا مكح بدجت هب داريو قلطي ىوهلا نأ كلذ ىف لوقلا ةلمج

 «ليلدلا هيلإ وعدي امو لقعلا قطنم ىلإ رظن ريغ نم ساسحإلاو ةوهشلا مكح ىلإ

 نيب امئاد وهو «قحلا نع اولض مهنأ دارملاو «قيرطلا طسو :ليبسلا ءاوسو
 .لادتعالاو قحلاو دصقلا نع اولض مهف «طيرفتلاو طارفإلا

 لهأ ىهني هتمكحو هملع ىف ىلاعت هللا نأ «ميركلا صنلا ىنعم ىف ملكتتلو

 ىف لبق نم اوناكو ءاميدق مهلالض تبث دق موقل عابتالا ىف رارمتسالا نع باتكلا

 ىلع ةهلآ اوعرتما نمم مهتلكاش ىلع ناك نمو «ناثوألا ةدبع مهو «ديعب لالض

 دقو «هيدهب اودتها ءامسلا نم رون ىلع الو «هيلع اوماقتسا قطنم ىلع ال مهاوه

 .ةلضم ةلاض ةفسلف اوعبتاو مهنيد ىف ةينثولا اولخدأف «مهكلسم اوكلس

 ىتح ءاريثك اقلخ اولضأ كلذ ببسب اولضو .مهءاوهأ اوعبتا نيذلا ءالؤهو

 ىه ةفسالفلاو نامورلاو نانويلا ةينثو تناكف «قيرطلا نع فارحنالا مهنيب عاش

 ىتلا ىهو لبق نم ةينثولا لالض وه لوألا لالضلاف ءاريثك اقلخ تلضأ ىتلا

 لالضلاو ؛مهيلع اورطيس نم ىلع كلذ ةرطيس وه لالضإلاو «ىراصنلا تلضأ

 هيف ناك ىذلا نينمؤملا ليبس مهكرتو ٌةَْك ىبنلا مكحل مهعوضمخ مدع وه ريخألا
 قيرط نوذخأي مهلعج اولضأو لبق نم اولض نم ءاوهأب مهرثأتف لادتعالاو دصقلا

 ينب نم اورفك نيِذّلا نعل كي لوسرلا ةيادهب ذخألا مدع وهو «ريخألا لالضلا
 ىنب نم اورفك نيذلا ىلاعت هللا نعل ىأ «ميرم نبا ىسيعو دوواد ناسل ىلع ليئارسإ
 هذه ىف ضغبلاو دسحلل ارهظم مهلعجو «هتمحر نم مهدرط نأب ليئارسإ

 اوخسم دقو «نيلوألا مهتلبج ىف سانلا نم مهريغ ىلع قحلا نأكو «ضرألا

 ةراشإلا نم دب ال لئاسم انهو «ىلاعت هللا مهنعلف مهقالخأ اوهوشو «مهسفنأ

 : اهيلإ

 نع باوجلاو ؟لعافلا ركذي ملو لوهجملل لعفلا (َنعْل) ىنب اذامل  ىلوألا
 هللا نع ناملكتي نايبن ىسيعو دواد نأل ؛ىلاعت هللا وهو «مولعم لعافلا نأ كلذ
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 اللللل لاطططالالالل لمكان مطناالاللللملمنمممم خططا اللام الامام(! انااا لااا االكالأل1 ه
 زب ب

 يي
 نأو «ىلاعت هللا ةمحر نم درطلا ناكلمي ال امهو «ىوهلا نع ناقطني امف «ىلاعت

 مث «مهلامعأ ءوس نم هنوقحتسي نعللا نأب اراعشإ كلذ قوف لوهجملل ءانبلا ىف

 ذإ ؛ىلاعتو هناحبس هللا عم نينعاللا مومع ىلإ ةراشإ هيف لوهجملل ءانبلا نإ

 .اوبات نيذلا الإ نونعاللا مهنعليو هللا مهنعلي

 كلذو .مهمومع ىلع تسيلو ءاورفك نيذلا ىلع ةبصنم ةنعللا نأ - ةيناثلا

 اددع اورفك نيذلل مهتبسنب اونمآ نيذلا ناك نإو .هماكحأ ىف هللا فاصنإ نم

 4 420+ َنوُلَمعي ام ءاس مهنم ريثكو ةدصتقم ةَمَأ مهنم ... 8 :ىلاعت لاق امك ءاليلق
 ريبعتلا نأل ؛مهنايصع عم مهرفك مهتنعل بابسأ نم نأ حضاو هنأو .[ ةدئاملا]

 .مكحلا بابسأ نم ةلصلا نأ ديفي لوصوملاب

 نبا ىسيعو دواد ناسل ىلع مهءاج نعللا نأ ركذ ىلاعت هللا نأ  ةئئاثلاو

 ادهاجم ايبن ناك امهدحأو  مالسلا هيلع - ىسوم دعب اءاج نايبن امهو «ميرم

 ناك ىناثلاو «هناسل ىلع هللا مهنعل كلذ عمو ءرفظلا نطاوم ىلإ مهداق ءابراحم

 ملسلاو برحلا ىف نونوعلم مهف «ىلاعت هللا رمأب مهنعل كلذ عمو الاسم الوسر
 .ءاوس ىلع

 لهأ نأ  امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ريسفتلا بتك ضعب ىف ءاج دقلو

 :مالسلا هيلع دواد لاق «تبسلا موي اودتعا ال ءاهوسندو اهب دوهيلا ناك امدنع ايليإ

 «ةدئاملا اوبلط املو ءنيوقحلا ىلع ةقطنملا لثمو «ءادرلا لثم نعللا مهسبلأ مهللا

 هيلع ىسيع لاق .[ةدئاملا] 4 ك3 ... مكيلع اهَلزَنم يَنِإ ... 8 :ىلاعت هللا لاقو
 نم ادحأ هبذعت مل اباذع ةدئاملا نم لكأ ام دعب بذك نم بذع مهللا :مالسلا

 . نيملاعلا

 نعللا اذه ءاج رمتسم نعل نم مهب لزن امل نايب اذه نأ انل ودبي ىذلا نإو
 ىوتسي «اماع نيرفاكلا نعل ناكف «ىسيع ناك ىتح دعب ءاج نمو دواد ناسل ىلع

 هللا مهنعلف «ملسلاب دهاجي ناك نمو «برحلاو «فيسلاب دهاجي ناك نم كلذ ىف
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 ةمحر نم درطلاو نعللا ببسل نايب اذه «َنوُدَتْعَي اوناكَو اوِصع امب كلذ#

 مهرمأ «ىلاعتو هناحبس هللا نايصع باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا كئلوأ لامعأ

 مهنم ناكف رخآلا مويلاب ناميإلاب مهرمأو «كارشإ مهنم ناكف ءهدحو هللا ةدابعب

 الأب مهرمأو «نولتقي اقيرفو ءاوبذك اقيرفف نييبنلا ةعاطإب مهرمأو ءهركنأ نم

 تناك اذكهو «هولكأف ايرلا اولكأي الأب مهرمأو «ءاودتعاف تبسلا موي اودتعي

 .ةرهاظلا ةمواقملا نع اوفعض نإ نتفلا داقيإو داسفإلا ىف اوغلابو 2 مهريغ ةنوعمب

 مومعو «هللا ةمحر نم درطلا ببس وه ءادتعالا هصخأو هلل نايصعلاو

 مهعئابط ىف نايصعلا رارق ىلإ ةراشإلل ىضاملاب نايصعلا نع ربع دقو

 كلذيو «مئاق رمتسم هنآل ؛عراضملاب ءادتعالا نع ربعو ءاهيف هتابثو « مهسوفنو

 هرقأو «مهضعب نم ناك هنأل ءاعيمج مهيلإ ءادتعالاو «اعيمج مهيلإ نايصعلا

 : هناحبس لاق اذلو ءاضرو اعوقو مهنم ناكف «مهيقاب هنع تكس وأ مهرئاس

 ىنعم هيف صنلا اذه «نوُلعفي اوناَك ام سب هوُلعَف ركنم نع َنوَهاَتي ال اوُناك
 ىف ءادتعالا نأل «مهيف ءادتعالاو نايصعلا مومع نيبي هنأل «ةقباسلا ةيآلل ريسفتلا

 نأ ىلإ ةراشإ صنلا اذه ىفو «مهلك ىلإ بسني فيكف «مهضعب نم عقي ريثكلا

 رمألا وه ركتملاو ءاهيف ركنملا ىلع توكسلا وه اهمومع ىف ممألا داسف ببس

 نورصيو مهرمأ ام ىلاعت هللا نوصعي مهنأ :اذه ىلع صنلا ىنعمو ءمثآلا لعفلا

 وه اذه سيل نكلو «نوعجري الو نوبوتي الف «مهلعف ىلع نورمتسيو « هيلع
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 مهيف ركنملا عقو اذإ اضعب مهضعب ىهني نأ ىهانتلا ىنعمل ىناثلا قالطإلاو
 :هيف لخاد اهلك ناعم ةثالث ىلع لمتشي ركنملا نع ىهانتلاو ءرهاظلا وهو

 ءركنملا نع مهاهنيو فورعلملاب مهرمأي رشلا نع هان مهيف دجوي نأ - اهلوأ

 انإ «ةبولطم ةرثكلا تسيلف «اليلق اددع ناك مأ ءاريبك اددع ىهانلا ناكأ ءاوس

 .هنم عوقولا دارملا

 ضارتعالا عفدي كلذبو ءاضر هنع توكسلا نآل ؛هركنتسي نأ  اهشلاث

 :لوقنف ءهدعب لعفلا نع ىهنلا روصتي فيك وهو نيرسمملا ضعنب هدروأ ىذلا

 ىف لعفلا عنمي هنأآل «هراكنتسا وه امنإ هعوقو دعب ركذملا نع ىهنلا نإ

 . لبقتسملا

 مهرئاس هنع تكسو ءمهضعب نم عقو ذإ نيعمجأ مهيلإ لعفلا بسن دقو

 ةبسن ىلاعتو هناحبس دكأ دقو . «نولعفي اوناك ام سئبل» :هناحبس لاق اذلو

 ىلع لدي سكب لعفلاف ءادكؤم امذ مهمذو «ىوطملا مسقلاو ماللاب مهيلإ لعفلا
 نأ دوعسم نبا ىدر دقو «مهناميإ ءاجر لعفلا ىلع ابصنم ناك مذلاو ءمذلا

 وهف موق داوس رَّثك نمو ءمهنم وهف موق لمع ىضر نم»:لاق ٌةكي ىبنلا
 .21)(مهنم

 حالص الو ءممآلا ماوق ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نأ ىلع لدت ةبآلاو

 كلذلو «هكرتب دسفتو «فورعملاب رمألاب حلصت ممألاف ,دهقحب اوماق اذإ الإ مهل

 ريَخ منك 8 :ىلاعت لاق ءاهريخ هبو «ةيمالسإلا ةمألا ةصاخ نآرقلا هربتعا
 4 ]11 ... هللاب نونمؤتو ركدملا نع نوُهْنَتو فورعملاب نورمأت سائلل تَجرْخْأ هم

 ءالج (151959) ثيداحألا عماج .هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع يمليدلا هاور 2000

 .7" 4ص
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 نوهنتلو فورعملاب نرمأتل هديب ىسفن ىذلاو» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو

 الف هنعدتل مث ءهدنع نم اباقع مكيلع ثعبي نأ هللا نكشويل وأ ءركتملا نع

 لمعب ةماعلا بذعي ال هللا نإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع لوقيو .0)217مكل بيجتسي

 الف هوركني نأ ىلع نورداق مهو «مهينارهظ نيب ركتملا اوري ىتح ةصاخلا

 رمآلا مهيف ىفتخي امدنع نيملسملا عايض نأ ِةِْكَي هللا لوسر أبنت دقلو .21)«هوركني

 لوسر ةباحص ضعب نأ ءكلام نب سنأ ىور دقف ءركتملا نع ىهنلاو فورعملاب

 ؟ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا كرتي ىتم :هللا لوسراي نيلئاق هولأس هلك هللا

 رهظ امو ءهللا لوسراي :اولاق .«مكلبق ممألا ىف رهظ ام مكيف رهظ اذإ» :ِهِلَ لاق

 ءمكرابك ىف ةشحافلاو ء.مكراغص ىف كلملا ناك اذإ» :ِةِللَذ لاق ؟انلبق ممألا ىف

 . ”9(مكلاذر ىف ملعلاو

 ماعلا ىأرلا نوكم وهو ةمألا ماصع وه ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاف

 .هركنتست ملو «نايصعلا رهظ اذإ ىصعت اهلك ةمألا نإ :لاقيو «لضافلا

 بهذت دوهيلا لامعأ نم لمع اذه 4اوُرَفَك َنيذّلا َنْوّلوعي مهم اريثك ئرت#

 «نيكرشملل مهنم نوريثك مضني نأ ىلإ نينمؤملا ىلع مهدقحو «مهؤاضغب مهب

 ءهاصقأو رفكلا ةياغ اوغلبو «ةينادحولاب اورفك نيذلا كتلوأ اورفك نيذلاب دارملاف

 للك ىبنلا ىلع اوبلأو ء«دوهيلا نم موق بهذ دقف «خيراتلا هيلع لدي كلذو

 برح لك ىفو «مهيلإ مامضنالاو ةرصانملاو ةداوملا ىلوتلاو «.مهولاوو «نيكرشملا

 نيكرشملا نولاوي نينمؤملا عم ةقثوملا مهدوهع عم دوهيلا ناك ٌةْكَي ىبنلا اهلخد

 عاقنيق ونبو ةظيرق ونبو دهعلا اوناخ ريضنلا ونبف «ةنيدملا وحتاف مهنأ نيمعاز

 . كلذك

 .(5715-) هنع هللا يضر ناميلا نب ةفيذح ثيدح -راصنألا دنسم يقاب :دمحأ هاوز )١(

 .(179751/) يدنكلا ةريمع نب يدع ثيدح - نييماشلا دنسم : دمحأ هاور (؟)

 هاور هوحنيو )401١5(« «وكسفنأ مكيلع# :ىلاعت هلوق - نتفلا :هجام نبا هاور ثيدحلاو

 .هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع )١1971( نيرثكملا دنسم ىقاب :دمحأ
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 نولوتي مهف «نيرفاكلا كولملا نم ةربابجلاب اورفك نيذلا ءاملعلا ضعب رسفو
 ىلع نب رقابلا دمحم ىلإ ىأرلا كلذ بسنيو ءايتاع ارابج ناك ولو «ةوق ىذ لك
 :اميلس هانعم ناك نإو «ةبارغ هيفو «نيدباعلا نيز

 «نودلاَح مه باَذَعْلا يفو مهَْلع هللا طخس نأ مُهَسْفنَأ مهل تَمَدَق ام سئبلال
 نايصع نم هومدق ام وه مهيديأ (تمدق ام)و «مذلا ىلع لدت انركذ امك (سئب)
 هناحبس دكأ دقو «ةربابحلاو نيكرشملا ىلوتو ءادتعالاو ءركنملا نع ىهانتلا مدعو

 «لوقلاو لعفلا لمشي مهسفنأ تمدق امب ريبعتلاو «ماللاو مسقلاب مذلا ىلاعتو
 هللا طخس  امهدحأ «ناريطخ نارمأ مهلاني مذلا اذه ىف رهظملاو دسملاو دقحلاو
 هناحبس دكأ دقو «باذعلا ىف نودلخم مهنأو «مهلآم ىف ارش كلذ بسحو ىلاعت

 ةيالو نأ هناحبس نيب دقو «هديلختو «(باذعلا ىف) ميدقتو مه  ةملكب مهباذع
 :لاقف ء«ريخلا دض هنأل مومذم رمأ ةربابجلاو نيكرشملا

 كئلوأ نإ «ءاَيلوُأ مهوُذَحَنا ام هْيَلِإ لزنأ امو يبتلاو هّللاب نونمؤي اوناك ولو»
 اوبطوخ ابتكو ءمهيلإ اوءاج ءايبنأ مهل نأو ءهللاب نونمؤي مهنأ نوبسحي دوسهيلا
 دحاو هنأو ناميإلا قح هللاب نونمؤي اوناك ول مهنأ ىلاعتو هناحيس هللا نيبيف ءاهب
 ام ىلاعت هللا نع مهبطاخ ايبن مهل نأو ءاهثعي ةلاسر هل نأو ءدمص درف دحأ

 نونمؤي الو هللا نودحوي ال نيذلا نيكرشملا ةيالو اوراتخاو «نيدحوملا ةيالو اوكرت
 " قحلا ىلع نودرمتم نودساح نودقاح مهنكلو لزنم باتكب الو « لسرم ىبن ةوبنب

 :هلوقب ةيآلا متخ كلذلو «مهئاوهأل اعابشإ

 ةالاوم مهكرت ببسو «مهلاحل نايب هيف كاردتسا «نوقساَف مُهْنَم اريثك نكلو#

 مهبولق ىف ام ببسب قحلا ىلع نودرمتم نوجراخ مهنم اريثك نأ ركذف «نينمؤملا
 قوسفلاب اعيمج مهمري مل ذإ احضاو انيب نآرقلا فاصنإ ىرنو ءدسحو دقح نم
 ءمهل رمتسم فصو هنأكو «قسفلاب مهفصوب نيرثكألا قوسف دكأ دقو «هرمأ نع
 .دسحلاو لغلا نم انيولق فشاو «تيده نميف اندها مهللا ءاضراع الاح سيلو
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 َمَماَسنْبك اكاَنماءآَنيَرَنو ا راع عدل

 لابي 6هآججامَوّأب نيْوْماَلاَملاَمَو ه2 َنيِدِهَشل

 هيف نراَح هلا اَهتح نم ىرحص تتجول اقام

 دوهيلا اوذخَتت ال اونمآ نيذّلا 576 :ىلاعت هلوق نم تايآ نم مدقت ام ناك

 ىف نينمؤملا نأش ىف .[ةدئاما] 4 2202 ... ضعب ءايلوأ مهضعب ءايلوأ ئراصُتلاو

 ؛ركذلاب دوهيلا صخو «نينمؤملا عم مهلاوحأ ركذ دقو «باتكلا لهأل مهتلماعم

 ءارمتسم ناك نينمؤملل مهءاذيإو «ةمكحتسم تناك ناميإلا لهأل مهتوادع نأل

 نم ىراصنلا نيب قرف امدنع  امئاد هنأشك ةقيقحلل افصنم ميركلا نآرقلا ناك دقلو

 ساثلا ّدشَأ ندجتلا# :هناحبس لاق كلذلو «بناج نم نيكرشملاو دوهيلاو بناج

 . «ةدوم مهبرفأ ندجتلو اوكرشأ نيذّلاو دوهيلا اونمآ َنيِدّلَل ةوادع
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 00 يللا 2
 ها بى

 دشأ نأ - ديكوتلا نونبو مسقلاب ىلاعتو هناحبس دكؤي ميركلا صنلا اذه ىف

 ناك اذإو ِةْلكَك ىبنلل باطخلاو ءاوكرشأ نيذلاو دوهيلا نيئمؤملل ةوادع سانلا
 ديكوت ىنعم اهيف .«ندجتل # :ةملك نإف :مالسلاو ةالصلا هيلع - هل باطخلا
 عقت ىتلا تالماعملا ىف حضاو ةسوسحم اهدجي - مالسلا هيلع - ىبنلا نأل ,ةوادعلا
 نم نوكيو ءهعم ىراصنلا نم ناك امو «نيكرشملا نيبو هنيبو ءدوهيلا نيبو هنيب

 نيذلاو دوهيلا نم ٌِِلَم ىبنلا ىرصاعم نم ناك ام وه ةدوملا برقو «ةوادعلا ةدش

 .ىراصن انإ اولاق نيذلاو ءاوكرشأ

 هماكحأب نوبطاخيو هنوءرقي نيذلا نآرقلا لهأ لكل باطخلا نوكي نأ حصيو

 :رومأ ةدع انه ظحاليو ءاونمآ نيذلا نم «هتايآو

 اهوشنم دوهيلا ةوادع نآل ؛اوكرشأ نيذلا لبق دوهيلا ركذ هناحبس هنأ  اهلوأ

 ماد ام اهيف امئاد امهو «ةيدوهيلا سفنلا ىف ناخسري دق ناذللا دسحلاو دقحلا

 ملو «فصولاب مهنع ربع دقو ءاهيف مهسفنأ اوسكرأ ىتلا لاحلا هذه ىلع دوهيلا
 نأ ىتح «ةمكحتسم ةرمتسم ةمئاد لاح ةوادعلا نأ ىلإ ةراشإلل اوداه نيذلا لقي

 ىف برقأ دوهيلا نأ عمو 0)21هلتقب مه الإ ملسمب ىدوهي الخ ام»:لوقي لَو ىبنلا
 داقتعالا ىف برقلاو «برقأ اوناك ىضاملا ىف ىراصنلا دجت ؛ىراصنلا نم داقتعالا
 نكلو ثيلثتلا وه مهنيب عئاشلا نإف ىراصنلا امأ «ةينادحولا وه مهنيب عئاشلا هببس

 قوفو «ضغبلاو دسحلا رادقم عبتت لب «داقتعالا ىف دعبلا وأ برقلا عبتت ال ةوادعلا

 ناتديقعلا تبراقت املك هنأ تادقتعملاو ءارآلا ملع ىف ترارقملا نم هنإف «كلذ
 ربع دقو ءاهيلإ ىرخألا ذحخأت نأ ىف ةفئاط لك عمطل .دشأ رحانتلا ناكو ءاتعزانت

 يفو .777ص 275ج )١9175( ثيداحألا عماج .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع راجنلا نبا هاور ١

 الإ طق ملسمب يدوهي الخ ام :١15ص ء١ج (1١١؟69) ثيداحألا تاقرفتم - لامعلا زنك

 .هلتقب امه الإ ملسمب نايدوهي الخ ام - )751١(: افخللا فشك يفو .هلتقب هسفن ثدح

 :نابح نبا ةياور يفو .اعوفرم ةريره يبأ نع ءافعضلا يف نابح نباو هيودرم نباو يبلعتلا هاور
 .دارفإلاب ءاّمهل و (يدوهيلا
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 لاوزلا بيرق كرشلا نأ ىلإ ةراشإلل ؛«اوكرشأ نيذلا» ب نيكرسشملا نع هناحبس

 نكتسا ذإ «لاوزلا بيرق سيلو دقحلا وه ببسلاف دوهيلا امأ «ببسلا وهو «مهنم

 اوناك مهنألو ؛هيلع نودقحي مهل ودع مهنيد ىف مهل فلاخم لك نأ مهبولق ىف
 .مهنع جرخت ال مهيف امئاد ةوبنلا نوكت نأ نوديري

 لب ءداقتعالا ىف افالخ سيل رمألاف «ةدوملاب ةلباقم ةوادعلا نأ  ىناثلا رمألا

 ناك اذه ىلعو «ةوادعلا ىف رثأ هدعب وأ داقتعالا برقل سيلف ةوادعلا وأ ةدوملا وه

 نيذلا نم ةوادع رثكأ مهنأ ىلإ ئموي صنلاو «ىراصنلا نم ةواذع دشأ دوهيلا

 مالسلا هيلع ىبنلا نيب هوجولا لك نم عطقت مل ةدوملا نأل «دوهيلا ميدقتب اوكرشأ

 تناك نإو «محرلا ةدوم هلباقي داقتعالا هقرفي ناك ام نإ لب «شيرق نم نيكرشملاو

 . بورح

 .«ىراصت نإ اولاَف نيذّلال : ىلاعت هلوقب ىراصنلا نع ربع اذامل - ثلاثلا رمألا

 هيلع - ىسيع نأل «ىراصنلل فيرشت هنأب نيرسفملا ضعب كلذ نع باجأ دقو
 . هللا راصنأ نحت َنوُيراَوحْلا َلاَق هللا ىَلِإ يراّصنَأ نَم ... ظ :لاق امدنع - مالسلا
 فقوملا اذهب ريكذت .«ىراصن نإ اوُلاَف َنيِذّلاظ :ىلاعت هلوقف .[فصلا] 4 <27

 دقف ةسدقملا ضرآلا لوخد ىبلإ ٍىسوم مهاعد امدنع دوهيلا لوق لباقم ىف ميركلا

 مالك اذه . [ةدئاملا] 4 20+ نودعاق اًنهاه اَنِإ التاَقف َكّبرَو تنأ ْبَهْذاَف ... . # :اولاق

 «نويراوحلا مه هللا راصنأ نحن اولاق نيذلا نأ ظحالي نكلو نيرسفملا ضعب

 تملس نيذلا نويراوحلا مه كئلوأ نأ مه اوسيل نيملسملا ةدوم مهنيب تناك نيذلاو

 ىلاعت هللا بات مث ثيلثتلا لهأ نم اوناك مهف مهنع ثدحتي نيذلا امأ ءمهتديقع

 دقف ءمذلا ماقم ىف ٠ . «ىراصن اَنِ اوُلاَق نيذّلا» : ناونعلا اذهب مهركذ دقلو «مهيلع

 : هب اوُرْكذ امم اًَظَح اوسَنَف مهَقاَعيم انذَحَأ ىراصت نإ اوُلاَق نيّلا نمو إ» :ىلاعت لاق

 . [ ةدئاملا] © ير+

 نايب وه امنإ «فيرشت هيف ىراصنلا انإ اولاقب ريبعتلا نإ لوقن ال اذه لجألو

 نإو - مالسلا هيلع - ىسيع ىراصن اوسيل مهنكلو «ىراصن مهنأ نولوقي ءالؤه نأ

 .اودتها دق كلذ دعب نم اوناك



 ةدئاملا ةروس ريسفت اانإ)

 لالالالا م

 ا رحل

 نيذلا ىراصنلا مه نمو «ةوادع دشأ مه نيذلا دوهيلا مه نم - عبارلا رمألا

 لِكَع ىبنلا اورصاع نيذلا مهنم دارملا نإ :نيرسفملا ضعب لاق ؟ةدوم برقأ اوناك

 اذه نأ راتخاف ءماع فصولا نإ :ريرج نبا لاق نكلو ءاقح كلذك اوناك دقو

 .ةباثملا هذهب اوناك ماوقأ لك ىلع قبطني مالكلا

 نم لك لب ءطقف دلت ىبنلا دهع ىف ىراصنلا اوسيل ىراصنلا نأ ىدنعو

 ةيدوهيلا ىلإ مهف «مهيلع قبطني ال نمو ءرصع لك ىف ةدوملا فصو مهيلع قبطني
 ال مُهّنأو انابهرو نيسيسق مهنم َّنَأب كلذإل :هناحبس لاق دقو «ىندأ اهيلإو «برقأ
 نينمؤملا نيب ناك ىذلا ةدوملا برق ىف «ببسلا نايب مالكلا اذه ىف .4َنوُربْكَتسَي
 نابهرلاو سسقلا نكي ملو «بابسألا ترفاوت نأ لي ىبنلا دهع ىف ىراصنلاو

 صحفتملاو «مهنيد ماكحأب ىراصنلا ملاع وه سيسقلاو ؛ءاضغبو ءادع ةاعد

 كرشي ال سيسقلاف «عبتت ىنعمب «سّق» نم هلصأو مهل دشرملاو ؛مهلاوحأ
 ىلع نابهر ةملك قلطتو «بكار عمج نابكرك بهار عمج نابهرلاو «داشرإلا

 ىف ةدابعلل فرصنملا لتبتملا دهازلا لجرلا وهو «عمجلا ىلع قلطت امك ءدرفملا

 ىلكلا فارصنالاب هنع درفني هنأ ديب «ةدابعلا ىف سيسقلا لمعب موقي وهو ء«مهمعز

 .هيجوتلاو داشرإلاو ةدابعلل صصختيو ايندلا نع

 «كلذك اوناك ِةِلكَك ىبنلا رصع ىف نابهرلاو نيسيسقلا لاح نأ كش الو

 ةريزجلا ىراصن نم نيريثكلاب اوذخأ دقف «مالسإلا ىدهب ءادتهالل نيدئاقلا اوناكو

 صنلا اذه نأو «مالسلا هيلع ىبنلا ةوعد ىلإ اوعمتساو «مالسإلا اوعبتاو «ةيبرعلا

 نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نمم نوكيو «قحلا ةياعدب وعدي سيسق لك ىلع قبطني
 8ع

 . هئسحا

 مهيغ ىف مهؤاملعو مهرابحأ مهكرت نيذلا دوهيلاب ضيرعت مالكلا كلذ ىفو
 امع رابحألاو نوينابرلا مههني ملو «هولعف ركنم نع نوهاتني ال اوناكف «نوهمعي
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 ناميإ ىف ببسلا وه رخآ فصو هيلع نابهرلاو نوسيسقلا ناك ام عم كانهو

 ال# :مهنأ وهو «كلذ دعب نم رصمو ماشلا مث «ةيبرعلا ةريزجلا ىف مهنم نيريثكلا

 ب هتيببس ىلاعتو هناحبس دكأو «هتاذب امئاق اببس كلذ لعج دقو .4نوُربْكَتسَي

 عراضملا لعفلاب ةيمسإلا ةلمجلا ربخ ىف هناحبس ربعو «ةيمسإلا ةلمجلابو «نأ»

 ءاد وهو «ىودلا دوهيلا ءاد وه رابكتسالا نأو «رابكتسالا مدع ىف مهلاح ريوصتل

 «سانلا قوف فنص نم مهنأو ءهؤابحأو هللا ءانبأ مهنأ نوبسحي دوهيلاف نيكرشملا

 ءايبنألا لتقو «لالضلاو رفكلا ىلإ مهؤاولغ مهب بهذف «مهنود عيمجلا نأو

 ءارقفلاو ديبعلا اوأر مهنأ الإ هلك ىبنلا هب ءاج امب اورفك ام نوكرشملاو «مهبيذكتو

 ةلاقم اولاقو ءهوعبتي الأ لطابلاب مهزازتعا مهب بهذف «هنوعبتي نيذلا مه ءافعضلاو

 4 200+ ... يأّرلا يداب اَنلذارَأ مه نيذّلا الإ كَعَبتا كار اَمَو ... 9 :هل حون موق

 ءقحلا نم اوبرقف «ربكلا اوبناج مهلكاش نمو ةيبرعلا ةريزجلا ىراصنو .[دوه]

 .قحلا عابتا ىف مهلاح هناحبس نيب دقو

 نم اوُفرَع امم عْمَدلا نم ضيفت ْمهَنيعَأ ئرت لوسّرلا ىَلِإ لزنأ ام اوُعمَس اًدإَول
 «قحلاب مهناميإل مهنأو «نآرقلا وه هيلإ لزنأ ام هلك دمحم وه لوسرلا «َقَحْلا

 نآرقلا اوعمس نأ درجمب هوبلط دقو قحلا ىلإ مهسوفن نانئمطاو «مهبولق صالخإ

 مهنم قرشلا ىراصن نم ةفئاط كئلوأو «هنوبلطي اوناك مهنأكو هل مهسوفن تحتف

 اوعمس املف ِهلككَذ دمحم ّرشَب ليجنإلا نأو هللا لوسر ىسيع نأب نمؤي ناك نم

 ذإ «هب احرف مهنويع نم عومدلا تضاف هتافص مهدنعو ءادمحم اوعمسو نآرقلا

 ىراصنلا نم ةقراشملا عم نوكي دقو ءامالسو ادرب ناكف هودجوف هل اوفرشتسا دق

 نم فئاكتم مالظو «لالض ىف مهنأ نوسحي اوناك ءرهاظلا وهو نيثلثمللا نم ةفئاط

 .هيلإ اوشمت رونلا اوأر املف «ماهوألا

 عمدلا نأ «قحلا نم اوُفرَع امم عْمَدلا نم ضيفت مُهنيعَأ ئرت» :هلوق ىنعمو

 مالكلا ىضتقمو «هوفرع ىذلا قحلا ببسب هب ئلتمت امع اضئاف مهنويع نم لزني

 ىف ىرشخمزلا لاق دقو «هب مهسوفن تجلثأو ءهودجو ىتح ةريح ىف اوناك مهنأ
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 ؛ضيفت ىتح عمدلا نم مهنويع ّىلتمت هانعم» :ةيغالبلا ةيحانلا نم مالكلا هيجوت
 ضيفلا عضوف هبناوج نم هيف ام علطي ىتح هريغ وأ ءانإلا ئلتمي نأ ضيفلا نآل
 وأ «ببسلا ماقم ببسملا ةماقإ نم وهو «ءالتمالا عضوم ءالتمالا نم وه ىذلا

 ليست ىأ اهسفنأب ضيفت اهنأك مهنيعأ تلعجف .ءاكبلاب مهفصو ىف ةغلابلا تدصق
 ضيفت ىنعمل ىغالبلا ريرحتلا ىف ىرشخمزلا مالك اذه .«ءاكبلا لجأ نم عمدلا نم

 مهبولق ةماقتساو هلك ىبنلا ةوعدب مهرثأت ىف ةغلابم مالكلا نأ ىدنعو « مهنيعأ

 نم عومدلا قاثبنا هرهظم نوكي ام رورسلا نمو «هب مهرورسو «قحلا وحن مهلوقعو
 . نيعلا

 ىتلا ةرصبملا ةيؤرلاب هنع ربع لب «رابخإلاب هنع ربعي مل هنأب مالكلا دكأ دقو

 :ىلاعت هلوقو «عراضملاب ريبعتلا ىف مهلاح روصو «ىسحلا ملعلا بابسأ ىوقأ ىه
 . «يحْلا نم اوُفرع اًممإ#

 :نيرمأ ىلع لدي اذهو «قحلا نم هوفرع ام وه ءاكبلا ببس نأ هانعم
 اوناك مهنأ :امهيناث .ةلكَي ىبنلا فاصوأ نم هودجو ام مهيدل ققحت هنأ :امهلوأ
 «قيرطلا اوفرعف «لالض ىف اوناك مهنأب نوسحي مهكرادم مظعو «مهرئاصب ذافنل

 .اونأمطاف ةريح ىف اوناكو اورانتساف مالظ ىف اوناكو

 ىلع هللا سمطي مل ءقحلل بلاط ىنارصن لك ىلع قبطني اذه نإو
 ' . هتريصب

 تلاعت لاقف مهئادتها دعب مهلوق ركذ ةيئرملا مهلاح هناحبس نيب نأ دعبو

 :هتاملك

 دقو مهلوق ىلاعتو هناحبس هللا ىكح «نيدهاشلا عم انا انمآ ابر نولوقيإ»

 ءريدق ءىش لك ىلع هنأو ءهدحو هتيبوبرب نيفرتعم ىلاعت هللا ىلإ هيف اوهجتا
 نم مهبتكي نأ ىلاعت هللا نم اوبلطو «مهبولق نم ثعبنملا قداصلا ناميإلاب نيرقمو

 كلذكو إ :ىلاعت لاق امك هوكي ىبنلا ةلاسرب اودهشو «قحلاب اودهش نيذلا
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 ... اديهش مُكيَلع لوسّرلا َنوُكَيَو ساّنلا ىَلَع َءاَدهَش اوُنوُكَتل اَطَسَو َهَّمأ ْمُكاَلعَج

 1 ْ . .[ةرقبلا] « <22

 يف مكيلع لعج امو مكابتجا وه هداهج ّقح هللا يف اوُدهاَجَو :ىلاعت لاق امكو

 لوسرلا نوكيل اذه يفو لبق نم نيملسُملا مُكاَمس وه ميهارنإ مك ةلَم جرح نم نيدلا

 وه هللاب اومصتعاو ةاكّرلا اوُنأو ةالصلا اوُميِقَف سال ىلع ءادَهْش اوُوُكَو ْمُكيلع اديهش

 [جحلا] 4 227 ريصتتلا معنو ىَلومْلا مُعنَف مكالؤم

 ءاونمؤي الأ ىف ةبارغلا امنإ اونمؤي نأ ىف ةبارغ نودجي ال اونمآ نيذلا ءالؤهو

 نأ عمطتو حلا نم اَنءاَج امو هّللاب نموت ال انَل امو 9 :مهلوق مهنع هللا ىكح كلذلو

 . [ ةدئاملا] 2#: نيحلاّصلا موقلا عم نب انلخَدُي

 ىنعمب وهف «عوقولل راكنإ وهو «,بجعتلا ىنعم هيف ىراكنإ انه ماهفتسالا

 هلل ناميإلا وهو ءدجو دق ناميإلا بجوم نأل ناميإلا مدع مهنم ثدحي نأ ىفن

 عنام ىأ دجوي الو هب اوبطوخو مهيلإ ءاج ىذلا قحلاو «هلالج لج ىلاعت

 وهو «ىفنلا ىنعمب ماهفتسالاو «عنام الو ققحت دق ببسلاف «ناميإلا نم مهعنمي

 :ىلاعت هلوقو «ناميإلا ىلع رارصإ هانعمف «تابثإ ىفنلا ىفنو «ىفن ىلع لخاد

 .(ان» :وه لاحلا بحاصو «ىفنلا هيلع لخد ام لاح «هللاب نمؤن ال

 اذه ىلع درلل مهمالك ناكو «ضارتعا كانه ناك هنأ ىلإ ئموي مالكلاو

 «ىراصنلا ءالؤه نم اونمآ نم ىلع ضارتعا ناك هنأ تبثي خيراتلاو «ضارتعالا

 نيد ىلإ هنيد ريغي نم ركنتست نأ اهثيدحو اهميدق ىف تاعامجلل ىسفنلا قطنملاو

 نمل باتكلا لهأ نم نو :مهيف ىلاعت لاق ىذلا نم ءالؤهو «هآترا ىذلا قحلا

 لاقو . [نارمع لآ] # هكون .٠ . نيعشاخ مهَلِإ لزنأ امو مكيلِإ لزنأ امو هللاب نمؤي

 مهيلع لتي اذإو 50+ نوني هب مه هلبق نم باتكلا مها نيا ) : هناحبس مهيف

 اوعمس اًذإوإط ؛ ؛ [ صصقلا ] 4 (2)ج نيملسم هلبق نم انك ان انَبَر نم حلا ُهّنِإهب انمآ اوُاَ

 نيلهاجلا يغتبن ال مكيلع مالس مكلامعأ مكلو انلامعأ انَل اوُلاَقَو هنع اوضرعأ َرْغّللا

 .[صصقلا] * مع#
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 نومزجي مهلعجي مل مهراكنإ طسو ىف قحلل مهناعذإو اذه مهناميإ نإو
 لب هدحو ءازجلا ىف ال نوعمطي ناميإلا ىقداصك اقح اوناك لب «ةرخآلا ىف ءازجلاب

 اذلو «لامعألا ىف حالصلا مهعمجي نيذلا ناميولا لهأ عم اونوكي نأ ىف نوعمطي

 ةوقل مهف .#*نيحلاصلا موقلا عم انبر انلخدي نأ عمطنو# :مهنع هناحبس لاق

 مهقلخ ىذلا مهبر مهلخدي نأ ىف نوعمطيو ءاولمع ام نورغصتسي مهناميإ
 ىلاعت هللا مهراتمخا نيذلا نمض ىف اولخدي نأ هتيانعو هتمحرب مهلفكو .مهامنأو .

 صلخملا نمؤملاو ءنوحلصملا نوحلاصلا مهو ءهبزحو هللا موق مهو «مهافطصاو

 هتدابعب نمي الو «هاوقتب رثكتسي ال وهف «هيلع ىلاعت هللا معنأ راوجب هلمع لقتسي
 نأ َكِيَلَع َنوُنَمَي 9 :ىلاعت لاق ذإ ىلاعت هللا ىلع نونمي نيذلا لاحك مهلاح سيلو
 نيقداص ْمْسُك نإ ناميإلل ْمُكادَه نأ مُكْيلع نمي هللا لب مُكَمالَسِإ يَلع اونمت أل لق اوملسأ
 ْ [تارجحلا] 4 08

 نم ىرجت تانج مهل دعأ ذإو ءاوعمط ام رثكأ ىلاعت هللا هدعأ ام ناك دقلو

 ٌراَهْنَألا اهتحت نم يرجَت تانج اولاَق امب هللا مُهَباَنَقظ :ىلاعت لاق اذلو ءراهنألا اهتحت
 . (َنيِسَحمْلا ءازج كلو اهيف نيدلاَخ

 «ميركلا زيزعلا هللا ةباجإ وهو ءاوبلط ام ىلإ مهتباجإ ميركلا صنلا اذه ىف
 اوبتكي نأو نيح اصلا موقلا نم اونوكي نأ نوعمطي اوناك دقل ءاوبلط ام ربكأ وهو
 اوناك «نيقتملا هدابعل ىلاعت هللا دعأ ام وهو ىفوألا ءازجلاب مهباجأف «نيدهاشلا عم

 نأ نوبلطي اوناكو «ءاقافو ءازج مهاطعأ ام هناحبس ىمسف «نوجريو نوعمطي

 نيقتم نيديجم ىأ «نينسحم ىلاعت هللا مهامسف «نيح اصلا عم اونوكي

 له :هتاملك تلاعت لوقي ىذلا ميركلا ميكحلا باوج وه باوجلا ناكف
 هتلاح ىلإ ئشلاب عوجرلا باوثلاو .[نمحرلا] 4 422ج ناَسَحإلا الإ ناسْحإلا ءازَج
 مهلاني ام نأ ىأ «لمعلا لصأ ىلإ عوجرلا ليبق نم لمعلا باوث ناكو «ىلوألا
 ءمهلامعأ نم مهيلإ داع امنإو ءنومعني ىذلا ماقملا نم ىأ ءميعنلا تانج نم
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 لضفلا وذ وهو «هتاذ لمعلا نم مهءازج لعج ذإ ىلاعت هللا نم مرك كلذو

 . نسحي نمل ءازجلا وه كلذو «ميظعلا

 ىلعو ؛صالخإلا ىلع لدي هنأل ؛لوقلا ىلع باوثلا ىلاعتو هناحبس لعجو
 لوقلا هيلع لد ىذلا هلك اذه ىلع ءازجلاف «بيطلا لمعلاو «قداصلا ناميإلا

 . بيطلا

 اورفك نيذلا ءازج امأ «ىلاعت هللا اوقدصو اونمآ نيذلا كئلوأ ءازج اذه

 كتلوأ انتايآب اوبَذَكو اورفَك نيذّلاو# :هلوقب ىلاعتو هناحبس ركذ ام وهف اودحجو

 ا ش . «ميحَجْلا ُباَحْصأ

 نيذلا ءازج لباقم ىف مهرفك ىلع اورمتسا نيذلا ءازج ىلاعتو هناحبس ركذ
 نيرفاكلا ءازج ناكو «هل اونعذأف قحلا اوكردأو «ىلاعت هللا ةمحر ىف اوعمطو اونمآ

 ىه ميحجلاو ءاهنوقرافي ال نيذلا اهل نيمزالملا ىأ «ميحجلا باحصأ اوراص مهنأ

 :نيببسب باقعلا كلذ قحتسا دقو «ئفطنت ال ىتلا ةججأتملا رانلا

 اهكردت ىتلاو مهتءاج ىتلا ةتباثلا قئاقحلاب مهددوحجو مهرفك - امهلوأ

 نم اهل نعذت ةميلسلا سفنلا نأ عم اهب مهرفكب هوقحتسا دق مهف «ةميلسلا لوقعلا

 . ةميقتسملا ةرطفلاو لقعلا عم قفتت ىتلا ىه اهنأل «ددرت ريغ

 بر اهقاس ىتلا تازجعملاو ةلدألا ىأ ىلاعت هللا تايآب اوبذك مهنأ - ىناثلا

 ملو «تازجعملا هذهب اونمؤي مل مهف «مهيلإ لسرأ ىذلا لسرملا ىبنلا دييأتل نيملاعلا

 .اهوقدصي

 لقعلا عم قفتم وهو هتاذ ىف قحلا اوكردي مل ذإ «نيرئاب نيرئاح اوناكف

 مل ىذلا قحلا ىلع ةلالدلل مهيلإ تقيس ىتلا ةعطاقلا ةلدألا اولبقتي ملو «ميقتسملا

 .هوكردي

 لوصوملاب ربع كلذلو «باقعلا ناك امهلجأ نم ناذللا امه ناببسلا ناذهو

 نأ ىلع لدت ىهو «ةراشإلاب ربعو «مكحلا ببس ىه ةلصلا نأ ىلع لدي ىذلا

 .مكحلا ببس وه هيلإ راشملا
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 مهريغ نم اوناك نمو باتكلا لهأ نم اوناك نم لمشت اورفك نيذلا ةملكو

 «لوسرلا ةلاسر ىلع ةلالدلل اهقاس ىتلا ىلاعت هللا تايآ بذك امهالكو «(ةءاج

 مئادلا ميلألا باذعلا وهو .ةلاحم ال ببسملا ققحت ببسلا ققحت ثيحو .

 .ديمحلا زيزعلا هللا طارص ىلإو .قحلا ىلإ هللا اناده

 2و سر م
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 يوليوس ركع رع 7

 ماَيِصَف و دَجدلََمق ةََكرْريرك وَ 2 0
 ومحو مشد كيني رمل َكِلَد 0

 4 وى - ٍ ر ء دل نيس كل

 2 نو كلل تلي ء 30

 ببسلا نأ دازو ءاونمآ نيذلل ةدوم برقأ ىراصن انإ اولاق نيذلا نآرقلا ربتعا

 ةينابهرو ةفأر مهيف نأ رخآ صن ىف ركذو ءانابهرو نيسيسق مهيف نأ كلذ ىف
 مالسإلاو «ةايحلا تابيط رثكأ نم نامرحلاو فشقتلا ىضتقت ةينابهرلاو ءاهوعدتبا

 ةيناحورلاو «ةفينعلا ةسرشلا ةيداملا نيب اطسو ةعيرش ءاج لب ءاذهب تأي مل
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 «ثئابخلا مرحو تابيطلا حابأ مالسإلا لب ءاصلخت مسجلا تاجاح نم ةصلختملا

 نم ناك اذإ لمتحت تاقشملا نأ ررقو «تابرقلا نم مسجلا بيذعت نأ ررقي ملو

 ةراشإلا دعب تابيطلا ةحابإب ميركلا صنلا ءاج كلذلو ءاهيلع رارمتسالا نكمملا

 :لاقف ةينابهرلا ىلإ

 بحي ال هللا نإ اوُدَععت الو ْمُكَل هللا َلَحأ ام تاَّبيَط اوُمَرحُ ال اوُنمآ نيد اهي ايل

 ناميإلا نم سيل هنأ ىأ «نونمؤم مهنأ فصوب اونمآ نيذلل هجوم ءادنلا 4َنيِدّحْمْلا
 بارشو «ىهش كمسو «ىرط محل نم ىلاعت هللا اهلحأ ىتلا تابيطلا اومرحت نأ

 ىتلا «لالحلا تايهتشملا ىه تابيطلاف ءدوجولا اذه تارهز نه تاجوزو ( غئاس

 قلطتو ءداهجلا ىلع هتوق ردصمو مسجلا ءانب اهنإف ءاهجمت الو سفنلا اهبيطتست

 (مكل هللا لحأ ام) ةملكو «هيف ثبخ ال الالح اهبسك قيرط ناك ام ىلع تابيطلا

 نمض كلذ لعاف لخديو «هلل ةدناعم اهميرحتف ءاهلحأ ىلاعت هللا نأ ىلإ ةراشإ

 اذهو لالح اذه بذَكْلا مُكْتَسْلَأ فصت امل اوُوُقَت الو :ىلاعت هلوق مهلمشي نم

 ْ .[ لحنلا ] 4 623 . . بدلا هللا ىَلع اوُرمَل مارح

 ميرحتلا سيلف ءاهولوانتي الأب اقاثيم مهسفنأ ىلع اوذخأي نأ اهميرحت ىنعمو

 وأ ءضرمل اهكرتي وأ ءاهغيستسي ال هنأل ؛اهكرتي دقف ءدرجملا كرتلا ىنعم ىف

 وه اذهف هب هسفن ذخأي قاثيمو هدهعي دهعب اهكرت امأ «ببس ريغ نم اوفع اهكرتي

 . ميرحتلا

 ايبسن هلوط عم هركذن فيرش ىوبن ثيدح ةيآلا هذه لوزن ببس ىف ىورو

 .ةحمسلا ةعيرشلا هذه ىنعم نيبي هنأل

 قرف «ةمايقلا فصوو سانلا ركذف اموي سلج دلي هللا لوسر نأ ىور

 ىف - نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا ىضر - ةباحصلا نم ةرشع عمتجاو اوكبو «سانلا

 ىضر - ركب وبأو «- ههجو هللا مركأ - ىلع مهو «ىحمجلا نوعظم نب نامثع تيب

 ةفيذح ىبأ ىلوم ملاسو ىرافغلا رذ وبأو ءدوعسم نب هللا دبعو  هنع هللا

 «درقم نب لقعمو «ىسرافلا ناملسو «ءدوسألا نب دادقملاو رمع نب هللادبعو
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 ىلع اوماني الو «ليللا اوموقيو ء«راهنلا اوموصي نأ ىلع اوقفتاو تيبلا بحاصو

 «حوسملا اوسبليو بيطلاو ءاسنلا اوبرقي الو «كدولا الو محللا اولكأي الو «شرفلا

 غلبف .هريكاذم بجي نأ مهضعب مهو «ضرألا ىف اوحيسيو ءايندلا اوضفريو

 :ميكح مأ هتأرمال لاقف «هفداصي ملف نوعظم نب نامثع راد ىتأف ِكَْك هللا لوسر

 نأ تهركو ءاهلأس ذإ ءركنت نأ تهركف «هباحصأو كجوز نع ىنغلب ام قحأ
 «كقدص دقف نامثع كعغلب دق ناك نإ هللا لوسراي :تلاقف ءاهجوز ىلع ىدبت

 وه ِدِلكَي هللا لوسر ىتأف «كلذب هتربخأ نامثع لخد املف هلك هللا لوسر فرصناو

 :لاق !!!اذكو اذك ىلع متقفتا مكنأ تئبنأ مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف هباحصأو

 مكيلع مكسفنأل نإ» :ّْلَك هللا لوسر لاقف ءريخلا الإ اندرأ امو ءهللا لوسراي معن

 لكآو ءرطفأو موصأو مانأو موقأ ىنإف ءاومانو اوموقو ءاورطفأو اوموصف ءاقح

 سانلا عمج مث «ىنم سيلف ىتنس نع بغر نمف ءاسنلا ىتآو ءمسدلاو محللا

 تاوهشو مونلاو بيطلاو ماعطلاو ءاسنلا اومرح ماوقأ لاب ام١:لاقف مهبطخو

 كرت ىنيد ىف سيل هنإف ءانابهرو نيسيسق اونوكت نأ مكرمآ تسل ىنإ امأ ءايندلا

 .داهجلا مهتينابهرو «موصلا ىتمأ ةحايس نأو «عماوصلا ذاختا الو ءاسنلاو محللا

 «ةاكزلا اوتآو ءةالصلا اوميقأو اورمتعاو اوجحو ءائيش هب اوكرشت الو هللا اودبعا

 ىلع اوددش «ديدشتلاب مكلبق ناك نم كله امنإف ءاوميقتساو .ناضمر اوموصو

 اذه نإو 2'”(عماوصلاو رايدلا ىف مهاياقب كئلوأف «مهيلع هللا ددشف ءمهسفنأ

 :نيرمأ ىلع لدي ثيدحلا

 ناك ولو. «هيلع رارمتسالا نع هبحاص زجعي نيدلا ىف ددشتلا نأ  امهدحأ

 ىلإ ىهتنت مأ ايندلا ىقبتأ لآملا نوكي اذامف نودهزي ءانابهر اعيمج سانلا

 . ضارقنالا

 هلعجي نكلو «ةايحلا نع دباعلا عطقي ال ةايحلا نيد وه نيدلا اذه نأ - ىناثلا
 «سفنلا ةماقتساب نينمؤملا نيب لضافتلا نأو ءاهنع عطقنم ريغ اهيف الماع شيعي

 )١( هلع هللا ىضر كلام نب سنأ نع () دسحلا :دواد وبأ هاور .



 ةدئاملا ة رويس ريسفت ا

 يس ليلا

 ا أ

 مهعفنأ سانلا ريخ» :مالسلا هيلع لاق امك «سانلل عفنلا ةرثكو «ةدابعلا ةمالسو

 ىلاعت هللا نإ :قارعلا ظعاو ىرصبلا نسحلا ىنعملا اذه ىف لاق دقلو 22)21سانلل

 هيلع َردُق نمو هتعس نم ةعس وُذ قفنيل ف :ىلاعت هللا لاق مهبدأ نسحأف هدابع بدأ

 . [قالطلا ] 4 22 . ... هللا هانآ امم قفلف ُهقز

 اموق رذع الو ءاوعاطأو اومعنتف ءايندلا مهيلع عسو اموق هللا باع ام

 .ءادتعا ةمث نوكي الأ هميرحت عنمو «لالحلا ةحابإ طرش نإو ءهوصعف مهنع اهاوز

 :ىلاعت لاق اذلو

 نوكت  امهادحإ ناتيعش هل ءادتعالاو «نيدتعملا ؛ بحي ال هللا نإ اودتعت الو#

 ىلع تاوهشلا ءاليتسا ىلإ ىدؤي كلذ نإف رخافتلاو ىلاعتلاو «خذبلا ىف فارسإلاب

 لاق كلذلو «هتادرإ عامنتو «هتوهش دبع نوكي ذإ لالضلا ىلإ ىدؤي كلذو ءهسفن

 نيفرسملا بحي ال ُهّنِإ اوُقرْسُت الو اوُبِرْشاَو اوُلُكَو ... » :ىرصخأ ةيآ ىف ىلاعت
 فرس ريغ ىف اوسبلاو اوبرشاو اولك» ديلي لاق دقو [فارعألا] 4 207

 .20(ةليخمو

 «مرحملا لوانتيو سانلا قوقح ىلع ىدتعيف فرحني نأ  ةيناثلا ةبعشلاو

 .هعرشي مل ام ىلإ ىلاعت هللا هعرش ام زواجتيو

 ىناثلا صنلاو ,مهسفنأ ىلع اومرحي نأ عنمب ايبلس ناك صنلا اذه نإو

 . ىباجيإ

 انه رمألا «نونمؤم هب مثنَأ يذلا هللا اوَُّناَو اّنّيط ًالالح هللا مُكَقَرَر امم اولكو»

 كرتي الأ نمؤملا ىلع بجاو هنأ ىري ضعبو «بدتلل هنإ :مهضعب لاقو «ةحابإلل

 ميرحتلاو .هسفن ىلع كلذ مرح دق نكي الو ءاقلطم اكرت ىلاعت هللا هحابأ ارمأ

 ريخو «فلأي ال نم يف ريخ الو «فولأم فلإ نمؤملا» :ِلكَي هللا لوسر لاق :لاق رباج نع )١(

 .[ ١٠١ مص ءاج (6١؟9) باهشلا دنسم ىف ىعاضقلا هاورأ «سانلل مهعفنأ سانلا

 .هجيرخت قبس (؟)



 ةدئاملا ةروس ريسفت اهل

 22011111 1 ذل ميسا
 رر_ب جل 14
 ست

 نأ ىدنع ىأرلاو . 4 مكل هللا َلَحَأ ام تاّبّيط اومرحت ال» :ىلاعت هلوقب هنع ىهنم

 هللا نإ) :لوقي  مالسلاو ةالصلا هيلع - ىبنلا نأل ؛ةنسحتسملا ةحابإلل رمألا نوكي

 وأ ىحابإلا بلطلا ىلاعتو هناحبس ىكز دقو ١2)(هدبع ىلع هتمعن رثأ ىري نأ بحي

 :ةعبرأ رومأب ىيدنلا

 ام الإ قزري ال هللا نأو ؛ىلاعتو هناحبس هللا هقزر امم هلعج هنأ  اهلوأ

 درف «جذولافلا هسفن ىلع مرحي نيعباتلا ضعب ناك دقلو ءريخ هلوانت ىف نوكي

 لحنلا باعل» :هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر لاق ذإ هقزر ىلاعت هللا نأب كلذ نسحلا

 .«ملسم هبيعي له رقبلا نمس عم ربلا بابلب
 ملو ىلاعت هللا هلحأ دق الالح نوكي نأب هفصو هللا نأ  ىناثلا رمألا

 ىنأو «هقزر ىلع ىلاعتو هناحبس هتفايض نم عون ىلاعت هللا لالحإ نإف ؛همرحي
 انسح ابوث هللا كقزر اذإف « ىلاعتو هناحبس هللا ةفايض ضفري نأ نمؤمل غوسي
 اهادهأ ىلاعت هللا ةيده هنأ ملعاف هيف ثبخ ال بيط بسك هنأل ؛كل هحابأو

 ىور دقو «ىلاعت هللا ةيده تضفر دقف هنم الدب بايثلا نشخ ترتخا نإف كيلإ
 ضعب لاقف ءربكتم ةنجلا لخدي ال هنأ ركذو ءربكلا نع ىهن دلي ىبنلا نأ
 نم اذه لهف ءانسح هلعنو ءانسح هبوث نوكي نأ بحي لجرلا نإ :ةباحصلا

 طمغو قحلا رطب ربكلا ءلامجلا بحي ليمج هللا نإ) لَو لاقف ءربكتلا
 , 20(سانلا

 لمشي بيطلاو ءابيط نوكي نأب قزرلا فصو ىلاعت هللا نأ  ثلاثلا رمألا

 ىف ءىشلا نوكي دقف .هيف ثبخ ال ءابيط هبسك قيرط نوكي نأ  امهدحأ نيفصو

 نب هللا دبع نع يذمرتلا هاور امك ام ) ةريره يبأ دنسم -نيرثكملا دنسم يقاب :دمحأ هاور ()

 .(5819) هدبع ىلع هتمعن ىري نأ بحي ىلاعت هللا نإ ءاج ام - بدألا : صاعلا نب ورمع

 . هراكنإو هعفد : قحلا رطبو , هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع )4١( هنايبو ربكلا ميرحت :ملسم هاور عه

 .ىلاعتلاو راقتحالا :طمغلاو



 ةدئاملا ةروس ريسفت ا

 م لل
 ا برس

 ناك هيلع لوصحلا قيرط نكلو «هلامعتسا عنمي ملو «ىلاعت هللا همرحي مل هتاذ

 وحن وأ تحس وأ اير نم نوكي نأك «ءاثيبخ هبسك ناك هب هارتشا ىذلا لاملاف ءاثيبخ

 نأ بيطلا ةملك هلمشت ىذلا  ىناثلا فصولاو «ءثيبخلا بسكلا بابسأ نم كلذ
 ناك نإف «لوانتملا سفن هفاعت ال ثيحب نوكي اماعط ناك نإف «هيف ابوغرم نوكي

 ال تنأو هلكأتامو «هتلكأ دقف هيهتشت تنأو هلكأت ام نأل ؛هلكأ هنم بلطي ال كلذك

 بلط ىكز دقو «ىلاعت هللا ىوقتب ىلاعتو هناحبس هرمأ وه - عبارلا رمألا

 هب متنأ يذّلا هللا اوَقَّناو# :هتاملك تلاعت لاق ذإ ىلاعت هللاب ناميإلاب هطابتراب ىوقتلا

 نأ نايبو «بولقلاب ةباهملا ىبري ىذلا ةلالجلا ظفل ركذ ةيكزتلا هجو . «نونمؤم

 .ةيمسإلا ةلمجلاب هللاب ناميإلا دكأو ,«ىوقتلا ىضتقي ناميإلا

 نم هلوانتي اميف سانلا قحو ىلاعت هللا قبح صخشلا ظحالي نأ ىوقتلاو
 «سانلا ىلع ةلاطتسالاو رخافتلاو «ىلاعتلاو رورغلا ىلإ كلذ هعفدي الأو «تابيط

 نأو «هلانيو «هلوانتي ام لك ىف ءركشلاو دمحلا نايسن ىلإ لالحلا بلط هعفدي الأو

 نوكيو «اهلازأ اذإ ربصيو «ةمعنلاب معني نأو «سانلا قحو «ىلاعت هللا قحب موقي
 مث ةمَحَر اّنم ناسنإلا اَنقَدَأ كلو » :ىلاعت هلوق ىف نيروكذملا نيرباصلا نيقتملا نم
 بَهَذ َنآوقيل هْتَسَم ءارض دعب ءامعت ُهاَقَذَأ نئلو <37 روفُك سوئبل هّنِإ هنم اًهاَتعَرَت

 . [ دوه ] 4 6102ج روُخف حرف ُهّنِإ يع تاقّيسل
 ىلإ جاتمحت مقنلاو ءهركشلا نم اهقح اهئاطعإو ءربص ىلإ جاتحت معنلاف

 ناك 4ناَميألا مُتدَّقَع امب مُكَذخاَوَي نكلو مكناميأ يف وغَللاب هللا مكذخاؤي الإ
 «كلذل ةعيرذ ناميألا نوذختي ىلاعت هللا هلحأ ام مهسفنأ ىلع نومرحي نيذلا

 نم مهسفنأ اومرحيو ليللا اوموقي نأ وأ «ءاسنلا اوتأي الأ وأ اولكآي الأ نوفلحيف

 بجي هنأو «ناميألا هذه ةلحت ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا نيبف ءاذكهو مونلا ةعتم



 ةدئاملا ة :روسش ريسفت ااه

 للا لول للللاممللللا
 12 هكا
 ةالصلا هيلع ىبنلا لوقل «ناميآلا هذه ىف ثنحلا مهل غوسي وأ ؛مهيلع

 .27)«رفكيلو ثنحيلف هنم اريخ ىأرف ئش ىلع فلح نما : مالسلاو

 الو هب دتعي ال نم مالك ىلع قلطأ ؛هتوص وهو روفصعلا اغل نم وه وغللا
 امارك اور وْغَّللاِب اورم اَذِإو ... )> :نينمؤملا فاصوأ ىف ىلاعت لاق امك «هيلإ تفتلي
 . [ناقرفلا] 4 227١ امالَس اوُناَق َنوُلهاَجْلا مهَبَطاَح اَذِإو . .. ظ [ناقرفلا 1 4 50:

 مهنمو ءاهقفلا ضعب لاق نآرقلا صنب هيلع ةذخاؤم ال ىذلا نيميلا وغلو

 هللاو ال لثم «مالكلا ىرجم ىف ءىجي لب «فلحلا هب دصقي ال ام هنأ :ىعفاشلا

 هلوق ريسفتلا كلذ ىكزيو ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع كلذ ىورو ء«هللاو ىلب

 تبسك امب مكذخاؤي نكلو مكناميأ يف وَلا هللا مكذخاؤي الإ» :ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت
 . [ةرقبلا ] 4 23+ . .. مكبولف

 وه :ةيفنحلا لاقو «بولقلا هبسكت ال ام وه بولقلا تبسك ام لباقي ىذلاو

 بسح ىلعف «هريغ هنأ نيبتي مث لاق امك هنأ ىلع ىضم ءىش ىلع فلحي نأ

 ىلعو «هنع هللا ىضر دهاجم نع روثأم ريسفتلا اذهو «ئش هيلع نوكي ال هداقتعا

 .وغلل ةلباقم ةدقعملا نوكت كلذ

 ىف لعف نع عانتمالا ىلع فلحلا ىه ناميإلا ةدقعم نأ ةميركلا ةيآلا رهاظو

 ميرحتلا نم قايسلا عم ريسي ىذلا وه كلذ نأل ؛لعف ىلع رارصإلا وأ لبقتسملا

 ىفو «ءىشلا فارطأ عمج تايسحلا ىف وهو .دقعلا نم اهلصأو «سفنلا ىلع
 هديكأتو مالكلا قيثوت ىلع لدت ليعفتلا ةغيصو «مالكلا فارطأ عمج تايونعملا

 . فيعضتلا ىنعم ىف ىهو 2 '”فيفختلاب ئرقو
 هب دصقي ال ام وغللا نأ ريسفتلا ىف ءاهقفلا فالتخا طسو انل رهظي ىذلاو

 وأ «لعفلا نع «عانتمالاب مالكلا هب قّنوي الو ءبولقلا هبسكت ال امو ؛نيميلا

 .هجيرخت قبس )١(

 .فلخو «يئاسكلاو «ةزمحو ؛(لضفملاو صفح ريغ) مصاع اهب أرق ,«فيفختلاب «متدقع# (؟)

 .(8171) مقرب - راصتخالا ةياغ .ديدشتلاب نوقابلا أرقو .#متدقاع# فلألاب ناوكذ نبا أرقو



 ةدئاملا ةروس ريسفت )ل

 و للا
 اا <

 هبسكت ام ىلع ةذخاؤملا امنإ هيلع ةذمخاؤم ال «لبقتسملا ىف لعفلا عاقيإ ديكوت
 هللا لحأ ام ميرحت نع لدعي نمك «مزتعا امع لدعف هنيمي ىف ثنح اذإ بولقلا

 :هناحبس لاق اذلو

 وأ مهتوسك وأ مكيلهأ نومعطت ام طسوأ نم نيكاسم ةرشع ِماَعْطإ هتراَفكَف#

 دنع ةئيطخلا رتسو ةئيطخلا رتس ةرافكلاف ءرتسلا وهو رفكلا نم ةرافكلا 4ِةّبقَر ريرحت
 هترافكف «لوقلا ىف ردقملا ثنحلا ىلع دوعي ريمضلاو «ءادتعالا رثأ ةلازإ ىلاعت هللا
 ؛كلذ انل رهظيو «ثنح اذإ فلاحلا ىلع دوعي نأ نم عنام الو «هئبخ ةرافك ىأ

 الإ هيف ثنحلا ىلع الو «نيميلا ىلع نوكي الو ءصخشلا نع نوكي ريفكتلا نأل

 . هنيميب ربلا مدعو «ثنحلا ىف فلاحلا ةئيسل وحم هنأ رابتعا ىلع

 راتخيس وهو ءاهادحإ راتخي ةثالث رومأ نيب ثنح اذإ فلاحلا ريخ دقو

 نيب ريخ ام» :ةِْكلَع ىبنلا قالخأ ىف ةشئاع تلاق ذإ ِدللكَي ىبنلاب ءادتقا هيلع رسيألا

 ةثالث نيب زيمم بجاو وه بجاولاف 21)(امثإ نكي مل ام امهرسيأ راتحخا الإ نيرمأ

 راجت نم ناك نإف «هيلع امهرسيأ نوكي نأ الإ نيقابلا نم ىلوأب مهنم ادحاو سيلو

 .هيلع رسيأ بايثلا تناك ةشمقألا

 نم نيكاسم ةرشع ماعطإب هناحبس ربع دقو «ماعطلا هيف زيمملا لوألا رمألاو

 ماعطإلا وهأ بجاولا عون امو .طسوألاب دارملا امف «مكيلهأ نومعطت ام طسوأ

 ىأ ؛هتاذل دوصقم ددعلا لهو «ماعطإلا هب نوكي ىذلا كيلمتلا لمشي مأ ؟لعفلاب

 . ؟نوصقني ال ةرشع نوموعطملا نوكي نأ دب ال

 . نيمدقتملا نم نيريثك ىأر  امهدحأ :نايأر اهيفف ءطسوأ ةملك امأ

 نم ريثك ىف طسوألا نأل ؛ ءمهيلهأ هب نومعطي ام لثمأ دارملا نأ

 نوحّبسُت الو مُكَل لأ ملأ مهْطَس مهطسوأ لاَق» :ىلاعت لاق «لثمألا وه تالامعتسالا

 . [ ملقلا] 4 0#

 هوحنب يراخبلاو ةةضففف هرايتخخاو ماثآلل ّقَِدَي هتدعابم - لئاضفلا : ملسم هآور ؛هيلع قفتم )١(

 .(59/85) دودحلا ةماقإ - دودحلا :ةدايز هيفو
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 ةدئاملا ةروس ريسفت ا

 223500321221212 1آآ1آ5آذآذ ذ 1 ]1 ]1 ]1 ]13 ]1 ]#]1]#]1#] #1 1# 1# # ] ]11+ 11100000000000 الا
 اا سس

 لباقي نيكاسم ةرشع ماعطإ نأ اذه ىكزيو ءارظنو اركف مهلثمأ لاق ىأ

 ىدؤمو «مهيدل ماعطلا لثمأ ناك اذإ الإ ةبراقملا روصتي الو «ةبقرلا قتعو ةوسكلاب
 ؛ مهفيضتسي «هنيمي ىف ثنح نم ةفايض ىف ءارقفلا كئلوأ نوكي نأ ريوصتلا كلذ

 .ماعط نم هعيطتسي ام لثمأ ةفيضل مدقي تيبلا بر نآل

 سيلف «هماعط ىف طسوتملا دعي ىذلا طسوتملا وه طسوألا نإ :نورخآ لاقو

 نبا ىأرلا اذه راتخا دقو ءاماوق كلذ نيب نوكي لب رثكأ الو هلهأ هلكأي ام لقأ وه

 .ءاهقفلا نم نورثكألاو ءريرج

 نم دنع اصوصخو «لصألا وهو ,«كلذ نم نيكمتلاب نوكي ماعطإلا نإو
 اوعيطتسيل ماعطلا نم نيتبجو مهل مدقي لاحلا هذه ىفو «طسوألاب لثمألا رسفي
 توقلا عاونأ نم مهكلم ءارسيتم ماعطإلا نكي مل اذإو «مويلا لوط اهيلع دامتعالا
 رادقم ىف مهفالتخاو ءرب نم عاص فصن مدقي هنأ ىلع نورثكألاو ؛كلذ لباقي ام

 .ريدقتلا لصأ ىف ال .عاصلا

 اذإ :ةيفنحلا لاقو «ةرشع ماعطإ نم دب ال هنأ ىلع ءاهقفلا نم نورثكألاو

 تاجاحب ءارقفلا دادمإ دصقلا نأل ؛رشعلا ماعطإ نع ىنغي تارم رشع ادحاو معطأ
 ظحالي ةوسكلاو «هتاذ ىف ددعلاب الو صاخشألا ةرياغمب ةربعلا تسيلو «مهينغت

 لك ىلإ عفدي نأ دب ال :دمحأو كلام لاق دقلو «ةلممحلا ىف ةغباس نوكت نأ اهيف

 .هبسحب لك ةأرما وأ ناك الجر هيف ىلصي نأ حصي ام ةوسكلا نم مهنم دحاو

 نوكي نأ ةظحالم عم ىطعملاب قيلي ام ىلإ ةوسكلا ريدقت كري هنأ ىدنعو
 . اغباس

 نوكت نأب افوصوم ةبقرلا قتع درو دقل ؟ةنمؤم نوكت نأ اهيف طرتشيأ ةبقرلاو
 فيلكت لك ىف افصو هولعج ءاهقفلا نم نورثكألاف ءأطخ لتقلا ةرافك ىف ةنمؤم

 ىلع قلطملا لمح ىف ىفكي عوضوملا داحتاو «عوضوملا دحتا دق هنأل ؛ةبقرلا قتعب
 «نينمؤملل نوكت تاقدصلا نآلو «نينمؤملا باقر ريرحت هيف ىنعملا نألو ءديقملا

 قتعو «ببسلاو عوضوملا دحتا اذإ الإ ديقملا ىلع قلطملا لمحي ال :ةيفنحلا لاقو
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 طب لمح

 يت

 اذإ ةنمؤم ريغ قتعي ال هنأ ىدنع ىأرلاو «ىلاعت هللا ىلإ ةبرق هتاذ ىف باقرلا

 .ةنمؤم كلمي ناك

 اذإ ىنعملاو ءردقم طرش نع حصفت انه ءافلا 4و هّنالَث مايصَف دجَي مل نم

 اهموصي مايآلا ةثالثو «مايأ ةثالث همايصف دجي ملو ثنحي نأ ديريو هدنع نكي مل

 ىكزيو «سفنلل ةرهط موصلاف «هتميزع دتشتو «هتدارإ ىوقتلو «هسفنل اريهطت
 «ةعباتتم ةثالثلا مايألا نوكت نأ طرتشيأ نكلو «ىحورلا درجتلاو ةقداصلا ةميزعلا

 نآلو «كلذ طرتشي مل صنلا نأل ؛ةعباتتم نوكت نأ طرتشي ال :نوريثك لاق

 الو اورسي» لوقي «مالسلا هيلع ىبنلاو .عباتتلا طرش مدعب ققحتي ريسيتلا

 ال هنأل كلذو ؛طرش عباتتلا نإ :هنع هللا ىضر ةفينح وبأ لاقو «27)اورسعت

 اذإ هنيمي نع رفك دق نوكي نأ روصتي الو «ةعباتتم الإ مايأ ةثالث اهنأ ققحت نكمي
 نب هللادبع مهنم ةباحصلا نم ريثك ىأر كلذ نألو ءاموي ماع لك ىف موصي ناك

 نأ نم دب ال ةرافكلا نم ىهتنن نأ لبقو «ىأرلا كلذ راتخن نحنو .دوعسم

 : نيرمأل ضرعتن

 لبق ةرافكلا زوجت مأ ثنحلا دعب الإ ةرافك الو ةرافكلا ثنحلا قبسيأ  امهلوأ

 ال هنإف ققحتي مل ماد امو .؛ثنحلا وه ببسلا نأل لوألاب نورثكألا لاق ؟ثنحلا

 ماقم ةينلا موقتو «ثنحلا ةين دنع ةرافكلا مدقتت نأ زوجي :نورخآ لاقو «ةرافك

 .لعفلاب ثنحلا

 لاق ثنحي نأ هيلع بجي اهنم اريخ ىأرف ءىش ىلع فلح اذإ  امهيناث

 ثنحيلف هنم اريخ ىأرف نيمي ىلع فلح نم) لك ىبنلا لوقل كلذ ةيرهاظلا

 ىذلا ررضلا رادقم نيب نزاوي نأ ىرن نحنو .؛بجي ال :مهريغ لاقو (700 فكيلو

 بجو ىناثلا حجر نإف ءثنحلا هبلجي ىذلا ريخلاو «رارمتسالا ىلع بترتيس

 .ثنحلا

 اونكسواا : ظفلب ملسمو 59(2) مهلوختي هلك ىبنلا ناك ام - ملعلا :يراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )١(

 .(١ا/5) ريفنتلا كرتو ريسيتلاب رمألا - ريسلاو داهجلا :«اورفنت الو

 .هجيرخت قبس (؟)



 للا للا

 ها رح

 هتايآ مكل هللا نيب كلذك مكئاميَأ اوظفحاو متفلح اذإ مكناميأ ةراقك كلذ»
 هللا هعرش اهمثإ ىحام ىأ مكناميأ رئاس وه مدقت ىذلا كلذ «َنوُرْكْشَت مُكَلعَ

 هنع متعنتما اذإ ريخلا لعف مكل لهسو مكيلع ففخ ذإ هوركشت نأ ءاجر مكل ىلاعت

 :ىلاعت هلوقف «ةرسيم ةلهس ةرافكب جورخلا ليبس مكل لهسف «نيميب هومتقثوو

 مكل لهسف .ِمتفلَح اذإ ْمُكنَمْيَأ ٌَراَقَك كلذ» :هلوقب لصتم «َنوُرْكْشت ْمُكَلعَلل
 .لهسلا ريكفتلا كلذب ثنحلا

 هللا لوق هيلع قبطني انيهم نوكي الو ءاهنم رثكي الأب ققحتي ناميألا ظفحو

 «فلخلاب ريخلا نع عنتمي الأو [ ملقلا ]1 4 12 نيهَم فالح لك عطت الو : ىلاعت

 «ريخلا ةدارإل الإ فلحي الف هنيب نوصي نأو «هنيميل ةضرع ىلاعت هللا لعجي الف

 جراوي متم سدا همك 010 1 ل أيدل
 و رخل د امل عَ 2 جاو امص مام » ن

 ٌةِيرياَمَتِإ يرن َنوُحْلْفت كلَ هوي ٍنطِمَشلاِل مَصْنَم
 يملك قءاَصْعبْلاَو ةوادعلأ مك 2 قون نطيل

 اوعيطأو هرج توهدنم منَ لَه ا ءمَدصيَو
 ا

 أولم حو أونماء تبذل لعل 22 نيبملا علب انِلوَسَر
 أوُلِبحووُمماَءَو كامرا نب بيلا

 ع

 يلج وسكت أوما وت  ٍتَحِلَمل

 مهد 5
6 
 يي
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 يت

 نم سيل هنأو «هلوانتب بلاطو «لالحلا ميرحت حصي ال هنأ هناحبس نيب

 الإ نوكي ال ىوقلا حورلا نإ لب «حورلا ريهطت ليبس ىف مسجلا بيذعت مالسإلا

 تااللحملا نإو ءاهيف مثإ ال ىتلا ةبيطلا ةايحلا ةجاح ىفوتسي ىذلا ميلسلا مسجلا ىف

 .ةروصحم ىهو « ىصحت ةمعطألا نم تامرحملاو ءاددع ىصخت ال

 «ةتيملاو ريزنخلاو رمخلاك ءاهتاذ ىف ثبخل امإ نيرمأ دحأل نوكت تامرحملاو

 نوكت ام ءايشألا نمو «كارشإلا ىلإ وعدي ام «ةديقعلا سمي امب اهنارتقال امإو

 لمع نم سجر مالْزَألاو باصنألاو سيلا ُرمَحْلا اَمَنِإ اوُنمآ نيا اهيأ ايإ»
 ءاسنلا دنع سأرلا هب رتسي امل لاقي كلذلو ءرتسلا وه ردصملا ىنعمب رمخلا «ناطيشلا

 رمخي ركسم لكل نركت ىهف «ليصألا ىوخللا عملا اهرق هيف قت امان ' مه

 رمتلاو بنعلا ءام نم ذختملا ركسملا مسا اهنإ :لاق ءاهقفلا صعبو «هرتسيو لقعلا

 ضعب لاقو 217«ةبنعلاو ةلخنلا نيترجشلا نيتاه نم رمخلا» ِةِْكَي ىبنلا نع ىور امل

 .ءىنلل نوكت لب «خوبطملل نوكت ال اهنإ ءاهقفلا

 ءينلا ىه ميركلا نآرقلا ىف صنلاب اهميرحت روكذملا رمخلا نإ :ةيفنحلا لاقو

 اهميرحتب ءاج ىذلا رمخلا ىه هذهف «ديزلاب فذقو دتشاو الغ اذإ بنعلا ءام نم

 . ىنآرقلا صنلا

 عم كرتشت اهنأل ؛ سايقلاب اهميرحت تبث دقف «ةمرحملا ةبرشألا نم ءاج امو

 دورول ال اهراكسإل تمرحيف راكسإلا ىهو «ميرحتلا ةلع ىف صنلاب ةمرحملا رمخلا

 .اهب صنلا

 .(14174) رمخلا اهنم ذختي يتلا بوبحلا يف ف ءاج ام - ةبرشألا :يذمرتلاو «ةيرشألا :ملسم هاور ()

 .دمحأو هجام نباو «دواد وبأو «ىئاسنلا هاور امك
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 ءرامقلا وه رسيملاو ءاهيف سانلا مالكو نآرقلا ىف ةدراولا رمخلا ىه هذه

 نوكي وهو ءهوجولا لك نم ةفداصملا ىلع ىنبملا ظحلا قيرطب بسك لك لمشي وهو
 ءرامق لاملا ىلع جنرطشلاو ءرامق بسكلل لام ىلع درتلاف :لاملا ىلع بعلل
 هقيرط نع بسكلاو «مارح هتاذ ىف لعفلاف «لعفلا تاذل رسيملا ميرحتو ءاذكهو

 ةراجحلا نم بصن  امهدحأ :نيقالطإب ةيلهاجلا برع دنع قلطت باصنألاو

 . سدقت وأ «دبعت تناك

 . مانصألل ابرقت حبذلل صصخت تناك ةسدقم ةراجح :ىناثلا قالطإلاو

 ةرقبلا وأ روزحلا اهب نومساقتي اوناك ىتلا ماهسلا ىصهو ءملز عمج مالزألاو

 نآرقلا مرح دقو «ةرشع ىلإ اذكهو نانثا مهسو «دحاو هيلع مهسف «تحبذ اذإ

 .رسيملا نم اهنأل كلذب ةمسقلا

 ىلإ اهعيمج ةهجتم اهنأل ؛رمخلا ميرحت عم اهلك رومألا هذه تعمج دقو

 نينرتقم اناك ةداع امهنأل ؛ميرحتلا ىف نينرتقم اناك رسيملا اهعمو رمخلاف «ثئابخلا

 اهيلع نمدملا رمخلا براشو «رمخلا برشي ال نم رسيملا بعلي نأ ردنيف .عقاولا ىف

 هلأ رثكأ نإو ءهذخأ اذحاو ناك نإف ءمهسلا هملعي ام رادقمب محللا نم هل نوكيو

 وأ «ةديقعلا ىف داسف لصألا ىهو مانصأ اهنأل ؟ هذه عم تعمج بصنلاو

 رسيملاو رمخلا عم اهعمج ناكف ءاهيلع تحبذ اذإ الإ ةحيبذلا لكؤت ال ةسدقم اهنأل

 .اهلبق ىتلا ةيآلاب ةقيثو ةلص تاذ ىهف «لقعلا نم الو عرشلا

 امكحو ءادحاو عبطلا نم اردصم اهل نأل قبس ام عم ءايشألا هذه عمج ناكو

 «رذقتسا ام لك سجرلاو «ناطيشلا لمع نمو « سجر اهنأ وهو «ادحاو عرشلا نم



 سس سس سس

 ل بر

 اهبقاوع نأ وأ سفنلا اهبيطتست الو اهفاعت ىتلا ةرذقلا ءايشألا ىلع الوأ قلطي وهو

 رربم الو «ءالقعلا اهلبقي ال ىتلا ةئيسلا لامعألا ىلع ىناثلا قالطإلاب قلطتو «ةئيبو

 اهبيطتست ال سفنلا نآل اهتاذ ىف ةرذقتسم رمخلاو «كاردإلاو رصبلا لهأ دنع اهل

 دقفت اهنأل ةرذقتسم اهتجيتنو ءاهغاسم مدعل سانلا اهدوعت ام ةداعلا الولو «ءابارش

 ؛ةرذقتسم ىهو «ءالقعلا هنسحتسي ال امب ىتأي «لمعلا رذق نوكي «كاردإلا صخشلا

 دقلو «لقعلا لضتو «دبكلا دسفت ىهف «هدشأو ررضلا غلبأ مسجلاب ةراض اهنآل

 (ىسفنب ىلالض لوانتأ ال) :لاق هل تمدق املو «هسفن ىلع نيلهاجلا ضعب اهمرح

 ءرمخلا تيقسأف «ةكم ىلإ تءاج ةيبارعأ نأ ىوريو «تاوهشلاو تاوزنلا ريثت ىهو

 مكءاسن نإ :تلاق .معن :اهل ليق املف ءرمخلا نيرشي مكؤاسنأ :تلاق تلمث املف

 .ناوزل

 مدقي نأ ديري رش نم امف «ثئابخلا لك لهست اهنأل ؛ثئابخلا مأ رمخلاو

 وأ «ةماوللا سفنلا تيمت ىهف «رمخلا هتلهس الإ هباكترا ىف ددرتيو «ءصخشلا هيلع

 ىذلا لمعلا ىف امب ساسحإلا وهو «نادجولا ردختو ءاهتوص فعضت لقألا ىلع

 .تمرح هلك كلذ لجأ نمو «رطخ نم هلمعي

 هنأل ؛هل لالح اهنأ سان معزي ال ىتح «طقف راكسإلل تمرح اهنإ لاقي الو

 عم داهتجا لكو «ميرحتلا ىف عطاق صنلا نأل  الوأ لطاب لوق كلذف ءركسي مل
 لب تايئزحلا ىلإ هيف رظني ال اركسم ءىشلا نوك نآل  ايناثو «دساف داهتجا صنلا

 تيمت اهنأل - ائلاثو . ىئزج ذوذشب ةيلكلا ةدعاقلا مرخت الو «هنأش ىلإ هيف رظنلا

 قالخألا ماصع وهو ءايحلاب بهذتو «مكتاللا توصلا تفخت وأ نادجولاو ريمضلا

 . ميلسلا عمتجملاو

 «لطابلاب سانلا لاومأ لكأو ءانحشلا ىلإ ىدؤي هنأل ؛رذقتسم رسيملاو
 «ميقتسملا ركفلا هيلإ وعدي الو لقعلا عم قفتي ال هنأل رذقتسم باصنألا ذاختاو

 لكشو ءرسيملا ناولأ نم نول مالزألاو ,ءسوفنلا داسفو لوقعلا لالض نم وهو

 .هلاكشأ لكبو «هروص لكب رذق وهو «هلاكشأ نم



 للا للكل
 يي  1كاك :١
 لمع نم هنأب بيجأف ؟ءالقعلا هلوانتي اذاملف ءاسجر هلك كلذ ناك اذإو

 .نسحلا حبقيو «حيبقلا نسحي ىذلا ناطيشلا

 ةملك ىلع دوعي 4هوُبَسْجاَف 8 :ىف ريمضلا «نوحلفت ْمُكَلَعَل هوبتجاَف»
 لوانت ناك اذإ :اذكه مالكلا ريدقتو ءردقم طرش نع حاصفإلل ءافلاو ءسجر

 اوجرتل وأ حالفلاو زوفلا اولانتل هوبنتجاف «ناطيشلا لمع نمو اسجر «ءايشألا هذه

 «حالفلاو زوفلا وجرتل ىأ «دوحلفت ِمُكّلعْلط :ىلاعت هلوق ىنعمف «حالفلاو زوفلا

 ءاهنوبرشي رمخلاب مهتابجاو نم نورفيو «مهسفنأب مهلوقع نولضي موقل زوف الف
 .مهريكفت عايضو مهلوقع لالضإبو اهب نولستي تاقبوملابو

 ال» نم ىوقأ وهو «بناج ىف متنأو بناج ىف هولعجا اهانعم «هوبنتجا»و
 ميرحت ىلع طقف لدت ال «اهوبنتجا» نأل ؛ميرحتلا ىلع ةلالدلا ىف «اهوبرشت

 نمضتت ىهو «داعتباو «بناج ىف اهلعج عم برشلا ميرحت ىلع لدت لب برشلا
 رمألا اهيف ققحتي ال نيبراشلا ةسلاجم نأل «نيبراشلا ةسلاجمو «برشلا نع ىهنلا

 . اهنايشغ وأ تاناحلا ىلع رورملا نم ىهنلا نمضتي بانتجالا نإ لب «بانتجالاب

 باصنألا ذاختاب امهنارتقاب نيرمأب رسيملو رمخلل ميرحتلا ىكز دقو
 ضعب نايبب نيرمألا ىناثو «ةيونعملا ةيسحلا ةراذقلاب عيمجلا فصوو «مالزألاو

 ناطيَشلا ُديِري اَمنإإ9 :لاقف هللا ركذ نع دصلاو ءءاضغبلاو ةوادعلا ءاقلإ نم راثآلا

 نعو هللا ركذ نع مدي رسملاو رثخلا يف ءاغبلاو والا مك عقر نأ
 . «ةالّصلا

 لعجيو ءداقحألا ريثيو ءتالصلا عطقي وهو «ديدشلا ضغبلا :ءاضغبلا

 ةذبانملاو «ةمكحتسملا ةوادعلا تناك ءاضغبلا تنلعأ اذإو ءىتش مهبولق سانلا

 ءاضغبلا امأ «ةذيانتم'ةنلعم ءاضغب اهنأل ءءاضغبلا نم صخأ ةوادعلاف «ءانحشلاو

 داقحألل ةيبرم روفنلل ةريثم ةفينع اهراثآ تناك نإو رهظت ال ةنكتسم نوكتف ةدرجملا

 .ناغضألاو
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 ىف ناطيشلا ةدارإ رصق ىأ ءرصق هيف 4ناطيَشلا ديري اَمنِإإ9 :ىلاعت هلوقو
 تاقالعلاو ءسفنألا ىف امهئاقلإو ءاضغبلاو ةوادعلا ةراثإ ىلع رسيملاو رمخلا

 رمخلا نأ  امهلوأ :نيرمأ ديفي اذهو «ضعب عم مهضعب سانلا نيب ةيعامتجالا

 ةحماج ةيسفن ةوهش امهيلإ عفدي نكلو «ربدم كردم لقع امهيلإ عفدي ال رسيملاو

 . ءوسلاب ةرامألا"” سفنلا تاكيرحت نم ىه

 ماقت ىتلا ةوادعلاب سانلا نيب ةيداملا ةقرفلا امهيلع بترتي هنأ - امهيناثو

 .ةرمتسملا نحإلا مهيف دلوت ىتلا ءاضغبلابو «مهنيب

 دشأ رخآ لمع هل لب «ناطيشلا لمع طقف امه ءاضغبلاو ةوادعلا تسيلو

 «نامزالتم نيرمألا الك نأ عقاولا ىفو «ةالصلا نعو هللا ركذ نع دصي هنأ وهو

 ةوادعلا ءاقلإ ناك «ةالصلا نعو هللا ركذ نع داعبإلا ىأ دصلا ناك ثيحف

 تناك ةالصلا نعو هللا ركذ نع ضارعإلا دجو اذإ هنأل ؛بولقلا ىف ءاضغبلاو

 ةرثألا نم رثكأ ءاضغبلاو ةوادعلا ريثيو «سانلا نيب ام عطقي ئش الو «ةينانألا

 .راثيإلا ةبناجمو

 ءءاضغبلاو ةوادعلا  امهلوأ نيرمأ ىلإ ىدؤي امهلوانت رسيملاو رمخ اف

 نألف ؛ةوادعلا ىلإ اهؤادأ امأ «ةالصلا نعو ىلاعت هللا ركذ نع دصلا  امهيناثو

 لك ناركسلا فشكو «نطابلا لقعلا رهظو ءرهاظلا لقعلا باغ تبرش اذإ رمخلا

 ءهنع فشكلا حصي ال امب «ةنسلألا تقلطناو ءسفنألا ىف ام لك نيبو ءروتسم

 نم روبقملا شبنيو «راتسألا فشكتو ءءانحشلا نوكتف هلوق لثم رخآلا هلدابي دقو

 ال هسفنل اتاك نوكيل لجرلا نإو «نحملا لوزنو نحإلا دلوت هءاروو ءرومألا

 ام فشكيو «رئارحلا ىلع ىرتفي دقو ؛ءىش لكب هناسل قلطنا ركس اذإف «ملكتي

 .نحملا ةعامجلاب لزنتو «رئارسلا ىف

 صبرتم هل رخآلا نأب لك ساسحإو «بولقلا دقح دلوي هنإف رسيملا امأو

 ىلإ ةجاتحم ريغ نايعلل ةزراب رومألا هذهو «بثوتم بلاط هلاومألو «زفحتمو

 . نايب
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 ردختتو «ةماوللا سفنلا تيمت رمخلا نألف ىلاعت هللا ركذ نع امهدص امأو

 دجوتو ءءوسلاب ةرامألا سفنلا نوكتو ضرأآللا قالعأب ناسنإلا طبرتو «نادجولا

 هللا ركذو وهللاو ءوهل ىف هلعجت «ايذاك ارورسو ءايمهو احارشنا سفنلا ىف

 «ىلاعت هلل ركذ اهنأل ؛ةالصلا نع دصي ىلاعت هللا ركذ نع دصي امو ؛هيهنو

 .هتردق تلاعت هتمظعل راضحتساو

 نعو هلهأ نع هلغشي لب ءطقف ةالصلا نعو هللا نع لغشي ال رسيملاو

 ةرمغ وهف اهب هسفن وسكي ىتلا هبايث نع لب «هنم بستكي ىذلا هلمع نعو «هدالوأ

 .هيهنو ىلاعت هللا رمأ هتعاطإ الإ اهنم هذقني ال ةيغاط

 دق متنك اذإ هداؤم ءردقم طرش نع حاصفإلل انه ءافلا 4نوُهَسنم متنأ لهف#

 نم نوريثكلا باجأ دقلو « هيف متنأ امع اوهتنا :هداؤمو «راكنإلل انه ماهفتسالاف

 . ائيهتنا :هللا لوسر باحصأ

 دقف «ميرحتلل ةقباس تاديهمت ىلإ ةراشإ هب رمألاو ءاهتنالاب ريبعتلا ىفو
 لاق امك ءانسح اقزر اهربتعي ملف «هلوزن لوأ نم ميركلا نآرقلا اهركنتسا

 4 22 ... انَسَح اقزرو اركس هنم َنوُذحَتَت باتعألاو ليخُتلا تارمَث نمو 9 : ىلاعت
 ريغ ميرحتلا ءاج مث «نسحلا قزرلل الباقم رمخلا وهو ركسلا لعجف .[لحنلا]

 عفانمو ريبك مثإ امهيف لق رسيملاو رمخلا نع كنولأسي » :ىلاعت هلوق ىف مساحلا

 . [ ةرقبلا ] 4 45137 . .. سائل

 مث« امارح نوكي هعفن لقو هررض رثك ام نآأل ميرحتلا ىلإ ىهتنت ةجيتنلاو

 نيذلا اهيأ اي :ىلاعت هلوق ىف كلذو «ليللا نم افرطو راهنلا ءانثأ ىف تمرح

 . [ءاسنلا] 4 520 ... نوُلوقَت اَم اومّلعَت تح ئراكس متنأو ةالّصلا اوبرقت ال اونمآ
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 مساحلا ميرحستلا ءاج ىتح ءاهتنا نكي مل نكلو «ميرحتلاب راعشإلا ناك اذكهو

 .ءاهتنالا نم دبال ناكف «ءنظ لك نم ىلاخلا

 ءرمخلا ميرحت لزن هنإ» :لاق هنأ لَ هللا لوسر نع نيحيحصلا ىف ءاجو

 رماخ ام رمخلاو ءريعشلاو ةطنحلا لسعلاو رمتلاو بنعلا :ةسمخ نم ىهو

 .لقعلا رماخ ام ىهو :ممع مث ةسمخ دّدع لوسرلا ىرتو 20(لقعلا

 :ىلاعت لاق دق «هلوسر رمأ اذكهو هللا رمأ اذكه

 اهنإ :نيرسفملا ضعب لاق انه ولولا 4اوُردْحاَو لولا اواو هللا اوعي
 ىف ديري اَمنإ9 :هلوق نوكيو .4نوحلقت مُكّلعَل هوبتجاَف# :ىلاعت هلوق ىلع ةفطاع

 ديكأت وأ ىهنلا ديكأت ماقم ىف (نوهتنم متنأ لهف) هلوقو «ىهنلل ليلعتلا ماقم

 هللا اوعيطأو» :ىلاعت هلوق نوكيو ءدحاو قاسم ىف هلك مالكلا نوكيو «هانعم

 ءرمخلاب برعلا رثأت ماقملل هلك كلذ ناكو ءاهريغو ةقباسلا تايهنملا ديكأت ماقم ىف

 مل نورثكألاو «ةعبتلا مهليمحتو «ةعاطإلاب رمألا اهب نرتقاف ءاهب قباسلا مهقلعتو
 ىف نأل ؛دحاو ىدؤملاو «ةيفانئتسا اهنأ مهمالك موهفمو «ةفطاع واولا نأ اوركذي

 هل اقيثوتو ىهنلل اديكأت ةعاطلاب ماعلا رمألاب رمخلا ميرحت بقع اهركذ
 .ةدحاو امهتعاطإ نأ عم لوسرلا ةعاطإب رمأ مث «هللا ةعاطإب هناحبس رمأو

 ىبنلا نألو . [ءاسنلا] 4 2: ٠ . هللا َعاَطَأ دَقَف لوسُرلا عطي نم :ىلاعت هلوقل

 نإ <2) + ئوُهْلا نع قطني امو» : ىلاعت لاق دقف «ىلاعتو هناحبس هللا نع ملكتي

 ةوعدلا ديكأتل ةعاطلاب رمألا هناحبس رركو . [ مجنلا ] 4 ل ئحوي يحو الإ وه

 هللا ةعاط راوجب هتعاط ركذب هتلاسر ديكأتو «لوسرلا فيرشتو «ةعاطلا ىلإ

 :ىلاعت

 ميرحت لوزن يف - ريسفتلا :ملسمو ««رمخلا امنإ# :ىلاعت هلوق - نآرقلا ريسفت :يراخبلا هاور )١(

 .(7075) رمخلا
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 ىلاعتو هناحبس هللا مههبن «نيبملا غالَبلا انلوَسَر ىلع اَمنَأ اومّلعاَف متيلوت نإَف»

 «هباذعو ىلاعت هللا بضغ اورذحي نأو ؛هلوسر ةعاطو هللا ةعاط بوجو ىلإ
 نع دصت ىتلا رمخلا بانتجا ةرورض ىلإ هيبنت هيف ةعاطلا بوجوب رذحلا نارتقاو
 عنمتو عافدنالا لهستو «نادجولا توص تفختو ءريمضلا تيمتو «ىلاعت هللا ركذ
 .رذحلا

 «ةبقاعلا ءوس ىلإ هيبنتو «قباسلا ريذحتلا ىنعمل ديكأت ميركلا صنلا اذه ىفو
 مهلفغو ء«روظحملا ىف متعقوو ءرذحلا متبنجتو «ةعاطلا نع متضرعأ نإ :ىنعملاو
 اوملعاو ءاريسع اباسح اهيلع نوبساحتسو «ةئيطخلا ىف متعقو دقف هب رومأملا نع
 اوُمَلَعاَف# :ىلاعت هلوقف «تابجاولاو قئاقحلل نيبملا حضاولا غالبا انلوسر ىلع هنأ

 مهلمحت نع ئبني ردقم طرش باوج نع ىنبم «نيبملا غالبا اتلوسر ىلع امن
 ودع َناَك نَم لق : ىلاعت هلوق لثم مهبرل مهتدناعمو مهمارجإ ةعبتل مهدحو

 هنآل ؛هلل ودع هنإف ىأ .[ةرقبلا] 4# ق8 ... هللا نذِإب كبلَق ئَلع لَ ِهّنإَف ليِربجل

 نيبي نم ناميإ نع الوئسم سيلو «قحلل نيبم لوسرلاف «هللا نذإب كبلق ىلع هلزن
 . [دعرلا] 4 20 ٍداه مْوَق لكلو رذنم تنأ اَمَنِإ ... »8 :ىلاعت هلوقك «مهل
 ىفو .[ةيشاغلا] 4 20+ رطيسمب مهْيَلع تسل 27+ ٌرْكَذَم تنأ امَّنِإإ»9 :هلوقكو

 هرارقإل ديكوتو لوسرلل فيرشت .4اَتلوُسَر ئَلع# :هلوق ىف هيلإ لوسرلا ةفاضإ
 ىفو «ىلاعت هلل نايصع هنايصع نأو «هنع الإ قطني ام لوسرلا نأ نايبو «هناحبس

 ةعبت اولمحتيو اوظعتيل ءرمألا ةغيصب هيبنت .4اوُمَلْعاَفل : ىلاعت هلوقب ريبعتلا
 .ىداهلا هللاو ءرمتسم رذح ىف اونوكيو «مهلامعأ

 «اونمآو اوَقَنا ام اَذإ اومعَط اًميف حاتج تاحلاصلا اوُنمعو اوُنمآ نيِذْلا ىلع سيل#

 نم كلذ نأ فويس «تاحابلا يقع مهسنلا ىلع نصري نينزلا ضعي اك
 كلذ ميرحتب ميوكلا نآرقلا لزنو .مهأطخ ٌةكلَي ىبنلا نيب دقو ءىوقتلاو عرولا

 صنلا اذه ىفو' يابيطلا ميرحت ال ثئابخلا ميرحت مالكلا ىوطم ىف ءاجو «مهيلع
 «بولقلا ىوقتو ناميإلاب ةربعلا نأل ؛تاحابملا لوانت ىف مثإ ال هنأ نايب ميركلا
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 تايآلا نأ ىلإ ريشي اذهو «تاحابملا كرت ىف ال بلقلا ىفو ناميإلا ىف ربخلاف

 . ظفللا مومعب ةربعلاف ببس اهل ناك نإو ءكلذك وهو «ماع اهمكح

 ددشملا رمخلا ميرحت لزن امل هنأ اهلوزن ببس نأ ىلع نيرسفملا نم نورثكألاو

 نم كانه ناك دقو ءوفعلا ةبترم ىف لبق نم تناك دقو ءاهنم ريذحتلاو ءهيف

 رمخ هنطب ىفو ءداهجلا ىف دهشتسا نم مهنم ناك ىتح ءاهبرشي نم نينمؤملا

 امك «ءايحألا نم اهبرشي ناك نمعو «تامو اهبرش نمع نينمؤملا ضعب لءاستف

 ىلإ ةلبقلا رييغت لبق مهتالص نع سدقملا تيب ىلإ نولصي اوناك نيذلا ضعب لءاست
 لزن امك .*«تاحلاّصلا اوُلمَعَو اوُنمآ َنيِذّلا ىَلَع سيل :ةيآلا هذه تلزنف «ةبعكلا

 ميحَر فوءرل ساّئلاب هللا ّنِإ مُكَناَمِإ عيضيل هللا ناك اَمَو ... :ىلاعت هلوق كلانه

 ىف مهيلع حانج ال نيذلا ىلاعتو هناحبس هللا فصو دقو .[ةرقبلا] 4 2

 اهانعم «اومعط» :ةملكو «تاحماصلا اولمعو اونمآ نيذلا مهنأب ىضاملا ىف مهبرش

 ىذلا رهنلا نأش ىف ىلاعت لاق امك ؛لوكأملاو ءبورشملا ىلع قلطت ىهو ءاوقاذ
 ركذ دقو [ةرقبلا] 4 4773+ ... ينم ِهَّنِإَف هَمَعْطَي مل نمو ... 9 :هبرش دئاقلا مرح

 اولمعو اوُنمآو اََقَتا ام اَذإ :ىلاعت هلوق مثإلا ىفن دعب ىلاعتو هناحبس

 برشلاب مثإ ال ىأ «مثإلا ىفنل طرش كلذ نأ سانلا ضعب مهفف .4 تاحلاصلا

 :كلذ نع باوجلا ىف لوقنو «تاح اصلا لمعو ىوقتلا عم

 هناحبس ركذ دقو «هتيشخب بلقلا ءالتما ىلاعت هللا ىوقتب دارملا نإ  الوأ

 ركذ نع دصلاو ءاضغبلاو ةوادعلاب نايقلي امهنأ رسيملاو رمخلا فاصوأ ىف ىلاعتو

 عفري لهف «ميرحتلا لبق ناك هنأل لوانتلا نع عفر دق مثإلا ناك اذإف ىلاعت هللا

 ىوقت ال هنإ ؟ةالصلا نعو ىلاعت هللا ركذ نع دصلاو ءاضغبلاو ةوادعلا نع مئثإلا

 .لوانتلا عم

 ءالتمالاو «ىلاعت هللا ىوقتو ناميإلا ىلع اضيرحت طرشلا اذه ىف نإ  ايناثو
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 هنأ نايبل .«اونمآو اونا مث :هتاملك تلاعت لاقف «ىوقتلا ىلاعت هللا رركو
 ديكأتل (مث) ب ريبعتلا ناكو ءاهيلع مهريغ ثحو .ىوقتلا ىلع مهرارمتسا بجي

 ىضاملا نأ ديكأت وهو «راركتلا هديفي ىنعم كانهو «ىخارتلا ىلع رارمتسالا ىنعم

 :هناحبس هلوقب اذه دكأت دقو ءايقن رضاحلا ناك اذإ ءرضاحلا ىف رثؤي ال نكي امهم

 اضيأ وه انه «مث» ب فطعلا «َنيِنسَحُمْلا بحي هللاو اونسْحَأو اوَقَنا مْن»
 «ةيشخلاب بلقلا ءالتما ىه انلق امك ىوقتلاو «نمزلا عم رارمتسالا ىنعم ديكأتل

 ايدعتم هانربتعا نإ ناسحإلاو ءاهيلع نورمتسي نيذلا فيرشتلو ءاهيلع ثحلل اذهو

 لاملاب دوحجلاو .هئادسإو ريخلا لعفو «ةنواعملاب مهريغ ىلإ ناسحإلا هداؤم نوكي

 ىبنلا لاق امك .مهسفنأ تاذ ىف ناسحإلا دارملاو امزال نوكي نأ حصيو «هريغو

 (17(كاري هنإف هارت نكت مل نإف «هارت كنأك هللا دبعت نأ ناسحإلا» :مالسلا هيلع

 مهنأل نينسحملا بحي هلالج لج هللاو «هارن ام وهو ىوقتلا بتارم ىلعأ اذهو

 .هنم نوبيرف

 هلاك يصب كتبت كلتا ثماني جه صاس ملح
 دعب ىدتعا نمف بيغل اي.هفاخي نم أعل مرو كيدي هر رس ل هس دس تحري سس شل يس حرص و ل هس وهم كم 2 0 0

 َديَصلاولدقتال أونما نذل أني 252 أ ُباَدَعلَمَكِلَ اس دعاس صم خر < م
 ره هم 201 | رك ردو 1

 و ا دعم مكتوم نمو مرح مسأو
 200 22 جك 1 مبيد وع هه 7

 7 ايده مكتمل دَعاَوَد وب مكَحي
 و وه دق ل هس سس 1 -

 امعهللا ان 07 و 0

 وطج ا لم را را 007 22006 0 تدل
 كلا ٍماَقِتْنا وذ زرع ُهّللأ َهْنِم هلأ مَع 2 ف داعّرمو فلس

 .ريهشلا ليربج ثيدح مساب فورعملا وهو ءملسمو يراخبلا ةياور نم هجيرخت قبس )١(



 ةدئاملا ةروس ريسفت ا

 مس ملال
 ل بح

 . هر 2 7 سر سرع حاس ص 1 1

 مِرَحوَرايَسِلِل مل اعلم ةماعطورحبلاُديَص ُدْمصَل لأ

 هنِلِإ ترهل اوامر تمد مواد بصمتك 14 200 2 م عع مف رخل حرس
 رسل ل
 46 ع 4 تورش

 ءاهتاذ ىف ةثيبخ «ةرذقتسم اهنأل اهتاذل ةمرحم ءايشأ ىلاعتو هناحبس ركذ

 ءامارح اهتاذ ىف تسيلو ءاهل لوانتلا لاحو اهناكل تامرحم كانهو ءاهجئاتن ىفو

 ناك مأ جحلل ناكأ ءاوس «ماع لكشب مارحإلا ىف وأ جحلا ىف تامرحملا كلذ نمو

 ىهو اهتاذلو ءاهثبخل تامرحملا ضعب ىلإ راشأ نأ دعبو  امهل ناك مأ ةرمعلل
 هناحبس لاقف ءاهل لوانتلا لاحو اهناكمل تامرحملا ىلاعتو هناحبس ركذ «رمخلا

  ىلعتو

 هس ساس يلا

 ٍريغ داوب يتّيَرَذ نم تنكس ين ابر 9 :لاق ذإ هنع ىلاعت هللا هاكح اميف - مالسلا
 مهْنلإ يوهت ساّنلا َنَم ةدهفأ َلعْجاَف ةالّصلا اوُميُِيل ابر مّرحُمْلا كيب دنع عْرَر يذ
 [ ميهاربإ] 4 20+ نوركشي مهّلعَل تارَمّقلا نم مهفزراو

 ةباجإ ققحتت ىتح «.مهل ماعطلا ريفوت ىلع اولمعي نأ نيملسملا ىلع ناكو

 ضرفف ءرسهطملا تيبلا كلذ ىلإ جحلا ىلاعتو هناحبس هللا ضرف ذإ ىاعدلا كلذ
 . . اليبس هَيَِإ عاطتسا نم تيِبْلا جح ساثلا ىلع هّللو .. . 8 :ىلاعت لاق امك هيلإ جحلا

 . [ نارمع لآ] < تؤ

 جحلا دصاقم نم ناك اذإو «قيمع جف لك نم هيلإ نوبهذي سانلا ناكف

 قييضتلل اببس مهدوجو نوكي نأ حصي ال «تيبلا اذه ىف نيميقملا ىلع ةعسوتلا

 ولو ءديصلا مهدروم نمو «ةيدابلا نونكسي مهو ءاحابم ديصلا ناك ولو مهيلع

 ديصلا رثكأ ماع لك اوذفنتسي نأ روصتملا نم ناكل نيمرحملل ةحابإلا باب حتف



 ةدئاملا ةروس ريسفت اه

 اللات اخ طخم طخ اططخطططمطتالل الماما امال اخمخم خام خطط كانط لخلل طلال الانامل لن اناال اناا انا اننا خالط انالل انا ان الاخلال اناا لانا للان انااا! 0
 زربجل

 يي
 لدب مهيلع قيضلابو ء.ةعسوتلا لدب نامرحلاب اوئيجيف .ةكم لوح نوكي ىذلا

 ىف ةكم لهأ نوكي ال ىتح ءديصلا لتق نم نيمرحملا عنم نم دب ال ناكف «هيفرتلا

 .رامثلاو عرزلا نع هدعبو «ناكملا قيض قوف «قيض

 كلذ ناميإلا تايضتقم نم هنأل ؛اونمآ نيذلل ميركلا ىنآرقلا صنلا ىف ءادنلا

 «ةنمؤملا سفنلا رابتخال لب .طقف اذهل نيمرحملل ديصلا ميرحت نكي ملو .باطخلا

 ىبرتت امك «رومألا راغص ىف ىبرتت ةميزعلا نإ ؛ةميزعلا ةيبرتلو ءربصلا اهديوعتلو

 ةنيهلا رومألا امأ «ةيسفن ةدارإو «ةيمسج ةوق ىلإ جاتحت اهرابك نإو ءاهرابك ىف

 ربَصلاب اونيعتساو ا :ىلاعت لاق اذلو «ةيحور ةميزع ىلإ جاتحت اهنإف ءةنيللا
 ءىش نم عنملا ىفكي هنإو .[ةرقبلا ] 4 (2)+ َنيعْشاَحْلا ىلع الإ ةريبَكَل اهو ةالصلاو
 هنأ ىناهفصألا ةعيرذ ىف ءاجو «عوبتم عونمم لك :لاثمألا ىفو «هنم عونمملا هبلطيل

 الإ انيلع مرح ام اولاقو ء«هوتفل رعبلا نم اوعنم ول سانلا نأ راثآلا ضعب ىف درو

 ءمسقلا ىلع لدت ىتلا ىه ماللا .«مُكَنولبيَل 8 :ىلاعت هلوق ىف مالكلاو
 ءمكسوفن ةقيقحل فشاكلا «ربتخملا ةلماعم مكتلماعنل ىنعملاو «ةدكؤملا ىه نونلاو
 ىسفنلا رابتخالا كلذ ناكو «ىسفنلا مكربصو «مكميمصتو مكتادارإو ءاهمئازعو

 رابتخالا عوضومف «هانعم ىف ريبك .هعقاو ىف ريغص رمأ ىف مكمئازعل فشاكلا
 :هتاملك تلاعت هلوقب ىلاعتو هناحبس هنع ربع

 رومأب مستي رابتخالل عوضوملا اذهو «ُْكْحامِرَو مكي هلت ديلا َْمٍءيشب»
 .هدعب ام هيلع لدي امك «ليلقتلل انه ريكنتلا نأل ليلق ءىش هنأ  اهلوأ :ةثالث

 .اهضرحيو .«سفنلا ىرغي مكنم بيرق هنأ  ثلاثلاو ءديصلا ضعب هنأ - ىناثلاو

 عيطتستو ءاريغص ابيرق ناك ذإ هلوانت عيطتست مكيديأ نإ ذإ ؛هنع ىهنملا لعف ىلع

 لعجي ىذلا رابتخالا نإو .ايبسن ادعب اديعب وأ اريبك ناك اذإ هلانت نأ مكحامر

 ماسجألا ىلع قشي رمأ ىف سيل رابتخالاف «برقلا اذه ىف وه ةقشم ىف سفنلا

 رمأ ىف رابتخالا نكلو «ىلقع نفو «ةراهمو ء«مسج ةوق ىلإ جاتحي ذإ داهجلاك



 ةدئاملا ةروس ريسفت ل ل

 لت لالش لططسطططخسطسخسخخ خطط للام للا طلللل ل انااا اللا ااااالتةل للا فنانا الاطلال نطل اال لالالا خلالنا اكالا اناا لات اناللا ١111
 أ بر

 ال اهتوهش نعو اهقوش نع سفنلا داهجو «سفنلا ىلع ةقشم هيف نكلو «نيل نيه
 .ربكأ داهج كلذ لعلو ءرهاملا بردملا لقعلاو «نرملا مسجلا داهج نع لقي

 «هنع هبيغ ىف ىلاعت هللا فاخي نمم نوكي ءالبلا كلذ ىف حجني ىذلا نإو

 نع بيغ هنأب سحي الف «2ةدهاشملا ماقمب امئاد سحي هنإ لب ءهل هدهشم ىفو

 ىأ .*بيغلاب هفاخي نم هّللا مّلعيل# :هتاملك تلاعت لاق كلذلو ءطق ىلاعت هللا

 لاق «هفاخي نم لاح امو بيغلا ام نكلو «بيغلاب هفاخي نميف ىلاعت هللا رهظيل

 ههابشأو ديصلا مرحي نم نأ ىأ «ةمايقلا موي بيغ دارملا نإ :نيرسفملا ضعب

 ءهنع ةبيغم ىهو ةرخاآلاب هناميإ رهظي كلذ ىلع هتميزع دقعيو ءهسفن ىلع

 اهرمغت الف ءايندلا ءاوهأ نع ةدعتبملا ةرباصلا سوفنلا نم نوكت هسفن نأل اهفاخيو
 هللا بيغ دارملا نإ :نيرسفملا ضعب لاقو «ةرخآلا ىلإ ةبيط ذفنتف ءاهتاوهش

 ءامئاد ىلاعت هللا بقاري نمم نوكيف ةيوقلا ةميزعلا كلت هل نوكت نم نأ ىأ ىلاعت

 نيب عمجلا نم عنام الو ءهيقتيو هفاخي امئاد هبلق ىف هللاف «هاري هنأك هللا دبعيف

 . نيينعملا

 رماوأ ةفلاخمو دحلا زواجت ءادتعالا 4ميلأ باَذع ُهَلَف كلذ دْعَب ئدتعا نمفإ

 مَلَظ دَقَف هللا ةودح دعت نمو هللا دودح كلتو .. . # :ىلاعت 0 هللا

 .[قالطلا] 4 + ٠

 رابتخا هنأب همالعإ دعب ىلاعت هللا رمأ ام زواجت نمو :ميركلا صنلا ىنعمو

 هبلق ئلتمي نأب بئاغ وهو «ىلاعت هللا ةفاخمب راعشإو اهبيذهتو هسفن ةيبرتل هللا نم

 ىلاعت هللا دناعي وهف اذه دعب ىدتعا نم «هاري هنأك هللا عيطيو «هب ناميإلاب

 «هبلق نكسي ال ناميإلا نإف «ةدناعملاو ةرباكملاب ائلتمم هبلق نوكي نمو «هرباكيو

 . ميلأ باذع هل نوكيو

 امهالكو .«كاري هنإف هارت نكت مل نإف» :ةبقارملا ماقمو ««هارت كنأك هللا دبعت نأ) :ةدهاشملا ماقم )١(

 هللا هقفو نمل لوألا ماقملا ىلإ لصوت ىناثلا ىلع ةموادملاو .ريهشلا ليربج ثيدح ىف امك ناسحإ

 . ىلاعت



 ةدئاملا ةروسريسفت ا#إ

 الللتل الالام ططلااللْ اال طماناناااااملم اكل طخ طخ خض ا نالالااالاللمنممممخممخممم خخ خخخخخ خططا كاتللل ل ااااااللاااا انااا مس
 ار

- 
 ىلاعت لاقف ادمعتم ديصلا لتق نم ءازج ركذ ىلاعت هللا نإ :لئاق لوقي دقو

 معنلا نم م َلَعَق ام َلْثَم ءازجف ادّمعَتم مكنم ِهّلَتَق نمو# : ىلاعت هللا ءاش نإ ولتنس ام ىلع

 كلذ نأب :كلذ نع باجيو ءاميلأ اباذع سيل كلذو «مُكَس لدع اوَذ هب مكحي

 نيذلا ىلع هب دوعي ىويند ءازج هنكلو ءهلك هبكترا ىذلا بنذلل ءازج درجم سيل
 كلذ قوفو ءةمايقلا موي هب هلبقتسم هللا نإف ءىورخألا ءازجلا امأ هللا تيب ىف

 ميلألا باذعلاو لعفلا ءازج وه امنإ ءديصلل لتقلا ءازج ىف ىلاعت هركذ ام نأ

 مالستسالا مدع ىلع لدت لب ءناميإلا صقن ىلع لدت ىتلا ةدناعملاو ةرباكملا ءازج

 .ىلاعت هلل

 فصوب نينمؤملل باطخلا «مرح متنأو ديصلا اوُلتقَت ال اونمآ نيذّلا اهيَأ ايل
 «مرح متنأو# :هلوقو «نومرحم مهو ديصلا اولتقي الأ ىضتقي ناميإلاف «ناميإلا
 «مرحملل افصو نوكت دق مارحو «مارخل عمج مرح ةملكف «نومرحم متنأو هانعم

 مارح عمجو .هراعش تذختاو جحلا تون اذإ مارح ةأرماو «مارح لجر :لاقيف

 ذإ ءامهراعش ذختاو ؛«ةرمعلا وأ جحلا ىدؤي ىذلا وه مارحلا وأ مرحملاو «مرح

 بجي رعاشم هيلع نوكيو «هلالحإ ىف اديقم «قالطإب هل الالح ناك ام حبصي
 . اهؤادأ

 ديص بير الب وهو «مرحملا ديصلا وه امف «ديصلا لتق ىلع بصنم ىهنلاو
 :كلذ دعب نم ىلاعت لاق دقف .دعب نم ةيآلا كلذ تصصخ امك ءربلا

 مثمد ام َرْلا ديَص ِمُكْيلَع مَرحَو ةرايسللو ْمُكَل اعاَنم هماعطو ٍرحْبلا ديص مُكَل لحأ»

 ديص هنم جرخيو «ربلا ديصب صوصخم ميرحتلا نأ نيبتي صنلا اذه نمف «امرح

 نوكت دق ةقطنم ىف مرحي دق مرحملاو «مرحلا نع ديعب رحبلا نأل كلذو ءرحبلا

 دوعت ةدئاف ريغ نم اقيضو اجرحو اداهجإ نوكي رحبلا ديص ميرحتف «راحب اهيف
 .مارحلا تيبلا لوح نيميقملا ىلع

 ىلإ هجتي ميرحتلا نأل ؛هلتق ىلع ال هسفن ديصلا ىلع بصنم ىهنلاو

 هلبق نم ىلاعت هلوق كلذ ىلع لد دقو .طقف هلتق ىلإ ال «ناويحلا ديص ةلواحم

 . [ةدئاملا ] 4 42 . .. مرح مهنأو ديصلا يّلحم ريغ .. .



 ةدئاملا ةروس ريسفت لال

 مم مل
 ا ب

 يب

 . «امرح متمد ام ربلا ديص مكيلع مرحو# : ىلاعت هلوقو

 ريغ نم هديص مرحيف «ىرب ناويح لك ىلع عقيأ مرحملا ديصلا وه ام نكلو

 - لاقف ٠ قساوفلا ديصلا ميرحت نم ىنثتسا هنأ هلي ىبنلا نع درو دقل ؟هديقي ديق
 نهلتق ىف مرحملا ىلع سيل باودلا نم سمخ» ناحيحصلا هاور اميف  مالسلا هيلع

 كلام ةياور هذهو ١2)(روقعلا بلكلاو «ةرأفلاو ءبرقعلاو ةادحلاو بارغلا « حانج

 سمخا :لاق دلي هللا لوسر نأ نينمؤملا مأ ةشئاع ةياورو «رمع نبا نع عفان نع

 بلكلاو ةرأفلاو برقعلاو «ةأدحلاو بارغلا :مرحلاو لحلا ىف نلتقي قساوف

 .2200. .روقعلا

 . عونمم ريغ هذه لتق نأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقو

 للعم صنلا نأ وه فالخلا ساسأ ناكو «كلذ ءارو اميف فالخلا ىرج دقو

 نوكي كلذ ىلعو «ىذألا الإ ةلع ةمث تسيل :لاق قيرفف «هليلعت ىف اوفلتخاو

 دق ناك اذإ الإ شحولا مرحيف لعفلاب ايذؤم ناك ذإ الإ .ءالؤه ادع ام ديص امرحم

 ةرواسم هنأش نمو لكؤي ال ناويح لك نإ :ءاهقفلا ضعب لاقو «مرحملا رواس

 لاوقألاو تاياورلا تفلتخاو «هديص حابي امهريغو دسآلاو رمنلاك هتاذيإل ناسنإلا

 رواسي امو «هتحابإب صنلا ءاج ام الإ ناويح ىأ ديص حابي ال :ليقف بهاذملا ىف

 لك ديص حابي هنإ :ليقو «ةرواسملا هنأش نم ام حابي :ليقو «هيذؤيل العف ناسنإلا
 «للعم ميرحتلا نأل ؛لوقلا اذه ىلإ ليمن انإو .ىعفاشلا لوق وهو «لكؤي ال ام

 نيمرحلا لهأ ىلع قييضتلا عنم ىهو «ةحضاو ةمكحلاو ءاصلاخ ايدبعت سيلو

 نم ردنيف لكؤي ام ىلإ الإ هجتي ال هلاوحأ بلاغ ىف ديصلا نألو ؛نيفيرشلا
 .هجيرخت قبس )١(

 امك ةشئاع نع يوريو ءَرّمع نبا نع (794/) همارحإ يف مرحملا لتقي ام - كسانملا :كلام هاور (؟)

 .اهنع هللا يضر ةشئاع نع ملسمو يراخبلا ةياور كلذب تحرص



 ةدئاملا ةروس ريسفت اه

 الاطلس معسلات لالالالا لل لااا الانا لااا المنال لل لل انااااالالاااالاك طال لل ل اللا ااااللااااللاا التل اا الا ااخاط مااا نخل انا!!! 0
 7 < 3 ا

 ال ناويح ىهف ةأدحلاو بارغلا ىلع تبثي سايقلا نألو ءاعبض وأ ابلعث داطصي

 هداطصا اذإ مرحملل داطصي ام محل حابي لهو ءالوقعم هارن ىذلا وه اذهو «لكؤي

 تاذ ىف فالتخالا «فالتخالا ساسأو .كلذ ىف ءاهقفلا فلتخا دقل ؟مرحم ريغ
 . ؟ديصلا مأ لكألا وهأ ,عونمملا

 لك ىلع مرحي هنإ :سابع نبا مهنم نيعباتلاو ةباحصلا نم نوريثك لاق

 نوكي اليكل نكلو «هتاذل ديصلا ميرحت سيلو «لكآلا ىلإ ةعيرذ ديصلا نأل ؛لاح

 | .قيض ىف ةكم لهأ

 ىبأ نب ىلع كلذ لاق دقو ءدايطصالا لوتي مل ماد ام لحي :نورخآ لاقو

 .ءاهقفلا نم عمجو «نافع نب نامثعو «بلاط

 ال «مرحي هنإف هوحنو هتفايضك مرحملا لجأل ديص اذإ هنأ :ثلاثلا لوقلا

 . هدايطصاك نوكي

 وهف ةراشإلاب ولو ءدييصلا ىف مرحملا نواعي مل اذإ هنأ :عبارلا لوقلاو
 . لالح

 دقف ىأرلاب ولو ءدايطصالا ىف نواع دق ناك اذإ هنأل ؛هيلإ ليمن ىذلا اذهو

 ناكو «تافايضلا تعنتما الإو «لالح وهف «كلذ نم ءىش نكي مل اذإو «داطصا

 .مالسإلا ىف ةبولطم ىهو «ةدوملا لدابت ىلإ ليبسلا قيضو جرح ىف سانلا

 املاع نوكي نأ دمعتملا «معَنلا نم َلَتق ام َلْقَم ءازجَف ادّمعَم مكدم هلق نمو»
 «مالسإلا راد ىف اميقم نوكي ذإ ؛ميرحتلاب ملعلا هنأش نم نوكي نأ وأ ميرحتلاب

 «هلتق ديري عبس هرواسي نأك ءالف الإو هوس دصقي ملو لتقلا دصق دق نوكي نأو

 وه هنظي احبش ىري مث اسرتفم اعبس دعب نع ىري وأ ءاديص ديصيف «هبرضيف
 .أطخ هلعف نوكيو ديصلا اذمعتم لاحلا هذه ىف دعي الف «هريغ هنأ نيبتيف

 أطخلا نوكيو ءأطخ دويقلا هذه هيلع تلمتشا نم ادع ام نوكي كلذ ىلعو

 أطخ وأ «ةقباسلا ةروصلاك ديصلا عقيف ديصلا ديري الأب لعفلا ىف أطخ :نيمسق



 ةدئاملا ة رويس ريبسمت ل

 0 لملم
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 هنأ نيبتف حبش ىلع همهس بوصي ذإ ميلس ريغ هتاذ دصقلا نوكي نأب دصقلا ىف

 . كدبص

 .أطخلا ىف ءازج الو ءدمعتلا لجأل ءازجلا نوكي كلذ ىلعو

 بجوي اهدمعك اهوطخ موصلا تاروظحم نأ ىلع اوقفتا ءاهقفلا نكلو

 تبث ديصلا ءازج نأب «ريرج نبا كلذ نع باجأ دقلو ؟أطخلا ربتعي فيكف ءادفلا

 رانيد نب ورمع نع هريغو ىعفاشلا جرخأ دقو «ةنسلاب تبث أطخلا ءازجو «باتكلاب

 ءازج نإ :لاق ءاهقفلا ضعبو ءأطخلا ىف نومرغي اعيمج سانلا تيأر :لاق هنأ

 ىلع أطخلا سايق تبث هنأ ىأ سايقلاب تبث أطخلا ءازجو صنلاب تبث دمعلا

 .دمعلا

 لكو ءادمع لتقلا نوكي نأب ديقم ءازجلا نأ ىف رهاظلا صنلا نأ ىدنعو

 «ةيدمعلا ديقت كلذلو «ةيدمعلا ديقل الامهإ نوكي هيف ثحبلا أطخلا لاح ىف ءازج

 هنآل ايسان ناك ولو ديصلا ىلإ دصقلا ةيدمعلاف «هريغو دصقلا ىف أطخلا لمشي امب

 نإف راثآ نم درو ام عم صنلا نايرس نوكي كلذبو «مرحم هنأ الهاج وأ ءمرحم

 ىف مهو مهنأ ىور دقف «همارحإ ايسان دئاصلا هيف ناك ّةِكلَك ىبنلا نع دراولا رثألا

 هل ليقف .هلتقف هحمرب هنعطف ءرسيلا وبأ هيلع لمحف (ىشحو رامح) ريع نع جحلا
 كلذ ىلعو .217ةيآلا تلزنف كلذ نع هلأسف ِةِلكو لوسرلا ىتأف «مرحم تنأو هتلتق

 دصق هنأ درجمل كلذو «مرحم هنأ ايسان ناك دقو ءادمع التاق رسيلا وبأ ربتعا

 باتكلا نيب قيفوتلا نوكي كلذبو «ىرخأ ةيسفن ةيحان ىأ ىلإ رظن ريغ نم لتقلا
 .انطخم نوكي ديصلا ريغ دصاقو ءادماع دعي ىسانلاف «ناقفاوتمل امهنإو «ةنسلاو

 هبراقي ناويحو «ديصلا نيب ةلئامملاب نوكي ءازجلا نأ ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 ءاهقفلا ضعب رسف اذكهو «منغلاو رقبلاو لبإلا ىهو «معنلا نم مجحلا ىف

 ىلاعت هللا نأل ؛صوصنلا رهاظ وهو ءءاهقفلا رثكأ كلذ ىلع اهرصقو «ةلئامملا

 )١( 73"ص ءالج :ريسفتلا يف يسولآلا هركذ .
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 ءلثملا نع زجعلا لامتحا ررق هنألو «نينمؤملا نم لدع اوذ ةلئامملاب مكحي هنأ ررق
 ررق هنألو ءامايص كلذ لدع نوكي دجي مل نإف «نيكاسم ماعطإ ةرافك هلدب لعجف

 .ةبعكلا ىلإ ايده هلسري هدجو اذإ هنأ

 لكشي دق لوقلا كلذ نأ كش الو «ةميقلاب نوكي لثملا نإ : ةفينح وبأ لاقو

 دقف ءايده ةميقلاب ىرتشيو ءديصلا موقي نأ الإ صوصن نم درو ام عم ارهاظ
 نأ نيب هيف ريخي اضيوعت نوكت ةميقلا نأ ةصالخلاو «معنلا نم لتق ام لثمب ىزج
 .موصلاف عطتسي مل نإف ءاماعط وأ ايده ىرتشي

 :هناحبس لاقف هعاونأو هلآمو ءازجلا ةفرعم قيرط هناحبس نيب دقو

 كلذ لدع وأ نيكاسم ماَعَط َةَراَقَك وأ ةبعكلا غلاب ايده مكنم لدع اذ هب مكحي#

 نأ ىف حيرص صنلاو «ةكم ءارقف ىلإ ىدهم جحلا ىف حبذي امل مسا ىدهلا 4امايص
 عنم ةمكح ىلإ ريشي ةبعكلا ىلإ لصي ايده نوكي هنوكو «ةبعكلا ىلإ غلبي ىدهلا
 نع هوعطق ديصلا مهل حيبأ اذإ نيريثكلا جيجحلا نأ وهو «مارحلا تيبلا ىف ديصلا
 . جرحو قيض ىف مهولعجو «ةكم لهأ

 ريدقت ىف ةقيقدلا ةربخلا ووذ ةداهشلا لهأ مه نيملسملا نم لدعلا ووذو

 اهب ةفرعملا لهأ نم وأ «معنلا قاوسأ ىف نوقفصي نمت نونوكي ثيحب «ناويحلا
 .اهنامزو اهناكم ةظحالمب راعسألا نوملعي نيذلا

 وأ «ةميقلا طسوتب ةلئامملا تناكأ ءاوس «ةلثامملا نانيعي نامكحلا ناذهو
 ىف هنأ نوررقي ةيفنحلا نأل كلذو «كلذ وحنو مجحلاو ةئيهلا ىف ةلثامملاب تناك

 ليبس الو «ةميقلا فرعتب ةلئامملا نوكت - اهتادحو قلعتت ال ىتلا ىأ «تايميقلا
 .امهتميق فرعتب الإ ناويحلل الثامم ناويحلا نوكي نأ نكمي الف «كلذ ريغ

 ءاضيوعت كلانه حبذو ء«ةبعكلا غلبو ءايده اهب ىرتشا ةميقلا تردق اذإو

 «نيكاسملا ىلع هب قدصت ةبعكلا ىلإ لوصولا رذعت وأ «ىدهلا ءارش رذعت اذإو
 وأ ريعشلا وأ ةرذلا نم عاص وأ ءرب نم عاص فصن نيكسم لكل نوكي ثيحب
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 اموي موصي نأ هيلع ناك هرقفل اذه نم ءىش ىدتعملا ىلع رذعت نإف «كلذ ةميق

 بيترت وه امنإ «هتقيقح ىلع سيل انه رييختلا نأ كش الو «نيكاسملا ماعطإ لكل

 هحبذو «ىده ءارش بير الب لصألاف «ةبتر لك ىلع ةردقلا بسح ىلع بتارم

 :ىلاعت هلوقو ءمايصلا ناك رذعت نإف «ماعطلا ناك كلذ رذعت نإف ءةبعكلا دنع

 نيكاسملا ماعطل نوكي نأ ساسأ ىلع مايصلا نم هيواسي ام ىأ «كلذ لْدَع وأ
 نم عاص وأ «هتميق وأ رب نم عاص فصنب ناتبجولا تردقو «موي موص - نيتبجو

 .هتميق وأ هريغ

 تفرع اذإ رييختلاب اولاق مهنأ مهنع ىورو «ةيفنحلا دنع رهاظلا وه اذه

 نأ ىدنعو «موصلا نيبو «نيكاسملا ماعطإ نيبو «ةبعكلا دنع حبذلا نيب ةميقلا

 .رفزو دمحأ ىأر وه كلذو «.حضوأ ةردقلا بسح بيترتلا

 ةلئامملا ربتعت اهنأ ديب ىفنحلا بهذملا عم ةلمجلا ىف ىقالتت ىرخألا بهاذملاو
 فرعت ىف قدأو ءاقيبطت لهسأو حضوأ ىفنحلا بهذملا نأ ىدنعو «فاصوألا ىف

 الإ ماعطلا رادقم فرعي ال ذإ «حبذلاب ماعطلا لادبتسا دنع هيلإ اورطضا دقو ءلثملا

 .ةميقلا ةفرعمب

 ةبقاعلا :لابولا *هنم هللا مقّتنيف داع نمو فلس مع هللا اع هِرْمَأ لابو قوديلل

 هسحي نم كاردإ هيف عقو ىذلا رمألا ةبقاع كرديل ىأ قوذيل ىنعسمو «ةئيسلا

 اوناك ءايهش اماعط اوقوذي نأ نم سان نامرح ىلع لمع هنأل كلذو ؛هقوذيو

 «هنم مهمرح ام ريظن ىف هقوذي ماعط نم هلثم هسفن مرغي نأ هيلعف «هنولاني

 ئدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع ئدتعا نمف ... 8# :ءادتعالا سنج نم باقعلاف

 ءوفع عضوم هنإف «لبق نم مهنم ناك ام نأو . [54 :ةرقبلا] 4 38+ ... مكيلع

 افع# :ىلاعت هلوق ىنعمف «ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف هيلع ىلاعت هللا بساحي ال

 مهنم ىضمو فلس هنآل ؛مهنم هضيوعتب بلاطي ال هناحبس هنأ ىأ «فّلس اّمع هللا

 نأ ءادكؤم ررق كلذلو «هدعب ءىجي ام ىلع الإ نوناقلا قبطي الو «ميرحتلا لبق
 .«هنم هللا مقتنيَف داع نمو :هناحبس لاقو «نيدئاعللو هدعب عقي ال نوكي باقعلا
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 تعقو «ءافلا» نأ ىرنو ءمقتني ىلاعت هللا نإف ديصلل هللا ميرحت دعب داع نم ىأ

 افوذحم اوردقو كلذل اولوأو «ءافلا لوخد هيف غوس ام ريغ ىف طرشلا باوج ىف

 ربخ ىف لخدت ءافلاو «الوصوم امسا «نم» لعج مهضعبو «ةيمسا ةلمجلا لعجب

 طرش ىف ءافلا لوخد درو دقو «نييوحنلا دعاوق قوف نآرقلا نأ قحلاو ؛لوصوملا

 الو اَمْلَظ َفاَحَي الف نمؤم وهو تاحلاّصلا نم لمعي نمو :ىلاعت لاق دقف ؟نم

 . [هط] 4 13 امضه

 لتق راركت وه دوعلاو .نآرقلا مزلت الو «سانلا مزلت ةبلاغ نييوحنلا دعاوقو
 ةمقنو «ةمقنلا هبحاص قحتسيف «هيهنو هللا رمأب ةناهتسالا ىلع لدي كلذو .ديصلا

 ىلاعت هللاو ىأ 4ماقتنا وُذ زيزع هّللاو# :ىلاعت لاق اذلو «مقنلا دشأ ىلاعت هللا
 لب «ميحرلا هنأ امك ماقتنا وذ وهف «نوعتري رارشألا كرتي ال «دابعلا قوف بلاغ

 ضعب لاق كلذلو «ةمحرلا نم تسيل رارشألاب ةفأرلا نأل ؛هتمحر نم هماقتنا نإ

 موي هباذع نوكيو «ةرافكلا هنم لبقت ال ادناعم ديصلا ىلإ دصاقلا نإ :ءاملعلا

 . هيهنو هللا رمأب هتناهتسال ةمايقلا

 مثمد ام َرِْلا دّيص مُكِيلَع مَرحَو ةَراّيسللو مُكَل اَعاَنم ُهماَعَطو رحْبلا ديص مكل لحأ»

 .مرحملل للح امو مرح ام هيف نيب ىلاعت هللا دجن ميركلا صنلا اذه ىف هامرح

 ام ربلا ديص مهيلع مرحو ءهلكأ زوجي ىذلا رحبلا ديص ماعطو رحبلا ديص لحأف

 «نكامألاو تاقوألا لك ىف لالحلاف «مارحإلا ىلع نيرمتسم نيمرحم اوماد

 هتمكح ىلإ ةراشإ هيفو ىلاعت هللا ةمعنل ركذ وهف ةدودحم ةنيعم لاح ىف مارحلاو

 حيبأف ءهنم معطي نأو ءرحبلا نم دئاصلا داطصي نأ هناحبس حابأو ءمرح اميف

 . ال نيذلا نورئاسلا نورفاسملا :ةرايسلا ىنعمو «عافتنالا عاتملاو ءمكل لكألاو لجفلا

 ورباع مكنأل راحبلا نم ايرط امحل اولكأت نأ مكلف ءمولعم ناكم ىف نورقتسي

 لوح نم ناكس ىلع اوقيضت اليكل مارحإلا لاح ربلاب قلعتي اميف مارح لاو «ليبسلا
 هللا مامأ عامتجالاب ريكذتلاو ىوقتلاب رمألاب ةيآلا ىلاعت هللا متخو . .مارحلا تيبلا

 اوملعي ىتح «هللا ىوقتب ريكذت اذه ىفو . .«نورشحت هيل يذلا هللا | ردت : ىلاعت

 موي لوانتي ام ىلع بساحم ناسنإلا نأو «ةياهن اهل اهعاتم نكي امهم ايندلا نأ
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 رابجلا مقتنملا رداقلا ملاعلا وه ءهدحو هللاو «ةقرفت ريغ نم عمجلا موي ىأ ءرشحلا

 . ميحرلا فوءرلا

 20001 27 حالو حدف سس سس رس

 مارسحلا تيبلا ةسبغكلا هللا ل عج

 وسل ص عرس 00 ا ل موا

 أاوملَعَتِلَكِلَد َديِكقْلاو ىدهلاو ءارحل ارهشلاو سال املبق

 لكي هلأ أَو ضرأل ا ْفاَمَو ٍتاومَسلَا فاَم ُلَمَيَهَمأَّنَأ

 0 »م م 31 هلي

 عم ا رع يس دس م قر جس هس ا
 2 و يبل الا يل أكي هللا اوُهَتأَف ثيِرَحْلا هك َكَبَسَعَأَو

 همجج مآ يع مم و 6

 سيل كلذ نأ انركذو «عنملا دكؤتو ءديصلا عنم ررقت ةقباسلا تايآلا تناك

 ريغ ايداو نونكسي ةبعكلا لوح نيذلا نأ كلذ ىنعمو ةمكح هيف لب ءطقف ايدبعت

 لعجي نأ  مالسلا هيلع  ميهاربإ ةوعد تناكو «مرحملا هللا تيب دنع عرز ىذ

 مهل ققحتي ىكلو «هءاعد ىلاعت هللا باجتسا دقو «مهيلإ ىوهت سانلا نم ةدئفأ

 ال ىتح «نيرمتعم وأ نيجاح مهيلإ اوءاج نيذلا كئلوأ نع ديصلا عنم ءاحرلا

 صنلا اذه ىفو «ماعلا لوط محللاب مهدمي ديص نم ةكم لوح ام مهترثك ذفنتست
 تلاعت لاق دقف «ىنعملا اذه ىلإ ةنيب ةراشإ هانعم ىف نآلا ملكتن ىذلا ميركلا

 : هتاملك

 4 دئالقلاو يدهلاو مارحلا رهّشلاو ساّئلل امايق مارحلا تيا ةَبعَكلا هللا لعج»

 :ىنعملا ىف مالكلل دهمت ةيظفل حاون ضعب ىلإ صنلا ىنعم ىف مالكلا لبق مدقتن

 ىنعمب وأ ماكحألا عرش وأ قلخ ىنعمب اهرسفن نأ امإ 4لعج # نأ - اهلوأ
 قلخ اذه ىلع ىنعملا نوكيو ءدحاو لوعفم ىلإ ةيدعتم نوكت نيلوألا ىلعو ءرّيص
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 اهنوصت ىتلا ماكحألا كلت اهل عرشو مارحلا تيبلا ىهو «ةبعكلا ىلاعت هللا

 اهيف نوكيو «مهداعمو مهشاعم ىف سانلل اماوق نوكتل اهناويحو اهرجش نوصتو

 نأ ىلعو .سانلا نيب اوقزريلو «مهرجاتمل ةيورتو «مهتاياغو مهدصاقمل ضوهن

 نوكيو ءايناث الوعفم «مارحلا تيَبلا» :ىلاعت هلوق نوكي ريص ىنعمب «لعج#
 .سانلل امايق نوكتل ءامرحم اتييب ةبعكلا ىلاعت هللا ريص ىنعملا

 نيذلا برعلا مهب داريأ «سانلا» ةملك ىف وه ةيظفللا ىحاونلا نم - ىناثلا

 سانلا مهب داري مأ «ميهاربإ ةوعدل ةباجتسالا كلذب ققحتيو «ةبعكلا لوح نوشيعي
 «ىناثلا ىلع ىنعملا نوكيو ؟تيبلا كلذ ىلإ اوجحي نأ مهنأش نم نيذلا ةماع

 مهو اهيلإ نودفي نيذلا سانلا لكل امايق نوكتل ةناكملا كلت اهل ةبعكلا هللا لعج
 نوقثويو «ةطبارلا ةيمالسإلا ةدوملا نولدابتيو ءاهيف نوفراعتي ذإ ؛ةماع نوملسملا

 درجتلاب نوسحيو «مهنيب اميف نومحارتي «ةيقلخلاو ةينيدلاو ةيناسنإلا تالصلا

 ىداملا ماوقلا وه مايقلا سيلو «مهل مايق هلك كلذ ىفو «ةينابرلا ةفايضلاو «ىحورلا
 .ىقلخلاو ىحورلاو ىداملا لب ءطقف

 مارحلا رهشلا .«دئالقلاو يدهلاو مارحلا رهشلاو» :ىلاعت هلوق ىف - ثلاثلا

 اهصخأو «قاسي ام ىدهلاو ءمرحلا رهشألا ةعبرأ دارملا نأ حجرنو ؛ةجحلا وذ ليق
 لدت راجشألا ضعب نم ةدالق نم تاراعش نم اهيلع عضوي ام وهو .دئالقلا تاذ

 ... هللا رئاعش نم مكل اهاْلَعَج ندبْلاَو 9 :ىلاعت لاق امك مارحلا تيبلل اهنأ ىلع
 . [ جحلا] 4 جل

 ىنعم نأ ءاملعلا ضعب ركذيو دتالقلا تاوذ اذه ىلع دئالقلا ىنعم نوكيو

 ءجحلل اهنأب اهل اراعشإ عضوت نأ عراشلا ررق ىتلا دئالقلا تاذ ىه دئالقلا

 سانلا ىلع دئاع كلذو ةيسدقلا هتناكمل راعشإو «ءالعإو «تيبلل ميركت كلذ ىفو

 يدهلاو مارحلا رهشلاو# :تاملكلا هذه تقيسو «ةصاخ ةكم لهأ ىلعو ةماع

 . سانلل مايق اهنأ نايبل «دئالقلاو



 ةدئاملا ةروس ريسفت اه

 مس لل
 1 بر

 ءنمألاب لوسي سانلا ناكو «ةيسدق نم ضس امو «هتاذ | تيبلا - اهلوأ

 (تويكتلا] 4497 وكي هللا هش طاف مهلرح نم نا فض

 | ىف اهناطلس ضرفت ةموكح ةيبرعلا دالبلاب نكي مل ىذلا تقولا كلذ ىفو

 ىقلي لجرلا ناك ىتح تبيبلا ةباهمب برعلا بولق ىف ىلاعت هللا ىقلأ دق «ناكم
 رفاوتي ىتح ء«ديصلا مرحملا ىلع مرحو ءءوسب هسمي الف هيبأ لتاق وأ هيخأ لتاق

 .اهلهأل ماعلا لوط ريخلا

 ام وهو «نيريثك ىأر ىلع سنجلا وه هيف ىنعملاو «مارحلا رهشلا  ةيناثلا
 دوعتف «لاتقلا نع اوعنتما رهشلا كلذ ءاج اذإف نولتاقتي سانلا ناك ذإ هراتخن

 رهشألاو ءاهبارطضا دعب رقتو ءاهتروث دعب سوفنلا أدهتو اهنافجأ ىلإ بضقلا

 «نابعشو ىدامج نيب ىذلا بجرو «مرحملاو ةجحلا وذو ةدعقلا وذ ىه مرحلا

 .اوللحتي ىتح نينئمطم نينمآ مارحلا تيبلا ةرايز نم سانلا نكمتيف

 دقو ؛نومرحي جيجحلا ثيح نم ةبعكلا ىلإ قاسي ىدهلا ةمعن  ةئئاثلا

 دتمت ال مهريخو ءاروفوم مهيلإ لصي ضرألا ريخف «ةديعب نكامأ نم كلذ نوكي

 . مرجم دي هيلإ

 هجو نايب ىف ىزارلا نيدلا رخف ريسفت ىف ءاج دقو .دئالقلا ةمعن - ةعبارلا

 مل مارحلا رهشلا ىف تيبلا دصق نم نأ ةمعن اهنوك ىف هجولاو) :اهيف ةمعنلا

 دلقو .هدلق دقو ىده هعمو «مارحلا رهشلا ريغ ىف هلصق نمو ءدحأ هل ضرعتي

 ىقلي برعلا نم دحاولا نأ ىتح ءدحأ هل ضرعتي مل مرحلا ةرجش ءاحل نم هسفن

 . (ةتبلا هل ضرعتي الف اعوج تومي وأ ءادلقم ىدهلا

 ءيش لكب هللا َنَأَو ضْرَأْلا يف امو تاَومّسلا يف ام ِمَلعي هللا نأ اومَلعتل كلَذ#
 تامرحم نم جحلاو ةبعكلل هعرش ام ىلاعت هللا لعج «مايقلل ةراشإلا «ميلَع

 ملعي ىلاعت هللا نأ اوملعتل اذه لك لعج ىدهلا نمو ءديصلا ميرحت نمو «رئاعشو
 .رظنلا ريثت رومأ ةدع دجوت انهو . . . .ضرأللا ىف امو تاومسلا ىف ام
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 ىف امل هللا ملع ةفرعمل اليبس ةقلعتملا عئارشلا كلت تناك اذامل - اهلوأ
 . ؟ضرألا ىف امو تاومسلا

 فوطعملاو فوطعملا ىف ام ررك تاومسلا ىلع ضرألا فطع دنع  اهيناثو

 . هيلع

 ىلاعت هملعب ضرألاو تاومسلا ىف امب ىلاعت هللا ملع نرق اذال اهثلاثو

 ماعلا ىلاعت هللا ملع ةفرعمل اليبس ةبعكلاو جحلا ماكحأ نوكت اذالو «ءىش لكب

 .ءىش لكب طيحملا

 امو اهلوح امو ةكمل ىلاعت هللا هعرش ام نأ وه رومأالا هذه نع باوجلاو

 ىف ةكم نأل ؛ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام ملعُي ىلاعت هللا نأ ىلع ليلد اهيف

 نم ىجري ريخ ال هنأو ءاهيف ةرمث ال لابج اهنأو ءهرجش الو اهيف ءام ال ةبدج ضرأ
 يذ ريغ داوب يتّيرَذ نم تنكسأ ين انّبر 8 :- مالسلا هيلع - ميهاربإ لاق امك ءاهعبط
 امظتنم اهثيغب اهيلع دوجت ال ءامسلاف .[ميهاربإ] 4 20 . . ."مّرحمْلا كتيب دنع عرَز

 «ةلئاس ريغو ةلئاس تازلفو نداعم نم اهلازنإ جارخإب اهيلع دوجت ال ضرألاو

 ديص نم مرح ام نيمرحملا ىلع مرحو .اهيلإ جحلا ىلاعتو هناحبس هللا لعجف

 ةبصخلا ىضارألا نم لمحتلو «دبأتملا ناويحلا ىف رفو نم مهدنع ام مهل ىقبيل
 ضيفلا نم هناحبس لقتنيف ؛ةبدجلا ضرألا كلت ىلإ تاورثلا اهيف ىتلاو ةينغلاو

 نم مارت ال ضرأ اهنأل «نيملسملل ةبعك ةكمب تناكو ء«ريخلا معيل ضيغلا ىلإ

 :نيضرألا ءاملع لاق ىتح ضرألا طسو ىف ىه مث «ملاظ نم دارت الو «بصاغ
 ىف زاكترالا ةطقن ىهف «ةعساولا هللا ضرأ طسو ىف مارحلا ىلاعت هللا تيب نإ
 .اهرطق

 ديعب كلذ نإ لوقنو «عرزلا اهيفو لورتبلا اهيف برعلا ضرأ نإ لاقي دقو

 ءاديبلا لورتبلا نيبو اهنيبف «فلألا ةبسحلا تزواجت امبر لب «لايمألا تائمب اهنع
 ضرألا ىف امب هللا ملعب نمؤي نأ دب ال عيرشتلا كلذل مهفتملا ناكف «ءادرجلا

 .ءامسلاو
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 يف ام :ىلاعت هلوق ىف (ىف ام) راركت نأ وه «ىناثلا لاؤسلا نع باوجلاو
 ةريبك الو ريغص رداغي ال هنأو «ملعلا ةقد ىلإ ةراشإ هيف 4«ضرألا يف امو تاومّسلا

 «قزرلا ردصم اهيف تاومسلا نأل ؛ضرأللا ىلع تاومسلا ميدقتو ءاهاصحأ الإ

 . [ تايراذلا] 4 220 نودعوت امو مكر ءامسلا يفو إف :ىلاعت لاق امك

 هعرش اميف ىلاعت هللا عرش نم ءزج لك ىف «ثلاشلا لاؤسلا نع باوجلاو

 هنأ ىلع لدت ثاريملا ىف ىلاعت هللا ةعيرشف «ريبخلا ميلعلا نع رداص هنأ ىلع لدي

 ديص نم هيف مرح امو مارحلا تيبلا ميركت ىف هتعيرشو «ميلعلا ىلاعت هللا دنع نم

 هباجيإو «مارحلا رهشلا ىف لاتقلا هميرحتو هماعطو رحبلا ديص نم حيبأ امو «ربلا

 هللا ملع ىلع ليلد هتاروظحمو هتاحابمو .جحلا رئاعش نم كلذ ريغو ىدهلا قوس

 .ءامسلا ىف الو ضرألا ىف ءىش هيلع ىفخي ال ىذلا ميكحلا زيزعلا ىلاعت

 ديصلا لتق نع ىهنلا ناك «ميحَر روُمَع هللا َنَأو باَقعْلا ديد َهّللا نأ اوُمَلعا#

 نوريسي نيذلا ءايقشألا سوفن ىلع اديدش ءايقتألا سوفن ىلع الهس مرح مهو

 مهيديأ هلانت ديصلاب ىلاعت هللا مهالتبا دقو «عوبتم عونمت رمأ لكو «مهئاوهأ ءارو

 مكحت ةيوق مئاكش نم دب ال ناكف مهنم بيرق وهو هنم نوبيرق مهو ءمهحامرو
 ةدارإلاو ءاهنم ةبرقم ىلع ىهو «تابغرلا عابشإ ءارو قالطنالا نم اهعنمتو سفنلا

 ىلإ هناحبس هبن دقو «سفنلل طبضو ىوق ربص سفنلا ىوه ىلع ةرطيسملا ةمزاحلا

 ربصلا نوكي ىكل نارفغلاو ةمحرلا ءاجر ىلإ هبن امك «فلاخملل ديدشلا باقعلا

 .هباوثو هتمحر وجريو «هباقع ىشخيف «هفوخو ىلاعتو هناحبس هللا ءاجر ىلع

 نمؤملا فوخ نزو ول١:لاق ٌةِْكيَي هللا لوسر نأ ىور دقو ءفوخ ىف نمؤملاف

 نع ئبنت تارابع اهيف ةيآلاو «نمؤملا ةدارإ ةيوقتل صنلا اذهف .7'2«الداعتل هؤاجرو
 ديدش هيبنت كلذ ىفو «اوملعا» مزاحلا رمألاب تأدتباف «تلمتشا اميف «ديدشتلا

 دكأ مث ءاتيبثت دشأو بلقلا ىف قثوأ «دعب نم هيلإ هبني ام نوكيل «ريمضلل ظاقيإو

 نارفغلاب هفصو «باقعلا ةدشب هفصو ىلاعت هللا ركذ ىف نايب ىف «نأ» ب ربخلا

 .3580 ص ء١ج (71/5) ةرثتنملا رردلا يف ءاج.(١)
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 هباقع ةدش ديكوتو «سفنلا ىف ةباهملا ةيبرتل ةلالجلا ظفل ركذ رركت مث «ةمحرلاو
 . هتمحرو هنارفغ ديكوتو «هناحبس

 الف ىلاعت هللا لدع كلذ نأو «باوثلا ةمحرلاو «بونذلا رتس نارفغلاو

 ةنسلأ ىلع دادسلاو ريخلا ىلإ سانلا هبن نأ دعبو «ءىسي نمو نسحي نم ىوتسي

 :هناحبس لاق « لسرلا

 صنلا اذه ىف 4نوُمُْكَت امو َنوُدبت ام مَعَ هللاو غالبا الإ لوسّرلا ىَلع امل
 ام صنلا اذه ىفو «قباسلا صنلا ىف ريشبتلاو راذنإلا ىنعمل ةيوقتو حيشرت ىماسلا

 نأو «غيلبتلا دعب هيلع ةعبت ال هنأو «غيلبتلا هيلع لوسرلا نأ ىنمضلا ىنعملاب ديفي
 نأو «مهل ريخلا ءازجو ءاوغلب نيذلا ىلع رشلا ةعبت نوكست هغيلبت دعب نيفلكملا
 ىلع مهيزاجمو «هولعف نإ رشلا ىلع مهبساحمل هنإو «ىلاعت هلل كلذ دعب باسحلا
 ءازجلا كلذ نأو «هتمحرو هنارفغب كلذو اوبات نإ ةاصعلا ةبوت لبقيو «هودأ نإ ريخلا

 :ةيفاخ هيلع ىفخت ال «ريبخ ميلع نم نوكي ارش رشلا ىلعو اريخ ريخلا ىلع
 وهف «هنلعتو حراوجلا ىلع رهظي ام ملعيو ءهمتكتو رئارسلا هيفخت ام ملعي وهف
 هل رشلاو هؤازج هل ريخلاو «هنومتكي امو هنودبي ام ملعي «ىفخأو رسلا ملعي

 . هباقع

 هيبن ىلاعت هللا رمأ 4ثيبحلاٌةرْثَك كّبَجْعأ ولو بّيَطلاو ثيبخلا يوتسي أل لق)
 الف «نايواستي ال بيطلاو ثيبخلا نأو «نايوتسي ال رشلاو ريخلا نأ مهل ركذي نأ
 نأ هيبن ىلاعت هللا رمأو «بيطلا لهأ ةلماعمك ثيبخلا لهأ ةلماعم نوكي نأ نكمي

 وأ هب مهفرعيو سانلل هنيبي هتلاسر نم ءزج هنأ ىلع سانلل هنيبيو «كلذ لوقي
 نايب وهو «ةميقتسملا لوقعلا هكردتو ةميلسلا رطفلا هيضترت ام وهو هايإ مهركذي
 .دوجولا اذه عئابطل

 عئابطلاو سومنلا هفاعت رذق هتاذ ىف هنأل امإ ءرذقتسملا رمآلا وه ثيبخلاو

 ذإ ءهببس نم ثبخملا هءاجف «ءثيبخ هيلع لوصحلا ببس نأل امإو «ةميلسلا

 وه رذقتسملاف «ةءورملاب لخم هنأل امإو «هثولف ببسملا ىلع ببسلا بحسنا
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 « هيسك قيرط ىفو هتاذ ىف انسح نوكي ام بيطلاو «ىبدأو ©« ىسح وهو «ثيبخلا

 .هتحابإب عئارشلا ىتأتو «ةكردملا لوقعلاو ةميقتسملا سوفنلا هاضرتو

 نم دب ال هنإف «ةلداعلاو «ةيلاعلا ةيناسنإلا ةدعاقلا ىه كلت تناك اذإو

 ةبواجم هنآل ؛ةرثك هيفو ةجاحلا هل لطابلا نكلو « نسحملا باوثو « ءىسملا باقع

 اذلو ءريخلا عم ىواستي نل رشلا رثكي امهمو ءابيط ناك نإو «لقي سفن طبضو

 ىعرتساو كبجعو كسفن راثأ ولو ىأ . «ثيبخلا ةرثك كبجعأ ولو# :هناحبس لاق

 وأ اعرش نسحتسي نأ نكمي ال رثكي امهم رشلا نإ ءاريثك ثيبنخخلا نوك كرظن

 «رثك املك هنإ لب ريخلل ايواسم ةرثكلاب بلقني نأ نكمي الو «قالخألا هب ىضرت

 نيب ام قرف كلذو «ةمواقملا ةلش نوكت ءهترثك رادقمبو ةدشب «هتمواقم تبجو

 «ةرثكلا نم اهتوق دمتست «دابعلا نيناوق نإف «دابعلا نيناوقو ىلاعت هللا ةعيرش

 رثك اذإو «صضحملا ريخلل ىهف هللا ةعيرش امأ ءادساف ناك ولو «سانلا فرعو

 نأ نكمي الو «ريخلا رشنل تءاج اهنأل «هب ىضرت الو .همواقت لب «هعبتت ال رشلا

 ءادهشلاو نيقيدصلاو ءايبنآلا داهج الو «لسرلا تالاسر تناك ام الإو .ىضرت

 :هتاملك تلاعت لاقف ءرثك امهم رشلا ةمواقم هناحبس رمأ كلذلو « نيحلاصلا

 : ةقباسلا ةيآلا ىف ىلاعت هللا لاق «نوحلفت مُكّلعَل بابلألا ىلوأ اي هللا اوُهَتاَفل
 سايسقل ىربكلا حلصت ةيماسلا ةلمجلا هذه نأو .4بّيَطلاو ثيبَحْلا يوتسي ّأل»
 هّللا ْنَأو باقعلا ديدش هللا نَأ اوملعا# : ىلاعت هلوق نم ةموهفم ىهو «هارغص تيوط

 ال ىذلا ىلعألا لشملا ىلاعت هللا مالكلو اذكه نوكي مالكلا ذإ .«ميحر روفغ

 ءرشلا ىلع بقاعي هللاو «رشلاو ريخلا نيب ةاواسم ال . .رشبلا هلثم ىلإ لصي

 رابخألاو «نوبقاعيس رارشألا نأ «نيتمدقملا نيتاهل ةجيتنلاو هريخلا ىلع تيثيو

 اوفاخيو هللا باوث اوجريف سانلا رذحي نأ ةجيتنلا هذه مزالو «ةلاحم ال نوباثيس

 ىلع لمعلاو «هتيشخب بلقلا ءالتماب ىلاعت هللا ىوقتب نوكي رذحلا كلذو «هباقع

 :لاق اذلو ؛ هباذع ءاقتا
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 00 يا
 ا بسال

 ايزجم ئرما لك ناك اذإ ىأ «نوحلفت مُكْلَعَل باَبلألا يلوأ اي هللا اوُقَئاَفل

 ةظحالمو هتيشخو هللا ىوقتب مكبولق اوألماف ءرشف ارش نإو ريخف اريخ نإ هلمعب
 .هنورت اونوكت مل نإف «هنورت مكنأك هودبعاف .نومتكت امو نودبت ام ملعي هنأ

 مكلامعأ ىف ىلاعت هللا ةيشخ نإف ءمكرهجو مكرس ملعي وهو مكاري هنأ اوملعاف

 ىف ءاجرلاف «ءكلذل ببس اهنأل ؛زوفلاو حالفلا اهنم ىجرُي وحنلا اذه ىلع

 ءىش لكب هنإ وجري الو ىجري هناحبس هنأل ؛هللا نم ال ءديبعلا نم 4مُكَلعَلل

 .ميلع
 و ريس سس برب 6 2 00000

 أولحست ال أونماء نب »ذأ اامأكي
 رك آ شه 6 ولحس ن 02 0 ور

 لزني نيجاهنع ]و موس دم نإ | ءاَيَشَأ نع
 .- هج اهنع

 رع ع روت مس حس و 16 عراطسر مور وع
 دَقَ تكف كاب 0

 سو رباس ع 2 م موقاهل

 2 تسدبيرغ 6 بي اوحبصَأ مث محم نّيمْوَاهل

 «لحأ ام مرحن نأ حصي ال هنأ ىلاعتو كرابت هللا نيب ةقباسلا تايآلا ىف

 دعب نم راشأ مث .انناميأ ةلحت ىلاعتو هناحبس نيب - اهب انمسقأ ناميأب هانمرح اذإو

 نامزب اتقؤم هميرحت نوكي وأ «هتاذ ىف ارذقتسم نوكي ام وهو «همرح ام ىلإ

 مهسفنأ ىلع نومرحي اوناك برعلا نكلو «ديبأتلا ىلع هميرحت سيلو «ناكمو

 اهتاذ ىف سيلو ءاهميرحتب ءاج ليزنت ريغ نم اهنومهوتي ماهوأب تابيطلا نم الالح
 نع لأسي نم نينمؤملا نم ناك مث «هنومرحي الو هنوللحي اهسنجو «رذقتسي ام

 نأ زوجي ال هنأو «نآرقلا هب ءاج ام الإ ىهن الو رمأ ال هنأ هناحبس نيبف رومآلا هذه

 هيف سنأتستل مولعملا هتقو ىف نوكي مكح لكف نآرقلا هنيبي ىتح مهتلئسأب اومدقتي
 هيلإ هلوسر ضبقي نأ لبق ىلاعت هللا ةمتي ىتح اءزج اءزج عرشلا ماكحأب بولقلا

 : هناحبس لاق كلذلو
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 ىلع اهب نوددشي رومأ نع هتولاسي ءاكحلا نع لك ىبلل لاوسلا ى ىريثك < نولوألا

 تقو نئي مل نكلو «مالسإلا ئدابم نع ىفاجتت رومأ نع هنولأسيو «مهسفنأ

 هذهب برعلا ابطاخمم أدتبا دقو «ةدلاخ ةماع ةعيرش مالسإلا نأل  اهميرحت

 ىلاعم ضعبب مهبولق تسنأتسا دقو «ميرحتلا مهيلع لزنيف «مالسإلا حور اوبرشي

 ىلإ نوتفتلي الو ءرومألا ىف قحلا نوبلطي نوصلخم مهنم ناك دقلو «مالسإلا

 نيب مهنمو «تانعإلا نوديري نيصلخم ريغ مهنمو «عرشلا ىف جردتلا ئدابم

 لع اش مضار وكب نأ كدب سو مهل رسيتي ام سانلا بلطيل هلك ىبنا

 .. : ىلاعت لاق ذإ ميركلا نآرقلا ىف جحلا ضرف امدنع هنأ ىوريو «هدشأ

 5 لاقو .[ تارمع لآ] 4 نإ .. . اليبس هيل عاطتسا نم تيَبْلا جح ساّنلا ىَلَع

 ماع لكأ» الئاق ىبارعأ ذئدنع هلأسف («(اوجحف جحلا بتك هللا نإ» :مالسلاو ةالصلا

 معن تلق ولو «معن لوقأ نأ كنمؤي اذام «كحيو» :مالسلا هيلع لاقف «هللا لوسراي

 هللاو ءجرحلا ةمئأ مكلبق نم نيذلا كلهأ اغإ الأ « مترفكل تبجو ولو «تبجول

 .217(متعقول

 ىتلا ةيآلاب اصاخ هآرث ىذلاو «نيلوألا نيملسملا نم عقت ةلئسألا هذه تناك

 عرشلا رمأب ةصاخ ةلثسأ نم ةنسلألا ىلع ىرجيب ناك ام ىمسألا اهانعم ىف ملكت

 برشأ نأ دعب اعطاق اميرحت تمرح ىتلا رمخلاك ميرحت الو ةحابإ هيف لزني مل ىذلا

 بسحنو «هئدايم عم قمعتت 2 قفتت ال ىتلا ةيلهاحلا تاداع اوذبنو «مالسإلا بح نونمؤملا

 .ةميركلا ةيآلا عوضوم ىه هذه نأ

 يف يناربطلا هاورو .هنع هللا يضر ىلهابلا ةمامأ ىبأ نع ١8ص 25ج (955) نييماشلا دنسم )١(

 .ديج نسح هدائسإو ريبكلا
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 اذه ىلع ىنعملاو «مُكْؤسَت كَل دْبُث نإ ءاَيشَأ نع اوُلأسَت ال اونمآ نيا اهي اي
 هللا عرشو «مالسإلا ىف توتبملا اهمكح ئجي مل رومأ ماكحأ نع اولأست ال قايسلا

 اذه هناحبس ىدبأ ولو «ةمرحم اهنأ ميكحلا ىلعلا هللا ملع ىف بتك اميف ىلاعت
 ضعبب نيرثأتم نولازي ال مهنآألو ءمهفلا مدعل نايبلا كلذ مهءاسل مهل ميرحتلا

 ال هنإف ءاهنع لئثس ولو ءاههرك ىمالسإلا عرشلا نإف ءرمخلاك «ةيلهاجلا ماكحأ
 عطاقلا ميرحتلاو ءاهميرحتب نوكي نأ الإ نكمي الو ءاهتحابإب حرصي نأ نكمي
 :ىلاعت هلوق ىنعم اذهو «سوفنلا ضعب ءوسي امامت ةيلهاجلا ةقبرلا علخ لبق

 ىف مكحلاب نآرقلا لزن ىتحح لاؤسلا اوكرت مهنأ ولو «مكّؤسَت ْمُكَل دبت نإ
 دعب نوكي هنأل ؛ءوست ةأجافم مكحلا ىف ناك ام ىلاعت هللا هتقو ىذلا هتاقيم
 :هناحبس لاق اذلو «مالسإلا قالخأب بولقلا بارشإ

 نم رهاظلا ىنعملاو 4اهْنع هللا اع ْمُكَل َدْبث نآرقلا لّرني نيح اهنع اولأست نإو#
 دق ةئمؤملا سفنلا نوكت ةحابإو ةزاجإ وأ اعنمو اميرحت اهب لزني امدنع نآرقلا نأ اذه
 امهنابإ ىف ءاملاو رذبلا ءىجيف ةعارزلل ةبصخلا ضرألا أيهت امك اهيقلتل تدعتسا
 ىفو هتقو ىف لاؤسلا ناك نآرقلا ىف تلزن نإو ءاهبر نذإب انسح اتابن تبنتف

 ب طرشلا فرح ىف ربعو ءاريسفت دلي ىبنلا نايب نوكيو ءاهتاراسفتسا اهعضوم

 ىبنلا ةنس نمو ىلاعت همالك نم الماك نوكي نايبلا نأل ؛لاؤسلا ةلقب ةراشولل «نإ)

 دئاع هنإ :نيرسفملا رثكأ لاق اهنع ىف ريمضلا 4اهنع هللا افعل :ىلاعت هلوقو
 سيل نيمضتلا كلذ نكلو .4اولأست الا :ىلاعت هلوق اهنمضت ىتلا ةلئسألا ىلع
 نأل ؛اهسفن ءايشألا ىلع دوعي ريمضلا نإ :لوقن نأ ىدنع ىلوألاو ء«حضاوب

 ىلإ ريمضلا دوعي نل ىنايبلا قسنلا ىضتقمبو «ءايشألا ىلإ دوعي «اهنع) ىف ريمضلا

 هذه نع نولءاستي دق سانلا نأل ؛ىعرشلا هازغم ءايشألا نع وفعلا كلذلو ءءىش

 ميرحت نع نولءاستيو ءاهميرحت لبق رمخلا نع نولءاستيف ءاهميرحت لبق تامرحملا
 ةأرما جاوز نعو «ميرحتلا لبق ىنبتلا نعو «ميرحتلا لبق رفاكلاب ةنمؤملا جاوز



 و لل

 تأ بسأل

 افع ىنعملاف ءفلس امع هللا افع ءاذه لك نع بيجأ دقو «ميرحتلا لبق بألا

 حابملا نيب ةبتر وهو ءوفعلا ىنعم ققحتي اذهبو «ميرحتلا لبق ءايشألا هذه نع هللا

 مث مالسإلا ىف رصق وأ لاط ادمأ اهنع اتوكسم ناك ىتللا ءايشألا نأو «بولطملاو

 ؛حابملا ةقيقح اهيلع قبطنت ال هنأل ؛ةحابم نوكت نأ نكمي ال كلذ دعب تمرح

 حجريو ؛لوانتملل ةبسنلاب عفنلاو ررضلا ىواستم نوكي هنأ حابملا ةقيقح نإ ذإ

 اميرحت عراشلا همرح ىش نع لاقي الو ؛ةيصخشلا تاجاحلا وأ ؛لوانتلا امهدحأ

 بلط تبثي ام دجوي مل ماد امو ؛ررضلاو عفنلا ىواستم هنإ هيف ةهبش ال اعطاق

 .هنع ىلاعت هللا افع دق اراض هنوك عم توكسلا ةرتف ىف نوكي هنإف «هنع فكلا

 تاذلل نيفصولا نيذهب متخ «صنلا كلذ ماتخ اذه 4ميلَح ٌروُفَع ُهللاو#

 جاوزو ىنبتلاو رمخلاك اهتاذ ىف ةحيبقلا ءايشألا هذه لعج نأ ىلإ ةراشإلل ةميركلا

 روفغ نم الإ نوكي ال اهميرحتب عرش لزني مل ماد ام ءوفعلا عضوم ىف بألا ةأرما

 لاق امك «باقعلاب رذنيو عنمي ريذن نوكي نأ الإ بساحي الو «بونذلا رفغي

 . [ءارسإلا] 4 (12) ًالوسر تعبت تح َنيِبَذَعم انك اَمَو ... ل :هناحبس

 ذخأو ىنأتلا دابعلاب قلعتي اميف وهو «ملحلاب ىلاعتو هناحبس هفصو ناكو

 ام تقو لكل ردقي ىذلا ميكحلا ملع ىلاعت هلل ةبسنلابو «ةيورلاو ةدؤتلاب رومألا

 ىتح «ميرحتلا رخؤي وهف «مهداعمو مهشاعم ىف مهحلصي ام سانللو «هيضتقي

 ناميإلا لصأب قلعتي ام ةداوهلاب ذخأي ال وهو «ناميإلا نكمتسيو بولقلا سنأتست

 امب عدصاف ]» :هيبنل لوقيو «ةاناوم ريغ نم هب ىدتبي لب ءكرشلا كرتو ديحوتلاك
 «ةداوه هيف سيل «نيدلا بل هنأل ؛[رجحلا] « 2206 نيكرشمْلا نع ضرعأو ُرَمَو
 0 . ةدارإ هيف دحأل الو

 هقاس ةربعلل صصق اذه *«نيرفاك اهب اوحبصأ مث مُكلْبَق نم موق اهلأس دق»

 مكح ةفرعم ىلع نوفهلتيو اهتاقيم لبق ءايشألا ماكحأ نوفرعتي اوناك نيذلا كئلوأل
 فهلتلاو لاؤسلا كلذ بجوم ناكو ءاهيف مكحلا نايب نوديري اوناك رومأ ىف هللا

 نأ دعب مهنكلو «ىهنلاو رمألاب ىلاعت هللا ىعادل اوبيجتسي نأ مكحلا ةفرعم ىلع
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 ةربعلا تسيلف «نيدحاجو نيركنم لب ؛هل نيرجاه هوكرت تباثلا ررقملا مكحلا ءاج
 ةردابملاو ؛هذيفنتب سفنألا ذخأو «هب ناميإلل رابتعالا امنإ ةفرعملا لجعتب

 . ةباجتسالاب

 نع لاؤسلا ريدقت ىلع ءايشألا ىلإ دوعي «اهلأس# ىلاعت هلوق ىف ريمضلاو
 لبق مهلاؤوس ناك دقو ««نع» ب ىدعتت امك ءاهسفنب ىدعتت لأسو ءاهمكح

 اوناك مهنأ عم «ميرحتلا ءاج داعيملا ناح امل مث «ىلاعت هللا هنيع ىذلا تاقيملا

 هيلع لد فوذحم ردقم مالكلا ىفو «هب اورفكو هودحج تاقيملا لبق نولأسي
 اوحبصأف ءدعوملا ىف مكحلا لزن مث ءدعوملا ريغ ىف اولأس مهنأ وهو .قايسلا

 .اهركذ ثحبلا اناضاقتي «ةينايب تاراشإ ضعب مالكلا ىفو «نيرفاك
 ىف ةربعلا امإ هيف ةربعلا سيل هنأل هفذحو «ميرحتلا لازنإ فذح - ىلوألا

 .اورفك ميرحتلا ءاج امل مث لاؤسلا ىف اوجلو اولأس مهنأ

 ىونعملا دعابتلا ىلع لدي هنأل ؛ىخارتلا ىلع ةلادلا «مث» ب ريبعتلا - ةيناثلا

 امكح نوديري اوناك مهنأك كلذ دعب رفكلاو دوحجلا مث لاؤسلا ىف ةجاجللا نيب
 .اورفك نووهي ال امب ءاج املف ءمهاوه ىلع

 لدت اوحبصأ ةملكف .*نيرفاك اهب اوحبصأ مث :ىلاعت هلوقب ريبعتلا  ةثلاثلا

 ذإ ءدوحجلا دشأ ىلإ ناميإلا نم مهلوح ميرحتلاو «نينمؤم اوناك مهنأ ىلع
 هللاو مهل ةضراع الاح نكي ملو مهل افصو راص رفكلا نأ ىأ ؛نيرفاك اوراص

 . ليبسلا ءاوس ىلإ ىداهلا
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 َنوُملعَيال مودك اكلم

 اسْمَ َلمشيدَتهَنَصَِم ثريا

 انيد كلذ نوبسحيو «معنلا نم اعاونأ مهسفنأ ىلع نومرحي برعلا ناك

 «مهيلع رطيس مهو هنكلو «ليلد ريغ نم قلخلا ءىشنم ىلإ هب برقتيو «عبتي

 عرش نم سيل اذه نأ هتاملك تلاعت هللا نيبف «مهنم ةفلتخم لئابق ىف نكمتساو

 (هيلع ءارتفا ىلاعت هللا ىلإ هوبسنو «رطيسم مهو الإ هل ببس الو ءىش ىف هللا

 دقو «ءىشلا تاذل ليلحتلا نأل ليلحتلاو ميرحتلا ىف ىغبني ام نولقعي ال مهنألو

 «ءىشلا تاذ ىف ىذأل امإ «ميرحتلاو «ابيط اهبسك ناكو ( ةبيط ىلاعت هللا اهقلخ

 .جحلا تاقيم ىف ديصلا ميرحتك هريغل ىذأ هيف نأ وأ

 «عرشو أشنأ انه «لعج» ىنعم «ةريحب نم هللا َلَعَج ام :ىلاعت هلوقو

 ةليصولاو ةريحبلا نم ءىش ىف ميرحتلا ىف اعرش ىلاعت هللا أشنأ ام ىنعملاو

 ةفصتم معنب ةصاخ اماكحأ ىلاعت هللا عرش ام ءايشألا هذه ىأ ؛ماحلاو ةيئاسلاو

 مهو نم اهريغ نيبو اهنيب ةقرفتلاو ءءاوس معنلا رئاسو ىه لب «فاصوألا هذهب

 نيقفتم اوناك برعلا نأ رهظيو «لوقعلا اهكردت ةتباث ةقيقح نم ال « مهدنع ناك

 رذنت ذإ ؛مهنم ةماعلا اهلكأي ال وأ اهنولكأي الف عاونألا هذه ميرحت ىلع ةلمجلا ىف

 فلتخاو «ءاهتقيقح ىف تاياورلا تفلتخا دق «ءايشألا هذهل ةبسنلاب ميرحتلا لصأ

 وأ ةياور فالتخا سيل هنأ رهظيو .اهانعم ةقيقح ىف تاياورلا فالتخاب نويوغللا

 ىصحتن نأ انل سيلو «برعلا لئابق فالتخا وه امنإ «ةضراعتم تاياور فالتخا
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 فالتخا اهنأ ىلع ءاعيمج اهقيدصت ىلإ ليمن نحنف ءاهنيب حجارنو ادع تاياورلا

 ةليخأب معنلا نيب نوقرفيو .مهماهوأب نومرحي مهنأ ةيضقلا ىف مهملاو «لئابقلا نيب
 . تباث ىنيد لصأ ىأ ريغ نم ماهوأو

 وهو ءدحاو ىوغلبو «ةدحاو ةياورب فانصألا هذه بيرقت ىف فتكنلو

 ىأ اهنذأ رحبتف نطبأ ةرشع دلت ىلا ةقانلا ىه هدنع ةريحبلاف «ىناهفصألا بغارلا

 :كلذ ىف ىلاعت لاق دقو ءاهيلع لمحي الو بكرت الف اهنوبيسيو كرتتو «قشت
 ةرشع تدلو اذإ ةقانلاب هنولعجي اوناك ام كلذو 4ةريحب نم هللا لعج امإ»

 ىه مهدنع ةبئاسلاو ءاهيلع لمحي الو بكرت الف ءاهنوبيسيف ءاهنذأ اوقش نطبأ
 ةسمخ تدلو اذإ كلذو .فلع الو «ضوح نع درت الف ىعرلا ىف بيست ىتلا

 اهيلع لمحلاو اهبوكر نأ ايازملا ىف ةريحبلا نيبو اهنيب قرفلا نأ حضاوو « نطبأ

 .ةريحبلا ىف عنمي امنيب « عنميال

 ءاهاخأ تلصو اولاق «ىثنأ وأ اركذ نيمءوت دلت ىتلا ةاشلا :ىه ةليصولاو

 برض اذإ لحفلا ليق امك وه ماحلاو .هنوحبذي ال امك اهلجأ نم هنوحبذي الف

 .بكري الف «هرهظ ىمح لاقي نطبأ ةرشع
 برقنل ةياورلا هذه انركذ ةفلتخملا تاياورلا نيب نم ةزجوم تافيرعت هذه

 ارذن اهرذني ناك مهضعب نأو ءاهيف دالولا ىنعمل اهميركت وأ اهسيدقت ناكو ءاهانعم

 وه امو ءانيد كلذ نوبسحيو ءافعضلا نود ءاربكلل اهحيبي ناك مهضعبو .مهتهلآل

 :هناحبس لاق اذلو «نيدلا ىلع ءارتفا الإ

 ىرفلا لصأ «َوُلقَعي ال مهرثكأو بذكلا هللا ىَلَع نورتفي اورفك نيذلا نكلو#
 هللا ىلع اورتفا ىنعمف ؛«عطاقلا بذكلا نآرقلا ىف ءارتفالاو «عطقلا :هانعم
 بذكلاب انرتقم الإ ءارتفالا ركذ امو .ءبذك هنأب اعوطقم ابذك اولاق «بذكلا
 مل ىلاعت هللا نأ :ميركلا صنلا ىنعمو «بذك هنأب عوطقم بذك هنأ ىلإ ةراشولل

 مهرفك ببسب اورفك نيذلا نكلو «ةليصولاو ةريحبلا نم ائيش هعرش ىف ءىشني
 اناتهب ميرحتلا اوبسنو هللا لحأ ام مهسفنأ ىلع اومرحف اناتهب اولاق دق مهلالضو
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 نولمعي الف مهرثكأ ىلع ةرطيسم ماهوأ الإ كلذ ىلإ مهعفد امو «ىلاعت هللا ىلإ

 ةمكحتملا ىه مهماهوأ لب «ءالقعلا ريكفت مهرومأ ىف نوركفي الو «مهلوقع

 . «نولقعي ال مُهرتكأو» هتاملك تلاعت هلوقب صنلا ىلاعتو هناحبس متخ اذلو «مهيف

 ىلإ مهوعدي ىذلا ىداهلا دشرملا ىعادل نوبيجتسيال نيبملا لالضلا اذه عمو

 :هناحبس لاق اذلو «هللا لزنأ ام

 هيلع اندجو ام اَنبسَح اوُلاَق لوسّرلا ىَإو هللا َلَرنَأ ام ىلإ الا مُهَل ليق اًذإول
 نإو ىهو «ماهوألا نم هيلع مه ام ةروص ةمعطألاو لالحلل ةبسنلاب ناك ام «انءابآ

 ىذلا غئاسلا قحلا هيلإ ذفني ال دماج لقع ىلع لدت ةريبك ارومأ اهتاذ ىف نكت مل

 ىتلا سوفنلا ىلع لدت رومألا رئاغص نإف «هيلإ حاترتو .لوقعلا هدنع ميقتست

 ءاولاعت مهل ليق اذإ مهرئاصب سمطو مهريكفت دومجل كئلوأو ءاهرابك ىف ىدرتت

 هب نيب امو «ىلتي نآرق نم ىلاعت هللا لزنأ ام اوكردتل مهريكفتب اولعاو اوماست ىأ

 انبسح اولاقو اولوت «مهبناجب اوضرعأ مهل ليق اذإ «تاحضاو تارين نم ِهَِِك ىبنلا

 ةياده لك كرتو هوقبس نمل دلقم لاض لك ةجح كلتو ءانءابآ هيلع اندجو ام

 ا ىلإ ا فصلا نع عتاب « ةدشرم

 بلاوقأب نونمؤملاو م «قحلا ىلإ مهوعدي هللاف «ةوعدلا راركتو

 ءاهلئاق ركذي ىتح ةدحاو تسيل ةرركم مهل ةوعدلاو «مهنوعدي مهلاح ناسلو

 :هلوقب مهيلع ىلاعتو هناحبس هللا ددنيو

 ام انبسح نولوقيأ ىنعملاو 4نودتهي الو اًميش َنوُملعَي ال مهؤابآ َناَك ول َوأ»
 ناك ولو مهيلع ةيادهلا باب نوقلغيو «مهنوعبتيو «مهنودلقيو ءانءابآ هيلع اندجو

 نيب اذإ نودتهي الو «مارحلاو لالحلا نم الو «نيدلا نم ائيش نوملعي ال مهؤابآ

 نودتهي الو هتاذ ىف قحلا نوكردي ال نيرئاب نيرئاح اوناك ولو ىأ «قيرطلا مهل

 .مهل نيبو اودشرأ اذإ هيلإ
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 ان بى

 :هلوقب هبر هبطاخ ىتح ء.مهتياده ىف ةبغرلا ديدش هلو ىبنلا ناك دقلو

 . [ءارعشلا] 4 ( َنيصْؤُم اونوكي الأ كَسْفَن عخاب كّلعَل ال

 نأ دعب مهناميإ نع نيلوئسم ريغ مهنأ هللا نيبف .نونمؤملا كلذك ناكو

 نّم مكرضي ال مكسفنَأ مكيلع اونمآ نيا اهيأ اي» :هتاملك تلاعت لاقف «مهودشري
 . «اًعيمج مُكعجرم هّللا ىلإ متيدتها اذإ لض

 ةنيب ريغ ىلع مهءابآ نوعبتي فيك رافكلا لاح نم نوبجعي نونمؤملا ناك

 نوعزجيو «مهنودشري اوناكف «ىبرق ووذ مهنمو ءمهيغ ىف نورمتسي فيكو
 مهيلع سيل نايبلا دعب مهنأ ميركلا صنلا اذه ىف ىلاعت هللا نيبف «مهرارصإل

 مكيلَع# :ىلاعت هلوق ىنعمو .مهسفنأ هيجوتلا دعب اومزلي نأ مهيلع لب «مهمثإ
 نم عابتالا نع اهونوصو مكسفنأ اوظفحا .4مُئيدَتها اَذِإ لَض نم مكرضي ال مكسفنأ

 مكرضي الو ءهللا ىدهب اودتهاو «ةئيب ريغ نم مكءابأ اودلقت الف ءريكفت ريغ

 لشي م نك «قحلا هجو ىلإ دشرأ نأ دعب هيغ ىلع رمتساو لض نم لالض

 - امهلوأ :نيرمأ ديفي ميركلا صنلا اذهف ؛ميدقلا هلالض ىلع رمتسا لب هبلق

 ةرينم ةيادهلا ىقبت نأ ىلع اولمعيو «ىدرملا ديلقتلا رش اهوقيو «مهسفنأ اوظفحي

 دق اوماد ام «نيلاضلا لالض مهرضي ال هنأ  امهيناثو .اهب مهبولق ةرماع مهليبس

 . قحلا ىلإ مهودشرأو «مه ةياوغلا قيرط اوبنجت

 «ركنتملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا كرت رضي ال هنأ مهوي ةيآلا رهاظ لعلو

 قيدص دهع ىف أطخلا مهفلا كلذ رهظ دقو «لض نم لالض نمؤملا رضي ال مادام

 :ةيآلا هذه نوءرقت مكنإ :لاقف ءهنع ىلاعت هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ ةمآلا هذه

 ريغ ىف اهنوعضتو «مشيدعها اذإ لص نّم مُكرضي ال مكسفنأ مكيلع اونمآ نيذلا اهيأ ايإ»
 هوركني ملف ركنملا اوأر اذإ سانلا نإ» :لوقي ٌةْلَي هللا لوسر تعمس ىنإو ءاهعضوم
 رمألا نع هان ليلد اهيف سيل ةيآلاو 2)2باقعب ىلاعت هللا مهمعي نأ كشوي

 :ادج براقم ظفلب هاورو )١(. هنع هللا ىضر ركب ىبأ دئنسم - ةرشعلا دنسم :دمحأ هوحنب هاور )١(

 08 ٠ 0) ركتملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نتفلا : هجام نبا
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 ال امهيف ةدراولا ثيداحألاو ءامهب ةرمآلا تايآلاو ءركنملا نع ىهنلاو فورعملاب

 دقلو «هيلع لدي صن ريغ نم ماهوألا ىوذ ىلإ قبسي مهو اهخسني الو ةمئاق لازت

 لاقف ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألل ةبسنلاب ةيآلا هذه ماقم نع هِي ىبنلا لكس

 ارش تيأر اذإ ىتح «ركنملا نع اوهانتو فورعملاب اورمتتا لب» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةصاخب كيلعف «هيأرب ىأر ىذ لك باجعإو «ةرثؤم ايندو ءاعبتم ىوهو ءاعاطم

 ءرمجلا ىلع ضباقلا لثم نهيف رباصلا امايأ مكتارو نم نإف «ماوعلا عدو كسفن

 ضعب نع ىورو ١7 (مكلمعك نولمعي الجر نيسمخ رجأ لثم نهيف لماعلل

 رمألا اوركاذتف دلي هللا لوسر باحصأ اهيف ةقلح ىف تنك :لاق هنأ نيعباتلا

 اهيأ اي :هباتك ىف لاق ىلاعت هللا سيلأ :انأ تلقف ءركتملا نع ىهنلاو فورعملاب

 ناسلب ىلع اولبقأف .«متيدتها اذإ ّلْض نم مُكرضي ال مُكَسْفنَأ مُكَيَلَع اوُمآ نيل
 ام ىردت الو ءاهفرعت ال نآرقلا نم ةيآ عزنتأ :اولاقو ءانس مهرغصأل ىنإو .ءدحاو

 ؛مهمايق رضح املف «نوثدحتي اولبقأو «تملكت نكأ مل ىنأ تينمتف !؟اهيلوأت

 نأ ىسعو «ىه ام ىردت الو ةيآ تعزن كنإو «نسلا ثيدح مالغ كنإ :اولاق

 ىأر ىذ لك باجعإو ءاعبتم ىوهو اعاطم ارش تيأر اذإ ءنامزلا كلذ كردت

 . تيدتها اذإ لض نم مكرضي ال كسفنب كيلعف «هيأرب

 ال ةيآلا نأ ناسحإب مهوعبتا نيذلاو ٌةَِكَي هللا لوسر راثآ نع ىورملا ةصالخو

 مكحم بجاو هب مايقلا لب «ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا بجاوب مايقلا عنق

 ٠ هنإو «ريطخلا بجاولا اذهب مايقلاب الإ ةيآلا ىف هيلع صوصنملا ءادتهالا متي ال هنإو

 ىوهلا نوكي امدنع نتفلا ثروي قحلاب ءادنلا ناك اذإ كلذو ءهقحب الإ كري ال

 ةدح ديزي هلوقو '”اخيصم دجي نأ ءقحلا ىدانم عيطتسي الو اعبتم رشلاو اعاطم

 نإ :كرابملا نب هللادبع لاق دقلو ءدشرلاو سيكلا ىوذل عامس نوكي الو «فالخلا

 ةعامجل باطخلا نأل ؛ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىف دكوأ ةبآلا هذه

 و سا ل

 نسح ثيدَح اَذَه :ىسيع وُبأ َلاَقو (7040) ةدئاملا ةروس نمو - نآرقلا ريسفت :ىذمرتلا هاور )١(

 ):5٠01(. نتفلا :هجام نياو «ء(ة0*5) ىهنلاو رمألا - محالملا :دود وبأ هاور امك .بيرغ

 .هب كل ةردق ال يأ (هب كل نادي ال ارمأ تيأرو» :ةدايز هيفو



 للا

 از رسل

 لالض مكمهي الو «نينمؤملا ةعامج رشعم مكسفنأ اوظفحا اهادؤمو «نينمؤملا
 ظفح نم نأ كش الو ءداسف ىلإ مكرومأ نوريغت مكلعجي الو «ممألا نم مكريغ
 . ميظعلا بجاولا كلذب مايقلا نينمؤملا ةعامج

 : ىلاعت لاق امك ةيمالسإلا ةمألا ةصاخ وه بجاولا اذهب مايقلا نإ قح ا ىفو

 ولو هّللاب نونمؤتو ركسسلا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت ساّلل تَجِرْخَأ مَ ريخ مك 9
 لآ] 4 نوقساقلا مهرتكأو نونمؤملا مهن مهل اريح ناكل باتكلا لهأ نمآ

 ام اهدراوم ىف الو ةعيرشلا رداصم ىف سيلو ءهنع ىلختي نأ حصي الو [نارمع
 ايدؤم لوقلا نوكي ىتلا 2؟ءايحطلا نتفلا مايأ ىف لوقلا كرت نأو ءىلختلا غوسي

 ءداشرلا ىلإ ركف ىدهي الو ءلوق ىدجي الف ءماهتالاو نتفلا ىف ةدايز ىلإ

 ىلإ بولقلا دوعتو «ةنتفلا ةجاجع أدهت ىتح «مالكلا نم ىلوأ توكسلا نوكيف
 داشرإو «ىبلقلا راكنإلا نوكي لاحلا هذه ىف نكلو «عيمسلا دجويو ءاهبونج
 ىلإ قحلا دار ىلاعتو هناحبس هللاو جيجع الو جيجض ريغ ىف «داشرإلل نيلباقلا

 . ميلع ءىش لكب وهو ءاهنافجأ ىلإ بضقلاو «هباصن

 رولا رز سل رت آ ل

 ةدلهش اونما ءنيذلا اهماتي
 00 2 2 رس تح رح يي مسج ل ال مرا ل

 0 وعر مز اع > ءطصوام 14 00 7 هه

 ٍضرال ايف يرضمتنا نإ ريع نو نآرخأ وأ م ٍلدع
 ةولَصأَ ٍدَعب نم اَمهَتوَسيِحت حك تو | ةَبيِصُم مكتببصاف - َُ 2 1200 ُّ _ 2 011
 عر 04 11100111 7 ل ا ول ا هه 2 عع

 قواد َناكْول انشد ىَرْدَمَد 9 00

 عمد 2 َنيِونَلاَنمَل ادن هَل

 يف وه نم هكاله فاي ةزاقم ب ر َتْلَمَح : :هب تحب و :(«نيعلا» امك كالهلا وهو | 2000

 . اًحيوطت هب يداهلا حوطي : مجّتلا وبأ لاق .اهيف



 ةدئاملا ةروس ريسفت لض
 0م لاا

 ايه سجل

 هل
 اس سو 0 رس ري ذأ هت م ١

 نيِدْلأَت م اَمَهَماَقَم ِناَموَقَي ِناَرَحاَتفاَمْنِإ اًفَحَّتَسَأ امهن

 دعب لمد اوك انه 00 أد

 2 َنيِيِسْلامْوَمْلا ىدَبيالدَمَأوأوْعَمْسأَوهَلأ أوتو بم
 زوجي ال هنأو تابيطلا ماكحأ ىلاعتو هناحبس ركذ ةقباسلا تايآلا ىف

 نأ نوعديو «ىلاعت هللا لحأ ام مهسفنأ ىلع نومرحي نيكرشملا نأو ءاهميرحت

 ىلاعتو هناحبس نيبو «كلذ نالطب ىلاعتو هناحبس نيب دقو «عبتم نيد كلذ ميرحت

 «قحلا نع اوفرحني الأو ءىدهلا اومزتليو ءمهسفنأ اوظفحي نأ نينمؤملا ىلع نأ
 .ةداهشلاب تابثإلا وهو تابثإلا قرط نم قيرط نايب ةلبقملا تايآلا هذه ىفو

 ةروص ىف تايآلا هذهو «هلاوحأو هروص ةماع ىف قحلا نايبل تناك ةقباسلا ةلمجلاو

 :ىلاعت لاق دقل «ةافولا دعب نوكت ىتلا ىهو ءروصلا قدأ ىهو هنم

 اذ نانا ةّيصولا نيح توملا مكدحأ رضح اذإ مكديب ةداهش اونمآ نيدذّلا اهيأ اي
 هنأ ملعا» :اهلبق امو ةيآلا هذه نيب طبرلا ىف ىزارلا نيدلا رخف لاق «مكنم لدع

 ىف لاملا ظفحب رمأ «مكسفنأ مكيَلع# :ىلاعت هلوق ىف سفنلا ظفحب رمأ امل ىلاعت
 قدأ ةيآلا هذه عوضومو :«*«مكنيب ةداهَش اونمآ َنيذّلا اَهْيَأ ايل :ىلاعت هلوق
 ىف تابثإلا ةقد ىعضولا نوناقلا ءاملع ررق دقو «تابثإلا باب ىف تاعوضولملا

 ءرفسلا اذه ىف اهبحاص توميو ءرفس ىف نوكت ىتلا ةيصولا وهو ءاهعوضوم

 ءاهلامو لاومألاو ةيصولا ةحص نم اققحت اهيف تابثإلا قرط ىف اولهاست دق مهنإو

 هترضح نمل لمرلا ىلع ةباتكلاب ةيصولا تبثت هنإ :نيينوناقلا ضعب لاق دقل ىتح
 تام ىتلا لالا هذه ىف تابثإلا نأل كلذو ؛لمرلا كلذ ىلع مئان وهو «ةافولا

 . بعص هتيصو بتكي نأ نم نكمتي نأ ريغ نم ةيصولا بحاص اهيف
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 ىتح «ىفاعم ىوق صخشلاو «ةيصولا ةباتك ةرورض ىف مالسإلا ددش اذهلو

 نمؤمل لحي ال) :لوقيل رمع نب هللادبع نأ ىتح «نكمتي نأ لبق توملا هكردي ال

 .(هتداسو تحت اهعضو دق ةبوتكم هتيصوو تيبي نأ الإ

 اونمآ نيِذلا اهي اي :هتاملك تلاعت هلوقب نينمؤملل ىلاعت هلوق ىف باطخلا

 اهلقنو «ةيصولاب ةيانعلا ناميإلا تايضتقم نم هنأ ىلإ ةراشإلل 4مكديب ةداهش
 مهنيب حلصَأَف امْنِإ وأ افتح صوُم نم ْفاَخ نَمَف» :ىلاعت لاق امك «لدعلاب اهذيفنتو
 . [ةرقبلا ] 4 2 . .. هيلع منإ الف

 ىف قدصلا ىه ةلادعلاو مكنم لدع اوذ نانثا اهباصن ةيصولا ىلع ةداهشلاو

 ال ثيحب «هتايهنم نع ءاهتنالاو «نيدلا رماوأب مايقلاو لاملا ىلع ةنامألاو لوقلا

 رئابك َنوُبَتَحَي يذلا » :ىلاعت لاق امك ممللا الإ اركنم بكتري الو «ةيصعمب رهاجي
 اهذيفنتب نوكي ةيصولا ىلع مايقلاو [مجنلا ] 4 4222 ... ممّللا الإ شحاوفلاو مْنإلا

 .لاومألا كلت بحاص ةدارإ لقنو «لاومألا ىلع ةظفاحملاو «ةروفوم ةلماك

 ىف توملا نوكي دق هنإف «ةيصولا ىف لاوحألا لك ىف لدعلا رفاوتي ال هنإو

 ريغ نم ىفوتملل بحاصملا نوكي دقف «نيتنمؤملا نم لدعلا رفاوتي الو ءرفس
 «نيملسملا ريغ ةداهش لبقتو لهاستي لاحلا هذه ىفف «لودعلا ريغ نم وأ «نينمؤملا

 : هناحبس لاق اذلو

 . «تاوملا ٌةَبيِصُم مُكَتباصَأَف ضرألا يف متبرض مكنأ نإ مكريغ نم نارخآ وأ»

 الب ىعدتسي كلذو ؟رياغملا اذهب دارملا ام 4مُكريَغ نم نارَخآ وَأ# :ىلاعت هلوق

 نم وأ «مكتليبق نم اهانعم مكنم نإ :ءاملعلا ضعب لاق دقف (مكنم) ريسفت بير
 .مكتبارق ىوذ ريغ نم وأ مكليبق ريغ نم هانعم مكريغ نم نوكيو «مكبراقأ

 ريغ ةداهش لبقت ال هنأب قيرفلا اذه كسمتيو «ناميإلا لهأ ةرئاد ىف عيمجلاو

 هتداهش لبقت ال رفاكلا نآل ؛نيرفاكلا مكريغ نم دارملا نوكي نأ نكمي الف «نمؤملا

 .مهدنع نمؤملا ىلع
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 باطخلا نوكي نأ وه «مكَص# ىلاعت هلوقب دارملا نإ :نورخآ لاق دقو

 ال ةبطاق مهل ءادنلا ذإ ءمهنم ليسبق ىف ال اونمآ نيذلا ىف ءادنلا نأل ؛نينمؤملل

 ىضتقمو «نينمؤملا ريغ نم مهريغ نم ناذللا نانثالا نوكي كلذلو «مهنم قيرفل

 نم عمج اهزاجأ دقو «لاحلا هذه ىف نيملسملا ريغ ةداهش لبقت نأ جيرختلا اذه

 ءةمركعو «رمعي نب ىيحيو «نيريس نباو بيسملا نب ديعس مهنم نيعباتلا

 حيرشو «ةداتقو «ىعخنلا ميهاربإو «ىبعشلاو ءريبج نب ديعسو «دهاجمو

 ىلع ملسملا ريغ ةداهش نأ اوررق دقو «لبنح نب دمحأ نع ةياور اذهو «ىضاقلا

 نآرقلا صن امك ةيصو ىف ةداهشلا نوكت نأ ىلعو ءرفسلا لاح ىف لبقت ملسملا

 هبشي كلذ نآلو نكمأ ام قوقحلا عايض عنملو «ةرورضلا ماقمل كلذو « ميركلا

 نوكي نم مهنمو «ةنامألاو قدصلاب راهتشالا ةلادعلا نم دارملا نوكيو «ىرحتلا

 رصتقيف ءانئتسا مهتداهش لوبق نأل ايناثو «هداقتعا لالضلا باصأ نإو «كلذك

 ءرفسلا لاحب لاحلا دييقت ىهو «صنلا دروم ىلع رصتقيف «ةيصولا عضوم ىلع

 .ةيصولا ىف نوكي نأب عوضوملا دييقتو

 :ةيظفل ريغ تاراشإ انهو

 ؛مترفاس اذإ هب دارملا .«ضرألا يف متبرض مثنَأ نإإ# :ىلاعت هلوق - ىلوألا

 . لبق نم كلذ ىلإ انرشأ دقو «ضرألا ىف برضي رفاسملا نأل
 هامسو «مكب لزن ىأ .«تومْلا ةبيصم مُكَيباصَأَفل :ىلاعت هلوق - ةيناثلا

 مالآ هقبسي وأ هنراقي وأ هبحصي وأ ملؤي هتعيبطب هنأل ؛ةبيصم ىلاعتو هناحبس

 الو ءمهسفنأ فتح نوتومي نلاصوصخو بوبحمب سيل قح هنألو «ةيسفن

 ةعامج مهتومب نودفي مهنألو «هئاقل ءاجرو «ىلاعت هللا ليبس ىف اداهشتسا نوتومي

 .هومدق ىذلا توملا نم ىلغأ هوذخأ ىذلا نمثلاف ؛نينمؤملا

 ةلادعلا ركذي مل نينمؤملا ريغ نم نينثالا هناحبس ركذ امدنع هنأ ةشلاثلا

 ال هنأل ؛ةلادعلا ركذت مل نكلو «ةنامألاب ارهتشا نيقداص انوكي نأ ضورفملا نكلو

 .ةديقم نوكت لب «ةقلطم ةلادع الدع نمؤملا ريغ نوكي نأ نكمي
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 ال هباحصأو ةفينح ابأو ىعفاشلاو اكلام ةثالثلا ةمئألا نأ ظحاليو ءاذه
 ريغ وأ ةيصو ىف ءرضح وأ رفس ىف اقلطم ملسملا ىلع ملسملا ريغ ةداهش نولبقي
 .لوألا جيرختلا ىلع نوريسي مهنأ رهظيو ؛«ةيصو

 ةالّصلا دعب نم اًمهتوسيحت#» :لاقف ءةداهشلا ءادأ قيرط هناحبس نيب دقو
 دوعي «ةالّصلا دعب نم اَمهَتوسِبَحَت : ىلاعت هلوق ىف ريمضلا «مشبترا نإ هّللاب نامسَقيَف
 ءادأل كاسمإلا سبحلاو ءامهريغ نم وأ نيملسملا نم لدعلا ىوذ نيدهاشلا ىلع
 ريسفت اوقلت نيذلا نوعباتلا رسفي امك ةالصلاو «ءىدؤت ىتح ةمزاللا ةداهشلا

 «سفنلا مامجتسا تقو نوكي ذإ ؛رصعلا ةالص اهب داري ٌكَِْي هللا لوسر باحصأ
 عامس ةنسلا نم نوربتعي ءاهقفلاو ءوجلا بيطو «ىلاعت هللا ةمظع راضحتساو
 ريغ اناك اذإو «ةنتمطم ةراق سوفنلا نوكت ثيح ءرصعلا ةالص دعب ةداهشلا

 . مهتالص دعب ناعمسي امهنإف «نيملسم

 ةفص  امهاذحإ :ناتفص مهل ةيصولا دوهش نأ ظحاليو ءماع مكح اذهو

 سمشلا لثم ىلع دهشي ىذلا هيف قدصلاب قطانلا عقاولا نع ربخملا لدعلا دهاشلا
 ىتح «هيلع ناظفاحي .هلام ىلع نانيمأ تيملل نايصو امهنأ - ةيناثلا ةفصلا ءانايع

 ةنامأ امهيلع اقح ناك كلذلو «صوقنم ريغ اروفوم مهيلإ ملسيو ؛هلهأ ىلإ لصي
 قحو «ىفوتملا قحو لاملا عايض ىلإ ىدؤي امهيف بير ىأ ناك كلذلو «ىلاعت هللا

 اهل سيل ةيسفن تناك ولو «تناك ةبير ىأ ةبير تناك نإ مسقلا عرش كلذلو «هيوذ
 نأ ديفي ميركلا صنلا اذهو «متبترا نإ هّللاب ناَمسْقيفل :لاق اذلو «ةيدام رهاظم
 اذهبو «بايترالا لاح الإ نوكي ال لوقلا قدص ىلع مسقلاو ةالصلا دعب سبحلا

 ادوهش اوسيل ءالؤه نأل  الوأ .نومسقتسي ال دوهشلا نإ :نولوقي نيذلا لوق دري
 ةبير ةمث ناك نإ نوفلحي ءايصوأألاو ءءايصوأ مهنأ ةفص مهل نأل ءهوجولا لك نم

 فلخلاو «طايتحالا نكمأ ام بجيف ةيئانثتسا لاح لاحلا نآل  ايناثو ءمهفرصت ىف
 كشلا لدب نانئكمطالا نوكي ىكل «قئاثولاب لوقلا قيثوت نم دب الف «بايترالا دنع
 :لاقف «نيميلا ةغيص قائيتسالل اميمتت هناحبس نيبو «بايترالاو
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 «نيمثآلا نمل اذ نإ هللا ةداهَش ْمهْكَن الو برق اذ ناك ولو امَت هب يِرمشَت ال»
 الو ءهب انمسقأ ىذلا ىلاعت هلا نيسي عين ال ىنعملاو «عيبلا ىنعمب قلطي ءارشلا
 ريمضلاف «ناك ردق ىأبو ناك ام انئاك نمث ىأب نيميلا هذهب هاندهاع ىذلا اندهع

 لاقو . «متبترا نإ هّللاب ناّمسَقيَفل :ىلاعت هلوق نم موهفملا هللاب مسقلا ىلع دوعي

 «ةبيرق ةبارق اذ انتداهش نم ديفتسي ىذلا ناك ولو ىأ «ىَبَرَق اَذ ناك وَلو# : ىلاعت

 بذكلا ىلع ءايقتألا ريغ لمحت ىتلا ةبيرقلا ةبارقلا ىلع الإ قلطت ال ىبرق ةملكف

 انه اهنامتكو «ةداهشلا نامتك مدع هيف ظيلغتلاو ءمسقلا عوضوم نمو «ةداهشلا ىف
 ىفخي نأ - اهيناثو «قحلا ضعب ىفخي نأ -اهالوأ :نامتكلا نم روص ثالث لمشي
 ىصوملل امالك لقني ال نمل  ةثلاثلا ةروصلاو ء«هلك هركذي الف هب ىصوملا ضعب

 اَنِإ» :«متكن ال١ مسقلا ىف مهلوق عم اولوقي نأ مسقلا تادكؤم نمو .هتدارإ ررحي

 . «نيمثآلا َنمَل اذ

 وأ «هللا نيمي ىف اويذك وأ اوداح نإ مثإلاب مهسفنأ ىلع اورقي نأب كلذو

 مهنامي ! ىف مهسفنأ ىلع مثإلا اودكأ دقو «هيلع ءايصوأ اوناك ىذلا قحلا ريغ اولاق

  اهئلاث  «انإ) ب ديكوتلا  اهيناث «ةيمسالا ةلمجلاب ريبعتلا  اهلوأ :ةعبرأ تادكؤمب

 ءقحلا مهئافخإلو «مهلامعأل ةيقطنم ةجيتن مثإلاب مهسفنأ ىلع مكحلا رابتعا

 «رارشألا نيمثآلا ةرمز ىف اولخديو راهطألا راربألا ةرمز نم اوجرخي نأ  اهعبارو

 هيلع ام نيبيو «ديري امب قطني ال وهو «بارتلا ىف بيغ ىذلل ةبسنلاب رمألا أو
 «هتافو دعب هرمأ ىلع ىرحتلاو «ةداهشلا لبق امهيف طايتحالا بجوي هلامو هلاح

 :لاقف «هيلع روثعلا لاح هناحبس نيبت دقو «ءىش عاض دق قح نوكي نأ ىسعف

 مهيلع ّقَ قحتسا نيذّلا نم اَمهَماَقَم ناموقي نارخآف امن اًقحتسا اَمُهَّنَأ ىلع رثع َنِإَفل

 ملو «هلبق نم امولعم نكي مل رمأ ىلع عقو اذإ ارثع رثعي لجرلا رثع 4نايلوألا
 نم لكو «هيلع هتعلطأ رمأ ىلع انالف ترثعأ :لاقيو ءمهمهي نمت هريغ هيلع عقي

 ىف نوكي ءىشلا ىلع روثعلاو «هيلع رشع دق :لاقي ايفخ ناك رمأ ىلع علطا

 هيلع عالطإلا نوكي امبر لب «هدنع تامدقم هل نكي مل ىذلا ملعلا بلاغلا

 . ةفداصملاب
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 تومي ذإ لهج لحم نوكي ثروملا اهيف تومي ىذلا لاحلا هذه ىف رمألاو

 ةداهشلا عم امهل نيذللا نيدهاشلا نيذه قيرط نع الإ ملعلل قيرط الو ءرفس ىف
 دق نكي مل امهدنع هلام نم ءىش ىلع عالطالا لثمب نوكي روثعلاو «ةيصولا ةفص

 امهيلع رهظي وأ «هكلمي ناك هنأ هتثرو دنع فورعمو ءامهناسل ىلع هركذ ىرج
 اهلسرأ بتك نم رهظي وأ «هلام نم ناك هنأ لاوحألا نئارق نم نيبتيو ئجافم راسي

 امهتداهش ىف اركذي ملو «ةافولا دنع هكلمي ناك ام ىلع لدت هتافو ليبق ىفوتملا

 .هنوملعي اونوكي مل ءىش ىلع روثعلا نوكي اذكهو

 قحب اموقي ملف «ةنامألا ىف اناخ امهنأ ىأ - امثإ اقحتسا ىلاعت هلوق ىنعمو

 ىف اهبحاص سمغت اسومغ انيمي افلحو ءاقدصي ملف ةداهشلا ىف ابذكو «ةياصولا
 «بذكلا فلحلاو «ةنايخلا كلتو بذكلا كلذ ببسب مثإلل امهقاقحتساف «رانلا
 هذه وه مثإلاو ءاهريغو ىناعملا هذه لك نمضتت 4اَمْنِإ اًهحتسا# :ىلاعت هلوقو
 امو «مهلاومأ باهذو «ةثرولا قوقح عايض نمضتي ام ىلع روثعلاو ءاهلك ىناعملا

 ىأ ةيصولا نيح ىلاعت هلوق ذإ ,نوكلمي امل عايضو «نوقحتسي امل سخب هيف هولاق

 اذإو اهيقحتسم نيب اهعيزوتو ءاهيلع ةظفاحملاب مهئاصيإو هلاومأب ىفوتملا رابخإ نيح
 اذلو ءهب نولدي نيقحتسملا لوق لوقلاف «ةكرتلل نيقحتسملا ىلع ءالؤه ةيانج تناك
 قاقحإ ىف ناموقي نارخآ نادهاشف ىأ .4اَمُهَماَقَم ناموقي نارخآق :هناحبس لاق
 قوقح نم هل امو هلاومأو ىفوتملا ةدارإ نم ىفخخ ام نايبو :ةقيقحلا راهظإو «قحلا
 «مثإلا روهظ دعب ريباعتلا فطلأ نم ريبعتلا اذهو «نيلوألا ماقم تابجاو نم هيلعو
 ىنجملا نإ ذإ «قحلا راهظإ ىف ءايربألاو «نيمثآلا ءالؤه نيب نواعتلا نع ئبني هنإ ذإ

 .اونج نم ماقم ناموقي مهيلع

 لاقف «ناموقي ناذللا نارخآلا مهنم راتخي نيذلا نم هناحبس نيب دقو
 راتخي نم نايب ىماسلا صنلا اذه ىف 4ناَيلوَألا مهيلَع قحتسا نيذّلا نم# :هناحبس
 مثإلا ىلع دوعي 4مِهْيَلَع قحتسا# ىلاعت هلوق ىف ريمضلاو «ناراتخي فيكو «مهنم
 نارخآلا مهنم نوكي ىذلا نأ ىنعملاو ؟لعافلا وهو ءامثإ اقحتسا نم ىف روكذملا
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 ىلع اذهو «ةثرولا مهو مهيلع هتبغمو هراثآ تقح ىأ مهيلع مثإلا قحتسا نيذلا

 ةبغم مهيلع تقح نيذلا - تيأر امك - اهانعمو ؛مولعملل ءانبلاب لعفلا ةءارق

 ةيصوب وأ ثروملا ةيصوب ىفوتملا ةافو دعب لاملل نوقحتسملا مهو «هجئاتنو مثإلا

 مهيلع قحتسا ىذلا اهانعمو «؟7١لوهجملل ءانبلاب ةءارق كانهو ؛ثاريلاب ىلاعت هللا

 .دحاو نيتءارقلا ىف ىدؤملاو «ةلطابلا ةداهشلا ىضتقمب ىضتقمب مهنم ذخأ ىأ

 ةثرولا برقأ مهنأل امإ «ةثرولا لجأل قحلاب قطنلاب نايلوألا امهنأ صنلا ركذ
 .مهتبحمب قحلأ وأ «.مهدشرأ امهنأل وأ

 ىلوأ امه هتافو دنع ىفوتملا ادهش نيذللا نأ اذه ىلع ميركلا صنلا ىنعمو

 امسق نامسقتسيو ةالصلا دعب ناسبحي بايترا ناك نإو «ةقيقحلا ركذب سانلا

 ناك ءاهضعب ىف وأ اهلك ىف امهتداهش بيذكت ىلإ وعدي ام رهظ نإف ءاقثوم

 ىنعم اذهو «ىفوتملا نع ثدحتلاب امهالوأ راتخيو ةداهشلا قح ةكرتلل نيقحتسملل

 نأل ءالؤه نإو «رايتخالا ةقيرط ىلع لدتو ,فوذحم أدتبمل ربخ ىهو «(نايلوأ)

 ءايصوألا مالكب هيلع ىعدملا ةلزنمب مهنأل نيميب الإ مهلوق لبقي ال مهيلإ لوثي لاملا

 : هناحبس لاق اذلو «مهنوبذكي نيذلا

 «نيملاظلا نمل اذإ اَنِإ انيدَععا امو امهتداهش نم َقَحَأ انتداهَسَل هللاب نامسَْيَفل
 ديالف قحلا قاقحإل نامدقتي اناك اذإ هريدقتو ردقم طرش نع حاصفالل انه ءافلا

 ذ ىف 7 لتخا ىلع ىلع ىلاعت هللاب نامسقي ذإ ءهزجعم زاجيإ انهو ءهللاب امسقي نأ

 امهلوأ نيرمأ ىلع كلذ عم نامسقي مث «قحلا هنأ نايري ام ىلعو ةنامألا

 ل ىف ةنايخلا روهظلو ءاهقدصل نيرخآلا ةداهش نم لوبقلاب قحأ امهتداهش

 ذخأب ءايدتعا ام امهنأ ىلع امسقي نأ  امهيناثو «ةنامألا مدعل اهتوق تدقف هنألو

 أرقو «(ةلبجو ءراقنلا ريغ) مصاع نع ركب يبأ نع ىشعألاو ءصفح «قحّتسا# حتفلاب اهأرق )١(

 .(817) مقرب - راصتخالا ةياغ نم هتدفأ .«قحّتسا# : :يأ ءمضلاب نوقابلا
 هه رم صاسس

 .هعلج :انالّتحو الح هلثخَيو هلتْحَي هلتخ : :نم .٠ .ةعيدخلا : لتخلاو 'لتخحا (مدع) ىلع نامسقيف (؟)
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 ىشخي بلاطملاو .«نابلاطم امهنأل ؛ءادتعالا ىفنب ريبعتلا ناكو ءامهقحب سيل ام

 نوكيف «قح ريغب ذخألا نمضتيو ءسومغلا نيميلا نمضتي هبذك نآل ؛هؤادتعا
 اَذإ اَنإ# :اولوقي نأب ءادتعالا مدع مهيلع ىلاعتو هناحبس هللا دكأ دقلو «ءادتعا
 ةداهش نم قحأ امهتداهش نأ نايبو «ءادتعالا مدعل ديكأت هيف كلذو «نيملاظلا نم
 ةعبرأب مهملظ اودكأ دقو «نيملاظ اوناكل نيقداص اونوكي مل ول ذإ «نيلوألا
 نأ تابثإب  اهئلاثو «ةدكؤملا نأب  اهيناثو «ةيمسإلا ةلمجلا  اهلوأ :تادكؤم
 «نيملاظلا ةرمز ىف مهلوحخد  اهعبارو ءايقطنم نوكيف هتامدقم هل ملظلاب مكحلا
 .رايخألا راربألا ةفئاط نم مهجورخو

 قحلا نوكي نأ نكمي الو «لطابلا نع دعبو ءقحلل بيرقت هلك كلذ نإو
 لاق كلذلو ءديدحتلا نود بيرقتلا نم دب ال لب «هوجولا لك نم ادكؤم
 : هناحبس

 «مِهناَمْيَأ دعب نامي درت نأ اوُفاَحَي وأ اههجو ىلع ةداهشلاب اوتأي نأ ئدأ كلذ»
 نم ميكحلا قسنلاو «ميركلا نآرقلا همظن ىذلا هلك ماظنلا ىلإ كلذ ىف ةراشإلا

 مهاوقت ىلع دمتعيو «ىوقتلا لهأ نم ءادتبا نوكت نايصولا اهب موقي ىتلا ةداهشلا
 رمألا فرعتيو ةظلغملا ناميألا امهيلع تذخأو «ةالصلا دعب اكسمأ نإف .مهتلادعو

 مثإ اهيف ةداهشلا نأ ىلع رثع نإف «ةفشاك تايرحت ريغ نم كرتي الو ءامهئارو نم
 ىلوأ ريتخخاو ءامهتداهشب مهقح صقني نيذلا نم امهريغ دهشتسا قح ريغ وأ
 ةداهشلا دهاشلا ىدؤي نأ ىلإ برقأ هلك ماظنلا كلذ «لوقلاب نيقحتسملا نم سانلا
 ةدهاشلا ناميألا نأ فاخي هنأل وأ «قحلا تاذل قحلا ديري هنأل امإ ءاههجو ىلع

 عومجلا نيب هتنايخو «داهشألا ىلع هبذك نلعت هنيمي دعب هريغ ناسل ىلع ةيراجلا
 دعب مهريغ ىلإ لوقلا داعيو حرطتو «مهناميأ كرتت ىأ درت ىتعمف «داحآلاو

 ةداهشلا درت نيبرقألا ةداهش دعب بذك ىلع رثع اذإ هنأ ىلإ ئموي صنلاو
 . طق قح عيضي ال ىتح مهيلي نم ىلع
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 «لوزنلا ببس اهنأ ىلع اهنوركذيو عوضوملا اذه ىف ةصق ةاورلا ىوري دقلو

 نع سابع نبا نع» ريثك نبا ريسفت ىف ءاج «عئاقولل ةحضوم اهنأل ؛اهركذن انإو
 مكدحأ رضح اذإ مكنيب ةداهش اونمآ نيا اَهْيَأ اي :ةيآلا هذه ىف ىرادلا ميم

 نيينارصن اناكو «رادب نب ىدع ريغو ىريغ اهنم سانلا ئرب :لاق .«تْوَمْل

 مدقو ءامهتراجتل ماشلا ايتأف (امهمالسإ ىأ) مالسإلا لبق ماشلا ىلإ نافلتخي

 هب ديري ةضف نم ماج هعمو ةراجتب ميرم نب ليدب هل لاقي مهس ىنبل ىلوم امهيلع
 .هلهأ كرت ام اغلبي نأ امهرمأو ءامهيلإ ىصوأف ضرمف هتراجت مظعأ وهو ؛كلملا

 املف «ىدعو انأ هانمستقاو مهرد فلأب هانعبف ماجلا كلذ انذخأ تام املف :ميمت لاق

 ام انلقف ءهنع انولأسف ماجلا اودقفو ءانعم ناك ام هلهأ ىلإ انعفد هلهأ ىلإ انمدق

 هللا لوسر مودق دعب تملسأ املف :ميمت لاق هريغ انيلإ عفد امو ءاذه ريغ كرت

 ةئامسمخ مهيلإ تعفدو «ربخلا مهتربخأف هلهأ تيتأف كلذ نم تمثأت ةنيدملا دك

 نأ هك ىبنلا مهرمأف ءهيلع اوبثوف ءاهلثم ىبحاص دنع نأ مهتربخأو «مهرد

 . «مكنيب ةداهش اونمآ نيِذّلا هيأ اي :تلزتف ةنيدملا لهأ ىلع هب مظعي امب هوفلحتسي

 «صاعلا نب ورمع ماقف 4امهتداهش نم قحأ انتداهَشَل هّللاب نامسقيف :هلوق ىلإ
 دقو . . .اذكهو 7١2(ءادب نب ىدع نم ةئامسمخلا تعزن ءافلحف مهنم رخآ لجرو

 :هتاملك تلاعت هلوقب ىعرشلا مكحلا كلذ نايب ىلاعت هللا متخ

 كلذ نايب ىلاعت هللا مت «نيقساقلا مْوَقْلا يده ال هّللاو اوعمساو هللا اوقّئاو»

 ىوقتلاب رمألا وهف لوألا رمألا امأ «ىلك رمأ ركذو «نيرمأب قيقدلا ىعرشلا مكحلا

 مهنيب ةياقو لعجو «هنايصع ءاقتاو «هتباهمو ىلاعت هللا ةيشخب مهبولق اوآلمي نأب

 «سانلا رارسأ نوعدوي نملاصوصخو «نمؤم لكل مزال رمأ كلذو «هباذع نيبو

 . مهنع لطابلاو بذكلا عفد نوعيطتسي ال نيذلا

 ءالوطم هاورو «(59/480ر «ةداهش اونمآ نيذلا اهيأ اي# :بايب - اياصولا :يراخبلا هاور )١(

 . يرادلا ميمت نع سابع نبا نع )7١64( ةدئاملا ةروس نمو - نآرقلا ريسفت :يذمرتلا
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 ةا سل

 لوق اوعمسا ىأ «اوعمساو # :هناحبس هلوقب هررق ام وه  ىناثلا رمألاو
 لوق لك اوعمست نأ نع مأسلا مكذخأي الو ءاوسئيت الو هب اولمعاو .هوعو قحلا

 .هنوغتبت ىذلا قحلا ىلإ اولصت ىتح

 «نيقسافلا موقلا ىدهي ال ىلاعتو هناحبس هللا نأ وهف ىلكلا رمألا امأو

 هب تطاحأ امو «قسفلا تائيس نم اوبستكا ام ببسب مهنأ مهتياده مدع ىنعمو

 نم انأش راص قسفلا نأل نودتهي الف «مهبولق ىلإ لخدي ال قحلا حبصأ مهتائيطخ

 .هبر رمأ نع قسف نم بلق ىف قسفلا عم ةيادهلا ىقتلت نأ نكمي الو ؛مهنوئش
 .بيجيم عيمس كنإ ؛هلهأو لطابلا انبنج مهلل

 ٌماَعال أول اق متبجأ [5 ام لوقيف لسرلا هل أعمجب موي + يالي 2غ - دسم 1 يب 1ع معك مس و
 0 مح رخل رخ حرجا رس هس جس كي سس
 يزل بويغلامدْلع تنأ كنإانل

 لسملَع َكمَلَع دوال حور لف سال الكس ُدَقْلا

 ُيْرَك دو ليي الاَو ةسررتلاَوَدَمكْفْلَو بّتكحلا
 اراط نوح اَهف حُفنَتم فذ ريطآَةئيَمَكِن طلاس م 004 عما آه با ص رس

 تبتلاسمل
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 ذإ َكنَعَلِي رسوب تْفَفَك ْدِإَو قْذِإبَقْوُمْلا

 ىَراصٌتلاَو َدوُهَيْلا اوُدْحَتَت ال اونَمآ َنيِذّلا اَهيَأ اَيإ» :ىلاعت هلوق نم مالكلا
 فيرحتو ؛دوهيلا ةدناعمو «باتكلا لهأ ىف ناك .[ةدئاملا] # زل .. ءايلوأ ا
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 نيكرشملاب نيملسملا ةقالع هناحبس نيب مث «مالسلا هيلع حيسملا ةديقع ىراصنلا

 ىلإ راشأو «تابيطلل نآرقلا ةحابإ ةبسانملا هذهب نيبو 2( مهدنع نايهرلا ركذو « ةدوم

 ريغ نم مهسفنأ ىلع نوكرشملا همرح امو «ةبعكلا ةناكم ركذ مث مولعم تقوو

 ناكو ابيرغ تام اذإ تيملا ءايصوأ ةداهش نع ملكت مث «نيبم ناطلس الو ةجح

 ةلاقمو «ةمايقلا موي اوعمجي نأ دعب سانلا لاح نع ملكتي نأ كلذ دعب بسانملا

 ؛هتيهولوأ تيعدا ىذلا  مالسلا هيلع - ىسيع مهصخأو «مهيلإ اوثعب نمل لسرلا

 :هتاملك تلاعت لاقف

 مالع تنأ كْنإ اَنل ملع ال اوُناَق مثبجأ اَذاَم َلوَقَيَف لسّْرلا هللا ْعَمْجَي مويه
 نإ :ىرشخمزلا ةغالبلا مامإ مهسأر ىلعو «نيرسفملا نم نوريثك لاق « بويغلا

 قلعتم «مويإ» نأل ؛ىوغللا قايسلا ةيحان نم اهتقباس نع ةعوطقم ريغ ةيآلا هذه

 اوتصنأو قحلا اوعمساو ىلاعت هللا اوقتا ىأ :«اوعمساو هّللا اوقّناَو# :هناحبس هلوقب

 مهتاوعدل مهماوقأ ةباجإ نع مهلأسيو «لسرلا هللا عمجي موي ةمايقلا موي هيلإ

 .«نيقسافلا موقلا يدهي ال هّللاو# :ىلاعت هلوقب ةقلعتم نوكت نأ حصيو «قحلا

 موي هنكلو فيلكت مويب سيل مويلا نأ ؛مهلأسيو لسرلا هللا عمجي موي «ةمايقلا

 .هبر رمأ نع قساف رفاكلا نأل ؛رفكلل الماش قسفلا نوكيو «ءازج

 نإ اولاقو ءاءدتبم اراذنإ اهربتعاو اهلبق امع ةيآلا عطق «ءنيرسفملا ضعبو

 لهأل  ركذا وه ردقم فوذحمب قلعتم .4 لسرلا هللا عمجي موي إ»:هناحبس هلوق

 :مهيلع ىلجتلاب نيمركآلا هلسر

 ملو «لوعفملل ءانبلاب ركذو ؟اهومتبجأ ةباجإ ىأ ىنعملاو .4 متبجأ اًذامإظ

 اريقحت . مكماوقأ باجأ ةباجإ ىأ ىلعألا لثملا هللو لقي ملف «مهماوقأ ركذي
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 نألو «ناميإلا عئارذ مايق عم اورفكو «ملعلا بابسأ عم اولهج ذإ .ماوقألا كئلوأل

 ءمهب لاصتالا فرش نولاني الف «ةمايقلا موي تعطق دق مهلسر نيبو مهنيب ةلصلا

 .اهومرح دقو ةيادهلل ناك لاصتالا ذإ

 تنأ كنإ ىأ « بويغلا مألَع تنأ َكْنِإ ان مّلع الإ :لسرلا ةباجإ تناكو
 : ةغلابملا ةغيصب ريبعتلا نأل ؛ملع هقوف سيل املع ملاعلا كدحو

 .مهنع بيغي امو «نيعمجأ سانلا نع بيغي ام لكل ىأ 4 بويغلا َمَألَع

 بيجأ دقو ؟ملعلا ضعب مهدنع نأ عم .ملعلا مهسفنأ نع اوفن اذال نكلو

 اوراسف .مهخيبوتو مهيلإ اوثعب نم لاح راكنتسا دوصقملا نأ اوملع مهنأب كلذ نع

 ىف ليقو «ملعألا تنأ لب اذه ىف انل ملع ال :اولاقو «قايسلا ىضتقم ىلع

 لاح ىف ملعلا مهسفنأ نع اوفنف «لوهذ لاح ىف اوناك مهنإ :اذه نع باوجلا

 «ىلاعت هللا ملع راوجب مهملع اورقحتسا مهنإ :اضيأ باوجلا ىف ليقو «مهلوهذ

 فاشكلا ىف ءاج دقو «مهدعب ءاج نمب ال مهورصاع نمب ناك مهملع نإ : ليقو

 - ىرشخمزلا ىأ  لاقف «صيخلتلا هنع ىنغي ال ام لوألا باوجلا حيضوت ىف

 :هنع هللا ىضر

 نوملعي :تلق ؟اوبيجأ امب اوملع دقو ءانل ملع ال نولوقي فيك :تلق نإف)

 هب اونم امب هتطاحإو هملع ىلإ رمألا نولكيف «مهئادعأ خيبوت لاؤسلا نم ضرغلا نأ

 مهنم ماقتنالا ىف مهبر ىلإ ًاجللاو .ىكشتلل اراهظإ مهتباجإ ءوس نم اودباكو مهنم

 ىف مهطوقسو مهترسحل بلجأو .«مهداضعأ ىف تفأو «ةرفكلا ىلع مظعأ كلذو

 بكتي نأ هلاثمو «مهيلع هئايبنأ ىكشتو ىلاعت هللا خيبوت عمتجا اذإ «مهيديأ

 علطاو «ناطلسلا اهفرع دق ةبكن هصاوخ نم ةصاخو ناطلسلا ىلع جراوخلا ضعب

 اذه كب لعف ام :لوقيو ءاهنيب عمجيف ءهنم هل راصتنالا ىلع مزعو ءاههنك ىلع

 امب ملعأ تنأ :هل لوقيف «هتيكبتو هخيبوت ديري هب لعف امب ملاع وهو «ىجراخلا

 «ةياكشلل اراهظإو «هيلع الاكتاو «هناطلس ملع ىلإ رمألل اضيوفت «ىب لعف

 «باوجلا نع نولهذيو نوعزفي مويلا كلذ لوه نم :ليقو «هنم لح امل اميظعتو
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 طقاس :هانعم ليقو «مهسفنأ ىلع ةداهشلاب مهلوقع مهيلإ بوثت ام دعب نوبيجي مث

 هيلع فخت مل تايفخلا ملع نمو «بويغلا مالع كنأل ؛رومغمو كملع عم

 ءاندعب مهنم ناك ام انل ملع ال :ليقو .مهلسرل ممألا ةباجإ اهيف ىتلا رهاوظلا

 هوجولا دوس مهوأر دقو .مهرمأ مهيلع ىفخي فيكو «ةمتاخلل مكحلا امنإو

 . (نيخبوم

 ءاهضعب دحجو «ةوعدلا قرح نم مهنم مهيلإ لسرأ نيذلا ناك دقلو

 لب ءطقف ةوعدلا اوفرحي مل نييحيسملا نم اوفرح نيذلا نكلو «نمآ نم مهنمو

 اورتفاو مهمعز ىف ةيرشبلا نم هوجرخأو «مالسلا هيلع حيسملا صخش ىف اوملكت

 نم ىرجأ امو «ةمايقلا موي هل نوكي ام ركذب ىلاعت هللا هصخ كلذلو «ةيهولألا هل

 :هيدي ىلع تازجعم

 حورب كندي ذِإ كتدلاو ىلعو كيلع يتمعن ركذا ميرم نبا ىسيع اي هللا لاق ذإ»

 اوقتا ىأ «لسرلا هللا عمجي موي نم لدب انه ؛ذإ 4(دُهَمْلا يف ساّنلا ْمَلَكَن سدا

 «باطخلا اذهب - مالسلا هيلع - ىسيع بطاخي نأ تقوو «عمجلا موي اوعمساو هللا

 «ةرهاظلا بابسألابو «ةداملاب الإ نونمؤي ال موق ىف ثعب - مالسلا هيلع  ىسيعو

 «تايناحورلاب نونمؤي ال «هنوملعي ببس ىلإ دوجولا اذه ىف رمأ لك نودنسيو

 رهاظ ايناحور - مالسلا هيلع - ىسيع ءاجف .«بابسألاب نوملعي ال امب نورفكيو

 هتايح رهاظم نوكتلو «بابسألل اقرخ هصخش نوكيل بأ ريغ نم ءاجو «ةيناحورلا

 نبا ىسيع اي :ىلاعت هلوقب  مالسلا هيلع - ىسيع هللا بطاخي «ةداملل ةعفاد

 نم دلو دقف اهاوس دحأ نبا ال ميرم نبا هنأ ىلإ ةراشإ ءادنلا اذه ىفو .4 ميرم

 نوكي نأ نكمي الو ءادذلوتم نوكي نأ نكمي ال هلإلا نبا وأ هلإلاو ءبأ ريغ

 در مالسلا هيلع حيسملا انديس ةقيقح نايب عم هتاذ ىف ءادنلا اذهف ءاقولخمو اثدحم

 روزلا لوقب هنييزتو لطابلا هيومت هيف نوعيطتسي ال تقو ىف مهئارتفا ىلعو مهيلع

 . مثآلا ناتهبلاو
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 امو ءدوشحملا مويلا كلذ ىف  مالسلا هيلع - ىسيع ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 ىسيع ىلع ىلاعت هللا معنل درس وهو «هيلع اورتفا نيذلا نيلطبملل الإ ريكذتلا ناك
 «ىلاعت هللا نم لضفبف صاوخ نم ىطعأ امو هللا لضف نم قولخم هنأو ءهمأو

 ىلع ىسيعل لضف الف «ىطعملا وهو «حناملا وه ماد امو ءاهيطعمو اهحنام وهو
 .انيرق وأ ادلو هل نوكي نأ نكمي الو «ىطعأ نم لضفب الإ دحأ

 ىف ةروهشم هتدلاو ىلع هتمعنو «همأ ىلعو هيلع هتمعن ريكذتب هناحبس أدتباو

 مدآ ئفطصا هللا نإ » :لاقف نارمع لآ ةروس ىف ىلاعتو هناحبس اهركذ دق نآرقلا
 ميل عيمس ُهللاو ضْب نم اضع ةْيرَذ 622 َنيملَمْلا ىلع نارمع لآو ميهاربإ لآو احونو

 تنأ كلِ ينم يقف اَرْرَحُم يبطَب يف ام كَل َترَدَن ين بر تارمع تأرما تلق ذإ 4 2
 سيو تعض ام ملأ للاو ىأ اهنعضو ين بر تاق اهنعضو اَملَف 2 ميلعلا عيمّسلا
 اهلبقتف < ميجرلا اطيل نم اَهَيزدَو كب اهذيعأ ينو مير اهيمس ينو ئتنألاك ركذلا

 اهدنع دجو بارحملا اًيركز اهيَلع لَخَد املك اًيركز اهلُمكو انسَح انا اهب ٍنسح ٍلوبقب اهب
 4200 باسح ريغ ءاَشَي نم قري هَل نإ هللا دع نم وه تلف اذه كى مير ايلاف ا

 كافطصا هللا نإ ميرم اي ةكئالملا تاق ذإو» :هناحبس لاق نأ ىلإ [0/ - ” :نارمع لآ]

 نيعكأرلا عم يعكراو يدجساو كبرل يتنلا ميرم اي <50 <02 َنيِملاَعْلا ءاسن ىلع كافطصاو كرّهطو

 .[ تارمع لآ ] 3 1

 نيفطصم موق نم ةافطصم - ولتملا قسنلا اذه ىلع - ميرم ةديسلا تناك

 الو ةوبن اهيف نإ نورثكألا لاق ىتح ةكئالملا اهتبطاخو «ىبن اهلفكو راهطأ رايخأ
 .اهريغ ءايبنألا نم تناك ىثنأ نأ ملعي

 :ىلاعت هلوقب ىلاعت هللا اهركذ ىسيع انديس ىلع ىلاعت هللا ةمعنو

 نآتيتاذ ناتمعن 4ًالهكو دْهَمْلا يف ساّنلا ملكت سدقلا حورب َكندَيأ ذإ>
 قلم امهيف لب «ىبسك رمأ امهيف سيلو - مالسلا هيلع  حيسملا صخش عم اتناك
 ءاعم امه وأ ناجيرخت اهلف سدقلا حورب دييأتلا ىهو «ىلوألا امأ «ىناحور

 ةيداملا هيف تداس تقو ىف ةرهطم ةيناحور ةعيبطب هديأ ىلاعت هللا نأ  امهلوأ
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 سدقلا حور هلوق ىنعمف «ةيناحورلا ةعيبطلا كلت هيف ىلاعت هللا قلخف «ترطيسو
 ,ةمعنلا هذه نم لجأ ةمعن ىأو «هب مستا ىذلا لامكلاو ةهازنلاو ةراهطلا حور

 ربع دقف «مالسلا هيلع ليربجب هانديأ سدقلا حورب هانديأ ىنعم نأ ىناثلا جيرختلاو

 سدقلا حور هلت لقإ» :ىلاعت لاق امك «ليربج هب ديرأو سدقلا حورب نآرقلا ىف

 . [ لحنلا ] © تين ٠
 ناك مالسلا هيلع ىسيعف قداص امهالكو ءامهعمج زوجي نيرمألا نأ ىدنعو

 لاق امك .همأو وه ليربج هديأو «ةرهطملا حورلاب اءولمم ناكو ءارهطم ايناحور

 تذذبتنا ذإ ميرم باَتكلا يف ركذاو » :هتدالوو مالسلا هيلع حيسملاب اهريشبت ىف «ىلاعت
 ارشب اهل َلمََف انَحوُر اهيلإ انلسرأَف اباَجح مهنود نم َتَدَحْناَف 757 اًيقرَش اناَكَم اهلهأ نم

 بهل كبر لوس انأ نإ لاَق 620 ايقنت تك نإ كلنم محراب دوُع يَنإ تْلاَق 6257 وس
 لاق <ج2: اَيغَب كأ مّلو رشَب ينسَسُمي لو ُمالَع يل ْنوُكَي ئّنأ تْلاَق 120 ابكر اًمالْع كل

 هتلمحف 457+ اًيضقُم ارمأ ناكو ام َةَمَحَرَو ساد َةيآ هلعِجَلو نيه يلع وه كبر َلاَق كلذَك
 اذه لبق تم يتبل اي ْتْلاَق ةَلخَنلا عذج ىلإ ضاَحَمْلا اَهَءاَجأَف 720 اًّيصَق اَناَكَم هب َتَدَبناَف

 يزهو (55)+ اير كَنْحَت كّبو َلَعج دق ينحت الأ اهتْحَت نم اًهاَداَنف <20: ايس ايست ْتُكَو
 رشبلا نم نير إف انيع يرق يبرشاو يلكف 12) اج اطر كيلع طقاسُ ةلْخَلا عذجب كَ

 اي اوُلاَق هلمحت اهَمْوَق هب ات تنأف 2:7 اًيسنإ ميلا ملكأ نلف اموص نَمَحَرلل ترَدَ يّنِإ يلوُقَف ادَح

 ايغب كمأ تناك امو موس ًارما كوب ناك ام َنوْراَه تْخأ اي 4277 اير ايش تنج دق ميم

 يناثآ هللا دبع ين لاَق <13): اًبص دْهمْلا يف ناك نم ملك فيك اوف هيلِإ تَراَمأَف <>

 اح تسد ام ةاكّرلاو ةالّصلاب يناصوأو تك ام نأ اكرام يلعَجو 62:2 اين يِلعَجَو باَتكلا

 مويو تومأ مويو تدلو موي يلع مالسلاو 42:2 اًيقش ارابج ينعي ملو يتدلاوب ربو <

 .[ يرم] 4 <22 اح ْثَعِبَأ

 أ

 تركذ اذلو «ةمعن اهتاذ ىف ىه ىرخأ ةمعن كانهو ءدييأتلا ةمعن هذه

 وهو ملكت ىأ ءدهملا ىف ملكت هنأ ىهو  ركذا ىأ اذإ) ةملكب ةنورقم ةلصفنم

 لوتبلا ميرم ةءاربل دييأت كلذو ءهتدالو بقع لفطلا ةيبرت ناكم دهملاف «دولوم
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 وهو همالك نأ ىلإ ةراشإلل «المتكم الجر ىوتسا امدنع «لهك وهو همالك ركذو
 نأ نايبو «ىلاعت هللا ةمكح كلتو «لمتكم لجر وهو همالك هبشي دهملا ىف

 . ىلاعت هللا ةدارإ اهب ديقتت ال بابسألا

 ةينابر ةياده قبس ام ناك «ليجنإلاو َةاَرْوَتلاو ةمكحلاو باتكلا َكَتْمّلَع ذِإو»

 بسكل سيل ةحئم وهو «هتوبنب اصاهرإو ءاهتءاربو همأ قدصل ادييأتو .ةفرص
 ةمعن ىه ميكحلا صنلا كلذ اهب ءاج ىتلا ةريخألا ةمعنلا هذهو «ةدارإ هيف دبعلا

 كلذلو «ىلاعت هلل اعيمج اهنأ قوف ناكم اهيف ةيرشبلا ةدارإللو «بسك اهيف دبعلل

 «مالسلا هيلع ىسيع نم ملعتلاو «هناحبس هنم ميلعتلاف «هيلإ ميلعتلا هناحبس فاضأ
 لب .«ايمأ مالسلا هيلع ىسيع نكي ملف «ةباتكلاب ءاملعلا ضعب هرسفي «باتكلاو
 نأ رشبلا هب ىدحتي هللا دنع نم الزنم اباتك نكي مل ىربكلا هتازجعم نأل ائراق ناك

 مهيفو ةباتكلا ملع مهيف موق ىف ناك لب «نييمأ موق ىف نكي مل هنألو «هلثمب اوتأي

 .ةفسلف مهلو ثحبلاو ةساردلا

 ءاج امو دواد روبزك نييبنلا بتك نم هقبس امب ءاملعلا ضعب باتكلا رسفو

 .طابسألاو بوقعيو قاحسإو مالسلا هيلع ميهاربإو ناميلس رابخأ نع

 همهلأ دق ىلاعتو هناحبس هللاف «هراتخن ام وهو «نارمألا داري نأ حصيو

 .هوقبس نم رابخأو نييبنلا بتك اهب أرقو ةباتكلا ملعت

 قيقدلا مكحملا مالكلاو «ةعفانلا مولعلا ماعلا ىبدألا فرعلا ىف ىه ةمكحلاو

 ىلإ اههجويو «سانلا سوفنو ءدوجولا اذه رارسأ نع سانلل فشكي ىذلا قيمعلا

 مراكم ىلإ ةيداهلا ةدشرملا تاميلعتلا لك اذه ىلع ةمكحلا ىف لخديو «ريخلا

 .انيمأ ادشرم اميكح ايبن  مالسلا هيلع  ىسيع انديس ناك دقو «قالخألا

 ىذلا ليجنإلاو ىسوم ىلع تلزن ىتلا ةاروتلا نيمألا هلوسر ىلاعت هللا ملعو

 عم ةاروتلا ىلاعتو هناحبس ركذ اذاملو «هيلع همالسو ىلاعت هللا تاولص هيلع لزن

 نع باوجلا ىف لوقنو ءالوأ هملع ىذلا باتكلا نمض ىف ةلخاد نوكت دق اهنأ
 دصقي نأ لمتحتو ءالوأ ةروكذملا بتكلا ىف لوخدلا لمتحت ةاروتلا نأب «كلذ
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 كلذبو ءهرصع ىف ةنودم راكفأ نم اعئاش ناك امو ةينيدلا ةماعلا ةفاقثلا باتكلاب

 «ةاروتلا ىلع سنجلا هب داري ىذلا باتكلا ةملك لامتشا لمتحتو «ةاروتلا لمتشت ال

 ليجنإلا نأو نامزالتم امهنأ ىلإ ةراشإلل «ليجنإلاب ةنرتقم ركذلاب اهصيصخت نوكيو

 هيلع ىسوم اهب ءاج ىتلا ةاروتلل ممتم  مالسلا هيلع - ىسيع هب ءاج ىذلا

 .اهل اخسان ليجنإلا هب ءاج ام الإ اهماكحأل ذفنم هنأو «مالسلا

 ىلاعتو هناحبس ذخأ  مالسلا هيلع - ىسيعل هملع ىذلا ميلعتلا اذه دعب

 :لاقف ءاهاربك ىهو «هتازجعم ضعب ركذي

 لك 4ينذإي اريط نوُكََف اهيف ْحْفََف ينذإي ريطلا ةئيهك نيكلا نم قلخت ذإو)
 دقل ءاهيلع ىلاعت هللا هرطف ىتلا هتعيبط سنج نم تناك - مالسلا هيلع  هتازجعم

 ةفطنلا ىقلي بأ ريغ نم ىلاعتو هناحبس هللا هقلخ ذإ ؛ةداعلل ةقراخ هتدالو تناك

 ىتلا بابسألا همكحت ال ىلاعت هللا نأ نايبل «بأ ريغ نم مأ نم دلو لب ءمحر ىف

 «ديري الل لاعف تايبسملاو بابسألا قلاخ هناحبس وه امنإ «تاداعلا ىرجم ىف ىرجت

 هللا نآل نايب اهلك ىسيع تازجعمف «ىلاعتو هناحيبس ناطلسل هتدارإ عضخت ال

 ال ناك ىذلا ىداملا رصعلا كلذ ىف ةرطيسم تناك ىتلا ةيببسلا ةدعاق قوف ىلاعت

 . ةيداملا تاببسملاو بابسألل الإ نعذي
 ذإ «بابسألا همكحت ال نوكلا اذهل قلاخلا نأ ىف ةعطاق ةرهاب ةزجعملا هذهو

 مث «دلتو «ركذ نم ىثنألا لمحت نأب دلاوتلا وه قلخلا بابسأ نودجي سانلا نإ

 ةايحلا ءارجإب ىحلا نوكي نأ بابسألا قرخ نم نوكيف ؛كلذ دعب نم ىحلا نوكي

 نيطلا نم روصي نأ  مالسلا هيلع  ىسيعل نذأ دقف «ىلاعت هلل قولخم دي ىلع
 لكش ىلع هلعجو «نيطلا نم ادسج هريوصت وه انه «قلخ» ىنعمف «ريطلا ةئيهك
 .ىلاعت هللا نذإب اريط نوكيف «هناحبس هنذإب هيف خفن مث «رئاط

 ةراشإلل ؛اريط راص امدنعو ءريطلا لكش ريوصت دنع (ىنذإب) ةملك تركذو

 هناحبس هنكلو «قلاخلا وه ىسيع سيلو قلاخلا هنأو «هللا دنع نم كلذ لك نأ ىلإ

 .هيدي ىلع قلخلا ىرجأ ىلاعتو
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 دولوملا وه همكألا 4 ينذإب ئَتَمْلا َجرْخُن ذو ينذإب صربألاَو همكألا ىِربتو
 ىلإ ءاد صربلاو «هانيع تهمك :هوحن وأ ءقفب هنيع تسمط نمل لاقيو «ىمعأ
 .هئاقب عم الامتحا لهسأ هلعجي ءاود دجوي دقو هيفشب ءاود هل دجوي مل نآلا

 كلذو ءارصبم هلعجيف ىلاعت هللا نذإب همكألا ئربي ىسيع انديس ناك دقو

 ريغ دولوملاو ءرصبملا ريغ ىف رصبلا داجيإ نأل ؛ىحلا ريغ ىف ةايحلا داجيإ هبشي

 هبراقيو ءاداجيإو ءاشنإ دعي ةيعيبطلا بابسألا مكحب راصبولل لباق ريغو ءرصبم

 اببس نوفرعي ال اوناك اذإو .ةلبج نوكي ىذلا هبشي هماودب هنأل ءصربلا جالع
 «مالسلا هيلع ىسيع ىدي ىلع ءافشلا ىرجأ بابسألا قلاخ ىلاعت هللاف ءافشلل

 .مالسلا هيلع ىسيعل ةزجعم ناكو «ديري امل لاعف هناحبس هنأل

 ةروس ىف ةزجعملا هذه تركذ دقو «ىتوملا ءايحإ ىهو «ةعبار ةزجعم كانهو

 :هلوقب هنع ىلاعت هللا هاكح امب  مالسلا هيلع - ىسيع ناسل ىلع نارمع لآ

 : ىلاعت هلوق وه انه روكذملاو .[نارمع لآ] 4 227 ... هّللا نذإي ئتوَمْلا يبحأو »

 ىف افلتمخا نإو «ىدؤملا ىف نايقالشي ناصنلاو 4 ينذإب ئتوملا جرخت ذو
 هيدي ىلع ىلاعت هللا ىرجأ دق مالسلا هيلع ىسيع انديس نأ ديفي لوأآلاف .ظفللا

 لدي ىناثلاو «لوألا صنلا هيلع لدي ام كلذو «نفد دق نكي مل اذإ ىتوملا ءايحإ

 ىف اهعضوو اهنفد دعب ىتوملا ءايحإ هيدي ىلع ىلاعت هللا ىرجأ دق هنأ ىلع

 ىأ روبقلا نم اهجارخإ هيدي ىلع ىلاعت هللا ىرجي مالسلا هيلع ناك دقف ءاهروبق

 .ةايح ىف دوجولا ىلإ جرختو ءاهربق ىف ايحت اهنأ

 «؛خفنلا مث اريط نيطلا ريوصت ريغ نفدلا لبق وأ نفدلا دعب ىتوملا ءايحإو
 ىف (ىنذإب) ةملك تركذ دقو ةايحلل ةداعإ ىناثلاو ءدامج ىف ةايحلل داجيإ اذه نآل

 هناحبس هلل وه امنإ «هيدي ىلع ىرج نإو ,ءىسيعل سيل لمعلا نأ نايبل ءاذه لك

 .ءىش لك قلاخ ىلاعتو

 ليئارسإ ىنب نكلو ءاونمؤي نأ ةرهاقلا ةرهابلا تانيبلا هذه بجوم ناك دقو

 ةمعن تناكف - مالسلا هيلع - ىسيع ىذأب اومهو «نوريثك رفكف نايغطو دانع مهيف
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 ذإ كدع ليئارسإ يبب تفقك ذإو ) :ىلاعت لاقف «هنع مهفكي نأ هيلع ىلاعت هللا

 . 4 نيبم رحس الإ اذه نإ مهنم م اورفك يذلا َلاَقَف تاَنيْلاب مهن

 ىف تكرحتن ةجحلا تيوق املكو ءارفكو انايغط الإ تنعتملا ةجحلا ديزت ال

 الف «هتريصب ىلع ىلاعت هللا سمطيف انغض تدجوأف «دقحلاو دسحلا لماوع هسفن

 . كردي

 هذهو « ةينيدلا ةسايرلا مهل تناك هنآل ؛ةوادعلا هوءوانف «كديهش وهو عمسلا ىقلأ

 أ نكمي الو ءاهومواقف « مهنم بهذت ةسايرلا نأ اوبسح هبجوت ام اوعبتا نإ ججحلا

 ناهربلاو ةجحلا بحاص مواقي نأ نكمي الو «لطابلاب الإ قحلا بحاص مواقي ن
 سانلا بيلأتب هوبراح ءرش اهلك ةثالث قرطب اومواق كلذل «لطابلاب الإ عطاسلا

 ضيرحتلاو هب هنولزني ىذألاب ايناك هوبراحو 2( هلع ضارعإلا ىلإ مهعابتأ ةوعدو

 كلذو «باجح ريغ نم بولقلا ىلإ ذفنت تناك هتوعد نكلو «هب رامتثئالاو « هيلع

 سدلا وهو «لتاقلا قيرطلا ىلإ اوصلخ هنم اوسني املو «مهاذأ هنع فك هللا نأل

 هللا هاجن دقف «حضوأو مظعأ هيلع ىلاعت هللا نم ةمعن تناكو «ناطلسلا ىوذ دنع

 ...مهل هّبش هَبش نكلو هوبلص مو هولتق امر» :ىلاعت لاق امك ءمهيديأ نم ىلاعت

 . هيلإ هللا هعَفر لب <20 انيقي ُهوُنَق امو :ىلاعت هلوقو .[ءاسنلا] 4 تا

 . [ ءاسنلا] © كمن

 اورفك دقو - مالسلاو ةالصلا هيلع - ىسيع انديس نع ىذألا ىلاعت هللا فك

 راشأ ءالدج لبقي الل ىذلا عطاقلا ناهربلا اهيف ىتلا ةرهابلا تايآلا هذه روهظ عم

 اورَفَك نيِذْلا لاقف :هتاملك تلاعت هلوقب تالعت نم هوذختا ام ىلإ ىلاعت هللا

 اورفك نيذلا نم ةجاجللا عفرت ال ىهف «ةرهاظ تانيبلا هذه تناك اذإ ىأ

 نولواحي مث ءرفكلاب نوعراسي مهئيجي امدنع قحلاب نورفكي نيذلا نأل ؛اودحجو

 ةياغ هنأل ؛هيلإ عراسي لطابلاب مكحي نم لك نأشك «مهرفك رربي ام اودجوي نأ



 ةدئاملا ةروس ريسفت |

 #221111111ذ#1#1#1#1#ذآ#آ#أ#آ1]1#1#ذ1ذ1ذ]1414]#1]1]1]41#]4!1]1ة

 مث «لطابلاب نومكحي ىرخأ ةرابعب وأ .هرفكل تالعتلا سملتي مث .هل هدارم
 ام لك نإ اولاق دقل «ءلطابلا كلذ ديؤت ىتلا ةلطابلا تاداهشلا عامس نولواحي

 ةمكآلا ءاربإو «ةايحلاب هيف خفنلاو ريطلا ريوصت نم  مالسلا هيلع - ىسيع هلعف

 رومأ هنأ عم حضاو نيب ىأ «نيبم رحس الإ وه ام - ىتوملا ءايحإو صربألاو

 لدي امم «عقاو ريغ الييخت الو ءاعداخ الطاب اهيومت تسيلو .ةسوسحم ةعقاو
 «قحلا عم انلعجا مهللا .نكي امهم ليلد هعنقي ال جوجللا لطبملا نأ ىلع

 .قحللو

 50 2 و ا

 نأ كلَ 9 ٌعيَِتْسَيَلَهَمَصَرَمَنإ سعيت بِاَوحْ
 رق 2200 هس سل ل حسو

 كح يقل ءاَمَصلاَوعمَديآَم انئلع لري
 م

 و َنيَمْطَتَو ابْنِ لكن نَأ ديرو 2 51 نيم

 نيد 550 دواس َدَص َدَق نأ َمَلَعَنَو

 سي هدام اَلَعْل أ اسير مهلا جرم نبأ سِعْلاَ
 0 ل دي -

 َتَأو انقذو كني ةَياَءَواَ :رخاَ واولاد اًديِعاَمَل ُنوْكَك
 هل

 م
 كلل

 مهام ند أَلاَ هيون َنيِقْرَرل ريح ل م 0 0200 هر دو ص رو د هر حاس
 ل ه- 0011 ورع ع سم 16 260 م24 ره هوم

 39 َيِيَككلاَوَي ءاَدحأهيّزعأ ال اباَدعهبذع اف
-1 



 ةدئاملا ة روس ريبسفت لل

 4 للامام
 أ سل

 ىحولاو 4 يلوسربو يب اونمآ نأ نييراوحلا ىَلِإ تيَحْوُأ ذو ظ :ىلاعت هلوق
 مهيلع لسرلا ىلإ ليربج لاسرإ ىنعمب ىحو :ماسقأ ىلع نوكيو ماهلإلا هانعم

 ؛مهبولق ىف تفذقو مهتمهلأ ىأ ؛ةيآلا هذه ىف امك. ماهلإلا ىنعمب ىحوو .مالسلا

 ىنعمب ىحوو ء[ صصقلا] *(7) ... ئسوم مَ ىلإ ان انيحوأو» :ىلاعت هلوق هنمو

 ؛ةلص 4 ىلإو «ترمأ ىنعمب تيحوأ :ةديبعوبأ لاق .مانملاو ةظقيلا ىف مالعإلا

 . [ةلزلزلا] 429 اهل ئحوأ كبر َّنَأب : ىلاعت هللا لاق ؛ىنعمب ىحوأو ىحو :لاقي

 بارعألا نم مدقت ام 4 ميرم نبا ىسيع اي نويِراوحْلا َلاَق ْذِإ :ىلاعت هلوق

 ىنعمب باجتسا :اولاق امك ؛عيطي ىنعمب عيطتسي لني نأ 4 كبر عيطَتسُي لَهط
 اذه ناكو «كبر ردقي له :ىنعملا ليقو .عاطأ ىنعمب عاطتسا كلذكو ءباجأ

 ىسيع لاق اذهلو ؛ لجو زع هللاب مهتفرعم ماكحتسا لبق مهرمأ ءادتبا ىف لاؤسلا

 متنك نإ هّللا اوَقّنا ١) :زوجي ال ام هللا ىلع مهزيوجتو مهطلغ نع باوجلا ىف

 . ىلاعت هللا ةردق ىف وكشت ال ىأ 4 نينمؤم

 امك مهراصنأو مهؤالخدو ءايبنألا ناصلخ نييراوحلا نآأل ؛رظن هيف اذهو

 ءايبنألا نأ مولعمو .4هللا راصنأ نحن نويراوحلا لاق هللا ىلإ ىراصنأ نم» :لاق

 ام زوجي مو هل بجي امو ىلاعت هللا ةفرعمب اوءاج مهيلع همالسو هللا تاولص

 صتخاو مهّنَطاب نف ىلع كلذ ىفخي فيكف ؛مهمتأ كلذ اوغلبي نأو هيلع ليحتسي

 ناك نمم ردص كلذ نإ :لاقي هنأ زوجي هنأ الإ ؟ىلاعت هللا ةردق اولهجي ىتح مهب

 مهل امك طاونأ تاذ انل لعجا : لَو ىبنلل بارعألا لاهج ضعب لاق امك ءمهعم

 اوناك مهنأل هناحبس ىرابلا ةعاطتسا ىف اوكشي مل موقلا نإ :ليقو ,27طاونأ تاذ

 دقو ىتأي نأ نالف عيطتسي له :لجرلل كلوقك وه امنإو «نيملاع نيفراع نينمؤم

 دقو ؟ال مأ كلذ ىلإ ىنبيجيي لهو ؟كلذ لعفي له :ىنعملاف ؛عيطتسي هنأ تملع

 تاّذ اهل لاقي نيكِرْشُمْلل ة ةرَجَشي رم نيتح ىلإ جرت امل كَ هللا لوس نأ يللا دقاو يبأ ْنَع (1)

 «طاونأ تاذ مهل اَمَك طاونأ َتاَذ اَنَل لعل هللا َلوُسر أَي :اُناَق مُهحلسأ اي َنوُفلَعي طاونأ

 يذّناو كيل مُهَل اَمَك اَيَلِإ ال لَعجا ىَسوُم موق َلاَق اَمَك اذه اهّللا َناَحْبُسس» : ل يتلا َلاَعَ
 ه اس مانو

 )5١180(. ناس نيكرتل :ءاج ام - نتفلا : يذمرتلا هاور مكب ناك َْم هس نيكل هديب يسنت



 ةدئاملا ةروس ريسفت الإ

 الالام اطل نلت ل ل ثالاتالاااقا خلاط اممممماممممخممماماملاممماخمخخ خا للاناخاال لالالا اممم خخخ خاتلل للا ةكلاللل الااللنلتلئ اللازم خلت الل نالت تاتللا ١
 يي م ب يجي

 ملع اودارأف رظنو ربخو ةلالد ملع هريغلو كلذل ىلاعت هللا ةعاطتساب نيملاع اوناك
 29-40 ... ئتومْلا يبحت فيك ينرأ بر ...# : لَك ميهاربإ لاق امك ؛كلذك ةنياعم

 دارأ نكلو ءرظنو ربخ مّْلع كلذل ملَع ميهاربإ ناك دقو ءمدقت ام ىلع [ةرقبلا]
 ةهبشلا هلخدت دق ربنخلاو رظنلا ملع نأل ؛ةهبش الو بير اهلخدي ال ىتلا ةنياعملا

 :نويراوحلا لاق كلذلو ؛كلذ نم ءىش هلخدي ال ةئياعملا ملعو ؛«تاضارتعالاو
 . [ةرقبلا] 4650 ... يِلَق َنَصْطَيَل نكلو ...8 :ميهاربإ لاق امك «انبولق نئكمطتو#

 لحي ام نوردت ال مكنإف ؛لاؤسلا ةرثكو هبضاغم اوقتا ىأ 4 هللا اوقّتا لاَق»
 متنك نإ .هدابعل حلصألا لعفي امنإ لجو زع هللا ناك ذإ ؛تايآلا حارتقا دنع مكب
 . ىنغ هيف ام تايآلا نم مكءاج دقف ءهب تئج امبو هب نينمؤم متنك نإ ىأ نيمو

 نئمطتو 9 :هلوقو .«نأ» ب بصُت 4 اًهنم لكأت نأ ديرن اوُلاَقط :ىلاعت هلوق
 ببس هب اونيب :هلك فطع 4نيدهاشلا نم اَهيَلَع نوُكتو اًمقدص دف نأ مَن اً
 اودارأ مهنأ - امهدحأ :ناهجو 4 اهنم لكأت » :مهلوق ىفو .هنع اوهن نيح مهلاؤس
 هعبتا جرخ اذإ ناك مالسلا هيلع ىسيع نأ كلذو ؛اهيلإ ةيعادلا ةجاحلل اهنم لكألا

 وعدي نأ هنم نوبلطي اوناك مهضعبو «هباحصأ اوناك مهضعب «رثكأ وأ فالآ ةسمخ

 نورظني اوناك مهضعبو ءانايملع وأ ىّنمَر اوناك ذإ .ةّلع وأ مهب ناك ضرمل مهل

 ةقفن مهعم نكي ملو «ةزافم ىف اوعقوف عضوم ىلإ اموي جرخف .نوئزهتسيو
 نم ةدئام مهيلع لزنت نأب وعدي ىتح ىسيعل اولوق :نييراوحلل اولاقو اوعاجف
 كلذب ربخأف 4 َنيِنمْؤُم مسك نإ هللا اوُقّنا لاَ :نوعمشل ىسيع لاقف ءءامسلا
 لكأت 9 - ىناثلا . ةيآلا 4 اهنم لكَ نأ ُديِرُن ل :هل لق :هل اولاقف موقلا نوعمش
 لمتحي 4 ابولُق نمْطَتَو ط :مهلوقو ءاهيلإ مهتعد ةجاحل ال اهتكرب لاننل 4 اهنم
 ىلإ نئمطت - ىناثلا .ايبن انيلإ كثعب ىلاعت هللا نأ ىلإ نئمطت  اهدحأ :هجوأ ةثالث

 ىلإ انباجأ دق ىلاعت هللا نأ ىلإ نئمطت  ثلاشلا .انتوعدل انراتخا دق ىلاعت هللا نأ
 دق نأ ملعنو )» .انلمعو انموص لبق دق هللا نأب نئمطت ىأ :ليقو ءانلأس ام

 كلو «ةينادحولاب هلل 4 نيدهاشلا نم اَهيَلَع نوكتو 8 .هللا لوسر كنأب 4انتقدص



 ةدئاملا ة رويثش ريبشسفت ل

 لح للام ل
 ا برس

 اذإ اهري مل نم دنع كل 4 نيدهاشلا نم اهيَلَع نوكَنو ١ :ليقو .ةوبنلاو ةلاسرلاب

 . مهيلإ انعجر

 هللا اي اهلصأ مهللا ماير ْمِهّللا ميرم نبا ىسيع لاقط :ىلاعت هلوق

 نم ةدئام انيلع لزنأ » «ناث ءادن 4ابر» كاي) نم لدب ؛مهللا» ىف ناميملاو

 ؛ماعط اهيلع نوكي ىتح ةدئاملا نوكت ال ؛ماعطلا هيلع ىذلا نآوخلا ةدئاملا  ءامّسلا

 دمت ةدئاملاف ؛هاطعأو همعطأ اذإ هدبع دام نم ةلعاف ىهو «ناوخ :ليق نكي مل نإف

 سيلو ةدئامل تعن © نوكت 9: « 4 اديع انَل نوُكَت اف :ىلاعت هلوقو «ىطعت ىأ اهيلع ام

 .باوجب

 مهيلع تلزن ةدئاملا نإ :ليقف ؛اهرخأآو انتمأ لوأل ىأ 4 اًنِرخآو اَنلَوُأل اديع )»

 امنإو ؛دايعألا دحاو ديعلاو .اديع دحألا اولعج كلذلف ؛ةيشعو ةودغ دحألا موي

 داوعأ نيبو هنيب قرفلل :لاقيو ءدحاولا ىف اهموزلل واولا هلصأو ءايلاب عمج

 وهف عجر ىأ دوعي داع نم هلصأ :ليقو ؛ديعلا اودهش ىأ اودع دقو «بشحخلا

 مويل ليقف ؛داعيملاو تاقيملاو نازيملا لثم ءاهلبق ام راسكنإل ءاي تبلقف «واولاب دوع

 حرملا ىف دوعلل اديع ىمس :ليقو .ةنس لك نادوعي امهنأل اديع : ىحضألاو رطفلا

 ىلإ دوعي ناسنإ لك نأل اديع ىمس :ليقو ؛مهلك قلخلا رورس موي وهف ءحّرَفلاو

 فيضي نم مهنمف مهلكآمو مهتائيهو مهسبالم فالتسخا ىلإ ىرت الآ ؛هتلزنم ردق

 هنأل كلذب ىمس :ليقو . . مَحري نم مهنمو مَحِرَي نم مهنمو «فاضي نم مهنمو

 «هيلإ نوبسنيو برعلا دنع روهشم ميرك لحف وهو :ديعلاب اهيبشت فيرش موي

 ةريناندلا اهيف تّدهرأ ٌةيديع :لاق ؛ةيديع لبإ :لاقيف

 اهنم لكأي :سابع نبا لاق .عمجلا ىلع 4 انرخآو انلوأل 9 تباث نب ديز أرقو

 .مهلوأ (اهنم) لكأي امك سانلا رخآ

 هب باجأ ىلاعت هللا نم دعو اذه 4 مكيلع اَهلَرنم يَ هللا لاَق ا :ىلاعت هلوق

 اهلزنأ دق هنأ بجوي اذهو «نييراوحلل ةباجإ ىسيع لاؤس ناك امك ىسيع لاؤس
 نبا لاق .ريزانخو ةدرق اوخسم اهلوزن دعب اورفكو موقلا دحجف «قحلا هدعوو



 ةدئاملا ة روس ريبسفت ااه

 الللتل ااا طلال خكا تل شسا مااا خماللاااالاال اماما ط خطانا للاااملانااااملمما مخطط خكاالاناالاالالللل أخ لاللااللالل اال خخ تانالالاا ١ م
 ىف هزه

 لآو ةدئاملا باحصأ نم رفك نمو نوقفانملا ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ نإ :رمع

 َنَم ادحأ ُهْبذعأ ال اًباذع هبذعأ ينِإَف مكم دعب رفكي نمف » :ىلاعت هللا لاق ؛نوعرف
 وهو  روهمجلا هيلع ىذلاف ؟ال مأ تلزن له ةدئاملا ىف ءاملعلا فلتخاو . # نيملاعلا

 امإو تلزن ام :دهاجم لاقو .# مكيلع اهلزنم ينإ © :ىلاعت هلوقل ؛اهلوزن - قحلا

 :ليقو .هئايبنأل تايآلا ةلئسم نم مهاهنف هقلخل ىلاعت هللا هبرَض ِلَتَم برض وه
 هللا اورفختساو .ةيآلا - 4 مكنم دعب رفكي نم إ» :مهل لاق املف ةباجإلاب مهدعو

 اولس مث اموي نيثالث اوموص» :ليئارسإ ىنبل لاق ميرم نب ىسيع نإ :سابع نبا
 انيضقف دحأل انلمع ول ىسيع اي :اولاقو اموي نيثالث اوماصف «مكيطعي متئش ام هللا

 ءءامسلا نم ةدئام انيلع لزني نأ هللا عداف انعجو انمص انإو ءاتمَعطأل انلمع

 نيب اهوعضوف «تاوحأ ةعبسو ةفغرأ ةعبس اهيلع ءاهنولمحي ةدئامب ةكئالملا تلبقأف

 . مهلوأ لكأ امك سانلا رخآ اهنم لكاف مهيديأ

 .اكمسو 0 ماعط ناك ئمسلسلا نمحرلا دبع ىبأو سابع نبا نعو

 اوناش دغل اور الو اونوخي الأ اورمأو اهحلو ازيخ ءامسلا نم ةدئاملا تلرزأ»

 .290«ريزانخو ةدرق اوخسَمَف دغل اوعفرو اورخداو

 هم
 ري ًٍ ال حد رت ره

 يفودخيا ساّنلل تلق تن أسأل

 نأ ل وُكَياَم كَندَحَمس 10 لاكن وُحَنِم نيه أَو

 اسمك هَنْمِلَعدَمَ دقة ثقب سلام لو
 ورا حم رق صر هم قلي ل هس دج كت سس سس

 م 2 4: للعسل اكن َكِسْتَت ٍقاَمْمكَعَأ" او ىسفت

 )١( ةدئاملا ةروس نمو - نآرقلا ريسفت :يذمرتلا ننس )30551(.



 ةدئاملا ةروس ريسفت لل

 مم
 ك4

 دا سل

 ورا نوي ترم آمال إل ُتْلَ
 بيِقَّرلأ تأ تدك َتَواَملف فتَمْداَها ديه تك
 سس تاسع لس هر سل

 نبا ىسيع نأشب مهتبواجمو ةمايقلا موي سانلا ةبساحم ىف نآلا ىلإ مالكلا

 ةيهولألا هيلع اوعداف «هلقي مل ام اوعداو «هيف سيل ام هولحن مهنإ ثيح نم ميرم

 هومهوت ىذلا مهولا كلذو ءاهورتفا ىتلا ةيرفلا هذه لوح ةبواجملا تناكف همأو وه

 .مالسلا هيلع حيسملا ىلع هوعداو

 نود نم ٍنيِهَلِإ يمَأو ينوُدخّنا ساّدلل َتْنُق تنآأ َميْرَم َنْبا ىسيع اي ُهللا َلاَق ذو ل

 نإف . [ةدئاملا] 4« 2 ... لُسْرلا هللا عَمَجي ميل :ىلاعت هلوق ىلع انه فطعلا 4 هّللا

 اوثعب نمو «مهماوقأو «لسرلا نيب ةمايقلا موي نوكت ىتلا ةبواجملل ةروص هلك اذه

 ناك هنأل ؛ةبواجملاب ماقملا اذه ىف  مالسلا هيلع - ىسيع صخو «ماع لكشب

 ناكو ؛ةيهولألا هيلع اوعدا ذإ «ميركلا ىوبنلا هصخش ىلع ءارتفا لسرلا رثكأ

 نأ ىفنت ىتلا ةيعيبطلا ةدالولا ىلإ ةراشإلل 4 ميرم نبا ىسيع ايل :ركذب هؤادن

 نآل ؛عاضوألا نم عضو ىأب ةيهولألا رصنع هيف وأ «هلإ نبا وأ اهلإ نوكي

 الو «ةيهولأ هيف رشبلا نوكي نأ نكمي الف «ناعمتجي ال ناضيقن ةيرشبلاو ةيهولألا

 ىنولعجا وأ ىنوذختاب ريبعتلاو «ىنولعجا «(ىنوذختا) ىنعمو «ةيرشب هيف هلإلا

 .هل لصأ ال امب ذاختا هتاذ ىف وه لب «ةقيقح هل سيل هنأ ىلع لدي

 ةقيقحلا ركذ «هفالخب  مالسلا هيلع - ىسيع رقيل ىأ «ريرقتلل ماهفتسالاو

 تقو سميلو ءازجلا ررقتي ىذلاو ءائيش سفن نع سفن ىزجت ال ىذلا مويلا كلذ ىف

 ليبق نم وهو همظعو «مهئارتفال نايبو «مهبونذل ريبكتو «مهل خيبوت هيف «لمعلا

 فيك لاقي ذإ ءاملعلا هدروي ىذلا ضارتعالا دري كلذبو «مهلاوقأو مهلامعأ راضحإ

 الو ءاذه نم ائيش لقي مل هنأ ملعي ىلاعتو هناحبس وهو ىسيع ىلاعت هللا لأسي
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 مهبذكب ميظعلا دهشملا ىف رقيل لاؤسلاف ؟هل هوعدا ام هسفنل ىعدي نأ نكمي

 مهبنذل ميسجتو «خيبوت غلبأ كلذ ىفو «ىلاعتو هناحبس هللا ىلع مهئارتفاو

 همأو ىسيع نإ :اولاق نيذلاو .ىلاعتو هناحبس هللا ىلع مهئارتفاو «مهماهوأو

 .هورقأ مهنأكف ءمهريغ هركنتسي ملو «ىراصنلا فئاوط نم ةيناربربلا مه ناهالإ

 .سدقلا حورو نبالاو بآلا ةثالث ثلاث هللا نإ :اولاق .هورقي مل نيذلاو

 مل ذإ هللا ةيهولأ اوفني مل هللا نود نم ناهلآ همأو ىسيع نإ :اولاق نيذلاو

 همأو ميرم نبا ىسيع نإ :اولاق مهنإ :مهنع لاقي ىتح ءاهوفن مهنأ مهنع فرعي
 هللا ةينادحوب نمؤي مل نم نأ كلذ نع باوجلاو .هريغ ىأ هللا نود نم ناهلإ

 هناحبس هللا ةيهولأب فرتعاو «هللاب نمآ هنإ :لاقي ال هعم هريغ كرشأ لب ىلاعت

 هللا فالخ ىأ 4 هللا نود نم 8 رسفن وأ (هدحو هللا الإ دبعي ال هنأل «ىلاعتو

 .اريبك اولع نولوقي امع هللا ىلاعت . .ىلاعت هللا عم نينثا كانه نإ :اولاق مهنأكف

 :هلوقب - مالسلا هيلع  ىسيع ةباجإ ىلاعت هللا نيب دقو
 اهيزنت اهانعم كناحبس 4قحب يل سيل ام لوُقَأ نأ يل َنوُكي ام كتاحبس لاَقإ» ا

 «فوذحم لعفل ردصم اهنأ ىلع ةبوصنم ىهو ءاسيدقتو لوقلا اذه نع كل

 ال رمأ هنأ ىلع ةلالدلل كلذب همالك - دوهشملا مويلا كلذ ىف ىسيع انديس ريدصتو

 ىفن هيفف .هكرديو لوقي ام ىعي لقاع نع ردصي نأ نكمي الف «هتاذ ىف قيلي
 اذه دعب مث هدحو هل حبسي ىذلا وه هنأو ,ءسيدقتلاو ةهازنلل نايبو كرشلل قلطم
 ىفنف «لاحملا مالكلا اذه هسفن نع ىفني ذخأ ءاقلطم ايفن ناك ىذلا قلطملا هيزنتلا

 «.هنع ردصي نأ ةلاحتسا ركذ لب «لوقلا اذه لثم لوقي نأ هنأش نم سيل هنأب هنع

 هوجو نم ىفنلل ديكأت اذه ىفو . «قحب يل سيل ام لوُقَأ نأ يل نوكي امإ» :لاقو
 : ةثالث

 وهف ءهنع ردصي نأ نكمي الف «لوقلا كلذ هنأش نوكي نأ ىفن هنأ  اهلوأ

 ىف ىوقأ لوقلا لامتحا ىفنو «لوقي نأ لامتحا ىفن لب ءطقف لوقلا فني مل
 .ةلوقملا ىفن نم ةلالدلا
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 .لوقي فيكف «هتاذ ىف لوقعم ريغ كلذ نأ ىلع لدي همالك نأ  اهيناث

 هتملع دقق ُهتلُف تنك نإ . قحب سيل هنأل هلوق ليحتسم هنأ تبثأ هنأ - اهثلاث

 . 6 بويغلا َمالَع تنأ َكنِإ كسفن يف ام مَلعَأ الو يسْفَن يف ام ملعَت

 نيهلإ يَّمَأو ينوذخُتا 8 :لاق هنأ وهو ءهنع لئس ام ىفتل ديكأت ةلمجلا هذه

 000 . دل نر
 عقي مل وهف «هملعي مل ماد امو «ىلاعت هللا هملعل لصح دق ناك ول هنإ ذإ

 ءءامسلا ىف الو ضرألا ىف ءىش هملع نع بيغي ال هللا نأل ؛عقي نأ نكمي الو

 هللا ملع لومش تابثإ ريبعت غلبأب عوقولا مدع ىلع هتلالد قوف صنلا اذه ىفو
 يف ام ملعت 8# :هلوقب ليلجلا ىنعملا اذه ىكز دقو ءطيحم ءىش لكب هنإو «ىلاعت

 راوجب ناسنإلا ملع روصق تابثإ صنلا اذه ىفف . © كسفن يف ام ملعأ الو يسفن

 ناسنإلا ملعو «بولقلا تايوطمل لماش ىلاعت هللا ملع نأ تابثإو «ىلاعت هللا ملع

 ال ناسنإلاو ءرودصلا ىف ىفخي ام ملعي هللاف حراوجلا نم رهظي ام ىلع روصقم

 ام ملعي الف «سوسحمللا رهاظلا هنع فشكي ام وأ ءسوسحم رهاظ وه ام الإ ملعي

 نآل ؛ةثلاث ةهج نم ةيهولألا ىفن ىلع لدي صنلاو «ىلجلا هرهظي ام الإ ىفخلا
 ملعو «ءامسلا ىف الو ضرألا ىف ءىش هيلع ىفخي ال ءىش لكل لماش هللا ملع

 «سوسحملا هنع ئبني ام وأ سوسحملاب الإ طيحي ال ىذلا رصاقلا عونلا نم ىسيع

 ناسنإلا سفن نيب ةيناث ةهج نم ةنزاوم وه مث «ملعلا قيرط نم ةيهولألل ىفن وهف
 امو ءاهتينادحو الإ اهنع رشبلا ملعي ال ىتلا ىلاعت هللا تاذو «هقلاخل ةفوشكملا

 .اهنم ناسنإلل هملعي

 :هلوقب رشبلا تافصلا نع ولعي ىذلا طيحملا ىلاعت هللا ملع ىسيع دكأ دقو

 ملعت كؤامسأ تسدقت ةلالجلا بحاص اي كنإ ىأ 4 بويغلا مُالَع تنأ َكنِإ

 ءىش هنم ىفخي ال اقيقد املع لبقتسملا ىف ةنونكملاو ءانسح نع ةبيشملا رومألا

 ةطاحإلا ىلعو ةقدلا ىلعو «ةرثكلا ىلع ةلادلا ةغلابملا ةغيصب ربع كلذلو «كيلع
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 امو رهظ ام نإف ءرهظ امب هملعك نطب ام ملعي ىلاعتو هناحبس هنأو ةلماكلا ةماتلا

 فوشكم عيمجلا نإف ىلاعت هلل ةبسنلاب امأو «ناسنإلا ىنب نحن انل ةبسنلاب وه نطب

 .روتسم ريغ

 .ةدكؤملا (ْنإ) ب  اهلوأ :تادكؤم ةعبرأب بيغلل ىلاعت هللا ملع دكأ دقو

 . 4 تن )» :ىلاعت هلوق ىف دكؤملا ريمضلاب  اهيناث

 قوف ةقيقح اهنكلو «ديبعلل ةبسنلاب ةغلابم دعت ىتلا ةغلابملا ةعيصب - اهثلاثو
 انتغل هل عستت ام ىصقأ اذه نإو «ميكحلا ميلعلا ىلاعت هلل ةبسنلاب روصتن ام

 .ةيهلإلا قئاقحلا نع ريبعتلا نع ةرصاقلا

 ام اهعاونأ لكب بويغلا لاق لب «بيغلا درفي ملف «بويلا عمج - اهعبار

 اهنم ىناحورلا اهلك تانئاكلاب قلعتي امو لبقتسملا ىف عقي امو «ىضاملا ىف عقو

 «ةكئالمو «ءاملا ىف كامسأو ءءاوهلا ىف رويط نم «هناحبس هقلخ لكلاو «ىداملاو

 فئاوطل وأ ءرشبلل ةبسنلاب وأ «هتاذ ىف بيغ وه ام لك اذكهو «سنإو «نجو

 . مهنم

 ام اديهش مِهْيلَع تنكو مكبرو يب هللا اودبعا نأ هب يترَمَأ ام الإ مهل تلق امإ»

 هللا هيزنت تابثإ وهو «لوأآألا لوقلا ديكأت ىف ىماسلا مالكلا اذه . 4 مهيف تمد

 تابثإو خيبوتلا ماقم ىف اذه لك ناك دقلو «ةينادحولا ىلإ الإ اعد ام هنأو «ىلاعت

 ىلعو «مهبر ىلاعت هللا ىلع مهئارتفاو ء.مهرفك ىلع مهباقعو «مهيلع ةجحلا
 .مهيلإ هناحبس هلوسر ميرم نبا ىسيع

 ىمأو ىنوذختا» لاق دق نوكي نأ ةلاحتسا تابثإ اهيف ةقباسلا ةيماسلا ةلمحلاو

 ىفن اهيف .تابثإو «ىفن اهيف ةيماسلا ةلمجلا هذه ىهو «ليلدلاب ىفت ىهف :««نيهلآ

 هيف ناك كلذلو ءهاوس لقي ملو «هلاق ام تابثإ هيفو «هيلإ اناتهب هوبسن ىذلا لوقلا

 ال هنأ تابثإ هيفو «قلطملا ديحوتلا ىلإ اعد هنأ ركذي وهف «تابثإلاو ىفنلاب رصق
 :رومأ ةثالثل كلذو «قلطملا ديحوتلا ىلإ الإ وعدي نأ نكمي
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 «هللا دنع نم لوسر وهو ءهريغب رمؤي ملو «هبر رمأ ىذلا وه هنأ  اهلوأ

 نود هب رمأ ام غلب اذإ الإ اههجو ىلع ةلاسرلا ىدأ دق لوسرلا نوكي نأ نكمي الو

 . « هب يِترَمَأ ام َّألِإ مهل تْلُق امإ» :مالسلا هيلع لاق اذلو ءهاوس

 .ةلاسرلل دؤم ريغ نكأ الإو «هغلبأو هلوقأ نأ ىنترمأ ام

 اعد ام ةقيقح ركذ لب ءالامجإ هب رمأ ام ىدأ هنأ نايبب فتكي مل هنأ - اهيناث

 ام رسفي وهف «ةرسفملا ىه نإف .4ِهّللا اودبعا نأ :لاق ذإ ءالمجم ريغ ارسفم

 .هيف ماهبإ ال نيب وهو هب رمأ

 يبر © : هناحبس هدابعلل هدحو هقاقحتسا ىلع ليلدلا ماقأ هنأ  اهثلاثو

 «قولخم انأف «ىنقلخ ىذلا هدحو وه هنأل ةدابعلل قحتسملا وه هنأ ىأ . 4 مكبر

 اذه ىفو «!؟هريغ نودبعت فيكف هدحو مكقلخ ىذلا وهو ءاهلإ نوكأ فيكف

 ظفللا حيرصت تبثأ امك «تاذلا ةينادحوو نيوكتلاو قلخلا ةينادحو تبثأ ريبعتلا

 . ةدابعلا ةينادحو

 :هبر هنع ىكح امك لاقف «قئاقحلا كلت مهغلب هنأ مالسلا هيلع دكأ دقو

 ام ملعت مهيلع ابيقر مهل ادهاشم تنك ىأ .4 مهيف تمد ام اديهش ْمِهِيَلَع تنكو »

 ىف ديحوتلا ىلإ مههيبنت تكرت امف «مهيف ىئاقب ةدم فيرحتلاو غيزلا نم هولواحم

 تنأ تنك ايندلا تكرت املو «مهنيب ىتماقإ ةدم نيوكتلاو تافصلاو تاذلاو ةدايعلا

 .بيقرلا

 صنلا ىف 4 ديهش ءيش ّلُك ىلع تنأو مهل بيقزلا تنأ تنك يي اًمَفط
 اهل دؤم هتلاسرب مئاق ءىح وهو مهيلع هتداهش - مالسلا هيلع  ركذ قباسلا ميركلا

 مهبر ىلإ مهرمأ ضوفيو «هتافوب هتمهم ءاهتنا ركذي صنلا اذه ىفو ءاههجو ىلع
 .ةراشإ قدأو ريبعت فطلأ ىف

 نمو ىتافو دح دنع ىنعملاو «هب دعبلاو ةيلاحلا ىلع لدت امك ليصفتلل ءافلاو

 لك ىلع تنأو مهلاحب ملاعلا مهيلع بيقرلا كدحو تنأ تنك دعب نمو ءاهلبق

 .رودصلا ىفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعت مهلاحب ملاع ءىش

 .ىضريو بحي امل هللا انقفو
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 هيلع ميرم نبا ىسيع حبسملا ديسلا ثيدح ىف لوصوم ميظعلا مالكلا
 .ةمايقلا موي لسرلا ىلاعت هللا عمجي موي مالسلاو ةالصلا

 - مالسلا هيلع  حيسملا ديسلا نيبو «ىلاعت هللا نيب ةبواجملا نم ناك دقلو

 اهنأك ماهوألا هذه تركذو ءهيلإ ةبسنلا نوعدي نم اهمهوت ىتلا ماهوألا نأش ىف
 مث ءاهرضحي ملو هدعب نم تعقو دق ىهو - مالسلا هيلع - حيسملا نمز ىف ةعقاو

 ىلاعت هللا عمجي موي ةمايقلا موي نوكت اهنإ ذإ ؛كلذ دعب نم نوكت ةبواجملا
 ىلاعتو هناحبس صتخاو ءمهماوقأ تاباجإ نأش نم ناك امع مهلأسيو «لسرلا
 هللا نأو هللا نبا هنأ اوعدا ذإ هيلع ءارتفا ءايبنألا دشأ هنأ نم انركذ امل ىسيع ركذلاب
 ىراصنلا ىدي نيب رضحتل ةرضاح اهنأك - ةمايقلا موي رابخأ تركذو «ةثالث ثلاث

 «موي - مالسلا هيلع حيسملا نم نوكت ىتلا ةيراكنإلا ةغيصلاب اوعدا ام اوعدا نيذلا
 ةيوبنلا هتاذ لوح هب نوملكتي اممو «مهنم ءىرب - مالسلا هيلع  حيسملا نأ اونيبتيل
 . ةيرشبلا

 :ةبواجملا كلت ةصالخو

 يمأو ينوُذْخُنا ساّلل تلق تنأأ# باوجلاب ملاعلا لاؤس هلأس ريدقلا ىلعلا نأ
 امو عقي مل هنأ ملعي ىلاعت هللا نأل ؛ىفنلاب باوجلا ناكو ,دّللا نود نم ٍنيهلِإ
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 اناك امهنأل ؛ةيهولأ همأ وأ - مالسلا هيلع  حيسملا ديسلا ىف اودقتعي نأ مهل ناك

 نوكي نم نأش ال «ةيرشبلا نأش كلذو «قاوسألا ىف نايشميو ءماعطلا نالكأي

 .اهلإ
 رشب هنأل ؛هل قحي الو «هنأش نم سيل هنأب ىفنلا ديكأت باوحلا نمضت دقو

 نوكي نأ نكمي ال هنأو ؛.هنع ىلختت ال ةيرشبلاف «ىلاعتو هناحبس هلل قولخم

 قولخملا نوكي نأ نكمي الو «هقلاخ هللاف .هقلخ ىف ىلاعت هللا كراشي ءاهلإ

 .ةمكحلا هملع ىذلا وهو .هقلخ دعب هبري ىذلا وه ىلاعت هللا نألو «قلاخلاك

 دهملا ىف همالك ناكف ءدهملا ىف نودشارلا ملكتي امك ملكتي هلعج ىذلا وهو

 ىلع لدي اذهو ؛هقلخ ىوتساو «هتلوجر تلمتكا دق ديشر ىأ «لهك وهو همالكك

 ءهدشأ غلب دقف «ةلوهكلا نس غلب نأ ىلإ شاع  مالسلا هيلع  حيسملا ديسلا نأ

 ىلإ لصي مل هنأ ىلإ ئموت نيرضاحلا ىراصنلا بتك تناك نإو «نيعبرأ غلبو
 . نيعبرألا

 هدعب نم ىلاعت هللا ةباقر ىف مهنأ  مالسلا هيلع - ىسيع انديس ركذ دقو
 ىلع ىلاعت هللا اهيلإ- مهدشرأ ىتلا ةداحجلا نع مهفارحناو مهرمأ لآمو «مهلاح ملعي

 .مالسلا هيلع  ىسيع نيمألا هيبن ناسل

 ءاهيلع مهيزاجم اهب مهبساحم هنأو «مهلامعأ دهاش ىذلا ىلاعت وه هنأو

 روفغلاو «ميكحلا زيزعلا وهو «هيلإ ةضوفم مهرومأو «هيلإ مهنأش ىف رمألاو

 ءاش نإو ءاهضعب نع افع ءاش نإو «ةلماك مهبونذب مهذخأ ءاش نإف ؛ميحرلا

 كلذلو «ةِْلَك دمحمب اونمآو هدحو هللاب اونمآو «اوبات نإ هنارفغو هتمحرب مهدمغت

 مُهَّنإَف مهبذعت نإ# .ميظعلا دهشملا كلذ ىف ىسيع مالك ةيقب نع ةياكح ىلاعت لاق

 . «ميكحلا ريَِعْلا تنأ كنف مهَل رفغت نإو كداَبع

 حيسملا ةفأر نع ئبني ةمايقلا موي لاحلا ركذي ىذلا صنلا اذه ىف دجن انإو

 كلت نوكت نأ الإ باذع ىف سانلا نوكي الأ ىف هتبغرو ءهقفرو «مالسلا هيلع

 ىبأ ميهاربإ بلط اذه ىف هبشي وهو «ىلاعت هلل ضيوفت صنلاف «ىلاعت هللا ةدارإ



 ةدئاملا ه :روس ريبسفت اذنلإ)

 1 إلا
 ربح

 يي

 هلوقب هنع ىلاعتو هناحبس هللا ىكح امك هيبأل نارفغلا مالسلا مهيلع ءايبنألا

 . [ءارعشلا ] 4 (ج) َنيلاضلا نم ناك هَّنِإ يبأل رفغاو إذ : ىلاعت

 :هلوق دوهشملا مويلا كلذ ىف هنع ىلاعت هللا ىكحي  مالسلا هيلع  حيسملاف

 .مهكلمت كدابع مهف ديدشلا باقعلا مهبقاعت نإ ىأ كذاب ْمُهّنإَف مُهبَدَعُت نإ)

 رفغت نإو «مهباقع ناك كتزعو كتمكحبف ءاوبنذأ دق مهو «كدنع مهل قح الو

 بلاغلا حفص وهو .«كنم زئاج كلذ نإف مهنع حفصتو مهتائيس رتستو مهل
 نوصملا ريبدتلاو ةمكحلا ةرئاد ىف هلاعفأو اهعضاوم ىف رومألا عضي ىذلا ءرهاقلا

 .ثبعلا نع

 دهشملا ىف  مالسلا هيلع - ىسيع بلطي نأ غوسي فيك :ءاملعلا لاق انهو

 اولاقو نيهلإ همأو ىسيع اولعجف «ىلاعت هللاب اوكرشأ نيذلا رافكلل نارفغلا ميظعلا

 تاباجإب كلذ نع اوباجأ دقو ؟هللا نبا حيسملا نإ اولاقو «ةثالث ثلاث هللا نإ

 دقلو ءاليحتسم سيلو ءالقع زئاج رافكلل نارفغلا نأ نم ليق ام اهقدأ ةفلتخم

 مالسلا هيلع  ميهاربإ بلط ليبق نم مهل نارفغلا ؛مالسلا هيلع ىسيع بلط ناك

 هيلع - ىسيع نأ ىلع «ةفأرلاو «ةقفشلا طرف نم جتان وهف «هيبأل نارفغلا -

 ناك اذإو «هتمكح تلاعت نيملاعلا برل رمألا ضوف لب «نارفغلا بلط ام  مالسلا

 ضرفلا كلذ نأ ىرن نحنو «نارفغلا زاوج ضرف هنأ وهف ماقملا اذه ىف شقاني ام

 اوكرشأ نيذلا نييحيسملا نأ ضرفن نأب كلذو ءعقو ىذلا ىخيراتلا قسنلا عم قفتي
 رمتسا نم مهنمو «ةيدمحملا ةوعدلا هتغلب نأ دعب ميدقلا هلالض ىلع ناك نم مهنم

 ةيحيسملا ةوعدلا ةقيقح نيبتو «ديحوتلا ىلإ ةيدمحملا ةوعدلا هغلبت نأ دعب هيغ ىلع
 ؛اعرش مهل نارفغلا ضرفل غاسم ال نوريخألا ءالؤهو «مالسإلا اهب ءاج امك

 ال ءايمع ةلاهج ىلع اوناكو لسرلا نم ةرتف ىلع اوناك دقف نولوألا اوكرشأ مهنأل

 لزن دق هنأ كلذو «مالسلاو ةالصلا هيلع حيسملا ةوعد ةقيقح اوفرعي نأ مهل حمست

 مهلعج ام ثراوكلاو دئادشلاو تاداهطضالا نم  مالسلا هيلع  حسيسملا دعب مهب

 ةيحيسملا دئادشلا هذه تنراق دقو «مهل ةكوش الو ءاهب نورفيو «مهنيدب نوفختسي



 ةدئاملا ة رويس ريسفت 4

 42 لل

 اان حا

 اوحن دئادشلا هذه ترمتساو ءاهجردت ىفو اديلو اهنوكت ىفو هدعب نم اهتأشن ىف

 ذختي ناك هنأ ىتح ناسنإلا هيخأب ناسنإلا هلزني ام دشأ اهيف لزن «نورق ةثالث نم

 مهماسجأ ىلطت ذإ «نورين ىنامورلا روطاربمإلا بكوم ىف ريست لعاشم مهنم

 .هبكوم ىف مهب راسيو «نارينلا اهيف لعشتو «راقلاب

 ىعداو «مهنيدل ةيقيقحلا رداصملا تفتخا نأ دعب الإ ءالبلا مهنع فشكي ملو

 بسحأ ءالؤهو «هب نوبساحيو هنوملعي ملع نم مهدنع ناك امو ءايجيردت ثيلثتلا

 ىلاعت هللا ةزع عم قفتي اميلس اضرف ناك ىلاعت هللا نارفغ ىسيع ضرف نأ

 .هملع لومشو «هتمكحو

 نيدلاخ راَهْنألا اهتحت نم يرْجَت تانج مهل مهقدص نيقداّصلا عني موي اذه هللا لاق

 مويلا رومألا تابيغم نم هناحبس ركذ نأ دعب «هْنَع اوُضَرو ْمُهْنع هللا يضر ادبأ اهيف

 قحلا وهو ؛هبرو ىسيع نيب ةبواجملا نوكتو «مهماوقأو لسرلا هللا عمجي ىذلا

 اذإو مهئارتفا ىف اولضو «بذكلا هيلع اورتفا نمم هماقم نايب اهيفو ءهب ثعب ىذلا

 نيذلاو لوسرلا ىلع نيرتفملا كتلوأ لبقتسي ىذلا باذعلا ىلإ ةراشإ هيف كلذ ناك

 ءازج هناحبس نيب .هبلق ىلع نار نم الإ اهيف ىراميال ىتلا ةرهابلا ةزجعملا مهتءاج

 «مهقدص وه مهعفني ىذلا نأو نيقداصلا هناحبس مهامسو «قحلل نونعذي نيذلا

 نأل كلذو «نينمؤملا راعش هلعج هناحبس هنكلو «قحلا هبلط ام ةبعش قدصلاو

 :لئس ّةْلِكلَك ىبنلا نأ كلذ ىف ىوريو ءهمزالي ىذلا ناميإلا هفصو وه قدصلا

 نوكيأ لئسو .انابج نمؤملا نوكي :مالسلا هيلع باجأف ؟انابج نمؤملا نوكيأ»

 نوكي ال :لاقف ؟اباذك نوكيأ لئسو ءاليخب نوكي :مالسلا هيلع باجأف ؟اليخب

 همزالي ناميإلاو ءناعمتجي ال ناضيقن ناميإلاو بذكلاف .270«اباذك نمؤملا

 4 ]37 نيقداّصلا عم اونوكو هللا اوُّنا اوُمآ نيا اي اي :ىلاعت لاق دقو «قدصلا

 دقلو «ىلاعت هللا نم برقلا هعم نوكيو «صالخإلا همزالي قدصلاو .[ةبوتلا]

 )١( هللا دبع نأ هغلب هنأ كلام ىنثدحو - اطوملا :كلام هاور )2١855.



 ةدئاملا ةروس ريسفت اإل '

 2 للملا 1
 از برسل

 ةنحلا ىلإ ىدهي ربلاو ءربلا ىلإ ىدهي قدصلا نإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 .(١)«اقيدص هللا دنع بتكي ىتح قدصي لجرلا لازيالو

 الإ قطني الف «لوقلا ىف قدصلا اهبرقأ «ثالث بعش وذ قدصلا نإو

 «لوق ىف ثفري الو «نهاديالو ىراميالو .هردصب لوجي امب الإ قطنيالو «قحلاب
 ىلع علطي نأ لواحي لب ءاهعدخيالو ء.هسفن شغي الف سفنلا قدص ةيناثلاو

 قدص «.ةشلاثلاو ءاهيلع بذكيل هسفن عدخي الو «بويعلا هذه جلاعيو اهبويع

 هءاذعأ فصنيو « نغضي الو ءدسحي الو دقحي الو «هريغ طمغي الف «فاصنإلا

 هل «لمعلاو سفنلاو لوقلا قدص هنآل ؛هقدص هعفشني هلاح هذه تناك نمو

 ايدبأ ادولخ دلاخ ميعنلا كلذ ىفو .راهنألا اهتحت نم ىرجت تانج ةنجلا ىف هؤازج

 نم ناوضر وهو ىونعم ءازج كانه « ىسحلا ىداملا ءازحلا اذه قوفو هل ةياهنال

 وأ ةناعتسا وأ ءىبرق وأ ةدابع ىف اكيرش الو اليدب مهبرب نوضريال مهو «ىفلز

 .هنوري مهنأك هنودبعي مهبولق ءلم هللاف .«ةباجتسا

 .هبراقي وأ هلثامي زوفال ىذلا ميظعلا زوفلا وه كلذ نإو

 صنلا اذه ىف «ريِدَق ءيش لك ىلع وهو نهيف امو ضرألاو تاومّسلا كلم هّلل#
 ام لك ىلع ىلاعت هللا ناطلسل نايبو ءهيف بيرلل لاجم ال ىذلا قحلل نايب ميركلا
 وهو «ةرخآلا ىفو ايندلا ةايحلا ىف ناطلس وذ هنأو «ضرألا ىف امو تاومسلا ىف
 ىفو «ضرألا ىف الو ءامسلا ىف ءىش هزجعي ال «هديري ءىش لك ىلع رداقلا

 هنآل «ةدابعلل قحتسملاو «ةيهولألاب ريدجلا وه هدحو هللا نأ تابثإ - ىلوألا

 .ءىش لكل كلاما لماكلا ناطلسلا وذ

 اهيأ ايف - بدألا :يراخبلاو :«(25107) قدصلا نسحو بذكلا حبق - ةلصلاو ربلا :ملسم هاور )١(
 .(1095) «نيقداصلا عم اونوكو هللا اوقتا اونمآ نيذلا



 ةدئاملا ةروس ريسفت ل

 م للا

 ان برس

 هنأ ىأ هتردقو هكلمو هناطلس ةدحو ديفي ةلالجلا ظفل ميدقت نأ  ةيناثلا

 .ءىش لكل كلاملا هدحو

 لك نأ ىلإ ةراشإلل نهيف امب حيرصتلاو «ضرألاو تاومسلا ركذ  ةشئاثلا

 ناطلس هل ادحأ نإ :لاقي الف دحأ هقوف سيلو «هناحبس هل قولخم نهيف ءىش

 وه هقلخ نم نييبنلا ضعب ىديأ ىلع ىرجت ىتلا تازجعملا نإو هناطلس راوجب
 .اهقلاخ ىبنلا سيلو هيدي ىلع هقلخ ىذلا

 هنأل «تاببسملاو بابسألاب ديقتي ال ءىش لك ىلع رداق هنأ تابثإ  ةعبارلا

 .بابسألا قلاخ وهو ءريدق ءىش لك ىلع

 هنإ ءايشألا ىلع ىلاعت هللا ةردق لامك ديفي رورجملاو راجلا ميدقت  ةسماخلا

 .ميكح زيزع ريصب عيمس «ديجم ديمح



 سمخ اهتايآ ددع نإو ءرجحلا ةروس دعب تلزن اهنإ اولاق ماعنآلا ةروس

 ىه ةنيدملاب تلزن اهنإ :اولاق تايآ ةدع ادع ام ةكمب لزن اهلك ةيآ ةئامو نوتسو

 تلزن تايآ ىهو -05١"و 607١و ١60١و 51١1و 5١١1و 9595١9559 تايآلا

 تناك اذهل ىهو «ةيلمعلا تافيلكتلا نم مارسلاو لالحلاب قلعتت ماكحأ نايب ىف

 نايب هيف ناك ذإ ؛ةكمب صتخا دق ةديقعلاب قلعتي ام نأل كلذ ؛ةنيدملاب بسنأ

 هلإ ال هنأو «ةيهولألاو ةدابعلاو ءاشنإلاو قلخلاو تافصلا ىفو تاذلا ىف ةينادحولا

 .مهممأب لزن امو «هب اوءاج امو «نيقباسلا لسرلا رابخأو هللا ةلاسر نايبو ءوه الإ
 نوعدي اوناك امو نيقباسلا ءايبنألا ةنسلأ ىلع هرثكأ ناك ةكمب ماكحأ نم ءاج امو

 مهيهنو «نازيملاو ليكلاب ءافيإلا ىلإ -مالسلا هيلع- بيعش ةوعدف ,مهماوقأ هيلإ
 هب تلزن دقف «ىندملا نآرقلا امأ .كلذ ريغو «نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا نع

 مظن نم دب ال ناكف «مالسإلل ةلود تنوك دق هنأل ؛ةيلمعلا ةيفيلكتلا ماكحألا
 ىف ةضورفملا ةالصلاب تادابعلا تأدتبا دقو ءاهداحآ تاقالع مظنت ماكحأو ءاهميقت

 ماع ىأر نوكتيل ةنيدملا ىف تلمكأ مث «ةيدوبعلا ىناعمو «ةيهولألل اهتبسانمل ةكم
 .نواعتم رفاضتم عمتجمو « لضاف

 قلاح هنأل ؛دمحلل هدحو ىلاعت هللا قاقحتسا نايبب ةروسلا تأدتبا

 ناسنإلا قلخ لصأ نأ نايبو «رونلاو تاملظلا لعاجو «هدحو ضرألاو تاومسلا

 «ىفخي امو رسلاب هملعو «هقلخ ىف ىلاعت هللا ناطلس لامك نايبو «نيط نم

 ذإ «قحلا هب نوبذكي اوناك امو «نيدحاجلا ىقلتو «هنوك ىف ىلاعت هللا تايآ نايبو

 .ةفشاكلا ةحضوملا ةتبثملا تانيبلا تايآلا نع مهضارعإل هب نوئزهتسيو مهئيجي



 ماعنألا ةروس ريسفت <
 2 للا

 اا <

 هناحبس مهرذنأ دقف «تانيبلا نع مهضارعإل اونمؤي مل نوكرشملا ناك نإو

 ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأو «مهدوحج دعب مهوقبس نم ةبقاع نايبب «مهرمأ ةبقاعب

 ىدجي اال هنأو «ةيادهلاو رونلل مهيقلت مدعو «مهسوفن دوحجو «مهكرادم سومط

 ساطرق ىف باتك ءامسلا نم مهيلإ لزن ول .مهنأ ىتح ليلد الو «هيجوت مهعم

 نودحاجلا لاق امك «نيبم رحس الإ اذه نإ :نودحاحجلا لاقل مهيديأب هوسملف

 لوزنو «صربألاو همكألا هئاربإو «ىتوملا هتايحإ دنع -مالسلا هيلع -ىسيع ةلاسرب

 ٠ نيبم رححس الإ اذه نإ :اولاق (ةدئاملا

 ىسأتي نأ ىبنلا ىلع نأو «مهءاج ذإ قحلاب ءازهتسالا مهنأش نيدحاجلا نأو

 ءوس ىلاعتو هناحبس نيبو «نيقباسلا ءايبنألا عم نولعفي اوناك امب هب مهئازهتسا ىف

 . مهتبقاع

 دنع مهئازهتساب مهريكفت لالض نم ةفئاط كلذ دعب نم هناحبس نيب دقلو

 نأ انيبم ةباجإلا -مالسلاو ةالصلا هيلع -ىلوتيو «ضرألاو تاومسلا قلاخ ركذ

 نيب «ةمايقلا موي سانلا عمجي نأ هتمحر نم نأو «ةمحرلا هسفن ىلع بتك هللا

 هناطلسو ءىش لكل هكلم ىلاعتو هناحبس نيب مث ءىسملا باقعو نسحملا باوث

 ال - ضرألاو تاومسلا رطافو ءىش لك كلام هللا ناك اذإو «ءىش لك قوف ىذلا

 الأو ملسي نم لوأ نوكي نأو «هناحبس هريغ اريصن ايلو لوسرلا ذختي نأ نكمي

 هنع فرصي نمل الإ زوف الو ءىصع نإ هباذع فاخي نأو «نيكرشملا نم نوكي

 .ةمايقلا موي باذع

 وهو «ناسنإلا سم نإ رضلا فشاك وهف «ءىش لك كلمي هناحبس ناك اذإو

 نوكرشملا ناك اذإو «ريبخلا ميكحلا وهو «هدابع قوف رهاقلا وهو «عفنلا ىلع رداقلا

 ربكأ هتداهشو «مهنيبو لوسرلا نيب ميكحلا دهاشلا وه هللاف مهدانع ىلع نورمتسي

 ةوعد هغلبي نمو نيكرشملا هب رذنيل لوسرلا ىلإ هب ىحوأ نآرقلا اذه نأو «ةداهش

 ال لَك ىبنلاف ىرخأ ةهلآ هللا عم نأ نودهشت نوكرشملا اهيأ متنك نإو «ةِللِكىبنلا

 .اهبذكي نأ دب ال لب «ةداهشلا هذه ىلع قفاوي نأ نكمي



 ماعنالا ةروس ريسفت الإ

 05115212 لل :
 األ < رحل

 نوفرعي امك لوسرلا نوفرعي تالاسرلاب املع اوتوأ نيذلا باتكلا لهأ نأو
 اذه ىف دحأ الو ءهومتك وأ مهنيد اوريغ مهنأل نونمؤي ال كلذ عمو « مهءانبأ

 ةتباثلا ةمئاقلا لئالدلاب بذك وأ «بذكلا هللا ىلع ىرتفا نمت املظ رثكأ دوجولا
 . كرشلا راهظإ وأ قحلا نامتكب ملاظ حلفي نأ نكمي الو «قحلا ىلع ةلادلا

 نوركني ةمايقلا موي لوهل مهنأو «ةمايقلا موي نيكرشملا لاح هناحبس نيب دقو

 . نيكرشم اوناك مهنأ

 «تانيبلا تايآلا دنع ةنكألا لثم مهبولق ىلع نوكي نم نيكرشملا ءالؤه نمو
 ريطاسأ الإ ىه نإ :تايآلا نع اولاق نولداجي اوءاج اذإو «ةيآ ىأب نونمؤي الو

 نيلاحلا ىف مهو «هعابتا نع مهريغ نوهنيو .قحلا نع نودعتبي مهو «نيلوألا
 .نولعفي امب نوكلاه

 ذإ ؛ايندلا ىف مهلاحل ةقرافم اهنأ ررقيف ةرخآلا ىف مهلاح هناحبس روصي مث

 ةعاسلا مهتءاجو انيبم انارسخ اورسخ دق كلذب مهو «ءنوفخي اوناك ام مهل ودبي

 اوناكو «ةايحلاو «ءاقبلا راد ىه ةرخآلا رادلا نأو ءنوبستحي ال ثيح نم ةتغب

 ءازع هناحبس ركذو «بعلو وهل اهراوجب ايندلاو ءايندلا دعب ةايح ال هنأ نومهوتي
 ربكي الأو كي ىبنلا غلبي نأ نم صانم ال مث ءاودحج ذإ هلبق لسرلاب ِةكَو ىبنلا
 .مهلاح نكت امهم مهضارعإ هيلع

 ءايحألا مه نوظعتيو نوعمسي نيذلا هتوعدل نوبيجتسي نيذلا نأ ملعيلو

 ءنوعمسي ال نيذلا مهو «مهبقاعيو ءهللا مهثعبيسو ىتوم نورخآلاو ءاقح

 ءايحألا نأب هناحبس مهركذ دقو ءاهنع اوضرعأ ىتلا ريغ ىرخأ تايآ نوبلطيو
 .ءىش لك ىوحي ظوفحملا باتكلاو «ممأ رويطلاو ناويحلا نم اعيمج

 مكبو ءاهيلإ نوعمتسي ال مص تايآلا نع نوضرعي نيذلا نأ هناحبس نيبو
 مهئادنب هناحبس مهركذ دقلو «نورصبي ال تاملظ ىف نوشيعيو «قحلاب نوقطني ال

 هنأ هناحبس نيبو «هللا ريغ نوعديأ مهمايق وأ مهتوم وأ مهتدش لاح ىف ىلاعت هلل
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 مهل نيز دقلو «مهسوفن بيصي سؤبلابو ءمهماسجأ بيصي رضلاب ممألا ربتخي

 «ةمعنلاب اوربتخا هب اورُكذ ام اوسن امك مهنأو ءانسح هونظف مهلامعأ ءوس ناطيشلا

 هناحبس مهركذو «مهملظ ببسب مهرباد عطقو «نورعشي ال مهو «ةتغب اوذخأ مث

 «تايآلا مهل فرصي هنأ ركذو ؛نوكردي ال مهرصبو مهعمس ذخأ اذإ هنأب

 هناحبس نيب دقو .اههجو ىلع رومألا نوهقفي مهاسع ةتباثلا قئاقحلا ىلإ مههجويو

 لوقي ال دلي ادمحم نأو «نيبذكملل راذنإلاو نيقتملل ريشبتلا وهو لسرلا لمع

 الو «بيغلا ملعي هنإ :مهل لوقي الو ءءاشأ امك اهفرصأ هللا نئازخ ىدنع :مهل

 ىف كلذ دعب نوفلتخم سانلاو «هيلإ ىحوي ام عبتي هنإ لب «كلم هنإ :مهل لوقي

 امك ءىسملاو نسحملا ىوتسي الف مهلاح بسح ىلع مهؤازجو «ىحولا رون ىقلت

 .ريصبلاو ىمعألا ىوتسي ال

 نم هيف نوكي امو ةمايقلا موي نوفاخي نيذلا بولق ىف هرثأ نوكي راذنإلا نإو

 .لوه

 نم هنإف ءمهفعض وأ مهرقفل اودرطي الو «ناميإلا لهأ مركي نأ بجي هنإو

 ءالؤهأ اولوقيل ءايوقألا هبذكيو ءءافعضلا قحلل قفوي نأ ضعبب مهضعب سانلا ةنتف

 قحلا نيسبيو نينمؤملاب بحري نأ ِةِكلَي ىبنلا ىلع بجيو ءاننيب نم مهيلع هللا نم

 نسحلا ءازجو ةلادعلا ىهو «:ةمحرلا هسفن ىلع بتك ىلاعت هللا نأو ءمهل

 هسفن نم ذختي نأ هيبن هللا رمأو «ةلاهجي بكترا ىذلا عئيسلا نع وفعلاو ( نسحلاب

 «مكءاوهأ عبتأ الآو هنود نم نوعدت نيذلا دبعأ نأ تيهن ىنإ :لوقيف «ةنسح ةودق

 ىدنع ناك ولو «هنولجعتسي ىذلا باذعلا هديب سيل هنأو «هبر نم ةنيب ىلع هنأو

 .نيملاظلاب ملعأ هللاو مكنيبو ىنيب ىذلا رمألا ىضقل

 ءوه الإ اهملعي ال هحتافم هناحبس هدنعف «ىلاعت هللا دنع هلك بيغلا نإو

 رمتسيو «ليللاب انافوتيو راهتلاب بسكن ام ملعيو « «رحبلاو ربلا ىف ام ملعيو

 هللا هللا ىلإ عجرملا نوكي مث «ىمسم لجأ ىضقُي ىتح «راهنلاو ليللا نيب ناسنإلا

 قوف رهاقلا وهف «ةلماكلا ةوقلا هل «طيحملا ملعلا اذه قوف هناحبس هنأو .ىلاعت
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 ءءوس لك نم ىجنملا وهو «هناحبس هيلإ عجرملاو «هدابع ظفحي ىذلا وهو «هدابع
 لزني وأ مكلجرأ تحت نم وأ مكقوف نم اباذع مكيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وهو

 دق كموق نأو «ضعب سأب مكضعب قيذيو اعيش مكلعجيف ءدشأ وه ام مكب

 ”تسلو «هدنع رقتسي رقتسم ميظع ربخ لكلو «قحلا وهو هيلإ وعدت امو كوبذك
 ءرّكْذف «راكنإلا ىف ةجاجل مهنم دجاو كنإو .هب نوئيسي امع لوئسم ليكوب مهيلع
 نيقتملا نم كعم نم ىلع الو كيلع امو ءانتايآ ىف نوضوخي ذإ مهعم دعقت الو

 ةايحلا مهترغو ابعلو اوزه مهنيد اوذختا مهنأل ؛مهرذف «ءىش نم مهباسح نم
 نم اولانيو «هتاجرد ىصقأ ىلإ رشلا ىف اوطقسي ال ىتح طقف مهرّكذ نكلو ءايندلا
 ءانعفني الو انرضي ال ام هللا نود نم اوعدنأ :مهل لقو «ميحجلا باذع كلذ دعب
 هل نيطايشلا ءاوهتساب ةريح هتباصأ ىذلاك هللا اناده ذإ كلذ دعب انباقعأ ىلع درنو

 وهو «ىدهلا ىلإ هباحصأ هوعديو «ىدرتلا ىلإ ناطيشلا هعفديف «ضرألا ىف
 نأو «ةالصلا ميقن نأو نيملاعلا برل ملسن نأ انرمأو هللا ىده ىدهلا نأو ءرئاح

 هلوقو ءنوكيف ؛«نك :لوقي مويو ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا وهو هللاب نمؤن
 .ةداهشلاو بيغلا ملاع «ريبخلا ميكحلا وهو «ةمايقلا موي كلملا هلو «قحلا

 «هتيرذ رابخخأو ءايبنألا ىبأ ميهاربإ ليلخلا ةصق ىلاعتو هناحبس نيب دقلو
 «هتينادحوو هناحبس هلل لقعلا كاردإ نوكي فيك هناحبس نيب ةصقلا هذه ىفو

 نأ نكمي ال مانصألا نأ هترطفب ليلخلا ىأر -ةميلسلا ةرطفلا نم كلذ ادمتسم

 هلإلا فرعت ىلإ ههتا مث ءالالض هربتعاو «كلذب هابأ بطاخو ؛«ةهلآ نوكت
 هآر ذإ رمقلا هنظ مث «لوزي ال هلإلاو «لازف لفأ هنكلو «بكوك ىف هنظ ءدحوألا

 ىذلا هبر هدهي مل نإ هنأو «ةلالض ىف ريست هسفن ربتعاو ءاضيأ لفأ هنكلو ءاغزاب

 اهنآل ؛ىبر اذه :لاق ةغزاب سمشلا ىأر املف «نيلاضلا نم ننوكيل هدوجوب نمؤي

 نم ةءاربلا ررقف ءاسوسحم ارمأ نوكي ال ىلاعت هللا نأ كردأ تلفأ املف ءربكأ
 :لاقف ؛هتاقولخمل هتفلاخمو .هدوجو ىلع هراثآ لدت ىذلا قلاخلا ىلإ هجتاو كرشلا

 4 ©9 َنيكِرْشُمْلا نم اَنَأ امو اًفينح ضرألاو تاوَمّسلا رطق يذّلل يهجو تهجو يّنإ»
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 ال مهناثوأ نأ مهل ركذيو هنوّجاحيو هموق جاحي ةيادهلا هذه دعب ذخأو [ماعنألا]

 مهنأل ؛اوفاخي نأب نوريدجلا مهو ءهنم فوخ عضوم اوسيلف .عفنت الو رضت

 . ظ :لاق مث «مهب ناميإلا ةحص ىلع لدت ةجح هب لزني مل ام هللاب نوكرشي

 نيقيرفلا قحأ نأ كش ال . [ ماعنألا] 4 69 نوملعت منك نإ نمألاب قَحَأ نيَقيِرَعْلا يأ

 ىلع اهارجأ ىذلا ىلاعت هللا ةجح كلتو «كرشب مهناميإ اوطلخي مل نيذلا نمألاب

 ىلعو ؛هدعب نم ءايبنألا ةنسلأ ىلع هدعب نم اهارجأو -مالسلا هيلع -ميهاربإ ناسل

 باتكلا هللا مهاتآ دقو «هتيرذ نم ءايبنألا ىلاعتو هناحبس ركذ دقو .هلبق نم حون

 نوكرشملا رفكي نإف ءرفك نم مهنمو «نمآ نم مهماوقأ نم ناكو «ةوبنلاو مكحلاو

 ,كرشلا نومواقي مهو ؛نمؤم مهريغف لكي دمحم مهيلإ ثعب نيذلا برعلا نم

 هللا ىَدَه َنيذّلا كتلوأ لاقف . مهصصق ىف ةربعلا ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 . [ ماعنألا ] 4 6 نيملاعْلل ئركذ الإ وه نإ ارجأ هيلع مكلأسأ ال لق هدا مهادهب

 هللا اوردق ام نوكرشي نيذلا نأ ميهاربإ ةصق دعب ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 هب ءاج ىذلا باتكلا لزنأ نم لأسف «ىلاعت هللا ةلاسر اوفن دقو «هردق ىقح

 وهو هضعب نوفخي دوهيلا نأ نيب دقو ءاباتك دوهيلل نأ فرعي ناك دقو «ىسوم

 نم اوملعي مل ام اوملع مهنأل ؛مهئابآب اودتقي نأ حصي الو ءهضعب نورهظيو ريثك

 .مهؤابآ هملعي ملو «لبق

 .هعابتاو هتيادهب رمتسم باتك هنأ وهو «نآرقلا ةلزنم كلذ دعب هناحبس ركذو

 الو ملظأ دحأ الو ءبذكي ال الدع انيمأ هومتملع ىذلا دمحم ىلع لزن هنأو

 لثم لزنأس :لاق نمو .. .ءىشب هيلإ حوي ملو «هيلإ ىحوأ هنأ ىعدي نمم بذكأ

 مهو «نيملاظلا لاح ىلاعتو هناحبس روصو «مههابشأو نيكرشملا نم هللا لزنأ ام

 امب مكسفنأ اوجرخأ مويلا :مهل لاقيو «ةاجنملاب مهيديأ ىطساب توملا تارمغ ىف

 ىلإ نوبهذيس مهنأو «نوربكتست هتايآ نع متتكو «قحلا ريغ هللا ىلع نولوقت متنك

 ءايلوأو نيئبو لاومأ نم هيف اونكم ام اوكرتو «ءارصتلاو عابتألا نع نيدرجم هللا

 نيذلا ءاكرشلا مهعم سيلو «ةرم لوأ مهقلخ امك اوناكو .مهروهظ ءارو
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 َنوُمعَرَت مثنك ام مكدع لضو مكديب ْعّطَمَت دقل ... ا :مهل نوعفشي مهنأ اومعز
 . [ ماعنألا] © 69

 هنأ هناحبس نيب «هبنملا هيجوتلاو ءركذملا صصقلاو «ةعطاسلا ةلدألا هذه دعب
 قلفيو «تابنلا هنم نوكيف بحلا قلفي ىذلا وهف «قبس لاثم ريغ ىلع ئشنملا هدحو

 كلذ جرخيو «دماجلا تبنلا اذه ىف ةايحلا عدبي وهو ءرجشلا هنم نوكيف ىونلا

 «مالظلا نم حابصإلا جرخي ىذلا وهو «ةبيطرلا ناصغأالا نم دماجلا رذبلا

 رمقلاو سمشلا لعجي ىذلا وهو ءراهنلا حدك دعب انانتمطاو انكس ليللا لعجيو

 موجنلاب ءامسلا نيز ىذلا وهو «ميلعلا زيزعلا وهو «هريدقتب كلذ لكو .نابسحب

 نولمعي موقل هتينادحوو هدوجو ةرامأ نوكيل كلذو ءرحبلا تاملظ ىف اهب اودتهتل

 ؛هقلخ ىف ماعلا هيجوتلا كلذ نيب نأ دعبو .مهماهوأ مهيلع طلستت الو «مهلوقع

 اذه ىف رقتساو «ةدحاو سفن نم ناسنإلا ىنب أشنأف ناسنإلا قلخ نايب ىلإ هجن

 ىلإ هتريصبب ذفنيو «نمؤي نمل تايآ كلتو ءاهعئادو ماحرألا عدوأو .دوجولا

 اهئامب ءامسلا ءاقتلا نم نوكت ىتلا تارمثلا «كلذ دعب نم نيبو ءروسمألا قئاقح

 عونت نيبو «.بئاجع نم هيف امو «عرزلا بيطأو ءرامثلا بيطأ نوكيف ضرآألاب
 ريغو «هباشتملاو «نامرلاو نوتيزلاو بانعألاو ليخنلا ىلإ هناحبس راشأف «قلخلا

 نعذيو قحلاب نمؤي نمل كلذ لك ىفو «تارمث نم نوكي امو ءهباشتملا
 . قئاقحلل

 اهيف قئاقحلا ىلإ لصيو «لقعي نم اهكردي ىتلا تانيبلا تايآلا هذه لك عمو

 دجو تايآلا هذه لك عم -هيف ىرامي الو قحلاب نمؤي نم اهل نعذيو ءهقفي نم

 هلل نأ نوعديف ءنوقمحي نمو «مهقلخ ىذلا وهو نجلا نم ءاكرش هل اولعج نم
 ضرألاو تاومسلا قلخ هناحبس هنإ .نوفصي امع ىلاعتو هناحبس نينبو تانب

 لك قلاخ ىلاعت هللا ناك اذإو «ةبحاص هل تسيلو ىثنأ وأ ركذ دلو هل نوكي فيك

 دعب ءىش لكل ىّمدملا هناحبس وهو «هدحو ةدابعلل قحتسملا هلحو وهف ءىش
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 ريغ هنآل ؛راصبألا هكردت ال وهف «هتافص ضعب كلذ دعب نيب دقو

 ام لك نأو «ءىش لكل اقيقد املع ملاعلا وهو «راصبألا كردي وهو ءسوسحم

 ىمع نمو «هسفنلف رصبأ نمف «هدعب مكيلع ةعبتلاو .قحلاب مكرصبي ام هيف ؛قبس

 اونمؤيل ءزجعملا لوقلا ىف فيرصت هلك اذه نإو «ظيفحب مكيلع انأ امو ءاهيلعف

 ام عبتي نأب ميركلا هيبن ىلاعت هللا رمأ كلذ دعب نمو .كبر ىلع تسرد :اولوقيلو

 ءرفكلا مهيلع بتك ىذلا وه ىلاعت هللاو «نيكرشملا نع ضرعي نأو ءهيلإ ىحوي
 .مهنع عفادي ايماح الو ءرفكلا مهنع عنمي اظفاح دلي ىبنلا ناك امو

 تناك ولو مهلاوقأ تالآم ىلإ اورظني نأب ةمكحلا نينمؤملا هللا ملع دقلو

 مث «نيلهاج نيملاظ ىلاعت هللا اوبسيف اوعفدني ىتح نيكرشملا ةهلأ اوبسي الف ءاقح

 هناحبس مهدرف ءاونمؤي نآرقلا ريغ ةزجعم مهتءاج نإ مهنأ نومسقي «نودناعم مه

 بلقم وه هناحبس هللاو «ةمكحلا هلو ابسانم نوكي ام تايآلا نم راتخي هنأب
 . ميكحلا دشرملا نايبلا دعب مهتيامعو مهلالض ىف اوكرتيلف «بولقلا

 هيف مه ام اوكرتيف مهمحري نأ الإ ةوقشلا مهيلع ىلاعت هللا بتك ءالؤه نأو

 ىلاعت هللا لزنأ ولف «ىلاعت هللا ءاشي نأ الإ تايآلا مهيف ىدجت الف «ةلالض نم

 ىف نوكي ءىش لك مهيلع عمجو «مهثعب نينلعم ىتوملا مهملكو «ةكئالملا مهيلع

 ءايبنألا ربتحا دق ىلاعتو هناحبس هللاو «هللا ءاشي نأ الإ اونمؤيل اوناك ام لبقتسملا

 لوقلا ضعبل مهضعب فرخزي ءادعأ نجلاو سنإلا نيطايش نم مهل لعجف
 هيلإ ىغصتل هنأو «نورتفي امو مهرذف .هولعف ام ىلاعت هللا ءاش ولو «مهنورغيو

 كلذبو «مهيديأ نيب ام الإ نومهفي ال لب «ةرخآلاو بيغلاب نونمؤي ال نيذلا ةدئفأ

 .ةايحلا اهدحو ىه ايندلا ةايحلا هذه نإ نولوقي مهنأل اهنوفرتقي ىتلا ماثآلا نوفرتقي

 انيبم باتكلا لزنأ ىذلا وه هنأل ؛هللا ريغ مكح نمؤملل نوكي نأ نكمي ال هنأو

 «كش عضوم كلذ نوكي نأ حصي الو «كلذ نوفرعي باتكلا لهأو ءىش لك هيف

 زوجي الو «ميلعلا عيمسلا وهو ءالدعو اقدص كبر ةملك تمت نآرقلا نايبب هنأو

 نع لضي برعلا دالب وأ ةكم ىف نم ىبنلا عطي نإ هنإف «تائيبلاو ءابآلل ديلقتلا
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 ءنوصرخيو نظلا نوعبتي مهو «لقعلاو قحلا ىه ىلاعت هللا ليبس نأل ؛هللا ليبس

 .نيدتهملاب ملعأ وهو ءهليبس نع لضي نمب ملعأ كبرو

 نينمؤملا ىلاعت هللا ىهنف مانصألا مساب حئابذلا اوحبذي نأ مهكرش نم نإو
 هللا مسا ركذ ام نولكأي مهنإ لب ءهيلع ىلاعت هللا مسا ركذي مل ام اولكأي نأ نع

 هللاو ء«رارطضا لاح ىف نوكي نم الإ مهعنمي ام دجوي نأ حصي الو «هيلع ىلاعت

 مل امم اولكأي الأو ءهنطابو مثإلا رهاظ اورذي نأ نينمؤملا ىلعو «نيدتعملاب ملعأ

 اذه ميرحت ىف نولداجيس نيكرشملا نأ كش الو «ىلاعت هللا مسا هيلع ركذي
 ال هنإو .مهلثم نيكرشم اوناك الإو ءمهوعيطي الآ نينمؤملا ىلعو «هريغ لالحإو
 نمؤملا عم تيملاك وه ىذلا لاضلا ىواستي ال كلذكو .ىحلا عم تيملا ىواستي
 ءوس مهل نيز نكلو «تاملظلا ىف هب ىشمي رون هلو ةبيط ةايح ايحي ىذلا

 ةيرق لك نإف ءشيرق نم رباكأ ٌهْلَو ادمحم ئواني نأ بيرغب سيل هنإو .مهلامعأ
 امو مهيلع ةبقاعلاو ءاهيلع نورطيسيو اهيف نوركمي ءاهيمرجم رباكأ اهيف نوكي

 لسر ىتوأ ام لثم اوتؤي نأ نوبلطيف ىلاعت هللا لسر نودسحي مهو .نورعشي

 راغص مهبيصيسو «هتلاسر لعجي ثيح ملعأ هللاو «مهناميإل طرش كلذو ءهللا
 هللا ةملك ضفنخل ءىيسلا مهركمو مهرفك ببسب ديدش باذعو مهمارجإ ببسب

 هنم كلذ ريغ دري نمو «ناميإلل هردص حرشي هل ريخلا ىلاعت هللا دري نمو .ىلاعت
 ىلاوتو هردص قيض ةدش نم ءامسلا ىف دعصي امنأك اجرح اقيض هردص لعجي

 هللا طارص اذهو «نونمؤي ال نيذلا ىلعو سجرلا هيلع نوكي كلذبو .هسافنأ

 .نوركذي موقل اهانيبو تايآلا انلصف دق اميقتسم ىلاعت

 نمألا راد مهل نأ ركذف «نينمؤملا صاصتخا ىلاعتو هناحبس نيب دقلو

 نإو .«مهلمع ءازج كلذو «مهيلو وهو مهقلخ ىذلا مهبر دنع مالسلاو نانئمطالاو
 «سنإلا نم مترثكتسا دق نجلا رشعم اي مهيداني اعيمج مهعمجي موي ىلاعت هللا

 تلجأ ىذلا انلجأ انغلبو ءضعبب انضعب عتمتسا دق نولوقي سنإلا نم مهؤايلوأو

 ضعب نكمي كلذكو ء«هيلإ نوهتني ىذلا ىوثملا ىه رانلا نأ هناحبس ركذف ءانل
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 بر ىداني عماجلا عمجلا اذه ىف مث «هنوبسكي اوناك ام ببسب ضعب نم نيملاظلا

 نم مهيلإ ثعب نمب مهركذيو [ماعنألا] 4 67 ... سنإلاو نجلا رشعم ايف ةيربلا

 ىلع نودهشيف ءاذه مهموي ءاقل مهنورذنيو «هناحبس هتايآ مهل نوركذي لسر

 ىرقلا كلهي ال ىلاعت هللا نأ مهاغطأو ءاهفرخزو ايندلا مهترغ نكلو «مهسفنأ

 كرتي ال هللاو ,مهلامعأ ببسب تاجرد لكلو .نولفاغ اهلهأو ءاهملظ ببسب

 اموق مهدعب نم فلختسيو «مهبهذي ءاش نإ ةمحرلا وذ ىنغلا وهو «لماع لمع

 نأ هيبن هللا رمأو ءدحأ هزجعي ال هنأل ةلاحم ال تآ هناحبس هب دعو امو «مهريغ

 ىف مهل ةودق كسفن لعجاو مهتناكم ةعفر هيف ام اولمعي نأ ىلإ هموق وعدي

 .رادلا ةبقاع هل نوكت نم نوملعتسو «لمعلا

 لبولا نم قلخ ام ىلاعت هلل اولعج ذإ مهماهوأ نم امهو هناحبس ركذو

 امو «مهل نوكي ءاكرشلل هنولعجي امف «ةهلآ نومعزي امل اءزجو ابيصن منغلاو رقبلاو

 هذه ىف هب نومكحي ام ءاسو «مهئاكرش ىلإ لصيو ء«هيلإ لصي ال هلل نوكي

 .اهريغو ةيضقلا

 ىتلا ةهلآلل مهوب مهدالوأ لتق ناطيشلا مهل نيز دق ناك نم مهنمو

 ءارتفا وهو هولعف ام كبر ءاش ولو مهنيد مهيلع اوسبلو «مهودرأف «نومعزي

 ضعب اولعجف «مهماهوأب مهسفنأ ىلع اومرحو «تنيب نأ دعب لوسرلا اهيأ مهرذف

 مرح ماعنأو «ةعونمم ماعنأو «سانلا لك اهمعطي ال ماعنأو ثرحلاو لكألل ماعنألا

 هللا مهيزجيس ءارتفا كلذ لكو «هللا مسا ركذ ريغ نم اهنولكأي ماعنأو ءاهبوكر

 ءانجاوزأ ىلع مرحيو ءانم روكذلل ماعنألا هذه نوطب ىف ام :اولاقو «هيلع ىلاعت

 ميكح هنإ «كلذ ىلع ىلاعت هللا مهيزجيسو ءاكرش هيف مهف ةتيم نكي نإو

 .ميلع
 ىلع ءارتفا هللا مهقزر ام نومرحيو «ملع ريغب اهفس مهدالوأ نولتقي اوناكو

 .نيدتهم اوناك امو اولض دق هللا
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 ركذف «سانلل اهأشنأو اهقلخ ىذلا وهو تابيطلا حابأ هنأ هناحبس نيب دقلو
 لخنلاو «هريغو لاقتربلاك تاشورعم ريغو بانعألاك تاشورعم تانج أشنأ هنأ

 هداحآ اهباشتم نامرلاو نوتيزلاو لوقبو لوفو ريعشو حمق نم هلكأ افلتخم عرزلاو
 موي تاوكز نم هيلع ام اونآو «هرمث نم اولك «لكؤيل قلخو «هباشتم ريغو هعاونأو
 نأ دعبو «نيفرسملا بحي ال هللا نإ اوغطت ال ىتح ذخألا ىف اوفرست الو هداصح
 ضرأ نم مكلمحت ةلومح ماعنألا نمف «همعن نيب ضرألا هجرخت اميف معنلا نيب
 الو ءاشرف اهرابوأو اهراعشأو اهدولج نم نوذختتو مكتعتمأو متنأ ضرأ ىلإ

 ببسف ءاهضعب ليلحتو ءاهضعب ميرحتو اهماعط ىف ناطيشلا تاوطخ اوعبتت
 «نينثا زعملا نمو «نينثا نأضلا نم ؛جاوزأ ةينامث ىهف ءاهيف اققحتم سيل ميرحتلا

 اهضعب ىف هنوعدتبت ىذلا ميرحتلا ببس امف «نينثا رقبلا نمو «نينثا لبإلا نمو
 مأ ؟ثانإلا لك اومرحتف ةثونألا ىف مأ ؟روكذلا لك اومرحتف «ةروكذلا ىف لهف
 «ميرحتلل رربم الف 2« ضعب نود روكذلا ضعب نومرحت متنأو ؟اهلك مرحتف امهيف

 نإ «ملع ريغب سانلا لضيل هللا ىلع ىرتفا نمم ملظأ نمو ؛ءارتفاو ملظ ميرحتلاو
 : ىهو ماعنألا نم تامرحملا نيبي نأب هلوسر رمأ مث «نيملاظلا موقلا ىدهي ال هللا

 وهو هللا ريغل لهأ امو ءرذق سجر اذه لكو ريزنخلا محلو حوفسملا مدلاو ةتيملا
 دح زواجتم الو ءًدعتم ريغ رطضا نمف راتخملا ىلع مارح هلك كلذو «قسف
 ظلغل دوهيلا ىلع همرح ام هناحبس نيب مث «ميحر روفغ هللا نإف ةرورضلا
 مئاهبلا نم مرحو «مئاهبلا نم رفظ ىذ لك مهيلع مرح هنأ ركذف «مهبولق
 ناكو ءمظعلاب موحشلا نم طلتخا ام وأ اياوحلا وأ اهروهظ تلمح ام الإ اهموحش
 . مهيغبل ءازجو «ةهرشلا مهسوفنل ابيذهت

 الو «نومثأي ىأ «مهبر ريدقت ىلإ مهكرش نولكي نيكرشملا نأ هناحبس ركذو
 موي ىلاعت هللا سأب اوري ىتح نيقسافلا لك كلذكو ءمهمثإ مهسفنأ نولمحي
 اماومرحيف «مهلعف مثإ مهريغ اولمحي نأ غوس ملع مهدنع لهو -ةمايقلا
 اوتاهو «ةغلابلا ةجحلا هدنع هللاو «مهولاو بذاكلا نظلا الإ نوعبتي نإ ؛اومرح
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 «مهعم دهشت الف اودهش نإف «مهسفنأ ىلع هومرح ام مرح هنأ نودهشي ءادهش

 مهبرب مهو «ةرخآلاب نونمؤي الو «نوبذكي هللا ةلدأب اوناك نيذلا ءاوهأ عبتت الو

 .ءاكرش هعم نولعجيو «نولدعي

 هلوسر رمأ دي 00 «مهسفنأ ىلع هومرح ام هناحبس ركذ نأ دعبو

 ايش هب اوكرشُ ..» وهو نوعقاو هيف مهو مهيلع مرح ام مهل نيبي نأ

 رف ال م ل شا ىف مك نال ننس رج

 هب مكاّضو مكلف قحاب إلا مرح يلا سلا اوف الو نط امو اهم َرَهَظ ام شحال

 اوفوأو هدأ علي تح نسحأ ي يباب الإ ميعيلا لَم اوبر الو 20 وقع مُكَلَع

 ئيرق اذ ناك ولو اوُدعاَف مك ذو اهَعَسَو الإ سفن فلك ال طنمقتاب ناَيِمْلاَو لكلا

 . [ ماعنألا] 4 029 َنورْكَذَت مكَلعَل هب مكاصو مُكلَذ اوُفوأ هللا دهعبو

 .هوعبتي نأ مهيلع «ميقتسملا هطارص وه اذه نأ كلذ دعب هناحبس نيب دقو

 هقئارطو «ناطيشلا تاراثم اهريغف «هليبس نع مهب قرفتف «لبسلا اوعبتي الو

 ىف تءاج تامرحملا هذه نأ هناحبس نيبيو ؛اهوعبتاف هوقتت نأ ءاجر هتيصو كلتو

 اهوعبتاف «هلل اعرش تناكف «نآرقلا ىف تلجس دقو «هباتك ىو هلي هتعيرش

 ىلع باتكلا لزنأ امنإ اولوقت وقت نأب اهنع اوضرعت الو «نومحرت مكلعل هللا اوقتاو

 اوضرعت وأ ءمهتسارد نع نولفاغ نحنو انلبق نم ىراصنلاو دوهيلا مه نيتفئاط

 هيف مكبر نم مكيلع لزنأ اذ وه اهف مهنم ىدهأ انكل باتكلا انيلع لزنأ ول نيلئاق

 ءهيف زاجعإلا تاياب مكبيذكتب نوملظت دعب نم مكنإو «ةمحرو ىدهو ةنيب

 .باذعلا ءوس ملظلا كلذ ىلع مكؤازجو ءاهنع نوفدصتو

 ةكئالملا مكيتأت نأ نورظتنت لهف ٠ ءاهنع نوضرعت متنك اذإف ةعطاق ججح هذه

 ضعب يتآي موي إل ٠ «مكروهظل ةمصاقلا كبر تايآ ضعب ىتأي وأ «كبر ىتأي وأ

 يف تبَسَك وأ لبق نم تنمآ نكت مل اَهناَعِإ سفن ْعَمني ال .. . ف ةمايقلا موي وهو 4 تايآ

 . [ماعنألا ] 622 نورظتمم ان اورظتنا لق اربح اهنا
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 ىف مهنم تسل اعيش اوناكو ىراصنلاو دوهيلا نم مهنيد اوقرف نيذلا نإو
 ءازجف ءازجلا هناحبس نيب مث «نولعفي اوناك امب ءمهئبتأ مث ىلإ مهرمأ امنإ ءءىش
 نأ هرمأف ةودق نوكي نأ ِةَْك هبلاطو ءاهلثم ةئيسلا ءازجو ءاهلاثمأ ةرشع ةنسحلا
 نم ناك امو اَقينَح ميهاربإ هَ اَميِق نيد ميقَتسُم طارص ىلإ ير ينادده يِنإ لفل : لوقي
 كيرش ال 059 نيملاعلا بو هلل يتاَمَمو يايحَمو يكسنو يتالّص نإ لق 050 نيكرشملا

 . ءيش لك بر وهو ابر يغبأ هللا ريغَأ لف 09 قف 90 يلماز انأو ترمأ كلو 4

 الو «ىرخأ زو ةرزاو رزت الف «لعفت امو سفن لك نأ نيبو . [ ماعنألا] 4 639
 هيف اوناك امب مهتبنيف «عيمجلا عجرم هللا ىلإو ءاهيلع الإ سفن لك بسكت

 . نوفلتخي

 وهو » :هتاملك تلاعت لاقف ءدوجولا اذه ىف ناسنإلا ةلزنم هناحبس نيبو

 نإ مكاتآ ام يف ْمُكَوبيْل تاَجَرد ضْعَب قوف ْمُكَضْعَب عقرو ضرألا فئالخ مُكَلعَج يذلا
 . [ماعنألا ] 4 52 ميحُر روُفْعَل هّنإو باقعلا عيرس كب
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 م 2 1 إليه يجل

 مولانا
 سرت ل عسا سس اس مع حور م 0 ماس وم

 ِتْمماظلاَرَعَجَو ضّرألاَو تاَومَسلَاَقَلَح ىِذَلأهَئِإدَمَحْلأ
 كا اا 2 مم يت 002
 2 ل تَروُنِدَعَي َمهيَربا ورم امثرونلاو

 مو

 ىدلَأَوْه 2

 أَ 24د قس بألم قطو
 مكر معيض رالف وتوم فهو اين َتوُرمَت
 ْنْمِرَمَي يمان اي : َنوُبِسُفكناَم ملَعَيو هُكَرُهَجَو
 قَحْلابأوبَدَكَدَفَف 2 يضم انعام تيب

 11و ا اوتو
 لام ضيا تك ٍنرَق نمم هل نمانكلهأ مك أور
 حو مع ساس ل | مر 201 31 سس

 رهن اَرَدَومَْعَمَسل رأو كل نكمن

 نر ْمِجِدَدَبْنم انفو مفدي متكلم ني ىَرَ
 مح سلس

 يول نييرخأ ء

 ؛ةلماشلا هتردقو «لماكلا ىلاعت هللا ناطلس تابثإ ةقباسلا ةروسلا ماتخ ناك

 كلم هلل اذ :هناحبس لاق ذإ «ضرألا ىف الو ءامسلا ىف ءىش هزجعي ال هنأو

 ةيآلا هذه ىفو . [ةدئاملا] 4 699 ريِدَق ءيش َلُك ئلع وهو نهيف امو ٍضْرَألاَو تاَوُمّسلا

 قلخ وهو «هتردق لامكل مظعألا رهظملاو «هناطلس لامك ىف ببسلا هناحبس نيبي
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 ىلع لماكلا ناطلسلا بابسأ نم اذه نإف «ناسنإلا قلخو ضرألاو تاومسلا

 «ىلاعتو هناحبس هتردق لامكل لماك رهظم وهو «نهيف نمو ضرألاو تاومسلا
 :ىلاعت هلوق اذهو

 اوُرَفك نيد م روُنلاو تاملُظلا لعَجَو ضرألاو تاَوُمسلا قّلخ يذلا هلل دمحْلا

 4 نولدعي مهبرب

 هب موقي ىذلا ىرايتخالا لعفلاب دومحملا ىلع ءانثلا :ىوغللا هانعم دمحلا

 لعف ىلع ءانث نوكي دمحلا امنإ ءريخستلاو ةلبجلاب ناك لعف ىلع دمحي الف
 مهلامعأ ىف دابعلا ىلع ءانثلا هاندأ «بتارم ءانثلا ىنعمب دمحملا ؛ىرايتسخا

 ديدنتلا ىف ناك اذإ الإ ليلق دابعلا ىلع ءانثلا ىف نآرقلا ىف هلامعتساو .ةيرايتخالا

 ... اوُلعَفَي مل امب اودّمحي نأ نوبحيو ... 8 :ىلاعت هلوق لثم دمحلل مهبلطب
 .هلهأ وه امب ىلاعت هللا ىلع ءانثلا ةبترم اذه نم ىلعأو .[نارمع لآ] 402
 .معنلا هذهب دبعلا ناسل جهلو ءهمعن لئالجب ساسحإلاو ؛هتافص ركذو

 قحب مايقلاو «هناحبس هل قلطملا عوضخلاو معنلا هذه ركش ايلعلا ةبترملاو

 ءركشلا ىلعأ وهو ءدابعلا نم بولطملا وه كلذ نإو «ةيدوبعلاب هدارفإو «هتدابع
 . ديدشَل يباذع نإ مُترفَك نعلو مكَتديِزَأل متركش نكل ... » :هناحبس لاق دقو
 ءاهركشو ءهمعن ركذو ىلاعت هللا ركذب بلقلا ءالتما ركشلاو [ ميهاربإ] 4 (0)
 تمعنأ يتلا يتمعن اوركذا .. 4 : ىلاعت لاق امك ميركلا نآرقلا هب بلاط ىذلا وهو

 نأ ىنعملو «ءقارغتسالل انه «لأ»و [ةرقبلا] 69# .. . مكتلضف ينأو مكيلع
 ىهو «ةدابعلل قحتسملا وهف «ىلاعت هللا وه اهبتارمو دمحلا عاونأ لكل قحتسملا
 دمح ةمث ناك اذإو «هريغ نود «دمح لكب ريدجلا وهو ءدمحلا تاجرد ىلعأ

 نإو «مهنوعو مهقيفوتل ىلاعت هللا دمح ناك هودسأ ريخ ىلع ناك نإ وهف دابعلل

 ىلع ءارتفاو بذك وه امنإو ءدمحب سيل وهف «ريخلا ريغ ءانثلا ىلع عفادلا ناك

 ىلعأ غلب ىذلا دمحلا كلذ بابسأ هناحبس ركذ دفو .رشلا ىلع نواعتو قحلا

 :هتاملك تلاعت لاقف «هتاجرد
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 هلل فصو اذه «روثلاو تاَمْلُظلا لعَجَو ضْرألاو تاَوَمّسلا َقَلَح يذّلا»
 لماكلا دمحلا قحتسي ال هنأو «هدحو هل ةيدوبعلا قح لامك تبثي ىلاعتو هناحبس

 نأ -اهالوأ :بتارم ثالث ىلاعت هلل ةيدوبعلا نإ :ةيفوصلا لوقي دقلو «هاوس

 «نيوكتلاو قلخلا ةفصك هتافص نم ةفصل هودبعي نأ -ةيناثلاو «هتاذل هودبعي

 نأ ديفي صنلا اذهو «ةعاطلا لضفب اوسحيو .مهسوفن لمكتل هودبعي نأ -ةثلاثلاو

 نأ قحلاو «رونلاو تاملظلا لعجو ضرألاو تاومسلا قلخ هنأل ؛ىلاعت هللا دمح

 نمو «هتافصب فرعت هتاذ نإف «هتاذل هللا دبعي نمف ءاهنيب دعابت ال ثالثلا بتارملا

 .ىماستي وهف ءهدحو هللا ةدابع ىف هفرش ىري

 ىلاعت هللا ناطلس نايبل ضرألاو تاومسلا قلخل ركذلا نأ -ىلمحلا لوقلاو

 نيذْلا مُث9 :كلذ دعب هناحبس هلوق ليلدب ؛ةيهولألا هدحو هقاقحتساو هتردقو

 . « نولدعي مهرب اورفك
 ىناعمل ابيرقت نوكي هنأل ؛اهل ضرعتن ىتلا ةيظفللا ثحابملا ضعب انهو

 :صنلا ىف زاجعإلا

 ىفو «(قّلخ» ب ضرألاو تاومسلا قلخ ىف ريبعتلا -لوألا ثحبلا

 لعجلاو ءانه ىئادتبالا ءاشنإلا هانعم قلخلا :لوقنف .««لعج» ب رونلاو تاملظلا

 ىنعملا كلذ قلخلا نمضتي دقو «نيئيش وأ ءىش نم ءىش نيوكت ىنعم نمضتي
 لعجو «ءاشنإ ضرألاو تاومسلا أشنأ ىلاعت هللا نأ ىنعملا نم ردابتملا انهو ؛ةنيرقب

 نمو «ليللا مالظ نوكي ضرألا نع سمشلا ءافتخا نمف «رونلاو تاملظلا اهنم

 لصأبو «ىلاعت هللا لعجب هلك كلذو «رونلا نوكي ضرألا ىلع سمشلا غوزب

 .ميلعلا زيزعلا نم ريدقتلاو نيوكتلا

 نأ :كلذ نع باوجلاو ؟«رونلا» درفأو «تاملظلا» عمج اذا -ىناثلا ثحبملا

 امأ ءهتقيقح ريغي ال هبابسأ ددعتو «روهظلاو فشكلا هجئاتن نم .دحاو رونلا

 «سباحملا ةملظ كانهو «ليللا ةملظ كانهف . .اهبابسأ عونتب ةعونتم اهنإف ةملظلا
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 مث ءاهبابسأ ريغتب اهقئاقح ريغتت ىهو ء«مامغلا ةملظ كانهو ءروبقلا ةملظ كانهو

 ةملظ كانهف ءاهقئاقح ددعتت كاردإلا ةملظ نأ ىهو «ىونعم رمأ ىلإ ةراشإ ةمث
 اذه َنَأو  ءدحاو رونلاو «بولقلا سمطو تاوهشلاو ءاوهألا ةملظو «فارحنالا
 [ ماعنألا ] 4 29 . . . هليبس نع مكب قرفتق لبسلا اوُعِتت الو هوعِستاَف اميقتسم يطارص

 .دحاو اذه ىف رونلاف

 تدرو دق هنأ عم تاومسلا تعمجو ضرألا تدرفأ اذال -ثلاثلا ثحبلملا

 نم ريثك ىف هنأ :كلذ نع باوجلاو ؟تاومسلاك اعيس ضرألا ربتعت صوصن

 تاومّسلا نأ اورقك نيدلا ري مل وأ: ىلاعت هلوق لثم ىف ءامسلا عمجتو درفت عضاوملا

 [ ءايبنألا] 4 6) َنوُنمَؤي القَأ يح ءيش لك ءامْلا نم انلعَجو امهانقتفَف اقتر اتناك ضرألاو

 تايآلا نم اهيف الو ءضرألاب اهتطاحإلو ءاهمظعل تاومسلا ددعت امئإو
 نآلو ءاهيف ىصع دق ىلاعت هللا نأ ملعي مل هنألو ءموجنلاب اهنبيزتلو «ةزرابلا

 .ةلصتم اهتاقبط ضرألاو «ضعب نع اهضعب لصفني ةزيامتم اهتاقبط
 اورفك نيدلا ٌمُثط : ىلاعت هلوق ىف هيلع فطعلا ناك ىذلا ام -عبارلا ثحببملا

 هللا نأ وهف لوألا ءزجلا نع باوجلا امأ ؟«مث» ب فطع اذالو <« نولدعي مهرب

 هدحو وهو «رونلاو تاملظلا لعجو ضرألاو تاومسلا قلخ ىلاعتو هناحبس
 ىب هنولدعي الثم مهلالض ببسب اورفك نيذلا لعجي كلذ عم مث ءدمحلا قحتسي

 «نيتقيقحلا نيب دعبلل «مث» ب ريبعتلاو «ةهلآ نم نومعزي ام وأ «مهمانصأ وهو
 ءالؤه نم عقي ام -ةيناثلاو ءهدحو ىلاعت هللا ديحوت بجوت ىتلا ىلوألا ةقيقحلاف

 زع لاقف «ةتباشلا ةقيقحلا ىلاعت هللا ررق دقلو «كاردإ الو ةنيب ريغ ىلع نيرفاكلا
 لقت نم

 تاومسلا ىلع هناطلسو «هيف امو نوكلا اذهل هقلخ هتردق : تلج ركذ هنأ دعب

 «قسفيو مثأيو ءرفكيو نمؤي ىذلا ناسنإلا قلخ هناحبس نيب «نهيف نمو ضرألاو
 :ىرعملا ءالعلا وبأ لاق امك «هيف ةيربلا تراح ىذلاو« «هبر رمآل ىدتهيو
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 دامج نم ثدحتسم ناويح هيف ةيربلا تراح ىذلاو

 ظلغتسيو «ربكتسي نأ حصي الف نيط نم هأشنأ ىأ ءهقلخ ىلاعت هللا نأ ركذ

 نم هيمنيو هبري ةيربلا بر لازي الو «نيط نم هلصأف «هلصأ ركذيلو «ةيادهلا ىلع

 ىلإ ةراشإ لصألا اذه ركذ ىفو «نيطلا ىلإ عجري ناويح وأ تابن هؤاذغف «نيطلا

 أمح نم لاصلص نم لعجي ىذلا هعادبإو قلاخلا ةمظع -امهلوأ :نيليلج نيرمأ

 ريخلا راتخيو «ىوغيف رشلا راتخي ىذلا ربدتملا ركفتملا ىحلا ناسنإلا كلذ نونسم

 رتغي الو ربكتسي اليكل «هقلخ لصأ ىلإ ناسنإلا ريكذت ىلإ ةراشإلاو ءىدتهيف

 رْمأ لق» :أدب امك دوعي نأ ابجع سيلف « «نيطلا نم هلصأ ناك اذإو «ىلعتسي الو

 ماد امك نيزلا هل نيم ةوطااو دسم لك دع مُكوجو وهو ططقفاب يَ

 . [هط] # 62 .. مكديعن اهيفو مُكاَنقَلَح اهنم » [فارعألا] 4 63 َنوُدوُعت

 نم هلصأ قلخ ىأ «نيطلا نم ناسنإلا قلخ دق «ىلاعتو هناحبس هللا نإو

 ناك ىتح اهرمعي نأ ءاش ام ضرألا رمعو «كلذ دعب نم لسانتو دلاوت مث «نيط

 ناسنإلا ىنبلو ءالجأ ناسنإ لكل هناحبس ردق دقو «ىنيطلا هلصأ ىسن نم مهنم

 ىأ 4(الَجَأ ئَضَق منا :ىلاعتو هناحبس هيلإ راشأ دقف -لوألا امأ -الجأ -اعيمج

 فلطعلا ناكو «:ةرخآلا ىف كلانه ىبقعو ءايندلا هذه ىف ةياهن هل نوكت ارمع

 «نينجلا اهب رمي ىتلا راوطألاو «ناسنإلا اهيف رمي ىتلا راوطألا ىلإ ةراشإلل (مث» ب

 هللا هردق امب «هفرعن ال ىذلا بيغلاو اهسحنو اهارن ىتلا ةقيقحلا نيب توافتللو

 يف ام مّلعيو تيا ليو ةعاّسلا مل ةدحع للا نإ ف :هناحبس لوقي ذإ ىلاعت

 4 ©9 ... تومت ٍضرَأ أب سفن يِردَت امو ادَغ بسك ادام سفن يِرْدَت امو ماَحْرَأل

 .[ تامقل ]

 اذه امو «ةدنع ىمسُم َلَجَأَوط :كلذ دعب هناحبس لاقو ءرمعلا لجأ وه اذه

 نيب نوكي ىذلا دمألا نوكي نأ حصي نآلا دحأ هب ملعي الو «هدنع ىمسملا لجألا

 ضرآألا هذه ىف ناسنإلل ردق ام نوكي نأ حصيو «روبقلا ىف نم ثعبو «ةافولا

 ثعبلاو .«دحاو لك ةافو نيب نوكي ىذلا نمزلاف «نايقالتم نارمألاو «دوجو نم
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 ؛بيغم وهو ءايندلا هب ىهتنت ىذلا مث «باقعلا وأ باوثلاو باسحلاو «روبقلا نم

 امن لق اهاسرُم َناّيَأ ةعاسلا نع كنولأسي 8 :ىلاعت لاق هللا دنع اهملع ةعاسلا نأل
 هَمْعَب الإ مكيتأت ال ضْرَألاو تاَوّمّسلا يف ْتَلَُت وه الإ اتقول اهلج ال يّبر ددع اَهَمَلع
 « 9 َنوُمَلعي ال سائلا َرَفْكأنكلو هّللا دنع اَهمَلع امَنِإ لق اهنَع يفح كنك كنولأسُي
 . [ فارعألا]

 هناحبس هملع صاصتسخا ديفي هدنع ىمسم هنأب ىناثلا لجألا اذه فصوو

 هلوق ىلع «ىّمَسُم لجأ مدقو ءاهانولت ىتلا تايآلا تراشأ امك «كلذب ىلاعتو
 مدقم أدتبملاو ءربحخ هدعب امو ءأدتبملا وه ىمسملا لجألا نأل ؛ «ةدنعإ» : ىلاعت
 «ىلاعت هللا الإ هملعي ال هعضوم نأ رابتعاب هنع ثدحتملا وه لجألا نألو «ةقيقح

 هنأل أدتبم نوكي نأ حصي ركنملا فوصوملاو ؛ةفوصوم اهنأل ؛ةركنلاب ءادتبالا غوسو

 لب -ادتبملا وه لجألا نأل ؛طقف سيل «هدنع» ريخأتو «فيرعتلا نم عونب فرعم
 ىه امنإ «ربخلا تاذل تسيل ةيدنعلاف هدنع ةيمستلا نوكب ةقلعتم «ةدنعإ» نكل

 انرتقم ىمسملا نوكي نأ بسنألا ناكف «هب ىلاعت هللا صتخا ىذلا ىمسملا تقولل

 . هقلعتم ىه ىتلا ةيدنعلاب

 ناكف «ةلاحم ال توملاب ىهتتي ىح لكف «ةردقم ىرت لاجآلا تناك اذإو

 ىف سانلا ضعب نكلو ءاضيأ هيف بير ال ىلاعت هللا الإ هملعي ال ىذلا لجألا

 «نورمَت متنأ مث :هناحبس لاق اذلو ؛سوسحملاب نوطوبرم مهنأل ؛كشو بير
 «نيط نم هنأو «نورت امك تومي ناسنإلا نأ نم نوملعتو «نورت ام عم هنأ ىأ

 ب فطعلا ناكو «ةمئاق ةلدآلاو ءمككش ىف نولداجتو نوكشت ىأ «نورتمت كلذ عم

 ىلإ ىهتني ىذلا ددرتلا وه ءارتمالاو ءاهبابسأو ةتباثلا قئاقحلا نيب ام دعابتل «مث»

 لكل باطخلا ناكو «راكنإ ىلإ مث ءكش ىلإ ىهتني دقو «ةلداجمو ةجاحم

 ىهو «ةيسح ةيرشبلا سفنلا نأ ىلإ ةراشإلل ««متنأ» ب ادكؤم نآرقلاب نيبطاخملا
 عيمجلل باطخلا ناكف .ىلجلا سوسحملا نم ىفخلا بئاغلا ىلع اهماكحأ ذخأت
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 رداقلا ميكحلا ميلعلا قيدصت ىلإ اوهجتيو «ددرتلا لماوع مهسوفن نم اوعلخيل

 .ءىش لك ىلع

 دو نطو ومس ألا يفو تاتش ينل غو
 ثعبلا ىلإ هناحبس راشأ ءىش لكل قلاخلا هنأ ىلاعتو هناحبس راشأ نأ دعب

 هيلع رطيسي دوجولا اذه ىف قلطملا ناطلسلا وذ قلاخلا هنأ كلذ لبق نم ركذو

 ظفلف «ءىش لكب هيف ملاعلا وهو «هدحو ةيهولألل هقاقحتساو «هتيهولأو «هلالجب

 ؛ةدارإلاو ةردقلاو ملعلاو ةينادحولا ىنعمو «قحلا ةيهولألا ىنعم نمضتي ةلالجلا

 يفو تاومّسلا يف هللا وهو :هلوق ىنعمف «ناطلس هينادي ال ىذلا لماكلا ناطلسلاو

 هتردقو ةلماكلا هترطيسو «هناحبس هل نهيف نم لك عوضخ نمضتي «ضرألا

 .هدحو ةيهولألاو ؛ةيدوبعلل هقاقحتساو «هملعو

 تاومسلا قلخخ ىذلا دمحلل قحتسملا ىلع دوعي «َوهَو# :هلوق ىف ريمضلاو
 نوكي كلذب هنإو «نيط نم ناسنإلا قلخ ىذلاو «رونلاو تاملظلا لعجو ضرألاو

 ىذلا ناسنإلا ىفو هأشنأ ىذلا نوكلا ىف رطيسملا وه نوكيو «دمحلل اقحتسم

 .ضرألاو ءامسلا ىف ام هل رخسو «نيط نم هروص

 .راذنإو ريشبتو ريكذت امهيف ناليلج نافصو ركذ دقو

 هيفخت امو حراوجلا هرهظت ام ملعي هنإف «مكرهجو مكرس# ملعي هنأ -امهلوأ

 ام ىلع بساح نإف ءرودصلا ىفخت امو ناسنإلا ىلع ىرجي ام ملعي «رئارسلا

 الو ضرألا ىف ءىش هيلع ىفخي ال ىذلا ريبخلا فيطللا باسح هباسحف «نولعفي

 وهو ءرشف ارش نإو «ريخف اريخ نإ كلذ ىلع زاجم وهو «نوكي ىنأ ءامسلا ىف
 .ميحرلا روفغلا دعب نم

 هباسح كلذ لكلو ءرش وأ ريخ نم نوبسكي ام ملعي هنأ -ىناثلا فصولا

 . ةمايقلا موي ىلإ انه نم
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 «نيضرعم اهنع اوناك أل مهّبر تايآ نم ةيآ نم مهيتأت اموإ»
 ةرطفلا اهكردت ىتلا لئالدلا مايق دعب مهنأب اورفك نيذلا هللا فصو دق

 هيف نوكرشيو «هتينادحو ىف هلل اليدع نولعجي ىلاعت هللا ةينادحو ىلع ةميلسلا
 اهنإو ءءاقب ىلإ مث ايندلا ىف ءانف ىلإ ناسنإلا قلخ نأ لدت ةيرطفلا تايآلا نأ عمو

 كردت ملف مهترطف تسمط نيذلا نأ دعب نم نيب دقو ادبأ رانلل وأ ءادبأ ةنجلل

 «تنيب امهم تايآلا الو «تيوق امهم نيهاربلا مهعم ىدجت ال قحلا تاذل قحلا

 عمسي نمو ءاهاري اليكل ةواشغ عضيف سمشلا ءوض ىري نمك نوضرعم مهنأ نيبف
 ضعب انهو ءاهنع اوضرعأ الإ ةجح ةيأ مهيتأت امو «هنذأ ىلع ةنكأ عضيف قحلا

 :ةميركلا ةيآلا ىنعم برقت ىتلا ةيظفللا ثحابملا

 ًالإ» ىفنلا مومعل «ةيآ نم مهيتأت امو# :ىلاعت هلوق ىف (ام) نأ -لوألا
 .ةيآ ىأ دجوت ال ىأ «هقارغتساو . «َنيضرْعم اهنع اوناَك

 ىنعملاو «ةيضيعبت (نم) هيف «مهبر تايآ نم :ىلاعت هلوقب ريبعتلا -ىناثلا
 مل نأ دعب مدعلا نم مهأرذو مهقلخ ىذلا مهبر تايآ ضعب (نم) ةيآ هيتأي ام هيف

 .نيضرعم اهنع اوناك الإ - مهاعريو مهؤلكي ىذلا وهو ءاروكذم ائيش اونوكي
 نأ تابثإ هيف «َنيضرعم اهنع اوناك لإ :ىلاعت هلوق نأ -ثلاثلا ثحبملا

 ىفنلا كلذ ىلع لدو ءاهنع نولختتي ال مهيف ةتباث ةفصو مهبأد قحلا نع ضارعإلا
 فصولاب ريبعتلا مث «رارمتسالاو ماودلا ىلع ةلادلا «اوناك» ب ريبعتلا مث «تابثإلاو
 اهوقلت الإ مهقلاخ دنع نم تابثإلا ىف ةعطاق ةزجعم مهيتأت ال :ىلمجلا ىنعملاو

 .اهادؤم نيكرات ءاهازغم نع نيضرعم

 اذإ 4«َنوُءِزْهَمسَي هب اوُناَك اَم ءاَبْنَأ مهيتأي فوسَف مهءاج امل قحاب اوبك دقف»
 نأشو «مهل ةداع هنأك ضارعإب اهولبقتسا الإ ةلاسرلا ةتبثم ةنيب ةيآ مهيتأت ال اوناك

 هيلع تلمتشا ام وهو ّهِْلَكَي ىبنلا هب ءاج ىذلا قحلاب اوبذكي نأ دب الف «مهنوئتش نم

 قحلا ىلإ ىدتهي مسق :ةثالث ماسقأ سانلا نأل ؛روب موق مهف «ةيدمحملا ةلاسرلا
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 و لل
 روب لج

 يي

 ؛ةرطفلل بيجتست ةصلخم ةقرشم ىه ذإ «هتريصبب كردي هنأل ؛هيلإ ىعدي امدنع

 هلئالدو هتايآ ىلإ عمتسيو .قحلا لبقي مسقو .اهايانث ىفو ءاهترطف ىف قحلا نأل

 ال ءالؤهو ءهتلدأ نعو «قحلا نع ضرعي ةواشغ هبلق ىلع مسقو .هب ىدتهيو

 .ةرخآلا ىف مهب لزني ديدشلا باذعلاب وأ هب نولتاقي فيسلاب الإ مهل جالع

 امبو لذ لوسرلا ناسل ىلع مهءاج ذإ قحلا بيذكتب اوفتكي مل مهنأو
 ءازهتسالا ىلإ قسحلا راكنإ اوزواجت لب ةتباث قئاقح نم ميركلا نآرقلا هيلع لمتشا

 هب اوناك ام ءاَبْنَأ مهيتأي فوسف» :هناحبس لاق كلذلو ؛هيقنتعمب ةيرخسلاو «هلهأب

 نع ىنغأ دق ىوطم ءازهتسالاب رابخإ ىلإ ريشي ميركلا صنلا اذه نإف 4نوءزهتسي
 ديدش باذع مهب لزنيس هنأب ديدهت اذه نإو «ميكحلا لوقلا ايانث ىف هدعب ام هركذ
 اذه هب ناك ىذلا نآرقلا نع أبن هتيمتحل هنأكو «مهئازهتسال ةرمثو ةجيتن وه

 ىلع نوبقاعمو ةلاسرلاب نوبطاخم مهنأ دكؤت ةينايب تاراشإ مالكلا ىفو «ءازهتسالا

 . ضارعإلا

 مهنم ابيرق راصو مهتحاسب لزن هنأو «مهءاج اّمَلط :ىلاعت هلوق ىف -ىلوألا
 نع ىناوتي ال مئاد رمتسم مهنيب هنأو «هتيجحب نوبطاخملا مهنأ ىلع هيبنت اذه ىفف

 هسفنلف ىدتها نمف دعب نمو «ةنيب نع مهلالض نوكي ىتح ءاورف امهم مهريكذت

 .اهيلعف لض نمو

 هنأبو ««فوس» بو «ماللا» ب مهتيرخسل ةجيتن مهب لزني ام ديكأت -ةيناثلا

 .هعوقول ديكأت كلذو «مهتحاسب لزنيف مهيتأي

 ربخلا وه أبنتلاو «ءنوئزهتسي هب اوناك ام ءابنأ هنأب باذعلا نع ريبعتلا -ةثلاثلا

 ءىشلا ءابنأ مهيتأت فوسف :لاقف فاشكلا ىف ىرشخمزلا كلذ حضو دقو «ميظعلا

 ىأب نوملعيس ىنعمب «هلاوحأو هرابخأ ىأ «نآرقلا وهو «ءنوئزهتسي هب اوناك ىذلا

 لاسرإ دنع كلذو ءءازهتسا عضومب نكي مل هنأ مهل رهظيسو ءاوءزهتسا ءىش

 .هتملك ولعو مالسإلا روهظ دنع وأ ةمايقلا موي وأ ايندلا ىف مهيلع باذعلا



 ماعنألا ةروس ريسفت اذنل/)

 00 ين
 أ بح

 «مهرايد مهترواجم نمو ءاوقبس نمب لزن امب ةربعلا مهل هناحبس نيب دقو

 :لاقف

 محل نكس مق اس يضزألا يف حام نرش نت مهل نم انكي
 . «اراردم مهيلع ءاَمسلا انْلسرَأَو

 ىلع لخاد ماهفتسالاو ءدحاو نمز ىف شيعت ىتلا ةنرتقملا ةعامجلا :نرقلا

 كلذ نوضرعيأ :برقملا ىنعملاو «هقحالو مالكلا قباس هيلع لد فوذحم لعف

 لهأل ءازهتسالا كلذ نوئزهتسيو «قحلا مهل نيبت ىتلا تازجعملا نع ضارعإلا

 نيذلا نورقلا نم ريثكلا ددعلا ركفتو ربدت ةرظن اورظني نأب اوري ملو «قحلا

 راكنإل ىراكنإ انه ماهفتسالاو «مهنم دكآو «ةوق دشأ اوناكو «لبق نم مهانكلهأ

 ةيآلاو ءاورصبتيو اوربدتي ملو اوأزهتساو اوضرعأ العف مهنأل ؛خيبوتلل وهف عقاولا

 اورمتسا نإ مهلبقتسي امب مهركذتو ءربدتلاو رصبتلا بوجو ىلإ مههبنت ةميركلا

 ركذ دقو «هراذنإ ذيفنت ىلع هتردق لامك ىلع ليلد كلذ قوف ىهو «مهيغ ىلع
 :ةربعلا نايب ليبس ىف ىلاعت هللا مهكلهأ نيذلا ماوقألا كئلوآل ىلاعت هللا

 ادمحم اورصاع نيذلا نيكرشملل نكمي مل امب ضرألا ىف اونكم مهنأب -الوأ

 ىف اناكم مهل انلعج ىأ 4مُكَل نككَمن مل ام ٍضرألا يف مُهاَنْكَمط :ىلاعت لاق كي
 «ناطلسلا ةعس نع ةيانك كلذو «مكل هنكمن مل ىأ ءهلثم مكل نكمن مل ضرألا

 رشعم متنأف «مهرمأ رارقتساو .مهمكح تابثو «نارمعلا ةرثكو «عئانصلا مايقو
 «نوعرف ناكم راوجب مكناكم نوكي ىنأو «كلذ نم ءىش مكل نكي مل نيكرشملا

 نيمي نع تانج هيف ناك ىذلا مهنكسم ىف أبس راوجب مكنارمع ةعس نوكي ىنأو

 .لامشو

 ءامسلا نم اثيغ ناك شيعلا دغرو ءادغر شيعلا مهل لعج هللا نأ -ايناثو

 لاقف تدرفأ اذلو ؛ولعلا ةهج انه ءامسلا نم دارملاو «اراردم ءامسلا ميلع لسرأف

 ةَراد لزنت بحسلا مهيلع انلسرأ ىأ 4اراردُم مهيلع ءامسلا انْلسرَأَو# :هتاملك تلاعت
 بحسلا تربتعا وأ ءبحسلا نم ءامسلا ىف ام لسرأ هنإ :لوقن نأ حصيو ء«ءاملا



 ماعنألا ةروس ريسفت اا

 يح مل للملا
 ا رس

 «لزنأ» لدب «لسرأ» ب ريبعتلا ىفو «ولعلا ةهجو ىف اهرابتعاب ءامس اهنإف ةرطاملا

 ءاريثك مهرطم نكي مل برعلاو «مئادلا رمتسملا دادمإلاو ثوغلا ىنعم ىلإ ةراشإ

 .ةنيفلا دعب ةنيفلا ءىجي ءاثيغ ناك لب

 راهنألا اَنَلعِجو# :ىلاعت لاق كلذلو ؛مهتحت نم ىرجت راهنألاب -اهشلاثو

 ءامسلا راطمأ انلوح ىأ «ليوحتلا ىنعم (لعج) ب ريبعتلا ىف «مهتحت نم يرجت

 ناكف «نوديري امك اهيراجم نوريسي مهناطلس تحت ىأ مهتحت نم ىرجت راهنأ ىلإ

 اذامو «ءنولعتسيو نورتفي ءىش ىأبف «برعلا دنع كلذ نكي ملو اقدغ مهدنع ءاملا

 :لاق ؟ءالؤهب هناحبس عنص

 . «ني ِرَخآ انرق مهدعب نم انأشنأو مهبونذب مهاتكَلمَأَفل

 لزن ام ىلإ هناحبس راشأ دقل «لامجإلا دعب نايبلاو «ليصفتلل انه ءافلا

 هل بونذلا ببسب كالهإلاو «مهبونذ ببسب مهكلهأ هنأ هناحبس نيبي انهو مهب

 : نارهظم

 داسفلاو رورغلاو فرتلا مهيف عيشت ذإ ءاممأ كلهت اهتاذ بونذلا نأ -امهدحأ

 .اهتوق بهذتو «لحمضتو لحنت كلذبو «ضرألا ىف

 اذإ ممآلا نإو ءاهرازوأ ىلع اباقع ممألا ىلاعت هللا كالهإ -ىناثلا رهظملا

 ددجيو ءداسفلا بابسأ ليزيو ءاهرمأ حلصي ليج ءاج ءاهداسف ببسب تكله

 ؟قباسلا ليجلا ريغ وهو «نيدسفملا راثآ ىلع هللا هتشني ىذلا ليجلا وهو «برختملا

 .(نيرخآ) ب فصولا ناكو ريكنتلا ناك كلذلو

 َّ كَم لس تح هي هآ 07

 4 ديأب هوسملفس اطر فاَبكك كّيلعاناَرنَوَلَو

 يا دو ين نيم حسا اذه نأ انفك اَلاَع

 "0 مح ولو كَم ِهّيَلَع
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 أ يلا الجر هئئلعج ا 2

 امم هيلعاَ كن هنلعجل اكلم ُهاَئلَعَج
 داكم َكي نيش ربما قلو تول م م ل 5 ور ور م2 هدد ع مح رب جل
 دلع نو ءرهتس -هياوناكح امم هنماورخس تريد ا مه + ا ع مارا -ه و هاو. م ذآ م

 ةَبَقلَع نايك اور ظنأ مث ضرألا ىفاوريس لق ماك را ماو ريم م مم اع و
 هلل لف ض :رالاو ٍتونمَسلا فام نمل لق لَ نيبذأ 20 عر ريع مج جمل رم 22 د 4 رح جل سو

0 
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 ل ةبيعد

 تونمؤي الم هف بشارع مسح تذل 0 رق حرر د لم رع ا مس -ه 2" ح م و

 لن
 ىهو «ىلاعت هللا تايآ نع اورفك نيذلا ضارعإ نيبت ةقباسلا تايآلا تناك

 «ىلاعتو هناحبس هللا دنع نم مهتالاسر نأ تابثإل ءايبنألا اهب ىتأي ىتلا تازجعملا

 نأ نوبسحيو ىرخأ تايآب نوبلاطيو «ميركلا نآرقلا نع نوضرعي نيكرشملا نأو
 سانلا نأو «قحلل ناعذالا مدعب مهيف صقن ال ءاهيف صقن مهرفكل غوسملا

 هناحبس هللا هراتخا ام هيفكي اذهو «هتانيب تماق اذإ قحلل نعذي مسق :نامسق

 ءهليلد نوفرعتي قح بالط مهنأل ؛ىلاعت هللا هثعب نم ةلاسر ىلع اليلد ىلاعتو

 . هيلإ نونعذيو

 رونلا كلاسم تدسو «مهتاوهشو مهؤاوهأ مهيلع تلوتسا -ىناثلا مسقلاو

 ءارارصإ الإ ليلدلا ةوق مهديزت ال ءالؤهو ءضارعإو وهل ىف مهف «مهبولق ىف
 مهيف ىلاعت هللا لاق نيذلا مهو «ليلدلا ةوق نكت امهم قحلل نونعذي ال ءالؤهو

 الإ اَدَه نإ اوُرَمَك نيذّلا َلاَقَل مهيديأب هوُسَمْلَف ساطرق يف اباتك كيل انلَزن ولو
 ل يت دعم

 . 4 نيبم رحس
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 44 للم م0
 اا بحل

 نيدلا رمأ ذخنأو «؛هجوتلا مهصقني نكلو «ليلدلا مهصقتني ال ءالؤه نإ ىأ

 ئلتمتو «قرشت سفنلا لعجي صلخملا هاجتالا نإف «هبلطل ميلس هاجتاو ريكفتو ةيانعب

 ىذلا « ميقتسملا هاجتالا كلذ مهصقني نوضرغملا ءالؤهو «ليلدلا اهعنقيف «ةمكحلاب

 ال كلذ ىلعو ءاهيلإ عوزنلاو ةمكحلا بلط مهبولق ىف قرشيو «رونلاب مهؤلمي

 .هتيسحو ليلدلا ةوق نكت امهم تايآلا مهيف ىدجت

 ىف انيب ناك نإو «ىماسلا اهانعم برقت ةينايب تاماقم ىنآرقلا صنلا ىفو

 ىأ « عانتمال عانتما فرح انه (ول) «ساطرق يف اباتك كيَلع انَلَز ول -لوألا

 هتاذ نع ردصي نأ قيلي ال ثبع هنأآل ؛كلذ لعفي نأ نع عنتمي هناحبس هللا نأ

 :ىلاعت هلوق لثم كلذو «ليلدلا ةوق نكت امهم اونمؤي نلف «هل ةرمث ال ذإ ؛ةيلعلا

 لب اواصْنَأ تركك امن اوُاَقَل 69 وجر هيف اولظَف ءامّسلا نم ابا مهْيلع احق ولو ٍ
 نأب مكحي انه هنومضم ىف ىنآرقلا مالكلاف . [رجحلا] 402 نوروحسُم موق نحن

 .ةلالضلا ىف ةسكرملا ةريحتملا ةضرعملا مهبولق اهل حتفت ال ةيماسلا ةيادهلا

 مهيلع لزن ول نأب ةيآ مهتءاج اذإ «مهتياده عانتما ىلاعتو هناحبس ىوقو

 هوسملو «ىلاعت هللا ةلاسر ىنعم نمضتم ساطرق ىف ظوفحم ءامسلا نم بوتكم

 «نونمؤي ال - كش الو هيف بير ال ىذلا ىسحلا ملعلا ىلع ةلالدلل مهيديأب

 «هفالغ ىف عضو ىذلا بوتكملا اذهب ةثالث رومأب ىلاعت هللا ةلاسر مهيدل تدكأتف

 لب «ناعذإلاو لابقإلاو قيدصتلاب كلذ نولباقي ال مهنأ -ىنانلا ماقملا

 ىلع اورصتقي ملف «ىديألاب سمل هيف اذهو «راصبإلل ريكستو لييخت رحيسلا نأ

 كلذ عمو ءنوروحسم موق نحن لب «انراصبأ تركس امإ :اولوقي ىتح ةيؤرلا

 . «نيبم رحس ّذلِإ اذه نإ ٠ :نيدكؤم نولوقيو عقاولا نوهباجيو « قحلا نوتهبي
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 01 لم الللمللا

 رج

 و2

 نيذلا لوق كلذ نأب هفاصنإو هلدعب هناحبس مكح ىلاعت هللا نأ -ثلاثلا

 :نيرمأ ىلإ ةراشإ كلذ ىففف .مهنم اورفك

 ىف كانه نأو ءاورفك نيذلا مه نولوقي نيذلا نأ ىلإ ةراشإلا -لوألا

 .تايآلا نوقدصيو «قحلل نونعذي نينمؤم مهلباقم
 امهم ةيآب نونمؤي الف «ضارعإلاو دوحجلاو رفكلا وه ببسلا نأ -ىناثلا

 ةملظم اهنإ لب ءقحلا ىلإ اههاجتا مدعو بولقلا ضارعإل «ةلالدلا ىف اهتوق نكت
 .ءاضو نكي امهم رونلا اهيلإ لخدي ال ةمتعم

 سمللا عم رحس هنأ نودكؤي مهبولق قالغإو مهدوحج طرفل مهنأ -عبارلا

 ىلع روصقم هنأ ىأ «تابثإلاو ىفنلاب -الوأ لطابلا مهمكح اودكأ دقو «ىديألاب
 .حضاو نيب هنأ اوركذو «هيلإ ةراشإلاب -ايناث «رحس هنأ

 هلوق اذه دكؤيو «ليلد الو ةزجعم مهيف ىدجت ال هنأ ىلمجلا ىنعملاو -اثلا

 م البق ءيش لك مِهْيلَع انرَشَحَو ىتوملا مهملكو ةكئالملا مهي ان اننَأ ولو )» :ىلاعت
 . [ ماعنألا ] 4 29 َنوُلهجَي مهَرْككَأ نكلو هللا ءاَشَي نأ لإ اونمؤيل اوناَك

 . 4 تورظني ال مث رمَأْلا يضُقَل اكلم انلنَأ ولو كلم هيلع لزنأ الول اوُلاَقو »

 بلط ىلع كك ىبننلا مهضحل اهرهاظ ىف اهنأ ىأ ءصيصختتلل انه «الول»
 نوقلعي مهنأو «لوسرلا لسرأ نمل بلطلا نوكيل ؛لوهجملل ءانبلاب ءاجو , كّلملا
 دجو هنأ ديفي ىنآرقلا صنلاو .نوتنعتي مهنأ ةقيقحلاو .كلملا لازنإ ىلع ةباجإلا

 ةروصلا ىف تنعتلا نأل ؛نيكرشملا ىلإ لوقلا دنسأو ءالعف كلذ بلط نم مهنم

 نأل ؛مهعمج نع ىنعملا ىف ردصي امنإ ءاتنعت مهضعب نع ردصي امف مهل ةلماشلا

 .دحاو ثعابلا

 مالسإلا ىلإ هموق ّةِكلَي هللا لوسر اعد) :لوقيف قاحسإ نب دمحم ىوريو
 نب ثراحلا نب رضنلاو «بلطملا نب دوسألا نب ةعمز لاقف مهيلإ غلبأف مهملكو

 نب لئاو نب صاعلاو «ءبهو نب فلخ نب ىبأو ءثوغي دبع نب دبعو «ةدلك
 .(كعم ىريو ؛سانلا كنع ثدحي كَّلَم دمحم اي كعم لعج ول :ماشه
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 نيمألا ليربج هيلع لزني ناك هنأل «هنوري ال كلم هيلع لزني نأ اوبلط امف

 مهبطاخيو كلي ىبنلا عم نوكي نأ مهبلطم ناك امنإ ؛نيرذنملا نم نوكيل هبلق ىلع

 .هيلإ وعدي اميف ةرصنلاو دييأتلاب هل ةداهشلاب

 مهتلعو -الوأ- مهريكفت ةجاذس دانيبي نيدرب نوكلا قلاخ مهيلع در دقو

 4 نورظني ال مث رمألا يضقُ اكلم انلنأ ولو ظ :ىلاعت هللا لوقي -لوألا

 اكلم انلزنأ ول هدابع قوف رهاقلا ريدقلا ىلعلا هللا نحن اننأ ءانيلإ بيرقلا ىنعملاو

 ىلع اوبقوعلو «ءايندلا ىف اهتجيتن مهتمزلأو «ةوعدلا رمأ ىهتنال ىأ رمألا ىضقل

 ةايحلا هذه ىف نوكي لب «ةرخآلا ىف الجآ باقعلا نوكي الو ءالجاع مهبيذكت

 قبطني الو ءرخآلا مويلا ىلإ نولهمت ال ىأ (نورظنت) الو ءمهييذكت رثأ ثورتو

 رمألا ءاضقف [فارعألا ] 4 69 َنوُنعبي موي ىَلِإ ينرظنأ َلاَق إل : ىلاعت هللا لوق مكيلع

 اهرمأ ىهتني ال «رمتسم داهج دمحم ةوعد نكلو «كالهلاب ةوعدلا رمأ ءاهنإ

 ىلع ردت ال بر حون َلاَقو :هموق ىف حون ةوعد تققحت امك «نيدناعملا كالهإب

 ةبلاغمو «قحلاب داهج كي دمحم ةوعد امنإ [حون] 45 اراّيد نيِرْفاَكْلا نم ٍضْرَألا

 ةحضاو ةيقاب ةروص ىهو «قهاز وه اذإف هغمديف قحلاب لطابلا عفدي ىتح «لطابلل

 الولو ء«ضعبل مهضعب سانلا عفدل ةمئادةعيرش اهنأل ؛ةمايقلا موي ىلإ داهجلا ىف

 ال اهنإف «ءاقبلل نوكت عئارشلا ةمتاخ ىه هتعيرش تناك اذإو «ضرألا تدسفل كلذ

 موقو داع موق عم لعف امك رظني ملو كلهأ دق ىلاعتو هناحبس هللا نإو

 نوبلاغم نودهاجم مهنم نوكي نأ ردقي مل ىلاعت هللا نأل ؛بيعش موقو «طول

 .نيربتعملا ةربع مهلعجف «ةمايقلا موي ىلإ لطابلل
 :هلوقب ناك تنعتمل ا مهبلط هب در ىذلا -ىناثلا رمألا

 . (دوُسلي م مها الر اع اكلم هَل



 للا

 زا حل

 لوسرلا نوكي نأ نوديري مهنأ ىزغملا نإف .كلم هعم نوكي لوسرلا ناك اذإ
 ىعيبطلا رمألا ناكل «ةكئالملا نم الوسر ىرشبلا لوسرلا لدب هللا لعج ولو -

 هل نوكي الجر ىلاعتو هناحبس هلعجي نأ مههجويو «مهبطاخيو «مهب طلتخي ىكل
 اكلم هرايتخا ىف ىودج نوكت ال ذئتيحو .مهوعديو مهيف جمدنيو .رشبلا رهاظم

 ىذلا وه لجر نوكي فيك نولوقيو «مهيلع طلتخيس هنأل ؛الجر نوكي نأ لدب
 كلذ ىلع نوضرتسي ام نيع وه لي همم ىنلا ىلع هب ةوضرتسي ام وعدي

 دلل رار نولي ذإ ؛نهسفا رلح نرطاحي ام هيلع الخ 4و مه

 نوكي كلذ ىلعو ءاكلم بلطن نحنو كلمب سيلو «لجر اذه لجر ةروص ىف
 لَك ىبنلا هب ىدحتي امك هب ىدحتي ىذلا زجعملا نآرقلا وه كلم هنأ ىلع ليلدلا

 اَرتل َنينعَمْطَم َنوُشْمَي ٌةكئالَم ضرألا يف ناك ول لق » : ىلاعت لاق دقلو .ىودج الف
 . [ءارسإلا] © ©9 ًالوُسُر اَكَلم ءامسلا نَم مهيلع

 ةعيرشلا نأو «هقلخ ةياده ىف ىلاعت هللا ةنس نايب هيف لوألا درلا نأ ىرنو

 درلاو ءرمألا ىضقنيو اهوقلت نمل ءانفإلاب ىضقتت ال ءاقبلا اهل ىلاعت هللا ديري ىتل
 نوتنعتم لب «قح بالط اوسيل مهنأو هل ةجيتن ال مهبلط نأ تبثي ىناثلا

 :هناحبس لاق اذلو ؛هيلع ليلدلا وأ قحلا نوديري ال «نوتزهتسم

 هب اوُناَك ام مهْنم ورحم َنيِذّلابّقاَحف َكلَبَق نم لَسْرِب ئرهعسا دّقلو»

 . «نوءزهتسي

 دقل «ءالتباو ءالب نم هيف ناك اميف هٌةِْلَي ىبنلل ةيلست ميركلا صنلا اذه ىف
 دقو «ةرتاهملا الإ نودصقي الو «تايآ بلطو «ةدناعملاو راكنإلاب نيكرشملا نم ىلتبا

 اوتأي نأ مهادحتو ءاليلد نآرقلا مهل قاس «مهيلإ قاسي ليلد لك مهراكنإ قبس

 نم ثوعبم هنأ ىلع لدي ىسح ليلدب مهءاجو «ىرخأ تايآ اوبلطف ءهنم ةروسب

 ةجح هنم اوذختي ملو «راكنإلل اليبس هوذختاف جارعملاو ءارسإلا وهو «نيملاعلا بر

 نيبف .اروجهم نآرقلا مهذاختاو «هنم ةيرخسلاو مهئازهتساب للك هالتباو «تابثإلل
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 ءازهتسالا مهلاني مهف هليبس ىف نيدهاجملا قحلا ىلإ ةاعدلا نأش كلذ نأ هناحبس

 مهلاني لب «مهتوعد درجمب ماوقألا بيجي نأ رظتني الف «ءاذيإلا بابسأ مهيلاوتو

 ةوعد لك ىف نأشلا كلذكو ءرمتسملا ءازهتسالاو «ىلاوتملا ءاذيإلا بابسأ نينمؤملاو

اعدب ٌةِككَي هللا لوسر دمحم سيلف «( ةديدج
 ئزهتسا مهلكف (هاقلي اميف لسرلا نم 

 . هتوعدب

 4 كلبق نم لسرب ئرهتسا دقَلو » :هلوق ىف مهب ءازهتسالا هناحبس دكأ دقو

 .؟ماللا) بو (دق» ب هناحبس هدكأ

 ؛ناميإلا لهأ نوذؤيو اًداسف ضرألا ىف نوشيعي نيملاظلا كرتي ال هللا نإو

 لاق كلذلو ؛ةرخآلاو ايندلا ىف ةيرخسلا هذه باقع مهب لزني نأ دب ال كلذلو

 : هناحبس

 . 4 نوءزهتسي هب اوناك ام مهنم اورخَس َنيِذّلاب قاحَف ل»

اذه ببسب ىأ « ةيبسسلا ءاف انه (ءافلا)
 رمأب باذع نم لزن ام لزن ءازهتسالا 

 (قَح) نم ةذوخأم (قاح) نإ :ىئاهفصألا بغارلا لاقو «نينمؤملا ىديأبو هللا

 مهيلع قح وه ةيرخسلا جئاتن نم مهب قيحي ام نأ ىلإ ريشي ىنعملا اذهو (ىنظتلا)

 .هب نوذخؤي

 :ناتينايب ناتراشإ انهو .مهتيرخسل مهل ملؤملا رثألا مهب طاحأ ىنعملاو ءرشلا

 ةراشولل نيرخاسلاب لقي ملو اورخس نيذلاب قيحي هنأ ركذ هللا نأ -امهالوأ

 لوصوملاب ريبعتلا نأل ؛مهتيرخس ببسب وه امنإ باذعلا نم هب نوباصي ام نأ ىلإ

 . ةيرخسلا ةجيتن باذعلا نأ ىلإ ةراشإللو «مكحلا ةلع ىه ةلصلا نأ ديفي

 . 4نوءزهتسي هب اوناك ام مهنم اوًرْخّس نيِذّلاِب قاَحَف# :لاق ىلاعت هنأ -امهتيناث

 زاجم كلذ نإ :ءاملعلا لوقيو «ةيرخسلا تاذ ال باذعلا وه قاح ىلا امنإو
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 مزالم باذعلا نأ ديفي كلذ نإو «ببسملا دارأو ببسلاب ربع وهف «ةيببسلا هتقالع

 .ةلاحم ال اهباذع ناك تناك ثيحف ءاهنع لصفني ال ةيرخسلا هذهل

 تافآب وأ كالهب باذع :نامسق نيرخاسلاب ىلاعت هللا هلزني ىذلا باذعلاو
 تايآ مدلاو عدافضلاو لّمّقلاو دارملا هموقو نوعرف ىلع لسرأ امك «ةيوامس
 «دييأتلاو رصنلاو ةوقلاب مهنم رخسي نيذلا كئلوأ ىلع نمي نأب رخآلاو «تاللصفم

 اورفك نيذلا نيكرشملل ةبسنلاب رمألا ناك امك «نيرخاسلا نيئزهتسملا نم لك ىلع

 . «نيبذكملا ٌةَبقاَع ناك فيك اورظنا مث ضرألا يف اوريس لقإ»

 مهراثآ اوري نأو ءمهوقبس نم لاحب مهركذي نأب هيبن ىلاعت هللا رمأ

 ثالث كلذ نم اوديفتسيف «ءالؤه بهذ نيأ اوفرعيل ءاركف اهيف اوربدتي مث «ءاسح

 :دئاوف

 ءماود اهل سيل اهيف نوشيعي ىتلا ةايحلا هذه نأ اوفرعي نأ -ىلوأآلا ةدئافلا

 .ةيقاب اهيف ىقبت ال اهنأو ءءاهتنا اهل نإ لب

 نّكمي مل امب ضرألا ىف مهل نكم دق ماوقألا كئلوأ نأ -ةيناثلا ةدئافلاو
 ذخؤي امك اوذخؤي نأ نم ةرهاظلا مهتوقو «عساولا مهكلم مهعنم امو مهل

 . لئاز ضرع ايندلاف .اهيف قرف ال ةدحاو ةياهنلا نأو «ءافعضلا فعضأ

 هللا نأل ؛ مهنايغط ببسب ايندلا ىف كالهإلاب مهبذع هللا نأ -ةثلاثلا ةدئافلا

 ضرأ مهريس ىف نودجيسف «ةدلاخ ةعيرشل ةامح مهنم لعجي نأ دري مل ىلاعت

 لعج دقو «طول موق ضرأو ؛مهيلع ضوق ناينب نم امهيف امو داع ضرأو «دومث
 باذعلا مهل لجعتسي نأ ٌةَِْك ىبنلا نم نوبلطي اوناك اذإف ءاهلفاس اهيلاع ىلاعت هللا
 ال روب موق مهف الإو «ءاوربتعيلف «ربعلاو «تالثملا ىذ ىه اهف « نيئزهتسم

 .نوربتعي الو نوظعتي
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 : ةيظفل ثوحب صنلا ىفو

 تناكف لَ هب نوئزهتسي مهنأل ؛وه مهبطاخي نأ هيبن رمأ هللا نأ -اهلوأ

 رظنلاو «مزاللا وأ «بودنملا بلطلا ليبق نم «ريسلا بلطو ؛مهل هنم ةبواجملا

 سيلف «ريكفتلاو ربدتلاب مث راصبإلاو ةيؤرلاب رظنلا دارماو «بلطلا ليبق نم كلذك

 ةياغلاب اديقم ناكل ادرجم اراصبإ ناك ولو «ريكفتو راصبإ هنكلو «ادرجم اراصيإ

 .ربدتلاو ريكفتلا وهو هنم

 ىف امك (ءافلا) ماقم ماقملاو «(ءافلا) لدب «مث» ب فطعلا ىف ةمكحلا -اهيناث

 [ لمعلا ] 4 (59 َنيمرجملا ٌةَبِقاَع ناك فيك اورظناَف ضرألا يف اوريس ْلُق» :ىلاعت هلوق

 ريسلاف انه امأ «هيلع ابترتمو «ريسلا نع اببسم رظنلا لعجي كلانه قايسلا نإف

 هنأكو «ريسلا نم دوصقم ريغ هنأك اضيأ بولطملا رظنلا ءىجيو ءهتاذ ىف بولطم

 ةديفملا 'مث” ب ريبعتلا ناكف امهنيب ةيببسلاب طبري ملو «ريسلل ةجيتن وه ىهدب رمأ

 موقل تايآلا فّرَصن َكِلَذَك .. . 8 :هتايآ ىف ىلاعت هللا فيرصت اذهو «ىخارتلل

 . [ فارعألا] 4 52 نوركشي

 مهتوم دعب نيبذكملا ةبقاع لاح رظنا ىأ ««لاح» انه «فيك» ىنعم -اهثلا

 لاملا نيأو ءهب نوغطي اوناك ىذلا توربجلاو هنوشطبي اوناك ىذلا شطبلا نيأ

 ؟هب نورتغي اوناك امو نونبلاو

 ةبقاع هتاملك تلاعت لقي ملو 4َنيِبَذَكَمْلا ٌةَّبِقاَع ىلاعت هللا ركذو

 ببسلا ركذو ءازهتسالا هيلع بترت ىذلا لصألا وه بيذكتلا نأل ؟نيئزهتسملا

 .ببسملا ركذ نمضتي

 ىلإ مههبني نأ هيبن ىلاعت هللا رمأ 4 ِهّلل لق ٍضرألاو تاَوُمَّسلا يف ام نَمَل لق

 نميف ةكَك ىبنلا نيبو مهنيب ةبواجملاو ءنهيف نمو ضرألاو تاومسلا قلخ

 ىسح رمأ نم مهلقن دقو «ناطلسلا هل نمو نهيف نم كلمي نمو ءمهقلخ

 ةيناسنإلا ىف ريكفتلل ةرمث وه ىركف رمأ ىلإ هب اوربتعيو «هوري نأ نوعيطتسي
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 ةكئالم نمو 2« نجو سنإ نمو «ءافعضو ءايوقأ نم نهيف نمو ضرأالاو تاومسلا

 ءرارشأو ضرألا ىف رايخأ نمو «نورمؤي ام نولعفيو ىلاعت هللا نوصعي ال راهطأ
 -ىناثلا ىنعملاو ءهناطلس قوف لحأ الو «ىلاعتو هناحبس هدي ةضبق ىف عيمجلاف

 .هناحبس هدي ةضبق ىف مهنم ىوقأ مه نمو مهنأ نايبو « مهتيكبت

 يدلل لق# :لوقي نأ هيبن ىلاعت هللا رمأب ةباجإلا تناك كلذلو ؛ةباجإلا مث لاؤسلا
 امم ىهو «ميلسلا لقعلا اهكردي ىتلا ةتباثلا ةقيقحلل اريرقت ةباجإلا هذه تناكف

 .لوقعلا ةهادبو ةرطفلا هررقتو «ناميإلا هبجوي

 ديف بنر ال ةماقا مي لإ مكتَْيل ةمخرلا هنت نقع ابك )
 ءمهئيسمو مهنسحم همعنب مهدمي ىذلا وهف «.هدايعب ةمحرلا همزلأ دحأ نم

 نع ناخيشلا ىور دقلو «راهنلاو ليللاب مهؤلكي ىذلا وهو «مهريرشو مهريخو
 هدنع هعضوف اباتك بتك قلخلا ىلاعت هللا ىضق امل» :لاق دلك ىبنلا نأ ةريره ىبأ
 كالهلا لازنإب عراسي مل ةمحرلا هذهلو 2)21ىبضغ تقبس ىتمحر نإ شرعلا قوف
 نم نيكرشملا ةيرذ نم جرخي نأ ىسع هلو دمحم مهيلإ ثعب نم ةاصعلا ىلع

 لدعلا وه كلذ نإف «نسحملا بيثيو «ءىسملا بقاعي نأ هتمحر رهاظم نمو

 )١( ديحوتلا :ىراخبلا هاورو «(1/51/5) ةريره ىبأ دنسم - نيرثكملا دنسم :دمحأ ظفللا اذهب هاور -

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم براقم ظفلب (57١؟) ءاملا ىلع هشرع ناكو
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 نإ .رارشألاو رايخألا ىوتسي لهو «رونلاو تاملظلا ىوتست لهو «نولمعي ال

 قحتسي ال وهف ىصاعلا تاذب ةمحر نكي مل نإو «مومعلاب ةمحر ىصاعلا باقع

 نأ هناحبس ركذ دقلو (1)(محْري ال ِمَحرَي ال نم» :ِكي ىبنلا لاق اذلو ؛ةمحرلا

 هيف ىزاجي ٍءهيف بير ال مويل ةمايقلا موي سانلا عمجي نأ هتمحر ىضتقم نم

 موي ْىَلِإ مكئعمجيل» :هتاملك تلاعت لاقف ؛ءىسملا هيف بقاعيو «ناسحإب نسحملا

 باثي نأ وهو «لدعلا نم عون نايبل ةيفانثكتسا ةلمجلا هذهف # هيف بير ال ةمايقلا

 ذإ ءايندلا هذه ىف لمع نم مدق ام ىلع لك بساحيو «ءىسملا بقاعيو «نسحملا

 لاقف «ةريبك ةمحر هيف صاصقلا نأ ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو «قلخلاب ةمحر وه

 لكب صاصقلاو [ةرقبلا] 4099 ... َةايَح صاّصقلا يف ْمُكَلَوظ :هتاملك تلاعت

 .ةمحرو ةايح هيف هبورض

 :ةينايب تاراشإ ضعب انهو

 ىلع ةلادلا «ماللا» ب كلذو «ةمايقلا موي سانلا عمج دكأ هللا نأ -ىلوألا

 . ةليقثلا ديكوتلا نوئبو «لوقلا ىف ىوطم مسق

 هتياهن عمجلا نأ ىلإ ةراشإلل ؛«ىف» نود «ىلإ» ب عمجلا ةيدعت -ةيناثلاو

 .كلذ ىف رمتسم عمجلاو ء«روبقلا ىف نورشحي مهف «ةمايقلا موي نوكت

 كشي نمو ةفرعملاو ةياردلا لهأ دنع هيف كش ال مويلا كلذ نأ تابثإ -ةثلاثلا

 نم الإ كلذ سيلف هيف كشي سانلا ضعب ناك اذإو «ميلس كاردإ اذ سيل وهف هيف

 هللا نإ لوقت ةهيدبلاف «كردم هيف كشي الأ ىغبنيو «ةرطفلا داسفو «كاردإلا مقس

 نم ىقبيل مث ىنفيل هقلخ لب ءاثبع ناسنإلا قلخي ملو ءاثبع نوكلا قلخي مل ىلاعت

 دعب هناحبس نيبو «ءاهتنالا ىف ةداعإلا ىلع رداق ءادتبالا ىف قلخ نمو «كلذ دعب

 مهرش نأوءرخآلا مويلابو ةلاسرلابو هللاب نورفكي نيذلل ةعقاولا لاحلا كلذ

 .اضعب هضعب فدري فئاكتم

 باتك ىف ملسمو .(همه#*م) هليبقتو دلولا ةمحر :«بدآلا» :باتك ىف ىراخبلا هاور هيلع قفتم 200

 .(57585) لايعلاو نايبصلاب ِةلكَي هتمحر «لئاضفلا»
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 . «نونمؤي ال مُهَف مهسفنأ اورسخ نيذّلا»

 نيذلاب رخآلا مويلاو ةينادحولاو «ةيدمحملا ةلاسرلاب رافكلا نع ربع
 «هتياهن رفكلاو «ئدتبي نارسخلاف «نارسخلل ةجيتن رفكلا لعجو  مهسفنأ اورسخ

 نارسح رفكلا ىلع بترتي هنأل قحالو قباس نارسخلاف «نامزالتم امه وأ

 . رفاضتم

 عطاقلا ليلدلاب رفكي الف «ةرطفلا نارسخ وهو ءرفكلا قبسي ىذلا نارسخلاو
 نم الإ هللا دوجوب رفكي ال هنأل ؛ميلسلا كاردإلا نارسخو هترطف رسخي نم الإ

 ترطيس ذإ مهلوقع اورسخو «دجوم هل دوجوم لكو «رثؤم هل رثأ لك نأ ىسني
 «لفأت اموهنو «عنصت اناثوأو .مطحت اراجحأ هللا عم اوكرشأف ؛مهيلع ماهوألا
 تناك اذإو «ةملظم تراصف مهبولق اورسخو .ةجوعم تراصف مهسوفن اورسخو
 «صلخم بلق ىلإ جاتحي ناميإلا نأل ؛نونمؤي ال مهف تدس دق مهكرادم لك

 رفكلا دعب مهنإو ,هتارامأ ترهظو «هملاعم تدب اذإ قحلل ناعذإو .ءكردم لقعو

 ةبترم نع لوزن هنأل ؛هتاذ ىف نارسح قحلل راكنإ لك ذإ ءانارسخ نوديزي

 .ةيماسلا ةيناسنإلا

 نوكي ال مهنأ ىلإ ةراشإلل عراضملاب ربعو «نونمؤي ال مهَق» :ىلاعت لاق دقو
 ءاهل اشع تراصو ماهوألاب هسفن تآأالتما نم نأل كلذ «مهنوئش نم انأش ناميإلا

 لقتنت ةرئاح ةبرطضم امئاد ىه لب .ءىشل نعذت نأ نكمي ال مهلوقع تلضو

 لأ املك ءادي ف لشي نما ءاهلثم ىلإ ةهاتم نموا ؛لالض ىلإ لالخ نم
 2 ساو ساس

 .[ نارمع لآ]



 0 لاما
 1 2 5 الهلل

 1 هذآ َّ . أَم هر

 ميلا عسل فَنكَساَم مهل
 موي وهو ِضَراْلاَو توسل طا دع 7 رع لق 7 وهو معلا طاقانل و رْدّبَأ رثأ زل 1

 ماسأ نم لَّوأ نوكأ نأ تمام ٍدِإلق 7 طال و 57 أ هةءاع و ةظارع -_
 4 اميل 5 هلي ىورشسلا كن ِ 3 4 هت رب رس ها أ
 0 م حس ره حرس + اس سريا ءساس سي هر

 دقه يموي هنعف فرصي نم يزرع 000 ميِظَعوْوَي باَذع قر

 الندا

 رضي هلل كَسَسَميَنإ وول ةيلازرتلاكيَو دعس

 0 21 مس هر

 1ك لسنين وْهاَلَمَل فاك

 سمس ل + و 2( خ - مج رو
 4 كل اوهو هِدابعةوفرهاقلاوهو يان قر : ربِ

 مو ضب هلأ

 «ضرألاو تاومسلا قلخ ىف هناطلس ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس نيب

 ىقلتو «رهجلاو رسلل هتفرعمو هناحبس هملع ةطاحإو «رونلاو تاملظلا لعجو

 بيذكتلاب ةيوبنلا رابخألا قدص ىلع لادلا زاجعإلا عم قئاقحلا كلت نايبل نيكرشملا

 نيبو «ىرخأ تايآ مهبلطو «تايآلا نم تانيبلا نع ضارعإلاو ءءازهتسالاو

 ىدجت نلف «مهسوفن ىلع ايلوتسم دوحجلا ماد امو «ضارعإلا ماد ام هنأ هناحبس

 اقباس مهراكنإ ماد ام مهسح نوبذكي مهنآلو «فاك مهيلإ قيس ام نأل ؛ةيآ مهعم

 ىلإ هناحبس مههبنو «نيقباسلل عقو امب لاثمألا هناحبس مهل برض دقو ؛مهيقلتل

 نايب اهانعم ىف ملكتن ىتلا تايآلا ىفو ءضرألاو تاومسلا ىف ام لكل هتيكلم

 هناحبس هملعل ارثأ نوكي نأ ىغبني امو ءاهيف ام لكب لماكلا هملعو هناطلسل

 :ىلاعت لاقف «كلذب ىلاعتو

 . «ميلعلا عيمّسلا وهو ٍراهتلاو ليلا يف نكس ام هلو
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 أ رسل

 ام هلو# :هلوق ىف «ام» ب ريبعتلاو «ئلآلو نداعمو داهوو لابجو راحبو دامجو
 .مومعلا ىلع ةلالدلل 4 نكس

 ذإ «ةكرح هعم الإ نوكس ال هنأل «ةكرحلا دض وه ىذلا نوكسلا داري دقو
 «ىلاعت هللا ناك اذإو «ةكرح هعم ناك اذإ الإ ققحتي :ب ال ىبست ىنعم نوكسلا نإ

 «نوكسلاو ةكرحلا ملعي هناحبس وهف ضرألاو تاومسلا ىف ام لكل نوكسلا ملعي
 تاومسلا ىف رقتسا ام لك هناحبس ملعي ذإ ءاعم ناينعملا داري نأ نم عنام ال هنأو
 .امهتانكسو امهتاكرح ملعيو «ضرألاو

 ىلع لدي ميركلا صنلاف «كلذ لك كليو ءراهنلاو ليللا ىف كلذ ملعيو
 لك ىف ام ملعيو ءانثتسا الب «ةماع ضرألاو تاومسلا ىف ام لكل ىلاعت هللا ةيكلم
 .راهن الو ليل ءانثتسا الب «نامزألا مومع ىفو .نكامألا

 ةردقب اهيلع نسميهيو «لماك ملعب اهريدي ةلماكلا ةيكلملا هله عم وهو
 «ميلعلا عيمّسلا َوُهَول :هناحبس لاق كلذل قيقد ملعو «ةرطيسم ةدارإو «ةرهاق
 وأ ناك ام لك ملعيو ؛نذأ ريغ نم لمنلا بيبد عمسي ىلاعتو هناحبس هنأ ىأ

 وهو ءيش هلثمك سيل .. . » تاقولخملل هملعو هعمس ىف ةهباشم ريغ نم نوكيس
 ىف الو ضرألا ىف ةيفاخ هيلع ىفخت ال ء[ىروشلا] 02 ريصببلا عيمّسلا
 .ءامسلا

 امو سانلا كلمي ىلاعتو هناحبس هنأ ىلإ ةراشإ ميركلا صنلا اذه ىفو
 هفلاخي نمب فسخ ءاش نإ «مهيلع نميهملا وهو «هتردق نع نوجرخي ال مهلوح
 «نيعئاطلا نم نوكي امب ميلع هنأو «ارايد نيرفاكلا نم لعجي ملو .مهكلهأو
 راذنإ هيفو «مهيدريو مهبقاعيف «ةاصعلا نم نوكي امو «مهيدهيو مهيزجيف

 . نيكرشملل

 . معطي الو معْطُي وهو ضرألاو تاَومّسلا رطاق الو دخن هللا ريغَأ لق
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 للا
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 اا <

 ضرألاو تاومسلا ىف نم لك كلمي ىذلا وهو ىلاعتو هناحبس هللا ناك اذإ

 ىذلا وهو ءاراهنو اليل اهيلع رطيسملا وهو «كلذ ريغو ةكئالمو نجو سنإ نم

 قحلا وه هناحبس هللا نإف ءلاثم ريغ ىلع امهأشنأو «ضرألاو تاومسلا رطف

 هللا ذاختا نع لدعت نأ كنوديري نيكرشملا كئلوأ نإو ءدوبعملا وهو ءريصنلاو

 «رصبت الو عمست ال اراجحأ ذختت نأو ءاديؤمو ءادضاعمو ءاريصنو ايلو ىلاعت

 نم هيف مه ام اركنتسم مهبطاخي نأ هيبن ىلاعت هللا رمأ كلذلو «عفنت الو رضت الو

 لوسرل ةبسنلاب راكنتسالاو هّةِْيَدَي هنم راكنتسالا العاجو «ءايلوأ هللا ريغ مهذاختا

 هنم عقي نأ نكمي ال ىأ قالك هنع ىفنلا ىنعب وهف عوقولل ًراكنتسا كَ هللا

 عقاو مهلامعأل راكتتسالاو «خيبوت وهف مهنم عقي امل راككتتسا مهل ةبسنلابو هدي

 ىفني دلك ىبنلاو «كلذ هنم عقي نأ هسفن ىلع ٌةِْكَك ىبنلا راككتسا ىف ءانمض

 . كلذ اولمع نم خبويو «هنم هعوقو

 نأ اوعداو ةدابعلا ىف هريغ هللاب اوكرشأ نيذلا ءالؤهل دمحم اي لق ىنعملاو

 ىف مدقو ءايلو هللا ريغ ذختأ ال انأ - ىفلز ىلاعت هللا ىلإ مهبرقت ناثوألا

 هنإ ذإ ؛راكنتسالا ىف مهيلع ةعانشلا عضوم كلذ نأل هللا َرْيْغَأل ةملك ماهفتسالا

 «هتاذ ىف ابيرغ ذاختالا تاذ ناكف ءايلو اذختم هللا ريغ نوكي نأ ةبارغلا عضوم

 ةيالولا نأل ؛اريصنو ايلو هلحو هذاختا مدعو هللا ةدابعل كرت هتاذ ىف كارشإلاو

 قلطي ىلولاو «ىلاعت هللا ةيالول كرت هعم ىلو ىأ ذاختاف ءهدحو هلل ىه قحلا

 ريصنلا ىنعمب انه وهو «ميمحلا قيدصلا ىنعمبو ءهدوبعملا ىنعمبو ءريصنلا ىنعمب

 هيبن ناسل ىلع هناحبس ركذ دقو «هاوس دبعُي الو «هللا الإ رصنتسي الف «دوبعملا

 :ةدابعلاب هدلحو درفني نأ نابجوي هناحبس هل نيلمع ميركلا

 امهئشنم ىأ 4 ضرألاو تاومّسلا رطاف# :ىلاعتو هناحبس ركذ ام -امهدحأ

 ىعباتلا دهاجم لاق دقو «لبق نم انوكت مل ثيح ءادتبا «قبس لاثم ريغ ىلع

 ام ىردأ ال تنك :لوقي امهنع هللا ىضر سابع نبا تعمس) :سابع نبا ذيملت
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 لالالالا كلل

 اا رحل

 لاقف ءرئب ىف ىلإ نامصتخي نايبارعأ ىناتأ ىتح «ضرألاو تاومسلا رطاف
 . (اهقشب -ًادتبا ىأ- اهتأدتبا انأ :لوقي ءاهترطف انأ :هبحاصل امهدحأ

 نم موهفملا ىنعملاب الهاج سابع نبا نوكي نأ لوقعمب سيل هنإ :لوقنو
 ىتح ؛اهنولمعتسي اوناك فيكو «ةغللا ىف اهلصأ ملعي ال ناك هلعل نكلو «قايسلا

 .لامعتسالا لصأ هيدل حضوف «نييبارعألاب ىقتلا

 قلاخلا هنأل ؛هدحو هلل ةيالولا نوكت نأ بجوي ضرألاو تاومسلا رطفو

 فيكف ءاعفن الو ارض نهسفنأل نكلمي ال .هعم نهنوكرشي نيذلاو دوجولا اذهل

 .ءىشنملا قلاخلا هللا ةيالو راوجب نهل ةيالو روصتن

 اذه ىف نم لك معْطُي وهف «جاتحي هريغو «جاتحي ال هللا نأ -ىناثلا رمألا
 الو ةءارق ىلع اذهو ءدحأ همعطي الو ءامنلاو ةايحلا بابسأب هدميو ءدوجولا

 نم معطي هنأ اهيف ىنعملاو «مولعملل ءانبلاب ةءارق كانهو «لوهجملل ءانبلاب «معطي
 . قزرلا ىف هيلع ريتقتلاب ءاشي نم معطي الو ءروفوملا قزرلاب ءاشي

 . 4 نيكِرْشُمْلا نم َننوُكَت الو مّلسَأ نم لوأ نوكأ نأ ترمأ يّنِإ لق

 عدبأ ىذلا وهو ءايلو هللا ريغ ذختي نأ ركنتسي نأب هيبن ىلاعت هللا رمأ امك
 اذه نع ىنكو ءدحأ ىلإ جاتحي ال وهو ؛هيلإ جاتحي هيف ام لكو ءدوجولا كلذ
 ىلاعت هللا رمأ اذه دعب «ماعطلا ىلإ نوكت ةجاحلا دشأ ذإ هيغل ماعطإب جايتحالا

 بولطم مالسإلا نأ نايب كلذ ىفو «ملسأ نم لوأ نوكي نأ رمأ هنإ لوقي نأب هيبن

 نايب ىفو ءهل عوضخملاو ىلاعت هلل ناعذإلاب رمؤي نم لوأ كي ىبنلا نأو عيمجلا نم
 لمتشا امب رمأو «مالسإلاب بطوخ نم لوأ ةهادبلاب هنأ عم كلذب لَك ىبنلا رمأ
 :هناحبس لاق امك « مهل ةنسح ةوسأ نوكيل ؛ ؛كلذب هيك ىبنلا رمأ ناك هيلع
 ءادتقالا نألو .[بازحألا] 69# .. . ٌةَنسَح ةومأ هللا لوُسَر يف مكَل ناك دل إ»

 هلوقب ريبعتلاو «نيدتهملا عابتاو ءديلقتلا ىلإ اعوزن ناسنإلا ىف نألو «ةيسح ةوعد

 ىف نوكي نأب هٌةِْكَك ىبنلا نم ةعقاولا لاحلاب ريبعت «ملسأ نم لوأ نوكأ نأ» : ىلاعت



 ماعنألا ةروس ريسفت اا

 مه لل

. 
 از <

 انأ :مهل لوقي هنأكو «ىلاعتو هناحبس هلل نعذيو مالسإلا ئشني نم لوأ لاح

 درفلا دحألا دحاولا هلل نعذأل تازجحلا قرتخي نم لوأ نوكأ نأ ترمأو «مكنم

 لوأ نوكي نأ رمأ امك هنأ ىأ «نيكرشمْلا نم َننوُكَت الو# : ىلاعت لاق مث ءدمصلا

 نوكي نأب «نيكرشملا نم نوكي نأ ىهن «هل نيصلخملا ىلاعت هللا رماوأل نينعذملا

 نم جرخأ نأو ءادوبعم هريغ ىلاعت هللا عم نولعجي نيذلا نيكرشملا فوفص ىف

 ةثالث ريشن انهو «نوبرقألا مهيفو «ىتريشعو ىموق اوناك نإو نيكرشملا فوفص

 : ميركلا صنلا ىنعم اهب برقن رومأ

 ىلوألا نإ ذإ «ةيربخلا ةلمجلا ىلع ةيئاشنإلا ةلمجلا فطعت فيك -اهلوأ

 تاباجإب ءاملعلا كلذ نع باجأ دقو ؟نيكرشملا نم ننوكت الو -ةيناثلاو «ترمأ

 رمألا ىنعم اهنمضتل نكلو «ةيرابخإ اهرهاظ ىلوألا ةلمجلا نأ هارن ىذلاو «ةفلتخم

 ملسأ نم لوأ نك) اذكه مالكلا قسن نإف «ةيئاشنإلا ةيبلطلا ةلمجلا ىنعم ىف تناك

 . (نيكرشملا نم ننوكت الو

 بلاطمل نعذم لوأ نوكي نأب رمألا دعب كرشلا نع ىهنلا ناك اذامل -ىناثلا

 نيكرشملا نم نوكي نأ نع وه ىهنلا نأ كلذ نع باوجلاو «ةينادحاولاب ناميإلا

 هتريشعو هموق اوناك ولو «مهفوفص نم جرخيو «مهكارشإ نمو «مهنم أربتي نأب

 ىلاعت هللا بزحو «هللا بزح ىف ناك رفكلا لهأ فوفص نم جرخ اذإو «ىبرقلا

 .نوحلفملا مه

 نأ ترمأ» :ىلاعت هلوق ىف رهاظلا رابخخإلا نم تافتلالا ناك اذا -ثلاثلا

 ؟«نيكرشملا نم َننوُكَت الوإ» :ىلاعت هلوق ىف باطخلا ىلإ «ملسَأ نم لأ نوكأ

 نيتلمجلا اتلكو «كرشلا نع ىهنلا ىنعم ديكوت هيف باطخلا نأ كلذ نع باوجلاو

 رمألا كلمي ىذلا هدحو وه ىلاعت هللاو «لوألا رمأأللا ىف انجرخ امك باطخلل

 . ىهنلاو
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 رن برسل

 . (ويطع موي باع يبو تْيصع نإ فاحأ ينإ لم
 نم الاح نيبي نأ ِِْكلَي نيمآلا هيبنل ىلاعتو هناحبس هللا نم ثلاث رمأ اذه

 اورمتسيو ؛كرشلا ىلع اوقبي نأ نم ريذمتو .مهل هيبنت اهيف نوكي ءّوكَو هلاوحأ
 «تّيصَع نإ فاَخَأ يّنإ» :مهل لوقي نأب ىلاعت هرمأيف «ىلاعت هللا نايصع ىلع
 موي باذع فاخي نم ماقم ىف مهنأ ىلإ مهل هيبنت لَو ىبنلا نم لاحلا هذه ركذف

 نأ بجي هنأو «مهرظتني ميظع موي باذع نأب مهل راذنإ صنلا اذه ىفف

 «نايصعلا وهو «هيبابسأ ىف عوقولا نم هيف مه امع اوعلقي نأب .هوقتيو «هوفاخي

 تلعج ذإ نايب غلبأو « ريوصت فصنأو ( ريبعت قدأب اورذنأو «كرشلا نايصعلا ربكأو

 شيتفتلاو «ءادتقالا ىلإ ةهبنم ىصع نإ هللا باذع نم فوخلا نم دلي ىبنلا لاح

 نإ لوقنو ؟هعوقو روصتيأ ءايبنألا نايصع ىف مالك عضوملا ىفو
 مهنأل ؛مهيرتعي نايصعلا نم فونلا نكلو «نايصعلا نع نوموصعم ءايبنألا

 ةيسفنلا مهتباقرو «هباوثو هباقعو هباسحب مهناميإو هللا ةمظعب مهساسحإ طرفل
 نم ةبهر نكلو «نايصعلا عقوتل ال ءلجوو فوحخ ىف امئاد نونوكي هلل

 .نايدلا

 لاقف .عوقولا ىلع لدت ال ىتلا (نإ) ب ربع عقوتم ريغ ىلجلا نايصعلا نألو

 نايصع دعبتسي هنإف (ىبر) ب ريبعتلا (نإ) ب ريبعتلا قوف انهو «يبر تيصع نإإ»
 .ءىش لك قوف وه ىذلا «ّىلاكلا ىمنملا قلاخلا برلا

 « ةرركتم ةمظع وذ وهف « ميظعتلل ريكذتلاو «هباقعو هباسحو «ىلاعتو هناح بس

 :ىلاعت لاق هباذعو مويلا كلذ ةمظعلو
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 . 4نيملا زوفلا كلو مح دقق دموي هلع فّرضُي نمو
 كانهو ؛ميظعلا ةمايقلا موي باذع ىلع دوعي لعاف بئان ربتعي ىذلا ريمضلا

 ىلإ وأ ىبر ىلإ دوعي ريمضلاو ءافوذحم لوعفملا نوكيو «20لعافلل ءانبلاب ةءارق
 ىلع ىنعملا نوكيو «هرخآ ىلإ .4اَيلَو حن هللا َرْيغَأظ :هلوق ىف ىلاعت روكذملا هللا
 دقف مويلا كلذ ىف ميظغلا باذعلا اذه هنع ىلاعت هللا فرصي نم ةءارقلا هذه

 هللا ىلع دوعي «هّمحَر ْدَقَفظ :ىلاعت هلوق ىف ريمضغلاف لاح ىأ ىلعو ءهمحر

 عفادلا فراصلا نوكي ذإ «لعافلل ءانبلا ةءارق ىربطلا ريرج نبا راتخا اذهلو

 .احضاو نوكي قسنلاف «ميحرلا وه باذعلل

 وهو تقولا كلذ موي ىف كلذ ىأ تقولا ىلإ تقولا ةفاّضإ نم «ِذئَمْوَيهو

 باذعلا باهذو ءاميظع نوكي باذعلا نأل هللا نم ةمحر كلذ ناكو «ةمايقلا موي

 ميعنلاو «راهنألا اهتحت نم ىرجت ىتلا تانجلا كانهف كلذ عمو «ةمحر هعفدو

 اهنإف ؛ةيادهلا ةيباجيإلاو «باذعلا عفد ةيبلسلاف «ةيبلسو ةيباجيإ ةمحرلاف «ميقمل
 هللا ناوضر وهو كلذ قوف وه ام مث .ءازج نم اهبقعي ام مث ؛ةمحر اهتاذ ىف

 . ىلاعت

 ال ىذلا حضاولا نيبملا زوفلا وهو ةددعتم ا ةعونتملا ةمحرلا نم هلك كلذو

 .لوهج الإ هيف ىرامي

 . (وه الإ هَل فشاك الق رض هللا كْسَسْسَي نإو»

 نأ اوُلاَق ... 9 :ىلاعت هلوق لثم ءرض نم ناسنإلاب لزني ام ىلع قلطي سملا

 مهتسُم ... » :ىلاعت هلوقو .[نارمع لآ] 42 ... تاَدوُدْعم اما ًالإْراَنلا انسَمَ

 ناسنإلا ّسْم اًذِإَو :ىلاعت هلوق لثمو [ةرقبلا] 459 ... ءارّضلاو ِءاَمَأَبلا

 «ىئاسكلاو «ةزمحو -صفح ريغ - مصاع ةءارق :ءارلا رسكو «ءايلا حتفب *« فرصي نم# )١(

 . 87 مقرب 25ج راصتخالا ةياغ] . بوقعيو «فلخو
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 ىف قيض نم ءرملاب لزني ىذلا ملؤملا رمألا وه رضلاو [سنوي] 469 ... رضلا
 اهيأ كّسم اذإف «كلذ وحن وأ برح ىف ةميزه وأ ءمسجلا ىف ضرم وأ «قزرلا
 اذه كنع فشكي الف «كتوعد ىف هب رثأتت ىذلا عونلا اذه نم رض هلك ىبنلا
 رهاظو «بابسألا ذختت نأ دعب «ىلاعت هللا الإ -هتلاسر غيلبت ىف رمستستل- رضلا
 ديكأتو «هتوعد غيلبت ىف هتيوقتل نوكيو ٌدِكلَك ىبنلل نوكي باطخلا نأ مالكلا اذه
 .هدحو ىلاعتو هناحبس هب هتناعتساو «هتيالو

 لهأ وه نم لكل وأ «نآرقلل ئراق نمؤم لكل باطخلا نوكي نأ حصيو
 عفن نم مهبيصي امف «هللا ناطلس ىف اعيمج سانلا نأ نابب هيفو «باطخلل
 دارأ نإ رضلا اذهل فشاكلا وهو «هتدارإو هريدقتبف رض نم مهبيصي امو «هريدقتبف
 نم اهعم دب ال امنإ ءاهدحو لمعت ال بابسألا نأل ؛بابسألاب ذخألا عم هلك كلذ

 دعب هيلع لكوتلاب رمأي ىلاعت هللا ناك كلذلو ؛هيلع لكوتلاو ىلاعت هللا ةدارإ
 لكاوتلاو مونلا نأ امك «ضيوفتلا عم الإ لمعت ال اهدحو اهنأل ؛بابسأألاب ذخألا
 هئاحبس هللا ىلع ادامتعا سيلو لكاوت لاحلا هذه ىف لكوتلاو «نايدجي ال

 نيب ةلباقملا هيف «ريدق ءيش لك ىلع وهف ريخب كسسمي نإوإ :ىلاعت هلوقو «ىلاعتو
 ىف سملاب ريبعتلاو «ىلاعت هللا ةردقب ىناثلاو هللا هفشكي لوألا نأو ءرضلاو ريخلا

 .هتردقو ىلاعت هللا ناطلس تحت لكلاو «ىظفللا لكاشتلا ليبق نم نيرمألا

 وأ «ميركلا نآرقلا ولتي ىذلا باطخلل لهأ وه نم لكل وأ هيلي ىبنلل باطخلاو
 رضلا نع ربع اذاملو «هعفن :ريخلا سمو «هتلازإ :رضلا فشكو ؛هتوالت عيطتسي

 لزن نم نإ:ةباجإلا ىف لوقنو ؟ىلاعت هللا ةردقب عفنلا سم نعو ءهفشاك هللا نأب
 هنإف عفنلا امأو «ىلاعت هللا فشكب هلاوز نع ربعف ,هلاوزب هساسحإ نوكي رض هب

 ةردق تابثإ هبسانيف ءاقبلا بلطو ءانثلاو دمحلا بجوتست لاح ىف هبحاص نوكي
 .ىلاعت هللا
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 » :واكك ىبلا لاق دقلو «ىلاعت هللا ةردقب هلك عفنلاو رضلا فشك نإو

 نم سال ل شتي او :ىلاعت هللا لاقو (1)(تعنم امل ىطعم الو تيطعأ امل عنام

 .[رطاف] # (5) ... هددعب نم هَل لسرم الف كسْمي مو اهل كسْمُم الف ةَمحَر

 . ريا ميكحلاَوْهَو هدايع قو رهاقلا مَ
 ءامسلا ىف هدابع ىلع هللا ناطلس لكل ةعماج ةميركلا ةيآلا هذه ىناعم

 لك قوف «هتدارإو «هتدارإ عم دحآل ةدارإ ال ءىش لك ىلع بلاغلا وهف «ضرأللاو

 ميركلا صنلا ىف ةروكذملا ةيقوفلاو «هدابع ىلع ةلماك ةرطيس رطنيسملا وهف «ةدارإ

 هل رابج الف ءاريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت «ناكم ةيقوف ال ناطلس ةيقوف ىه

 دقف «ةعئار ةلمج صنلا ىنعم ىف ريثك نبا لاق دقلو «هناحبس هناطلس دنع ةدارإ

 ال ءاشي امب هقلخ ىف فرصتملا هنإو «عفنلاو رضلا كلام هنإ :ىلاعت لوقي) :لاق

 هل تعضخ ىذلا وه ىأ «هدابع قوف رهاقلا وهو هئاضقل دار الو ءههمكحل بقعم

 هل تنادو ءىش لك رهقو ءهوجولا هل تنعو «ةربابجلا هل تلذو «باقرلا

 . (قئالخلا

 «طيحملا قيقدلا هملعو «هتمكحب ءىش لك ربدي رهاقلا ناطلسلا اذهب هنإو

 هملعبو ةرهاظلا هتمكحبف ءءامسلا ىف الو ضرألا ىف ءىش هيلع ىفخي ال ىذلا

 .ريدق ءاشي ام ىلع هنإ هيف نمو هيف امو نوكلا ريسي ةرهاقلا هتردقو طيحملا

 دس دج
 00 7 5 ص هدد هلو »وع لفة ل و

 انهى 1 ديو ينيب ديه هلأ لق دله سربك أ ٍءَيَس أله
 000 - 1 هر حا عر هك لس ١- 2 رم

 هَّلأَعَم تأ َنوُدَجَشَتَل مُكَّكِبَأ َهلبَْم ويكاد فل
 مسروو 0س هسا رو مربع عود ل ع

 اَعُءىِرَب نإ و دحاو هلِإوهامَّنِإَلَ ُدَبْسَآ للف اكره
١ 

 :ملسمو «(57516) هللا ىطعأ امل عئام ال - ردقلا :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم ثيدح نم ءزج )١(

 . (0917) ةالصلا عضاومو دجاسملا
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 ع هج رس هس هس عل ت0 دو اسوس سس ورطج ال ل
 وريم د بتكل امهندُي 2 تأ ءنيذل أ يؤ نوكرشت
 هلظأ نمو و مويا 2 يسفأ أَوْرِيَح نبذل مه ءانبأ 2 14 7 هلو ه- أ 007 مس

 2 يال هنتاي ب دكَوأ اًبذَكِهطَأ لع ىَرتفأِنَمِم 21 32206 2 2 سده همه مدل حا دد»ص هد

 كش نبا اودرش | نيِذلل لوقن مث س2 مهرشحمن مولو الع 11 همد4 س2 وعد هر رب مح
 هلو نال ككَرلَمت ؟ 50 ل نوم نذل
 َّلَضَو ءيسشنَأَلعأبَدكَف كر اي َنيكِر شم اهاَماَيَر - 02 م ورلد لمع هل |
 9) َنوريفيأ و اكاَممهْنَع ا

 اهرطافو «ضرألاو تاومسلا قلاخ هنأ ىلاعت هللا نيب ةقباسلا تايآلا ىف
 « ميقتسملا لقعلاو «ةيناسنإلا ةرطفلا نوكرشملا فلاخ فيكو «قباس لاثم ريغ ىلع

 مهركذ مث «ىلاعت هناطلس نيبو ءرضت الو عفنت ال هللا ةدابع ىف راجحأب اوكرشأو

 ريخلا قوسي ىذلا وهو «لزن نإ رضلا فشكي ىذلا وهف «مهب لزنت لزاونب هناحبس
 ةزجعملا مايق عم مهكارشإب هناحبس مهركذي تايآلا هذه ىفو .هتنمو هتردق لضفب
 تايآلا ىف تناك ةقباسلا تايآلاف .هدحو هللا وه ىلاعتو هناحبس هنأب ةعطاقلا
 ةتبثمللا ةيعمسلا لئالدلاب ةينادحولا تبشت ةقحاللا تايآلاو «ةينادحولل ةتبثملا ةينوكلا
 لاق اذلو ؛ميركلا نآرقلا ىهو «ةعطاقلا ةزجعملاب اهقدص تبث ىتلاو ةينادحولل
 : ىلاعت

 . 4 مكنيبو ينيب ب ديهش ُهَّللا لق ةداَهَ رَبكَأ ءيش يأ لقط

 ىلإ ىعادلا وهو هِي دمحم نيب ةموصخ نأ ميركلا صنلا ضرف
 ىلإ جاتحت ةموصخلا هذه نأو «ةينثولا ىف نوعتري نيذلا نيكرشملاو «ةينادحولا
 ىلاعت هللا رمأف ءىضقيو مكحي مكاحو «لصفي دهاش نم دبال هنأو ءدهشي دهاش
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 ربكأ دوجولا اذه ىف ءىش ىأ نع نيكرشملا لأسي نأ «ميكح عئار نايب ىف هيبن
 ةغيص ىف مالكلا ناكو «درت الو هتداهش لبقت ثيحب ةداهش ىكزأو ىوقأو مظعأو

 اوكرديل يلي دمحم ىوعد ةمالس ىلإ اهيبنتو «دهاشلا لالج ىلإ اهيبنت ماهفتسالا

 ءارم لبقت ال ىتلا ىهيبنتلا لاؤسلل ةميلسلا ةباجإلا ىلإ مههبن مث «مهلالضو هقح
 نوكلا قلخ ىذلا «ىلاعتو هناحبس هللا ةداهش ىه ةداهش ربكأ نأ وهو ءالدج الو

 تلاعت لاقف «ةيبرتلاو بيذهتلاو «ةلماكلا ةطايحلاب هيف ام لك طوحي ىذلا وهو

 لطابلا ةموصخ ىه ءاهومتضرف ىتلا ةموصخلا هذه ىف 4 ديهش ُهّللا لُكإ» :هتاملك

 نأ ركذف «ىغالب ىظفل نايب ىف ىرشخملا ملكت دقو «جلبألا قحلا عم جلجللا

 :نيهيجوت ميركلا صنلا ىف

 ريرقت كلذ دعب ام نأو «هّللاا# :هلوق دنع ىهشتت ةباجإلا نأ -امهدحأ

 نوكيو «فوذحم أدتبمل ربخ هنأل ؛ةديدج ةلمج نوكي «ديهش» ف «ةداهشلل

 ىف ماعنإلا بحاصو ةزعلاو «ماركإلاو لالجلا وذ هللا لق جيرختلا اذه ىلع ىنعملا

 دهشي وهو «هتداهش دعب ةداهش الو «ةداهش ربكأ وهو «فاك وهو ءدوجولا اذه

 نيب مث ءأشنأو قلخ امب دهش نأ دعب نآرقلا ىف ءاج امب دهشي «ةينادحولابو قحلاب

 .ةموصخلا هذه ىف ديهش وه هنأ

 لق ىنعملاف .«ديهش#» دنع اهتياهن ىف نوكت ةباجإلا نأ -ىناثلا جيرختلاو

 هيجوت امهالكو «ءادتبا ةلالجلا ظفلل اربخ نوكت «ديهش# ف ءديهش ىلاعت هللا نإ

 . ىنارقلا صنلا ىف ةداهشلا ىنعم دكّويل

 هنألو «لقعلا عم قفتت ىتلا اهنأل ؟ةداهش ربكأ ىلاعت هللا ةداهش تناك اذاملو

 .ههجو الإ كلاه ءىش لكو ىقابلا هنألو «ئشنملا

 اهب هب قطني ىتلا ىهو «هتانيب ىه :لوقن ؟ىلاعت هللا ةداهش ىلع ليلدلا امو

 ءاج كلذلو ؛ميكحلا زيزعلا ىلاعت هللا دنع نم هنأ ىلع ليلدلا ماق ىذلا نآرقلا

 :ىلاعت لاقف «قحلاب قطانلا نآرقلا ركذ
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 . 4 ََلَب نمو هب مكرذنأل نآرقلا اذه يِلِإ يم يحوأو

 ىلع لمتشي وهو هلي لوسرلا قدص ىلع لدت ىتلا ةزجعملا هيف صنلا اذه

 ءىش لك ىلع رداقلا هنأو دلو الو دلاوب سبيل دحأ دحاو هنأب ةيلوقلا هللا ةداهش

 مهيلع أرقيو ءاراهن اليل مهيلع ىلتي ىسح رمأ وهو «هدابع قوف رمهاقلا هنأو

 امو «.قداص صصق نم هيف امو ءملع نم هيف امو «هتغالبب ازجعم ناكو ءاراهج

 ىدحت ىتلا ةزجعملا هنأ تابثإ ىف كِل لاق دقلو ءضعبب اهضعب ةيناسنإلا تاقالعو

 نمآ هلثم ام ىتوأ الإ ىبن نم ام» :انيبم ازجع اوزجعف اهلثمب اوتأي نأ سانلا اهب

 نوكأ نأ وجرأل ىنإو «ىلإ هب ىحوأ ايحو هتيتوأ ىذلا ناك امنإو «رشبلا هيلع
 .2©)«ةمايقلا موي اعبات مهرثكأ

 نم هظفح هناحبس ىلوتو « ىلتي انآرق هيلي ىبنلا ة ةزجعم تناك اذاملو

 هل انو ركذلا اَْلَرَن نحن اًنِإ ف :ىلاعت لاق امك ةمايقلا موي ىلإ ليدبتلاو فيرحتلا

 .[رجحلا] 5(4) نوظْفاَحَل

 اهب ملعي الو عقت تناك نيقباسلا ءايبنألا تازجعم نأ كلذ نع باوجلاو

 الإ اهنوملعي ال مهدعب نم نيذلاو ءاهودهاشو اهونياع نيذلا الإ نيقيلا ىلع

 نيدلا موي ىلإ ةدلاخ ةيقاب اهنإف ٌةُيلَي دمحم ةعيرش امأ .هيف كش ال ىذلا ربخلاب

 ةعيرشلا تماد ام ىدحتلاو زاجعإلا ىنعم ةلماح ةمئاق اهتازجعم نوكت نأ دب الف

 .اهدولخب ادلاخ اهتجح ميركلا نآرقلا نوكي نأ دب الف «ةدلاخ ةمئاق

 ةثالث رومأ ىلع لمتشا هيف ملكتن ىذلا ىنآرقلا صنلاو

 ذإ «ةراشإلاب كلذ ركذ دقو ّةْلككلَك ىبنلا قدصل ةتبثملا ةزجعملا هنأ نايب -اهلوأ

 .هلثمب اوتأي نأ نع مهزجع ىدحتلاب تبث دقو 4نآرقلا اذه يَلِإ يح ىحوأو# :لاق

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع «ملسمو ىراخبلا ةياور نم هجيرخت قبس دقو ءهيلع قفتم )١(
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 اورمتسا نإ ةاصعلاو نيفلاخملاو نيكرشملل راذنإلا ىلع لمتشم هنأ -اهيناث

 «ةليضفلاو ةينادحولا ىلإ مهيبن مهيب : ةوعدو «مهبر ءادنل اوبيجتسي ملو «مهيغ ىلع

 ل ل مس هوك

 هنأكو ءمجعلا نم ناك مأ برعلا نم ناكأ ءاوس «هب بطاخم وهف نآرقلا غلب

 ةيآ هتغلب نمف «ىلاعت هللا نع اوغلب» :لاق ٌدِْكَك هنأ ىور دقلو هلي ىبنلا هبطاخ

 مهنأ نيعباتلا نم عمج نع ىورو ى)(هللا رمأ هغلب دقف ىلاعت هللا باتك نم

 . (ِةلكَك دمحم هغلبأ دقف نآرقلا هغلب نم) :نولوقي اوناك

 :نارمأ هنم دافتسي صنلا اذه نإو

 هتغلب دق ربتعي ال هنإف ءائيش هنع ملعي الو نآرقلا هغلبي مل نم نأ -امهلوأ

 . اهنايبو اهغيلبت نع اورصاقت نيذلا ىلع همثإو «ةيمالسإلا ةوعدلا

 .ةيمالسإلا قئاقحلاب رفكلا ىف «نآرقلا فرعي نمل ةرذعم ال هنأ -امهيناث

 تناكأ ءاوس دوجولا اذه ىف ةدئاس ةمجعلاو «نآرقلاب غيلبتلا فيك نكلو

 ؟امهريغ وأ ةيسنرف وأ ةيزيلجنإ

 ضرف ىه ىتلا ؛مالسإلا ىلإ ةوعدلا ليبس ىف بجي هنأ كلذ نع باوجلاو

 -مالسإلا ىلإ ةاعد نكي مل نإ اعيمج نوملسملا مثأي ؛نيملسملا ىلع ةيافك

 «هيناعم نيبت ازجوم اريسفت نآرقلا ةمهاف ةنمؤم ةصلخم ةفئاط رسفت نأ مهيلع

 . «دهشأ ذل لق ىرخأ ةهرالل نذل دوش ركن

 ىراخبلا جرخأو ء[٠ ٠ "ص ءا/ج نايل عماج] . لسرم وهو . اعوفرم ةداتق نع ريرج نبا هاور )١(

 ىنب نع اوُنلحو يآ ولو ىنع اغلب :لاق كو يبا ١ نأ ٍورمع نب هللا دبع نع (787)
 ني ا ا

 نم هدعقم ًاوبتيلف ًادمَعَتم ىلع بذك نمو «جرح الو ليئارسإ
 . «رانلا



 213313375750000 لال ,
 ال حل

 ليحأ اذلو ؛ميركلا نآرقلا اهب قطنو «؛ةيضقلا ىف اهب لصف ىتلا هللا ةداهش
 ىماسلا صنلا اذه ىفو «نآرقْلا اذه َيَلِإ يحوأو# :ىلاعت هلوق ىف نآرقلا ىلإ اهنايب
 ىلاعت هللا عبتيأ -مالسلاو ةالصلا هيلع -ىبنلا هعبتي امو مهتداهش نيبو اهنيب لباقي

 .ىدهلا عبتي هنإ لب ىوهلا عبتي نأ هللا ذاعم ! ؟مهءاوهأ عبتي مأ ميكحلا ىلعلا

 ملو هعوقو دكأتو كلذ مهنم عقو مهف «عقاولا راكنإل ىراكنإ انه ماهفتسالاو
 راكنإ وهف «مكنتأ» :هتاملك تلاعت لاق نأب مهعوقو ديكأت ناك كلذلو ؛هوركني
 انه ماهفتسالاف «خيبوت عقاولا راكنإو ءادكؤم اعوقو مهنم عقاولا رمألا اذهل

 ةوق ىلإ ةراشإلل نودهشتب ربعو «هيلع مهخيبوتو مهنم عقو ام ريرقت ىنعم نمضتي
 نأل ؛داقتعالا دشأ اهنودقتعي ةينثولا ةركفلا لالض عم مهنإ ذإ مهسوفن ىف لالضلا
 عم نأب ىأ كرشلاب (نودهشت) ب نونمؤي مهف «ىنيقيلا ملعلاب الإ نوكت ال ةداهشلا
 كلذ نأل ؛ةهلآ ىلاعت هللا عم اهب نوكرشي ىتلا ناثوآلا ةيمستو «ىرخأ ةهلآ هللا
 وأ ءايشأ وأ ناثوأ ىه ذإ «ةهلآ نوكت نأ نكمي الو ةهلآ تسيلف «مهمعز ىف

 ءاهنودبعي مهو ءاهتاذ ىف ةديفم تسيلو ءررض الو عفن اهنم نوكي ال صاخشأ

 ْ . ةهلآ مهمعزب ىهف
 (رَخأب) فصوت نأ رهاظلا ناكو ؛«عمج اهنأ عم «ىرخأ# ب تفصوو

 راجحأ اهنأ وهو عماج فصو ىف ةكرتشم اهنأل نكلو «عمجلاب عمجلا فصويل
 امب تفصو اذكو . دحاو ىنعملا ىف ىهف «تفصو اذل ؛دحاو ءىش ىنعملا ىف ىهف

 ىلإ ةراشإ هيف (ىرحخأ) ب فصولاو ءددعلا هب فصوي امب ال دحاولا هب فصوي
 .اهتدابع نالطب

 امب دهشي الأب هيبن ىلاعت هللا رمأي نأ ديدنتلاو خيبوتلا ىف ةغلابملا نم هنإو
 . «دهشأ ال لق» :ىلاعت لوقيف «قحلا ةداهشب دهشي لب ءنودهشي

 ىلإ وعدي ام مهل خيبوتلاو مهل ديدنتلا عم لوقلاب هل ىلاعت هللا رمأ ىفو
 ةيلهاج مهنيب كلذب فورعملا نيمألا قداصلا لقاعلا وهو ٌكِْكَك هب ىسأتلاو ءادتقالا

 .هبلقب ال هناسلب فورعملا راكنإ ىلإ مهضعبب ةجاجللا تبهذ نإو ءامالسإو
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 . 4 نوكر شت اَمَم ءيِرب يِّنإو دحاو ِهّلِإ وه امنِإ لقط

 نأ لمتحيو «دحاو هلإ وه امنإو دهشأ ال لوقلا لوقم نوكيو «لوقلا لوقم ىف

 نوكي ةيناثلا ىفو ءاهلبق امل نايب اهنأل نوكي لوألا ىف لصفلاو (قأدتبم ةلمج نوكت

 ش .هقبس امل ريرقت هيف ىنعملا ىف ناك نإو «مالكلا ءادتبال

 :نيرمأ نمضت ىماسلا صنلا اذهو «ىلاعت هللا ىلع دوعي (وه) ريمضلاو

 «دحاو ِهَّلِإ وه اَمّنِإ9# :ىلاعت هلوقب هيلع صن دقو «ىلاعت هللا ةدحو -امهلوأ

 كلذ عم ديفيو «هناحبس هاوس دبعي الف ىلاعت هللا ىلع ةيهولألا رصق ديفي اذهو

 .ادحاو دوبعملا نوكي نأ الإ رظنلا ىضتقمب روصتي الو

 عم اهب نوكرشي ناثوأ نم نودبعي ام لَو ىبنلا ةءاربب حيرصتلا -ىناثلا رمألا

 ةدابعي ديدش ديدنت صنلا اذه ىف .«نوكرشت امم ءيِرَب يّنإَو» :ىلاعت هللا

 هتءارب دكأ دقو ءاهدبعي نأ قيلي الو ءاهنم أربتي لقاعلا لجرلا نأل ؛ناثوألا

 .ءىش ىف ةيهولأ سيلو «مهنم لاحتنا كلذ نأبو (ءىرب) فصولابو .(نإ)ب

 . 4 مهءانبأ َنوُفِرْعي امك هَنوُفِرَعَي باتكلا مهاتيتآ نيذّلا

 ةاروتلا اوتوأ ىراصنلاو دوهيلا مه باتكلا ىلاعتو هناحيس هللا مهاتآ نيذلا

 هلع ادلمحم نوفرعي نيلسرملا نع ءابنألاو رابخألا نم مهدنع امب مهو «ليجنإلاو

 «نوكرشي الو «هنودحويو ىلاعت هللاب نونمؤيو ءهرجهمو هتفصو هثعبو «هتلاسرو

 مهدنع وهف مهبالصأ نم مه نيذلا مهءانبأ نوفرعي امك قئاقحلا هذه نوفرعي

 .كلذب راثآلا تدرو دقو «نيقيلا ةبترمب

 اميف كقدصي ادحأ ىرن ام :ّةِْللَكي ىبنلل اولاق ةكم رافك نأ كلذ ىف ىوريو

 انرأف ركذ مهدنع كل سيل هنأ اومعزف ىراصنلاو دوهيلا كنع انلأس دقلو «لوقت

 امهنع هللا ىضر سابع نبا نع هدنسب ريرج نبا ىورو «هللا لوسر كنأ دهشي نم
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 هللا عم ملعن ام !دمحم اي :اولاقف بعك نب مدرقو ديز نب لاحنلا ءاج :لاق هنأ

 كلذ ىلإو تثعب اذهب «ىلاعت هللا الإ هلإ ال» :ةْلَك هللا لوسر لاقف «هريغ اهلإ
 , 2)«وعدأ

 ةداهش دعب ةتباث ةداهش 4هتوُقرُعي باتكلا مهانيتآ نيذْاط ميركلا صنلا اذهف
 ةداهش ىهو هلك هتداهش دعبو «هلالج لج هنع ْلِكَك ىبنلا اهاكح ىتلا ىلاعت هللا
 .نيعمجأ نيفلاسلا نييبنلا

 هنإ :نيرسفملا نم نورثكألا لاق ؟دوعي نم ىلع «هَتوُفِرعي# ىف ريمضلاو
 ىبنلا نع ىورملا وهو ءالوأ روكذملا لوزنلا ببس كلذ ديؤيو كك ىبنلا ىلإ دوعي

 ىبنلا دييأت لبق نم اهب ةداهشلا دكؤيو ةينادحولا ديؤي وهو «ىبلكلا قيرط نع هل
 ٠ .هتلاسر قدص ىف هلك

 برقأ هنأ هديؤيو «ىلاعت هللا ىلع ريمضفلا ةدوع ىربطلا ريرج نبا زوجو

 نيذلا باتكلا لهأ ةداهش ىف سابع نبا ةياور هديؤي امك «ةيآلا ىف روكذم رهاظ
 ىأرلا اهب رفظي ىتلا ةرثكلاب رفظي ال ناك نإو ءرهاظ وهو ءديحوتلاب اودهش
 .لوألا

 . 4 نومي ال مهف مهسفنأ اورسخ نيذلا )ف
 ىف مهسفنأ مهساكرإو «ءمهسفنأل مهتراسخ نايبب صنلا ىلاعت هللا متخ

 مهسفنأ اهب اودقف ىتلا ةحدافلا ةراسخلا هذه ىلعو «ناميإلا دقف بترتيو «داسفلا

 اوناك نيكرشملا نإو ءاهمساب ةيقطنملا تاببسملل طبر ىف مهفو كاردإ مهل سانأك
 دهشي ىلاعت هللا نأ ميركلا نآرقلا مهل ركذف ءاهيقنتعم رثاكتب مهتلحن نوديؤي

 هب ىحوملا باتكلاب -ىلاعت- هللا ةداهش قدص ىلع ليلدلا ماقو مهمالك نالطبب
 ةداهشو «هلثمب اوتأي نأ نع مهزجعو «هب ىدحتلاب هقدص ىلع ليلدلا ماق ىذلاو

 اورجف ىتح ةموصخلا ىف مهتداق جل نإو نيمألا قداصلا هنأ اوملع دقو ٌةْكَي ىبنلا

 )١( 4ص ءالج : نايبلا عماج ىف «ىربطلا ريرج نيا هاور ٠١.
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 نوكرشيو نوبذكي اذاملف ءاهيف ام نوقنتعي نيذلاو ةقباسلا بتكلا تدهشو ءاهيف
 «ةموصخلا ىف رجفلا نم رثكأ ةيسفن ةراسخ ىأو «لالضلا الإ قحلا دعب اذامف

 .مهنم ناميإلا روصتي ال اوحبصأ ىتح ناتهبلا ىف ةجاجللاو

 . 4 نوملاّظلا حلقي ال هن هت هتايآب بدك وأ ابك هّللا ىلع ئرعفا نّمم مَلْظَأ نمو »

 رمأ ىلع مكح وه «نيكرشملل خيبوت هيفو ىفنلل ىراكنإ انه ماهفتسالا
 وأ «ىلاعت هللا ىلع ةيرفلا ىلإ دصق ىذلا نم ملظأ دحأ ال :لوقلا ىنعمو ءعقاو

 ىنعمو «تانيب تايآ نم ميركلا نآرقلا ىف ءاج ام بذك وأ «ةمئاقلا ججحلا بذك

 ىصقأ اوغلب كلذبو «مهدئاقع لكب ىلاعت هللا ىلع اوبذك نيكرشملا نأ صنلا

 تهبي ىذلا بذكلا تاياغ ىصقأ اوغلب ذإ «هنم ىلعأ دجوي ال ىذلا ملظلا تاجرد

 : ىلاعت هللا ىلع مهبذك نايب ىف ىرشخمزلا لاق دقو «نيقداصلا ءانمألاو ءالقعلا

 اوبذكو «هيلع ةجح ال امب ىلاعت هللا ىلع اوبذكف «نيضقانتم نيرمأ نيب اوعمج)

 الو انكرشأ ام هللا ءاش ول :اولاق ثيح «حيحصلا ناهربلاو ةنيبلا ةجحلاب تبث امب

 هللا دنع انؤاعفش ءالؤهو ءهللا تانب ةكتالملا :اولاقو ءاهب انرمأ هللاو «انؤابآ

 اهومسو تازجعملاو نآرقلا اوبذكف اوبهذو «بئاوسلاو رئاحبلا ميرحت هيلإ اوبسنو

 . (لَك لوسرلاب اونمؤي ملو ارحس

 تاجرد ىصقأ اهب اوغلب ىتلا ىلاعت هللا ىلع مهبيذاكأ ضعب هذه

 ملظأو «ءارتفا سانلا رثكأ مهنوهباشي نمو .مه اونوكي نأ اوقحتسا اهبو .«بذكلا

 هيلع اوعدا نأب ىلاعت هللا ىلع اوبذك مهنأ اهتصالخو «ءءارتفالا اذه ىف سانلا

 «هتايآب اوبذكو «ناتهب مظعأل نيبكترم كلذ ىف اوناكو «نكي مل ام هناحبس

 تايآلاو «ءايبنألا اهب ىدحت ىتلا اهنمو «تازجعملا ىه تايآ :نامسق تايآلاو

 ىلع ةلادلا نوكلا تايآ ىف ىلاعت هللا تايآب اورفكو «نينثالا اوبذك دقو «ةينوكلا

 اهب اوبذك دق ةينآارقلا تايآلا كانهو .هدحو قلاخلا وه هناحبس هنأو ؛هقلخ عادبإ
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 ةيآلا ىلاعت هللا متخ كلذلو ؛ملظلا اذه ىلع مهو اوزوفي نأ نكمي الو

 دسفي بذكلا ملظ اصوصخو ملظلاف 4دوُملاَظلا حلفي ال هّنإ»ا : :هتاملك تلاعت هلوقب

 . لمعلا دسفيو لقعلا دسفيو « سفنلا

 ْمْسُك َنيذْلا مُكواَكرش َنْيأ اوُكرشأ َنيذّلل لوقت مت اعيمج مهرشحن مويو»

 4 نومعزت

 هنِإِل :ىلاعت هلوق وه ةقباسلا ةيآلا ماتخ نأ كلذ ,هلبق امب لصتم انه مالكلا

 مهنأل ؛نيدلا ىف ريخلل مهقفوي ال هللا نأ ىلإ : موي كلذو «نوملاّظلا حلقي ال
 مهبيذكتو هللا ىلع مهئارتفاب سانلا ملظأ مهنألو ءاونمؤي ملو مهسفنأ اورسخ

 نوكي ءدحأ مهنم ىنثتسي ال اعيمج سانلا عمجي ىأ مهرشحي مويو هللا تايآل

 . ميعنلا نم نامرحلاو «ميلألا باذعلاو « نيبملا نارسخلا

 صفح ةءارق -امهالوأ ءىرشخمزلا امهركذ ناتءارق ةميركلا ةيآلا ىفو
 وأ جيرخت ىلإ جاتحي ال نيب رهاظ اهانعمو ,(1)(لوقن)و (رشحن) ىف نونلاب

 نيرمألا ىف ريمضلا نوكيو «(لوقي) ىفو (مهرشحي) ىف ءايلاب -امهيناثو «ليوأت

 ةقباسلا ةيآلا ىف برق نع روكذم وهو «ىلاعت هللا ىلإ دوعي
 «صيصخشتلا لامتحا عنمي ديكأتلا اذهو :4«اعيمجإ» ةملكب دكؤم رشحلاو

 نيدلا مه ثوبساحيو نوبفاعي نيل نأ ؛ نيعمجأ نانا ىلع دوعي ريمضلا نوكيد

 ؛ هيف باطنملاب اوصتخا نيذلاو .ةصاخ نيكرشملل هجوملا باطخلا اذه لبق عئاقولا

 موي عقت رومأ كانهف ءاوكرشأ نيذلا دنع الإ هللا عم ةهلآ مهنومعزي ءاكرش ال هنأل

 «باسحلا نوكي رشحن موي :اذكه لوقلا ريدقت ناكو باطخلا اذه لبق ةمايقلا

 ريخ نم هلمع ىصحيو .هباتك ئرما لكل نوكيو «تبسك ام سفن لك رضحتو

 مه ءاكرشلا «نومعزت متنك نيذلا مكؤاكرش نيأ# :اوكرشأ نيذلل لوقن مث ءرشو

 حور هنع اهب أرقو «بوقعي ةءارق ىهو [(2؟) ماعنألا] امهيف ءايلاب «لوقي مث. .مهرشحي مويو# 2000

 .راصتخالا ةياغ سيورو



 ماعنألا ةروس ريسفت اان

 2 للا م
 از بحل

 ىأ «ةسبالم ىندأل مهيلإ ءاكرشلا ةفاضإف «ىلاعت هللا عم ةهلآ اهومعز ىتلا ةهلآلا

 لهو مهل اهكاردإ ىف ةميقسلا مهلوقع اهتلحن ىتلا ةيركفلاو ةيسفنلا ةقالعلا درجمل

 نم مهلاح لعلو «نوكي كلذ لعل «مهناكم نع ثحبي ىتح «مهنع نيبئاغ اوناك

 مهنأك نوربتعي «ةرداقلا ةرصنلا الو «ةبرقملا ةعافشلا مهل سيلو مهل ةوق ال مهنأ

 ةهلآلا كلت ناطلس مهنع باغف «مهل رومألا تفشكو ءانايع قئاقحلا اوأر

 .ةموعزملا

 . « نيك شم نك اماني للاو واف نأ لإ مُهمف نكت ملم
 «هب قلعي ىذلا ثبخلا هنع لوزيل رانلا ندعملا لاخدإ «ةنتفلا ىنعم لصأ

 ىلع تقلطأ مث .هتدوج ملعتل رانلا ىف هلاخدإ هتنتفف «بهذلا نداحملا صخأو

 .لالضلاو ملألاو مثإلاو رفكلاو ةبيصملاو «ءالبلاو باذعلاو رابتخالا

 نم دارملاو «27)مهتتتف) ءات مض -امهادحإ :ناتءارق ميركلا صنلا ىفو

 ةءارق ىهو ةءارقلا هذه ىلع ىنعملاو ءاوأر ام لوهب ديدشلا رابتخالا ةنتفلا

 نأ «باسحلاو رشحلا موي هوأر ىذلا ديدشلا لوهلاو رابتخالا رثأ نم ناكو :صفح

 مهنأ ىأ «نيكرشم انك ام انَبر هللاو» :نيمسقم اولاقو «كرش نم هيلع اوناك ام اوسن

 هتيبوبرب نيفرتعم (انبر) ب هللا اودانو .ةقيقحلا ىف نيقداص ريغ هللاب اومسقأ

 «قئاقحلا قدص نم اوأر ام ةمظعو ةدشلاو لوهلا طرف نم كلذ نوكيو ءهدحو

 .مهسفنأ اوبذك ىتح

 نأ) وه (نكي) مسا ربتعيو .7"©2نكي ىف ءايلابو ءانلا حتفب ةيناشلا ةءارقلاو

 نكي مل مث) :اهانعم ىف لاقو «ىربطلا ريرج نبا ةءارقلا هذه حجر دقو «(اولاق

 نوقابلا أرقو «مصاع نع امهالك لضفملاو صفحو ءرماع نباو ريثك نبا - عفرلاب #«مهتنتفإ# أرق )١(

 أرقو «مصاع نع لضفملاو «فلخو «بوقعيو «ىئاسكلاو ةزهمح ةءارق - ءايلاب «نكي مل مث» قفز

 . ءاتلاب نوقابلا
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 هللاو :اولاق نأ الإ هللاب كرشلا نم مهنم فلس ام اراذتعا مهايإ انتنتف دنع مهليق
 .مالكلا ىنعم نيعماسلا ةفرعمل لوقلا عضوم ةنتفلا تعضوف «نيكرشم انك ام انبر
 الإ كلانه عقاو ريغ موقلا نم باوجلا ناك امل نكلو «ءالتبالاو رابتخالا ةنتفلا امنإو
 مهباوج نع ربخلا عضوم رابتخالا ىه ىتلا ةنتفلا تعضو رابتمخالا دنع
 .(مهراذتعاو

 ىنعملا اذهب اهنأو ءرابتخالا ةئتفلا نأ ريرج نبا هررقي ىذلا ىنعملا ةصالخو

 لوقلا نكي مل اذكه جيرختلا نوكيو ببسملا وه لوقلاو «لوقلل ببسلا ىه
 ةدش نايبل ببسلاب ببسملا نع ربعف «نيكرشم انك انإ اولاق نأ الإ ةنتفلا نع ببستملا

 .هيلع بترتي امو لوهلا

 . 4 نوّرتفي اوُناَك ام مُهْنَع لضو مهسفنأ ئَلع اوبذك فيك رظنا )ل

 ريكفتلاو لمأتلاو بلقلا رظن هنكلو ءرصبلا رظن وه سيل انه رظنلا
 بارطضاو عزف نم هيلع اوناك امو مهلاح ىلإ وه امنإ ىبلقلا رظنلاو «رابتعالاو
 ىراكسب مه امو ئَراكس سائلا ىرتو ... 8 :هيف لزلزت ىذلا ةمايقلا موي ببسب
 موي لوه مهتيؤر دعب مهلاحل ريوصتلا اذهف [ جحلا] 4 0 ديدش هللا باذع نكلو
 انايسن وأ ءاراكنإ وأ ناك امع اراذتعا نيبذاك مهنم ناك ام ريغ اولاق ذإ «ةمايقلا

 مهبذكف هراتخن ىذلا وه اذهو «نوعي ال ىراكس اوراس ذإ هيف مه ىذلا لوهلل
 ««نورتفي اوناك ام مهنع لضو» :لاق اذلو ؛الوهذو ةلفغ ناك عقاولا ريغ مهرابخإب
 ىف هريغ هللا عم نوكرشيف لوق نم هنورتفي اوناك ام اوبسنف مهتركاذ نع باغ ىأ

 اوربخأ ىتح لوهلا الإ مهاسنأ امو «(ىذلا) ىنعمب لوصوم مسا (ام) ف «ةدابعلا
 .هيف امو ةمايقلا موي برك نم انجن مهللا «مهنم عقو ام ريغب

 ءاَلَعَعَم كَل 1 رم وع لج 7 وح

 لعانلعج كيل عوتسي نم مجنمو
 م 8سم راو 0

 يلخص أريد اقوي و هوهَقشي نأ هَنك يول
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 مسرم اس جا 0 هو رع رع سس ع هل خلك 000 حماه و 0

 اذه نإ ًاورمك نذل لوقي كنولراجي كوم ادة اهياونمؤد ال

 0 ا 1 000 1

 م أ ا هس هو ره ا ل 02 ع
 راثلآ أومقو وذ ةكركولو ايزل َنوعْتياَمَو هوه سفنأ ال

 سا »و 14 5 2 . ههه هذ 20 رو آذآ

 0 9 َنيِنمْؤْلا هدو ِتياَكيَبْزك ا

١ 

 خسف

 هنعمل أت بالاك ل
 0 ن4 غ تودكل م سو

 ع سل 2و

 ده سل َلاَقْمَهي رز لع أو عفو دِإكرتولو يي ّ 1 نيثوعبمب
 رم

 ير نورك ايباد شوم لكي 1ياك

 ىلع ةعطاقلا لئالدلا مهيدل موقت نيذلا نيكرشملا ىف لوصوم مالكلا

 ' ولك ىبنلا ةلاسر تابثإو ءايندلا ىف مهيلع ىلاعت هناطلسو «ىلاعت هللا ةينادحو

 هناحبس نيب مث «مهملظ نايبو ءاهلثمب اوتآي نأ اهيف برعلا ىدحت ىتلا ةزجعملاب
 تايآلا هذه ىفو «هنورتفي اوناك ام مهنع بيغي فيكو «ةمايقلا موي مهلاح ضعب

 .ةيدمحملا ةوعدلا ىقلت دنع مهلاح نيبي

 . 4 ارقو مهناذآ ىفو هوهَقفي نأ ةثكأ مهبوُلُف ىلع الجو َكْيَلِإ عمتسي نم مهنمو )»
 مهبولق ىلإ قحلا لصي ال هنأ ىنعملاو «ءاطغلا وهو «نانك عمج ةّنكألا

 لصي ال هنإ لب «مهبولق ىلإ هرون لصي نأ نم عناملا زجاحلا ءاطغلا كلذ دوجول

 لقث واولا حتفب «رقولاو ءارقو مهناذآ ىف ىلاعت هللا لعج دقف ءمهعمسم ىلإ

 ءنآرقلا مهيلإ لصي ال مهف «ءضارعإلا لامك نع ةيانك صنلا اذهو «عمسلا
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 نآرقلا اذهل اوعمسَت ال اورقَك نيذْلا لاقو 9 ضارعإلا ىلع مهنيب اميف اومهافت دقو

 ةواشغ كلانهف مهعمس ىلإ لصو اذإو . .[تلصف] 59# 9 َنوبلَْت مكّلعَل هيف اوغلاو

 مهعامتسال نوكي ال كلذ ىلعو ءهرون اهيف قرشي نأ نم مهعنمت مهبولق ىلع
 ىلع ةواشغلاب ىلاعت هللا نم ةيادهلا عنم ناك اذإ «لئاس لأسي انهو .ةدئافو ىودج

 ةيادهلل بلطو ءرصبت عامس نوعمسي الف مهناذآ ىف رقولابو ءاهيلع متخلاو مهبولق
 باوجلاو «ميلألا باذعلاب اريسع اباسح اهيلع نوبساحي ةعبت نم مهيلع نوكي اذامف
 كلسي نمف ءايلعلا هتمكح قفو رومألا ريسي ىلاعتو هناحبس هللا نأ كلذ نع
 ىف ريسيو «ةياوغلا ىلإ دصقي نمو «هبيشيو «هقيرط رينيو ء«هدشري ةيادهلا ليبس

 تفشكتو هريمض رذنلا تظقيأ نإف ءراذنإ دعب اراذنإ اعابت رذنلا هئيجت هقيرط

 ملو ةعباتنملا رذنلا هيف دجت مل نمو ءرفك دعب نمآو ىدتها دقف هبلق نع ةيامعلا
 «ةواشغ هبلق ىلع ىلاعت هللا عضو دقف «ىمع نم هرصبت ملو ءاريمض هل ظقوت
 . .ارقو هناذآ ىفو

 ردصم ىلإ فاضم اهدعب امو (نأ) نم نوكملا ردصملا 4هوهقفي نأإ» :هلوقو
 عنمي رقوو ءرونلا عنمي فالغ عضو نم ماقملا بساني ام ىلع ردقي فوذحم

 نأ هنوهقفي ىنعمو .هوهقفي نأ ةدعابمل وأ هوهقفي نأ ةهارك ريدقتلا نوكيف «عمسلا

 مهفلا درجم دارملا سيلف «هتاياغو «هبابل ىلإ هيف نوذفني ءاقيمع اكاردإ هوكردي
 . بلقلا ىلع ىلوتستو بللا ىلإ لصت ىتلا ةذفانلا ةفرعملا لب «ةفرعملاو

 قبسو «مهئاربك ىلع رطيس ىذلا قلطملا ضارعإلا وه هلك كلذ ببس نإو
 نأ ريغ نم نومكحي هببسبو «ضارعإلا اذه عمو «مهفراعمو مهبولق ىلإ رفكلا
 . مهنع هللا هاكح ام لوقيف اوهقمي

 نيذلا لوُقي َكَنوُنداَجُي كوءاج اَذإ ئَّمَح ّحاَهب اووي أل ةيآ لك اوري نإو

 . 4 اورفك

 ىلع قباس رفكلاف «هناميإ هرفك قبسي ةلدألا نع ضرعملا قحلاب رفاكلاو
 نيذلا ىلاعت هللا فصو كلذلو ؛ءادتبا راكنإلا ىلإ هجتم وهف «لالدتسالاو تبثتلا
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 ةيآلاو اهب اونمؤي أل يآ لك اوري نإو» :مهيف لاقو ءراكنإلاو دوحجللا ىلع اودرم
 مهنأ ىأ «ىفنلا مومعل ءاملعلا لوقي امك ةيآلاف «لوسرلا ةلاسر ىلع زجعملا ليلذلا

 ؛ةرهاق اهتلالد نكت امهمو «ةرهاظ اهتوق نكت امهم اهنوري ةلاسر ىأب نونمؤي ال

 «هيلع متم اذإ ؛بلقلا ىلع اهناطلس عنميو ةجح لك رهقي دوحجلاو دانعلا نأل

 ىلع هللا عبط نيذلا نأش كلذف نآرقلاب اورفك اذإف ءهيلإ رونلا ذفني ال ىتح

 ؛ةواشغ مهراصبأ ىلعو «.ةنكأ مهبولق ىلعو ءارقو مهناذآ ىف لعجو ؛مهبولق

 تحل : مهنع ىلاعت هللا ىكح امك اولداج اذإ لَو ىبنلا ةزجعم ىف اولاق كلذلو

 نأ انه ظحاليو ,«نيلوألا ريطاَسأ لإ اذه ْنِإ اوُرَفَك نيل لوقي كنوُلداَجي كوءاَج اَذإ

 نع ءادعب اوناك مهنأ ىلإ ةراشإ هيف 4كتوُلداَجي كوءاج اَذإ» :لوقي ىلاعت هللا
 .ةقيقحل ابلط الو «قحل اناعذإ مهئيجم نكي ملو «؛هوءاج مث لبق نم ِةِْلَم ىبنلا

 ةيالا وهو ميكحلا نآرقلاب ةناهتساو ءراكنإلا ىف ةغلابمو لوسرلل ايدحت ناك نكلو

 أ ةراطسأ عمج ريطاسألاو «ريطاسأ الإ اذه نإ :اورفك نيذلا لاق اذلو ؛ىربكلا

 :ناتراشإ انهو .نيمدقألا رابخأ الإ اذه ام ىنعملاو «ةروطسأ

 لاقت «نولداجي اوءاج نكلو «قحلا نوبلطي اوءاج ام مهنأ -امهالوأ

 بلط سيلو «هيومت هلاوحأ رثكأ ىف لدجلاو «قداص ريغ نوكي ام اهنمو .ةيلستلل
5 

 ,نوح .٠

 مهرفك ببسب نيلوألا ريطاسأ الإ ىه ام نولوقي اورفك نيذلا نأ -ةيناثلاو

 جعل م قباس مهرفكف
 هاش سمسم

 الو «ةعطاقلا تانيبلاو ةتياثلا جلا نع ضارعإلاب نوفتكي ال نيكرشملا نإ

 ريطاسأ الإ ىه نإ مهلوقو ةناهتسالاو «مهيلع ىلتت تايآلا ىلع ءارتفالاب نوفتكي

 نع سانلا نوهني مهف مهريغ ىلإ مهرش ىدعتي لب «كلذب نوفتكي ال «نيلوألا

 ةيادهلا نوعنميو «نودتهي ال مهف «تانيب تايآ وه ميركلا نآرقلاو ِةَلِلَو دمحم عابتا

 ىلع اوماقتساو ىدهلا اوعبتا نإ مهيلع ةيرخسلا نوريثيو «مهنوهني مهريغ نع
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 « هسلجيمم نوفاجتيو دل ىبنلا نع نودعتبي ىأ « ىبنلا نع نوأنيو «ىلثملا ةقيرطلا

 :ةياوغلل عابتاو ميقتسملا طارصلا نع فارحنا اهلك ةثالث لامعأب نوموقي مهف

 نوهني مهنأ -اهيناثو هَل ىبنلا بيذكتو ىلاعت هللا تايآ نع ضارعإلا -اهلوأ

 هلك ىبنلاب اوقتلي الأ ىف نودهتجي مهبولقل اليبس نولعجي الو .قحلا نيبو

 ةياوغ مهيفف «مهبولق ىلإ قحلل ذفنم هنم نوكي اليكل هسلاجم نع اوفاجتيف

 . ةجاحلو

 لَك ىبنلا ىلإ عجري نيلاحلا ىف (هنع) ىف ريمضلا نوكي ريسفتلا اذه ىفو
 .ةب ءاج امو

 نيلاحلا ىف نوهني ىف ريمضلا لعج نيعباتلا ضعبل نيعباتلا نيرسفملا ضعبو
 ةمئاق تناك ىتلا ةيبصعلل مهف «ةرشع اوناكو همامعأو دلك ىبنلا ةريشع ىلإ دوعي

 نع نوأني تقولا ىفو «هولاني نأ نع نيكرشملا نوهنيو ٌةْلَي ىبنلا نع نوبذي
 مهاذأ نم ٌهكلَي ىبنلا عنمي ناك دقف «بلاط وبأ كلذل لثم حضوأ لعلو «هتباجإ
 رعش هنع ىور دقلو «قح ىلع هنظي ناك هسفن ةرارق ىف هنأ عم هعابتا نع عنتميو

 :لاق هنأ ىور دقف «كلذ ىف

 . انيفد بارتلا ىف دّسوأ ىتح مهعمجب كيلإ اولصي نل هللاو
 انويعهنمرقو كاذب رشباو ةضاضغ كيلع ام كرمأب عدصاف

 انيمأ مّن تنكو تقدص دقلو 20حصان كنأ تمعزو ىنتوعدو
 انيد ةيربلا نايدأ ريخ نم 2هنإ ةلاحم ال انيد تضرعو
 انيبم كاذب احمس ىنتدجول 20ةسبس ىراذح وأ ةمالملا الول

 اذإ الإ داحآلا مكح ىف لزتي ال نآرقلا نأل ؛لوقعملا لوبقملا وه لوألا نإو

 .هب دخؤيف ماع وهو رهظأ لوآلاو «مومع ىلإ ىدؤي ناك

 «عابتالا نع سانلا ىهنو مهرفك ىف مهتجاحلو مهدانعو مهرارصإ ىف مهنإو
 نأل ؛مهسفنأ الإ ادحأ نوكلهي الو لالضلاو داسفلا قيرط ىف نوريسي - مهتنتف لب
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 نورعشي ال نولاضلا ذإ ؛نيح ىلإف قوعم اهقوع نإف «ةيضام قحلا ىلإ ةوعدلا

 لالضلا لهأ كلذكو ءاوبنجتل اهب اورعش ولو «ةيواهلا قيرط ىف نوريسي مهنأ

 .امئاد

 نم نوكتو اَنَبر تايآب بدك الو در ايل اي اوُلاَعَفِراَلا ىَلع اوُهقو ذِإ ئَرت ولو

 مهضارعإب ءرفكلا ىف مهتجاجل ىف ايندلا ىف نيكرشملا لاح ىلاعت هللا ركذ

 هل مهتافاجمو هعابتا نع مهريغ مهيهنو «ةوبنلل مهدوحجو «تانيبلا تايآلا نع

 موي مهلاحو «ةيادهلا نع ةيفاجتملا ةفرحنملا ةلاحلا هذه نيب ةلباقملا نم دبال ناكو

 كنإ :ىبنلا ابطاخم هناحبس ركذف ءاهيلع نوفقيو «رانلا ىلع نوضرعي ذإ ةمايقلا

 اهيلع اوعلطاو رانلا ىلع اوفقو ذإ مهلاح تيأرو مهيلع تعلطا ول ىبنلا اهيأ

 نأ اونمتي نأل مهعفدي اميظع الوه تيأرل - اهريعسو اهبيهلب مهلبقتست اهوأرو

 اونوكيو مهيماحو مهئلاكو مهئشنمو مهقلاخ تايآب اوبذكي الو ايندلا ىلإ اودوعي

 نم ةيآلا ىف ام برقن اهركذب «ةينايب تاراشإ ةميركلا ةيآلا ىفو «نينمؤملا نم
 :ةعئار ةغالب

 ىلع لدت ىتلا (اذإ) لدب ىضاملا ىلع لدت ىتلا (ذإ) ب ريبعتلا -ىلوألا

 ىلع روصتيو ءامئاق ارضاح لبقتسملا نيبتسيلو «عوقولا ديكأتل كلذو «لبقتسملا
 .دجويس هنأ ىلع ال دوجوم هنأ ساسأ

 ءاهيلع عالطالا درجم نأ ىلإ ةراشإلل (ىف) لدب (ىلع) ب ربع هنأ -ةيناثلا

 .اهيف عوقولاب كلاب امف ءاهتدشو اهلوهب سفنلا ىف ىقلي نايعلاب اهب ملعلاو

 لوه ىف مهتيأر ول -هريدقتو فوذحم باوجلاو ةيطرش (ول) نأ -ةثلاثلا

 .اوحلصيو اودوعي نأ اونمتف ةدشو عزفو

 (تيل اي) :لوقي هنأك (تيل) ىهو هتغيصل ءادنلاب ناك ىنمتلا نأ -ةعبارلا

 انتادأ وهف ىنمتلا الإ كلمن ال ذإ ؛هيف كب ثيغتسن ىذلا كتقو اذهف ىلبقأ

 .نيزجاعلا ةادأ تناك نإو «ةديحولا
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 هيف «َنيدمْؤُمْلا نم نوُكتو اَنيَر تايآب ِبدَكَن الوإ# :ىلاعت هلوق نأ -ةسماخلا
 .هفوذحم رامضإب ىنمتلا باوج اهنأ ىلع نونلاو ءابلا بصنب -امهادحإ -ناتءارق

 ال نحنو درن انتيل :اذكه مالكلا ريدقتو .22)فوذحم ريدقت ىلع اهمضب -ةيناثلاو

 مدعب مهدعو ركذب ديكوت لضف اهيف نوكيو «نينمؤملا لوأ نوكنو «بذكت
 .نينمؤملا نم اونوكي نأبو «بيذكتلا

 ىلإ رفكلاو كرشلا لهأ فص نم نوجرخي مهنأب مهناميإ ديكوت -ةسداسلا
 .نيقداصلا نينمؤملا فص

 مُهّنِإو هنع اوهن امل اوداعل اوُدر ولو لبق نم نوفخي اوناَك ام مهل ادب لب»
 . «توبذاكَل

 ىنعملاو ءاهنوديري ىتلا ةياغلاو «هنونمتي ام ىلع درلاو ,بارضإلل انه (لب)

 امل عزفلاو نوري ام لوهل كلذ لب «ةيادهلا لجأل هنونمتي ىذلا نونمتي ال كئلوأ نأ

 بارضإلا نوكي نأ حصيو «هنوفخي اوناك ىذلا رمألا مهل ادب هنألو «مهلبقتسي

 ايندلا ىف اوداع ول مهنأ نايب وهو ءرخآ ماقم ىلإ مهينمت ماقم نم لاقتنالل انه
 اوهن امل اوداعل مهيلع تلوتساو مهب تثبعو ءاوهآلاو تاوهشلا مهيف تقلخو

 . ةنع

 اهلك ءارآ ىلع نورسفملا فلتخا ؟لبق نم هنوفخي اوناكو مهل ادب ىذلا امو

 :نييأر ىلإ ىهتنت ىهو «ةلمتحم
 انايع ادب دق ايندلا ىف مهلامعأو مهسوفن اياوط ىف هنوفخي اوناك ام -امهلوأ

 نأ ادبيو ءدسافم نم نوفخي اوناك ام مهل ادبف ءاولعف ام حبقب هيف اوسحأو ؛مهل

 هيلع اوناك ام مهل ادب ضارعإلو .دانعل نكلو «لالدتسالا ىف صقنل سيل مهرفك

 ءرفكلا ىلإ مهتعفد ىتلا اهنأو «ةرخآلا ىف ءافوج اهنأو «ةيلهاج ةيهجنع نم

 نكلو ءاهصقنل نكي مل تايآلا نع مهضارعإ نأ مهل ادبو «ليلدلا صقن سيلو

 . مهناعذإو مهسوفن ىف صقنل

 .صفحو بوقعيو ةزمح ةءارق - امهيف بصنلاب «نوكنو . .بذكت الو## )١(
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 ءاهدئادشو ءاهلوهو «ةرخآلا باذع وه مهل ادب ىذلا نأ -ىناثلا ليوأتلا

 .هوفخأ دق كلذ نوكي فيك نكلو «نودحجي اوناك ام رهظف ءاهنوركني اوناك دقو

 قيدصتلا بجوت ةيناسنإلا ةرطفلا نأ كلذ نع باوجلاو ؟ءافخإ نلعملا راكنإلا لهو

 لاق دقو .هيضتقي امل ءافخإ ليلدلا ماق ثيح ةدناعملا نأو «ليلدلا ماق اذإ

 ناك مهدوحجف .[لمنلا] 469 ... مهّسْفنَأ اَهْتنَقيَحساَو اهب اوُدَحَجَو ط : ىلاعت

 مهيلع داسفلاو ايندلا ةبلغو «ةيبصعلاو ناطلسلا ةوهش نأو «ناميإلا تابجومل ءافخإ

 تناك املف «ةارامملاو «ةرباكملاو ةدناعم لاب مه هنوفخيو «مهيلع ىفتخي قحلا لعج

 «ثباعملاو ءاوهألا تفخأو ءايفتخم ناك ام ادب اهلاوهأب ةمايقلا تناكو «ةرخآلا

 صنلاف ءامهعمج نم عنام الو «ناميقتسم نيينعملا نأ بسحأو قئاقحلا ترهظو

 .امهمعي

 اوبذكي الو «نينمؤملا نمض ىف اونوكيل نودوعي مهنأ مهتاينمت ىف اوعدا دقلو

 ايندلا ىلإ اودر ول مهنأ هناحبس نيبف «مهامحو مهنوكو مهقلخ ىذلا مهبر تايآب

 نم هنع اوهن امل اوداعل بلغلا بحو «مهتاوهشو مهئاوهأو ءاهتايبصعو اهفراخزب

 «نينمؤملاو ناميإلاب ةناهتسالاو «تازجعملا ىف تارباكملاو «تايآلا نع ضارعإلا

 وه دوحجلا ىف ببسلا نأل كلذو «مهنم تناك ىتلا ثباخملا لك ىف اوعقوو

 ةقاربلا اهعتمب ايندلا ىلإ اوداع نإف «ةيلهاجلا ةيبصعلاو ةوهشلاو ىوهلا ةرطيس

 .الوأ ناك ام مهنم نوكيو .اهقيرب مهيلع ىلوتسيسف

 مهّنِإَو9 :لاقف مهتاينم جئاتنو مهتاينمأ ىف مهبذك هناحبس هللا دكأ دقلو

 مهينمت ىف اودارأ امو «مهنم عقي نأ نكمي امب صاخ انه بذكلاو «نوبذاكل

 ؛الوأ عقو ام مهنم ناكل اوداع ولو «ققحت نأ نكمي ال ةبذاك مهتاينمتف «ىنامألا

 مهنم نوكي امل بيذكتلاف «مهسوفن ىف زئاكر نم نولمحي اوناك امب نودوعي مهنإ ذإ

 ماللابو «ةيمسإلا ةلمجلابو «نأ» ب مهبيذكت هناحبس دكأ دقو «لبقتسملا ىف

 . ةدكؤملا
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 . 4 نينوعبمب نحت امو اَيندلا انئايح لإ ىه نإ اوُاَقو
 ةلمجلا هذه ءايندلا ةايح اهاوس ءىش الو مهرظن ىف ةايح ىمست ىتلا ةايحلا

 :دئاوف ثالث ديفت

 ةايحلا هذه تناك ولو ءاهنوشيعي ىتلا ةايحلا ريغ ةايح ىأ دوجو ىفن -اهلوأ

 .ةميوقلا ةيلاعلا تسيلو ايندلا ىه

 نوسمغني وهل نم اهيف امو اهيف مهعاتمتسال مهيلإ ةايح لا نوبسني مهنأ -ةيناثلا
 .هنوئبعي ثبعو « هيف

 اذه ىف (اولاق) ةملك نكلو «بير الب ايندلا ىف لوقلا كلذ اولاق دقل

 «مهتدوع ضرف ىلع نوكي اذه مهلوقو .(اوداعل) ةملك ىلع ةفوطعم ىهأ ؛صنلا

 ةدكؤم ةيضارتعا ةلمج «نوبذاكل مهنإو» :ىلاعت هلوق نوكيو ءرهاظلا وه اذهو

 ال مهنأ ءاعدأ بيذكت ىه ذإ ؛ايندلا ىلإ اوداع نإ هيلع اوناك ام ىلإ مهتدوع ىنعمل

 .نينمؤملا نم نونوكيو ءانبر تايآب نوبذكي

 اهنوري ىتلا مهلاح نيب ةلباقملل افنأتسم قيس مالك (اولاقو) نوكت نأ حصيو

 فل راكتإلا نودكؤيو «ءثعبلا نوركني دقو ءانايع لوهلا نوري ذإ ؛ةرخآلا ىف

 .نونمتي ام نونمتيو «هنوري ءالوأ مه اهو

 لاق ابر ىلب اوُلاَق قحاب اذه سِيلأ لاف مهب لع اوفقو ذإ ئرت ولو »

 . « وقود

 اوفو ذإ ئَرت لول :عضومل اذه ىفو ءاجعزم اديدش اعرق مهساسحإ عرقي بيهر

 تايآب مهرفكو ايندلا ىف مهبذك نايبو «ىخيبوت ىونعم باقع نايب ىه *«مهّبر ىلع

 نيعلطم اوسبح ىأ اوفقو ذإ نآرقلا ئراق اي ىرت ول وأ دمحم اي ىرت ولو «مهبر
 ىف اهءافخإ اولواح ىتلا مهل ةزرابلا هتزع لامكو هناطلسو .مهبر ىلجت ىلع
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 لاؤسب مهبر مهيلع ىلجت دقل ءاهتاذ ىف ةيفخ نكت مل نإو ءايندلا ىف مهسفنأ

 اذه سيلأ» «نيثوعبمب نحن اموإ» :مهلوق ىف مهتجحبو ءايندلا ىف مهلاحل ركنتسملا

 (قحلاب) هلوقف «قحلاب اتباث هلاوهأ نودهشتو هنونياعت ىذلا ثعبلا اذه ىأ «قحلاب

 وه ثعبلا اذه سيلأ ىنعملا نوكيو «ةدئاز «ءابلا) نإ لوقن وأو «فوذحمب قلعتم

 «ىفنلا ىنعمب وه ىذلا راكنإلا ىنعم ديكأتل (ءابلا) نوكتو «هيف بير ال ىذلا قحلا

 نآأل ؛نيقدصم مهتباجإ تناك دقلو «تابثإ ىفنلا ىفنو ءىفن ىلع لخد دقو

 ىكح امك مهلوقب نيملاعلا بر هيلإ وعدي ال ناعذإلاو قيدصتلا ىلع مهلمحي عقاولا

 «(قحلاب اذه سيل) ىفنل ئأ ءماهفتسالا دعب نوكي ام ىفنل ىلبو (ىلب) ؛مهبر

 مهلوق مكحب اتباث كلذ ناك اذإو «قحلا هنأ قيدصت وه ةيفانلا سيل هتنمضت ام ىفن

 تلاعت لاقف ءنوقحتسي ام ركذب هيلع ىلاعت هللا ىلجتي نأ دب الف «مهنايعو

 همالآل نيقئاذ باذعلا ىف اوسمغناف ىأ «نورفكت متنك امب باذعلا اوقوذف# :هتاملك

 رمألاو «هيف سامغنالا دعب ديدشلا ساسحإلا نع ةيانك انه قوذلاف ءاهب نيسحم

 مهل رايتحخا ال ىلوق رمأ كلذ عم نوكي دقو «قحلا عقاولا ىكحي ىنيوكت رمأ انه

 «ثعبلاب مهرفك ببسب ىأ ةيببسلل انه (ءابلا)و «رارطضالاب باجم هنإ لب «هيف

 هنأ نورتفت متنك اذإ ىأ ءحاصفإلا ءاف (اوقوذف) :هلوق ىف «ءافلا)و «هل مهراكنإو

 .نيقيلا انحنماو بيغلاب ناميإلا انبه مهللا .متركنأ امب هباذع اوقوذف قحلا

 رخال لس موو طعم مسا و يي سس م سا عد

 ةعاّسلا مه َءاَجاَذإِ إي هلل اقلب أويَرَك َنيِذَل ارسخدق

 000 1 ا ل . وام هذ همس حس م 2

 مهرازو وأ َنوُلِح مهو اييفانْطَرف ام نلَعاَنيَرَسَحَسْأَول اَقََّنَعَ

 لآنه يَسْناامَر ىلا | نوَرْرباَم سالو
 و« 27 0 يلا ب تق حرس خا ل 2 م و 0 ص

 3و ةرخآل ًاراَدلَلَو _-

 تكن ويد كناَل نوع كنزحيلهْنِإ ملعن دق يي د ا 002
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 ترُكدَقَلَو © َدوُدَحْجأِت طك
 ا 6 0 وبك قات قدك

 -_ َيِلَسَرَمْلاَ 4 ابني كةآَجَدَتلَو هنت مك َلِوَبم دما

 1 قست َتَعْطَتَسَأ أنف مص مهضارعإ كيلع َكيلعَربك ناك نإو يو و
0 

0 

 كليو يأ اسكان املس مر لان

 22 َنِاِهَجْلَنمَنوعَكالَف ئَدُهْلا لع َحَهَعَمَجَل هَل
 بترتي امو «ىداقتعالاو ىسفنلا هرثأآو رخآلا مويلاب رفكلا ىف لوصوم مالكلا

 «هلبق امب لصتي امب هناحبس أدتبا دقلو «تاوبنلا دوحج رخآلا مويلاب رفكلا ىلع

 ولاَ ةمغب ةعاّسلا مهتءاج اَذإ ئّتح هّللا ءاقلب اوبذك نيذّلا رسخ دق : ىلاعت لاقف

 . « هيف اَنْطَرف ام لع انترسح اي

 رخآلا مويلاب نوبذكي نيذلا نأ صنلا اذه ىف ىلاعتو هناحبس هللا نيب
 لك بيصي ىذلا ىحورلا ءازعلا نودقفي مهنأل الوأ مهنارسخو «ةراسخ مهبيصت

 ءاقشلا نوكي اهدعب ةايح ال ايندلا ةايحلا تناك ولف«ةايحلا ىف ىناعي امم ناسنإ

 اهيف اهنأل ءاقش ىف هنأ هسفن ىف عقي وأ ءاهيف ملأ هبيصي نم لكل ميقملا ىسفنلا
 لكأي ىذلا ناويحلاك نوكي ذإ ؛ةيناسنإلا ىناعم دقفب هنألو ءهمعز ىف ةداعسلا

 تاوهشلا ىف عتري ءاثلاث هنألو «ةيلاعلا تايونعملا لك دقفيف لكأيل شيعيو «شيعيل

 «هباقع بهري الو هللا ىشخي ال ذإ ءرمتسم رحانت ىف نوكي اعبار هنألو «ةقبوملا

 ةمايقلا مايق نع ربعو «ةمايقلا موقت موي هيلع عقي ىذلا باذعلا ىقلتب رسخي اريخأو

 «كلذ ىف قحلا ةيالولا هل هنألو «مويلا كلذل افيرشت ىلاعت هللا ءاقلب رخآلا مويلاو

 ىف بيغرت هيفو ءايرهاظ ناك ولو هريغل كلم الو هريغل ةيرهاظ ولو ةيالو الف
 مهلالض ىف نورمتسي نوبذكي ذإ مهنإو «هبيذكت نم بيهرتو «ءاقللاب ناميإلا
 رظنلل دري انهو ءاهل ةبهأ ىلع اونوكي نأ ريغ نم ةأجف وأ ةتغب ةعاسلا مهئيجت ىتح

 .رومأ
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 مأ ةياغلل ىهأ (ىتح) ماقم ام ىأ «(ةعاسلا مهيتأت ىتح) ىنعم ام -اهلوأ

 ةقلعتم اهنإ :ىرشخمزلا لوقي ؟ءادتبالا نيأ نمف ةياغلل ناك اذإو ؟عيرفتلل

 مهو ةعاسلا مهيلإ ءىجت ىتح مهئاولغو مهبيذكت ىف نورمتسي مهنأ ىأ (نوبذكي)ب

 نمو ءاهنع ىنآرق ريبعت كلذف ةمايقلا اهنأ حضاو ؟ةعاسلاب دارملا ام -اهيناث

 امو ماحرألا يف اَم مّلعيو ثيْلا لْزَيو ةعاّسلا مّلع هدنع َهَّللا نإ ظ :ىلاعت هلوق كلذ

 . [نامقل ] 4 69 . .. تومت ٍضْرَأ يأب سفن يرد امو ادغ بست ادام سْفَن يردَت

 نيعون نيب ةلصاف اهنألو «لاوهألا دشأ لمحت اهنأل ؛ةعاس ةمايقلا تيمسو

 .ءازج ةايحو «لمع ةايح «ةيقاب ىرخأو ةيناف ةايح «ةايحلا نم

 نيذلل ةتغب نوكت فيكف عيمجلل اهتقوب ملع ريغ نم ءىجت ةعاسلا -ةثلاثلا

 ىلاعت هللا ءاقلب اونمآ نيذلا نأ كلذ نع باوجلاو «مهريغ نود هللا ءاقلب اوبذك

 ءاهب نوأجافيف اهب نورفكي مهف اوبذك نيذلا امأ ءاهتقو اوملعي مل نإو ءاهنوعقوتي

 هللا ءاقلب اورفك نيذلا امأو ءهتمحر نوجريو «مهبر ءاقل نوجري اونمآ نيذلا نإو

 . مهدنع ءاجر الف ىلاعت

 مهبيصت «باذعلا نوريو ةتغب مهبر ءاقلو ةمايقلا مهئيجت نيذلا كئلوأ

 ةرسحلا) :هصن ام ةرسحلا ريسفت ىف ىناهفصألا لاق دقو «ديدش مغ ىأ «ةرسح

 .هبكترا ام ىلع هلمح ىذلا لهجلا هنع رسحنا هنآك هيلع مدنلاو هلاق ام ىلع مغلا

 طرف ام كرادت نع ءايعإ هكردأ وأ مغ طرف نم هاوق ترسحنا اذإ هاوق ترسحناو

 . (هنم

 .رمألل بجي امع ةلفغلاو ةيانعلا مدعو لامهإلا وه طيرفتلاو

 نكلو ءاملعلا ضعب دنع ةايحلا ىلإ دوعي «اهيف#ىلاعت هلوق ىف ريمضلاو

 الإ يه نإ ... إل :مهلوقو «لبق نم هوركذ ام نوكي نأ الإ قباس روكذم اهل سيل
 ىلإ دوعي هنأ ىرظن ىف قحلاو «[ماعنألا] 4 9 نيثوعبمب نحن امو اًيندلا انتايح
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 نولمعي اوناكف ءاهركذ نع مهتلفغو ءاهل مهتافتلا مدع وه اهيف مهطيرفتو ةعاسلا

 .اهنع نيلفاغ لب ءاهل نيبقترم ريغ

 مهنأ نايبل ؛4اهيف انْطَرَف ام ئّلع انترسح ايإ» نيلئاق مهيلإ ةفاضم ةرسحلا اودانو
 مزلأ تقو الو اهتقو اذه نأك مهمزالت ىتلا مهترسح نودانيو «نزحو مغ لاح ىف

 .تقولا اذه نم اهل بسنأو

 . 4 َنوُرَي ام ءاس الآ مهروُهَظ ىَلع مهَرازوَأ نولمحي مهو ل
 ةيسفنلا لامحألا لقثأ هنأل ؛بنذلاو مثإلا هب ىمسو «ليقثلا لمحلا رزولا

 لاقثأ نم ةمايقلا موي هب نولقثي امل ةيليثمت ةراعتسا ةلمجلاو «ةوقلا هب ءونت ىتلا
 لامحألا لمحي نم لاحب ةريثكلا لاقثلا ماثآلا لمحي نم لاح تهبش دقف ءماثآلا
 حشر دقو ءاهباذعو اهتءابول ماثآلا «ليقث امهيلك نأل ؛اهب ءونيو هرهظ ىلع لاقثلا

 ام ءوسل نايب اذه نإف «نورِزي ام ءاَس الأ» :ىلاعت هلوق ىف هب هبشملل هناحبس
 ام ةدش نم بجعتلا مث ؛هيبنتلا ىلع ةلادلا «الأ# ب ًأدتبا دقو «نولمحي
 ام أوسأ ام «َنوُرِزَي ام ءاسإ ىنعمف ءبجعتلل لمعتست :ءاسأو ءاسو «نولمحي
 .باذع نم هءارو امو «هتبقاع ءوسل نولمحي امو نورزي

 . «نولقعت الَفأ َنوُقتي نيل ريح ةرخآلا رادللو ٌوِهَلو بعت الإ ايندلا ةايحلا امو»

 ةلجاعلا ةايحلا وأ «ةرخآلاو ايندلا ةايحلا نيب ةلباقملا نوكت صنلا اذه ىف

 اهءارو ام ىلإ رظن ريغ نم ايندلا ةايحلا بلطي نم نيب ىرحألاب وأ «ةلجآلا ةايحلاو
 ةايحلا رصح ناك كلذلو ؛لثمأ امهيأو «ةرخآلا ةايحلا بلطي نمو «ىرخأ ةايح نم

 ىلع ةروصقم ىهف «تابثإلاو ىفنلاب ارصح كانه نإف «بعلو وهل اهنأ ىف ايندلا
 هنإف «ىرخأ ةايح نم اهءارو ام ىلإ رظن ريغ نم اهبلطي نمل كلذو «بعللاو وهللا
 وهللاو ءابعلو اوهل الإ ذئتيح نوكت الو ءاهتاوهشو اهذئاذل ىلإ الإ رظني ال ذئئيح
 عم امهتقيقح ىف نوفلتخي دق نكلو «هتاذ ىف ىدجي ال امب لاغتشالا امه بعللاو
 ءاضقو غارفلا ةيجزت الإ هنم دصقم ال ىذلا لمعلا بعللاف «ىنعملا ىف امهبرق
 ذالم نم رومألا نم دجلا نع ىهلي ام بلط وهللاو ءاثبع نوكي دقو «تقولا
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 امهدحأ لمعتسي نابراقتم امه لب «دودحم ريغ امهنيب قرفلاو «تاوهشو ءاوهأو

 ةيدجم ةياغ ريغل امهنم دحاو لكب لاغتشالا نإف نكي امهمو ءرخآلا عضوم ىف

 نم دجلا ىلع ىوقي ىتح حاورتسالا اهدحأب دصق اذإو «لقاع نم زوجت ال ةمذم

 .احيبق نوكي ال امبرف لالمإ الو مأس ريغ

 نم امأ ءاهءارو ام لمهأ نمل وه امنإ بعللاو وهللا ىلع ةايحلا رصق نإو

 قيرط ىهو «ةرخآلا ىلإ قيرطلا اهنإف ءرومألا نم دجلاب ماقو اهءارو امب ىنع

 .نوقتي نيذلا

 نيذلا نم مه نوقتي نيذلا نإف ؛رصقلا عوضوم ىلع ةلالدلل ةلباقملا تناكو

 اوبلطيل الإ اهيلإ اورظن ام لب «ءىش لك مهل نكت مل نكلو ءايندلا ىف نوشيعي

 .ريدق ءىش لك ىلع هللاو اهب ةرخآلا

 . «نوُقَتي نيل ريخ ةرخآلا رادلَلول :هلوقو
 ؛ةرخآلا اهب نوبلطي نيذلاو ءاهتاذل ايندلا نوبلطي نيذلا نيب ةلباقم هذه ىف

 ىف ام نوبلطي ءادج مهدنع نوكت نورخآلاو ءاوهلو ابعل مهدنع نوكت نولوألا ذإ

 مالكلا ىف ةحارصلاب تمهف ةلباقملا هذهو ءاهتاذل اهنوبلطي الو ءاهءارو ةياغل ايندلا

 ةلباقم كانهو «ةيناثلا ىف ةلباقملا تاذب تمهفو «نارسخلا وهو «ىلوألا نأشب

 ةلباقملابو «ةيناثلا ىف ةحارصب تمهف هذهو ءريخ نيرخآلا ةبقاع نأ وهو «ىرخأ

 دكأف ىوقتلا لهأل ةيريخلا ىلاعت هللا دكأ دقو ءاضيأ نارسخلا وهو ىلوألا ىف اهتاذ

 «نولقعت الفأ# :هتاملك تلاعت لاقف سانلا ىلاعت هللا بطاخ مث «ةدكؤملا ماللاب

 ةعيرسلا ةلجاعلا تاذللا نيب ةلباقملاو ءربدتلاو ركفتلا ىلع ثحلل انه ماهفتسالا

 .ةيقابلا ةمئادلا ةلجآلا تاذللاو «ةينافلا

 هللا تايآب نيملاّظلا نكلو كنوبذكي ال ِمُهَنِإَف نوُلوُقَي ىدلا كُرَحَيل ُهنِإ ملعت دق»

 . «َنودَحَحَي
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 اهلعجي نأ ءاملعلا ضعب لواح دقو ءملعلا ديكأتو قيقحتلل انه «دق#
 ملعأ ال ىنإ لوقأ ىنإو ءاهتاذ نم ال اهعوضوم نم ءاج قيقحتلا نكلو «ريثكتلل
 ىلاعت هللا باتكو «ديكأتلا ىنعمب الإ عراضملا ىلع ةلخاد نآرقلا ىف تءاج اهنأ

 .ةغللاو وحنلا ءاملع هررقي ام قوف

 دقلو «هيلع بذكلا نورتفيو «نونمؤي ال موقلا نأ هنزحي ناك هلي ىبنلا نإو
 الف . .. ]» :ىلاعت لاقف مهناميإ مدعل هسفن ىف نزحلا جلي نأ نع ىلاعت هللا هاهن
 كَسْفَن عخاب كَّلعَل ل :ىلاعت لاقو [رطافإ] 4( . . تارسَح هيلع كسفن بهذت
 امو ؛.مهرفك هيلي ىبدلا نزحي ناك دقلو . [ءارعشلا ] 4 2 َنينمؤم اونوكي الأ

 «نونجم هنأو ءرحاس هنأو «ءارتفالاو بذكلاب هل مهيمر نم رفكلا اذه ىف نولوقي

 ىبنلا نوبذكي ال مهنأ ىلاعت هللا ركذ دقلو «نيلوآلا ريطاسأ ىلاعت هللا باتك نأو

 مهنأل نزحت الف الثم هريدقت «ةيبسسلا ديفي فوذحم نع فشكت انه (ءافلا)و دلع
 بلقلا ىف ام ىفن دوحجلاو ,4نودحجي هللا تايآب نيملاّظلا نكلو» «كنوبذكي ال

 ريثكو «.هتلدأ تماق دقو «قحلل ناعذإلا مدع ىأ هيفن بلقلا ىف ام تابثإو «هتوبث

 الو «قحلا ىف نورامي مهنكلو هيلو دمحم قدص نودقتعي اوناك برعلا نم
 هنأ ىف بتوع لهج ابأ كرشلا توغاط نأ ىور دقو «هتايأ ىف نولداجيو «نونعذي

 انك ىتم نكلو «ىبنلا هنأ ملعأل ىنإ :لاقف كلذ ىف هل ليقف ةرم ٌةِْلَك ىبنلا حفاص
 ! ؟اعبت فانم ىتبل

 نوفرعي ذإ ِةلَك ىبنلا ةوبن ىلع بصنم ةيآلا ىف دوحجلا نأ ساسأ ىلع اذهو
 وهو ءرخآ ىنايب جيرخت كانهو «نيدحاج نونوكيف هل نونعذي ال نكلو ءهقدص

 نم ِهَلكَي ىبنلل ةيزعت وهف ءابيذكت سيلو ىلاعت هللا تايآ ىلع بصنم دوحجلا نأ
 ةداهشب نودحجي نكلو ءمهسفنأ تاذ ىف نورقي نكلو .نوبذكي ال مهنأ ةهج

 .الابو دشأ مهف .هقدص ىلع مهبر

 نيملاّظلا نكلو# :لاق ىلاعتو هناحبس هنإ ذإ رامضإ ماقم ىف راهظإ انهو
 ملظلا وهو دوحجلا ببس نايبل كلذو (مهنكلو) لقي ملو «نودحجي هللا تايآب
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 نوقحتسم كلذب مهو «مهيلع ملظلا ليجست كلذ قوف هيفو «مهسوفن ىف رقتسملا

 . باقعلل

 . «انرصن مهاَنأ ىَتح اوذوُأو اوبَذُك ام ئلع اوربصف كلبق نم لسر تبذُك دقلو»

 «رزؤملا رصنلا نم دعو امل راظتنالاو «ربصلا ىلع ثحو ّةْلِلَِك ىبنلل هيبنت اذه

 لسرلا كلذ ىلإ قبس لب «نيبذكملا لوأ سيل هنأ نيبي ىلاعتو هناحبس هللاف

 ديكأتل (دق) بو (ماللا) ب ربخلا ىلاعتو هناحبس هللا دكأ دقلو «نوعادلا نوقداصلا

 لسرلل بيذكتلا نكي ملو ءرصنلاب دعولا ديكأتو «ربصلا بلط ديكأتلو «ةيلستلا

 بقرتبو «ىذألا لمحتبو «ربصلاب ةميزعلا ذحش هقيرط ناك لب «نزحلل اببس

 «ةوق سأيلا عم سيلو ءرصنلا ربصلاب ةززعملا ةميزعلا عمف «هيلع لمعلاو «رصنلا
 «بيقعتلاو بيترتلا ديفت ىتلا ءافلاب فطعلا ناك اذلو ؛بيذكتلا ةجيتن ناك ربصلاف

 -امهنم لوؤملا ردصملا نوكي (ام) عم وهو لوهجملل ءانبلل 4اوذوأو اوبذكإ هلوقو
 لدو ؛مهئاذيإو مهبيذكت ىلع ربصلا دارملاو «ةيردصملا ىأ ىفرحلا لوصوملل امف

 هللا رصن مهاتأ ىتح نيرباص اوناكو «مهؤاذيإو مهبيذكت وه ربصلا عضوم نأ ىلع

 امو نجلا اولخدت نأ متبسح مأإ» : ىلاعت لاق دقلو ءرجألا ربصلا عم هنأو ىلاعت

 لوسّرلا لوقي ْىَتَح اوُْلْرو ءارضلاو ءاَسْأِلا مهتم م مكلبق نم اولَخ نيذلا لكُم مكي
 نإ رصنلاف .[ةرقبلا] 49 بيرق ِهّللا رصَن نإ الأ هللا رْصَن ْىَتَم هَعَم اونمآ نيذّلاَو

 . ميلعلا رداقلا ميكحلا زيزعلاوهو «ةلاحم ال تآ هللا ءاش

 . 4سم نم كج دقو هللا تملك لدم الو)
 دعوو ٌدي هيبن هب ىلاعت هللا دعو ىذلا رصنلا تاملك ىه ىلاعت هللا تاملك

 نيلسرملا اندابعل انتملَك تقبَس دقو »ف :ىلاعت هلوق لثم «هلبق نم «نيلسرملا هب

 هلوقو .[ تافاصلا ] 4 059 َنوِبلاَْلا مه اندنج إو 0 نوروصنملا مهل مُهنِإ 9

 . [ةلداجا] 4 69 ٌريِزَع يِوَف هللا َنِإ يلسرَو انأ َنْبلغَأل هللا بتك : ىلاعت

 نيبملا رصنلا نوكي الف ءهللا دعو فلختي نأ ىلاعت هللا تاملك ليدبت ىنعمو

 ال هللا تاملك نم ىلاعت هللا دعو هنإو «ةأيهم هقيفوتو هللا رمأب بابسألا تماد ام
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 نوذخأيو سوفنلا ديؤي ربصلاو «بولقلا ألمي ناميإلا ماد ام رييغت الو اهيف ليدبت

 هللا نإ. . 9 :ىلاعت هللا دعول عوضوم ةمث سيلف سوفنلا تريغت نإف «بابسألاب
 نم مهل امو هل هرم الق اًءوُس مَ هللا دار َذِإَو مهسُفنأب ام اوُرّيعي ئّتح موب ام رْيغي ال

 . [دعرلا ] 4 69 لاو نم هنود

 .هعئارش وهو ءرصنلا نم معأ وه امب ىلاعت هللا تاملك ءاملعلا ضعب رسفو
 نأ هتلاسر ىلع قفشي ِهلِكَي ىبنلا ناك اذإ هنأ ىأ هرصنو ءهتافصو ءهدحوتو هتايآو

 اذهل نحنو «ىلاعت هللا تاملكل لدبم الف مهئاذيإو مهبيذكت ببسب ربيغت اهورعي

 . ليم
 :هتاملك تلاعت لاقف «نيلسرملا ءابنأ ىف ةيلستلاو ةظعلا هناحبس دكأ دقلو

 نييبنلا صصق نم كيلع صق اميف كءاج دقلو «نيلسرملا أَبُث نم كءاج دقلو»
 رصنلاو مهماوقأل تالشلا هيفو «ةلماكلا ةظعلا هيف ام مهئابنأو مهرابخأو
 4179 ... باَبْلَألا يلوأل ةربع مهصصَق يف َناَك قلل :هناحبس لاق امكو ؛مهل

 .[ فسوي ]

 ىف املس ْوَأ ضرألا ىف اَقَقَت ىغتبت نأ تعطتسا نإف مهضارعإ كيلع ربك ناك نإو»

 . «ةيآب مهيتأَتق ءامّسلا

 نوتنعتم مهنأ ةروسلا لوأ نم ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 نع نوضرعم مهنأ كلذ ىف هناحبس هللا نيبو «كلم لوسرلا عم نوكي نأ اوبلط

 الف «ناميإلا كلاسم لك مهيلع تدسناف «مهبولق ىلإ قبس دق رفكلا نأو .تايآلا

 اورفك نيذلا لاقل مهيديأب هوسملف ساطرق مهيلع لزن ولو «نيقيلا رون مهيف قرشي

 نع نوضرعم مهنأو ءاهب اونمؤي ال ةيآ لك اوري نإو «نيبم رحس الإ اذه نإ مهنم
 ملو «هوغتباو ءاداشرإ اودارأ نإ مهناميإل ةيفاك كيلع تلزن ىتلا ةيآلا نإو «قحلا
 .هريغ اوغتبي

 نع مهضارسعإ هيلع ربكي ناكو «مهناميإ ىلع اصيرح ناك ديلي ىبنلا نإو
 هنأكو «هتوعد ةحص اهب تبثي ىتلا ةغمادلا ةجحلاو ءاهيلإ وعدي ىتلا قحلا ةوعدلا



 ماعنألا ةروس ريسفت ااه

 2 لل
 > هه

 "يي

 هنأ هل نيبي ىلاعتو هناحبس هللاف «ىرخأ تايآب ققحتي ناك ولو ىتح مهناميإ دوي

 نإ :ىنعملا نوكيو «ةلاحم ال اهنع نوضرعيس مهنآأل ؛ةديدج ةيآ ىف ىودج ال

 ىأ املس وأ ءاهفوج ىف اقيمع اكلسم ىأ ضرألا ىف اقفن ىغتبت نأ تعطتسا

 ةجح نوديري ال مهنأل ؟؛كلذ ىدجي نلف ةيآب مهيتأتل ءامسلا ىلإ اهب ىقترت ةاقرم

 ءاونمآ ام ةيآ مهتءاج ولو تنعلا نوديري نكلو «مهيديأ نيب ىتلا ةجحلا صقنل
 «ناميإلا ىلع هللا مهعمجي نأ الإ مهناميإل ليبس ال هنأ نايبل ميركلا صنلاف

 نم ىدهت ال كنإ «كلذ بتكي مل ىلاعت هللاو «مهبولق ىف ةمكحلاب فذقيو
 .ءاشي نم ىدهي هللا نكلو «تببحأ

 . «نيلهاجلا نم َنَنوُكَت الَف ئدهْلا ىَلَع معمل هللا ءاش ولو

 ؛هتوعد ىلإ مهوعدي نيذلا لك نمؤي نأ ىلع اصيرح ناك ِةْكَي ىبنلا نإ
 هتمكح نأ ىلاعتو هناحبس نيبف «مهتباجتسال ةيفاك اهدحو ةجحلا نأ نظيو

 رايخألا ىلتبي ىتح «سانلا نم رايخأو رارشأ دوجولا ىف نوكي نأ تضتقا

 ىف سوسوي سيلبإ قلخلا ىف نوكي نأ تضتقا هقلخ ىف هتنس نأو «رارشألاب

 ءاش ولو .ةنتف ريخلاو رشلاب مهولبي نأو «مهنيب حافكلا نوكيو سانلا رودص

 ءأشي مل هنكلو ٍ,ىوقتلاو ىدهلا ىلع مهعمجل نييدهم اعيمج اونوكي نأ هناحبس
 تنأفأ اعيمج مهلك ضرألا يف نم نمآل كبر ءاش ولو » :ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت لاق امك

 . [سنوي ] 4 059 نينمؤم اونوكي ئتح ساّنلا هركت

 نوقدصي رايخأ هدابع ىف نوكي نأ دب ال ىلاعت هللا ةدارإ تمادامو

 ئوانملا نوكي نأ رظتناو هللا ليبس ىلإ عداف .نودحاج نوضرعمو «نونمؤيو

 ىعرش رمأب لهجلا سيلو «ىلاعت هللا ةمكحب نيلهاجلا نم ننوكت الو «بيجملاو
 لَك ىبنلل هيبنتلا ناك «ىنيوكت رمأ ىلإ هيبنت وه امنإ «ىهنلل الحم نوكي ال ىتح
 .ىلوألاب هريغل هيبنت وهو ءادكؤم

 .هللا اناده نأ الول ىدتهنل انك امو اذهل اناده ىذلا هلل دمحلا



 ماعنألا ةروسريسفت الإ

 اللام خخططظظ لل اللا اللا اانا ممم ااازاناللا الالام ااا نالت ألات! لالالا ااا الخلا مكانا تال أ لل ةلئتثئاثلتللا
 ا رسل

 م
 م د و مو طخ سس مس حضارم سس عاش <> هل 2 هر تحرس هس

 هيل مل مهتعبي فوملااو نوعمس نيزلا بيجسمب يِححسإمَنِإ ©

 هلأ تلق هيَرْنَم هياء هع 11 أول اكو هن ةوغجب
 ال وس اس سب حل 121 0

 امو 29 0 نوملعيال مهر كأ َنكلو َهَي اء لزتينأ أداعرد ق

 ملام ما الإ يحاسب راِطَير يطاَلَو ٍضَراْلافوبآَد نم َ رع 5 7
 يزل تورش مور لِ مشو ىَس نم تكلا فاطم كج مس جر يس سام خه ل

 هايم نم تمُلظل فمكَبَوُعص انتا د مِذّلَأَو
 ل 00000 -_و_و

 0 ميقّيَسُم ٍطاَرص لع هلع أعم نَمَو هِلَصي

 َرَْغَأُدَع اًسلأْكّنَسَأَوأ هكذا نكت
 را 0 تس سل هس و مّ هه ل
 هيلو رص سس 000 يلب يو 2 َنيَق رص وشن نايَدوُعَدَ

 م

3 0 

 هرم ل 2 وحرس

 0 َنووِرْتْحاَم َنْوَسْنَتَو ءاَس نإ هيلنوعَدَ

 مهو «ىرخأ تايآ مهبلطو «مهيلع تايآلا ضرعو نيكرشملا نأش ىف مالكلا

 مهناذآ نأل قحلا نوعمسي الو «ةنكأ ىف اهنأل مهبولقب تايآلا لك نع نوضرعم

 نم سأيلا بوجو ركذو كلذ ىلاعتو هناحبس دكأ دقو ءاهفارصنال رقو اهيف
 ءمهعانقإل ىفكي ال مهل قيس ام نأ نيعدم هللا تايآ نع نوضرعي نيذلا نيكرشملا

 ىلع لاقف

 سو ماو

 ةباجإ ىهف ءرمألا ريدقتو ناعمإلاو ركفتلا دعب ةياجإلا ىه انه ٠ ةباجتسالا
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 م للام
 جى : هس 1

 نوعمسي نيذلل الإ نوكت ال اهنأب ةباجتسالا ىلاعتو هناحبس رصح دقو ءاهبوجو

 مالكلا ىفو «هنع نوأني الو «هيلإ نوعمتسي ام بابل ىلإ نوذفنيو «نوضرعي الو

 لاحب مهفتو كاردإو ىعو عامس نوعمتسي الو نيدلا نع نوضرعي نيذلا هيبشت

 مهفتلا ىلإ هبحاصب لصي مل اذإ هل ةميق ال عمسلا نأل ؛نوعمسي ال نيذلا مصلا

 . ةيادهلاو

 ىتوم مه ىتوملا نإ :ليقو هللا مهنعبي ئتوملاَو» دعب نم ىلاعت لاق دقو

 ىلاعت هللا نأ ىأ «مهتيادهو مهناميإ مهثعب ىنعمو «قحلا نوكردي ال نيذلا ءايحألا

 ةرفكلا ىتوملاب دارملا ليقو ءنوبيجتسي ال نيذلا ريكفتلا ىتوم ةياذه ىلع رداق

 مث مهئعبيس ىلاعتو هناحبس هنأ دارملا امنإ «ناميإلا سيل ثعبلا ىنعمو «تاومألا

 ثعبلاو اهتقيقح ىلع ىتوملا ةملك نوكت نأ ىدنع ىأرلاو «مهرفك ىلع مهبساحي

 هل نعذيو قحلل بيجتسي امنإ :اذكه ميركلا صنلا قسن نوكيو «هتقيقح ىلع

 تابثإب نوبيجي ال نيذلا لاح كلذ دعب نيب مث «تايآلا نع نوضرعي ال نيذلا

 ام نوريو باقعلاو باسحلا نوكي مث «ىتوملا عم مهثعبيس ىلاعت هللا نأب هللا ةردق

 دعب نم هناحبس لاق اذلو ءاورفكو هنع اوضرعأ ام ىلإ نوعمتسيو هب اونمؤي مل

 نسحملا مهيزاجيل نيعجار نودوعي هدحو هيلإ مث ىأ «َنوُعَجْرُي هيَ َمُثط :كلذ

 .ءىسملاو نسحملا ىوتسي الو «هتءاسإب ءىسملاو «هناسحإب

 مهرفكأ نكلو ةيآ لني نأ ئلع داق هللا نإ لق هَّبَر نم يآ هيلع رن الل اوُناَقو »

 . 4 نوملعي ال

 نم ةيآ نم مهيتأت امو إف ضارعإلا ىلع اوبأد مهنأل «راكنإلا ىلع اوبأد دقف

 اهب اونمؤُي ال ةيآ لك اري نإو .. . 8 [ماعنألا] 4 (2) نيضرعم اهنع اوناك لإ مهبر تايآ

 صقنل مهراكنإ نأ نوعدي ضارعإلا كلذ عم مهنكلو .[ماعنألا] # 69 ...

 اودارأ امو «كلذ ىف لوقلا اوررك دقلو .دوحجلا دهرجمو تنعلل سيلو «ليلدلا

 ام ضعب ميركلا نآرقلا ركذ دقو مهراظنأ تفلت ةيسح ةزجعم لب ةقلطم ةزجعم

 وأ 0 اعوبني ضرألا نم اَنَل رجفت بح كل مْوُت نآ اوُناَقَو » :ىلاعت لاقف ءاوبلط
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 امك ءاَمّسلا طقّسُت ْوَأ 69 اريجَفَت اهلالخ راَهنألاَرْجَفتف بتعو ليخُن نم هج كل نوكت

 وأ ف رْخُو نم تب كل دوكي وأ 59 ًاليبق ةكئالملاو للاب يتأت وأ افسك انيلع تمعز

 تنك له يِبر ناَحْبَس لق هر اباتك انيلع زن 5 ئّتح كّيقرل نمو نأو ءاَمّسلا يف ىقرت
 . [ ءارسإلا] 4 © ًالوُسَر ارشب لإ

 ىلع ةلادلا (الول) ب ربعف ضيرحتلاو ىنمتلا هبشي ىذلا بلطلا ةغيصب اولاق

 نوفرحنم كلذ ىف مهو ةيآلا ىنمتب ناميإلا نونئمتي مهنأكو «ىنمتلاو ضيرحتلا
 لبق نم تآ ليزنتلا كلذو ّةْيِكَك ىبنلا ىلع ىأ «هيلع لزنأ الول اولاقو «ةياغلا نع

 اذإف ءهبر نم هنكلو «هنم سيل بلطلا نأ ناديفي امهو هبربو لوهجملاب اوربعو هبر
 .نينمؤم هدعب نم نوكنو «هانمتن ىذلا بلطلا كلذ بجيلف «هدنع نم الوسر ناك

 نيرمأب ىلاعتو هناحبس هللا در دقو

 ءاهيف نمو ضرألاو تاومسلل كلاملا وهف هيلع رداق هناحبس هنأ -امهلوأ

 نكلو «ضرألا ىف ءىش هزجعي نلف «ةيآلا كلت مهيلع لزني نأ ىلع رداقلا وهو

 نوكتو ؛هتمكح ىضتقم ىلع نوكت مهتلاسر تابثإل نييبنلا عم نوكت ىتلا تايآلا
 .اهدولخب ةدلاخ نوكتف مهتعيرشل ةبسانم

 اذهو «نوملعي ال مهرثكأ نأ وه ىلاعتو هناحبس مهباجأ ىذلا -ىناثلا رمألا
 نوملعي ال مهنأل .مهبيجي نل نوبلطي ام ىلع هتردق عم ىلاعتو هناحبس هنأ ديفي

 .دوحجلاو راكنإلا ىلإ اوقبس مهنأل ؛تايآلاب مهءاج ولو «نونمؤي ال مهنأ
 ةجح ىوقأ وهو هتاذ ىف ةجح نآرقلا نألو «نآرقلاب اورفك امك ةيآلا هذهب نورفكيف

 ءاهنمز ءاهتناب ىهتنت ةيسح عئاقو ةيداملا تايآلا نأل ؛ِةَِلَ دمحم ةعيرش بسانت

 راصعألا لك ىف زجعم دلاخ قاب وهف نآرقلا امأ ءاهنوري نيذلا الإ اهفرعي الو

 .ةمايقلا موي ىلإ ةيقاب ةدلاخ ةعيرش بسانف روهدلاو

 . 4 مُكلاتمأ ممأ الإ هيحاتجب ريطي رئاط الو ضرألا ىف ةباد نم امو إ»
 ءاهنوديري ةيآ ىأ لزني نأ ىلع ىلاعت هللا ةردق نايب ةقباسلا ةيآلا ىف ركذ

 ريسي ال ىلاعت هللاو «مهبساني ام نومهفي الو نوملعي ال مهنأل ؛اهلزني ال هنكلو
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 دقو ءاًعيمج ءايحألاب هتطاحإ ةعسو «هملعو هتردق دكؤي هذه ىفو «مهتئاوهأ ءارو

 هتردق مظع ىلع ةلالدلا ةعس كلذ ركذ نم ضرغلا) :كلذ ىف ىرشخمزلا لاق

 ةرئاكتملا سانجألا ةتوافتملا قتالخلا كلت هريبدتو هناطلس ةعسو «هملع فطلو

 نع نأش هلغشي ال اهلاوحأ ىلع نميهم اهيلع امو اهل امل ظفاح وهو «فانصألا

 . (ناويحلا رئاس نم مهادع نم نود كلذب نيصوصخمب اوسيل نيفلكملا نأو «نأش

 الأ هاضتقم نم ناك عساولا ىلاعت هللا ملع نأ تابثإ مالكلا اذه ىدؤمو

 نم ناويح لك ملعي امك ءهملعي وهو «لاملا نوملعي ال مهنأل ؛اوبلط ام بيجي

 هللا نيب دقل «هجاتحي ال امو هيلإ جاتحي ام فرعيو ء«ريطي رئاطو «بدت ةباد

 لك ؛ةصوصخم فئاوطو تاعامج اهنأو «ناويحلا قلخ مظع ىلاعتو هناحبس

 نم امو# :ىلاعت هلوق) :هلوقب ىناهفصألا اهرسف دقو ءامئاق اسنج نوكت ةفئاط

 ةقيرط ىلع اهنم عون لك ىأ 4مُكَلامأ مم الإ هَبحاَنجِب ٌريطَيرئاَط الو ٍضْرَألا ىف باد
 ةقنرشلاك ةينابو «توبكنعلاك ةجسان نم ىهف «عبطلاب اهيلع هللا اهرخس دق

 نم كلذ ريغ ىلإ «مامحلاو روفصعلاك هتقو توق ىلع دمتعمو « لمنلاك ةرخدمو

 عامتجا نأل اهلك عاونألل ميمعت 3 هيف صنلاو .عون لك اهب صصخي ىتلا عئابطلا

 هللا ملع ىف ىهف ءاّعم داحآلاو تاعامجلل قارغتسالا ىلع لدي (نم)و «(ام)

 ريطي رئاط الوإ» : ىلاعت هلوقو -مكلثم ةفلتخم عئابطو سانجأو تاعامج ىلاعت

 لمشي امك ءوجلا ىف رئاطلا لمشي ىلاعت هملع نأ ىف ميمعتلا ةدافإل «هيحانجب

 لدي هيحانجب ريطي ىذلا ركذف ءريطي ىذلا رئاطلاو «ضرألا ىف بدت ىتلا ةبادلا

 حبست ْئلآلو كامسأو «بدت باود نم ضرألا ىف ام ىلع ىلاعت هللا ملع ىلع

 ركذو «ةفلتخم عئابط تاذ سانجأ هذه لكو ء«ريطت رويط نم وجلا ىف امو

 نيوكتلا لامج عم عنصلا ىف عادبإلا ىلإ راظنألا هيجوتل ريطلا ىف نيحانجلا
 .ةردقلاو

 ولعي نأ حصي ال ناسنإلا نأل نايبو «ىلاعت هللا ةردقل نايب كلذ ىفو

 .اليلق اددع سيلو «ريثك ددع ءايحألا نم هلاثمأف ربكتسيو
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 . 4 نورشحُي مهر ىلإ مث ءيش نم باتكلا يف انطرف ام
 وهو هللا ملعب لجسملا بوتكملا ىف ىأ باتكلا ىف صحي مل اًئيش انكرت ام

 ةيآ ىف ةعارصا كلذ را دقو .ظوفصلا وللا وها: باتكلاف .ظوفصحلا وللا

 اذهو .اهعاونأو اهدادعأو اهئامسأل راكاذ حصقنم قأ . .[ هوه نيم باتك

 باتكلا :نيرسفملا ضعب لاقو «وىش نم باتكلا ىف انطَرف امل ىنعمل ريسفت حضوأ
 نورخآ فرسأو .هنيب الإ ماكحألا نم ائيش رداغي مل هنأ طيرفتلا ىنعمو نآرقلا وه
 ءايشألا نم اهريغ وأ عئارشلا نم طق ءىش ملع كرت ام نآرقلا نإ :اولاقف

 . ءايحألاو

 هنأل اًيناثو ءىرخألا صوصنلا عم قفتملا هنأل -الوأ هانركذ ام وه نيبالاو

 نورشحي ءايحألا لك نأ كلذ دعب نم ىلاعت هللا ركذ دقلو .ءايحألا ركذل بسانملا

 مهبر ىلإ نوعمجي ىأ 4 نورشحي مهب ىلإ مث » :هتاملك تلاعت لاقف ءمهبر ىلإ
 ىف ىصحت ال دادعأ مهنأ ىلإ ةراشؤلل «مث» ب ريبعتلاو ءمدع نم مهقلخ ىذلا

 هيفو ءارسيم ارمأ ىلاعت هلل ةبسنلاب ناك نإو «هتاذ ىف ًاريسي سيل مهعمجو ءانملع

 .اعيمج مهقارغتسال ةراشإو «ةمايقلاو ثعبلا نع توملا دعبل نايب اًضيأ

 هلعجي اشي نو لضمه ني نم تالا ىف مكب انتايآب اود نيذلاو )»
 . © ميقتسم طارص ىلع

 رصانعل ةباجتسا قحلا ىلإ اوعراسي مل نيذلا نأ نيبي ىماسلا صنلا اذه
 ىلع اودس مهنأل ؛نودتهي ال ىوهلل اًعابتاو ء.مهسوفن ىف دوحجلاو فارحنالا

 مصلا لاحب مهلاح ىلاعتو هناحبس هبش دقو «قحلا ىلإ رونلا براسم مهسفنأ
 ؛هيف نوريسي ةيادهلل اًقيرط نورصبي ال مهنإف .تاملظلا ىف نوريسي نيذلا مكبلاو

 ءالؤهف ءاميلس مهرصب ناك ولو ءنورصيي الف ةفئاكتم ةكلاح تاملظ ىف مهنإ ذإ
 مهنأل .مهيدهي نمل اوبيجتسي نأ نكمي الو «ناهرب مهيدهي الو ليلد مهبذجي ال
 مه ذإ نوعمسي ال مهنأل «ةيادهلا ىعادل اوبيجتسي نأ مهنكميالو .نوقطني ال مكب
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 نوضرعي نيذلا نيدحاجلا لاح تهبش ذإ ةيليثمت ةراعتسا هيف مالكلاف ءمكبو مص

 «مهيدهي رون ال ثيح نم مالظلا ىف نوشيعي نيذلا مكبلا مصلا لاحب ةيآ لك نع

 .اودتهي نأل ليبس الو

 جرخت ال هنأو «هتدارإو ىلاعت هللا ملعب كلذ نأ ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 الف «هتكيشمب نيلاضلا لالضو «هتئيشمب نيدتهملا هتيادهف هنذإب الإ ةكرح نع ةكرح

 أشي نم ىأ «هللضي هللا اشي نم ىنعمو ءهتنئيشم ريغ نم دوجولا ىف ءىش جرخي
 ؛هتياوغ قيرط ىف ريسي هلعجي نأب هللضي لالض ىف نوكي نأ هل ىلاعت هللا

 رمأ نم ال هسفن تاذ نم قحلا نيبو هنيب لوحي راتسب باصيو تابآلا نع ضرعيف

 ءهسفنل همسر ىذلا هقيرط ىف ريسي هللا هكرتيف ةياوغلا هرايتخاب لب «هنع جراخ

 . ةيادهلاو قحلا ىلإ هلصوي ميقتسم قيرط ىف ريسي ةيادهلا هل ىلاعت هللا أشي نمو

 دبعلل رايتخا ال نييرابجإ اسيل لالضلاو ةيادهلا نأ وه ءهيلإ ريشن رمأ انهو

 .هوجولا لك نم دبعلل اسيلو «مهقيرط ىف نوريسي نمو ةيمهجلا لوقي امك ءامهيف

 ىف ارايتخا دبعلل نأ رمألا امنإو ءمهجف ىف نوريسي نمو «ةلزتعملا لوقي امك

 ؛ةياغلا ىلإ هيف اطخ ً(ريخ ناك نإف ءهيف هقفوي ىلاعت هللاو «هريسي ىذلا قيرطلا

 . ةيواهلا ىتح راس رش ناك نإو

 متنك نإ نوعدت هللا َرْيْغَأ ٌةَعاّسلا ُمُكََنَأَوَأ هللا ْباَدَع مكاتأ نإ مكتأرأ لق

 ٠ ٠ .«نيقداص
 مهدعاوق ىضتقم ىلع هوجرخي نأ ءاملعلا دارأ ىنآرق لامعتسا 4ْمُكَنيَأرَأِ

 ىف تيأرأ ةملكو «فورحلا عضو نوكي فيكو «بارعإلا ثيح نم «ةيوحنلا

 وهف ءرظنلاو ةيؤرلا ىلع ضيرحتلاو هيبنتلل لمعتست ىبرعلا لامعتسالاو نآرقلا

 ىلع ثحو «هيبنت وهف «هرظناف هتيأر نكت مل نإف اذك تيأرأ هادؤم هيبنتلل ماهفتسا

 امهدحأ نيباطخ نيب عمج هيف 4مُكَتيأرَأظ :ىلاعت هلوقو ءلمأتلاو هيف ناعمإلا
 دح ىلع وأ ةيؤرلا لعاف وهو ء«ءاتلا وهو هلك ىبنلل باطخ هنأ هرهاظو ءدرفم

 ىداب ودبي ىذلا رهاظلاو «فاكلاب مهباطخ - ىناثلاو «لعاف ءاتلا نييوحنلا لوق
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 ناكو .«باَذع مكاتأ نإ هدعب ءاج كلذلو ؛دصقلاب مهل باطخلا نأ ىأرلا
 مهفعض نايب ىدؤملا نوكيو «مهتباجإو مهباطخ ىلإ ُهِكَو ههيبنتل هو ىنلا باطخ
 نوعدي ال مهنأو .هدحو هللاب مهتثاغتساو مهراغصو تاملسملاو «ثداوحلا مامأ

 . كلذ ىلإ هو ىبنلا هيبنتو ءهاوس

 ءزاجعإلا تايآ نم وه ىذلا غيلبلا ماهفتسالا اذه ىنعم نم انل ودبي ام اذه
 امهيأب باطخلا لوقن نأ الو .مسا وأ فرح فاكلا نإ :لوقن نأ ىلإ هيف ةجاح الو

 فاكلاو للك ىبنلل ءاتلاف اًعم امهب هنأ قحلاو .اهدحو فاكلاب مأ اهدحو ءاتلابأ

 .ةباجإ نم مهنم نوكي ام ىلإ هيبنت ءاتلا ىفو «نيكرشملل

 ىويندلا هللا باذع مكاتأ نإ نيعم لاؤس نع ةباجولل مهيلإ هجوم باطنحلاو
 وأ «ديدش فصاع وأ ءاهلفاس ضرألا ىلاع لعجي فسخ وأ رمدم لازلز نم

 راجحأ نم هللا ريغ نوعدتأ ىأ «نوعدت هّللا َريْغَأط ةمايقلا ىأ ةعاسلا مكتأجاف
 هللا ريغ دحأ ال ؟اهنوسدقت سمش وأ ءاهنودبعتو اهنودقوت ران وأ اهنوبلتجت
 قلعو ءاّعفن الو ارض نوكلمي ال مهو !؟هللا ريغ نودبعت ملف نذإ «هناحبس

 نوكي لب هيف هيومت ال باوجلا نوكي ىكل قدصلا ىلع ةباجإلا ىلاعتو هناحبس
 كردم لقع نع لب ءاهنوبسحيو ءاهنومهوتي ماهوأ نع ال ةعقاو ةقيقح نع ارداص
 ةباجإلا هناح بس دكأ دقلو .ةدسافلا ةليخألاو ءاوهألاو ماهوألا نم صلاخ قداص
 :ىلاعت هلوقب ةميلسلا

 . 4 َنوُكرْشُت ام َوَسَتَو ءاَش نإ ْيلإ نوعدَت ام فشُكيف نوعدت ُهاّيِإ لب

 ىأ «نيقداص مسك نإ نوعدت هللا َريْغَأظ :ىلاعت هلوقب ىماسلا مالكلا ىهتنا
 ريكفت نع بارضإلاب مهنع ىلاعتو هناحبس باجأ دقو .هنوكردتو قحلا نورحتت
 ليق «نوعدت هاَيإ لب» :هناحبس لاق اذلو ؛ىاوس نوعدي ال مهنأ وهو مهماهوأ

 لصفلاو لعفلا ىلع لوعفملا ميدقتو «مهماهوأو مهريكفت نع ىلاقتنالا بارضإلل
 «هريغ ىف نوركفت ال اذِإ «هايإ الإ نوعدت ال ىأ ءرصقلل «نوعدت هاّيِإل :هلوقب
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 ةوقلا ىلإ دئادشلا ىف مهريكفت هجتي اولضي امهم نيكرشملا نأ ىلع ليلد كلذو

 «هريسمو نوكلا قلاخ ىلاعتو هناحبس هللا وهو «دوجولا اذه ىف ةقلاخلا ةيفخلا

 ءاطغ ةدشلا نأكو ءرضلا ليزي ىأ فشكي هللا نأو «هاعد اذإ رطضملا بيجم وهف

 ءرشلا ةلازإ لاح هيبشت اهيف ةراعتسا ريبعتلا اذه ىفف «هفشك هتلازإو «طيحم رماغ

 ءافلاو «ةمالسلا راهظإو «لك ىف رضلا ةلازإ عماجب ؛ملؤم رماغ ءاطغ فشك لاحب

 .ةباجإلا ةعرسو ءاعدلا ىلع لعفلا بيترتل انه

 ءريخ هيف ناكو ةدسفم كلذ ىف نكي مل اذإ رضلا فشكي ىلاعت هللا نإو

 ... ةمحرلا هسفن ئلع مكبر بتك ...# :ىلاعت لاق امك «هضرفت ةمحرلا تناكو

 «فشكلا اذهب مكيلع لضفتي نأ «ءاش نإ» :هناحبس لاق اذلو ؛[ماعنألا] 49

 هلمعف «هريغل ءاذيإ الو ءداسفلاب ءارغإ الو «ةرضم اذه ىف نكي ملو مكمحريو

 ىلاعتو هناحبس هنإف «مازلإ كلذ ىف نكي مل نإو «عفنلاو ةمكحلا ةرئاد ىف ىلاعت

 . [ءايبنألا] 4 © نولأسي مهو ٌلعفَي اًمع لأسي الإ

 اهب قلعتت ىتلا ىهو ءايندلا دئادش ىف نوكي امنإ ةدشلا فشك نأ رهاظو

 عم لعفي ناك امك ؛مهرظنأو اهلازأ ءاش نإو «ةمكحل اهاقبأو اهلزنأ ءاش نإ ةئيشملا

 هفشكي ال هللا نإف نيكرشملا باقعو باسح نم ةعاسلا دعب ءىجي ام امأ «شيرق

 كلذ نود اّم رفغَيو هب كرْشي نأ رفغي ال هللا نإ ظ :هناحبس لوقي ذإ «نيكرشملا نع

 ةبوقع نوكت نأ هناحبس هديعو ىضتقمب نكمي الف .[ءاسنلا] 4 (59 ... ءاَشَي نمل

 .ةلازإ وأ فشك عضوم ةمايقلا موي كرشلا

 «ةئيشملاب هيف قلعتم مالكلا «ءاش نإ هيَلإ نوعدت ام فشُكيفط :ىلاعت هلوقو
 نأ ةقيقحلاو ءءاعدلا نع فشكلا نأ هنم دافتسي قايسلا نأ كلذ «ببسلا هب ديرأو

 ليزمو ءهفشاك ىلاعتو هناحبس هللاو ءاعدلا ببس ىذلا رفلا نع فشكلا

 .مهرض

 ظقيتست لاحلا هذه ىف مهنأل ؛مهراجحأ نوكرتي لاحلا اذه ىف مهنإو

 نوكي امبر لب ءهرضت الو عفنت ال اهنوري ذإ مهناثوأ ىلإ نوتفتلي الف «ءمهكرادم
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 قلع ام نوسني مهلعجت لوهلا ةدش نأ وأ اهنوكرتيف ءاسكنمو ءاهل اًمطاح ءاليلا

 .ةتباثلا قئاقحلا الإ مهمامأ نوكي الو اهنع مهماهوأب

 : ىلاعتو هناحبس لاق اذلو ؟تافتلالا مدعو كرتلل ابيس نايسنلا اذه نوكيو
 سا ماه صا مم

 الو اهل لوح ال اهنأل اهنوكرتتف مكتركاذ نع بيغت ىأ «نوُكرشت ام نوستتو»
 نكلو «مويقلا ىحلا وهو ءهلك دوجولا برو ؛نوكلا قلاخ الإ نوركذي الو «ةوق
 .ةدشلا دعب اهنوركذي دقو ءرمتسي دق مهنايسن

 ةجاجللا مهب تبهذ دق نكت مل شيرق نم نيكرشملا نأ انه ركذن نأ بجيو
 نوسحي اوناك ىلاعت هللاب مهكارشإ عم مهف «حورلاب اونمؤي الأ ىلإ داما ىف
 نئلوإ :ىلاعت لاق ؛ةينوكلا رومألا ريست ةيحور ةوق كانه نأ ةرطفلا ىضتقمب
 لب هلل محلا هللا نو اهتم دعب نم ضوأا هب ايف ام ءامسلا نم لت م مها
 .كركذ انسنت الو كركش انمهلأ مهللا ,[ توبكسعلا ] 42 نوُلقعَي ال مهرتكأ

 مهرس تحرس ب 1 وج رسل رس

 اَنلِسرََدَكلَو
 ره ب هي م أ لم 7 سكس رع سا 2 -َ
 نوعَمضب لعل ءارصلاو ءاسأبل ايمهن ذهل كبف نيم 1!

 سب تس بلو أ وعرضت ان انساب مهءاج 76 و ككولَم م وو ل ماس ري و أي ىف مس 0

 َي 1 َتَرْوُلَمَكَب وكام نط ملام هَل َنِّيَرَو

 . نقط تو: خطا ريوس

 ري و | م 20
 و نوس رم مهأذ ذإف ةتغب مهد اونوأ امباوحرف ذه

 2 يعلن ريفر نَا ولادي
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 مهل ربعلا قوسو هل مهتهباجمو دفلك ىبنلا عم نيكرشملا لاوحأ ىف مالكلا

 ءارضلا ىف ممألا لاوحأو .مهماوقأ عم نييبنلا لاوحأ نايب ميركلا صنلا اذه ىفو

 :ىلاعت لاق كلذلو ؛كلذ ىف ةربعلاو اهب مهعافتنا رادقمو «ءاسأبلاو

 «نوعرضتي مُهَّلعل ءارضلاو ءاسأبلاب مهاَنذَحَأَف لبق نم مَمَأ ىلإ اَنَلسْرَأ دقو

 ىصعتت ىتلا ممألل ةيسفنلا ماقسألل ىلاعت هللا جالعل نايب صنلا اذه ىف

 بالط اًعيمج سانلا سيلف «هيلإ اوعد اذإ قحلا ىلع ةماقتسالا ىلعو «ةيادهلا ىلع

 نودناعي لب «مهيلإ تقيس اذإ ةجحلا ىلإ نوعمتسي الو «هيلإ اوده اذإ هنوعبتي قح

 نآل ؛مهب لزنت دئادشلاب كلذو «ىويند جالع ىلإ نوجاتحي ءالؤهف «نورباكيو

 جالع الو «عتم نم اهيف امو ايندلاب رارتغالا امهببس راكنإلا ىف ةغلابلاو دوحجلا

 «شيعلا بطر اوقاذ نأ دعب رملا معط اوقوذيل اهنم نامرحلاب الإ ةدجلا رورغل

 نأ ىسعو .فعضلاب الإ ةوقلل جالعل الو ءانيح ضرملاب الإ ةحصلا رورغل جالع

 ىلإ اهب هاجتالاو «سفنلا ءافش ىلإ ايدؤم ءادلا فالتخاب ةفلتخملا هروصب اذه نوكي

 سؤبلا ىهو ءءاسأبلاب مهذخأ :نيرمأب مهلاح ىلاعت هللا جلاع دقو «ةيادهلا

 ممألل نوكي كلذو ءاكتض نوكي ىتح شيعلا قيضو رقفلا وه سؤبلاو «ديدشلا

 داصتقا هب باصي امم اهريغو ةديبملا حئاوجلابو «تابنلا فافجبو ءاهحاتجت تامزألاب

 نيب ىشفتت ةيضرملا ءابوألابو ماسجألا هب باصت ضرملاب ءارضلا ىناثلاو ءممألا

 . تاعامجلا

 رورغلا مهو وه هباصأ امدنع هموقو نوعرفب كلذ ىلاعت هللا لعف دقلو

 مهيلع انأسرآف» :ةيآ لكب اورخس نأ دعب كلذ ىف ىلاعت لاق دقو .دالبلا ىف اوغطو

 ©6590 نيمرجُم اموَق اوُناَكو اوُربْكماَف تالّصَقُم تايآمّدلاو عاما (1)رّمَقْلاَو َداَرَجْلاَو َناَفُلا

 كل ننؤنل زجرلاانع تفك نيل كلددع ده امب كو ان عا ىسوُم اّياوُاَف رجلا مهيلع حقو مل

 29 نوفكتي مه اَذإ هرغلاب مه لجأ ىَإَر زجرلا مهنع انَفَشَك ملف 655 ليئارسإ يب كعم نسر

 . [فارعألا] 4025 نيلفاغ اهنع اوُناَكو اننايآب اوُبذَك مهن ميلا يف ف مهاَنقرْعأَف مهنم امتنا

 .ىه اهلعلو «نطقلا ةدود هبشت عرزلا لكأت ةرشح :لمقلا :- هللا همحر - فلؤملا لاق )١(
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 . ةحلاص تناك نإ اهعاتمو ءايندلا فراخزب ةرورغملا سوفنلا جالع مالآلا نإو
 مالآلاب م مآلا جلاع ىلاعت هللا نإو «جالعلا بعصيو ءادلا ىصعتسي دقو «جالعلل

 مهلعل» :هناحيس لاق اذلو ؛مهسوفن نع رورغلا دعتبيو «نوعضخي مهاسع

 مهفعضب نوسحي ذإ مهؤايربك بهذتو نونماطتيو نوعضخي مهلعل ىأ «نوعرضتي
 ناعذإ ناميإلاف ناميإلا نم سفنلا تبرق فعضلاب ساسحإلا ناك ثيح هنإو
 رابكتسالا نعو «رورغلا نع دعبلاو نماطتلاو عرضتلا امهسنج نمو «عوضخو

 .ءارضلاو ءاسأبلاب نيبذاكلا ةباصإ نيب ةبراقملا ديفي انه ءاجرلاو «قحلا ىلع
 .هل ناعذإلاو «قحلا نم برقلا وهو «همزال ءاجرلا نم دارملاف .قحلل عوضخلاو

 اوُناَك اَم ناَطْشلا مهل نيرو مهبوُلُق تسسق نكلو اوعَرضم انسأب مهءاج ذِإ الولف )»
 . «نولمعي

 «لاتقلا ءاوألو .برحلا ةدش ىف نوكت ام رثكأ ىهو . ةدشلا انه سأبلا

 دوجولا ىنمت عم ىفنلل انه (الول)و «شيعلا ىف سؤبلاو رقفلا ةدش ىلع قلطيو
 نأك ءىغبني هانعم انه ىنمتلاو ءاوعرضت دق اونوكي نأ ىنمت عم مهعرضت ىفنل ىهف

 ؛مهتعارض ىلإ ايدؤم ديدشلا سأبلا نوكي نأ ىغبني ناكو اوعرضتي مل اذكه ىنعملا
 نكل .ءىش لك قوف رهاقلا بلاغلا ىلاعت هللا ةردق مامأ مهفعضب مهرعشي هنأل

 دجو - مهل لبق الو - مهيلع سأبلا لوزن هيلع لد ىذلا فعضلاب ساسحإلا
 عناملاو .اهنم عناملا دجو دقف ةعارضلا ببس دجو دق ناك اذإف .هرثأ ناعنمي ناعنام
 :نارمأ اهنم

 :ىلاعت هلوقب كلذ نع ىلاعتو هناحبس ربع دقو .بولقلا ةوسق -امهدحأ
 ةوسقو ةعارضلا نأ ىلإ ةراشإلل كاردتسالا كلذ ناكو * مهبولق تسف نكلو»

 دوعت مث .دودحم دمأ ىلإف اوعرض نإو «ءدئادشلا تلزن ولو ناعمتجي ال بولقلا

 . مهلاوحأ مهيلإ

 ىف ظلغ ةوسقلا نأ ناعمتجي ال ناضيقن ةعارضلاو ةوسقلا نأ ىف ببسلاو

 نإو «ةوسق دشأ وأ ةراجحلاك نوكت ىتح وسقتل سوفنلا ضعب نإو عابطلاو سوفنلا
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 الل اهنم نإو ءاملا هنم جرخيف ققشي امل اهنم نإو «راهنألا هنم رجفتي امل ةراجحلا نم

 .هللا ةيشخ نم طبهي

 مالآو ريغلا مالآب ساسحإو «سفنلا ىف ةفأرو بلقلا ىف ةقر ةعارضلاو

 ةمحرو ةفأر عم ولع ةعارضلا ذإ ءانابج ناك ولو اعراض ىساقلا نوكي الف سفنلا

 وه لاوحألا رثكأ ىف لب ءاظيلغ نابجلا نوكي دقو «ةظلغ ةوسقلاو ةنينأمطو

 . كلذك

 ربع دقو .سفنلل لمعلا ناطيشلا نييزت -ةعارضلا عنمب ىذلا ىناثلا رمألا

 داري دق ناطيشلا نإ «نولمعي اوناك ام ناطيشلا مِهَّل نيزو# :ىلاعت هلوقب هنع هناحبس

 نِإو «نسحب وه امو نسحلاك هلعجتف ءوسلا نيزت ىتلا ءوسلاب ةرامألا سفنلا انه هب

 . بكترا ام مثإب سحي مثآلا لعجي ال سفنلل ءوسلا لمعل ىسفنلا نييزتلا اذه

 ءاحوصن ةبوت اًبئات هبر ىلإ هجتي ىتح ءمثإلا كلذب ساسحإلا بجوت ةعارضلاو

 الأ مزتعي مث .هيلع مدني مث .لعف ام مثإب سحي نأ ةبوتلا هذه تاجرد لوأ نمو

 .نسحب وه امو انسح هاريف هلمع ءوس هل نيز نمم كلذ نوكي نأ هنكمي الو «لعفي

 ةينايب ةيحان «َنوُلمعَي اواَك اَم اطيل ْمُهَّل َيَزَوط :ىلاعت هلوقب ريبعتلا ىفو
 مهل نسح لقي ملو ..نولمعي ام ءوس ناطيشلا مهل نيزب ربع نأ كلذ ةعئار

 بلقني ال حيبقلا نأل ؛حيبقلا نسحي نالف ةنسلألا ىلع ىرجي امك .ناطيشلا

 اهعم نظي تانبيزتو تاهيومتب حيبقلا وأ ئيسلا نكلو «بلقني ال ءئيسلاو ءائسح

 «معنلاب اوربتخا دئادشلاب اوبذهي مل نإ مهنإو «لطاب هيومت الإ وه امو .نسح هنأ

 :ىلاعت لاقف

 اوتوُأ امب اوحرَف اذ ئَّمَح ءْيَش لك باَوْأ هيلع اَنحَنف هب اوك اَم اوُسَن امل 7

 ا الا | 00 .«هوُسلُم مُه اذَهَدَفب مُهاَنَدَحأ

 «ةديعب ىرخأو ةبيرق بقاوع نم بترت ام نايبو مهنم ناك ام ليصفتل ءافلا

ل ناك - مهلامعأ مهل تنيز مهنأو مهبولق ةوسق ببسب اوعرضتي مل اذإ مهنإف
 كلذ
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 ءاسأبلاب اوركذ دقف .هب اوركذ امل نيسان ءوسلا نييزتو ةوسقلا كلتب اوناكو .بقاوع
 درجم وه سيل انه نايسنلاو هب اوركذ ام اوكرت مهبولق ةوسق ببسبو ءارضلاو

 امهراثآ اجتنت ىكل ءاسأبلاو ءارضلا نإف .ءاسأبلاو ءارضلا راثآ نايسن وه امنإ «كرتلا
 مئاد ماظتناب ةركذم نوكت بولقلا ىف اراشآ اكرتت نأ بجي ةعارضلا نم ةيقيقتملا

 ناكف ةركذملا راثآلا كلت تحم رابكتسالاو بجعلاو ءرورغلاو ةوسقلا نكلو امهل
 .رابكتسالاو رارتغالا داعو «نايسنلا

 مهيلع انحتف» :لوقي نايسنلا اهيف مهباصأ ىتلا لاح لا هذه ىف ىلاعت هللاوا
 لهستو مهيتأت رابكتسالاو رارتغالاو ةوقلا بابسأو قزرلا نأ ىأ «ءيش لك باوبأ

 «ءيش لك باوبأ مهيلع انحتف ا :اذه هلوقو ؛ءءىش لك ىف ةعس ىف اوناكف مهل
 ةيدام ةداعسو ةحوبحب ىف اونوكي ىتح ءىش لك ليهست ىنعمل ةيليثمت ةراعتسا هيف
 اذه نع ةيانك ىنآرقلا صنلا نإ لوقن وأ «لبقتسملا ىلإ نائكمطاو .فوخ مدعو
 نانئمطاو ةيدام ةعس ىف ةلاحم ال نوكي «ءىش لك باب هل حتفي نم نآل ؛ ىنعملا
 . ىدام

 .ةمقنلاب اهربتخا نأ دعب ةمعنلاب ةنمؤملا ريغ سفنلل رابتخا هيف ىنعلا اذهو
 مهلعل ءارضلاو ءاسأَبلاب اهلهأ انذخأ الإ يب يبن نم ةيرق يف انلسرأ امو : ىلاعت هلوقك

 ءارسضلا انءاَبآ سم دق اوُلاكَو اوف تح ةنسحلا هيلا ناكم اند مث ©0) نوعرَضي
 هركذ ىذلا اذه نإو «[فارعألا] 4«©© َنوُرْعشي ال مهو ةَعْغب مهاتذخأف ءارسلاو
 نأ رماع نب ةبقع ىور اذلو ؛ديدش رابتخا وه ةمقنلا دعب ةمعنلاب ىنارقلا صنلا

 امنإف بحي ام هيصاعم ىلع ايندلا نم دبعلا ىطعي هللا تيأر اذإ ١ :لاق ديك ىبنلا
 لك باو مهل انحف هب اورَكذ ام اوسن امله )» : ىلاعت هلوق الت مث ٠ .جاردتسا وه
 . ««نوُسلبم مه اذا ةَْعَب مهاَنذَحَأ اوثوأ امب اوحرف اذإ ئتح ءيش

 موقب ىلاعت هللا دارأ اذإ" : :لاق ِهِكَي هللا لوسر نأ تماصلا نب ةدابع ىورو
 باب حتف اعاطتقا موقب دارأ اذإو ,فافعلاو دصقلا باب حتف مهقزر ءامن وأ ءاقب

 . (ةنايخلا
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 اهنم نامرحلا مث ةمعنلا اوقوذيل نيح ىلإ عساولا قزرلاو حتفلا اذه نإو

 :هناحبس لاق اذلو ؛ةأجف

 . «نوسلبم مه اَذإف ةَنْغَب مهاَنذَحَأ اوُنوُأامب اوحرف اذِإ تحط

 نامرحلاب ىلاعت هللا مهذخأ ىلاعت هللا مهاطعأ امم حرف ىف نونوكي ذإ مهنإ
 اوناك لب ءهوعقوتي مل تقو ىف حئاجلا بارخلا وأ ئجافملا توملاب مهباصأ وأ

 ,«نوسلبم مه اذِإَف ىحمي ال بستكم قح اهنأ نوبسحيو معنلا نم ديزملا نوعقوتي

 .ةحرفلا دعب ةريحو سأيو نزحو دمكو مغ ىف ىأ

 .فافتلالاب ناريدج ناليلج ناريبعت انهو

 ؛لوهجملل ءانبلاب ىأ - اوتوأ امب ةمعنلا هللا ءاطعإ نع ربع هنأ - امهلوأ

 نم دحاو ناسل ىلع ءاج امك . .مهدحو مهتردقو مهملعب كلذ نأ نوبسحي مهنأل

 غتباو 570 نيحرُفلا بحي ال هللا نإ حرفت ال ُهَموف هَل لاَقْذِإ .. . # نوراق وهو مهلاثمأ

 الو كيل هللا نَسْحَأ امك نسْحأو اينللا نم كبيصت سدت الو ةرخآلا ردا للا َكاَآ اميف

 وأ يدنع مع ئلع هتيتوأ اَمّنِإ لاَق 699 نيدسْفملا بحي ال هللا نإ ضرألا يف داس غب

 نع لأسي الو اعمج رثكأو و هنم دس وه نم نول م هلبق نم كله دق هللا نأ معي م

 .[صصقلا] 40 تومرجملا مهبوُنذ

 ال مهنأل 4مهاَنذَحَأ» :لاق ذإ ةيلعلا هتاذ ىلإ ذخألا فاضأ هللا نأ -ىناثلا

 .مهبر ىلإ هنوبسنيو كلذ نوركتي

 «نيملاعلا بر هلل دَمَحْلاَو اومَلَظ نيذّلا موقلا رباد عطقق»

 رخآلا وه ربادلاو . ءرخآ ىأ «موقلا رباد#و ءاهلبق ام ىلع عيرفتلل انه ءافلا

 ءربادلا ىلإ لصو ىتتح لوألا نم ىرس عطقلا نأ كلذ ىنعم نإف ءربادلا عطق اذإو

 نم نإ :مهضعب لوق كلذ نمو «برعلا مالك ىف ءاج رخآلا ىنعمب ربادلا قالطإو

 . لصأآلا ىنعمب ءىجت ربادلاو تقولا رخآ ىأ «ارباد الإ ةالصلا ىتأي ال نم سانلا

 ببسب كلذو «مهرخآ نع اوملظ نيذلا عطق ىأ «ميركلا صنلا ىف دحاو ىدؤملاو
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 ميظع ملظَل كرشلا نإ ...» :ىلاعت هللاب اوكرشأ مهنأل ناك مهملظو ءمهملظ
 ىذلا نمف ءدابعلا ملظي نأ دبال دابعلا برب كرشي ناك نمو ء[نامقلا] ٠

 اوربتعي ملو تالماعملاو تاظعلا تقبس هنأل ؛مهسفنأ اوملظو .هدعب نم هوقتي

 .مهب لزن ام اوقحتساف

 دمحلا انملعي 4َنيملاَعْلا بر هلل دَمَحْلاَو :هلوقب صنلا ىلاعت هللا متخ دقو
 لوقيو ءانثلاو دمحلا بجوتست ةمعن ةاغطلاو ةملظلا كالهف ؛ «نيملاظلا لاوز دنع هلل
 كاله دنع دمحلا بوجوب ناذيإ «نيمّلاعْلا بر هلل ال دمحلاو»» :ىرشخمرلا كلذ ىف
 . «ميقلا لزجأو معنلا لجأ نم هنأو .ةملظلا

 َرَطَم ءاَسْف ارطُم مهيلع انرطمأو # :ىلاعت هلوق ميركلا صنلا اذه ريظنو
 «[لمنلا] 429 .. . ىفطصا َنيِذَلا هدابع ىلع ٌمالَسَو هلل دّمَحْلا لق © نيردنملا

 نأ دعب اوملظ نيذلا ىلع ءاضقلا نأب ناذيإ نيملاعلا بر# ب هناحبس هفصوو
 هريبدتو «ةيبوبرلا ريدقت نم وه ءامعنلاو ءارسلاب مث ء«ءارضلاو ءاسأبلاب اوربتخا

 .نيملاعلا بر هناحبس

 ب ولو َلَع ضي 010 سل ءرم مج
 كو َردصِأو عمم ملأ َذَحَأ نإ مسي ءرَأ لق

 لا ا د
 0 كرت تحس خيا

 56 رع 5201 مر 1 هع

 1تباَدع أَنِ مكتيَرَأ لق ل َنوفدَصَي مهن

 ارا < توم وقال كهيْلحهَرَهجوأهَْ
 سر . رحيم ل رمال

 َملَصْأَوَنَماَءْنَمَف َنسِرِذِنَمَو نيرشدبم ال لَ نسم لِسَ
 0 م ص ه- مم يهقتوج اس ل لس كَ مس حج
 انياب نيذلاو اذ ٍَه 2 مها ولع وخالف

 نجح سل را وجم ديلا

 ايل نوفسفي أوناك امي ب باذعل امهسمي
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 مهتءاج نأ دعب ةقباسلا ممألا هب لماع ام ىلاعت هللا نيب ةقباسلا تايآلا ىف

 سمت ءارضلاو «مهب لزنت ءاسأبلاب ىلاعتو هناحبس مهربتخاف «تانيبلاب مهلسر

 «مهسوفن دئادشلا ىبرت نأو «مهبر ةردق راوجب مهفعض اوفرعي نأ ءاجر ؛ مهءايحأ

 ام ىسنيو هبلق وسقيو «مهنع ءارضلا فشك دعب رفكيو هللا ىلإ هجتي مل نمف

 مهب لزني مث ءاهتوالح نوقوذيو ءاهب نوحرفي «ةمعنلاب هربتخي «دئادش نم هب ركذ

 عطقيو نوريحتي ذإ لوألا نم ىسقأ كلذ نوكيو دئادشلاب ةتغب مهذحخأيو نامرحلا

 «نيوكتلاو قلخلا ىف مهيلع هللا ةمعن هناحبس مهل نيبي هذه ىفو «مهرباد

 الفأ مهبولق ىلع متخو مهراصبأو مهعمس ذخأ نإ هيلإ مههاجتاب مهركذيو

 :ىلاعت لاقف «نوكردي

 هللا ريع ُهِإ نم مُكبوُُق ىلع َمَمَحَو َمُكراصبأو مُكَعْمَس هللا َدَحَأ نإ مكر لقط ْ'
 . «هب مكيتأي

 ء«مهبيصي مث مهلوح لزني ام ركذ ناك - انلق امك - ةقباسلا تايآلا ىف

 مل مئاق مهنايكو مهساوحب لزني ام ركذ انهو «مهبيصي مث مهلوح لزني رامدلاف

 «مهساوحو مهئازجأ ىفو مهسفنأ ىف ىلاعت هللا ةردق نايب صنلا اذه ىفف «صقني

 لاق امك ؛داؤفلاو رصبلاو عمسلا ىهو مهكاردإ نوكت ىتلا لخادملا هذهل هكالتماو

 راصبألاو عمسلا كلمي نم ضرألاو ءامّسملا نم مكقزري نم لق ىرخأ ةيآ يف ىلاعت

 لقف هللا َنوُلوقيسَف رمل ربدي نمو ىحلا نم تملا جرخيو تّيَملا نم حلا جرخي نمو

 ىلع متنخلاو مهراصبأو مهعمس هللا ذخأ ىنعمو [سنوي] < 60 َنوُقَك الفأ

 مهبلسيف نوهقفي الو «ةقيقح نورصيي الو ةقيقح نوعمسي ال اوحبصي نأ « مهتدئفأ

 عامسلا مدعب نوكي رصبلاو عمسلا ذخأ نأ حضاوو «كاردإلاو مهفلا هناحبس

 نكلو -امهلمع ٌدَقَق امهذخأو «نايرتو ناعمست نيتساحلا نيتاه نآأل ؛راصيإلاو

 باهذ نونجلا سيلف «هيلع ىشغي نكلو «قاب وه لب ذخؤي ال ىفخي ءىش ةدئفألا

 نع ربع كلذلو ءاههجو ىلع رومألا كردي الف لقعلا رتس نونجلا امنإو «لقعلا

 ؛رصبلاو عمسلا بهذي امك بهذي الو رتسُي لقعلا نأل ؛ةنجلاب كاردإلا دقف
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 حبصتف ؛مهبولق ىلع ةواشغ عضو ىأ «مكبولق ىلع متخوإ» :هناحبس لاق كلذلو
 ىف ةقد ىلعأ وه بير الب كلذو «كاردإلا نم ءىش هيلإ ذفني ال موتخملا ءىشلاك
 ءرشبلا نم دحأ هيلإ لصي ال ىذلا نايبلا ىف ميركلا نآرقلا ماقمب قيلت ريبعتلا
 هتاملك تلاعتو هناحبس هنأك «هيبنتلل هيف ماهفتسالا «متيأرأ» :ىلاعت هلوقب ريبعتلاو
 لدي ام ءارو ام اوكردأو (هوعو هورف كلذ متيأر دق اونوكت مل نإ ىأ . متيأرأ لوقي

 . هيلع

 عوقولا راكنإل هيف ماهفتسالا هب مُكيَِأَي هللا ريغ هَّلِإ نم :ىلاعت هلوقو
 وهو ءذوخأملا ىلإ دوعي (هب) ىف ريمضلاو «هراكنإل لاجم ال ىذلا ليلدلاب تباثلا
 ماقم ببسلا مايق ليبق نم هماقم متخلاو ذخألا ماقو «داؤفلاو رصبلاو عمسلا
 هنأ ىلإ ةراشإلل (ىتأي) ب هناحبس ربعو «مكيلع هدرب هانعم (مكيتأي)و «ببسملا
 «ىلاعتو هناحبس هللا دي ىف مهساوحو مهنأ ىلإ ريشي صنلاو «ديدجلاك نوكي
 «كاردإلاو رصبلاو عمسلا ةداعإ ىلع رداق ىلاعت هنأ وهو ءرخآ رمأ ىلإ ريشيو
 ثعبلا ىف مكتداعإ ىلع ارداق نوكي الفأ ؛ةفرصملا ةكردملا مكمسجج ءازجأ ىهو
 «عمسي مث ارقو هينذأ ىف نأك هعمس بهذي نم نورت مكنإ ءةرم لوأ مكأدب امك
 نم كلذ لكو «قيفي مث ةنجب باصي نمو «هللا لمعب رصبي مث هرصب بهذي نمو
 اهالب دعب ماسجألا ةدوع اهيلع نوسيقي ال اذاملف ءسوسحم كلذ نإ «ىلاعت هللا
 .نودوعت مكأدب امك

 لاح نايبل لكك ىبنلل باطخملا 4 َنوُفدصَي مه َمَث تايآلا فرص فيك رظناإ»
 :فيرصتلاو «ةمزلم ةرين ةحضاو نكت امهم مهيف ةجحلا رثؤت ال مهنأو «نيكرشملا
 ددعتلاف «ةينآرق ةيآ ىلإ ةينوك ةيآ نم اهددعتي تايآلا تاذ ىف نوكي وهو «رييغتلا

 ىلإ بخاص رطم ىلإ ةيتاع فصاوع نم ةيينوكلا تايآلا روص ىف ددعتف ءاهروص
 ريكذت ىلإ «تالثملل ةنيبم لاثمألل ةبراض ةرجاز ةينآرق تايآ نمو «رايدلل فسخ
 « عباتتملا فيرصتلا اذه عمو « مهسفنأب ريكذتو ءمهب طيحت اميف ىلاعت هللا ةردقب

 ىأ «توُفدصُي مه من9 :ىلاعت لاق اذلو ؛نيفداص مهدجت ةعونملا ةحضاولا تايآلاو
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 2 اا للا
 ها ب

 نع ليملا فودصلا لصأو «ضارعإلا ىنعمب فودصلا نم نوبيجي الو «:نوضرعي

 وأ بناجلا اذه نع ليمي فدصي نمف «بناجلا ىنعمب فّدّصلا هلصأ نأل ؛بناجلا

 ىخارتلا ىلع ةلالدلل «مث» ب فطعلا ىف ربع دقو «ناميإلا نود ًرجاح هلعجي

 مهنم ضارعإللا ىلاعتو هناحبس دكأ دقو «ضارعإلاو اهعباتتو تايآلا نيب ىونعملا

 . تانيبلا تايآلا كلت دعب هتاذ ىف بيرغ هعوقو نأل ؛ لصفلا ريمضب

 . 4 نوملاظلا موقلا الإ كله له ةرهج وأ َةَْب هللا ُباَدَع مُكاَنأ نإ ْمُكَيَرأ لقط

 ىف نيكرشمللو كك ىبنللو «4لق» : ىلاعت هلوق ىف ِلكَي ىبنلل باطخلا
 نويوغللاو نويوحنلا هلوقي ام ىلع ظفللا اذه جيرخت انركذ دقو «مكتيأرأ» :هلوق

 دقو ءاراهج ىأ «ةرهج#و «ةأجافم ىأ 4ةتغب» «هيلإ عجراف «قباسلا ثحبلا ىف

 الو ةيفخ ىف نوكت ةداتعملا ىضتقمب ةتغبلا نأل ؛ةتغبلا لباقم ىف ةرهجلا تركذ

 ةيفاخخ ىهف «راظتنا الو بقرت ريغ نم ءىجت لقألا ىلع وأ «لبق نم اهيف نالعإ

 ةتغب لامتحا ىرشخمزلا رسف دقلو «ةرهج اهتلباق كلذلو ؛مهيلع تلزن نم ىلع

 نوكت ةأجافملا نأل ؛براقم ىنعم وهو «ءاراهن ىنعمب ةرهجو ءاليل ىنعمب نوكت نأ

 .ةداع راهنلاب نوكت ةينلعلاو «ليللاب

 ضراعإ# اولاق نيذلا لاحك .بقرت ريغ نم ءىجي ىلاعت هللا باذعو

 ©« 69 ميلأ ُباَدَع اهيف حير هب مُكلجْعَتَسا اًمَوُه لب .. . # :هناحبس لاقف «اًنرطمُم

 .[فاقحألا]

 راكنإل ىراكنإ انه ماهفتسالا 4نوملاّظلا ُمْوَْلا الإ َكَلِهُي لَه : ىلاعت هلوقو
 ؛هيلع اورفاضتو اوبزحتو «ملظلا ىلع اوعمجت نيذلا موقلا الإ كلهي ال ىأ «عوقولا

 :ةحضوم ةيظفل ثحابم انهو .همثإ ىلع اونواعتو

 لاؤس ناك هنأك «هيبنتلل كلذ نع باوجلا ؟ماهفتسالاب ىفنلا ناك اذامل -اهلوأ

 .ديكأت لضف ىفنلل ديكأت كلذو «ةباجإ تناكو

 مدعب اوملظو «كرشلا ببسب اوملظ دقف ءملظلا وه كالهلا ببس نأ -اهينا

 .ةبقاعلا ميخو ملظلاو ءاهلالضب مهسفنأ اوملظو «ةعاطلا



 ماعنالا ةروس ريسفت اال
 دان < اأاهلطيلإ 212211 آذآ ذآ ذآ ]1 ]1 10000 لا و

 الو معت ةنتفلا نأ عم نيملاظلا ىف كالهلا رصح هيف مالكلا نأ -اهشلا
 #« 60 .. . مكم اونلَظ نذل نيمصُت أل ةئف وُ ١» :ىلاعت لاق امك .صخت
 داس اذإ الإ نيملاظلا كلهي ال هللا نإ :كلذ نع باوجلا ىف لوقنو .[لافنألا]
 نيملاظ اوناكف هنع اوتكس نورخآلاو ءالعف ملظلا مهنم عقو مهضعبف ء«ملظلا

 ينب نم اورَفَك نيِذّلا نعل » : ليئارسإ ىنب نأش ىف ىلاعت لاق دقو ءمهتوكسب
 ل اناك 68 وعي اونا اوصع اهب كلذ ميرع نا ىسيعو ةوواد ناسل ىلع ليئارما
 نإ :رثألا ىف درو دقلو [ةدئاملا] © 9 5 َنوُلعفَي اوُناَك ام سّشبل هوُلَعَف ركنم نع نوهاشتي
 لاق امك وأ .هنع اوتكسو ركتملا اوأر اذإ الإ ء.ةصاخلا ملظب ةماعلا بذعي ال هللا
 .(ااهفَنَع هللا لوسر

 الو مِهْيَلَع فوخ الف حلصأو نمآ نمف نيرذنمو نيرشبم أل نيلسرمْلا لسرف امو »
 . (نوُنَرحَي مه

 ءوسلاب رابخإلا وه راذنإلاو ءراسلا ربخلا ىهو .ىرشبلاب رابخإلا وه ريشبتلا
 «نانئمطالاو رورسلا سفنلا ىف ىقلي امب دعو ريشبتلاف ءاراذعإو اريذحت لبقتسملا ىف
 ىلع نيلسرملا ىلاعت هللا رصقو «مثإلل لثامملا ءازجلاو «باذعلاب ديعو راذنإلاو
 ءاودتهي مل نإ ةيادهلا ىلع سانلا اولمحي نأ مهيلع سيل هنآل «ريشبتلاو راذنإلا
 نمل باذعلاو ءعاطأ نمل باوثلا امنإ ءمهبر رمأ اوصع نإ ةاصعلا رزو اولمحتي الو

 مؤلم اوكي أأ كلفن عخاب طل » :هل ىلاعت لاقو ءاونمؤي ىتح تارسح مهيلع بهذت هسفن تداك كي ىبنلا نأل ؛صنلاب كلذ ىلاعتو هناحبس ركذو ءهاصع
 هيلع سيل هنأو ءبحأ نم ىدهي ال هنأ هل نيب هناحبس هللاف [ءارعشلا] شا
 ةلاسرلا غيلبت دعب هنأو 2نيلسرملا رئاسك ريشبتلاو راذنإلا اهتياغ هتلاسر نأو مهتياده
 .مهيلع ةعبتلاو «مهل ريخلا نوكي

 اري ىَتح ةَّصاّخْلا لمس ةَماَعْلِ بدعي ال لجو رع هلل ل :ككو هللا لوسر لاق .ءيدع نع )١(
 للا بْذَع كلذ اوُلعَف اذِإِ ةوركني الق هوركني نأ ىَلَع َنورِداَق مهو مهيئارهط نيب ركنملا
 هنع هللا ىضر ىدنكلا ة ةريمع نب ىدع ثيدح - نييماشلا دنسم : دمحأ هاور . ؛ةماعلاو ةصاخلا

 .( )/2559/ 1١
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 أ بح أ ا

 «قحلل نعذأ نمف ىأ «نوُنَزحَي مه الو ِمهيَلَع فروخ الف َحّلصأَو َمآْنَمَف»

 ناعذإلا معدو «ىفوألا ءازجلا هلف هيلإ وعدت امل اعبت هاوه لعجو ءهب تئج امب نمآو

 نمو «هتاذب جتني ال درجأ فوجأ لمع ريغ نم ناميإلاف «حلاصلا لمعلاب ىحلا

 ؛هللا ركذب نئمطي لب «ىضاملا ىف هتاف ام ىلع نزحي ال هنإف احلاص لمعو نمآ

 .ىلاعت هللا دنع ام وجري هنأل لبقتسملا نم فاخي الو

 «بوقسَفَي اوناك امب باَذعْلا ْمهُسَسَ انتيآب اوُبدَع َنيْلاو»
 اوبذك ءالؤهو ءاحلاص المع اولمعو قحلل اونعذأ نيذلل نولباقملا مه كنلوأ

 ةينادحول ةتبثملا ةعطاقلا ةلدألا نع ضارعإلا تايآلل بيذكتلاب داريو «هللا تايآب

 «ةرهاب ةحضاو ةنيب ةينآرق تايآو «ةرهاق تازجعمو «ةرهاظ تاينوك نم ىلاعت هللا

 هبشت ىتلا ةحضاولا ةلدألل مهبيذكت ناك لب «طقف لي ىبنلل مهبيذكت نكي ملف

 قلاخخ وهو ءمهل هللا اهقاس ىتلا ىه تايآلا هذهو «سوسحملا زرابلاو ىئرملا سحلا

 ىأ «نوقسَفَي اوُناَك اَمِب ُباَدَعْلا مُهُسَمَيِل : :مهتبوقع ىف لاقو «هربدمو نوكلا

 بجوي امل مهراكنإو «قحلا نع مهجورخ ىأ ءمهقسف ببسب باذعلا مهبيصي

 اونعذأ دق نونمؤملا ناك اذإف «تاقبوملا لعفب كلذك اوفدرأو «هب ناميإلا لقعلا

 .باكتراب راكنإلا اومعدو «قحلا اوركنأ كئلوأف «حلاصلا لمعلاب هوكزو «قحلل

 منهج مهلاخدإو باذعلا ةباصإ نع هناحبس ربعو «لامعألا نم روزلاو تاقبوملا

 ماليإلا وه باذعلاب هسمف ءدلجلا وه ملألاب ساسحإلا عضوم نأل ؛«مهسمي» ب

 . .رانلا باذع انق مهللا «ديدشلا
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 يي

 أون م نا نوفاخحي يذلا هير دبر ذنأو 20 اذ د : 0

 نوني ممل | سالو لَو وو نيل سلم هي
 َنوُديِرُي يشعل اوَوْوَدَعل َدَعْلاٍب هير نوعدي 2-5
 لسحر نو اك قف جو

 تيد َطلأ نم نوت جه درطَسس ءْىَس مم هيلع
 ا هذ 11 رك سس حس ل سر

 علو نيتي هت كالا
 نب

 مهيلع عباتت ىربكلا تايآلل ىلاعتو هناحبس هللا نايب ناك ةقباسلا تايآلا ىف
 ءامسلا ىفو ضرألا ىف هناطلسب مهركذي ىلاعت هللاو «نوضرعم مهو «ةيآ دعب ةيآ
 ءارض الو اعفن مهسفنأل نوكلمي ال هللا عم مهنوكرشي نم نأ نيبو ءمهسفنأ ىفو
 :مهبولق ىلع متخو مهراصبأو مهعمس ىلاعت هللا ذخأ ول اًنيش مهنع نوعفدي الو
 مهتقالع نيبي ملو «ةرهج وأ ةتغب مهاتأ اذإ باذعلا اوعفدي نأ نوكلمي الو
 «كلذ ىف ملكتي تايآلا هذه ىفو .هييراوحو كي ىبنلا ىف مهمالكو نينمؤملاب
 :ىلاعت هللا لوقيف

 نإ كلم ىَنِإ !ْمُكَل َلوُقَأ الو بيا مَع الو هللا نئاَرَح ىدنع ْمُكَل لوقأ أل لق »ا
 . 4 ّىَلِإ ىحوي ام لإ عِتَأ

 ءاينغألا نم نكي ملو ءالسرم اين ادمحم نوكي نأ نورثكتسي نوكرشملا ناك
 نآرقلا اذه َلّزن الول .. . 8 :اولاق دقف ءًريقف اميتي ناك لب .مهلاومأ ىف ء ءامظعلا
 نوكي نأ بجي ىبنلا نأ اوبسحو [فرخزلا] 4059 ميظع نيعيرقلا نَم لجر ئلع
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 نأ ىلاعت هللا هرمأو «بيغلا ملعي ال هنأ وكي ىبنلا ركذ دقو «بيغلا نع اندحم

 بيلا ماسعأ تنك ولو هللا ءاش امألإ رضا اْفَت يسشنل كلمأ ال لقل :لوقي

 4 629 نونمؤي موَقَل ريشبو ريذن الإ نأ نإ ءوُسلا يِّسَم امو ِرْيَخْلا نم تْرَفْكَتْال

 :مهنع ىلاعت ربخأ دقو .الوسر اكلم نوديري مهنإ نولوقي اوناك دقو .[فارعألا]

 . [ناقرفلا] 4 9 ... قاوسألا يف يشميو ماعّطلا لكأي لوسرلا اذهل ام ... ل

 :مهل لوقي نأب هرمأو «تايآلا هذه ىف مهدر ىلاعتو هناحبس هللا ىلوت دقو

 «ةلاسرلا نومضم ددحي نأب ىلاعت هللا هرمأ 4هّللا نئازَخ ىدنع مُكَل لوقأ أل لق

 نأ الو «نئازخلاو لاومألل اًمكلام لوسرلا نوكي نأ ىضتتقت ةلاسرلا نأ اومهوتي الو

 هل تسيل لوسرلا نإو «كلذ نم اًئيش عدي مل لوسرلا نأو «بيغلاب اميلع نوكي

 مهوعدي نم عم هنأو « نيملاعلا بر نم هيلإ ىحوي هنأو ءرذنيو رشبي هنأ الإ ةصاخ

 .هبر نم هيلإ ىحوي ام عبتي

 ءرشبلا نم رايخألا نيفطصملا هدابع ىف ىلاعت هللا اهعضي ةيهلإلا ةلاسرلا نإ

 لواطت ام ٍِكي دمحم نإو [ماعنألا] 4079 ... هتلاسر لعِجَي ثيح ملعأ هللا ...
 اينادتم مهنم ابيرق ءارقفلا نيب ًاريقف ناك هنكلو «ىنغ الو «ةورث الو لام لضفب

 «رشبلا بطاخيل « ءرشبلا نم ناكو ءمهمالاب سحيو ءمهعم هبلق قفخي مهيلإ

 نإو .[ماعنألا] 4©) َنوُسِبْلَي ام مهْيلع اَسْلَلو الجر ُهاَمَلَعَجَل اكلم هاَْلعَج ولو »

 اذلو ؛لهجلاو ملعلاو «لالضلاو ةيادهلاب ةقرفتلا امإو ء«رقفلاو ىنغلاب تسيل ةقرفتلا

 «ىوغو لض نم نيبو «ًاريقف ولو كردأو رصبتسا نم نيب ةقرفتلا ىف هناحبس لاق
 .اينغ ناك ولو

 . 4 َنوركَفَتَت الَقأ ريصْبلاو ئمعألا ىوَتسَُي لَه لُق»

 ىدهملاو لهاجلاو ملاعلا ىوتسي ال هنأ ىلإ مههبني نأب هيبن ىلاعت هللا رمأ

 نأب رمألا راركتو «هيبنل كلذب ىلاعت هللا رمأ ناكو «هيفسلاو ديشرلاو «لاضلاو

 ىذلا هنآلو «هبر نع ملكتي هنأب ناميإلا ةيوقتلو «هيبنتلا لضفل ؛لوقي ام مهل لوقي

 نم دارملاو ءاذه ىلإ هيبنتلا عم عوقولا ىفنل انه ماهفتسالاو «مهتاجاحم ىلوتي

0 
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 هتريصب ىلع ىلاعت هللا سمط نمو «ىدتهملا ريغو ةقيقحلل كردملا ريغ ىمعألا
 لالضلا هيبشت مالكلا ىفف ءاذه لك كردأ نم رصبملاو .هيلإ لصي ال قحلا حبصأف

 « ةريصبلا رون ىف شيعي هنأل ؛«رصبلاب ءادتهالاو هل ناعذإلاو قحلا كاردإو ( ىمعلاب

 .لالضلاو لهجلا مالظ ىف شيعي لوألاو

 مهلالض عم مهنأ نوعدي نيكرشملا نآل «رصبلا ىلع ركذلا ىف ىمعلا مدقو

 .مهلاومأ ةرثكل كلذو «نينمؤملا نم كلَ ىبنلا عابتأ نم ىلعأ مهدعبو .مهلهجو

 اولعي نأ الضف مهوواسي نأ نكمي ال مهنأ هناحبس نيبف «نينمؤملا لاومأ ةلقو

 نأ لدب مهيلع ناكو ءاريقف ولو رصبملا ىواسي ال ءاينغ ولو ىمعألا نأل ؛ مهيلع

 رقفلا بابسأ ىف اوربدتيو اوركفتي نأ مهرقفل نينمؤملا ىلع مهسفنأ اولضفي

 نأو «لالضلاو ىدهلا اوفرعتي نأو ىولعلا بابسأو لضفلا بابسأو «ىنغلاو

 .مهيلإ قاست ىتلا لاثمألاو تاظعلاب اوربتعي نأو .هلباقو مهرمأ رضاح ىف اوريدتي

 مهيغ ىف اونوكي الأو «قحلا نع ضارعإلاو رارتغالا ةمغ مهسفنأ نع اوفشكي نأو

 ءماهفتسالا لبق اهعضوم انه انه ءافلا «َنورَكَفَتَت الْفأ» :ىلاعت لاق اذلو ؛نوهمعي

 هنأ ىنعملاو «مالكلا قسن ىف ريخأت نع اهيلع مدقف ةرادصلا هل ماهفتسالا نكلو

 ماهفتسالاو ءاوركفتيو اوربدتي نأ ريصبلا ىمعأللا نيب ةاواسملا مدع ىلع بترتي ناك

 هيه النو هتوذ نم مه سي مهو لإ اور نأ دواي نيد هبزشنأو ١

 . 4 َنوُقَي مهّلعَل

 ىلع ىلاعت هللا متخو تايآلا نع مهضارعإو «نيكرشملا ىف قباسلا مالكلا
 راذنإلا نأ مهوتم مهوتي دقو «مهضارعإو مهيلع رذنلاو تايآلا ىلاوت عم مهبولق

 ةظعوملا هيف رثؤت نم مهيف لب «كلذك اعيمج سانلا سيل نكلو .هنم ىودج ال
 «بيغلا نم ةبهرلا هيرتعت مسق :نامسق سانلا نأ قحلاو «راذنإلا هيف ىدجيو

 الو ؛ةظعوم هيف ىدجت ال هتوقش : هلع تبلغ فنصو ءقحلا يعاد ىلإ عامتسالاو
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 ال ءالؤهو ءنوهاس مهتلفغ ىف مهو «هيغ ىف هّمعَي هنأل ؛هيف امو بيغلا بهري

 مهراصيبأو مهعمس ىلعو «مهبولق ىلع هللا متخ نيذلا مهو «ريذنلا مهيف ىدجي

 نيذلا نوملسملا مهنم اورشحي نأ نوفاخي نيذلا نأ ىرشخمزلا ركذ دقو «ةواشغ

 لهأ مهنمو «ريذنلا مهيدجيف «مهلامعأ رصاقتت نكلو ءروشنلاو ثعبلاب نونمؤي

 ىلع سمطي مل نيذلا نيكرشملا ضعب مهنمو «رورغلا مهدسفي مل نيذلا باتكلا
 هوفاخ رشحلاب اوملع نإف «مدنلا اهنم ذفني ةذفان مهبولق ىف لازي ال لب .مهبولق

 نيذلا ءاكرشلا نأ نونظي نكلو ءرشحلاب نونمؤي نم نيكرشملا نمو ءاونمآف

 معي انميسقت ىف هانركذ امو «هوعبتا هيف قحلا اوملعأ اذإف «مهل نوعفشي مهنوعدتبي
 .اهريغو عاونألا هذه

 دقو «ميركلا نآرقلا وهو ٌدكلَك ىبنلا ىلإ ىحوأ ام ىلإ دوعي هب ىف ريمضلاو

 :رومأ ضعب ظحاليو «مهبر ىلإ اورشحي نأ نوفاخي نيذلا بورض انركذ

 نكلو «مهريغ نود نوفاخي نيذلا صتخي الف عيمجلل راذنإلا نأ -اهلوأ

 .باقعو باسح نم هءارو امو «رشحلا نوفاخي نيذلا مه هب نوعفتني نيذلا

 هللا نم ةيشخلاو فونخللا وه مهريغو ريخلا لهأ نيب زيمملا رصنعلا نأ -اهيناث

 عمو «رونلا هلخديو «ةيادهلل بلقلا حتفتي ةفأرلا عمو «ةفأر مهيف نوكي كئلوأف

 . سماد مالظ ىف اهءارو ام لعجت ةيوق ةراجح ةظلغلا نأكو «مالظلا نوكي ةظلغلا

 ىلاعت هللا نود نم رصاني ىلو وأ عفشي عيفش داقتعاب رورغلا نأ -اهثلا

 . ىلاعتو هناحبس هلل ساسحإلا لك نوكي نأ دب الف «ةيادهلاو رونلا كلاسم دسي

 ءاهيف ءاجرلا نوكيف ءاناكم ىوقتلل لعجي لاحلا هذه ىف راذنإلا نأ -اهعبار

 . «نوَقّتي مهّلَعْلظ :لاق اذلو «برلا نم ال دبعلا نم وهو

 . «ههجو نوديري ىشعلاو ةادَعلاب مهّبر نوعدي نيذلا درطَت الو

 نإف «ءارقف وأ اًديبع اوناك ولو ىقتلا لهأ درطي الأب ىلاعت هللا نم ىهنلا ءاج

 ال ىمعلاو «ةيادهلا ىواست ال ةلالضلا تناك اذإو «نيدلا دومع مهب موقي ءالؤه
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 درطي الو «ءاينغألا ةباجإ ءاجرل ءارقفلا درطي هنأ حصي ال هنإف ءرصبلا عم ىوتسي
 ىبنلاب شيرق نم الملا رم هنأ دوعسم نبا نع ىوري «ءايوقألا ةباجإ ءاجرل ءافعضلا

 :اولاقف «نيملسملا ءافعض نم مهوحنو بابخو لالبو رامعو بيهص هدنعو دي
 نحنأ ؟اننيب نم مهيلع هللا نم نيذلا ءالؤهأ ؟كموق نم ءالؤهب تيضر دمحم اي
 .كعبتن نأ مهتدرط نإ كلعلف ؟ءالؤهل اعبت نوكن

 مُهّبر نوعدي نيذّلا درطت الوإ» : ىلاعت هلوق ىف ترآلا نب بابخ نع ىورو

 سباح نب عرقألا ءاج :لاق «نيملاّظلا نم نوكتف» :هلوق ىلإ «ىشعلاو ةادغلاب

 بيهصو لالب عم دعاق ْةِكَو ىبنلا اودجوف ىرازفلا نصح نب ةنييعو «ىميمتلا
 «هوتأ هلوح مهوأر املف ؛نينمؤملا نم ءافعضلا نم سانأ ىف بابحو رامعو
 دوفو نإف ءانلضف هب برعلا انل فرعت اسلجم كنم انل لعجت نأ بحن انإ :اولاقف
 مهمقأف كانتج نحن اذإف ءدبعألا ءالؤه عم برعلا انارت نأ ىحتسنف «كيتأت برعلا
 نيذْلا درطت الو# :ىلاعت هلوق لزنف «تئش نإ مهعم دعقاف انغرف نحن اذإف ءانع

 . «مهبر نوعدي

 دقف «ىنعملا اذه ىلإ ءىموي صنلاو ةيآلا هذه لوزن ببس ىف ليق ام اذه
 نم مهيلع ُهَللا نم ءالؤهأ اوُلوَقيل ضعَبب مهضعب انف كلذكو» :اولتنس امك «ىلاعت لاق
 , «اننيب

 ىلإ ليمي ٌهكلَي ىبنلا ناك نإو «ءافعضلا ءالؤه درطي نأ نع ىبنلا هللا ىهن
 نيب ىلاعت هللا نكلو «ةوق مهتوقب لانيل مالسإلا ىف لوخدلل ءايوقألا بولق فيلأت
 ءارقف ءافعض اوناك نإو كتئلوأ نإو نيسرطغتملا ةسرطغ ىف ال «ناميإلا ىف ةوقلا نأ

 امنإ «ةيقبطلاب ءايبنألا عابتأ نيب ةقرفت الو قحلا ةزعبو ناميإلا ةزعب ءايوقأ مهنإف
 . مكاقتأ هّللا دنع مكمركأ نإ ... ل: :ىلاعت لاق امك ىوقتلاو ناميإلا ةوقب ةقرفتلا
 .ةدابعلاو ناميإلاب ءايبنألا عابتأ نيب ةعفرلا نإو .[تارجحلا] 405

 ةادغلاب مهبر نوعدي مهنأب مهدرط نع ٌةيَلَي ىبنلا ىهن نيذلا ركذ دقو
 عرضتلا :ءاعدلاو ءءاعد ةدابعلا نأل ؛نيصلخم نودبعي نوعدي ىنعمو «ىشعلاو
 ةادغلابو -ءاعدلاب ةدابعلا نع ربع كلذلو ءاهبل وهو «ةدابعلا خم وهو «صلاخلا
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 ىلاعت هللا اوركذ مهتاقوأ ةماع ىف مهنأ ىأ «ءاسملاو حابصلا ىف دارملا :ىشعلاو

 نم اضرع نودصقي ال ءهللا هجو نوديري ؛مهامحو مهألكو مهقلخ ىذلا مهبر

 نودصقي الو ةميركلا هتاذ الإ نوديري ال ىلاعت هيلإ نوفرصنيو ءايندلا ضارعأ

 ىلاعت هللا نإو ايندلا ضرع الإ نوفرعي ال سان لجأل ءالؤه درطي فيكف ءهاوس

 ؛ةوق سفنلا المي ناميإلاو قوق مهنإف .ءالؤه عم نوكي نأب ٌدِْيَلَم ىبنلا 0

 ةادقلاب مهب نوعدي نيا عم كَسْفن ربصاو ىلاعت لاق كلذلو ؛ربصلا ةوق

 ف نط م علو ذلة زير مه دنع الو هج ةوديو أو

 . [فهكلا] 4 62 اطر هرمأ تاكو هاوه عَبتاو انرْكذ نع

 مط مشت مه باس نانو نت مهيانسج مام
 . 4 نيملاّظلا نم َنوُكَتف

 ىأ «هّهجو نوُديِرُيط :هتاملك تلاعت هلوق دعب ميركلا صنلا اذه ءاج

 هللا نإو «نكي امهم ءاهاوس اًئيش نودصقي الو ةيلعلا هتاذ مهتدابعب نودصقي

 مهيلع دوعي الو ءىش مهباسح نم كيلع دوعي امو «ءازجلاب مهباسح ىلوتي ىلاعت

 ىزجم دمحم اي كنأ امك « «مهلامعأب نويزجم دابع مهف ءىش كباسح نم

 «ءىش نم مهباسح نم كيل امل ريبعتلا اذهو «مهدرطت نأ كل سيلف «كلمعب

 كعبتاو كل نمؤنأ اولاَقل : ىلاعت هللا لوق ىف -مالسلا هيلع- حون نع لقن ام هبشي

 نورعشت ول يِبر ىلع الإ مهباسح نإ 09 َنوُلمعي اوُناَك امب يملع امو َلاَق 079 َنوُلدرَألا

 .[ءارعشلا] # 092

 امو ؛مهبر دنع مهباسحو مهبرب اونمآ ءالؤه نأ اذه ىلع ريبعتلا ىدؤيو

 فيكف ؛هلمع هل لكف «ىلمع ىلع نوبساحي ال امك ؛ءىش نم مهباسح نم ىلع

 مهتدرط نإف ىأ «نيملاّظلا نم َنوُكَمَف َمُهَدَرْطَعَف# :ىلاعت لاق كلذلو ؛ مهدرطأ

 ؛نيملاظلا نم تنك هيف مه ام الو «مهلامعأ ةبغم لمحتت ال تنأو مهريغل ةباجتسا

 ؤكلتو تئج امب ناميإلل مهتعراسم الإ درطلا بجوتسي مهنم ناك رزو ال ذإ

 .ةَِكلَي دمحم نم نوكي نأ نكمي الو «ناك نإ ميظع ملظل كلذ نإ «مهريغ
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 كباسح نم امو ءىش نم مهباسح نم كيلع ام :هلوقل ءرخآ جيرخت كانهو

 امو ءارقف اوناك نإ مهقزر باسح نم ءىش كيلع ام ىنعملا نأب «ءىش نم مهيلع

 ىلإ عاد «دشرمو داه تنأ كنإ ىأ ؛ءىش نم مهيلع ىنغلاو رقفلا ىف كباسح نم
 ًاريقف درت فيكف ءاينغ ناك مأ ًريقف ناكأ ءاوسو «بيجي نمو كنم برقي نم

 نم نوكت كنإف دعب نم مهدرطت نإف هانغل ىدهم ريغ اينغ برقتو هرقفل ايدهم
 .كنم كلذ نوكي نأ هللا ذاعمو «نيملاظلا

 نينبلاو لاملاب نيلوغشم ريغ مهنآل ؛ءايبنألا عبتي نم لوأ ءافعضلا نإ

 ىلع اهنم نوكي ام اصوصخخو ةوقلا ةجاجلو ءاهتاجضو «ةايحلا فراخزو
 كلذلو ؛ةماقتسالاو ةرطفلا ىلإ برقأ نوكت مهسوفنف «قالخألا نم ساسأ ريغ

 نوسحي نيذلا لكو «ديبعلاو ءافعضلا نم هك ىبنلا اوعبتا نيذلا بلاغ ناك
 نايفس ابأ نامورلا كلم لقره لأس دقلو «ىرخأ ةايح ءاجرو ءايندلا ةايحلا مالآب

 سانلا فارشأ كي ىبنلا عبتي نمع كاذ نابإ كرشلا دئاق ناك ىذلا برح نبا
 عابستأ كلذكف :لقره لاقف .مهؤافعض لب :لاقف ؟مهؤافعض مأ هنوعبتي
 .237لسرلا

 ناكو ءانربتخا اهانعم (انتف) : هلوقف ءايوقألا سوفنل رابتخا بير الب اذه نإو
 ال (زجاح نوكيس مهئايربك عم مههاج نأ ىلوألا ةيحانلا :نيتيحان نم مهل ةنتف
 مالسإلا ىلإ مهنوقبسي نيذلا نأ نودجيس ةيناثلا .مهيولق ىف ناميإلا لوخد لهسي
 ءمهبولق ىلإ قحلا لوخد لهست ال ىرخأ ةيسفن ةبوعص كلذ نوكيف ءءافعضلا مه

 نمو [فاقحألا] 469 ... هيَ انوُقبس ام اريَخ ناك ول .. .9 :لاضلا مهلئاق لوقيو

 ركب ىبأك لابجلا نم خسرأ هناميإ نوكي ءايوقألا نم نيتبوعصلا نيتاه زاتجي
 «باطخلا نب رمعو «بلطملا دبع نب ةزمحو «نافع نب نامشثعو «قيدصلا

 داهجلا :ملسمو 2070 ىحولا ءلب باب - ىحولا ءذلب :ىراخبلا حيحص ىف «ثيدحلا اأذه عجار )١(

 هللا ىضر سابع نب هللا دبع هاور اميف )١775( مورلا كلم لقره ىلإ ِةِْلَي ىبنلا باتك - ريسلاو
 .ليوط ثيدح وهو . هنع هللا ىضر نايفس ىبأ نع امهنع
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 ءاهجولاو ةيلهاجلا ىف ةهاجولا ىوذ ءايوقألا نم مهريغو «ءفوع نب نمحرلادبعو

 .مالسإلا ىف سانلاو هللا دنع

 ةيلكلا ةروصلا تهبش دقو «ءهيبشتلل كانتف كلذكو» :ىلاعت هلوق ىف فاكلاو

 كلت تهبش مهل ربتخملا ةلماعم هتلماعم ةقيقحلا ىلع وأ «هقلخل ىلاعت هللا رابتخال

 راصو «ءايوقألا اهب اوقبسو ءافعضلا اهيف نمآ ىتلا «ةمئاقلا ةلاحلا هذهب ةروصلا

 اولوَقَيْلل : ىلاعت هلوق ىف ماللاو «حيضوتلاو بيرقتلل هيبشتلاو «قبسلا لضف مهل

 ءرابتسخالا ىلع ثعابلا ىه تناك امو :ىأ ةبقاعلل 4اننيب نم مهيلع هللا َنَم ءالُؤهأ

 .رابتخالا ةجيتنو ةبقاع تناك نكلو

 .«نيركاتشلاب ملعب هللا سيل

 :رومأ ةثالثب صنلا اذه ىلاعتو هناحبس هللا تبئي

 نكلو ءايندلا ىف ةوقلاب لو هاجلاب الو « ىنغلاب سيل لضفلا نأ -اهلوأ

 هيلع بجاوو ءاهتقرافم تقو ىلإ ةايحلا ىلإ هجورخ موي نم هب طوحت ىلاعت

 نوكي ةمعنلا ركش رادقمعو «لقنلاو لقعلا ىضتقمب بجاو معنلا ركشف اهل ركشلا

 . لضفلا

 مه «نايدلا ةينادحوب كاميإلا ىلإ نوعراسي نيذلا كئلوأ نأ -اهيناث

 «هتدايعو هللا ةوعدو «ركشلا ىلإ نوعراسي نيذلا مه مهنآل ؛؟لضفلا باحصأ

 .هل ناعذإلاو

 وهو هركشي نمبو لضفلا قحتسي نمب ملاعلا هدحو وه هللا نأ -اهشلا

 .ريصبلا عيمسلا «ميلعلا هدحو وهف ءملع هقوف سيل ًاملع نيركاشلا



 ماعنالا ةروس ريسفت اه

 771 لئلا كالا
 از < رح

 اًذِإو
 بنك يعكس دهام لا 1ع
 اول يسم ليوم دمعت و سنت عمت
 00 ميحصروُعَح هنأ 0 منة
 187 نيمِرجمْلا لِمَن بلص كَ

 5 ا 1ن وذ نم نعت بد تريدني م فالق هوي 4

 00 . ٠

 هل هس ل رف رس حر 70

 2 َنرّيَهَمْلا حرمات[ والكس ده مح هون

 . (مكيلع مالس لق انتايآب نونمؤي نيِذّلا كءاج اذإو# :ىلاعت هلوق

 مكنيد ىف هللا مكملس «مكيلع مالس» ىنعمو .دحاو ىنعمب ةمالسلاو مالسلا
 مهأدب مهآر اذإ ناكف ؛مهدرط نع ٌةلَي هيبن هللا ىهن نيذلا ىف تلزن ؛مكسفنأو
 ىلعف «مالسلاب مهأدبأ نأ ىترمأ نم ىتمأ ىف لعج ىذلا هلل دمحلا» :لاقو مالسلاب
 ىأ ء«ىلاعت هللا ةهج نم ناك هنإ :ليقو .ِةِْلَي ىبنلا ةهج نم مالسلا ناك اذه
 هللا دنع مهتناكمو مهلضف ىلع ليلد هيفف نيهجولا ىلعو ؛مالسلا انم مهغلبأ

 ناملس ىلع ىتأ نايفس ابأ نأ ورمع نب ذئاع نع ملسم حيحص ىفو . . ىلاعت

 هللا ودع قنع نم هللا فويس تذخأ ام هللاو :اولاقف رفنو لالبو بيهصو
 ىبنلا ىتأف !؟مهديسو شيرق خيشل اذه نولوقتأ :ركب وبأ لاقف :لاق ؛اهذخأم
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 تبضغأ دقل مهتبضغأ تنك نئل مهتبضغأ كلعل ركب ابأ اي» :لاقف هربخأف ٌدِكك

 اي كل هللا رفغي ؛ال :اولاق ؟مكتبضغأ هاتوخإ اي :لاقف ركب وبأ مهاتأف «كبر

 .ةيآلا ىنعم ىف هانيب امك مهتمرحو مهلزانم ةعفر ىلع ليلد اذهف ؛21)ىخأ

 كلذ ىف نإف ؛مهيذؤي وأ مهبضغي ام بانتجاو نيحلاصلا مارتحا اذه نم دافتسيو

 تلزن :سابع نبا لاقو .هئايلوأ نم ادحأ ىذآ نمي هباقع وللح ىأ ءهللا بضغ

 نب ليّضُفلا لاقو - مهنع هللا ىضر - ىلعو نامثعو رمعو ركب ىبأ ىف ةيآلا
 بونذلا نم انبصأ دق انإ :اولاقف ِةِْلَك ىبنلا ىلإ نيملسملا نم موق ءاج :ضاّيع
 .ءاوس هلثم كلام نب سنأ نع ىورو .ةيآلا تلزنف ؛مهنع ضرعأف انل رفغتساف

 هربخب كلذ بجوأ ىأ (ةَّمَحَرلا هسفن ئَلع مكبر بتك# :ىلاعت هلوق
 دقف ائيش بتك نم هنأ نم هنوفرعي ام ىلع دابعلا بطوخف «قحلا هلعوو «قدصلا

 اءوس مكنم لمع نَم هَّنأ» ظوفحملا حوللا ىف كلذ بتك :ليقو .هسفن ىلع هبجوأ
 نمو مارح نم الالح ملعي ال :دهاجم لاق .دصق ريغ نم ةئيطخ ىأ «ةلاهجب

 لجاعلا رثآ نم :ليقو .لهاج اهب وهف ةئيطخ لمع نم لكف ءرمألا بكر هتلاهج
 رماع نبا (هّلأف» نم أمد حتفب أرق «ميحُر روفغ هّنأَق» .لهاجلا وهف ةرخآلا ىلع

 ىلعف رسك نمف ؛(امهيف رسكلاب نوقابلا أرقو .«لمَع َنَم ُهَّنأ# كلذكو ءمصاعو
 مكحو ترسُك لمجلا ىلع تلخد اذإ «نإ)و ؛ةمجرتلل ةرسفم ةلمجلاو «فانئتسالا
 عضوم ىف ىلوألاف امهحتف نمو .كلذل ترسكف فانئتسالاو ءادتبالا افلا دعب ام

 ؛بتك» اهيف لمعأف وه وهو ءىشلا نم ءىشلا لدب «ةمحرلا نم لدبلا ىلع بصن
 هيفف حتفلاب «روفغ هنأف» امأو ؛لمع نم هنأ هسفن ىلع مكبر بتك :لاق هنأك

 :لاق هنأك ءهرمضم ربخلاو ءادتبالاب عفر عضوم ىف نوكي نأ -امهدحأ ؛ناهجو

 - ىناثلا هجولا .هللا نارفغ هلف ىأ ءأدتبم ءافلا دعب ام نأل ؛ميحر روفغ هنأ هلف

 )١( مهنع هللا ىضر لالنو بيهصو ناملس لئاضف نم - ةباحصلا لئاضف :ملسم هاور )5 56١((

 هنع هللا ىضر ورمع نب ذئاع ثيدح - نييرصبلا دنسم لوأ :دمحأو )/5١011١1(.

 مهقفاوو .بوقعيو رماعو ءرماع نبا :(نيعضوملا ىف ةزمهلا حتفب ىأ) امهحتفب «هنآف . .هنأ# )١(

 .امهيف رسكلاب نوقابلا أرقو «لوألا ىف رفعج وبأو عفان
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 هل هللا نارفغ هرمأف :هريدقت ؛هربخ هيف تلمع امو «نأ» نوكت أدتبم رمضي نأ

 لمع «بتك١ نإ :ليقو .متاح وبأ هزاجأو «لوألا زجي ملو «هيوبيس رايتخا اذهو

 رسك زمره نباو حلاص نب ىلع نع ىورو .ميحر روفغ هنأ مكبر بتك ىأ ؛اهيف

 ةلومعم وأ أدتبم ربخ وأ ةأدتبم نوكت نأ ىلع ةيناثلا حتفو «فانكتسالا ىلع ىلوألا
 «ةمحرلا نم الدب اهلعج - عفان وهو - ىلوألا حتف نمو .مدقت ام ىلع «بتك» ل

 .ةئيب ةءارق ىهو «ءافلا دعب اهنأل ةيناثلا فنأتساو

 « يملا يس يلو تقلق كلك :ىلاعت كر
 ؛ىناعملا هب رهظت ىذلا نييبتلا ليصفتلا 4تايآلا لّصَفن كلَذَكو» :ىلاعت هلوق

 كلذك نيكرشملا عم انتجاحمو انلئالد ةروسلا هذه ىف كل انلصف امكو :ىنعملاو

 انتلدأ مكل نيبنو «نيدلا رمأ نم هيلإ نوجاتحت ام لك ىف تايآلا مكل لصف

 . لطابلا لهأ هركني قح لك ىف انججحو
 ةلمج اهلزنن الو «ءىش دعب ائيش اهب ىتأن 4تايآلا لّصفن» :ىَتْقلا لاقو

 لعفلا_نيأف ؛لعفلاب قلعتت ماللا هذه :لاقي «نيمرجمْلا ليبس نيبتستلوإ «ةلصتم

 مكل نيبنل تايآلا لصفن كلذكو ىأ ؛ردقم وه :نويفوكلا لاقف ؟هب قلعتت ىذلا

 كلذكو :ريدقتلاو «هيلإ جاتحي ال هلك فذحلا اذهو :ساحنلا لاق ؛نيبتستلو

 رهظيل ىأ ؛ىنعملا ىلع فطعلل واولا لوخد نإ :ليقو .اهانلصف تايآلا لصفن

 ءاتلا ةءارقو ءاهبصنو ماللا عفرب «ليبس» ,(37ءاتلاو ءايلاب ئرق «نيبتسيلو قحلا

 ناك دقف :ليق نإف .نيمرجملا ليبس دمحم اي نيبتستلو ىأ هِيَ ىبنلل باطخ

 ؛هتمأل باطخ ِدكَي ىبنلل باطخلا نأ - جاجزلا دنع باوجلاف ؟اهنيبتسي ٌةَِفلَي ىبنلا

 ىفف ؟نينمؤملا ليبس ركذي مل ملف :ليق نإف .نيمرجملا ليبس اونيبتستلو :ىنعملاف

 4069 ... َرَحْلا مكيقت ليبارس ...» :هلوق لثم نوكي نأ - امهدحأ ؛ناباوج اذه

 ليبس نييتستلو ىنعملا اذه نوكي كلذكو ؛فذح مث دربلا مكيقتو ؛ ىنعملا [لحنلا]
 ناب اذإو ؛هتنبتساو ءىشلا نابتسا :لاقي نأ -رخآلا باوجلاو .فذح مث نينمؤملا

 )١( ءاتلاب نوقابلا أرقو «فلخو ىئاسكلاو ةزمحو «(صفح ريغ) مصاع : ءايلاب (نيبتسيلو) .
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 لهأو «هركذت ميمتف ؛ثنؤيو ركذي ليبسلاو .نينمؤملا ليبس ناب دقف نيمرجملا ليبس

 [فارعألا] 4053 ... دشرلا ليبَس اري نإو ...# ليزنتلا ىفو ؛هشنؤت راجحلا

 ئرق كلذكو ؛ثنؤم [نارمع لآ] 469 ... هّللا ليبس نع َنوُدصَت مل ...ط ركذم

 .هتمأ دارملاو ِلَي ىبنلل باطخ ءاتلاف ؛ءاتلاو ءايلاب «َنيِبتسَتلَول

 عِبتأ ال لُق هللا نود نم َنوْعدَت َنيدّلا َدبْعَأ نأ تيهُن ينإ لقط :ىلاعت هلوق

 . «4نيدتهملا نم انأ امو اذإ تللض دق مكءاوهأ

 ىلع مكرومأ تامهم ىف مهنوعات :ليقو .نودبعت ىنعمب «نوعدت» :ليق

 ةدابع نم هومتبلط اميف .«مكءارهأ عبتأ ال لج . مانصألا كلذب دارأ ؛ةدابعلا ةهج

 نإ تللض دق ىأ 4«اذإ تللض دق» . هدرط متدرأ نم درط نمو ءءايشألا هذه

 .ىدهو دشر قيرط ىلع ىأ «نيدتهملا نم اَنَأ اموإ» مهءاوهأ تعبتا

 :ءالعلا نب رمع وبأ لاق .ناتغل امهو اهرسكو ماللا حتفب «َتْلَلَض» ئرقو

 «فرصم نب ةحلطو باثو نب ىبحي ةءارق ىهو «ميمت ةغل ماللا رسكب ُتللَض

 لاقو .روهمجلا ةءارق ىهو ءزاجحلا لهأ ةغل اهنأل ؛حصفألاو حصألا ىه ىلوألاو

 :ىلاعت هللا لاق «لضأ تلَلض دقو «داشرلا دض ةلالضلاو لالضلاو : ىرهوجلا

 ىهو ءدجن ةغل هذهف [ابس] 423 ... يسفن ىلع لضأ اَمّنِإَف تْلَلَض نإ لقط
 . لضأ رسكلاب تللَض :نولوقي ةيلاعلا لهأو «ةحيصفلا

 نإ هب َنوُلِجُعَتسَت ام يدنع اَم هب مُثبدَكَو يِبر نم ةَنيِب ىَلَع ين لقط :ىلاعت هلوق

 «نيلصافلا ُرْيَح َوُهَو قحْلا صفي هلل لإ محلا
 ال «ناهربو ةجحو نيقيو ةلالد ىأ 4يِبر مهب َلع يّنِإ لقط :ىلاعت هلوق

 ىف اهنأل ةنيبلاب ىأ «هب متبَدَكو» .هرهظتو قحلا نيبت اهنأل ةئيبلا هنمو ؛ىوه ىلع
 مُهوُْراَف نيكاسَمْلاَو ئماتيلاو ئرقلااوُلوُأ ةمسقلا َرْصَح اًذإو9 ا: : لاق امك ؛نايبلا ىنعم

 .هركذ ىرج هنأل ىبرب متبذك ىأ «برلا ىلع دوعي ليقو .[ءاسنلا] 2(4) ... هنم

 هدشنأ ام اهلبق ىتلاو ةيآلا هذه ىنعم ىفو .نآرقلاب :ليقو .باذعلاب :ليقو

 : هنع هللا ىضر انسحم ارعاش ناكو «هسفنل ريبزلا نب هللا دبع نب بعصم
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 ىنيلَي ام برقأ توملا ناكو

 ىنيدل انضر هيد لسمجاو  ميصخل يضرم لك لاجأ
 نيقيلا ماعلاك ىأرلا سيلو ىريغ ىأرل تسملع ام كرتأف

 نيِميلا ىفو لامسشلا ىف فرصي ءىش ىهو ةموصخلاو انأ امو

 (7نيجّو وأ جف لكب َنْحْنَي ماوسق نكس اسفل تست دقو

 نيبملا قلقا ةرفك َرْغَأ افخ هب سيل قحلا ناكو

 نيمألا ةنمآ نبا جاهنم ٍمْهَج جاهنم انلضوعامو

 ىنويجف تاهجامامأو 2 ىِناَمك دقف تملعاماَمأف

 طرفل اوناك مهنإف ؛باذعلا ىأ «هب َنوُلِجَعَتَسَت ام يدنع امال :ىلاعت هلوق
 انيلَع تمَعَر امك ءامّسلا طقست وأ» 1

 انّيلَع رطُمَأَف كددع نم َقحْلا وه اذه ناك نإ مهّللا .. # ء[ءارسإلا] 69# .. . افسك

 ىتلا تايآلا نم ىدنع ام :ليقو «[لافتألا] 2 ءاَمَّسلا نم ةراجح

 .هليجعتو باذعلا ريخأت ىف هلل الإ مكحلا ام ىأ هلل الإ مُكحلا نإ» .اهنوحرتقت
 صصقلا صقي ىأ «قحْلا ّصقي» .هلل لطابلاو قحلا نيب لصافلا مكحلا :ليقو

 مصاعو ريشك نباو عفان ةءارق ىهو «نآرقلا ىف زاجملا عنم نم لدتسا هبو ؛قحلا

 صقن نحن :لجو زع هللا لاق :سابع نبا لاق ؛سابع ن نباو جرسعألاو دهاجسمو

 داضفلاب «قحلا ىضقيإل نوقابلاو .[فسوياإ . صصقلا نسحأ كيلع

 ديعسو ىمّلَسلا نمحرلا دبسع وبأو - ىلع أرق كلذكو «ةمجعملا

 وهو «هيلع فقولا ىغبتي الو «2")ءاي ريغب فحصملا ىف بوتكم وهو «بيسملا نب
 الإ نوكي ال لصفلاو «َنيِلصاَقْلا ٌرْيَخ وهو هدعب نأ كلذ ىلع لدو ؛ءاضقلا نم

 هنع هللا ىضر -

 .ىداولا طش :نيجولا )١(

 # ةينابزلا عدنس# اويتك امك «نينكاسلا ءاقتلال تطقس اهنأل ءاي ريغب «ضقي» ىزارلا رخفلا لاق ()

 . «رذنلا نغت امفإ#
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 اضيأ كلذ ىوقيو هلل الإ مْكحْلا نإ» :هلبق هلوق كلذ ىرقُيو ءصّصق نود ءاضق
 . ءاضقلا ىنعم دكؤي ءابلا لوخدف (قحلا ىضقي هلل الإ مكحلا نإ) دوعسم نبا ةءارق

 «قحلا ىتأي :ىنعم لاف عنصيو ىتأي «ىضقي» ىنعم نأل ؛مزلي ال اذه :ساحنلا لاق

 ؛ىلإ بحأ داصلا ةءارقو :ىكم لاق .قحلا ءاضقلا ىضقي :ىنعملا نوكي نأ زوجيو

 امك هيف ءابلا تمزلل ءاضقلا نم ناك ول هنألو .«كلذ ىلع مصاعو نييمرحلا قافتال

 هذه لثم نأل ؛مزلي ال جاجتحالا اذهو :ساحنلا لاق «دوعسم نبا ةءارق ىف تتأ

 . اريثك فذحت ءابلا

 هّللاو مكنيبو ينيب رمألا يضل هب َنوُلِجْعَتْسَت ام يدنع َنَأْوَل لُقج :ىلاعت هلوق

 1 ا 0 . «نيملاّظلاب مّلعَأ

 مكب هتلزنأل باذعلا نم ىأ «هب نولجعتست ام يددع نأ ْوَل لق :ىلاعت هلوق

 هللاوإ» هتقو لبق ءىشلا بلط ليجعت :لاجعتسالاو . هرخآ ىلإ رمألا ىضقني ىتح

 .مهتبوقع تقوبو نيكرشملاب ىأ «نيملاّظلاب ملعأ

 فقاَمْدلَعَي ميو رمال لإ [همْلْعَياَل يح ٍبيعْلا حَتاَفَمَمدنِعو ##
 هت

 يس له و حرس 6 0 ا رس اس اح رس حس اس حر

 توك 14

 2 حت 01 22

 9 ييبم م يفالإ إس ايالو لترك ضر اتمَلَظ 2
 للا تح سس لس و ل ذآ هه هذآ

 مراحل ليمن

 8 جم ويل يسم لجأ ون ل هيف هرقل سس حا

 ل دس و م1 ل مج َنوُلَمَعَت ره 2 0

 ٌداَبِعَقَوفرِهاَفْلاوهَو يل نولمَعَت دامي ُغ

 وك هلآ أ 207 أ سا هس سس 21 مغ رع

 سوت توَمْلا مدح ا َدهَوَح لمح 2



 > وه لطشة طخ ط خخخ طول ططخطخ تلال خخخ اطلالتك اناناامممممممعمخ طلال! اللا للخ!االانلل ا ا11ن11نللن الالات الاكل ل لانا للا 11اااالخا ( ٠
 يل

 5 م ا همشو مريس رو

 يحل مهللوم هلل لودر م م ريال مهواتلسر

 07 نيل عَرَس َسأَوْهَو كل هل الأ

 رمأ نم نيقيو ةنيب ىلع هللا نأ هيبن ارمآ ىلاعت هللا ركذ ةقباسلا تايآلا ىف

 لزن ام ىلاعت هللا ركذيو « ىلاعت هللا مهرذني ام نولجعتسي نيكرشملا نأ ركذو «هبر

 ىضتقي قحلا لصفلاو «مهنيبو هنيب لصفي هللا مكحل رمألا كرتي ىبنلاو « مهريغب

 هصاصتخا هناحببس ركذف .ةلماك ةرطيسو ءابلاغ ارهق ىضتقي هذيفنتو «اعساو املع

 : هتناحبس لاق اذلو ؛ ةلماكلا ةرطيسلاو .ةرهاقلا ةردقلاو «لماكلا ملعلاب

 . «رحبلاو ربْلا ىف ام ملعيو وه لإ اهملعي ال بيغلا حتافم هدنعو

 ىف لاقي امك «ءايلا فذح ايوحن زوجي ذإ «حاتفم عمج حتافم نإ :نييوحنلا ضعب

 حيتافم هدئعو) «ةءارق كانهو «ءايلا فذحبب براحم «بارحم عمج بيراحم

 .ىلاعت هللا ملع ىف ةنونكملا رارسألا ىأ

 نوكي ام ىلإ هب لصوتي ام وهو «حاتفم عمج ىه حتافملا ىلع نورثكألاو

 هبيغ ىلإ لصوتي ال «بيغلا حتافم هدنعو# :ىلاعت هلوق ىنعمف «ءىشلا لخادب

 هللا تاولص ادمحمو ىسيع ىطعأ امك ةمكحملاو ةحلصملا بسح ردقي رادقمبو

 .امهيلع همالسو

 هللا ملع لاحب هبشت ةيليثمت ةراعتسا هيف مالكلاو ءرتتساو بيغ ام بيغلاو

 ال ةنازخ حيتافم هعم نوكي نم لاحب -هدارأ نم الإ- سانلا نع هراتتساو بيغلاب

 ملعي ال هنأو ءهدحو بيغلاب ىلاعت هللا ملع دكأت دقو اوس اهيف ام ىلإ لصي

 ميدقتب «ةدنعوإ» : هناححبس لاقف ءميدقتلا -امهلوأ : نيرمأب «هيناج نم الإ دحأ
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 هل هتابثإو هريغ نع ملعلا ىفنب ءحيرصلا رصقلاب -ىناثلا رمألا ءرصقلل فرظلا

 .همومعو بيغملاب هملع ةقد نيب مث ره الإ اهمَلعَي الط :هناحبس لاق ذإ هدحو

 نم ربلا ىف ام ملعي هناحبس هنأ ىأ «ِرحْبْلاَو رْبْلا ىف ام مَلعَيوظ :هتاملك تلاعت لاقف

 هناحبس اهبتر ةينوك مظنو ةرارحو ءءاضفو «ءابرهكو «ريطي رئاطو «بدي ناويح

 بكاوكلا ىلإ ىقتراو ءاضفلا فوج ىلإ لصو ىتح «ضرألا نبال اهرخسو

 ملو «ربلاب ىلاعتو هناحبس ربع كلذلو ؛ضرألا رهظ ىلع نهملع امك «موجنلاو

 نم ءامسلا نيبو اهنيب امو ءاهقوف امو «ضرألا ريبعتلا لمشيل «ضرألاب ربعي

 ريدقت كلذو .مهقلاخ هنأل «نونوكي فيكو ءربلا ءايحأ هناحبس ملعيو «جورف

 . ميلعلا زيزعلا

 ىف تآشنملا تايراجلاو «ءىلآلو رهاوجو كامسأ نم راحبلا ىف ام ملعيو

 هتدارإب اهمظن نيناوق اهلامعتسالو «مظن راحبلا ريسلو ءملاع رحبلا ىفو ءرحبلا

 ىف اهلمعتسي «ناسنإلل رخسم اهلكو «ءاملاو ءامسلا قلاخو «نيملاعلا بر ةميكحلا

 .. # :ىلاعت هللا نيكمتب كلذ لكو ءداسفلاو بيرختلا ىفو «ءانبلاو ةرامعلا

 .[كلملا 2. . المع نسْحَأ مُكيَأ مكولبيل

 ٍ,سباي الو ٍبْطَر الو ٍضرألا تاّملظ ىف ةّبح الو اَهُمَلْعَي الإ ةقرو نم طَقْسَت امو

 0 ا . نيم باَتك ىف ألإ
 «سانلا راظنأ تحت هرهاظ نوكي ام ريتخا دقو «لامجإ دعب ليصفت عون اذه

 ىتلا قاروألاب أدتبا دقو «ريصبلا فيطللا رييبخلا ميلعلا ىلاعت هللا ملع ىف هرارسأو

 ىلع ةلادلا انه (نم)و «اَهمّلعَي الإ ةقرو نم طقْسَت امو» :هناحبس لاقف ءطقست

 ملعلا وه هملع امإ ءرصبلا ىلع ىنبملا رهاظلا انملعك سيل هللا ملعو «ملعلا مومع

 «تسرغ فيك اهب تقلع ىتلا راجشألا ملعي وهف ءاهومن ريسو ءاهنيوكت لصأب

 فيكو ءاهناصغأ تلدهتو اهعورف تعرفتو اهروذج تمن فيكو «تنوك فيكو

 تطقسو تفج فيك مث «ترهدزاو ترضخا ىتح ةايحلاب تدنأو ءاهقاروأ تنوكت

 هنأل ؛هاوس ملعلا كلذ ملعي الو ءاهبيغب ملع وهو «ىلاعت هللا ملع ضعب كلذف
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 «راجشألاو سورغلاب ملعلا لماكلا وه ةلمجلا ىفو ءاهيرو اهامنو ءاهأرب ىذلا وه
 «ضرألا تاّملظ ىف ةّبح الوإل :لاقف «عورزلاب لماكلا هملع كلذ دعب نم ركذ مث

 لخاد نع ربعو ءاهتاملظ وهو ءضرألا فوج ىف ىقلت ىتلا ةبحلا لاح ملعي ىأ
 لهج ببسب ةرئاكتم ةفئاكتم ةملظ هنأل ؛ةدحاو ةملظ وهو تاملظب ضرألا
 وهف ءرهظت نأ دعب الإ ناسنإلا اهكردي ال بابسأ نم اهنطاب ىف ىرجي ام ناسنإلا
 دامسو ؛ةحلاص ضرأ نم ءاذغلاب دمت فيكو .ءاملا نم عفتني فيك فرعي ال
 هناحبس هللا هنس ىذلا ىرطفلا ريسلا ريست ىهو ءاهومت ىف عونتت فيكو ,بصخم
 ىوتسي تابن ةبحلا نم نوكتي فيك فرعي ىذلا وه هدحو هللا نأ دكأ ىأ «ىلاعتو

 . عارزلا بجعيل هقوس ظلغيو دتشي فيكو هقوس ىلع

 عورزلا نيوكتو «سورغلاو راجشألا نيوكت هيف عمج ميركلا صنلاف
 جرَخُمو تّيَمْلا نم يحْلا جرْخُي ئوتلاو بحْلا قئاق هللا نإ ل :ىلاعت لاق امك .بحلاو
 سورغلا ءاشنإب هملع هناحبس نيب نأ دعبو [ماعنألا] 62# .. . يحلا ( نم تيما
 نمض ىف تاتابنلاو سورغلا تارمثب لماكلا هملع ىلاعتو هناحبس نيب عرزلاو
 بانك يف ألإ سياي الو بط الز :ىلاعت لاقف «سبايلاو بطرلاب لماكلا هملع

 سبايلاو بطرلا ريسفت -امهلوأ :نيهاجتا ىلإ هجتي بطرلل ء ءاملعلا ريسفتو «نيبم

 مومع نم افاج وأ ابطر راجشآلل .ًرمث نوكي ام وهو «ةبحلاو قرولا بساني امب
 اهب هللا معنأ ىتلا ةمعنلل هيجوت هيفو «كلذ ريغو .بصقلاو «حافتلاو زوملاك رامثلا

 .عادبإلاو نيوكتلا ىف هتردقو .هملع ةطاحإ قوف هدابع ىلع

 نيللا ملعي وهف ءدوجولا لك ىف سبايلاو بطرلا نأ ىري نيرسفملا ضعبو
 «ةميرك نداعمو تازلف نم ضرآلا نطاب ىف ام ملعي وهف ءءىش لك ىف دماجلاو

 ةلئاسو ةيتابن ريغو ةيتابن راجحأ نم ضرألا نطاب ىف نوكي امو ؛ةلئاس نداعمو
 .ةدماجو

 ىتلا معنلا نم ردق ربكأل ابيرقت كلذ نوكيل هراتخأو ىأرلا كلذ ىرأ ىنإو

 .هدابع ىلع اهب ىلاعت هللا معنأ
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 ٍباتك ىف ًالإ» :ءىش هنع بيغي ال ىذلا ملعلا مامت ادكؤم هناحبس لوقيو

 اتباث املع ءىش لكب ملاع وهف ليدبت الو هيف ربيغت ال تباث هنأ ىأ «نيبُم

 هنوكف كلذ ىلعو «ةيفاخ هنم ىفخي ال .حضاو باتك ىف لجسملا نيبلا بوتكملاك

 ىنعمل رارقتسالاو تابشلا نع ةيانك هتاذ ىف وه حضاوو .حضوم نيبم هباتك ىف

 لمتشملا ظوفحملا حوللا وه باتكلا كلذ نإ :نيرسفملا ضعب لاقو «دكؤملا ملعملا

 .بيغلا ىف نونكملا ىلاعت هللا ملع ىلع

 هناحبس هتردق ىلإ راشأ ءايشألاب هملع مامت ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ نأ دعبو

 وهف ءرهظي امو ءرسي امب ملعي هللاف «هنم نوكي امو «ناسنإلاب هملعو «ىلاعتو

 :دعب نم ىلاعت لاق اذلو ؛ ىفخأو رسلا ملعيو «نطب امو رهظ ام ملعي هناحبس

 لجأ ئضَقُيل هيف ْمُكُتعبي م ِراَهّنلاب م متحرج ام مّلعيو للاب مكاَفَوَعي ىدّلا َرْهَوظ

 . 4 ىمسم
 مكافوتي ىذلا هناحبس وهو «لالجلا ىذ ىلاعت هللا ىلع دوعي ريمضلا

 نآل ؛مونلا ىنعم نمضتي وهو ليللا ىف اونكستب ربعي ملو «مكتمانإ دارملاو «ليللاب

 هنأو ءهدي ةضبق ىف مهنوكو «مهيلع هناطلسو «ىلاعت هللا ةردق نايبل قايسلا

 ليبق نم ربتعي مونلاو «بسنأ هنع ةافولاب ريبعتلا ناكف « «مهلامعأ مهيلع ىصحي

 اهمانم يف تم مَ يحّلاو اهتم نيح سفنألا ىو للا ل: ىلاعت لاق امك« ةافولا

 .[رمزلا] 4 62) ... ىَمْسُم لَجَأ لإ ئرخألا لسريو توَمْلا اهيلع ئضق يتلا كسْميَف
 دلو ىبنلا هبش دقلو «مونلا وه رغصألا توملاو «بحنلا ءاضق وه ربكألا توملاف

 اهنإو نوظقيتست امك نثعبتلو نومانت امك نتومتل هللاو» :هبر رمأب هتريشع راذنإ دنع

 ٠ .220ادبأ رانل وأ ءادبأ ةنحل

 امب ماسجألاو ءاضعألا ةباصإ وه حرجا «ِراَهَنلاب مت متحرج ام ملعيو» :هلوقو

 عابس تيمسو ء«ابيط وأ اثيبخ بسكلا انه دارملاو ءبسكلا ىلع قلطيو ءاهيمدي

 كلذكف نوظقوت امكو نوتومت كلذكف نومانت امك» ظفلب ىبطرقلا هركذو «5ج ركاسع نبا هاور )١(

 6٠١١. 8ص 86ج «نوثعبت
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 ةلماعلا ءاضعألا تيمسو ءاهتحارجب اهتوق بسكتو «حرجت اهنأل ؛حراوج مئاهبلا
 - دارملاو ,حرجت ىتلا ىهو ءبسكت ىتلا ىه اهنأل ؛حراوج ناسنإلا مسج ىف
 مهتاين ايافخ ملعيف ءراهنلاب سانلا حرج ام ملعي ىلاعت هللا نأ -ملعأ ىلاعت هللاو

 ىفو «نودبي امو نوفخي ام ملعيو ءرشو ريخ نم نوبسكي ام ملعيو ؛مهلامعأ ىف
 ءريتخلا نوبسكي نمل ريشبتو ءرشلا نوبستكي نمل راذنإ وهف ريشبتو راذنإ كلذ
 ءرشلا لامعتسا ىلإ برقأ اهلعجي ىنايبلا قوذلا 4متحرج# لامعتسا نأ بسحأو
 .دارملاب ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو «ميمعتلا وه ىلوألا نكلو

 مالكلا نوكيو «راهنلا ىلإ دوعي ريمضلا 4هيف ْمُكفَعي مث :ىلاعت هلوقو
 مث راهنلاب متحرج ام ملعيو «ليللاب مكافوتي قايسلاف «ليللاب ىفوتلاب الصتم
 دوعي ريمضلا نإ :هريسفت ىف ىناكوشلا لاق كلذلو ؛ليللا دعب راهنلا ىف مكثعبي

 قايسلا هيجوت ىف فالتخا ةمث ناك نإو ءدحاو ىدؤملاو راهنلا ءادتبال «ليللا ىلإ

 ءراهنلا رهظمو ليللا رهظم نيب ام توافتل «مث» ب ريبعتلا ناكو «بارعإلاو

 .ليللا لامعأو راهنلا لامعأ نيب ام توافتلاو

 ةياهنل ليل هبقعي راهنو ءراهن هبقعي ليلف ءرمتسم راهنلاو ليللا لوادت نإ
 ىلاعت هللا الإ هملعي ال ناك نإو «ىلاعت هللا دنع ىمسم لجأ ءاضق وهو «ةدحاو

 ىف ام مَلعيو ثيَعْلا ليو ةعاّسلا مع هددع هللا نإ ف :لوقي ىلاعتو هناحبس هنأل

 ميلَع هللا نإ توُمَت ضر أب سفن ىِردَت امو ادَغ بسك ادام سفن ىردت امو ماحرألا

 .[نامقل] 4 69 ريبخ

 «ىمسملا لجألا ىضقي نأ دعب هنإ .4مُكَعجرُم يَ مث ىَمَسُم ٌلَجَأ ئضقيل»
 لدو ءهاوس دحأ ىلإ عجري الو «هريغل ناطلس الف ءهدحو هللا ىلإ عجرملا نوكي
 ؛(مث) ب ريبعتلاو ءرصقلا ىلع لد هنإف ءرورجملاو راجلا ميدقت رصقلا اذه ىلع

 ام توافتلو ءرصقيو لوطي ىذلا ىمسملا لجألا ىضتقمب ءاينمز اتوافت كانه نأل

 لاق مث ءانايحأ ىوقتو ءرخافتو ثبعو وهل نم ايندلا ةايحلا ىف نوكي ام نيب
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 نيب ام توافتل اضيأ «مث» ب ريبعتلاو «نوُلمَعَت مثنك ام مكتبي مَن : هناحبس

 نولمعي اوناك امب ىلاعت هللا رابخإو «ميظعلا لمعلاب رابخإلا نيبتيلو «نيتايحلا

 دهاشي مهمامأ رضاح هنأك مهل انيبم نوكي لمعلا نأ -امهلوأ :نيرمأ نمضتي

 ءازج ىمسو هيلع ءازجلا -امهيناثو .اريبك وأ اريغص ءىش هنم ىفخي ال ءرصبيو

 لمعي نمف ءوه هنأك هقاقحتسال واسم لداع ءازجلا نآل ؛هل المع لماعلا لمع

 .هري ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو «هري اريخ ةرذ لاقثم

 ردق ىلع هءازج لكل نأو «ناسنإ لكبو «ءىش لكب هناحبس نيب نأ دعبو

 :ىلاعت لاقف «ةرهاقلا هتردق نيب .هلمع

 هتقوت توملا مُكَدَحَأ ءاَج اذإ تح ةظَفَح مُكِيلع لسْريو هدابع قوَف رهاقلا وهو

 . نوط ل مهو انس
 هناحبس وهف «ءىش لك ىلع هناطلس لامكو «ىلاعت هللا ةردق نيبت هذه

 ىف ءىش لكو ؛دحأ هناطلس نع جرخي الو «لذو ءىش لك هل رهق دق ىلاعتو

 :ىلاعت هلوقو ءهرمأ نود جرخي الو ءنوكلا ىف ءىش عقي ال هتدارإ ىفو هناطلس

 اهنإ لاقي وأ «هتدارإ قوف قولخمل ةدارإ الو هتدارإ ولع نع ةيانك «هدابع قوق

 اناطلس دوجولا ىف ءىش لك ىلع ىلاعت هللا ولع ريوصت اهيف ةيليثمت ةراعتسا

 جاتحي ال روهشم زاجم كلذ ةقيقحلا ىفو ءاسح ءىش لك قوف نوكي نم اليلذتو

 دقو ءهتيعر قوف وأ «هئاسؤر قوف ريمألا :انلوقك ءهوحن وأ هيبشت ريدقت ىلإ

 اولع كلذ نع هللا ىلاعت «ةيسح ةيقوف ةمث نإ :اولاق نيذلا اريبك افارحنا فرحنا

 .اريبك

 ريبعتلاو «ةظفح سانلا ىلع لسرأ لكلا قوف هنوكو «هناطلسو هرهق نم هنإو

 هبساني ءىش لك قوفو ءىش لك ىلع رطيسي ىذلا نإ ذإ مالكلا قسانتل (لسرأ) ب

 . ظفاح عمج (ةظفح)و «(لسرأ) ب نوكي نأ هقلخ ىلع هقلخ نم هرخسي نميف

 ءدابعلا نوظفحي ةظفحلا ءالؤهو ءرفاس عمج ةرفسو «بتاك عمج ةبتك لثم

 .رشف ارش نإو «ريخف اريخ نإ «مهنم نوكي ام نوبتكيو «مهنوطوحيو
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 :ىلاعت لاق دقف «هباتك نم :تايآ ةدع ىف ىنعملا اذه هناحبس ركذ دقلو

 تاَبَقعم هل » :ىلاعت لاقو [راطفنالا] 49 9 نيتك اًمارك 9 نيظفاحت مُكيلع إو )»

 نع نايَقَلَتمْلا ىّقلتي ذإ » :ىلاعت لاقو .[دعرلال 200٠ . هفْلَخ نمو هيدي نيب نم
 . [ق1 4 6 ديتع بقر يدل الإ لق نم ظفَي ام 0 ديعَق لامّشلا نعو نيميلا

 :ىلاعت لاق اذلو ؛ةافولا ىتح ءرمتست كئلوأل ةظفاحملاو ةباقرلا هذه نإو
 هذه رمتست ىنعملاو «ةياغلل انه «ىتحا «اتلسر هتّقوت توملا مكدحأ ءاج اذإ تحل

 :ىلاعت هلوق لثم ءىجملا ققحتل ىضاملاب ربعو «توملا ٍمدحأ ءىجعي ىتح لاحلا
 كلت نإ ىأ ةيعيرفت ىتح نوكت وأ [لحنلاا هولجعتست الف هللا رمَأ 8
 كلم ىأ «اَنلَسر هّتقوت# :ىلاعت :هلوقو ؛مالكلا لدي امك باسحلا لجأل ةباقرلا
 دارملاو «ةافولا ركذ ىلع مدق توملا ءىجم ركذ نأ ظحالي انهو ء«هعم نمو توملا
 اذإ ىتح «لقي ملو «مكدَحَأ» ب ربع كلذلو ؛لجألا ةياهن ريدقت توملا ءىجم نم
 دعب نم لاق كلذلو ؛ةظفحلا نم قيقدلا ء ءاصحإلا دعب تءاج دق ةافولاو ؛اوتام

 ام لك لب «لعف امن اًئيش نوكرتي الو .نولمهي ال ىأ «َنوُطَرَفُي ال مهو» :كلذ

 .هتافو دعب ارضاح هدجي هل أيهم لمع

 . «نيبساحلا ٌعَرسُأ وهو مكحلا هَل الأ قحْلا مهالوم هللا ىلإ | رذر مث»

 ءاصحإ ةاصحم مهلامعأ ةضورعم ىلاعت هللا ىلإ نودري اوتومي نأ دعب هنإو

 ريشن ثحابم ةعضب صنلا اذه ىفو «قحلا مهالوم ىلاعت هللا ىلإ نودري اقيقد

 . ميركلا صنلا ىنعمل بيرقت اهيفف اهيلإ
 هللا ىلع درلاو باسحلا ةناكم نايبل انه ىتخارتلاو ,«مث) ب ريبعتلا -اهلوأ

 نيعقوتم ريغ نولعفي اوناك امل ميظع رطخ وذ رمأ هللا باسحب ءاقتلالا نآل ؛ ىلاعت

 .نينمؤملا بولق اهل نئمطتو «نيقسافلا بولق لزلزت عئاقو نم كلذ دعب
 ريشي كلذو «لالجلا ىذ ىلاعت هلل درلاب باسحلل درلا نع ربع هنأ -اهيناثو

 .باسحلا لالجو «فقوملا ةقدو ءرمألا ةروطخ ىلإ
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 وذ ىأ «قحلا مهالوم هنأ ؛ةميركلا هتاذ نع رَّبع ىلاعت هللا نأ -اهشلاثو

 امك «مهنوركنيو «مهنوسني مهنإ لب «ءايلوأ مهوذختا نمل ةيالو الف «قحلا ةيالولا

 لوقن نأ حصي (قحلا)و [فهكلا] « 69 ... قحلا هّلل ةيالولا كلاته» : ىلاعت لاق

 ءطق ىلو هنأ هريغ ىلع قدصي ال ىذلا قحلا ىلولا وه ىأ «مهالومل فصو اهنإ

 .ادحأ هيف كبر ملظي ال ىذلا لدعلابو تباثلا قحلاب اهنإ لوقن وأ

 مكحلا ىلع هل هميدقتو هيبنتلل هيف «الأ» .«مْكَحلا ُهَلالَأظ :ىلاعت هلوقو

 ءاولمع ام ءازج اوبقرتيلف هاوس دحأل مكح الو «مكحلا هل دجو هنأ ىلإ ةراشإلل

 دجوي ال هنأ ىأ «نيبساحلا عرسأ وهو# :دعب نم لاق اذلو ؛دكؤمو مئاق باسحلاو

 «باقعو باوث نم هيلع بترتي امو باسحلا دكؤي اذهو هباسح ةعرس ىف بساح

 ءاشي نمل كلذ َنوُد ام رفعي هب كرش نأ رفعي ال هللا نط ادبأ رانل وأ ادبأ ةنحل اهنإو

 نأ لبق ءىش لك ملعي هللا نأل ؛عيرس هللا باسح نأ تبثيو .[ءاسنلا] 462 ...

 .ميلع ءىش لكب هللا نإ هيلع اومدقي

 0 مر جرو

 نّمركيحتي نم لق
 2 061 د حو هد ل عر ع حس عال حبل ماجر ري
 ءوِزاه نما انجنانيل ةيفخو اعرض هَروعدب حس | دوبل تنماظ
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 امو هنم ىفخ ام .هملع مومع ىلاعتو هناحبس هللا نيب ةقباسلا تايآلا ىف

 ىف نوكتف تبنت ةبحلاو ءاهملعي طقست ةقرولا نإ ىتح ءدجي امو دج امو ءرهظ
 دوجولا مظن ىذلا وهو «تارمثلا نم سبايلاو بطرلا ملعي ءاهلاحو اهنوكب هملع
 امو ءدعب وحصلاو «ليللاب ةافولا ملعي ىذلا وه «طيحملا ملعلا اذه ىضتقمب

 عجرملا نأو «ءىش لك ىلع رطيسملا هنأو ءراض رشو «عفان ريخ نم راهنلاب بسكي
 .لداعلا مكحلاو «عيرسلا باسحلا هدنعو ؛هيلإ بآملاو

 ةثراك مهب تمهلدا نإ ,مهيلع ىلاعت هللا معن نيبي «تايآلا هذه ىفو
 رداقلا وهف مهثركت ةثراكلا دنع أجلملا هدحو وه ناك ذإ هنأ نيبو «هيلإ نو عرضي
 ةرهابلا ةردقلا رهاظمو «ةفلاسلا معنلا هذه عمو ءءارضلاو ءاسأبلا مهب لزني نأ ىلع
 ناك اذإ هنأو «فلختت ال ةرقتسم ةتباث ةلاسرلا ءابنأو «مهءاج ذإ قحلاب نوبذكي

 ًادتبا دقو «رارشألا نتف ىف اوضوخي الأ راهطألا ىلعف ءرارشأو راهطأ مهيف سانلا
 :هلوقب هناحبس

 . «ةّيفخَو اعرض ُهَتوُعاَمٍرَْبلوِرلا تاَمَلُظ نم مُككيَجَتي نم لقال
 الو ءهب نونمؤي ال نكلو «ىلاعتو هناحبس هللا نوفرعي نوكرشملا ناك

 ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام :نولوقيو «ناثوألا هعم نوكرشي لب ةدابعلاب هنوصخي
 ءدوجولا ريست ةيفخ ةوق نأ نوفرعي «نيينثولا رثكأ كلذكو ء«ىفلز هللا

 مهيغ ىف مهو ءاهيف لحت ةيهولألا حور نأ نوبسحي ةيسح ءايشأ نودبعي مهنكلو
 .نوهمعي

 ىلإ الإ نوهجتي ال ةديدشلا مهب دتشت امدنع نوكرشملا ناك اذإ «بجع الق

 ىلاعت هللا رمأ دقلو «ىلاعتو هناحبس هيلع مويقلاو هريسمو هئشنمو نوكلا قلاخ
 هناحبس هللا الإ ةديدشلا ىف ركذي ال هنأ ىلإ مهراظنأ هجوي نأ ميركلا لوسرلا

 نأب هرمأف ءرطخلا نوكي ثيحو «ةهيركلا نوكت ثيح هنوركذي مهنأو «ىلاعتو
 «رحبلاو ربل تاَمْلَظ نم مكيجني نم لق :ةقيقحلا هذهب اورقيل ماهفتسالا مهيلإ هجوي
 متنأو ءرحبلاو ربلا تاملظ نم مكيجني دحأ ال ىنعمب ىريرقت ىراكنإ ماهفتسالاو
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 نم الإ ةاجنم نودجت الو هريغل نوأجلت الف «ةيفخو اعرضت هنوعدت ذإ كلذب نورقت

 نأل ؛ةملظلاب بركلاو ةدشلا هيف تهبش ءزاجم ىهف «ةدشلا انه ةملظلاو «هدنع

 ؛جورخلا هجو فرعت الو ىرت ال اهنأك نوكتف «سلبتف هدشتو ءريحتت اهيف سفنلا

 وذ راهن :نولوقيو «ملظم موي :بركلا هؤلمي ىذلا ديدشلا مويلل لاقي كلذلو

 رحبلاو ربلا دئادش ىفو «بكاوكلا هيف ىرت ليل هنأك نوكي هتدشل هنأ ىأ «بكاوك

 فصاع حير وأ «هيف ةيؤر ال «ديدش ميغ نوكي دقف «ةيقيقح ةمغ نوكت

 نوكي دقو «ضرألا تاملظ ىف ىقلي ىذلا فسخلا نوكي دقو ءراصعإو

 دقو ةيقيقحلا ةملظلاو «ةدشلا ةملظ عمتجتف اذكهو «ىذألاب جاومألا باخطصا

 اوبكر اذإ نوكت وأ ءءارحصلا مهعلتبتف قيرطلا اهيف نولضي «ةريح ةدشلا نوكت

 «ةاجنملا نودجي الو نودتهي ال حيرلا مهتقلأ وأ .21)ةجحملا هيف تلضف ءرحبلا

 .ةفئاكتم تاملظ هذه لكف

 اعرضت هتوعدت# :مهنع هناحبس لاق اذلو هيلإ الإ نوأجلي ال مهنأ مهلاح نإو

 مكيولقب ىلاعتو هناحبس هيلإ نوهجتت «ةدشلا لاح ىف مكنأ ىأ «ةيفخو

 ةعارض ىبلقلا ءاجتلالا كلذ رهظيو ءهيلإ الإ هنم أجلم نودجت الو ءمكسوفنو

 للذتلاو ةعارضلاب رهجلا نع عانتمالل اليبس نودجت الو مكتتسلأ ىلع ىرجي اللذتو

 ءارهج هل نيملستسم ىلاعت هللا ءاعد عرضتلاف «هل هجولا ميلستو «ىلاعت هلل

 «مهتعارض ىلاعت هللا روص دقو «هناحبس هيلإ ايبلق اههاجتاو «سفنلا عونخ ةيفخلاو

 كلذلو ؛هللا ىلإ ءاجتلالا نم هيلع مه ام هب نودكؤيو .هنومسقي مسق اذه

 ةعارضلل ريسفت اهنأ اهلبق امم ةلمجلا هذه عقومو «ماللابو ةليقثلا نونلاب ديكوتلا ناك
 مهنأ ىنعمب «ىلاعت هللا نوعدي مهف (نوعدت) ىنعمب ريسفت ىه وأ اهب اورهج ىتلا

 هذه نم مهاجنأ نإ ىلاعت هللا نأب نومسقي «مهلوق ةعارضو مهسفنأ ةريرس ىف

 ىلاعت هللا ركشو «هركش قح هنوركشيل «ةديدشلا دئادشلاو «ةبراكلا بوركلا

 .قيرطلا :ُةَجَحّملا )١(



0 

 ماعنالا ةروسريسفت اهلا
 21 ل 1#3#7#ة5 0 ل 2
 قا < سح

 نودعي ال ةدابعلا ىف هريغ هعم اوكرشأ نإ مهنأل ؛اهب هصيصختو «.ةدابعلاب

 . ةدابعلاب
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 ذم 0 نيم يدل يلق هريدقت فولحم لوقل الوقم

 ؟كلذب اوفو لهف ءىلاعت هلل ةدابعلا صاللخإ ىأ ركشلاب اودعو مهنأ عمو

 «مهدوحج مهيلإ داع اوجن اذإف «ةدشلا ىف ناعذإ لاح اهنإ ذإ ؛اوفي مل مهنإ

 . مهينامأو مهسفنأ مهترغو

 . «نوكر شت متن أه باك لك نمو اهم كيج هلا لثو

 هوركشيو هلل مهتدابع اوصلخي نأب مهدعوو «ةيفخ هيلإ مهئاجتلاو « مهعرضت دنع

 هتمكح تلاعت ناك نإو ءامئاد اهلظ ىف شيعن ىتلا ةرثاكتملا ةرفاضتملا هئامعن ىلع

 هناحبس ىكح امك «مهناميأ ىف نوثكان مهنأو مهدهعل نيفوم ريغ مهنأ ملعي

 ناسنإلا سم اذإو ف :هتاملك تلاعت لاق ذإ «ةفرحنملا ةيناسنإلا ةعيبط نع ىلاعتو
22 

 هش رص ل نعيم أك رم رص هع اش ملف امئاق وأ ادعاق رأ بحل اناعد رضا

 .[سنوي] 409

 ءمهجراخ نم دئادش نم مهل ضرعي امم مهيجني ال هنأ نيب ىلاعت هللا نإو
 ىتلا بوركلا نم مهيجنيو .كلذ نم مهيجني لب ءبسحو هب مهل لبق ال امو

 ءىش لك نمو «مهماسجأب لحي ضرم وأ« مهب لزنت ءارض نم مهسوفن ىرتعت
 دقلو . 4 برك لك نموإل :هناحبس لاق كلذلو ؛مهيلع سفنلا ةمغ ىقليو مهبركي
 هّلهأو هانيِجنُف .. .# ديدشلا مغلا بركلا :لاقف بركلا هتادرفم ىف ىناهفصألا رسف
 ضرألا برك نم كلذ لصأو .ةمغلاك ةبركلاو [ءايبنألا] 4« 05 ميظعلا بركلا نم

 تبرك نم كلذ نوكي نأ حصيو «ةراثإ سفنلا ريثي مغلاف ءرفحلاب اهبلق وهو
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 بيصت ةديدش ةمغ بركلا نأ اذه نم دافتسيو «بيغملل تند ىأ «سمشلا

 «ىسفن بارطضاو ةريحو قلق ىف اهلعجيو «سفنلا ريثي ىسفن رمأ نم ناسنإلا

 ؛ةراجت ىف ةراسخ وأ لام دقف وأ ررض وأ «هتوم وأ زيزع ضرمك ءاهيلع ميقيو

 لك نم هقلخ ىجني ىذلا وه ىلاعت هللا نأ نيبت اذهبو ءهنم ىجنملا وه ىلاعت هللاف

 ىلاعت هللا ةباجتسا عمو «ميمعلا ريخلا اذه عمو و «ءىش لك ىلع مئاقلا وهن (ءىش

 ىأ هنوركشي مهاجن نإ اومسقأ دعب لعفلاب مهل هئاجنإو هيلإ مهئاجتلاو «مهتعارضل
 اودوعي نأ درجمب اذه عم هيف مه امم مهصلخو , مهاجنأ ىذلا هنآأل ؛هدحو هنودبعي

 اوناك ام ىلإ نودوعيو «مهناميأ ىف نوثنحيو ءنوكرشي رارقتسالاو نانئمطالا ىلإ

 لصألا :نيرسفملا ضعب لاق امك هنإو «نوهمعي مهيغ ىف نورمتسي مهنإ لب هيلع
 ىفني نأ ةعارضلا ىضتقم ناكف ءكرشي ال نم لاح مهلاح نوكت نأ قايسلا ىف

 اذلو ؛مهدوحج مهيلإ داع نكلو ؛ةدابعلاو ركشلا ىلع مهمسق دعب مهكرش هللا

 ىف انكاس نكي مل ضراعلا مهناعذإ نأ ى 4نوكرشت متنأ مثل :هناحيس لاق

 اوصلخ نيذلا ناعذإ نكي ملو «هلاوزب لوزي ببسب «ضراع رمأ وه لب «مهسوفن

 : ةينايب تاراشإ دعب ظحاليو .مهسوفنب

 «مهتعارض لاح نيب ريبكلا توافتلا ىلإ ةراشإ هيفف «مث» ب ريبعتلا -اهلوأ

 .مهلاح رارمتسا قدأ ةرابعب وأ ءمهرفك لاحو

 ناك ىذلا مهكرشل ديكأت كلذو «ةيمسالا ةلمجلاب ربع هناحبس هنأ -ةيناثلا

 .مهدعو ىف اوثكنو هب اودعو ىذلا مهركش ضيقن

 ىلع لديو مهلاح روصي ىذلا عراضملا لعفلاب ربع هنأ -ةثلاثلا

 . مهرارمتسا

 ىف اوبغريل اهحنمي معنلا ىف هناطلس لامك ىلاعتو هناحبس نيب نأ دعبو

 .باذعلاو رهقلا ىف هتوق هناحبس ركذ «ناعذإلاو ناميإلا
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 . «مكقَوَف نم اًباذع َمُكيَلَع تعبي نأ ىلع رداقلا وه لقط
 لازنإ ىلع هتردق ىلاعتو هناحبس نيب بوركلا فشك ىلع هتردق نايب دعب

 لك «باذعلا لزنم وهو ءرضلا فشاك وهف «مهيديأ تبسك امب مهل ءازج ؛دئادشلا

 رمأ هيلع ميقتسيو «ناسنإلا هب حلصي ام ىلعو .هتمكح ىضتقم ىلع ريسي
 ةداهشلاو بيلا ملاع (20 رادقمب ةدنع ءيش لكو ... آ>:نيملاعلا بر ردق امك ملاعلا
 . [دعرلا] 450 لاَعَمملا ريب

 وهو «ةينايب ةيحان ىف ةملك ركذن «ةرهاقلا ةردقلا ىنعم ىف ملكتن نأ لبقو

 ردصو «ىلاعتو هناحبس هتردقو .«مهفعض ىلإ هيبنتلا ىف هيبن ىلاعت هللا رمأ اذامل

 هتردقب هئالعتساو .مهتعارضل هتباجتساو ,.مهفعض نايب ىف «لق» ةملكب مالكلا

 هيف «لق» ب مالكلا ريدصت نإ :ودبي اميف كلذ نع ةباجإلا ىف لوقنو ؟مهيلع
 هنأو ءمهبر نيبو مهنيب ةلصلا وه هنأ لَك ىبنلا ماقم نايب هيفو «هيبنت لضف ؛ هيبنت

 رضلا فشك ىف هناحبس هنع مهبطاخي ىذلا وه هنأو .هليق نم مهيلإ ثوعبملا

 .ديدشلا باذعلاب مهرذنم وهو «مهب تلزن نإ ةمغلا عفرو «مهنع

 مأ ؟اوكرشأ مث ركشلاب اودعو نيذلا طقف نيكرشملل وهأ ؟نمل انه باطخلاو
 عوضوم نكلو .«باطخلا هنأل لوألا وه قايسلا رهاظ ؟نيعمجأ سانلل باطخ وه

 نع ةدراولا راثآلاو فلسلا ىرسفم نألو «نيكرشملا صخي الو ءمعي باطخلا

 اذه ىلإ ليمث انإو «باطخلا مومع ىف نولخدي نينمؤملا نأ ىلإ ءىموت هلي لوسرلا
 . مومعلا

 معي قوف نم لزني ىذلا باذعلا نأل ؛باقعلا مومع ديفي ميركلا صنلاو

 اذإف ءاصاخ ال اماع ئيجي لجرألا تحت نم ءىجي ىذلا باذعلا كلذك «عيمجلا

 الو معي اذه لك مراع ليس وأ «قعاوصو ديدش راصعإ وأ .ءقعاوص تناك

 نيكاربلاو «ةرمدملا لزالزلاو ءاروم ضرألا هب رومت ىذلا فسخلا كلذكو «صخي

 هناحبس هللا ربع دقو «نيرفاكلا عم نينمؤملاب لزني صخي الو معي اذه لك ةقراحلا

 :امهيف رظنلاب نيتريدج نيترابعب رومألا هذه نع ىلاعتو
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 ثعبيب ربعو «ةراثإلا هانعم ثعبلا نإف .«مُكيَلَع تَعْبيظ ب ريبعتلا -امهالوأ

 لدب (ثعبي) ب ربعو باذعلا كلذ مهيلع ريثي ىذلا وه ىلاعت هللا نأ ىلإ ةراشإلل

 ثعبلا نألو «لع نم نوكي لوزنلا نأ ىنعت ةراثإلاو ثعبلا نأل «مهيلع لزني

 ْ .دوجومب سيل امل داجيإلا ىنعم امهيف ةراثإلاو

 ىنعم ىف هنأ ىلإ ةراشإلا اهيفف 4 ابدع ةملكب كلذ نع ريبعتلا -امهتيناث

 ةيأ ىلع وهو ءنوقحتسي مهرثكأ مهب لزن نيذلا نأ وأ ءعقاو ناينب ىلع ءازجلا

 نوكت دق ثراوكلا نأ ىلإ ىرخأ تايآ ىف ىلاعت هللا راشأ دقو «دوصقم رمأ لاح

 ريغ نم نوقفني نميف ىلاعت هلوقك مكحتسا نايغط وأ «تفلس بونذ ىلع اباقع

 موق ثرح تباصأ رص اهيف حير لمح ايلا ةاّيَحْلا هده يف َنوُقْغُي ام لَم :ناميإ

 .[نارمع لآ © 659 نوملظي مهسْفنَأ نكلو هلل مهمل اَمَو هتك مهن اوُمَلَظ

 ئسوم ٍموَق نم َناَك نورا نِإ» : هنايغط لاح ىف هرادو نوراقب لزن اميف هلوق لثمو

 ال هموق هل لاق لا يأ ةَبصُلاب مول حام امِوُُكلا نم ينو مَع ىف

 جرخف# :هنع هناحبس لاق نأ ىلإ .[صصقلا] «(9 نيحرفْلا بحي ال هللا نإ حرقت
 ممل هير 3

 ودل هّنِإ نوراق يت يتوأ ام لغم انل تيل يانا َاَيحْلا نودي نيا لاق هتنيز يف هم ىلع

 الو احلاص َلِمَحَو مآ نمل رْيَخ هللا باو مُكَيو معلا اوُنوُأ ندا لاقو 9 ميظع طخ

 نود نم هنورصني ةف نم هَل ناك اَمَف ضرَألا هرادبو هب انقَسَحَف (©) َنوُرِباَصلاّذلِإ اهالي

 . [صصقلا] 4069 نيِرصَسسمْلا نم ناك امو هللا

 نايغط وأ رورغل ءاينوك اباذع لزني ىلاعت هللا نأ ىلع صوصنلا هذه تلدف

 .مهبر رمأ نع قسف وأ

 : هثعبي ىذلا باذعلا نم ةثالث اًعاونأ ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 اباَدع مُكَيَلَع ْثَعْبي نأ» «تحت نم وأ قوف نم اباذع ثعبي نأ ىناثلاو لوألا

 .«يكلعزا تن سا مكقف



 ماعنالا ةروس ريسفت ااه

 ل جى 52*55 1 170000 لل

 ام ىلع ءاملعلا نم نوريثكلا هقلطأ «قوف نم لزني ىذلا باذعلا ىنعمو
 رص اهيف حيرو راصعإو قعاوص نم هللا نم ةراثإو ثعسيب ؛ءامسسلا نم لزني
 امم كلذ ريغو «لوكأم فصعك مهلعجت لّيجس نم ةراجحو «ءامسلا نم بصاحو
 ضرأألا نم نوكي امم لجرألا تحت نم نوكي ىذلا باذعلاو «لع نم هللا لزني

 كلذ ريغو «لزالزو نيكاربو ءاهيف ديمو ضرألا ىف فسخ نم اهنوشرتفي ىتلا
 .عرزلا ضرقت ىتلا ضرألا تافآ نم

 كلذو «مُكلَجرَأ تحت نم# :ىلاعت هلوقب ضرألا نم ءىجي امع ربعو
 نوكيف ءمهرارقتسا ماقم ىف نوكي هنأ ىلإو ءمهنم ديدشلا هبرق ىلإ ةراشإلل

 لوأ مهنأ ىلإ ةراشإللو ءاهيف نورقتسم مه ثيح مهمادقأ تحت نم ضرألا ديم

 مهتاجنم ىف ىلاعت هلل نوكي نأ الإ ىهنم ةاجنم الو «باذعلا اذهب نوباصي نم

 ةدارإ .٠

 ةمئألا مهو «ةيونعم ةيقوفب مهقوف نم باذعلا رسف هنأ سابع نبا نع ىورو

 امب نوفرهي نيبرقألا عاعرلاب مهلجرأ تحت مه نمو «نوثباعلا نومكاحلاو «نودسفملا

 اذه ىلعف «20ديري ام ىلع نوفقيو هاوه ىلإ وعدي قعان لك نوعبتيو نوفرعي ال
 «ةقيقحلا نم اهجو مالكلا كلذل نإو «ةيسح تسيل ةيتحتلاو ةيقوفلا نوكت رظنلا

 نم اعبات اودجي نأو عداسفلا ةمئأ مهيف مكحتت نأ ممألا هب باصت ام دشأ نإف

 بذعلا ءاملا درو ىلعو «رشلا ىلع مأ ريخلا ىلعأ «نوداري فيك نوفرعي ال نيذلا

 ىنفي كلذ نإف «ةيعامتجاالاو ةي ةيقلخلا ءابوألا عقانم ىلع مأ « سوفنلا ىقسي ب ىذلا

 عرسي ضرألا بيرختو ءامسلا بيرحت نإو ءاهعامتجاو اهتدحو ىف ممآلا

 لق :هذه ىف لوقي ناك سابع نبا نأ ١5١2ص ءا"ج ح نايبلا عماج ىف ىربطلا ريرجا نبا ىور )١(

 :مكقوف نم باذعلا امأف مُكلُجَرَأ تحت نم وأ ْمُكَقوَف نم اباذع مُكيلَع ثَعْبَي نأ ىلع ُرداَقلا ره

 .ءوسلا مدخف :مكلجرأ تحت نم باذعلا امأو . ءوسلا ةمئأف
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 ا رسل

 ىلإ جاتحي كلذو «سوفنب سوفن لادبتساو رييغتو ماوقآلا ليدبت نم دب ال هنم

 اءوس موق هللا دار اَذِإَو مهسفنأب ام اوُريعُي تح موقب امري الهلا نإ ا: :ليوط نمز

 . [دعرلا] 4« 69 لاو نم هنود نّم مُهَل امو هَل دَرَم الف

 «لجرألا تحت نم ءىجي ىذلاو «قوف نم لزني ىذلا باذعلا نأ ىرأ ىنإو

 ال نمو ةلفسلا مكحتو ءءوسلا ةالوب ىونعملا لمشيو «ىسحلا لمشي نيرمألا الك

 نم كلذ نأ ىلع ال «هريغو ثيبخلا نيب نوزيمي الو «قعان لك نوعبتيو «نوهقفي

 الو معي امب «باذعلا ةملكل ريسفت كلذ نأ ىلع لب ءزاجملاو ةقيقسحلا نيب عمجلا

 .ايونعم وأ ايسح صخي

 ىذلا لاضعلا ءادلا وهو ءممألا هب باصت ىذلا باذعلا نم ثلاثلا عونلاو

 سأب مكضعب قيذي دو اعيش مُكَسِبْلي وأ نيابتلاو قرفتلا وه «مالسإلا لهأ باصأ

 .«ضن
 «باذعلا عاونأ دشأ وهو ءاهعمج رشنيو ءاهتدحو لحي «ممألل باذع اذه

 ةعامج لكو ئرما لك باجعإو عاطملا حشلاو «عبتملا ىوهلا نوكيو « مقافتي امدنع

 كفنت ذئدنعف [نونمؤملا] 469 نوحِرَف ميدل امب بّرح لك ...» اهتقيرطو اهسفنب

 توصل عامس الو «فورعملا بهذيو ءركنملا موقيو ءرصاوألا لحنتو ءارعلا

 .قحلا

 نمضتت ىهو سلي ءابلا حتفب سبل نم ةيآلا ىف ةروكذلا (مكسبلي)و

 -اهيناثو ءاهاري الف «هيلع سّبَلِي نمع رتست قئاقحلاف «رتسلا -اهلوأ :ةثالث ىناعم

 قحلا نوسبلي) سبللا اذه ىف نوعقي نيذلاو «لطابلاب قحلا طلتخيف ء.طلخلا

 ىلع ةواشغ دوجو -اهثلاثو «لطابلاو قحلا نيب قرفي حوصضو نوكي الف (لطابلاب

 ءانسح هاريف «هلمع ءوس هل نيزيف «هدقتعي ال بصعتلا ببسب اهنع بجحت بولقلا

 . كردي الف هبلق ىلع نيريو



 ماعنالا ّه روبش ريسفت اهل

 2 2212111 آخ 1 ] ]1 ]1 ]1 + 0 الل مى

 عيشت لاح مكطلخي ىأ «لاح انه عّيش اعيش مكسبلي» :ىلاعت هلوقو
 ةملك لصأو -اهاوس نع ةلصفنم اهتاذب ةمئاق ةعيش ةعامج لك نوكتف «مكتعامج
 «ةرارحو ةدح ىف اهب ىوقتي نم ةعيشلاف ءاهتيوق :بطحلاب رانلا تعيش نم ةعيش

 هلوق ىف امك «ريخلل عمجتلا ىنعم ىف لمعتست دقو ءاهب نيدانم اهنع نورشتنيو
 اذهو هتعيش نم اذه ...إ هلوقو [تافاصلا] 49 ميهاربإل هتعيش نم نإوإ» : ىلاعت
 امو «قحلا ريغل عيشتلا ىف نوكت ام اًريثك نكلو [صصقلا] 462 ... هَودَع نم
 دسحلاو دقحلا نارين ؛نارينلا ىوقي دوقو اهنأك نوكتف ديدش بصعت هيف نوكي

 . ءاضغبلاو

 سبتلتو «مكطلخي هناحبس هنأ اعيش مكسب ةيماسلا ةلمسجلا ىنعمو
 لالضلا كلذو ءاروب اموق نونوكتو «بيطلاو ثيبسخلا نيب نوزيمت الو ءرومألا
 اميف نوقرتفتو «ةوادعلاو ءاضغبلا نارين مكنيب دقوت نيقرفتم اعيش مكماسقنا هبحصي
 «ةقرفتم قئارط نوكت نكلو «ةعماج ةدحو اهعمجت ةدحاو ةمأ نونوكت الف « مكنيب
 .ةجزامتم الو ةسناجتم ريغ اطالخأو

 ةوادعلا نوكت لب «ةفطاع ةمحرو ةلصاو ةدوم اهيف ةقالعلا نوكت الو
 «ةراق سوفن الو «ةداوه ريغ ىف رئاودلا ىرخألاب صبرتت ةعيش لك «ةمكحتمملا
 ىأ «ضْعَب سأب مُكضعَب قيذيوإ :ىلاعت هلوق ىدؤم اذهو «ةرتاف سوفن ىف لب
 مهنيب مهسأب نوكي ىأ «ىرخألا ةعامجلا ةلش ةعامج لك قوذي نأ ةقالعلا نوكت

 نع هناحبس ربعو :«مهريغ ىلع نوكت الو .مهسفنأ ىلع نوكت مهتوقف ءاديدش

 ةباصإلا هبشي ىنايب ريوصت كلذو «ضعب سأب مهضعب قيذي نأب ةوادعلاو ءاضغبلا
 نوبيطتسيو ءمهنيب ةوادعلا نومعطتسي مهنأ ىلإ ةراشإلل هماعطتساو هقوذب سأبلاب

 داسف نع 'ئيني كلذو ءايهش اماعط بيطتسي نمك مهمكحي ىذلا ديدشلا سأبلا
 اهنأك ةوادعلا نوئرمتسي مهنإ ىتح ؛مهعابط بلقو ؛مهلاح بارطضاو «مهرمأ
 .ءىرم ماعط
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 «ناميإلا لهأ هب ىلاعت هللا ىلتبا دقو «عيشتلا ءالب الإ نوهي ءالب لك نإ

 نبا ىور .«1)ءالبلا اذهب ىلتبتس ِهَلِكَي دمحم ةمأ نأ ةرفاضتم راثآب حاحصلا تور

 اهقراشم تيأر ىتح «ضرألا ىل ىوز هللا نإ» :لاق كي ىبنلا نأ ريرج

 رمحألا نيزنكلا تيطعأ ىنإو ءاهنم ىل ىوز ام غلبيس ىتمأ كلم نإو ءاهبراغمو

 الأو (عوجو ةمزأب ىأ) ةماع ةنسب ىموق كلهي الآ ىبر تلأس ىنإو «ضييبألاو

 تيضق اذإ ىنإ :دمحم اي :لاقف «ءضعب سأب مهضعب قيذي الو ءاعيش مهسبلي

 مهيلع طلسأ الو «ةماع ةنسب مهكلهأ الأ كتمأل كتيطعأ ىنإو ءدري ال هنإف ءاضق

 مهضعبو ءاضعب كلهي مهضعب نوكي ىتح «ةماعب مهوكلهيف مهاوس نمم اودع

 ةمئآلا ىتمأ ىلع فاخأ ىنإ» :ّهْلَك ىبنلا لاقف «اضعب ىبسي مهضعبو اضعب لتقي

 نإ مهللا .27”«ةمايقلا موي ىلإ مهنع عفري مل ىتمأ ىف فيسلا عضو اذإف «نيلاضلا

 لكأي انضعب راص ىتح «ةمئألا نم نولاضلا انلضأو ءاهانيأر دق «لئالد هذه

 ءانلامعأ بقاوعو ءانبونذ رش نم انرجأو ءانع كبضغو كتقم عفرا مهللا ءاضعب

 ميحرلا باوتلا تنأ كنإ ءانيلع بتو

 . «نوهَقفَي مهَّلَعَل تايآلا فّرصُن فيك رظنا»
 وهو «تانيبلا هتايآ ىلاعت هللا فيرصت ىف رظني نأب هيبن ىلاعت هللا رمأي

 ءاهلك ةيناسنإلا هب ىدحتي زاجعإو «ميكح هيجوت نم ميركلا نآرقلا ىف امل هيجوت

 هملع ىلإ هبن هرت ملأ ءهدج نايب لك ىفو ءهيجوتلا ىف فيرصت اهلك ةروسلاف

 طقست امو «رحبلاو ربلا ىف ام ملعي وهف ةريبك الو ةريغص رداغي ال ىذلا طيحملا

 ىف الإ سباي الو بطر الو «ضرألا تاملظ ىف ةبح الو ءاهملعي الإ ةقرو نم

 وهو ءاهمانم ىف تمت مل ىتلاو ءاهتوم نيح سفنألا ىفوتي ىذلا وهو «نيبم باتك

 ٍصاقو ىبأ نب دعس نع ٠( 55) ماعنألا ةروس نمو - نآرقلا ريسفت :ىذمرتلا ىور ام كلذ نم )١(
 هسا

 نب وأ مُكقوَف نم اًاذَح ْمُكيلَع ْتَمِلي انأ ىلع داق رم لم :ةيآلا مده ىف لكك يِنلا نع

 ذه :ىسيع وبأ لاق (دعَب اَهُنيوأ تأأَي ملَو ناك اَهَنإ امأ» : هلك ( يلا لاَقَ 4مكلجرأ ٠ تحت

 .(1 454 ةرشعلا دئسم ىف دمحأ هاور امك . .بيِرَغ نَسَح تيدَح

 .براقم ظفلب 886 ضعبي مهضعب ةمأآلا هذه كاله - ةعاسلا طارشأو نتفلا :ملسم هاورو ةعهز



 ع
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 تان بيرك

 تدتشا اذإ ءنوكرشملا هيلإ أجلي ىذلا هدحو هنأ نيب مث هلك رمألا هيلإ دري ىذلا

 س وئك مهقيذيو ,عالبلا مهيلإ لزني نأ ىلع رداقلا وهو .ةهيركلا تلحو «ةديدشلا

 .رابتخالا

 نأ دعب اههوجو ىلع رومألا اوكرديل قداصلا مكحملا لوقلا ىف فيرصت اذه
 مهّلعل» :ىلاعت هلوق ىف انه ءاجرلاف ءاوكرديو اوهقفي نأ ءاجر ءاهيلإ اوهجوي
 ىف فيرصتلا كلذ نأش نم وه اميفو «نوربتعي اوناك اذإ مهلاح ىف وه «دوهَقَفي

 هللاو ءاهيلإ مهرئاصب لفنتو . قئاقحلا بل نوكردي اهانعم نوهقفيو «ميكحلا لوقلا

 .ميلعلا ريبخلا ميكحلا وه هناحبس

 صَل ليكوميلَعْثَمَل ل ُحْلأَوهَوَكُم يبدو
 هل وع ريس 0 000 01 رع سل
 "ىف نوضوخ نيزلا َتياَراَذِإَف كير نوملعت فوسورفتسُم إبن

 ٠ وري اخ الا سرفيس 5

 1 َكنيِنيآَمإَو ريع تيِدَح ف طوق ماس را

 02) نيف وَمْلاََم ئَركصيلأَد حب دعم لو طجَصْل

 نك وو َىَثْنُم م هباسج نم نوقني تريزا لعامو .٠ دما” 2 هت. الس 5 هلآ 54 001
 لوس ع 020 1

 هي "سوقي مهلعل ى ئركحز

 اجلي ىذلا وه ىلاعتو هناحبس هنأ ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا نيب
 ربلا تاملظ ىف ةيفخو اعرضت هنوعديو هيلإ نوتجلي مهنآو «ةدشلا دنع هيلإ

 «دئادشلا لزنم هناحيبس هنأو هاوس ىجنم الو . ىجنملا هدحو وه هنأو «هرحبلاو

 ( عملي الو رضي هل نمث هريغ نوكرشي 3 ءالتبالاو ءاجنإلاب صتخا امك «ةدابعلاب

 نأ ىلع لدي امم لطابلاب هرمأ ىف مهضوخو «قحلا نم مهفقوم ررقي هذه ىفو
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 دا رح

 لالجلا رادقم عم ًافاكتت ةداج ةرظن ةدابعلا ةيضق ىف نورظني ال مهنأ مهلالض اببس

 «مهبولق ىدتهت الو «مهرئاصب ذفنت ال كلذلو ؛ةيهلإلا ىناعملاو ةينيدلا قئاقحلا ىف

 ساه ماه مال

 نود اهبلط ىلإ نوأجلي ىلا ةمعنلا ركذب «تايآلا نايب ىف فيرصتلا اذه عم

 باذعلاو «ءالتيالا لزني ىذلا هنأ نايبو «ةلماشلا ةلماكلا ةردقلا نايبو «هأاوس

 3 ىبنلا موق شيرق تبذك «ىورخألا باذعلا دعب نم هيلع اوسيقيل ىويندلا

 هنئم ةاجنلا بلطو «مالستسالا نم مهلاح عمو «ءةقداصلا تانيبلا مايق عم اهبيذكتو

 صضعبل وأ هلاحل صخشلا ةضقانم نأ -الوأ صفقان كاردإ ىلع لدي «ةدشلا دنع

 اضيأ لديو « عئاقولا نايسن نعو «ةلماك قئاقحلا كاردإ نع هتلفغ ىلع ليلد هلاوحأ

 ىلع لديو «تايآلا ةداهشو «ةلدآلا مايق عم قحلل ةمواقمو مكحتسم دوحج ىلع

 رصبلا ناك نإو «ةواشغ مهنيعأ ىلع عضي هنإ ىتح «مهسوفن ىف ديلقتلا لغلغت

 .اهب نوعمسي ال ناذآ مهلو اهب نورصبي ال نيعأ مهلف «امئاق

 قرف ال مهيف ثعب نيذلا هتمأ مه هيلي ىبنلا موق نإ :نيرسفملا ضعب لاقو

 هموق كعلوأف «ىبرغ الو ىفرش الو َ دوسأو ضيبأ الو « ىمجعأو ىبرع نيب

 « موقلا نم معأ ةمألا نآل ؛نيرسفملا نم روهمجلا هيلع ام ىلإ ليغ نحنو

 ىبنلا نأل ؛شيرق نم ٌةِْلَي ىبنلا موق ىلاعت هللا ركذ امنإو «ةيوغللا ةلالدلا لصأ ىف

 ىتشب ىذألا ناك امدنع هنإ ىتح «مهناميإ ىلع اصيرح اونمؤي نأب ايفح ناك هي

 جرخي نأ وجرأل ىنإو» :لاقو «نوملعي ال مهنإف ىموقل رفغا مهللا :لاق ؛هبورض
 هنإو «ةوعدلا هذه ىلإ ةوعدلا مومع ىلإ ةراشإللو ,ىك10(هللا دبعي نم مهبالصأ نم

 وهو هومدأَف هموق ةبرض ءاينألا نم اين ىكحَي ل يللا ىلإ نأ ىَنأَك هوعسم نب هللا دبع لاَق

 :ىراخبلا ؛هيلع قفتم . .ظَنوُمَلعَي ال ْمُهَّنإَف ىموَقل رفغا مُهّللا» :لوقيو ههجو نع مّدلا ْحَّسْمَي

 < .(9/9١؟) دحأ ةوزغ - ريسلاو داهجلا :ملسمو 5066 راغلا ثيدح - ءايبنألا ثيداحأ
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 نم بيجتسملا دجيسف «هئالب ىف نوددشيو .هموق نم هتوعد دري نم دجو نإ

 هللا نكلو تببحأ نم يدهت ال كْنِإ9 هموق جراخ نم نوكت دق ةيادهلا نإو ءمهريغ

 . [صصقلا] 459 ... ءاَشَي نم يدهي

 ء«بجوم الو مهدنع ليلد ال مهنأ ىلإ ةراشإ هيف «قحْلا وهو# :ىلاعت هلوق
 مهسفنأ نم ماقو «تانيبلا هل تدهشو «هيلع ليلدلا ماق ىذلا تباثلا قحلا هنأل
 كلذ نوبذكي ىنأ ىأ «لاحلا واو نييوحنلا فرع ىف ىمسي ام واولاف ءهقدص ليلد
 ىبرقلاو «مئاق ليلدلا نإ ذإ ؛دانعلا ةدشل كلذو «تباث قح هنأ لاحلاو ,«بيذكتلا

 الوئسم تسلو «مهسفنأ اهتنقيتسا نإو ءاهب اودحج كلذ عمو ةتباث مهنيبو كنيب

 .غالبلا الإ كيلع امو «تغلبو تنيب دقو «مهرفك نع

 لقف «هقراوب تقريو «هلئالد ترهظ دقو «قحلاب نوبذكي كموق ناك اذإو

 :ىلاعت هلوق هيلإ ريشي ام اذهو «مهنع الوئسم تسل «تنيبو تغلب ذإ كنإ مهل
 مهدحو مهيلع نأ ديكأتل ىلاعت هللا لبق نم كي هرمأو «ليكوب مكيلع تس لق»

 نم ةلوصوم محرو ةبارق نم مهب هتلص نكت امهم دي ىبنلا نأو «مهبيذكت ةعبت
 ةرزاو رزت الو «نيهر بسك امب ئرما لك لب ؛نولعفي ام ةعبت لمحتي ال «هبناج

 لوكوملا «مهرومأب لفكتملا انه ليكولاو «غالبلا الإ لوسرلا ىلع امو ةىرخأ ددا رزو
 دقو «مهنع ةيلوئسمو ةباقر ىذب سيلف «مكيلع هتلافك تلمش ىذلا مهنوئش

 ئفكو ...# :ىلاعت لاق لوعفم ىنعمب ليعف ليكو ليك نعم ىف بئرا لا
 :اذه ىلعو .كل لكوتيو «كرمأ ىلوتي نأ هب فتكا ىأ [ءاسنلا] © ًاليكو هّللاب
 ٍليكوب مهيلع تنأ امو .. 2 .[نارمع لآ] 4099 ليكولا معن هنو ِهّللا انيسح .. 0
 مهيلع تسل :ىلاعت هلوقك ءمهل ظفاحو «مهيلع لكومب ىأ [ماعنألا] هن

 تسل لق# :ىلاعت هلوق اذه ىلعو [ةيش ةيشاغلا] 49 َرفكو ئّلوت نم الإ 69 رطيسمب

 قفتم وهو «نيبشخألا ثيدح ىف وهف «. . .مهبالصأ نم هللا جرخي نأ وجرأ لب» ٍهَلكك هلوق امأو -

 ىبنلا ىقل ام - ريسلاو داهجلا :ملسمو «(7711) ةكئالملا ركذ - قلخلا ءدب :ىراخبلا هاور هيلع
 .(1794) هلك
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 ىلع لب «ةداجلا ىلع مكلمحأل مكيلع ظفاح مكب لكومب تسل ىأ «ليكوب مُكَيَلَع
 هناحبس مهلمح اذلو ؛نوفرتقتو نوبذكت امع نولوئسم متنأو ءطقف غيلبتلا

 ال عقاو رخآلا مويلا ىف نوكي امب مهرابحخخإ نأو «مهرذنأ ام مهب عقاو هنأو «ةعبتلا

 :ةلاحم

 . «نوملعت فوسو رقتسم ابن لكل»
 املع ديفي قدصم عقاو هلو «ةدئاف اذ نوكي ىذلا ميظعلا ربخلا وه أبنلا

 هلوق كلذ نمو «ءابنأ اهنأ ةرتاوتملا رابخألا نع لاقي كلذلو ءاينظ املع وأ «اينيقي

 ردصم ىه رقتسمو [دوه] 469 ... كيل اهيحون بْيَعلا ءاَبنَأ نم كلت : ىلاعت
 .رختسي ةامز ىنعك نامز مسا وأ «رقتسا ىنعمب ىمسم

 ىدؤملاف ,دوجولاو ققحتلاو توبثلا ىنعمب رارقلا نم ذوخأم رارقتسالا ىنعمو

 ءهيف نوكي نامز ؛ريشبتلا وأ راذنإلاب «ميظع ربخخ لكل ميركلا صنلل ىظفللا
 دق «مهءاج امل قحلاب اوبذك نيذلا كتئلوأ نأ ؟ماعلا ىدؤملاو .هنومضم ققحتيو

 تانجو «ميقم ميعن نم نودجيس امب ءابنألا نينمؤملا تءاجو «رذنلاب ءابنألا مهتءاج

 ىف هرقتسمو هققحتو ءرضاحلا ىف وأ ءايندلا ىف أبن هنإو ءاهيف نيدلاخ ندع

 كلذكو «ةسوسحملا ةدهاشملاب نيقيلا ملع ةمولعم ةتباث هتقيقح نودجتسو «لباقلا

 نيقيلا ملع هنوملعتس مكنأ ءدكؤملا نم ىأ «نوملعت فوسو» :ىلاعت لاق

 .دوجولاو رارقتسالاو

 ملعلا هيف ام ٌةِكَك ىبنلا راذنإو ميركلا نآرقلا ركذ ىف سيلأ ؛لاؤس دري دقو

 ىلاعت لاق امك ءهنم ىلعأ ملع الف ؛ىنيقيلا ملعلا نيوكت هنأش نم ام وأ ىنيقيلا

 باوجلاو ؟[لمنلا] *069 .. . مهسفنأ اهتنقيتساو اهب اودحَجَو» : تانيبلا هذه دعب

 هيف باتري ال اقدص قداصلا ىلاعت هللا راذنإب هبابسأ تماق ىذلا ملعلا نأ كلذ نع

 ةنياعملا ملع وهف «باذعلا لوزن دنع نوكي ىذلا ملعلا امأ «رابخإلا ملع وه لقاع

 .بيذكتلاو ةتهابملل الو «ءارملل لاجم ال ثيح ء«مهب لوزنلاو «ةدهاشملاو

 -مالسلاو ةالصلا هيلع -ىبنلا لوق نم ىهأ «رقتسُم ابن لكل» : ىلاعت هلوقو

 لوقم نم اهنأ قايسلا رهاظ «ليكوب مُكَيَلَع تسل لق# :ىلاعت هلوق ىف هب رومأملا
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 ىبنلا ناسل ىلع راذنإلا ءارجإ نوكيو ءهب رمأ ىذلا -مالسلاو ةالصلا هيلع- ىبنلا
 هنأ ىفنب ةلص هل كلذ قوفو «ةبطاخملاو ةهجاوملا ببسب ديدشتلا نم لضف هيف ٌدِيظ
 نأ حصيو «مهدحو مهيلع ةعبتلا امنإ «هيلإ مهرومأ تضوف «مهيلع اليكو سيل

 امب ىلاعت هنم امكح نوكيو «ىلاعت هللا نم مالك .4(أب لكل» : ىلاعت هلوق نوكي

 .دوعي هيلإو هللا نم هلكو مهيلع ىرجيس

 ٍثيِدَح ىف اوُضوُحَي تح مُهْلَع ضرع نتانآ ىف دوُضوُحَي نيذلا تير اذإو)
 . 4 هريغ

 رذنأ نأ دعب .ةينادحولا ىلإ ةوعدلاب دك ىبنلا مهبطاخ نيذلا نوكرشملا ناك

 الو .قحلا بلط مهلظي ال ,مهنيب اميف نوبطاختي ؛هبر رمأب عدصو «رشبو
 ىبنلل مهتدناعمو «دوحجلا ىف ةجاجللا مهثيدح دوسي امنإو «ةقيقحلا ةدارإ مهعفدت

 تسيل مهلاحف «مهبيذعت بيلاسأ مهريبدتو «نينمؤملا فاعضب مهئازهتساو دل
 مهديزت ةدناعملاو ةموصخلا ىف نوجلي نيذلا ةوعد ذإ ؛قحلا ىلإ نوعمتسي نم لاح
 هذه ىف مهريكذت ريخلا نم نوكي ال كلذلو ؛مهناذآأ مصو ءمهفقوم ىف اديدشت

 .ادانعو ادعبو ءافجو ارارصإ مهديزت اهنأل ةدحاجلا لاحلا

 ىف رامغنالاو «ءعورشلاو «ءاملا ىف رورملا ةغللا ىف هانعم لصأ ضونخلاو
 ءركفلا ىطغت اهرابتعاب لاوقألاو ثيداحألا ىف رامغنالا ىف لمعتسا مث «هتاجوم
 :هصن ام ىناكوشلا ريسفت ىف ءاج .هيف ضئاخلا ءاملا ىطغي امك هيلع رطيستو
 مث ءاملا ىف هلصأ ضوخلاو .ءباطخلل حلصي نم لكل وأ يلو ىبنلل باطخلا)
 نم ريعتساف «ءاملا تارمغل اهيبشت لهاجم ىه ىتلا ءايشألا تارمغ ىف لمعتسا

 دقف هتضخ ىش لكو طلخلا نم ذوخأم وه ليقو «لوقعملا ىلإ سوسحملا
 ىف نوضوخي نيذلا تيأر اذإ ىنعملاو ءهطلخو لسعلاب ءاملا ضاخ هنمو ؛هتطلخ
 ركنملا اذه عامسل مهعم دعقت الو ءمهعدف ءازهتسالاو «درلاو بيذكتلاب انتايآ

 .(رياغم ثيدح ىف اوضوخي ىتح «ميظعلا

 نكلو «ةرماسملا درجمل نوكي نأ روصتي ال ءالؤه عم دلك ىبنلا سولج نإو
 رمألا نإو ءانركذ امك ىدجت ال «دناعملا ضوخلا اذه ىف ةوعدلاو .هتلاسر لجأل
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 ىلعف «مهتماعو «نينمؤملا هتصاخلو دلي ىبنلل رمأ دانعلا لاح ىف مهنع ضارعألاب

 «مهفارحنا نالعإو «مهعادتبا ريرقت ءانثأ ىف ةعدتبلا سلاجم اوشغي الأ نينمؤملا

 ةرثكب نوضرعم نينمؤملا نأو «لاحلا هذه ىف مهو مهداشرإ ىف ىودج ال هنإف

 امك ىدعت ةدسافلا راكفألا نإف (مهريكفت ىودع مهيلإ ىرست نأل مهعم لدجلا

 عم مهتلداجم ةرثكل مهنأ ةلبانحلا ضعب اكش دقو «ةدسافلا ةضيرملا ماسجألا ىدعت

 .مهريكفت قرط ضعب مهيلإ ترس ةقدانزلا
 .«نيملاّظلا موَقلا عم ئركذلا دعب دعقت الف ناطيشلا كئيسدي اًمإوإ»

 ركذ امك ىلاعت هللا نيبف «نيكرشملا ةوعد ىلع اصيرح ناك لَك ىبنلا نإ
 ىف اوحلأو اهب اوءزهتساو «ةلاسرلا لئالد ىه ىتلا تايآلا ىف اوضاخ اذإ مهنأ افنآ

 ةجاجل الإ ّسحلا ركذ مهديزي ال هيلع مه امب مهكاسمتسا ىف اوجلو ءاهدوحج

 : ىلاعت لاق امك ءارفك مهتداز ىرخأ لئالدو ةيآ مهتءاج املك ذإ انايغطو ادانعو

 ؟مدازف ومآ نيا نأ ناسي هذ قدر مك لوف م هه روس تلون اماذوإ

 مهسجر ىلإ اسجر مهتداَزَف ضرُم مهبول ىف َنيِذّلا امَأَو 059 تورشبتسُي مهو انامي

 ءاراسخ الإ نيملاظلا ديزي ال قحلا ناركنف . [ةبوتلا] 452 نورفاك مهو وُناَمَ

 .ةجاجللا ىلإ مهعفديو

 ىلإ ليم مهبولق ىف قحلا ةاعد نكلو «ةقباسلا ةيآلا ىف ىهنلا ناك كلذلو

 دنع هركذو هيلإ ةوعدلا اودواعي نأ ىلإ كلذ مهعفدي دقف «هيلإ سانلا ةيادهو ءهركذ

 لاح ىف ىهنلا ارركم ميركلا صنلا ناك كلذلو ؛نيئزهتنسم نيركنم نيضكئاخلا

 ىه «ناطيَشلا كّئيسني اًمإو# :هلوقو ةيادهلا ىلإ ةوعدلا ىف ةبغرلا ببسب نايسنلا

 ىف انايبو ةغل ةليقثلا نونلاب ديكأتلا امب ديكأتلا بحصيو «ام) ب ةدكؤم ةيطرشلا «نإ)

 انايسن «ناطيشلا كاسنأ نإ ىنعملاو «ديكأتلا بوجو عضاوم نم اذهو ؛(كنيسني)

 نايب لجألو «نوملاظ مهنأل ؛مهعم ركذتلا دعب دعقت الفءمهعم تدعقف ادكؤم

 : ةيتآلا ىحاونلا ىف ملكتن صنلا ىمارم ضعب
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 ناك اذإو «ناطيشلا وه ببسلا نأو «نايسنلا ىف وه امنإ ديكأتلا نأ - ىلوألا

 هنم ىقوتلا بجي هنإف نايسنلا كلذ ىلإ تدأ ىتلا ةسوسولا ىف ببسلا وه ناطيشلا

 له نكلو ءاعد امع عالقإلاو ةبوتلاو «هيلإ وعدي امب ذهألا مدعو .هتيراحممو

 ىذلا نإو «هيلع بجي ام هيسنيف ٌةْيَلَي ىبنلا سفن ىلع رطيسي سيلبإ ىنعمب ناطيشلا
 ىبنلا سفن ىف رثؤي ال وهف «هتقلع هبلق نم تعزن سيلبإ نأ ررقم وهو «هملعن

 نايسن بسني فيكف «ىسنيف ناسنإلا ىرتعت ىتلا ىه ةيناسنإلا ةعيبطلا نكلو دك

 نم ماقملا اذه ىف باطخلاب دارملا نأب كلذ نع بيجأ دقو ؟ناطيشلا ىلإ ىبنلا

 هيف لخدي نأ دب الف ِدْلِكك ىبنلل ظفللا نكلو ٌّةْيقَك ىبنلل سيلف «ةمألا نم بطاخي

 وأ «تاوفغ نم «ةيناسنإلا سفنلا ىرتعي ام وه امنإ ءانه سيلبإ وه سيل ناطيشلا
 «ىلاعت هللا نع غيلبتلاو «ماكحألا نايب ريغ ىف ٌةِلَي ىبنلا ىلع زئاج وهو وهس

 .هيقوت بوجو ىلإ ةراشإلل ناطيشلا ىلإ هتبسنب نايسنلا نع ربعو .هتمكح

 نع عفر هنأل نايسنلا لاح ىف ىهن الف .ركذتلا دعب ءاج ىهنلا نأ -ةيناثلا

 عم ئركذلا دعب دعقت الفال :هناحبس لاقو «هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا ةمأآلا

 ةرثك ىركذلا ىنعمو «ىركذلاب ركذلا نع ىلاعتو هناحبس ربع 4نيملاّظلا موقلا

 ىلإ ةوعد الف «ةجاحل وعدملا دادزيو ءابعت ىعادلا دادزي ال ىتح «نكمأ ام نايسنلا

 ضارعإلا ىف ةجاجللاو هنع ضارعإلا عم قحلا

 .مهتجاجلو ءهيلع مهرارصإو «مهرفكب مهملظ ىف نورمتسم مهو ءاوبزحتو
 دوعقلا مدع ىف ببسلا هنأو «ملظلاب مهل فصو صنلا ىفف .مهئازهتساو
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 ىلع مه نم الإ اهيف مهسلاجي ال ءاراكوأ مهل نوذختي لطابلا ةاعد نإو

 . مهنع داعتبالا بجيف «مهتلكاش

 ىلع ىوقتلا لهأل ثعابلا «ءىش نَم مهباسح نم َنوَقَتي نيا ىلع اًموإ»
 ةلادلا ةتباثلا تانيبلا تايآلا ىف نوضوخي مهو «نيملاظلا ىلإ عامتسالاو سولجلا

 وه مهدانع ىف نيجال «نيئزهتسم نيدحاج «نيركنم ِةَكَي دمحم قدص ىلع
 ةضاضغ الو «مهيف ءاجر ال هنأ ةميركلا ةيآلا تراشأف ةيادهلا ىف ةفحلملا مهتبغر

 تاعبت نم مهيلع امو ءريكذتلا الإ مهيلع ام مهنأل ؛كلذ ىف ىوقتلا لهأ ىلع

 .مهيلع مهلامعأ تاعبت امثإ ءىش مهلامعأ

 ىلاعت هللا نوقتي نيذلا نأ نيبي هانعم ىف ملكتن ىذلا ميركلا صنلا اذهو

 نع ةعبت مهيلع سيل ةياقو ىلاعتو هناحبس هبضغ نيبو مهنيب نولعجيو «هتاقت قح

 مهلامعأ ىأ مهباسح نم دارملاف «ىلاعت هللا تايآ ىف نوضوخي نيذلا لامعأ

 وه لمعلا نأ رابتعاب لوعفملا مسا ىلع ردصملا قالطإ نم وهف «.مهيلع ةبوسحملا

 متمد ام ىنعملاو «ببسلا ةدارإو «ببسملا مسا قالطإ نم وهو «باسحلا ىف ببسلا

 دقلو .ءىش نم مهلامعأ ةعبت نم مكيلع امف «ريكذتلاو داشرإلا بجاو متيدأ دق

 :ىلاعت هلوقو :هصن ام ىناهفصألا «ءيش نّم مهباسح نم َكِيَلَع اما ىنعم ىف لاق

 40 ... يش نم مِهْيلَعكاباسح نم اَمَوِءيش نم مهباَسح نم َكيلع ام ...)
 . .. متيدتها اذِإ لض نم مكرضي ال مكسفنأ مُكِيَلَع ... » :ىلاعت هلوق دجنف [ماعنألا]

 الو «مهيلع باسح الف ءاودأ دق ىوقتلا لهأ ماد ام ىنعملا نأ ىأ [ةدئاملا] * 02

 ىفنلا مومع ىلع ةلالدلل انه «نم» «ءىش نم :هلوقو «مهباسح نم ىذأ مهلاني

 تاعبت نم -لؤض ولو- ردق ىأ مكيلع ام ىأ «هقارغتسا ديكأت وأ «هقارغتساو

 اذلو «ريكذتلا مكيلع بجاولاف «هيلع مه امل ةبقاعلا مهومتركذ دق متمد ام مهلامعأ

 : هناحبس لاق
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 «ن وقتي مهْلعَل ئركذ نكلوإ»
 تباثلا ريكذتلا الإ دعب نم نيقنملاو ىبنلا ىلع ام نيبي ميركلا صنلا اذه

 ىقلي امب ةيانعلاو «تافتلالاو تاصنإلا اهيف ىجري تاقوأ ىفو ءرمتسملا مئادلا
 ريكذتلاو «مهناميإ عقوتي نم لاح ىف اونوكي نأ ءاجرل ريكذتلا كلذو «مهيلع

 فلغت نأو ءدوحجلا قبسي نأ عناوملا دشأو «عناوملا تلاز اذإ ناميؤلل بجوم هتاذب

 :ىلاعت هللا نم سيل عوني مُهلعَلم :ىلاعت هلوق ىف ءاجرلاف «بولقلا
 دوحجلاو رشلا نم تصلخو «مهبولق تماقتسا اذإ مهلاح ريوصتل نكلو
 رارصإلاو ءدوحجلا ءاجرلا لحم اولحأ مهنكلو «مهناميإ ىجري هنأ وهو ءمهسوفن
 نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نم انلعجو «كلذ رش هللا اناقو . .دانعلاو ءرفكلا ىلع
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 علا ملكع

 كلذ عمو «بركلا ىف أجلملا هنأو «ةرهاقلا هتردق ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 ىف نورمتسي مهنكلو مهنع ضرعي نأب هيبن رمأي هللاو «نوثبعيو «.نوضوخي اوناك

 ىذلا مهنيد اوذختا كلذبو 2« مهنم كورخسيف ء ءامعض اوناك ذإ نيقتملاب مهئازهتسا

 ةايحلا نأ مهنظو «ةايح اب مهرورغ نم كلذو ءابعل هوقنتعي نأ مهيلع بجي ناك

 ضارعإلاب هيبن رمأ نأ دعب ىلاعت لاق اذلو ؛اهدعب ةايح ال وأ «ةيقابلا ىه ايندلا

 . «ايندلا ةاَيحْل ايا مهو ارو اع مهيد اوشا ندا رقو)

 ءامهل ىضام ال «عد»و «رذ» نإ :وحنلا ءاملع لاقو «كرتا ىنعمب «رَذ»

 .هانرذو :اولاق ءاذه اورذ :موقلل ليق اذإ هيف ءاج دقف « لمعتسي ىح

 مهيلإ فاضملا نيدلاو ءاوهلو ابعل مهنيد اوذختا نيذلا نع ضرعأ ىنعملاو

 ىذلا لعفلا وه بعللاو ءاوهلو ابعل اهوذختا مهنأك اهودبع ىتلا ناثوألا ةدابع وه

 جتنملا داحلا رمألا نع هب لغشيو هب ىهلتي ام وهللاو : لقعلا لهأ هرقي دصقم سيل

 ىتلا ناثوألا مهذاختا ىف ءالؤهف «بولطم دوصقم ضرغ هل نوكي ىذلا «رمثملا

 لهأ هرقي ال المع نولمعي ذإ نوبعلي مهنأك دبعت ةهلآ رضت الو عفنت الو اهنوعنصي
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 ركفلا لهأ دنع هل ةياغ الو هب نوثبعي ثيع هنأل نوهليو «كاردإلاو لقعلا

 .ناثوألا ةدابع نم هيلع مه امب نيدلا رسفي نأ ىلع الو ؛قطنملاو

 افاضم ناك ولو ءانيد ىمسي نأب اريدج سيل اذه نأ ريسفتلا كلذ ىلع دريو
 . مهيلإ

 ءاج ىذلا نيدلا هنأل ؛مالسإلا مهنيد نم دارملا نأ نيرسمملا ضعب ىأرو
 لوسر هب ءاج ىذلا مهنيد وهف «هوعبتي نأ نوفلكمو ءهب نوبطاخم مهو ؛

 ءاوهلو ابعل نيدلا كلذ اوذختا دقو ءانيد نوكي نأ مهل هاضترا ىذلا وهو ءمهنم
 ءهعبتا نمب اورخس مهنأ اوهلو ابعل هذاختا ىنعمو ءهيلع مه ام اومهفي مل ذإ
 .قحلا نع اوهلو :مهسلاجم ىف ابعل هيف نوضوخي اوذخأو ءهلهأ ىلع اومكهتو
 ىَنَح ْمُهْنَع ضِرْعَأَ انتايآ ىف نوضوخي نيذّلا تيأر اذإو : ىلاعت هلوق كلذ ىكزي
 ىف مكيلع لرت دقو )» :ىلاعت لاقو . [ماعنألا] 4 62) ... هِرّْيَغ ثيدَح ىف اوُضوْخَي
 ىف اوُضوُحَي ىنح مهم اودع الف هب ازهتسُيو اهب رقتكي هللا تايآ متعمس اذإ نأ باتكلا
 4« 09 اًعيمَج منهج ىف َنيِرفاَكْلاَو نيقفاَمْلا عماج هللا نإ مُهلم اذ مكَنِإ هريغ ثيدح
 . [ءاسنلا]

 ةايحلاب مهرورغ وه هببس نينمؤملاب مهثباعتو وهللا كلذو بعللا اذه نإو
 هلوق ىلع افطاع ىلاعت لاق كلذلو ؛هتياهنو دوجولا ةياغ اهنأ اهل مهمهفو ءايندلا
 «ةايحلا هذه مهتعدخ ىأ . . «اًدلا ٌةاََحْلا مُهْتَرعو اوُهلو بعل مهنيد اودَحَت9ِ : ىلاعت
 الو ءاهب نينمؤسم الو «ةرخآلا ةايحلل نيتفتلم ريغ جهاسم نم اهيف هوذختا امو
 َنوُقَتي َنيِدّلل رْيَح ٌةرخآلا ُراَدلَلو وهَلَو بعل هل الإ ايئادلا ةايحلا امو)» ءروشنلاو ثعبلاب

 .[ماعنألا] © 69

 ةينيدلا قئاقحلاب ثبعلا نم ناك ام مهنم ناكف ءايندلا ةايحلاب اوعدخ
 - مهل ديدهتلا ىنعم هيف كلذ نإو - هنن ىلاعت هللا رمأ اذلو ؛اهلهأب ةيرخسلاو

 هيبن ىلاعت هللا رمأ كلذ عم نكلو .مهلآمب اوئجافي ىتح مهيغ ىف مهكرتي نأب
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 «هسفن هب لغشيو «قحلا بلطيو ؛ىدتهي نأ ةمحر امئاد مهركذي نأ «مهب ةمحر

 . «تبسك امب سفن لسبت نأ هب ركذو :ىلاعت لاقف

 ىف نآرقلاو «نآرقلا ىلع دوعي هنأ :نيرسفملا رثكأ لاق «هب» ىف ريمضلا

 عم ىلاعت هللا نإو «هيده اوعبتيو «هب اوذخأي نأ نوفلكم مه ىذلا نيدلا ىلإ دوعي

 نأب هرمأ تمول مهئازهتساو مهثبعو مهلزه ىلإ تفتلي الف مهكرتي نأ هيبن هرمأ

 عم بجي نكلو «قحلا ةعد بيصيام وه كلذف .ءهعم نميو هب هنولزني ىذلا

 لماكلا ىبرملا لثمك مهعم هلثمو هتوعد ىف رمتسي نأ مهوهلو مهبعل نع ضارعإلا
 .مهل هتياده ىف رمتسي نكلو « هنع ضرعي «هذيمالت ثبع همهي ال ىذلا

 ةغللا ىف هانعم :لاستبالاو ءتبسك امب سفن لسبت نأ ةهارك نيّدلاب ركذو

 نأ نم كلذ كنعنمي الو «مهثبعو مهوهلب كسفن لغشت ال ىلجلا ىنعملاو

 نوكيو «ريسخلا نم اوعنميو كالهلا ىلإ اوملسي ال ىتح «مهريكذت ىف رمتست
 .داه موق لكلو ءرذنم كنإو «ريصملا سئبو منهج مهبيصن

 ءمهرصاني ىلو اهنم مهذقني الف ءاهنم مهل ةاجنم ال لاحلا هذه ىف هنإو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛رمتسملا باذعلاو مئادلا كالهلا ىه ذإ ءمهل عفشي عيفش الو

 اوملسأ اذإو «اهنم دَحْؤي أل لدَع َّلُك لدعت نإو عيفش الو َىلو هللا نود نم اَهَل سيل»

 مهيلاوي وأ مهرصاني ىلو هللا ريغ نم مهل نوكي ال منهج ىف كالهلا ىلإ
 ىضرتيو ءعفشي عيفش وأ ءاهب نودانتي اوناك ىتلا ةبصعلا وأ ةبارقلا ىضتقمب

 الو ةعافش الو ةيالو الف مهنم لبقي ال ءادف نم نوعيطتسي ام اومدقي نإو «مهنع

 هب نوجرخيو ءاوبكترا ام لداعي ىذلا ءاذفلا وه :لدعلاف «ميلأ باذع نم ةيدف

 ذخؤي ال ءالدع نوكي ؛ءادف مدقت نإو ,#لدعت نإو# ىنعمو «باذعلاو رانلا نم

 . مهنم
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 ةراشإ «نود نم» هلوقب ريبعتلاو «هريغ نم ىأ كهّللا نود نم# :ىلاعت هلوقو
 لك ىلع رطيسملا ىلعلا وه هللاو هللا نود وهف مهرظن ىف نكي امهم هنأ ىلإ
 ش . ءىش

 «صالخ الو ةاجنم الو «هنم صانم ال ىذلا باقعلا اذه كلذ دعب نيب دقو
 ملأ ْباَذَعَو ميمح ْنَم بارش مهل اوبسك امب اوُلسْبَأ نيا كتلوأ» :هتردق تلاعت لاقف
 . «نورفكي اوناك امب

 ابعل مهنيد اوذختا نيذلا «ىلاعت هللا تايآ ىف نوضوخي نيذلا ىلإ ةراشإلاو
 هلوسر هب ثعب ىذلا نيدلاب نوركذي مهو اونمآ نيذلا نم نورخسي اوناكو ءاوهلو

 اوتأو «راوبلاو كالهلل مهسفنأ اوملسأ ىأ 4اوُلسبأ# اذه مهلعفب اوناك دقو «مهيلإ
 :هلوقب هناحبس ربعو «ةناهتساو ءوتعو ءرفكو ثبع نم اوبسك امب كلذ ءرانلا ىلإ
 كلذ ناكف «بسكلا نوديري كلذ اولعف دق مهنأ ىلإ ةراشإلل (اوبَسَك اَمب»
 لكب طيحي ديدش باذعلا اذهو .ىدهلاب ةلالضلاو باذعلا اورتشا مهف «باذعلا

 ىلغي ءام ىأ ميمح نم بارش مهل «مهدولج ىفو مهنوطب ىف رانلا ءمهماسجأ
 مهدولج ىوكت رانو ءمهفوج ىف ران وهو «مهءاعمأ قزميف «مهنوطب لخدي
 4 © ... باآَدَعْلا اوُقوُدَيل اَهَرْيَغ اًدوُنج ْمُهاَلدَب مُهدوُلَج تجضن اَمّلُك .. 0
 ببسي ىأ نورفكي اوناك امب باذعلا كلذو ميلأ باذع كلذب مهلو .[عءاسنلا]

 بجوأ ام رهاظم نم تقو لك نوثدحي اوناكف ءددجتي ناك ىذلا رمتسملا مهرفك
 نوذؤي ةرمو ءهعم نمو ّهْلِكَو ىبنلا نم نورخسي ةرمف ؛ملألا اذهل مهقاقحتسا
 ءمهلهأو مهنوعطاقيو «7١2ةريملا مهنع نوعطقي ةرمو «نينمؤملا نم نيفعضتسملا
 نيدلا نوذختتيو «ىلاعت هللا تايآ ىف نوضوخي ىرخأو ولع ىبنلا نوذؤي ةرمو

 هساسأ هوجولا ددعتم رمتسم رفك وهف ءاوهلو ابعل مهنم لوسر هب ثعب ىذلا
 .ةمئاق تايآلاو ءدوحجلا

 )١( (ريم) طيحملا سوماقلا .ٍماعَّطلا ْبَلَج :رسكلاب ريما .
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 الو رضت ال راجحأ ةدابع وهو «مهاوهتسا لالض هيف لصألا هلك كلذ نإو

 وعدنأ لُقش : ىلاعت هللا لاق اذلو ؛ مهبولقب اهودبع مث مهيديأب اهوعنص لق ' عفنت

 . «انرضي الو انعفني ال ام هللا نود نم

 ىف مهريكفت داسفو ؛مهلالض اروصم لوقي نأب هيبن رمأي ىلاعتو هناحبس هللا

 انعَفني ال ام هللا نود نم رعدَنأ لقد :لوقيف ؛مهتديقع ىلإ هباحصأو دمحم دوعي نأ

 . «انرضي الو

 نع عجري نأ ىلع لك دمحم لمح ليبس ىف اولذب ام اولذب اشيرق نأ كلذ
 ام لك هيلع اوضرعو ءمهيلع ةرمإلا هيلع اوضرعو «لاملا هيلع اوضرع «هتوعد

 مهسفنأ تاذ ىف اوحاتريل «نوروصتي امك «مهيلإ دوعلا ىف هبغري هنأ نونظي

 ناك ام مهعنمي هنأو ؛مهتيلهاجو مهتيبصع ىف مهرضي هيلإ مهوعدي ام نأ نيبساح

 . مهؤابآ هيلع

 ام نالطب هراكنتسا ىف نيبيو «هيلإ هنوعدي ام ركنتسي نأ هيبن رمأ هللاف

 ىلإ ةوعدلاو «ميكحلا لدجلا نم كلذو «ةيناسنإلا ىف رادحنا هنأو ءنودقتعي

 ىأ «انرْضَي الو انعفني ال ام هّللا نود نم وعدنأ» :لوقيف «عضاوتو قفر ىف مالسإلا

 نإو «ةايح الو اتوم كلمي الو ءائيش هرمأ نم كلمي الو ءارض الو اعفن كلمي ال

 وهو ءىش لك كلام وهو «عفنيو رضي ام ةدابع كرتن «لقعلا مكحل لامهإ اذه

 هتدابع كرتن فيك «ربلاو رحبلا دئادش ىف هيلإ أاجلن ىذلا وهو «هدابع قوف رهاقلا

 هيلإ اناده دق ىلاعت هللا نإو ءرضت الو عفنت ال ناثوأ نم هيلإ انوعدت ام ىلإ

 لاق كلذلو ؛ةيادهلا دعب ةعجرو «مدقت دعب ةسكن هيلإ اننوعدت ام نإو «هناحبس

 لالضلا ىلإ درنأ ىأ ك«هّللا اناده ذإ دعب انباقعأ ىلع درنو# :هيبن هب رمأ اميف ىلاعت

 هناحبس ربعو ؛رونلا دعب تاملظلا ىلإو «قحلا دعب لطابلا ىلإو ءىدهلا دعب

 عجرنأ ىأ «مدقلا ءارو ام بقعلا .انباقعأ ىلع درن نأو هلوقب كلذ نع ىلاعتو

 تاالتماو «هيدهب انيدتهاو قحلا هللا نابأ نأ دعب نيسكنم ءانباقعأ ىلع نيربدم

 .هاوس دبعن الف «ةدابعلا ىف هتينادحوب انبولق
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 رسف دقو «اَنُرضَي الو اًنْعَفَتي ال ام هللا نوذ نم وعدنأ» :ىلاعت هلوقو
 ةدابعلاب ءاعد لكب (وعدن) رسفن نأ حصيو «نسح وهو «دبعتب (وعدن) ىرشخمزلا
 ىفن مدقو .مهمانصأ هب نوعدي امم كلذ ريغو ءرصنلا ىف ةناعتسالابو «ةثاغتسالابو
 وعدي امنإ وعدي نم نإ ذإ ءكرتلل بلجأ عفنلا ىفن نأل ؛ررضلا ىفن ىلع عفنلا

 .هيلع مدق اذلو ررضلل ال هعفنل

 ءانرضي الو انعفني ال ام وعدن ال ىأ «ىفنلا ىنعمب ىراكتإ اذه ماهفتسالاو

 .هرضي الو هعفني ال ام وعدي نمل خيبوتلا ىنعم هيف ىفن وهو

 لزنت نمو «ىدتها نم لطابلا ىلإ مهتوعد ىف مهلاح ىلاعت هللا روص دقو
 ةياده ال ام ىلإ مهتوعدب لاضلا ىوهتست ىتلا نيطايشلا لاحك ةيادهلا بابسأ هيلع
 ةاجنلا هيف اميف ريسلاو :«2)بحاللا قيرطلا ىلإ هنوعدي اباحصأ هل نأ راوجب ؛هيف

 ىلإ هَتوُعَدُي باَحصأ ُهَل اريح ضرألا ىف نيطاسشلا هتوهتسا ىذّلاَك إ» :ىلاعت لاقف
 0 ا . « انتنا ىدهلا

 نوعنصي نيذلاك ءءاش فيك ههجوي هيلع ىلوتساو هاوه بلط ىأ هاوهتسا
 كلذ نمو «نولضي نيذلا مه نيطايشلاو «سحلا ىلع ءاليتسالاو «مونلاب كلذ
 ' هماهم ىف دشرملا سملتي ءارفق ءارحص ىف ريسي نم ىرتعت ىتلا ماهوألا
 ىلاعت هللا مهامسو «لالضلا قيرط ىف هب ريسي ءادن مهولا هعمسيف ,29ضرألا
 «نورسفملا لاق امك لالضلاو ماهوألا هذه ءارو نوريسيف « سفنألا ىوهتست نيطايش

 نيب ددرتم ناريح وهو «ميقتسملا قيرطلا ىلإ هنوعدي باحصأ هل هسفن تقولا ىفو
 ىريو ماهوألا ىري ىذلا نمؤملا لاح هيبشت وهف «قحلا ةوعدلاو ماهوألا ةوعد

 . ىداهلا

 .اًميقتسم ارم رم اذإ «ْبَحَل :اًضيأ لاقيو .هلثم بحاللاو ءحضاولا قيرطلا :بْحَّللا :بحل )١(
 .(بحل) يرهوجلل حاحصلا

 .يرهوجلل حاحصلا .هماهملا عمجلاو «فارطألا ةديعبلا ةزافملا :همهملا (9)
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 ناريح نوكيو «ماهوأ ىلإ قحلا كرتي نم لاحل ىلاعت هللا نم ريوصت اذهو

 .ةملظلاو رونلا نيبو «ىدهلاو لالضلا نيب اددرتم ىأ

 نإ لق# :نيبملا نيبلا هيبشتلا اذه دعب مهل لوقي نأ هيبن ىلاعت هللا رمأ دقو

 هدحو وه ىلاعت هللا ىده نإ ىأ «َنيمَلاَعْلا برل ملسنل انرمأو ئدهلا وه هللا ىده

 ةرابعلاب ءهدحو هللا قح وه ىدهلا نأ هناحبس نيب دقو «هريغ ىده ال ىأ ىدهلا

 ال هنأ ىلع لدي ىذلا «لصفلا ريمضو «نيفرطلا فيرعت ىهو ءرصقلا ىلع ةلادلا
 .نيبم لالض ىف وهف ةيادهلا هذه مدع نمو «هللا ةياده ريغ ةياده

 ملسنل انرمأو# :هدحو هللا نم ةيادهلا نأ ىلع بترت اميف ىلاعت لاق دقلو
 هللا الإ دبعن الأب ليبسلا ءاوس ىلإ ىداهلا ىلاعت هللا نم انرمأ ىأ «نيملاعلا برل

 لحأ ىذلا ىلاعت هللا عيطن نأو «توغاطلاو تبجلاب رفكن نأو ءائيش هب كرشن الو

 ةبقاعلا مال ماللا ءملسنل كلذو نيينابر نوكن نأو «ثئابخلا انيلع مرحو تابيطلا انل

 انملسأ دقو «هدح ىلاعت هلل نوكنو «ءصلخن ىأ ملسنو «ليلعتلل ىك مال وأ

 .هناحبس هل نيصلخم هلل انهجو

 ءاوطأو انرودص ىف وهو «مولعم رمآلا نآل لوهجملل ءانبلا ناك انهو

 برل ملسن نأ وهو ءاهتياغو اهتياهن تركذ نكلو «تارومأملا ركذت ملو ءانسوفن

 .مويقلا ىحلا وهو ءاهتصاخو انرومأ ةماع ىلع موقيو ءانابرو انقلخ ىذلا نيملاعلا

 لكو ءانرضي الو انعفني ال ام وعدنأ لوقي نأ هيبن رمأ ىلاعت هللا نأ ظحاليو

 ءهبر هرمأ امك دلك ىبنلا نأل كلذو ءهريغ هعمو ملكتملا ةغيصب هدعب نم ناك ام

 مهنم رجاه ىتح ةكم ىف دئادشلا اوقال نيذلا نوصلخملا نونمؤملا هعمو ملكتي ناك

 ذإ دعب مهباقعأ ىلع مهدر نوديري نوكرشملا مهاذآ دقو ءرجاه نم ةشبحلا ىلإ

 . هللا مهاده

 بولق ىف سأيلا ىقليل «مهنعو هنع لوقلا اذه لوقي نأب هيبن رمأ ىلاعت هللاف

 اوقاذ نأ دعب رفكلا ىلإو «ةينادحولا دعب كرشلا ىلإ دحأ دوعي نأ نم نيكرشملا

 .ناميإلا ةوالح
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 نأو# :نينمؤملا نم هعم نمو دلي ىبنلا هررق ام انركذ نأ دعب نم لاق دقو
 . «نورشحت : هيَلإ ىدلا وهو هوُقَّتاَو ةالصلا اوميقأ

 :لاقف ءاهب ىلاعت هللا هرمأ ىتلا ةغيصلاب ىلاعت هللا رمأ ٌهَلِكَك ىبنلا ىكح
 ملسن نأب هناحبس انرمأ ىأ ؛(ملسنل) ىنعم ىلع فطع اذهو «ةالّسصلا اوميقأ نو
 لوق ةغيصب ةالصلا ةماقإب رمألا ناكو« ةالصلا ميقن نأ انرمأو «نيملاعلا بر هلل
 ريغ نم نيد ال هنإف «نيدلا ىف ةالصلا ةناكمل ِةَِْلَك ىبنلا لوق ال «ىلاعت هللا

 نوكت ام رهظأ ةينادحولاو «هتلالدو هرهظم ىهو هبل ىهو «هدومع ىهف «ةالص
 تسيل هذهف «ىئاري نأ الإ ءاهيف ائيش هب كرشي ال هدحو هللا ةدابع ىهف ةالصلا ىف

 . ةالص

 ىف ةلماك ةموقم اهب ىتأي نأب ةالصلا ةماقإ نمؤملا نم ىلاعت هللا بلطو

 .. # :ىلاعت هلوق اهيف ققحتي ؛ عوضخو عوشخ نم اهيناعمو ؛ةرهاظلا اهناكرأ
 .[توبكنعلا] 469 .. . ربك هللا ركذلو ركنملاو ءاشحفلا نع ئهنت ةالّصلا نإ

 «هوُقّتاَوظ :ىلاعت لاقف ىوقتلاب رمألاب ةالصلا ةماقإ ىلاعتو هناحبس دروأو
 اميف ةعاطلا قح هتعاطإب هبضغ نيبو مكنيب ةياقو ىلاعت هللا نيبو مكنيب اولعجا ىأ
 هبلق ًالميو «هتينالعو هرس ىف هركذيف ءامئاد هاوقتب هسفن ألمي نأو «ىهنيو رمأي
 سحي ءرودصلا ىفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعيو ءامئاد هاري هنأب سحيو ءهتيشخب

 .ةيبوبرلا ىنعم هيف ىبرتي كلذبو ءامئاد هللا عم هنأب

 «نورشحت هّيَِإ ىذلا وهو» :لاقف «سفنلا ىف ىوقتلا ىبري ام ىلاعت ركذو

 قئاقح ثالث نمضتي ىماسلا ريبعتلا اذهو نورشحت هيلإ مكنأب اونمآو ىأ

 :اهب ناميإلا

 نأو «ىلاعتو هناحبس هيدي نيب نوعمتجي سانلا نأو ثعبلا -ىلوأللا ةقيقحلا

 الف ةيماسلا ةبترملا ىلإ ةيناسنإلا سفنلاب ولع وهو ناميإلا رس وه ثعبلاب ناميولا

 نحت امو ايحتو تومن اًيندلا انتاَيح الإ ىه نإ :لوقي طقف ابراش الكآ نوكي

 . ءازجلا وجريو ءريخلا لعفي هتيناسنإب ولعي لب [نونمؤملا] © 60 نيثوعبمب
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 ءهدحو مكحلا وه مويلا اذه ىف هنأو ءهدحو هلل كلملا نأ -ةيناثلا ةقيقحلا

 «نورشحت ه هيلإ# : هلوقب كلذ ىلع ىماسلا صنلا لد دقو «نيدلا موي كلام وهف

 . هناحبس هيلإ ريصملاف «نورشحت هدحو هيلإ ىأ لعفلا ىلع «هيلإ» ميدقتب

 سفن لك ىزجتف رشحلا ةياهن وهف باوثلاو باقعلاو باسحلا -ةثلاثلا ةقيقحلا

 .تبسك ام

 تلاعت لاقف هتردق لامكب روشنلاو ثعبلا ىلع لدي ام هناحبس ركذ دقو

 ىلاعتتو هناحبس قلخ ىأ «قَحْلاِب ضرألاو تاوّمّسلا َقَلَخ ىذا َرُهَول :هتمكج
 قحلا ىلع امئاق هقلخ ىأ «قحلا وهو تباثلا رمألاب ءامهيف امو ضرأللاو تاومسلا

 هقلخ لب ؛«ىهتنيو ىنفيل هقلخ امو «هتمكحب نوكلا اذه دوجو ردق هنأو «ةمكحلاو

 مكاو نع مئات نأ ليسحفأ) :ىلاعت هلوقك اذهو ءرمتسيو «ىقبيل

 ىف امإو ميقم ميعن ىف امإ نوقبتسو نوعجار مكنإ لب .[نونمؤملا] < 02 نوعجرت

 هانركذ امو «نك ىهو «قحلا ةملكب ىأ «قحلاب ىنعم :ىبطرقلا لاقو دلاخ باذع

 . حضوأ

 لب ءابيرغ الو اديعب الو اريسع ائيش سيل مهثعب نأ ىلاعتو هناحبس نيب مث

 اذه ىأ .«نوكُيف نك لوفي ميو :ىلاعت لاقف قحلا ىه ةملكب نوكي ثعبلا نإ
 «نك :ىلاعت هلوقب هنأ ىأ نوكيف نك وهو «هتاذ ىف قح وه ىذلا تباشلا لوقلا

 ٍءاتاتشأ سانلا جرخيو «روبقلا نم ثعب ام عمجيف رضح دق ءىش لك نوكي هنإف

 وأ ©) اديدح وأ ةراجح اونوك لقط : ىلاعت لاق امك ءاونوكي امنيأو اونوكي امهم

 نوضفنيسف رم لو مكرطف ىذا لق نديعُي نم َنوُنوُيسَف مكِروُدص ىف ربي امم اقل

 نوبيِجَتْسَتُف مكوعدي موي 69 ايِرق نوحي نأ ئسع لق ره ئتم َنوُنوَُيو مهسوُر كَ

 ثعبلا نوكي نوكيف نك لوقي مويف [ءارسإلا] 4 29 ًاليلق الإ مشل نإ َنوُظتو هدمحب

 . لماكلا

 تا هنإو ءهيف بير ال ىذلا قحلا وه اذه هلوق نإ ىلاعتو هناحبس لاق دقو

 ىأ «ٍروّصلا ىف حفني موي» هربخ ًأدتبم وهو «قحلا هلوق» :لاق اذلو ؛ةلاحم ال
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 ع اذأ لوف بجعف بحت دإر) : ىلاعت لاق امك ؛بجسعو بارغتساو دوحجو

 موبلا كلذ لاح ركذي ىلاعتا هللا نأو ٠ ءادعرلا] 400 . ديد قل يف نأ بارت

 «روُصلا ىف مشي مي كلما هل :ىلاعت لاق اذلو ؛دحأ هيف هكراشي ال ىذلا

 عمجلا نوكيف ىلاعت هللا ةردقب هيف خفني رون نم نرق - ىبطرقلا لوقي امك روصلاو

 فن اذِإَف» : ىلاعت لاق امك باوثلا وأ باقعلاو باسحلا هدعب نم روبقلا ىف ثعب ام
 . [نونمؤملا] 409 َنوُلءاسَعَي الو موي مهنيب باسنأ الف روصلا يف

 نيذلا هلعقي ام لك ملعي هنأ ىلع لدي ام ةميركلا هناد يامل لن تصد دكر ا

 اريخ نإ اولمع ام ىلع سانلا ءىفاكيو :نوتلعت امو نورست ام ملعي ىأ «رضحيو

 .نيهر بسك امب ءىرما لكو رشف ارش نإو « ريخف

 ىف ةرذ لاقثم هنع بزعي ال ىذلا هملعو هتمكح ىضتقم ىلع هلك كلذ نإو

 ”يلاعت هلونقي ميركلا صنلا ىلاعتو هئاحبس متخ اذلو ؛ ؛ضرألا ىف الو ءامسلا

 . (ريبَحْلا ميكحلا وهو
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 5 - 1 اسجل

 نوكلا ىف هتالمأتو ريكضت دعب ميهاربإ ناميإ

 م لع لال

 لص

 “ 2 4 ا ا 3 -_ و 0 يلا

 يف إ ةهلاءامانَِصُأ ذَِتَتَأَرْراَء هيبأل ميهارتإ لاق ذإو ف
 2 و 7 آ 4 و 1 م 02

 ٌميِهرْبإعَر َكِدَكَو اول ِنيُِم ٍِلْئاَص فكَلَمَْعَو كَ
 07 َنييِوومْلاَنَِوكيِلَو ِضَرْلاَو توسل َت وكلم 5 صام اسرع أ مه >ص صاس وع م

 ل سي يلة هاب سب سي د
 لاق لفأ ملف قراذاه لاق ابوك اءر لَيْلَأ ِهَيِلَعَنَجاَمَلَ

 اذه َلاَفاَضِاَيَرَمَصْلااَءراَمَلق ون تريلفلاُتِحَأ ل 022207772222722 2210000
 5 ا 7 سا . 201510 هس مدس سبور سرع عير

 روقلا نم تزنوكاأل ىفر يفد مل نيل لاق لفأ املف فر
 ع 6 سس 1 فج ب هس
 اذله قراَدنه لاق َةَعْزاَبَسَْمَّشلا !ءراَملف 0 َنيَلاَصلأ

01 0-2 0# 

 2 م يسخر < ف "0 1 0 ينك 0 ل ا ل هه آ ديو لس تك سس هت#آخ
 دي نودرست امم ءى ١ ينإ م وقلي لاق تلفأ املف ربك

 م

 .٠

١ 

 م 1١

 2004 رع 12

 ضرالاو ِتآون : أرطف ىذأل ىهج تهجو يفإ

1 : 9 1 
 اهنأو ءرضت الو عفنت ال اهنأو «مانصألا ىف تاقباسلا تايآلا ىف مالكلا ناك

 تحن نيعقاو اهنوعدي نمم ءاهريغ رمأ نم كلمت ىتح ءائيش اهسفن رمأ نم كلمت ال

 دقو «مهمعز ىف قئاقح اهنأك تراص ىتح نونسلا اهيلع ترثاكتو ترفاضت ماهوأ

 هنأو «هيلإ مهبسنب نوزتعي ىذلا برعلا وبأ اهركنأ فيك ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 ناسل نم ةزراب قئاقحلا ةيؤرو ءاركنتسم هابأ كلذب بطاخو ءانيبم الالض اهدع

 .رابتعالا ىلع ثعبأو اركف ىقنأو ءارثأ دشأ نوكي صخش
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 . «ةَهلآ اًماَنصَأ َدْخُفََرَرآ هيبآل ميهاربإ َلاَق ذو
 مهيبأ فقوم نم ىضاملا ىف ناكام مهل ركذا ىنعملو «نامزلل فرظ (ذإ»

 فرثؤيو .هبحي ناك ىذلا هيبأل لاق ذإ «مانصألا نم -مالسلا هيلع- ميهاربإ
 ىراكنإ ماهفتسا وهو «؟ةهلآ امانصأ ذختتأ :ةدابع نم هنم ناك ام اركنتسم

 :هلعف اركئتسم بكتري ام ميظع ىلع هخبوي نأ نم بألا ماقم هعنمي ملو «خيبوتلل
 .نم ذختتأ ىأ ءدبعت ةهلآ اهذختتأ كلاثمأو تنأ اهتعنص ةعونصم امانصأ ذختتأ
 لعجت ىتح لوقعلا ىف ماهوألا هعنصت انيبم الالض كلذ نإ «ةدوبعم ةهلآ كتعانص
 كارأ ىنإ «كموقو كارأ ىَنِإ» :هبحي ناك ىذلا هيبأل لاق اذلو ءاداقتعا لوقعملا ريغ
 (نيبم) لعافلا مساب ريبعتلاو ءحضاو نيب ىأ ,«نيبُم لالض ىف كموق عم
 عنصت فيك ذإ ءاهل حضوم هسفنل نيبم لالضلا ىأ لالضلا حوضو ىف ةغلابملل
 هناحبس هللا لصف دقلو «هيبأل همالك لامجإ اذه «هدبعت مث ءارجح كيديب
 تناك ىتلا ةبواجملل ةياكح ىلاعت لاقف «ىرخأ ةيآ ىف ؛هيبأل هتلاقم ىلاعتو
 انْيَش كنَع ىنغي الو رصْني الو عمي ال ام دبعت مل تبأ اي هيبأل لاق ذإ .. .» :امهني
 ال تَبَأ اب 69 ايو اًطارص كده ىعاَف كأي ملام ملعلا نم ىنءاج دق ىَنإ تبأ اي 69
 باد كنسي نأ فاَحأ ىَِإ تب اي 69 اًيصَع محلل ناك ناطيشلا نإ نطيل دبعت

 هت مل نأ ميهاربإ اي ىتملا نع تنأ بغارأ لاق 62 الو ناطبشتلل نوكتف نمحرلا نم

 9 ايف ىب ناك هن ىَبر كل رفعت كِيلع مالس لاق 69 يلم ىنرجهاو كنمجرأل

 4 © ايِقَش ىَبر ءاعدب وُكَأ الأ ئَسَع ىَبَر وُعدأو هللا نود نم نوعدت امو مكلزمعأو

 .[ميرم]

 فرصناف اهب ملع مهلو «موجنلا هلهأ دبعي دلب ىف ناكو «هابأو هموق لزتعا
 هل نيبت ىتح ءاهسيدقت ىف مهيراجيو ءاهنوسدقي ىتلا موجنلا لاح فرعت ىلإ

 ءرهظت مث ىفتختو لفأتو ةريغتم اهنأل ؛ةيبوبرلاو سيدقتلاب ةريدج ريغ اهنأ مهلو
 . عدبملا ئشنملا قلاخلا هلإلا نأش سيل كلذو



 ش ماعنألا ةروس ريسفت

 لح للفلل

 ةان أ

 ماهلإلا اذهك « ضرألاو تاوّمّسلا توُكَلم ميهاربإ ىرن كلذكو# :ىلاعت لاق
 هيرن دوجولا رس ميهاربإ ىرن «مانصألا هراكنإ نم اريغص ميهاربإ همهلأ ىذلا

 بسنأو «ىلاعت هللا كلم ىف ةغلابملل ءاتلاو واولا تديزو «كلم ىأ :(توكلم)

 «فرعيو ملعيل ءىشنملا قلاخلا ىلع هتلالد وهو . كلملا رس ىف ةغلابملل اهنأ

 لعف ىلع فطعلل واولا «4نينقوملا نم نوُكيلو# :ىلاعت لاقو .قحلاب مكحيو
 ىف كلملا رس ميهاربإ ىرن لوقلا ريدقت ذإ «قباسلا مالكلا نومضم نم موهفم
 نيذلا نينقوملا نم نوكيلو «ىلاعت هللا فرعيل هيلع لدي امو «ضرألاو تاومسلا

 فرعتل «بيغ امع فشكت ىتلا ةنياعملا نمو «هليلد نم هب نومزجيو «قحلا نوفرعي

 .سحلا رهاظم نم بيغلا

 لدت امك هدشأ غلبي مل دعب وهو -مالسلاو ةالصلا هيلع- ميهاربإ ذخأ دق

 .مهملع هيلع ىرجي ام ىلع هلإلا فرعتي حاحصلا رابخألا كلذ ىلع
 ءاهئامسأب مهمانصأ نومسيو اهنودبعي وأ بكاوكلا نوسدقي اوناك دقل «نوسدقي

 ىف كلذو ءاهئافخو ءاهروهظ ىف اهصاوخ فرعتي «بكاوكلاو موجنلا عبتتي ذخأ

 ىأَر ليلا هِيَلَع نج اًملَقل ٠ ءاهيفخي سمشلا ءوض ذإ ءاهروهظ تقو هنأل «ليللا

 ام بسح ىلع ىأ «مهداقتعاو مهريكفت ىف مهل ةرياسم 4يَّبَر اَذَه َلاَق اًبكوك

 لاح ىلإ روهظ لاح نم ريغت دق هدجو «ىفتخاو «لقأ اَمَلْف# «نودبعت امو توعدت

 ةلهو لوأل مهل تبثأ اذلو ؛ءىش لك ىلع مئاقلا برلا نأش كلذ سيلو «ءافتخا

 نوكي ام دبعي ال هنأو «لاحلا هذه ضغب انيبم لاقو ابر نوكي نأ نكمي ال اذه نأ

 ؛اهدبعأ ال ىنإف اهبحأ ال تنك اذإو :«نيلفآلا بحأ ال َلاَقظ «ةلكاشلا هذه ىلع

 .ةدابع الف ةبحملا تدقف اذإو «ةبحم ةدابعلا نآل

 .رمقلا ىَأر اًمَلَقظ :هنع ىلاعت هللا لاقف ءرمقلا وهو رخخآ بكوك ىلإ هجتاو
 :اناظ وأ مههاجتا رهاظلا ىف اهجتمو مهل ارياسم «لاَق# -هلوأ ىف ايداب ىأ 4اًغِزاَ

 اهلإ حلصي ال هنأ نيعلا ىأر مهارأو ءاهلإ حلصي ال هنأ نيبت «لفأ اًملف ىبر اذه»

 . «نيّلاضلا موقلا نم نتوكأل ىبر ىندهي مل نتل لاقل
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 انمؤم ىبر اذه ةدحاو ىف لاق ام هنإ :مهنم ريثكلا وأ نورسفملا لاق دقلو

 ام نالطب كلذ ءارو نم نيبيل مههاجتا ىف مهل ةرياسم هلاق امنإو ءهل انظ وأ كلذب
 هنأو ءهلوق ةجيتن نيبت مث «دقتعي اميف كلداجم رياست نأ ساسأ ىلع نودقتعي

 .ماحفإو عطقب وأ «رايتخاو اضرب قحلا ىلإ كعم هذخأتف قحلا ريغ ىلإ ىهتني

 هترطفب «قحب دبعي ىذلا هلإلا سملتي هنإ :نيرسفمللا نم رخآ ضعب لاقو
 ءاهلإ لوفألا هيلع ىرجي ام نوكي نأ نكمي ال هنأ اهب كردأ ىتلا ةكردملا ةميقتسملا

 هفصو نع لدع لفأ املف ءابر هنظي ناك دقو مجنلا ىلع ىبر اذه :لاق امدنع وهف

 . ةيبوبرلاب

 هنإ هلوفأو رمقلا غوزب ىأر امدنع هلوق عم كلذ دعب قفتي هنأل ؛هارن ام اذهو
 ىذلا هللا نم ةيادهلا ةمعن هسملت نأ ريغ نم هريكفت ىلع دمتعا نإ لاض هنأ ملع

 ء«موجنلاو بكاوكلا ىف هيبأ موق دقتعي اميف اهسملتو «هتيهولأ رهاظم ملع
 هنأ مسقأ «نيِلاَضلا موَقْلا نم ننوكأل ىَبر ىندهي مل نئل# :لاقو ءرمقلاو سمشلاو

 مال ماللاف .«روجيدلا اذه ىف اهب ىدتهي هبر نم ةياده ىلإ ةجاح ىف حبصأ
 ليبس ال نيذلا نيلاضلا نم نوكي هنأ دكأو ءهباوج ىف ةريخألا ماللاو ءمسقلا
 ديريو «هفرعي ال ىذلا هبر هدهي مل نإ «ةيهولألا ىف قحلا ىلإ ةيادهلا ىلإ مهدنع
 .هفرعي نأ

 موقيو ءهابرو هأشنأ ىذلا وه ابر هل نأ ملعي هنأ ىلع لدي مالكلا اذه نإو

 ىف بكاوكلا نم عطاس بكوك ىف هسملت دقل ؟وه ام نكلو «هتنايصو هظفح ىلع
 هجتاف ءهدجي ملف رمقلا ىف هسملتو ؛هدجي ملف .هدلب لهأك ميهبلا ليللا ةنجد

 .موجنلا ىف هفرعي مل ناك نإو «هيلإ ةيادهلا ابلاط

 هدمتو ءدوجولا ءايض ىه ىتلا ةعطاسلا سمشلا ىف ةفرعملا بلط هدواع مث
 موق اي لاَق تلق امَلق رَبْكأ اذه ىَبر اَذه َلاَق ةَعْزاَب سمّشلا ىأر ملت ةرارحلاو ءفدلاب
 سمشلا ىلإ جردت مث ءرمقلا ىلإ اجردتم بكاوكلا عبتت «نوكٍرشُت امم ءىرَب ىَنإ

 نم ءايحألا دمتو «راهنلاو ليللا ىف ءفدلاو ءراهنلا ىف رونلاب هلك دوجولا دمت ىتلا
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 ىذلا هلإلا ىنعم اهيف دجي ملف ءاهيلإ هجتا «ةايحلا رصانعب راجشأو «تابنو ناويح

 اهنونظيو «بكاوكلا نودبعي نيذلا كتلوأ كرش ضفر اذلو ؛لذبتي الو ريغتي ال

 ىنإ» :مالسلا هيلع لاقو ءاهربكأ ىلإ اهرغصأ نم أدتباو ,ءىش لك ىلع ةرداق

 .هناحبس رداقلا عم هكرشأ الو «هدبعأ ال «نوكرشت امم ءىرَب

 كلذ ىف هنأ ىلع لدي نيخرؤملا قايسو .ءىشانلا ميهاربإ تارظن تهتتنا

 «موجنلا ةدابع ضفر ىلإ هجتا - هدشأ غلب دق نكي ملو «ائشان ناك نايإلا

 هنإو هيف نمو ءهيف امو نوكلا قلاخ ىلإ هجتاو ءاهئامسأب تّمست ىتلا مانصألاو

 وأ ارمق وأ ءامجن وأ ابكوك نوكي نأ لطبو «ةلاحم ال ادجوم هل نأب نمآ دق

 .ىأر ام ادحاو سيلو ءدوجولا بجاو ادوجوم نوكي نأ الإ قبي ملف ءاسمش

 هافكو هدوجو فرع نكلو «هتاذ فرع دق هنأ ىلع ال ءهدحو هيلإ هجنا اذلو

 تاومسلا رَطَف يذّلل يِهجَو تْهّجَو ينإ» :هنع ىلاعت هللا لاق اذلو ؛ةفرعم كلذ

 ؛ههجوب كلذ نع ربعو «ىسفن تهجو ىنإ «نيكرشملا نم انأ امو اًفينَح ضْرَألاَو

 عوضحلا رهظم هنألو ءهجتي ام ىلإ هب هجتيو «هب هجاوي ىذلا وه هجولا نأل

 نع هب ربعي نأل امللاص هلعجي رهظم هل هجولا ناكف «دوجسلا نوكي هيو ةعاطلاو

 ا .هلك مسجلا

 اهانعم (رطف)و ءرثؤملا ىلع لدي رثألاو «قلخ امث هفرع هنأل قلاخلا ىلإ هجتا

 اهتاذب كردت ةميلسلا ةرطفلا نأ ىلع لدي اذهو «قبس لاثم ريغ ىلع هدجوأو هأشنأ

 ال اهيلع سائلا رطَق يتلا هللا ترطف .. .و» :قحلا نيد ىف ىلاعت لاق اذلو ؛اهرطف نم

 .[مورلا] 9# نومّلعَي ال سائلا رك نكَلو مَيَقْلا نيّدلا كلذ هللا قلخل ليد

 كردي ىهدب ىلاعت هللا كاردإ نأ نوري ةيرهاظلاك ءاملعلا ضعب نإو

 دعب هترطفب ىلاعت هللا كردأ -مالسلا هيلع -ميهاربإ نأ كلذ ناهربلاب ال «ةهادبلاب

 ةرطفلا نيب لوحي قيفص ءاشغ ةينثولا ماهوأ نألو «ةينثولا لالض اهنع دعبأ نأ

 . ميلسلا اهكاردإو
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 ليزي ذخأف «مهافلا كردملا عينص -مالسلا هيلع -ميهاربإ باشلا عنص دقو
 .هريغ نع اهلازأو ءهسفن نع اهلازأ ؛قئاقحلا ىلإ ذفانلا ىفاصلا هلقعب ماهوألا هذه
 هجتا ماهوألا تلاز املف «هب تقصل ىذلا هلقع نم اهلزي مل هريغو «نمآ نكلو

 دوجو ىلإ نكمملا دوجولا اذه نم لدتساو ءدوجولا اذه أشنأ ىذلا هبر ىلإ اهروف
 ءىش لك ىلع رداقلاو «نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا دوجوملا لماكلا ىلاعت هللا

 . هناحبس

 هدحو قحلا ةيحان اهجتم ىأ «افينح» :هلوقب ميهربإ هللا ىبن فصو دقو
 هتكردأ دقف ةحراجلاب هسحأ مل نإو لامكلا وهو هرأ مل نإو قحلا وهف «هريغ نود

 . ىسفن ءلم وهو «ىبلقو ىلقعب

 «نيكرشملا نم نوكي نأ ىفن «نيكرشملا نم انأ اموإ» :هلوقب متح دقو
 نيذلا نيكرشملا دادع ىف نوكي نأ ىفن دقو «ىفنلا عضوم ىف ملكتملا ريمض ركذف
 كرشلا نم علخنا كلذبو ءاهئامسأب تمست ىتلا مانصألا وأ هللا عم موجنلا اوكرشأ

 . نيرفاكلا ىلع نينمؤملل ةجح راصو ؛هلهأو
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 نمل َكَِلْوَ َلظِب مهتم ا ا 1 و 1 َنذّلَأ
 1 ٍ د سرت ىر
 لعميهأ نإ اهنيتاَء انسجَح َكْلَتَو ين َنودَسهَم مهو
 و و اس و اس حس جا | حل

 ع ميلعميكح كبَر [ءاشْن نم تجرد عفرت -هموق

 نأ نكمي ال اهنم ادحاو نأو ءاهلاوحأو بكاوكلا فرعت نأ دعب ميهاربإ ىهتنا

 لزتعاو ءنوكلا قلاخ ىلإ هجتا رضت الو عفنت ال مانصألا نأو ءدبعي ىذلا نوكي

 اذه دعبو . [ميرم] 4 6 ... هّللا نود نم نوعدَت امو مُكلِزَعَأو )» :لاقو ءكرشلا

 وهو ءررض اهنم هبيصيس هنأب هوددهو اهتوقو مهمانصأ رمأ ىف هنوجاحي اوذخأ

 .ىنورظنت الو ىنوديكف ءرضتو ديكت تناك نإ :مهل لوقي

 دمتعا امهدحأ نيتنثا نيب ةجاحم تناك هنيبو مهنيب اهوماقأ ىتلا ةجاحملاو

 :ىلاعت لاق دقلو «مهولاو ةفارخلا ىلع دمتعا ىناثلاو «لقعلاو ةيادهلا ىلع
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 مدقيو «ةرظانم نوكت نأ ةجاحملاو «نادَه دقو هّللا ىف ىتوجاحتأ لاق هموق هجاحو»
 ةالصلا هيلع- ميهاربإ بجع دقو ,هناهربب ىلديو هتجح نيرظانتملا نم دحاو لك

 دقو هّللا ىف ىَتوِجاَحَتَأل :لاقو هل نيركنم ىلاعت هللا ىف هوجاحي نأ -مالسلا

 مهخبوي وهف «خيبوت عقاولا راكنإو « عقاولا راكنإل ىراكنإ ماهفتسالاو . «ناده

 دوعأ نأ ىف مكل عمطم ال هنأ ىأ «ناده دقو# لوقيف ةجاحملا ةجيتن نم مهسيؤيو

 2( قحب دوبعملا هدحو هنأ كردأ نأ ىنقفوو ىلاعت هللا ىناده دقو مانصألا ةدابع ىلإ

 .هاوس دويعم الو

 ىلع ةرداق مهمانصأ نأ مهل تنيز مهماهوأ نأ ىلع ةميركلا ةيآلا لدتو

 ميهاربول مهتجاحم ىلاعتو هناحبس ركذ دقو «ىذألا نم هوفوخف ىذألا لازنإ

 قحلاب اَنَنِجَأ اوُلاَق ظ : ىلاعت لاق دقف «زيزعلا هباتك نم عضاوم ىف -مالسلا هيلع-

 ىلع انأو َنهَرَطَف يذلا ضرألاو تاوَمّسلا بر مُكْبَر لب لاق (2) نيبعأللا نم تنأ مأ
 ينال 4 © 6 29 نيالا مك

 0 ار يو ج9 نيفكاع اف اتم اوف © نودبعت قمّس وح م عرب و م
 ساو ياو ره رس ريم

 ام مُيأرْفأ لاق 60 َدوُعفَي كلَ اَنءاَبآ اندجو لب اوُلاَف 60 دورضي وأ مكنوعفتي وأ
 ىو يمل م مق

 يذلا © 222 نيملاعلا بر الإ يل ودع ِمهْنإَف © 27 َنوُمدقألا مكؤابآو متنأ ©9 278 نودبعت متنك
 * هدم 7 3 هاسصس اس ريف 5

 ©9 نيِفْشَيَِوُهَف تْضرَم اذإو 69 نيقْسَيَو ينمعْطُي وه يذّلاو 69 ٍنيدَهَي وِهَف يقلَح
 4« 69 نيذلا مي يتميطَخ يل رفعي نأ ُعمْطَأ يذلا 69 ِنيبْحُي مث يِبْميِمُي يذلا

 . [ءارعشلا]

 حصي الو «هاده ىلاعتو هناحبس هنأ اهب تبثأ ىتلا ةجاحملا نم تارابع هذه

 ىذأب مهتحهلآ هبيصت نأب هودله دقو هللا هاذه نأ دعب مهيلإ دوعي هنأ اومهوتي نأ

 .اهريبك الإ اذاذج اهلعجو ءاهمطحفو مهمانصأ نع تكسيو فاخي نأ ءاجر

 لقعلا دجن اذكهو «عفنت الو رضت ال اهنأ ىري وهو «ىلاعت هللاب مصتعا دق هنكلو
 ميقتسم ىلقع كاردإ ىف مهل لاق اذلو ؛لالضلاو مهولا عم مادص ىف ىدهلاو
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 «مكيلع هئاليتساك مهولا ىلع لوتسي مل ىننإ ىأ هب نوكرشت ام فاَخَأ الوإ
 ىهو «عفنت الو رضت ال اهنأ ملعأ انأف «ىلاعت هللا عم هتدابع نوكرشت امم فاخأف

 نم فاخأ فيك ءاهنم فاخأ فيكف ناكم ىلإ ناكم نم لقنت ءءامص راجحأ

 . مكماهوأب اهنودبعتو مكيديأب اهنوعنصت «رصبي الو عمسي ال رجح

 نأ نومهوتيف ءردق هبيصي نأ ىشخيو ؛هتباجإ ىف اصيرح ميهاربإ ناك دقو

 ىلإ انئمطم لاقو «كلذ بابسأ -مالسلا هيلع -مهيلع عطقف ءمهتهلآ رس نم كلذ

 :نيرمأ ىلع لدي ءانثتسا اذه «ائيش ىَبر ءاشي نأ الإ» :ىلاعت هللا ءاضق

 ىلاعت هللا هردقي امب ضار هنأو «هرومأ لك ىف ىلاعت هلل هضيوفت -امهلوأ

 .ءاشي ام لعفي ىذلا هدحو هنأو هب ىتأي ام لبقتي ءهل

 بئاحس نم ريخلا لزني ىذلا وهو ءاش نإ ررضلاب بيصي ىذلا وه «هدحو هلل

 .ءاش نإ هناوضر

 رومألا عضي ءىش لكب ميلعلا وهو «هدحو رداقلا وهو « كلذ ىلع رداق هنأو

 لكو ؛ءامسلا ىف الو ضرألا ىف ةرذ لاقثم هملع نع بزعي ال « «ءاهعضاوم ىف

 لك ىبر عسو» :ىلاعت لاق اذلو ؛نوكيس امو ناك امب هملع ىضتقم ىلع ءىش

 ريخأت ىفو «ءىش لك ىبر ملع عسو :هانعمو «لوحم زييمت وهو «اًمْلع ءىش

 لضف ىلاعت هللا ملع سوفنلا ىف تبثي كلذبو «قيوشتلل تقؤم ماهيإ زييمتلا

 .توبث

 ةيبوبرلا ىنعم رعشتسي هنأ ىلع ةلالدلل (ىير» فصوب ىلاعت هلل هركذو

 نأ الإ «ءوسو رض لك نم هظفحيو هيمحي ىذلا وهو «هابر ىذلا وهف «امئاد

 .ريبخلا ميلعلا وهو ءاهدارأ ةمكح نم كلذ نوكي

 ءحاصفإلل ءافلاو «ماهفتسالل ةزمهلا «نورّكَذتت الَفَأ# :ىلاعت لاق مل

 الفأ ءرضت الو عفنت ال مكراجحأ نأو ىلاعت هللا ديب هلك رمألا ناك اذإ ىنعملاو
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 ءركذتلا ىلع ضيرحتلل انه ماهفتسالاو ءاههجو ىلع اهنوفرعتو ءرومألا نوركذتت
 ام دوه اي اولاَق :هل اولاقف مهيبن عم دوه موق لاحك «ميهاربإ عم مهلاح ناك دقلو
 الإ وق نإ ©09 َنيِسْؤُمب كَل نحن امو كلوق نع انتمهلآ يكٍراتب نحن امو ةنيب انتنج
 نم 69 نوكرشُت امم ءيِرب يِنَأ اودهشاو هلل دهشأ ينإ لاَق ءوسب انتهلآ ضعب كارتعا
 لإ ةّباَد نم ام مُككبَرو يبر هللا ىَلع تْلَكوَت يّنِإ ©2 جد ور اللام ينوديكف نو“

 .[دوه] 463 .. اهتيصانب دخآ وه

 ىلاعت هللا ىبن نوفوخي «بجع ماهوألا ءارو اوراس نيذلا ءالؤه لاح نإ

 سحلاب دهاشم وه امك عفنت الو رضت ال ىتلا مهراجحأ نم ءوس هبيصي نأ نم
 ىذلا ىلاعت هللا نم تقم مهب لزني نأ نوفاخي ال كلذ عمو «لقعلاب كردمو

 .اهريغو ءمهتهلا دلك دوجولا كاسي

 ملقم مك دب لري ل اهلاب مكر كلا درفت الو كرش

 ' ةبيجع ةقرافم ىهو ءمهنم تناك ىتلا ةقرافملا نم بجعتلل انه ماهفتسالا
 نم مه نوفاخي ال كلذ عمو «ءوسب مهتهلآ هبيصت نأ نم ميهاربإ نوفوخي
 :نيتيحان نم بجعلاو ءاناطلس هب لزني مل ام هللاب مهكارشإ

 ءىش لك كلمي ىلاعت هللاو ءارض الو اعفن كلمت ال مهمانصأ نأ -امهالوأ

 .ررضلا بابسأ نم ذاقتإلاو ءرضلاو عفنلا كلمي

 الو فيوختلل ببس الو - مالسلا هيلع - ميهاربإ نوفوخي مهنأ -امهتيناثو
 4اناَطْلَس مكيلع هب لني مل ام» :ىلاعت هلوقو «فوخلا ببس رفاوت دقو «نوفاخي
 نآرقلا نم تايآ ىف ةجحلا ىنعمب ناطلسلا درو دقو «:ةجحلا وه ناطلسلا :اولاق

 نم اهب هللا لزنَأ ام مُكَواَبآو متنأ اهومتيمس ءامسأ ًألِإ يه نإ :ىلاعت لاق «ميركلا
 .[مجنلا] 4 69 ... ناَطْلَس
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 «ىفنلا قارغتسال «ناَطْلس نما و ءاهوعنص ىتلا مانصألا ىلع ةلاد كاًمطو

 ةراشإ «ناطلسلاب انه ةجحلا نع ريبعتلاو «ناك ناطلس ىأ اناطلس هب لزني مل ام ىأ

 ىتح ءاهل ناطلس الو ءاهل ةوق ال :اهنأ ايناثو ءاهتدابع غوسي ليلد ال هنأ ىلإ الوأ
 .ةفصلا كلت اهل تلعج ىتلا مكماهوأ ىه امنإ «ةمعنب وأ ءوسب بيصت

 قحأ ٍنيَقيِرَفْلا ىَأَفط :ىلاعت لاق نأ لاحلا هذه ىلع ىلاعت هللا بتر دقو

 طرشلا اذه نع حصفي ىذلا حاصفإلا ءاف انه ءافلا .4«َنوُمَلْعَت متنك نإ مآل

 ال نم سمي هنأ نوبسحتو «عفني الو رضي ال نم ىلإ نوأجلت متنك اذإ ىأ ءردقملا

 قحأ نيقيرفلا ىأف «ءىش لك كلمي ىذلا ىلاعت هللا ىلإ أجلي ميهاربإو هب دقتعي

 ىذلا مأ ءىش لك ىلع رداقلا هللا ىلإ أجلي ىذلا وهأ فوخ ال نمأ ىف نوكي نأب

 ىلع مكحلا ىلاعتو هناحبس قلعو ؟عفنت الو رضت ال مانصأ ىلإ هتدابع ىف أجلي

 «نوملعت متنك نإإ :ىلاعتو هناحبس لاق اذلو ؛ملع ريغ نم مكح ال هنأل ؛ملعلا

 الو لضت ىتلا ماهوألا مكيلع رطيست الو ءاههجو ىلع رومألا نوكردت متتك نإ ىأ
 ال هنإو ءهيف نيقيلا ال «ملعلا ىف كشلا ديفت ىتلا قيلعتلا ةادأ ىف لاقو «ىدهت

 ىف هيلإ الإ نوأجلي الو «هدحو هللا نودبعي نيذلا مهو «نيب حضاو مكحلا بير

 .مهفوخ

 مّلظب مهئاميإ اوُسِْلَي مو اوُنمآ نيذّلا ١ :نمآلا قيرفلا نايب ىف ىلاعت لاق اذلو

 هللا باذع نمو ءايندلا ىف ىزخلا نم نمألا ذإ . «نودتهم مهو نمألا مهل كتلوأ

 الو ىلاعت هللاب نونمؤي نيذلا مهو «ناميإلا قيرفل نوكي «ةرخآلا ىف ىلاعت

 الإ ءىش ىأ نومدقي الو «هريغ هللا عم نودبعي الو ءملظ ىأب مهناميإ نوطلخي

 . طلخ اهانعم انه «سبل» و «هرمأب

 هنأ ىور «كرشلاب ِلك ىبنلا هرسف انه «مّلظب مهئاَميِإ اوُسِبْلَي مَلو» :هلوقو
 ىلع كلذ قش «ملظب مهئاَميِإ وسي مَلو اوُسآ نيذّلا» ةيآلا هذه تلزن ا

 ىذلا سيل دلك لاقف ءهسفن ملظي مل انيأ :اولاقو هلك هللا لوسر باحصأ
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 كرشلا نإ هّللاب كرشت 5 ال يب ايل :هنبال حلاصلا دبعلا لاق ام اوععمست ملأ «نونعت
 . 2049 ميظع مّلظ

 ءدحلا زواجت ملظلا ناك اذإ ءلوقعملا دحلا زواجت هنأل ءاملظ كرشلا ناكو
 ىلع اريس ةيصعملاب ملظلا ىرشخمزلا رسف دقو ءدحلل ازواجت رومألا دشأ كرشلاف

 ىلإ ىهتنن نأ ريغ نم هريسفت ىرن دقو «نمؤم ريغ ةريبكلا بكترم نأ نم بهذم
 امنإ باذعلا نم نمأ ىف اوسيل ةلبقلا لهأ ىف نولخدي اوناك نإو ةاصعلا نأل ؛هتياهن

 .هتمحرب ىلاعت هللا مهدمغتي نأ الإ مهبونذ رادقمب نوبذعي

 وهو مهناميإ هب نوسبلي ام اكرش دعي ىذلا ملظلا نإ :نيرسفملا ضعب لاقو
  مهنكلو ضرألاو تاومسلا قلاخ هللا نأب نونمؤي مهنأ نم ناثوألا دابع هررقي ىذلا

 : ىلاعت هلوق ىف ءاج امك «ىفلز هللا ىلإ مهنوبرقي مهنأل هللا عم ناثو وألا نولعجي
 هللا ىلإ اَنوُبرقَِل الإ مهدت م ءاَلوَأ هنود نم اوُدَحُنا نيدلاو صلاخلا نيذدلا هلل لأ
 ٌراَقَك بذاك َره ْنَم يدُهَي ال هللا نإ َنوُفلَْخَي هيف ْمُهاَم يف ْمهَنيب مكَحي هللا نإ ئفلز

 انل نيبي هنكلو ءملظلا وه كرشلا نأ ىلإ ىهتني ني ريسفتلا اذه نإو [رمزلا] *(5)
 اذه نوكي هنإف «ءكرشب ىأ «ملظب مهتاميإ اوسبلي ملو» :هلوقب ىلاعت هللا ربع اذامل

 «ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام :نولوقي نيذلا نيكرشملا ىلع ادر رببعتلا
 ىذلا وه هدحو هللا نأ نيدقتعم اوناك ولو «مهتدابع ىف نيكرشم نونوكي مهنإف
 هنأو ءرحبلاو ربلا تاملظ نم ىجني ىذلا هدحو هنأو «ءضرأللاو تاومسلا قلخ

 داقتعالا اذه عم مهنإو .هيلإ اجلي ىذلا هدحو هنأو ءرضلا فشكي ىذلا هدحو

 «ةدابعلا ىف كارشإلا وه كرشلا طانمو «ةدابعلا ىف ىلاعت هللا عم مهناثوأ نوكرشم
 نأ ىلاعت هللا ررق دقو «قحلا ةينادحولا وه هدحو هلل ةدابعلا ىف سفنلا صولخو
 نمألا مهل كتلوأ» : ىلاعت لاق اذلو ؛كرشب مهناميإ اوطلخي مل نيذلا ءالؤهل نمألا
 «كرش وأ ملظ هطلاخي مل ىذلا ناميإلاب نيفوصوملا ىلإ ةراشإلا «نودتهم مهو

- 
 نيرثكملا دنسم .(كرشلا وه اغإ» : ةدايز هرخآ ىفو . دمحأ هاورو .ىراخبلا هاور هيلع قفتم

)١( 

 هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع دنسم )761/8( .
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 ناك نإو ءءوس ايندلا ىف مهبيصي نأ نم نمألا مهل ناك نيفصولا نيذه ببسب

 ةرخآلا ةايحلا ىف قلطملا نمألا نولانيو ءايندلا ةايحلا ىف بعتو بصن مهبيصي

 ؟اذه نم ىلعأ نمأ ىأو «ىلاعت هللا ناوضرو ءاهيف ميقملا ميعنلاو

 ةمعن وهو لابلا نانئمطاو سفنلا ةحار هيف فصوب ىلاعت هللا مهفصوو

 .نودتهملا الإ اهب سحي ال ةمعن اهدحو اهنإف ةيادهلا

 بكاوكلاو ناثوألا نودبعي اوناك نيذلا هموقل ميهاربإ ةجاحم تهتتنا

 ةجاحملا تهتناو «مانصألا مكحو «لقعلا مكح نيب ةجاحم تناك دقو «موجنلاو

 ةجح نإ ىلاعتو هناحبس لاق دقلو «قحلا بناج ىف ةيادهلاو نمألا نأ نايبب

 هناحبس هللا اهبسنو هللا ىلإ بسنت نأب ةريدجلا ىهو «لقعلا ةجح ىه ميهاربإ

 نم تاَجَرد عَقرَت هموق ىلع ميهاَربإ اَهاَنَْتآ انجح كلتو» : ىلاعت لاقف . هيلإ ىلاعتو

 . «ميلع ميكح كب نإ ِءاَشَ

 نم ئدتبت ىهو «ديعبلل ةراشإلا ىه «انتجح كلتو» :هلوق ىف ةراشإلا

 ءابر نوكي نأ ركنأو ءهنم رفن لفأ امل مث ءهبر هنظف ابكوك ىأرف ليللا رج نأ تقو

 موجنلا عبتي ذإ لاض هنأ سحأ لفأ املف «هبر اذه نظ اغزاب رمقلا ىأر الو

 املف هبر اهنظف ءاهمجحو اهؤايض هرهبف «سمشلا ىأر مث اهكالفأ ىف بكاوكلاو

 قلاخ وه هبر نأو ء.همجح مظعي امهم امجن الو ءابكوك سيل هبر نأ ملع تلفأ

 «مهيلع جلفأف هموق هجاح كلذ دعب نم مث ؛هلك دوجولاو ءموجنلاو سمشلا

 تناك دعبلا عم لالدتسالا ةوقو ركفلا مظعلو «ديعبلل تناكف اذه لك ىلإ ةراشإلا

 ءاهتناكمل ءالعإ ةيلعلا هتاذ ىلإ ةجحلا ىلاعتو هناحبس هللا فاضأو «ديعبلل ةراشإلا

 ىأ «اهانيتا# :ىلاعت هلوقو «هبلقو هناسل ىلع اهارجأ نمل افيرشتو ءاهقدصلو
 «قحلل الإ ليمي ال ىذلا فينحلا لقعلاو «ةميلسلا ةرطفلا ماهلإب هل اهانيطعأ

 ةجسح تماقو ءهموق ىلع اهب ١2)جلفأ «ةيوق ةجح هذه تناكو «هيلإ الإ هجتي

 سوماقلا ىف امك .زوفلاو ءَرَمّظلا :َجْلَملا نم )١(
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 «قح هيف سيل ىذلا لطابلا نودقتعي مث نومعزيو «نومهوتيو نولعفي اميف مهيلع
 قئاقحلل ميظعلا ملظلاو «ميظعلا ناتهبلا امإ ءقح ةهبش الو

 قلخي مل هنأل ؛ةجحلا هب موقتل ءايبنألا ابأ ميهاربإ راتخا ىلاعت هللا نإو
 ىلاعت هللا هراتخا ىذلا ءدشرملا ىداهلا مهنمف ءاوس ىلع ملعلاو ركفلا ىف سانلا
 ةيادهلا بلطي ىذلا لاضلا مهنمو «مهيلإ هلوسرو «سانلا ىلإ قحلا لوسر نوكيل
 كردي الف «هرصبو هعمسو هتريصب ىلع هللا متحخو ءرشلا ىف سكرأ نم مهنمو
 «ءاَشْن نم تاَجَرَد عقر :ىلاعت لاق اذلو ؛قحلا ىعادل عمتسي الو ءاقح
 عراضملاب ىلاعتو هناحبس ربعو «قيفوتلاو ةيادهلا ىف ةيلاعلا بتارملا تاجردلا
 ةادهلا دوجوب هيف ريخلا رمتسي ىناسنإلا دوجولاف «ةرمتسملا ةعفرلا ددجتل («عفرنا
 راوجيو ءانعطأو انعمس نولوقيف نوعمتسي نيذلا رايخألا نيعمتسملاو « نيدشرم ا

 كلذبو ءانيصعو انعمس نولوقيف «لوقلا بيط نوعمتسي نيذلا كئلوأ ءالؤه
 :ىلاعت لاق «نيقتملل ةبقاعلا نايبل قيسو «ةايحلا هذه ىف رشلاو ربخلا لعافتي
 اونو لإ ركَدي امو اريك (رْيَخ يتوأ دََف ةَمكحْلا تاي نمو ءاَشَي نم ةَمكحلا يتؤي »
 . [ةرقبلا] 4 659 بابلألا

 هللا نإ .4ميلع ميكح كّبر نِإ» :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متحخ دقو
 ءاهاوقتو اهروجف سفنألا ىدهو «كلقع ىلعو كسفن ىلع ماقو كابر ىذلا
 هلو «نازيمب ءىش لك عضي ميكح «ءىش لكب ميلع «ملعت نكت مل ام كملعو
 .نيملاعلا بر هللا كرابت «تاغلابلا ربعلاو مكحلا راتخيو ءاشي اميف
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 ىذلا ميقتسملا ريكفتلاو -مالسلا هيلع- ميهاربإ ةياده ىلاعت هللا نيب نأ دعب

 ركذ ءادشرم ايداه نوكيل «ميقتسملا كاردإلا كلذب هعفر هللا نأو ءهبر ىلإ هاده

 نمو « ليئارسإ ىنب نم نييدهملا ةادهلا نييبنلا نم هتيرذ ىلاعتو هناحبس هللا

 .هلبق نم وهو ءاحون ركلف «نييبنلا نم هقبس نم ىلإ هناحبس راشأو «برعلا

 لاق امك راثلا ىف ه هوقلأو اذاذج مهمانصأ لعج امدنع مهنيبو نيب ةوهلا تعستا

 هذه ام هموقو هيبأل لاَق ذإ (©9 (29 نيملاع هب اًنكو لبَق نم هدشر ميهاربإ انينآ دقلو )» :ىلاعت
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 م محك قل لاَق ©9 َنيِدباَع اهل انآ اندَجو اوُلاَف 00 َدوُفكاَع اهل ممنأ يبا ليئامُلا
 منو لب لاَق 69 نيبعأللا نم تنأ م قحْلاب انج اوُناَف ©0 نيم لالض يف مكؤابآو

 ٌنديكأل هللا 69 نيدهاشلا نم مُكلَذ ىلع انو نهرَطَف يذلا ضرألاو تاوَمّسلا بر

 2 توجيهي ملل مهل ريك لإ اذ ْمُهلعََف 60 نيريدم اوُلوُت نأ دعب مكمانصأ
 ميهارنإ هَل لاقي مهركذي ىف انعمس اوُئَف 20 نيملاطلا نم ُهِّإ اهلا اذه لَعف نم اولا
 اي اسهلآب اذه َتْلَعَف تنأأ اولاَق 9 َدوُدَهْشَي مهمل سانا ني ئََع هب اوتأق اولاَق 2
 ىلإ اوُعَجَرَف كه َدوطَي اونا نإ مهوُنأساَف اذه مهرب هلعَف لب لاق 69 ميهارنإ

 الوم ام تْملَع ْدَقَل مهسوءر ىلع اوسكن مث 59 9 دوُملاَظلا مُمكن اوُناَقَف مهسفنأ
 امو مك فأ 03 ْمكَرضياو ايش مكي ال ام هللا نود نم نودبعفأ لاق 62 © نوقطتي
 < نيلعاف مسك نإ مُكهلآ اورصناو وُ وُ <90 وُ الأ للا نود نم ودعت

 َنيِرَسْخَألا مُهاَنْلَعَجَف اديك هب اوداَرَأو 59 ميهاربإ ىَلَع اًمالّسَو ادب ينوك رات اي انف

 . [ءايبنألا] 4 ©

 رجاهف «مهليوحتب هل لبق الو «مهنيب هل ماقم ال هنأو .كلذ ميهاربإ ىأر
 ذخأو ءرصم ىلإو «ماشلا دالب ىلإ بهذف قافآلا ىف فوطي ذخأو «مهلزتعاو

 هيخأ نبا هعمو هتأرما الإ هبحاصي الو «نكر لك ىف ديحوتلا ثبي ديحوتلا لوسر
 .مالسلا امهيلع طول

 .قاحسإ هل بهو نأ فاوطتلا اذه ىف دارفنالا اذه نع ىلاعت هللا هضوع

 .اطولو سنويو ليعامسإ هتيرذ نم لعج نأو ءامهتيرذ نم ءاج نمو «بوقعيو

 دقف ضرألا ىف نيينثولا نيب ىلاعت هللا ىلإ ايعاد ادرفم شاع دق ناك اذإو

 روف ىلاعت لاق دقو «ةمكحلاو ةوبنلا هتيرذ ىف لعج نأب دارفنالا اذه نع هضوع

 هل اًنبَهَو هللا نوذ نم ودبي امو مهلزتعا اًمَلَقطا : : مهنع هترجسهو «هموقل هلازتعا

 روف نكت مل ةمهملا هذه نإو .[ميرم] 4 69 اين اَنلعَج ًالُكو بوقعيو قاحسإ
 ىف ناك امنيح ةنيدملا طسو ىف ةينادحولا ىلإ ايعاد دهاج نأ دعب لب «مهلازتعا
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 يذلا هلل دمحْلا ) :هنع ةياكح ىلاعت لاق دقف ء«ربكلا غلب نأ دعبو قرشملا دالب

 .[ميهاربإ] 4 69 ءاعدلا عيمسل يبو ؛ نإ قاحسإو ليعامسإ ربكلا ىلع يل بهو

 ركذو ءايبن رشع ةسمخ ءايبنألا نم هل مهبهو نميف ىلاعتو هناحبس ركذ دقلو

 .ىناثلا بآلا وهف -مالسلا هيلع- مدآ دعب ةقيلخلا وبأ هنأل ؛هلبق نم احون

 اهددع غلب ميهاربإ ةيرذ نم ىلاعت هللا ءايبنأ نم ةفئاط ىلاعت هللا ركذ دقلو

 ركذو ءاهب ىلاعت هللا هصخ ةيزم مهنم لكل ناك ءايبن رشع ةسمخ انركذ امك

 .لبق نم حون ةلاسر

 ميهاربإ ةيرذ نم تايآلا هذه ىف ميزكلا نآرقلا مهركذ نيذلا ءايبنألا نإو

 لوألا بألا وهو «ليئارسإ ىنب ءايبنأ لوأ قاحسإ نأل «بوقعيو قاحسإ :الوأ

 نم ءايبنألاو لسرلا ءاجو «هيلإ نوبسنيو «ليئارسإ ىمسي ىذلا بوقعيو ءمهل

 ةياده امهنم دحاو لك ىلاعت هللا ىطعأ ىأ 4انيده ًالك# امهنع ىلاعت لاقو «هدعب

 هنبا لعج نأ ميهاربإل ةمركم كلتو ءاثوعبم ايبن ناك دحاو لك نأل ؛اهتاذب ةمئاق

 .ةثعبو ةياده هل لك نييبن هديفح

 «ةناكملا ىف بيترت الو «ىنمز بيترت ريغ نم هتيرذ ىلاعت هللا ركذ كلذ دعب

 نم مزعلا ىلوأ نيب ةقرفت ريغ نمو «ءضعب ىلع مهضعب انلضف لسرلا كلتو

 لك عمجت ةرهاظ تاعومجم ودبي اميف نآرقلا مهركذ لب ءمهريغو «لسرلا

 .اهيف ةزراب ةفص اهنم ةعومجم

 دحاو لكل ناك نيذلا بوقعيو قاحسإو حون ركذ دعب -ىلوألا ةعومجملا

 ىلاعت هللا نم اهنأل ؛اهلك تايادهلا تقالت نإو ءاهب ىلاعت هللا هفعب ةياده مهنم

 هذهو نوراهو ىسومو «فسويو بويأو «ناميلسو دواد :مهو «عئارشلا دحوم

 اناك ناميلسو دوادف «مهنم ىبن لك ةايح ىف حضاو وهو ء«ربصلاب زاتمت ةعومجملا

 ربص ىلإ جاتحي لداعلا كلملاو «ىبرغو ىقرش كلم امهلو «ضرألا ىف نيتفيلخ

 ةمعن ىلع ربصلا نإو «مهؤادو كولملا ةوهش وهو «ملظلا نع عانتمالاب ميكح
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 اهبابسأ فرعتو .ماكحألا ىرحتف «ةديدشلا ىف ربصلا نم عسوأ قفأ ىلإ جاتحي

 .ةنمؤم ةيداه سفنو كردم ١2)بيرأ لقع ىلإ جاتحي اهتاياغو

 ربصلاو ءاهتدشو اهسأب اوقل نيذلا برحلا لاجر نم «ناميلسو دواد ناكو

 هبر ىدان ذإ ءارضلا ىلع ربص -مالسلا هيلع- بويأو «نيب حضاو رمأ سأبلا ىف
 ىلع ربصلا ىف لثملا هب برض دقو «نيمحارلا محرأ تنأو رضلا ىنسم ىنإ بر
 ربص هنإ ءهربصلا تاجرد ىلعأ ىف اولاق دقل ىتح ءرض هبيصي نم لكل ءارضلا

 ىف هرشاع نمل ةبحملاو ةمحرلا عم ءىوكش الو نينأ ريغ نم ربص دقف «بويأ
 . هئارض

 مهراهظإو ءهتوخإ ديك ىلع ربص ءارباص ادبع ناك -مالسلا هيلع- فسويو
 نم ناعون هل عمتجاف «كلذ دعب ناطلسلا ةمعن ىلع ربص مث «ةوادعلاو ضغبلا
 ناطيشلا ىوه نع ربصو «قرتسيل هنإ ىتح ةديدشلاو ءاسأبلا ىلع ربص ءربصلا
 ضرعتو ءايسفن الاعفنا فقاوملا قدأ ىف هبر ناهرب ىأر هنإو «سفنلا ةوهشل فكو
 هع فرصَل كلَذَك بر ناهرب ئأر نأ الو اهب مهو هب تمه دقلو )» «تاوهشلا ىواهمل
 «ةءاربلاب ساسحإلا عم نجسلا ىلع ربصو .[فسوي] 469 ٠ .. ءاشحفلاو ءوسلا
 هللا هالتبا ءشحفت الو «شاحفإ ريغ نم نامتكلا عم ءاسنلا ديك ىلع ربصو
 بحأ نجسلا بر لاق» :نهئارغإ تحت نوكي نأ نع نجسلا لبقتف «ءاسنلا بيغرتب
 4 69 َنيِلهاَجْلا م نكأو ّنِهيَلإ بأ َنُهَدْيَك ينع فرصت أألإو هيلإ ين ينتوعدي امم يلإ
 .[فسوي]

 سفنلا طبضو «ةميزعلاو ربصلاو «فراجلا ءارغإلا نيب ةبلاغملا دجن اذكهو
 نأ ىوقلا باشلا اذهل كلذ دعب نم ىلاعت هللا أيه دقلو «ليمجلا ىوقلا باشلا نم
 داصتقالا ةسايس ميظنتو ؛لدعلا ىلع ربصلا نوكيف ءرصم شرع ىلع سلجي
 قيفشلا رباصلا هيبأ نعو «براقألا نع دعبلا ىلع ربصلا عم «سانلا ءاوهأ ةعفادمو

 .برعلا ناسل .ءابرأ موق نم بير 715 .لقاعلا :بيرألا )١( يداوم م
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 هب بيطت ىذلا وفعلاو ؛ماقتنالا بح نع ميركلا ربصلا كلذ دعب نوكي مث «قيفرلا

 محرأ وهو مك هلا رفْغي مولا ْمُكْيلَع بيرت ال لاَ : هتوخإل لوقيف 2« سوفنلا

 .[فسوي] « 69 نيمحأرلا

 نوعرف ىذأ ىلع اربص «نيرباصلا هللا دابع نم اناكو «ثوراهو ىسومو

 شاع ىذلا هللا ميلك ىسوم ربصو « مهءاسن ىيحتسيو مهءانبأ حبذي ناك ءامهموقل

 هلمحتو هربصب بذتجا ىتح .هلهأ ةهباجم ىلع ربصف «هموق ودع نوعرف تيب ىف

 .ةرهاطلا ةبيطلا هتأرما مهسأر ىلع ناكو «نوعرف لآ نم نمآ نم

 ىلع ربصو «ئداهلا ىقتلا نمؤملا ربصب هجلاعي ناكف «مهبولق داسف ىلع ربص

 ربصو ءاهلإ لجعلا اوذختا امدنع ربصو «ناميإلا ىلإ مهتوعد دواعو «مهرفك

 .ةهلآ مهل امك ءاهلإ انل لعجا نولوقي مهو مهيلع

 نأ ىلاعت هللا بتك ىتلا ةسدقملا ضرألا اولخديل لاتقعلا ىلإ مهاعد

 .نودعاق انه اه انإ التاقف كبرو تنأ بهذا :هل اولاقف ءاهولخدي

 مهنادبأ ىف ءايوقألا «مهسفنأ ىف ءافعضلا نيذختسملا ءالؤهب لاتقلا ناك مث

 «بويأ ربصك ناك «مهيلع هربص نأ بسحأ ىنإو «ىتش مهبولقو اعيمج مهبسحت

 .ربص امهيلك نكلو «ناعونلاو «نالكشلا فلتخا نإو

 نم ءازجلا اذهك ىأ «نينسحملا ىزجتن كلدكو» :هلوقب ةيآلا هناحبس متخو

 .ربصلا ناك ناسحإلاو ناقتإلا ناك ثيحو « نينسحملا ىزجن ىدهلا

 لالحلل نوكي ام الإ ايندلا ىف ةداهزلاو ةيناحورلاب زاتمت -ةيناثلا ةعومحملاو

 ىلع امئاق 0 ىلا وم ايركزف «سايلإو ؛ ىسيعو ىبحيو يركز مهد فرصلا

 .[نارمع لآ) 49
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 باجأف ءايفخ ءادن هبر ىدان ذإ ايركز هيبأ ةوعد ةباجإ ناك ىذلا هنبا ىيحيو

 قدَصُم ئَحَيب كرش هللا نأ بارحملا يف يَلصي مئاق وهو ةكئالملا هتدانقإ» هءادن هللا
 .[نارمع لآ] 49 َنيحلاصلا َنّم ابو اروصحو ادّيسو هللا نم ةملكب

 ىتأ دقو «ةزجعم اهلك هتايح تناكو «ةزجعم هتدالو تناك ىسيعو

 ىتوملا ىدانيو «هللا نذإب اريط نوكيف ريطلا ةئيهك نيطلا ىف خفني ناك «تانببلاب
 امب مهتبتيو ءهللا نذإب صربألاو همكألا ئربيو .هللا نذإب مهروبق نم نوجرخيف

 هناوخإك اهذالمو ةايحلل بلطلا ليلق ناك سايلإو ءمهتويب ىف نورخديو نولكأي
 «ضرألا ىف عازنلا ناك ةدالا تناك ثيح هنإو «ةرهاطلا حاورألا ىوذ كتلوأ نم
 لاق كلذلو ؛داسفلا عنم ناكو «ضرألا ىف حالصلا ناك ةيحورلا تبلغ ثيحو

 .ةدهازلا حورلاو هللا رونب اهبلق ًالتما ىتلا ةرهاطلا ةعومجملا هذه ركذ بقع ىلاعت

 لك مهنع تبهذ هنأل .لماكلا جالصلا فصوب ىلاعت هللا مهفصو دقو

 دحاو لك ىأ ,4«نيحلاّصلا نم لك ضرألا ىف عازتلا ىلإ ةيعادلا ةيداملا ناردأ
 ايندلا ىف ءاهجو مهو مهتعامج ىف نيلخادلا نيحلاصلا نم ءالؤه نم
 .ةرخآلاو

 ةبعكلا ىناب ليعامسإ مهو «برعلا نم ميهاربإ ةيرذ ىه -ةثلاثلا ةعومجملا
 تبأ اي :لاق دقو «ميظع حبذب ىلاعت هللا هادف ىذلا حيبذلاو ءركبلا هنباو «هيبأ عم

 ناكو طولو «سنويو عسيلاو «نيرباصلا نم هللا ءاش نإ ىندجتس ءرمؤت ام لعفا
 .رابتعالا اذهب هتيرذ نم ناكف «هيخأ نبا

 لضف لك قوف لضف مهل ناك اذهبو لَك دمحم ليعامسإ بلص نم ناكو
 ةيناحورلاو «مادقإلا نطوم ىف مادقإلاو ربصلا ِةََِلَي دمحم ىف عمتجا هنآل ؛هقبس
 ىأ «َنيِمَلاَعْلا ىلع اَْلضَف ًالكر» :ىلاعت لاق كلذلو ؛ىسيع ةيناحور نع لقي ال امب
 وذ هللاو ءىلاعت هللا لضفب نيملاعلا ىلع لضف هل ناك ءالؤه نم دحاو لك نأ

 . ميظع لضف
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 «ميهاربإ ةيرذ نم ىلاعت هللا مهركذي مل ءايبنألا نم ةعبار ةعومجم كانهو

 الإ ةبارق نم مهل نكي مل نإو «ءايبنألا سنج نم وأ ءمهتبارق ىوذ نم مهنكلو

 انلعج ىأ .«مهناوخإو مهتاّيِرْذَو مهئابآ نموإ» :مهيف ىلاعت لاق دقف «ءايبنألا ةوخأ

 -مالسلا هيلع- سيردإك مهناوخإو مهتايرذو مهئابآ نم هلل مههوجو اوصلخأ ءايبنأ

 مهانرتخاو «ممهانيفطصا ىأ مهانيبتجا دقو «مهريغو .حلاصو ءدوهو بيعشو

 الؤ هيف جاجوعا ال قحلا نم ميقتسم طارص ىلإ مهانيدهو «ةيهلإلا ةلاسرلل

 يطارص اذه َنأو :ىلاعت لاق دقلو «لبق نم انركذ امك قيرطلا طارصلاو «ءاوتلا

 طارصلاو [ماعنألا] 4 029 .. . هليبس نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو هوُعبَتاَ اميقتسم

 .ىوغي الو لضي ال هيف راس نمو «هلالج لج قحلا طارص وه ميقتسملا

 «فعضلاو ةوقلاو «ءارضلاو ءامعنلا ىف ربص نم نويبنلا كئلوأ هيلع ام نإو

 «ةايحلا بلاطمل امداخ هلعجو .دسجلا ىلع حورلل ةرطيس نمو «ءاخرلاو ةدشلاو

 نم ذخؤت ةيادهلا ىه هذه «هيف ةعض ال ىذلا عضاوتلاو ءاهيف ةلذ ال ىتلا ةزعلاو

 :نيقباسلا ءايبنألا صصق دعب ىلاعت لاق اذلو ؛ىلاعت هللا ىده اذه «ةوبنلا قالخأ

 . «ودابع نم ءاشي نم هب ىدهي هللا ىده كلذ
 اولعف امو «مهتيناحورو ءايبنألا ناسحإ نم ركذ ام وهو «دييقتلل انه ةراشإلا

 « نييبنلا عابتا نم دابعلا نم بولطملا ؛هيلإ بوسنملا ىلاعت هللا ىده وه ريخ نم

 هنإف ليبسلا ءاوس عبتاو «ريخلا قيرط ىف راس اذإ «هيدهي نم هدابع نم هللا راتخي

 ىفو ءالضف ىلاعت هللا هبسكأ «ناطيشلا ىلإ هجتا نإو ءهللا هاده هللا ىلإ هجتا نإ

 .ناطيشلا ءاوغإب اهسمط هنكلو «ةيادهلا بابسأ هسفن

 نم قحلا ىلإ ىدهي ىلاعت هلل ديبع عيمجلاف «هدابع نم# :ىلاعت لاق دقو

 اولصو ام ىلإ اولصو «ءالؤه نإو هانيب ىذلا وحنلا ىلع ةيادهلا هل هللا بتك

 لوقي امك «ول» .4َنوُلَمَعَي اوناك ام مُهْنَع طبَحُل اوُكرشأ ْولو# ةينادحولاب
 ءاوكرشأ ول ىأ «طرشلا عانتمال باوجلا عانتما ىأ «عانتمال عانتما فرح :نويوحنلا

 «طرشلا عانتمال عنتمم اضيأ وهو مهلامعأ تطبحل «هللا رايتخال مهيلع عنتمم وهو
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 ريخلا نم لامعألا ىف ام بهذي ىأ نكت مل اهنأك ىتح اهنالطب لامعألا طوبحو
 امو «عفان لمع لكب بهذيو ءريخ لك وحمي كرشلاف «ةيادهلا مهنم تبلسلو

 .هنورفكي ريخ نم نوكرشملا هلعفي

 كرتو «ةينادحولا ىلع ضيرحتلل باوجلا عانتماو هعانتما عم انه طرشلاو
 طبحي هنأ ىرت الأ ءريخلا هيف نظي لمع لك طبحي هنأ نايبو ءامات اكرت كرشلا
 كرشلل حيبقت صنلاف «مهنود نم لمع طبحي ال فيكف «مهادهو «ءابيبنألا لمع
 . ةينادحولاب هتيامحو «ريخلا لعف ىلع مهل ثحو .هتروص تناك اي

 :ىلاعت لاقف «لضف نم نيبيبنلا هب ىتآ ام ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقلو
 هللا ركذ نيذلا ءايينألا ىلإ ةراشإلا .ةوبلاو مْكحْلاو باتكلا مهانيتآ نيا كتلوأ»
 ءمهفاصوأ ىلع بلاغلا ثيح نم مهعومج بترو ءمهئامسأب مهضعب ىلاعت
 . مهاطعأ اهانعم (مهاتآ)و

 نآرقلاك انيعم اباتك سيلو «باتكلا سنج دارملاو «لزنملا باتكلا وه باتكلاو
 لمتشا ام اوثراوتو هورشنو «هوملعو .هملع اوتوأ مهنأ هوتوأ ىنعمو «ةاروتلا وأ

 هيف ام ىلإ نيعاد اوءاج نمو «مهيلع لزن - نم هوتوأ نيذلا لمشيف هيلع

 نكلو «باتك مهيلع لزني مل نيذلا ءايبنألا ضعبك ءاهيلع لمتشا ىتلا تافيلكتلاو
 اوتوأ نيذلا لمشيو «ناميلسو .ءفسويو بويأك «هنايبل اوءاج ىذلا باتكلا اونيب
 ملو اوريغي مل نيذلا نيصلخملا نييبنلا عابتأ نم همئاعد اوماقأو هب اولمع نم -
 اهنم اريثك نوفخيو ءاهنودبي سيطارق اودبي ملو ءاوفرحي ملو اولدبي

 حلاصلاو «لدعلاو ملظلاو لطابلاو قحلا نيب لصفلا وهو ءمكحلاو

 .عرشلاو «ىدهلا ىلع رومألا نوربديو .دسافلاو

 هناحبس هباطخ ناك امو «هناحبس هنم باطخب هللا نع ءابنإلا ىهو «ةوبنلاو

 هللا درفأ دقو .الوسر لسري وأ هيلإ ىحوي وأ .باجح ءارو نم ملكي نأ الإ

 اهلاصتاب اهفرشل كلذو ءاهنمضتي ىضم ام نأ عم ركذلاب ةوبنلا ىلاعتو هناحبس
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 ملعلا ناكم نايبلو «باتك مهيلع لزني مل نيذلا ءايبنألاب حيرصتللو ىلاعت هللاب

 ذإ اهب رفكلا ىلع مكحلا بتريلو «ميكحلا ىلعلا هللا نع هنأو «هوعبتاو هوتوأ ىذلا

 .ءىش نم رشب ىلع هللا لزنأ ام :لاقو «ةوبنلاب رفك نم برعلا نم ناك

 اهب وسل اَمَوَق اًهب انلَكَو ْدَقَف ءالوَه اهب ْرْفْكَي نفط :ىلاعت لاق كلذلو

 . «نيرفاكب
 شيرق نم نيكرشملا نم ناكو «ةوبنلا اوركنأ نيذلا ءالؤه ىلإ ةراشإلا

 ىبنلا عم نوكت نأو «تاوبنلا لصأ راكنإب ٌةَِي ىبنلا نوهباجي اوناك نم مهريغو

 هللا ركذيس امك «كلم هعم نوكي وأ ىلاعتو هناحبس هللا نم ساطرق ىف ةلاسر
 هاس ياسا موو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ابيرق ةيآلا هذه ىف مالكلا ءىجيسو ء[ماعنألا] 4(ة) ...

 اهب رفكي نق :ىلاعت هلوق ىف ةراشإلاف «ةوبنلا لصأ نوركتي نوكرشملا ناك

 هوذآو «هتلاسر اوبراحو «هتوبن اوركنأ نيذلا ِِكَي ىبنلا موق ىلإ ةراشإلا وه 4ءالؤَه

 «ةيكم ةروسلا هذهو ةرجهلا تناك ىتح مهرباصو «نينمؤملا نم نيفعضتسملاو وه

 . ولع لوسرلا اوءوان نم ىلإ ةراشإلا تنيعتف

 اوسيل اموق اهب انلكو دقف» :هباوج طرش «*ءالؤه اهب رفكي نإَفط :ىلاعت هلوقو

 انالف تلكو :لاقيف «ليج دعب اليج مهدعب نم فالخألل اهنولقنيو ءاهنونوصيو
 . ظفاحيو «هيلع موقي هيلإ هب تدهع ىأ رمألا اذهب

 اهب نيرفاك اوسيل «ةيدمحملا ةوبنلا رمأ مهب هللا لكو نيذلا ماوقألا ءالؤهو

 «مامتهالل «(نيرفاك) ىلع (اهب) وهو رورجملاو راجلا مدقو ,نوقدصيو نونمؤي لب

 . هيبنتلاو

 ملظلا دهع نأب نينمؤملا نم هعم نمو ٌةْلكلَك ىبنلل ريشبت هيف «صنلا اذه نإو

 رشتنيس اذه نأب ٌدْكَك ىبنلل ريشبت هيفو «ةوقلاو ةرصنلا دهع هدعب ىتأيس ءاذيإلاو
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 لب «برعلا ىلع اروصقم نوكي نلو «ماوقألا هيف فلاختسو «سانلا نيب
 لكو «دوسألاو ضييبألا هقنتعيسو ءرصسمو ماشلاو نامورلاو سرفلا ىلإ مهزواجتي

 . ميظع لضف هيلإ ةوعدلا ىف هل نم
 نيذلا كئلوأ ناميإ دكأو ء(دق) ب كلذ ىلاعتو هناحبس هللا دكأو

 .الماش اقرغتسم ادكؤم ايفن رفكلا مهنع ىفنف نيرفاكب اهب اوسيل مهنأب اهنورصنيس

 كلُ ا يداك
 جر ل ملل َركَو وم ااءعْل هَكلَعَدو ا

 نيا هور سودة وون لعلام أول اق ذو ل
 ٍِ مي و
 اللاعنف اتوب ا ير رخل ته هم 090
 يوك مل م07 ل عع عع 09 تي

 رز ديني يذلا ٌقّرَصُم كر كو م نير تكادك

 ب موبموي ديلا نووي ندَلاَوَطوَحْنَمَو كرم دص م - 202 1 نمو سل نحيص سمس و حرغد
 70 توظف مه 90
 صتخا امو «هلبق نمو ميهاربإ ةيرذ نم ءايبنألا ىلاعتو هناحبس ركذ نأ دعب

 .دهزلا نم مهضعبو «ةوقلا ىف ةلادعلاو .ةمعنلا ركشو ربصلا نم مهضعتب هب

 كتلوأ نأ ىلاعت هللا نيب «دعولاو لوقلا ىف قدصلا نم مهضعبو «ةيناحورلاو
 نييبنلا متاخ دمحم ىلع قح هنأو .«مهماوقأ ىلع اوربصو هللا ىده اولان ءايبنألا

 . «هّللا ىده نيِذّلا كتلوأ» : ىلاعت لاقف مهب ىدتقي نأ
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 قدصلاو دهزلاو ركشلاو ربصلا تافص نم هيلع اوناك ام ىلإ ةراشإلا

 مهصاخشأ ىلإ ةراشإلاف «نيدناعملا ىذأ ىلع ربصلاو ءركنملا ةدلاجمو «ديحوتلاو

 ىلاعتو هناحبس دنسأو «هللا ةياده ساسأ ىهو ءايلعلا تافصلا هذهب نيفصنملا

 ءاهعابتا بجوي ىلاعت هللا رايتخاو ءاهراتخا هنأ نايبو ءاهانعمل افيرشت هيلإ ىدهلا

 ءاه ىه ءاهلا 4ةدَْقا مهاَدهبق» :ىلاعتو هناحبس لاق اذلو ؛اهقيرط ىف ريسلاو
 كلذل اضيوعت مزجلاب هنم ةلعلا فرح فوذحملا ىلع فقولا دنع نوكت تكسلا

 قحلا نكلو .فقي مل اذإ اهب قطني ال مهضعب لاقو ,«فقولا دنع قطنيو «فوذحملا

 ىف دجوي الو «مامإلا فحصملا ىف ةبوتكم اهنأل ؛اهلك لاوحألا ىف اهب قطني هنأ

 .هب قطني ال ام فحصملا اذه

 «هوعبتا ىذلا ىدهلاو «هوكلس ىذلا قيرطلا كولس ىف ةقفاوملا ءادتقالاو

 ناك اذإ هنأل ؛اهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل انه (ءافلا)و ءهوجهن ىذلا جهنملاو

 ىلع (مهادهب) ميدقتو هيف مهب ءادتقالاو ءهعابتا بجي هنإف هللا نم ىدهلا كلذ

 ىده ىدهلا نإ ذإ «هريغ نود ىدهلا اذهب ءادتقالا هادؤمو ءصاصتخالل (هدتقا)

 .هللا ىده الإ ةياده الف هللا

 نم هب اوءاج امو ءايش هللاب اوكرشت الأو ءديحوتلا انرشأ امك (مهادُه)

 ركشلاو ءربصلا تافص نم هب اوفصتا امبو «نامزألا ريغتب ريغتت ال ةيدبأ عئارش

 ىلإ ةوعدلا بجوي ءادتقالا نإو «ةميركلا قالخألاو قدصلاو «دهزلاو «ةيناحورلاو

 .ىدهلا اذه

 «مهصاوخو ءمهبتارم فلتخت نيذلا ءايبنألا نأ ديفي ىماسلا مالكلا اذه نإو

 4 620 ... ضعب ىلع مهضعب اَْلَصَف لسّرلا كلت ظ : ىلاعت لاق امك مهتافصو

 رهف .ةعمتجم اهلك مهتافص ىف اعيمج مهب ءادتقالاب ٌةِْلَي ىبنلا رمأ دق .[ةرقبلا]

 بطاخم هنألو «ءايبنألا متاخ هنأل ؛مهنم مهدنع ام لكل اعماج ءادتقالا اذهب نوكي

 لكل نيحلاص هتعيرشو وه ناكف ءاريذنو اريشب ةفاك سانلل لسرأو ءاهلك لايجألل
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 اللا
 -ججش 22” ذذذذذ1ذ1ذذذة

 ةلضاف تافص نم نيقباسلا ءايبنألا دنع ام لك اعمج هعرشو هنآل ؛لايجألا

 .ةيلاع تافيلكتلا نم بتارمو
 :اهيلإ ةوعدلا ىلاعتو هناحبس هللا بجوأ دقف ءهتلاسر ماقم كلذ ناك اذإو

 ىلاعت لاق اذلو ؛اروكش الو ءازج مهنم ديري ال هنأو «ىرشبلا لامكلا اهنأل
 وأ هاج وأ لام نم رجأ ىأ مكتنم ديرأ ال «ارجأ هْيَلَع مكلأسأ أل لق» : هيبن ابطاخم
 ناطلسلا ديري وأ ءمهلام هيلع اوضرعف الام ديري هنأ مهيأر ئداب اونظ دقل ناطلس

 ال ايندلا ضارعأ نم ائيش نإ مهل لوقي نأ هيبنل هللا نيبف «مهيلع هودوسيف
 ئركذ الإ وه نإ» رخآلا مويلاو هللاب ريكذتلاو حالصإلا ديري نكلو ءاهديري

 .«نيملاعلل
 ءذخأي الام سيل ميركلا هيبن ىلع نآرقلا ىلاعت هللا لازنإ نم دوصقملا نإ

 نيملاعلل ةيادهلاو ةظعوملاو ىركذلل ءاج امنإو اهبلطي ةدايس الو «هضرفي اناطلس الو
 رشنو «مهرمأ مايقو ءمهحالص هيف امب مهل ىركذ وهف ءنيعمجأ ءالقعلل ىأ
 نأب مهبر ىركذو «باقعو باسح نم هيف امو ءرخآلا مويلاب مهل ىركذو «ةلادعلا
 نم بولقلل بط هللا ركذ ىفو «ىلاعت هلل مئاد ركذت ىأ «نيركاذ امئاد اونوكي
 . اهئاودأ

 برعل ريكذت -مالسلا هيلع -ميهاربإ ىلإ مهتبسنو ءايبنآلا ءالؤه ركذ نإو
 نوبستني ىذلا مهيبأ ميهاربإ ةوبنو ءالوأ حون ةوبن ىلوألا ةوبنلاب اهلوح نمو ةكم
 هللا لاسرإب اورفكي نأ حصي د الو ءالسرو ءايبنأ لسري هللا نأ مهميلعتو ءايناث هيلإ

 ةلاسرب نوتمؤي ال مهنأ نع نيتي مهمالك ناك للي ىبلا ثعب تقو برعلاو «ىلاعت

 :ىلاعت لاق ءاهل نيبرغتسم ةلاسرلا لصأ نيركنم ٌْلِكَك ىبنلا اوهباجو ءلوسر الو
 لاقو «[سنوي)] 42 . سال نأ نأ مهم لَ ىلإ انيحوَأ نأ ابجع سائلل تاكأ
 كلو (رشَبهَللا تعبأ اوُناَق نأ الإ دل محاد اوعي نأ ساّنلا عم امو ) : ىلاعت
 .[ءارسإلا] 4 63
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 .مهيف ةلاسرلا نأ نيمعاز الوسر دمحم نوكي نأ دوهيلا ركنأو

 ءالوسر ارشب هللا لسري نأ ركنأ نم لك ىلع ادر ىلاعت هلوق لزن كلذلو

 امو# :ىلاعت لاق اذلو ؛ليئارسإ ىنب ريغ ىف ةلاسررا نوكت نأ ركنأ نم ىلعو

 ىلع قلطت تراص املو ءسايق وأ نزو وأ ليكب رادقم كبت نأ هَردَق

 قح هوملع ام «هّللا اورَدَق اًموإ» انه ىنعملاو «ىناعملا ريدقت ىنعمب تناك ءالقعلا

 ام نأل ؛الوسر ارشب ثعبي ال هللا نأ اودقتعا اذإ «ميظعتلا قح هومظع امو «ملعلا

 ىضتقمب اهلمح ىتلا ةنامألا لمحتيل هثعب لب ءاثبع ىناسنإلا دوجولا اذه قلخ

 «ريذنو ريشب ريغ نم اهكرتيو «هثعبيل ناك امو ضرألا ىف ةفيلخ نوكيلو «هترطف

 نأ ةيهلألا ةمكحلا ىضتقم نم ناكف «ماثآلا ىف عقي اليكل هرذنيو «قحلا ىلإ هدشري

 ... 99 رشلاو مثإلا بنجيو «رذنيو «دشريو لوسرلا ىدهيل ةيهلإلا ةلاسرلا نوكت

 تمي نَح نعم اكانر) : ىلاعت لاقو [رطاف] 4 09 ريذن اهيف الح الإ ةّمَأ نم نإَو

 . [ءارسإلا] 4« 69 ًالوُسَر

 هللا درف «برعلا ىف نوكت نأ دوهيلا ركنأو «ةيهلإلا ةلاسرلا نوكرشملا ركنأ

 ناسل ىلع ةجحلا دروي نأب وكي ىبنلا رمأو ةرهابلا ةجملاب مهمالك ىلاعت

 ىلوتي نأ هلوسر رمأي نيدناعملا لطاب ىلع هب هللا دري رمأ لك كلذكو .ةلكَيهلوسر

 ىلاعت هللا باتكل عبتتملا هظحالي ام اذهو «هب ىلاعت هللا ىحوأ امب «مهيلع درلا وه

 . هنايبو هرمأب كك ىبنلل مهلطاب ىلع درلا كرتب

 انيب ىأ .«ىسوم هب ءاَج ىذّلا باتكلا َلرنَأ نَم لقط :هيبن ارمآ ىلاعت هللا لاق

 نوملعي «سانلل ىدهلا ردصم نوكيل «هيناعمو هتافيلكت ىف رونلاك احضاو

 نإ ؛«ةرخآلاو ايندلا ىف مهعفني ام ىلإ مهدشريو «هنم ةميلسلا دئاقعلاو تافيلكتلا

 .هيدهب اودتهاو « هيف امي اوذحأو «هوعاطأ
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 متملعو اريثك نوفَحَتو اهنودبت سيطارق هتولعجت» :كلذ دعب هناحبس لاق دقلو

 «(هنولعجت) ىف ءاتلاب ةروهشلملا ةءارقلاو . «مكؤابآ الو مثنأ اوملعت ملام

 نيتنثالا ىف ءايلاب «ةرتاوتم ةحيحص ةءارق كانهو «21)(نوفخت)و

 «ةنيدملاب تلزن وأ .حصألا وهو «ةكمب تلزنأ ةيآلا هذه ىف فلتحخا دقو

 هب اوركذ امم اظح اوسنو اولدبو اوريغ نيذلا دوهيلل ءادتبا اهيف باطخلاو
 ىلعو «ىرخأ اوفخأو ءاهضعب اودبأ ةبوتكملا ةاروتلا نم فئاحصلا ىه سيطارقلاو
 جاجتحالا نوكيف .هاضتقم ىلع ةرئاس ةيآلا ةءارق نوكت «ةيكم ةيآلا نأ «نم» ب
 اوفن دقف ءىش نم رشب ىلع هللا لزنأ ام :اولاق ذإ مهيفن مومعل اضقن ةيآلا لوزنب
 ءزجلاو «ىفنملا نم ءزج ىأ تابثإب ضقني ماعلا ىفنلاو «ءىش ىأب ىأ نمب نيدكؤم

 ءاهوأرقي مل نإو ءاهنوفرعي اوناك دقو «ةاروتلا لوزن وه نآرقلا هركذ ىذلا
 .دوهيلاب نوقتلي اوناكو ء.نويمأ موق مهنآل ؛اهولوادتي مل نإو ءاهب مهنيب نوعماستيو

 ىلإ نوبهذي اراجت اوناك ةكم لهأ نأل كلذو ؛مهنود باتك لهأ مهنأ نوفرعيو

 ذإ دوهيلا دنع امب مهيلع جاجتحالا نكميف مهرجاتم ىف ماشلا ىلإو نميلا
 «ىدهو رون هلصأ ىف وه باتك مهيلع لزن دوهيلا نأ تبث هنأ ىنعملو «مهنوملعي
 ىلاعتو هناحبس ركذ نأ دعبو ىىش نم رشب ىلع هللا لزنأ ام مكلوق ضقني كلذو
 دوهيلا هلعف ام ىلاعتو هناحبس ركذ «ىلاعت هللا دنع نم باتك هنأل ؛رابكإلاب ةاروتلا

 ةرثكلا تسيلو ءاريثك اوفخأو ءاهضعب اودبا سيطارق اهولعجو ءاهوقزم اهيف
 ىذلا ِةِِلكَي دمحمب ىرشبلا اوفخأ اميف ناكو ءهتميقب نكلو ءاوفخأ ام رادقمب

 اهيفو «مكريخ اهيف - اهب متمزلأو ءاهلصأ متركنأ ىتلا ةلاسرلا نإو ؛نوركني
 :ىلاعت لاق اذلو ؛ةينيدلا قئاقسحلا مهفو «ملعلا ىلإ ةيمألا ةبترم نم مكعفر
 نوكي ءىاتلا ةءارق عم ةيكم ةيآلا نأ ىلعو 4 «مكؤاَبآ الو منَ اومّلعَت مل ام متملعو»

 ثيدحلا نم تافتلا كانه نوكي مهيفن ضقني ىذلا ةاروتلا لوزن تابثإ دعب هنأ ىلع

 ىف ناجاجتحا ةمث ناكف ءمهعينص ىلع دوهيلا خيبوتل روضحلا ىلإ بئاغلا نع
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 مهدنع ماعلا ىفنلا ضقنب ةكم لهأ نم نيكرشملا ىلع اجاجتحا ىنآرقلا صنلا

 «لسرلا نم مزعلا ىلوأ نم لوسر رشبلا نم ناك هنأ ديفت ىتلا ةاروتلا لوزنب

 ديدنتو خيبوتو «برعلا ىلع جاجتحا وأ اولدبو اوريغ نيذلا دوهيلا ىلع جاجتحاو

 . دوهيلا لمعب

 ءادتبا باطخلا نوكيف ةيندم اهنأ ىلع امأ «ةكمب تلزن ةيآلا نأ ىلع هلك اذه

 ىف اولاق دوهيلا نأ سابع نبا نع ىور دقف هِي ىبنلا نولداجي اوناك نيذلا دوهيلل

 وقوات سيطارف واجن ١ :ىلاعت هلوق نوكيو ءاباتك هللا لزنأ ام : نآرقلا

 قئاقحلا راكنإو مهباتك ىف رييسغت ىلع افينع امولو «مهل اديدش اًخيبوت 4 اريثك

 «مكؤابآ الو متنأ اوملعت مل ام باتكلا اذهب متملعو ءاهيلع لمتشا ىتلا ةيداقتعالا

 اذه ىلإ مكئامتناب مكريغ قوقح متدحجو «باتكب ملع لهأ مكنأب متيرتفاو

 .نيماظ كلذب متنك نإو «ليبس نم نييمألا ىف انيلع ام متلقو «باتكلا

 «عنمي ال ةيكم ةروس ىف ةيندم ةيآ اهنوكو «نيب حضاو اذه ىلع اهريسفتو

 ضعب لاق دقو «ليلقلا ردانلاب ال «ريثكلا بلغألاب ةيكم ةروسلا نوكب ةربعلا نإف

 ةروس ىف تعدوأو «ةنيدملا ىف ىرحخأو ةكم ىف ةرم نيترم تلزن اهنإ :سانلا

 . تافتلا نوكي ؛(نولعجي)و (نوفخي) ةءارق ىلعو «ةرم لوأ اهيف تلزن اهنأل ؛ةيكم

 .اولدبو اوفرح ام ىلع مهخيبوت ىف ةغلابمو «مهرمأل اريقحت دوهيلا نع

 هب ءاج ىذّلا باتكلا َلَنَأ نمط نيمألا هلوسر ناسل ىلع ىلاعت هللا مهلأس

 ميركلا باوجلا ناكو «ةميركلا ةيآلا رخآ ىف الإ ئجي مل باوجلا نكلو «ىّسوم

 لك ىلع رداقلا ىلاعت هللا هلزنأ ىذلا ىأ «هّللا لقط :هلوقي نأ هيبن هللا رمأ ىذلا

 ةاروتلا لزنأ دق ناك اذإو ءدوجولا اذه ىف ءىش هناطلس نع دعبي ال ىذلا ءىش

 لق .4نوبعلي مهضوخ ىف مُهرذ مث هللا لقط : هيبنل ىلاعت هللا لاق «نآرقلا ٍلزنم وهف

 مهيف ناك نإ مهرمأ هيف امب اوريدتي وأ اوركفتيل ءمهدزتا الو ءزاجيإب «هّللا» مهل

 ال ىذلا لوقلا ىف «مهضوخ ىف» مهكرتا ىأ «مهرذ ٌمُت8 ءثباع ريغ لقع
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 :ىلاعت هلوقف «نيبعال هادؤم ىلإ نولصي الو «هتياهن نوكردي الو ؛هامرم نوفرعي
 .مهرذ ريمض نم لاح «نوبعلي»

 اذهو# :هتاملك تلاعت لاقف «هوركنأ ىذلا باتكلا كلذ ىلاعت هللا ركذ دقو
 . هيدي نيب ىذا قصُم كرام هانلرنَأ باتك

 ىلاعت هللا ركذ نآرقلا وهو باتكلا ىلإ ةراشإلا 4كرابم هانلزنَأ باتك اذهوإ»
 هنأ اهلوأو «ةياغلاب ليلعت هيف اهضعبو «ليلعتلا ىنعم هيف اهضعب ةثالث ارومأ

 لمشي وهف هيناعم ىف كرابم نآرقلا نإو «ةدايزلاو ءامنلا ةكربلا ىنعمو 4كرابم#

 هيفو «ةيمالسإلا ةديقعلا نايب هيفو ءنوكلل ركذ هيفو «قالخألاو نيدلا مولع لك
 «ىلاعت هلل قلطملا لامكلا توبثو «ةيتاذلا هللا فاصوأ هيفو «ىنسحلا هللا ءامسأ
 لوصأ لك هيفو ءريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيل «هللاب قيلي ال ام لك ىفنو
 تفلامخ ىتلا ممألا نعو «نييبنلا نع قحلا صصقلا هيفو «ةينيدلا تافيلكتلا
 ىلإ لوقعلا ىف بهذت هظافلأ هفشك امو هيناعم نإو ءاهريصم ناك فيكو اهءايبنأ
 تعشأ هتارابعو هظافلأ ىف ئراقلا نعمأ املكو ءاهل ةياهن ال كاردإلا نم بهاذم
 ذإ ءانطايو ارهاظ نآرقلل نإ سانلا ضعب لاق ىتح ءاميكح اركذو ءانيبم ارون اهنم

 ملع ىلإ راظنألا هجوي وهو «لبق نم نكي مل ام كردأ «رظنلاب هيف نعمأ املك
 .ةحضاو تارابعو «ةحمال تاراشإب ناوكألا

 روصي اذهو ءاهبراقن الو «ةياغلا كردن نلف «نآرقلا ىناعم ىف ملكتن امهمو

 اماع ظفللا دجنو ءهيدي نيب ىذلا قدصم هنأ نآرقلا ىف ىذلا رمألا كرابم هنأ ىنعم
 تاللثلاو ءربعلاو , مهمارقأ رابخأو نيقباسلا ءايبنألا رابخأ نم هيدي نيب ام لكل

 «ملعي نم اهب ملعيل كلذك ناكو «ءلسرلا تازجعمو «تاوبنلا لجس وهف «مهيف

 ٍراصبألا يلوأل ةرْبعَل كلذ يف نإ ...8 :ىلاعت لاق امك «رابتعالاو ةظعلا هدنع نمو
 .روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا نم ةقباسلا بتكلل اقدصمو [نارمع لآ] 405
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 :ِلكَي ىبنلل باطخلاو كاَهَلْوَح َنَمَو رشا ٌمُأَردشلَول هلك كلذل نآرقلا ناك
 اهب نأل كلذو ءاهل لصألا اهنإف ةيبرعلا دالبلا ىف اهنأل ؛ةكم ىه ىرقلا مأو

 ىهف «نينمآ اوناك اهيلإ اوءاج اذإو مهلوح نم سانلا ففطختي ىتلا مارحلا تيبلا

 ىف ةراجتلا طسو تناك اهنآلو ءاهيلإ نوجحي سانلا نألو ,فوخم لك نم أجلملا

 ضعب لاق دقو -مالسلا هيلع- ميهاربإ ةيرذ اشيرق اهب نآلو «ةيبرعلا دالبلا

 .ىرقلا مأب تيمس كلذل «ملاعلا طسو ىف دعت ايفارغج اهنإ :ءاملعلا

 ىف ريثك اذه هلهأ ةدارإو ناكملا قالطإو ءاهلهأ راذنإ وه ىرقلا مأ راذنإو

 عقبلا تناك امو [قلعلا] *02 59 هيدا عدِيلف» :ىلاعت هلوق كلذ نمو «نآرقلا

 .اهلهأ رذني امنإ رذنتل ىنابملاو

 لب «ربولا لهأل تناك مأ ردملا لهأل تناكأ ءاوس نكاسم نم 4اهلوح نمو#
 ىلع ةلالدلل ,كلذ ريغو نامورلاو هءارو امو ماشلاو سرفلا ىلإ اهلوح ام دتمي

 تثعبو «هموقل ثعبي ىبن لك ناك» :ُهَِْم ىبنلا لاق دقلو «ةيدمحملا ةلاسرلا مومع

 ١0 :نآرقلاب كو ىبنلا ةلاسر مومع ىف ىلاعت لاق دقلو .'”ادوسألاو رمحألل

 أل لق ئرخأ ةهلآ هللا عّمانأ نودَهشََل مكَدنأ لب نمو هب مكرذنأل نآرقلا اذه ّيَلِإ يحوأو

 :ىلاعت لاقو [ماعنألا] 4 09 َنوكر شت . 3 اَمَم ءيِرَب يِنّنإو دحاو هَّلِإ وه اَمّنِإ لق دهَشأ

 تاومّسلا كلم هَل يذلا 0 ه9 اريذن َنيمّلاَعْلل نوكيل هدبع ئَع اقرا لَن يذلا كرابت ل

 اريدقت هرَدَقَف ءيش لك قلحو كلملا يف كيرش هل نُكَي مّلو ادَلو دحَعَي ملو ٍضرألاو

 .[ناقرفلا] #40

 متاخ وهو «ةيدمحملا ةلاسرلا مومع ىلع ةلادلا ةريثكلا تايآلا دجن اذكهو

 بهري ريذن ريغ نم ىدس هدابع كرتيل ىلاعت هللا ناك امو «هدعب ىبن الف «نييبنلا

 .ريخلا لهأل ةبقاعلا نسحب رشبي ريشبو ءرشلا ةبقاع ءوسب
 تيب + :ىلبق دَحأ نهطعُي مل اسمح تيطعأ» :كي هللا لوسر لاق : :لاق هللا دبع نب رباج نع (1)

 تّلحأو «ًةماع سانلا ىَلِإ تثعبو ةصاخ ِهِموَق ىلإ ؛ ثعبي ب امن ىلا َناَكو «دوسألاو رمحألا ىَلِ

 رهط ضرألا ىل تَلعجو ءرهش ةريسُم نم بعرلاب ؛ ترصُو «ىلْبَق دَحأل لحُت مّلو ماعلا ىل

 - نيرثكملا دنسم ىقاب :دمحأ هاور . (هتكردأ ثيح لصيْلَف ٌمالصْلا “ هيك ردأ ٍلجر اَمّيَأَ ادجسُمو

 .هوحنب ملسمو ىراخبلا دنع هلصأو .(467"1) هنع هللا ىضر رباج دنسم
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 يي * هوه

 ناسنإلا ملعي نأ نيدلا ةقيقحو «نيدلا ةقيقح كردي نم هب نمؤي نآرقلا نإو

 نأو ءاهل ليبس ايندلا نأو «ةيقابلا ةايحلا ىه ةرخآلا ةايحلا نأو ءاثبع قلخي مل هنأ

 .ىقابلا وه اهميعن

 لاقف نآرقلاب نونمؤي نيذلا مه ةرخآلاب نونمؤي نيذلا نأ ىلاعت ربخأ اذلو

 نونمؤي ةرخآلاب نونمؤي نيذلا نأ كلذ 4هب نونمؤي ةرخآلاب نونمؤي نيِذّلاو :ىلاعت
 سفنلا نيب ءرشلاو ريخلا نيب عزانتلا اهيف ايندلا ةايحلا نأ نوري مهنأل ؛ريخلاو قحلاب

 الإ كلذ نوكي الو «ةرطفلا هنآل «ريخلا رصتني نأ دب الو «ةرامألا سفنلاو «ةماوللا

 الو «نيوكتلاو داجيإلا ةمكحب نونمؤي ةرحخآلاب نونمؤي نيذلا نألو «ىرخأ ةايحب

 نأ كلذ قوفو «رحانتلا كلذو ةبلاغملا كلت ىه ةيئاهنلا ةايحلا ةجيتن نوكت نأ نكمي

 نم اهل هدعأ امو «هدنع امب ةيضار ىلاعت هلل ةملستسم سفنلا لعجي بيغلاب ناميإلا

 «نالصفني ال نيمزالتم ميظعلا نآرقلاب ناميإلاو ةرخآلاب ناميإلا ناك اذهلف «ميعن

 ةمايقلاو روشنلاو ثعبلاب نمآ نآرقلاب نمآ نمو «نآرقلاب نمآ ةرحخآلاب نمآ نمف
 .رخآلا مويلاو

 الأو .نيدسفم ريغ نيحلاص اونوكي نأ نآرقلاب نيئمؤملا فصو لامك نإو

 نيدلا دومع ىه ىتلا ةالصلاب كلذو ءركنم مهنم عقي الو ءافورعم الإ اولمعي

 نئمطت هللا ركذبو «هللا ركذب سفنلا المتو «ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت اهنأل

 رورجملاو راجلا ميدقتو «نوظفاحي مهتالص ىلع مهو» :ىلاعت لاق اذلو «بولقلا

 اهتماقإب اهيلع ةظفاحملاو ء«ريخلا لك ىلإ ىدؤي ةظفاحملاب ةالصلا صاصتخا نأ نايبل

 ىف اهئادأو «ىلاعت هللا ةيشخب سفنلا ءالتماو «ىنعمو اسح ناكرألا ةيفوتسم

 .ناميإلا متيو «نيدلا لمكي اذهب هنإف اهتاقوأ



 ْ ماعنألا ةروس ريسفت

 مم كلل لالا

 كعاعرنا مم ماظأْنَمَو
 ُلَأَس لاق نمو ءْىَسوَيلِ | وب لو لإ ىسوأ َلاَقوأ ذك رك كس ع 70م رع سس ا 4 هه < .ج 0

 توات مَع ف سويلم 0
 اعل

 ل

 مولا كح اجرخأ مهيدي اوطساب ا ةكَسلمْلاَو
 هني سس © دس تحس تي ري سرس ل

 يحلو كا شلع تق
 درا نومك 0 هَيكَياَم َنَعوستكَو

 ترو رو يح كوم لوما
 2 0 ل 27 0

 نم لطابلا هيتأي ال ىذلا قحلا هنأ ركذو ميركلا هباتك ةلزنم ىلاعت هللا نيب

 هيلع ىرتفي نم ملظ ركذب ىلاعتو هناحبس أدب دقو ء«هفلخ نم الو هيدي نيب

 : ىلاعت لاقف «ءىشب هيلإ حوي ملو «هيلإ ىلاعت هللا ىحوأ هنأ ىعديو «هناحبس

 نمو ءىش هيَلِإ حوي مّلو ىلإ ىحوأ لاق وأ اًبذك هللا ىَلَع ىَرَتْفا مم ْمَلْظَأ مول
 . «هّللا لزنأ ام لثم لزنأس لاق

 نم هيفو «ىفنلا ىنعمب راكنإلل وه «ملظَأ نمو» ىلاعت هلوق ىف ماهفتسالا

 هللا ىلع مهءارتفا هناحبس ركذ دقو «ديدنتلا دشأ كلذ نولعفي نيذلاب ديدنتلا

 469 ... ءيش نم رشب ىلع هللا لزنَأ ام ... :مهلوقو «لسرلا لازنإ مهيفنب

 «نورتفيو نوبذكيو نوتهبي لب «راكنإلا فقوم نوفقي ال مهنأ نيبي نآلاو [ماعنألا]

 مهسفنآل ملظلا دشأ ىلاعت هللا قح ىف بكترت ةثالث فئاوط هناحبس ركذو

 اج 3
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 :ا بأ

 مهملظو «مهليلضتو مهنيب لطابلا رشنب سانلا ملظو رشلا ىف اهلاغيإو اهليلضتب
 . ةينيدلا قئاقحلل

 هللا ىلع تقلتخا ىأ ءابذك ىلاعت هللا ىلع ترتفا ىتلا فئاوطلا هذه ىلوأ

 لصأ هل سيل ىذلا لطابلا مهمالكو .مهقالتخاو  مهتارتفا ةدش نايبل «بذكلاب

 ءاعداكو «ىفلز هيلإ مهنوبرقي مهنأ ءاعداو «ناثوألا مهتدابعك ةقيقحلا وأ قحلا نم

 ءمهسفنأ ىلع معنلا ضعب نيكرشملا ميرحتكو هلإ هنأو ءادلو هلل نأ ىراصنلا
 هؤايلوأ مهنأب هللا ىلع مهئارتفاكو كلذ ريغو «ةلوصولم او ةريحبلا ميرحتو

 .ةملظلا لاوحأ دشأ ىف ءالؤهف «هؤابحأو

 نيد ىف هلوخد كلذ دعب ىعداو ءاينثو ناك ىذلا سلوب لثم ىراصنلا نم نييرقملا

 لإ ىحوأ السر مهومس نم نأ اوعداو «ةينثو ىلإ «ةينادحو نم هلوحو حيسملا

 لزنأ ام ىتلا بيذاكألاو «ةلطابلا ماهوألا نم كلذ ريغو .سدقلا حور مهل ىلجتو

 هنأ اوعدا نيذلا ةدرلا ةاون مهنم تناك نيذلا بارعألا ضعبكو «ناطلس نم اهب هللا

 .ٍةلَو دمحم ىلإ ىحوي امك مهيلإ ىحوي

 لزنأ ام لثم لزنتس اهنأو ءزجعي ال نآرقلا نأ تعّدا ىتلا -ةثلاشلا ةفئاطلا
 دق اولا انتاَيآ مِهيَلَع ئلتت اذإو © :لاقف ( مهنع ىلاعت ربخأ دقو ؛نآرق نم ىلاعت هللا

 .[لافنألا] 4 © نيلوألا ريطاسأ الإ اذه نإ اذه لم انلقل ءاشن ول انعمس

 «ىلاعت هللا ىلع اوبذك مهنأل ؛سانلا ملظأ مه ثالشلا فئاوطلا ءالؤه
 تهبي ىذلا عونلا اذه نإو «ءارتفا مهمالك ناكو سانلا اولضأو مهسفنأ اولضأو
 ةلطاب ةديقع نم امو «ةبذاكلا ماهوألاو ةلطابلا نايدألا رشن ىذلا وه لطابلاب سانلا

 .مهعبت نمو «ءالؤه ملظب الإ رشتنت

 ,مهلاح ىلاعت هللا روص دقو ءريصملا سئبو منهج مهلآم ءالؤه نإو

 ًايهملا ديتعلا ديدشلا باذعلاب مهيلإ طسبت ىديألاو «مهماسجأ نم عزتنت مهحاورأو
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 تارمغلاو 4توملا تاَرَمَغ ىف نوملاّظلا ذإ ئَرَت ْوَلَو© :هتاملك تلاعت لاقف ءمهل
 ءاهيطغيف ءايشألا رمغي ىذلا ءىشلا اهلصأو ءةدش ىأ ةرمغ عمج «دئادشلا

 دق اذهلو ؛اهنم جرخت داكت ال اهيف ةرومغم اهنأ ليبق نم دئادشلا ىلع اهقالطإو

 توملا تارمغو «هبناوج لك نم هب طيحيف «قيرغلا ءاملا رمغي امك ءاهب تطاحأ

 «توملا دنع ةديدش ةرمغب اهيف سحي ءهبقع وأ راضتحالا دنع نوكت ىتلا هدئادش

 هذه ىف مهنإو ««")رانلا رفح نم ةرفح وأ ةنجلا ضاير نم ةضور ربقلاو «ربقي ذإو
 أيهملا باذعلاو ةدشلاب مهيديأ طسبت ةكئالملا ؛مهتوم دعبو «نورضتحي ىتلا لاحلا

 لاحلا ناسلب مهل لوقت : «مهيديأ اوطساب ةكئالملاو» : ىلاعت لاق اذلو ءمهل

 «ةدشلاو ءالبلاو «برحلاب هدي طسبو ءاطعلاب هدي طسب لاقي «مكسفنأ اوجرخأ»

 اوركذا اونمآ نيدلا اهي يإ) :ىلاعت لاق اذلو «ةدشلا ىنعمب اريثك نآرقلا ىف تركذو

 00 . مكنع مهيديأ فَكَف مهيديأ مُكيلِإ اوُطَسِني نأ موق مه ْذِإْمُكيلع هللا تمعن

 انَأ ام يملتقتل كدي َيَلِإ تطسب نأ ) : مدآ ىدلو نم هيلع ىدتعملا لوقو .[ةدئاملا]

 هلوق ىنعمف [ةدئاملا] 4 (52 نيملاعلا بر هللا فاَخأ ينإ كّلتْفَدل كيلإ يدي طسابب

 «هنم صانم ال ىذلا باذعلاو برضلاب ىأ 4مهيِدْيَأ اوُطساَب ُةَكَئالَْلاَوط :ىلاعت
 ناسلب وأ لوقلاب مهل نولوقي ةكئالملاو ءجورخلا الو هنم صلختلا مهنكمي الو

 اوجرخأ لاقيو مهل صالخ الف مهب طيحأ دق هنأ ىأ «مكسفنَأ اوجرْخأ» :لاحلا

 ؛هيلإ مترص امو «مكتياهنو مكريصم وهف ءاليبس جورخلا ىلإ متعطتسا نإ مكسفنأ

 . مكرئاصب ىلع سمط دق هنأل ءريخ لك اهيف طبح ىتلا رشلاب ةئفاكتملا مكلامعأب

 لاح مهل باطخ «مُكَسفنَأ اوجرْخأظ ىلاعت هلوق نإ :نيرسفملا ضعب لاقو
 ةعاس وه مويلا اذه نأ متملع دقو انل مكسفنأ اوملس مهل لاقي هنأك راضتحالا

 لاحب مهلاحل هيبشت اذه نإ :اولاقو «هءازج اوذخأتف متمدق امو متبسك امل ءادألا

 «هيلع ىذلا نيدلا ىدؤي ىتح هنم برهلا عيطتسي الف «هميرغ همزالي ىذلا نيدملا

 .ةدحاو ةجيتنلاو «نيبأو «ءحضوأ لوألا نأ ىرنو

 )١( هنع هللا ىضر ىردنخلا ديعس ىبأ ثيدح نم (5550) هنم باب - عرولاو قئاقرلاو ةمايقلا ةفص :ىذمرتلا هاور .
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 ىهو طرش ةادأ هيف «توملا تاَرَمَغ ىف نوملاّظلا ذإ ئرت ولو# :ىلاعت هلوقو
 طسبو «توملا تارمغب ريبعتلا هيلع لدي روكذم ريغ باوجلاو ءطرش لعفو «(ول)
 تيأرل :باوجلا نوكيو ءالوط الو الوح نوعيطتسي ال مهنأ نم مهلاحو «ةككئالملا

 .رش نم اولعفو «ءوس نم اومدق امل اقافو ءازج وه اديدش الوه تيأر مث

 وه رهظي اميف مويلا «نوهلا باَذَع توزجت مويلا» :لاقف ءازجلا هللا ركذ دقو
 ءالذو «ءاناوه نوكي ىذلا باذعلا وه نوهلا باذعو .«باقع نم ةمايقلا دعب ام

 مزالم ناوهلا نأ ىلع لدت ةفاضإ ناوهلا ىلإ باذعلا ةفاضإو .مهرمأل راقحتساو

 سنج نم ةبوقعلا تناكف «قحلا ريغ اولاقو «قحلا ىلع اوربكتسا دقف «باذعلل
 قحْلا ريع هللا ىَلَع نولوقت بمسك اَمب» :كلذ ببس ىف هناحبس لاق دقلو ( ةميرجلا

 ملظلا امهيف هللا عمج نارمأ باقعلا ىف ببسلا ىأ . . «نوربكتست هتايآ نع متنكو

 : هلك

 هنإ نولوقيو هب نوكرشيف «قحلا ريغ هللا ىلع نولوقي اوناك مهنأ -امهلوأ
 «ىلاعت هللا لزنأ ام ريغب نومرحيو نولحيو «هلإ حيسملا :نولوقيو «ةثالث ثلاث

 «مهنع هعاطقنا مدعو «مهلوق رارمتسا ىلع لدت «نوُلوقت متكك# :ىلاعت هلوقو
 انآ لوقلا ددجت ىلع لدي عراضملاو «رارمتسالا ىلع لدت (متنك) نأل ؛هيلع رارصإو

 .اريبك اولع نولوقي امع هللا ىلاعت .نآ دعب

 ىرخأ لئالد نمو «ةلاد تازجعم نم ةيداهلا تانيبلا تايآلا نأ -امهيناث

 ؛مهيلع ناوه هيف اهيلإ تافتلالا نأ نونظيو «نوربكتسيو ءاهنع نوضرعي اوناكف

 رابج لك باخو ءاوربجتو اوربكتساف «قحلا ىلإ تافتلالا نع مهعنم مهؤايربكو
 لدت ىتلا «نع» ب ىدع اذلو ؛تايآلا نع ضارعإلا انمضتم رابكتسالا ناكو دينع

 متنك ىأ «نورِبْكَتَسَي هتايآ نع مهككو# :ىلاعت لاق ذإ ضارعإلاو زواجتلا ىلع
 نكلو «ةيادهلا اهيفو قحلا ىلع ةعطاق اهنألو ؛ةلادلا انتايآ نع نيضرعم نوربكتست

 مهءازج اولانف ءاضارعإو ارابكتسا نودتهت ال
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 دقو ةئيب «ةقباسلا ةيآلا ىف هيلإ راشأ ىذلا مهءازجج ىلاعت هللا نيب دقلو

 امك ئدارف انومتنج دقلو» :ىلاعت لاقو . . ءايربكلاو نايغطلا بابسأ مهنع تلار

 نع نيدرفنم متئج ىأ ءريسأ عمج ىراسأك ديرف عمج ىدارف 4ةرم َلَوَأ مكانقلَح

 امو مكؤارتفا مكنع بهذو «ءارصن نم مكل امف ءمهب نوزتعت متنك نيذلا ءارصنلا

 مكعفدتو «مكزعت تناك ىتلا مكلاومأ مكتع تبهذو ءارفن زعأ نحن نولوقت متنك

 لك مكنع بهذ ءالام رثكأ نحن نيزتعم نولوقتو ءاهب لواطتلاو رابكتسالا ىلإ

 ىف لَو ىبنلا نع سابع نبا ىور دقو «نيدرفنم مكسفنأب هللا ىلإ متئجو اذه

 ريغ ىأ) (0ةلرُع ةارع ةافح هللا ىلإ نورشحت مكنإ سانلا اهيأ» :هل ةظعوم

 َنيلعاف اكن َدْعَو هدمت لَ لأ انأدَب امك .. .# :ىلاعت لاق .(نينوتخم

 . [ءايبنألا] 9*4

 تلاعت لاق اذلو اهب مكقلخ أدب ىتلا لاحلاك «لاحلا هذه ىف نونوكت مكنإو

 لوأ فعض نم مكقلخ امك ءافعض نودوعت ىأ 4ةّرم َلَوَأ مكانقلَح امك :هتاملك

 صنلا ىفو ءائيش نوكلمت الو ءىش ىلع نوردقت ال ءافعض مكقلخ ذإ ؛مكرمأ

 مكقلخ هنأ اهادؤم ذإ «هنوبرغتسيو «هنوركني نيذلا ىلع ثعبلا ةجح ىلإ ةراشإ

 ةداعإلا ىلع وه ءءاشنإلا ىلع ارداق ناك نمو «هتردقب مكديعيو «هتردقب ءادتبا

 .ميكحلا زيزعلا وهو ءردقأ

 نوكي ناطلسو ؛ةلوصو «ديبعو «بسنو لام نم هنوكلمي اوناك ام لك نإو

 مكانلوخ «مكروهظ ءارو مكانلوح ام متكرتو» : كلذ ىف ىلاعت لاقو مهروهظ ءارو

 دقو ءانيلإ متثج ىأ «مكروهظ ءارو «ءناطلسو «ماعنأو لاومأ نم مكانكم ىأ

 :ىلاعت هلوقو ءهنم ءىشب اوزتعت نأ ذتيح نكمي الف مكروهظ ءارو هومتفلخ

 كلمي ام كرت نمك مهعم ائيش نوذخأي ال مهنأ ىف مهلاحل هيبشت «مكروهظ ءارو»
 نورتغي اوناك دقف ءاقللا نم رابدألا ىلو نم وأ «هل اكرات بهذو «هرهظ ءارو

 رشحلا نايبو ايندلا ءانف - اهلهأو اهميعنو ةنجلا :ملسم ظفللا اذهب هاور هيلع قفتم ثيدح نم ءزج )١(

 .امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ("8غ9-) - ءايبنألا ثيداحأ : هوحلب ىراخبلاو مك )
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 ملو ءايندلا ىف ناك امك هب رتغي نأ نع الضف «هلام فرعي ال حبصأو ءمهلاومأب
 هاور اميف ِهلكَي ىبنلا لاق امك .ةقدصلاو ءاسكلاو توقلاب ةايحلا ظفحل الإ لاملا دعي
 تلكأ ام الإ كلام نم كل لهو .«ىلام ىلام :مدآ نبا لوقي» :لاق هنأ ملسم
 .«بهاذ وهف كلذ ىوس امو «تيضمأف تقدصت وأ «تيلبأف تسبل وأ «تينفآف
 نع اهب اوربكتساو مهترغ ىتلا ةيتاذلا مهتاوق لك مهنع بهذت ,2)(سانلل هكراتو

 .رورغلا هللاب مهرغو ءاهب اورتغاف ءايندلا ةايحلا ىف مهترغو «ىلاعت هللا تايآ

 ىلاعت هللا نود نم نودبعي اوناك ام عم مهلاح كلذ دعب هناحبس ركذ دقلو

 :ىلاعت لاقف «قحلا ريغب

 . «ءاكرش مكيف مُهنَأ متمعز نيذْلا مك ءاعفش مكعم ئرت امو»

 مهعم ىريال باقعلا مث «باسحلا ثيح رخآلا مويلا ىف مهنأ ىأ
 نولوقي اوناك ذإ ىفلز هللا ىلإ مهبرقت ءاهومعز ىتلا مانصألا ىأ .مهؤاعفش
 انل ءاعفش اونوكيل ىأ [رمزلا] 460.٠ . ىقلز هّللا ىَلِإ انوُبِرَميل الإ مهدبعت ام .. 3
 لقي ملو .«ُمُكَءاَعَفُش مُكَعَم ئَرَت اًمو» :ىلاعت لاق دقلو «ىلاعت هللا ىلإ اننوبرقي
 هذه امأ ءدوجو اهل ناك تايبصعلاو راصنألاو لاملا نأل ؛ايرهظ مكءارو مهومتكرت
 ءالؤه ىرن امو هناحبس لاقف «قطنت ناسل اهل سيلو ءاهل دوجو الف راجحألا
 ىف نودوجوم مهف .مهمعزب الإ ايندلا ىف دوجو مهل نكي مل مهنأل ؛ءاعفشلا
 فاصوأ ىف ىلاعت لاق دقلو «ةراجح مهنأ الإ مهتاذ ىف مهل دوجو الو «مهماهوأ
 فصو «نيذلا» «ءاكرش مكيف مُهّنَأ متمعز نيذلال :مهمعز ىف ءاعفشلا ءالؤه
 ءارجإ ءالقعلل نوكت ىتلا «نيذلا» ةرابعب لوصوملا ناكو ؛ةراجح مهو ءاعفشلل

 هل سيل ىذلا لطابلا داقتعالا وه معزلاو ءمهتقيقح ىلع ال ءاعفشلا ظفل ىلع
 عفتلل ةبسنلاب مكيف ىلاعت هللا ءاكرش مهنأ وه معزلاو «لقنلا وأ لقعلا نم ساسأ
 معزلا نأ ىلإ ةراشإ «مكيف» : ىلاعت هلوق مدقو ءاباوث وأ اباقع ءازجلاو ءررضلاو

 .هجيرخت قبس )١(
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 طقسي مل نمت مكريغ ىلإ مكزواجتي الو «مكماهوأ ىفو «متنأ مكيف هومتمعز ىذلا

 . مكلثم همعازم ىف

 ناطيشلا نأو مهل دوجو ال هنأ (مهعم) مهاري ال ىلاعت هنأ ىف ببسلا نإو

 هلوق ىف نيعباتلا نع نوعوبتملا أربتي امك مهنم أربتي مهتدابع مهل لوس ىذلا

 63 بابسألا مهب تعطقَتو ِباَذَعْا اورو اوُعبا نيا نم اوعبْا نيد رب ذل: ىلاعت

 مهلاَمعأ هللا مهيري كلذ م اوربت امَك مهنم ارب رك اَنل نأ ول وعما نيا لاقو

 . [ةرقبلا] 4 659 ٍراَلا نم نيجراَخب مه امو مهيلَع تارسَح
 ' ءالؤه نيب ام عطقنا دق اوري ملو ءاوباغ نيذلا ءاعفشلا ناك انه كلذك

 مويا رمألا فشكنا املف «مهنيب طبري ببس كانه نكي ملو امهو ناك هنأل «كئلوأو

 «مكنيب عّطَقَت دقل» :ىلاعت لاقف «مهطبرت تناك ىتلا ةيهاولا لابحلا تعطقت ةمايقلا

 مكل فشكت دق نآلاو «مكمهو اهقلخ ىتلا مكنيب تناك ىتلا ةلصلا تعطقت ىأ

 ىذلا دقق تلاز اذإف ٠ ءمكماهوأ نم ناك ام الإ مهل دوجو ال مهنأ مهو «نيبلا قحلا

 منك ام مكدع لضو» :هتاملك تلاعت لاقف «ىنعملا اذه ىلاعت هللا دكأ مث «مكنيب

 .نآ دعب انآ هل نيددجم هيلع نيرمتسم متنك ىذلا معزلا مكنع باغ ىأ «نومعرت

 هتردقب ءايشألا نم ءايشألا ديلوتو نوكلا ىف هللا تايآ

 0 ل قاف هم نإ ©
 5 9 رح 7 و و مس حر ر نب اع حر

 57 هو 2 او َسْلاَنِم ِتَيَمْل

 0 2 تقلاو سمقلاو اكس كي

 وُجد لج أه © ويلز ِزيعْلأ
 ل لس تح رسل رس تحرس هن ير حصر

 0 َسوُملَكيِر وَفِي بلص تطفي
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 امم هبر ىلإ -مالسلا هيلع - ميهاربإ ىدتها فيك ىلاعتو هناحبس هللا ركذ
 بر وهو «هلك دوجولا أشنأ نم ىلع دوجولاب لدتسا فيكو «نوكلا ىف قلخ

 ءالوسر ارشب هللا ثعبي نأ ركنأ نم ىلع درو «تاومسلا هناحبس ركذ مث نيملاعلا

 هملعبو ؛ تراقب ضعب نم اهضعب ءايشألا هارت نم هيف ام امو ' .نركلا 000
 م سام سام ©

 م” سام نسا م 8

 «ىرتلاو بحل قا : ىلاعت هلوق نأ نيعباتلا ضعبو سابع نبا نع ىوريو

 ىف نايقتلي وأ رطاف ىنعمب هنعم لصأ ىف قلافو «ىونلاو بحلا قلاخ اهانعم نأ

 رطافو «داجيإلا قشلا نم ناك مث «قش ىأ قلف ىنعمف «قشلا وهو «دحاو ىنعم
 «بحلا»و ءامهقلاخ ىأ ضرأآلاو تاومسلا رطاف ىلاعت هلوقك ءقلاخ ىنعمب قلطت

 ءرامثلا ىف نوكي ام وه «ىونلا»و «ةرذلاو ريعشلاو حمقلاك عرزلا هجتني ام وه

 .تارمثلا نم كلذ ريغو «خوخلاو «شمشملاو «رمتلاك

 نوكي بحلا اذه نأ ىلإ هيجوتلا وه ىونلاو بحلا قلخ ىف باجعإلا هجوو
 هنم نوكي ىونلا اذه نإو ءىوقيو هقوس ظلغت ىذلا ءرضخألا عرزلا كلذ هنم

 امك «فورعملا رمثملا رجشلا كلذ هنم نوكيو «ماظعلا تاحودلاو قسابلا ليخنلا

 6< 0 نوكأ هنمَف بح اهنم انجرْخَأ اهاَيَمحَأ ةَعيمْلا ضرألا مهل ةيآو ) :ىلاعت لاق

 امو ِهِرَمَت نم اوُلكأيل 69 0 نويعلا نم اهيف انرجَفَو بانعأو ليخُن نم تانج اهيف انلعجو
 .[سي] 469 نوركشي الأ مهيديأ هتلمع

 (قلف) دجوي ال هنأل ؛قلأحخ ىنعمب «قلاف» ريسفت «ريرج نبا فعض دقو

 ٠ هانعم سيل قّْلَقلا نأ ىلع نيرسفملا رثكأو «كلذ روج جاجزلا نكلو ؛(قلخ) ىنعمب
 كلذف رضخأ تابن هنم جرخيل بحلا قشي ىلاعت هللا نإو ءىّسشلا هانعم امنأ قلخلا
 ىذلا عرزلا هنم نوكيف بحلا قشيف «ىلاعت هللا هالوتي ىذلا دلاوتلا ىلإ ةراشإ

 «ريثك بح هيف عرز «ةدحاولا ةبحلا نم جرخيو «ريثك بكارتم « . .بح هنم نوكي
 ىون هيف رمث «ةاونلا نم نوكيو «ةبيط تارمثو «ةقساب راجشأ نوكيف قشي ىونلاو
 . ةريثك ةجضان تارمثو «ريثك
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 قلخ هنكلو «قلخلا ىنعم ىلإ ىهتني وهو «نيرثكألا ىأر اذه نأ انركذ دقو

 نم هنيوكتو هللا قلخب دلوتيف ىلاعتو هناحبس هللا هالوتي ىذلا دلاوتلا قيرط نع
 ىتلا ةاونلا نم دلوتيو «بكارتم بحو ءرضخأ عرز - ادماج ودبي ىذلا بحلا

 نم هيجوت وهف «ىون رمثلا ىفو «رمث هيلع رجش - اهيف ةايح ال دامج اهنأك ودبت

 ةاونلا نع دلوتي ام نكلو «ةبحلاو ةاونلا قلخ درجم ال «صاخ قلخ ىلإ ىلاعت هللا

 .بوبحو ىون نم ةبحلاو

 ةايح ال هنأ رمألا ىداب ودبي ىذلا دماحلا اذه نم جرخت ةايحلا تناك اذإو

 نم تّيَمْلا ٍجِرْخُمَو تّيَمْلا نم ّىَحْلا جِرْخُيِ» :ىلاعت لاق اذلو ؛هنم جرخيف ءهيف

 . «يحلا

 بحلا قلافل ريسفتلا ىنعم ىف اهنأ ىلع نورثكألا ةيماسلا ةلمجلا هذه

 «عرزلا كلذ نم جرخي ىأ «تّيَمْلا نم ّىحْلا جرْخُي» :ىلاعت هلوق نوكيو «ىونلاو
 ال ىذلا دامجلاك امه نيذللا ىونلاو بحلا نم ءايحألا نم امهو ءرجشلا كلذو

 «كلذك ةاونلا وأ «ةتيم ةبحلا دعت فيك لاقي ال كلذبو ءامهرهظم ىف امهيف ةايح

 .تاومألا نم تابنلا ءاملع امهدعي الو «ةايحلا ةرذب امهسفنأ ىف نايوطي امهو

 عرزلا وهو «ىحلا اذه نأ ىأ «ىَحْلا نم تّيَمْلا جرْخمَوط :ىلاعت هلوقو

 هلوقف «ةايحلا رصنع لصأ هيف ناك نإو «دامجلا هبشي ىذلا هنم جرخي ءرجشلاو

 «(جرخي) ىلع ردابنملا رهاظلا ىف فوطعم ,«ىَحْلا نم تّيَمْلا ٍجِرْخَموط :ىلاعت

 مسا نآل ؛عراضم لعفب ةردصملا ةلمجلا ىلع «لعافلا مسا فطع زوجي هنإ اولاقو

 .هانعم ىف لعافلا

 :كلذ ىف لوقنو ؟لعافلا مساب ربع مث «عراضملاب ربع اذال لئاس لأسي دقو

 «نآ دعب انآ اهددجتو «ةايحلا وهو «لعفلا ريوصت ىلع لدي لعافلا مساب ريبعتلا نأ

 ةمكحب هيف ةايحلا جردت روصي وهف «قوس هل نوكي مث رضخي مث «تبنب ئدتبيف

 ادوع نوكت مث «تبنلا هبشي امم ءىدتبت اهيف ةايحلاف ةاونلا ىف كلذكو «ىلاعت هللا

 ةياهن نوكت اهنإف «ةرجشلا وأ عرزلا نم ءىجن ىتلا ةاونلا وأ ةبحلا امأ «ةرجشف

 . لعافلا مساب ريبعتلا ناك اذلو ؛ةدحاو ةعفد رهظتو «ديدجتلا
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 ىلاعت هلوقب «ديلوتلاب نيوكتلا ىف اهعوضوم ىتلا ةيآلا ىلاعت هللا متخو
 «ىونلاو بحلا قلف نم هناحبس هركذ ام ىلإ ةراشإلا «َنوُكَقوُت نأف هللا مكلذإ»
 ةلزنملا ولعل ديعبلل ةراشإلا تناكو ءامهيف ةيوطم تناك نإو ءامهنم ةايحلا ديلوتو
 .ماركإلاو لالجلا ىذ هللا تاذل ةيماسلا

 اباطخ ةمث نأل كلذو «مكلذ# :لاق ذإ عمجلا باطخب ةراشإلا تناكو
 اهلبق ام بيترتل «مكلذ» :ىلاعت هلوق ىف ءافلاو «ىلاعت هللاب اوكرشأ نيذلا سانلل

 اهنأو «ىونلاو بحلا تقلف ىتلا اهنأب ةيلعلا تاذلا فيرعتل ىهف ءاهدعب ام ىلع

 «ةيلعلا تاذلا فيرعتو «نيكرشملا فقوم راكنتسا كلذ ىلع بترتف «ىتوملا ىبحت
 تناك اذإ ىف ىوطم ردقم طرش نع حاصفإلل ءافلاف «نوُكَفَؤَت يّنَأَفظ : ىلاعت لاقو
 نع نوفرصت ىأ «نوكفؤت فيكف «تيمتو ىيحتو «تقلخ ىتلا ىه ةيلعلا تاذلا
 «فرص ىنعمب كفأو كفأتو «كفؤتو :كرشلا ىلإ ىلاعتو هناحبس هدحو هتدابع

 ىلع نيبذاك نوفرصت فيك ىنعملاف «هللا ىلع بذكو كفإ هيف فرص اهنإ بسحأو
 .نوكرشت امع ىلاعتو هناحبس «هريغ ةدابعب هيلع نيرتفم «ىلاعت هللا

 دقو «ءاملب اهاذغو رجشلاو تابنلاب اهايحأو ضرألا قلخ ىلاعت هللا نإو
 هنم جرخأف ىوتلاو «ءتابنلا هنم جرخأف «بحلا قلف دق ناك اذإو ءءامسلاب اهلظأ

 وه حابصإلا «حاّبصإلا َقلاَقط :ىلاعت لاق اذلو ؛قشناف ءباحسلا قلف دقف ءرمثلا
 . ليللا مالظ ضيبألا طخلا قشي نأب كلذو ءرجفلا قورش

 نإ اضيأ انه اولاق ءامهقلاخ «ىوُتلاو ْبَحْلا قلاَق» ىنعم نإ :اولاق نيذلاو
 مهو ءاولاق نيذلاو «ليللا مالظإ دعب حابصإلا قلاخ ىأ «حابصإلا قلاَقإ ىنعم

 طيخب «ةملظلا قش «حاّبصإلا قلاق» ىنعم نإو ءقش قلف ىنعم نإ :نورثكألا
 ءىضملا راهنلا ناكف «دوجولا رونلا معي ىتح ائيشف ائيش عستي ىذلا ضيبألا رجفلا
 :ىلاعت لاق كلذلو «قزرلا بلطو «ةايحلا ىف ىعسلاو لمعلا هيف نوكي ىذلا
 . [ابنلا] 4 69 اًشاَعَم راهثلا انلعجو
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 فّطع اذلو ؛هلوخدب ناذيإ وأ «راهنلا لوخد وه ىرت امك حابصإلا نإو

 لعب ماسجألاو ٍسوفنلا هيف نكست ىأ «انكس ليّللا َلَعَجَول :ىلاعت لاقف «ليللا هيلع

 راهتلاو ليلا مك لعَج هتَمْحَر نمو : ىلاعت لاق كلذلو ؛بوغللاو بصنلا لوط

 هيف نكست ليللاف .[صصقلا] 4 نوركشت مُكّلعَلو هلضف نم اوتو هيف اوُنُكَسَتل

 راهنلا ىفو «هنأمطمو ؛هنكسم ىهو .هدلوو هلهأ ىلإ ءرملا عجريو ءرقتو سوفنلا

 الوط كلذك راهنلاو ءارصقو الوط هلاوحأ ىف ليللا نإو ءضرألا ىف قزرلا ىغتبي

 كلذلو ؛سمشلا امهدوجو لصأ ىف ناعبتي امك ءرمقلاو سمشلا ناعبتي ارصقو

 سمشلاو# :ىلاعت هلوقو «انابسح رمقلاو سمشلاو» راهنلاو ليللا دعب ىلاعت لاق

 نينسلاو مايألا باسحل ,4انابسحإلو 4اَنكَس َليَّللا لعج» ىلع فطع 4رَمَقْلاَو

 ددحي اهبورغو اهقورش نإف ءاهتاعاس فرعنو «مايألا فرعت سمشلابف «رهشألاو

 ارصقو الوط اهيف ضرألا ميلاقأ فالتخاو ءامهتاجردو راهنلاو ليللا تاعاس ددع

 ىف راهنلاو ليللا بسانتيو ءاليل رثكألا نوكيو ضرألا ضعب ىف راهنلا لقي ىتح

 اهتعشآو اهرون طلست بسح ىلع ضرألا قطانم فرعت سمشلابو «ضرألا ضعب

 .عيبرو ءاتشو فيرخو فيص نم ةعبرألا لوصفلا نوكتو «ضرألا ىلع

 اذلو ؛لالهلا لاحب اهمايأ فرعتو «ةلهألاب ةيرمقلا رهشألا هب ردقت رمقلاو

 لزانم هردقو ارون رمَقْلاَو ءاّيض سمّشلا لعج يذلا . وها :لبق نم انولت اميف ىلاعت لاق

 نابسحب . ..# :ىلاعت هلوقو .[سنوي] «*(2 .. .. باسحلاو َنيَِّسلا ددَع اومّلعتل

 ضرألا ىف ةعقب لك ىف هتيقاوم نع فلختي ال قيقد باسحب ىأ [نمحرلا] ©

 ىف نم قعصيف «ءروصلا ىف خفني ىتح رخأتت الو اهتاقيم مدقتي ال ءاهلاح ىلع

 .تاومسلا

 امو بسحي ام عوقو دعب ردقم باسحلا نأ «نابسحلاو باسحلا نيب قرفلاو

 . عوقولا لبق ردقيو بسحي هنإف نابسحلا امأ ءدعي

 سمشلا ركذ ةتامإلاو ءايحإلاو تابنلا ىف دلاوتلا ركذ نإ هنأ ظحاليو

 سمشلاف «ءايحألا ةايحو ءراجشألا دوجوو تابنلا تابنإ ىف امهرثأل ءرمقلاو
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 نوكي ابلسو اباجيإ ةرارحلا نمو ؛ءفدلاو ءامنلاب ءايحألا دمت ىتلا ةرارحلا دجوت
 ىأ .«ميلعْلا ِزيِزَعلا ٌريِدَقَت كلذ» :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متسخ دقلو «رطملا
 وهو «نوكلا اذه ىف ماتلا كلملاو قلطملا ناطلسلا ٌبحاص بلاغخلا رداقلا وهو
 .ربدي امو ىرجي امو «هيف نوكي امب ميلعلا

 نم اهيف دلاوتي امو .ضرألا ىف هناحبس هناطلس نايبب هناحبس أدتبا دقو

 سمشلا نم لعج امو راهنلاو ليللا ىف اهلهأ ىفو اهيف رثؤي ام ركذ مث «ءايحأ
 ىذلا وهو)» :ىلاعت لاقف ءاهيف نوكي امو ءءامسلا ركذ كلذ دعب «نابسحب رمقلاو
 . «رحبلاو ربل تاَمُلُظ ىف اهب اودتهتل موجنلا مكل لعج

 سمشلا علاطمك جاربأ تاذ ىهو ؛ءامسلا ىف موجنلا ىلاعت هللا قلخ
 ىف نيرئاسلا ىدهي ههاجتاو «هنابإ ىف رهظي ءهب صاخ رادم مهن لكلو «موجنلاو
 مه لهو برغلا ىلإ مأ قرشلا ىلإ نوهجتم مهأ هب نوفرعيو ؛هب نودتهيف «ربلا
 ىف اهب داري نأ حصيو «ةريحلا ىف نودتهيف «بونجلا ىلإ مأ لامشلا ىلإ نوهجتم
 تاملظ ىف اهب ءادتهالاب رحبلا تاملظو «ربلا ةريح ىف اهب ءادتهالاب ربلا تاملظ

 .رحبلا

 مهراهن ىف سانلا نإف ءرحبلاو ربلا ىف ليللا تاملظ كلذب داري نأ حصيو

 وأ بونجلا ىلإ هاجتالا نوفرعي كلذ نمو اهبورغو اهقورش ىف سمشلاب نودتهي
 ىف اهراسمب امنإ ؛ةرينم اهنوكب سيل موجنلاف ليللا تاملظ ىف امأ ؛لامشلا

3-3 

 . اههاجتا

 ىلع ةلالد ضرألاو اهنأ اهمهأف ىرخألا ايازملا امأ ءموجنلا دئاوف ىدحإ هذه
 اهانيَنب فيك مُهَقوُف ءاَمسلا ىَِإ اورظني ملأ : ىلاعت لاق دقف عدبم ٍميكح مظنم

 9 نم اهيف اعبنأو يساورإ اهيف أ اهاتددم ام ضرألاو م جور نم 4 امو اماني
 من م

 لب بيجو هال ةذو يو ةيصل الط هل تاقسب لاو ديا اح تانج

 .[قل 4 © جورخلا كلذك اتيم
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 ةحضاو ةلصفم تايآلا انيب ىأ 4نوملعي موقل تايآلا اَلَصَف دق :ىلاعت هلوق

 .مهح لاصم نوملعيو دوجولا اذه قئاقح نوفرعيو نوملعي موقل

 د
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 5 م ل 560
 ال نونمؤي وقل تيل

 ةاونلا نم رجشلاو «تاّبحلا نم تابنلا قلخ ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ نأ دعب
 ةدحاو سفن نم مكأشنأ ىذلا وهَوظ :ىلاعت لاقف ماحرألا ىف ناسنإلا قلت نيب -

 ظ . «عدوتسمو رقتسمف

 «عدوتسمو ٌرَقَعسُمَف :ىلاعت هلوق ريسفت ىف تاهاجتا ىلإ نورسفملا هجن
 نيوكتلا لصأ ىلإ هجتت «عدوتسمو ٌرَفَتسْمَف9 :ىلاعت هلوق نأ ىلإ رظن نم مهنمف
 ناكم ىأ رقتسم ىنعم :لاقف «تاهمألا ماحرأو «ءابآلا بالصأ ىف ىناسنإلا

 «ءابآلا بالصأ ىف ةيهلإلا ةعيدولا ناكم ىأ «عدوتسمو «مألا محر وهو رارقتسا

 وهو ءاهيف ىلاعت هللا هعدوأ ىذلا عدوتسملا نم جرخت ىتح ةفطنلا راودأل نايب وهف

 مث «نيكم رارق ىف ةفطن نوكتف ومدتل اهيف هللا اهرقأ ىذلا رقملا ىلإ بالصألا
 مث ءامحل ماظعلا وسكيف ءاماظع نوكت مث «ةغضم نوكت مث «ةقلع ةفطنلا نوكت
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 ىبأ مدآ سفن ىه ةدحاولا سفنلاو «نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف ءايوس ارشب ريصي

 .رشبلا

 الخن نوكتف ةاونلا قلف قلفو «ةرضخ نوكتف ةبحلا قلف ىلإ هناحبس راشأ امكو

 .المتكم اناسنإ ريصي ىتح ناسنإلا قلخ ىلإ انه راشأو ءاقساب

 نطاب ىلإ ةياهنلا ىف عاديتسالاو «ةايحلا ىف رارقتسالا ىلإ نورخآ هجتاو
 عدوي ىذلا ءربقلا عدوتسملاو ءضرألا هذه ىف دوجولاو ايندلا وه رقتسملاف «ضرألا

 . ٌرقَعسُم ضرألا يف مكلو ...» :هلوقك كلذو ءروشنلاو ثعبلا نوكي ىتح هيف
 ءحضوأ وهو «لوألا هاجتالا ىلع نيعباتلاو ةباحصلا نم نورثكألاو [ةرقبلا] 465
 ظفللاو «نينثالا ىف نوكت نأ نم عنام ال هنأ ىرأ ىنإو «نهذلل اردابت برقأو

 ةرابعلاف «ةراشإلا هبشي امب ىناثلا ىفو ةرابعلا هبشي امب لوألا ىف نوكيو ءامهلمتحي
 تلدو «كلذل اهدعب ءاج امو «ةاونلاو ةبحلا رمأ قيس امك «نيوكتلا لصأل تقيس

 «ثعبلا موي ىتح «ربقلا ىف عاديتساللا هدعبو .دمأ ىلإ رارقتسا هنأ ىلع ةراشإلاب

 تايآلا الصف دق :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متحخو «تبسك امب سفن لك ىتأتف

 دارملا سيل هقق نأل ؛ ؛هرهاظم ءارو نم دوجولا رارسأ ىلإ نوذفني ىأ «نوهقفَي موقل

 ءهءارو ام رس ىلإ لصيل رهظملا قشي ىذلا ملعلا اهب دارملا امنإ «ملعلا درجم اهب

 :ىلاعت هلوقب موجنلاب ءادتهالا ىلع لدت ىتلا ةيآلا متخ هنأ ىرشخمزلا للع دقو

 انلَصَف دَق# :هلوقب متخ انهو «[ماعنألا] 469 َدوَملعي موقل تاآلا انلصف دق .. 8
 ىلإ جاتحت ال ةسوسحم ةنيب ةيآ وهف ىري ىسح ءادتهالا نأب «نوهقفي موقل تايآلا

 ىناسنإلا دوجولا رس اهيف تايآلا نإف «ةيناثلا امأو «ءادتهالاو عافتنالاو «رظنلا
 نوكت ىتح ماحرألا ىف عدوتو «بالصألا نم ءىجت ةفطن نم ىحلا هيف جردتي ىذلا

 .ايوس ارشب

 0 حلا قش ره هقفلا نإ «درجلا مهلا وح هقفلا سيو
 ةهامسمس < ياس
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 4 نورذحي مهّلعَل مهل اوعجَر اَذِإ مُهَمْوَق اورذنيلو نيذدلا يف اوِهَّقَفَتَيل ٌةََئاَط

 . [ةبوتلا]

 قلطم هقفلا نأل ؛هقفلا نم ةجرد ىلعأ ملعلا نإ :لاق باتكلا ضعبو

 لوق ىلإ نحنو «نيقيلا ىلإ ىدؤي عطاق ليلد نع ةفرعملا وه ملعلاو «مهفلا

 رثكأ ىرشخمزلا ريغ نمو ؛(هقف) عم قفتي ىذلا وه هنأ ىرنو «ليمغ ىرشخمزلا

 . هنم اكاردإ

 ءابآلا بالصأ نم قلخلا ىف هجردتو «ناسنإلا نوك ىلاعت هللا نيب نأ دعب

 ركذ ءميوقت نسحأ ىف اناسنإ راص نأ ىلإ اهيف هجردتو تاهمألا ماحرأ ىلإ

 بوبح نم ضرألا ىف هب جرخي امو ء«دوجولا اذه ىف ءاملا ةمعن ىلاعتو هناحبس

 «ةهباشتم ريغو ةهباشتم ىهف ءاهمعط ىف هباشتت الو ءاهلكش ىف هباشتت رامثو

 . «ءىش لك تابت هب انَجَرْخَأف ءاَم ءامّسلا نم لزنأ ىذْلا وهو :همالك ىلاعت لاقف

 ىذلا هدحو وهف «ءام ءامسلا نم لزنأ ىذلا وه هنأ ةيلعلا هتاذ نع هللا ربخأ

 ةلماح باحسلا ريثي ىذلا هدحو وهو ؛هتردقب الإ لزني ملف ءاملا ءامسلا نم لزنأ

 ؛باحسلا نم هلوزن وه ءءامسلا نم هلوزنف «ضرألا ىلع ءام لزني ىذلا رطملا

 سانلا ىطغت اهنأل ؛ءامس ىلاعت هللا اهامسو «ضرألا قوف ولعت ام ءامسلا نأل

 نايبلا تفتلا دقلو ءارطم ضرألا ىلع لطهي ءام ريصيف فئاكتي ىذلا مامغلاب

 «ءىش لك تابن هب انجَرْخَأَف : ىلاعت لاقف «ملكتلا ىلإ ةبيغلا نم ىماسلا ىنآرقلا

 جارخإ نأو «؛هلضف ميظع نايبل ملكتملا ةغيصب ةيلعلا هتاذ ىلإ جارخخإلا فاضأ

 تاموعطملاو رمثلا عاونأ نم اهريغو «نامرلاو نوتيزلاو «بانعألاو ليخنلاو تابنلا

 هبو «هنم ىأ «هب» :ىلاعت هلوقو «ىلاعتو هناحبس اهل هليكشتو هريختو «هتدارإب

 4 69 ... ىح ءىش لك ءاَمْلا نم اَنْلَعَجَو ...» :ىلاعت لاق دقلو هقيرط نعو

 . [ ءايبنألا]

ةمعن هتاذ ىف وهو ءاملا لزنأ ىلاعت هللا نأ ديفي ميركلا صنلا نإو
 هنم نآل (

 نوبرشت يذلا ءاَمْلا معيآرْكأ » :ىلاعت لاق امك ناسنإو ناويحو تابن نم ءايحألا ةايح
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 هنأ ةيناثلا ةمعنلاو [ةعقاولا] © 9 نوُلِزنمْلا نحت مَن مَ نْرَمْلا نم هومر متنأأ 9
 ءحمق نم تابنلا فانصأ نم فنص لك ىأ ءىش لك تابن هب ىلاعت هللا جرخأ

 اهريغو «لوقبلاو بوبحلا عاونأ نم كلذ ريغو ءمسمسو ءزرأو «ةرذو «ريعشو
 ةيآ ىف ىلاعت لاق اذلو ؛ىقسلا دحتاو ضرألا تدحتا نإو فلتخم عونم وهو

 ٌرْيغو ناونص ليختو عدو باَنعَأ نَم تانجو تارواَجتم عطق ضرألا يفر )» : ىرخأ
 .[دعرلا] 2(4) . . لكألا يف ضْعَب ىَلع اهضْعَب لّضَفُتو دحاو ءامب ئقسي ناونص

 نع فارع لم جراج :لاقف تابنإلا راودأ ىلاعت هللا لصف دقلو
 نمو «بعش اذ ايرط اضغ ءرضخأ ىأ ءارضخ ىلاعت هللا جرخي ىأ ,4اًبكارتم
 اضعب هضعب بكري ىأ ابكارتم ادماج ابح هتردق ميظعب جرخي ضغلا رضخألا اذه

 «ةرذلا ىف زوكلاو «زرألاو حمقلا ىف ةلبنسلاك ىلاعت هتردقب قستم بيتر ماظن ىف
 اماطح تراصو تجضن اذإف ةرهزم ارضخ أدبت فيك ؛ةفلتخملا عاونألا نم اهريغو

 بيجع دجن انهو «نادبألا ىذغي اموعطم نوكي عفان تابنب تتأ كلذ نم ابيرق وأ
 تلعج مث ءاضغ رضخأ ادوع اهنم تلعجو «ةبلصلا ةبحلا تقلف ىلاعت هللا ةردق
 .ابلص ابكارتم ابح ىوح ارامث راص دقو رضخألا دوعلا اذه نم

 ءاسكلاو ءاذغلا هنم نوكي هنأل ؛تابنلا ركذب ىلاعتو هناحبس أدتبا دقو

 .سانلل ءاسكلاو سابللا نوكي امم اهريغو «ليتلاو «ناتكلاو «نطقلاك «ىرعلا

 ؛ليخنلاب اهنم أدتباو «ىونلا نم نوكت ىتلا تارمثلا هناحبس نيب كلذ دعبو

 دنع ءاذغ ناك دقو ءءاذغ اضيأ وه ةهكاف ناك نإ وهو ءرمتلا هنم ءىجي هنأل

 .ايسيئر نوكي نأ هبشي برعلا

 ودبي ام لوأ وه لخنلا علط «ةيناد ناونق اهعْلَط نم لخْملا نموإ» :ىلاعت لاقف
 وهو «ناونقلا وه قزعلا اذهو «قزعلا ناك قش اذإف «قش هيف ودبيف لخنلا رمث نم
 .خيرامشلا نوكتو ءانوجرع نوكي رمتلا دعب ىذلا

 قباسلا مالكلا ىلع فطع وهو ءرمتلا ىف ىلاعت هللا معن ناب اذه ىفو
 دق ناك نإو «لخدلا انجرخأو :ىلاعتو هناحبس لقي ملو ؛ةلمج ىلع ةلمج فطع
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 نم ضرألا جرخت ام لثم هنم جرخي ضرألاك راص هنكلو «ىونلا نم العف هجرخأ

 «ضرآلا نم تابنلا جارخإك «علطلا نم ونقلا اذهل هللا جارخإ ردق دقو «تابن

 ءونق عمج («ناونق»و «ىلاعت هللا ةردقب ضرألا نم تابنلا جارخإك ونقلا جارخإف

 رهظي هنألو «برقأ اهتمعن نأل ةينادلا ركذ دقو «ىديألا اهلوانتت ةبيرق ىأ («ةيناداو

 مركأ ىذلا لخنلا وه عونلا اذه نأ رهظيو «ىنجلا بيط نوكي ريصقلا لخنلا نأ

 عذجب كيَلِإ يزهو» :ىلاعت لاق حيسملا تدلو امدنع ميرم لوتبلا ة ةديسلا هب هللا

 .[ميرم] 02 اًيبج اًبَطر يلع طقس ةَلْخَنلا

 نوكي انركذ امك رْمتلا نأل ؛بحلا بقع رمتلاو لخنلا ىلاعت هللا ركذ دقو

 . لماك ءاذغ هنإ تابنلا ءاملع لوقي امكو «ءاذغ

 :ىلاعت لاقف نامرلاو نوتيزلاو «بانعألا كلذ دعب ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 . «هباّشتم ريغو اهبتشم نامرلاو نوتيزلاو باتعأ نم تانجو

 نم تانج انجرخأ ىأ (ءىش لك تاين» ىلع ةفوطعم («تانج)» هلوقو

 راجشألا تاذ ضرألا ىهو «ةنج عمج تانحلاو «بنع عمج بانعأو «بانعأ

 امن اذإ هنآل ؛تانجلاب بانعألا نع ربعو ءاهلظتو ضرألا نت ىتلا ةفئاكتملا ةفتلملا

 رهظت «ءءانغ ةقيدحو ضرألل ةرتاس ةنج ناك شئارعلا هل تميقأو «عرعرتو

 ضرأ ىف اريثك ناك هنأل ؛ليخنلا دعب بانعألا تركذو ءاهضرأ ْنَجَتو ءاهؤارضخ

 ةمجع نم ءاودو ءاذغ هنألو «مهدنع هكاوفلا بيطأ تناك ةهكاف هنألو «برعلا

 .هأون وهو

 (ءىش لك تابن) ىلع نيفوطعم «نامرلاو نوتيزلا ىلاعتو هناحبس ركذ مث

 ةميظعلا هتردق نايبل «ةيلعلا تاذلا ىلإ دانسإلاب انجرحخأ اذه لك ىف ريدقتلاو

 .مهريغو برعلا ىلع هئالآو «ةميكحلا هتدارإو

 نكلو ء(«انجرخأ) ىلع افوطعم نوكي قايسلا ىضتقمب هعلطو ليخنلا ناكو

 بجوم ناكف ءاهالعأو ةرمثملا راجشألا ربكأ هنألو «ةيمهألاب مهادنع صاصتخالا

 .بارعإلا ريغتي نأ صاصتخالا
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 . «دباَشَم ريغو اهبتشم» :ىلاعت لاقو
 ريغو هبتشم ريسفت ىف انهو ءواستمو وتسمك براقتم ىنعمب هباشتملاو هبتشملا

 1 1 : مهفلا ىف ناهاجتا هباشتم

 نوكي دقو .معطلاو مجحلا ىف اهباشتم نوكي دق نوتيزلا رامث نأ -امهدحأ
 دقف اريغتم اذه لعج ىلاعت هللا رايتخاب رمألا نأ ىلع ليلد كلذو «هباشتم ريغ

 لكو ؛كلذ ىف هباشتم ريغ جرخي دقو ء؛همعطو همجح ىف اهباشتم رمتلا قلخي
 . ىلاعت هللا ةدارإب

 ال نكلو ؛ةدحاو ةرجش نم امهنأ ىف ناترمثلا هباشتت نأ وهو -رخآ هاجتاو
 ناتنامر نوكت دقف «نامرلا رمث ىف ىرت امك ةحئارلاو نوللا وأ معطلا ىف ناهباشتت'
 لوقيو «هنولو رمثلا معطو ء«مجحلا ىف ناتفلتخم امهنكلو «.ةدحاو ةرجش نم

 ام فلتخيو «قاروألا امهيف هباشتت نامرلاو نوتيزلا رجش نإ :ءاملعلا ضعب

 ددعلا ىف هباشتلا نوكي نأب امهنيب عمجلا نكمي نيلوألا نيهجولا نأ قحلاو هناجتني
 . «دعئيو رمْثَأ اذإ هِرَمَث ىَلِإ اورظنإ :ىلاعت لاق دقو ءطق هباشت نوكي الأو ءمجحلاو

 ئدتبي فيك رمثأ اذإ راصبتساو رابتعا ةرظن اورظنا ىنعملاو «جضنلا «عنيلا»
 ىلإ لصت ىتح «هومن ىف ةجردتم ةيمان ائيشف ائيش ظلغت مث «ةعيفر اطويخ رمثلا
 مث ةقلع مث .ةفطن نينجلا ئدتبي امك لاوحألا ريغتم نوكي هنإف «جضنلا لاح

 ىتح هومن ىف ريسي فيك «رمثلا ىلإ رظنا كلذك ءايوس اقلخ ريصي ىتح ةغضم
 .ابيط اجضان ريصي

 . «نونمؤي موَقَل تايآل مُكلَذ ىف نإ 8 :ىلاعت لاق مث
 ءهنم ءىش لك تابن جارخإو ءءامسلا نم ءاملا لازنإ نم مدقت ام ىلإ ةراشإلا

 نوتيزلاو بانعألاو ءلاح ىلإ لاح نم هجردتو «هناونق نم هعلطو ليخنلاو
 هيف نأ بئاجع نم هيف امو هلك اذه ىلإ ةراشإلا «هباشتم ريغو اهباشتم نامرلاو
 ىلاعت هللا ناك اذإو ءاهدلاوتو رامثألا نيوكت ىف ىلاعت هللا ةردق ىلع تانيب تايآ
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 امك مكتداعإ ىلع رداق وهو «مكقلخ ىذلا وهف فرصتلا كلذ دوجولا ىف افرصتم

 نيذلا مه ناميإلا لهأ نأل ؛4َنوصْؤَي ِموَقْلط :ىلاعت لاقو «ةرم لوأ مكأدب

 تدب اذإ قئاقحلل نونعذي نيذلا مهو .قلخ اميف ىلاعت هللا ةمكح نوكردي

 . اهتايآ

 هيجوتو هيبنتلل 4مكلَذ ىف نإ :ىلاعت هلوقب عمجلاب ةراشإلاب بطاخو
 ىلعلا هللا ىلاعت ءرّبع نم نيوكتلا وأ قلخلا اذه ىف ام ىلإ عمجلا راظنأ

 .ريدقلا

 هلل ةونبلا ءاعداو ةينثولا

 لل اا اي 2 ور م
 اًمعد اهيَوهننَحَبُس ِعربَعب ت ٍتلتبَو َنينبرمل أوكرحو

2 20 

 دموع ىو حصر

 ُُ ةكنوكينأ ضرالاَو توما عيب 02 توت

 3 ترفل رو رح 0 000 ثمل م

 هزه | ملع وت لكيوهوو ىث قلخو هبل هتك

 2 مل 1 00 37 را

 روث < 90 1 2 ل ًّو و ورك

 هكر د ديفا ليست و سئ ناعوه :و هؤلع دبعاف

 2 هذ ذب و مَ ترا سر ل 2

 هتردق تايثإو هدلاوتوا ءايشألا قلح ىف هتايآ ىلاعتو هناحبس نيب نأ دعب

 هيف امو نوكلا اذه ّئىشنم ىلاعت هللاب ناميإلا ىضتقت 5ث اهنأو «ةيلعلا هتدارإو «ةرهاقلا

 نأ ضرألاو تاومسلا كسميو «هكسمي هيلع مئاقلا مويقلا ىحلا هنأو «هيف نمو

 .هذعب نم دحأ امهكسمي ال اتلاز نكلو .الوزت
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 ىلاعتو هناحبس ركذو ىلاعت هللاب نوكرشي نيذلا كتلوأ رهظ تانيبلا هذه عم
 نيب هَل اوُقرَخَو مهَقَلَحَو نجلا ءاكرش هلل اولعجو» : ىلاعت لاقف «نجلا نوكرشي مهنأ
 . «ملع ٍريغب تانبو

 ىأ «نجلا مه ءاكرشلا نأ ىأ «نجلا ءاكرش هلل اولعجو» :ىلاعت هلوق ىنعمو
 اودبع دق نيكرشملا نإ لئاس لأسي دقو «ىلاعت هللا ةدابع راوجب نجلا اودبع مهنأ

 مكحم ىف لاق دقو «نجلا هلل ءاكرشلا نإ لاقي فيكف «نجلا اودبعي ملو ءمانصألا
 . مانصألا ىه هلل ادادنأ اهوبسح ىتلا دادنألاو ءدادنألا اوذختا مهنأ هتايآ

 «نيطايشلا نأ -امهلوأ :نيهاجتا لاؤسلا اذه ةباجإ ىف نورسفملا هجتا دقو
 اهونيزو «ناثوألا ةدابع مهل اولوس نيذلا مه نجلا سأر وهو سيلبإ عابتأ نم مهو
 ملأ :ىلاعت هلوق كلذ نم «ةريثكلا ةينآرقلا صوصنلا كلذب تءاج دقو ءمهل
 اذه ينودبعا نأو 60 نيم ودع مُكَُهّنِإناَطْيشلا اودُبْعَت ال نأ َمدآ ينب اي مكين دهعأ
 ..# :ةكئالمللا ناسل ىلع ىلاعت هللا لوقيو .[سي] 469 ٍميقَعَسُم طارص
 <« َةوممْؤُم مهب مُهرتْكأ نجلا دودي اوُناَك لب مهتوذ نم ايو تنأ كَاَحْبس
 اديرُم اًناَطَيَ الإ َوُعدَي نو اَنانِإ الإ هنود نم نوعدي نإ » : ىلاعت لوقيوا .[ًابس]
 مُهّنَمألو مُهئلضَألَو 059 اًضوُرْفُم ابيصن كدابع نم َْدُنأل لاقو هللا هنعل 09

 نم الو نطيل ختي نمو هلل وَ ريع مهَئرمآلو ماعلا داذآ كتف مهن
 . [ءاسنلا] 4 659 انيبم انارسخ رسخ دقف هللا نود

 عبات وه ذإ ؛نجلا نم ناطيشلاو ىءارو ناطيشلاو الإ كرش نم ام هنإو
 نع قسم نجلا نم ناك سيلبإ الإ .. . 3 :ىلاعت لاق امك «نجلا نم وهو «سيلبإل
 نيرثكألا لوق وه اذه .[فهكلا] 422 ... هّبر رمأ

 اوناك نيذلا نإ :الاق امهنأ ىبلكلاو سابع نبا نع ىور -ىناثلا هاجتالا

 ناهالإ همكحي دوجولا نإ نولوقي اوناك نيذلا سوجملا نم ةيونثلا مه نجلا نودبعي
 نمرهأ همساو رشلا هلإو نادزي همساو «ريخلا هلإ
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 نيدلا رخف حجر دقو «ةقدانزلا ةيآلا عوضوم نإ :سابع نبا لاق دقلو

 لاق امإو «ءسوجملا بهذم اذه) :لاق دقف «هل ةملكلا كرتنلو «ىأرلا كلذ ىزارلا

 معز ىذلا باتكلا نآل ؛ةقدانزلاب نوبقلي سوجملا نأل ةقدانزلا لوق اذه سابع نبا

 مث «ىدنز ىمسي هيلإ بوسنملاو دنزلاب ىمس هللا دنع نم هيلع لزن هنأ تشدارز

 ىف ام لك :اولاق سوجملا نأ ملعاو «ةقدانز ليقف عمج مث «قيدنز ليقف برع

 ؛نمرهأ نم وهف رورشلا نم هيف ام لكو «نادزي نم وهف «تاريخلا نم ملاعلا اذه

 اذهب لاق نمف «نجلا نم هنإ لاق نآرقلاو «نآرقلا ةغلب سيلبإ وه «نمرهأو

 ؛ةيهولألا ىنعم ىف ىلاعت هلل ءاكرش نجلا نم هتيرذو سيلبإ ربتعي وهف «بهذملا

 .(نجلا ةكرش ققحتت كلذبو

 ادبع امهيلك نأل ؛ةقدانزلاو ناثوألا دابع اهمومعب لمشت ةيآلا نإ :قحلا ىفو

 ايل :هل لاق ناثوألا ةدابع نع هابأ ىهن امدنع -مالسلا هيلع -ميهاربإو «ناطيشلا

 . [ميرم] 4069 ايصع نمحرلل ناك َناَطْيشلا نإ ناَطْيشلا دبعَت ال تَبأ

 «ىلاعت هللا ةدابع ىف نجلا اوكرشأ دق سوجملاو نوكرشملا نوكي كلذ ىلعو

 ةدابع راجحأللا ةدابع نوكتف «راجحألا ةدابع مهل اولوس نأب كلذ ناكأ ءاوس

 . ةيونثلاك ةرشابم نجلا اودبع مأ «نجلل

 ىأ «مهَقلَحَوط :ىلاعت لاق ةينثولا ةكرشلا هذه ركذ نأ دعب ىلاعت لاق دقلو

 ؛نيدوبعم اونوكي نأ نوحلصي الو نوثداح .نوقولخم مهف «مهقلخ ىلاعت هللا نأ

 سيل هنآلو ءهل رخآ ال ىذلا ىقابلاو ءهل لوأ ال ىذلا ميدقلا وه قحب دوبعملا نأل

 .قولخملا عم قلاخلا كرتشي نأ ءىش ىف لقعلا نم

 :ىلاعت لاقف «مهفل فل نمو نيكرشملا تاءارتفا ىلاعتو هناحبس ركذ مث

 ناك ءاولعتفاو «لوقلا اوقلتخا اهانعم اوقرخو 4مّلع ريَغِب تانبو نيب هَل اوُقرَحَو»

 اوقلتخا :ىنعملاف «قلتخا ىأ ةبعكلا برو قرخ اولاق «ىدانلا ىف بذك اذإ لجرلا

 كلذ ددرت دقو «هللا تانب ةكئالملا لاق نم سانلا نمو «تانب وأ نونب هلل نوكي نأ

 .دوهيلا ةنسلأ ىلعو نيكرشملا ةنسلأ ىلع
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 ذحخأو «نويذوبلاو دونهلا - نينب ىلاعت هلل نأب لوقلا اوقرخ نيذلا نمو
 ىلاعت هلل ةونبلا ءاعداف «هللا نبا ريزع اولاق دوهيلاو «ءىسيع ةونب ىراصنلا مهنع

 هللا ىلع ىرتفا نم لكو «ىراصنلاو دوهيلا مهءارو راس مث .دوهيلا هب ذحخأ دق

 . ءارتفالا كلذ ىلاعت

 لاقف «ةلاهج هنكلو هيلع ماق لصأ هل سيل لوق كلذ نإ ىلاعت لاق دقلو

 نع لب .هوتوأ نيأ نم «ساسأ هل سيل ءاعدا هنأ ىأ «مّلع ريغب» :هتاملك تلاعت
 «مهف لالضو ركف داسف ىلع لديو «ةيهولألا ىناعمب نيبم لهجو ءاهومهوت ماهوأ

 . كلذ نع هزنم ىلاعت هللاو .مهسوفن ىلع رطيس نمت سفن ءاوهتساو
 كلذ نع ىهلإلا ماقملا ولعو «هيزنتلا ىلع لدي امب ةيآلا ىلاعت هللا متسخو

 ميركلا ىلعلا هللا هيزنتو حيبستلا ىلع لدي ردصم ىهو «هتاحبس» :ىلاعت لاقف
 .نوكرشي امع ىلاعتو هناحبس ىماست ىأ «ىلاعتو» كلذ نع

 تكرابت لاقف ءدلو هل نوكي نأ ةلاحتسا ىلاعتو هناحبس نيب دقلو
 . «ةَبحاص ُهَل نكت مَلو دلو هل نوكي ئنَأ ضرألاو تاومسلا عيدب»

 ىهو «ضرأللاو تاومسلا عدبم ىأ «لعافلا مسا ىنعمب ليعف (عيدب) ةملكو

 نكي مل هنأ -ىناثلاو «قبس لاشثم ريغ ىلع اهأشنأ هنأ -امهدحأ :نيينعم ىضتقت

 نكت مل نأ لبق ءاهقلاخ وهف ءءاشنإ مدعلا نم اهأشنأ دقف ءىذتحي ءىش اهلبق
 هيدل ءايشألا دوجو نوكي نأ نكمي ال ةقلطم ةدارإب دوجولا اذهل ائشنم ناك نمو
 ءاشنإ وه لب «لولعملل ةلعلا داجيإك ءايشألا نكت ملف «تاببسملاو بابسألا ماظنب

 .دوجوملل دجوملا

 .دلو هل نوكي نأ نكمي ال هلاح لاحلا هذه تناك نم نإو
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 ىتلا ةيداعلا بابسألا ةهجو نم كلذ ةلاحتسا ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقو
 ملو دلو هل نوكي ئَنَأ# :ىلاعت لاق اذلو ؛هنم دلت ةأرما هل دلاولا نوكي نأ ىضتقت
 . «ةبحاص هَل نكت
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 ؛«ةبحاص هل نكت ملو ءدلو هل نوكي فيك وأ ءدلو هل نوكي نيأ نم «ىنأ»

 ةقوطملا مكسوفنو «ةمهاولا مكلوقع كلذ نيزت امك ءدلولا اهنم بقعي ةأرما ىأ

 تاومسلا ىف «هل كيرش ال دحأ دحاو هللا نأ تبث هنإ «لالضلاو مهولا ةفآب

 لضو «ةمهاربلاك الوأ هولاق نيذلا لض دقل «مهولا كلذ نولوقي فيكف «ضألاو

 .مويلا مهنوعبتي نيذلا لضو «مهل نيعبتم مهدعب نم هولاق نيذلا

 تدلو لوتبلا ميرم نإ :ةيذوبلاو ةمهاربلا نم اوذخأ نيذلا ىراصنلا لاق دقل

 امك «ضاخملا اهءاجو ءرهشأ ةعست هب تلمح نأ دعب هتدلو اهنأب اورقأو «ىسيع

 مث «دوزم ىف هتعضوو هتدلوو «ةلخنلا عذج ىلإ اهأجلاو ءدلت ةأرما لك ءىجي

 نيأ نمف اهومعز ةيهولأ مث ىلاعت هلل ةونب هل اوعدا مث «سانلا شيعي امك شاع

 . ؟سانلا لكأي امك لكأي ءايوس ارشب شاع دقو ةيهولألا هيلإ تتأ

 ناسنإلا تدلو -مالسلا اهيلع -لوتبلا ميرم نأ مهمهو طرفل اومعز دقل

 هيلع تضاف مث ءاناسنإ دلو هنأ لوألا لوقلا داسف اًقفخم مهضعب معزو ء«هلإلاو

 «(2) ابذك الإ َنوُلوَقَي نإ مههاوُفأ نم جَرخَت ةَملَك تربك .. .# «ءاعم ةونبلاو ةيهولألا

 . [فهكلا]

 «ءىش لك قلخو» : ةيلعلا هتاذ نع ةوئبلا ىفن ادكؤم ىلاعت هللا لاق دقلو

 دوجولا قلاخ هنأل ؛دحأل جاتحم ريغ وهف ءىش لك قلاخ ىلاعتو هناحبس هنأ ىأ

 هلك دوجولل قلاخلا ىلاعت هللاو «دلاولل ادادتما نوكتل جايتحالا ةرمث ةونبلاو «هلك

 اصخش نأ ىلع لمتشت ةديقع لكو «ةرطيسملا ماهوألا اهنكلو «هدلول جاتحي فيكف

 «ماهوأ ىف نوشيعي اهباحصأو «لطابلا مهولا اهساسأ ةديقع ةيهولأ وأ ةونب هل

 . مهنوعبتي نم داسفو مهداسف ىلع ليلد اهعويشو

 ءىش لكب هتطاحإو هملع ةعسب هتردقو هقلخ ىنعم ادكؤم ىلاعت لاق دقو

 ملعلا ىضتقمب وه نيوكتلاو قلخلاف «ميلع ءىش لُكب وهو# :ىلاعت لاقف ءاملع

 .ةدارإلاو ةمكحلاو
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 هللا مكلذ» :ىلاعت هلوقب هتيهولأو «هتيبوبر ةقيقح ىلاعتو هناحبس دكأ دقلو

 قلف نم ركذ ام ىلإ ««مكلذ» ىف ةراشإلا «هودبعاَف ءىش لك قلاخ وه لإ هَلِإ ال مكبر

 نع ةقلطملا ةهازنلاو «دلاوتلاو «سفنألاو راجشألاو تابنلا ءاشنإو ىونلاو بحلا
 ءىش لكل مايقلاو نيوكتلاو قلخلاب ىلاعتو هناحبس هدارفناو «دلولاو كيرشلا
 «ةيلعلا هتاذ ىف ادحاو ناك اذإو «ةينادحولا فاصوأ هذهو ءىش لكب ملعلاو
 ةلطاب نوكت هريغل ةدابع لكو هدحو ةدابعلاب ريدجلا وهف «نوكلل هئاشنإ ىف ادحاوو

 وهو «هذحو قحب دوبعملا كلذ ىأ هللا مُكلَذ :هناحبس لاق اذلو ؛اقلطم انالطب
 فيلكتلا ىلإ ةراشإلل (مكلذ) عيمجلل باطخلاب ةراشإلاو «ماركإلاو لالجلا وذ
 نيفصوب اهنرقف «ةلماكلا ةيهولألا ببس ركذ دقو ءهدحو ىلاعت هللا ةدابعب ماعلا
 ىايشألاو سانلا ىبري ىذلا ؛ةلماكلا ةيبوبرلا -امهلوأ :ةيهولألا ىنعم نايكزي
 ىف ءىش الو «ءىش لك قلاخ هنأ -ىناثلا فصولا ءاهظفحيو اهاعريو اهبري
 لك ىلع وهو «هل ئلاكلاو «هرمأل ربدملاو ؛هيلع مئاقلاو هل قلاخلا وهو الإ دوجولا
 . ليكو ءىش

 هدحو وهو «قلاخلا هدلحو وه ناك اذإ هنأ ىأ 4هودبِعاَفظ :ىلاعت لاق دقو
 نمو «ةقباسلا ةعقاولا تامدقملل ةجيتن هذهف ءهل كيرش ال ءهدحو هودبعاف ربدملا

 .هللاب انمؤم سيلو ماهوألل دبع وهو «مهو هيلإ قبس دق هنإف «هريغ دبع

 وهو «هقلخ هنأ نيب ءىش لك قلاخ هنأ ىلاعتو هناحبس هللا نيب نأ دعبو

 ءىش لك ىلع وهو» :هتمكح تمظعو «هتردق تلج لاق اذلو ؛هيلع ظفاحي

 ىلع مئاق انه ليكو ىنعمف هنوصيو هظفحيل رمألا هيلإ لكو نم انه «ليكو» «ليكو
 ارمأ ناكو هءاضق اهيف ىضقي نأ ىلإ اهرمأ ربديو ءاهنوصيو اهظفحيل اهلك ءايشألا

 .هناحبس ءىش لك ىلع مئاقلا هلإلإ وهف ءالوعفم

 الو همعنب معننو راثآب سحن دوجولا ءىشنم ىلاعتو هناحبس هللا نإو

 هكردت ال» :ىلاعت لاق اذلو ؛هراثآو همعنب رهاظ فاطلألا ىفخ وهف «مارن

 . «راصيألا
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 ةيؤرلاب ملعي رصبلاو «ةريصب عمج رئاصبلاو ءرصب عمج (راصبألا»

 ءاجتالاو ءعوشنخلاو ؛ىلقعلا كاردإلاو «ةيبلقلا ةيؤرلاب ملعت ةريصبلاو .ةيرصبلا

 راصبألا ىمعت ال اَهّنِإَف .. . # :ىلاعت لاق اذلو ؛ةيلعلا تاذلاب قلعتلاو «ىحورلا

 .[جحلا] 4 9 ٍرودّصلا يف يتلا بوُنقْلا ىمْعَت نكلو
 ال ةيرصبلا ةيؤرلاف «هيناوج لك نم ءىشلاب ةطيحملا ةيؤرلا :وه كاردإلاو

 لكب ةطاحإلا وهف كاردإلا امأ ءنويعلا لباقم نوكي ىذلا بناجلا الإ ىرت

 طيحت ال «راصبألا هكردت الإ :ىلاعت هلوق ىنعمو «ةيحان لك نم «بناوجلا

 ام ىلإ ةيرصبلا ةيؤرلا نم لقتتن ذئدنعو «هلالجو هتمظع بناوج لكب راصبألا

 دعب مث ءسوسحملل ةيؤر ةيرصبلا ةيؤرلا نأ كلذ ؛ريكفتو لمأت نم ةيؤرلا هجتتت
 ءاليمج ارظنم تيأر اذاف «ةيؤرلا هذه ههجوت اميف ريكفتلا نوكي سوسحملا ةيؤر

 ساسحإلا نم ىناعم حورتستو ءكسفن حيرتستف ءرظنملا اذه كيرت ةيؤرلاف

 «قسانتلا ةسدنه نسحو «عنصلا عيدب ىف ركفت كنإف .ككاردإ الع اذإف «لامجلاب

 كاردإلاف ءراصيإلاب كاردإلا وه !ذهف «عناصلا ةراهم مث «ناولألا فايطأ مث

 . ميقتسملا رظنلا اهيلإ هجويو «ةيؤرلا اهب ءىموت ىتلا ىناعملا وه راصيإلاب

 جتني ىذلا ملعلاو ريكفتلا نع ةيانك وه «(راصبألا هكردت ال» :ىلاعت هلوقو

 ؛ءادتبا ةيرصبلا ةيؤرلا ىفن نمضتي وهو «كاردإلا ىلاعت هللا ىفن دقو ءرصبلا نع

 هناحبس هللاو «ءزيحتم زيمتم ناكم ىف نوكت امنإ ايندلا ىف ةيرصبلا ةيؤرلا نآل

 تاومسلا هيسرك عسو ءدوجولا ىف ءىش هدحي الو «ناكم هل سيل ىلاعتو

 . ميلعلا عيمسلا وهو ضرألاو

 ىلعأ هنأل ؛ةيهلإلا ةقيقحلا كردي نأ ىرشبلا لقعلل نكمي ال كلذ قوفو

 «هتاذ هنك فرعن الو «هتايآ كردن نحنو «كرادملا هيلإ لصت نأ نم مظعأو لجأو

 امو «هيلإ ىدؤت امو ءراصبألا كاردإ ىفن ىنعم ذه «ميكحلا ىلعلا هللا كرابت

 ىأ «راصبألا كردي وهو :ىلاعت لاق مث «ىفنلا اذه نومضم هيلإ ىدؤي نأ نكمي

 هنع بزعي الو «ةيفاخ هيلع ىفخت ال ءىش لك هملع عسو ءاطيحم املع اهملعي
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 ىدؤت امو ءهكردت امو «نيعألا هارت ام فرعي «ضرألاو ءامسلا ىف ةرذ لاقثم
 وهو «ةدئفألا تاجلخو سوفنلا رطاوخب ميلعلا وهف «ةيسفن تاالمأت نم ةرظنلا

 .ءىش لك قئاقد ملعي ىذلا ريبخلا ءملع قدأ ملعي ىذلا فيطللا

 لاقف ءايندلا ىفو ةرخآلا ىف هللا ةيؤر ىف ماقملا اذه ىف ءاملعلا ملكت دقو
 اوذخأ دقو راربألا هاري ءاهفرعن ال ةيفيكب ةمايقلا موي ىري ىلاعت هللا نإ :نورثكألا
 4« 9 ةرظان اهب ىَلِإ © ٌةَرِضاَن ٍذِعَمْوَي هوجو :ىلاعت هلوق رهاظ نم كلذ
 هلوق رهاظ نم اذخأ نومرججملا هاري الو «نيقتملا ءازج نم كلذ نإو [ةمايقلا]

 هلوق رهاظ نمو .[نيففطملا] 4093 © َدوُبوْجْحَمل ذوي مهر نع مهن الك » : ىلاعت
 .[نارمع لآآ] 6# 9 ... ْمهيكَري الو ةّمايقلا موي مهيَلإ رظني الو ... » : ىلاعت

 «ناكم ىف زيحتلا ىضتقت ةيؤرلا نأل ؛اهيف ىري ال هللا نإف ءايندلا ىف امأو
 :لاقف هبر ةيؤر -مالسلا هيلع -ىسوم بلط دقو «كلذ نع هزنم ىلاعت هللاو

 ُهَناَكم َرَقَتسا نإَف ٍلبَجْلا ىلإ رنا نكلو ينارق نأ لاق كيل ظنأ ينرأ بر لاق .. ١
 احبس لاق قاف مف قعتم ئسوم رخو د عج لجل و نلت كلف ينارت فون ١

 ريغ ايندلا ىف ةيؤرلا نأ ىلع ةيآلا هذه تلدف .[فارعألا] 40552 . كيلإ تبت

 هنأ معز ءاملعلا ضعب ؟جارعملا ىف هبر لَك ىبنلا ىأر له لاؤس راثي انهو
 ىلع لدت «ةريثك راثآ تدرو نكلو «كلذ ىلع لدي عطاق صن دجوي الو ىآر

 , 237(هارأ ىّناف رون هنإ) :لاق ؟كبر تيأرأ : هِيَكَع ىبنلا لئثس دقف « هيفن

 ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع قورسم ىلإ هدنسب هحيحص ىف ملسم ىورو
 نم ثالث (قورسم ةينك) ةشئاع ابأ اي :تلاقف ةشئاع دنع ائكتم تنك :لاق اهنع

 نأ معز نم :تلاق ؟نه ام :تلق «ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف نهنم ةدحاوب ملكت
 اي :تلقف - تسلجف ءاثكتم تنكو - ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف هبر ىأر ادمحم

 جا « لبنح نب دمحأو (مجنلا) 0 ةروس ريسفت ىف ىذمرتلاو «ناميإلا باتك ىف ملسم هاور )١(

 ١. ١/6 لا ص .6١!/ص



 ماعنألا ةروس ريسفت لب
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 نيبملا يفألاب هآر دقلو» :ىلاعت هللا لقي ملأ ىنيلجعت الو «ىنيرظنأ نينمؤملا مأ

 ةمآلا هذه لوأ انأ :تلاقف [مجنلا] 4625 ئرخأ ةّلزن هآر دقلو# [ريوكتلا] 49

 هللا قلخت ىتلا هتروص ىلع هري مل ليربج وه امنإ كك هللا لوسر كلذ نع لأس

 الج :لوقي لجو زع هللا نأ عمست مل وأ :تلاقف . .نيترملا نيتاه ريغ اهيلع

 لجو زع هللا نأ عمست مل وأ «ريبخْلا فيطألا رهو َراصْألا كردي وهو راصبألا هكر

 .. ًالوُسر لسرُي وأ باجح ءارو نم وأ ايحو الإ ُهَللا ُهمَلَكُي نأ رشنبل ناك اًمَوظ :لوقي

 للا بانك نم ائيش متلك دق ل هللا لوسر ذأ معز نمو :تلاق [ىروشلا] 420

 نإو كبَر نم كيَلِإ لزنأ ام غَلِب لوسّرلا اَهيَأ ايف :لوقي ىلاعت هللاو «ةيرفلا مظعأ دقف

 نوكي امب ربخي هنأ معز نمو :تلاق . [ةدئاملا] 4# 69 .. . هتلاسر َتْعَلب امَف لعفت مْ

 ٍضرألاو تاومّسلا يف نم ِمَلعي ال لقط :لوقي ىلاعت هللاو «ةيرفلا مظعأ دقف دغ ىف

 . [لمنلا] # 69 ... هّللا الإ بْيعْلا

 هللا ىلإ اهيف رمألاف ةرخآلا ىف امأو ءايندلا ىف ىلاعت هللا ةيؤرل ةبسنلاب اذه

 .ريدق ءىش لك ىلع وهو «ىلاعت



 ماعنألا ةروس ريسفت ال 1

 لب )122111111111111 10100101100 ين

 نودحاجلا اهكردي ال تانيبلا
 هر تحرص ل هسفئلف ص مك روب 7 سس سس سر هب
 َىعْنَمَو سفن ربت نمَكو در نمر رياصب مث ءاج دق
 ره كلت 19 ظيفحي اتأمواَهيلعَ ف هه ل َ ساكس رسأخ سس

 2 رومي .هئكينلو تسر داولوفيلو تبذل
 مليا كسلا ايي مَآ

 َمهيَلَع َكَتَْعَجاَم 2 مر ل لع 1

 هللا فيرصت ىلإ راظنألا هجوو ءىش لك قلاخ هنأ ىلاعت هللا ركذ نأ دعب

 اهيف ام ىلإ راظنألا هجوو ء«ةقب ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعت هللا ركذ امم نوكلا ىف ىلاعت

 قحتسملا هدحو هنأو ءىش هلثمك سيل هنأو «قلاخلا وه هدحو هنأ ىلع لئالد نم

 ةرصبملا ةعشاخلا بولقلاو «ةيعاولا لوقعلا ىوذ رصبت تايآ هذه نأ ررق - ةدابعلل
 تايآلا ىه انه رئاصبلاو «ةريصب عمج رئاصبلاو «رئاصب مكءاج دّق» :ىلاعت لاقف
 لهأ كردي اهببسب ىتلا ىهو «بولقلل ةيداه كرادملل ةرصبم ىلاعت هللا اهقاس ىتلا
 نأ امإ ءزاجم مالكلا ىف نوكي كلذ ىلعو «هيلع ةواشغ ال ىذلا ىسفنلا رصبلا
 هكردت ىتتلا رئاصبلاب قحلا نيبت ىتلا تايآلا ىلاعتو هناحبس هبش هنإ :هيف لوقن

 قحلا ةريصبلا كردت امك ءاهسفنب نيبت اهنأ هيبشتلا عماجو «هنيبتستو «هفرعتو
 «ببسلا ديرأو ببسملا قلطأف «رئاصبلا رونل ببس تايآلا نإ :لوقن وأ ءاهترطفب
 دلاوت نم هارن امو ءانب طيحي اميفو انسفنأ ىفو نوكلا ىف ىلاعت هللا تايآ وهو

 . ىلاعت هتردقب ضعب نم اهضعب ءايحألا

 مل نمو ءاجن دقف اهكردأ نمف «هتالالدو قحلا تامالع تايآلا هذه نإو

 ىمع نمو هسفنلف رصبأ نمف» :ىلاعت لاق اذلو ؛اهلضأو هسفن ىلع ىغب دقف اهكردي
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 كاردإلا وه امنإ «ىسحلا رظنلا وه سيل انه راصبإلا «ظيفحب مكي انأ امو اَْيلَعف
 هيف هبشي ىذلا زاجملا وهف «هيلع لدت امو تايآلا ىنعم كردي ىذلا «ىقيقحلا

 ثيح نم نيعألاب ىرت ىتلا ةيسحلا رومألا راصبإب نيبلا قحلل عوضخلاو كاردإلا

 ىوقأ هيلع لدت ام ىلع تايآلا تالالد نإ لب «لك ىف تالالدلا حوضو

 تايآ نع ضارعإلا هناحبس هبشف 4اهيلعَف ىمع نمو# :ىلاعت هلوق كلذكو
 ةيلعلا تاذلا ىلإ رئاصبلا هناحبس هللا فاضأو :رصبي الف ىمع نمي «ىلاعت هللا

 ءاهركش بجوت ىتلا مهيلع ةيلاوتملا معنلا بحاص هنأ ىلإ ةراشإلل (مكبر) ظفلب

 .تايآلا هيلإ وعدت ام رصبتو ءاهب ناميإلاو

 ملو ديك ىبنلا نم هنأ كلذ رهاظ «ظيفحب مكيلع انأ اًمو» :ىلاعت هلوقو

 نآل ؛؟ ؛«ظيفحب مكيلع انأ امو» :لق :هيبنل ىلاعت هللا لوقي نأ ىلإ ةجاح ةمث نكي

 ةلاد ةنيرقلاو «برعلا هب بطاخي ِّكَي ىبنلاو «ىلاعت هللا دنع نم لزنم مالكلا

 ظيفحب سيل هنكلو مهب فوعر وه ىذلا هموقل وكي ىبنلا نم كلذ نأ ىلع

 ةجيتنلاك وه «ظيفحب مكيلع انأ اًمو» وهو «ىماسلا صنلا اذه نإ مث «مهيلع

 امك : مكيلع ةعيتلاف ىأ «اهيلطف ىبع نمر هسفنف رصبأ نسف : ىلاعت وقل ةيقطنلا
 سوس سا ىاش

 . سنويا 2 ,ليكوب

 مُكيَلع انأ امو :هبر هرمأ امك لك ىبنلا لوق نع ةياكح ىلاعت لوقي

 ىلع مهباطخ مدق كلذلو ؛مهمهتس مهسوفن نأل ؛رورجملاو راجلا مدق «ظيفحب

 انأ امو ىنعملاو «ةيمسالا ةلمجلاب هدكأو «ءابلاب ىفتلا هناحبس دكأ دقو «فصولا

 دعب هللاب مكرفكو «مكبر تايآب مكراكنإب باذعلا ىف اولدتت نأ نم مكيلع ظيفحب

 لوقيو» :ىلاعت لاق امك «ةحضاولا «ةنيبلا ةلدألاو «ةعطاقلا لئالدلا تدب نأ

 [دعرلا] 6 0 داع وق كلو رذنم تنأ ام هو نية هيلع لزنأ لو وفك يذلا

 الف [لمنلا] +69 .. مهتّلالّض نع ىمعلا ىداهب تنأ امو 9 :ىلاعت هلوقلو

 . مهلالض ىف لوسرلا ىلع ةيلوكسم
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 ىف تايآلا ىلاعتو هناحبس فرصو «ةينوكلا تايآلا ىلاعتو هناحبس فرص
 «ماهفتسالا وأ ىهنلا وأ رمألاب نوكي ةرمف اهينابم ىفو اهيناعم ىف ىلاعت هباتك
 نع ولعي قسن ىف «لصفملا بانطإلاب انايحأو ءزجمملا زاجيإلاب انايحأ نايبلاو
 ءةيماسلا هتارابع نم قحلا اونيبتسيلو ءزاجعإلا رادقم اوملعيل كلذو ءرشبلا
 لاق اذلو ؛ناسنإ همَّلع اولاقو ءاورتفاو هيلع اوبذك نكلو ؛ةيداهلا هتاهيجوتو
 :ةينآرقلا تايآلا ؛انل رهظي اميف انه (تايآلا) 4تايآلا فّرصن كلذكو» :ىلاعت
 تايآلا ركذ ىف فيرصتلا اذه لثم ىأ «فّرصن كلذكوإ :ىلاعت هلوق ىف هيبشتلاو
 «ىلاعت هللا قلخ نم اهتلدأب ةينادحولا نايبو «ءايحألا ديلوتو نيوكتلاو قلخلا ىف
 نم «ةينآرقلا تايآلا ىف فرصن - ديحوتلا ىلع ةلادلا تايآلا ىف فيرصتلا كلذك

 «كلذ ريغو نايبلا ىف لاسرإو «لوقلل ديكوتو «راكنإو ماهفتساو «بانطإو زاجيإ
 واولا «(تسراد) ةءارق ىفو 4تّسرد اولوقيلو# :ىلاعت لاقو «نآرقلا ماقم اوكرديل
 قايس نم ذخؤي فوذحم لعف ىلع ةفوطعم 4تسرد اوُلوقيلو# :ىلاعت هلوق ىف
 زاجنعإ نم اهيف ام ىلإ اولصتل تايآلا فرصن كلذك وأ ريدقتلا نوكي نأك «لوقلا
 ناك دقف «كريغ ىلع كلذ تسرد وأ كريغ تسراد اولوقيلو .نولقعت متنك نإ

 مال اهنومسي مال اهنكلو «ليلعتلل تسيل انه ماللاو «كلذ نوعدي نورفاكلا

 وأ باتكلا لهأ عم اهتسراد اولوقي نأ نيرفاكلا دنع ةبقاعلا نوكتل ىأ «ةبقاعلا
 ىلاعت هلوقك« مهئارتفا نع ةريثك تايآ ىف ءاج امك اذهو ؛كوناعأو مهيلع تسرد
 اج دقق ورخام هيلع لاو ارق كف اإ اذه ذإ اورقك نبذل لاق ) : مهنع
 هيلع ئلمت ىِهف اهبسْكا نيلوألا ريطاسأ اولاَقو» :هلوقو «[ناقرفلا] 4 0 اروزو املَظ

 هَمَلعي اَمّنِإ نولوقي مهْنَأ ملعت دقلو » : : ىلاعت هللا لاقو [ناقرفلا] 4 (2) ًاليصأو ةرْكب
 ئرقو . . [لحنلا] 4 0 نيم ئبرع ناس اذهو ىِمجْعأ هيل دودي ىذأا ناس رشب

000 

 . لبق نم اذه انعمس :مهلوقك «ترركتو تضم اهانعمو 2. نيتحتفب (تّسرد)

 نآرقلا قث وئاقح اقحب ربتعي هنإو «نيكرشملا نع ضرعي نأ هيبن رمأ ىلاعت هللا نإو

 نمل نيبن ىأ ليلعتلل انه ماللاو . «نوملعي موقل هتيبنلو» :ىلاعت لاق اذلو ؛نونمؤملا
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 لضي امهمف «هنايب بجوي هب دكؤمل ءالؤه عفن نإو «هتانيبو هتاظعو هملعب نوعفتني

 ءافش وهف نونمؤملا امأ ءاراسخ الإ مهديزي ال ٍنآرقلا نإف «ءنودحاجلا نولاضلا

 ديزي الو نينمؤملَل ةمحرو ءاقش وه ام نآرَقْلا نم لّزَتنو ) :ىلاعت لاق امك «ةيادهو
 ش .[ءارسإلا] 4 692 راسخ ّذلِإ ! نيملاّظلا

 وهف نآرقلا لوزنب اددجتم املع نوملعي موقل ىأ «نومَلعَي موقل» هلوقو

 .اراسخ مهريغ ديزي امك املع مهديزي

 ءدوحج الإ اهيف ىرامي ال ةمئاق يك ىبنلا ةوعد قدص ىلع ةلدألا نإ

 ةلاد تماق دقو «نيبت اذإ قحلل نعذي بلق هدنع نمل رئاصبلا ىه ىلاعت هللا تايآو

 الف «ةدابعلا ىف ةينادحولا تالالد نوركني نودحاجلا ناك اذإو «هتينادحو ىلع

 نم كِيَلإ ىحوأ ام عنا :ىلاعت لاق اذلو ؛ىلاعت هللا كرمأ ال ضماو «مهيلإ تفتلت
 ىحوأ ام ىبنلا اهيأ عبتا «لآملاو ةياغلا ىف هعبتا نملو «ءادتبا لي ىبنلل رمألا 4كبَر

 لوصوملاب ربعو «نيمألا هيبن ىلإ هب هللا ىحوأ ام سأر هنأل ؛نآرقلا وهو «كيلإ
 ىحو هنأ وهو «نآرقلا ةقيقحو «عابتالا ببس نايبل «فيرشلا مسالا ركذ نود «ام»

 دقف «هلزنأ نم فرشب نآرقلا فرشو «ىلاعت هللا عابتا وه هعابتاف «ىلاعت هللا نم

 :ناليلج نافرش هيف ىقتلا

 نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا لماكلا باتكلا هنأ وهو ىتاذ فرش -امهلوأ

 ةوبنلا هنأو «هلثمب ىتأي نأ دحأ عيطتسي ال ىذلا زجعملا هنأو ءهفلخ نم الو هيدي

 . هيبنج نيب ةوبنلا ظفح دقف هظفح نمف

 اذإو «هيلإ بسني ىذلا ديحولا باتكلا هنأ وهو «ىفاضإ فرش -امهينا

 عئارشلا هيف «هلبق تاوبنلا لجس وهو ءاهعماج وهف ىرخأ بتك هتقبس تناك
 .اهنم ةدحاو ىف طيرفت ريغ نم اهلك ةيوامسلا

 ماركإلاو لالجلا ىذ هللا نم هنأب عابتالل ةيوقت «كْبر نم# :ىلاعت هلوقو
 فرعي ىذلا كبر نم كيلإ ىحوأ وهف «هنوكو هملعو هامنو دوجولا اذه بر ىذلا

 اميفو ءايندلا مهتايح ىف «مهداعمو مهشاعم ىف دابعلا حلاصم ىلع لمتشي ام

 .ةرخآلا ىلإ لصوي
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 هللا ةينادحو نم هيلإ وعدي ام عابتاب نوكي هلك ىبنلا ىلإ ىحوأ ام عابتاو
 لحي هنأب ناميإلاو ءهيهاونو هرماوأ عابتاو هلك رمألا كالم ىه ىتلا ىلاعت
 ىف ةحلصملاو ماعلا عفنلاو ريخلا هيف ىلاعت هلحأ ام نأو «ثئابخلا مرحيو «تابيطلا
 .ةرخآلاو ايندلا ىف ناوهلا ىلإ ىدؤيو «داسفلا وه همرحي امو «ةرخآلاو ايندلا

 نع ضرعأو» :هلوقب ُهكَي ىبنلا ىلإ ىحوأ ام عابتاب رمألا ىلاعت هللا نرقو

 مهنيب قحلا ةوعد نع توكسلا وه سيل مهنع ضارعإلا ىنعمو «نيكرشملا
 4 69 نيكِرْشُمْلا نع ضرعأو رمؤت امب عدصاف )ف :ىلاعت هلوق نإف ءاهيلع رارصإلاو

 «نينمؤملا نم ءافعضلاب مهتيرخس نع ضرعي نأ ضارعإلا ىنعم امنإو [رجحلا]
 هسراد هنأ وأ ءهرشب هملع هنأ نم هيلع ليطابألا ءاعداو هيلع نوبأدي ىذلا دوحجلاو

 ىف ىضميو اذه لك نع ضرعي «ناركنلا ىف مهحاحلإ نع ضرعيو ءدحأ عم
 اوذختا نيذلا نيضفئاخلا ضوخو نيثباعلا ثبعو نيغاللا وغل همهي الو «هتوعد

 ببسب كلذ ىف اوعفدنا نيذلا نيكرشملا ءالؤه نع ضرعي ءاوهلو ابعل مهنيد

 ظ .مهكرش
 نع الوئسم تسلو «مهوعدتو مهتوعد كنأل ؛مهنع ضارعإلا كلذ نإو

 [دعرلا] 4 90 داَه مْوَق َلُكلَو رذنم تنأ اَمنِإظ مهرفك ىلع ابقاعم الو «مهناميإ
 «كرشلا ىلإ مهقيرط ىف اوراس مهنإو «هملعبو ىلاعت هللا ريدقتب مهكارشإ نإو
 ىلاعت هللا نأل نكلو «كرشلا نم مهنكم ام هناحبس ءاش ولو ؛هيلإ مهليبس اولهسو

 رّشلاب مكولبتو ل :ىلاعت لاق امك رشلاو ريخلا اهب ىري ةردق هاطعأو «ناسنإلا قلخ

 نم مهسوفن ىف ىلاعت هللا هبكر ىذلا رايتخالا اذهل [ءايبنألا] 4« © شف ريَخْلاَو

 .هوراتخاو اقيرط اوكلس مهنأل ؛نوهمعي مهيغ ىف مهكرت هناطلس ىلع جورخ

 مدعب تقلعت ىلاعت هللا ةئيشم تناك ول ىأ «اوُكرشأ ام هللا ءاش ولوإ»
 ءهردق ىذلا ىلاعت هللا ردق كلذ ناك اذإو «نيكرشم اوناك امو اوكرشأ ام مهكرش

 «مهتيرخسو مهاذأ نع ضرعأف مهرايتخاب كرشلا اولخدو «هربد ىذلا هريبدتو

 تنأ امنإ «مهناميإب اليفك تسل كنأ ةظحالم عم اهيف رمتساو «ةوعدلا ىلإ هجتاو
 .رذنم



 يي كلل لل

 أ برس

 ابلاطم الو ؛مهرفك نع الوثسم سيل ىبنل نأ ىلاعتو هناحبس هللا دكأ دقو
 : ىلاعت لاقف ءرشبمو رذنم وه امنإ «مهناميإب

 . «ليكوب هلع تنأ امو طفح مهي كاَعج امو
 (ظيفح)و «ناميإلا ىلإ مهعفدو كرشلا نم مهعنمب مهيلع اظيفح كانلعج امو

 جورخلا نم مهعنمت مهناميإ ىلع (اسراح) كانلعج ام ىأ «ظفح نم ةغلابم ةغيص

 ىضتقمب مهنأشب همامتهال انايب (مهيلع) مدقو «هيف لوخدلا ىلع مهلمحتو ءهنم

 نكلو «كلذك هلعجي مل ىلاعت هللاف ءهنع ىلاعت هللا اهافن ىتلا «ةظفاحلا ةسارحلا

 ىلاعتو هناحبس دكأ دقو ءارينم اجارسو هنذإب ايداهو ءاريذنو ارشبم طقف هلعج
 ضوف دق تنأ ام ىأ «ليكوب مهيلع تنأ امو : هلوقب و ىبنلا ةيلوئسم مدع

 «رذنم تنأ امنإ | ديرت ثيح ىل مهجتي , مهرمأ ريد هتلكو , ليكوتب كيلإ ها ممرمأ

 .[صصقلا]

 «ةوعدلا ىهو مهيلإ ثعب نمب لوسرلا ةقالع مظني ىذلا وه ىلاعت هللاو

 سيلو ء«رفكو ىغط دقف ىلاعت هللا ركذ نع ضرعأ نمو «نسحأ دقف باجأ نمف
 .ىزاجملا وه ىلاعت هللاو «مهرفك ةعبت لوسرلا ىلع

 عئارذلا دس ةدعاقو :ةهلآلا بس نع ىهنلا

 أس حس سوو رب روسم يم و سس ريل حل

 تير كوي دع هللا اومسيف هللا نود نمن لي
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 0 لاا الكلام 0
 اكل ١١

 يي

 . دلل نود نم نوعدي َنيِذَلا اوبست الوإ

 نود نم نودبعي اوناك ام لكو «مانصألاو ناثوألا بس نع ىلاعت هللا ىهن

 لهجب قحلا ىلع ءادتعاو املظو اناودع ىلاعت هللا اوبسي ال ىتح «ىلاعت هللا
 ىأ ةيبيسلا ءاف ءافلاف « مهتهلآو ىلاعت هللا نيب اووس ذإ ؛ميلس كاردإو ملع ريغبو

 «قحلا ريغب لهجو املظ ىلاعت هللا نوبسي «مهمانصأل قحلا نينمؤملا بس ببسب
 ايرج «نوعدي َنيذّلا» :هلوقب نيلقاعلل نوكي ىذلا لوصوملاب مهمانصأ نع ربعو
 .نولقعي ال اوناك نإو القعو اركف مهل نأ نم مهمعز ىلع

 الو نورضي ال مهنأب مهركذ درجم مأ ةشلا وهأ بسلا ىنعم نع لأسن انهو

 لاقي نأ بسلا نم نوكت نأ نكمي ال «عفنت الو رضت ال راجحأ اهنأو «نوعفني
 الو نورضي ال مهنأ اريثك نآرقلا ىف ركذ دقف .نوعفني الو نورضي ال مهنإ
 « 9 اًنرضَي الو نعي ال اَمهَللا نود نم وعدنأ لق» :ىلاعت لاق دقف «نوعفني
 ال ام دبعت مل تبأ اي : هيبأل لاق هنأ ميهاربإ هليلخ نع ىلاعت هللا ىكحو [ماعنألا]
 بر نم لزنملا ميركلا نآرقلاو .[ميرم] © 69 اًمْيَش كنع ىنغي الو رصني الو عَمسُي

 ال ىتلا ةتباثلا قئاقحلا ركذ هيف نوكي امنإو ءمتش الو بس هيف نوكي ال نيملاعلا

 اهيف بيرلل لاجم

 ؛ايس عفنت الو رضت ال اهنأب ناثوألا فصو نوكي نأ نكمي ال كلذ ىلعو

 لاق دقلو ءاهلآمو اهتقيقحب اهفصو نم دب ال ءاهتدابع نم برعلا عنمي ىكل هنكل
 . [ءايبنألا] 4 62 منهج بصح هللا نود نم نودبعت امو مُكَّنِإ 8 : ىلاعت

 ريغ نم «مكت [ تحّبقاو هللا اهنعل» :لثم ناثوألا متش وه بسلا امنإ

 .اهفاصوأ ركذ

 نع مهدفو لاق وأ اولاق دقف ءابس كلذ اودع نيكرشملا نإ :لاقي دق نكلو
 مالك رسفن اننإ :لوقنو ءانتهلآ بسو ءانمالحأ هفس دقل «بلاط ىبأل ٌةَِْي ىبنلا
 «نوءاشي امك ابس ةقيقحلا ركذ اومسيلف ءمهمالك رسفن نأ انيلع امو «ىلاعت هللا

 .نولوقي امك سيل بسلا نكلو



 ١ ملل ل

 ا <

 هللا نود نم هنوعدي ام بس ىلع بترتي ىأ «ملع ريغب اودع هّللا اوبسيفإ»

 كلذب اهفصو ميركلا نآرقلا نأل ؛رضت الو عفنت ال اهنأب ناثوألا فصو متشلا نم

 ؛ابابس الو اشاحف لَك ىبنلا ناك امو «بس الو متش هيف سيل نآرقلاو فصولا

 زوجي هنأ ةيآلا نم ءاملعلا طبنتسا دقلو «كلذ ريغب بسلا رسفي نأ بجي كلذلو

 ام عنم ىأ «عئارذلا دسا) هقفلا ىف ىمسي ام وهو «ةيصعم ىلإ ىدأ اذإ نسحلا كرت

 امو لعفلا نيب نزاوي هنإو ءانسح هتاذ ىف ناك ولو «هيلإ ءاقتا داسفلا ىلإ ىدؤي

 مدق ءرمألا نم نوكي ىذلا عفنلا نم رثكأ ىدؤي ىذلا ررضلا ناك نإف «هيلإ ىدؤي

 .(ةعفنملا بلج ىلع

 ماسمإلا لاق دقو «ةميركلا ةيآلا هذه هتررق دق تباث لصأ كلذ نإو

 ؛هنع ىهنلا حص فيكف ةعاطو قح ةهلآلا بس :تلق نإف) :كلذ ىف ىرشخمزلا

 جرختف «ةدسفم نوكت اهنأ 'ملع ةعاط بر :تلق «ىصاعملا نع ىهنلا حصي امنإ

 نع ىهنلاك «ةعاط اهنأل ال «ةيصعم اهنأل ؛اهنع ىهنلا بجيف ةعاط نوكت نأ نع

 ىلإ بلقنا ءرشلا ةدايز ىلإ ىدؤي هنأ ملع اذإف «تاعاطلا لجأ نم وهو ءركنملا

 لاق دقف:تلق نإف «ركتملا نع ىهنلا بجي امك «كلذ نع ىهنلا بجوو ( ةيصعم

 امم اذه سيل :تلق «ءاننيد ىف كلذ عرسأل ةيصعملا لجأل ةعاطلا انكرت ول :نسحلا

 نهنإف « ءاسنلا روضحل ببس سيلو ةعاط ةزانحلا روضح نأ هدلصب نحن

 ؛ةزانحجلا ىف ريسلا نع عنتما ذإ نيريس نبا ىلع ادر نسحلا مالك ناك دقو

 .ءاسنلا اهيف نآل

 انرمأ نيدلا نأك «ةعاط ةهلآلا بس دع هنأ ىرشخمزلا مالك ىلع ظحاليو

 فصو نإ انلق دقو ءطق بسب انارمأي مل ِةَِكَي ادمحمو نآرقلا نإ !!ةهلآلا بسب
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 1 ااا للاكل نا
 ومب لمحل 14

 يل

 اداعبإو «قئاقحلل انايب لاقي نأ عنمي الو ءابس سيل رضت الو عفنت ال اهنأب ةهلآلا

 نع ىهنلا امنإ «حيبقلا لوق ىلإ ىدأ ولو «هنع ايهنم ابس سيلو ءاهتدابع نع مهل
 . بسلا هيلإ ىدؤي الو «ةيصاعلا ىه تسيل اهنأل ؟ناثوألا بس

 «ةتباث عئارذلا دس ةلأسم نإف ىرشخمزلا مامإلا لوق ىلع انقيلعت نكي امهمو

 ةيصعملا ىلإ ىضفي ام تاررقملا نم هنإو ءاهيلع ثحتو اهيلإ ىحوت ةميركلا ةيآلاو
 .احابم اهلصأ ناك ولو «ةيصعم دعي

 ىلعلا وهو «ىلاعت هللا بس ىلإ نيكرشملا عافدنا نم هارن ىذلا كلذك ىأ
 ىف هتنس ىضتقمب ىلاعت هللا نّيز رمألا كلذك مهتهلآل بسلا ناك اذإ ؛ميكحلا
 الإ وه امو قحلا هنظت ىتح ءاهلمع اهل نّسَحَي نم ةفئاط ىأ ةمأ لك ىف نأ ءايحألا
 ةعبت هيلعو ؛هتبغم هيلع نإف ءانسح هنظف هلمع ءوس هل نيز نمو «حارصلا لطابلا

 هللا ةنس كلذ مكل ىلاعت هللا نييزتو «ملاظلا لمعلا كلذو دسافلا نظلا كلذ
 وه انه ىلاعت هللا نايب نإف «هنع ىضريو «هرربي هنأ هادؤم سيل .هقلخ ىف ىلاعت

 اميف راتخم هنإو «فيلكتلاو «باوثلاو باقعلل ركذ سيلو ءدوجولا ةنسل نايب
 :ىلاعت لاق اذلو ؛باوثلاو باقعلا ىف ىلاعت هللا ىلإ هدرمو لعفي

 . «َنوُلمعَي اوناك امب مُهُنيَف مهعجرُم مهب ىلإ مثل
 مهنإف ءايندلا ىف انسح هوأرف مهلمع ءوس مهل نيز دق ناك اذإ هنأ ىأ

 ىف ىنامزلا دعبلا ىلع ةلالدلل «مث» ب ريبعتلاو «ةمايقلا موي مهبر ىلإ نوعجار
 اولمع امل اقافو ؛ءازج نم مهلبقتسي امو ءرشلا نم مهل نيز ام نيب دعبلاو «مهرظن

 «مهبر ىلع رورجملاو راجلا ميدقت هيف «مهعجرُم مهُبر ىلإ :ىلاعت هلوقو ءرش نم
 مهءازج ىلوتي ىذلا وهو .هدحو هللا ىلإ عجرملا ىأ ءصاصتخالا ىلع ةلالدلل
 ؛مهالؤأ ىتلا معنلاب مهرفك ىلإ ةراشإ (مهبر) ب ريبعتلاو ءرش نم اومدق ام ىلع
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 د بس ا اللا

 ىف ةّنجأ اوناك نأ تقو نم هئالآب مهدمأو مهامنو مهابرو مهقلخ ىذلا وه هنإ ذإ

 .مهروبق ىف «')اوسمر نأ ىلإ مهتاهمأ نوطب

 ترتقم ءابنإ وهو «نولمعي اوناك امب مهربخي ىأ مهئبني ءريطخلا ربخلا :ابنلا

 ءازجلا نأ ىأ «نولمعي اوناك ام نورجيف ءاهئازجو مهلامعأب ءابنإ وهف «ءازجلاب

 هللاو ءاهسفن ةميرجلا نم اذوخأم باقعلا نوكي نأ لدعلا لدعأو «لمعلل قفاوم

 . نينسحملا ىلوتي

 ةزجعمب نمؤي ال دحاجلارفاكلا

 ممل ا 2 م ساس يم 2

 ةيام مه ءاج نيل مودلمتأ دهَج أو مسَصأو
 1100 مَ هس ار 001 هاتر نهر 2

 ادهن حُككعمِإاَم و هللأ لنع ت تيل املك ا م نمو 2

 أ 7 34 وع أ ءرييبإ حا جر
 دلاَمكَدهرنَصَ أ م 1 دف بلع و وسم ود ال تَءأَح

 3 0 رو اس حس 0 فو -- وع ءو

رؤتتي زييكقلمو فكك وم لوأ هب أونِموَ
 قل 

 اوتأي نأ مهادحتو «نآرقلا ىهو «ىربكلا ةزجعملاب مهءاج دق كك ىبنلا نإ

 ىفكي ناكو «هارتفم ولو هلثم نم ةروسب اوتأي نأ نع اوزجعو ء«هلثم نم ةروسب

 اودارأو «بلطلا ىف اوتنعأو ءاونمؤي مل مهنكلو ِهِكَي ىبنلا ةلاسر ىلع اًناهرب كلذ

 اونمؤي نلو «هللا دنع نم ساطرق ىف باتك هيلع لزني نأ اوبلطف «ىرخأ تايآ

 قرط نم اذكهو «ساطرقلا اذه عم ءامسلا نم كلم لزني نأ اوبلطو «هوري ىتح

 ةيآ هودعي ملو ءهردق قح -ىربكلا ةزجعملا- نآرقلا اوردقي ملو «ةفلتخملا تانعإلا

 ىلإ لايجألا ةبطاخمو نييبنلا متاح ةعيرشل بسانملا وهو «تابآلا ىوقأ وهو «ةيفاك

 .حاحصلا .ربقلا بارت :سّمرلاو «هنفد تيملا سمرو ءاونفد : اوسمر )١(



 ماعنألا ةروس ريسفت ااهإإ
 أ برسل #0101 131100000000 للا نت

 ننمؤيل ةيآ مهتءاج ول هنأ اهظلغأو ناميألا دشأب نيمساق اودعوو «ةمايقلا موي

 .اهب
 سوي ساه م

 . 4 اهب ننمْؤيَل ةيآ مهن هتءاَج نتل مِهِاميَأ دهج هّللاب اومسْقأَو »

 «ىلاعت هللا نوفرعي اوناك برعلا نأ كلذ .فلحلا هنأ ىور «ناميألا دهج
 فلح اذإف «هريغ هعم نوديعي نكلو «ءىش هلثمك سيل هنأو «قلاخلا هنأ نوملعيو
 دشأ كلذ ناك هللاب اوفلح اذإف ءناميألا دشأ فلحلا اذه نكي مل هللا ريغب
 .روثأملا ريسفتلا ىف ىور اذهو «ناميألا

 تناك ايأ اهدشأو اهظلغأ وه مهناميأ دهج دعي ىذلا مسَقلا نأ ىرن اننإو
 ماسقألا ظلغأ وه هتاذ ىف هللاب مسقلا ناك نإو «هب فولحملا ناك ايأو هتغيص
 ىنعمب :دهجو ؛ ىثولا مهمعر ىف اديدش اظيلش هريخ نوكي ف عنس يا الو ءاهدشأو

 مسا ىنعمب ردصم وه وأ ,(0)فوذحم قلطم لوعفم نع بئان وهو قاشلا

 باوج مال (ننمؤيل) ىف ماللاو ءاومسقأ نم لاح وهو «نيدهاج هانعمو «لعافلا
 ال مهنأكو .ةزجعم ىأ ةيآ مهتءاج اذإ مهناميأ اودكؤي مهنأ اذه نم ىرنو ءمسقلا

 نوديريو .نويدام موق مهنأل ؛ةيأ اهنودعي ال ةرهاق ةزجعم نم مهءاج ام نوربتعي

 ءاريجفت راهنألا رجفت وأ ءءامسلا نم افسك مهيلع لزني | نأ اوبلط امك ةيدام ةيآ
 ىذلا وهو «هتدارإو هتمكحب اهلزني دّللا دنع تايآلا اَمّنِإ لق) :هيبنل هللا لاق دقلو

 عانقإ كلذ ىفو ءهيلإ رمألاف ءاهلزنم وهو ءاهب ةيادهلا ردقيو اهتبسانم ردقي
 .راذنإو

 ىلع نوكت ىتلا ةيآلا تءاج اذإ مهنأ مهناميأ ىف نوقداص مهأ نكلو
 ؛تءاج نإ نونمؤي مهنأ تنعتملا مهيضام نم ليلد ال هنإ ؟هوبلط ىذلا فصولا

 ىف ةدش الإ ليلدلا مهديزي الو دوحج هنكلو «ليلدلا صقن ىف سيل مهرفك نآل
 :ىلاعت لاق اذلو ؛ارابكتساو اوتعو ءدوحجلا
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 .«نونمؤي ال تءاج اذإ اَهّنأ مكرعشي امو#

 اذإ اهنأ# ىسحلا روعشلاك نوكي املع مكملعيو مكيردي ىأ «مكرعشي»

 اذإ اهنأ مكيردي ام ىنعملا نوكيو «(نأ) ة ةزمه حتفب تئرقو ,«نونمؤي ال تءاج

 ولو «نونمؤي ال مهنأب اناذيإ اذه نوكيو «نونمؤي ال نوبلطي امك ةيآلا تءاج

 مهف هيلع نورصي مهو هوءدتبا نودحاج مهنآل ءاهنوبلطي ىنلا تايآلا هذه مهتءاج

 :ىلاعت لاق امكو ٍٍيهتوقش مهيلع تبلغف مهيلع بلغ دوحجلا نأل ؛نونمؤي ال

 رحس الإ اذه نإ اورفك نيذا لاقل مهيدي هوُسَمْلف ساطرق ىف ايامك كِل انتَ

 . [ماعنألا] 4 7 نيبم

 قوف مهو « مهناميإ ىجري الف «مهبولق ىف رقتساف دوحجلا مهيلإ قبس دقل

 توريغي «مئاد ىسفنو ىركف قلق ىف هيلإ مهتعراسمو «مهدوحج ببسب كلذ

 .دوحجلا ةرئاد ىف رييغت هنكلو هل بجوم ناك امثيح مهريكفت

 «مكيردي امو ىأ «مكرعشي امو : ىنعملا نوكيو (170(نإ) رسكي ءىرقو

 مهنأو ءمهمزع ىف نوقداص مهنأ مكيردي امو «ماهفتسالا ىنعم ىلع نوكيو

 لاقف نونمؤي ال مهنأ هناحبس ررق مث ءاهيف اودهج نيذلا مهناميأ قيقحت نوديرم

 لاق اذلو ؛قداص مزع مهل سيل مهنإ (نونمؤي ال تءاج اذإ اهنإ) :هتاملك تلاعت

 : ىلاعت

 . «ةرم لوأ هب اونمؤي مل امك مهراصبأو مهتدهأ بلقنوإ»

 برطضم وه لب ءرظن ىلع الو «رارق ىلع ارقتسم نوكي ال دحاجلا نإو

 جوجل وهو «هتانيب هرهبتف «هتارامأ حولت ىتلا ىلإ رظني وهف رظنلاو داؤفلاو سئفنلا

 بيرق اذهو «هتايآ ودبت رونو راق نكتسم دوحج نيب اريحتم نوكيف «هدوحج ىف

 ىأ مهراصبأو ةرقتسم ريغ مهبولق نأ ىأ « مهراصبأو مهتدئفأ بلقنو» ىنعم نم

 ريغ ركب وبأو «فلخو بوقعيو ورمع وبأو ريثك نبا ةءارق «ةزمهلا رسكب *تءاج اذإ اهنإ# )١(

 ةياغ .يدنواهنلا ريغ ةييتقو ريصنو «دامح نع جارسلاو « لضفملا ريغ ديز وبأو « ىيحي

 را .راصتخالا
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 الو مهريكفت ىف نوبلقتم مهف «ةرصللا راصبألاب كرادملا تهبش دقو .مهكرادم

 ىلع نورمتسيو «نوربدتي الو نوركفي ال «بولقلا هلنع رقتست مهدنع ناميإ

 تناك امك وأ «مهءاج ذإ «ةرم لوأ نآرقلاب اونمؤي مل امدنع مهلاحك مهدوحج
 دهج هومسقأ ىذلا مسقلا دعب نونمؤي ال مهنآل ديكأت اذهو ءاومسقي نأ لبق مهلاح

 . مهناميأ

 هيلع فطع امك (نونمؤي) ىلع فوطعم «مهتدتفأ بلقنو» :ىلاعت هلوقو
 .«نوهمعي مهنايغط ىف مهرذنو)

 . «نوهمعي مهناّيفط ىف مهرذتوإ
 «ىلاعت هللا تايآ ىلع مهدرمت وهو «ملاظلا مهنايغط ىف مهكرتن ىأ

 امنإ ءاناميإ نوديري ال مهنأ ىلع لدي امم .ىرخأ ةيآب ىتأي نأ هللا ىلع مهحارتقاو

 امو ءاهنوحرتقي تايآ نم ءىجي ام لوبقل دادعتسا ىلع مهنأ اورهظي نأ نوديري

 تؤي امهمو ءاليلد نآرقلاب اوعنتقي مل مهنأب ءمهرفكل ةلعت الإ كلذب نوديري اوناك
 ءمهل ةمدقملا ةلدألا ىفو مهرظن دوحج قبس دق هنإ ءاهب نونمؤي ال ةيآ نم مهل

 .اعرق مهسح عرقت ناميألا ةلدأو ءرفكب اوضق مهف

 مهف «هنالطب ىلع ةمئاقلا تانيبلاو مهلطاب ىف نوددرتي اهانعم «نروهمعي»
 دقو ءمهل نوكي ىنأو «نعذم قداص ناميإب الإ مهل ةاجنم الو «نيريحتم نوددرتي

 دق ذإ مهسوفن ىلإ قحلا لصي نأل ليبس الف «ميثألا ملاظلا مهنايغط مهيلع بلغ

 .نودتهي الف ةواشغ مهبولق ىلع ناكف «دوحجلا اهفلغ

 َقْونْهَع و َةكِكَمْلاَْل اسأل #
 ريح

 هريس
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 مهناميأ دهج اومسقأ ولو «تايآلاب نونمؤي ال مهنأ ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 «مهريكفت مهدوحج قبس دق مهنأل ؛تايآ نم نوبلطي ام مهءاج اذإ نونمؤي مهنأب

 تايآلا هذه ىفو « مهنايغط ببسب نوددرتم مهنأو ةبلقتم مهكرادمو مهتدئفأ نأو

 ةكئالملا مهيلإ لَّرَت ولو ىلاعت هللا ءاشي نأ الإ نونمؤي ال مهنأ هناحبس نيسي

 .ءىش لك مهيلع رشحو «ىتوملا مهملكو

 . «البق ءىش لك هيلع انرشَحَو ئتوملا مُهمَلكو ةكئالَملا مْ انت انآ رلو»

 ليلد ىلإ ةجاح كانه سيلف .ةيآ لك مهتءاج ولو «نونمؤي ال ءالؤه نإ

 ىذلا نمؤملا بلقلا مهصقني نكلو «ليلدلا مهصقني ال هنإف «ةلدأ نم مدقت ام قوف

 مهانبجأ اننأ ولو «نونمؤي ال مهنآأل ؛دوحجلا مهيلع ىلاعت هللا بتك دقو «نعذي

 ءهللا ءاشي نأ الإ ناميإلا ىلإ اوباجأ ام - هدم ىصقأ ىلع اوبلط ام لك ىلإ

 نأ اوبلط دقو 4ةكئالملا مهي اَنلْزَن اَنَنَأ َوَلوظ سوفنلاب ميلعلا ىلاعت هللا لوقيف
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 انَلْرَتا ب ريبعتلاو -ةكئالملا مهيلإ انلزن اننأ ولو ةكئالملا نم كلم مهغلبي نم نوكي
 .كلذ اوبلط دقو ءاونمؤي ىكل ؛كلم دعب اكلم ةكئالملا مهيلإ لزن ول هنأ ىلإ ريشي ريشي

 ىذلا ثعبلا ىلع لعفلاب اوُلدِيل روبقلا نم اوجرخ وأ مهروبق نم ىتوملا مهملكو
 نع دهاجم رسف امك «ليبق دعب ليبق ىأ البق ءىش لك مهيلع رشح ولو :هوركنأ
 .ليبق عمج ًالبق نأل « سايع نبا

 مهولباقو ةنياعم مهونياع ىأ «ةلباقم ىنعمب 2)فاقلا رسكب البق ئرقو
 نم ءىش لك انعمجو « ىنعملا نوكي نأب نيتءارقلا نيب عمجلا حصيو «ةلباقم

 ةلباقملاو نايعلاب مهوأرو ةعامج دعب ةعامج مهونياعو نيثوعبملا سانلاو تازجعملا

 اونمؤيل اوناك اًمإ» :ىلاعت هلوقو «هللا ءاشي نأ الإ اونمؤيل اوناك ام كلذ ناك ول -
 «كلذ ءاش ىلاعت نوكي نأ الإ اونمؤي نأ مهنأش نم ناك ام اهانعم 4هّللا ءاشي نأ الإ

 .ىلاعتو هناحبس هتئيشمعب ءىش لكف

 مهراكنإو «هيلع مهرارصإو مهدوحجب مهنأ ديفي ىماسلا صنلا اذه نإو
 بتكف ءناميإلا مهل أشي مل ىلاعت هللا نأل ؛اونمؤي نل مهل تقيس ول تازجعملل
 ىودج ال هنأ ىلع اهقايس ىف لدتو «نودحجيو .نولعفي ام ءوسل لالضلا مهيلع

 .نونمؤي موقل ىفكي مهدنع امو ةلدآلا رثاكت ىف مهدنع

 هيضتقي امع كاردتسالل (نكل) «نولهجُي مهرثكأ نكلو# :ىلاعت لاقو
 مهنأ نيبيف «نونمؤي ةيآ مهتءاج اذإ هنأ نودكؤيو نوبلطي مهنأ نم قايسلا
 نم اومعز ام ىلع كاردتسا وهف «ليلد ىدجي الف ناميإلا مهل اشي مل مهدوحجب

 ىهو مهدوحجلا تناك ىتلا ىلاعت هللا ةئيشم نوسنيو «تايآلا صقنل مهرفك نأ
 ببسب رفكلا مهيلع بتك دق هللا نأ مهلهجب كلذ نإو ءنونمؤي ال مهنأ

 اذهو «ناميإلا بجوي ام اهيف تانيبو ليلد نم مهدنع ام نأ نولهجيو «مهدوحج

 هللا نأو هب نوضري الو هل نونعذي الو ءقحلا «نولهجي مهرثكأ نكلوإ 2( ىلعم

 زمح أرقو 2« ءرماع ن نباو عاقعقلا نب ديزي رفعج وبأو عفان ةءارق ءءابلا حتفو فاقلا رسكب «البقإ# )١(

 .(0-85) راصتخالا ةياغ .البق# امهيف مضلاب فلخو ىئاسكلاو
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 ديفي عراضملاب ريبعتلاو «نونمؤي ال مهنأو ءرفكلا مهرثكأ ىلع بتك دق ىلاعت
 .نآ دعب انآ هددجتو «مهلهج رارمتسا

 .هتوعد ةمواقمو وكلي ىبنلا ةوادعل مهسفنأ اوبصن دق نيدناعملا ءالؤه نإو

 كلذكو# :ىلاعت لاق اذلو ؛ةوعدلا اومواق نيذلا نييبنلا ءادعأ نم مههابشأو مهو

 .«رجاو إلا يطا اع كل اذ
 لمحتيو «هباحصأو وه مهاذأ لمحتيو نيكرشملا رباصي ناك كلي ىبنلا نإ

 وأ هلثمب اوتأي نأ نع اوزجع دقو «هتوبن ىلع اليلد نآرقلا نوضري ال ءهل مهتدناعم

 لطابلاب هتاداعم نع مه اوعنتمي مل نكلو .مهزجعب نيرغاص اورقأو ءههضعب

 . مهلطابل اليبس ةعيرذ لك نيذختم

 ناكو «هلبق نم نييبنلل ناك كلذ نأب ِةِْكلَك ىبنلا داؤف تبقي ىلاعت هللاو
 ٍىبن لكل انلْعَج كِلَذَك© :ىلاعت لاقف هتالاسر ىف ىلاعت هللا ةنس وهو ءافولأم
 «ةوادعلا ىف مهتجاجلو نيكرشملا نم رفن ةوادع نم هارت ىذلا كلذك ىأ «اَودَع

 تانعإلا كلاسم نم اكلسم الو «هوكلس الإ ديكلا باوبأ نم اباب اوكرتي ال ىتح

 نيطايشو «نجلاو ناسنإلا نيطايش نم اودع ىبن لكل انلعج كلذك ءهوذختا الإ

 نيذلا سيلبإ ناوعأ مه نجلا نيطايشو «ةوادعلا كوبصان نيذلا كئلوأ مه سنإلا

 هنومسيو .هنونيزيو «حيبق لك نولوسيو ءاشحفلاو ءوسلاب نورمأيو «نوسوسوي

 ءمهل نوبيجتسي كئلوأو «ءوسلاب ةرامألا سفنلا نوعفدي ءالؤهف «همسا ريغب

 وأ ىفخملا باطخلا :ىحولا «يحويإ :ىلاعت لاق كلذلو «مهتسوسوب نورتفيو

 لابجا نم ىدخا نأ للا ىلإ كر وأو :ىلاعت هللا لاق امك «ىفحلا هجوتل
 .[لحنلا] 42 نوشرعي اممو رجّشلا نمو انوي

 مهسوفن ىف ىقليف سانلا ىف سوسوي ىذلا ىفخلا هيجوتلا وه انه ىحولاف

 بصعت مهديلقت نأو «ءابآلل ماركإ رفكلا نأب مهويف ءلوقلا فرخزب «مهريرغتب
 لامهإ نأو «ةياده ةدناعملا نأو «ةءورم ةيقلخلا دويقلا لك نم قالطنالا نأو ءمهل

 لوقلا فرخز ضعب ىَلِإ مهضعب يحوي :هلوق ىنعم اذهو ءعابتالا وه لقعلا مكح
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 ةفرخزم اهنكلو «ةلطاب لاوقأب لطابلا نيسحت مهسوفن ىف ىقلي ىأ «4ارورغ
 .هب ىلدتتف «ةلاضلا سفنلل ارورغ نوكي فرخزب

 ىمستف «لوقلا فرخزب تاعامجلاو داحآلا ىف سوفنلا ليلضت ءىجي اذكهو

 قحلا ىف ةعاجشلا ىمسيو «ليلدلل ابلط دوحجلا ىمسيف اهئامسأ ريغب قئاقحلا
 ءانايغط ىروشلاو ءىروش دادبتسالا ىمسيو «ةيرح داسفإلا ىمسيو ءاروهت

 عظافلألا حيحصتب الوأ نوكي قالخألا حالصإ نأ ىري ءامكحلا ضعب ناك كلذلو

 :لاق اذلو «ىلاعت هللا ةدارإب نجلاو سنإلا نيطايش نم ءايبنألل ةوادعلا هذه نإو

 . «هوُلعَف ام كبر ءاش ولو»
 ةيناسنإلا بتارم ىلعأ نويبنلا غلبيلو ءارايتخا ىلاعت هللا ةدارإ هذه نإ ىأ

 ول هانعم .©هولعُف ام كبر ءاش ولو# :ىلاعت هلوقو هللا ىلإ ةوعدلا ىف مهداهجب
 عزانتلا نوكيل ه هولعف مهنكلو «نجلاو سنإلا نيطايش ىأ ؛هولعف ام ىلاعت هللا دارأ

 نيعمجأ مهتيرغأل » :لاق ىذلا سيلبإل نكم ىلاعت هللا نألوا ءرشلاو ريخلا نيب

 هللا ءاش ولو «نكمت ام هللا دارأ ولو [ص] 4« © َنيِصَلْخُملا مهم كدابع الإ ©

 .هقلخخ ام ىلاعت

 الو 34 مهلع ضرعأو هلبقتف 2 نيعمجأ نييبنلل ةبسنلاب اتباث ارمأ كلذ ناك اذإو

 مهكرتاف ىأ «نورتفي امو مهرذف# :ىلاعت لاق كلذلو ؛نيقسافلا موقلا ىلع سأت

 مهسفنأ ىلع مهءارتفاو «ةوبنلا ىلع هتلالدو «نآرقلا ةيجح مهراكنإ نم مهبيذاكأو

 ؛«مهمالحأ بيعت كنأ نم كيلع مهءارتفاو «مهتءاج ول نونمؤي مهنأ مهفلحب

 . ليبسلا ءاوس مهيدهتو مهدشرتو قحلاب قطنت تنأو , مهءابآ هفستو

 مسا (ام)و «ةيعملا واو (واولا) ,«نورتفيامو مهرذف# :ىلاعت هلوقو
 ةبسنلاب ةجيتنلا ىه هذه ,هنورتفي امو مه مهكرتاو مهنع ضرعأ ىأ «لوصوم

 مهلاثمألو مهل ةبسنلاب ةجيتنلا امأ «؛نوريحتي مهيغ ىف مهكرتي نأ ىهو هلع ىبنلل

 :ىلاعت هلوقب ىلاعت هللا اهركذ دقف
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 . «ةرخآلاب نونؤي ال نيد ةدنفأ هْيلإ ئغصتلو)»
 ىلإ مهضعب ىحوي ةجيتن نأل ؛ةقباسلا ةلمجلا ةجيتن ىلع ةفطاع انه (واولا)

 نيذْلا ةدقأ هيل ىغصتلو» هيلع فطعلا ناكف «اورتفي نأ ارورغ لوقلا فرخز ضعب

 ىلع مه نم دسفأو مهدسفأف مهرغ لوقلا فرخ زب ءاوغإلاف 4ةرخآلاب نومي ال

 بولق ليمت ىأ «ليمت اهانعم ىغصتو «ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا مهو «مهتلكاش

 ال نيذلا ركذ لب «تايآلاب نودحاجلا لقي ملو «ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا كتلوأ

 نأ كلذ «ةرحآلاب ناميإلا مدع وهو رفكلا ببس ىلإ ريشيل ؛ةرخآلاب نونمؤي

 «رفاكلا بلق نع نمؤملا بلق لصفي ام وهو «ناميإلا سايقم ةرخآلاب ناميإلا

 بيغم وه ام ىلإ رظني الو ءسوسحم ىدام وه امل الإ عستي ال رفاكلا بلقف

 نوكي ام ءازج اهيف ىرخأ ةايح اهشيعي ىتلا ةايحلا ءارو نأب نمؤي ال وهف ءروتسم

 نونؤي َنيِذّلاظ :ىلاعت لاق امك نيقنملا فاصوأ نم ناك كلذلو ؛ةايحلا هذه ىف

 هنإو «هتياهنو هتياغو دوجولا رسب ناميإ بيغلاب ناميإلاف [ةرقبلا] 4020 ... بيغلاب

 لإ ىه نإ نآرقلا ىكح امك نولوقيف نودحاجلا نورفاكلا امأ «روبقلاب اهل ةياهن ال
 . [نونمؤملا] 4059 نيثوعبمب نحت امو اًيحنو تومن اًيدلا اَئاَيح

 . 4 نوفرتقم مه ام اوريو ةوضريلو )ف
 ريرغتو «ناطيشلا فرخز ىلإ ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا كئلوأ ليميل

 نم اوبكتراو «هاضتقمب اولمع هوضر اذإو مهليبس وهف ةياغلا هنأ نوبسحي «رورغلاب

 4«نوُفرَعَقُم مهام اوُقرَعَقَيلَول :هلوق ىنعم اذهو ءمهتياهنو هتياغ وه ام ماثآلا

 سيل امو سحي ال ام باستكا ىف نوكي ام رشكأ وهو «باستكالا هانعم فارتقالاو

 سيل ام ىنتيمر اذإ نيتفرق لاقي قحب سيل ام لوقي نأ «فرق» ةدام لصأو «ريخب

 نوكت ام وأ مثإ هيف ام باستكا لاعفألا ىفو «لطابلاب ىمرلا لوقلا ىف وهف «ىِف

 . مثإ هتبقاع
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 :سفنلا ىف رشلا ئدتبي فيك نيبي ميركلا صنلا اذه نإو
 سفنلل نوسرادلا لوقي امكو «هناسحتساو هيلإ ليملاب :الوأ ئدتبي وهف

 نم ىلغأ اضرلاف ءالوقو اقلخ هب اضرلاب :ايناثو .هناسحتسا رشلا لوأ :ةيناسنإلا
 ام ىضتقم ىلع لمعلاب :اثلاثو .ىبلقلاو «ىسفنلا كاردإلا بتارم ىف درجملا ليملا
 ؛لئاسملاو هيبشلا نع همالك لج هلوقب ةيآلا متسخ اذلو ؛هاضتراو هيلإ لام

 ىتح اوبكتري نأ اوءاش ام ىصاعملا نم اوبكتريل ىأ 4(َنوُقِرَتَُم مه ام اوفرتقيلو»
 نوكسلاب ماللا ةءارقب كانهو نوقرتفي ال مهل امزالم افصو ىصاسملا فارتقا نوكي

 «مهتاياوط داسف ىلإ ةراشإلاو «ديدهتلل رمألا نوكيو «اوُفرتقيلو» ىلاعت هلوق ىف
 ام عنصاف حتست مل اذإ» : هلع هلوقك ءاوبكتريلف «باكترالا اضرلا ءارو هنأك

 حتفو لاز دقف ىضر اذإف «هب اضرلا الإ رشلاو ناسنإلا نيب زجاح ال هنأك 0)21(تئش

 لوصولاو ءرشلا ةياهن غولبب راذنإلاو ديدهتلا ىلع لدي اذهو .هيف جليلف رشلا باب
 منهج باذعب مهلبقتسي وهو «هللا ىلإ لآملاو ةبقاعلاو ءاشي ام لعفيلف «هتياغ ىلإ
 .ريصملا سئبو

 هتيآ نآرقلا راتخا ىذلا وه ىلاعت هللاو «نآرقلا ريغ ةيآ نوديري نيرفاكلا نإ

 ىلع اماكح مهراتخا دقف «مهيلإ عمتسي ناك اذإف ةيقابلا ةدلاخلا هتزجعمو ىربكلا

 دمحم هاضري الو «نمؤم هاضري ال ركنم رمأ كلذو ءراتخا ىتلا ىلاعت هللا ةيآ

 :نيمألا هيبن ناسل ىلع ىلاعت هللا لاق اذلو ؛ِكك

 «الّصقُم باتكلا مُكيِإ لزنأ ىدلا وهو امكح ىَتبأ للا ريغفأ )»
 «تايآ بلط اهلبق ام ناك دقو ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل (ءافلا)

 نم اولعجي نأ نوديري كلذب مهنأكو ءاهب ننمؤيل تءاج اذإ اهنأب مهنم مسقو
 ىبنلا ركنيف نآرقلا ىهو ىربكلا ةيآلا ىلع ىلاعت هللا تايآ ىلع اماكح مهسفنأ

 .هللا ريغ هللا تايآ ىلع اماكح اونوكي نأ هبر رمأب ٌدكك

 دمحأو هجام نباو دواد وبأ هأآور امك .(75/8570راغلا ثيدح -_- ءايبنألا ثيداحأ : يراخبلا هاور )١(

 . 'حتست مل اذإ" : ظفلب هاور دقف دواد وبأ امأ . كلامو
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 «ةرادصلا هل امئاد ماهفتسالا نأل ؛ءافلا ىلع ماهفتسالا ةزمه تمدقو

 اباوص نوكي دق مكاحلاو ءاباوص اقح امئاد همكح نأ ديب «مكاح اهانعم (امكح)و

 ىف نولوقتأ : ىلمجلا قنعملاو «هريغ نوكي امبرو اقح نوكي دقو «هريغ نوكي امبرو

 هللا ريغ نوكي نأ نوديرتو «نآرقلا ريغ ىرخأ تايآ نوبلطتو «نولوقت ام نآرقلا

 .مكؤاوهأ ماقملا اذه ىف اهنإو ءامكح ىلاعت

 :ةينايب تاراشإ انهو

 ىلاعت هللا ريغ ىغتبأ ال ىأ «ىفنلا ىنعمب ىراكنإ ماهفتسالا نأ :اهالوأ

 ريغو لوقعم ريغ هنإو «كلذ راكنتسا ديزل ءامكح هللا ريغ مدق دقو ءامكح

 .هتاذ ىف لوبقم ريغو «زئاج

 نأ راكنتسالا عضوم نمو .ءبلط ىنعمب (ىغب) نم ءاغتبالا نأ :ةيناثلا

 نوديري امك «هيف اددشم ابلط هبلطيو «هيغتبي نأ نع الضف «ءامكح هللا ريغب ىضري

 نآرقلا ىهو «ةيآلا هذه هل ىضترا ىذلا وه ىلاعت هللاو ءّةلْئلَك ىبنلا بلطي نأ

 . ميركلا

 «الّصفم باتكلا مكيلإ لزنأ ىذّلا وهو :ىبنلا ناسل ىلع ىلاعت لاق اذلو
 ردصأ دقو هتايآ ىف امكح ىلاعت هللا ريغ ىغتبأ فيك ىأ «ةيلاح ةلمجلا هذهو

 ماكحألاو «ةيولطملا ماكحألاب افرعم انيبم الصفم باتكلا مكيلإ لزنأو «همكح

 .انيبم ازجع متزجعف اهلثمب اوتأت نأ مكادحت «ةغالب ىف ةيهنملا

 الصفم ميركلا باتكلا ؛هتيآ مكانآ ىأ «باتكلا مكيَلِإ لزنأ» :ىلاعت هلوقو
 لاق اذلو ؛نوقباسلا ءايبنألاو ةقباسلا بتكلا هل تدهش دقو «ةرهاب ةجح انييم

 : ىلاعت

 «قحْلاب كبَر نَم لّزتم ِهّنَأ نوملعي باتكلا مهانيتآ نيذّلاوإ»

 وهو «ءايبنألا نم نوقباسلا هملعي ديجم باتك هنأ نيبي ىلاعتو هناحبس هللاف

 دقو «نيدلا موي ىلإ دولخلا ىف ىقبيسو نوقباسلا هرمأ ملع «.ىدبأ ىلزأ باتك
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 01 لل
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 ىف ىلاعت لاق دقو «ةتباث ةيلزأ ةزجعم وهف هل ةداهشلاب باتكلا لهأ بتك تءاج

 ىمألا ىلا لوسّرلا نوعي نيدلا :نيمآلا هلوسرو وه ةقباسلا بتكلا ىف هركذ نايب
 ركنملا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأي ليجنإلاو ةاروُتلا ىف مهدنع ابوتكم هنودجي ىذا

 تناك ىتلا لالْغألاو ْمُهَرصِإ مُهْنَع عضْيَو ثئابخْا ْمِهْلع مرحَيو تالا مهل لحي

 قئاقحلا لك ىلع لمتشي ىذلا ةقيلخلا باتك وهف [فارعألا] 4 659 مهيلع
 . ةيعرشلا

 الز امم كلش ىف تسك نقف :بايتراو كوكش ىأ ىلع ادار ىلاعت لاق دقلو

 نم وكن الق كبَر نم قحْلا َكءاج دَقَل كلبَق نم باتكلا نوءرقي نيذْلا لئساف كِل

 .[سنوي] © 59 نيرتمملا

 دوحج هيلإ مهادأ نيكرشملا نم كش هنكلو «ٌةِْلَك ىبنلا نم سيل كشلا نإو

 .ةيآلا هذه ىف كلذ دعب لاق دقلو هوفرع دقو قحلا

 نيرتمملا نم ننوكت الق »
 نع حاصفولل ءافلاو «ةليقئلا ديكوتلا نونب دكؤم ىهنلاو «كشلا :ءارتمالا

 ةقباسلا بتكلا نأو «ىلاعت هللا مكح هنأ تملع اذإ لوقلا ريدقت نإف ردقم طرش

 «لوقلا رهاظب ٌدْكَي ىبنلل ىهنلاو نيرتمملا نم ننوكت الف ءقدصلا ىلع ةدهاش
 تايآ بلطب اومجهت نيذلا كئلوأ ىلإو «مالسإلا ىلإ اهوعدي ىتلا هتمآل وهو

 عقوتي ثيح نوكي لعف نع ىهنلا نأل ؛ةقيقحلا ىف يلي ىبنلل ىهنلا سيلو «ىرخأ
 الف «نآرقلا هيلع لزن ىذلا هنأل هيلي ىبنلا نم كلذ نوكي نأ نكمي الو ءهعوقو

 ءالعإل وكي هيلإ اهجوم ركذ امنإو «هريغ نم نوكي امنإ ءارتما هنم نوكي نأ نكمي
 ِهِللَع ىبنلا ناك اذإ هنألو «نيباترملا بايترا قوف هنأو «هتناكم نايبلو «نآرقلا نأش

 .ىهنلاب ىلوأ هريغف نآرقلا هيلع لزن نم وهو «ءارتمالا نع ايهنم

 هللا ريدقتو «هلثمب اوتأي نأ نع مهزجعو «هب ىدحتلاو نآرقلا لوزن نإو

 نجْلاو سنإلا تْعمَتجا نئُل لق :هتاملك تلاعت لاق ذإ طق هلثمب ىتؤي ال هنأب ىلاعت
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 4 60 اريهَظ ضعبل مُهّْضْعَب َناَك ولو هلثمب َوُنأَي ال نآرُقلا اذه لذمب اوُنأَي نأ ىَلَع

 لاق اذلو ؛كلذ ىف هللا ةملك تمت دقف «ىربكلا ةيآلا نآرقلا لزن دق اذإو [ءارسإلا]

 : هناحبس

 «تانلكل لم اعود كبر سلك اتئقو)
 :ىراجلا مالكلا ىف لوقن امك «هررق امو «هريبدتو همكح ىلاعت هللا ةملك

 ركذ نأ دعب «كبر تملك َتمَتَو» ىنعمف هيلإ ىهتناو هررق ام ىأ هتملك نالف لاق

 تررقف مهرفكو مهدوحج اهب نورتسي تايآ نم نوحرتقي امب افرتقم باتكلا نأش

 نمو «نيكرشملا ىلع كي ىبنلل ةجح اهراتخا ىتلا ةزجعملا وه نآرقلاف ءتلجسو
 ىدحت امكو «نيدلا موي ىلإ ميركلا نآرقلا مهبطاخي لايجأ نم مهدعب ءىجي
 . هلثمب اوتأي نأ مهادحتي برعلا

 ب درفملاب ال عمجلاب ىرحخأ ةءارقب تئرق 4 تملك تّمتو# :ىلاعت هلوقو

 ىلاعتو هناحبس هنأ ىلع ةلالدلل نيتءارقلا ىف برلا ىلإ اهدانسإو 7(كبر تاملك)
 لكل راتخي وهف «تاوبنلا تازجعم نم عئارشلاو ماوقألا بساني ام ملعي ىذلا وه

 .امهبساني ام «هتعيرشو ىبن

 لاح نآرقلا ىف ىلاعت هللا ةملك تررق ىأ 4ًالدعو اًقدص# :ىلاعت هلوقو

 نم هيف امو «هيف بير ال قدص ىلاعت هللا نع هيف ام لك نأ الدعو اقدص هنوك

 تلاعت لاقف «هتاملك مامت ىلاعت هللا دكأ مث «ميقتسملا ساطسقلاو لدعلا ىه ماكحأ

 : هتمكح

 هنأو «نآرقلا ىف ةقداصلا هللا ةملك تررقتو تمت ىأ «هتاملكل َلَّدَبم ل

 اهنأل هتاملك لدبي ال ىلاعت هللا نإف ىأ «هتاملكل لدبم الو ساطسقلاو لدعلا

 ىلاعت هللا تاملكل لدبم كانه نوكي نأ نكمي الو «ميقتسملا لدعلاو قدصلا

 نوقابلا أرقو ءبوقعيو «فلخو يئاسكلاو ةزمحو مصاع ةءارق «دارفإلا ىلع 4تملك# )١(



 ماعنالا ةروس ريسفت اال

 1 لالا ا

 هللا ةدارإ راوجب ةدارإ هل دحأ دوجولا ىف سيلو ؛ءىش لك ىلع رداقلا هنأل ؛هريغ
 .ىلاعت هللا ىلع ريغي نأ قولخم ةردق ىف سيلو «ىلاعتو هناحبس

 نيذهب ىلاعت هللا ركذب ةميركلا تايآلا تمشخ دقو 4ميلعْلا عيمّسلا وهو
 عيسي نم ملع ءىش لكب ميلعلا عيمسلا هنأ وهو ىنسسحلا هللا ءامسأ نم نيمسالا
 ةصاخلا تايآلا تمتخ اقلطم املع ميلع هنأو انملعل ةلئامم الو فيك ريغب ىريو
 هلثم ام ءىش لكب طيحملا هملعب راتخي ىذلا وه ىلاعت هللا نأ ديكأتل تازجعملاب

 راتخي نأ دحأل سيلف ءراتخي اميف ريبخلا ميكحلا وهو «ىبن لكل رشبلا هيلع نمؤي
 بْيَعْلا ملاع (2 رادقمب دنع ءيش لكو ...» ءءىش لك ردقي ىذلا وهو «هيلع
 .[دعرلا] 00 لاعتملا ريبكلا ةداهشلاو

 ةنيب نع نوكي عابتالا

 نإو
 نول يسم نَمدلوأ ضي ٍضرالا ف نمراكحأ علت ته 020 رع د 7 هايم يي
 وه َكّيَرَّنِإ 72 وصوب مهن نظل النوت

 1 09 تركهم ملَعَاَوهَو تايس نعل ضيم

 عطت الف «هليلد ةوقب هتوق امنإو ءنولوقي نم ةرشكب تسيل قحلا ةوق نإ

 عابتا ىلإ وعدت ةيآلاف «ليلد نم مهدنع ام ةوقل مهعطأ لب «ةرثكلا مهنأل نيرثكآلا

 نع ىلاعت هللا ركذ دقو «ةرثك اهنأل ةرثكلا عابتا سيلو «نيقيلاو قطنملاو لقعلا

 نيلوألا رثكأ مِهَلبَق لض دلو ١) :كلذل الثم ىلاعت لاقف «تدتها ةلقو .تلض ةرثك

 4 69 َنيبمْؤَمِب تصرح ولو سائلا رْثْكَأ امو 9 :ىلاعت لاقو [تافاصلا]ل + 90

 .[فسوي]
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 :اهانعم ىف ملكتن ىتلا ةيآلا ىف ىلاعت لاق دقلو

 . «هّللا لبس نع كوُلْضي ضرَأْلا ىف نم َرْثْكَأ عط نإوإ»
 كنإ :نيمألا هيبنل لوقي ىلاعت هللا نأ اهظافلأ رهاظو اهتلمجب لدت ةيآلا هذه

 نيكرشملا ضرأ ضرآلاب ديرأ اذإو «مهترثك تعبتاو ضرألا ىف نم تعطأ ول لضت

 كلذ ىف اوناك نيذلا ةيبرعلا ةرثكلا دودحب اًدودحم نوكي ىنعملاف «برعلا دالب نم

 نوكرشم مهنأل ؛ىلاعت هللا ليبس نع كولضي مهرثكأ عطت نإف «نيكرشم تقولا

 عم نمل ىهن لوقلا ىنعم نوكيو «مهلالض ىف تلخد مهتعطأ نإف «لالض كرشلاو

 ىطعت ال ةرثكلاف ء,نورثكألا مهنأل مهلالض ىف نيكرشملا اوعبتي نأ نم هلك ىبنلا

 ال نظلا نإو ؛نظلا ىلع دمتعت مهلاوقأ نإ لب ءامئاد نيقيلا عبتت الو «ةوق ليلدلا

 (نإ)و [مجنلا] 49 نّظلا الإ نوعبتي نإإ» :ىلاعت لاق اذلو ؛ائيش قحلا نم ىنغي

 هنودقتعي مث ءانظ رمألا نونظيف نظلا الإ نوعبتي ال مهنإ ىأ «(ام) ىنعمب ةيفان انه

 « 79 نينقيَتسمب نحَ امو ان م الإ ظن نإ :مهلاثمأ نع ىلاعت لاق امك ءاداقتعا

 «َنوُصْرْخَي الإ مه نإو» :ىلاعت لاقف مهنظ قيرط نايبب اذه دكأو [ةيثئاجلا]

 صرخ :لاقيف «حلب نم لمحت ام فرعيل ؛لخنلا صرخ نم ذوخأم صرخلاو

 هيلع ىنبت ايعطق املع صرخلا ةجيتن نوكت نأ نكمي الو ءهرزح اذإ هصرخي لخنلا

 نظ هيلإ ىهتني ام ىصقأو ءرومألا نم رمأ ىأ ىف ميلس ىأر هب ذخؤي وأ «ةديقع

 .هيف عطق ال

 صرخلا الإ نوعبتي ال كلذ ليبس ىف مه نإو «نونظي الإ مه نإ :ىنعملاف

 . طق نيقي ىلإ ىهتني ال ىذلا

 دوصقملا نوكيو «كرشلا ضرأ اهب دارملا ضرألا نأ ىلع هانجرخ مالكلا اذه

 «ىلاعت هللا ضرأ ةعساولا ضرألا اهنم داري ول ضرألا نكلو «نيكرشملا ةعاط

 ؛ىلاعت هللا ليبس نع كولضي نوغتبيو نوري اميف سانلا عطت نإ دارملا نوكيو

 نم تبث هنإ لب «قحلا ريغ ىلع ةرثكلا نوكت دق لب «ةرثكلا عم امئاد قحلا سيلو

 كلذو .هسفن ةصاخ ىف ركفتملا هكردي ام كردت ال اهنأ ةيعامجلا ةيلقعلل ليلحتلا
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 ءاهصيحمتل لاجم نوكي الو «ةيريهامجلا ةفطاعلا اهيلع بلغت تاعامجلا نأ

 «ضرأالا ىف نم رثكأ ريكفت فصو ىف ىنآرقلا صنلا هيلإ ىمري ام وه اذه لعلو

 .«نوصرخي الإ مه نإو نَظلا الإ نوعبتي نإإ :هناحبس لوقي ذإ

 :نيرمأ ىلع لدت ةميركلا ةيآلا نإف نكي امهمو

 «ثحبلاو رظنلا بجي هنإ لب «زوجي ال ةنيب ريغ نع عابتالا نأ -امهلوأ

 «ليلد نم اهيف ام ةوقب امنإو ءاهيقنتعم ةرثكب تسيل ءارآلا ةوق نأ -امهيناث
 .زوجي ال ديلقتلا نأ كلذ ىلع بترتي هنإو

 ىأر بلغي الف «ىروشلا دنع ءارآلا ىف بلغت ةرثكلا نإ لئاق لوقي دقو

 . حيحص ريغ ةرثكلا ىأر فيكف ءالوقعم ناك نإو «ةلقلا

 ىأر ىلع لزن هِي ىبنلاو «ةعامجلا اضر ىلع لوزنلا ىلع ليلدلا وه هعابتا ةرثكلا

 . كلذ ريغ هيأر ناك ولو «دحأ برح ىف ىروشلا دنع ةرثكلا

 نونظي مهنأل مهعطت الف «ىعامجلا مهريكفت ىف نولضي سانلا ناك اذإ

 «ءهيدهي نمو «لضي نم ملعي ىذلا وه هللا نإف .قحلا نم ىنغي ال نظلاو ءانظ

 .4هليبس نع لضي نم ملعأ وه كبر َنإإ# :لاق كلذلو
 نمب ملع هينادي ال املع ملعي ىذلا هدحو وه هنأ ىلاعتو هناحبس هللا دكأ

 :اهيلإ ريشن ةينايب رومأ انهو «هليبس نع لضي

 هملع لامك ىلإ ةراشإ وهو «كّبر# ب ربع ىلاعتو هناحبس هللا نأ -اهلوأ
 ىلإ اههجوو ءاهيلع ماقو اهبرو ءاهنوك ىذلا اهبر هنأل ؛سفنألاب صاخلا
 .رشلا دجنو ريخلا دجن «نيدجنلا
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 اذإ اهنأل ؛هباب ىلع تسيلو «ليضفتلا لعفأ ةغيصب مّلْعَأل نأ -اهيناث
 هب نزوي ال هريغ ملعو :هريغ ملعو ىلاعت هملع نيب ةنزاوم نوكت هباب ىلع تناك

 ىنعمو «ةلماش ةطاحإ ملع ىلاعت هللا ملعو «ىبسن ملع وه ذإ «ىلاعت هللا ملع

 هقوف سيل املع ىدتهي نمو «لضي نم ملعي ىلاعتو هناحبس هنأ ««ملعأ كبر»

 .ناك نمل انئاك ملع هيلإ لصي الو ملع

 هلوق هيلع لد فذح رج فرح هيف 4هليبَس نع ٌلْضَي نما :هلوق نأ -اهثلاث
 نييوحنلا ريبعت دح ىلع :«نم» ف ,4َنيِدَنْهُمْلاِب مّلعَأ وهو» كلذ دعب ىلاعت
 . ضفاخلا عزنب بوصنم

 هئاقب ىلع ةلالدلل عراضملاب ربع 4هليبَس نع لْضَي» :ىلاعت هلوق نأ -اعبار
 «لالضلا ىف الاغيإ دادزيو ءهنع لضي ةرات ءاج املك ءهددجت عم لالضلا ىف

 .نيبملا قحلا ىلإ لوصولاو «ةيادهلا قيرط نع ىأ ؛«هليبس نع" ىنعمو
 (َنإ) ب ؛ملع هيلإ لصي ال ىذلا هملع دكأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ -اسماخ

 ديكأت ىلع لدي ىذلا «لصفلا ريمضبو «ةيمسالا ةلمجلابو «ديكوتلا ىلع ةلادلا

 .ربخلا

 ريمض رركتو «ةقباسلا ةلمجلا ىف (وه» ىلع فطعلا «نيدتهملاب ملعأ وهو»

 مهنأو «مهتيادهل ديكأت ءاولضي مل نمل ةبسنلاب ةفصلاب ربعو «دانسإلل اديكأت لصفلا
 . هتيادهب نيدتهم اوناكف «مهبولق ىلاعت هللا رانأ دق «قحلا قيرط مهكولسب

 تابيطلا لحأ هللا

 ءس عربا و رس د رو ع د لع سر. م هور

 َنيْؤموَلياَب مكن يلع هَل مَسَأ رك امال
 م ع رس دهم ب مس م ع ع ل 22 دسم سا

 لصف ٌدَفو هيلع هلام سرك د اً و حصانا كلامو
 4 و حس دج دق وس ى 5 لا ل ر 7 ها

 أ 2 َنولِضيل اك َّنَِوِهَيلإ مكررطْضآ امال كلَ ْمَرحاَم



 ماعنالا ةروس ريسفت اه رس >>

 لااا نا تلال ختلل كتان للان خلال لاننا طلت لل لتلناةلللل للخطاط تالت للنت ا الاانا اللتان مانل الالات لل تلالللا لل الانالا لااا ك اللا انلنتلتلا1 6
 ا 7 2 امل

 ايا ثلا كل 07 َنِدَئَعمْلاب ْملَعأَوْه كير ولعِريَعب مهياوهأب روح سلع ىو جم ري1 هل يده ظ« مدام مصرس ت2

 مال نوبي تييلأَنإوهَنطاَبَو وْثإل َرهدظأردَو
 رسجو 4س مورو نس ب ل هو ا هر جد

 قدير ممول كأتالَو 9 َنوُفرتَفي أوناك امي َنوُرَجِمَس
 ع

 مه اس و اس لإ نول تريطتلاَنإَو ٌقَسِفْلْهَتِإَو هَ هَ ْسَأ م اس غاب

 077 نورس نإ مهومسمَطأ ْنَِو مخول دنجل موبايل مج غي للسيب هر و1-2 » ه0 يب مسوي سا جسبوك
 «ةماع رظن ريغ نم تاعامجلاو «ةصاخ نيكرشملا عابتا نع ىلاعت هللا ىهن

 حبذ ام نولكأي اوناكف هنوعبتي اوناك ىذلا لالضلا ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ دقو

 ضعب مهسفنأ ىلع نومرحي اوناكو ءاهيصن ىلع حيذ امو «مهمانصأ مساب

 نأ نينمؤملل ىلاعت هللا حابأ كلذل ؛هللا نم كلذ ميرحت نأ نومعزيو ءماعنألا

 اومرحي الأو «هللا مسا هيلع ركذي مل امم اولكأي الأو «هللا مسا هيلع ركذ ام اولكأي
 :ىلاعت لاقف «هللا مرح ام الإ مهسفنأ ىلع

 ام بيترتل انه (ءافلا) .4نيِنمْؤُم هتايآب مسك نإ هع هللا مسا ركذ امم اوُلكَفل
 «مهليلحتو مهميرحت ىف نيكرشملا عابتا نع متيهن دق متنك نإ ءاهلبق ام ىلع اهدعب
 .هيلع ىلاعت هللا مسا ركذ ام اولكف - هللا لحأ ام ضعب مهميرحتو

 :نيرمأ ىلع ةيماسلا ةلمجلا هذه تلد دقو

 راهنإب حبذلا نإف ءهحبذ دنع ىلاعت هيلع هللا مسا ركذ ام ةحابإ -امهلوأ

 نم ايونعم اريهطت نوكي ىلاعت هللا ركذو «ىسحلا ثبخلا نم هل اريهطت نوكي مدلا
 . ةينثولا ثبخ

 هيلع ىلاعت هللا مسا ركذ عم هتيكذت دعب هلكأ حابم ماعنألا لك نأ -امهيناث

 نيذلا نيكرشملا ضعب ىلع در هنإو «نوكرشملا همرح امم ائيش نمؤملا مرحي الف
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 لحن فيك :اولاق نيكرشملا ضعب نأ هننس ىف ىئاسنلا ىور دقف «ةتيملا اوحابتسا

 «ىلاعت هللا ةحيبذ تيملا نأ نودصقي 210؟هللا ةحيبذ لحن الو «ناسنإلا ةحيبذ

 نم اهيف نوكي ام ةلازإو مدلا راهنإ حبذلاف «هللا ىلع بذكو «ءشحاف طلغ كلذو

 مخل ىف هئئابخب مدلا ءاقب اهيفو ءاحبذ سيل ةتيملاو «مسجلا رضت ثئابخ

 الو «نيكرشملا عبتي ال نمؤملا نإ ىأ «نينمؤم هتاّيآب متنك نإ 8 :ىلاعت لاقو
 منك نإ» : ىلاعت لوقو هللا لحأ ام الإ لحي الو «ىلاعت هللا مرح ام الإ مرحي

 ءاقبلا ىلع ةلادلا 4متنك#» :هلوقب ناميإلاب مهفصو ديكوت هيف «نينمؤم هتايآب

 .هب مهفصوب ناميإلا ىلاعتو هناحبس دكأو «ناميإلا فصو ىلع رارمتسالاو

 نع باوجلا ىف لوقنو ؟ناميإلا نم دعي حابملا لوانت له :ثحبب راثي انهو

 زوجيف ؛«ءزجلاب حابم وهو «لوانتلا بناج «نابناج هل حابملا لوانت نإ :كلذ

 «ريطلا لكأي نأو «محللا لكأي نأ زوجيف ءرخآ لكأي الأو ءاعون لكأي نأ ناسنإلل

 ىهف «ةلمج اهنع عنتمي نأ زوجي ال نكلو «بيط لالح اهلكف «ءكمسلا لكأي وأ

 ىناثلا بناجلاو «تاحابملا لك نع عنتمي نأ زوجي الف «لكلاب ةبولطم ءزجلاب حابم

 ريغ نم محللا نع عنتمي نأك «دبعت تاحابملا ضعب نع عانتمالا نأ بسحي نأ

 ريغل اعونم نوكي اذه نإف «نييتابن مهسفنأ نومسي نيذلا ضعبك ةيمسج ةرورض

 ال اونَمآ نيِذّلا اَهُيَأ ايل : ىلاعت هلوق ىف ىهنلا ىف لخدي هنإف ؛ةجاح وأ ةرورض

 مرح نم اركنتسم ىلاعت لاقو ء[ةدئاملا] 429 .. . مكل هللا لَحَأ ام تاّيَط اومرحت

 ةنيز مرح نم لق :ىلاعت لاقف «قزرلا نم تابيطلاو صن ريغ نم سابللا ضعب
 .[فارعألا] #4 © ... قزرلا نم تابّيَطلاو هدابعل جرخأ يلا هللا

 . «هيلع هللا مسا ركذ امم اوُلكأَت الأ مُكَل امو : ىلاعت لاق اذلو

 ىلع اومرح ذإ نيكرشملل خيبوتلا ىنعمب وهو «ىراكنإلا ماهفتسالل انه (ام)

 هنأل كلذو ؛ماحلاو ةريحبلاو ةبئاسلاك ماعنألا ضعب نم هللا مرحي مل ام مهسفنآ

 «هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت الو : لجو زع هللا لوق ليوأت - اياحسضفلا : ىئاسنلا هاور )١(

 :لاَق 4هِيَلَع هّللا مسا ٍركذي مل امم اوُلكَأَت الوؤ : لجو رع هلوق يف سابع نبأ نع( 40
 يو ريق رن ع 6 رق

 ! ؟هومتلكأ مكنأ مُتحَبَ امو ءهولكأت الَف هللا م حيد ام : اوُلاَقَ نوكرشملا مهمصاخخ



 ماعنالا ةروس ريسفت #4

 211111111111110 ل ل مي
 هه ١

 يف

 ركذ ام اولكأت الأ ىف مكل ةجح ىأ ىنعملاو «خيبوت عقاولا راكنإو «عقاولل راكنإ
 «مكل هللا لحأ ام مكسفنأ ىلع نومرحت متنأف «ليلد ال «هيلع ىلاعت هللا مسا

 بذككو ؛«ىلاعت هللا ىلع ءارتفا كلذو ىلاعتو هناحبس هلل ميرحتلا نوبسنتو

 :هللا دنع نم هنأ نيعدم اومرح ام اومرح ذإ نأشلا اذه ىف ىلاعت لاق امك «هيلع

 َنوُصْرْخَت الإ ْمْسَأ نو لا الإ َنوُعبَكت نإ اَنَل ُةوُجِرْخْتَف مْلع نم مكددع له لق ...»
 . [ماعنألا] 4065

 مكسفنأ ىلع نومرحت ىأ 4هْيَلِإ متررطضا ام لإ مكِيلع مرح ام مكَل لصف دقو
 دقو ؛مارح هنإف «هنيب ىأ .مكيلع مرح ام مكل لصف دقو ىلاعت هللا هحابأ ام
 ال لقط : ىلاعت لاقف ماعنألا ةروس نم ىتأي اميف ؛ىلاعت هللا مرح ام ليصفت ركذ

 محل احوفَسُم امو ميم نوُكي نأ لإ هَمعْطَي معاط ىلع مرح ىلإ ىجوأ ام ىف دجأ

 روُفَغ كبر َنإَف داع الو غاب رْيغ رْطْصا مف هب هلا يعل لهأ اسف ْوَأ سّجر ّنَِف ريزنخ

 . [ماعنألا] 4 052) ميحُر

 ةءارق «ناترتاوتم ناتءارق هيف «مكيلع مرح اَم مكل لصف دقو» :ىلاعت هلوقو
 ماعنألا ضعب مكيلع نومرحت ىنعملا نوكيو «2')ءاحلاو ءافلا حتفب لعافلل ءانبلاب

 تامرحم نم هللا هنيب ام نوملعت متنأو ءاهحبذ دنع هللا مسا اهيلع ركذ ىتلا

 لاح ىف اهيف عنم الو «رايتخالا لاح ىف الإ اهيف عنملا نكي ملو ؛ةرورضلل اهحابأ

 .رارطضالا

 كلذ عمو «لالح هادع ام نأو هللا ميرحت اوملع مهنأ ىلع خيبوتلا نوكيو

 ءافلا مضب لوهجملل ءانبلا ةءارق ىلع ىنعملاو .مهسفنأ ءاقلت نم اومرح ام اومرح

 «مكيلع مرح ام ليصفتلاب ملع دقو ءايغب نومرحت ام نومرحت ىنعملا نوكي 9"2ءاحلاو

 لضفملاو صفح ريغ «ىئاسكلاو ةزمحو مصاع ةءارق ءمضلاب 4 مرح ام .حتفلاب « لصف# 2000

 .(8557) راصتخالا ةياغ .مصاع نع امهالك

 أرقو .لضفملاو رمع وبأو ءريثك نباو ءرماع نبا ةءارق ءءاحلاو ءافلا مضب 4مرح.. لّصف# قفز

 . قباسلا عجرملا . مرح ام. . لصف» :بوقعيو صفحو رفعج وبأو عفان مهو «نوقابلا
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 هنأل ؛ةميلسلا ةرطفلا ىضتقمب اضيأ ميرحت وهو هللا نم امولعم ناك مرحملا نإ ىأ

 رطيست سانلا نم اريثك نإ :ىنعملا 4مّلع رغب مهئارهأب َنوُلَصَِل اريثك إو
 لطابلا الإ وه امو «قح هنأ نومهوتيف «لالضلا مهل نيزت ىتح «ماهوألا مهيلع

 .ملع ريغ نم نومكحيو ,مهولا جرخي ىذلا وه ىوهلاو
5 0 2 

 نم اريثك نأ ىنعملاو 2)ءايلا حتفب -امهادحإ ناتءارق اهيف 4نوُلضيَل# هلوقو

للا ىلإ كلذ نوبسنيو «هوتوأ ملع ريغ نم هاضتقم ىلع اومكحو (هومهوت
 هللاو ه

 . هيلع ىرتفم هنأل ؛هنم ءىرب ىلاعت

 نولضي سانلا نم اريثك نإ :ىنعملا نوكيو ءايلا مضب ىرخأ ةارق كانهو

 هللا مرح ام ريغب ءايشأ ىف اميرحت نومهوتي مهلعجت ىتلا مهئاوهأل اعبت مهريغ
 هناحبس هللا لبق نم هوملع ملع ريغب هتردق تلاعت هلل كلذ نوبسنيو « ىلاعت

 .ىلاعتو

 نوكيو «نآرق ةدحاو لكف «ميرك نآرق امهنم لك ناترتاوتم نيتءارقلا نإو

 مهنم لالضلا نكمتسا ىتح «مهسفنأ تاذ ىف مهئاوهأب نولضي مهنأ نيتءارقلا نيب

 .ملع ريغب نولضيو نولضي مهف «مهريغ اولضأف

 اولض نيذلا نيكرشملا عابتا مدع ىف اودهتجي نأب «نينمؤملل هيبنت هيف اذهو

 . «نيدتعملاب ملعأ وه كبر نإ :اولضأو

  مهولضأف سانلا ىلع اودتعاو «هيلع اوبذكف هللا ىلع اودتعا ءالؤه نإو

 هللا مرح ام ليلحتب نوكي ءادتعالا نأ امكف ؛مهيلع مرحي مل ام ميرحتب اودتعاو

 «نولضي# و ءلضفملا ريغ فلخو ىئاسكلاو ةزمحو مصاع ةءارق ءءايلا مضب «نولضي # )١(

 ةياغ .ءايلا حتفب - حورو رفعج وبأو عفان مهو نوقابلا أرقو .ورمع وبأو ريثك نبا اهحتفب

 .(855) راصتخالا
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 هقوف سيل ءاملع ملعي ىلاعت هللا نأ دارملاو ءهباب ريغ ىلع ليضفتتا لعفأو
 ءادتعالا نأ ىلع «نيدتعملاب» فصولاب ىلاعتو هناحبس ربعو «نودتعي نمب ملع

 مرحي مل ام مهسفنأ ىلع اومرحف اودتعاو ءاوكرشأف اودتعا ذإ «مهل افصو راص

 .تابيطلا نم ىلاعت هللا

 نمب ملعي برلاو ءءىش لك بر هنأ ركذب مهئادتعاب هملع هناحبس دكأ دقو
 ميلعلا هدحو هنأ ىلع لدي وهو (وه» :لصفلا ريمضب ه هدكأو «ىبرو قلخ

 .نيدتعملل ديدش راذنإ هيف اذهو نإ ب هدكأو «نيدتعملاب

 لك ىلع قلطأو ءريخلا نع ئّطبي ام وه مثإلا «هَتطاَبَو مْنإلا رهاظ اورو
 مثإلا نأ هلك ىبنلا دع دقو «مثإ ىلاعت هللا رمأل ةفلاخم لك ىلعو «مثإ رش
 كاح ام مثإلاو «قلخلا نسح ربلا :ملسم هاور اميف لاق اذلو ؛بلقلا نم ئدتبي

 .©20(سانلا هيلع علطي نأ تهركو .كسفن ىف

 حئابذلا ةحابإ هيف ركذي ىذلا عضوملا اذه ىف ىماسلا صنلا كلذ ءاج دقو
 كرت وه ءاهريغو حئابذلا ىف ساسألا نأ ىلإ ةراشإلل هللا مسا اهيف ركذ ىتلا

 كرت راوجب نإو «هكرت بجاو كرش وهو رهاظ مثإ هللا ريغ مسا ركذف «ماثآلا
 ءرشلا ىف ةبغرو ءدسحو دقح نم سفنلاب قلعتي ام وهو «نطاب مثإ رهاظلا مثولا
 .هتردقب هنع فلختلا نوكي ال ثيحب ءرشلاب مهلاو «ةبيغلاو «ةميمنلاو «سدلاو

 ىنزلاو لتقلاك ةرهاظ رورش :نامسق رورشلاو «هتدارإ نع جراخ رمأب نوكي لب
 ىفخ رشو «ىصاعملاب ةرهاجملاو «قيرطلا عطقو «ةقرسلاو رمنخلا برشو فذقلاو
 وأ ءرشلا ىلع مزع الإ ءسفنلا ىف نوكي الف «ماثآلا ىف سفنلا سكرت نأ وهو
 نأو ءايئارم نسحلا رمألا لعفي نأو «ريخلا ىوني الأو ,سانلا ىلع نغضلا ءافخإ

 ىئاري قدصت نم» : ِهَك لاق امك «ىفخلا كرشلا وه كلذو ءايئارم ىلصيو ىكزي
 .(9(كرشأ دقف

 .هجيرخت قبس )١(
 .هجيرخت قبس )١(
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 اورذو# :ىلاعت لاقف «ةيآلا هذه ىف «ىفخلاو رهاظلا مثولا هللا مرح دقو

 مثإلا نع ربعو «هنطابو هرهاظ ىف مثإلا اوكرتا ىأ 4059 .. . هَنطاَبو مْنإلا رهاظ

 «نيلاح لا ىف دحاو مئإلاو ,مولعم ريغ سفنلا نطاب ىف روتسم هنأل ؛هتطابب ىفخلا

 نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا ىبر مرح اَمّنِإ لق :ىلاعت لاق دقلو «نطب وأ رهظ

 . [فارعألا] 4 69 اَناطْلس هب لري مل ام هللاب اوكرشُت نو َقَحْلا ريب َىعَبلاَو ملا

 «ةشحاف ةدايز ةرطفلا نع ةدايز هنأل ؛شحاوف مثإلا ىمس ةيآلا هذه ىفو

 0 سم نم اعف

 ءمثإلا نوبسكي نيذلاو 8 امو اهتم رهظ ام ماثآلا كير .ىلاعت هللا هبتك

 «هلازتعا عم مهسوفن ىف هنونكي مأ «ةرهاظلا مهحراوجب هنوبسكي اوناكأ ءاوس

 ىف عوقولا ديكأتل انه (نيسلا)و «نوُفِرَحَقُي اوناك امب َنَوِرِجْيَسظ هيلع صرحلاو
 نأو «ءازجلا ببس ةلصلا نأ ىلإ ةراشإلل لوصوم لاب ىلاعتو هناحبس ربعو «لبقتسملا

 باب قالغإو «هيلع رارصإو دصقب هباكترا مثإلا بسكو «لعفي نم لك معي ءازجلا

 هزيزعت وأ ءاهناولأ نم انول ريصي ىتح سفنلا ىف نكسي هلعجي بسكلاو «ةبوتلا
 مث ةلاهج نع نيترم وأ ةرم هلعفي نم ءءوسلا بسك هنإ لاقي الف ءاهيف ةكلملاو

 . بيرق نم بوتي

 «بسكلا فارتقالاو «َنوُفِرَتقَي اوناَك مب َنَوَرِجْيَسل :ءازجلا ىف ىلاعت لاقو

 ىف امك «ريخلا بسك ىلع ةلق ىف قلطي دقو «مثآلا بسكلا ىلع اريثك قلطيو

 4 © روكش روُمَع هللا نإ انسَح اًهيف ُهلدرَن ةَنسَح ْفرَمَقَي نَمَو » :ىلاعت هلوق

 .[ىروشلا]

 ركذ امم لكأن نأ هللا حابأ 4قسفت ُهَّنِإو هّيلع هللا مسا ٍرَكَذُي مل امم اوُنُكأت الوإ»

 نولكأي ال نيذلاب ددنو 4هيَلع هللا مسا ركذ امم اوُنُكَفظ :ىلاعت لاقف «هيلع هللا مسا

 ىلاعت هللا لحأ ام اومرح مهنأل ؛ماعنألا ضعب نومرحي نمت هللا مسا ركذ امم

 .مهل
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 «بصنلا ىلع حبذي نأك «هللا مسا ريغ هيلع ركذ ام ميرحت نيبي هذه ىفو

 0 هل اسيدقت صاخشألا نم صخش وأ مانصألا نم منص مساب حبذيو

 ...# حئابذلا نم تامرحملا ىف ىرخأ ةيآ ىف لاق امك ؛ ءلحي ال هنإف (هقيرط

 .[ماعنألا] 4652 .. . هب هللا ٍرْيعل لهأ اقسف

 ىلاعت هللا ريغل حبذلا دنع لالهإلا نأ هناحبس دكأ ةميركلا ةيآلا هذه ىفو

 (نإ) ب قسف هنأ ىلاعتو هناحبس دكأ دقو «قسفت هّنإو» :ىلاعت لاقف «قسف

 . ةيمسإلا ةلمحلاو «ةدكؤملا (ماللا)و «ةدكؤملا

 ريغ ةميركلا تايآلا نيهجوم نيحضوم عوضوملا اذه ىف ءاهقفلا ملكت دقو

 .اهل نيفلاخم

 :امهيلع صن نيرمأ نأ كلذ

 هنأل قافتالاب حابم كلذ نإو «ىلاعت هللا مسا هيلع ركذ ام ةحابإ -امهلوأ

 هنألو «هللا مسا هيلع ركذ ام نولكأي ال نيذلا خبو هللا نألو ؛«هيلع صوصنم

 .ىلاعت هللا لحأ ام مرح دق نوكي

 دكأو «هللا ريغل هب لهأ ام لكأ نع ىهنلا ىلع صن ىلاعت هللا نأ -امهينا
 اهيلع صني مل لاح تيقب نكلو «نيدلا ىلع جورخ ىأ قسف كلذ (نإ) ب ىهنلا
 .ادمع وأ اوهس ىلاعت هللا مسا اهيف كرتي ىتلا لاحلا ىهو «ًاحيرص اصن

 «ىلاعت هللا مسا هيلع ركذ ام حابأ ىلاعت هللا نأ ؛كلذ ىف مهتجحو ءاوهس ناك

 ىلع صن هنألو «هيلع ىلاعت هللا مسا ركذي مل ام حابي ال ةفلاخملا موهفمب ناكف
 رهنأ ام وه حابملا نأ ركذدلَك ىبنلا نإو «هيلع ىلاعت هللا مسا ركذي مل ام ميرحت
 لحي ال ديصلا نأ ركذ لكي ىبنلا نألو ءهحبذ دنع ىلاعت هللا مسا هيلع ركذو همد

 رظن اذه :«27«هولكف هيلع هللا مسا ركُذو «مّلعملا كبلك تلسرأ اذإ» نيحيحصلا

 .هجيرخت قبس )١(
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 اذه ىف ةدراولا ثيداحألا عم قفتيو «ةيآلا هذه ىف ةروكذملا صوصنلا عم قفتم

 . بابلا

 حابيو ىلاعت هللا ريغل هنأب حبذ ام وه مرحملا نإ :ءاهقفلا نم نورخآ لاقو

 ريغل لهأ ام نأ تاموعطملا ميرحت ىف ركذ هنإ ذإ «ىنعملا ىف نيتيآلا ىقالتل هريغ

 نضام عام يلع احم يل يسرأ ام يف دج ل لو : ىلاعت لاق دقف ٍءمرحملا وه هللا

 . ٠ هب هللا ٍرْيعل لهأ اقسف وأ سّجر ُهّنِإَف ريزنخ محل اًحوُقسم امو َمم نوُكَي نأ ل

 ليلدلاو «هريغ ركذ ىأ يلع هللا مسا ٍرَكَذي مل اًمم» ىنعمف «[ماعنألا] 4012

 لكألا ىلإ دوعي ريمضلاو ,«قسفن هنو :ىلاعت هلوقو «ىرخألا ةيآلا كلذ ىلع

 ةمث ناك اذإ الإ اقسف نوكي نأ نكمي الو «ةحيبذلا ىأ ءهللا مسا هيلع ركذي مل امم

 .ىلاعت هللا ريغل ركذ

 ءاهلكأ لالح ٍباتكلا لهأ حئابذ نأ ةيعرشلا تاررقملا نم هنإف كلذ قوفو

 مكماَطو مُكَل لح باتكلا اوُنوُأ نيذلا ماَعَطَو تاي مُكَل لحأ مويا: ىلاعت لاق دقف

 اذ مكلف نم باتل اونوُأ نيا نم تاَنصْحْمْلاو تاما نم تاَنصْحُمْاَو مهل لح
 لد * يما رب ربو

 .[ةدئاملا] ل 42 ناَدْخَأ ىذختم الو نيحفاّسم ريغ نينصخم نهروجأ نهومتيتآ

 نيب طسو لوق كانهو ءاوههس وأ ادمع هكرتأ ءاوس « لحي :اولاق نورخآو ءاوهس

 هكرت نإو «لحت اهنإف ءاوهس هللا مسا ركذي مل نإ :لاقف «مرحملاو لحملا نيلوقلا

 مسا ركذي مل نم نأل ؛مالسإلا حور ىلإ برقأ ىأرلا اذهو «ةحيبذلا لحت ال ادمع

 دقف ادمع هكرت نم امأو «هاركإب ناك امو «نايسنلاو ًأطخلا عفر دق هنإف ءاوهس هللا

 .ءىش هرربي ال مثإ كلذو هللا ركذ نع ضرعأ

 . ىأرلا اذه ىلإ ليمن نحنو

 مه انه نيطايشلا نأ رهاظلا «مكولداجيل مهئايلوأ ئَلِإ نوح وي نيطايشلا نوط

 نم حيبأ ام رمأ ىف نينمؤملا اولداجيل مهئاقدصأ ىلإ نوسوسوي سنإلا نيطايش
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 لوقي ناك لبق نم انيور امك نيكرشملا ضعب نأ ىور دقف ءحبي مل امو ةمعطآلا
 كلذ نولعفي مهنإو «هنولكأت هومتحبذ امو «هنولكأت ال هللا هحبذ ام :نينمؤملل

 عضوم ريغ ىف لدجلاو «مهنيد رمأ ىف مهوككشيل ؛نينمؤملا نيب الدج اوريشيل
 باوبألا حتفتو «قحلاب ناميإلا فعضت بيرلا ةراثإو كوكشلاو بيرلل ةراثإ لدجلا
 لوقعلا تباتراو ماهفألا تلض بولقلا ىف لطابلل باوبألا تحتف اذإو «لطابلل
 ْ :ىلاعت لاق اذلو ؛سوفنلاو

 متحتفو «مهلدج ىف مهومترياس نإ ىأ (َدوُكِرْشُمَلْمُكَنِإ مهومتعطأ نإو»
 نوكرشمل مكنإ مهومتعطأ نإو «مهتعاط ىلإ مكنورجي مهنإف «مكرودص مهل
 باوج وه «نوكٍر شمل مكنإ» :ىلاعت هلوقو «لوقلا ىف ردقم مسق انهو .«مهلثم
 طرشلل اباوج تناك ول ذإ (ءافلا) دجوت مل هنأ ليلدبو «(ماللا) دوجو ليلدب مسقلا

 .ءافلاب ءاحل

 عضوم تسيل رومأ ىف لدبملا ىف مهورياس نإ نينمؤملا كارشإل ديكأت: اذهو
 ءاهلهأ لدج رش دمحم ةمأ فكا مهللا .بيرلا دلوي -تلق امك- لدجلاف «لدج

 .هيلإ وعدت امو «لوقت امب ناميإلا اهحنماو

 تاملظ كرشلاو ةايح ناميالا

 00008 2 وج سس رسم رس هس ركب ل حب دس رن رس 20 لس اس رع
 فءوب 7 دارونرهل انلعجو هلنيجح افاتمم : ناك نمو

 كَل دك اهني جراح سيل تاملظلا فهْلثَم نمك سان معا رس 0 لس رو ا ص ل نعاس مك ه-ه او ع
 اَنلَعَج َكَِدَكَو (7 ولم عي اوناك ام نيرفتكلإ نير 20000 ا 1

 هم هل تح معي هس ع و ها . اال ا يمرس سلب

 امواهيفاوركحميل اهيم رجم رثكأا وبرك يف



 ماعنألا ةروس ريسفت
7 

200100 لا
00 

 ال برحلا

 ةرطيس ىلإ هللاب كارشإ نم نيكرشملا لاوحأ ىف تاقباسلا تايآلا تناك

 تايآلا هذه ىفو «ىلاعت هللا لحأ ام مهسفنأ ىلع اومرح ىتح ,مهيلع ماهوألا

 ةيادهلا نأو ءايسح اتوم تومي نمك ىسفن توم كرشلا نأ ىلاعتو هناحبس نيبي

 ئدتبت ضعب قوف اهضعب ةفئاكتم تاملظ كرشلا نأو «رون اهنأو «توملا دعب ةايح

 .تاملظ وهو كرشلاب ىهتنت مث «ةملظ ىهو «ماهوألاب مث «ةملظ ىهو «ءاوهألاب

 نم لاحك ةيادهلا ىلإ هجتي مث لهج ىف نوكي نم لاح ىلاعت هللا هبش

 نأ ىفن مث «هب ىدتهيل «سانلا ىف هب ىشمي ارون هل لعجيو هللا هييحيف اتيم نوكي

 نم لثمك هلثم نوكي نأ ىفن توملا وه ىذلا لهجلا دعب ىدهملا ىحلا كلذ نوكي

 هلوق ىنعم اذهو ءاهنم جرخي نأ نكمي ال ةلالضلاو ةلاهجلا نم تاملظ ىف شيعي

 : ىلاعت

 تاَمّلَظلا ىف ُهّلقَم نِمَك ساّنلا ىف هب ىشُمَي اروُ هَل اَلَعَجو ُهاَيْحَف اَنيم ناك نم وأ

 .«اهنم جراخب سيل
 «نيكرشملا ماهوأ ركذ نم اهلبق ام ىلع تفطع ةلمجلا هذه «ةفطاع (واولا)

 ةيآلا هذهو ءانطابو ارهاظ مهنم مثإلا ةلاحإو ءهللا لحأ ام مهميرحتو تايآ مهبلطو

 ىفن وهف «عقاولا راكنإل ىراكتإ ماهفتسالاو «كرشملاو نمؤملا نيب قرفلل نايب ىه

 ةيادهلاو مالسإلاب هانييحأف ةلاهجلاب اتيم نوكي نم ىوتسي ال ىنعملاو «ةهباشملل
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 دشرتسيو مهدشري مهل ايداه سانلا ىف اهب ىشمي ةفرعمو اكاردإ هل انلعجو ةفرعملاو
 ىف كرحتي اهيف ىدرتي لب ءاهنم جرخي ال تاملظلا ىف اشن نم هلثم نمك ؛مهب
 سيل# هلوقب تاملظلا نم هجورخ مدع نع هناحبس ربعو «جرخي الو ءاهتابنج
 مساب ربعف ءاهنم جرخي نأ نكمي ال راصو ؛«تاملظلا فلأ هنأ ىأ ,«اهنم جراخب
 ءابلاب جورخلا ىفن ىلاعتو هناحبس دكأو «تاملظلا ىف ميقملا لثم لثم راص ىأ لعافلا

 . اهنم جراخب سيل تاملظلا ىف سكترم وهف «فصولابو

 رونلا ىوتسي ال امك ؛كرشملاو نمؤملا -ىفنلا اذه ىضتقمب- ىوتسي الف
 : ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت هلوقك اذهو ؛ ىمعألاو رصبملا ىوتسي ال امك «ةملظلاو
 روحا الو لظلا الو 69 روثلا الو تاما الو 9 69 ريصبلاو ئمعألا ىوتسي امو إل

 ىف نم عِمْسُمب تن امو ءاَشَي نم عمي هللا نإ تاومألا الو ءاّبحألا ىوتسي امو 9
 . (رطاف] 4 69 ريد الإ تنأ نإ 69 روبقلا

 ىف اهب اوراص ىتنلا لاحلا هذهك 4َدوُلَمْعَي اوُناَك اَم نيرفاَكلل ني كلذك»
 ةماقإلا اوباطتساو «هوفلأو مالظلا اوأرمتسا مهنأل ءاهنم نيجراخب اوسيل تاملظ
 ءاقبو «راكنإ نم هنولمعي اوناك ام نيرفاكلل نيز لاحلا هذه لثم - نوجرخي اال هيف
 . لطابلا هيتأي ال ىذلا قحلا وه ؛هيلع مه ام نأ اوبسح ىتح «لطابلا ىف

 نم مهل نكي مل هنأ ىلإ ةراشإلل لوهجملل ءانبلاب «نيز» :ىلاعت هلوقو
 ءاديعب الالض اولضف .مهماهوأو مهئاوهأب مهل نيز امنإ «ةياده وأ ركف وأ لقع
 ام نوكيسو «مهلمع رارمتسا ىلع ةلاد «اوناك١و «ىذلا ىنعمب لوصوم انه «اماو

 . ةمايقلا موي مهيلع الابو مهماهوأ مهل هتنيز

 . هيف اوك اهم باكر لح ىف عَ كلك
 ةكم ءامعز نينمؤمللو هل ربديو هب ركميو .ضراعي ّدْلْكَك ىبنلا ناك

 «نينمؤملا ءافعضو لكي ىبنلا نوذؤي ءاهيف ةريبكلا تاتويبلا ووذو ءاهؤاربكو

 «قحلا لوقل اضاحدإو «ةوعدلا رمأل انيهوت لاقي ام نوربدي نيذلا مه اوناكو
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 نولوقيو «مهيف ةقثلا هتلعجو :مهنم هتبرق ةنامأ نم ِهِكَي ىبنلا هيلع ناك ام نوسني

 امو ءروحسم هنإ :ةثلاث نولوقيو «نورخآ موق هيلع هالمأ نولوقيو «باذك ةرم

 نيبف «رباكأو افارشأ ىلهاجلا مهفصو مكحب اوناك اذإ الإ لوقلا كلذ ريدي ناك

 ىبنلاب نوركميو مهيمرجم مهرباكأ نوكيو «تاوبنلا ءادعأ نأش كلذ نأ ىلاعت

 :ىلاعت لاق اذلو ؛هعم نمو

 4 وكل هير يي فاقع كلذ
 سايقم بسح ىلع هموق ىف ولعلا ىلعأ غلب ىذلا وهو «ربكأ عمج رباكألا

 انلعج كموق ىف تاتويبلا ىوذ نم ىرت ىتلا لاحلاك ىأ «كلذكو «مهدنع ولعلا

 :ىلاعت هلوقو نوربديو نوركمي اهيمرجم رباكأ «ةميظع ةئيدم ىأ  ةيرق لك ىف

 ىف انريص ىأ ««اهيمرجم» ىلإ ةفاضم «رباكأ» نأ اهنم رهاظلا «اهيمرجم رباكأ»

 «ءايبنألا هب نومواقي ام نوربدي ىأ «اهيف اوركْميل» ءاهيمرجم ةيرق لك

 نيذلا مه ندملا ىأ ىرقلا ىف ءايبنألا نوضراعي نيذلا ىدؤملا نوكيو «نوضراعيو

 ريت نم ةيرق ىف انلسرَأ امو إل : ىلاعت هللا لوقك اذهو ءاهيف ءىيسلا ركملا ٍنوركمي

 نحن امو ادالوأو ًالاومأ ُرْثْكَأ نحت : اولاَقو 69 9 نورفاك هب متلسرأ اَمب اَنِإ اهوُقَرْعم لاق ال

 . [ابس] 4 62 نيبذعمب

 تسيلو «ةرهاظلا ةوقلاو لاملا ةرثكو بسنلا وه مهدنع ربكلا سايقم نإو

 «بسنلاب بستكي ال ىذلا ىتاذلا فرشلاو ةميلسلا ةديقعلاو ةلضافلا قالخألا

 .ةلضافلا ةميركلا لالخلاب بستكي نكلو

 ىأ «نوبحي امك ةماعلا رومألا اوربديل ىأ ,«اهيف اوركميل» ىنعمو

 نوكي امإو ءالضاف مهدنع ماعلا ىأرلا نوكي الف ماعلا ركفلا ىلع نورطيسي

 .اميثأ ادساف

 ميثألا دسافلا ريبدتلا ةبقاع نإ ىأ «َنوُرعشي اَمَو مهسفنأب الإ َنوُرْكَمَي اًموإ»

 «مهريكفتب قحلا راكنإو مهريبدتب ةليذرلا ءالعإ نوديري مهنأل ؛لابولاب مهيلع دوعي
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 .كالهلا ىلإ -ةلاحم ال- ىدؤي كلذ نإو .«مهئابأل مهديلقتب كرشلا عويشو

 هيلع َّقَحَف اهيف اوُقَسَمَف اهيفرشم ارم ةيرَق كلهن نأ اندرأ اذإو 8 :ىلاعت هلوق قادصمو
 هلهأب الإ ءىيسلا ركملا قيحي ال اذكهو .[ءارسإلال 59 © اريمدت اًهاَنرَمدَف لوقلا
 اندَجو ان اًهوُفرْم لاق لإ ريد نم ةيرَق ىف كلبق نم انلسرأ ام إف : اضيأ ىلاعت لاق دقو
 .[فرخزلا] 5# 9 َنودَْقُم مهراثآ ىلع انو مَ ىلع انءابآ

 نودري ام سانلا اوئقلي نأو «لوسرلا ةضراعم ىلع اوضرحي نأ ءالؤه ركم
 ةضراعم اوديزي نأو «ىلاعت هللا لبق نم ريذنلا اهب ءاج ىتلا قحلا ةوعد ىلع هب
 . كرشلا ىلع مهوتبثي نأو قحلا

 امك هلهأب الإ ئيسلا ركملا قيحي ال 4نورعشي امو مهسُفنأب الإ نوركمي امو»
 دئاع مهركم لآم نأ ىأ .4مهسفنأب الإ َنورْكَمي اًمو» :هناحبس لاق اذلو ؛نوكي
 ىذلا ريذنلا ىلع ال «مهسفنأ ىلع لابولا لآم نأ هناحبس دكأ دقو «مهيلع لابولاب
 ىف ركملا نأ ىأ ءرصقلا ىنعم هيف كلذو تابثإلا مث ىفنلاب كلذ دكأ  مهرذنأ

 .مهريغب ال ؛مهسفنأب نوركمي رمألا ةقيقح ىف مهف ؛مهيلع الإ نوكي ال هتبقاع
 الو نودشريال «مهيغ ىف نورداس مهنأل ؛ةبقاعلا كلتب نورعشي امو

 .هتجيتنب الو «نولعفي ام ةبغمب نورعشي الف «مهرومأ مهيلع تيمع «نوركفي

 لك كلام نومواقي - لسرملا هيبن امهلمح نيذللا هيهنو هللا رمأ نومواقي ذإ مهنإو
 .رومألا بقاوعب ميلعلاو ءىش

 ةرثك نإ ذإ ءالالض اهنوديزيو ءاهنوللضي مهنأل ؛مهسفنأب مهركم ناكو
 لك ةبقاع نإو ءانارسخ رساخلاو ءالالض لاضلا ديزي لالضلا نع عافدلل ريبدتلا
 نيذلا رازوأو «مهرازوأ نولمحيسو «.كلذ ءازج نولانيس ذإ .مهيلع كلذ

 .مهريبدت ءوسو ءمهركمب مهنولضي

 نآرقلا اوعمس للا لْسَر ىتوأ ام لم ئتؤن ىَتح نمو نآ اوُلاَق ةيآ مهتءاج اذإو»
 ىلع ىلاعت هللا اهارجأ ىتلا مهتايآو نييبنلا صصق مهيلع ولتي وهو «ميركلا
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 تانيب تايآ عستو «ىسوم رابخأو «هموق قارغإو حون ةنيفسك رابخأ نم مهيديأ

 ةيسح تايآ نم ترج امو «دوهو طولو حلاصو بيعش رابخأو «هدي ىلع تءاج

 باللط اوسيل امئاد نوتنعتم نوكرشملاو ءاورفك ذإ مهب تلزنو ءاونمؤيل مهل تلزن

 نأ مهتانعإ رهظمو «مهدوحج اورربيل قاهرإو «تانعإ بالط مهنكلو «ةياده

 ال -ىربكلا ةزجعملا وهو -نآرقلا ةيآ نأ اورهظأ وأ اوبسحو تايآ اوبلطي

 كلذ عمو ءانايع مهزجع ادبو اوزجعف هلثمب اوتأي نأ مهنم بلط دقو ««١)ههيفكت

 عمو .مهسفنأ لسرلا ىتوأ ام لثم ةيآ مهيتأت وأ «تايآ نوبلطيو «نورامي اوذخأ

 تايآاك تايآ روبلط ؛هقيرط نع الإ لسرلا اوفرعي ملو «نآرقلاب اونمؤي مل مهنأ

 . هللا لسر ىتوأ ام لثم ئت ئتؤن ىتح نمؤن د نل» اولاقو مهب اونمؤي مل نيذلا لسرلا
 يارب رت

 لسر ىتوأ ام لثم ئتؤن ئتح» «نونمؤي ال مهنأب (نل) ب ىفنلا نيدكؤم اولاق

 .هللا لسر ىتوأ ام لثم تازجعملا نم ىتؤن ىتح ىأ .4هللا

 «ىفنلا نيدكؤم اولاقلَكَي ىبنلا ةلاسر ىلع لدت ةنيب ةيآ مهتءاج اذإ مهنأ ىأ

 امك انيلع لزني ىتح ىأ «ىلاعت هللا لسر اهيتوأ ىتلا تايآلا ىتؤن ىتح نمؤن نل

 ضعب ناسل ىلع كلذ ءاجو «مهوملك امك ةككالملا انملكت وأ ءمهيلع لزن

 نأ نوديري مهنإ ٍيهنع ىلاعت لاق دقو «ىرقلا مأ ىف نوركمي نيذلا نيكرشملا

 ةرّشنم افحص ىَتؤي نأ مهم ئرُما ُلُك ديري لبا ةرشنم فحص مهل لسرلاك اونوكي
 [رثدملاا #62

 بر نم لوسر هنأ مهغلبأو «ةكم ىف هموق لكي ىبنلا اعد امدنع هنأ ىورو

 ىنأل «كنم اهب ىلوأ تنكل اقح ةوبنلا تناكول :ةريغملا نب ديلولا لاق «نيملاعلا

 ىتح هعبتن الو ىضرن ال هللاو : لهج وبأ لاقو ءالام كنم رثكأو انس كنم ربكأ

 .هيتأي امك ىحو انيتأي

 هللا همحر مامإلا حصن دقو . ىبرعلا ركفلا راد ةعبط _- فلؤملل (ىربكلا ةرجعملا) باتك عجار ()

 .ريسفتلا اذهل ةمدقتك هتءارقب ةمدقملا ىف ىلاعت
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 لسرلا لثم السرو «ءايبنألا لثم ءايبنأ اونوكي نأ اوبلط مهنأ ىلع لدي اذهو

 «لسرلا ىلع لزني ىذلا مهيلع لزنأ ذإ الإ نونمؤي ال مهنإ نوكرشملا ءالؤه لاق
 ىذلا هملعو هتمكحب ءاشي نم اهل ىلاعت هللا راتخي ةلاسر هذه نأ ىلاعت هللا نيبف

 :هتاملك تلاعت لاقف «ءىش لكب طاحأ

 ىلع ةردقلاو ملعلاو «ماركإلاو لالجلا وذ هللا «هَتلاسر لعَجَي ثيح ملعأ هللا»
 لك كلذكو «هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفأو «هتلاسر لعجي ثيح ملعأ ءىش لك
 هقلخ نم دحأ نيبو هنيب ةلضافم دجوت ال هنأل ؛ ىلاعت هللا هب فصوي ليضفت لعفأ

 ىلاعت هلل ةبسنلاب ملعلا ىف ليضفتلا لعفأ ىنعمو .فاصوألا نم فصو ىأ ىف
 ملع هنأل ؛طق ملع هقوف سيل املع ةلاسرلا عضاوم ملعي ىلاعت هللا نأ اذه ىلع
 .نيدلا موي ىلإ نئاك وه امو .نوكيس امو ناك امب ميلعلا هللا

 نم عضوملا ىأ ءناكم فرظ (ثيح) لاسر لَعَجَي ثيحإ» ىلاعت هلوقو
 ىلع بشيو «هنيع ىلع هيبري ىذلا وهف الوسر هيفطصيو هيضتري ىذلا هقلخ
 ىبر ىنبدأ» :لوقي نأ هل حص ىتح «ميركلا قلخلاو «ةنامألاو ةفعلاو ىوقتلا
 . 002(ىبيدأت نسحأف

 ترهظو «هتانيب مهل تدب اذإ قحلاب نودحجي ال اوناك ول مهل نيبل كلذ نإو
 مهمركأ ناكو .©7شيرق نم ةباؤذلا ىف ناكف ءابسن مهطسوأ نم ناك دقلو ء«هتايآ
 هومسو «نيمألا :لاقي ناك ىتح «ةنامأ مهدشأو مهفعأو ءاسفن مهبيطأو اقلخ
 ةالصلا هيلع هيلإ الإ فرصنت ال (نيمألا) ةملك اوقلطأ اذإ اوناكف ءمسالا اذهب
 نميف اوفلتخا امدنعف ماكتحالاب رمألا ءاج اذإ .همكح نوضري اوناكو «مالسلاو
 لخدي نم لوأ مكحلا نوكي نأ اوضترا ةبسعكلا اونب نأ دعب دوسألا رجحلا عضي

 )١( كج :ريغصلا عماجلا ىف ىطويسلا هركذ ص3١؟.

 ) ىهابتلاو فرشلا عضوم ناك هنأو «ةرادصلا ىلع ةلالدلل انه ريعتساو ءروفضملا رعشلا :ةباؤذلا

 ملسو هيلع هللا ىلص . مهيف .



 م ماعنألا ةروس ريسفت 0

 ةفاضشل 0 ااا
 1ك

 «نيمألا اذه نيضار نيئئمطم اولاقف «تيبلا لخد نم لوأ نيمأللا ناكف «تيبلا

 .همكحب مهسوفن تباطو

 فيكف مهرارقإب مهريخ ىف هتلاسر عضو دق «ميكحلا ميلعلا ىلاعت هللاف

 لوقيو «ىلوأ انأ :ضرألا ىف اولعو اربك مهلئاق لوقيو «كلذ دعب نم نورامي

 مهباقع ناكف ارابكتسا كلذ اولاق «لسرلا ىتوأ ام لشم ىتؤن نأ ديرن :رخآ

 :ىلاعت لاق اذلو ءاميلأ اباذعو ءاراغص

 . 4 نوركمي اوُناَك امب ديدَش ُباَذَعَو هللا ددع ٌراَعص اوُمَرْجأَنيذْلا بيصُيس

 ناكف ءاومرجأ نيذلا رباكألا اوناك دقف «ناوهلاو لذلاو ميضلا وه :راغّصلا

 هيلع اوموادو هوءرمتساو هوبكترا ىذلا مارجإلا باقع ناكو «ناوهلا باقعلا

 .ديدشلا باذعلا

 ىف عوقولا دييكأتل (نيسلا) هيف 4اومرجَأ نيذّلا بيصُيَسط :ىلاعت هلوقو
 نأ ديفت اهنأ -امهالوأ «ناتينايب ناتدئاف هيف لوصوم لاب ريبعتلاو «بيرقلا لبقتسملا

 اوناك مهنأو «هيلع مارجإلا ليجست -ةيناثلاو «ديدشلا باذعلا اذه ببس ىه ةلصلا

 نيذلا رباكألا نأش وه امك ءامارك افارشأ اونوكي ملو «نيمرجم نوركمي اميف

 . مهباسنأب نولعتسي

 نأ ديفي اذهو «ءىسلا مهركم ببسب ىأ «نوركمي اوناك امب» :ىلاعت هلوقو

 نإ اولاق اذلو ؛ةقباسلا ةيآلا ىف اوركذ نيذلا نيمرجملا رباكألا عوضوم ىف مالكلا

 كلذكو» :ىلاعت هلوق ىلع ةفطاع واو يآ مهتءاج اًذإو» : ىلاعت هلوق يف (واولا)

 . «اهيمرجم رباك ةيرق لك ىف انلعج

 .هثعاوبو نايغطلا نعو «هبابسأو مارجإلا نع اندعبأ مهللا
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 ةيادهلا قيرط كلس فنص نافنص سانلا نأ ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا نيب

 بتك دق مسقو «بلقلا رين انئمطم هلخدف «مالسإلل هردص حرشو ىلاعت هللا هادهف
 ريشي ام ضعب اذهو «هبلق رونلا لخدي ملو هردص قاضف «ةوقشلا هيلع ىلاعت هللا
 ظ . ىماسلا صنلا هيلإ

 .«مالسإلل ُةَردَص حرشي هيدي نأ هللا دري نق

 نامسقلا مهف دق هنإو «نينمؤملا هدابع ىف مهبتك نيذلا نييدهملا مسق اذه
 نأ مهفف «نينمؤملل ىذألا مهريبدتو نيينثولا دنع دوحجلا لاح نم ايلامجإ اًمهف
 نيبي اذه ىفو .«ىذألا لزنأو دحجو رفك قيرفو «نمآو ىدتها قيرف نيقيرف كانه

 .هللا ليبس نع دصلا نوكي فيكو «بولقلا ناميإلا لخدي فيك هللا

 ةيسفنلا لاحلا نايبل ىهف ناقيرف سانلا نأ نم مهف ام ىلع ةبترتم ءافلاو
 دب ال هنإو «هتدارإو ىلاعت هللا ةيادهل الوأ رمألاف هيدهي نأ هللا دري نمف اهليصفتلو

 نوكت لب ةجوعم نوكت الف «ةيادهلا ىلإ هجتت اهلعجي ام سفنلا لاح نم نوكي نأ
 نوكتف ءاميقتسم هاجتالا نوكيو «بئاوشلا نم ةيقن ةصلاخ ةميقتسم دبعلا ةدارإ

 «حرشي#و .هرابجإ ريغ نم هرابتخا عم هيدهي نأ هناحبس ديريو «ةيادهلل ةدارإ
 ىفو «بلقلا ردصلاو ؛ةعسوتلا :ةغللا ىف (حرش) ىنعم نأل ؛ عّسوي اهانعم



 ماعنألا ةروس ريسفت ل

 20م0 لااا

 كا"

7 

 نع نآرقلا تاريبعت لكو «ىسحلا عرشلاب قئاقحلل بلقلا عاستا هبش ءزاجم ةرابعلا
 ىلع هب ناعتسي «زاجملا ليبق نم «تاسوسحملا ىلع ةلادلا فلألاب ةيسفنلا ىناعملا

 حرشني له :لاق دوعسم نب هللا دبع نم ِيِكَم ىبنلا لكس دقو «ةيونعملا رومألا نايب

 كلذل لهف :دوعسم نبا لاقف ««رون بلقلا لخدي معن» :ِةِْكَي ىبنلا لاقف ؟ردصلا

 .دولخلا راد ىلإ ةبانإلاو ءرورغلا راد نع ىفاجتلا» دللي لاقف ؟ةمالع نم

 .20(توملا لوزن لبق توملل دادعتسالاو

 هذه ةميق مهفو كرادملا ةعسوتب نوكي «بلقلا حرش نأ ىلع لدي اذه نإو

 قيرفلا نم وهف كلذ هيلع مغ نمو «ةيقابلا ةايحلل ةرطنق اهنأ كاردإو ةينافلا ةايحلا

 :هيف ىلاعت هللا لاق ىذلا ىناثلا

 . «ءاَمّسلا ىف دّعَصي امك اجرح اًّيبض هَردص لَعجَي هَلضي نأ دري نمو

 امنإ ؛هلالضإ ىلاعت هللا دارأ نم بناج نم لمع ريغ نم لالضإلا سيل

 ةلالضلا قيرط ىف هسفن ىوهت نأب «هيلع ىلاعت هللا هبتك دق هبناج نم لمعب نوكي
 «ةرخآلا نايسنو رورغلا هيلإ هعفدي قيرط ىلع صرحلاو ءاهيف ةبغرلاو ءاهيلإ ليملاب
 .اهيف امو ايندلا الإ ةايح ال هنأ دقتعي نأو

 هللا هبتك امب لكلاو «لالضلا هل ىلاعت هللا دارأ وحنلا اذه ىلع راس اذإ هنإو

 هردص لعج «هائيب ىذلا وحنلا اذه ىلع هلالض هللا دارأ اذإ هنإو «هيلع ىلاعت

 لا محا: :ىلاعت لاق امك «هيلع متخخ ام ريغل عستي ال هبلق نأ ىأ ءاجرح ًاقيض

 قيضي ىلاعت هللاف .[ةرقبلا] *(5) ةواشغ مهراصبأ ىَلعو مهعمس ىّلعو مهبوُلُق ئَلَع
 نع ضارعإلا وهو «ىونعملا رمألل هيبشت هنأل ءزاجم اضيأ اذه ىفو ؛«هردص

 حيشرت نم ردصلا ىلإ قيضلا دانسإو «ىسحلا قيضلاب هنع هداعتباو «قحلا

 .اهتيوقتو ةراعتسالا

 )١( ةبيش يبأ نبا فنصم )5 24 :)70٠١ج :(0*9/93) كردتسملا يف مكاحلاو 745.
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 ىعمج سنج مسا هنأ ىلع «©0حتفلاب ئرق «اجرح» :ىلاعت هلوقو
 ىه ةجرحلاو ؛ةيعار اهيف ىعرت نأ حمست ال ىتلا ةفتلملا راجشألا ىهو «ةجرحل
 .اهيلإ لصي ال راجشألا نيب ةيفتخم نوكت ىتلا ةرجشلا

 ىأ قيضلل ديكأت ىهو ءقيضلا ىنعمب ؛ )ءارلا رسكب (اجرح) ئرقو
 مسا ىلع حتفلاب جرحلا ريسفت ىلعو «ةيادهلا هلخدت نأ نكمي ال اديدش اقيض

 اذه بحاص وه هنع هللا ىضر رمع مامإلا نإ ليق ةجرحلل ىعمج سنج
 .ريسفتلا

 ىه لاقف .ةجرحلا نع ةيدابلا لهأ نم بارعألا نم الجر لأس هنأ ىور دقف
 رمع لاقف «ءىش الو ةيشحو الو «ةيعار اهيلإ لصت ال راجشألا نيب نوكت ةرجشلا
 هيلإ لصي ال قفانلا بلق كلذكو ءهنع هللا ىضر

 بلق هيبشت وهو «ةراعتسا وأ «هيبشت مالكلا ىف نوكي ءريسفتلا اذه ىلعو

 ىرت ال ىذلا فتلملا رجشلا وهو .جرحلاب هيلإ لصي الو «هب عفتني ال هنأ ىف رفاكلا
 ىف هب عفتني ال هنأل «ءىش الو ةيشحو الو ةيعار هيلإ لصت الو هتحت نم ضرألا
 .ءىش

 . «ءامّسلا ىف عصي اَمّنأك)

 ءاداص ءاتلا بلقو ءدعصتي اهلصأ (دعّصي) «رفاكلل رخآ هيبشت اذه
 ام فيرصتلا ناكو «دعاصت هلصأو ©”)دعاصَي ءىرقو «داصلا ىف داصلا تمغدأو
 لدت اهنأ ىف ؛دعصت ىلع دعاصت ديزتو «دحاو ىنعمب امهو ءدعصي ىف انركذ

 .لقثأ كلذو ءدوعصلا دعب دوعصلا ةلواحم ىلع

 )١( راصتخالا ةياغ .ركب وبأو رفعج وبأو عفان الإ مهلك «حتمفلاب «اجرح# )83157(.

 قباسلا .ركب وبأو رفعج وبأو عفان «ءارلا رسكب اجرح قفز .

 «دعصي# اهأرقو 0 نع لضفملاو ركب وبأ ةءارق ,فئالابو داصلا ديدشتب  «دصاصي) فرفز
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 هتفلاخمي « هيلع ناميإلا لقثو «هدهج ىف رفاكلا لاح تهبش هنأ ىنعملاو

 هب ءونيف ءامسلا ىلإ دعاصي نأ ديريو ءاليقث ائبع لمحي نم لاحب - كلذب ةرطفلا

 .لصي الو هلمح

 ةرطفلا نإف دوحجلا نكي امهم هنأ -امهلوأ :نيرمأ ىلع لدي كلذ نإو

 .نيبم نارسخب ءوبي هنإف «ةرطفلا براحي نمو ءاليقث ائبع هلعجتو «همواقت

 بلق ىف ىلاعت هللا هلعج ىذلا ديدشلا قيضلا نأ ىلإ ريشت اهنأ -امهينا

 .مالسإلا اهب ءاج ىتلا ةيوامسلا قئاقحلا ىلإ ىقرلا ىلع رداق ريغ هلعجي رفاكلا

 . «نونمؤي ال نيذّلا ىَلَع سجرلا ُهّللا لَعَجَي كلذك»

 هيبشت وه هيبشتلاو ءاوسكرأ ىتلا نيكرشملا لاح ىلإ ةراشإلا 4كلذك»

 ىذلا ءرذقلا رمألا ىأ نتفلا هانعم لصأ «سجّرلا»و ءمهب لزني ىذلا سجرلا

 ءةميقتسملا لوقعلا هفاعت حيبق رمأ رفكلا نأ نايب هيفو «هفاعتو سوفنلا هرذقتست

 . هنودبعي عفني الو رضي ال وهو مهيديأب عنصي ارجح نأ لوقعلا كردت فيكو

 نيرفاكلا ىلاعت هللا فصوو «نيرفاكلا ىف اهانيأر ىتلا لاحلا هذهل ىنعملاو

 ال مهنأ وهو .مهفاصوأ لقأب مهل فصو كلذو «نونمؤي ال نيذّلا# :هلوقب

 ىأ «نآ دعب انآ ددجتملا ماودلا ىلع لدي هنأ وهو «عراضملل ىفن ىفنلا «نونمؤي

 .ارفك الإ مهديزت ال ىتلا تايآلا راركتب «رركتي

 . «نورّكَذي موقل تايآلا اَنلَصَف دَق اميقّتسم َكَبَر طارص اذهو#

 «رفاكلا ردص قيضو «قحلا رونل نمؤملا ردص حرش ىلاعت هللا نيب نأ دعب

 قيرطلا وه طارصلاو «ميقتسملا طارصلا نيب كلذ دعب «هبلق رونلا لخدي ال ىتح

 ىبنلل ىحوأ ام ىلإ ةراشإ 4كبر طارص اذهو» :ىلاعت هلوق ىف ةراشإلاو

 لاح ىهو «اميقتسم# :ىلاعتو هناحبس لاقو «نآرقلاو نيدلا نم هيلع لزن امم ل

 الو «هيف جوع ال «ميقتسم هنأب ىلاعت هللا نم مكح وهو «ةراشإلا مسأ نم
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 قحلا كلذ نإ ىلاعت لاقو «قيرط لقأب قحلا ىلإ لصي ميقتسملا طخلاو «ءاوتلا
 ةلدألا انيب ىأ «تايآلا انلصَف دقإ :هتاملك تلاعت لاق اذلو «كولسم رين حضاو
 موقل اهانح ضوو اهانيب ىأ ةينآرقلا تايآلا نم داري وأ .هقدص ىلع ةمئاقلا

 ملو .مهبولق ىلع سمطي ملف «ميلسلا كاردإلاو ركذتلا مهنأش نم .ءنوركذي
 . ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم ىدهي ىلاعت هللاو ,مهرودص قحلا نع قيضت

 ءازجلا

 َدنِعِولَسلارا دل 11
 مهرسحي مويو اي َنوُلَمَعَيَأناكَميمَهيِلَو وهو كج هه 0 2 تح

 ير لاكو ينال لم 2 0

 م 56 2414 ا هوس
, 11 

 ساس رس حج

 هلأ هامل َرديَح 1
 اننبنشلاسْمب لم كدي 2: 22) يلع هبيكح كير
 25 نيكي وكعب

 ةيادهلا هل تبتك ىدهم نيب ايندلا ىف سانلا لاح هناحبس هللا ركذ نأ دعب
 هللا طارص ميقتسملا طارصلا ىلإ هللا هاده نم نيبو «ةياوغلا هل تبتك ىفش نيبو
 ىلإ ىلاعت هللا هاذه نمب هناحبس أدتباو «نيقيرفلا نم لك ءازج هناحبس نيبي ذخأ
 :ىلاعت لاقف .ديمحلا زيزعلا طارص
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 .«مهّبر دنع مالّنسلا راد مهلإ»

 لوقي ذإ ءاهركذتف ؛تايآلا مهل لصف نم ىلع دوعي 0

 مالّسلا راد مهل: ىلاعتو هناحبس لاقف «َنورّكَذَي موقل تايآلا انلّصف دق»

 اهنأل مالسلا راد تيمسو «ةنجلا ىه مالسلا رادو «نمألا هانعم مالسلاو 0

 ءاهيف مهتاف ءىش ىلع نونزحي الو ءادحأ نوفاخي الف «فونخلا نم نمألا راد

 نيرمأب نوعتمتي اهيف مهو «باذعلا ىف مهريغو «ميقملا ميعنلا اهيفو ةماقإ راد ىهو

 .اعاطقنا هيف نوفاخي ال ىذلا مئادلا ميعنلا امهلوأ

 هدحو وهو «ىلاعت هللا نوقلي مهف «مهبر دنع نونوكي مهنأ نيرمألا ىناث

 مهف «ةرخآلا ىف مهبريو ءايندلا ىف مهّبر ىذلا وهو «ميعن هلدعي ال ىسفن ميعن

 مهقاقحتسال ةرخآلا ىف هتمحر ىفو ء.ركشلاب اوماق دقو ءايندلا ىف هتمحر ىف

 حبارلا عيبلا امهو «نالباقتم ىلاعت هللا نم رجألاو .مهنم ركشلاف ءرجألا

 :ىلاعت لاقف ىلاعت هللا نم مهبرق وهو ىناثلا رمألا ىلاعت هللا دكأو

 . «نوُلمعي اوناك امب مهيلو وهو
 هلك كلذ وه ىلاعتو هناحبس هللاو «بيبحلاو ءهريصنلاو ىلاوملا (ىلولا)

 ىف ىلاعت هللا ركذتو «ميقتسملا ىلاعت هللا قيرط كلس ىذلا عئاطلا نمؤملل ةبسنلاب

 ىلإ تاملظلا نم هجرخأ ذإ هيلو وهف «هنطابو هرهاظ ىف «هرهجو هرس ىف ءايندلا

 سفنلا رض ىلاعت هللا هاقو ذإ هيلو وهو مالسإلل هبلق حرش ذإ هيلو وهو رونلا

 . ميحجلا باذع هاقوو ةرخآلا ىف هيقل ذإ هيلو وه مث ءملظلاو فارحنالاب

 ةنجلا ميعن لعج نأب -معنلا ىرجم وهو -ىلاعتو هناحبس هللا مركت دقو

 ىأ «نوُلمعَي اوناك امب» :ىلاعت لاقف .«لضفلاو نملا هلو ءلضفتملا وهو ءءازج

 هيلع اوموادو ايندلا ىف اولمع ىذلاب هتيالوو مهبر دنع مالسلا راد اوقحتسا مهنأ

 نم لضفلا كلذ ءمهيلع ىلاعت هللا ةمعنب مهروعش ددجتب مهلمع ددجتي ناكو

 .ميظعلا لضفلا وذ وهو «ءاشي نم هتمحرب صتخي هللاو هللا
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 . «سنإلا َنَم مكرَتكَا دق نجلا َرَشْعم اي اعيمج مهرشحي مويوإ
 نم ةيمهأ مظعأ ةعاطلا ءازج نايب نآل ؛الوأ نينمؤملاب صاخلا ءازجلا هللا نيب

 مدق ىلاعت هللاو ءريشبتلا ناكمل ءالوأ ىلاعتو هناحبس هنيب اذلو ؛باذعلا ءازج

 . ةعاطلا ءاجر راذنإلا ىلع ريشبتلا

 مالكلاب قباسلا مالكلا لصت (واولا) «مهرشحي مويو# :ىلاعت لاقو

 .قباسلا مالكلا نم مِهُف ام ىلع ةفطاع نوكت دق (واولا) نإو «قحاللا

 ءاعيمج هللا مهرشحي موي مهل ركذا هانعم لعفب قلعتم لوعفم (مويو)

 هللاو - دارملاو ,«مترثكتسا دق نجلا رشعم اي» باطخلا اذهب هناحبس مهبطاخيو
 «بلطلل ءاتلاو نيسلاف ءاولضتل سنإلا نم ةرثكلا بلط ىف متددش دق -ملعأ
 امك 0 .ةرثكلا هذه م اولان مهنأ ىلع لاي ممراكتسا بلاعب ىلعت هللا ربخو

 7[ يحلا] « 9 نيصلخُملا مهم ةداعألا 9 نيعأ يغأو

 نيب ودع مك هن ناَطيشلا اودبعت ال نأ مدآ ىبب اي مكيلإ دهعأ ملأ )ل: ىلاعت لاقو

 اوك لأ ريخك بج مكمن دلو 0 ميقَتْسُم طارص اذه ىنودبعا نأو 62

 .[سي] 46 نولقعت

 تايآلا كلذ ىلع لدت امك نيطايشلا نم هدنجو سيلبإ مه انه نجلاو
 «نيصلخملا مهنم هدابع الإ نيعمجأ مهيوغي نأب همسق ىلع لدي امكو «ةميركلا

 ىلع لدي مهلوق ىضام نأل ؛مهل اباوج ىلاعت هللا ركذي مل وأ «نجلا دري ملو
 «مهبر نايصعب اورهاجو نينمؤملا اودعوت دقو ءاودري نآل ليبس نكي ملف «مهلعف

 «سنإلا نم مهْواَيلوُأ لاَقو» نيطخاس وأ نيضار ءازجلا اولاني نأ الإ قبي ملف

 انبر# :هلوقب ىلاعتو هناحبس ركذ امب باذعلا اوأر دق اونوكي مل مهنألا «نيرورغملا

 . 4اَنَل تلجأ ىذا انَلجأ انَْلبَو ضعبب انضعب عتمتسا
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 1 للم
 يي زن _- بج

 بعل وأ ءايندلا وهلك وهل ىف مهنأ نيناظ مهلاوقأ ةبقاع نيكردم ريغ اولاق

 ناسلب ال «لاحلا ناسلب اولاق مهف «هيف مه ىذلا عقاولا ناسلب نيلئاق وأ ءاهبعلك

 ىناعمب نيرعاش «انّبر# «نولعفي اوناك امب مهحراوجو مهيديأ تقطن دقو «لاقملا

 عفتنا ىأ .«ضعبي انضعب عتمتسا» ءايندلا ىف اهب اورعشي مل ىتلا ةلماكلا ةيبوبرلا
 تاذللا نم انفرتجاف «مهئارغإب انعتمتسا ؛ةجهبو ةعتم عافتنا ضعبب انضعب

 ءانئاوغإو ءانئارغإ ىف ةعتم مه اودجوو «تاوادعلاو «داقحألاو «تاوهشلاو

 هذه تناك ءانتاذل ىف ةذلو ءانتعتم ىف ةعتم نودجي مهنأكو ءانثباعتو ءانيهلتو

 نإف «اعيمج ٍمهَرْشْحَي ميو :هلوقب ريبعتلا ىف ةينايب ةراشإ ركذن نأ ديرنو «مهلاح
 «نيديرم الو نيراتخم ريغ مهعمجي هنأ -امهلوأ نيرمأ ىلإ ريشي ءرشحلاب ريبعتلا

 مهعمج نم ىلاعت هعنمت مل ةرثاكلا ةرثكلا نأو «مهترثك ىلإ ريشي هنأ - امهيناثو

 :مهئازج ىف ىلاعت لاق دقلو ءاولعف ام ىلع مهتذخاؤمو «مهباسحو

 . هللا ءاَش ام لِ اهيف نيِدلاَخ ْمُكاَوْعَم راَتلا لاقط

 مكتماقإ لحم ىأ 4مكاَوْعُم راَلا» :لاقملاو لعفلا ناسلب هلالج لج لاق
 نم ناكم مسا (ىوثملا)و «ءاهتنا هل سيلو ءادتبا هلف «ىهتني ال ىذلا دلاخلا مئادلا

 ةماقإلا اهيف بلاغلاف ءاراتخم اهنم جرخي ال ةمئاد ةماقإ ماقأ ىنعمب ىوثي ىوث

 دق ذإ ؛مهلاعفأب اوراتخا مهنأك «مهيلع امكهت انه اهب ربع دقو «ةيرايتخالا

 (نيدلاخ) ب ريبعتلا نإو «هيف لوخدلا راتخا دقف اباب راتخا نمو ءاهبابسأ اوراتخا

 نم ةدع ىف كلذب هراذنإبو «ةدلافخلا ىلاعت هللا ةئيشمب مئادلا ءاقبلا ىلع لدي

 . هتايآ

 لدي ءانثتسالا اذه لهف هللا َءاش اَم َألإ» :اينثتسم ىلاعتو هناحبس لاق هنكلو

 لاق اذكو ؟اهيف دولخ ال هنأو ىلاعت هللا ةئيشمب ىهتنت «ةياهن اهل رانلا نأ ىلع

 ىداح هباتك ىف ميقلا نبا هررقو «ةيميت نبا ىلإ لوقلا اذه بسنو ءاملعلا ضعب
 . حاورألا
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 دولخو ةنجلا دولخ ىف ةدراولا ةريثكلا تايآلا ضقاني لوق هنأ ىرن نحنو

 لقتني اهدعب راد الو «ءاقبلا راد ىه امنإو ءءانف ىلإ تسيل ةرخآلا ةايحلا نأو ءرانلا

 اهيف عداصو «نيبرقألا هتريشع اهيف رذنأ ىتلا هتبطخ ىف لَك ىبنلاو «سانلا اهيلإ
 باذع ىدي نيب مكل ريذنل ىنإو ءادبأ رانلا وأ ءادبأ ةنجلل اهنإ) :لاق ء«هبر رمأب

 ذإ باذعلا نم ىلبت ٍمهماسجأ كرتي الو دولخلا ررقي ىلاعت هللا نإو «277(ديدش

 اوُقوُدَيل اَهَرِيَغ ادوُلج ٍمُهاَْلدَب مهدوُلج تجضت اَمّلُك .. .# :هتاملك تلاعت لوقي

 . [ءاسنلا] «(63) باذعلا

 هنأل ؛ىدبأ ريغ باذع هنأ ىلع لدي ال هللا ءاش ام ًالإ# :ىلاعت هلوقو
 ىف ادبأ ةملكب ىلاعتو هناحبس حرص هنألو ءاهيف نودلاخ مهنأب صنلا ىف حرص

 ةملك نألو «[ةبوتلا] 469 ... ادبَأ اهيف نيدلاَح# :هناحبس لوقيف «هتايآ نم ريثك
 :هنأو «باذعلا ءاش هنأو ءانارفغو اباذع هتكيشم ىلإ رمألا نأ لدت «ءاش ام ًالإ»
 «كلذ ءاش هنأ ىلع ةلالدلل انه ةئيشملا ركذو «داعيملا فلخي ال وهو «ديبأتلاب دعوت

 :كلذ ىف نايبلا مامإ ىرشخمزلا لاق دقلو «كلذ ريغ ءاشي نأ نكمي هنأو

 باذع نم اهيف نولقني ىتلا تاقوألا الإ هلك دبألا رانلا باذع ىف اهيف نودلخياا

 زيمي ام ريرهمزلا نم هيف ايداو نولخدي مهنأ ىور دقف ءريرهمزلا باذع ىلإ رانلا
 لوق نم نوكي وأ .ميحجلا ىلإ درلا نوبلطيو نوواعتيف «ضعب نم مهلاصوأ ضعب

 نم سفني نأ بلط دقو «هباينأ هيلع قرحي لزي ملو «هرتوب رفظ ىذلا روتوملا
 الإ ديري ال هنأ هللا ملع دقو «تئش اذإ الإ كنع تسفن نإ هللا ىنكلهأ ؟ هقانخ

 تئش اذإ الإ :هلوق نوكيف ديدشتلاو .فينعتلا نم هيلع ردقي ام ىصقأب هنم ىفشتلا

 هيف ىذلا ءانثتسالا ةروص ىف هجورخل دعوملاب همكهت عم ءديعولا دشأ نم

 . «عامطإ

 اباقع ةمث نأ ديفي لوألا نأل ؛لوألا ىف ال ىناثلا ىف نسح جيرخت اذه

 .ديدشلا دربلاب

 )١( هجيرخت قبس .



4 

 1 ماعنالا ةروفس رمد لل

 5 للا للللللاااا0ا0ا0ا0ااال ل

 اك

 نإ هنإو «هناحبس هتتيشمب باذعلا نأ نايب وهو «لبق نم هانلق ام هأرن ىذلاو

 .هلولدم ىلع دولخلا ىقبف شي مل نكلو «هعفر ءاش

 «نيملسملا ةصع ىف ققحتت ديلختلا مدع ىف ىلاعت هللا ةئيشم نإ لاقي الو

 ىف مالكلا نأ اذه دريو «هورفكي نلف ريخ نم اولعفي امو مهتائيس ىلع مهباقع ذإ

 .اهيف نيدلاخ هناحبس لوقي ذإ «دولخلا فصو ليلدب نيرفاكلا

 باذعلا نأ ىف ةحيحصلا ريغ ةلدآلا قاس ىذلا ميقلا نبا نأ بيرغلا نمو

 ادوه» ةروس ىف ءاج هنأ عم «هيف ةيرم ال هنأو «مئاد ةنجلا ميعن نإ لاق «مئاد ريغ

 نيدذّلا امأو ل :ىلاعت لاق دقف ءاضيأ ةئيشملاب ءانثتسالاو ةنحلا ميعنب ةصاخلا ةيآلا

 َرْيَغ ءاَطع كبر ءاش اَم الإ ضْرألاو تاوَمّسلا تَماَد ام اهيف نيدلاخ ةّنِجْلا ىفَف اوُدعُس

 . [دوه] 4 029 ْذوُذَجُم

 :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متخ دقو

 . «ميلع ميكح كب نإ
 لد ىتلا ةقلطملا هللا ةئيشم ديؤي وهو «مالكلا كلذب ةميركلا ةيآلا هذه متخ

 ىتلا هتيبوبر ىضتقم ىلع ريست ىلاعت هللا ةئيشم نإف 4ءاش ام ًالإ» ءانثتسالا اهيلع
 ءايشألاو رومألا ردقت ىتلا هتمكحو «ةمعنلاب هيلع تمتأو ناسنإلا تبر

 اَمَنَأ متبسَحَفَأ 9 :ىلاعت لاق امك ءاثبع دوجولا اذه قلخ ام هنأو «صاخشألاو

 ىضتقمب دوجولل هريبدت نأو [نونمؤملا] 4052 نوعجرت ال اَنيَلِإ مكَنَأو اَبع مكانقلخ
 .هتمكح تلعو هتاذ تهزنتو اريبك اولع هللا ىلاعت «ءىش لكب طاحأ ىذلا هملع

 .املع ءىش لك عسو

 . «نوبسُكي اوُناَك امب اضعب نيِملاظلا ضعب ىلون كلذكو»
 اذإو «هالاو نم هب حلص احلاص ىلولا ناك اذإف ءدسفيو «حلصي ءالولا نإ

 «اضعب نيملاّظلا ضعب ىلوُن كلذكو» :ىلاعت هلوقو ؛هالاو نم دسفأ ادساف ناك

 ىلوت لاحب «داسفلاب ضعب ىف مهضعب ريثأت ىف سانلا لاح هيبشت وه هيف هيبشتلا



 ماعنألا ةروس ريسفت #

 00 ين
 ااا ٠

 ين

 مهنأ كئلوأ بسحيو .داسفلاب مهنورغي سنإلا نيطايش وأ نجلا نيطايش
 ةيالولا ىهأ اهنم دارملا ام (ىلون) ةملكو «ضعبب مهضعب عتمتسي وأ .نوعتمتسي

 نيملاظ ىلع ةالو نيملاظلا ضعب لعجن كلذكو «ىنعملا نوكيو ءناطلسلا ىنعمب
 حالصلا لدب «ضرألا ىف داسفلا نوكيو .«لاحلا برطضيو رمألا دسفيف ؛مهلثم

 ىور امك ءاهنيب اميف ةيعرلا ملظ ببسب نوكي ةالولا ملظ نأ ديفي اذهو ءاهيف
 عار الإ اهمكحي الأ ىلإ ىدؤي ةيعرلا داسف نأو 7١2مكيلع ىلوي اونوكت امفيك»
 «ىوقتلاو ربلا ىلع نونواعتي الو «ناودعلاو ملظلا ىلع نونواعتي مهنإف «ملاظ

 هلوقب هنع ىهنم اذهو ءاهسفن ةيعرلا نم هملظ ىلع نوعلا دجي ملاظلا ىلاولا نإو
 ناك اذإ هنإو «كلذ انيأر دقو 2")«املاظ هيلع ىلاعت هللا طلس املظ ناعأ نم» :ةككك

 نرمأتل١ :ِلكك ىبنلا لاق دقلو «ةيعرلا ملظ عنم ءركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا
 ءارْطأ قحلا ىلع هّنرْطأتلو «ملاظلا ىدي ىلع نذخأتلو ركنملا نع نوهنتلو فورعملاب

 .©)«مكل باجتسي الف نوعدت مث ءضعبب مكضعب بولق هللا نبرضيل وأ

 ءارغإب «سنإلاو نجلا نيب ىلوتلاب ةيعرلاو ىعارلا نيب ملظلا ىف هبشلا هجوو
 .ملاظ امهيلك نأو نيرخآلا ىقلتو نيلوألا

 ةيعرلا ىلع ماكحلا نم ملاظلا ناطلس «ناطلسلا ىنعمب ةيلوتلا انرسف اذإ اذه
 امب ىأ «نوبسكي اوناك امب» :ىلاعت هلوق ىنعملا اذهل حشريو ؛ةدسافلا ةملاظلا

 مهنيب اميف داسفو اهتالماعم ىف ملظو ءاهسفن ىف ملظ نم بسكت ةيعرلا تناك
 .مهنيب اميف نولكاشتيف مهتلكاش ىلع ماكح ءىجيف «نوحلصي الو نودسفي
 . مهقالخأ لثمب نومكحي

 هاور لصألا يف لاقو «مكيلع ىلوي اونوكت امك» :ظفلب 184ص ء”ج:افخلا فشك يف ءاج )١(

 ««مكيلع رمؤي» :ظفلب يقهيبلا هجرخأو ءاعوفرم ةركب يبأ نع يمليدلا قيرط نمو «مكاحلا
 .ىناربطلا هاور هنأ اضيأ ركذو

 مهتم .يودعلا ايركز نبا هيقو ءهعفر «هنع هللا يضر دوعسم نبا نع هخيرات يف ركاسع نبا هاور ()

 .6١7ص 21ج افخلا فشك :اضيأ عجارو . دصاقملا يف امك .عضولاب

 . هوحنب هجام نباو دمحأ يذمرتلا هاور امك ,( 57757)ىهنلاو رمألا - محالملا : دواد وبأ هاور فرفز



 ماعنألا ةروس ريسفت 1-1
 2 ملا

 ا بح

 ءىسفنلا ءالولا ىنعمب ءاضعب مهضعب نيملاظلا ةيلوت ىنعم نوكي دقو
 ءارغإلا نوكي كلذكف «ناسنإلل نجلا نم نوكي ءارغإلا نأ امكف «ىقلخلا لكاشتلاو

 مهنيب ىرسي نيملاظلا ءايلوألا نإو «قيدصلل قيدصلاك «هيلول ىلولا ةسوسوب رشلاب

 ىودعلا نكلو «ىودعلاب لقتنت ال ةمالسلا نإف «ىضرملا نيب ضرملا نايرس ملظلا
 .نوماظتيف ءمهيف ملظلا ىرسسي ىضرملا لثمك نيلاظلا لثسو ءىضرملا نم لقتتت
 . ضعب ىلإ مهضعب نم ىرسيو «ملظلا نولدابتيو

 ءامهنيب عمجلا نم عنام الو «نيجيرختلا لمتحت ةميركلا ةيآلا نأ ىدنعو

 .نيلاحخلا ىف مئاق هباشتلاو

 يع
 8 أ او نار سحمي -

 داي أسف و نسج
1 

 آر كدوُر فني قيء كنك 2

 يدلي هت ءعوعيطنأ عت كيص أولاها وَ

 كلذ 22 2 ترفاك أو اكرم أ ييشنأ عاودت

 00 وفعله لطب كرفْلا كيم 000 كير نكي َهّلنَأ

 رفا الس ساس ساو 4

 ًمعِلْفتَعِيكلُ َكَلُيَراَمَو أولم و

 نجلا ءاوغتسا رشحلا موي فشكي ىلاعتو هناحبس هنأ ىلاعت هللا نيب نأ دعب

 عافتنا اوعفتنا مهنأب سنإلا روعشو «كلذ نم مهراثكتساو «سنإلا نم مهئايلوأل

 اعيمج نوبطاخم مهنأو ءاعيمج مهريصقت نيب كلذ دعب «ةحلصم عافتنا ال ةعتم

 : ىلاعت لاقف قحلل اوباجتسا امف «لسرلاب اعيمج اوبطوخ مهنأو «ريصقتلا اذهب



 ماعنألا ةروسريسفت 9
 ا للا

 2: هوك
 ين

 مُكَتوُردنُيو ىتايآ مُكِيلَع نوصي مُكََم لس مُكَنأي ملأ سنإلاو نجا َرَشْعُم ايل
 .«اذه مكموي ءاقل

 . .مكنم لسر مكتأآي ملأ سنإلاو نجلا ةعامج اي «ةماعلا ةعامجلا (رشعملا)
 ءءاوغتسالا مهنم ناك نيذلا مهنأل :نجلا مدقو ءاعم سنإلاو نجلل باطخلاو

 ءرشلاب اوسوسو نيذلا مه ذإ ءرشلا ساسأ مهف «مهئاوغتسال اوباجتسا سنإلاو
 ؛لسرلا ةوعد لامهإ ىلع موللا دنع اومدق اذلو ؛هب اووغأو هيلإ اوعد نيذلا مهو
 نم ىوقأ لالضلا ىف هتلزنم لضلاف «مهوعاطأ مهنأل ؛مهمول ناك سنإلاو .الوأ

 هيف «مكنم لسر مكتأي ملأ» :ىلاعت هلوقو ءارايتخا ليلضتلل باجتسا نم ةلزنم
 مكتتأ دق ىنعملاو ءديكأتلاو خيبوتلا ىنعم هيفو «عوقولا راكنإل ىراكنإ ماهفتسا
 .مكنم لسر

 مهنأ ىلع نورثكألاو ؟طقف سنإلا نم مأ «نجللاو سنإلا نم مهأ «لسرلاو
 مهنم ناك ولو ءطق نجلا نم السر ركذي مل ىلاعت هللا نآل -الوأ ءطقف سنإلا نم
 سوسو ذإ مدآ عم سيلبإ هعنص امل ناك لسرلا لاسرإ نأل -ايناثو ؛مهركذل لسر
 :ىلاعت هلوقل لسرلاب ةيادهلا تناكو .«طوبهلا ناكف «ةرجشلا نم لكأي نأ هل
 4 0 َدوُنِرْحَي مهالو مِهْيَلَع فو الق ىاده َعِبَت نَمَف ىده ىَنَم مكَتيِتأي امِإَف»

 ناسل ىلع ءاجو «ةلزنملا بتكلا ووذ لسرلا نأب صنلا ءاج هنأ -اثلاثو .[ةرقبلا]

 نم لزنأ اباتك اتعمس اّنِإ» :مهنع ىلاعت لاق دقف ءدب اوءاج امب اوبطوخ مهنأ ؛ نجلا

 اوبيجأ انف اي © يقسم قيِرط ىّلإو قحْلا ىَلِإ ىدهي هيدي نيب امل اًدصم ئسوم دعب

 بجي أل نمو ©9 ميِلَأ ب ادع نم مكر جيو مُكبوُنذ نَم مُكَل رفعي هب اونمآو هللا ىعاد

 4 69 نيب لالض ىف كلوأ ءاَلوَأ هنود نم هَل سيلو ضرألا ىف زجعمب سيل هللا ىعاد
 ادادعأ ركذف ءسنولا نم مهلكو ءايبنألا ركذ ىلاعت هللا نأ -اعبارو .[فاقحألا]

 4 69 َكِيَلَع صصقت ْمَل نم مهنمو كِيلع انصصَق نّم مهنم » :ىلاعت لاق مث «ةرسيبك
 . مهلسرأ السر نجلا ىف نأ ةراشإلاب الو ركذي ملو .[رفاغ]

 ضعب لاق نكلو «نجلا نم اوسيل لسرلا نأ اوراتخا وأ نورثكألا حجر اذهل
 ملأ# :ىلاعت هلوق ىهو «ةيآلا هذه نم اهذحخأ «لسر نجلا نم ناك هنإ ءاملعلا



 ماعنألا ةروس ريسفت اه

 يح للم
 دا بحل

 «نيقيرفلا نم لسرلا نأل ؛السر نجلا نم نأ ىلإ ريشي ريبعتلاف مكس لسر مكتأي

 مكسفنأ نَم لوس مُكءاَجْدَقَلل : : ىلاعت هلوق نم بيرق (مكنم)ىلاعت هلوق نألو

 .[ةبوتلا] © 058 ميحُر فوءر نيبمؤمْلاب مُكيلَع صيرخ مشع ام هيلع ريِزَع
 لب «لوسر قيرف لك نم نوكي نأ ىضتتقي ال اذه نأب كلذ نع بيجأ دقو

 نوكي نأ غوسي كلذبو ءاعم سنإلاو نجلا ةعامج نم لوسرلا نوكي نأ رهاظلا نإ

 امهف نجلاو سنإلا ةعامج نم هنأ هيلع قبطني ماد ام نيرخآلا نود امهدحأ نم

 09 نايقتلي نيرحبلا جرم )» :ىلاعت هلوق الثم كلذل اوبرضو «نيفلكملا ةعامج

 ناَجرمْلاو ولوللا امهم جرحي 09 ناَبَدَكُت امكَبر ءالآىَأبَف © 62 نايغيي أل خَررب امهنيب

 ال هنأ عم ناجرملاو ؤلؤللا نيرحبلا نم جرخي هنأ هناحبس ركذف .[نمحرلا] 469

 ربع نكلو «حلملا ءاملا نم طقف ناجرخي لب ناجرملاو ؤلؤللا بذعلا ءاملا نم جرخي

 ال ناك نإو ءامهنم جرخي وهو «نيرحبلا ركذ هنأل -(امهنم) ىلاعت هلوقب امهنع

 .امهدحأ نم الإ جرخي

 هنأو «ةينادحولا ىلع ةلادلا ىلاعت هللا تايآ نوصقي «لسرلا كئلوأ نإو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛ءىش لك ىلع رداق

 «صصقلا نم (نوصقي) .«اذه مكموي ءاقل | مكنوررو ىتايآ مكيلع نوصقي»

 ىتايآ مكل نوركذي «لوألا ىلع ىنعملاو ءامهلمتحت ةميركلا ةيآلاو ءرثألا صق وأ

 اهارجأ ىتلا تايآلاب مدقتي لوسر لكف «نيقباسلا ءايبنألا ىديأ ىلع تءاج ىتلا

 5 دمحمف هل نيقباسلا لسرلا نم هوقبس نم تايآ ركذيو «هيدي ىلع ىلاعت هللا
 «تاداعلا قراوخ نم ىرخأ تايآ هعم ناكو «نآرقلا ىهو ىربكلا ةزجعلملاب مدقت

 نم -مالسلا هيلع- ىسيع دي ىلع ترج ىتلا تايآلا ركذو ءاهب َدحتُي مل نإو

 نآرقلا ىف ءاج ام رخآ ىلإ ىلاعت هللا نذإب صربألاو همكألا ءاربإو «ىتوملا ءايحإ

 ءاصعلا نم -مالسلا هيلع- ىسوم تازجعم نآرقلا ىف ركذو «هتايآ نم ميركلا

 ةلادلا تارهابلا تازجعملا نم كلذ ريغو «راجحألا نم ءاملا راجفناو «رحبلا قلفو

 .ةرهابلا هتايآو «ةرهاقلا هتردق ىلعو «ىلاعت هللا ةلاسر ىلع



 ماعنالا ةروس ريسفت اه

 01 خذ للا ١
 :ا بحل

 ,مهداحآ ىف ال .مهعومجم ىف اهوصق ءايبنألا تايآ اوصق ءايبنألاف

 ىلإ مهوعدت ةنيب ةرهاظ ةمولعم سنإلاو نجلا ىدي نيب تايآلا تناك كلذبو

 ملو ءاوظعتي ملف مويلا كلذ ىف مهبر ءاقلب مهرذنتو ءرخآلا مويلاو هللاب ناميإلا

 .باقعلاو باسحلا هءارو ىذلا ءاقللا كلذ ناكو ءاوربتعي

 اذإو ءصصقلا ىنعم ىلع 4ىتايآ مُكْيلَع نوصقي» ةملك انجرخ اذإ اذه
 نأ انرظن ىف ىنعملا نوكي «لدتساو رثألا عبتت ىأ ءرثألا صَق ىنعم ىلع اهانجرخ
 ضرأو «جاربأ تاذ ءامس نم «نوكلا ىف هللا تايآ نوعبتتي مالسلا مهيلع لسرلا

 لك هنم نوكيو «ءىش لك تبنيف ضرألا ىلإ ءامسلا نم لزني ءامو ءلابج تاذ

 ريغو «ضرألاو ءامسلا نيب رخسم باحسو هللا نذإب ىرجت حايرو «ىح ءىش
 ىلاعت هللا ةينادحو ىلع ةلادلا تايآلا كلت هللا لسر ّصَق «هللا تايآ نم كلذ
 امكو «ءاشنإلا ىلع تردق امك ةداعإلا ىلع ردقت ىتلا ةرهاقلا هتردق ىلعو ءالوأ

 راذنإلا ناك كلذ دعب نم هنإو .[فارعألا] 4 69 نودوعت مكأدب امك 9 :ىلاعت لاق
 «باقعو باسح نم هءارو امب نكلو «ءاقللا تاذب سيل ءاقللاب راذنإلاو «ءاقللاب
 .اهرشو اهران نم هللاب ذايعلاو منهج لوخدو

 نم عنام الو «نيينعملا لمتحت ةيآلا نأ ىرنو «صقلا ىنعم ىف هارن ام اذه
 «مهيديأ ىلع ترج ىتلا نييبنلا تايآ صصق ركذ ىنعملا نوكي نأب امهنيب عمجلا
 ام اذه ءهتردق لامكو هتينادحو ىلع ةلادلا نوكلا ىف هللا تايآل ءايبنألا عبتتو

 ؟نوبيجي اذامبف «بيهرلا دهشملا كلذ ىف سنإلاو نجلل ىلاعت هللا هلوقي
 . «ايندلا ٌةايحْلا مهُتَرَعو انسفنأ ىلع اندهش | ولاَ

 «تابثإلا ىنعمبو «رارقإلا ىنعمب نوكت ةداهشلا نإف ءانررقأ (اندهش) ىنعمو

 دكؤم رارقإ وهف «ةيؤرلاو ةنياعملا ىلع ىنبملا رارقإلا ىنعمب انه ىهو «مكحلا ىنعمبو
 ىلع هنأب رارقإلا اودكأو «بيغم رمأ نع رابخإلا درجمب ال ةدهاشملاو ةنياعملاب

 مهنأ ىلإ ةيآلا تراشأو «مهيلإ اوتأ دق لسرلا نأ هعوضوم رارقإلا اذهو «مهسفنأ
 راشأو ءمهرقدصي ملو «مهب اونمؤي ملو ءايبنآألا ءىجمب مهسفنأ ىلع اودهش
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 ةايحلا ْمهْرْعَوظ :هتاملك تلاعت لاقف ءمهقدص مدع ىف ببسلا ىلإ هناحبس

 ءاولضأو اولضف سنإلا ىلع نجلا اهب طلست «عتم نم اهيف ام مهرغ ىأ هاندا

 :مهنع كلذ دعب هناحبس لاق اذلو

 .4نيرفاك اوناك مهن مهسفنأ َْلَع اودهشو»

 ريشي ام ركذ مث «لسرلا مهتءاج مهنأب مهسفنأ ىلع ىلوألا ةداهشلا تناك

 اوباجتساو) ءاهرورغب مهالدف ءايندلا ةايحلا مهترغ ذإ «لسرلاب اونمؤي مل مهنأب

 ىلوألا ةداهشلا تناك اذإو «رارقإلاو ةداهشلا راركت ناك اذلو ؛(ةسلابألا ةياوغل

 قحلا ىلإ اوعد مهنأب رارقإ ةيناثلا ةداهشلاف «قحلا ىلإ مهتعد لسرلا نأب رارقإ

 ىهو «نيرفاك اوناك مِنَ مهسفنأ ىلع اودهَشَوِلا: :ىلاعت لاق كلذلو ؛هب اورفكو

 «مهبولقو مهحراوجو مهتنسلأ اهب قطنت ةداهش ىهو ءرفكلاب مهسفنأ ىلع رارقإ
 سو سامو ش

 .[رونلا] 4 69 مهتنسلا مهيلع دهشت موي :ىرخأ أ ةيآ ىف ىلاعت لاق امك

 نأ الإ مهتنتف نكت مل مث «ةنتف لاح ىف نونوكي مهنأ ركذ هنأب ضرتعا دقلو

 :نيباوجب كلذ نع بيجأ دقو «نيكرشم انك ام انبر هللاو :اولاق

 كلذو «نوركني ةرمف «فقوملا لوه نم بارطضا ىف ذ اوناك مهنأ -امهلوأ

 .ةرئاحلا ةبرطضملا مهسوفن هب تذخأ امو «هب اونتف ام ببسب

 مهل فشك نكي ملو «بارطضا ىف اوناك راكنإلا لاح ىف مهنأ -امهيناثو

 نمك «لجس ىف مهلمع بتك دقف مهباتك ىف مهيلع لجسملاو ,مهيلع بوتكملا

 لجسملا هلعف هيلع ضرع اذإف «ءادتبا ركنيف ءاضقلا ىف قيقحتو باسح ىف نوكي

 ىف نوكي امب ملعأ هللاو ء«رقي نأ نم صانم ال هنأب سحي هنأل ؛رارقإلا ىلإ رطضا

 لا
 <86 يأ صاس

 موب ركذو هللا تايآو «تانيبلل ههصقو ءلسرلا ل لاسرإ ىلإ ةراشإلا «(كلذ)

 مهو «مهملظب ىلاعت هللا مهكلهي ىتح ىرقلا لهأل اريذن نوكيل اذه لك «ةمايقلا
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 مهسفنأ ىلع مهتداهش ىلإ ةراشإلا نإ :ليقو «ةريبكلا نئادملا ىرقلاو نولفاغ

 ام تبث دق ناك اذإف « مهب اورفك مهنأب مهسفنأ ىلع مهتداهشو « لسرلا ء ى جمب

 الو ملظ الف «مهيلع تماق دق ةجحلاف «مهرارقإب تبث «بونذو مئارج نم اوبكترا

 ناتينايب ناتراشإ انهو

 ءاهلهأ ىلع لزان كالهلاو «ىرقلا كاله ركذ ىلاعت هللا نأ -امهادحإ

 مهل لبق ال هنأو هتدشو همومع ىلإ ةراشإلل لهألا فذحو «ىرقلا ركذ هنكلو

 . هب

 فوذحملا ناكف «(نولفاغ اهلهأو) ءهلوق ىف فوذحملا ىلع صن هنأ -ةيناثلا

 اورذنأ ذإ مهب كالهلا لوزن دنع مهنع ةلفغلا ىلاعت هللا ىفنو ءانه ًاروكذم كلانه

 4 6 ًالوُسَر ْثَعِبَن يَنَح نيبادعم انك امو: ىلاعت لاق امك «تايآلاو لسرلاب

 لاقو [رطاف] « 69 ريت اهيف الَخ لِمَ نم نو ال :ىلاعت لاق امكو [ءارسإلا]
 اوُناَف كد ريت مكي ملأ اهُنرَح مهلأس جوف اهيف ىقلأ املك :١) منهج رابخأ نع ىلاعت
 4« 9 ريك لالّض ىف الإ مكن نإ ءىَش نم ُهَّللا لن ام اَنلُقو اَمبذَكَف ريذن انءاج دق ئلب
 .[كلملا]

 مل نأ كلذإ :ىلاعت هلوقب ؛راذنإلا لبق ىرقلا كلهي نأ ىلاعت هللا ىفن دقوا
 /لعافلا مساب كالهإلا فصو هنع -ىلاعتو هناحبس- ىفن «ىرَقْلا كلهم كبر نكي
 .ملظلل اعنمو «ىفنلل اديكأت راذنإ ريغ نم

 ريمض انهو «ةليقثلا نم ةففخم (نأ) «نكي مل نأ كلذ ىلاعت هلوقو
 .ىرقلل اكلهم نوكي نأ كبر نأش نم سيل هنأ ىنعملاو «نأشلا ريمض وه فوذحم

 ىرقلا كلهي ال ىلاعت هللا نأ ىأ هللا نع ملظلا ىفن وهأ «ىفنملا ملظلاو

 4 69 ديبعلل مُالَظِب انأ امو 9 :ىلاعت هلوقك «راذنإلا مدعب مهل اماظ نولفاغ اهلهأو
 هناحبس هللا نأ ىأ [سنوي] 4 0 اًمْيش ساّلا ملظي ال هللا نإ: ىلاعت هلوقكو [ق]
 .راذنإلا ناك املظ ال الدع كالهلا نوكي ىكلو «نيكرشملا ىرق كلهم ىلاعتو
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 ناك ام هنأ ىنعملاو «مهنم ملظلا وهو ءريرج نبا هركذ رخآ جيرخت كانهو

 . ملظلا كلذ عنمب اوهبني مل مهو «مهكارشإو مهملظب ىرقلا كلهم كبر

 ىتح مهكلهيل هللا ناك ام ىنعملاو «ىرقلا نم لاح 4نوُلفاَع اهُلهَاَول هلوقو
 ىداهلا هللاو «ةنيب نع اولضي وأ ةنيب نع اودتهي ىتح ء.قحلا مهل نيبيو ءاورذني

 .ليبسلا ءاوس ىلإ

 .«اولمع امم تاَجَرد لكلو»

 نم مهنمف «لامعأ نم هوفلك امب مايقلا ىف تاجرد نيفلكملا نم لكلو

 «لعف ام رادقم ىلع ةنجلا ىف هل نوكيف ىوقتلا تاجرد ىصقأ غلبيو « نسحي

 هناحبس هتمحرو ءرفغي نأ ءاش ام ىلاعت هللا رفغيف كلذ نود لعفي نم مهنمو

 ةاصعلا كلذكو .ءلمع ام رادقمب ىطعيف «هباذعو هبضغ تقبس دق ىلاعتو

 «بتارم اهل ةعاطلا نأ ىأ «مهتعاط بساني باذع هل ءاربكلا عاطأ نمف «تاجرد

 لاق امك ءرانلا نم لفسألا كردلا ىف نوقفانملاو «تاكرد هل نايصعلاو

 مهنإ سنإلاو نجلا نم مهلبق نم سَ دم ىف لولا مع قح نيدلا كلو ىلاعت

 قا نومَلَظي ال مهو مهّلامعَأ مهيقويلو اولمع اّمَم تاَجَرد َلُكَلَو 62 َنيِرساَخ اوُناَك

 .[فاقحألا]

 لهأو «تاجرد ريخلا لهأو ءرشلاو ريخلا ىف تاجردلا ىلع ىنعملا نوكيو

 لاق امك هيف نيرمغنم اعيمج اوناك نإو مهرش رادقم ىلع «ةتوافتم تاكرد رشلا

 اوناك ام ِباَدَعْلا قْوَف اباَذَع مُهاَندز هللا ليبَس نع اوُدّصَو اوُرَمَك َنيذّلا » : ىلاعت

 . [لحنلا] 4 69 نودسفي

 ىف تايآلا نأل ؛طقف باذعلا ىف تاجردلا هذه نأ نيرسفملا ضعب ركذ دقو

 . مهتاجردو نينمؤملا ءازج ىف ال مهراذنإو نيرفاكلا ديدهت

 نيرفاكلل راذنإو «تاجرد مهنأو «نينمؤملل ريشبت اهيف ةيآلا نأ ىدنعو

 ىأ اولمع ام تاجردلا نأ ديفت ةميركلا ةيآلاو «تاقبط منهج تاكرد ىف مهنإو
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 ةقتشم ىهف ءرشف ارش تناك نإو ءريخف اريخ تناك نإف «مهلامعأ نم ةذوخأم

 .اهسنج نمو ءاهنم

 .«نوُلمَعي امع لفاغب كبر امو

 ىف الو «ضرألا ىف ءىش هيلع ىفخي ال ىلاعت هللا اهملعي لامعألا هذه نإ
 .ىىش هيلع ىفخي الو «ءىش لك ملعي نم ءازج «نولمعي امل ءازج وهف «ءامسلا
 ىفنب ىلاعتو هناحبس ربع 4َنوُلَمعي اًمع لفاغب كبر اًمو» :هتاملك تلاعت لاق اذلو
 ةلمجلاب ريبعتلا- اهلوأ ةثالث تادكؤمب ءادكؤم ايفن -ىلاعتو هناحبس- هنع ةلفغلا
 ب ريبعتلا -اهثلاث . ىفنلا قارغتسا ىلع لدت ىتلا. (ءابلا» لوخد -اهيناثو «ةيمسالا
 ءاهب دوجولا ملعأ وهف قالخألاو سوفنلا بر ىذلا وه برلا نأل ؛(كبر)
 ىف باوثلاو ءهعضوم ىف باقعلا عضي نم ءازج هوازجف ءاهلاوحأب مهربخأو

 . هناكم

 اكيد معلا ملا كبد ظ

 2 ذ 4 يس ٍةَكرد نم ني محن

 06 تجْعُمي تنمو تل ودعوت
 سس وثكدَي قْوَسَس ل ياك نإ كحيِتَكم َعاوَمع

 » سرطانات ةبعمَل ث رك
 تايآلا تماق دقو «ءنودحجي نيرفاكلا نأ ىلإ راشأ ىلاعتو هناحبس هللا نإ

 نم تانيبلاب اوتوأ دقو «ىلاعتو هناحبس هللا لسر نوبذكيو «تايآلا دودريو
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 نيبي ةميركلا ةيآلا هذه ىفو .رشبلا هيلع نمآ هلثم ام ىتوأ الإ ىبن نم امو «مهبر

 هودبع نإ مهتدابع نم ديفتسي الف «دابعلا نع ىنغ هللا نأ ىلاعتو هناحبس

 مهب هتمحرب ىلاعت هللا نكلو ءاورفك نإ ءمهرفك نم هيلع ريض الو «نيصلخم

 : ىلاعت لاق اذلو «رفكلا هدابعل ىضري الو «قحلا مهل ديري

 . «ةمحّرلا وذ ىلا كبرو»
 تلاعت هلوقب اهردصو ءاهلبق ام ىلع ةلمجلا هذه تفطع ةفطاع (واولا)

 هلك دوجولا ىلوت امك هتيبوبرب كالوت دقو كيبرمو «كقلاخ ىأ «كبرو» : هتاملك

 ءهريغ نع ءانغ ىف نوكيف جاتحي ال نم ىنغلا نأ ىنعمل حيشرت اذهو ءهتيبوبرب

 ىنغلا هنأ هناحبس ركذ دقو ءدوجولا ىف دحأل جاتحي ال دوجولا ىلع مئاق وه نمو

 ىلاعت «دحأ ىلإ جاتحي ال ىلاعت هللاو هريغل جاتحي دوجولا ىف نم لكف ءهدحو

 :ىلاعت هلوق ىف نيفرطلا ىلاعتو هناحبس هللا فرع دقو ء«اريبك اولع كلذ نع هللا

 ءهاوس دوجولا ىف ىنغ ال ىأ رصقلا ىلع لدي نيفرطلا فيرعتو «ىنغْلا كبرو»

 4 69 ديِمَحْلا ْىَعْلا وه هَللاو هللا ىَنِإ ءارَقمْلامهَأ سائلا اَهُيَأ اي ) :ىلاعت لاق امك

 . [رطاف]

 ىف نم لك نأو ءهدحو ىنغلا هنأ ديكأت دعب ىلاعتو هناحبس هللا فصوو

 ىنعمب (وذ)و «هدحو ةمحرلا بحاص هنأ ىأ ةمحرلا وذ هنأب - هيلإ ءارقف دوجولا

 قيلت «ةيبسن ةمحر هريغ ةمحرو «هدابعب ةقلطم ةمحر ميحرلا وهف «بحاص

 نوكلا قلخ «ءىش لك تعسو «ةعساو هتمحرف ىلاعت هللا امأ «ءتاقولخملاب

 اراردم ءام باحسلا نم لزنأو «هتمحرب مهلفكو ءالقعلا قلخو ءهتمحرب سانلاو

 لابجلاو اداهم ضرألا لعجو ءهتمحرب ىح ءىش لك ءاملا نم قلخو ؛هتمحرب

 «هتمحرب روشنلاو ثعبلا قلخو «هتمحرب ةايحلاو توملا قلخو «هتمحرب اداتوأ

 .هتمحرب ةدئفألاو راصبألاو عمسلا أشنأو

 ؛ءىش لك ىلع رداقلاو ءميحرلا نمحرلا وهف ؛هدحو ىنغلا وه ناك اذإف

 .هيلإ دابعلا رقفو هتردقل اديكأت لاق اذلو
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 . ءاَشي ام مكدعب نم فلختسيو مكبهذي شي نإ»
 «نينمؤملا نم هعبتا نمو هلوسر نوداحيو «ىلاعت هللا نودناعي نيذلا نإ

 أشي نإ» هنإف ءدوجولا ىف ءىش هداحي ال هللا .نينمؤملا هدابع ةداحمب هللا نوداحيو
 نم فلختسيو» مكئانفإ وأ مكتتامإب كلذو ءدوجولا ىف نونوكت ال «مكبهذي

 ام ضرألا ىف مكل افلخ نوكي (فلختسي) ىنعمو «قلخلا نم 4ءاَّشُي ام مكدعب

 ةئيشمب متدجو مكنأ ىنعملاو «مومعلا ىلع ةلالدلل مالكلا ءاجو «هدابع نم ءاشي
 ءمكتاممو مكتايح ىف متنأف ءاشي نم مكل افلخ لعجيو ءهتئيشمب مكبهذيو ؛هللا
 اوُلوَتت نإو © :ىلاعت لاق امك اذهو «هناحبس هتئيشمب هتامو مكدعب نم ةايحو
 نإ# :ىلاعت لاق امكو .[دمحم] و مقا اووي 6 مكر موق لد
 ليلدلا هناحبس ماقأ دقو [ءاسنلا] # 050 نيِرَحآب تأّيو ساّنلا اهي مكبهذي أَي
 :ىلاعت لاقف مه مهلاحب فالختسالاو باهذإلا ىلع

 . «نيِرحآمْوَف ةيرَذ نم مكأشنأ امكإ»
 مهو «مكوقبس نمل ةيرذ متنك دقف ءمهرخآ الو نيقولخملا لوأ متسل متنأ ىأ

 موق ةّيِرَذ نم مكأشنأ امك» :ىلاعت هلوقو «ةيرذ مكدعب نم نوكتسو «نورخآ موق
 نم لاح ىلع مهلاح سايق وهف «مهلاحب مهنوفلخي نيذلا لاحخل هيبشت +: «نيرخآ
 نوئشني مكنوفلخي نمف «مكوقبس نم ةيرذ نم متآشن دق متنك اذإف ءمهدعب نوئيجي
 هضعب دلاوتي دوجولاو ءمكمحري وهو «مكنع ىنغ هللا :ةصالخلاو .مكتيرذ نم
 نم ءىجيس ءارفاك اليج متنك نإف ةبقاعتم لايجألاو ىلاعت هللا ةردقب ضعب نم

 .ريدق ءىش لك ىلع هللاو ءنمؤم ليج مكدعب
 .«نيزجغمب مشن امو تآل ودعوت ام ّنِإ»

 دقف ؛مهيلع بيرغلا بجعلا وه ناكو .«ثعبلا ىف ناك مهراكنإ دشأ نإ

 ام نودبعي نكلو «ءىش هلثمك سيل هنأو «ءىش لك قلاخ هللا نأ نودقتعي اوناك

 نونمؤي اوناك امو مهمعز ىف ىفلز هللا ىلإ مهوبرقيل ناثوآلا نم نودبعي
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 قلخ ىف ان بارق انك اذئأ مهلوَق بَحَمَف بَجْعَت نإوإ» «هدعب ءازجلا ىف الو «ثعبلاب

 . [دعرلا] 4 2 ديدج

 مهركذ دقو «باوثلا وأ باقعلا مث «باسحلاو رشحلا هدعب نوكي ثعبلا نإو

 ركذ دقو ءدعوأو «هب ىلاعت هللا دعو امب هيف نوكي ام ركذب «ثعبلاب ىلاعت هللا

 نِإ» :ىلاعت لاقف «مهريغل باوثلاو ءمهرفك ىلع باقعلا وهو هيف نوكي ام رخآ
 نم ريمضلا فذح دقو «ىذلا ىنعمب لوصوم مسا انه (ام) 4تآل َنوُدَعوُت اَم

 ىذلا كلذ تابثإ ىلاعتو هناحبس دكأف «تآل هنودعوت ىذلا نإ ىنعملاو «ةلصلا

 «تآل» هتاملك تلاعت هلوق ىف «ماللابو «ةيمسإلا ةلمجلابو «(نإ) ب هب اودعوأ

 بهذيل ءهركذ مدعو ءديعولا ماهبإب ديدهتلا ديزل «لوهجملل ءانبلاب مالكلا ناكو

 ءافوخ اودادزيل ءمولعم وهو دعوأ نم ركذ مدعبو ءبهذم لك لقعلا هيف

 نم هيغ ىف رمتسيو «هل ناميإلا ىلاعت هللا بتك نم نمؤيو «ةمواقملا نع اوفعضيف

 .هل باقعلا هللا بتك

 رداق وه امك ؛مهتداعإ ىلع رداق وهف ءىش لك ىلع رداق ىلاعت هللا نإو

 ىلاعت هللا ىفن «نيزجعمب متنأ امو :ىلاعت لاق اذلو ؛ ؛مهب باقعلا لازنإ ىلع

 امك إ :ىلاعت لاق امك اهيلع رداق هنإف «ةداعإلا نع ىلاعت هللا زاجعإ ىلع مهتردق

 لاق امكو [فارعألا] 4 ©9 ةلالّصلا مِهّيلع َقَح اَقيِرَقَو ئَدَه اًقيِرَق 9 َنوُدوعت مُكَدَب

 نم نولوقيسف مكر ودص ىف ربي مَ الح وأ 9 اديِدَحْوَأ ةراجح اوُنوُك لُثلا : : ىلاعت

 نأ ئسع لق وه ئتم نوُلوقيو , مهسوءر كَل ! نوضغنيسف ةرم لّوَأ مكرطف ىذْلا 3 انديعي

 . [ءارسإلا] 4 29 اًيِرَق َنوُكَي

 موي كلام وهف «هباقع نع عانتمالا ىلع مهتردق ىلاعتو هناحبس ىفنو

 . [رفاغ] 403 ٍراَهَقْلا دحاولا هلل مويا كّلمْلا نَمَل .. .8 هدحو رطيسملا وهو «نيدلا

 : ةينايب تاراشإ «نيزجعمب مُشنَأ اموإ» :ىلاعت هلوق ىف انهو



 ماعنألا ةروس ريسفت األ

 2005111*232 1 ]1 ]1 ]1|1]1!1]1ظكظ»“ك!'!1©+31++19+29191919191919191911 70000 0
 ١ ااا 2/5

 يب

 ريمضلا ركذبو «مهباطخو مهركذب هدكأ دقف ءدكؤملا ىفنلا ىف ذ -اهالوأ

 نم سيل ىأ «مهيلع بصنم ىفنلا نأبو «(ءابلا) ركذب ىفنلا قارغتسابو «(متنأ)
 :ىلاعت لاق امك ءادحأ زجعي ال فيعضلاو «ءافعض مهنأل اوزجعي نأ مهنأش

 . [ءاسنلا] 462 اًفيعَض ناسنإلا قلخو ...»

 ىلاعت هللا ركذي ملف .هنوزجعي نم ىفنلا ىف ركذي مل هنأ -ةيناثلا ةراشإلا

 هزاجعإ ذإ «دحأ هزجعي نأ وأ زجع ةنظم نوكي نأ نع ميركلا همسال ءالعإ

 .نايبلا ةنس ىف « غئاس ريغ هتاذ ىف ليحتسم وه رمأ ىفنو « ليحتسم

 نإ مدآ ىنب اي» :ِهِككَي لاق دقلو ءوه عون ىأ نم زاجعإلا مومع ىفن -ةثلاثلا

 .©0«نيزجعمب متنأ امو «ىتوملا نم مكسفنأ اودعف نولقعت متنك

 مهئاذيإو مهدوحجو لكي دمحم ةدناعم نم مهتقيرط ىف نورمتسي مهنإو

 هلل مههوجو نيملسم نيصلخم هوعبتا نيذلا هباحصألو مالسلاو ةالصلا هيلع هل

 اي لفه :هلوقل ديدهت رمأ مهل كك ىبنلا رمأب ىلاعتو هناحبس مهدده دقو « ىلاعت

 . «لماع ىَنِإ ْمُكَناَكَم ىلع اولمعا موق
 اولمعا وهو «ىديدهتلا لوقلا وه ىلوتي نأ نيمألا هيبن ىلاعت هللا رمأ دقو

 ديدهتلل انه رمألاو «هنم اونكم ىذلا رمألا وأ «ةقيرطلا :ةناكملاو ؛«مكتناكم ىلع

 ام عنصاف حتست مل اذإ» :ٌهِْلَك ىبنلا لوقك ,نولعفي ام ةبقاع ىلإ ةراشإلاب

 نإف «هتجيتنو لعفي ام ةعبت المحتم لعفي نأب ديدهتلل (عنصا) رمألاف ,200تعش

 وعدأ ام ىلع لماع ىنإو «ةبقاعلا نورتسو اولمعاف قح ىلع مكنأ نومعزت متتك

 نوديرت امك اونوكف ءاهيلوم وه ةهجو لكلو «هيف بير ال ىذلا قحلا وهو ؛هيلإ
 . مكسفنأل

 )١( 277ص « ؟ج :ءايحإلا : ىقارعلا طظفاحلا هجرخو «متاح ىبأ نبا هاور .

 .هجيرخت قبس (؟)
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 رمأي - نولمعي ام ءوس هللا مهلمحي ىذلا رذنملا ددهملا ماقملا اذه ىف هنإو

 لق# :ىلاعت لاقف «مهيفاجي الو مهيندي دو مهدعبي الو مهبرقي ءادن مهيداني نأب هيبن

 مهطبرت نيذلا هموق مهنأ وهو مهب هطبري امب مهيداني نأب ىلاعت هرمأف «موق اي

 وهف «مهبذكي ال اعيمج سانلا بذك نإ مهنإو ءمهريخ بحيف «بسنلا ةطبار

 لبقت ال ىتلا قئاقحلاب مهركذي نكلو ىداعي ال ىذلا بحملا ءادنب مهيداني
 لب مهنع دعبي ال نولمعي ام ةعبت مهلمحي ذإ هنأكو «ةبراوم الو .2)ةاجادم

 ءمهتيادهل ىدصتي نم سفنأ نم ابيرق نوكي نأ دب ال ىداهلاف «مهيدهيل «مهيندي

 :لاقف «نايبلا ملع اهنوملعيس مهنأو «ةبقاعلا ىلإ ريشي ام دعب نم ركذ دقلو

 . «راذلا َةَبقاع هَل نوُكَت نم َنوُمَلعَت فَْسُف»

 ىف عوقولا ديكأتل انه (فوس)و ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل انه (ءافلا)

 ةياهنلا (ةبقاعلا)و «رادلا ةبقاع هل نم ربخلاب ال نايعلاب نوملعي فوس ىأ ؛لبقتسملا

 هذه ةياهن اهب دارملا (رادلا ةبقاع)و ءاهيلإ ىدؤت بابسأ نم اهقبسي ام بقعت ىتلا

 نورطيسي امم اهلوح امو ةكم اهب دارت دق انه رادلاو «نمل نوكت اهتبقاعو «رادلا

 .مومعلا ىلع ةيويندلا رادلا وأ «ةيبرعلا دالبلا وأ «هيلع

 رادلا لامعألا ةبقاع ىفو «ةياهنلا ىف هل نوكت نم نوملعت فوس ىأ

 ثيح ىلاعت هللا هرصنيو ءناطلسلاو رادلا ىف ةبقاعلا هل نوكت نم دارملاف «ناطلسلاو

 .ناطلسلا قحلا لهأل نوكي

 اهرمأف «ةرخآلا رادلا امأ «نارادلا داري هنأ ىدنعو «ةرخآلا داري نأ حصيو

 «نينمؤملل نوكي ميقملا ميعنلا نأ ىلاعتو هناحبس راشأ دقو «ىلاعت هللا ىلإ

 .نيرفاكلل نوكي ميحجلاو

 ةيبرعلا دالبلا رمأ لآ دق هنإف - ةكمب تلزن دق تايآلا هذهو - ايندلا ىف امأو

 ةملكلا تراصو لي ىبنلا رصع ىف نينمؤملا ىلإ ماشلا دودح ىلإ نميلا نم

 اينالا ةاّيَحْلا ىف اوَُمآ َنيذْلاَو انَلُسَر رص ان ل :ىلاعت هللا ةملك تقحو «نينمؤملل

 .(ىجد) حاحصلا .ةارادملا :ةاجادملا )١(
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 . [ةلداجملا]

 :هلوقب تايآلا ىلاعت هللا متخ دقلو «ةرخآلاو ايندلا ىف رادلا ةبقاع هذه
 .4نوُملاَظلا حلفي ال هنإل

 حلفي ال هقلخ ىف ىلاعت هللا ةنسو نأشلاو هللا نإ ىأ «نأشلا ريمض ريمضلا

 ببس وه ملظلا نأ ىلإ ريشي فصولاب ريبعتلاو ؛نوملاظلا زوفي ال ىأ «نوملاظلا
 نيلداعلل ةبقاعلاو ءنيح ىلإف ًزئاف ابلاغ اًيوق ملظلا ادب نإو هنإو «نارسخلا
 «لمعلا ىف ملظو «ةديقعلا ىف ملظ :ىتش روص ملظللو «قحلل نيميقملا نيفصنملا
 نإو «هتياهن ىف زوفي ال ملاظلا نإف «سانلا نيب ةلماعملا ىف ملظو مكحلا ىف ملظو
 .لدعلا مكحلا وه هللاو «ةيضرعلا رومألا ضعب ىف زاف

 هللا لحأ ام ميرمت

 مدل

 ريتال او ث ِثْرَصَحْلا صادم مِأولَعَجَ

 ل 1 عرشك َاَكاَمَف
 *: ياك رش إل هيومن[ كاكاو
 تنَر كليدَكو هت توتكح خيارك
 ْمِجِددكْوأَلََق تِيرْنُْلا تةريْيكل
 مهيد َمهيلَعْوْسْلَسِلَو ٌمُهوُدَرَبِل ا

 رج 1 دج رس ف رس ع 0 هيأ 1س
 73 تومي امو مهرذف هولعفام هلل اََضَوَلَو
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 هلال عارف أ هلام هَفْرراَمأومَرَكَو ٍرِعِرَفِانَهَفَس

 فو 9 تبرَتَهُماوناكاَمَوْأَوُنَمحَدَ

 تهجتا «ةديقعلا تدسف ثيحف «لامعألا داسف ىلإ ىدؤي داقتعالا داسف نإ

 دسفت داقتعالا دسفت ىتلا ماهوألاف «ةريثك دسافم ىلإ ماهوألا ريثأت تحت سفنلا

 ضعب مهسفنأ ىلع اومرحف «مهتايح اودسفأ ةينثولا ماهوأ ريثأت تحتف «ةايحلا اضيأ

 ناثوألل اورذنو «مهناثوأ ىضري كلذ نأ نيبساح مهدالوأ اولتقو ءهللا لحأ ام

 وأ ؛ةدابعلا ىف هللا نيبو اهنيب اووس امكف «بيصن هللو معنلاو عرزلا ضعب

 اوفيحتي ملو هلل اهذيفنت ىف اوفيحتو رذنلا ىف اهنيبو هنيب اووس كلذكف «مهوداز

 :ىلاعت لاق اذلو «ناثوألا ىلع

 اذهو مهمعزب هلل اذه اوُناَقَف اًبيصت ِماَعْنألاو ثْرَحْا نم م ًارذ امم هلل اوُلَعَجَو»

 . «انئاكرشل
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 رخآ بابي مهدانعو مهرفكو مهدوحج نم هقبس امب مالكلا اذه لصت (واولا)
 اوعضخف ماهوألا مكحل مهعوضخو «مهتديقع داسف ىلع بترتم مهدسافم نم
 وأ عرشلا نم ليلد ريغ نمو مهاوهب اولعج نأ ءاضيأ مانصألا ىف ماهوألا مكحب
 ابيصن اولعج «منغلاو رقبلاو لبإلا ىهو ماعنألاو ثرحلا نم اولعج - مهدنع لقنلا
 رخآ ابيصن وأ رخآ ائيش اولعجو «ءارقفلا ةناعإو «تافايضلا ىف اهنوقفني هلل
 هلل اذه :اولاقف «ىلاعت هلل كلم عيمجلا نأ عم ءاهتمدخو اهتندسل قفني مهتهلآل
 مهانلعج نم ىأ «(انئاكرش) ب مهنع ىلاعت ربعو . مهتهلآل ىأ ءانثتاكرشل اذهو
 .ىلاعت هلل ءاكرش مهانبسن وأ اننظ وأ انداقتعاب ىلاعت هلل ءاكرش

 :اهيلإ هبنن ةينايب تاراشإ انهو

 هللاف «ىونلا قالفناو ,بحلا نم ادلوتم قلخ ىأ (أرذ)ب ريبعتلا نأ -اهالوأ
 وهو «ثرحلاب ىلاعت هنع ربعو ءرامثلا أرذو .تابنلا أرذ ىذلا وه ىلاعتو هناحبس

 قلطأف ءضرألا نم عرزلا جارخإل ىداع ببس وهو عرزلا جاتنإل ضرألا تبن
 عورز نم ضرألا تجرخأ ام لك ىلع ثرحلا قلطأف «ببسملا ديرأو ببسلا

 .رامثو

 هرفرعي ملو ءالوهجسم هوركذ ردق وهو (ابيصن) مهلوقب ريبعتلا -ةيناثلا
 هلل هلك نوكي نأ لصألاف «ءىش لكل كلاملا وهو .نوءاشي امب هيف اوفرصتيل
 قازرألا مسقم وهف ءهقح قح ىذ لك ىوهلا مكحب ال هللا مكحب ىطعيو «ىلاعت

 بسح ىلعو «مهسفنأب هنونيعيو ءابيصن نوركذي مهنكلو «ءىش لكل قلاخلا وهو
 .ىوهت ام

ْ 

 ءانعم معزلاو ءاذه ىف (مهمعزب) ريبعتلا (مهمعزب هلل اذه) مهلوق -ةثلاثلا
 :نيرمأ ديفي هيلع ليلد ال ىذلا نظلا وأ .بذكلا

 «قازرألا ميسقت نوكلمي ال مهنأل هتاذ ىف دساف ميسقتلا كلذ نأ -امهلوأ
 هللا ىلع نومجهتي مهنكلو «ىلاعت هللا وهو ءاهئراب وه هنأل ؛اهكلمي ىذلا لب
 هجوأ ىف هللا رمأب نوقفني الو نوريغي كلذ عمو .مهماهوأو مهئاوهأب نومسقيف
 .نودتعيف ربلا
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 نأ نولبقي ال مهنأل (انئاكرش) ب مهمانصأ نع ربع ىلاعت هللا نأ -امهيناث

 ربعف «ةهلآ مهنع لاقي نأ لبقي ال قحلاو ىلاعت هللاو ءانمانصأ وأ انناثوأل اولوقي

 هلل ءاكرش مهنإ انلق نيذلا ءاكرشلل ىأ «انئاكرشل اذهو» :هلوقب مهنع ىلاعت هللا

 هللا لزنأ امو ءاهوعدتبا مهنألو «ةسبالم ىندأل « «مهيلإ ءاكرشلا ةفاضإو «ىلاعت

ب . .هوررق ام هلل نوطعي الف اوررق ام نوذفني ال مهنكلو ناطلس نم اهب
 ٍ؛نوففطي ل

 وهف هلل ناك امو هللا ىَلِإ لص الَف مهئاَكرشل َناَك اَمَقِو :ىلاعت هللا لاق امك مهنكلو

 . «مهئاكرش ْئَلِإ لصُي

 وهام نوديزيو ءمهمعز ىف هلل وه امم نوصقنيف «ىزيض ةمسق اهنإ

 هلل نوكي امو «صوقنم ريغ اًنيش اهل نوصصخي مهئاكرشل نوكي امف « مهئاكرشل

 ال هللاو ءنوجاتحم ءارقف ءالؤهو «ىنغ هللا نولوقيو «ًالماك هل هنوصصخي ال

ءاهتمدخو اهتندس ىفكي ال ناثوألل صصخ ام ناك اذإف «ءىشل جاتحي
 قفني امو 

 هلكو ءمهرظن ىف اهتاجاح لك اودسيل هللا بيصن نم اوذخأ اهيفكي ال اهلوح

 .هيف ريخ ال «لطاب ىف قافنإ

 امع ةدايز لك «جتني ام نوصرخي امدنع ءثرحلا ىف ىف اوناك مهنأ ىور دقو

 بيصن هب ىقسي ىذلا ءاملا ناك اذإو هلل نوكي الو «ناثوألل نوكي هوصرحخ

 صّصخلملا ءاملا ناك اذإو «ناثوألل اثرح هودع هللا ثرح ىلإ بهذ دق مهناثوأ

 ءامب ىقس دق ناكولو «مهناثوأل جراخلا اولعج مهناثوأ ثرح ىلإ بهذ هللا ثرحل

ر هنع ىور دقف سابع نبا نع ىور دق اذهو «ىلاعت هللا
 ىف لاق هنأ هنع هللا ىض

 ةرمث مهل تناك وأ اثرح اوثرح اذإ اوناك ىلاعت هللا ءادعأ نإ :ةبآلا هذه ريسفت

 نم ءىش وأ ةرمث وأ ثرح نم ناك امف ءاءزج نثوللو ءاءزج اهنم هلل اولعج

 ام ىلإ هودر دمصلل ىمس ام ءىش طقس نإو هوصحأو «هوظفح نائوألا بيصن

 هلل هولعج ام ائيش ىقسف «نثولل هولعج ىذلا ءاملا مهقبس نإو «نثولل هولعج
ىتلا ةرمشلاو ثرحلا نم ءىش طقس نإو نثولل كلذ اولعج

 طلتخاف هلل اهولعج 
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 مهقبس نإو هلل هولعج ام ىلإ هودري ملو ءريقف اذه اولاق - نثولل هولعج ىذلاب

 .نثولل هوكرت - نثولل ىمس ام ىقسف هلل هولعج ىذلا ءاملا

 نوطرفي مهلعج ىذلا لعلو ءاهلصأ ىفو ءاهلآم ىف ةلطاب ةمسق نذإ كلت
 ام نثولا ىف مهنظف ءاهدحو ةداملاب نونمؤي «نويدام مهنأ .ىلاعت هللا قح ىف
 بهذي ءىش لكف « مهسفنأ اوسنف ىلاعت هللا مهاسنأ هنوسمليو هنوري مهو ءاونظ

 الالض كلذب اولضف .هنوطقسيف «مدارأ نثولا نأ نوبسحي هللا بيصن نم مهمنص

 . اديعب

 :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخو

 . «نومكحي ام ءاس»

 ماكحألا غلبأ هنأ ىأ هب نومكحي ام أوسأ ام ىأ «بجعتلا ىئعم ىف (ءاس)

 مكحلا نم دشأ ءىيسلا مكحلا نأ ىدنعو ىهتاذ ىف ء ىيس مكح وهف «.ةءاسإ

 ىف هنإف ءىيسلا مكحلا امأ «ملاظ هقيبطت ىف نوكي دق ملاظلا مكحلا نأل ؛ملاظلا

 هايد هم م

 اهنوبسني ءاوهأ مهيلع رطيستو ءاهنومهوتي ةلطاب ماهوأ مهمكحت نيينثولا نإ
 هلل ةكيرش اهومعز ىتلا ءاكرشلا ىأ «مهءاكرش هللا مهامس ىذلا مهناثوأ ىلإ
 . هناحبس هتدابع ىف ىلاعت

 لسنلاو ثرحلا نم اولعجي نأ مهولا ناطلس تحت اودارأف مهيلع اوهوم امكو
 مهماهوأ ىف مهناثوأ ىأ مهؤاكرش مهل نيز كلذك مهئاكرشل ابيصنو ؛هلل ابيصن
 . مهدالوأ لتق

 ,«مهؤاكرش» ءاهب نوهابتي «مهل ةنيز مهنأك هولعجو اونسح ىأ (اونيز)»
 ىف اولغلغت نيذلا نجلا نيطايش مأ ناثوألا مهأ :ءاكرشلا ىنعم ىف لوقنو
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 .مهل اوسوسو نيذلا نجلا نطايش مهنإ انلق نإ ؟مهتدارإ ىف مهوكراشو ءمهسوفن

 ثرحلا نم أرذ امم ابيصن هلل اولعجي نأ مهل اونيز امك . مهدالوأ لتق مهل اونيزو

 .اهرهاظل ليوأت ريغ نم ريست تايآلاف «ماعنألاو

 هتدابع ىف ىلاعت هلل ءاكرش اهولعج ىتلا ناثوألا ىه ءاكرشلا نإ :انلق نإو

 الو رضت الو «ملكتت الو «لقعت ال ىهو «نيزت وأ نسحت فيكف راجحأ اهنإف

 دقو ءاهءاضرإ نوديري مهنأو عفنتو رضت اهنأ نم اهوحن مهماهوأ نإ لوقنو ( عفنت

 ىذلا وه اهوحن مهمهوف «نييزتلا وه نوكي اذه نإف «كلذب مهبلاطت اهنأ اومهوت

 (مهؤاكرش) مهو لعافلا ىلع لوعفملا وهو (لتق) مدقو «مهدالوأ لتق مهل نيز

 .رربي ال ىذلا رمألا وه لتقلاو «عينشتلا ىف غلبأ هنأل

 :هلوقب هناحبس ربعف «مهدالوأ لق نيكرشملا نم ريثكل» : ىلاعت لاقو

 «مهنم ريثك ىلإ هناحبس بسن لب «مهلك ىلإ بسني ملف «نيكر شملا نم ريثكل»
 نيريثك دنع ناك دالوألا لتقو «دابعلا لاعفأ ةياكح ىف ميركلا نآرقلا فاصنإ كلذو

 اهنمو ءهتايآ نم رييثكلا ىف كلذ ىف مهتعانش نم ميركلا نآرقلا صن دقو «مهنم

 نم ئراوتي 62 ميظك َوْهَو اًذوُسم ههجو َلَظ ىتنألاب مهدحأ رشب ب اذإو »ل :ىلاعت هلوق

 َنوُمُكْحَي ام ءاَس الأ باَرُشلا ىف ُهّسدَيْمأ نوُه ىلع ُهكسْمُبأ هب َرشُب ام ءوُم نم مْوَقْلا

 .[لحنلا] 465

 . [ريوكتلا] 450 تلَعُق بْنَذ ىأب (2) تلك ٌةدوُءَوَمْلا اَذإَو 9 : ىلاعت لاقو

 ىوري امك ءمهدحأ لتق رذن ءانبألا نم اددع هؤانبأ لصو اذإ مهضعب ناكو

 تناكف :«مهنم ادحاو لتق ةرشع ىلإ هئانبأ ددع لصو اذإ رذن هنأ بلطملا دبع نع

 .ةلَو دمحم ىبنلا ىبأ هللا دبع ىلع ةعرقلا

 الو :ىلاعت لاق امك ءهتيشخ وأ قالمإ نم هدالوأ لتقي نم مهنم ناكو

 الو 9 :ىلاعت لاقو [ماعنألا] 4029 مهاّيإو مُكُفزرن نحن قالمإ نم مكدالوأ اوُلتقَت
 . [ءارسإلا] 4 9 مكايإو مهفزرت نحت قالمإ ةيشخ مكدالوأ اوُلتقت
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 ةوعدب نوعدي قالمإلل وأ قافنإلا ةيشخ نآلا لسنلا عنم ىلإ نوعدي نيذلاف

 . مهازخأو هللا مهنعل ةيلهاجلا

 ام ةياهنو «ةرطيسملا ماهوألاو ..سفنألا هب سوسوت ام ىلاعت هللا ركذ دقو

 :هناحبس لاقف هيلإ ىدؤت

 .«مهتيد مهيلع اوُسليلَو مهودريل»
 نايب ىه اليلعت اهنوك عم ىهو «ىك مال اهنومسي ام وأ ليلعتلل (ماللا)

 لتق لآمف «كالهلا وه ىدرلا ىف مهوعقوي نأ ةجيتنلا نأ كلذ «مهدالوأ لتق ةجيتن
 كلذ نوكي دقو ءرقفلل وأ ءرقفلا ةيشخ لتقلاب ناك مأ «دأولاب ناكأ ءاوس دالوألا

 (7(ىفخلا دأولا» كو ىبنلا هامس امم .هوحن وأ لزعلاب «لسنلا عنم ىلع لمعلاب
 ىجيردت ءانفو ءاهل كاله ةمألا لسن عنمو «ةمألا لسن عنم ىلإ ىدؤي كلذ نإف

 .رفنلا ةرثكب نوزتعي برعلاو «ةوق دلولاف ءاهتوقل

 ناك ىذلا ليعامسإ نيد اوطلخيل ىأ «مهنيد ِمِهْيَلَع اوسلو :ىلاعت لاقو
 «كرشلاب هودسفأ دقو .هنودسفي كلذبو «ةبذاك ماهوأب «ميهاربإ هيبأ نيدك ةيفنحلا
 اولعف امك «هيهنو هللا نم رمأب الو نيدلا نم سيل ام هيف اولخدأ نأ اضيأ هودسفأو

 نإف «دالوألا لتق نمو «ماعنألاو ثرحلا نم أرذ ام ىلاعت هللا بيصن لعج ىف

 .ليبسلا ءاوس اولض كلذبو «ىنيدلا لصألاب سيل ام طلخ اذه

 4 ورقي امو مهردذف هولعق ام كبر ءاش ولو )»
 «ةيادهلا اوكرتو ءاهورتس اذإ «ةلالضلا مهل ردق ىلاعتو هناحبس هللا نإ

 ال هللا نإو «مهسفنأل اهوراتخا نأ دعب «مهل ىلاعت هللا اهراتخاف اهليبس اوكلسو

 بتك دق ىلاعت هللا ناك اذإو «نوملظي مهسفنأ سانلا نكلو ءائيش سانلا ملظي

 ءاش هنكلو «هولعف ام هولعفي الأ ءاش ولو ءمهلعف ردص هتئيشم نعف «كلذ مهيلع

 امك .اهنع هللا يضر ةشئاع نع .(45١؟) لزعلا ةهاركو «ةليشغلا زاوج -حاكتلا :ملسم هاور )١(

 .هجام نباو كلامو دمحأو دواد وبأو يذمرتلا هاور
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 ىف نوعتري «هنورتفي ام عم مهكرتاف ىأ مهرذف مهيغ ىلع اورمتسا اذإ حانج كيلع
 .ريذن الإ تنأ امو « هيغ

 . «مهمعزب ءاَشْن نم الإ اهمعطي ءطي ال رجح ثرحو ماعنأ هذه اولاقو#

 تدسف ىتم هنإ ذإ ؛ةدسافلا ةديقعلا ىلع بترت ام هلبق امب لوصوم مالك اذه

 الإ ةديقعلاب ًالتما ىذلا بلقلا نع دصي الف «ماهفألا تلضو ركفلا دسف ةديقعلا

 نإف «ماعنألاو ثرحلاب قلعتي ام ةدسافلا ةديقعلا نالطب رهاظم رهظأ ناكو «لطاب

 نوقييو رثكألا اهل نوطعي «مهماعنأو مهثرح ىف رثأ ناثوألا ىف مهماهوأ طرف

 .لقألا

 ىأ .«رجح ثرحو ماعنأ هذه :نيريشم مهلوق ىف نيمزاج مههاوفأب اولاقو

 ىهف ء.ةعونمم ةروجحم رجح ىنعمف ءاهنم لكأي نأ دحأل سيل ةعونممو ةروجحم

 نوريشي مهنأ ىأ «ضوقنم ىنعب ضقنو حوبذم ىنعمب حبذك روجحم ىنعم رجح
 . نأ اوررقو «هنوعنميف ماعنألا نم ردق ىلإو «هنوعنميف رامثلاو عرزلا نم ةيحان ىلإ

 «نمل نوكي عنملا نكلو ءاوءاش نمل هذخأب نذإلا مهنم نوكي ىتح «عنملا هيف لصألا

 نوكي نمو مهتنادسو مهتمدخل نوكت ناثوألا لجأل عنمي هنإ :اولاق ؟نم لجألو

 نود مهلاجر هنم عفتني هنأ نوريو «ديرن نم ىلع مهنم قفني ىقب نمو «مهلوح

 اذهو «نوءاشي نم الإ دحأ هبرقي ال عونمم هنأ نوررقي مهنإف نكي امهمو

 .«مهمعزب ءاَشُن نم الإ اهمَعْطي الا :مهنع هللا لاق ام ىدؤم

 .ءاشن نم الإ «قوذلاب ولو ء«ردق ىأ هنم لاني ال ىأ «اهمعطي ال -امهالوأ

 نأ ىلع لدت ىهو ءمهنظو مهئارتفاب ىأ مهمعزب هنإف «*مهمعزب# -ةيناثلا

 نأ ىلع اضيأ لديو «هيلع اودمتعا قح ىلع ال «مهنم لساف معز ىلع ناك عنملا
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 رايتخاكو «ءاسنلا ىلع لاجرلا رايتخاك لطاب معز ىلع ىنبم نوءاشي نم مهماعطإ

 . مهريغ ىلع ناثوآلا مادخ

 مكل هللا لزنأ ام متيأرأ لقط : ىلاعت هلوق ىف لمعلا اذهب ىلاعت هللا دن دقو
 4 69 َنوُرَسَفَت هللا ىَلَع مَ مُكَل نذأ ُهللآَلق ًالالَحَو اًماَرَح هْنَم مهلعجف قر نم

 .[سنوي]

 هلثمك سيل هنأو ءىش لك قلاخ ىلاعت هللا نأب مهملع عم مهلالضل مهنإو

 اميف نومثآ مهف «ىلاعت هللا مسا نوركذي ال مهماعط نم الالح هنوذختي ام ءىش

 :ىلاعت لاق اذلو «ىلاعت هللا لحأ ام لوانت ىف نومثآو «نومرحي

 امك 4 هيلع ءارعفا هيلع هّللا مسا َنوُرُكَذي ال َماَعنأو اه 3 َتَمّْرُح ُماَعْنَاَو»
 الو «ناويحلا ضعب بوكر اومرح ؛لسنلاو ثرحلا ضعب مهسفنأ ىلع اومرح
 اومرح ىتتلا ماعنألا نمف ءاهنولكأي ىتلا ماعنألا ىف ىلاعت هللا مسا نوركذي

 ديري نم كانه ناك ولو اهبوكر ىلإ ةجاحلا تناك امهم بكرت ال ىأ ءاهروهظ
 تجتن ىتلا ىه ةريحبلاف «ماحلاو ةريحبلا : عيطتسي الو .عطقنا دق ىنعي اهيوكر

 نم اهرهظ اوفعأو ءاهنذأ قشت ىأ رحبت اهنإف ءاركذ اهرخآ ناكو «نطبأ ةسمخ اهنم

 . ىعرم نم عنمت الو «ءام نع درت الو «حبذلا نم اهتاذو «لمحلاو بوكرلا

 اذه اولاق كلذ غلب اذإف «جتنو ارشع برضي لبإلا نم لحفلا وه ماحلاو

 لعج) عبر ىف ةدئاملا ةروس ىف هذه انيب دقو «بوكرلا نم هرهظ ىمح ىأ «ماح

 الو ةريحب نم هّللا لعج ام إف :ىلاعت هلوق ريسفت دنع .(امايق مارحلا تيبلا ةبعكلا هللا
 . [ةدئاملا] < 69 ماح الو ةليصو الو ةبئاس

 امو «هللا دنع نم اذه نولوقيو «مهماهفأ ىلع ترطيس ماهوأب اذه نومرحي

 نم هللا لحأ ام ميرحت مثإ ؛نيمثإ اوبكتراف هورتفا ءارتفا اذه نأ هللا دنع نم وه

 اولضف ءهيلإ ميرحتلا دانسإب ىلاعت هللا ىلع مهئارتفا مثإو ءالمحو الكأ ماعنألا

 .اديعب الالض
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 اوركذي الأ وهو ءرخآ عون نم امثإ اوبكترا ىلاعت هللا لحأ ام اولوانت اذإو

 نوركذي ال ذإ مهنإو ؛اهب معنأو ءاهلحأو اهقلخ ىذلا وهو ءاهيلع ىلاعت هللا مسا

 «ىلاعت هللا ىلع ءارتفا كلذ لك ناكو «ناثوألا ءامسأ نوركذي ىلاعت هللا مسا

 :ميظعلا همالك ىف ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متحخ اذلو

 .«نورتفي اوناك امب مهيزجيَس»

 ىف عوقولا ديكأتل (نيسلا)و «ءازجلا دشأ مهيزجيس ىلاعت هللا نأ ىأ

 «هيف بذكلا نودصقي ىأ «هنورتفي اوناك ام ببسب اقافو ءازج نوكيسو «لبقتسملا

 ىلاعت هللا مرح ام اولحأو ىلاعت هللا ىلع اورتفاو ءاوكرشأو هللا ىلع اورتفا دقف

 .انيبم امئإو اناتهب كلذ ناكف «هيلإ ميرحتلا اوبسنو

 نكي نإو انِجاَوْرَأ ىلع ِمَرَحَمو انِروُكَدَل ةصلاَح ماَعنَألا هذه نوُطب ىف اَم اوُناَقَو 9

 امو «ماعنألا نم مهضعب وأ مهسفنأ ىلع هومرح ام نايب ىف لوصوم مالكلا
 هلاني ءىش اهنوطب ىف نوكي ال روكذلا نأل ؛ثانإلا نم ىه ماعنألا هذه نوطب ىف

 ةصلاخ لاجرلل حابيو ءاسنلا ىلع مرحي ىذلا اهنوطب ىف امو «ءاسنلا نود لاجرلا

 :ىلاعت هلوق ناك نإو «نيرمألا لمشي هنأ ىرأو «لمحلا وه ليقو «نبللا وه ليق

 حجري «ىثنألاو ركذلا كرتشي ىأ ءاكرش هيف مهف هب ءىبت نإ ىأ 4ةتيَم نكي نإو#
 لمشي نوطبلا ىف ام نوكي نأ عنمي ال هنكلو ءرهاظلا ىف ةنجألا دارملا نأ برقي وأ

 .اعيمج اهيف اوكرتشا ةتيم تلزن نإ اهنأب ةنجآلا تصخو ءاعم ةنجألاو نابلألا

 «اتروكذل ةصلاَخ ماَعْنَألا هذه نوُطب ىف اَم اوُناَقَول :ىلاعت هلوق ىف ةراشإلاو

 ةريحبلا اهنإ فلسلا ورسفم لاق دقو «ماعنألا ثانإ نم نيعم عون ىلإ ةراشإ

 هذه نإف «نطبأ ةسمخ تدلو اذإ «ىعرم الو ءام ضوح نع درت ال ىتلا ةبئاسلاو

 اتيم لزن نإو ايح لزن نإ ثانإلا نود روكذلل لمح نم اهنطب ىف امو ءاهنبل نوكي
 .ثانإلاو روكذلا هيف كرتشا ىنعمب ءاكرش هيف مهف
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 هنم نذخأي ال ءاسنلاو هنوبرشي لاجرلا ناك ةبئاسلاو ةليصولا نبل نأ ىورو

 امهادحإ تتام اذإف ءاتومت ىتح ناكرتت لب ناحبذي ال ةبئاسلاو ةليصولاو ءائيش

 . ءاسنلاو لاجرلا هنم لكأ

 ةأرملل نولعجي هنوكفأي ىذلا كفإلا اذه ىف مهنأ ىلإ انه هبنن نإ بجي هنإو

 هنومرحي الو «ماعطلا نم بيطلا لجرلل نولعجيو «فاعي ىذلا ءىشلا ماعطلا نم
 .ءاسنلا صخي امت

 فصولا ديكأتل (ءاتلا» «ةصلاَح ِماَعنَألا هذه نوُطب ىف اَم اولاَقَو# :ىلاعت هلوقو
 اهنأل ؛ثينأتلا ءات تسيلو «ةباّسنو ةمالع ىف ءاتلاك «ةغلابملل ءات ىهف «صولخلاب

 ةتيم نكي نإو ءانجاوزأ ىلع مرحم وهو ءاهدعب ام ليلدبو «نوطبلا ىف امل ربخ
 .ءاكرش هيف مهف

 داسف نإف ؛مهداقتعا داسفو مهناثوأ ىف مهماهوأ نم مهءاج لالض اذه

 هناحبس هللا متخ دقو «ماهفألا هب لضتو ماهوألل اشع لقعلا لعجي داقتعالا

 :هتمكح تلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعتو

 وه ؛ءازجلل اببس لعج ىذلا فصولا 4ٍيلع ميكح هَّنِإ مهفصو مِهيِزَجَيَس
 هللا بيصن ىف نايغطلاو «هلل معنلاو ثرحلا ضعب لعج ىف هورتفا ىذلا ملظلا

 نم الإ لسنلاو ثرحلا ضعب مهميرحتو «مهنم ريثك نم دالوألا لتقو ىلاعت
 «مهلوح اميف نوكي نم الإ مهناثوآل هنوسبيحي بلاغلا ىفو «هومعطي نأ نوديري

 ملظو «هيلع ثعابلا ىف كرشو «هتاذ ىف ملظلا ىف اوغطو «فصولا وه اذه

 مهيزجيس هانعم نإ :اولاق «مهفصَو مهيزجيَس :ىلاعت هلوق نإو «مهسفنأل
 نأ نايب هيف (ءابلا) فذح ناكو ضفاخلا عزن ىلع بوصنم مهفصوف ء.مهفصوب

 نوكي نأ الإ نكمي ال ىذلا نيبملا ملظلا وهو .,فصولا اذه ردق ىلع وه ء«ءازجلا

 .هلوح امو كرشلا نم

 كلذ نأ ىأ 4ميلع ميكح هّنِإ» :هتمكح تلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخو
 رومألا عضي (ميلع ميكح) هنأ وهو ىلاعت هلل نيفصو نم وه ميكحلا ءازجلا



 ملم
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 ام ملعي هنأو «ءىش لكب طاحأ ىذلا هملع ىضتقمبو «هتدارإو هتمكح ىضتتقمب

 .ميلعلا عيمسلا وهو «مهلاعفأ هنم ثعبنت امو ءمهسوفن هب شيجت امو «,نوصرخي

 . «مّلع ٍريغب اهقس مهدالوأ اوُلَق يذلا رسَح دقه

 مهدالوأو مهسفنأ اورسخ دقف «ةرخآلاو ايندلا ىف مهيف ىلاعت هللا مكح اذه

 مهمعزب هللا ىلع مهئارتفاب ةرخآلا ىف مئادلا باذعلا اولانو ءايندلا ىف مهلاومأو

 «ميلأ باذع هتبقاع ىلاعت هللا ىلع ءارتفالاو ءهنم اضر وأ «هللا نم رمأب كلذ نأ

 . ملعلل ببس الو ملع الو «لهجو لوقع ةفخب ىأ «اهفس# :ىلاعت هلوقو

 وأ قالمإ نم مهدالوأ اولتقي نأ نم حبقأ ريكفت مدعو لقع ةفخو هفس ىأو

 مهميرحتك «مهسفنأ ىلع مهلاومأ ضعب نومرحي هسفن تقولا ىفو «قالمإ ةيشخ

 هيف كاردإ ال ءهيفس لقعو «نيبم لهج هنإ «ةليصولاو ماحلاو ةبئاسلاو ةريحبلا

 .ملع ريغ نم هللا ىلإ كلذ نوبسنيو

 مهدابكأ تاذلف مه نيزذلا مهدالوأ اورسخ «ةحضاو ايندلا ىف ةراسخلا نإ

 ىلع اهومرح ىتلا مهلاومأ اورسخو «قالمإ ةيشخ وأ قالمإ نم مهلتق وأ مهدأوب

 «مهناميإ اورسخو ءمهناثوأ ةمدخ ىلع ارادبو افارسإ اهوقفنأو .مهماهوأب مهسفنأ

 نم ميرحت كلذ نأ اومعزو «دسافلا مهولاب اومرح مهنأو ءاورتفاو هللاب اوكرشأ ذإ

 .دالوألا لتق عم ءاميظع امثإ اومثأو «هتاذ ىف قحلا اورسخو «ىلاعت هللا

 وأ «هورسخ ىذلا ىناثلا رمألا وه اذه «هّللا ىَلَع ءارتفا هّللا مِهَقَرر ام اومرحو»

 اوعفتني ملو اورسخف ءامارح هنم اولعجف ءاقزر مهقزر نأب «مهنارسخ هيف ناك

 ىلاعت هللا نإ :بذاكلا مهمعزب اولاقف هللا ىلع اورتفاو ءاهمعنأ ىتلا هللا ةمعنب

 مهيلع ترطيسو «مهلوقع اورسخف مهماهوأ اومكح كلذبو ءاهمرح ىذلا وه

 «ميرحتلا مثإ :نيمثإ اوبكترا مهقزر ام ميرحت ىف مهف نيطايشلا مهيف اهثب ماهوأ

 باقعلاو ءايندلا ىف نارسخلا ناك كلذلو «هيلع ءارتفا ىلاعت هللا ىلإ هتبسن مثإو

 :ىلاعت لاق اذلو «نيبملا لالضلاو «ةرخآلا ىف



 زان رحل

 .«نيدّتهم اوُناَك امو اوُلَض دقإ»
 مهنأب مهيلع مكحلا -امهلوأ :امهدكأو نيمكح مهيلع ىلاعت هللا مكح

 ىف نوكت دق نأل ءدقب لالضلا دكأ دقو «ةقيقحلا نع دعبلاو لالضلا ىف اوعقو
 نآرقلا ىف داكي الف عراضملا ىلع مأ ىضاملا ىلع تلخدأ ءاوس «قيقحتلل نآرقلا
 .ليلقتلا وأ ريثكتلل نوكت الو «بيرقتلل نوكت الف «قيقحتلل الإ اهلامعتسا

 «قالمإلل مهدالوأ اولتقي نأ نم دشأ لالض ىأو «مهلالض دكأ دق هللاف
 .قالمإلا ىف نوعقيف مهقزر ام نوعنمي هسفن تقولا ىفو

 مكحلا ىف نيبف «نيدتهم اوناك ام مهنأب مكح هناحبس هنأ ىناغلا مكحلا

 فصو ىفن كلذلو ءاودتهي نأ مهنأش نم سيل هنأ مكحلا ىف نيبو مهلالض
 . مهنع فصولا ىفنبو «ةيمسإلا ةلمجلاب ىفنلا كلذ دكأو «ءادتعالا

 حضاو ايندلا ىف وهو «ةرخآلاو ايندلا ىف نارسخلا نأ انيب اننإ انه لوقنو
 ىف ىه ةراسنلا نإ نولوقي نيرسفملا ضعب انيأر دقو .دكؤم ةرخآلا ىفو «نيب

 نورتفي نيذلا َنِإ لقط :سنوي ةروس ىف ىلاعت هلوقب لدتساو ءايندلا ىف ال ةرخآلا
 باَدَعْلامُهُقيِذ مث مهعِجْرَم اَنْ مثايندلا ىف َعاَمَم 69 نوحلقي ال بذكلا هللا ىلع
 .[سنوي)] 2 69 نورفُكي اوناك امب ديدّشلا

 ةيآلا نإ كلذ قوفو ء«طقف ةرخآلا ىف ةراسخلا نأ ىلع لدت اهارن ال انكلو
 هللا قزر ام ميرحتو دالوألا لتق تلمش دق «ىماسلا اهانعم ىف ملكتن ىتلا ةيماسلا
 هتبسنو دلولا ذاختا ىف اهنإف لضافلا رسفملا اهقاس ىتلا ةيآلا هذه امأ «ءارتفا ىلاعت
 هئاَحْبس ادّلو هللا َدَحَنا اونا ط :ىلاعت هللا لوقي ذإ ءاهلبق ىتلا ةيآلا ليلدب هللا ىلإ
 ام هّللا ىَلَع نولوقت هَ ذهب ناَطْلس نم مكتدنع نإ ضْرألا ىف امو تاومّسلا ىف ام هَل ىلا وه

 ةيآلا رخآ ىلإ .[سنويل 4069 بدك هلل ىلع ورقي نذلا نإ ل 6 نوملعت ال
 ىف امأ .ىورخأللا باقعلا نوكي نأ نآرقلل ىنايبلا قسنلا ىضتقمب < ناكف . .ةميركلا

 ريغب اهفس مهدالوأ لتقب ايندلا ىف اورسخ مهنأ حضاوف اهانعم ىف ملكتن ىتلا ةيآلا

 .ىلاعت هللا ىلع ًءارتفاو ىلاعت هللا لحأ ام ميرحتو «ملع
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 اصوصخو «ءمهدالوأ لتق مالحألا هفس نم ناسنإلا روصتي ام حبقأ نم هنإو

 .انيبم انارسخ كلذب اورسخ مهنإ «تانبلا دأو

 للي هللا لوسر باحصأ نم الجر نأ ىور :ىبطرقلا ريسفت ىف ءاج دقو

 نوكت كل ام :ِْيِكَي هللا لوسر هل لاقف ءهلل لوسر ىدي نيب امتغم لازي ال ناك

 هللا هرفغي الأ فاخأف ءةيلهاجلا ىف ابنذ تبنذأ ىنإ :هللا لوسر اي لاقف ءانوزحم

 :نم تنك ىنإ هللا لوسر اي :لاق «كبنذ نع ىنربخأ مهي لاقف «تملسأ نإو

 ءاهتكرتف ءاهكرتأ نأ ىتأرما ىلإ تعفشتف تنب ىل تدلوف «مهتانب نولتقي نيذلا
 «ةيمحلا ىنتلخدف ءاهوبطخف ءءاسنلا لمجأ نم تراصو' «تكردأو تربك ىتح

 ىنإ :ةأرملل تلقف «جوز ريغب تيبلا ىف اهكرتأ وأ اهجوزأ نأ ىبلق لمتحي ملو
 «كلذب ترسف «ىعم اهيئعباف «ىئابرقأ ةرايز ىف اذك ةليبق ىلإ بهذأ نأ ديرأ

 ءرثب سأر ىلإ تبهذف ءاهنوخأ الأب قيثاوملا ىلع تذخأو «ىلحلاو بايثلاب اهتتيزو
 تلعجو «ىنتمزتلاف «رئبلا ىف اهيقلأ نأ ديرأ ىنأ ةيراجلا تنطفف رئبلا ىف ترظنف

 رثبلا ىف ترظن مث ءاهتمحرف «ىب لعفت نأ ديرت شيأ تبأ اي :لوقتو ىكبت
 ىمأ ةنامأ عيضت ال تبأ اي :لوقت تلعجو ىنتمزتلا مث «ةيمحلا ىلع تلخدف

 «ناطيشلا ىنيلغ ىتح ءاهمحرأ اهيلإ رظنأ ةرمو ءرئبلا ىف رظنأ ةرم تلعجف

 تنكف «ىنتلتق تبأ اي :رئبلا ىف ىدانت ىهو «ةسوكعم رئبلا ىف اهتيقلأو اهتذحخأف

 نإ» :لاقو هباحصأو دلي هللا لوسر ىكبف ء«تعجرف ءاهتوص عطقنا ىتح كانه

 .217(كتبقاعل ةيلهاجلا ىف ناك امب ادحأ بقاعأ نأ ترمأ ول «فوءرل هللا

 هذه تحصأ ءاوس «نييلهاجلا نم عقت تناك اهنأ دب الو «ةريثم ةصق هذه

 شيطلا اذهب اينذلا ىف ةراسفلا نوكت ال فيكف ءحصت مل مأ تاذلاب ةياورلا

 .تايتفلا هذه لاثمأ هللا محر «لهاجلا

 )١( ةمدقملا :هننس يف يمرادلا هاورو .بعشلا ةعبط - 7077ص «54ج :ريسفتلا يف يبطرقلا هركذ -

 (؟) هلك ىبنلا ثعبم لبق سانلا هيلع ناك ام .
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 عررلاو َلْحَّنلَأَو ٍتدَسوْرْعَمريَعَو ٍتَسورْعَم تسمن

 َةئراَبسكَتُم حرام يلو تويم

 َمَويهََحأوثاَءَوَرَمَْأدادوِرَمَك موك ٌءيِلَمَسم
 99 ال تيفرَسَمْلا بحي الَدَك 2

 0 2 هَ وكعتألا صو
 2 00 نط ملت وطْخْأوعَِتَت 4 لود

 اومرحو ءملع ريغب اهفس مهدالوأ اولتق نيذلا ككتلوأ لاوحأ ىلاعت هللا ركذ

 « ءارتفا ىلاعت هللا ىلإ ميرحتلا اوبسنو ماعنألا ةميهب نم هللا مهقزر ام مهسفنأ ىلع

 :ىلاعت لاقف «مهماهوأب هللا ىلع اورتفيو «هب اوكرشي نأ لدب هدحو

 .«تاشورعم ريغو تاشورعم تانج ًاشنأ ىدلا وهو

 هناحبس انه ربعو «قلخ اهانعم (أشنأ)و «ةيلعلا ثاذلا ىلع دوعي ريمضلا
 مهلعجي اهيلع اهباحصأ فارشإ نإف ؛اهوئشني مل مهنأ نايبل (اشنأ) ةملكب ىلاعتو

 نيذلا مهو ءاهسرغ اوسرغ نيذلا مهف مهفارشإو «مهلعفب تأشن اهنأ نومهوتي
 «ءاهوأربأو اهوقسو اهوعر نيذلا مهو ءاهضرأ اوثرح نيذلا مهو ءاهبح اورذي

 ءاهاغو ءاهأشنأ ىذلا هنأ ىلاعتو هئاحبس هللا مههبنف .كلذ ريغ ىلإ اهودمسو

 مث «هللا ةردقب ولعيو ءاهروذج نم ريسي ءاملا نإف ءاهييحي ىذلا ءاملا اهل لزنأو
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 عورزلا قاروأو ءراجشألا نوصغ نوكتف ءاهالعأ ىلإ لصي ىتح «لزنيو ردحني

 .ميكحلا فيرصتب الإ كلذ امو «تيقس اذإ «ءاملا قير اهيف ىرتو «رامثلاو

 تناك امف «ىلاعت هللا وه رامثلاو عورزلا أشنأو ءراجشألا أشنأ ىذلا نإ

 اهجرخي امنإو ءاهدحو رامثلاو عورزلا جرختلو ءاهدحو سرغلا جرختل ضرآألا

 .اهئشني ىذلا ىلاعت هللا وهف ىلاعت هللا

 امك ؛ناقيس ىلع ماقي شرعلا هبشي ام اهل ىأ .«تاَشوُرْعُم :ىلاعت هلوقو
 أم ريغ نم شورعلا هبش انايحأو «بشخلا نم ناقيس ىلع ماقت ىتلا موركلا ىف

 اهارت ذإ كنإف ءههبشي ام هريغو لاقتربلا راجشأك ءراجشألا روذج الإ هيلع ماقي

 راجشألاك «تاشرعملا ريغو «شورعلا ىلع ةمئاقلا تاشورعملاك نوكت ةمحالتم

 1 .اهدحو ولعت ىتلا

 هام رو هيام دائري أ حم عزو لطشارج
 توق لخنلاف «سانلا ةجاح ىف ةيمهأ نم اهل امل هركذلاب هذه صخ

 هذه لكو «ناسنإلا ءاذغ هيف ناويحلاو «ناويحلاو ناسنإلا ءاذغ هيف عرزلاو «ةهكافو

 اهالوتي ىذلا وهف دوجولا اذه قلاخ اهأشنأ نكلو ءاهانأشنأ ام ىلاعت هللا معن نم

 ةلخن وأ ءهقوس ظلغ اتابن ريصت نأ ىلإ ءاهقش ةاون وأ ءاهقلف ةبح نم اهومن ىف

 «ناهباشتي نوتيزلا قروك نامرلا قروف ءهقرو ىف اهباشتم نامرلاو نوتيزلاو «ةيلاع

 .ناهباشتت ال ناصغألاو قرولا ىف هباشتلا عم امهترمث نكلو

 ىف فلتخم وهف «هلوانتو ءمْعَطلا لكألا .4هلكأ اًفلَتْخُمظ ىلاعت هلوقو

 هيمنت ىتلا ةدلمسألاو ءاهنم ىذغتي ىتلا ضرألا رصانعو «هومن هباشت نإو هقوذ

 .ةدحاو

 لعاف ىلع لدي ةيناسنإلا تاجاحلا عابشإو نيوكتلا ىف عيونتلا اذه نإو

 «هريسفت ىف ىبطرقلا اهبتك تاملك ماقملا اذه ىف ضرعتسنلو «ديري امل لاعف راتخم
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 -ىناثلا .ريغم نم اهل دب ال تاريغتلا نأ -اهدحأ ةثالث ةلدأ ةيآلا هذه ىفو

 هقلخ اذإو ءءاذغ انل قلخي الأ انقلخ ذإ ءاش ولف ءانيلع ىلاعتو هناحبس ةنملا ىلع
 ملف «ىنجلا لهس نوكي الآ كلذك هقلخ اذإو «معطلا بيط رظنملا ليمج نوكي الأ
 نأ ىف ةردقلا ىلع -ثلاثلا .ءىش هيلع بجي ال هنأل ؛ءادتبا كلذ لعفي نأ نكي
 لفاسأ نم بويغلا مالع دحاولا ةردقب دعصي بوسرلا هنأش نم ىذلا ءاملا نوكي

 نم تسيل اقاروأ اهيف أشنأ اهرخآ ىلإ ىهتنا اذإ ىتح ءاهيلاعأ ىلإ ةرجشلا
 «ديدجلا ىنجلاو ءرهازلا نوللاو «رفاولا مرجلا هتفص نم «جراخ مثو ءاهسنج
 ةردق ىف له ءاهسانأو ةفسالفلا نيأو ءاهسانجأو عئابطلا نيأف «ذيذللا معطلاو

 ىف كلذ متي الف «بيجعلا بيترتلا اذه بترت وأ «ناقتإلا اذه نقتت نأ ةعيبطلا

 .ةياهنو «ةيآ ءىش لك ىف هل نم ناحبسف ءديرم ريدق ملاع ىحل الإ لوقعلا

 نأ -امهلوأ :ديحوتلا ساسأ امه نيرمأ ىلإ هجتي ىرت امك مالكلا اذه نإو
 ءدوجولا اذه ىلع مئاق هنأ -امهيناثو «ةراتخملا هتدارإب ءىش لك قلخ ىلاعت هللا

 ولو «هيف دحأ هلثامي ال ىذلا مويقلا ىحلا وهو ءهرمأ ربديو «هْبري ىذلا هدحو هنأو
 .نوفصي امع شرعلا بر هللا ناحبسف ءاتدسفل هللا الإ ةهلآ امهيف ناك

 .«هداّصَح موي هَقَح اوثآو رَمْثَأ اذ هِرمَث نم اولكإ»
 نم لكألا نأل ؛ةحابإلل هيف رمألا َرَمَْأ اذ هِرَّمَن نم اوُلك# :ىلاعت هلوق

 ىلإ ةراشإ .4رَمَْأ اَذإ» :ىلاعت هلوقو «حابم هنكلو ءبجاوب سيل رمثلا سنج
 الو رضي دق كلذ نإف رامثإلا ناوأ لبق لكأي الأب داشرإو ةحابإ وهف «ةحابإلا تقو
 ةدئاف ال فالتإ هنأ كلذ قوف ءاهديفي الو ماسجألا رضي رامثلا نم جفلا نأل ؛ عفني

 هنأ دكؤملا نمو ءبوجولل مأ بدنلل هيف رمألا وهأ «هداصح موي هَقح اونآوإ»
 بحاصل ءاتيإلاو «قحلا بحاصل ءاتيإلا نأ ديفي ء.هقحب ريبعتلا نأل ؛ةحابولل سيل

 فلتحخا دقو ء«عنملاو ءاطعإلا نيب هيف اريخم نوكي نأ نكمي ال لاملا ىف قحلا

 نأ تباثلا نأ عم ؛ةرجهلا لبق تتبث دق لاملا ةكز نوكتف بجاو وهأ ؛ءاهقفلا
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 0. 0110 لال

 اومعز وأ ,ءاهقفلا ضعب , لاق كلذك «ةيناثلا ةنسلا ىف ةرجهلا دعب تضرف ةاكزلا

 .ةيندم ةيآلا نأ

 دعت ىتلا ةاكزلا عرشت مل نكلو «ةكم ىف تبث لاملا ىف قحلا اذه نأ قحلاو

 ةلودلا تماق ثيح «ةنيدملا ىف الإ رمآلا ىلو اهعمج ىتلا اهفراصمو «ةضيرف
 اقح تاقدصلا تتبث مالسإلا تبث ثيح ةكم ىف امأ ءاهعمجت ىتلا ةيمالسإلا

 ىهو جراعملا ةروس ىف ىلاعت لاق دقلف ,مورحملاو لئاسلاو نيكاسملاو ءارقفلل

 ىلع مه نيذلا 69 َنيلصُمْلا الإ 9 اًعوُمم ريا هم اذإو » نينمؤملل افصو ةيكم

 نيذلاو 62 2) مورحملاو لئاسلل 69 مولعم قح مهلاومأ ىف نيذّلاو 09 5 نومئاد مهتالص
 «لاومألا ىف ةضورفم تناك تاقدصلاف .[جراعملا] 465 نيدلا موب َنوُقَدَصي

 نكي مل هنأل ءاهعمجي ال رمألا ىلو ناك نإو ءرامثلاو عورزلا ىف اصوصخو
 ةيناثلا ةنسلا تناك املف «ضرألا ىف نيفعضتسم اوناك ذإ ءاهعمجت ةلود نينمؤملل

 قح نإو «ةوقلا وأ لعفلاب ءامن اهل نوكي ىتلا لاومألا تمعو تمظن ةرجهلا دعب

 .اهدعب ممعو ؛عمجلا مظنو «ةرجهلا لبق افورعم ناك رامثلاو عورزلا ىف ذ ءارقفلا

 مهاَوَب َنِإإ» :ةقيدح لهأ ءالتبا ىف ىلاعتو كرابت هللا لوق ىف ءاج ام أرقاو
 فاَطَق 0 َنوَُعسَي الو 09 َنيحِبْصُم اَهنسِرصَيَل اومَسْفَأ ذِإ نجلا باحصأ انولب امك
 نأ 69 نيحبصم اوداَسَف 2 ميِرصلاَك تَحْبصَأَف 09 نوُمئان مهو كبَر نم فئاط اهيل
 ا »و اما 9 سو ناس ع وش

 ياحب وق عج خس ا كل لق ل رهط لق و دوووم نحن ل
 َنيغاَط انك نإ اليو اي اولاَق 60 و َدوُمَالَعَيٍضْعب ىلع مهْضْعب لْبْفَف 69 نيملاط انك ان

 . [ملقلا] < 9 نوُغار اب ىلإ نإ انس اريح انلدَي نأ انبر ئسع (2)

 نأب نورعشي نونمؤملا ناك ةرجهلا لبق هنأ ىلع لدت ةميركلا تايآلا هذه نإ
 .قحلا اذهب نينمؤم كلذب نورعشي اوناك مورحملاو لئاسلل اقح رامثلاو عرزلا ىف

 _جئشك درا
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 ناك قحلا اذهو ؛هيلع ثحتو ءهيلإ وعدتو اذه ىلع لدت ةميركلا ةيآلا نإو

 ؛تاقدصلل ىلو هالوتي الو «مكاح هعمجي نأ ريغ نم هنودؤيو هب نوموقي نونمؤملا

 ةنسلا ىف ةرجهلا تناك املف «ةكم ىف ةنميهملا ىه ةيمالسإلا ةلودلا نكت مل هنأل

 .اهفرصو اهعمج ةلودلا تلوتو ءاهفرص ماظنو «ةاكزلا عمج ماظن دجو ةيناثلا

 اهمكحو «صوصخ الو مومعب اهيف خسن الو «ةيكم ةيآلا نإ, لوقن اذلو

 انه رمألا نأ حجرن اذلو «هميظنت ةنيدملا ىف تبث ىذلا ةاكزلا ةيضرف ىف لخاد

 . بوجولل

 هللا هامسو ءهعطقو همرص موي ىأ «هداصح َمْوي هَقَح اوتآو# :ىلاعت هلوقو

 بجاوو «لاملا قح ةقدصلاف ءهيف بجاولا قحلا ىأ (هقح) لاقف عرزلا قح ىلاعت

 لئاسلا قح اضيأ ىهو «هرهطتو هيمنتو هيكزت ىهف ءاهنم عفتني لاملا نأ ىأ هيف

 نوكيو «هيمنتو هرهطتل لاملا قتحو ءهتجاح دستل ريقفلا قح ىهف «مورحملاو

 . ابيط

 .«نيفرسملا بحي ال هنِإ اوُقرست الو

 ةحابإ ىلع فطعلاف 4ِرَمْنَأ اذِإهِرَمَث نم اولك# :ىلاعت هلوق ىلع فطع اذه

 نع ىهن دقل ءهعطق موي لاما قح ءاطعإب رمأو رامثلا لكأ حابأ ذإ وهف ءرامثلا لكأ

 «ةجاح ريغ نم لكألا وأ هعضوم ريغ ىف قافنإلا هانعم فارسإلاو «فارسإلا

 [فارعألا] 4 69 َنيفرسمْلا بحي ال ُهّنِإ اوُقرَسُت الو اوبرشاو اوُلكو  :ىلاعت هلوقك

 اذإ ءرمشلا ىف لكألا ىف فارسإلا نم عنم هنأ ىف رهاظ فارسإلا نع ىهنلا نإو

 نأ وأ ءارادبو افارسإ هنمث اوقفنيو هوعيبي نأ وأ «مهتقاط قوف اولكأي نأب ءرمثأ

 «ليلقلا قحتسي نمل ريثكلا ءاطعإ وأ «قحتسي ال نمو قحتسي نم ىلع هوعزوي

 اذإ راسمثلا لكأي نم ىلع هعنميف «فارسإلا نع ىهنلا ممعي نيرسفملا ضعبو

 هتبارق عدي نأ كلذ ىف فارسإلا نمو «هداصح موي هقح هتاتيإ ىلعو «ترمثأ

 فارسإلا نع ىهنلا نإ :اولاقو «لوعت نمب مث كسفنب أدباف «مهريغ ىطعيو ءارقف
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 دقلو «هيف هللا قح نم رثكأ نوذخأيو «تاقدصلا نوعمجي نيذلا ةالولا لمشي

 .2)(اهعنامك ةقدصلا ىف ىدتعملا» :لاق ّهيِبَلَي ىبنلا نأ ىور

 بحي ال هّنإو :ىلاعت لاقف «هببس نايبب فارسإلا نع ىهنلا هللا متخ دقو

 نم ىلاعت هللا بضغيف «هبحي ال هلالج لج هللا نأ هببس ىهنلا ىأ «نيِفِرَسُمْلا
 تاقدصلا ذخأبو «هعضوم ريغ ىف لاملا عضوبو «قافنإلا قح ةزواجمب فرسي

 فوءر هللاو ءاهعنامك وهف ءاهقح نم رثكأ اهنم ذخأ اذإ اهنآأل ؛ذخألا ىف افرسم

 . ميحر

 . «هّللا مكر امم اولك اشرفو ةَلوُمح ماعنألا نمو
 رِيَغو تاَشورْعُم تانج ًاشنأ ىذْلا َوُهَوظ :ىلاعت هلوق ىلع ةفطاع (واولا)

 ىهف ءايرط امحلو اماعطو اشرفو ةلومح ماعنألا نم مكل أشنأو :ىأ «تاّشوُرْعم

 اهيف لحأ ىتلا ءانهلا بابسأ مهل أيه ذإ هقلخ ىف همعنو ىلاعت هللا ءالآل ركذ

 ْ . اهنم مكنكمو هتابيط
 «لكؤي امم اهلكاش امو «منغلاو رقبلاو لبإلا ىهو «معن عمج (ماعنألا) و

 ءاهيلع لمحي ام ىهو «(ةلومح) هنم ىلاعت هللا لعجو «ناسنإلا هب عفتتيو

 اهرابوأو اهفاوصأ نم ذختي امو «حبذيو شرفي نأب حبذي ام ىهو (اشرف)و

 غلبت ال ىتلا لوجعلاو منغلاو «حبذت ىتلا معنلا لمشت هذهو ءاشرف اهراعشأو

 منغلاو ءلوجعلا ىمستو ءاهمحل لكؤيو حبذت لب ءءايشألا لمح ىلع ةردقلا

 هللا اهلعج دقو «ضرألا نم ةبيرق اهنألو ءركذ امك حبذيو شرفي هنأل ؛اشرَف

 اماعنأ انيديأ تلمع امس مهل افلح نأ اور مول :كلذ ىف ىلاعت لاق دقو ءاشارف

 نإو» .[سي] 40 نولكأي اهنمو مهبوكر اَهنمف مهل اَهاللَدَو ©9 َدوُكَلاَم اهل مُهَف
 اًغئاس اًصلاَخ اَنبلِمَدَو ْتَرَف نيب نم هنوُطُب ىف اّمَم مُكيقْسُن َةرْبعَل ِماَعْنَألا ىف ْمُكَ

 يف ءاجام - ةاكزلا :هجام نباو «(157) ةقدصلا يف يدتعملا يف ءاج ام - ةاكزلا :يذمرتلا هاور )١(

 ىف يدعتملا يدشعملا» :ظفلب )١586( ةاكزلا :دواد وبأ هاورو )١18١48(« ةقدصلا لامع

 . كلام نب سنأ نع .«. . .ةاكزلا
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 ىف هللا ةمعن ةنيبم «ىلتت ىلاعت هللا تايآ تناك اذكهو .[لحنلا] 4 5 نيبراشلل
 اهفاوصأ نم شرفي شرف اهنمو «حبذي شرف اهنمو «ةلومح اهنم ذختي ماعنألا
 .ايندلا ءاهتنا نيح ىلإ اعاتم اهراعشأو اهرابوأو

 : كلذ دعب ىلاعت لاق «حبذي ىذلا ماعنألا لسنو «منغلا اهنم شرفلا نآلو

 . «هللا مُكَقَر امم اوُنك»
 قزر هنأل «هنم اولكف «حبذي اشرف اهقلخ دق ىلاعت هللا ناك اذإ ىنعملاو

 مكقزر امت اولعجت الف «هيلع ركشيو «هللا ةيطع هنأل لبقي ىلاعت هللا قزرو «هللا

 «ةحابإلل انه رمألاو «ناطيشلا تاوطخ نوعبتي نيذلا لعفي امك امارحو الالح هللا

 ءزجلاب ةحابإلا اهيف نوكت ةحابإلا رماوأ نإ انلق دقو «لالحلا لوانت ىف بيغرتلاو

 الو ءاهلوانت كرتيو «تاحابملا نع عنتمي نأ ناسنإلل سيلف .«لكلاب ةبولطم ىهو

 .اهلك اهكرتي

 نع ىلاعت هللا ىهنف ءهسرغ جتني ام رثكأب نوقدصتي برعلا ضعب ناك دقو

 . هللا مكرر امم اولك# :لاقو فارسإلا
 .«نيبم ودع مك هَنِإ ناطيشلا تاوطخ وعشت الوإ»

 الأب هبنجتو «ناطيشلا هب سوسوي امع ىهنلا دارملاو «مادقألا نيب ام تاوطخلا

 ىسنت روهشملا زاجملاو ءروهشم زاجم مالكلا ىفو ءرشلا هب نيزي ىذلا هريس ريسي

 اميف ناطيشلا عيطي نم هيبشت زاجملا ىدؤمو «ةقيقح هنأكو «نئارقلاو ةقالعلا هيف
 كرتي الو «هقيرط نع ديحي ال «ةوطخ ةوطخ هعيبتي ناسنإ ءارو رئاسلاب سوسوي

 ةوادعلا نيب ودع هنأب ىهنلا ىلاعتو هناحبس للع دقو .هيف ريسي ىذلا رشلا قيرط

 فءارو ريسلا دنع حضاو نيب هنأ (نيبم) ىنعم سيلو ءاهجتاتنو اهراثآ نايبب اهنايبو

 .هتياوغو هجئاتن ىف نيب وه امنإ

 اومرحف ىلاعت هللا مهقزر اميف نويلهاجلا هيلع ناك ام وه هتاوطخ عابتاو

 هللا لزنأ ام ريغب ماحلاو ةليصولاو ةبئاسلا اومرح ء«هللا مرح ام ريغب ءههضعب
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 رار < سأت ججحجب

 نيزو «مهل اهنيز ىتلا ناثوآلا ىف ابيصن ناطيشللو «قلخ امم ابيصن هلل اولعجو

 هللا ريغل لهأ امو «ءبصنلا ىلع حبذ امو «ةتيملا لكأ مهل نيزو «مهدالوأ لتق مهل

 «ةدشلا ىف هيلإ نوأجلي ىذلا هللا ةعاط نع جورخو .قسف وهو «هب ىلاعت

 .ءارضلاو ءاسأبلاو

 ةسوسوب مهسفنأ ىلع نومرحي اميف مهلالض نيبي ىلاعتو هناحبس ذخأ دقلو

 :لاقف مهمعز ضقنيو «ناطيشلا

 ا ةروو سيروم أ «لوم 5 م لناطتم سيب هس

 نيم ْر عملا وو نين ِنأَصلا سرق جاوزأ ةَيِنيَمَت
 0 6 >< م يي هس 4 م هم 0 آ آ 002 هر
 هيلع تلمتشا امأ نييثنالا أ مرح نيركحْرل اءلق
 م و 9 .٠ هع ه 5

 هادا دج نس هل دعم ه6 ل ءعوم عمد
 ٍنُيركحزلا» لك نيش ار فبلا تِمو نينثا لبالا نِمَو
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 ْنَمَفاَددِهِبهَهَأ ْمكنَصَو ذإ دش رئنُكح م
 هس سم 02 ريكا همم لت مه رك لآ

 6-2 2 م و 2 دق

 ديف تيمل.ظلا موقلا ىدب ال هللا َنِإِملِع

 تاوطخ اوعبتي نأ نيفلكملا - ىلاعت هللا قزر ال هبسلاب ىلاعت هللا ىهن

 هتاعد عامسل مهناذآو «هتسوسول مهبولق نوحتفي نيذلل هنيزي امو ءناطيشلا

 هلل اءزج اولعجيو عورزلاو تارمثلا ضعب اومرحي نأ مهل نيز دقو .هعابتأو

 هولعج ام نومحيو هلل هولعج ام ىلع نودتعيف شيطتو «مهناثوآل اعزجو

 انيب دقو «ةريحبلاو ماحلاو ةبئاسلاو ةليصولا اومرح «ماعنألا ضعب اومرحو مهناثوأل

 عبر ىف ةدئاملا ةروس ىف اهعضوم ىف تايمسم نم ظافلألا هذه نم نوديري ام



 ماعنألا ةروس ريسفت انه

 0111 لل لكلب ا
 ١ الا ١١

 يل

 :ىلاعت هلوق ىنعم ىف مالكلا دنع (سانلل امايق مارحلا تيبلا ةبعكلا هللا لعج)

 هذه ىفو [ةدئاملا] 4009 .. . ٍماَح الو ةّليصو الو ةّبئاَس الو ةريحُب نم ُهّللا لعج اًمإ»

 هذه ضعب لعج لقن الو لقع نم دنس ال هنأ ىلاعت هللا نيبي اهدعب امو ةيآلا

 : ىلاعت لاقف ءامرحم مانا
 ساهم ساشا ساس

 "ميلا مح لع تلمتشا

 ناك اذإو ءفوذحم لعفل لوعفم وأ ,4ًاشنأ# ىلع فطع «جاوزأ ةيئامثإل

 درف هلباقي درف لك ىلع قلطي جوزلاو «جوز عمج جاوزألاو «ةبوصنم ىهف ليوأتلا
 تلاعت هللا دعو «جوز امهعومجمل لاقيو «جوز امهنم دحاو لكل لاقيو ءرخآ
 نانثاو «ىثنأو ركذ زعاملا نم نانثاو «ىثنأو ركذ نأضلا نم نانثا :ةينامث «هتاملك

 هاثنأو «شبك هركذ نأضلاو «ةرقبو روث رقبلا نم نانثاو «ةقانو «لحف «لبإلا نم

 .ةزعم هاثنأو ,ىدج وأ سيت هركذ زعاملاو «ةجعن

 كلسم مهيلع هجاجتحا ىف نآرقلا كلس دقو ءادع جاوزأ ةينامث ىه هذهف

 «هميرحت ىضتقا هتاذ ىف ثبخل نوكي قزرلا ىف ميرحتلا نأ نيبف «دارفإلاو عمجلا

 ال مهميرحت اوعدا دقو ءدوجولاو قازرألا حنام ىلاعت هللا نم نوكي ميرحتلا نأو

 :ىلاعت لاقف ءمهميرحت اعبتتم «ىلاعت هللا نم هنأ ناطيشلا ةسوسوب اومرح

 شبكلاك اهنم نيركذلا مرح تامرحملا نم جوز لك ىأ «نييَتنألا مأ مرح نيركذلا#
 مأ» اهضعب متصصخ لب ءاهلك اهومرحت مل مكنكلو ءاهلك روكذلا مرحتف ىدجلاو
 مكنكلو «ثانإلا لك مرحت نأ بجي ناكو «ةزعملاو ةجعنلا مرحف اهنم 4ِنييَشَألا

 وأ اهتاذ ىف ببسب ميرحتلا نوكي ال كلذ ىلعو ءرخآلا متكرتو ءاهضعب متمرح

 متصصخ نكلو «عيمجلا مرحيف اثانإو اروكذ ديلاوملا ىأ نييثنألا ماحرأ تلمتشا ام

 نم هيلع متدمتعا ام اونيبف «لقنلا نم ببسب الو ءاهتاذل ميرحتلا هببس نوكي الف
 ش :ىلاعت لاق اذلو ؛نيقداص متنك نإ ملعلا



 ماعنألا ةروس ريسمت اه

 2 لل
 أ بأ

 . «نيقداص متنك نإ ملعب ىنوئبنإل
 «ملعب ىنوئبن» :ىلاعت هلوق نوكي ءالوأ ركذ ىذلا قداصلا نايبلا دعب هنإو

 وأ هب مكهت هدوجو نالطب دعب هبلطو «مهدنع ليلد ال ذإ ؛مهب مكهتلا ليبق نم

 مكحب ىعدملاب ميلست جاجتحالا تقو ىف ليلدلا ةماقإ نع زجعلاو ءمهل زيجعت

 ٠ .ميوقلا ريكفتلاو ميقتسملا قطنملا

 ال مهنأ ىلإ ةراشإ هيف (ْنإ) ب قيلعتلا 4نيقداص متنك نإإ :ىلاعت هلوقو

 «ىنوئبنا# :ىلاعت هلوقو «نوعدي اميف ىلاعت هللا ىلع نورتفي مهنأو مهدنع قدص

 .مهمعز ىف ميظع اذهو «ميظعلا ربخلا أبنلا

 :ىلاعت لاق « ةينامث اهتدع نوكتف ىلوألا ةعبرألا لعب جاوزآلا ةعبرأ ىه هذه

 مرح مأ ءرقبلا نم روثلاو لبإلا نم لحفلا مرحأ 4نييشنألا مأ مرح نيركذلا لقإ»
 ميرحتلا ناك نإف «رقبلا نم ةرقبلاو «لبإلا نم ةقانلا مرحف «ةعبرألا نم نييثنألا

 امأ .اهلك ثانإلا لمش ثانإلا ىلع ميرحتلا نإف ءاهلك روكذلا لمشي نيركذلل

 رمأل الو ءاهيف ىتاذ رمأل ميرحتلا نكمي ال هنإف ءاهضعب نود اهضعب متمرح دقو

 .لقن الو لقع نم ليلد الف «ىلقن

 ماحرأ هيلع تلمتشا ام ىهو ءاثانإو اروكذ اهلك ديلاوملل ميرحتلا ناك اذإو

 رقبلا نم ديلاوملا عيمجل ميرحتلا نوكي .لوقلا مومع ىضتقمب هنإف «نييثنألا

 ثبخل ميرحتلا نوكي نأ نكمي الف ءضعب نود اهضعب نومرحت مكنكلو «لبإلاو

 نوكي نأ نكمي الف «صخي الو معي وهف «ميرحتلا ببس ناك نإ ثبخلا نآل ؛اهيف

 ىلع نوبذكت متنأف كلذ متيعدا نإو «هومتلقن لقنل الو ءاهتاذ ىف ببسب ميرحتلا

 لاق اذلو ؛ماهوألا مكتبلغو «مكاوه كلذ راص ىتح مكل هنييزتو «ناطيشلا

 : ىلاعت
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 0 لالالالا

 زر حل

 ىنيقي ملعب اوتأي نأ ىلاعت هللا مهبلاط 4اذهب هّللا مكاصو ذإ ءادهش متنك مأ»

 ؛عيمجلا ةحابإب صوصنلا تءاج دقو «هومرحام ميرحت ىلع لدي لقنلا نم مزاج
 كلذلو ءاونياعو اودهاش مهنأ نوعدي دق مهنأب مهركذ نأب مهيلع امكهتم لدع مث

 ركذ مث ءالوأ بلط امع بارضإلا ىنعم اهيف (مأ)و 4ءادهش متنك مآ :ىلاعت لاق
 ىصو نم ملع هللاو «ىلاعت هللا مهاصو ذإ نيرضاح اوناك مهنأ نوعدي دق مهنأ

 ىحوأ مهنأ مهسفنأل هنوعدي الو «ىحولا نوركتي مهنإف «مهيلع مكهت اذهو ءاذهب

 دجن اذكهو .اولعف ام مهل تنيز اماهوأ مهيف دجوأ ىذلا ةسوسو اهنكلو ؛مهيلإ
 ميرحتلا ببس مهعم أرقتساف ميسقتلاو ريسلاو ءارقتسالا ليبس كلس ىنآرقلا صنلا

 تناك نإو «ثانإلا معت ىهف ةئثونألا ناك نإو ءروكذلا معت ىهف ةروكذلا ناك نإو

 «مهدنع امف «ملع نم ليلدب مهبلاطف «,نوصخي مهنكلو «ديلاوملا معت ىهف ةدالولا

 ةجيتن ىه هذهو «نوبذاك بير الب مهف هللا مهاصوو اونياع مهأ مهلأسف

 ملظأ نمف# :كلذ دعب هناحبس لاق اذلو «ىلاعت هللا ىلع نوبذاك مهف «لالدتسالا

 . 4ع ريقي الالي اك هللا ىلع كلا
 ىلع اوبذك دق اوناك اذإ ىنعملاو ءاهلبق ام ىنعم ىلع اهدعب ام بيترتل ءافلا

 ىرتفي نمم املظ دشأ نمو نورتفم نوملاظ مهف ءاهمرح هللا نأ اوعداو «ىلاعت هللا

 ذإ «عوقولا راكنإل «راكنإلل ىهو «ةيماهفتسا نمو «سانلا لضيل ابذك هللا ىلع
 ىلاعت هللا ىلع بذكلا دصق ىأ ءابذك هللا ىلع ىرتفا نم ملظأ دحأ ال «هانعم

 عم كلذ ىفو ءمرحي مل وهو «هللا مهقزر ام ضعب مرح ىلاعت هللا نأ ءاعداب

 نم بكرم مهملظ نإو .راكنتسالا دشأ ركنتسا ام اولعف مهنأل «مهل خيبوت ىفنلا

 اذهب سانلا لضأ هنأ ىناثلاو ءبذكلا اودصقو هللا ىلع اوبذك مهنأل الوأ «نيرمأ
 مهماهوأ الإ ءىش ىف هللا نم سيلو «هللا نم ميرحت هنإ لاقف «هللا ىلع بذكلا
 . ةلاضلا

 اولضأ نيذلا مهئاربك ىف نوكي ام حضوأ لالضإلاو ملظلا كلذو

 :ىلاعت هلوقب ةيآلا هناحبس هللا متخ دقو «مهءافعض



 ماعنألا ةروس ريسفت ا#إ)

00 .0 
 زر بأ

 ىف مهملظ نيب نأ دعب ىلاعتو هناحبس هنإ 4نيملاّظلا موَقْلا ىدهي ال هللا نإ
 امارح هنمو الالح هنم هناحبس مهقزر ام اولعجو ءمهل ىلاعت هللا لحأ ام ميرحت

 سانلل مهملظو «هرمأب ناك ميرحتلا نأ ءاعداب ىلاعت هللا ىلع بذكلا ىف مهملظو

 نأل ؛نيملاظلا ىدهي ال هللا نأ ىهو ةماع ةيضق هناحبس ركذ «ملع ريغب مهلالضإب

 هبكرو «سانلا ىلع لاطتساو هأرمتسا ليلضتلاو ملظلا ليبس كلس اذإ ملاظلا

 الو ىدتهي الف «هيف رون ال مالظ هبلق باصأو .هسفن تملظأو ءتوغاطلا

 ىدهي ال هللا ّنإ» لاقف نودتهي ال نيملاظلا نأ دكأو «ىلاعت هللا نيب دقو «ىوُعرَي
 موقلا نع ةيادهلا ىفنبو «(َنِإ)و «ةيمسإلا ةلمجلاب كلذ دكأ دقو «نيِملاّظلا َموَقلا

 ىف مهريسب مهنأل نيملاظلا موقلا نع ىلاعت هللا نم ةيادهلا ىفن ناكو «نيملاظلا

 نع ةيادهلا ىفن هناحبس ركذو «مهسفنأ نع ةيادهلا باب اودس دق ملظلا قيرط
 مهضعب نواعي نيملاظلا نأل ؛نيملاظلل دحاولا نع انه هيفني نأ نود نيملاظلا موقلا

 «هيلع عجشيو «هيضتريو ملظلا رربي ملاظ ماع ىأر مهنم نوكتيف «ملظلا ىلع

 ىلإ ءاشي نم ىدهي هللاو ,ىوقتلاو ربلا لدب ناودعلاو مثإلا ىلع هيف نونواعتيو

 . ميقتسم طارص
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 . نور اَعاَلَو ْناَبريَعَرطضأِن ِمَه -هيِهَلَأٍر يعِل َلَِأ اًهَسف
 لآ

 وذ 001 020 ّ هادف وع .٠ مو

 ْمهّيلَعاَنَمَرَحَنَعَل اورقبلا تو رفظ ىز لك
 اَمَوُأآَساَوَحْلا وأ اَمُهَروهظ تاَمَحاَم ال إمَهموحُس حمص جم 00 ا

 هل رس ذيع عرس دس هس ل

 07 ٌدوفيصلاَكإَو ويعبر كِل طع طَلَتَخأ
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 مل ىلاعت هللا نأ نايبو «ماعنألا نم ىلاعت هللا همرح امل رصح ةيآلا هذه ىف

 نايبلا وه ىلوتي نأ ِةََِْي ىبنلا رمأ دقو «ماعنألا نم مهسفنأ ىلع هومرح ام مرحي

 ريغ نومرحي ام ميرحتب لَك ىبنلا نوهباجي اوناك مهنأل ؛هب هيلإ ىحوأ اميف
 اوناكو بذكلا هللا ىلع نورتفيو «ىلاعت هللا ىلع ميرحتلا ءاعدا ىف نيجرحتم

 .ابذك هللا ىلع ىرتفا نمم ملظأ دحأ الو «نيملاظ

 مه نوريثي وأ .لدجلا هيف ىرجي رمأ لك نأ دجي ىلاعت هللا ىآل عبتتملا نإو

 .ىلاعت هللا نايب عم هناسلب نايبلا ىلوتي نأب هيبن ئىلاعت هللا رمأي لدجلا هيف

 «لوعفملل ىنب امنإو «ىلاعت هللا هاحوأ اميف ىأ «َىَلِإ ىحوأ ام ىف دجأ أل
 .انه لوعفملل ءانبلاف ءهروكذم وه ام ريغب اقلطم ايفن ىحولا دوجو ىفن نايبل

 هب ىمس نإ لوقعم ريغ هومرح ام نأ ىلإ ةراشإ هيفو «دوجولا مدع ىفن مومعل
 .اقلطم ىحو

 ىلاعت هلوقب هناحبس ربعو «هلكأي لكآ ىلع ىأ ,«همعطي معاط ىلع» لاقو

 دق لكألاو «ةباطتساو قوذت معطلا نأل ؛(هلكأي لكآ) لدب «همعطي معاَط ىلع»

 ىلإ ةراشإ اذه ىفف «باطتسي قوذ هل سيل ام وأ ؛هيف بوغرم ريغ لكأ نوكي
 .تاموعطملاو موحللا بيط نومرحي مهنأ

 .«ر فريز مْ سوف اندم دركي نأ 9إ)
 «ةقنخنملا هانعم ىف لخديو «هيف همد سبحنيو «تومي ىذلا ناويحلا ةتيملا

 ءرئب وأ ةرفح ىف تدرت ىتلا ةيدرتملاو «تتام ىتح ةراجحلاب تذقو ىتلا ةذوقوملاو

 ةتيم ةملك مومع ىف لخدت هذه نإف «تتام ىتح ىرخأ نم تحطن ىتلا ةحيطنلاو
 امهمو «مدلا راهنإو «حبذلاب كذت مل ام ةتيملا نإ :انلق نأب ءاهانعم ىف انعسوت نإ

 . ةتيملا نم ةبيرق ىنعملا ىف اهنإف نكي

 عراستو ءداسفلا عيرس هنأ نيبت دقو «لئاسلا مدلا وه حوفسملا مدلاو

 راوج ىف حبذلا دعب نوكي ىذلا مدلا هب جرخ حوفسملا مدلاو ءهيلإ تابوركيملا
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 امهامس هنع ىور اميف لكك ىبنلا نإف «ءلاحطلاو دبكلاو «هل اطلاخم وأ ءمحللا

 كمسلاو «؛لاحطلاو دبكلا :نامدو ناتتيم انل تلحأ» :لاق هنأ ىور امك ءامد

 :ثالثلا تانايدلا ىف مرحم وهو «ةفورعملا ةبادلا وه ريزنخلاو «217دارجلاو

 نع مهنيد فيرحت دعب ىراصنلاو دوهيلا اهحابتساو «مالسإلاو ةينارصنلاو ةيدوهيلا

 .هب اوركذ ام اظح اوسن نأ دعبو ءهعضوم

 وهف ءرذق ىأ «سجر هن :لاقف ميرحتلا ببس ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 «ةرذعلا نم ىذغتيف «راذقألا نم ىذغتي وهف هئاذغ ىف رذق وهو «هتاذ ىف رذق

 هنأ نوريثك ظحالو «ةدودلا اهصخأ .تابوركيم هيف )ششقم هنإ ذإ سجر همحلو

 اودجول همحل اوثحبو هيلإ ءاملعلا هبنت ولو «ناطرسلا ضرم رثكي هولكآ رثكي ثيح

 :لاق ىلاعت هللا نأل ؛هيف هتموثرج نمكت لاضعلا ءادلا اذه نأ ةليوطلا ةريخلا دعب

 هلجأ نمو «ىسح سجر هيف ريزنخلا ناك اذإو نيلئاقلا قدصأ وهو «سجر هنإَفل
 لهأ ام وهو «هب هنرقو «ىونعم سجر هيف ام مرح دق ىلاعت هللا نإف «هلكأ مرح

 ىف نايقتلي امهنأل (سجر) ةملكل ةنراقم (اقسف) هملك مدق اذلو «هب هللا ريغل

 باب نم امهف ءىونعم سجر قسفلا اذهو : ءىسح سجر ريزنخلا اذه نأل ؛ىنعملا
 ٠ .دحاو

 مساب لب «هللا مساب ال هوحبذ مهنأ ىأ هب هللا رِيَغل لهأ# :ىلاعت هلوقو
 ىف هللا ريغ اومدق مهنأل ؛صرحلا لك كلذ ىلع نيصيرح اوناكو «مهناثوأ

 .هيف مهتهلآل برقتلا مهدصقف «مهحبذ

 ءامارح نوكي هللا ريغل لهأ ام نأ ىلع لدت ةيآلا نإف «ءثحب راشي انهو

 مل ام نوكي كلذ ىلعو ءالالح نوكي هب هللا ريغل لهي مل ام ةفلاخملا موهفمبو

 نإ هنأ انررق دقو ؛الالح نوكي هللا ريغل هب لهي ملو «ىلاعت هللا مسا هيلع ركذي

 نع )77١85(. لاحطلاو دبكلا - ةمعطألا :هجام نباو «(0-6579) نيرثكملا دنسم :دمحأ هاور )١(

 .امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع
 . طيحملا سوماقلا .لبازملا ىف ام لكأ :ششق (؟)
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 01 للا اللا
 ١ الا ١١

 ين

 ام ءرظن هيفف ءادمع كرت نإو «حوبذملا لكؤي هنإف انايسن «ىلاعت هللا مسا ركذي مل
 .ىلاعت هللا ريغ ركذي مل ماد

 مئاهبلا عابسك راثآ اهب تدرو دق تامرحم ةمث نأ وهو ءرخآ ثحب كانهو

 ةيحلاك «ءضرألا شاشخ ضعبو «رويطلا عابسو اهميرحتب راثآلا تدرو اهنإف

 ربيخ ةوزغ ىف تمرح ىتلا ةيلهألا رمحلاكو ءاهريغو «برقعلاو

 ؛هريغ ةحابإ ديفت امك «روكذملا ىلع تامرحملا رصق ىأ ءرصقلا ديفت ةيآلاو

 هذه ىف ميرحتلا تبثأ دقف «تابثإو ىفن نايبلا ملع ىف ررقم وه امك رصقلا نأل

 ةحابإلا تتبثو «هب هللا ريغل لهأ امو «ريزنخلا محلو .حوفسملا مدلاو ةتيملا ءايشألا
 .امارح ناك اهادع ام ضعب نأ تبث دقو ءاهادع اميف رصقلا دافأ ىذلا صنلاب

 .رصقلا عم ضقانتي اذهو

 :تاباجإ ةدعب كلذ نع بيجأ دقو

 «ريزنخلاك مئاهبلا نم اههبشي ناك امو «ماعنألاب صاخ رصقلا اذه نأ -اهلوأ

 هللا ىلع اورتفاو ماعنألا ضعب اومرح نيذلا نيكرشملا ىلع درلل قيس صنلا نإف
 هريغ نأو «هيلع صن ام ميرحت ديفي ىذلا رصقلا اذهب درلا ناكف «بذكلاب ىلاعت

 هيف ناك ميرحتلا نأ اذه ىلع دري دقو ,ماعنآلاب قلعتي ام وه هريغو «حابم

 ال هنأ دقتعتو :رصقلل جيرخت اذه ,ةحابإلا وأ وفعلا ةبت ةبترم ىف وهف الإو « همر حيف

 حضوأ ىدنع اذهو ضرألا شاشخو «هريطلا عابسو مئاهبلا عابس ميرحت عنمي

 .اهبرقأو تاجيرختلا
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 ال لق :اذكه جيرختلا ىدؤم نوكيو ءاومرح ام ميرحتل ىفن كانه امغإ «ةحابإلا

 كلذ ىلعو «مارح وهف هللا ريغل لهأ وأ ريزنخ محل وأ احوفسم امد وأ ةتيم نوكي

 .ىرشخمزلا هلاق مالك اذه .كاردتسالاب ميرحتو

 . ميظعلا هللا باتكب

 ةحابإلا تذحخأ امنإ «ةقلطملا ةحابإلا ىلع لدت مل ةيآلا نأ -ثلاثلا جيرختلاو

 . «ميحر روفغ كبر َنِإف داع الو غاب ريغ رطضا نمفإ»

 ىف ناك نمف «رارطضالا لاح ىف ال «رايتخالا لاح ىف دكؤم ميرحتلا اذه

 الو غاب ريغ وهو اعوج كالهلل ضرعت دقو «همعطي ام دجي ال ةرورض لاح

 والك ىبنلا هنيب دق ةرورضلا دح نإ انلق دقو «هلكأ هل رفغي ىلاعت هللا نإف «دتعم

 نم وأ «هل املاظ لداعلا مكاحلا ىلع ايغاب جرخ نم وه «ىغابلا نأ -امهلوأ

 نم نإ : ةدعاق ىلع أريس نوكي كلذو « ةصخرلا هذهب عفتني ال هنإف «ةيصعمل جرخ

 وهو ةميرج بكتري نمك «ةصخرلا ةمعنل اببس ةيصعملا نوكت ال ةيصعم بكترا

 الف ارطضم نوكي نأك ءهل ىهتشملا مرحملا اذهل بلاطلا ىغابلا نأ -ىناثلاو

 .ابلاط هل ايغاب هلكأيو هيهتشي ءاريزنخ الإ دجي

 .هجيرخت قبس )١(
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 هنأ ىلع سانلا ضعب هجرخف ءاضيأ ناريسفتلا ناذه هل وه (ىداعلا) و

 .ةصخرلا ةمعنب عتمتسي ال صاع هنإف ةرورضلا هذه ىف هتعقوأ ةيصعمب ملاظلا

 .ةرورضلا دحل زواجتملا ىأ ىداعلا نأ -ىناثلاو

 وه ىداعلا نأو «ريزنخلا وأ ةتيملل بلاطلا ىهتشملا ىغابلا نأ ىلإ ليمأو
 عستت امك رارشألل عستت ءايندلا ىف ىلاعت هللا ةمحر نإف «ةرورضفلا دحل زواجتملا

 نيرمأ ىلإ انه هبننو «مهل هللا رفغي نأ ىسعو ؛هللا دنع باسحلاو رايخألل

 «ثئابخ اهنأل الإ تمرح ام تامرحملا هذه نأ وهو «ىونعم -امهدحأ

 ةرورضلا نإو «هب ارارضإو ىناسنإلا مسجلل اداسفإ اهيف نإو «ثئابخلا مرح هللاو

 لقي اهررض نإو «تامرحملا هذه ىف ىتلا ثابخألا راضوأب بهذت دق عوجلا ةدشو

 هنإف ءدعب نم ررض ةمث ناك نإو «كالهلا ىلإ ىدؤي اديدش اعوج عئاجلل ةبسنلاب
 دح زواجتي الأب ةليقم ةصخرلا تناك كلذلو «عانتمالا ىلع بترتي امم فخأ

 ىتلا مسجلل ةدسفملا ميئارجلا رثأ دتشاو ءررضلا بلغ هزواجت نإ هنأل ؛ةرورضلا
 .تامرحملا هذه اهيلع ىوتحت

 روفَغ كبَر ُنِإَف9 :ىلاعت هلوق وهو ءاضيأ ىونعمو ىنايب وهو -امهيناثو

 رطضا نمف ءاذكه ردقملا نإف ءهل ببس وأ فوذحملا طرشلا باوجل رثأ «ميحُر

 نكلو ءركذي ملف انه امأ ءرخأ تايآ ىف ركذ امك «هيلع مثإ الف داع الو غاب ريغ

 ىذلا مكبر وه ميكحلا عراشلا نأ ببسلاف ميحر روفغ كير نإف وهو ءهببس ركذ

 ميحر هنأو «هرتسيو مئإلا رفغي روفغ هنأو .مكتايح رمأ ىلع ماقو ءمكبرو مكقلخ

 .هببسب اببس مثإلا عفر ىلع لدي اذه نإو مكقهري ال

 نيملسملل لحأ ام هللا نيب نأ دعب (ِرْفَظ ىذ ّلُك انمَرَح اوداه َنيذّلا ىَلعو»
 ىف ركنتسا دقو ؛لالح بيط لكف قالطإب تابيطلا ةحابإ باب حتف هنأو ءمرح امو

 ميرحت نع ىهنو هللا اهلحأ ىتلا تابسيطلا مرج نم ىلع تاميرك تايآ ةدع
 مكل هللا لحَأ ام تاَبيَط اومرحت ال اونمآ نيذّلا اهيأ اي :هتاملك تلاعت لاقو «تابيطلا

 . [ةدئاملا] © 29 4 اودتعت الو
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 «تابيط اهتاذ ىف ىه تابيط مرحي دق هنأ ىلاعتو هناحبس نيب اذه دعب

 الو :مهيلع مرح نمب اصاخ ميرحتلا نوكيف ءسوفنلا ضعب ءاودأ ديزت اهنكلو

 . ىضرملل مزال هنكلو ءءاحصألل زئاج ريغ نوكي ءاودلاك «سانلا لكل اماع نوكي

 عمو «لسكو لومخ ىلإ كلذ ىدأو «لهرتلاو ةمختلاب اوبيصأ دوهيلاو

 ضرألا اولخدي نأ ىلإ ىسوم انديس مهاعدو «ءدوعقلا نوكي «لسكلاو لومخلا

 « سانلا ٍرئاس نود مهل اهوكلمي نأ ال ءاهولخدي نأ مهل هللا بتك ىتلا ةسدقملا

 ىّتح اَهَلْخدُن نأ انإو َنيِراَبج اًموَق اهيف نإ : مهماسجأ لهرت ببسب نيلذاختم هل اولاق

 . [ةدئاملا] 4« 9 نولخاد نإ اهنم اوجرْخَي نو اهنم اوجَرْخَي

 تنأ بَهْذاَف اهيف اوماد اّم ادبأ اهَلَخدَن نأ نإ ئسوم اَي اوُناَق ا :اضيأ نولوقيو

 . [ةدئاملا] 4 69 َوُدعاَف هاه اّنِإ التاق َكّيَرَو

 امأ .مهسوفن نم ةوخنلا باهذو مهماسجأ لهرتل جالع نم دب ال ناك

 لاقف ءاهئارحص ىف نيهئات ضرألا ىف اوشيعي نآب سأيلا ىلع مهابرف ىناثلا
 [ةدئاملا] 465 .. . ضرألا يف نوهيتي ةنس نيعبرأ مهيَلع ةمرحم اَهنإف .. .# :ىلاعت

 ام مهيلع مرح نأب هناحبس هجلاع دقف «مهلسكو ماسجألا لهرت وهو لوألا امأو

 لقثتو ءماسجألا ىف نهدلا ىبرت موحلو .موحش نم ماسجألا لهرت ىلإ ىدؤي
 .هناحبس لاق اذلو .مهتاكرح مهيلع

 ىذ لك دوهيلا ىلع ىلاعت هللا مرح «ٍرْفظ ىذ لك انمرح اوداه يذلا ىَلَعو»

 مئاهبلاك - هنع ىلاعت هللا ىضر ريرج نبا لاق امك - رفظلا وذو .ماعنألا نم رفظ

 .ناتيحلاو ءطبلاو زوألاو ماعنألاو ريطلاو «لبإلاك عباصألا ةقوقشم نكت مل ىتلا

 ءمحش هلك مانس اهل لبإلاف ءمحشلا ةرثكب زاتمت تامرحملا هذه نأ ظحاليو

 لكو «هب ترسف دق ىرت امك رفظلا وذو ءاهمحل ليلق موحش ىه طبلاو زوألاو

 امطفو «هانركذ ىذلا ىنعملا اذهل ميرحتلا ناكو ءاهلجرأ فارطأ جرفنت مل ناويح

 . مهلاعفأ ىلع ةرطيس لقعلل لعجيو «ةدارإ ةوق اهيطعي سوفنلا مطفو «مهسوفنل



 ماعنالا ةروس ريسفت ا /

 االول
 وبيج

2 

 . 4 امهروهظ تلمح امل امهموحش مهيلع انمرح مَغلاو رََبْلا نمو »
 لدي امم موحشلا ىلع صن دقو «ىلاعت هللا همرح امم ىناثلا مسقلا وه اذه.

 «بلقلا سقي لبإلا موحل لكأ نإ لاقي هنأ قوف ىضاملا ىف ميرحتلا ببس ىلع
 .ةيساق مهبولقو

 دقف ءمهسوفنب ةمحرلا ةظحالم عم مهماسجأل ىلاعت هللا جالع ىرن انهو

 هتوق فعض عم ءةماخضو «لهرت نم هيلإ ىدؤت ال موحشلا ىلاعتو هناحبس مرح
 نوعيطتسي ال ام ىنثتسا هنكلو ءساسحإلا فعضو «سفنلا ةوسق عمو «هتميزعو
 اهنألو ءاهماعط بيطل منغلاو رقبلا روهظ تلمح ام الوأ ىنثتسا ؛اربص هيلع

 :هناحبس اضيأ ىنثتساو ءريثكلا لهرتلا ىلإ ىدؤت الو «ةريثك اموحش تسيل

 وهو «ىوَح وأ ةيواح هدرفم عمج (اَيَوَحلا) . «مظعب طلتخا ام وأ اياوحلا وأ»
 ام حيبأو نبللا عضاومو ءءاعمألاو ةدعملا لمشتو «نطبلا ىف عمتجاو ىوحت ام

 كلذ ناكو .ءهجارحإو هلصف ةبوعصل كلذو «ىه تحيبأ امك «محش نم تلمح

 .نيعئاط اوناك نإ ةباجتسالل اليهستو «ميرحتلا عضوم ىف افيفختو اريسيت

 ء«مهسوفنل امطفو «مهلسكلو «مهماسجأل اجالع ناك ميرحتلا كلذ نأو

 :ىلاعت لاق اذلو ءمهماسجأو مهكرادمل افاهرإو «مهحاورأل ةيكزتو

 مهسفنأل مهملظ لمشي ملظلاو ءملظلا وه ىغبلا 4مِهيغَب مهائيزج كلذإ
 مهريغ ىلع مهيغب لمشيو «مهماسجأ هب نمستو «نوهتشي ام لكأ ىف مهقالطناب
 تلدو «نطب امو اهنم رهظ ام ىصاعملا مهباكترا لمشيو ءءاشحفلاو ءادتعالاب

 هلوقك اذهو .ةهرشلا مهسوفن هب مطفو مهيلع ىلاعت همرح ام ىلإ هيف ةراشإلا

 هللا ليبسس نَع مهَدصبَو مهل تْلحُأ تابّيَط مهل ارح اوداه نيذلا نم مْلظِبفط : ىلاعت

 . [ءاسنلا] 4 659 هنع اوُهن دقو ابرلا مهذْخأو 059 اريثك

 ايويند ءازجو ءمهماسجأل ةيوقتو مهسوفنل اريهطت ناك ميرحتلا اذه نإو

 .نايغط نم اوفرتقا ام ىلع
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 هتراشب دنع كلذ ىلاعت هللا لاق دقو ءاهلك تابيطلا مهل لحأ مالسإلا نإو

 ابوتكم هتودجي ىذا ّىَمألا ىلا لوُسّرلا نوعي نيا ل :ىلاعت لاقف «ىمألا ىبنلاب

 تاّبَيَطلا مهل لحيو ِرَكَسْلا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأي ب ليجبإلاو ةاروتلا ىف مهدنع

 ىلاعت هللاو .[فارعألا] 4 659 ... مهَرْصإ مُهْنَع ُعَضَيو ْتئاَبَحْلا ْمهيلع مِرَحُيو
 . معنلا ىلو

 : ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخو

 وه انه قدصلاو «ةيلاعلا ىناعملا لكل عماج ىنعم قدصلا 4َنوُقداَصَل انو

 «نيملاعلا بر هللا هاكح ربخ ىف كشن فيكو «هيف ةيرم ال ىذلا قحلاب رابخإلا

 مهوتعو «مهنايغط ىلع ليئارسإ ىنب هب ىزاج ىذلا ءازجلا ىف لدعلا لمشيو
 «مهتاوهشب مهماسجأل مهداسفإو «مهلهرت جلاع ىذلا ءاودلا قدص لمشيو

 هربخ ىف هقدص ىلاعتو هناحبس هللا دكأ دقو ءدودحم دح ريغ ىلإ مهطارفإو

 ةلمجلا -اهلوأ «ةثالث تادكؤمب مهسوفنو مهمسج ءاودأل هجالعو هتلادعو

 .ريبكلا ىلعلا وه ىلاعت هللاو «ماللا -اهثلاثو «ةدكؤملا (نإ) -اهيناثو «ةيمسالا

 ف و كد : 1 م حس د يي ب 7 غم

 حخ م 224 هه ريد ريع اح 2 ل أ ميس رع 4
 مه. 8 سا ه

 ٍعىس صاع رك داك متل خت أ ام هللا َء
 0 م رق رس ياس سى عد م هس ره تا ل 3 2< ه- 200

 انكسأب اوفاذ وح م هلبق نم ترزذ أَسَّذك ى نكح
 دج م

 وه مسمع 2 سة سا يي ءس 22
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 ةعلببلا هَل هد لق 190 ا ب ٌدْشأَن 0
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 : التل وسخط عساس طلال طالما مخك اال خل عطل امل طل مللت لل ل كالا اللا ال الل الان اال لل اا« اك لالا أل اا الخلان

 نم سأي ىف رفاكلا لعجي ال ةغلابلا هتمكح ىف ىلاسعتو هناحبس هللا نإ
 وهو بتي ملو «هتيصعم ىلع رصأ نإ هباقع نم وجني نأ ىف عمطي الو «هترفغم
 :ىلاعت لاق اذلو «ةوقو ةيفاع ىف

 . «ةعساو ةمحر وذ مكبر لقق كوبذك نفل
 الف ءكتلاسرب نيرفاك 4كوُبَذَك نِإَفظ :هلوقب ميركلا هيبن هللا بطاخي

 نع مهل لقو «مهبرب ناميإ ىلإ مهرفك نم اوهتنيو ءاوبوتي نأ نم سأي ىف مهلعجت
 ىأ «ةعساو ةَّمحَر وذ مكبر# مهسيؤت نأ ريغ نم ناميإلاو ةبوتلا باب احتاف كبر

 ةفدارتملا معنلاو ءدوجولاب سانلا ىلع معنأ دوجولا لك تعسو ةمحر بحاص
 .نيعئاطلل تباث باوثلاو «ةاصعلل ةبوتلا باب حتف دقو «مهيف نيعئاطلاو مهتاصعل

 ءهل ةبوتلا باب حتفي صاع لك تعسو ىتلا ةعساولا ةمحرلا هذه عم هنإو
 نم نيرصملا ةاصعلا كرتي ال كلذ عم هناحبس هنإ .ميقملا ميعنلاو باوثلاب عئاطلاو
 :ىلاعت لاق اذلو ؛مهيغ ىلع اورمتسا اذإ باقع ريغ

 .«َنيِمِرَجُمْلا موَقلا نع هسأب دري الوإ»
 هناحبس ربعو «ةمايقلا موي ميلألا باذعلا انه دارملا نأ رهاظلاو «ةدشلا سأبلا

 رفاضتت ةعامج ىف نوكي مارجإلا نأل ؛موقلا ظفلب ,«نيمرجملا موقلا» : هلوقب
 وأ «هدرفمب دحاو نم نوكي نأ ردانو «ناودعلاو مثإلا ىلع نونواعتيو رشلا ىلع

 هباتك ىف ىلاعت هللا ةنس نإو اذه .رشلا ىلع نواعتم عمجتم ريغ رفانتم ددع
 :ىلاعت لاق امك .باقعلا اهراوجب ركذي نأو ءاهيف ابغرم ةبوتلا حتف نأ ميكحلا

 . [دعرلا] 4ك باقعْلا ديِدَشَل كبر نِإو مهمْلُظ ىلع ِساّنلَل ةرفغم ودل كبر نِإو ...»
 بالا وه ىباَذَع نو 9 ميحّرلا رولا نأ ىَنأ ىداَبع ْئنٍ : لئاق نم زع لاق امكو

 وه هّنِإ 09 ديدشُل كبر شطب نإ » : هتاملك تلاعت هلوقكو .[رجحلا] 4 © ميلألا

 ٍرفاغإ :هناحبس هلوقكو .[جوربلا] 469 0 دوُدوْلا روُمَعْلا وهو 09 ديعيو دبي

 .[رفاغل 49 باقل ديدش بال لبقو بنل
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 .«ءىش نم انمرح الو انؤابآ الو اتكرشأ ام هللا ءاش وَل اوكرشأ نيدّلا لوقيس»

 وهو هودبأ امو اوكرشأ نيذلا بولق ىف لوجي ام ىلاعتو هناحبس هللا نيبي

 الو هب نونمؤي ال اذه مهلوقو «مهنع ةعبتلا ءاقلإب مهرفك نع نورذتعي نيذلا لوق

 ريغو ةلطابلا ةجحلاب جتحي هومملا لداجملاو ءنومصخ موق مهنكلو «هل نوعضخي
 . ةلطابلا

 ىف مهنكلو ؛ءىش نم اومرح الو .مهؤابآ الو اوكرشأ ام هللا ءاش ول هنإ
 :نيتقيقح نوسني رهاظلا لوقلا اذه طسو

 ريغو نيراتخم اومرح ام اومرحو «.هب اوكرشأو «هللا اوصع مهنأ -ىلوألا
 ايندلا ىف مهتذخاؤمو ةرخآلا ىف مهباقعو مهباسح نوكي كلذ ىلع هنأو «نيربجم

 اوعداو ءاومرح ام اومرح كلذ قوفو ءهنع نوفرحني قحلا نع نوجراخ مهنأ نايبب
 .هيلع ءارتفا هللا نم ميرحتلا نأب ةجح وأ ناهرب ىأ ريغ نم

 ىف ريسلا اوراتخا مهنأل الإ مهيغ ىف مهكرتيل ىلاعت هللا ناك ام هنأ -ةيناثلا

 .ديعبلا لالضلاب قحلا نع اودعب ىتح هيف نوريسي هللا مهكرتف «ةلالضلا قيرط

 نوقلي نيذلا لوقلا كلذب مهلبق نم نيذلا جرخف «نيجراخلا بأد كلذ نإو

 :ىلاعت لاق كلذلو «هترئاد نم نوجرخي ال مهب طيحم وهو مهسفنأ نع مثإلا هب

 . «انسأب اوقاذ ئتح مهلبق نم نيذْلا بدك كلذك»

 انمرح الو انؤابآ الو نحن انكرشأ ام اوكرشأ نيذلا هلوقيس ىذلا لوقلا اذهك

 دق اوماد ام مهيف لسلسم رشلاف «مهلبق نم كرشلاب مهوقبس نيذلا لاق ءىش نم

 ةيلوئسم مهلمحت مدعو «ىوهلا ءاليتساو ريكفتلا ىف ةدحاو ةلم هلك رفكلاو ءاووغ

 ىلع نوذخاؤي ال مهنأب مهراذتعاو «مهنع اهيفنو «مهريغ ىلع ةعبتلا ءاقلإب مهلعف

 ال ابكترم نأ ثدح هنأ ىوري «ةاصعلا ىف نأشلا كلذو «ماثآ نم نوبكتري ام

 رمع ماقأف «هللا ءاضق :لاق ؟اذه تبكترا مل هلأسف ءرمع ىلإ قيس ادح بجوي

 لاق دقلو «هلمع ةيلوئسم ىلاعت هللا ءاضق لمحي هنأل اطاوسأ هدازو «دحلا هيلع
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 ءارمأ انل ىضقو ارمأ هللا انرمأ : هنع هللا ىضر دمحم نب قداصلا رفعج وبأ مامإلا

 .انل ىضق ام ىلع هلمحنو «انرمأ ام كرتن اذاملف

 نيبذاك مهرازوأ مهسفنأ نع نوقلي مهبر رمأ نع نوقسفي نيذلا نأش كلذ

 .اهب نونمؤي ال مهو تاراذتعالا هذه لثمب

 . «انسأب اوقاذ ئتح# هتملك تلاعت هللا لاق

 هسأب نأ لمتحيو ءايندلا ىف نينمؤملا ةوقب هللا سأب نوكي نأ لمتحي اذهو

 وهو «ىضاملاب ربع ىلاعت هللا نإف باذعلا نوكي امفيكو «ةرخآلا ىف ميلألا هباذعب

 الف هّللا رمأ ئتَأ 8 : ىلاعت هلوق ىف امك ءهعوقو دكأت ىلع ةلالدلل لبقتسملا ىف عقاو
 .[لحنلا] 4 90 هولجعتست

 ضعب اومرح الو اوكرشأ ام ءاش ول هنأب اهنوقوسي ىتلا تاراذتعالا هذه نإو

 مهميرحت نأو «هللا اضرب مهكرش نأ ىلع ةجح مهدنع لهف هللا ىلع ءارتفا ماعنألا

 ىلع ادار مهل امحفم ىلاعت لاق اذلو «مهدنع ةجح ال هاضر وأ هرمأب اومرح ام

 : مهئارتفا

 .«انل هوجرختف ملع نم مكدنع له لق

 درجمب ال «ملعلا اذهب نوجتحتف هللا نم مكيلإ ءاج ملعب نوكي نكلو «ءمكنظ

 انل هوجرختف ملع نم مكدنع لهف «هيف تفاهتلاو «مالكلا ةرثكو «نيمختلاو نظلا

 .نومعزت ام غوسي ام هيف ناك نإ مكمالك نوغوستو هب نوجتحت

 نوكيل انل هروجرختف هنومعزت ملع ىأ ملع نم مكدنع له ىأ «قارغتسالا ديفي

 .؟مكل اليلد
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 هللا دكأ دقو «خيبوتو ديدهتو «راكنتساو «ماحفإ اهيف ةيماسلا ةلمجلا هذهو

 . «نوصرخت الإ متنأ إو لا الإ نوعبتت نإإ :لاقف مهدنع ملع ال هنأ ىلاعت
 ىذلا نظلا نكلو «هوقنتعا ليلد نم الو «هوتوأ ملع نم مهل ةجح ال مهنإ

 قحلا نم ىنغي ال نظلا نإو ,مهعفد وه هيف كش ال اقح هومهوتو «مهيلإ قبس

 ىلع ولو هونبي مل نظلا كلذو ءامارح هولعج مهسوفن ىف رمأ ناحجر وهف ءائيش

 مهماهوأ هيلع تر طيس نيمختو صرخ ىلع نكلو ,.حجرم ىنظ ليلد
 الإ نوعبَتت نإ» :ىلاعت هلوق ىنعم نم بيرق وأ ىنعم اذهو «هيلإ مهتهجوو

 ةملكلا هذهف «نظلا الإ نوعبتي ام ىأ «ءانئتسالل (الإ)و «ىفنلل (نإ)و «َنَّظلا

 هحجرت انظ نوعبتي مهنكلو «نيقيلاب امزلم وأ اعنقم اليلد نوكي نأ ةيفان ةيماسلا
 «َنوصَرْخَت ّألِإ متنأ نإو# :ىلاعت هلوقب ماهوأ ىلع ىنبم نظلا نأ دكأو «مهماهوأ
 الالض كلذب اولض دقو «ةللضملا ماهوألا ىلع امئاق انيمخت نونمخي الإ مه ام ىأ
 . اديعب

 نوكتل باطخلا ىلإ ةبيغلا نم ميركلا هباطخ ىف هناحبس هللا تفتلا دقو

 ال مهنكلو -قحلا لوق اومزتليلو قحلا ىلإ اوعزفيلو «مهسوفن ىف بهرأ ةهجاوملا
 .نوملعي

 .«نيعمجأ مكادهل ءاَش ولف ةعلابْلا ةجحلا هّللَق لق»

 ام ضعب مهميرحتو «مهكرش بنذ نم مهسفنأ ةئربت ىف اريثك امالك اوقاس
 بر مهادحتو ءهب نولدتسي ام مهدنع اودجي ملف «ةجحلاب اوبلوطو ؛هللا لحأ

 هب اوتأي نأ مهيلإ بلط امب «رافكلا كئلوأ تهب دقو «ملع ىأ ملعب اوتأي نأ ةيربلا
 اهبحاصب غلبت ىتلا ىأ ةغلابلا ةجحلا هدنع نأ هللا نيبي ةميركلا ةيآلا هذه ىفو

 لوقك «ةلدألا ىوقأ اهبحاص ةغلبم اهانعم «(ةغلاب) ف «لالدتسالاو قحلا ىصقأ
 نإو «ةيضرم وأ ءاهب ىضرم ىأ [ةعراقلا] 4 ةَيضار ةشيع ...# :ىلاعت هللا

 . ىبرعلا نايبلا غلبأ نم وه ضعب ناكم اهضعب تاقتشملا لامعتسا

 د _-ججك
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 ا بل

 حاصفإلل ءافلاو لَك ىبنلل باطخلا 4ُةَعلاَبْلا ةَجحلا هّللَف لقط :ىلاعت هلوق
 هللاف «نوعدت امب ملع ىأ ملع نم مكدنع نكي مل اذإ ىنعملا ءهردقم طرش نع

 .هيلإ ةيداهلا قحلل ةلصوملا ةغلابلا ةجحلا هدنع ىلاعت

 اهضعب ءايحألا ديلوتو ءاشنإلاو نيوكتلاو قلخلا اذه ىه ةغلابلا ةجحلا كلتو

 دلي مل ىذلا دمصلا درفلا دحألا دحاولا قلاخلا ىلع لدي اذه لكف «ضعب نم

 نولوقي امك ةهلآ هعم ناكولو «ميلعلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيلو «دلوي ملو

 هناحبس دحاو هنأ ىلع لدي دوجولا ىف ام لك اذكهو «ضرألاو تاومسلا تدسفل

 عم نكلو «ءىش هلثمك سيل هدحو قلاخلا هنأ نورقت برعلا رشعم متنأو «ىلاعتو

 «ةدابعلا ىف هريغ هعم نوكرشت اهب نورقتو «لقاع اهيف ىرتمي ال ىتلا ةجحلا هذه

 دعب نم مكتمكح لب «هتجيتن مولعملا ىلع اوبترت ملو «مكلوقع تلضف «ةيهولألاو
 ىأ « نيعمجأ مكادهل ءاش ولف# ىلاعت هللا ةئيشم كلتو .ترطيسو «ماهوألا كلذ

 مكتدارإب اهقيرط ىف مترسو اهومترتخا مكنأل ةلالضلا مكل ءاش ىلاعت هللا نأ

 .لالضلا ىلإ متلصوف «ةراتخملا

 انؤابآ الو اًنكرشأ ام ِهّللا ءاش ول .. 3 :نيلطبم نيرذتسعم مهلوق ىف مهو

 قرفلا ضعب مهف امك ءهاضر مزلتست هللا ةئيشم نأ اوبسح دق «ءيش نم انمرح الو

 ءاضرلا مزلتست ال ةئيشملا نأ قحلاو ءاولاق ام اولاق اذلو ؛دعب نم ةيمالسإلا

 ىتلا ىه ةيادهلاف .بضغلا مزلتسي ىهنلاو اضرلا مزلتسي ىذلا وه رمألا امنإ
 .«نيعمجأ مكادهل ءاش ولق» :ىلاعت لاق اذلو ءاضرلا مزلتست

 نأ دارأ ول وهو «هتدارإو هناطلس تحت دوجولا ىف ءىش لك نأ ىأ

 هللا ناوضر ىف مكلامعأ ىف اعيمج متنكلو «كلذ ناكل ىده ىلع اعيمج اونوكت
 . ىلاعت

 مكنم دارأو هب نونمؤملا «قحلا ىلإ ةاعدلا نويدهملا مكنم نوكي نأ دارأ امنإو

 هللا ءاش ولو ف : ىلاعت هلوق اذهو «رابتخالاو ءالتبالا متيل كلذ ريغ ىلع نوكي نم

 لعجل كبر ءاش ولو » :ىلاعت لاق امك نيدتهم .[ةدئاملا] © (52 ةدحاو َةّمَأ مكلعجَ
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 ةملك تمنو مُهَقَلَح كلذلو كبر مح نم ّألِإ 059 نيفلَتَخم نوُلاَي الو ةدحاو َهّمُأ ساّنلا

 مهعمج ا ءاش ول لاق امكو [دوه] 4 059 نيعمجأ ساّنلاو ةنجلا نم منهج نألمأل كبر

 4 69 اعيمج مهلك ضرألا ىف نم نمآل كبر ءاش ولو ف :ىلاعت لاق امكو ىدهلا ىلع

 .[سنوي]

 دق ناك اذإف «هناحبس هاضر نامزلتسي ال «ةئيشملاو ةدارإلا نأ انه دكؤن اننإو

 .رفكلا هدابع نم ىضري ال هنإف «دابع ضعب ةلالض ءاش

 ةئيشملا نيب اوطبري نأ ةفسلف ىف اوملكت نمل الو «نيكرشملل حصي ال اذلو

 كبر امو ..«تايآلا نم ريثكلا ىف ادكؤم ايفن كلذ ىلاعت هللا ىفن دقف ءاضرلاو

 ديبعلل مالظب

 2 ال سوتيه د مهوورْحأل أي َنوُسِمْؤَي ال

 نم مهاتآو مهل هلحأ امم مهسفنأ ىلع هومرح اميف لازي ال ميركلا مالكلا

 اودهشيل مهبلاطي نآلاو .مهيلع ترطيس ماهوأ نكلو .هوتوأ ملع نكي ملف ءاذه

 . اذه مرح هللا ّنَأ نودهشي نيذّلا مكءادهش مله لق»

 .اذه مرح هللا نأ نودهشي نيذلا مكيف ءالضفلاو «مكتودق
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000 
 زن برج

 قزر نم هللا لحأ ام ميرحت ىف لوقلا قايس عم رئاس مالكلا اذه نإو
 ال مهنأ ةقباسلا ةيآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقف ءالالحو امارح هنم اولعجف

 مهاعد كلذلو «نوبذكي وأ نوصرخي مهنأو ءانظ الإ نونظي نإ ءىشب نونقيتسي

 «نوضفري ذئنيح مهنإو ءاذه مرح ىلاعت هللا نأ اودهشيل مهلئامأ اورضحي نأ ىلإ

 ابأ نأ ركذنل انإو «نيرفاك اوناك نإو «نيبيذاك نودهشي ال برعلا لئامأ نأل كلذو

 ةباجإ باجأ لقره هلأس امدنع - ةكمل كرابملا حتفلا لبق كرشلا ميعز -نايفس

 ىف ةبذك ىنع ظفحت نأ ىشخأ ىنأ الول :لاقو «لملمتم وهو ةقداص ةحيرص

 بلط .هنوضري وأ بذكلا ىلإ نوعراسي مهنم لئامألا ناك امف .تبذكل برعلا

 .نودهشي ال مهنإو ءاذه مرح هللا نأ اودهشيل ءادهش اورضحي نأ هللا

 مهيلع ماهوألا ةرطيسو «مهءاوهأ مهعابتاو لع ىبنلل مهبيذكت لاح نكلو

 مهنأب مهتوعدب هرمأ ىذلا ىلاعت هللا رمأ ناك اذلو .قدصلا ةعزن مهيلع بلغت دق

 نأ ىلإ رفكلا ةجاحل هعفدت دقف كرشأ نم ىلع ليحتسمب سيلو «لطابلاب اودهش نإ

 الف ىأ «مهَعَم دَهْشَت الَف# ءقحلا ريغب اودهش نإ «بذكيف قحلا ملاعم سمطي
 ولو «هبذك نمؤي ال كرشي نمو .«مهتيجس ىلع مهبلغي دق ىوهلا نأل ؛مهقدصت

 بلغ نإف ىأ «مهعم دهشت الف اودهش نإَقط :ىلاعت لاق اذلو ءقدصلا لهأ نم ناك

 الو ,مهعم دهشت الو «مهتداهش مهيلع ركنأف ءركذ امك لطابلاب اودهشف مهيلع

 مهبذك ىف مهرياست الف ىأ «مهعم دهشت الف :ىلاعت هلوق ىنعم اذهو «مهرياست

 .دعب نم ىلاعت لاق اذلو ,ءىوهلا نم ثعبني ىذلا

 مهبرب مهو ةرخآلاب نونمؤي ال َنيذّلاَو انتايآب اوبذكك نيا ءاوهأ عبَشت الو»
 1 . 4 نوُلدْعي

 موي ىلإ هنوعبتيو «هوعبتا نيذلا لكل ىهن هيهنو «ميركلا هيبن ىلاعت هللا ىهن
 لعج نمو .ىدهي الو «لضي هتاذ ىوهلا نآل ؛مهءاوهأ عبتي نأ نع هاهن «نيدلا

 . ليبسلا ءاوس لض دقف ءهاوه ههلإ
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 1 اللا ل

 ؟ر_بلمجت#ب

 يي

 دوصقملا وه ىذلا ىنعملاو «/تتايآب اوبك نيل ءاوهأ عبتت الو# :نآرقلا صنو

 ىلع نورتفيو «نومرحي ام نومرحي نيذلا ىلاعت هللا ىلع نيرتفملا نيكرشملا عبتت ال
 عبتت الو :ىلاعت هلوقب نيكرشملا نع ربعو ءمرح ىذلا هنأ نومعزيف .بذكلا هللا
 «ةفرحنملا مهءاوهأ عبتي امنإف «مهعبتا نم نأل ؛مهعابتال مزال هنأل 4نيذْلا ءاوهأ

 نم كلذ نوكي ىنأو ءدرمو « لضم ىوهلاو «ءىوهلا عابتا ىف نمؤم ىدرتي فيكو

 . ماركلا هعابتأ نمو «ميرك ىبن

 مهنأ عم ةثالث افاصوأ مهل ركذ دقو ءمهاوه عابتا نع ىهنلا ناك كلذلو

 : لقع باحصأ اوسيلو ىوه باحصأ

 تايآب ىآ انتايآب اوبذك مهنأ -مهلاوحأ نم ىلوألا لاحلا وأ لوألا فصولا

 ةلادلا تايآلا اوبذكف «ىلاعتو هناحبس هتينادحو ىلع ةلادلا نوكلا ىف ىلاعت هللا

 هيلع لدت ام ىضتقمب اولمعي مل مهنأ تايآلا هذه مهبيذكت ىنعمو «هتينادحو ىلع

 للك دمحم ةوبن ىلع ةلادلا تايآلاب اوبذكو «ةراتخملا ةدارإلاو «ةرهاقلا ةردقلا نم

 نيمألا هيبن ىلع ىلاعت هللا ىحو اهب لزن ىتلا ماكحألاو «ةينآرقلا تايآلاب اوبذكو

 .ةكَك ميركلا

 لاض هنأل عبتي نأ حصي ال «تانيبلا هتايآ رهبت ىذلا مولعملا قحلاب بذكملاو

 . لضم

 ةرخآلا ركني نمو «ةرخآلاب نونمؤي ال مهنأ -ةيناثلا لاحلا وأ ىناثلا فصولا

 نمؤي ال ىدام الإ راكنإلا اذه ىف عقي الو «نمؤم امهركني ال نيتقيقح ركني

 .ناميإلا بل وهو «بيغلاب

 ايندلا انتايح الإ ىه نإ :نولوقيو «ثعبلا راكنإ -نيتقيقحلا نيتاه ىلوأ

 ىلاعتو هناحبس هللا نأ نوبسحي كلذب مهو «نيثوعبمب نحن امو ءايحنو تومن

 نوعجرت ال انيلِإ مكَنأو اثبع مُكانقلخ اَمَنَأ متبسحُفأ » ءىدس مهكرت هنأو ءاثبع مهقلخ
 .[نونمؤملا] © 009



 ماعنألا ةروس ريسفت اه

 الااااتالا خطاط اخ انااا لل اخخ طنا تن اطلالات اللا لالل نخالة اانا التان خالل خلالنا لااا ااالن نال ن اانا الل ألان الاانا الاتات اا نانا اان 0
 ا <

 نمو «ةيداملا ةايحلاب الإ نونمؤي الو «ةيحورلا ةايحلا نوركني مهنأ -ةيناثلا
 . عبتي ال كلذك ناك

 مهبرب مهنأ ىهو «نيرمألل ةجيتن ىهو «ةثلاثلا لاحلا وهو -ثلاثلا فصولا

 ىذلا مهبر عم ةدابعلل ةلداعم -ةراجح ىهو- .ناثوألا نولعجي ىأ ءنولدعي

 ىلع ماق لب .مهكرتي ملو مهقلخ هنأ ىأ «هتيبوبرب مهّبرو «مهتوكو ءمهقلخ
 مهؤلكي ىذلا ءىش لك ىلع مئاقلا مويقلا ىحلا وهف «ةايح ىلإ ةايح نم مهريوطت
 .راهقلا دحاولا هناحبس راهنلاو ليللاب

 مهبر هللا مهتاواسم ىف مهلالض نايبل ,«تولدعي» ىلع «مهبرب» ميدقتو

 .مهلوقع لالضل نايبو ءمهل بينأت وهو «ناثوألاب

 هللا ابياصو

 را

 لق#
 و, دس مو هر م # 0 0
 وبا رخال مكمل تصبر مَدَحاَملَت أد ات

 5< #7 ل 0000 هس هرم كس

 ني مك دللؤأ اوامنالو اندسسخإ نب لاولابو اعيش

 010 2( سوء رخل م حسو 2 طع
 ٌسحاوفل ا اويرفت الو مِهاَيِإَو مكحفزرن نحن ٍقلْمِإ
 هَ دقاق ةَباَلَو رطبا َواَحهَتِمَرَهْلعاَم
 2 كلي خص كحل نأ يح

 طير 2000 مآ ت2 هسا ري لآ ام

 مدس لبي وحلم نسحأ ىهيتلايالإ يتيلا اَلاَمأوبَرَمْناَلَو
 َّلاَمْدَت تكمل 00 00 007



 ماعنألا ةروس ريسفت لل

 0 اللتان ططخخطمممل املا طل قلل كطاانالاا اللات طنااطلم اللا الاانا لالالا ننال ااالاا لانا ااتالااالا لااا نانا ااا 111
 هب لمجل»

 > يت

 د قفا ناحل دلفاإََهَعْسُو

 9 توُركَد لَ هوب ْكَصَو كِل أ
 أ ها . دا أ

 َلَبَسل وعينا لَو هَوعِبَتَأف اميِقَسَم ىِطرص اذه
 50 0 0 3 2 < ذتذآتكآ 00

 هم و ذأ
 جنت »< هج -
 موقي «لماك ىناسنإ عمتجم ءانبل ىلاعت هللا اياصو ىه رشع اياصو هذه

 «تافآلا نم عمتجملا ةياقوو ىذألا عفدو ةدوملاو ىناسنإلا نواعتلا ساسأ ىلع

 . ءافعضلا ةياعرو

 ةيصو ىلإ رظني نأ دارأ نم :هنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نبا لاق دقلو

 مكبر مرح ام لذأ اولاعت لق تايآلا هذه أرقيلف همتاخ اهيلع ىتلا كك هللا لوسر
 . 4 وُ ْمُكَلَعَل» : ىلاعت هلوق ىلإ 4 انيس هب اوُكٍرْضُم الأ مُكيل

 نآرقلا ىناعم ىف هتريصبب ذفانلا هيقفلا ىباحصلا دوعسم نبا هلاق ام اذه

 ناعم نم نكتسا امو «رهظ امو هيلع صن ام نيب نم ماكحألا جرختسمو «ميركلا
 . ةيلاعلا

 ءانب اهيلع موقي كدلك ىبنلا اياصو ىه ىتلا ةيهلإلا اياصولا هذه نإ قحلا ىفو

 تاعامجلا اهب ىدرتت ىتلا ةيعامتجالا تافآلا براحت اهبو «ميلسلا ىناسنإلا عمتجملا

 ريهطتو ءركفلا تافآ نم لوقعلاو سفنلا رهطت اهيف .لالحنالاو قرفتلا ىواهم ىف

 نواعتلا ءاهيفو .هعاونأ نم عون ىأب ءادتعالا عنمو ذبانتلاو عطاقتلا نم عمتجملا

 لك ىف لدعلا ةماقإ هيفو «هقح قح ىذ لك ءاطعإ اهيفو «ءافعضلا ةيامح ىلع

 طابر وه ىذلا دوهعلاب ءافولا اهيفو ءتابجاولاو قوقحلا نازيم وه ىذلا هبورض

 .اهلئابقو اهبوعشو اهسانجأ فلتخت امهم ةيناسنإلا تاعامجلا



 ماعنألا ةروسريسفت اه /

 اللاوو لللا

 هن هجل 1
  ىت

 ىهو «ةيقاولاو ةينابلا ةيعامتجالا تافيلكتلا رثكأ اهيف نإ لوقت نأ تئش نإو
 مل نإو «ةلداعلا عئارشلا لك ىف ةررقمو «ةيوامسلا تانايدلا لك ىف اهيلع قفتم

 .نآرقلا ىف ءاج امك عيفرلا ومسلا اذه ىلع اهيف نكت

 .«ذاضبإ ياو ان باور ممم اما فو
 املأ اولاَعَت :مهل لوقي نأب هبر ةلاسر رهوج غلبيل ِكَي هيبن هللا بطاخ

 ابوعشو اسانجأ ضرألا ىتش ىف نيعمجأ سانلا اهيأ اولبقأ ىأ «مكيلع مكبر مرح
 «اولاعتاط ب ءادنلاف ؛مكيلع مرح ام مكل نيبأ مكسفنأو مكلوقعب اولبقأو «لئابقو
 اياصو نم مهل هنيبيس ام مظعل هيبنتو ريكفتو مهكرادم لكب هل مهلابقإل ةوعد

 هبيلاسأو هتاملك ىف اعباتتم الترم ميركلا نآرقلا ةءارق ىه ةوالتلاو «تافيلكتو

 ريبعت اذهف .«ةحضوملا ةعباتنملا ةوالتلا كلت ةرمث ؛نايبلا نأل نايبلا انه دارملاو

 .ببسلا نع ببسملاب

 ىأ .ىذلا ىنعمب لوصوم مسا (ام) .«مكيلع مكبر مرح امإ» :ىلاعت هلوقو
 ءايفرح الوصوم ام نوكت نأ حصيو «مكيلع ىلاعت هللا همرح ىذلا مكل نيبأ

 . مكيلع ىلاعت مكبر ميرحت لتأ اولاعت ىدؤملا نوكيو

 نم كلذ نأ ىلإ ةراشإ «مكيلع مكبر مرح امال :ىلاعت هلوقب ريبعتلا ىفو
 امب طيحملا وهو ءاهلك رومألاب ملاعلا وهو .ءمكبذهو مكبرو مكقلخ ىذلا مكبر

 اولتقت الو# ءاهرخآ ىتلا ىلوألا ةسمخلا رومألا ىف وه امنإ .4مرحو «مكريخ هيف
 انئش اذإو اهنع ىهتنن تامرحم ةسمخلا هذه نإف .«َقَحْلاب الإ هللا مَرَح ىتّلا سفّنلا
 الأو «نازيملاو ليكلاب ءافولا نم تارومأم هرثكأف ىقابلا امأ «نيدلاولا ىلإ ناسحإلا

 ىتلاب ميتيلا ةلماعم ىف رمألا ىنعم ىف وهف ؛نسحأ ىه ىتلاب الإ ميتيلا لام اوبرقي
 .تامرحم ال رماوأ هذهف دهعلاب ءافولاو لدعلا ةماقإ مث «هلام ىف نسحأ ىه

 ءافولا انلعج نإ ةعست ىه ابلط وأ ايهن تايآلا ىف ةروكذملا رماوألا هذه

 .ةلماك ةرشع نوكت نيرمأ اهانلعج نإو ءادحاو ارمأ نازيملاو ليكلاب
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 وهو «ىلاعت هللا همرح ىذلا لوألا رمألا وه اذه «اًئيَش هب اوكرشت 2 : ًالأ»

 لصأو «دوجولا ءىشنمو نوكلا قلاخب قلعتي هنأل ارثأ اهاوقأو ءرومألا مظعأ

 لاق امك «تاللاسرلا لك تعمتجا هيلعو «ةعيرشلا لوأ وهو «ىنيدلا داقتعالا

 هب انيّصو امو كي انيَحوَأ ىذأاو احون هب ئصَو اَم نيا نم مُكَل عرش إلا : ىلاعت

 مهوعدت اَم نيكٍرشملا ىلع ربك هيف اوُقرَعَتت الو نيدلا اوميقأ نأ ئسيعو ئسومو ميهاربإ

 .[ىروشلا] 4 9 هَل

 الإ نارفغلل ةلباق تائيسلا لك لعجي ىلاعت هللاو «ناميإلا بل ةينادحاولاف

 ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفعي الهلا نإ ١ :ىلاعت لوقي اذلو «كرشلا

 1 0 .[ءاسنلا] 4 (52)

 ناسنإلل ناعذإلاو «ناثوألا سجر نم لوقعلل ريهطت اهيف ةينادحولا نإو

 درفلا ءدحألا دحاولل الإ عضخي الف «ءرملا ىف ةزعلا ىبرت ىهو «ناثوألاو

 ارب ةينادحولا تناك اذإ هنأو «هريغل عضخي نمو «هللا ريغ دبعي نم كلذو ءدمصلا

 دلولا دوجو ىف ايدام اببس هللا مهلعج نمب رب نيدلاولا ىلإ ناسحإلا نإف «قلاخلاب
 . «اناسحإ نيدلاولابو# :ىلاعت لاق اذلو

 ناسحإلا ىه امهب ةيصولاو «نيدلاولاب ةيصولاوهو ىناشلا رمألا وه اذه

 .ةفأرلاو ةمحرلا ىف لدعلا قوف وه ذإ «لدعلا نم ىلعأ ةبترم ناسحإلاو ءامهيلإ

 امك «لدعلاب رمألا راوجب ناسحإلاب رمألا ناك كلذلو ء«ربو ءافوو ةفأرو لدع وهف

 ءاشحفلا نع ئهتيو ئبرقلا ىذ ءاَنيإو ناّسحإلاو لدعْلاب رم هللا نإ :ىلاعت لاق

 كبر ئضَقو » :ىلاعت لاقو .[لحنلا] 4© ه9 دوركم مكمل مُكطعَي يخلو ٍركْسْلاو
 نمضتي ناسحإلاب رمألا نإو .[ءارسإلا] 9*4 © اناسحِإ ! نيدلاولابو هاي لإ اودبعت ذل

 ةاساوملاو ةفطاعلا لضفب رمأو «ةءاسإلا نع ىهن وه ذإ ؛ةءاسإلا نع ىهنلا

 .ةبحصلا ناسحإو «برقلاو

 ريثك ىف كرشلا نع ىهنلاب انرتقم نيدلاولا ىلإ ناسحإلاب رمأ ىلاعت هللا نإو

 نيدلاولابو اًميش هب اوكرشت الو ِهّللا اودبعاو » :ىلاعت لاقف «ةميركلا تايآلا نم
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 ءاعم امهعمجو هللا ركشب نيدلاولا ركش ىلاعت هللا نرقو . [ءاسنلا] 4 69 اَناَسْحِإ
 ىب كرش نأ لع كادَهاَج نإو 9 ريصملا ىلإ كيدلاولو ىل ىل ركشا نأ» : ىلاعت لاقف
 مث ىلإ باَنأ نم ليم عبتاو اوم ايناللا ىف اًمهبحاصو امهعطت الف ملع هب كل سي ام
 نيدلاولا ىلإ ناسحإلاو .[نامقل] 4 69 َنوُلِمَعَت مك ام ٍمُكْنَبْنأَف مكعجرم ىلإ

 ىنب قاثيم اَنْدَحَأ ذإو ف :ىلاعت لاق «ليئارسإ ىنب اهفلك دق نيعمجأ نييبنلا ةعيرش
 .[ةرقبلا] ©« 5 © اًناسحِإ نيدلاولابو هّللا ّذلإ نودبعت ال ليئارسإ

 .هيهنو هللا رمأ نع قساف وهف نيدلاولا قعي نمف

 «ةثلاثلا ةيصولا ىه هذه 4مُهاّيِإَو مكُقْزرَت نحن قالمإ نم مكدالوأ اولتقت الو»
 دالوألا ىلإ ناسحإلا ىلإ مهيلإ ناسحإلاو لوصألا ماركإ نم هناحبس لزن دقو

 ىلع ةظفاحملا هاضاقتت ىرطف رمأ هنأل دالوألا ىلإ ناسحإلا هناحبس ركذي ملو
 رمأ نكلو «دالوألا ىلإ ناسحإلاب رمآلاب نآرقلا ءاج امو هيبأ دادتما دلولاف «سفنلا

 :ىلاعت لاق امك «مهتاهمأ قزرو مهنوئش ةياعرو مهتيبرت ىلع مايقلاب مالسإلا

 ةدلاو ٌراَضن ال اهعسَو الإ سفن فّلكت ال فورعملاب نهتوسكو نهفزر هل دولوملا ىلعو»
 .[ةرقبلا] #4 65 كلذ لم ثراَوْلا ىلعو هدّلوب هَل دولوم الو اهدّلوب

 لعفي نم ناكو «ملع ريغب ايغب هتانب دئي نم ةيلهاجلا ةيشحو ىف ناك نكلو

 ىلاعتو هناحبس ىهن دقو «قافنإلا ةرثك نم رقفلا قالمإلاو ؛مهقالمإل هريغو كلذ
 قاشنإلا ببسب رقف نم ىأ «قالُمإ نم مكدالوأ اولتفت الوإل :لاقف ءهنع

 لقي نحن قالنإ يح دالرأ وُ الرو :ىلاعت هلوق عم ىلعملا ىف قالتم وهو

 عقاو قالمإل هدالوأ لتقي نم ةيلهاجلا ىف ناك هنأكف [ءارسإلا] 469 ... مكايإو

 . هلتقي مل نإ قالمإلا عقوتي هنأل هدلو لتقي نمو «قافنإلا ببسب

 «نيطايشلا ءاوغإ نم وهو «ىلهاجلا مثإلا كلذ نع ىلاعت هللا ىهن دقو
 ىف دعب مهو «كلذ نولعفي مهنأ .مهعم هنولعفي نيذلا ىلع لهسي ناك هلعلو

 اوناكو «دالوألاب ءابآلا قلعت مهب اوقلعت اونوكي ملف ءمهتدالو بقع وأ ءدهملا

 «ددوتلاو «فلإلاب ؛مهتبحم اوقاذ دق اونوكي ملو «ملع ريغب اهفس كلذ نولعفي
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 نكلو «مهنوقزري ال مهنأل ؛رربي ال قالمإلا وأ رقفلا نأ نايب ىف ىلاعت لاق دقو

 «مهعم مكقزرن نحن ىأ «مهاّيإو مُكُفْزرن نحن :ىلاعت لاق كلذلو ءهللا مهقزري

 400. . اَهُقْرِ هّللا ىَلَع الإ ٍضْرَألا يف ةّبَد نم امو :مكدحو مكانقزر امك

 .[دوهز

 ءهوحن وأ لزعب زوجي ال لسنلا عنم نأ ةيآلا هذه نم ءاملعلا ضعب مهف دقو

 ىأر هنأ لَك ىبنلا نع راثآ تيور نكلو ءمحرلا جراخ ةفطنلا ىقلي نأ لزعلاو

 نأ «بابلا اذه ىف ثيدحلا رخآ ءاج نكلو «21)هنع هني ملو هب رمأي ملو «لزعلا

 . '20(ىفخلا دأولا وه لزعلا» :لاق دلك ىبنلا

 فالخ هنكلو ءسأب نم هب سيل لزعلا نأ ىأر هنأ ةباحصلا نع ىورو

 هنإ لاق نم مهنمف «هيف اوفلتخا كلذ دعب ءاهقفلاو ءهعنم رخآ ىأرو «ىلوألا

 زوجي ال هنإ لاق ىلازغلاو ءرهاظلا لهأو ةلبانحلاك مارح هنإ لاق نم مهنمو «هوركم

 ةأرملا تيشخل ىتح هيعارصم ىلع راذعألا باب حتفو «هيلإ رذع ةمث ناك اذإ الإ

 لسنلا دح وأ لزعلا اقلطم اعنم عنم هنكلو ءاهنع لزعي اهجوز نإف ءاهلامج ىلع

 مكدالوأ اولتقت الو ءصنلل ةمداصم نوكي كلذ نإف «قالمإلل وأ قالمإلا فوخ

 نأ 0 لزعلا ىلع بترتملا لسنلا نم دحلا ىف لصفلا لوقلاو «قالمإ ةيشخ

 :لاق ءهل تارربملا لإ باب حتف ىذلا ىلازغلا نإ ىتح «هضري مل ءاهقفلا روهمج

 . ىغبني ال

 كلذ نأ اوررق سأب نم هب سيل اولاق نيذلا نأ دكؤملا نم هنإف نكي امهمو

 ىلع ءرربم هل ناك اذإ «لعفي نأ كلذ ديري نمل نوكي هنأ ىأ «لكلاب ال ءزجلاب

 ؛هيلإ دحأ وعدي نأ مارح ىأ «لكلاب مارح هنكلو .ىلازغلا دنع رربملا ىف ةعسوتلا

 مكح -حاكنلا :ملسم حيحص يفف ٠ ءملسمو يراخبلا حيحص نم لزعلا باب يف ءاج ام كلذ نم (1)

 لعفي ملوا :لاَقَف كو هللا لوُسَر دنع لَا رك :لاَق يردخلا ديعس يبأ نع (14174) لزعلا

 . «اهقلاتخ هللا الإ ٌةَقوُلَحُم سْفَن تسي ه١ مُكدَحأ كلذ لَمْ ا :لَقي مل «؟هكدحأ كلذ

 . هجيرخت قبس (1)
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 اوجوزت» :هلوقو «نآرقلا ىف ميركلا صنلل ةضهانم كلذ نأل ؛هيلإ ةلودلا وعدت وأ

 .©2)«ةمايقلا موي ممألا مكب رثاكم ىنإف دولولا دودولا

 مالسإلا نأ ١950 ةنس رهزألا ىف دقعنملا ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم ررق دقو

 ةمألا ىف ىبريو ءايبرحو ءايداصتقاو ءايعامتجا ةمألا ىوقي هنآل ؛ «لسنلا ىف عري
 هنالمعتسي ءامهريغ نود نيجوزلل قح لسنلا ميظنت نأ ررقو «ةعنملاو ةزعلا حور

 .هدحو هللا مامأ ةرورضلا نع امهتيلوئسمو .ةرورضلل

 «نَطَب امو اهْنم َرهَظ ام شحاوفلا اوبرقت الوإ»
 نأل ؛دعب نع وأ برق نع هالوألاب لصتت ىهو «ةعبارلا ةيصولا ىه

 ءاّسَو ةشحاف ناك نإ ىّنْزلا اوبرقت ة الو» :ىلاعت لاق دقو ىنزلا وه شحاوفلا صخأ
 . [ءارسإلا] 4069 اليبس

 «لدتعملا رمألا نع ةدايزلا شحفلا ىف لصألاو .:ةشحاف عمج :شحاوفلاو
 لوقعملا دحلا نع دتئاز ىأ شحاف نبغ لاقي اذلو «لوقعملا نع دئازلا وه شحافلاو

 اهنأل ىصاعملا ىه شحاوفلاو «نيموقملا ميوقت ىف لخدي ال ذإ ؛ةقفصلا ىف
 رهاظلاو « ميقتسملا قيرطلا نعو ءاهجاهنم نع جورخو ةرطفلا نع ةدايزو «فارحنا

 ملو رتتسا امو ىأ نطب امو «مارح هتاذ ىف ةيصعملاب رهجلاو ء«هب رهجيو «نلعي ام

 هلعفي ام نإف «ىصاعملاب رهجي نمو «ةرهاجملا مثإ نود هنكلو «مثإ وهو «هب رهجي
 نع ادعب سانلا دشأ نم نإ» :ِدْلكَك ىبنلا لاق دقلو «ةرهاجملا مثإو لعفلا مثإ نامثإ
 هللا هرتس دق ليللاب المع لمعي ىذلا كلذ» :لاق ءمه نمو :ليق (نيرهاجملا هللا

 هاور اميف ٌةْلكَي لاق دقلو .2©)(هللا رتس فشكي اذكو اذك تلعف لوقي حبصيف

 دنسم ىقاب :دمحأو ( > ءاسنلا نم دلي مل نم جيوزت نع يهنلا - حاكتلا : :دواد وبأ ادد (17

 الإ ىفاَعُم يمّمأ لك :لوُشي هك لل لور غمس (هنع للا يضر ةريره يب نع 0

 هم
 لوي هيل هللا رس دقو حيصُي م المع ليذلاب لجل لمَ ان ةرهاَجمْلا نم إو «نيرهاجملا

 قفتم هن هللا رشم افشكي حبصيو بر هركسي تاب دقو اذكو ذك ةحرابْلا تلمع نال أَ

 - قئاقرلاو دهزلا :ملسمو 00 59) هسفن ىلع ملسملا رتس -بدألا :يراخبلا هاور : هيلع

 .((2 ) هسفن رتس ملسملا كته نع يهنلا
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 رتس ىف وهف رتتساف تاروذاقلا هذه نم ائيش بكترا نم سانلا رشعم اي) :ىعفاشلا

 .27(دحلا هيلع انمقأ هتحفص ىدبأ نمو هللا

 ىف رهظي ملو بولقلا تاجلخ هنآل ؛اراتتسا رتتسي ام ىصاعملا نمو

 «ءادتعالا تّيِب نمك هدصقم هيلع توف ام ئجوف هنكلو ءاهبحاص لودعل ال لمعلا
 هنإف «هتدارإ نع جراخ رمأل اهباكترا هيلع تاف نكلو «لعفلا ىلإ هجتاو «ىنزلا وأ

 نم نإف ءاديرم ال هنع امغر اهباكترا نم نّكمُي مل نكلو «هتيصعم نطُبأ دق نوكي

 وأ هلل ةرجهلا ديري ال ناكم ىلإ رجاهي نمكو «مئثإلا هيلعو ءانطاب نوكي ام ماثآلا

 ام ةشحاف نوكي اذه نإف «ىغبلا وأ روجفلاو قسفلا ديري نكلو «.حلاص لمعل
 4099 ... هضاب منإلا َرهاَظ اوُرَذَول :ىلاعت هلوق لثم صنلا اذهو .نطب

 . [ماعنألا]

 ةذخاؤملا ىلع صن هيف ههبشي امو ىنآرقلا صنلا اذه نإ «لئاس لأسي دقو

 ىلع ذخاؤي ال ىلاعت هللا نأب ثيدحلا نأ عم .نطبي امو سفنلا ىف ام ىلع

 ملف ةنسحب مه نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو «هسفن هب ءرملا ثدحي ام

 ,©0ءىش هيلع بتكي مل اهلعفي ملف ةئيسب مه نمو «ةنسح هل تبتك اهلعفي
 ءاقلت نم لدع لب «لمعب عرشت نأ ريغ نم ءاهّمه وأ سفنلا ثيدح اذه نإف
 . هسفن

 ملو «عورشلا بكترا نم وه هانعم ىف ملكتن ىذلا ىماسلا صنلا ىف امو

 ذخأو .هدصقو لعفلا دارأ لب «لودعلاو سفنلا مه الو سفنلا ثيدح ىلع رصتقي

 .هتدارإ نع جراخ رمأل متي مل نكلو «بابسألا ىف

 )١( انزلاب هسفن ىلع فرتعا نميف ءاج ام -دودحلا :أطوملا ىف كلام هاور )1535(.
 076١. ١)ديحوتلا :ةياور يفو «(5491)ةئيسوأ ةنسحب مه نم -قاقرلا :يراخسبلا مامإلا هاور (؟)

 اذه ىلعو .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع(18١)ةنسحب دبعلا مه اذإ -ناميإلا :ملسم هاور امك

 .ربكأ هللاو .ةنسح هل تبتك -ىلاعت هللا ةاضرم ءاغتبا -اهلعفي ملف ةئيسب مه نم نإف
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 . «قحلاب لإ هللا مّرَح ىتّلا سفنلا اولتقت الو»

 لتق نع ىهنلا ىهو «نيملاعلا بر اهب ىصوأ ىتلا ةسماخلا ةيصولا ىه ده

 بجوي ببسب ىأ قحب لتقلا نوكيو «قحلاب الإ اهلتق ىلاعت هللا مرح ىتلا سفنلا
 .لتقلا

 نأ الإ عنملا لصأ ىلع ىهف ءاساسأ سفنلا لتق ميرحت ديفي صنلا اذهو

 لاق دقو «ةماعلا سوفنلا ةيامحل قحب نوكي كلذ نإف ؛كلذل بجوم ةمث نوكي

 ىنب ىلع انبتك كلذ لجأ نم )» :ايغبو ادسح ليباه هاسخأ ليباق لتق ىف -ىلاعت-

 نمو اًعيِمَج َساّنل لَ اَمّنَكَف ضّرألا ىف ِداَسُف وأ سفن رعب اسفن لمَ نم هّنَأ ليئارسإ

 . [ةدئاملا] < 69 اًعيِمَج سائلا اًيحأ امّنأكَف اهايحأ

 بجوي ىذلا قحلا نمو «قحب نوكيف هرربي ام ناك اذإ الإ «مارح لتقلاف

 مهو هلوسرو هللا براحي نأ وأ « ىغبي نأ وأ هريغ لتقي نأ 2« سفنلا لحيو «لتقلا

 هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا ءازج امّنِإط : ىلاعت لاق امك ةبارحلا لهأ وأ قيرطلا عاطق

 وأ فالخ ْنَم ملجأ مهيدي مَطَقت وأ اوبَلصي وأ اولي نأ اداسف ضرألا ىف نوعسيو

 يذلا الإ ©0 ميظع ّباَذَع ةرخآلا ىف مهل اَينالا ىف ئزخ مُهَل كلذ ضرألا نم اوني

 . [ةدئاملا] 4 ©89 ميِحرروُمَع هللا نأ اوُمَلَعاَف مهِيلع اور دقت نأ ٍلبَق نم اوباَت

 نوكي وأ ءاهتاذ سفنلا ةيامحل نوكي سفنلا لتق رربي ىذلا قحلا دجن اذكهو

 .اهحابأ دق اهبحاص

 مرح ىلاعت هللا نأل ؛هرربي ام دجو اذإ الإ ماع سفنلا لتق نع ىهنلا نإو

 ىهنم اهلتقف «ىهنلا ةلع ىهو ؛ةلصلا هيف اهلتق «مرح ىتْلا» ىلاعت هلوقف ءاهلتق
 ةبراحم وأ ؛؟ةدرب هسفن اهبحاص حابأ اذإ اذلو ءاهمرح ىلاعت هللا نأ ؟ هنع

 ش . مدلا حابم هنأل ؛ىهن الف ءاهلتق مرحي مل ىلاعت هللا نإف «نيملسملل

 ضرأ لخد نمو «دهاعملا ىمذلا لتق نع ىهن ىلاعت هللا نأ نيبتي كلذبو

 .ملعأ هللاو .همد مصع هذهع نأل ؛انمأتسم نيملسملا
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 . «نورٌكَذت مكلعَل هب مكاّصو ْمُكلَذل

 ىلإ ناسحإلاب رمألاو كرشلا نع ىهنلا نم روكذملا ىلإ ةراشإلا «مكلذ»

 هنأل ؛عوقولا نع ال ةبراقملا نع ىهن وهو شحاوفلا برق نع ىهنلاو «نيدلاولا
 نع ىهنلاو ءاهيف عقي نأ كشوأ ىمحلا لوح ماح نمف ءاهنم وندي نأ نع ىهن

 اذهف «سفنلا لتق نع ىهنلا لمشت ةراشإلاو «عوقولا نع ىهنلا ىلع لدي برقلا
 لعجو «عابتالاب ةريدج ىلاعت هللا اياصوو «ىلاعتو هناحبس هللا اياصو نم هلك

 ءاهيلإ راشأ ىتلا رومألا هذهب ةيصوتلا مومعل (عمجلا ميم) ب ةراشإلا ىف باطخلا

 اوجرت ىكل ىأ «نورْكذت مكلعَل» : ىلاعت هلوقو .4دهب مكاصإ# عم لوقلا قستيلو

 ءاجرلاو ءاجرلل هيف لعل «نورّكَذَت مكّلعل» ىلاعت هلوقو .نيركذتم اونوكت نأ امئاد

 .ىلاعت هللا نم ال دابعلا نم

 .دابعلا نم دكؤملا بلطلا ىه ةيصوتلاو

 . 4 هدشأ غلبي ئتح نسحأ ىه ىتْاب الإ ميتيْلا لام اوبرقت الواط

 «برقلاب ريبعتلا ناكو ؛هوذخأي وأ ميتيلا لام اوبرقي نأ ىلاعت هللا ىهن

 وأ ةلصخلاب الإ برقلا نع ىهنلا ناك اذإ هنأل هلكأ نع ىهنلا ىلوألاب نوكيو

 ىصولا ناك اذإ هيف راجتالا اهنمو «هتنايصو هظفحو هئامغإل نسحأ ىه ىتلا ةقيرطلاب

 ال ىتح ميتيلا لام ىف اورجتا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ارهام ارداق انيمأ هيلع

 .هلكأ ىهنلاب ىلوأ ناك ,١2)7ةقدصلا هلكأت

 ضعب اهيف لاق نسحأ ىه ىتلا ةلصنخلاو ؛هوبأ تام ىذلا وه ميتيلاو

 ىلع ةظفاحملا لاقف ربع ولو «هعورف ريمثتو هلوصأ ىلع ةظفاحملا هنإ «نيرسفملا

 ريمثتلا قرط لكب لوقنملا ريمثتو ءسارغألاو رودلاو نيضرألاك ةتباشلا لاومألا

 .حضوأ نوكي ريبعتلا نإف ءاهلكأي الو «ةنامألاب

 .هجيرخت قبس )١(
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 ءهيمحي نم دقف هنأل ؛هيمنيو هظفحي امب الإ هلام برق نع ىهنلا ناك امنإو
 ظحاليو ءهمسج ظحالي «ةايحلا جرادم ىلإ هديب ذخأي ىذلا ىماحلا بألا دَقَف

 بلطمو نيعماطلا عمطم هنأل ؛لاملا الإ ركذي مل انهو «لام هل ناك نإ ؛هلام

 .امل الكأ سانلا لاومأ نولكأي نيذلا

 ىلع ةظفاحم ناك هيلع ظفوح نإ ؛ةمألا لام نم ءزج وه ميتيلا لام نإو

 .اهتورث نم ءزج

 ءاهيضاق ىف ةلثمم ةعمتجم ةمألا ةياعر ىفو ءهيصو دي ىف ةنامأ لاملا نإو
 مايقلاو «هلام ىلع ةظفاحملا ىلع اهيف ردقي ىتلا نسلا غلبي ىأ ءهدشأ غلبي ىتح
 بلكك دش عمج ليق دشألاو .هتلماعم ىفو ءهسفن ةصاخ ىف هنوئش ىلع
 ةرادإ ىلع ةردقلا دح هغولب وهو انركذ ام دارملاو هل درفم ال مسا ليقو «بلكأو
 نأو «جوزتي نأ نكمي ىتلا نسلا غلب دق نوكي نأب حاكنلا غولب هاندأو هلام نوئش

 اولتباو :ىلاعت لاق ؛حاكتلا نس هغ هغولب دعب ءدشرلا هنم سنؤي وأ ءادشر غلبي
 موك لو هاا هل واف هز مت تنفعك يك ياا 0 20

 0 ريشا الأ مه كل

 اوطلاخي نأ مهسفنأ ىلع نوشخي نونمؤملا ناك ماتيألاب اياصولا ةدشلو «فاعض

 نووي مهل دلصإ ل نماتيلا نع كوست ) :ىلاعت لاق اذلو « ءمهعمتجم نم
 4 9 ٌمُكَتنعأل هللا ءاَشْوَلو حلَصُمْلا نم دسْفُمْلا مَع ُهللاو مُكَناوْحِإَف مهوطلاخت

 . [ةرقبلا]

 ؛مهنم ارفان أشني الو «سانلا ىلإ هسفنب ابيرق هلعجت ميتيلا سفن ةياعر نإو
 لاق اذلو ءاهيف شيعي ىتلا ةعامجلل اودع أشنيو «ةياعرلاو ةيامحلا دجي ال هنأل
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 رهقي تيب تويسلا رش» لك لاقو [ىحضلا] 5(4) رهقت الف ميتيلا اًمَأَقط :ىلاعت
 .217«ميتي هيف مركي تيب نيملسملا تويب ريخو ءاميتي

 ةنامألاب ىلاعتو هناحبس ىصوأو ء«ميتيلا ماركإ وهو ةرسألا ىف حالصإ اذه

 :هتاملك تلاعت لاقف ةدوملا طابر ىهف «ةعامجلا ىف

 ١ اهعسو الإ اسف فلكن ال طسقلاب َناَزيمْلاَو لكلا اوُقوأو ( .

 نمض ىف امهب ىلاعت هللا ىصوأ ناذللا نماثلاو عباسلا نارمألا امه ناذه

 نوزوملا ىف نزولاب ءافولاو «تاليكملا ىف ليكلاب ءافولا امهو ءاياصولا رشع

 ليكلا ءافو نم سانلل لب «صقن الو ةدايز الو ءططش الو سخب ريغ نم طسقلاب

 ليكلا بلاط تنك ول بلطت ام رادقمب نزولا نم مهيطعتو «بلطت ام رادقمب

 «صوقنم ريغ ليكم ىف قحلا ىرحت ىف ةقاطلا بسح ىلع كلذو «نازيملاو
 هللا نإو «اًهعسو الإ اسفن فلك ال» :ىلاعت لاق اذلو ؛سوخبم ريغ نوزومو

 لاق دقف. امهل نيففطملا مذي نازيملاو ليكلا ىف ءافولاب بلاطي ذإ ىلاعت

 وأ مهولاك اذِإو 22 نوُقْوَتَسي ساثلا ىلع اوُناتْكا اَذإ يذلا 0 َنيفَقَطمْللْيَو ظ : ىلاعت

 . [نيففطملا] « 0 َنوُرسْخُي مُهونْرَو

 لهأ نم الإ ةبولطم ريغ ةدايزلاف «بولطملا هنأل ؛ءافولاب رمألا ناكو
 .عونمت مرحم صقنلاو «ةحامسلا

 لكأ عنمو «ةمألا ىف لماعتلا نسح ىلإ زمري نازيملاو ليكلا ىف ءافولا نإو

 .اهلتقيو اهفعضي ىذلا لطابلاب سانلا لاومأ

 لتق نع ىهنلاب لطاببلاب سانلا لاومأ لكأ نع ىهنلا ىلاعت هللا بقع اذلو

 اولكأت ال اومن يذلا اهي ايل : ىلاعت لاقف «مهتعامج ىف سوفنلا قيرفت ىأ مهسفنأ
 نا هلا نإ مكسفنأ اولقفت الو مكس ضارت نع ةراجت نوُكَت نأ لإ لطالب مكتب مُكَاوْمَ

 . [ءاسنلا] 4 059 اميحَر مكب

 )١( ميتيلا ىقح ا بدألا : هجام نبا هوحنب هاور 51"
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 تاعامجلا تافآ ىف ةعماج ةملك هنع ىور اميف سابع نبا لاق دقلو

 مهنع عطق الإ نازيملاو لايكملا موق صقن الو «توملا مهيف رثك الإ موق ىف ىنزلا
 طلس الإ دهعلاب موق رتخ الو «مدلا مهيف اشف الإ قحلا ريغب موق مكح الو «قزرلا
 .©3)(ودعلا مهيلع ىلاعت هللا

 :ىلاعت لاق اذلو ءاهنازيم ةمألا ىف لدعلا نإو اذه

 .«بَرُق اذ ناك ولو اوُلدعاف ملف اذإو»

 اذإو» :لاق اذلو ءالدع الإ لوقن ال نأو ءلوقلا ىف لدعلاب ىلاعت هللا رمأ

 .اقح نوكي ال رمأب قطني الف «هيف قحلا ىرحت لوقلا ىف لدعلاو #اولدعاف متلق

 اَذِإو 8 :ىلاعت لاق امك «نيمصاختملا نيب مكحلا لمشي لوقلا ىف لدعلاو
 لمشتو .[ءاسنلا] 4 210 هب مُكُظعَي معن للا نإ لدَعْلاب اومُكَحَت نأ ساّنلا نيب متمكح
 عازنلا مسحي قحلا نأ قحلا الإ لوقي الف « سانلا نيب تافاللخلا ىف لصفلا

 نإف «نياعو ىأر امب الإ قطني الف .ةداهشلا ىف لوقلا لمشيو «فاللخلا رباد عطقيو

 اذإو ءالداع نكف ةارابم ىف تلق اذإو «هليلدو مكحلا قيرط ىه وأ مكح ةداهشلا
 .مكح ىهف ةيافك ريدقت ناحتمالا نأل ؛الداع نكف ناحتما ىف تلق

 «لدعلا نيد مالسإلاو ءمهلاوحأو سانلا تاالماعم ىف قحلا نازيم لدعلاو

 رمأي ِهّللا نإ 8 : ىلاعت لاق اذلو «لدعلا ىه مالسإلا ةمسف ةمس نيد لكل ناك اذإو
 مُكَلعل مكظعي ىَبلاو ٍرَكَسْلاو ءاشْحَفْلا نَع ئهنيو ئبرقلا ىذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاب
 .[لحنلا] 469 توركذت

 «ىبرق اذ ناك ولو# :ىلاعت لاقو ءاهنازيمو ةعامجلا ةطبار لدعلا ناك اذلو
 ىف لصف وأ «ةداهش وأ مكح ىف لوقلا ىف لدعلا هيلع موقي ىذلا ناك ولو ىأ

 رتخخو .(4944) لولغلا يف ءاج ام - داهجلا :كلام أطوم يف سابع نبا ىلع ةفوقوم ةياورلا )١(
 .هضقن :دهعلا
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 كلتمتو ,فطاوعلا عزانتت ثيح لدعلا امنإف ءناحتما وأ «ةارابم وأ «ةموصخ

 .لودعلا بتارم هب توافتت ىذلا سايقملا وهو «راربألا لعف وه سوفنلا

 نازيم دهعلاب ءافولاف «ةمألا ىف تاعامجلا نيب طبارتلا نازيم لدعلا ناك ذإو

 : ىلاعت لاق اذلو «ممألا ىف ةلادعلا

 ألا يف
 سانلا نم بلطت ىهو ىلاعت هللا اياصو نم ةرشاعلا ةيصولا ىه

 كدّللا دهعب» هيف مدق 4اوُقوَأ هللا دهعِبَوظ :ىلاعت هلوقو ءدهعلاب ءافولا نيعمجأ
 هللا دهعب ءافولا ىلع اوصرحا ىأ «صاصتخالا ىنعملو هللا دهعب ءافولا ةيمهأل

 .هريغ نود

 ةميقتسم ةرطف نم مدآ ىنب ىلإ هدهع ام ؛هيلإ هجتي ىذلا ىلاعت هللا دهعو

 مهتيرذ مهروهط نم مدآ ىبب نم كلب دَحَأ ذو ) :ىلاعت لاق امك « ءاهيلع مهأشنأ

 هللا تافيلكت نإو . . [فارعألا] 4 059 ىآب اولاَق مكبرب تسلا مهسفنَأ ىَلع مُهَدَهْشَأو

 .مهيلع دوهع ىلاعت

 «مهناميأب اهنوقثوي ةداع مهنأل ؛مهيلع ىلاعت هللا دوهع دابعلا نيب دوهعلاو

 وضم الو مُثدهاَع اذ هللا دهب اوُقوأَو :لاقو «كلذ ىلاعتو هناحبس ررق دقو

 اونوكت الو (59) نوف ام مَعَ هلا نإ الف ميل هلا مكلَعج دقو اهديك دب اميل

 ىم م نوت نأ مك الَخ مُهَاَميأ دود ناك وق دي نم الرع ضقت ىِتلاَك

 4 59 نوفلتخت هيف مسك ام ةَماَيقلا مي مُكَل نسيب هب هللا مكوُلي امن ةمَأ نم برأ

 .[لحنلا]

 «تاعامجلاو داحآلا نيب دوهعلا نم نوكي امب ءافولا ىلع ثحت ةيآلا هذهف '

 :رومأ ةثالث ىلع لدت ىهو

 ةنايخلاو «ءافولاب اليفك ىلاعت هللا لعج دقف هللاب هدهع َقَّنو نم نأ -اهلوأ

 .ىلاعت هلل ةنايخ دهعلا رفخ وأ
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 .ةوق كلتو اهب نوقثي سانلا لعجيف ةمألا ىوقي دهعلاب ءافولا نأ -اهيناث

 «لْرَغ نم هتلتف ام ضقنت ىتلا ءاقمحلاب هدهع ضقني نم ىلاعت هللا هبش كلذلو
 .اقرفتم ارعش اثاكنأ هلعجتف

 ةنايخل اببس ناطلسلاو ضرألا ةدايز ىف ةبغرلا نوكت نأ حصي ال هنأ -اهثلاث

 ةنايخلاو دهعلا ىف ثكنلا نم زعأو ربكأ ةوقل دقفو «نايغطو ملظ كلذ نأل ؛دهعلا

 هللا طلس الإ دهعلا ىف موق رفخ ام) انلقن اميف سابع نبا هلاق ام قدصو

 اياصولا هذه ىف ركذي مل هنأ طظحاليو «ىلاعتو هناحبس هللا اياصو هذه

 لك دومع ةالصلاو ءمالسإلا ناكرأ نم ىهو ءجحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلا

 . ةدابعلا بل اهنآل (1)(ةالص ريغ نم نيد ال» : هلل ىبنلا لاق امكو «نيد

 مالسإلا ىف ابيلط لقت ال اهنأ عم ءاياصولا هذه ىف ةالصلا ركذت مل اذاملو

 .رومأ ةثالثب كلذ نع بيجنو ؟رشعلا اياصولا نم ركذ امع

 «اوُقوُأ هللا دهعبو# :ىلاعت هلوق ىف الامجإ تركذ اهب ةبلاطملا نأ -اهلوأ
 .هدابع اهفلك ىتلا هتافيلكت ىلاعت هللا دوهع لوأ نأ انركذ دقو

 ىسفنلا ساسألا ىهو «نايدألا ىف اهيلع عمجم اياصولا هذه نأ -اهيناث

 اهتيضرو ءاهلك نايدألا اهب تءاج دقو «ةلضافلا تاعامحجلا نيوكتل ىلمعلاو

 .ةميقتسملا ةيعضولا عئارشلا

 الو موصلا الو ةالصلا نكت ملو .ةيكم ةيآلا هذه نأ ءاهمهأ ىهو -اهثلا

 .افنآ انركذ امك تمظن دق نكت مل ةاكزلاو ءضرف دق جحلا

 )١( فئاطلا ربخ يف ءاج ام - ةرامإلاو جارخلا :دواد وبأ هاور ) .)7١77نييماشلا دئسم :دمحأو -

 ةالص ال يأ . (هيف عوكر ال نيد ىف ريخ ال» : ظفلب ء(75654١) صاعلا ىبأ نب نامثع ثيدح
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 هنيب ىذلا قحلا هللا قيرط ىه اياصولا هذه نأ دعب نم ىلاعت هللا نيب دقو

 :ىلاعت لاقف «هدابعل

 ١ هلي نع مكب قف ليسا اوم الو هوَ مت ىطارص اهو « .
 ءاياصولا نم اهلبق ام ىلع ةيآلا هذه ةفطاع ىهف .فطعلا واو (واولا)

 ءاهدعب ام عم كبسنم ردصم لب «ةأدتبم ةلمج ردص تسيل ىهف « ةحوتفم (نأ)و

 .نيتطقن نيب طخ برقأ ميقتسملا طخلا نأ امك ,قحلا

 هللا لحأ ام نومرحي نيذلا لالض نم ىلاعت هللا هنيبي ام ىلإ ةراشإلاو

 هنيب امو ؛ملع ريغب اهفس مهدالوأ اولتق نم لالض نايبو مرح امو لحأ ام نايبو

 لتق نع ىهنلاو «نيدلاولا ىلإ ناسحإلا بلطو «كرشلا نع ىهن نم ىلاعت هللا
 ىتلا سفنلا لتق نع ىهنلاو شحاوفلا نم برقلا نع ىهنلاو «قالمإ نم دالوألا

 ىف لدعلاو «نازيملاو ليكلا ءافوو ميتيلا ىلإ ناسحإلاب رمألاو ءاهلتق هللا مرح

 .هللا دهعب ءافولاو لوقلا

 «ميقتسم قيرط وهو ىلاعت هللا قيرط وه اهعامج وأ « ىناعملا هذه لك

 .ةراشإلا مسا نم لاح #اميقتسم# ىلاعت هلوقو

 ىلاعت هللا هنيب ىذلا طخلا وه ىذلاو «هللا طارص وه ىذلا ميقتسملا قيرطلاو

 ىلاعت هللا دابع اهب لضي ناطيشلا تاراثم ىه ةفلتخم لبس هراوجب ءىجي هدابعل

 . ىداهلا ىوسلا جاهنملاو «ىلثملا ةقيرطلا نع

 :كَم لاق مث «هديب اطخ لكك هللا لوسر طخ :لاق دوعسم نبا ىور دقلو

 سيل لبسلا هذه» :لاق مث هلامش نعو «هنيمي نع طخو (ميقتسم ليبس اذه»
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 اذه ناو 8 :ىلاعت هلوق الت مث .(هيلإ وعدي ناطيش هسأر ىلع الإ ليبس اهنم

 . 21004 هليبس نع مكب قرفَتف لبسلا اوعِتت الو هوعبتاَف اميقتسم ىطارص

 تاراثم ىه ىتلا لبسلا هذه نأ «هليبس نع مكب قرفتف » ىلاعت هلوق ىنعمو

 .هللا ليبس نع امهب ناجرخي نارمأ اهيف ناطيشلا

 عم اهنأ -اهيناثو .ةلضم تاجوعم ىه لب اهيف ةماقتسا ال ماثآ اهنأ -امهلوأ

 طخلا عم ىقتلت ال ىهف ءاهلطاب ىف قرفتتو قحلا نع دعبت مثإ نم اهيف ام
 . ضعب نع اهضعب قرفتتو «ميقتسملا

 لوسر انظعو» :لاق ةيراس نب ضابرعلا نع هدنسب هجام نبا ننس ىف ءاج

 نإ هللا لوسر اي انلقف «بولقلا اهنم تلجوو نوبيعلا اهنم تفرذ ةظعوم هلك هللا

 ال ءاهراهنك اهليل ءاضيبلا ىلع مكتكرت :لاقف ءانيلإ دهعت امف عدوم ةظعوم هذه

 متفرع امب مكيلعف اريثك افالتخا ىريسف مكنم شعي نم كلاه الإ ىدعب اهنع غيزي

 مكايإو «ذجاونلاب اهيلع اوضع .ىدعب نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ىتنس نم
 ءايشبح ادبع ناك نإو ةعاطلاب مكيلعو «ةلالض ةعدب لك نإف «تاثدحملا رومآلاو

 . )(داقنا ديق امثيح فنألا لمجلاك نمؤملا امنإو

 ىلإ اهدهاف مهللا ءاديدش اهنيب اهسأب تلعجو كتمأ تقرف ىتلا ىه ناطيش اهنم
 . ميقتسملا كطارص

 : ىلاعت هللا لاق اذلو ؛تايصوتلا عامج وه طارصلا اذه نإو

 نوكتو «ةرشاعلا ةيصولا هذه دعن نأ حصيو «نرقتت مكّلعَل هب مكاصو مكلذإ»

 ميقتسملا طارصلا ىلإ ةراشإلاو ىلوأ وهو «ةدحاو ةيصو نازيملاو ليكلاب ءافولا

 : يمرادلاو «(51711) هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع دنسم - نيرثكملا دسم :دمحأ هاور )١(

 )5١5(. يأرلا ةيهارك يف -ةمدقملا

 نم (17797)نييماشلا دنسم :دمحأو «(55)نيدشارلا ءافلخلا ةنس عابتا-ةمدقملا :هجام نبا هاور (؟)
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 اددشم ارمأ طارصلا اذه ىف هللا ىده ىلع فوقولاب انرمأ ىأ «هب ىلاعت هللا ىصو

 الو «ةعماج هيف انعمجت ال «اددب اددس انرمأ لعجي هيف قرفتلا نأل ؛هنع ديحن الأب

 ىأ «َنوَقّ مُكَلعَلظ ةدكؤملا ةيصوقلا هذه دعب ررق كلذلو «ةياده قيرط كلسن
 ؛ةياقو هباذع نيبو مكنيب اولعجت نأو «ىلاعت هللا ىوقتب مكبولق ئلتمت نأ ءاجر

 لمعو نمآو بات نمل رافغ هللا نإف «هباقع فوخ دعب هتمحر وجرت نأ مكلعلو

 . ىدتها مث ءاحلاص

 نيكرشملا ىلع ةجح ةيدمحملا ةلاسرلا

 هل

 1 ل هى ع 20 3 سس وم 66 ور

 سها هك ديس تال ذي سجل
 دبلة عو كش ل نسحأ

 0 ص أ

 0 ووعتاف كرام هنأ تك َذهَو 0: كتل وسمو مهب

 مم سس همس هم 46 ا 04 ريو خههر

 ٌبنكْلا لزنأ امن اولوفَت نأ اي 92 نومحترت مكلعل أوُهَتأَو

 تيل لفتت تس 00010 ٍإَواَنِلم نم ني 35 يشي لع
 ده اكل بتكلا اَنَعلَعَلَأ امو اوُلوَُتْوَأ 0 رس أذ

 ل دو 6 هو صير 70 ةكيوكح و
 اس هور

 نزلا ىَز ْجكَساْتَع ُفَدَص 6 صول تياَكبَبَدكَ يمل هلل

 55 نوفيصيأوناك مب اذ علا ءوسامِئثَياء نع نوفدصي
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 نم انرشأ دقو «ميظعلا نآرقلا طارص وهو «ميقتسملا هطارص ىلاعت هللا نيب

 ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ كلذ دعب نمو ءاهلك نايدألا اياصو هذه نأ ىلإ لبق

 لزن امو ِهَلكَك ىبنلا هب ءاج ام نأ برعلا ملعيل نآرقلا ةعيرش عم ةنيبم ىسوم ةعيرش
 :ىلاعت لاقف «ةيهلإلا ةلاسرلل ةلمكت وه نآرق نم هيلع

 ىّدُهَو ءىش لكل ًاليصْفَتو نَسْحَأ ىذا ىَلع اًماَمَت باتكلا ىسوم انيتآ مَ

 .4ةمحرو

 نم مهفو ءاياصو نم هقبس امو «ميقتسملا طارصلا ىلع ةفطاع انه (مث)
 قلعتي ام نأل ؛بيترت ريغ نم ىخارتلا ىلع فطعلا درجمل اهنأ انه (مث) ب ريبعتلا

 لاقو «كلذ ريثك نبا ظفاحلا لاق هلك دمحم ةعيرش ىلع قباس مالسلا هيلع ىسومب

 :رعاشلا لوقب دهشتساو «ىضاملا ىلإ رضاحلا نم ربخلا ىف قرت هنإ
 هدج داس دق كاذ لبق نم مث هوبأ داس مث داس نمل نلق

 امك ىخارتلاو بيترتلا نأل ؛اضيأ ىخارتلاو بيترتلل انه (مث) نأ ىرن نحنو

 كلذو ءدجلا ركذ مث «بألا ركذ دق وهف «ىضاملا ىف نوكي لبقتسملا ىف نوكي
 ركذلا ىف قرت وهف «(مث) لامعتسا ىف اًبيرغ كلذ سيلو .ىضاملا نمزلا ىف خارت
 ىبأ لوق عم ىتالتي كلذ نإو «ىخارتلا كلذ ىضاملا ىفو ءىضاملا ىلإ رضاحلا نم
 كتلباق :لوقت نأك «بيترتلا عم رابخإلا ىف ىخارتلل ءىجت (مث) نإ :دوعسلا
 .اهعضوم ىف انه (مث) لامعتسا نإف «كلذ لبق مث «سمألاب مث «مويلا

 طارصلاب انيصو اننإ 4باَتكْلا ىسوم انيَتآ ْمُثظ :ىلاعت هلوق ىنعم نوكيو
 انيتآ كلذ لبق نم مث «ميركلا نآرقلاوهو «ىلاعت هللا طارص وه ىذلا ميقتسملا

 ءرشعلا اياصولا هذه نأ ىأ ... .اليصفتو نسحأ ىذلا ىلع امامت باتكلا ىسوم
 مىش لك نم حاولألا ىف هل انبتكو )» :ىلاعت لاق امك «ىسوم لبق نم اهانيثآ دق

 هب ءاج ىذا باّكلا لرنَأ نم لق : ىلاعت لاق امكو . [فارعألا] 4653 ةظعوُم
 . [ماعنألا] 4 ©9 اريك َوُفْخُتو اهَتوُدْبت سيطاَرَ هتوُلَعَجَت ساَئلَل ىدَهو ارون ئسوم
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 باتك اذهو .[دوه] 4 9 َةَمْحَرو اَماَمِإ ئموم باك هلْبَق نموط :ىلاعت لاق امكو

 .ايبرع اناسل قدصم

 ىلإ ةوعدلا ىف ةيوامسلا عئارشلا نأ اذهب ررقي ىلاعت هللا نإ :ةلمجلا ىفو

 .دحاو ليزنتلاو ىحولا ىف اهثيدح نأو هنطابو هرهاظ رشلا نع ىهنلاو ريخلا

 الف ةيادهلا ةمعنل اليمكتو اميمتت ىأ «نسحَأ ىذّلا ىلع اًماَمَتط :ىلاعت لاقو
 ريخلل مامتلاو لامكلا هنألو «قحلا نايبو طارصلا ىلإ قيفوتلاو ةيادهلا نم متأ ءىش

 هاتآ دق باتك وهف «هيجوتلاو ةيادهلا نوئش نم ءىش لكل اليصفت هللا هلعج

 نيفصوب ىلاعتو هناحبس هللا هفصوو «هنايبو ريخلا لامك هيف ىسوم ىلاعتهللا

 . نيميرك

 ناكو «ىقلتلا نسحأ ىذلا دشريو قحلا ىلإ ىدهي وهف ىده هنأ -امهدحأ

 ملو «هتريصبو هبلق سمطني ملو «هيلإ لصيو ء«هيلإ لخديو قحلل احوتفم هبلق

 .ةواشغ هرصب ىلع نكي

 لك ىف قحلا ىلإ لوصولا نايبو ءريخلا ليصفت هيفف «ةمحر هنأ -امهيناثو
 نمب ةمحر ةاروتلا اهب تءاج ىتلا ةعيرشلاو «ةمحر اهتاذ ةيادهلاو «ةايحلا كلاسم

 قيرط وه اهب ذخألا «ةمحرلاو ةيادهلا هذه نإو «مهل مالسلا هيلع ىسوم ثعب

 .«نونمؤي مهر ءاقلب مِهّلعْلط هناحبس لاق اذلو ءرخآلا مويلاب ناميإلا ءاجرل

 نسحأ ىذلل اليمكتو اميمتت باتكلا اذه ىسوم ىتآ ىلاعت هللا نأ ىأ

 ارونو« هل انايبو قحلل اليصفت هللا هلعجو «قحلا لوبقل هردص حرشو ؛«ىقلتلا

 مهي ءاقلب مهل :ىلاعت هلوقف «مهبر ءاقلب اونمؤي نأ ءاجر ناك - ةمحرو ىدهو

 . ىلاعت هللا نم ال ديبعلا نم اهيف ءاجرلا «نونمؤي

 هللا ءاقلبو رخآلا مويلاب ناميإلا ىف ءاجرلا ناك اذامل «لئاس لأسي انهو

 ناميإلا درجم ريغ رصانع هل ناميإلا نأ عم هريغ ىلاعتو هناحبس ركذي ملو «ىلاعت

 وه ىلاعت هللا ءاقلب ناميإلا نإ «كلذ نع ةباجإلا ىف لوقنو ؟ىلاعت هللا ءاقلب
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 ىأب ناميإلا هيلع بعصي ال رخآلا مويلاب نمآ نمف «ناميإلا ىناعم لكل عماجلا

 ىف بارغتسالاو برعلا نم ريكنلا ناك كلذلو ءدعب نم ناميإلا ءازجأ نم ءزج
 .روشنلاو ثعبلاب ناميإلا

 مهبرو مهقلخ ىذلا هللا ءاقل ركذ 4مِهََر ءاقلب مهّلعْلظ :ىلاعت هلوق ىفو
 موي ىف نوكي ام مظعأ وه ىلاعت هللا ءاقل نآل ؛رخآلا مويلا ىف نوكي امع ةيانك
 .نيدلا

 4 وعبتاَف كرايم هاتلزنأ باك اذهو»

 ريخلا لمشي هنأل كرابم وهو «لماك ايهم رضاح هنآل نآرقلا ىلإ ةراشإلا

 ةلماكلا ةيناسنإلا ةعيرشلا هيفو ءمهشاعم ىف سانلا حلاصم هيفو «لضفلاو قحلاو
 رهطي ام هيفف ءاليصفت اهلصفو اهنيب الإ نيدلا رمأ نم ةريبك الو ةريغص كرت ام

 دولا ىلع سانلا عمجي ام هيفو ءاهيمنيو ةعامجلا رهطي ام هيفو «مسجلاو حورلا
 رمتسمل هنإو «كرابم وهف ءدوجولا اذه ىف نازيملاو ةلادعلا ققحي ام هيفو «ةمحرلاو
 كرابم وهف هموي ىلإ ىلاعت هللا لبح وهف «ىلاعت هللا ىدهب ايدتهم هاقلتي نم لكل

 نيب يذلا قدَصُم كرام هاتلزنأ باتك اذهو» :ىلاعت هلوقك اذهو . هيحاون لك ف

 مهتالّص ىلع مهو هب نونمؤي ةرخآلاب نونمؤي نيدلاو اهلوح نمو ئرقلا مأرذنتلو هيدي
 . [ماعنألا] 469 نرظفاحي

 ءامزالو ابجاو نوكي هعابتا نإف ةيادهلا هذهو ةكربلا هذه هل باتكلا ناك اذإو

 نع حصفت (ءافلا) ,4هوعبتاَق :ىلاعت لاق اذلو ؛ميمعلا عفنلا هيف نإف ءمهتحلصم
 ءهنم ريخلا ءاجرل ناك «ةهوعبئاَفط :ىلاعت هلوقو «(هوعبتا) رمألا هباوجو ردقم طرش
 «عفنلا ءاجرل عابتالاف «باذعلا نم ةياقولل تناك «اوقّتاو# :كلذ دعب هلوقو
 امهيف نارمألاف «باسحلا دعب باقع نم ةفلاخملا ىلع بترتي ام بنجتل ءاقتالاو
 «ةدناعملاو فالتخالا دنع منهج ران ءاقتاب بيهرتو «عابتالاب ريخلا ىف بيغرت
 .«نومحرت مُكّلعل# :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخو
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 ىف ىوقتلا تناكو «هتعيرشو هتيادهب ذخألاو نآرقلا عابتا عمتجا اذإ ىأ

 ءاجر ىأ «نومَحرُت مكّلعل» :ىلاعت لاق اذلو ءمكل ىجرت ةمحرلا نإف «مكبولق

 نم ءاجرلاو ءىش لك تعسو هللا ةمحرو ءمكمعت ىلاعت هللا ةمحر نوكت نأ

 ةياغلا ىه ةمحرلا نأ نايب اهيف ةيآلا نإ لوقن نأ حصيو هللا نم ال «ديبعلا

 ىوقتلاو عابتالل ةوجرملا

 هيلع ىسوم ةعيرش امئاد ركذي ميركلا نآرقلا نأ ظحالن نأ بجي انهو

 ام هيفو ءىش لك نايب هيف ةاروتلا وهو باتكلا هيلع لزنأ ىسوم نأل كلذو «مالسلا

 نآرقلا ربخأ امك اولاق نجلا نم رفن عمس امدنع كلذلو ؛ليئارسإ ىنبل اباقع ناك

 ىدهي هيدي نيب امل اقدصم ئموم دعب نم لزنأ اباتك انعمس ان اسوق اي اوُاَق : ميركلا

 نم مككل رفغي هب اونمآو هللا عاد اوّبيجَأ انموَق اي©0 ميقَعْسُم قيِرَط ىو قَحْلا ىَإ

 . [فاقحألا] 4 69 ميلأ باَذَع نم مكر جيو مكبونذ

 نم مهيلإ ئجي مل هنأب ناثوألا ةدابع نع نورذتعي نم نيكرشملا نم ناك هنإو
 كرابملا باتكلا مهيلإ لزنأ هنأ ىلاعتو هناحبس هللا ركذف «ىراصنلاو دوهيلاك مهيدهي

 :ىلاعت لاقف «مهلهج رذع عطقي ىكل

 مهتّساَرد نع انك نإو اَنلَبَق نم ِنْيَعَفئاَط ىلع باتكلا لِزنُأ اَمَنِإ اوُلوُفَت نأ »

 وأ هلوبقم تناكأ ءاوس ةلعت لكب مهتينثو نع نورذتعي اوناك نوكرشملا

 - مهيف ناك نإو «ةراجحلا نودبعي ال ىراصتلاو دوهيلا نوري اوناك مهف «ةلوذرم

 نورذتعي اوناكف .ءارذعلا لاثمتك راجحألا ضعب نوسدقي نم - ىراصنلا اصوصخ

 . نيتفئاطلا نيتاهك قحلا ىلإ مهيدهي باتك ئجي مل هنأب مهتينثو نع

 ىتلا تايآلاب لصتم 4ِنيتفئاَط ئَلع باتكلا لزنأ اَمنِإ اوُلوُقت 3 نأ# : ىلاعت هلوقو

 ىنعملاف ؛مهيدهي باتك آل مهنأ وهو «نوللعتم ةلعت نع قيرطلا عطق ىهف ءاهلبق
 ىتح «مكيلع ةجح هانلزنأف وأ «نيرذتعم اولوقت 7 الثل مكانبطاخ كرابم باتك اذهو

 نيتفئاط ىلع باتكلا لزنأ امنإ اولوقت ال
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 : نيراذتعاب اورذتعا دقو

 امه ناتفئاطلاو ءانلبق نم نيتفئاط ىلع باتكلا لزنأ امنإ اولاق مهنأ -امهلوأ
 دوهيلا دنع ردصم ىهف «ةاروتلا رهظي اميف وه روكذملا باتكلاو «ىراصنلاو دوهيلا
 هذه رصق اوررق دقو «نامزلا اذه ىف ىراصنلا دنع ررقم وه امك «ىراصنلاو

 نيتاه ىلع روصقم لازنإلا ىأ ««امنإ) ةملكب «نيتفئاطلا نيستاه ىلع بتكلا
 ىلع لزن امنإ انيلع لزني مل باتكب فلكتل انك امو ءانيلع لزني ملو «نيتفئاطلا
 .انريغ

 الو «مهدنع ام ةساردب نيمتهم ريغ نيلفاغ مهتسارد نع انك اننأ -امهينا

 .انيلإ غلبي ملو «باتكلا ةغل فرعن ال انئألو «هنع نيلفاغ نكلو نيملاظ

 «ةليقثلا نم ةففخملا ىه (ْنإ) «َنيلفاَعَل مهتسارد نع انك نإو» :ىلاعت هلوقو
 ال نيلفاغ مهتسارد نع انك نأشلاو لاحلا هنأ ىنعملاو «نأشلا ريمض اهمساو

 .اهتفرعم ىلإ هبنن ملو ءاهفرعن

 .تادكؤم ةدعب اهنع مهتلفغ اودكأ دقو

 رارمتسا ىلع لدت ىهو ء(انك) -اهيناث .ديكأتلل ىهف ةففخملا (نإ) -اهلوأ
 .(ماللا) -اهعبار «ةلفغلا توبث دكؤت ىهف ةيمسإلا ةلمجلا -اهثلاث «مهتلفغ

 . مهرذع ديكأتل ءاهديكأتو مهيلع ةلفغلا ليجست ناكو

 ةجح الف ميركلا نآرقلا لازنإب مهرذع مهيلع عطق هنأ ىلاعت هللا نيب دقو

 .ةلماكلا ةعيرشلا هيفو «ةيادهلا هيفو ءرونلاو كرابملا هنإو «هنايب دعب نم مهلهجل

 مُكَبر نم هيب مُكءاَج دَقَف مُهنم ئدهأ اًنكَل باتكلا اميل لزنأ اَنأول اولوقت وأ»
 .4ٌةَمْحَرَو ىدهو

 لازنإف (. . .نيتفئاط ىلع باتكلا لزنأ امنإ اولوقت نأ) ىلع ةفطاع (وأ)

 لزنأ انأ ول اولوقي وأ «نيتفئاط ىلع باتكلا لزنأ امنإ اولوقي اليكل ميركلا باتكلا
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 نع راذتعالا ىنعم ىف وأ راذتعا ةقباسلا ةيآلاف ءمهنم ىدهأ انكل باتكلا انيلع

 مهيلع لزنأ ول لضف نم مهسفنأل نوجري ام نايبل اذهو ءمهريغ ناميإو مهكرش

 ءاج ول هنأ رتفم لك بسحي امك نوبسحي مهنإ لب «مهريغ ىلع لزنأ ام لثم باتك
 .هيلإ وعدي امب اولمعل رومألا نم رمأ مهيلإ

 :ىلاعت هلوق ىف ميركلا نآرقلا مهنع ىكح امك كلذ اوررق نيكرشملا نإو

 4 9 ٍممأْلا ىدَحِإ نم ئدُهَأ َنْنوكَيَل ريذن مهءاج نثل مِهناَميَأ دهج للاب اوَمَسْفَأَو »
 . [رطاف]

 انيلع لزنأ ول) اولاقف مهنم ىدهأ اوناكل باتكلا مهيلع لزنأ ول مهنأ اودكأ

 «مهلبق نم نيتفئاطلا ىلع لزنأ ىذلا دارملا باتكلا ؛(مهنم ىدهأ انكل باتكلا

 ىأ «عانتمال عانتما فرح انه (ول)و ءاننود ةيادهلا مهلف ءانيلع لزني مل هنكلو

 . مهلثم انيلع لزني مل هنأل مهلثم نوكن نأ انيلع عنتما

 : ىلاعت لاقف «مهيلع لزني مل مهنأ ىهو «ىلوألا ةيطرشلا ىلاعت هللا لزنأ

 . «ةمحرو ىدهو مكبر نم نم نيب مكءاَج دقف»

 «ةنيب وه باتك مكءاج دقف ىنعملا ذإ (ةنيب) هلوقب ميركلا باتكلا نع ربعو

 قدص ىلع لدي ام اهيف ةنيب ىهو «هتاذ ىف نيب هنأ ىلإ ةراشإلل ريبعتلا اذهب ربعو

 هسفن ىف لمحي نيب باتك وهف «ىلاعت هللا دنع نم لوزنلا ىلع ةلالدلاو ِهِلَك ىبنلا

 ازجع اوزجعف هلثمب اوتأي نأ مهادحت دقو ءاهب ىدحتي ةجح هنأل ؛هقدص ليلد

 . ائيبم

 هنومضم ردقم طرش نع حاصفإلل «مكءاج دَقَف :ىلاعت هلوق ىف (ءافلا)و
 .مكءاج دقف «باتك مكيلع لزني نأ نوبلطت متنك اذإف ىأ «مهمالك ىف

 .فاصوأ ةعبرأب باتكلا هناحبس فصو دقو

 اهنيب عئارش نم هيلع لد اميفو «هتاذ ىف نيب وه ىأ ,4ةنيب» هنأ -اهلوأ

 . اهنايب مكحأو ءاهلصفو
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 مكعفنيو «مكرومأ حلصي ام فرعيو مكقلخ ىذلا «مكبر نم# هنأب -اهيناث

 1 .مكداعمو مكشاعم ىف

 ةيادهو «مكسوفن حالصإو ميقتسملا طارصلا ىلإ ةيادهلا هيف هنأ -اهثلاثو

 . مكعمج

 ةمحر ىهو ةمكحملا ةعيرشلا هيف نأل ؛مكب ةمحرلا هيف نأ -اهعبارو

 امب وأ «نونمتت امب وأ نوبلطت امب نآرقلا مكءاج دق «ةمحرلا ىبن وه هنألو «نيملاعلل

 ءاريرغت وأ ارورغ مهمالك ناكو ءاونمؤي مل ءالك ؟متنمآ لهف «مكؤاعدا هيف نوكي

 سانلا اوعدو ءاهنع اوفرصناو «هللا تايآب اوبذك لب «هلاوحأ لك ىف لالض وهو

 مهو «سانلا نيب داقتعالاو ركفلا داسف اوعاشأو اولضأو اولضف ءاهنع فارصنالل

 :ىلاعت لاق اذلو «نيملاظلا دشأ اذهب

 ةلاسرلا مهتءاج نأ دعب مهنإ 4 اهنع فدّصَو هللا تايآب بدك نّمم ملظَأ نمف »

 اهرثكأ ىأ ممألا ىدهأ اوناكل باتكلا مهيلع لزنأ ول هنأ اوعدا ىذلا باتكلا عم

 قيدصتلا ىف مهيلع اهماقأ ىتلا هللا تايآب اوبذكو ءاهب اوبذك مهتءاج املف ءىّده

 اوبذكف قلاخلا ةينادحو ىلع ةلادلا ةينوكلا تايآلاب اوبذك ِّةَلِللَك ىبنلا ةلاسرب

 «ىربك ةيآ وهو .هوقدصي ملف نآرقلا تايآب اوبذكو «ةينادحولا هذه ىلع اهتلالدب
 هللا تايآب بدك نّمم ملْظَأ نَمَفظ :ىلاعت لاق اذلو ء«ملظلا دشأ نيملاظ اوناكف

 اوبذك دق اوناك اذإ مهنأ ىأ ءردقم طرش نع حاصفإلل (ءافلا) «اهنع فدصو
 «عوقولا راكنإل انه ماهفتسالاو ءاوملظ دقف مهبر دنع نم ةنيبب ءاج ىذلا لوسرلا

 اهنع فدصو ء«ىلاعت هللا تايآب بذك نمم ملظأ دحأ ال ىأ خيبوتلا عم ىفنلا ىأ

 : نيشحاف نيملظ بكترا دقف

 هتينادحوو هتيبوبر لامك ىلع ةلادلا ىلاعت هللا تايآب بذك هنأ -امهلوأ

 .لالضو ءرفكو ملظ كلذ نإو هل هبيذكتو هيبن ةلاسر ىف ىلاعت هللا دناعو

 ءاهنع فرصناف ءاديدش اضارعإ اهنع ضرعأ ىأ ءاهنع فدص هنأ -امهيناث

 اهنع سانلا فرصو «اهنع فارصنالا فدصلاف «اهنع هريغ فرصي نأ ىلع لمعو
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 فاعض ىلع ضيرحتلاو ءداسفلاو لالضلا ىلع مهلمحل نيدتهملا ءاذيإو «مهليلضتب

 نع اوضرعأ نيذلا ىلاعت هللا رذنأ دقلو «ءلضم لاض ماع ىأر داجيإو «نينمؤملا

 ليبس كلسو ءهنع ضرعي مل نم اوذآو ضارعإلا ىلإ سانلا اوعدو «قحلا

 :هتاملك تلاعت لاقف «نينمؤملا

 . «نوُفدصي اوُناَك امب باَدَعْلا ءوُس انتايآ نع َنوُفدصَي َنيذّلا ىرجتَس»

 برق ىلع ةلادلا نيسلاب ربعو «لبقتسملا ىف عوقولا ديكأتل انه (نيسلا)
 دكؤم ماد ام بيرق تآ لكو «هدكأتو «عوقولا برق ىلع ةلالدلل ؛دكؤملا عرقولا

 فلخي ال هللا نإف ءهعوقو دكأتل «ةيلعلا هتاذ ىلإ ءازجلا هناحبس دنسأو

 .اًباوث وأ اًباذع داعيملا

 ةلصلا نأب راعشإ وهو «لوصوملا مسالاب نيملاظلا نع ىلاعتو هناحبس ربعو

 باذع ىأ «باذعلا أوسأب هناحبس هفصو ىذلا ديدشلا ءازجلا اذه ىف ببسلا ىه

 «ىءوسلا هتبقاع نوكت نمل الإ نوكي ال ءوس هتاذ ىف وهو مهملؤيو ءمهءوسي هعقو

 باذعلا اذه ىف ببسلا هناحبس ركذو «ىلاعت هللاب رفكيو ءءوسي ام لعفي ناك نملو

 ىلع مهرارمتسا ببسب ىأ «َنوُفدَصَي اوناك اًمبإ# :لاقف «هتاذ ىف ءوس وه ىذلا

 هناحبس هللا ليبس نع اوضرعي نأ ىلع سانلا لمحو «مهضارعإب فدصلا

 .ىلاعتو

 «مهلاعفأو مهلاوقأ ىف نولضي مهف ءرمتسم لالض ىف نيكرشملا ىرن اذكهو

 .مهلآم رش هللا اناقو ءمهكرشو

 ََ دس ل سي ل 207 2 02014 واع حاس
 ََقَأيَوَأ كير َقْأيَوأ ةكَلَمْلْاَم هِيَ اكن ال َنورظيلَ

 مسي اَسْفن عنيا كي 202020 :ر تيا ضعب
 ةرسوو < وة 2 ها وع رص رص هي 0َئ ع رص رس ع حراس

 ًاورظننأل ًاراخ ميا ٌتَبَسْكَوَأ لبق نمٌتَنَماع 5
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 تسليما 6 ما ل َدلاَنإ 2 وَوِلماَنإ وم وَ هدم  محج ا
 1111111111111 7 5 و رخل را يس خو . سرح
 ملف ةرهاق تازجعمب لسرلا مهيلع لسرأو ءاهوبذكف تانيبلاب ىلاعت هللا ىتأ

 اورظتني نأ الإ قبي ملف «هوبذكف نييبنلا متاحخ اذمحم مهيلإ لسرأو ءاهوقدصي
 قحلا سئي دق مهنم .باقعو باسح نم اهعبتي امو ةمايقلاو ؛هقبسي امو «باذعلا

 :ىلاعت لاق اذلو «هوكردي نأ نم

 موي كبر تايآ ضْعَب ىنأي وأ كبر ىتأَي وأ ةكئالَملا مُهِنأَت نأ الإ نورظنُي له
 .4كّبر تايآ ضعب ىتأي

 ماهفتسالاو ءايندلا هذه نيح نيحي امدنع كلذ نأ ىلع نيرسفملا رثكأ
 ضبقت ةكئالملا مهيتأت نأ الإ بيذكتلا اذه دعب نورظتني ال ءىخيبوت ىراكنإ

 فاضملا فذح ليبق نم ىهف «كبر رمأ ىأ كبر مهيتأي وأ ءمهحاورأ
 «نوكلا ريغتي ذإ «هلامتحاب مكل لبق ال ديدش هللا رمأو «ىلاعت هللا ركذب ءافتكالاو

 موقت ذإ نوكلا ىف ءىش لك رييغت نم «4تاّيآ ضعب ىتأي وأ» روصلا ىف خفنيو
 . ةمايقلا

 اهعفني ملو .«ْتَنمآَنكَت مَ اهناَميِإ سفن عقني ال كبر تايآ ضعب ىتأي مويإ»
 ال كبَر تايآ ضعب ىتأي موي :ىلاعت هلوق اذهو «لبق نم هتمدق دق نكت مل ريخ
 . 4 اريخ اهنامي | ىف تست وألف نم اتسم نكن مل انادي ان عض

 ىبنلا رسف دقو ؛ةمايقلا موي ءىجي ام ىهو ؛4كبر ؛ تاْيآ ضعب ىتأي موي»
 رشع اورت ىتح ةعاسلا موقت ال» :لاق دللي هنأ ىور دقف .«تايآلا هذه ضعتب لِ

 جورخو .ءجوجأمو جوجأيو «ةبادلاو ,ناخدلاو ءاهبرغم نم سمشلا عولط «تايآ
 فسخو قرشملاب فسخ «فوسخ ةثالثو «لاجدلا جورخو «ميرم نبا ىسيع
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 ثيدح لاقو «ىذمرتلا هححصو «ءدمحأ هاور 2)21برعلا ةريزجب فسخو برغملاب

 دق ايندلا نوكت «ءازجلا ىقبو لمعلا ىهتنا نوكي دوهشملا مويلا كلذ ناك اذإو

 الف «هناوأ تافو«ةنابإ دعب ءاج دق هنأل ناميإ عفتني الف «ةرخآلا تأدتباو تهتنا

 اذه ءىجم نم ةحسف ىف سفنلاو نوكي ناميإلا ذإ «تنمآ نإ ؛اهناميإ اسفن عفني

 موي سيل وهف «مويلا كلذ ىف عفني ال اهناميإ ىف اريخ تبسك تناك اذإ وأ «مويلا

 ىف ناميإ ىف هبسك بسك عفني الو ءىدجي ناميإ الف ءازجلا موي وه لب بسكلا
 ىف (وأ) ءىدجي ال هيف هبستكي امف «ىدجي ال ناميإلا ناك اذإ هنأل مويلا كلذ

 عفني الو «ناميإ عفني ال ذإ «عفنلا مدع عيونتل اهب ربع نكلو ءانه واولا ىنعم
 .ءازجلا موي وه اذه نإ ذإ «ناميإ عم بسك

 هركذأ ىنكلو «هب مزاج ريغ هركذأ رطاخ رطخ دقو «نيرسفملا ريسفت اذه

 كبر ىتأي وأ ةكئالملا مهيتأت نأ ًالِإ نورظني» :ىلاعت هلوق نأ كلذو لامتحا هنأ ىلع

 مهيلع لزنت نأ اوبلط دقو كي ىبنلا تانيب مهثجت مل مهنأ «كبَر تايآ ضعب ىتأي وأ
 نأ اوبلطو «نوسبلي ام مهيلع انسبللو ءالجر هلعجل اكلم هللا هلعج ولو «ةكئالملا
 .ةرهج هللا انرأ اولاقو «مهبر اوري نأ ليئارسإ ونب بلط امك هللا اوري

 ذإ «مهنع ميركلا نآرقلا ىكح ام كلذ نمو «ةينوك تايآ ضعب مه اوبلطو

 كلل نوكت وأ 60 اعوبتي ٍضرألا نم اَنَل رجفت ىّمح كَل نسون نأ اولاَقو ١ : ىلاعت لوقي
 الع َتْمَعَر امك ءامّسلا طقّسُت وَأ 69 اريجفت اهلالخ َراَهْنألا رَجَفتَف بّتعو ليخُن نّم ةنج

 ءاَمسلا ىف قرت وأ فرخز نم تيب كل نوكي وأ 0 اليبق ةكئالمْلاو للاب ىتأت وأ اسك

 الوُسُر ارب الإ تنك له ىَبر ناحبس لق هْوَرفَت اباتك انيلع ل رثت تح كّيقرل نموت نو
 لق 69 ًالوسُر ارشب هللا تعبأ اولاَق نأ الإ دهّلا مهءاج ْذِإ اونمؤي نأ ساّنلا عتم امو 69
 4 62 ًالوَسُر اكلم ءاَمّسلا نم مهْيَلع اَنلْنَل نيتئمطم نوشمي ةكئالم ضرَألا ىف َناَك ول
 . [ءارسإلا]

 )١( ةعاسلا لبق نوكت يتلا تايآلا يف - ةعاسلا طارشأو نتفلا :ملسم هاور امك )59-1(.
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 اليبق ةكئالملاو هللا ىتأي وأ ءامسلا نم افسك طقست نأ ءاهوبلط تايآ هذه

 نأ «تايآلا هذه «مهيتأت نأ الإ نورظني له# :ةيآلا هذه ىف لوقي ىلاعت هللاف
 لكب مترفك دقو ءاونمؤتل مكبر تايآ ضعب وأ مكبر مكيتأي وأ .ةكتالملا مكيتأت

 هناحبس لاق اذلو «ةمايقلا نوكتف كبر تايآ ضعب مهيتأت نأب مهدده مث «تايآلا

 .«نورظتنم اَنِإ اورظتنا لق :مهل لوقي نأ هيبن ارمآ

 ءمكلبقتست ىتلا كبر تايآأ ضعب اورظتنا « :قلخلا ريخ اي دمحم اي لق

 ذئنيحو باسحلا دعب ءازجلا نوكيف مكاقلنل نورظتنم انإو «باقعلاو باسحلا نوكيف

 ءىش لكب هللاو مهناميإل باوشلا نونمؤملا لانيو «مكرفك ىلع مكب باقعلا لزني

 اوناكو ءمهنيد اوقرف نيذلا «نيكرشملا لثمو . نيكرشملا ءازج كلذ نإو ءهطيحم

 مهتيد اوُقرق َنيذّلا ّنإِل :ىلاعت لاق اذلو نيكرشملا ريغ نم مهنيد ىف ابازحأو اعيش

 . «ءىش ىف مهنم تسل اعيش اوناكو

 تانيبلا تايآلاب مهرفكو «مهلاوحأو نيكرسشملا ىلاعتو هناحبس ركذ نأ دعب

 دقو «ةئباصو ىراصنو دوهي نم برعلا ىكرشم ريغ ىلاعتو هناحبس نيبي ذخأ

 ىف مهنم تسل اعيش اوناكو مهنيد اوُقَرَف نيذّلا نإ :ىلاعت لاقف «ةفلتخم اقرف اوقرفت

 . (ءئش
 ىف بتكتو (مهنيد اوقراف) دملاب ةءارق كانهو ؛١2)ءارلا ديدشتب صفح ةءارقو

 لاق دقلو «تاومسلاك نآرقلا ىف دملا فورح نم ريثك نأشك فلأ ريغ نم فحصملا

 .اوقراف ىتح اوقرف :ههجو هللا مرك ىلع

 ةفلتخم اقرف مهنيد ىف اوقرفت دقف «باتكلا لهأ ةميركلا ةيآلا عوضوم نإو

 نمؤي ال نم مهنمو ,نويقودصلاو نويسيرألا دوهيلا ىف ناكف مالسإلا لبق

 ىداعيو «هعرف عياشي هدنع امب عرف لكو «نورارقلاو نوينابرلا مهنم ناكو «ةرخآلاب

 نع ركب يبأ نع ىشعألا نع بلاغ يبأو :ءيئاسكلاو ةزمح ريغ ةرشعلا ةءارق يه «اوقرف# )١(

 .(885) راصتخالا ةياغ. #اوقرافإ# :مهتءارقف . مصاع
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 عم مهنع نوفني نكلو «ليئارسإ ىنب نم اوسيل نيذلا ةرماسلا ىراصنلا نمو «هريغ

 . ليئارسإ ىنب نايغط ىف اونوكي مل نإو «مهيلع ىسوم ةلاسرب نونمؤي مهنأ

 نيذلا كيلوثاكلا مهنم ناكف مهنيب اميف مالسإلا.لبق اوفلتخا ىراصنلاو

 «ةفلتخم قرف ىلع اوناك نيذلا سكذوثئرألاو «ةيناكلملا ىبرعلا خيراتلا ىف نومسي

 نييبوقعيلا ىبرعلا خيراتلا ىف نومسي اوناكو «طابقألا سكذوئرألا دعب نمو

 . مهريغو «نامورلاو نانويلا سكذوثرأو

 نم عماج ريغ ىلع اوفلتخا اذكهو «نويروطسنلا مالسإلا لبق مهنم ناكو

 نبا ىسيع كلذ » :ىلاعت لاق اذلو «ىراصنلا مسا مهعمج نإو «مهعمجي قئاقحلا

 ارمأ ئضق اذ هَناَحْبس دلو نم دمي نأ هلل ناك ام 29 نومي هيف ىذا قحْلا لوف ميم

 29 ميقتسُم طارص اذه هودبعاف مكبر ىَر هلل نإو 69 6© نوُكَيف نك هَل لوقي اَمّنإَف

 . [ميرم] 4 60 ميظع موي دهشُم نم اورفك نيل ليف مهيب نم بازحألا فّلتخاَ
 اوفلتخا مهنأ دوهيلاو ىراصنلا خيراتو ميركلا نآرقلا قايس نم حضاوف

 ؛انيب قحلا ءاج نأ دعب فالتخالا نأ ميركلا نآرقلا دكأ دقو ءاعيش مهنيد اوقرفو

 400 ةَنيَبْلا مهتءاج ام دعب نم الإ باتكْا اوُنوُأ نيذّلا قّرَفَت اًموإ» :ىلاعت لاق اذلو

 . [ةنيبلا]

 لَك دمحم ةمأ نم ةعدتبملا مه ةيآلا عوضوم نإ :نيرسفملا ضعب لاق دقلو
 .ةنسلا جاهنم ريغ اوجهنو «ةعيشو جراوخ نم مهنيد اوقرف نيذلا

 ىف نوفلتخي نم لك ةلماش ةميركلا ةيآلا نأ ريثك نبا ظفاحلا راتخا دقلو

 «عماج ملع نم هوتوأ امدعب نم مهنيد اوقرف نيذلا نييلاحلا باتكلا لهأ نم مهنيد
 نوقرمي نيذلا ِةِْكك دمحم ةمأ ىف كلذ دعب نم مهوذح نوذحيو «هنوقرفي نيذلاو

 .ةيمرلا نم مهسلا قورم نيدلا نم

 لثم اولض نيذلا نيينثولا لباقم ىف باتكلا لهأ اهعوضوم ةيآلا نإ :لوقأو

 رمأ ام ةقيقح نم مهقورمو مهنيد لصأ ىف مهفالتخا كلذ رهظمو «نيينثولا لالض
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 وأ سايقلاب مهلخدم نولخدي ٌةيِكك دمحم ةمأ نم كلذ دعب هولعف امو «مهبر هب

 .مهلالض لثم مهف مهل عابتالا

 ىلع نوكي اميعز اهنم ةدحاو لك عياشي ىتلا قرفلا هانعم انه -عيشتلاو

 . ةيادهو ةئيب ريغ نع هنوعبتيف لالضلا
 :ىلاعت لاّقف :395 ىبنلا ةءاربب عيشلا هذه ىلع ىلاعت هللا مكح دقلو

 مهعزانم ىف مهنم تسل كنأل ؛ ءمهنم ءىرب كنأ ىأ «ءىش ىف مهنم تسّن»

 هلاصتا ىفن ىف ديكأت «ءىش ىفإ» :ىلاعت هلوقف «لاصتالا نمو ءىش ىف مهقرتفمو

 هللا ىَلِإ مهرمأ اَمَّنإ# :ىلاعت لاق اذلو ءداه موق لكلو «ريذن تنأ امنإ ؛كيلإ دوعت
 . ( نولي اوك مب مهم

 ةياهنو مهريصم ىف مهرمأ نأ ىماسلا صنلا اذه ىف ىلاعتو هناحبس نيب

 (امنإ)و «باذعلا هدعب نمو «باسمحلاب مهالوتي ىذلا وهف ء.هدحو هلل وه مهرمأ

 رمأب بيهرتلا نم كلذ ىفو «هدحو هللا ىلإ مهرمأ نأ ىأ ءرصقلا ىلع ةلاد انه

 مث :ىلاعت لاق اذلو «ديتعلا باذعلاو ديدشلا لوهلاب راذنإ نم هيف ام ىلاعت هللا

 مهئابنإ ىنعمو «ريطخلا ديدشلا ربخلا هانعم ءىبنتلاو ءابنإلا 4َوُلعفي اوناك مب مهئبتي
 دعب نم نولانيف «نولوقي اوناك امب باقعلا نم مهرظتتي امب مهؤابنإ نولعفي اوناك امب
 ال لعفلاب ءانبإلا نوكيف ءالعف باذعلا لازنإب ءابنإلا نوكي نأ حصيو «هؤازج كلذ

 وهف .ءباقعلا ىضتقا ىذلا وه مهلعف نآل مهلعفب مهبذع هنأ هانعم نوكيو ء.لوقلاب

 .اوبسك امب ءازج قرتفي ال همزالمو هببس

 ىف مهلاح نع ممهايند ىف مهلاح قارتفا ىلإ ةراشإ (مث)ب ب ريبعتلا ىفو

 «ىخارتلا ىلع لدي امب ريبعتلا تضتقا ةديعب ةفاسم مهنيب نأل ؛انيب اقارتفا مهارخأ

 . ملعأ هللاو
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 لهأ نم رافكلا نيذبانتملا ىلإ ةراشإلاب مهبقعأو ءاهلك تايآلاب اورفكو اودناع

 .مهلالضو باتكلا

 قدص اذإ تاكئيسلا نع وفعيو «تانسحلا فعاضي هنأو «نيدتهملا نع ىلاعتو

 لاق اذلو ؛مهبولق اهب تآلتماو مهلامعأ ىف ةبلاغلا ةيادهلا تناكو ءناميإلا

 : ىلاعت

 .«اهلثم الإ ئزجي الف ةتيسسلاب ءاج نمو اهلاثمُأ رشع هلق ةنسحلاب ءاج نمإ»
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 اللات الالم خالل خان طططال اللام نال الالام خغضخخخط خطة كالت اطلاتالا زلال تلت اا 1اااتااااناالل 11١
 ١لا ١١

 23و

 عرشلا هنسح ساو هتاذ ىف نسح وه ىذلا لمعلا ىأ ةنسحلاب ءاج نم
 ةعفان ةنسح عرشلا اهآرو ءاهتاذ ىف ةنسح هلعف اهفوصوم ةفص :ةنسحو .فيرشلا

 ريغو .فوهلم ةثاغإو جاتحم ةناعإو حور ةيكزتو ةراهط اهيف وأ ةنواعم اهيف سانلل
 هللا هجو هب دصق مفن هيف وأ «نسح رمأ سانلا قالخأ ىف وه امم كلذ

 رشع ىه وأ ءاهلاثمأ رشع ىواست تانسح ىأ اهلاثمأ رشع ةنسحلا ءازجو . ىلاعت

 رادقم ىأ ءاهنيونتو رشع عفرب 2)(اهلاثمأ رشع) ةءارق ىفو «تانسحلا هذه نم
 ولعب ةنسحلا ولعتو «ىندألا دحلا وه كلذ نأ رهظيو ء«ةقدصلا هذه لاثمأ ىه رشع
 ركذ دقو «ناسنإلل نواعتلاو عفنلا رادقمب عوضوملا ولعبو .سفنلا ىف دصقلا

 قدصأ وهو .ىلعت + لاقف ليما ةئامسعبس ةقدصلا ءازج نأ ىلاعتو هناحبس

 نأل كلذو 7 رقي 440 ريع او لاو راني هل فعاضي لاو هيف
 اككفت عنمتو «ةعئاج اسفن عبشت ىهف اهتارمث رثكتو ءاهراثآ فعاضتت ةقدصلا

 ىف هللاو ءارمتسم انواعت دجوتو اداقحأ ليزتو ءامالسو انمأ ىقلتو ءابارطضاو

 لاقف «ىلاعت هلل اضرق ىلاعت هللا هامسو «هيخأ نوع ىف دبعلا ماد ام دبعلا نوع

 دجوم ضرقي نم نإو [ديدحلا] 401. . انسَح اًضَرَف هللا ضرقي يذلا اذ نمإ»

 ىف ديزي هنإف ءءاطع ةءورم اذ ىطعي نمك .«ةفعاضم افاعضأ هلدب نوكي دوجولا

 .ضرألاو تاومسلا ىف ىلعألا لثملا هللو «سانلا قلاخب فيكف «هلدب

 :ىلاعت لاق اذلو «هناحبس اهرفغي دقو ءاهنع ديزي ال اهلثم ةئيس ءازجو

 ال ادح ءازجلا انه ىلاعتو هناحبس هللا َدَحَو «اهلثم ألِإ ئرجي الق ةئّيّسسلاب ءاج نمو»

 ال ءازجلل دصق كلذو «تبثأو ىفنف ءاهلثم الإ ىزجي ال هنأ ركذف ؛هزواجتي
 هناحبس هركذي ملو ءاهلاثمأ رشع هنأ ركذف ةنسحلا ءازج نم ركذ ام امأ «هودعي

 سوفنلا لاوحأ بسحب ةدايزلا لبقي ىندأ دح وه لب هودعي ال ىتح ىلاعتو
 امك ءازجلا فعاضت مهعفنل «سانلاب ةلصتم تناك املكو «ةنسحلا عوضوم بسحبو
 وهو «ىلاعتو هناحبس هلل ضرق اهنأب اهضعب ىف ريبعتلاو .تاقدصلا تايآ ىف ءاج

 .ةفاضإلاب نوقابلا أرقو «بوقعي ةءارق يه 4اهُلاثمأ ٌرشع# )١(
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 ىنْلا وه هّللاو هللا ىَلِإ ءارقُفْلا متنأ سائلا اهي ايإ9 :ىلاعت لاق امك ءديمحلا ىنغلا
 . [رطاف] 4 63 ديمحلا

 رشعب دحلا نم ةيآلا ىنعم ىف نأ ديفي امب دلك ىبنلا نع راثآلا تءاج دقلو

 هللا لوقي» :لاق للك ىبنلا نأ دمحأ ءامإلاو ملسم ىور دقف «ىندأ دح وه اهلاثمأ

 ةئيس ءازجف ةئيسب ءاج نمو «ديزأو اهلاثمأ رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم لجو زع

 تبرقت اعارذ برقت نمو «اعارذ هنم تبرقت اربش ىنم برقت نمو «رفغأ وأ اهلثم
 اهبراقي امب ىأ) ضرألا بارقب ىنيقل نمو «ةلوره هتيتأ ىشمي ىتأ نمو ءاعاب هنم

 .©20«ةرفغم اهلثمب هتيقل ائيش ىب كرشي ال ةئيطخ (اهمجحو اهثلم ىف
 «ىلاعت هللا هب ىصعيو «سانلا ءوسيو «هسفن ىف ءوسي ىذلا رمألا ةئيسلاو

 ةءاسإ نوكي ام ىصاعملا ىلعأ نإف «صاعم نم نوكي ام حبقأب ةئيسلاب هنع ربعو

 .ءاذيإو «سانلل

 ءىش هل بتكي ال هنأب اهلعفي ملف ةئيسب مهي نمل ةبسنلاب ثيدحلا حرص دقو
 ىف ةنسح ةبيطلا ةيثلا نأل ؛ةنسح هل تبتك اهلعفي ملف ةنسحب مه نمو
 .تاينلاب لامعألاف ءاهتاذ

 اهمسق دقف اهلعفي ملف ةئيسب مهي نم لاوحأ نايب ىف ريثك نبا ملكت دقلو
 ملعا) :هنع هللا ىضر لاقف «مهي نأ دعب اهل كراتلا لاح رابتسعاب ماسقأ ةثالث ىلإ

 اذهف «ىلاعت هلل اهكرتي كرات ءماسقأ ةثالث ىلع اهلمعي ال ىذلا ةئيسلا كرات نأ
 هل بتكي هنأ ءاج اذلو «ةينو لمع اذهو «ىلاعت هلل اهنع هّفك ىلع ةنسح هل بتكت

 نم ىأ ؛«ىئارج نم اهكرت هنإف» :حيحصلا ظافلأ ضعب ىف ءاج امك «ةنسح

 وني مل هنأل ؛هل الو هيلع ال اذهف ءاهنع الوهذو انايسن اهكرتي ةراتو ؛©""”ىلجأ

 نع .(17417/ هللا ىلإ برقتلاو ءاعدلاو ركذلا لضف - رافغتسالاو ءاعدلاو ركذلا :ملسم هاور )١(

 .هنع هللا يضر رذ يبأ

 :قلكو هللا لوس لاَكو :ةريره يبأ نع (115) دبعلا مه اذإ - نامإلا :ملسم ةياور يف امك (5)

 اهَلمَع نق هوُهرا :لاَقَق - هب رصبأ وهو - ةئيس لمعي نأ ديري كدبع كاد بر :ةكئالملا تَناَق»

 . «(ىارج نم اَهَكَرَت امن ؛ةَنَسَح هَل اًهوُبتكاَف اَهَكرَت نإو اهلثمب هَل اهوُبتكاَ



 ماعنألا ةروسريسفت
 الا لااا لل لاالللللللا مت

 3 2 كك

 اهبابسأ ىف ىعسلا دعب اهنع السكو ازجع اهكرتي ةراتو ءارش لعف امو اريخ
 . (اهلعاف ةلزنمب اذهف ءاهنم برقي امب سملتلاو

 نم اهلعفي ملو ةئيسب مهي نم جرخي هنأ هيف ام صخأ نسح ميسقت كلذ نإو
 هتعفادم عيطتسي ال رمأ اهنيبو هنيب لاح نكلو «ةميرج ىف عورشلا ىف ذخأو مه
 نع جراخ رمأل زجع نكلو همزتعاو لعفلا ىون لب ءطقف مه دق نوكي ال وهف
 . هتدارإ

 ال مهو# :ىلاعت هلوقب عوضوملا اذه ىف هتاملك ريدقلا ىلعلا متخ دقلو
 نم وفعلاو ؛ىلاعت هللا لضف نم ءاطعلاف ءوفعو ءاطع تايآلا نإ «نومَلَظي

 ىلعو «رفغ ءاش نإو «قحتسي نمع عنميو «قحتسي نم ىطعي ىذلا وهو «هتمحر
 نيذلا ناميإلا لهأ نع حفصيو وفعي لب ءاقح عنمي ال ؛ائيش ادحأ ملظي ال كلذ

 .ميلعلا عيمسلا وهو ؛ائيش هب نوكرشي ال
 هللا رمأ «اًهينَح ميِهاَريإ لَم اَمَيق انيد ميقَتَسُم طارص ئَلِإ ىَبَر ىناده ىَِنِإ لق

 ميهاربإ ةلم هنأو «ميقلا نيدلا وه ىذلا ميقتسملا طخلا كلسي هنأ نيبي نأ هيبن ىلاعت
 . «ميقتسم طارص ىَلِإ ىبر ىناده ىَنِإ9 ىبرعلا ىمألا ىبنلا اهيأ دمحم اي «لق»

 «ةميركلا هسفن نع اربخيم برعلا هب بطاخيل ْةْلَك ىبنلل رمألا كلذ ناك
 موقأ ام لك ىلع ماقو ىئبرو «ىنقلخ ىذلا ىبر ىناده - .نينمؤملا نم هعبتا نمعو
 اذه ىف ةيبوبرلا فصوف «ءىش لك ىلع مئاقلاو «سفن لك ىلع ماوقلا وهف «هيلع
 لالض ال قح ةياده ىهف «ناوكملا قلاخلا ىلإ ةبوسنم ةيادهلا نأ ىلع ةلالدلل ماقملا
 بر نم ةيادهلا نأ دكأ دقو «ىلاعتو هناحبس هللا دنع ءاوهأ الو ماهوأ الو ءاهيف

 ةثالث رومأب فصتا نيد ىلإ تناك ةيادهلاو «(نإ) ب دوجولا

 ال ىذلا قحلا ىلإ لصوم ميقتسم قيرط ىأ «ميقتسم طارص هنأ -اهلوأ

 «ةميقتسملا ةرطفلا هنإ لب ديقعت هيف سيلف «جاجوعا الو ءاوتلا ريغ نم هيف بير
 .اهيلع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف
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 اًميق ءاحيحص انيد هنوك لاح ىأ 4اميق انيد# :ىلاعت هلوق -ىناثلا فصولا

 ىف وه ىأ 21)(اًميِق) ئرقو «هضيقن وهو .جوعك «لعف نزو ءموق ردصم (ميق)و

 ةءارقلا ىفو ىنعملا ىف ناتيقالتم ناتءارقلاو «نايدألا ىف ةلزنملا ىلعأ غلب مِّيق هتاذ

 .لدع نالف

 امهنأل ؛نايتاذ نالوألا نافصولاف «ىفاضإ فرش وهو -ثلاثلا فصولا

 ىلاعت هلوق وه فصولا كلذو «نيدلا تاذ نم ناقتشم امهنأل نايقيقح نافصو

 مهبسنب نورخافتي اوناك نيذلا برعلل نيبيل فصولا اذه ركذو «افينح ميهاربإ َةّلَم»

 مهتدابع عم ميهاربإ ةلم ىلع مهنأ نوعديو «برعلا وبأ هنأبو « ميهاربإ ىلإ

 ىلع مه اوسيلو «ميهاربإ ةلم ىلع ىذلا وه هنإب مهل نيبي كلك ىبنلاف «ناثوألا

 .ءىش ىف هتلم

 ميقتسم وهف «هيلإ هجتم قحلا ىلإ لئام وه لب لطاب ىلإ فرحنم ريغ ىأ 4افيدحإ»

 .نيدلل ةفص افينحف قحلا ىلإ هجتم

 «نيكرشملا نم ناك امو» :لاقف «نيكرشملا ةينثو ىلع ادر هناحبس نيب مث

 ناك ام «نيكرشملا نم ميهاربإ ناك امف «ميهاربإ مكعابتاب اورخافت نأ مكل سيل ىأ

 اذهو . انمؤم اًياوأ لب ؛ نيكرشملا فوفص ىف لخد نمن . ءايبنألا وبأو مكوبأ ميه اربإ

 نيكرشملا نم َناَك امو اًفينح ميهارنإ هم ْعَبتا نأ كِل انيَحْوأ مند :ىلاعت هلوقك

 .[لحتلا] 49

 099 نيكرشملا نم كي مّلو اًينح لَ انف ةمَأ ناك ميهاَربإ نإ :ىلاعت لاقو
 .[لحنلا] 4699 ميقتسُم طارص ْئَلِإ هادهو هاَبتجا همعنأل اركاش

 «فلخو يئاسكلاو ة ةزمحو مصاعو رماع نبا ةءارق « ءاهفيفختو ءايلا حتفو «فاقلا رسكب 4اميقإل قلل

 .اهديدشتو ءايلا رسكو «فاقلا حتفب 4امّيَق نوقابلا أ رقو
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 هيلع دمحم نيدو ءاهيف قيض ال ةحمس مالسلا هيلع ميهاربإ ةلم تناك دقلو

 قح هّللا ىف اوُدهاَجَو ا : ىلاعت لاق دقلو .هيف جرح ال حمس نيد مالسلاو ةالصلا

 مُكاَمَس وه ميهاربإ مكي هلم جرح نم نيدللا ىف مُكلَع لعج امو مكابتجا وه هداهج
 ِساّنلا ىَلَع ءادّهش اونوكتو مكيلع اديهش لوُسّرلا نوُكِيل اذه ىفو لبق نم نيملسملا
 .[جحلا] © 62

 هَل كيِرَش ال 59 َنيِمَاَعْلا بر هلل ىتاَمَمَو ىاَيْحَمَو ىكسنَو ىتالّص نإ لقط
 اهب نوكي ةلوق لوقي نأب هيبن ىلاعت هللا رمأ 4 659 نيملسُمْلا لْوَأ انَأو ترمأ كلذبو
 هنإو هلل هلك نوكي نأب هرمأ «هتحراج وأ هسفن ىف ءىش دحأل سيل ىلاعت هلل هلك

 كلذب بطاخي نأو «نيينابر اونوكيل نينمؤملا نم هعم نم بطاخو «كلذكل
 ىئاعد ىأ «ىتالص ّنِإإل .ءاوهألاو ماهوألاو كرشلا نع اوفلختيل نيكرشملا

 سبيل هدحو هلل دجهتلاو لفنلاو «ةضورفملا ةالصلا اهنمو «ىتادابعو «ىتعارضو

 كسنلا 4ىكسنو# هل كيرش ال هدحو هلل ىه لب «بيصن وأ ةكرش اهيف دحأل

 «ةرمع وأ جح وأ ةيحضأ ىف ةحيبذلا ىهو «ةكيسن عمج اضيأ كسنلاو «ةدابعلا

 ىلع ماعلا فطع نم مالكلا نوكيف «ةدابعلا ىنعمب انه اهنإ :نيرسفملا ضعب لاق

 ءاهب دجهتلاو ءاهلعفنو اهضرف :ةالصلا ؛ةدوصقملا ةالصلا ةملك نوكتو «صاخلا

 .ةالص ريغ نم نيد الو «هبلو نيدلا دومع اهنأل «ركذلاب تصخو

 نأ كلذ «جحلاو ةرمعلاو «ىحضألا ىف حئابذلاب انه كسنلا ريثك نبا رسفو

 «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ةلم ىلع مهنأ نوعديو نوكرشي اوناك برعلا

 ةلم نأ ركذي نأب نايبلاب هل ىلاعت هللا رمأب ٌهِْلَك ىبنلا مهل نيبف «هللا ريغل نولهيو

 ركذ ىورو (هدحو ىلاعت هلل الهم حبذيو «هدحو هللا دبعي اميق انيد تناك ميهاربإ

 هللا لوسر نأ رباج نع سابع نبا نع ىورف ِةلِللَك ىبنلا ةحيبذ ىف ىلاعت هللا مسا

 تاومّسلا رطف يذّلل يهجو تهجو يّنإ» :امهحبذ نيح لاقو «نيشبكب ىحض 0-7

 . ©17[ماعنألا] 469 نيكرشُمْلا نم اَنأ امو افينح ضرأألاَو

 هاور امك .هّللا دبع نب رباج ْنَع )717١( ِهكك هللا لوسر ىحاضأ - يحاضألا :هجام نبا هاور )١(
 .دمحأو دواد وبأو يذمرتلا
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 كفا
 اا بس

 هل كيرّش ال 059 َنيِمَلَعْلا بَ هلل ىَتاَمَمَو ىاَيْخَمَو ىكُسُتَو ىتالّص ُنِإْلُقل
 هبرل مالسلا هيلع لوسرلا ضيوفت نإو 4 659 نيملسملا وأ انو ترمأ كلذبو
 هلل اهيف ةيونثم ال ةلماك ةيكلم هدابعلو هل ىلاعت هللا ةيكلمو «لماك ضيوفت ىلاعت

 «نيملاعلا بر هلل ىتاممو ىاَيَحَمَلل :لوقي نأب ىلاعت هرمأ اذلو «ىلاعتو هناحبس

 :نيرمأ ىلع لدت ىهو

 هتايح مث ءاهدعب نم هتاممو ءايندلا هتايح ىف دلك ىبنلا نأ -لوألا رمألا

 موي كلامو ءدوجولا بر وهف ءاهل كلاملا اهيف فرصتملا وه ىلاعت هلل ةرخآلا ىف

 .ميقتسملا فينحلا ىمالسإلا هجولا ىلع ىلاعت هللا تاذ ىف ءانفلا وه اذهو «نيدلا

 ءرمتسملا ءايحإلا ىنعمب «نايميم ناردصم (تامم)و (ايحم) نأ -ىناثلا رمألاو

 ةدمتسملا ايندلا ةايحلا هذه ىف ىئايحإ ىنعملاو «رمتسملا ءايحإلا مث «دعب نم تامملاو

 كنم ةدلاخلا ةيقابلا ىتايحو «ىنتيقو ىنييحت ىذلا تنأ كل ىتتامإو -كلو كنم

 .نيملاعلا براي ؛كلو

 هديب ىذلا وهو ةايحلا ىلع مئاقلا هنأ نايبل نيملاعلا برب ىماسلا لوقلا نرقو

 .ميكحلازيزعلا وه الإ هلإ ال مويقلا ىحلا وهو «هدعب نم ةايحلاو توملا

 ال يهل كيرش الف :هلوقب ِهْلللَي ىبنلا ناسل ىلع ىلاعتو هناحبس دكأو

 ريغ وأ «سانلا نم دحأ ىتاممو ىتايح ىفو ىسفن ىف نيملاعلا بر اي ككرشي

 ىف ام لك نم ىريغلو ىل كدحو كلاما تنأف «كيرش ريغ نم كل ىلكف «سانلا

 .دوجولا

 هلل هنيد صلخأ نم لوأ ىأ «نيملَسمْلا َلوَأ انَاوإ» :هبر رمأب لك لوقي مث

 كارشإ ريغ نم ؛هدحو هللا ىلإ اههاجتاو سفنلا ةماقتسا مالسإلاف «ءهلل ههجوو

 نمل ضيرحت نيكرشملاو نينمؤملا نم هموقل اذه لوقي نأب هيبن ىلاعت هللا رمأو «نئثو

 نمل ىه ةيلوآلاف «ناثوألا ةدابع علخ ىلع نيكرشملل ضيرحتو «ءاقبلا ىلع اونمآ

 لخدا :رخآل لوقي نمك «هب ءادتقالاو عابتالا ىلع مهلمتحيل كَ ىبنلا مهبطاخي

 . لخدي نم لوأ كمامأ انأو «بابلا اذه
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 ىلع مهل اضيرحت ركذو ؛مهيلإ ثعب نمو هتمأل ةبسنلاب اذه ىلع ةيولوآلاف
 ءايبنألا نيد مالسإلا نإف «ةقلطم ةيلوألا تسيلو ءانركذ امك ءءادتقالاو عابتالا
 نإفإ» :هموقل مالسلا هيلع حون لاق اميف ىلاعت لاق دسقلو دي ىبنلا لبق اعيمج
 490 َنيِملسُمْلا نم نوكأ ذأ ترمأو هللا ىلع ألإ يرجأ نإ رجأ نم مكتلأس ام متيلوت
 هَّسْفَن هفس نم الإ ميهاربإ هلم نع بغري نمو : ميهاربإ ىف ىلاعت لاقو «ء[سنوي]
 لاق ملسأ هّنرهَلَلاَق ذإ 629 نيحلاّصلا نم ةرخآلا يف هنو ايلا يف ةانيفطصا دقلو

 مُكَل ئفطضصا هلا نإ يب اي بوُقعَيو هينب ميهاربإ اهب ئصوو 620 نيملاعلا برل تملسأ
 دق بر» :فسوي لاق دقلو «[ةرقبلا] 4679 َنوُملَسُم مهنأو الإ نتومت الف نيدلا
 يف يلو تنأ ضْرألاو تاومّسلا رطاَف ثيداَحألا ليوأت نم يِمْلعو كلما نم ينتبتآ
 .[فسوي] 409 َنيحلاصلاب ينقحْلاو املسم ينقوت ةرخآلاو ايندلا

 لاق امك وهف «ةقلطم ةيلوأ ٌهَلِلَي ىبنلا مالسإ ةيلوأ نإ :ءاملعلا ضعب لاقو
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ءاثعبم مهرخآو امالسإ ءايبنألا لوأ «لكاقلا كلذ

 .«مئش لك بر وهو ابر ىغبأ هللا ريغ لق)
 دبعي ال هنأ ىلع ليلدلا قايس ىف نيكرشملل لوقي نأ هيبن ىلاعت هللا رمأ

 ىنم عقي نأ نكمي ال عوقولا راكنإل ىراكنإ انه ماهفتسالاو ءهاوس بر الو ءهاوس
 ال ىأ رصقلا ىنعم ىف .لعفلا ىلع هللا ريغ ميدقت نوكيو ءابر هللا ريغ ىغبأ نأ

 نأ عم (اهلإ) ةملكب ربعي ملو «(ابر) هلوقب انه ربعو «هدبعأ ابر ىلاعت هللا ريغ ىغبأ
 ىلإ ةراشإلل «ءىش لك بر وهو ءاهلإ هللا ريغ ىغبأ ىنعملا ذإ «ةدابعلاوه دوصقملا

 ءىش لك بر ىلاعت هللا نأب نوفرتعي اوناك مهنأ ذإ «ةيهولألاو ةيبوبرلا نيب مزالتلا
 قلاخ هللا نأ نودقتعي مهف «ةدابعلا نع كلذ نوقرفي مهنكلو .ءىش لك قلاخو
 هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهديعن ام :نولوقيو ,ناثوألا نودبعي مهنكلو .ءىش لك

 «نيوكتلاو قلخلاو ةيبوبرلا ىلإ ةراشإ هيف ابر ىغبأ هللا ريغ ىلاعت هلوقف «ىفلز
 ارس اهيف نومهوتت ىتلا ناثوألا هذه ال .قلاخلا برلا وه قحب دوبعملاف ةدابعلاو

 .ءىشب ىه امو «ابيرقتو
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 «ءىش لك بر وهو» هلوقب ىلاعت هللا ىلع ةدابعلا ىف رصقلا دكأ دقو

 وه ءىش لك قلاخو «ءىش لك قلاخ هنأ ءاهادؤم ةيقطنم ةمدقم هذه تناكو

 .ءىش لك كلام هنأل ؛هدحو ةدابعلل قحتسملا

 انرشأ ام عم (بر) ب ريبعتلا ىف ابر ىغبأ ّللا ريغ ىلاعت هلوقب ريبعتلا نإو
 دبعي ال هنأ وهو «ىرخأ ةراشإ هيف ةيدوبعلاو ةيبوبرلا نيب مزالتلا ىنعم نم هيلإ

 هناحبس هيلإ الإ نمؤملا أجلي الآ ىضتقت ةيبوبرلا نأل ؛هيلع الإ لكوتي الو «هريغ

 . .. الكوت هيلعو هب اًنمآ نمحّرلا وه لفظ «كلذ ىنعم ىف ىلاعت لاق دقو «ىلاعتو
 . [دوه] 4075 ... هيَلَع لكوتو هدبعاَف ...# :ىلاعت لاقو [كلملا] <69

 هريغ رزو لمحي الو «هلامعأ تاعبت لمحي «نيهر بسك امب ئرما لك نإو

 . «ىرخأ رو ةرزاو ررت الو اَهْيَلع ألِإ سفن لك بسُككت الوإ» : ىلاعت لاق اذلو
 ىذلا مهنيد ىلإ اوعجري نأ نينمؤملا نم نوديري اوناك نيكرشملا نإ اولاق

 امو ءاذهب مهلوق در هللاف ءاماثآ نولمحتت الو مكرزو لمحتت اولاقو «هوكرت

 (بسكلا)و «ةسيئر ةقيقحل ةماع ةيآلاف ءعقو دق ناك نإ «عقو كلذ نأ بسحن

 ىنعمو «ءاهب ماقو .ءهسفن هتبسك لق «لعفي امب نمؤم صخش نع ردصي ىذلا لعفلا

 تناك الإ المع سفن ىأ بسكت ال 4اَهِيَلع الإ سفن لك بسكت الو :ىلاعت هلوق
 نوكي .كلذبو اريخ ناك نإ هءازج لانتو ءارش نإ هتعبت لمحتت ءاهيلع هلآمو هتبغم

 .اباوث وأ اباقع هيعونب ءازجلا المتحم صنلا

 اذه دكؤيو «باذعلاب اهيلع نوكيو «مثإلا بسك انه بسكلا نأ حصيو 203

 رزو ةرزاو سفن لمحت ال ىأ ,«ىرخأ رزو ةرزاو رت الو# :ىلاعت هلوق ىنعملا

 فوس هيعس نأو ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو «نيهر بسك امب ئرما لكف ىرخأ

 .ىري

 ةميرجب ؤرما بساحي الف «كلذ ىلع ىنبم اباقعو اباوث ةرخآلا ءازج نإو

 «بويغلا مالع ىلاعت هللاو «هريغ ىلإ قحليل مرج صخش نع ىقلي الو «هريغ

 .هباتك لمحي لكو
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 :ىلاعت لاق دقو «لعافلا ىدعتت دق «ءلامعألل بقاوع ايندلا ىف نكلو

 داسفلا مع اذإ هنإف [جيرختلا] *«ةصاخ مكنم اوملظ نيذلا نبيصت ال ةنتف اوقتاوإ#

 لب ءةاصعلا ىلع اروصقم هرثأ نوكي الو «تكلهو ةعامجلا تدسف «هليس مطو

 اوُقَسَقَف اهيفرثم اَنرَمَأ ةيرق كلهن نأ اندر اذِإو » : ىلاعت لاق امك ءمهريغ ىلإ هادعتي

 . [ءارسإلا] 4 9 ًاريمدَت اَهاََرَمدَف لوقلا اهيلع قحف اهيف

 :ةلئاق لِ هللا لوسر تلأس شحصج تنب بنيز نينمؤملا مأ نأ ىورو

 ,0)2ثّبَتْلا مع اذإ» :مالسلا هيلع لاقف .نوح اصلا انيفو كلهنأ هللا لوسراي

 داسفلا مومع نإو اهب زعوي امو ةشحافلاو ملظلا اهدشأو ىصاعملا وه انه ثبخلاو

 هيلع لاق امك «باذعلا معيف ء«ركنملا نع ىهنلاو فورمعملاب رمألا لامهإ نم نوكي

 «ملاظلا ىدي ىلع نذخأتلو ركنملا نع نهنتلو فورعملاب نرمأتل» :مالسلاو ةالصلا

 الف نوعدت مث ,مكضعب بولق ىلع نبرضيل وأ ءارطأ قحلا ىلع هنرطأتلو
 «تدصق وأ «تبسك سفن لكب قحال نيدلا موي باذع نإو 2(مكل باجتسي

 :ىلاعت لاق اذلو

 لاني «لداعلا ءازجلا نوكيف نيدلا موي كلذ نأل ؛بيترتلاو ىخارتلل انه (مث)

 هللا دودح نايب ىف ريصقتلا ىلع ىزاجي ىلاعت هللاف ءدصق وأ بسك ام ئرما لك

 ةيصعم بجاولا كرت نأل ؛ةيصعملا تاذ ىلع ىزاجي امك ؛ةاصعلا عنمو

 . اهباكتر اك

 نيدلا موي كلمي ىذلا وهف هدحو هيلإ عجرملا نأ نايبل ءرورجملاو راجلا مدقو
 . اميلأ اباذع هتءاسإب ءىسملاو هناسحإب نسحملا ىزاجيف .هدحو

 طارشأو نتفلا :ملسمو «جوجأمو جوجأي ةصق - ءايبنألا ثيداحأ :يراخبلا هاآور ؛هيلع قفتم )١(

 .(7880) نتفلا بارتقا - ةعاسلا

 .هجيرخت قبس (؟)
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 اهدعب ام بيترتل انه (ءافلا) «نوفلتخَت هيف مشك اَمب مُكَئبِيف9 :ىلاعت لاقو

 ىف مكحلا هاوس دحأل نوكي الف ءمكعجرم هدحو هيلإ ىذلا وه ىأ «ءاهلبق ام ىلع

 اميف قحلاب ريبك قداصلا بيطلا هلوقب ذئيح وهو «هدحو هل ذفانلا لوقلاو مولا اذه

 ىراصنلا فلتخيو «نورخآ هللاب نمؤيو ناثوألا قيرف دبعيف «نوفلتخي هيف اوناك

 ءىبني سانلا نم قح ا لهأ نيبو مهنيبو «مهسفنأ عم نوفلتخي دوهيلاو «مهنيب اميف

 و «نيلطبملا نيمرجملا بذعيف ءالمعو الوق لطابلاو «قحلاب سانلا ىلاعت هللا

 .هاذي تبسك امو «ئرما لكو «نينسحملا ىلإ

 هور ا ىرأَأَوْهَو

 ع مَ عرس سب تحس م كو آ آ اَتََح ههه 00

 ٌمكَولَبَم | تجود ضب قومك مفروض فيكَ

 0 عج روُفحلهَنِإَو اعل ٌعيِرَس 2 كرو قام

 ىبنلاب نيسأتم هيلع اونوكي نأ بجي امو «نينمؤملا فالقخا هناحبس نيب

 هللا نأب اهلبق ىتلا ةيآلا متخو «نيكرشملا هيلع ام نيفلاخم هيدهب نيذخآ كي

 ىلاعت هللا نأ ىلاعتو هناحبس نيب كلذ دعب ةمايقلا موي نيفلتخملا نيب مكحي ىلاعت

 لاقف ةتوافتم ىهو - اضعب اهضعب فلخي ىذلا ةبقاعتملا لايجألا قلخ ىذلا وه

 ش :هتاملك تلاعت

 عبت ةطبارتم تايآلا نأ ديفت ىهو «تايآلا نايب لصفلا واو انه (واولا)

 . ضعب زجعب هضعب طبتري بسانتم مكحم قسن ىف اضعب اهضعب

 لكو ءاليج فلخي اليجو «ةقبط فلخت ةقبط ىأ «ةفيلخ عمج فئالخلا

 ءاملظ نإ ءاهيلع ناسنإلا ةرطيس رطيسي «ضرألا هذه ىف ةفيلخ دعي اهنم دحاو
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 ذإ ءرشبلا ىبأ مدآل ىلاعتهللا اهلعج ىتلا ةفالخلل رمتسم قيقحت كلذو ءالداع نإو
 نم اهيف ْلعََتأ اوُناَف ةَقيلَخ ٍضْرأْلا يف لعاَج يّنإ ةكئاللل كبر لاَق داو ىلاعت لاق
 [ةرقبلا] 49 . . . ءامدلا كفسيو اهيف دسفي

 الايجأ مكريص ىأ < ضرألا فئالخ مُكَلَعَج ىلا وهو : هناحبس هلوقب انهو
 ءهضعب حلصيو ءهضعب دسفي ضرألا ىف ةفيلخ ليج لكو ءاضعب اهضعب فلخت
 مُهَضْعَب سائلا هّللا عفد الولو )» معي ال ىتح هعزانيو :حالصلا عم داسفسلا حابيو
 .نرثبل] 4 20 نيِملاَمْلا ىلع لصف وذ هللا كلو ضرألا تدّسَفْلٍض عبي

 همس هم 8

 نوكت ىتلا ةيلاعلا تاجردلا يه تايرقلا ف ريمتلا اهب ءاجج امك تاجردلا

 اوعاطأ اذإ ةعفرلاو ءومسلاو ةيادهلاب تاجرد مكنم عفر ىنعملو «ةميرك تاقباس
 .ديبعلاوأ ءارقفلا مه اوناك ولو «ةيناسنإلا لزانم ءالعإو «ريخلا ىلإ اوهجتا
 ءالك ربتخا دقو ءاينغألا وأ ءايوقألا نم نوكي نأ مزلي الو ءضرألا ىف نيفعضتسملا
 .اوربصيل ءارقفلا ربتخاو اوركشيل ءاينغألا ربتخاف

 توافت نأ ةظحالم عم .ةجردلا ىف توافتلا اذه ىف ةريثك تايآ تدرو دقو

 تاجردلا امنإ ءرقفلا لاح اهنود «ةجرد ىنغلا سيلف «ىنغلاب تسيل تاجردلا
 امك نيعألا ةيردزت افيعض وأ اريقف ناك ولو «حلاصلا لمعلاب ىلاعت هللا دنع ةعفرلا

 هناحبس- هللا هرمأ ىذلاو -مالسلا هيلع- حونب اونمآ نيذلا نينمؤملا لاح تناك
 ىنإ لوف الو بْيَعْلا ملعأ الو هللا نئاَزَح ىدنع مُكَل لوقأ الو إ)» :لوقي نأ -ىلاعتو
 ذإ ىَنإ مهسفنأ ىف امب مَعَ هللا اريح هلا ميتين مكي ىردرت نيل لوفأ الو كلم

 . [دوه] 4« 69 نيملاظلا نمل

 : ىلاعت لوقا اذه لثمو ,ناميإلاو هللا نم برقلاب تاجردلا ىف توافتلا ا امنإ

 دي ار و ف هلم رو ان هلا يف هشيم مهي انسف

 َةَّمَأ ساّنلا نوكي نأ الولو © ©9 َدوُعَمْجَي امم ٌرْيَخ كبَر تَمَحَرو اًيِرَحَس اضعب مهضعب
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 و رماه حنو ةطف قف موب مشوي ل قع دحر
 اًيندلا ةاَيَحْلا عاَمم اّمَل كلذ َلُك نإو اًقَرْخْرَو 69 َن وئكتي اَهِيَلَع اررسو اًباوبَأ مهتويبلو

 : [فرخزلا] 4 2 نيقّتملل كبَر دنع ةرخآلاو

 «ةعفرلا ىف تاجردلا اهنم دارملا نأ حضاو ةيآلا هذه ىف تاجردلا نإف

 ءءارقفلا ىلع ءاينغألل تاجرد نوكي ال لاملا ىف توافتلاف «لاملا ىف تاجردلا ال

 نوكيل ىأ [فرخزلا] 469 ... اًيِرْخّس اًضْعَب مهضعَب َدْخّمَيَل ...8 ىلاعت هلوقو
 .نينمؤملا ءارقفلا نم نورفاكلا ءاينغألا رخسي نأ لاحلا

 اولاق ذإ ؛هب املسم نيرفاكلا ضارتعا ناكل «لاملاب توافتلا دارملا ناك ولو

 . هترثكو لاملا ىف ىأ .4ميظع نيتيرقلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه لّزن الولإ»
 مكلعج ىذْلا وهو# :ىلاعت هلوق نإ لوقن نأ قايسلا كلذ نم دوصقملا نإو

 :لاقف كلذ نم ةمكحلا ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقو ءمهتعفرو نينمؤملا ضعب

 وأ «لام نم مكاتآ اميف مكربتخي نم ةلماعم مكلماعيل ىأ «مكاتآ ام ىف مكولبيل»

 ارفك نوفيضيف «ءارقفلا نينمؤملا ءاينغألا نورفاكلا ىردزي ثيح ةينيد ةيونعم ةعفر
 ربتخيلو ىذألا ىلع مهربصب مهناميإ ىلإ اناميإ ناميإلا لهأ فيضيو «مهرفك ىلإ
 مأ هرجؤيف ربصيو ىضريف هرقف ىف ريقفلا ربتخيو ءرفكي مأ ركشيف هانغ ىف ىنغلا

 .هبحاص ربتخي سأب رقفلاو ءاهبحاص ربتخي ةمعن ىنغلاف «بقاعيف رفكيو عزجي
 عيرس كبر ّنإ# :ىلاعت لاق اذلو ءةمحرو نارفغ امإو باقع امإ ةبقاعلاو

 . «ميحر روفغل هّنِإو باقعلا
 هيف بير ال تآ هنأ دكؤمو «ةلاحم ال لزان هباقع نأ ىأ #عيِرَس كبر َنِإ»

 ريغ نم ىصاعلاب هلوزن دكؤي ىلاعت هلل باقعلا ةعرس فصوو «بيرق تآ لكو

 دارملا سيلف هلازنإب عراسيو «لدعلا ةماقإ ىف ئطبي ال ىذلا لداعلا وهف ءهيف ددرت

 . عاقيإلا ةعرس دارملا امنإ نامزلا ةعرس ةعرسلاب



 ماعنألا ةروسريسفت 0
 11 ولاا لالالا

 أ حل

 نمو نيعمجأ قلخلاب ميحرو ءاشي نمل رفغي «ميحر روفغ اذه لباقم ىف هنإو
 هلوقك اذهو ءائيش هب كرشي مل نمل ةرفغملاو «.ةاصعلل باذعلا ناك نأ هتمحر

 َكّبَر َنِإو 9 : ىلاعت هلوقو .[رجحلا] 4 69 ميحّرلا روففلا انَأ ىَنَأ ىدابع ْئَبنإط : ىلاعت

 عزل ( 909 با ذأ روحهم لع ينل رس ذأ
 انع فعاو «كباقع عيرس انبتجو «ءكتمحرو كترفغل الهأ انلعجا مهللا

 .روفغلا وفعلا تنأ كنإ انتائيس نع زواجتو



 «ا١٠1 ةيآلا ىلإ ١77 مقر ةيآلا نم تايآ ىنامث الإ ةيندم ةروس ىه

 ةميركلا ةروسلا هذه تايآ ددعو - ىلاعت هللا ءاش نإ  اهعضوم ىف اهيف ملكتنسو

 هذه ىف انملكت دقو .# صّمملا 9 فورحلاب ةروسلا هذه ىلاعت هللا أدتبا دقو

 هللا ملع صتصخا ىذلا هباشتملا نم اهنأ انركذو «نآرقلا روس حتاوف ىف فورحلا

 .اهرمأ بيغ هللا دنعو ءاهركذ ةمكح انركذو «ىلاعت

 ةمايقلا موي نأ ىلإ تراشأ مث «هعابتاب رمألاو «نآرقلا ركذب ةروسلا تئدتبا

 نوملاظلا سحي ذئدنعو «نومئان مهو ةتغب هللا رمأ اهئيجي ىرقلاف «ةتغب ءىجيب

 ءاوملظ امع مهلاؤس موي مويلا نأ  ىلاعت - هللا ن نيبيو «مهنايغط بهذ ذإ مهملظب

 ببسلا نأ هناحبس ركذ دقو «قحلا ذئموي نزولاو ءاهرشو اهريخب مهلامعأ نزوتو

 .مهنم ناطيشلا نكمتو «ضرألا ىف مهل نكم هنأ مهنايغط ىف

 قلخلا ةصق - ىلاعتو هناحبس - قاسو «ناطيشلا نكمتي فيك هناحبس ركذيو

 هجوزو وه «هبر ةفلاخم ىلع مدآ ىوغأ فيكو سيلبإ ةوادع مهل نيبيل «لوألا

 ةبقاع هناحبس ركذ دقو ءرورغب امهالدف نيحصانلا نمل امكل ىنإ امهمساقو «ءاوح

 .ىلدتلا كلذ

 نمو سيلبإ ناطيشلل عوضخلا نع ىهنلاب ميكحلا صصقلا كلذ دعب حرص

 امهنع عزتي ةنجلا نم مكيوبأ جرخأ امك اطيل مُكَْفَي ال مدآ يِبب اي :لاقف ءهعم

 نيطاجستلا العجم نإ مهو ال ثيح نم هلق ره مكاري هن امهتاءوس اَمُهيِريل اَمُهَساَبل

 . 4 69 نونمؤي ال نيل ءاَلوَ



 فا ارعألا ةروس ريسفت ا

 للملا 0
22222 

 رز ب7
 م

 عزن ىف ببست ىتح رورغب هجوزو مدآ ناطيشلا ىلد امك هنأ  هناحبس - نيبو

 ءداسفلا نيع وه كلذ نإو ءةارع نوفوطي مهلعجيف اشيرق ىرغي كلذك مهسابل

 مكتنيز اوذخ مدآ ينب ايإ9 دجسم لك دنع اوسبليو مهتنيز اوذخأي نأ ىلاعت هللا رمأو

 . 4 ©9 َنيِفِْسُمْلا بحي ال هّنِإ اوُهرْسَت الو اوُبرشاَو اوُلكو ٍدجَسُم لك دنع

 همرحي نأ ناطيشلا دارأ امو تابيط نم هللا هلحأ ام  ىلاعتو هناحبس - نيبيو

 ىذلا ىدهلا عابتاب ىه امنإ ناطيشلا ةمواقم نأ - ىلاعتو هناحبس - نيبيو
 نَمَف يتاَيآ مُكِيَلَع نوصقي مكنم لسر مكئيتأي اّمِإ مدآ ينب ايإط ءايبنألا ةنسلأ ىلع ءىجي
 . 4 69 َنوُنَرَحَي مه الو مهيلع فوخ الف حلصأو ىقتا

 امك لسرلا ءالؤه ةدناعمب هعابتأ ىرغي ناطيشلا نأ  ىلاعتو هناحبس - نيبو

 موي ناطيشلا ءاوغإب لسرلا ىلع نيغاطلا لآم  ىلاعتو هناحبس - ركذي مث
 نجلا نيطايش نم مهووغأ نمو نيواغلا نيب لالضلا نوحراطتي فيكو ةمايقلا

 انوُلصأ ءالؤه اني مهالوأل مهارخأ َتَلاَق اعيمَج اهيف اوكراذا اذ ئَمح-.. . زف سنإلاو

 مهاَرخأل مهالوأ تْلاَقَو 0 َنوُمََت ال نكلو فعض لكل َلاَرَنلا نم افعض اباذع مهتآف
 .4 © سل و َنوُبِسْكَت ْمْسُك مب َباَدَعْلا اوُقوُدَق لضف نم اَنيَلع مكل ناك امف

 « ناطيشلا ءاوهإب قحلا نع . اوربكتسا نيذلا ءازج - ىلاعتو هناحبس - نيبو

 «ةنجلا مهل نأو «ناطيشلا مهوغي ملو هللا اوعاطأو اونمآ نيذلا ءازج مهلباقم ىفو

 ةنجْلا باحصأ ئدانو 6 5 َوُلمْعَت مسك امب اهوُمَشروُأ هلا مكلت نأ اودونو 4١

 مَن اوُاق اح مكبر دعو ام مُتدَجَو لَه اَمَح انو اندعو ام اندجو دق نأ الا باحصأ

 . 4 63 (9 َنيملاَظلا ىَلع هلا َهَعَل نأ مهيب ندم ند

 نيذلا نيملاظلا اودان دقو «فارعآألا باحصأ ةنجلا باحصأ نيب ناكو

 مكدع ىنغَأ ام اولاَق مهاميسب , مُهَتوُفرعَي الاجر فارعألا باحص صأ ئداتو إذ. مهنوفرعي



 فارعألا ةروس ريسدفت 9

 مى نلللاانلللللا ياللا

 7 همجي
 وار

 ةّنجْلا اوُلَخدا ةمحرب هللا مهلاتي ال متمسفأ نيدْا ءالؤهأ 9 2 نوربْكَتسَت مشك امو مكعمج

 . 4 ©9 نونزحت متنأ الو مكيلع فوخال

 . هللا مكقزر امم وأ ءاملا نم انيلع اوضيفأ نأ ةنحجلا باحصأ رانلا باحصأ

 نآرقلا مهءاج دق اوربكتساو اوصع نيذلا نأ كلذ دعب نم ىلاعت هللا نيب

 ىده مّلع ىلع هاَنْلَصَف باتكب مهانئج دَقَلو » ,قحلا ىلإ مهوعديو « مهيدهي ميركلا

 . 4 69 نونمؤي موَقَل ةمحرو

 مهنأ  هناحبس  نيبف فلام ةفرعم اوبلطو ءاوغطو هب اورفك مهنكلو

 انبر لسر تءاج دق... # لبق نم هوسن نيذلا لوقب هيلع لمعشا ام لآم نوفرعي

 مهسفنأ اورسخ دق لمعت انك يذّلا ريغ لمعنف درن وأ انل اوعفشيف ءاعفش نم انَّل لهف قحلاب

 . 4 69 نورتفي اوناك ام مهنع لضو

 ىلإ لوقعلا ىلاعت هللا هجو ةميركلا ةروسلا هذه ىف ميكحلا نايبلا اذه دعب

 مث ِماَيَأ ةتس يف ضرألاو تاومّسلا قلخ يذلا هللا مكبر نإ 8 :لاقف ء«نوكلا ىف هتايآ

 ٍتارخسم موجنلاو رمقلاو سمشلاو اثينح هبلطي راهنلا ليلا يشغي شرعلا ىلع ئوتسا

 ال هّنِإ ةيفخو اعرضت مكبر اوعدا (20 (22 َنيِملاَعْلا بر هللا كَراَبت رمألاو قلخلا هل الآ هرمأب

 . « 69 نيدتعملا بحي

 لاسرإ ىف - هناحبس - هتايآ نيبيو «ضرأألا ىف داسفلا نع نوكلا بر ىهنيو

 ضرألا ىلإ ءالاقث اباحس لسري - هناحبس - هنأو 2(« هتمحر ىدي نيب ب أرشب حايرلا

 . اهييحيل ةتيملا

 .مهصصتقب ِةلِكَي دمحم ىلع ىرسَيِل «هئايبنأ صصق كلذ دعب صقيو

 .هموق عم حون ربخ ركذيف ءاورصبتسيو اوربتعيل نيكرشملل تالثملاو ربعلا قوسيلو
 لسرأ هللا نأ نم نوبجعيو ءاهب اذمحم نوكرشملا ىمر امك «ةلالضلاب هنومريو

 ىجنيس ىلاعت هللا نأب مهركذيو للي هتلاسر نم شيرق تبجعت امك ءالوسر



 فارعألا ةروس ريسفت ا
 اال لل للملا كا

 قا <

 نيذلا اَنقَرْعَأو كلفلا يف هَعم نيذلاو هانيْحبََف... 9 ءاحون ىّجْن امك مهرش نم دمحم

 . 4 69 نيم اًموَق اوناك مهن انتايآب اوبذَك

 فيكو ءداع هموق عم دوه ربخ ةميركلا ةروسلا هله ىف حون دعب نم ركذيو
 «نيمألا قداصلا مهيف ناك دقو ُةِللَك ادمحم شيرق تمر امك ةهافسلاب هومر

 نأ اوبجع دقو «ةمعن نم - ىلاعت - هللا مهانآ امب مهركذيو ءمهل حصني ناك فيكو

 ناك ام َرذَنو هدحو هللا ديعتل انتئجأ اولاَق 8 شيرق تبجع امك ءمهنم لوسر مهءاج

 سجر مهيلع عقو دقو 4 59 نيقداّصلا نم تك نإ اًندعت اَمب اننأف انواَبآ دبي 95

 ان قاوم تسون ف نر . » :دوه مهل لاقو «بضغو

 ذإ «دومث هموق عم حلاص ةصق دوه ةصق دعب نم - ىلاعتو هناحبس - ركذو

 دقو «ةقانلا ىه ةيسح ةزجعمب مهل ىتأو ؛هدحو ىلاعت هللا ةدابع ىلإ مهاعد

 مكلعج ذإ اوركذاو :ىلاعت هللا ةمعنب مهركذو ,مهلبق نم داعب لزن امب مهركذ

 اتويب لاَبجْلا نوتحنتو اروصق اهلوهَس نم َنوّدْحتَت ضرألا يف مكب داع دعب نم ءاَلَخ
 «ةقانلا اورقعو اورفك مهنكلو 4 69 َنيدسُفُم ضرألا يف اونعت الو هّللا ءالآ اوركذاف

 .هبر ةلاسر مهغلبأ دقو دوه مهنع ىلوتو «ىويندلا هباذع ىلاعت هللا لزنأف

 هللا مهكلمأو م مذولخ ىلاعت هللا كد ءهموق ىلإ اطول هللا ثعب هدعب نمو

 عما هصصق ةروسلا ىف - ىلاعت -هللا صقر ا ءاييعش مهاخأ نيدلم ىلإ لسرأو

 اودصي الو اودتعي الو اودسفي الأو «ميقتسم طارص ىلإو قحلا ىلإ مهاعد ذإ هموق

 اولواحو ءاوربكتسا نيذلا مهو مهنم ةفئاطو «ةفئاط تنمآ دقو هللا ليبس نع

 . اًنتيِرَق نم َكعَم اونمآ نيذّلاو بيعش اي كئجرخنل... 8 :نيلئاق بيعش جارخإ
 . اهنم هللا اناجن ذإ دعب مكتلم ىف دوعن نل لاقو «مهنم هاجن هللا نكلو .# (59



 فا ارعألا ّه رويشد ريسفت اب

 هند 0 ا لل

 ا <

 4 62 نورساخل اذإ مكنإ ابيعش متعبتا نثل. .. © اونمآ نيذلل اورفك نيذلا لاقو

 ىلوتف 2«. . نيمثاج مهرايد ىف اوحبصأف ةفجرلا مهنايصع ببسب مهتذخأ دقو

 . نيرفاك

 لسري نيذلا عم هتنس ةميركلا ةروسلا هذه ىف  ىلاعتو هناحبس - نيب دقو

 دعب نم مهربتخي مث «نوعرضي مهلعل ءارضلاو ءاسأبلاب مهربتخي نأ نييبنلا مهيلإ
 سم دق اولاَقو اوفع ئتح ةنسحلا ةئيسلا ناكم انلدب مث » «نوكردي مهلعل ةنسحلاب كلذ

 اوركشي ملو «ءارضلا مهعدرت ملو ءاورفك اذإف 4 62 ... ءاَرّسلاَو ءارّضلا انءابآ

 نم معنلا مهتتأل اونمآ مهنأ ول «ىرقلا لها نأ - ىلاعتو هناحبس  ركذ دقلو

 ءامسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل اوقتاو اونمآ ئرقلا لهأ نأ ولو 8 ءنورعشي ال ثيح

 . 4 69 نوبسكي اوناك امب مهانذَخَأَف اوبَذَك نكلو ضرألاو

 ةميظعلا ندملا ىأ ىرقلا لهأ ةلفغ ةمكحملا ةروسلا هذه ىف هناحبس ركذ دقلو

 اهضرأ نوثري نيذلا نأو «ىلاعتو هناحبس هتايآ ىف ىلاعت هللا باذع مهيتأي نأ نع

 اندجو نإو دهع نم مهرثكأل اندجو امو إذ ءمهنم ناك امب نوربتعي الو «نودتهي ال

 . 4 9 َنيقساَف مهر
 «ةيادهلا ىف هتنس ىف - ىلاعتو هناحبس  اهنيب ىتلا ةربعلا هذه دعب ركذ

 عم هتازجعم لب 2 ىسوم ةزجعمو «نوعرفو ىسوم ةصق نودتهي ال نم باقعو

 ىف ةيغاط لكل برضي الثم لازي ال لب ءرصم ىف ىناسنإلا دوجولا ةيغاط «نوعرف

 . ضرألا

 نوعرف ضرحف هاصعب مدقتو «ىلاعت هللا ىلإ هوعدي نوعرف ىلإ ىسوم مدقت

 .هرحسب مهضرأ نم مهجرخي نأ ديري هنأ هموق



 كلل لالالالا 0

 بج
 يب

 ةرحسلل ىسوم رهاق «هاصعب ىسوم مدقتو «ميلع رحاس لكب اوءاج

 . 4 659 ميظع رحسب اوءاجو مهوبهرتساو سائلا نيعأ اورحس اوقلأ ملف اوقلأ ...

 رخف «نوكفأي ام فقلت ىه اذإف هاصعب ىقلي نأ ىسوم ىلاعت هللا رمأف

 .ارحس سيل ىسوم هب ءاج ام نأ اوملع مهنأل ؛نيدجاس ةرحسلا

 دج مَ اني تاب مآ نإ نم مقتت امو ك9 وُ ابر ىلإ نإ اولاق 00 مج

 ىسوم ىلع درت نوعرف ةعيش تذخأ أ دقو 4 6559 نيملسم انفو اريص الع عرفأ ان

 لئقتس لاق كنها كرذيو ضْرألا يف اودسْفُيل هموَقَو ئَسوُمّرََتأ. ١ : نوعرفل

 هللاب اونيعتسا هموقل ئسوم لاَق 059 َنورهاَف مهَقوُف اّنإَو مهءاسن يِبَحَتسَنَو مهءانبأ

 . 4 © نقم قالا هدابع نم ءاشي نم هنو هلل ضان اوُربصأ
 انيأَت نأ لبق نم انيذوأ. .. ١ :نولوقيو «ىسومب نولملمتي ليئارسإ ىنب نكلو

 . 4 59... ضرألا يف مكفلختسيو مكودع كلهي نأ مكبر ئسع لاق ادتئج ام دعب نمو

 ةئيس مهبصت نإو «تارمثلا نم صقنو نينسلاب نوعرف لآ ىلاعت هللا ذخأ

 عدافضلاو لمقلاو دارجلاو نافوطلا مهيلع هللا لسرأو «.هعم نمو ىس وكب اوريطي

 نك كددع َدِهَع امب كبَر اَنَل عدا ىسوم اي اولاَق.. . » مهب رمألا دتشا اذإو
 هللا مهقرغأف «٠ 4 669 © ليئارسإ ينَب َكَعَم نآسرنلو كل نتمؤنل زجرلا اًنع تفشك

 ىف نيفعضتسم اوناك نأ لعب اكلم مهثروأو رحبلا ليئارسإ ىنبب هللا زواجو « ىلاعت

 . ضرألا

 ةنعارفلا ةينثو مهيلإ تداع رحبلا اوزواج نأ دعب ليئارسإ ىنب نكلو
 هاه ع هله سم

 ١ َدوُلِهَجَت موَق مُكَنِإ لاَف ةَهلآ مهل امك اهنِإ انَل لعجا ىس وم اَياوُلاَق.. 672 «4.



 فا ارعألا هه رويس ريسفت اا

 0 لل لل

 يي > ههه

 نويحتسيو مهءانبأ نوحبذي اوناك نيذلا هئلمو نوعرف نم مهاجن ىذلا هللا مهركذو

 . 4 59 ميظع مُكَبَر نم ءالب مُكلَذ يفو. ..  باذعلا ءوس مهموسيو ءمهءاسن

 يف ينفلخا نوراه هيخأل ئسوم لاق... 9 ةليل نيعبرأ ىسوم ىلاعت هللا دعاو

 .4 9 نضل ليس عال حم ين
 ينارت نأ لاق كَل رظنأ ينرأ بر لاَق هب هَمَلَكو ... 9 هبر تاقيملل ىسوم بهذ

 رو احد هلعج لمح هنو لَم نار فاس امرا نإ جلا ىلإ رنا نكلو

 هللا لبق .4 659 نينمؤملا لَوأ انأو كيل تبت كتاحبس َلاَف َقاَفأ امَلَف اقعص ئسوم

 وفعل ميش لك نم حارا ينال ا )ها ءاقطصا ل نيو سوم يف
 هذه نع هللا لوقيو ءمالسلا هيلع هتعيرش ماكحأ نم 4 655) 55 ... ءيش لكل

 ل ةيآ لك اوري نإو قحْلا رغب ضرألا يف َنورّبَكَي نيد يتايآ نع فرصأس اف : حاولألا
 - نيب دقو 2.4059 .. . ًاليبَّس ُهوُدَحَنَي ال دّْشّرلا ليبس اري نإو اهب اووي

 .ةرخآلا ىف مهءازج ىلاعتو هناحبس

 الجع ٍمهَيلَح نم هدعب نم ئسوم موق َدَحناَو ظ ةليل نيعبرألا ىسوم ةبيغ ىفو
 اهلبقت ىتلا لجعلا ةدابع ناطيشلا مهل نيزو .. .4 6589 ... راوخ هَل ادسج

 . مهسوفن ىف نويرصملا

 اوأر املف مهلالض مهنع بهذ ةيادهلا ةيعاد اوأر اذإف نولضي سانلا نإو

 انَل رفغيو ابر انمحري مّل نتل اوُناَق اوُلض دق هنأ اورو. . » مهيديأ ىف طقس ىسوم

 . 4 059 نيِرِساَخْلا نم َنَنوُكَل

 «ىدعب نم ىنومتفلخ امسئب :لاقو ءافسأ نابضغ هموق ىلإ ىسوم عجر
 موقْا نإ مأ نبا لاَ هيِإ هرجي هيخأ سأرب دخأَو. 8 نوراه هيخأ ىلع بتعي ذخأو

 . © 059 ... يب تمشت تمشت الف يتنولتقي اوداكو ينوفعضتسا

 يل رفغا بر ... > اعراض هبر ىلإ هجتاف هبضغ ىف واجت هنأب ىسوم سحأ
 نيذلا لانيس ام هللا ركذو 4029 نيمحارلا مَحْرَأ تنأو كتّمَحَر يف اْلَخْدَأو يخألو
 .ةلذو مهبر نم بضغ مهلانيس لاقو ءاوبوتي ملو لجعلا اوذختا



57 5 0 . 
 فارعألا ةروس ريسفت ا

 2000 لا
 ا جس

7 

 اهيفو حاولآلا ذخأ بضغلا ىسوم نع تكسو لجعلا ةجض تبهذ نأ دعبو

 ةفجرلا مهتذخأ املف «هللا تاقيمل الجر نيعبس هموق ىسوم راتخاو  ةمحرو ىده

 لإ يه نإ نم ءاَهَمَسلا لَعف اَمب اتكلهتأ ياو لبق نم مهتكلهأ تئش ول بر لاق... »
 . 4 029 .... ءاَشَت نم يدهتو ءاَشَن نم اهب لضت كتشف

 لاق َكِيَلِإ انده اّنِإ .. . # :اولاقو «ىلاعت هللا ىلإ نيعراض هموقو ىسوم هجتا

 ةاكرلا نووي وقتي نيدلل اهيْكَاَسَف ءيش لك تعسو يتمحرو ءاشأ نم هب بيصأ يِباَذَع

 . 4 029 َدوْنمْؤي انتايآب مه نيِذّلاَو

 يذلا يمألا بلا لوسّرلا نوعي نيذلا 9 : :هتصمحر هل عستتت نم مهنم ركذو

 لحيو ركمْلا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأي ليجبإلاو ةاَروشلا يف مهدنع ابوَتْكَم هنودجي

 مِهْلَع تناك يتلا لالْغألاو مُهّرَصِإ منع عضيو ثئابخلا مهيلع مرحيو تالا مه
 نوُصلفُملا مه كلوأ هَ لرنأ يذلا روث اواو ةورصو ورع هب اومن يدا
0029 4 . 

 هب ةراشبلا ركذ نأ دعب ٌةلِكك دمحم هيبن ةروسلا هذه ىف - ىلاعت - هللا رمأيو

 .هعابتا ىلإ مهوعديو اعيمج سانلا ىلإ ىلاعت هللا لوسر هنإ :لوقي نأب

 ةَمَأ ئسوم موق نمو إ» نأ ركذيف - مالسلا هيلع - ىسوم موق ىلإ تايآلا دوعتو
 ضرألا ىف مهعطق - ىلاعتو هناحبس - هنأ ركذيو © 059 نولدعي هبو قحلاب نودهي

 مهنم هتايآ - ىلاعتو هناحبس  ركذي مث .4 7 ... اَمَمُأ اطاَبسَأ ةرشع يا ... »
 ملع دق انيع ةرشع اتنثا هنم تسجبناف ... © اصعب رجحلا برض نم «مهيلع همعنو

 مهيلع للظ هنأو ءىولسلاو نملا مهيلع لزنأ هنأو .4 073 ... مهبرشُم سانأ لك
 .اهب اورفك لب «ةمعنلا اوركشي مل مهنأو مامغلا

 يخَلا ةيرقلا نع ع مهلتساو )) هيف ديصلا مهيلع مرح ذإ تبسلا موي مهلاح ركذيو

 ال موو اعرش مهتبس موي مهئاتيح مهيتأت ذإ تبسلا يف نودعي ذِإرحَبلا ةرضاح تناك

 . < 59 ... مهيتأت ال توتبسي
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 ولعت مل. . ]ف :اولاقف مهناوخإ ةياده نم مهنم نيدتمهملا ضعب سني دقلو

 4 ك9 َنرَقَتي مهّلعَلو مكبر ىلإ ةرذعم اوُلاَق اديدش اباذع مهبذعم وأ مهكلهم هللا اموَق

 نع نوهني نيذلا ىجنأ هنأو «هب اوركذ ام اوسن نيذلا لاح ىلاعت هللا نيب دقلو

 ىنب لاح هللا ركذ دقلو ءنوقسفي اوناك امب باذعب اوملظ نيذلا باصأو «ءوسلا

 ىف هعطقو «باذعلا ءوس مهموسي نم مهيلع ثعب دقف ءىسوم دعب نم ليئارسإ
 مهتأي نإو باتكلا ىف ام ىندأ نوذخأي فلخ مهدعب نم ثروو ءامأ ضرألا

 .انل رفغيس نولوقيو «هوذخأي ضرع

 قاثيملا  ىلاعت هللا ذخأ دقو نايصعلا ىلع اودرم دق ليئارسإ ىنب نإو

 تحت مهو «قاثيملا مهيلع ذخأو مهب عقاو هنأ اونظو «ةلظ هنأك مهقوف لبجلا عفرو

 .هوذفني ملو هوضقن مهنكلو «ةوقب مكانيتأ ام اوذخ لاقو «ةعطاقلا ةيآلا كلت ريثأت
 مه شم سم سه 2 يي هم

 مهدهشأو مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ينب نم. . 8 ذخأ هنأ هناحبس هللا نيب دقلو
 نيد ديحوتلا نأ ىلع كلذ لدو .4 099 ... ىآب اوُناَف مُكَبرب تسّلأ مهسفنأ ئَلع

 خلسني نم ةيرذلاو فالخألا اهعدوأ ىتلا ةيرطفلا ةيآلا هذه نأ هناحبس نيبو ةرطفلا

 نإ ٍبْلَكْلا ٍلثَمَك... 9 ءرشلا ةرئاد ىف هلامعأ لك نوكتو هيوغيو ناطيشلا هعبتي اهنم

 ًاوسأو 4 059 .... انتايآب اوبك َنيِذّلا موقلا لّمم كلذ ثّهْلي هكرتت وأ هلي هيلع لمحت

 . 4 09 نوملظي اوناك مهسفنأو. .. ل هللا تايآب اوبذك نيذلا لثم لاثمألا

 نجلا نم اريثك منهجل هللا قلخ دقلو ,ىدتهملا وهف هللا هيدهي نم نإو

 مهلو ءاهب نورصبي ال نيعأ مهلو ءاهب نوهقفي ال بولق مهل ءالؤهو «سنإلاو

 .نولفاغلا مه كئلوأ اهب نوعمسي ال ناذآ

 ىف اودتها نيذلا ركذي ةميركلا ةروسلا هذه ىف  ىلاعتو هناحبس - ذخأو

 ال ثيح نَم مهجردتستس... !» :اورفك نيذلا ىف لاقو ءاوملظو اورفك نيذلا لباقم

 . 4 60 نيتم يديك نإ مهَل يلمأو 020 نوملعي
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 . 4 55 نوه ْمِهئافُط يف مهدي هَل يداها هللا للعب نم

 ةعاسلا نع كنوُلأسُي إف اهملعي ىذلا وه هدحو هنأو ةعاسلا ىلاعت هللا ركذو
 ضرألاو تاومّسلا يف تلق َم الإ اهتفرل اهلج ال ير دنع اهملع امّنِإ لق اهاَسرم ناي

 ال سانا رْتكأ نكلو هللا دنع امل امن لق اهنع يفَح كنك كنولأسي ةتغب ألإ مكيتأت ال

 بيع لع تنك وو هللا ءاَش امل رض الو اعفَت يسفنل كلمأ ال لق 629 نومَلعي

 رم هر ا مه ع

 . 4 05 نوُنمّؤي موقَل ريشبو ريذن الإ انأ نإ ءوسلا يسم امو ٍريَخْلا نم ترثكتسال

 ءاهيلإ نكسيل هجوزو ناسنإلا قلخ - ىلاعتو هناحبس - هللا نيب كلذ دعب

 اوعد تلقث املف ترمف افيفخ المح هتأرما لمحت نمب ناسنإلا لالض هناحبس روصو

 ءاكرش هَل الَعَج احلاص اًمُهاَنآ امَلَف ١ نيركاشلا نم ننوكنل اح اص انتيتآ نعل امهبر هللا
 . 4 52 نوكر شي مع هللا ىَلاعَتف امهاتآ اميف

 مهتدابع ىف نوعدي مهنأ ركذو نوكرشي نم لالض - ىلاعتو هناحبس - نيبو

 نيذلا نإ : هناحبس لاقو اهريغ مأ اراجحأ اوناكأ ءاوس عفنت الو رضت ال اناثوأ

 مُهَّلَأ 059 َنيقداص مش نإ مُكَل اوُبيِجَتسَيْلَف مهوعداف مُكَلامَأ دابع هللا نوذ نم نوعدت

 َنوُعمْسيناذآ مهم اهب دوُرصْي نع مُهَلمأ اهب دوشطني دي مهل م اهب نوُشْمَي لجأ

 وهو باتكلا َلْزَن يذلا هللا يبو ّنِإ 052 نورظنت الف نوديك مث مكءاكرش اوعدا لق اهب

 نورتي مهسفنأ الو مكر صن َنوُيطَتسَي ال هنوذ نم نوع َنيذْلاَو 059 نيِحلاصلا ىو

 نوصي ال مهو كِيَلِإ نورظني مهارتو اوعمسي ال ىدملا ىَلِإ مهوعدت نإو 059

 َوْفَعْلا ذخ ) :لاقف ةوعدلا ىف هب ىلجتي ام ىلإ هيبن  ىلاعت - هللا اعد دقلو
 ِهَّنِإ هّللاب ذعتساف غر ناطيششلا نم كئغزتي اًمِإو 059 نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو

 نورصبم مه اَذإف اوكَذَت ناطيشلا نم فئاط مهم اذإ | وقتا نيذلا نإ .) ميلع عيمسم

 الوَل اوُلاَق ةيآب مهتأت مل اذِإو 00 ©2 َنوُرصَقي ال م يفلا يف مهنودمي مهئاوخإو 9



 فا ارعألا ( روبشي ريسفت 9

 0 لل الملل للا تلاالللللا

 5 : هك
 مقل ةَمْحَرَو ىدهو ْمُكبَر نم رئاَصب اذه يبو نم يل ئحوُي ام ع اَمنإلق هيَ

 . 4 69 نونمؤي

 اوعمتساف نآرقلا ىف اذِإو إف هيبنل هتيصو نمض نم نينمؤملا هللا ىصوأ دقلو

 نم ٍرهَجْلا دودو ةفيخو اعرضت كسفَن يف كلر ركذاو 0-0 َنوُمَحرَ مكَلعَل اوتصنأو هل

 نع َنوُرِبْكَتسَي ال كبَر ددع َنيِذْلا نإ © َنيلفاَعلا َنَم نُكَت الو لاّصآلاو َودُعْلاِب لْوَقْلا

 . 4 5 َنوُدَجَسَي هلو هنوحبسيو هتدابع

 اهمدقن مث ءالامجإ فارعآلا ةروس تلمتشا ام نايب ىلإ ةزجوم ةراشإ هذه

 هللاو اهيناعم نم انكاردإ هعسي ام ركذ دعب نم أدبنلو ءاهيناعم ركذ ىدي نيب

 . ىداهلا

 ضعب لئاوأ اهب ئدتبت ىتلا ةدرفملا فورحلا ىف لوقلا مدقت دق 4*صحلا »

 . هللا ملع هب صتخا ىذلا هباشتملا نم ىهو ءروسلا
 . 4 هْنَم جرح َكِردَص يف نكي الف َكْيلإ لزنأ باّتك »

 :اولاق نيذلا ضعب رظن ىلع *صملا# ربخ وأ «,فوذحم أدتبمل ربخ باتك
 غلاب باتك هنأ ىأ «ميظعلا هفرش نايبل انه ريكنتلاو «ءباتكلا وأ ةروسلل مسا اهنإ

 ءءىش لكب ملاعلا ىلاعت هللا دنع نم لزنم هنأل ؛هادؤمو هتعفرو هفرش ىفف ةياغلا



 فارعألا ةروس ريسفت ا
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 بلبل
 ش يي
 كيلإ لزنأ هنأ ىأ .4 كِيَلِإ لزنأ :لاقو ءميكحلا زيزعلا ءىش لك ىلع رداقلاو

 ولو هلثمب اوتأي الف «هلثم نم ةروسب اوتأي نأ ةقيلخلا اهب ىدحتت ىتلا ةزجعملا وهو

 .اريهظ ضعبل مهضعب ناك

 لاق امك ءاونمؤي الف اونمؤي نأ بجي سانلا نأب سحي نأو «قيضلا جرحلاو

 :ىلاعت لاق امكو [ءارعشلا] 4 © َنينمؤم اونوكي الأ كَسْفَت عخاب َكّلعَل 9 : ىلاعت

 .[فهكلا] 4 0 اًفَسَأ ثيِدَحْلا اذهب اووي مَل نإ مهِراَنآ ئَلع كَسْفت ٌعخاَب َكّلعَلَف ل

 نمؤملا نإ ذإ ءىسفن جرح ىف هلعجي ناك نيرفاكلا ةباجإ ىلع هلي ىبنلا صرحف

 هردص كلذب قاض اوبيجي مل نإف ءهل سانلا ةباجإ ىلع اصيرح امئاد نوكي قحلاب
 دقو - مالسلاو ةالصلا مهيلع  نييبنلا نأش وه امك «ةدناعم الو ةبضاغم ريغ نم

 لزنأ الو اوُلوَقَي نأ كردص هب قئاضو َكيَلِإ ئحوي ام ضب كرات َكّلعََف ل :ىلاعت لاق

 ةيرم ال قداص رمأل راكنإلا نم قيضي ناك دلي ىبنلا نأ اذه لك ىف ىدؤملاو

 .راذنإلا الإ هيلع سيل هنأ هل نيبي ىلاعت هللاف «هيف

 اهدعب ام بيترتل انه ءافلا .4 هنم جرح كِرلَص يف نكي الَفإ» :ىلاعت هلوقو

 اوبيجي مل اذإف «قحلل رينم ءدشرم داه كرابم باتك اذه :ىنعملاو ءاهلبق ام ىلع

 مهيف صقنل وه امنإو ءهيف وأ كيف صقنل كلذ سيلف ءقيض كردص ىف نكي الف

 . ىفكو كلذ كبسحو «مهترذنأ دقو

 . « نينمؤملل ئركذو هب رذشل ) :لاقف ةلاسرلاو باتكلا ةياغ هللا ركذ دقو

 نأب «نورفكي نيذلا هب رذنتلو «هتاذب زجعم هنأ دلاخلا باتكلا نم ةياغلاف

 «ميلألا باذعلا ىهو مهب لزنت ىتلا ةجيتنلا ءوسو .مهرفك ةبقاع باتكلاب نيبت

 نم ىدهت ال كنإو ءداه موق لكلو رذنم تنأ امنإ ء.مهرفك ةعبت كيلع سيلو
 .ءاشي نم ىدهي هللا نكلو تببحأ
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 «هتاذ ىف هليلد لمحي نيبم رذنم مهل وهف «نمؤي مل نمل ةبسنلاب اذه
 «مئادلا ريكذتلا ىه ىركذلاو 4نينمْؤمْلل ئرْكْذَو » :ىلاعت لاق نينمؤملل ةبسنلابو
 ةمئاد ىركذ نآرقلاو «هيلإ نوعجري «رمتسم مئاد ركذم ىأ ءاذكل ىركذ رمألا اذهف

 هيفو ءاهتايلك هيف نأل ؛ةعيرشلاب ريكذت هيفو هِي ىبنلا ةلاسرب مئادلا ريكذتلا هيف

 وهو ىلاعت هللاب مئاد ريكذت هيفو «مهتازجعم لجس هنأل ؛نيعمجأ لسرلاب ريكذت
 :ىلاعت لاق كلذلو «ىهاونلاو رماوألا هيفو «ميكحلا ىلعلا

 َنورُكَذَت ام اليل ءاَيلْوأ هنود نم اوعبَتت الو ْمُكَبَر نم مُكْيلِإ لزنأ ام اوُعبتا ل

05 #. 

 مكيلإ لزنأ ام اوعبتاف نيرفاكلل راذنإو «نينمؤملل ىركذ هيف نآرقلا ناك اذإ

 هب مكرمأ امف ولي ىبنلا هب ءاج امو «ميركلا نآرقلا هيلع لمتشي امم مكبر نم

 نع قطني ناك امف «هللا هب رمأ دقف هب رمأ ام لكف ءاوهتناف هنع مكاهن امو ءهوذخف

 . [ءاسنلا] 4 60 . . .هّللا عاَطأ دَقَف لوسُرلا عطي نم » ىوهلا

 : ةينايب تاراشإ هيف 4 مكبر نم مكيلإ لزنأ ام اوعبَتا )» :هلوقو

 اببس نوكت ةلصلاو «مكبر نم مكيلإ لزنأ هتلص لوصوم مسا ام نأ :ىلوألا

 مكبر نم لزنأ هنأ كلذ ببسو .ىبنلاو نآرقلا هب ءاج ام اوعبتاف ءرمألا وأ مكحلل

 هيلإو مكأرذ ىذلا مكبر هنأل ؛ةرخآلاو ايندلا ىف مكحالص هيف امب ملعأ وه ىذلا

 . مكعجرم

 ىبنلا رثأ ءافتقاب ىلاعت هللا رمآ امل ةمزالم هيف 4اوعبّتا» :هلوق نأ :ةيناثلا

 ينوعبْتاَف هللا نوّبحت مهنك نإ لقط : ىلاعت هلل عابتآ هعابتأو «هعابتأو هيلإ لزنأ ىذلا

 .[نارمع لآ] 4 69 .. . مكبونذ مكَل رفغيو هللا مكببحي

 هيف نأ ىلإ ةراشإ هيف 4 مكبر نم مكيِلإ لزنأ امإ» :ىلاعت هلوق : ةثلاثلا

 ام لامكب راعشإ هيفو «ةرخآلاو ايندلا ىف مهحالص هيفو ءايندلا ىف مهريخ



 فارعألا ةروس ريسفت 0
 "00|! ب لل اناا اع عام 1اام!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ض!!!! 0

 هم جلا
7 

 مكيلإ لزنأ اميف لوسرلل عابتالاب رمألا دعب .4 ءاَيلوَأ هنود نم اوعبقت الو

 ىأ 4 ءايلوَأ هنود نم اوعبصت الو إ» :ىنعمف «هريغ عابتا نع ىهنلا ناك ءمكبر نم
 رمأ ريغب نورمأي نم لك «ءايلوأ ةملك لمشتو ءرمأ ام ريغب نوسوسوي نمت «هريغ
 عبتي هللا لزنأ ام عبتي مل نمف هرشلاب نوسوسوي نيذلا نيطايشلا نم ىلاعت هللا
 نيذلا ءافلحلا كلذكو .نودتهي الو نولضي ناطيشلا ءايلوأ نأو «ناطيشلا ءايلوأ

 لاثمأ «نيكرشملا رابكك ريخلا ىلع نورصاني الو هيلع نوضرحيو كرشلا ىلإ نوعدي

 نممو ؛هيلع نوضرحيو كرشلا ىلإ نوعدي اوناك نمم امهريغو بهل ىبأو لهج ىبأ
 مكيلإ لزنأ ام عابتا نوكي اذكهو ءءاوهألا ىلإ نورجي نيذلا «ءايلوأ نم هللا نود
 اًميقتسم يطارص اذه نو ل :هيف ىلاعت لاق ىذلا ميقتسملا طارصلا وه مكبر نم

 . [ماعنألا] 4 622.. . هليبس نع مكب قرفتَق لبسلا اوعبتت الو هوبا

 «قحلا نع اهب قرفتت ىتلا ةلاضلا لبسلل عابتا وه هللا لزنأ ام ريغ عابتاو
 نأ اهادؤم ةينايب ةراشإ نمضتت 4 ءايلوأ هنود نم اوعبشت الو إ» :ىلاعت هلوق ىفو
 هللاف مهل ءايلوأ هللا ريغ اوذختي نأ نع ىهنلا 4 ءاَيو هنود نم اوُع الو )ا : هلوق
 روثلا ىلإ تاَملظلا نَم مهري اونمآ نيِذلا يلو هللا ) : ىلاعت لاق امك نينمؤملا ىلو

 4 620 ...تاَمّلظلا ىلإ روثلا َنَم مُهتوُجِرْحُي توُعأَطلا مهؤاَيِلوَأ اورفك نيرا

 ىف ىلاودملا ىهنلا عمو تانايبلا هذه عم هنأ ىأ 4َنوُرّكَدَت ام اليلَق» «[ةرقبلا]

 ««نوركذت»ل لوعفم اليلقو ءاليلق الإ نوركذتت ال ءايلوأ هللا ريغ ذاختا نع نآرقلا

 نوظعتتو مكبر رماوأ نوركذتت ةلق ىأ اليلق ىنعملاو .ركذتلا ةلق ىلع ةلاد «ام»و
 31 سمس اسسا ل

 ركذف» :ىلاعت هللا لوقيو ء[دعرلا] 4 69 باّبلألا اوُلوُأ رْكَذتي اَمنِإ .. . 2 .هتاظعب

 . [ىلعألا] 4 620 ئركذلا تعفن نإ

 هللا رمأ اهنايسنلو اهركذت مدعل اهكاله ناك ىتلا ىرقلاب ركذ ىلاعت هللا نإو

 :هتاملك تلاعت لاقف «ىلاعت

 . 4 0 نوُلئاَق مه وأ اناَيب اًنسأب اهءاجف اهانكلهأ ةيرق نم مكو )»



 2 الللالللا لللللا0ا100 لااا لالللللللا

 اا برس

 نأل كلذو ؛نولفاغ نوهال مهو «ىويندلا هباذعب ىتأي نأ ىلاعت هللا ةنس نإ

 الو هب نورفكي مهنآأل ؛ىلاعت هللا سأب هعم نوسنيو ؛ةلفغ ىف مهلعجي مهرفك

 لك نأش ناك كلذ نإو «نوعقوتي الو نوبستحي ال ثيح نم مهيتأيف «نونمؤي

 باذعلا تاعراقب الإ ركذتي مل نم اركذم لاق كلذلو ؛مهبر رمأ نع اوتع نيذلا

 ةرثكلا ىلع ةلاد انه «مك»و 4 انسأب اهءاجف اهانكلهأ ةيرق نم مكو لذ : مهب لزني ىذلا

 ةنيدملا ةيرقلاو «ةرثكلا ىنعم ديكأتلو «قارغتسالا مومعل «نم»و .ددع ريغ نم

 «كالهلا وأ ديدشلا باذعلا انه سأبلا ءاهيف مهعمجتو سانلا ىرقت اهنأل ؛ةريبكلا
 4 اتاي ىنعمو «ليللا تايبلاو «بيعش موقلو ءدوه موقلو «طول موقل ءاج امك

 مه وأ )» اتايب انياذع اهءاجف ءاهانكلهأ ىرقلا نم ريثكو :ىنعملاو «نوتئاب مهو.

 .نوحيرتسم وأ «رحلا ةدش نم ةلوليقلا ىف نومئان ىأ .4 نوُلئاَ

 مهو ةتغب باذعلا مهيتايف «نانئمطاو نمأ ىف مهنأ نوبسحي مهنأ دارملا نإو

 .نورعشي ال

 1 مهئيجيو مهلهمي نيرفاكلا ىف ىلاعت هللا ةنس هذه نإو

 69 نومئات مهو اتايب انسأب مهينأي نأ ئرقلا لهأ نما » :كلذ ىف ىلاعت لاق دقلو

 لق امس ؟نارالا © َنوُبَعْلي مهو ىحض انسأب مهيتأي نأ ئرقلا لهأ نمأ

 ال ثّْيَح نم باَذعلا مهيتأي وأ ضرألا مهب هللا فسخي نأ تاّئيّسلا اوركم يذلا نمأقَأ

 نِإَف فوت ىلع مهذخأي وأ 69 نيزجعمب مه اَمَف مهبأقت يف مهَدْحأي وأ 5 نورعشي

 . [لحنلا] 4 69 ميحر فوءرل مكبر

 مصقي ىلاعت هللا نأب ئبنت زيزعلا هباتك ىف ىلاعت هللا تايآ ترثاكت اذكهو

 .ليولا اوأر مهذخأ اذإ ىتح «نوهاس ةلفغ ىف مهو «نيملاظلا

 لزان هنإو ءهللا ركم اونمأي نأ مهل حصي ال مهنأب برعلل راذنإ هيف كلذ نإو

 ةلاسرلا نآلف «مهريغب لزن ام لثم مهب لزني ملف مهلهمأ ناك اذإو «ةلاحم ال مهب

 مهب لزني ام نإو ءاهلك لايجألل ىه امنإو ء.مهدحو مهل تسيل اهنأو ةدلاخ مهيلإ
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 ةيتاع رصرص حيرب وأ «مهيلع هب رصتني ىرشب لمعب هيبنل هللا قيفوتب نوكي

 .مهوحمت الو مهمزهت

 اوغط دقو مهارق ىف هسأب مهيلع ىلاعت هللا لزنأ نيذلا لاح تناك اذامو

 لاق دقو «ناميإلا تقو تاف نأ دعب مهملظب نوسحي مهنإ ءداسفلا اوراثأو اوغبو

 . 4 20 َنيِملاَظ انك انِإ اولاَف نأ الإ انسأب مهءاج ذِإ مهاوعد ناك ام ظ :مهيف ىلاعت هللا

 اوغصو «هب ناطيشلا مهالد ىذلا مهرورغ بهذو «ةعراقلا هذه مهتعرق دقل

 نم مهيجني نأ هللا ىلإ اوعرضو ؛هوركنأ ىذلا قحلاب اوقطنف اوربكتسا نأ دعب
 وهف ءاوبسك ام لابو هنوقوذي مهنإ لب «ةاجنم نيح تالو ءمهب لزن ىذلا باذعلا

 .ةبوتل هعم ةصرف ال ءازج

 بر هلل دَمَحْلا نأ مهاوعد رخآو... 8 :ىلاعت هلوقك ءءاعدلا :انه ىوعدلا
 .[سنوي] 4 09 نيملاعلا

 رارقإلا نع ريبعتلا ىفو ءرارقإلا ىنعمب انه ىوعدلا نوكت نأ حصيو هس

 ىف مهسفنأ اوعضو دق اوناك ذإو «ةموصخلا ماقم ىف امهيلك نأل ؛زاجم ىوعدلاب

 ريبعتلا ناك هيلع اوبذكو ناثوألا ةدابع نم اورتفا امب ىلاعت هللا عم ةموصخلا ماقم

 ملو مهتسرطغو مهيواعد نم اوضفخ دق مهنأ ىلإ ةراشإلل ىوعدلاب رارقإلا نع

 .ءاهتنا ةعراقلا مهتلذأو «ءادتبا رفكلا مهارغأ «نيعناخ اورقي نأ الإ قبي

 اذه اهب لزن دق ةيرقلا تناك اذإ ىأ «ءردقم طرش نع حاصفإلل انه «ءافلا»

 24 مهاوعد َناَك اًمَف ١ :باوجلا ناكف ؟اهلهأ باوج ناك اذام ءمساحلا باذعلا

 ىفن انهو «ناك» لعفلاب ثينأتلا ءات قحلت مل رارقإلا ىنعم ىوعدلا نمضتلو
 الإ مهل باوج ال هنأ ىأ ءرصقلاو صاصتخالا ىنعم نمضتي كلذو «تابثإو

 هللا ىلع بذك نم اولاق ام لك ىف هب اوفصتا افصو ناك هنإو «ملظلاب رارقإلا
 كلذو «4َنيِملاَظ انك اًنِإ 8 :مهلوق ناك لب ء(انملظ) :مهلوق ناك امف .ىلاعت

 ىلع ةلاد «نإ)و ««انإ) ب اهردصتبو ةيمسالا ةلمجلاب ناك دقف «مهملظل ديكأت
 «مئادلا ملظلاب فصولابو ء«رارمتسالا ىلع ةلادلا «انك» ب لوقلا ديكأتو ءديكوتلا

 .ملظلا انبنجو «لدعلل انقفو مهللا
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 َكركَحسْل د مهي لِسْرأ ل انكم

 2 تغامر رسب مويلعَنَصْفَنلَف ي) َنَِسَرمْل
 020 0 20 را رع حاس لا حرر >< صل

 مهَكيِكل جوفه يروم تك سم لحل ذولا

 أورسَح ا ل دل كيلوا هنيِزوم ٌتَّدَح ٌَةَح ْنَمَو انين َتوُحِلْمْلا

 ل كى رَّدَلَو 5 (إو) َنوُمِلظَياَنِياَحيأوناَكَاَمِي مهَسْفنَأ

 يول تركت مايل سيِلعَم ايف َمُكَل اَنْلَعَجََو ٍضراْلا ف

 نيذلاو «نيملاظ اوناك مهنآب مهرارقإ وهو ءاهلبق ام ىلع ةفطاع انه ءافلا

 :مهلاؤس نايب ىف ىلاعت هلوقك «مهتالاسرب اوبطوخ نيذلا مه مهيلإ لسرلا لسرأ

 موي : ىلاعت هلوقو «[صصقلا] 452 نيلسرملا مدبجأ ادام لوقيف مهيداني مويو )»

 86 239 بويغلا ماع تنأ كن ال ملع ال اوُلاق متبجَأ ادام لوقَيف لسرلا هللا عمجُي

 .[ةدكاملا]

 دكأ .«مسقلل ةدهمملا ماللاو «ةليقثلا ديكوتلا نونب مهلآسيس هنأ ىلاعت هللا دكأ

 ناكامو عقو امب ملاعلا فراعلا لاؤس وهو . مهلأس يس هنأ - ىلاعتو هناحبس -

 نوقحتسي امو مهنم ناك امب اورقي نأ لاؤسلا ةياغ نكلو «هب نوبيجيس امو «مهنم

 «مهيلع ةجحلا ليجستل مهيلإ نيلسرملا ةباجإو «مهيلإ لسرأ نيذلا لسرلا نلأسنلو
 مهيلإ اوثعب نيذلا لسرلا ةداهشب مهيلع ةمئاقو مهرارقإب مهيلع ةمئاق ةجحلا نوكتلو

 لاؤسلاو [لمنلا] 469 .. . مهسفنأ اهتتقيتساو اهب اودحجو  مهغلب دق قحلا نآب

 .ناك ام رييغت ىلع مهتردق مدع عم ءاولعف ام نالطب نايب نم عون لاحلا هذه ىف

 مهسوفن ىف ىقلي مهل لاؤسلاف «تاف ام اوكرادتي نأل مهل ليبس ال مهنأو

 قحلا نم مهوعنمو مهومواق مهنأل ؛دشأ تارسحب ىقلي لسرلا لاؤسو «تارسحلاب
 نينمؤملا اوذآو

 .اوملظ ام ءازج قاقحتساب نوبذعي امنإ اوبذع نإ مهنأ نوملعي كلذب مهنأو

 ىتح سانلا كلهي نل» :لاق ِةِيِلَلَي ىبنلا نأ دوعسم نب هللا دبع نع ىور دقلو
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 هللا نأ ٍمهراكنول ليبس هل هنأ ىلاعتو هناحبس - دكأ دقلو (10(ههسفنأ نم اورذعي

 َنيئاَغ اًنك امو ملعب مهيلع نّصقتلَف » :لاقف ءهوفخأ نإ مهرمأ بيغ ملعي ىلاعت

©4. 
 نونلاو ىه ةلاد مسقلا مال ماللاو «اهدعيب ام ىلع اهلبق ام ةفطاع ءافلا

 :ي ال عبتتيو ىصقتي نم ربخ ربخن اهانعم :«صقن»و .ديكوتلا ىلع فاقلاو

 «مهيلإ لسرأ نم ىلع دوعي «مهيلع» ىف ريمضلاو ءاهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص

 دنع كلذ نوملعي ؛هوتنعأ ىذلا تنعلاب اميلع ناك هللا نأ نوكرديو مهيلع

 باسحلاب ايندلا ىف مهملعف « هيلع ىلاعت هللا عالطإب ايندلا ىف هوملع امك « باسحلا

 باسحلاب نآلا مهملعو «هللا ربخ نم نيقيو «بيغلاب ناميإ ملع ناك «باقعلاو

 ثعبو «هوركنأ باقع ملع وأ ةنياعم ملع اولهج امب ملع وهو لبق نم اوركنأ

 .هيف اورباك دقو ءرشنو

 : نيرمأب تتملا قحلا هصصق ىلاعت هللا دكأو

 مهلسر لامعأو مهلامعأل صصق هنأ ىأ 4 ملعب : ىلاعت هلوق :امهلوأ

 ةنئاخ ملعي نم ملع نم نوعدي اوناك امك .نيمختو سدح هيف سيل قداص ملعب

 .رخآلاو لوألاو نطابلاو رهاظلا ملعي وهف «رودصلا ىفخت امو نيعألا

 ىأ «نيبئاغ انك امو :ىلاعت لاق اذإو ,دهاشو نياع نم ملع هنأ :امهيناث

 «ائياعف «نيدهاش انك نكلو «انربخأف نيبئاغ انك ام ارمتسم اروضح نيرضاح انك

 .نيقيلاو قدصلا ىف ةدهاشملاو ةنياعملا ملعك «ربخلا ملع سيلو

 )١( راصنألا دنسم ىقاب :كمحأ هاور )٠ .٠  36ىهنلاو رمألا  محالملا :دواد وبأو )/8519(.
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 باسحلا هيلع ىئبي ىذلا وه ةداهشلاو نايعلاب تبث ىذلا ملعلا اذه نإو

 .4 2 نوم ملا

 ىف م م 1 مهم 2 هم وس

 ليمي ال اتباث اقح انزو لامعألل نزولا نوكي ىأ .# قحلا ذئموي نزولاو ©

 فيرعتو «هربخ (قحلا»و أدتبم «نزولا»و .قحلا ىلع الإ اينبم نوكي الو «لطاب ىلإ

 ىتأي ال قحلا ىلع اروصقم نوكي نزولا نأ ىأ ءرصقلا ىلع الاد نوكي نيفرطلا

 ,4 هنيزاوم تلقث نمف » ءاهرش نم لامعألا ريخ زيمي قيقد سايقم وهف «لطابب
 نازيملا ةفك ىف هلامعأ تناك نأب هنيزاوم ةفك تحجر نم ىأ «نازيم عمج هنيزاوم

 ال مهدحو نوحلفملا مهنأ ىأ «نوزئافلا 4 نوحلفملا مه كتلوأف  «ةليقث ةريبك

 انهو «هنيزاوم تلقث نم ىلإ ةراشإلاو «نيفرطلا فيرعتل كلذو «مهريغ حلفي

 اهيف لقث دق اهنم فنص لك نوكي ةنوزوملا لامعألا ددعتل هنإ «كلذ نع ةباجإلا

 . هنيزاوم تلقث دق نوكيف «هنازيم

 :هنيزاوم تفخ نميف ىلاعت لاق دقو «هنيزاوم تفخ نميف لاقي كلذكو

 َنوُملظَي اَتايآب اونا اب مُهَسْفن اوْرسَخ َنيِدْلا كلو هام فخ نمو »
© ». 

 كئلوأف ءاهتفخل مهلامعأ ةفك تلع ىأ 4 هنيزاوم تّفَح نمو إ :ىلاعت هلوق

 ىلإ ريشي اذه ىف مهسوفن نارسخو «مهنع ففخي الو لزني باذعلا نأ نع ةيانك

 :ةثالث ناعم

 ملف ءاهتراسخ ىلع نيلماع ايندلا ىف مهلامعأب اوناك نيذلا مه مهنأ  اهلوأ

 .مهريغ نم مهب ةقحال ةراسخلا نكت
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 اللام ١-04
 | لا ١
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 اهل اوبلج نيذلا مه مهنأو «ةراسخ ىأ سفنلل ةراسخ باذعلا نأ  اهيناث

 .ةدلاخلا ةراسخلا هذه

 مهتسرطغب نوبسكي مهنأ ايندلا ىف مهلالض ىف نوبسحي اوناك مهنأ  اهثلاث

 كلذو ءالامعأ نورسخألا مهنأ ىلاعت هللا نيبف ةوقلا رهاظمب مهرارتغاو مهئايربكو

 اورسخ ىتلا ةراسخلا هذه نأ ىأ .4 نوملظي انتايآب اوناك امب 9 :ىلاعت هلوقو
 ةلادلا انتايآب نيبذكم ةيويندلا مهتايح لوط نيرمتسم اوناك مهنأ ببسب مهسفنأ اهب

 هيلإ تايآلا - ىلاعتو هناحبس - فاضأو - ىلاعتو هناحبس - هللا ةينادحو ىلع

 - ىلاعتو هناحبس - هيلإ ةبوسنملا تايآلا نوبذكي مهنأل «مهبيذكت مظع ىلإ ةراشإلل

 .ملظ ربكأو بيذكت ربكأ «دوجولا ىشنمو .دوجولا ىف نم ربكأ بيذكتف

 روحم ىه هللا تايآ نأل ؛4نوملظي 8 ىلع 4 انتايآبإ :ىلاعت هلوق مدقو

 ءءاب ريغ نم اهسفنب ىدعتت ملظيو ملظ نأ انه ظحالنو «هناهربو هنازيمو قحلا

 مهرفكو تايآلاب مهبيذكتل ناك مهملظ نإ :كلذ ىف لوقنو «ءابلاب تدعت انهو

 بيذكتلا ىنعم نمضت 4 نوملظي انتايآب اوناك امب إ» :ىلاعت هلوقب ريبعتلا ناكف ءاهب

 ْ .ءابلاب ىدعت اذلو ؛ريبك لالض كلذو ملظلاو رفكلاو

 ٍذعموي نزولاو » :ىلاعت هلوقب قلعتي وهو هركذن نأ بجي عوضوم انهو
 موي نوكيأ © هنيزاوم تفخ هج نمو © 4 هنيزاوم - ةث نمف :ىلاعت هلوقو « قحلا

 قحلا قاقحإ نع ةيانك هذه مأ ؟ةيسح ةيقيقح نيزاومو ىسح ىقيسقح نزو ةمايقلا .
 قوف ءىسم لمحي الو .ةنسح نسحمل عيضي الف .هقح ْئرما لك ىطعي نأو

 . هتءاسإ

 ميعنو ةمايقلا موي نأب هلك ناميإلا نمؤن اننإ :كلذ نع باوجلا ىف لوقن

 ىلإ ليمن نكلو ,ءىسح اهلك رخآلا مويلا لاوحأ نم اهريغو منهج باذعو ةنجلا

 ىلاعت هللا اهبتك نيذلا ماعطو ميعن نع نآرقلا ىف روكذملا نأ ىلإ سابع نبا لوق
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 م لالالالا الواب للللل

 مريب لطي

 "يي

 لسعو نيبراشلل ةلل رمحخو نامرو ةهكاف اهيف ناك اذإف « برقم ىزاجم مهل

 ةهكاف ىه امنإ ءايندلا ىف انماعطك سيلو برقم زاجم كلذ نإف كلذ ريغو ءىفصم

 ةالصلا هيلع لاق اذلو ؛انتغل هبرقت ام الإ ةغل اهل سيلو ءانتهكاف نم ىلعأ
 . )(رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام اهيف» :- مالسلاو

 سوسحم نزو وهأ «قحلا ذئموي نزولاو 9 :ىلاعت هلوق نإ :لوقن اذه دعب

 نم كلذ نوكي نأ الإ ءىش هيلع دازي الو صقني ال قحلاب هقح ذخأي قح ىذ لك

 .هنارفغو ىلاعت هتمحر

 وهو «ةمايقلا موي ىلاعت هللا ةلادع تهبش ( هيبست وأ ةراعتسا ةمث نوكي هنإو

 كلذو ؛لقثتو اهيف ةفكلا فخت ىتلا ءايشألا هب نزوت ىذلا نازيملاب ائيش ملظي ال

 .كاحضلاو شمعألاو دهاجم ىلإ لوقلا كلذ بسنو .مكحلا ةقدل

 هب نوئضملا) :هباتك ىف ىلازغلا هركذو هريسفت ىف دوعسلا وبأ اذه لاق دقو

 اهل باجحلاك ندبلاب سفنلا قلعت» :هنع ىلاعت هللا ىضر لاق ذإ (هلهأ ريغ ىلع

 هللا ىلإ هبرقي امم هلامعأ ريثأت هل فشكي اممو [ق] ©« 69 ديدح َمْويْلا كرصَبَف كءاطغ

 الو «ضعبلا نم اريثأت دشأ اهضعب نإو ءراثآلا كلت ريداقم ىهو هدعبيو ىلاعت
 ةفاضإلاب لامعألا ريداقم ةظحل ىف قلخلا فرعي اببس لعجي نأ هللا ةردق ىف عنتمي

 ناطقألل نابقلا هنمو «فورعملا نازيملا اذهف ءديعبتلاو بيرقتلا ىف اهريثأت ىلإ

 ضورعلاو .«طوطخملاو ريداقملل ةرطسملاو «تاقوألاو كلفلا تاكرحل بالرطصإلاو

 ءاش امب هلثم ساوحلل ىلاعت هللا هلثم اذإ ىقيقحلا نازيملاف «تاوصألا تاكرح ريداقلل

 ةدايزلا هب فرعي ام وهو «كلذ عيمج ىف ةدوجوم نازيملا ةقيقحف «ةلثمألا هذه نم

 هللاو «ليثمتلا دنع لايخللو «ليكشتلا دنع سحلل ةردقم نوكت هتروصو صقنلاو

 ةنحلا :ملسمو ة وه ض دب ةقولخم اهنأو ةنحلا ةفص ىف ءاج ام  قلخلا ءدب :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )١(

 .(5875) باب  اهميعن ةفصو
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 فارعأالا ةروس ريسفت اهل

 الاانا طاطا مخطط لمنال الابار نانا ل لااا اانا ااا ااةلل التلال زلال كلالا زانت اا لللاا انااا :
 ا ب

 ١ يب

 ريسفت نم بجاو كلذ عيمجب قيدصتلاو « تالليكشتلا فونص نم هردقي امب ملعأ

 شمعأللاو دهاجم فلسلا نم هلاق ىذلا ىزاجملا ىأرلا كلذ لباقم ىفو .؟«ىمساقلا

 ركذ ام لك نأ وهو «رخآ لوق «هيلإ ليمثو ءدوعسلا وبأو ىلازغلا هلاقو «ءكاحضلاو

 ؛هرهاظ ىلع ىرجي ىقيقح ىسح كلذ ريغو طارصلاو نازيملا نم رخآلا مويلا نع

 ىلعو «ليوأتلل غوسم الف ءانه ةقيقحلا رذعتت الو «ةقيقحلا رذعتت ثيح زاجملا نأل

 .نورثكألا كلذ

 .ءىش لك ملعي ىلاعت هللاو «ايسح

 «لاعفألا ةقشقح نايبلو لدعلا ةماقإل كلذ نإ : كلذ نع باوجلا ىف ليقو

 املع ءىش لكب طاحأ دق ريبخ ميلع هللاو «مهنم ناك امب اورقيلو

 . 4 9 توركشت ام اليلَق شياعم اهيف مكل انلعجو ضرألا يف مكانكم دقلو )»

 نيعئاط «نينمؤمو نييتثو نيعمجأ سانلا ىلع هب معنأ ام  ىلاعت - هللا نيب

 ال هّللا تمعن اودعت نإو . ..» صخت الو معت ةيويندلا ىلاعت هللا معنف ؛ نيصاعو

 .[ميهاربإ] 4 69 عو ٌراَقَك مولَظَل ناسنإلا نإ اًموصحت

 مكل اهدهم دقو ءاهنوشرتفت اهنم نينكمم مكانلعج ىأ ,4 مكانكم :هلوقو

 اهرامثو اهعورز نم مكل لعجو ءاهب نوعفتنت اماقمو ارقتسم مكل اهلعجو اديهمت

 مكل - ىلاعتو هناحبس - لعجو «نوعتمتت ام تازلف نم اهضرأ عدوأ امو «اهنداعمو

 لاق امك «ضرألا تجرأ امم نوشيعتت ام دارملاو «ةشيعم عمج ىهو شياعم اهيف

 (©0 نرقتت مكلعل مكلبق نم نيذّلاو مكقلخ يذلا مكبر اودبعا سانلا اهيأ اي :ىلاعت

 تارَمّقلا نم هب جرخَأَف ءام ءامّسلا نم لزنأو ءانب ءامسلاو اشارف ضرألا مكل لعج يذلا

 .[ةرقبلا] 4 9 نومّلعت متنأو ادادنأ ِهّلل اولعجت الف مكُل اقزر

 هلوق كلذ نم ءاهضعب ركذ دق ضرأللا ىف انل اهلعج ىتلا شياعملا نإو

 1 فخم علا لخشاو تاور ريو تاورعُم تاج اشنأ يذلا وهو » :ىلاعت
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 كيا ا اا ا لال
 ا ب

 الو هداصح َمْوي ِهّقَح اوُنآو مْ اذإ هِرمَن نم اولك هباشَم ريغو اهباشتم ناّمرلاو نويزلاو

 الو هللا مُكَفَرر امم اولك اشرقو ةَلومح ماَعْنَألا نمو 679 نيفرسملا بحي ال هَنِإ اوفرَست

 . [ماعنألا] 4 659 نيبم ودع مكل هَنِإ ناطيشلا تاوطخ اوعبتت

 .هل شياعم اهنم ناسنإلا ذختا ىتلا معنلا ضعب هذه

 نيكمتلا اذهب ىلاعت هللا نم ديكوت هيف 4 ِمُكاَنْكَم دَقَلو  :ىلاعت هلوق نإو
 اءاج نيذللا نيلعفلل ديكأت وهو ءدقو ماللاب ىظفللا ديكأتلا كلذو رارقتسالا كلذو

 . كلذ دعب

 اهركش قحو معنلا هذه لضفب نونمؤي ال نيذلا ريكذتل ديكأتلا اذه ناكو

 .اهقح اودؤي مل نيذلل اهب نيرفاكلل ةبسنلاب مهددع ىف نوليلق نيركاشلا نكلو
 قلطملا لوعفملا نع بئان «اليلق» ,4نوركشت ام اليلَق» :ىلاعت لاق اذلو
 ةلق ىأ ءاليلق اركش نوركشت ىنعملاو «ةلقلا ىنعم ىوقيل «(ام»هو .«نوركشت»ل

 «ىلاعت هللا معنل ةبسنلاب ليلق وهف نينمؤملا ركش نكي امهم هنإ ءمعنلا هذهل ةبسنلاب
 .معنلا ىلو وهو

 دخَتأَد َ م اا 0 20006 حس
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 ْ ل تيرس .5َقَرَل سليل اود م 77

 ركوب ان كتر دإَدُجَسَصاَلأ َكَحَتماَم لاَ
 كت نأ كل نو َياَمَ اهي طه َلاَف يو نط نِمرُمَسَقَلََو ُهَنَقلَخَو

 قلك ووحد

 وُ ويدل ةؤرطنأ لاَ 7 تيل نكن
 00 ا ا ا 2 لد وجم م هل ل ا

 ند قَوْمِ ترظنمْلاَن م َكَنِإَلاَ 292
 اس نسل اس لا هلع اد وود يبدد هج 2 و ص

 مهفلخ نمو مهم دي أ نبْنم مهد 09 ميِقتسُمْلا َكَطَرص

 7 لا حرج ساس حست و 2 را 2 سس سس يح يل د سه

 لاقي 2 ردك أ دي الو مهليامت نحو جرتنميأ َنَعَو
 مكن مج َمُْنم َكَحِبَي نَمَل اًروحدَم ام هوءذم اهنم جيرخأ 00 00 1 هه هم ه1 هع ال سو سحري جاص
 عهحج 1

 0و



 فا ارعألا ةروس ريسفت اإه8إإ

 لل تت
 أ برس

 ةدناعمو مدآ قلخ ةصق اهيلي امو تايآلا هذه ىف  ىلاعتو هناحبس - ركذ

 كانه ركذ امل اراركت انه اهركذ سيلو ةرقبلا ةروس ىف اهركذ قبس دقو «سيلبإ

 ناطيشلا هب نتف ىتلا ةنتفلا انه ديز دق هنإف «عئاقولا ضعب تررك اذإ هنإف ءالوأ

 ءدب نم سيلبإ ءارو عافدنالا هيلإ ىدأ ام عم هباشت ىهو ءالعف ةيرشبلا سفنلا

 نتف دقف «ةنجلا قرو نم امهيلع نافصخي ادب دق ءاوحو مدآ نأو «ةروسلا

 تدب نأ ىلإ ءاوحو مدآل هتسوسو تدأ امك ةارع نوفوطي مهلعج ىتح «نيكرشملا

 .امهتاءوس امهل

 . خاتم مك طاق اقر
 ناكف نك هل لاقف «نيطلا نم سانلا ىلاعت هللا قلخ ريدقتلاو ءءاشنإلا قلخلا

 «ميوقت نسحأ ىف هلعج ىذلا ىناسنإلا لكشلا اذه ىلع هروص مث ءاناسنإ

 امأ «ثداوحلل ةبسنلاب نوكي امنإ كلذ نإف «ىنمزلا ىخارتلل تسيل انه 4مْثو
 امنإ «ىلاعت هلل ةبسنلاب نوكي ال نمزلا نأل ؛ىخارت الو توافت الف ىلاعت هلل ةبسنلاب

 نوكيف نك ... 9 :ىلاعت هلوقب متي امهالك ناك نإو «قلخلا ىلاح نيب توافتلا وه

 .[ةرقبلا] # 09

 نأب ةكئالملا رمأ نأب ىلاعت هللا همرك «مدآ وهو لوألا ناسنإلا قلخ مت نأ دعب

 ىف ركذ دق اذهو ءاهلك ءامسألا ىلاعت هللا هملع ذإ ءءايشألاب هملعل ءاودجسي

 .اراركت نكي مل كلذ ىلعو ءانه هركذي ملو «ةرقبلا ةروس

 انه :مث © سيلبإ الإ اودَجَسَف مآل اودجسا ةكئالملل اَنلق َمُثت 8 :ىلاعت هلوقو
 .دوجسلاب رمألاو نيوكتلاو قلخلا ميوقت نيب توافتلل

 ءدجسي مل هنأآل ءانثتسالاو «سيلبإ - دوجسلا ىتف رمألا ةعاطإ نم ىنثتساو

 ءاعطقنم ناك مأ ةكئالملا عم ناك نم ةلمج نم هنأل ؛الصتم ءانثتسالا ناكأ ءاوس

 هللا هلأس ءدوجس هنم نكي ملف «هلمشي دوجسلاب رمألا نأ عم ءدجسي مل هنإف

 ذإ دجست الأ كعنم ام 8 :هتاملك تلاعت هل الئاق دجسي نأ نم هعنم امع ىلاعت
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 هكدا ااا ا
 دار حل

 ضعب لاق «كترمأ ذإ دجست نأ كعنم ام :نوكي نأ صنلا قايسو 4 كترَمَأ
 كلذ لوقي نمو ءادئاز افرح نآرقلا ىف نأ ىرن ال نحنو ةدئاز «ال» نأ نيرسفملا

 :لاقيو ءهامح ىأ «ىذؤي نأ نم انالف عنم» :نأ كلذ ىف لوقنو ءهلوق ىف فرسي

 ىنعملاو «ةعامج نم مأ ةيسفن تناكأ ءاوس «ةيماح ةوق ىف ىأ «؛ةعّنم ىف نالف»

 ىضتتقملا دجو هنأ ىأ «كترمأ ذإ دجست الأ كل ايماح كعنم ام «كلذ ىلع

 نوكي نمو «ةكئالملل ذافنلا بجاو هللا رمأو «ىلاعت هللا رمأ وهو ءدوجسلل

 . مهعم
 :لاقف ءاهاعدا ىتلا ةيريخلا ببس ركذو 4 نم ريَخ نأ :هباوج ناكف

 ىلع هيف ليلد ال ام عدمو «لفاغ اذه ىف وهو «ٍنيط نم ُهَعقَلحوِرَ نم يفلح
 هقلخ ىف امو نيطلا قلامخو رانلا قلاخ ىلاعت هللا نأ وهف ءهتلفغ امأ ءهاوعد

 «مدآل نيطلا راتمخاو «هل رانلا راتخا ىذلا وهو «ىلاعت هللا قلخ امهف «توافت

 هيلع ضرتعي فيكف «نيط .نم وه ىذلا مدآل ىرانلا سيلبإ دجسي نأ راتمخاو

 :ءاملعلا ضعب لاق اذلو ؛كاردإلا ىف ةلفغو «مهفلا ىف لالض اذه نإو «هقلخب
 مدآ نم ريخ كلذب هنأو «رانلا نم ريخ نيطلا نأ هاوعدو .سيلبإ ةلفغ نيملاعلا دشأ

 «بصخلا هنم هللا قلخ نيطلا نأل ؛اهضقاني ليلدلا لب ءاهيلع ليلد ال ىوعد هذه

 «ضرألا لهأ ماعط لكو «ليخنلاو راجشألاو رامثلاو عورزلا بصخلا نم ناكو

 رانلاو «ناويحلاو ءناسنإلا ماعطو «ءىش لك رمث هنم نوكيف اثيغ هيلع لزني ءاملاو

 هللا قلخ ًالكو ءرامدلا رانلا نمف «نارمعلا نيطلا نم ناك اذإف «قرحتو رمدت
 .ىلاعت

 ىلاعت هللا لاق كلذل ؛ليلدلا سيلو ءربكتلا اذه هلوق ىلع ثعابلا نألو

 . 4 اهيف َرّبَكَتَت نأ كَل نوكي امف اهنم طبهاف لاقط :هل

 دمي «رابتخالاو ءالتبالا ىلإ ةنجلا نم جرخي ذإ «ىونعم طوبه انه طوبهلاو

 ةروس ةصق ىف ىلاعت لاق امك «ةوادعلا نوكتف «سانلا هب ربتخيو ءهل ىلاعت هللا

 هنأ - هناحبس  ركذ دقو « 69 ... ودع ضعبل مكضعب اوطبها اَنلُقَو ... 8 :ةرقبلا



 0 ّء - .

 فا ارعالا ةروبش ريبسفت اا

 للا فلل
 32 بلبل
 نأ كَل نوُكي امَف 9 :لاقف ءامئاد نيربكتملا نأش كلذكو ءربكت عضوم ريغ ىف ربكت

 نم ربكت هيف نوكي نأ رهاطلا ناكملا اذه نأش نم سيلف «ةنجلا ىف ىأ 4 اهيف ربكتت

 «ليلذلا وه رغاصلا 4 نيرغاصلا نم َكّْنِإ جرخاَف لاق اذلو ؛قولخم ىلع قولخم
 ربكلا ىغتبا هسفنل ىغتبي ديري ام سكعب هل ةلماعم هذهو ؛لالذإلا نم «لذألا وأ
 هللا مهلذيف ءنولعتسي مهنأ امئاد نيربكتملا نأشو «لالذإلاب ىلاعت هللا هبقاعف

 ءربكتلا وه طوبهلاب رمألا ببس نأ ىلإ ريشت 4« جرخاف» :ىلاعت هلوق ىف «ءافلا»و

 .نيرغاصلا نم نوكتف طبهت نأ كسفنل ىلوألاف ربكتلا كلذ ربكتت تنك اذإ ىنعملاو

 - ىلاعتو هناحبس - هلل هتداحم الهج كرتي نأ دري مل ٍجوجّللا سيلبإ نكلو

 . 4 69 نوعي موي ىلإ ينرظنأ لاقط
 هلمع ديري ام دعب نم ركذ دقو «نوثعبي موي ىلإ ىتومب لجعت الف ىنلهمأ ىأ

 ىلإ - ميكحلا زيزعلا وهو  ىلاعت هللا هباجآف «سانلا لالضإ وهو لاهمإلا كلذ نم
 هقلخ نم ءايقشألا ىلع وأ هيلع. سيلبإ ناطلسو «ناسنإلا رايتخا ققحتيل هبلطم

 انيبم كلذ دعب نم لاق ةلفغ ىف ناك ىذلا سيلبإو 4 62 نيِرَظمْلا نم َكّنِإ لاَفإ»

 كّطارص مهل ُندَعْفأل يسير امِبف لاَق :سيلبإ لاق ءاهبلط ىتلا ةلهملا تناك اذال

 ناطلسب فرتعي سيلبإ نأ دجن انهو «بلقلا ىف ىغلا عاقيإ ءاوغإلا 4 69 ميقتسملا

 تلضأو «هكرادم ترتس ىتلا ةلفغلا نأو «سوفنلاو لوقعلا ىلع لماكلا ىلاعت هللا

 مهل ُنَدعْفَألا» :سيلبإ نع ىلاعت هلوقو «هنم لمعبو ىلاعت هللا ةدارإب ىه هريكفت
 كّطارص# مثآلا هدصقل ديكأت :«ندعقأ»و ءمسقلا مال ماللا 4 ميقتسمْلا كطارص

 ال ىتح ءمهلضأو ءميقتسملا كطارص ىف مهل ندعقأل ىأ ناكم فرظ 4 ميقتسملا

 .اليبس نودتهي الف نولضي ةفلتخم تاراسم ىف نوريسي لب «ىده ىف ءاوريسي

 نيب نم مهئيتآل مث :لوقيف ءهنم نوتلفي الف رارشألاب طيحي هنأ سيلبإ نيبو

 1469 وكاد الو مهلاض دعو نا و ملح نو دا



 ْ فارعألا ةروسريسفت 0#
0 

 أ ل

 ال ءاهرطقب ةرئادلا ةطاحإ مهب طيحيف «هناوعأب مهب طيحي هنأ كلذ ىنعمو
 نع نوجرخي ال ىتلا ةيسفنلا ةطاحإلا نع ةيانك ىسحلا ريوصتلا اذهو ءهنم نوتلفي

 مهَرَثْكَأ دجت الو :لوقي اذلو ؛نيرثكألا لضيس هنأب هلوق نم ىهتنيو ءاهترئاد

 لضي نأ ىلإ ءالعتسالا هعفد دقف الوأ ربكتساو ىلعتسا دق ناك اذإو . 4 نيركاش

 نم هل ادراط ىلاعت هللا لاق اذلو ؛هنم ةقامح ىف نيملاعلا بر ىدحتتيو رارمتساب

 نيِعمجأ مكنم منهج َنَألَمَأل مهنم كعِبت نمل اروحدم مودم اهنم جَرْخا َلاَقإط : هتمحر

 «ماللا»و «كلاهلا دورطملا :روحدملاو .ءضعغبملا ءونشملا بيعملا مومذملا موءذملا 42

 مهب لزانلا باذعلا ديكأتل ىهو ءمسقلا مال « كعبت نمل :ىلاعت هلوق ىف

 .هعم نمو سيلبإ نم «نيعمجأ مهنم منهج ئلتمتو

 ُثيِحْنَم الكف د نجلا َكَجوَرَو تنأ نْكَسأُم .داكو

 سوس (يج يدلني[ رطل وزع نك 1رانق
 َلاَكَواَمِهَن'َءوَس نِماَمُسْنَعَىِرْواَم امل َىدّبسل ندطَيَّسلا امته

 (ؤت1 كتمت لة َرجشلا زك عا فرات
 2 احصل أَن مل اكل اعمار ني راكم نم

 اعوام ءوساَمحل َتدَبهَرَجَشل قمل روياَمهدَ
 هسا اش مهدد 5 انو َةَنَْل ٍقَرَوْنِماَمِيِدَلَع ِناَفِصْخحي

 هج قطط عب ناكل ًاوَوَرَجسلا اكلي نَع

 نعود اَنَمَحَتَت وار فَْتَدَل نإَواَنَسْفنَأآََدلظاتَيَراَكاَ
 و ٍقدَكوٌدَع ضع كشَتَب أوظيأ َلاَم 2 َنيرِسَحْل
 ضي ويحل عَمورعَدم ضال
 ساد ع د

 يه دوجَرْح اَهْنِصَو نوتومت



 ع

 فا ارعالا ةروس ريسفت اه

 كلل لل للا يل لااا اللللللللا

 ههه
 يي

 ءرشلا ةدارإو هتاذ ىف ثبخ نم سيلبإ ىف ام  ىلاعتو هناحبس - هللا فشك

 . هتيرذو مدآ ءاوغإ ىلإ دصقو

 لاق «ةنحجلا ىف هل أوب ام هل نيبيو «هرذحي مدآ ىلإ  ىلاعتو هناحبس - هجتا

 هذه ابرَقَت الو اًمْمْئش ْتْيَح نم الكف ةَنِجْلا كُجْوَرَو تنأ نكسا مدآ ايو 9 :هناحبس
 . 4 09 َنيملاّظلا نم اًنوُكَتف ةرجّشلا

 ءاوح هجوزو وه نكسيل هل حابأ هل اميركت همساب مدآ  ىلاعت هللا ىدان

 نكلو ءاهنم اءاش ةيحان ىأ ىف اهرامث نم اءاش ثيح نم اهنم الكأي نأو «ةنجلا

 سيلبإ ءاوغإ امهدرو ءامهتدارإو ءامهسفنأ ةوقل ارابتخا «ةنيعم ةرجش امهيلع مرح

 امهبر رمأ نايصعل نيملاظلا نم اناك اهنم الكأ اذإ امهنأ نيبو «دارأ امثيح ءامهل

 الآ امهل ىلاعت هللا ىهن ناكو «ملاظلا ةدارإ فعض ملظلا لوأو ءامهتدارإ فعضلو

 هذه ام ملعن الو «ىلوألاب لكألا نع ىهن برقلا نع ىهنلاو ؛ةرجشلا هذه ابرقي

 بابلا دجو سيلبإ نكلو ءاهمسي مل ىلاعت هللا ماد ام اهفرعت لواحن الف ةرجشلا

 اًمِهَل سوُسوَف » :ىلاعت هلوق كلذ ىف ناكف ءامهل سوسويل هنم لخدي ىذلا

 سيلبإ وهو ناطيشلا سوسوف 4 اًمهتاءوَس نم اًمهنَع يروو ام امهَل يدبيل ناَطيشلا
 توصلا :ةسوسولاو «ةدسافلا هتاكرحو هداسفل ناطيشلاب انه هنع ربعو «نيعللا

 ىأ .هسفن هيلإ تسوسو :لاقيف «سفنلا ثيدح ىلع ةسوسولا قلطتو «ىفخلا

 ةجيتنلا تناكو «ةرجشلا نم الكأي نأب اسوسوم امهيلإ ثدحت .نيعم لعفب هتثدح

 ةجيتن هذه تناكو ءاهيلإ رظنلا ءوسي ىتلا ةروعلا ىهو ءامهتاءوس امهل تدب نأ

 ذإ ةسوسولا هذه ىلع ثعابلا اهنأك تلعج ءاهعوقو دكأت ةجيتن اهنألو «ةسوسولا

 ؟ةسوسولا تناك فيكو 4 امهَل يدييل :هلوق ىف ماللاب ءاج

 ةرجّشلا هذه نع امكبر امكاَهَن ام لاَقَو ا :انيبم هنع اثدحتم ىلاعت هللا اهركذ

 . 4 نيِدلاَخْلا نم اوُكَت وأ نيكلم انوكت نأ الإ



 4 للي لا

 يي هكا

 هذه نم ناطيشلا امهاتأ دقو «ءاقبلاو ولعلا ةبغر نم ناسنإلا ىتؤي هنإ

 ةرجّشلا هذه نع اًمُكَبر امكاَهَن ام :ابذاك لاقف هترطفب ناسنإلا اهيغتبي ىتلا ةيحانلا

 نوكيو 4 نيدلاخلا نم انوُكَت وأ ا نيكلم انوكت نأ عنمل الإ ىأ 4 نيكل اَنوُكَت نأ ل
 بحو ولعلا ىلإ ةحماط ةيناسنإلا سفنلاو نيكلم انوكت نأ ةيهارك الإ مالكلا ريدقت

 امهل تبثي نأ دارأ مث ءامهرغ دقو لكألا ىلإ امهئاوغإل ليبسلا كلذ ناكف ءاقبلا

 . نيحصانلا نم امهل هنأب مسقأف امهل حصان هنأ

 نم هنأ امهل مسقأو ىنعملاو 4 69 نيحصأّنلا نمل امُكَل يَنِإ امُهَمَساَقَو

 هنأ امهسفنأ ىف عقوأو امهل مسقأ هنأل ؛ةلعافملا ظفلب مسقلا ركذو «نيحصانلا

 نم هنأ دكأو «مسقلا هالدابو هاقدص امهنأك ىتح دكؤم لكب هدكأو ةمسق ىف قداص

 ىف عقو ىتح هيف ددش ىذلا مسقلاب :الوأ «تادكؤم ةدعب كلذو نيحصانلا

 .ةيمسالا ةلمجلاو «ةدكؤملا «نإ»ب :ايناثو ءهعم امسقأ امهنأك «هقدص امهسفنأ

 رثأ ىف ىلاعت لاق اذلو ؛هريرغت ةبغم ىف اعقو ىتح نيحصانلا ةرمز ىف هلاخدإو
 .اهمسقأ ىتلا ةرجافلا نيميلا هذه

 امهيلع نافصخي اَقفَطَو امهتاءوس اَمِهَل تدب ةرجشلا اَقاَذ اًمَلَق روُرعب اَمُهََلدَف

 . © ةئجلا قرو نم
 ءاقلإ ىهو «ةيلدتلا نم هالدو .اقح لطابلاو «ةحلصم راضلا نظ وه رورغلا

 ىف امهالد ىنعملاو «ىصاعملاو ءرورغلا ىف سفنلا ءاقلإ انه ىهو ءرئبلا ىف ولدلا

 ءاهنم برقلا نع امهاهن ىتلا ةرجشلا اقاذف ءامهيف هدجوأ ىذلا رورغلاب ىصاعملا
 ءاقفطف اهارتسي نأ ادارأ تدب املو ءاهرظنم ءوسي ىتلا امهتاروع تدب اهاقاذ املف

 ءامهل تدب دقو ءامهتاروع رتسي ام ةنجلا قرو نم نافطقي ىأ نافصخي اذخأ ىأ

 امهادانو ءاهرثأو ةيصعملا ملأ انيب امهل رهظ كلذبو ءامهنع ةروتسم لبق نم تناكو
 :ىلاعت لاقف «ىهنلاب اركذم لاحلا هذه ىف امهو امهبر

 ودع امُكَل ناطيشلا نإ اَمُكَل لقَأَو ةرجشلا امك نع امكهنأ ملأ امهبر اًمهاَداَنَو

 ىوسف ءامهقلخ ىذلا امهبر وهو امهل الئاق ايوق اهبنم ءادن امهادان

 :نيرمأ ىف امهمولي امهسوفن ىفخت ام فرعي وهو ءامهقلخ



 فارعألا ةروس ريسفت ا
 لالالا نب

 4 ةرجّشلا امُكَلت نع اَمُكَهْنَأ مَلَأ » :امهل لاقو ايهتني ملو امهاهن هنأ - امهلوأ
 ةيآ ىف لاق امك امتلكأ نكلو ءادكؤم ايهن ةرجشلا امكلت نع امكتيهن دقل ىأ

 . [هط] 4 020 ئرقَف ِهّبر مدآ ئصعو. .. 8 :ىرخأ

 نيب دقوا ءحصان هنأ | اهسحو ؛هريرسغت ىف ن ناطيشلا اعاطأ امهنأ - ىناثل رمألا |

 ارتغت نأ امكل ناك امف ةوادعلا حضاو ودع هنإ :لوقلا ادكؤم تلق دقل ىأ ( نيبم

 ام نايصعلاب امهنأو «نايصعلا رثأ ىف رهظ ىذلا ناطيشلا رورغب مدآ سحأ «هب
 . نيدلاخلا ىف اراص الو نيكلم اراص

 نم َننوُكَنَل انمحرتو اَنَل رفغت مل نو انسفنأ انمَلظ ابر الاَق» :نّيمدان الاقف
 ةبغم نأب اوسحأ دقو امهئطخب نيرقم مهبونذب نيفرتعم اوهجتا 4« 69 نيرساَلا

 . 4 انَبر 2 مهبر اودانف تعقو نايصعلا

 انملظ انير اي ىأ :ةيشحخو ةعارض ءاذن وهو «فوذحم ءادن فرح انهو

 امهل تدب دقف ةرجشلا اقاذ امدنع امهنايعل ايداب ناك امهسفنأل امهملظو ءانسفنأ

 هللا نايصعب مهسفنأ املظو «ةنجلا قرو نم امهيلع نافصخي اذخأو امهتاءوس

 :امهبر امهل لاق دقو ناطيشلاب امهرارتغاب امهسفنأ امهملظو «نيبم ملظ كلذو

 .ناودعلا حضاو 4 نيبم ودع امكل ناطيشلا ّنِإ

 نأ ىلاعت هللا ىلإ ةعارضب ابوحصم امهسفنأ ملظب قيمعلا ساسحإلا اذه ناك

 4 نيِرِساَخْلا نم َنتوُكََل انمحرتو ال رفغت مل نإو » :الاق اذلو ؛امهمحريو امهل رفغي
 امهدمغتي نأ ةرفغملا عم نابلطي لب ءاهب نايفتكي الو ىلاعت هللا نم ةرفغملا نابلطي

 اورسخ نيذلا نيرساخلا نم ننوكيل ةمحرلاو ةرفغملا نكت مل نكلو ءهتمحرب هللا

 .نيبملا نارسخلا وه كلذو ءهتمحرو ىلاعت هللا نارفغ اورسخو اهل مهملظب مهسفنأ

 رقتسم ضرألا يف مُكَلو ودع ضعبل مكضعب اوطبها لاقط :ىلاعت هللا لاق اذلو

 . 4 62 نيح ىَلِإ عاَممو



 فا ارعألا َّه روس ريسفت اا

 وج للا للال ل
 ككل 7

 يي

 ريخلا اهيف عزانتي ىتلا ءالتبالا راد ىه ضرألا امنإ «ءالتبا راد ةنجلا تسيل
 سيلبإ ةوادع ىلجتت اهيف ءالتبالا راد ىهو ءرجافلا ربلاو «لطابلاو قحلاو ءرشلاو

 سيلبإ جرخأو ءهجوز هعمو ةنجلا نم مدآ جرخأ اذلو ؛هتيرذو مدآ نبال هعم نمو
 اعيمج اوطبها 4(ٌوَدَع ضْعَبل مُكَضعب ابها »> :ىلاعت هللا لاق اروحدم اموءذم
 نوكيو ءامهدعب نم امهتيرذو هجوزو مدآل ودع سيلبإف ءودع ضعبل مكضعب

 «مدآ ىنبل ودع ناطيشلاف «نيطايشلا ءاوغإل اودع مهضعبل ةيرذلا هذه ضعب

 .ودع ضعبل مهضعب مدآ ونب نوكي هئاوغإبو

 نوعفتنت «عاتمو رارقتسا عضوم ىأ رقتسم اهيف مكتيرذو نوبنأملا اهيأ مكلو

 .دودحم نمز ىأ نيح ىلإ كلذ لكو ءمكضعب عفتني وأ اهيف ام لكو اهتاريخب

 نويحت اهيف © :هتاملك تلاعت لاقف ايندلا ىف سانلا لاح ىلاعت هللا نيب مث

 ةيرذ نم مهضعب ءايحألا بقاعت اهيف ىنعملاو ؛4 نوجرخت اهنمو نوتومت اهيفو
 مهروبق نم نوثعبي تاومألاو «مهدعب نم ءايحأ مهفلخيو نوتومي ءايحألاو «ضعب

 هلاني «.ناطيشلا عاطأ ىذلا ءىسملاو اناسحإ نسحملا ىزاجيو «ةمايقلا نوكت مث

 .نيقداصلا نينمؤملا ىلو هللاو «ميلأ باذع

 ىف الوأ ةروكذملا اهريفاذحب ىه انه ةصقلا نأ «هرهاظو رظنلا ىدأب ودبي

 هللا رمأو «مدآ قلخ هللا نوك نأ ىرن نحنو .نآرقلا ىف راركت كلذ نأو «ةرقبلا

 هجوزو مدآو وه هطوبهو هدرطو دوجسلا نع سيلبإ عانتماو ءاودجسي نأ ةككتالملا

 .ىرخألا نع ةدحاو لك ىف فلتخم ةصقلا ركذ نم ةرمثلا ءهل ناتروسلا تضرعت

 ترذحو «نيوكتلا لصأ نم مدآل سيلبإ ةوادع اهترمث نأ تررق نأ - الوأ

 «ةوادعلا هذه ىلع بترتي ام ةميركلا ةيآلا تنيبو «ةوادعلا هذه رثأ نم ناسنإلا
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 ىف لثم حضوأ اوناكو «مهسوفن ىف ناطيشلا هب سوسو امو «ليئارسإ ىنب تركذو
 الول ءدحاو ءىش مهو  سيلبإ ىأ وه هنأك ىتح «مهيف سيلبإ مكحتل ةيرشبلا

 هللا مهلعج «ةحضاولا ةيحلا هتروص كلذ عم مهو «سنإلا نم مهو «نجلا نم هنأ

 . ةليضفلا لهأ نم نيربتعملا ةربع ىلاعت

 نوفوطي مهلعج ىتح برعلا ىف سيلبإ مكحت وه ةيآلا هذه ىف انه ةرمثلاو
 «ةرجشلا نم الكأي نأ ىلع ناسنإلا ىوبأ سيلبإ لمح امك ءءاسنو الاجر ةارع

 ملعي نأل هدادعتسا نايبو «مدآل ىلاعت هللا ميلعت اهيف ةرقبلا ةصق نأ - ايناث

 مدآ نأل ةجيتن دوجسلاب رمألا ناك مث «ةكتالملل ىلاعت هللا رابتخاو ءاهلك ءايشألا

 لب ءةصقلا هذه ىف كلذ ركذي ملو ءمهءامسأ ةكئالملا لهج ام ءامسأب مهأبنأ

 .الصفم كلانه ركذ ام انه نم فذحف دوجسلاب رمألا ناكو ىوط

 تركذ ءاهيناعم ىف ملكتت ىتلا فارعألا ةروس ىف نيوكتلا ةصق ىفو

 امكبر امكاهن امإ8 :امهل لاق ذإ ءنيميركلا نيجوزلا سيلبإ اهب لزأ ىتلا ةقيرطلا
 نمل امكل يَنِإ امهمساقو 9 نيدلاخلا نم انوكت وأ نيكلم اًنوكت نأ الإ ةرجّشلا هذه نع

 4 09 نيحصاتلا

 .اهب امهلزأ ىتلا ةقيرطلا نيبت ملو امهلزأ هنأ تنيب ةرقبلا ةروس ىفو - اثلا
 .اهعم ةرركم تسيلو ءاهل ةممتم ىهف «كلذل ةحضوم انه ةصقلا تناكف

 تدب نأ نم «ةرحشلا نم لكألا ىلع بترت ام ركذ ةروسلا هذه ىف - اعبار

 ةروس ىف ركذي مل كلذ نإف «ةنجلا قرو نم امهيلع نافصخي اًقفطو امهتاءوس امهل

 .كانه ركذ امل ميمتت وهو ءانه ركذو ةرقبلا

 يرع نع ىهنلا نم ىلاعت هللا هيلإ اعد ام ةهباشم نايب هيف انه ركذ امو

 ءاعنص امب اسحأ دق هجوزو مدآ نأ .فارعألا ىف نيوكتلا ةصق ىف - اسماخ



 فا ارعألا َه :روس ريبنيسفت |

 ا
 0 للا

 در بسس ش

 . هيلع ِباَتَف تاملك ِهّبَر نم مدآْىَفَلََف 9 :ىلاعت هلوق الإ ةرقبلا ةروس ىف كلذ

 ىف ركذي ملو ةرقبلا ةروس ىف ءاج امل ةحضوم وأ ةممتم ةيآلا تناكف 4 ©

 لقأو ةرجشلا اًمُكْلت نع اًمُكَهْنأ ملأ » : : الئاق نيجوزلل ىلاعت هللا ءادن ةرقبلا ةروس
 ا هت صاب ص

 .كانه امل اممتم انه ام ناك اذكهو 4 نيبم ودع امكَل ناطيشلا نإ اَمُكَل

 لعجي نأ هتمكح تلاعت هللا ةدارإ ةرقبلا ةروس ىف ركذ - اسداس
 امو ةفيلخ

 لل اس سد

 اولاق ةفيلخ ضرألا يف لعاج يّنِإ ةكئالُمْلل كبر لاَقْذِإَو :اذه ىف ةكئالملا هلاق

 ملأ نإ لاق كل ستقو هله حبس نتوء كاسيو اف دي م اهبف لَ

 ضرألا ةفالخب قحأ هنأ نايبو اهلك ءامسألا هميلعتب هللا نايب مث * 62 نوملعت ال ام

 .فارعألا ىف انه اذه ركذي ملو « مهنم

 نع نم امئاد مهب طيحي هنأو هئاوغإ ىف هتقيرطو «سيلبإ ءاوغإ انه ركذو
 نيب ةنزاوملا هذهب هنأو «ةرقبلا ةروس ىف كلانه ركذي ملو « مهلئامش نعو مهناميأ

 :نارمأ نيبتي نيتروسلا ىف ةصقلا هيلع تلمتشا ام

 ال ةلماك ةصق نوكتتو «ىرخألا لمكت ةصق لك لب «راركت ال هنأ  امهلوأ

 ضيغي ال ةفرعملا نيعم عم نآرقلا نأو «ةفلتخم ءزج لك ىف ةرمثلا نأ  امهيناث

 اسال اَلََأَدَع مدن
 نيكل كِل كولش انكسر

 ساس هلل ّ 0 0200

 0س دفا مكاو 2 ؟ لور هلأ تياَء

 اَمُهَساَيِل مهن عِعِيِةََجْلَني يا ا 2

 بوث نيلي ووهم تري ساي ريل

 اوَسماَدإَو 07 ويوم دية َنيلويَقلاَلسب
 له ذآ ودق - أ هَّننأَو اَنَوآَص ل

 01 ٠ ءآَبا هيلع ات دجوأوُل اق ةَّمحِلَف
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 1 2 ا هيل
 س ١

 لَكَ ون عسلي يَ

 وج وأوميَف أَو طسِقْل اي قر عَ

 اير 2 0-7 هل < ريِصضلخم ةوعدأو
 ا وه قس س دك مو ا ل اا ا

 َنيِطنيَسل أود مهن هلئلَصلا هع اع ىحاقيرفو ىئده
 رس وب ءادع وَمَ
 يع تتوديهم مهن

 وي 0 هو .٠ 2 هَ 2

 + و هللا نود نِم ءايلْوَأ

 عم امهل عقو امو ءهجوزو مدآ قلخخ ىف ناك ام  ىلاعتو هناحبس - هللا ركذ
 .امهتاءوس امهل تدبف ةرجشلا اقاذ ىتح ءامهل سوسو فيكو «سيلبإ

 لوقيو ؛هدابع ىلع هللا اهمعنأ ةمعن بايشلا نأ ةيآلا هذه ىف نيبيو
 ىنعم ىف اهنأ ىأ «نيوكتلا لصأ ىف ءاج امل دارطتسا ةيآلا هذه نإ :ىرشخمزلا
 رمأ كلذ نأ ىنعملاو «ةنحلا قرو نم امهيلع نافصخي اذخأ امهنوكل ريسفتلاو نايبلا

 ةباجتسا سابللاب سانلا ىلع معنأ هنأب «ىرطفلا ىنعملا ىلاعت هللا ىوق دقو «ىرطف
 .ةايحلل ةنايص كلذو ةرطفلل

 هلعفي ناك ام نأ نايبل ديهمت تايآلا لب «ةيدارطتسا ةيآلا نآ بسحن الو

 ءايحلا ىلع جورخ وهو «ةرطفلا ىلع جورخ وه ءايارع فاوطلا نم برعلا ضعب
 :ةنجلا قرو نم امهيلع نافسخي ءاوحو مدآ لعج ىذلا «ىناسنإلا

 .« يو مكارم يرام ساي عع أ دقه يب اي)
 رشبلا ىوبأ تلعج- ىتلا ةيناسنإلا ةرطفلل ةبواجم هنأل ؛اعيمج مدآ ىنبل ءادنلا

 ىلإ ةراشإ هيفو «مدآ دالوأ ىلإ ءادنلا ناك اذلو ؛ةنجلا قرو نم امهيلع نافصخي

 ال «ةعيفرلا ةيئاسنإلا ةمس وه ىذلا ىرطفلا ءايحلا كلذ ىلإو «ةميلسلا ةرطفلا كلت
 نيذلا ضعب هرقي ىذلا شحافلا :ئرعلا ىف رهظت ىتلا .ةخيسملا ةيناسنولا كلت ىلإ
 . مهسيساحأو مهرعاشم تدلبت

 هنم تبني ىذلا رطملا لازنإب كلذو 4 مُكتاَءوَس يراوي اساَّبل مكيلع انلزنأ دق »
 نم نوكي مث «ضرألا هذه ىف ىح ءىش لك هب ايحيو «ماعنألا هنم لكأتو «تابنلا

 تب



 فا ارعألا -( :رويس ريسفت الإ

 ون كيل ولولا

 ؟ر_ طوب

 ١ يى

 ذختي امم «راعشألاو رابوألاو فاوصألا ماعنألا نم نوكيو «ناتكلاو نطقلا تابنلا

 .ةروعلا هب رتست اسابل

 ءاذغو تابنلا هنم نوكي ىذلا ءاملا لوزن وهو «ببسلاب ربعي  هناحبس  هللاق

 نأ أئيب دقو «ةروعلا ىهو «ةءوسلا ىراوي ىذلا سابللا كلذ نم نوكيو ءمسجلا

 ةرطفلا هرقت الو «هيلإ رظنلا ءوسي ام ةءوسلا نأ انيب دقو «ةروعلا ىهو ةءوسلا

 . ةميلسلا

 سابللا هنم نوكي ىذلا رطملاب 4 انلزنأ دَق9» :ىلاعت هلوق ريسفت نإ :لوقأو

 : ىلاعت هلوق ىف امك ءاملا لوزن ىلع لدت امك ««لزنأ» ةملك نكلو «ميلس ريسفت

 يذلا » :ىلاعت هلوق ىف امك «[ناقرفلا] 49 ... ءام ءاَمّسلا نم اَنلَرنَأَو ... 9

 ىننإف [ةرقبلا] 469 .. . ام املا نم أو ان امس شارف ضرألا مكل لعج

 . ةنطابو ةرهاظ همعن انيلع لزنأ ىذلا وهف «ةءوسلا ىراوي ىذلا سابللا

 نيزت امو «ةنيزلا سابل شايرلاو شيرلا #اشيرو # :ىلاعتو هناحبس لوقيو

 هيبشتلا ليبق نم هنأ ىلع «ةنيزلا سايل ىلع شيرلا قلطأو «شارف نم تويبلا هب

 .هنم علخ نإ ةرسحلا هبيصتو «هب نيزتي ىذلا ريطلا شيرب

 سابلو «ةءوسلا ىراوي ىذلا سابللا «مدآ ىنبل لزنأ ىلاعت هللا نأ ىنعملاو

 . ةنيزلا

 . رش ل طرا اير )
 وهو «ةنيزلا وه شيرلاو «ةءوسلا ىراوي ىذلا وه ىرورضلا سابيللا نإ

 سابلو  :ىلاعت لاق اذلو ؛ىوقتلا وهو «ناسنإلا نطاب وسكي سابل بولقللف

 «ىوق ناميإو ةقباس ىوقت نم سفنلا ًالمي ام «لاحلا هذه ىف هبش دقو « ئوقتلا

 «سفنلا بويعل رتس ىوقتلا نإف «هب نيزتيو هرتسيو مسجلا مزالي ىذلا سابللابو



 فا ارعألا ةروس ريسفت ا ا م

 ذم اعذذذذذذذذذذذذذذزذذزذذذذذذذذذذذ11ذذذذزذذذ0 0111( لل انكي

 لاق كلذلو ؛قرشملا اهرونو بولقلا ةئيز ىهو «ىلاعت هللا بضغ نم اهل ةياقوو

 ال ىلاعت هللا نإف «سانلا ةئيز نم هاوس امع ريخو «هتاذ ىف ريح كلذ 9 :اهيف

 .مكلامعأو مكبولق ىلإ رظني نكلو «مكروص ىلإ رظني

 «برحلا 2؟)ةمأل نم داهجلا سابل هنأب ءىوقتلا سابل ءاملعلا ضعب رسفو

 اذه نإف ءاعردم ادهاجم لتاقملا هب عردي امم كلذ ريغو «عردلاو سرتلا ذاختاو

 اوعابو ءهللا ىوقتب مهبولق تألتما نمم الإ نوكي ال هنأ ةهج نم ىوقت سابل
 هللا نإ :ىلاعت هلوقل ءىوقتلا تاجرد ىلعأ كلذو «ىلاعتو هناحبس هل مهسفنأ
 . [ةبوتلا] <« 09 . ... ةنجلا مهل نب مهّلاَوُمَأَو مهسفنأ نيمؤملا نم ئرتشا

 ىف نحنو ءاهنم ردابتملا رهاظلا سيل هنكلو «ةيآلا هلمتحت كش ال كلذو

 هللاو نيرمألا معت ةيآلا نإ :لوقن نأ انل حصي دقو ردابتملا رهاظلا ىلإ هجتن انجاهنم

 . ملعأ ىلاعت

 نوكي امو ءارتاس هنم نوكي ام :ءاسكلا ةمعن انل قلخ ذإ «ىلاعت هللا نإو

 لك ىف اهب ربتعنو ءاهركذتن نأ بجي همعنو هللا تايآ نم ةيآ هنإف ؟؛ةنيز هنم

 ىناب  مالسلا هيلع  ميهاربإ كسنم وه ىذلا .جحلا ىف اصوصخو ءانتافرصت
 مهّلعَ هللا تايآ نم كلذ © :ةيآلا ماتحخ ىف ىلاعت لاق اذلو ؛برعلا ىبأو ءةبعكلا

 . 4 َنورُكَذَي

 اهنم نوكي ىتلا راطمألا لازنإ ىف ىلاعت هللا ةمعن ىلإ «كلذ»ب ةراشإلاو

 .شايرلاو سانلل اهنم نوكي مث لسنلاو ثرحلاو عرزلا

 هنم ناك ىذلا رطملا لازنإ ىف هللا تايآ نم هنأ  ىلاعتو هناحبس  مكح دقل

 هلك اذهف «تاشورعم ريغو تاشورعم تانج هللا أشنأ هب ىذلاو «ىح ءىش لك

 ةلاد ءكلذ عم ىهو ءرفكلا عنمتو ركشلا بجوت ىتلا ؛همعنو ىلاعت هللا تايآ نم

 . هتينادحو ىلع

 .برحلا سابل :ةمأللا قلد
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 ا رح

 نادوعي ناريمضلا 24 نورُكَذي مهّلعَل » :هلوقب زيزعلا هلوق هناحبس هللا متحخخو

 مارحلا تيبلاب نوفوطيو «هللا ةمعنب نورفكي نيذلاو هللاب اورفك نيذلا نيكرشملا ىلإ

 نوركذتي مهلعلف «هب نونيزتي اشيرو مهتاءوس ىراوي اسابل مهيلع لزنأ دقو «ةارع

 .اعالخنا تاداعلا هذه نع اوعلخنيف

 «بابسألا نم مهل ىلاعت هللا دهم دقو «ىلاعت هللا نم ال مهنم انه ءاجرلاو

 .نوركذتي هب ام تايآلا نم مهل ركذو

 امِهّساَبل اًمهنع عِزني ةّنجْلا نم مكيوبَأ جرخأ اَمَك ناَطيشلا مُكّنتفي ال مدآ يب ايف

 . 4 امهتاءوس امهيريل

 اذهل «مدآ ينب اي :ىلاعت هلوقب ءادنلا ناكو «نيعمجأ سانلل ءادنلا

 هنأو «مهئاوغإب هديدهتو «سيلبإ ةوادع نم ءابآلل ناك امب ءانبألا ريكذتلو ( مومعلا

 .نييمدآلا ىوبأل سوسو هنأو «ميقتسملا طارصلا مهل دعقي

 وه نتافلاو «نييمدآلل ىهنلا 4 ناَطْيّشلا مكتفي الإ» :ايهان ىلاعت هللا لاق

 ءاروحدم اموءذم جرخو «هبر رمأ ىلع درمت هنأل ؛هيلإ ىهنلا هجوي ملو ناطيشلا

 هوئكمي الأ ذئتيح ىهنلا ىنعم نأل ؛مهريغ لعافلا نأ عم مدآ ىنبل ىهنلا ناكو

 ناطيشلا باب اهنإف «ءاوهألاو ماهوألا درو هدحو ىلاعت هللا ةعاطب كلذو «مهنم

 رمأ سفنلا ىف ماقتساو «ناطيشلا كلاسم تس دقف «ىوهلاو مهولا باب دس نإف

 «ىلاعت هللا رماوأل ةعاطلا وه «ناطيشلا هنتف نمؤملا ىقي ىذلا نصحلاف «نمحرلا

 .ىلاعت هللا ريغ ةيالو ىقتيو ايلو نمحرلل نوكي نأو ةدارإلاو . .ةميزعلا ةيوقتو

 :ديدحلاو ةضفلاو بهذلا نم تازلفلا نتف :ةغللا لصأ ىف اهانعم ةنتفلاو

 ىلع تقلطأ مث .اهرهوج نم تسيل ةدام نم اهيف نوكي ام جارخإل «ساحنلاو

 ووذ اهيف زيمتيو تادارإلا اهيف ربتختو «بيطلا نم ثيبخلا اهب زيمتي ةدش لك

 ةميزعلا دهي امب نايتإلاب سوفنلا عادخ ةلواحم ىهو ةجيتنلل تناك مث «مئازعلا
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 0 كلل
 يي ره

 لقعلا مكح ىلع نايغطلاو ةدارإلا قاهرإو «سفنلا عادخب «ةدارإلا فعضيو

 .هناطلس فاعضإو

 هلو «ناطيشلاب عداخنن نأ نع اناهني ىلاعت هللاف «ليبقلا اذه نم انه ىهو

 لسانتلا امهنم ناك نيذللا ءءاوح هجوزو مدآ :انيوبأ عدخو انئاذيإ ىف ضام

 مدآ عدخ ذإ «هيضامب «سيلباب عادخنالا نع ىهنلا ىلاعت هللا ززع دقو

 .دولخلاو ولعلا بح نم «ناسنإلا ةرطف ىف وه ام ةهج نم امهسوفن ىتأف «ءاوحو

 وأ نْيَكَلم انوُكَت نأ الإ ةرجّتشلا هذه نع اَمُكُبَر امُكاَهَن امال :امهل امسقم امهل لاقف
 نوكلسي «هدعب نم هعابتأو امهسفنأ ىلإ لخد بابلا اذه نمو 4 نيدلاَخْلا نم انوكت

 ناحوتفم ناباب نايغطلاو ناطلسلاو «سوفنلا ىلإ ناطيشلا هنم لخدي ىذلا بابلا

 .ناطيشلا باوبأ نم

 - هناحبس - قحلا امهركذ :نارثأ «ةقيلخلا ىوبأل سيلبإ ةسوسول ناك دقو

 : ىلوألا هتايآ ميرك ىف

 4 ةنجلا نم مكيوبأ جرخأ امك > :اهيف لاقف .ةنجلا نم امهجارخإ :امهلوأ

 ةعاطلا ةنج نم «مدآ ىنب اي مكجرخي  ىلاعت هللا ةنج نم امهجرخأ امك وهو

 . اهتياوغو ةيصعملا ةلذ ىلإ ءاهتزعو

 . 4 امهتاءوس امهيريل امهسابل امهنع عزني » :ىلاعت لاق امك «ةنجلا قرو نم

 فشكيو ءريخ نم هبلق ىف نكتسا ام لك نمؤملا نع عزني ناطيشلا كلذك



 فا ارعألا ةروس ريسفت ل

 ون ناي
 أ أت

 وه ءاوحو مدآ سابل عزن ىذلا ناطيشلا نأ ىلإ ةحضاو ةراشإل كلذ ىف نإو

 لوأ «ضرألا ىف هللا تيب سدقأ لوح فاوطلا ىف مهسابل برعلا نع عزني ىذلا

 .مارحلا تيبلا وهو سانلا ةدابعل عضو تيب

 نإف ,رورغبا امهالدف ءاوحو مدآل ىلوألا ةنحلا ىف ىءارت دق سيلبإ ناك اذإو

 نم هليِبَقو وه مكاري هنِإط :ىلاعت لاق اذلو ؛نوسوسوي نكلو «نورهظي ال هعابتأ

 . 4 مهنورت ال ثيح

 وه هل ةيفخلا ةوقلاو سوفنلا ىلع ىوق ناطلس هل نكلو ىفتخي سيلبإ نإ

 ةوقلا نع لقي ال ردقب سفنلا ىف ثعبت ةوقلا هذه ءاهعمجي ىتلا هتعامج ىأ هليبقو

 سوفن ىف اهب رثؤي ةوقلا هذهو «هجوزو مدآ ةقيلخلا ىوبأل تناك ىتلا ةرهاظلا

 ناتوق ءافعضلا ىلع نوكيف ءافعضلا ىلع مهطيلستو ناطلسلاب مهئارغإب ءاربكلا

 ءاذختسالاو ناطيشلا ةوقو «ملاظلا ناطلسلا باحصأ ةوق :مهسفنأ ىلع نارطيست

 « ىلاعتو هناحبس هلل الإ عمتسي الو نيءارغإلا عفدي ىوقلا نمؤملاو . مهسوفن ىف هل

 وأ اديبع اوناك ولو ,ءىوقأ قحلا لهأ دنع قحلا ةوقف « ءرطيست هذه تناك اذإف

 ريثأت ىف ٌةلَي ىبنلا ركذ دقو  ىلاعتو هناحبس - هللاب نونمؤم مهنأل ؛ءافعض
 دعوف كلملا ةمل امأف «ةمل ناطيشللو ةمل كلملل نأ» ةكئالملا ريثأتو ةيفخلا نيطايشلا

 .217(قحلاب بيذكتو رشلاب داعيإف ناطيشلا ةمل امأو «قحلاب قيدصتو ريخلاب

 ةوق هعزانتت بلقلاق «هاضتقمب سفنلاو بلقلا فرصتيو بلقلاب ملي ام ةمللاو

 نم بهري وهو «ناطيشلا نم ىهو «رشلا ةوقو «كلملا نم وأ هللا نم ىهو قحلا

 .ةوهشلاو ىوهلاب ىرغيو «هجئاتنو «قحلا

 ءقحلل نانصح ىوقتلاو ناميإلاف «ناطيشلا ءارغإ عفدت ناميإلا ةوق نإو

 نيذّلل ءايلوأ نيطايشلا انَلعِج نإ :ىلاعت لاق اذلو ؛ناطيشلا ةريظح ىوهلاو رفكلاو

 4 نونمؤي ال

 .هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع (794) ةرقبلا ةروس نمو - ريسفتلا :ىذمرتلا هوحنب هاور )١(



 فا ارعألا ةروس ريسفت ااه

 )001111111111 1 1 1 1 للا 586

 ةميزع ريخلا ىف اهتميزعو «قحلل اهتدارإ نوكت «ةيوق ىوقتلا تناك اذإ هنإ
 تدسف ىتلا لطابلاب ةبرطضملا سوفنلا امأ .ءاهرهق ىلع ناطيشلا ىوقي ال .ةقداص

 اهنإف ؛اهيف هتعيدخو هتنتفو هئارغإو هرورش ثبل ليبسلا دجي ناطيشلا نإف ءاهترطف
 مهلعج ىنعم اذهو «مهتيعاد نيطايشلا اهيف دجت  مهركف بارطضاو اهترطف داسفل
 . 4 نونمؤي ال نيذّلل ءايلوأ نيطاشلا انلعج اَنإ» :ىلاعت هلوق ىنعمف «نيطايشلل ءايلوأ

 حتفي ءامئاد عاجوعالاو .ةجوعم اهلعجو ةميقتسملا مهترطف داسفإل مهنأ ىأ
 لعج امنإو «مهءايلوأ نيطايشلا نوكي اهب ىتلا ةسوسولا كلتو ءرشلا اذهل تارغث
 ءمهسفنأ نيطايشلل اهلعج امنإو «ةيناسنإلا سوفنلا ىف تسيل ةيالولا ىلاعت هللا
 نولعفي نيطايشلا نأل ؛؟ ؛ 4 نوئمؤي ال نيذّلل ءاَيلوَأ نيطايشلا انلعج اًنإ ط :هناحبس لاقف

 وه انه ىلولاو ءاهيف رشلا لوخد لهسي اهجاجوعاو «لبقتت ةيناسنإلا سوفنلاو
 ءاقدصأو ءابحأو ىلاوم نيطايشلا لعج  هناحبس  هللاف «لصتملا ريصنلاو ىلاوملا

 لعفلا ركذ اذلو ؛قحلل ةنعذم ةنمؤم مهبولق تسيل نيذلا ؛نونمؤي ال نيذلل
 ناعذإلاو ناميإلا مهنأش نم سيل نمل ىأ 4 نونمؤي ال َنيِذّلل » :هلوقب عراضملا
 .توغاطلاو نيطايشلا مهؤايلوأ نورفاكلاف «قحلل

 عابتأ ىلإو ءهللا ىلإ مهلاعفأ اوبسني نأ ءمدآ ىنبل نيطايشلا ءاوغإ نم نإو

 . 4 اهب اَنرم ُهَّللاو انءابآ اهيلع انو اوُلاَق ةشحاق اوُلعَف اذإو ١) :ىلاعت لاق اذلو ؛ مهئابآ

 امل نيعبتم الإ اذه ىف اوناك امو «جحلا ىف نوكرشملا هلعفي ناك ام ىلإ انرشأ

 . عوضوملا اذه ىف نيعباتلا ىرسفم نع ءاج ام نيبتي اذه ىفو ,مهؤابآ هيلع ناك

 ىناسنإلا ماشتحالاو «ةميقتسملا لوقعلا هلبقت امع دئازلا رمألا :ةشحافلا

 ةجراخلا لامعألا شحفأ نوبكتري .ةأرع مهفاوطب مهنأ كش الو «ىقلخلا ءايتللاو

 . ىرطفلا ءايحلاو «نازتالاو «لقعلا دودح نع

 اوناكف «ةارع تيبلاب نوفوطي اوناك نيكرشملا نأ «كلذ ىف دهاجم ىور دقلو

 ىب هرتست ائيش اهلبق ىلع عضت ةأرملا تناكو ءانتاهمأ انتدلو امك فوطن :نولوقي



 فأ ارعألا ةروس رهسفت ل

 م للا
 ا بح

 نبا ظفاحلا لاق دقو 4 انءابآ اهيلع اندجو اوُلاَق ةشحاق اوُلعَف اَذإَو » : ىلاعت هللا لزنأف

 ىتلا مهبايث ىف تيبلاب نوفوطي ال ءاشيرق ادع ام برعلا تناكو :كلذ ىف ريثك

 تناكو ءاهيف ىلاعت هللا اوصع بايث ىف نوفوطي ال مهنأ كلذ ىف نولوأتي ءاهوسبل

 ايوث ىسمحأ هراعأ نمو «مهبايث ىف نوفوطي (سمحأ عمج) سمحلا مهو «شيرق

 دجي مل نمو ءدحأ هكلمتي الثل هيقلي مث هيف فاط ديدج بوث هعم نمو «هيف فاط

 ةنايرع فوطتف ةأرما تناك امبرو «ءانايرع فاط ايوث ىسمحأ هراعأ الو ءاديدج ابوث

 :لوقتف رتسلا ضعب هرتسي ائيش اهجرف ىلع لعجتف

 ءاقلت نم هوعدتبا اعئيش اذه ناكو «ليللاب ةارع نفطي ءاسنلا ناك ام رثكأو»

 . (مهسفنأ

 :نيريطخ نيرمأ ىلع لدي مالكلا اذه نإو

 لكل افلاخمو «فرع لك افلاخم برعلا نم ثدحي ناك كلذ نأ  امهلوأ

 !لاعفألا ىف شحفلا لاوحأ دشأ وهو ءاذه لثم دحأ ىضريل ناك امف ميلس ريكفت

 . مهل صاعم اهيف تبكترا بايثب نوفوطي ال مهنأ نم نومعزي ام  امهيناث

 ةرخافملا ىشاحتي ناك ام مهضعب نأ عم «مهل ىصاعم ال اشيرق نأكو

 عنتمي ناك نم مهنم ناك اذإو . سجر ىف سجر وه نم مهنم ناك دقف « ىصاعملاب

 ناك دّقف «سابعلاو «بلاط ىبأو «بلطملا دبعك هتءورم شدخي اميف ىلدتلا نم

 .هوحنو ايرلاك « ىصاعملا ضعب نع نوعنتمي ال نم اضيأ مهنم

 :نيرمأب اهنورربي ةشحافلا هذه نولعفي ذإ مهنإو

 اهيلع اندجو 9 :نولوقي مهنأ وهو «ىلهاجلا لقعلا عم قفتي رمأ - امهلوأ

 .نودتهي الو ائيش نولقعي ال مهؤابآ ناك ولو ءاشحف تناك ولو © انءابآ
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 نولوأتيو 4 اهب انرمأ هللاو :نولوقيو .هللا ىلع نورتفي مهنأ  ىناثلا رمألا

 .اهب انرمأ دقف اهنع انهني مل ماد ام هنأب كلذ

 2 ئابذلا ضعب ميرحتبو كرشلاب هللا رمأ نولوقي «ىلهاج ريكفت اذهو
 اًنواَبآ الو انكرشأ ام هّللا ءاش ول .. . 98 :نولوقيو «ضرألا هجرخت ام ضعب ميرحتو
 نيلهاجلا ضعب ىصاعملا هب رربي ام اذهو [ماعنألا] 462 158. 652... ءيش نم انمرح الو

 ءاَشْحَمْلاب رمي ال هللا َنِإ لقط : ىلاعت هلوقب مهمالك هللا در دقو «نامزلا اذه ىف
 . 4 نومّلعت ال ام هللا ىَلَع نولوقتأ

 ليحتسي هنأ نايبب «ىلاعت هللا ىلع مهئارتفاب مههجاوي نأب هيبن ىلاعت هللا رمأ
 قلطملا لامكلا هل نمو «قلطملا لامكلا هل ىلاعت هللا نأل ؛هيلع نورتفي ام هللا ىلع
 لقع عم ىفانتي الو «هتاذ ىف لامك وه ام الإ هنع ردصي ال هنأل ؛ءاشحفلاب رمأي ال

 رمأ ام» لقي ملو «ءاَشْحَمْلاب رمأي ال :ىلاعت لاقو .ميلس قوذ وذ هاضريو لقاع
 رمأيال» :عراضملا لعفلاب رمألا ايفان لاق لب ءءاشحفلاب رمأ ام وأ ؛«كلذب
 نم سيلو «لبقتسملا ىف الو ىضاملا ىف ال كلذب رمأي نأ نكمي الف 4 ءاَشحَمْلاِ

 مث هللا نأشل ىفن هنأل ؛ عراضملاب ىفنلا ناكو ءاريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت هنأش
 !؟4 نومّلعت ال ام هللا ىلع نوُلوَقَت وقتأ إ» :مهلوق ركنتسي نأ هيبن رمأ امك «ىلاعت لاق
 العف مهنأل ؛مهنم عقو ام ىلع مهخيبوتل ىأ ' عقاولا راكنإل ىراكنإ انه ماهفتسالا
 ىلاعت هللا نع مهيلإ لصي ملو «هقدص نوملعي ال ام اولاقف «ءارتفا هللا ىلع اورتفا

 و هيف هرمأ

 الثل مهل هيجوت هيف - مهلعفل راكنتساو ءمهل خيبوت هنأ قوف كلذ نإو
 .مهئاوهأو مهماهوأب هب نومكحي ام ىلإ ذفنيل ناطيشلا نأو ملعب الإ اوملكتي
 نولوقي مهنأ وهو ءديدشلا راكنتسالا هجو نايبل 4 هّللا ىلع إ» :ىلاعت هلوق ميدقتو
 .ءارتفالا دشأ اذه مهلوق ناكف «هلالج لج هللا ىلع

 :ءاشحفلاب رمأي هنأ ىفن نأ دعب لاقف هناحبس نّيب مث

 نيذلا َُل نيصلْخُم ُهوُعْذأَو دجْسَم ّلُك دنع ْمُكَهوجَو اوميِقَأَو طسقلاب ير رم لقط

 . 4 ©9 نودوعت مكأدب امك



 فا ارعألا ةروس ريسفت /

 0 للام ا
 ان < تى

 رمأي ال ىأ ءءاشحفلاب رمأي ال ىلاعت هللا نأ ةقباسلا ةيآلا ىف ىلاعت هللا ركذ

 .هب ىضرت نأ ةكردملا ةميقتسملا لوقعلا عيطتست الف «شحفي ىذلا رمألاب

 قايسلا نإو 4 طسقلاب يّبر َرمَأ لق :لوقيف «هناحبس هب رمأي ام نيبي انهو
 .لدعلا هنآب رسفي انه طسقلاف ء«ءاشحفلا ضيقن هب هللا رمأ ام نوكي نأ ىضتقي

 لدعلاف «ميلسلا قوذلا هركذي الو لوقعلا هرقت ميقتسم هتاذ ىف رمأ لك لدعلاو

 راتخي ام لك ىف لادتعالاو «لاعفألاو لاوقألا ىف لدعلاو ءمكحلا ىف لدعلا لمشي

 لاق كلذلو ؛شاحفإلا هلب «عادتعالا ىلإ الو «نامرح ا ىلإ دتمي الف .رومألا ىف

 ىهن امو «لدع وه امب الإ رمأي امف ءهب هللا رمأ ام لك لمشي هنإ :نيرسفملا ضعب

 ىضاملاب ريبعتلاو ءاهلك تاعاطلا هنإ :هريسفت ىف ملسم وبأ لاقو .ملظ وه امع الإ

 هتاحبس  هللاف «هناحبس هللا هب رمأي مل هنأو امهئارتفال بيذكت هيف «رمأ» ىف

 .لوقعلا ىف رومألا ميقتست هب امو « طسقلاب رمأ لب «ءاشحفلاب رمأ ام  ىلاعتو

 ةارع اوفوُطي نأ ال « ميظعت 3 نم «دجاسملل بجي حي امب  هناحبس - حرص دقلو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛لاحرلا هيلإ دشتو «ىلاعت هللا همرك ىذلا ءمظعألا دجسملاب

 . # دجسم لك دنع مكهوجو اوميقأو )»

 :ىلاعت هلوق نإ اولاق نكلو «رهاظلا ىف ربخ ىلع فوطعم رمأ اذه

 رمأ» :اذكه قايسلاو ةدوصقمو مالكلا ىف ةيوطم «نأ» انه 4 مكهوجو اوميقأو »

 فوطعم («اوميقألا :نإ لوقأو . (دجسم لك دنع مكهوجو اوميقأ نأبو طسقلاب ىبر

 .بلط ىلع بلط فطع وهف «بلطلا ىنعم نمضتي «رمأ» نآل «رمأ» ىلع

 :ىلاعت هلوق لثم «ىلاعت هللا ىلإ هاجتالا ىه ءدجسم لك دنع هجولا ةماقإو

 ىلإ اوهجتا ىأ «تاوذلا ىه هوجولاو [مورلا] 49 ... افينح نيدلل كهجو مقأف

 لك دنع ىلاعت هللا هبلطي ام كلذكو ءدجسم لك دنع مكسفنأ لكب ىلاعت هللا



 ِء
 فا ارعالا ةروثش ريبشسقفت ا

 لطاتلسسانانطططط و ططاساطخخ سمسم اممم مل اال اممم خم اال! اممم ملم مما ل اماما مانام !املللل

 «هناحبس هل ةصلاخ نوكت نأ ىلاعت هلل تاذلا ةماقإو «لمكألا ىزلا وه ماشتحالا
 هنآلو ؛انركذ امك دجسملا ةماركل ءدجسملاب انه نرقو .هلالجو «هتيشخ ةرعشتسمو

 هللا ةمظع راضحتسا اهيف ةموقم نوكت نأب ةالصلا ىف هجولا ةماقإف «ةالصلا زمر
 .ىلاعت هللا ريغ اهيف بلقلا رمعي ال ءاهتاكرح لكو اهتيعدأو اهتءارق ىف هناحبس

 هل نيصلخم ءاعدلاب رمألاب هلل هوجولا ةماقإب رمألا  ىلاعتو هناحبس - نرقو
 رمألا وه ءاعدلاب رمألا .4 نيدلا هل نيصلخم هوعداو  :ىلاعت لاقف «نيدلا
 عوشخو ةعارضب هللا ىلإ هاجتا هتاذ ىف ءاعدلاو «ءاعد ةدابعلا نأل ؛ةدابعلاب

 تاجلخو «ءانرعاشم لك لعجن نأب ءانتاوذب اهيلإ فارصنالاب ىلاعت هلل هجولا ةماقإب

 نينابر نوكن نأو «هلل الإ ضغبن الو هلل الإ بحن ال ثيحب «ىلاعت هلل انبولق

 تصلخ دق .ةدحو هذبعت نأ دعب نم انرمأ مث «انبولقو «ءانلوقعو ءانسفنأ ىف

 .تادابعلا لكو «ةعاطلا انه نيدلاو « نيدلا هل نيصلخم 98 :لاق اذلو ؛هل انبولق

 الو «هأوس ادحأ دبعن الف ءادحأ هتدابع ىف كرشن ال ثيحب ءاذه لك هل نيصلخم

 لكك ىبنلا نأ درو اذلو ؛ىفخلا كرشلا وه ةدابعلا ىف ءايرلاف «هتدابع ىف ىئارن

 ىئاري قدصت نمو «كرشأ دقف ىئاري ماص نمو «كرشأ دقف ىئاري ىلص نم» :لاق

 .27(كرشأ دقف

 ريكذتلاو «هنايصع نم ريذحتتلاب رماوألا هذه - ىلاعتو هناحبيس - نرق دقو

 : ىلاعت لاق اذلو ؛باقعلا وأ باوثلاو باسحلاو ةمايقلا ثعبلا ءارو هنأو .«ثعبلاب

 . 4# نودوعت مكأدب امك

 لمحي ريكذتلا اذهو 20هب ريكذتو «ثعبلاب ناعإلا ىلإ ةوعد صنلا اذه ىفو

 نوكتلاو قلخلاب ءدبلا اذهب ىنعملاو «هيبشتلا ىلع ةلاد «فاكلا»و «هليلد هسفن ىف

 هب ناميإلا ىلإ ةوعدو .ثعبلل ركذ ةيآلا ىفف «مكأدب امك مكديعي ىأ «نودوعت

 ءريدق ءىش لك ىلع هللاو «نوهأ هنأو «ءاشنإلا ىلع ةداعإلا سايقب هيلع ليلدلاو

 هجيرخت قبس )١(
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 «باقعلا هب لزن لض نمو «باوثلا هلف ىدتها نمف ءءازجلا هدعب نم نوكي هنأو

 هلا دو نم ايو يطال وعن فلعل مهن يرقو د يف

 .4 ©) نودتهُم مِهّْنَأ نوبسحيو

 هاذه قيرف :ناقيرف ىلإ مهتدوع دنع سانلا نأ  ىلاعتو هناحبس - هللا نيبي

 . ةلالضلا هيلع قحو «نيطايشلا ءايلوأ نم ناك قيرفو ايندلا ىف ىلاعت هللا

 هللا هاذه اقيرف نودوعي ىأ «ةيآلا ىف (نودوعت) نم لاح 4« ىده اقيرف و

 ذختا دق هللا هاده ىذلا قيرفلاو «ةلالضلا هيلع تتبث ىأ تقح اقيرفو «ىلاعت

 تتبث ىذلا قيرفلاو «لضي هنإف ءاجوع اقيرط ذختي ملو ءاليبس ميقتسملا قيرطلا

 هنأل ؛مهبحيو مهدوي هل ءايلوأ نيطايشلا ذختا ىذلا وه .ةلالضلا هيلع تررقتو

 ققحيل هيوغيو «هنكسي ناطيشلل انطوم هبلق لعجو «ءاهلسع راتشي ىصاعملا ىلإ ههنا

 . [ص] 4 (59 َنيِعمَجَأ مِهتيِوْعأل .. . 8 :هلوقب ىلاعت هلل همسق

 ةرطفلاو «ةرطفلا ىلع نودلوي سانلا نأ ةدع ثيداحأ ىفف ِةلِللَك ىبنلا نيب دقلو

 دهعلا ىضتقمب قحلا ننس نع جرخت ال امئاد ةميقتسم اهيلع سانلا هللا رطف ىتلا

 مهسفنأ ىلع مهدهشأو « مهتيرذو مهروهظ نم مدآ ىنب ىلع هذخأ ىذلا ىرطفلا

 ىلإ ةرطفلا نع مهلوحت ىتلا ىه نيطايشلا نإو ءاندهش ىلب اولاق مكبرب تسلأ
 وأ هنادوهي هاوبأف «ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك» :ِةِلَي لاق دقلو .ةلالضلا

 ىنإ» :ٌةكَك ىبنلا نع ىسدق ثيدح ىف ملسم ىورو ١ ”«هناسجمي وأ «هنارصني
 هللاف 2'"”(مهنيد نع مهتلاتجاف «نيطايشلا مهتتأ مهنإو ءافنح ىدابع تقلخ

 ىذلا هدحو هنأو ءاقلاخ نوكلا اذهل نأ مهرطفب نوكردي مهو «قلخلا قلخ هناحبس

 ةرطفلا ىضتقمب مهيلع ذحخأ ىذلا قاثيملا ىضتقمب كلذو «نيوكتلاو قلخلاب درفنا
 .انرشأ امك «ةزيرغلاو

 .هجيرخت قبس )١(

 دمحأ هاورو . هنع هللا ىضر ىعشاجملا ضايع ثيدح نم (0) :ملسم هآور ثيدح نم ءزج قفز

 . (مهنيد نع مهتلضأف) ظفلب )29١(



 فارعألا ةروس ريسفت 8#
 للملا ايدلما

25”5257 

 «هنتفل ظقيتسيو «ناطيشلل ةباجتسالا بنجتي ةداعسلا قيرط كلسي نم نإو
 نأ نم ناطيشلل نكم ىتحو .هعزانم نم نكمتستو هيلع رطيست نأ نم اهنكمي الف

 ىور دقو ءايلو هللا نود نم هذختا دقف «هتدارإو «هسفنو ءهركف هيجوت ىلإ لصي

 ناك نم امأو «ةداعسلا لهأ لمعل سيف ةداعسلا لهأ نم ناك نم نيحيحصلا ىف

 . ')(ةواقشلا لهأ لمعل رسييف ءاقشلا لهأ نم

 «ىلاعت هللا وهو لعافلا ركذي ملو 4« ىدَه اَقيِرَف :لوقت ةميركلا ةيآلاو
 «ىلاعت هللا هاده ىذلا نم هاجتاب ءادتبا ةيادهلا نأ ىلإ ريشي «ىلاعت هللا نم امركت

 لاقو ءىوغو لض نمم لمعب ةلالضلا هيلع تتبثو تقح دق ةلالضلا لهأ نأ امك
 اوحتف مهنأ ىأ 4 هللا نود نم ءاَيِلوَأ نيطاَيَلا اوُدَحَّتا ا :ةياوغلا لهأ ىف هناحببس
 مهنأل ؛هللا نود نم ايلو مهل ناكف «ناطيشلل مهتادارإو مهلوقع اورخسو مهبولق

 هللا نوذ نمإ» ىنعمو ءهيهاونو ىلاعت هللا رماوأ اورجهو ؛مهترطف اورجه
 . هللا ةعاطإ ريغ نم ىأ «ىلاعت

 ال َنيذّلل ءاَيلوَأ نيطاَيَشلا اًنلعج اًنِإإ» :ةقباسلا ةيآلا ىف ىلاعت لاق دقلو
 نيطايشلا اوذختا ةلالضلا لهأ نأ ىلاعت هللا ررقي ةيآلا هذه ىفو 24 نونمؤي
 اونبف ةلالضلا لهأو «ءاوغإلل اهودارأ نيطايشلا :نيبناجلا نم تتبث ةيالولاف «ءايلوأ
 لالض مهنم ناك ءايلوأ نيطايشلا مهذاختال هنإو «ءايلوأ مهوذختاف .ءاوغإلاب

 دوعي ريمضلا 4 نودتهُم مُهّنَأ نوبَسحَيو 9 :ىلاعت لاق اذلو ؛ذاختالا اذهب «ىركف

 نيمهوتم نونظي اهانعم 4 نوبسحَيو و مهيلع تقح نيذلا ةلالضلا قيرف ىلع
 نم ءايلوأ ناطيشلا مهذاختا ىف ىباجيإلا مهلمع ببسب مهنأ ىأ «نودتهم مهنأ
 مهلامعأ ءوس مهل نيزف ءمهكاردإ سكرأو ءمهماهفأ تبلقنا ىلاعت هللا نود

 ريسي نأب «لالضلا عاونأ رش اذهو «نودتهم مهنأ مهماهوأب اونظف ءانسح هوبسحف

 .ةيادهلاو قحلا هنأ بسحي وهو «لطابلا قيرط ىف ءرملا

 )١( هنع هللا ىضر ىلع ةياور نم هجيرخت قبس دقو «هيلع قفتم .
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 قحلا نيب هللا نآأل ؛كلذ ىلع نوبساحم - ةياوغلا مهنابسح ىف ءالؤه نإو

 تدسف ىتح ءارابكتساو ادانع هوعيطي ملف ءاوربكتساو اودناعو ءاوضرعأف

 الو لوح الو ةياده ةلالضلاو ءاقح لطابلا اوبسحف ءمهماهفأ تلضو «مهكرادم

 0 الإ ةوق

 أونرشأوأولكح رجم لكَدنِعو 24 دزأ وذ مداني
 رود ساس سا 7 عج دود 0 00

 ماكي يع نم قل نيف َسمْلا ٌبِحاَلْمَتِإ امرشا

 0و 0 هه

 أوُنَماَء َنِذَلِل هَل ٍقْرَرلاَنِم تابَيَطلاَ دود ل حلل

 تيل الصفن َكَِدَك َةميِقْلاَمَويٌهَصِلاَح ايدل ف
 امومَرَهظاَموفْلاَنَر ا 7 َنوُساَعيِ وق

 ولما هاي فرم نآو يحل يعي ىتبْلاَو الاون
 0 ولعل مو (َلَع اولومَت نآو اندطلس

 هللا هلحأ ام نأو «مرح امو ىلاعت هللا لحأ ام نيبت ةميركلا تايآلا هذه

 نم هتاذ ىف ثيبخ وه همرح امو ءابيط الإ لحي ال بيط ىلاعت هنإف بيط ىلاعت

 نم هنثومرحي برعلا ناك ام لالحإب  ىلاعتو هناحبس  أدتبا دقو ءءايشأو لاعفأ

 اوُذْخ مآ يب اي : ىلاعت لاقف «مارحلا تيبلاب فاوطلا دنع جحلا ىف مهسفنأ رتس

 ناك 4 9 فرس بحُي اه وقوم الو اوبرا وو دسم لج دنع مكس

 هللا نإو ؛ةقباسلا تايآلا ىناعم ركذ ىف انيب امك «ةارع نوفوطي برعلا ضعب

 نيزتن ىذلا بايثلا نم شيرلاو انتاءوس ىراوي ىذلا سابللاب انيلع معنأ دق ىلاعت

 ىبنلا نع درو دقف «راظنألا اهأنشت ال ةروص ىف وأ «ةروص موقأ ىف ودبنل «هب

 اوُذَح مآ ينب ايف :ىلاعت لاق اذلو ؛27(لامجلا بحي ليمج هللا نإ» :لاق هنأ هك

 نع 0( 0 ةباحصلا نم نيرثكملا دئسم :دمحأو « هنايبو ربكلا ميرحت : باب 11 ناميإلا :ملسم هاأور 2000
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 :ىلاعت هلوقل نيعمجأ سانلا لمشي مدآ ىنبل ءادنلا 4 ٍدجّسَم لك دنع مكتنيز
 ىف لوقنو 4 مدآ ينب ايإ» :ىلاعت هلوقب انه ءادنلا صتخا اذاملف ,4 مدآ ينب اي»
 دنع هجوزو مدآ لاحب ريكذتلل كلذ نأ ضورفملا ماهفتسالا كلذ نع باوجلا

 .ةنجلا قرو نم امهيلع نافصخي اذخأو امهتاءوس تدبو «ةنجلا نم امهجارخإ

 هيف نوكي اسابل اوسبلا هانعم .4 دجْسُم ّلُك دنع ٍمُكَتَيز اوذَخ إ> :ىلاعت هلوقو
 مكسابل اوذخأت نأ اورحت هانعم 4 مكتسيز اوذخ :ىلاعت لاقو «مكل لمجتو ةنيز
 ةفيظن دجاسملا نوكتل كلذ نإو ءدجسم ىأ نولخدت امدنع ءاهب نيلمجتم نينيزتم
 عومج هيلع لبقتو سفنألا هل بيطت جيرأ اهيف نوكيل بيطلا اهيف نسحيو ءامئاد

 .نيرمأ بجوي كلذ نإو «نيلصملا

 هتاذ ىف ةنيز وه ىذلا بيطلا غباسلا سابللاب ةروعلا رتس  امهدحأ
 .اهيلإ رظنلا ءوسي تاءوس تاروعلاو «تاروعلل روهظ هيف ىرعلاو

 لوخد دنع لمجتلا ِةلَي ىبنلا ّسح دقو «ليمجت ةمث نوكي نأ  امهينا
 ىف اصوصخو ءاهيف لذبتي الو «هبايث ىف لمجتي ٌةْأَو ىبنلا ناكو ءدجاسملا
 .دوفولا لابقتسا دنعو «دجسملا

 رمأ اذه ,«َنيفرسُمْلا بحي ال هن اوفِرسُت الو اوبرشاو اولكو 9 :ىلاعت لوقيو
 ءارمت وأ ارب لكأيف عون ىأ وأ ءءزج ىأ لكأب ءازجلاب ةحابإلا ىنعم ىف وهو لكآلاب
 ىدوأ الإو «ماعطلا نم هسفن مرحي نأ حصي الف «لكلاب بجيو .ازرأ وأ اريعش وأ

 نومرحي نيذلاك «عون نود ماعطلا نم اعون هسفن ىلع مرحي الو كالهلا ىلإ هسفنب
 ىهنلا ىف اوعقي ال ىتح ءاهولوانتي نأ مهيلع بجي هنإف موحللا لكأ مهسفنأ ىلع

 4 9 ... ْمُكَل هللا َلَحَأ اَم تاّبْيَط اوُمِّرَحَت ال اوُنمآ نيذلا اهي اي ل١ :ىلاعت هلوق ىف
 .[ةدئاملا]

 ٠

 اوسبلاو اوبرشاو اولك» :لاق دلي ىبنلا نأ لبنح نب دمحأ مامإلا ىور دقلو

 :نيتيحان ىف نوكي فارسإلاو ««ةليخم الو فرس ريغ ىف اوقدصتو
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 نإف هتقاط قوف نافيضلا نم رثكي نأب «هتقاط قوف ارذبم قفني نأ  امهادحإ

 0 نيطايشلا ناوخإ اوناك َنيِرَدَبْمْلا ّنِإ ل :ىلاعت لاق دقو «هنع ىهنم ريذبت كلذ

 .[ءارسإلا] 4 59

 لاق دقلو «همسجو «هءاعمأو هتذعم لقثي ام ماعطلا نم لاني نأ  ةيناثلاو

 ؛نطب نم ارش ءاعو مدآ نبا الم ام» :دمحأ مامإلاو ىئاسنلا هاور اميف للك ىبنلا

 بارش ثلثو ماعط ثلثف «ةلاحم ال ناك نإف هّبلص نُمقُي تالكأ مدآ نبا بسح

 ااا ةنل ثلثو

 نإف «ماعطلا لاح فالتخاب هعونو هرادقم فلتخي ماعطلا ىف فارسإلا نإو

 لوانتي الف ىفاعم ايوق ناك نإو «فارسإ هضرم ةدايز ىلإ ىدؤيامف «ءاضيرم ناك

 : نينمؤملا تافص ىف ىلاعت لاق دقو ء«فرسمأ دقف داز نإف «هماختإ ىلإ ىدؤي ام

 . [ناقرفلا] 4 9 اماوق كلذ نيب ناَكَو اورقي ملو اوُفرسي مل اوُقَقنَأ اذإ َنيذّلاَو ل

 هاضري الو هبحي ال هناحبس هنأ نايبب سانلل فارسإلا ىلاعت هللا ضغب دقو

 رارضإ ىلإ ىدؤي فارسإلا نأل 4نيفرسملا بحي ال ِهّنِإإ9 :ىلاعت لاقف هدابعل

 - ىلاعتو هناحبس - دكأ دقو. .عيضم قح هءاروو الإ فرسم نمام : سابع نبا

 نم برعلا نم ناك دقلو «نينمؤملا بلطم هللا ةبحمو «ةبحملا ىفنب فارسإلل هضغب

 لق :لاقو «مهلعف ىلاعت هللا ركنتساف فاوطلا دنع يرعلا بجوأو هللا ةنيز مرح

 . 4 قزرلا نم تاّبّيَّطلاو هدابعل جرخأ يتلا هللا ةئيز مرح نم

 سابللا ةنيز اومرح نيذلا نم ناك ام ركنتسي نأب ميركلا هيبن ىلاعت هللا رمأ

 نيدبعتملا ةلهج لعف امك ادهزت وأ ءنوكرشملا لعفي ناك امك ىلاعت هللا ىلع ءارتفا

 )١( برك ىدعم نب دادقملا ثيدح - نييماشلا دئسم :دمحأ هاور )١151/98( 2دهزلا :براقم ظفلب ىذمرتلاو -

 لكألا ةرثك ةيهارك ىف ءاج ام ) »22598٠0عبشلا ةهاركو لكألا ىف داصتقالا  ةمعطألا :هجام نباو

094 
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 ١ عقاولا ىفنل ىراكنإ ماهضتسالا 4 هدامل جرخأ بلا لا ني مرح نم لف :لاقف
 .عقو ام ىلع مهل خيبوت عقاولا راكنإو «نيكرشملا نم عقو هنأل ؛عوقولا ىفنل

 ءانركذ امك «مارحلا دجسملا ىف ةارع اوفاطف ,برعلا ضعب اذه ىف عقو دفو
 ءدجسم لك دنعو مارحلا دجسملا ىف ةنيزلا ذخأي ةقباسلا ةيآلا ىف رمألا ناك دقو
 ةنيزلا ذاختاب ةرمآ ىهو ءاهريغو دجاسملا ىف ةنيزلا ميرحت ركدتسي ةيآلا هذه ىفو
 ناكو «؟'لانايحأ اهعقري ناك نإو «هبايث ىف لمجتي ٌةلَو ىبنلا ناكو «ةحابإ رمأ
 اوقدصت ىلبلا ىلع تكشوأ اذإ ىتح بايشلا نسحأ اوذختي نأ ىلع هباحصأ ثحي
 نع ىور دق ناك اذإو «مهبايثب نونعي نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا ناكو ءاهب
 امف «هتاعقر دعت ابوث انايحأ سبلي ناك هتفالخ ةدم ىف هنأ  هنع هللا ىضر  رمع
 ال :لوقي وهف ءهسفن رمآلا مكحلا ىف ىنعمل لب ؛هسفن ىلع لمجتلا ميرحتل كلذ
 نينمؤملا فعضأك شعأ مل نإ نينمؤملا ريمأ نوكأ

 رمأ ىلو املف ءاهب لمجتيو هبايثب ىنعي ىدهلا مامإ بلاط ىبأ نب ىلع ناكو
 .رجأ تنك ام ىبوث نم عفرأس :اهلاق ةملك لوأ تناك نينمؤملا

 هدابع نكم - ىلاعتو هناحبس - هنأ ىأ .4 هدابعل جرخأ يتْلا 8 :ىلاعت هلوقو
 وه - ىلاعتو هناحبس وهف ءاهدوجو ردصم مهل أشنأو ءاهجسنو اهجارخإ نم
 «ناويسحلا تابنلاب شاعو «تابنلا ناكف ءامسلا نم بذعلا ءاملاب رطملا لزنأ ىذلا
 ناكو ءرعشلاو ربولاو فوصلا ناويسحلا نم ناكو .ناتكلاو نطقلا تابنلا نم ناكو
 هناحبس  هنس ام قفو ناك لب ءاثبع كلذ قلخ امو «شايرلاو سابللا كلذ لك نم
 ىري نأ بحي هللا نإ» :ةلكَك لاق دقلو هللا ماعنإ دري نأ نمؤمب قيلي الو - ىلاعتو
 ميرحت نيملاعلا بر هلزنأ ىذلا ميركلا نآرقلا ركنتسا امكو . '")(هدبع ىلع هتمعن رثأ
 ام باطتستو ذلتست ىتلا ةمعطألا ىه تابيطلاو «تابيطلا ميرحت اضيأ ركنتسا ةنيزلا

 مُهَل لحْيَو ... » :ىلاعت لاق امك ثئابخلا دض ىهو ءماسجألا رضت ال تماد

.)3 66590 
 قباسلا دنسملا ىقاي - راصنألا دنسم ىقاب : دمحأ هاور امك كلذو
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 ام بدألا :ىذمرتلا ننس .نسح ثيدح اذه :لاقو «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ىذمرتلا هاور
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 هتمعن رثأ ىري نأ بحي هللا نأ ىف ءاج
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 فارعألا ةروس ريسفت ااه

للم
 0 

 ا بحت

 «ىهش كمسو «ىرط محل نم :ررض هبقعي ال وهو هب انهتو سفنلا هيلع لبقت

 نوكي الف ءهبسك قيرط ىف ابيط ناك اذإ الإ لمكيو بيطلا ماعطلا متي الو

 ىلوأ رانلاف مارح نم همحل تبن نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل مارح نم ذخأ دق
 كا

 .لالح بسك نم نوكي نأ ةيناثلاو «هتبقاع

 ىف ىلاعت هللا ركذ امك فارسإ ريغ نم نوكي نأ ةيملعلا تاررقملا نم هنإو

 كلذلو ؛فارسإلا ىلإ عفدنت ال ىتح ؛هسفن لقاعلا جلاعي نأ بجيو «ةقباسلا ةيآلا

 نايحألا ضعب ىف سفنلا مطفي لب ءالالح ناك ولو ىهتشي ام لك لكأي الآ نسحي
 : نيرمأل اهلك وأ

 فارسإلا ىف عقي الف «هنطبل ادبع نوكي الف ةدارإلل ةيوقت كلذ نأ  امهلوأ

 . هنع ىهنملا

 نامرحلاب باصي دقف «مودي ال هلك رمأ لالحلا لكأ نم نكمتلا نأ  امهينا

 نيذلا نكم ىلاغت هللا نإو «ربصلا ىلع ارداق نوكيف «هب ءالتبالا لبق هل دلعتسيف

 ايندلا ةاّيحْلا يف اونمآ َنيذّلل يه لق :ىلاعت لاقف ايندلا ىف تابيطلا هذه نم اونمآ

 ٠ . 4 ةُمايقلا موي ةصلاخ

 «فارسإ ريغ نم اهلالحب نوعتمتسي نيذلل ايندلا ةايحلا ىف ةحابم اهنأ ىأ

 هذه نأ ىنعملا نوكي نأ لمتحي © ةمايقلا موي ةصلاخ )» :ىلاعت هلوقو ريتقت الو

 نوكتف ةرخآلا ىفو ةمايقلا موي امأ «نينمؤملا ريغ اهيف مهعم ايندلا ىف كرتشي عتملا

 .ايندلا ىف اومدق امل اقافو ءازج نوكت اهنأل ؛؟نينمؤملل ةصلاخ

 .هجيرخت قبس )١(
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 ءةنمؤم ةبيط سوفن نع ةرداص ايندلا ىف نوكت اهنأ ىنعملا نأ لمتحيو

 هذهل مهلوانت نإف نينمؤملا ريغ امأ ءمثإ لك نم ةصلاخو «ىلاعت هلل ةصلاخ نوكتو
 زئاج نالامتحالاو «مهلامعأ تطبحف هريخلا نم ئطبم مثإ نوكي دق تابيطلا
 ءايندلا ىف ماثآلا نم ةصلاخو «مهل ةمايقلا موي ةصلاخ ىنعملا نوكيف ءامهعيمج
 :هتاملك تلاعت هلوقب ةيآلا  ىلاعتو هناحبس - هللا متخو

 ىف ىلاعت هنيب ىذلا نايبلا اذهك ىأ .4نومّلعي موقل تايآلا لصفن كلذك »
 ءاوملعي نأ مهنأش نم موقل ةينوكلاو ةينآرقلا تايآلا نيبي ىأ «لصفي نأشلا اذه
 رونب نوملعيو قحلا نوكرديف «مهبولق ءاوهألاو ماهوألا ىشاوغ ىطغت الف
 . ملعأ ىلاعت هللاو عراضملا لعفلاب ربع اذلو ؛اوملعي نأ مهنأش نمو «مهرئاصب

 نو قحْلا ريغب يغبلاو مثإلاو نطب امو اهنم رهظ ام شحاوقلا يّبَر مرح اَمنِإ لقط
 . 4 69 َنوُمَلعت ال ام هللا ىلع اولوقت ة نو اًناَطْلَس هب لّزني مل ام هللاب وكر شت

 ءةمعطألا ضعب اومرحو «فاوطلا ىف سبللا مهضعب وأ نوكرشملا مرح
 رتستو لمجتب لب ءرخافتل الو فارسإ ريغ ىف نيملسملل كلذ ىلاعت هللا حابأو
 هللا رمأ اذلو ؛ةرطفلا نم دمتسم هميرحتو «سانلا ىلع همرح ام هللا نيب كلذ دعب
 مرح اَمّنِإ لقط :لئاق نم زع لاق .همرحت ةرطفلاو مرح ام مهل ىنبي نأ هيبن ىلاعت

 . يحارب لَو مقالا نمو اهم رهط امشحاوقلا يب
 نيبو ءاهل غلبملاو ءنآرقلا ةعيرش نيم هنأل ؛4لق# هلوقب كي ىبنلا رمأ

 .هللا ىلع بذكلاو كرشلاو «ىغبلاو مثإلاو شحاوفلا ىلع ميرحتلا رصق مهل

 ءاهلك تامرحملا هذه ىلع روصقم ميرحتلا نأ ىأ ءهرصقلل :4 اَمَّنِإ و
 مرح :هناحبس لاقو ءاهلك اهوبكترا لب اهنع نوجرحتي اوناك ام كرشلا لهأو
 «ةرطفلا ملعي ىذلا ناسنإلا برو دوجولا بر وه مّرحملا نأ ىلإ ةراشإلل 4 يبر
 رطف ىتلا ةرطفلا عم اقستم همرح امنإ ءاذه مرح ىذلا نأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو
 ىلع ديزتو شحفت ىتلا رومألا ىه شحاوفلاو «ءىش لك بر وهو ءاهيلع سانلا
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 فارعألا ةروس ريسفت | ل

 1 -جىف نال

 تاقبوملا لك لمشتف بونذلا رئابك اصوصخو .ىصاعملا لك لمشت ىهو «ةرطفلا

 ىف لخدي ىغبو مثإ نم ءىجي ام لك كلذبو «تاعامجلاو سوفتلل ةدسفملا

 اهيلع فطعلا نوكيف «ميمعت دعب صيصخت «ىغبلاو مثإلا ركذ نوكيو ءاهمومع

 . ماعلا ىلع صاخلا فطع نم

 شحاوفلا صصختف «ىنعمب دحاو لك صصخ انعمتجا اذإ :لوقن دقو

 ريغو ءابرلاو ءرمخلاو «ىنزلاك عمتجملاو سفنلا دسفت ىتلا ةخراصلا ىصاعملاب

 كلذ ريغو تانصحملل فذق نم هب لصتي امو ىنزلاب اهصصخ مهضعبو «كلذ

 اهنم رهظي امو «نطب امو اهنم رهظ ام مرحي صاخلاو ماعلا اهانعم ىلع شحاوفلاو

 رتتسا ام نطب امو «نالعإلا ةميرجو «لعفلا ةميرج ناتميرج هتميرجو «نلعي امو

 ىف رش وه لعف ىلع مزعلاب كلذو بولقلا قسف نطب ام لمشيو «نادخألا ذاختاك

 ىف لخدي الو «ةيصعم نوكي اذهف هتدارإ قوف رمأ هذيفنت نود لوحي نكلو «هتاذ

 مزتعاو ىونو ثدح هنأل ؛دمحم ةمأ نع هللا هزواجت ىذلا سفنلا ثيدح نمض

 اميف كلذ ىف انملكت دقو ءهمغر ىلعو هتدارإ ريغب هنيبو هنيب ليح نكلو ذيفنتلا

 ىلع هماثآو ء«ريخلا لعف نع هئطبي وهف «هلعاف هاذأ زواجتي ال بنذ مثإلاو ىضم

 نإو «هريغ ىلإ ىدعتت الو ءهسفن رضت ىتلا تافآلا لوانتو ءهرمخلا برشك هسفن

 ىدعتت ىتلا ةيصعملا وه ىغبلاو «ةريسع تاعمتجملا ضعب ىف امهنيب ةقرفتلا تناك

 ريغب الإ ىغبلا نوكي الو «قحلا ريغب يغبلاو » :هلوقب هناحبس هفصوو «هريغ ىلإ

 ريغ لعف هنأ مثإو «ىدعتلا مثإ نمضتي وهف ىغبلا هنمضتي ام ىلإ هيبنت وهو «قحلا

 .هتاذ ىف حيبق وه امب حيرصت وهف قحلا

 نمو تحسلاو ةوشرلاو ءابرلا ىف لطابلاب سانلا لاومأ لكأ ىغبلا نمو

 لزنأ ام ريغب مكحلا ىغبلا دشأو «ةبيغلاو ةميمنلا ىغبلا نمو ء«ميتيلا لام لكأ ىغبلا

 ةظلغلاو ةيعرلل ماكحلا ملظ ىغبلا شحفأ نمو لطابلاب سانلا نيب مكحلاو «هللا

 رمأ نم ىلو نم مهللا» :ِةِْلَي لاق دقلو ءاهتايرح ىف اهؤاذيإو ءاهقاهرإو ءاهيلع

 قفراف مهب قفرف ائيش ىتمأ رمأ نم ىلو نمو ءهيلع ققشاف مهيلع قشف ائيش ىتمأ
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 ىت رح وه اذلو ؛رشلا ءاد ىتآلا مسقلا اذهو :ىلاعت هللا همرح امم لوألا مسقلا وه اذه 017 هب
 . 4 اًناَطْلس هب لري مل ام هللاب اوكرشت نو )» :ىلاعت لاق

 دقل ىتح «لوقعلا ةهيدبب مرحمو «هللا رمأب مرحم وهو ؛تامرحملا دشأ اذه
 رظنلا وأ ةهيدبلاب لوقعلا هيلإ لصت رمأ ىلاعت هللا ةينادحو نإ :ءاملعلا لاق
 . بيرقلا

 ىف ىلاعت هلل اكيرش اولعجت نأ ىأ .4هللاب اوكرشت نأو إل :ىلاعت لاق
 نإ :ءاملعلا لوقيو ءاناطلس هب هللا لزني مل ءاصخش وأ ءارحج وأ ءائيش ةدابعلا
 .ليلدلا وأ ةجحلا انه ناطلسلا

 نأ ىنعم ىلإ ةراشإ «ناطلس» ب ةجحلا نع ريبعتلا ىف نكلو ءاوأر ام ىرأو
 امهمو ءرضتو عفنت ةوق اهل نأ تبشت الو ءاهل ةردق ال اههباش امو ناثوألا هذه

 نمو «ليلد وأ ةجح نم ناطلس ريغ نم ةطلسملا ماهوألاب اهنودبعي مهنإف «نكي
 ىه امنإ ءنوكلا ىف هيجوتلا وأ لاعفألا ىف اناطلس اهل نأ نايعلاب اوفرعي نأ ريغ
 .هل كيرش ال ىلاعت هللا عم ةدابعلل ةحلاص اهروصت ىتلا ماهوألا

 لاق اذلو ؛نيرتفم هللا ىلع لوقن نأ ىلاعت هللا اهمرح ىتلا رومألا نم نإ
 . « نوملعت ال ام هللا ىَلع اولوقت وقت نأو 8 : ىلاعت

 ال ام هللا ىلع اولوقي نأب ءارتفالا وهو «تامرحملا عاونأ نم عون ثلاث اذه
 سبل ميرحتو ءماكحألا ضعب ميرحتك ءهعرش وأ هلاقو هب مكح هللا نأ نوملعي

 لاق امكو .هللا دنع نم وه امو «هللا دنع نم هنأ نولوقيو «فاوطلا ىف سابللا

 ُهللاو اَنءاَبآ اهِيَلَع اَندَجَو اوُلاَق ةشحاق اولعف اًذإو » : ةقباسلا ةيآلا ىف - ىلاعت - هللا
 هللا ىَلَع ئرَُفا نّمم ِمَلظَأ نمو )ف ءارتفالا دشأ نم وهو ء«ءارتفا كلذف ,4 اهب اترمأ

 . [ماعنألا] © 6 . .. ايذك

 ةديسلا ثيدح  راصنألا دسم ىقاب :دمحأو (18454) رئاجلا ةبوقعو لداعلا مامإلا ةليضف :ملسم هاور قلل

 .(؟١١١5141) اهنع هللا ىضر ةشئاع



 فا ارعألا 1 رويس ريسفت ا

 1 لم

 ا 4 اه-لأ .
 يي

 0 تونر ٍدَقَكَسمالَوةَعَسَدَو ورجل ل ٌمُهّْلِمْل َءاَجاَدِإَ

 ِنمَص قباء كح وُصُفَي مكَسَي لسر كتيب اَمِإَ داني
 تلا 32 0 زي أو ميلف وخالف ساس درر تنجح ل وو اسوس 20 ا

 دم هوه ص - ةأارنعأو كس - ممم 4 َّ 0

 مهتم تح 0 1 يا

 هلأ نيود نم َنوُعَدَت شكك ام نأ اولا مَ ا 6 وباشر

 اس اس مالم مي

 ج) نيف أون هبا شل عار يكرمك

 روشنو ثعب نم اوركنأ ام نيركنم ايندلا ىف اولعف ام سانلا لعف دقل

 ام راتخي ىذلا ىلاعت هللا ةدارإبو «ثعبلابو هللاب نمآ نم مهنمو «باقعو باسحو

 اباتك ىوغو لض نملو ىدتهاو نمآ نمل قئاقحلا نايب كلذ دعب نم ئدتبيو ءءاشي

 ىلإ عيمجلا نأ  ىلاعتو هناحبس - هللا نيب دقو «ثعبلا نم كلذ ئدتبيو اروشنم

 : ىلاعت لاقف ثعبلا اهدعب نمو ةياهن

 اذه .4 62 َنوُمدْقتسي الو ةعاس َنوٌرخَأتسي ال ْمُهلِجَ ءاج اَذإَف لجأ همَأ لكلو
 هللا هنيع دق دودحم لجأ ىلإ شيعي وهف ءايندلا ةايحلا هذه ىف ناسنإ لك ةياهن نايب

 . هتايح ةياهن وه ناسنإلا لجأو «مدقتي الو رخأتي ال ءهل ىلاعت

 عم لجأ ناسنإ لكل لقي ملو .4 لجأ ةّمَأ َلُكلَو » :ىلاعتو هناحبس - لاقو
 ةمكح كلت ةمألا لجأ ركذ  هلالج لج - راتخا اذاملف العف لجأ ناسنإ لكل هنأ

 «كلذ ىف ةمكحلا سملتنو «ميكحلا ركذلا ىف نايب نم راتخي اميف ىلاعت هللا

 ناك اذإ هنأل  الوأ اهداحاب داحآلا نود «ةمألا ركذ - ىلاعتو هناحبس - هنإ :لوقن

 ةمآلا نآلو  ايناث ءاهلاجآ داحآلل نوكي نأ ىلوأف لجأ اهتاعامجو اهدحآب ةمألل
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 فا ارعالا ةروبدش ريبششفت اهب

 111 لل لكلا كلل
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 ْ يب

 لكل نأ انربخأ  هناحبس - هللاف «هتاعبت هيلعو «هلاوحأ هل ليج ىهف ءرشلا ىلإ
 ليج هدعب نم ءىجيو هلاقثأب بهذيو .هدنع ىهتني ىذلا هلجأ لايجألا نم ليج

 .هنأش هل رخآ

 نيبسلاو «نامزلا نم لقأ ةعاسلاو 4 ةَعاس نورخأتسي الإ :ىلاعت هلوقو
 انه ءاتلاو نيسلاب ريبعتلاو «نورخأتي هل ىنعملاو )2 بلطلل «تورخأتسي 8 ىف ءاتلاو

 ةاصعلل ةبسنلاب ةايحلا بح هيضنقي امب «هريخأت اوبلط ولو «رخأتي ال هنأ ىلإ ةراشإ

 .ادبأ توملا نونمتي الو «ةايحلا نونمتي مهنإف

 نينمؤملا كئلوأك ءاومدقي نأ اوبلط ولو مُدَقُي ال ىأ» 4 نومدقتسي الو
 ءاقلو ةرخآلا ةايحلا ىف ةبغر نكلو توملل ايلط ال مهبر ءاقل نولجعتسي نيذلا

 . هناوضر ىف ةبغر وأ «هباوث ىف اعمط «مهبر

 داهشتسا وأ «قرغ وأ قرح وأ لتقب وأ « ضرك توملاف مدقتي الو رخأتي ال ىذلا

 يف منك ولو توملا مككردي اونوكت اَمنيَأ ل : ىلاعت هللا لجأل قح ةملك ليبس ىف

 . [ءاسنلا] * 2 4 ... ةدّيشم جورب

 ةبغرلا نأل ؛4 َنوُمدَقتسَي 9 ىلع 4 ةعاس نورخأتسي الإ :ىلاعت هلوق مدقو
 .ميلع ءىش لكب وهو سفنألا ىلوتي هللاو ةليلق ميدقتلا ىف ةبغرلاو «ةريثك

 ىلع باسحلا ثعبلا دعب نوكيو «ثعبلا نوكي لاجآلا ءاهتنا دعب نم نإو
 اَمِإ مدآ يبب ايف :لئاق نم زع لاق اذلو ؛لسرلا هب ءاج امل بيذكتلاو قيدصستلا

 ىلع يب مه 6 م

 مهالو مهيلع فوخ الف حلصأو ىَقنا نم يتايآ مُكيلع نوصي مكدم لسر مكديتأي

 . 4 69 نونزحي

 :هلوقو ءهدعب نم هتيرذ ءاوغإو هئاوغإ ىلع هلمعو - مالسلا هيلع  مدآل سيلبإ نم



 فارعألا ةروس ريسفت
 ل

 0 للا

 ا

 نم ديكأت اذهو «ةيطرشلا ىنعمل ةدكؤملا «ام»و «ةيطرشلا «نإ» هيف 4 مُكيتأَي امإ

 مَ نم نإو.. . »» :ىلاعت لاق امك «نيرذنمو نيرشبم السر لسريس هنأب ىلاعت هللا

 ًالوسر ْثَعِبن ىَنَح َنيبالعم انك اَمَو .. . # :هلوقو ء[رطاف] 4 69 ريذت اًهيف الخ ذل

 ىلاعت هللا نأ تايآلا ىدؤمو .نونلاب «ام» عم طرشلا دكأ اذلو ؛[ءارسإلا] 42

 «ءىش هيلع بجي ال ؛يلاعت هيلع بجاوب سبل كلذ نكلو ةلاحم ال لسرلا لسرم

 [ءايبنألا] ©« 69 نولأسي مهو لَعَفي اًمع لأسي الإ ءائيش هيلع بجوي ىذلا نمو

 .ىلاعت هل هلك لامكلاف

 نع غيلبتلا وهو «مهلمع ىلإ  هناحبس  راشأ دقو «لوسر عمج :لسرو

 رابخإلا صصقلاو 4« يتاّيآ مكيَلع نوصقي » :هتاملك تلاعت هلوقب ىلاعت هللا

 الو نايبلا بجاو ارمأ كرتي ال ءاعبتتو اصق نوكلا ىلإ راظنألا هيجوتو «فيلكتلاو

 ةينوكلا تايآلاو «ةيفيلكتلا ماكحألل ةنيبملا تايآلا اهمومعل لمشت تايآلاو هنيبي

 «ةيلعلا تافصلاو «نوكلاو قلخلا ىف هتينادحو ىلعو «ىلاعت هللا ةردق ىلع ةلادلا

 .ةلاسرلا ىلع لدت ىتلا ةرهابلا تازجعملا لمشتو

 هاقلتت «رطملاك وه «دشريو ىدهي ىذلا ركذلاو «ميكحلا صصقلا اذه نإو

 بصخلاب ىتأيف لزني ثيغلاف ؛هب رفكتف ىرخأ هاقلتتو «هب نمؤتف سوفنلا ضعب

 لاق «ءايدحلا ضرألا ىف اثرح ىقسي الو ءاتابن تبني الو «نينمؤملل ريثكلا ريخلاو

 . 4 نونزحي مه الو مِهيَلَع فوخ الف َحَلصَأو ىَقتا نمف : ىلاعت

 نمف ىتايآب لسرلا مهتءاج اذإ ىنعملاو ءردقم طرش نع حاصفإلل انه ءافلا

 - ىلاعتو هناحبس - هيلإ ىدهلا  ىلاعتو هناحبس - هللا بسنو «.. . حلصأو ىَقَنا

 هلا عاطأ دقف لوسررا عطي نم :هللا نع نوملكتي لسرلا نأ نايبلو «هانعمل اميظعت

 اذلو ؛نزحلاو فوخلا ىفن وهو «كلذ ىلع بترتي ام نايبلو «[ءاسنلا] «* ()

 نمأ ةيادهلا نأل ؛مالسو نمأ ىف مه لب «باذع نم مهيلع فوخ الف :ىلاعت لاق

 الو .باقع نم فوخ الف باوث لب اهنم باقع ال ةعاطلا نألو ؛نانئمطاو



 فا ارعألا ةروس ريسفت ا

 17 الجب1 0 ملل يح

 عباوز مهيف رثؤت الو «ىنادجو وأ ىسفن ملأ الو ءنزح مهبيصي ال ىأ «نونزحي
 :ىلاعت لاق امك «هردقو هللا ءاضقب ةيضار ءاهناميإب ةنئمطم مهسوفن نأل ةايحلا

 هسفن نصح دقف ىدتها نمف ء[دعرلا] 462 بوُلقْلا نئمطت هللا ركذب الأ ...
 .نزحي الو فاخي الف ءاضرلاو نمألاب

 ىدهلا نم لسرلا هب تءاج امب نونمؤي ال نيذلا لاح ىلاعت هللا نسب دقو
 ايف مُهِراَنلا باَحْصأ كيلو اهْنع اورُكَتساو انتايآب اوبَذَك نيذلاو )» :لاقف تانيبلاو

 . 4 69 َتودلاَخ

 اودتها نيذلا لباقم ىف اوءاج امب نورفكيو «لسرلا نوصعي نيذلل ركذ انه
 ايدأ ناذللا امه امهل نيفصو ىلاعت هللا ركذ دقو «ىلاعت هللا ىده وهو ؛مهيدهب
 :امهو ىلاعت هللا باذع ىلإ مهب

 ملف فيلكتلا تايآ اوبذك ىلاعت هللا تايآب اوبذك مهنأ - لوألا فصولا
 ىلع ةلادلا نيهاربلاو ءاهقدص ىلع ةلدألا مايق عم ىلاعت هللا نع اهقدصب اونمؤي
 ءمهلسرأ نمب نورفكي لسرلا نوبذكي ذإ مهف هللا نع نوملكتي لسرلا نأ
 اهنم نوكي امو «ضرألاو تاومسلا قلخخ نم ةينوكلا تايآلا هيلع لدت امب نوبذكيو

 ىف ام رخآ ىلإ جوربو موجن نم ءامسلا ىف امو «ةلماك ةايحو «رامثو عورز.نم
 .دمصلا درفلا وه دحأ دحاو اهقلاخ نأ ىلع تالالد نم نوكلا

 ىفاني لسرلا عابتا نأ اوبسحف هللا تايآ نع اوربكتسا مهنأ - ىناثلا فصولا

 دجن انهو «ىقيقحلا مثإلاب ةمهاولا ةزعلا مهتذخأف «مهئايربك نم صقنيو «مهتزع
 ىلإ ةراشإلل كلذو زواجتلا انه ربعف © اًهْنَع اورَبكَتساَو» :لوقي ىلاعت هللا نأ
 نيمضتل اهكاردإو تايآلا مهف نع مهب زواجت مهرابكتسا نأ ىأ «ةقيقحلل ةزواجملا
 اوربكتسا :هادؤم اذه قايسلاو ««نع» ب ىدعتلا ناك «زواجتلا ىنعم اوربكتسا

 راثلا باحصأ كتلوأ » :لاقف مهءازج هناحبس ركذ دقلو اهل نيكرات اهنع نيزواجتم
 . 4 َنوُدلاَخ اهيف مه
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 وت للا
 لب ع
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 اهنع نيضرعم اوربكتساو «هللا تايآ اوبذك نيذلا ىلإ انه ةراشإلا

 ىه تافصلا هذه نأ ىلإ ءاميإ اهيف تافصب فوصوملا ىلإ ةراشإلاو «نيزواجتم

 باقعلا اذه ىف ببسلا وه بيذكتلا كلذو ءرابكتسالا اذهف ءءازجلا ىف ببسلا

 هناحبس  دكأ دقو ءاهنم مهل جورخ ال مهنأو ءاهيف مهديلختو ءرانلا لوخد وهو

 مهيلع اهرصق دقف ءرصقلا - اهلوأ ةثالث تادكؤمب رانلا ىف مهدولخ - ىلاعتو

 مه مهدحو كئلوأ ىنعملاف ءهرصقلا عاونأ نم نيفرطلا فيرعتو «نيفرطلا فيرعتب
 بحاصلا ةمزالم اهل نيمزالملا ىأ راثلا باحصأ مهنأ  اهيناث «راثلا باحصأ

 4 َنودلاَخ اهيف مه :هناحبس لوقي ذإ «ءلصفلا ريمضب ديكأتلا  اهشلاث .هبحاصل

 .نودلاخ اهريغ ىف ال اهيف مهنأ ىأ ء«رانلا ىلع مهرصق ىنعم ىف «اهيفا ميدقتو

 هللا ىلع نيرتفملا لسرلل نيبذكملا كئلوأ ملظ ىلاعتو هناحبس - نيب دقو

 ىلع ئرتفا نمم ملْظَأ نمَف » :هتاملك تلاعت لاقف ةمايقلا موي مهل نوكي امو ىلاعت

 .  باتكلا نم مهبيصن مهلا كتلوأ هتايآب بالك وأ ابذك هلا

 نم هلضف نم هللا مهحنم امو هللا ىده اوعبتا نيذلا هللا نيب نأ دعب

 - اوربكتساو ىلاعت هللا تايآب اوبذكف اوقش نيذلا ركذو «ةمحرو نمأو نانئمطا

 هللا ىلع اورتفا مهنإ :لاقف «مهلآمو نيرفاكلا نيبذكملا لاعفأ ضعب فصو

 :ىلاعت لاف « «ميظع ناث ملظ كلذو «هتايآب اوبذكو «نوملاظ كلذب مهو «بذكلا

 . 4 هتاّيآب بدك وأ ابذك هللا ىلع ئرَتفا نم مَلْظَأ مف ل

 ملظ ىأ :ىنعملا نوكي لوألا ىلعو «راكنإلل وأ بجعتلل امإ انه ماهفتسالا

 هنأش نم رمأ اذهب «.هيلع ءارتفالاو «ىلاعت هللا ىلع بذكلا نم دشأو شحفأ

 ىذلا اذه ىلع خيبوتلل عقاولل راكنإ نوكيف راكنإلل هنوك ىلع امإو «هنم بجعتلا
 وهو «ءهللا ىلع ءارتفالا  امهدحأ :نيرمأ نم راكنإلا وأ بجسعتلاو «هنم عقو

 ىلع ءارتفالا نإو «تايآلا بيذكت  ىناثلاو ءقحلل عطاق لهج نع هيلع بذكلا

 ىلإ كلذ بسنو بيطلا ماعطلا ضعب مرح مهنمف «ضعب نم عقو دق ىلاعت هللا
 ناثوألا نأ معز نمو ؛ىلاعت هللا تانب ةكئالملا نأ معز نم مهنمو «ىلاعت هللا
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 فا ارعالا ةروبس ريبسفت اه

 00 للامم للملا
 0 ١ كاكا ١

 اولع نولوقي امع  ىلاعتو هناحبس - هيلع ءارتفا اذه لكف «ىلاعت هللا ىلإ برقت

 «هتايآب بيذكتلا ىناثلا ملظلاو ء«ركنتسيو هنم بجعتي هتاذب ميظع ملظ اذهو

 «تارهاظ نوكلا ىف تايآو «تارهاب تازجعم نم هيلإ هيدهي امب ذخأي الآ اهانعمو

 اهلزنأ ىتلا فيلكتلا تايآك ةيهلإلا لئاسرلاب اناميإ اهب ناميإلا بجوت تايآ اهنمو
 .ميركلا نآرقلا اهسأر ىلعو ءهلسر ىلع ىلاعت هللا

 :ناتينايب ناتراشإ انهو

 الوق لاق اهانعم انه «ىرتقا» . . 4 اًبذَك هللا ىلع ئرتْفاط :هلوق - ىلوألا
 دق «بذك هتقيقح ىف هنأ ىنعملاف «هتاذ ىف بذك وهو لصأ هل نكي مل هل اعرتخم

 . [ناقرفلا] 4 © ... ُهارعْفا كف ... 8 :هلوق ىف امك هارتفا وأ هعرتخا
 ىلع ءارتفالا نأ ريشت ىهو «ديدرتلل ىهو ءواولا لدب وأب ريبعتلا ىف :ةيناثلا

 ركنتسي شحاف ملظ تايرتفملا نم كلذ ريغو «دلولا ذاختا نم انركذ ام لثمب هللا

 ءادرفنم امهنم دحاو لك نم لب «نيعمتجم امهنم راكنتسالا سيلف «هنم بجعتيو

 .اعمتجمو

 يا يا ا ا اه راش( باتكلا نش ييريصت قلاب كتأ ١ : هتمكح
 فصولا كلذ نأ ديفت ةراشإلا هذه انركذ امكو ءارفك هشحفأو ءاركن بذكلا دشأ

 «قزر نم ايندلا ىف مهل بتك ام نيرسفملا ضعب دنع هب دارملا 4 باتكلا و

 اذإ مح :هلوقب ىلاعت هلوق متخ كلذلو ؛ردتقم زيزع ذخأ ىلاعت هللا مهذخأي

 :هلوقك كلذو ءايندلا ةايحلا ىف وه مهلاني ىذلا اذهف 4 مهتوفوتي انلسر مهتءاج
 مهم اني مَ ايندلا يف ٌعاَمم ح9 نوحي ال بذَكْلا هللا ىلع ورمي نيذلا نإ لق »
 رواوارت »2

 :ىلاعت هلوق لثمو «[سنوي] * © ©9 نورفكي اوناَك مب ديدشلا باذعلا مهقيذن مث :



 م لل
 3 زاب محلب

 رودصلا تاذب ميلع هللا نإ اوُلِمَع امب مُهئبَف مهعجرم اَنيلِإ هرَفُك كنّزَحَي الف َرَمَك نَمَو ف

 لوق هيجوت اذهو ء[نامقلا 468 ظيلَغ باَدَع ىلإ مهرطضت من اليلَق مهعَتمن ©

 . لجأ نم مهل بتك امو «قزر نم ايندلا ىف بتك امب باتكلا اورسف نيذلا

 اذإ عتملاو قزرلاف ««نولاني» ب ال 4 مهلاتي ف ب ريبعتلا اذه ىلع دري نكلو

 نوكي رمأب مهلين امنإ «مهلاني»ب ريبعتلا فلاخي اذهو ءاهنولاني ةبوتكملا ىه تناك

 .اهنوفرتقيو اهنولاني ةعتم ال مهل اباقع
 ذإ «باقعو باسح نم ةرخآلا ىف مهل بتك وه ىذلا باتكلا نأ ىرن اذلو

 ىذلا باتكلا نم بيصنلا اذه مهلانيو مهلامعأ هيف تلجس دق مهباتك نودجي

 ىلاعت هللا لدع روصي قيقد ريبعت باتكلا نم «مهبيصن»ب ريبعتلاو ءاولعف ام لجس

 «مهلامعأ نم قتشم مهؤازجف «مهلامعأ ىف مهبيصن وه باذعلا نم مهبيصنف

 مهباقعف «تبذع ام تبسك ام الولف ءاهبسك نم اهؤازج ىأ تبسك ام ىزجت سفن
 . مهلمعل قافو ءازج

 تقو نم هنم مهبيصنب مهذخأي مهلامعأ هيف تلجس ىذلا باتكلا كلذ نإو

 منك ام نيأ اوُلاَق مهتوفوتي السر مهتءاج اذإ ئَتح» : ىلاعت لاق اذلو ؛مهحاورأ ضبق

 . (هّللا نود نم نوع
 لاجآلاو عتملاو قازرألا وه بيصنلا نإ :لوقي نم لوق ىلع انه «ىتحا

 لسر مهيلإ ءىجت ىتح مهل بتك امب نوعتمتي مهنأ ىأ «ةياغلل وأ «ىلإ» ىنعمب نوكت
 («لسرلا» عمج ناكو «هايإ ىلاعت هللا هفلك اميف هعم نمو ليئارزع كلملا «توملا

 مهلانت لامعأ نم مهيلع بتك ام باتكلا نأ  راتخن ام وهو لاق نمو اذهل

 اهلوزن لوأ نم باذعلا اًعيرفت ةنيبم ىأ ةيعيرفت «ىتح» نوكت  اهيلع باذعلاب
 .ةرخآلا ىف مهئاقل لوأ نم مهيلع اهئاصحإب

 نم نوعدت منك اَم ني » :مهحاورأ ضبقت ىتلا ىلاعت هللا لسر مهل لوقي

 زيجعتلل انه ماهفتسالاو «مهب هللاب نوكرشت هدابع ءاعد نوعدت ىأ 4 هللا نود

 .نولعفي مهايند ّنف اوناك ام ءوسب مهريكذتو «تيكبتلاو خيبوتلاو
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  2ااا :١ الاتات للاخ لخطط طنخط خالل خانم قالا للان انطنطناخخانانط الانامل انامل اناا كلنا لتاخ زلاتان انلاتانا الامال ن نانا نن اان انالانلال انااا مانا لل الاانا ينحأ

 مهبيصن مهوفوت دقو مهحاورأ نوضيفي ىأ .4 مهتوُفوَتي ١ :ىلاعت هلوقكو
 .ةرخآلا ةايحلا ىف باقعو باسح نم مهلاني ام ىقبو ايندلا ةايحلا نم

 مهسْفنأ ىلع اودهَشو اًنع اوُلَض اوُلاَق 9 :هلوقب هنع هللا ربع ام مهباوج نوكيو
 . 6 نيرفاك اوناك مهن

 كلذبو ءاهنم اودوعي نأ عيطتسي ال نم ةبيغ اوباغ ىأ ,4 انع اوُلَض إل :اولاق
 مهورضي وأ مهوعفني نأ نوعيطتسي ال مهنأ رارقإلا اذهب مهل تبثو مهزجع تبث

 اوُناَك َمهّنَأ مهسفنأ ئلع اودهشَوط ٠ مهلبقتسا ىذلا بيصعلا مويلا اذه ىفو

 ايندلا مهتايح ىف.اوناك مهنأ مهسفنأ ىلع مكحو رارقإ انه ةداهشلا 4نيرفاك

 هلزني باقع لك مهقاقحتسا ىلعو ؛مهيلع اليلد كلذ بسحو هللابو قحلاب نيرفاك
 . مهب ىلاعت هللا

 8 201 أ خ1

 دو هل هز ل هه 00 .٠

 كا تلكم ران

 َمِهحاَحَت اًعَقاَنوْدَصَأ 0 رخأ َتلاَفاَحمج

 ه9 دوثكشلال لكل ٌفْعِي رع لمرات اَناَمَْماَدَع

 اَنَكِلَعوَل تر واَمَس هس هَل كلاَقَ
 7 َتيدلاَنِإ 2) 0 بكا 5
 َ وشيعة تاو مكن 26 العا وكت ساو 5

 ل ل

 ىَرْحم كل إدكو وايش ولت
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 نوكرشملا هيف قرغأ ام ىلإ تاحضاو تانيب تاراشإ - ىلاعتو هناحبس - راشأ

 .مهلوقع داسفو « مهسفنأ نايغط - ىلاعتو هناحبس - نيبو «ءايندلا ىف مهسفنأ
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 مهلوخد ىهو مهرمأ ةبقاع  هناحبس  ركذي تايآلا هذه ىفو «مهريكفت لالضو

 :ىلاعت لاقف رانلا لهأ عمتجم ىف

 . «راثلا يف سنإلاو نجلا نس مكلبَق نم تلح قمم يف اوُْخدا لاقط
 ا هنآل ؟ ؛لعسفلا راوجب هب حرصي ملو ىلاعت هللا وه لئاقلا

 | :ليق انه «ىف» 4ِومُأ يف اوُلْخْذااظ هركذ ىلإ ةجاح الف بولقلا ىفو ماهفألا
 نحنو ءراثلا ىف مكلبق نم تضم ىأ تلخ دق ممأ عم اولخدا ىأ ««عم» ىنعمب

 ىلإ ةراشإ هيف ممآلا هذه ىف اهلاخدإو ءاهفصو لصأك ةيفرظلا اهانعم «ىف» نأ ىرن

 ىف ممأ مه لب ةرياغم الو «ةرياغملا مهوت دق ةيعملاو ءاهنع اريغ تسيلو اهنأ

 لالضلا مهعمج دقف لايجألا مهتقرف نإف ءمهرفك ىف ةدحاو ةمأ مهو «مهتاوذ

 .هماكحأل ةدناعملاو «ىلاعت هللا تايآل بيذكتلاو «باقعلا مهعمجو

 «متلحتنا ام ةلحتنم مكلبق تضم ىأ .4 مُكلْبَق نم تَلَخ ْدَق :ىلاعت هلوقو

 ةربكتسمو «هتايآل ةقدصم ريغو هللا ىلع ةبذاك «تايآلاو قحلا نم متبذك ام ةبذكم

 . اهنع

 دق لطابلاف ءاهنيب قيرفت ال ةدحاو ةلم هلك رفكلا نأ  الوأ ديفي صنلا اذهو

 «ليج دعب اليج لايجألا ىف لسلستي هنأ ايناث ديفيو ءاهدحو دق باقعلاو اهعمج

 خيرات ىلإ رظنت نإو ءاعيمج رانلا ىف اوقتلا دق مهدجت لايجألا ىف مهقرفت دعبو

 الثم دجتف ءرفكلا نم دحاو عون ىف ىقالتت انايحأ اهدجت ةيناسنإلا تانايدلاو للملا

 دنعو نييرصملا دنع دجوي ةثالث ةهلآ نم موعزملا داقتعغالا ىف ثيلثتلا ةديقع'

 ةيمهربلا نم تسبق ىتلا ةثيدحلا ةينوطالفألا دنعو ةيذوبلا دنعو «ةمهاربلا

 نيذلا ةيمهربلا نم اهوسبق دقو «سلوب اوعبتا نيذلا ىراصنلا دنعو . .ةيذوبلاو

 مالك نم اضيأ اهوسبقو «سلوب دنع عوسي ىف ءالؤه هلاق ام ؛ةنشرك» ىف اولاق

 نم ىربكلا ةضبقلا اوضبق مث «مهمعز ىف عوسيل هولحنف ءاذوب ىف نييذوبلا
 ذلا  مالسلا هيلع  حيسملا نع اوفرحنا نأ دعب ةينارصن كلذ اومسو «ةينوطالفألا

 .اولدبو اوريغ ىتح هوقنتعاو ديحوتلا مهملع



 ع

 لا ل للا

 ا برسل

 ىلع ترطيس ناثوألا ةدابع كلذكو ءالايجأ تمع ةينثو ةركف دجن اذكهو

 .دحاو رصع ىف برعلاو نامورلاو نانويلا

 ءاعيمج رانلا لخدت اهنإف نجلاو ناسنإلا نم ممآلاو لايجألا هذه تناك اذإف
 اذلو «باقعلا مهنيب دحوو ىلاعت هللاب كرشلا مهعمج دقو «عوبسملا عباتلا قحلي
 ىأ .4 مُكلْبَق نم ْتَلَح ْدَف مَمُأ يف اولخدا » :ةمايقلا موي - ىلاعتو هناحبس - لوقي

 . عيمجلل ةعستم رائلاو «نحللاو سنإلا نم تضم

 نيلاضلا اهلومش نايبل ةينايب  سنإلاو نجلا نمت :ىلاعت هلوق ىف «نمهو

 . مهلضأ نيذلا سنإلاو سيلبإ عابتأ نحلا «نيسنجلا نم
 ام  ىلاعت هللا ركذ دقلو «عوبتملاو عباتلا نوكي ىمنهجلا عمتجملا اذه ىفو

 :رشحملا كلذ ىف امهنيب نوكي

 مهالوأل مهارخأ َتَلاَق اعيمج اهيف اوكراذا اَذِإ ئَتح < اهتخأ تنحل همأ تَلَخَد املك ف
 . «رالا َنَم اقعض اًباَدَع مهتاق انوُلَضَأ ءالؤه اب

 ءادحاو اهلالض ناكو «تلض ىتلا ممألا هذه قحالت ركذ  ىلاعت هللا نإ
 «ىلاعت هللاب كارشإو ةينثو هلك ذإ ؛هانعم ىف ادحتم ءهلكش ىف افلتخم ابراقتم وأ
 «هئشنمو دوجولا قلاخ ةقيقح مهف ىف لالض ىأ لالضو «ةيهلإلا ةقيقحلاب رفكو
 اهتقبس ىتلا وأ ءاهعم تلخد ىتلا 4 اهَتْخَأ تع ُهَمُأ تلَحَد املك » :ىلاعت لاقو

 نيب ةيسفنلا ةرفالا تابوقحلا دشأ نم نإف ءامهنيب نوكت ىتلا ةرفنلا ىلع لدي كلذو
 نم ادحاو لعج ةلاض ةديقع ىف داحتالا نأ ىلع اضيأ لديو ءدحاو ىف نيعمتجملا

 هيلع اهلوخد لهس ىذلا وه هنأ بسحي هنأل ؛اهقنتعي نم نعليو اهيغلي نيدحتملا
 ىأ 4 اًعيمَج اًهيف اوُكَراَذا اَذِإ ئَتَح :ىلاعت لاق اذلو ؛نيعوبتملا عابتألا نعلي مث
 . ءانبأ مهءارو ءابآو فلخ هءارو افلسو «ليج هءارو اليج اهيف اوقحالت

 ىلاعت هللا ربعو 4 انوُلْضأ ءالؤه)» : عوبتملل عباتلا وأ ءمدقتملل رخأتملا لاق

 َنَم اًقْعض اَباَدَع مهتآقف اَنوُلَضَأ ءالؤه انّبر مهالوأل مهارخأ تْلاَق :هلوقب كلذ نع

 . يراَتلا
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 انع افعاضم اباذع نيملاعلا بر اي مهطعأ مهفالسأ نع اولاق فالخألا نأ ىأ

 ءانؤابآ هيلع ناك ام عبتن نولوقي اوناك برعلاف ءانولضأف مهانعبتا نيذلا مه مهنأل

 ىنعملاو «لثملا وه فعضلاو مهلالضب نيلاض اوناكف  انءابآ هيلع انيفلأ ام عبتن وأ

 مهنأكو انباذعل لئامملا فعضلا رادقمب ادئاز اباذع انولضأ نيذلا ءالؤهل لعجا

 انولضأ مهنأ ةيناثلاو «هانلعفو هولعف ام اهادحإ :ناتميرج مهتميرج نأ نوديري

 مهنآب مهلوق هللا در دقو .اولضأ مهنآل ؛رخآ ررو مهيلعو انرزو لثم رزو مهيلعف

 .مهوقبس نم مهلضأ امك مهدعب نمل نيلضم اوناكف مهفالسأ لعف ام لثم اولعف

 . ( نوملعت أل نكلو فعض لكل لاَ :ىلاعت لاق اذكو

 نم فعض نوعوبتملاو نوعباتلا متنأ مكنم لكل ةزعلا بر مهل لوقي ىأ

 فلخلاف «ءلضمو لاض مكنم الك نأل ؛مكنم لكب لزن ىذلا باذعلا لثم باذعلا

 نم ىلع لضأ نم ديزي نأ مكقطنم ناك اذإف «مهدعب نم اولضأو مهفلسب اولض

 لضي لكو «ليج دعب ليج نم داسفلا نايرس نوملعت ال نكلو متللضأ متنآف لض

 .هدعب نم

 نمل عوبتم وه عبات لكو «عوبتملاو عباتلا نيب لدابتي لالضلاب ىمارتلا نإو

 مهارخأل مهالوأ تَناَقَو «تلاقف اهدعب نم ىلع ىلوألا ةفئاطلا تدر دقو «هدعب

 . 4 © نوبسْكَت متنك امب باَذَعْلا اوُقوُدَف لّضَف نم اَنْيلع ْمُكَل ناَك اَمَق

 ةيبسن ناعم هذهو «فلحلا ةيناثلاو «فلسلا ىه ىأ ةعوبتملا ىه مهالوأو

 بقاعتت اذكهو «هل ةبسنلاب ةيناث نوكتو هيلي نمل ىلوأ ةفئاط نوكي ليج لكف

 .نيبم لالض ىف.عيمجلاو اهقبس نم ىلع هحرطت لك ءرزولا حراطتتو «لايجألا

 قارغتسالل انه «نم»و 4 ٍلّضَف نم اَنيَلع كَل ناك اَمَ مهاَرْخأل مهالوأ َتَلاَقَو »

 انيلع باذعلا لقثي نأ بجوي وأ «باذعلا ففخي لضف ىأ انيلع مكل سيل ىأ

 دقو رفكلا وأ دانعلاو لالضلل باذعلاو انللض امك متللض متنأف ؛مكباذع قوف

 متللضأ دقف ءانلالض ىف انومتعبتاو مكانللضأ دق انك اذإو «كلذ ىف انومتكراش

 .ان ومتعبتا امك مكلالض ىف مكوعبتاو «مكريغ
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 طرش نع حصفت 4 لضُف نم انيلع مكل ناك امف)» :ىلاعت هلوق ىف «ءافلا»و

 مكل ففخي لضف ىأ انيلع مكل امف ءانلثم متللض دق متنك اذإف ءالثم هريدقت ردقم

 .انيلع ديزي وأ

 اوُقوذَق» : مهلوق نيزبانتملا كئلوأ ناسل ىلع - ىلاعتو هناحبس - قوسي مث
 :ىلاعت هلوقو ءاهلبقام ىلع اهدعب ام فطعل «ءافلا» (نوُبسْكَت متنك امي باذعلا

 نع ربعو ءاهمالآب نيسحم اهل نيقئاذ رانلا ىف اولخدا ىأ 4 باذعلا اوُقودَف»
 .هبعاتمو .همالآ ةدش ىلإ ةراشإلل «قوذلاب كلذ

 ملظ نم نوبسكت متنك ام ببسب ىأ 24 نوبسكت متنك امب إف :ىلاعت هلوقو
 ال «نيهر بسك امب ئرمأ لكو «باقعلا ببس ىف لصألا وه اذهف .داسفو ثيبعو

 ماد ام ءاراتخم لالضلا ىف انالك عقو دق ماد ام ءلضمو «لاض نيب كلذ ىف قرف
 دق ناك اذإف «تانيبلا هيدي نيب تماقو .«لسرلا هترذنأ دق ماد امو كردي لقع هل

 . هعبتي ملف «ديشرلا ىداهلا هءاج دقو .همثإ هيلعف هلبق نم عبتا

 :ىرخأ ةروس ىف ىلاعت هلوق عوبتملاو عباتلا نيب ةعججارملا هذه نم بيرقو

 لوقي َلْوَقْلا ضْعَب ىلإ مُهّضْعَب عجري مِهَّبر دنع َنوُفوُقَوم ١ نوملاّظلا ذإ ئرت ولو ... »
 نيدأل اوربا نيذْلا لاق 09 نؤمن م الو اوربا نيل اوُفعضُمسا نيذلا

 .[ابس] 4069 َنيِمِرْجُم مسح لب مُكءاَج دعب ده نع مكانْددَص نحنأ اوفعضتسا

 لاقف ءهنم صانم ال نيرفاكلاب باذعلا نأ نايب ىف ىلاعت هللا فصو دقو

 :هتاملك تلاعت

 َنوُلخدَي الو ءاَمسلا باو ْمهَل حف ال اَهْنع اوربكَتساَو انتايآب اوبذك نيذلا نإ ط
 . © 9 َنيِمِرْجُمْلا يزجَت كلذَكو طايخلا مس يف لمجْلا جلي ىتح ةئجلا

 لعج دقلو «تاكربلاو ريخلاو ءرطملا هنم ءىجي ىذلا ناكملا سحلا ىف ءامسلا
 اًنحَتَفَل اَوقّناَو اونمآ ئرقلا له نأ ولو » :ىلاعت لاق «كلذل انطوم ءامسلا ىلاعت هللا

 هجتي ىلاعت هللا ناسنإلا وعدي امدنعو 4 69 ... ضرألاَو ءامّسلا نم تاكرب مِهيَلع
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 ولع اهنأل ءامسلاو هنع هزنم هنأل ؛هل ناكم ال ىلاعت هللاو ءاعراض ءامسلا ىلإ

 نوبذكي نيذلا نيكرشملا نإو «هنوغتبيو ءولعلا نوديري مهنآل ءاهيلإ سانلا هجتي

 اوربكتساو انتايآب اوُبَدَك نيدلا نإ ظ :ىلاعت لاق اذلو ؛ءاجر مهل نوكي ال هللا تايآب

 وهو «ءابلاب بيذكتلا ىدع دق 4 انتايآب اوُبَذَك ظ :لاق ىلاعت هللا نأ ظحالي

 تايآلا تبذكو «لئاقلا اذه تبذكو لوقلا اذه تبذك :لاقيف ءههسفنب ىدعتي

 بيذكتلا نمضتل كلذو «ةقباسلا ةيآلا ىف امك «ءابلاب تدعت انه نكلو «كلذك

 نيزواجتم وأ نيلداع اوربكتساو ءانتايآب نيرفاك انلسر اوبذك ىنعملاف «رفكلا ىنعم

 . اهعابتا نع

 :نيءازج ىلاعت هللا تايآب نيرفاكلل ىلاعت هللا ركذ

 لمتحي كلذ ىف ىنعملاو ءءامسلا باوبأ مهل حتفت ال هنأ - لوألا ءازجلا

 ىف ةمحرلا باوبأ قلغت نأ دارملا نأ :لوألا لامتحالا ءاهلك دارت نأ حصي ارومأ

 نايحألا نم ريثك ىف نوكت ةمحرلا نأل ؛ءامسلا باوبأب كلذ نع ربعو «ةرخآلا

 ءاهجوربو موجنلاو «ةرارحلاو رونلا ردصم ىهو ءاهيف سمشلاف ءءامسلا نم

 ةراشإ ءامسلا باوبأ ركذو «ةمحرو ثيغ نوكي ىذلا رطملا اهنمو «هؤايضو رمقلاو

 لبس لك اودس مهنأل ؛نارفغلاو ةمحرلا رداصم لك مهسفنأ ىلع اودس مهنأ ىلإ
 نأ :ىناثلا لامتحالا .ةرخآلا ىف اذه مهيلع قحف ءايندلا ىف مهسفنأ ىلع ريخلا

 اهنأل ؛اهنود قلغت لب ءءامسلا باوبأ اهل حتفت ال مهحاورأف «مهحاورأ دارملا نوكي

 دق ةشيبخلا مهلامعأ نوكت ذإ ضرألاو ءامسلا لهأ اهنم ززقتي ةنتن ةثيبخ حاورأ

 اهترطف تدسفأ

 مهثعب ىف اهنأل ؛ءامسلا باوبأ اهل حتفنت الف «مهلامعأ :ثلاثلا لامتحالاو
 نومحري ال مهنأل ؛مهل نوكي ال ءءامسلا باوبأ حتفت نأ ىرن اننإو ءاهيلع نوزجي

 ىلإ طبهت لب ءامسلا ولع ىلإ عفرت ال مهلامعأو ةثيبخخ مهحاورأو «مهل رفغي الو

 .ءامسلا ةمحر مهلانت الأ لاوحألا لك ىف دارملاو «ضرألا داهوأ
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 ةلاحتساك «مهيلع ليحتسم كلذ نأو ةنجلا نولخدي ال مهنأ - ىناثلا ءازحلا

 جلي تح ةجلا نولخدي الو » :لئاق نم زع لاق اذلو ؛طايخلا مس ىف لمجلا لوخد
 . 4 طاّيخُلا مس يف ٍلَمَجْلا

 مهلمع ناك لب ءاهل اولمعي مل مهنأل ؛ةنجلا اولخدي نأ نكمي ال مهنأ ىأ
 «طايخلا مس ىف هتماخضب لمجلا لوخد ةلاحتساب كلذ ةلاحتسا هبشو منهج

 هيف لخدي ال ىذلا قيضلا اهبقث وه اهّمسو (ةربإلا) وهو «هب طاخي ام وه طايخلاو

 .ارسّيم سيلو «عيفرلا طيخلا الإ

 ىلع تضبق اذإ قلاط تنأ :هتأرمال لجرلا لوقي امك ةلاحتسالا مكح اذهف

 بقث ىف لمجلا لخد ىأ «جلو اذإ الإ نولخدي ال ىنعملا ىف انه كلذكو

 «ققحتي نلو ليحتسملا اذه ققحت اذإ الإ ةنجلا لخدي نلف « ليحتسم كلذو «طاينخلا

 مهنإف «ةنجلا اولخدي مل اذإو .مهيلع هتلاحتسا نايبو «مهلوخدل دكؤم ىفن وهف

 : ىلاعت لاق ءادبأ رانللو «ادبأ ةنجلل اهنإو «رانلا نولحخدي

 . «نيمرجملا يزجن كلذكو
 «مهباذع نيب ام دوقعم هيبشتلاو «هلبق امب ىماسلا مالكلا اذه ةلصاو واولا

 ىف مثأيو مرجي نم لكل ةبسنلاب ىلاعت هللا هدعأ ام نيبو .مهب ةمحرلا ةلاحتساو.

 مارجإلاو «نيمرجملا هللا ىزجي هومتملع ىذلا ءازجلا اذهف ىنعملاو «ىلاعت هللا قح

 ءادتعالا ىلإ ةراشإ اهظفل ىئف نأ ديب «بنذلاو ةيصعملا ىنعمب ىهو ةميرجلا باكترا

 اهبحاص اهداسف ىدعتي الو «ماثآلا ىه صاعم نامسق ىصاعملاف ؛هريغ ىلع

 نمضتت صاعمو «ءاهتنا ىدعتيف ماعلا ىأرلاب رضي داسفلا عويش ناك نإو «ءادتبا
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 م ليما ل
 قا < زحل

 مهل » :ىلاعت هللا تايآل نيبذكملا نيرفاكلا باذع ىف لوقلا هللا لصف دقلو

 . 4 9 ةملاطلا يجف لذكو او مف نمو مج
 اداهم ضرألا لعجَ ملأ :ىلاعت لاق امك ءهيف ةماقإلل دهمملا ناكملا :داهملا

 اطاسب ضرألا ْمُكَل لَمج هللا ا :ىلاعت لاق امكو ء[ابنلا] 4 0 اًداَتوَأ لاَبجْلاو ب

 .[حون] 49

 هنأ ىأ «مكهت عون هيف اهنم داهم مهل نأب منهج نع ريبعتلا نأ بسحأو

 ضرألا ديهمتب ءايندلا ىف مهل تناك ىتلا ةحارلا لدب منهج مهل دهم ىلاعت

 .اهتاريخ نم نوعتمتي

 نأ دعبف «ةدقوم ران انه مهؤاطغو ءعاطغلا ىهو ةيشاغ عمج «شاوغو

 ران مهؤاطغو منهج مهداهم راص «دئاسولا نوشرتفيو « شايرلاب نوفحتلي اوناك

 اوُقوَدَيل اهي ادوُلج ْمُهاَلدَب مُهدوُلِج تحضن املك. . ٠ ؛مهيلع لعتشت ةلعتشم

 .[ءاسنلا] # 639 ... باذعلا

 مهب طيحت رانلاو ءراث مهءاطغو ءراث مهشارف وأ مهداهم نأ ىنعملا ةصاللخو

 الإ اهنم ذفنم الو «ممهداسجأ لكو ( مهبونجو مههابج اهب ىوشت ٌثتو اهيف نوفتلي

 اهب نيرفاك هللا تايآب اوبذك نم ءازج كلذ نإو ءادبأ اهنم نوصلخي الف ءاهيلإ

 4 نيملاّظلا يزجن كلذكو :ىلاعت لاق اذلو «نيملاظ

 ءاوربكتساو هتايآب اوبذك نيذلا هب ىلاعت هللا ىزاج ىذلا ءازجلا اذهك ىأ

 . ادحأ ملظي ال ىذلا رداقلا لداعلا وهف «نيملاظلا ءازج ىف ىلاعت هللا نأش

 ناققحتم نيفصولا نأل ؛نيمرجملاب ةقباسلا ةيآلا ىفو «نيملاظلاب انه ريبعتلاو

 قئاقحلا اوملظو ءمهسفنأ اوملظو ؛هودسفأف عمتجملا قح ىف اومرجأ مهف ءامهيف

 ءمسفن ملظ دقف هللا دوذح ىدعت نمو دودج اودعتو ماعم نم اويكتا ا

 .هترفغمو



 فا ارعألا ةروس ريسفت الإ

 011000 لااا للا ل لمممللا نت
 ١ اال : ..

 ١ يَ

 أو وسو أوُنَماَء يلا
 1 بأ كهكوأآَهَمْسْواَلِإ سن 2 است ٌتِلكَدال تاحديَصل

 ل

 كرس هم تجد دلما َرَه نأ د 2

 0 ولم ميس امباَه 7 ومفَروُأ سَ ُهَّسَلل لِي نأ أددونو

 5 5 الأ بص هيلا بتصصأ داو

 نأ ممتن ْوَوم ند 5 ضو اَماَتَح 0 ودعوا متدَجَو لَم

 ايمو فا يس نَعدوُدصيَنَدلا 8 َنيِمِلَطل اَلَعِهَسأ هَل
 دوو و ذآ

 دك ورخأل اي مهو اجوِع

 ذخأ امومع «نيرفاكلا وأ نيكرشملاب لزني ام - ىلاعتو هناحبس - نيب نأ دعبو
 حورو «ميقم ميعنو ةنج نم نونمؤملا هلاني ام هلباقم ىف نيبي - ىلاعت هناحبس

 لاق اذلو ءميعن لك قوف ميعن كلذو ءسفنألل لغو داقحألل لاوزو ناحيرو
 باَحْصُأ كيلوأ اهعْسو الإ اسْفن فكن ال تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيِّلاو» :ىلاعت

 ءازج ىلع نيحلاصلا ءازج تفطع «ةفطاع انه واولا * (5 َنودلاَح اهيف مه ةنجْا

 .نييذوبو ةمهارب نم مهريغو سوجمو نيئباصو نييباتكو نيكرشم نم نيرفاكلا

 ىف امهنيب قرفلاك ةرخآلا ىف امهنيب قرفلا نيبتي «نيءازجلا نيب ةنزاوملابو

 - اريخف اريخ نإ ءايندلا ىف عقو ام ةرمث وه ةرخآلا ءازجف ءايندلا ةايحلا

 : ىلاعت هلوقب لوألا «لوصوملا ةلص امه نيفصوب نينمؤملا ىلاعت هللا فصو
 «ىلاعت هللا هب بلاط ام لكل ناعذإلا عم امزاج اداقتعا اودقتعا ىأ «اونمآ»
 :هناحبس هل مهسفنأ اومدقو «ىلاعت هللا اوبحأو
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 ىأ 4 تاَحلاّصلا اوُلِمَعَو ظ :ىلاعتو هناحبس - هنع ربع ام ىناثلا فصولا

 ىضتقي فصو حالصلاو نيح اص اموق اوراص مهنأ ىف ةحضاو مهناميإ ةرمث تناك

 هيلع رطيسي الو «داسف هبلق ىف سيل «هسفن تاذ ىف احلاصو ءاعفان نوكي نأ

 الف «؛هيهاونو هرماوأ ىف ىلاعت هلل ةعاط نم حلاصلا لمعلاب موقي نأو ءهاوه

 .هب رمأ امب مايقلا نع لذاختي الو «هنع هاهن ام بكتري الو «ىلاعت هللا ىصعي

 نافصولا ناذه ناك الإ نينمؤملا ءازج ركذ ميكحلا ركذلا تايآ ىف دجت الو

 «هنوصغو «ناميإلا ةرمث لمعلا نإف اعم نيروكذم حلاصلا لمعلاو ناميإلا

 ؛«ناميإلا تبقي لمعلاف ءرذجلا نم ىذغتت امك ءنوصغلا نم ىذغتت ةرجشلاو

 .هيوقيو هيذغيو

 كتلوأ)» :لاقف «لوصوملا ربخ وهو «ءازجلا  ىلاعتو هناحبس - ركذ دقو

 ةلص امهو «نيتفصلا نيتاهب نيفصتملا ىلإ ةراشإلا 4َنوُدلاَح هيف مه ةّنَجْلا باَحْصأ

 ىلاعت هللا دكأ دقو «قاقحتسالا اذه ببس امهنأ ىلع ليلد امهركذو «لوصوملا

 فيرعتب كلذو «مهيلع اهرصقب ةنجلل تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا قاقحتسا

 مهل اهدكأو ءاهل نومزالملا اهباحصأ مهف (مه» لصفلا ريمضبو «نيفرطلا

 .ماركإلاو نملا وذ ىلاعت هللاو ءاهيف مهدولخب

 :ىلاعت هلوق ىف أدتبملا امهو «نيمزالتم نيب ةضرتعم ةلمج تركذ دقو

 . « ةّنِجْلا باحصُأ كتلوأ :ىلاعت هلوق ىف ربخلاو ,4 اونمآ نيذّلاو

 ال :ىلاعت هلوق ىه نيمزرالتملا نيذه نيب تطسوت ىتلا ةلمجلا هذه تناكو

 كلذب رسف امك «ةلوهسو رسيب هلمع نكمي ام وه عسولاو 4 اهَعْسْو لإ اسْفَن ْفْلَكُ
 ةنمؤم اسفن ىلاعت هللا فلكي ال ىنعملاو « هنع ىلاعت هللا ىضر  لبج نب ذاعم

 تافيلكتلاب مايقلا نأ نايبل ««تاحلاصلا» ةملك دعب ةيماسلا ةلمجلا هذهب ضرتعاو

 ىف لهس وهف «ىلاعت هللا ىصع نم ىلع الإ اقاش سيلو «رسيم لهس ةيمالسإلا
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 ىبنلا نإو «ةوهشلا اهيلع رطيست ملو .ىوهلا اهطلاخي مل .ةدارإ هل نوكت نمل هتاذ

 , 27(|ورسعت الو اورسيو ءاورفنت الو اورشب» :لاق لل

 راتخا الإ نيرمأ نيب كك ىبنلا ريخ ام» :اهنع هللا ىضر  ةشئاع تور دقلو
 .(9(ةيصعم نكي مل ام امهرسيأ

 و : ىلاعت لاق اذلو «سسقتلا نانئمطاو اضرلاو ةبحملا ةمعنب كلذ عم مهيلع
 انو اذهل اناده يدا هلل هْمَحْا اوُاَقو راهن ٌمهتْحَت نم يِرْجَ لع نم مهرودص يف ام

 . 4 هللا اًناده نأ الول يدتهتل انك

 ءراهطألا ءايقتألا هدابعل انكس ىلاعت هللا هراتخا رهطم رهاط ناكم ةنحلا نإ

 .رثألا ىف درو امك ءايندلا ىف هراتخي نكسم بحأ نم بيطأل هماقم ىف هنإو

 ةراهط «ةيونعمو ةيسح ةلماك ةراهط ىف اعيمج هيف نم ناك هتراهطل هنإو
 لغلا بولقلا نردي ام دشأ نإو ءرودصلا ىف ىتلا بولقلا ةراهطو نادبألا
 مه ىف ناسنإلا لعجتل «بولقلا بيصت ضارمأ اهنإف ء«ةيويندلا داقحألاو ءدسحلاو
 نأ راربألا ىلع هب هللا معنأ ىذلا ميعنلا ىضتقم ىضتقم نم ناكف ءميقم باذعو ءرمتسم

 اذلو ؛ميعن ىف مهماسجأ نأ امك مهول ىف معن ف اونوكي ذب هن مهيلع مي

 . (راهْنألا مهتْحَت نم يرجت لغ نم مهرودص يف ام انعزتو إ» : ىلاعت لاق
 ام جارخإ عزنلا نأل ؛جارختسالا نم ىوقأ عزنلاو ءانجرختسا ىأ :انعزنو

 ىقبيو ءاعزن هعزني ىلاعت هللا نكلو ؛هجارخإ لهسي ال بلقلاب "”بشأتم وه
 لاق دقلو ءنوضغابتي الو «نوداوتيو نوباحتيف «ةدوملاو ةبحملا رونب الوقصم بلقلا

 .هجيرخت قبس )١(

 .هجيرخت قبس دقو «هيلع قفتم (؟)
 .بشأ -برعلا ناسل .انهه انهه نم عمجتلا وهو «بشأتلا نم (9)
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 بولق نم ىلاعت هللا هعزن دق لبإلا كرابمك ةنجلا باب ىلع لغلا» :ِهكي ىبنلا
 .20«نينمؤملا

 ىف ةرجش اهباب دنع اودجو اوقيس اذإ ةنجلا لهأ نأ راثآلا ضعب ىف درو

 ره لع نم مهرودص ىف ام هللا عزت امهادحإ نم اوبرش اذإف «نانيع اهقاس لصأ

 وثعشي ملف «ميعنلا ةرضن مهيلع ترجف «ىرخأللا نم اولستغاو «روهطلا بارشلا

 ا هبل ىلإ اقل نبذل ويسر :ىلاعت لاق دقلو ءادبأ اهدعب اوخيشي ملو

 .[رمزلا] *# ©

 نم يرجت  :هيف ىلاعت هللا لاق ىسح ميعن كانهو «ىونعم ميعنلا اذه

 نوكيف ءاهلالخ سوت اهنأكو ءراهنألا ىرجت تافرغ ىف مهنأ ىأ «راهنألا مهتحت

 اهتحت نم 2”قرسني راجشألاو لالظلا رظنمو ءابايسنا باسني بذعلا رهنلا رظنم

 ام كاردإ اهيفو «ةيادهلا ىلإ نانتمطالا وه ايونعم ارمأ ىلاعت هللا مهقزريو «ءاملا

 ىف هيلإ اولصو ام ىلع ىلاعت هللا اودمح دقو «ىلاعت هللا لضفب هيلإ اولصو

 :مهنع ىلاعت هللا ىكح ام نولوقيف «ةرخآلا ىف هتارمث هللا مهثروأو ءايندلا

 . 4 هللا اًناده نأ الو يدتهتل انك امو اذهل اَنادَه يذلا هلل ُهَمَحْلا

 لوقيو «مهرمأ اهيلإ لآ ىتلا ةياغلا ىلإ نانئمطاو حرفو رورس اذه مهلوق نإ

 ملكتلاب اذذلتو «اولان امب اطابتغاو ارورس كلذ نولوقي :اذه ىف فاشكلا بحاص

 هلوقي نأ كلامتي الو «كلذ وحنب ملكتي ءايندلا ىف اريخ قزر نم ىرت امك ..هب

 . حرفلل

 اننأش نم ناك ام ىأ 4هّللا اًادَه نأ الْوَل يدَمُهنل انك امو :ىلاعت هلوقو

 ؛ىلاعت هللا اناده نأ الول قحلا ىلإ ىدتهنو دشرن نأ ائيش انرمأ نم كلمن ال نحنو

 (84”57)ريسفتلا :وحنب ىراخبلا هاورو .دانسإ نود ةيآلا هذهل هريسفت لهتسم ىف ىبلاعثلاو «ىبطرقلا هركذ )١(

 . [رجحلا] 4 6 ... لغ نم مهرودص يف ام انعَرتو ل
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 هللا ةياده الول كلذ ىنعمو «ءدوجول عانتما اهنإ :اهنع نويوحنلا لوقي «الول»و

 لسرلا انيلإ لسرأو انادهو انقفو ىذلا وه انرومأ لك كلمي وهف ءانيلع تعنتمال
 مكلت نأ اودونو َقَحْلاب ابر لسر تءاج دقل » :اولاق اذلو ؛قحلا ىلإ نيدشرم ةاده

 . 4 َنوُلَمعَت متنك امب اهومتنروأ ةئنجلا

 نم مأ مهسوفن ىف ىلاعت هللا ىحو نم وهأ ىدانملا هيف ركذي مل ءادنلا
 لمعلل افلخ انه لعج دق «ىلاعت هللا نم ءاطعلا وه ثاريملاو ءراهطألا ةككئالملا
 ءايندلا ىف ارمتسم ناك ىذلا مكادلا لمعلا نع ةفالخلاب ةتباث ةيكلم وهف .حلاصلا
 نيبئاد نيرمتسم هنولمعت متنك ىذلاب ىأ ,4 نولمعت مشك امبإ» :ىلاعت هلوق اذهو
 .هباذع نوفاختو هللا ةمحر نوجرت هيلع

 ةراشإ هيف ضوع ريغب ءاطع ثاريملاو « اهومتئروأ ## :ىلاعت هلوقب ريبعتلاو

 هدحو لمعلا سيلف «لمعلل ءاطع ميعنلا كلذ لعج ىذلا وه ىلاعت هللا نأ ىلإ

 هلل لاوحألا لك ىف لضفلاو «لمعلل اثاريم ميعنلا لعجي لعجي وه امنإ «ءاطعلل اجتنم

 :لاق لَك ىبنلا نأ نيحيحصلا ىف ىور دقلو ؛لضفلاو نملا بحاص ىلاعت
 الو :لاق ؟هللا لوسر اي تنأ الو :اولاق ةنجلا هلمع هلخدي نل مكدحأ نأ اوملعا»

 نع نينمؤملا مأ ةشئاع تور دقو «72)©2لضفو هنم ةمحرب هللا ىندمغتي نأ الإ انأ
 (؟7(هلمع ةنجلا ادحأ لخدي ال هنإف ءاورشبو اوبراقو اوددس» :لاق هنأ ٌهِْلَك ىبنلا

 .انمحراو انل رفغا مهللا

 مئدجو لهف اًقَح اَنب اندعو ام اندجو دق نأ راثلا باحصأ ةنجلا باحصأ ئداتو»

 . 4 اًقح مكبر دعو ام

 ققحت هنأب نوطبتغم نوحرف رانلاو ةنجلاو ءروشنلاو ثعبلاب اونمآ نيذلا نإ
 «نيدساح الو نيدقاح ريغ اهيف اوشاع دقو «ةنجلاب مهل ىلاعت هللا دعو مهل

 .ةريره ىبأ نع ملسم ظفل اذهو .هجيرخت قبس دقو هيلع قفتم )١(

 .هجيرخت قبس دقو هيلع قفتم (؟)
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 نأو «مهئادتهاب ارورس اودادزي نأ اودارأ دقو ء«مهتياده ىلع ىلاعت هللا نيدماح

 ىلاعت هللا تايآب اوبذك نيذلل هلباقم ءاج «قحلا دعو مهءاج ىذلا اذه اوفرعي

 نذؤم نْذَأَفط الوح اهنع اودجي مل ىتلا مهتباجإ نيدكؤم ةكئالملا ىدان دقو

 . 4 نيملاّظلا ىَلَع هللا نعل نأ مهني

 كلذ نالدابتي نيذللا نيقيرفلا نيب ىأ « مهنيب ةكئالملا نم ملعم ملعأ ىأ

 درطلاو هللا ةنعل تباثلا رقتسملا لاحلا نأ ىأ ,4َنيِملاّظلا ىَلع هللا نعل نأ ثيدحلا

 . مهلاعفأب سانلا اوملظو ءاهبيذكتب ةيهلإلا تايآلا اوملظو «هب رفكلاب قحلا

 لاَق ©2) ميحجلا ءاوس يف هآرف َعلْطاَفظ : ىلاعت هلوق «هانعم اميف وأ اذه لثمو

 .[تافاصلا] 4 69 نيرضحملا نم تنكل ير ةمعن الولو 69 نيدْرُتل تدك نإ هللا

 كاقح انبر اتدعو ام اًندجَو دَق نأ » : ىلاعت هلوق ىف «دق» نأ ظحالنو

 ةنعل اوقحتسا ٍنيذلا نيملاظلا ىلاعت هللا فرع دقو ةلاحم ال ققحم كلذ نأ قيقحتلل

 ةرخآلاب مهو اجرع اَهَوُعبيو هللا ليس نع َنوُدصَي َنيدّلا ل :لئاق نم زرع لاقف ءهللا

 . 4 69 نوُرفاَك

 :فاصوأ ةئالث ءالؤهل  ىلاعتو هناحبس  ركذف «نيملاظلل نايب اذه

 ءاهنم مهريغ نوعنميو ءاهنع نوضرعي ىأ هللا ليبس نع نودصي ا - اهلوأ

 ؛مهيلع ةسرطغلاو مهدئاقع ىف كيكشتلاو مهفاعضتساو «نونمؤي نمم ةيرخسلاك

 ىلع مهنيب لطابلاب ىصاوتلاو «مهلطاب ىلع رارصإلاو مهب فافختسالاو مهئاذيإو

 كاتمجَرَل كطهر الولو .. . # :اولاق امك «ىذآلاب مهديدهتو نيدشرملا ةادهلا ةمواقم

 ىلإ لصوملا ميقتسملا طارصلا ىه ىلاعت هللا ليبسو .اذكهو ء[دوه] 4 ©

 ؛هيف لخدي نم نوعنمي قيرطلا سأر ىلع نوفقي مهنأكو ءهنع نودصي مهف قحلا

 .مهنودريو «ىدهلا لهأ نودصرتي مهف



 فا ارعألا ةروس ريسفت ال
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 ا بعسل

 نوغبيو ءهب فوصوم ردصم :جوعو 4« اجوع اًهتوغيو 9 - ىناثلا فصولا

 ميقتسملا طارصلا نوديري ىنعملاو ءاهنوغتبي ىتلا مهتيغب وه رمأ اهنأك ةدشب نوبلطي
 الإ بلطت الف «ةماقتسالا وحن هجتت ةرطفلا نإ .لطابلل البس ةجرعتم ةجوعم

 ءاهقيرط نع مهريغ ةرطفو مهترطف ليوحت نوديري مهف هيف جوع ال ىذلا ميقتسملا

 نولوقيف اهب نوجوعي مهنكلو «عفنت الو رضت ال اهنأ نوملعيو .ناثوألا نودبعيو

 لك نوكرتي اذكهو ء[رمزلا] 42 ... ئقل هللا ىَلِإ انوُبِرَميل الإ مهدبعت ام ... )»
 ءاوهآلا طلستو «مهيلع ماهوألا ةرطيسل كلذو .جوعم لك نوديريو ءميقتسم

 .مهيف ةيلهاجلا ةيهجنعلاو ةسرطغلاو ةيبصعلاو «تاوهشلاو

 هللا هركذ دقو لالضلا تاهاتم ىف مهب بهذ ىذلا وهو  ثلاثلا فصولا

 ثعبلاب نونمؤي ال مهنأ ىأ 4 تورفاَك ةرخآلاب مهو  :هلوقب  ىلاعتو هناحبس -
 تومن ايندلا اًتاَيح الإ يه نإ 9 :نولوقيو باوثلا وأ .باقعلاو باسحلاو روشنلاو

 . [نونمؤملا] 4 69 نيثوعبمب نحن امو ايحنو

 ىلإ ثعبلا نم ئدتبي وهو ءرخآلا مويلاب مهرفك  ىلاعتو هناحبس  دكأ دقو

 . ميحجلا وأ ميعنلا نم اهءازج لانت نأب تبسك ام سفن لك ىفوت نأ

 دكؤير كلذف .«مه» لصفلا ريمض ركذ  اهلوأ تادكؤم ةدعب مهرفك دكأ

 ىلع 4 ةرخآلاب :ىلاعت هلوق وهو ءرورجملاو راجلا ميدقت  اهيناثو «مكحلا

 اهنإف «ةيمسالا ةلمجلاب ريبعتلا  اهثلاثو «هب مهرفكل ديكأت كلذ ىفف 4نورفاكإ»
 .©0(هيف ةيونثم ال) ادحج نودحاج مهنأو ءرفكلا اذه ىلع مهرارمتسا ىلع لدت

 )١( نيميلا ىف ةيونثملا نم «هنم للحت ال ىأ «دحاو ىنعمب ءانثتسا الو ءهيف ةيونثم ال .



 فا ارعألا ةروس ريسفت اه

 0 ١

 ا رج

 فاَروتلا1َعَوتاَ و

 يعكس أ ةَبؤكب مع اوه طحت سبأ موري او

 اقلك اقلب فرصا تَفِرَصاَدِ و 8# (0) َنوُعَمظَي وعملي مهواَهولح ده

 هانا 107# نيش زل 021 أو اجرا ايصحأ

 مج مكتعوْغَأامأو اة دس سبوت اير فاعلا

 ْمُهْلاَسياَلْ حَنَسَقأ ديا خكْوتعأ 22 نوركَشتَم ثُامَو
 تورش 00 هس اوُلُخ دا ٍةَمْحيومَسأ

 سا

 نم لغلا عزنب ىحور ميعن نم ةنجلا لهأ هيلع ام ىلإ  هناحبس  راشأ

 نيب ناك امو «ةنجلا لالظ ىف مهتحت نم ىرجتت راهنألا نوكب ىسح ميعنو «مهبولق

 لصي نأ عنمي ال ازجاح اباجح امهنيب نأ نيبي انهو «ءادن نم رانلاو ةنجلا لهأ

 :كلذ ىف ىلاعت لاق دقو «ةبواجملا هذه ليلدب رخآلا ىلإ قيرف لك توص

 لهأ نيب ىأ «امهنيبو» 4 مهاميسب الك َنوُقرعي لاجر فارعألا ىَلَعو باجح امُهَتيبو »
 «امهنيب» ىف ريمضلاو ءامهنيب طالتخالا عنمي زجاح ىأ (باجح) رانلا لهأو ةنجلا

 روسلا اذه ىف ىلاعت هللا لاق دقو ءريعسلا قيرفو «ةنجلا قيرف :نيقيرفلا ىلإ دوعي

 باَذعْلا هلق نم هرهاَظو ُةَمَحَرلا هيف هنْطاَب باب هل روسب مُهَْيِب برضَف ... » : زجاحلا

 ىلعأ وهو فرع عمج ىهو فارعأ روسلا اذه ىلعأ ىفو .[ديدحلا] 405

 .سرفلا فرعو كيدلا فرع كلذ نمو ءىشلا ىلعأ فرعلاف «روسلا



 فارعألا ةروس ريسفت ش
 ل للفلل للا لل كلاما ينج

 قا ل

 اوسيل مهنأ ديفي لاجرب ريبعتلا نإو ءلاجر زجاحلا روسلا اذه فارعأ ىلع

 . !؟لاجرلا كئلوأ مه

 سان مهنأ هِي ىبنلا نع ىورف «ةريثك لاوقأ ىلع كلذ ىف نورسفملا فلتخا

 هتانسح توتسا نمع :ّةْلَم هللا لوسر لثس دقف «مهتائيسو مهتانسح توتسا

 نأ عمو .«نوعمطي مهو اهولخدي و فارعأللا باحصأ كئلوأ» :لاقف هتاكيسو

 نبا لاق نكلو «نوعمطي مهو اهولخدي مل اه اهصن ذإ ةيآلا صنب ىوقم ثيدحلا

 نم اوغرف لضفلا لهأ نم سان مهنأ وهو ءرخآ لوق كانهو ءلوق اذه

 نومكحيو « مهرومأ نوفرعتيو «سانلا ىلإ نوملكتي اوذحخأو «ةنجلا ىف مهلامعأ

 . طارصلا فارطأ ىلع اوفقو دقو « مهيلع

 مهلضفب اوبصن نينمؤملا نم موق مهنإ :لاق نم لوق «لوقلا اذه نم بيرقو
 .امهنم ادحاو راتخنل نيلوقلا نيب نزاونس لعب نمو «سانلا ىلع ةداهشلل

 4 مهاميسب ًالك نوفرعي 8 :فارعألا لهأ فاصوأ ىف ىلاعت هللا لوقيو
 ىأ ء مهاميس رانلا لهأو ةنجلا لهأ نم قيرف لك ىأ «ءفوذحم ىلإ فاضم «الك»و

 لهأ ةمالعو «ضايبلا ةنجلا لهأ ةمالع نإ :نولوقيو ةمالعلا اميسلاف ,مهتامالع

 نودوصقم مهنآل ؛دوصقم ةنحلا لهل مهؤادنو «رانلا لهأو ةنحلا لهأ نوداني

 اذلو ل فرصلاب نكلو ( نيدوصقم ريغ 0 رانلا لهأ امأو 0 ةيحتلاب

 مالم نأ 2 مهل مهؤادنو «نيبحرم نيئنهم هيلع نيلبقم ةنحلا لهأ اودان

 وأ ءمالس مكنأشو مكلاح نأ ىأ ؛نأشلا ريمض اهمساو نأ نم ةففخم نأ 4 مكيلع
 اذهو «لوقلاب مهئارس ىف مهل ةكراشمو «نمأو ةئنهت وهو «مالس مكل انلوق نأ



 فا ارعألا ةروس ريسفت |

 00 للا
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 رخآو مالس اهييف مُهّعبحَتو مهلا كداَحْبْس اههيف مُهاَوَعَدل :ىلاعت هلوق نم بيرق
 .[سنوي] * 2 ) نيمّلاعلا بر هلل دمَحْلا نأ مهاوعد

 مَلا» :ىلاعت هلوق ىف ريمضلا «4َنوُعَمْطَي مهو اهوُلْخدَي مَلل :ىلاعت هلوقو
 مل مهنأ ىضتقي اذهو «قايسلا رهاظ وهو فارعألا لهأ ىلع دوعي 4 اهوُلْخَدَي

 «منهج ىلإ مهتائيس مهب لزنت ال مهنأل نكلو «ةنجلا لوخد مهل ررقت دق اونوكي

 ىف نيعي بير الب اذه نإو «ةنجلا ىف نوعمطي ةنجلا ىلإ مهلامعأ مهب ضهنت ملو

 ملو ةنجلا اولخدي ىتح مهتانسح ضهنت مل نيذلا مه فارعألا لهأ نأ حيجرت

 .رانلا ىلإ (مهتائيس) مهطبحت

 .اهيف دعب اولخدي مل نكلو ءاهيف نوبغريو «ةنجلا ىف نوعمطي مهف

 نأ دعب هنأ وهو «هللا نم الإ نوكي ال ىذلا لداعلا ميسقتلا وه كلذ نإو

 حجرت نم مهنم «طسقلاب ذئموي نزولا وهو هللا نازيمب تانسحلاو تائيسلا نزوت

 ءداهملا سئبو رانلا ىف نوكيف هتائيس حجرت نم مهنمو «ةنجلل نوكيف هتانسح

 .هنازيم حجري مل نم مهنمو

 «نيقيرفلا قوف مهنأ رهاظف «فارعألا نم ناكم ىف مهنأ اذه ىلع دري دقو

 .ةنجلا لهأ قوف مهل ةلزنمل ال «نيقيرفلا اوريل مهولع نإ :لوقنو

 ريمضلاف ءدعب ةنجلا اولخد دق اونوكي مل ةنجلا لهأ نأ ىري ءاملعلا ضعبو

 اوراص مهنأل ؛قايسلا عم اقستم سيل كلذ نأ قحلاو «مهيلإ دوعي «اولخدا ىف
 .ملعأ ىلاعت هللاو ءاهيف اولخد اونوكي نأ كلذ ىضتقيو ءاهباحصأ

 ال نكلو «مهعمطم اهنأل ؛ادصق ةنجلا لهأ ىلإ نودصقي فارعألا لهأ نإ

 مهراظنأ فرصت دق نكلو «مهيلإ هاجتالا نوديري ال مهنأل رانلا لهأ ىلإ نوتفتلي

 انلعجت ال اني اوُاَق ِراَلا باح ءاقلت مهَراصْبَأ ترص اًذِإَو ل :ىلاعت لاق اذلو ؛مهيلإ

 . 4 69 نيملاظلا موقلا عم
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 جحش 2 لااا لااا لما ا

 ىنبم «تفرص»و «ةيحانلا انه ىهو ءاقللا نم لاعفت نزو ىلع «ءاقلتلا»

 اوفرص مهنأ دارملا امنإ «مهفرص نم ركذ ىلإ ةجاحلا مدعل هلعاف لهجو لوعفملل

 اضرع مهرظن عقي مهف «نيهجتم الو نيدصاق الو نيدماع ريغ مهءاقلت مههوجوب

 . مهءاقلت مهرصب عقيف رانلا لهأ ىلع

 ةنجلا لهأ ىلإ نوهجتي اهلوخد ىف مهتبغرو «ةنجلا ىف مهعمطل كلذو

 ضرع وهف «رانلا لهأل مهرظن امأ «مهعم اونوكي نأ نيجار نيرشبتسم نيدماع
 ةراشإ 4 مهراصبأ تقرص اًذإو» :ىلاعت هلوقب ريبعتلاو «هنوديري الو هيلإ اوفرص

 ةدارإ ىه لب «ةدارإ ريغ نم مهءاقلت وأ «رانلا لهأ ىلع تعقو مهراصبأ نأ ىلإ

 . مهفرص نم

 اوأر امدنع اوحرف دق اوناك اذإف .مهيف ام لوه اوأر مهراظنأ تعقو اذإ مهنإو

 ىلع اوفاخو «ةبهر مهترتعا «رانلا لهأ ىلع مهراظنأ تعقو امدنع مهف نينمؤملا

 . «نيملاّظلا موقلا عم انلعجت ال انبر » :اولاقف مهسفنأ

 ىلإ نوهجتيف «لوهلا مهذخأي ةيرشبلا ماسجألا ىف ةججأتم رانلا نوري امدنع

 ىحلا تنأو انيلع دوجولا ىف تمقو ءانتنوكو انتقلخ ىذلا انبر :نيلئاق ىلاعت هللا
 نيعاط اوبذكو قحلا اوملظو مهسفنأ اوملظ نيذلا نيملاظلا موقلا عم انلعجت ال مويقلا
 ال ءاوعد ذإ قحلا نع مهسوءر اوضغنأو «ءاسيبنألا عابتا نع اوربكتساو «تايآلاب

 ىف اولخدو ءاريبك ًاوّتع اوَبَع دقف مهلثم رانلا هذه ىف انلعجت ال «ءالؤه عم انلعجت
 . كبضغ انق مهللا ميلأ باذع

 ملو «مهسفنآل ةيامح هللا ىلإ اوعرضو «مهسفنأل فارعألا لهأ هلاق ام اذه

 .قحلا لوق مهمهلي ةنجلا ىف مهعمطو «رانلا لهأل اهنوهجوي ةمالملاب اوبصي

 مكعمج مكدع ئنغأ ام اولاَق مهاميسب مهتوُفرعي الاجر فارعألا باحصأ ئداتو )»
 . 4 © نوربكتست متنك امو



 فا ارعألا ةروس ريسفت /

 مي للا
 ا بحل

 اوناك نيذلا ءهئامعزو كرشلا ءاربكل فارعألا لهأ نم هجوم مالكلا اذه

 ٠ اونوكي نأ نع نوربكتسي اوناك مهنإف ءارفن زعأو رثكأ مهنأبو مهتيبصعب نوزتعي

 ام ىلإ مهوهبنيل « مهنوداني «ىداملا ءايربكلاو «ىويندلا هاحلا لهأ مه و « نيعبات

 ًالاَجر فارغألا باَحْصَأ ىَداتو » :كلذ ىف ىلاعت هللا لاق دقو مهل نولوقي

 . 6 مهاميسب مِهتوُفرْعي
 مهنوفرعي ةنحلا لهأ نوداني اوناك دقو «قحلا لوق ىف مهيلإ اوعمتسيل مهودان

 مل ىتلا ,4 مهاّميسب ْمِهَتوُفِرْعَي ًالاجرط :نودانيف «ةرملا هذه ىف امأ «مهاميسب

 مهنأ ىلإ ةراشإلل انه لاجرلا ركذو ءمهتدوسو مهتبكك نإو نارينلا اهريغت

 . مهريغ نع نيدرفتم مهتائيسب اريكذتو اعيرقت ىدارف مهنوبطاخي
 . 4 نوربكتست متنك امو مكعمج مكنع ئنغأ ام اوُلاَق »

 ىذلا رفنلاو هب نوزتعي ىذلا لاملا ةوق هيف لخديو «ناودعلاو مثإلا ىلع نكلو

 . اهبيذكتب تايآلاب ناميإلا

 . . يأرلا يداب انلذارَأ مه نيدْا الإ كَعَبتا كارت امو ... » :حونل حون موق هلاق امك

 .[دوه] 46

 متنأ لب «ىلاعت هللا مكبذعي ملف اذه مكنع ىنغأ له :فارعألا لهأ مهلأسف

 . ةاجنم الو ةاجنلا نوديرت «كلذ ةبقاع نوقوذت ميحجلا ىف ف ءالؤه

 :مهلوقب رانلا ىف مهو مهنوبطاخيف ةاغطلا ءالؤه نيعأ مهيردزت



 فارعألا ةروس ريسفت ا

 اااا0اااللا ينجح
 7322 ا ااا

 ا رح

 مش الو ْمُكيلَع فاح ال ةنجْلا اولا ةَمَحَر هلا مَا ال ْمَُْسُفَأ نيدلا ءالؤهأ »
 نورخسي اوناك دقل ءرفكلا كردو «ناميإلا ماقمل نايب هيف لوقلا اذه 4 9 نونزحت

 ىلعأ اونوكي نأ بجيف ءايندلا ىف ةلزنم مهنم ىلعأ مهنأ نوبسحيو «مهرقفل مهنم
 هللا مهلاني نل نييبنلا عابتأ ءارقفلا ءالؤه نأب نومسقي اوناكو «ةرخآلا ىف ةلزنم
 .ايندلا ىف اهيلع اوناك ىتلا مهئاردزاو رقفلا لاح نم (ذخنأ دنع نم ةمحرب

 ىف ءافعضلا ىلإ نيريشسم رانلا لهأل اولاقف «ةنجلا ىف مهوأر فارعألا لهأف

 هللا مهلاني ال متمسقأ نيدْلا ءالؤمأ ) :نوعتمتسم ءايوقأ ةنجلا ىف مهو ءايندلا

 . 4م
 ءالؤهأ «دلخلا ةنج ىف ىلاعت هللا ةمحر ىف نيعلا ىأر مهنورت نيذلا مهأ

 ,4 متمسُفأ َنيِذّلا ءالؤمأ ) ءراهنألا مهتحت نم ىرجت ةنجلا ىف مهو مهيلإ ةراشإلاو
 ريغصتتل ايندلا ىف مهتتسلا ىلع ءاج ىذلا ريكنتلاو «ةمحرب مهلاني ال هللا نأ
 ترغص امهم ةمحر ىأب مهلاني ال ىلاعت هللا نأ اومسقأ مهنأ ىأ .«ةمحرلا

 . تلّؤوضو

 ءارثلاو ةوقلا نولاني نم نأ اونظ ذإ ءمهماهفأ لالضو «مهلوقع نفأل كلذو

 الإ اذه مهمسق ناك امو «تناك نإ ةرخآلا ىف اهنولاني نيذلا مه ايندلا ىف

 ىلاعت هللا نإو «هللا دنع باوشلاب مهدعوو ءمهل ءايبنألا ميركتو « مهئاردزال

 ىنسحلا مهودعو نيذلا ءايبنألل ابيذكت الإ مهمسق ناك امف ءازجلا نسحأ مهيزجي

 رانلا لهأ نم ناك امل ريذن فارعألا لهأ ناسل ىلع لسوتلا اذه نإو «ةرخآلا ىف
 ال ,سوسحملا نايعلاب مهلالض ناك دقو «نيبم لالض ىف مهنأ نايبو ايندلا ىف
 . سملتملا سدحلاب

 ىلإ مهنع ثدحتلا نم مهيلإ نيتفتلم كئلوأل باطخلا كلذ دعب اوهجو دقو
 . « نوُنَرحَت مثنأ الو مُكِيَلَع فوخ ال َةنجْلا اولخدا » :اولاقف مهباطخ



 . فارعألا ةروس ريسفت /

 م0 هلي اا
 دا <

 اهيف امب ةنجلا اورباصو اوربصو «مهنيد اوصلخأ نيذلا نوصلخملا اهيأ اولخدا

 اولخد مهنأل ؛لوخدلل ريرقت انه لوخدلا بلطو «ةيسفن ةحارو «ىسح ميعن نم

 ةبيط ضرأ ىف اناسنإ ىرت امك «هلبق ناك امنإ «بلطلا دعب مهلوخد ناك امو ءالعف

 .اهيف قباو اهلخدا :هل لوقت ءاهقحتسيو ءاهيف وهو عفتنيف

 حور ىف متنأ لب ءمكمغي مه الو مكب قيحي رش نم 4مكيلع فوخالإ»
 عزن دقو «ةداعسو «ميعن رضاحو ءمكل ريخلا ىلع 4 نونزحت متنأ الو » «ناحيرو

 الف «مكتنيب داوتلاو ةبحملاو لابلا ةحارب نومعنت متنأف لغلا مكبولق نم ىلاعت هللا

 . ضغابت وأ ءدسح وأ دقح نم صغنت

 لهأ هيلع ام نوريو «ةنجلا لوخد نع نوسبحي فارعألا  لهأ نإ :هيبنت

 كلذ ةدئاف» :فاشكلا ىف ىرشخمزلا كلذ ىف لوقيو «ةنجلا لهأ هيلع امو «ءرانلا

 ال ادحأ نإو ءاهبسح ىلع رخأتلاو مدقتلا نأو «لامعأللا ردق ىلع ءازجلا نأ نايب

 نوعماسلا بغريلو هيف هفلختب الإ فلختي الو «لمعلا ىف هقبسب الإ هللا دنع قبسي
 ىف فرعي دحأ لك نأ روصتلو «مهتبصق زارحإ ىلع اوصرحيو نيقباسلا لاح ىف

 ءىسملا عدتريف ءرشلاو ريخلا لهأ نم اهب مسوي نأ بجوتسا ىتلا هاميسب مويلا كلذ
 ىتح دحأ لك مهخبوم ةاصعلا نأ ملعيلو «هناسحإ ىف نسحملا ديزيو «هتءاسإ نع

 .(المع سانلا دصقأ

 كلذ عمو اهيف نوعمطي مهو «ةنجلا اولخدي مل فارعألا لهأ ىرت امك كنإف

 نأ ةئجلا باحصأر ثلا باَحصأ داتو» ة ةاصسعلاب ,ديدنتلاو خيبوتلا كلذ مهيف ناك

 . 4 هّللا مُكَقَرر امم وأ ءامْلا نم انيَلَع اوضيفأ

 مل ىتلا ةنجلا باحصأو فارعألا لهأ نيب تناك ىتلا ةبواجملا تهتتنا

 ةنجلا لخدت ىه لامعألا نأ ىلع تلد ىهو ءاهيف نوعمطي اوناكو ءاهولخدي

 - .اهريغ لخدي ىذلا وه اهنع رصاقتلا نأو

 لسعو « مح نم نوهاتشي ام ةنجلا لهأ دنعف «ءاقش ىف اوناك رانلا لهآ نإو

 ٠ لك نم قلطم نامرح ىفف رانلا لهأ امأ . .ىرجت راهنأو «نيع روحو ءىّفصم



 فا ارعألا ةروس ريسفت اال
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 اذلو ؛تاريخلا هذه ضعبو ءاملا نيبلاط نومدقتي ميركلا نآرقلا مهروص دقلو ءاذه

 مهودان 4 ءاَمْلا نم انيَلع | وضيفأ نأ ةئجلا باَحصأ راَّنلا باحصأ ئداتو 8 :ىلاعت لاق
 ؛ةيريسفت انه «نأ» 4 اوضيفأ نأ » رانلا ةرارحو « شطعلا ةدش نم نيخرصتسم

 .ءاملا انيلع اوضيفأ :مهودان ىنعملا ناكف «ءاملا ةضافإ وه بولطملا نآل

 ىرجت عفترم ىف اوناك ةنجلا لهأ نأ ودبيو ءهئاطعإ ىف ةعسوتلا ءاملا ةضافإو

 «ىندألا ىلإ ىلعألا نم ضيفي ءاملاو ردحنم ىف رانلا لهأو «نويعلاو راهنآلا هيف

 .اراهنأ رمهنيو ءاراردم مهيلع ضيفي ىتح «دودسب هنوعنمي ال ىنعملاو

 للك ىبنلا لكس دقو «تاقدصلا ربأ هب ةقدصلاو ءءايحألل ءىش مهأ ءاملاو

 نم نيمورحم اوناك رانلا لهأ نأ اذه ىنعم لهو ء«ءاملا :لاقف تاقدصلا ربأ نع

 قزمي قاسغو «ميمح هنكلو «مهدنع ناك لب ءال لوقن ؟اقلطم انامرح ءاملا

 .نويعلا هب حضنتو راهنألا هب ىرجت ىذلا بذعلا ريمنلا مهدنع نكي ملف ءاشحألا

 ذئموي ءالخألا نكلو ءايندلا ىف ءالخأو «مهنوداني نأ ءابآ مهيفو «مهودان

 ءايندلا ىف اهوعطق ميحجلا لهأو ميعنلا لهأ نيب ةعيطق ىهف ءودع ضعبل مهضعب

 .ةرخآلا ىف كلذ مهيلع ىلاعت هللا لجسف

 ةهكافو «ىهش ماعط نم ةنجلا لهأ دنع وه امم ائيش ءاملا عم اوبلط دقلو

 غئاس نبل نم تاريخ نم مكاطعأ ىأ 4ِهّللا مُكَقَرر امم وأ :اولاق اذلو نامرو

 ءاذه اوبلط ءاهنم نوعدصي الو اهيف لوغ ال رمخو «ىفصم لسعو «نيبراشلل
 ىلع اًمهَمَرَح هللا نإ إ» :اولاقو ةنمجلا لهأ باجأ اذلو ؛مهيلع مارح كلذ نكلو
 . 4 نيرفاكلا

 نع تباغ ىتلا عئاقولا نيررقم وأ «ةباجإلا مدع نع نيرذتعم ةنجلا لهأ لاق

 كلذ نأ وهو .ماعطلا ىلإ ةحلملا ةجاحملاو «ديدشلا شطعلا ريثأت تحت رانلا لهأ



 ف ارعألا 6 رويس ريسسفت اه

 يا
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 اا برس

 :مهل اولاق «داعيملا فلخي ال هللا نإو هب مهدعو ىذلا هدعوو «ىلاعت هللا ءازج

 متم ام مكبسحو 0 ا

 مكل صالخ الو رقكلا وه نامرحلا بيس ذأ لإ ةراسإ راكب رو

 . مكلامعأب مكيلع بتك ام
 اًبِلَواَوَهَل ْهَتيِدأوُدَحتاأ تل رع حس

 أوُنَش امك سنت َمْوِِئاَد ايدل ء يحلم ْهَتَّرَكَو
 از توُدَحَجاِاياَساوناَكاَمَواَدَهمِهمَوَي ءاََعِل

 ِرْوَعْل كيو ىَدُه ِرْلِع ع لع ُهَنْلَصَف يانكي مهم َدَفْلَو
 رب رعال هلن ل ل رف رس حر

 وقيد ُهلِبوُأَت قْأَيَم ديكو تال تورظني لَه اهيل َنوبِمَوي
 هما سس وس 0 ---

 اَنَللَهَف قل اياَنَ در لسر ت ءاج دق لبق نم هوسد تبدل

 لَمَحاَنُكَى رار ع َلَمَكَم موال آن أوُعَفْمَيَف َءاَعَفّس نم
 يال تب 2 وروما طو ميسْفنَأ أورسح م يبس

 ورتفي اوناكاَي مهنع ل ضو مهسفن

 مهب لزتي ام  هناحبس  ركذ دقو ءايندلا ىف مهلامعأو نيرفاكلل نايب اذه

 نودجي لب «هنودجي الف بذعلا ءاملا نوبلطي منهج ءاقش ىف مهنأو «ةرخآلا ىف

 .موقزلا ةرجش الإ نودجي الف «ماعطلا نوبلطيو ءاقاسغو اميمح

 ىف نوقحتسي ام ةلادع نيبيل ايندلا ىف مهلاح  ىلاعتو هناحبس  ركذ دقو

 ببسلا اناك نيريطخ نيفصو مهل ىلاعت هللا ركذ .اوبسك ام ءازج هنأو «ةرخآلا

 :ةرخآلا ىف مهلاني اميف



 فا ارعألا ةروس ريسفت اذنل/إ

 لاا يمل يت

 ان حل

 نم هب اويطوخ ام وه مهنيدو ءابعلو اوهل مهنيد اوذختا مهنأ  امهلوأ
 ءهنع اوضرعأف ءهقحب مايقلاب اوبلط ىذلا نيدلا وه ذإ «مهيلإ اولسرأ نيذلا لسرلا
 ىلع هب نوثباعتيو «لطابلا هب نوهوميو «قحلا نع مهيهلي ام وهو اوهل هوذختاو
 ملو «قحلا نع مهاهلأ اذه لكف ءانلذارأ مه اولاقو «مهئاردزاو مهعابتأو لسرلا

 ةئثياعلا لامعألا وه بعللاو .ةلاض ءاوهأ ىف اوركف لب ةلصوملا لئالدلا نأ اوركفي

 مهبعلو رمخلا مهبرشك ةحماج ءاوهأ هيلإ عفرت لب دوصقم دح اهل نكي مل ىتلا
 .ةثباع ةايح ىف مهسامغناو «١2)نايقلا مهذاختاو ءرسيملاب

 ءاهنم نولاني امو ءاهتاوهشو ءاهفرخزب ايندلا ةايحلا مهترغ مهنأ  امهيناث
 «ثعبلا نوركني مهتلعج ةايحلا هذهب مهرارتغاف ءاهدعب ةايح ال ىتلا ةايحلا اهونظو

 . [دعرلا] ©« (2 . . .ٍديدَجقّلَح يفلان ابارث انك اذئأ ... )» :نولوقيو

 عجرأ :نيبعال نيمكهتم نولوقيو «ةديقعلا هذه ىلع نومكهتي اوناك دقلو
 كلذو ؛قئاقحلاب نوثبعي اوناك اذكهو . . .ريخخ لجر هنإف ءايَّصُق عجرأ ءانءابآ
 دقو .نوسحيو نوري امب الإ نونمؤي الو «بيغلاب نونمؤي ال ءنويدام موق مهنآل

 .هوكرت امك مهكرت نأ ناكف ءدوجولا اذه ىف هتردقم اوسنو «ىلاعت هللا اوسن

 انتايآب اوناك امو اذه مهموي اقل اوُسَن امك مهاسدن موِيلاَف » :ىلاعت لاق اذلو

 .4 نودحجي

 وأ لق ءىش نع لفغي ال  هناحبس  هنأل ؛زوجي ال ىلاعت هللا ىلع نايسنلا

 نايسنلاب ديرأو «ءىش هملع نع فلختي ال هاصحأ باتك ىف هدنع ءىش لكو «لج
 وه نايسنلا ىنعم ىف لصآلا نإ :لوقي ةغللا ءاملع ضعب لب كرتلا وهو ؛همزال

 تبسك امب سفن لك هيف ىزت ىذلا 4 مويَلاَف 9 :ىلاعت هلوق ىف ىنعملاو «كرتلا
 الف ءماعطلا نوبلطيو «ميمح ىف الإ هنودجي الف ءاملا نوديري منهج ىف مهكرتن

 .موقزلا ماعط الإ نوقوذي

 )١( ةينغملا ةيراجلا ىهو «ةنيق عمج نايقلا .
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 :نيرمأل باقع وأ نيرمأ لباقم ىف كلذ نأ ىلاعتو هناحبس  ركذ دقو

 «لسرلا لاسرإ عمو ءرذنلا ةرثك عم اذه مهموي ءاقل اوسن مهنأ  امهلوأ

 بعليو لكأي «.ىدس ناسنإلا قلخي مل ىلاعت هللا نأو (ةايحلا قطنم هبجوي هنأ عمو

 ريخلل دب ال هنأو ءرشلاو ريخلا اهيف ايندلا نأو «كردم قولخم وه امنإ «ناويحلاك

 ىف ناسنإلا ةناكم ولع عم بسانتي هنأو ؛«مزهني نأ نم رشلل دب الو ءرصتني نأ نم

 . ضرألا هذه

 ةفوطعم ىهو «فاكلا ريدقت ىلع انه «ام» نودحجي انتايآب اوناك ام  امهيناث

 امك ؛مهيسن ىلاعت هللا نأ ىأ ,4اَذَه مهمْوُي ءاَقل اوسن امك :ىلاعت هلوق ىلع

 لدت ام راكنإ تايآلا دوحجو «نودحجي انتايآب اوناك امكو ءاذه مهموي ءاقل اوسن

 نايسن ناكف «هئايبنأل مهبيذكتو «ىلاعت هلل مهتدناعمو ءديحوتلا لئالد نم هيلع

 .مهدوحجل ءازجو «مهنايسن لباقم نم ءاهنولصي منهج ىف مهكرتو مهل ىلاعت هللا
 .ريدق ءىش لك ىلع هللاو

 مهملعي باتك ريغ نم المه مهكرت ام هنأ - ىلاعتو هناحبس - هللا نيب دقلو

 ىده مّلع ىلع هانلَصَف باّتكب مهاتثج دَقَلَو ظ :ىلاعت لاقف «مهدشريو مهيدهيو

 . 4 9 دونمؤي موَقَل ةَمحَرَو

 لازنإب مهيلإ رذعأ لب «دشرم الو داه ريغ نم ىدس نيملاعلا بر مهكرت ام

 «تايآ نم هيلإ مههجوي امو «تاظع نم هيلع لدي امب ملع ىلع هلصف دق باتك

 دقو ؛«دق»و «ماللا»ب مهل باتكلا ءىجم دكأ « باتكب مهانئج دقلو ) : ىلاعت لاقف

 ءاج لوسرلاو هيلي دمحم ىلع لزن هنأل ؛مهيلع لزنأ لقي ملو مهيلإ ءاج هنأب ربع

 لايجألاو مه مهبطاخ ىذلا ىلاعت هللا مالكو «ىربكلا هتزجعم هنأ ىلع هيلإ هب

 ؛فيرعتلا هماقمو ةركن ءاجو «نآرقلا باتكلا نم دارملاف «ةمايقلا موي ىلإ ةمداقلا

 . باتك هلثم ىلإ ىماستي ال باتك هنأ ىلإو «هتماخف ىلإ ةراشإلل
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 ملع ىلع ةلماك هلوصفب انيتأو «هانحضوو هانيب 4 هانلصف :ىلاعت لوقيو
 نآرقلا نوكي نأ ىلإ هيبنتو «نييبنلا رابخأو عئارشلاب ةفرعم نم هيلع لمتشا لب

 8 :ىلاعت هلوقك كلذو .هل كيرش ال ىلاعت هللا ةينادحو ىلع ةلالدلل «هتايآو
 نم كل ين لاذ وبسأ ك ريبَخ ميكح انلل نم َتْلِصُف مث هايآ تمكحأ باتك

 . هملعب هلزنَأ ... :ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت لاق دقلو ء[دوه] « 5 ريشبو ريذت

 .[ءاسنلا] # 655)

 :نيليلج نيفصوب - ىلاعتو هناحبس  هفصو دقو

 قدصو قحلا ىلإ ةيداه ةزجعم هنأل كلذو ؛ ( ىده هنأ _ امهدحأ

 سانلا ةحلصم هيف امو ء«ماكحألاو عئارشلا نايبب ةياده لمتشي ام لكو ؛لوسرلا
 . ريخلا ليبس ىف مهب ريسلاو ,مهعمج ميظنت هيف امو «مهشاعمو مهداعم ىف

 فو عمتجملل ريخو عفن اهلك ماكحأ نم هيف امل 4ةَمَحَرل هنأ - امهيناثو
 هيفو «لاتقلا ةيعرش هيفو ةنامألا هيفو «عمتجملاب ةلماكلا ةمحرلا ىهو «ةلادعلا
 نكلو ضرألا تدّسَفَل ضعَبب مهضعب سائلا هّللا عْفد الوّلو... » ءداسفلل عفدو ةمحر
 .[ةرقبلا] 4629 0 َنيِمَلاَعْلا ىَلَع لضَف و هللا

 ةيفاج ريغ ةنمؤم بولق ىف الإ اهلكأ ىتؤت ال هملعو هتيادهو هللا ةمحر نإو

 .« نونمؤي موَقَل » :ىلاعت لاق اذلو ؛هلكأ ىتؤيو ريخلا عرز اهيف تبني ىتلا ىهف

 ناعذإلا مهنأش نمو .«مهءاج اذإ قحلاب ناميإلا مهنأش نم سانل ىأ

 ال فلغ ىه ءاهيلع سمط ةيفاج بولق كانهو ءاهوفرع اذإ اهب نونمؤي «ةقيقحلل
 اهتءاج ولو «نمؤت نأ اهنأش نم سيل هذهو «ةيادهلا اهيلإ لصت الو «رونلا اهلخدي

 نودجي نيذلاف ءرونلا لوصو عنمت ةواشغ اهيلع نآل ؛رخآلا دعب دحاو ةلدألا

 اذلو ؛مهءاج اذإ قحلاب ناميإلا مهنأش نم نيذلا مه نآرقلا ىف ةيادهلاو ةمحرلا

 . ملعأ ىلاعت هللاو «رارمتسالا ىلع لادلا عراضملاب ربع



 فارعألا ةروس ريسفت اا

 ينج للامم

 ا <

 : ىلاعت لاق اذلو ؛؟باوثو باقعو باسحو ثعب

 يار ريا

 لسر تءاج دق لَبَق نم هوسن َنيِذْلا لوقي هليوأت يتأي موي هليوأت الإ نورظني له

 . « لمعت انك يذلا ريغ لَمعَتف در وَ اَنَل اوقف ءاَعَفَش نم اَنَل لَه قحْا اب

 هجوي «هيلع لمتشا امب الو «نآرقلاب اونمؤي مل نييباتكو نيينثو نم رافكلا نإ

 انه «رظنلا»و 4 هليوأت لإ نورظني له :لاقف ايراكنتسا الاؤس مهيلإ ىلاعت هللا

 ةكئالَمْلاو ماَمعْلا نم ل يف هللا مهيأ نأ لإ نوري له :هلوقك راظتنالا ىنعمب

 .[ةرقبلا] # 22 ) رومألا م عجرت هللا ىلِإو رمألا يضقو

 . هليوأت الإ نورظتني ال ىنعملاو .ءعوقولا ىفنل ىراكتإ انه ماهفتسالاو

 دقل «مهتبقاعو مهلآم اوري نأ الإ نورظني ال ىأ «ةبقاعلاو لآملا ةفرعم انه ليوأتلاو

 ال اعقاو مهب كلذ لزني نأ نورظتني لهف ءباقعلاو باسحلا اوركنأو ثعبلا اوركنأ

 .باوثو باقع كلذ نمو باسحو «ثعب نم هوركنأ ام مهيتأي ثيح ءهنع كاكف

 ققحتي هيف ربخ لكف «نآ دعب انآ ءىجي لازي ال :ةعيبر لاق امك نآرقلا ليوأت نإو

 ربخأ امو طارصلاو «نازيملاو رشحلاو روشنلاو ثعبلا وهو «ربكألا ربخلا ءىجي ىتح

 .هب نوئمؤي الو «هنوركتي امث هب

 ريسفتلا اذه داري نأ الإ ءريسفتلا اهب ادارم ليوأتلا ةملك نوكت ال كلذ ىلعو

 «نوسانلا ركذتي قحلا لآملا كلذ ءىجي مدنع هنإو «ةمايقلا موي نوكي ىذلا ىعقاولا

 : ىلاعت لاسق اذلو ؛اراهج ايندلا ىف هوركلأ ام انايع انل نوريو ؛نولفاغلا دبنتيو

 رجاوزلا مهتركذ دق نيركذتم ايندلا ىف مهو ىأ لبق نم باتكلا ليوأت اوسن

 لسرلا هذه تءاج دق ىأ 24 ّقحْلاب ابر لسر تءاج دق تابوقعلا مهسح تعرقو

 تايآلاب اندحجو مهاندناعو مهلوق ميمتتلو «قحلا ىلإ ةيعاد ةرشبمو ةرذنم



 فا ارعألا ةروس ريمسفت ا

 0100 م
 كا ١١

 يت

 «قحلاب اوءاج لسرلا نأ ىلع َنوُصْنَيَف هوركنأ ىذلا قحلاب نآلا نورقيو .اهانيذكو

 باذعلا نأو ايندلا ىف هنع مهتلفغب اوسحأو ءركني الو دري ال ىذلا تباثلا رمألا ىأ

 ءاَعَفش نم اَنَل لَهَف ١) :نولوقيف ءءاعفشلا بلط ىلإ نوهجتيف «ةلاحم ال مهب عقاو

 . 4 اَنَل اوعفشيف

 0 «لوهلا اذه ىف مهسوفن ىرتعا ام لصفتل انه «ءافلا»

 «ءاعفشلا اوبلط كلذ عم «لدع الو ةعافش اهيف لبقي ال مويلا اذه نع هباتك ىف

 انه ةنماو ٠ ,4اَنل اوعَفْشَيَف ءاعفش نم اَنَل لهف » :اولاقف «ةعافش ةمث نوكت نأ اوجر

 ارتاكأ ءاوس ءاوناك ءاعفش ىأ ءاصفش نم انل دجوي له ىنعللاو «بلطلا قارغتسال

 ققحتت نأ نكمي الو ؛ققحتت 5 ال ةينمأ اهنكلو «نيتماش ولو ءادعأ اوناك مأ ءايلوأ

 .هدعوم فلخي ال وهو ءايندلا ىف كلذ ىفن ىلاعت هّللا نأل

 رددمل ينس يي موش م موسم دف هر .

 . 4 لمعن انك يذلا ريغ لمعنف درن وأ :نولوقيف اولمع ىذلا ريغ اولمعيف ءايندلا

 انتيل اي اولاََق ِراَثلا ىلع اوفقو ْذِإ ئرت ولو 9 :ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت هللا لاق دقلو مه
 بَ نم َنوُفْخُياوُناك اممم ادَبلَب 90 َنيمؤُمْلا نم فوكو ابو تايآب بدك الود
 . [ماعنألا] 4 6 َوُبذاَكَل مهّنِإو هنع اوهن امل اوداعل اودر ولو

 مهنع مهئايلوأ ىلختو ؛مهيلع ةراسخلا ليجستب ةيآلا ىلاعت هللا متخ دقلو

 . 4 نورتفي اوناك ام مهنع لضو مهسفنأ اورسخ دق :لئاق نم زع لاقف

 ءاولض ذإ مهسفنأ تاذ ىف اورسخ دقف «ديقب مهتراسخ ىلاعت هللا دكأ

 موي نوكي ىذلا كالهلا ىف اهوعقوأف مهسفنأ اورسخو «سفنلل ةراسخ لالضلاو

 «مهنورصاني مهل ءايلوأ اضيأ اورسخو «نيلطبملا نم اوناكف قحلا اورسخو «هليوأت

 نوفرعي ال ةعطقنم ةبيغ اوباغ ىأ 4 نورتي اوناك ام مهنع لضو )» : ىلاعت لاق اذلو
 هناحبس - ربعو «ءائيبم انارسخ اورسخف ءاهنورتفي اوناك ىتلا ناثوألا مهو مه نيأ



 فا ارعألا 3 ونبي ريسفت ل

 ميم ملال ااا ضو

 زل

 يي

 «مهئارتفا ىف الإ مهل دوجو ال مهنآل ؛؟هنورتفي اوناك امب مانصألا نع  ىلاعتو

 ناكف ةيدوبعلا ىناعم مهسفنأ دنع نم ءارتفا اهيلع اوفاضأو « مهيديأب اهوعنصف

 نوكلا ىف هللا تايآ

 خصر لذ هت آ 7 00 هس

 َةَنِس يفضي آوتاوَمَّسلاَقلَح ىِز هلأ حر كدإ
- 

 2011 رس ل سر ص دع تيل حرر روع صر 220 ا

 اًميثح 0 وسما مث ماي

 قفل لاير م رغَسُم موج اَوَرمَفْلاَوَسْمَّسلأَو
 اًدَصَت ككراوغ 0 هدأ كرايم لو

 © تيرتتشلا د كبلْهَتإَةَْيُعَي
 لسا رس تح سي 6 - ام حر ص

 َهََمََنإاَعَمْطَو يو انه حتاضإ نب أ

 لاح نيبو نينمؤملا لاحو «ةمايقلا موي نيرفاكلا لاح ىلاعت هللا ركذ نأ دعب
 .ةرخآلا ىف باذعلا ىلإ مهب ىدأت ىذلا ايندلا ىف مهرفك

 دحاولا هنأ ىلع لدت ىتلا نوكلا ىف هتايآأ - ىلاعتو هناحبس - نيبي ذخأ

 ؛كلذ نوفرعي اوناك برسعلا نم نوكرشملاو .هلك نوكلا قلخ ىذلا هنأل ؛دحألا

 4 62 ... هللا َنُلوَقَمَل ضرألاو تاَوّمَّسلا َقّلَح نم مهَلَأَس نكلو » هب نونمؤيو
 ىلإ انوبرقيِل الإ مهدبعت ام ... 8 :نولوقيو ناثوألا نودبعي اوناك مهنكلو ء[رمزلا]

 .[رمزلا] 4( ... ئقلز للا

 . 4ٍماّيأ ةّتس يف ضرألاو تاوُمّسلا قَلَح يذْا هللا مكبر نإ 9 :ىلاعت لاق دقلو



 فارعألا ةروس ريسفت #8 م

 اممم اممم ااا للا 1 بعت

 لج - هللا وه مكتاهمأ نوطب نم مكجرخأ مكأربو مكقلخ ىذلا مكبر نإ

 اهلصأ «ةتس»و «مايأ ةتس ىف ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا ءهلامك لمكو - هلالج

 ىلع عمجت اذلو ؛ةتس تراصف نيسلا ىف تمغدأو ءات لادلا تبلقف «(ةسدس»

 دقو .ةملكلا ةينبل لصألا ىضتقم ىلع ايرج «سداسلا» فصولا هنمو ««سادسأ»

 ىذلا ةلالجلا ظفل ركذو ديكوتلا ىلع ةلادلا «نإ)ب كلذ  ىلاعتو هناحبس - هللا دكأ

 دقو «لوقلا ربحخخ وه ةلالجلا ظفلو ءأدتبم «مكبر»و ءالالجو ةباهم مالكلا اوسكي
 . مايأ ةتس ىف ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا هنأب  هناحبس - ؟هللا هفصو

 لوح ضرألا ةرودب متي ىذلا وه هفرعن ىذلا مويلا نإ «مايألا هذه ىه امف

 7 كلذ دركي نأ نكمي : ؛بورخا ىلإ بورخلا نم ىدتبي وهو 18 مشا

 4 5 ووش انتم فاك هير نوار 0 :ىلاعت لاق امك ةنس

 .[جحلا]

 «ضرأألاو تاومسلا قلخ راودأ نيب ب لكشب كلذ ىلإ - ىلاعتو هنا هناحبس راشأ دقو

 :ىلاعت لاقف

 ركل ادادنأ هَل دوُلَعْجَو نيمو يف ضرألاَقلَح يدلاب ورمل مكن لف
 ءاوس ماي ةعبرأ يف اهتاوفأ اهيف ردقو اهيف كرابو اهقوف نم يساور اهيف لعجو (5) نيملاعلا
 َنلاَق اهرك وأ اعو ايتنا ضرأللو اهل لاَ ناَحد يهو ءامّسلا ىلإ ئوتسا من 5 0 نيلئاسلل

 ءاَمَسلا ايزو اهرمأ ءامس لك يف ئحوأو نيموي يف تاومس عبس َنهاضَقَف 69 َنيعئاط انت

 .[تلصف] © 69 ميل زيرعلا ٌريدقَت كلذ اظفحو حيباصمب ايدل
 عبسلا تاومسلاو ضرألاف ؛راودألا هذه نم ةتسلا مايألا ىصحت نأ عيطتسنو

 ضرأللو اَهَل َلاَقَف ْناَحَد يهو ءاَمَّسلا ىَلِإ ئوتسا مث :لاق ذإ ءنيموي ىف نهاضق

 .ةلالجلا ظفل وهو ءربخلا فصو ىأ )١(



 9. ع 7-0 * ها

 فارعالا ةروبس ريسمت اب

 الل للان

 م بيرل

 4 69 ... نيَموَي يف تاومس عبس َنهاَضَقَف 0 َنيعئاَط اَنيِنَأ اَنلاَق اهرك وأ اَعَوَط اَيعْنا

 .ضرألا امهيف ىضق ىذلا امهسفن نامويلا امهو [تلصف]

 اهيف لعجو ةيضرألا ةرشقلا  ىلاعتو هناحبس - نوك «ضرألا تناك مث

 ناكو ءاهيف ىح ءىش لك ءاملا نم لعجو ءاهتاوقأ ردقو ءاهيف كرابو « ىساور

 ىف ىلاعت هللا هردق ىذلا نيوكتلا راودأ ىه ةتسلا مايألا نأ ىرن نحنف

 - ىلاعتو هناحبس هللا قلخ نأ دعب هقلخب ملعألا وهو «ميلعلا زيزعلا وهو «هقلخ

 - ىلاعتو هناحبس  ركذ «ةينوك راودأ ةتس ىف ىأ مايأ ةتس ىف ضرألاو تاومسلا

 مثإ» : ىلاعت لاقف «اهجرادم ىف اهريسيو ءاهدوجو ىلع فرشيو اهرمأ ريدي هنأ

 . # شرعلا ىلع ئوتسا

 اهل اوركن ...  :ىلاعت هلوق ىف امك مكحلا ىسرك ىلع قلطي :شرعلا

 عفرو # :مالسلا هيلع  فسوي نع ىلاعت لاق امو .[لمنلا] * 69 ... اهشرع

 .[فسوي] © 69 ... شرعلا ىلع هيوبأ

 .شرعلا اذه ىلع ولعلاو ءرقتسا ىنعمب ىوتساو

 ىلع ئوتسا إ ىماسلا صنلا اذه لثم ىف ءاملعلل نإ :مالكلا ءاملع لوقيو
 شرع ىلع ىلوتسا ىوتسا ىنعم نإ :لوقيف «رسفي امهدحأ : نيجاهنم # شرعلا

 هريغل ءىش الو «ءىش لك كلام هنأل ؛هيف لماكلا ناطلسلا هل راصو ءدوجولا اذه

 ىلع ىوتسا هنأ ركذ هللا نإ :لوقيف «ءضوفي ىناثلاو .هدحو كلاملا وهف ء«هيف

 لاق امك «ءىنعملا اذه ىدم نع ثحبن نأ لواحن ال نكلو كلذب نمؤنف «شرعلا

 نع لاؤسلاو «لوهجم فيكلاو مولعم ءاوتسالا) :هنع هللا ىضر كلام مامإلا

 .«ةعدب كلذ

 هللا ةهازنب نمؤنو ءاهفيك نع لأسن الو «ةقيقحلاب نمؤن اننأ ىري وهف
 لثامي ال ىلاعت هللاو ءثداوحلا نأش كلذ نإف ءناكم هل نوكي نأ نع ههزننف



 . ع 5 55

 فا ارعالا ةروس ريبسفمت ال

 للامم

 ا رح

 ٌريِصَبْلا عيمّسلا وهو ءيش هلثمك سيل ... 9 :ىلاعت لاق امك ؛ءىش ىف ثداوحلا

 .[ىروشلا]ل ©

 ىلع ئوتسا مث ف :ىلاعت هلوق نأ «نيعدم الو «نيتاتفم ريغ انل ودبيل هنإو

 وهف هقلخ ىذلا اذه مكح ىلع ىلاعت هللا ءاليتسا هب دصق «ىزاجم ريبعت © شرعلا
 ءامهل هريبدتو امهنيب امو ضرألاو تاومسلا نم قلخ اميف ىلاعت هللا ناطلس هيبشت

 هناحبس  هللو «هرمأ ريسيو هربدي كلم شرع ىلع ىوتسي نمب  امهرمأ هرييستو
 .ضرألاو تاومسلا ىف ىلعألا لثملا  ىلاعتو

 ءراهنو ليل نم موي لك سائلا نيب ىرجي ام ىلإ راظنألا هجو كلذ دعب

 يشغي )» :لئاق نم زع لاقف «ضرألاو ءامسلا نيب تارخسسم وجو رمقو سمش
 راهنلا ليللا ىشغي «ِهِرْمأب تاَرَُخَسُم موجنلاو َرَمَقْلاو سمّشلاو اًثينح هبلطي راهثلا َليْللا
 كلذو ءرونلا ىشغي ىذلا وه مالظلاو «مالظ هنأل ؛راهنلل ايشاغ ليللا لعجي ىأ

 بيترت ىف كلذ لكو ءهبقعي رونلاو ءرونلا رتسيو ءىجي مالظلاف «سحلا ىف
 قبسي ليشلا ال «فلختي الو «2')ةيثح هبلطي امهنم دحاو لك نأكو «رمتسم

 رَمَقْلا كردت نأ اهَل يغَبني سمشلا ال : ىلاعت لاق امك ليللا قبسي راهنلا الو ء.راهنلا

 .[سي)] © ©9 َنوُحَبسَي كَلَف يف ّلكو ِراَهَّنلا قباس ليْللا الو

 ىلع ةفوطعم «سمشلا» ف ءامهقلخ ىأ «رمقلاو سمشلاو 9 :ىلاعت هلوقو
 ىأ «هِرْمَأِب تاَرَخَسُم موجنلاو » :ىلاعت هلوقو «نيموي ىف - «ضرألاو تاومسلا»
 مجن لك اهتارادم ىف ريست «هرمأب تاللذم موجنلا  ىلاعتو هناحبس - هللا قلخ
 هللا نإ :ىلاعت هلوق هيلع لدي اذهو «ىلاعت هللا رمأب رارمتساب هرادم ىف ريسي
 هللا رمأب ريسي ءىش لكف [رطافاف الوُرَت نأ ضْرَألاو تاوُمَّسلا كسمي

 .ريدق ءىش لك ىلع وهو «ىلاعت

 .ثثح - برعلا ناسل .اصيرُح اعرسم ىأ ائيئَح )١(



 اك 1 1
 يي

 بر هّللا كرات رمألاو َقْلَخْلا هَل الأ 9 :ىلاعت هلوقب ىنعملا اذه دكأ دقو

 .  نيملاعلا

 .نوكلا قلخ رمأ نم - ىلاعتو هناحبس  ركذ امل «ةرمثك ىهو «هيبنتلل «الأ»

 هيلع ناطلسلاو هيف رمآلاو «نيوكتلاو ءاشنإلا ولو قلخلا هدحو هلف هيلع ريسي امو

 .مويقلا ىحلا وه الإ هلإ ال «هئاقبل ربدملاو هل ريسملاو

 وهو «دوجولا اذه ىلع  ىلاعتو هناحبس  هتكرب تلعو ىلاعت هللا كرابتف

 هقلخ - ىلاعتو هناحبس - هنأ ىأ «هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفأو .نيقلاخلا نسحأ

 هللا قلخ نأ لاقي ىتح هاوس :قلاخ الو «قيسنتلاو نسحلا ىف لامكلا وه اقلخ

 .ميكح زيزع هنإ !هقلخ نم نسحأ ىلاعت
 . 4 22 نيدتعملا بحي ال ُهّنِإ ةَيفَحَو اعرضت مكبر اوعدا »

 نأو «ضرألاو تاومسلا قلخ ىلاعت هللا نأ نيب نأ دعب ءاعدلاب رمألا ناك

 هدحو هتدابعو ىلاعت هللا ءاعد لمشي ءاعدلاب رمألاو ءاهيف ناطلسلا بحاص هللا

 . 4 ةيفَحَو اعرضت مكبر اوعدا © : ىلاعت لاقف «هناحبس

 ىذلا مكبر هنأل ؛هدحو هوعدا .ةدابعلا خم ءاعدلاف «هودبعا : مكبر اوعدا

 هوعداو ءادحأ هللا عم اوعدت الو «مكرومأ ربديو «مكيبريو مكبريو «مكقلخ

 ىأ» ةيفخو  ىلاعتو هناحبس - هللا ىلإ للذتو عوضخو ةعارض ىف ىأ ءاعرضت

 نإو «ءايرب هقفرت دق نالعإلا نإف «نينلعم الو «نيرهاجم ريغ نيرتتسم ءافخ ىف
 ال هدحو  ىلاعتو هناحبس هل ةدابعلاف .هدحو هل نوكي نأ الإ ءاعدلا لبقي ال هللا

 ظ .دحأ اهيف هكراشي

 هللا ركذ اهيف ةيعدأو موصو ةالص نم تادابعلا لمشي انلق امك ءاعدلاو

 رهج نإو «ةيفخ ءاعدلا نوكي نأب ىلاعت هللا رمأ امك ٌهّيَِلَم ىبنلا ثح دقو ءاريثك

 عم انك :لاق ىرعشألا ىسوم ىبأ نع ىراخبلا ىور دقف «ةجضو نالعإب نوكي ال

 ءانتاوصأ تعفترا انربكو انلله داو ىلع انفرشأ اذإ انكف ءرفس ىف لكي هللا لوسر
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 ءابئاغ الو ّمصأ نوعدت ال مكنإف مكسفنأ ىلع اوعبرأ سانلا اهيأ» :كو ىبنلا لاقف
 .(©7(هدج ىلاعتو ءهمسا كرابت «بيرق عيمس مكعم هنإ

 هنودبعيو «ىلاعت هللا نوعدي اوناك مهنأ نيعباتلاو ةباحصلا نع روثأملا نإو

 ىلاعت هللا نوعدي مهلامعأ ىف مهو اوناك دقلو .ةعامج ىف نوكي ام الإ نيرتستم

 ىلإ ءاجتلالاو ءربصلاب نوعردي نيدهاجملا ىف مهو ىتح .حلاصلا لمعلاو قيفوتلاب
 نأل ءنورهجي الو نورتستي مهريخ ىف مهو «هترصنو هتمحر ءاجرو ىلاعت هللا

 :لاق هنأ ىرصبلا نسحلا نع ىور «نيدلا هل نيصلخم ءهلل اصلاخ هلعجي رتسلا
 هقفلا هقف دقل لجرلا ناك نإو ءدحأ هب رعشي امو نآرقلا عمج - دق لجرلا ناك نإ»

 هدنعو هتيب ىف ةليوطلا ةالصلا ىلصيل لجرلا ناك نإو «سانلا هب رعشي امو ريثكلا
 نأ نوردقي لمع نم ضرألا عم ناك ام اماوقأ انكردأ دقلو «هب نورعشي امو ٌرْوزلا
 مهل عمسي امو .ءاعدلا ىف نودهتجي دقلو ءادبأ ةينالع نوكيف ءرسلا ىف هولمعي

 مكبر اوعدا# :لوقي هللا نأ كلذو ؛مهبر نيبو مهنيب اسمه الإ ناك نإ توص

 هبر ئدان ذإ ): :لاقف هنع ىكحو احلاص ادبع ركذ هللا نأ كلذو ؛4 ةيفخو اعرضت

 . [ميرم] 4 © اًيفَخ ءادن

 هبر عدوي هنأكو «ءهللا ةاجانم هنآل « « ميظع لضف اذ «ةيفخ)» ءاعدلا ناكو

 ةينلا نألو ءءاير لك نع ديعب وهو .ةبحملا رهظم وهو ءهتينالعو هَ هريس

 :لوقن نحنو «ةبولطم تسيل ءامسلا ىلإ ءاعدلا ىف ةراشإلا نإ :اولاق ةبولطم

 نوكي دق رهجلااب ءاعدلا نأ ديب «ىلجلا ءاعدلا نم لضفأ ىفخلا ءاعدلا نإ
 لاعفتا كلذ نأل ىديألاب ةراشإلا زوجت لاحلا هذه ىفو ,ةيبلتلاك ابولطم

 وهو وعدي ناك هنإ :اولاقو «2©"”هيديب ريشيو وعدي هلك ىبنلا ناك دقو .عراض

 99*9((2؟ريبكتلا ىف توصلا عفر نم هركي ام -ريسلاو داهجلا :ىراخبلا ظفللا اذهب هاور ؛هيلع قفتم )١(
 . هنع هللا ىضر ىرعشألا ىسوم ىبأ نع 2( #)ءاعدلاو ركذلا : هوحنب ملسمو

 .(1761)نيترمجلا ىمر اذإ -جحلا : ىراخبلا هاور ام كلذ نم (1)



 فا ارعألا ةروس ريسفت ان

 ١ لئلا
 هب لجل

 يب

 ةدتمن ةميركلا ةيناشلا هذي ترمتساو « كيب اهمامزب لخأ تلام اذإف هتقان ىلع

 . ؟7ءاعدلاب

 . « نيدتعملا بحي ال هّنِإ :هلوقب ةميركلا ةيآلا هناحبس متخيو

 دودحلا نوزواجتي ىأ «نودتعي نيذلا بحي ال  ىلاعتو هناحبس د هنإ

 . مهيلع ةضورفملا رومألا نوزواجتي وأ «مهريغ ىلع نودتعيف «مهيلع ةدودحملا

 دقو «ىلاعت هللا هبحي ال رمأ دودحلا ىدعتف «هسفن ملظ دقف هللا دودح دعتي نمو

 بلط بقع ءادتعالا ركذ نأ اوركذ دقو «هريغ قح ىلع ءادتعالاك ءامارح نوكي

 بجاوي موقي الو .ءاعد ىف هلك هتقو ىضقي نأك ءاعدلا ىف ءادتعالاو

 «اهرمأ نوربدي الو ةايحلا رمأ نوكرتيو ةدابعلل نوعطقني نيذلا كئلوأك «ةايحلا

 لاقف ءاندباع اذه :اولاقف ّةِْلَك ىبنلل لجرب ءىج دقو «ءاعدلا ىف ءادتعا كلذف

 نيذلا كئلوأكو .هنم ريخ هوخأ :ِّلَم لاقف ءهلكؤي هوخأ :اولاق ءهلكؤي نمو هك

 ىلاعت هللا نوعدي مهنأ نابسحي ءهاقناخلا هنومسي ام وأ «ءاياوزلا ىف نوعطقني

 ىبنلا نأ ىور دقو «بولطملا دحلا زواجتو ءاعدلا ىف ءادتعا كلذ نإف «هنولبعيو

 .ءالؤهب ئبني هناحبس هلعلو .2""«ءاعدلا ىف نودتعي موق نوكيس» :لاق لي

 .ةنسلاو باتكلا ىف سيل ام وعدي

 .07011)ةفرع ىف ءاعدلاب نيديلا عفر -جحلا كسانم :ىئاسنلا هاور )١(
 ا ةالصلا :دواد وبأوء(585١) صاقو ىبأ نب كعس قاحسا ىبأ دنسم - ةرشعلا دكدئسم :دمحأ هاور )2

 ١ ١548( )ءاعدلا



 فارعألا ةروسس ريسفت 1#
 لل 0

 ادن 22311
 ءاعدب سيلو ةيصعم ةيصعملا هبلطب ءاعدلاف ءرظن هوجولا هذه ضعب ىفو

 .ءاعدب سيلو ططش ةيناسنإلا بتارملا زواجتو «ةدابعلا باب ىف لخدي
 ام الإ ءاعدلا نم لبقي الو ءاقح نوكي امل الإ بيجتسي ال ىلاعت هللاو

 ىف ةينابهر ال هنإف ءاهبلاطمو ةايحلا نع اعطاق نوكي الو ؛هلل اصلاخ نوكي
 . مالسإلا

 :حالصإلا عم ءاعدلاو ضرأللا ةرامع ىف  هناحبس - لوقيو

 بيِرَق هللا تمحَر نإ اًعمَطو اًقوَح هوعداو اهحالصإ َدْعَب ضرألا يف اودسْفت الو
 . 4 9 َنينسحملا نم

 ابساك ايندلا ىف لمعلا نع فرصني نأ «ءاعدلا ىف ءادتسعالا نم نأ انركذ
 احلصم جمدني نأ هللا ركذ عم بجي امنإو «نابهرلا لعفي امك ءاعدلا ىلع الكتم
 «مهل اعفنو دابعلل اريخ هيف نأل ؛هلل ءاضرإ هيف كلذ نإف ارمثم اجتنم ضرألا ىف

 .©7(سانلل مهعفنأ سانلا ريخاو

 «ءضرألا ىف داسفإلا نع ىهن ءاعدلاب رمألا طسو ىف ىلاعت هللا نإو
 ٍضرألا يف اودسفت الوإ» :ىلاعت هلوقي ءامنإلاو جاتنإلاب اهيف لمعلا كلذ نمضتيو

 . 4 اهحالصإ دعب

 اهعرز ىف ناسنإلا اهيلع شيعي نآأل ةحلاص اهقلخ :ضرألا حالصإ
 «نيرشبمو نيرذنم لسرلا لسرأ دقو ءاهتابيطو اهلالح لكب اعتمتسمو ءاهسرغو

 .ريخلل نيلماعو نيحلصمو قحلا ىلإ ةادهو

 مثإلا ىلع نواعتلا ىدعتلاو «جتنت ام داسفإو ءملظلا ةعاشإ اهداسفإو

 نم ماكحلا ةراجت) ىبطرقلا ىف ءاجو ءرامشلا قرحو راجشألا عطقو ناودعلاو

 . (ضرأألا ىف داسفلا

 .هجيرخت قبس )١(



 لل
 مي للا

 نأل كلذو ؛حالصإلاب رمألا ئجي ملو ءداسفلا نع ىهنلا ءاج دق هنأ ىرنو

 نأب نينئمطم نينمآ اهلهأ اهيف شيعي نأل ةحلاص ضرألا لعج ىلوت ىلاعت هللا

 لك تارمث هب جرخأف ءام ءامسلا نم لزنأو ءاداتوأ لابجلا لعجو ءاداهم اهلعج

 - ىلاعتو هناحبس وهف «ةعناي رامث تاذ اسورغو ءابكارتم ابح هب جرخنأ :ءىش

 «قحلاب سانلا نيب ام حلصت لسرلا لسرأو «ضرألا تاذ حالص هب ام ىلوت

 اوماقتسا نإ قحلا ىلإ مهذخأتو ءداشرلا ىلإ مهيدهت عئارش مهيديأ ىلع ىرجأو

 «ضرألا ىف ىلاعت هللا نم ناك ىذلا حالصإلا ىنعم انفرع اذإو «ةقيرطلا ىلع

 نوكيف ىلاعت هللا هررق ىذلا ىلزألا حالصإلا دعب نوكي ىذلا داسفإلا ىنعم انفرع

 هللا عئارش ليطعتو «لسنلاو ثرحلا كالهإو مئاقلا عطقو «رماعلا بيرخت داسفإلا

 «سانلا نيب ةليضف لكل ةلتاقلاو ةكاتفلا زئارغلا ةراثإو «ةدسافلا قالخألا ةعاشإو

 .تحسلا لكأو اشرلا باب حتفو

 الإ نوكي ال داسفلا نأل ؛رومألا عقاول ريرقت ,« اهحالصإ دعب » :هلوقو

 عم ءداسفلاو حالصلا نيب ةمئاقلا ةفرعملا كلت طسو ىف هنإو «حلاصل اضيوقت

 اقْوَح هوعداو  :ىلاعت لاق اذلو ؛ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلالا نوكي ىناثلا نع عانتمالا

 . 4 اعَمَطَو

 مكؤلكيو مكقلخ ىذلا مكبر :ءاعدب  ىلاعتو هناحبس - هيلإ وعدن ىأ

 ةايحلا ىف مكلامعأ ةبغم نم نيفئاخ ىأ 4 اعَمَطَو افوَح» هتمكحو هريبدتو هتيانعب

 تعسو ىتلا هتمحرو هنارفغ ىف نيعماطو «(رخآلا) مويلا ىف اهراثآ نمو «(ايندلا)

 ىأ 4اًعَمَطظو «هباذع نم نيفئاخ ىأ 4اًقْرَخظ ىنعمف .الضفو ةمحر ءىش لك

 .هيبافذع فوخب هتمحرو ءهفوخب هءاجر نرقي ىلاعت هللا نإو .هنارفغ ىف نيعماط

 ميلألا ِباَذَعْلا َوُه يِباَذَع ّنَأو 60 ميحرلا ُروُمَعْلا اَنَأ يِنَأ يداّبع َْبَنل :ىلاعت لاق

 ىلع بجي هنأب ؛عمطلا ىلع فوخلا  ىلاعتو هناحبس - مدقو [رجحلا] 43

 نمأ ءاجرلا ىلع فوخلا بلغ نم نأل ؛ءاجرلا ىلع فونخلا بلغي نأ نمؤملا



 فارعألا ةروس ريسفت
 ل للا للملا نت

 يب . دكا

 «هءارو قاسنا امبر «عمطلا بلغ نإو ءانمآ ميقتسملا طارصلا ىلع راسو «سرتحاو

 .ىوسلا قيرطلا ريغ ىف راس امبر قاسنا اذإو

 نَم بيرق هَّللا تمحر نِإإ8 :لاقف .دابعل هتمحر ىلاعت هللا برق دقلو

 . « نينسحمل , ملا

 «ىناسنإلا لامكلا اهب اوغلبو ءايندلا ىف مهلامعأ اوداجأ ىذلا مه نونسحملا

 مهيلع هبجوأ ام لك ىف مهبر اوعاطأو هيلع اودازو «مهبجاو ءادأ ىف اوغلابو

 .هب مهمزلأو

 باوثلا مهل بتكي نأو «مهيلع ماعنإلاو .(مهبونذ) هنارفغ هللا ةمحرو

 :راربألا ءاعد ىف ىلاعت لاق دقو «مركو هنم لضفب

 هب بيصأ ىباَذَع َلاَق َكِيلِإ انده اَنِإ ةرخآلا ىفو ةنسح ايندلا هذه يف انَل بتكاو »

 مه نيذّلاو ةاكزلا نوتؤيو نوقتي نيذّلل اهبتكأسف ءيش لك تعسو يتمحرو ءاشأ نم

 .[فارعألا] 4 0253 نونمؤي انتايآب

 هللا نأ ىلإ ةراشإ اهيف 4 نينسحمْلا نم بيرَق ِهّللا تَمَحَر نإ :ىلاعت هلوقو

 نيب ةفاسملاو «فيوست ريغ نمو ٠ ١باسح ريغب اهقحتسي نأ هتمحر ىطعي ىلعت

 ىهو :ةمسرل ريع اهنأ ىلع 4برق) :ىلاعت هللا لوقي «ىظفل ثحب انهو

 لدب «ةبيرق» لوقي نأ ىوغللا قايسلا ىضتقم ناكو «ءاتلا هتقحل ىظفل ثنؤم

 ' ؛(«بيرق»

 هربخ ىف مزلي الو ؛ىزاجم ثنؤم (ةمحر) نأ ىلع كلذ ةاحنلا ضعب جرخ

 .ريكذتلا هيف زوجي لب «ثينأتلا

 (بيرق اهناكم هللا ةمحر نإو» :قايسلا لاقف ءاهناكم ريدقتي لاق مهضعبو

 . لهسأ اهيلإ لوصولا ناك ناكملا برق املك هنآل ؛ مهيلإ لوصولا ىف ةلهس اهنأ ىأ



 0 فارعألا ةروس ريسفت 0#

لما
 مي 

 ا بل [إاهلل

 قوف وهف هللا مالك امأ « مهبارعإ ميقتسيل ةأاحن تاجيرخت اهريغو هذهو

 . ىنايب بيع ىأ نع هزنم ميلس وهو اهبارعإ قئارط

 لِي صراع
 اًماَحَس تلكَ ادي وجهت يدي دب اشو حد حير

 قدوتنا يَ تيك ةكفش لا
 9 راس حراس رب ب اس حرم ب >2 هَ

 70 توركمَدَم مكه َقومْلا خر كَدَكَي مَع
 نياك كبح اود هير ندب هات جوي بيا دآَبناَو عرف حس سب هس

 62 َتورحَفمَِوَعِلع ٍتيَآلاْف رض َكَِدكساَدَتاَلِ

 ىف ام لك هل حبسي امك ناسنإلا ىنب نم ةعارضلا بوجو - ىلاعتو هناحبس - نيبو
 «هتفيخ نم ةكئالملاو هدمحب دعرلا حبسيو «مهحيبست هقفن ال انك نإو «دوجولا

 زع لاقف «ضرألا ىف هل رخس ام ناسنإلا ىلع - ةهناحبس دلعي :نيتيآلا نيتاه ىفو

 يب ل ا اس تعسر اكد نيم ارث حايل لموت يذل و : لئاق نم

 هبلطي راهلا ليَللا يشغي )» :ىلاعت هلوق ىلع ةفطاع انه «واولا» 4ِتيَم دْلبل هانقس

 تارخسم موجنلاو رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليللا ىتمعنب معنأ دقو هنأ ىأ ,4( اًنينح

 ىف هعزوي ىذلا - ىلاعتو هناحبس وهو ءابيط اتابن تبنتف ضرألا ىقسي ءاملاب معنأ

 . اهتاوم

 اهريثي «هلامك ىلاعتو «هلالج لج ىلاعت هللا ىلع دوعي ريمضلا وهو إ»

 ةرشبم هتمحر مامأ ىأ 24 هتمحَر يدي نيب ارشب 8 هتردقب اهلسري مث «هناحبس



 0 ع 0307 2 ها

 فا ارعالا ةروبش ريبشسغت ااه

 0 للا الل ين

 را رح

 مهعرز هب نوتبنيو ء«هنم نوبرشي «مهثيغي ثيغ رطملاو ءرطمتس ءامسلا نأب سانلا

 مهل ةرشبم «مهل ارشب ىهف «مهرامث هب نونجيو «مهسرغو «مهماعنأ هب نوقسيو

 اهلصأو «بيلق عمج بلقك ءريشب عمج :ارشبو .رطملا نوكيو هللا نم ةمحرب
 ىأ «نيشلا مضبو «ءابلاب ال «نونلاب ةءارق كانهو «فيفختلل تنكسو فارشبلا

 ءرشتنت حايرلا نأ ىنعملاو ءدهاش عمج ادهش نأ امك ءرشان عمج ىهو ؛27"(رشْن)
 ىرخأ تاءارق نيتءارقلا نيتاه لوحو ءاثيغ نوكي ارطم رطميس باحسلا نأب ةرشبم

 .اهنومضم ىف اهفالتخا رثؤي الو «ةملكلا ىف اهنيب قرفلاو ءاعبس اهددع غلبي

 تاوم ىيحيو «سفنألا ىيحي ىذلا ءاملاب ىرشبلاب ةملعم ةرشتنم نوكت ىهو
 . ضرألا

 تراث ىتح لناس تأ ذإ سل :ةرابلا قيقحت ىف هئاحبس لوقيو
 . .حايرلا تفئاكتو «باحسلا تلمحو «ءاملا هنم نوكتف راحبلا ترخبف حايرلا هذه
 ناك اذإ الإ «تلمح» ىنعمب 4 تّلَقَأ# ةملك لاقت الو ,تلمح ىأ 4« تّلقَأ و
 . ءام ةئلتمم ىأ الاقث اباحس

 بسنلا ءايب وأ ءاتلاب ههرفم نيبو هنيب قرفي ىعمج سنج مسا باحسو
 .ليقث عمج لاقثلاو .ىمورو مورو «ىبرعو برعو «ةرقبو رقبو «ةرمثو «رمتك

 هللا نإ لب «تناك ثيح لزنت ملو «حايرلا اهتلمحو «ءاملاب باحسلا تألتما
 هب تضم ام ىلع اهيلإ ةجاحلا نطاوم ىف الإ اهلزني ال هتمحرل عزوملا معنملا ىلاعت
 ءدوجولل ربدملا مويقلا ىحلا وهف  ىلاعتو هناحبس - هملع ىضتقم ىلعو «هتمكح
 ىهو ءاهيلإ دوعي ريمضلاف «باحسلا انقس ىأ 4ت يم دَلبل هاتقس 89 ضرألا لهألو
 «ماللا»ب ىدعتت :قاس .اركذم اهيلإ  ىلاعتو هناحبس  أموأف «ثنؤتو ركذت

 صاصتخالا ىنعمل انه ماللاب اهتيدعتو ءاهعفد اهقوس ىنعمو ؛«ىلإ) ب ىدعتتو

 «لضفملاو فلخو ىئاسكلاو ةزمح نونلا حتفب«ارسشت# و ءرماع نيا نونلا مضب#ارشُن» :اهأرق )0(

 وبأو ورمع وبأو ريثك نباو عفان نيشلاو نوتلا مضب# ا رشُنإلو « لضفملا الإ مصاع ةمومضم ءابب«ارشبطو
 .(895)مقرب- ىناثلا ءزجلا :راصتخالا ةياغ . بوقعيو رفعج



 فا ارعألا 6 روبن ريسفت /.

 مي ملل للملا
 قا < رح

 ىتح اهب اصتخم نوكيل «دلبلا اذه ىلإ هانقس ىنعملاف «ةلداعلا ىلاعت هللا ةمسقب

 (17بيرثت ريغ نم اهيبحي امب اهنصصتخا ىرخأ ضرأ تتام اذإف ءاهتاوم ىيحي
 .ميكحلا قازرلا ناحبسف

 وأ عرز ىف اهب عفتني الو .اهيف ءام ال ىتلا ةتيملا ضرألا وه «تيملا دلبلاو

 اهتاوم دعب ءاملا ىيحيف «ناسنإ هب ايحي وأ ناويح هنم لكأي ام دجوي الو «سرغ

 .نيتملا ةوقلا ىذ قازرلا ميكحلا ميلعلا هللا نذإب

 . 4 تاَرَمّشلا لك نم هب اَنجَرْخَأَف ءاَمْلا هب ارناف ل :ىلاعت لاقو

 نذإب ءاملا نم هتلومح ىقلي تيملا دلبلا ىلإ ىلاعت هللا هقاس ىذلا باحسلا نإ

 ىلع دوعي «هب» ىف ريمضلاو « ءاملا هب انلرنأف ) :لاق اذلو ؛هتمعنبو هرمأبو هللا

 4 تاَرْمّلا لك نم 9 اعرز تبنيال ىذلا «تيملا دلبلا اذهب انجرخأف ىأ «تيملا دلبلا

 انوتيزو ابح انجرخأ «تيملا دلبلا اذهب تارمثلا لك انجرخأ ىأ «ةينايب انه :نم

 انلعجو «ءىش لك انجرخأو «ءابنعو الخن انجرخأو «هباشتم ريغو اهباشتم «ءانامرو

 .اهب ربتخيو ءاهب عفتني ةبطر دبك ىذ لكو «منغلاو رقبلاو لبإلا هنم لكأت ألك هنم

 نإو «ءىش لك نم رضخلا كلذو «ةايحلا كلت تاوملا ضرألا هذه نم ناكف

 :ةميركلا ةيآلا امتاخ ىلاعت لاق اذلو ؛ةايحلا ىلإ تاومألا ةداعإ مكل برقي كلذ

 . 4 نورّكَذَت مُكَلعَل ىتوملا جرخن كلذك )>

 ءارمثم اسرغو ءايسح اتابن ءىش لك تارمث جارخإ نم متيأر ىذلا اذهك ىأ

 جرخي موي لك نودهاشتو «متدهاش ىذلا اذهك معنلل اماعط الكو ءابكارتم ابحو

 تباث ثعبلا ىلع ىلاعت هللا ةردقب ريكذتلاف ءءايحأ مهروبق نم تاومألا ىلاعت هللا

 . ىحلا نم تيملا جرخيو «تيملا نم ىحلا جرخي «نودهاشي ام لك ىف

 .كيلع بيرثت ال :لاقي مْوّللا ىف ءاصقتسالاو رييعتلاو بينأتلاك :بيرثتلا )١(
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 فارعألا ةروس ريسفت ا

 0 اللا كم
 يي زب لمح

 مهتوم دعب مهراشنإو «مهثعبو مهروبق نم تاومألا جارخإ ىلاعت هللا هبشف
 دنع هللا نأ رابخألا ضعب ىف ءاج دقلو .اهايحأ ةتسيملا ضرألا نم تابنلا جارخإب

 . 7تابنلاك ءايحأ تاومألا جرخيف اموي نيعبرأ ءرطملا لزني تاومألا ءايحإ
 هم

 ىف كلذ نورت متنأو ءاوركذتت نأ ءاجر ىأ 24 نوركذت مكلعل 9 :لاق دقلو

 كلذك ادكنّألِإ جرخي ال ثبخ يذّلاو بر نذإب هتابن جرخي بيل رَطلا دلبلاو »

 . 4 62) نوركشي موقل تايآلا فرصن

 نوكتي ام لك ىلع ةلمتشملا ةبصخلا ةبرتلا تاذ ضرألا ىهو «ضرألا :دلبلا

 ءاذغ نوكي امو «تابنلا ةعيبط هيضتقت امو «ةرارحلاو ءاملا عم سارغلا وأ تاينلا هنم

 ام وأ ةراجحلاك ةتبنم ريغ هتبرت نوكت ام ثيبخلا دلبلا وأ ةثيبخلا ضرألاو هل

 اهتنيطل ادسفم اهحلم نوكيف «.حلاملا نم ةبيرق نوكت ىتلا ضرالاكو ءاههبشي

 ال ىتلا لامرلا هنمو «تبني ال ام لكو ءاهخبسو اهتراجح اهثيبخو ءاهبصخو

 نذإب عرازلا ىضريو «عبشي اريثك اريزغ ابيط هتابن جرخي بيطلا دلبلاف «ءاملا سبحت

 .هنم عفن الو هيف بيط ال ىذلا دكتلا

 ةبيط اضرأ ىلاعت هللا هقزر نم سانلا نمف «قازرألا ميسقتل لثم كلذ نإو

 الإ جرخت ال ةثيبخ ضرأب هللا هربتخا نم سانلا نمو «تارمثلاو تاريخلاب هل ىتأت

 .ُهّنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىف درو امك كلذو )١(
 -ةعاسلا طارشأو نتفلا :ملسمو :«(4975) 4 اجاوفأ نوتأتف روصلا ىف خفني موي 98 - نآرقلا ريسفت : ىراخبلا]

 .[(59665)نيتخفنلا نيب ام



 فا ارعألا ةروس ريسفت /
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 * ههه

 يي

 اهبكاتم يف اوشماَف ... ]) اهنم ريمخ ضرأ نع ثحبي نأ ىلإ هوعدت هذهو ءادكن

 نم ضرألا تاريخ نع ثحبي نأو ء[كلملا] 4 62 روشنلا ؛ هيلو هقزَر نم اولكو

 «ةسافن هل ام لكو «ءسامو راجحأو ءزونكو تازلفو نداعم نم هتنزتخا امم اهنطاب

 .ريخ نم ولخت ال ىلاعت هللا ضرأ لكف

 قورف نم امهنيب ام باذي وأ ىنغلاو رقفلا ىحمي نأ نكمي ال هنأ هانعم اذهو

 ىلإ لصي نأ نع مهكاردإ صقن دقو «ءىشب نونمؤي ال نيذلا ءالهجلا لوقي امك

 .لطابلاب اومكحو ءاومكحتو اومعزت نإو ء«دوجولا قئاقح

 فيرصتو هللا ةردق نيبت ةقيقح اهنأ ىلع ةمكحملا ةيآلا هذه ىناعم نايب نإو

 اهيف هللا دالب نأو «هتمكحو هريبدتو «ىلاعت هللا ملع ىضتقمب دوجولا تاريخ

 تبني ال ىذلا ثيبخلا بدجلا اهيفو «هيف ءاملا لزنيو هللا ريخخ هييحي ىذلا بيطلا
 نكلو «عرزلاو رمثلاو ماعطلا ىف ال ءرخآ اريخ هنطاب مض دق ناك نإو ءادكن الإ

 . سانلا عفانم ىف

 ىلاعت هللا هبرض "لثم هنأ  امهنع ىلاعت هللا ىضر - سابع نبا ىأر دقو

 نمؤملا بلقف «هبر نذإب هرامثو هتابن جرخي بيطلا دلبلاك نمؤملاف «رفاكلاو نمؤملل
 ثيبخلا دلبلاك ثيبخخ رفاكلا بلقو «بيط وهام اهنم نوكي ال ةبطرلا ضرألاك

 ا ظ .ارشو احيبق ءادكن الإ جتني ال ىذلا

 هللا فيرصت ىلع لدت ةيآلا نإ «زاجملاو ةقيقحلا نيب نيعماج ريغ لوقن انإو
 «نيدلبلا نم امهبراقتو «رفاكلا بلقو نمؤملا بلق ىلإ دعب نع ريشتو «ىلاعت
 .ثيبخلا دلبلا نم ىناثلاو «بيطلا دلبلا نم لوألا

 :لاق هنأ ِةِْك هللا لوسر نع ىرعشألا ىسوم ىبأ نع ىراخبلا ىور دقو

 ءاضرأ باصأ ء«ريثكلا ثيغلا لثمك ملعلاو ىدهلا نم هب هللا ىنثعب ام لثم»

 تكسمأ بداجأ اهيف تناكو «ريثكلا بشعلاو ًالكلا تتينأف ءاملا تلبق ةيقن تناكف

 امنإ ىرخأ ةفئاط اهنم باصأو ءاوعرزو اوقسو ءاوبرشف سانلا اهب هللا عفنف «ءاملا



 9. م ها » هوا

 1 للا لل للا
 ا رسل

 هعفنو «هللا نيد ىف هقف نم لثم كلذف ألك تبنت الو ءام كسمت ال «ناعيق ىه

 ىده لبقي ملو ءاسأر كلذب عفري مل نم لثمو مّلعو َملَعَف هب ىلاعت هللا ىنثعب ام
 :هتاملك تلاعت هلوقب ةميركلا ةيآلا ىلاعت هللا متخ دقلو 20(هب تلسرأ ىذلا هللا

 . «نوُركشي موقل تاّيآلا فرصن كلذك )
 نايب نم لوقلا فيرصت نم تيأر ىذلا # كلذك إ» انه ةراشإلاو هيبشتلا

 ىف معنلا نايبو «مايأ ةتس ىف ضرألاو تاومسلا قلخسب دوجولا ىلع هللا ةمعن

 فرصن تيأر ىذلا اذهك «ءايحألل عفان وه ام لك جارخإو «رامثإلاو تابنإلا

 ركذ ىف فيرصتلا اذهك ىأ «سوفنلل برقم مكحم فيرصت ىف اهنيبنو «تايآلا
 ةمعنلا لبقتو ءركشلا مهنأش نم موقل ءامئاد قئاقحلا نايب ىف فرصن «تايآلا هذه

 سفنلا نم ثعبنملا ركشلا ددجت ىلع لادلا عراضملاب ربع اذلو ؛اهقحب مايقلاب

 .روكش روفغ هللاو «ةنمؤملا ةيناسنإلا

 ىنآرقلا صصقلا

 هناحبس - هتينادحو ىلع ةلاد ىلاعت هللا اهركذ ىتلا ةينوكلا تايآلا دعب

 ىف مهبر تالاسر مهغيلبتو «ديحوتلا ىلإ مهتوعدو «لسرلا ءابنأ قاس  ىلاعتو
 رفكو «مهيلإ اولسرأ نم ءابنأو ءهيلع هب هللا معنأ ام قحب مايقلاو «ناسنإلا حالصإ
 2 :ةريثك رومأل كلذو ءهب بيجأ امو لوسر لك ةوعد نع ربخأو ءهدانعو ءرفك نم

 دقل «.ءايبنألا ىلع اوضرتعا نيذلا نيينثولاو نيقباسلا لاوحأب ةربعلا  اهلوأ

 .بابلألا ىلوأل ةربع مهصصق ىف ناك

 .هجيرخت قبس دقو «هيلع قفتم )١(



 فارعألا ةرودس ريسسفت /

 1١ الاانا عع معمم لم!!! اال ممم ع ع عاام خامة (!ا!اناتلل![للا تأ ا[ أ نامل

 أ رسل

 مهودناعو ءايبنألا اوبذكو هللاب اورفك نيذلا نيكرشملاب لزن ام نايب  اهيناثو
 مهرايد ىلاع لعج فسخ نمو ؛مهيلع متح باذع نم «مهوعبتا نم اوذآو

 نأ هلك ىبنلا نوبطاخي ىذلا نوينثولا ملعيلو «ةيتاع رصرص حير نمو ءاهلفاس
 قر نصا ل يابا ستسو) : ىلاعت لاق امك ؛ ءمهلمهي الو مهلهمي ىلاعت

 باقعلا ديدَشَل َكّر إو مهمْلَظ ىلع ساّئلل ةرفْغُم وذل كبر نِإو تالْثمْلا مهلبق نم َتَلَخ

 .[دعرلا] #(2)

 بلقلا نم لعجت ال ةيسح ةعراق هديدش نكت امهم تايآلا نأ  اهفلاثو

 لمحت مل نكلو «ةعراقلا ةيسحلا تايآلا مهتءاج نوقباسلا ءالؤهف ءانمؤم دحاجلا

 .نينقيتسم اوناك نإو اودحج لب «ناميإلا ىلع نيينثولا

 هتايآ تدحجو بدك نم لوأ نكي مل هنأب لكك ىبنلا نع ةيرستلا - اهعبارو

 . لبق نم اوبذك لب

 «ديحوتلا ىلع ججحلا قاستت ءايبنألا نم ىبن لك أبن ىف نأ  اهسماخو
 .نوكلا ىف ىلاعت هللا تايآ ىلإ هيبنتلاو

 نم ةيادهو ءاهلالضو ءاهقالخأو .ممألا ملع صصقلا ىف نأ  اهسداسو

 . ىدتهي

 - مالسلا هيلع - حون أبن نم

 سس دبع وَميَلاَفَف وَ لإ احون السر َدَقْل
 مج 0 2 ُفاَحَل قي ِهلِإْنَم

 171 ه- تام -_-

 ا 00 7 .
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 تيمعاموفاواك مهنِإ انياب

 ناكو «مهسوفن ىلإ لوقلا ابرقم «مهبولق ايندتسم هموق عم همالك حون أدتبا
 لوسر ةلاسر تماق امك «مهريغل لسرأ هنأ ىلع لدي ام دجوي ملو «مهيلإ هلاسرإ
 . سانلا ىلإ ٌةَليكَك دمحم هللا

 موق مهنأ ىهو مهب هطبرت ىتلا ةطبارلاب ىدان 4موق ايإ» :مالسلا هيلع لاق
 :مهل لامك لك بجيو «مهل ريخلا ديريو مهتلصب زتعيو «مهرصنتسي نيذلا

 قلاخ هنأل هتدابع ىلإ ةوعد ىلوألا ةلمجلاو 4 هَرْيَغ ِهَلِإ نم مُكَل ام هللا اودبعا ©
 ىفن ىهف «ةيهولألاب هدحو هدارفنا ىلع لدت ةيناثلا ةلمجلاو ءدوجولا ئشنمو نوكلا
 ىأ .4 هريغ ِهَّلِإ نَم مكَل امإ» :لاق اذلو ءهللا ريغ هلإ مهل نوكي نأ ىفن ؛تابثإو

 ىأ مكل سيل :ىنعملاو «ىفنلا قارغتسال «نم»و «هناحبس هريغ هلإ نم مكل سيل
 دوبعملا وهف «هتافص وأ هتاذ ىف ءىش هلثمك سيل هنألو «قلاخلا هنأآل ؛هريغ دبعي هلإ

 ْ .هدحو

 ينإ 9 :لاقف «هريغ ةدابعو «هب رفكلاو «ىلاعت هللا نايصع نم مهرذح دقو

 ام ةيشخب هتوعد امعاد مهيلع هفطع رهظي اذه ىفو «ميظع موي باذع مكيَلَع فاَحَ

 لكب مهيلع هفوخ دكأ دقو .مهراكنإ ةبقاعب مهل ديدهت وه كلذ عمو .مهب لزني
 هنأو .# ميظع و «باذعلا ريكنتو 24 مكيلع ) هلوقبو ««نإ)ب «لوقلا تادكؤم

 ديحوتلا ىلإ ةوعدلا ىه هذه .هتقيقح نآلا رعاشملا كردت الو ءهتهج كردي ال

 .؟هموق باجأ اذامبف ؛اهنايصع نم بيهرتلاو ءاهيف بيغرتلاو



 فا ارعألا ةروس ريسفت ل

 4ك ل

 اا رسل

 «مهيغ ىلع ارارصإ مهتباجإ تناك .ميركلا نآرقلا كلذ ىلإ راشأ امك اهيمرجم

 ,4نيبم لالض يف كارل اَنِإ :اهفسو الالض هريغ اودعو .«هيلع مه امب اكاسمتساو

 مهنأبو «(«انإ)ب كلذ اودكأ دقو .حضاو قحلاو «ةيادهلا نع دعب ىف كارن انإ ىأ

 :نارمأ اذه نم دافتسي هنإو «كلذك هنوري

 هبحاص نأ نوري مهنأو «هنوصعيو هنولبقي الو «هلوق نودري مهنأ  امهلوأ

 نأ لب هوبيجي نأ نكمي ال لاحلا هذهب مهنأو ءهعم ةياده ال حضاو لالض ىف

 .هتباجإ ىف اوركفي

 هنإف مهؤافعض امأ ءانركذ امك «مهئاربك نم كلذ نأ ظحالي هنأ  امهيناثو

 كلذ دعب نم رمألا ناك امك «نيروكذم ريغ نورومغم مهنأل «ةباجإ مهل فرعت مل

 الإ اهتابنج ىف ددرتي ناك ام .ةكم ىف ةيدمحملا ةوعدلا تقو ثكم ذإ هلك ىبنلل

 لالبو ءرامع توص ددرتي الو «ةريغملا نب ديلولاو ءبهل ىبأو لهج ىبأ توص

 ةانأ ىف لوقي لب «مهيلع دري الو مهنع ىهنم «نيمألا ىبنلا احون نإو ءركب ىبأو
 موقلا ائدتبم لوقي 4 َنيِمَلاَعْلا بر نُم لوسر ينكلو ةلالض يب سيل موق اي» : نمؤملا
 انأ نم اي ىموق اي مهيداني ؛« مهئبنيو «مهدعبي امب ال مهينديو مهبرقي امب «مهئادنب

 ايفان لوقي مث مكلؤي ام ىنملؤيو «مكريضي ام ىنريضي مكعمج نم ةعطقو مكنم
 نم اودصق مهنأكو «قحلا نع ىنتلضأ لاح ىب سيل ىأ 4 ةلالض يب سيل
 ىدشرب انأ لب «لالض ىب ام لوقي وهف «باغو هلقع لض دق روحسم هنأ ةلالضلا

 ةلالضلا ىفن فدرأ اذلو ؛ىلاعت هللا نع ثدحتم دشرم داه كلذ قوف انأو لماكلا

 ةبترم ىلإ ةلالضلا ىفن نم كاردتسالاو 4َنيِمَلاَعْلا بر نم لوسر ينكلو ا :هلوقب
 نم مهل اذاقنإو ءمهب ةمحر ىلاعت هللا هلسرأ دق «لوسر هنأ ركذو «ةيلاع

 ىذلا ىأ 4 نيملاعلا بر :هلوقب اربعم ىلاعت هللا ىلإ ةلاسرلا فاضأو «مهلالض

 هلك دوجوللو ءمهرومأل فرصملاو ,مهيلع مئاقلا وهو «مهنوكو سانلا ىبر
 .ىلاعتو هناحبس



 لل الممل يح
 رب لجل#

 يي

 ةيادهلا ىلإ ةوعدلاو «:ةحيصنلاو غيلبتلا وهو هبجاو نيمألا لوسرلا نيب مث
 نوملعت ال ام هّللا نم ملعَأو مكل حصنأو يبر تالاسر مكغلبأ إ» :هنع ىلاعت هللا لاقف

4 . 

 ةددعتم اهنأ ىلع ةلالدلل عمجلا ةغيصب اهنع ربعو 4 يِبر تالاسر مكغلبأ »
 رشنو «ةعامجلا حالصإو .اهدامعو ءاهسأر وهو «ديحوتلل ىهف «ىحاونلا

 عنمو لدعلا ساسأ ىلع ةيناسنإلا تالماعملا ميظنتو «ةرسألا نيوكتو «ةليضفلا

 .داسفلا عنمو ضرألا حالصإو «ناسحإلا ميمعتلو ىغبلا

 - ىلاعتو هناح يس - هبر ىلإ تالاسرلا فاضأو «هتعيرش خسني نم ءىجي نأ ىلإ

 ركذو «هحلصي ام لكب ملاعلاو ءهل ىبرملاو .دوجولا ىلع مئاقلا هنألو ءاهلزنم هنأل

 :مهل اهنالعإو «هبر تالاسر غيلبت دعب امهب موقي نيرمأ

 دصقو ضرغلا نم ةينلا صالخإ حصنلاو ةحيصنلاو مهل ميمعلا ريخلاو « مهعفت

 .هل اهتصلخأ ىأ ءهل تحصنو هتحصن «داسفلا

 هللا هبطاخي هنأل ؛هنوملعي ال هللا نم ملع هدنع هنأ ىلإ ةراشإلا  امهيناث

 نايبو «هحصن ديكأت ىف لاق اذلو ؛هيلإ هلسرأ ةكئالملا نم لوسرب وأ ايحو ىلاعت

 «ىداشرإو ىحصن اولبقاف « نوملعت ال ام هّللا نم ملعأو ١ :دشرم داه هنأو .هقدص

 .نيملاعلا برو مكبر هللا نم نكلو «ىنم سيل هنإف

 :مهبارغتسا اليزم مهنادجو ابطاخم اببحتم ابرقتم لاقف «مهتبارغ ليزي

 كنتو او مكر مكس لبر ع مكي خد هكا أ عميل
 . 4 09 نومحرت



 ع

 فارعالا ةروس ريبسفت ااا

 0000000001 لللللااالا الل
 : همك

 ١

 هيلع  حون مالك ةفطاع ىهف ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام ةفطاع انه واولا
 اذهب وهو «ةزمهلا نع ركذلا ىف ترخأ اهنكلو «هلبق ام ىلع ريخألا  مالسلا

 ال ىأ «ىفنلا ىنعم ىف ماهفتسا وهف «مهبارغتساو مهبجع ليزي ام ىلإ مههبني
 «ةكئالملا لزني الو «سانلا ملكيو «لزتَي ال هللا نإف كلذ نم اوبجعت نأ حصي

 لازأ دقلو [ماعنألا] 4( َنوُسْلَي ام مِهْيَلَع اَسَبَلو الجر ُهاَنلعَج اكلم ُهاَنلعَج ولو
 .اوبجعي الأب مهرمأو «مهبجع

 ةقيقحلاب ريكذت «نأ» 4 مُكَبَر نم ركذ مكءاج نأ وه مهاولا بجعلا عضومو

 ,4 مُكََم جر ىَلَعظ ءاوركذي ال ىتح ءاسمط اهنوسمطي ىتلا مهبولق ىف ةنكتسملا
 كلذكو ءمهنم لجر عم : ىأ 'عم) ىنعمب «ىلع» نأ وأ ءمهنم لجر ناسل ىلع ىأ

 ام اوُناَقَو 9 [ءارسإلا] 469 ًالَوُسُر ارشب هّللا ثعبأ .. . 9 :ةْلِككَك دمحمل نوكرشملا لاق

 هللا نيب دقو «[ناقرفلا] 40 ... قاوسألا يف يشّمَيو َماَعَّطلا لكأي لوسّرلا اذهل

 نيعمجأ لسرلا ةياغ ىهو - مالسلا هيلع  حون اهب ءاج ىتلا ةلاسرلا نم ةياغلا
 ارذنم هب مكركذيف هنوسمطت ىذلا ملعلا ريثي ىذلا ركذلا اذهب #4 مكرذنيل  :لاقف

 ةياقو مكلمع نم اوذختت نأ ىلع اولمعتلو 4 اوُقّلو ل باوثب ارشبمو «باذع نم
 ام عابتاب هللا مكمحري نأ اوجرتلو ىأ ,4 نومَحرت مُكّلعلو » «باذعلا نم مكل

 .مكب ةيقيقحلا ةمحرلا وه كلذ نإف «حالصإو ءديحوت نم هب مكرمأ

 اورفن مهنكلو «ةدوم نم مهعمجي امب ابطاخم ءاببحتم اددوتم كلذ حون لاق
 اوبَذك نيا اَنْقَرْعَأَو كلفلا يف هعم نيدّلاو هانيجبأف )» .وبذكف هتياده نمو «هتوعد نم

 بترت هنأ ىأ «بيترتلل وأ ءحاصفإلل انه :ءافلا .4َنيِمَع اًمْوَق اوُناَك مُهّنِإ انتايآب
 دب ال ناكو «هوبذك نأ ةربعلا ىلع ةئعابلا ةيداهلا ةوعدلا هذهو ءركذلا اذه ىلع
 «ىغط نمل باذعلا نوكي نأ حلاص لكل مداهلاو «قحلل عطاقلا بيذكتلا اذه دعب
 موق نم نمآ نم هيف ىجنيل «كلفلا عنصي نب ىلاعت هللا هرمأ «ئده نمل ةاجنلاو

 نيل اَنْقرْعَأو كلفلا يف هَعَم نيذّلاَو هاَنيجْنَأَف » :لاقف ءرفكو دناع نم قرغي نأو «حون

 ءمكحلا ببس ىه لوصوملا ىف ةلصلا نآل ؛مهبيذكت ببسب ىأ ,4اتتايآب اوُبدَك



 فارعألا ةروس ريسفت
 لااا ل لل 0

 1 سا

 « نيمع اًموَق اوناك مهْنِإط :لاقف «لالضلاب مهفصو - ىلاعتو هناحبس  دكأ دقو

 ىلاعت هللا ىمعأ دق نولاض مهف «ىمع نم ةهبشم ةفص وهو ءمع عمج نيمع

 .رودصلا ىف ىتلا ةدئفألا ىمعت نكلو ءراصبألا ىمعت ال اهنإو .مهرئاصب

 - مالسلا هيلع - حون ةصق نم عضوملا اذه ىف ىلاعت هللا هركذ ام اذه

 نآرقلا نم اهعضاوم ىف هموق عم حون ةصق ىقاب ىف ملكتنو ءانه مالكلاب ىفتكنو
 .اهتاذب ةمئاق ةظع اهنم ءزج لكلف « ميركلا

 ربكأ سيردإ نإ :ليقو «مدآ دعب ءايبنألا وبأ وه - مالسلا هيلع - حون انديسو

 هللاو «مدآ دعب ةيرشبلا وبأ هنأ ءءايبنألل نآرقلا قايس نم رهاظلا نكلو «هنم

 . ملعأ  ىلاعتو هناحبس -

 تأ 1 040 - 2 ا 000 رورعوع حصص حد هس م م

 الفا ةريغولإ نمل ام هلأ أو دبع م وقلي َلاَق ادوه
 اَكِصوَق نِمأُرَفك سرلادكَْ لَم ا: 4-25 2 و و م رم ل حرص -

 - مرجج 2000 لآ آ

 5 203 ريب نيكل! حرم َكّئظل اًنِإ و ةهافس

 2 ُنيِمَأ ص اَندْكَلْأَنَأَو نر تنللسِر مُكحْفَلَبأ
 ٍذنخإ َهكَسِق ٍلْجَر لع مكي مر نيركحد ءاَج نأ

 و يكمج إأورُكس او
 نوح لعل هلأ كل !ءأ ور كح ذأ ُهطََضَب قْلَحْلا ف هع رم م 2

 ا

 ل هر هو حاس م - منج

 ناكاَم َرَدَنَو:.هدحو هللادبعتل اًنتمِجأ اولاَق



 فا ارعألا - رويس ريسفت اهلا

 0 للا

 7 1 اهلا

 2 ه- خر لسلام 9

 َنيِقٍدنَصلا نم تنك نإ اند اَمِياَننَأَف انوا ُدبَعَي
 ُبَضَحَو ٌسْجِر مكي ني مُكحِكَع َمَقَوْدَفَلاَد 2 طع -- - ير ب 0
 َُوََم يك 1 م عع هه

 آَباءومتنأآه ِوُمُدِيَس وَمْسأ تف يتولد

 نِممكحَعم ْقِإأ يطل نياَكَِ

 انيق ةَمُمَعَم سل ََ
 2-لا

0 

 َندَلَاَر اد اَنَعْطَكَو
1 

 تكيِيِمّؤَم

 ءاج هنأ  مالسلا هيلع دوه ةصق نم انه  ىلاعتو هناحبس - هركذ ام لدي

 دعب نم ءاَفَلَخ مكلعج ذِإ اورُكْذاَو 8 :ىلاعت لاق دقف - مالسلا امهيلع  حون دعب نم

 واولا .4 ادوه ٍمهاَحَأ داع ئّلإو ظ :ىلاعت لوقي .ةميركلا ةيآلا رخآ ىلإ 4حوُ موق
 مهاخأ داع ىلإ انلسرأو ىأ لماعلا راركت ةين ىلع ىهو «حون موق ىلع ةفطاع

 دوه مهل لاق .ديدش وتع ىف اوناك مهنأل ؛داع مهو ءدوه موق مدقو ءادوه

 . 4 نقم القأ هريغ هَِإ نَم كَ ام هللا اودبعا موق اي ظ : دشرملا ىداهلا

 نم ةوعدو «لبق نم حون ةوعد ىهو «ديحوتلا ىلإ نييبنلا ةوعدب مهأدتبا

 لإ نم مكل اَمهَّللا اودبَعا ط :مهل 4 لاقط لي دمحم ةوعد نوكت نأ ىلإ داع دعب
 ءهدحو ىلاعت هللا ىف ةيهولألا راصحناو ىفنلا قارغتسال انه «نم» ف .4 ريغ

 .4 ميظع موي باَذَع مُكيلَع فاَخَأ ينإ :لاق ذإ حون رذح امك رفكلا نم مهرذحو

 «باذعلا نيبو مهنيب ةياقو مهسفنأل اولعجي نأ ىلع اضرحمو ارذحم دوه لاقو

 «ةزمهلا ىلع مدقم اهعضومو «بيقعتلاو بيترتلل ءافلاو «َنوُقَتت الَفَأ# :لاقف

 نأ هدحو هللا ةدابعب ةبلاطملا ىلع بترتي هنأ «ىنعملاو «ةرادصلا هل ماهفتسالا نكلو

 «ىلاعت هللا باذع نم ريذحتلاو فوخلا ركذ نمضتت ىهف «هوفاختو «هباذع اوقتت

 .فختسملا تنعتملا ةباجإ هوباجأف «ةياقو هنم مهسفنأل اولعجي نأو



 فا ارعالا ةروس ريسفت اا

 ةلتططسض طماطم طعون مخلط ممم خلال طماط للامم ممم خخ لخطط خطا كانا الاالل لنا ك ا اكلت للا للمانمممل مما لااان شكلا ااااض111 0
 ةا أ

 نم َكّدُظَنَل انو ةهاَفَس يف كارنل اّنِإ همْوَق نم اورَفَك َنيِذْلا ًالَمْلا لاَق »

 . 4 69 نيبذاكلا
 ؛امئاد ءايبنألا ءادعأ نأشك مهيف «نوزرابلا ءاربكلا مه نودري نيذلا ناك

 هب اورفكو احون اودناع نيذلا ىف تيأر امك «مهناطلس ىلع نوفاخي نيذلا مهنأل

 اخأ ادوه اودناع نيذلا ىف ىرن امكو لي ادمحم اودناع نيذلا ىف تيأر امكو

 4 ةهافس يف كارل اًنِإإ» :هصخش ىف اولاق .هصخش ىف نعطلاب هورداب دقو ءداع

 كلذو شيطو قمحو لقع ةفخ ىف كارنل انإ :ىأ «ماللابو «نإ»ب كلذ اودكأو
 مهنعط امأو .هيف بير ال ىذلا قحلا ىلإ مهاعدو .نولاض مهنآل ءهب فافختسا

 موعزملا ملعلا وه انه نظلاو 4َنيِبذاَكْلا نم كَل اَنِإوط :مهلوق وهف ءهلوق ىف
 «نيبذاكلا ةرمز ىف الخاد هنوكو «ماللاو «نإ)ب مهمكح اودكأ هنأ ليلدب «مهدنع

 :نييبنلا ةباجإ وه باجأ .كلذك انه وهو ءملعلا ىنعمب نظلا قلطي دقو

 ايندم مهادان © 9 َنيِمَلاَعْلا بر نَم لوسر ينكلو ةهافس يب سيل موق اي لاَق إل
 ماع ئلإو» :لاق ذإ ءمهل خأ هنأ ىلع هللا هراتخا دقو موق اي هلوقب «مهل ابرقم

 هدحو ىلاعت هللا ةدابع ىلإ مكتوعدو .مكتفلاخ امف ةهافس ىب سيل 4 مهاخأ

 بر نم لوُسَر يتكلو 9 :لاق اذلو ؛كلذب تلسرأ ىنأل امئإو .ههفس وأ قمحل
 4 يبر تالاّسر مُكفْلبأ ا :لاق مث هدحو هتدابع ىلإ ايعاد «مكيلإ ىنلسرأ 4 نيملاعلا
 حصان ةلاسرلا عم ىنإو «ةرخآلاو ايندلا ىف مكحالص اهيف ماكحأو عئارش نم

 ىلإ مكوعدأ لب مكعدخأ الو مكشغأ ال ةنامأب ةحيصنلا مكحصنأ ىأ ,4 نيم

 كلذ اوركذ دقو «لوسر مهنم نوكي نأ نم مهبارغتسا عقوت دقو «ليبسلا ءاوس

 «ماوقألا فلتخت «ةدحاو ةدحاجلا ةينئولا ةيلقعلاف ٌوْلَي دمحمل دعب نم هوركذ امك

 . عزنملا فلتخي الو



 فا ارعألا 6 ونش ريسفت ل

 م1 للامام
 يي ريب بوب

 :حون ةلاقم مهل لاق

 باذعلاب مهرذنأو .* مكنم لجر ىلع مكبر نم ركذ مك ءاج نأ متبجع وأ»
 :لاقف ىلاعت هللا معنو «ثوعرف موق نم ناك امب مهركذو ءاونمؤي مل نإ ديدشلا

 ميظع موي باذع مكيلع فاخأ ىنإو هللا باقع مكل نببي ىأ ,4 مكرذديل )»
 هللا ءالآ | ورك ذاق ةطصب َقْلَحْلا يف مُكَداَرَو حوت موق دعب نم ءاَقَلخ مكلعج ذإ اوركذاو

 «مهيلع معنأ هللا نأب نورعشي مهلعجتو «مهيندت رومأ ةثالثب مهركذ

 :اوربتعيل ربعلا مهاطعأو

 فيك مهتنأل مهل ةربع هيف كلذ نإو «حون موق ءافلخ مهنأب  الوأ مهركذ

 مهنأ ىأ «ةفيلخ عمج ءافلخو «ةينابرلا ةئيفسلا هتلمح نم الإ جني ملو ءاوقرغأ
 .لبق نم حون لسرأ امك «مهيلإ وه لسرأو مهضرأ ىنكس ىف مهوفلخ

 اوناكف مسجلا ىف ةوق ىأ «ةطصب قلخلا ىف مهداز هللا نأب  ايناث مهركذو

 ىهو «ءاطلاب اهلاصتال ءاداص نيسلا بتكتو .؛ةطسب اهلصأ ةطصبو «ةقلامع

 . ةنكاس

 اورُكذاَف» :لاقف ءرامثو عورز نم مهيلع ىلاعت هللا معنب  اثلاث مهركذو

 .«يلأ»و «يلإ» اهدحاو «همعن ىأ 4 هللا ءالآ

 نولاني كلذبو ءاونمؤيو اوظعتيو اوربتعي نأ ءاجر ةثالثلا رومألا هذهب مهركذ

 زوفلاو حالفلا اوجرتل ىأ «4 نوحلفت مُكَلعَل» :ىلاعت لاق اذلو ؛زوفلاو حالفلا

 .ةرخآلا ىف ميعنلاو ايندلا ىف حالصلاب

 :نيلداجم اولاق لب ءاودتهي مل «دشرملا ظعاولا ريكذتلا اذه عم مهنكلو

 . 4 نيقداّصلا نم تنك نإ ادعت امب انتَ اًنؤابآ دبعي ناك اَم َرَدَنَو هدحو هللا دبعتل اسنِجَأ )و



 فارعألا ةروس ريسفت ا
 لل لل ينحل

 زا بسأل

 ىأ ««رذن»و «هدحو ىلاعت هللا ةدابع ىلإ مهوعديل «مهئيجي نأ نوركذتسي

 اوربتعي نأ ةجرد ىلإ رفكلا ىف ولغلا مهب بهذي اذكهو .انؤابآ دبعي ناك ام كرتن

 لاق اذكهو ؛مهؤابآ هيلع ناك ام اوكرتيو هللا اودبعي نأ راكنتسالا قحتسي ركن ارمأ

 ام عت لب اوُاَق هللا لزنأ ام اوعبتا مهل لبق اذإو إف :ىلاعت هللا لوق دنع «نوكرشملا

 مهرذنأ [ةرقبلا] 4 02 ) نودتهي الو اًميش نولقعي ال مهؤابآ ناك ول وأ انءابا هيلع انيق

 نم تنك نإ ادعت امب انتأَف » :اولاقو «هلزني نأ هوءددحتف ديدش باذعب دوه

 نأ مهيبن نم اوبلطو ءهب مهدده ىذلا باذعلا هللا لزني نأ ادوه اودحت 4 نيقداصلا

 ال مهنإ ذإ ءمهدوحجو مهرفك ىلع رارمتسالل كلذو «هنيبو مهنيب رمألا نأك هلزني

 لبق مهل لاقو «هولجعتسا ام مهب عقو دقلو «ىلاعت هللا نم السرم هنوربتعي

 مهنأ اهومتيمس ءاَمسَأ يف ينتولداَجنأ بضَعَو سجر مكبر نم مكيلع عقو دق) : :هعوقو

 . 4 ناَطْلَس نم اهب هللا َلَرَن ام مكؤابآو

 ىذلا لالضلا وهو ««سجرلا» امهدحأ نيباذع مهب - ىلاعت - هللا لزنأ دقو

 ىلإ ىدؤيسو «هللا نم باذع هدحو وهو «هللا بضغ»و ءرفكلا اذه ىلإ ىدأ

 مكَعم يّنإ اورظتناف :اذلو ؟بيرقل هنإو ةرخآلاو ايندلا ىف مهب لزن ىذلا باذعلا

 . 4 نيرطتسلا نم
 . ةينايب تاراشإ ىه ةثالث رومأ ىلع - مالسلا هيلع دوه مالك لمتشا دقو

 ىلع ىخيبوت ماهفتسا اذهف « اًهوُمثيمس ءاَمسَأ يف يتنولداجتأ » :هلوق  اهلوأ

 .رضت الو عفنت ال ءايشأ ةدابع نم اوعقو ام

 الإ اهل سيل ءاراجحأ نوكت نأ الإ اهتاذ ىف اهل دوجو ال اهنأ  اهينا
 اهب اومس ىتلا ةلطابلا امهؤامسأ

 اناطلس نوكت اهيف ةوق وأ ءاهتدابع غوست ةجحب اهعم لزنأ ام هنأ  اهثلا

 .اهل



 ع

 فارعالا ةروبش ريبسفت د |

 0 الللي

 2 ١ كاكا 2

 هللا مهكلهأ قحاس باذع مهب لزنف ءباقعلا الإ اذه دعب نم ناك امو
 هانيمحنأف )» :ىلاعت لاق اذلو ؛نينمؤملا نم هعم نمو ادوه ىلاعت هللا ىجنأو «ىلاعت
 ام نيب «ماتلا هباشتلا ىرتو « انتايآب اوبذك نيذلا رباد انعطقو اَنم ةمحرب هعم نيذّلاو

 مهيلع هلبق نم دوهو «حون ىقل ام نيبو «نيكرشملا نم ديو دمحم ىبنلا ىقل

 نإف اهدئادشو «ةعبتلا لمحيو ءربصي ٌةِْلَ ىبنلا لعجي كلذ نإو - مالسلاو ةالصلا

 . لسرلا نم اعدب تنك امو «مهنوعدي نيذلاو «ةاعدلا عم هللا ةنس كلت

 لَك دمحم موق امأ «ءايبنألا نوصعي نيذلا نيمرجملا كلهأ ىلاعت هللا نأ ديب

 قحلا ىلع مهدهاجيلو «هللا دبعي نم مهبالصأ نم نوكيل مهلهمأ  هناحبس  هنإف

 .نيدلا موي ىلإ هعبتا نمو وه

 مالسلا هيلع - حلاص ةصق نم

 ةروسلا هذه ىف ىلاعت هللا هصق ام «عضوملا اذه ىف ءايبنألا صصق نم ركذن

 هركذي ام عومجمبو ءاهعضوم ىلإ اهيف ىلاعت هللا صصق ةيقب كرتنو «ةميركلا
 ىف هنم ءزج لك ءروسلا ىف قرفم هنكلو «ءايبنألا نم ىبنلا ربخ نوكي هناحبس

 .هازغم ةدارإو «هتربع عضوم

 000 - ما ل اس حا سلس عد

 هللا ًاودسبعأ َِوَديَلاقاحِيدَص َمُماَح َدوُمَكَلِإَو
 د وح مسا رك 0 له هي سى عع

 رم 8 د 5 2 اقره : ع ِهدَلِإ نم ام

 ُءآ 00 اس هر رع لس

 لحاتاهَورْدَهَدَي َهَياَءْمكه أد قانون جر
 ل و # آ ال سل طم

 7 عيل ثاَدَع خف و هس اَهوُسَمَتالَو هللا ضرأ ف

 هم آ و ع ا

 0 دواعي .ءاَضلرك مجاور

 00000 هت كَ



2 5 04 . 
 فارعألا ةروس ريسفت ا

 00 ا
 > كلا 1

 و

000 

 ضرال ا يفاوثعت

 سس 0 عال ل
 مهراد يفاوحبَصاف

 معراج >2 م م 1ك عج هب عدد
 مكحتغلتأ دقل موقنيلاقَو : لَوَتَف يو َنيِمْيِدَج

 هومد مدع ي 002 00 ا ل ا رم #آ

 ل تيحوتتلا نوبل ن 0 و مكل تحصتو قر ةلاسر

 :ىلاعت هللا لاق «داعل فئالخ دومث تناكو «دوه دعب حلاص ثعب ناك

 ناك امك ءاحلاص مهاخأ دومث ىلإ انلسرأ ىأ 4 احلاص مُهاَحَأ دومَت ئَلإو »
 دق مهنم دحاو هنأ ىلإ ةراشإ هيف ماقملا اذه ىف ةوخألا ركذو ءدوه مهوخأ داعل

 «مهنم الوسر ةمأ لكل ىلاعت هللا ثعبي ناك كلذكو .ةوخألا طابرب مهنيب طبر

 . مهسفنأ نم لكَ ادمحم ثعب امك

 ةوعد هذه . 4 هَرَيَغ ِهلِإ نَم مكل ام هللا اودبعا موق ايإ» :هموقل حلاص لاق

 . ىلقعلا قطنملا ةوعدو «ةرطفلا ةوعدو نيعمجأ نييبنلا ةوعد ىهو «ديحوتلا

 هعمو «ىلاعت هللا نم مهيلإ لسرم هنأ نايبب .هللا ىلإ هتوعد فدرأ دقلو

 ةزجعم ىأ ,4 مكبر نم ةنيب مكتءاج دق 9: :مهل لاق اذلو ؛هناميإ ىلع ةلادلا ةنيبلا



 فارعألا ةروس ريسفت ا
 مي للا

 1 اا

 يي

 ىلع ليلد ىأ «ةيآ مكل ةقان :ىه ةنيبلا هذه ؛هتلاسر ىلع ةلاد مكبر نم ةنيبم

 ضعب لاق «ءاهريغ نع اهزيمت ةصاخ فاصوأ اهل تناك اهنأ رهظيو «ةلاسرلا

 حيحص دنسب كلذ تبثي مل نكلو ءدلص رجح نم اهقلخ ىلاعت هللا نإ :سانلا

 .ةقانلا هذه فاصوأ نع ءىش حيحص دنسب دري ملو «سانلل نآرقلا نيب نمع

 :مهل لاق اذلو «مهيدل اهصخشب ةفورعم مهدنع ةزيمم تناك لاح ىأ ىلع اهنكلو

 اهوكرتاف :ىأ .4 ميلأ ِباَذَع مُكَدْخَأَيَف ءوسب اهوُسَمَت الو هللا ضْرَأ يف لكأَت اًهورَدَفظ

 . لكأت

 «داع مهفالسأ نم ةربعلا مهل نيبي - مالسلا هيلع - حلاص هللا ىبن فدرأو

 داع دعب نم ءاََلح مكلعَج ذِإ اوركذاو ف : مهل لاق مالسلا هيلع دوه مهيبنو

 هنأ اوركذا ىأ «اتويب لابجلا نوتحنتو اًروصُف اًهلوهَس نم َنوُذْحََتَت ضْرَألا يف مُكََوَبو

 نم ءمهرمأ هيلإ لآ ام متيأرو ءاوغطو ءايوقأ اوناك نيذلا ءالؤهل ءافلخ مكلعج

 اهيف اوملظ نيذلا مهنكاسم ىف متنكسو «مهنايصع ءازج مهب لزن ىذلا باذعلا

 متلعجف «نيهفرتم نيعتمتسم مكلعجو «مكتبثو ضرألا ىف مكأوب دقو «مهسفنأ

 ىلعأ كلذو ءاتويب اهنم متلعجف لابجلا متحنو ءاهومتينب اروصق ضرألا لهس نم

 تناكف «لبجلا فانكأ ىف تويبو «لوهسلا ىف روصق نكسملا ىف ةفرتلا تاجرد

 .رورحلاو دربلا نم ةياقولا مكل

 قحب اوموقو ءهمعنو ىلاعت هللا ءالآ اوركذاف «كلذ نم متنكمت متنك اذإو

 ىلإ كلذ ىدؤيف ءاوملظتو اوغطت ال 4 نيدسفم ضرألا يف اوَمعَت الو ط ءاهركش
 ردصم ىف ناتغل ءوثعلاو ىثعلا .4 نيدسفم ضرَألا يف اَوُتعَت الو إ» :لاق اذلو ءداسق
 اونوكت ىتح مكداسف رمتسيو ضرألا ىف اودسفت ال ىنعملو ءداسفلا وهو «ىثع

 هيلع  حلاص لوق اذه «داسفلا رارمتسا ىلع ةلاد لاح نيدسفم هلوقو «نيدسفم

 ءهدحو ىلاعت هللا ةدابع ىلإ ةميكحلا ةقيفرلا ةوعدلا نمضتي مالك وهو - مالسلا

 كارشإلاب هيلع رارمتسالاو ءداسفإلا نم مهريذحتو «مهيلع ىلاعت همعنب ريكذتلاو

 .قلخ الو نيد نم طباض ال ءىضوف مهرومأ كرتو ملظلاو



 فارعألا ةروس ريسفت
 0110 لل ين
 ؟(ا_4 لجلب

 يي

 «هنوعبتي نيذلا مه ءافعضلاو «هنوضراعي نيذلا مهفارشأو ءاربكلا دجن انهو

 : مهنع ىلاعت لاق دقو «نيفعضتسملا ىلع ءالعتسالاب ءاربكلا هجوتيو

 هلوقو « مهم نسآ نمل اوُفعَضْعَسا نيل هموق نم اورَبكَتسا نيذلا الملا لاَق )ل

 4 مُهنم مآ نمل » :ىماسلا هلوق نأ هيف 4 مهنم نمآ نمل اوفعضتمسا َنيِذّلل ط : ىلاعت
 نيذّلل :ىلاعت هلوقب قبسو «نينمؤملل الملا لاق ىأ ىنعملو «ءلامتشا لدب

 عابتال ءافعضلا عراسي كلذكو ءءافعضلا مه نيبيجملا نأ ىلإ ةراشإلل « اوفعضتسا

 مهنألو «ءضارعإلا بجوت ىتلا ءاوهألا دوجو مدعو «مهترطف ةمالسل «نيسيبنلا

 ءامتئاد قحلا ىلإ برقأ مهنألو .مهنع ملظلا عفري ام ةيوبنلا رماوألا ىف نوري
 «لالب لاثمأ نم نيلوألا دمحم عابتأ ناك كلذكو «ةباجتسالا ىلإ برقأ نيكاسملاف
 .ءارقفلاو ديبعلا نم مهريغو «ءرساي لآو «بيهصو

 نأ نوملعتأ » :نينمؤملا نيفعضتسملل حلاص موق دومث نسم نوربكتسملا لاق

 مهيلع درف «مهنم نورخسيو «مهنم كلذ نوركتتسم مهناك 4ّير نم لسرم احلاص
 مهناميإ اودكأ 4 نونمؤم هب لسرأ اب اَنِإط :نيلئاق مساحلا عطاقلا درلا نونمؤملا

 ديفي اذهو 4 هب لس لسرأ امب 9 اومدق ذإ رصقلابو «نإ)بو «ةيمسالا ةلمجلاب ريبعتلاب

 .هب لسرأ ام ريغب نونمؤي الف «كرشلاب نونمؤي الو هب نوئمؤي مهنأ ىأ رصقلا

 كلذ ىلاعت هللا ىكحو مهديلقتب مهنورغي مهنأ نوبسحي نوربكتسملا لاقو

 ظ : هلوقب مهنع
 ,مهرفك اودكأ دقو 4 69 نورفاك هب مْسَمآ يذّلاب اَنِإ اوربْكَسا َنيَِّلا لاَقإ»

 لهأ مهنأل ؛ مهوعبتي نأ بجي مهنأ ىلإ ءاميإ اذه ىفو . مهناميإ نونمؤملا دكأ امك

 هللا ربخخأف مهيغ ىف نوربكتسملا لسرتسا . مهوذأ نإو اولعفي مل مهنكلو «ةوقلا

 تنك نإ اًنلعَت ام اَنتْنا حلاّص اي اوُلاَقو مهب ِرمَأ نع اوتعو ةَقاَنلا اورقَعف )» :لاقف مهنع

 . 4 69 َنيِلسَرمْلا نم



 فارعألا ةروس ريسفت 0#
 0 لملم

 رزر_وه- حلب
 يي

 ةقان اهنأل ةقانلا ىلع ظافحلاب مهرمأ «مهبر هعم اودحتو ءاحلاص ءالؤه ىدحت

 برش مهلو ابرش اهل اولعجي نأب مهرمأو «هناحبس هيلإ ةبسنلاب اهفرشف هللا

 اهوحبذو اهمئاوق اوبرض ىأ ءاهورقعف ءهللا ضرأ ىف لكأت اهوكرتي نأو «مولعم

 اوربكتسا ىأ :اوتعو «نيلسرملا نم ناك نإ «راذنإلاب مهيتأي نأ هللا ىبن اودحتو

 . ىدحتلا كلذب

 ام مهب لزنف «هودحتو اوظعتي ملف .هغبأو «ظعولا ىوقأ حلاص مهظعو

 اذهو ءضرألاب اوقصتلاف «ديدش لازلز «ةيضرأ ةزه مهتذخأف ايندلا ىف هب مهرذنأ

 «لازلزلاب ديدشلا ةزهلا ىأ 4 ةَفَجّرلا مهتذحأف » :مهرمأ ىف ىلاعت ةلوق ىنعم

 ىلإ نيتيم «ضرألاب اوقصتلاو «مهينابم تمده ىأ .4نيمئاج مهراد يف اوُحَبصأَف ل
 .نوثعبي موي

 اهيلإ اوهتنا ىتلا ةموتحملا ةياهنلاو «ميكحلا غيلبتلا اذهب حلاص ةمهم تهتناو

 :هنع ىلاعت لاق اذلو ءافسآ ءايسأتم حلاص لاقو «مهبرو مهلوسر مهيدحتب

 نم ابطاخم وأ ىقب نم ابطاخم 4 لاَقو» ءمهنع ضرعأ ىأ 4 مهنع ئّلوَتَف »

 لاق .؟ا)ردب ىلتق نم بيلقلا لهأ كوي دمحم بطاخ امك ضرألاب قصلو «تام

 « نيحصاتلا نوبت ل نكلو كَل تحصن يبو ةَلاسر مُكََبأ دل مَ ايإ» :حلاص مهل
 .مكداسفو مكوتعو «مكرابكتساو « مكئاوهأ ةبلغب

 مثدجو' :لاَقَق ٍبِلَقْلا له ىَلَع َمَلسَو ِهْيَلح هللا ىَلَص ىلا مّلَطا :لاَق امنع ُهَّللا ئضَر َرَمُع نْبا نع )١(
 ىو و ه رس هوقف دامس م هب سل حاسس ىبوهم*م عفش عمم 29 0 ٠ ءرثر 2

 هآور . نوبيجي ال نكلو مهنم عمسأب متنأ ام :لاقف ؟اتاومأ وعدت :هل ليقف اقح مكبر دعوام

 . (181/:)ربقلا باذع ىف ءاج ام - زئانجلا : ىراخبلا



 4 م هم + ها

 فا ارعالا ةهروبس ريبشسفت اا

 232111111111 1 1 1111111110000 ل111 لل
 ا ايل

 هموقو - مالسلا هيلع - طول
 «ميهاربإ رصع ىف طول ناك دقو «عضوملا اذه ىف ةصقلا هذه ىف ىلاعت لاق

 .هعضوم ىف ىنآرقلا نايبلل هلجؤن ميهاربإ نيبو هنيب امو «ةبارق هلو

 مكَفَبسام محلا ءاتاومزقل لذ! ولو
 َلاَجَرلا َنْوفأَتل مكن 2 َنيِدلدَعْلا ب يِوَحأ َنِماَبَي

 هز تنوفرسُم موق 0 رس لب ا
 أَوُلاَف نَأَدَل إَءهِموَف باَوَج َناَكاَمَو وم

 فلها هيما © َنوُرَهظَنيٌ ان هن مْكِيَيَ
 مهيََعاَيْرطَمَأَو 2 َنيِريَمْلا م َتناَكمُدتَأَع الإ

 0 تييرجفلا ةَبِدَع تاك يك زظانَوطَم
 عم اوناكف ءافارسإو افارحناو ءاروجف ةيبرعلا ماوقألا شحفأ ءطول موق ناك

 هللا ىبن هب مههجاو ام لوأ ناك اذلو ؛اهنع اوذشو ةرطفلا نع اوفرحنا دق مهكارشإ

 «ةيناسنإلاو «ةرطفلا نع اهب اوذش ىتلا ةعشبلا ةميرجلا كلت مهل ركذ نأ طول

 .ةيبرعلا قالخألاو

 مُكنِإ 6 5 نَا َنمٍدَحأ نم اهب مكبس ام ةشحاقلا نون هموقل لاَقْذإ طولو )ف

 .4 0 َنوُفِرَسُم َموَق متنأ لب ء ءاَسدلا نود نم ةوهش لاجررلا نوتأتل

 وهو ءاطول ركذاو هريدقت «فوذحم لعفل لوعفم «اًطولو » : ىلاعت هلوقو

 ىف فارحنا وهف هللا ريغ ةدابع مهلضأ اذإف ءهلهأو كرشلا ئواسم ركذي اذه ىف

 ركذو .24همْوَقل َلاَقْذِإظ :لمعلا ىف فارحنالا مظعأ ىلإ ىدؤي سفنلاو ركفلا
 مهنكلو ٠ «مهتعامجو مهترسأ نم وه لب «مهنيب اليخد سيل هنأ ىلع لدي هموق

 نَم دَحَأ نم اهب مُكَقَبَس ام ةّشحاَفْلا َنوتأَنَأٍ :مهل لاق «ةيناسنإلا نع اوفرحنا

 نم :مُهوُجرْخَ



 ٠ 4 0 مك

 فارعألا ةروس ريسفت اا##

 للا
 يي ريب ب

 اهب مكقبس ام «لوقعم لك نع ةديعب ةشحاف ةدايز دئازلا رمألا :ةشحافلا 4 نيمّلاعْلا

 «ةرطفلا مكح نع مكلوقعو مكسوفن فارحنال اهومتعرتخا ىأ رشبلا نم دحأ
 ىساقلا مكحلا كلذ دعب اهرسفو ؛مكلبق سانلا نم دحأ عقي مل ةشحاف متبكتراف

 نود نّم ةوهش لاجّرلا َنوُنأََل ِمُكَنِإ 8 ناسنإلا ىنب ذاوش نم مهلاثمأو مهب قيلي ىذلا

 ىأ مهنوتأي .ماللابو 2نإ) ب «ءاركتلا مهتلعف  مالسلا هيلع طول دكأ « ءاسنلا

 وه ام عضوب ةرطفلا ةفلاخم نايبل لاجرلاب ربعو «ءاسنلا ىف عضوي ام مهيف نوعضي
 دنع ةفورعم تناك اهنأ رهظيو ءاهل دودح ال ةعانش هذهو ءلاجرلا ىف ءاسنلل

 ماشلا حتف دنع ديلولا نب دلاخ دجو اذلو ؛ةعئاش تسيل نكلو نامورلاو انويلا

 ىأر هنأب هربخي - هنع هللا ىضر - ركب ىبأ هللا لوسر ةفيلخ ىلإ لسرأف هذه لثم

 «لاحلا هذه نع لأسف ءءاسنلا شرتفت امك لجرلا شرتفي لجرلا ىأر ءابجع

 . بجاولا دحلاو لاحلا هذه مكح ىف ةباحصلا راشتساف

 نود نم ةوهش مهنوهتشت «هريدقت فوذحمل قلطم لوعفم 4 ةرهش» :هلوقو

 مهسكعل نايب اذهو .ةرطسفلا ىف وهو ءءاسنلل نوكي ام مكنم نوكي ىأ ءءاسنلا

 «مهلوقعو مهسوفن فارحنال ةوهش عضو سيل ام نوهتشي ذإ «ةرطفلل

 4 نوفٍرسُم موُق معنأ لبإط :هلوقب مهفاصوأ ىف ىّقرتلاب كلذ نع ايرضم « مهتيناسنإو
 ام اوتأ ذإ «ةيميهبلا ىف نوفرسم مهنأب مهفصوف «مهفاصوأ نايبب بارضإلل انه لبو

 «ةيناسنإلا ةنس ىلع اوجرخ ذإ شحفتلا ىف نوفرسمو «مئاهبلا هب ىضرت ال

 «لاجرلا نوبلطيو «ءاسنلا نع نوُضرعُي مهف «ةذاشلا ةداعلا هذه ىف نوفرسمو

 ىف اذوذش مهلاعفأ لك نوكت لاخلا هذه مهيف عيشي نم نإف «مهلاعفأ ىف نوفرسمو

 هنإ ىتح «لاحلا هذه مهيف عقت نمت اههبشي امو ءاكيرمأ ىف نآلا ىرت امك ءهذوذش

 .ةذاشلا ةقالعلا هذه مرتحتو .«باشلا جوزتي نأ باشلل نأب فرتعي ارتلجنإ ىف

 ءركنتست الو عقت تناك اهنأ هطول موق ىف ةذاشلا ةداعلا هذه عويش ىنعمو

 ريغ ارمأو ةبس هدعي الو «كلذ نع ىهانتي ال مهرثكأ ناكو ءاريثك كلذ ناكو

 نم مهيلإ نوئيجي نميف كلذ نولعفي اوناك مهنأ ىرصبلا نسحلا ىوريو ءزئاج
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 فارعالا ةروس ريسفت ا

 0 للا لل ل ل لال

 هربيحل 1
 ين

 اذلو ؛رهطتي هنأل ؛هجارخإ اوبلط لب ؟عادترالاب طول موق باجأ لهف .ءابرغلا

 سانأ مُهّنِإ مكتيرق نم مهوجرخأ اوُلاَق نأ الإ هموق باوج ناك اموإ» :ىلاعت لاق

 نورهطتي نم مهعم نوكي نأ نوقيطي ال اوحبصأ ىتح ءداسفلا كلذ نكمتسا

 مثتلي ال سند ىف مهنأو ءريخ ىلع اوسيل مهنأب نيرعاش اوباجأ دقو ءهلعف نع
 سانلا عمتجي ىتلا ةنيدملا ىه انملع امك «ةيرقلا»و ءمهمثإ نع نورهطتي نم مهعم

 كلذو ءةيناسنإلا ةناهملا هذهب اوضر نيذلا ءالوه ىلع ىلاعت هللا لزنأ

 دقف «عضوملا اذه ىف اهعضوم نم اهريعتسن ىرخأ ةيآ ىف هنيب ءانيهم اباذع ذوذشلا

 . 88 ةكئالملا ىأ « اولاق 9 :ايندلا ىف باذعلا لوزن دنع لاحلا انيبم ىلاعت لاق

 كتر الإ دَحأ مكتم تفي لو ليلا نم عطقب كلهأب رس كيل اوُصَي نأ كبر لسر
 نع انْ اج اًمََف 69 ٍبيرقب حبلا بأ حبلا مهدعوم نإ مهباصأ ام اهبيصم هن

 نم يه امو كبَر دنع ةَموَسَم 69 دوضنم ليجس نم ةراجح اَهيَلع انرطمأو اهلفاس اهيلاع
 . [دوه] 4 69 ديعبب نيملاّظلا

 مهيلع انرطمأو 5 © نيرباَْلا نم َتَاَك هتأرما الإ هلهأو هانيمبأف ) :ىلاعت لاق
 سا ساس سا سل همسه

 . 4 69 َنيِمِرَجُمْا ةَبقاَع ناك فيك رظناَف ارْطُم

 تلزن ةراجحيو ءاهلفاس اهيلاع مهضرأ لعجب ىلاعت هللا مهبقاع اذكهو

 دوذشلا اذه مهدنع نيذلا ةبوقع نإ :ةرجهلا راد ماسمإ كلام لاق اذلو ؛مهيلع
 .نينصحم ريغ اوناك مأ نينصحم اوناكأ ءاوس .مهمجر ىلاعت هللا نأل ؛مجرلا
 هتبوقع نوكتف هيلع صوصنم دح هل دجوي ملو داسف اذه نإ :ةفينح وبأ لاقو
 ىورو .همدعو ناصحإلا ىتلاح ىف ىنزلا ةبوقعك هتبوقع :ىعفاشلا لاقو «ريزعتلا

 امدنع ركب ابأ نأل ؛رانلاب قارحإلا :نيدهتجملا ضعب امهعبتو ركب ىبأو ىلع نع
 رانلاب مهقرحب ىلع راشأف «ةباحصلا راشتسا هيلإ انرشأ ىذلا هباتك دلاخ هيلإ لسرأ
 . هاضتراف
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 فل ارعالا ةهروس ريبسفت | ل
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 ١ رى

 «هيلع صنلاب اهئيناوق هتحابأ ىتح ارتلجنإ ىف اعئاذ نآلا هارن ذوذشلا اذه نإو

 .انرشأ امك «نيلجر نيب اجاوز راص ىتح « مهنيب رهتشيو

 ضبقي ةيسايس بصانم لغشي نم انيأر ىتح «عئاذ عئاش اكيرمأ ىف وهو
 ةسايسلا مهدنع تعاش اذلو ؛هب لوعفم هنأ ىلع لب «لعاف هنأب ال اسبلتم هيلع

 !!طق لجخت ال ىتلا ةحجبتملا

 اول الاول يطوف فص
 يضاف وذيل مهي اهشأس اكل

 تييمْؤُم رش كح نإ كلر حصل اهِجلْضِإ

 وو 0

 وع وعاسهَت 8 وْعَبَتَو هيل رماء نم هللا ٍل يم نَع

 5 ُّئ كف اليل مشن أوركصدأو

 0 28 فك
 انقل ُئ لو ويشلسلا عي أنما مكنت 54 لحم 9 0 هم آ

 ١ اوريصاف



 فارعألا ةروس ريسفت ال

 00110 اكول كم

 ا رح

 ملو ءابيعش مهاخأ «نيدم ىلإ حلاص طول دعب  ىلاعتو هناحبس - هللا ثعب

 ال اهركذ مدع نكلو هللا لوسر هنأ اهب تبث ىتلا هتزجعم ميركلا نآرقلا ىف ركذي

 امف ءرشبلا هيلع نمآ هلثم ام هعمو ثعب ىبن لك نإف .ءاهدوجو مدع ىلع لدي

 ناك اذإو ءاهب هوبلاطي نأ دب الف ةجح نم نكي مل نإو «هتجح هعمو الإ ىبن ثعب
 قدصلا ىلع ةلاد ةزجعمب اوبلاط مهنأ ركذي ملف هتزجسعم ركذي مل ميركلا نآرقلا

 .اوربكتساو اودحج مهنكلو

 اعد هنأ ىلع وعدي  مالسلا هيلع - بيعش ةلاسر نم ميركلا نآرقلا هركذ امو

 :رومأ ةثالث ىلإ

 :هب ىدان ام لوأ ىهو «ةلاسرلا بل ىهو ءهدحو ىلاعت هللا ةدابع  اهلوأ

 :مهادان «مُكَبر نم هَ مُكنَءاَج دف هرب لإ نم مك اَمهَللا اودبعا موق اي لاَ 3

 ىلوأو ءهقيدصتب ىلوأ مهن زأو «بسن نم هب مهطبري ام ىلإ ةراشإلل 4 موق اي 9

 ةزجعم ىأ كي ني مكتءاج دق :لاقو ء«مهبذكي الو مهقدصُي نأي سانلا
 ةمزلم ةزجعم نيمألا لوسرلا اذه عم تناك هنأ ىلع ليلد اذهو «هتلاسر ةنيبم

 .اهلثمب اوتأي نأ نع اوزجعو ءاهب ىدحت

 نازيملاو ليكلاب ءافولا هرهظمو «ىعامتجا ىداصتقا حالصإب ءاج هنأ  اهيناث

 اذه ىضتقمو 4 مُهَءاَيْشَأ ساّنلا اوُسَحْبَت الو ناَزيمُلاَو َليكْلا اوُقوَأَف :لماعتلا ىف
 اوسخبي الأ ايناث هاضتقمو ءهيف نولماعتي ام لك ىف نازيملاو ليكلا ىف ءافولاب رمألا

 الو «لطابلاب سانلا لاومأ اولكأي الف ءمهقوقح ىأ مهءايشأ سانلا اوصقني ال ىأ
 الماك هقح قح ىذ لك اوطعي نأو «نورداق مهو نيدلا اولطمي الو «ماكحلا اوشري

 ىف بيعصت الو هجو ىلع هيف فيفطت نوكي الو .لوطمم الو .صوقنم ريغ
 .ءادألا

 اميف  مالسلا هيلع لاق اذلو ؛اهحالصإ دعب ضرألا ىف اودسفي الأ  اهثلا

 مْسُك نإ ْمُكَل ٌرْيَخ ْمُكلَذ اًهحالّصإ َدْعَب ضرألا يف اودسفت الوإ» :هموق: ىلإ هبلط
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 0 للا للولللاا ل

 اا حل

 لكل ري ةصوقنم ريغ ةلماك مهقوقح سانلا ءاطعإ نأ كلذ ؛قحلاب ىأ 4 نيِنمؤُم
 مامأو اهسفن ىف اهل ةوق قوقحلا ءادأ نوكيو «ةمحارتم ةداوتم اهنأل ؛ةعامج

 نم هقح قح ىذ لك ءاطعإو «ءساطسقلاو لدعلا ةماقإب الإ ةمأل ةوق الف ءاهئادعأ

 . سكو ريغ

 ناك نم مهنمو «سانلا نمأ نوبراحيو «قيرطلا نوعطقي نم مهنم ناك دقلو

 نوضرفي نيذلا نوساكملا مهنم ناكو «بيعش ىلإ اوعمتسي نأ نوديري نيذلا عنمي

 .داسفلا عنم ليبس ىفف «مهنمأم ىلإ مهورميل سانلا ىلع بئارض مهسفنأ نم

 ٍطارص لك اودعقت الو) : مالسلا هيلع - مهل لاق نيدسفملا ىلع ءاضقلل ةئيهتلاو

 دّبعملا قيرطلا «طارصلا» 4 اجّوع اًهَتوْعَبتو هب نمآ نم هّللا ليبس نع نودصتَو تودعوث

 ةيرق ىلإ ةيرق وأ ناكم ىلإ ناكم نم هيف نولقتنيو ةلباسلا هيف ريسي ىذلا ميقتسملا

 وه اذهو «قيرطلا نوعطقتو «ةراملا نودعوت هيف اودعقت ال ءرصم ىلإ رصم وأ

 عن سيل وهو «ىونعم عنم كانهو «ىذألا حضاولا ىسحلا عنملاو ىسحلا دوعقلا

 هللاب ناميإلا نم سانلا عنمب هللا ليبس نع دصلل هنكلو «مهتقرس وأ «مهلتقو ةراملا

 ال ةجوعم ىأ اجوع اهنوغبيو نمآ نم ىلاعت هللا ليبس نع اذهب نودصي ءهدحو

 «ةراملا ىلع ليبسلا نوعطقي «ميقتسم طارص لكب نيرمألا نولفغي مهو «ةماقتسا

 .هللا ليبس نع نودصيو

 امك «مهبيذعتب ديدهتلا وأ مهبيذعتو نينمؤملا ءاذيإب «داعيإلا» رسفي نأ حصيو

 اولخدي نأ نم ناميإلا ددصب مه نم عنم هب داري «نمآ نم دصو .دعب نم نيبتي
 هللا ةمعنب «نيرمأب مهركذيو .ديدشلا باذعلاب مهداعيإو ءاونمآ نم ءاذيإو «هيف

 «حون موق نم اودسفأ نم ةبقاعب ةيناثلاو «ةلق دعب مهعمج رثك ذإ مهيلع ىلاعت

 :مهل لاقف ءدومثو داعو

 ناك فيك اورظناو 9 «نيريثك مكلعج ىأ 4مُكَرْثكف ًاليلق مسك ذِإ اوُُكذاَو ط
 اودسفأو «هريغ ىلاعت هللا عم اوكرشأف « مهنيد ىف اودسفأ نيذلا 4 نيدسفملا ةبقاع



 فا ارعالا ةروس ريسفت ا

 التالت نان ان طلال ظ شلل ل طلال ل اطل لااا نلت خطانا نسخ ممامامخلامممملام الخماسي
 يي > هوه
 «مهلاومأ اولكأو مهءايشأ سانلا اوسخبو «نازيملاو ليكلا اوفوي ملف .مهعمج ىف
 ٠ .مهوملظو

 ركذف ءاودحجف نورخآ ىصعو «ءاونمآف ؛هموق نم سان باجتسا دقو

 نإو 9 :مالسلا هيلع مهل لاقف «مهنيب مكحي ىذلا وه ىلاعت هللا نأو «نيمسقلا
 ني هللا ْمُكْحَي َبَح اوُرِبَصاَف اوُيمْوي مل ٌةَفئاَطو هب تْلسْرَأ يذّلاب اونمآ مكنم ةقئاط ناك ٠

 ؛هدحو هنودبعي مهنأل ؛اونمآ نيذلل ريشبت هيف اذهو 2 9 َنيمكاحْا ٌرْيَخ وهو

 راذنإ وهو «ةراجح هعم نوكرشي نيذلا لوقي ام ةحصل مكحي نأ نكمي ال هنأل

 ريخ هدحو - ىلاعتو هناحبس - وهو هريغ نودبعيو نوكرشي مهنأل ؛اونمؤي مل نيذلل
 وهف ءهاوس مكح ىف ريخ ال هنأل «هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفأو ؛نيمكاحلا
 .نيمكاحلا مكحأ

 راشأ دق .«؟ هموق باوج ناك اذامف ءهموقو بيعش نيب ام اذه ناك
 نمؤي مل نم مهنمو « نمآ نم مهنم نأ ىلإ قباسلا ميركلا صنلا ىف - هناحبس -

 :ءاربكلا ءالؤه فقوم ىف ىلاعت لاق دقو «مهؤاربك ءاونمؤي مل نم سأر ناكو

 هَ
 وو حسرإط ع ل ياس حو يل رع

 بيعشي كّنجِرح كصموف نماورب

 ا لَك فدو 66 نص أونماءنبز

 مُكِيَلِم فاكَدُع َنإ دكه َأَلَع 5
 2س 0 59 انتج
 كفانا اصر مأَلَعأَمْلِ ِءهع َلكنبَرَعَِواَنبرمَمأ
 0 د راو ٌقَحْل ا اَِصوَ َنيبَواَنَسِِب
 رايح متعب ِنرَل- دِم همه نماورَفَك نذل

2 0 3 
 رع س4 ايمْساْوَدك لاا ناتي ناك بيمن دَكَل
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 أ

 ا
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 او تدير كم وك لع

 ىلع ةلادلا ةجحلا مهل نيب نأ دعب ةدشرملا ةيداهلا بيعش ةوعد تناك اذكه

 نيذلا هموق باوج ناك اذامف «مهريغ ضرعأو .مهضعب نمآ دقلو «هتلاسر

 ؟مهنم كرشلا نودوقي

 ,4كَعَم اونمآ َنيِذَّلاو بْيَعش اي كَجرْخَنَلط :نورطيسملا مهؤاسؤر لاق
 ءمهتداسو ءاربكلا ىأ 4ُاَمْلا لاَقظ :ءالؤه لاوقأل ميركلا نآرقلا ركذ كيلإو

 مهناذآ اومصو ىلاعت هللا تايآب اوبذكو اوربكتسا نيذلا مهنأب - هناحبس - مهفصوو

 4 انَلم يف كدوعَتَل وأ ايف نم َكْعَم اونمآ نيذّلاو بيعش اَي َكئِجِرْخْنَل ا :قحلا نع

 رارصإلا نيدكؤم «مهتلم ىف اودوعي وأ ءمهتيرق نم مهوجرخي نأب مسقلاب اودكأ
 . مهتلم ىف ةدوعلا ىلع رارصإلا وأ ءمسقلاب جورخلا ىلع

 ةيرحلاو ؛ قتلا دض كلذ نآب اخبوم .مالسلا هيلع - هللا ىبن بيعش مهباجأف
 ه2 2

 . هيف بير ال ىذلا لطابلا اهنأو و «قحلا ريغ اهنأل مكتلمف

 ءاذيإلا متلواح امهف ءادبأ نوكي نل دوعلا مهبلطم نأ بيعش مهل دكؤيو

 مُكّلم يف ادع نإ اًبذك هللا ىَلع انيرَْها دق » :مهل  مالسلا هيلع  لوقيف ديدهتلاو

 نآرقلا تالامعتسا لك ىف ىه امك قيقحتلل انه «دق» 4 اًهنم هللا اًناَّجَن ْذِإ دع

 ىلع انيرتفا  لبقتسم لعف ىلع تلخد مأ ضام لعف ىلع تلخدأ ءاوس ءميركلا |

 اذإ ادمعتم ادوصقم ابذك ىلاعت هللا ىلع انبذك ىأ مكتلم ىلإ دوعن نأ 4 ابذك هللا

 دعب :هلوقب ىنعملا اذه  مالسلا هيلع  دكأو .هانرفك مث «هانقنتعاو «قحلا ائفرع

 - لاق مث «ةيادهلا رون ىلإ لالضلا نم انجارخإو ءانتاجن دعب ىأ 4 اهنم هللا اناجن ذإ
 نأ دعب انل سيل ىأ 4 اهيف دوعن نأ اََل نوي امو ا :دوعلا مدع ادكؤم  مالسلا هيلع



 فارعألا ةروس ريسفت ل

 0111 لل للا لاا للملا يح

 ها رحل

 ديري نأ الإ ىأ 4 اب هللا ءاَشَي نأ الإ ءةملظلا ىلإ دوعن نأ ءهيف انرسو رونلا انيأر
 هيلع حرص مث ءانم لمعب كلذ نوكيو «ةيادهلا دعب ةلالضلا انل انقلاخو انبر
 زييمت انه املعو 4 اًمّلَع ءيش ّلُك انبر عسو 8 :لاقف ىلاعت هلل ضيوفتلاب - مالسلا
 ءنوكي امو ناك ام ملعي وهف «ءىش لك ملع انبر عسو هانعمو «لوعفم نع لوحم

 در كلذو 4 الكوت هللا ىلع هللا ىلع الإ لكوتي ال اذلو «تباث نئاك وه امو

 متنك اذإف «مكديدهت هبلغي نلو ءانلكوت هيلع انبر هللاف «جارخإلاب مهديدهتل

 كلذ عمو «هللا ىلع دمتعن نحنف «مكتسرطغو «مكئايربكو مكتوربجب نونيعتست
 : هلك قحلا ملعي ىذلا ىلاعت هللا ىلإ هاجتالاو ةوادعلا بنجت ىلإ ةوبنلا ةمحر بهذت

 رْيَخ تنأَو » «قحلاب انمدق نيبو اننيب لصفا ىأ .4قحلاب انموق نيبو اننيب حتفا انير إ»
 . 4 نيحتافلا

 :مهنع ىلاعت لاقف ءاذيإلاب نينمؤملل نيرفاكلا ديدهت  هناحبس  ركذ دقو

 . 4 ©9 َتوُرساَخُل اذ مُكَنإ ابيع مُعبلا نيل هموق نم اورفَك نيذْا الملا لاَقو »

 ديدهتب هوعبتا نيذلا صيصخت ىلإ هعم نمو بيعشل ماعلا ديدهتلا نم اولقتنا
 بيعش ةوعدل ةباجتسا ىلاعت هللاب اونمآ نيذلا نينمؤملل هنأ حضاوو ءصاخ

 «بيعشل مهعابتا ببسب مهتراسخ نيدكؤم «ءاربكلا مهو «مهفعض اولغتسيل
 :ىلاعت هلوق ىف ماللاو 4 مُكّنِإ ف هلوقبو هب نومسقي امب مسقلاب مهديدهت اودكأو

 ةجسيتن نارسحلا رابتعاب ءاذيإلا ركذب «عابتالا ىلع كلذ بترتيو «َدورِساَخْل ا»
 .نارسخلل

 ىهو ء«هللا ليبس نع نودصيو «نينمؤملا نوددهي نيكرشملا رذيل هللا ناك امو

 نإ هب ىتأي نأ ءابيعش هب اودحت امو ءمهدعوأ ام مهب ىلاعت لزنأ اذلو «قحلا ليبس

 مهراد يف اوحَبصأُف ُةَفْجَرلا مُهَتَدَخَأَف 8 :ىلاعت لاق اذلو ؛نيلسرملا نم ناك



 فا ارعألا - رويس ريسضت الب

 رج للملا للملا ل الل

 وزو جلب

 ير :

 مهبيذكت ببسب هنأ ىأ ءاهدعب امل ببس اهلبق ام نأ ىأ «ةيببسلا ءاف انه ءافلا

 زه ءديدش لازلز ىهو «ةفجرلا مهتذحخأ ىلاعت هللا ليبس نع مهدصو مهرفكو

 ءاهماكر تحت اتاومأ نيميقم اوراصو ءاهلهأ ىلع تمدهتف افينع ازه مهرايد

 لاق اذلو ؛اهضرأب اوميقي ملو ءاهيف اونوكي مل مهنأكو «نيرفاك مهب ىلاعت بهذو

 : ىلاعت

 َنيِرساَحْلا مه اوناك اًبيعش اوبْذَك نيذّلا اهيف اوني مَل نأك ابيعش اوبذك نيدّلا

 «نيملاظلا موقلا رباد عطق دقف ءاهيف نيميقم اونوكي مل نأك ىأ اونغي مل 46

 ىلع بلاغ ىلاعت هللا نإو «هللا ليبس نع مهدصو بيعشل مهبيذكت ببسب كلذو

 .ءىش لك

 ىلع اورمتسا نإ نيرساخ اونوكي نأب نينمؤملا نوسرطغتملا نورفاكلا ددهت دقل
 ءاقدصو اقح نورساخلا مه نيبذكملا كئلوأ نأ  هناحبس  ركذف «بيعشل مهعابتا

 موي اورسحخخو «تمدهف مهرايد اورسخو ءاولضو اورفكف مهسفنأ اورسخ دقف

 .نودلاخ اهيف مهو ؛منهج بطح اوناكف «ةمايقلا

 :هناحبس لاقف بيعش وهو هويذك ىذلا ىلاعت هللا ىبن رمأ نم ناك اذامو

 ءارارصإ رفكلا ىلع اورصأ دق مهنأ ملع امدنع مهنع ضرعأ ىأ 4 مهنع ىّلوَتفظ

 هيلع مهل لاق «هضارعإ دنعو «لزن ام مهب لزنو مهنع ضرعأ «نينمؤملا اوذآو
 مكتغلبأ دقل موق اي لاَقو 9 عقوف هعقوت دقو «مهيلع ءالبلا لوزن دنع - مالسلا

 موق ىلع نزحأ فيك 4نيرفاك موق ئلع ئسآ فيَكَف مكل تحصنو يب تالاّسر
 .نيرفاك مهو اوتام ىتح مهرفك ىلع اورصأو ءاورفك

 بلطو «ءادتبا مهل هتبحم ىلإ ةراشإ بيعش هللا ىبن نم مالكلا اذه ىفو
 عم مهيلع نزحي نأ ابيرغ ناكو «مهيلع نزحي ملف ءاورفك مهنكلو «مهل ةيادهلا

 .نيرفاك مهتوم



 فا ارعألا ةروس ريسفت الإ

 لل لال يللللللا وا

 اس _بلطجيل ب 27

 ممألا ىف هللا ةئس

 4 سا من مسه ذا و

 الإ يِدنَم ةِيرقفف و
 0 رع د هم هس حرك تر ل هب رس رس غال سا 4

 اه - 2-5 ب

 م اإل نوعرضي ءارصلاو كساب اياهلهأ انذخ
 ىتت ده كوع يح ةَئسلاِةكييلاَناَكَماَنلَد هس و رع يده 6 هه لس هل لس هيل سا سل ا ه2 و

 0 تورعشال مهو ةدعب مهذ ذحأق ُءآَرَسْلاو ءاَرَصلأ انَءآَباَء اه وعدم سب ء وس كلل ود م سم ع اخس حس ا
 ِتكَرَب مهيلعانحتفل أَوَعَّتأو اوْنَماءئرفقلالهأن ا 2 أ 0 3 00 1 و و سه # 0 0
 اوُناَكاَمِب مهَسْذَحَهاوبَدَك نكْدْلَو ٍضرالاو ِكمَسلا نع 0 00 0س الا ع م 2-2
 منييلَكشأبيأَدأ ةكرشلا لأ نوكأ 7 وبي
 انسب مَهَيِتأَيِنأ ئرملا لهأ نمأَوأ 2 نوميان مهو اعلا عال قس 4 لال عم 1 1 4 هه مع ب ع تاب عد
 نوبعلي مهو ىحض رغ سس سات يد ًَ اس وسء ل جريس تع ع

 َنيِذَلِل د هيَرلَوأ © َدوُرِيَكْلاْموَقْلأ اَّلِإ هَلاَر حم
 كبس َكقَول كآآ يْهَأِد سب مَضْرْلآت وي

 أشر هت ءاَجَدَمْلَو اهيآبنأ نم كيَلَع صفت ئرفلا كلي وع رخل سرس حس مصر . هل ا 20 6
 رم | هوم هوفر ا سم سلس
 1 ه2 عرس 2. 20 10 رع دس وو م عم و 0 0

 اَكَجواَمَو () نرفكحلا سولف لعدن عبطبد دك
 أ هك مي هه سم عرس 2

 نيِقِسفل رهرثكا اندجونإو
 34 هع ماس ا 4 2

 ظ ٍرهعنت مهراكال
 .طولو حلاصو دوهو «خون صصق - ىلاعتو هناحبس هللا صق نأ دعب

 هللا ءايبنأل مهتلماعمو .«سانلا ىف هتنس - ىلاعتو هناحبس - نيسي لح « بيعشو



 فا ارعألا هم رويس ريسفت ل

 كفا ااا اا ا ل

 ا بل

 «صصقلاب اوربتعيل «هناحبس ةنسلا هذه ركذو «ةنتف ريخلاو رشلاب مهربتخي فيكو
 هللا نأ اوملعيلو «ريخلا قيرط ىف ريسلا ىلع مهلمحي امو «مهلاح حلصي ام اوريو

 ىف ىلاعت هللا ةنس مهنيعأب اوريلو ءركشي ال نم بقاعيو «ةمعنلاب ربتخي ىلاعت

 ىذلا ىورخألا باقعلا قوف مهرايدب لحي ىويند باقع نم هزني امو «نيملاظلا
 :لاقف « مهلبقتسي

 مُهّلَعَل ءارّضلاو ءاسأبلاب اهلهأ انذخأ الإ يبن نم ةيرق يف انلسرأ اموإ»

 ىلإ اهوعدي ىذلا اهيبن اهيف ثعب اذإ ممألا نم ةمألل ىلاعت هللا نايب اذه

 ايندلا ىف هب نوحلصي ىذلا ريخلا ىلإ اهوعديو ء.هدحو ىلاعت هللاب ناميإلا

 امل اقفو هءازج مهيزجيف «حلاصلا لمعلاب ةمايقلا موي هللا ىلع نومدقيو «ةرخآلاو

 نمل ممألا نم ةمأ عمتجم ىف ىأ 4 ةيرَق يف انلسرأ امو :ىلاعت لوقيف ءاومدق

 ريبكلا عمتجملا ةيرقلاف «ريبك عمتجم ىف انلسرأ امو ىنعملاو «ةينايب انه نم 4 يِْن
 ال ىلاعت هللا نأ ىأ 4 ءارضلاو ءاَسأبلاِ اهلهأ انذخأ الإ سانلا هيلإ ىرقي ىذلا

 هللا ةردق نايبب  مالسلا هيلع هب سوفنلا نطوي الإ «تازجعملاب اديؤم ايبن لسري
 نم نايغطلل ضرعتلاو نامرحلاو رقفلا دئادش ىهو 4 ءاسأبْلاب ا اهذخأيف «ىلاعت

 «عاونألا فلتخم ديدش ضرم نم نادبألا بيصي ام ىهو 4 ءارضلاو » ءماكحلا
 لهأب لزن امك «هيلإ اوعرضو «ىلاعت هللا اوعد رضلا مهسم اذإو «هب مهل لبق ال
 .ىناسنإلا نوكلا اذه ىلإ ٌهْلِكَك ىبنلا مدقم دنع ةكم

 ىف دّلوت ةدشلا نأل ؛كلذب ىبنلا اهيف ثعب ىتلا ىرقلل ىلاعت هللا ذخآو
 اذإ قحلل سفنلا عضختف «ةاجنلا بلط ىلإ هاجتالا ناميإلل دادعتسا هدنع نم بلق

 سوفنلا هجتتو «ناميإلا عبانم عبنت هب روعشلا وأ فعضلا ثيح هنإف ؛هيلإ تيعد

 هل اولذيو ءاوعضخيو اوعرضي نأ ءاجر كلذب مهربتخي ىلاعت هللا نإو «نايدلا ىلإ
 هذه دنع هيلإ أجلي ىذلا ءىش لكل قلاخلا هدحو هنإف «هدحو  ىلاعتو هناحبس -

 .دئادشلا



 فارعألا ةروس ريسفت ال

 00 للا 6
 د بل

 هلل عوشخلاو ةعارضلا وجريل ىأ 4نوعرضي مهلعل إ» :ىلاعت لاق اذلو
 مظعأ ةعارضلا نأ ؛ناميإلل بلقلا حاتفنا ناك .ةعارضلا تناك ثيحو . ىلاعت

 مهربستخي .4 029 .. . ةّيفخَو اعرضت مكبر اوعدا 8 :ىلاعت لاق امك «ةدابعلا
 : هناحبس لاق اذلو ؛ةمعنلاب ةدشلا دعب نم هناحبس

 ءارضلا اًنءابآس م دف اولاَقَو اوَقَع ْىَّنَح َةَنَسَحْلا ةَّمّيّسلا َناَكَم الدب مثل
 . 4 ءاَرسلاو

 تباصأ ءاسأب نم هيلع اوناك ام نيب قارتفالاو ىخارتلا نايبل انه 4م
 قرافلاف .مهتمع ءامعن نم مهربتخا امو مهماسجأ تباصأ ءارضو «مهلاوحأ
 . ميظع امهنيب ىسحلاو ىونعملا

 ىف ةئيسلا لدب انلعج ىأ 4ةَسَحْلا ةَمّيّسلا َناَكَم انلدب ملال :ىلاعت هلوقو
 «ناءوست امهنأل ءءارضلاو ءاسأبلا انه ىهو ءوسي ام ىه ةئيسلاو .ةنسحلا اهناكم
 ريلا ةدايز هللا روصو «ةدشلا دعب مهيلع هب ضيفي ىذلا ريسخلا انه ىه ةنسحلاو

 ةرثكلا ىنعمب قلطي وفعلاف ءاؤدازو اومثو ءاورثك ىأ ,4اوفع ئتحإ» :ىلاعت هلوقب
 .مدقو «سرد ىنعمبو «ريسيلا ىنعمبو

 هنأ نودحاجلا ركذي ال ذئدنعف «مهيف ريخلا دازو ءاومو اورثك ىنعمب انه ىهو
 بجوت ةمعنلاف «ةعارضلا بجوت ةدشلا تناك اذإ هنأو .هتمعنو ىلاعت هللا لضف
 انئابآو انفالسأل ناك ام وهو انل كلذ نولوقي ءاوركشي نأ لدب مهنكلو .ركشلا
 اريخ مهب لزني ارمأ اهوبسحو «هللا اوسن «كيلاود اذكهو «ءارسلاو ءارضلا مهتسم
 كلذكو «نوحرمي مهو ةمعنلاب اورفك دقف «ةدشلا ىف اوعرض اوناك اذإو ءرض دعب
 وأ ادعاق وأ هبنجل اَناَعَد رضلا ناسنإلا سم اذإو )ف :ىلاعت لاق امك امئاد دحاحجلا نأش

 لاق امك [سنوي] 409 . ُهّنسّم رض ىلإ انعدي مل نأك رم ةرض هنع انفَشَك اًمَلُف امئاق

 هّنِإ هنم اهاتعزت مث ةمحر ام ناسنإلا انقذ نيآو » :ةيناسنإلا سفنلا نأش ىف ىلاعت

 َحِرَم نإ نع تاَّيسلا بهذ َنَوَيَل هنسم ءارض دعب ءامعن هاَنقذَأ نيلو () روفك سوكيل

 4« 9 ٌريِبَك ٌرْجَأو رغم مهل كدلوُأ تاَحلاّصلا اوُنمَعَو اوًرَبَص َنيذلا الإ 69 َروُحخَف
 .[دوه]



 فارعألا ةروس ريسقت
 و ما

 مروجي
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 «سفنلا تباث ريغ وهف «ةمعنلا هيغطتو «ةديدشلا هسئبت «رفاكلا نأش اذكهو

 لاق اذلو ؛راق تباث ناميإلاب نئمطم هبلقف نمؤملا امأو «ىلاعت هللا مكحل ركنم

 نإ «نمؤملل الإ دحأل كاذ سيلو ريمخخ هلك هرمأ نإ «نمؤملا رمأل ابجع» :لإكي

 معنلاف 217(هل اريخ ناكف ربص ءارض هتباصأ نإو «هل اريخ ناكف ركش ءارس هتباصأ

 بوجوب اهيف سحي معنلاو هبذهتو هلقصت مقنلا ؛اهتيريخ ىف ءاوس نمؤملل مقنلاو
 ناك هنم هللا هافعأ مث مقسلا هباصأ اذإ نمؤملا نإ» :ِةكَي لاق دقلو «معنملا ركش

 ىفعأ مث ضرم اذإ قفانملا نإو «لبقتسي امسيف هل ةظعومو هبونذ نم ىضم امل ةرافك

 . '"7«هولسرأ مل ردي ملو .هولقع مل ردي ملف هولسرأ مث هلهأ هلقع ريعبلاك ناك

 مهل ثعب ىذلا ىبنلاب اورفكو ةمعنلا مهتغطأو «ةنحملا مهتلذأ نيدحاجلا نإ

 ةمعنلا مهتداز لب «مهيلع تضاف ةمعنلا الو ءاهوقاذ ةديدشلا مهيف دجت ملو

 ءانيلع ىرجت نيلوألا ةنسف «ءارسلاو ءارضلا مهتسم انؤابآ ناك اذكه اولاقو ءادوحج

 نيهال مهيلع هللا معنأ اميف نوعترب مه انو :ب ءمهسفنأ مهاسنأف ىلاعت هللا اوسنو
 ما كت امو م مي م

 . 4 نورعشي ال مهو ةَعغَب مهاَنذَحََف :لاقف هباذع مهب لزنأ - هنع

 مهيف دجت مل هنأ ببسب هنأ ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل انه «ءافلا»

 اهيف حيرب وأ ةفجرلاب «كالهلا ىلإ مهانذخأف . مهانبقاع «ةمعنلا مهترغأو «ةدشلا

 « ليجس نم ةراجح مهيلع انرطمأو ءاهلفاس اهيلاع مهتيرق انلعج وأ «ديدش باذع

 ال ىأ «نورعشي ال مهو ةأجف مهءاج لب ءهعوقو اوعقوتي مل «ةتغب كلذ ناكو

 ؛ىلاعت هللاب نمؤي ال نم ىلع ةديدش نوكت ةءاجفلا نإو « مهب لزنيس هنأب نوسحي

 توم» : ديِئََع لاق اذلو ؛نمؤملا فالخي كلذو « هئبعو هحرم ىف وهو هذخأت اهنأل

 .'7(رفاكلل فسأ هذخأو «نمؤملل ةحار ةأجفلا

 نكلو ضرألاو ءامّسلا نَم تاكرب مِهيَلع انحَممَل اوَقَناَو اومآ ئرُقْلا َلْهَأ َنآَولو ١

 . 4 69 نوبسكي اوناك امب مهاَنْذَحَأَف اوبَذَك

 .هجيرخت قبس )١(
 151 / حيباصملا ةاكشمو ةضمفن ١/ ريبكلا حتفلا عج ارو «هيف ةدايزب دواد وبأو «يمرادلا هاور ()

 .(؟8555؟2١1)قباسلا دئسملا ىقاب -راصنألا دنسم ىقاب : دمحأ هاور قرفز
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 .ديري امل لاعفلا وهف « ةراتخملا هتدارإو هتمكحب هيلع مويقلاو «هقلاخو

 ىف اهقحتسي نم ىملع قازرألا عزوي نأ - ىلاعتو هناحبس - هتنس نم نإو ٠

 مهيلع عطاق نيملاظلا لهمأ نإ هنأ ىلإ ريشيو ءاهاوقتو اهناميإ بسح ىرقلا ىطعي
 .اوبستكا ام ءازج مهريخ

 . « حقق اواو اوُنمآ ىلا له ذأ ولو إف :هناحبس لوي
 ول : هريدقت ردقم لعف ىلع ةلخاد ىهو « عانتمال عانتما اهنومسي «ولو

 قح هللاب اونمآ سانلا اهيلإ ىرقي ىتلا  ةريبكلا تاعمتجملا ىأ  ىرقلا لهأ نأ تبث

 :ىلاعت هلوقو «ضرألاو ءامسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل هتاقت قح هوقتاو «هناميإ

 مهيلع انلزنأ  ملعأ هللاو  دارملاو «باوجلا ىلع ةلاد «ماللا»و «باوج # انحتفل »
 اريخ ىأ ءةكرب كلذ نوكي نأ ىلع «ضرأللا ىف تابنلا مهل انتينأو ءءامسلا نم

 . ىلاعت هللا دنع نم ءىش لك تارمث تابنإو .رطملا لازنإ رهاظلاف ءايمان اريثك

 ءامسلا حتفب هرامهناو رطملا لوزن هيف هبش «ىزاجم ريبعت ««انحتفاب ريبعتلاو

 طابترا نإو ءرطملا هنأ ىلع ةنيرق 4 مهيلع  :ىلاعت هلوق ركذو ءاجاوفأ اجاوفأ
 حون لاق دقف ٍءمهماوقأ ىلإ مهت تاوعد ىف لسرلا ٠ هركذ ناميإلاو ىوقتلاب قازرألا

 4 69 اراَردَم مكي ءاَمسلا لسّرُي 9 ارا ناك نإ مكبر اورفغَتسا .. . # :هموقل

 4ص .. اراردُم مكيَلَع ءاَمسلا لسْري هَل اوبوت مث .. . # :هموقل دوه لاقو [حون]

 ةمحر نوثوعبملا نوقداصلا مهنإ لب « مهماوقأ نوعدخي ال ىلاعت هللا لسرو [دوه]

 99 دوديزي وأ فلأ ةنام نإ هنأسرأو )ف تو سوي ىف ل دقلو تالا

 نسر نا حا يف يحل باع فد اسال. هن
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 دئادشلاو ءءارضلا نم ىلاعت هللا تقم نأ ديفت ةميركلا صوصنلا دجن اذكهو

 ةالصلا مهيلع هئايبنأ ةنسلأ ىلع ىرج امكو «هناحبس لاق امك نيصاعلاب لزنت

 . مالسلاو

 مهمتأ اوقاسو هللا معنأب اورفك الاجر اندجو دقف «نيعلا ىأر كلذ انيأر دقلو

 ةسكنو « رمتسم نالذخ ىف ىلاعت هللا بضغ مهيلع لزنف «نايصعلاو .روجفلا ىلإ

 . ةسكن ءارو

 ماظنب ةيناسنإلا قالخألا نوطبري نيذلا ةفسالفلا ضعب ةلاقم لوقن ال انإو

 ريس ىف داسفلا سكعناو «نوكلا برطضا «قالخألا تدسف اذإ :نولوقيف ءنوكلا

 .ةيسويشوفنوكلا ةفسلفلا ىهو «ضرألا ىفو ءامسلا ىفو ؛كالفألا

 .ةفسالفلا ةالاغم ىلاغن ال نكلو «هب نمؤنل «ناميإلاو ىوقتلاب قازرألا حتف طبرو

 «مهربص نيبتيل هراكملاو دئادشلاب نوربتخعي دق نينمؤملا نأ ىلإ هبنن نأ بجيو

 نم صقتو عوجلاو فوَخْلا َنَم م ءيشب مكُنولبتلو )» :ىلاعت لاق اذلو « مهؤازج قحيو

 .[ةرقبلا] #4 622 6 نيرباّصلا ٍرَشْبَو تاَرَمَثلاو سفنألاو لاَوُمألا

 لزني ىلاعت هللا نأ عنمي ال ءاهاوقت ىف ةنمؤملا ىوقلل رابتخالا كلذ نإف

 : ءامسلا نم تاكرب مهيلسع هللا حتفل اونمآ ول ىرقلا لهأ نأ ىلاعت هللا نيب

 وئاك اب مهانذشأق اوبك نكلر) :لاق اذلو ؛اولعفي 426 د ؛ضرالاو

 لاق اذلو ؛ةرخآلاو ايندلا ىف ديدشلا باتسلا مهيلع قحف ءاوقتي ملو ءاونمؤي 7

 ىلع اهدعب ام بيترتل انه «ءافلا» 4 نوبسُكي اوناك امب مهاَنَذَحَأَف :هتاملك تلاعت
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 فا ارعالا ةرونش ريثسشفت اه

 للمال
 يي زر جلع

 ةراجسحلا راطمإبو ءانايحأ ةفجرلاب مهانذخأ بيذكتلا اذه ببسب ىأ ءاهلبق ام

 . ميلأ زجر نم باذعبو ءانايحأ

 ةايحلاب رارتغاو «ةيناسنإ مئارجو رفك نم نوبسكي اوناك ام ببسب كلذو
 .ايندلا

 نوبسحي الو ءايندلاب نورتفي نيرفاكلاب هللا باذع عوقوو ءربعلا ىلاوت عمو

 نأ ئرقلا لهأ َنمأَفَأ 8 :ىلاعت لاق اذلو ؛ايندلا ىف مهب لزانلا هللا باذعل اباسح
 ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بترت ةفطاع «ءافلا» 4( نومئان مهو اتايب انسأب مهيتأي

 مهيتأي نأ ىرقلا لهأ نمآ ام ىأ .عوقولا راكنإل ىراكنإ ماهفتسالاو «ةرادصلا

 نومئان مهو اتايب انسأب

 هنوركذي اوناك ولو «ىلاعت هللا سأب نوسني اهرورغب ايندلا مهذخأت نيذلا نإ

 اونمأي نأ مهل سيلف ءتقو ىأ ىفو ء«ءىش لك ىلع رداق هنأ اوسن امو ءاولفغ ام

 .ديدش سأبب هللا مهتغبي نأ ريغ نم مهيغ ىف نورمتسم مهنأ

 مهوت مهلاح نكلو ءاذه نونمأي ال مهف .مهتلعفب مهل ديدنت ماهفتسالا اذهف

 .هللا دناعي هنأ فرعيال ىذلا لفاغلا نامأ هنأ ىلإ مههبني ىلاعت هللاف ءاونمآ مهنأ

 مهريغل ةربعو ءمهدوحج ىلع اباقع مهب لزنت ىتلا ةدشلا ىأ 4اتسأَبطو

 مهو انسب : ىلاعت هلوقو | مب ميحم هكا «ىحسف مهند ءالسأ مهيب

 دق ساعنلا نوكي ثيح مونلا ةلفش - ةيناثلا ةلفخلاو :رارقلاو ةعدلاو مالا ثيح هي

 لفغي ال ىذلا ىلاعت هلل دوحجو دانع نم هوبكترا اميف نوركفي ال مهو ءمهيشغ
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 ال اوناك اذإو :ىلاعت هللا ةردق راوجب ائيش نوكلمي ال مهو ءاذه اونمأ لهف

 نمَأ َوَأإ» :ىلاعت لاق اذلو ؛ىحض هنونمأي ال مهنإف ,4اناّيبط هللا سأب نونمأي
 . 4 62 نوبعلي مهو ىحض انسأب مهيتأي نأ ئرقلا لهأ

 ىف ةزمهلا تمدق نكلو «ماهفتسالا ةزمه ىلع تلخد فطعلا واو ؛«واولا»

 عم عوقولا ىفن ىنعمب «ىراكنإ انه ماهفتسالاو «ةرادصلا هل ماهفتسالا نأل ؛قايسلا

 مهيتأي نأ «ةربعو الاكن نوكت ىتلا هتدشو هللا سأب نأ نونمؤي ال ىأ «خيبوتلا

 مهر» .هفشكتو ءىش لك نيبت ةعطاس سمشلاو ؛هاحضو راهنلا ىف «ءىحض

 دصقي ال ىذلا ثباعلا لمعلا وه بعللاو ءابعل مهلمع ىلاعت هللا ىمس 4ُ(َوِبعْلي
 نونمؤي ال اوماد ام مهنأل ابعل مهلمع  ىلاعتو هناحبس - ىمس ءاعفن الو ارض

 نوكي نأ وه بيطلا دصقلا نأل ؛بعللاك مهلمع نوكي رخآلا مويلاب الو هللاب

 ريخلا لمع وه بعللا نع جرخي ىذلا لمعلا نإف .هوصع دقو «ىلاعت هلل ةعاط

 .ادحأ هللا عم كرشي ء«دحاج نم نوكي ريخ الو «ةيصعم ىف ريخ الو

 ةبقاعب نورعشيال نوهال ةلفغ ىف مهنأ الوأ ناديفت نيتميركلا نيتيآلا نإو

 ىلاعت هللا سأب نأ ايناث ناديفتو .نيكردم ريغ نومع مهنإو ءاهماثآو «مهلامعأ

 كلذ نإو «نوبعلي مهو اراهن وأ «نومئان مهو اليل نوبستحي ال ثيح نم مهيتأي
 :كلذ دعب لاق اذلو «ىلاعت هللا ريبدتب

 . 4 © َنوُرِساَخْلا مقل لإ هللا رْكم نمي ال هللا ركم اوُسَأَفَأ

 مهدجت مل اوناك اذإ مهنآل ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بترتي ةفطاع انه (ءافلا»

 مهو ىحضو «نومئان مهو اليل مهنمأم ىف مهيتأي هللا سأبو «ةمعنلا الو ةمقنلا

 .نونمأي ال مهف «بعللاك وأ بعل وهف هيف ىودج ال المع نولمعي
 نم ىلع عيرسلا باذعلا هب لزني ىذلا مكحملا هريبدت ىلاعت هللا ركمو

 نيرسفملا ضعب رسف دقو «ميكحلا وهو «هقحتسي نمل ةنينأمطلاو نمألاو .هقحتسي

 ريبدتلا هللا نم وه امنإ «ةجيتنلاب ريسفت وهو «ديدشلا سأبلا وأ «باذعلا هنأب
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 «رش هتجيتنو «رارشألا نم نوكي ىذلا وهو يس ركم :نامسق ركملاو . مكحملا

 ىف شيرق نأش ىف لاق دقلو «ةبيط هتجيتنو «رارشألا ركم در وهو بيط ركمو

 ريخ هللاو هللا ركمو اوركمو و :هوجرخي وأ هولتقي وأ هوتبثي نأ ِةْككَك ىبنلل مهريبدت
 نوركميو لَك ىبنلا ءاذيإل نوربدي اوناك مهنأ ىأ [نارمع لآ] 459 نيركاملا

 هترجهو ( مهنم هتاجن هيبنل ربدي ىلاعت هللاو «هلهأب الإ قيحي ال ىذلا ئيسلا ركملا

 . مهنيبو هنيب لصفلا نوكي ىتح «جارخإ ريغ نم مهضرأ نم

 «هللا ركم نونمأي ال مهف «خيبوتلاو ىفنلا ىنعمب ىراكنإ ماهفتسالاو

 باذعلا كلذ عم نونمأي مهنأل ؛هللا تايآب اوبذك امبو ءاوبسك امب ءازج مهل كلهملا

 متحخ اذلو ؛مهلبق نمل ناك امب رابتعا مدعو «ةديدش ةلفغ هذهو 2 مهب لزني ديدشلا

 . ©« نورساَخْلا موقلا الإ هللا ركم نمَأَي الق :هلوقب ةيآلا  ىلاعتو هناحبس هللا

 عقوتي ىصع اذإو «هتردق راوجب ىلاعت هتردق ماقل امئاد نطفتي نمؤملا نإ

 نمؤملا نإو «ةبوقعلا هب لزنت نأ نمأي الو فوختيو «هنايصع نم ىلاعت هللا باذع
 دقو هلامهإ وجري الو « هباذع امئاد فاخي هللاب هناميإو «هتيصعمب هسح طرفل

 نم فوخلا نأل ؛ءاجرلا ىلع فوخلا (بيلغت) ةيفوصلا ئدابملا نم ناك اذلو ؛هاصع

 ىلإ ىضفي هبابسأ ريغ نم ءاجرلاو «ىوقتلا هئارو نم سفنلا ىلع فارسإ ربيغ

 .هيهنو ىلاعت هللا رمأب ةناهتسالا رورغلا ءاروو ءرورغلا

 براحيو دناعي هنأو «هللا ةوق ىسنيو ءائسح هنايصع ىريو « ىصعي رفاكلاو

 « ءىش لك ىلع بلاغ وه ىذلا راهقلا رداقلا ىوقلا دناعي هنأ ايسان «هيهنو هرمأ

 هللا باذع نمأي كلذ ىلعو - ىلاعتو هناحبس - هتدارإ راوجب قولخمل ةدارإ ال هنأو

 ركم نمأي الف إظ :هنأب ىلاعت هللا مكح اذلو ؟نيبمللا نارسخلا وه كلذ نإو «هريبدتو

 . 4 نورساَخلا موَقْلا ذلإ هللا
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 ىف مهلعجو «هللا باذع نمأو نايسنلاو ةلفغلا رش نينمؤملا ىقي ىذلا وه هناحبس

 . ليبسلا ءاوس ىلإ ىداهلا وهو « هيهنو هللا رمأب رابتعاو ةمئاد ةنطف

 . 4 020 نوعمسي ال مهف مهبولق

 ىف ةرادصلا هل ماهفتسالا نأ ؛ماهفتسالا ةزمه اهيلع تمدقو «ةفطاع واولا

  هنايب ىلاعت هللا ركذ نيذلا كئلوأ ركذ نم صصقلا ةربع هذه نإو «ركذلا

 . مهضرأ ءالؤه ثروو (مهركذ

 ضيرحت وهف .ةكم لهأ ضرألا اوثرو نيذلا نمو «مهب هسأب ىلاعت هللا لزنأ ىذلا
 موق نم نيرفاكلا لآم هيف ركذ ىذلا صصقلا اذه نم ربعلا ىف رظنلا ىلع مهل

 ىتلا ضرألا راوجب مهراثآو « بيعش موقو «طول موقو «دومثو «داعو 2« حون

 لوقعو اهب نوربتعي راصبأ مهل تناك نإ اوربتعيو اورظني نأ مهيلعف ءاهيف نوميقي

 .اهب نودتهي

 هللا ىلإ ةيادهلا دانسإب نونلاب ,««دهن ملوأ» :ةرتاوتم ةروهشم ةءارقب ئرقو «مهل

 لوعفملا ىف «ىلإ» وأ ماللابو «لوآلا لوعفملا ىف « هسفئب ىدعتي «ىدهل)و

 .قيرطلل وأ «قيرطلا ىلإ :وأ ءريخلا ىلإ هانيده :لاقيف «ىناثلا

 .ةقحلا ةيادهلل نايب هنأ ىلع ةلالدلل ةيادهلا ظفل ركذو «نيبي
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 ةليقثلا نم ةففخم انه «نأ»و « مهبوئذب مهانبصأ ءاشن ول نأ :ىلاعت هلوقو

 نم ىلع هانلزنأ امك ءانسأب مهيلع انلزنأ ىأ مهانبصأ ءاشن ول نأشلاو لاحلا هنأ ىأ

 ئدابملاب رفكو «ىلاعت هلل ةبراحمو كرش نم اهوبكترا ىتلا مهبونذ ببسب مهوقبس
 ةيادهلا قئارطو «ةتباث قدصلا بابسأو «نيدحاج نيدناعم نويبنلا اهب ءاج ىتلا
 . ةمئاق

 عبطن اننأ لاحلا ىأ .4نوُعَمْسَي ال مهَف مهبول ىلع عبطنو  :ىلاعت هلوقو
 نأ اذه ىف ىماسلا مالكلا ىزغم نإو .نوعمسي الف ةلالضلا متاخب مهبولق ىلع
 ةئيسلاب كتولجعتسيو 8 :ىلاعت لاق امك «باذعلا نولجعتسي اوناك نيذلا نيكرشملا
 دواجعتسي اوناك مهنإ [دعرلا] 40 ...تالُْمْلا مهلبق نم تلح دقو ةنسحلا لبق
 دقو !؟مهل نيبي ملأ ءمهب لزن امو نيرفاكلا صصق نم هللا مهل قاسو «باذعلا
 عبط هللا نأ ىأ 4 نوعمسي ال مهف مهبولُق ئلع عبطتو © :لاقف  هناحبس  كردتسا

 ءهازغم اوكردي نأ نولواحي الو .قحلا صصقلا نوعمسي ال مهف «مهبولق ىلع

 ىنعملا اذه ىفو «ةواشغ مهراصبأ ىلعو مهعمس ىلعو «مهبولق ىلع هللا متخو
 نإ مهتكاّسُم يف نوُشَمَي نورُقلا نم مُهلبَق انكلهأ مك مهل ده مَلقَأ ١) :ىلاعت هللا لاق

 نم انكلهأ مك اوري ملأ » :ىلاعت لاقو ءا[هط] 4« ه9 ئهنلا يلوأل تاَيآل كلذ يف

 اَنلَعَجَو اَرارَدَم مهْيَلَع ءاَمّسلا اَْلسرَأَو مُكَل نكمُ مل ام ضرألا يف مهام نَرَف نم مهلبق

 49 رح نق مهدشب م نانو مهو مانططأف مهمحت نم ير راها
 . [ماعنألا]

 تانيَبْلاب مهّلسر مهتءاج دقو اهئابنأ نم كِيَلع صقن ئرقلا كلت ظ :ىلاعت لاق
 انْدَجَو اَمَو 9-0 َنيرفاكْلا ِبوُلُق ىلع هللا عبط كلذك ٌلْبَق نم اوبذك مب اونمؤيل اوناك اَمَق

 . 49 اقمار جو إو دع نم مهر
 قحلاب ءاج دق ِةِي هنأل لكي ىبنلل 4« ىرقلا كلت 9 :ىلاعت هلوق ىف باطخلا

 .هلوسرو هللا ةاداعمو نايصعلاو راكنإلاو رفكلا دجي ناكف «ةرطفلا عم قفتي ىذلا



 فا ارعألا ةروس ريسفت |

 م11 لئلا
 يي  1كال ١ ..

 اونوكي الأ كَسْفَت عخاب َكّلَعَل ط : ىلاعت هللا لاق ىتح «تارسح مهيلع هسفن بهذتف

 نأو «نييبنلا صصق ىف ةربعلا هل نيبي ىلاعت هللاف ء[ءارعشلا] 4 2 َنيِنمْوُم
 كسفن بهذت الف هللا سأب كئلوأ ءاج ىتح ءمهودناعو مهب اورفك مهماوقأ

 .داه موق لكلو «رذنم تنأ امنإ ءتارسح مهيلع

 موق رابخأ نم اهصصق ىلاعت هللا صق ىتلا ةريبكلا تاعمتجملا :ىرقلاو

 .طول موقو «نيدم لآو «دومثو داعو «حون

 : ءابنألاو ءصصقلاب اهرابخأ عبتن 4 اهئاَبنَأ نم َكِيَلَع صْقَن 9 :ىلاعت هلوقو

 . لَك ىبنلل نانئمطالاو «رابتعالاو ةظعلا ديفت ىتلا رطخلا نأشلا تاذ رابخألا ىه

 ىأ .4 تانّيَبْلاب مهلسر مهتءاج دقلو 9 نأشلا تاذ مهؤابنأ وأ مهرابخأ هذه

 هلوقب تانيبلاب مهتءاج لسرلا نأ  هناحبس  دكأو «ناميإلل ةبجوملا ةزجعملا ةلدألاب

 وه امنإ «لسرلا ءىجمل سيل ديكأتلاو ءديكاتلل دقو ءديكاتلل ماللا نأل ؛4 دقلو )»

 امثإو .قحلل بلاط اهيف باتري ال ىتلا ةعطاقلا ججحلا اهيف ىتلا تانيبلاب مهئيجمل

 قحلل نوعضخي الو «ةيادهلا نوبلطي الو «قحب نونمؤي ال نيذلا نوباترملا باتري

 . هتائيب ترهظو «هتارامأ تدب نإ

 «لطابلاب مهبولق ىلع متخيو «نولصي نيذلا لاح ىلاعت هللا فصو دقو

 نم لوسرلا هب ءاج ام اوصحفي نأ ريغ نم بيذكتلاو راكنإلاب نوردابم مهنأ ركذف

 املكو رونلا مهسفنأ نع اوبجج دقو امهب اوثبشت بيذكتلاو راكنإلا قبس اذإف ةلدأ

 الإ تابآلا مهديزت الو ادوحج اودادزا مهسوفن ىلإ قبس امب قلعتلا ىف اونعمأ

 .اتانعإو ءارفك

 ذإ حاصفإلل «ءافلا» 4 لبَق نم اوُبَذَك اَمب اوُنمْؤيل اوُناَك اَمَف 8 : ىلاعت لاق اذلو

 نم ناك ام ىأ ,4اونمْؤيل اوناك اَمَفظ :ىلاعت هلوقو ءردقم طرش نع حصفت
 «لعفلا نازيمب اوصحفي نأ لبق ىنعمب بيذكتلا ىلإ اوعراس دقو اونمؤي نأ مهنأش



 فا ارعألا ةرودسس ريسفت اا

 111 ل 1
 7 بح

 مب :ىلاعت هلوق ىف ءابلاو هريسفت ىف ريثك نبا كلذ ىف لاق دقلو ءاوتبثيو

 قحلاب مهبيذكت ببسب لسرلا هب مهتءاج امب اونمؤيل اوناكك ام ىأ ةيببسلل 4 وبذَك
 .نسح هجتتم وهو «هللا همحر ةيطع نبا هاكح «مهل درو ام لوأ

 هنع ىلختلا نوكيف ءركفلاب قصتليو «سفنلاب قلعتي رطاخ لوأ نأل كلذو
 ةلهو لوأل نوبذكي نيذلا كئلوأ نإو «نورباصلا الإ هعيطتسي ال دهج ىلإ اجاتحم

 ىناثلاو «مهيلإ قبس امم عالخنالا امهلوأ نيدوهجمب قحلا ىلإ نولصي رظن ريغ نم
 .هقوعي امم الخ دق ميقتسم ركفو «ميلس بلب تانيبلا سامتلا

 هللا عَبْطَي كلَذَك 9 قحلا رون نع بولقلا قالغإ قيرط اذه نأ ىلاعت نيب دقلو
 . 4 نيِرفاكلا بولق ىلع

 كاسمتسالاو ةلهو لوأل بيذكتلاب ةعراسملا نم اهومتيأر ىتلا لاحلا هذهك ىأ
 اوكلس مهف «قحلا رون اهلخدي الف «نيرفاكلا بولق ىلع هللا عبطيل «هبادهأب
 دق بلقلا ناكف تانيبلاب قحلا مهءاج املف ءاوعبتي نأ لبق «هيلإ نيعراسم لطابلا

 كئلوأ نإو قيرطلا اودس نيذلا مه ذإ هللا مهلضأ امو اولضف «لطابلا ىلع قلغأ
 «بيذكتلا ىلع مهرارصإب مهترطف اودسفأ دق مهبولق ىلع ىلاعت هللا عبط نيذلا
 :ىلاعت لاق اذلو ؛مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ىنب ىلع هللا ذخأ ىذلا دهعلا اوفلاخخو

 . 4 09 نيقسافل مهرتكأ اندجو نإو دهع نم مهرثكأل اندجو امو ل

 ةسوسو ريغ نم اهتقيرط ىلع تماقتسا ول «ناميإلا بجوت ةيناسنإلا ةرطفلا
 ىلع دلوي دولوم لك» :ملسمو ىراخبلا حيحص ىف امك ْةَو لاق اذلو ؛نيطايشلا
 . 27(هناسجميو هنارصنيو «هنادوهي هوبأف «ةرطفلا

 تقلخ ىنإ» :ىلاعت هللا لوقي :لاق ّةْيَلَي هللا لوسر نأ هدنسب ملسم ىورو
 تللحأ ام مهيلع تمرحو ؛مهنيد نع مهتلضأف نيطايشلا مهتءاجف ءافنح ىدابع
 .©00ههل
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 دهع اذه + 4 جو ريفا امانة منار : نأ ادهش ىلب اولاق مكب

 .مهتاهمأ ماحرأ ىلإ اولصي نأ لبق «مهتايآ لالض ىف مهو مدآ ىنب ىلع هللا

 امنإ هءاج ذإ قحلاب رفكي نمو ءرطفلل ةباجتسا وه نعذملا ناميإلا نأ ىلع لدي اذهو

 . ةميقتسملا ةرطفلا قيرط نع ناسنإلاب ديحي

 نيقسافل مهرثكأ اندجو نإو دهع نم مهرثكأل اندجو امو 8 :ىلاعت هلوقو

 سيل اوبذكو نويبنلا اهب ءاج ىتلا هيهاونو ىلاعت هللا رماوأ نع اوقسف نيذلا < 65

 اوفلاخ مهف «ىلاعت هللا مهرطف ىتلا ةرطفلا دهع ىتح ءهب نوفوي ءدهع نم مهل

 «نم)و «الالحنا مهسوفن تلحنا ىتح «(هودهاع دهع لك اوفلاخو «لوألا دهعلا

 اهلوأو ءهنوذفنيو «هنومرتحي دهع ىأ مهرثكأل اندجو ام ىأ «ىفنلا قارغتسال انه

 .بالصآلا ىف ىلاعت هللا هذخأ ىذلا ةرطفلا دهع اهاوقأو

 نوقساف وهف «مهرطف ىتلا هللا ةرطف اوفلاخو ءمهل دهع ال اوناك اذإو

 مهرثكأ اندجو نإو» :ىلاعت لاق اذلو ؛ةيهيدبلا لقعلا اياضق نع نوجراخ

 :ىلاعت هلوقو ءاهمسا نأشلا ريمضو ةليقثلا نم ةففخملا ىه انه نإ 4 نيقسافل

 .اندجو نأشلاو لاحلا ىأ هنإ ىنعملاو .4نيقسافل مهرْتكأ اًندجو ل

 .نإ ربخ ىف ةعقاو «ديكوتلا مال «نيقسافل » هلوق ىف ماللاو

 ةيلكلاب ال ,ةبلاغلا ةرثكلاب مكحي «لداعلا ىلاعت هللا مكح انه دجنو

 ؛قوسفلاب اهلك فصوت ال ممألا نإو نوقساف مهنمو نوح اص مهنمف «ةلماشلا

 ىهف ةقسافلا «ةرطيسملا ةبلاغلا اهترثك نأل ؛قسفلاب فصوت امنإ ءاهلك قسفت اهنأل

 ءادساف اماع ايأر دجوت ىتلا ىهو «ةعامجلا ىلع ةرطيسملا ىهو «ةزرابلا ةرهاظلا

 .دابعلاب فوءر هللاو ريخلا هيف ىفتخيو ءرشلا هدوسي



 فا ارعألا ةروس ريسفت ا

 يي رع جلو 131150111 2 لا ه1

 ليئارسإ وئبو نوعرفو ىسوم

 أ ا

 مد نيد 70 1 - 6 0 ود

 9 يلا َت رد
 ص ١ د مالا 03

 اف انجل َنيِوِددََصل

 |بوَعَرف موق نم
 انا امه يي 1

 22 مس رس رس يي هل
 212 25 يرشح لكلا سولو ج_- اولاق

 9م سرا لس و 020 م رسر اه منج

 كرولا وع ةرحسلا ءاَجو 3
 5 7 َنيِبلتَعْلا نحت نإ ارجل انل

 نأ امهم وُمكيألاَ ؟7) َنيِرَمَمْلا َنِمل ب آ

 اوك اَوَفلا اَنَلَ ا لاَ 5 2000 سك

 0 ٍريِظَعِر حب ومآَجَو ُهوبَحرَمْسأَو سائل ضع
 اَم ُتَقْلتَ اول اسصَع قلن وسوم َكِإآَنَنِحَوآَو #

 اوين 2 كرمت وام ل
 و هس هع 1ك

 و نرسم َىقْلَأَو لاك نيرغصأ وب

 72 نوُردَهَو ئسوم يَ كيلي 0



 فا ارعألا 0 رويس ريسسدفت اب

 11 اللام ولاا ل

 همجي
 يت

 ركذف مهل ءايبنألا ةوعدو «مهماوقأ كرشأ نيذلا ءايبنألا رابخأ ىلاعت هللا ركذ

 ركذو ءاحخلاص مهيبنو دومثو دوه مهيبنو ءاداع ركذو 2( مهب لزن امو «هموقو احون

 .نولضي فيكو «ماوقألا ةياده ىف هتنس  ىلاعتو هناحبس - نيب دقو

 .هرصع ىف ةيغاط ربكأ ىقل هنأو  مالسلا هيلع - ىسوم ركذ كلذ دعب نمو

 ىنب لاوحأل ركذ نوعرفو ىسوم عمو هذعب نم هتاكاحم لواح نم دجو نإو

 حبذي ناك ىذلا نوعرف نم  مالسلا هيلع - ىسوم مهذقنأ نأ دعب « ليئارسإ

 . مهءاسن ىيحتسيو مهءانبأ

 «بيعش ىلإ حون نم نآرقلا ىف مهركذ قبس نم دعب نمزلا ىف ءالؤه نإو
 ءرصم ىفف أشن - مالسلا هيلع - ىسومو .ةيبرعلا دالبلا ىف اوناك كئلوأ رثكأو

 .نوعرف ةوعدل نوراه هوخأو وه مدقتو ءرصم ضرأ ىف ثعبو

 :ىلاعت لاق

 ناك فيك رظناف اهب اوملظف هئلمو نوعرف ئلإ انتايآب ئسوم مهدعب نم اننعب مث و

 . # 0.9 نيدسفملا ةبقاع

 ىف اوناكو نورقب هلبق اوناك كئلوأف - مالسلا هيلع - ىسومو «ءايبنألا نم مهركذ

 برقأ ءارحص ىف مهماوقأ اوبطاخ كئلوأو ءرصم ضرأ ىف ىسومو «برعلا ضرأ
 ضرأ ىف ناك  مالسلا هيلع - ىمومو «ةراضح مهل فرعت ملو ةيدابلا ىلإ

 مولع تاذ رصم تناكو «ناميإلا ىلع مقي مل نإو «تباث كلم اهيفو ءنوعرف

 .نونفو

 ىلإ نكي ملف 4هْملمَو َدَوَعَرف ىلإ :ىسوم ثعب ىف ىلاعت هللا لوقيو
 اوءاج ركذ اذإ هنأ عم مهركذف هموق نم ءاربكلا ىلإو هيلإ ناك لب «هذحو نوعرف

 «هدحو هصخش نم هتوغاط نوكي ال توغاط ىذ لك نإ :لوقنو ءكانمض هركذ ىف



 ع
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 هنونسحيو «لعفي ام هل نونيزي «هعباطب نوعوبطم مهف هتيشاح نمو هنم لب
 رادقملاب هنايغط ناك ام وأ «ىغبو ىغط ام هلوح مهنأ الولو «هنوعجشيو «هنوديؤيو

 نامزلا اذه ىف تيغاوطلا ضعب انيأر دقلو «ةيغاط لك هيلإ لصي وأ لصو ىذلا
 ىأر كلذ انيأر ءرعشي ال وهو هيلع ىغطت لب «ملظلا ىلع هنيعت ةيشاح ذختي
 صصقلا قايس نم دجنسو ءركذلاب نوعرف ًالم ىلاعت هللا صخ اذلو ؛نايعلا

 همئارج نع تكسيو «لعفلاو لوقلاب هنواعي ناك هألم هنأ نوعرف رمأ ىف ميكحلا
 .امئاد ضارتعا نم

 :لاقف «ملظلاب هدرفي ملو نوعرف عم مهيلإ ملظلا ىلاعت هللا بسن دقو
 ألما اذه نمو هنم ناك لب هدحو نوعرف نم ملظلا نكي ملف 4اَهب اوُمَلَظَف ل
 .امهملظب روسأمو امهيف لوكأم بعشلاو

 كرشلا نإو «كرشلاب ةديقعلا ىف ملظلا لمشيو «ةيعرلا ملظ لمشي ملظلاو
 ركفلاو لقعلل داسفإ ةديقعلا ىف كرشلاف ءداسفلا ىدؤي ملظلاو «ميظع ملظل

 ىدؤيو ماهوألا نم أشني كرشلاو «كرشلا عاونأ غلبأ لالضلاو «لالضلاب سفنلاو
 ىلإ ىدؤي ملظلاو «لجعلا نودبعي اوناك مهنأ رت ملأ «لالضلاو ماهوألا ةرثك ىلإ

 ىف عافدنالاو ةيرحلا دقفو .نوهلاب اضرلاو «ملاظلل ةعاطلاو عونخلاب ةيعرلا داسف

 .ىرأ ام الإ مكيرأ ام :مهل لوقي نأ هل غاس ىتح «ملظلا

 ىنإ مهدادبتساو «ةيعرلل مهقاهرإو مهكرشب ضرألا ىف اودسفأ نيذلا لآم دمحم اي

 نوراه برب انمآ :اولاق نأ هالمو نوعرف دجي ملو «ميلا ىف اوقرغأ نأ مهتبقاع

 . ىسومو

 ىف ةاغطلا هيكاحيو «هرصع ىف ةيغاط ربكأ نوعرف نم ناك ام ىلإ رظننلف

 «باذعلا ءوس اهلهأ ماسو ءهرصم ضرأ ىف لهاج نوعرف ناك دقو ءرصع لك

 .اهروصع نم رصع ىأ ىف هيف درتت مل اميف اهادرأ ىتح .هلهجو هقمحو هنونجل
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 ديلابو ءاصعلاب هديأ «تايآ ىلاعت هللا اهدع «ةريثك تازجعمب ىسوم هللا ديأ

 «لمقلاو «دارجلاو «نافوطلاو «تارمثلا صقنو «نينسلاو ءوس ريغ نم ءاضيبلا

 ىف مهناعمإل ةريثكلا تايآلا هذه تناكو ءتالصفم تايآ مدلاو «عدافضلاو

 .اهيلإ ةجاحلا تقوو ءاهبسانت لاح ىف ىتأت ةيآ لك تناكو «نايغطلاو لالضلا

 نوعرف هجاوي ىسوم

 . 4 9-6 نيملاعلا بر نَم لوسر يّنِإ نوعرف اي ئسوم لاقو »
 هجاو 2« ىسوم ةثعب ىنعمل ليصفت مالكلا اذهو 44 انشعب ل ىلع ةفطاع (واولا»

 «هيلإ امدقتو هذه ىف ءىجيس امكو ءهط ةروس ىف ءاج امك هوخأ هعمو نوعرف

 ء[هط] # (62) ئغطي نأ وأ انيلع طرفي نأ فاخن اننإ انبر الاق » ىرَشَب لجو ىف امهو

 «امهديأ هللا نكلو «قلخ وأ ناميإ وأ نيد وأ قح نم ديف ال هنأ بهري ىغاطلاو

 . [هط] 4« 659 ئرأو عمسأ امكعم ين افاخت ال... # :لاقف

 .مهقوف رهاق نيرابحلا قوف وهو «هعم هللا نأ ملع ذإ ىسوم مدقت

 نوعرف رعشي 4 09 نيملاعلا بر نم لوسر يِنِإ نوعرف اي ئسوم لاقو ©
 فونخلاب هراعشإو هللا هتبث ىتح نوعرف نم فوخلاب الوأ رعش امك هللا نم فوخلاب

 نم لك ىلع رطيسملا وهو مهابرو سانلا قلخ ىذلا نم لوسر هنأ وهو «قحلا ركذب

 .رطيسملا تسلو ءدوجولا ىف

 عفرب بلاطي هنأو «هيف بير ال ىذلا قحلاب هبطاخي هنأب نوعرف هباج دقو

 . © قحلا الإ هللا ىلع لوقأ آل نأ ئلع قيقح 9 :هل لاق «ليئارسإ ىنب هموق نع ملظلا

 الأ ىلع اقح ىأ ءكسمتلا ىف ةغلابم اهيفو «قحلا نم ليعف : 4 قيقح

 «نيملاعلا بر هنأ الإ هللا ىلع لوقأ الأ ىلع قح هنأ ىأ .قحلا الإ هللا ىلع لوقأ

 نوعرف لاح ىف وه نمل ةهباجم هذهو .«كسفنل هيعدت امم ءىشب كل فرتعأ ال ىنإو
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 «ةبراوم ىأ ريغ نم قحلاب عدص اذهف «ىريغ هلإ نم مكل تملع ام :لوقي ىذلا
 دَقظ امحفم انقوم هل لاق لب ءاليلد بلطي ىتح هرظنني ملو «ىسوم كلذ لاقو
 :هلوقب ةبطاخو مكبر نم ةئيبم ةتبثم ةجحب مكتئج دق ىأ 6 مكبر نم ةنيبب مكتنج
 وهف «نيملاعلا بر ىلع اهل ارصاقو «ةيبوبرلا ىناعم لك هنم ابلاس 4 مكبر نم
 لسرأف » :لاقف هصخي امب أدتباو «مئاقلا ملظلا عفر هبلط بلط لوأو «مكبرو ىبر

 كئلمو كيلإ تلسرأ دق تنك نإ ىأ ءطرش نع حاصفإلل ءافلا 4 ليئارسإ ينب يعم

 .هيف مه ىذلا لذلا نم ليئارسإ ىنب ىعم قلطأف «نيملاعلا بر نم

 هللا نأو «هلإب سيل نوعرف نأو ىلاعت هللا ىف ةيهولألا رصح هنأ - ىلوألا

 هتيهولأ ىف ىأ 4َّقَحْا الإ هّللا ىَلع لوقأ أل نأ» :هلوق ىف قحلا هلإلا وه هدحو

 .نوكت ام تنأ نكتلو «هلدعو

 عمجو 4 لوسَر يّنِإ نوعرف ايإ» :هلوق ىف نوعرفل باطخلا درفأ هنأ  ةيناثلا

 ينب يعم لسرأف 9 :هلوق ىف هدرفأو 24 مكبر نم ةنيبب مكتئج دق» :هلوق ىف
 .نينواعم الإ هل هؤلم ناك امو .مهرسأ هناطلسب هنأل ؛4 ليئارسإ

 «ءاعيمج مهل «ةيوسوم لا ةوعدلا نأ ؛4 مكتنج دقو :هلوق ىف مهعمجو

 .هملظ ىف هل نوكراشملا هناوعأ مهنألو

 .اقداص اهغلبي نأ هيلع قح هنأب ةلاسرلاب ةراشإلا - ةثلاثلا

 ةبهرب سحأ هنأل ؛الوأ عقوت امك .«ىغطي وأ هيلع طرفي ملو .نوعرف هباجأ

 :هلوقب هباجأ «قحلا ةبهر هنايغط عم نوعرف عور ىف ىقلأ ىلاعت هللا نآلو .قحلا

 اذإ توربجلا اذ نإ «4َنيِقداّصلا نم تنُك نإ اهب تأَف ةّيآب تكج تنك نإ 9 :لاقو

 نإ :هلوق ىنعمو «باطخلا ىف ططشي ملو لوقلا ىف نزتا هبهري ام فقوملا ىف دجو
 وعدت ام ةحص ىلع وأ «ءلوسر كنأ ىلع لدت ةزجعم ىأ ةيآب انيلإ تتج دق تنك
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 ال نيذلا نيقداصلا ةرمز نم تنك نإ ىأ «نيقداصلا نم تنك نإ اهب انتأف «هيلإ

 .نوبذكي الو نورتفي

 لمعلاو ءايلمع اباوج بيجي نأب  مالسلا هيلع - ىسوم ىلاعت هللا رمأ
 ءاَضْيَب يه اذ هدي َعَرَنَو 09 نيم ُناَبعُت يه اَذإَف هاَصَع نَلأَف 9 «نيماظلا تهي
 . 4 9-6 نيرظاثلل

 اهنإف ىلوألا ةزجعملا امأ «ةاغطلا نم هاكاح نم لك نعلو «ىلاعت هللا هنعل «ةيغاطلا

 ةيح ضرألا ىلع ىه اذإف ءاصع هدي ىف ىهو «ضرألا ىلع اهاقلأ ءاصعلا

 . بجعلا تراثأو «تعزفأو تلهذأ « ىعست

 نابعث ىلإ اصعلا بالقنا نم ةروصلا ىلع تءاج دقو « ىلوألا ىه هذه

 اورهتشا رصم لهأ ناك دقو «رحسلا نم بيرق هرهظم ىف كلذو 2« نيبم حضاو

 .ماهوألا هذهب الإ مهمكحي نوعرف ناك امو «مهتنهكو مهؤاملع ةرحسلاف «رحسلاب

 نم لك نوبلجتسي رصم ىف اصوصخو هوكاح نيزذلا ةاغطلا لك دجت كلذكو

 لإ ىفلز مهبرقيو ءرحسلا نوطاعتي

 ءءىش ىف رحسلا نم سيل هب مهءاج ام نأ  ىتأيس امك  ةرحسلا ملعو

 .هتروص ىف نيرظانلا مامأ ادب نإو

 بيجلا نم تجرخف ءهبيج ىف هدي لخدأ هنأ ةيناثلا ةزجعملا وأ ةيناثلا ةيآلا

 :ىلاعت لاق امك «ضرم ىأ ءوس ريغ نم ناعملاهلو ءرون اهل ضايبلا ةعطاس
 ىور دقلو «[لمنلا] 4 69 ... ءوس ريغ نم ءاضيب جرخت كبيج يف كدي لخدأو

 عزفأ «ضرألاو ءامسلا نيب ام ءىضي عطاس رون هديل ناك» :لاق هنأ سابع نبا نع

 هنأل ؛ديلا ضايب نع اوملكتي نأ مهل ناك امو «راكنإلا ىلع اعيجشتو «مهئالول

 ملع عونب قلعتت اهنآل ؛ىلوألا لاطبإ اولواحو «نوملعي امو نوعيطتسي ام قوف
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 ملكتيف هيلع لالدتسالا ىف لهسأ هبسحي ام راتخي ةجحلا در نع زجاعلاو «مهدنع

 ؛راكنإلا ىلع اعيجشت الإ ةيشاحلا مالك ناك امو ءرخآلا نع سانلا لغشيل «هيف

 ءادتعا ىسوم ةوعد اوأر دقو «ءنوعرف راوجب شيعلا ىلع مهسفنأ اوعوط مهنأل

 ىف هومر ىتح هل ةاضرم راكنإلا ىلإ هوقبسف ءمهمعز ىف نوعرف ةيهولأ ىلع
 نم مُكَجِرْخُي نأ ُديِرُي 6 ميلع ٌرحاَسَل اذه نإ وعرف موق نمْااَمْلا لاَق رحبلا

 . 4 00 نورمأت اذامَف مكضرأ

 ملو «هيلع هوعجشيلو «راكنإلاب هوضريل نوعرف نيقباس راكنإلا ىلإ اوهجتا
 بعشلا اوضرحي نأ اودارأ لب ميلع رحاس هنأب هيمرو «نوعرف ضيرحتب اوفتكي

 لالقتسا ىلع ظفاحي نوعرف مامأ هتيرح ىلع ظفاحي مل نإو ءرصم بعشو «هيلع

 ىسوم نألو ؛نوعرفك «ايتاع ادبتسم ناك ولو .هلهأ نم مكاح همكحي نأو «هدلب

 مكضرأ نم مكجرخي نأ ديري اولاقف «مهلالقتسا لبق نم مهوءاج ليئارسإ ىنب نم
 مكمكح امك ليئارسإ ىنبب نيموكحم مكلعجيو مكلالقتسا مكدقفي ىأ «هرحسب
 بعش رشعم اي نورمأتو نورت اذامف ىأ 4 نورمأت اًداَمَفإ «لبق نم سوسكهلا
 :مهلوقب كلذ نع ربعو «مكلالقتسا مكدقفي ىذلا اذهل رمألا اورّبدف ءهرصم

 نم اهملستيو «هضرأ نع جرخي هلالقتسا دقفي نم نأل 4 مكضرأ نم مكجرخي

 .اوجرخأ امئأك «رمأ اهيف اهلهأل سيلو ءءاشي امك اهيف فرصتي ذإ ؛اهيف مكحتي
 ىلع مهوبلؤيل مهوعمج نم وأ «هنم نورضاحلا وأ ءبعشلل نولثمملا لاق

 .نوراهو ىسوم

 ٍمِيلَع ر حاس لكِ َكوُنأَي 69 َنيِرْشاَح ِنئاَدَمْلا يف لسْرَأو هاَحأو هجرأ اولاَقط

 نأ الإ نوعرف نم اودوعت امف «ىسوم هب ءاج ىذلا كلذ اريطخ ارمأ ناك #019

 «قحلاب هيدي نيب عدصيو «هنيب ىف ىبرت نم ءىجيف هدحو عاطي نأو «هدحو رمأي

 مل «ريطخ رمأل هنإ «هيلع بعشلا نوضرحي ءاربكلا ءىجيو «هتوعد ىف دتشي
 . هتمواقم ىف رفاضتتل عومجلا عمجت نأ دبالف .هودهعي
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 هلجأ ىأ ءهاخأو هتجرأ ىأ 4 هاَحَأو هجرأ )» :بعشلا نم اوملكت نيذلا لاق

 ىلع دوعي ريمضلاو ءافيفخت ةزمهلا تفذحف ءهاخأو هتجرأ اهلصأ هجرأو ءانمز

 ءهدضعي هل اءدر ىسوم عم ىلاعت هللا هلسرأ ىذلا نوراه وه هوخأو ءىسوم

 4 هجرأ 9 نأ ىرنو ءهسبحا ىنعمب هجرأ ليقو ءامهلجأ ىأ ءامهتجرأ - هنواعيو
 مهنآل ؛ةفصنلا ىلإ برقأ اوناك همساب نوملكتملا وأ بعشلاو ءامهليجأت هانعم

 يف لسرأوإ» رحسلاب ةربخلا لهأ عم هسردن ىتح امهرمأ لجسعتت ال نولوقي
 نيعماج ىأ ءرشح نم لعاف مسا 4نيرشاحإ» اهفيرو رصم ىرق ىف 4 ِنئادَملا
 «ةرحسلا نم ةرهملاب كوتأي ىأ 4659 ميلع رحاس لكِ َكوُنأَي ا «ميظع دهشمل سانلا
 ءرحسلا بيعالأل كردم «ميلع# هنأب اضيأ اوفصوو «ةرهملا كئلوأ نع اوربعو

 .ةربخ وذ «ميلع# ايملعو .4«رحاسإ» ايلمع وهف «هنينافأو
 هتيهولأ راكنإب نوعرف اهباج ذإ «نوراهو ىسوم دض ىوقلا ترفاضت

 .امهرحسب مكضرأ نم مكاجرخي نأ ناديري امهنأب سانلا هؤلم ضرحو «ةموهوملا

 ءهلل اباستحا قحلا ىلإ وعدي ىذلا صلخملا نيب قرفلا رهظي انهو ءاوعمتجا

 ةرحّسلا ءاجو) :مهنع ىلاعت هللا ل ىلإ عبس رجلا ١ بلطي ىذلا روجأملاو

 هركاح نيذلا ماكحلا ضعب نم قفرأ ناك < هنايغط عم هنأ ىلع لدي ا اذهو «ةرجألا
 . هتقيرط ىلع اوراسو

 ءاضر ىناثلاو ؛ه م ىذلا ( لاملا وهف لوألا امأ «ىونعم ىتاثلاو «ئدام | امهدحأ

 مهلاخدإبو «ماللابو «نِإ) بو ةيمسالا ةلمجلاب ىناثلا دكأ اذلو ؛مهل هبيرقتو «مهنع

 . هتيشاحك هنم نيبرقملا نمض ىف

 لك ىف ةاغطلا هب ربعو «ىماسلا اضرلاب كولملا مكح ىف ربعي ناك ام اذهو

 ىف ىسوم ىلإ اوهجتا .نيبلاغلا مه اوناك نإ «برقلاو رجألا اونمض نأ دعب نامز
 : ميظعلا دهشملا
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 . 4 092 © َنيفلمْلا نحن َنوُكُن نأ اًمِإَو يقلت نأ امِإ ىسوم اي اوُلاَق »

 ام وأ مهيصعو مهلابح ءاقلإب مه اوأدبي نأ نيب - مالسلا هيلع - ىسوم اوريخ

 مهنأل مهئاقلإ نع وه هئاقلإب رييختلا اومدقو ءوه ىقلي نأ نيبو ءماع لكشب مهعم
 هتاقلإ نع اوربعو ءاهردق ىلع مهتقاط اوردقيو ةقاط نم هدنع ام اوفرعي نأ نوديري

 اوضريلو ءابصعتو ارورغ هئاقلإب ةناهتسا لعفلاب نيربعم 4 يقلت نأ امِإ» :مهلوقب
 َنوُكَن نأ اًمإو 8 :مهلوقب مهسفنأ نع اوربعو «ةبلحلا ىف ىسوم قوف مهنأب نوعرف
 اقوثو ,««نوكن» مهلوقبو «نحن» ظفلب اهديكأتو ةيمسالا ةلمجلاب «نيقلملا نحن

 .نوبلاغلا مهنأ نوعرفل اوتبثيلو مهسفنأب

 ام فرعيل .ءاقلإلا ىف هيلع مهمدقي هتلعج ىسوم دنع ةوبنلا ةنطف نكلو

 رخسب اوءاَجَو مهوبهَرَتْماَو سائلا َنيعَأ اورَحَم اوَقَلَأ ملف اوقلأ لاَق» : مهدنع

 .4 69 ميظع
 لابحلاو ىصعلا ٍلعجي الف «قئاقح ريغي ال رحسلاو «مهيصعو مهلابح اوقلأ

 4 ساّنلا نعَأ اورحَس :لاق اذلو ؛هسفن ىف ىئارلا ىف رثؤي هنكلو «تايح

 ءرحسلا كلذب مهتبهر اوبلط ىأ 4 مهوبهرتساو 9 «ةقيقسحلا ريغ نوري مهولعج
 اهيلع ةرطيسلاو «سفنلا ءاوهتسا نم عون هنإ :رحسلا ىف مالكلا دنع انلق دقو
 اهساسحإ ريغيف «ىسيطانغملا ميونتلاب هنع ربعي ام وأ «ىوهتسملا دي ىف هلعجي ثيحب
 هلعفي امع ىلاعت هللا لاق كلذلو ؛ةبحم ىلإ ضغب نمو «ضغب ىلإ ةبحم نم
 نوريغيف [ةرقبلا] 4 69 ...هجوُرو ءرملا نيب هب نوُقَرَفي ... 8 :نورحسي نيذلا
 .ءاوهتسالا اذهب امهنيب ةبحملا لاح

 نأ اوعاطتسا مهنأ - مالسلا هيلع - ىسوم اولزان نيذلا ةرحسلا هلعف ام لكف
 اولعجي ملف ءءايشألا قئاقح اوريغي نأ ال نيعألا اورحسيو ,راظنألا ىلع اوهومي
 رحسب اذه ىف اوءاجو مهلمعب سانلا اوبهرأو «ةروحسم نويعلا نكلو ءانابع لبحلا
 نيبرقملا نم اونوكيل «هئاضرإو نوعرف نم رجألا ةدارإ .هونقتأ ىذلا هباب ىف ميظع
 .هذنع
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 ىسوم سفن ىف سجوأ اهب ىرخأ ةيآ ىف هاحبس هللا حرص دقلو 4كانعع نأ

 ىلعألا تنأ َكَّنِإ فت ال انف 00 ئموم ةفيخ هسْفن يف سجوأَف » :ىلاعت لاقف ةفيخ

 .[هط] ©« 62

 ىقلي نأ ىسوم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ «ىرحسلا رهظملا اذه طسو ىف

 .هاصع

 ىقلا 4 9 َنوُكفأَي ام فقلت يه اَذإف كاَصَع يأ نأ ئَسوُم ىلإ انيَحْرَأَو
 «مهيصعو مهلابح علتبتو فقلت ىه اذإو «ىعست ةيح ىه اذإف .هاصع ىسوم

 ناك ىتلا ىصعلاو لابحلا تفقل دقو «علتبتو مقلت ىنعمب فقل عراضم 4 فقلت )

 4 نوكفأي ام فقلت ١) : ىلاعت لاق دقو «ىعافأو تايح مهنيعأ ترحس نيذلا اهاري

 اما اهنأ ءىصعلاو لابحلا ىلع قلطأ دقو «نيبذاك سانلا نيعأ هب نوفرصي ام ىأ

 . مهليلضتو «مههيومتو مهبذكو مهكفإ ةدام اهنأل ؛ « نوكفأي

 ريغي ال رحسلا نأ نوملعي نأل «رحسب سيل ام اذه نأ ةرحسلا ىأر دقو

 ىلع اهيومت سيلو «ءايشألا ريغي اذه نكلو «راظنألا ىلع هومي نكلو .ءايشألا

 نأ ةظقيتسملا نيعألا سحب ىأر دقلو «قح ىلاعت هتيآ نأ اوكردأف «راظنألا

 .اصعلا اهتعلتبا ذإ ءاهل دوجو ال مهيصعو .مهلابح

 . 4 653 نرلمعي اوناك ام لطبو قحلا عوف »

 رهظ ىأ .4 نولمعي اوناك ام لطبو » ءرهظو نيبتو تبث ىأ «قحلا عقوفإ
 .اهيف بير ال ةتباث اصعلا ىف هللا ةيآ نأو «ةقيقح ال ءالطاب ناك هنأ

 كلانه اوبلغَفظ :ىلاعت هللا لاقو ءاوبلغ ءابرقتو ارجأ اوبلطي نأ لدبو

 قحلا مهلذأ نيرغاص اوداعو «ةرحسلا كئلوأ بلع 4019 نيرغاص اوبلقناو

 . مهراختفاب بهذي ةميزهلا راغصب اوسحأ مهر حسب نوزتعي اوناك نأ دكعبو .مهبلغو
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 «ناميإلا وهو مظعأ وه امب اورفظ دقف «ةكرعملا اورسخ دق اوناك اذإ مهنكلو
 «ليلدلاو ناهربلاب ناقداص نوراهو ىسوم نإو ءاقدصو اقح ةزجعم اهنأ اوملع ذإ
 نيراخ مهسفنأب اوقلأ ىأ .4 0679 نيدجاس ةَرَحَّسلا يقْلأو ط :ىلاعت هللا لاق اذلو

 «نيلقاعلا نيملاعلا بر ىأ .4 0655 نوراهَو ئسوم بر نيملاعلا بر هلل ادوجس
 .هيلإ اوعد امهنأل لب ءهب صاصتخالل ال امهبر هنأ ىلع نوراهو ىسوم ركذو

 اوتمآ نيذلا ةرحسلا بدعي نوعرف

 وشك زكتل دع كَل نداء ألي. ممنوع لا

 ملينا ءدلنَت توسماهلهأ نما جر كبد دَمَلأف
 وِ ٍِ ل ا أ -

 5 تروم مدلك : لِ اجرأو يدي
 7 - عع 0 1

 2 كميت هَل أَم مَقناَمَو يأ َنوُبلَقنماَنَير لإ نإ ولاَق
 0 ا ا ا 7 00 0 لا لت آخ

 2 َنيِمِلَسُم افون اريصاسِيَع عرف اًانيراشت ءاجامل انير نياك

 ةماقتسا ةيواز نم الإ هريغ قحب سحي الو .هسفن ىف الإ ركفي ال ةيغاطلا نإ

 :رومأل نوعرف ةمقن تراث دقل «هتاوهشو هئاوهأل رمألا

 .هتيهولأ ىسوم راكنإ  اهلوأ

 .هتجحب ىسوم ىلع ىضقي هنأ مهوتيو وجري ناكو .هتايآب هيدحت _ اهيناث

 كلذ هراثأف «ةيلع بلغلا ناكف «( ةجحب هوفعسأ امف «ةرحسلاو رحسلاب ناعتساف

 .هولذخ

 رشلاب تلغف  مهناميإ سانلا نيب عياشتو ءامهب اونمآو ءامهوديأو  اهعبار

 ؛نمؤي ملف «ىأر ام نوعرف ىأر ءارفك الإ تانيبلا تايآلا هديزت ال دناعملاو ءهسفن
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 4 اا

 أم بحل

 هماهوأو «لوزي هكلم ىأر دقو «ىغبو ىغط لب «نمؤم سفن نكت مل هسفن نآل

 «ةرحسلا ىلإ هجتاو «ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلاو كلملا رثآو ىغبو ىغطف لحمضت

 .مهيلع هبضغ ماج بصيو «مهبذعي

 . 4 مكل نذآ نأ لبق هب متنمآ نوعرف لاق

 راكنإو «عقاولا راكنإل ىراكنإ ماهفتسالاف «هنذإ لبق مهناميإ ىلع مهخبوي
 دق هتوغاط ناكو «!!مهل نذأي نأ لبق اونمآ مهنأ خيبوتلا عضومو «خيبوت عقاولا

 نوعرف نم كلذ انيأر دقو «هنذإب الإ كرحتت الف مهتنسلأو مهبولق كلم هنأ هل لوس

 . انايغط هقوفو كالقع هنود

 لب «نوراهو ىسوم هب أوقدص اناميإو .هوكردأ قح هنأ هسفن ىلإ بهذي ملو

 نم مهراتخاو مهافطصا ىذلا وهو .هيلع ةرماؤم هنأ همهو نم ساسأ ىلع مكح

 هيلع ةرماؤم اهنأ هلطابب بعشلا ىلع هومَق بعشلا نم نوراتخم مهو هتيعر نيب
4. 

 هم مو سا س68 2

 ىأ .4# اهلهأ اهنم اوجرختل ةنيدملا يف هومتركُم ركمل اذه نإ » :لاقف «بعشلا ىلعو

 ءاهضرأ اهل نوكت الو ءاهلالقتسا دقفتف ءاهناطلس ريغ اناطلس اهلهأ ىلع اوضرفتل

 ىأ .4 نوملعت فوسفإ :لاق ءديتعلا باذعلاو «ديدشلا ديدهتلاب كلذ فدر

 . مالكلا ديكأتل انه (فوس)و «نايبلاب ال «نايعلاب هنوملعت اباذع مكب لزننس

 :باقع ظلغأ وهو ناهربلاو هلقعي ال «.هاوهو هلايخب مكحلا ردصأ

 . 4 059 َنيَِمجأ مُكَتلصأل ّمُك فالخ ْنَم مُكَلجرأَو ْمُكيدْيأ طفل )
 ىأ «فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطقي نأ هدنع هب مسقي اب ىغاطلا مسقأ

 مهنئبلصيل اضيأ مسقأو ءالجر رخآلا بناجلا نم عطقيو ءادي بناج نم عطقي

 عوذج ىف مهبلصي هنأب ىرخأ ةيآ ىف حرص دقو ءادحأ ىنثتسي الو « نيعمجأ

 . لخنلا

 نبا نع ىرصبلا نسحلا ىور «ديدشلا باقعلا اذه نايغطلا ركتبي اذكهو



 فارعألا ةروس ريمسسفت ١
 01111100 لم اهلييول

 ءنوعرف نم اذه نوكي نأ نم بجعنو كلذ أرقن انك دقو .بلصلاو فالخ

 ريغ ىف هيكاحي ةيغاط نم ؛هنم برقي ام انيأر نكلو .ىرصملا بعشلا هب ىضريو
 !!نواعيو «ربكيو للهي نم ىرصملا بعشلا نم انيأرو «هرصع

 درمت نم لوأ مهنأل ؛كلذب ةرحسلا صتخاو ذفنو نوعرف هب دده ام اذه
 هاخأو ىسوم كرتو .«باقعلا ددشف درمتلا ىرسي نأ ىشخو «بعشلا نم هيلع

 هبتنيس كلذ عمو «ليئارسإ ىنب نم اناك لب «نييرصملا نم انوكي مل امهنأل ؛اتقؤم
 . مهيلإ

 دقل ةزجعملاو رحسلا نيب قرفلا اوفرعو «ةنيب نع اونمآ نم فقوم ناك اذامو

 عيطتسي الو ءاهيف نكس «بولقلا هتشاشب تطلاخ اذإ ناميإلا نآل ؛مهناميإ ىوق
 ىوقلا ةعيدو هنأل ؛رودصلا نم هجرخي نأ هيكاحي نمو «نوعرف ناك ولو دحأ

 . ميحرلا نمحرلا رابجلا

 . « نوبلقنم انبر ىلإ اَنإظ :اولاق

 ال نكر ىلإ انأحل دق نحنف «ىوقلا وهو ءانبر ىلإ نودئاع ىأ 4 نوبلقنم )»
 :هيلإ نودئاع انإ «نايغظو ملظ عابتأ مهانفلأ نمم كعم نمو تنأ هيلع ىوقت
 نم انباقرو انبولق تررحت دقو .كاذأ نم انضوعي وهو دلاخلا ميعنلا انل نوكيسو

 نع وأ) لهج نع كيكاحي نم كعمو «ضرألا هذه ىف نم نعلأ نم اي «كنايغط
 . كرصع ريغ ىف (ملع

 :اولاقف نوعرف نايغط اوللع مث

 . 4 انتاج امل ابر تايآب اًنمآ نأ لإ اًنم مقنت امو
 نم ىه وأ ةزجعلملاب انمآ اننأ وه انيلع هومقن ءاقح الإ انئيلع اوذحخأ ام ىأ

 .انير تايآ ىهو «ىسوم اهب ءاج ىتلا قحلا تايآ

 :نيلئاق مهبر ىلإ نيعراض ىذألا ىلع مهربص اونلعأو

 انيلع لزنأ ىأ ءاربص انيلع غرفأ انبر 4َنيِملَسُم انقوَتو اربص انيلع غرفأ انير »
 .نيملاعلا بر اي كل نيصلخم نيملسم انفوتو ءانبولق غارف المي اربص



 فا ارعألا 0 رويس ريسفت اه

 3 لم

 هنوضرحي نوعرف ةيشاح نمأألملا
 دوم ل عل 2 عد دل سلف عل اس

 أود سفير هَمَوَقَو ومومر د نوَحَرِو موهْنم ١لاقو

 .يستوم همسك دمهلإَء و كردي ضراْلا ف
 أ ود -_ّ

 ١ ص ِهِمْوَضِل ئئموم لاَ 03 توُرهَكْمَهَقَفاَنِإَو مهَءآَسن

 نَماَسهُِرْو هلي َضْردْل أَ جراد ريضَأو هت بعت

 اًنيِذوأ ولاَ يقتل ة بقعا وداع نومك
 را هذ هه ل خر --أ 2 5-02 ا

 كير سلاحا لَنا اَيِتَأَت نأ لب
 ع 00 ل ل و هور يا

 ٍضرألا يف ْمُكَملْخَتَْيَو ْمُكَودَع كلامي

 رههج ب 31د >2 تح

 17 َدولَمْت َفْيَكَرطَي
 لب ءادياحم وأ ءايبلس افقوم ىغاطلا نم فقت ال ةاغطلا ةيشاح نأ انركذ

 اوذخأي نأ الإ مهمهي ال مهف ءمهل ةباجإ هذفني امل ابلطو هل ةاضرم هنوضرحي مهنإ

 هل نوئلامملا مه امإ «ةحيصنلا هنوحنمي هل نيصلخم اوسيلو «مهتمهن د عبشي ام هنم

 لب مهب هلزني نأ مه ام وأ «ةرحسلاب هلزنأ ام ةيشاحلاو الملا فكي مل «هلطاب ىف

 اولاق «ضرألا نم مهثاثتجا اودارأو « ليئارسإ ىنب نم هموقو ىسوم ىلإ هوهبن

 : نيض رحم

 ع

 ىسوم كرتتأ ىأ 4 كتمهلآو كرَذيو ضرألا يف اودي ُهَموَقو ئسوُمرْدَتَأٍِ
 ةعاشإب ضرألا ىف اودسفي نأ كرتلا كلذ لآمو ليئارسإ ىنب نم هموقو هاخأو

 ءداسف ىأ داسف كلذو «كيلع جورخلاو كمكح ىلع ضاقتنالاو «كيلع درمتلا

 ىأ «ةبقاعلا مال ىمست 7 ام ىه #« ضرألا يف اودسفيل » : ىلاعت هلوق ىف ماللاف

 .كمكح ىلع اوضفتنيو «كيلع سانلا اوبلؤي نأ كرتلا ةبقاع نوكتل مهكرتتأ



 فا ارعألا ةروس ريسفت ا

 01111 للا وح

 قا <

 ىسوم كرتت نأ كل ىغبني ال ىنعمب وهو «عقاولا راكنإل ىراكنإ انه ماهفتسالاو

 .كيلع نوبلؤي هموقو

 اوفلدزيل ثيبخلا ضيرحتلا كلذ ليئارسإ ىنب ىلع نوعرف اوضرح اذكه

 امو هل مهصالخإ مهوتيل «ىغاطلا ركف ىلإ قبست ةدسفملا ةيشاحلا كلذكو «هيلإ
 لب «ليئارسإ ىنب ىلع ضيرحتلاب اوفتكي ملو «نوباذكلا نوقفانملا نوئلامملا الإ مه

 كرذيو 8 :ىسوم نع اولاقف ءام ةهج نم هوءاجو «ىسوم ىلإ ضيرحستلا الع

 . ( كتملاو
 رهاجمو «دناعم لب .كل عئاط ريغ كيلع جرخيف «ىسوم ككرتب ىأ

 ةدع رصم لهأل ناك دقلو «كتهلآ كرتيو هتوعد لوأ ىف «كتيهولأ راكنإو ةفلاخملاب

 ىلإ فلس نم مهنيب لقتنيو ءنوعرف ىف لحي هنإ :اولاقو «عر هلإلا مهريبك ةهلآ
 كتهلآ ىلعو «كيلع جورخلاب ككرت دقو هكرتت نأ ىغبني ال ىنعملو .فلخ

 .دحأ دحاو هللا نإ :لاقو «ةسدقملا

 نيئلامم ءاهركذ ىلإ هوقبس دقو «هتبضغر اهنآل «مهل ىغاطلا نوعرف باجتسا
 مِهَقَوُف اَنإو مهءاسن يِيحَتْسَنَو مهءانبأ لمقتس 8 :لاق .لطابلاب هيلإ نيفلدزم

 . 4 نورها

 ال وهو «نهل ءايحتسا ءاسنلا هكرت ىمسو «ءاسنلا كرتنو ءانبألا لتقنس لاق

 كلذ ىلع هتردق دكأو «تويبلا ىف امدخو ىراوج نكيل نهكرت «تيمي الو ىيحي

 نم لاصفتسا عيطتسن نيذلا «مهيلع نورطيسملا ,مهقوف انإو هلوقب مهل هلالذإو
 ىسوم كرت اذال :لئاس لأسي دق انهو «نيروهقم ءالذأ بحن نم ءاقبإو «بحن

 . ؟هاخأو هلتقي ملف سأرلا وهو

 هيف هل ناكف «نوعرف رصق ىف ىبرت ىسوم نإ :كلذ نع ةباجإلا ىف لوقنو
 وأ «ىذأ هب لزني نأ نع هنولذخي اوناكف «نوعرف ةأرما مهسأر ىلع ناكو «ءايلوأ

 . الثم هلتقي
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ب سعف ا
 ي

 اا سل

 وهو «ديري ام هب لزني نأ نم هعنمت نوعرف سفن ىف ةبهرو ةبيهل ىسومل نإو

 . هتبهرأو «هتعزفأ اهب نمؤي مل نإ وهو هيدي ىلع ىرجت تايآلا ىري

 نم هو ىبنلل هتيامح ىف بلاط ىبأ لثمك «نوعرف لآ نم هئايلوأ لثم نإو

 : مهل لاقف «مهتبثي نأ الإ ليئارسإ ىنبل باهرإلا ىأر دقو ىسومل نكي مل

 نفاق داعم ءاي ار ل ألا وريشاو كلب ويمتْسا)
 الو «مكب لزني ام ىلع اوربصاو «هيلع اولكتاو هللاب مكتناعتسا اولعجا ىأ

 نوعرف كلم نإف ىهتني ال ىذلا رشلا هوبسك
 وأ دلخي نلو <( هثنم هنايغطو « لئاز

 نوكت ضرألاو .هتلود لوزتسا' هنإف ' ىفيي
 ةيفاعلاو .نيحاصلا نم اهئري نم

 ةياهنلاو

 يس لاق منج ام دب مو يا أ بف مايو اك :لاقف مهلوق ىلاعت هلا

 . 4 059 نولمعت فيك رظنيف ضرألا يف ْمُكَفلْخَتسَيَو َمُكَوْدَع َكلُهي نأ مُكُي

 - مالسلا هيلع - ىسوم لبق نم نوعرف باذع نم نيلملمتم :م ليئارسإ ونب ناك

 - مالسلا هيلع - ىسوم دي ىلع هباذع نم ىلاعت هللا مهمحري نأ هئيجم نم اوجرو

 .هتوقو قحلا ةجح مامأ نيرغاص هموقو وه ناكو «ةرهابلا ةجحلاب هيلغ دقو

 نوعرف نكلو ءاعيرس اهبلطيو «ةمحرلا ىلع فهلتي باذع نم نوكي نمو

 ام دعب نمو انيتأت نأ لبق نم انيذوأ دق :نيلملمتم اولاقف مهباذع رارمتسا ررق

 ضرألا ىف مكفلختسيو مكودع كلهي نأ مكبر ىسع :لاق « انتكح

 ؛ ىتاعلا ةيغاطلا كالهب هدذعو هنأو «هدعو فلخي ال هللا نأي ىسوم مهنأمط

 فيك رظنيف ٍضرألا يف مُكَفلْخَتْسَيَو ْمُكَرِدَع َكلْهُي نأ َمُكُبَر ئسَع :لاق اذلو

 : ةثالث ارومأ - مالسلا هيلع  ميلكلا ىسوم مالك نمضتي 4 َنوُلَمعَت
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 ءامولعم اتقو كلذل نأو .«كلذب هملعأ هللا نأل ؛نوعرف كاله ءاجر  اهلوأ

 نيلقتسم نونوكيس مهنأو «هدعب نم ضرألا نوئري مهنأ  اهيناث «هنيح نحي مل
 «تافلاخم نوكت لق هنأ _اهشلا هللا الإ ناطلس مهيلع دحأل سيل ارارحأ

 ردقي وأ مكلمع مكنم ىريف ىأ 4 نولمعت فيك رظنيف )» :لاق اذلو ءتاضقانمو

 .ميلع ءىش لكب هللاو «مكلمع رادقمب ءازجلا نم مكل

 ءءانبألا لتقي ناك امدنع نوعرف نأ ىلإ ريشي *ي دق ىنآرقلا صصقلا قايس نإو

 ام اهلمعتسي ةبوقعلا هذه مهيف ضرف لب «لصأتسي ناك ام  ءاسنلا ىيحتسيو

 .ءاشي

 ىلاعت هللا نإو «هنايغط اوعفدي مل ءرصم ناكسو نوعرف لآ ىرن اننإو ءاذه
 اوركني مل نويرصملاو «هوركني ملو ملظلا اوأر اذإ الإ ةصاخلا ملظب ةماعلا ذحخأي ال

 ىف ىلاعت هللا لاقف «ةفلتخم ةيويند تابوقعب ىلاعت هللا مهبقاع اذلو ؛نوعرف لعف
 : كلذ

 نوع لاءمْدَحأ دع

 نم صّقَنَو َنيِنَسْلَأِ

 دعك ْمُهَم جاد
 هم هه ار 0ك سا اساس ساو وو د

 وأد ن حش تال مو ىسومي أور
 ري ا 7 نوملعيال ملح أ َلاَي 0 1 لم سو 2

 مَعالَسَرَم 7 قلفلا تصيد ننهي حس

 ٍتدكَصَفم تب 0 0 َداَرْبكَو تاَءوطلا
 ٌمهَبَلَع َمَقَواَمْلَو 2 يمر اموت وف أوناكَو اوريكتسمأف
 دوش

0-١ 



 وح اللام ل

 <١ ب ا 01 الهسمل

 ا ا

 لجأ ]ريا مُهتَعاَنْفمكاَمَلَم 8 لا ليِةَرْسِإ

 َمُهتقَرْعَأ ها مهتم تمعن 3 نو ب مه ادإهوغللب مه

 5 تلِنبَعاَبعوفاكَراَِياَأبَذكَمجََأِي ديلا ف

 مهنأل ؛ليئارسإ ىنبب مثآمو ملاظم نم عقوأ اميف نوعرف اوكراش نييرصملا نإ
 ىنب نمو مهنم نوعرف نكمتسا امو «نيلوكسم اوناكف .هوركني ملو ملظلا اوأر

 مه موه

 مهنآل ؛اعيمج رصم لهأ مه اقإ هتصاخ الو هتيشاح اوسيل انه نوعرف لآو

 ديرأ هنأ ىلع ليلدلاو «ريكن ريغ نم تمصلاب لقألا ىلع وأ ءاضرلاب ولو «هوديأ
 هتيشاحو نوعرفب اصاخ نكي مل تارمثلا صقنو نينسلا نأ ءاعيمج رصم لهأ
 لآ ىأ ,4 نوعرف لآ انذَخَأ دقلو إ :ىلاعت هلوقو ءصخي الو معي ءاج اذإ ءالب هنأل

 هانعم مهانذخأو «مهيف مكحلابو مهب موقي نمو .نوعرف لآ مه نيذلا رصم

 بدجلاب ىأ «ةنسلاب تبصأ :لاقيف «طحقلاو بدجلاب ىأ «نينسلاب مهانربشخا
 «تارمثلا نم صقنو ءطحقو بدج نيئسب هللا مهباصأ دقو .عوجلاو صقنلاو

 ءانلماع ىنعمب بينأتلاو «موللاب هانذخأو ءماركإلاو قفرلاب انالف انذخخأ :لاقيو
 .بينأتلا وأ موللاب هل نيلماعم وأ قفرلاب هل نيلماعم هانممضو هانذخأ لوقلا ليوأتو
 مهربتخي «تارمشلا صقنو «مهبيصت ةبدحب نينسلاب الماعم نوعرف لآ هللا ذخأف

 نأو «نوعرف ريغ اربدم كانه نأ نوركذتي مهلعل ىأ «نوركذي مهلعل كلذب هناحبس

 قلخو «نوعرف قلخ نم ةدارإب وه امنإ ءنوعرف ةدارإب الو مهتدارإب سيل رمألا

 اوركذتي مل مهنكلو تاشورعم ريغو «تاشورعم تانج اهأشنأو «رامثلاو عرزلا

 مهسوفن ىف نولصفني ال ءامئاد نوعرف لهأ كلذكو «هئامو نوعرف ىف مهئانفل
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 «ةسكن دعب ةسكن تاسكنلا ىلإ نودوقي .«مهيلع مهتوق تناك نإو «مهماكح نع

 . مهنع نيبغار ريغ مهتاءوس ىلع مهيف نوبغار نوضار مهئارو نم مهو

 ام مثإ هنولمحي ةقيفر ريغ ةلماعم «ديشرلا ىداهلا ىسومل مهتلماعم تناكو

 هللا لاق اذلو ؛ مهل اقاقحتسا هنوبسحي نسح نم مهب لزني امو ءرش نم مهب لزني

 نمو ئسومب اوي نيس مهبصن نإو هذه ان اوُلَق ةنسحلا مهتءاج اًذِإف ل : مهيف ىلاعت

 . 4 090 َدوُمَلعَي ال مهرْتكأ نكلو هّللا دنع مهرئاط اَمّنِإ الأ هع

 امنإ .هدنع نم مهيلع اهب ضافأ ؛ىلاعت هللا دنع نم اهنأ اوركذي مل «مهل ةرسم
 مهفصو اذلو ؛طعم ريغ نم مهتءاجو اهنوقحتسيو مهل اهنأل مهتءاج اهنأ نوبسحي

 الو ءاهقحتسن انل ىأ , « هده ان اولاق ةنسحلا مهتءاج اذإف)» :هلوقب ىلاعت هللا

 «ةئيسلا مهتءاج اذإو «ىطعأ امب اضرلاو «ةعاطلاو «ركشلا قحتسي د ايطعم نوروصتي

 ىأ هعم نمو ىسومب اوريطا نافوطو بدجو طحق ة نم مهل ءىسملا رمألا ىأ

 .اومءاشت

 ىلإ هجتا اذإف ءريطلا نوجعزي اوناك مهنأ ىبرعلا لامعتسالا ىف ةريطلا لصأو

 . حرابلا اولاقو هب اومءاشت لامشلا ىلإ هجتا اذإو «حناسلا هومسو هب اونميت نيميلا

 توصب اضيأ نوريطتي اوناكو» ريطتلاب قلعتي ام ىبطرقلا ريسفت ىف ءاج دقلو
 رومأ ىلع اضعب اهضعب رويطلا تابواجمب نولدتسي اوناكو «نيبلا هنولوأتيو «بارغلا
 ةحناس تضم اذإ ءابظلا اذكهو .«كلذ لثم ىلع ةدوهعملا اهتاقوأ ريغ ىف اهتاوصأبو

 ناك مهدنع ام ىوقأ نأ الإ ,.حرابلا لدب حناسلاب تحرب اذإ :نولوقيو «ةحراب وأ

 اوأر اذإ مجاعألا ريطتو .هجولا اذه نم اريطت عيمجلا اومسف ريطلا عيمج ىف عقي

 ىلإ ملعملا دنع نم عجري ىبص ةيؤرب نونميتيو «ةادغلاب ملعملا ىلإ هب بهذي ايبص

 غراف ةيؤرب نونميتيو «ةدودشم ةءولمم ةبرق ه هرهظ ىلع ءاقّسلا ةيورب نومءاشتيو «هتيب

 ريطتلا لاح ىأ ىلعو «ريسفتلا كلذ ىف ءاج امك اذكهو .«ةحوتفم (ةبكرم) ءاقسلا

 . مؤاشتلا ةيبرعلا ةغللا ىف
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 هنع ربعو - مالسلا هيلع - ىسوم نيهجاوم ىنعملا اذه اولاق دق نييرصملا نإو

 .مهتغل ىف مهريبعتل ةمجرت هنأكو «ىبرعلا ريبعتلا كلذب

 ىأ ,4هّللا دنع مهرئاَط امّنِإإ8 :ميركلا نآرقلا ىكح امك هلوقب مهباجأ دقلو
 موتحملا ردقلل اهيبشت مكرئاطب هنع ربعو .مكيف هردقو ىلاعت هللا ءاضق كلذ نإ
 ءمكلمع ءوس نم وهف امؤش هودعت نإف ءمهب قحال هانعم ىف هنأل ؛موئشملا رئاطلاب
 ءىش لك نأ نوملعي ال ىأ 4 نوُمَلعَي ال مهرْتكأ نكلو )» :ىلاعت هلوقب ةيآلا متخو

 الو ىودع ال١ :لاقو «ةريطلا ِهِللَي ىبنلا ىفن اذلو ؛نومءاشتيف «رادقمب كبر دنع

 .ريدقلا ىلعلا ىلاعت هللا نذإب الإ ىودع ال ىأ 210(ةريط

 4 نورَكَذَي مهّلعَل مهلعل تارمّلا نم صقنو نيتسلاب » مهالتبا دق ىلاعت هللا نأ عمو

 عمو «ةيهولأ ةيأ نوعرفل سيل هنأو «ملاعلا ئشنم :م وه ىذلا هللا ىلإ نوئئمطيو

 هب مهرحسي رحس ءالتبالا اذه نأب ىسوم اومرو ءمهرفك ىلع اورصأ كلذ

 :مهنع ىلاعت هللا لاق اذلو ؛نونمؤي ال مهنأو «ىسوم
 سم اهس سمه م

 . 4 079 نييمؤمب كل نحن اَمَف اهب اًنرحسَمل ةيآ نم هب انتأت امهم اوُلاقو ل

 امف ءاهب انترحس نوكت نأ ودعت ال اهنإف «ةرهاق ةرهاب ةزجعم نم ىتأت امهم

 نيدكؤم مهناميإ اوفن «هيلإ وعدت ىذلا قحلاب هلل نيملسمب ىأ «كل نينمؤمب نحن
 رورجملاو راجلا ميدقتو ةيمسالا ةلمجلابو «ىفنلا قارغتسا ىلع ةلادلا ءابلاب ىفنلا
 نلف «كل نيمضنم كتوعدل ةباجإ ىأ .«كل نينمؤم كلوقو ««نينمؤم» ىلع «كل»

 .ىلاعت هلل نعذملا نمؤملا كفص ىلإ ةدحاجلا ةرفاكلا ةينوعرفلا فوفص نع جرخن

 دقو «رفكلا ىلع مهرارصإ ببسب ىلوألا نم دشأ ةرهاق تايآ مهيلع تلزن
 مّدلاو عدافّضلاَو َلّمَقْلاَو دارجلاو ناَفّطلا هيلع انلسرَأَف ل : هلوقب ىلاعت هللا ٍاهركذ

 نيدصاق انلزنأ ىنعمب :انلسرأو 4 075 نيمرجم اموَق اوناكو اورّبكَتساَف تالّصَقَم تايآ
 ىغاطلا لينلا ناضيفو «ديدشلا رطملا وه نافوطلاو «اندنع نم ةلسرم هذه نأك

 ىلع ةقاط نوعرفل ناك امو «تويبلا مدهو «لسنلا كلهأو «عرزلا قرغأ ىذلا

 .اًئيغ ال ءاّنبع راصو .ءبزحو ءمط دق ليسلاو مهئاجنإ

 ةمتتو 2(؟؟75) لأفلاو ةريطلا - مالسلا :ملسمو «(51/057) لأفلا - بطلا :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )١(

 .؟ةنسحلا ةملكلا حلاصلا لأفلا ىنيجعيو» : ةياورلا
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 اصوصخو .هدسفيو «عرزلا لكأي ىذلا فورعملا ريغصلا ريطلا وهو ؛دارجلاو

 ناسنإلا ماعط ىدعتيو ءزرألاو ءريعشلاو «حمقلا ىلع طلسي هنإف ءاتوق ناك ام
 .ناويحلا ماعط ىلإ

 طلسف ءمهماسجأ ىف ءالبلا ناك مهلسنو مهثرحو مهعرز ىف ءالبلا دعبو
 بيصي وهو «سوسلا لمقلا :سابع نبا لاقو «ةريغص ةبيود ىهو «لمقلا مهيلع
 ىف ءاد وه ىذلا فورعملا لمقلا هنإ :ليقو .ءمهبيصيف مهلكأل نوزخملا عرزلا

 .ضارمألا نم ضرمو ماسجألا

 ىتح اهجيجض رثكو ترثك «فورعملا ناويحلا ىهو «عدفض عمج عدافضلاو
 ةايح ةرثكلا هذه عم ةايحلا تناكف مهضرأ تآأالمو مهعرز تدسفأو « مهتجعزأ

 . لمتحت ال ةديدش ةقاش

 ال حبصأف هيف كمسلا تامو ءامد هؤام راص لينلا نإ :اولاق «مدلاو

 ضعب نع ىور دقو «ريسفتلا كلذ ىلع ضرتعن ال انإو «تيمي لب «ىقسي
 هنأ ظفللا حيرص نكلو «هلثل رسفملا نعذي ءاحيحص اثيدح هيف رن ملو «ةباحصلا
 هتايآ مهارأ هنكلو ءاليوط نكي مل نإو اتقو كلذب مهربتخا ىلاعت هللا لعلو «مدلا

 . طغضو فيزنو فاعرك هب اوبيصأ ضرمب مدلا ريسفت حصيو « تالصفم

 ىذلا نافوطلاب الوأ مهربتخا ىلاعت هللا نإ :نيرسفملا نم ةرثكلا لاق دقلو

 ىسوم مهل اعدو ءمهنع كلذ فشكي نأ هللا اوعدف مهعرز دسفأو «مهرايد برخ

 دارجلاب اوبيصأف ءاونمؤي ملف فشكف ءرضلا مهنع فشك اذإ اونمؤي نأب هودعوو

 مهربتخا مث ءاونمؤي ملف فشكف ءاونمآ مهنع فشك اذإف مهل اوعدي نأ اوبلطف

 .نيمرججم اموق اوناكو اوربكتساف اونمؤي ملو كلذك مدلابو .كلذك عدافضلاب
 موق اوناكو 8 :ىلاعت هلوقو «لذلا ىف عوقولاو لالضلا ليبس قحلا نع رابكتسالاو
 مهمارجإ  ىلاعتو هناحبس  دكأ دقو «مهيلع وتعلاو مارجإلا ليجست هيف 4 َنيِمِرجُم
 ءاهلك داسف اهنإو «مهيلع ةينوعرفلا قالخألا ةرطيسو «مارجإلا ىلع مهرارمتساو
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 اهقامعأ ىلإ لصت الو «مهسوفن بيصت لزاونلاو «هنم علخنت الف « سفنلا بيصي

 اهناولأ نم انول نوكي هنإف ءرشلاب مهسوفن تألتما نم لكك ءاهنم رشلا ثتجت الو

 .ءالب هعفدي الو ةظع هوحمت ال

 :كلذ ىف ىلاعت لاق دقلو

 تفشك نئل كدنع دهع امب كبر انل عدا ىسوم اي اولاق زجرلا مهيلع عقو املوإ»

 ٠ . 4 629 ليئارسإ ينب كعم ناسرنلو كل ننمؤنل زجرلا اع

 لدي اذه ركذ نإو ءوه وه وأ قبس ام لمشي وهو «باذعلا وه :«زجرلا#
 ىلاوتو ليصفتو ةلمج زجرلا مهب لزن نأ دعب ناك ىسوم نم مهبلط نأ ىلع

 .ىلاوتلا كلذ دعب  مالسلا هيلع - ىسوم ىلإ مهءاجتلا نأو «هلوزن مهيلع

 .رابكتسالاو

 هيلع - ىسوم ىلإ اوهجتا «هريغو تالصفم تايآ ءالتبالا اذه مهب لزن ال

 كبر انل عدا ىسوم اي اولاَق 8 هيلع اوناك امل ةبسنلاب مهارع دق كشلا نأكو - مالسلا

 نثل )» دييأتلاو ةرصنلاب كل هذعوو هب كناميإو كدنع هدهعي ىأ 4 كدنع دهع امب

 نم زجرلا فشك اوبلط .4 ليئارسإ ينب كعم نلسرنلو كل ننمؤنل زجرلا انع تفشك

 نأ ىلإ اونأمطا مهنآل ؟؛هفشك هيلإ اوبسنو 2. هبر وعدي نأ اوبلط مهنأ عم 2« ىسوم

 ناطلس الو «ناطلسلا ىوذ مه صاخشألا نوكي نأ اودوعت مهنألو «هبيجيس هللا

 ليلدلاو ةجحلاب كل نيملسم هيلإ وعدت امب ننمؤنل ىأ 24 كل ننمؤنل 8 صخشل الإ

 مسقلاب مهناميإ اودكأ «ليئارسإ ىنب كعم نلسرنل انناميإ عمو «قحلا كمالك نأو
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 مالو .ديكوتلا نون نم هتادكؤمو مسقلاب ليئارسإ ىنب مهلاسرإ اودكأو «هتادكؤمو

 .مسقلا

 ءمهيلع زجرلا عقول ءمهسفنأ ىف نيقداص كلذ ىف اوناك مهلعلو

 «نوعرف توربج همامأ لذاخت ىذلا ىلاعت هللا توربج مامأ فعضلاب مهساسحإلو

 ضراع وه لب «قداص ناعذإ مهل سيلو «مهبولق بصي مل قحلا نكلو «هنايغطو

 هرمأب هوبلط وأ 2 مهعم ناك هلعلو .نوعرف ًالم نم ةداسلاو ءاربكلا مهنأ رهظي

 الإ كلذ كلمي ناك امف «ليئارسإ ىنب هعم اولسري نأب ىسوم اودعو مهنأ ليلدب

 اذلو ءاوفو ام «هومسقأ ىذلا مسقلا اذه عمو هعم «ءاربكلاو «.هؤلمو هتداقو نوعرف

 . 4 29 َنوُتْكَني مه اذإ هوغلاب مه لجأ ىلإ زجرلا مهنع انفشك اَمَلَف

 دقف مسقلا كلذ اومسقأ دق اوناك اذإ هريدقت ردقم طرش نع حاصفولل ءافلا

 ىنب نولسري الو «نونمؤي الف نوثكني مه اذإ زجرلا مهنع انفشك املف ءاوثكت

 ءمهيلع مخّت ىتلا ةمغلاب هل هيبشت 4 انفشك ب زجرلا لاوز نع ريبعتلاو «ليئارسإ

 .فشكت دو

 ءدشأ وه ام مهب لزنيس هنأ ىلإ ةراشإ 4 هوغلاب مه لجأ ئلإ 8 :ىلاعت هلوقو
 ىف مهل أابخ هللا نإف ءدودحم لجأ ىلإ ىه لب «ةمئاد نكت مل زجرلل ةلازإلاف

 انمقتناف 8 :ىلاعت لاق اذلو ؛رحبلا ىف مهقارغإ وهو «ىوقأو دشأ وه ام هردق

 مهنأل ؛ماقتنا هنأب مهل هباقع ىلاعت هللا ىمسو «مهبونذب مهانيزاج ىأ 4 مهنم
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 اوُناَكَو نايا ومدح ْمُهّنأ يلا يف ذ مُهاَقرْعَأَف مهنم انمقتناف ظ :لاق اذلو ؛مقتنملا ةلماعم

 . © ([22) نيلفاغ اهنع

 ىسوم هلوسرو هللا ىلع برخلا نلعأ نمت مقتني نم ةلماعم مهانلماع ىأ

 اوركذتي نأ ءاجر هب مهانربتخا ام مهنع انفشك مث مهانربتخا - مالسلا هيلع -

 مهب لزني نأ الإ مهل سيلف «ءاداسفو اوتعو ارابكتساو املظ الإ اوداز امف «اوربتعيو

 ءرحبلا انه ميلاو «رحبلا ىف ة ءاقلإلا وهو ءالاصتتسا نوكي ىذلا ءربكألا باذعلا

 اهازغم نع مهتلفغو ةيآ دعب ةيآ مهل تلاوت ىتلا تايآلاب مهبيذكت ببسب كلذو

 نيعلا ىأرمب مهل تناك اهنأ ىأ ,4نيلفاغ اهنع اوناكو # :لاق اذلو ءاهانعمو

 .اولضف ناطيشلا مهاوهتساو .اهنع اولفغ مهنكلو سحلاو

 ذاقنالا دعب ليئارسإ ونب
 هل عم سبر دج مس أو نأ اى

 بر شكت عكا 7 رول
 2 راَصاَمِي لي ِةتَرَسِإَْنَب لع َيَسْحْلا

 5 تور عيونك اَمَوهُمْوقَو توعوي

 1ع َنوُفْحَسَي موق َكَعأََْمَرَحَبْلا لِ
 هلع انكاهلكك ل مخبأ ىترشتي ارم راتضأ

 ٌلِطسو هيف وهاك 2 :راثم بالو َّنِإ 3 وأم لَه موق مُكَنِإَل 5

 كهل تصير مارا لآ ا جست
 رم حس ١ ا هس اص رس ل ا ل

 مسكين دِإَو 9 لك تريلا ساق

 20 ا

 َنوُلْيَفي باذعلا ءوس مكحتوموسي تَوَعَرِف لاَ نم
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 1 لل للا فلل 4
 اج سل

 يب

 يع هو هس سي
 1 نيكس يوكن رومح مستو 5 اس 3-3 024

 07 ٌميِظَع مكي
 نوكي نوعرف تحت نوكي نمو «رصم ضرأ ىف نيفعضتسم ليئارسإ ونب ناك

 .نوعرف

 اهيراغمو ضرألا قراشم ىلاعت هللا مهثروأو «هئلمو نوعرف لذ نم اوجرخ

 دواد مكح ىف اصوصحخو «برغو قرش :ضيرع كلم رصم نم مهجورخ

 اهنأ ىلإ اذه ريشيو ءاهيف كراب هللا نأب ضرألا فصوو «كولملاو ,ناميلسو

 كراب دق اضرأ تناكو ءاهب طاحأ امو ءاهبرغو اهقرش اوذخأ دقف .ةسدقملا ضرآألا

 . جارعملاو ِةِيلَك ىبنلا ءارسإ ىف نويبنلا اهيف عمتجي اهنأو «بصخلاب اهيف هللا
 ام ىه هللا ةملكو 4 اوربص امب ليئارسإ ينب ىلع ئنسحلا كبر تملك تمتو ف

 ٍضرألا يف اوُفعَّضْمَسا يذلا ىلع نمت نأ ديرنو » :لاق ذإ ءمهرصنب ىلاعت هب دعو

 [صصقلا] *(2) نيثراولا مهّلعجَنو ةّمكَأ مهلعجتو

 هذه نأل  ثنوم ىهو  ىنسحلا اهنأب ةملكلا  هناحبس - هللا فصوو

 . مهيلع اهكربأو «مهلاوحأ نسحأ ىلإ مهتلصوأ ةكرابملا ةملكلا

 دقف ؛هئلمو نوعرفل ناك ام امأ «ليئارسإ ىنبل ناك ام اذه .4 اوربص امب»

 ىري الف «ضرأللا ىلع فقسلاو شرعلاب نوكت سورغو تاعارز اهيف نوشرعي

 : ىلاعت لاق امك ءاهئارضخ نم اهؤادوس

 اهيف اوناك ةمعنو 75 ميرك ماقمو عورزو 72 نويعو تانج نم اوكرت مك و

 . [ناخدلا] #4 2 نيرخآ اموق اهانثروأو كلذك 0 نيهكاف
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 «نوعرف ملظ ىلع مهربص ببسب ليئارسإ ىنب ىلع اهب هللا معنأ معن هذه
 تايآلا هنيبتس ام كلذ ءاهردق قح ةمعنلا اوردق له نكلو .ميظع ءالبل هنإو

 : ةيلاتلا

 :ىلاعت لاق

 اي اولاق مهل مانصأ ىلع نوفكعي موق ىلع اوَأَف رحبلا ليئارسإ يني ب انزواجو

 هيف مه ام بتم ءالؤه نإ 052 َنوُلهجَت موق مكن لاق هلآ مهل امك اهل ال لعجا ىسوم

 629 َنيِمَلاَعْلا ىلع ْمُكَلَضَف رهو اَهلِإ مكيغبأ هللا رْيَعأ لاَق 029 َنوُلَمعي اوناك ام لطابو

 مكءاسن ويحمي مكاوي باذعلا ءوُس ْمُكَنوُموُسَي لوعرف لآ نم مكانيجتأ ذو

 . 4 659 ٌميظع مكبر نم الب مك يقر
 «ليئارسإ ىنب صصق صقب أدتباو هكالهب نوعرف صصق ىلاعت هللا ىهنأ

 مهجارخإب مهيلع ىلاعت هللا نم نأ دعب هوثدحأ ام ميكحلا صصقلا اذه ىف ىرنو

 اصعب رحبلا قلفب ىربكلا تايآلا مهتنياعمو «مهل هملظو نوعرف دابعتسا نم

 هللا ريغ اهلإ ىسوم مهل لعجي نأ اودارأ فيكو «لجعلا اودبع فيكو «ىسوم

 لاح ملعيل كلذ :ىرشخمزلا لاقو ءصاعمو رفك نم هيف اولسرتسا امو «هنودبعي

 هللا همصع نم الإ ءدونك لوهج رافك مولظ ىلاعت هللا هفصو امك هنأو «ناسنإلا

 . [ابس] 4 09 روكشلا يداّبع نم ليلقو ... 9 :ىلاعت

 مانصأ ىلع نوفكعي موق ىلع اوَنأف رحّبلا ليئارسإ ينبب انزواجو ا :ىلاعت لوقي
 امك رمحأآلا رحبلا وه رحبلاو «زاتجا ىنعمب زواج 4 اهِّإ انَل لعجا ىسوم اي اوُلاَق مهل
 سباسيلا ىلإ اولصو ىتح هوزاتجا مزلقلا رحب ىمسي ناك امكو «نآلا هيمسن

 اولاقو «مهل مانصأ ةدابع ىلع نوميقي ىأ «نوفكعي موق ىلع اولبقأ ىأ 4اوتأفإ»
 رصم ىف هوماقأ ىذلا ليوطلا ماقملا نإ «ةهلآ مهل امك اهلإ انل لعجا ىسوماي

 دبع ام اودبعي مل اوناك نإو مهنإو «مهئابآ نيد تناك ىتلا ةينادحولا مهيف (17عزه

 عرهناو ٠ . قلع قد : :هعرهاو . .قدلاو َّرَسَكْلا ىأ َحَرهْناَف ٠ هرسك : ائيِزَهَت هعّره و اغْرَه هعّرهَي هرم :عزه )١(

 .عزه -برعلا ناسل . دقو َرَسَكْلا اذإ اًعازهنا همْظَع
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 ام اولاق كلذلو ءىشب نونمؤي ال نيددرتم اوراصو «مهتديقع تنال دقف نويرصملا

 اوراصو «ىسوم هب مهءاج ىذلا ديحوتلا مهبولق ىف تبشي مل هنأل ؛اولاق

 :لوقي نأب هيبن ىلاعت هللا رمأف ءانمآ دلك دمحم هللا لوسرل اولاق نيذلا بارعألاك

 . [تارجحلا] 4 69 ... ناميإلا لْخدَي اَملو انملسأ اوُلوق نكلو اونمؤت مل لق ... »

 ةسباي لوأ تناك ذإ ,سيوسلاب اوناك مهنإ ليق مهيلع اوتأ نيذلا موقلاو

 نأل ؛سيوسلا نوكت نأ دعبتسن نكلو «ماوقألا ءالؤه ام ملعأ هللاو ءاهيلإ اوءاج

 .رصم نم اءزجو «نوعرف مكح تحت تناك اهنآ نيبت رابخألا رهاوظ

 «ةلطابلا دئاقعلاو «ةميلسلا دئاقعلا نولهجت ىأ ,4نولهجت موق مكّنِإ لاق »

 .ةدحوم ةنمؤم لاح ىلإ ةرفاك لاح نم اوجرخ مهنإو «كردم ريغ «لهاج ددرتملاو

 .مهبولق ناميإلا لخدي اللو

 مهام ربتم ءالؤه نإ : لاقف «ةدابعلا هذه نالطب نايبب ىسوم مهل دكأو
 :ىلاعت لاق امك ءداسفلاو بيرختلا ىنعم نمضتي ريبعتلاو «هيف مه ام كلاه © هيف

 نم هل لصأ ال ءدساف لمع هنأ ىأ .[ءارسإلا] 4 5 اريبغت اوّلع ام اوربعيلو ...
 هديكأتل أدتبملا ىلع ربخلا مدقو « نولمعَي اوناك ام لطابو 8 لالض ىف مهف «قحلا

 اوبلط ام ىلع مهخبوي هلي هللا لوسر ذخأ مث «نولمعي ام ىلع نالطبلاب مكحلا

 لاقف «٠ «مهيلع اهب معنأ ىتلا ةمعنلاب رفك هنأ ةيحان نمو ءهتاذ ىف هنالطب ةيحان نم

 اهلإ مكل بلطأ ىأ ,4اَهَلِإ مكيغبأ هللا رْيْغَأ لاق :ىلوألا ىف مهخيبوت ىف

 انأو كلذ لعفأ نأ نكمي ال ىأ «ىراكنإلا ماهفتسالاب خيبوت كلذو «ماللا تفذحو

 ديزي وهو «ىلاعت هللا ةمعنب رفك كلذ نأ نيبو ءديحوتلا ىلإ نوعرف توعد ىذلا
 نأب 4نيمَلاَعْلا ىلع الضف مكل لعج ىأ .4 مُكَلَضَف وهو 8 :لاقف اراكنتسا رمألا

 ببسب ىسوم راكنتسا ىلع لاد وهو .هدابعتساو نوعرف لذ نم مكذاقنإ وه ىلوت
 تايآ نم ةميظع ةيآ ىهو «نيملاعلا نم دحأ اهب معني مل معن نم هللا مهاطعأ ام

 :لاقف ءريبدتلاو قلخلاو داجيإلاب درفتملا هنأو «هديحوت لامك ىلع لدت نيملاعلا بر
 ساساه سو

 هللا ةمعن اوركذا ىأ 4 باَذَعْلا ءوُس مكتوموسي توعرف لآ نم مكانيمنأ ذِإو
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 نوعرف لآ نأل ؛نوعرف لآ ركذو نوعرف لآ نم مكاجن اذإ ءمكيف هتايآو «مكيلع

 هل نولوسي نيذلاو ءملظو نايغط نم بكترا امل نوتَسَحمْلا نونواعملا مه هتيشاحو

 هريغو «داسفلا سأر هنأل هل ركذ مهركذو ءرش نم لعفي ام نورربيو «ملظ لك

 ىفعي الو «مثإلا ىف هنوكراشي هلوح نيطايشلاك مهو لوسمو ءنسحم هل عبات

 :هلوقب هناحبس هنيب مث «باذعلا ءوس مكنوقيذي ىأ .#4 مكنوموسي  .هنم

 قط مخي تن مك فو اس وتسير كا نول
 ىذلا ىلاعت هللاب نورفكت لهف «رابتخا دشأ هب متربتحخا ديدش ليو ىأ

 .هب نوكرشتو «مكاجن

 هبر نم حاولألا ىسوم ىقلت

 هليل ب يِلَت ىَ سوم اتدعاوو

 َلاَمَودَ ترتد يرُتقِصوََمِ شيتا

 يتالَ َحِلَصأَو ىو فقل توُردَه دل سوم
 :ُهَمَلكَو انئلقيمل ئيموُم اجمل لكل َديِدِسفَمْلا لبس

 الص ساس

 ٌرظنأ نب ه1 لمكتب هير

 ّلَحباَمَلَم قر َفْوَهناكَمَرَفَتَساِن و ِلَبَجْلاَلِإ

 َقاَأاَملاَكِعَصنسْومَرَحَو كح ة[كج بحل هَ

 © يزن زنا كلم كدمكبش لا
 ص 3 ا مس نس سام 2 2 1

 مارس ل 226 مسير جوف لس

 5 22 | تم نحو كتين
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 ةدملا تناكو «هنم دعوم ىلع هبر ميلاعت ىقلتيل روطلا لبج ىلإ ىسوم بهذ

 رهشألا نآأل ؛مايألا نود ىلايللا نآرقلا ىف تركذو ءاموي نيثالث ىأ «ةليل نيثالث

 ريصي ىتح ومنلا ىف جردتيو ءالاله رمقلا غزبي ذإ «ليللاب اهروهظ ةرامأ ةيرمقلا

 . كالهلا رادقمب رهشلا نم تاقوألا فرعتو ءاردب

 نإ :اولاقف «؟رخأ لايل رشعب نيعبرألا متأ مث نيثالثلا ركذ اذامل :ليق دقو

 «كسملا حير قشنتسا هنإ :اولاقو «ةيناحور رعشتسا ىلجتلا ىلإ بهذ امدنع ىسوم

 عم نيعبرألاب حيرصتلاو «ةليل نيعبرأ ىلاعت هللا اهمتأف «ةدايزلا رشعلا كلت بلطف

 بلط امل هناحبس هتباجتسا نايبل كلذو «نيثالث دعب رشعلا ركذ نم موهفم ددعلا نأ

 . ماعنإلا رئاعش نم كلذ ركذو «ىسوم

 ءاوهأ مهو ةنيابتم ةبراضتم رصانع مهيفو «ليئارسإ ىنب ىسوم فّلخ
 ءمهل مانصأ ىلع نوفكعي موق ىلع اوتأ امدنع رهظ امك «ددرت مهيفو ةفلتخم

 .ةهلآ ءالؤهل امك هلإ مهل نوكي نأ اوبلطف

 «ىبن وهو هنيعمو ىسوم ءدر وهف «نوراه هوخأ مهيف ُهَفَلَخ «لاحلا هذه عم

 .ىسوم وه حاولألا وأ ةاروتلا ىقلت ىذلا نكلو

 «ىموق ىف ىتفيلخ نك ىأ .4 يمَوَق يف ينفلخا © نوراه هيخأل ىسوم لاق

 «قحلا مهيف مقأ 4 حلصأو :ةقالخلا قيقحت ىف لاق اذلو ؛مهرمأ حلصتو مهاعرت

 : هل لاق اذلو ؛قرفتلا ةاعد براحو مهتدحو ظفحاف «مهنيب حالصإلاو لدعلاو

 مهيلع عطقا لب «نيدسفملا رياست نأ بنجت ىأ 24 نيدسفملا ليبَس عبَشت الو»

 اثادحأ نوثدحيس مهنأ كردأ ةوبنلا ةنطفب هنأكو «مهداسف نم مهنكمت الو «قيرطلا

 «تاذلاب كلذ عقوت دق نكي مل نإو «لجعلا مهذاختاب  ءىجيس امك  هدعب نم

 .ةفلتخم تاراثم ناطيشلا لبسو هريغ عقوت نكلو
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 هللا هتقو ىذلا تاقيملا ىف لبجلا ىلإ  ىلاعت هللا ميلك - ىسوم بهذ

 .تاقيملاب ملعأ هللاو «ةجحلا ىذ نم رشعو ةدعقلا وذ هنإ :ليقو «ىلاعت

 هبرب هللا ميلك سناتسا 4 هب همَلكو انتاقيمل ئسوم ءاج اّمَلَو ظ :ىلاعت لاق
 ىرصب حتفا ىأ ,4 كِيَلِإ رظنأ ينرأ بر لاَقإ» هبيبح ىري نأ ىف ميلكلا عمطو

 . كيلإ رظنأ ىل نيبت وأ «كيلإ رظنأل ةيؤرلاب

 ناك نإو «مالكلاك ةيؤرلا نأ ىسوم بسحو «ىسوم ملك ىذلا هللا لاق

 نمو «مالكلا عمس هنأ ةيؤرلا بلط ىلع هعجش دقو «باجح ءارو نم مالكلا

 .هملكي نم ةيؤر ىف عمط ليلجلا ليمجلا مالكلا عمس

 هناكم رَقَتسا نِإَف ٍلَبَجْلا ىَلِإ رظنا نكلو ينارت نأ :هل  ىلاعت - هللا لاق

 . 4 ينارت فوسف

 ءادبأ ىنارت نل ىأ «دبؤملا ىفنلل اهنإ :ىرشخمزلا لاقو «دكؤملا ءىفنلل نل

 ديبأتل اهنإ :انلق اذإ نحنو «ةنكمم ريغ ىلاعت هللا ةيؤر نأ نم هبهذم ىلع اذهو

 وهو هللا ملع دنع اهرمأف «ةرخآلا ىف امأ ءايندلا ىف هعوضوم كلذ نإف «ىفنلا

 وأ ءايندلا ىف اليحتسم نوكي امو ءايندلا ىف ةايحلا ريغ اهيف ةايحلاو ءاهيف امب ميلعلا

 مهضعب رسفو «ميلع ءىش لكب هللاو ةرخآلا ىف اليحتسم نوكي ال كلذك ىري ام

 .ىتيؤر عيطتست نل ىأ 4 ينارت نأ 9 :ىلاعت هلوق

 دقو «ءىسوم اهيلط ام الإو ةنكمت هللا ةيؤر نأ ىلع ةعامجلا لدتسا دقو

 .ةنكمم ىهف نكمم رمأ وهو لبجلا رارقتسا ىلع ىلاعت هللا اهقلع

 «كلذ نع هزنم وهو ءلدج عضوم نآرقلا سيلف «كلذ ىف لاوقألا كرتنلو

 .نيلداجتملا لادج قوفو
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 ناك مث «كلذ ىف سانلا لوق تملع دقو 4 ينارت نأ :ىلاعت لاق

 رنا نكلو 8 :لاقف «ةعاطتسالا ىفن ىنعمل هل بيرقتو «ىسومل فطلت كاردتسالا

 ىسوم نم مخضأو دشأو ىوقأ لبجلاو .4 ينارت فوسف هتاكم رقتسا نإف لبجلا ىَِإ

 رقتسي مل نإ هنكلو «ىنارت فوسف ىهلإلا رونلا غوزبو هللا ىلجت نيح رقتسا نإف
 . ىنارت نل كنإف

 ايلجتم لبجلا ىلع هللا رون رهظ املف ىأ 4 اكد ُهلعَج ٍلَبجُلل هبر ىّلجت اًمَلَفإ»
 ىسوم سفن ىف عزفلا ريثي ام كلذل ناكو ءضرألاب ايوتسم ىأ ,4اًكد هلعجإ هل
 هنأب سحأ 4َقاَقأ اًمَلَقط ءىشغو ؛ةقعاص هتباصأ امنأك ,4اًقعص ئسوُم رَخَول
 رفغتسا  ايندلا ىف ققحتي ال امو «ةيرشبلا هتقاط قوف وه امو .هل سيل ام بلط

 . 4 نينمؤملا لَوَأ انو كِيَلِإ تبت كتاحبس » :لاقف ءهحبسو «هبر

 امو ءايندلا ىف هبيجي ال هللا نأ هل نيبت ىذلا بلطلا اذه نم ىسوم بات

 سمحت ىتلا ةنمؤملا سفنلا نكلو «بنذ ال أطخ هنكلو ءاهبكترا ةئيطخ كلذ ناك

 «بنذب وه امو «هنم باتي بنذ هنأ سحأ ءاهباوص لقتستو ءاهأطخ رثكتست

 مظعي نكلو ءاهيلع باسح ال لب «رفتغت ءاطخأ نم نوكت نيلسرملا ةباتتسا كلذكو

 .نوبوتيف مهسوفن ىف اهرمأ

 24 نينمؤملا َلَوَأ انَأو » :لاقف هناميإ لامكو «هرافغتسا  مالسلا هيلع  دكأو

 ىف ىّرت ال كنأب نينمؤملا لوأو «صقن لك نع هزنم كنأو «هيبشلا نع كدعبب ىأ
 .ايندلا هذه

 : ىلاعت لاقو حوصنلا هتبوتو هرافغتسال ىلاعت هللا باجتسا دقو

 نُكَو َكّنَْنآ ام دُخَف يمالَكبو يتالاسرب ساّنلا ىلع َكُديَمَطما يّنِإ ئَسوُم اي لاَق ل

 . 4 ركل



 فا ارعألا ةروس ريسفت ااه

 0١ اللططط الالام ااا نامل الااااللا تالا لالالالا وطال للان ماخخاالالاالللاا لال مااا !!!ااالاا الا !!1ا11١
 أ سل

 ريثك ىلعو «هليج لهأ ىلع هب هزيم ام نيبيو «ىسوم هيبن ىلاعت هللا ىدان
 ءادبإو «بيرقتو ءاندإ عون مسالاب ءادنلا ىفو « ىسوم ايإط هادان ءايبنألا نم

 ىلع كل الضفم كترتخا ىأ .4 ِساّنلا ىلع كتيفطصا يّنِإظ .هنم وندلاو «ةبحملل
 :هلوقو 24 ىلع ب ىدعت اذلو «ليضفتلا ىنعم ةنمضتم « كتيفطص ف «سانلا

 ىلع تلزن ىتلا ةاروتلا ةعيرش لومشل تعمجو «ةلاسر عمج ىهو 24 يتالاسرب ل:

 نم ةيعامتجالا رجاوزلا عئارشو هيزنتلاو ديحوتلا دئاقع نم - مالسلا هيلع - ىسوم

 ؛ةرسألا ماكحأو «ابرلا ميرحتو سانلا تالماعم ىف ةيندم عئارشو «دودحو صاصق

 :ىلاعت هلوقو .تالاسر تمض ةعماج ةريثك عئارش ةاروتلا ىف معأ ةرابعبو

 ءارو نم كتملك نأب ءايبنألا نيب نم كتصصتخا ىنوكب ىأ 4 يمالكبو ©

 ةيحانلا هذه نم وه لب ؛مهيلع قلطملا هلضف ىلع اليلد كلذ سيلو «باجح
 . ىحاونلا لك نم الضف سيلو

 تالاسرلل هرايتمخاو «هللا ميلك هنأب ىسوم صاصتخا نايب دعب ىلاعت لاقو
 اذإف ىأ ءحاصفإلا ءاف انه (ءافلا) 4 كتيتآ ام ذخَفظ ةيئاهنلا نكت مل نإو ةلماك
 هب عنقاو .كتيطعأ ام ذخف «ىمالكبو تالاسرلاب سانلا نيب نم كترتخا دق تنك

 كلذ ىلع ةدايزلا بلطت الو ءمهيلع معنلا رهظت نيذلا 4 نيركاّشلا نم نكو

 . كل سيل اذه نإف «ةيؤرلاب
 امسح 7

 لكَ اليِصَقَتَو ُهظِعَوَم ءْىَش نكح نو حاولا هل

 ييرْوأَس احسب وُدْحَأي َكَمْوَفَرُمْأوَوَوُمباَمَدُحَفِءَىَش
 تويكس لاق نَعْدِرَسأَس 9 َنيِقسَقْلارد

 هر
 * وع و 00 هه آآ هدم م هه مم . مدس اس هسا

 07 207 عى هدد مد ص 8 و هذآ 020

 اًورينِإ و اليبس هودِجتيال رشرلا َلِيَس اَورَيَنِإ َواَبي
 هه
 53 8 ذآ وَ م ا ورع 000

 اَنَيِدياَحيَأَون مها كلذ اليس هوُذِخّتَي علا ليهس



 رم لجل 00 لالا لل ل للملل ييجا
 يل

 0 م هس رهشجب لس ل 00 2

 ام ٍآَمِلَواَنَيياَساوبَدَك ِسِرْلاَو إن َنيِلِفدعاَهْنعَأَون
 ص

 أونا[ ال[ كورن لَه مُهُفَمَعَأ ٌتطَِحةَرْآْلا هال مع عار يالا اس م

 :لاقف تالاسر نم ىسومل هللا هلسرأ ام  ىلاعتو هناحبس - هللا ركذ
 .ةاروتلا هيلع تلمتشا ام ىه حاولألا «ءيش لك نم حاَوْلألا يف هَل انبتكو

 هللا نأب ثيدحلا ةاور ضعب رسف ,4 حاولألا يف هل انبتكو » :ىلاعت هلوقو
 هحانجب ليربج هيلع ضبق هنأ ىذمرتلا ركذ دقف «حاولألا هذه ىلع بتك ىلاعت
 .حاولألا هل ىلاعت هللا بتك نيح ملقلا فيرص عمس ىتح هاندأو العلا ىف هب رمف

 ءاذه ةحص رادقم ملعن الو «لوسرلا نع هتحص تتبث اذإ اربخ درن ال انإو
 اررقم اتباث اعرش انعرشو انضرف هانعم 4 انبشك 8 نأ اذه ىف هارن ىذلا نإو

 .حاولآلا ىف ةبوتكم هيلع تيقلأ دق نوكت دقو «حاولألا ىف اضورفمو

 رمأ ىف ءىش لك هل انبتك ىأ «ةينايب اهيف «نم» «ءيش لك نمط :هلوقو
 لكل اليصفتو ؛:ةظعوم نوكتو .ةفلتخملا عئارشلا نمو ؛ةديقعلا ثيح نم عرشلا
 اهيف امب رابتعالاو ةظعلا هيفف «ضرفو بتك ىذلا اذه ىف ام عونل ذايب اهيف ءىش

 عئارشلا ماكحأ ليصفت هيفو «هوقبس نيذلا ءايبنألا نع رابخإلاو «نيوكتلا لصأ نم
 .قحلا نوبلطيو «نوكردي نيذلا ىلع ىفخي ال ءاحضوم انيبم اليصفت

 لكو ءاهنسحأ اوراتخي ىأ 4 اهنسحأب اوَدْخَأي كَموَق رمأو © :ىلاعت هلوقو.

 اوراتخاف «رييخت هيف ابجاو ناك اذإف ءاهيف نسحألا اوبلطا ىأ «نسحأو «نسح
 نسحألا نإ :لوقن وأ ءوفعلا اوراتخاف وفعلاو باقعلا نيب متريخ اذإف « نسحألا

 ىلع سيل ليضفتلا لعفأو «هتاذ ىف لضفألا غلب اهلك ذإ ءاهلك تافيلكتلل فصو
 ام َنَسْحَأ اوُعبَاَو ل :ىلاعت هلوقك ءاهنسحأ اهلك نأل ءاهلك اهب ذخألا دارملا لب هباب
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 هتسحأ َنوُعِبتَيَف لوقلا َدوُعِمَمْسُي ... » :هلوقو ء[رمزلا] 462 ... مُكَيلِإ لزنأ

 .لوقلا نسحأ نآرقلا وهو نسحلا نوعبتي ىأ ء[رمزلالا

 اهماكحأ ذيفنت ىلع قداص مزعب اهذخ ىأ .4ةّرقب اَهَذْحَف ط :ىلاعت هلوقو

 رمألاو ءقدصو ةوقب لمعلا وهو ءاهمزال ةوقب ذخألاب دارملاو «ةداوه ريغ نم

 ركذ امك «نسحلا تاجرد ىلعأ غلب نسمح رمأب حرصو «هتمأل رمأ وه ىسولل

 قسفي نم نوكيس هنأ ىلإ  هناحبس  راشأو 4 اَهَتسْحَأِب اوُدْحَأَي كَمْوَق رمأَو »8 :لاقف
 لاقف «مهناكمو نيقسافلا هتصاخو ىسوم ىريَس هنأ نايبب كلذو «هموق نم اهنع

 :لوقلا ىدؤمو «ليئارسإ ىنب نم نيقسافلا :ىأ 4 نيقسافلا راد مكيرأس )» : ىلاعت

 .هتاجردو مهقسفو مهلزانم ملعتس

 نم هقبس نمو نوعرف راد ىه 4 نيقسافلا راد :نيقس لاقي نأ حصيو

 :كلذ دعب ىلاعت هلوق هدكؤيو «حضوأ لوألا جيرختلا نأ ىدنعو « نيقسافلا

 . « قحلا ريغب ضرألا يف نوبي نيذلا يتايآ نع فرصأس )ف
 فشاك فصو اذهو طق قحب ربكتلا نوكي الو قحلا ريغب ضرألا ىف ربكتلا

 ىلعتسي امو هسفن ىف الإ ركفي ال ربكتملا لعجي ربكتلا نأ هداسفو ربكلا ةرضم نايبل

 ىلإ هرظن هجتي الف «هئارو نم الإ ىري ال اذه ىف هربك هرمغ اذإف «سانلا ىلع هب

 هفرصنم ريخلا نع فرصني كلذبو «هل اقح هبسحي ام ىلإ هجتي لب «هيلع بجي ام

 ٍضرألا يف َنورّبكَتي نيذّلا يتايآ نع فرصأس :ىلاعت هلوق اذهو ءهنع هللا هفرصيف

 ىف مهترمغل مهفارصنال ةيمتح ةجيتن نيربكتملل ىلاعت هللا فرصف .4ّقَحْلا ريع
 ةقيقحل فشك وه .4قحلا ٍريغب 9 :ىلاعت هلوقو ةجيتنلا هذه ببس وهف «ربكلا
 .ضرألا ىف نيدسفملا لكو «ماكحلاو ةاغطلا نم نيربكتسملا

 لطابلا ىلإو قحلا ىلإ مهرظن ىف لاقف مهريكفت ىلاعت هللا روص دقلو

 نع مهاوه اهفرص مهبولق نأل ؛4 اونمؤي ال ةيآَلُك اري نإو :هتاملك تلاعت

 نكت امهم ةيآ ىأ «ةيآ لك نإ .قحلا غيستست ال لطابلاب ةنردتم تراصف .قحلا



 فا ارعألا ةروس ريسسفت ااه

 5*2*22 7/171 ك0
 أ رح

 نع تيمع مهنأل ءاهب نوقدصيال 4 اًهب اونمؤي الط ةيادهلا ةنيب ةلالدلا ةحضاو

 لفغو «قحلا هرك ىمعأ اذإ بلقلا نإف «هنع ممص ىف اوحبصأو ؛مهراصبأ قحلا
 ىسوم دي تءاجو ءاهب اورفكف اصعلا مهتءاج ءنوعرف لآ كلذ لثمو «هتايآ نع

 مهلاومأو مهسفنأ باصأو «باذعلاب هللا مهباصأو ءاوضرعأف «رونلاب حملت ءاضيب

 تلاز ام نكلو هلل سحلاب اوعضخو «نيعلا ىأر مهيف تايآ اوأرو «مهعورزو

 هللا وعدي نأ ىسوم ىلإ اوبلطو «مهبرو ىسوم بر هللا ىلإ اوهجتاف ةرفاك مهبولق

 ببسب مهسوفن ىف رقتسا ام ىقبو «ناميإلا رون بهذ فشك املف «مهنع فشكيل
 .رفكلا

 ال دّْشُررلا ليبَس اوي نو :لطابلا ىلإ مهعوزن ريوصت ىف ىلاعت لاقو
 «تاوهشلا ىلع ةرطيسو «سفن ةوقو ةميزع ىلإ جاتحي دشرلا نإ 4 ًاليبَس هوُذْحَتي

 مهيفو «هرثأ مهيف نوغطيو نوربكتسي نيذلاو «ةرثألل عنمو «راثيإلا ىلع لمحو

 ةنحجلا تفح» :ِةيَِك نييبنلا متاخ دمحم لاق امكو «بلاغ وهو «ةمكحتسم تاوهش

 ىطعي ىذلا دشرلا ليبس نوبذكملا ىأر اذإ اذهلف .«تاوهشلاب رانلا تفحو هراكملاب

 جاتحي هنأل مهتايح قيرطو «مهكولسل اليبس هنوذختي ال مهنإف مهقوقح سانللو هلل
 .ةلقاع ةدارإو «ةقداص ةميزعو «ةكردم ةريصب ىلإ

 ىغلا وهو لالضلا ليبس اوري نإ ىأ .4ًاليبَس هوذْحَتي يفلا ليبس اوري نإو
 عم قفتي وهف نايغطلاو تاوهشلاو ىوهلاو ةرثألا ليبس هنآل ؛مهل اكلسم هوذختي

 مهامعأ ىذلا رابكتسالاو ءاهتياده نع ةلفغلاو «ىلاعت هللا تايآل بيذكتلا ةعرن

 .اهنونكم ىف هللا رارسأ فرعتو ءاهيف لمأتلا نع

 «ىغلا ىلإ دشرلا نم مهلوحي ىذلا لالضلا كلذ ببس ىلاعت هللا ركذ دقلو

 . 4 َنيِفاَعاهْنَع اوُناَكواَئاَيآب اوُبدَك مُهّنَأِب كلذ » :هناحبس لاقف



 م ل

 از برسل

 رشلل مهناسحت سا نم اهيلإ اولآ ىتلا لاحلا ىلإ 4 كلذ » ىف ةراشإلا

 اوبذك مهنأ ببسب ىأ .4اتتايآب اوبذك ِمُهُنأبآٍْ هقيرطو ريخلل مهناجهتساو «هليبسو
 نيفرحنم اوراسو ءاهنع ناطيشلا مهلاتجاف «هللا تايآ بيذكتب اوعراس ؛هللا تايآب

 ىف لغوأ ميقتسملا طخلا نع افرحنم قيرط ىف راس نمو ءاهيناعم نع نيلفاغ اهنع
 ىتح «لالضلا ىف نعمأ ريسلا ىف نعمأ املكو ءاديعب الالض لضي ىتح فارحنالا

 تدسفف 4 نيلفاَغ اهنع اوناكو هللا تايآب اوبذكف ربكلا مهذخأ «ةياده نوكت ال

 ءمهكرادم تدسفو ءاولح هنوبسحيف رملا نوقوذي اوراص ىتح مهقاوذأو مهسوفن

 دشرلا ليبس اوأر نإف «حيبقلاو نسحلا نيب الو ءرشلاو ريخلا نيب نوقرفي ال اوراصف

 تلضو ءمهرعاشم تفيإ اذكهو هوراتمتا ىغلا ليبس اوأر نإو هوراتخي ال

 . سفنلا تماقتسا اذإ ركفلا ميقتسي امنإو «مهماهفأ

 : لئاق نم زع لاقف «هللا تايآب اوبذك نيذلا ءازج ىف ىلاعت لاق دقلو

 اوناك اَم الإ نوزجُي لَه ٍمِهْلاَمْعأ تطبَح ةرخآلا ءاَقلو اَنئَيآب اوبك َنيِدْلاو )
 . 4 059 َنوْلمعَي

 نم صخأو هئاقلو هللا تايآل نيبذكملا لكل ماع فصو ىماسلا صنلا اذه

 .واكَي دمحمب اورفك نيذلا نوكرشملا مهيلع قبطني
 . 4 ةرخآلا ءاقلو انتايآب اوبَذَك َنيِذّلاو » : ىلاعت هلوق

 ةرهاقلا هتازجعم ىأ ىلاعت هللا تايآ  امهلوأ .امهوبذكو نيرمأ ءالؤه ركنأ

 ءاهولمهأو «ناميإ نم هيلإ اوعدت ام اوقدصي ملو اهبجومب اونمؤي ملف «ةرهابلا

 نع اولفغف اهيف ةينادحولا لئالدب اوبذكو «نيبم رحس :اولاقف ءاهيلع اوتاتفاو

 .هيلإ ىدهت ام كاردإ

 اوبذك وأ «ةرخآلا ىف ىلاعت هللا ءاقلب ىأ «ةرخآلا ءاقلب اوبذك  امهيناثو

 وهلن ايندلا انتايح الإ ىه ام اولاقو «هبقعي امو ثعبلاب اوبذك نأب ةرخآلا ءاقلب



 5 ّ 0-0 4 وما

 فارعالا ةهروشس ريبسفمت ا

 لل ل كلما
 مب للطب

 ١ يي

 .ةوعجرب ا هبل مهلا ءاثبع مهقلخ هللا

 هيف ناك ولو ؛لمع ىلع مهل باوث الف مهلامعأ تلطب ىأ .4مُهلاَمعأ تطبخ
 تماد امو «بولقلا بسحب اهباوث لامعأللا نآيل كلذو ؛ عفنلا هرهاظ وأ رهاظ عفن

 نإف ءاهنم ريخ الو ءاهيف ريخ الف قحلا بيذكتب ةنردم «كرشلاب ةئلتمم بولقلا
 .ميلس بلق نم الإ نوكي ال ةمكحلا قارشإ

 اميف باقعلا مهيلع نأ الإ ءاهيف باوث ال ةلطاب نوكت مهلامعأ نأ عمو

 . 4 نوُلمعَي اوُناَك ام ّألِإ نوزجي له :ىلاعت لاق اذلو ؛نوبكتري

 باقعلا رصح ىنعم هيف ىفن وهف .مهلمعب نوزجي نأ الإ روصتي ال هنأ ىنعمب

 ىف ىلاعت هللا لدع نايب هيف 4اوُناَك اَم الإ نوزجي :ىلاعت هلوق ىفو
 لمعلا تاذ وه ءازجلا نأكو «هررقي ىذلا وهف .هتاذ لمعلا نم ءازحلاف . هئازج

 . ميكحلا لدعلا ميلعلا هنإ «امهمزالتو امهيواستل

 ليئارسإ ىنب ىف لجعلا ةدابع
 هيل نوم سوم موقع هلع هل هك

 ميِد َبَياَلَو مُهَمْلكي لهآ أورد ولا ٌدَسَجلَبِع 0 لآ ين ع هر 1 200
 و هدد مج 20 2 هي 2

 طَقِساملو لك 87: تيبيتحأ ناكر ودك ُدَعَغَأ اليم
 يو

 اَنَمَحيَيَمَّل ني أول ا أوُلََصَدَف َمُهّتَأاَوَأَدَو مهيديأتف

 ا سيرستلا رب نكوُكَحَل ان روي اَسبَر



 فا ارعألا ةروس ريسفت اهب

 0 ١
 : ككل

 يت
10 

 ا

 لو 000 هه 0

 فوم اَمَسْنِيلافاعِس أ طم هموف لإ م َعِجراَمْلو

 مى و ل 2 هجو 00 رشح 2< -- هس مح

 ساري ذخأو حا ألا َقْلَأَو يوت 9 - ٌمتطيعأ ىدعب نم

 أنكو نفعا وقل أ ديلا
 تم 00 ب روجر

 0 ل :نيملبظلا

20000 22 00 

 كيلا لأ مَحرَأ تنأ وكلت ر

 لالضلا نإو ءمهقالخأب مهيف اورثأف انامز رصم لهأ ليئارسإ ونب رشاع

 « لجعلا سيدسقت ىودع مهيلإ ترس دقو «ةيندبلا ضارمألا ىدعت امك ىدعي

 هيلع هللا ميلك - ىسوم اهدكأ دقو «مهنم ةينادحولا ةديقع تلحنا امك «هتدابعو

 هيلع - ىسوم مهيبن نم اوبلط مهل مانصأ ىلع اوفكع اموق اوأر امل مهنكلو - مالسلا
 .ةهلآ مهل امك اهلإ  مالسلا

 رثكأ ىف اهركذي ناكو «ةريثك تايآ ىف لجعلا مهتدابع ىلاعت هللا ركذ دقو

 - ىلاعتو هناحبس - اهركذي هذه ىفو «مهلالضل انايب «ةرباعلا ةراشإلاب نايحألا

 «حاولألا ىقلتل ىسوم باغ دقو «ناك هنأ وهو اهتقو ركذيو «ليصفتلا ضعبب

 ةمكحم ةعانص ىلح نم هوعنص «لجعلا اوذختا دقو «مهءاجف «هبر ةاجانمو

 ىف مهتراهمو «لجع دسج ةروص ىلع هولعجو «مهيلحب هوعنص «هودبعو

 حيرلا ترم اذإ عضو ىف هوعضو «نابإلا كلذ ىفرصم اهب ترهتشا ىتلا ةعانصلا
 تايآلا لتنلو ءاهلإ هوعّداو رقبلا راوخ هبشي توص هل راص فلخلا نم هعضوم ىف

 بي < ساس تت هاه نمل ا ه 000 هضص ها 000 مس ملل #عو ساس م يم

 . «راوخ هل ادسج ًالجع مهّيلح نم هدعب نم ئسوم موق َذَحَّناَو :كلذ ىف ةميركلا

 بسنف « مهرئاس هلع تكسو كلذ مهضعب لعف ىأ 4 ئسوم موق َذَحّناَو »

 . ءابقنلا مهنم ناك .عالضفلا نم ةوفص مهيفو هنولتقي اوداكو هوفعضتسا



 فا ارعألا ةروس ريسفت اول

 اللا ممم اماما يا! ل تمم! 1مم يا

 قا سل

 ءاهورهصو اهوعمج ؛مهيلح نم اوعنص ىأ 4 مهّيلح نمو :هلوقو

 ءامسج ىأ 4 ادسَجظو نويرصملا هدبعي امك هنودبعي ءلجع لكش ىلع اهوعنصو

 .هعضو ىفو هتعانص ىف اورهم امل ءرقبلا راوخ توصك توص ىأ , «راوخ هَل

 هنأ دسج ةملك نم سانلا ضعب مهف دقو «ماسجألا لكك ةايح هيف نكي مل دسجلاو

 ءاوسو ءاهتالالد لك ىف مسج ىنعمب نوكت دسج ةملك نأ ةقيقحلاو «ةايح هيف ناك

 ىف ريثك مسجلا نع ريبعتلا ىف دسج لامعتسا نإو «نكت مل مأ ةايح اهيف ناكأ
 لاقو «صخأ هنكلو «مسجلاك دسجلاو» :هتادرفم ىف ىناهفصألا لاق دقلو «نآرقلا

 ام دسحلا نإف اضيأو «هوحنو ضرألا قلخ نم ناسنإلا ريغل دسجلا لاقي ال :ليلخلا

 مهانلعج امو » :لجو زع هلوقو .ءاوهلاو ءاملاك هل نول ال امل لاقي مسجلاو ءنول هل

 ًالجع . ..# :لاقو .. [ءايبنألا] 4 (29) َنيِدلاَخ اوُناَك امو ماعّطلا نوي أل ادسج

 مث ادسج هّيسرك ىلع اَنيِقلَاَو... :ىلاعت لاقو ء[هط] 4 69 ... راوخ هَل ادسج

 .[ص] 4 69 بان
 هيف نوكت نأ دسجلا ىف طرتشي يب ال هنأو ءمسجلا ىنعمب دسجلا نأ ةصالخلاو

 ماعّلا نولكأي أل ادسج مهانلعج امو :ىلاعت هلوقو .دامجلا ىلع قلطي هنأو «ةايح

 ءايحأ مهانلعج لب ءءاذغ جاتحي ال ادامج مهانلعج ام ىأ ء[ءايبنألا] # (2)

 لجعلا ةدابع نالطب ىلاعت هللا نيب دقلو .قاوسألا ىف نوشميو «ماعطلا نولكأي

 ةيآ ىفو .4 مهملكي ال هّنَأ اوري ملأ :هتاملك تلاعت لاقف ىحب سيل هنأ نايبو
 مهيلِإ عجري الأ نوري الَفأ » :هط ةروس ىف ىلاعت لاقف «ةروسلا هذه ريغ ىف ىرخأ

 . 4 69 اعف الو ارض مهل كلمي الو الوق

 ركذ دق دامج وه امنإو ءدسجلا اذه ىف ةايح ال هنأ ىلع ليلد كلذ نإو

 ىلع مهلمعب قحلا اوملظ دقف 4َنيِملاَظ اوناكو ِهوُدَحَنا 8 «ىلحلا وهو هلصأ نآرقلا

 ىذلا ىسوم اوملظو «مهيديأب هوعنص ام ةدابعب مهسفنأ اوملظو .ديحوتلا فالخ
 اودسفأو هتينادحو ىلع ةلادلا ىلاعت هللا تايآ اوبذكو ءنوعرف نايغط نم مهذقنأ

 .هيلإ ىسوم ىده ىذلا مهريكفت



 ع

 فارعالا ةروس ريبسفت اا
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 ان سس

 نم هنأ ىلع نآرقلل نايب لك اوجرخأ نم مهرثكأ وأ نيرسفملا نم ناك دقلو
 نأ نم ةايحلا هيلإ ترسو ءايح ادذسج ناك لجعلا نأ اومعزف «ةداعلا قراوخ

 ءهتعانص ىف اهعضوو «ليربج سرف رثأ نم ةضبق ذخأ ءهعنص ىذلا ىرماسلا

 نآرقلا هاكح ىذلا ىرماسلا لوق نم ذخؤي كلذ نأ اومعزو «راوخ هل ايح هتلعجف
 تْضَبَقَف هب اورصسي مل امب ترصب لاَق 659 يرماس اَي كّبْطَح اَمَف ... 8 :لاق ذإ هنع

 لوق نأ اومعزف ء[هط] ©« 65 يسفن يل تّلَوَس كلذكو اَهتْذََف لوسررلا ِرَنَأ نم ةضبق

 رثأ نم ةضبق ىرماسلا ضبق .ليربج ىأ :لوسرلا رثأ نم ةضبق تضبقف ىرماسلا

 . ظافلألا لولدم نعو «ةقيقحلا نع ديعب ليوأت اذهو

 قايسلا ىف روكذم لوسر نم دب الو ءدهعلل هيف «لأ» «لوسرلا نأل  الوأ

 ؛هكرتو هلامهإ هلبنو «هعرش وه هرثأو ءىسوم وهو نهذلا ىف رضاح دوهعم وأ

 .ديحوتلا وهو

 .ةيناطيشلا هسفن هب تلوس ام كلذ ربتعا هنأ  ايناث

 ٍرشبل ناك امو ا :لاق ذإ «ىسومل هللا باطخ قيرط ناك ام ليربج نأ  اثلاث

 ناكف [ىروشلا] < 69... ًالوسر لسري وأ باجح ءارو نم وأ ايحو َذلإ ُهّللا هَمَلكي نأ

 ئسوم هللا مّلَكو... 8 :ىلاعت لاق امك باجح ءارو نم ىسومل ىلاعت هللا مالك

 مب ترصب... » :لاق هنأ ىرماسلا نع ىلاعت هلوق نإو ء[ءاسنلا] 4 672 اميلُكَت

 .اهب رصب اذ هريغ نكي مل ىتلا ىلحلا ةعانص ىف ىأ [هط] 4 59 ... هب اورصني مل

 .ريدقتلاو بارغإلاو فلكتلا اذه ىلإ ةجاح ال هنإ اريخأو

 هب ليوأت ىلإ جاتحي ال ىذلا لوقعملا وه ءادتبا انيب ام ىلع ةيآلا جيرختو

 .ليلد الب ىوطم مالك ريدقت ىلإ الو



 فارعألا ةروس ريسفت //#
 لل لال ااا ك4

 يي ههه ١

 نيكمتو ةعانصلا ةراهمبو ءلجع لكش ىلحلا نم ذختا ىرماسلا نأ هتصالخو

 «راوخلا وهو رقبلا توص هبشي توص هل ناك هيف ذفانم لخدت نأ نم حايرلا

 .هلمهأو هذبنف ديحوتلا وهو ىسوم رثأ نم ةضبق ضبقو «هودبعف

 اوأرو مهيديأ يف طقس اّمَلو ١ :لاقف كلذ هللا ىكح دقلو ءاولض مهنأ اوكردأ

 . 4 69 نيِرِساَخْلا نم َننوُكَمَل انل رفغُيو ابر انمحري مل نتل اوُلاَق اوُلض دق مهن

 «مهيديأ ىف طقسأ هلثمو «مدنلا لاح لمعتست 4 مهيديَأ يف طقس ط ةملكو
 :ليق «ىنآرق لامعتسا هنوكل دودرم وهو .طقسأ مهضعب أطخو «طقس لضفألاو

 «مهيديأ ىلإ مهسوءر نم مهريكفت طقس ىظفللا هانعمو «هيلإ قبست مل برعلا نإ

 انايحأو «فك ىلع فك برضي هيلع مدني أطخ ىف عقي نم نأ كلذو اهيف راصو
 ركذ هنأل مدنلا نع ةيانك مالكلا ىف نأ ىلع لدي مالكلا اذهو «هنانب ىلع ضعي

 .هل ىسحلا مزاللا

 ,4 اوُلَض دق مهّنَأ اورو » :لاقف ءهببس ركذب مهمدن ىلاعت هللا لجس دقو

 اميف نوعرف عابتأ اودلقف «لالضلا ىف اوعقوو اولض مهنأ نيقيلا ملع اوملع ىأ

 هيلإ اوعرضتيو «.مهبر ىلإ اوعجري نأ الإ مهل ةاجنم ال هنأب اوسحأو ءاوعنص
 «نارفغلاب نوكت ةمحرلاو «ةمحرلا اوجر (اَنَل رفغيو انبر انمحري مل نكل 9 :اولاقو
 .همزالو ءىشلا ركذو «ةمزال ىهو ةمحرلا وه نارفغلاف

 ببسب مهريكفت نارسخ نارسخلاو 4 نيِرساَخْلا نم ننوكتل » مسقلا باوجو
 الإ كلذ نم ةاجنم الو ءمهكرشب نيبملا نارسخلاو «قحلا نارسخو «مهلالض
 .هنارفغو هتمحرب

 ناك مأ «مهبينأتو مهمولو تاقيملا نم ىسوم روضح دعب ناكأ مدنلا اذهو

 :عجر امدنع  مالسلا هيلع - ىسوم لاح ىف لاق دقو . ىناثلا وه رهاظلاو ؟هدعب

 مُكأجعأ يدعب نم ينوُمَعفلَح امس لاَ افسأ َناَبصَع هموق ئَلِإ ئسوم عج اًمَلو »
 . 4 هيلإ هرجي هيخأ سأرب ذخأو حاولألا ىقلأو مكبر رمأ



 فا ارعألا ةروس ريسفت | ل

 ١ لئلا
 ىف

 «مهيلع هبضغ رهظ عجر املو «مهرابخأ ىسوم - ىلاعتو هناحبس - هللا ربخأ

 ؛اديدش ابضغ بضغ هنأ ىأ 4 َناَبْصُع همْوَق ىلإ ئسوم ْعَجَر اًمَلو » :ىلاعت لاقف

 ىلع لدت نالعف ةغيص نأل ؛بضغلاب سفنلا ءالتما ىلع لدت نابضغب ريبعتلا نأل

 اذهل بضغ هنأ ىأ ءانيزح ىأ 4افسأإو ءاهوحنو «ناعبشو ناركسك ءالتمالا

 لوقك .نزحلا :فسألاف ءاديدش انزح نزح لاحلا ىف ركفت الو ءذاشلا رمألا

 نزحلا لاح ىف هنأ ىأ ء[فسوي] « 69 ... فسوي ىلع ىفسأ اي... © :بوقعي

 .هءارو نزح ال ىذلا

 نم ىفلخ متعنص ام سئب ىأ ؛4يدعب نم يِنوُمتْفْلَح اَمسْعبل :مهل لاق
 «ىتبيغ ىف كلذ ناكو «مذلاب ريدج وهو «رشب ىنومتفلخ ىأ ىتبيغ ىفو ىدعب

 اوزهتنا مهنأب ةرمو «كرشملا لاضلا دسافلا لمعلا اذهب ةرم نيترم هوناخ مهنأكف

 هوناخ مهنأ مثإو «لمعلا مثإ «نيمثإ «نيمثآ اوناكف ءاولعف ام اولعفو هتبيغ ةصرف
 جورخ كلذو مكبر رمأ ىف ةلجعلا متدرأ 4 مكبر رمَأ ماجعَأ 9 :لاقو «هتبيغ ىف

 .مكدودح نع

 اهامر هنأ ال ءابناج ةضورفم ةبوتكم هبر نع اهاقلت ىتلا .4 حاولألا قلو »
 اوريغ نيذلا ةشقانمل غرفيل ابناج اهاقلأ لب . نيرسفملا ضعب معز امك ترسكت ىتح

 ؛نوراه هوخأ وه هلأس لوئسم لوأو «مهرييغت نع اوتكس نمو «هدعب نم اولدبو

 دق ءهبضغ ىف هنأ ىلع نيرسفملا رثكأ 4هيَلِإ هرج هيخأ سأرب َذَحَأَو 9 :ىلاعت لاق

 افراعتم ناك كلذ نإ :اولاقو «هيلإ هرجي هرعش نم ةضبق ضبقو هيخأ ةيحل ذخأ

 ءهحصن دارأ وأ «حاولألا رمأ هيلإ رسي نأ دارأ وأ «هتاجانم دارأ هنأل وأ «مهدنع

 بسحب ؛اديدش امول همول دارأ هنأ رهاظلا امنإ ؟؛صنلا حور نع اديعب كلذ ىرنو

 انل حصيو .4 ينوفعضتسا َموَْلا نإ نبا 8 :نوراه در ليلدب ةردّقم نع رصق هنأ
 اإ هتقيقح هب داري ال سأرلا رجو ةيحللا ذخأ نوكي نأ حصي هنإ اذه ىلع لوقن نأ

 موقلا عبتي نأ نع هاهنو «مهيلع هفلخ هنآل هيلع ةعبتلا هؤاقلإ وهو «همزال هب داري
 رذتعا دقو «ديدشلا موللا دنع نوكي كلذ نأل ؛اذه نع ةيانك كلذ نأو «نيدسفملا



 فارعألا ةروس ريسفت #٠
 1 اال ١

 حى 5-5

 هنأ وهو ءهيف فعضلا عضوم اوبلط وأ ءافيعض هودع ىأ ءهوفعضتسا مهنأب هيخأل
 اوفعضتساف «لصألا باغ دقو ؛هيخأل ءدر وه امنإو «ىلصألا لوئسملا سيل

 ىأ «هنولتقي اوداك ىتح مهيلع ريكنلا ددش ىأ 4 يتنولتقي اوداكو :لاقو «هتفيلخ
 نم بلط 4 نيِملاّظلا موَقْلا عم ينلعجَت الو ءادعألا يب تمشت القط «هولتقي نأ اوبراق
 موادملا وهو نوراهب ءادعألا تمشيف هتذخاؤم ىف ىدامتي الأ ءامهلوأ :نيرمأ هيخأ

 دادع ىف هلعجي الأ :ىناثلا «ةيغاطلا نوعرف ىذألل هعم هسفن ضرعو «هترصن ىلع

 قحب ماق دق هنإف «هراكنتسا ىف اونواهت وأ ءلجعلا اودبع نم هربتعي نآب «نيملاظلا

 هل وهو «هعفد ىف هل لبق ال رمأب هيف اوعقو اميف اوعقو مهنكلو ءهيخأ نع ةفالخلا

 ؛ةئيفلا عيرس ناك هنكل .بضغلا ديدش - مالسلا هيلع - ىسوم ناك دقلو

 يخألو يل رفغا بر إ» :لاقف .اضرلا انلعم هيخأ رمأ ىف قحلا ىلإ اعجار لاق اذلو
 . ( نيمحارلا م محرأ تنأو كتمحر يف انلخدأو

 ريصقت نم ىسفن روصقب راربألا سحي امك سحي هنأل هسفنل نارفغلا بلط
 ناك اذإ ءهيخأل رفغي نأو ءهوخأ رصق امو ءهيخأ ىلع ةعبتلا ىقلأ هنألو «ىقيقح

 يف انلخدأو إ :لوقي مث ءمهيمغ نع مهعنمي ملو ؛ةداجلا ىلع مهلمحي مل
 . «نيمحارلا مر تنآوإ» «نينمؤملل اهتبك ىتلا (كسْحَ

 فاطعتسا ءادن وهو 4مَُأ نبا لاق نوراه نإف لوقلا ىف ةينايب ةراشإ انهو
 .اهدالوأ نيب ةدوملاو قفرلاو نانحلا عمتجم اهنأل ؛ركذلاب مألا تصخو ءماحرتساو

 لجعلا اوذختا نيذلا ءازج

 0 ا م

 اوذخت انيزل انإ

 عمو - وع

 يدلي قو وي نِمتصَلانَيَس لجل
 أ اوُلِمَع َتدَلَأَو 2 َنرَكْفَمْلا ىر َكِلَذَكَو

 د 2 2 3 هت رسولا سس
 اة ميحر روع اه دعب نم كب ك رن اَوْنَم اء واه رعب نم أوبن



 فا ارعألا ةروس ريسفت اا

 و للم

 لجعلا اوُدَحَنا َنيذّلا نإ :ىلاعت لاق اذلو ؛هبر هل بضغو «ىسوم بضغ

 . 4 مِهّبَر نَم بضغ مهلانيس

 هودبعو «مهيديأب هوعنص نأب لجعلا اوذختا نيذلا نأ ىلاعتو هناحبس دكأ

 «تانيبلا تايآلاب ناميإلا نعو «قحلا نع ةيامعو اديلقت اهلإ هوذختاف هللا نود نم

 مهُبر نم بضغ مهلانيس 8 :لاقف لجعلا مهذاختا ببسب مهيلع ىلاعت هللا مكح
 . 4 ايندلا ةاَيحْلا يف هلو

 تاذلاب موقت لاح 4« بضع مهب لزني ام ديكأتل مهلانيس ىف نيسلا
 الو ... 8 هتمحر نع دعبو ءديدش باذع هرهظم نإو ءانبضغ ريغ ىهو «ةيلعلا
 اذإ كلذو [نارمع لآ] 4 69 ...مهيكَزي الو ةمايقلا موي مهَيَلِإ ري الو هللا مهمل

 .هذهل ةيلاتلا ةيآلا كلذ ىلع لدت امك ؛هيلإ اوبوتي مل

 مهيلع برضتو «قحلا رهظ اذإ لطبملا ةلذ ىهو «ةلذ بضغلا عم مهلانيو

 .هيلإ اوعجريو «مهبر ىلإ اوبوتي مل نإ ةمايقلا موي ىلإ ةلذلا

 24 نيرتفملا يزجن كلذكو » :ىلاعت لاق اذلو ؛نيمرجملا ءازج كلذ نإو

 ءديدشلا باذعلا هرثأ نوكي ىذلا هللا بضغ نم امتح مهلاني ىذلا اذهك ىأ

 ةفلاخملاو مارجإلا ىلع اودرم نيذلا نيمرجملا ءازج نوكت ةلذلاو «هنع دعبلاو

 ؛مهكرتي الو هنم نوجرخي ال «مهل امزالم افصو مارجإلا راص ىأ «نايصعلاو

 وه باقعلا كلذ نأ ىلع لدي ام ةبوتلا باب ىلاعت هللا حتف دقو «نوبوتي ال مهنآل

 .تاحلاصلا نولمعيو نوبوتي نيذلا ريغل

 ميِحُر روُمَعل اَهدْعَب نم كلب نإ اوُنمآَو اَهدْعَب نم اوُباَ مث تالا اوُلمع َنيذَلاَو )
65 4 . 

 «ةئيس عمج # تاتيسلا و ءاهلبق امو ةلمجلا هذه نيب ةلصاو ةفطاع «واولا»

 انه «مث» 4 اونمآو اهدعب نم اوبات مثل هتاذ ىف حيبق وهو «سانلا ءوسي ام ىهو



 ع

 فا ارعالا ةروس ريسمت اه

 لل لل للملا

 زان بح

 - هللا ىضري ال حيبق لعف ةئيسلا نأل ؛ةبوتلاو ةئيسلا نيب ام دعبل ىخارتلاو بيترتلل
 هللا نم دعبلا دعابت ناتدعابتم ناتلزنملاف «هللا ىلإ عوجر ةبوتلاو - ىلاعتو هناحبس

 نأ ىلإ ىحوي 4 اًهدعَب نم اوباَت ل :ىلاعت هلوقو «ةبوتلاب هنم برقلاو «تائيسلاب
 َنوُنِمعَي نذل هللا ىَلع ةَبوُتلا اَمّنِإإل :ىلاعت لاق امك «نمزلا ةديعب نوكت ال ةبوتلا

 روعشلا ىه تاوطخ ثالث اهل ةبوتلا نأكف «قحلل اونعذأ ىأ 4اونمآ)»
 اهلثمل نودوعي ال ثيحب ناميإلا قئاقحل ناعذإلا مث «ةبوتلا مث «مدنلاو بنذلاب

 . ادبأ

 ٌروُفَعَل اهدعَب نم كبَر َنِإإ8 :لاقف ةبوتلا لوبقب ىلاعت هللا مهدعو دقو
 روف » حوصنلا ةبوتلا هذه دعب نم كنوكو كقلخ ىذلا كبر نإ ىأ ,4 ميحُر

 لباق بونذلل روفغ هنأ وهو ءاهلباق فصو ناييب ةبوتلا لوبقل نايب اذه نإ 4 ميحر
 اورصي نأ الإ باقعلا مهل ديري الو «ةبوتلا مهل ديري هدابعب ميحر هنأو «بوتلل
 . ارارصإ

 فصوبو ءةيمسالا ةلمجلاب ديكأتلاب ةبوتلا لوبقب ديكأت صنلا اذه ىفو

 . # ميحر روفغل » :هلوق ىف ماللابو «نإ» بو «ةمحرلاو نارفغلا فصوبو ؛«ةيبوبرلا

 اهلوبقو ةبوتلا ركذي باقعلا ركذي ثيح ميركلا نآرقلا ىف ىلاعت هللا نإو
 هللا نارفغ نم طنقي وهو هيصاعم ىف قاسنيف «هنارفغ نم بنذملا سئيي ال ىتح
 للا ةمْحَر نم اُطَمقَت ال مهسُفنَأ ىلع اوُقَرسَأ نيذّْلا يدابع اي لق 9 :ىلاعت لاق «هتمحرو
 .[رمزلا] 4 69 ميحرلا وقفا وه هن اًعيمَج بونذذلا رفغي هللا نإ



 ع

 1 فارعالا هةهروس ريسفت 9#

 مى اماما اماما م ممم ممم اممم مخ عخ طخ لملم الاانا كلل تل االاااااان الممل
 11 أ اهيل

 ناميإلل ةوعدلا مظني بضغلا دعب ىسوم
 دم

 ا ا و اس اس جرو وع

 فو حاول ال َذخأ بَضَحْلا ىَسوُم نع تكس اَّمْلَو
 اس اس اح مرر مم هل ع ناس حرا سس م ع اسال سو ب 1

 راثخأو ((هو) نوبهرب مهي ل مه نيزلإ ةمرو ىدهابتختش
 ما > : 2 ا ه4 جودا دا جاء وادم الغ دس حل م عع حي ل جسر رات

 موصل

 هل ل حر ع ا وس سد م4 هس ل ح4 م ل

 عرس لس سس ل ل 3 2. هلل خم 0 أ 0

 رص فرو ءاَشَت نم ابي لضت كتنثفالإ هن امم ءاَهَعَسْلا

0-0 
 . 00000 ا لس له

 خل 2 سس هم

 072 تيرم ارْيَح تنأو اننا اَنلَرْفْعَهانيِلَوتنأ همن
 منيح م ا 020 لالا 7 مني سرب < ل

 اًنِإَورخاآلا فو ةئكسح اي ذل او ذده ىفانل بتك أو #»

 0-1-0 طر ام و 0

 َيَّمَحَيَو ءاَسَأ نم .هيبيِصَأ ىلإ َدعْلاَق كَل[ نده
 يي عودا يدا 2 سعب حلا 2 لل ع 2 كش عسل ل

 6 رم

 جه | ل .. ل نس ل عاش كم 2 م

 220 َنَونِمْوب انياب مه نيزَلاو هركأزلا

 «ديحوتلا ىمح اوكهتنا هموق نأ ببسب ىسومل اضراع ارمأ بضغلا ناك

 نيفلاخم هب اولجعو اهولاطتساف «ةليل نيعبرأ الإ مهنع بغي ملو «هللاب اوكرشأو
 ةئيفلا عيرس ناك دقو ءهيهنو هللا رمأ ماقأ ذإ ءبضغلا أده نأ دعبو «مهبر رمأ

 ال ىتح ؛بضغلا مهب جلي ال نييبنلا نأش كلذكو ءاضرلا عيرس ىأ انيور امك
 . هتماقإل ىلاعت هللا مهثعب ىذلا قحلا ىلإ ةوعدلا نع اولغشي

 لاز ضراع هنأ ىلع لدي 4« بّضَفْلا ىسوُم نع تكس امَلَو 9 :ىلاعت هلوقو

 بوتكملا ىف ىأ .4 اهتَحسُن يفو حاولألا َدَحَأط هلاوز دعب ءامئاق ايوق بجاولا داعف

 وه - ىلاعتو هناحبس  هنأكو «ىلاعت هللا رمأب بتك ىذلا تباثلا لصألا وهو ءاهيف
 ىأ 24 ةَمَحَرَو ىدهإ . .ةيلصألا اهتخسن ىف ىأ 4 ةمحرو ىده)» هبتك ىذلا
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 تلمتشا ىتلا اهتعيرشب ةمحرو تاملظلاو لطابلا ريجايد طسو ىف قحلا ىلإ ةياده
 كلذ نوكي «لدعلا ةماقإو نيملاظلا ىديأ ىلع اهذخأب ةاروتلا ىف ةعيرشلاف ءاهيلع

 صاصقلا يف مكلو » :ميركلا نآرقلا ىف ءاج امك «ةمحر هتاذ ىف لدعلاف «ةمحر

 ىلاعت هللا نوبهري نيذلا اهب عفتني امنإ ةمحرلا كلتو ةيادهلا هذه نإو
 «سانلاب ةفأر مهبولق ىف نيذلاو «هنوبنتجيو ملظلا نوفاخي نيذلاو «هنوفاخيو

 :ىلاعت لاق اذلو «هللا باذع نوفاخيو «ىذألا نؤبنجتيو مهوذؤي نأ نوفاخيو

 . 4 نوبهري مهيرل مه نيذلل )
 هنإف «هباذع نوبهريو ىلاعت هللا نوفاخي مه نيذلل ةمحرلاو ىدهلا نإ ىأ

 ىقلتو «ةيادهلاب عافتتنالاو «راجدزالاو ظاعتالا نوكي نيملاعلا بر ةبهر عم

 مهتبهرل ديكأت هيف 4 نوبهَرَي مهّبرل مه َنيِذَلَل 8 :ىلاعت هلوقو .اهقاقحتساو «ةمحرلا
 مهنأ 24 مهُبرل »8 ميدقت :اهيناثو 4 مه لصفلا ريمض اهلوأ :تادكؤم ةدعب هلل

 انه ماللاف « مهبل هلوق ىف :اهشلاثو «هريغ نوفاخي الو «مهبر الإ نوبهري ال
 ةيوقتل ماللا ركذف «ماللا نود اهسفنب ىدعتت 4 نوبهري نإ ذإ «ةبهرلا ةدايز ديفت
 ىلإ ةيادهلا نم هيلع تلمتشا امب عفتني ال اذكهو «ةبهرلا ةيوقتل ىأ ىدعتلا
 الإ اهب عفتني ال ةمحرلا هذه نأل ؛ءالؤه الإ اهمظنب عافتنالاب ةمحرلاو «قيرطلا

 ىلع امئاد هنم نونوكيف هباذع نوفاخيو هباوث نوجريو ىلاعت هللا نوفاخي نيذلا
 .نوجنيف ءرذح

 ناك امو «هيلع ىسوم هللا دعاو ىذلا تاقيملا ىلاعت هللا ركذ نأ لعب

 هللا نيب «لجعلا ليئارسإ ىنب ةدابع ىلع هيمخأل ىسوم مولو «لجعلا ةدابع نم
 راتخا هنأكو «مهنولثمي ليئارسإ ىنب لاجر نم نيعبسل ىسوم رايتخا - هناحبس -
 :ىلاعت لاقف «مهلك ليئارسإ ىنب

 . 4 اًنتاقيمل ًالَجَر َنيعْبس هَموَق ىسوم راتخاو »



 فارعألا ةروس ريسفت اا

 1 ليل

 ا <

 هيلع - ىسوم هدعاو ىذلا ىلاعت هللا تاقيمل الجر نيعبس ىسوم راتخا

 هيلع - ىسوم هللا ةملاكمب درفنا نكلو ءتاقيملا اذه ىف هوبحص مهنأكو - مالسلا

 .مالسلا

 بلط - مالسلا هيلع - ىسوم نأ رهظيو «ةرهج ىلاعت هللا اوري نأ اوبلط دقو

 ىّلجت اًملف .. . 8 «ىنارت نل ىلاعت هللا لاقف «هوري نأل اديهمت ىلاعت هللا رظني نأ

 ىسوم اهلجأ نم رخ ضرألا ىف ةفجر تناكو 4 09 .. . اكد هلعِج لبجلل هب

 .ةفجرلا مهتذحخأو ءاقعص

 نوعبس هعمو ىسوم بهذ ءدحإو تاقيملل باهذلا نأ ىلإ اذه نم ىهتناو

 قايسلا رهاظ نم هذخأ نكمي ام اذهو «ليئارسإ ىنبل نيلثمم مهراتخا الجر

 .دحاو تاقيملا نأ وهو «ىنآرقلا

 «ةعم نوعبسلا ءالؤه بهذيل «هبر نم اتاقيم ذخأ «ىأر ام لجعلا ةدابع نم ىأر

 ةقعاصلا مكتَذَحَأَف ةرهج هللا ىرت ْيَّتح كَل نموت نَل ... 9 .:اولاقف «مهبر اورفغتسيو

 .اوقعصف «[ةرقبلا] #4 69

 ةنس نم احيحص ادنس هل دهن ال نكلو .هتاذ ىف لوبقم مالكلا اذه نإو

 :ىلاعت هلوق رظنلا اذهل حشري هلعلو هيلإ ةحضاو ةراشإ باتكلا ىف سيلو

 ةيؤرلا بلط نأ ىلإ ريشي امبر هنأل ؛عطقي ال هنكلو © انم ءاهفسلا لعف امب انكلهتأ

 راكتإل ىأ «راكنإلل ماهفتسالا نأ ىلع «هنع رفغتسا اذلو ءاهفسو ايدعت ناك هتاذ

 امب ىأ ءانم ءاهفسلا لعف امب انكلهت ال نيملاعلا براي تنأ ىأ ىلاعت هللا نم عوقولا

 .عرست وأ ةفخ ببسب نوكي

 : ةينايب تاراشإ انهو

 4 انتاَقيمًَالُجَر َنيعْبس ُهَمْوَق ئَموُمَراَمْخاَو ط :لوقي ىلاعت هللا نأ - ىلوألا
 وه مهرايتحخا نأ ىلإ ريشي هنكلو ءلك نم ضعب لدب # هموق إ» نم لدب نوعبسو

 .مهسفنأ مه مهنأكو « مهنولثمي مهنآل « مهعيمجل رايتخا



 ٠ د هَ هم.

 فارعالا ةهروبنسش ريبسفت ا

 0 مال
 از برسل

 ىدان 4 ياّيِإو لبق نم مهتْكَلهَأ تكش ول بر لاَق» :ىلاعت هلوق ىف - ةيناثلا
 ؛مهعم هسفن ركذو ؛مهعم ىسوم كلهأو مهكلهأ ءاشول هنأ ةيبوبرلا ناونعب هللا
 ةاواسم كلتو «ىسوم هيف كرتشا دق «ىلاعت هللا ةيؤر بلط وهو «ببسلا نأل

 .هريغ عم ىسوم ىلاعت هللا ميلك نم ةفصنم

 نأ هنظو «ةيؤرلا هبلط هسفنب ركنتسي نأل ىسوم ىده ىلاعت هللا نأ  ةثلاثلا
 لعج ناميإلاب سحلا ةقد امنإو ءدوصقم بنذب سيل هنكلو «عرست وأ هفس كلذ

 ْبَر» :لبق نم لاقو ءاذه لاق اذلو ؛ءاهفسلا ةلمج ىف هلخدي هفس كلذ نأ نظي

 . 4 يخألو يل رفغا
 لبق نَم مُهَتْكَلهَأ تش ول 9 :ىلاعت هلوق «ةينايبلا تاراشإلا نم - ةعبارلا

 ءاَشَت نم اهب لضت كتنتف الإ يه نإ :ىسوم لاق مث مهعم انأو تاقيملا تقو نم ىأ

 كنإ اهانعمو «ىلاعت هللا ىلإ ةفاضم ىهو ءرابتخالا :ةنتفلا .4 ءاشت نم يدهتو

 «ربعلاب نوربتعي نمم ءاشت نم اهب ىدهت ءانسفنأ ىف انربتخي نم ةلماعم انلماعت
 رابتخالا اذه ىف لضيو «هنع ىهنتو هب رمأت اميف كنوعيطيو «كتردقب نونمؤيو

 تنأ ىأ 4 انّيلو تنأ» قيرطلا نع لضيف ؛كلإلجو كتمظع كردي الف «ميكحلا
 .روفغلا وفعلا انم بيرقلاو ءانرومأ ىلوتمو ءانزعمو انرصان

 . « نيرفاَعْلا ريَخ تنأو انمحراو انل رفغاف

 بيرقلاو ءانرصانو انيلو تنك اذإ ىأ ءردقم طرش نع حاصفإلل انه ءافلا
 .نيرفاغلا ريخ تنأو انمحراو انبونذ انل رفغاف «ءكوفعو كتمحرب انم ىنادلا

 هنكلو «ليضفتلل انه «رْيَخ و «نيرفاغلا ريخ تنأف ةفلاخم انم ناك اذإف
 لضافي الو «ةردق هقوف نوكي نأ روصتب ال ردقب رافغ تنأ ىنعملاو «هباب ريغ ىف

 .هريع نيبو هئيب
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 . 4 كيَلإ انه ان ةرخآلا يفو ةنسح اًيندلا هذه يف انَل بتكاو

 مهقفوي نأ ىلإ ىلاعت هللا ىلإ ةعارض هذه

 ةنسح ايندلا ىف مهل بتكي نأ مهبر اوعد ء«ءايقشألا

 نم مهلعجي الأو «ريخلل

 ةنئسحو ( ةئسح ةرخآلا ىفو

 «ىلاعت هللا ءاضرإ اهتياغ نوكت ىتلا ةرهاطلا ةيقنلا ةيقتلا ةبيطلا لاحلا ىه ايندلا

 لمعلا ىلإ ةوعد ءايندلا ىف ةباتكلا ىلإ ةوعدلاو «ةرخآلا ىفو هتيصعم نع دعبلاو

 نأو «ريخو عفنو حلاص لمع ايندلا ةنسحف «بيطلا

 . لمعلل اقافو نوكي ءازج ةئسحلا نوكت ةرخآلا

 ىفو «مئاد ريخ ردصم نوكي

 اهنأل ؛ةرخآلا ةنسح ركذلا ىف ىوطو ءايندلا ةنسح ىلاعت هللا ركذ دقلو

 ةرمث ايندلا ىف لمع ىلع ءازج ىه لب ءالمع تسيل

 .اميقم اميعن تناكو «هترخآ تنسح «ريخلل تناكو

 هايند تئسح نمف «ىلوألا

 «ىوهلاو سفنلا راتخخا نمل وهو 4 025 ... ءاَشَأ نم هب بيصأ يباذع َلاَق

 :ىلاعت لاق امك ةيادهلاو قحل قيرط راتخا نمل كلذو «ءيش لك تعسو يتمحرو )»

 : ىلاعت لاقو «[سمشلا] < (2 اهاوقتو اهروجف اهَمِهْلَأَف 0 اهاوس امو سفتو

 .رشلا دجنو «ريخلا دجن ىأ [دلبلا] 4 09 نيدجتلا هانيدهو

 «قح هنأ نايبلو «باقعلا مظعل هناحبس هتئيشم ىلإو هيلإ باذعلا دنسأ دقو

 (17ىسدقلا ثيدحلا ىف ءاجا امك هسفن ىلع لدعلا بتك دقو «هللا دنع نم هنأو

 أ ىَلاَعَتو كَراَبت هّللا نع ىَوَر اميف هلو ىبتلا نع ٌرَذ ىبأ نع (1)

 سار 8 الممل هس لس

 سهشا ري ههر 2 2 2

 مّلُظلا تمرح ىّنِإ ىدابع اي »:َلاَق

 قبس دقو ملسم هاور ليوط ثيدح نم ءزج .هاوُمَلاَظَت الَف اًمرَحُم ْمُكَنيب هْلَعَجو ىسْفت ىَلَع

 . هجيرخت



 فا ارعألا ةروس ريسفت ا

 0010 م يح
 هج

 يي

 هنأل ؛باوثلا ىلع باذعلا ركذ ىلاعت هللا مدقو «نيلصافلا ريخ وهو لدعلا وهف

 . ريخلا دجن فلكملا راتخيل ء«ريشبتلا لبق ريذحتللو ةرطفلا ىفلاخمل نوكي

 لماك مومع اهيف مومعلا «ءيش لك تعسو يتمحرو 9 :ىلاعت هلوقو

 ىلإ ةراشإلل ءصخش لك لقي ملو 4ءيش لك :ىلاعتو هناحبس لاقو «قداص
 لسرلا هلاسرإو ةمحرو لدع هتعيرشف «صاخشألاو ءايشألل ةماع ةلماش ةمحرلا نأ

 «رينم رمقو «نوكلل ةئيضم ةقرشم سمش نم هيف امو نوكلا هقلخو ةمحرو لدع

 هللا هرخس ام لك اذكهو ؛ةمحر تالسرم حايرو باحسو «جورب تاذ موجنو

 .هب ةمحر هنم هنكم امو «ناسنإلل ىلاعت

 امو «ىماسلا صنلا كلذ هيلع لمتشا ىذلا مومعلا ىنعم ىلإ ةراشإ هذه

 نيذلل ىلاعت هللا اهبتك دقو «هللا نم ةمحر ةنجلا ميعن نإو «هتمحر هيلإ ىمرت

 احلا نوني نوُّتَي نيل اهبْتحَسَفط : ىلاعت لاق اذلو ؛ةرخآلابو هللاب نونمؤي
 . « نونمؤي اتايآب مه نيا

 ىأ .(اهبتكأ)و «لبقتسملا ديكأتل نيسلاو «ماعلا ضعب ليصفتل انه ءافلا

 الاصخ تناكف ءاهنوقحتسي نم فاصوأ وأ لامعأ ركذو ءوحملل ةلباق ريغ اهلجسأ

 : اثالث

 ءرشلا نيبو مهنيب ةياقو اوذختي نأو «هللا ةفاخم راعشتساو ىوقتلا  ىلوألا

 ةيشخ نمؤملا اهيف رعشتسي ىتلا «سفنلل ةبذهملا تادابعلاب مهسفنأ بيذهتب كلذو

 حور ىهو «ريخلا ةوق ساسأ اهنأل اهب - ىلاعتو هناحبس - أدتباو «ىلاعت هللا

 .ىلاعت هللا ركذب بلقلا نارمعو «نيدتلا

 ءاتيإ ىلإ كلذب راشأو «ربلاو ةنوعملاب ىمالسإلا عمتجملا عم فالتئالا  ةيناثلا

 ىهو «ىوقتلا راوجب اهركذي هناحبس وهو «ىعامتجالا نواعتلا ساسأ ىهف «ةاكزلا



 ا فارعألا ةروس ريسفت

 اللا موو سام اخممخمممممممممممخ ممم للمال تلا وللا االااااتا 1 كالت انلا تاتا طلال الملماململمامممممملااا لالالالا اااناااااااااااا!اااخا

 تادابعلا رثكأل ةلماشلا ةملكلا
 .ىلاعتو هناحبس هللا دنع اهبرقأو ءاهنم وه لب «تادابعلا نيرق

 الو تازجعملاب نوئمّوي ءاهدلحو ىلاعت هللا تايآب نونمؤي مهنأ  ةثلاثلا

 نم هنوريشي امم مهسفنأ نوكرشملا هب طيحي امب نونمؤي

0 
 ١١ كال 7

 يت

 ىناسنإلا نواعتلا نإو - ىلاعتو هناحبس هلل ابيرقت

 اذلو «دوحجو دسافمو ءاوهأ

 امب ناميإ هللا تايآب ناميإلاو ءاهريغب نمؤي نأ حصيال هنأ ىلع ةلالدلل نونئمؤي

 دكؤم ةئثالثب ةلصخملا هذه بوجو هناحبس دكأو «ائيش

 «ديكأت راركتلا نإف ءلوصوملا ررك هنأ  اهلوأ
 .ةيمسالا ةلمجلاب ريبعتلا - اهيناثو

 .ك

 . 4 نيذّلاو :لاقف

 ريبعتلا نإف .4 نونمؤي ا ةملك ركذب اريخأو «لصفلا ريمضب - اهئلاثو
 نمم ىلاعت هللا انلعج .نآ دعب انآ ةدايزلاب هديدجتو ناميإلا رارمتسا ديفي عراضملاب

 .هنارفغو هتمحرب هتمحر هل بتك
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 فارعألا ةروس ريسفت #٠
 اللات نال امام لطالما لو اللمة مالا مسمع كالا ما(اااللااناللاال اا ًاالااااا!1ئااا1| ك١

 06 توحلفملا مهد َكلْوأهُدَمَم مل ئأَ دل روم 4

 اًسيِج كيل لوْسَم نإ ساَنآ هاب

 .ييوهالَلإَل ضراْلاَو تَوَمَسلا لس
 كوي فن لا يملي هلوُسَرَو لأبي

 19 تسرردتَهَت ْمُكحَلَعُأ ُهوُعِسَتأَوهَيِدمْلكحَو ريس حام ع ص
 ىبنلل ءازعو «هتميزعل دشو «ٌةِْيلَي ىبنلل ةيلست هيف ىنآرقلا صصقلا كلذ نإ

 نم ىسومو ءدوهو حلاصو حون موقك هلبق ءايبنألاب اورفك نيذلا ماوقألا رفكب ِدَِ
 «ىدمحملا مزعلا دشو ىنابرلا ءازعلا عم تاميركلا تايآلا هذه ىفو «ءالؤه دعب

 ادمحم نودناعي نيذلا دوهيلا نأو «ليجنإلاو ةاروتلا ىف هب رشبم ٌةُللَم ىبنلا نأ نايب

 نع نوفرحني مهنأو «مهيلع بجاو هعابتا نأو ءاعيمج مهيلإ هنأو «نوبطاخم 0-7

 ةقيلخلا ىلإ ءاج ىذلا هيدهبو «هب اونمؤي مل نإ  مالسلا هيلع - ىسوم نيد

 .هب اهلك ةيناسنإلا

 اًيودْكَم هَتودجي يذلا يمألا يِتلا لوسّرلا َنوَعِبَتَي نيذّلا 8 :ىلاعت لاق اذلو

 | ظ . 4 ليجنإلاو ةاَروٌعلا يف مُهدنع
 هلوق نم لامتشا لدب 4 يملا يتلا لوسّرلا َنوعبَتي َنيِذَلا ا :ىلاعت هلوق

 نوكيو «صيصختلا ىلع ةبوصنم نوكت وأ 4 ةاكزلا نوتؤيو َنوُقَتي نيدّلل : ىلاعت

 نيذلاو ةاكزلا نوتؤيو نوقتي نيذلا ؛ةمحرلا مهيلع ىلاعت هللا بتك نيذلا نأ ىنعملا
 ىلإ هنودجي ىذلا ىمألا ىبنلا نوعبتي نيذلا  هناحبس - صخيو «نونمؤي هب مه
 لكب نونمؤي مهنأل ؛ِةِْكَك ىبنلا نوعبتي نيذلا صيصخت ناكو «ةميركلا ةيآلا رخآ
 موي ىلإ ةيقابلا ةدلاخلا ةعيرشلا ىه هتعيرش نألو «نييبنلا متاخ هنألو «ءايبنألا

 ىلع ءادهش مهنألو «ءصيصختلاب نيريدج هعابتأ ناكف «نييبنلا متاخ وهو «نيدلا
 مهيلع دهاشلاو مهغلبم وهو ءمهيلع ديهش ِةْللَك ىبنلاو مهغيلبت نوفلكم سانلا
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 نيب نايبلاب اوصخ اذه لجأ نم .هيلإ ةوعدلاو «مالسإلا رشنو «غيلبتلا بوجوب

 .ةمحرلا مهل ىلاعت هللا بتك نيذلا

 لوسرلا :هانعم ىف مالكلا ىف لوقن 4 يّمَألا يتلا لوسّرلا :ىلاعت هلوقو
 وه ميركلا نآرقلا ىف لوسرلاو «ةعامج وأ دحاو ىلإ دحاو لبق نم لسرملا وه

 ءهايإ سانلا فلك ىذلا فيلكتلا نايبو هتعيرش غيلبتل هقلخل ىلاعت هللا نم لسرملا

 ةلاسرلاب لَك ىبنلا فصو نإو ءهيحو ىقلتب هفرشو «ىلاعت هللا هأبنأ ىذلا ىبنلاو

 ال هنأل ؛ىنآرقلا ىنعملا ىف ةوبنلا اهمزلت ةلاسرلا نإف «مزاللاو موزلملل هيف ةوبنلاو

 «ىحوب هلالج لج هللا نع ملعلا ىقلت دقو «هللا نع ةوبن ناك اذإ الإ الوسر دعي

 .الوسر لسري وأ باجح ءارو نم هملكي وأ

 «غيلبتلا ىلإ ةراشإ هيف مزالتلا اذه عم  ةوبنلاو ةلاسرلا فصو ىأ - اهركذو

 ةباتكلاو ملعلا ىف ءاج هنأ ىأ «مألا ىلإ ةبسن ىمألاو «ىلاعت هللا نم أبني هنأ ىلإو

 ملف «باتكو ملع لهأ اونوكي مل برعلا نأ كلذ ؛همأ ىلإ ةبسن وأ ءهمأ هتدلو امك

 .مولعلا ضعبو ةباتكلا نوفرعي نم مهيف ناك نإو «ةباتكلاو مولعلا مهيلع بلغت

 لاقف « .مهل فصولا كلذ ميركلا نآرسقلا ركذو «نويمألا مهيلع قلطي ناك اذلو

 لفها .. هتايآ مهِيَلَع ولتي مهنم ًالوسر َنيَيَمَألا يف ْثَعَب يذلا وه » :ىلاعت

 .[ةعمجلا]

 لوزنب ةعطاق مهيلع ةجحلا نوكتل بتكي الو أرقي ال ايمأ ّةِْلَك ىبنلا ناك دقلو

 طق ىمأ نم نوكي نأ نكمي ال وهو «نيرخآلاو نيلوألا ملع هيف ىذلا نآرقلا

 باترأل اذإ كئيميب ُهُّطْخَت الو باعك نم ِهلْبَق نم وُلدَت تنك اًمو» : ىلاعت لاق اذلو

 .[توبكدنعلا] # 622 نولطبملا

 دك ىبنلا نأ اوعديف اوبذكي نأ اراقو مالسإلل نوجري ال نيذلا لواح دقلو

 نم نيقلذحتملا ضعب لواح دقو «نآرقلا ىف اوككشيل ةباتكلاو ةءارقلا فرعي ناك

 مهنأل ؛افينع ادر ميركلا نآرقلا مهدرف ةبذاكلا ةلاقمللا هذه ىف لوقي نأ نيملسملا

 .نيباذكلا رافكلا نورياسي
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 يذلا :ىلاعت هلوقب ىلاعت هللا هركذ عبار فصوو .ةثالث فاصوأ هذه
 «صنلاب رمأ ىلع لدي فصولا اذهو ,4 ليجنإلاو ةاروّقلا يف مهدنع ابوتكم هنودجي
 نيرمأ ىلع لديو «ليجنإلاو ةاروتلا ىف ابوتكم اروكذم لي ىبنلا نودجي مهنأ وهو

 : نيرخآ

 رياغتت دق «دحاو نيد ىلإ وعدت ىهف ةيوامسلا تانايدلا ةدحو - امهلوأ

 ئّصو ام نيدلا نم مكل عرش :ىلاعت لاق امك .دحاو لصألا نكلو  عورفلا ضعب

 الو نبدا اومن ىسيعو ئسوُمو ميهأرن بايو امو كانو ياو او هب

 .[ىروشلا] # 5 . هْيَلإ مهوعدت ام نيكرشملا ىلع ربك هيف اورتن

 الو ءاولدبو اوريغو همم نع لوقل اوفرح دق ىراصنلاو دوهيلا نإو

 ليجنإل ةعبط رصم ىف ترهظ دقو «مهئاوهأ بسح ىلع نولدبيو «نوريغي نولازي
 لك ىف ىقالتت ءرصم ىف ةبوتكم ةخسن دجت داكت الو ءاهقباوس نع رييغت اهيف ىتم
 ءاطرش وأ اديق نوديزيو ءظفل لدب اظفل نوريغي .دعب نم تءاج ىتلا عم اهئازجأ
 لب مهتماع ىلع كلذ ىفخي ىتح ءدب ىذ ئداب ىداعلا ئراقلا كلذ حملي الو

 هلعجي امب هوطاحأو مسالا اوريغف .,فصولاب ركذو مسالاب ٌةْفكَي ىبنلا ركذ دقل
 .ةيربعلا ةغللا ىلع ةيبرعلا ةغللا فالتخا ةظحالم عم امهبم

 تأنلو «رييغتلا نولواحي مهو ءاهنم ريثك رييغت اوعيطتسي مل فاصوألا نكلو

 ليدبتلا ىديأ مهيلإ دتمت مل امهو «ليجنإلا نم ىناثلاو «ةاروتلا نم امهدحأ نيصنب

 .دعب نم اريغي الأ وجرنو فيرحتلاو

 ءاجل : ةينثتلا رفس نم نيثالثلاو ثلاثلا حاحصإلا ىف ءاج  ةاروتلا ىف ام

 تاوبر نم ىتأو «ناراف لبج نم ًالألتو «ريعس نم انل قرشأو «ءانيس نم برلا
 .«مهل ةعيرش ران هنيمي نعو سدقلا

 ريعس نم هقارشإو «ةاروتلا لازنإ وه ءانيس نم برلا قارشإ نأ حيرصو
 ام وأ ةكم ىهو «ناراف نم هقارشإو «ليجنإلا لازنإ  ةرصصانلاب عضوم ىهو -
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 :اهيف ءاج دقف اهسفن ةاروتلا ىف ءاج امك «ليعامسإ اهب لزن ىتلا اهنأل ءاهلوح

 اهتديس نكلو اهبلق ةجهبو اهنيع ةرق نبالا اذه ناكو ميهاربإل انبا رجاه تبجنأ»

 وه :اهل هلوقب اهديسل اهكرت هنكل ميهاربإ اهجوزب تراجتساف اهالذإ تلواح ةراس
 اهلباقف ءاهب ملأ امم ةاجنلا وجرت تبره ىتح ءاذيإو اماليإ اهب تدتشاف «كتيراج اذ

 هلعجأس ىنأل كنباب ىدش اهل لاقو «رجاه اي كلام :لاقف قيرطلا ىف برلا كالم

 تعسو «ةبرقلا تآأالمو تبهذف «ءام ركب ترصبأف ءاهينيع حتفو «ةميظع ةمأ

 ىراخز ىرشب ةلاسر عجار) نآرقلا لازنإ وه نذإ ناراف ىف برلا قارشإو

 ىلع ىلاتلا صنلا ءاج لينإلا اذه نم رشع عبارلا حاحصإلا ىفف ««طيلقرافلا»

 مكيطعيف «بآلا نم بلطأ انأو ىاياصو اوظفحاف ىننوبحت متنك نإ) :حيسملا ناسل

 نأ ملاعلا قيطي ال ىذلا قحلا حور وهو «دبألا ىلإ مكعم تبشيل ءرخآ طيلقراف

 ثكام وهو «مكدنع ميقم هنأل «هنوفرعتف متنأ امأو هفرعي الو ءهاري سيل هنأل هلبقي

 .(مكيف

 «قحلا مكل لوقأ ىنكل» ليجنإلا اذه نم رشع سداسلا حاحصإلا ىف ءاجو

 تقلطنا اذإ امأف « طيلقرافلا مكتأي ال قلطنأ مل نإ هنآل ؛قلطنأ نأ مكل ريخ هنإ

 ىلعو «رب ىلعو هتئيطخ ىلع ملاعلا تكبي وهف ءاج اذإ امأف «مكيلإ هتلسرأ

 .(ىب نونمؤيال مهنألف ةئيطخلا ىلع امأ . ةنونيد

 و دمحم ءىجم وه طيلقرافلا ءىبجم نأ نيبي وهف قباسلا عجرملا عجار

 هلا ركذ دقو 4 ليجبإلاو ةاروتلا يف مهدنع ابوتكم هنودجي يذلا :ىلاعت هللا قدصو

 نع مهاَهنيو فورعمْلاب مهرمأي » :لاقف «ىمألا ىبنلا لوسرلا هب موقي ام ىلاعت

 . «ركنملا

 َئاطَيَص
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 رمألاو ءاهب ِدَكي دمحم ةلاسر ىلاعت هللا صخ ةعبرأ رومأ دحأ اذه

 نم هب رمأت رمأ لكف «ةيمالسإلا ةعيرشلل ماع فصو ركتملا نع ىهنلاو فورعملاب
 ءاهفرعتو «لوقعلا اهرقت ىتلا رومألا نم وه هب اوموقي نأ سانلا فلكتو «لالجلا
 هفرعتو هرقت «سانلل احلصم احلاص هارتو .لوقعلا هاضرت ىذلا رمألا فورعملا ذإ
 اهنمو ءاهلك تادابعلاف «ةرطفلا عم ميقتسي ام لكب رمأي ةرطفلا نيدو ءاهترطفب
 ةيامحل رارشألا داهجو ء.دوهعلاب ءافولاو «ميقتسملا لقعلاو ,ةرطفلا اهرقت ةاكزلا

 .لقعلا هديؤيو ةرطفلا هرقت نيدتعملا نم صاصقلاو .دودحلا ةماقإو «ةليضفلا

 «هافاجتتو .«لوقعلا اهرقت ال ىتلا رومألا نم وه مالسإلا هنع ىهن رمأ لكو

 «لدعلا ةبراحمو «لاملاو سفنألا ىلع ءادتعالاو ءراهطألا فذقو « ءركسلاو انزلاف
 لئس دقو .اهيفاجتو ةميلسلا لوقعلا اهركنت رومأ مهملظب اضرلاو نيملاظلا ةرصنو
 لقعلاو لعفا رمأ ىف لوقي ادمحم تيأر ام :لاق ؟لمحمب تنمآ اذامل : ملسأ ىبارعأ
 ..لعفا لوقي لقعلاو لعفت ال رمأ ىف لوقي ادمحم تيأر امو «لعفت ال لوقي

 ام هتلاسر ىف هيلإ اعدو ِهْلِكَك ىبنلا هلعفي ام نآرقلا هركذ ىذلا ىناثلا رمألاو
 تابيطلاو .4 ثْئاَبخْلا هيلع مِرَحُيَو تابيَطلا مهل لحيو 9 :هلوقب ىلاعت هللا هركذ
 ماسجألا دسفت ال «ةئينه «ةئيرم ةبيط ةمعطأ نم ءاهتاذ ىف ةنسحتسملا رومألا ىه
 ىف ةبيط تاَّذلو «ةليخم الو فارسإ ريغ نم نسح سابلو ؛لوقعلا رضت الو
 ريغو «ةنايخو ثكن الو ءاهيف ءادنتعا ال ةبيط تافرصتو «ةءورملاو قلخلا دودح
 ءادتعا الو ىلاعت هللا هلحأ بيط قيرطب هيلع لصحو «هتاذ ىف بيط وه امم كلذ
 . باصتغا الو هيف

 :ماسجألا رضت ىتلا اهتاذ ىف ةثيبخلا ءايشألا ىهو 4 ثئاَبخْلا هيلع مرحي إف
 سانلا نيب ةوادعلاب ىقلت وأ ءرمخلاك لوقعلا رضت وأ حوفسملا مدلاو ةتيملاو ريزنخلاك
 لكف «لتقلا وأ باصتغالاو ةقرسلاب هريغ قح ىلع ءادتعالا وأ ءاضغبلاو رسيملاك
 سانلا لاومأ لكأ كلذكو ءىغبلاو ركنملاو ءاشحفلا باب ىف لخدت ثئابخ هذه
 .هوحنو ابرلاك لطابلاب
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 مهرصإ ٍمُهنَع عضْيو» :هلوق ىف ىلاعتو هناحبس هركذ عبارلا رمألاو
 «ةريسي مهتافيلكت نكت ملف تافيلكتلا لقث دارملاو «لقثلا وه رصإلاو «لالغألاو

 ديدشت ناكف «مهسوفن ىف ةوسقو «مهعابط ىف ةظلغ مهيف ناكو ةدش اهيف ناك لب

 نع مهمطفل دبال ناكف «مهسوفن ىف ٠ هرّشل افكو .مهل ابيذهت مهيلع فيلكتلا

 تّلحأ ِت ابَيَط مِهْيَلَع اًسرَح اوداه َنيذّلا نم ملظِبف ل :ىلاعت لاق امك «تابيطلا ضعب

 .لالح اهلصأ ىف ىه ىأ ء[ءاسنلا] 4 052 ...مِهَل

 انمرح ٍمنغْلاو رقبلا نمو رفظ يذ لك اًسرَح اوُداه نيا ىلعو ف :ىلاعت لاقو

 مهانيزج كلذ مَع طلخا امو ايوا وأ مهره تََمَح امل َمهَموُحُش مهي

 .[ماعنألا] # 655 نوُقداّصَ انإو مهيب

 عمج لالغألاو 4 مهيلع تناك يلا لالغألاو » :ىلاعتو هناحبس هعفر اممو

 الاقثإو هتكرحل ادبيقت كلذك عضويو لقثيل ةقنخم ىف قنعلا ىف عضوي ام وهو «لغ

 موي ديصلا ميرحتك ابيذهت مهيلع لالحلا ىف دويق نم عضو ام انه دارملاو «هيلع

 .مهل ةيبرت مهيلع تمرح اهنكلو ءاهتاذ ىف تاللحملا ضعب عنمو «تبسلا

 نع اهعمقل مهسوفن ىلع اهب هللا ددش ىتلا دويقلا هذه نع زاجم لالغألاو

 ىلع ةليقث اهنأل ؛ةيسحلا لالغألاب دويقلا هذه تهبش «تاوهشلا ىف فارسإلا

 ىمألا ىبنلا ةعيرش نإو «ةميقسلا ةضيرملا سوفنلل جالع اهنكلو «ةميقتسملا سوفنلا

 ةيناسنإلل ءازع تناكو ءرسعلا نود ءرسيلل تءاج ةميلسلا ةرطفلل ةمئاوم تءاج

 ا .ناسنإلا ىقب ام ةيقابلا ىهو ءدوسأو رمحأ نيب قرف ال اهلك

 اذلو ؛هرصنو هدييأت بجاولا نإف راصآلا عفرب ءاج دق و دمحم ناك اذإ اذإو

 . 4 نوحلقملا مه كتّلوُأ هع لزنأ يذلا روثلا اوُعبتاَو هورصَتو هورَزَعَو 9 :ىلاعت لاق

 ىدؤمو «هاوحف مدقتملا مالكلا نمضتي ردقم طرش نع حاصسفإلل انه ءافلا

 ءاج دق وهو «معنلا كلت مكيلع هدي ىلع هللا معني ىمألا ىبنلا اذه ناك اذإ لوقلا

 .هوديأو هورقوف ىأ هورزعف ؛لالغألاو راصآلا مكنع عفرو «هتاذ ىف قحلاب
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 بجاوب مايقو «ةمعنلل ركشو «قحلل ديكأت هترصن نإف «هنوداعي نم ىلع هورصناو
 ظ . هلهأ ىلع قحلا

 عامج وهو « مظعأ بجاو كانهو «ىمألا ىبنلل ةبسنلاب نابجاو نيرمألا الكو
 يذلا رونلا اوعّتاو » :ىلاعت هللا لاق ام وهو «داشرلا ماكحأ ذيفنت هيفو «ناميولا

 وهو هتلاسرل اديؤم «هتوعدل ابحاصمو ىلاعت هللا دنع نم لزنأ ىأ ,4هَعَم لِزنأ
 هبش لقف ةراعتسا هيف رونلاب هنع ريبعتلاو «نآرقلا وهو «ةدلاخلا ىربكلا ةزجعملا
 ليزي رونلا نأ امك «.ماهوألل عفاد «تالاهجلل ليزم قئاقحلل نيبم هنأل ؛رونلاب

 .مالظلا بمهايغ

 ةصالخلا وهو ءهيف جوع ال ىذلا ميقتسملا هللا طارصل عابتا نآرقلا عابتاو

 ءاهرابخأو ءاهماكحأ هيف ءاعيمج تاوبنلا لجس وهو «ةيهلإلا ةلاسرلل ةيهلإلا
 .اهتازجعمو

 نوزئافلا مهنأب تافصلا هذهب اوماق نيذلا ىلع ىلاعتو هناحبس هللا مكح دقو
 اميعن ةرخآلا ىف مهتايح نوكت نأو ةلضاف اهلك مهتايح نأو «قحلا عابتاب ايندلا ىف
 :ىلاعت لاق اذلو ؟؛ميظعلا زوفلا ربكأ وهو «ميكحلا زيزعلا هللا نم اناوضرو ءاميقم
 . « نوحلقملا مه كتلوأ »

 تافصلا هذه ببسب ىأ «هببسو مكحلا ةلع اهنأ ديفي «تافصلا ىلإ ةراشإلاو
 نم الإ هكردي ال حالف ةماقتسالاو ةيادهلا نآل ؛ةرخآلاو ايندلا ىف حالفلا نولاني
 . مهسوفن قحلا ىلإ تماقتسا

 ولعو «فرشلا دعب ىلع ةلالدلل ديعبلاب  ىلاعتو هناحبس  راشأ دقو
 «لصفلا ريمضبو «نيفرطلا فيرعتب «مهيلع حالفلا ىلاعت هللا رصق دقو «ةلزنملا
 اوكلس مهنإ ذإ ءىقيقح رصق رصقلاو .مهاوس حلفي الو «نوحلفملا مهنأ ىأ
 قرف اذهو «ناطيشلا تاراثم كلس دقف هللا ليبس كلسي مل نمو «ميقتسملا طارصلا
 .لالضلاو ىدهلا نيب ام
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 ةيناسنإلا نإف ةرخآلاو ايندلا ةايحلا ىفو «هللا دنع زوفلا قيرط كلذ ناك اذإو

 ةعيرشلا هذهب ةفاك سانلا باطخب هيبن ارمآ ىلاعت لاق اذلو ءاهب ةبطاخم اهلك
 .ءاضيبلا ةحمسلا

 ال ضرألاو تاومّسلا كم هَل يذلا اعيمج مي هللا َلوُسَر يّنِإ سانا اَهُيَأ اي لق

 لو او لب ل يتألم لب واف اينو يب لإ
 .4 59 نودتهت مُكّلعَل

 دوسأو رمحأ نيب قرف ال اعيمج سانلا ةعيرش ىه ىمألا ىبنلا ةعيرش نإ

 ناك كلذلو ؛اعيمج سانلا اهب بطاخي نأ ىلاعت هللا هرمأ كلذلو ءرفصأو

 ليبق نيب قرف ال 4 اعيمج مُكَيَِإِهّللا لوُسَر يّنِإ سانا هيأ اي َلُق 8 :هلوقب باطخلا

 ترهظ ةعامجل اجالع ىتلاسر هيلع تلمتشا ام ناك امف ؛ةعامجو ةعامجو ليبقو

 ىلاعت لاق امكو ءاوناك امنيأ ةيرشبلا حالصل نكلو ةيداقتعاو ةيسفن ضارمأ اهيف

 . [ماعنألا] 4 69 . .. علب نمو هب مكرذنأل ... 9> :هيبن ناسل ىلع

 دكأو «سانلا هئادنب مع لب «نينمؤملا هئادنب صتخي ملو «سانلا ىدان اذلو

 .نيعمجأ سانلا رشعم مكيلإ ةلاسرلا نأبو 4 اعيمجإ :ىلاعت هلوقب ميمعتلا اذه

 كلذو ءاهل ةباجتسالاو ءاهتعاط بجتو «ءنأشو رطخ تاذ ةيماسلا ةلاسرلا نإو

 ناطلسلاو نوكلا كلم هلف « ضرألاو تاومّسلا كلُ هَل يذلا » : ىلاعت هللا نم اهنأل

 ىهف «سانلا سوفن ىف ةلاسرلا ةباهم ءاقلإل ,فصولا اذهف ءىش لك كلام وهو

 ناطلس دجوي الو ءاهيف قلطملا ناطلسلا هلو «ضرألاو تاومسلا كلم نم ةلاسر

 .ميحرلا زيزعلا وهو «هريغل دوجولا ىف قلطم

 كلمي لب ءبسحف ناوكأ نم امهيف امو ضرألاو تاومسلا كلمي ال وهو

 لاق اذلو ؛توملاو ةايحلا كلمي ىذلا وهو «ناسنإو ناويحو تابن نم اهيف ىح لك
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 .ءايحألا لكل توملاو ةايحلا كلامو ؛ءىش لك كلام وه كلملا هل ناك اذإو
 نم ةدمتسم لوسرلا ةناكمف «هلوسر مركي ىذلا وهو هدحو «ةدابعلاب ريدجلا هنإف

 هّللاب نمي يذلا يَمألا يلا هلوّسرو للاب اونمآق » :ىلاعت لاق اذلو «هلسرأ نم ةناكم
 لامك نم ركذ ام ىأ «ةيببسلا ةطبارب اهدعب امب اهلبق ام طبرل انه ءافلا 4 هتاملكو
 .هيف ءايحألاو «هدامج نوكلا ىف هناطلس

 هنأو «راتخملا لعافلا قلاخلا هنأو .هدوجوب ناميإلا وه ىلاعت هللاب ناميإلاو

 قحب دوبعم الو «قحب هدحو دوبعملا هنأو «ناسنإلاو ناوكألا ىف ناطلسلا بحاص
 تافصلاو تاذلاو نيوكتلاو قلخلا ىف هتينادحوبو هللاب ناميإلا معأ ةرابعبو ءهاوس

 .ادوبعم اهلإ ىلاعت هللاب ناميإلاو

 ام قدصب ناميإلاو «نيملاعلا بر نم الوسر هب قيدصتلا :لوسرلاب ناميإلاو
 ءادتقالاو ءهب ءاج ام لك ىف هعابتاو ميكحلا ميلعلا هللا دنع نم هنأو «هيلإ وعدي
 ةثالثب هناحبس هفصوو ءهيلإ ىدهي ىذلا حلاصلا لمعلا ىف ةوسأ هذاختاو «هب

 .هتلاسر ىف هلامك ديفت فاصوأ

 هيلإ وعدي ام نأو «ىلاعت هللا نع ربخي ىذلا ىأ ىبنلا هنأ :لوآلا فصولا

 . [ءاسنلا] 4 0 .. .هّللا عاَطَأ دَقَف لوسّرلا عطي نم هايإ هللا هفلك ام وه

 لدت هلاح نأو «ىحولابو ةرطفلاب قطني ىذلا «ىمألا هنأ :ىناثلا فصولاو
 نإو «نيملاعلا بر ىلاعت هللا هملع ام الإ هدنع ملع ال هنأو «هتزجعم قدص ىلع

 زيزع نم ليزنت هنأو «هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال باتك نم هعم ام
 .ديمح

 هّللاب نمؤي يذلا :هلوقب - ىلاعتو هناحبس  هركذ ام :ثلاثلا فصولاو

 وهف «نآرقلاب ناميإلا وه هتاملكب هناميإو ءانركذ ام وه هللاب هناميإو 4 هتاملكو
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 ىذلاو ءرشبلا نم مالك ىأ براقت وأ اهلداعي ال ىتلا ةلماكلا ةماتلا هللا تاملك

 .ةجحلا مهيلع تماقف اوزجعف هنم ةروسب اوتأي نأ سانلا ىدحت

 نإو ءهدحو نآرقلا صخت ال ىلاعت هللا تاملك نأ نيرسفملا ضعب حجرو

 ةاروتلا نم لبق نم نييبنلا ىلع تلزن ىتلا بتكلا لمشي امنإ ءاهاقبأو ءاهلمكأ ناك

 ىلع لدي اذه نإو  ىلاعتو هناحبس - هللا هركذي مل ام امهريغو ءروبزلاو ليجنإلاو

 .ةدحاو ءايبنألا لك ةلاسر نأ

 «ةدحاو ةلاسر اهنأ ىلع ةلالدلل عضوملا اذه ىف هتاملكبو هللاب ناميإلا ركذو

 .دلو الو دلاوب سيل ىذلا دمصلا درفلا دحألا دحاولا هنأو هللاب ناميإلا ىهو

 اهب ىلاعت هللا هصتخا ىتلا ةيماسلا فاصوأالا هذه ىلع هيلي ىبنلا ناك اذإو

 هوعبّتاو » :ىلاعت لاق اذلو ؛هيهنو هللا رمأل عابتا هعابتاو «بجاو هب ناميإلا نإف

 ءاجرل اهتيببس نع حاصفإلاب اهدعب امب اهلبق ام طبرل ءافلا .«َنودَمهَت مُكَلعَ
 وجري امثإ وجري ال ىلاعت هللا نأل ؛ىلاعت هللا نم ال دابعلا نم ءاجرلاو «ءادتهالا

 ىلإ اودتهيف ء«ربلاو قحلا ىلإ اودتهي نأ هعابتاو ِةِْيَدَي ىبنلاب ناميإلاب نوجري «هدابع

 .ىفوألا ءازجلا معن ىهو ةنجلا

 ناولألل ثعب - مالسلا هيلع  هنأو «ةيدمحملا ةلاسرلا مومع ىلع ليلد ةيآلاو

 رمحألا ىف تثعب امئإو ءهموق ىف ثعبي ىبن لك ناك» :ّةِْك لاق امكو ءاهلك
 .©7«دوسألاو

 نم لجر ىب عمسي ال هديب ىسفن ىذلاو» :لاق ٌةِْكلَي ىبنلا نع ملسم ىورو
 . "7«رانلا لخد الإ ىب نمؤي ال مث «ىنارصن الو ىدوهي ةمألا هذه

 .(1١؟"465) هللا دبع نب رباج كلئسم - نيرثكملا دلسم ىقاب : دمحأ هاور قل

 دمحأو .(617١1)ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انئيبن ةلاسرب ناميإلا بوجو - ناميولا : ملسم هاور (؟)

 .(717/17 ١ )نيرثكملا دنسم ىقاب : هوحلب
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 هل نول دعي هبو قحاب تس ودهم َدَّمَأ سوم وف نمو
 توسوم لإ محو امم اطابسأ ةريشعىقنثأ مهنعطقو م تس اس مم - د م 0 2 هم رار يي ع - رع رصاص هم
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 سانأ لكح ملِعَدَق انيع هرشع اتنثا هنمتسجبناف ل م و 2 ل حرام سس يس اساس حرص ا رع ١ نع رس رس ل خور
 وو 2ا 07 م لت آ 32 --و

 سس أ مِهّيَلعاَلْرْنَأَو مامعْلا مهَيلَع انلَلَظَو َمُهبَرْسَم
 سس ل نو د 070 مرغوب ةجع لج رس صن
 اسمو مكحاةقزرام ٍتلبيط نماولكح ىولشلاو

 م نتا ممل امو مي َسفنَأ أَوناَع 1 كبل و انوملظ

 ُتيَحاَهنِأولُكَوَدَِرَْلا دهون مُهَلَلِق
 م و مومو جورب ممل مين هاك عاد سرج
 َرْفْمت ادب َباَبلَآ اوُلَخ دو هظح اولوقو مَنْ

 - 3 رع
 قلل لس د سخملأ ديزنس ٍ 0| و و - 2. ملص م > -

 0 اب وه 2 هم. ل

 َرُهَل ليقف ىَلاَر َساَلَوَف بم او ملط تر زلأ َكَّدَسَق
 اوُداَكحاَمِي ةَمسَيلا تاو َمهيَعاَتْلَسَرأ
 از نوملظُي

 «ةيتاع ةيغاط ةرثكلا تناك اذإف «ةرثكلا نم ةلقلا فصني ميركلا نآرقلا نإ

 رشلا ىغط نإو «مهنيب نم ريخلا لهأ ميركلا نآرقلا ركذي ؛ةدشرم ةيداه ةلق مهيفو
 .مهيف رهظملا وه داسفلا راصو «مهعمج ىف

 َنودْهَي َةّمَأ ئسوم موق نمو 9 :دوهيلا مثآم نايب طسو ىف ىلاعت لاق اذلو

 :اولاق نم مهنم ناكو «لجعلا ةدابع مهيف تناك نيذلا ءالؤه نمو ىأ , 4 قحلاب

 نولصفنم اهدحو ةمأ مهنأك ةعامج ءالؤه نم ء«ةهلآ مهل امك اهلإ انل لعجا
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 م

 ةعاط ىلع اوعمتجا دق مهنإ ثيح نم ةمأب ربع كلذلو ؛اهنع مهلوقعو مهروعشب

 هل مهعابتا ىلإ ةراشإ 2« ىسوم ىلإ نيبستنم مهركذو «ىسوم هلوسر ةعاطو هللا

 ىلاعت هللا ركذو مهنم وهو هنم مهو «هيلإ مهتبسنب نوريدجلا نويقيقحلا هموق مهنأو

 :لامك ىف لامك امه نيفصو مهل

 ليئارسإ ىنب فارحنا طسو ىف مهنأ ىأ «قحلاب نودهي مهنأ  امهلوأ

 نونمؤيو «هيلإ نوعديو هنونلعي ىأ «قحلاب نوعدي مهبسنو مهتدلج ىنبو مهناوخإ

 ىلإ نودهي «ريخ وه ام لكب ةوعدلل ةعماج ةملك قحلاب ةيادهلاو «نيفرحم ريغ هب

 نوعديو «قح ىهو ىسوم ةعاط ىلإ نوعديو «قحلا نم وأ قحلا وهو «ديحوتلا

 مهتاجنو «مهيلع ىلاعت هللا ءالآ نوركذيو « ؛مهيلع اهمعنأ ىتلا هللا ةمعن ركش ىلإ

 . هدحو هللا نودبعيو «نوعرف نم

 هدحو قحلاب ىأ 4 نولدعي هبو إ :هلوقب ىلاعت هللا هركذ  ىناثلا فصولا

 ال هدحو قحلا نازيمب مهتعامج ىف نوكي لعفو لوق لك نونزيف «ءىش لك نونزي

 رورجملاو راجلا مدقو .ناعمتجي ال ناضيقن قحلاو اهنإف .ةوهشلاو ىوهلا نازيمب

 «هاوسل نوهجتي الو « هريغب نومكحي ال هدحو قحلا ىلع مكحلا رصق ىلع ةلالدلل

 00 باتكلا ٍلهَأ نم ءاوس اوُسِيَل 8 : ىلاعت هلوق هلثم ميركلا صنلا اذهو

 ...# :ىلاعت هلوقو «[نارمع لآ] 4 79 َنودَجَسي مهو ليْللا ءانآ هللا تايآ
 م ملول ساس اس. مويا دس هل مم عير

 .[ةدئاملا] 4 65) نولمعي ام ءاس مهنم ريثكو ةدصتقم ةمأ

 رييخلا صخي لب ءرشلا ىف ريخلا مغدي ال ميكحلا باتكلا نأش اذكهو

 .لطابلا تاملظ طسو نم هجرخيو «ركذلاب

 . مهبولق ىلإ قحلا لوصو اوعنمو «ليئارسإ ىنب نم قحلا

 «راركتلا لجأل ال قيس هنكلو ءرخأ تايآ ىف صصقلا اذه ضعب ركذ دقو

 مل ىذلا نآلو ءاهلصأ نع ةعوطقم ركذت الو «قاست ةديدج ةربعل ةلمكت هنأل لب



 فا ارعألا ةروس ريسفت انإإ)

 2321131111 للفلل يي
 ران بحل

 انيب مالكلا نوكيل «لوقلا نم ىضم امب هطبرب الإ هنايب متي ال ىضاملا ىف ركذي

 .ةنيب ةحضاو ةربعلا نوكتلو

 لاقف ليئارسإ ىنب بعشو «طابسأ ىلإ مهميسقت ركذب ىلاعتو هناحبس أدتبا

 :هتمكح تلاعت

 نأ هُمْ هاَقْسَعْسا ذإ ئسوُم ىآإ انيحْوأو مَ طاَبسَأ ةرْسَع يلا مهانعْطَقَو )
 . 4 اًنيع ةرشع اَنْلا هنم تسجبناف رجحلا كاصعب برضا

 ىذلا امنإ «ةدايز ريغ نم الماك اراركت ةرركم ةصق نآرقلا ىف سيل هنإ :انلق

 عضوملا ىف ركذيو ءعضوم ىف ةصقلا ىف ركذي مل ربخل راركتلا نوكي نآرقلا ىف

 ىفو اهلصأ ىف ةصقلا نيب قسانتلا نوكيل تركذ ءازجأ ةداعإ ىضتقيو ءرخآلا

 ىنب نأ كلذ .هتمكحو .«ميسقتلا ربح ركذ هذه ىفو «نآرقلا ىف تايآلا هذه
 «هسفنب مسق لك ىنعيل اماسقأ ىلاعت هللا اهقرف «ةدحاو ةيعامج ةعطق ليئارسإ

 ىلإ اهضعب ءازجألا وأ ةريغصلا تاعامجلا مضنت مث الوأ اهئازجأب حلصت امنإ «ءادتبا

 مثإلا ىلع ةنواعتم ريغ ىوقتلاو ربلا ىلع ةنواعتم ةحلاص فلآتتو «ضعب
 وأ ةيرقلا ىف ةريغصلا تاعمتجملا حالصإ عامتجالا ةنس ىف ناك كلذلو ؛ناودعلاو

 ةيمالسإلا ةمألا ىف ِهكَي ىبنلا لعف امك ءربكألا عمتجملا عم فلآتتل «ةنيدملا ءايحأ
 هفلآتب نوكيل «ةرسألا عمتجم مالسإلا ىوق امكو «ةنيدملا ىف عمتجملا اهب أدتبا ىتلا

 .ربكألا عمتجملا ةوق

 أطخ لتاقلا براقأ نواعتي امك نواعتتل ءاطابسأ ليئارسإ ىنب ىلاعت هللا مسق

 ٠ .ةيدلا عفد ىف

 ال «ةرصانملاو نواعتلا ساسأ ىلع نكلو «برعلا ىف ةليبقلا ةلزنمب هنإ :باتكلا

 .برعلا ةيلهاج ىف وه امك «ةيبصعلاو لئابقلا نيب ةاداعملا ساسأ ىلع
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 :ناتينايب ناتراشإ هيف 4 ةرشع يِنْنا مهاَعُطَقو » :ىلاعت هلوقو

 ةلصلا لامك ىلع لدت اهنإف 4 مهاَنعَّطَف ةملكب ريبعتلا ىف  امهادحإ

 اضعب اهضعب بذجي ةبذاجتم ىهو اهؤازجأ تعطق «ةدحاو ةعطقك مهنأو «مهنيب

 ىف هرمأ لك حلصيل نكلو «مهنيب محارتو لصاوت لب «رفانت الو اهنيب روفن ال

 .ةمحرو ةدوم ىلع عيمجلا ىقتليو هريخ

 ىلع لادلا عمجلاب ربع 4اَمَمُأ ًطاَبْسَأ ةرشع يسن 8 :هلوق نأ  امهنيناثو
 دلولا دلو وهو ءطبس عمج لب «ثنؤمل اعمج تسيل اطابسأ نأ عم دودعملا ثينأت

 نأ ىأ «لدب اهنأ ىلع 4 اممأ» :لاق كلذ دعب  ىلاعتو هناحبس - هنإ اولاق نكلو

 ىهو ةمأ عمج ىهو «ميسقتلا ةياغ ىهو «ممأ ةملك تظحولف ممأ طابسألا ءالؤه

 . ىظفل ثنؤم

 لك نيب نواعتلا ىنعمل ممألاب طابسألا نع ريبعتلا  ىلاعتو هناحبس - ركذو

 نواعتلا نوكي كلذ دعب نم مث «ريخلا ىف ةنواعتم ةزيحتم ةعمتجم ةمأ هنأك طبس

 تركذ اماكحأ هناحبس ركذ دقلو .مهل ىربكلا ةعامجلا ىهو «ليئارسإ ىنب ةمأ نيب

 «ةمعنلا بلطل تعمتجا اهنأ ىلع نآلا ركذتو ءاهتاذ ىف ةمعن اهنأ ىلع لبق نم

 ام  هناحبس  ركذو «هوبلط ام  هناحبس  ركذف ءاهب رفكلا ىلع اهضعب عمتجاو

 مهنع ملألل اعفر هب مهمركأ
 ءاملا بلط ىأ ءاقستسالا ةبدجملا ءارحصلا هذه ىف مهو اوبلط رمأ لوأو

 رجحلا كاصعب برضا نأ هموق هاقستسا ذإ ئسوم ىلإ انيحوأو ) : ىلاعت لاقف مهبرشل

 «ترجفنا ىأ تسجبنا 4 مهبرْشُم سانأ لك ملع دق انيع ةرشع اننا هن تسجٍبناَف

 وهو «لهس بارت نم ال ءرجح نم ناك راجفنالا نأ ىلع لدت تسجبنا ةملكو
 ءدوهعم ريثك ةلهسلا ضرألا نم ءاملا جور نأل ؛زاجعإلا عضاوم نم عضوم

 اهنأ ىرخألا ةزجعملا تناكو ةداعلل قراخ رمأ وه رجحلا نم هجورخ نكلو

 طبس لك نأب ارابخإ ناكف ءانيع ةرشع اتنثا وهو .مهددع ردق ىلع انويع ترجفنا
 .اهتاذب ةمئاق نيع هل



 فارعألا ةروس ريسفت
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 نم طبس لك ملع هنأ اهانعم 4 مهبرْشُم سانأ لك ملع دَق» :ىلاعت لاق دقو

 .محازت الو ةحاشم ريغ نم ةحارب

 جهوو راهنلا رح عفديل مامغلاب مهللظ ىلاعت هللا نأ - ةيناثلا ةمعنلاو

 . 4 مامغْلا مهيلع انلَلَظو إ» :ىلاعت لاقف «سمشلا

 . عيز ال ىتلا ةبدجملا ضرألا هذه طسو ىف مهمعطأ هللا نأ  ةئلاثلا ةمعنلاو

 ةروس ىف امهانعم انركذ دقو *« ىولسلاو نملا مهيلع انلزنأو  :لاقف ءرمث الو اهيف

 ةحابإ رمأ هناحبس مهرمأو ءاهئاذغ ةدوجو ءاهبيط عم اهنم اولملمت فيكو «ةرقبلا

 ةينايب انه «نم»و © مكانقزر ام تابيط نم اولك ا :ىلاعت لاقف «ةبيط اهنم اولكأي نأب

 ةلاد ةينايبلا نمو ءاهلك ةبيط اهنأب اهفصو ىزغملاو «مكانقزر ام تابيط اولك ىنعملاو

 .اهب ماعنإلا لامكو ءاهبيط لامك ىلع

 «مهتامارك نم طحو «مهسوفنل ءاوهنا هنأل رفكلا اذهب مهسفنأ اوملظ نكلو

 اذلو ؛ةكردملا سوفنلا ىوذل ةلذ نايصعلاو (ةزع ةعاطلا نآل ؛ مهيلع ةلذلل ليهستو

 الإ اوملظي مل ىأ ,«4نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو انوملظ اموإ» :هناحبس لاق

 اهدحو مهسفنأل مهملظ دكأتو «لعفلا ىلع رورجملاو راح لا مدق اذلو « مهسفنأ

 . ميكحلا لدعلا وه ىلاعت هللاو «مهنايصع رارمتساب رارمتسالا ىلع ةلادلا «اوناك»ب

 :لاقف (ةمعنلا هذهب رفكلا نم مهنم ناك ام ىلاعتو هناحبس - ركذ دقو

 اوُلَخَداَو ةّطح اوُلوُقو متئش ثيح اهنم اولكو ةيرقلا هذه اونكسا مهل ليق ذو »

 . 4 059 َنيِنسَحَمْلا ديِرتس مكتاتيطخ مُكَل رفغُت ادجس بابلا

 مهرمأف «ىولسلاو نملا مهيلع لزنأ ذإ ءارحصلا ىف ناك ىذلا و وهو دحاو ماعط

 هذه اونكسا )» :مهل لاقو هنوديري ىذلا ماعطلا اهيف ةيرق اولخدي نأ ىلاعت هللا



 فا ارعألا ةروس ريسفت اب
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 مهل لق ءاهلقب رئاسو ءاهئاثقو اهموف اهيف ةيذغألا نم عاونأ اهيف ىتلا 4 ةيرقّلا
 امم «متكش تبنلل ناكم ىأ 24 متكش ثيح اًهنم اولكو 8 :هنم بيطلا مهل احيبم
 .هناولأ فلتخم ماعط نم «ضرألا تبنت

 :نيرمأ ادغر هنوديري ىذلا شيعلا نم اونكم دقو - هناحبس - مهرمأو

 .نيدجاس اولخدي نأ ىناثلاو «ةطح اولوقي نأ امهدحأ

 نم ءاهوبكترا ىتلا مهبونذ مهنع طحي نأ ىلاعت هللا ءاعد :ةطح ىنعمو

 معنب مهرفك نمو «ةهلآ ءالؤهل امك ؛ةهلآ مهل نوكي نأ مهبلطو «لجعلل مهتدابع
 4 62 ... ةرهج هللا ىَرت ئّمَح كَل صْوُت نأ .. . :ىسومل مهلوق نمو ءهللا

 كلذ عم اونوكي نأ - مالسلا هيلع - ىسوم ناسل ىلع هناحبس مهرمأو [ةرقبلا]

 4 ادجس باَبلا اوُلْخَداَو :هلوق هيلع لد ام اذهو «نيدجاس نيعشاخ نيعضاخ

 ةعارض ىف نيبلاط ىأ «نيعشاخ نيعضاخ ىأ ءادجس ةنيدملا باب اولخدا ىأ

 .بنذلا نارفغ

 ؛ماعطلا ناولأ نم هوبلط ام اهيف ققحت ةيرق ةيرقلا نأ ىلع اذه ىف انرس دقو
 مهلوق رادقم امف «سدقملا تيب وأ ةسدقملا ضرألا اهنأ ركذ نيرسفملا ضعب نكلو

 ؟ةحصلا نم

 اهولخدي مل مهنأ ديفي ام ةدئاملا ةروس ىف  ىلاعتو هناحبس - هللا ركذ دقل

 لاَق ذإوإ» :ىلاعت لاق دقف هدعب نم اهولخد لب مالسلا هيلع  ىسوم ةايح ىف
 ام مكاتآو اكولم مكلعجو ءاَينَأ مكيف لع ذِإ مكي هلا ةمن اوكا موق اي هموَقل ئسوُم

 ىأ) « مك هلا بْعك يبا ةسدَقمْلا صولا اولا موق اي (2) نمل نم ادحأ توي مل

 اهيف نإ ئموم اي اوُلاَف 69 نيرِساَخ اوقف مكِراَبدأ ىلع اودَرت الو » (اهولخخدت نأ

 لاَق 0 نوُلخاد اَنإَ اهنم اوجرخَي نإ اهنم اوُجَرْخَي تح اَهلْخْدَن نأ انو َنيِامج امو

 َنوُبلاَغ مُكَنِإَف هوُمتلَحَد اذِإَف بابل مِهْيلَع اوُلخْا امهيلع هللا مَعْنَأ َنوُفاَحَي َنيذّلا نم نالُجَر

 اًهيف اوُماَد ام ادب اَهَلْحدَن نّل نإ سوم اي اوُلاَق 09 َنيِمْؤُم مسك نإ اوُنُكَوَحف هللا ىَلَعو
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 يخأو يبست الإ كلمأ ال يِنإ بر لاَق 69 0 نودعاق انها ان اتاقَف كْبرو تنأ بهذاَف

 يف َنوُهيِتَي هس َنيِعِبرَأ مهيلع ٌةَمَرَحُم اَهّنإَف لاَق 2 نيقساَملا موَقْلا نيبو اننيب قرفاق

 . 4 69 نيقساقلا موقلا ىلع سأت الف ضرألا

 ىف هيف اوبغر ةسدقملا ضرألا لوخد نأ ىلإ ئموت ةميركلا تايآلا هذه نإو

 دهع ىف اهولخد نكلو  مالسلا هيلع  هدهع ىف اهولخدي مل نكلو ,.ىسوم دهع
 .هدعب نم ءايبنألا

 لوخد بلط نأ ىلإ ئموت ةيماسلا اهيناعم ىف ملكتن ىتلا ةميركلا تايآلاو

 .اهدعب امو اهلبق ام عم قسانتم هنأل  مالسلا هيلع - ىسوم دهع ىف ناك ةيرقلا

 ناونعب تركذ ةسدقملا ضرألا نإو «ضرأألا ريغ ةيرقلا هذه نأ ىلإ ليمن اذلو

 .ىرقلا لكك تسيل اهنإف ةيرقلا ناونعب ال «ةسدقملا ضرألا

 اوُوُقَ 8 :هلوق ىف رمألا لعف باوج 4 مُكتايطَح مكَل رن : ىلاعت هلوقو
 ىهو «نارفغلا ةمعن قوف ةمعن ىلاعت هللا مهداز دقو .4 ادّجس بابلا اوُلَخداَو ةَّطح
 نيسلاو «نينسحملا ديزتس 8 :ىلاعت لاقف «ةنجلا ميعنب ةمحرلاو «باوشلا ةمعن
 .مهبرل نوصلخيو «مهبج -او نودؤي نيذلا مهو نينسحملل ةدايزلا ديكأتل

 رمأب نيشباع اوصعو اوعيطي مل مهنأل ,مهاياطخ مهل هللا رفغي مل نكلو
 انمرَف مهل ليق يدّلا ريغ الوق مهنم اومّلظ نيذلا لدبف ل :هناحبس لاق اذلو ؛ : مهبر

 . © 59 َنوُملَظي اوناك ام ءاَمّسلا َنَم ازجر مهيَلَع

 ءانبونذ انيلع طح ىأ ءةطح :نولخدي مهو اولوقي نأب ىلاعت هللا مهبلاط

 امب هولدب «بات نمل رافغ وهو «ىلاعت هللا مهفلك ىذلا ىونعملا رمألا كلذ اولدبف

 ءاماعط ىأ «ةطنح» :اولاقف ,ةيمسملا ذالملا قارغتساو .مهتيدام ىلع لدي

 ءابلطم الو اليبس اهريغ نوغبي الو ةداملا الإ نوبلطي ال مهرضاحك مهيضامف
 الف «مهسفنأ ىوهت ام نوبلطيو «هنارفغ بلطو «ىلاعت هللا رمآب نوفختسي مهنأكو

 .ةرفغم ال ةلكأم بلطيف «هللا ةرفغم بلطا لجرل لوقت امك «هنوبلطي
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 . 4 نوملظي اوُناَك امب ءامّسلا َنَم ازجر هيلع انلسرأف

 نوعاطل ليقو «مهديبي الو مهبذعيو مهبعتي ابصاح مهيلع لسرأ نأب ءامسلا

 ؛هلصفن الو هملعتلف ؛هنيبي مل هناحبس ماد امو مهب لزنأ امب ملعأ هللاو « مهباصأ

 «مهملظ ببسب ىأ «نوملُظَي اوناَك امبإ» :ىلاعت هلوقو «هلصفي مل هناحبس هنأل

 :نارمأ انه ظحاليو «مهيع نع نورعري الف ؛هيلع مهرارمتساو

 نود مهضعب ىلإ لوقلا ليدبت بسن - ىلاعتو هناحبس - هللا نأ  امهلوأ

 اوناك مهناكو 4 مهل لبق يدل َرْيغ الف مهم اوُمََظ يذلا َلَدَبَف» : ىلاعت لاقف :مهلك
 مه ىف ذ باذعلا ىف نكلو «لداعلا لدبي ملو ملاظلا لدبف ءالداعو املاظ نيفنص

 : ىلاعت هلوقك مهريغ ىلع نيماظلا ملظ ىغط لهف « «مهضعب ركذي ملو ءاعيمج

 ؛كلذ رهاظلا .[لافنألا] 462 . . ةّصاَخ مكنم اوُمَلَظ نيذّلا نَبيصُ هل ةَنف وُ او

 ملظلا اوأر اذإ الإ ةصاخلا ملظب ةماعلا هللا ذخأي الو ءاَوَهْني ملو اوأر نيلداعلا نأل

 .اوركتي ملو

 نيذْلا لَدبَفظ :ةصقلا هذه ىف ةرقبلا ةروس ىف ركذ ىذلا نأ  امهيناثو

 :ىلاعت لاقو «مهنم ركذي ملو ء[ةرقبلا] 459 ... مهل ليق يذلا ريغ الوق اوملظ

 . 4 نوملظي اوناك امبإط انهو «[ةرقبلا] 4 29 َنوُقَسْفَي اوناك امب. ..

 هنأل معي امب مكحف «ةرثكلا اوناك اولدب نيذلا نأ دافتسي نيتيآلا عومجمب هنإو

 ىوقألاو ءاددع رثكألا اوناك نإو « مهضعب ىلإ ملظلا بسن ةيناثلا ىفو «بلاغلا

 .اتوص

 ىسفنلاو ىلقعلا فارحنالا ىلع لدي قسفلاب ةرقبلا ةروس ىف ريبعتلاو



14 

 فارعألا ةروس ريسفت ا

 00 للاالئللللللل ا للللللا 4
 حط يي

 تبسلاموي

 تاك قلاٍةْرَهْلاِنَعْمْهْلَمْسَو
 ٌمِهْسَأَك ْدِإِتبَّسلا ف تروُدَتَيْدِإ رخل ءَرْضاَع

 توئبتك يواَسيم عهتيح موي مُهناَسِيِح
 5 © َتوُتْسَديأْ كَم مهوب َكِلَدَكدهيتأَتاَل
 يبرم 3 يمس َمَو رف نوعي مل َعُهَمأ كاد

 2 َنوُفنَيرَهْلَعْلَو يَ َلإَةَرِذَعَمْأوْلاَفاَديِدَساَباَذَع

 مرشلا نع حم سوتيَندلا ميما وبأ وركن اَمْأََصاَمَل
 هضإ وحتي اي ديبي ياَدَسيا د يدا دَعكَ

 8 رعبك هروح الق ةتعأ م اَجعأوتصاَتك
 - مالسلا هيلع  هورصاع نيذلا دوهيلا لأسي نأب ارومأم ِلِللَع ىبنلل باطخلا

 مهءادتعا  ىلاعتو هناحبس  ركذ دقلو «هنوضريو هنورقيو «مهفالسأ نم ناك امع

 ناتيحلاب مهرابتخا ركذي ةميركلا ةيآلا هذه ىفو .هيف مهملظو ؛تبسلا موي ىف
 «تبسلا موي نوكي ال موي ىف ىأ ؛نوتبسي ال موي ءىبجتالو «مويلا اذه ىف ءىجت

 رهظت ىتحو «بيطلا نم ثيبخلا زيمتي ىتح مهل ربتخملا ةلماعم هللا مهلماعيل كلذو
 . مهحناوج هيلع ىوطنت امو «مهسوفن هئبخت امو «مهناميإ ةوق رادقمو ءمهلاح

 اذإ هرضح لاقي «هراوجب ىأ .4ِرحَبْلا ةرضاح تناك يتلا ةّيرقلا نع مهلتساو »

 لجس دقو «هفيس ىلع هنم ةيناد هيلع ةفرشم رحبلا ةرضاح ىنعمف «هانادو هبراق

 :ةثالث ارومأ ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا



 . فا ارعألا ةروس ريسفت اا

 و للا

 أ بسس

 ىنعم اذهو ؛هدودح نومزتلي الو «تبسلا نومرتحي ال اوناك مهنأ  اهلوأ

 نومزتلي ال اوناك ىذلا تقولا ىف ىأ .4 تّبّسلا يف َنوُدْعَي ْذِإإ :ىلاعت هلوق

 .هيف اورمأ ام نوزواجتيو هنودعي لب ء«هدودح

 ذإ ءمهل ربتخملا ةلماعم مهلماعيو «مهلاح فشكي ىلاعت هللا نإ  اهيناثو

 مسا ةفاضإ هيف «مهتبس» 4 مهيتأت ال نودبسي ال ميو اعرش مهتبس موي مهئاتيح مهيتأت

 ال مويو :هلوقو ءديصلاب اوموقي الأ مهيلع ضرف ىذلا مويلا هنأل مهيلإ مويلا

 ىذلا تبسلا ىف نولخدي ال ىأ «تبسلا موي ىف نونوكي ال ىأ ,4نوتبَسُي

 كمسلا ناتيح ىتأت تبسلا موي ىف مهنأ ىنعملاو ءديصلا نم هيف نوعنمي

 امرحم ديصلا نوكي ال مويو «مهل ارابتخا ءاهسفن ةنلعم ةعراش ىأ 4 عرش

 .نوتأي ال مهيلع

 ديصلا ميرحتب :نيرمأب مهبذهيو «مهلاح فشكيل ىلاعت هللا مهربتخا دقو

 - ايناثو «مهيلع ةطلسملاو «ةهرشلا مهسوفن اوعرقيو مهتاوهش اومطفيل تبسلا موي

 ؛ةدارإ مهيف تناك نإ اهوعمقيو مهتوهش روثتل ءاعرش كمسلا ناتيح مهيتأت نأب

 سفنلاف ؛مهبر رمأل ةباجتسا اهتاوهش نع اهوعدقو ءاهوبذهو اهوبر نكت مل نإف

 .اهمطف نم دبال ةوهشلا اهيلع رطيست ىتلا ةهرشلا

 ناك نم مهنمف «تبسلا ىف نودعي اوناك مهنأ ركذ ىلاعت هللا نأ - اهثلاثو

 ناك هنإ :اولاقو «لاتحي نم مهنمو جرحتم الو مثأتم ريغ تبسلا ىف مرحملا لوانتي

 تبسلا موي اعرش كمسلا ناتيح تءاج اذإف اهقمعيو ءرحبلا راوجب ةرفح رفحي

 اهنوذخأيف «جورخلا عيطتست ال اهنع ءاملا عطق دعب تفج اذإف ءرفحلا هذه ىف تلزن

 موي نودعي كلذب مهو ءاهتيبرتو سوفنلا ةيوقت ىنعم توفت ةليح كلتو « مهيديأب

 .مهسوفن هب هللا فشكي ىذلا ءالتبالا نع كلذب نوجرخي مهنأل «تبسلا

 اعرش مهناتيح نايتإو ؛تبسلا موي ديصلا ميرحت ةمكح ىف ىلاعت لاق دقلو

 ميرحت نم مهعم ه هانعنص ىذلا اذهك ىأ 24 نوقسفي اوُناَك ام مهوُلبن كلذُك » : هيف
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 ىبرتو مهسوفن بذهتل ربتخملا ىلتبملا ةلماعم مهلماعن هيف ناتيحلا ءىجمو تبسلا
 اهعوضخو سوفنلا فارحناو ءقوسفلا ىلع مهرارمتسا ببسب كلذو «مهتدارإ
 فصن ربصلا نإف «نامرحلا ىلع ربصلاو «سفنلا طبض مهديوعت لجألو ءاهتاوهشل

 .ناميإلا

 مهسوفن لقصي ام مهل عرشو .ئدهلا ىلإ مهاعدو ءمهاصو ىلاعت هللا نإو
 ةمأ كلذب ترعش دقلو ءاودتهي ملف ةوقشلا مهيلع تبتك نكلو مهبولق ىدهيو
 هللا اًمْوَق نوظعت مل مهنم ةَمَأ تَلاَق ذِإو » :اهنع  ىلاعتو هناحبس  لاقف ءمهنم
 . اديدش ادَع مهبَذعم وأ مهكلهم

 ثيحب ء«دحتم روعشو ةدحاو ةركف اهعمجت ىتلا ةفلتؤملا ةعامجلا ىه ةمألا

 دمحم اي ركذا ىنعملاو ءضام نامز فرظ اذإ)و .هعم نم اهيف دحاو لك مئاوي
 ةعامج مهنم تلاق ىتح مهتم ىدستها نم سأيلا غلب هيف مه ىذلا تقولا كلذ

 وأ مهم للا اموف نوظعت ملف :مهظعي نم ظعو ةركنم ركنم «مهناميإ نم ةسئاي ةيدهم

 ىلع بترت ام اركاذ لطابلا ةبغمب انراقم قحلا نايب ظعولاو ,4 اديدش اًباذع مهبذعم
 قحلا اوكرتو اكاسمتسا لطابلاب اوكسمتسا نمل كالهو .هلهأل ىذأ نم لطابلا

 ءالؤه مهفتسي .ظعتي الو هبأي نم لهاجلاو ظعتا نم لقاعلاو «هنع اوفرحناو
 ءرشلا ىلع اورفاضت دسق اموق نوظعت مل ؛ةياغلا نيفرعتم وأ «نيركنتسم نويدهملا
 ام ءاديدش اباذع مهبذعي كالهلا اذه دعبو «مهلالض ىلع مهو مهكاله ررقتو

 ىلإ ةرذعم اولاَق :نوظعاولا مهو اودتها نمت قيرف مهبيجيف ؛كلذ ىلع ثعابلا

 ىدهلا نايب قحب انمق اننأب انبر ىلإ رذتعنل ظعن نأ انيلع بجي ىأ «4 مكب
 «نلعأ قحو تميقأ ةنيب دعب لالضلا ىلع كالهلا مهقاقحتسا نوكيلو ؛رونلاو
 . مهلالض نع انبر ىلإ ةرذعملا هذه مدقنو

 عةيآلا ىنعل بسنألا وهو نويدهم نيمهفتسملا نأ ساسأ ىلع هلك اذهو
 مكنإ نولوقي مهنأكو «ةلالضلا ىف اوعقو نيذلا مه نيمهفتسملا نأ مهضعب ضرفو



 فارعألا ةروس ريسفت . ا##
 1 01 ل ال اسس

 أ بح

 ىقلن ىتح ءانلالضب انوكرتاف «نورصم نحنو «نوبذعمو نوكلاه اننأ نوبسحت

 .مهظعو ىلع نيظعاولا خيبوتو «عقاولا راكنإل ماهفتسالا نوكيو «مكمعزب انءازج
 ىبطرقلا مسق دقو «لوألا ىلإ ليمن انكلو .«ةميركلا ةيآلا هلمتحت كلذ نإو

 :لاقف «نيرسفملا دوهج ىلإ ميسقتلا بسنو «ماسقأ ةثالث ىلإ دوهيلا هريسفت ىف

 نم رهاظلا وهو ءقرف ثالث تقرتفا ليئارسإ ىنب نإ :نيرسفملا روهمج لاق»
 «تلزتعاو تهن ةقرفو .(تبسلا موي ىأ) تداصو تصع ةقرف ؛ةيآلا ىف رئامضلا

 اموق نوظعت مل :ةيهانلل تلاق ةفئاطلا هذه نأو «صعت ملو هنت ملو تلزتعا ةقرفو

 . هللا ىلإ ةرذعم انتظعوم ةيهانلا تلاقف ءمهكلهم هللا  ةيصاعلا ديرت -

 اودتها نإو ءاوهني ملؤ ءاولزتعا نيذلا نإو ءنسح ميسقت اذه نإو
 ىف مهتياده لامكو «نيصاعلا اوهني مل مهنآل مهتيادهو مهتعاط متت مل ءاوعاطأو

 نعل 9 :ىلاعت لاق دقلو .اودتها نيذلا نم بولطم ركنملا نع ىهانتلاف ءمهيهن

 اوتاكو اوصع امب كلذ ْمْيِرَم نبا ىسيعو دوواد ناسل ْىَلَع ليئارسإ ينب نم اورفك نيل
 . [ةدئاملا] 4 69 َنوُلعفي اوناَك ام سّسبل هوُلعَف ركدم نع َنوَهاََتي ال اوناك 9 َنوُدَتعي

 قحلا لوقب هيلإ ابرقت مهبر ىلإ اهنوعفري نوهانلا اهب ماق ىتلا ةرذعملا نإو
 وأ اوقتي نأ ءاجرو ءركتملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا قحب مايقلاو «هيلإ ةوعدلاو

 لاق اذلو ؛اهيف اوعقو ىتلا بونذلا نع اوعلقيو «هللا ىلإ اوبوتيو «باذعلا اوفاخي
 ؛ءاجرلا ةقيقح ىنلع «ءالؤه نم ءاجرلا نوكيو نوي مهّلعَلو » :مهنع ىلاعت
 .نيفلكم نأش ىف نيفلكملا نم هنآل

 ىلإ لَ ىبنلل ةوعد اهيف ءالؤه ةباجإو «نيهانلا اومال نيذلا ركذ نإو
 نورصيو «نودناعي نوكرشملا ناك ولو ءهتظعوم ةموادمو هتوعد ىلع رارمتسالا

 ىلع رمتسي نأ هيلعف ء[دعرلا] 4( ... رذنم تنأ اَمّنِإ ... 8 مهكرش ىلع
 ىلإ لاح نم ريغي دق ىلاعت هللا نإف ةباجتسالا نم سئوم لاح تناك ولو «هتوعد

 .لاح



 فا ارعألا ةروس ريسفت اه

 01100 ل كه
 هوه

 يي

 مل نم مهنمو ءاوركذ ام اوسنف مهموق ةظعومب اوركذو «مهبر رمأ اوصع دقو
 نمي أدتباف 0 لاقو 1 رمأ نع نيتاع ررريعتسا لبا ءاطقفا سني

 9 نوُكسفي اوك امب سيكي باَذعب اوي

 هريدقت ردقم طرش نع حاصفإلل وأ ءاهلبق امب اهدعب ام طابترال انه «ءافلا»

 «كلذل مهلابقتسا ناك دقف «نيملاعلا برل ةرذعملا ريدقتو نيهانلا نم ىهنلا ناك اذإو

 .مهوركذ نمو ءاوركذ ام اوسن موق نيب

 كاردإ نع سفنلا ةلفغ نوكي دقو «هيلإ هبن ام ركذت نع لقعلا ةلفغ نايسنلاو

 املو :ذئنيح ىنعملاو «هب ريكذتلا دعب قحلا نع سفنلا ةلفغ نايسنلاو ءهب تركذ ام

 ىهن قيرف :نيقيرف - قحلا ىدي نيب كناوأ ناك هل نيكرات هولمهأو قحلا نع اولفغ

 : قيرف لك قحتسي ام ركذو «لمهأو قحلا لفغ قيرفو ءركذو

 ىذلا لعفلا نع ىأ 4 ءوسلا نع َنوَهني نيذْلا انيبَأ :ىهنو ركذ نميف لاقف

 دسفيف سانلا ىلإ ئيسو «هتاذ ىف ئيس وهف «ءىش ىف نسحب سيلو ئيس وه

 باذعلاب هابقع ءوستو «هركنيف قحاد «لطابلاب اهسرميف سوفنلا ىلإو «مهتعامج
 . ةمايقلا موي

 فورعملاب اوماقف ةيادهلا ىلإ ةاصعلا اوعدو ءاودتها مهنأل ىلاعت هللا مهاجنأ

 لاق ىلاعت هللا نإف هولمهأو هنع اولفغو ركذلا اوسن نيذلا امأو ءركنملا نع اوهنو
 . « نوقسفي اوُناَك امب سيئب باّذعب اومَلَظ نيِذّلا انْدَحَأَو ظ : مهيف

 باذعلا وه سيئبلا باذعلاف «ةوقلاو ةدشلا وهو «سأبلا نم قتشم سيئب
 .هتاذ ىف سؤبلاب ىقلي ىذلا هتاذ ىف فينعلا ديدشلا

 ذإ مهنآل 4 اوُمَلَظ َنيذّلا ب هب اوركذ ام اوسن نيذلا نع ىلاعت هللا ربعو

 مهسفنأ ملظ ىلإ كلذ مهب ىدأو «هيف اوعقو ىذلا رشلا اوءرمتسا هب اوركذ ام اوسن

 كلذ ببسب هتاذ ىف سأبلا ديدشلا باقعلا ناكو «نيملاظ اوناكف .«قحلاو سانلاو



 فارعألا ةروسريسفت 4#
 1*0 اللول

 ا < رسل

 باقعلا ببس وه ملظلا اذهو 4 اوُمَلَظ َنيِذّلا» ىف لوصوملا ةلص نأل ملظلا

 ش .ديدشلا

 مهدقارم نم مهانذخأ :ىأ «اومَلَظ نيذّلا اًنَذَحَأو :ىلاعت هلوقو

 «باقعلاب هانذخأ ءاسأ نمل لئاقلا لوقك ةبحاصملل ءابلاف ءديدش باذعب نيبوحصم

 .باقعلل ابحاصم هانذخأ ىأ

 اوناك امب :لاقف ءديدشلا ذخألا كلذ ببس - ىلاعتو هناحبس - ركذو

 قسفلاو ءرمتسيو ددجتي ناك ىذلا قسفلا ىلع مهرارمتسا ببسب ىأ 4 َنوُقَسْفي

 . قحلا نع جورخلا

 وه قسفلاو «ملظلاو قسفلا امهو ؛نيفصوب ىلاعت هللا مهفصو دقو

 مهسفنأ ءاذيإ نم كلذ ىلع بترت ام ملظلاو «قحلا رون نم جورخلاو فارحنالا

 . مهريغ ءاذيإو

 تجرخ كلذبو «مهبر رمأ نع اوتع نيملاظلا كئلوأ نأ  هناحبس  ركذ دقلو

 «ةيناوهش ةيريزنخ ىلإ «هب لمعتو قحلا كردت «ةيمدآ اسوفن نوكت نأ نع مهسوفن
 .ايعاد بيجت الو ءايداه عمست ال ىتح «ريزنخلا ظلغ ظلغتو «ةدرقلا وزن وزنت

 . 4 09 نيئساَخ ةدّرق اوُنوُك مهل انلُق هنع اوُهن ام نع او اَمَلَف © : ىلاعت لاق

 لطابلا ىف نيرداس نيربكتسم «ملظلا ىف دحلا زواجتو رابكتسالا :وتعلا

 «مهتيادهل ليبس ةمث نكي مل «مهناذآ ريد هيلإ ةوعدلا نيلعاج قحلا نع نيداص

 4 نيِيِساَح ةدرق اونوك مهل القل :كلذ ةجيتن ىف ىلاعت لوقيو .مهنم سأيلا ناكف

 اهيف ىدجت ال ةيران ةدرق سوفن مهسوفن انلعج ىأ «نيوكتلا ةلاقم ىه انه انلقو

 هسفن بايسناو هتاوزنو هتاوهش ىف درقلا سفنك ىهف «ةيادهب ىدتهت الو «ةظعوم

 .ناميإ الو قحلا كاردإ الو «ةظعومب رابتعا ريغ نم رشلا ىف
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 انهو ءمهيلإ فتلي الو مهل عمسي ال نيدورطم ىأ 4 نيئساخ :هلوقو

 :ىلاعت لاق دقف ريزانخلاو ةدرقلاب مههبش ىرخأ ةيآ ىفو «ةدرقلاب مههبش
 ةدرق مهانلعج ىأ ةينايب نمو [ةدئاملا] 4069 ... ريزانخلاو ةدرقلا مهنم لعجو...

 .ريزانخو

 ىلاعت هللا مهلعج ةيدهملا ةيناسنإلا نم مهدرجتو ءمهسوفن داسف ببسب مهنإو
 .باذعلا ءوس مهموسي نمب مهل ىلاعت هللا نذأف ضرألا ىف ةلذأ

 ُهنِإَو ناقل ٌعيِرَسَل كلير نإ اَدَعْلاَء وس ْحُهُموُسَي
 ْدَْتَاَمَمُأ ضدلا ف هنئعطَقَو 3 مستر وُعَمل
 ٍتدَكَسملآ مُهَوكََو كلل نود مهتِمَو توخليَصلا

 ريع هتنع رسس وع حس غ - 1 < رهو 0 - -_ 0

 فبفلخ مه دعب نم فلخف اي َنوعجرب مهلعل ت ب و

 سرس ل ل ل و أ 7 مع حم اج اس هت آذآ وعهد ذأ حمو ريغ ل

 اَنلرَفَعيَس نولوفيو ف دال | ذه ضرع نو ذخأي بنكملا اوترو
 ف .

 بتتكلا قضم مهيلعذخحو لأ 0 وذ ايد ملثم ضرع مه اينِإَو 14 ل رس 2 ا ع ا وح كس

 عار يجد هس مس دق ل.س 0 ل هم دهس هو رس

 ةرخعأل ارادلاو ةيِفام ا وسردو قحلا الإ هلال ع اول ومي ال نأ
 1 م ” م - 0 س2 عد 7 ف وحس

 وكسب َنِدَلاَو نولقعت أ1نوقني بذأل ريح

 © َقيِسْضلَرتَل عيِضنال اَنإَءولَصل أ وُماَهأَو ككل أي

 ةربعلا ليئارسإ ىنب رابخأ ىفو «راصبألا ىلوأل ةربع صصقلا اذه ىف

 مهعدرت ملو «ةمعنلا اوركشي ملف - مقنلاب اوبقوعو «ميعنلا ىف اوبلقت ذإ «ىربكلا

 نوكتل لَك ىبنلل مهرابخأ ىلاعت هللا قاس كلذلو ءاديعب الالض اولضو «ةمقنلا

 ىف ريشثك مهلاوحأب ٌةَكَي ىبنلا ريكذتو «نيدحاجلا نيكرشملا ةدناعم ىف هل اناولس

 . ميركلا نآرقلا
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 ةقلعتمو «تقولا ىلع ةلاد ىه « كبر نَذَأَت ذإو 9 :ىلاعت هلوق ىف 4ْذإو»
 هب ربتعاو «هئادحأ ركذتو تقولا كلذ ىبنلا اهيأ ركذا ىأ ءركذا هريدقت فوذحمب

 هذه ركذتو «كنوبراحيو كنودناعيو كنوئوانيو كوءوان نمت مهريغو كموق ىف

 كنودناعيو «كورصاع نيذلا ليئارسإ ىنب ىف اهربتعاو «ليئارسإ ىنب نم ثادحألا

 . كتبراحمو كتوادع ىف نيكرشملا عم نوألامتيو

 ةدشلو «ةدشب نذأ ىنعمب نذأتف «ةدشو ةوقب مهنذآ اهانعم 4 كير َنْذَأَت ظو

 ءمسقلا مال اهيف ناك كلذلو ؛مسقلا ىنعم ةنمضتم تناك مالعإلاو ناذيإلا

 باوج ىنعم ىف وأ مسقلا باوج 4 نئعبيل » مسقلا باوج مزالت ىتلا ديكأتلا نون

 نود «ىلع» ب ىدعو 4 باَذَعْلا ءوس مهموسي نم ةَمايقلا موي ىلإ مهِيَلع )» مسقلا

 مهقوف وهو هنود نونوكي مهنأو «هترطيسو هبلغتو مهيلع هولع ىلإ ةراشإلل «ماللا»

 .ارهاق ايلعتسم

 ىذلا باذعلا ىأ 2« باَذَعْلا ءوس » مهنوقيذي ىنعي 4«مهموسي »و

 هللا دعو قدص دقو ء«ريصملا سئبو ءمهل ءوس ةبقاع نوكيو «مهيذؤيو 2ءمهؤوسي

 «نوينادلكلاو رصنتخب قرشلا نم ضرألا ىف مهبذعو مهيلع رطيس دق هنإف ىلاعت

 .مهيلع ةضورفم ةلذلا تناكو ءهدعبو حيسملا ثعب لبق نامورلا برغلا نمو

 دنع حيسملا ديسلا ىلع اوّمنف «ءالذألا عينص وهو قافنلا نامورلا عم اوعنطصاو

 ءروهقملاو رهاقلاو بولغملاو بلاغلا نيقيرفلا نم ىسيع ىلاعت هللا ىجنو مهتداس

 «ناوهلاو لذلا نم اسؤكأ «ةينارصنلا ىف اولخد نأ دعب نم نامورلإ مهقاذأو

 نوييروألا ناه ىتح «ناوهلاو ةسحلاب نومسّتي نيروهقم ءالذأ ابروأ ىف اورمتساو

 يف ليئارسإ ينب هب ىلإ انيضقو ) :لوقي ذإ ىلاعت هللا قدص دقلو ءمهلثم مهسفنأ ىف

 نتعب امهالوأ دعو ءاَج اَذِإَف © اريبَك ولع َنلَعَمَلو يكرم ضرألا يف ندسفتل باتكلا
 اندر مث (2) ًالوعفُم ادعو َناَكَو رايدلا لالخ اوُساَجَف ديدش سأَب يلوأ انل ادابع ْمُكْيلَع

 سم مس سو 4م

 .[ءارسإلا] #(2) شق ريت رك مكاو نيني لاومأب مُكاَدَدمَأومهيلع ركل مك
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 يي > هده

 ىف رومألا ةفد نوريسي ريسي مهف ءابلغ مايألا هذه ىف مهل نإ :لئاق لوقي دقو

 اخ ايندلا لام ىف نومكحتي مهو ءاليلق اددع اوناك نإو «ةديدجلا ضرألا
 .ةسدقم ةرهاط ةعطق برعلا ضرأ نم اوعطتقا دق مهو

 ضارعأ نم ضرعو «نامزلا مكح ىف ةريغص ةرتف اهنإ :كلذ ىف لوقنو
 ةوقلا دمتسي نمف «ةسرطغ ىف اودب نإو ءالذألا مهو «ضرألا ىف ةدسافلا ةايحلا
 ام نأ هَلْذلا مهيلع تبرض 9 :ىلاعت لاق دقلو «كلمو مكح ولو «ليلذ هريغ نم
 . [نارمع لآ] 4 059 . .. ساّلا نم لبحَو هللا َنَم لبحب الإ اوف

 ىذلا باقعلا نإ ىأ .4 باَقعْلا عيِرَسَل كبَر نإ :لوقي ذإ هللا قدص دقلو
 هنأل ؛ةدشلا ىنعم اهايانث ىف ىوطت انه ةعرسلاو .هعوقو دكؤم عيرس ىلاعت هلزني

 دشأ نوكيف نوعقوتي ال ثيح نم مهئيجيو «نوبستحي ال ثيح نم مهؤجئي
 . ىسقأو

 نوكت نيربكتسملا نيرفاكلا نيدناعملل هباذع راوجب - ىلاعتو هناحبس - هنإو

 4 ميحُر وفعل ِهّنِإو :هتاملك تلاعت لوقي اذلو ؛نيقتملا نينمؤملل هترفغمو هتمحر

 «ةيمسإلا ةلمجلاب هتمحرو هنارفغ دكأ دقو «هتمحرب اعيمج بونذلا رفغي هنأ ىأ

 .باقعلا ديكأت ناك كلذكو ءنإ ربخ ىف ماللابو «نإبو

 ؛نوطساقلا مهنمو .نوحلاصلا مهنم ناكو ءممألا ىف ليئارسإ ونب قرفت دقو

 كلذ نود مُهنمو توَحلاصلا مهْنَم امْمَُأ ضرألا يف مهاَعّطَقَو » :ىلاعت لاق اذلو
 مو ممل

 . 4 تاتّيسلاو تانسَحْلاِب مهاَنولِبو

 «ةمايقلا موي ىلإ ةلذلا ليئارسإ ىنب نم نيدناعملا ىلع بتك ىلاعت هللا نإ
 نمو «مهب اولض ىتح ءابروأ لهأو «نامورلاو ءلوشضملا نم نيرهاقلا مهيف مكحو
 دعب نم ناك هنأ ىلإ  هناحبس - راشأ .ميئللا سدلاو فنعلاب هوذخأ قفرب مهذخأ

 ىأ .4 اَمَمُأ ضرألا يف مهاَنعّطَفَو )» :لاقف «نودساف رارشأو «نوحلاص رايخأ ىسوم
 ءاهتاذب ةمئاق ممأ اهنأك ءاهريغ نع ةلصفنم تاعامج ىأ ءامأ ضرألا ىف مهانقرف
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 ضرألا ىف ىرخأ ممأ ىف اولخد نإو مهنأ ىلع لدي 4 مهاَنعُطَفل ب ريبعتلاو

 هذه نإو «مويلا ىتح مهارن امك مهنأش ىف رمألا كلذكو ءضعبب مهضعب نولصتم

 نوذخآ قحلاب نومئاق 4 نوحلاّصلا مُهْنُم8 ىضاملا ىف تناك تقرفت ىتلا تاعامجلا

 نود مهنمو » - مالسلا هيلع - ىسوم ىلع لزن ىذلا باتكلا ىدهب نودتهم هب

 نود :هلوقب هناحبس ربعو «نيحلاص اوسيل ىأ «حالصلا نود ىأ 4 كلذ

 وأ رقف نم مهلاح نكي امهم ايلعلا ةلزنملا ىف نيح اصلا نأ ىلإ ةراشإلل 4 كلذ
 نم اونوكي امهمو ةوطس نم اوناك امهم ايندلا ةلزنملا ىف نيحلاصلا ريغ نأو «ىنغ

 .هلهأ لاح نكي امهم ايندلا ةلزنملا هل دابسفلاو ءالعلا هل حالصلاف «ةوقو ىنغ

 مهربتخي امنإ ضرألا ىف نوقرفتم مهو مهنأ - ىلاعتو هناحبس - ركذيو

 ةلزنملا ىف اوناك اهورفك نإو «نيحلاص اوناك اهوركش نإف «تانسحلاب هناحبس

 اوربتعا نإف اوعزج نإو ءاورجأ اوربص نإف ءوست ىتلا رومألاب مهربتخيو «نودلا

 رّشلاب مكولبتو .. . # :ىلاعت هلوقك كلذو ءديعب لالض ىف مهف الإو ءاودتها

 . [ءايبنألا] « 69 .. . ةنتف ريخلاو

 ةئيسلاو .نانئمطالاو «قزرلا ريفوتو بصخلاك ةنسحلا لاحلا ىه ةنسحلاو

 - ىلاعتو هناحبس - هللاو «تافآلاو بدجلاك ءىست لب ءرست ال ىتلا لاحلا

 .ريبخلا ميكحلا

 لاح ىف ةعارضلاو «نيرمآلا ىلاوتو ةئيسلاو ةنسحلاب رابتخالا كلذ نإو

 لك ىلع رداقلا وه هنأو ءرضيو عفني ىذلا وه هنأو هردق اوفوي نأ ءاجر «ةمقنلا

 اذلو ؛اودتهاو مهبر ىلإ اوعجرو قحلا ىلإ اوعجر هب اونمآو كلذ اوفرع اذإو «ءىش

 نم ةلماعم مهلماع  ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىأ .4َنوعِجْرُي ْمُهّلعَل ل :ىلاعت لاق

 .هناحبس هنع دعب دعب اودتهيف ءايلعلا هتحاسو ىلعألا هبانج ىلإ اوعجري نأ ديري
 مهنيب لاطو دهعلا مداقت املكو «كلذ نود مه نمو نوحلاصلا مهيف ءالؤه ناك

 نم نورثكألا ناك اذلو ؛نيرثكألا بولق تسق - مالسلا هيلع - ىسوم نيبو
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 اوُثِرو فلَح مهدعب نم فلخف ) :كلذ ىف ىلاعت لاقو «ءحضوأ رشلا مهيف فالخأآلا
 ريا هو ار قلن رو عم

 . 4 هوُدْحأي هلم ضرع مهتأي نإو ال رمْغيس َنوُلوُقيو ئَدألا اذه ضرع َنوُدْحَي باكل

 اوءاج نيذلا امأ ,ءكلذ نود مهنمو «نوح اصلا مهنم ناك مهوقبس نيذلا نإ

 نإو «ريخلا ىفتخاو ؛مهتعامج حطس ىلع رهظو مهيف بلغ دق رشلاف مهدعب نم
 داسف ىف ةربعلاو ءادساف ماعلا مهوج راصو ءرهاظ ريغ نك ىف وهف ادوجوم ناك

 ءامئاقو ادوجوم ناك نإو ايفتخم قحلاو ء«رهاظلا وه داسفلا نوكي نأ تاعمتجملا

 .بولغم هنكلو

 نمو يف ريخ ال ىذلا بقعلا نوكسلاب فلخلا 4 فْلَخ مهدعب نم فلخف )»

 فوَسَف تاوهشلا اوُعبَاَو ةالصلا اوعاضأ فلخ مهدعب نم فلخف :ىلاعت هلوق كلذ

 . [ميرم] 4 ن3 اَيَغ نقلي

 :مهلامعأ داسفو مهداقتعا نهو تبثت ارومأ مهيف ىلاعت هللا لاق دقو

 ةثارولاب «ةاروتلا وهو «باتكلا ملع مهءاج ىأ باتكلا اوثرو مهنأ الوأ ركذ

 هوسرادتي نأ ريغ نم مهيلإ ءاج نكلو مهرودص هل اوحتفي ملف ٠ «ىقلتلاب ال

 عفتني الو هيلع ةجح نوكي هثراو هيلع موقي ال ىذلا ثوروملا ء ءىشلاو .هولبقتيو

 .هب

 نورظني ذإ ءاهضرعو ايندلا ىلإ مهرظنو باتكلا اذه ىلإ مهرظن ايناث ركذو

 نودخأي » :مهنع هناحبس لاق اذلو ؛دوشنملا بلطملاو .«دوصقملا ضرغلا ىلع هيل

 ىف ةشيعم ىندأ وهو ىندألا شيعلا اذه ضرع نوذخأي 4

 «مارحلا وهو ىندألا عاتملا نوبلطيو ,عاتم نم ةايحلا ىف ام ىندأ نوبلطي ىأ «ةايحلا

 «ةمرحملا اهتروص ىف ةايحلا نولوانتيو ابرلاو ةوشرلاو تحسلا نولكأيف هنوئرمتسيو

 نإ ذإ ءاحوصن ةبوت نوبوتي الو «نايصع نم اهيف ام وحمي رافغتسالا نأ نوبسحيو
 اذلو ؛نودوعي مهنكلو ءهفرتقا ىذلا بنذلا ىلإ دوعي الأ حوصنلا ةبوتلا ناكرأ نم
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 ا سل

 ماثآلا ذخأ ىلاوتي اذكهو ,4 هودخأي هلثم ضرع مهتأي نإو » :هناحبس لوقي

 .مهبولق نم عالقإ الو ةبوت الو ءاهنع رافغتسالاو

 نوذخأيإ» :هتاملك تلاعت هلوقب اهنوذخأي ىتلا ةايحلا عتم نع ريبعتلا نإو

 وه ضرعلاو «ىندأ ثنؤم ايند وأ ءايند ركذم وه ىندألاو 24 ىندألا اذه ضرع

 ضرع نوذختي مهف كلذ نم نوهأ اهنكلو «ريناند الو مهارد تسيل ىتلا لاومألا

 ةوشرلاو ابرلاو ءرسيملاك اهبسك ثبخو اهثبخل امإو اهتلآضل امإ «لاومألا نم ىندآلا
 نم كلذ نم نودكأتم مهنأكو .4اَنَل رَفْغيس 9 :نولوقيو كلذ نولعفي .ةقرسلاو

 «ناميإلا فعض روصع ىف ثدح امك «مهنم كلذ ىلاوتيو .رافغتسا الو ةبوت ريغ

 .اهيلع اورصأ ولو رفغت بونذلا نإ :نولوقي ذإ

 رودص ىف نآرقلا ىلبي» :لاق هنأ لبج نب ذاعم نع كلذ ىف ىور دقلو

 ناضلا دولج نوسبلي .ةذل الو ةوهش هل نودجي ال هنوأرقي «بوثلا ىلبي امك ماوقأ

 نإو «غلبنس اولاق اورصق نإ .ءفوخ هطلاخي ال عمط مهلامعأ «بائذلا بولق ىلع

 .؟!7«ائيش هللاب كرشن ال انإ ءانل رفغيس اولاق اوءاسأ

 لوح الو «ناميإلا فعضو ممهلاو بولقلا تفعض اذإ «لاحلا نوكت اذكهو

 .ميركلا نآرقلا مهخبوي اذلو ؛مهيلع تذخأ ىتلا قيثاوملا نوسني «هللاب الإ ةوق الو

 الإ اهمرح ام هللا نأل ؛ةايحلا هذه ىف ىندألا ضرعلا ىه تامرحملا لك نإو

 نمو «لاجرلا مارك نم نوكي بيطلا بسكلاف ,بسكلا قرط ىندأ اهنألو ءاهئبخل

 .ىندألا سيلو «بيطلا ضرعلا

 بسكلا ثبخ اوبلطو «؛ثبحخ مهسوفن ىف ناك مهنأ ىلاعت هللا نيب دقو

 ؛قحلا الإ هللا ىلع اولوقي ال نأب قيئاوملا مهيلع تذخأ مهنأ عم ةايحلا ىف ىندألاو

 قحلا الإ هللا ىلع اوُلوَقَي ال نَأ باّتكْلا قاَفيَم مِهْيَلَع َدَحْوي ملأ ل :ىلاعت لاق اذلو

 . 4 هيف ام اوُسَرَدَو

 )١( نآرقلا دهاعت -نآرقلا لئاضف : لبج نب ذاعم ىلع افوقوم اذكه ىمرادلا هاور )77155( .
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 ىفنملا ىلع ماهفتسالا لخد دقو ؛خيبوتلاو ىفنلا ىنعمب راكنإلل ماهفتسالا
 اهيف ةغيصلا هذهو «باتكلا قاثيم مهيلع ذخأ دق ىنعملاف «تابثإ ىفنلا ىفنو «مل»ب
 نمضتي هنألو «باجيإلاب اوباجأو «كلذ اولئس مهنأك مهرارقإب قاثيملا ذخأل ديكأت

 ةقثوملا ةدكؤملا هماكحأ ىأ ءهقاثيمب ذخألا كرتو باتكلا ةفلاخم ىف مهعوقو راكنتسا
 ىأ هيف ام اوسردو قحلا الإ هّللا ىلع اولوقي أل نأ » ةعاطلا بجوت ىتلا مهيلع

 كلذ اولعف امف «هيف هللا مهوعديو «هيلإ ىمري امو هيزاغم اوكردأو هوملعو هوصحف
 اهب ذخألا اولمهأ دق اوناك اذإو «ةلماك ملعلا بابسأ مهل تمدق دق لب ةلاهج نع

 .ةصوقنم ريغ ةلماك ةعبتلا نولمحي مهلعجت ةنيب دعب

 :ةتباث قئاقح ىلإ ريشت تارابع ضعب انه ظحاليو

 ام نأ عم قحلا الإ هللا ىلع اولوقي الأ مهيلع ذخأ ىذلا قاثيملا نأ  اهالوأ

 وه ىذلا ضرعلاب نوذخأي مهنأ اهتصالخو «ةيلمع رومأ مهبر رمأ نع هب اوقسف
 :كلذ نع ةباجإلا ىف لوقنو «لوق ال لمع وهو ىندأ

 نحت... 98 :مهلوقك هيلع ءاعدالاو هللا ىلع بذكلا مهيف داس هنأ - الوأ
 هللا ىلع اولاق «قحلا ريغ بير الب كلذو ء[ةدئاملا] 469 ... ٌُاَّبحَأو هللا ءانبأ
 الإ هللا ىلع اولوقي الأب مهيلع ذخأ ىذلا قاثيملا اوفلاخف «هيلع ءارتفاو ابذك ىلاعت
 .قحلا

 ئدتبي ةفرحنملا سفنلاف «هنسحي لطاب لوق هقبسي لطابلا لعف نأ - ايناثو
 نوريغي نيذلاو «لطابلا لعفلا نيزي لطابلا لوقلا ىلإ عفديف ءركفلا ىف اهفارحنا
 مث «قحلا ريغ هللا ىلع الوأ نولوقيف اهليهستو اهتفلاخم نييزتب نوئدتبي عئارشلا

 .لمعلا ةعيرذ لوقلاف «هنع ىهنملا لطابلا نولعفي

 لمع ريغ نم عمطلا مهيلع بلغيف ءرورغلا مهرغي امئاد ةاصعلا نأ  اهيناث
 امئاد هللا ىف اوعمط ليئارسإ ونب ءالؤهف «لمعلا ىلإ عفدي ىذلا فوخلا ىلع
 نم ناكف «نيدسافلل الثم اوناكو «هيهنو هرمأ اولمهأو مهبذعي ال هنأ نيبساح

 .باوثلا ءاجر ىلع ,«باذعلا نم فوخلا بلغت نأ ةنمؤملا سفنلل ةيبرتلا
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 ءاهتامرحمو اهثئابخ ىهو ءاهيف ام ىندأب اوذخأو ءايندلا اوراتخا ءالؤه

 هب ىوامس باتك مهيلع لزني مل نيذلا ضعب نم لب «مهريغ نم ةجهل دشأ اوناكف
 .هوسرادتو مهيلع تذخأ قيئاوم

 لض نمل ميلأ باذعو «عاطأ نمل ميقم ميعن نم اهيف امو «ةرخآلا اوسنو
 ريخ ةرخآلا رادلاو :ىلاعت لاقف اهنايسن ماقم ىف اهب ىلاعت هللا رّكذ دقو «ىوغو

 مهبولق تألتماو هللا نوقتي نيذلل ريخلا تاجرد ىلعأ ىف اهنأ ىأ 4 نوُقَتي نيل

 .هب مهرمأ ام اوبلطو «هنع ىهن امع اوضرعأف «هركذب

 تدسفأ مهءاوهأو مهتياوغ نأ ىلع لدي امب ليئارسإ ىنب هللا بطاخو

 راكنإ بيترتل انه ءافلا 4 نولقعَت القَأ :ىلاعت لاقف «نوكردي ال اوراصف «مهلوقع

 هل ماهفتسالا نأل ؛ماهفتسالا ةزمه نع ترخأو «نولعفي ام ىلع اولقعي نأ

 ماهفتسالا نأل ؛نولقعت ال متنأف ىنعملو «ىبرعلا لوقلا قيسنت مكحب ةرادصلا

 ىف ريكفتلا مدع ىلع خيبوتو «ريكفتلا ىلع مهضحل ديكأت وهف «ىخيبوت ىراكنإ
 .نولعفي ام ءوسب مهلبقتسي باذعلا نإو «مهرومأ بقاوع

 ركنتسي ملو ءرشلا اولعف ذإ ؛نورثكألا مهو «مهنم ةاصعلا نأش اذه

 ىلع ةرخآلا رادلا لضف ركذ نأ دعب نيحلاصلا كلذ دعب نم ركذ دقلو , مهرثكأ

 رجأ عيضن ال اَنِإ ةالّصلا اوُماَقَأَو باتكلاب َنوُكَسُمي نيذّلاوإ» :لاقف ءايندلا ةايحلا

 . 4 09 نيحلصملا

 اهنع نيضرعم ه«ةاروتلا ماكحأب اوناهتسا دق ليئارسإ ىنب ةةاصع ناك اذإ

 ىف ىلاعت لاقو «مهل ىقثولا ةورعلا اهنأل ؛اهب اوكسمتسا دق مهتاقتف ءالامهإ

 ماللا نيكستب «نوكسميلا ةءارق ىفو 4 باتكلاب َنوُكَسَمي نيِذّلاَو )» :اهب مهكاسمتسا

 هب كسم :ةغللا ىفو «هب نوكسمتسي :هب نوكسمي ىنعم نإ اولاقو «نيسلا رسكو

 .دحاو ىنعمب لك هب كسمتو «هب كسمتساو
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 «كسمتلا ىف ةوق هيف هب ْكَّسَم نأ نظأ ىنعملا ةلمج ىف داحتالا عم لوقأو
 امب لمعلاو هب ذخألا نمضتت :5 اهنأل ؛كسمتسا نم رثكأ لب هب كَّسم ىف تسيل

 هب لمعلاو هكسم ىلإ ةوعدو «نايسن الو لامهإ ريغ نم هماكحأل ناعذإلاو هيف

 .هب كسمي ال نمل راكنتساو «هريغ نود

 هب لمعلاو «ناعذإلا اذهل ةوعدلاو .هماكحأل ناعذإلا هب كيسمتلا ىنعمو

 .هب لمعلا كرت دنع ريذاعملا ءاقلإو «هكرتل نيلياحتم ريغ نيصلخم

 اوماَقَأَو 9 :لاقف .باتكلاب كسمتلا دعب ةعاطلا لامعأ مظعأ ركذ دقو
 ةجولا ىلع ةالصلا نوكتو «لمكألا اههجو ىلع ةموقم اهب اوتأ ىأ 4ةالّصلا

 ىبنلا ركذ امك ةالص ريغ نم نيد الو «هبلو «نيدلا نكر اهنآل ؛ركذلاب ىلاعت هللا

 لاق دقو ءاهنولعفي ليئارسإ ونب ناك ىتلا تاركنملا نع داعتبالل ليبس اهنآلو وك

 نع ئهنت ةالصلا نإ. .. 8 :ةمايقلا موي ىلإ ىقابلا دلاخلا هباتك نآرقلا ىف ىلاعت
 .[توبكنعلا] 4 62 .. ٍركدمْلاَو ءاشحفلا

 ال نإ :لاقف «باتكلاب نوكسمي نيذلا ءالؤه ءازج ىلاعت هللا ركذ دقو

 . مهرجأ عيضن ال ىنعملاو 4 نيحلصملا ٌرِجَأ عيضن

 :اهيلإ هيبنتلا نم دب ال ةينايب تاراشإ انه نكلو

 هنأب ةيلعلا هتاذ فصوف ءءاضتقالا قيرطب ءازجلا ركذ ىلاعت هللا نأ - ىلوألا

 وهف ءادبأ هعيضي ال ىذلا هرجأ اوقحتساف اوحلصأ دقو « نيحلصملا رجأ عيضي ال

 . المع



 ع
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 سمعا انااا ااالكاطان اطل اتالاا انااا االانان مالا اننانا اانا اخخخ طلخا نناةل اخ
 ١ ا

 ١ ست

 لدب 4 نيحلصملا » :هلوقب حرصم ءرامضإلا عضوم ىف رهظأ هنأ - ةثلاثلا

 نم نأش كلذ نأ ىلع ةلالدلل هنأ  امهلوأ ؛نيرمأل كلذو ء«مهرجأ عيضي ال هلوق

 وهو ءازجلا ىف ببسلا ىلإ ةراشإلل راهظإلا - امهيناثو «ىلعألا ىلعلا هللا نوكش

 .نيحلصم مهنوك ىأ «حالصإلا

 زواجتي باتكلل مهكيسمت نأ ىلإ ةراشإ «نيحلصملا :هلوقب ريبعتلا ىفو

 .انرشأ امك هيلإ ةوعدلا ىلإ كاسمإلا

 ةيناسنإلا ىلعو مهيلع قاثيملا نخأ

 أى لاا ل أ ول وم

 1 م اواو لَ ْمُهَقوُفلِسْْ انَََنْدإَو

 نع 0
 100 م و . 02 سف

 مدهش أومهابرذ مهروم أظن مدين َكيَوَذَح ْذْحَأْذِإَو

 ل دم انيك ياا درب تسلا عيسْفنأَلَ
 1 هرسإا ع

 را ووقت 5970 57 َنيِلِفَغاَدَه ْنَعاَنُكََنِإِةَمَبمْل

 حف لحم اجاب 0 ٌةَّيَرد اكسو لبق نم اَنْوآَباَ

 9 توُغجَ ْهلَملَو تبلل صن َكِلَدَكَر 27: نون

 قلعتي هنأل ليئارسإ ىنبب صاخ امهنم دحاو «ىلاعت هللا امهركذي ناقاشثيم

 .اهلك ةيناسنإلا قاثيمب قلعتي ىناثلاو «ةاروتلا قاثيمب

 عقاو هّنَأ اونَظو ةّلظ هّنَأك مهَقوف َلَبجُ لا انقتن ذإو ١ :هيف ىلاعت هللا لاق لوألاو

 . 4 مهب
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 ال ىذلا ليقشلا عفر ىف الإ نوكت ال اهنأ رهظي نكلو ءانعفر اهاتعم انقتن

 ىف ةاناعملا ةوق اهسفن ىف لمحت ظافلأ ةيبرعلا ظافلألا نمف .«ءايوقألا الإ هعيطتسي

 «لبجلا تقتن :لوقت دق نكلو «فيسلا تقتن وأ ءاصعلا تقتن :لوقن الف ءاهتلالد

 لالظ نم ةلظ هنأكو مهيلع العو لبجلا هللا قتن دقلو . ديدحلا نانطأ تقتن وأ

 ىأ .4 مهب عقاو هنأ اوظو )ف ليقث ريبك مرج وأ لبج هنألو «مهسوءر قوف باحسلا
 اوذخ ىأ ,4ةوَقب مكانيتآ ام اوذخ :لوقي هللاو .مهسوءر دصاق مهب لزان عقاو

 هب اضرو «مكنم لبقتب ىأ «ةوقب ةماع هومتفلك امو «مارحلاو لالحلا ىف ميلاعتلا

 0 ,هيف ام اوعو «هوربدتو هوركذا ىأ هيف ام اوركذاو هيلإ نانئمطاو

 وقتت نإ لب .تائيسلا اوقتت نأ كلذب نيجار ىأ ءمهنم ءاجرلاو ءنوقتت

 طرف قرر فقم انذخأ ذإر) :ىلاعت هلوقك اذهو ؛ءوسلاب ةرامألا ٍمكسفنأ
 عفر ناك اذامل :لئاس لأسي دقو «[ةرقبلاا ةوقب مُكاَنيتآ ام اوُدَخ روُطلا

 امئاد مهنأشك اوأكلتو هلوبق ىف اوددرت مهنأ رهاظلا ؟ةوقب قاثيملا مهئاطعإ عم لبجلا

 ةرهاق ةيسح ةزجعم  مالسلا هيلع - ىسوم ىتأف هب لمعلاو لزنملا قحلا لوبق ىف

 ةبيهرلا ةزجعملا هذه تناكو «لبجلا قتن ناكف ءاهيف اباوج نوريحي الو «مهمزلت
 ىور :كلذ ديفي امب راثآلا تءاج دقو «ددرت لك نم ةعناملا «.ناميإلا ىلإ ةعفادلا
 هيف نإف ءهيف امب هنولبقت باتك اذه :مهل لاق  مالسلا هيلع - ىسوم نأ ريثك نبا
 ام انيلع رشنا :اولاق «مكاهن امو مكرمأ امو «مكيلع مرح امو مكل لحأ ام نايب
 امب اهولبقا :لاق .انلبق ةريسي اهدودحو اهضئارف تناك نإف  حاولألا ىأ  اهيف
 ءارارم هوعجارف ءاهضئارفو اهدودح فيك ءاهيف ام ملعن ىتح ال :اولاق .اهيف
 مهسوءر نيب ناك اذإ ىتح ءامسلا ىلإ عفتراف .علقناف «لبجلل ىلاعت هللا ىحوأف
 وهو ةاروتلا اوذخأف !؟لجو زع ىبر لوقي ام نورت الأ :ىسوم مهل لاقف ءامسلاو

 .ةعفادلا ةوقلا هذهب قاثيملا

 امع اوفرحناو اولدبو اوريغ مهدجن عراقلا ىسحلا ىداملا ليلدلا اذه عم هنإو
 قاثيم نايبب كلذ - ىلاعتو هناحبس  فدرأ دقو - ىلاعتو هناحبس - هللا هب مهرمأ

 :ىلاعت لاقف ءاهيلع سانلا هللا رطف ىتلا ةرطفلا
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 000 كف نأ ادهش لب اوف كرب

 ةرطفلا نأب ريكذت وهو ُوِلَي ىبنلل باطخلاو «ىضاملا نمزلل فرظ ْذإ»

 .هقلخ ىذلا وه هنأو ءهدحو دوجولا اذه بر هللا نأب ناميإلا بجوت ةيناسنإلا

 . ةيناسنإلا ةرطفلاب كلذ ىلاعت متح دقو «هتافصبو هتاذب دحاو وهو

 ىنعم ىلإ ةراشإلاب كبرب ةلالجلا ىذ نع ربع 4 كّبَ َدَحَأ ذو 8 : ىلاعت هلوق
 ؛ةلماكلا ةيناسنإلا ةرطفلاب ةوبنلا لبق اهكردأ دقو ِهْكَك ىبنلا سفن المت ىتلا ةيبوبرلا

 .هدحو نايدلا هنإ لاقو ءهدحو ىلاعت هللا دبعو «ناثوألا ةدابع نم رفنف

 ىلع نايب فطع :مدآ ىنب نمو 4 مهروهظ نم ْمَدآ ينب نم كبَر َدَحَأ ذو
 «مدآ ونب مهو ءمهتيرذ نم ذصخخأ نم عونل نايب اذهو 4 مدآ ينب نمإ» :ىلاعت هلوق

 نمو» :ىلاعت هلوقو «ةقيلخلا ىبأ مدآ ىلإ نوبستني نيذلا مومع نيبم اذهو

 اذهو «مهتاهمأ ماحرأ ىلإ اولصي نأ لبق «مهئابآ بالصأ ىف مهو ىأ 4 مهروهظ

 ىف نوكي نأ تقو نم ىمدآلا ءاشنإ تقوف «ءءاشنإلا تقو نم كلذ نأ ىلع لدي

 . هيبأ بلص

 نأ 00 ىدؤمو ءذخأ لوعفم اهنأ ىلع ةبوصنم 4 مهتيرذ » :ىلاعت هلوقو

 ءدهعلا كلذ بالصألا ىف ىهو بالصألا نم ىه ىتلا نم ةيرذلا ذخأ كيبرل

 وهو رهو كيري شمل :مهبر مهل لاق .ةرطفلا مكحب ناك ىذلا رارقإلا كلذ

 .ذخألا ىنعمل ريسفت

 «ىفنلل (تسل)و «ىفنلا ىنعمب ىراكنإ انه ماهفتسالاو «ماهفتسالل ةزمهلا

 لوقلا نم وحنلا كلذب ءىجو «قحلا مكبر انأ ىنعملاو «تابثإ ىفنلا ىفن نإ :اولاقو

 اوباجأ دقو .ةيبوبرلا تابثإب ىأ «تابثإلاب اوباجأو «مهلأس هنأك باجيإلا ديكأتل

 دعب ام تبشت ىهو «ىلب :اولاق «ىفنلا ىفن بجوم نيتبشم لاؤسلا اذه ىلع

 .انررقأ ىأ 24 اندهش» :اولاقو ءانبر تنأ ىأ «نييفنلا
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 ىلع رارقإلا ىلع مهلمح ىأ .4 مهسّفنَأ َلع مهدهشأو  :ىلاعت هلوقو
 ىهف مهسفنأ ىلع اودهشو اوباجتساف مهسفنأ ىلع ءادهش مهنم ذختا وأ «مهسفنأ

 .ىلاعت هلل ةيبوبرلاب ةميلسلا ةيناسنإلا ةرطفلا ةداهش

 : ةَماَقْلا موي اولوقت نأ » :ىلاعت لاقف قائيملا اذه ةمكح  هناحبس - نيب دقو
 نأ ةيهارك :هريدقت فوذحم فاضمل هيلإ فاضم :اولوقت : نأ 4َنيلِفاَغ اذه نع انك
 ءاهيلع ىلاعت هللا مكقلخ ىتلا مكترطف ىف هنإف «نيلفاغ اذه نع انك انإ اولوقت
 ماهوألاو ءاوهألاب مكترطف اوسمطت نأ الإ «هيلع ىلاعت هللا مكرطف امع اولفغت نلو
 .دشرملا ىداهلا اهرون نيبو مكنيب نولوحتو «كردت الف ءاهيلع نوسمطت ىتلا

 هيف بالصألا نم مدآ ىنب ةيرذ ذحخأ نم ىلاعت هللا هركذ ىذلا اذه نإو

 ءديحوتلاو ةيبوبرلا ىنعمب رارقإلا ىلع ةيناسنإلا ةرطفلا نيوكتل قيقد مكحم ريوصت
 دقو هتروص نسحأف هروص هنأو «هتيوست نسحأف هقلخ ىوس هنأو نيوكتلا ةمالسل

 اروطفم ناسنإلا قلخ لاح تهبش ذإ ءزاجم ةبواجملا هذه نإ :نيرسفملا ضعب لاق
 ريوصت هيف ذخألا اذهف :جيرختلا اذهل اعبت لوقن نحنو «ةبواجملا هذهب ناميإلا ىلع

 نيدلل كهجو مقأفإ» :هللا ةوعدو مالسإلا ىف ىلاعت لاق دقلو «ةرطفلا نيوكتل
 رك نكلو ميقا نيدلا كلذ هللا قلل ليد ال اهيلع الا طق يلا هللا ترطف افينح
 .[مورلا] # © ©9 َنومَلَعُي ال سائلا

 ءايسبنألا وبأ ميهارباو ؛هلقعب ناثوألا رجهو ءهترطفب نمآ هك ادمحم نإو
 يذّلل يهجو تهجو يْنِإ» :هئادتها دعب لاقو «هبر ىلإ ىدتها ىتح «هترطفب ركف
 . [ماعنألا] 4 69 . . افينح ضرألاو تاومّسلا رطف

 ىدابع تقلخ ىنإ : ىلاعت هللا لوقيلا مل ءارر ايف لك بل لاق دقلو
 .0)2مهنيد نع مهتلاتجاف «نيطايشلا مهتءاجف ءافنح

 .هجيرخت قبس )١(
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 ةرطفلا ىلع دلوت ةمسن لك» :لاق لَ هللا لوسر نأ هدنسب ىربطلا ىورو

 . ""'«اهنارصني وأ ءاهنادوهي اهاوبأف اهناسل اهنع برعي ىتح

 فرحنمل راذتعا نوكي اليكل ةيناسنإلا ةرطفلا ةصق ركذ ىلاعت هللا نإ :انلق

 :ىلاعت لاقف هءابآ عبتي هنأب جتحي اليكل اضيأو «ةرطفلا فلاخي هنأل

 لعف ام اكلهم مهدْعب ميِد اَنُكو لبق نم انْوابآ دكر ْضَأ امن اوُنوُهَت وأ »
 . 4 09 نولطبملا

 اذه نع انك اَِإ ةَماَيقْلا موي اولوقت نأ » :ىلاعت هلوق ىلع ةفطاع انه «وأ»

 اذه نع انك انإ اولوقت نإ «ةيهارك ىنعملا نوكي نأ قايسلا ىضتقمو 4« نيِلِفاَغ

 .مهدعب نم ةيرذ انكو انؤابآ كرشأ امنإ اولوقت وأ «نيلفاغ

 ناميإلاب مكيدانت مكترطف نأ نيبتيل ةيرذ متنأو «رارقإلا مكيلع ذخأ ىنعملاو

 امنإف متذخوأ نإف «مهومتعبتا متنأو .نيكرشم اوناك مكءابآ نأب اورذتعت الف

 نع نولوئسم متنأف «ناميإلاب مهلبق نم مكيلع ذخأ نكلو ءمهكرشب نوذخاؤت

 حصي ال هنإو «مكابآل مكديلقت نع ال ءالوأ هيلع ىلاعت هللا متدهاع ىذلا مكدهع

 اودهش ىتلا ةرطفلا اوفلاخ ولو مكءابآ نوعبتتأ «ناميإلا ةرطف مكيفو ديلقتلا اذه

 نوعبتت ملف نونمؤم ةرطفلا ىضتقمب مكنأ وه قحب دوبعملا وه هدحو هللا نأب اهيف

 .ةرطفلا ةنس اوفلاخو «نودتهي الو ائيش نولقعي ال اوناك ولو ءلاح لك ىف مكءابآ

 .مكيلع ذخأ ىذلا رارقإلا نم مكيلخي ال كلذ نإف ءاهوفلاخ نإف

 مهوي ام اهيف © مهدعب نَم ةيِرَذ انكو لبق نم اَنْواَبآ كرش اَمّنِإ : ىلاعت هلوقو

 ءمهبسنو مهماسجأ ىف مهوثرو امكف «عبت مهل مهنأو «ةثارولاب ناك مهكرش نأ

 . مهداقتعا ىف مهوثرو دقف

 ام بيترتل ءافلا 4 نوُلطَبمْلا لعَف ام انكَلهَتَفَأل :مهنع ىلاعت هللا لاق اذلو

 وهو «ةرادصلا هل ماهفتسالا نآل ميدقت نع ةرخؤم ىهو ءاهلبق ام ىلع اهدعب

 .(19155؟) عيرس نب دوسألا ثيدح -نييكملا دئنسم :دمحأ هاور ثيدح نم ءزج )١(
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 هللاف ء.مهوقبس نم ىلع ةذخاؤملا امنإ .مهتذخاؤم نوركني مهنأل ىراكنإ ماهفتسا
 نولوقي مه .نوذخاؤمو نولوئسم مهنأ نيبي ب ةميركلا تايآلا قايس ىضتقمب ىلاعت
 نيبي  هناحبس  هللاف ءمهراسم انرس دقو مهلعفب ذخاؤن الو انوقبس نمل عبت انإ
 ذوخأم مهنأ اوفرعي نأ مهيلع بجاولا ناكو «ةرطفلا ىضتقمب نوذخاؤم مهنأ مهل
 كلذ دعب .مهوعبتي نأ مهل ناك امو .مهبر هدحو هللا نأب مهرارقإب قاثيم مهيلع
 :زيزعلا همالك ىلاعت لوقيف هليصفتو تايآلل هفيرصت نايبب هذه ىلاعت هللا متخ

 . 4 699 ةنوعجرَي مهل تايآلا لصفن كلذكو
 ىف لاحلا ريوصت نم اهنيبو تايآلا هذه ىلاعت هللا لصف ىذلا نايبلا اذهك ىأ

 قلخلا لصأ نايبب اهبرقيو تايآلا - ىلاعتو هناحبس - هللا لصفي ؛نيوكتلاو قلخلا
 كلذك نايبلا نيبي .ةرطفلا لصأ نع نوفرحنملا مه نولضي نيذلا نأو «نيوكتلاو

 مهرطف ىتلا مهترطف لصأ ىلإ « نوعجري مهّلعلو » «قحلا اوكرديو اودتهيل امئاد
 برضو نايبلا اذه دعب . مهيد ىلإ ةبانإلا ىلإو ةبوتلا ىلإ نودوعيو «ىلاعت هللا

 . مهرضاح ءوس نايبو «مهيضام نم لاثمألا

 ناطيشلل عضخو ؛ةرطغلا فلاخ نم لثم

 اَهْنم حكتنافانيباتمَ ىذا ْمهيلعْلتأَو
 0 بوو 52 واعلان مَناَكَف م َةلاهََتَأَ

 كف يم تارا كالا كلو وابي هئئعفرأ
 تَرَ تَهْلَيِهّيِلَع ِهكَء لِمَ نإ ينكحلأ ل ثَك

 يدق ودك مَوَعْلا ُلَكَم َكِلَّذ ثَهْلي وهم حرص هل رس هس م رس زل
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 ُهَنلأَدبَيْنَم 59 رئة اك مَسْفَنَأ او نينا أوبك

 85 ةوزيكلل م كلي سم صو عرت لو
 ةنيب تايآلا ىري نملو «قحلا ىلإ هترطف هيدهت نمل ىلاعت هللا هبرض لثم اذه

 اهنم خلسنيف ؛هسبال ىلع بوثلا غبسي امك هيلع غبستو ءاهرونب هرمغت ةحضاو

 :كلذ ىف ىلاعت لاقو «نيواغلا نم نوكيف ناطيشلا ىلاعت هللا هعبتيو اهعلخيو

 نيواغلا نم ناَكَف ناَطيَشلا ُهَعِبنَأَف اهم ْحلَناَف انتايآ هانيتآ يذلا أَب مهِيلَع ٌلئاو )

(055 © . 

 رطخلا وذ ربخلا أبنلاو .انتايآ هانينآ ىذلا أبن مهل ركذا ىأ 4 مهيلع لئاو »

 ءرونلاب هترمغ دق ةنئيب تايآلا هتءاج دق هنأ ىف هنأشو هرطخ ناكو «نأشلاو

 هسبالم نم اهجرخي نأ دمعت هنكلو «هقرافي ال ىذلا «غباسلا سابللا اهنأك تراصو

 .اهباهإ نم ةحيبذلا جرخت امك اهنم جرخي ىأ :خلسنيو «همسجو

 هَعِنَأَف9 ءهيف راسو لالضلا ليبس كلس دق نوكي كلذ لعف ذإ هنإو
 ةرينملا ةغباسلا تايآلا نم خلسنا اذإ هنأل ؛ناطيشلا عبتي هللا هلعجف ىأ « ناطيَشلا

 نمحرلا ةمحر كرت هنأل ؛هل اعبات راصو ناطيشلل هللا هعبتأف «لالضلا ىلإ هجتا دق

 نم راصو «ناطيشلا ةريظح ىلاعت هللا هلخدأ هللا ةمحر كرت نمو «هتايآ كرتب

 . هعابتأ

 اميف ودبت «تازاجم ةدع لضيو ىوغي نمل روصملا ىنآرقلا صنلا اذه ىف نإو

 : ىتأي

 «صخشلا مزالت ىتلا ةغباسلا بايثلاب ةلادلا ةرينلا تايآلا هبش هنأ  الوأ
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 اهل هكرت هبشف ءاهنم خالسنالاب اهب ذخأآلا مدعو اهكرت هبش هنأ - ايناثو
 .ةاشلا ىرعتت امك ىرعتيف ةحيبذلا ةاشلا خلسب صاخ وه ىذلاو خالسنالاب

 4 ناطيشلا ُهَعبَأَف 9 ب هكلاهم ىف ىدرتلاو «ىوهلا عابتا نع ربع هنأ - اثلاثو
 ىلإ هنم لخدي ىذلا ناطيشلا باب وه ىوهلاو «ىوهلا ةرطيس وه ببسلا نأل
 .ىوهلا عابتا وهو ببسلا دارأو ببسملا مساب ربعف .بولقلا

 :ىلاعت لاق اذلو «ةلاحم ال ةلالضلا ىلإ ىدؤي ناطيشلا وأ ىوهلا عابتا نإو
 . تاوهشلا عابتا ببسب لض اهانعم ىوغف «نيلاضلا نم ىأ .4 نيواغْلا نم ناكف

 رطف ىتلا هترطف معدت ىتلا هللا تايآ هب طيحت نم لثم اذه نإ :انلق دقو
 خلسني امك هيلإ وعدت امع اخلسنم اهكرتيو ءاهتلالد ىلإ تفتلي الف ءاهيلع سانلا
 .ناطيشلا ىواهم ىلإ طحنيو «هلمجيو «هرتسي ىذلا هبوث نم سباللا

 دنسب تبثت مل ةيدوهي ريطاسأب ةءولمم ةيآلا هذه ىف ريسفتلا بتك نإو ءاذه
 اومعز مهنأ كلذ ؛احفص اهركذ نع انبرض كلذلو «نآرقلل اريسفت حلصي حيحص
 «نيعم صخش ةصقل ضرعتي 4 هاَيتآ يذلا ابن مهِيلع لئاو» :ىلاعت هلوق نأ

 اهنإ ءنيعم صخشب سيل هنأ ةقيقحلاو .وه نم اوملعيل «تايليئارسإلاب اوناعتساف
 .اهكرتيف رونلاب تاقباسلا تايآلا هبتأت نمل ريوصت وه

 اهل ةصق اهنأ اذه نم اومهفن 4« صّصقْلا صصْقاَف 8 :ىلاعت هلوق نأ اومعزو
 «صنلا هدعاسي ال اذهو «ليئارسإ ىنب نم اهوراعتساف «ثداوحو لاجرو صاخشأ
 اوبذك َنيِدّلا موقلا لم كلذ :ىلاعت لاق كلذلو ؛هتاذ لثلا صصق ىف صنلا امنإ
 .ىلاعت هللا ءاش نإ اذه ىف ملكتنسو . 4 َنورْكَفَتي مهَّلَعَل صصقلا صصقاف انتايآب

 اهنم خلسنيف ةغباس ةرين هللا تايآ هيتأت ىذلا كلذ لاح ىلاعت هللا روص دقو
 ل لاقف

 مام سس سي س

 4 تيلي كرف زأ لي هع لمحت
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 هيلع ىلاعت هللا اهغبسأ دقو «ىلاعت هللا تايآ نم خلسنا ىذلا كلذ نإ ىأ

 خلسني ملو هيلإ هجتاو «هليبس كلس ول تاجردلا ىلعأ ىلإ اهب هعفرل هللا ءاش ول

 ىلإ اهب هانعفر ىدتهي نأ هل انئش ول 4 اهب هاَعْفرَل اتش ولو إف :ىلاعت لاق اذلو ؛اهنع

 غابسإو نايبلا ةمعن ضفري ملو انليبس كلس دق ناك ول «نيقداصلا نينمؤملا ماقم

 عبتاو ءاهتاوهشو اهئاوهأو اهتاوزنب اهيف نكسو ضرآألا ىلإ دلخأ هنكلو «تايآلا

 «مالظلاو تانيبلا هدنع ىوتساف ءاهل ادبع ناكو «هتاوهش ىلع رطيسي ملف ءهاوه

 :هتاملك تلاعت لاقف ءامئاد اثهال هناسل علدني ىذلا بلكلاب ىلاعت هللا هلثم كلذلو

 . 4 ثهلي هكرتت وأ ثهلي هيلع لمحت نإ بّلكلا ٍلثَمَك هلئمف )»
 حبني هجيهت نأب هيلع لمحت نإ «هناسل علدنملا بلكلا لاحك هلاح نإ ىأ

 .اضيأ هناسل اعلدنم حبني جبيهت ريغ نم هكرتت نإو «هناسل اعلدنم

 اهنايبب مهيلع ىلاعت هللا معني ىتلا تايآلا نم نوخلسني نيذلا كئلوأ نإ ىأ

 نايبلا لاح ىف مهلالض نإ ءامئاد نولضي مهنإ لب كرتلاو نايبلا مهدنع ىوتسي

 ءاوس «ءامئاد ءوس لاح ىلع ءاقبلا وه هب هبشملاو هبشملا نيب عماجلاف «لغوأو دشأ

 . نكي مل مأ نايبلا ناكأ

 نوكي ىتلا لاحلا ىهو ء.هروص حبقأ ىف «بلكلاب ىلاعت هللا مههبش دقو
 كلذ 9 :ىلاعت لاق اذلو ؛هرظانم حبقأ ىهو «هباعل اهيف ليسي ناسللا جراح اهيف

 نيذلا لاح ءاهانيبو اهانصصق ىتلا لاحلا كلت ىأ .4َنتاَيآب اوبْذَك نيِذّلا موقلا لْعَم

 ىذلا رونلا نيب قرفلا اوفرعي ملف «رومألل مهريدقتو مهريكفت اودقن انتايآب اوبذك

 تناكو «نيريحتم هيف نوهمعي ىذلا مالظلا نيبو «ةدشرم ةيداه تابآلا هب ءىجت

 .هروص حبقأ ىف ناويحلا اذه لاحل مهلاح

 ىرت امك ءافلا 4صّصَقْلا صصْقاَف» ءمهرمأ لآمو ءمهلاح هذه تناك اذإ

 مهلعل ) مهلاح روصي هنإف «مهربخو مهلاح ركذا :صصقا ىنعمو ؛حاصفولل
 ىف هبنتلا ىلع مهلمحي مهيلع هصقت ىذلا ريوصتلا اذه لعل ىأ ,4 َنوَرْكَفَتي
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 لمعي اميف قرفلا ىردي ال ىذلا ناويحلا ىلإ اهيف نولزني ىتلا ةيلقعلا مهلاح
 .اهنم نوخلسني الو تايآلا نوربدتيو نوركفتيف

 :لاقف .مهلاح ءوس ىلاعت هللا نيب دقلو

 . 6 659 َنوُملُظَي اوناَك مهسفنأو انتايآب اوبَذَك نيذّلا موقلا الم ءاس

 «لاحلا هذه الثم هأوسأ ام ىنعملا نوكيف ,بجعتلا ىنعمب انايحأ لمعتست ءاس

 ىصقأ تغلب مهلاح نأ ىأ ؛«هنم بجعتملا ىلع لدي وهو ءزييمت 4 ًالْثَم» نوكتو

 ةلالض ىدهلاو امالظ رونلا مهلعجو «قحلا ةافاجمو «لالضلا ىف ءوسلا لاوحأ

 مهسفنَأو » لوسرلاو مهيلع بضغي هللاف ءمهسفنأ ريغ نورضي ال كلذ ىف مهنأو

 تايآ بيذكت ىلع مهرارمتساب اهملظ ىلع نورمتسي ىأ نوملظي 4 نوملَظَي اوناك

 .اهنع مهخالسناو «ةدشرملا ةيداهلا هللا

 اوكرتو «ىغلا ليبس اوكلس مهنأل ؛مهيغ ىف مهكرت  هناحبس هللا نإو
 :ىلاعت هللا لوقي اذلو ؛لالضلا ةملك مهيلع تقحف ءدشرلا ليبس

 . 4 0 فورا مه كرف للي سو يدهم ره هلا دهب مج
 سيلو «هدحو ىدتهملا وهف ىلاعت هللا هيدهي ىذلا ىأ هطرش مسا «نّما

 ملظي ال .ءلدع هللا نإف «ةيادهلا قيرط كولس ىف اراتخمم سيل هنأ كلذ ىنعم

 لصيف «ىغلا قيرط راتخيف «ىغلا قيرطو ءدشرلا قيرط هيدي نيب نوكي امنإ ءادحأ
 فرتقيو «فرتقا امع ضار ريغ ناك نإو ءهسفنل هراتخا ام هللا راتخيو هتجيتن ىلإ

 عم ىفانتي ال ىلاعت هللا لالضإو 4 َنوَرساَخْلا مه َكَلوأَف للضي نمو » «تائيس نم
 ناك نإو «هرايتخاو هللا نذإب هيف راسف «داسفلاو «ىغلا ليبس راتخا هنأل ؟؛هرايتخا

 ىضري ال هنكلو «هقيرط كلس ذإ رشلا هل دارأ ىلاعت هللاف ءضار ريغ ىلاعت هللا

 .رفكلا هدابعل



 1-2 ع و رس

 فارعألا ةهروبش ريبسفب 0

 م اليل اا

 ديفيف «نيفرطلا فيرعت هيف «يدتهملا َوِهَفط :ىلاعت هلوق ىف  امهالوأ
 . ىلاعت هللا نم ةيادهلاف «هريغ ىدتهي ال ىنعملاو ءرصقلا

 صنلا اذه ىفو 4 َنورساَخْلا مه َكَوُأَف» :لاق ىلاعت هللا نأ - امهتيناث
 ديفت فاصوألا ىلإ ةراشإلاو «هللا تايآل مهبيذكتب نيفوصوملا ىلإ ةراشإلا ىماسلا

 ش . مكحلا ببس اهنأ

 كلذو «مهيلع اهرصقو ةراسخلا ديكأت ديفت « َنوَرِساَخْلا مه :ىلاعت هلوقو

 مهلالضب اورسخو «ةرخآلا ميعن اورسخ مهنأ ىف مهتراسخو ءامه١ لصفلا ريمضل

 ةمعن مهكرتب مهتراسخو «ةيادهلاو لالضلاو «لطابلاو قحلا نيب زييمتلا مهدقفو

 .ربكأ وهو ءهللا ناوضر مهتراسخو «هتايآ ىف ىلاعت هللا

 رز اس دم مصر نا امم 7 2. هت آ كس و

 ٌبولق مط نيذإلاو نشأ نماريكحص رتهجل انارد دقلَو
 وحس ب ديفا لس دس ساو ورع عر 0 7 ل

 9 دوعمست ال ناذ أ ءّمه ءابين ورجال نيعأ ّمطو اهينوهمميال

 4-1 2 آآآ جس

 02 توُئْفَكْلاُمْه َكِيَلوَأَلَصأ مه لبر يمنا كك يلو اهي
 ١ ه- مم وا حر ورام ملءورك يس ا ص سس

 -ف تروُدِحُلُي َنِذْلَأ أوردو اهي هوعداف ئسحلا ءعاعم ال اِهَنِيَو
- 

 مل مم اس

 4 6ع
 عا مورا 1 ل مع جلا م 2

 هم انقل ْنَكِمَو زيت َنوُلَمََيأ كَم توريس -وَيِكَمْسَأ

 يزن تول ديهيَو حلا نودي
 لب «نودتهي ال مهنأ ملعو «مهتابآ تايرذ نم قلخلا قلخ هنأ ىلاعت هللا دكأ

 ىنعم سيلو «منهج رفكلا ءارو نمو ءرفكلا اهئارو نمو «ةلالضلا ىف نولخدي

 هبتك هنأ هانعم لب ءارابجإ منهج ىلإ مهئجلي ىذلا رفكلا ىلع مهربجأ هنأ كلذ

 ىف الو ضرألا ىف ءىش هنع بزعي الو «ءىش لكب طاحأ ىذلا هملع ىف مهيلع

 ناك ام ملعي  هناحبس وهف مهنم نوكي ام ملع  ىلاعتو هناحبس  هللاف «ءامسلا

 .ميلعلا عيمسلا وهو «ةداهشلاو بيغلا ملاع نوكيس امو



 فا ارعالا ةروس ريسفت ا

 0000 لااا م
 ل

 يي

 . « سنإلاو نجلا نم م اريك متهجل انأرَذ دقلو )» :ىلاعت لاق

 ءاهانعم انأرذو « ماللابو ءامئاد قيقحتلل ىهو ««دق»ب كلذ ىلاعت هللا دكأ

 ابيصن ماَعْنَألاَو ثرحلا نم م ار امم هلل اولَعِجَو :ىلاعت لاق امك «ةيرذ نم اهانقلخ

 نم قلخ هنأ اهانعم لب «قلخ ىأك قلخ ىنعمب تسيل أرذ [ماعنألا] #*
 .ةيرذ

 نوراتخي مهنأل ؛منهج ىلإ مهلآم نأ ىأ .4مثهجلإ» :ىلاعت هلوقو

 مهنأب هناحبس مهفصوو ءريصملا سئيو مهلآم منهج نوكتف نورفكيف «ةلالضلا

 لاق امك «ريثكل هنإو «ضرألا ىف ليلقب لالضلا سيلف «سنإلاو نجلا نم نوريثك
 «[ماعنألا] 4 09 . . . هللا ليبَس نع َكوُلْضُي ضرألا يف نم رْثكأ عطت نإوإ» :ىلاعت
 مهل 9 :لاقف منهجل اونوكي نأ مهيلع بتك نيذلا لاح  ىلاعتو هناحبس - ركذ دقو
 مهل ىأ .4 اهب َنوُعَمْسَي ل َناَذآ مهَلو اهب نورصُبي أل نيعَأ مهلو اهب نوهَقَفَي أل بولق

 ال نيعأ مهلو ءاههقف ىنعم اذهو «هل اونعذيف قحلا ىلإ اهب نوذفني ال بولق
 تاذ ءامسو «رون هل رمقو «ءايض اهل سمش نم نوكلا ىف هللا تايآ نورصبي

 ال ناذآ مهلو «هييحيف تيم دلب ىلإ قاسي «رطمملا باحسلا لمحت حايرو «جاربأ

 توص نوعمسيو ءاهوكردي الف ىلتت هللا تايآو «هوبيجيف قحلا ءادن اهب نوعمسي

 .نوعمسي ال مهنأكو «ربكأ هللا» ىدانملا

 الو هل لقع ال نمك مهف ء«مهل ريوصتو نيلاضلل لثم اذه نإ :لاقي دقو
 . 4 لضأ مه لب ماعنألاك كتَلوُأ ل :كلذ ىف ىلاعت لاق دقو «عمس الو رصب

 ىلع جئاتنلا بيترتو «ريبدتلاو لقعلا وه ناسنإلاو ناويحلا نيب ام قرف نإ

 دقف كلذ دقف اذإف ء«رضاحلاو ىضاملا ءوض ىلع لبقتسملا ىلإ رظنلاو «تامدقملا

 ىلإ ةراشإلاو 4 ماَعْنَألَك كتّلوُأ 9 :هناحبس لاق كلذلو ءاهسفنأ ىف ماعنألاك راص

 اوفرعي مل راصبأ اوتوأو .ءارو ام ىلإ اذفان اكاردإ اهب اوكردي مل بولق مهل نيذلا

 «ةرينلا ظعاوملا ىلإ هب اوعمتسي مل ءاعمس اوتوأو ءاهنم هقلاخو نوكلا ةمظع
 .ةرجازلا رجاوزلاو



 فا ارعألا هم رويس ريسفت اا

 00 سل

 اا رح

 مهاطعأ ام نأل ؛ماعنألاك نوريصي .«بهاوملا هذهب اوعفتتي مل ماد ام ءالؤه

 :هناحبس لوقيو «ماعنألاك هوطعي مل مهنأكف المه هولعج بهاوم نم هناحبس
 . ائيش طعي مل نمم لضأ هب عفتني ملو ائيش ىطعأ نم نأل 4 لّضأ مه لب»

 رومألا نع نولفاغ مهنأ وه ىناثلا مكحلاو ءمهيلع لوألا مكحلا وه اذه

 هبنتلا بجي امع 4 نولفاَعْلا مه كتَلوأ» :ىلاعت لاقف ءاهكاردإ مهيلع بجي ىتلا

 هللا دكأو «ةكردم ةزيمم تابه نم ىلاعت مهبهو ام اولمعتسيلو مهبجاوب اوموقيل هيلإ

 « لصفلا ريمضيو «ةيمسالا ةلمجلاب مهتلفغب مكحلا  ىلاعتو هناحبس -

 ام مهأ نع اولفغ مهنأل «مهريغ لفاغ ال هنأ ىأ ,نيفرطلا فيرعتب مهيلع ةلفغلا

 .هل اوهبتني نأ بجي

 اهبساني اميف ةيآلا هذه ىناعم تايآ ةدع ىف ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقلو

 الو مهعمس مهنع ئنغَأ ام ةدِْفأو اراصبأو اعمس مهل انلعجو .. . 8 :ىلاعت لاقف

 . [فاقحألا] 4 69 ... هللا تايآب َنوُدَحَجَي اوُناَك ْذِإ ءيش نم مهتدشفأ الو مهراصبأ

 ٍلَثمَك اورفك نيدّلا لّثمو » : لئاق نم زع لاقف ماعنألاب هناحبس مههبش دقو
 لطعي نم لك اذكهو [ةرقبلا] 4 69 ... ءادنو ءاعد لإ عمسَي ال مب قعني يذلا

 .هل ىلاعت هللا اهبهو ىتلا بهاوملا

 ىتلا ىلاعت هللا تافص نوركنيو «ىلاعت هللا ريغ نودبعي اوناك نيكرشملا نإو

  :ىلاعت لا الو «ةدابعلل ل قحتسللا هدحو هلع

 .# 622 ا

 ةيلعلا تاذلا تافص اهب داري انه ءامسألاو «تايمسملا داريو ءامسألا قلطت

 وهو ءيش هلثمك سيل ...  :ىلاعت لاق امك .؛ثداوحلا تافص اهلثامي ال ىتلا

 روفغلاو «ريصبلا عيمسلا ديرملا رداقلا رهاقلا لثم [ىروشلا] 469 ريصببلا عيمّسلا



 فارعألا ةروس ريسفت ا

 نافل ل 1

 ىهو هتافص اضيأ ىهو «ىلاعت هللا ءامسأ اههابشأو هذه نإف ءنمحرلا ميحرلا

 هذهب هناحبس هفرعن نحنف ءاهب ةفرعم ءاهل ةنيبم ىه امنإ «هتاذ ريغ ائيش تسيل

 ىضتقي ال تافصلا وأ ءامسألا ددعبو «ىلاعتو هناحبس هؤامسأ ىه ىتلا تافصلا

 ىلاعت هللا فصو ىف نمؤملا لوق كرشم عمس دقلو ءفوصوملا وأ «ىمسملا ددعت

 امف «دحاو هلإ ىلإ وعدي ادمحم نإ :الهاجتم وأ الهاج لاقف «ميحرلا روفغلا هنأب

 ددعتب ددعتي ال فوصوملاف .هناحبس هئامسأ ىف داحلإ اذهو .نيهلإ ركذي هلاب

 ىلاعت هلل نأ هريغو ىذمرتلا ىور دقو .مسالا ددعتب ددعتي ال ىمسملاو ,فصولا

 اذه تغلب ىتلا ءامسألا هذه ريثك نبا ركذ دقو ءافصو ىأ ءامسا نيعستو ةعست

 «سودقلا .كلملا ءميحرلا «نمحرلا وه الإ هلإ ال ىذلا هللا وهو) :لاقف ددعلا

 ءروصملا «ئرابلا «قلاخلا ءربكتملا «رابجلا ءزيزعلا ,نميهملا ءنمؤملا «مالسلا

 «ضفاخلا «طسابلا «ضباقلا «ميلعلا «حاتفلا «قازرلا «باهولا ءراهقلا «رافغلا

 «ميلحلا «ريبخلا «فيطللا .«لدعلا .مكحلا «ريصبلا «عيمسلا «لذملا «زعملا «عفارلا

 «ليلجلا «بيسحلا ءتيقملا «ظيفحلا «ريبكلا «ىلعلا ءروكشلا ءروفغلا «ميظعلا

 «ديهشلا «ثعابلا ءديجملا «دودولا «ميكحلا «عساولا «بيجملا «بيقرلا «ميركلا

 «ىيحملا ءديعملا «ئدبملا ءىصحملا «ديمحلا «ىلولا «نيتملا ءىوقلا «ليكولا «قحلا
 «ردتقملا «رداقلا ءدمصلا ءدحاولا .دجاملا ء.دجاولا «مويقلا «ىسحلا «تيمملا

 «باوتلا ءربلا «ىلاعتملا «ىلاولا «نطابلا ءرهاظلا ءرخآلا «لوألا ءرخؤملا .مدقملا

 «عماجلا ءطسقملا «ماركإلاو لالجلا وذ «كلملا كلام ,فوءرلا .وفعلا ءمقتتملا

 «ثراولا «ىقابلا «عيدبلا «ىداهلا ءرونلا «عفانلا ءراضلا «عناملا «ىنغملا «ىنغلا

 . (روبصلا «ديشرلا

 فصتا دق هللاو «ةفلتخم ثيداحأب حاحصلا ىف ءامسألا هذه تيور دقو

 .ءامسألا هذه لكب

 ليضفتلا لعفأو «نسحأ ثنؤم ىهو «ىنسحلاب ىلاعت هللا ءامسأ فصو

 تافص اهنأل ؛لامكلاو نسحلا تاجرد ىصقأ تغلب اهنأ ىنعملاو «هباب ىلع سيل

 .لامك لكب فصتملا



 .٠ ِِء . * وهب

 فا ارعالا ةروس ريسفت اه

 1-0 لا للفلل

 رار ب بل

2 

 ىه ءامسألا تناك اذإ ىأ «حاصفإلل ءافلا « اهب هوعداف  :ىلاعت لاق دقو

 .اهب هيلإ مكتعارضو مكئاعد ىف هودان ىأ اهب هوعداف «,قلطملا لامكلا تافص

 ىف كرشلاو داحلإلا نوذختي ىأ .4 هئامسأ يف نودحلي نيذّلا اورذو ©

 «هتاذب قيلي ال امب اهوريغي وأ ةيلعلا تاذلاب قيليال امب اهيف ةدايزلاب كلذو «هئامسأ

 الو ءانزو مهلوقل اوميقت ال ىنعمب مهوكرتا ىأ #اورذإ# :ىلاعت هلوقو «مهئاوهأل

 نولوقي ام اوعبتت

 انه نيسلا 4 نولمعي اوناك ام نوزجيس ل :لاقف مهءازج ىلاعت هللا ركذ مث
 اوناك امب نوزجيس : ىأ «ءابلا اوردق دقو «لبقتسملا ىف لعفلا عوقو ديكأتل

 .نولمعي

 نأكل ىتح «لمعلا عم ءازجلا قفاوت وهو «ةينايب ةراشإ هيف ءابلا فذح نإو

 ديزي ال لمعلل اقافو ءازج ناكف «ببسملاو ببسلا داحتال «هتاذ لمعلا وه ءازجلا

 . هتمحرب هل ادمغتم هل رفغي دقو « هيلع

 :ىلاعت لاقف «نيدتهملا ركذ اليلق اوسيلو

 . 4 029 تولدعي هبو قحاب نودهي َةَمَأ انقلح نممو

 ناك نأ هدابعب ىلاعت هللا ةمحر نم هنإ لب «ارارشأ اعيمج سانلا سيل

 ىلع لضف وذ هللا نكلو ضرألا تدسفل ضعسبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو...

 . [ةرقبلا] 4 629 نيملاعلا

 ةَمأ انقلَح نممو إف :ىلاعت لاقف سانلا رايخأ ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا ركذ دقو

 ةفئاط ةمأ مهتيرذ نم سنإلاو نحلا نم مهانقلخ نيذلا نم ىأ , 4 قحلاب نودهي

 «ريخب اهدصقيو اهنيعيو «ةعامجلا اهنم دحاو لك مؤي ريخلاو ىدهلا ىلع ةعمتجم



 فا ارعألا ةروس ريسفت او

 ل م
 7 وكلا

 يل

 «قحلاب ةبوحصم ةياده ىأ «قحلاب مهريغ نودهيو ءاودتها ىأ « قحلاب نودهي

 لدع مهتايح ىفف «مهرومأ لك ىف نولدعي هدحو قحلاب ىأ 4 نولدعي هبو

 راح لا ميدغقت ىفو .قحو لدع اهلك مهتايحف «ةأوس نوديري الو قحلا نلوغتبي

 نونزي لب «هريغب نولدعي ال ىأ ؛ءرصق © نولدعي هبو 9» :ىلاعت هلوق ىف رورجملاو
 تماق هبو «ىناسنإلا دوجولا نازيم وهف ءاهلك تاالصلاو ءايشألاو لامعألا هب

 . ةلضافلا ةيناسنإلا

 «هءايلوأ نوداعيو «هتايآب نوبذكي نيذلا هب لماعي ام ىلاعت هللا نيب دقو

 :لاقف «قحلا نودناعيو

 تو ا ورب ساس تح نا روج لس و سس ليس

 2 َنوُملحياَل ُثْيِحنِومُهجرَدَتْسسَس
 سا ص هس د

 نإ ةَِحِنيموحاَصيإَمأو وكيد اي 2 نيم ديك
 رم آ ٠

 ِتاَومَسلا ِتْوْكَلَم أور ظلوا 72 نيم ريِذناَلِإَوه
 00 0 0 20 لآ آ 2

 بيرت لَك نوي نأ ومع نَأَو عش نم هنأ َقَلَحاَمَو ضَرألاَو
 و - 6-2 0م

 فَمَا ٍلِليَضُيْنَم ايو نومه َدَحَب ْثيِدَح يأ

 رطب يعدم لملء . و -
 77: توهم ميدعَط يفمهرذيو:هل ى قدام

 ىسومو «بيعشو حلاصو دوهو حونل صصق نم  هناحبس  هصق ام ناك

 ةيلست ؛مهبولق ىف ناميإلا ثبو مهتياده ليبس ىف هتاناعمو هموق نم ناك امو

 .نيلاضلاو نيرفاكلا دنع نم لسرلا نم مزعلا ولوأ هاقلي ام نايبو دلي ىبنلل

 مهوعدي ىذلا نيكرشملا لاح نيبي  ىلاعتو هناحبس  ذخأ كلذ دعب نمو

 . 4 نوملعي ال ثيح نم مهجردتسنس انتايآب اوبذك نيذّلاو :  هناحبس لاقف ِدِككَي ىبنلا



 فارعألا ةروس ريسفت 0#
 8 ١ لل ل

 ا <

 نيبذكملل ةبسنلاب ماع مكح اذه 4« مهجِردَتْسَتس اَنتاَيآب اوُبَدَك نيدّلاو »

 قزرلا مهيلع قدغيو مهلهمي لب «مهبيذكت درجمب هناحبس مهذخأي ال «تايآلاب

 هللا مهذخأ اهركشب اوسحي ملو «ةمعنلا مهدهت ملو ءمهرش ىف اودامت اذإ ىتح

 مهربتخي مث «ربعلا اهيف تايآلاب مهربتخي وهف ءنوبستحي ال ثيح نم ىلاعت

 . معنلاب

 نم ةيواهلا ىلإ نيلزان ةجرد دعب ةجرد مهذخأن 4 مهجردتستس ىنعمو

 اهورفكو ةمعنب مهيلع معنأ املك مهنأ هيف نورعشي ال ناكم نم ؛نورعشي ال ثيح

 امو ةينوكلا هتايآل نيبذكملا ربتخي هللا نإ «نورعشي ال مهو ةيواهلا ىلإ نوريسي

 مهربتخي «هئايبنأل هتايآ رئاسو «نآرقلاك ةوبنلا تازجعمل نيبذكملاو «هيلع لدت

 .هنم نومرحي مث هنوقوذي انايحأ ميعنلاب

 اذإ ئَتح ءيش لك باوبأ مهيلع انحف هب اورَكذ ام اوس امل :ىلاعت لاق دقلو

 دمحلاو ال نيدلا مولا راد عطقف 0 وسليم مها عَ مهانذَأ اثوأ مب اور

 . [ماعنألا] 4 62 نيمئاعلا بر هلل

 ةمالع نوكي نأ حصي ال فراخزو ذالم نم نورفاكلا هيلع نوكي ام نإو

 نوكي نأ الولو ف :ىلاعت لاق دقو ءطخسلا ةمالع لاوحألا رثكأ ىف وه لب ءاضرلا

 نورهظي اهيل جراَعمو ةنضف نم اقف مهتوُيل سحلب فَي نمل العجل ةدحاو 5 ةّمَأ سائلا

 ةايحلا َعامُم مل كلذ لك نو اًفَرْخْرَو ©0 دوك اَهََْعاًرْرَسَو اباوْبأ مهتوُيبلو 0 ةنقنل

 ٍىلاعت هللا ءالمإ نم كلذ نإو «[فرخزلا] 4 9 َنيِقّتمْلل كبَر دنع ٌةرخآلاو انا

 نيتم يديك نإ مهَل يلمأو :لاقف كلذ ىلاعت هللا دكأ دقلو .ةنتفو الالض اودادزيل

020 © . 

 ىذلا ديدشلا باذعلا ىهو «مهتبقاع هناحبس نيبي ىماسلا صنلا اذه ىف

 ةوالم مهكرتأ ىأ «نمألا مهيلع ليطأ ىأ 4 مهل يِلمَأو ظ :لوقيف هيلإ نوجردتسي
 مهنايغط ىف نورداس مهو ءماعنألا عتمتست امك ءاهيف نوعتمتسي نمزلا نم
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 فارعألا ةروس ريسفت ا

 ام ال
232611111 

 -- ١ ااا ١١

 ىتح ءامثإ اودادزا ؛هنم اونكم امو مهتاوهشو مهتاذل ىف اونعمأ املكو «مهرفكو

 باقع نم اوتلفأ امو ءردتقم زيزع ذخأ اوذخأ مهيديأ تبسك امب اماثآ اوئلتما اذإ

 رارشألل ريبدتلا وه .4نيتم يدبك نإ :مهل هتيب ام انيبم ىلاعت لاق اذلو ؛ديدش
 ظيلغ ىأ .«نيتم ا ناميإلا لهأل مهئاذيإو ء,مهرشو مهريبدت لثمب مهل ةلماعم

 .هماظع ىف ىوقلا بناجلا وهو مسجلا نتم نم ذوخأم ديدش

 نوذؤي اوناك نيذلا شيرق ءاربك ىف تلزن ةيآلا هذه نإ :اولاق دق هنإو
 هللا مقتنيسو نوذوخأم مهنأ مهل نيبي ىلاعت هللاف .مهءافعض اصوصخو نينمؤملا

 ىف اوغلاب نيذلا ذَحْنَأ ءردب ةعقوم ىف مهبونذب ىلاعت هللا مهذخأ دقو «مهنم ىلاعت
 .ردتقم زيزع ذحأ هلل ىبنلا ءاذيإ

 نولوقي «نيرتغم نورهظي نمم مهريغو ءالؤه لمشي ةيآلا مومع نإ :لوقنو
 . لمهي الو لهمي ىلاعت هللاف ءادالوأو الاومأ رثكأ نحن مهرورغ ىف

 ءمهرمأ لآم ىف ريكفتلا نم مهعنمي رفنلاو لاملاب نيكرشملا رارتغا نإو
 نإ ةّئج نم مهبحاصب ام اورّكفتي ملأ :ىلاعت لاق اذلو ؛هيضامو قحلا ىلإ ىعادلاو
 . 4 659 نيبم ريذن الإ وه

 ناك ةنس نيعبرأ مهنيب شاعو «شيرق ىف قداصلا نيمألا كلَ ىبنلا ناك دقل

 ىف مهنيب مكحي «هيلإ الإ فرصني ال نيمألا مسا ركذ اذإو «نيمألاب مهنيب فرعي
 ىلإ مهاعد املف « هريبدت لامكو هلقعب اناميإ همكح نوضتريو ءاوعزانت اذإ مهفالخ

 مكبحاص امو :هلوقب مهلوق هللا در دقو «نونجم اولاق ناثوألا ةدابع كرتو قحلا

 .[ريوكتلا] #* 59 نونجمب

 اذه مهلوق نيب اونزاويو «نولوقي ام اوربدتي نأ هللا مهاعد اذهب هومر املو

 ام اورّكفتي مَلوُأ 8 :لاقف «هيف مهلوق اوفنيو قحلا اوكردي ىتح «لبق نم هوفرع امو
 مهبحاصب ام هنأ نوملعيو ءاوركفتي ملو «لوقلا اذه نولوقي ىأ 4 ةّثج نم مهبحاصب
 ىف نيمألا لقاعلا هنأ نم هيف مهلوق ىضام ىلإ مهلوقع ادوريل ركفتلاف « ةنج نم



 ٠ ع 0-0 2 ها

اا يم لب
 ا

 ا بحل

 ركفتلا ةجيتن نإو ءاولاق ام هيف اولاق نيعبرألا غلبو هدشأ غلب اذإ ىتح «هبابش

 :هلوقب ىلاعت هللا ربعو .« ةنج نم مهبحاصب امإ» هنأب مكحلا ىلإ اوهتني نأ ةنزاوملاو

 ةلقاع ةميرك ةبحص ىف ةنس نيعبرأ هتبحاصم ىلإ ةراشإ هيف نم 4 مهبحاصب امل
 . اهيلإ اوهجتا ىَنَأ تابيطلا لعف ىف مهكرشيو ةمهملا مهرومأ ىف هيلإ نوعجري ةنيمأ

 ءاج هنأ وه امنإ هرضاحو هيضام ىفاني ىذلا فصولا اذه ىلإ مكعفد ام نإو

 وه نإ :ىلاعت لاق اذلو ؛ارينم اجارسو هنذإب هللا ىلإ ايداهو اريذنو اريشب قحلاب

 كلذ مكل نيبم «ديدشلا باذعلا وهو ءرفكلا ةبقاع مكل ركاذ ىأ 4 نيبم ريذن لإ

 .هحضومو

 نأ ريغ نم نونجلاب هيمر ىف اوعفدنا مهنأل ؛خيبوتلل ىراكنإ انه ماهفتسالاو
 .اوركفتي

 مكعأ اَمنِإ لقط :ىلاعت لاق دقف ىنعملا اذه ىف ةريثك تايآ تدرو دقو

 مك ريذت د الإ وه نإ ةن نم مكبحاصب م ارم ئَدارقو قم ل وموت نأ ةدحاوب

 .[ابس] 65# 5 ٍديدش ٍباذع يدي نيب

 اما

 «ىدارفو نيعمتجسم اوركفتي نأ ىلإ مهوعدي ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللاف

 ايبص مكيف لماكلا هنإ 4 ةنج نم مهبحاصب اًمإل هنأ ىلإ نوهتتتسو نيركاذتمو

 لاجم ال اتوبث تباث وه ام راكنإ ىلإ مكرج دق دانعلا هنكلو ءالمتكم الجرو اباشو

 «نيمألا قداصلا ىبنلا رمأ ىف ريكفتلا ىلإ ىلاعت هللا مهاعد نأ دعبو «هيف بيرلل

 يف اورْظَي مو :ىلاعت لاقف ءهدحو هللاب اونمؤيل نوكلا ىف رظنلا ىلإ مهاعد

 ملجأ برع دق َنوُكَي نأ ئَسَع انو ءيش نم هللا َقَلَح امو ٍضْرَأْلاَو تاَوَمّسلا توُكَلم

 . 402 ومي ةدْعَي ثيدح يأ
 هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ةيمالسإلا ناميإلا ةديقع

 تباث كي دمحم قدص نأ ةقباسلا ةيآلا ىف هناحبس نيب دقو «نيمألا قداصلا هنأو

 هلاح ريختت ملو «نيملاعلا بر لوسر هنأب ىداني نأ لبق مهل هتبحصل نيكرشملا دنع



 فا ارعألا ةروس ريمسفت ااه

 0 للبملل 4
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 مكل ريشبتلاو .راذنإلاب ةلاسرلا لمح هنكلو متيعدا امك نونج هب سيلو ةوعدلا دعب
 هقدص ديأتو .قداصلا هنأ مكيف هيضام نم متملع دقو .هبيذكت ىف مكل غوسم الف

 . قح هب ءاج ام لك نوكيف ةرهاقلا ةرهابلا ةزجعملاب

 اعدو هب ءاج ام لك تبث دقف «هلاحم ال ةتباث اهنإو «ةزجعملا تتبث اذإ هنإو

 .ائيش هللاب اوكرشي الآو ءديحوتلا نم هيل
 - هناحبس مهاعد دقو «ةينوكلا ةلدآلاب هتبثي - ىلاعتو هناحبس - ذحأ دقو

 توُكَلَم يف اورظني مَلوأ» :ىلاعت لاقف ءىش نم قلخ امو «نوكلا ىف رظنلا ىلإ
 لامك ىلع لدت ىهو .كلملا ىف ةغلابم ةغيص توكلملا 4 ضرألاو تاومّسلا
 ىلاعت هللا رمأب الإ ريسي ال توكلملا اذه ىف ءىش لك نأو .كلملا ةوقو ناطلسلا

 مهلاح طبه نيذلا نيكرشملا رمأ نم بجعتلل ماهفتسالاو  ىلاعتو هناحبس - هيهنو
 ىلإ نورظني الو ةاقلملا ةراجحلا لكك ىقلم وهو ءرضي الو عفني ال رجح ةدابع ىلإ
 رمقلاو ءاهئوضو سمشلاو اهجاربأو ءامسلا ىلإ نورظني ال ؛هقلاخو ميظعلا نوكلا

 هللا قلخ امو اهداتوأو اهلوهسو ضرأآلا ىلإ الو «راهنلاو ليللا بقاعتو «هرونو
 نطاب ىف تازلفو دامجو «ناويح نم ىلاعت هللا اهقلخ ىتلا ءايشألاو , 4 عيش نم
 اذه قلاخك اهلإ هنولعجيو «منصلل نودجسيو كلذ ىلإ نورظني ال «ءضرألا
 لوقلا ىف لالضو «لقعلاو ركفلا ىف روصق اذه نإ !هلك دوجولا قلاخو «نوكلا
 .كاردإ ريغ نم ةدابعلا ىف طبخو «لمعلاو

 اهيف لعفلا «يضْرألاو تاَوَمَسلا توكل يف اوي مَلَوأٍ :ىلاعست هوقو
 هل ادادنأ اهنولعجيو ءامانصأ هللاب نوكرشيأ هريدقت فوذحم لعف ىلع فطع
 ىلع لدي رثألاو «قلخلا اذه مظعو هللا قلخ ىلإ اورظني ملو - ىلاعتو هناحبس -
 ىف رظنلا ىلإ ةوعد هيف مالكلا اذهو «هناحبس قلاغلا ىلع لدي قولخملاو ءرثؤملا

 لق » :ىلاعت لاق دقف «ضرألاو ءامسلا ىف 4ع يش نم هللا قلخ اموإ» .نوكلا
 نورظني الأ 9 :ىلاعت لاقو «[سنوي) 000٠© . ضرألاو تاومّسلا يف اًذام اورظنا
 (9 تّبصُن فيك لابجلا ىَلإَو 009 تعفر فيك ءامسلا ىَلإو 00 تقلخ فيك لبإلا ىلإ



 فا ارعألا ةروس ريسفت /

 تندد ا ا الع
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 الَقَأ مكسفنأ يفو :ىلاعت لاقو [ةيشاغلا] 469 تحطس فيك ٍضرألا ىلإ

 .[تايراذلا] 465 نودعوت امو مكفزر ءامسلا يفو 9 نورصبت

 امو ةيناسنإلا سفنلا ىلإو «هيف امو نوكلا ىلإ رظنلا ءاذتبا بجي اذكهو

 عاد هنأو «ناسنإلا لام ىلإ رظنلاب ةيآلا ىف ىلاعت هللا رمأ دقلو «تنوكت ممو 2ع ىه

 دق نوكي نأ ئسع 9 :ىلاعت لاقف ءاثبع قلخ دق نوكي نأ نكمي الو «رابتعالا ىلإ

 هنأو :ىأ «نأشلا ريمض اهنإو «ةليقثلا «نأ» نم ةففخم انه «نأ»و , 4 مهلجأ برتفا

 . مهلجأ برتقا دق نوكي نأ نأشلاو لاحلا

 لجألا نأ ىلإو «توملا ىلإ رظنلا ةرورضب مهركذي - ىلاعتو هناحبس  هللاو

 :دئاوف هيف ريكذتلا اذهو «ىهتنا مهتايحل تَّقَأ ىذلا

 اذإف ءاهلالض ىلإ ىوهنيف ءاهيف نايغطلا ىلإ عفدي ةايحلا رورغ نأ  اهالوأ
 .ناميإلا ىلإ ةذفان كلتو اهب هرورغو هنايغط لقيف ةيناف اهنأ ملع توملاب ركذ

 اهتميق فرع اذإف ةايحلا ةميق ىف ريكفتلا ىلإ عفدي توملا ركذت نأ  اهيناث

 انعفنا مهللا :لاق ةافو ىف ىزع اذإ نيحلاصلا ضعب ناك كلذلو ؛ايندلا ةميق فرع

 ريغل نوكت ةايحلاف ءرخآلا مويلاب نمؤي مل نإف ةياهنلاب راذنإ هيفو ةربع هنأل «توملاب
 .ةياغ

 نأو ءرخآلا مويلاب ناميإلا ىلإ عفدي هيف رظنلاو توملا ىف و ريكفتلا نأ اهثلا

 نوعجرت ال اَنيَلِإ مُكّنَأو اثبع مكانقلخ اَمّنَأ متبسحفأ )8 : :ىلاعت لاق امك اثبع تسيل هتايح

 .[نونمؤملا] © 652

 .نونمؤي موقل ةظعو ةربع اهيف «تانيبلا هللا تايآ اهنإ

 هدعب ثيدح يَأبَف» :ىبجعت ماهفتسا ىف كلذ دعب نم ىلاعت لاق دقلو
 قلاخلا هللاب اونمؤي مل اذإ هريدقت ردقم طرش نع حاصفإلل انه ءافلا 4 نونمؤي

 اونمؤي مل اذإ «ةلاحم ال مهب لزانلا توملا ىف الو هيلع ةلادلا هتايآو «ربدملا ئشنملا

 .نونمؤي هب نوثدحي ثيدح ىأبف «كلذب



 فا ارعألا ةروس ريبسفت ا

 يا مح
  1 2اهل :٠

 «نكي امهم ثيدح ىأب مهناميإل ىفن وه ءىخيبوت ىراكنإ ماهفتسالاو
 ناميإلا ةوق تدقفو ءىشب نونمؤي ال ءالؤه لاثمأ نأ تابثإ هيفو «خيبوت هيف كلذو

 لاق اذلو ؛ىدتهي ال لاض رئاب رئاح وهف ءايشألاب ناميإلا لصأ دقف نمو ءرمأ ىأب
 . 4 نوهمعي مهنايغط يف مهرذيو هل يداه الف هللا للضي نم إف :كلذ دعب ىلاعت هللا

 قيرط كلس هنأل ؛ةلالضلا هيلع ىلاعت هللا بتك ءىشب نمؤي ال نم نإ

 هيلع ىلاعت هللا بتك كلذبو ءرصبت ريغ نم هيف راسف ءاليبس هذختاو «ىغلا
 ىف راس نمل الإ ةلالضلا بتكي ال هللا نإف «هلضأ هللا نأب هنع ربعو «ءلالضلا

 ىلاعت هللا بتكي نم نإو «ىدهلا ليبس رتخي ملو «ىغلا ليبس رامخاو ءاهقيرط
 هنأل «هنم ىلاعت هللا هذقني ملو ءرشلا ىف سكترا هنأل هل ىداه ال  ةلالضلا هيلع
 قيرط ىف راس نم ىأ .4ِهَل يداه الف ُهَّللا للضي نم إ» :ىلاعت لاق اذلو «هراتخا
 ىداه الف لالضفلا هيلع ىلاعت هللا بتك نمو «هلضأ دقف هتياهن غلب ىتح «ىغلا
 رونلل لخدم الف «١2)اهئاوطأ ىف تلغلغتو هسفن ىف تنكمتسا ةلالضلا نأل ؛هل

 .هيلع ىلاعت هللا متحخ ىذلا هبلق ىف

 مهناَيْفُط يف مهرذيو إل :ىلاعت لاق دقو «هلالض ىف هكرتتي هللا نإو

 ىذلا ىغاطلا مهملظ ىأ :4 ٍمِهئاَيْفَطظ ىف ىلاعت هللا مهكرتي ىأ :4نوهَمَعي
 مهيلع اوتنعو سانلل املظو ءمهسفنأل املظ نوكي مهنايغطف ءدح لك زواجت
 انه ددرتلا وأ ريحتلاو «نوددرتيو نوريحتي ىأ 4 نوهَمْعَي 9 «ضرألا ىف ارابكتساو

 تناك اذإو ءاهعم برح ىف مهف ءاهومواقو ةرطفلا اوفلاخ مهنأل ؛هعضوم ىف
 الأ ىلإ هوعدت ةرطف نيب ةرمتسم ةريح ىف نوكي ناسنإلا نإف ةيسفن ةيلخاد برحلا

 هللاو ءوتعو نايغط نم هيلع ام ىهو ءاهدصق ةمئاق لاح نيبو «ملظي الو ىغطي
 سانلا رطف ىتلا هترطف فلاخي ملو ىدتها نمل ىلو «هدابعب فيطل  هناحبس

 .ىوط-برعلا ناسل .رشنلا دض وهو ىطلا نم .هيلع ىوطنت ام ىنعي )١(
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 انثما

 نإو «ىندم اهرثكأ ةروس ىف تناك نإو «ةيكم ةيآلا هذه نإ :ريثك نبا لوقي

 زجعيل ىدوهي نم لاؤسلا نإ :ليقف ؟وه نم لئاسلا نع لوقن اميف اعضوم كلذل
 - ريثك نبا ظفاحلا هحجريو  ليقو «ةيندم ةيآلا نوك حجري كلذ ىلعو كي ىبنلا

 ,ءاهب نمؤي ال هنأل اهل الاجعتساو ءاهعوقول اداعبتسا اهلاق شيرق نم لئاسلا نإ

 لجعتسي 9 : ىلاعت لاق امك ءىجت ىتم نيبف اقداص تنك نإ :وكك ىبنلل لوقي هنأك

 نيذّلا َنِإ الأ قحلا اَهْنَأ َنومَلعَيو اهنم نوقفشم اونمآ نيذّلاو اهب نونمؤي ال َنيذّلا اهب

 :شيرق رافك نع ىلاعت لاقو .اىروشلا) 0 ا

 لأسي رفاكلاف «رفاكلاو نمؤملا رطاخخ ىلع دري ةعاسلا نع لاؤسلا نإ :لوقنو

 ءاهنامز فرعي نأ ديري ةَعَلُْط لقعلاو ءاهب نمؤم هنأل لأسي نمؤملاو ءادعبتسم

 . هتفرعمل علطتت «لوقعلا تاياغ نم ةياغ روتسملا لوهجملا فرعتو

 وأ نامز مسا :ىسرملا 4« اهاّسرم َناَيَأ ةخيصب ىلاعت هللا هركذ مهلاؤس

 .ةسبايلا ضرألا ىلإ بكرملا ريسم ةياهنو «ءنفسلا ىسرم ىلع قلطيو «ناكم
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 1 كل

 ىذلا نمزلا ىلإ وأ هيلإ ىسرت ىذلا ىسرملا ىلإ ىهتنت تقو نع نولأسي ىنعملاو

 «نفسلا هدنع ىسرت ىذلا ىسرملاب اهدوجو نمز هبشف «هدنع ىهتنتو «هيلإ ىسرت

 ىتح ىضمي تقولا نم ردق ىأو ءاهيلإ نمزلا ىهتتني نايأ اذه ىلع ىنعملا نوكيو
 .اهاهتنم فرعن

 نإ ىأ .4 ير دنع اًهمّلع اَمنِإ لق» هبر هب هرمأ ىذلا هلوقب هلي ىبنلا باجأ
 ةلادلا «امنإ)ب  هناحبس ربع كلذلو ءهاوس دحأ اهملعي ال هدحو ىبر دنع اهملع

 - هيبن ناسل ىلع ىلاعت لاقو ءرصقلا اذهب ىلاعت هللا حرص دقلو ءرصقلا ىلع

 هللا الإ ءىجي ذإ اهتقو ىف اهحضوي ال ىأ ,4ره الإ اهنقول اًهيَلجي الإ» : ميركلا
 ليللا قَسُع ىَلِإ سمّشلا كولدل ةالّصلا مقأ » :ىلاعت لاق امك ««ىف» ىنعمب انه ماللاف

 اركاذ اهحضوي ال اذكه قايسلا نوكيو .ءفوذحمب قلعتت وأ ء[ءارسإلا

 .ىلاعت هللا الإ اهتاقيل

 ىلع لقشت اهنآب ىلاعت هللا اهفصو دقو 4 ضرألاو تاومّسلا يف تلَقَت ٠

 «بكترا ام مظعب سحي رفاكلاو .باسحلا تقو ىلع لمتشت اهنأل ؛سوفنلا

 لمع امب رتغملاو ءاهنم قفشم وهف ةنسح اهلك اهبسحيف هلامعأ هل نيزت ال نمؤملاو
 نوكلا ماظن لتخي ءىجت امدنع ىه مث ءاهنم قفشم وهف ةنسح لامعأ نم
 تروكو «موجنلاو بكاوكلا ترثتناو ءءامسلا تقشنا تءاج اذإف « برطضيو

 .اهبحصي ام لامتحا بعصو سوفنلا ىلع تلقثف «لابحلا تريسو «سمشلا

 الإ مكبتأت الإ» :لاق كلذلو ؛اهل عقوت الو ءاهب ملع ال ثيح نوكت اهنإو
 .اهلقث ىف ديزي كلذو ءاهئيجم نوعقوتت ال ةتغابم الإ 4 ةَتغب

 اذإو ءاهداعيم نيعت ال اهنكلو ءاهبرقب رذنت ءاهل اطارشأ وَ ىبنلا ركذ دقو
 .هل ةئيعم تسيلو «نامزلل ةبرقم طارشألاف «ةتغب ناك اهئيجم نأ ىفنت ال تءاج

 اهانعم «ىفح» نإ :اولاقو 4 اهْنَع يفح َكّنأك كتولأسي © :ىلاعت هللا لوقيو

 نب هللا دبع اهرسف دقو ءاهنع ائيش ملاع كنأك ىنعم ىلع «نعاب ىّدعو «ملاع



 فارعألا ةروسريسفت 1#
 انايرو اللا لمملاا ل عل

 ىف لاقي هنإف ءاهنع ريثكلا فرعت نأ كاضاقنت ةدوم اهنيبو كنيب (نأك) هنأب سابع
 امث ريثكلا هنع فرعي نأ ىضتقت ةدوم هنيبو هنيب ىأ نالفب ىفح انالف نإ ةيبرعلا
 وأ هب ملاع هنأ نوبسحي مهنأل هلك ىبنلا لاؤس نأ وهو ءدحاو ىدؤملاو ؛هدنع

 .فرعُي ام اهنع فرعي نأب َىِنْعَمَو 4 يفحإ»
 لوألا ىف لاؤسلاف ءلاؤسلا قلعتم فالتخال ىرخأ ةرم اهنع لاؤسلا ركذو

 ءىش ةفرعمب ىفح ٌدَِو ىبنلا نأب مهنظ نايبل لاؤسلا ركذ راركتو ءاهتاقيم ةفرعمل

 . اهنع
 هركذ نوكي رركملا ظفللا ركذ نأل ؛اراركت دعي ال نآرقلا ىف راركتلا اذكهو

 نآرقلا صصق ىف مالكلا دنع كلذ ىلإ انرشأ دقو ءدصقملا ريغ ءرخآ دصقمل

 . ميركلا

 ؟هللا دنع اهملع امنإو 4 كتوُلأسُي ط ررك مل تلق نإف :ىرشخمزلا لاق دقلو

 ءاملعلا راركت اذه ىلعو 4 اًهنع يفح َكّنَأَك 9 ةدايز نم هب ءاج الو «ديكأتلل تلق

 .ةدئاز ةدئاف نم رركملا نولخي ال مهبتك ىف قاذحلا

 اهملع اَمّنِإ9 :وهو ءالوأ هب هرمأ ام مهل لوقي نأب هيبن ىلاعت هللا رمأ 'دقلو
 هللا َنِإ ا> :ىلاعت لاق امك ءاهب ىلاعت هللا ملع صاصتخا ديكأتل كلذو 4 يّبر دنع

 امو اَدَغ بسْحَت اَذاَمُسْفَت يِرْدَت امو ماَحْرأْلا يف ام مَلْعَيَو ثْيَْلا لَو ةعاّسلا مع ُهدنع
 .[نامقل] 469 ... تومت ضرَأ يأب سفن يردت

 نيدهاج مهلامعأ ىلع سانلا مدقي ىكل ةعاسلاب ملعلا ىلاعت هللا لّهج امنإو

 مهتمه تلقل ءاهنامز اوملع ولو ءاهتاريخ نيجرخم ضرألا نيلغتسم نيرمثم

 لامعأ ىف اورتفي نأ ديري ال مالسإلاو ,مهتميزع رامثإلاو جاتنإلا نع تفعضو

 لجرلاو «تءاج اذإ هنأ درو دقلو ءاهولطبي الو «مهلامعأ اومتي نأو ةدابعلاو ةايحلا
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 هلوقب ةيآلا  هناحبس هللا متخ مث ؟')أدب ام متي نأ هيلعف ةليسف عرزي ذحخأ دق

 نأ نم سانلا همهو امع انه كاردتسالا 4 َنوُمَلعَي ال سائلا رثكأ نكلو إ» : ىلاعت
 رداقلا ةمكح نوملعي ال سانلا رثكأ لاق اذلو ءرضي الو عفني ةعاسلا تاقيمب ملعلا

 ءىش لكب - ىلاعتو هناحبس - هللاو ءاهتاقيمل هنايب كرتيو نيبي اميف «ميلعلا ميكحلا

 . ميلع

 هعلطأ ام الإ بيغلا نم ملعي ال دلي ىبنلا نأ - ىلاعتو هناحبس - نيب دقلو

 يبسقنل كلمأ ال لث) :ىلاعت لاقف «ةعاسلا تاقيم نع هعلطي ملو «هيلع ىلاعت هللا
 ءوسلا يسم امو رْيخْلا نم ترقكتسال بيلا ملعأ تنك وو هللا ءاش امال ارض الو اعقن

 . 4 059 نونمؤي موقل ريشبو ريذت الإ انأ نإ

 ىبنلا رمأ «هدحو هللا دنع اهملع نأو ةعاسلا رمأ  ىلاعت - هللا نيب نأ دعب

 هللا رّدقي نأ لبق اهب ىتأي نأ مهل كلمي ال هنأو لوسر رشب هنأ مهل نيبي نأ يك

 ارض الو هبلجي اعفن هسفنل كلمي ال ءائيش هسفنل هسفن ىف كلمي ال هنأل ؛ىلاعت

 ةعاسلا رمأ ىف ريغي نأ كلمي الف «رشبلا ىلع ىرجي ام هيلع ىرجي هنإ لب «هعفدي
 كلذ لثم ىلاعت لاق دقلو ءاهتاقيم هنم اوبلطيو اهنع هولأسي نأ مهل سيلف ءائيش

 يسفنل كلمأ أل لق 62 © نيِقداص مسك نإ دعولا اذه ىَم نولوقيو ظ : :ىرخأ ةيآ ىف

 الَو َةَعاَس َنوُرْخْمَْسَي الَق مُهَلِجَأ ءاَج اَذإ َلجَأ ةّمأ لكل هللا ءاَش اَم الإ اعَقَت الو ارض
 سا ر#خايههسو م

 .[سنوي] 465 نومدقتسي

 . 4 ٍرْيَخْلا نم ترتكتسال ْبيغْلا ملعأ تنك ولو ل:

 سا ع ع مع ال

 راغصا ةليسفلا 090190 نيرقكملا دنسم ىقاب :دمحأ ةهآور٠ لق هرفي تح تي ل ذأ عاطَتسا

 . لخدلا
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 ديكأت هيف ةعاسلاب قلعتي اميف مهتلئسأ ىلع در نم هيف امب صنلا اذه نإو

 انآف «ىلاعت هللا ءاش ام الإ ارض الو اعفن هسفنل كلمي ال هنأو ِةَِلك ىبنلا ةيرشبل

 ناطلس ال ىلع عونمم ىنكلمي ال امو «ىنكّلمي ام الإ كلمأ ال ءهلظو هناطلس تحت

 «بيغلا ملعأ ال انأو ءهدحو هل ةعاسلا ملعف ءهدحو هلل بيغلا ملع نإو ءهيف ىل

 نم رمأب ِةكَي ىبنلا لاق اذلو «هيلع ادحأ علطي ال بيغلا ملاع هللا دنع هملع امنإو

 «هتلنو ريخلا نم ريثكلا تبلطل 4 ٍريَخْلا نم ترتكتسال بيلا مَلَعَأ تنك ولو » :هبر

 ءكرشلا رمأ تعفدلو «ريبدت الو ةديكم ريغ ىف بورحلا ىف رصنتسأ تنكف

 ىناطعأ نإ «ىلإ ىرمأ ضوفأ ىنكلو ءابدج تناك نإ ةبصخ ضرألا تلعجلو

 .ميلعلا وهو هتمكحبف ىنعنم نإو «هناسحإيف

 ىنسمي امف ءوسلا ىنسم ام بيغلا ملعأ تنك ولو ,4ءوّسلا يِنّسُم امو

 لهأ بلاغأ رشبلا رئاسك انأ امنإ ءرمأ ىف بلغأ الو ءبرح ىف مزهنأ الو ءرض

 . ىنم نولاني امبرو «مهنم لانأو «مهعزانأو رشلا

 :لاق اذلو ؛ىنفلكي هللا نأو ءاهدحو ةلاسرلا وه هب تصصتخخا ام امنإو

 ءاهزواجتي ال ةلاسرلا ىلع روصقم هنأ ىأ «4نونمؤي ِموَقَل ريشبو ريدن الإ نأ نإ »

 ةيفان ىهف «ةيفان ةيآلا ىف « نإ نينمؤملل ريشب «نيرفاكلل ريذن وهف ءاهودعي الو

 اهب رشبيو «رفاكلا اهب رذني هللا نم ةلاسرلا وهو الإ «ءانثتسالا دعب تبث ام الإ

 .نمؤملا

 نوفاخي نيذلا مهف «نونمؤملا  ريشبتلاو راذنإلاب ىدمحملا غالبلاب عفتني امنإو
 وه هناحبس هللاو ءاوعاطأ نإ هتمحرب نورشبتسيو هءادن نوبيجيو ءاورذنأ نإ هباذع

 .ليبسلا ءاوس ىلإ ىداهلا
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 مكقلح ىزْل
 22216 0 ل ا سا يب 0 تا ا آ آ
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 املف اهل 1 سيل اهج فر اهنم لعج -و هدجح و0 رييشت نم

 هن اَوعَم تق اَئَلَ وِ نمَفاَفِيفَحلْمَح تلمح اَهْمَّسَصَ ل ع سر سس نحب ع هي سس اج لاس حن سال

 ايل تيركحتش أ نم نئوكنل احللص انسديت اء نيل در هللأ رهط م كت ا د رت

 0 ياا يا ا ا ا
 ٌقدعتف امهستاء[ميف ءارش هل العج احِلئَص اَمَهْسَتاَءاَمَلَ
 ره و و و ره ورك حس يجب سم موس ذأ ومد

 00 2 َنوكِر سامح هللا » - 6 2 لأ

 نوقلخ هو اعيش قلي 2مل منوكرْسأ

 ه2 ح ع شتا لو ارم عم يطال

 و 0 07 مسا قدك موجم ار ىو رب ءد 2

 مهومنوعدأ 7ع ماوس مكوعبتيال ىدطأ لِ مهوعدت نِإَو
 رع حاس اس يي ص

 وو
 04 7 اس جز هج
 هللا نود نم تروعدت َنيِدَلَأَنِإ 2 تر ويِملصمْسأ أ

 دم
 مار 17 مدس رك ح2 »-._ م ها

 نوم كل اوُبِجتْسْلَف مُهوعداو مكحلاًثَمَأ داَبع

 هو نيف ب 00

 اهنا

 اهنأو «ىلاعت هللاب ناميإلا ىلإ هجتت ةيناسنإلا ةرطفلا نأ ىلاعت هللا نيب
 ىف مهو سانلا ىلع ىلاعت هللا هذخأ ىذلا دهعلا اهنأو «ةيناسنإلا سفنلا ةداهش
 تراصو «تافارحتنالا هذه تلاوتو «تفرحنا فيك نيب دقو «مهئابآ روهظ

 :ىلاعت هللا لوقي .كلذك تسيلو ةليح اهنأكو «مهتايرذ ىف اهيلإ هجتت فئالخلا

 اعيمج سانلا نأ ىأ .4اَهَجْوَر اًهنم لعَجَو ةدحاو سفن نم مُكَقَلَح يذلا ره
 ىف نيقتلم نيسناجتم اوناك كلذلو ؛دحاو سنج ىف ةدحاو سفن ىلإ نوعجري

 سنج نم مهف «مهلئابقو مهبوعش نيابتت وأ مهسانجأ فلتخت امهم ةدحاو ةعيبط



 فارعألا ةروس ريسفت اه

 ك1 ل

 دا رح

 اهسنج نم اهجوز ىلاعت هللا لعجو مدآ سفن ىه ةدحاولا سفنلا لوقن وأ ءدحاو

 نيجيرختلا ىف ىدؤملاو هبحاصب امهنم لك حور سنآيل .4 اهيَلِإ نكسيل » اهنم وأ

 جوزلاو اهجوز اهنم تثعبنا ىتلا سفنلا «نيسفنلا نيب ماتلا سناجتلا وهو ءدحاو

 مأ «ءادتبا ركذأ ءاوس «سناجتلا حضوت اهل كسل :ىلاعت هلوقو .ثعبنملا

 سفنلا انرسف مأ «ةيسنجلا ةدحولاب سفنلا انرسفأ ءاوس ىأ «لوقلا ءاهتناب ركذ ناك

 .ءاوحو مدآب

 هلوقك ءامهاحور جزتميو «نئمطيو سنأتسيل ىأ 4 اهيلِإ نكسيل ف :هلوقو

 ةدوُم مكنيب لعجو اهيل اونكسَل اجاَوزَأ مكسفنأ نم مُكَل قَلَح نأ هتايآ نمو )» : ىلاعت
 .[مورلاا . ةمحرو

 قايسلا ىف سفنلا ركذ  ىلاعتو هناحبس - هنأ ةينايبلا ةيحانلا نم انه ظحاليو

 لعجو ةدحاو سفن نَم مُكَقَلَح 9 :لاقف ةثنؤم اهيلع ريمضلا ةثنؤم اهنأب ةرم قايسلاب
 حقالتلا وهو «سناجتلا كلذ ةرمث  ىلاعتو هناحبس - هللا نيب املف 4 اهجوز اهنم

 :لاق «هتياغ ىصقأ اجتنم سناجتلا كلذ نوكيلو ءدوجولا ىقبيل ىثنألاو ركذلا نيب

 دنع ىشغت ىذلا نأو .«ىثنألاو ركذلا ذنيح نيب 4 اًقيِفَح ُالَمَح ْتَلَمح ها ملف ل

 ةرمشلا نوكت كلذبو «ىثنألا ىه ىشغت ىتلا نأو ءركذلا وه امهنيب حتتنملا ءاقللا

 امهنيب ناك :اهانعم ىشغتف ءاركذم ريمضلا داع اذلو ؛امهنيب ام ةجيتن ىه ةيناسنإلا

 .ةرطفلا هتبجوأ ام

 كلذل ةجيتن نوكي ىذلا لمحلاب روعشلا بتارم  ىلاعتو هناحبس - ركذ دقلو

 :ةثالث بتارم ركذف ىشغتلا

 لاقف «فرعتو ددرت ةبترم ىهو ءهلوأ ىف لمحلا ةبترم  ىلوألا ةبترملا
 نم اهعنمي ملو ءالمتحم الهس ىأ .4 افيفح ًالمَح َتَلَمَح اهاَشْعَت اًمَلَفط : ىلاعت

 ءادآ نم اهعنمت ملو «لمع نع اهقعت مل اهنأ ةلحرملا هذه تافص نم ناكو «لمع

 «ءابلا»ف ءهب لقتنت تناك ىأ .4هب ترمف 8 :ىلاعت لاق اذلو ؛ةيلزنملا اهتابجاو
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 رومأ ىف بلقتتو ودغتو حورت فيفخلا لمحلا اذه عم تناك اهنأ ىأ .«عم)» ىنعمب

 . اهنوئش ىفو اهتيب

 الإ اهجوزو ىه ركفت الو ءهب لغشتو ءاهلمح لقثي نأ ىه  ةيناثلا ةبترملا

 ىلإ ىهو وه عرضيو اهئاجرو ءاهروعش ىف اهجوز اهكرشي لاحلا هذه ىفو «هيف
 4 تلق ملف 8 :ةلحرملا هذه ىف ىلاعت لاق اذلو ؛ةحلاص ةيرذ هلعجي نأ ىلاعت هللا

 ىذلا وه هنأ عم «نينجلا نود اهيلإ لاقثإلا بسنو ءاليقث المح لمحت تراص ىأ

 اهيسنت هلابقتسا ىف ةبغرلاو هب ةحرفلاو «نينجلاب سنألا نأ ىلإ ةراشإلل ؛لقثأ
 .اهمسج لقثأ نإو ءاهسفن ىلع اليقث سيلف هلقث

 وهو دحاو روعش ىف ةجوزلاو جوزلا كرعشي انرشأ امك ةلحرملا هذه ىفو

 هللا اوعُد تّلَقْنَأ اَمَلَف ١ :ىلاعت لاق اذلو ؛وه الإ ركذي ال انهو .ةمالسلاب هل ءاعدلا
 ىقتلي هنأل ؛ءاعدلا ىف ناكرتشي «نيركاشلا نم َنئوُكَنَل احلاص اَنسْيَنآ نمل مهب
 «تافآلا نم هتمالس ىف الإ ريكفت الو .ةمومألا روعشو ؛«ةوبآألا روعش ءامهروعش
 نم ةفآ هب سيل .هقلخ ىف ايوس هنيوكت ىف اميقتسم ايوق دلوي نأ ىأ ءاحلاص ىنعمو
 ايوس ايوق ادولوم انتينآ نئل :هللاب نيمسقم امهبر نوعدي .نيوكتلاو قلخلا تافآ

 .اهب رفكلا مدعو ءاهقحب مايقلاب ةمعنلا ركش وه ركشلاو .نيركاشلا نم ننوكنل

 ءافولا قح نوكيو ءاهلقث اهنع ىقليو ءاهنع لصفي نأ  ةثلاثلا ةبترملاو
 نع ربع ؛ىلاعت هللا ىلإ اعرض امدنع امهنأ ظحاليو «هتاقيم ءاج دق امهدهعب

 .هناحبس هيلإ اجلُي ىذلا وهو «ربدملا ىبرملا قلاخلا هنأل 4 امِهّبر 9ب كلذ

 :نيميلاو دهعلا قحب ايفو له نكلو

 هَل العج احلاص امهاتآ اًمَلَف !» : لئاق نم زع هلوقب كلذ نع ىلاعت هللا بيجي

 . 4 659 نوكر شي اًمع هللا ىَلاَعَتَف امهاتآ اميف ءاكرش

 «نيعماط نيفئاخ ىلاعت هللا ىلإ نوعجري دئادشلا ىف مهنأ نيكرشملا نأش نم

 امهدحأ :ناروعش مهارتعا لمحلا لقثأ امدنع ءالؤه نإو ءاعمطو افوح هنوجري
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 قلخلا ىوس دلو امهنم نوكي نأ ىف عمطلاو «مألاب كلذ رضي نأ نم فوخلا

 املف «هدنع الإ نمأم الو هللا الإ هيلإ أجلي أجلم الو «رسيو هب حرفي نيوكتلاو

 كرشلا تاءوس تدبو ءايرهظ مهءارو ةعارضلا اكرت عمطلا ققحتو «فوخلا بهذ

 روص لقو ءامهرومأ امكح ناتهبلاو رفكلاو «مهيلع دوححلا رطيسو «مهسوفن ىف

 اًميف ءاَكرش هَل الَعَج احلاّص اَمُهاَنآ امَلَف :هلوقب ىماسلا ىنعملا اذه ىلاعت هللا

 ةينبلا ىوس مسجلا ميلس ادلو امهاطعأ املف «هدحو ىطعملا هنأب نارقي ناك 4 امهاَنآ

 ىف لخد هل هنود نم نوعدت ام نأ متمعزف «هنيوكتو هقلخ ىف اكيرش ةمث متلعج

 ىلوتستو «ةياوغلا قيرط ىف ريسيو «هللا ليبس نع لضي نم سفن اذكهو

 «هريكفت ميقتسيف رعذلاو فونخملا هيلع ىلوتسي ةديدش ىف ناك اذإ «سواسولا هيلع

 . لضي لب ىدتهي ال فونخلا هنع بهذو نأمطا نإف

 امع هولع ىلاعتو «ىلاعت هللا ردق ىماست ىأ .4نوكرشي اًمع هللا ىَلاَعَتف

 نايغطو «مهكارشإ نع هرذق ىلاعت ىنعملاو « ةيردصم امإ انه («ام» .نوكرشي

 هللا ىلاعت : ىنعملا نوكيو «(«ىذلا» ىنعمب ةلوصوم «4ام) وأ «مهسوفن ىلع ماهوألا

 نم لئثامت هل نوكي نأ ءامسلا ىف الو ضرألا ىف ءىش هلثامي ال ىذلا ةيلعلا هتاذب

 . عفنت الو رضت ال ىتلا ناثوألا هذه

 :ةثالث رومأ ىف ناسنإلا لاح روصت ةصق هذه نإو

 . نيلماكتم نيلباقتم اقلخو .دحاو نيوكتو «دحاو قلخ نم امهالكو

 عبشي ىذلا وهف «هللا ىلإ الإ اجلي ال عمطلاو فونملا لاح هنأ روصت - ايناثو

 .ةدشلا ىف هدلحو ىجري ىذلا وهو «هتجاح

 هيلع ترطيسو «ماهوآلا هتبلغ فوخلا بهذ اذإ هنأ ىف  اثلاثو
 هم
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 جوزلا لعج ايوس احلاص ادلو امهاتآ ال :ةصقلا هذه ىف لاَّفقلا لوقي
 امك نييعئابطلا ىلإ دلولا كلذ نوبسني ةرات مهنأل ؛امهاتآ اميف ءاكرش هلل ةجوزلاو
 مانصألا ىلإ ةراتو «نيمجنملا لوق وه امك بكاوكلا ىلإ ةراتو «نييعئابطلا لوق وه
 اذلو ؛برعلا دنع ناك ام رثكأ ريخألا كلذو «مانصألا ةدبع لوق وه امك ناثوألاو

 ارصَن ْمُهَل نوُعيطَْسَي الو 65 َنوُقَلَحُي مهو ايش قلخي ال ام نوكٍرشيأ » :ىلاعت لاق
 . 4 659 نورصتي مهسفنأ الو

 وهف نوكملا قلاخلا وه هللا ناك نإف «نيوكتلاو قلخلا وه ةيهولألا سايقم نإ
 ىلاعت هللاو «ىلاعتو هناحبس «ةدابعلل قحتسملا هدحو وهو «نوكو قلخ امل كلاما
 لاق اذلو ؛!؟هريغ دبعي فيكف ناسنإلا قلاخو ءامهقلاخو ضرألاو تاومسلا كلام

 4 59 َرَقَلَخُي مهو ايش قلخي ال ام نوكرشيأ ١ :نولاضلا هيلع ام اركنتسم ىلاعت
 ال ام ةدابعلا ىف هللاب نوكرشتأ ىأ «خيبوتلا ىنعمب عقاولا راكنإل ىراكنإ ماهفتسالا
 :رومأ ةثالث ىلإ انه هبننو .قولخم هتاذ وهو ائيش قلخي

 ايماست «هللا وهو «هنوكراشي نم ركذي ملو مهكرش ركذ انه هنأ  اهلوأ
 .ناثوألاب انراقم ركذي نأ نع ىلاعت هللا مسال

 ءىش لك قلاخ هللاو .نوقلخي ال مهنأ ركذ  ىلاعتو هناحبس - هنأ  اهينا

 .قولخمب سيلو قلاخ هللاو .نوقولخم مهو

 «مهسفنأ نورصني الو ءادحأ نورصني الو عفنت الو رضت ال اهنأ  اهثلا

 تناك ول مهنإ ءهرصني نم رصنيو رضيو عفني ءىش لك ىلع بلاغ ىلاعت هللاو
 .اهريغ وأ ناثوألا هذه نم ائيش وأ ادحأ هللا عم اوكرشأ ام لوقع مهل

 تباث ناثوألاو .«هتردق تلج هلل ةهادبلاب ةتباث تاقرافلا هذه تامدقم لكو
 نيذّا نإ هَل اوعمَتساَف َلَعم برض ساّنلا اهيَأ اي 9 :ىلاعت هللا لاق .مهنع بلس ام لك
 ةوذقتسسي ال ميش بابذلا مهبلي نإو ُهَل اوعمتجا وّلو اباَبذ اوُقلَحَ ن هللا نود نم نوعدت
 4 69 ٌريِزَع ّيِوَقَل هللا نإ هدف ّقَح هللا اوُردَق ام 0 ُبوُلطَمْلاَو بلاَطلا فعّض هنم
 .[جحلا]
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 ال ام دبعت مل تأ اي ... 9 :هيبآل لوقي مالسلا هيلع  ميهاربإ ناك دقو

 ناثوألا رسكو ميهاربإ ءاجو ء[ميرم] 4 69 اًئيش كنع ينغي الو رصني الو عمي

 الإ اذاذج مُهلعِجُف ١ :كلذ ىف ىلاعت لاق ءارصن اوعيطتسي ملف مهل اريبك الإ اذاذج

 .[ءاينألا] 4 6 نوعجري هيل مهلعل مهل ريك

 نوتماص متنأ مآ مهومُت وعد مكيلع ءاوس مكو عبي ال ئدهلا ىَلِإ مهوعدت نإو»

 الو ءاذحأ رصنت الو « عفنت الو رضت ال اهنأ قوف مانصألا هذه نإ ىأ قف منتم

 لاق اذلو .ءاعد درت الو «ءادن بيجت ال ءوسلا اهودع اهمار اذإ مهسفنأ نورصني

 : ىلاعت

 نأل ؛مكهت نم ولخي ال اذهو 4مكوعبتي ال ئدهلا ىَلِإ مهوعدت نإو»

 نودري الو ءالوق نوعمسي ال م مهف اولوقت مل مأ ا

 هم اممو6م

 ىلوألا ةلمجلا ىف ريعو ءمهنع مكتمص مأ مكتنسلأب مهتوعد ىوتسي هنأ ىأ

 متنأ » ةيمسالا ةلمجلاب ةيناثلا ةلداعملا نع ربعو ؛ 4 مهومتوعدأ 9 ىضاملا لعفلاب

 ذخألاب ريدجلا وه هنآل ؛ىلوأ تمصلا نألو ءتمصلا وه لصألا نأل ؛ 4 نوتماص

 ريغ ناثوألا نآلو ,«ىلوأ وغللا نع ناسللا نوصو ءوغل لوقلا ذإ «ماقملا اذه ىف

 .لوقعلا نأش باطخلاو ءراجحأ اهنأل ةريدج

 ذاعمو «حومجلا نب ورمع نب ذاعم نأ ىور هنأ حاحصلاو ريسلا باتك قاس

 «ةنيدملا هللا لوسر مدق امل املسأ دق نيباش اناكو  امهنع هللا ىضر - لبج نبا

 امهموق ربتعيل اهنافلتيو اهنارسكي نيكرشملا مانصأ ىلع ليللا ىف ناودعي اناكف

  هموق ىف اديس ناكو - حومجلا نب ورمعل ناكف ءمهسفنأل اورثؤي ملو «كلذب

 هناخطليو هسأر ىلع هناسكتيف «ليللا ىف نائيجي اناكف «هبيطيو «هدبعي منص
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 هدنع عضيو هبيطيو هلسغيف هب اعنص ام ىريف حومجلا نب ورمع ءىجيف ةرذعلاب

 ىتح اضيأ هعينص لثمل دوعيو ءاوعنص ام لثمل دوعي مث ءرصتنا :هل لوقيو ءافيس
 نب ورمع ءاج املف «كانه رئب ىف لبح ىف هايلدو تيم بلك عم هانرقف ةرم هاذخأ
 :لاقو «لطاب نيدلا نم هيلع ناك ام نأ ملعف رظن كلذ ىأرو حومجلا

 ندَتْس ْماهلإ تنك ول هللا
 نرق ىفاعيمج بلكلاو كت مل

 .ةينثولا روص نم ةروص هذه

 دهشتساو همالسإ نسحو ملسأف قحلا نيدلا حومجلا نب ورمع كردأ دقلو

 .دحأ موي

 ءاهالعأ ىلإ مهل ةروصتم لاح ىندأ نم مهتدابعل اركنتسم ىلاعت هللا جردت

 مث ءاهسفن رصنت الو ارصن دحأل عيطتست الو عفنت الو رضت ال راجحأ اهنأ ركذف

 ولو ءايحألل ءادنلا بيجي امنإ ءاهيف ةايح ال اهنأل بيجت الف ىدانت اهنأ مهل روص
 لاقف «ءاعدلل بيجتست ال اهنإف «ءايحألا نم اهنأ روصت ىلإ جردت مث «قعنت تناك

 :هتاملك تلاعت

 مدح نإ كل اوس موف مكن دبع هلا وذ نم دوغ نذل ذإ)
 . 4 659 َنيِقداص

 هناحبس  هللاو «ناثوألا مهتدابع ىف ثيدحلا لوأ نم نيكرشملل باطخلا

 « عمست الو رضت الو عفنت ال راجحأ نم نودبعي امل هريوصت ىف جردتي - ىلاعتو
 مكيلع نولعي ال ديعبلا ضرفلا اذه ىفو «ةايح اهيف نأ ضرف ىلإ ةايح اهيف سيلو
 نوكي نأ بجي دوبعملاو مكلثم ادابع اونوكي نأ ىلإ نودهني لب «نيكرسشملا رشعم
 ىلع وهو ةدابعلل هنوراتخت اذالو ءمكلثم نودبعت فيكف ؛هل اودجستل مكنم ىلعأ

 .!؟مكلثم هل ريدقت رثكأ
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 ةيآ هنم تيحم دق ءملكتي ال مكبأ ءعمسي ال مصأ هنآل مكنود هنأ قحلاو

 ام اوعدت نأ مكل ناك اوباجتسا نإف «مهوعدي نأ مهادحت دقلو .ىري الف راصبإلا

 مكل اوُبيِحَتسيْلَف مهوعداق » :ىلاعت لاق اذلو ؛لوقعلا ىف نودعت امبرو اروز نوعدت

 الو بلطلل ال زيجعتلل وأ ىدحتلل رمألاو .ةيهولألا مكاوعد ىف 4 نيقداص مسك نإ

 . ةحابإلا

 فيكو 4 مُكَلاَغمَأ دابع9 :راجحألا نع لاق ىلاعتو هناحبس هنأ  ىلوألا

 عمج اهنأك اهنع ثدحتي فيكو «نيكرشملا لثم اهنإ :لاقي فيكو «دابع اهنإ لاقي
 ةقولخم اهنأ ىف اهتيلثم نايب وه حضاولا نأ اذه نع باوجلاو .؟ملاس ركذم

 نم ادابع اهتيمستو «ءاهتدابع راكنتسال فاك ردقلا اذهو ءاهنودبعي فيكف «نودبعي

 . مارجأ

 راهنألا هنم رجفتي اَمَل ةراجحلا نم ّنإو .. . ]» احور دامجلل نأ معزي ضعبلاو
 4 69 .. .هّللا ةَيشَح نم طبهي اَمَل اًهنم نإ ُءاَمْلا هنم جَرْحَيَف َقَقَشَي اَمَل اًهنم نإ

 ذإ «مهريكفت ىف مهل ةاراجم لقعلا عمج ريمضك اهيلع ريمضلا دوعو .[ةرقبلا]

 مهورمأي نأ ةزعلا بر مهيلإ بلطي ؛رمألا مال اهنأ اهعضوم نإ :لوقن ؟لوقلا

 بلطي ال ىلاعت هللا نآل ؛ ىلاعت هللا نم سيل ةباجتسالاب رمألا نأ ىأ «اوبيجتسيل

 زيجعتلا نوكيلو اهدبعي نم هريغ نم نوكي رمأللا لب «بيجي ال نمت ةباجتسالا

 .ىلاعت هللا نم ال نيكرشملا نم ةباجتسالا بلط نوكي جيرختلا اذهبو
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 أ < رح

 ريغ اوناك اذلو ؛ةنكمم ريغ ةباجتسالا نأ ىلع لدي لوقلا قايس نأ - ةثلاثلا

 :ىلاعت لاقف اهنودبعي نمم اقلخ ىندأ اهنأ كلذ دعب نم هللا نيب دقلو

 4 ما روم ع ثَةيلَجَي 1

 20 مآ ابي َنوُسَمَي لجن َمُهْلَأ
 1 20 لذ ولو رار مم ل هس مرخو سل
 ٌتاَداَءمهل ٌمأ اهي تو 1111110 أ اهي نوشط
 سعى 2 يي م وعم لقي مس وال ءاش

 2: نورطالم نودي كاك رس اوعدألق ل 3 اهين وعمسل 0

 © هيي ل رخدتكلا َلَرَم ىلا هَمآَىتِلَوَدإ 00 ل آ 0 0002
 م 0 رع حم لس سا 1
 3 0 5 تر وعيطتسمال - هن ود نم نوعدت َنسِدْنآَو

 و ل 1
 ملا ىلإ مه كت نإ !و هول تورضتي ع هسشنأ

 52 0-0-0-2 َكْل !ةورظني د مهمرتو

 «كلذ ىلع اهانعم انجرخ دقو «مهلاثمأ دابع مهنأ تركذ «ةقباسلا ةيآلا نإ

 انه ةيآلا نوكتو 4ياَهب توُشطََي ديَأ مهل مَأ اهب نوشمي لجرأ مهّلأ» :هلوق نوكيو

 لجرأ مكل ؛ ةروصم ماسجأ مكل متنآف ءاهنود ام ىلإ ةلثامملا ماقم نع مهل اليزنت

 . ناذآ مكلو اهب نوشطبت ديأو ءاهب نوشمت

 فيفختلاب (نإ) ةءارق ركذن نأ ةقباسلا ةيآلا ىناعم ىف مالكلا دنع انيسنأو
 (مكلاثمأ دابع هللا نود نم نوعدت نيذلا سيل : ىنعملا نوكيو «ىفنلا ىنعمب

 فيكف ىلعأو لمكأ نيوكتلاو قلخلا ىف نيكرشملا نإ لب «مهنيب ةلثامملا ىفنل نوكتف

 :ىلاعت هلوق نوكيو .ماركإلا ىلإ هنم برقأو ءاماقم هنم ىندأ وه نم ىلعألا دبعي
 هلوق نأو .ةلثامملا عنمو «ةيلضفألا هذهل انايب ةيآلا اهب نوُشْمَي لجرأ مهلأ»

 مم اه دور نأ هل أ هب وطي دي هلأ اه وسلمه :ىدس



 فارعألا ةروس ريسفت اا

 ١ اللا

 ا ب

 مهل تسيل ىأ «عوقولا ىفن ىنعمب راكنإلل هلك ماهفتسال 4اَهب َنوُعَمْسَي ٌناَذآ

 ىلإ ةوعدلاب هديكأتل ماهفتسالا ةغيصب ىفنلا ءاجو .ناذآ الو «ديأ الو «لجرأ

 لمكأ حراوجلا هذه هدنع نمو «مهنع حراوسجلا هذه ىفني مكحلا مث «مهل تافتلالا

 .هنم ىندأ رخآلاو نوكتلاو قلخلا ىف بير الب

 ةبسنلاب عامسلاو ءديلل ةبسنلاب شطبلاو «لجرلل ةبسنلاب ىشملا ركذ دقو

 ديلاو عمسلا اذكو «ةلاحم ال ىشملا ىفتنا لجرلا دوجو ىفتنا اذإ هنأ عم نذألل

 ةوق ىلع ةلالدلل تركذ ءاهيفني لصألا ىفن نأ عم تافصلا هذه تركذ اذاملف

 دبعي فيكو «فيعضلا ىوقلا دبعي فيكف «تادوبعملا هذه فعضو «مهل نيدباعلا

 الو ءكرحتي ال ىذلا دامجلا ةكرحلا ىتوأ نم دبعي فيكو «رداقلا ريغ رداقلا

 . شطبي نأ هب شطابلا عفدي نأ عيطتسي

 هلع ىبنلا نوفوخي اوناك ءاهنودبعي نمب ةيارزلا ىلع لادلا فعضلا اذه عمو

 دوه نع ىلاعت لاق دقف . . مهءايبنأ دومثو داعو حون موق لبق نم فوخ امك ؛مهنم
 يأ اودهشاو هللا دهشأ ين لاَ ءوسب اسهلآ ضب كلارمعا الإ لوقت نإ ) :داع اودده ذإ

 ىَلَع تلكوت ينِإ 62 نورظنت ال مُث اعيمج ينوذيكف هنود نم (25 َنوُكِرُْن امم َيِرب
 469 ميقتسُم طارص ىلع ينو اهعيصانب ذآ وأ ةئاد نما مكبر ير هل
 .[دوهز

 هللا مهادحت دقلو «نوفاخي مه اوناك امك ءاهنم لي ىبنلا نوفوخي اوناك

 اذلو ؛مهزجعل نايب كلذ نوكيف نوفوخي ام ىبنلاب مهناثئوأو مه اولزني نأ ىلاعت

 . 4 نورظنت الق نوديك مث مكءاكرش اوعدا لق : ىلاعت لاق

 ىأ «مكءاكرش اوعدا :دمحم اي لقف ادمحم نوفوختو «مهنوفاخت متنك نإ

 ءاكرش مه ىذلا ءاكرشلا ىأ «ةسبالم ىندأل ةفاضإلاف ءهلل ءاكرش مهومتلعج نم

 اونلعأو ىل اوربد ىأ .4 نوديك مث متنأ مكمعز ىف ءاكرش مه ىأ مكمعز ىف

 ىبنلا ايارس ضعب ىف ةريسلا بتك لوقت .برحلا هب داريو ديكلا قلطي دقو «برحلا



 فارعألا ةروس ريسفت ٠
 واللا يح

 قا رح

 الق ةربدم ابرح اهونلعأ ىنعملاو .ابرح ىأ «2)(اديك اوقلي ملو اوداع) :ّهك

 نايبو «هيبن هب ىلاعت هللا رمأ دحت اذه ءنامز نم ةظحل ىنولجؤت ال ىأ 24 نورظنت
 مهيف ضرفت ىتلا ىه ناطيشلا سواسوو ؛ماهوألا ىه امإو  نودبعي ام فعضل

 . مهب كردم لقاع فرخي نأ نع الضف ءىشب مه امو «ةوق

 «ةوق اهل نيدباعلا رشعم متنأ مكل وأ «ةوق مانصألا هذهل تناك نئلو

 نم ناطيشلا ءايلوأ نيأو «نينمؤملا ىلو هللاو مكيلو وهو ناطيشلا نم مكتوقف
 نيحلاّصلا ىّلَوَتُي وهو باتكلا لَرَن يذْلا هللا يّبلو نإ :ىلاعت لاق اذلو ؛هللا ءايلوأ

0500 » . 

 لكو «ةياعرلاب لظملاو «ريصنلاو «ىلاوملا بيبحلا وه ىلولا 4هّللا يلو نط
 ضيفي نمو «هلظ ىف شيعي نمو «هرصانو هبيبح وهف هيبنل هللا ةيالو هنمضتي اذه
 .هيلع در هموري نمو «راضي ال هيلو ىلاعت هللا نوكي نمو «هتيادهو هتمحرب هيلع

 ديفي مالكلاو .ةدكؤملا «نإ»و «ةيمسالا ةلمجلاب هلل هتيالو دك ىبنلا دكأ دقو

 هلل ةيالولا كلانه ءهاوس دحأل ةيالو ال ء.هدحو ىلاعت هلل ىتيالو نإ ىأ ءرصقلا

 .ريصنلا معنو ىلوملا معن هنإو «قحلا

 هظفحي نأب ريدج وهو «نآرقلا لزنم وه ىلاعت هللا نأ كلذ دعب ركذ دقو

 َلّزَت يذّلا 8 :ىلاعت لاقف «نيملاعلل ةمحر هّْلب نم ديؤي نأو ءركذ امكو ءدعو امك

 ىلاعت هللا نأ ىأ «لوقلا ىنعمل دكؤم وأ مكحلا ىف ةلع لوصوملا ةلصو 4« باتكلا
 باتكلا بحاصو «هلوسر هنألو ؛ةقلطملا ةيالولا بحاص هنأل هلي ادمحم رصان

 .هرصان هللاف «نولاضلا هيف ىرامي ىذلا نيبملا

 هنأش نم ىلاعت هللا نأ وهو «هترصنو «ىلاعت هللا نوع بجوي ثلا رمأو

 .نيدسفملا ىلوتي الو «هقيفوتو هدبيأتو هتياعرب مهدهعتي ىأ «نيحلاصلا ىلوتي نأ



 فارعألا ةروس ريسفت 1#
 سس

 ]-جش

 : ناتينايب ناتراشإ مالكلا اذه ىفو

 ىف نوحلصي نيذلا نيح اصلا نم هنأب هلي ىبنلا ىلع مكحلا  امهادحإ

 ىفو مهريكفت ىف اودسفأ دق «نودسفم ناثوألا ةدذيع نأو «نودسفي الو ضرألا

 .رضي الو عفني ال نم مهتدابعبو «ماهوألا مهعابتاب اولضأو اودسفأو . مهداقتعا

 نيح اصلا ىلوتيو «دسافلا ىلع حلاصلا رصان ىلاعت هللا نأ - ةيناثلاو

 .امئاد نيصلخملا ةدابع ىلوتي وهو «لطابلل ال قحللو «ةليذرلل ال

 : ىلاعت لاق اذلو ؛ نيرفاكلا ىلو ناطيشلاف «نينمؤملا رصان هللا ناك اذإو

 . 4 659 نورصني مهسفنأ الو مكرصن نوعيطتسي ال هنود نم نوعدت نيذّلاو »

 رركو ءافنآ هانعم ركذ دقو «نيكرشملل باطنملا 4 هنود نم نوعدت نيذّلاو

 اهنم جرخيل .مهسوفن ىف لوقلا تيبثتلو «هنوركني ىذلا قحلا نايبل هيف لوقلا

 قمعتي لازي الو ءهقمع رركت اذإف «سفنلا ىف أطخ حتف ليق اذإ لوقلا نإف .مهولا

 20 ,ءاعفت عيطتست الف عفت الو رت ال ناثو لا نإ .لالضلا هلآمف دتهي مل

 كِيَلِإ نورظني مهارتو اوعمسي ال ئدهْلا ىَلِإ مهوعدت نإو » : ىلاعت هللا لاق مث .اهسفن

 . 4 659 نورصني ال مهو

 هذه عم مهنإف نوكرشملا مهنع ثدحتملاو «هباحصأو للك ىبنلل باطخلا

 نم نود اهنأو «عفنت الو رضت ال اهنأ ديفت ىتلا ةيسحلا ةلدآلا هذه عمو نيهاربلا

 اذه لك عم « مهسفنأ نورصني الو ادحأ نورصني ال مهنأو «ةدهاشمو اسح اهدبعي

 لاق اذلو ءاهنع اوضرعأ قحلا ةوعد اوعمس اذإو ءاهنوديعي مهمانصأ ىلع نوفكاع

 كاردإو ىعو عامس اوعمسي ال ىأ «اوعمسي ال ئدهلا ىَلِإ مهوعدت نإو 9 :ىلاعت

 هيف ام فرعتو «لوقلا ربذت مدع ىف مهلاح تهبشو .«نوضرعم مه لب «لمأتو

 ىلع لب «نوربدتي ال ذإ «هيف ىودج ال ىسحلا مهعامس نأ رابتعاب «عامسلا مدعب



 فا ارعالا ةروس ريسفت ا

 1 للا 2
 بله
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 مهارتوإ» :لئاق نم زع لاقف مهلاح ىلاعتو هناحبس - روصو اهلافقأ مهبولق

 نيهودشم ىدهلا ىلإ اوعمتسي نأ دعب مهنأ ىأ 4 تورصبي ال مهو كي ! نورظعي
 مهبلغي نأ نوثبلي ال نكلو نوربدتيو نوركفي ثيح قحلا رون مهذخأي «نيريحتم

 هرون غزب قحو «هوفلأ صضام نيب ةريح مهبيصتو نوددرتيف «لطابلا فيزو ديلقتلا

 . ىرت نأ نع مهنيعأ تيمعف هؤايض بلغف

 نورظني مهارتو 8 ةيماسلا ةلمجلا هذهب  ىلاعتو هناحبس - هللا روص دقو
 «ةرهاب تانيب نم هب ىلدت امو «كيلإ نورظني مهارت ىأ 24 نورصسي ال مهو كيلإ

 مهف «هتايآ ىف ربدتو لمأت راصبإ ىأ 4 نورصمي ال مهو » «ةرهاظ قحلل تارامأو
 ىف مهف «هيلإ نورظني ام نوفرعي ال نيذلا نورظانلاو «نوري ال ىذلا نورصبملا
 . مهلالض ىلإ تدأ ةريح

 الو قحلا اهيف مهل حولي ىتلا مهلاح تهبش دقف «ةيليثمت ةراعتسا اذهو
 اهنأل ءنورصييالو نورظني نيذلا لاحب «هنوفرعي الو رونلا مهل قربيو «هنوفرعي

 هناحبس - هللاو «نيبم لالض ىف مهف ؛هيلع مهيديأ عضت الو قحلا ىرت ال ةيؤر

 . ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم ىدهي - ىلاعتو

 هللا ىلإ ةوعدلا

 شضأوَوعَمْلاِذح

 َنصكَلتَع ويم 1 تريهقب عسر فرعنا
 - 07) ةيلَع ٌعيِحَسنإِهَأ ذِعَتسأَف عرض طيس 4 - 5007 | 02
 000 تيت اًدأَوَعَت 51د
 2 هلا قف َنوَرِصْبُم مهاذإو 0 مرش ول حوف لح هيب ع

 اهتديت اكول ولاَعََ مهأَملاَدإَو د توُرصَقماَل 0



 9. ع 31-0 ا

 فارعالا ةروسش ريبشسقت اهلل

 ا للا

 اا بحل
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 بر نمردأ اصب اذده تنم م11 وب عيتأ امّنِإ لق
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 نأو « مهعم ىدجت ال ةيلقعلا نيهاربلا نأ  ىلاعتو هناحيس - هللا نيب نأ دعب

 اهنإف «ءاهتاذ ىف ةعيرشلا مراكم نيبي نأو «ةمكحو «قفر ىف قحلا ةوعد ىف رمتسي

 عم «ليلد الو ناهرب ريغ نم اهسفنل ةيعاد ةيادهو «داسف عفدو حالص نم اهيف امب

 ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىَلِإ عدا :ىلاعت لاق امك «20فيلأتلا

 اوفلآت» :ِللَك لاق امكو ء[لحنلا] 4# 059 ... نسحأ يه يتّلاب مهلداجو

 :نيبت ةميركلا تايآلاو .27'2(سوفنلا

 فرعلاب رمأو وفعلا ذخإ» :ىلاعت هلوق ىف قالخألا مراكم عامج - الوأ

 . 4 659 نيلهاجلا نع ضرعأو

 لهجلا وأ بضعغلاب هداسفو ناطيشلا غزن اهارع اذإ سئفنلا جالع نيبت ايناثو

 كتغزتي اًمِإَو 8 :ىلاعت هلوقب كلذو «ميجرلا ناطيشلا نم ةذاعتسالا وهو «قمحلاو

 . © 6 يلع عيمس هن هللاب ذعتساف ٌعَرت ناطيشلا نم
 ىف هناحبس هييلإ ءاجتلالاك «ةاجنلا هيف سفنلا تامزأ ىف هللا ىلإ ءاجتلالاف

 .بوركلا

 نيذلا لض امو « لض اذإ هامعب بلقلا رصبي ىلاعت هللا ركذ نأ - اثلاثو

 مهّسم اَذإ اونا نيذّلا نإ :ىلاعت هلوقب كلذ نيب دقو هللا ركذل مهكرتب الإ اولض

 . 4 9-6 َنوُرصْبم مه اذ ورك نطيل نم فئأط
 .نسحلا قلخلاو لاملب بولقلا فيلأت عم ىأ )١(

 0 )١6/8 5 ؟ص ؛ ؛ج : لامعلا زنك رظنا فز
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 نودمي ىذلا مهو ءىوسلا ناوخإ نم ءىجت رشلا ىودع نأ نيبتو - اعبارو

 كلذ - ىلاعتو هناحبس - نيب دقو .هاده نع ادراش ريسي لاضلا نولعجيو ىغلا ىف

 م طرف دل يف قرات مهلا إو رش

 اهنوديري تايآ بلطب مهئاوغإب نوكي امنإ نيلاضلا لالض نأ  اسماخو
 الأ اوُلاَف ةيآب مهتأت مل اذإو )» :ىلاعت هلوق اذه قادصمو ؛مهل اهيبتجي نأ نوديريو

 موَقَل ةَمْحَرَو ىدهو ْمُكَبَر نم رئاصب اذه يِبَر نم يَ ئحوي ام عب امن لق اهيبحجا
 . 4 69 تونمؤي

 «رسفم ريسفت الو «نيبم نييبت ريغ نم اهيناعم فشكت ىهو تانيب تايآ هذه

 قسنل ركذ امنإ ءاريسفت سيل نايب نم ركذن ام نكلو «حضاو نيبم باتك ىهف
 ىهف «قانعألا هيلإ لواطتت ال ىذلا هزاجعإ نم ةيحان ىف برضو «,يكحلا نآرقلا

 . لصت الو لواحتو ءومست الو ىماستتو هيلإ دهنت

 .4 جيه يضر فا أوف خ١
 هب مايقلا لهسيو «هؤاطعإ لهسيو «هذخأ لهسي ىذلا رّسيملا دئازلا وه وفعلا

 قيض ريغ نم هيلع ةموادملا نكمي ىذلا لهسلا ىطعي نأب ىطعي نمل عاد صنلاف
 4 09 ... َوْفَعْلا لق نوُقفَني اَذاَم كتولأسيَو ... آف :ىلاعت لاق امك «مربتو
 «لمع وأ لوق نم نوقيطي ال ام مهفلكي الو «ليلقلا سانلا نم لبقيو ء[ةرقبلا]
 :لوقي ِدلكلَي ىبنلا ناك دقلو «هيلع ةموادملا نكمي ىذلا تادابعلا نم ريسيلا لعفيو
 بحي هللا نإ» :ِِللك لوقي ناكو .202لق نإو اهمودأ هللا ىلإ لامعألا بحأل
 رارمتسالاو «هيلع ةموادملا لهسي ريسيلا لهسلا وفعلا نإو .9“2«لامعألا نم ةميدلا
 وفعلا لعجاو ءاططش مهفلكت الو مهيلع لهسي ام سانلا نم لبقاو «هلمع ىف
 نإ كنإف ؛قفرب مهذخ لب سانلا رساعت الو ءبلطلا ىف طتشت ال «كراعش امئاد
 .افولأم افيلأ تنكو «مهرش تبنتجاو «مهريخ تبسك تلعف

 .اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ملسمو ىراخبلا ةياور نم هجيرخت قبس دقو هيلع قفتم )١(



 فا ارعألا ةروس ريسفت ا

 0.4 للي
 أ بح

 24 فرعلاب رمأو » :هيبنل ىلاعت هلوق وهف ىناشلا امأ ؛لوألا رمألا وه اذه

 نإو «هنوكرديو «سانلا هفلأيو «لوقعلا هفلأت ىذلا هتاذ ىف نسحلا رمألاب رمأ ىأ

 «مهعامتجا ىفو «سانلا تالماعم ىف ةيهلإلا عئارشلا هب ترمأ ام لك عمجي اذه

 ام :لاقف دمحمب تنمآ اذال لئثس ىذلا ىبارعألا لوق تابسانم ةدع ىف انيور دقلو

 لوقي ادمحم تيأر امو «لعفت ال لوقي لقعلاو «لعفا رمأ ىف لوقي ادمحم تيأر

 .لعفا لوقي لقعلاو «لعفت ال رمأ ىف

 هب ءاجو ٍةكو ىبنلا هب رمأ ام لك نأ ىلع اعطق لدي ميركلا صنلا اذه نإو

 ىهن امو «هتاذ ىف نسح وه هب رمأ امو .لوقعلا هب ىتأت ام عم قفتم رمأ نآرقلا

 رمأ نم وهف هتاذ ىف انسح ناك ام نإ :ءاملعلا ضعب لاقو ءهتاذ ىف حيبق هنع

 .هنع هللا ىهن دقف لقعلا ىف احيبق ناك امو ءهللا

 هنوحبقي وأ هنونسحتسي ام نأ اونظف هللا ىلعو مهسفنأ ىلع سان فرسأ دقو

 تربك ... » :هللا هعنم نإو ءهوبجوي نأ مهلو «هللا هحابأ نإو «هوعنمي نأ مهلف

 . [فهكلا] 4 ك ابك الإ َنوُنوقَي نإ مههاَوْفَأ نم َجَرْخَ ةَملَك
 «لهجلاو قمحلا لهأ ىأ «نيلهاجلا نع ضرعأو ا :ثلاثلا رمألا ىف هلوقو

 «ىعادلا ءاذيإ ىلع نولمعي لب ءادشرم نوعمسي الو «ءىدهب نودنهي ال نيذلا

 :ىلاعت هلوقك ؛ءالؤه نع اوضرعي نأ الإ مهل سيل ءالؤهو ءدشرملاب نوئزهتسيو

 اذإو ... 8 :ىلاعت هلوقكو ء[صصتقلا] # 62 ٠ هنع اوضرعأ وْغَللا اوعمس اذإو»

 . [ناقرفلا] 4 9 امال اوُناَق َنوُنهاَجْلا َمُهَبَطاَح

 نمع وفعت نأ كرمأ هللا نإ» :ّةِْللَي ىبنلل ليربج لاق ةيآلا هذه تلزن املو

 .27(كعطق نم لصتو «كمرح نم ىطعتو كملظ

 .(99531)مقرب ه7 ص .7؟ج : كردتسملا ىف مكاحلا هاور )١(
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 «ةعيرشلا نساحم تنيبو قالخألا نساحم تعمج ةيآلا هذه نإ قحلا ىفو

 . ل سن لاب عاف ف اعلا نمو ىلا ني تمكح
 - مالسلا هيلع  فسوي ناسل ىلع ىلاعت هللا لوق كلذ نمو ءداسفإلا غزنلا

 نإ يتوْخإ نيبو ينيب ناطيَشلا َعَرَت نأ دعب نم ِودَبْلا نَم مكب ءاجو .. . # :هيوبأ ابطاخم
 نأ ميركلا نآرقلا لامعتسا نم ىل رهظيو ء[فسوي] © 2 . .. ءاشي امل فيطل يب
 ىلإ غزتلا دانسإو «ةدوملاب مهب طابترالا بجي نم نيب ام داسفإ نوكي غزنلا
 .تانسحلا رغصتو تائيسلا ربكت ىتلا هسواسو نم نوكي هنأل ؛ناطيشلا

 :ىلاعت لاق دقو ءدحاو ىنعمب ةسوسولاو زمهلاو زغنلاو غزنلا نإ :اولاق دقو

 .[نونمؤملا] 4 69 نيطاّيشلا تاَرَمَه نم كب ُدوعأ بر لقو »
 سفنلا نم عزني نأ ىلاعت هللا ىلإ هاجتالا وه ناطيشلا تاغزن نم جالعلا نإو

 هبلق حتفيو «سانلل اريخ نوكيلو ءايسفن حاتريل اهيف ناطيشلا تازمهو ءاهناغضأ
 كذاعم ىلاعت هللا لعجا ىأ «هللاب ذعتسا ىنعمو .مهئاقلل رورسلاب طسبنيو «مهل

 ىلإ الع نمو ءاهرارقتسا ناكمو «ءسوفنلا نآمّْطَم هيلإ ءاجتلالا نإف .كأجلمو

 ال ىنابر هنأب سحأو ءردصلا كسحو نغضلا نع ولعب سحأ ىلاعت هللا توكلم
 . ضغابتلاو دساحتلا عضوم ىلإ لزني

 «ام) ىف ةمغدم (نإ) هيف 4 غر ناطيّشلا نم كئغزني اًمِإو :ىلاعت هلوقو

 «ناطيشلا هردصم غزن ةوقو ةدشب كنغزني نإ ىنعملاو .اهدعب ام ديكوت ىلع ةلادلا

 «ةليقثلا ديكوتلا نون هب تقحلأ ديكوت اهيف © كّتغَرني اًمِإو إل نألو «هللاب ذعتساف

 نوكي رورجملاو راجلا ميدقتب 4 غرت ناّطيشلا نم )» :هلوقو «مسقلا ىنعم ىف تناكو
 ىلع ضح كلذ ىفو «هنم الإ نوكي الف ء.هدحو ناطيشلا نم غزنلا نأ ديكأت

 ناطيشلا نم هنأ ركذ ىفو ءهرش عفدي ام لكب ؛هتمواقم ىلع ةناعتسالاو «هتمواقم

 .امئاد سانلا نيب ام دسفم رش هنأ نايب هدذحو



 فا ارعألا ةروس ريسفت اا

 2 للا لللللااال 0

 أ بسأل

 عفد ىلع رداقلا هدحو وهو «هللا وه هب ذاعملاف ءامئاد غزني ناطيشلا ناك اذإو

 كلذو «ميلعلا عيمسلا هدحو وه ىأ .4 يلع عيمس ِهَّنِإإ» :ىلاعت لاق اذلو ؛رشلا

 ىفخت امب 4 ميلَع9 وهف هدحو  ىلاعتو هناحبس  هيلإ ءاجتلالا ىنعم ىكزي

 .رصبي نمو عمسي نم ملع ميلع ىأ عيمس وهو «ةنسلألا هرهظت امو «سوفنلا

 نم سوفنلا ريهطتل هيلإ أجلي نأب ريدجلا وهف ايلعلا تافصلا هل ناك نمو
 . اهناردأ

 مِهيلع لّزَست اوماقتساا مث هللا انبر اوناَق نيا نإ 9 :ىلاعت هلوقك صنلا اذهو
 يف مكؤايلوأ نحن () نودعوت منك يتلا هنجْلاب اورشبأو اوُزحت الو اوُفاَحَت الآ ةكئالمْا
 نم الزن 09 وعدت ام اهي مُكَلو مكَسْنَأ يهتم ام هيف مكلو ةرخآلا يفو ايلا يحل

 نيملسملا نم يِنإ لاَقو احلاص لمع هللا ىَِ اً سم الوق نَسْحَأ نمو (79 ميحّر روُفَغ

 ةوادع هنيبو كنيب يذلا اَذِإَف نَسَحَأ يه يتّلاب عقدا ُةَميَسلا الو ُةَنَسَحْلا يوَْسَن الو ©

 امِإو 62 ميظع ظح وُذ الإ اَهاَقلُي امو اوربص َنيِذّا الإ اًهاَقَلي امو 09 ميمَح يلو ُهَّنأَك

 . [تلصف] 4 539 ميلعلا عيمسلا وه هن هللاب ذعتساَف عن ناطيشلا نم تعي
 مهعسي نكلو «مكلاومأب سانلا نوعست ال مكنإ» :ِةِْكلَك هللا لوسر لاق دقلو

 , 27(قلخلا ع نسحو هجولا طسب مكنم

 : 4 69 تورصبم مه اَذِإَف اورْكَذَت ناطيَشلا نم فئاط مهم اَذإ اوت دا نيذْلا نإ »

 هللا لوقيف ناطيشلا عزاون مهنم نكمتت ال مهناميإ ىف نيقداصلا نينمؤملا نإ

 4 اوقتاإ» ىنعمو 4 اوُرّكَذَت ناطْيشلا نم فئاط مهَّسَم اَذِإ اوَقَ هنا نيذللا نإ : ىلاعت

 اَذإ8 كلذ ببسب «هتعاط ىلع صرحلاو هللا فوخ نم مهسفنأل ةياقو اولعج

 4 ناطيشلا نم فئاط )» مهرعاشمو مهساسحإ سمت ةباصإ مهباصأ اذإ ىأ 24 مهّسَم

 :رظناو . (قّلخلا نسحو )ا :دازو «رازبلاو ىلعي وبأ هاورو 2351١١ ص ١2ج(47؟)كردتسملا ىف مكاحلا هاور )١(

 .(97/551) دئاوزلا عمجم
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 ناطيشلا نم نادجولا سمي لايخ وأ «بضغ ىأ (ناطيشلا نم فيط) ةءارق ىفو

 ىلاعت هللا ىوقتب رماعلا مهنادجو ظقيتسي ام ناعرسف مهسوفن ىف ناطيشلا زمه نأب

 لوزت ناطيشلا ةواشغ اذإف ؛هناحبس هباقع نوفاخيو «هباوث نوجريو هللا نوركذتيف
 . # نورصبم مه اذإف :ىلاعت لاق امكو «مهبر ىلإ نوعجريو «مهنع

 بلقلا ىف هروضحو « ىلاعت هللا ركذ ىلع ثعابلا نأ ديفي لوصوملاب ريبعتلاو

 . ىوقتلا هتأشنأ بجاولاب روعشلاو ساسحإلا ىلع هئاليتساو

 مهنمو «ناطيشلا ةماملإب هرسف نم مهنمو «بضغلا هأنعم فئاطلاو فيطلاو

 .بنذلاب هرسف نم مهنمو «بنذلاو مهلاب هرسف نم

 .ناطيشلا نم ىهو ءاعيمج اهلمشي ارو «كلذ لك لمتحي فئاطلا نإو

 ىلاعت هللا لاق ىتلا ةنجلا باحصأ ةصق ىف امك نمحرلا نم فئاط نوكي دقو

 الو 09 نيحبصم اهتمرصيل اومَسُقَأ ذإ ةئجلا باحصأ انولب امك مهانولب اَنِإإ »9 :اهيف

 4 9 ٍمِرصلاَكْتسْبصأَف 09 َنوُمئاَن مَ كبر نم فئأط اع فاعف 69 دوسي
 .[ملقلا]

 وحن وأ «بنذلاب مهلا وأ «بنذلا وأ بضغلاب ناطيشلا نم فوطي فتاطلاف

 . كلذ

 ام ناعرس هودارأ وأ رشلاب اومه اذإ مهبر اوقتا نيذلا نأ ميركلا صنلا ىنعمو

 امنإ98 :ىلاعت هللا لوق مهيلع قبطنيو .مهنم ىلاعت هللا لبقيف نوبوتيف نوعجري
 . [ءاسنلا] 4 09 ... بيرق نم نوبوتي مث ةلاهجب ءوسلا نولمعي نيذّلل هّللا ىلع ةبوتلا

 .هنم ةبرقم ىلع مه لب ءمهبر نم نيديعب نونوكي ال ىوقتلا لهأ نإو
 ناعرسو «نوهبنتي ام ناعرسف ءاولفغف «ةزمغ مهتباصأ نإف «هركذب ةرماع مهبولق

 .دوبوكيو نورصبي ام

 اذإف 8 :اهبابسأ مهرواست امدنع ةيصعملل مههبنت نع ريبعتلا ىف ىلاعت لاقو

 وهف «مهب فوطي رشلا فئاطو «مهلاخل رظانلل ةأجافملاب الوأ ربع 4نورصبم مه
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 ةظقي وه انه راصبإلاو ءنورصبي مهنأب ةأجافملاو «ةليذرلا ىلإ ريسلا عطقب أجافي

 رصبلاب لاحلا هذه تهبشو ءاهئاوهأ ىلع سفنلا ةرطيسو نادجولا ةوقو ريمضلا

 مه :هلوقب ربعو «ناطيشلا ىعادل لعفنت نأ سفنلا ىلع سراحلا ءرمتسملا مئادلا

 ءاهكاردإو قئاقحلاب رصبلا ماود ىلإ ةراشإلل «ةيمسالا ةلمجلاب ريبعتلاب 4 تورصُبم

 . عزانملاو ءاوهألا ىلع اهبلغتو

 نيذلا نإو ءاهماقسأ جلاعتو اهرورش عفدت اهلخاد نم سفنلا ىه هذه

 رئامضلا راصبإ ىتح «ةرطفلا نومواقي نيذلا مهو ةرمتسم ةكرعم ىف اهنولعجي

 دعب  ىلاعتو هناحبس لاق اذلو ؛رشلا ءارشعو «ءوسلا ناوخإ مه «ةظقيتسملا

 . 4 9-6 نورصقي ال مثيلا يف مِهنوُدَمَي مهئاَوَخِإو 8 : كلذ

 ىلع ةسارح نم ىقتلا نمؤملا ىف ام ىلإ ةقباسلا ةيآلا ىف - ىلاعت هللا راشأ

 هتايآو «هتمظعو هللا اوركذت فئاط اهءاج اذإف ءايلدت رشلا ىلإ ىلدتي نأ نم سفنلا

 الو ءةيصعم ىف ىدرتي الف «هرصنب رصبملا كردي امك مهترطفب نوكرديف «ةرهابلا

 .اهاصقأ ىلإ لصي

 نيذلا ءوسلا ناوخإ نم نوكي لب ءمهسوفن تاذ نم بيعلا نوكي ال نكلو
 ءانسح هآرف هلمع ءوس هل نيز نمم نوكيو «ةنسح اهبسحيف لاعفألا ءوس هل نونيزي

 اهنوديزيو ءاهيف رونلا سمط نولواحيو نمؤملا ةرطف نومواقي نيذلا مه كئلوأف

 ىف مهنودمي ءوسلا ناوخإ «مهركذي قحلا امنيبف «هيف تراس نإ ىغلا ىف اريس
 . 4 يغْلا يف مهتودمي مهئاوخإو ل :ىلاعت لاق اذلو «ىغلا

 راوج ةلص وأ ةدوم ةلص وأ «بسن ةلصب مهعم نوطبتري نيذلا مه ناوخإلا

 بابسأ لكب مهنودمي نوريسي ىأ ,4 مهنودمي » ةيناسنإ ةلص ىأب مهب نولصتي وأ

 نيرثكألا ةءارق تناك اذلو «هنسحو هل هنيزو هلمع ىف هدم لاقيو .وتعلاو نايغطلا

 «عيجشتلاو نيسحتلاو نييزتلا دملاو 4 يغْلا يف مهتودمي ) ٠ «ميملا مضو ءايلا حتفب

 .ىوهلا عتارم ىف عوقولا ىلإ ىدؤي ام لكو «داسفلاو لالضلا وه ىخلاو
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 اذإ اهسفن نم اهتياده ةنموم ةيقتم سفن نيب «ةميكح ةنزاوم دجوت هنإو

 .ناميإلا ربصبو «نمؤملا ةريصبو هللا ركذب هتمواق هنم فئاط وأ رشلا اهءاج

 ءرشلا فئاط اهيلع فاط املف «ءوسلا اهاوغأ ةيقش سفن ىرخألا سفنلاو

 رشلا فئاط ىلع ترصأف «هونسحو هونيزو ءوسلا ناوخإ سفنلا ىرغأو هتنيز

 نيسحت ىلع اورمتسي نأو نوهمعي مهنايغط ىف مهف ءمهدمو مهعيجشتو «مهنييزتب
 لاق اذلو «ىهتنت ال رشلا نم ةرمغ ىف مهف .مهنبيزتو مهنيسحت نوهني الو ءرشلا

 ىخارت ىلع ةلالدلل انه « مث و «ىهنأ اهانعم رصقأ «نورصقي ال مث» : ىلاعت

 مهي ىف مهرارستسا اصب مل ىنعملاو ءاهعضوم ىف ىهف ؛«هرارمتساو نمزلا
 ومئاد لب نوهتني ال ىأ 4 نورصقي ال 8 مهلالضو

 ناكو «هراصتأو ىغلا ةاعد رارمتساب ةرطفلا ةمواقم عم رمتسي رشلا اذكهو

 ثيبخلا تابنلا رذقلا ءاملا ىذغي امك ءرشلا ةرجش ىذغي ارمتسم مهنييزتو مهدم

 .ادكن الإ نوكي ال ىذلا

 ىف ىرشتسي ال داسفلاو «مهب هقوس ظلغيو ومنيو ءرشلا ةاعدب ىذغتي رشلاف
 ناوخإف «لوذرملا دسافلا ماعلا ىأرلابو ةدسافلا ةئيبلاب الإ رشلاب اهمعيو ةعامج

 قبطنت مهناوخإ ةملكو «تاعامج اوناك مأ ءاداحآ اوناكأ ءاوسو ىغلاب نودمي ءوسلا

 . مهيلع
 ناوخإلا ةين حاصي امنإ ءادتبا اهداحآ حلصي ال ةعامج حالصإ دري نم نإو

 ةلوجلاب نوحلصيف ءداحآلا نوحلصي مث ءالوأ ماعلا اهوج ىلع نورطيسي نيذلا

 . ىلوألا

 مه ءوسلا ناوخإ دجت «لوقعلا داسف ىلإ لاعفألا لئاذر نم تولع نإ كنإو

 : ىلاعت لاق اذلو ؛تايآلاب رفكلاو ناثوألا ةدابعب لوقعلا داسف ىف نودمي نيذلا
 نم رئاصب اذه يّبَر نم ّيَلِإ ئحوُي ام عب َمنِإ لق اهيا الوّ اولا ةيآب مهتأت مل اذإو »

 . 4 025 نونمؤُي موق ةمحرو ىدهو مكبر
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 «ماهوألا ءارو نوريسي نيذلا معز ىف ريخلاب روكذم مظعم بئاغلا ءىشلا

 هب طاحتو «ماهوألا هيف مهوتت روتسم لكف ءاهتاذ ىف قئاقحلا نومكحي الو

 ءمهنع رتتسي ام ءارو نم سانلا ليلضت ىلإ نوئيجي ءوسلا ناوخإ ناك كلذكو

 . ليطابألا الإ هئارو نم ئجت مل سانلا نع بيغلاف
 ةروسب اوتأي نأ ِةِْلِك ىبنلا مهادحت ةرهاق ةرهاب ةزجعم سانلا ىديأ نيب

 ناوخإو مه اوبلط كلذ عمو ءاوزجعف ةارتفم ةروسب اوتأي نأ مهادحت مث ءاوزجعف

 لاقف «ةيسدق اهلف مهتأت مل تماد امف «مهتأت مل ةبئاغ ةيآب مهيتأي نأ مهيف ىغلا

 . 4 اهتيبتجا الو اوُلاَق ةيآب مهتأت مل اذِإو » : مهنع ىلاعت هللا

 قطنمب مهرياس ولو «ةيآلا هذهب تأي مل هنأ اهبلطب مهارغأ ىذلا نإ ىأ

 اوبلط مهيديأ نيب ةأيهم ةرضاح تراصو ةيآلا مهتءاج اذإ هنأ مهب ىدأتل مهريكفت

 ال نمؤيال نم نأل ؛ائبع تابلطلا ىلاوتت اذكهو ءاهتيبتجا الول اولاقو ىرخأ ةيآ

 . ءىشب هعنقي

 فوقولاو ءاهتابلطتم نع «سفنلل ةمطاف ةنيعم لاح دنع فوقولا ىلوألاو

 اله ىنعمب الول «اهَميبَتجا الو اوُلاَق ةيآب مهتأت مل اَذإو  :ىلاعت هلوقو .اهدنع

 ةيآ ىهو ءاهترتخا ىأ .4 اهتيبتجا / ءاهتاذب اهوبلط ةنيعم ةيآب نايتإلا ىلع ضحلل
 اهادؤمف ةيطرش ةلمجلا تناك اذإو ءاورفكف اهلثم مهلبق نم تءاج دقو «ةيسح

 ناك اذإ ليلدلاف «نينمؤملا نأش اذه امو «ةيآ دعب ةيآ مهتأي مل اب نوبلاطم مهنأ

 .هذحو فاك وهف ءاعنقم

 نم يَلِإ ئحوي ام نأ امن لقط :هلوقب مهيلع دري نأب هيبن ىلاعت هللا رمأ دقلو
 .  نونمؤي موقل ةمحرو ىدهو مُكَبَر نم رئاصب اذه يِبَ

 ىذلا بلطلا ىلع مهبيجي نأ هيبن هب ىلاعت هللا رمأ ىذلا باوجلا وه اذه

 :ةثالث ءازجأ نم نوكم وهو ةلطابلا مهماهوأ هيلإ عفد

 4 يِبَر نم يَلِإ ئحوي ام عب اَمنِإ لق :لوقب كي ىبنلا ربع لوألا ءزجلا
 ةيآلا رصق دقو «هل نيعأ الو «هيلع ىدبأ ال ىبر ىل اهراتخي ةيآلا نأ هتصالخو
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 ااا ١ ..

 يب

 تأي مل ةيآ هيلع حرتقأ نأ ىل سيل ىأ «امنإ)»ب هرصحو هللا هب ىحوي ام ىلع

 ىذلا ةهذحو وهو .حلصي ال امو ىتلاسرل اليلد حلصي امب ملعأ وهو «ىنلسرأو

 اذه ىفو «هب مترفك دقف هتايآب مترفك نإو ؛هيلع حرتقأ نأ ىل سيلف ىلإ ىحوي

 .اهب مهادحت ىتلا ةيآلا قدص ناهرب ءزجلا

 رئاصبلا 4 مكبر نم رئاصب اذه 9 :ىلاعت لاقف .تايآلا فصو ىناثلا ءزجلا
 تقلطأ مث مهفلاو كردإلا مث رظنلاو ةيؤرلا ىهو رصبلا نم اهلصأو ةريصب عمج

 ليبق نم تايآلا ىلع رئاصبلا قالطإف ء«هتلآ وه وأ كاردإلا ىلإ ىدؤي ام ىلع

 «هتردقو ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ ليبسلاو «ةينابرلا قئاقحلا كاردإ ببس اهنأل ؛زاجملا

 راصيإ وهو «بيسملا ةدارإو «ببسلا مسا قالطإ ليبق نم ىهف «ةيهلإلا هتالاسرو

 .اهتفرعمو «ةينابرلا قئاقحلا

 ءاهراتخيو اهيبتجي ىذلا وهف ىلاعت هللا لبق نم ةينآ رئاصب ىه تناك اذإو
 أربو برو قلخ نمب ملعأ وهو «مكأربو مكقلخ ىذلا مكبر نم ىهو ءاهديريو

 .ريبخلا فيطللا وهو

 هلوقب هلاق ىذلا وهو .«تايآلا هذه فصو ىف ىلاعت هلاق ثلانلا ءزجلاو

 . 4 نونمؤي موقل ةمحرو ىدهو و : ىلاعت
 ناليلج نارمأ هيفف «نآرقلا اهصخأو «هتايآ ىلاعت هللا فصو نافصو ناذه

 :ةيهلإلا تالاسرلا ىف نأش اذ

 ىدهلا نيبي وهف «ميقتسم طارص ىلإو .قحلا ىلإ ىدهي ىده هيف - امهلوأ
 «هزاجعإبو .ةيتاذلا هتلالدبو «هيلع لمتشا اب تامللظلا نم رونلاو ,ةلالضلا نم

 .ديمحلا طارصلا ىلإ ىدهيو «لوقلا نم بيطلا ىلإ ىدهي هنأبو



 فا ارعألا 0 رويس ريسفت |

 0. للامم

 أ بأ

 رومأ حلصت ةميكح ةعيرش نم هيلع لمتشا امب ةمحرلا هيف نأ - امهيناثو
 تالماعمو «ةرسألا ىف مظنلا نم تعرش امب ىهف ءداسفلا اهنع بهذتو «سانلا

 . لطابلاب مهنيب مهلاومأ لكأل عنمو «سانلا نيب

 :ىلاعت لاق اذلو ؛ناميإلا مهنأش نم موقل ةمحرلا كلتو ةيادهلا هذه نإو

 ىلع ةلالدلل عراضملا لعفلا اهردصتي ىتلا ةلمجلاب مهفصوف 4 نونمْؤي موقَل »

 .ماودلا هجو ىلع نآ دعب انآ ددجتملا ءرمتسملا مهناميإ

 «ددجتملاو رمتسملا لمعلاب ىوقيف «هناميإ ددجتي نأ نمؤملا نأش نآأل كلذو

 بذعلا ءاملاك ناميإلل وهف لمعلا ناك ولف «ناميإلا ددجي حلاصلا لمعلا نإف

 .عرزلا ءاملا ىذغي امك ناميإلا ىذغي تارفلا

 ةدابعربكأ نم ءزجو ؛ةدابع نآرقلا ةءارق

 ُناَنفْلاكىِرْفاَذِإَو يس عم ار مش برد
 2-2 كر 0 ودع ع 00 وع 2-1 ردمدروع - أ

 َكَليررد ذو از نوم رت لعل أوُنِصن أو.,هلاوعمتسأف
 5 ص | ير وطر وج رص 22 دل رس 000 ل اع د هه.

 ٌودَعْلاِب لوفلا نمر هجلا نودو ةفيخو اعرضت كلفت يف
 تقلي َمَدنِع سيدان 2 يافلان م كَتاَلَو لاَصآلَ هذ 0 أ 00 اس و

 2 0 لل لل مدس اس وو تس مس

 يت 19 تو دج هلو هتوحيسو هيدا عَنوربكَكسياَل

 برعلا اهب ىدحت ىتلا ةيآلا نأ ةقباسلا ةيآلا ىف  ىلاعتو هناحبس - هللا نيب

 ىده ىهو ءاهقدصل ةتبثمو «ةينيدلا قئاقحلا سانلل ةنيبم رئاصب ىه اهلثمب اوتأي نأ

 اهتيادهب عفتني نأب اهزاجعإ دعب اهب عفتني نأ نكمي الو «نآرقلا ىهو «ةمحرو

 ربدتو ءاهل تاصنإلاو ءاهيلإ عامتسالاب اهتءارق دنع اهقحب اوماق اذإ الإ اهتمحرو



 “ع
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 ركذ ىف صصقو ربعو «ظعاومو «نيملاعلل ةمحر وه فيلكت نم اهيف ءاج ام
 مُكَلعَل اونصنأو هَل اوعمتساَف نآرقلا رق اَذإو 9 :كلذ دعب ىلاعت لاق اذلو ؛نيلوألا
 . 4 60 نوُمَحْرَت

 ىف ةلزنم ىأو «ىلاعت هللا مالك ولتي هنأل ؛ئراقلا نم ةدابع نآرقلل ةءارقلا

 مالكب ملكتي وهف هللا ثيدحب اثدحتم نوكي نأ نم ىلعأ ىلاعت هللا ىلإ ىبرقلا

 «مالك بيطأب هناسل بطريو ءالعو لج هتارابع هناسل ىلع ىرجتو ءدوجولا قلاخ

 ىلع نوكي نأ نسحيو ةبانجلا نم ارهطتم نوكي نأ بجو كلذلو ؛ةدابع وهف

 ربدت نمل سدقألا سدقملاو ىلعألا ناكملا ىلإ ومس نآرقلا ةءارق نإ .ةلماك ةراهط

 .هماقمو ةءارقلا دنع هفقوم

 نم نآرقلاب هبطاخي ىلاعت هللا نأب رعشتسا اذإ «ةدابع ةءارقلا ىلإ عامتسالاو

 ىرأ داكأ ؛هيلإ عمتسيف ةزعلا بر ماقم ىلإ دهاني عمتسي نإ وهو «توكلملا ىلعأ
 مل ءاهقفلا ناك اذإو ةبانج نم ةساجن هب نم هيلإ عمتسيال ءرهط ماقم اذه نأ

 لعتفا عامتسالا ىف لوق رهطأ عمتسمل رهطلا ماقم ىضتقم هارأ ىنإف اذهب اوحرصي

 ؛هيناعم لبقتو هلبقتو ةوقب هيقلتو «هيلع لابقإلاو .هعامس بلط ىأ عامسلا نم
 كاردإو ءاهب راصبتسالاو «ىناعملا ربلت وه عامتسالا نإ :نيرسفملا ضعب لاق اذلو

 ركذتو مهفتو ربدت ىف عمسلا لب «عامسلا درجم دارملا سيلف ءاهيزاغمو اهيمارم
 .رابتعاو

 عامتسالل توكسلا هانعم تاصنإلا 4 اوُتصنأَو هَل اوعِمَتساَفط :ىلاعت لاقو
 اهودعأو عامتسالل مكسفنأ اوئيه ىأ 2« اوتصنأ ىنعمف ءءاغصإلاو «ةاعارملاو
 مدقيو ء.هل سفنلا غرفي نأب ءعامتسالل همدقت ءاغصإلا ناكو .نوعمست ام اوعارو

 مهو سانلا رت ملأ «نيملاعلا بر وهو «مالكلا بحاص ىملع مدقم هنأك «هيلع
 نودعتسي «هناطلس ىف ضرألا ءامظع نم ميظع مالك عامتسا ىلع نومدقي

 .ماعنإلاو ماركإلاو لالجلا ىذ كلملا كلام مالكب فيكف نوتصنيو
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 م. للامام
 البي

 7 يب

 «ةدابع هرارسأ فرعتو لمأتلاو ربدتلا عم هيلإ عامتسالاو «ةدابع هتءارق نآرقلا

 رسيت ام اوءرقاف ... )» :ىلاعت لاق اذلو ؛(ةالصلا ىهو) ةدابع ربكأ نم ءزج وهو

 .[لمزملا] 469 ... هنم

 هَلاوعمَمْساَف نآرَقْلا ىَرُق اًذإو» :ىلاعت هلوق نإ : ءاملعلا ضعب لاقو

 .ةالصلا ىف ةءارقلل تلزن 4 اوتصنأو

 نولوقي نييلوصألا نأل ؛صاخ ماقم ىف تلزن ولو ؛ةماع اهنإ :لوقنو
 .ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا

 ءاجر ىأ 4 نومحرت مكّلعَل إ» :ةميركلا ةيآلا هذه ماتخ ىف ىلاعت لاق دقلو

 .ناهربو رون وهو « ةمحرلا هنمو 2ةمحر وهف .هظعاومو

 وه ىلاعت هللا ركذف ءةمحر هتوالتو هيلإ عامتسالاو نآرقلا ربذدت ناك اذإو

 لوقلا نم م ٍرِهَجْلا نودو ةقيخو اعرضت كسفن يف كبَر ركذاو 8 :لاقف ءةمحرلا ٍلصأ

 . 4 2-6 َنيلفاَْلا نم نكت الو لاصآلاو َودْْلا

 ؛نينمؤملا داروأ ريخ وهو ءربكألا ركذلا وهو «ميكحلا ركذلا وه نآرقلا

 هناححبس - رمأ ةمحرلا ءاجر تاصنإلا عم هيلإ عامتسالاو ةءارقلاب رمألا لعب كلذلو

 فارطأ هسفن ىف ارضاح ىلاعت هللا نوكي نأب «ىلاعت هلل ركذلا ماودب  ىلاعتو

 هبلق ىف ارضاح نوكي نأو ىلاعتو هناحبس  هركذ نع لفغي ال راهنلا ءانآو ليللا

 كسفن يف كبَر ركذاو :ىلاعت لاق اذلو ؛هسفن ًالميو ؛هبلق رمعي تقو لك ىف

 .  لاصآلاو ٌودغْلاِب لوقّلا نم رهجلا نودَو ةقيخو اًعرضت

 عرضت لاح ىف نوكت نأو ءامئاد هبلق رمعي هللاب سفنلا ءالتماب ئدتبي ركذلاف

 وه ىلاعت هللا قح ىف ربكتلاو «ةزعلا نيع ىه ىلاعت هلل ةلذلاف «ىلاعت هلل للذتو
 هللا رمأب سانلا ىلع ىلعتسا هلل لذ نم نأل ؛رعشي ال ناك نإو «ةلذلا نيع

 .ضرألاو تاومسلا ىف ذ ءايربكلاو ةزعلا هل نم
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 :ىلاعت لاق اذلو ؛هباقع نم فوخ لاح ىف نوكي ىلاعت هللا ركذو

 ال اهلعجيو «سفنلا رهطي هللا نم فوخلا نإف فوخ لاح ىأ .4ةّقيخوإ

 ىلاعت هللا ىضرتف ريخلا نم ديزملا بلطتو مدقت ام رغصتست لب «مدقت ام نسحتست
 نمو «ديبعلا نأش راغصتسا بجوي فوخلا نإو «ءازج ربكأ وهو «هناوضر لانت وأ

 نم فاخ نمو «ةلذلا هل تناك ديبعلا دنع زع نمو «ةزعلا هل تناك هللا دنع زع

 .سانلا فاخي ال هللا

 «ناسللا ركذ بلقلا عم نوكي نكلو «بلقلا هيف لصألا هلل ركذلا نإو

 نم رهجلا نودو » :هلل ركاذلا لاح ىف ىلاعت لوقي اذلو ؛هسفن الإ عمسي ال ثيحب

 . « لاصآلاو ٌردْلاِب لوَقلا

 ال ىأ «لوقلا نم رهجلا نود هلعجف ناسللاب قطنلا دح  هناحبس هللا نإو

 «ناسللا ركذ نأل ؛ناسللا ركذ نم دب ال نكلو اتفاخ هضفخي الو ءارهاج هعفري

 :ىلاعت هللا ركذ وحن سفنلا طبضت ةدوصقملا ناسللا ةكرحف «.ناطيشلا ذفانم دسي

 تقولا ىلاعت هللا ًدحو ىسنُي ال امئاق هللاب اهنارمعو ءاتباث سفنلا ركذ لعجيو
 ,«ليصأ» عمج ىهو 4 لاصآلاو .مويلا ةادغ ىف ىأ 4«ردغلاب» :لاقف

 ىأ لاصآلاو «ءافصلا تقو ىأ ودغلا تقو نوكي ركذلا نإ .«ناميأ»و «نيميدك

 نيذه ديدحت نإ :لوقي ءاملعلا ضعبو «سانلا لمع ءانع نم سفنلا حاورتسا تقو

 برقيو «مئاد ركذ ىف نوكي ىأ «ليللا نم افرطو راهنلا ءانآ ركذلا ماودل نيتقولا
 .ايحاص ماد ام امئاد ركذلا الصأو ةودغلا نم ىأ «لاصيإلابو» ةءارق اذه

 بجي :لوقن ؟تاعانصلاب مايقلاو شاعملا تقو نوكي فيك :لئاق لوقي دقو
 نأ نم عنام الو ةدابع ركذلاو ةدابع لمعلا نأل ؛هلمع ىف وهو ىلاعت هللا ركذ ماود

 ال» هيلع هلوق اذه ىلع قبطنيو «هللا ركذ ادجم «ادباع الماع نوكيف ءاعمتجي

 دصقيو سانلا عفنيل لمعي وهف 21)هللا الإ هبحي ال ءىشلا بحي ىتح مكدحأ نمؤي

 .©7(سانلل مهعفنأ سانلا ريخ» :لوقي ُهْلَي ىبنلا نأل ؛ةدابع هذهو .كلذ

 .هجيرخت قبس (7؟ )2١



 ئبنت ةيماسلا اهتارابعو ء«ةيكم اهنم تايآ عبس نإ :اولاقو «ةيندم ةروسلا هذه

 وأ كوتبغيل اورفك نيذْلا كب ُرْكَمي ذإو 9 :ىلاعت هلوق نم ئدتبت ىهو «ةيكم اهنأ نع
 نإف [لافنألا] 4 2+ نيركاملا ريح هّللاو هللا رْكَمَيو َنوُرْكمَيَو كوجِرْخُي وأ كولي

 ةرجهلاب ةلصتم اهنأل نكلو ءاهنامزو اهتارابع اهيلع لدت «ةيكم عبسلا تايآلا هذه

 [لافنألا] 4 70لاقنألا نع َكنوُلَأَسُي 9 وهو ءاهلوأب تيمس لافنألاو

 ىف ماق ام لجأ نم لامعأ ىلع لمتشت ةروسلا هذه نإو ءمسالا اذهب تيمسف

 نيب قرفلا ناك ءاقللا اذهبو «ناعمجلا ىقتلا موي «ناقرفلا موي ناك اهيفف «مالسإلا

 ىتمو «ىرسألا مكح اهيفو «مئانغلاو لافنألا عيرشت اهيفو «لطابلا ةلذو قحلا ةزع

 .ضقني ىتمو .دهعلاب ءافولا اهيفو «ةدعلا دادعإ اهيفو ءرسألا نوكي

 ىلاعت هللا نيبو .برحلا نم ذخؤي امو ءلافنألا ركذب ةروسلا تئدتبا دقو

 «ةبهألاو ةدعلا اهنم ذختيو «شيجلا اهب ىوقيل ءهلوسرو ىلاعت هلل لصألا ىف اهنأ

 ٠ .ناقرفلا موي نم كلذ دعب ءيجي امب اناذيإ كلذ ناكو

 تملكت مث «لافنألا لوح لؤاست نم ناك ام ىلإ ةراشإلاب ةروسلا تئدتبا

 هللا ةعاط ةدعلا لوأ تناكو «ناقرفلا موي ءاقتلالل دادعتسالا نع كلذ دعب

 هللا ركذ اذإ نيدهاجملا نينمؤملا نأ نايبو ءهللا ةبيهب بولقلا ءالتماو «هلوسرو

 اذإ مهبر ىلع نولكوتيو ءاناميإ مهتداز هتايآ مهيلع تيلت اذإو ءمهبولق تلجو

 نوكي هرييغت ةدارإو ىضاملا ركذ ّنإو «ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقيو «ةدعلا اودعأ
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 لاق «قحلا ىف ةلداجملا عنمو «ةبحألا قارف ىلع ربصلا بجي هنإو «داهجلاو لمعلاب

 نواحي (22نرراكل سؤ ناو حلب لبي وم كو لع اعط : ىلا
 . 420+ َنورظَتَي مهو تملا ىلإ نوُقاسي اَمّنأك نيب ام دعب قحلا يف

 هللا مُكدعَي ْذِإو » ءرصنلا ةدع نم وهو ًاناميإ نينمؤملا بولق ىلاعت هللا ألمي مث
 قحلا َّقحُي نأ ُهّللا ُديِريو مكَل َنوُكَت ةكوشلا تاذ ريغ نأ نودوتو مك اهّنَأ نيتفئاّطلا ىدحإ

 . < ونهر قو لطي قحاوحب 00 رفا ريا طوني
 ةكئالملا دادمإب باجتساف هتثاغتساو هللا ىلإ ءاجتلالا كلذ دعب نم نيبيو

 .مهبولق نئمطتلو مهل ىرشب ىلاعت هللا هلعج ىذلا ىحورلا

 ءامسلا نم ىلاعت هللا لزنأو «ةوق نينمآ مونلاو ءاومانف نامألا هللا مهقزرو

 ةكئالملا ىلإ نيملاعلا بر ىحويو «ناطيشلا سجر مهنع بهذيو ءهب مهرهطيل ءام

 راصو «بعرلا اورفك نيذلا بولق ىف ىقلأو «مهوتبشيف اونمآ نيذلا اوتبثي نأ
 ؛نانب لك مهنم نوبرضيو «قانعألا قوف نوبرضي لاتقلل دادعتسا ىلع نونمؤملا
 .راثلا دعب نمو سأبلا كلذ اوقوذيلف هوقاسو هلوسرو هللا اودناع مهنأل

 اورفك نيذّلا مئيقل اَذإ اونمآ نيذّلا اهي ايا تابثلاو لاتقلا ىلع ضيرحتلا نوكي مث

 قف ف ريم أ لال فرم الإ ري درت مهلوم سو 622 زال هوما ان
 . 69 يعملان بطب ا

 نيَب «رفكلاو ناميإلا ةوق نيب قحلا لصيف تناك ىتلا ةكرعملا ءاهتنا دعب هنإو
 نهوو «نيرفاكلا ديك در ىذلا وه هنأو «نينمؤملل هللا لضفب ناك كلذ نأ هللا

 هللا ةدارإ عم هنأو «هدنع نم رمأو حتفلاب ءاج ىذلا وه هناحبس هنأو «مهريبدت

 نينمؤملا ةعاط نم كلذ نإو «هناحبس هللا نم مهتتف مهنع ىنغت نل «رصنلل ىلاعت

 .انيصعو انعمس نولوقي ال مهنأو «هرماوآأل مهعامسو هلل

 اومصأف ءالوقع هللا مهاتآ نيذلا باودلا رش نأ كلذ دعب هللا نيب دقو

 بولقلا ىلع رطيسملا وه هللا نأ اوملعيلو ءايدرت لطابلا ىف اودرتو قحلا نع مهناذآ



 نلللللل

 أل رح

 نإ نتفلا نأ نّيبو ءنولضيف ةياوغلا قيرط ىف اوراس نإ مهكرتيو «نودتهي هب
 «مهتانامأ اونوخيو هلوسرو هللا اونوخي نأ نتفلا دشأ نأو «صخت الو معت تءاج

 .امهنيب قرفي اهبو «لطابلاو قحلا نيب ام ناقرف ىهو «بولقلا نصح ىوقتلا نأو

 دمحمل نوربدي ذإ ةكمب مهتماقإ رخآ ىف ناك ام كلذ دعب ىلاعت هللا ركذيو
 «هترجه رمأ هل ربدي هناحبس هللاو ءنوركميو ء.هوجرخي وأ .هلتق وأ هسبح

 . 4:1 نيركاملا ريح هّللاو هللا ركميو َنوَرْكَميو
 هب جلت امو «نآرقلا نم لطابلاب نولاني نوكرشملا ناك ام ضعب ركذيو

 نإ ملا اوُلاَق ذو » :هيلإ ىلاعت هللا مهوعدي ىذلا قحلاب نينيهتسم نولوقيف مهتوادع
 4 © ميلأ باَدعب انتا وأ ِءاَمّسلا نم ةراجح اَنيَلَع رطمَأَف كدنع نم ّقحْلا َرْه اذه َناَك

 قحلا وه اذه ناك نإ مهللا اولوقي نأ لدبف قحلاب ةناهتسالاو ىدحتلا غلبأ كلذو

 ام ىلاعت هللا نكلو «# ءاَمّسلا نم ةراجح اَيَلَع رطَمأَف ١ نيدحتم نولوقي ءهيلإ اندهاف

 .هتوعدب مئاق مهيف ٌدِكَك ىبنلاو مهبذعيل ناك

 نيذلا نيرفاكلاو هللا ليبس ىف نوقفني نيذلا نينمؤملا نيب ىلاعت هللا قرفي مث

 ءاجرلا باب مهل ىلاعت هللا حتفيو «منهج مهلآم نأو «هليبس نع اودصيل نوقفني

 ال ئَتح مهولتاقو إف نيدلا ىف ةنتفلا ءاهتنا وه لاتقلا ةياهن نإو ءاوهنتي نإ ةرفغملاو
 اومَلعاَف اولوَق نإو 450+ ريصب َوُلمْي مب للا إف وهنا نإ هل ُهلُك نيدلا َنوُكَيَو ف وك
 . 4421+ ريصُنلا معنو ئَلومْلا معن مكالوم هللا نأ

 هيف ةرصنلا نأو «لاتقلا نايب ء«ةيآلا هذه ىلإ اهلوأ نم ةروسلا هذه ىف

 ةوق وهف «دبيأتلا اذهل بلجتسملا قداصلا ناميإلاو ميكحلا زيزعلا هللا نم دييأتلاب

 هللا ليبس نع اودصيل نوقفني مهنأو ءمهرفك نم نيكرشملا فعضو «نيملسملا

 . ىلاعت

 متم اَمْنَأ اوُمَلَعاَو 9 :لوقيف «مئانغلا عيزوت ىف ىلاعت هللا ملكتي كلذ دعب

 متنمآ مشنك نإ ليبَسلا نباو نيكاسملاو ئماَتيْلاو ئبرقلا يذلو لوُسّرللَو ُهَسُمُخ هلل نَأَف ءيش نم

 . 41 رق يضع لح لاو داتا ىف مي را مانع لع نأ نو هل



 لافنألا ةروس ريسفت ا

 ها سسوس اا
 دل سرحت

 هللا ىبري ذإو «رزؤملا رصنلاب ىهتتنا ىذلا ردب موي لاتقلا عقاوم هللا نيبيو
 ماشفُل اريثك ْمُهَكاَرَأ وَلو» «اليلق مانملا ىف ءادعألا ةيؤرب نينمؤملا حور ةوق ىلاعت
 ءاومدقتتل مهنولقتست نايعلا ةيؤر ىف هنإو 27 . .. مّلَس ِهَّللا نكلو رْمأْلا يف متعزاسلو
 . (20- . ًالوُعقم ناك اَرمُهَّللا يضقيل ا كلذو «ةلق العف مكنأل مكنولقتسيو

 وه ىلوألا ةمدصلا ىف تابثلا نأل ؛هل ارركم تابثلا ىلإ ىلاعت هللا وعديو

 . "7(ىلوألا ةمدصلا دنع ربصلا امنإ» : لَك ىبنلا لاق امك ربصلا ةوق

 عزانتلا نع ىهنيو ؛«ءايقتألا ةدع هنأل ؛ىلاعت هللا ركذ ىلإ تابثلا عم وعديو

 ءاثر وأ فرتلا ءاجرو ةشيعملاب ارطب مكجورخ نكي الو .ةوقلا بهذت ال ىتح

 مكبكريو مكل ناطيشلا نيزي نأ حصي الو ءداهجلا دسافم ىه هذه نإف سانلا

 ىنإ لاق ناعمسلا ىقتلا ذإو 4420 .. ساّنلا نم َمويلا كَل بلاغ الإ» :مكل لوقيو
 . مكنم ءيرب

 ِءالُوَه رع : نولوقيو « مكعومج ىلإ ًاليبس نوقفانملا دجي ذئدنعو
 ةكئالملا نإو هللا ىلع اولكوتو «هرورغو ناطيشلا اوحرطاف ؛ 47 .. مهنيد

 لآب لاثمألا ىلاعت هللا برض دقو ؛مهتوم دنع مهرابدأو نيرفاكلا هوجو نوبرضي
 ةَمعَن ارْيغَم كي مل 8 :ىلاعت هللا نإو ءاوبذك ذإو «مهبونذب هللا مهذخأ ذإ نوعرف

 . 422 . . مهسفنأب ام اورّيغي ىتح موق ئلع اهمعنأ

 «مهبرحو رارشألا مامأ فوقولاو ء«داهجلا ىلإ دوعي كلذ دعب نمو

 ام مُهَل اوُدعَأو ف دادعتساو رذح ىلع نونمؤملا نوكي نأ بجي هنإو 4220 .. ءاوس

 مُهَوُمَلَت ال مهتوذ نم َنيِرَخآَو مُكَودَحَو هلل ودع هب وُ لْيَخْلا طاير نمو وق نَم متعطتسا
 عم ناو 462 وطال ومنه لس يف ينم او اهل
 402 .. هّللا ىَلع لكوتو اهَل حَتجاَف ملسلل اوحّتج نإو إ» دادعإلاو دادعتسالا بوجو

 .هجيرخت قبس دقو هلك هللا لوسر نع كلام نب سنأ ثيدح نم ؛هيلع قفتم )١(



 لافنألا ةروس ريسفت م
 للامم

 ملسلل دادعتسالاو «ءافولا عم دهعلا عمجتيف «لاتقلا ىلع ضيرحتلا سنت الو

 ءرصنلا بابسأ ىوقأ هنإف «نينمؤملا بولق فيلأت نم كلذ عم دبالو ءاعم برحللو

 نورشع مكنم نكي نإ و إل فولألا ىهاضت بولقلا فالتتا عم ةيونعملا ةوقلا نإو

 . 42)+ . . اورفَك نيد نم الأ اوُغَ هام مكس نكي نإو نيام اوُبلْغَي نورباص

 نإَف هنإف ناميإلا فاعضو ءمكيف نيقفانملا دوجوب فعض مكيف لخدأ نإو

 عم هّللاو هللا نذإب نيفلأ اوبلْي فلأ مكنم نكي نإو نيِئام اوبلغي ةرباص هلام مكنم نكي

 هللا بتعو «ضرآلا ىف ناخثإلا دعب وهو ءرسألا تقو كلذ دعب هللا نيب دقو

 هل وكي نأ يبن ناك امإط :لاقف ؛ةيدف اوذخأو ىرسأ مهل ناك نأ نينمؤملاو هسيبن ىلع

 الول 420 ميكح زيرع هّللاو ةرخآلا ديري هّللاو اًيندلا ضرع نوديِرت ضرألا يف نخفي ىَح ئرسأ

 هللا اوق واو اي لالَح مهد اًمم اوكف 220: ميظَم باع مدح مف مكس قبس لا نم بانك

 اري مول يف هلا عي نإ رسألا م مكي يف مل ليل اهي اذ 6322 محول

 . 401 ميحُر روُفع هللاو مُكَل رفغَيو مكدم ذخأ امم اريح مُكت

 .لبق نم هللا اوناخ دقف لوسرلا ةنايخ اوديري نإو ءاودارأ اذإ اذه

 اورجاهو اونمآ نيذألا نإ :ىلاعت لاقف نينمؤملا ءالو ىلاعت هللا نيب كلذ دعبو

 ,ضعب ءايلوأ مهضعب كلوأ اورصنر ادرآ نيذلاو هللا ليبس يف مهسفنأو مهلاومأب اودهاجو

 نيدلا يف مكورصنتسا نإو اورجاهي ل تح ءيش نّم مهتيالو نم م مُكَل ام اورجاهي مّلو اونمآ نيذّلاَو

 . 4420+ ريصب َنوُلمعت امب هّللاو قايم مُهنيَبو مكَيب موق ىَلع لإ رْصَنلا ُمُكيلَعَ

 (ةيالو مهب انطبرت الف «ضعب ءايلوأ مهضعب نيرفاكلا نأ هناحبس نيب دقو

 .ريبك داسفو ضرأآلا ىف ةنتف نكت الإو

 كَلوُأف مُكَعَم اودَهاَجَو اورَجاَهَو دعب نم اوُنمآَنيذّلاَو كلذ دعب هناحبنس ركذ دقو

 . 4422+ ميلع ءيش لُكب هللا نإ هللا باّتك يف ٍضْعَبب ئَلوَأ مُهْضْعَب ضعب ماحرألا اوُلوُأو مكنم

 كلذب تيمس اهنأ الولو «لافنألا ةروس اهيلع تلمتشا ام ىلإ تاراشإ هذه

 ظ .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ءداهجلا روس نم ةروس اهنإ انلقل



 1 لافنالا ةروس ريسفت ا

 لالالا االطلاخ الط اتلل ا ااالطاال الاطلال طططتانا خطط كلل اانالل تلا ناالاا ل! طنللل الالات نان طاالا لالالا لمللانااا! الاانا ممم م
 زايو جح-»

 نمو ع طع مر يري رى -2 هم وع طم ل ع و 7 و

 هلا اوقَتأَف لوسرل او هَل َلاَمتَأْلا لق لافتألا ِنِعَكَنوَلَسي
 رم ع 09 رمال عا ره رس داس س6 52202

 متن نإ اوسرو هّللأ اوقيطأو مكب اذحِلَصأَو
 هل

 تلح هَ مس و و م

 مللارك ذ اذ َنيِذَلَأ ب َتْومْؤْمْلَااَمَّنِإ اين نيم َنييِمّوَم

 ا يلا 0 00

 هن اشي نقع كا 7

 مُهفْرامصَو وةولَّصلأَت 1 سَ

 ٌدْنِعتَجَيَد مَطاَقَحَد لا يلو © نقي هذ 0 ًّ 59 ملام < مع. رع
 ريح < ردو » الخلا | حاسس

 5-3 0 فررو ةرفغمو مهر

 « لوُسرلاَو هّلل لاقنألا لُق لاقنألا نع كَدولَأسُي » : ىلاعت لاق

 لفنلا نأل ؛الافنأ تيمسو «مئانغلا انه وهو «ءافلا حتفب لفن عمج :لافنآلا
 نم ةقزترملاك براحملل ةرجأ نوكت ىتح «لباقم ىف تسيل اهنأل «ةدايزلا وه

 ىهف ءمظعأ هناوضرو هباوثو «هبر دنع دهاجملا رجأ امنإو «نامزلا اذه ىف دونجلا

 . ةيدمحملا ةلاسرلا صاوخ نم مئانغلا تلعج دقو ,داهجلا باوث ىلع ةدايز

 ضعبيل هلوسرو هللا سمخ نم ِهلِكَك ىبنلا هلفن ام ىلع قلطي دقو «ءيفلاك

 ام ريغ لفن نم ىطعي ام نكي امهمو «مهبولق ةفلؤملل ىطعي ناك ام هنمو «نينمؤملا

 دّقف ءةوزغ ىف تمنغ ىتلا مئانغلا لافنألا نم دارملا رهاظلا نإف ء.داهجلا ىف نوكي

 «نيرصتنملا نينمؤملل هلك كلذ لآف ءاهلام نم ريثكو ءاهلجرو اهليخب شيرق تءاج
 ضعب حاحصلا ىف تبثو .هريغ نود هل اقح هدع ام نيدهاجملا نم لك ذخأف

 مالسإلا ىف مئانغلا هذهب مهل نكي ملو «عبتي جاهنم ةمث نكي مل ذإ «فالتخالا

 :لاق هنأ تماصلا نب ةدابع نع هدنسم ىف دمحأ مامإلا ىوريف «ىذتحي لاشم

 كرابت هللا مزهف سانلا ىقتلاف «ءاردب هعم تدهشف كك هللا لوسر عم انجرخ»

 ىلع ةفتاط تبكأو «نولتقيو نومزهي مهراثآ ىف ةفئاط تقلطناف .ودعلا ىلاعتو

 بيصي ال ىتح ِْيِلكَي هللا لوسرب ةفئاط تقدحأو ,هنوعمجيو هلوزوحي ؛ركسعلا



 لافنألا ةروسس ريسفت اا

 م ل

 اوعمج نيذلا لاق ضعبل مهضعب سانلا ءافو ليللا ناك اذإ ىتح .ةّرغ هنم ودعلا

 ىف اوجرخ نيذلا لاقو «بيصن اهيف دحأل سيلف اهانيوحو اهانعمج نحن : مئانغلا

 نيذلا لاقو «مهانمزهو ودعلا اهنع انيفن نحن ءانم اهب قحأب متسل :ودعلا بلط

 دلع هللا لوسرب انقدحأ نيذلا نحن ءانم اهب قحأب متسل :ِهْلَي هللا لوسرب اوقدحأ

 نع َكنوُلَأَسُي » :ىلاعت هلوق لزنف هب انلغتشاو «ةرغ هنم ودعلا بيصي نأ انفخو

 ءاهتمسق لبق ةمينغلا نم ذخأي نأ نيدهاجملا ضعب لواح دقلو 2274 لاَقنألا

 ىخأ لتق ردب موي ناك امل :لاق صاقو ىبأ نب دعس نع دمحأ مامإلا ىوريف

 ىبن هب تيتأف «ةفيتكلا ىمسي ناكو .هفيس تذخأو صاعلا نب ديعس تلتقو ءريمع

 لاق -مئانغلا هيف عمجت ىذلا ناكملا وهو- ضبقلا ىف هحرطاف بهذا :لاقف هلك هللا

 الإ تزواج امف :لاق ىبلس ذخأو .ىخأ لتق نم هللا الإ هملعي ال ام ىبو تعجرف

 . )«ةيآلا رخآ ىلإ 4 لاقنألا نع َكَدولَأسي ١9 تلزن ىتح اريسي

 هللا لزنأف «كلذ ىف اوفلتخاف ءاهميسقت الو مئانغلاب دهع نيملسملاب نكي مل

 نيب عمجت ىتلا ةلداعلا ةمسقلا نوكت ثيح اهناعضي هلوسرو ىلاعت هلل اهنأ ىلاعت

 .هللا هارأ ثيح اهمسقو كَ هللا لوسر اهذخأ دقو .«ةحلصملاو لدعلا

 اَمّنَأ اومَلَعاَو ظ :ىلاعت هلوق ىف اهيلع صوصنملا مئانغلا ةمسق اهمسق لهو

 4 ليبسلا نباو نيكاسملاو ئماتيلاو ئيرقلا ىذلو لوس هَسْمْح هل أف ءيش نم منع
 !!ةروسلا رخآ ىلإ

 نيب لَو ىبنلا اهمسقف مئانغلا ةيآ تلزن نكت مل هنأ ةاورلا ضعب حجري

 : ىلاعت هلوق ىف مئانغلا ةمسق اهمسق هنأ ريثك نبا ظفاحلا حجرو «ةيوسلاب نيبراحملا
 مس مس يارا

 .4 ةلمملل لوسّرللو هسمخ هّلل َنَأَف ءيش نم متم اَمنَأ اوملعاو »

 )١( هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع ثيدح -راصنألا دئسم ىقاب :دمحأ دنسم )575165(.
 صاقو يبأ نب دعس قاحسإ يبأ دنسم -نيرشبملا ةرشعلا دنئسم :دمحأ هأآور (؟) )٠669(. ملسم هاور امك :

 داهجلاو ريسلا )17/44(.



 لافنألا ةروس ريسفت
 لل للا الملل مص

 ج١1

 ناتفراش هل تناك هنأ -ههجو هللا مرك - ىلع نع ىور امب كلذل سنأتساو

 . ةميركلا ةيآلا ىضتقمب ؛سمخلا نم امهذخأ

 نود اهوبلط نيرجاهملا نأ «لافنألا ىف فالخلا نم نإ :ىرشخمزلا لاق دقلو

 هل دنس ال كلذ نكلو «ةرجهلا دنع مهلاومأ نم بصتغا امع لدب اهنأل ؛راصنألا

 .اهلقن ركذي ملو ةياور هدنع لعلو .ءىرشخمزلا هساق سايق هلعلف «ةياورلا نم

 دق ناك نإو «فالخ ةرداب تناكو «ءلافنألا نع لؤاستلا نع ةباجإلا دعب

 مكحأو نيلداعلا لدعأ ىلإ لآ رمألا نأو ءهلل ةينلا باستحاو داهجلاو ناميإلا همسح

 . نيمكاحلا

 تاراثمو فالخلا ذفانم دسي ىتح «ىوقتلاب عاردالا ىلإ اعد ىلاعت هللا نكلو

 :ىلاعت لاقف «هنطوم ىف فالخلا ىلع ىضقي ام لكب ارمأ لاقف ناطيشلا

 . 4 نينمؤم مسك نإ هَلوَسرو هللا اوعيطأو مكديب تاذ اوحلصأو هللا اوَقَّئاَف ل

 : ةدوملل ءاقبإو «عازنلا نم ةياقو ةعبرأ رومأب هناحبس مهرمأ

 ءذفنم ناطيشلل نكي مل ىوقتلاب تألتما اذإ بولقلا نإف «ىوقتلا - اهلوأ
 ؛حاصفإلا ءاف هللا اوََّناَق » :ىلاعت هلوق ىف (ءافلا)و ءعضوم فالخلل نكي ملو
 الو «هللا ىوقتل مكسفنأ اوغرفف «هلوسرو هلل ةمسقلا ىف رمألا ناك اذإ ىنعملا نأل

 لدعلا ىهو ءاعم ةحلصملاو لدعلا ىه هللا ةمسقف «هميسقتو لاملاب مكسفنأ اولغشت
 . ماظنلاو قحلاو

 ىذلا رمألا ىهو 4« مكنيِب تاذ اوحلصأو© :ىلاعت هلوق ىف - اهيناثو
 ةدوملا انلق امك وهو «طبارلا تاذ دارملا امنإ ء.هسفن نيبلا دارلا سيلف «مكطبري

 ام لك ىف ةظحالم ةدوملا نوكت نأب .هدهعتو «هتياعر هحالصإ ىنعمو «ةلصاولا
 .قرفملا صرحلا لدب ةلوصوملا ةبحملاو «ةرثألا لدب راثيإلا نوكيف ءانطبري

 راوجب ةدارإ مكسفنأل اولعجت الأب هلوسرو هللا ةعاط - عبارلاو ثلاثلا رمألا

 .مكتايح ةنس ىه هلوسر ةعاطو «مكعامسأ ءلم هللا اولعجت نأو «هللا ةدارإ



 لافنألا ةروس ريسفت ل
 مس. كلل

 ىف

 ناميإ الو ءهتبجومو ناميإلا رون ىه رومألا هذه ةظحالم نأ هناحبس نيب دقو

 ناميإلا ناك نإ ىأ 4«َنينمؤُم متنك نإ :ىلاعت لاق اذلو ؛رومألا هذه هعم تناك الإ
 .مكل ةمزالم ةيسفن ةلاح

 هلوسرو هللا ةعاطو نييلا تاذ حالصإو ىوقتلا لعج) :ىرشخمزلا لاق دقو

 .«اهيلع رفوتلا ىلع فوقوم ناميإلا لامك نأ ملعيل ؛هتابجومو ناميإلا مزاول نم

 : ىلاعت

 مهَتداَر هناا مع اتت اذإو مهبول تلجو هللا ركذ رذإ نيذلا لا نوما امنإ»

 ةوق امهيلإ عفدت نيلمعو «نيتنيعم نيتفص ركذف «نينمؤملا تافص هناحبس ركذ

 .نامعإلا

 ركذ اَذإ َنيِذَّلا © :هتاملك تلاعت هلوقب ىلاعت هللا هركذ -نيلوألا نيرمآلا لوأ
 كلام وه هناحبس هللاف ءهيلإ عزفلاو هنم فونلا لجولا .4 مِهِبوُلُق تلو ُهللا
 ىف هيلإ عزفو هفاصخ هتوكلمو هءايربكو هلالجو هتسمظع رضحتسا نم دوجولا

 ىف وجرملا بوبحملا فوخملا وهف . ىمظعلا هتحاس ىلإ انئمطم هيلإ نكرو ء.تاململا

 سحتو هبهرث ىأ «هركذل لجوت بولقلا نإ : لوقت ةيآلا هذه تءاج اذلو ؛؟تاململا

 ءاميظع الجر فاخي نمك «هيلإ ءاجتلالاب نكئمطتو «هدحو هيلع دمتعتو « هتمظعب

 اونمآ نيذّلا 9 :ىلاعت لاق كلذلو ؛هيلإ نئمطي هتاذ تقولا ىفو ءهتوق بهريف
 فوخملا وهف ء[دعرلا] © كل بولا نيم ولا ريا لا رك مهو نيت

 ثيدحلا نَسَحَأ لّز هللا » :هناتثمطاو نمؤملا لجو نيب اعماج ىلاعت لاقو.
 ه راي عع ع 5 02 رم مل

 ىلإ مهبولقو مهدولج نيلت مث مهُبر نوشخي نذل دولج هنم رعشفت يناثم ام اهباشتم اباَك

 .[رمزلا] 4 < هللا رْكذ



 لافنألا ةروس ريسفت اه

 صمم يضل

 ليي 14

 مهيلع تئرق اذإ ىأ © اَناهِإ مِهَتداَر هئايآ مِهيَلَع تيلت اذإو ١ -نيرمألا ىناثو
 ءرونلاب ةءاضتسا ناميإلاو «نيبم رون اهيف ةيآ لكف ء«ًناميإ مهتداز ةينآرقلا تايآلا

 هللا تايآ كلذك ءاراصبإ رظنلا دادزاو ءايضلا مع رونلا قراشم تددعت املكف

 ةدايزف ءاّناميإ دادزاف ناميإلا رون دادزاو بلقلا تءاضأ هيآ مهيلع تيلت املك «ىلاعت

 م  اذإو» «ناميإلا ىحاون نم ةيحان ىوقت ةيآ لكد «هترثكو ليلدلا ةدايزب ناميإلا

 مهو اناعإ مهتدارق اونمآ نيِذّلا مَ انا هذه هَنداَ مكيأ لوقي نم مهنمَف ةروسا تَلِنأ

 .[ةبوتلا] 4 239+ نورشبتسي

 ناميإلا نإ نولوقي نمم نحنو ءهصقنو ناميإلا ةدايز ىهو «راثت ةلأسم كانهو

 بيرلا ليزتو «هتبثتو هيوقت اهنإف «ةيحوملا تايآلا ةرثكو «ةلدألا رفاضتب ديزي

 ليلد نآرقلا ىف ةيآ لكو «ةلدألاب همعدو هتوق الإ ناميإلا ةدايز تسيلو «تاهبشلاو

 . هتاذب مئاق

 :ىلاعت لاق اذلو ؛لكوتلا و وهو «نيقباسلا نيرمألاب قلعتي ثلاث رمأ كانهو

 ذاختا دعب ققحتي هلكوت قح ىلاعت هللا ىلع لكوتلا (َنوُلَكََتي مهبر ئلعو»
 :رومأ ةثالث ىف بابسألا

 ةدارإب الإ هترمث جتني ال هنإف هرمأ دادعإ لمكي امهم هنأب سحي نأ -اهلوأ

 رثؤي هنأ مهوت هنأل ؛لض دقف رثآلا جتنت اهدحو بابسألا نأ نظي نمف «ىلاعت هللا

 .لوقعلا دسفي مهو كلذو «داجيإلا ىف

 .هدحو ىلاعت هلل هرومأ ضوفني هنأ -اهينا

 نوكي اذهبو ماوس دحأ [ ىلع نولكوستي ' ال ىأ لعفلا ىلع ىلع رورجملاو راجلا مدقف
 .تادابعلا نم ةدابع لكوتلا

 ىهف ةيسفن رومأب ةعوفدملا ةيلمعلل رومألا امأ «نمؤملل ةيسفنلا لاوحألا هذه

 :ىلاعت هللا قزر امم قافنإلاو ةالصلا ةماقإ

 .  نوقفنُي مُهاَنقَزر اممو ةالّصلا نوميقي نيذّلا



 لافنألا ةروس ريسفت اا

 م كلل لل لل

 ا 414

 ىباجيإ ىسفن رهظم امهلو «ىلمع رهظم امهل نالمع وأ ناتفص ناتاهو

 ناكرألا ءادأ نم اههجو ىلع ةموقم اهب نايتإلا ىأ ؛ةالصلا ةماقإ - امهالوأ

 «عوشخو عوضخ نم ةيحورلا ىناعملل ةروصم نوكت نأو «ةافوتسم ةيسحلا

 ارعشتسم «هاري هنأك اهيف هللا قحب امئاق نوكي نأب ةيبوبرلا تافصل راضحتساو

 ءاهتيصاخ ةالصلل ققحتت كلذبو «هلالج لج ىلاعت هللا ةرضح ىف هنأب ساسحإلا

 ءاشحفلا نع ئهنت ةالّصلا نإ :لاق امك ءءوسلا لعف نم ءرملا بناجت اهنأ ىهو

 رقتك رقن ةالصلا تسيلف « [توبكنعلا] 4 م3: ... ٌرِبْكُأ هللا ركذلو ٍرَكْْلاَو

 .هترضح ىف تقو ءاضقو «فارصناو «ىلاعت هلل درجت اهنكلو .ةكيدلا

 ىف اهيلع ةموادملا ديفي © ةالّصلا نوميقي 9 :ىلاعت هلوق ىف عراضملاب ريبعتلاو

 ةظفاحملاو «مئادلا رمتسملا ددجتلا ديفي عراضملاب ريبعتلا نأل ؛فلخت ريغ نم اهتاقوأ

 .عاطقنا ريغ نم اهيلع

 ةضيرف ىهو «ىلاعتو هناحبس هلل ةيديرجت ةبّذهم ةيلمع ةضيرف ةالصلا نإو
 «نواعتلاو ةمحرلا نم تالصب طبارتم داوتم باحتم عمتجم فيلأتل «ةيعامتجا

 موي لك ىف ىلاعت هللا دنع ءاقتلالاو صالخإلاو رهطلاو ىحورلا فلإلا هعمجي

 .تارم سمخ

 ىعامتجا فيلأتو «ىحور بيذهت اهنأ ةالصلا رمأ ىف ساسألاف نكي امهمو

 نواعت ىهف ةاكزلا امأ .ةمحرلاو ةدوملاو ةفلألا ىلع عامتجاو ءرهطلا ىلع

 عفدتو «ءارقفلا ىنغت اهنأل «مرغم ال منغم اهنأ ِهِْك ىبنلا ركذ دقو «ىعامتجا

 4 نوقفني مهاَقَرر امو )» :ىلاعت لاق دقلو ءرقفلا نع ةمجانلا ةيعامتجالا تافآلا

 وهو قفنملا وهو ىطعملا وه هللاف ءاهيف نم ال «ىلاعت هللا قزر نم ةاكزلا نأ ىأ

 نأ ىأ ءرصقلا وأ صاصتخالا نايبل ء«رورجملاو راجلا ميدقتف «فلكملا وهو رمآلا

 هقزر ىذلا هللا قزر نم هنأب مامتهالا نم هيفو «هريغ نود هللا هاطعأ امم قافنإلا

 لام نم ذخأي وهف هللا دابع عيمجلاو ؛هللا لام لاملاف «ءارقفلل هنم اوطعيل ءاينغألل

 امك «نيفلختسم مهلعجو لاملاب سانلا ضعب ربتخا هللا نإو .هللا دابع ىطعيو هللا



 لافنألا ةروس ريسفت م

 كلل لل للاب للفلل لوللللللا مص.

 نال هيرب

 [ديدحلا] « #7 هيف نيفلختسم مكلعج امم اوقفنأو /» :ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت لاق

 لامتحاو لمعلاو ربصلاب مهرمأو «رقفلاب سانلا ضعب ربتمخاو .ءاطعلاب مهرمأو

 . ءالبلا

 نيذلاو ؛هللا ركذ دنع مهبولق تلجو نيذلا نينمؤملل ىلاعت هللا مكح دقلو

 الإ نولكوتي ال «لمعلا ماكحإ دعب نيذلاو «ىلاعت هللا تايآ تيلت اذإ مهناميإ دادزي

 :لاقف بتك امب مهل ىلاعت هللا مكح ءهللا ىلع

 ىفو «اتباث اقداص اقح انامعإ ىأ ءاقح نونمؤملا مهنأب مهل ىلاعت هللا مكح

 ىلاعت هللا نم ةداهش هذهو «مهريغ لامكلا هجو ىلع نمؤم ال ىأ «ناميإلا فصو

 . اديهش هللاب ىفكو «ناميإلا لامكب مهدارفناب

 :نينمؤملل لامكلا تافص ىه فاصوأ ةئالثب ىلاعت هللا مهفصو دقو

 ءايلعلا تاجردلل الإ ركذت ال تاجردلاو «تاجرد هللا دنع مهل نأ -اهلوأ

 هذهب سانلا ىلع اولع مهنأو «هللا دنع قبسلا نأ .# تاجرد مهل ىنعمو
 ىدنع ةناكم نالفل - ةلزنملا هللا مالكلو -لوقن امك فيرشتلل نايب وهف تاجردلا

 .هللا دنع تاجرد نم ىلعأ ةجرد ىأف

 مهل رفغي بوتلا لباقو بونذلا رافغ هنأ ىأ ةرفغم مهل نأ -ىناثلا فصولا

 «اوبانأو اوبات اذإ مهتائيس نع زواجتي ىلاعت هنإف ءمهل ىلاعت هللا نم بيرقت كلذو

 .ىلاعتو كرابت هنم نوبيرق مهنأ تبثتو «ةبرقم ةلزنم كلتو

 ىدام :ناقزر وهو «ىلاعت هللا ءاطع قزرلاو «ميرك قزر -ةئثلاشلاو

 لعجي ال سانلا نع هينغي ثيحب ءايندلا ىف هللا ءاطع وهف :ىداملا امأف «ىونعمو

 ملف :«هليصحت نسحأ نمل ةمعن لاملاو هللا دنع هتجاح نوكت لب «دحأ دنع هتجاح

 معن) :لاق هنأ درو دق ّةِْللَي ىبنلاو «لالح ىف الإ هقفني ملو «لالح نم الإ هلني

 .©7(حلاصلا ءرملل حلاصلا لاملا

 )١( لكي ىبنلا نع صاعلا نب ورمع ثيدح - نييماشلا دنسم : دمحأ هاور )1/١95ا1١(.



 م0 للامام

 أ بح

 ميقملا ميعنلاب «ةرخآلا ىف ةتمحرب هدمغتو ىلاعت هللا اضر وه :ىونعملاو

 ىقتلا لهأ لوقي نأو ء«دماحملا قزرلا نمو «قزر اذهف ؛ميلألا باذعلا نع هداعبإو

 الو ءءوسلا لمعل قفوي الأ ميركلا قزرلا نمو ءاريخ الإ نولوقي الو ءريخلا هيف

 .ريخلل الإ قفوي

 ىلدتي الو «لامعألا فيرشب الإ بسكي ال هنأ ديفي ميركلاب قزرلا فصوو

 ءريخ ىف الإ قفني الو «ريخ نم قزري هنأ ىنعملو «رارشألا ثيح ىلإ هبلط ىف

 .بستحي ال ثيح نم هقزري هللاو «ميرك ناكم نم الإ بستكي الو

 نافرفلا موي تامدقم

 هل هل هل

 هس جرو 2 ل 7 هل هس ساس حج هس حل

 2 َنوُهرَكْلَنيِمْوُمْلاَنباَعِبِرعَنَِو يلا َكييْم
 12011 ع هي 2م 9 . 01

 توما كإدوفاَسم امك َنباَمَدََبّيحْل و كنولدج
 هه رس م ميس لئلا

 3م
 اهنأ نينفي اطلاىَدَحِإمَس ل م ذإ دول

 ل ع ٍةكَوَشلآِ اََريعَدأ ترد وو

 سيرفر َمطفيو همك ب
 2 ترص رم هةالدإ رورو د ورود يرسخ م و

 / توُمرُجمْلا هر © 1ولطتسل الط ١ بو قل لحب يو

 نايبلاو قسنلا ىف اهلبق امب ةلصتم تايآلا هذهف «ضعبب لصتم اهضعب تايآلا

 ءاهتياهن ىلإ لصت ىتح ىسفنلا ريسلاو رذدب ةوزغ تامدقم ىف اهلك ذإ «عوضوم لاو

 :ىلاعت هلوقو

 . « نوهراكل نينمؤملا نَم اقيرف نو قحلاب كتيب نم كبر كجرخأ امك )»



 لافنألا ةروس ريسفت ا 2

 ااا الالات اطال لا ااا انااا الا

 ةدع ىربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ ركذ «هيبشتلا ىف «امك" عضوم ام
 هللا نأو «لافنألا ىف مهفالتخاب ةلصتم اهنأ ركذف «ةيآلا اهلمتحت اهلك تاريسفت

 كتيب نم كبر كجرخأ امك إل كلذك اهيف مهتبغر ىلع مهيديأ نم اهعزتنا ىلاعت
 حيضوت ىف ىربطلا لوقي « َنوهِراَكَل نينمؤملا نم اقيرف نوط تباثلا رمألاب 4 قحلاب

 «مناغملا ىف متفلتخا امل مكنأ امك :لوقي ىلاعت هللا نأ اذه ىنعمو» :ىنعملا اذه

 هللا لوسر ٍمسقَو «ةَمسَق ىلإ اهلعجو مكنم ىلاعت هللا اهعزتناف ءاهيف متححاشتو
 متهرك ال كلذكو ءمكل ةماتلا ةحلصملا وه اذه ناكف لدعلا ىلع اهمسقف كك

 «مهنيد رصنل اوجرخ نيذلا ريفنلا مهو «ةكوشلا تاذ لاتق نم ءادعألا ىلإ جورخلا

 مكنيب هب عمجو ءمكل هللا هردق نأب لاتقلل مهتهارك ةبقاع ناكف مهريع زارحإو

 ئسعو ف :ىلاعت لاق امك ءاحتفو ارصنو ىدهو ادشر داعيم ريغ ىلع مكودع نيبو

 ال ْمُسأَو ملعب هللاو ْمُكَل رش وهو اًنيش اوُبحُت نأ ئسعو مُكَل ريخ وهو اًئيش اوهركت نأ
 . [ةرقبلا] 4 ين نوملعَت

 اهذخأ دقف «مئانغلا ىف مكربتخا امك نآلا مكربتخي هللا نأ ىنعملا ةصالخو

 ىبنلا جرخأف «مكربتخا كلذك «ةحلصملاو لدعلاب اهتمسق ٌةَْك ىبنلا ىلوتو مكنم

 . « نوهراَكَل نينمؤمْلا نَم اقيرف نو 9 ةحلصملاو ةكوشلا تاذل كك

 ىف ةقاشملا نم مكسوفن عنمب مكربتخا هللا نأ هادؤم جيرختلا اذه نأ ىرنو

 لاتقلل ادانعتسا اهتاوهش نع اهعمقو «ءسفنلا ىوه ىلع ربصلا ىلع اضيورت لاما

 امك «هراكملا ىلع ربصلاب ءالتبا هركت ام ىلع مكسفنأ لمحب مكربتخا كلذك

 .داهجلل هنم دبال امهالكف «سفنلا ىوه در ىلع ربصلاب مكربتخا

 كجرخأ امك :كلذ ىنعم نورخآ لاق» :لوقيف ءرخآ اهجو ريرج نبا ركذيو

 «لاتقلل نوهراك مه كلذك ءنينمؤملا نم قيرف نم هرك ىلع قحلاب كتيب نم كبر
 .«قحلا هنأ مهل نيبت ام دعب نم هيف كنولداجي مهف

 :نيترم لاتقلل ةيهارك لقألا ىلع وأ ددرت لاح مهيف دجو مهنأ اذه ىدؤمو

 ىعاودلا تماق ىذلا تباشلا رمألا وهو قحلاب كتيب نم كبر كجرخأ امدنع ةرم

 ال ريفنلل رمألا راصو «لاتقلا نيعت امدنع ىرخأ ةرمو ءريعلل كلذ ناكو هيلإ



 و لافنألا ةروس ريسفت

 1 ببن يي 0 تتاابررر

 الو «ليوأت ىلإ جاتحي الو ظفللا قواسي هنأل ىناثلا جيرختلا ىلإ ليمأ ىنإو ءريعلل

 عبتتل كتيب نم جورخلل هراك نينمؤملا نم قيرف دجو امك هنأ هادؤمو «ظافلألا هابأت
 كجرخأ امك :ىلاعت هلوق نوكيو «برحلا ةدارإ دنع لاتقلا ةيهارك تدجو ء«ريعلا

 نوُقاسي اَمَنأَك نبت ام دعب قحلا ىف كتولداجي :ىلاعت هلوقب اقلعتم 4 كتيب نم كبر

 . 4 نورظني مهو توملا ىلإ

 :نيترم قحلاب قحلا ركذ ىلاعت هللا نأ -امهلوأ :نيرمأ دنع انه فقنو

 قحلا وه ىذلا تباثلا رمألاب ىتأ 4 كتيب نم كبر كجرخأ امك » -امهالوأ
 هنأ ىف قحلاو «نينمؤملا ةحلصم ىف قحلاو «نيدلا نأش عفر ىف قحلاو «هتاذ ىف

 هللا هدارأ امنإو ءهسفن تاذ نم هدارأ ام ِةْلْكَك ىبنلا نأو «هتدارإو ىلاعت هللا رمأ

 نينمؤملا حلاصمو هحلاصمب ملعأ وهو هابرو هقلخ ىذلا هبر وهو «هل ىلاعت

 ةملكو «ىلفسلا اورفك نيذلا ةملك لعجو «قحلا ةملك ىلاعت هزازعإو «مالسإلاو

 .ايلعلا ىه هللا

 نّيبت ام دعب قحلا ىف كتولداجي :ىلاعت هلوق ىف لادجلا ركذ امدنع -امهينا

 . 4 نورظني مهو ٠ تؤملا ىلإ نوقاسي اَمَنَأَك

 قحلا وه كلذو «هنولتاقي اشيج اوقل ءاهولقني اريع اوقلي نأ لديف «ريفنلا مهل ادبو

 عم اذه ىف اولداج دقو «ةمدصلا دنع ربصلاو ءاورصتنا نإ ةكوشلا هيف ىذلا تباثلا

 .هنم صانم ال ارمأ راص هنأ

 دييأت الول اهب لبق نينمؤملل ناك امو «ةرطيسم رفكلا ةوق تناك قحلا ىفو

 «فاخي ال ىذلا وه عاجشلا سيلو «هنم دب ال ناك فوخلاف «هترصنو ىلاعت هللا

 ىلع لمعيو ءاهئاقلل ربدي نيكلو ءاهفاخيو هودع ةوق ردقي ىذلا وه عاجشلا امنإ

 مهلدجك سفنلا ىلع ةظفاحملا هؤشنم اذه ىف مهلدج ناك دقلو ءاهيلع بلغتلا

 .توملا ىف ةبغرلا هؤشنمف مئانغلا لوح



 لافنالا ةروس ريسفت ا

 لل مس.

 ىَلِإ نوقاسي امئأك ) : ءاقّلل مهريدقتو مهفوخ ريوصت ىف ىلاعت هللا لاق دقو

 هودشم وهو «توملا ىلإ قاسي نم لاحب مهلاح ىلاعتو هناحبس هبش دقف 4 تملا

 .ةلاحم ال هب لزان هنأو «نيعلا ىأر هاري هنأك هل عقوتم «هيلإ رظان

 نإو «هنم ةاجنم الو «ةلاحم ال مهب لزان هنأك ءرطخلا مهيدل مسجت دقلو

 دعو اضيأ ةمث نكلو ءرطخ َةَمَث نأ مهل نيبي ىلاعتو هناحبس هللاف ءادفلاب اوضر

 الو لابجلا هعم تلزلزت ىذلا تباثلا ناميإلا ةمثو دييأتلاو رصنلاب ىلاعت هللا

 .لزلزتي

 ىلاعت هللا دعو ىلإ نانئمطالاو ربصلا ىلإ اذه ىف مهوعدي ىلاعت هللا نإو

 تبثتي نأ ديري ناك هنكلو «نمألاو نانئمطالا حور مهيف ثبي ناك ٌةِْكلَي ىبنلا نإو

 .هل مهتعاطو ءرصنلل مهبلطو ءاقللا مهمازتعا نم

 ربخ ٌهَكَي ىبنلا غلب امل هنأ حاحصلا ريّشلا باحصأو ريثك نبا ظفاحلا ىوريو

 هلك دارأ هنم دبال لازنلا ناكو نيكرشملا شيج ءيجمو ءرحبلا فيس ىلإ ريعلا رارف

 . شيرق نع مهربخأو هعم نم راشتساف هشيج نم تبثتي نأ

 .نسحأف لاقف رمع ماق مث «لوقلا نسحأف ءركب وبأ لاقف

 نحنف هب هللا كرمأ امل هللا لوسر اي ضما :لاقف ءورمع نب دادقملا ماق مث

 نإ التاَقف كرو تنأ ْبَهْذاَف »9 :ىسومل ليئارسإ ونب تلاق امك لوقن ال هللاو «كعم
 «نولتاقم امكعم انإ التاقف كبرو تنأ بهذا نكلو [ةدئاملا] 4 <: نودعاق انهاه

 نم كعم اندلاجل (ةشبحلاب ةنيدم) دامغلا كرب ىلإ انب ترس ول قحلاب كثعب ىذلاوف

 .ريخب هل اعدو «ًريخ لِيَ هللا لوسر لاقف .هغلبت ىتح هنود

 «راصنألا ديري امنإو ««سانلا اهيأ ىلع اوريشأ» :ِِك هللا لوسر لاق مث
 هللا لوسر اي :اولاق ةبقعلاب هوعياب نيح مهنأ كلذو «سانلا ددع اوناك مهنأ كلذو

 كعنمت انمامذ ىف تنأف انيلإ تلصو اذإف ءانراد ىلإ لصت ىتح كمامذ نم ءارب انإ

 ىرت راصنألا نوكت الأ نم فوختي هللا لوسر ناكو «ءانءاسنو انءانبأ هنم عنمن امم

 ىلإ مهب ريسي نأ مهيلع سيل نأو «هودع نم ةنيدملاب همهد نمت الإ هترصن اهيلع
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 هللاو :ذاعم نب دعس لاق .كلذ هِي هللا لوسر لاق املف «مهدالب نم مهودع

 اندهشو «٠ كانقدصو كب انمآ دقف :لاق .«لجأ» :لاق هللا لوسر اي انديرت كنأكل

 عمسلا ىلع انقيثاومو اندوهع كلذ ىلع كانيطعأو «قحلا وه هب تئج ام نأ

 تضرعتسا نإ قحلاب كثعب ىذلاوف ءهللا كرمأ امك هللا لوسر اي ضماف «ةعاطلاو

 نأ هركن امو ءدحاو لجر انم فلختي ام ؛كعم هانضخل هتضخف ءرحبلا اذه انب

 ىلاعت هللا لعلو ءءاقللا دنع قدص برحلا دنع ربصل انإ ءادغ انودع كب ىقلن

 لكي هللا لوسر ًَرُّسَق «ىلاعت هللا ةكرب ىلع انب ٌرسف «كنيع هب رقت ام انم كيري

 . '0)1هللا ةكرب ىلع اوريس» :لاقو «هطشنو دعس لوقب

 دق هشيج ةدارإ نأ فرعي نأ دعب الإ ريس ال كنحملا دئاقلا ةمكح ىلإ رظنا

 .برخلا ىلع تعمتج دج

 نوكت ةكوشلا تاذ ريغ نأ نوذوتو مك اهّنَأ نيتفئاَطلا ىدحإ هللا مكدعي ذإو»

 لطبيو َّقَحْلا ّق يل( نيرفاكلا َرباد عطقَيو هتاملكب َقحْلا قحي نأ هلل ديريو مُكَل

 . 4 <22 نومرجملا هرك ولو لطابلا

 رمتسي نأ نم ةعناملا زجاوحلا عضيو «مالسإلا زعي نأ ىلاعت هللا دارأ دقل

 نوك ىتح هاذأ لمحتو ءةكم ىف هرباصو هِلِكَي ىبنلا هلواط دقل ء«هيغ ىف كرشلا
 نم كلذ دعب نم دب ال ناكف «ةرصنلاو ءاويإلا راد ةنيدملا ىف ةكوش مالسإإلل هللا

 ىلإ بهذت ةّككمل ريع تناك .لاتقلا نم دبال ناكف ةنتفلل فقوو «نايغطلل دح عضو

 «شيرقل ةريثك لاومأ اهيف تناكو ةنيدملا نم ةبرقم ىلع وأ ةنيدملا ىلع رمتو ماشلا

 ملس ال هنألو ءاهنم اوجرخأ ىتلا لاومألا لدب نوملسملا اهذخأي نأ هِي ىبنلا دارأف

 مهؤامد حابت نأ امح ناكف «مهلاومأو ةكم ىف نيملسملا ءامد اوحابأ مهنألو ( مهنيب

 اهسأر ىلعو نوكرشلملا اهب تلفناف «ريعلا ةرداصمل ةئامثالث وحن جرخ «مهلاومأو

 شيجب ترفنف ءاهريع ىمحتل اهرفنتسي ةكم ىلإ لسرأ دق ناك هنكلو «نايفس وبأ

 وزغ ىلع نيكرشملا نم ىقمحلا رصأ دقف تجن دق ريعلا نأ عمو «ردب ىلإ هجتا ريبك
 .هنم دبال ارمأ ءاقللا ناكف محرلاو لآلا اوسنو «ةنيدملا

 )١( ص « 4ج : ةياهنلاو ةيادبلا  25١ءايبنألا صصقو «45 ص ؛١ج :يربطلا خيراتو : جاءص51١ .
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 الالام للا لاا لالالا تل الاتات اتالم ال اسلااا

 ا رح

 ءريعلا نودوي مهلاومأ تذخأ نيذلا اصوصخو «نينمؤملا ضعب ناك دقلو

 هرك لاتقلا نألو ءاهايإ هللا مهلفنأو «مهيلإ تتأ ةمينغ اهنأل لاتقلا اوديري ملو

 لاتقلا مُكَيَلَع بتك إ :ىلاعت لاق امكو «ءامدلا هركت ةقيقر ةنمؤملا سفنلاو مهل

 كلذلو مهعم نيكرشملا لاح لثم ىف اريخ ناك نإو [؟7١ :ةرقبلا] # مُكَل هرك وهو

 :ىلاعت لاقو «ةرطفلا ىه كلتو «برحلا ال «ريعلا نودوي اوناك

 نوكت ةكوشلا تاذ ريغ نأ نوُدوتو مُكَل اَهّنَأ نيتفئاّطلا ىدحإ هللا مكدعي ذإو )»

 . 4 مك
 ةفئاطلاو «ريفنلا ةفئاط امإو ريعلا ةفئاط امإ نيتفئاطلا ىدحإ ىلاعت هللا دعو

 برحلا ةعامج وأ «لام نم اهعم امب اهنوذخأي ريعلا ةعامج انه دارملاو «ةعامجلا انه

 لالذإو ةوقلاو ةكوشلا اهيف نكلو «مهلاومأ نومنغيو ءمهيف نورسأيو نولتقي
 . نيكرشملا

 راتخيو «ةكوش اهيف سيل نكلو «ءامدلا نم ةيلاخلا ةئيهلا ةلهسلا نودوي مهو

 .ةكوشلا هيف ام مهل ىلاعت هللا

 ةبهر نوكتس برحلا ةجيتن نأل ؛زاجملا ليبس ىلع ةكوشلاب ةوقلا نع ربعو
 اذإ الإ مهئاذيإ ىلع نومدقي الو «نيملسملا ةلماعم ىف نوظفحتي مهلعجت نيكرشملل

 زهتنت وأ لكؤت ةمعّط نوكي الف «هولاني نأ لبق مهكوشي ريطخ رمأ ىلع اومدقأ
 .اهلكأل صرفلا

 هتاملك تلاعت هلوقب ريعلا مهتدارإ نع ىلاعتو هناحبس هللا ربع دقو

 الو ءالاس مكيطعت ىهو ريسلا نودوت ىأ 4و ةكرشلا تاذ ريغ نأ دورت
 هناحبس ربعو ءاهيف ةزع الو ةيامح ال ام ىهف ءمهبهرت ةوق اهذخأب مكل نوكي

 ىتلا ىناعملل «ريعلل نيلئام نوبحت ىأ «نودوتو 9 :هلوقب اهتدارإ نع ىلاعتو

 .اهانركذ
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 بجاولا نأ ىلإ هيبنتو «بتعلا ىناعم نم ىنعم ىلإ ةراشإ ريبعتلا اذه ىفو

 مهفوخ نم ىلاعت هللا لدبيف «مهنوفعضتسي نوكرشملا ناك نم «ةوقلا بلط وه

 : ىلاعت هللا لوقي كلذلو ؟صضرأألا ىف انيكمتو «ةوق مهفاعضتسا نمو ءانمأ

 .«ةوفل ريد عفو ادب خف حي أل و
 (دويا نود «هللا ديري» هلوقب ربعو «مهبناج ىف نودوي هلوقب ىلاعت هللا ربع

 ىهو ةحلصملا ىهو ةذفان هللا ةدارإو «ةدارإ هللا بناج نم كلذ نأ ىلإ ةراشإلل

 دو درجم هنأ ىلإ ةراشإلل * نودوتو 8 :هلوقب مهبناج ىف ريبعتلا ناكو ءريخلا

 امح نونمؤملا مهو فيكو «ىلاعت هللا دري مل ام نوديري فيكو .ةدارإ رصي ملو

 . ىندأ وه ام ىلإ ليم مهليمو مهل ءالعإ هللا ةدارإو ءاقدصو

 دارأ ىأ «قحلا قحيل# :هلوقب ةوقلاو ةكوشلا ةدارإ نع هنأاحيس ربع دقو

 هل نوكيلو ءهدكؤيو هديؤيو هتبشيو قحلا ىوقيل .ةكوشلا تاذ ىلاعتو هناحيس

 هؤاطعإ قحلا قاقحإ ىنعمف «ىلفسلا ىه اورفك نيذلا ةملك نوكتو «ءايلعلا ةملكلا

 هءالعإو قحلا رصن نآل كلذو ؛نيرفاكلا رباد عطقيلو قحلا قاقحإ ةجيتن ىلاعت هللا

 ءائاثتجا برعلا ضرأ نم ثتجيل هتوق بهذت ىتح ءائيشف ائيش رفكلل 217صْيَخ

 ربادلا 4 نيرفاكلا رباد عطقيو )» : هتاملك تلاعت هلوقب كلذ نع ىلاعتو هناحبس ربعو

 «هرفكب رهجي نم نيرفاكلا نم ىقبي ال نأ نع ةيانك كلذب ربعو «فلخلا وه

 ىلوي ىذلا شيجلاب رفكلل هيبشت هيف كلذو ءهيلع ىلعتسيو «ىلاعت هللا دناعيو

 .هيلع ءاضقلاو هرابدأ عطقب هيلع ىضقي ىتح «')هانقب لتاقيو ءربدم

 مهل ىلاعت هللا دارأ دقو «هنودوي اوناك ام كلذو « ىلاعت هللا هدارأ ام اذه

 ىأ # هتاملكب :هلوقو هللا مهرثكف ًاليلق اوناكو «رزؤملا رصنلا ناكف «ةزعلا

 .ميركلا نآرقلل دييأت دييأتلاف ,ةجح وه ىذلا نآرقلاب

 .ناميإلا دييأت ىف هللا ةنس هنأ ركذف .قحلا دييأت ىنعم هناحبس دكأ مث

 : لئاق نم زع لاقف :لطابلا وهو كرشلا لاطبإو

 .برعلا ناسل . تام :اصبخ صيبخ نم «ءائيشف ائيش هيلع ءاضقلا يأ )١(
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 . «لطابلا لطبيو قحلا قحيلال
 وه انه (قحلا)و «لاتقلا ىلع ثعابلا ىلع لدت ىهو «ةبقاعلا مال انه (ماللا)

 وه ىذلا لاتقلا ةبقاع نوكتل ىنعملاو «ىرتفملا كرشلا وه (لطابلا)و «تباثلا نيدلا
 ارهعسم ًامئاد تول ؛ قحلا تبثي نأ ةكوشلا تاذ وهو هللا هدارأ ىذلا قحلل دّيؤملا قحلا
 هرك ولو ءارمتسم لطابلا وهو كرشلا لطبيو «نيكسمتسم ناميإلا لهأ ماد ام
 نودسفيف ضرألا ىف نومرجي نيذلا نيمرجملا مغر كلذ ناك ولو #يلا +)+ نومرجملا
 .الابو ناك ولو «عقي امب لوبق ىلع نوهركم نيمرجملا نأ انه دجنو نوحلصي الو اهيف

 عونتل كلذو «نيرفاكلا رباد عطقب ةقب ةقباسلا ةيآلا ىفو «نيمرجملاب انه ربعو

 نومرجم مهو «تانيبلا مايق عم مهدوحجل نورفاك مهف ؛هروص ددعتو مهدانع
 «نورفاك هب مهو ءمهسفنأ ىلع ًايدعت رفكلا ناك اذإف «نينمؤملا مهتنتفل نودسفم
 .نومرجم اهب مهو «مهريغ ىلع دعت ةنتفلاف

 اهب نرتقا اذلو «ةكوشلا تاذ بلطو داهجلا وه هتبثو هللا هقحأ ىذلا قحلاو
 عنم وهو (لطابلا لاطبإو هتيبئتو .قحلا نيدلا وه ىناثلا قحلاو «نيرفاكلا رباد عطق
 4 هلل هلك نيدلا نوُكيو نتف نوكت ال ىّتح مهولتاقو © :ىلاعت لاق امك «ةنتفلا

 .[”"9 :لافنألا]
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 بلطب ءداهجلا اوبلطي نأ ىلع نيملسملا ثحي ىماسلا ىنآرقلا صنلا ناك

 مهبلغت ال ىتح «مهنم قثوتسيو مهثحتسي مهمامأ لَك ىبنلاو «ةكوشلا تاذ ةفئاطلا

 ةعقاولا تند اذإ ىتح «ةكوشلا تاذ ريغ نودوي مهنأ رهظ دقو «مهنيد ىف ةيندلا

 ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلالا نم دبال ناك نانئمطالاو «بولقلاب دادعتسالا عم ناك

 نم دبال كلذلو ؛نيرورغم اوسيلو «نونمؤم مهف ءرصنلا نوكيلو «ثوغلا نوكيل

 ءربكألا ءبعلا هيلع نأب سحأ ىذلا لوسرلا نم اصوصخو هللا ىلإ ءاجتلالا

 : ىلاعت لاق.مهرهظأ وه ناكو «هللاب هعم نمو وه ثاغتساف

 . 31<4 نيفدرم ةكئالمْا نْمِفْأب مُكدمُم ينأ محل باَجَساَف مكبر دونغ ذِإ
 انهوهو ءىضاملل نوكي فرظ «ذإ ١ و ءثوغلا بلط ةثاغتسالاو

 اهّنأ نيتفئاَطلا ىدحإ هللا مكدعَي َذإَو ل :ىلاعت هلوق ىف امك «رضاحلاب لصتملا ىضاملل

 اددجتم ٌءاجتلا تناك اهنأو ةثاغتسالا ريوصتل اهدعب عراضملا ءاجو 4422. . ْمُكَل

 .ىلاعت هلل ارمتسم

 «ىلاعتو هناحبس هل ةعارض تناك دقو هِي ىبنلا ةثاغتسا ةّنسلا تور دقو

 :لاق هنأ باطخلا نب رمع نع حاحصلا نم امهريغو « دمحأ مامإلاو ملسم ىورو

 ىلإ رظنو «فينو ةتامثالث مهو ءهباحصأ ىلإ ٌهَِلكَك ىبنلا رظن ردب موي ناك الل»

 مث «هرازإو هؤادر هيلعو «ةلبقلا كلَ ىبنلا لبقتساف «ةدايزو فلأ مه اذإف نيكرشملا
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 ضرألا ىف دبعت ال ةباصعلا هذه كلهت نإ مهللا ؛ىنتدعو ام ىل زمنأ مهللا» : :لاق

 ركب وبأ هاتأف .هيبكنم نع هؤادر طقس ىتح هوعديو هبر ثيغتسي لاز امف «ادبأ

 هنإف «كبر كتدشانم كافك هللا ىبن اي :لاق مث ءهئارو نم همزتلا مث ىمءادر ذخأف

 , '7(كدعو ام كل زجنيس

 ةالصلا مامإ وهف ءهعم نم ةئاغتسا ىهو «ٌوُلَي هللا لوسر ةثاغتسا ىه هذه
 امدنع ِدِللَك ىبنلا نإو «نيمومأملل ةءارق هتءارق مامإلا نأ امك .مهل ةثاغتسا هتئاغتسا
 دجسملا رطش اهيف ههجو ممي «ةالص اهنأكو «ةلبقلا ىلإ هجتا ةثاغتسالا ىلإ هجتا
 . مارحلا

 ىَنَأ مُكَل باَجتِساَف © :ىلاعت لاقف «هيبن ةثاغتسال ىلاعت هللا باجتسا دقو
 . 4 َنيفدرم ةكئالَمْلا نم فلأب مكدمم

 ءءاعدلا روف تناك ةباجإلا نأ ىأ «ةيروفلا ىلع لادلا فطعلل (ءافلا)
 .نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلا نم مهعم نمو نييينلا ءاعد كلذكو

 ؛ةثاغتسالا هب باهت ام نسحأك ةباجإلا ةدش ىه ءاتلاو نيسلاب ةباجتسالاو
 ةباجإلا تنرقو «نينمؤملا ةزعو ناميإلا ةوق لجأل ناميإ ىهف ىلاعت هلل ةثاغتسا اهنأل
 صاصتخالا ركذو «مكاعريو «مكؤلكي ىذلا مكبر نم ىهف ءاهتوق ىلع لدي امب

 مكريغل ةباجإ الو مكبر نم متنأ مكل ةباجإلا ىأ 4 مكل» : هناح بس هلوق أ

 .قحلل نوعدتو ءقا ىلع مك

 نم , فلأب دادمإلا نوكيو ء(فلا) ب ىرقف ١ فلا ىف تاءارق ثالث انه 4 نيفدرم

 ءفلأ مهددعو افينو ةئامثالث مكددع ناك اذإ هنإف «نيكرشملا ددع ردق ىلع ةكئالملا
 وأ ايواستم ةبسحلا ىف ددعلا نوكيف «ةكئالملا نم فلأب ىلاعت هللا مكدمأ دقف

 .نوديزت

 نمو -نآرقلا ريسفت :يذمرتلاو «(1975)ردب ةوزغ يف ةكئالملاب دادمإلا -ريسلاو داهجلا : ملسم هاور )00(
 نع 0 هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع دئسم لوأ -ةرشعلا دنسم :دمحأو 2( ١ 812لافنألا ةروس

 .مهنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع « سابع نبا
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 ال كلذبو «لعفأ نزو ىلع «فلأ عمج «(فّلآ) ب ىرخأ ةءارق كانهو

 «(فالآ) ىهو ةشلاث ةءارق ىرشخمزلا ركذو «فولأب لب ادودحم ددعلا نوكي

 تاءارقلا لمتحي لوكشملاو طوقنملا ريغ ىنآرقلا ىنامشثعلا ىئالمإلا مسرلاو

 . ثالثلا

 حتفب أرقتو فدر ىف ةغل ىهو «فدرأ نم ةقتشم «نيعباتتم ىأ «نيفدرم»و

 . ضعبب مهضعب فدرأ دقو اوءاج مهنأ ىنعملاو 0 ةءارق ىهو لادلا

 نييعت ال فلألا سنج دارملاف «فالآب وأ «فالآب دادمإلا نيب صقانت-الو «بير

 .ددعلا

 اوناك مهنأ نايبل ضرعتي نأ ريغ نم ًادادمإ ناك هنأ حاحصلا ىف تباثلا نكلو

 .هارن ام اذهو ءاونوكي مل مأ ةيناسنإ روصب

 ءايحور اًدادمإ ناك هنأ ررقن اننإف « ةيناسنإ ماسجأ وأ روص ةمث نكت مل اذإو

 نأ ديؤي هنإو «ةتباث ةقيقح وهف «ةككئالملاب هللا دادمإ نم بير الب اذهو «ناطيشلا

 :ىلاعت هلوق -هتيفيك انلهجو هتقيقحب انمآ -ىحور دادمإلا

 . 4 ئرشب الإ هللا هَلَعَج امو

 ناك دادمإلا كلذ نأ ىأ .(مكددمت) نم قتشملا ردصملا ىلإ دوعي ريمضلا

 «بولقلل نمأ هيفو «هيف بير ال تآ هنإو رصنلاب مكل ريشبت ىأ ىرشب هيف ايناحور

 ةبهألا لحأ عم هيلإ نانئمطالاو رصنلا ءاجرف 3 رصنلا ءاجر عم برخحلا لخدتلو

 -راصتخالا ةياغ .رسكلاب نوقابلا أرقو «بوقعيو رفعج يبأو عفان ةءارق «لادلا حتفب (نيفدرم) )١(

 .(97؟)ىنادمهلا
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 ؛روحت الو «باهت الو ءعزفت الف سفنلا نائئمطا رصنلا ءادتباو 2« سفنلا ىلع رصن

 الو فوخ ريغ ىف مدقتف عرجت الف ««مكبولق هب نئمطتلو » .هناحبس لاق اذلو
 نئمطتل الإ هب رابخإلاو 3 ةكئالملاب دادمإلا ناك امف رصانلا هدحو هنإو « لجو

 .بولقلا

 ميكحلا زيزعلا 4 هّللا دنع نم ًالإإ»9 رصنلا نوكي ال بابسألا ذاختا دعب هنإو
 . ىلاعتو هناحبس هرمأبو ءىش لكل ربدي ىذلا بلاغلا ىأ

 ىناسنإلا دوجولا ةزجعم هللا باتكب قيلت ةينايب تاراشإ نيتميركلا نيتيآلا ىفو
 : هلك

 و رشبت ىتلا ةيناحورلا ىوقلا كلت ةكئالملاب دادمإلا ديكأت - اهالوأ

 هيلإ دادمإلا ةفاضإبو 4 مُكدمم ىَنَأإ» :ىلاعت هلوق ىف نأب ديكوتلاب اهدكأ دقف

 .رارمتسالاو ءاقبلا ىلع ةلادلا ةيمسالا ةلمجلاب - اهيناثو

 تاءارقلا ىلع وهو «ديزي وأ نيكرشملا ددع ىزاوي ىذلا فلأب دحلا - اهئلاثو

 . نيكرشملا ددع فاعضأ ىرخألا

 دادعإو ةبهألا ذخأ دعب هللا ىلع دامتعالا ةرورض -ةينايبلا تاراشإلا نمو

 رصق دقف © ميكح زيزع هللا ْنِإ هّللا دنع نم الإ رصنلا امو إف :ىلاعت لاق دقف .ةدعلا
 ىفنلاب رصقلاو «هنم الإ رصن الف هللا دنع نم هنأ ىلع هبابسأ رفاوتت امهم رصنلا

 رومألا ربدي ىذلا ميكحلا وهو «بلغي ال ىذلا زيزعلا وهف هرصقلا اذه ىكزي امب

 قحلا رصان هلذحو وهف «لطابلا لذخيو قحلا رصني نأ اهاضتقم نمو هتمكحب

 .ةيمسالا ةلمجلاو (نإ) ب كلذ ديكأتو ءامئاد

 :ىلاعت لاقف «نانئمطالاو نمألا ضافأ هنأ ىلاعت هلل نيبو

 بهْذيو هب مكره ام ءامسلا نم مُكلع ليو هم َمأ ساما مُكيَُي ذِإ )
 . مادقألا هب تبقي مكبوُُف ىلع طبريلو ناطيشلا زجر مكدع
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 ةيدعتلا اهيف زوجي (ىَشََغَأ) ك (ىَشَغ)و «مونلا هبلغ ىنعمب ءهاّششغ :لاقي

 [سي] 4437 نورصني ال مهَف مُهاَنيِشْعََف » :ىلاعت هلوقك «ةزمهلابو فيعضتلاب
 . [مجنلا] 4 227+ ىَراَمَتت كّبَر ءالآَيأبق 2200 شع اَم اهاشَمَف 9 : ىلاعت هلوقكو

 .ساعن نم ءاشغ هنأك مهنويع ىلع هعضو ىأ ساعنلاب ىلاعت هللا مهاشغو

 .ناث لوعفم ساعنو

 لجأل ىأ «نينمآ ساعنلاب ىلاعت هللا مهاشغ ىنعملاو ءنمأ ردصم ةَنمَأظو

 نإف «مهنانئمطاو مهنمأ ىلع ةلالدلل ىأ ءفوخملا نم مهل انمأ كلذ نوكي نأ

 .مونلا نمألا عمو ءرهسلا قلقلا عمف ءمهلا نع دعبو ءرارقو نمأ ساعنلا

 (ةميزعلا ذكحشيو «سفنلا ىوقي مهم رمأ ىلع مادقإلا دنع ساعنلا نإو

 ىلع ىلاعت هللا معنأ دقو «نانئمطالا ةرامآ وهو ؛بارطضالاو قلقلا بهذيو

 هللا ديبأتب نيسحم ءرصنلا نيجار نينئمطم نينمآ ءادعألاب اوقتليل «نينمؤملا

 ناك ام" :ردب ةليل ىف -ههجو هللا مرك- يلع لاق دقلو .مهعم قحلا نأب نيسحمو

 . اوك هللا لوسر الإ مئان الإ انم

 لاق دقف ءرطملا لوزن مهبولق اهب ىلاعت هللا تبث ىتلا ىرخألا ةمعنلاو
 ملو .ءام هيف ناكم ىف نوكرشلمل ناك دقف 4 ءاَم ءامّسلا نم مكيلع لّزنيو » :ىلاعت

 لزنأف «سواسولا مهضعب ىف تسوسوف ءأمظلا مهيلع بلغف ءام نينمؤملا دنع نكي
 «باكرلا اوقسو ةيقسألا اوألمو «ىداولا لاس ىتح ءاملا ىلاعتو هناحبس هللا

 هب هللا دّبل ذإ مادقألا هب تبثو ءاروهط ءاملا كلذ هللا لعجف ةبانجلا نم اولستغاو

 ثعبف ةلمر موقلا نيبو مهنيب تناك هنأ كلذو» :ريثك نبا ظفاحلا لوقيو «ضرألا

 . «مادقألا اهيلع تتبثو تدتشا ىتح اهبرضف اهيلع رطملا ىلاعت هللا

 بهذيو هب مكرهطيل ءام ءامسلا َنَم مُكْيَلَع َلَرتيَو 9 :ىلاعت هللا لوق اذهو

 . 6 مادقألا هب تَبعيو مكبولف ىَلَع طبريلو ناطيشلا َرْجِ مُكَنَع

 ناطيشلا زجر هب اوبهذأ اروهط ناكو «هنم اوقس ىلاعت هللا هلزنأ ىذلا ءاملاف

 مهتبثو «مهبولق ىلع هب ىلاعت هللا طبرو «ىنعمو اسح اورهطو «ةبانجلا وهو
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 صوغت الف «مادقألا اهيلع تتبثو ضرألا هب ٌدبلو «ناطيشلا سواسو مهنع بهذأو
 مهيلع ؟١)رثعد ىتح رمهنا دقف نيكرشملا ىلع الابو ناك ءاملا اذه نإو «لامرلا ىف
 . مهمادقأ لمحت ىلع ىوقت ال ضرألا تراصو ضرألا

 وهو ءرهطلاو «قلقلا باهذو نانئمطا هب نرتقا هللا نم ىسح دييأت هلك اذه

 .انانثئمطا سوفنلا ديزي

 :ىلاعت لاق دقف ةكئالملاب ىلاعت هللا تيبثت كلذ راوجب ناك دقو

 نيدذلا بوُلُق ىف ىقلأس ومآ يذلا اوَُبف مُكَعم ىَتأ ةكئالملا ىَلِإ كبر ىحوي ذإ »
 . 4 ناب لُك مهنم اوبرضاو قاتعألا قوق اوُبِرصاَف بعرلا اورقك

 هللاو ءاهل بابسألا لك تذختاو «هللا اهديأ قحلا ةعقوم ىه ناقرفلا ةعقوم
 ناك ىذلا ةكئالملا نم ددملاب الوأ ىلاعت هللا مهديأ ءءاشي نم هرصنب ديؤي ىلاعت
 رمأ نأب اثلاث مهديأو «ةكئالملاو نينمؤملا عم هللا نأب ايناث مهديأو ءانانئمطاو ىرشب

 «نيرفاكلا بولق ىف بعرلا ىقلأ نأب اعبار مهديأو ءاونمآ نيذلا اوتبثي نأب ةكئالملا
 . لتقت ىتلا ىديألا ىف برضلاو «مهقانعأ قوف برضلا ناك نأب اسماخ مهديأو

 ىه 4 مُكَعَم ىَنأ ةكئالملا ىَلِإ كبر ىحوي ْذِإ ل :ىلاعت هلوق ىف 4ذإ»
 نمو ىبنلا اهيأ ركذا ىأ ءددجتملا ماودلل عراضملاو ءرضاحلاب لصتملا ىضاملل

 اهيأ مكعم هللا نأ ةكئالملا ىلإ عطقني ال ىذلا رمتسملا ىلاعت هللا ىحو .كعم
 ىف مكعم ىلعألا هتوكلم ىف هلالج لج هناحيس رهف نينمؤملل مكديبات ىف ةكنالا

 نع حاصفإلل انه «ءافلا» و 4 اونمآ نيِذّلا اوتبنف ١) «مهبولق تيبثتو نينمؤملا دييأت
 ىأ ءاونمآ نيذلا اوتبثف دييأتلا اذه ىف مكعم هللا ناك اذإ :ىدؤملاو ءردقم طرش

 دنع نم حورب مهبولق ئلتمتل مكتيناحورب مهوألماو .هللا حاورأ رشعم مهووق
 .اولذي الو ةزعلاو العلا اوبلطيل هتزعو هتوقو هتوربجو «هتمظعب ساسحإو «هللا

 َقْوُف اوُبِرْصاَفظ «نينمؤملا باطخ ىلإ ةكئالملا باطخ نم هناحبس تفتلا دقو
 نانبلاو ءسأرلا وه قنعلا قوف امف «سوءرلا اوبرضا هانعم اذهو 4 قانعألا

 .رثعد -حاحصلا . مودهملا ُرّثعَدْلا و مدهلا :لادلا حتفب ٌةَرّثعَدلا )١(
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 « مهيديأ اوعطقاو « ناطيشلا نطوم اهنإف ء«مهسوءر اويرضا نأ قنعملاو ,.ىديألا

 . مهنيد نع مهونتفو «مهوبذعو نينمؤملا اوذآو اهب نوشطبي مهنإف

 اوفعضأو مهولتقاف «هلثمب نوكي ءادتعالا درف ةفأر مهب مكذخأت ال قنعملاو

 .نينمؤم موق رودص كلذب هللا فشي مهاوق

 :ىلاعت لاق اذلو ؛هلوسرو هللا مهتبراحملو ءاوبكترا امب ءازج كلذ نإو

 ديدش هللا َنِإف ُهلوُسَرو هللا ققاشي نمو ُهَلوُسَرو هللا اوثاش ْمُهّنأِب كلذ
 . 4 باقعلا

 نينمؤملل ةكئالملا دادمإ ىلإو «مهبولق ىف هللا هاقلأ ىذلا بعرلا ىلإ ةراشإلا

 نينمؤملل هللا رمأو «ةكرعملا ىف بلغلا ىلإو «نينمؤملا بولقل ةكئالملا تيبثت ىلإو
 ىف اوراص ىأ «هلوسرو هللا اوقاش مهنأل كلذ لك «مهفارطأو مهسوءر اوبرضي نأ

 مهنأ نيبساح مهنوبلاغيو «هلوسرو هللا نوداحي ءرخآ قش ىف هلوسرو هللاو «قش

 هللا اوداح مهنأ ببسب ىأ ةيببسلل 4 مِهَّنَأِب 9 : ىلاعت هلوق ىف «ءابلا» و «نوبلاغلا

 ناكو .هلوسرو هللا ركذو «بلاغلا وه هللاف «ةبلاغم ريمأ رمألا ماد امو «هلوسرو

 لوسرلا ةبراحم نأ ىلإ ةراشإلا كلذ نع باوجلاو «هبر ركذ وأ لوسرلا ركذ ىفكي

 4 هللا عاَطَأ دَقَف لوسرلا عطي نم هلل ةعاط لوسرلا ةعاط نأو هلل ةبراحم

 ىف رهظأو «ىلاعتو هناحبسس هلل ةداحم لوسرلا نايصع نأ ىلإو 838٠| : ءاسنلا]

 («امهققاشي» نم لقي ملو 24 هلوسرو هّللا ققاشي نمو# :لاقف :رامضإلا عضوم

 .مهمرج مظعل راركتو «مهب ديدنت وهف «نوفرتقي ام ميظع نايبل كلذو

 ايندلا ىف باقعلا ةدشل نايب «باقعلا ديدش َهّللا َنِإَفظ :ىلاعت هلوقو

 لزنم هللا نإف ىنعملاو .هتلع هذه فوذحم طرش باوج ىلع ةلاد ىهو «ةرخآلاو

 ىلاعت هللا نأ اوسنو .هلوسرو هللا نوبلاغي مهنأل ؛ايندلا ىف مهب ديدشلا هباقع

 .ءىش لك ىلع بلاغ

 مهنإ لب «هلل ةبلاغملا ماقم ىف اوسيل مهنأ ىلإ ةراشإلل مهل اباقع هللا هامسو

 .نيتساخ نودريو «نوبقاعيو نوبدؤي نم ماقم ىف
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 اورْغي اليكلو ءرشلا ىرشتسي اليكل ءاهيف مهب ليكنتلاو ايندلا باقع نإو
 نألو ءاولعف ام ءازج اولاني ىكلو «جرح نينمؤملا ىلع نوكي اليكلو «نينمؤملاب
 ةمأ امأ «ةيتانع رصرص حيرب وأ فساخب مهب ىويندلا باقعلا لزني ناك نيقباسلا
 .رايخألا ىقبيو ءرارشألا ىنفي ىلاعت هللا نإف ِدْلَِك دمحم

 ؛«ءازج ىفوألا وهو .ةرخآلا باقع عنمي ال اذهو «كلذل ايندلا باقع ناك

 . 6 ِراّثلا باَذَع َنيِرفاَكْلل أو هوُقوذَف مكلذ » :ىلاعت لاق كلذلو

 مومعل اديكأت «عمجلل باطخلا فاكب ىتأو «ميلألا باذعلا اذه ىلإ ةراشإلا

 اوهتنا دقف اوبات نإف ءاوبوتي ىتح كلذب نوبطاخي اعيمج مهنأو «نيرفاكلل باطخلا
 .باقعلا ديدش بوتلل لباق هللاو

 ىف (ءافلا»و ءهل راضحتسا ةراشإلاو «باذعلا ىلإ ةراشإ انلق امك كلذو

 ىهو «هنوقوذي» ىذلا ىويندلا باذعلا ىلإ ةراشإ اهيف #هوقوذف# :ىلاعت هلوق

 دقو همالآ ىلإ ةراشإ هوقوذب ريبعتلاو .هوقوذف مكباذع اذه ناك اذإ ىأ حاصفولل

 ءرابكتسالا دعب لذلا اوقاذو «لتقلا اوقاذو لاكتنلا اوقاذ دقف ءاهوسحأو اهوقاذ
 .نوبسكي اوناك امب نوهلا باذع اوقاذو

 لاق اذلو ؛مهب ةقحال رانلا اذإف «ةرخآلا باذع نم اوتلفي نل كلذ عم مهنإو
 ءمهل دعملا باذعلا هنأب ىحوي ام ةرابعلا ىفو 4 ٍراّثلا باذع نيرفاكلل َنَأوظ : : ىلاعت
 رارمتسا عنمل ناك امنإ ؛مهل ىقيقحلا ءازجلا وه سيل ىضرع رمأ ايندلا باقع نأكو
 . ضرألا ىف داسفلا عنملو «مهداسف ءاهنإو «مهرش

 ىَلَع لْضَف وذ هللا نكلو ضرألا تدّسَقَل ضعبب مهضعب سائلا هللا عفد الولو »
 .[ةرقبلا] 4 ؟21)+ نيملاعلا

 باّذع نيرفاكلل ّنَأو إ» :لاقف «تباثلا لصألا هنأل «ةرخآلا ءازج دكأ اذلو
 ىلع ةلادلا ةيمسالا ةلمجلاب ايناثو .ديكأتلا ىلع ةلادلا «نأ» ب -الوأ هدكأف 4 راثلا
 باذعب مهصاصتخا ىلع لادلا رورجملاو راجلا ميدقتب - اثلاثو «ماودلاو رارمتسالا

 نأ ىلع ليلد كلذو «,فصولاب ربع هنأل ؛ببسلا وه رفكلا نأ نايبب اعبارو «رانلا

 .راثلا باذع ىف ببسلا وه رفكلا
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 ا رح

 كلوق تلق كنإف ءانتائيس وحمي ام انتانسح نم لبقاو ءهرش انفكا مهللا

 ١١4[. :دوه] 4« تاّيَسلا نبهذي تاَنسَحْلا ّنِإ ل :قحلا

 2 خ2 لس و هس اه #آآ

 ملأ سيو منهج هو ودل ترف بضع

 كيسا كَمْ ككل و
 ه2 هَ ييمَوُمْلاَل جلو رت ذآ تركلو

 كورا تورك ( هيلع عيِمَس 5907
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 عم هلوسرو هللا ةكرعم لقف تئش نإو ءرفكلاو ناميإلا ةكرعم هذه

 ءهب اوثاغتساو هللا ىلع اولكوت مهنأل ءبابسألا اوذختا نينمؤملا نأل ؛نيرفاكلا

 «ءاقدصو اقح هللا ةكرعم تناكف «نوقفانملا وأ ناميإلا ءافعض مهيف نكي مل هنآلو

 . 6 ميكح زيزع إ» وهو

 « ةميزعلا ىف روخ هنآلو . ةميزهلا لوأ رارفلا نأ «رارفلا عنم ىف ىلاعتو هناحبس

 وهو لجرلا لتقي نألو ءطق رارف ىف ةرذعم الو ناعمتجي ال ناضيقن ربصلاو هنألو

 .هرهظب ربدم وهو لتقي نأ نم ريخ «هردصب لبقم
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 : ىلاعت لاقو

 . 4 اَقَحَر اوُرَفَك يذلا مئيقل اذإ اونمآ نيا اهيَأ اي)

 نونمتي اوناك مهو «نيرفاكلا ءاقل ركذو «تابثلاو ءاقللاو ربصلا ىلع ضيرحت اونمآ

 مهنأل ؛دشأ اضيرحت نيرفاكلا ءاقل ركذ ناكو « ةدهاجملاو تابثلا ىلع اضيرحت

 ربعو ءطرشلا باوج يف ةعقاو 0 و :لاقف ؛ديمهمتلا

 وه رظنم كلذو ؛مهرابدأ ىف برضت فويسلل مهروهظ ا نأ ىأ «ريذلا ىلوت

 نإو «هافقو هربد ىف فيسلا برضب ناديملا نم رارفلل ريوصت حبقأو رظانملا حبقأ نم

 هرهظ ىف لتقي نم امأ «ءادعألا نم لّْثْقَي نأ دعب الإ لتقُي ال هردص ىف لتقي نم
 .هسفنل رأثي ال .؟')طيبع همد بهذي هنإف

 دَقف ةنف ىلإ ارّيَحَمم وأ لاتقل ارحم الإ هربد دموي مهلوي نمو :ىلاعت لاق دقو

 . 4 ريصمْلا سئبو مئهج هاوأمو هللا نم بضغب ءاب

 رارقب درفني الأو ءرزآتلاو رفاضتلا بوجو ىلإ ةراشإلل ؛اراف ادرفم ركذ

 .ةعامج ىف الإ نوكي الأو

 لب «نيتراف نادعت ال نيتفئاط ناديملا نوكرتي نيذلا نم ىلاعت هللا ىنثتسا دقو
 .نيلتاقتم نادعت

 .ةئف ىلإ ةزيحتملا -_- ةيناثلاو «لاتقل ةفرحتملا -امهالوأ

 ةعامج نم ةعامج ةزوح ىلإ هجتت ىتلا ىه ةزيحتملاو «ةلئاملا اهانعم ةفرحتملا

 .نيملسملا

 .ايرط اصلاخ ىأ اطيبع همد بهذ )١(
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 نم برضب هذخآ اهنكلو «ةكرات ريغ لاتقلا ىف ةلئاملا اهب دارملا ةفرحتملاو

 كلذ» :لاقف ءالشم ريثك نبا ظفاحلا كلذل برض دقو «ةعيدخل او ةليحلا بورض

 «هلتقو ةرغ هيلإ ضقنا هبراحم نأمطا اذإ ىتح رارفلا ىلإ ليمي هنأ رهظي ىذلا

 ايوقم اهيلإ مضنيف ةوق ىلإ جاتحت اهبسحي ةئف ىلإ أجلي ىذلا ةئف ىلإ زيحتملاو

 .«اهفوفص

 نأ ررقن اذلو ؛رابدألا نيتيلوم الو نيتراف ناربتعت ال ناتفتاطلا ناتاهو

 نيلوم نادعي ال ةفئاطل زيحتملا وأ فرحتملا نكل ىأ .نكل ىنعمب «عطقنم ءانثتسالا

 .رابدألا

 نوكي ال رارفلا نكلو «بلغأ ودعلا ناك اذإ ايرورض ًارمأ رارفلا نوكي دقو

 اولوي نأ ريغ نم ( عجارتلاب نوكيو باحسنالا ريبذتب نوكي لب «رابدألا ةيلوتب

 ديلولا نب ب دلاخ ميظعلا دئاقلا لعف امك ءمهرابدأ ىف نوبرضي ءءادعألل مهروهظ

 هللادبعو بلاط ىبأ نب رفعجو ةثراح نب ديز لتق دعب ةدايقلا رمأ هيلإ لآ امدنع اذه

 دقف «فولأ ةثالث هعمو ءفولألا تائمب دعي اشيج همامأ نأ ىأر دقف «ةحاور نبا

 ضعب مهامسو ةنيدملا ىلإ داع ىتح ددم هءاج دق هنأ ءادعألا مهويو , عجارتي ذدخأ

 . نيراركلا ىأ (1)(نيراكعلا» د ىبنلا مهامسو «نيرارف نيدهاجملا

 عبسلا اوبنتجا» :ّكلكلَك لاق دقف ءرئابكلا ربكأ نم فحزلا ىف رارفلا نإو

 ىتلا سفنلا لتقو ءرحسلاو هللاب كرشلا :لاق ؟نه امو هللا لوسراي ليق «تاقبوملا

 فذقو «فحزلا موي ىلوتلاو « ميتيلا لام لكأو ءابرلا لكأو «قحلاب الإ هللا مرح

 . 270تانمؤملا تاالفاغلا تانصحملا

 -داهجلا : هننس يف دواد وبأ هاور امك .(١ا9/15) فحزلا نم رارفلا يف ءاج ام -داهجلا :يذمرتلا هاور )١(

 باطخلا نبا رمع نب هللا دبع دلسم -نيرثكملا دئسم :دمحأ هآور هوحلبو . 51 فحزلا موي يلوتلا

 .(01551) امهنع هللا يضر

 [ءاسنلا] ©2)2# ئماتيلا لاومأ نوكأ نيذلا نإ : ىلاعت هللا لوق -اياصولا :يراخبلا هاور ؛هيلع قفتم (1)

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع . .(89)اهربكأو رئابكلا نايب -ناميإلا : ملسمو ةةفشتف)
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 نونمؤملاو ءافيثك ودعلا ناك اذإ مهضعب هزاجأف «رارفلا ىف ءاملعلا ملكت دقو

 نم نيكمت هنأل ءاقلطم رابدألا ةيلوت زيجن ال نحنو «ةلاحم ال نولوكأم مهو «ةلق

 ميظعلا دئاقلا لعف امك مظنملا عجارتلا زيجن نكلو .«سأبلل باهذإو «نينمؤملا باقر

 وه سيلو صيخرلا لتقلا نم نيكمو نينمؤملل لالذإ رابدألا ةيلوت نإ ءدلاخ

 .هرهظ نم مهنكمي رابدألا ىلوملاو .هردص ىمحي عجارتملا نأل ؛ميكحلا عجارتلا

 لاقف «هربد ذئموي مهلوي نم ءازج رارفلا نع ىهنلا ىف هناحبس هللا نيب دقو

 ءاَب دَقَف » ابرطضم اربدم ىلو فحزلا موي ىأ «ةربد ذئموي مهّلوي نمو» :ىلاعت
 نأ بجاولاو هيلع بضغف «ىلاعت هللا نم هيلع ابوضغم عجر ىأ 4 هللا نم بضغب
 . 4 ريصَمْلا سئبو » منهج هيلإ ىوأي ىذلا ىأ «# منهج هاوأمو «هناوضر بلطي

 ىذلا وه هناحبس هنأو «هللا ديب رصنلا نأ ىلاعتو هناحبس هللا نيب كلذ دعبو

 : ىلاعت لاقف مهيمري ىذلا وهو «نيكرشملا مزهي

 يلو ئمر هللا نكلو تيمر ذإ تيم امو مهل هللا نكلو مهولتفت ملف )»
 . 4 ميلع عيمس هللا نإ اًنسَح ءالَب هنم نينمؤملا

 اوأرو «نيريثك نيكرشملا مهارأف ةلق اوناك «ةوزغلا هذه ىف نينمؤملا هللا قفو

 بعرلا مهبولق ىف ىقلأف نينمؤملل لبسلا هللا لهسو «نوريثك مهو اليلق نيكرشملا
 «مكبولق تنأمطاو «مكل ىرشب هللا مهلعجو ةيناحور مكألمف «ةكئالملاب مكدمأو

 .ناطيشلا زجر رهطو مادقألا هب تبثف ءاملا مهيلع لزنأو «ساعنلا مكاشغو

 تبلغ ةَليلَق ةئف نم مك )» :ىلاعت لاق دقو ءرصنلا ناكف اذهب ىلاعت هللا مهدمأ

 :يلاعت لاق امكو ء«هللا دنع نم رصنلا ناكف [؟54 :ةرقبلا] 4وهللا ١ نذإي ةريثك ةَنف

 ءرورغلا مهباصأ امو [١؟ :نارمع لآ] 4 ةّلذأ متنأو . ردبب هّللا مكرصت دقلو ©

 دقل» :كلذ ىف ىلاعت هللا لاقو «رابدألا اولو ءادتبا « هرصن نم هللا مهمرحو

 ايش مكدع نغت مَلَف مكترثك مكتبجعأ ذل نينح مدي | .ةريثك نطاوم يف هللا مكرصن
 قيفوتلا اذهل 5 :ةبوتلا] 4 َنيربدُم متلو مث تبحر امب ضرألا مكيلع تَقاضو
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 لتقلاو « هناحبس هيلإ رصنلا ىلاعت هللا بسن ردب ةوزغ ىف رئاكت ىذلا دييأتلا كلذو

 مهنأ هناحبس ىفن 4 مهلتق هللا نكلو مهولتقت ِمَلَف» :ىلاعت لاقف ءهيلإ ىمرلاو هيلإ
 ىلاعت هللا مهطلس امنإ مهسفنأ نم مهيلع نيطلسملا اونوكي مل مهنأل «مهولتق

 وه ىلاعت هللا ماد ام اهلبق ام ىلع ةبترتم (ءافلا»و مهادرأ ىذلا وهو «مهيلع

 4 مهلتت هّللا نكلو © :لاق مث هتكئالمبو « هريصنب مهديأو « مهضرحو مهاده ىذلا

 ىلإ انرظن نإو ء«راتخملا لعافلا وه هنآل ؛ىلاعت هلل قح لتقلا نإ لوقن نأ امإ

 ىلاعت هللا نألف «ببسلا ةدارإو ببسملا قالطإ ليبق نم هنإ :لوقن ةيداعلا بابسألا

 .هيلإ لتقلا دنسأ لتقلا ىف ببسلا وه

 . 4 ئمر هللا نكلو تيمر ذإ تيمر امو 8 :ىلاعت هلوق كلذكو

 ىتلا ةشيرملا لابنلاب ىمرلا وه ىمرلا نم دارملا نأ ىلع نيرسفملا ضعب لاق
 وه ىلاعت هللا نأل ؟ببسلا ةدارإو ببسملا قالطإ ليبق نم نوكيو «لتاقملا بيصت

 ىقلم ىلاعتو هناحبس وهو ةكئالملاب دمملا وهو «ديؤملا وهو «قفوملا وه ذإ ببسلا

 . نيكرشملا بولق ىف بعرلا
 نم ةضبق ضبق ناعمجلا ىقتلا امدنع هِي ىبنلا نإ : نيرسفملا ضعب لاقو

 «راصبألا تبرطضاف 227(هوجولا تهاش» :لاقو «نيكرشملا اهب ىمرو «بارتلا

 ىذلا تنأ تْنسآف ىأ 4 مر هللا نكَلَو َتْيَمَْذِإ َتْيَمَر اَمَو» :ىلاعت هلوقنف
 ىذلا وه هنأل باطخلاب ٌةْيِلَي ىبنلا درفأ كلذلو ؛ىمر ىذلا وه ىلاعت هللا امنإ تيمر

 ٠ ىمر

 نم حضاولا ىلإ ليمت نحنو ءحضوألا وه هنأل لوألا ريسفتلا ىلإ ليمأ ىنإو

 . ءارآلا

 .(1١لالال) نينح ةوزغ -ريسلاو داهجلا :ملسم حيحص رظنا قدز
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 نينمؤملا يلبيلو » ءهرصنب نينمؤملا ديؤيل «كلذ لعف ىلاعتو هناحبس هللا نإو

 ىأ ءانسح ءالب مهيلبي ىذلا ربتخملا ةلماعم نينمؤملا لماعيل ىأ © انَسَح ءالَب هنم

 رصنلل بابسألا مه اوذختي نأو «مهفلكي نأب كلذو ءامئاد ةنسح هتجيتن ءالب
 زيزعلا وهو ءايلعلا ىه مهيديأ ىلع هللا ةملك نوكت نأو «ةعفرلاو ةزعلاو «رزؤملا

 «عمسي نم ملع ملاع هللا نإ ىأ 4 ميلع عيمس هللا نط : هناحبس لاق دقلو «ميكحلا
 .املع ءيش لكب طيحمو

 نهوي ىذلا وه هريدقتو هتدارإب رصنلا كلذ نينمؤملا رصني ذإ ىلاعت هللا نإو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛نيرفاكلا مزاهو «نينمؤملا رصان هللاف نيرفاكلا نأش

 4 نيرفاَكلا ديك نهوم هللا َنَأَو مكلذ )»

 كلذ ىلاعت هللا فرش ىتح هدييأت نم ناك امو ىلاعت هللا رصن ىلإ ةراشإلا

 عيمجلا مالعإل «عمجلل باطخلا ريمضب ىتأو «هناحبس هيلإ هبسن نأب لاتقلاو لتقلا

 رصنلا كلذ ىأ «مالكلا نم مولعم فوذحم ةراشإلا مسا ربخو ءهرصنلا كلذب

 «ةديدش ةحرف هل هدحو رصنلاف «مكيلع اهب معنأ ةمعن هبسحو مكل تباث رزؤملا
 ةرمث وهو هتاذ ىف ليلج رخآ رمأ رصنلا اذه ىلع فطعو «هيف هللا ةمعن اولبقتف

 ىلع فوطعم نهومف 4 نيرفاَكْلا ديك نهوم هللا َنَأَو إذ :ىلاعت هلوق وهو ءرصنلا
 نأش نيهوتو فاعضإ ىرشب رصنلا ىرشب قوف وهو قباسلا مالكلا نم مهفي ام
 ىف فرشلاو ناطلسلاو «ةوطسلاو ةوقلا باحصأ اوناك دقل «مهديكو نيكرشملا
 كلتل نيبملا رصنلا ءاج املف «نينمؤملا ىلع كلذ لكب نوليطتسي اوناكو ةيبرعلا دالبلا
 اونهو اذإو «مهسفنأ ىف اونهو مهنود رصنلا تلانو مهيلع تلاطتساو ةريغصلا ةئفلا
 «مهيلع برعلا مهبيلأتو «مهريبدت وهو «نيملسملل مهديك نهو مهسفنأ تاذ ىف

 .ةزعلا مهيف نوريو «مهنوفعضتسي اوناك نأ دعب مهنوبهري اوراصو «مهبرحو

 :ناتيناد ناترمث اهل ناك ةسدقملا برحلا هذهف

 كرشلا ةملكو ايلعلا ىه هللا ةملك تراص نأو «هتاذ ىف رصنلا - امهادحإ
 .مهيلع اهب ىلاعت هللا معنأ ةمعن كلتو «ىلفسلا ىه
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 نهوو مهيلع نيكرشملا ءالعتساو نيملسملاب ةناهتسالا دهع ىهتنا هنأ -ةيناثلا

 مهتفنأ ترسك ىتلا ةمصاقلا ةبرضلا ىه كلت تناكف مهيدل نيرفاكلا رمأ

 .مهءايربكو

 نم هللاو ٠ مهنهو ىف ببسلا وه رفكلا نأ نايبل نيرفاكلاب ىلاعت هللا ربعو
 : ىلاعت هللا لاق «مهئارو

 نلو دعت اودوعت نإو كَل ريخ وهف اوهتنت نإو حفلا مكءاَج دقَف اوحتفتست نإ )ل

 . 4 نيدمؤملا عم هللا نَأو ترثك ولو ايش مكتف مكدع يع

 اهامس امك (ناقرفلا موي) وأ «ىربكلا ردب ةوزغ ىلاعت هللا ركذ نأ دعب

 هلل ةعاطلا وهو ءاهيف لثمألا ىزغملا ىلإ ىلاعتو هناحبس ريشي ذخأ. «ميركلا نآرقلا

 ماقمو «نيقيرفلا دنع برحلا دصقم ىلاعت هللا نيبي تايآلا هذه ىفو كي لوسرلل

 .اهيف ىلاعت هللا ةعاط

 . 4 حتفلا مكءاج دَقف اوحتفتست نإ :ىلاعت لاق

 .[84 :فارعألا] « قحلاب انموق نيبو اننيب حتفا انّبر 9 :ىلاعت هلوقك «لطابلاو

 باطخلا دعي مأ «نيكرشملل باطخملا دعيأ ىأ «نوكرشملا حتفتسا لهو

 مهو ملقط لثم نينمؤملل ةيآلا هذهل ةقباسلا تايآلا ىف باطخلا نإ «؟نينمؤملل
 هللا ناو مكلذ 9 :ىلاعت هلوقو « 4 مر هللا نكلو تمر ذِإ تير امو مهل هلا نكلو

 ثدحتملاو «نونمؤملا اهيف بطاخملا ةقب ةقباسلا تايآلا دجت اذكهو 4 نيرفاكَلا ديك نهوم

 .هذه دعب اميف وه امك «كلذ قايسلا ىضتقم ناكو «نورفاكلا ةبيغلاب مهنع

 العف اوحتفتسا مهنآل «نيكرشملل باطخلا نإ :اولاق نيرسفملا نم ةفئاط نكل

 ىرشخمنزلا ركذ دقلو «ةيدوبعلا ىف هودحوي مل نإو «هنوملعي اوناك ىذلا هللاب

 اودارأ امدنع مهنأ ىوريف مهحاتفتسا تارابع نم روص ةدذع ريرج نباو ريثك نباو

 مهللا :اولاقو ةبعكلا راتسأب اوقلعت ٌةِيَلَي ىبنلا ةبراحمو «ريعلا ةيامحل اورفني نأ
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 قح ىلع دمحم ناك نإ ىناعلل انَكفو «محرلل انلصوو «فيضفلل انارق رصنا
 .انرصناف قح ىلع انك نإو «هرصناف

 مركأو «نيتئفلا ىدهمأو « نيدنحلا ىلعأ رصنا مهللا :اولاق مهنأ ىوريو

 محرلل عطقأو رجفأ ناك انيأ مهللا :ردب موي لاق لهج ابأ نأ ىوريو « نيبزسحلا
 .هكلهأف ىأ ءهتحأف

 اهلعلف مهنم ناك حاتفتسالا نأ حص نإو «ىورملا حاتفتسالل روص هذه

 .مهعمجل ال مهداحآل تارابع فالتخا فالتخالاو مهنم تعقو دق اهعيمج

 «مهيلع مكهت هنإ :ىرشخمزلا لاق «# حتفلا مك ءاج دقق 98 :ىلاعت هلوقو

 اذإ مكنأل ءدحلا ديرأ هنإ :لاقي دقو «نوبغري ام ريغ ىلع ناك حتفلا نإ ثيح نم

 اوعضخاف «لصفلا اذ وه اهف ْهَْي دمحم نيبو مكنيب لصفلا نيبلاط نوحتفتست متنك

 بجومب قحلاب ناميإلاب اوهتنت نإو «قحلل نوعضخي الو ءاقح نوبلطي ال مهنكلو هل

 ةبراحمو لطابلا ىلإ اودوعت نإو «مكل ريخ وهو ناميإلا وهف مكدعوو مكحاتفتسا

 ولو ءائيش مكترثكو مكتعامج مكنع ىنغت نلو ءرصنلاب مهيلإ عَن هعم نمو دمحم
 اذه تارم متيأر دقو «هدييأتو هرصنب امئاد نينمؤملا عم ىلاعت هللا نإو ءترثك

 .ميكح زيزع هللاو ايلعلا ىه مهتملك تراصف «دييأتلا كلذو رصنلا

 رهاظ وهو «نيكرشملل باطخلا نأ ساسأ ىلع ميركلا لوقلا هيجوت وه اذه

 .اهدعبو اهلبق ةقباسلا تايآلا قايس الإ همواقي ال

 قايس ديؤي هنإف نينمؤملل باطخلا نأ ىلع ميركلا لوقلا جيرخت امأو

 ىلاعت هللا ىلإ اوعرضتت نأب «نونمؤملا اهيأ اوحتفتست نإ ىنعملا نوكيو «باطخلا

 ىتلا مئانغلا هعمو ءالعف رصنلا مكءاج دقف «هب نوئيغتستو «رصنلاو حتفلا نيبلاط

 نايصعلا نع عانتمالاو «ةعاطلا لضفب كلذ نأ متملع دقو ءاهومتدرأو اهومتبلط

 ةيوقتو مكنيب تاذ حالصإو «ةعاطلا ىلإ اوهتنت نإ ىأ 4 ْمُكّل ريح وهف اوهستت نإو )»
 فالخلاو ةنحاشملا ىلإ اودوعت نإ ىأ 4 دعت اودوعت نإو إف ءمكل ريخ وهف «مكعمج
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 اوعزانت الو إ» :ىلاعت لاق امك ءلشفلاو نالذخلاب مكل دعن ةعزانملاو مئانغلا ىلع

 نأل فالتخالا عم ائيش ةرثكلا ىنغت الو [5 :لافنألا] « مكحير بهذتو اولْشفَت

 ءاديدش مهنيب مهسأب نوكي نكلو .ودعلا ىلع ةوقلا هيف نوكي ال فالتخالا

 :لاقف كلذ ىلاعتو هناحبس هللا دكأ دقو «مهئادعأ ىلع ال مهسفنأ ىلع مهبرحف

 .©4 ترثك ولو ائيش مكتنف مكنع ينغت نلو

 اثلاثو ءاليلق ولو ءىش ىأ ىنغي ال هنأو «1ينل» ب ىفنلا ىلاعتو هناحبس دكأ

 نوكيس امب ربخي « بويغلا مالع ىلاعتو هناحبس هللا نإو .ةرثكلا عم ىنغي ال هنأ

 ىلع اوفلتحاو اوعيطي مل نكلو (رصن ةقباسو «ةوق مهعم تناك دقف ءدحأ موي

 قايس ىلإو «تايآلا قايس ىلإ برقألا نأ ىرن نحنو «ناجيرخت مكلاذ

 نينمؤملل باطخلا نإ :لوقن نأ ءزجعملا ىنايبلا ماجسنالا ىلإو ؛ةعاطلاب رمألا

 .اراذنإو اريذحت

 عم هللا أو :هتاملكو هتمكح تلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متحخو

 هلل نأو) ٠ .ىلعت هاوقي ةقاعتم اهنأ ىلع ةلالدلل ةزمهلا ةحرتفم ذأ" ينيسؤمْا

 .ةروسكم («نإ) نإ :لوقت ةءارق كانهو

 وأ ةروسكم نأ تناكأ ءاوس « نينمؤملا عم هللا نو :ىلاعت هلوقب ريبعتلاو

 مهبناج ىف حتفلا نوكيو ءمهرصني «نينمؤملا عم ىلاعت هللا نأ -امهدحأ

 ءاوقرفتي ملو « نينمّؤم ا قالخأب اوقلخت اذإ نوكي كلذ نأ -ىناثلاو «ءامئاد مهعمو

 .مهحير بهذتف اولشفي ال ىتح

 هلوسرو هلل مهتعاط ىف نينمؤملا ةوق نأ ىلإ هناحبس راشأ نأ دعبو
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 مومعل ديعبلاب 4 ُهَلوُسرو هللا اوعيطَأ اونمآ نيا اَيَأ ايإ» :ىلاعت هلوق ىف ءادنلا
 «ءافعضلاو نينمؤملا نع عافدلا وهو « هتناحبس هيلإ مهوعدي ام ةيمهألو ءادنلا

 وهو دك ىبنلا نم ءادنلاو .هلوسرو هللا ةعاطب مهدان «ةيرذلاو ءاسنلاو خويشلاو

 .هلوسر بطاخي امنإو «هيلإ نولواطتي ال ىلاعت هللا ماقمف باجي ىذلا

 عطي لوسرلا عطي نم نأ ىلع -ًالوأ ةلالدلل انه (هلوسر) ىلاعت هللا ركذو
 زازتعا هتباجإف «لذيو زعي ىذلا وهو ءرصني ىذلا وه هنأال -ايناثو «ىلاعت هللا

 ىف لوقي لَك ىبنلا ناك امك مهيلعو انيلع رطيسملا هنأل -اثلاثو هلك دوجولا ئشنمب
 هللا ركذ اذهل «كدابع نحنو كدابع مهنإ مهللا» :برح ىف لوخدلا دنع هئاعد

 . مهتوعد ىلوتي ىذلا وه ٌةْلَك ىبنلاو ,لوسرلا ركذ لبق ىلاعت

 الو) اعم نيءاتلا توبثب ةءارق كانهو «نيءاتلا ىدحإ فيفختب «اولوت الو»

 نوعمست متنأو ءاوفرصنت ال ىنعملاو «فارصنالا وأ ءضارعإلا ىلاوتلاو .(اولوتت

 نوكي نأ -امهلوأ :نيينعم نمضتي .ءلوقلا نوعمسي مهو فارصنالاو «لوقلا

 لوقن الو «نيذفنم ريغو «نيعاو ريغ نكلو نيعماس نونوكي مهف ءايسفن ىلوتلا
 .هرذق لوقلا نيردقم ريغ لوقن نكلو .نيقبطم ريغ

 «ملكتي وهو ءايسح اوضرعيف ٌَلِلَك ىبنلا نع اوضرعي نأ -امهيناثو

 .هدارم فرعتو «همهفب لوقلاب ةيانعو ىعو عامس مهعامس - اهلوأ
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 «مهبولقب هعم اونوكي نأو ءاسفن وأ اركف لوقلا نع اوضرعي الأ - اهيناث

 .مهحراوج لكو

 ىف ىأر اميف ٌلِكَِك ىبنلا ةعجارمو ء«هيف ىأر ال اميف ةقلطملا ةعاطلا -اهثلاثو

 ىباحصلا ردب ةوزغ ىف برحلا لزنم ىف ٌةِْلَي ىبنلا رواش امك «ةديكم وأ ءبرح
 هللا نأ ىه ءاهركذ نم دبال ةينايب ةراشإ انهو .هنع هللا ىضر رذنملا نب باح

 ادرفم ريمضلا داعأ ضارعإلا نع ىهن امدنعو «هلوسرو هللا ةعاطب بلاط ىلاعت

 . «هنع اولوت الو» :لاقف
 ىذلا وه ٍةْلكَك ىبنلا نكلو ءانركذ امل امهل ةعاطلا بلط نأ كلذ نع باوجلاو

 هللا نع ىلوتلا نوكي نأ روصتي الو «مهنع هبر مساب ثدحتملا وهو مهبطاخ

 تناك نإو «قيلت ال ىلاعت هلل مهنم ىلوتلا ةبسن نإو «ٌةْكَك هنع ىلوتلا لب «ىلاعت
 . ةنكمم ريغ

 متنأو إ» :لاق اذلو ؛اهيف نوعمسي لاح ىف مهو ؛ىلوتلا نع ىهنلاو

 :ىنعملا اذه ادكؤم ىلاعت لاق اذلو ؛عامتسالا نسح ىلإ ةوعد وهف 4« نوُعَمْسَت
 . 4 نوعمسي ال مهو انعمس اوُلاَق نيذْلاَك اونوُكَت الو »

 ال مهو ءانعمس مههاوفأب نولوقي نيذلا لاحك مكلاح نكي ال ىأ

 ذيفنت ىلع لمعنو هيف ركفتنو «هربدتن ملو لوقن ام عن ملو ءانعمس ىأ 4 َنوعُمسُي

 .مهبولقب اوعمسي ملو «مهناذآب اوعمس مهف «لئاقلا هبلط ام

 :ةثالث ماسقأ عامسلا نأ نمضتلاب هنم ذخؤي صنلا اذه نإو

 ىذلا اذهو ءملعو رصب ىلع ذيفنتو كاردإو ربدتو مهفت عامس - اهلوأ

 .افنآ هانركذ ىذلا وهو هلك ىبنلاو ىلاعت هللا هبلطي

 ىلاعت هللا مهاهني ام اذهو ءهرصبتو كاردإو ربدت ريغ نم عامس -ىناثلاو

 . تاصنإو ىعو عامس سيلو «قحلا نع ةلفغ وهف اقافن نكي مل نإ وهو «هنع



 لافنالا ةروس ريسفت 1 لإ

 0 سس
 1 تى

 .هعضوم نع لوقلا نوفرحي

 نم انلعجا مهللا .عامس الك عامس نارخآلا نامسقلا ناذهف نكي امهمو

 قحلا عامس

 عس 2ع ري 0 مس سسك
 محلا مصل اللا دنع تاوذل رش نإ

 مهعمسال اريخ مييشملل معو َنولِقَعَي ال ىذا رو سلس الس ء 7 هي 1 صو
 - 8 01 م أ 0

 َنيِزَأ مات : 072 سوُشرْعم مهوأوأوتل حهعمس كو
 م[ لا ل سمو رم ول ص ل

 مُكيِحيامِل مك اع داذإ لوسَرلِلو هيأ وب يجتسأ أونما»ء
 هه

 ِهكلاومَتَأَو لَو ءرمْلا ببي لوحي هللا أ اومْلَعَأَو
 00 و و ياس ح6 ل ص : و د
 اوملظ نزلا نييضتال ةنتؤاوم او مرو 8

 مسلم ع

 هلعجتو «ناويحلا نع هزيمت ىتلا مهفلا تاودأ ناسنإلا ىطعأ ىلاعت هللا نإ
 ىف هل ىلاعت هللا اهأيه ىتلا ةناكملا لتحيل الإ كلذ امو «هتاذب امئاق القتسم انوك

 نومّلعت ال مكتاَهُمأ نوطب نم مكجرخأ هللاو : ىلاعت لاقف نيلاعلا نيب ملاعلا اذه

 عمسلاف .[لحنلا] 4 207 تورْكْشَت مُكَلعَل ةدففألاو َراصْبَأْلاَو عُمّسلا مكل لعجو اًئيش

 مهفيلو كرديل ةدكفآلاو «هنوك ىف هللا تايآ ةفرعمل رصبلاو «هللا رمأ ام ةفرعمل

 .اهركش اذهو .ملعيو
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 0س للملا ملا 0

26 > 

 تاجرد نم لزن دقف معنلا هذه نم هب ىلاعت هللا هصخ ام دقف اذإ هنإو

 لاق اذلو ؛نوكلا اذه ىف باودلا رش ناكو «ةيناويح ا ضيضح ىلإ ةيناسنإلا

 . 4 نولقعي ال نيذّلا مكبْلا مصلا هللا دنع باوذلا رش ّنِإظ : ىلاعت

 ىلإ ةرشحلا ىلإ ةلمنلا نم ضرألا هجو ىلع بدي ام ىهو ةباد عمج باودلا

 ناويحلاو باودلا مسا هيلع قبطني ام رغصأب ناسنإلا نع ربع اذإ هنإو ,كلذ قوف ام

 نم كلمي ال ناويح ىلإ ضفخيو عفري ميعز نم هرمأب ةناهتساو هل اريقحت كلذ ناك

 وه لب لماكب سيل «تافآ هلك ناويح وهو مادقألاب ضرألا هكعدت ءاكيش هرمأ

 ناسنإلا ريدقت نأل ؛ءاور اذ ناك نإو ءهنوك ىف صقان «هتاذ ىف ١2)هتاش هنإ «لقعي

 .هلمعو هبلقب نكلو ءهتروصو هلكشب سيل

 الو «هكردي الو قحلا عمسي ال نم اهيف هبش ةيليثمت ةراعتسا مالكلا ىفو

 عمست ال ىتلا ةبادلاب 7 الو قحلا هقفي ال نمو ءاهلمأتي الو تايآلا رصيي

 لقعي ال نمو لقد رومألا هقدتف ءاثيغتسم قطني ال نمو ءاهؤطتف .مادقآلا ئطاوم

 ساوحلا هذه نم ةدئافلا مدع وه هيبشتلا عماجو .لكلا ةسيرف نوكيف «هرضي ام

 ءىش نم ديفتسي ال نمو ءاهنم ديفتسي ال هنإف اهتاذ ىف ةدئاف تاذ تناك اذإ ىهف

 .ءاوس همدعو هدوجوف

 :ههيبشت ىف ىلاعت لاق دقوا «هل هيبشت رغصأ وه ةبادلاب رفاكلا هيبشت نإو
 .[ةرقبلا] 44237: ءادنو ءاعد لإ عمسي ال اًمب قعني يذلا ٍلممك اورفك نيذْلا لثمو »

 . [فارعألا] 403لضأ مه لب ماَعْنَألاَك كتلوأ ) :ىلاعت هلوقكو

 .# نوضرعم مهو اولوتل مهعمسأ ولو مهعمسأل اريخ مهيف هللا ملع ولو

 عامس نوعمسي ال مهنأ ىف مهلاح هيبشت اهماوق ىتلا ةراعتسالل حيشرت اذه

 ةيوقت صنلا اذهف نورصيي الو نوعمسي ال نمب «لمأت رصب نورصبيي الو ءريذدت

 .هب هبشملا دعاست ةنيرق هنأل ؛هيبشتلل



 لافنألا ةروس ريسفت م
 1 للا للا لللللا نيد

 ءنوكيس امو ناك ام ملعي هناحبس وهف «ميلع ءىش لكب ىلاعت هللا نإو

 مهنأل ؛نودتهي ال مهنأ هملع ىف هناحبس ردق دقو «هملعب ءىش لك ردق دق وهو

 مامإلا لاق امك «مهرايتخا ىفاني ال كلذو ءهوكلسي نلو «ةيادهلا قيرط اوكلسي مل
 .مكحملا عساولا هملعب هللا رَدَق رسفو - ههجو هللا مرك - ىلع

 ىأ «عانتمال عانتما فرح ىه «ول» 4« ْمُهَعممَأل ارْيَخ مهيف هللا ملع ولو
 «ريشبتو راذنإو ديدهت نم هيف ال كاردإو ربدت عامسإ مالكلا مهل ىلاعت عامسإ عنتما
 ىلع بترتيس هنأ هللا ملع ول ىنعملاو ءعامسلا ىف اريخ ملعي مل هنأل كلذ عنتماو

 .مهعمسأل -رابتعالاو ةظعلاك ريخ بترتيس هنأو «مهركفتو مهربدت مهعامس

 مهعمسأ ولو إ» :لاقف مهعم ىودج ال مهتوقش ىلاعت هللا بتك نم نأ نايبلو
 ىلع اوربص ام كاردإو ناعمإو ءربدت عامس اوعمس ولو «نوضرعم مهو اوُلوَع
 قحلاف ءهعم رارقتسا ال بارطضاو ءرمتسم مئاد بير ىف مهبولق نإ لب «قحلا
 وه لب رمت ةعقاو ناميإلا سيلف ؛ركفتو لمأت ماودو ءربص ىلإ هيلع ءاقبلا جاتحي

 اوعمس نإ .ءالؤهو «لمأتلا لوط اهيوقيو «ربدتلا اهيذغي «ةمئاد ةرمتسم لاح

 .مهبولق ىف ناميإلا ةشاشب رمتست ال ءانيح اوركفتو

 ةروص هذهو «نوضرعم مهو اوُلوَتْل 8 :طرشلا باوج ىف ىلاعت لاق اذلو

 لدب هبنج ىلوي نأ ىلوتلا «مهبولق ناميإلا رون لخدي داك نأ دعب نيضرعملا لاح
 لاحب هوكرتو قحلا نع اوضرعأ دقو مهلاح تهبش ضرعم هنأ راهظإلو ههجو
 .نيلبقم ريغ .نوضرعم مهو مههوجو نوريدي نيذلا

 :ىلاعت لاق اذلو ؛هوبيجيل مهيدانيو .قحلا ىلإ مهوعدي هللاو

 نأ اوُمَلعاو مُكيِيَحُي امل مُكاعَد اَذِإ لوُسّرللو هلل اوبيجتسا اونمآ َنيِذّلا اهيأ اي

 . 4 نور هنو هبلقو ملا نيب لوَُي هَل
 ىف بسنأ ديعبلا ةادأ نألو «ءادنلا مومعل ؛ديعبلل ءادنلاو ءاونمآ نيذلل ءادنلا

 اهانعم ةباجتتسالاو «لوسرللو هلل اوبيجتسا# :ىلاعت هلوق وه ءادنلاو ماقملا اذه



 لافنالا ةروس ريسفت الإ

 مى كلل

 أ رحال

 ىأ «مهسفنأ ةباجإ نوبلطي نيدانملا نأ كلذ ىنعمو «بلطلل ءاتلاو نيسلاو «ةباجإلا

 دئاع ريخلاف هنوبيجي نم ةعفنمل ال ءمهسفنأ ةعفتمل ةباجإلا نأل ؛اوبيجي نأل نوعسي

 ةباجإ لوسرلا ةباجإ نأ ىلع ةلالدلل ىلاعت هللا ةباجإ راوجب لوسرلا ركذو «مهيلإ
 ظفلب ريمضلا داع اذل هبر نع باطخلا هجوي ىذلا وه لوسرلا نأ نايبلو «ىلاعت هلل

 .درفملا

 اَذإ» :لاقف «مكيبحي # هنأب ىلاعت هللا هفصو ءميظع رمأل ةباجتسالاو
 وه- نينمؤملا لك معي هنأل ؛اعيمج سانلا ىيحي ىذلا رمألاو «مُكيِيَحُي امل مُكاَعَد

 «ركتملا نع ىهنو فورعمب رمأو «هاونو رماوأ نم نآرقلا هيلع لمتشا امو «ةديقعلا

 «قحلا كاردإب سوفنلاو لوقعلل ءايحإ اهب ديحوت نم هيلع تلمتشا امو ةديقعلا نإف
 ماكحأ نم اهيف امب ةعيرشلاو «ناطيشلا قلازم نع دعبلاو «ماهوألا نم اهذاقنإو
 ىف «نواعتلا هوجو لمكأ ىلع ةيناسنإلا تاقالعلل ةطبارو ةحلصم ماكحأو «ةرجاز

 اروث هَل انلعجو ُهاييحََف اَيَم َناَك نَم َوَأ :ىلاعت لاق اذلو ؛تاعامجلل ةايح اذه لك

 لعجسف [ماعنألا] 4257 اهنم جراخب سيل تاملَظلا يف هلم نمك ساّنلا يف هب يشُمَي
 :تامللا ىف اشيع وأ ءانرع كرشلا لعجو فاح ةردهلا

 بلط ىف داهجلا نأل ؛داهجلا انه ىيحي امب دارملا نإ :لاق نيرسفملا ضعبو

 داهجلاب ةمأ تزتعا امو «لذلا اهتامأ الإ داهجلا ةمأ تكرت امف ءممألا ةايح هب قحلا

 كل بهوت توملا بلطا) :ِهِْكَك هللا لوسر ةفيلخ لاق امك «ةايحلا تبهو الإ

 نيع وه قحلا ليبس ىف اتوم نإ) :هلبع دمحم خيشلا ذاتسألا لاق امكو ««ةايحلا

 . (ءانفلا نيع ىه ةلذ ىف ةايحو «ءاقبلا

 لدع نم اهلك ةعيرشلا نم كَ ىبنلا هيلإ وعدي ام نوكي نأ قحلا نإو

 وهو «ءاهالعأ وهو هللا ليبس ىف داهجو «ركذم نع ىهنو «فورعمب رمأو نواعتو

 4 هبلقو ءرملا نيب لوحي هللا َنَأ اومّلعاَو لف



 لافنألا ةروس ريسفت انإإ/

 لالالالا

 تاريسفت ةثالث لمتحي ىماسلا ريبعتلا اذه نأ هريسفت :: ىف ىرشخمزلا ركذ

 هبلق هجوم وهف «هرعاشمو هراكفأ ىف ناسنإلل كلام ىلاعت هللا نأ -اهلوأ

 ىأ «هريصم ىف هيلإ هجوملا وهو ءىءىش لك كلام هللاف «ىلاعت هللا هديري ام ىلإ

 نإ :اولاقو «ءائيش هرمأ نم كلمي ال وهف ,ههاجتاو هبلقو ءرملا لوحي ىذلا وه هنأ

 أ رهظيو 22)بولقلا بلقم تنأ» :هبر ابطاخم قلي ىبنلا لوق رسفي اذه

 كلذو «ةيربجلا ضعب لوق هنإ لوقي كلذلو ؛اذه ىضتري ال ىلزتعملا ىرشخمزلا

 .هتياهن ىلإ هريغ ىف راس نمو «هيف راس ام ىلإ ريخلا ىف
 هيهاونو هرماوأب هللا نأ ىنعم ا نأ ؛هراتخأ ىذلا وهو -ىناثلا لامتحالاو

 هذه ذئاذل نم هبلق هيهتشيو «هسفن هاوهت امو ءرملا نيب ىأ «هبلقو ءرملا نيب لوحي

 .ىرشخمزلا راشأ امك «قباسلا نالطب ررقن نأ ريغ نم اقح كلذ ىرن اننإو

 .لبح نم هيلإ برقأ هنأو «هللا نم دبعلا برق داري نأ - ثلاثلا لامتحالاو

 443: مكل بجتسأ ينوعدا » :ىلاعت هللا لاق امك ءهبلق نيبو هنيب هنأو ديرولا

 .[رفاغ]

 هبش الو «ةضراعتم تسيلف تاللامتحالا هذه نيب عمجلا نم عنام ال هنإو

 ءرملا نيب ةلصاف هتعيرش نأو «ءىش لك كلام هللا نأ داري نأ حصيف «ةضراعتم

 هيلع بيقر هنأو هاعد اذإ هءاعد بيجم هنم بيرق ىلاعت هللا نأو «هئاوهأو

 .هاري

 ساس سراب

 586 2 ا

 انمآ هللا لوسَر اي طك «ةكيد ىلع يلق ادي بتل بل ا "دب لو لعل لس
 فْيَع اهلي هللا مياصأ نم يعم أ نيب بولا نإ معَن' :َلاَق ؟انيَلع فاَحَت َلَهَف هب تنج ميو كب 0 ه7 ملكها وق هامل

 اَدمَو ةشئاَعو ورمع نب هللا دْبعو َةَمَلَس ةَمَلَس ّمأو َناَعْمَس ِنْب ساَوّنلا نع بالا يفَو :ىسيع وبأ لاق ”ءاّشي 55

 هس عا اي

 .(11191/3هنع هللا يضر كلام نب سنأ دسم -نيرثكملا دنسم :دمحأ هاور امك. نسح ثيدح
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 هيل هّنأو » :ارشبم ءارذنم لاقف «هناحبس هيلإ عجار هنأ هناحبس هللا نيب مث

 .4 نورشحت

 نوعمجت ىأ «نورشحُت نأشلاو لاحلا هنأو «ىنعملاو « نأشلا ريمض ريمضلا

 ةراجح ىف متنك ولو .ماسجألا ىف مكؤازجأ تلخادت امهمو «مكعمج نكي امهم

 (نورشحت) ب ريبعتلاو « نوعمتجيم متنأف «مكرودص ىف ربكي امم قلخ وأ ءديدح وأ

 . اهنوك نيابتي وأ ءازجألا رئانتت امهمو ءددعلا نكي امهم عمجلا ديفي
 .هدحو هيلإ نورشحي اعيمج سانلا نأ ىلع ةلالدلل رورجملاو راجلا مدقو

 . دعوأ امو «دعو ام ذفنتم هنأو .رشبو رذنأ ىنلا وهو

 ميحرلا روفغلاب ءاقل هنإو ءهدكؤتو «ءاقللا ةباهم ىبرت ةيماسلا ةلمجلا هذهف

 .رابجلا معنملا ميكحلا زيزعلا

 ديدش هللا نأ اوُمَلعاَو َةّصاَخ مكم اوُمَلَظ نيذّلا َنبيصن هل َةَنف اوُقَئاَو »

 . 4 باقعلا
 ىلإ زواجتي لب ءملظلا نويكتري نم دنع هتابغم فقت ال تاعامجلا ملظ نإ

 اهب رهاج نأب اونمآ نيذلا ىف ةشحافلا عاشأ نمف ءاهسفن ةعامجلا ىف داسفإلا

 ولو اهيلع اضرحم ءاهيلإ وعدي امنإ -ةعامجلا ىف ءوسلا لوق عاشأ وأ ءاهل ابكترم

 كلذلو ؛اهيلع ضيرحتو ءاهيلإ ةوعد اهب ةرهاجملا نكلو ءاريثك سيل هبكتري ام ناك
 نم سانلا رشعم اي :ىعفاشلا ىور اميف لوقيف ءراتتسالا ىلإ وعدي هلك ىبنلا ناك

 هتحفص ىدبأ نمو «هللا رتس ىف وهف ءرتتسيلف «تاروذاقلا هذه نم ائيش بكترا

 . '0(دحلا هيلع انمقأ

 بونذلا وأ ءبونذلا ىهو «نتفلا ءاقتا ىلع ىلاعت هللا ثح اذه لجأ نمو

 ىف ىرن امك «ماعلا اهيأر دسفت وأ عيشت نأ اهنأش نمو تاعامجلا اهب ربتخت ىتلا

 ىوهلا اهيف نوكيو «ةفرحنملا تاوعدلا عويشو «داسفلا عويشو لالحنالا روصع

 .هجيرخت قبس )١(



 ع

 لافنالا ةروس ريسفت األ

0111000 
 ا برر

 .ههجو هللا

 ىنعمو 4« ةّصاخ مكنم اومْلَظ نيذّلا نبيصت ال ةنتف اوقتاو إ> :ىلاعت لوقي
 فورعملاب رمألاب كلذو «ةياقو اهراثآ معت ىتلا نتفلا نيبو مكتيب اولعجا :اوقتا

 عيمتت لب «قحلا بوص ةهجتم اهلعجت الو راكفألا دسفت اهنإف .«ةلطابلا لاوقألا

 لب «لاقي امل قيقدلا ريكفتلا نوكي الو « عبتم ىوهو عاطم حش نوكيو «لوقعلا

 ىهنلاو فورعملاب رمألا -امهيناثو «لدعلا -امهلوأ :نيرمأب نوكت ةياقولا نإو
 .ركنملا نع

 ىلع نذخأتلو ركتملا نع نوهنتلو فورعملاب نرمأتلاا : ةِئَكَع ىبنلا لاق اذلو

. 2 1 0 
 نوعدت مث .مكضعب بولقب هللا نبرضيل وأ ءارطأ قحلا ىلع هنرطأتلو ملاظلا ىدي

 . 200مكل باجتسي الف

 طرشل باوج ىه « ةصاخ مكنم اومَلَظ نيذّلا نبيصت أل 9 :ىلاعت هلوقو

 هنأ نيبتيل ملظلا رهظأو «ءصخي الو «معي ىذلا ملظلا وهو ببسلا ىلإ ةراشإلل

 لمعب ةمألا ىف داسفلا وأ «بونذلا وأ نتفلا مومع ىف ببسلا نأو «ببسلا

 امك ملظلا نيبو مهنيب اوزجاحي نأ لب مهوهني نأب اورمأ دقو «مهاهني نم دجوي

 ةصاخلا ملظب ةماعلا ذخؤت ال١ :ةيَي لاق دقو ولو ىبنلا نع انيور امكو ءانرشأ

 .هجيرخت قبس )١(
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 رزت الو 9 :ىلاعت هلوقب ةنتفلا مومع ىلع ضرتعي الف ,«هوركني ملو هوأر اذإ الإ
 نوذخؤي امنإ مهريغ رزوب نوذخؤي ال ةماعلاف [ماعنألا] 412+ ئرخأ َرْزِو ةرزاو

 «ثبعلا عاش اذإف ءمعي داسفلا رثآف «ءمهضعب نم داسفلا ناك اذإ هنإو «مهريصقتب

 نم دي ىلع ذخأت مل اهنأل ؛ةلوئسم اهلك ةعامجلا نإف ءيشب لاب ريغ هسأرب أتنو
 ءاوركنتسي مل وأ نولعفي ام نيطلستملا نم تيضرو ءاراهج هنلعيو ءرشلا ىلإ وعدي

 ىلع مهو اوناكف ءمهنوعجشي وأ مهنوعفدي نمو «نيركنملا لامعأ اوعطاقي ملو
 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو .ءاوس

 هنإ لب «رارشأللا هبكتري ام نيبكترم ريغ رايخألا نوكي نأ ىفكي ال هنإو

 ىتلا ىربكلا ةنتفلا نإو «ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا بجاوب اوموقي نأ بجي

 مامإ دهع ىف رفاسلا ىغبلا روهظو -هنع هللا ىضر- نامثع مامإلا لتقم دعب تعقو

 هريسفت ىف ىرشخمزلا مامإلل ةملكلا كرتنلو «نينمؤملا ىلع هراثآ تعقو يلع ىدهلا

 نم انارن امو «انامز اهانأرقو انيف تلزن :لاق ريبزلا نأ ىور» :ًالقان لاق دقف

 موي اولتتقاف ردب لهأ ىف تلزن :ىدسلا نعو .«اهب نوينعملا نحن اذإف ءاهلهأ

 -هنع هللا ىضر- يلع لبقأ ذإ اموي ٍلكَك ىبنلا رياسي ناك ريبزلا نأ ىورو «ةبلحلا

 لوسر اي :لاقف ؟«يلعل كبح فيك» :ِةِيلَي هللا لوسر لاقف ءريبزلا هيلإ كحضف
 اذإ تنأ فيكف» :لاقف .ابح دشأ وأ ىدلول ىبحك هبحأ ىنإ ىمأو تنأ ىبأب هللا

 . 0"2«هلتاقت هيلإ ترس

 اكلم تراصو «مالسإلا ىف ىروشلا تبهذ نأب ىهتنا ام ناك دقلو

 :ىلاعت هلوق لمهأو «ةمألا ةوق مكحلا دقف نكلو ءاحلاط وأ احلاص ءاضوضع

 .[ىروشلا] 429 ... مهنيب ئروش مهرمأو »

 ديدش َهّللا ّنَأ اوُمَلَعاَو » :لاقف هباقعب انرذنأ هللا نأ ملعن نأ الإ قبي ملو

 انمآو هانملع ءانبر قيرط كلسنو ءانيغ نع عدترن ملو «هانملع دق انإو « باقعلا
 مّكحتو ءاننيب رمألا عطقتو ءانعمج قرفتف ءايندلا باقع وهو ءهضعب انيأرو «هب
 ال نم ناضحأ ىف نومتري انماكح رثكأ راصو ءاموسقم ابهن انرصو انيف ءادعألا

 )١( جريسفتلا يف يزارلا طظفللا اذهب هركذ ١5 . ص جا :فاشكلا ىف يرشخمزلاو « 19/"ص ١6 .
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 ذأ 00

 دشأ ةمايقلا موي اناقلي امو «نيملسملا ريكفت نودسفيو ءاراقو مالسولل نوجري

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءالوه

 هب اونمآ نإ نينمؤملل ةوق مالسالا
 ها روب رس حل - م

 وفات ضر يَدوفَمْسصْسمٌليوهأ أ ذا وركحذأو

 مُكَفررووِرصب مد كوع هو
 اماسي 0005 رن سلما تي تبطي

 َنوُملَعَت مَ متو مكي َونوخحَو لوس وهل وهل اونو 2

 أك 11 هتف مهَدلوَأَو تصْلومأ ا

 قتلنا تيل ) ميِظَعرَجأ أمدنع

 ٌرفي و َتاَعَيَس م هو اناَقَرف مك لحجم

 5 م ميلا ل

 «ىضاملا فرعت نأ بجي رضاحلا ةمعنب دارفألاو تاعامجلا رعشت ىكل هنإ

 ىف ناك ام تفرع اذإ كلذكو ءاهرضاح ىف امئاد ةرضاح هتروص نوكت نأو

 امئاد هتنسو هللا ةمكح نمو ءاهرضاح نوكي هاسع ام تكردأ ريخ نم اهيضام

 ام ريغ ال هللا ّنِإ ا ربتعملل ةربع هيف نوكي وأ ء«رضاحلل ًارون ىضاملا لعجي نأ

 نم هنود نم مهل امو هَل َدرم الق اءوس مرَقب هللا دارَأ اذإو مهسفنأب ام اورّيغي ىّتح موقب

 .[دعرلا] #42 لاو



 - كلل لالالالا لالالا للا للللاااامللل

 م 5

 نم هيف مه ام اوركذيل فعض نم نينمؤملاب ناك ام ىلاعتو هناحبس هللا ركذي
 متنأ ذِإ اوركذاو# :لوقيف ؛ممانآ ام ىلعو مهاطعأ ام ىلع هوركشيلو «ةمعنو ةوق

 . «ٍضْرألا يف نوُفَعضَتسُم ليلق

 (ذإ» انه تقولا 4 لوسّرللو هلل اوبيجتسا :ىلاعت هلوق ىلع ةفطاع ؛واولا»

 وه تقولا تاذ امثإو «تقولا هفرظ سيل ركذلاف «هيف الوعفم تسيلو هب لوعفم
 وه ناك اذإ امأو ءهودعي ال هيف افورظم نوكي تقولا ىف ناك اذإ تقولاو ءركذملا

 .لاوحأو ثادحأ نم هيف ناك امو «تقولا تاذل ركذلا نوكيف دوصقملا

 لاحلا ىلاعتو هناحبس هللا روصو «ةلذلا نمز ةزعلا نمز ىف اوركذا :ىنعملاو
 ءاليلق نيملسملا ددع ناك أشن ذإ مالسإلا نإف ليلق ددع :ىأ 4 ليلَق متن ذإإ# :لاقف

 .ءازهتسالاو ةيرخسلاب ةرم «مهنوذؤيو مهنوفعضتسيو «مهنولذتسي نوكرشملا ناكو

 اوناك ىتح «مهروهظ ىلع ىمحملا رجحلا عضوب ةرمو «ىذألاو برمغلاب ةرمو

 ىبنلا ملسي ملو «ناميإلاب ةنئمطم مهبولقو «رفكلا ةملكب اوقطني نأ ىلإ مهورطضي

 اذه عمو «ىلصي وهو روزجلا ثرف هيلع ىمريل هنإ ىتح «ىذألا نم كي
 عزفو فوخ ىف مهف مهلاومأو مهسفنأ ىف نيرقتسم ريغ ضرألا ىف فاعضتسالا

 4 سائلا مُكَفُّطَحَتي نأ َنوُفاَحَت إل :هلوقب ىلاعت هللا مهفصو اذلو ؛بارطضاو
 وه فطختلاو «ثبلت ريغ نم اعيرس مهلاومأ تلس وأ مهبلس :هانعم فطختلاو
 الو «لماعلا الو ءرجاتلا نمأي الف ءادبأ رارقتسا هعم نوكي الو «فونخلا عضوم

 «ةشبحلا ىلإ ةرجهلا مهنم تناك كلذلو ؛هسفن ىلع الو «هلام ىلع ال «عرازلا

 .تابيطلا نم قزرلاو «رصنلاب دبيأتلاو ءاويإلاب هتمعن هللا نيب دقو

 نيذلا ةئيدملاب ةوخإلا ثيح ةنيدملا ىلإ ةرجهلاب 4 مكاَوآق ١» :هناحبس لاقف
 «ناميإلا ةرخَأ كرشلا اهَّقع ىتلا بسنلاو ةبارقلا ةرصن نع مكوضوعو اورصنو اووآ

 لعجف 4 هرصتب مكدّيأو# :لاقو ةصاصخ مهب ناك ولو ءمهسفنأ ىلع مكورثآو
 ةملكو ىلفسلا اورفك نيذلا ةملك لعج ذإ «ناقرفلا موي ناكو «ةوقلاو بلغلا مكل

 فاطتخالا نوفاخي -رافكلا ىأ - مه اوراصو «كلذ دعب مكزعأو ءايلعلا ىه هللا
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 ىأ « تابّيّطلا نم مكقّررو» :لاقو .نانئمطالاو نمألا ىلاعت هللا مهبلسو «لداعلا

 عرزلا ةنيدملا ىف متدجوف هيلع لوصحلا قيرط ىف بيطلاو ؛هتاذ ىف بيطلا ماعطلا

 :ناحبس لاق مث «آبيط الالح نيكرشملا مئانغ نم مكاطعأو ءبدجلا لدب رامثلاو

 . معنأ ام ىلع هوركشت نأ ءاجر ىأ 4 نورْكشت مُكّلعل#

 ,مهناميإب اهولان معن نم معنأ ام ىلع هوركشيل نينمؤملل باطخلا نأ دجنو

 لخد نأ دعب «برعلا ىلع مالسإلا ةمعن نيبت ةيآلا نأ ىلإ نيرسفملا ضعب هجتاو
 دعب ناك ام ىلع رصنلاو ءاويإلا رصتقي الو ءاجاوفأ ءاجاوفأ مالسإلا ىف سانلا

 لاوقأ ىف كلذ ءاجو «ميمع ريخخ نم برعلا لمش ام معي لب «ةرشابم ةرجهلا
 اذه ناك) :لاق هنأ ةيآلا هذه ىف ىسودسلا ةداتق نع ىور دقف «نيعباتلا ضعب

 ءادولج اهارعأو ءانوطب اهعوجأو ءاشيع اهاقشأو ءالذ سانلا لذأ برعلا نم ىلا

 .رانلا ىف ىوز مهنم تام نمو ءايقش شاع مهنم شاع نم ءالالض اهنيبأو

 الزنم ارش اوناك نم ذئموي لهأ رضاح نم ملعن ام هللاو «نولكأي الو «نولكؤي

 مهلعجو «قزرلا ىف هب عّسوو «دالبلا ىف هب نكمف «مالسإلا ءاج ىتح مهنم

 ءهمعن ىلع هللا اوركشاف «متيأر ام هللا ىطعأ مالسإلابو «سانلا باقر ىلع اكولم

 .(هللا نم ديزم ىف ركشلا لهأو ءركشلا بحي معنم مكبر نإف

 ىلع ةمعنلا مومعب مكح هنكلو «قباسلا ريسفتلل ارياغم ايأر سيل اذه نإو

 هلع ىبنلا رصنب ىلاعت هللا مهديأو ءاودهاجو اورجاه نيذلل ال «نيعمجأ برعلا

 ىلإ شيعلا فظش نمو «ناميإلاب ملع ىلإ لهج نم مهعفر ذإ ؛برسعلا لكب لب

 ىلع مونلا نم نملأتيل هللاو) هلك هللا لوسر ةفيلخ لاق دقل ىتح «عيفر شيع
 هللا رذح دقلو «(نادعسلا كسح ىلع مونلا نم مكدحأ ملأتي امك ىبرذألا فوصلا

 :لئاق نم زع لاقف ريخلا ضيفي امدنع داسفلا بابسأ نم ىلاعت

 . 4 نوملعت متنأو مكتانامأ اونوختو لوسّرلاو هللا اونوخت ال اونمآ نيذْلا اهيأ ايإ»
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 نوركذي رشكلا ىفو «ةدشلا ءاخخرلا ىف اوركذي نأب نينمؤملا ىلاعت هللا رمأ

 اوفرعيل فاعضتسالا نوركذي زازتعالا لاح ىفو «لذلا نوركذي زعلا ىفو «لقلا

 هنأ ركذف «داحآلاو ممألا ةعفر نوصي ام كلذ دعب ركذ دقو ءاهقحو «ةمعتنلا

 .ةنايخلا نع ىهنلاب اهيلع ثح اذلو ؛ةنامألا

 ءاهضيقنل لاقي اذلو ؛صقن اهانعم نأ وه «ناخ» ةملكل ىوغللا ريسفتلاو

 ءاههجو ىلع اهادأ ىأ اهاَفو لاقيو ءاهضقن ىنعمب «ةنامألا ناخ لاقيف «ىفو»

 «هلوسر هبلطي هللا هبلطي ام نأل «ةدخاو ىهف هلوسر ةنايخو هللا ةنايخ نع ىهنلاو

 لوسرلا عاطأ نم نأ ىف ىنعملا ديكأتل ؛هللا عم ىبنلا وأ ىبنلا عم هلالج قحلا نكلو

 نأ نيبي نألو ؛ىلاعت هللا هبلطي ام الإ بلطي ال لوسرلا نأ نايبلو هللا عاطأ دقف

 ينوعبتاَف هللا نوّبحُت منك نإ لُقإ» هلل ةبحم لوسرلا ةبحمو ءهلل ةرصن لوسرل ةرصن

 ةنايخ لوسرلا ةنايخ نأو «[نارمع لآ] 727 .... مكبونذ مكل رفغيو هللا مكببحي

 .ىلاعت هلل

 كرتو ءهيهاون ةفلاخمو «عرشلا ةعاطإ مدع لمشت «هلوسرو هللا ةنايخو

 ةمينغلا ىف لولغلاو «هنامتكب هللا رمأ ام نالعإو «نينمؤملا رارسأ ءاشفإو «داهجلا

 ءادعأ ةالاومو «مهريغ نم ةناطب ذاختاو «نيملسملا تاعامجل ديكلاو ءاهتمسق لبق

 ءهلوسرو هلل ةنايخ اهلك هذهف ءانطابو ارس قحلا لهأ ةأوانم ةلمجلا ىفو «قحلا

 ةاعارم مدعو ملظلا ىلع هتنواعمو «ملاظلا ةرصانمو «تانامأللا ةياعر مدعو

 تناكأ ءاوس «ةعيرشلل ةنايخ لك هلوسرو هللا ةنايخ لمشت ةلمجلا ىفو «تانامألا

 ىلع فطع 4 َنوُمَلعَت مثنأو مُكتاَناَمُأ اوُنوُحَتَو » :هلوقو «تاعامجلاو داحآلاب قلعت

 ءاهيلع مايقلاب مكيلإ دهع ىتلا تانامألا «مُكتاَناَمَأ ل دارملاو ءهلوسرو هللا ةنايخ

 :نيتيحان نم دراو اهتنايخ نع ىهنلا نوكيو اهتقو ىف اهئادأو

 رمأ ىلاعت هللا نأل ؛هلوسرلو هلل ةنايخ اهتنايخ نأ ةهج نم :ىلوألا ةيحانلا

 اهلهأ ىلإ تاناَمألا اوذَوت نأ مكرمأي هللا نإ ظ :ىلاعت لاقف ءاهلهأ ىلإ تانامألا ءادأب
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 ىتلا هللا ةعيرش نأ نمو [ءاسنلا] 426 لدعلاب اومكحت نأ ساثلا نيب متمكح اذإو

 . اهباحصأ ىلإ دابعلا تانامأ ءادأب رمأت دللي دمحم اهغلب

 الإ رفغُي ال دابعلا ملظ ناويدو «دابعلا قح :دابعلا تانامأ نم ةيناثلا ةيحانلاو
 متنأو# :ىلاعت هلوقب هظّلغو ىهنلا ىلاعت هللا دكأ دقو «نيغاطلا ملظ ةملظم درب
 نوملعت نأو ءاهنوركتت وأ ءاهبوجو نوملعت متنأو ةنامألا نودحجت ىأ 4 نوملعت

 . مكيلع بجاو اهءادأ نأو ءاهرمأ

 . ةباحصلا

 كَ ىبنلا مّكح املف ء«تالص ةظيرق ىنب نيبو هنيب ناك ةبابل ابأ نأ ىور دقف
 همكح نأب مهيلإ راشأو .هومّكحي الأب ةبابل وبأ مهيلإ راشأ مهيف ذاعم نب دعس
 الأ رذنو ءدجسملا ةيراس ىف هسفن طبرف ِدْْكَي هللا لوسر ناخ هنأب سحأف «حبذلا

 هللا بات نإ هلام لك نم علخني نأ رذن هنإ :لاقف هقاثو لحو هيلع ىلاعت هللا

 . 30هلام ثلثب ِدلِلكَي هللا لوسر ىفتكاف ؛هيلع

 مهربخي نيكرشملا ىلإ ةعتلب ىبأ نب بطاح لسرأ امدنع تلزن اهنأ ىورو
 . "7رابخإلا اذهب نيملسملا ناخف « نامتكلاب كَ ىبنلا مهرمأ دقو ٌْلِكَك ىبنلا ريسب

 .اهريغو لاوحألا هذهل ةماع ةيآلا نإ قحلا ىفو

 اذلو ؛دلولاو لاملا ةنتف هعفادو ىوهلا رّيسمو «ىوهلا اهببس ةنامألا ةنايخ نإو
 :رذحلا نوكيل ةنايخلا ببس اركاذ ىلاعت لاق

 يقاب -راصنتألا دنسم :دمحأ مامإلا دنئسم رظناو )١97277( ةبابل يبأ ثيدح-نييكملا دنسم :دمحأ رار )١(

 . (710177)اهنع هللا ىضر ةشئاع دنسم
 لهأ لئاضف نم -ةباحصلا لئاضف : ملسم هاورو 0 ٠!/)سوساجلا -ريسلاو داهجلا :يراخبلا رظنا مه

 .(1494)ردب
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 . © ميظع رِجَأ ةدنع للا نو نتف مكدالوأو مكلاومأ اَمّنَأ اوملعاو ل

 انرمأ وه «ةلزنم ةمكحو ءامكحم اعرشو اماظن هلزنأ «نآرقلا لزنم ناحبس

 داسفلا عبانم جلاعنو ءانسوفن ىف ةنايخلا عزاون براحن فيك انملعو «نوخن الأ

 ءادلا عضوم نب مث ءنوخن الأ انيلإ بلط ؛انسفنأ ىبرن نأل ليبسلا انادهو ءانيف

 .دلولاو لاملا ةنتف وهو

 ميلعت رمأ 4ةَنف مكدالوأو ْمُكَلاَومَأ امن اومَلَعاو ظ : ىلاعت هلوق ىف رمألاو

 رابتخالا اهب دارملا انه ةنتفلاو «ةنتف دلولاو لاملا نأ وه ملعلا اذهو ءملعو

 .دسافم نم قلعي امن زلفلا جارخإل رانلاب هرهص اذإ زلفلا نتف نم ناحتمالاو

 ناك هنإ :اولاق دقلو «ةنايخلا نع اندعب نوكي لاملا ةنتفل انيّّقوت رادقمب هنإو

 مكحلا نأب دوهيلل راشأ ذإ هلوسرو هللا ناخ هنأب رعش هنأ انركذ ىذلا ةبابل ىبأل

 ةنتفف اهعايض فاخي دوهيلا دنع لاومأ هل تناك «حبذلا وه ذاعم هردصيس ىذلا

 لواحي نأب «ديدشلا ريهطتلا كلذ هسفن رهطي نأو «ةنايخلا ىلع مدقي نأب هترغأ لاملا

 . ثلثلا ىف هلعجي نأب هدي ىبنلا ففخيف ءهلام لك نم عالخنالا

 ةاّيحلا ةئيز َنوُنبْلاو َلاَمْلا : ىلاعت هللا لوقيو «ةنتق دشأ لاملا ةننفو

 مُكجاَوْزَأ نم نإ اوُنمآ ندا اهي ايإ» : ىلاعت لاقو «[فهكلا] 4 4292 . .. يللا

 .[نباغتلا] 4غ .. .مهورذحاق مُكُل ودع مك دالوأو

 دلولاو «ةصلاخ ةعتم هلاوحأ رهظأ ىف لاملا نأل ؛دلولا ىلع لاملا مدقو

 بلط كلذلو ؛اعاتمتسا رهظأو حضوأ نوكي هيف فيلكت ال امو «فيلكتو «ةعتم

 ايندلا مهنتفت نيذلاو «ةياعرو فيلكت اهعم نكلو «ةعتم ةوبألاو . عيمجلا لاملا

 صخشلا دقف ثيح هنإو «ةلباقلا رومألا مهتعتم قوعتو «ةرهاظلا رومألا مهرغت

 دنع دتشت دلولا ةعتم تناك اذلو ؛ىرخألا تدتشا «دلولا وأ «لاملا نيتعتملا ىدحإ

 .ةرطفلا كلتو «ءارقفلا دنع اهتوقك «ءاينغألا دنع نوكت الو «ءارقفلا
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 دالوألاو لاومألا رصق اهيف 4 ٌةَننف مكدالوأو مكلاومأ اَمَنأإ» :ىلاعت هلوقو
 انرذحت ةيآلاف ءسوفنلا ىلإ ناطيشلا برسم ةنايخلا دجت اهتيحان نمو «ةنتفلا ىلع

 الإ لاملا بلطن الأ رذحلا امنإ «دالوألاو لاملا كرتب نوكي ال رذحلاو «ةنتفلا هذه نم
 .دحلا ةزواجمو ططشلا ىلإ ةوبألا ةفطاع انعفدت الأو «لالحلا نم

 انمواق اذإ ءاميظع اًرجأ هللا دنع نأب ناميإلا ىلاعت هللا انملع اذلو ءاليبس ىدهأو

 ىدعتن الأو ءرذحلاب نكلو ءانرشأ امك نامرحلاب تسيل ةمواقملاو ءدلولاو لاملا ةنتف

 لاق اذلو ء[ةرقبلا] 4 32... اًهَوُدَمعَت الق هللا دودح كلت 0 :ىلاعت هللا دودح

 ةبحملاب فوقولاو «ةئتفلا ةمواقم رجأ كلذو 4 ميظع ٌرَجَأ هدنع هللا َنَأَو 9 :ىلاعت

 لاملا ةعتم ببسب ةنايخلا ةمواقم عم أفاكتي ىذلا هللا رجأ ىلاعت هللا دكأ دقو

 نإف ءرجأ ريكنتب :اًنلاثو «(نأ) ب : اًيئاثو .ةيمسالا ةلمجلاب ريبعتلاب :الوأ دلولاو

 هسفن نيصحتل كلذو ميظع هنأب هفصوب :اًعبارو «ةجرد ىلإ ربكلا ريكنتلا اذه ىنعم

 .هرذق نراقي ال ىذلا رجألا اذهب

 لعجي نيب قراف لعجو ءرشلا ةمواقمل ليبسلا ىه ىلاعت هللا ىوقت نإو

 : ىلاعت لاق اذلو ؛اهنع ديحت الو ةداحلا مزتلت سفنلا

 رفغيو مكتائيس مكدع رفكيو اناقرف مكّل لعجي هللا اوقتت نإ اونمآ نيِذْلا اهيَأ اي
 . ميظَعْلا لْضَفْلا وذ ُهّللاو مك

 اهنصح دقو «ةنايخلا نع ًاديعب امئاد نوكيل نمؤملا سفن ىلاعت هللا نصحي
 اهدعأو «ىلاعت هلل مهسفنأ اورش نيذلا ءانمألا نينمؤملل ميظع رجأ نم دعأ امب

 ؛هباوث وجرت امك «هباذع نم فوخ لاح ىف نوكت ىتح «سفنلا ىف ىوقتلا ةيبرتب
 الف «قيرطلا رينت اهنأ ركذف .ىوقتلا صاوخ انيبم ىلاعتو هناحبس مهادان كلذل
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 اناَقَرف مُكَل لعجي هللا اوُقَنَت نإ اونمآ َنيذّلا اهْيَأ ايإل :هناحبس لوقيف ءلوقعلا لضت

 .4مكل رفغيو مكتاتيس مكدع رفكيو
 ريفكتو «ناقرفلا ىهو «ىقتملا سفنل ةبواجم ىوقتلا ىلع بترتت رومأ ةثالث

 «ىدهلاو رونلا نيب لصفلا ىناعمل ةعماج ةملك ىهف «ناقرفلا وهو لوألا امأ

 .نايصعلاو ةعاطلاو «ماهبإو هابشإ هيف امو رّينلا حضاولاو «لطابلاو قحلاو

 ؛رصنلا ىلع قلطتف «ىناعملا هذه ىلإ ىدؤي ام لك ىلع ناقرفلا ةملك قلطتو

 ؛نايبلا ىلع قلطتو «ةلذلاو ةزعلا نيب قرفيو ءلطابلا ضفخيو «قحلا ىلعي هنأل

 ىف تيصلاو مسالا رشنيو «هنلعيو قحلا رهشيو «تاهبشلاو قحلا نيب قرفي هنأل

 . ضرألا

 ىفو «راصبألا ريئدو «بولقلا رهطتو «سوفنلا رمعت ىوقتلا نوكت فيكو

 ماقتساف «ةمكحلاب هيف هللا فذقو صالخإلا هرمع اذإ بلقلا نأ ةيقرشلا ةمكحلا

 هبتشي ال ذئنيحو «ةداحلا نع فرحني ملو كولسلا ماقتساو لمعلا ماقتساو ناسللا

 ىلإ امإو ءىدهلا ىلإ امإ تارين تايحاض تاهبتشملا نوكتو «رومأللا نم رمأ

 .لالضلا

 عماج وه ذإ «ريخلل عماج وهو «ىوقتلا تارمث ىلوأ وهو «ناقرفلا وه اذه
 . ىداهلا عفانلا ملعلل

 ةلازإ هانعم تائيسلا ريفكتو «تائيسلا هنع رفكي ىلاعت هللا نإ وه :ىناثلاو

 دابري ىتح ىلاوتت ءادوس تكن اهيف تتكن تبنذأ اذإ سفنلا نإف «سفنلا ىف اهراثآ

 ريصي ىتح «اهنم قلع ام وأ «ءادوسلا تكتلا هذه ةلازإ تائيسلا ريفكتو «بلقلا

 ئلتميو بولقلا ًأدص ولجت اهنأل ؛كلذ لعفت ىوقتلا نإو «ةآرلاك سلمأ بلقلا

 رينتو ءهسفن ألمت هتمظعب سحيو «هاري هنأك هدبعيف «ىلاعت هللا ركذب بلقلا
 . هليبس

0. 
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 رتسو نارفغلا نوكي ءاهريفكتب تائيسلا نم سفنلا ريهطت دعب نمف : ثلاثلاو

 هّللاو  :ىلاعت هلوقب كلذ ىلاعت هللا متخ دقلو «ةلماشلا ةمحرلا نوكتو «بونذلا
 .4 ميظَعْلا لْضَفْلا وذ ُهَّللاو »ل ىلاعت هللا لضف نم هلك كلذ نأل 4 ميظَعْلا لْضَمْلا وذ

 ًاليلق اددع اوناك ذإ .ةكم ىف نونمؤملا هيلع ناك امب ىلاعت هللا انركذ

 وهو «هوربد ام دشأ نيب دقو «سانلا مهفطختي نأ نوفاخي ضرألا ىف نيفعضتسم

 ةيكم تايآ عست نإ :اولاق اذلو مهئاخر ىف مهتدش اوركذتيل ؛ةرجهلا هبقعأ ام

 .ىلاعت هلوق اهنمو ريكذتلا اذهل تءاج

 ءاذيالا غلب أل ركملا

 رس باص دس وظل رح ا

1 
 0 هت آ 2ع هنود

 دو تور وأ كوم فيَوَأ كوت مقا ردَك
20 

 اَندكياَء 5007 ورك تلا 26

 هّإآَدَم تدم لمَن[ اتَعيسدمأوْل

 ءامَسلا نم هراججحاتَتلع ليتك ردم قلم

 ى رعاس ع سا

 مهب ذم هلل هنأ تاك اَّمَو 09 ِمِيَأٍاَدَسِاَنِيْمَأوَ

 هج 22 جد هزل سرد هك موو ا عم < .٠ )ل

 ا َنوفعَمِسِن مهو مهب دعم هلل كر اَمَو مِهيِفَتأَو

 نأ ليبق كاك ىبنلل هنوتيبي اوناك ام ىلاعتو هناحبس هللا ركذي ةيآلا هذه ىف

 ىلع هسفن ضرعي ذخأ دقف «كلذ لبق نم ةرجهلل ريدي ناك ديلي ىبنلا نإو « رجاهي
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 رمأ ربدي ذخأف «جرزنملاو سوألا نيتنس براقي امب ةرجهلا لبق دجو ىتح «لئابقلا

 اغالب «ةلاسرلا متيو وبلا ئيهيو كلذل ةدعلا دعيو «برثي ىف مهيلإ ةرجهلا

 ظفحي نم ةنيدملا ىلإ رجاهو «ةشبحلا ىلإ كلذ لبق رجاه نم رجاه دقو «نييبتو

 .؟نمألل ابلطو ءاذيإلا نم ارارف ةرجهلا تناك لهف مالسإلا ملعيو نآرقلا

 «نيدلا ىف ةنتفلاو ىذألا نم ناك ةشبحلا ىلإ اورجاه نيذلا رارف نأ كش ال

 اني اولوقي نأ الإ قَح ريب مهرايد نم اوُجرْخَأ يذلا : ىلاعت هلوق مهيلع قيطنيو
 .[جحلا] 4(« . .. هللا

 سيسأتل اماظن تناك لب ىذألا نم ًرارف تناك امف دللي ىبنلا ةرجه امأ

 هللا رمأب مكحت ةلود ةماقإل ءاج مالسإلا نألو .ققحتي نأ بجي ماظن هنألو «ةلود

 ةعضاخ ىهو «كلذ نم نكمتت تناك امو ءروجلا عفرتو «لدعلا ميقتو ءهيهنو

 نم نكمتي ثيحو «ةوقلا نوكت ثيح ةرجهلا نم دبال ناك لب «ناثوألا ةدبعل

 ةوعدلا ربخ اهنم رشتني اضرأ ضرألا نم ىلاعت هللا راتخا دقو «ةلودلا ةماقإ

 دمحم ثكم دقو «مارحلا تيبلا ضرأ تناكف «ةيبرعلا دالبلا عوبر لك ىف ةيدمحملا

 «شيرق ضعب هنيد ىف اهلالخ لخد ءوعدي ةنس ةرشع ثالث ٌِيلَي هللا دبع نبا

 ةاونلا تناك ىتلا ةعامجلا تنوكت اذإ ىتح .هتوعد برعلا فرعو «لئابقلا ضعبو

 .ارجاهم ةنيدملا ىلإ رفاسف «ةلودلا ءاشنإل دّهم «ىلوألا

 ىف نوركفي اوناك- ماقملا دبعو ضرألا دّهمو اهدعأ وأ «ةدعلا دعي وه امنيبو

 نوغرفي مهو «ىنمزلا قافتالا ناك لب ءارارف رجاه لوقن ال اذلو .ءاذيإلا

 .مهلعفل اعوضوم اودجي ملو «2ا)اهوشارو ءاهوغرفأ دقو ( مهتبعج

 -برعلا ناسل .هتماقتساو هلامك ىلإ ةراشإ«شيّرلا هيلع بّكر اذإ اشْيَر هْشيرَي همهس شار ءمهسلا يشار )١(

 .لكَك يبنلا لتق نم هب اومه امل اودعتسا مهنأ ىنعملاو .شير
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0 

 1 ير

 4 اوُرََك نيذلا كب كسي ذو
 ركذا ىأ «ركذا هريدقت فوذحمب قلعتم وهو « ىضاملا ىف هعئاقو فرظ 4

 نوربديو «نوركمي مهو ءهاصقأ ىذألا غلب ىذلا تقولا كعم نمو دمحم اي

 وأ 0 ,كتوعد ىلع قيرطلا دسل قيرط عيل ىف نوطداجتيو نومكحيو

 وأ م ةكرملا كنومتميف كنوسبحي اهانعم (كنوتب ءيرو «كوُجِرُْي وأ كوي كُل

 . كوجرخي وأ كولتقي

 اوعمتجا شيرق نم ألملا نأ حيحص دانسإب تبث دقل .ةزجوم ةملكب برضنلو

 «مهيلع ميظع رمأ ىلع راص دقو ّدْلِلَع ىبنلا رمأ ىف اورواشتيل مهتودن راد ىف

 ىأ هنوتبثيأ نوعنصي اذام هرمأ ىف اولواقتف مهتهلآ باعو مهمالحأ هفسو مهفلاخ

 .هنوجرخي مأ «هنولتقي مأ «سبحلاب ةكرحلا نم هنوعنمي

 كلهي ىتح «نولملا بير هب اوصبرت مث قاثو ىف هوسبحا :مهنم ْ لئاق لاق

 هباحصأ هنجرخيل هللاو :مهلئاق لاقو ءايأر اذه اوضتري ملف "ليف نم كلم انك

 هوج رخأ : مهنم لئاق لاق .مكنم هنوعنميف مكيديأ نم هنوذخأي اوتبثي د نأ نكشويلف

 .عقو نيأو عنص ام مكرضي نل جرخ اذإ هنإف «هنم اوحيرتستف « مكر هظأ نيب نم

 . مكريغ ىف هرمأ ناكو

 هذخأو هناسل ةقالطو هلوق ةوالح اورت ملأ «ىأرب مكل اذه ام :لئاق لاقف

 . مكفارشأ لتقيو مكدالب نم مكجرخي ىتح
 ىرأ ال لعب هوترصبأ مكارأ ام ىأرب مكيلع نريشأل هللاو : لهج وبأ لاقو

 ىطعي مث «ًادهن أطسو اباش امالغ ةليبق لك نم نوذخأت لاق ؟وه امو :اولاق ؟هريغ

 ىف همد قرفت هولتق اذإف دحاو لجر ةبرض هنوبرضي مث امراص افيس مهنم مالغ لك
 ءاهلك شيرق برح ىلع نووقي مشاه ىنب نم ىحلا اذه نظأ امف ءاهلك لئابقلا



 لافنألا ةروس ريسفت

 0 كلل لااا

 ل رح

 اوذفنيل هراد لوح اوعمتجاو «هذيفنتل اومهو هوباطتساو ىأرلا كلذ اولبق

 دقلو «هتلاسرو هلوسرل ربدي ناك ىلاعت هللا نكلو «داهنألا بابشلاب اوتأو «ةطخلا

 مهو وكي ىبنلا جرخو ٌةِْكَي ىبنلا ناكم مانو ههجو هللا مرك يلع قحلا فيس ءاج

 ىوريو «'''(هوجولا تهاش» :لاقو دامرلا نم ةضبق ضبقو رادلا لوح نوفطصم

 ال مهَف مهاَنيَشْعأَف دس مهَفلَخ نمو دس مِهيِديَأ نيب نم اَنلعَجَو ظ :ىلاعت هلوق الت هنأ

 .©92[سي] 4429 نورصبي

 ناك ءهيف نوركمي اوناك ىذلا تقولا اذه ىف هنإو .«مهركمو مهريبدت اذه

 ءاربك ةرجهي تأدتباو «هترجه رمأ ربدي ناكف «هتلاسرلو هلوسرل هيف ربدي هللا

 ناكو «ةباحصلا رابك نم امهريغو «ةديبع ىبأو «هنع هللا ىضر رمعك ةباحصلا

 .راغلا ىف ةبحصلا لضف هل ناكف «هتبحصل ركب ابأ زجتحي ٌلِكَِك ىبنلا

 :ىلاعت هلوقك «ةيظفللا ةلكاشملا ليبق نم اركم ىلاعت هللا ريبدت ىمسو

 عفدف [ةرقبلا] 4459+. مكيلع ئدتعا ام لثمب هيلع اودتعاَف مكيلع ئدتعا ِنمُف ©

 . ءادتعا سيل ءادتعالا

 هتلاسرو هيبن ىمحيو مظنيو «ربدي نم ريخ ىأ «نيركاملا ريخ# ىلاعت هللاو

 جتنمو ذفان وهو اريخ نوكي نأ الإ نكمي الو ءريخ ىلاعتو هناحبس هريبدت نأل

 .ةياغ ريخ ىه ةياغ ىلإ دؤمو

 لضفأ دوجولا ىف رهظو مالسإلا ةلود تماق نأ هللا ريبدت ىلع بترت دقو

 هللا تايآب نيرفاكلا ءازهتسا هللا ركذ دقو «ةليضفلاب تأشنو ةليضفلل تناك ةيندم

 اوُلاَق انتايآ مهيلع ىَلتت اذِإَو ظ :لاقف ةيرخسو لامهأب هللا تايآ نوقلتي فيكو «ىلاعت

 . 4 نيلَوألا ريطاَسَأ الإ اذه ْنِإ اذه لم اَنلْقَل ءاَشَن ول انعمس دق

 .(؟ا/؟ة)امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع دئسم ةيادب -مشاه ينب دنسم :دمحأ هاور )١(

 .3(2؟1) مشاه ينب دنسم : دمحأ هاور قفز



 لافنألا ةروس ريسفت ا

 0000 لل م1
 ل رع

 مهركذتل ةنيدملاب لزن اهرشكأ ةروس ىف ىلتت ىهو .ةكم ىف ةيآلا هذه تلزن

 دتما دقو «مهنوفعضتسيو «مهرمأب نونيهتسي اوناك ذإ ةكمب نيكرشملا نم مهب لزن امب
 لوقي «نآرقلا هلثمب اوتأي نأ نع مهزجع عم «ةعراقلا ججحلا ىلإ مهتناهتسا رمأ

 دنع مهلاوحأ ضعبل ريوصت اذه 4اتعمس ْدَق اوُاَق انثايآ مِهْيَلَع ئلتت اًذإو :ىلاعت

 نيذْلا لاقو » :اولاقو عامتسالا نع نوهانتي اوناك انايحأف ءنآرقلا ةوالت عامس

 نوبلطي انايحأو [تلصف] 437 َنوُبْعَت مُكَلعل هيف اَعلاَو نآرقلا اذهل اوعمسَت ال اورفك
 .هب ةناهتسالا نونلعيو اتافتلا نآرقلا نوريعي ال انايحأو «تايآ

 نآ دعب انآ اهددجتو مهلاح ريوصتل عراضملاب ربع 4مُهْيَلَع ئلتت اًذإو»
 نوبيجي الو «ىلاعت هللا ليترت وه مغن ىف ةيآ ولت ةيآ ةءارقلاب ليترتلا :ةوالتلاو

 تكسي نأ نوبلطي مهنأك ئراقلا نولجاعي لب «ىلتي اميف ربدتلاو ريكفتلاو لمأتلاب

 ءانعمس :رارمتسالا هنم ديرت ال ملكتمل لوقت امك ءانعمس :نيلئاق أرقي الو

 . «اذه لم اَنْلقَل ءاشن ول 9 «نيلئاق نودري مث «نوففأتي مهنأكو ءرصقأ ىأ ءانعمس

 مالك اذهو ءهدِرْن مل انكلو «هانلقل مالكلا اذه لثم لوقن نأ انتش ول ىأ

 اوتأي نأ نآرقلا مهادحت دقلو «هلثمب اوتأي نأ مهزجع ىلع ةلالد هسفن ىف لمحي

 مهتأي مل مهنأب اورذتعاو اوزجعف ةروسب اوتأي نأ مهادحت ءاوتأ امف ءروس رشعب

 اذه دعبفأ ءاوزجعف تايرتفم هلثم نم روس رشعتب اوتأي نأ مهادحتف «هليوأت

 لثم انلقل انئش ول :مهلئاق لوقي عضاخلا زجعلاو عناخلا توكسلاو خماشلا ىدحتلا

 .ءافوج ةخفنو «ةبذاك ةسرطغ كلت !!؟اذه

 (نإ) «نيلّوألا ريطاسأ الإ اذه نإ ل :نولوقيف ىرخأ ةبذكب مهبذك نوفدريو
 اعطق اهنودصقيو اهب رمسي ىتلا نيلوألا ثيداحأ الإ مالكلا اذه ام ىأ «ةيفان انه

 مهريغو نوصاصقلا اهعرتخي ىتلا رابخألا ىهو ةروطسأ عمج ريطاسألاو «غارفلل

 .مهوهلو مهرمس ىف
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 ىبنلا دعب اسلجم ذختي ناكو «ثراحلا نب رضنلا وه اذه لئاق نأ ىور دقو

 مهنآل ؛ مهلك ىلإ لوقلا بسنو «مهئارمأو «.سرفلا كولم رابخأ هيف صقي دب

 .ايذكو اناتهب ناك كلذ لكو .هوقدصو هولبقو هوضترا

 :ىلاعت لاقف « « مهلوق درو كلذ اولاق مهنأ ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقلو

 مَعَ يذلا هنأ لق ل ًاليصأو ركب هيلع ئه اهبل لوألا ريطاَسأ اونا ٍ

 .[ناقرفلا] 4 22 اميحَر اروفغ ناك هّنِإ ضرألاو تاومّسلا يف رّسلا

 مهنإو «لالض ىف مه لب «هوعبتيل قحلا نوديري ال نيكرشملا ءالؤه نإو

 :نجاملا رخاسلا مهءاعدو «مهلاح ىلاعت هللا ىكح دقو «ًاديعب الالض نولضي

 أ ءامسلا نم ةراججح اني رِطمَف دع نم َقَحْلا ره اذه ناك نإ مهلا وُ إو

 . 4 ميلأ باذعب انتا

 ىف مهسوفن تسكرأ دق ءالؤه نأ نع ئبنت ةيلاحلا ةيماسلا ةلمجلا هذه نإ

 . مهسفنأب ام رييغت ىف اوركفي الأو «هيف اوشيعي نأ نونمتي مهنأ ةجرد ىلإ كرشلا

 كدنع نم ّقحْلا وه اذه ناك نإ ٌمُهّللا :نولوقي مهنع ىلاعت هللا لوقي

 هانمتي ام رش عقوتيل هنإ ىتح «راكنإلاو دوحجلا لاوحأ ىصقأ اذه « . . .رطمأق

 «هاوس قح الو هذحو قحلا وه اذه ناك نإ :لوقيف ءكلكقدص كلذ ناك اذإ ءرملا

 اذه سنج نم ميلأ باذعب انتأت وأ ءامسلا نم ةراجح انيلع لزنت نأ انل ٌريخف

 تدب ولو «هراكنإ نع رصيو «ءايناث لاوحأللا رش هدعيو ءالوأ ركني وهف «باذعلا

 .اثلاث قحلا لئالد

 :ناتعئار ناتينايب ناتراشإ انهو .اقح نوكي نأ هرظن ىف

 | ىلع قحلا رصق اهيف 24 كدنع نم َقَحْلا وه اذه َناَك نإ» :مهلوق -ىلوألا

 رصق ىلع عقاو راكنإلاف ٌهَلللي دمحم هب ءاج امي ناميإلاو «ديحوتلا وهو ءاذه

 .هيف بير ال ىذلا لطابلا وهو اقح هيلع مه ام نوكي نأ نوديري مهنأكو «قحلا



 لافتالا ةروس ريسمت نإ

 ع الاتلللالااططططخ خخخ مالا ان للان انا نخل الخلان لاخلا لالخ خان االان نان انانكلل لال لانا انا لخ خطانا لل انانل انااا نطل الاانا اانا اللا نة للنا ااا م

 رطمأف ءطرشلا اذه ىلع بترتملا باوجلا ىف نولوقي مهنأ -ةيناثلا ةراشولا

 هنأل ؛دشأ نوكيلو ءراطمإلل بسانملا هنأل ؛ءامسلا ركذف 4 ءاَمّسلا نَم ةراجح انيَلع

 لاق امك هنألو «ءاملا بابصناك ابابصنا سوءرلا ىلع بصنت ةراجح نوكي

 هللا ىمح ىتلا «ليفلا باحصأب تلزن ىتلا ةراجحلاك ءاليجس نوكي «ىرشخمزلا
 .تيبلا مده دارأ ىذلا ةهربأ نم مارحلا هتيب اهب ىلاعت

 لدي ام ىصقأ وه مكهتلاو دوحمجلا ىصقأ وه امك «ىماسلا صنلا كلذ نإو
 نم لجر هيلع لخد نايفس ىبأ نب ةيواعم نأ اذه ىف ىوري «لهجلاو قمحلا ىلع
 ؛ لهجأ متنأ :لجرلا لاقف «ةأرما مكيلع متيلو نولهجت موق مكنإ :هل لاقو ءأبس

 وأ ءاَمَسلا َنَم ةراَجح اَنيَلع رطْمَف كدنع نم َّقَحْلا وه اذه َناَك نإ مُهّللا» : متلق مكنأل
 .اندهاف كدنع نم قحلا وه اذه ناك نإ مهللا :اولوقت ملو ,4 ميلأ باذعب انتا

 نإو «كلذ اولاق مهنأ نظي نم اناك هوبأو وه هنأل ؛قح ةيواعم لثمل باوجلاو

 .قونلا نم تائم اوذخأو مهبولق ةفلؤملا نم اوناكو دعب نم اوملسأ

 كلذ ةلاحتسا ىلاعت هللا نيب دقو «لزني نأ لبق باذعلا نولجعتسي مهنإ
 ىلاعت هللا نأ ىهو «مهلاوقأو لسرلا عم ىلاعت هللا اهنس ىتلا ةنسلا ىضتقم ىلع

 مهيذعيل هللا ناك اًمو» :لئاق نم زع لاق اذلو ءنوعدي مهنيب لسرلاو مهبذعي ال
 . «نوُرفَغَتسُي مهو مهبذعم هللا ناك امو مهيف تنأو

 مهوعدي لوسرلاو «ماوقألا بذعي ال هللا نأ نايب هيف ىماسلا صنلا اذه
 ىلاعت لاق دقل «حون موق عم ىلاعت هللا لعف امك مهناميإ نم سأيلا نوكي ىتح

 .[دوه] 23 . . .َنصآ دق نم لإ كموَق نم نمؤي نأ ل» مهيف مزعلا لازنإ دنع

 مال وحنلا ءاملع اهيسصسي ىتلا ىه 4مهَبذعيل 8 :ىلاعت هلوق ىف (ماللا) و
 نأ ىلعألا ىلعلا هللا نأش نم ناك ام :ىنعملاو «ىفنلا ديكأتل نوكت ىأ دوحجلا
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 ءالّؤهو ءرخآ دعب اتقو مهيف ناميإلا وشفيو ءوعدت مهيف تنأو « نيكرشملا بذعي

 ىف هلو مهئاوهأ قوف هللاو «باذعلا نولجعتسي هب نودحجي ىذلا ءاعدلا اذهب

 نأ وجرأ» :لوقي ٌةَِْكَع ىبنلا ناك دقلو ءاليدبت ىلاعت هللا ةنسل دجت نلو ةنس هقلخ

 . (ىلاعت هللا دبعي نم مهبالصأ نم هللا جرخي 6)1١( لاعت 1 :

 ءاملعلا ضعب لاق ««نورفغتسي مهو مهبذعم هللا ناك امو## :هناحبس لوقي مث

 مهمعي ال رفغتسي نم مهيف ناك اذإف .هنوقحتسم عيمجلا نوكي معي ىذلا باذعلا نإ

 عيمجلا ىلع لدي امب ربعو رفغتسي مهضعب ىأ 4 نورفغتسي مهو ١ ىنعمف «باذعلا

 .كنارفغ :فاوطلا ىف مهلوق دارملا نإ ليقو «كلذ نوكي نأ ىغبني هنأ ىلإ ةراشإلل

 .اوبات نإ مهتبوت دارملا ليقو

 مهو مهبذعم هّللا ناك امو «لوقن نأ ىنعملل برقألا نأ ىسفن ىف حدقنيو

 ليبسلا عطقنال نذإ ءجوف دعب اجوف ىلاعت هللا نيد ىف نولخدي ىنعمب «نورفغتسي
 اعوضح نيلجعتسملا بلطب «باذعلا لازنإب اعابت نوئيجي نيذلا نيرفغتسملا ىلع

 .مهلالضو مهئاوهأل

 هّللا ناك امو# :هتاملك تلاعت لاقف «نأشلا ةيلعلا هتاذ نع هللا ىفن دقو

 روفغ هللا نإ إذ «ةيلعلا تاذلاب مئاقلا فصولا ىفن وهو لعافلا مسا ىفنف «مهبذعم

 .[لمزملا] 41202 ميحر

 يبنلا يقلل ام -ريسلاو داهجلا :ملسمو 075(2؟171) ةكنالملا ركذ -قلخلا ءدب :يراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )١(

 .(19/45)ملسو هيلع هللا ىلص
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 ا م ل ر## ودم جرختم وت ا و

 ٍدِجسَمْلا نع وَُدصَي ْمُْهَوهَسَأ مهب دعي أَرُْهَلاَمَو

 َنوُفَتمْلا الموال نإ" آيل اوناكاَمَو ارحل رع 1 هرسو لس

 ممماَلَصَناكاَمَم يَ نوملعيال م مهر َنكلَو
 مرش عم

 اتاك ةميضتو اكمال كيلا هسب

 وقس اورعكَ دل © تورفكَت ةرشكامب
 ثايب عاوُسين زكام
 َمَتَهَج ل َوْفَكن يِدلاو وْلْفْيَهُك ةَرَسَحْء هيلع

 َلَصْجيو يطل اَنِم تحل هلأ ريميل اون روس
 ُهَ[َعِجَس اعيش َمْحرو ضب عد ضَعبَسَحْل
 © ترزيكلاخ كلبك هج

 نوكرشملا لجعتسا امك «باذعلل مهلاجعتسا در ىلاعتو هناحبس هللا نإ

 امف دلو دمحم مهيف ثعب نيذلا نوكرشملا امأ «ىلاعت هلزنآف «باذعلا مهفالسإ

 ىهنيل ناك امف «رفصآلاو ضيبألاو «دوسألاو رمحألل ثعب لب ءمهدحو مهل ثعب

 غيلبت نم دب ال لب «قحلا ةدئناعمو كرشلا ىلع مهرارصإو ةكم لهأ رفكب هتلاسر

 الإ كالسرَأ امو 9 :ىلاعت لاق امك «مهيلإ لسرأ دقف ةفاكلا اهفرعي نأو «هبر ةلاسر

 ناك امو مهيف تنأو مهبْذَعيِل هللا ناَك امو# :لاق كلذلو [ابس] 422. ..ساّئلل ةَفاَك

 ىف مهب لزني مهل باذع كانه نكلو انركذ ام ىلع «نوُرفغتسي مهو مهبذعم هللا

 «نمحرلا عرش مامأ ناطيشلا تاراثم ةلازإو «لطابلل قحلا ةعزانم هساسأ «ايندلا

 هللا نوعب وهو «لاتقلاب مهتبلاغم نم دبال ناكف «قحلل سانلا هجو ولخي نأ دبالو

 : ىلاعت هلوق ىف مهل ىلاعت هللا هررق ىذلا باذعلا وه اذهو «مهل باذع ىلاعت

 . 4ماَرَحْلا دجسَم ملا نع نودصي مهو هّللا مهبذعي الأ مهل امو»

 و
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 ىنعملاو «نمآلا هللا مرح بجي امل مهلاح ةضقانم نم بجعتلل ماهفتسالاو

 نوبراحي مهو ءهنم مهعنمي مهبذعي الو مرحلا ىف اوميقي ىتح مهل تبث رمأ ىأ

 هلو ىبنلا نوعنمي مهف هسفن دجسملا نعو ءهللا ليبس نع مهدصب كلذو «هرئاعش

 ايونعم سانلا نودصيو «مهئاذيإب نينمؤملا فاعض نوعنميو «كسانملا ىدؤي نأ نم

 ىلع سانلا لمحب «مراحملا نوكهتنيو «ميهاربإ ءانب ةبعكلا ىلع مانصألا عضوب
 دص هلك اذه «نهفكأب نهتاءوس نرتسيل نهنإ ىتح «ءاسنو الاجر ايارع فاوطلا

 .تيبلا نع

 ال مهنأ لاحلاو «تيبلا ىلع ءاليتسالا ىلع مهتبلاغمب هللا مهبذعي ال فيكف

 ءانمآ امرح هللا هلعج ىذلا مارحلا دجسملا وهو «تيبلا تامرح ىلع نوموقي

 .هلوح نم نوفطختي سانلاو

 ىف هعضوو «مهيديأ تحت نم تيبلا عزنل مهتبلاغم وه انرشأ امك «بيذعتلاو

 دهع نم ؛هحيتافم مهيديأب هنأ وأ ءهتندس مهنأ نوعدي مهنكلو هللا ءايلوأ دي

 وأ ؛هتامح اوسيل ىأ ؛هءايلوأ اوسيل مهنأب كلذ نع ىلاعت هللا باجأ دقو «ميهاربإ

 عفارو هيناب ميهاربإ نع ةفالخلاب ىه امنإ مهتيالو نأل كلذو ؛هيلع نيمئاقلا

 .اكرشم ناك امو «هدعاوق

 دق ءايارعلا ريغ اوعنمو «مارحلا دجسملا نع سانلا اودصو ءاوكرشأ ذإ مهنإو

 ىف قحلا اودقف دق «ةحمسلا ةيفينحلاب ءاج ىذلا ميهاربإ نع ةفالخلا ةفص اودقف

 هذه مهل ترمتسا ام ىأ 4ةءاَيلوأ اوناك اًمو# :ىلاعت لاق اذلو .ةيالولا هذه

 .رارمتسالا اذهل ىفن اهيفو رارمتسالا ىلع لدت «ناك» نأل «ةيالولا

 نإ# :لاق اذلو ؛ةحمسلا ميهاربإ ةلم ىلع اوناك نمل نوكت قحلا ةيالولاو

 ةورذ اوغلب نيذلا نينمؤملا نيدحوملا ىلع ةيالولل رصق اذه 4«َنوُقتملا الإ هواي



 لافنألا ةروس ريسفت | لل
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 الف مهلالضو مهسفنأ 4 نوملعي ال مهرتكأ نكلو 9 .ىوقتلا ىهو «ناميإلا

 لاق «هتيب تامرح ظفحيو هللا ىقتي ىذلا نمؤملا لب ءطقف نمؤملا ةيالولا قحتسي
 ىتاو ةالّصلا ماَقَأو رخآلا ٍمْوَيْلاَو هّللاب مآ نم هللا دجاسَم رمعي اَمنِإ 8 :لئاق نم زع
 . [ةبوتلا] 412 نيِدّتهمْلا نم اونوكي نأ ككلوُأ ئسَعَف هللا الإ شخي مّلو ةاكّرلا

 وه ىذلا قيتسعلا تيبلا اذهب قيلي امم ائيش نوفرعي ال نيكرشملا ءالؤه نإو
 تيبلا اذه ىف نودبعتي فيك «هناحبس ركذ اذل ؛ضرألا هذه ىف تيب سدقأ

 . نينمؤم ريغ «نيثباع

 منك امب باَذَعْلا اوُقوُذَف ةيدصتو ءاكم الإ تَيبْلا دنع مهتالص ناك اًموإ»

 . 4 تورفكت

 هذه ىلع مهو «ضرأآلا ىلع مهدودخ نوعضيو «نوقفصيو نورفصي اوناك
 الو «ميهاربإ ةالص تسيل اهتقيقح ىف ىهف «ةالص لاحلا هذه نومسيو «.لاحلا

 لك اوزواجتو «نيلصم اهب مهسفنأ اودعو «ةالص اهومس مهنكلو ءاقلطم ةالص

 نومكحتيو «هنع سانلا نودصي مهو «مارحلا تيبلا ءايلوأ مهسفنأ اودعو «لوقعم

 .قيمع جف لك نم ميهاربإ ةوعدل ةباجإ هيلإ نودغي نميفو «هيف
 ناك ام ىأ 4 ةّيدصتو ءاكم الإ تيَبْلا دنع مهئالص ناك امو 8 :ىلاعت لوقي

 «تيبلا دنع مهسوفن مهل اهتلوس ءةالص هنومسي ام ناك ام وأ تيبلا دنع مهؤاعد

 هللا لاق ىذلا سانلل هللا هعضو تيب لوأ ناك ىذلا سدقملا ناكملا كلذ دنع ىأ

 تايآ هيف 257 َنيمَلاَعْلَل ىدهو اكرام ةّكبب يذّلَل ساّنلل عضو تيب لوَأ نإ ف هيف ىلاعت
 ءاكم الإ تناك امإ «[نارمع لآ] 439+... انمآ ناك ُهَلَخَد نمو ميهاربإ ماَقَم تاني

 مهثبع نيبتيل «هدنع تناك ةالص اهومس ىتلا هذه نأو «تيبلا ةملك ركذو ةيدصتو

 ءاكملاو «هؤايلوأ مهنأ اوعدا ىذلا ناكملا اذه ىف مهثبع نيبتيلو «ءسدقملا تيبلا اذهب

 ءرمَص اذإ وُكمَي كم هلعفو ءلاعُف هنزوف ءريغصلا ىنعيو ءاتْغو راوخو ءاغرك

 دقو .ىدصلل ديدرت قيفصتلا نأل ؛قيفصتلا دارملاو ءىدصلا نم ةذوخأم ةيدصتلاو
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 فوطت شيرق تناك :سايبع نبا لاقو ءرمع نباو «متاح ىبأ نع كلذ ىور

 .قيفصتلا :ةيدصتلاو «ريفصلا :ءاكملاو ,قفصتو «ةارع تيبلاب

 . هتالص ٌةْكلَك ىبنلا ىلع كلذب اوطلخيل «كلذ نولعفي اوناك مهنأ ىوريو

 ؛هيلع ًامكهت ةالص كلذ مهلعف ىمس ىلاعت هللا نإ :لوقي ىرشخمزلا نإو

 :هلوق وحن وه تلق مالكلا اذه هجو ام تلق نإف» :هصن ام فاشكلا ىف ءاج دقو

 ارْمس ةجردحم وأ اًدوس مهاد هؤاطع نوكي نأ ىشخأ تنك امو

 ةيدصتلاو ءاكملا اوعضوو «ءاطعلا عضوم طايسلاو دويقلا عضو هنأ ىنعملاو

 مهو ءاسنلاو لاجرلا ةارع تيبلاب نوفوطي اوناك مهنأ كلذو «ةالصلا عضوم

 لوسرلا أرق اذإ كلذ نولعفي اوناكو «نوقفصيو اهيف نورفصي مهعباصأ نوكبشي
1 

0 
 كثرسو

 لوقن وأ .مهمعز ىلع ةالص مهلمع ةيمست نإ :لوقن نأ لوقلا ةصالخو

 عضو ىمسي امك ءامكهت ةالص ىمسف «.مهلعف ىلع مكهت هنإ :ىرشخمزلا ةلاقم

 كلذو «ءاطع -رمسلا ةجردحملا ىهو طايسلاو ,مهادألا ىهو «دويقلا ىف ىديألا

 .هل اوسيلف هئايلوأ نم ردصي نأ لقعي ال ءهل ريقحتو «تيبلل ةناهإ

 «ميهاربإ تيبب قيلي ال «هرمأل ديدش راغص ىهو «تيبلا ىف مهتافرصت هذه

 :ىلاعت لاق اذلو «قيتعلا هللا تيب

 . «نورفكت منك امب باذعلا اوُقوذَق#

 باقعلاب مهتبطاخم نأل ءمهل باطخلا هيجوتو مهيلإ تافتلا مالكلا اذه ىفو

 اذه ناك اذإو مهتالص هذه تناك اذإ :هريدقت مالكلا نوكي ذإ ءهردقم طرش

 .مكرفك ببسب باذعلا اوقوذف «مهداسف
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 لالا المخطط اناا ططط مخطط خطط للا تالا لااا ااا طط نخل طنلانخا طل انااا خطةلخاتلل اللا ل الاانا لالالالا انااا 1اناكللاا 0
 1 حت

 .اهيلإ هيبنتلا بجي ةينايب تاراشإ انهو

 هللا لوقي امك مهب مكهت نم كلذ ولخي الو املؤم اقاذم قاذي هنأكو ءمهساسحإ

 .[ةبوتلا] #4423 ميلأ باذعب مهرشبف )» : ىلاعت

 رارمتسا ىلع لدت اهنإف «٠ 4420 َنوُرْفكَت مشك امب » :ىلاعت هلوق - ةيناثلا
 ىلع ةلاد اهيف ناكو متنك نإف «مهلالض ىف ببسلا وه رارمتسالا اذه نأو «رفكلا

 .رارمتسالا

 لكف ءرمتسملا ددجتملا مهرفك لاح رسوصت ديفي عراضملاب ريبعتلا نأ - ةثلاثلا

 «باذعلا ببس ددجتي رفكلا ددجتي ثيحو ءرفكلل ديدجت نورفاك مهو رمت ةعاس
 .هنم ىلاعت هللا اناقو

 لاق اذلو .؛هللا ليبسس نع دصلل لام لك نولذبيسو ءاولذب نيكرشملا نإو

 : هناحبس

 نوُكت مث اهتوقفنيسف هللا ليبس نع اودصِيِل مِهَلاَوَمَأ نوقفني اورقك نيذلا نإ »
 . © نورَشَحُي منهج ىلإ اورفك نيدلاو نبع مث ةرسح مهيلع

 اهنأ ىهو «ءارقلا هررقي ام لبقن نكلو «ةيندم اهنأ نظلا ىلإ برقأ ةيآلا هذه
 ال ىلاعت هللا مالك هلكف «ةيندملا وأ ةيكملا فصوب ريغتت ال ىهو «مهضعب دنع ةيكم
 ىلإ ىهتنا دق «ةكمب لزن امم لافنألا ةروس ىف ام نأ بسحنو «هلوزن تاقيمب ريغتي

 .ةيآلا هذه لبق ام

 هذه لوزن ببس نأ ىلع عمجت لوزنلا بابسأ ىف تملكت ىتلا حاحصلا بتك

 اوعمج مهسفنأل اورأثي نأ اودارأو ءردب ىف برحلا مهتضع نأ دعب اشيرق نأ ةيآلا

 ةيآلاب ىنع هنإ :كاحضلا لاق نكلو ءاهل نودعي ىرخأ برح ىف هوقفنيل الام
 .الجر رشع ىنثا اوناكو ءردب موي نومعطي اوناك نيذلا نومعطملا
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 عجرو ء«ردب موي شيرق تبيصأ امل هنأ قاحسإ نب دمحم ةريس ىف روكذملاو

 مهؤابآ بيصأ شيرق نم لاجر ىشمم ؛هريعل نايفس وبأ عجرو «ةكم ىلإ مهلف

 ةراجت ةريعلا كلت ىف هل تناك نمو «نايفس ابأ اوملكف ردبب مهناوخإو مهؤانبأو

 لاما اذهب انونيعأف «مكرايخ لتقو «مكرتو دق ادمحم نإ شيرق رشعم اي» :اولاقف

 نبا نع كلذ ركذ دقو ءاولعفف «انم بيصأ نمب ارأث هنم كردن نأ انلعل هبرح ىلع

 .امهنع ىلاعت هللا ىضر «سابع

 ال ظفللا مومعب ةربعلا نإف ء«ةقداصل اهنإو كلذ ىف رابخألا تناك ايأو

 ةسيرف نينمؤملا لعجي ال «هدابعب فوءرلا ميحرلا ىلاعت هللا نإو «ببسلا صوصخب
 «قحلا لهأ لذخنيو مهلاومأب اورصنيف «هليبس نع دصلل اهنوقفني نيقفانملا لاومأل

 .هللا ليبس نع ءالؤه دصف

 هللا ليبس نع اودصيل مهلاومأ نوقفتي اورفك نيذلا نأ دكؤي ىلاعت هللا نإ

 ليبس نع اودِصيل مِهَلاومَأ توقفني اورفك َنيذّلا ّنِإ 8 :لوقيف مهدصق مهل ققحتي الف

 . 4 ةرسح مِهيَلَع وكت مث اهنوقفنيسُ هللا
 لعجي كلذو «هللا ليبس نع دصلا ىهو ةياغلا هذهل قافنإلا هناحبس هللا دكأ

 هعبتا نمو لوسرلا عنميو «قحلا ةاعد نيملسملا كوش دضخيو «ةيلاع كرشلا ةملك

 اهنوقفنيس مهنأ ىلاعت هللا دكأ دقو «ناميإلا لهأ برح ليبس ىفو «ةوعدلا نم

 ميركلا صنلا ررك دقو «لبقتسملا ىف عوقولا ديكأتل انه نيسلاف «ةدسافلا ةينلا هذهب

 وهف هللا ليبس نع دصلل هنأ وهو «قافنإلا نم ضرغلل لوأآلاو «قافنإلاب رابخإلا

 .دسافلا دصقلاو «ةئيبخلا ةينلل نايب

 .نوبلغيسو «ةرسح مهيلع نوكي لب ,قافنإلا اذهل ةجيتن ال هنأ نايبل ىناثلاو

 نأ ريغ نم نوديري ام عوقو نايبل «اهنوقفنيسف # : ىلاعت هلوق ىف ءافلاو

 .نوبحي ام هيلع بترتي
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 امع عقي ام دعب نايبل (مث) ب رسيبعتلا ن ناكو «بيترتلاو فطعلل ىه (مث)و
 .قحلا مزهو «هللا ليبس نع دصلا قيقحتب تب مهسفنأل ارورس هودارأ مهف ءنوديري

 تناكو اودارأ ام اوققحي مل مهنأل ؛ ةرسح لب ارورس تسيل ةجيتنلا تناكو

 .نيبولغملا مه اونوكي نأو «نينمؤملا رصن ناكو « ةيناث ةرسح ىهو «ةميزهلا

 ناكف ءاهودارأ ىتلا ةياغلا نع ةديعب تبترت ىتلا رومألا هذه نأ كشاالو

 .قافنإلل ثعبملاو 2« تققفح ىتلا جت كاتنلا نيب ب ةقرافملا هذهل (مث) ب ريبعتلا

 نوبلاغي مهنأب ناذيإ © اورقك نيِذّلا نإ :ىلاعت هلوق ىف لوصوملاب ريبعتلاو
 . هدابع قوف رهاقلا وه هللاو «مهلاومأب - نورفاكلا مهو - هللا

 كلذ باهذو .مهلمع طابحإو مهقافنإ ىهو ءايندلا ىف مهتبوقع هذه

 نع نودصيو قحلا لهأ نوعزاني اوماد ام نيبولغم اونوكي نأو «مهيلع تارسح

 . هللا ليبس

 تلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخ اذلو ؛ريصملا سئيو منهجف ةرخآلا ىف امأ

 مهرفك ببسب اورفك نيذلاو ىأ 4نورشحي منهج ىلإ اورفك نيذلاو»
 «صاصتخالا ىلع ةلالدلل رورجملاو راجلا مدقو ءاهيف نورشحي منهج ىلإ نوبهذي

 لهأ ةرثك ىلإ ئموي نورشسحيب ريبعتلاو ءاهدحو منهج ىلإ نورشحي مهنأ ىأ

 .رانلا باذع انق مهللا .نوروشحم قيض ىف نونوكي مهنأ ىلإو «منهج

 . ميقم ميعنو ةنج ىف نينمؤملا نإو

 :ىلاعت لاق اذلو .مهباقعب اوزيمتيل منهج ىف نورفاكلا ناكو

 ايم ُهَمُكريف ضْعَب ىلع هضغب ثيِبَحْلا َلَعجَيو بطلا نم ثيل هللا يميل

 .4 َنوُرساَحْلا مه كتلوأ منهج يف هَلعجِبَف

 ىف «نورَشحي# :ىلاعت هلوقب ةقلعتم ماللاف ءاهلبق ىتلا ةيآلاب ةلصتم ةيآلا
 اهريغ نود منهج ىف نيرفاكلا كئلوأ رشحي ىلاعت هللا نأ ىأ ءةقب | ةيآلا رخآ
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 كلذ ناك ءاهريغ ادولج اولدب مهدولج تجضن املك نوغللاو بصنلا اهيف مهسمي

 «نمؤملا وه بيطلاو ءرفاكلا وه ثيبخلاو « بّيَطلا نم ْثيِبَحْل ُهّللا يميل رشحلا
 رفاكلا نأ نايبل كلذو ؛نينمؤملا نع مهزيميل لقي ملف «رامضإلا عضوم ىف رهظأو

 هداقتعاو هسفن ىف بيط نمؤملا نأ نايبلو ءهداقتعاو هلمعو هركفو هلقع ىف ثيبخ

 ال بيطلا نأو «منهج ىف رشحلا الإ جتني ال ثبخلا نأ نايبلو «هلك ريخو هلمعو

 ميعن نيبيطلا ءازج نأ نايبلا حملو لوقلا ةراشإب ديفي صنلا اذهو ءاريخ الإ جتني

 . ميقم
 مكارتيو ثيبخلا ىلإ ثيبخلا مضي .هضعب ىلإ مهضعب عمتجي ثيبخلا نإو

 تلاعت هلوقب كلذ نع ىلاعت هللا ربع دقو ءادبل هيلع نونوكي اوداكي ىتح «هيلع

 فئاكت عم بسانتي ريبعت «اعيمج ُهَمكَريَف ضعب ىَلع هضعب ثيبَخْلا َلَعجَيَو 9 : هتاملك

 ام قوف «رباغلا ثيبخلا قوف رضاحلا ثيبخلا ىلاعت هللا لعجي ىأ «ثيبخ هلك ءيش

 اناكم منهج ىف نأ ىلإ ةراشإ اذه ىفو ء.هضعبل هضعب اعيمج همظنف ءهقبس

 نم عم نيرضاحلا قحالت ىلإ ةراشإو ءامكارتم امحدزم ناك نإو «عيمجلل

 هلك اذه نإو «مهنع نيبيطلا زيمت وأ «نيبيطلا ىلع مهزيمت ىلإ ةراشإو «مهنودلقي

 :ىلاعت لاق كلذلو ؛اهيف بسك ال ىتلا ةقلطملا ةراسخلا نع :ئبني

 .«نورساَخْلا مه كتلوأ»

 ةرسح مهقافنإ ناك نمو «هللا ليبس نع اودصيل اوقفنأ نيذلا ىلإ ةراشإلا

 ناك نيذلا كئلوأ ىأ «ثبخلا اولمح دق اوناكو ءمنهج ىلإ اورشح نيذلاو «مهيلع

 فيرعتب رصق مالكلا ىفو ءنورساخلا مه -ءازجلا كلذ اوزوجو اذه مهنم

 وه كلذو ءةرخآلاو ايندلا اورسخ مهدحو نورساخلا مه كئلوأ ىأ «نيفرطلا

 ا .نيبملا نارسخلا

 .باذعلا ركذيو «ةمحرلا باب حتفي امئاد هللا نإو
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 اوصحيل لسرلا هللا لزنأ امف حوتفم ةبوتلا بابف ءربكت امهم بونذلا نإ
 .مهتيادهل رمتست ةوعدلاف نورفكي دقو 2قحلا ىلإ ةوعدللا لب ءاوءاسأ نيذلا ددع

 بابلا ناك كلذلو ؛لبق نم هنم ناك ام هتباجتسا ْبَجَت مهنم بجتسسي نمو

 اوُهَسَي نإ اورفك َنيِذَلل لق » : مهل لوقي نأ -مهرفك عم -هيبن هللا رمأ اذلو ءاحوتفم
 .*« فلس دق ام مهل رفغي

 اوهتتي نإ مهلآم نع اثدحتم اورفك نيذلا نأش ىف مهل لوقي نأب هيبن هللا رمأي

 نم فلس ام مهل رفغي- قحلل ةيراحمو نينمؤملل ةقاشمو رفك نم هيف مه امع
 ىقتو رهط ىه ةديدج ةايح نيئدتبم نيرهاط مالسإلا ىف نولخديو «مهلامعأ
 دق ام مكل رفغي اوهتنت نإ» :دوعسم نبا نع تيورو .باطخلاب ةءارق كانهو .ءاقنو
 اوهتنت نإ مهل ابطاخم لق ىنعملا نوكيو «ىلوألا ةروهشملا ةءارقلا نكلو «فلس
 .فلس دق ام مكل رفغي

 مهسبلت عمو ءرفكلاب نوسبلتم مهنأل ؛هعضوم ىف اورفك نيذلاب ريسبعتلاو
 مهل رفغي هساجرأ نم اوهتنيو ناميإلا سابل اوسبليو مهباهإ نم هوعزني نإ ءرفكلاب

 «ءاهتنالا» ب رفكلا دعب ناميإلا نع ربعو لبق ام بجي مالسإلا نأل ؛ ؛«فلس دق ام
 ةلباق لاح وهو سفنلا ىلع ضراع رفكلا نأو «ناميإلا ىه ةرطفلا نأ ىلإ ةراشإلل

 .ءاقنلاو رهطلا داع تهتتا اذإو «ءاهتنالل
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 قحلا سبلو «ءاذيإو برح نم « فلس دَق ام مهل رَفْغِي ا :ىلاعت لاقو

 امو «ميحر روفغ هللاف هللا بنج ىف مئارج نم مهنم ناك ام لكو «لطابلاب

 ىف لخاد اذه لكف ,عوضوم ةيلهاجلا ءامد لكو «عوضوم ابرو روز نم اوبكترا

 .« فلس دق ام مهل رَفْعِي 8 ىلاعت هلوق

 ؛ىلاعت هللا قوقح نم ةعبت هيلع قبت مل ملسأ اذإ ىبرحلا نأ ءاهقفلا ررقو

 نويدك دابعلا قوقح نم ناك ام الإ «نارفغلاب ىلوأ هنود امف كرشلا رفغ اذإ هنأل

 هيلع ماقت دودحلا نإف ملسأ اذإ ىمذلاو «كلذ وحن وأ لطابلاب لام لكأ وأ ؛هيلع

 ناميإلاو «ةمذلا ادقع ىضتقمب همزلي كلذ نأل ؛دابعلا ىلع بجت دابعلا قوقحو

 .اهطقسي الو تامازتلالا دكؤي

 اودوعي نإ صنلا رهاظ «َنيلَوَأْلا تنس تْضَم دَقَف اوُدوُعَي نو :ىلاعت هلوقو
 ىأ ««ْتّضَم دَقَقط ىنعمف «مهيلإ دوعت نيرفاكلا ةلماعم نإف ناميإلا دعب رفكلا ىلإ
 نم نيلوألاب لزن ام مهب لزنم «ىلاعت هلل مهتاداعم ىهو «نيلوألا ةنس تررقت دقف

 لازلزب مهرايد ريمدت وأ «قحلا ةماقإو ء.مهسوءر سيكنتو ةبراحملاب قحلل مهعاضخإ

 «ةيلجم برح وأ «ةيزخم ملس امإ نيلوألا ةنس نإو ءءامسلا نم بصاح وأ رمدم

 .لاع ليس وأ فصاع حير وأ «ردب ىف امك

 نوُلمعَي امب هللا نإ اوهنا نإ هلل هلك نيدلا َنوُكَيوٌةف َنوُكَ ال تح ْمُهوُنتاَقَر

 رارمتسالا نم وأ «قحلا هاري ام داقتعا نم هعنمل نمؤملا ءاذيإ :نيدلا ىف ةنتفلا

 «نينمؤملا عم ةكم ىف نوكرشملا لعفي امك «هداقتعا دعب هكرت ىلع هلمحو «هيلع

 دودخألا باعنمأ ل :مهيف ىلاعت هللا لاق نيذلا دودخخألا باحصأ لعف امكو

 نيبمؤملاب نولعفي ام ئَلع مهو 42 دوُعف اهْيَلع مه ْذِإ 22 دوُقولا تاذ راما هجر
 نا در

 .1جوربلا] 4 مل: ديمحلا زيزعلا هللاب اونمؤي نأ الإ مهنم اومَقت امو <12 دوُهُش

 عنمي نأو «هيلإ ةوعدلا نم قحلا ىلإ ىعادلا عنمي نأ نيدلا ىف ةنتفلا نمو

 ىلإ ٌةْكَي دمحم ةوعد دعب مهنيد ىف نونتفي سانلا ناكو .قحلا اذهب سانلا فيرعت

 نيب ليحو «برعلا نم ملسأ نم ماشلا ىف لتقو «نونتفي ةكم ىف اوناكف «قحلا
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 نأو «هببس لوزي نأ ىلإ رمتسي لاتقلاو « سانلا ىلإ لصت نأو «ةيمالسإلا ةوعدلا

 «لالض الو قاهرإ ال اصلاخ نيدلا لجرلا بلطي نأب ىلاعت هلل هلك نيدلا نوكي
 ىنعم اذهو «هاوس ىغبي ال قحلاو هللا هجو ابلاط هلل اصلخم ادقتعي ام دقتعي لب

 هناحبس هلل هلك نيدلا بلط اذإ هنإو 4 هّلل هلك نيدلا نوكيو# :ىلاعت هلوق
 نوكي نأ نكمي ال هنإف ميقتسم صلخم هلل وه نم الإ هلك هيف ركفي ال «ىلاعتو

 هنإف ءدلو الو دلاوب سيل ىذلا دحألا دحاولا هللاب انمؤم نوكي نأ دبال لب ءاكرشم

 ليلضتو ءءاسؤرلاو كولملا ريثأت نع اديعب ىلاعت هلل ههجو ىف رمأ لك ملسي ذئنيح
 نوكي ىأ ,4 هلل هلك نيدلا توكيو#» :ىلاعت هلوق هيلإ ريشي ام وه اذه ؛«نيلضملا
 .ىلاعت هلل هلك نيدتلا

 دقو «نيدلا بلط نوكي نأو «ةديقعلا ىف نتفلا ءاهتناب نوكت لاتقلا ةياهن نإ

 رشلا نع اوهتنا نإ ىنعملاو «ريصب َنوُلمعَي اَمب هللا َّنِإَف اوهتنا نِإَف 8 :ىلاعت لاق
 نولمعي اب :ىلاعت هللا نإف «داقتعالا ىف ءاذيإلاو «نيدلا ىف ةنتفلاو ءادتعالاو

 مهسوفنب شيجي امو ءمهرودص ىفخت امب ميلعو مهسوفن بقارم هنأ ىأ «ريصُب
 نإ مهل ريشبت هيف امك ءاوداع نإ مهل ديدهتو «لماكلا هللا ملع نايب اذه ىفو

 ةنتف نوكت ال ئتح مهولتاقو ١ :ىلاعت هللا لوقي ةيآ ىفو «ةقيرطلا ىلع اوماقتسا
 . [ةرقبلا] 4 039 َنيملاظلا ىَلَع الإ اودع الف اهنا نإ هلل نيّدلا َنوُكَيَ

 . «ريصُتلا معنو ىّلومْلا معن مكالوم هللا نأ اومّلعاَف اوّلوت نإو»

 ىلاعت هللا مهصلخيل نيرفاكلل ةبوتلا باب ىلاعت هللا حتف ةقباسلا ةيآلا ىف

 «مهسوفن ىلع ضراع رمأ هنأ ىلإ هناحبس راشأو «هيف اوسكرأ ىذلا كرشلا نم
 نأ نيبو «سلمألا بوثلا ىلع خسولا ضحري امك ءاهنع هوضحري نأ نوعيطتسي
 .هلل نيدلا نوكي ىتح «نيدلا ىف ةنتفلا ةلازإل لاتقلا

 مهل حتف نأ دعب مهبناجب اوأنو اوضرعأ ىأ «اوُلوت نإو # :ىلاعت لاقف «نوكرشملا

 وه هنإف قحلا نع مهيئانتو مهضارعإ ىلع اورمتسا نإ :لوقي نأ وأ «نارفغلا باب

 لاقف «مكرصانو مكالوم هنآل مهيلع مكبلاغ هللا نإو ,«مهوفاخت الف ءمكالوم
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 أ برع

 متنأف باوجلا لب باوجلا ةلع وه امنإ ,باوجلا وه سيل * مكالوم هللا نأ 8 :ىلاعت

 «مكريغ نود متنأ مكالوم هنأ ىأ # مكالوم هللا نأ 8 :ىلاعت هلوقو «نوبلاغلا

 .هللا بزح مكدحو متنأو «مكرصانو مكيلو ىأ مكالوم ىنعمو «قحلل ةيالولاو

 بزح نإ زل باغي نلف هيمان هللا ناك نم ان نا ف هللا 00

 سو م ها سو

 ىلع ءانثلاو ءركشلا ىلاعت هلل ةبسنلاب حدملاو «حدملا ماقم ىف لاقت ىلا ظافلألا نم

 مئانغلا ىف هللا ةمسق

 ٍلوُسَراِل وه سسمح هلله ءْيَس نم مسمِنَعاَمَنأ أو ملعأَو
 نإليجقلا ناو نيكسملا اونمتبْلاو كرفلاىِذِلو 0-1 لا 21 م”

 21101 و 7 آ 5 1 هه رم ىو ل

 ٍناَهَرْْل موياندبع بعل عانل بأ امو هلي مسنم ءمككا

 9 ٌرِسِرمِْىَس لكح ع ديو ناعم 48 لا ىنْلا موي

 بحياة ونش هود ودعا 6
 2 010 عو ٌلَفَسَأ

 لكيلا ف رت دعاوتولو مكحنملفس
 ْنَم َكِإْهَمل الوُعْفم تاك َمَأهَّسَأَضضَقَسَل ع

 هج سس رس تح رس سس نع مس ل سس 2 مس م د

 تكرإوّونيب ًّ ةنيب نع ىحْنماوحيو َقَنمَب نع فلله

 2 يلع ميم

 انملع مث نايا ىتح اهيف ءاقللا ىلإ اهيلع اع مادقإلا ىلإ اهل دادعإلا تقو نم

 َهّللأ ب
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 رثأتن الو فلتخن الف هل عضخن ايعرش امكح عيزوتلا نوكيل اهمئانغ عيزوت

 ءاهيف حالص ال ىزيض ةمسقو «ةلطاب ةمسق اهريغو ةلداعلا ىه ىلاعت هللا ةمسقو

 .ريخ الو

 هلوق ىف «ام» 4 .. .هسمخ هلل َنأَف ءيش نم متم اَمنَأ اوملعاو ) :ىلاعت لاق
 لوعفم ءاهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو (ىذلا) ىنعمب لوصوم مسا ىه ىلاعت

 صنلا رخخآ ىلإ هلوسرلو هلل هسمخ :هومتمنغ ىذلا نوك اوملعا ىأ «(اوملعا)ل

 . ميزكلا

 امب نآرقلا فرع ىف تصخو .دهجب نكلو «لباقم ريغب ذخؤي ام ةمينغلاو
 ذإ «هلامو ودعلا مد حيبأ هنأل «لباقم ريغب ذخؤي هنأل ؛ودعلا نم برحلا ىف ذخؤي

 ةقيقح كلذ راصو «.دهجب الإ ذخؤت ال اهنكلو «هلاومأو ودعلا ءامد حيبت برحلا

 .ةينارق ةيفرع

 اضرأ تناكأ ءاوس «برحلا ىف هيلع ىلوتسي ام لك ىلع مئانغلا قلطنأ نكلو
 مأ «تاعوبطملاو بايثلاو ةضفلاو بهذلاك «ةلوقنم الاومأ تناك مأ ءاهيلع ىلوتسي

 . ؟ىسانأو ىراوج تناك

 ةفلاخم باطخلا نب رمع نيئمؤملا ريمأ ىقال كلذلو .كلذ ىلع مالقألا ىرجت
 ' اذإ ىتح نورثكألا هفلاخو «نيحتافلا نع نيضرألا ةمسق عنم امدنع ءدب ىذ ئداب

 يذلو لوسّرللو هّللَف ئرقلا لهَأ نم هلوسر ىلع هللا ءاَقَأ امإ» :ىلاعت هلوق مهيلع أرق
 مكاتآ امو مكنم ءاينغألا نيب لود نوكي ال يك ليسا نياو نيكاسَمْلاو مانيلا ئيرقلا
 ءارقفلل <22 باقعلا ديدش هللا نإ هللا اوقّناو اوهتناق هنع مكاهت امو هوذخَف لوسرلا
 نورصنيو اناوضرو هللا نَم الصف َنوُعَتَي مهلاومأو مهرايد م اوجرخأ نيذلا نيرجاَهملا
 نم نوحي مِهلَبق نم نامإلاوراذلا اوُءَْبت نيدلاو 2: َنوُقداّصلا مه كتلوأ هلوسرو هلا

 مهب ناك ولو مهسفنأ ئَع نورثؤيو اوتوأ امم ةجاح مهرودص يف نودجي الو لإ رجاه ٠
 مهدعب نم اوءاج نيذْلاو <27 نوحلقملا مه كتلوأف هسفن حش قوي نمو , ٌةصاصَخ

 اونمآ يدلل ًالغ ابق يف لع الو نامإلاب انوقَبس نيذلا انناوخإلو ان رفا اً َنوُوُقَي

 .[رشحلا] 4 ميحر فور كّنِإ اني
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 ىلع اوقفاوو نيرغاص اورخ تايآلا هذه رمع نينمؤملا ريمأ مهيلع الت امدنعو

 :نيرمأ ىلع اذه لد دقو «لاق ام

 ءهمكح مئانغلا ىلع اورجأ ذإ «مئانغلا نم ءىفلا اودع مهنأ -امهلوأ

 اهادؤم مئانغلاو ءىيفلاو لافنألا اودعف نيعباتلاو ةباحصلا ءاهقف ضعب لاق كلذكو

 .اهؤامسأ تفلتخا نإو ءدحاو

 زيح ىلإ زيح نم لقني ىذلا لوقنملا ىف الإ نوكت ال مئانغلا نأ - امهيناث

 ضعب ىأرلا كلذ لاق دقو ءاهوجنو بايشلاو ىناوألاو ةضفلاو بهذلاو ضورعلاك

 :ىلاعت هلوق نأ ىف ««ءاملعلا فلتخي مل» :ىبطرقلا ريسفت ىف ءاج «ةباحصلا

 اممف صوصخلا هلخدي هنأو «همومع ىلع سيل 4 ءيش نم متسع امن اوملعاَو9»
 باقرلا كلذكو «مامإلا هب ىدان اذإ هلتاقل لوتقملا بلس: اولاق نأ عامجإب هوصصخ

 «ضرألا اضيأ هب صخ اممو .... فالخ الب مامإلا ىلإ اهيف ةريخلا ىراسألا ىنعأ

 ىف ةلخاد ريغف ضرألا امأو .ةعتمألا رئاسو ةضفو بهذ نم متمنغ ام ىنعملاو
 هللاو «ءىش نيمناغلا دعب ءاج نمل ىقب ام ضرألا تناك ولو .....ةيآلا هذه مومع

 :هلوق ىلع فطعلاب [رشحلا] 40+ مهدْعَب نم اوءاج َنيِذّلاَو  :لوقي ىلاعت
 عضوم نم لقني ام مسقي امنإ وأ :لاق [رشحلا] 427 ... نيرجاهملا ءارقفلل »

 . عضوم ىلإ

 ذخؤي ام مئانغلا نإ :لاق نم ةباحصلا ءاملع نم نأ نايبل «مالكلا اذه انلقن

 ىف ةراجحلا عضنلو ءاهيلع دعت الف ءاهيلع ىلوتسيو لقنت ال ىضارألاو «لقنيو

 امدنع ةحلصملاب صنلا ضراع هنع هللا ىضر رمع مامإلا نإ :نولوقي نيذلا هاوفأ

 الإ ةباحصلا نم هقفاوي نم دجي مل اهدحو ةحلصملا ىلع دمتعا الو ءاصن ضراع

 ىضر ةباحصلا ملاع بلاط ىبأ نب يلعع صوصنلاب هرصبو «هملع لثم هل ناك نم
 1 .نيعمجأ مهنع هللا

 ةينايب «ءىش نم :ىلاعت هلوق ىف نم - * ليبّسلا نباو نيكاسَمْلاَو ئَماَتيلاَو ئبرقلا
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 اليلق سّمَحَي منتغي ةمينغلا نم ردق ىأ ءاريثك وأ ناك اليلق منغي ام مومع نايبل
 نأ دحأل زوجي ال ىلاعت هللا نم ميسقتلا اذه نأ ىلع ليلد اذهو ءاريثك وأ ناك

 اهميسقت ىلوتي ىلاعت هللا لاومأ اهنإ لب «ىوهي امك ةلداعلا بورحلا مئانغ مسقي

 ءءاشي نم عنميو ءاشي نم ىطعي ىوهلا درجمب ال «ىلاعت هللا ميسقتب رمألا ىلو

 «ىضوفلا ليس .مطف كارتألا ءاج ىتح «نييسابعلاو نييومألا كولم لعفي ناك امك
 .اطرف نينمؤملا رمأ راصو «ىلاعت هللا مكح عاضو

 :هريدقت «فوذحم لعفل لوعفم اهردصمو نأ 4 هسمخ هّلل َنَأَف ل :هلوقو

 هلل نأ هللا مكحو ررقتو تبث دقف ««ءيش نم متمنغ اَمّنأ اومّلعاو» ىنعملاو تبث

 .لوسرللو . . .هسمخ

 نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىذلو لوسرللو هلل الوأ سمخلا لعج ميسقت اذه

 ىرخألا سامخألا ةعبرأو «سامخأ ةسمخ ىلإ سْمَحم سمخ وهف «ليبسلا نباو
 هب ماق ىذلا منغلا مكحب ةمولعم اهنأل ؛اهعيزوتب حرصي ملو «نيفاغلا ىلع مسقت
 ةمألا ءارقفو «هلوسرو هللا :مهو ؛نيروصحم نيب ميسقت ىهف «نوحتافلا

 قيرفلا ةصح تملع دقف نيقيرفلا دحأ ةصح تركذ اذإف ءنوحتافلاو ءاهؤافعضو

 46027. . . ثلثلا هَملَف هاَوُبأ هوو دّلو هَل نكي مل نإَف 8 :ىلاعت هللا لاق امك ءرخآلا
 .ناثلثلا وهو ىقابلا هتصح بألا نأ كلذب ملعيو [ءاسنلا]

 سامخألا ةعبراف «سمخلا هبيصن ءافعضلاو هلوسرو هللا قيرف نأ ملع اذإف

 .ءافعضلاو هلوسرو هللا ةصح ىف ملكتنلو . .نيحتافلل نوكت

 «ىلاعت هلل وهو «ءلوسرلل لوألاف «ماسقأ ةسمخ ىلإ ةمسقم اهنإ :اولاق

 هللا سمخ نم ثلاشلاو «ىبرقلا ىوذل ىناثلاو «دحاو امهسمحخ هلوسرو هللاو

 مهتّكس نيذلا ءارقفلا مهو «نيكاسملل عبارلاو «ىماتيللو ءافعضلل - هلوسرو

 ىف هلام نع عطقنا ىذلا وهو «ليبسلا نبال سماخلاو ءمهدنع توق الو «ةجاحلا

 .هلهأ ىلإ دوعي ىتح هيفكي ام «سمخلا كلذ نم ىطعي هنإف «هرفس
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 لوسرلا بيصن نأ ىه «ىهقف مكح اهيلع بترت - ةينايب ةظحالم انهو

 كلذ نع باوجلاو ؟هراوجب لوسرلا ركذ اذاملف «هلل هنأ هيف ركذ ءءافعضلاو

 ءقحلا ناسل وه لوسرلا نألو «تابرقلل وه امنإ ءلوسرلل ناك ام نأ ىلإ ةراشإلا

 هدي تحن لعج نكلو «هتاذل سيل لوسرلا هب صخخ ام نألو هللا مساب قطني وهو

 نم هل مهس ال نمل هنم خضريو مهبولق ةفلؤملا ىلعو «ةبعكلا ىلع هنم قفني
 المكم نوكي هاسع ام هب دسي لب «ةصاخ هل سيل وهف ءاسنلاو ديبعلاك نيحتافلا

 .نيملسملل ةماعلا تاجاحلا ىف قفني هنإف نكي امهمو ةمسقلل

 ىلإ مسقي ءافعضلاو هلوسرو هللا سمخف «ءاملعلا ضعب جيرخت اذه

3 

 . هسمخ

 ىلع مايقلاو ةبعكلا حالصإك « سمخلا اذه ىف هلل نإ :لوقي ءاملعلا صضعبو

 . ةماعلا قفارملا كلذ لثم نأ رهظيو ءاهتنادس

 . ةبسنلاب داهجلاب قلعتي امم مهوحنو
 ىبنلل ةبارقلا ووذ مهب دارملا نإ :ءاملعلا لاق ««ئبرقلا يذلو# :ىلاعت هلوقو

 دبع ىنب لك طعي مل هنإ :ةريسلا ةاور لاقو «بلطملا ىنبو مشاه ىنب نم ٌِ

 ىنب نأل كلذو ؛نييومألا نم سمش دبع ىنب الو «لفون ىنب طعي ملف « فانم

 تعطاق املو «مشاه ىنب عم اوناكو «ةيلهاجلا ىف ّكِْيكَك ىبنلا نورصاني اوناك بلطملا

 نيراتخم اوضرف بلطملا دبع ونب بلاط ىبأ بعش ىف مهيلإ مضنا مشاه ىنب شيرق

 ىف هتوخإ بهل وبأ كرشي مل ىذلا تقولا ىف «مشاه ىنبب لزن ام مهب لزني نأ

 ىلإ ابهذ بلطملا ىنب ىطعأ امل معطم نب ريبجو «نافع نب نامثع نأ ىورو مهئالب

 ىذلا كناكمل مهلضف ركني ال مشاه ىنب نم كتوخإ ءالؤه :هل الاقو لكي هلوسر

 مهو نحن امنإو ءانتمرحو مهتيطعأ بلطملا ىنب انناوخإ تيأرأ « مهنم هللا كلعج
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 «مالسإ الو ةيلهاج ىف انوقرافي مل مهنإلا :ِةِلكَم هللا لوسر لاقف «.ةدحاو ةلزنمب
 . 27هعباصأ نيب كبشو (دحاو ءىش بلطملا ولبو مشاه امنإو

 ىف اوساوي نأ ناكف «ةدشلا ىف هوساو مهف ةبارقلاو ةرصنلاب نوذخأي مهنإو

 نوكرشملا كئلوأ همار نأ تقو نيكرشملا ىلإ هوملسي ملو «هؤارصن مهنأل ؛ةمينغلا
 ٠ ْ :ءوسلاب

 ببسلا اذهل هنوقحتسي هدعب نمو «ىح هللا لوسرو نوذخأي اوناك دقلو
 «سانلا خاسوأ اهنأل ةقدصلا نوذحأي ال مهنألو .هللا لوسر ءارصن مهنأل

 مهمهس طقسي الو ءءاوس ىلع مهريقفو مهينغ مهنيب ةيوسلاب مهمهس نوذخأيو
 «ةرصنلاب مهل مهسلا كلذ ىقبف ءرقفلاب ائيش نوقحتسي ال مهنأل كو ىبنلا ةافوب
 . ةبارقلاو

 ناك ثيح هقفني رمألا ىلو دي ىف نوكيو طقسي هنإف ٌةْلَي ىبنلا مهس امأ
 ءاوس ىلع مهريقفو مهينغ ىبرقلا ىوذ مهس ىقبي ىعفاشلاو لَو لوسرلا هقفني

 «ثاريملا نم بيرق وحن ىلع عيزوتلا ناك ىبرقلا ىضتقمب مهقاقحتسال مهنإ ريغ
 .نييثنألا ظح لثم ركذلل نوكي نأب

 ءمهس لكل ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلل نوكت ةريخألا ةثالثلا مهسألا نإو
 "دعب :هنع ىلاعت هللا ىضر كلام مامإلا لاقو .رخآ ىلع مهس باحصأ ودعي الو
 اضوفم ىرخألا ةثالثلا مهسألا ىف رمألا نوكي ىبرقلا ىوذو هلوئسرو هللا مهس
 هنكلو ءادحاو طعي مل ءاش نإو ءامهس مهس ىذ لك ىطعأ ءاش نإ مامإلا ىأرل

 .اهنم اهيلخيال

 لكي لوسرلا نأ ىور دقو «ةبعكلل نوكي مهس هلل ردقي ةتس مهسألا ىلعو

 مث «ىلاعت هللا مهس وهو «ةبعكلل اهلعجيف «ةضبق هنم ضبقيف ءسمخلا ذخأي ناك
 ثيدح -نيعمجأ مهنع هللا يضر نييندملا دئسم لوأ :دمحأو 111717(2/)باب -ءيفلا مسق : يئاسنلا هاور )١(



 ١ لافتألا ةروس ريسفت

 ااا ااا الاسالاالاللاتلاالللالااالالاالاااااالاااسااالاااالااللااطلاااااالاااااااللل
 1 -ىح

 نإ ليقو :ىرشخمزلا هللا راجل فاشكلا ىف ءاج دقو ؛27ةسمخ ىلع ىقب ام مسقي

 ةتس ىلع ناك هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو «لاملا تيبل ىلاعت هللا مهس

 ىضر- ركب وبأ ىرجأف «ضبق ىتح هبراقأل مهسو .نامهس لوسرللو هلل « مهسأ

  رمع نع ىورو .ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلا ىأ «ةئالث ىلع سمخلا -هنع هللا

 ىطعي نأ مكل امنإ :لاقو «مشاه ىنب عنم ركب ابأ نأ ىورو .ءافلخلا نم هدعب نمو

 نبا هلزنمب مكنم ىنغلا امأ «مكنم هل مداخ ال نم مدخيو «مكميأ جوزيو «مكريقف

 .رسوم ميتي الو «ةقدصلا نم ىنغ ىطعي ال ليبسلا

 نم ىطعي الأ امهنع هللا ىضر رمعو ركب ىبأ ىأر نأ لوقلا اذه ةصالخو

 «ميألا جوزي «ةجاحلا ووذ الإ ىطعي الآ بلطملا ونب مهلثم نأ رهظيو « مشاه ىنب

 كك ىبنلا مهس نأو «ىبرقلا ئوذ مهس نم كلذ نوكيو «هل مداخ ال نم مدخيو

 .رمألا ىلو دي تحت نوكيو «هل ىلاعت هللا ضبقب طقسي

 .نينمؤملا نم رمألا ىلو دي تحت نوكي ءامهس هلل نإ :لوقي نم دنعو

 ببسب الإ مهمهسأ نم ليبسلا ءانبأو نيكاسملاو ىماتيلا ذخأي ال قافتالاب هنإو

 . ةجاحلا وه ذخألا طرش نأ ىلإ ئموت اهسفن ةغيصلا نأل رقفلا

 قيرط ىف ىور دقو «ةازغلل فرصت اهنإ :لوقنتف ءسامخألا ةعبرأ تيقب

 ةثالث سرف هل ىذلا سرافللو «مهس لجارلل نوكيف ءامهسأ مسقت اهنإ اهعيزوت

 هبيردتو سرفلا فلع ىلع مئاقلل مهسو «سرفلل مهسو «لتاقملل مهس ؛ مهسأ

 . ةيفنخلا بهذم وهو «حيحصلا ىف ىور اذهو «هتظحالمو

 .هبحاصل اًمهسو «سرفلل اًمهس ؛طقف نينثا نيمهس سرافلل نأ ىورو

 ةدعب ةيانعلل اعيجشت «لوألا وه هيلع ةاورلا رثكأ قفتي ىذلا ادنس حصألا نكلو

 طابز نمو ٍةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو ) :ىلاعت هللا لوقي ذإ اهريفوتو لاتقلا

 . [لافنألا] 420 ... مهنود نم نيِرَخآَو مُكَودَعو هللا ودع هب َنوُبهرُت ليحل

 يبأ نع 77ص «؟ج :دوعسلا وبأو 25ص ١٠2ج :يسولآلاو 2.3564 ؛«؟ج :هفاشك يف يرشخمزلا هركذ )١(

 .هنع هللا ىضر ةيلاعلا
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 زن تدع

 نوذربلا دعي ال ىعازوألا دنعو «ةيفنحلا دنع ليفخلا نم ١2)نوذربلا نإو

 درلا عجار) نوذربلاو ليخلا نيب ىنعملا ىف قرف ال هنإف ةيفنحلا هلاق ام قحلاو ءاليخ

 نيرمأ ىلإ هيبنتلا بجي هنإو .(فسوي ىبأل ىعازوألا ريس ىلع

 هللا لوسر نأ ىوري «ىلاعت هللا لمع وه مئانغلل ميسقتلا كلذ نأ -امهلوأ

 الإ اذه لثم مكمئانغ نم لحي ال» :لاق مث ريعبلا بنج نم ةربو ذخأ ُهِِلك

 لوانت دقو ءادردلاوبأ هاور اميف ٌةِلَي لاق دقلو ««مكيلع دودرم سمخلاو «سمخلا

 الإ مكعم ىبيصن الإ اهيف ىل سيل هنإو «مكمئانغ نم هذه نإ» :هيتلمنأ نيب ةربو
 ءرغصأو كلذ نم ربكأو «طيخملاو طيخلا اودأف ؛مكيلع دودرم سمخلاو «سمخلا
 سانلا اودهاجو «ةرخآلاو ايندلا ىف هباحصأ ىلع راعو ران لولغلا نإف اولغت الو

 اوميقأو «مئال ةمول هللا ىف اولابت الو ءديعبلاو بيرقلا ىلاعتو كرابت هللا ىف
 باوبأ نم باب داهجلا نإف هللا ليبس ىف اودهاجو ءرفسلاو رضحلا ىف هللا دودح
 . 7(مهلاو مغلا نم هب كرابت هللا ىجني ميظع ةنجلا

 نم نيباذكلا ضعب ىعدا امك ءابهن الو ابلس تسيل مئانغلا هذه نأ -امهينا
 نيملسملا برح امنإو «ءادتعالا مراغمو ءرصنلا مناغم ىه امنإ «ةجئنرفلا باّتك

 لاومأ نم ذخؤي امب ىفتكت ال اهنإف ابروأ شويج اولسو «مهئادتعال در نيدتعملل
 ام هيلع ضرفتو «منغت ام لك ذخأت حلصلا دعب اهنإ لب «بلغلل ةجيتن بولغملا
 ىمرجم ةمث نأ ضرفي ال ىذلا مالسإلا لدع نم اذه ىنأو «برحلا ىف هتقفنأ

 .نيملاظلا ىلع الإ ناودع الف اوهتنا نإف «برح

 هلل نفل :هلوقب قلعتم انه طرشلا 4 هّللاب متمآ مشنك نإ» :هناحبس لوقيو |

 «مكراعش ناميإلا ناك نإ . . .لوسرللو هلل نوكي سمخلا ىأ ,4لوسرللو ةسمخ
 قحو هللا قح نوطعت مكلعجي ناميإلا كلذ نإف ءرخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متنكو
 نينكمطم مكسوفن كلذب ةبيط نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىوذ قحو «لوسرلا

 .ليقثلا لمحلا ةّياد «نيذارب هعمجو : نوذربلا )١(
 .(؟51؟191)هنع هللا ىضر تماصلا نب ةدابع ثيدح -راصنألا كدئسم ىقاب :دمحأ هاور قفز
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 ىنوغبا» : هع هللا لوسر لاق امك .عءعافعضلا قحااللو هللا قح اوذحأت الف «كلذب

 ."”(مكئافعضب نوقزرتو نورصنت امنإ .مكئافعض ىف

 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ؟هللاب ناميإلا ام نوردت له» دللي هللا لوسر لاق دقلو

 نم « سمخلا اودؤت نأو «ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ماقإو .هللا لوسر اذمحم نأو

 نم ءافعضلاو هلوسرو هللا سمخ ءادأ دع هللا لوسر لعجف 2 (7”(مئانغلا

 .ناميإلا

 .ءافعضلا ةناعإلو «لاملا

 اذه ىف * ناعمجلا ىقتلا موي ناَقرفلا موي اندبع ىلع اَلَنَأ امو ا :ىلاعت هلوقو
 ىفف «هدييأتو هتنوعم لضفبو هللا دنع نم ناك رصنلا نأو ردب مويب ريكذت صنلا

 نانئمطالاب مهحاورأ ىف تقلأو «ةكئالملا مهترشب ذإ «هللا دييأت ناك مويلا اذه

 نأو «راطمأللاب ضرألا مهل تبث نأو «ساعنلا هعمو نمألا مهبهو نأو ىرشبلاو

 زيزعلا هللا دنع نم الإ رصنلا ناك امو «مهمادقأ تبث نأو « سجرلا نم مهرهط

 . ميكحلا

 ءدهعلل «لا» ف «لطابلاو قحلا نيب هب هللا قرف ىذلا مويلا وه ناقرفلا مويو
 هع هللا لوسر دمحم ةدايقب قحلا عمج «ناعمجلا ىقتلا موي هنأب ىلاعت هللا هرسفو

 : ىلاعت لوقف «(لطابلا عمجو) «ةكئالملاب هداذمإو « ىلاعتو هناحيس هللا دييأتو

 .ناقرفلا موي نم لدب «ناعمجلا ىقتلا موي#

 4 ريدَق ءيش لُك ىلع هّللاو » :ىلاعت هلوقب ةميركلا ةيآلا ىلاعت هللا ليذ مث
 ىذلا وهو « مكر صن ىذلا وه ءىش لك ىلع رداقلا ىلاعت هللا ىلإ ةراشإ اذه ىفو

 .هجيرخت قبس )١(

 هللاب ناميإلاب رمألا -ناميإلا :ملسمو 80 سيلا دبع دفو ىبنلا ضيرحت -ملعلا :يراخبلا هاور قفز

 .امهنع هللا يضر سابع نبا نع (17١)هلوسرو
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 00 للا مت
 ا رح

 مهزع نمو ءازع مكلذ نم لّدب ىذلا وهو «دّدعلاو ددعلا ةرثك عم مكودع رهق
 لطبأو هتاملكب قحلا قح ىذلا وهو .هقهزأف لطابلا غمد ىذلا وهو ءانالذحخ

 . نومرجملا

 هللا قح اورثكتست الف مكناميإ قح هب نونمؤتو «هللا دييأتب مكرصن ناك اذإف

 نينمؤم متنك نإ مئانغلا ىف ءافعضلاو

 . 4 مكدم لفسَأ بكرلاو ئوصقلا ةودعلاب مهو ايندلا ةودعلاب متنأ ذإ ©
 صتخاو «عزوت فيكو ءردب ىف تذخأ ىتلا مئانغلا ةقباسلا ةيآلا ىف تركذ

 .هلوسرو هللا مساب ركذ ىذلاو ءءافعضلا ىلع سمخلا ركذلاب ىلاعت هللا

 هللا دنع نم ناك رصنلا نأ ىلإ هناحبس راشأ ءاهحش سوفنلا ىقت ىكلو

 اهلك ةعقوملا نأ ىلاعتو هناحبس نيبي ©... ايندلا ةودعلاب متنأ ذإ» :ةيآلا هذه ىفو

 دعاوت ولو «نينمؤملا ريبدتب الو «مهريبدتب نكت ملو «ىلاعت هللا ريبدتب تناك
 .داعيملا ىف افلتخال ناقيرفلا

 تنأ دمحم اي ركذا :هانعم فوذحمب ةقلعتم 4 متن ذإ» :ىلاعت هلوق ىف ذإو

 نكلو ءاريفن اوديرت مل «ريعلا ةرداصمل متئتج دقو ءايندلا ةودعلاب متنأ ذإ كععم نمو

 دنع ةنيدملا نم لفغسأ ىأ «مكنم لفسأ ىهو ءمكنم تتلفأ دقو كريسع نوديرت

 (ذإ) نإ :نيرسفملا ضعب لاق دقو ءايندلا ةودعلاب وه شيج مكءاجف ءرحبلا فيس

 لدبلا نيب ام دعبل ؛انركذ ام راتخن نكلو ءزئاج كلذو «ناقرفلا موي نم لدب
 «ةحضاو ةربع هيف لبقتسم مالكل ءادتبا نوكت فوذحمب اهقلعت نألو «هنم لدبملاو

 نايبل ناقرفلا موي ركذ نألو ءالالقتسا ميكحلا زيزعلا هللا دنع نم رصنلا نأل نايبو

 .هيف امب ناميإلاو هب ريكذتلا

 ةبسنلاب برقلاو دعبلاو «ىندأ ثنؤم 4 اينّدلا و «بناجلا ىلعأ 4 ةودعلا# و
 لَقسُأ بكرلاو# « ةنيدملا نع ىصاقلا وهو «ىصقأ ثنؤم « ىوصقلا ظو «ةئيدملل
 اهذخأل نوملسملا جرخو «شيرق رجاتمم هيف تناك ىذلا ريعلا وه بكرلا 4 مكنم
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 هيه
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 مهلاومأو مهرايد نم مهوجرخأو مهنم نوكرشملا اهبصتغا ىتلا لاومألا نم الدب
 هلثمب وأ هلام نيعب رفظ نم نأ فاصنإلاو لدعلا نوناق ىف ررقملا نمو «قح ريغب

 ءارده قحلا بحاص قح بهذي الف ءهذخأي نأ هل ناك هبصتغاو هيلع ىدتعا نم

 اوحابأ دقف «مهءامد اوحابتساو مهلاومأو نيملسملا قوقح اوردهأ ذإ نيكرشملا نألو

 نوناق كلذف ءاهوحابتسا نإ ليبس نم نينمؤملا ىلع امو مهلاومأو «مهسفنأ ءامد

 .نوكرشملا اهراثآ ىتلا ءاضغبلاو ةوادعلا ببسب برحلا

 فيس دنع لفسأ ريعلا تناكو «ةئيدملا نم ةبيرقلا ةيحانلاب نونمؤملا ناك

 نم ىقيفوت ءاقل وه لب ءدوصقم ردقم لماك ريبدت ريغب ءاقل كلذ ناك دقو ءرحبلا

 .ىلاعت هللا

 ردب نم اند نيح ٌةِْكلَي هللا لوسر ثعب» قاحسإ نب دمحم ةريس ىف ءاج دقو

 هباحصأ نم رفن ىف ماوعلا نب ريبزلاو صاقو ىبأ نب دعسو بلاط ىبأ نب يلع
 امالغو «صاعلا نب ديعس ىنبل امالغ شيرقل ةاقس اوباصأف «ربخلا هل نوُسَسَحَتَي

 نم :امهنولأسي اولعجف ؛ىلصي هودجوف هلي هللا لوسر امهب اوتأف «جاجحلا ىنبل
 ءامهربخ اوهركف «ءاملا نم مهيقسن انوثعب «شيرقل ةاقس نحن :نولوقيف ءامتنأ

 اذإ» :ِةِْلَك لاقو ءامهوكرتف نايفس ئبأل نحن :الاق ءامهوقلزأ ىتح امهوبرضف

 ىناريخأ :شيرقل امهنإ هللاو اقدص امهومتكرت مكابذك اذإو ءامهومتبرض مكاقدص

 هللا لوسر لاقف .ىوصقلا ةودعلاب ىرت ىذلا بيثكلا ءارو مه :الاق «شيرق نع

 مك :لاق «ىردن ال :الاق ؟مهل مهتدع ام :لاق اريثك :الاق ؟موقلا مك : هلع

 ام مهتدع :ةكلَك هللا لوسر لاقف ءارشع امويو اعست اموي :الاق ؟موي لك نورحني

 20 .فلألا ىلإ ةئامعستلا نيب

 نم بيثك ىلع ىوصقلا ةودعلاب نيكرشملا شيج لوزن دكؤي ربخ اذه

 ىلع ناك ىلعو دعسو ريبزلا لاؤس دجن انهو ءايندلا ةودعلاب نونمؤملاو «ضرألا

 ذإ نيمالغلا ابذك كلذلو «ريعلل اجراخ -مهو- ناك ِةِكلَي هللا لوسر نأل ؛ريعلا

 .شيرق نع لأسي ىبنلاو «نايفس ىبأ ةسارحب ناك ىذلا ريعلا نع امهاربخي مل
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 نآرقلا راشأ امك ءرحبلا فيس دنع ةنيدملا لفسأ نم ناك انركذ امك ريعلاو
 .ميركلا

 راشأ امك ىه ءريعلاو «نيكرشملا شيجو «نينمؤملا شيج جورخ ةصق نإو
 تتلفأ دقو شيرقل ريع ةرداصمل اليلق ناكو ناميإلا شيج جرخ «ميركلا نآرقلا

 كلذب سحأو «ةدئاع ىهو .نونمؤملا اهدصرتف «ماشلا ىلإ ةبهاذ ىهو «هنم

 تنوك اهنكلو اهتاجنب اشيرق ربخأو ءرحبلا فيس وحن اهب لامف ءاهدئاق نايفسوبأ
 اوضرفيل «ريعلل دصرتلا ناك ثيح ءردب ىلإ باهذلا ىلع اورصأو ءاهتيامحل اشيج

 قيفوتب ءاقللا ناكف ءاوفعضي ملو ءاولذاختي مل مهنإو «ةيبرعلا دالبلا ىف مهتبيه
 .نومرجملا هرك ولو لطابلا لطبيو قحلا هللا زعيل «هتدارإو «هفيقوت وأ ىلاعت هللا

 «داعيمْلا يف متفلتخال مثدعاوت ولو )
 لطابلاو قحلا نيب اناقرف ناك ىذلا ءاقللا كلذب ىهتنا ىذلا ءاقللا كلذ نأ ىأ

 متفلتخال مُتدَعاَوَت ولو 8 ؛ةكرعم ىلع ءادتبا قافتا الو «برح ىلع داعيمب نكي مل
 :هودارأ ام ًءادتبا نوئمؤملاف .داعيملا فلتخيف .ءمكضعب فلختل ىأ ,4داعيملا يف

 دقف «برعلا ضرأ ىف شيرق ةوطسلو ةدع نم مهدنع ام ةلقلو .مهددع ةلقل

 اوكرت ةرهز ونبف «مهيف ددرتلا رهظ نوكرشملاو ,مهل نوكت ةكوشلا تاذ ريغ نودوي

 ام سابعلاك برحلا ىلإ مهنم ءاج نمو «هكرت مشاه ىنب ضعبو ؛كرشلا شيج
 نم مهارتعا امو ِةْلكَي ىبنلا ةبيه نم مهبولق ىف امو ءاطروتم ناك لب ءاديرم ناك

 نيب نم هجورخ نم مهعزفأ ام اصوصخو هب اونمؤي مل ولو «هعم هللا نأب ملعلا
 اوناك نإو «هءاقل نوبيهتي اوناك مهف «ةرجهلا موي هنودصرتي مهو «مهينارهظ

 .هنومواقيو «هنودناعي

 ؛نيلتاقتملا نيقيرفلا نم دوصقم ريغ أدتبا نإو «ءاقللا اذه دجوأ هللا نكلو

 :ىلاعت لاق اذلو

 .هققحو ارمأ ىلاعت هللا ىضقيل ىأ « ًالوعفَم ناك ارم هللا يضقيل نكلو#

 ىلاعت هللا هررق ىأ ,.«ناك» و «لطابلا لاطبإو قحلا قاقحإو «مالسإلا زازعإ وهو

 ىأ راص ىنعمب (ناك) رسفت نأ حصيو « الوعفم اتباث اعقاو نوكي نأ ىلع هتبثو
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 نوملسملاو هك هللا لوسر جرخ امنإ :كلام نب بعك لاق دقلو «ًالوعفم راص

 .داعيم ريغ ىلع مهودع نيبو مهنيب هللا عمج ىتح شيرق ريع نوديري

 اوقتلاف مهريع اومحي نأ نوكرشملا دارأو ءاوجرخيل ريعلاب ىلاعت هللا مهارغأ

 :ىلاعت لاق مث .هللا دارأ ام ققحتو

 كلذ ةجيتن نوكتل ىنعملاو «ةبقاعلا مال انه (ماللا) 4ةنّيب نع كله نم كلهيل»

 رصان ىلاعت هللا نأ وهو «ةمئاق ةجحو ةنيب نع اوكله نيذلا كلهي نأ ءاقللا

 ىلإ نوفرشتسملا فرشتسيو «هدنج ديؤم ىلاعت هللا نأو «نيرفاكلا بلاغو نينمؤملا

 ءابلاغ قحلا نوكي نأ ةيادهو رونو ةجح ىأ 4 ةنيب نع يح نم ئيحيو # ءهللا رصن

 .نوكرشملا هرك ولو «هنيد هللا رهظي نأو

 نمو ءرفكلا كالهلا نم داريو «نّييزاجم ةايحلاو كالهلا نوكي نأ حصيو

 هللا نأ نايب ىهو «ةرهاظ ةنيب نع رفكي نم رفكيلو ىنعملا نوكيو «ناميإلا ةايحلا

 .رصنلا ءاجرب ةنيب نع ناميإلاب نونمؤملا ايحيو نينمؤملا رصان

 نإف) :هنع ىلاعت هللا ىضر لاق «هلقنن ميق مالك اذه ىف ىرشخمزللو

 ؟مهنم لفسأ ناك ريعلا نإو نيقيرفلا زكارم ركذو تيقوتلا اذه ةدئاف ام :تلق

 لماكتو «هتكوشو ودعلا نأش ةوق ىلع ةلادلا لاحلا نع رابخإلا هيف ةدئافلا :تلق

 نأو «مهرمأ ىف تابثلاو «نيملسملا نأش فعضو هل ةبلغلا بابسأ دهمت هتدع

 مل رمأ كلذ نأ ىلع اليلدو «هناحبس هللا نم اعنص الإ تسيل هذه لثم ىف مهتبلغ

 نوكرشملا ناك ىتلا ىوصقلا ةودعلا نأ كلذو «هتردق رهابو هتوقو هلوحب الإ رسيتي

 رابح ىهو ايندلا ةودعلاب ءام الو ءاهب سأب ال اضرأ تناكو «ءاملا اهيف ناك اهيف

 تناكو «ةقشمو بعتب الإ اهيف ىشمي الو لجرألا اهيف خوست (ةيخرتسم ةنيل ىأ)

 مهتيمح فعاضت اهنود ةيامحلا تناكف «مهددع ةرثك عم ودعلا روهظ ءارو ريعلا
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 مهنعظب برحلا ىلإ جرخت برعلا تناك اذهلو «مهتاين اهنع ةلتاقملا ىف ذحشتو

 ىف مهاديهج لذب ىلع برحلا ىلع ةريغلاو «ميرحلا نع دوذلا مهثعبيل مهلاومأو
 «مهبولق كلذ عمجيف ء«هيلإ زايحنالاب مهسفنأ نوثدحي ام مهءارو اوكرتي الأو لاتقلا

 مهزكارم اولخي الو ءمهنطوم اوحربي الأ ىلع مهسوفن نطويو «مهممه طبضيو
 ةعقو رمأ نم هناحبس ريد ام ريوصت هيفو «مهتدش ىراصقو «مهتدجن ىهتتم اولذبيو
 دعو نيح «هتئملك ءالعإو «هنيد زازعإ نم الوعفم ناك ارمأ هللا ىضقيل ردب

 ىف نيبغار ريعلا اوذخأيل اوجرخ ىتح «ةنيبم ريغ ةمهبم نيتفئاطلا ىدحإ نيملسملا

 مهلاومأل ٌدِلَك هللا لوسر ضرعت نم مهغلب امم نيبوعرم شيرقب صخشو «جورخلا
 «ءايندلا ةودعلاب ءالؤه خانأ ىتح بابسألا ببسو «مهريع اوعئميل اورفن ىتح

 قاس ىلع برحلا تماق ىتح اهيلع نوماحي ريعلا ءاروو ىوصقلا ةودعلاب ءالؤهو

 «ىنعم ةقد نم فاشكلا هيلع لمتشا ام نويع نم لوقلا اذهو (ناك ام ناكو

 .ثادحاألا رسو «نآرقلا رس كاردإل ٍماستو .ظفل ةغالبو

 هلك كلذ نأ ىأ «ميلع عيمسل هللا إو## :هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخ دقلو

 ريغ نم عمسي نم ملع وه ىذلا لماشلا هملع ىضتقم نم وهو «هللا نم ريبدت
 عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيل هنأل ؛ةحراج نيسع ريغ نم رصبي نمو «نذأ

 ْ . ريصبلا

 :هلوق ىف ماللابو «ةدكؤملا «نإ» بو «ةيمسالا ةلمجلاب هملع هناحبس دكأ دقو
 .املع ءىش لك عسو نم ناحبسف «ليعف ةغيصبو ««عيمسلاا

 ىف نيكرشملاو نيسمؤملا نيب عمج ىذلا وه هناحبس هنأ نيبي ىلاعت هللا نإو
 لهس ىذلا وهو ءاهريع ةيامحل اشيرق كرحو «ريعلاب نينمؤملا ىرغأف ةكرعملا هذه
 مهب ءاقللا نينمؤملل لهسو «نينمؤملا ىف نيكرشملا عمطأف نيقيرفلا ىلع ءاقللا
 :ىلاعت لاقف «لطابلا لالذإو «قحلا زازعإ وهو هناحبس دارأ ام ققحيل
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 يلق كلام ف هلأ مهكي ري

 رْمألا فْرُشَع 257 ٌرْثْلْشَمْل ردك 2 ارك ٌمهكَسَرأَولَو

 ْذِإَو وأ روُدصلاِتاَدِبمِيِلِعدُهَض هنإ 021 انكللَو
_- 

 50 ٌكللَفيَوال 0 0000م اذإ مهومكيرت

 هناكَ ج1 اهي ةويشتأو

 ع ةَصورشداوما هَ 0

 2 ترمي خلع ارك هدأ ورك ؟(أَوبَن
 طر َبَهْديووَُمْشفأوعومالوموسَروَ ا

 َنيِيلاكأوكَتاَلَو © يريدّصلا مهن ريض
 توُدصيَو سان اتلااَسِرواَرطَب مِهِركَيد ْأوجَرَح

 © يجلي ليسمع
 «نيقيرفلا نيب هللا عمجب ناك ىلاعت هللا اندشرأ امكو ءانررق امك ءاقللا نإ

 . هتيادهو ىلاعت هللا ةدارإب ناك مادقإلاو اضيأ رصنلاو ءامهيقالتو

 نيرمأب عردم وهو مدقي لب هودعو هللا ودع ٠ نمؤملا باهي الأ رصنلا لوأ نإو ٠

 لاقف «نيرمألا ىلاعت هللا أيهدقو «ربصلا - ىناثلاو ءرصنلا ةدارإ - امهلوأ

 : ىلاعت

 رمألا يف متعزانتلو متْلشَفَل اريثك مهكاَرَأ ولو ًاليلَق كماَنم يف ُهَّللا مهكيري ذإ»

 . ملس هللا نكلو
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 ةيآلا ىف ىتأيس امك «تابثلاب رمأ دقو «ةريثك تايآ ىف هب رمأ دقف ربصلا امأ
 مانملا ىف لكك ىبنلا ةيؤرب كلذو ءمادقإلاب نوكتف رصنلا ةدارإ امأو .ءىرحألا
 نم ءزج ةقداصلا ايؤرلا» :ُهْكي لاق دقو ,ىحو ٌةْلِكَي ىبنلا ةيؤرو «نيليلق ءادعألا

 . 27(ىحولا نم اءزج نيعبرأو ةتس

 اورثاكتي ملف ءاهب نيهتسي لاح ىف مهآر ٌدَلكَك هنأ ءاليلق اددع مهتيؤر ىنعمو
 مهنأك نيزراب نيرهاظ نينمؤملا ىأرو «نينمؤملا ىلع اورفاضتي ملو ءمهيلع
 هنع رتتسي هنأ وأ «مهيلع مهترهاظمو «بلغلا ةوق نم نوليلق كئلوأ نأكو «نوريثك

 هايؤر ليوأت نم هلك ىبنلا مهفيو ءرصنلاب لَو ىبنلا رشبتسيف ءمهرشكأ همانم ىف
 ةقداصلا ايؤرلا-نأ مهفي نكلو «ليلق ددعلا نأ مهفي امف «ناميإلا لهأ رصنيس هنأ

 ةئامعست نيب امب مهددع ردق ِةْلكي ىبنلا نأ ىفاني ال كلذو «ةلاحم ال نيبملا رصنلا
 .كلذك اوناك دقو .فلأو

 ىأ فوذحم لعفل لوعفم ذإ 4 ًاليلَق كماَم يف ُهَّللا مهكر ذإ» :ىلاعت هلوقو
 قلطم لوعفم «اليلق» و 4 ًاليلَق كماَنم يف ُهَّللا مهكيري ذإإ» كباحصأل دمحماي ركذا
 .فوصوملا ماقم فصولا انه موقيو اليلق اددع ىأ فوذحم فوصومل

 ةقثلاف «نيقثاو نونمؤملا مدقيل ءاليلق ددعلا هلك ىبنلا ىرأ ىلاعت هللا نإو

 «فوخ الو قهر مهبيصي الو «مادقإلا ىلإ مهعفدتو «ةوق مهديزت رصنلاب

 .ةاجنلاب نيقثاو نومدقتيف

 مهكارأ ول ىأ «4ِرْمألا يف معزا متْلْشْفَل اريثك مهكارأ ولو ل :ىلاعت لوقيو
 «لشفلا ىنعم اذهو ءزجعلا عزفلا ءاروو عزفلا مكباصأل ايوق اريثك اًددع هللا

 ىشخي نم مكيف ناكلو «جورسخلا ىف متفلتخال «متعَراتَلَو» ءزجعلا وه لشفلاف
 ىف متنك دقلف «مكلمحي ام ةلق عمو «ةدعلا ةلق عمو «ددعلا ةلق عم برحلا ةبقاع
 اميف كلذ دعب نم عزانتلا مث ةركفلا ىف عزانتلا فالتمخالا عمو «نيرمألا نم ةلق
 . مكسفنأ نيبو مكنيب

 )١( (5258)-باب :ايؤرلا :ملسم رظنا .
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 نومدقتأ ؛لاتقلا رمأ ىف فالتخالا هادؤم 4 رْمَألا ىف مَتْعَراَسَلو# ىلاعت هلوقو
 هنع ربعو . ساسحإلا اذهل هنع نوعنتمت مأ ةدعلا فعضو ةلقلاب مكساسحإ عم هيلع

 ناك ةقداص ايؤر نم هِي ىبنلا هآر امب مكنيعأ نع بابسألا كلت هللا أرد دقو

 دعبف «لاتقلا ررقت نأ دعب نينمؤملا نئمطي ٌهْكَي ىبنلا ناك دقلو «مكرصن اهليوأت

 ىف قدص انإف هللا كرمأ امل ضما» :مهلئاق لاقو لاتقلا ىف راصنألا ىأر ذخأ نأ

 . ؟'"«موقلا عراصم ىرأل ىنإ » :ِّكَك ىبنلا لاق «ءاقللا دنع ربص برحلا

 ملسو «قباسلا مالكلا نم كاردتسالا .4 مّلس هللا نكلو# :هناحبس لوقيو

 متخ مث «سانلا مهفطختي نيفعضتسم اوناك نأ دعب «ةزعأ نينمؤملا لعج ىذلا

 رودصلا تاذ «رودصلا تاذب ميلع هنإ# :هتاملك تلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس

 ىقلي وأ «مئازعلا اهيف طبثي وأ «مادقإلا ىلإ اهعفدي امم رودصلا ىف نوكي ام ىه

 «بولقلا ىوقيو ءممهلا عفدي امبو اهب ميلع ىلاعت هللافق «فونخلاو روخلاب اهيف

 «بولقلا نئمطيو عزفلاو علهلا اهيقي امب اهئاودأل بطيف «عازنلاو لشفلا عنميو

 . اهايإ هارأ ىتلا ةقداصلا

 عناخ ريغ لاتقلا ىلع مهنم لك مدقيل «هناحبس هتيانع تحت ناشيجلا ناك دقو
 ناك فيك امهنم لك ملعيلو «ةوق نم هدنع ام امهنم دحاو لك ىدبيل ؛فئاخ الو

 .ةوق نم ىتوأ ام لك ىدبأ هنأ عم رفاكلل هنالذخو «نمؤملل هللا رصن

 :هناحبس لاقف

 ارمأ هللا يضقيل مهنيعأ يف مكللقيو اليلق مكنيعأ يف متيقتلا ذإ مهومكيري ذإوإ
 . © الوعفم ناك

 عمجم ىفو 2ل1مكص 26ج «ىريبكلا ىئاسنلا ناسو ©« 1٠١ ص جا ةياهنلاو ةيادبلا رظنا قرد

 .(١الال9)ردب ةوزغ -ريسلاو داهجلا :ملسم ةياور عجارو (م1/9 9)دئاوزلا
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 ءاليلق مهددع نيكرشملا نينمؤملا ىري نأ هقيفوتو ىلاعت هللا رمأ نم ناك دق

 ةيآ مكل ناك دق ) : ىلاعت هللا لاق امك «نيرفاكلا رظن ىف نينمؤملا ددع للقي نأو
 دي هللاو يملا يأر مهم مهتوري ةرفاك ئرخأو هللا ليبس يف لتاقت ةنف اَنقْلا نيتنف يف

 .[نارمع لآ] 4 22 ٍراصْبَألا يلوأل ةَربعَل كلذ يف نإ ءاشي نم هرصنب

 ىلاعت هللا نأل ؛ةحضاو ليلق ددع نينمؤملا رظن ىف مهنأ ىف ةمكحملا نإو

 مهتوقب نونيهتسيو «مهددع نورغصتسي مهتلعج ةوقو اسأب نينمؤملا بولق ىف ىقلأ

 ةرثكلاب ددعلا ىف يطخت دق ة نيعلاو «مهترشك اودجي ملو «مهرظن ىف مهرمأ رغص

 نينمؤملا نكلو .«مهددع ٌهْلكَك ىبنلا ردق دق ءاريبك اًددع نوكرشملا ناك دقف ةلقلا وأ

 مهوأر مادقإو سأب ةوق نم نينمؤملا عور ىف ىلاعت هللا هاقلأ امل مهب اوقتلا امدنع

 .ةحاور نباو «رييزلاو  ىلعو «ةزمحك نينمؤملا نم تدب ىتلا ةمهلل ال «ءاليلق

 الإ ناديملا ىف اوري مل ىتح ءالؤه فويس نم نورفي اوناك دقف «ذاعم نب دعسو

 . اليلق ًاددع

 اونيهتسيل ءاقللا دنع نيكرشملا رظن ىف اليلق نينمؤملا شيج ىلاعت هللا ىرأو

 اوأرو «نينمؤملا ةوق مهتطغ اذإ ىتح «لاتقلا ىف اوخرتسيف مهتوقب اورتغيو «مهب
 تذحأو ءاودجي ملف ءاخرتسالاو ةناهتسالا لعب ةمواقملا اودارأ سأبلا ةلش مهيف.

 نم ةلق نيملسملا ددع ةيؤر تناك دقو ءادصح مهدصحت ةصارتملا نيملسملا فوفص

 . مهنم تلتقف «ةناهتسالا مهيلع ترطيس اهنكلو «ةقيقح نيرفاكلا

 * مهنيعأ يف مكللقيو اليلق مكنيعأ يف متيقتلا ذإ مهومكيري ذإو» :ىلاعت هلوقو
 هذه ىف هللا لضفب ريكذت كلذ ىفو 0 .ذإ اوركذا هريدقت فوذحم لعفب قلعتم هيف

 ءمكمادقأ تبثو ( مهنم عزفلا مكنع بهذأو «مكيلع مهطلسو مكاوق ذإ «,ةكرغملا

 :ناتينايب ناتراشإ انهو

 ىلاعت هللا نكلو ءًاريثك اددع اوناك لب ءاليلق اونوكي مل مهنأ -امهادحإ

 وهف ءراصبألا قلخي ىذلا وه ىلاعت هللاف ءاليلق ريثكلا كلذ ىرت مهراصبأ لعج
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 .هنذإب ءاشي نم رصني وهو اهببسب رصنلا ناكو ءاهردقو ةللا اهملع

 ةراشإ هيف «مهنيعأ يف» هلوقف - «مهنيعأ يف مُكللَقيو# :ىلاعت هلوق -ةيناثلا
 ىلإ تدأ مهنم ةناهتسا هنأل ؛ىلاعت هللا ةدارإ نم وه مهنيعأ ىف ليلقتلا اذه نأ ىلإ

 موتحملا هئاضقب هللا ققحيل ىأ 4 ًالوعفم َناَك ارْمأ هللا ىضقيل 8 :ىلاعت لاقو
 ققفح دقف «هدييأتو هللا لضفب رصنلا وهو «ءاتبا اعقاو راص ىأ الو عفم ناك ارمأ

 رطملا لزنأو «نمآلا ساعنلا نم ةيداملا بابسألا أيهف رصنلا بابسأ لك ىلاعت هللا

 ىف مهليلقت نمو .ةكئالملا ةراشب نم ةيسفنلا بابسألا أيهو «ضرألا دبل ىذلا

 عجرت هدحو هللا ىلإ ىأ ,«رومألا عجرت هّللا ىلإو» :هلوقب ىلاعت هللا متخو

 لك ةئيهتو «هناحبس هقيفوتب ايندلا ىف مهيلع هللا رصن وه اذهف «ةمايقلا موي رومألا

 راجلا ميدقتو .هناحبس هيلإ اهلك رومألا ةرخآلا ىفو ءرصنلا ىلإ ةيدؤملا بابسألا

 نسحملا ىزاجي وهو هناحبس هيلإ الإ عجرت ال رومألا نأ ىلع ليلد رورجملاو

 . ىءوسلا ةبقاعلا ئسمللو «ءاناسحإ

 ةربع هنأ انركذ دقو .ةوقلا وه تابثلا نأ كلذ دعب نم هناحيس نيب دقو

 . نوح مكاري هللا اوكا اوفا دف ميل اذ اوُمآن يذلا هيأ )ل
 «ضعب ىلإ مهضعب ءاف دق مهنأب ديفي ةئفب .ريبعتلاو «سانلا نم ةعامجلا ةئفلا

 ءاقلل نينمؤملا دعت .اهدعب امو ةيآلا هذه نأكو ءمكنم اولاني نأ ضرغل اوعمجتو

 لجأل لعب نم ءاقللاو «لاملا ةيامح لجأل ناك رذب ءاقل نآل ؛رذب ءاقل نع دشأ
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 ىلاعت هللا ناك اذإو «لاملا نم فنعأ وهو «ناطلسلاو ةوطسلا ءاقلإ لجألو «رأثلا
 نيذْلا متيقل اَذإ اونمآ نيذْلا اَهيَأ اي: ىلاعت لاقف رارفلا مدعب ردب ىف لاتقلا لبقتسا دق

 يحتم وأ لاتقل ارحم الإ ريد سوي مهلوي نمو <22 رابدألا مهوُلوت الق افحز اورفك

 هنإف «[لافنألا] <« 50 ريصملا سشبو منهج هاوأمو هللا نم بضغب ءاب دَقف ةئف ىلإ

 .هلوسرلو هلل ةعاطلاو «هلل ركذلاو «تابثلا بلطب «ديدجلا لاتقلا لبقتسي هناحبس

 هللا اوُرُكْذاو اوتبْاَف ةمف متيقل اذإ اوُنمآ نيذّلا اَهيَأ ايل :ىلاعت لاقو ءعزانتلا عنمو
 . «اريثك

 نم هيف نيبي مل ءاقللاو .هللا ركذو «تابثلا امهو «ءاقللا دنع ناليلج نارمأ

 اوقتلاو مهرايد ىلإ اوءاج نيذلا مه نيكرشملا نأ لوقلا رهاظو «ءاقللاب أدتبا ىذلا

 مهومتيقل اذإف ةيفاعلا هللا اولأساو ودعلا ءاقل اونمتت ال» دلي ىبنلا لاق دقلو مهب

 مهللا» :لاقو لِي ىبنلا ماق مث .«فويسلا لالظ تحت ةنجلا نأ اوملعاو اوربصاف

 . "7«مهيلع انرصناو مهمزها بازحألا مزاهو باحسلا ىرجمو باتكلا لزنم
 اوتبثي مل نإ مهنإف .«مهنكامأ ىف نيتباث مهوقالي نأب تابثلاب ىلاعت هللا رمأ

 ءالانم مهودع نم نولاتي الو ,نولتقيف «ودعلا مهنم نكمتيف «مهتيفقأ ىف ىف اوبرض

 ناك ثيحو «نيكرشملا نم اددع لتق اذإ الإ نينمؤملا نم دحاو لتقي ال اوتبث نإو
 سيل رصنلا نإف اريشك هللا ركذب رمأ دقو ؛ةلاحم ال ةميزهلا تناك رارفلا

 :بولقلا ىف نيرمأب كلذ عم لب «طقف طيطختلا الو حالسلاب

 ةدئفألا فجرتف للخلا اهبيصي الو فوفصلا برطضت الف .«تابثلا -امهلوأ

 ركذ نإو «نئكمطت بولقلا لعجي هللا ركذ نإف «ىلاعت هللا ركذ -امهيناثو
 «بولقلا عزف بهذي هللا ركذ نإو .رصنلا ىف ذ ءاجرو «انيقيو اناميإ اهألمي هللا

 «رصنلاب "لمأ هديزي وهف رصنلاب ةهلعوب ركذي هللا ركذ نإو «تابثلا ىلع دعاسيو

 توملا ينمت ةهارك -ريسلاو داهجلا :ملسمو : ملسمو 5955(2)ريسلاو داهتجلا : يراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )١(
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 ىف بعرلاب ىقلأو «ةسامح نونمؤملا دادزا ناديملا ىف هب رهج اذإ هللا ركذ نإو
 نوكتو «لغاش هللا نع مهلغشي ال مهلعجي هللا ركذ نإو «نيكرشملا بولق
 اريثك اركذ هللا اوركذا ىأ قلطم لوعفم 4/ريِثَك 8 و ءهرصنل مهبولقو مهماسجأ
 فوتحلاب ىقالتتو فويسلا محتلتو «برحلا دتشت امهم هركذ نع اوفقوتت ال ثيحب
 ءرصنلاب اوزوفت نأ مكبر ركذو مكتابثب نيجار ىأ «نوحلفت ْمُكّلَعَل » :ىلاعت لاقو

 «ضرألاو ءامسلا ىف بيغلا ملعي ىلاعت هللا نأل ؛هللا نم ال سانلا نم ءاجرلاف
 .نوكي امو ناك ام ملعيو

 : لئاق نم زع لاق اذلو ؛رصنلا مئاعد ىلوأ داحتالاو دئاقلا ةعاط نإو

 عم هللا نإ اوربصاو مكحير بهذتو اوُنْشْفَتَف اوعّزاتت الو هَلوسَرَو هللا اوعيطأو»

 . «نيرباصلا

 هللا رمأ ىتلا برحلا هذه ىف هلوسرو هتعاطب رمأي ىلاعتو هناحبس هللا نإ
 ةعاطب رمأ برحلا ىف لوسرلا ةعاطب رمألاو ءاريشك هللا ركذو تابثلاب اهيف ىلاعت
 ةعاطو «دئاقلا وه ناك هدهع ىف تماق ىتلا بورحلا ىف ِهِيِلَي لوسرلا نأل ؛دتاقلا

 تناك دئاقلا اهيف فلوخ ىتلا دحأ ةعقاوو كلذ ناك اذإو مّن هنأل ةبجاو دئاقلا

 كلذ نوكيف «مالقألا ضعب روصت امك مازهنالا نكي مل نإو «نيملسملا ىف ةلتقلا

 وه بورحلا ىف لذ لوسرلا ةعاط نإو «بويغلا مالع وهو «عقي امل اهيبنت هللا نم
 بابسأ نم ًاصلخم ةبرد ناك اذإ هتعاط نإف «دئاقلا ةعاطب ًارمأ نوكيف ادئاق هنوكب

 .راصتتالا

 ةوق اهب نوكت ىتلا ىهو «بولقلا ةراهطو «ةماقتسالا بل ىه هللا ةعاطو
 كلتو «ربصلا ةماعدو «داهجلا ةوق ىهو ءراصتنالا ةماعد ناميإلا ةوقو «ناميإلا
 . ىلاعت هللا ليبس ىف قحلا داهجلا رصانع

 نع ىهنلاو «عزانتلا نع ىهنلا -هلوسرو هتعاطب رمألا دعب ىلاعت ركذو

 ىدؤي عازنلاو «عازنلا ىلإ ىدؤي فالخلا نإف «فالخلا نع ىهنلاب الوأ نوكي عزانتلا

 مهسأب نوكيو ءرخآلا نع ًالصفنم اعمج قيرف لك نوكي نأو «ربادتلاو ذبانتلا ىلإ
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 4اوُلْشَفَتَف » :ىلاعت لاق اذلو ؛لشفلا وه عزانتلل حضاولا رثألا نإو ءاديدش مهنيب
 عزانتلا كلذ ببسب هنأ ىأ ءاهلبق ال ببس اهدعب ام نأ ىلع لدت ةيببسلل ءافلا

 لمع نع زجعلا ناك عازنلا ناك ثيحب ءزجعلا وه لشفلاو ؛لشفلا نوكي
 نم ءزج لك نوكيو «ىوقلا هيف رفاضتت نأ بجي ىعامجلا لمعلا نأل ؛ىعامج

 نيعم فده وحن ىقالتتو «ىوقلا دحتتف ءرخآلا ءزمجلا عم ًانواعتم ةعامجلا

 :ىلاعت لاق اذلو ؛نوعماطلا مهيف عمطيو ءةوقلا باهذ لشفلا ءارو هنإو

 ىضر لوقيو «ةلودلاب حيرلا ىرشخمزلا رسفيو «مكتوق ىأ © مكحير بهذتو»
 «(اهبوبهو حيرلاب هيَشَمو اهرمأ ذوفن ىف تهبش ةلودلا حيرلاو) :هنع ىلاعت.هللا

 ':هلوق هنمو «هرمأ ذفنو ةلودلا هل تلاد اذإ نالف ىنب حاير تبه :لاقيف

 (')دارزأ نيب دوعق ديبعالإ ىداولاب ىحال الأ ىبحاص اي

 ىداعلل حيرلا نإف ناوردعتمأ مهلقع ثير ًاليلق نارظنتأ

 نوكيف ابسانم كلذ ناكو ءاهثعبي حيرب الإ رصن نكي مل ةداتق لاق دقلو

 ترصنا» :لاق هلك ىبنلا نأ ىور دقلو «ةوقلا نوكت ىتلا حيرلل باهذ هيف لشفلا

 . 2«روبدلاب داع تكلهأو ابصلاب

 «ديشر دئاق لك ةفلاخمو «دئاقلا ِهِْللَك لوسرلا ةفلاخم نم :ىناثلاو «هيهنو هللا رمأ

 .ممألا ةكلهمو « شويح لا ةعيضم فالتخالا نإف ءعزانتلا نم :ثلاغلا رمألاو

 عَم هللا نإ اوُربصاَو ظ :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متحخ دقو
 «داهجلا ةوق هنأل ؛ربصلا ىلإ ىلاعت هللا وعدي ميركلا صنلا اذه ىفو :«نيرباصلا
 عزجلا نع أشني فاالتخالا نإ ذإ «فالتخالا عئميو «ةميزعلا ىبريو ,ةعاطلا ةوقو

 .درز -برعلا ناسل ضعب يف اهضعب عردلا قلح لخادت وهو دْرَسلا لثم دْرَرلاو :درزلا )١(

 . هجيرخت قبس (0)
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 تادارإلا ىف فعض عزجلا ذإ ؛اّعم عمطلاو عزجلا جالع ربصلاو «عمطلا نع وأ
 الإ نوكي ال سفنلا طبضو «سفنلا طبض عم ىفانتي عمطلاو «ةميزعلا ىف روخو
 . نيرباصلا عم ىلاعت هللاو «نيرباصلا عم

 هناحبس هنأ ركذف «هللا دنع بتارملا ىلعأ ىلإ نيرباصلا ىلاعت هللا عفر دقو

 اضر نمضتي هنأل ؛ناوضرلا نم ىلعأ بحلاو «نيرباصلا بحي هنأ ىرخأ ةيآ ىف
 ةعاط ىف ةقشملا لمحت ربصلا نآل ؛هللا دنع ابوبحم نوكي نأ وهو «هنم رثكأو هللا

 لعفبو «ةدكؤملا (َنِإ) بو ةيمسالا ةلمجلاب نيرباصلل هتبحم هللا دكأ دقو هللا
 نينمؤملا ةياغ -ىلاعت- هللا ةبحم نإو ءاوربص املك ةبحملا ددجت ىلع لادلا عراضملا

 . نيقداصلا

 رطب برحلا نوكت الأو «ىلاعت هلل ةينلا صالخإب نوكي ربصلا كلذ نإو

 : هتاملك تلاعت لاقف سانلا ءاكرو ارطب

 هللا ليس نع َنوُدصْيَو سانا ءاَثرَو ارَطَب مهراّيد نم اوجرخ نياك اونوكت الو
 . «طيحم َنوُلَمعَيامب هللا

 اوناك نونمؤملاو «هتيشخ ىه ىلاعت هلل ةينلا صالخإو ءداهجلا ةوق ناميإلا نإ
 هللا مهثح دقو «نورباصيو نوربصي اوناكو «هتبحمو هللا ةةاضرم نيبلاط نودهاجي

 نيكرشملاك اونوكي نأ مهبنج دقو «عازنلا نع اوعنتمي نأو «هلوسرو هتعاط ىلع

 «لاتقلاب ةاءارملا الإ مهمهي الو ,ءمهتشيعم اورطب دق «نيرخافم نوبراحي نيذلا

 ارَطَب مهراّيد نم اوجرح َنيِدّلاَك اونوكت الوإ» :ىلاعت لاق اذلو ؛هللا ليبس نع دصلاو

 ىلع اهب ءالعتسالاو «هللا ىصاعم ىلع اهب ةيوقتلاو ةمعنلا رفك رطبلا * ساثلا ءائرو

 ال ءايهابم ارخافم سانلا مامأ روهظلا هب دصقي «ىئاري ىءار ردصم ءاترلاو «سانلا
 لب «مولظم ةرصن الو «فوهلم ةثاغإ الو «لطاب ضفخ الو قح عفر هب دصقي

 ءاثرو رطبلا وهو ضرغلا اذهل مهرايد نم اوجرخ دقو «بلغلا درجمل بلغلا دصقي
 جورخلل ةثعابلا ةلعلا ىأ «هلجأل نالوعفم سانلا ءائرو ارطب نإ :اولاق اذلو ؛سانلا

 رخآ ضرغ مهل ناك اذإو «سانلا ىلع ءالعتسالاو ةرخافملاو رطبلا ىه مهرايد نم

 سانلا باهرإو «مهئالعتساب ىلاعت هللا ليبس نع دصلا وهف ءمهلامعأ نم رهظي



 لافنألا ةروس ريسفت لا

 لالا ةلاتنطططططططا مط انامات خلان اطاانخطللل الخال خططت االانخانمل ان طلاماخا ا اط خخخ اللا ااطاطلن خطط الاال خلالنا نطنالا ااا ااا الل ااا ة لان زز!اكلااأ1 م
 1 رحل

 «ناميإلا ديري نم مهفاخيو نمؤملا مهبه .هريق «برعلا دالب ىف ة ةوقلا مهل نأ نايبو

 «ميقتسملا طارصلا وهو «ىلاعت هللا ليبس نع مهنوعفديو سانلا نودصي كلذبو

 . قح ا ليبسو

 نيِذْلاَك اونوكت الو 8 :ىلاعت هلوق ىف ءالؤهب مهتهباشم نع ىهنلا ىنعمو
 ةنيدملا نم اوجرخي نأ 4 هللا ليبس نع نودصيو سائلا ءاثرو ارطب مهرايد نم اوجرخ

 .ةرخافملاو ءالعتسالاو رطبلل ال «هترصنو قحلا لجأل

 ردب ىف مهجورخ ىف رمألا ىهتنا وأ ,كلذل اوجرحخ دق نوكرشملا ناك دقلو

 نع ريعلاب تلفنا نايفس ابأ نكلو «مهريع اومحيل اوجرخ دقل «؛كلذل ضحمت ىلإ
 مهيلع اقح ناكو ءريعلا ةاجنب مهيلإ لسرأ دقو «رحبلا فيس اهب ربعو «ردب قيرط
 ىلع ثعابلا بهذف « مهلاومأ تملسو ءمهريع تجن دق ذإ مهجاردأ اودوعي نأ

 اودارأو اوددرتو «مهئالقع نم نوقابلا أكلتو ١ مهنم ةرهز ونئب داعو «مهجورخ

 ىأر بلغو !؟لاتق ىلإ ةجاح ريغ نم انتمومع ءانبأ لتاقن :اولاقو «ءامدلا نقح
 («لهج ابأ» ىمالسإلا خيراتلا ىف ىمس ىذلا «مكحلا وبأ» فقوو «مهنم ءاهفسلا

 .رومخلا اهيف برشنف اردب درن ىتح ءدمحم لاتق نع عجرن ال هللاو» :لاقو

 ىتح مهقاوسأ نم قوسو «برعلا مساوم نم مسوم اردب نإف «نايقلا انيلع فزعتو
 اذه ءارو شيرق تقاسنا دقو ««دبألا رخآ انبهاهتف ءانجرخمب برعلا عمست

 مامحلا ناكو «نونملا سأك اوقاذ لب ءرمخلا اوبرشي ملو ةكرعملا تناكف ءايعانلا

 .نايقلا ءانغ لدب ىحاونلا مهيلع تحانو مادا لدب

 ةوقلاب ءالعتسالاو «ةمقنلا رطب لب «برحلا ىلإ اورطضا ام مهنأ ىرنو
 وه ىلاعت هللا نأ عم ؛بلاغلا وه كرشلا نوكي نأو «هللا ليبس نع دصلاو

 . رهاقلا

 :ةميركلا ةيآلا ماتخ ىف ىلاعت لاقف .مهقوف رهاقلا هنأو هتردق هللا نيب دقوا

 ةيلاعلا هللا ةردق نايبل ةلالحلا ظفلب ةيماسلا ةلمجلا ردصو «طيحم َنولمعَي امب هللاو#

 امب ملعلاب هناحبس هصاصتخا نايبل «نولمعي امب» مدقو ءمهسوفن ىف ةباهملا ةيبرتو

 قافولا ءازجلا ملعلا اذه نأل «مهل ديدهت ةيماسلا ةلمجلاو «هتطاحإو هلمعي



 لافنألا ةروس ريسفت م
 م للا

 أ برست

 ناطيشلا ءايلوأ
 وول دك هد 72

 مهل َنِسْرْذِإَو

 يملك باعك هَمْرُهَنَسَعْْنََِل
- 

 صك ناسا ركل 1 ِساّنلَآ

 هه ف م كاتو

 لوفي ك4 باكي يَحَدَ و ردا خانك
 مهند ءالؤله رض ضرم مهوولق ىفتسيللاو وقفانملا 14 1 أذ ةوو دعس رص رم ما سل هس رق هس

 0 ميكتخ و .ريزع هلل كرف

 2 506 0 205 م هم

 كفرة كيلعلأ كم 1 2 زا قومي دِإىَرَتَوَلَو
 رس > هه 200 56 مد مولر

 كِل هو ٍقبِرَحْلا ب اَدَع أوقوذو مشرد و مههوجو
 م هم

 0 دي رلظِب سيل َهَأَكََأَو كير تَمّدَهاَعِي

 ىلإ قحلا نمو «تاملظلا ىلإ رونلا نم مهجرخي نيرفاكلا ىلو ناطيشلا نإ
 : ىلاعت لاق اذلو ؟لطابلا

 راج يّنإو سائلا نم مويْلا مكل بلاغ ال لاَقو مهلامعأ ناَطْيَشلا مهل نّيز ذِإو»
 مك

 «ناطيشلا ةسوسول الإ - ءاركتلا ةميزهلاو ىدرلا مهبيصن ناك ىتح ردب موي اولعف



 لافنألا ةروس ريسفت

 نالوا لللللللاا م0

 ١١ كارلا ؟

 يل

 مهل نيز ذإ دمحم اي ركذا :ىأ «فوذحمب قلعتم ىضاملل فرظ (ذإ)و

 «نّْيز# :ىلاعت هلوقو «سانلا نم مويلا مكل بلاغ ال مهل لاقو «مهلامعأ ناطيشلا

 هتسوسوب ناطيشلا مهمهوأو ُةَنْسَح مهسوفن ىف سوسو نأب «كلذ مهل َنَسَح ىأ

 مهل نأو «سانلا نم مويلا مهل بلاغ ال هنأو ءاهلك ةوقلا اوتوأ مهنأ سفنلا ىف

 ةسوسو ىه امنإ ءلاق ام لاقو ؛مهل رهظ ناطيش كانه سيلف مهماهوأ نم اريحب

 نيز امك «هتسوسوب مهل نيز وهف ؛مدلا ىرجم ناسنإلا ىف ىرجي وهو «ناطيشلا

 ءماحو ةليصوو ةبئاسو ةريحب نم لحأ ام ميرحت مهل نيز امكو «مانصألا ةدابع اهب

 مهيف اهثب ىتلا هماهوأب مهل نيزو «سانلا نم مهل بلاغ ال مهنأ هتسوسوب مهل نيز

 كلذ ددبت نابرخلا ىقالت امك «مهب لزني ميض ىأ نم مهريجي مهل راجو ريجم هنأ

 نإو ءري مل ام مهمهوأ هنأ اوأرو ءمهل ةاجنم ال هنأو ءانايع رمألا اوأرو «هلك
 . ةحضاو مهل تدب قئاقحلا

 هنأكو ءايوقألا مهنأ مهل هنبيزتو «هئارغإ ةصق ىكحي ىريوصت مالكلا

 الو راج هنأ مهمهويو «ةفئازلا ةوقلا مهيف ثبو «مهرورغب مهيلديف «مهثدحي

 لكو «نورت ال ام ىرأ ىنإو «مكنم ئرب ىنإ :لاق ةديدشلا تدتشا امل هنأو ءراوج

 .اذه ىلإ ليمن انإو «مهسوفن ىف شاج ال روصت اذه

 ىف لثمت سيلبإ نأ انركذ ام لباقم ىف رابخألا ضعب ىفو ريسلا ىف ءاج دقو
 تعمجأ امل :ريبزلا نب ةورع نع قاحسإ نب دمحم ىور «برعلا نم لجر ةروص

 «مهينثي نأ كلذ داكف ءبرحملا نم ركب ىنب نيبو اهنيب ىذلا تركذ ريسملا شيرق
 ىنب فارشأ نم ناكو «مشعج نب كلام نب ةقارس ةروص ىف سيلبإ مهل ىدبتف

 دمحم لاق ءاعارس اوجرخف هنوهركت ءىشب انل مكيتأت نأ مكل راج انأ :لاقف ةنانك

 «هنوركتي الف كلام نب ةقارس ةروص ىف هنوري اوناك مهنأ ىل اوركذف : قاحسإ نبا

 ماشه نب ثراحلا -صكن نيح هآر ىذلا ناك ناعمجلا ىقتلاو ردب موي ناك اذإ ىتح

 ةكئالملا نم هللا دونج ىلإ هللا ودع رظنو !؟ ةقارس نيأ :لاقف ءبهو نب ريمع وأ



 م للا لل ا

 : هه
 يي

 ىرأ ىنإ مكنم ئرب ىنإ :لاق «هيبقع ىلع صكتف نينمؤملاو هلوسر مهب هللا ديأ دق
 .باقعلا ديدش هللاو ءهللا قدصو «نورت ال ام

 نب دمحمو ىرصبلا نسحلاو كاحضلاو ىدسلا نع اذه لثم ىور دقو

 ريرغت ٍنأش ىف تايآ نم درو امب ريثك نبا ظفاحلا رظنلا كلذ ىأر ردقو «بعك

 اَمَلَف رفكا ناسنإلل لاق ذِإ ناطيشلا لثَمك لل : ىلاعت هلوق التف «لالضلا لهأل سيلبإ

 لاقو » .[رشحلا] 4 نت نيملاعلا بر هللا فاَحأ يَنإ كم ءيرَب ينإ لاق رفك

 يل ناك امو مُكتفَلََْ مكتدعوو قحلا دعو مكدعو هللا نإ رمألا يضُق اَمَل ناطيشلا

 انأ ام مكسفنأ اومولو ينومولت الف يل مُححَساَف مُكَوَعَد نأ الإ ٍناَطلس نم مُكيلَع

 باع مهل نيملاَظلا نإ لبق نم ينومتكر شأ امب ترفَك يّنإ يخرصمب مشن امو مكخرصمب
 . [ميهاربإ] 4 52 ميلأ

 ىف تاياور ىلع ادمتعاو ؛ظافلألا رهاظب امهيف ذخأ ناذللا نايأرلا مكناذ

 انكلو «نآرقلا صصق قدصب نمؤن انإو ظافلألا ىنعمب هيف ذخأ ىذلاو ءرظن اهتاور

 بولق نم ناطيشلا ناكمتسال ريوصت ريخ اهنأ ىلإ رظنلا ىلإ ليمن ةيآلا هذه ىف
 ربخ نأل ؛كلذ ىلإ ليمثو .مهسوفن ىف كاردإلا عيباني دسو ءاهيف همكحتو «رافكلا

 رسفن اننألو «نآرقلا هب رسفي حيحص دنسب تبشي مل ةقارس ةروصب هلثقو سيلبإ

 ؛هرابخأل بيذكت ريغ نم سانلل سونأم وه امبو «بئارغلا نع هدعبي امب نآرقلا
 صكن# ناتلتاقتملا ناتعامجلا ىأ «ناتئفلا تءارت املَف# :ىلاعت هلوقو «ملعأ هللاو

 ىلع ارئاس ارقهقتم هدادترال ريوصت ؛هيبقع ىلع عجر اهانعم صكن « «هيبقع ىلع

 ةذخآ ةدشلا ىأر دقو «مهارغأ قحل نم أربتيو ءبرطضم فئاخ وهو «نيبقعلا

 هلوقو ءاسوسحم ةمايقلا موي نوكيسو «مهسوفن ىف نوكي امل ريوصت كلذو ؛مهب
 دقو نوملعت ال ام ملعأ ىنإ ىأ 4 نورت ال ام ئرأ ينِإ مكَس ءيِرب نإ لاَقو» :ىلاعت

 هنأ نلعي * 27+ باقعلا ديدش ُهّللاو هللا فاَحَأ يّنِإ ءرورغلا مهرغ دقو ء«مهلضأ

 .باقعلا ديدش هللاو هللا فاخي

 نييزتب باقعلل اوضرعت ففيكو « هتسوسوب اولض فيك مهل روصي كلذبو

 ذخأ اهيف ىدرت اذإ ىتح ةيواه ىف ناسنإب ىلدي نم لثمك ريوصتلا اذه ىف هلثمو
 . ليصألا مرجملا وهف هنيسحتو نييزتب الإ هلعف امو «ىدرتلا اذه ىف هريعي
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 ناوخإ اوناك نم ّةلِكَك ىبنلا نورواجي نيذلا نم ناك دقو «رافكلا لاح اذه

 ىف نمو نوقفانملا مهو ءابولق دسفأو اسفن ثبخأ اوناكو «نيرفاكلاك نيطايشلا
 :مهيف لاق دقو «ضرم مهبولق

 .« مهيد ءالؤه ٌرَغ ضرُم مهِبوُلُق يف نيذلاو َوقفانسْلا لوقي ذإ»
 دجو هللا ءادعأ بهرت ةوق مهل تراصو ردب ةوزغ ىف نوملسملا رصتنا امدنع

 اونمآ نيذلا مهنم ةنيدملا ناكس ناك دقل ءرفكلا نطبيو ناميإلا رهظي نأب قفاني نم

 ةكوش مالسإلل تراص املف نوينثولا مهنمو ءدوهيلا مهنمو «هوديأو هلوسرو هللاب

 - هللا ءادعأ عمو ءرهظملا ىف نينمؤملا عم اوناك كئلوأو «قافنلا رهظ - ةوقو ةزعو

 ىف ىلاعت لاقف «نينمؤملا ىف لابخلا نوشبي اوناكو ,مهسوفن ةقيقح ىف -ىلاعت
 ةفئاطل نافصو امهأ «ْضَرم مهبوُلُق يف َنيدّلاو نوقفانملا لوقي ذِإإ :نيقفانملا كئلوأ
 ىف نأ ىناثلاو «قافنلا امهدحأ نافصو مهلف «قافنلاب اوفصو نيذلا مهو ءةدحاو

 مهدازق ضرُم مهبولق يف »8 :لاقف .«كلذب ىلاعت هللا مهفصو دقو ءاضرم مهبولق
 نيفوصوم فطع ال «ءفاصوأ فطع فطعلاو «[ةرقبلا اًضرم هللا

 محدزملا ىف ةبيتكلا ثيلو مامهلا نباو مرقلا كلملا ىلإ

 اونطبأو ناميإلا اورهظأ نيذلا نوقفانملا مهو «نيفوصوم كانه نإ :لوقن وأ
 الو فرح ىلع اونمآ مهف «فعض مهناميإ ىف نيذلا مه ةيناثلا ةفئاطلاو ءرفكلا

 .مهبولق ىف ناميإلا لخدي

 ىف نيذلا نأ كلذو ءدهاوش هل نكلو «هيلع علّطأ مل رظن ىل ادب دقو
 «بولقلا ءاودأ دشأ وهو ء«دسحلا ضرم مهبولق ىف نأ كلذ ءدوهيلا ضرم مهبولق

 نونطبيو نونمؤم مهنإ :نولوقي نيذلا نيقفانملاب دارملاف ءامئاد دوهيلا ىف وهو
 . دوهيلا ضرم مهبولق ىف نيذلاو ءرفكلا

 ىأ «مهنيد ءالؤه رغ نولوقي اوناك نيقفانملا نأ كلذ ديؤت ةيخيراتلا عئاقولاو

 دوهيلا لاقو ءىش ىف ةوقلا نم اوسيلو «ءايوقألا مهسفنأ اونظف ءرورغ ىف مهعقوأ
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 انندجيسف انوقال نئل «مهراصتنا مهرغو «مهنيد ءالؤه رغ دقل) : عاقنيق ىنب نم
 ىلإ قبس ام اذه دلك ىبنلا مهالجأ ىتح نيملسملا ىلع ءادتعا مهنم ناكو (سانلا

 هللاو «هديؤت ةيخيراتلا دهاوشلاو ءدوهيلاو نيقفانملا ىلع قبطني وهو ءانرطاخ

 . ملعأ

 وه لكوتلا «ميكح ٌريِزع هللا َنِإَف هللا ىَلع َلَكوَتَي نمو :ىلاعت لاق دقلو
 هجتي مث «رصنلل اببس نوكي ام ةئيهتو بابسألا ذخأ دعب ىلاعت هللا ىلإ ضيوفتلا
 لب اهدحو لمعت ال بابسألا نإف «هيلإ رومألا اضوفم هيلع ًادمتعم ىلاعت هللا ىلإ
 ذختي ال لكاوتملا نأ ذإ «لكاوتلاو لكوتلا نيب ام قرف اذهو «هللا ةدارإب لمعت

 . بابسألا

 :ىلاعت هلوق وهو طرشلا باوج تسيل «ميكح زيزع هللا نفل :ىلاعت هلوقو

 «ببسملا ماقم ببسلا ماق طرشلا باوج ببس ىه لب 4هّللا ىلع لكوتي نمو#

 هللا نأل «بلاغلا وهو «هرصان هللا نإف «هلكوت قح هللا ىلع لكوتي نمو ىنعملاو

 .ريدق ءىش لك ىلع وهو هرصني نم رصني ميكحو زيزع وهو ءهعم

 ةرخآلا ىف امأ ءايندلا ىف دسحلا ضرمو ناميإلا فعضو قافنلا جئاتن هذه

 اوقوذو مهرابدأو مههوجو نوبرضي ةكئالملا اورفك نيذلا ىفوتي ذإ ئرت ولو »

 نأ تقو نم هنأ نيبتو «ميحجلا باذع لوه ةميركلا ةيآلا هذه روصت

 هللا مهافوأ هانعم «هافوت ردذصم ىفوتلاو «كلذب هللا مهرمأ نيذلا ةكئالملا مهافوتت

 الو ةعاس نورخأتسيال مهلجأ ءاج اذإ و «هب اوهتتناو ءايندلا ىف مهلجأ

 انه ىهو «عانتمال عانتما فرح *«.. ئرت ولو # :ىلاعت هلوق ىف (ول)و

 ةرومأملا ةكئالملا مهافوتت ذإ ةكئالملا مهافوتت ذإ مهلبقتسي باذعلاو مهلاح ريوصتل



 لافنألا ةروس ريسفت

 لل اللام ممل م
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 سفنلا هيف بهذت نأو «هلوه نايبل «هباوج فذح طرش لعف انهو «مهلاجآ كلذب

 ول ىنعملاو ءايندلا ىف هتقيقح روصتت الو .ههنك كردي ال هنإ ثيح نم بهذم لك

 ءاميظع الوه تيأر كلذ دعب ءىجي ام مث ضبقت مهحاورأو ءاورفك نيذلا تنياع

 نيذّلا ىري ولو 9 : ىلاعت هلوقك .مهماهفأ هب طيجحت الو ايندلا لهأ لوقع هكردت ال

 .[ةرقبلا] 4 29+ باَدَعْلا ديدَش هللا أو اعيمج هلل ةََقلا نأ ٍباَذَعْلا َنوَرَي ذِإ اومَلَظ

 ءايضام هانعم تلعج عراضملا ىلع تلخد اذإ (ول) نإ :ىرشخمزلا لوقيو

 عراضملاب ريبعتلا ناكو «هرخآ ىلإ اوملظ نيذلا تيأرو تنياع ول :ىرت ول ىنعمف

 ريبعتلاو «رضاح هنأك هاريو نوكي ام روصتيل ائيهم ايئرم ارضاح ىضاملا ريوصتل
 وهو ءمهرفك وه اهيلع نونوكي ىتلا ةدشلا هذه ىف ببسلا نأ نايبل اورفك نيذلاب

 «نايغطلا كلذ ببسب هنإف ءايندلا ىف قحلل مهدانعو مهدرمتو مهنايغطل لباقم

 .ناوهلاو نارسخلاو لالذإلا نوكي

 اذهو 4 مهرابدأو مههوجو نوبرضي ةَكئالَمْلاط : لاقف مهلاح روص دقو
 هوجولا برضتف «قحلا نع مهرابكتساو مهرارتغا لباقي ىذلا مهلذ لاحل ريوصت

 «ناوهلاو راغصلاب نولماعي نمل نوكي ال هوجولا برضو «ةهجاوملا اهب نوكت ىتلا.

 امك مهرابدأ ىف لجرألاب نولكري ىأ «مهرابدأو ءديدش ىونعم باقع اذهو
 مهب طوحت ةلذلاو ةناهملا نأ وأ ءمهب طيحت ةناهم ىف مهف «مههوجو ىديألاب برضت

 دعب مهب ةناهتسالاو «ةسرطغلا دعب مهلذل ريوصت كلذو «فلخلاو مامألا نم

 .رورغلا

 نيذلا نينمؤملا ميركت لباقم ىف «ريقحتلاب ءىونعم باقع بير الب كلذو
 . [دوه] 79(*4:يأّرلا يداّب انلذاَرَأ مه نيذلا الإ كعَبتا كارت امو إ» :نولوقي اوناك

 ىهو «قيرحْلا ُباَذَع اوُقوُدَو» :لاقف ىونعملا باذعلا كلذ دعب نيب دقو

 فوذحم لعف ريدقتب كلذو «مههوجو نوبرضي # :ىلاعت هلوق ىلع ةفوطعم
 ىنعم ىف رمأ لعف اذه نإ :لوقت وأ «. .باذع اوقوذ مهل نولوقيو «هريدقت
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 باذعلا ةباصإ نع ىلاعتو هناحبس ربعو «قيرحلا باذع نوقوذيو نوكيو «ربخلا

 نوكي ال باذعلا نأ ىلإ ةراشإلل 4 قيرحلا باَدَع اوُقوُدَو 8 : هلوقب مهل
 تجضن املكو هب نوسحيو هنوقوذي هب مئاد ساسحإ ىف مهف ب ساسحإلاب الإ

 .باذعلا اوقوذيل اهريغ ادولج مهانلدب مهدولج

 .اباذع نوكي نأ الإ سحم ساسحإ اهقيطي ال ىتلا ةقرتحملا رانلا وه قيرحلاو

 ' مهنأل ؛مهب مكهت نم ولخي ال *قيرحلا باذع اوقوذو# :هلوقب ريبعتلا نإو
 «تاوهشلاو عتملا متقذ امك :مهل لاقي هنأكف ءاوقاذ ام ىوهلا نم اوقاذو اوقسف

 . مهرشبي هنأكو « قيرحلا اوقولف

 ريكذت مهيلإ رابدألا مضو «هوجولا برض ركذ نإ :نيرسفملا ضعب لاق دقو

 دسافملا ىف اوعقو امك ءاهيف نوبرضي مهنأو اهيف نيسمغنم اوناك ىتلا مهتوهشب مهل

 .ملعأ ىلاعت هللاو اهب

 :لاقف هببسب اطوبرم هباذع ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 . «ديبعلل مالظب سيل ِهّللا ّنَأو مكيديأ تمدق امب كلذإ»

 باذعلاو ديدشلا باذعلا نم ءاورفك نيذلاب هللا هلزنيس ام ىلإ ةراشإلا

 هناحبس ربعو «هلسرو هللا باتكل بيذكتو تايآلاب دوحعحجو «نيملاعلا برل ةناعمو

 نأ عم © مكيديأ تمدَق امب # :هلوقب ترئاكتو ترفاضت ىتلا مهبونذ نع ىلاعتو

 شيعطبلا اهب ىديألا نأل ؛ىديألاب نوكت امك لطابلا لوقو ةنسلألاب نوكت بونذلا

 «بورحلا ىف ةحلسألل اهلمحو ءءافعضلاب لكن اهيو «نونمؤملا ىذوأ اهبو «.رهاظلا

 ةصاخ ةناكم ءزجلل ناك اذإ ءروهشم لسرم زاجم ءزجلا مساب لكلا نع ريبعتلا نإو

 . سسجتلا
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 لدع ءازجلا اذه نإو «لاوقأ نم هب اولاق امو لامعأ نم اومدق امب دارملاو

 لاقو «[تلصف] 4 <27 ديبعلل مالَظِب كبر امو 9 :ىلاعت لاق اذلو «هيف ملظال
 كلذ نأ ىأ «فطعلل انه واولاو «ديبعلل مالظب سيل هللا نأو» ةيآلا هذه ىف هناحبس

 مهنأ ىأ «ديبعلل مالظب سيل ىلاعت هللا نأ ببسبو ءهومدق ام ببسب ناك باذعلا

 ئمألا يوسي انو «قحتسي ام ناسنإ لك ىطعي لداعلاو اوفرتقا ام ءازج نولاني

 كلذف ء[رفاغ] 4428 ...ءيسملا الو تاحلاّصلا اوُلمَعَو اونمآ َنيذّلاو ريصبلاو
 .ريدق ىلع هنإ هناحبس ملظلا هنع ىفتنيو «لماكلا هللا لدع ققحتي

 ءملظ ةبئاش ةمث ناكل «نينسحملاو نيمرجملا نيب ىوس ىلاعت هللا ناك ولو

 مالظب سيل هللا نأو» :ىلاعت هلوقو «هيلإ بسني نأ هللا ذاعمو «كلذ نع هزنم هللاو

 . هريربت هيفو (هتيبكتو «باذعلا ريرقت هيف . ديبعُلل

 لهف ءرركتملا ريثكلا ملظلل ىفن «ديبعلل مالَظِب سيل ِهّللا نأوط :ىلاعت هلوقو
 نع ىلاعتو هناحبس هنع ىفنمب سيل «ليلقلا ملظلا نأ ةفلاخملا موهفمب كلذ ىنعم

 . ؟اريبك اولع كلذ

 امنإو «نيملعلا بر نع ملظلا لصأ ىفني ميركلا صنلا نأ كلذ نع باوجلاو

 الو ريبك ملظ ءىسملاو نسحملا نيب ةاواسملا نأ ىلإ ةراشإلل ةغلابملا ةغيصب ىفنلا

 «باقعلل نيقحتسملا ةرثكل ةغلابملا ةغيصب ملظلا نإ :ليقو «ديبعلل مالظ الإ هلعفي

 .مالظب سيل ىلاعت هللاو ءامالظ ناكل مهبقاعي مل ولف

 بقاعي الأ امهلوأ نيرمأ بجوي لدعلا نأ مهفي ميركلا صنلا اذه نمو

 «ةفأر هب سانلا ذخأت الو ءىيسملا بقاعي نأ امهيناثو ءملظ هباقع نإف « نسحملا

 و 11 5 50

 .'!"(محري ال محري ال نما ٌةِْكلَم لوقيو .سانلا محري مل هنآل

 .هجيرخت قبس )١(
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 اوريغب ىحِموف لع اهمعنأ ٌةَمَحْي اريَعم كلر مل هللا تاي كلذ

2 6 2 7 20 
 لاء بْأَدَح © ةيرق 2 ليا عيِمَسهل 2 "أو مويقنأيام

 ا ٍرِتاياأدك ولين مَ 1 يلو وع

 2 رم

 مز: ترولظ أوال يو وعولاءآَ 3 ّرْغَأَو مهيد

 ؛نيباقع نيكرشملا بقاعي ىلاعت هللا نأ ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعت هللا نيب

 نيرفاكلا لعجي نأو «مهرصني نأو «نينمؤملل فصتني نأ وهو ايندلا ىف اباقع

 نم نينمؤملا لدبيو «ىلفسلا ىه رفكلا ةملكو «ايلعلا ىه هللا ةملكو «نيلذألا

 .انمأ مهفوخ

 قفوي بابسأب نوكي دق ايندلا باقع نإو «ةرخآلا باقع وه ىناثلا باقعلا

 قارغإك ةداعلل قراخ رمأب وأ ةزجعمب نوكي ىلاعت هللا نم نوكي دقو ءاهيلإ

 هللا ركذ دقو «هقيفوت نمو «ىلاعت هللا رمأ نم امهالكو ,حيرلاب ة ةرصنلاو «نوعرف

 لآ بادك) : ىلاعت لاقفا «هنم ىلاعت هللا لادأ دقو «نوعرف تروغاطب ةكم تيغاوط

 ديدش يوَق هللا نإ مهبونذب هّللا مِهْذَحَأَف هَّللا تايآب اورقفك مهلَبَق نم نيذّلاو نوعرف

 . *باقعلا

 «نينمؤملل ةبسنلاب هوبكترا امو «نيكرشملاب هلعف ام هبشملاو هيبشتلل فاكلا
 هلزنأ ام مهب لزنأ هلآو نوعرف لامعأ عم لاعفأ هباشتل ىلاعت هللا نأ ىنعملاو

 لزنأ ىأ مهبونذب مهذخأف «داسفلا اهيف اورثكأو دالبلا ىف اوغبو اوغط دقل «نوعرفب

 تايآ مدلاو عدافضلا مهيلع لسرأو سجرلاب مهباصأف ءاولعف ام ةبقاع مهب

 . تالصفم
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 لعف ام لثم اولعف ىأ ءابوءذ باد ردصم بأدلا «نوعرف لآ بأدك» هلوقو
 ءاذيإو «مهئاسن ءايحتساو ؛مهئانبأ حيبذت نم هيلع نيرمتسم نيبئاد نوعرف لآ
 نمو «مهبرب اونمآ ذإ «فالخ نم مهلجرأو ةرحسلا ىديأ عطق نمو «هموقو ىسوم
 ام مهل هلوقو ءرصم لهأ ىلع هنايغطو ةيهولألا هئاعداو «دالبلا ىف هئلمو هنايغط

 .داشرلا ليبس الإ مكيدهأ امو ىرأ ام الإ مكيرأ

 اورمتساو «اهيلع اوبأد نيذلا هئلمو نوعرف لاعفأ عم نيكرشملا لاعفأ تهباشت

 نيب دقو «نوعرف رمأ هيلإ لآ ام لثم مهل اورظتني نأ مهيلع اقح ناكف ءاهب نيمئاق
 ةيبسبسلل ءابلا < مهبونذب هللا مُهَذَحَأَفظ :لاقف مهبونذب مهذخأ هنأ ىلاعتو هناحبس
 مهباقع نمضتي ذخألاف ءاولعف امب ئفاكم بذعم لخأ مهذخأ اهانعم مهذخأو

 َدْخَأ مهانذَحأَف )» :ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت لاق امك ءرداقلا ىوقلا وهو ءاولعف ام ىلع
 ببسب باقعلاب مهذخأ ىأ «مهبونأب ىلاعت هلوقو [رمقلا] 4 قل ردتقم زيزع

 لوقعلل داسفإو «بيذعت نمو «هلأت نم سانلا قح ىف اهوبكترا ىتلا مهبونذ
 نوكيو «قاصلإلل ءابلا نوكت نأ حصيو «ىذألاو قاهرإلاب سوفنلاو «لالضلاب
 .باذعلا مهب لزني ذإ ءمهمئارج نوركذيف مهبونذل نيبحاصم مهذخأ ىنعملا

 ديدش يِوَق هللا َنِإ»9 :ىلاعت هلوقب ميركلا صنلا ىلاعت هللا ليذ دقو
 . «باقعلا

 هابشأو نوعرفل ديدشلا ذخألا ىلع ىلاعت هتردقل ليلعتلا ماقم ىف اذهو
 ةدش ىلع نالدي نيفصوب هلالج لج هللا فصو دقو ءاوغبو اوغط نإو «نوعرف
 «نيتملا ةوقلا وذ وهف «ةوقلا وهو «ىونعم ىتاذ فصو لوألا ؛باذعلاو ذخألا
 هئلمو نوعرف لثمو «بونذلا عم بسانتم ديدش هباقع نأ وهو « ىناثلا فصولاو

 .اهل قافو ءازج وهو ءاهسنج نم باقعلا نأ دبالف «ةيوق ةديدش ةريبك مهبونذ

 فصوب ةلمجلا هريوصتب هدكأف تادكؤم ةدعب نيفصولا نيذه ىلاعت هللا دكأو

 دكؤت ىتلا «نإ) بو «ةيمسإ ةلمجلا نوكبو «ةبيهلاو ةبهرلاب ىقلي وهو «ةلالجلا
 . ميحرلا روفغلا وه هنإ «هتمحر انحنمو هباذع رش ىلاعت هللا اناقو . .لوقلا
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 اوهوشو ءاهوريغ ىتلا مهسوفن نم وه امنإ مهل ذخأ نم ةاغطلاب لزني ام نإو

 مهيشأب ام اوربي تح موقب ام ريمي الهلل ذِإ )ا : ىلاعت ل لاق اذل ٠ ملام اهترطف

 :ةيآلا هذه ىنعم ىف ىلاعت هللا

 هللا نأو مهسفنأب ام اوُريغي ئّتح موق ىَلع اهمعْنأ معن يعم كي مَ هللا ّنأب كلذ ١»

 . © ميِلَع ٌعيمَس
 لجع ذإ ءةكم لهأ نم نيكرشملاب ىلاعتو هناحبس هللا هلعف ام ىلإ ةراشإلا

 هاجو برعلا ضرأ ىف ةوطس نم مهرّيغو .مهب نيملسملا لي ليكنتب باذع مهل

 لآب هناحبس هلعف ام ىلإو «ةزع دعب اولذيو «مهرمأ ىلع اوبلغي نأ ىلإ ناطلسو

 اوريغ ءالؤه نإف «نيدم لآو ءهدومثو داعو حون موق نم مهلبق نمو نوعرف

 عرز ىف اوناك ام مهنم عزتناف «هتمعن ىلاعت هللا ريغف «٠ مهرطف اوسمطو «مهسوفن

 . هيف نيهكاف

 امظن عضو دق ىلاعت هللا تايآب نيرفاكلاب هلزنأ ىذلا اذه ناك ىنعملاو

 ىتح موق ئلع اهمعنأ َةَمُعَن اريغم كي مل هللا نأب# «ىناسنإلا دوجولا اذه ىف ةميكح

 اهل امعن هيلع معنأ هنأ ناسنإلا ىف ىلاعت هللا ماظن نأ ىأ ,4مهسفنأب ام اورْيغي

 لك قح كردت ةيناسنإلا ةرطفلا نأو «بجاو اهيلعو قح هل اهنأ امكو بجاو

 «ةرطفلا رونل سمطو رييغت كلذو ءرشلا ىلإ هاجتالاب ةرطفلا هذه دسفتو ءةمعن

 «مهسفنأب ام اوريغ اذإ الإ ءموق ىلع اهمعنأ ةمعن ريغي ال ىلاعت هللا نأ ىنعملاو

 امو ءاهصالخإو «ةرطفلا رون وه مهسفنأب ىذلاو «ىذلا ىنعمب ةلوصوم انه «ام»و

 مكبرب تسلأ مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهتبرذ مدآ ىنب روهظ ىلع ىلاعت هللا هلخخأ

 «مهسفنأب هنوريغي ىذلا وه ديحوتلا وهو ةرطفلا ىف عدوملا دهعلا اذهف «ىلب :اولاق

 ام اوريغ مهنكلو «ميهاربإ ةنايدب نونيدي اوناك مهنأل ةوقلا مهل تناك شيرق رافكف

 مهرييغت دازو «عفنت الو رضت ال اراجحأ هللاب اوكرشأو «ةرطفلا اوهوشف مهسفنأب

 اورفكو ءاودناعف ديحوتلا ىلإ مهوعدي مهبر نم لوسر مهءاج نأب مهسفنأ ىف امل

 . مهرمأ ىلع نوبلغي ثيح ىلإ «مهتوطس نم مهلازأف «ىلاعت هللا تايآب
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 مهسفنأب ام اوريغف ناطلسلاو لاملا ةمعن مهاتآ مهلبق نمو نوعرف لآ كلذكو

 لازأو «ةمعنلا هللا ريغف هللا ريغ اودبعو هللاب اورفكو ةرطفلا تابجوم نم

 ناوكألا ىف هللا ةنس هذهو «نيربتعملا ةربع اوناكو ميلا ىف مهقرغأو .مهلاومأ

 .سانلا ىفو

 : ىلاعت هلوق ىلع ةفوطعم ةلمج 4 ميل عيِمس ُهَّللا نأ 9 : ىلاعت هلوقو
 تسيلو ةحوتفملا ىه «نأ» تناك كلذلو *.. . ةمعن اريَغم كي مل هّللا نأب»

 ؛موق ىلع اهمعنأ ةمعن اريغم كي مل هللا نأ» ببسب رييغتلا كلذ ىنعلاو «ةروسكملا

 اذإ سوفنلا ملعي وهف ,ةدئفألا ىف جلتخي امو سوفنلا رطاوخو «بولقلا تاسمه

 نم نوملعي امو «حراوجلا هب كرحتت امو .دوجولا ىف ىرجي ام لكب ميلع «تريغت

 :نيليلج نيرمأ ىلع لدي صنلا اذه نإو

 هللا ىرجيو «ماكحألا اهب قلعتت ىتلا ىه ةيناسنإلا سوفنلا نأ - امهلوأ

 .رش وأ ريخ نم سوفنلا هذه ىف ام ىلع هرمأ ىلاعت

 «سوفنلا ةماقتساب وه امنإ ةوقلاب ىلاعت هللا نم دييأتلاو رصنلا نأ  امهينا

 هب ىضقي امو «ةاغطلا ركذ «مهسفنأب ىذلا اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال هللا نأ

 مهبونذب مهاتكلمأف مهبر تايآب اوبَذَك مهلبق نم نيدّلاو نوعرف لآ بأدك)

 . «َنيملاَظ اوناك لكو نوعرف لآ انقرْغَأو

 ةيآلا ىف وه امك «مهلبق نم نيذلاو نوعرف لآو نيكرشملا نيب دقعنم هيبشتلا

 ىفف «ةقباسلا ةيآلا ىف هب حرصي مل امب هناحبس حرص هيبشتلا ىف هنأ ديب «ةقباسلا
 اذه ىفو «هعم ءاقب ال ىذلا كالهإلاب ناك مهذخأ نأب هناحبس حرص هيبشتلا اذه

 اذه ىفو «قباسلا هيبشتلا ىف كلذب حرصي ملو «نوعرف لآ قارغإب حرص هيبشتلا
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 اوفتكي ملف سانلل ملظلا ناك هللا تايآل بيذكتلاو رفكلا عم ناك هنأب هيبشتلا

 اطارص لدعلا اوذختي ملو «مهماكحأ اوملظ لب ءهللا تايآل مهبيذكتو «مهرفكب

 هيبشتلا نأ ىلمجلا لوقلاو «مهتيعر عم مهلسر اوملظو «مهيفلاخم اوملظو اميقتسم

 هجو نييعت ىنعم هيف ىناثلاو «كلاسمو جهانم نم نيملاظلا نيب ام ابيرقت ناك لوألا

 . هبشلا

 تايآب اوبَدَك » مهلبق نمو نوعرف لآو نيكرشملا فاصوأ ىف ىلاعت لاق

 تايآ عست نوعرف ءاجف «ةعطاقلا ةرهابلا تازجعملا مهتءاج مهنأ ىأ «مهبر

 قلخلا ىف ىلاعت هللا ةينادحو نم هيلع لدت ام بذك ىأ اهبذكف «تالصفم

 ىهو ىربكلا ةزجعملا هيلع لدت ام اوبذك نوكرشملاو ؛ةيهولألاو تاذلاو نيوكتلاو

 . ةلاسرلاب ناميإلا بوجو نم ىرخألا قراوخلا هيلع لدت ام قوف نآرقلا

 نأب - لوألا هيبشتلا ىف ركذ دق ناك اذإف «رفكلا ببس بيذكتلا اذهو

 مهرارصإ وه رفكلا ببس نأب اذه ىف حرص دقف «رفكلا وه باذعلا ىف ببسلا

 .بيسح الو مهيلع بيقر ال هنأك بيذكتلا ىلع

 تايآلا ةبسنو «مهبر تايآب اوبذك مهنأب بيذكتلا ىف هناحبس ربعو

 :نيتدئاف ديفت مهبر ىلإ ةبذكملا

 مهقلخ ىذلا مهبر تايآب اوبذك مهنأل ؛بيذكتلا ةعاظف نايب -امهادحإ

 .ةلدأ نم مهبساني امب ميلعلا وهو مهبرو مهنوكو

 ؛ةيمنتلاو دوجولا ةمعنب مهيلع لضفنتملا نم تايآلا هذه نأ -ةيناثلاو

 .اهب اوغط ىتلا ةوقلا مهئاطعإو

 ىلع اهدعب ام طبرل ةفطاع (ءافلا) 4مهبونذب مُهاَنْكَلْهَأَف 8 :هناحبس لوقيو

 هللا نم اباقع هذه ببسب ىلاعت هللا مهكلهأ مهبيذكت ببسب هنأ ىأ ءاهلبق ام

 .ةلاحم ال كالهلا اهيلع بترتي ةرفاضتملا بونذلا نألو «ىلاعت

 دانسإب «ىلاعت هللا ىلإ دانسإلاو ءرضاحلا ىلإ بيغلا نم تافتلا مالكلا ىفو

 قوف رهاقلا ىلاعت هللا نم هنأل عوقولا دكأت نايبل ؛ىلاعتو هناحبس هيلإ كالهإلا

 . ىلاعت هللا نم ةبهرلاب ريكذتللو «سفنلا ىف ةباهملا ةيبرتلو «ميكحلا زيزعلا هدابع
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 نع انايغط مهدشأو «مهرصع ولم رهشأ ناك نوعرف مف نآل ؛مهكاله ركذب نوعرف
 بهرأ قرغلاب ىلاعت هللا هكلهأ دقو برعلل هركذف .مهملظأو «مهبهرأو «هتيعر
 ىلاعت هللا هقرغأ كلذ قوفو «مهنايغطل عدرأو «مهرورغ ىلع دشأو ,مهسوفنل
 دوطلاك قرف لك ناكف رحبلا قلفنا ذإ «مهنابسح ىف نكي مل ةداعلل قراصخ رمأب
 هللا نأب نيكرشملا ركذي وهف ءاوبسحي ملو ءاودهعي مل امب مهيلع قبطنا مث ميظعلا
 لب «نورعشي ال ثيح نم مهمزهيس هنأو ءاوبستحي مل ثيح نم مهيتأي ىلاعت
 مهل بلاغ ال مهنأب ناطيشلا مهل سوسويو «نوبلاغلا مهنأ مهسفنأ ىف نوبسحي
 اوُناَك لكو# :ىلاعت لاقف «نوملاظ مهنأب اعيمج ةاصعلا ىلاعت هللا فصو دقو
 .نيملاظ اوناك مهبر تايآو «هللا لسرب اورفك نيذلا لك ىأ «نيملاظ

 دكأو «ملاظ هنأب هيلع ىلاعت هللا مكح معي فوذحم ىلإ فاضم رك ف
 اوملظ دقو «ةيمسإلا ةلمجلابو «ملظلا رارمتسا ىلع ةلادلا (ناك) ب مكحلا كلذ
 ةلالضلا اوضترا مهنأل مهسفنأ اوملظو .جلبأ حض او قحلا نأ عم مهبيذكتب مهءايبنأ

 مهنأل مهوملظو ءمهنم اورخسو .مهوذآ مهنأل نينمؤملا اوملظو «ةيادهلا لدب

 ءءوسلا مهنع اوعاشأ مهنأل مهوملظو «مهبرح ىف نورجاف مهو «مهوبراح
 .رابج مقتنم هللاو ةمايقلا موي تاملظ ملظلاو «مهب ملظلا طاحأ اذكهو

 ) َنوُمِمْؤياَل مهفأورفكَنِذْلأّللا دنع َتاَوَدلأَرَشَنِ 4 مرر ب سرب »7 م 0
 مل جمرك م ج >4 ري ءوج 3 #0 آ سم
 زري و ْهَدْفَع بوني بو َظطدَهَع زل

 2 مس 10 1 وك يب حج رس ب
 مهب درشف برحلا يف 2 اف ان وَقّتَب مهو

 004 - 000 ل
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 ءرفكلا ىلع مهرارصإ نم اورفك نيذلا هيلع ام نيبي تانيبلا تايآلا هذه ىف

 نيملسملل برحلا ىف مهدجو اذإ هنأو «ةلماعم نم مهل ىغبني امو «دهعلل مهضقنو

 مهبيصي وأ مهموق نم مهئارو نم نيذلا درشيل ةمساق ةبرض مهبرضي نأ بلغ هيف

 ناك نمو مهنم ةنايخلا عقوت بجي هنإو ءافوخو ابهر هيلع نوعمتجي الف «بعرلا

 فيك «رفكلا فصوب هناحبس أدتبا دقو «هاذأ ىقتيو ءهدهع ذبني «هتنايخ فاخي

 ناويحلا ىندأ ىه ىتلا ةريقحلا باودلا ةبترم ىلإ ةيناسنإلا ةبترم نم رفاكلا ىلدتي

 :ىلاعت لاق نأ ىلإ

 . اورفك نيِذّلا هللا دنع باَودلا رش ّنِإ»

 ىلإ تارشح نم ضرألا هجو ىلع بدي ام لك ىهو «ةباد عمج («باودلا»

 اورفك نيذلا نع ريبعتلاو «ناسنإلا ىلإ «ليخو ريمحو بالك ىلإ «ريزانخو ةدرق

 «اركذ ناويحلا لقأك اوراصو مهكرادم اولفغأ مهنأل ؛مهتيناسنإ نم طح باودلاب

 .اناكمو

 مهو «باودلا رش مهف ءاهطحأ نم طحأ مه لب «ءايحألا طحأ طقف اوسيلو

 .كردلا اذه ىف ام طحأو «ةيناويحلا نم لفسألا كردلا ىف

 هللا مكحف 4 اوُرَقَك َنيِذّلا هللا دنع َباَوّدلا َرَش َّنِإل :لوقلا ادكؤم ىلاعت لوقي

 هقلخ ىذلا ناسنإلا ىلإ بدت ىتلا تارشحلا نم ءارش تاناويحلا دشأ مهنأب ىلاعت

 اوهوشف الوقع اوتوأ مهنأل ؛ديدشلا مهرشو «ميوقت نسحأ ىف هاوسف ىلاعت هللا

 طحأ نم طحأ ىه ةراجح اودبعي نأ اوضرف «ةميلس ةرطف اوتوأو ءاهكاردإ

 ءايحألا رش مهو ءاهيف ةايح ال مهناثوأو ةايح اهيف ةرشحلا نأل ؛ادوجو تارشحلا

 عفن الو نوملاظ مهنأل رش مهو ءهيصحن ال انك نإو «عفن هيف ىح ءىش لك نأل

 ناك اذإو ءرشلا نوديؤيو قحلا نودناعيو ريخلا نودناعي مهنأل رش مهو ءمهيف

 ىضتقمب اورفك نيذلاف -رشلا ىف داسفلاو «ريخلا ىف عفنلا وه رشلاو ريخلا سايقم

 .ءايحألا رش اوناكف ءرش لكب اومستاو «ريخ لك مهنم بلس سايقلا اذه
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 ببس مه ىنعملاو ةيببسلا ديفت «ءافلا» 4 نونمؤي ال مهف# :ىلاعت لاق مث

 الف رفكلا مهب سبلت دق هنأ ىأ ؛ناميإلل ددجتم ىفن ىفنلاو نونمؤي ال مهرفك
 هللا ىفنو .مهلاح كلتو .نآ دعب انآ مهرفك ددجتل عراضملاب ربعو ءطق نونمؤي

 ناميإلا ىفن لب ءطقف لوسرلاو هللاب ناميإلا فني ملف «قالطإب ناميإلا مهنع
 «ةليضفب نونمؤي الو «مهتاوهشو مهئاوهأ لظ ىف الإ قحب نونمؤي ال مهف قالطإب
 الإ نوئمؤي ال ,توغاطلاو تبجلاب نوئمؤي لب هيخأ ىلع ناسنإلا قحب نونمؤي الو

 ءملظلا نودضاعي ناطيشلا اهنكس مهسوفنو ءرشلل اهلك مهلوقعف «ناطيشلاب
 قلاخ ىلاعت هللا مكح ىف ىأ «هللا دنع باودلا رش اذهب اوناكف «لطابلا نوديؤيو
 .ءايحألاو ةايحلا

 مهف ءطق سانلا عم دهعب نوطبتري ال مهنأب سانلل مهءاذيإ هناحبس حضوأو

 ىف نورئاب نورئاج مهف هومربأ دهع وأ هومزتلا دقعب ولو مهريغل قحب نورعشي ال
 :ىلاعت لاق اذلو ؛مهتيناسنإو مهريكفت

 . (َنوُقَي ال مهو رم لك يف مهدهع نوضقني مث مهنم تدهاع نيذْلا ل

 ءةقباسلا ةيآلا يف «اورفُك َنيذّلا نم الدب ةيآلا هذه ىف 4نيذّلال
 دوهيلا.ىف كلذ ناك ام حضوأو «مهلاوحأ نم لاحو ءمهفاصوأ نسم فصو اذهف

 ؛هدهع اوضقنو لَ ىبنلا اودهاع نيذلا مهف ةنيدملا ىف كك ىبنلا اوءاج نيذلا

 ملو «دوهيلا ىف ةحضاو تناك اذإو 4 مهنم تدهاع َنيِذّلا ل :ىلاعت لوقي كلذلو

 ىبنلا اودهاع اونوكي نأ حصيف «هوضقن دقو «ةيبيدحلا دهع الإ نيكرشملل نكي
 مهتدهاع نيذلا ىف لدبلا نإ :لوقن اذلو ؛مهضقن رركتي مل نكلو .هوضقنو دك

 . لك نم ضعب لدب لب «لك نم لك لدب سيل
 هتماقإ لوأ لَك ىبنلا مهدهاع دقف ضقنلا رركتو ٌةِْلَك ىبنلا اودهاع دوهيلاو

 مث «ىربكلا ردب ةعقو بقع عاقنيق ونب هضقنو .ىوقتلاو ربلا ىلع نواعت دهع

 ىف ميقي ىتح «مهئالجإ ىلإ ٌةكلَي ىبنلا رطضا ىتح ريضنلا ونب ةيناث ةرم هومربأ
 ىبنلاو «نيكرشملل مهتناكمو «نيكرشملل ةألامملا تناك مث «(هرواجت ةنجلاو) ةنيدملا
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 تيزحتو اهلك ةيبرعلا ةريزجلا هيلع تبلأت دقو «بازحألا ةوزغ ىف ةديدشلا ىف

 .لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو اريخ اولاني

 لك ىف .دهعلا نوضقني نيذلا ءالؤه ىأ «نوقتي ال مهو # :ىلاعت لاق مث

 نوقتي مهنأ ركذي ملف ءاقتالا مدع قلطأ دقو «نوقتي ال١ ِةِْيكَي لوسرلا نودهاعي ةرم

 نم ىأ «.ءاقتالا مدع قلطأ هناحبس وهف صضقن نوقتي وأ «سانلا ىذأ نوقتي وأ «هللا

 ضقن حصي ال هنإف .دهعلاب ءافولا ىنعم ريدقتو .رومألا ريدقتو ىوقتلا مهتافص

 لاق ٍدقلو رولا ىل ٠ ىدؤي ةقثلا | دقفو «ةقثلا دقفي هنآ ؟ ببس ا دهعلا

 7 علسلا] جو م هلل ذي كي

 ةوق اهل نوكت الو «قالخألا ةدساف دعتو «ضعبل ابلإ اعيسصج نونوكيو «نوقثيال

 . ادبأ

 :ىلاعت لوقي اذلو ؛نآلا هارنو «ىضاملا ىف لودلا ىف كلذ انيأر دقو

 . [ءارسإلا] <28 ًالوئسم َناَك دهعلا َنِإ دهعلاب اوُفوَأول

 دبالف «نورضي لب نوعفني الو ءهودهع دهع ىف نوقثي ال نورفاكلا ناك اذإو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛مهبهري ىذلا رهقلاو «ةبلاغلا ةوقلا نم قحلا ىلع مهلممل

 . «نورّكَذي مِهْلعَل مهَفْلَح نم مهب دَرَشَف برحلا يف مهّتفَقْنت هتفقتت امإَف»

 نأ ىأ ءاهدعب مل ببس اهلبق ام نأ ىأ «ةيسيبسلا ءاف ىهو «ةفطاع «ءافلا»

 دهعب مهرش عنمي الو ءركنملا ىذألا الإ مهنم سيلو ءاريخ نولعفي ال رافكلا ءالؤه
 ؛رش ىلع اوعمتجي ال ىتح برح ىف اودجو اذإ رشلاب مهعمق بجي هنإف «هنومدقي
 . مهباهرإ نم دبالف ءاذيإ مهعامتجا نآل
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 ءاج اذلو «لوقلا ديكوتل ةدئاز (ام) و «(ام) ىف ةمغدم (نإ) 4مِهَئفَقتَت اًمَف9

 نإ ىأ «لعفلل ديكأتلاو ءبوجولا نم ابيرق وأ .ابوجو ديكوتلا نون لعفلا ىف

 ىتلا ةمساقلا ةبرضلا مهبرضاو «كدي نم نوتلفي مهلعجت الف ءمهدوجو نم تدكأت

 ىف عقي نم برضف ءرشلل نيعمتجم اونوكي نأ لدب ءنودرشيف مهفلخ نم عزفت

 نيدرشم مهتلكاش ىلع مه نمم مهفلخ نم لعجي ةمساق تابرض رارشألا نم ديلا

 اهيف ردقت فعض لاح ىأ .فاقث ىف مهدجت 4 مهْئفَقْنت » ىنعمو «نيعمتجم ريغ

 .هتدجو ىأ هتفقث هلوق نم كلذو «مهيلع

 مهيلع تردقو «نيبراحم كيلإ اوقاسنا ىأ .*4 برحلا يف» :ىلاعت هلوقو

 الف «مهريغل الاكن مهلعجت ىتلا ةمساقلا تابرضلا مهبرضاو مهيلع ظلغاف

 مهبرضب درش ىأ «مهَفَلَح نُم مهب دَرْسَف » :ىلاعت لاقو «كلذ دعب رشلا نوئرمتسي
 ءازج مهتلكاش ىلع مه نمب لزني ناوهلا اوأر اذإف ء.مهفلخ نم مهب ليكدتلاو

 اوءاج نيذلا برض نإ ذإ ؛كلذ دعب قحلا لهأ برحل نوعمتجي ال مهنإف ءمهيغ

 الف «قحلا لهأل لاتق ىلع نوعمتجي ال مهلعجي مادقألاو قوسلاب مهذخأو برحلل

 نأ ءاجر ىأ «َنورَّكَذَي مهّلعل# :ىلاعت لاق اذلو ؛كلذ دعب نم نينمؤملا نومجاهي

 ىف نإ ءمهومدقت نميف نوري امب مهلبقتسي ىذلا مهلآم اوركذيو «مهريغب اوربتعي

 .ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل نمل ىركذل كلذ

 . َنيدئاَحْلا بحي ال هللا نإ ءاوَس ئَلع مهْيلِإ ذبناق ةنايح موق نم َنفاَحَت امو

 ةدكؤم ةيطرشلا «ْنِإ) ىه 4مهّنََقْ اًمِإَف9 :ىلاعت هلوق ىف امك انه «امإل
 .«فوخلل ديكأت وهف «طرشلل اديكأت نوكيو «ةليقثلا نوئلاب تدكأ اذلو ؛فام) ظفلب

 اتباث ارمأ ةنايخلا عقوت نوكي ىتح «هبابسأ ترفاوت ادكؤم افوخ متفخ نإ ىنعملاو
 هذبناو مهدهع حرطا ىأ « ءاوس ىلع مهيلإ ذبناف » «هرداوب تردبو هتارامأ تماق

 ضعب لاق فوخلا دكأتلو «مكطبري ال ءءاوس ىلع مهو نوكت امولعم ارهاظ اذبن
 .ملعلا انه فوخلا ىنعم نإ :نيرسفملا
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 نإ :ليقو «نيبناحلا نم دادعتسالا نوكيو نوللحتيو دهعلا نم نوللحت نيواستم

 .اروهشم امولعم ذينلا نوكي ىأ «ءاوس ئلع #9 ىنعم

 دكأتو «هونوخي نأب اومه وأ «هوناخ دق دهع ةمث نوكي نأ ىضتقي ذبنلا نإو

 نوكي نأب «نينمؤملل هرماوأ ىلاعت هللا اهعدوأ ىتلا ةنامألا ىه كلتو ءاذه مكيدل

 نوقبسُي ال مهنإف ءاهل نيدكأتم ةنايخلا اوعقوت اذإف ءمهدوهعب ءافولا ىف افارشأ

 .دهع ال نأب مهنوملعيو نوذبتي لب «ةنايخلاب

 نأ لبق اهعوقو نم نيدكأتمو ةنايخلا نوعقوتي نيذلا ةروص -ىلوألا ةروصلا

 .اودعتسيل نكي مل نأك هرابتعاو دهعلا كرت نونلعي لاحلا هذه ىفو عفت

 حلص ىف نوكرشملا ردغ امك «لعفلاب نودهاعتملا ردغي نأ -ةيناثلا ةروصلا

 ىف كلذ انيأر دقو «شيرق اهيلع تدتعاف «هذدهع ىف ةعازخ تلخدف «هيلع

 ناك دهعلا نإ دهعلاب اوفوأو# :ىلاعت لوقي اذلو ءنآلا هارنو «ىضاملا ىف لودلا

 . .لعفلاب ةنايخلا لب ءادتعالا ناكف [ءارسإلا] «*42الوئسم

 نم ةكم حتفب ىربكلا ةوزغلا ازغ اذلو ؛اللحتتم ناكف «كلذب دهعلا لاز دقو

 . لعفلاب لب لوقلاب ال لبق نم هوذبن دق مه ذإ ءذبن ريغ

 نم كَ ىبنلا نورذحي «لعفلاب دهعلا اذه اوضقني نأ لبق ةباحصلا ناك دقو

 هللا اونيعتساو مهل اوفو» :لوقي نيمألا ىفولا ىبنلا ناكف «هنوفاخيو مهضقن

 .؟مهيلع

 ءاج نم وأ ٌِْكلَي هدهاع ادهع كانه نأ ىضتتقي ةنايخلا نم فوخلا ركذ نإو

 .مربم دهع ىف الإ ةنايخ ال هنإف هضقن نم فاخيو «هدعب

 ناك ىذلا ملسلا اهب نوضقنيو ءاهنودعي برحب نوكت دق ةنايخلا نإ :لوقنو
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 ىلع مهعم اوناكو ةقالعلا هذه لصأ ناك ىذلا ملسلا اذه اوذبن نوملسملا دكأت اذإ
 .ءاوس

 رمأ ىنبي الو ءنظ فوخلاو «ةنايخلا نم فوخلا ىلع ىنب ذبنلا نإ :لاقي الو
 ترهظو «ةنايخلا رداوب تدب دكؤم فوخ هنإ :انلق اننأل -ىنظ رمأ ىلع ىعطق
 دعتسيو ؛دهعلا ذبنب عراسي لب «ةنايخلا عقت ىتح رظتني ال كردملا دئاقلاو ءاهتارامأ
 .ةرغ نم ىتؤي ال ىتح ؛هسفن لحأ امك دهعلا نم مهلحيو مهل

 هنيب ناك نم» :لوقي ْهْلِكَك هللا لوسر تعمس :لاق هنأ ةسبع نب ورمع نعف
 ىلع مهيلإ ذبني وأ اهدمأ ىضمي ىتح اهلحي الو «ةدقع دشي الف دهع موق نيبو
 . 7«ءاوس

 ذبنلل ليلعت هيف ىماسلا صنلا اذه «نيِئاَخْلا بحي ال هللا ّنِإظ :ىلاعت لاق دقو
 الو ءاروهشم امولعم نوكيل ءدقعلا ءاهنإب مالعإ ءاوس ىلع ذبنلا نأ ىأ ءءاوس ىلع

 «ةنايخلا نع عنمي صنلاف «ن نينئاخلا بحي ال ىلاعت هللا نأل ؛ةنايخ ىف نونمؤملا عقي

 هللاو ءاوناخ دقف ذبنلا لبق مهئامد ىلع ءاوس اومجه ول الإو ؛ءءاوس ىلع ا
 «ةيمسالا ةلمجلاب ةنايخلل ىلاعت هللا ةبحم ىفن دكأ دقو ةنايخلا بحي ال ىلاعت
 ال ةنايخلا تناك اذإف ةبولطم هللا ةبحم نأل ؛ىهنلا ىف غلبأ ةبحملا ىفنو ««نإلابو

 .ادكؤم اديدش ايهن اهنع ىهنم ىهف اهيلإ ىدؤت

 200 نورجَسيال موت وفيس أورمك نبذل نإَسَح م ل 019 200
 لكلا ايابز يومي شنت مصل أود

 رم و أ هه

 ٌمهنود نم َنيِرَحاَءَو و دعو هلأ و لع دي, روبرت

 لبس ٍفِو نس نمْأوفِفنَ / دامو ميد مهتوملعتال

 >2 توكل ّ ا
 لوأو (56571١/)نييماشلا دئسم :دمحأو 2(86١/م ١ )ردغلا ىف ءاجام -ريسلا :هححصو يذمرتلا هاور )000

 .(7ا/ه ة؟)دهع ودعلا نيبو هئيب نوكي مامإلا -داهجلا ىف دواد وبأو 2(89157١)نييفوكلا كدئسم
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 انمؤم مادام ءىش هزجعي ال هنأو .هلمهأو ناميإلا ةوف نايب ىف ناتيآ ناتاه

 ناك دقلو «ةوقلا بابسأ ىف ذخأيو دعتسي مادامو «هناحبس هب انيعتسمو هللاب

 نم اوتلفي وأ هيف اوزوفي وأ رمأ ىف اوقبسي نأ درجمل بلغلا نومهوتي نوكرشملا

 هلوسرو ىلاعت هللا اوزجعي ال ةرم اومن نإ مهنأ ىلاعت هللا نيبف «مهريع ةرداصم

 .«نوزجعي ال مهْنِإ اوقبس اورفك نيذلا نبسحي الو » :ىلاعت لاق اذلو «نينمؤملاو

 امع ىهن وه نظلاو نابسحلا نع ىهنلاو «ةيهان 2(ل»و «فانئتسالل «واولا»

 ىغبني ال -ملعأ هللاو رهظي اميف -دارملا امنإ ىهنلا هيلع عقي ال نابسحلا نأل ؛ ىغبني

 اهب اوتلفأو اهوذخأو مهريع ىلإ اوقبس اذإ ءاوزاف ىأ اوقبس مهنأ اوبسحي نأ مهل

 ىفن قلطأ لب «هب اوزاف ام وأ هيف اوقبس ام ةيآلا يف ركذي ملو ءنوزجعي ال مهنإف

 ال مهنأ ىنعملاف «زوفلا نم عون ىأب اوزاف وأ «قبسلا نم عون ىأ اوقبس مهنأ مهنظ

 نأل «ةياغ اهل تسيل مهنأل ءادبأ ةغراف مهتايحف ءقبس ىأب نوقبسي مهنأ نونظي
 هللا نإو ءمهرفك ىلع اورمتسا نإ ةدحاو مهتياهن نأو ءوغل وهف مهل قبس ىأ

 رسكب تنرق #نوزجعي ال مهنإ # :ىلاعت هلوقو نينمؤملل رصنلاو ءبلاغ ىلاعت
 ىلع اوقبس مهنأ نابسح نع مهيهن ليلعت ىنعم ىف ةفنأتسم ةلمجلا نوكتو «(نإ)

 ةميزهلاف «نوزجعي ال مهنأو نينمؤملل ةياهنلا تماد ام هنأل ءهانركذ ىذلا ىنعملا

 نم هللاو «ةياهنلا ىه تسيل تاكرح ىف اوزوفي امهمو ءاوقبس امهم مهب ةقحال

 ليلعتلا مال انه نوكتو «نوزجعي ال مهنأ ىأ :2')نأ حتفب ةءارق كانهو

 ىنعملاو «لوقلا درس نم ةموهفم اهنأل ؛ليلعتلا مال فذحت ام اريثكو «نوزجعي

 مهنجسح ب :مماع بذل 0 دزوشيو اوقبسي امهم مهنأ ىماسلا صخلا ىلمحلا

 دالبلا يف اورق نيدلا لقت رعي ال)» :ىلاعت هلوقو «[رونلا] <02 أل

 . [نارمع لآ] 44039 . . . مّئهَج مهاوأم مث ليلق عاتم 33

 .(97/4)راصتخالا ةياغ .ةزمهلا رسكب نوقابلا أرقو «رماع نبا أرق اهب (نوزجعي ال مهنأ) ةءارق )١(
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 .ةرخآلا ىف باذعلاو ءايندلا ىف ةميزهلاب مهيصاون نم

 :ىلاعت هللا قيفوتب دابعلا اهب موقي بابسأ نم اهل دب ال ايندلا ةميزه نكلو
 اذلو ؛ربصلاو ةميزعلاو ةبهألا ذخأو .ةدعلاب داذعتسالا لعب هناحبس هيلع لكوتلاو

 :ىلاعت لاق

 مُكودعَو هللا ردع هب نوُبهرت لْيحْلا طاير نمو وق نم متعطتسا ام مهل اودعأو»

 .« مهملعي هللا مهنومّلعت ال مهنود نم نيِرَخآو

 و ىفيدلكت رمأ اذه 4ٍلْيَخْلا طاَبَر نمو ةّوُق نم متعطتسا ام مهل اودعأو»
 هذه دادعإ ىف نواعتت نأ اهلك ةمألا ىلع بجي ةيمالسإلا ةمألا ىلع ةيافك ضرف

 .ىوقلا دنجلا ىبري ام لكو «ىمرلاو ميلعتلاو «ةبردلاب «ةوقلا

 لب عاطتسملاب كلذو «لاتقلا ةدع دادعإو «ةيدنجلا ىلع ةيبرتلا نم دب الف

 مومسع ىلع لدت ىهو 4 وف نمل هلوق ىف ةينايب انسه نمو «عاطتسي ام ىصقأب
 ىمرلا ىلع ةبرد نسم برحلا ىف ةوق نوكي نأ نكمي ام لك اودعأف «ىوقلا
 نب ةبقع ىور امك « ١2)70ىمرلا ةوقلا نإ الأ» :لوقي ّةِْللَي ىبنلا ناك دقلو .ماهسلاب

 تام دقل ىتح ايمار ةبقع وهو هسفن ىوارلا ناك دقو هِةْلَي هللا لوسر نع رماع

 ام لك اذكهو «قينجنملا ةوقلا نمو .نوصحلا ةوقلا نمو «ىمر سوق نوعبس هدنع

 «برعلا دنع ةفورعم نكت ملو «ةيقيرغإلا رانلا ىضاملا نم اهنمو «ةوقلل اببس نوكي

 .ةيمالسإلا بورحلا ىف تدجو نإو

 تمثأ الإو ءاهداجيإ ىلع رفاضتت نأ ةمألا ىلع بجي ةعاطتسم ةوق لكف

 .هتردقب رداقلاف ءاهفيعض وأ اهيوق الو اهينغو اهريقف مثإلا نم جني ملو ءاهلك
 .هناسلب فيعضلاو

 ليخلا طابرو ؛4 ََوُق نمل ىلع ةفوطعم 4 ٍلْيخْلا طاَبَر نمو# :ىلاعت هلوقو
 «طبار- ردصم اطابر ليقو «طيبر عمج طابر ليقو «رثكأف ةسمخ ليخلا ةعامج

 )١( يمرادلاو «هجام نباو «دواد وبأو «يذمرتلا هاورامك . (9117١)يمرلا لضف - ةرامإلا : ملسم هاور .
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 ليخلا :طابر نم دارملاف نكي امهمو ءاهب نوكت ةطبارملا نأل ؛ليخلا ىلع قلطأو

 ريخلا طبرو «برعلا ىف «برحلا ةوق تناك اهنأل ؛ركذلاب ليخلا تصخو «ةعمتجملا

 رجأ لجرل ةثالث ليخلا» :ِّْكلَكي ىبنلا لاق دقلو «ةوقلا زمر تناكف ءاهيصاونب

 لجرو «هللا ليبس ىف اهطبر لجرف رجأ هل ىذلا امأف ءهرزو لجرلو ءرتس لجرلو

 ءرتس هل ىهف اهروهظ ىف الو ءاهباقر ىف هللا قح سني ملو اففعتو اينغت اهطبر

 ١ (1)(رزو هل ىهف ءايرو ارخف اهطبر لجرو

 ءنوفيخت ىأ نوبهرت « مكودعو هللا ٌوردَع هب نوبهرُت 8 :ىلاعت هلوقو
 ىمسو ةبهرلا مهبولق ىف نوقلتو «ةباهملا مكئادعأ سوفن ىف نوبرتو «نوعزفتو
 نوديري مهنآل «مكودع» مهامسو «هتايآ اوبذكو هب اورفك مهنآل ؛هللا ودع رافكلا

 .مهرفكو مكتاميإل ةوادعلا مكنوبصانيو «ىذألا مكب

 نم # :هلوقو « مهملعي هللا مهتوملعت ال مهنود نم نيرخآو» :ىلاعت لاقو

 نيكرشملا نم مكتوادعب نآلا نورهاجي نيذلا ريغ نم ىأ «مهريغ نم ىأ 4 مهنود

 ىلإ اذهب ريشيو «مكنورصاعي نيذلا نامورلا نم مكنوقالي نمت مهريغو دوهيلاو

 هالاو نمو هِِللَي ىبنلا رصع ىف نوملسملا مهملعي ال نيذلا كلذ دعب نوئيجي نيذلا

 فالخألا ىلإ كلذب ريشي ىلاعت هللا نإو «بويغلا مالع هنأل ؛مهملعي ىلاعت هللاو

 ىف سانلا لخدو ضرألا ىف مالسإلا رشتنا نأ درجمب هنإف «كلذ دعب نوئيجي نيذلا

 ىلع ضقنت نأ تدارأ ابروأف «ضرألا نم ةبأذم ىف نوملسملا راص ءاجاوفأ نيدلا

 نم ضرأألا نيملسملا ىلع نوصقني اوذخأ راتتلاو . . . .برغلاو قرشلا نم مالسإلا

 . اهفارطأ

 «مهبولق ىف نيملسملا ةباهم ىقلتو ءءالؤه بهرتو رهقت ةوق نم دبال ناكو

 كلذ نإو «ةوق نم اوعاطتسا ام اودعي ملو «هللا ءادنل اوبيجتسي مل كلذ عم نكلو

 نأ ال ةحلسألا مهل عنصت عناصم مهل نوكي نأ - الوأ بجوي ناك دادعتسالا

 .هجيرخت قبس )١(
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 .اريخ مالسإلاب ديري الو ءهسفن ةحلصمل لمعي

 الإو ءمهاذأ اوعفديل ةحلسألا عارتخا ىف سانلا اوسفاني نأ :ايناث بجويو

 ددبتتو «نوفيخُي الو «نوفاخُي نوبهري الو نوبهري - نوبوهرملا مه مهو - اوناك
 .اعايض مهاوق

 .ضرألا ىف اولكؤي ال ىتح «كلذ ىف اعيمج مهنواعت :اثلاث بجويو

 مهقارتفا ىف مهب سانلا برضو «مهتاحو تعطقتف .«كلذ سكع ناك دقو

 ءادعأل اوراصو « مهنود مهريغل ريخلا اوريصو ءاهباتذ مهتلكأو «ضرألا مهتعزوتف

 . .هللاب الإ ةوق الو لوح الو « مهنواعي

 : ىلاعت لاق اذلو ءلاملا ىلإ جاتحت اهتاذ برحلاو «برحلا ةدع دادعإ نإو اذه

 . ؟نوملظت ال متنأو مكيلإ فوي هللا ليبس يف ءيش نم اوقفنت امو»

 انمايأ ىفو «تاقفن ىلإ جاتحي ةدعلا دادعإو «تاقفن ىسلإ جاتحت برحلا نإ

 هللا لوسر باحصأ نم ناك دقلو «تاعامجلاو ةلودلا نم قافنإلا ىلإ ةدعلا جاتحت

 ناك نم مهنمو ءركب ىبأك هللا ليبس ىف داهجلل هلك هلام نم جرخي نم ّهِكك

 نيرونلا ىذك هرسأب اشيج زهجي ناك نم مهنمو ءرمعك هلام فصن نم جرخي

 . [ةرقبلا] 4033+. . . ةَكلهتلا ىلإ مُكيديَأب اوقلث الو هللا ليبس يف اوقفنأو# :برحلا ىف

 ليبسو «ىلاعت هللا ليبس ىف اوقفنت نأ ىأ «ةيطرش انه «ام»و «اوقفنت امو»

 مكل قزرلا ريسيتبو مكقزر ىف ةكربلاب ىأ * مكيلإ فوي # داهجلا وه ىلاعت هللا
 ريخ ىهو «ةرخآلا ىف ءازحلا كلذ لعبو «مكلاومأ ىف ءامنلاو «ةايحلا لبس ليهستو
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 ىف ءازجلاو «ةايحلا هذه ىف ءامنلاو ىويندلا ريسفتلا اذهب متأو ىفوأو «ىقبأو

 .متمدق امم ائيش نوصقنت ال نوملظي ال ةرخآلا

 ت0 6 06

 70 دحن ويد

 ؟ جرعجم# ر

 09 تييِمؤم يرد وَ

 يجتتج هذآ 2 و, لل هر هت آ

 او ا

 نمل اولوقت الو# :لوقي وهو «مالسلل ءاج لب «برحلل ءاج ام مالسإلا نإ

 وهف ءا[ءاسنلا] 4 330 ...اًيندلا ةاّيحْلا ضرع نوغتبت انمؤم تسل مالّسلا مُكْيلِإ ئَقْلَ

 لاقو ءلدعلا ىلع نوكيلو «مالسلا دييأتل الإ برحلا تناك امو «مالسلا نيد

 ىلع لضف وذ هللا نكلو ضرألا تدسفأ ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو# :ىلاعت
 .[ةرقبلا] 44217 نيملاعلا

 «مهنيد نع سانلا اونتف نأ دعب الإ نيكرشللا ِِللَك ىبنلا براح امو

 لاتقلا نم دبال ناكف «نينمؤملا اودرشو «مهلاومأو مهرايد نم مهوجرخأو

 « ةنتفلا نع اوعنتماو ءملسلل اوحنج اذإف «ملظلا اذه نم مهوعنميو «مهوعدقيل

 ةقالعلا ساسأ وه ىذلا مالسلا لصأ ىلإ رمأألا داعو «ءلاتقلا ببس لاز دقف

 ىلع لكوتو اهل حنجاف ملسلل اوحنج نإو# اذلو ؛مهريغو نيملسملا نيب ةيناسنإلا

 . هللا



 لافنألا ةروس ريسفت
 للا ئاللللللا 0

 ا ١

 يي

 مهنيب برحلا تعقو نيذلا نيكرشملا ىلإ دوعي ريمضلاو ءاولام ىأ «اوحنجا»
 تقولا نينمؤملا نم هعم نمو ىبنلا ىلع ةراغلا نوديري اوناك نيذلاو ِّْلَم ىبنلا نيبو

 اوناك نإ مهنإو ءرخآل تقو نم مهتتايخ ٌَو ىلا فاخي نيذلاو «رخآلا دعب
 نوكتو «ةيآلا هذه ىف امك نيسلا حتفب ةفب نوكت ملّسلاو .ءاوس ىلع مهيلإ ذبني كلذك

 اوعبتت الو ةَقاك ملَسلا يف يف اوُْخْذا اونمآ نيذّلا اَهيأ ايا : ىلاعت هلوق ىف امك ءاهرسكب

 .[ةرقبلا] 47:27 نيم ودع مك هَّنإ ناطيّشلا تاوطخ

 ريمضلا داع اذلو «برحلا ىهو ءاهضيقنك ةشنؤم ىهو «مالسلا وه مْلَسلاو

 صنلا اذه ىدؤمو 4هّللا ىلع لكوتو اهل حنجاف # :ىلاعت هلوق ىف اثنؤم اهيلع
 نينئمطم هولاق لب «لوقلا نم رهاظب هولوقي ملو «مّلسلا ىلإ اولام اذإ مهنأ ىماسلا
 .نيملسملا ىلع الو «مهيلع هنم ةراضم ال هنإف «مهل حلصأ هنأ ىلإ

 «بلغلا ىلإ برقأ وأ ةبلغو ةزعو ةوق ىف نوكي مالسإلا نأ كلذ ىدؤمو

 امك حلصلا ىلإ اوليمي نأ نيبلاغلا ءايوقألا مه اوناك ولو «نينمؤملا ىلع بجي هنإف
 عفد ديري امنإ .ةيسورف تسيلف «بلغلا تاذل بلغلا ديري ال مالسإلاف' ءاولام
 ملسب كلذ ناك نإف «ةوعدلل ةعناملا تابقعلا لك ةلازإو «ةوعدلا ليهستو ىرسألا

 . عابتالاو ذخألاب ىلوأ وهف

 « فعضت الو «ةميزعلا ملسلا ىف ىوقت اهنأ ةيدمحملا ةوعدلا ىف ظحول دقو

 لخد ام فاعضأ دعي ددعب مالسإلا ىف سانلا لخد هنأ ةيبيدحلا ةرتف ىف لصح دقف
 . ةيبيدحلا دهع تقو ىلإ ةيدمحملا ةثعبلا تقو نم نوملسملا هيف

 نأو «نوكرشملا مه ملسلا ىلإ اوحنج نيذلا نأ ميركلا صنلا نم حضاو هنإو
 ضرعي نأ نع نآرقلا صنب مالسإلا ىهن دقو «ةوقلاو بلغلا مهيف ناك نيملسملا

 لاق اذلو «مالسلل اليم نودبي ال مهفلص ىف مهو «نيكرشملا ىلع حلصلا نوملسملا
 .[دمحم] 29+ . . .مكعَم هّللاو نولعألا مثنأو ملّسلا ىَلِإ اوعدتو اونهت الف : ىلاعت

 ىف حلصلاو «ةوقلا تقو ىف عونخ لاحلا هذه ىف حلصلا بلطب مدقتلا نإو

 .اهل دادعتسالاو «برحلا ةدواعم نم مهنكمي لاحلا هذه
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 «تدضحخ دق ودعلا ةكوش نوكت ثيح الإ نوكي ال مالسلا وأ «حلصلاف

 لّكوتو# :ىلاعت لاق اذلو ؛دعب نم برحلا نَمؤت ثيح حلص وهف ءاهتدح تّلفو

 ىلإ اوهجتي نأو «مئادلا نمألا عقوتو ىلاعت هللا ىلع كدامتعا لعجا ىأ 4هّللا ىَلَع

 .كرشلا نالذخو «ناميإلا ةوق اوأر دقلو ءاونمؤي نأو ملسلا ةأده ىف قحلا

 لكل عيمس وهو «هئايلوأ رصانو (هيبن مصاعو « هلئيد ىماح ىلاعت هللا نإو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛نولعفي ام لكب ميلع «نولوقي ام

 . © نينمؤملابو هرصتب كدي يذلا َوُه هللا كبسَح بس َنِإَف كوعدخُي نأ اوديِرُي نإو»

 صلخملا حارجلا قوشتي امك «برحلا تناك نإ ملسلل قوشتي مالسإلا نإ

 مالسإلا رظن ىف برحلا لثمف .اهتماقإل مسجلا لاح هترطضا رافّششلاب ةحارج ءاهنإل

 اذإ كلذلو ؛؟هداسف ىرسي نأ ىشخي «دساف مسج اهب عطقي ىتلا ةحارجلا لثمك

 ريغ ملسب ملسلا ىلع ةبواجملا ىلإ ردابي نأ نمؤملا ىلع ناك ملسلل ودعلا حنج

 « هّللا كبسح ّنِإَف َكوعَدْحَي نأ اوديري نإو#» :ىلاعت لاق كلذل ؛ناوتم الو « ددرتم

 ريخ ملسلا ذإ «ملسلا وأ حلصلا ةين ىف موقي كشل «ددرتلا عنمب رمأ هيف صنلا اذهف

 4 َكوُعَدَحَي نأ اوديري نإوإ» :ىلاعت لاق اذلو «ةعيدخلا نظل ءريخلا عنمي الو ءهلك

 طرشلا فرح ىف رّبعو ءاهسفت ةعيدخلا ال ةعيدخلا ةدارإ طرشلا لعف هتاحبس لعج

 مدقيل اهسفن ةعيدخلاو ةعيدخلا ةدارإ داعيإ بجي هنأ نايبل «كشلا ىلع ةلادلا «نإ) ب

 ايإ> :ىلاعت لاق امك ءرذحلاو ةظقيلا عم ةمزتعم ةدارإو «ميلس بلقب ملسلا ىلع

 الو «لخد ريغ نم نوكي ملسلا ىلع مادقإلاف 44107 مكرذح اوذخ اونمآ نيِذّلا اهيأ

 .رذحلا عم ةميزعلا ىف ددرت

 كيفاك ىلاعت هللا نأ ىأ 4 هللا كَبسَح ن8 :ىلاعت هلوق وه طرشلا باوجو

 هتمصع ىلاعت هللا دكأ دقو «ةرهاظلا ةرهاقلا هتردقو هتوقب سانلا نم كمصاعو

 ةمصعلا رصق ديفي وهو «نيفرطلا فيرعتبو «(نإ) ب سانلا نم همصاع هنأو هيبنل

 نأ لواحي نمو «سانلا نم كل مصاعلا وه هدحو هنأ ىأ «هدحو ىلاعت هللا ىلع



 لافنألا ةروس ريسفت و
 نيس ااا جى

 :لاقف هرضاحلل رون ىضاملاو «هترصن رضاحب هتمصع ىلاعت هللا ديأ دقو

 .4 نيِنمْؤمْلاِبو هرصتب َكدْيَأ يذلا وه»

 كديأف ءردب ىف ناك امك رزؤملا رصنلاب كديأ ىذلا وه هدحو ىلاعت هللا نإ
 ىف بعرلا ءاقلإ نم ناك امب كديأو «ةكرعملا ىف نانئمطالاب كديأو «ةكئالملاب
 ىلاعت هللا ىنثأ دقو «ةملكلاب مكديأو ءاليلق مكنيعأ ىف مهومكيري ذإو «مهبولق

 ءاوفلتخي ملو اوعمتجا نونمؤملاف 4 َنيِسْومْلاِبِو ١ :ىلاعت لاقف نينمؤملا ىلع
 اونهي ملو ربصلاب مهدمأو «ناينبلاك فوفص ىف اومظتناو ءاوددرتي ملو اومزتعاو

 .اونزحي ملو

 رصنلا بابسأ مظعأ نإو «ميكحلا زيزعلا هللا نم لضفب الإ هلك كلذ امو
 :فيلأتلا ةمعن لضف ىف هناحبس لاق اذلو .«بولقلا فيلأت هللا دييأت دعب

 هللا نكلو مِهبوُلُق نيب تفل ام اعيمج ضرألا يف ام َتقَفنَأ ول مهبولق نيب فلأو)

 #4 ميكح زيزع هّنِإ | مهنيب فن

 ةعامجلا نم دحاو لك فّلأت ثيحب «تاعامجلا نيب ةفلأ داجيإ «فيلأتلا»
 داحتالا نأل ؛داحتالا ريغ وهو «نينمؤملا نيب ةاخاؤملا اهتأشنأ ىتلا ةفلالاك «هبحاص

 نوكي دق كلذو «هبحاص دحاو فلتأي ال دقو «رظنلاو ىأرلاب رمأ ىلع عامتجالا

 فاالتئاو .عامتجالا بولق ىقالت هيف طرتشي الو «بزح وأ ةركف ىلع عمجي

 نينمؤملا نيب ىلاعت هللا فلأ دقل «هللا الإ هعيطتسي ال كلذ نإو ءسوفنلا
 فلأو «ةصاصخ مهب ناك ولو «مهسفنأ ىلع نورثؤي راصنألا ناك ىتح نيرجاهملاو

 امهنيب ناك ام جرزخلاو سوألا نيب ام لاز ىتح «ضعب عم مهضعب راصنألا نيب

 ةيبصعلا مهنيب نم تلاز ىتح «ةرجاهملا لئابقلا سوفن تجزتماو «بورح نم
 . ةيلهاجلا

 فلؤمو «بولقلا بلقم لمع نم الإ ءىجي نأ نكمي ال بولقلا فيلأت نإو
 ضرألا يف ام تقفنأ ول## :لاقف هللا نم الإ كلذ ةلاحتسا هللا نيب دقو «حاورألا

 قلاخ نم الإ نوكي ال مدعلا نم ءىش قلخ نأ امك 4 مهِبوُلُق نيب َتْفَلَأ ام اعيمج
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 ناسنإلا أرذي هللا نأ امكو ءهللا نم الإ هثمك نم جرخي ال عرزلا نأ امكو ءدوجولا

 ىلاعت هللا قلخ كلذك ةوادعلا دعب ةدوملاو ءروفنلا دعب فيلأتلا نوكي اهلك هذهك

 اهيف نوكي ىتلا ةرزآتملا ةفلأتملا ةيوقلا ةعامجلا نوكتل ؛سوفنلا ىف فيلأتلا اذه

 ةلاحتسا هللا نيب دقو «ديبعلا نم ليحتسم كلذ نإو ءاضعب هضعب دشي ناينبلا

 ول ىأ «مهبولُق َنيِب تْفلَأ ام اعيمج ضرَألا يف ام َتَقَفْنَأ ول :ىلاعت لاقف «كلذ

 ام «بولقلا فلؤت نأ قافنإلا اذهب ابلاط هتقفنأو ءاعيمج ضرألا ىف ام لك تكلم

 الإ هكلمي ال فيلأتلاو «ءابابذ اوقلخت نأ نمو تنأ عيطتست ال كنأل تعطتسا

 4 مهنيب فل هللا نكَلو 8 :لاق مث «دابعلا نم دحأ رودقم ىف سيل وهف «قلاخلا
 قلاخلا هكلمي ام ىلإ ءزجاعلا ناسنإلا ةردق نم لوقلا ىف ءاقترا «كاردتسالا

 .رداقلا

 ىتلا ىلوألا ةيمالسإلا ةعامجلا دجوأ ىذلا وه انلق امك فيلأتلا اذه نإو

 مالسإلا ةوق تناكو «تعرعرتو تمنف «مالسإلا ةرذب اهيف ترذب ىتلا ةيلخلا تناك

 مهيلإ ثعب نم بولق نيب فيلأتلا) :فيلأتلا كلذ ىنعم ىف ىرشخمزلا لاق دقو

 «ةيبصعلاو ةيمحلا نم مهيف امل برعلا نأل ؛ةرهابلا تايآلا نم كي هللا لوسر

 داكي ال اومقتني نأ ىلإ مهنيعأ نيب هئاقبإو ءىش ىندأ ىف ةنيغضلا ىلع ءاوطنالاو

 اوأشنأو ءاودحتاو ٍةْلِلَكَع هللا لوسر عابتا ىلع مهبولق تفلتئا مث «نابلق مهنم فلتأي

 ءمهتملك نم عمجو «مهتفلأ نم هللا مظن ال كلذو ءدحاو سوق نع نومري

 مهفلكو «تقامتلاو ضغابتلا نم مهنع هطامأو داوتلاو باحتلا نم مهنيب ثدحأو

 وهف بولقلا كلمي نم الإ كلذ ىلع ردقي الو «هللا ىف ضغبلاو هللا ىف بحلا نم

 ريغ تاداع قراوخ ِهيِلكَع ىبنلل ناك اذإ هنإو ءدارأ ام اهيف عنصيو ءءاشي امك اهبلقي

 .انايبو احوضو تاداعلا قراوخ دشأ اذهف نآرقلا ةزجعم

 بطوخ نم لوأ اوناك نيذلا برعلا بولق فيلأت ىلع لدت ةيآلا نإو

 امن اذهب «ىجرزخلاو ىسوألاو ىراصنألاو ىرجاهملا كلذ ىف ىوتسي «ةلاسرلاب

 .(هتردقو هللا ةوقب ابلاغ ازيزع ايوق مالسإلا
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 وهف 4 ميكح زيزع هَّنإإ» :هلوقب ةميركلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متخ دقو
 طاحأ ىذلا وهو « هريبدتو هن هتمكحب بولقلا عمجي ملاع ءاهبابسأو ةزعلا قلخي زيزع

 .املع ءىش لكب

 :نيرمأ ىلإ ةراشإ هيفو

 زبانتلاو ضغابتلا نع دعبلاو «داوتلاو باحتلاو بولقلا فالتتا نأ -امهلوأ

 . ميكحلا ريبدتلاو «ةزعلا دامع امه

 ناينبلاك عمتجملا ريصي نإو «فلآتلاب الإ ناطلس الو بلغ ال هنإ -امهيناثو

 .اضعب هضعب دشي صوصرملا

 «كلوسر ةبحمو كتبحم ىلع مهعمجاو «مهفالتتا نيملسملل دعأ مهللا

 كلذ ىلع ردقي ال هنإ ءءالوو ةبحم امهب لدبأو ةوادعو ءاضغب نم مهنيب ام لزأو

 بيجم عيصس كنإ كتمكحو كتزعب اهدعأف «ءادتبا بولقلا تفلأ امك «تنأ الإ

 .ءاعدلا

 سا هع و ما م مله مع عم اس قه م يف سن مقر م

 . «نينمؤملا نم كعبتا نمو هللا كبسح يبنلا اهيأ ايا»

 ىف فرشلا دعبل «ديعبلل نوكت ىتلا (أي) ب ءادنلا ناكو دلع ىبنلل ءادنلا

 . هناحبس هتءالكبو ل هتيامحب ءاقتلالاو هللا ىلع دامتعالا وهو ءادنلا عوضوم

 نإ مالسلل حونجلا ىلع ضيرحتلل اهلبق امو ةيآلا هذه ىف قباسلا مالكلاو

 «هتلاكو هنم ىلاعت هللا نأل ؛هوعدحي نأ نم انمآ «هللا ىلع اذمتعم اوحلج

 ناك امو ,مهبولق نيب فلأ هناحبس هتمعنب هنإو «هنورصنيو هنوديؤي هعم نونمؤملاو

 ةيآ | حرصت انهو «تاداعلا قراوخ ىدحإ كلتو .«مهبولق فلؤي نأ دحأل نكمي

 .هعم نمو هيبن مصاع هدحو هللا نآب ةميركلا

 كيفاكو كمصاع كبسح ىنعم «نينمؤملا نم كعب نمو هَّللا كبسح»

 :رعاش لاق دقلو «كيماحو

 دتهم فيس كاحضلاو كبسحف 02اصعلا تقشناو ءاحيهلا تناك اذإ
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 .دنهم فيس كاحضلا عم كبحت داكت ءاجيهلا تناك اذإ ىأ

 كيفاكو كمصاع ىنعملاو «ةيعملا واو ىه 4كعبتا نمو# هلوق ىف «واولا»و

 اوناخي نأ نينمؤملا نم هعم نم ىلع بورحلا نم فاخ ىبنلا نأ «كلذ نينمؤملا عم

 مهذخأي نلف «نينمؤملا نم هعم نمو وه همصاعو هيماح هنأ هللا نيبف ءاوعدخي وأ

 .مهعم هللا نأل ءمهنمأم نم

 ىف «فاكلا» ىلع «نينمؤملا نم كعبتا نم» ةفطاع واولا نوكت نأ حصيو

 «لصفنم ريمضب هزاربإ ريغ نم رورجملا ريمضلا ىلع فطعلا زوجيو ««كبسح»

 .نينمؤملا نم كعم نمو تنأ كبسح ىنعملا نوكيو

 ؛ىلوأ ةيعملل واولا نأب ذخألا نكلو «ىدؤملا ثيح نم ناحضاو ناينعملاو

 .هديؤيو مالكلا ىوقي انه هب حيرصتلاو «ةبحصلا ىلع لدت اهنآل

 وهو «ةيافكلاو ةمصعلا ةمكح ىلإ ريشي 4َنيِدمؤَمْلا نم َكعْبَلا نمو# :هلوقو

 مهف «ةلاسرلا ةوق كلذب مهنإو ءهترصنو «هتوعد ىف ِدِْلَك ىبنلا اوعبتا نيذلا مهنوك

 سانلا نم همصاع هنأب هيبن دعو امك مهمصاع ىلاعت هللا ناكو «قحلا نيدلا ةوق

 تفل اَمَف لعفت مل نإو كبَر نم َكِيَلِإ لزنأ ام علب لوسرلا اَهيَأ ايل :ىلاعت لاق امك
 . [ةدئاملا] <39 ... ساّنلا نم كمصَي هّللاَو هتلاسر

 اوذخأي نأ ىف كش لك ليزيو ءاوحنج نإ «مالسلاب انرمأي ذإ ىلاعت هللا نإو

 برحلل اودعتسيو رذح ىلع نينمؤملا لعجي نأب ِدِلَي ىبنلا رمأي ةرغ ىلع نينمؤملا

 اووقي نأو «لاتقلل دادعتسالا ىلع مهضرحي نأب كلذو «ةيناث ةلوج اولاج نإ

 .ةلق نم اوبلغي نل مهنأ اوملعي نأو مهتعامجو «مهتدحو

 ةفلألا ةوقو «بسانملا ددعلاو «ناميإلا ةوق :ناتوق اهل ةنمؤملا ةئفلا نإ

 ' :ىلاعت لاق اذلو ؛ءادشأ نييراحم ةوقلا هذهب نونوكيف ءامهقوف
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 فحل ميل وهف موفمهباب و كي

 اًمْعَص مكَيِضَكَرأ ملط مو كفع هلأ

 عش إو نينأم يق

 ىف فويسلا دمغُت الف ؛ملسللا اوسنج اذإ هينل ىلاعت هللا ريذحت ذايب اذه
 حنجو «ةدم ملسلل اوحنج نإ نيكرشملا نإف نونكسيو .«نوخرتسي الو ءاهنافجأ

 ىلع نيملسملا نوذخأي مهاسعف «مئاد رذح ىلع نونوكي مالسلل ةباجتسا نوملسملا

 ,2)ةعيه ةعيه لكل نوبيجتسي مئاد دادعتسا ىلع نوملسملا نوكي نأ بجيف ةرغ
 مُكوذح اوُدُخ اوُمآ نيد هيأ ايل :ىلاعت لاق امك ءامئاد ريفنلل نيدعتسم نونوكيو

 حور مهيف ثبي نأب هيبن هللا رمأ اذلو .[ءاسنلا] 4277 اًعيمَج اورفنا وأ تاَبث اورفناف
 اهيَأ اإل ةكوش نم مهل دب ال هنإف «ناميإلا مهيف ثبي امك «قحلا نع اعافد لاتقلا

 ةدعلا دادعإو «ةيمحلا حور مهيف ثبو مهثح ىأ 4 لاّتقلا ىلع َنيدمؤمْلا ضرح يبا
 ال رافكلا نإف ءمهدالوأ اوبرديو «لاتقلل ةبهألا اوذخأي نإو برحلل دادعتسالاو
 نينمؤملا ىلع اوضقني نأ نم ةياقو دادعتسالا نأل ؛ملسلل اوحنج ولو ءمهل نامأ
 .اضاضقنا

 رثكأو ءاسأب دشأ مهناميإب مهنأ مهل نيبي نأ لاتقلا ىلع ضحلا نم ناك دقلو

 .«تبثأو ىوقأو «بلغأو رثكأ ناميإلاب مهف «ريثك ددعلا ىف اوناك نإف ءامزع

 .دشأو مظعأ ةميزعلاو ربصلابو



 لافنألا ةروس ريسفت |

 مم التسوس خطوط وسط مطول طخ طخ طماط خلان لل لااا خلخخ طل ملط ططتلاخخ طلخا! تلاناما امان اال خال لالا لال نخل مااالناللأ لانا نخل! !:ااانلا
 يي قا

 ركذ ام رخآ ىلإ «ِنيتَتام اولغي تورباص نورشع مُكنَم نكي نإ » :ىلاعت هلوقو
 مأ «ربصلاو ناميإلا ىلع ضحلا نمضتيو «ريبخلا ميكحلا نم رابخإ وهأ ؛دادعأ نم

 رفي الأب فيلكت صنلا ىف ام نوكي رمأ هنأ ىلعو «ددعلا اذه عم تابشلاب رمأ وه

 نورفي ال ةئامب ةيرس ىف نورشع ىقتلا اذإف «ةثام نم نورشع الو «فلأ نم ةئام
 ىف نيرباص ممهولتاقي نأ مهيلع لب .ددعلاب مهترثاكل مهجاردأ نودوعيو «مهنم

 رصنلا نيديرم نولتاقي لب «مهترثكل مهنم نورفي ال .فلأب ةئام ىقتلا اذإو «مهلاتق
 ىلع هنع هللا ىضر رمع فاخو «نيملسملا ىلع سوجملا رثاكت امدنعو «ةزعلاو

 «مهفوفص مدقتيو «مهيلإ جرخي نأ مزتعا لب ءاودوعي نأب مهرمأي مل نيملسملا
 ضرتعا ايلع نكلو «هقفاو نم مهنمف كلذ ىف ةباحصلا راشتساو «لاتقلل بهذيو

 ءابطق نك» :هنع هللا ىضر لاقف «هللا ليبس ىف داهجلاب مهربخأ وهو «عنمو

 ءدشأ تاروعلا نم كءارو َعَدَت امف تجرخ نإ كنإف «برعلاب برحلا ىحر ردتساو

 .«ةنواعملاو رصنلاب لب «ددعلاب رصتتن انك ام انإف «ددعلا ةرثك امأو

 نم لقأ نم رارفلا نوكي الأب رمألل دادعأللا ركذ ذإ :لاق نم لوق ىلع اذه

 .ددعلا اذه

 .نيرشعلا نم لقأ ىف نوكت ال ةداع ةيرسلا نأل ؛نيرشعلا ركذب أدتباو

 سوفنلا ةوق نع رابخإلل كلذ نإ :اهلمتحي صنلاو «نيرسفملا ضعب لاقو

 ةزعو ربصلاو ناميإلا اوتؤي مل نمم ةرشعك دعب اهب دحاولا نأو ءناميإلاو ربصلاب

 تيبشت هيف لوقلا نم وحنلا اذهو ءاهلك ىوقلا هذه نم راوب مهسوفنو «قحلا

 نإ ةنايخلا اهب لباقت ام ءىوقلا هذه نم رخدم نم اهدنعف تحنج نإف «بولقلل

 عفدت ةفقاو ىوقلا تناك -ملس ىلإ اوحنجي ملو اوملاسي ملو اوبراح نإو «تناك
 لوقلا ناك اذإ هنإو ءنوفصي امم ليولا نيرفاكللو قهاز وه اذإف قحلاب لطابلا

 ءىش لكب طيحملا هللا رابخإ ىضتقم نإ ذإ ءريخلل ةجيتن ءىجي رمآلا نإف «رابخولل
 ام رادقمب مهيلع بوجولا نوكي نأ -كشلا هيلإ قرطتي ال ىذلا ربخلا كلذب املع

 رادقم ىلع بوجولاف ءاهايإ هللا مهحنم ىتلا ةوقلا هذه نم ىلاعت هللا مهحنم



 لافنألا ةروس ريسفت

 كلل للبول لول بنمللا تلت للللالبللللللللا م

.> 2 

 نينمؤملا نأب رمألا ىهتني .ميظع بجاولاف ؛ةميظع تناك ةعاطتسالاو «ةعاطتسالا
 ربصلا ىهو «ةدع ىوقأ اودعي نأو ةبردلاو ةداملا ةوق نم ةدعلا اودعي نأ مهيلع

 .قحلا ةزعو ىلاعت هللا ةزعب زازتعالاو ةميزعلاو

 :بولقلا تبثت ىتلا ةيآلا هذه ىف انه اهتظحالم بجت رومأ انهو

 بولقلل ةعماجلا ةفلؤملا ةدحولاب ءايوقأ اوناك نإ نينمؤملا نأ تبثت اهنأ -اهلوأ

 سفنلا ةوقلف «لجرلاب لجرلا ناك اذإف «نيتت فال نييلاغ نورشعلا نوكي «رعاشملاو

 ربصلا لضف نيبتي كلذبو «ةرشعب دحاولا نوكيف ءاهدحو لاجر ةعست فالتئالاو

 .اهيف قرفت ال ىتلا ةفلتؤملا ةدحولاو

 وهو «ةئاملا ىف هركذ كرتو «ربصلاب نيرشعلا فصو ىلاعت هللا نأ -اهيناث

 غيلبلا مالكلا نأش كلذو «لوألا ىف هركذ ىلع ادامتعا ركذي ملو ءاهيف ظحالم

 .دوجولا ىف مالك غلبأ ىف نأشلا نوكي فيكف

 فصو وهو 4 اوُرَقَك َنيذّلا َنَم الأ اوبلغَي 9 :ةيآلا رخآ ىف ىلاعت هلوق -اهثلا

 ىلع ةلالدلل لوصوملاب فصولا ركذو ءاورفك نيذلا نم مهنأ ىأ «نيتئاملل اضيأ
 نأ انيلعف ءانيف ةوقلا ببسب امه ربصلاو ناميإلا ناك امك فعضلا ببس وه رفكلا

 .انتزعو ءانتوق امهنأل ءامئاد ناميإلاو ربصلاب عردن
 ل مْوَق مهَنأِب » :هتاملك تلاعت هلوقب رافكلا ةميزه هناحبس هللا للع دقو

 نأب «ىددعلا توافتلا هرهظم ناك ىذلا ةوقلا ىف توافتلا كلذل اًببس ىأ *«نوهقفَي

 ىأ «نوهقفي ال موق مهنأ» كلذ ىف ببسلا «مهنم لداعت ةرباصلا نورشعلا تناك

 ملف ءاولض كلذب مهنإف ءرومألا بل ىلإو «قئاقحلا ىلإ دفني اكاردإ نوكرديال

 هنوبلغي مهنأ اونظف قحلا ةوق كاردإ ىلإ اوذفني ملو «هب اونمؤيف قحلا ىلإ اوذفني

 «بلغلا ببس ىلإ اوذفني ملو ءاليتف ةديدشلا ىف مهينغت الو «ةرثاكلا ةرثكلاب

 .رورغلا مهرغف



 مو للا

 ال هنأل «موقلاب» ىوه اهعمجي ىتلا ةعامجلا نع رّبعي ىلاعتو هناحبس هللاو
 .لالضو ء«رورغ وأ ىوه نم عماج مهعمج ءاموق مهنوك الإ مهل ةوق

 ىتلا ةوقلاب ىلحت دق اعمج اوناك نإ نينمؤملا داهج ىدم ىلاعت هللا ركذ

 فعضلاو «فعض اهارع اذإ اهتوق ركذ دقو «هللا نم ةزعلاو «ةفلألاو ربصلا اهماوق

 .ةوقلا بابسأ ضقاني ام اهورعي نأب نوكي

 ةئاَم كَم نكي نِإَف اًفعِض مكيف ّنَأ َملَعَو مُكَع هللا فّقَح نآلا» :ىلاعت لاقف

 0 . هللا نذإي نيم اوُلذَي فلأ مكس نكي نإو نيام اوَُْيٌةرباَص

 مهيف نيرباصلا نيرشعلا نأ نم نآرقلا هركذ ىذلا ددعلا ىف بسانتلا اذه ناك

 داحتالا ىلع موقت ةوقلا كلتو «ةنمؤملا ةوقلا لاح ىف كلذ ناك «نيتئامل ةيافك

 مزعلا ةوق ىلعو ىلاعت هللا نم دييأتلاو رصنلاب ناميإلا ةوق ىلعو «فالنتالاو

 ءداهشتسالا وأ رصنلا نيينسحلا ىدحإ ىف ةبغرلا ىلعو «هناحبس هيلع لكوتلاو

 .اقدصو اقح ءايوقألا اوناك لاحلا هذه ىلع اوناك نمف «ةايح هيفو

 هللا فّقَح نآلا# :ىلاعت لاق اذلو ؛ةبسنلا هللا ففخ دقف فعضلا ناك اذإ امأ

 . 4 افعض مكيف ّنَأ ملعو مُكدع

 هيف ىددعلا بسانتلا نأ ىلإ ةراشإ هيف 4 مكدع هللا ففَحط :ىلاعت هلوقو

 دقو نيتئام مامأ اوتبثي نأ نوفلكم نورشعلاف ءددع نم هبساني امل تابثلاب فيلكت

 «ةوقلا ىنعم نيب دقو نمضتلاب وأ ءحيرصلا دصقلاب امإ «بولطم كلذ نأ انركذ

 اقداص مزعلا نوكي الأو ءايوق فالتتثالا نوكي الأ وهو «فعضلا ىنعم ىلإ رشنلف

 «دحأ ةوزغ ىف احضاو كلذ ادب دقو «نوقفانمو ناميإلا ءافعض مهيف نوكي نأو

 ىلإ ليم مهضعب ىف ناكو «ءادتبا ةنيدملا نم جورخلا ىف ددرت شيج ىف ناك دقف
 ىف نكي ملو «نوقفانم مهيف ناكو «ناميإلا ءافعض مهضعب ىف ناكو «ةدلملا

 نأ ناتفئاط تمه رمألا لوأ ىف اذلو ؛هتوق نوقداصلا ناكو ءقدص مهضعب

 .امهيلو هللاو ءالشفت
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 نيذلا ءايوقألا نكي مل ذإ ؛ردب ىف ناك امك رزؤملا رصنلا نكي مل كلذلو

 ففخو «ةزعلا وه كاذو .ءفعضلا وه اذه ةيبرعلا دالبلا ىف ةوقلا هجو مهب ريغ

 لاقو .نيتئام بلغت ةئالا لعجف «فعضلا لاح ىف ددعلا بسانت ىف فيلكتلا هللا

 اوُبلْغي فل مكس نكي نإو نيام اوُبلْغَي ةرباص ُةَناَم مُكَس نُكَي نإَف ظ :كلذ ىف ىلاعت
 نم اورفي نأ زوجي ال ةئام ناك اذإ هنأب نوكي فيلكتلا نأ ىأ 4 هللا نذإب نيل

 .نيفلألا مامأ اوتبثي نأ بجي فلأ ناك نإو ءاوتبثي نأ مهيلع لب «نيتئام

 ءاخسن دعي نأ نكمي ال فيلكتلا فيفختو .«فيلكتلا فيفخت وه فيفختلاو

 ركذي مل ىأ «ةرباص فلأ :لقي ملو «لصألا ىهو ةميزع نم اصيخرت دعي دقو
 ام دجوي ثيح زجوم غيلبلا مالكلا نأش كلذو ءالوأ هركذب ءافتكا ءربصلا فصو

 .نومضملا ىلع لدي

 نيرشعلا ركذ ةيضاملا ةيآلا ىف أدتبا امك «نيتتاملا لباقم ىف ةئاملا ركذو

 وحنو ايارسلل بسانم ددع ةردقلا عم نيرشعلا نأل ؛فيفختلا نم كلذو «ءادتبا

 ددعب الإ ءفعض هيف نوكي نم اهيف لسري الو «ءايوقألا الإ اهيف لسري الف .كلذ

 .فعض مهيف ةعامجل «ىندأ دحك ةئاملا ركذ ناكف ءريثك

 مهتوقب رصنلا نوكي ال ,فعضلا دوجو لاح ىف ددعلا ىف بسانتلا ةلق عمو

 ىف لاوحألا لك ىف مزال وهو «ههيجوتو هقيفوتب ىأ هنذإب رصنلا نوكي امنإ «ةيتاذلا
 بابسأ نم هنأب حضاو هنأل انه هب حرصو .فعض كانه ناك نإو «ةوقلا لاح

 .فعض ناك اذإ ام لاح ىف هببس وأ ءرصنلا

 ىهوأل خسنلا نوضرفيف نآرسقلا ىف خسنلا تابثإب فغش نم سانلا نمو
 امكو «.هتايآ نيب ةضراعم الو «مايصلا تايآ ىف خسنلا اوضرف امك «ةيظفل ةضراعم

 ءاضعب هضعب لمكي ادحاو تايآلا نيب ىنعملا ناكو «نيتيآلا نيب خسنلا اوضرف

 اوعداو «نيتيآلا نيب ىريدقتلا فلاختلا درجمل هوضرتفاف ءانه خسنلا اوعدا كلذك

 كلذ تركذ ىلوألا نإ «نيتيآلا نيب ضراعت ال هنأ عم ىلوألل ةخسان ةيناثلا نأ
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 لاحل لوألا ددعلا اهيف ففخ ةيناثلاو «نينمؤملا نيب فلآتلاو «ةوقلا لاح ىف ددعلا

 .امهنيب ةكفنم ةهجلاو «فعضلا

 هئدبم ىلع اريس اهنيب خسنلا نوكي نأ ىفنو ىناهفصألا ملسم وأ نّيِب اذكهو

 خسني الو ؛هريغ خسني نآرقلا نأو ءطق نآرقلا ىف خسن ال هنأ هيلإ ىهتنا ىذلا

 .ادبأ همكح

 هنكلو ءاعامجإ سيل هنكلو «ىلوألا تخسن ةيناثلا نأب عامجإلا ىعدا دقلو

 نيتيآلا ىف عوضوملا ةسارد ىف اوراسو لوصألا ءاملع نم نوريثك هلبقو «ليق لوق

 .اخسن ةمث نأ ىلع

 لاح ىف هنأ وهو «ةمايقلا موي ىلإ مئاد دلاخ امهمكح نيتيآلا نأ قحلاو

 وأ ءاهانركذ ىتلا بابسألاب فعضلا مكح ىفو نيتئاملا ءفك نورشعلا نوكي ةوقلا

 .نيتئام لباقم ىف ةئاملا نوكي - اهضعب

 نذإي» :نيفلألا مامأ فلألاو «نيتئام مامأ ةئاملا رصن ىف ىلاعت لاق دقلو

 ةيآلا ىف ركذي ملو ءانه ركذ نكلو ءهللا نذإب وه امنإ رصن ناك عقاولا ىفو هللا
 نذإ ةمث ناك اذإ الإ رصن هعم نوكي ال لذاختلاو فعضلا نأ ىلإ ةراشإلل ىلوألا

 هللاو فعضلا بابسأ لك ءاقتاو «ددرتلاو عزانتلاو لذاختلا عنم ىلع ثحلل هللا

 . باسح ريغب ءاشي نم ديؤي

 :كلذ ىف ىنعملاو 4 نيرباّصلا عم هّللاو» :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخخو

 رباصلا لعجت ةيماسلا ةيعملا هذهو «نيرباصلا عم هدبيأتو هتوقو هلالجب ىلاعت هللاو

 :نيببسل ةلاحم ال رصنلا ىلإ انئمطم

 فقت الف ءاهلك ةوقلا هعم نوكت هعم هللا نوكي نمو ءهعم هللا نأ -امهلوأ

 لعجي لب «ةوقلا بلغتو ءزجعلا أردت اهنإ «بلغي فيكف ضرألا ىف ةوق اهمامأ

 .رصنلا نوكيف ةوق فعضلا نم
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 نعو «ىوهلا نع سفنلا طبض هيف نآل ؛هللا نم برقي ربصلا نأ -امهيناث

 ربكأ وه ىذلا ىضارلا نم ىلعأ ةبحملاو «نيرباصلا بحي ىلاعت هللا نإو

 .ناوضرلا نم ربكأ ةبحملاف «ءازجلا

 نورشع مكن نكي نإ لاَقْلا ىَلع َنينمْؤَمْلا ضْرَح يِبنلا اَهيَأ اي 8 :ىلاعت لاق

 َنوُهَفي ال موق مهن اورق نيد نم ا اوي ام مَ نكي نإو نيام اوبلغي نورباص
 نيام اوُبِلْعَي ةرباص ٌةَئاَم مُككنص نكي نإ اًفْعض مكيف نأ ملعو مُكدع هللا فّقَح نآلا 320
 . 44257 نيرباصلا عم ُهللاَو هللا نأإي ملأ اُبلْعي فل مم نكي نإو

 اوقاسو «نيعبس اولتق نوملسملا اهيف رصتنا ذإ ةكرابم ةوزغ ردب ةوزغ تناك

 «شيرق رابك نم مهلثم نولوتقملا ناكو «شيرق رابك نم اريسأ نيعبس نيكرشملا نم
 هنأ نم ةوعدلا ىف هتنس ىلع ريس «ىرسألا ىلع ءاقبإلا ىلإ ليمي ٌةَْ ىبنلا ناكو
 لجأل براحي ناك امف نيرفاك مهلتق ديري الو «مهتايح عم نيكرشملل ناميإلا ديري
 كلذو ؛عامجإلا ؛ ناميإ ءاجر رمتستو ةوعدلا ذفنتل براحي ناك نكلو ءمهرفك

 . ىرسألا ءاقبإ ىف ليملا ببس

 هل تسيلو «رسأ هنأل هبتاع لب «ىرسألا ءاقبإ ىلع ال هيبن بتاع ىلاعت هللاو

 ناك لب «مهنم رسأو «مهب ىقتلا ةعقاو لوأ ىف هنأل هبتاع .ةرمتسم ةرهاق ةوق

 ةرهاق ةوق هل نوكت ىتح «ناخثإلا وهو حارمجلاب مهلاقثإو «ناديملا ىف مهلتق
 هه اعمل

 . ىدفي وأ نميف رسأيو «ةمصاق
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 - بلك 2 ريزع هّللأو ةرخآ ادن درث هلو -

 انممأ لعق د 1 هريس 0-2

 اًممأ
- 

 هوو هم 0
 © نع

 مد وو وو 4 7-0-

 رف ميحررومع هللاو

 0, ارفيعتو م زج حرس

 وأ قحلل اونوكي نأ ءاجر هئادعأ نم نيلتاقملا ىقبتسي نأ ديري ِةكَي ىبنلا ناك

 نألا :هداوقل هبورح ىف ِِكَي لوقي ناك «ىلاعت هللا دبعي نم مهتيرذ نم نوكي نأ
 ( '"نيروسأم ايابس مهتايرذو مهئاسنب ىنوتأت نأ نم ريصخ «نينمؤم مهب ىنوتأت
 املف «سيسخلا ديبي ال ناك اذلو « مهتدايإ لدب هيلتاقم ىلع ءاقبإلا بحي ناكف

 امدنع رمألا ذاعم نب دعس هرك دقو «مهلتقي نأ لدب مهنم رسأ نوكرشلملا مزهنا

 هذه نإ :ةِْكلَك ىبنلل لاقو كلذ ركذو ّةلِلَك ىبنلا شيرع سرحي ناك دقو .عقو

 ءاجو «حارجلاب مهلقثن نأ لبق رسأأ نأ بحأ امف نيكرشملا نيبو ائئيب ةعقاو لوأ

 :ىلاعت لاقف رظنلا كلذب ميركلا نآرقلا

 . © ضرألا يف َنْحْفي ىَتح ئرسأ ُهَل َنوُكَي نأ يبل َناَك ام

 .هجيرخت قبس (0)
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 ىرسأ هل نوكي نأ هللا ةملك لعجل داهجلاب ىلاعت هللا هرمأ «ىبنل غاس ام ىأ

 برحلل اوفقي نأ نوعيطتسي ال ثيحب حارجلاب مهلقثي ىتح ضرألا ىف نخئثي ىتح
 نوكتو «لاتقلا فانئتسا نع اولقثي ىتح «حارجلا ىف ةغلابلا ناخثإلاف «ةيناث ةرم

 تقو ىف دغب نم مكل اوعمجتي ال ىتح كلذو «ةيقاب نم ىقبت ال ةيفاش ةكرعملا
 كلذ نوكي دقو «ىرسألا ماعطإب متنأ اولقُت ال ىتحو ءدحأ ىف اولعف امك «بيرق
 :نينمؤملا فاصوأ ىف ىلاعت لوقي اذلو «هنم دب ال مهماعطإو ءاريسع مكيلع
 باب دسي ىكلو ء[ناسنإلا] «(2) اريسآو اًميتيو انيكسم هّبح ىَلع ماَعُّطلا نومعطير)»

 .ىرسألا ضعب نم ثدح امك «قافنلاو ةعيدخلا

 «ىرسأ ّهِْلَم ىبنلل نوكي نأ نع ءادكؤم ايهن نمضتي ىذلا ىفنلا ناك اذهل

 ودعلا لقثيو «ضرألا ىف نخئي نأ لبق ىرسأ ذخأ نع ىهنلا تنمضت امك ةيآلاو

 ىأ «ةرخآلا ديري ِهّللاو اًيندلا ضرع نوديرت# :ىلاعت لاق كلذلو ؛لاقثإلا مدع
 ةوق نوكي نأب ءادفلا ذخأ اوررب دقو «هنوذخأت لاملاب ايندلا ضرع نوديرت

 ارزؤم ابلاغ ارصن نوكي ام ديري ىأ «ةرخآلا ديري ىلاعتو هناحبس هللاو « نينمؤملل

 . هناحبس هئاضرإ ىلإ ىدؤي

 نينمؤملا رابك ضعب اهب راشأ ىروشب تناك ءادفلاب ٍدْيكَك ىبنلا ةراشإ ةصقو
 .اهرابخأ حصأ ىف ةريسلاو ةنسلا بتك هب تءاج امك ربخلا كيلإو «نيقيدصلا

 » :ِةِْلدَك هللا لوسر لاقف سابعلا مهيفو «ءىرسألاب ءىج ردب موي ناك ال

 نأ هللا لعل مهقبتسا كلهأو كموق :ركب وبأ لاقف .«ىرسألا ءالؤه ىف نورت

 .مهقانعأ برضاف مهمّدق ؛ كولتاقو كوجرخأو كوبذك :رمع لاقو «مهيلع بوتي

 لَو هللا لوسر جرخ مث ءايغسم مهيلع دري ملو لكَ هللا لوسر لخدف

 بولق ددشيو نبللا نم نيلأ نوكي ىتح هنم لاجر بولق نيليل هللا نإ) :لاقو



 لافنألا ةروس ريسفت اا

 م للا ا
 أر ج7

 يل

 نمَُف# :لاق ميهاربإ لثم ركب ابأ اي كلثمو «ةراجحلا نم دشأ نوكت ىتح لاجر
 لثم ركب ابأ اي كلئمو ء[ميهاربإ] <837 ميحر روف كنف يناصع نمو ينم ُهَْف ينبت

 4120: ميكحلا َز زيزعلا تنأ َكّنِإَف مهل رفغت نإو كدابع مِهْنإَف مهبذعت نإ» :لاق ذإ ىسيع

 .[ ةدئاملا]

 نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذت ال بر : لاق ذإ حون لشم رمع اي كلئمو
 سما انّبر :لاق ذإ مالسلا هيلع ىسوم لشم رمع اي كلثمو «[حون] 4( اراد
 .[سنوي] 4429+ ميلألا َباَدَعْلا اري تح اونمؤي الف مهبوُلُق ئلع ددشاو مهلاوُمَأ لع

 «نينمؤملل ةيوقت هيف ىأر هنألو «قفرأ هنأل ءءادفلا ذخأ ِةِْككَك ىبنلا راتخا

 أرقي نم ناك ذإ ةباحصلا نم نييمألا ميلعتب نينمؤملل ةيوقتو «مهنم هذخأي لاملاب

 نم دقلو «نينمؤملا ضعب ميلعتب هتيدف نوكت «لام هعم سيلو ىرسألا نم بتكيو

 .اريخ هيف اجر نمم نيرمألا نع نيزجاعلا ىلع

 «راغلا ىف هبحاص هعم ىكبو لِي ىبنلا ىكبف «كلذ دعب ةبتاعملا هذه تلزن

 . "7(رمع ىأرب لزن نآرقلا نإ) :اولاقو «ةمألا هذه قيدصو

 ادعس قفاو هنأ ىورو «ذاعم نب دعس ىأرب لزن نآرقلا نأ ىرن نحنو

 ذخأ ىلإ اهجتم ناك ام ءادتبا باتعلا نأل ؛ةحاور نب هللا دبعو ءرمع قورافلا

 امأ «ضرألا ىف نخشي نأ لبق ىرسألا ذخأ ىلإ ءادتبا اهجتم ناك امنإ «ءادفلا

 اذإ ئّتح» : ىلاعت لاقف ؛ىرسألا ماظن ىف نآرقلا هب ءاج دقو «هيف مول الف ءادفلا

 « 7 اهرازوأ برحلا عضت 3 تح ءادف امو دعب اّنم ام قاّئولا اودشَف مهومتنخُنأ

 .[دمحم]

 نأ لدب أطخلا ىف عقي نأ لبق قحلا هلوسر هللا ملعي مل اذال لئاس لأسي انهو

 هلاوقأ ىف ىلاعت هللا ةمكح نأ كلذ نع باوجلاو هيلع بتعي مث «ئطخي هكرتي

 ىبنلا اذه نأ نيبي اذه نإ ءانرورغل عنمو انل ميلعت كلذ ىف نإف «ةغلاب هلاعفأو

 ةكئالملاب دادمإلا -ريسلاو داهجلا :ملسم هاور ام كلذ يف يور ام حصأو « ٠١ ؛ص 14ج : ةياهنلاو ةيادبلا ()

 . (١1ا9/59) رذب ةوزغ يف
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 ضرعت وأ «لزني ىحولاو أطنلا ىف عقي دق رمأ ىف كرث اذإ ىفطصملا راتخملا

 «ةلماك قئاقحلا كاردإ نع زجعي لقعلا نإو ءأطخلل ةضرع ناسنإ لك نإو ءأطخلل

 «نوئطخي ال مهنأ نوبسحيو «مكحلاب نودرفني نيذلا ةاغطلا مكح داسف نايبو

 نم طقاستتي امم تحسلا نولكأي نيذلا نيلضملا نيلاضلا نيقفانملا ةثف مهراوجبو

 كرت اذإ ىفطصملا قلخلا ديسو هللا لوسر اذه نإ ءاهلك تحس ىه ىتلا مهلاومأ

 اهيأ مكب فيكف أطخأ دقو أطخلل ةضرع ناك «ىعيرشت رمأ ىف ىحو ريغ نم
 .رشلا ىلع مكتاينب ماقو رشلل متمق نيذلا ةاغطلا

 ىذلا زيزعلا وه هنأ ىأ «ميكح زيزع هّللاو# :هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخ مث

 نيليلق متنك نأ دعب رسألا ىلع ةردق. مكل لعجو «هذه ىف ةعفرلاو ةزعلا مكاطعأ

 .هتمكح ىضتقمب كلذ لعف دقو «ضرألا ىف سانلا مكفطختي نيبولغم

 :هتاملك تلاعت لاقف «مهئطخ نم نووفعم مهنأ هناحبس نيب مث

 . يطع باذخ اف مكس قس لل نم ابك الق)
 ىلع هللا بتعو «مهنع ءادفلا ذخأو ىرسألا عوضوم ىف اهتقباسك ةيآلا

 . مهنع ءادفلا ذخأو هنأش ىف هك ىبنلا

 ىأ ءدوجول عانتما طرش فرح 4 باتك اللا :ىلاعت هلوق ىف «الول» و
 باتك دوجوب ميظع باذع مكسمي نأ عنتما ىأ ءهطرشلا دوجول باوجلا عانتما

 الف) «نيبي ىتح مهبذعي الأ مدآ ىنب ىلإ دهع ىذلا وه قبس ىذلا باتكلاو «قبس

 ىبنلا لاق امك ظفللا ىف أطخلا ىلع باقع الأ اضيأ وهو «(نايب هقبس اذإ الإ باذع

 ال اضيأ دهعلاو .7١2«هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفر» :ّهِ

 ىف رجأ هل نمو ءرجأ هل داهتجالا ىف ئطخملا نأو «ىأرلا ىف أطخلا ىلع باقع

 ءوفعلا ناك باتكلا دوجولف «باقعلاو رجألا عمتجي الف «هيف باقع هيلع سيل رمأ

 نكلو «ةذخاؤم عضوم هتاذ ىف وه ىرسأ ذخأ نأ ىلإ ءىموي هباوجو طرشلا اذهو

 .هجيرخت قبس )١(
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 ىرسألا ذخأ نأ ىلإ ءىموي صنلاف «هيلإ انرشأ ىذلا باتكلا اذهل باقعلا نكي مل

 باذع مَتدحَأ اميف مُكَّسَمَل 8 :ىلاعت هلوقب باذعلا نع ىلاعتو هناحبس ربعو
 باذعلا ركنو «دلجلا سمي راثلا باذع نأل ؛(مكّسم) ب باذعلا نع ربعف 4ميظع

 نوكي عقوملا بنذلا ردق ىلع هنأل «ميظع هنأب هفصوو ءديدش باذع هنأ نايبب

 الأ بجيو «راصتناو ةميزه امإ برحلاو «برحلا ىف ناك عقو ول بنذلاو «باذعلا

 برحلا ىف ةمارصلاو ةمارصلاب ذخأ اهنإ لب «ةداوهلاب ذخأ الو ءخارت اهيف نوكي

 .اهبابسأ ىف نوعقي الف «سانلا اهبهريو ءاهعنمت

 ببسلا وه هدحو لاملا ذخأ نأ مهوي لاملا نم 4مَتْذَحَأ اميف# :ىلاعت هلوقو
 ؛ببسلا رهوج نكي مل نإو ببسلا نم ءزج كلذ نأ ةقيقحلاو «باقعلا اذه ىف

 لحأ دلك ىبنلا راتخخا نإ ذخألا اذه عبتو «ىرسألا ذخأ وه ىلصألا ببسلا نأل

 مهرثكأ مالسإلا ىف لخد دقو ءاوبوتي نأ ىسع مهل ءاقبتساو «مهيلع اريسيت ءادفلا

 لَك ىبنلا لوقل بولطم ةوعدلا ىف ريسيتلاو ءمهلقأ رفكلا ىلع رمتساو

 ."7«اورفنت الو اورشبو ءاورسعت الو اورسي ١ :نيدهاجملل

 رسألا ىلع ىه ةذخاؤملا نآل ؛ةذخاؤملا ببس نم ءزج لاملا ذخأ نإ :انلقو

 رسألا اذه ىف لاملا ذحنأ ببسلا نإ اذإ لقف تئكش نإ وأ ءادفلا ذخأ نم هعبت امو

 .غسي مل ىذلا

 اَذِإ تح :ىلاعت هلوق نإ لاق نيرسفملا ضعب نإ :ىزارلا لاق دقو

 مكسمل قب هللا نم باتك الول# :تخسن [دمحم] ©( 22 قاَّنوْلا اوُدّشَف مهومشخُنأ

 ىف نارفاضتم ناتيقالتم ناتيآلا لب .خسن ال هنأ قحلاو ءاهرخآ ىلإ 4متْذَحَأ . اميف
 ىف رسألا ناك اذإو ءناخثإلا دنع الإ رسأ ال هنأ وهو دحاو ىنعم ىلع ةلالدلا
 ةلدابم وأ «لاملاب ءادفلاو ءءادف ريغ نم نَا نيب ريخي مامإلاف ءهتقوو هعضوم

 )١( هجيرخت قبس .
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 ال ةدلاخ ةيقاب ةمكحم ةعيرش كلتف « مهارسأب انارسأ هلل ىبنلا لداب امك ىرسألا

 . ليدبت الو اهيف رييغت

 عادف اوذخأي نأ نع ا ءانغ ف اوناع ٍمهنأ دع ل هللا نيب قلو
 #ك نوي

 نم ذوخأم هريدقت ىف «ردقم طرش نع حصفت ىهف ؛حاصنإلا ءاف (ءافلا)

 امو «للملاب مكتيوقتا نوديرت متنك اذإ اذكه ريدقتلاو ءمئانغلا لخأ دنع مهلاح

 هّللا اوُّناَو اي ًالالَح متمدُغ امم اوُلُكَفإل :لاق اذلو «مئانغلا مكدنعفا ءمكتما هنوذخأت

 . ميحر روع هللا نإ

 مكنيب مكلاومأ اولكأت الو» :ىلاعت هلوق ىف امك ءذخألا انه لكألا ىنعمو

 لكألا نأل «لكألاب لاملا ذخأ نع ربعو «ءهوذخأت ال ىأ ء[ةرقبلا] *ن) 200+ لطابلاب

 « هتايبسم ٍمهأب ع ءىشلا نع ربعف «عادتبا لاملا هلجأل ذخؤي ىذلا ىرورضلا رمألا وه

 4<( رمح رصعأ ينارأ ينإ# :ىلاعت هلوقك «غئاسلا لسرملا زاجملا نم كلذو

 1 .رمخلا ببس نوكي ابنع رضعأ ىأ «[فسوي]

 ىلاعت هللا مكحب تعزو ىتلا مئانغلا اهب دارملا 4 متمدغ امم ف :ىلاعت هلوقو

 ىبرقلا يذلو لوُسّرللو هسْمْح هلل ّنَأَف ءيش نَم متمََع اَمّنَأ اوملعاو# :ىلاعت هلوق ىف
 دارملا نوكي كلذ ىلعو «لداعلا ميركلا صنلا رخآ ىلإ * . . .نيكاسملاو ئماتيلاو

 ام اذه ىلع ىنعملاو ءاهنم ذهاجملا بيصن ىلع ةلالدلل (نم) هركذو «مئانغلا هذه

 اوذخأت نأ ةياغلا نوكتل .ءادعألا ىف اونخشت ملو ىرسأ مكل نوكي نأ مكل ناك

 الو هيف مول ال ءالالح مئانغلا نم نوذخأت ام مكيفكي هنإف هب نوقتت ام مهنم

 ىرسأللا ءادف نم هنوذخأت باتع وأ مول هيف نوكي امع مكينغي ريثكل هنإو «باتع

 .هتارربم ريغ نمو هتقو ريغ ىف ءاج رمأ ىف

 «مئانغلا نم هرابتعاب ءادفلا لوانت ةحابإل صنلا نإ :نيرسفملا ضعب لاقو

 ىلع باتعلا عم قفتي ىذلا حضوألل رهظألا نأ ىرن انإو. ءرمألا لصأ ىف موللاو

 .هبوجو ىلع اليلدتو بتعلل اديكأت صنلا نوكيو ءرسألا عم ءادفلا ذخأ
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 بو مكنيب اولعجا ىأ «. ... هّللا اوتو :كلذ دعب ىلاعت هللا لوقيو

 هللا نإ 8 هترفغمو هتمحر اوجراو .هبضغي ام اولعفت الف «ةياقو روظحملا ىف عوقولا

 هترفغم ىلاعتو هناحبس دكأ دقو «هترفغمب سانلا محري ة ةرفغملا ريثك ىأ 4 ميحر روُقَغ

 «ةيمسالا ةلمجلابو «4ميحُر روفغ# ىف ةهبشملا ةفصلا وأ ةغلابملا ةغيصي ؛ هتمحرو

 . «انمحراو انل رفغا مهللا» ةدكؤملا 4ك بو

 بيطيو مهيدهيو مهدشري ىرسألا ىلإ هجتي نأب هيبن ىلاعت هللا رمأ دقو

 . ىلاعت لوقيف «مهسوفن

 مكتؤي  اريخ مُكبوُلُق يف هللا معي نإ ئرنمألا َنَم مُكيدْيَ يف نَمَل لق يَا اي ايل

 .* ميحُر روُفُع هّللاو مُكَل رفغيو مكدم ذخأ مَ اري

 دق اوناكو «مهرثكأ وأ ةنيدملاب نولازي ال ىرسألاو ناك بتعلا كلذ نأ رهظي

 ال مهنأب ربعو باطخلا اذه مهبطاخي نأب هيبن رمأ هناحبس هنأل كلذو ؛ءادفلا اوعفد

 .مهضعب وأ نيملسملا ىديأ ىف نولازي

 الو ,بولقلا برقت ةيداه ةميحر ةملك مهل لوقي نآب هيبن هللا بطاخ

 تحت نولازي ال ىأ ««ئرسألا نم مكيديأ يف نمل لق » :هيبنل هناحبس لاق ءاهيفجت

 « مكنم ذخأ امم اريَخ مكتؤي اريخ مُكبوُلُ يف هللا مَلعَي نإ ظ مكنم نيييرقو «مكناطلس

 «.هلامتحا برق وأ ءمكنم ناميإلا ءاجر وهو ءاريخ مكبولق ىف هللا ملعي نإ ىأ

 عمو هللا شيج فوفص ىف اونوكت نأو اناميإ مكتؤي ىأ مكنم ذخأ امم اريخ مكتؤي

 مئانغلا ريخ نم مكتؤيو ميمع لضفو «قلطم ريخ وهو «ناميإلا نوكيف «نينمؤملا

 .مكنم ذخأ امم رثكأ

 نم 4 مكنم َدخَأ امم اريح ْمُكَتْوي9 :ىلاعت هلوقو «ناميإلا ىلع ضيرحت اذهو
 نأ ةنسلا حاحص تور دقو «مكسفنأ اهب , متيدتفا ةيدف نمو «نوملسملا اهمنغ مك

 لوقيو ل هللا لوسر مع لطما دبع نب سابملا و بلا باطخ مهلممم نم

 نم هعم ناك نميف هلمشت اهنإ :لوقن نحنو ءهيف تلزن ةيآلا نإ :نيرسفملا ضعب
 ضوع دقو ءرسألا ىف ةيدف تذخأو «لاتقلا ىف مئانغ مهنم تذخأ ىذلا ىرسألا

 .هنم ذخأ امم اريخ نيرمألا نم
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 ءادف ىف شيرق تثعب :ىرهزلا قيرط نم هنع هللا ىضر سابعلا نع ىور
 :ىرسألا ىف ناكو -هنع هللا ىضر سابعلا لاقو «مهريسأ موق لك ىدفف « مهرسأ

 لوقت امك نكي نإف كمالسإب ملعأ هللا» :ّلكَي هللا لوسر لاقف ءاملسم تنك دق
 ةكم شيج ماعط نمض نمم ناك دقو اينلع ناك دقف) «كرهاظ انأو ءكيزجي هللا نإف

 بلاط ىبأ نب ليقعو «ثراحلا نب لفون كيخأ ىنباو كسفن دفاف (ردب ىف

 : لكك لاق هللا لوسر اي ىدنع كاذ ام :لاق «هللا دبعو «ورمع نب ةبتع كفيلحو
 .«؟لضفلا مأل تنأ هتعفد ىذلا لاملا نيأف»

 «لضفلا ىَتَبل هيف ىذلا لاملا اذهف اذه ىرفس ىف تبصأ نإ :اهل تلق

 / .مثقو «هللادبعو

 ءىشل اذه نإ «هللا لوسرل كنأ ملعأل ىنإ هللا لوسر اي هللاو :سابعلا لاق
 . لضفلا مأ ريغو ىريغ دحأ هملع ام

 لوسر لاقف «ىلام نم ةيقوأ نيرشع ىنم متبصأ ام هللا لوسراي ىل بسحاف
 هيوخأ ىدلوو هسفن ىدفف «كنم ىلاعت هللا اناطعأ ءىش كاذ ال١ : لكَ هللا
 .©"طيفيلحو

 ىناطعأو «تاوزغلا ىف ادبع نيعبرأ ةيقوأ نيعبرأ نع هللا ىنضوع :لاق دقو
 نمآ نم لك ىلاعت هللا ضوع اذكهو «ىلام عيمج اهب ىل نأ بسحأ امو ؛مزمز
 عم ىلاعت هللا هاتآو ريخ نم باصأف تاوزغلا ٌِْلَي ىبنلا عم ازغو كلذ دعب نم

 اذه لك نم اريخ ىطعأ ءداهجلا ىف مهنم لبق نمو «صالخإلاو ناميإلا كلذ
 .ميظعل اهلضف نإو ةداهشلا لضف

 هنأ ىأ 4# ميحر روفَغ هّللآو 8 :هلوقب ةميركلا ةيآلا ىلاعت هللا متخ مث
 لباق ريغ ائيش مكيطعي مكنم ذخأ ال فعاضملا ءاطعلا اذه عم ىلاعتو هناحبس

 دوحجو رفك نم متفلسأ ام نارفغ وهو هتمحرو هللا لضف نم وهو ضيوعتلل
 مكمحريو نارفغلا تاجرد غلبأب قبس ام رفغي ىذلا روفغلا وهف «ىلاعت هلل ةدناعمو
 . ةمحرلا غلبأ

 )١( )قباسلا دنسملا يقاب مشاه ينب دنسم :دمحأ هاور ٠ ٠ 77( .



 لافنألا ةروس ريسفت م

 مو لتلك ضال ط طك لل اللا اللا ا ل طك للخطاط مالا طل طال كالاالل اا اللا لاللاال11ةككتالللا ا ااا اانا اتا 1الانا اانا اناننلا 11111

 1 ا 7

7 

 اوناك مهنم نورثكألاو ءاناميإ رفكلاب اولدبتساو اونمآ نإ ىرسألا لاح اذه

 الأ ىلع ِدْلِكَك ىبنلا دهاع نمف لَو ىبلا اودهاع ام اوناخ نم مهنمو «كلذك

 دض ةوعدلاب هتريقع عفرو داعف ءءادف ريغ نم ّهْلِلَ ىبنلا نمف فذ ءدض عومجلا وعدي

 :لاق اذلو ؛رأثلا ذخأل ايعاد هيلع سانلا بلأو ٌةَلِكَك ىبنلا

20000 

 أوناَحَدَعَف َكَتناَيِخْأوُدِسِرُيدِإَو

 07 ميكح ع هَلأو ون نحمد لبن مَ

 ىف دوهعلا نونوخي نيذلا رافكلا ىلع دوعي ريمضلا دعي ال ىرشخمزلا
 ىرسألا ىلع دوعي امبر هنأ ركذيو «مهدادتراب هللا دهع اوناخ ىذلاو «لبقتسملا

 «سانلا اويلأو اهوفكي ملف هنع مهتنسلأ اوفكي نأ ىلع ِةِكَي ىبنلا اودهاع نيذلا

 .اوناخ ءالؤهو

 مهل تسوسو ىأ «كتناّيخ اوديري نإو# :لوقي ىلاعت هللا نأ ظحاليو
 اوناخ دقف «مهيلع سأت الو كرذح لخف اهودارأ نإف ءاهودارأو ةنايخلاب مهنيطايش

 لهأ ىلاعت هللا نكمأف «كولتقي نأ اومهو ناثوألا هب اوكرشأو هب اورفكو ىلاعت هللا

 .ناميإلاو قحلا ةملك كلذب اونلعأو «مهنم ناميإلا

 الو «ىرسألا ىلع دوعي ال ريمضلا نأ ىلإ ليمأ ىنلعجي صنلا نومضم نإو
 ابرقت هنوديري مهنأ اورهظأو نيكرشملا نم هددرو ناميإلا ركذ نم ىلع دوعي

 نأ هعنمي الو حنجي نأ هيبن هللا رمأو ءملسلل اوحنج نيذلا ىلإ ليمأ امنإو

 نأ بجي هنأ هيبنل ىلاعت هللا نيب ةيآلا هذه ىفو «هبسح هللا نأل ؛هتعيدخ اولواحي

 اودارأ نكلو «ملسلل اوحنج نأ دعب ةنايخ اودارأ نإ مهل تفتلم ريغ رمتسي

 اوحنج نأ دعب مهتنايخ ىلع ىسأي الأو ءاهتاذ ىف مهتنايخل متهي الأو «كتنايخ

 ىلع ضاضقنالاب اومه نأب كتنايخ اودارأ نإ مهنأب هيبن هبني ىلاعت هللاو ملسلل

 اودبع نأب لبق نم ىلاعت هللا اوناخخ دقف ةنايخلا مهعبط نم موق مهنإف «نينمؤملا

 هللا اوناخو ءهوجرخي وأ هوسبحي وأ «لوسرلا اولتقي نأب اومهو ناثوألاو راجحألا
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 هناحبس .متخ اذلو ؛طيحم مهئارو نم هللاو «مهيلع سأت الف هلهأ ةنايخب ىلاعت

 هب مهثدحت امو .مهسوفن ايابخب ميلع ىأ «ميكح ميلع هّللاو» :هلوقب ةميركلا ةيآلا
 هملع ىضتقمب مهل حلصي ام هناحبس مهل بتر دقو ءمهسوفن تاعزنبو «مهرطاوخ
 الف «هتمكحب كل ربديو ءاهعضاوم ىف رومألا عضي نم مكح وهف ءهتمكحو
 .نيقتملل ةبقاعلاو «مهلابو شخت

 رفاكلئر فاكلا ةيالوو نمؤملل نمؤملا ةيالو

 0 ريس مشو هلأ, ذَهجأجاهمام م
 ولا هلآ 07

ل اورصنو أوواء َنيِذَّلاَو هلل
 وضع هلوأ و بكي

 0 يح يس نم متيلو نمل امأ رجا يس - 2 200 أونماع
 2 0 اذ 0

 ليم

 ِففَهَنَتِف هامل 7 ب ب

 2 0 4 و

 1 اورصنو أوو 2001000

 نيام اي مقرون مدح يزعل
 دال وأو كو كهل كمأ وذهبوا اكودَم
 © يلع نك لعبد َئأ تك يت ادهش
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 «نينمؤملا نم الإ نينمؤملل ةيالو الف «ةدحاو مهتيالوو «ةدحاو ةمأ نونمؤملا

 عنمو ةيالولا هذه ىلاعت هللا دكأو ءاليبس نيرفاكلا ىلع نينمؤملل هللا لعجي نلو

 لعفي نمو نينمؤمْلا نود نم ءايلوَأ ني يرفاكلا نونمؤملا ذختي ال» :ىلاعت لاقف ءاهريغ

 ريصملا هّللا ىلإو هسْفن هللا مكرذحيو ةاَقث مهنم اوُقَتَت نأ الإ ءيش يف هّللا نم سيلَف كلذ

 اهيف نوكي رفاكلل ةرادم لك نع ىلاعت هللا ىهن دقو «[18:نارمع لآ] 442:
 لاقف «هرومأ ايافحخنو هرارسأ اهنم فرعي ةناطب هذاختا وأ «هب راصتناو «هل ةرصن

 متنع ام اوُدو ًالاَبح مكوُلأي ال مكنود نم َةَناَطِب اوذِحَكت ال اوُمآ يذلا اَْيَأ اي 8 : ىلاعت
 . [نارمع لآ] 44127 ربكأ مهرودص يفخت امو مههاوفأ نم ءاضْعَبْلا تدب د

 دق نيباحتم نيداوتم نيفلتؤم نيقيرف نونمؤملا ناك ٌةِلَي ىبنلا رجاه امدنعو
 .مويلا ىلإ اهعابتا بجي ةنس تراص دق ىتلا ةاخاؤملا ِدِِلكَت ىبنلا دقع

 مهذوخسفو مهلئابقك قارتفا عم مهنيب ةيالولا ىلاعتو هناحبس دكأ دقلو

 ليبس يف مهسفنأو مهلاوُمأب اوُدهاَجَو اورجاهو اوُنمآ نيا نإ 9 : ىلاعت لاقف مهنوطبو

 ىسألا هيف اوقل اناميإ اونمآ مهنأب نيرجاهملا هللا فصو  اورصنَو اووآ َنيِذْلاو هللا

 ءاورجاه مهنأبو ءاورباصو اوربصو «اوناكتسا امو اوفعض امو اونهو امف باذعلاو

 اولاتف «مهيلإ ةبيبحلا ىهو مهرايد نم اوجرخو مهلاومأو مهرسأو مهرايد اوكرت ىأ

 اوجرخ لب ةحارلاو ةحايسلل اورجاه امو «هللا ليبس ىف ةبحألا كرتب ةرجهلا لضف

 مهلاومأب اودهاجو# :مهيف ىلاعت لاق اذلو ؛اولمحي ام مظعأ ةقشم ةقشم اولمحيل

 اولمحو «ةحارلل نوكرلاو سفنلا ىف ىوهلا اودهاج 4 هّللا ليبَس يف مهسفنأو
 مهبسك نم مهدكب اهوبسك ىتلا مهلاومأ اولذبو «هللا ليبس ىف نيلتاقم فويسلا

 نم ءالؤه نم ناكو «ةرجهلا لبق اهوبسك ىتلا مهلاومأ اودقف نأ دعب ةرجهلا دعب
 امك «شيج تاقفن هلام نم لمحي نم مهنمو «هلوسرو هلل هلام لك نم جرخي

 .ةرسعلا شيج تاقفن نامثع لمح

 ءايلوأ ءالؤهو «هللا دنع ام الإ نوجري ال ىلاعت هللا ليبس ىف كلذ لكو

 «نورجاهملا مهناوخإ هب ىلحت امب اولحتو اورصنو اووآ نيذلا مهو ءاريخ نولثامي نمل
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 دق اوناك اذإو هللا ليبس ىف مهسفنأو مهلاومأب اودهاجو «لماكلا ناميإلا اونمآف

 «ةرصنلاو ءاويإلا لضفب كلذ نع اوضّوع دقف «ةرجهلا لضف مهناوخإ نع اوصقن

 .ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤي

 ربخ ىف ىلاعتو هناحبس لاقف ءايلوأ مهضعب نأ ىلاعت هللا ررق راهطألا ءالؤه

 هذه لك تعمتجا دقو «ةرصانمو ةدومو ةبحم ةيالولا « ضعب ءاّيلوأ مهضعب » نه

 اوداوتف «ةدوملا اهيف تعمتجا دقف راصنألاو «نيرجاهملا نينمؤملا ةيالو ىف لاوحألا

 .هللا ليبس ىف مهسفنأو مهلاومأب اعيمج اودهاجو اورصانتو ء«اوباحتو

 «رصنلا ىنعم داهجلا عمجو راثيإلاو ةبحملاو ةدوملا ىنعم ةاخاؤملا تعمج دقلو

 نيينعم انركذ ام عم نمضتت تناك ةيالولا هذه نإو «هللا ليبس ىف داهجلاب نواعتلاو

 ىف ىلاعت هللا هررق ىذلا ماظنلا ىلع ةيوسلاب ةمينغلا نومستقي مهنأ - امهلوأ

 «ىراصنألا ىلع رجاهملل لضف الو ,ءىرجاهم ىلع ىراصنأل لضف ال «مئانغلا
 هللا لوسر مهل لاقف ءراصنألا ضعب دجو .مهبولق ةفلؤملا هللا لوسر ىطعأ املو
 راصنألل اعدو ؛««مكنيدل مكتكرتو «موق بولق اهب تفلأت لام (1)ةعاعل اهنإ» : ديل
 كلسو ابعش سانلا كلس ولو» «ةرجهلا الول راصتألا نم هنأب اهمتخ ةوعد

 ءانبأو «راصنألا ءانبأو راصنألا محرا مهللا هراصنألا بعش تكلسل ابعش راصنألا
 ش . (راصنألا ءانبأ

 ثاريملا تبثت تناك ةاخاؤملاب هللا لوسر اهلّذك ىتلا ةيالولا هذه نأ -امهيناث

 تبت ةاخاؤوملاف ءملسم بيرق ريغ نم امهدحأ تام اذإ راصنألاو نيرجاهملا نيب

 .لاملا تيب لحم لحت اهنأك «ثاريملا

 ديعس ىبأ دنسم -نيرثكملا دنسم ىقاب :دمحأ دنع ةياورلا صنو «ءيشلا نم ةريسبلا ةيقبلا : ةعاعّللا )١(

 . (97"11) يردخلا



 ل
 و كلا

 ل جى

 دجوي ةرجه ريغ نم هدحو ناميإلاو ءراصنألاو نيرجاهملا نيب ةيالولا هذه

 اذه ىفن كلذلو ؛ةاحخاؤملاب ثاريملاو ةمينغلا مسق ةيالو دجوم ال ناميإلا ةيالو

 نيرجاهملا نيب كرتشملا داهجلا ةمعن اورجاهي ملو نونمؤي نيذلا نع ةالاوملا نم عونلا

 نَم مكل ام اورجاهي ِمَلو اونمآ نيذّلاو» :ىلاعت لاق اذلو ؛ةاحخاؤملا ةمعن و راصنألاو

 . © اورجاهي تح ءيش نم مهتيالو
 داهجلاو ةوعدلا رارمتسا عم ةيبرعلا دالبلا ىف عاذو «مالسإلا رمأ عاش امدنع

 لهأ عمج مهب رثكيل ,مهترجه ىف مالسإلا بّعر دقو اورجاهي ملو سان نمآ دق

 نوكرشملا فعضتسي ال ىكلو «كرشلا لهأ مامأ ًالماكتم داهجلا نوكيلو «ناميإلا

 ةكئالملا مهافوت نيذلا نإ :ىلاعت لاق اذلو ؛مهفعضو مهتلقل نونمؤملا ىذختسي

 هللا ضرأ نكت مآ ل دل ف ديعصتسم ا اوف ع مف اول مهن يملا

 «ناميإلا ةيالو اهنأل ةتباث ىهو «مهتيالو رادقم هذه ىف ىلاعت هللا ركذ دقو

 لاق اذلو ءءاخإلاب تبثت ىتلا ةيالولا الو «ةمينغلا ةمسق ةيالو مهل نوكت ال نكلو

 ىأ مئانغلا يف مهنيالو نم مكل سيل ىأ 4 ِءَْش نم مهتيالو نم مُكل ام : ىلاعت

 نينمؤملا ةعامحجل اومضني نأ مهب نسحي هنأ ىلإ ءىموي صنلا اذهو .ءيش

 .اورصانتيو

 ثعب اذإ ِهككَي هللا لوسر ناك :هصن ام ريثك نبا ظفاحلا ريسفت ىف ءاج دقلو

 نم هعم نميو هللا ىوقتب هسفن ةصاخ ىف هاصوأ شيج وأ ةيرس ىلع اريمأ

 اذإ «هللاب رفك نم اولتاق ؛هللا ليبس ىف هللا مساب اوزغا» :لاقو ءاريخ نيملسملا

 ام نهتيأف لالخ وأ لاصخ ثالث ىدحإ ىلإ مهعداف نيكرشملا نم كودع تيقل

 مهنم لبقاف كوباجأ نإف «مالسإلا ىلإ مهعدا :مهنع فكو مهنم لبقاف اهيلإ كوباجأ

 نإ مهملعأو «نيرجاهملا راد ىلإ مهراد نم لوحتلا ىلإ مهعدا مث ,.مهنع فكو

 اوراتخاو اوبأ نإف «نيرجاهملا ىلع ام مهيلع نأو نيرجاهملل ام مهل نأ كلذ اولعف

 ىلاعت هللا مكح مهيلع ىرجي نيملسملا بارعأك نونوكي مهنأ مهملعأف مهرايد



 لافنألا ةروس ريسفت
 21غ”3111#3*3 1 ل للا 0

5 5 

 نأ الإ بيصن ةمينغلاو ءيفلا ىف مهل نوكي الو «نينمؤملا ىلع ىرجي ىذلا

 نإف .ةيزحلا ءاطعإ ىلإ مهعداف -مالسإلا ىأ - اوبأ مه نإف «نيملسملا عم اودهاحي

 هللاب نعتساف -ةيزجلاو مالسإلا ىأ - اوبأ نإف ,مهنع فكو مهنم لبقاف اوباجأ
 . 7(مهلتاقو

 ةمسق ىف كارتشالا ةيالو ىه ةيفنملا ةيالولا نأ رهاظو ءملسم ةياور هذه

 «ةرصنلا ةيالو ىهو ةتباث ةمئاق هتيالوف ناميإلا امأ .ءاخإلا ىلع بترتي امو مئانغلا

 . 4 قايم مهنيبو مكنيب موق ىلع الإ رصتلا مكيلعف نيدلا يف مكورصنتسا نإوإ»
 اعيمج نينمؤملا نأ ساسأ ىلع ةرصنلا بجوت ىهو ناميإلا ةيالو هذه نإ

 مُكّلعَل هللا اوقّتاو مكيوحأ نيب اوحلصأَف ةوخإ نونمؤملا امّنِإ#© :ىلاعت لاق امك «ةوخإ
 .[تارجحلا] 4402 نومحرت

 نيسلاف «هترصن تبجو -رصنلا بلط ىأ ؛نمؤملا رصنتسا اذإ كلذلو «راطقألا

 لاق اذلو ؟ةلداع برح ىف وأ مهاد ودع. عفد ىف .ةرصنلا بلط ىأ بلطلل ءاتلاو

 ىهو «ةدحاو الاح هللا ىنثتسا دقو «هبلطل ةباجتسالاو «رصَنلا مُكيِلَعَف ل : ىلاعت

 مكيلع ىنعملاو «ةرسك دعب ةنكاس اهعوقول ءاي واولا تبلق (قاثوم) هلصأف ««قثو)
 هيف مهنورصنت ىذلا رصنلا نوكي نأ الإ ةباجإلا مكيلعف مكوعد نإف ىأ ءرصنلا

 نكلو «قاثيم مهل موق ىلع مهورصنت ال ىأ «قاثيم مهنيبو مكنيب موق ىلع نوكي

 .ناميإلا

 هتيصوو ثوعبلا ىلع ءارمألا مامإلا ريمأت -هريسلاو داهجلا :ملسم هاور ليوط ثيدح نم ارصتخم )١(
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 مو للللللا للاكل

 أ برسل

 نايأ مالسإلا ءادعأ مهفعضتساو «فعض نيرجاهملا ريغ نينمؤملا ىف ناك اذإو

 الإ قاثيملا لهأ ىف هريسفت ىف ىبرعلا نبا كلذ ىف لوقيو «مهترصن تبجو ءاوناك
 وضقنت الو مهيلع مهورصنت الف دهع مهنيبو مكنيب موق ىلع مكورصنتسي نأ
 ةيالولا نإف نيفعضتسم ءارسأ -نوملسملا ىأ- اونوكي نأ الإ هتدم متت ىتح ءدهعلا

 ىلإ بهذت ىتح «فرطت نيع انم ىقبت ال ىتح ةبجاو مهل ةرصنلاو ةمئاق مهعم

 ىتح مهجارختسا ىف انلاومأ عيمج لزني وأ «كلذ لمتحي انددع ناك نإ مهذاقنتسا

 . مهرد انم دحآل ىقبي ال

 هللا نأ ىأ «ريصب َنولمعت امب هللاو# :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخ دقو
 «نولمعت ام ىلع رصبلا وذ علطي امك علطم ءىش لك ىلع بلاغلا ميركلا ىلعلا

 باسحلاو «مامتهالا ديزمل ©« ريصب » ىلع « نولمعت امب » مدقو هيلع مكئفاكمو

 .نولمعي امب ىلاعتو هناحبس هملع ىضتقم ىلع

 مهضعب رافكلا ةيالو ىلاعتو هناحبس ركذ دقلو «نينمؤملا ةيالو دودح هذه

 الإ ضعَب ءايلوُأ مهضعب اورقك نيذّلاو» :ىلاعت لاقف ءمهعم انتيالو مدعو « ضعب عم

 . «ريبك داسْفو ضرألا يف ةئتف نكت هولعفت

 نمؤمل الإ ةيالولاو ةبخملا هل نوكت الو ءانمؤم الإ ىلاوي ال نمؤملا ناك اذإ

 ال مهنأ 4 ضعب ءاَيلوَأ مهضعب اورفك نيِذّلاَو ءهريغل هتيالو نوكت الف ءهلثم
 الو نولوتي ال رافكلاو «مالسإلل مهتيالو نوملسملاف ءمهسفنأل ءايلوأ الإ نونوكي

 دوهيلا اوذَخَتَت ال اونمآ نيذْلا اهي ايف :ىلاعت لاق امك مهالوتي نأ ملسم حصي

 «[ةدئاملا] 4 42079 مهنم هَنإَف مكنم مهّلوتي نمو ٍضعب ءاَيلوُأ مهضعب ءاَيلوأ ئراصتلاو

 ءرفاكلا ملسملا رصني نأ حصي الو «رفاكلا ريصن رفاكلا نأ ىأ ءرصنلا انه ةيالولاو

 الإ رصانت الو ءرفاكلاو ملسملا نيب رصانت ال هنأ ىأ «ىنعملا كلذ نمضتي صنلاو

 .رفاكلاو رفاكلا نيب

 ملسملا نيب رصانتلا ىلع دوعي انه ريمضلا 4 هولعفت ًالإ# :ىلاعت هلوقو
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 الآب رفاكلل ةيالولا صاصتخاو «نمؤهم عم نوكت نأب نمؤملل ةيالولا صاصتخا

 لعفف «ةيفانلا «ال١ ىف ةمغدملا «نإ» ىه «هوُلعُفَت الإ 9و «رفاكل الإ نوكت
 ىف ةنتف نكت «هعم مكرصانت اوقتت ال نإ ىأ هولعفت الإ ىنعمو «(هولعفت ال) طرشلا

 مهنورصنتو مهب نورصنتستف مهب نورصانتت متنك نإ ىنعملو ءريبك داسفو ضرآألا

 ال متنك نإ :كلذ ىدؤمو .تابثإ ىفنلا ىفن نأل ءداسفو ضرأللا ىف ةنتف نكت

 .ريبك داسفو ضرألا ىف ةنتف نكت مهيف ةرصانملا نع نودعابتت

 نأب ءرفاكلل نمؤملا ءالو نوكي نأ اهدشأ وأ ةنتفلا حبقأ نأل ؛قح كلذو

 :ىف مهلعجيو «مهنيد نع نيملسملا نتفي كلذ نإف ارصنتسمو ءارصان ىلولل نوكي

 4 <17 مهِيَلع هللا بضع امْوَق اَُلوَتَت الإ» :لوقي ىلاعت هللاو «نيرفاكلل ءالو
 عم هنواعت لعجتو ء«هقلخ ىفو هنيد نع نمؤملا نتفت ةنتف مهِيّلوتف «[ةنحتململا]
 .ربكأ داسف ىأو ناميإلل فعضو «ءرفكلل ةوق هيفف ريبك داسف هيفو ء«رافكلا

 امنإ «نونمؤملا اهيف جومي ىتلا ةنتفلاو «نآلا ملسملا باصأ ىذلا داسفلا نإو

 دقف ءاوفعض ذنم نيملسملا ةساس ىف كلذ ىرت امك نيرفاكلل نينمؤملا ءالو نم ىه

 هلوسرو هللا مكيلو اَمَنِإ» ءراوب ىلإ نيملسملا رمأ ناكو «ءالولا اذهب افعض اودادزا
 هللا لوتي نمو« ن وعكار مهو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذْلا ١ وثمآ نيذّلاو

 . [ةدئاملا] * <32 َنوبلاَعلا مه هّللا بزح ّنِإْف اونمآ نيِذّلاَو هلوسرو

 مه كلو اورصتو اووآ نيذلاو هللا ليبس يف اودهاجو اورجاهو اونمآ نيذّلاو»
 . «ميرك قزرو ةرفغم مه اًمح نونؤمْلا

 ىدَه مهيلعو «مالسإلا ةماعد اوناك نيذلا ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا عمج

 نورجاهم لاف ءراصنألاو نورجاهملا مهو «هناكرأ تديشو «هناينب ماق لكي لوسرلا
 ىلوألا ةمدصلا تقلتو ترباصو تربص ىتلا ىلوألا تاعامجلا نيوكت مهب ًأدتبا

 نيذلا مهف .7"2ىلوألا ةمدصلا دنع ربصلا امنإ» : لَك لوقيو .«نيكرشملا نم

 .هجيرخت قبس )١(
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 ىبأو «بهل ىبأ لاثمأ نم ىذألاب قحلا لهأ اولباق نيذلا نيكرشملا ةاتع نم اهوقلت

 ارارف ةشبحلا ىلإ اورجاه نيذلا مهو ءمهريغو «ةريغملا نب ديلولاو ءلهج

 امل اونهو امف «تنعلا اوقال نيذلا مهو «نيترم اهيلإ رجاه نم مهنمو «مهناميإب

 رفكلا ةملكب قطني نأ باذعلا تحت هورطضا نم مهنمو «هللا ليبس ىف مهباصأ

 .باذعلا رح تحت هترسأ ضعب تام نم مهنمو «ناميإلاب نئمطم هبلقو

 اووآو باحرتلاب مهناوخإ مهلبقتساف «ةنيدملا ىلإ اورجاه رمألا رخآ ىف مث

 ظ .اورصنو

 ءاهولعأو اهولغأو ديحوتلا ةملك اوزعأو ءاورصنو اووآ نيذلا مه راصنألاو

 نيذلا مه راصنألاف «ءادتبا مالسإلا ةرجش اولظأ نيذلا مه نورجاهملا ناك اذإف

 دق نورجاهملا ناك اذإو «مهتسارحو مهضرأ ىف مالسإلا ةلود تماقو اهترمث اومح

 مالسإلا ةماعد مه اوناك اذإو «ةنيدملا ىف ءاويإلا اوقل دقف ةكم ىف تنعلا اوقال

 ىف ةِلكَي دمحم اهماقأ ىتلا ةلضافلا ةنيدملا تماق مهياحر ىفو «هتلود راصنألاف

 مهداهج ناك دقف «ةرباصملاو ربصلاب ءادتبا اودهاج دق نورجاهملا ناك اذإو مهرايد

 هللا مهراتخا ناقيرفلاو «ةنيدملا ىف لاتقلابو كلذب راصنألا مهناوخإ عم ةنيدملا ىف

 :ىلاعت لاق اذلو ؛اهاوقأو ةيناسنإلا اهتأر ةعامج رهطأ مهنم تنوكت ىتح فيلأتلل

 .4 اَنَح نونمؤملا مه كتلوأ»

 اهلعجو ءهفاصوأ ىلإ ةراشإ فوصوملا ىلإ ةراشإلاو «نيقباسلا ىلإ ةراشإلا

 هللا ليبس ىف اودهاجو «ناميإلا دعب اورجاه نيذلا كتئلوأ ىأ ءمكحلا طانم

 مهلاوقأ تقالت اقح اقداص اتباث اناميإ ىأ ءاقح نونمؤملا مه اورصنو اووآ نيذلاو
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 نونمؤملا مهدحو مه تافصلا هذه ىلع اوناك نم ىأ ءهرصق مالكلا ىفو

 ناميإلا ةوق مهيفو .مهتافص ىلع مه نمو .مهريغ اقح نونمؤي ال ىأ ءاقح

 هي نوسفاَنَمْلا ِسْفاَيلَف كلذ يفو» اقدصو اقح ناميإلا وه كلذ ىأ «مهلثم

 . [نيففطملا]

 هتايآ مكحم نم ريثك ىف راصنألاو نيرجاهملا ىلع ءانثلا ىلاعت هللا ررك دقلو

 مهوعبتا نيذّلاو راصنألاو نيِرجاهُمْلا نم نولوألا نوقباّسلاو» :ىلاعت هلوق كلذ نم

 21+ . . راهنألا اهتحت يرجت تانج مهل ّدَعَأو هنع اوضرو مهنع هّللا يضر ناسحإي

 . [ةبوتلا]

 يف هوُعبا نيذّلا راصنألاو نيرجاهمْاو يبتلا ىلع هللا بات دَقَلظ :ىلاعت لوقيو

 . [ةبوتلا] 44250 . . .ةرسعلا ةعاس

 نيذلا نيِرِجاَهمْلا ءارَُفْل ا : هلوسر ىلع هللا ءافأ ام عيزوت ىف ىلاعت لاقو

 كلوأ ُهَلوُسَرو هللا نورصنَيو اناوضرَو هللا نم ًالضَف َنوُهَبَي مهلاومأو مهرايد نم اوجرخ
 لو هيل رجاه نم نوُبحي مهلبق نم نايإلاو َراَدلا اوءوبَت نيذّلاو ه0 َنوُقداّصلا مه

 4( ٌةصاصح مهب ناك ولو مهسْفنَأ ىلع نورثؤيو اوتو امم ةجاح مهرودص يف نودجي
 . [رشحلا]

 كلذب اوناكف راثيإلاو «لوسرلا ةرصنو داهجلاو «ناميإلا ةوق ىرت اذكهو

 ل

 دعب «ةرخآلاو ايندلا ىف ريخ نم بتك ام ىلاعت هللا ركذ دقو ءاقدصو اقح نينمؤملا

 : نيءازج نمضتي اذهو 4 ميرك قزرو ةرفغم مهلا :لاق ءاقح نونمؤملا مهنأ ركذ نأ

 .ميقملا ميعنلاو ةمحرلا اهءاروو ةقباسلا ةرفغملا -امهلوأ
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 عساو هللاو اهولمحت ىتلا ةقشملا دعب ايندلا ىف عساو ميرك قزر -امهينا

 .ميلع
 كلذ دعب ركذ دقو ءاورصنو اووآ نيذلاو اونمآ نيذلا نيرجاهملا نأش اذه

 اورجاهو دعب نم اونمآ نيذّلاوط :ىلاعت لاقف «دعب نم نونمؤيو نورجاهي نيذلا نأش

 هللا نإ هللا باتك يف ضعبب ئلوأ مهضعب ماحرألا اوُنوُأو مكنم كتَلوأَف مُكَعم اودَهاَجَو

 يضل
 ؛عيمجلل عستم داهجلا ناديمو «حوتفم ةرجهلا بابو «حوتفم ناميإلا باب

 وه لب ال ءمهدعب نم ىلع جاترلا مكحيو «نيلوألا نيدهاجملا ىلع قلغي ملف

 نيذلا نيلوألاب نورجاهيو دعب نم نونمؤي نيذلا قحلت ةميركلا ةيآلا هذهو «حوتفم

 . ")بيرك قزرو ةرفغم مهلو ءاقح نونمؤملا مه

 تايآلا هذه لوزن دعب نم ىأ 4ُدْعَب نم اوُنَمآ َنيذّلاوط :ىلاعت لوقي
 مكنيب قرف ال مكعم نودهاجيو نورجاهيف مهوقبس نم لعف نولعفيو «تاميركلا

 نم هعم نمو «يرعشألا ىسوم وبأ ءالؤه لثمو «مكنم كئلوأف ناديملا ىف مهنيبو

 اودهاجو اورجاهو دعب نم اونمآ نيِذّلاو :ىلاعتو هناحبس لوقي كلذلو ؛نييرعشألا

 «مكؤانث مهلو «مكمكح مهل مكنم اءزج نوريصي كئلوأ ىأ 4 مكنم كتلوُأَف مكعم

 مهلضف مهل اورصنو اووآ نيذلاو لوألا رجاهملاف ءمكنم مهنأل مهيلع نولعت ال

 ملو «مهئالب لثم اولبأو دعب نم اوئمآ نم ءازجلاو ءانثلاو لضفلا ىف مهب قحليو

 هللا سْفَت مُهَرَدْقَت مُهوُضرأ مُهظفلَت اهله ٌرارش ضرألا يف ىَقْبيو «ميهاربإ َرَجاَهُم ْمُهمْرْلا ضرألا
 :دمحأو :(1447) ماشلا. ىنكس يف - داهجلا :دواد وبأ هاور .'ريِزاَتَحْلاَو ةدرقْلا عم رات مهرشحتو

 .(58175)صاعلا نب ورمع نب هللا دبع دنسم -نيرثكملا دئنسم



 لافنألا ةروس ريسفت
 0 ل للمال م0

 أ بحل

 ام هللا دنع هيف باسح ال وهو «نمزلا ىف اوفلخت نإو لضفلا ىف مهنع اوفلختي

 .مهيف ققحت دق ةرجهلاو داهجلاو ناميإلا ماد

 ةرطفلا ءالو وحمي ال نآرقلا ىدهكو «ضعب عم مهضعب نينمؤملا ءالو اذه

 ةرسألا ءالو ءاج كلذلو «هيوقيو همعدي هنأل ةرسألا ءالو «ماعلا ءالولا وحمي الو

 باّتك يف ضعبب ئلوأ مهضعب ماحرألا اولوُأو# :ىلاعت لاق دقف ماعلا ءالولا دعب

 . «هّللا

 ىنفت ال ةرسألاف «ةتباثلا مالسإلا تاررقمو «ىلاعت هللا باتك مكح ىف ىأ
 .ىمالسإلا عمتجملا مئاعد ىوقت نكلو ناميإلا راوجب



 .ناتيكمف نيتريخألا نيتيآلا الإ نولوقيو ١79 اهتايآ ددعو ةيندم ىهو

 تْلَمْكَأ مويا ... 8 ةيآ نأ تباثلا نكلو «ةدئاملا دعب تلزن اهنأ فحصملا ىفو
 تلزن [ةدئاملاا 6# .... انيد مالسإلا كَل تيضرو يتمعن مكيلع تمَمْنَأَو مكنيد ْمُكَل

 «هنع هللا ىضر قيدصلا ةجح ىف تلزن ةءارب نأو «عادولا ةجح ىف ةفرع ىف

 «كوبت ىف تلزن اهنإ :اولاقو «ةدئاملا لبق ىهف «بلاط ىبأ نب ىلع اهب ىلصو
 ىف اهل ةنراقم اهنأ ىلع لدي امم ةوزغلا هذه ىف نيقفانملاو نيملسملا رابخأ اهيفو

 اهنأل «ثوحجلا» ىمستو «نيقفانملا تح ضف اهنأل ؛«ةحضافلا» ىمستو «نامزلا

 اهريغك «ميحرلا نمحرلا هللا مسب» ب أدبت ملو ءاهتفشكو نيقفانملا رارسأ تثحب

 .روسلا نم

 «ةلمسبلاب لافنألا ةروس نيبو اهنيب اولصفي مل ةباحصلا نإ :كلذ ىف اولاقو

 هتايآ تعضوو «ىأرلاب ال فيقوتلاب هيف بتك ام بتك ميركلا نآرقلا نأل كلذو

 همسر ام هعم اوناك نيذلا ةعامجلاو تباث نب ديز عبتا دقو «فيقوتلاب هروسو

 نم اهعضوم ىف ةيآ لك عضوو هتايآ نم هيلع لزنو هروس نم كك هللا لوسر
 ةباتكلاو «ةءارب نيبو لافنألا نيب «ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب» عضي ملو ءاهتروس

 .رتاوتلاب تبث دقف هيف بيرلل لاجم ال اذه «فيقوتلاب ةتباث ةعبتم ةنس

 دادتما ةءاربلا نإ لاق نم مهنمف :ةلمسبلا ةباتك ماع ىف ةمكحلا ىف اولاقو

 مهضعب لاقو «ةنيب ةحضاو ةمكح كلتو ءدوهعلاو برحلا ىف امهعوضومف لافنآلل
 ةروس تلمتشا ام عم نابسانتي ال «ةلمسبلا امهيلع لدت نيذللا مالسلاو ةمحرلا نإ

 .قافنلل فشكو «بورحلاب ديدهتو ءدوهعلل ضقن نم ةءارب



 ةبوتلا ةروس ريسفت 1# ١

 زل حسي
 > يب

 ةيمالسإ تماد ام اهروص لكب برحلا نأل ؛لوألا ليلعتلا ىضترن نحنو

 ضرألا تدّسَفَل ضعبب مهضعب سائلا هللا عْفد الولو ... 9 «سانلاب ةمحر ىهف «ةلداع
 .[ةرقبلا] # 629...

 اهل نيكرشملا ضقنو «ةقثوملا دوهعلا ىلع تلمتشا دق ةميركلا ةروسلاو
 (11هكَك لوسرلا حرص امك < ؛نيلا هن ةحايس , داهجلا نأ نايبو .اهنوضقني نم ةءاربلاو

 نيذلا ديكرشملل ها ءافولا ةءاربلا هذه عم هناحبس بجوأو فلهأو ا ا

 .مكدوهع نم ائيش مكوصقني مل

 لهأ ريغل لاتقلا ناك تخلسنا اذإف «مرحلا رهشألا ىف مرحم لاتقلا نإو

 نم ةراجإو «ةدجنلا ةظحالم عم كلذ لكو .ناكم لك ىف نيكرشملا عبتتو «دهعلا

 مالك ْعّمْسَي ىَتَح هرجأف كَراجَتسا نيكرشملا نم دحأ نو :ىلاعت لاقو ءراوجلا ديري
 . 4 0 َنوُمَلعي ال موق مُهّنأب كلذ هَنمأم هغلبأ مث هللا

 نوربي ال مهنأل «نيكرشملا دوهع ىلع دامتعالا حصي ال هنأ هناحبس نيب مث

 «نيلامتحالا دحأ ىلع ةماقتسالا مهيف ضرفت نيذلا هناحبس ىنثتساو «مهدوهعب

 . © 0 ... مهل اوميقتساف مكل اوماقتسا اَمَه. .. 8 :ىلاعت لاق اذلو

 ال مُكيَلَع اورهظي نإو. . . ف ءايوقأ نوملسملاو نوكت ةضورفملا مهتماقتسا نإو

 اوناك ذإ مهرضاح نع ئبني مهيضام نإو « .4 2 ... ةّمذ الو ّألِإ مكيف اوبُقَري

 .مارحلا دجسملا نع مكنودصي

 ناميألا اوثكنو رفكلا ىلع اورمتسا نإو «نيدلا ىف مكناوخإف اوبات اذإ مهنأو

 ىلع اورمتسا دقو ىلاعتو هناحبس رمأو «مهل ناميأ ال مهنإ ءرفكلا ةمئأ اولتاقف

 :ىلاعت لاقو ءمهولتاقي نأ نيئمؤملا ىلع نأ مهدوهع ىلع ثكنلاو مهتوادع

 هم ةتقع ل همم ري

 ١ :مّلَسو هيلع هللا ىَّلَص ىلا َلاَق «ةحاّيٌّسلا ىف ىل ْنَدْنا هللا لوس اي :لاَق الجر نأ َةَماَمأ ىإ نَع 0
 .(7445)ةحايسلا نع ىهنلا -داهجلا :دواد وبأ هاور . ' ىَلاَعَت هللا ليبَس ىف ُداهجْلا ىتم أ ةح



 ةبوتلا ةروس ريسفت 1#
 1 كلل مالا ل

 ااا ١ ..

 يب ١

 هاه تا 8 يما ماع هامل و هدم ةمم»ع مم ع م ه كر هو هو مق ور دم وم عدس 1

 نيدمؤم موق رودص فشيو مهيلع مكرصنيو مهزخيو مكيديأب هللا مهبذعي مهولتاق

(68 4 . 

 داهجلا نإو .ددبتي هلعجت ةميزهلاو «مهبولق ظيغ بهذي ىزخلا اذه نإو

 مهلا سيل مهنأ نيبو نيكرشما تيبا مع ىلإ ىلاعتو احبس ههنا كلذ دب

 هللا دجاَسم اورمعي نأ نيكرشمل ناك امإط ناميإلا اهطرش دجاسملا ةرامع نآل ؛ رجأ

 رمعي اَمّنِإ 09 َنوُدلاَخ مه ِراَثلا يفو ِمُهَلامعَأ تطبح كتّلوُأ رفُكْلاب مهسُفنَأ ئَلع نيدهاش

 مسعف هللا الإ شخي مّلو ةاكرلا ىتآو ةالّصلا َماَقََو رخآلا ميلا هّللاب مآ نم هللا دجاَسَم
 را
 هنإف ءدجاسملا مهترامع ىلإ ةراشإ كلذو . 4 6 َنيِدَمْهمْلا نم اوُنوُكَي نأ كلو ع

 ةرامعو حاحا ةياقس متلعجأ و: : ىلاعت لاق اذلو ءنيكرشم اوماد ام مهديفيال

 69 ملط مَا يدها هللا

 اونمآ نيذلا ءازج نيب .رفاكلاو نمؤملا ىوتسي ال هنأ هللا نيب نأ دعب

 «نوزئافلا مه كئلوأو ءمهسفنأو مهلاومأب هللا ليبس ىف اودهاجو اورجاهو

 ادبأ اهيف نيدلاخ «ميقم ميعن اهيف مهل تانجو ناوضرو هنم ةمحرب مهبر مهرشبي

 .ميظع رجأ هدنع هللا نإ

 هنأ نيبف «ىلاعتو هناحبس هلل اونوكي نأ بجي ءالؤه نأ هناحبس نيب مث

 رفكلا اوبحتسا نإ هللا نود نم ءايلوأ مهناوخإو مهءابآ اوذختي الأ مهيلع بجي

 لاومأو مكتريشعو مكجاوزأو مكئاوخإو مكون مكوابآ ناك نإ لك «ناميإلا ىلع

 هلوسرو هللا نم مُكَيَِإْبَحَأ اهَتوضَرَت نكاسَمَو اَهَداَسَك َنَوَشْخَت ٌةراَجتَو اهوُمُمْفَرَمْلا

 مويب هناحبس مهركذو «ةريثك نطاوم ىف مهرصنب ىلاعتو هناحبس مهركذو

 «تبحر امب ضرألا مهيلع تقاضو ءائيش مهنع نغت ملف مهترثك مهتبجعأ ذإ نينح



 ةبوتلا ةروس ريسفت 8# 1

 ا بحل

 مل ادوُنَج لّرنأو َنينمْؤُمْلا َلَعو هلوُسَر ىلع هَنيكس ُهّللا لزنأ مثال نيربدم اولو مث
 . 4 69 َنيِرفاَكْلا ءازج كلو اورفك نيذلا دعو اهورت

 :ىلاعت هللا رمأف ءدجسملا نولخدي نوكرشملا ناك نكلو مانصألا ترسك دق
 اذه مهماَع دعب ْمكرَحْلا دحْسَما اوُبرقَي الف سجن دوُكرشملا امن اونمآ نيا اهي اي )

 . 4 62 ميكح ميلع هللا نإ ءاَش نإ هلضَف نم هللا مكين فاوَسَف ةّليع متفخ نإ

 . مأ ىراصن مأ ادوهي اوناكأ ءاوس نيرفاكلا لاتقب كلذ دعب نم هناحبس رمأ دقو

 .نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي ىتح نيكرشم

 :اولاق ىراصنلاو «نيكرشملاك اوناكف هللا نبا ريزع اولاق دوهيلا نأ نّيبو
 ْ . تاقولخملا هللا ةدابع ىف اوكرشأ نأ ىف نيكرشملا لثم اوناكف هللا نبا حيسملا

 مهوذختاف هللا نع ملعلا ىف طئاسو مهنابهرو مهرابحأ اوذختا نأب اودازو

 ©©9 َدوُكِرْضُي اّمَع ُهئاَحْبَس َوه الإ هل ال ادحاو اََّلِإ اوُدَبعيل الإ اورمأ امو. . » ءابابرأ

 َنوُرفاَكْلا هِرَكْوَلو هرون متي نأ الإ هللا يَبأيَو مههاوفأب هللا روث اوئْطي نأ نوديري

 . لطابلاب سانلا لاومأ مهلكأ ىف نابهرلاو رابحألا ئواسم هناحبس نيبو .4 ©

 ئوُكتف منهج ران يف اهيلع ئمحي موي إف : ةمايقلا موي ءالؤه لآم هناحبس ركذ مث

 . 4 ص وزنك شت اما وفوذف مك مئه فوط وو هاج ا
 لحي ال «مرح ةعبرأ اهنم رشع انثا ىهو روهشلا ةدع هناحبس ركذ كلذ دعب

 ىهو «ةرمعلا كلذكو «مارحلا هللا تيب ىلإ لاقتنالا وأ جحلا رهشأ اهنأل لاتقلا اهيف

 وهف نابعشو ىدامج نيب ىذلا (رضم) بجرو «مرحملاو «ةجحلا وذو ةدعقلا وذ
 .جحلا رهشأب قحلأف .رضم ةرمع رهش

 اورَفَك نيا هب لضي ٍرَمُكْلا يف ةداَيِز ِءيِسّنلا اَمْنِإ» ءىسنلا ىلاعت هللا مرحو'
 ىف برحلا ءادتبا نإو 409 .. . هللا مرح اَم ةدع اوُطاَويَل ماع هتومرحيو اماع هنوُلحي

 اوُتاَقو مُكسفنأ نهيف اوملظت الق... . # لاتقلا ناك اذإ نكلو ءزوجي ال مرحلا رهشألا

 . 9 َنيّمْا عم هَل نأ اوُمَلْعاو فاك مُكَتوُلتاَقي امك فاك نيكرشملا
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 م1 للامم

 + هكا
 يب

 نيدْلا اهيأ اي ] هنع لقاثتلا ىلع مهمالو « لاتقلاب ىلاعت هللا رمأ كلذ دعب

 نم اًيندلا ةاَّيَحْلاب متيضَرأ ضرألا ىَِإ مقا هّللا يبس يف اورفنا ْمُكَل ليق اذ مُكَل ام اوُمآ

 باذع ىلاعتو هناحبس نيبو 42 يلق الإ ةرخآلا يف اناا ةاََحْلا ٌعاَم اَمَف ةرخآلا

 .مهريغ اًموق لدبتسي هنإف هللا ليبس ىف نورفني ال نم

 هرصن دقق هورصتت الإ ) :هرصان هللا نإف يو ىبلا اورصني مل نإ مهنأ نّيبو
 هللا نإ نزحت ال هبحاصل لوقي إِلا يف امه ْذِ ناين اوك نيد هَجَرْحَأ ذهل

 ئلفسلا اورفك نيذلا سلك لعَجو هور مدون ديو هلع هَيِكس هللا لَنَا

 افافخ لاتسقلا ىلإ روفنلا بوجوب ىلاعت هللا حرصو * اًيلعْلا يه هّللا ةَملكو

 .الاقثو

 اولعف امك نينمؤملل نيقفانملا ليذخت ىلإ ىلاعتو هناحبس هللا راشأ كلذ دعب

 :كلذ ىف ىلاعت لاقو نينمؤملا عم اورفني ملو ءاولذخو اوقّوع دقف «كوبت ةوزغ ىف
 هللاب نوفلحيسَو ُةَقشلا مهْيلَع تدْعب نكلو كوعبتأل ادصاق اَرعَسَو اًيِرَق اًضَرَع َناَكْوَلط
 . 4 69 َنبذاَكَل مهن ملي هللاو مهسفنأ َنوُكلِهي مكَعم انَجَرَحَل انعَطتسا و

 نيبتل نذأي مل ولو ءفلختلاب مهل نذأ نأ هيبن نع هلالج لج هللا افع دقلو

 ل 69 نييذاكلا ملعتو اودص نيذلا كل يي ئَح مهل تنذأ مل كد هللا اَنَعط مهقافن

 ميلَع ُهّللاَو مهسُفنَأو مِهلاَومَأب اوُدهاَجُي نأ رخآلا مولا هَللاب ونمو نيذْلا كندْعَمسَي

 يف مَ مُهْيوُلق تبان رخآلا مْويلاَو هللا ومي ال نيذلا كُندْنتسَي امّنِإ ©9 َنِقتمْلاب

 . 4 69 نودّدرتي مهيير

 اودعتسي مل مهبيرو مهقافنل مهف نيقفانملا لاوحأ نيبي ىلاعتو هناحبس ذخأو

 ريخ هيف مهدوعق نإو «نيدعاقلا عم اودعقا ليقو «مهثاعبنا هرك هللا نأو «لاتقلل

 مكتوغبي مكلالخ اوُعَضْوألو الاَبَح لإ مُكوُداَر م مكيف اوُجَرَخْوَل )» :ناميإلا لهأل

 كل اوبو لبق نم ةَفلا اَعَتبا دَقَل 29 َيملاظلاب مَع هللا مُهَل نوُعاَمَم ْمُكيفَو ةّيمْلا



 ةبوتلا ةروس ريسفت #1 م

 أ بحل

 هما و مما عما مل #ه م 2 4 عمم ميم هوم ممم قد همس هس م "و
 الو يل نذئا لوقي نم مهنمو (52 نوهراك مهو هللا رمأ رهظو قحلا ءاج ئتح رومألا

 . 4 69 نيرفاكْاب ةطيحم مده او اوُطَقس ةّنفلا يف الأ يّ
 بتك ام الإ انبيصي نأ لق ا :مهل لوقي نأب هيبن هللا رمأيف ىبنلا نولذخي مهنإ

 469 ومؤلف لا ىلع ارم رخ ان ل

 أدع ف بذل كيسي أُحب صئرتن حنو يستْلا ىدشإ إن نوص

 . 4 ©9 َنوُصَبرَتُم مكعم اَنِإ اوصُيرتق انيديأب

 مهلاومأ كبجعت الق إل «ثيبخ هيف سيل ىذلا بيطلا لاملا الإ برحلا ىف ىدجي الو
 َنوُرفاَك مهو مهسفنأ قهزتو ايندلا ةاَيحْلا يف اهب مهبْذعيِل هّللا ديري اَمّنِإ مهدالوأ الو

 نوفاخي مهنأ نيبيو « ةيذاكلا مهناميأ ىف مهلاح ىلاعتو هناحبس نيبو

 .4 © َنوُحَمْجَي مهو هلا الَخدُم وأ تاَراَقم وأ انْ دودي .نوقرميو

 ا ا ا

 ا ا ل

 اَمَّنِإإ8 :ىلاعت لاقف تاقدصلا فراصم ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقلو 4 69
 ينو نِمِراَْلاو بالا يفو مهو لما هيلع نيلماَعلاو نيكاسمْلاو ءارقفأل تاقدّصلا

 .4 69 ميكح ميلع ُهللاو هّللا نَم ةضيرقف ليسا نباو هللا ليبس

 000000 ١ :مهلوق مهئاذيإ نم اوناكف ,ىذألا

 .#4 © 5 ميلَأ ْباَذَع مهل هللا لوُسَر نووي نيذْلاَو مكم اونَمآ نيل ةمحَرو نينمؤملل



 ةبوتلا ةروس ريسفت 8#
 1 16 0س اس اسس 1

 ا حل

 هلوسرو هللاو «نينمؤملا اوضريل نوفلحي مهنأ بذكلا نيقفانملا قالتخا نمو
 ران هلف هللا داحي نمو هلوسرو هللا نوداحي «نينمؤم اوناك نإ هموضري نأ قحأ

 «مهل نيبت اذإ قحلل نونعذي ال نكلو ءاهنوملعيو ةمئاق ةلدأ نوري مه «منهج

 جرخم هللا نإ اوءزهتسا لق... » «مهبولق ىف امب مهربخت ةروس لزنت نأ نورذحيو

 هلوسرو هتاياو هللابأ لق بعلتو ضوخن انك اَمْنِإ نلوَقَل مهتلأس نئَلو 69 نورذحَت ام
 نورمأي مهنأو نيقفانملا لالض ىلاعتو هناحبس ركذ دقو .4 (52 َنوءِزِهَتسَن متنك

 .فورعملا نع نوهنيو ركنملاب

 مهلبق نم نيذلاك مهنأو «مهاقلي ىذلا ديدشلا باذعلا ىلاعت هللا نّيب مث

 امك نتفلا ىف اوضاخو مهقالخب مهلبق نم نيذلا عتمتسا امك مهقالخب اوعتمتسا

 ةكيألا باحصأو ميهاربإ موقو «دومثو داع موق ىف ةربعلا مهل نّيب مث ءاوضاخ
 اوناك نكلو هللا مهملظ امو «لزن ام مهب لزنو «تانيبلاب مهلسر مهتتأ ةكفتؤملاو
 .نوملظي مهسفنأ

 نيرفاكلا تاقالع لباقم ىف نينمؤملا تاقالع ىلاغتو هناحبس نيب مث
 فورعملاب نورمأي ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو » :لاقف نيقفانملاو

 كيلوأ هَلوسرو هللا نوعيطيو ةاكّرلا نوُتؤيو ةالّصلا نوميقيو ركدملا نع َنَوِهْنَيو
 نينمؤملا هب هللا دعو ام كلذ دعب نم نيبو « 65 ميكح ٌريزع هللا نإ هللا مهمحريس

 . ميظعلا زوفلا وه كلذو ريكأ هللا نم ناوضرو اهيف نيدلاخ ميعنو تانج نم

 َراَمُكْلا دهاج يبنلا اًهيَأ اإل نيرفاكلاو نيقفانملا ءالؤه دهاجي نأب هللا هرمأو

 .4 60 ريصملا شوج مارا مهل فاو قا
 ىلع لوقلاب ةئتفلا نوريثيو ّدِلِللَي ىبنلا ىلع نورتفي نوقفانملا ناك دقلو

 ام اومهَو مهمالسإ دعب اورفكو رفكلا ملك اولاَق دَقَلو اوُلاَق ام هّللاب نوفلحُي 9 «نينمؤملا
 نإو مهل ارَيَخ كلي اوبوتي نإَف هلضف نم ُهَلوُسَرو هللا مهانغأ نأ الإ اوُمَقَن امو اواني مل

 ٍريصت الو يلو نم ٍضرألا يف مهل امو ةرخآلاو ايْندلا يف اًميلَأ اباَذع هللا مِهبَذَعي اوُلوتي
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 ةبوتلا ةروس ريسفت ## 9
 لل وللا لالالا ملل

 هل جل

 يت

 هلضف نم مهاتآ نئل هللا نودهاعي ذإ «قافنلا قالخأ ىلاعتو هناحبس نّيبو
 مهو اولوتو ءهب اولخب هلضف نم مهانآ املف «نيحلاصلا نم ننوكيلو نقدصيل

 .هب تسرمت مهسوفن نأل اقافن اوداز كلذبو ءنوضرعم

 ىف مهسفنأ نوعوطي نيذلاف «نينمؤملاب ةيرخس مهتايح نيقفانملا كئلوأ نإو
 .ىبنلا ناك دقلو «مهنم نورخسيو ء«مهنومولي مهدهج الإ نودجي ال نيذلاو داهجلا

 نأ لدب اوبرقي ىكل مهل رفغتسي دئاق لككو «ةيادهلا مهل بلطي لوسر لكك كي

 نإ مهل رفغتست ال وأ مهل رفغتسا» مهل هللا رفغي نل هنأ نيب ىلاعت هللا نكلو

 يي اللاوو هل وفك هلأ لل رف قة دعت مه ردت
 .« ©9 نيقساقلا َمْوَقْلا .

 نوفلخملا حرفو اوفلخت كوبت ةوزغ ىف امك ؛ماع داهجل ىبنلا جرخ اذإو ٠
 هللا ليبس ىف مهسفنأو مهلاومأب اودهاجي نأ اوهركو هللا لوسر فالخ مهدعقمب

 . « 69 دوهقفي اوناك ول ارح دشَأ منهج ران لق رَحْلا يف اورفنت ال اولاَقو... »

 نأ... # :لوقي نأ هيبن ىلاعت هللا رمأو قافتلا رمأ هللا فشك كلذ دعب

 عم اودعْفاَف رم لو دوعقلاب متيضر مَن اودع يِعَم اولتاَقن نو ادبأ يعم اوجرخت

 هللاب اورَفَك مهّنإ هربَق ىلع مقت : الو ادبأ تاّم مهنم دحأ ىلع لصق الو 69 َنيفلاَخْا

 داهجلا ىلإ وعدت ةروس تلزن املك مهنإو 469 َدوُقِساَف مهو اوَناَمَو هلوسرو
 عم اونوكي نأب اوضر (55) نيدعاقلا عم نكت اَنرَذ اوُلاَقو مهنم لولا اوُلوُأ كتَدئتسا »

 مهلاومأب نودهاجي هعم نيذلاو لوسرلا لاح ىلاعتو هناحبس هللا نّيب دقو

 ىلع الو ءاَفَعَصلا ىلع سيل 9 :ىلاعت لاقف راذعألا ىوذ مكح نّيبو «مهسفنأو
 ىَلَعاَم هلوُسَرَو هلل اوحّصت اَذِإ جرح توقفي ام َنودَجَي ال َنيِذّلا ىلع الو ئضرملا



 ةبوتلا ةروس ريسفت 2#
 0 كلل للا

 ا بح

 ال تلق مهلمحتل كوتأ اَم اَذإ َنيِذّلا ىلع الو 69 ميحّر َروُفَع هّللاو ليبَس نم َنِدسَحمْلا

 . 4 69 نوقفني ام اوُدجَي الأ انَرح عّمدلا نم ضيفت منيو اوُلوَ هيلع مُكلِمحَأ ام دجأ

 نأب اوضر ءاينغأ مهو كنونذأتسي نيذلا ذخاؤي ىذلا نأ كلذ دعب نّيِب دقو

 اذإ مكيلإ نوردتعي )» نوملعي ال مهف مهبولق ىلع هللا عبطو «فلاوخلا عم اونوكي

 كحل ىريسو مكر نمل نب ف مل مؤ ل اورد اف لمه مع

 نمو .4 69 نولمعت مك امب مكيف ةداهشلاو بْيعلا ملاَع ىلإ نوُدرُ من ُهلوُسَرو

 متبقنا اِإ مك هللاب نوُفلَحَيَس ل :ىلاعت هللا لاق اذلو فلحلا "رياك قالا رماطم

 نوبسْكي اوُناَك اًمب ءازج منهج مهاوأمو سجر مُهْنِإ مهنع اوضرْعأَف ْمُهْنَع اوضرعتل مهي
 نيقسافلا موقْلا نع ئضري ال هللا َنِإَف مهنع اوضرت نإَف مهنع اوضرتل مُكَل نوُفلَحُي ©

65 4 . 

 مهيف نوقفانملا دجو نيذلا مهو «بارعألا لاوحأ ىلاعت هللا نّيِب كلذ دعب

 هللا لرنَأ ام دودح اوُمَلعي الأ ردجأو اًقاَقنو افك دش. . ]) مهنأ ركذف ءابصخ اعترم

 مكب صئرتيو امرغم قفدي ام حتي نم بارغألا نمو (59 ميكح ٌميلَع للا هلوُسَر ىلع

 ْ . 4 62 ميلع عيِمس ُهّللاَو ءوّسسلا ٌةرئاد مِهّيَلَع رئاودلا

 نم بارعألا نمو 8 ءاونمآ نيذلا مهو بارعألا ضعب ىلاعت هللا فصنأ دقو

 مهل يرق اهّنِإ الآ لوسُرلا تاولصو ه هَّللا دنع ٍتاَبرُق قفني م لتي رخآلا مويلاو هّللاب نمؤي
 يب دم درباامه مل

 . 4 59 ٍميِحُر وُ هللا نإ هتمحر يف ُهّللا ملحد

 ةماعد اوناك نيذلا راصنآلاو نيرجاهملا نم نيقباسلا ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 راهنألا اهتحت يرجت تانج مهل دعأو هنع اوضرو مهنع هللا يضر. .. 9: هتوقو مالسإلا

 . 4 62 ميظَعْلا زوفْلا كلذ ادَبَأ اهيف نيدلاَح

 يأ ني للا دبع مهسأر ىلع «هيلع اوبرتو قافنلا ىلع اودرم نيذلا ةنيدملا

 نحن مهملعت ال قاَقتلا ىَلع اوُدَرَم ةئيدمْلا لهَأ نمو َنوُقفانم باَرعألا َنَم مُكَلَوح ْنَّممَو )



 ةبوتلا ةروس ريسفت #1 و
 اا ١

 يف
 وش مارب رب سو

 مهو اوُقرَععا َدورَخآَو 09 ميظع ِباَذَع لإ وري مل نيئرُم مهدعتس مهملعت

 . 4 9 محي روق هلا نإ ْمِهْلَع بوي نأ هللا ىسع اًنّيس رَخآو احلاص المع اوُطَلَخ

 «قافنلا ةفشاك ىهف «ةاكزلا ذخؤت نأ نيقفانملا ركذ دعب ىلاعت هللا رمأ دقو

 ملأ» : لمعلا ىلع ثحو نيمئآلل ةبوتلا باب حتف مث .مهتراهطو نينمؤملا ءامثو
 9 ميحرلا بالا وه هلل ناو تاَقدصلا ديو هدابع نع بولا لبقي وهلا نأ اومَع

 ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلإ نوُدرتسو نونمؤملاو هلوسرو مُكلمع هللا ىريسف اولمعا لق
 اوبطوخ نيذلا نم نأ ىلاعتو هناحبس نّيبو .4 62 َدوُلمْعَت منك اَمب مكََبنيَف

 «ميكح ميلع هللاو مهيلع بوتي نأ امإو مهبذعي نأ امإ هللا رمأل نوجرم ةوعدلاب ا

 هللا ءادعأ نم تامولعملا نوقلتي ادجسم اوذختا دق ةنيدملا لوح نيذلا نيقفانملا نأو

 اوَدَحَنا نيذلاو )ا: :هيف ىلاعت هللا لاقو ءرارضلا دجسم ىمسأ ىذلاو «لوسرلاو

 لْبَق نم هلوسرو هللا براَح نمل اداصرإو نيمؤملا نيب اقيرفتو ارفكو ارارض ادجسم
 ٌدِجَسَمْل ادب هيف مق قتال سو نومه دهب هللاو ئتسحلا لإ انو نإ حبل
 بحي هلا وهي نأ دوُبحُي اجب هبف هيف مَ وقت نأ قحأ موي لّوَأ نم وتلا ىلع سَسُأ
 ىلع هناينب سسأ نم أ ريخ ناوضرو هللا نم ئوقت وقت ْىَلَع هتانب سسأ نمفأ 09 نيرهّطملا

 مهاب لاي ال 9-0 نيملاظلا مولا يدي الهلا مهجر يف هب راَهْاَف راه فرج اهَش
 . 4 699 ميكح ميلع هَّللاَو مهبوُلُق مَطقت نأ الإ مهبولف يف ةّبير اونب يذلا

 نمو «مهكلف لوح نورودي نمو «نيقفانلا تركذ ىتلا تايآلا هذه دعبو

 مهسفنا مهم هللا ىرشنا نيذلا نيقداصلا نينا ىلاعت هللا ركذ - مهنم نوبرقتي
 يف اح هيلع ادعو َنوُلَقيو نوقف هللا ليبس يف نولتاقي... . ]» ةنجلا مهل نآب مهلاومأو

 كلو هب مهيب يذلا مكعب اورشْبتماَف هللا نم هداهعب ئقوأ نمو نآرقلاو ليجنإلاو ةاروكلا

 . 6 659 ميظعلا زوَمْلا وه

 :هناحبس لاقف ء«ةربلا مهفاصوأ' كلذ دعب ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو

 فوُرْعَمْلاب نورمآلا َنوُدَجاّسلا نوعكأرلا نوَحئاّسلا َنوُدماَحْلا َنودباَعلا نوبئاَلا ل

 . 4 09 َنيسؤمْا ٍرشَبو هللا دودحل توُظفاحلاَو ٍرَكْسْلا نع نوهانلاو



 7 ةبوتلا ةروس ريسفت 8#
 كل

1 : 

 ىلوأ اوناك ولو «نيكرشملل رفغتسي نأ ىبنل ناك ام هنأ ىلاعت هللا ركذ دقو

 اودتها نيذلا نإو «هايإ اهدعو ةدعوم نع الإ هيبأل ميهاربإ رافغتسا ناك امو «ىبرق

 ءىش لكب هللا نإ نوقتي ام مهل نيبي ىتح مهاده ذإ دعب مهلضيل هللا ناك ام

 .ميلع
 هتبوت هناحبس نّيِب مث «ضرألاو تاومسلا كلم ىف هناطلس هناحبس نيب دقو

 ةرسعلا ةعاس ىف هوعبتا نيذلا نيرجاهملاو ؛ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع

 .ميحر فوءر مهب هنإ مهيلع بات مث مهنم قيرف بولق غيزي داك ام دعب نم

 نم رذع ريغ نم كوبت ةوزغ ىف اوفلخت نم نيقداصلا نينمؤملا نم ناكو
 ريخ وهو - ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهابرف نآرقلا اهركذ ىتلا راذعألا

 مهيلع تقاضو تبحر امب ضرألا مهيلع تقاض اذإ ىتح مهنع ضارعإلاب - نيبرملا

 وه هللا نإ اوبوتيل مهيلع بات مث هيلإ الإ هللا نم أجلم ال نأ اونظو ءمهسفنأ

 ميحرلا باوتلا

 أدبم ىلاعتو هناحبس عضو دقو .اومزتلي نأب نيقداصلا نينمؤملا هللا رمأ دقو

 ْ نع اوُّلَحَعي نأ بارغألا نم مهلوح نمو ةنيدملا لهأل ناك مف :لاقف اررقم ايناث

 الو بصن الو ًأَمَط مهبيصي ال مهنا كلذ هسْفُن نع مهسفنأب اوبر الو هللا لوسُر

 مهل بتك لإ الين ودع نم نولاتي الوَراَكلا ظيغي انطوم نوصي الو هللا ليبس يف ةصمخَم
 الو ةريبك الو ةريغص فن نوقفني الو 0) نييسحملا رجأ عيضي ال هللا انإ حلاص َلَمع ب

 هللا نإو 4 659 َنوُلَمْعَي اوناَك ام نسحأ هللا مهيزجيل مهل بتك الإ ايداو نوعَطقي

 اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفني لب ءاعيمج اورفني الأب نينمؤملا ىلع ففخ
 .نورذحي مهلعل مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو «نيدلا ىف

 اًهيَأ اي :لاقف مهنوداحي مهنأل ؛رافكلا نم مهنولي نيذلا داهجب رمأ مث

 نيقتملا عم هللا َنَأ اومّلعاو ةظلَع مكيف اودجيلو راَمْكْلا نَم مكَنوُني نيدّلا اولتاق اونمآ يذلا

© 4. 



 ةبوتلا ةروس ريسفت 8#
 لوول للا اووولا ايدل

 هان ل

 لاقف ىلاعت هللا تايآ لوزن دنع نيقفانملاو نيئمؤملا نيب ىلاعت هللا زيم دقو

 اونمآ نيذّلا امَأَف اناميِإ هذه هَنداَر مكيأ لوقي نم مهنمف ةروس تلزنأ ام اذِإو 8 : هناحبس
 ىلإ اسَجِر مهتداََف ضم مهيوُلق يف نيا امو 050 نورشبعسي مهو اناَهإ مهتدازف

 ال مث نيترم وأ ةرم ماع لك يف نونتفي مِهّنَأ نوري الوأ 652) نورفاك مهو اوتامو مهسجر

 .4 679 نورٌكذي مه الو نوبوتي

 له ضعب ىلإ مهضعب رظُن ةروس تلزنأ ام اذإو 8 نيقفانملا ىف هناحبس لوقي
 .4 070 درهقفي أل مرَف مهّنَأب مهبولق هللا فرص اوفرصنا مث دحأ نم مكاري

 نيتاهب نيقفانملا فشكو ءاهداهج ىف ةمحر اهنأب ةروسلا ىلاعت هللا متخو

 لوسر مكءاج دقل 8 :ىلاعت هلوق امهو «ةكمب اتلزن امهنأ امهنع ليق نيتللا نيتيآلا
 نام لا ا ل 2 65 يبل 06 يي رةالعا هع سام يتم م 0-0 0 9 هو 526

 لقف اولوت نإف 018 ميحر فووءر نينمؤملاب مكيلع صيرح متنع ام هيلع زيزع مكسفنأ نم
 . 4 0590 ميظَعْلا شرعْلا بر وهو تلّكوت هيلع وه ّذلِإ هلإ ال هللا يبسح

 ةميركلا ةروسلا ىناعم

 :ىلاعت لاق

 0 مساس هي هس ل هذ نك معملا“ هذ

 00 رشم مده نزلا اَكإدِلوسَرَو ِهَللاَنِم ةءارب

 ىَربَعْمْر صوف اومَلَعَأَو 7 ِرْهَشَأَدَحَيرَأ ٍض رلا أوم 1 ف

 م ال
 2 ل دهس حو 2 و
 7 هّللأ حر مم ناذ دو جل ريكا ىلا

 نيكرشملاَن يعسكر يَكملا جلوس
 ا - . دفا مورد ىو لج 1 6

 اومْلَع ومع متتلَوت وتنِإو ع ريم محم نو ءهلوُسَرو
07 00 

 ويلَأ ياَدَصيأ فك بدلا كو هللا ىزجعُم يح كك
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 عكوْسْشسمل نكرم ًِ دّهتع دلال 2

 كرم َدِهَعمويل أَو 0 اووي موا

 يول َنيِقنَمْلا بحضن هَل أَنِ وتتم

 اذإ هدهع نسم ةءارب ئربو ؛هتدهعو هتعبت نم صلخ اذإ هنم ئرب نم «ةءارب

 24 00 نيكرشملا َنَم م مُتدَهاَع َنيِذْلا ىلإ هلوُسَرو هللا نم ٌةءارب طو هتاعبت نم صلخت

 .اهب لخؤي ال در مكدوهعف «متدهاع نيذلل ةبسنلاب ةعبت ال ىأ

 ىبنلا نأل اودهاع نيذلا مه مهنأ ىلع اونمآ نيذلل دوهعلا تبسن :اولاقو

 ةلودلا سيئر دهعتي امك «مهمساب دهاع ىذلا وه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ؛هيلإ اوضوف نيذلا مه مكحلا ةدهع ىضتقمب مه ذإ ءاهيلإ نيمتنملاو اهاياعر مساب

 مكح ةءاربسلا هذه نأل «ىلاعت هللا ىلإ دهعلا نم ةءاربلاو «مهيلإ دهعلا دنسأو

 «مهكرش ىلع اورمتساو «مهدوهع اوضقن نيذلا نيكرشملا عم دهعلا ضقنب ىعرش

 نينمؤملا برح ىف كلذ ناكو «مهرمأ ىلع اوبلغ ىتح «نيملسملا ىلع اًبلإ اوناكو .

 هللا ىلص ىبنلا اهاهنأف «مرحلا رهشألا نامز برق دق ناكو ؛فئاطلا لهأ عم

 هللا ئربو «تهتن تهتنا دق ةدمب ةدودحملا ريغ ةقلطملا دوهعلا نأ عمو .ملسو هيلع ىلاعت

 ةعبرألا نأو ءاهيف أدتبت ال مارح اهيف برحلا ءرهشأ ةعبرأ مهل نإف ءاهنم هلوسرو

 اذإفط :لاقف ءرهشألا خالسنا اهتياهن لعج هللا نأ ليلدب «مرحلا ىه رهشألا

 اودعفاَو مهورصحاو مهوذخو مهومتدجو ثيَح نيك ٍرشملا اوُلتْقاَف مرحلا رهشألا خلسنا

 .4 © ... ٍدّصْرُم لك مهل

 ليصفتل انه ءافلاو 4 0 .... رهشأ ةَعْبرَأ ضرألا يف اوحيسف » :ىلاعت هلوقو

 ةعبرأ ةدمل لاتقلا نم نامأ ىف مهنأ هناحبس ركذف ءدهعلا نم ةءاربلا دعب نوكي ام

 نم نينمآ اهيف اوريس ىأ 4 ٍضرَألا يف اوحيسَف ا ةملكو «مرحلا رهشألا ىه رهشأ
 الف «ىلاعت هللا ٍنوزجعت ال مكنأ اوملعا نكلو ءرهشأ ةعبرأ ةدملو «لاتقلاو لتقلا

 هللا يزجغم ريغ مُكَنَأ اوملعاو .. . 8 :ىلاعت لاق اذلو ةياهنلا ىلإ متنمأ مكنأ اوبسحت



 ةبوتلا ةروسريسفت ## ١
 011 ل املا لالالا

 الا |:
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 ةعبرأ ىف طقف اونئئمطاف «ةرخآلاو ايندلا ىف هباذغ مكلاني نأ نع
 «مرحملاو ةجحلا وذو ةدعقلا وذ اهنأ ركذف هل ىبنلا اهنيب دقو «مرحلا رهشألا

 باهذلاو جحلا رهشأ ىلوألا ةثالثلا كلتو «نابعشو ىدامج نيب ىذلا رضم بجرو

 ناك اذإف ةرمع رهش ؟١)نابعشو رخآلا ىدامج نيب ىذلا بجرو هنم ةبوألاو هيلإ
 يزخم هللا أَو ... طو هللا ىزجمعمب متسلف ضرألا ىف نوحيست مككرت هللا

 «مهتكوش فاعضإو ؛مهب ةميزهلا لازنإب ىزنخلا مهب لزنم ىأ 405 نيرفاكلا
 .ةيبرعلا دالبلا ىلع مهترطيسو «مهلواطت باهذو

 لوزن نيبت ةروسلاو «حاحصلا نم ةملك سبتقن تايآلا هذه ىلجتت ىكل هنإو

 جحلا ىف هنع بانأو «نامث ةنس ةكم لَك ىبنلا حتف  اهلوزن تيقاومو تايآلا هذه

 نيكرشملا نأل ؛هسفنب جحي نأ نع عنتما عست ةنس ىفو .ديسأ نب باتع ماعلا اذه

 ءجحلا ىف كلذك مهاري نأ دري ملف «ءايارع نوجحي شيرق تناكو «نوجحي اوناك

 نم لاوش رهش ىف ةءارب ةروس تلزن دقو «ماعلا اذه جحلا ىف هنع ركب ابأ بانأو

 نم لقأ ليقو ءاهلوأ نم ةيآ نيعبرأ مهغلبي نأ ايلع ْةِلَو ىبنلا رمأف «ةنسلا هذه
 ةقان ءابضعلا بكار وهو ركب ىبأ نم يلع اند املف ءاهب ايلع ركب ابأ عبتأف «كلذ
 هب قحل املف ّدَلِكَك هللا لوسر ةقان هذه :لاقو فقوف اهءاغر عمس ولكي هللا لوسر

 ةيورتلا موي ناك املف ءرومأم لب :يلع لاق .رومأم مأ ريمأ :ركب وبأ لاق يلع

 يلع ماقو «مهكسانم نع مهثدحو ءركب وبأ بطخ ةجحلا ىذ نم نماشلا مويلا

 مهيلع أرقف ءاذامب :اولاقف «مكيلإ هللا لوسر لوسر ىنإ :لاقو هنع هللا ىضر

 الأ : عبرأب ترمأ لاق مث «ةيآ ةرشع ثالث دهاجم نعو .ةيآ نيعبرأ وأ نيثالث

 الإ ةنجلا لخدي الو «نايرع تيبلاب فوطي الو ءكرشم ماعلا اذه دعب تيبلا برقي

 .هدهع دهع ىذ لك ىلإ ممتي نأو (ةنمؤم سفن لك

 قل موي يَ رادسا د نامل :لاق ملول هللا ىلص ىلا نع هن هللا ير ةركي ىبأ نع )١(
 ةّجحْلا وذو ةدعقلا وُذ تايلاوتم ُهنالَ :مرح ةعبرأ اهنم ءارهش رشع اننا ةنسلا «ضرألاو ٍتاومسلا هللا
 . «ناَبعشو ىَداَمج َنْيَب ىلا ضم بجرو مرحملاو
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 م لللللللا لالا لااا لالا

 ا بح

 انذبن دق اّنأ كمع نبا غلبأ «يلع اي :نيكرشملا نم رضح نم لاق ذئدنع

 .فويسلاب برضو حامرلاب نعط الإ دهع هنيبو اننيب سيل هنأو ءانروهظ ءارو دهعلا

 نم انأري امدنع هلوسرو هللا نأو ءدهعلا ذبنب اوأدتبا مهنأ ىلع لدي اذه نإو

 ءاهذبن ىف مهل ةبواجم مهدوهع نم ةءاربلا تناكف «ذبنلاب نيئدتبمللا مه اوناك دهعلا

 ىلإ هلوُسرَو هللا نَم ناَذَاَو 9 رهشأ ةعبرأ ضرألا ىف اوحيس نأ ىلاعت هللا حابأو
 نإو مُكَل ريخ وهف متت نإف هلوسرو نيكرشملا نم ءيِرِب هللا نأ ربكألا ّجَحْلا موي ساّنلا
 . 4 © ميلأ باّذعب اورَقَك َنيِذّلا رشَبو هللا يزجْم ريغ مكنأ اوملعاف متيلوت

 ««ةءارب) ىلع (ناذأ) ةفطاع واولا 4 هلوّسَرو هللا َنَم ْناَذَأَو  :ىلاعت هلوق
 مهثكنل نيكرشملا نم نونمؤملاو ِهِلَي ىبنلا مهدهاع نيذلا نم هللا ةءارب ىه ةءاربو

 الو «مهل ناميأ ال مهنألو كلي هللا لوسر لوسر يلعل كلذ اونلعأ امك «مهدهع

 وهو ءاطعإلا ىنعمب ءاطعلاك «ناذيإلا ىنعمب وهو «مالعإلا وهف ناذألا امأ

 «نيملسملا نم دهاع نكي مل نمو «ثكنو ادهاعم ناك نم عم اعيمج سانلا مالعإ
 نم ءىرب هللا نأ مالعإلا عوضوم ناك اذلو «نيكرشملا نم ةءاربلاب مالعإ وهو
 الإ «لبق نم هل دهع ال نمل دوهع الو اهوثكن نإ مهل دوهع الف «هُلوسَرو نيكرشملا

 .نينمؤملا ىلع اورهاظي ملو هيلع اوماقتسا نإ
 ناذيإ ىنعملاو «ءابلا ريدقت ىلع حتفلاب 4 هلوسرو نيكرشملا نم ءيِرب هللا َنأإط

 «برعلا مالك ىف اريثك اذهو .نأ لبق ءابلا فذحو «نيكرشملا نم ءىرب هللا نأب
 .لوقلا دعب رسكت (نإ)و لوقلا ىنعم نمضتي ناذيإلا نأل 227(نإ) رسكب ئرقو

 ذإ زئاج كلذ نإو «ةلالجلا ظفل وهو مسا ىلع ةفوطعم عفرلاب 4 هلوسرو »
 ىلع فطعي هنإ :ىرشخمزلا لوقيو «مت دق ربخلا ناك اذإ عفرلاب مسا ىلع فطعي
 . ىنعملا ثيح نم هيف ىودج ال ىظفل فالتخا وهو «(ءىرب) ىف ردقملا ريمضلا

 )١( ةرتاوتملا رشعلا ىف تسيل .
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 يي ا

 ىضر يلع نع ىور ام وه نيكرشملل هلوسرو هللا هملعأ ىذلا مالعإلا نإو

 بلاط ىبأ نب يلع عم تنك :لاق ةريره ىبأ نع دمحأ مامإلا ىور دقف» : هنع هللا

 انك :لاق ؟هب نودانت متنك ام :لاقف - ةءاربب ةكم لهأ ىلإ ٌهِْلَي هللا لوسر هثعب نيح

 نيبو هنيب ناك امو «نايرع تيبلاب فوطي الو نمؤم الإ ةنجلا لخدي ال هنأ ىدانن

 نإف رهشألا ةعبرألا تضم اذإف «رهشأ ةعبرأ ىلإ هدمأ وأ هلجأ نإف دهع هللا لوسر

 (١كرشم ماعلا دعب تيبلا اذه ىلإ جحي الو ءهلوسرو «نيكرشملا نم ءىرب هللا

 ال .هدهع دهع ىذ لكل متي نأ ىه ىنآرقلا ىنعملا عم قفتت ىتلا ةحجارلا ةياورلاو

 .ةيتآلا ةيآلا كلذ نيبتس امك ءاهيلع ديزي ال رهشأ ةعبرأ نوكي نأ

 هنآل ؛©"”رحنلا موي هنأ نورثكألا حجرو «ةفرع موي وه ليق ربكألا جحلا مويو

 فاوط وهو «نكرلا فاوطلاب جحلا متي امنإو ء.جحلا هب متي ال ةفرع جحلا ناك نإو

 ترفاضت تاياورلا نألو «فاوطلا اذهو ةفرع نيب طسوتي رحنلا مويو ؛:ةضافإلا

 .ةبقعلا دنع كلذ لاقو «رحنلا موي نذآ ايلع نأ ىلع

 هنألو ءرغصألا جحلا اهنومسي مهنأل ؛ةرمعلا ماقم ىف ربكألا جحلا ىمسو

 عمتجا هنإ :ىرصبلا نسحلا لاقو «تيدأ دق جحلا لامعأ رثكأ نوكت رحنلا موي ىف

 لهأ ةدابع قفاو دقو :لاقو «نونمؤملاو نوكرشملا ةعساتلا ةنسلا ىف جحلا ىف

 .هذعب الو هلبق كلذ قفتي ملو باتكلا

 فاشكلا ىف هتدجو ىرصبلا نسحلا نمؤملا ىعباتلا ىلإ لوقلا اذه ةبسنو

 لهأ ةدابع عم جحلا قافتا نع هلاق ام ةبسن وأ هيلإ هتبسن ىف كشأ انأو ىرشخمزلل .

 لهأ دنع اهب ةربع ال باتكلا لهأ ةدابع نأل ؛كلذل ربكألا جحلاب هتيمستو «باتكلا

 نم هب ىتأ اميف هعابتا مهيلع بجو ِةّلِكلَ ىبنلا ةثعب دعب هنإف «هللا دنع الو ناميإلا
 . "7(ىعابتا الإ هعسو ام ايح نارمع نب ىسوم ناك ول» :ِهيِكلَي لاق امك ةدابع

 .دعب ىتأيسو . هجيرخت قبس )١(

 ىبأ نع( ١1 40)جحلا :ملسمو ((115)ةروعلا نم رتسي ام -ةالصلا :ىراخبلا هاور ام كلذ ديؤي امو قفز

 ماَعْلاَدْعَب َجْحَي ال ' :انأ ىو وُ (رخدلا ويل نيدو ىف ةجحلا كلت ىف ركب وب تب لاق ةريرم
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 ١ للا اال

 ا حل

 لوانتتو ءاهيف اوثكن ىتلا مهدوهع لوانتت نيكرشملا نم هلوسرو هللا ةءاربو

 ةميركلا ةيآلا هب تحرص دقلو «مهعنمب ءاميإ اهيفو مهجح ةقيرط لوانتتو «مهكرش

 دعب مارحلا دجسملا اوبرقي الَق سجن نوكرشملا اَمَنِإ ... 8 :ىلاعت لاق ذإ ءدعب نم

 .ىلاعت هللا ىلإ عوجرلاو ةبوتلا باب ىلاعت هللا حتف دقو 4 529 ... اذه مهماع

 ىلإ ةبيغلا نم تافتلا هيف «مكل ريخ وهف متبت نِإَف 8 :ىلاعت لاق اذلو
 باب حتفب هيلإ مهبرقت ىلإ مهنم ةءاربلا نم لقتنا هيف هنأل تافتلالا ناكو «باطخلا

 نإف «مهيغ ىف اورمتسا نإ ارذنم اوبات نإ ارشبم مهل ىلاعت هللا باطخب مهل ةبوتلا

 ىأ .مكل ريخ وهف لوسرلا ةوادع نعو ايارع فاوطلا نعو كرشلا نع متبت

 .ميهاربإ مكدج نع متثرو امو

 قحلا عامس نع متضرغأ نإ ىأ 4 هللا يزجعم ريغ مكنأ اوملعاف متيلوت نو »
 مكنأ مكملع ىف اوعضت نأ بجيف هجولا مالسإو ,ناعذإلاو هل ةباجتسالاو

 كلام وهف هوزجعت نأ نكمي الو بلاغ ىلاعت هللا نأو «ىلاعت هللا نوداحت

 دقو «ةرخآلاو ايندلا ىف هوزجعت نلف «هدابع قوف رهاقلا وهو «ضرألاو تاومسلا

 .ةوق راذنإلا ديزت ىهو «ةباهملا ةيبرت هيف باطخلاب تافتلالا ناك

 ٍباذعب اورفك نيذْلا رشبو ... » :ةرخآلاو ايندلا ىف مهباذع نايب ىف لاق مث

 ةرخآلا ىفو ةيلاوتملا مئازهلاب ايندلا ىفف «ةرخآلاو ايندلا ىف ملؤم ىأ 5(4) ميلأ

 :ناتينايب ناتراشإ مالكلا ىفو

 ةعزفملا رابخألا ىف تركذ اذإف ءراسلا ربخلاب نوكي ريشبتلا نأ :امهالوأ

 .«ريلأ باذتب ... رب ٍ



 را

 ىلإ ريشي هنإف 4 اورَفَك يذلا ». :ىلاعت هلوق ىف لوصوملاب ريبعتلا ىف : ةيناثلا
 .ميقم ميعنف اوبات نإف .مهرفك ىه ميلألا مهباذع ىف ةلعلا نأ

 قح اهوعار دوهع مهل نم نيكرشملا نم ىنئتسا دق ميكحلا لداعلا هللا نإو

 اورِهاظي مّلو اًميش مكوصقني مل مَن نيكرشملا نم مثدهاع نيذلا الإ :لاقف اهتياعر

 . 4 0 َنيِقَتمْلا بحي هللا نإ مهتم ىلإ مهدهع مهيلإ اومن ادَحَأ مكيلع

 لاق .4َنيكرْشُمْلا نم مَتدَهاَع َنيذْلا الإ ل :ىلاعت هلوق ىف ءانثتسالا
 ءانثتسالا نأ ىرأو . « رهشأ ةَعْبرَأ ضرألا يف اوحيسُف © نم ءانثتسالا :ىرشخمزلا

 هللا نم ةءارب ا :ىلاعت هلوق ىف مهيلإ هذبنو مهدهع نم ىلاعت هللا أربت نيذلا نم
 هللا نأ ىأ ءالؤه نم ءانثتسالا ناكف 4 (0 َنيكِرْشُمْلا نم مئدهاع َنيذّلا ىَلِإ هلوسرو
 اورداب مهنأ تيأر دقو «هوضقنو مهدهع ىف اوضاخ مهنأل ؛ءالؤه دهع نم ءىرب

 الو كرشم مارحلا تيبلا لخدي ال هنأ ههجو هللا مرك يلع مهربخأ امدنع ضقنلاب

 كمع نبا نيبو اننيب سيل اولاقو ءمهدوهع ضقتنب اوردابف . . .نايرع تيبلاب فوطي

 .فويسلاب برضلاو «حامرلاب نعطلا الإ

 ادحأ مكيلع اورهاظي ملو ءاهنم ائيش اوضقني ملو مهدوهعب اوفو نيذلا امأ

 هلوق اذهو رافك مهو دقاعتلا ناك دقف ؛هدحو رفكلا سيلو «رمتسم قاب مهدهعف

 (مث)ب ريبعتلاو « اًمْيَش مكوصقني مل مث نيكرشملا نم متدهاع نيذلا الإ :ىلاعت

 مهناوخإك ضقنلاو ثكنلل ةضرع مهنوك عم مهنأو «مهئافو ماود ىلع ةلالدلل

 - نيملسملا اوصقني ملو «,مهدهع ىف اوثكني ملو مهسفنأ اوطبض نيكرشملا

 ءافولاو «ءافولا قح هب اوفو لب ء«دهعلا طورش نم ائيش  ناميإلا لهأل مهضغب
 َناَك دَهَعلا َنِإ دهعْلاب اوفو ... 9 :ىلاعت لاق امك ناميإلا لهأ نم ءافولاب ريدج

 امم ائيش مكوصقني مل مهنأب ىلاعت هللا مهفصو امكو «[ءارسإلا] < ©9 ًالوُبسُم

 ملو 9 :ىلاعت لاقف ءهيف ةغلابملاو ءافولا ىلع الاد افصو ركذ هيلع اودهاع

 هرهظ ىف اونوكي نأب مكئادعأ نم ادحأ اونواعي مل ىأ 4 ادحأ مُكِيَلع اورهاظي

 ءادعأ نم مهريغو «ةظيرقو ريضنلا ونب لعف امك مكدهع ىف ةجاجللا ىلإ هنوعفدي
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 "1111 الل لل وللللاا لل

 ا بح

 تاروع اورهظأو «مهونواعو «نيكرشملا اورهاظ مئ كي ىبنلا اودهاع نيذلا هللا

 داضلاب ىرخأ ةءارق ةلمهملا داصلاب 4 مكوصقتي مل » :ىلاعت هلوق ىف كانهو

 دهعلا تايئزج نم ةيئزج ىف ولو «ضقنلا نم ائيش مكوضقني مل ىأ ؛2!'ةمجعملا
 .هيف ضقن ال الماك ءافو اوفو ىأ

 اهدعب ام بيترتل (ءافلا» «مهتدُم ئَلإ مهدهع مهيَلإ اوُمَنَأَف9 :ىلاعت لاقو
 «مهل اوفوأف مكيلع اورهاظي ملو اوصقني ملو اوفو نإ مهنأ ىأ ءاهلبق ام ىلع

 دهعلاب عافتنالا ةعتم نأ رابتعاب مهيلإ دهعلا فاضأو .مهتدم ىلإ مهدهع اومتأو

 «هتاذ دهعلاب اوعفتنا امك ةدملا هذهب نوعفتني نيذلا مهنأل مهيلإ ةدملا فاضأو ءمهل

 ىأ 4 © َنيقّتمْلا بحي هللا نإ ... 9 :ىلاعت هلوقب ةميركلا ةيآلا ىلاعت هللا متخ مث

 ىوقتلا نمو «ةياقو رانلا باذع نيبو مهنيب اولعجي نأب ىلاعت هللا نوقتي نيذلا
 مامت نم دهعلا ىف ءافولا نأ دهعلا مامتو «ءانثتسالل ليلعت ىهف «دهعلاب ءافولا

 .ءايوقألا لضف نمو «ىوقتلا

 نوحيسي مهنإف مهدوهعب اوفوي مل نيذلا امأ ,مهدوهعب اوفو نيذلا نأش اذه
 .لاتقلا نوكي كلذ دعبو «لاتقلا اهيف مرحي رهشأ ةعبرأ

 1 0 7 :ىلاعت لاق

 مط رهشالا حلا اَذإف |

 ورش ورود رخو دعو ثدع نيكرقفلااوثثقأت
 ةراشل أماكن نكي صر مّن كس مهام
 نا: هيت روم هَل هلم ولحس ركل اوئاََو
 َمَمَسَيَقَح هويه كَاَجَتْسا يِكِرْفُمْلاَن مدح نو

 ج 6

 عج وعش حم هه وع مو هس م رع وعد يي د ع د لس
 مه م تر وُمكَسيل موق مما كد همم حلب مثلا ملك

 )١( ةرتاوتملا رشعلا ىف تسيل .
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 نال للفلل وح

 ا

 يت ١
 هل ري و 0 ا

 ٌدْشِعَو هلل دْنِعُد دهع نيك شمل ن د فيبتحكح
 ب

 محم هو

 هت
 قمار ا برسملاَد نعمت َهَع أل ولوم وُنَر

 ترقتملا ثمان ا وشبقيسلَت كل ا شقتسن
 ال مكيفأوشرجك يك
 مر 1 ل ودا يحوم 28807 ا

 © ترثست

٠١ 

 رخآ ىف ترص اذإ رهشلا تخلس :لاي ره حسا ف:
 اهنإ :ىرشخمزلا لوقي مرحلا رهشألاو «تهتناو مرحلا رهشألا تضم اذإ ىأ «همايأ

 ةعبرأ ىهو «ةجحلا ىذ ةرشع نم ىهو ربكألا جحلا تقو نم لاتقلا اهيف مرح ىتلا

 هلوق ىف ةروكذملا ةعبرألا مرحلا رهشألا اهنأ ركذي ملو «لوألا عبر نم ةرشعب ىهتنت

 تاومّسلا قّلخ موي هللا باتك يف ارهش ٌرَشَع اننا هللا دع روهشلا ةدع نإ )> : ىلاعت

 دحاوو ءدرس ةثالث اهنأب كك ىبنلا اهنيب دقو 4 9 ... مرح ةَعبرَأ اهنم ضرألاو
 نيب ىذلا بجر درفلا دحاولاو «مرحملاو ةجحلا وذو «ةدعقلا وذ ةثالثلا ءدرف

 .نابعشو ىدامج

 اهنيب ىتلا ةعبرألا هذه ىه ةيآلا هذه ىف مرحلا رهشألا نأ ىلع نورثكألاو

 ةثالثلا ءاهتنا دعب تناكأ ءاوس ءاهادع اميف لاتقلا نوكي ىأ اهخالسناو «ّْيِلَم ىبنلا

 ىلإ اهدعب لاتقلا زوجيو «ةثالثلا ىف لاتق ال ىأ ءبجر ءاهتنا دعب مأ درسلا

 نوكتلو ءانومأم جحلا ىلإ قيرطلا نوكيل كلذو ؛بجر دعب فنأتسي مث «ءبجر

 لاق دقلو «لوقعلا ظقيتستو ءاهنافجأ ىلإ بضقلا اهيف عجرت ةنده نيلتاقتملا نيب

 هللا ليس نع دّصو ريب هيف لاتق لق هيف لاق ٍمارحْلارهشلا نع نولي » : ىلاعت
 . لتقلا نم ربكأ ةتتفلاو هّللا دنع َرَبْكَأ هنم هلْهَأ ٌجاَرْخَِو مارحلا دجّسَمْلاَو هب رْفُكو

 .[ةرقبلا] * 659
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 م 0 ل اال للللللل

 زر بحل

 مهمد حبصأ دق هنأل « مهومثدجو ثيح نيكرشملا اوُلتفاف » :ىلاعت لوقيو

 «هلوسرو هللا اودحت دقو «مالسإلا ىف اولخدي ملو ءدهعلا اوضقن دقف ءاحابم

 مهاطعأ دقو ءهوضقنف دهعلاب تهتنا ابرح تناك اهلصأ ىف ةقالعلاو ءاوكرشأو

 قبي ملف «قحلا ىلإ اعوجرو ةبوت اوئثدحي ملو «نينمآ ضرألا ىف اهيف اوحاس ةلهم

 مهنأل ؛مرحلاو لحلا لمشي 4مهومتدجو ثيح» :ىلاعت هلوقو .لاتتقلا الإ

 مهولتاقت الو ... 8 :لوقي ىلاعت هللاو «نولتاقم مهو ءمارحلا دجسملا نم نوعونم
 . [ةرقبلا] 4 659 . .. هيف مكولتاقي ئَتح مارحلا دجسمْلا دنع

 نأ مكلف مهيلع متبلغو «مهومتنخئأ دقف «قاثولا اودش ىأ «مهوذخر ٠

 «دالبلا ىف بلقتلا نم مهوعنما ىأ 4 مهورصحاو » «نوءاشت نم مهنم اورسأت
 رمأب لَو ىنلا نأل ؛هولخدي ال مارحلا دجسملا نم مهوعنما ىأ :سابع نبا نعو

 . اذه مهماع دعب مارخلا دجسملا اولخدي الأ ررق هبر

 اوذختا ىنعي ءرمم لك ىف ىأ (ِدّصْرُم لك مهل اودعفاو» :ىلاعت لاق مث
 لك ىف مهل اودعقا ىأ «قرظ» دصرم لكو ءرمم لك ىف مهل رمتسملا عبتتلاو لتقلا
 حتفي ىلاعت هللاو «مهرفك ىلع اوماد ام مكنم نوجني ال ءمهل نيدلصرتم ناكم

 اوُلَحَف ةاّكّزلا اًوَنآو ةالّصلا اوماَقَأو اوبات نإَف :ىلاعت لاق اذلو ءامكاد ةبوتلا باب

 ؛ةالصلا ةماقإ اهدعب ركذو «ةبوتلا هللا ركذو «كرشلا كرت انه ةبوتلا © مهليبس

 هللا رماوأل عوضخ هيفو قافن ريغ نم اقداص ناميإلا لعجي اذه نأل ؛ةاكزلا ءاتيإو

 باوج ىف لاقو .دهاوش نم ناميإلل دبال هنألو .هيهاونو «هرماوأل عابتاو ىلاعت

 ءرسأ الو لتقب مهوقهرت الو ءمهمامأ قيرطلا اوحتفا ىأ 4 مهليبس اوُلَحَف9 طرشلا
 . مارحلا دجسملا نايتإو مهوعد : سابع نبا نعو «تيبلا نم عنم الو

 نإ ىأ 4 ميحر روف هللا نإ :ىلاعت هلوقب ةميركلا ةيآلا ىلاعت هللا متخو
 هتمحرو هنارفغ ىلاعتو هناحبس هللا دكأ دقو «ةمحرلا ريثكو ةرفغملا ريثك ىلاعت هللا
 ىلع ةلادلا ةهبشملا ةفصلا غيصبو «ةيمسالا ةلمجلابو «ديكأتلا ىلع ةلادلا «مإ») ب
 . هةتمح رو هنارفغل رارمتسالاو ماودلا
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 للامام لل يحل

 2 او 7

 كلذ هَنمأم هغلبأ مث هّللا مالك مسي ئَتح هرجأف كراجتسا نيكرشملا نَم دَحَأ نإو )»

 . 4 0 نومي أل مرق مهن

 طارصو قحلا ىلإ ايعاد  ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم لسرأ دقل

 «نيدلا ىف ةنتفلا عنمل الإ لاتقلا ناك امو «بلغلاو لاتقلل لسري ملو «ميقتسم

 ىفو برحملا ىف «نيدايملا لك ىف ةوعدلل بابلا حتف كلذلو «ةوعدلا نيمأتو

 مهدوهع اوثكن نيذلا كئلوأف ءءاوس ىلع دهعلا ثكن ىفو دهعلا ىف «ملسلا

 وأ ةراجتلا راوج بلطي مهدحأ ءاج اذإو ءاوناك امثيح نولتقي  مهؤامد تحيبأو

 مالك عمسي ىتح «نينمؤملا نمأ ىف نوكيو «باجي هنإف نامألا درجمل وأ «ةلاسر
 نيكٍرشملا َنَم دَحَأ نو 9 :هناحبس لاق اذلو .هنمأم غلبي مث «هربدتيو همهفيو هللا

 هرسفي فوذحم لعفل لعاف (دحأ) ةملك نإ نويوحنلا لاق دقلو 4 هرِجَأَف كَراَجَتسا

 قسن نوكيو «لعف اهل ردقيف «مسالا ىلع لخدت ال (نإ) نألو ,(دحأ) دعب ام
 انجتحاو ءدحأ مدق مل لئاسلا لأسي انهو «نيكرشملا نم دحأ كراجتسا نإو «لوقلا

 ال الوأ كرتلا اذهل مامتهالا نأ «كلذ نع باوجلاو «ليوأتلا اذه ىلإ وحنلا قايسل

 تسيلو «تاذلابو الوأ ةبولطم هتياده ذإ دوصقملا هنأل ؛اهتاذ ىف ةراجتسالل

 راوجلاو «ةلود نمأ ىف شيعي نأب راوجلا بلط ةراجتسالاو «ةبولطملا ىه ةراجتسالا

 نالطبو «ةينادحولا ىنعم فرعتيو همهفتيو هللا مالك عمسي ىتح تقؤم نامأ اذه

 لامعأو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإ نم مالسإلا ميلاعت هيك ىبنلا هعمسيو «كرشلا

 امإ ىلاعت هللا مالكو «مالسإلا ئدابم نم كلذ ريغو محارتلاو دهعلاب ءافولاو ريخلا

 هيناعم مهفتو هتوالت عامسو «ميركلا نآرقلا وهو ءصاخلا ىنعملاب هرسفن نأ
 هانعمب هرسفن نأ امإو «هتايلك ىف مالسإلا لجس وهو «هتاذ ىف ريخ كلذو «هيمارمو

 ىلاعت هللا مالكا ىلإ عجرت اهلك هيهاونو مالسإلا رماوأ نأل ؛مالسإلا وهو ماعلا

 هَمَلَع 60 ئحوي يحو الإ وه نإ )» . .ىوهلا نع قطني دمحم ناك امو «هنم اهنأل

 .[مجنلا] 4 2 ىَرَقلا ُديدَش
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 يو لالالا وفللا1

 نم نوكيو ءريخ كلذو نمؤي نأ امإ ,ىلاعت هللا مالك عمسي نأ دعبو

 ىمالسإلا ىدمحملا قلخلا نيبتيس انهو هيلع وه ام ىلع رمتسي نأ امإو «نينمؤملا
 ىف انه (مث) ب فطعلاو 4ِهَمْأَم هْغلبَأ مثال هيبن ارمآ ىلاعت لاق اذلو «هللا رمأب

 تقولا نم ةصرف ىطعيو «ملعيو ربدتيو مهفتيو عمسي نأ هانعم نإ ذإ هعضوم
 دقف «ريخلا راتخا نإف «هيلع وه ام ىلع ءاقبلاو «ىجتري ريخ نيب اهيف هسفن عجاري

 هل نمألا ناكم وه نمأملاو «نيدلا ىف هاركإ الف ىرخألا راتخا نإو «هسفنل راتخا

 نأب ؛هنمأ ثيح ىلإ هليصوت هانعم 4« هنمأم هغلبأ » :ىلاعت هلوقو «هلهأو هراد ثيح

 اذإف» :ىلاعت هلوق ىضتقمب هلتقيف دحأ هكردي ال ىتح نينمؤملا نم دحأ هبحصي

 اودعفاو مهورصحاو مهوذخو مهومثدجو ثيح نيك رشملا اوُلتْقاَف مرحلا رهشألا خلسنا

 . 4 دّصْرَم لك مهل

 الإ ءىش ناميإلا ىلإ برقي الف «مهبولق فيلأتو نيكرشملا بيرقتل كلذ نإو

 مالسإلا ملعتي نأ نم كرشم لك نكمتيلو «ىنسحلاو ةدوملاب بولقلا فيلأت
 اذلو ءدسفيو ىرشتسي نأ نم رشلا عنمل الإ برحلاب ئجي ملو ءداه ىبنلاف «هئدابمو
 عامس نآرقلا عامسو نامألا ىلإ ةراشإلا 4 َنوُمَلَعي أل موق مُهّنَأب كلذ » :ىلاعت لاق
 لهاجلاو «ةلهاج ةعامج مهنأ ببسب «نسح هلكو «نسحألل عابتاو ربدتو ىعو

 ةعامج مهنأ ىلإ ةراشإ (موق) ب ريبعتلاو «مّلعي ىتح هلهج نع لأسي الف مّلَع
 .موقلاك اوناكف لهجلا مهعمج

 مالسلا هيلع هيبن ىلاعت هللا هاطعأ تقؤم نامأ راوجلا اذه نأ كش الو

 دحاو لكل ِةْكَي ىبنلا هاطعأ دقو ءهدعب نم مامإ لك هاطعيف «نيملسملا مامإ هرابتعاب

 (7(مهاندأ مهتمذب ىعسيو ءمهؤامد أفاكتت نونمؤملا» :ِةِْككَي لاق دقف «نينمؤملا نم

 لقاع غلاب لكف «نيكرشملا نم ءاشي نم نُمؤي نأ عيطتسي انش نينمؤملا لقأ نإ ىأ
 ال ةفينح وبأ ناكو «كلذ هل دبعلاو ء«نامألا دقع دقعي نأ هل ىثنأ وأ ناك اركذ
 ءهعم ناك نم نمؤيف ملسيو صخش رسؤي نأ هدنع زوجي هنأل ؛دبعلا نامأ زيجي

 .هجيرخت قبس )١(
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 ريب لجل
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 لهأ نمأ ادبع نأ هنع  ىلاعت هللا ىضر  باطخلا نب رمع نع دعب نم هغلب هنكلو
 عم لاتقلل جرخ اذإ دبعلا نامأ زيجي كلذ دعب نم ناكف ءهنامأ زاجأف نصح

 نيكرشملا نم لجر ءاج هنأ ريبج نب ديعس نع ىور دقلو «نيعملا معن هللاو «هكلام

 ءاضقنا دعب لجرلا دارأ نإو» :لاقف  هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع ىلإ

 ىلاعت هللا نأل ؛ال :لاق ؟لتق ةجاحل هيتأي وأ همالك عمسيل اذمحم ىتأي نأ لجألا

 . 4 هنمأم هغلبأ مث هّللا مالك عمسي ر ئّتح هرجأف كراجتسا نيكرشملا َنَم دحأ نإو » :لوقي

 3 هاه عا عاش هج شمس ماا سلا ياام عب له ماس ها هو عا همم هاش

 دنع متدهاع نيذلا الإ هلوسر دنعو هللا دنع دهع نيكرشملل نوكي فيك »

 . 4 0 َنيِقّتمْلا بحي هللا َنِإ مهل اوميقتساف مك اوماقتسا اَمَف مارحلا دجسملا

 .مهدوهعب نوكرشملا ىفوي نأ داعبتسا ةيآلا هذه ىف ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 ؛نيكرشملا نم ءافولا اورظتني نأ هعم نمو ِةلَو ىبنلل حصي ال هنأ نيب لقألا ىلع وأ

 قافنلاو «قافنلا أرمتسا دق وهف هلوسرو هللا نخي نمو «هلوسرو هللا اوناخ مهنأل

 .فلخأ دعو اذإ هنأ قفانملا ةرامأ نمو «ناعمتجي ال ناضيقن دهعلاب ءافولاو

 مهل ىلاعت هللا ىفوي نأ لوقعملا نم سيلف كلذك اوناك اذإو ءامهل مهدهعتب اوفي

 هل دكأتو ءافولا مدع عقوت نمف «ةلدابتم تابجاوو اقوقح بجوت دوهعلا نأل ؛؟لدهعب

 نم نيدهاعملا نم ناك نكلو ءمهبناج نم هيف اوثكن دهعب ءافولا نوعقوتي ال

 مرمثت 2 05 < هه
 متدهاع نيذلا الإ : ىلاعت لاقف همكحو هلوق ىف لداعلا وهو «ىلاعتو هناحبس

 ىتح لِي ىبنلا ىفو دقو «ةيبيدحلا لهأ ريثك نبا دنع مهو 4مارحلا دجسملا دنع
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 يو ليي

 اا بح

 فلح ىف اوناكو «ةعازخخ ىلع مهفلح ىف اوناكو ءركب ىنب اوناعأف دهعلا اوضقن

 دوهعلا عئاقو نأ ظحالي نكلو «حتفو مهئاغأف ْةْللَك ىبنلاب اوثاغتساو ّهَِلكت ىبنلا

 نأ بجيو «ةيبيدحلا لهأ ريغ ءالؤه نوكي نأ بجي اذلو .ةكم حتف دعب تناك

 .ةرمض ىنبو ةنانك ىنب مهنم نأ ىرشخمزلا ركذ دقو «حتفلا دعب مهدوهع نوكت

 مهنم ناك نيذلا نيلوألل نورياغم مهنأل «عطقنملا ىنعم ىف انه ءانثتسالا

 كاردتسا وهف «(نكل) ىنعمب انه ءانثتسالا نأ ىرشخمزلا ركذ كلذلو «ءثكتلا

 :ىلاعتو هناحبس لاقف مهتلماعم قيرط ىلاعت هللا نيب دقو ءالصتم ءانثتسا سيلو

 ىف ةماقتسالا ماود ىلع ةلاد ةيطرش انه «ام»و 4 مهل اوميقتساف مُكَل اوُماَقَبسا اَمَفط

 نم ءزج ىأل ضقن الو «هيف 7 سيخ ريغ نم ههجو ىلع هوماقأ اذإ دهعلاب ءافولا

 تابجاوو قوقح انلق امك دوهعلاو «دهعلا اوميقأف ىأ 4 مهل اوميقتساف» «هئازجأ

 . ةلدابتم

 نم وهو «ةمألا ىوقيو «هللا ىضري وه ذإ «ىوقتلا نم دهعلاب ءافولا نإو

 . 4نيقتمْلا بحي هللا نإ ظ : ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخ اذلو «قالخألا لضفأ

 هللا دنع دَهَع َنيكرشملل نوُكي فيك 8 :ىلاعت هلوق ىهو «ةينايب ةراشإ انهو
 ادهع نوكي هللا دنع ادهع نوكي ام نأ عم ةيدنعلا ترركت اذاملف 4 هلوسر دنعو

 مهف ءدهعلل مهثكن رادقم ىلإ ةراشإلل ةيدنعلا راركت نإ :لوقنو .ِةِِلكَي ىبنلا دنع

 ءرودصلا تاذب ميلعلا وهو هللا دهع اوثكنو «ةميرج كلتو «لوسرلا دهع اوثكن

 .ءىش لكب ميلعلا

 اَمَلَق ٠ «مّلَسَو هيلع هللا ىلص هللا لوُئسر ىلإ شير ىنَتعَب : :لاَق مفآر ىبأ نعو ءدهعلا ضقن :سيخلا )١(

 عجرأ ال هللاو ىّثإ هللا لوسي اي :تَقق مالسإلا ىلك ىف ىقلأ مَكَسو يل هللا ىَلص للا لور تأ

 ديرب عمجاربْل سبحأ الو ءدهعلاب سيخأ ال نإ ' :مّلَسَو هْيَلَع هللا ىَّلص هللا لوسر لاَقق ءادبأ ؛ مهي

 ىلا تين مث تْبَهَدَ :لاَق ' عجراق ّنآلا كسفَت ىف ىلا كسْفَن ىف َداَك نإ عجرا نكلر (لسرلا مهو

 :دواد وبأ هاور . ايطبق َناَك مفار اب أ ىتربخأو ريكي لاف ؛حْيَلَمَأَف مّدَسَو هِيلَع ُهّللا ىَّلَص

 0000 هنع هللا ىضر عفار ىبأ ثيدح -راصنألا كلسم ىقاب :دمحأو 2(؟ا/ه4)داهجلا
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 ىف 1

 :نوثكني اوماد ام دهع ىف نوقدصي ال مهنأ تابثإ ىف ىلاعت لوقيو

 تاتو مههاوفأب مكتوضْري ةّمذ الو ألإ مكيف اوبقرَي ال مُكيلع اورهظي نإو فيك )

 . © 0 نوُقساَف مهرتكأو مهبولق

 تلخد ام ىلع ةلخاد ىهو «بجعتلا عم ىراكنإلا ماهفتسالل انه (فيك)
 هنأ لاطاو هلوسرو هللا دنع دهع نيكرتمل هر فيلا . ةقباسلا (فيك) هيلع

 . .4ةّمذ الو الإ مكيف اوُبقري ال مكيلع اورهظي نإو »

 ىلاعت هلوقكو ؛هالع ىأ طئاحلا رّهظو «هيلع رصتناو هبلغ اذإ هيلع رهظ لاقي
 . 4 69 اّقت هَل اوعاطتسا امو ُهورِهظَي نأ اوعاّطسا اَمَق إل :فهكلا ةروس ىف ّدّسلا ىف

 ىنعمو «ةبارقلاو محرلا ىنعمب قلطيو دهعلاو فلحلا ىنعمب قلطي (لإلإ)و

 :ةبارق الو امحر اوعاري ال مكيلع اورصتني نأب 4 مُكيَلع اورهظي نإو)» :ىلاعت هلوق

 مهف «مكتيد هب نوطبرت ادقع ىأ ,4ةّمذ الو «مهنيبو مكنيب ةعماج الو

 .مهبولقب ال مههاوفأب مكنوضري

 نأ مهلاحو هلوسر دنعو هللا دنع دهع مهل نوكي فيك «ىلمجلا ىنعملاو ٠

 اوبقري ال مكيلع اورهظي نإف «مهيلع نورهاظ نوبلاغ ءايوقأ متنأو مكل دهع كلذ
 «ءافولل ال مكئاضرإل ناك دهعلا كلذ نإف ؛هودهاع ادهع الو «ةلصاو امحر مكيف

 الو «ةوقلا اهيف نوسحيو ءاهنوصرتفي ةصرف لوأ دنع دهعلا كلذ نوضقني مهو
 ىلاعت هللا متخخ اذلو «ءافولل ال ءاضرإلل هنودقعي ءالذألا دهع اذهو «ليلذل دهع
 ىف ىلاعت هللا لدعأ امف 4نوقساف مهرثكأو » هتاملك تلاعتو «ىلاعت هلوقب ةيآلا
 - دهعلا ىلع ربصت ال ثيحب اهلالحناو سفنلا طابضنا مدعو قسفلا بسن «هتاملك

 لعجو مهدسفأ ىذلا مهيف بلاغلا وه رثكألا اذه نكلو «مهلك ىلإ ال مهرثكأ ىلإ
 .دهعب الو ّقحب ناميإ الو هيف ءافو ال ءادساف اماع ايأر مهيف

 الإ هيلع ثعبي ال دهع هنأ ىلع لدي فصوب مهدهع ىلاعت هللا فصو دقلو

 ىنعم اذهو 4ِمِهبوُلُق ئبأتو مههاوفأب مُكتوضريإ» :لئاق نم زع لوقيف «قافنلا



 ةبوتلا ةروس ريسفت 0#
 م يااا 1106 للللاوللللل

 11ج اإا بل

 الو بلقلا هصقني ىذلا لوقلاب ءاضرإلل دهع وهف «,مهدهع هب ثعبنا ال روصم

 ةقفاوملا نع عنتمت ىأ مهبولق ىبأتو «طقف هاوفألاب ءاضرإلا هيف نولواحي مهف «هديؤي

 دنعو «بويغلا مالع هللا دنع ادهع اذه نوكي فيكو «مهتنسلأ قطنت ام ىلع

 ىف لبقم نب ميمت مهفصو دقلو «لوقلا نحل نم مهبولق فرعي ىذلا هلوسر
 :لاقف ءهرعش

 محرلا قارعأو لإلا اوعطق اوفلخ فولخ سانلا دسفأ

 : هنع هللا ىضر تباث نب ناسح لاقو

 و2

 بذكي ال دهعلاو لإلا وذو 2 مهلِإ ابذاك ومهاندجو

 مهدوهع ىف نيكرشملا فاصوأ
 :ىلاعت لاق

 نويفرَجَل © َنوُلَمَسَياْو كام هس عتريس دع
 كفوو ركام ءؤكككلاوُماَسكآ أوباَض إو 2 توثتننلا هُم كيو دو كءأَلإ نمْؤُم ف

 ًاونكت نإو اإز نومْلَعَي وَمِن تيل اٌلِصَعْنَو ِنِمَيلا ف رك لي هه

 وج وس د م ب ل سي معو العرش مه

 ءاهيف ىنامألاو ايندلا ةايحلا مهترغ مهنآ نيكرشملا ىف ةماعلا ةفصلا نإ

 انمث هللا تايآب اورتشا مهنأ ماعلا فصولا ناكف ءايندلا ةايحلا عاتمو ءاوهألاو
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 ءىش لك قلخ ىذلا وه ذإ «هتينادحو ىلع ةلادلا لئالدلا ىلاعت هللا تايآو «ًاليلق

 نأب ريدجلا هدحو هنأو ءدمصلا درفلا دحألا دحاولا هنأو «ضرألاو تاومسلا عيدب

 «اريذنو ارشبم ءالوسر ادمحم ىلاعت هللا ثعب دقو «هاوس قحب دوبعم الو دبعي

 ةولتمو ةينوك تايآلا هذه تناك «ةمايقلا موي ىلإ ةمئاقلا ىربكلا ةجحلا نآرقلا هعمو

 اهب اولدبتساو ءاهيلإ اوتفتلي ملو ءاهوكرت مهنكلو «ءكرشلا مدعو «ناميإلل مهوعدت

 راوجب اًئيش ىواسي ال ليلق سخب نمث كلذو ءمهرغ ناطلس نم مهعتمو «مهءاوه

 .دلاخخ قح نم هوكرت ام

 نمثب اهوعاب ىأ .4ًاليلق انمَنِهّللا تايآب اورَتشا 9 :ىلاعت هلوق ىنعم اذهو
 ىف حالصلا اهيف ىتلا ةدلاخلا قئاقحلا راوجب ليلق وهو ايندلا ضارعأ نم ضرع وه

 .ةرخآلاو ايندلا

 نمثلا كلذ مهرايتخا ببسب مهنإ ىأ .4هليبس نع اودّصَفط» :ىلاعت هلوقو
 دق «داشرلاو ةيادهلاو «ركفلا ةمالسو قحلا نم ريفولا ظحلا كلذ مهكرتو «ليلقلا

 ليبسلا نع اودصف «هنم مهريغ اوفرصو .هنع مهسفنأ اودصو «قيرطلا نع اولدع

 . ميقتسملا ىدهلاو ميوقلا

 :هتاملك تلاعت لاقف «مهيلع قداصلا مكحلا ىلاعتو هناحبس نيب دقلو

 ىتلا تايآلا هيف اوكرت ىذلا لمعلا اذهب مهنإ ىأ 4نوُلَمُعَي اوناك ام ءاس مُهْنِإ

 وهف نآ دعب انآ ددجتي وهو «هيلع اورمتسا ىذلا مهلعف ءاس دق هنيبتو قحلاب حولت

 .رومأ ةثالث انه ظحالنو .رمتسم لعف

 ذإ ةيليثمت ةراعتسا هيف 4ًاليلَق امن هللا تاّيآب اَوَرَتْشا » :ىلاعت هلوق نأ :اهلوأ
 نمب «تارمثلاو جئاتنلا بيطأب ىتأي ىذلا نيبلا حضاولا قحلا مهكرت ىف مهلاح هبش

 .ىنغي الو ىدجي ال سخب نمث لباقم ىف ةميق عئاضب كرتي

 ال ةراسحخخ وهو ةنايخلاو ىوهلا عابتال دهعلاب ءافولا كرت نأ نايب :اهيناث

 .اهيف بسك
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 ام ىأ «بجعتلا ىنعم هيف 4 نولمعي اوناك ام ءاس ) :ىلاعت هلوق نأ :اهثلا
 «ةدسافلا مهلاح ددجت ىلع لدي عراضملا لعفلا نأو «نولمعي اوناك ام أوسأ

 .مهيف لاحلا هذه ماود ىلع ةلاد « اوناك طو

 ٍنمؤم يف نوبقري الط :ىلاعت لاقف مهيف ةرمتسم ةماع الاح هناحبس نيب مث
 . 4 09 نودتعملا مه كعلوأو ةمذ الو ذل

 تايآلا ىف ناك ذإ ؛ةبيغلا ىلإ باطخلا نم تفتلا ىماسلا صنلا دجن انهو

 الو الإ نمؤم يف نوبقري ال ىماسلا صنلا اذهو .4ةّمذ الو َألِإ مكيف اوبقري ال»

 الو ءامحر نوعري ال مهنأ ىف ببسلا نأ ىأ «ةلعلاب نذؤي فصولا كلذو 4ةّمذ
 ىف ببسلا وه هذيحوتو ىلاعت هلل ناعذإلاو قحلا ناميإلاف «ناميإلا وه ءادذهع

 «هيف مكنودهاعي ادهع الو «ةمحار ةدوم الو «ةلصاو امحر مكيف نوعاري ال مهنأ

 .دوهعلا ىف ثكنلا ىلإ مهفرص ىذلا وه مكناميإ هنإ

 مه كتلوأوإ» مهدوهع ىف نوثكني مهلعج ىذلا وه قحلا ناك اذإ هنإو

 . « نودتعملا

 ءادهع الو ةبارق نوعاري ال مهنأ ىف مهفاصوأ ىلإ (كئلوأ) ىف ةراشإلا

 ةلع اهنأ ىلإ ئموت فاصوألا هذه ىلإ ةراشإلاو «قاثيملا نوضقنيو ةبارقلا نوعطقي

 ىلع اودتعاو .هتاذ ىف قحلا ىلع اودتعا دقف .ءادتعالاب مهيلع مكحلا وهو «مكحلا

 :هوجو نم ءادتعالا ديكأت هيف 4 نودتعملا مه كتلوأو » : ىلاعت هلوقو

 . مكحلا ببس ىه ىتلا مهتافصل نمضتملا ةراشإلاب ريبعتلا ىف  اهلوأ

 .مكحلا دكؤي ىذلا لصفلا ريمض - اهيناث

 لدي نيفرطلا فيرعت نأل ؛مهدحو نودتعملا مهنأب مكحلاب رصقلا  اهثلا

 ش . مهلهعب



 . 2 ةبوتلا ةروسريسفت 8# 1

 7-3 نب لمطجز)ب

 : ىلاعت لاق اذلو «قلغي مل حوتفم ةبوتلا باب نإف ءادتعالا اذه عمو

 موقل تاّيآلا لصَفُتو نيدلا يف مُكَناَوْحِإَف ةاكرلا اًونآو ةالّصلا اوُماََأو اوبات نإَف ٠)

 . 4 69 نومّلعَي

 ةالّصلا اوماَقَأو اوبات نِإَفظ :ىلاعت هلوقو .نآرقلا قسن بيترشل انه (ءافلا)
 «ةيلمعلا ناميإلا تارامأ اهنأل ؛ةاكزلا ءادأو ةالصلا ةماقإ نرق دقو 4 ةاكّرلا اوتآو
 ناك امم جورخلا ىلع لاد ىلمع رهظم نم دب ال هيلع ناك امم رفاكلا جرخي ىكلو

 هنم نوكي نأ اقح ناكف ءاهتندس ىلع قدصتيو «ناثوألل دجسي ناك هنإف ؛هيلع
 طرتشا كلذلو «ءارقفلا ىلع قدصتي نأو «ةالصلا ماقإب هلل دجسي نأب كلذ ضيقن

 .ديدجلا هنيد ىلع هئاقب ىلع لدي ام هنم نوكي الأ ناميإلل ةفينح وبأ

 نأو «ميدقلا هنيد نم هعالخنا ىلع اليلد ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإ تناكف
 ىلاعت هللا رمأ امل لماكلا ناعذإلا نايبو «ناميإلا تبثت ةاكزلا ءاتسيإو ةالصلا ةماقإ
 . هلع ىهنو يهب

 ركب وبأ ناك ىلعألا قيفرلا ىلإ ِّيَِكَي ىبنلا لاقتنا بقع ةدرلا تناك امدنعو

 ناك اذإ الإ ةبوتلا لبقي ال «ىلاعت هللا ىلإ ةبانإلاو ةبوتلا درجم نيدترملا نم لبقي ال
 «ةاكزلا طعي ملو ءةالصلا ماقأ نم مهنم ناكو «ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإ اهعم

 لك نرق هنأل :الوأ كلذو «مهتدر ىلع نولازي ال مهربتعاو ركب وبأ مهنم لبقي ملف
 ةلودلل عوضخلا ةرامأ ةاكزلا ءاطعإ نآل ايناثو .ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإب ةبوت

 طعي مل نم ىلع ادر هنع هللا ىضر لاق اذلو ءاهيلع درمتلا مدعو «ةيمالسإلا

 ةيمالسإلا ةلودلا موقت ىكل قح كلذو . ةيلجم برح وأ ةيزخسم ملس» ةاكزلا
 اوُباَت نِإَف طرشلا باوجو «ةلزلزم الو ةبرطضم ريغ مئاعدلا ةتباث ناكرألا ةدطوم
 ىف اولخد دقف ىأ «نيدلا يف مُكناَوْحِإَف© :ىلاعت هلوق وه 4ةالّصلا اوماقأو

 ةراشإلل «نيّدلا يف مُكَناَوْحِإَف 8 :ىلاعت هلوقب رّبعو «مكناوخإ اوراصو «مالسإلا

 ءهيف قرفت ال ىذلا عماجلا هللا دهع ىهو «ةيمالسإلا ةوخألا ىف اولخد مهنأ ىلإ
 . ةقيثولا ناميإلا ىرعب محارتتو داوتت لب بولقلا ىفاجتت الو
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 نيبو هنيب هللا قرف ثالث نيب قرف نم» :لاق هنأ ِِلِلك ىبنلا نع ىور دقلو

 :لوقي ىلاعت هللاو «لوسرلا عيطأ الو هللا عيطأ :لاق نم :ةمايقلا موي هتبحأ

 دؤي ملو ةالصلا ماقأ نمو ء[ءاسنلا] 469 .. .لوّسّرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ ...

 نيب قرف نمو 460 ... ةاَكّرلا اونآو ةالّصلا اوُمِيقَأَو 9 :لوقي ىلاعت هللاو ةاكزلا
 90# كيدلاولو يل ركشا نأ ... :لوقي ىلاعت هللاو هيدلاو ركشو هللا ركش

 . 0[نامقل]

 ىلع ايندلا قراف نم» :لاق كي هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نعو

 هنع هللاو اهقراف ةاكلا ىتآو «ةالصلا ماقأو ءائيش هب كرشي ال هتدابعو هلل صالخإلا

 . "”(مهبر نع هوغلبو «لسرلا هب تءاج ىذلا هللا نيد وهو «ضار

 ىأ .4نومّلعي موقل تايآلا لّصَمنَو  :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخخ دقو

 اهيمارم اوكرديو «قئاقحلا اوملعي نأ مهنأش نم ىأ «ءنوملعي موقل هللا تايآ نيبن

 . اهتاياغو

 نوبوتيو «ناثوألا ةدابع نم نوعلخني نيذلا لاح هناحبس هللا نيب نأ دعبو

 نورمتسي نيذلا هب لماعي ام نيب «ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقيو هيلإ نوعجريو هلل

 : ىلاعت لاقف «هب نولماعي امو نيدلا ىف نونعطيو مهدوهع نوضقنيو «مهيغ ىف

 لس هل هس ع رش د سو هس لس ع راها رعت

 اكو ملَسو يلح هللا ىّلص هلا لور ىو ام :َلاَق ُهلَع ُهَّللا ىضَر َةَرْيَرِه ىبأ نع نيحيحصلا ىف درو (1)

 دقو «ساّنلا لتاقث فيك : هلع هللا ىضر ٌرَمع َلاَق «برعْلا نم َرْفَك نم َرْفكو هلع هللا يضر ركب وُبأ

 قف اَهلاق نم هللا الإ هل ال اوُوَُي تح سانا لتاقأ نأ ترِأ' :مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا ُلوُسَر لاَ
 ءةاكرلاو ةالثصلا نيب كرك نم األ هللآو :لاَقَق هلا ىلع هباَسِحَو هقحب الإ سف هلام ىثم مص

 رك وهل سال ةرس

 مهلا مّلَسَو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر ىلِإ اَهَنوُدَوي اوُناَك ااََع ىنوعتم ول هّللاو ءلاَمْلا قَح ةاَكرلا 3

 هلع هللا ىضَر ركب ىبأ رص هللا حرش دق نأ الإ ره اَمهللاَوَت : هلع هللا ىيغر رمع لاَ ءاهعنم ىلع

 سانلا لاتقب رمألا -ناميإلا :ملسمو ١4٠(: :)ةاكزلا بوجو -ةاكزلا :ىراخبلا هاور .ّقَحْلا ُهَّنَأ تْفَرعَت

 .(؟١)اولوقي ىتح

 «(7١؟87)اهدلوو ةدلاولا نيب وأ «نيوخألا نيب قرفلا ةيهارك ىف ءاج ام -عويبلا :ىذمرتلا ىورو

 ىمرادلاو دمحأ هاور امك

 )7١(. ناميإلا ىف -ةمدقملا : هنئس ىف هجام نبا هاور (؟)
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 . « 9 نوهت مهْلعَل مهل َناَميَأ
 :هلوقو ءهلتف مكحأ نأ دعب هكفب لوتفملا ءىشلل ضقنلا :ثكنلا

 اهنأل ؛دوهعلا لدب نيمي عمج ىهو ناميألا تركذو ءمهدوهع ىأ 4 مهَئاَميَأ »

 سفنلا لالحنا ىلع لدأو ةعانش دشأ نيمي ضقن نألو «ناميألاب قثوتو ىوقت .

 هوقثوو هودهاع ىذلا 4 مهدهع دعب نم :ىلاعت لاقو «مهيف ةقثلا دعبو «ةمذلاو

 بسبو مكنيد ىف اونعط لب ءدوهعلا ضقنو ناميألا ثكنب اوفتكي ملو .هللا ناميأب

 .نيدلا نم ىه ىتلا ديحوتلا ةديقع ىف نعطلاب ٌةِْكو ىبنلا

 ىف اولخد نيذلا اهعوضوم نأ :امهدحأ ناجيرخت هيف ةيآلا عوضوم نإو
 ىف اناوخإ اوراص :كلذ ىف ىرشخمزلا لوقيو .مهناميأ اوضقنو اودتراو «مالسإلا

 دوهعلاب ءافولاو «ناميألا نم هيلع اوعياب ام اوثكنو هنع اودتراف اوعجر مث نيدلا

 ووذو رفكلا ةمئأ مهف ءىشب دمحم نيد سيل نولوقيو هللا نيد ىف نونعطي اودعقو

 .هيف ريدقتلاو ةسايرلا

 دعب اودترا مث ةبوتلا اونلعأ دق اوناك نيذلا مه اوثكن نيذلا نوكي كلذ ىلعو

 . مالسإ

 اوناكو «ةاكزلا اوتآو «ةالصلا اوماقأو اوبات نيذلا ريغ ءالؤه نأ ىرن انإو

 اهوقثو ىتلا مهدوهع اوثكن نورخآ موق ةيآلا عوضوم امنإو «نينمؤملل اناوخإ
 هيلع نورتفيو «نيدلا ىف نونعطي اوذخأ لب .كلذب اوفتكي ملو «ناميألاب
 . ةفلتخملا تاءارتفالا

 ىف رهظأو «ِرْفُكْلا َةّمأ اوُلتاَقَفه :ىلاعت لاق اذلو «نولتاقي ءالؤه نإو
 ةمئأ ءالؤه نأ نايبل راهظإلا كلذ ناكو .مهولتاقف لقي ملو ءرامضإلا عضوم

 مهعنمل مهلاتق غوسي كلذ نإو «ةيمالسإلا ةوعدلل نوبراحملاو «هتاعدو هتداقو رفكلا

 . مهنيد ىف نينمؤملا اونتفي نأ نم
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 ىأ ,4 مهل َناَمَأ ال مِهّنِإ9 :لاقف مهلاتق ىف ببسلا ىلاعتو هناحبس نيبو

 ال) ةزمهلا رسكب ئرقو «مهل ناميأ الف ناميألاب اوقثو ولو «مهل دوهع ال مهنإ

 دل «ءىشل نونعذي الو ءىشب نومزجي ال ةلحنم مهسوفن نأ ىأ ,1)(مهل ناميإ

 فرش مهدنع سيل نورئاب نورئاج مه لب «هريغ الو «مهسفنأ ىلع هوعطق دهعب

 مهعمقيو «مهيغ نع اوهتني نأ ءاجر ىأ 4 نوهتي مهّلعل :ىلاعت لاق مث

 هيف ديدحلاف «تايآلا اهولتث تايآلاو ناهربلاو ةجحلا هعنقت مل نمو «فيسلا باهرإ

 ىف نعط اذإ ىبرحلا وأ ىمذلا نأب ةيآلا هذه نم ءاهقفلا طبنتسا دقو اذه

 ىلع اوبأد دقو «نامورلا لذ نم مالسإلا مهامح نيذلا ربتعيلف «لتقي مالسإلا

 مهللا «هدالب ىف ابيرغ مالسإلا راص ىتح مالسإلاو نآرقلاو هٌدِْلَي ىبنلا ىف نعطلا

 لكَ ىبنلا بسي نم نولتقي ةباحصلا ناك دقو «نآرقلا ذفني امكاح نيملسملل به

 . ضيرعتلاب ولو

 لئاق قنع برضب ايلع رمأف هلتقب ىصوأ ِهِْكك ىبنلا ناكو ءاردغ الإ فرشألا نبا

 .لوقلا كلذ

 نبا قيلطلا ةيواعمو «رفكلا عماقو «مالسإلا سراف يلعف «بجعا الو

 .هتبرغ دعب هوآو مالسإلا زعأ مهللا .هدهع ىف مالسإلا ةبرغ تأدتبا دقو «قيلطلا

 أرقو ءرماع نبا أرق اهبو «ةبوتلا ةروس ىف ةرتاوتملا تاءارقلل عضوم لوأ «ةزمهلا رسكب (ناميإ ال) ةءارق )١(

 -راطعلا ىناذمهلا -راصنألا ةمئأ ةرشعلا تاءارق ىف راصتخالا ةياغ .ةزمهلا حتفب (ناميأ ال) :نوقابلا
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 تهد 5 © تقر اش دقو 2
 يلي حت 000 م لع م عسا ص - جم

 ءمهدوهعب اوفوي مل نيذلا نيكرشملا لاتق ىلع ضيرحت ةميركلا تايآلا هذه

 .لاتقلاب مهوءدبو «لوسرلا جارخإ اودارأو ةكمب هباحصأو ىبنلا اوذآو

 ماهفتسالا ةزمه اهلصأو «ضيرحت ةادأ (الأ)و 4نولتاَقت الأ :ىلاعت ىلاقف
 اموق اولتاق ىنعملاف «عقاولا ىفن ىنعمب ىراكنإ ماهفتسالاو «ةيفانلا (ال) ىلع تلخد

 ال) ىلع ةزمهلا تلخد (الأ) ىنعم ىف ىرشخمزلا لاق .لاعفألا هذه مهنم تناك

 .ةغلابملا ليبس ىلع اهيلع ضحلا :هانعمو «ةلتاقملا ءافتناب اريرقت (نولتاقت

 نيذلا نيكرشملا لامعأ نم لاتقلا ىلع ضحلا بابسأ ىلاعت هللا نيب دقو

 ىلع مهخبوو ءلاتقلا بوجول ةرربم اهنأ ىلع لامعألا هذه ركذف ءاهب اوماق

 اوُنَكَن اموق نوُلتاقَت الأ إ» :لاقف دهعلا ىف ثكنلا ىهو «لامعألا هذه عم توكسلا

 دقف «ةيبيدحلا ةدهاعم مهضقن ىلإ هناحبس ريشيو ءمهدوهسع اوضقن 4 ٍمِهناَميَأ
 فلح ىف اوناك نيذلا ةعازخ عم مهدهع ىف اوناك نيذلا ركب ىنب ةنواعمب اهوضقن
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 كا لل يال

 عطاقو «تاقالعلل دسفم دوهعلا ضقنو ءدهعلل اضقن كلذ ناكف.« ٌيَِك ىبنلا

 ىضري نمو ءدهعلا اذهب هل ةمرح ال دهعلا ضقني نمو .دهعلا اهأشنأ ىتلا ةدوملل

 .ميرك زيزع ةلذملاب ىضري الو ةلذلاب ىضري وهف «هفيلح ىف هدهع ضقني نأب

 ءءافعضلا اوبذعو نيملسملا اوذآ ةكم ىف مهف لوسرلا جارخإب اومهو

 اذه ناك دقو «نيترم ةشبحلا ىلإ نيرجاهم اوجرخ ىتح «ءءافرشلا نم اورخسو
 مكايِإو لوسرلا توجرخي ... 8 :ىلاعت لاق دقلو «نينمؤملل اجارخإ ىلاوتملا ءاذيإلا
 هيقل ىذلا ديدشلا زازفتسالا اذه نإو ء[ةنحتمملا] 40 ...مكبر هللاب اونمؤت نأ

 كتوزفتسييل اوداَك نو :ىلاعت لاق امك ءةكم نم مهجارخإل ناك هباحصأو ىبنلا

 ةحضاو جورشخلا ةدارإ تناك مث .[ءارسإلا] 469 ... اهنم كوجرخيل ضرألا نم

 ْذإو 9 :ىلاعت هللا لوقي ذإ مهتودن ىف اهوضرع ىتلا لاصخلا ىدحإ اهنأ ىلع
 ريَخ هللاو هللا ركميو نوركميو كوجرخي وأ كولتقي وأ كوتبثيل اورَفَك نيذلا كب ركمي
 .[لافنألا] < ©9 نيركاملا

 اوءدب ىأ «ةرم لوأ اوأدب نيذلا مهنأ «تناكو اهيلع اوناك ىتلا ةثلاثلا لاحلاو

 اوءدب مهنأل ؛لاتقلاب اوءدب مهنأ ركذي ملو ءءادتعالا نم ةرم لوأ ةيراحملاو ةذبانملاب

 لوسرلا مهءاج امدنع ةوادعلاب اوءدتبا دقل .اهروص نم لاتقلا ناك ىتلا ةوادعلا

 «هودص نسحأ ىه ىتلاب هولداجي نأ لذبف «هناهربو ىلاعت هللا رون نآرقلاب

 «مهءاهفس هب اورغأ مث «لتقلا نم دشأ ةنتفلاو «مهنيد ىف نينمؤملا اونتفو «هوذآو

 ردب ةوزغ ىف لاتقلاب اوأدبو «ةيمالسإ ةلود ةماقإ نيبو «ةوعدلا نيبو هنيب اولاحو
 رومخلاب ردب ىلإ اوئيجي نأو «لاتقلا ىلع اوممص مهريع اجن نأ دعبف «ىربكلا

 .لاتقلاو «نايقلاو

 ىلع ركب ىنبل مهتناعإب ةيبيدحلا حلص اوضقنو لاتقلاب اوأدب نيذلا مه مث
 ديدش ءاذيإو ءدهعلل ثكن :اذه لك مهنم ناك «مارحلا تيبلا ىف مهلتقو ةعازخ
 الأ مهيلع نوتكسي لهف «تارم ةدع ىف هوأدتبا لاتقو «ةنتفو ىضاملا ىف

 مكعنميأ ىأ 4 مهتوشْحَتأ ) لاقف «ضيرحت غلبأ ىلاعت هللا مهضرح مث «مهنولتاقي
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 نأ قحأ هللاَف ) .مهلاتق نم نيعزف مهنوفاخت ىأ «مهنوشخت ٍمكنأ مهلاتق نم
 منك نإ ءهبضغ نم اوعزفتو هوفاخت نأ قحأ هللاو «َنيِنمْؤُم مشنك نإ هوشخت
 ال نمؤملا نإف «مكتافص نم ةفصو «مكنوئش نم انأش ناميإلا ناك نإ ىأ 4 نينمؤم

 .هباذعو هبضغ نم فوخلاو هللا اضر الإ اهلك هرومأ ىف ردقيالو ءهللا الإ ىشخي

 تبثيو «ممهلا ريثي ىذلا ضيرحتلا كلذ دعب نم ىلاعتو هناحبس حرص دقو

 لماك قح هنأ نيب نأ دعب كلذو لاتقلاب رمألاب - نمؤم لك ىلع قح مهلاتق نأ

 موق رودص فشيو مهيلع مكرصنيو مهزخيو مكيديأب هللا مِهبَذَعَي مهولتاق )
 . 4 62 ميكح ميلع هّللاو ءاشي نم ىّلع هللا بوتيو مهبولُق ظيغ بهذيو 9 نينمؤَم

 ىبنلا جارخإو ءدهعلا ثكن نم لاتقلا ثعاوب ىلاعت هللا نيب نأ دعب

 ىف اومجاه ذإ «لاتقلاب مهئدبو «لتقلا نم دشأ ةنتفلاو «ةنتفلاب مهتدبو «نينمؤملاو

 «مكنيدل ةهارك نوكت نأ الإ مهعفدت ةجاح الو «مهئجلت ةرورض ريغ نم ردب

 . ةعازخ ىلع ركب ىنب ةنواعمب مهئدبو

 هللا مهبَذَعي مهولتاق )> :هتاملك تلاعت لاقف :لاعقلا تارمث نيب اذه دعب

 مهل باذع اهنأ ىأ «مكيديأب هلوقب حرصو «مهيف ناخئإلاب كلذو 4 مُكيِديأب
 «ةيئزحلا هتقالع لسرم زاجم اذهو «مكسفنأب داري (مكيديأب) هلوقف «متنأ هنولوتت

 .لابنلاو حامرلاو فويسلا لمحت ىتلا ىهو« شطبلا اهب ىتلا ىه اهنأل ىديألاب ربعو

 ءهتكوش رسكو «لطابلا لهأ عدرل قحلا لهأ ىديأب ايندلا ىف باذعلا ناكو

 هللا عقد الوَلو ... » لئاضفلا ضفخنتو لئاذرلا ىلعتستو ءرشلا ىرشتسي اليكلو
 يح هلل هنا هيف رعي جامو تاور هيب يار نضل ضعي مهي

 باذع ةرخآلا ىف مهلو ءايندلا باذع نم دب ال ناك اذهل [جحلاا

 .ميظع
 «مهتوقو مهتوطس باهذو «ضرألا ىف عبتتلاو ءرسألاب 4 مهزخيو»

 .ىبدألاو ىداملا مهناطلس باهذو «مهتقبر نم برعلا عالخناو
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 2 ةبوتلا ةروس ريسفت ا
 للا

 ا سس ْ

 هرصني نم هللا نرصنيلو ... ل هللا ديب رصنلا نإف .# مهيلع مكرصنيو 9

 لعجو «لاتقلاب رمألا اهنمو «هرماوأ ةعاطإب هلل دبعلا ةرصنو ء[جحلا] #69...

 اذإ الإ هللا نم رصنلا نوكي الو ءىلفسلا ىه رفكلا ةملكو ءايلعلا ىه هللا ةملك

 .ةينلا بستحاو ديعلا نم هبابسأ تذختا

 مَ 0 م * 6 1 .٠ 0 5 ٠ 11

 ئتان رفكلا تأر اذإ نينمؤملا بولق نأ كلذ . 4 نينمؤم موق رودص فشيو 9

 وأ «ددرتلا وأ كشلا اهارع هرحن ىف هديك دريو ءهعمقي نم نكي ملو « سأرلا

 هللا رصن اذإف «هئاذيإو هناوفنع ىف هكرتو هرفكلا لامهإ ىف ةمكحلا فرَعَت ةلواحم

 كلت اهنع تبهذو «ددرتلا كلذ جرخو «نينمؤم موق رودص تيفش نينمؤملا

 كلت نم ةنمؤملا رودصلا كلت فشي - رفكلا لهأل نينمؤملا لاتقب  هللاف «ةريحلا

 ىلإ ةراشإ هيفو «ةدجوملاو نزحلا كلذ نمو «بيرلا ريثت دق ىتلا ةضمملا ةريحلا

 جاتحت نيذلا ىلإ دوعي مهبولق ظيغ هلوق ىف ريمضلا 4 مهبولق ظيغ بهذيو
 ظيغلاو ؛هيلعيو قحلا عفريو «هقهزيو لطابلا عفدي رزؤم رصنب ءافش ىلإ مهرودص

 رصتنا اذإف ءايذختسم وأ انيكتسم قحلاو ايلاع لطابلا ةيؤر نم ملألاب سفنلا لاعفنا

 تحاتراو «طارصلا ءاوس ىلع سفنلا تماقتساو «ظيغلا كلذ بهذ «ءالعو قحلا

 .ةنمؤملا رئامضلا

 سيل ظيغلا نأل 4 مهبولق ظْيَغ بهذيو » :ىلاعت هلوقب ظيغلا ىف هللا ربعو

 ىلإ ةراشإ هيفو هليزي رصنلاو «لاوزلل لباق رمأ نم ةضراع لاح هنكلو «ءاد

 نع ربعف ةضيرملا سوفنلا مزالت ضارمأف .كشلا رداوبو «ةريحلاو ددرتلا امأ

 .نانئمطالا اهعدويو ءاهيفشي ىذلا وه هللاو «ناميإلا ضارمأ اهنأل ؛ءافشلاب اهلاوز

 نأ اهنأش نم ةهيركلا ىف مهثيغتو ةديدشلا ىف مهرصنت اهنأ نوبسحيو «مهمانصأب



 ةبوتلا ةروس ريسفت ## 9
 ل لااا

 رب ب

 >يى

 امو ءاهنومعزي ىتلا مهتهلآ هيلع ام نوفرعتيو «لطابلا نم قحلاو «نيمسلا نم

 راثآ نم نإ هللا لاق اذلو ةلالض لعب نودتهيف نينمؤملا هءايلوأ قحلا هلإلا هب رصن

 :ىلاعت لاقف «هدابع نم ءاشي نم ىلع هللا بوتي نأ رشلا اهيف كدي ىتلا برحلا

 نم هيلع مه ام فعضو «قحلا ةوقب نوسحي مهنأ ىأ 4 ءاّشي نم ىلع هللا بوتيو إذ
 «ناميإلا نع اودعب نأ دعب هللا ىلإ نوعجري ىأ نوبوتيف ناثوألا ىف لالضو ءرفك

 بهذ نأ دعب اهيلإ اولصو مهيلع هللا نم ضيف ةبوتلا هذه نأ ىلإ ريشت ةيآلاو
 . مانصألا ةدابع نم هيلع مه امب مهرورغ

 سوفنلا ملعي 4 ميكح ميلع هللاو إذ :هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متخو

 اهربديو ءاهعضاوم ىف رومألا عضي ميكح .قحلا ىلإ ءاههجوي امو ء,اهيدهي امو

 .ميكحلا زيزعلا وهو « هتمكحب

 :ىلاعت هللا لاق

 5 وى م م دس اع ه4 هلو دس حو م« موس ال حك
 أودهنج نيله ملَعياَمْلَو ًاوكرتم نأ مسيحيو

 كم ل وموسم 2 لع 00

 َنيِِمْوْمْلااَلَو هِلوُسَراَلَو هللا نود نِمْأَذِحَتَسَدَلَو م
 - رت لاس حماس مع ع وت عل -

 2 جالس حرم ع 220 سا يه ساو ور سس

 ١ والاد رع مص راس سول لس سك سل عسسل اس 7
 20 توُدِيَح ٌمُهِراَتلَأ ٍفَوْمهْلمَعأ تطيح َكِيِكلْوَأ
 رِال ار ويلأو هللآب رماءنم هللا ديتسمرمعيامنِإ . ير“ هلرومس يد سل حس دي أ حرس سو

 د -_ 57 ساس م ا ا همس

 حوسعف هللا ال إ شح دلو ةزكحرلا َفاَءَو ةوَلَصلْا ماقأَو
 73 200 رع هه 2ث

 029 نبرتهملا نواونوكي نأ كيلو
 . . 4 اوُدَهاَج َنيِذْلا هللا مّلعي اًمَلو اوكرتت نأ متبسح مأ 9 : ىلاعت هلوق

 باب ىلإ هيلع ضيرحتو داهجلا ىف باب نم ىلاقتنالا بارضإلل انه (مأ)
 (مأ» ىف ةزمهلاو «نيصلخملا ريغ نم نيصلخملا صيحمتو داهجلاب رابتخالا



 ةبوتلا ةروس ريسفت 8#
 04١ ملم

 1 رس

 رابتخخاو ٠ ءصيحمت ريغ نم نوكرتي مهنأ مهنظو مهنابسح ىلع ىخيبوتلا ماهفتسالل

 اوكرشي نأ ساّنلا بسحأ #9 :ىلاعت هلوق كلذ لثمو «مهريغ نم نيدهاجملا فشكو

 اوُقدص نيذا هللا َسَلعَيلَف مهلَبَق نم َنيدْلا انف دَقَلَو 0 َنوُنُْي ال مهو اَنمآ اوُنوُقَي نأ

 نجلا اوُلَخدَت نأ متبسح ْمَأ » :ىلاعت هلوقو «[توبكنعلا] 4 7 َنيِبذاَكلا َسَلْعَيلو

 وسلا لوي َح اوفو ءارتعاو األ مهم مكب مول نيد م مكي َو
 : ىلاعت هلوقكو [ةرقبلا] 4 (59 بيِرَق هللا رّصن نإ الأ هللا ُرصَن ئَم هَعم اوُنمآ َنيِذّلاو
 4 659 .... بّيَطلا نم ْثيِبحْلا ريمي تح هيلع مثنأ ام ئلع َنيدمؤمْا ريل هللا ناك ام )ف
 .[نارمع لآ]

 عم رضاحلا ىف ىفنلل امل 4 مكنم اودَهاَج َنيِذّلا هلا ملعب مَلو  :ىلاعت هلوقو

 امب ءىش لكب ميلع هللا نأل ؛مولعملا ىفن وه ملعلا ىفنو «لباقلا ىف عوقولا عقوت
 لاق امك ءاعقوتم ناك نإو «اعقاو داهجلاب ملعلا ىفن دارملاو ء,نوكي امو ءناك

 نيرباّصلا مّلعيو مكنم اوُدَهاَج نيا هللا مَعَ امو ةّنجْل اوُلْخَدَت نأ ْممْيسَح ْمَأ ا : ىلاعت

 .[نارمع لآ] * 639

 رخآ داهجو «فويسلا راجتشاو «ءادعألا ءاقلب داهج :ناداهج داهجلا نإو

 فطع كلذلو «نينمؤملا ريغل ةيالولا عنمو لوخّدلاو ءادعألا نم فوفصلا ةيقنتب

 الو هلوسر الو هللا نود نم اوني م9 :هلوقب رخآ فصو وهو «4اوُدَهاَج َنيذّلا )
 هللا نم اوذختي ملو اودهاج ىأ «ةناطبلا ةيشاحلا ةجيلولا 4ةَجيلَو َنيِنمْؤَمْلا
 دعبلا ديكأتل ال راركتو «ةدوملاب مهيلإ نورسي ةناطب ىأ ةجيلو نينمؤملاو لوسرلاو

 .مهل ةناطب ءالؤه ريغ نم اوذختي نأ نع

 نود نم ةناطبو ةدوم ةليخد :ةجيلو ىنعمو «لخد ىنعمب جلو نم (ةجيلو)و

 هللاب نونمؤي اًموَق دجت الإ :لوقي ىلاعت هللاو هلوسرو هللا نوداحي مهو هللا

 وأ مهتاوخإ وأ مهءانبأ وأ مهءاَبآ اوُناَك ولو هلوُسرَو هَل داَح نم نووي رخآلا ٍمْوماَ

 اوُدحَفَت ال اونمآ نيا اَهيَأ اي #8 :ىلاعت لاق دقلو .[ةلداجملا] 4 69 ... مهَتَريِشَع
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 ان للا ملال لل م

 . كلا
 ين
 ها مسام - 26 يهب مااةمسو همه ىو ثم - مم مب مم ه هرش 7 هه 0 مك

 يفخُت امو مههاوُفَأ نم ءاضْعَبْلا تدَب دَق مثنع ام اوُدو ًالاَبَح مكنولأي ال مكنود نم ةئاطب

 .[نارمع لآ] 4 65189 ...مهرودص

 مهدعب ءاج نمو ةيمأ ىنب كولم ذختا نأ تقو نم نيملسملا نأش فعض دقو

 ىتح مهنيب .نتفلا ريثتو «نينمؤملا نيب سدت تناك ةناطب ىراصنلاو دوهيلا نم

 .هنم سيل ام نيدلا ىف اولخدأ

 نإ ىأ 4 نوُلَمَعت امب ريِبَح هّللاو » :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متحخ دقلو
 .اهنطاوبو مكناميأ رهاوظ نم نولمعت امب اقيقد املع ميلع هللا

 ماعلا دعب نم مارحلا دجسملا اولخدي نأ نيكرشملا ىلع ىلاعت هللا مرح دقلو

 ءاضيأ كلذ نع ىهنف مارحلا دجسملا رمعي هنأ ىعدي نم مهنم ناك امبرو «عساتلا

 ٍرْفُكْلاِب مهسفنأ ئَلع نيدهاش هللا دجاسَم اورمعي نأ نيكرشملل َناَك امإف :ىلاعت لاقو

 . « 9 وذل مهلا يو مهئاسأ تلح أ
 نيكرشملل ماقتسا امو غاس ام ىأ هللا دِجاَسم اورمعي نأ نيكرشملل ناك امإ»

 انهو ءاهناينب دييشتو ءاهيف رئاعشلا ةماقإب دجاسملا ةرامعو هللا دجاسم اورمعي نأ

 ةدابعلل ىنب تيب لوأ هنأل ؛مارحلا تيبلا وهو ىلاعت هللا «لجسم» ةءارق ناتءارق

 مارحلا هللا تيبو ءمظعألا درفلا ىلإ فرصنا قلطملا ركذ اذإو «دجاسملا مظعأ وهو

 ةءارق ىهو «هللا دجاسم» عمجلاب ىرخأ ةءارق كانهو ءدجاسملا ىف مظعألا درفلا وه

 نأل ؛عمجلاو «مارحلا دجسملا دارملا نأ ىلع جرختو ء(دجاسم) تئرق اهبو «ءصفح

 .عبات هل دجسم لكو «نيملسملا ةلبق وهف .دجاسملا مامإ هنألو دجسم هنم ةعقب لك

 ديرت ال بتكلا سنج ديرت بتكلا أرقي ال نالف :لوقت امك دجاسملا سنج داري وأ

 ةماقإ دجاسملا ةرامع نأل ؛دجاسملا ةرامع نيكرشملل سيل هنإو «هنيعب ادحاو

 اهتطاحإ اهتدابع نم سيلو «هدحو هللا ةدابعب اهترامعو انركذ امك اهيف رئاعشلا
 ىف ةدابعلا نم تسيل ىتلا تاثدحملا نم كلذ ريغو «ةارع فاوطلاو «مانصألاب

٠ 
 . ءىس
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 مم كلل

 أ بسأل

 هتاملك تلاعت هلوقب دجاسملا اورمعي نأ ىفن ىلاعتو هناحبس هللا ىوقو

 ىأ رفكلاب مهسفنأ ىلع نيدهاش مهنوك لاح ىأ 4ٍرْفُكْلاب مهسْفنأ ىَلع نيِدهاَش ف
 ةقحلا ةرامعلل ةضقانملا مامت ةضقانم لاحلا هذه نإف «بير ال رفك وهو مانصألا ةدابعب

 ىرشخمزلا نيب دقو ءائيش هب اوكرشي الو «هتدابع قح هللا اودبعي نأب دجاسملل

 نيب اوعمجي نأ مهل ماقتسا ام :هل ىلاعت هللا رفغ :لاقف نايب لضف ةضقانملا هذه

 ىنعمو «هتدابعبو ىلاعت هللاب رفكلا عم ىلاعت هللا تادبعتم ةرامع نيضقانتم نيرمأ

 «تيبلا لوح مهمانصأ اوبصن مهنأو ءمهرفك روهظ رفكلاب مهسفنأ ىلع مهتداهش

 ؛ىصاعملا اهيف انبصأ دق بايثب اهيلع فوطن ال :نولوقيو ةارع نوفوطي اوناكو

 .«مانصألل اودجس اطوش اهب اوفاط املكو

 مهنأب مهنوريعي ءالؤه ذخأ نيرجاهملاب شيرق نم ىرسألا ىقتلا امل هنإو

 دمحم هيخأ نبا لاتقل هبتاعي سابعلا همعل ههجو هللا مرك يلع لاقف «محرلا اوعطق

 الو انثواسم نوركذت» :سابعلا لاقف لوقلا ىف ظلغأو «محرلا ةعيطقو دك

 ءدجسملا رمعنل انإ :معن لاق ؟نساحم مكلأ :يلع لاقف ءاننساحم نوركذت

 . ىناعلا كفنو جاجحلا ىقسنو «ةبعكلا بجحنو

 ضعب ةيلهاجلا ىف ناك هنإ قحلا ىفو «ةيآلا هذه لوزن ببس اذه نإ ليقو

 ريغ دحاولا هللا ةاضرم ءاغتبا لمعي نمف ؛«كرشلا اهلك اهب بهذي نكلو لامعأ

 ةدابع ىف هللاب ادحأ اكرشم نوكي الو هلل هلمع نوكي ةيبصعب زتعم الو «ءرخافم

 كلذلو «ءابه ىف هلمعف «هللاب زتعم ريغ «هتيبصعب ازتعم ارخافم لمعي نمو ءطق

 نم ىدابلا رفكلاب نيفصتم مهيلإ ةراشإلا ,4 مهلامعأ تطبح كتلوأ» :ىلاعت لاق

 عب هيف مهلامعأ نم نوكي امو «ةارع فاوطلاو «مانصألا ةدابع نم مهلامعأ لك

 ببس ديفت تافصلا ىلإ ةراشإلاو «ةيلهاجلا ةيبصعلاو «ةرخافملا ةين هب اوطلخ عفنلا

 جاتنإ مدعو اهنالطب لامعألا طوبحو «رانلا مهلوخدو مهلامعأ طوبح وهو ءمكحلا

 مهلامعأ نالطبف «لمعلا تاذ نم ائشان نوكي ىذلا نالطبلا ديفي طوبخلاو رع

 مه راَثلا يفو)» ىلاعت هللاب ةنمؤملا ةبيطلا ةينلا اهبحصت ال اهنآل ؛اهتاذ نم ئش
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 يي

 اهريغ نولخدي ال رانلاب مهصاصتخال (رانلا ىف) رورجملاو راجلا مدق « َنودلاَخ
 .(مه) لصفلا ريمضب مكحلا كلذ دكأتو

 الإ رمعت الو ءهللا تويب ىلاعتو هناحبس هللا راشأ امك دجاسملا نإو اذه
 ذاعم هاور اميف لكي لاق اذلو ءايندلا ىف نمؤملا ىوأم ىهو .هلل ةصلاخلا ةدابعلاب

 ةاشلا ذخأي منغلا بتذك ناسنإلا بئذ ناطيشلا نإ» هنع هللا ىضر لبج نبا

 دجاسُم رمعي امّنِإ ف دجسملاو ةماعلاو ةعامجلاب مكيلعو «باعشلاو مكايإف «ةيصاقلا

 كلو ئَسَعف هَل لإ شْحَي مو ةاكرلا ىتآو ةالّصلا َماَقأو رخآلا مويْلاو هللاب نمآ نم هلا

 . 204 09 نيدتهملا نم اونوكي نأ

 هللا دجاسم رمعي ال» :ىنعملاو ءرصقلا تاودأ نم ةادأ ىهف ءرصحلل (امنإ)

 هللا دبعي نأب «ةدابعلا قح اهيف ةدابعلاب انركذ امك ةرامعلاو ". . .هللاب نما نم الإ

 نوكرشملا ناك اذإو ءهنم ىهو ام حالصإو ميمرتب موقي نأو ءكيرش ال هدحو
 ناعون دجاسملل ةرامعلا نإو ءاوعنص ام نولطبي مهكارشإب مهنإف كلذ نولعفي
 «ىدام :ىناثلاو «نيدلا رئاعش ةماقإو ةدابعلاب اهترامع ىهو «ىونعم :امهدحأ

 لصتي امث اهريغو «حيباصملاب اهتءاضإو اهفيظنتو ميمرتلا جاتحي ام ميمرت ىهو
 ءرخآلا مويلاو هللاب نونمؤي نيذلا نودحوملا الإ نيرمألا لعفي ال هنإو ءاهئانبب

 بر ظعاومو «ميركلا نآرقلا عامسو نيملسملا عمجو نيدلا ةماقإل اهنوشغيو
 .نيمألا لوسرلا ىدهو «نيملاعلا

 دحألا دحاولا هللاب ناميإلاف ءرخآلا مويلاو هللاب ناميإلا ركذ هنأ ظحاليو

 لصيفو ءدرمتلاو ناعذإلا لصيف وه رخآلا مويلاب ناميإلاو ءهبل وأ نيدلا وه

 . سوسحملاب الإ نمؤي ال نم الإ هب رفكي ال ذإ ؛هب دوحجلاو بيغلاب ناميولا

 )84؟51١6(.
 )١( مهنع هللا ىضر . لبج نب ذاعم ثيدح - راصنألا دنسم :دمحأ هاور



 ةبوتلا ةروس ريسفت 1#
 ما للا للا ل

 ا بأ

 نأ كلذ نع باوجلاو ؟هب ناميإلاو لوسرلا ركذي مل اذامل :لئاس لأسي دقو

 ةلاحم ال مزلتسي هللاب ناميإلاف «ةيهلإلا ةلاسرلاب نمؤي نأ بجوي هللاب ناميإلا
 ىه ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإ نألو «نيملاعلل ةمحر ثعب ىذلا لوسرلاب ناميإلا

 ال نمضتي اهب لمعلاف ءلوسرلا هملع ىذلا وهو «ميركلا لوسرلا اهب ءاج ىتلا
 هب نرتقي هللاب ناميإلا نألو ؛املع نمضتي لمع اذهف «لوسرلاب ناميإلا ةلاحم

 ريغ نم انيبو «مالعإ ريغ نم امولعم لوسرلاب ناميإلا ناكف لوسرلاب ناميإلا امئاد

 .نايب

 عوضخملاب نرتقملا فونخلا ةيشخلا ىنعمو 4 هللا الإ شْحَي لو ظ :ىلاعت هلوقو
 عوضخ فوخ شخي مل ىأ هللا الإَشْخَي ْمَلوط :ىلاعت هلوق ىنعمف «عوشخلاو
 لذي الو دبعي منص وأ ءبهري سيئر نم هريغ فاخي الف هللا الإ ةبحمو للذتو

 .هللا ريغ دحأل عضخي الو «منصل الو ءريبكل

 ىشخي نمؤملاو 4 هللا الإ شخي مّلو ظ ليق فيك :تلق نإف :ىرشخمزلا لاق
 الأو «نيدلا باوبأ ىف ىوقتلاو ةيشخلا :تلق .اهاشخي الأ كلامتي ال ريذاحملا

 قح امهدحأ نارمأ هضرتعا اذإو ءفوخم عقوتل هريغ اضر هللا اضر ىلع راتخي

 مانصألا نوشخي اوناك ليقو ءهسفن قح ىلع هللا قح رثؤيف هسفن قح رخآلاو هللا

 . كلذ ىفن ديرأو اهنوجريو

 ام بيترتل (ءافلا» 4 َنيدَمْهَمْلا نم اونوكي نأ كمل ئسَعَفط :ىلاعت هلوق
 مويلاو هللاب ناميإ نم ءالؤه تافص ىلإ ةراشإ (كئلوأ)و ءاهلبق ام ىلع اهدعب

 تافصلا ىلإ ةراشإلاو «هللا الإ اوشخي الأو «ةاكزلل ءاتيإو ةالصلا ةماقإو ءرخآلا

 .ةيادهلا ءاجر ىف ببسلا ىه تافصلا هذه نأ ىلإ ءاميإ

 مل مهنأل ؛نيدتهملا نم اونوكي نأ مهل سيل نيكرشملا نأ :الوأ كلذ ىدؤمو

 نوتؤي الو ةالصلا نوميقي الو «هللا ريغ نوشخي الو ءرخآلا مويلاب الو هللاب اونمؤي

 . ةاكزلا



  ةبوتلا ةروسريسفت 0#
 الل لااا اللول حا

 ا بحل

 ءاجرلا ركذو ءءاجرلا اذه غوسي ام اومدق مهنأل نينمؤملا ءالؤه نم ءاجرلاو

 ضعب لاق دقلو «برقتلا دسفيف ءرورغلاب ىلدي دق رارتغالا نإف ءرارتغالا عنم

 .اراختفاو الد تئروأ ةعاط نم ريخ اراسكناو الذ تئروأ ةيصعم نإ :ةيفوصلا

 خاسوألا نم اهفيظنتو «ةدابعلاب دجاسملا ةرامع لضف ىلإ ريشت ةيآلا نإو

 نامزلا رخآ ىف ىتأي» ٌةِْكلَك ىبنلا نعو ءاهيف ثيدحلا وغل نم عنملاب ةيونعملاو ةيسحلا

 ال ءايندلا بحو ايندلا مهركذ ءاقلح اهيف نودعقيف دجاسملا نوتأي ىتمأ نم سان

 ىف ثيدحلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو '٠'ةجاح مهب هلل سيلف ءمهوسلاجت

 ىف مالسلا هيلع لاقو ؛©)22شيشحلا ةميهبلا لكأت امك تانسحلا لكأي دجاسملا

 ءاهرامع اهيف ىراوز نإو «دجاسملا ىضرأ ىف ىتويب نإ) :هبر نع ىسدق ثيدح

 ,"”«هرئاز مركي نأ روزملا ىلع قحف «ىتيب ىف ىنراز مث هتيب ىف رهطت دبعل ىبوطف
 هيلع لاقو «2؟7«هللا فلأ دقف دجسملا فلأ نم» :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو

 نعو «2*«ناميإلاب هل اودهشاف دجاسملا داتعي لجرلا متيأر اذإ» :مالسلاو ةالصلا

 شرعلا ةلمحو ةكئالملا لزت مل اجارس دجسم ىف: جرسأ نم :هنع ىضر سنأ

 .هؤوض دجسملا كلذ ىف ماد ام هل رفغتست

 )١( دئاوزلا عمجم ىف امك. عضولا ىلإ بسنو «ليلخلا وبأ غيزب :هيفو ءريبكلا يف ىناربطلا هاور )5٠5(.

 .دانسإ نود ءىرشخمزلاو «ىسولألاو «دوعسلا وبأو «ىزارلا مهنم ءريسفتلا لهأ هركذ (؟)

 .«دوعسم نبا نع ىناربطلا هاور» (")

 هركذو 21١588 ص ١٠١- ج :لامعلازنك . هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ىبأ نع طسوألا ىف ىناربطلا هاور (5)

 .ةعيهل نباب هفّعضو «(498)مقرب 17/ص-١ج :بيهرتلاو بيغرتلا ىف ىرذنملا

 ةظفاحملا -ةالصلا :ىمرادلاو «(5١8؟)ةالصلا راظتناو دجاسملا موزل -تاعامجلاو دجاسملا :هجام نبا هاور (0)

 دنسم ىقاب :دمحأو .(دهاعتي )ظفلب (5517)ناميإلا : ىذمرتلا هاور امك :«(777١)تاولصلا ىلع

 .؛دجسملا» ظفلب (77/7 ١ 8)نيرثكملا



 ةبوتلا ةروس ريسفت 4#
 م لالالالا

 ا بح

 نم هتءاضإو هتفاظنو هترامعو «دجسملا بادآ ىف رابخألا هذه انلقن دقو

 الوأ نوكت دجسملا ةرامع نأ :امهلوأ :نيرمأ ىلع لدت ىهو «ىرشخمزلل فاشكلا

 .هجارسإبو هب ةيانعلا :امهيناثو «ثيدحلا وغل نع هدعبو «هيف ةدابعلاب

 داهجناو ناميإلا لضف

 :ىلاعت لاق

 يتوب نك ارك لِيَسَمْلاةَراَمِعَو و

 ار ا جل ل اجو

 هلال يِيَس فاو د هو أورجاَه اَهوأوُمَماءَسدَلَأ 0 َتيِمَِِط
 را ريو هر د هه

 1 دورا اره كح و 1

 . يس ا # دوم رس أ مرو هك ع

 اَيِفَمَ تنجو ناوْضِرَو هنو حرم هجر مُهرْسبُم
 ىلمداع <

 دبا مَدْنِعهَأَنإدَبأ ابهر يرد برأ ميقم مي

 ْ 7و ٌعيِظَع
 ءهجيجح نوقسي مارحلا تيبلا ةندس مهنأب امئاد نورخافي ةكمب نوكرشملا ناك

 مهو «ةرامع نم هيلإ جاتحي امو هنوئش ىلع مايقلاو «دييشتلاو فيظنتلاب هنورمعيو

 هنإ ىتح «ةناكملا هذهب سانلا ىلع نولواطتيو سانلا نولبقتسي نيذلا هراوج لهأ

 نأ لبق وأ همالسإ لبق لوقي ناك هنع هللا ىضر بلطملا دبع نب سابعلا نأ ىوريل

 نوركذت الو انئواسم نوركذت :بلاط ىبأ نب يلع هيخأ نبال همالسإ رهظي

 هنإ لب .ىناعلا ىوأنو «ماعطلا معطنو «تيبلا رمعنو جيجحلا ىقسن انك ءاننساحم



 ةبوتلا ةروس ريسفت 1# #2
 0 للا لل كلل للا للم

 ان رسل

 نحنأ ريخ انيأ :َِك ىبنلا ىلع مهنوئلامي اوناك نيذلا دوهيلل لاق مهضعب نأ ىوري
 نيذلا دوهيلا مهل لوقيف ؛دمحم مأ «ماعطلا معطنو «ةنادسلاو ةياقسلاب موقن نيذلا

 .متنأ :طق قحلا لوق مهتنسلأ ىلع رجي مل

 مارحْلا دجّسَمْلا ةرامعو ٍجاَحْلا ةَياَقس متلعجأ 9 اركنتسم اًحبوم ىلاعت هللا لوقي
 ىأ «جاحلا ةياقس متريصأ ىنعملاو 4هّللا لبس يف دهاجو ٍرخآلا مويلاو هّللاب نَمآ نمك
 هئانب ىلع مايقلاو هفيظنت ىأ «مارحلا دجسملا ةرامعو ءجيجحلا مهو جاحلا سنج

 . هللا ليبس ىف دهاجو رخآلا مويلاو هللاب نمآ نم ناميإك «هدييشتو

 لهأ متلعجأ :هريدقت فوذحمل ريدقت مالكلا ىف نإ :نيرسفملا رثكأ لاقو
 مضب (0(ةاَقّسم) ةءارق هيلع لدي هنإ اولاقو «مارحلا دجسملا ةرامعو جاحلا ةياقس
 « جيجحلا ةاقس متريصأ :ةءارقلا هذه ىلع ىنعملا نوكيو قاس عمج ىهو نيسلا

 هللا ليبس ىف دهاجو ءرخآلا مويلاو هللاب نمآ نمك مارحلا تيبلا ةرامع لهأو
 لهأل ىغبني ال اوعنص ام نأو ىفنلا نمضتم ىخيبوت ىراكنإ ماهفتسالاو «ىلاعت

 ءهنع نوصكتيف هوربدتيل نيبملا قحلاب مهيلع ىلتت تايآلاو «ةكردملا لوقعلا
 تناك دق :ىلاعت لاق امك «برعلا رعشب نورخافتيو «لوقلا رجهب نورمسيو

 رجم ارماس هب يرسم ت5 دوك مُكباقأ لع فمك لَ يت
 تافارخلاو ريطاسألاب نورمسي اوناكو «نآرقلا نورجهي ىأ «[نونمؤملا] © 9
 .ارجه نآرقلا نورجهيو

 نووتسي الط قحلا انيبم ىخيبوتلا ماهفتسالا نع ىلاعتو هناحبس باجأ دقو
 ماقم ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤملا دهاجملا ماقم فلتخم هللا دنع مهماقمف 4 هللا دنع
 «ةيداملا ةرامعلاو ةياقسلاب فرشلا نم ىفتكي ىذلا كرشملا ماقمو «ىصاني ال ؛لاع

 اوكرت مهنإ .دادنألا هتدابع ىف هللاب كرشي وهو «ىفلز هيلإ اًبرقم كلذ نظيو

 . ائيش قحلا نع ىنغي ال لطاب رهظمب اوذخأو ءهوضقانو رهوجلا

 )١( ةرتاوتملا رشعلا ىف تسيل .



 9 ةبوتلا ةروس ريسفت 1#
 التلال مما خطك تال لل اال ماامااااال خخخ ط1 م اال اتا ااا اخاخماخط قطط ولالا ااا! ااال|!اللا اال |!اا|!اااااا|!اناا ااا!

 أو جب

 يب

 هللا ىمس دقو ءنوكرشملا مه نوملاظلاو «نيملاظلا موقلا يدهي ال هللاو 9 :ىلاعت

 كردملا لقعلا ملظو ءرضت ال اناثوأ دبعف قحلا ملظ كرشملا نأل ءملظ كرشلا

 ال هللا نإو «قحلا سمطو «لالضلا ىواهم ىف اهب ىدرتف هسفن ملظو ء.هسمطف

 كاردإلاو لقعلاو قحلا دجن اوكلسي مل مهنأل ءاذه ىف مهسفنأ اوسكرأ نيذلا ىدهي

 .ميلسلا

 لعج ريدقت ريغ نم هرهاظ ىف ةيآلا قايس نأ ىهو «ةينايب ةراشإ انهو
 نم ناميإ ىنعملو ..... نمآ نمو مارحلا تيبلا ةرامعو جاحلا ةياقس نيب ةرظانملا

 اسوسحم هباحصأ ىف امئاق ناميإلا نايبل كلذو ...نمآ نم ركذ هنكلو 2 نمآ

 .ربلا ةيآ رخأ ىلإ [ةرقبلا] 4 60 ... رخآلا مويلاو هّللاب

 .اورجاهو اونمآ نأ دعب اودهاج نيذلا ةادهلا ءازج نيب «نوهمعي

 دنع ةَجرد مظعأ مهسفنأو مهلاومأب ِهّللا ليبس يف اودهاجو اورجاهو اونمآ نيِذْلا »

 . 4 9 نورئاقلا مه كلوأو هللا

 . نيب ةنزاوملا ةيضق ىف ىلاعت هللا هردصأ ىذلا مكحلا وه «ميركلا صنلا اذه

 اونمآ نيذّلا ١ :ىلاعت لاقف «تيبلا ةرامعو «جاحلا ةياقس نيبو داهجلاو ناميإلا

 . هللا دنع َةَجَرَد مظعَأ مهسفنأو مهلاَومأب هللا ليبس يف اودَهاَجَو اورَجاَهَو

 ؛هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفأو ةجرد مظعأ مهنأب ىلاعتو هناحبس مهركذ

 ةجرد مهل ةرامعلاو ةياقسلاب اوفتكا نيذلا نأ هادؤم نوكي هباب ىلع ناك اذإ هنأل

 ىلع اوماد ام مهنأ ةقيقحلا ذإ ,مظعألا ةجردلا نكت مل نإو «هّللا دنع ةميظع

 ةجرد الو «دهوألا ضيضحلا ىف مهنإ لب «ةجرد ةيأ هللا دنع مهل تسيل كرشلا

 ىف هللا دنع مهنأ هانعمف «هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفأ ناك اذإو ءطق هللا دنع مهل

 .ةيظفل ةلباقم نم ناك امل ليضفتلا لعفأب ربعو «ةجرد اهلواطت ال «ةميظع ةجرد



 ةبوتلا ةروسريسفت 8# )0
 الل للللللاا1ا640اااال لاا لل وول للا

 ا حل

 ىف اوناك مهنأل ؛طق ةجرد اهنع لضفت ال ىتلا ةميظعلا ةجردلا هذهو

 ىف ناميإلاو ءاونمآ مهنأ  اهلوأ - قحلا لاجرو هللا لاجر مهلعجت ةيلاع فاصوأ
 «لقعلا رونو «لطابلا ةبلاغمو «سفنلا داهج هيف ةبلاغلا ةينثولاو رماغلا كرشلا طسو

 نوكت هلك اذه عمو ءاهماثآو اهرورشو ء«اهنايغطو ءاهتيبصعو ةيلهاجلا ةمواقمو

 .ةجردلا ولع نوكي ةيسفنلا ةبلاغملا كلت رادقمب ذإ «ةجردلا ةعفر

 ةيلهاجلا وج نم جورخلاو ءاهتيبصعو ةيلهاجلا ساجرأ نم رهاط ايقن ناميإلاب
 .ناميإلاو رونلا وج ىلإ لالضلاو ةيبصعلاب ركتعملا

 مهلاومأب قحلا هللا قيرط ىأ هللا ليبس ىف اودهاج مهنأ  ثلاثلا فصولاو

 ىف اوحضو «قحلاب اونمآ ءايباجيإ اناميإ ناك لب ايبلس مهناميإ نكي ملف «مهسفنأو

 الوأ مهسفنأ اودهاج ؛لطابلا نيبراحم هيلإ اوعد مث «دلولاو لهألاب هليبس

 هيلع اوربص نأ دعب ىذألا ىلع اورباصو «هماهوأو كرشلا ناردأ نم اهصيلختب

 اوباجتساو «حامرلاو فويسلا راجتشا ىف مهسفنأو «نيدهاجم مهلاومأ اومدقو '

 مكلاومأو مكسفنأب نيكرشملا اودهاج» :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا لوقل
 . "9)(مكتنسلاو

 ىلإ ةراشإلا 4نوزئاَقْلا مه كلَوُأو» :لاقف مهل ىلاعت هللا مكح دقو
 نيب دقو «زوفلا كلذ ببس ىه فاصوألا هذه نأ ىلع ةلالد هيفو «مهفاصوأ

 لصفلا ريمضو نيفرطلا فيرعت نأل ؛مهريغ نود زوفلاب نوصتخملا مهنأ هناحبس
 «مهفاصوأ لمحو «مهلمع لمع نم الإ زئاف الو «زوفلاب نوصتخملا مهنأ ىلع ًالد

 تلاعت لاقف ةرخآلا ىف مهءازج ىلاعت هللا نيب دقو ءاقح ىلاعت هللا لاجر مهف

 : هتاملك

 .هجيرخت قيس )١(



 1 ةبوتلا ةروسريسفت ا#
 لئلا

 1 رح

 و 8 م دهر هم

 اهيف نيدلاَخ 67 ميقم ميعت اهيف مهل تانجو ناو هم ةَمحَرِب مُر مهري ف

 .4 © ميظع ٌرجَأ هدنع هللا نإ ادب

 :ىلاعت هلوقك ءامكهت الإ هريغ ىلع قلطت الو «راسلا ربخلا :ىرشبلا

 ةمحرب مهبر مهرشبي 8 :ىلاعت هلوقو .4 (©2 ملأ باَدَعِب اوُرَقَك َنيذّلا رَشَبَو. .. »

 ىرشبلاو «نيمكاحلا لدعأ وهو هناحبس هب مكح ىذلا زوفلل نايب 4ناَوْضرَو ُهْنم
 اذه بر ىلإ نافاضم امهو اركن دقو «ىلاعت هللا نم ناوضرلاو «ةمحرلا نمضتت

 ءاهدودح دحت الو اههنك كردي ال ىهف «ةمظعلاو ةماخفلا ىلع ةلالدلل دوجولا

 نم ناوضرلاو «ءىش لك هتمحر تعسو ىذلا ةمحرلا عساو ىلاعت هللا نم ىهو

 ناوضرو. . #8 :ىلاعتو هناحبس لاق كلذلو «ىدام باوث لك نم مظعأ وهو هللا

 وهو «ىلاعت هللا نم اضرلا هنأل ؟؛ميعن لك نم ربكأ هنأ ىأ 4 69 ... َربكأ هللا َنَم

 ىتح «ةيلعلا هتاذ ىف ىنفيو «هلالجو هللا ةمظعب سحي نم الإ اهب رعشي ال ةمعن

 هللا دبعي نم ةبترم :ايندلا ةبترملا «بتارم ثالث ىلإ ةدابعلا نومسقيل ةيفوصلا نإ
 .هاضر ءاجر هللا دبعي نم :ايلعلاو «هباوث ءاجر هللا دبعي نم :ةيناثلاو «هباذع ءاقتا

 دض ةمحرلا نأل ؛ةمحرلا ريغ ىهو :4ميقّنْمِيِعَناهيف مهل تاَنجَوٍ
 قحلاب روعشلاو ىدهلا ىلإ لالضلا نم جورخلا نأل ؛ةمعن اهدحو ىهو «ءاقشلا

 لوأف «ةمعنو ةمحر هدحو وه ةيادهلا رون ىلإ لالضلا نم جرخو هيلإ ىدتها هنأو

 .هيف بارطضا ال رارقتساب رعشيف «هسفن ناميإلا نم هذخأي نم نمؤملل ءازج

 نم ىرجت ىتلا تانجلا نوكت ىلاعت هللا اضرب ساسحإلاو روعشلا اذه دعبو

 تباث ىأ «ميقم ميعن ناميإلاو قحلا لهأ نم اهنولخدي نيذلل نوكيو «راهنألا اهتحت
 . مئاد

 ميظع رج هدنع للا نإ ادب اهيف َنيدلاَخ ط :ىلاعت هلوقب هباوث هناحبس دكأ دقو

 ءةمعن ةمعنلا ماودب ساسحإلا نإف «ءاهتاذ ةنجلا ةمعن قوف ةمعن دولخلا #6

 اهميعن ماودو ةنجلا دولخ ىلاعتو هناحبس هللا دكأو «ةينافلا ايندلا لباقم ىف سيلو
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 نوكردي ال نيذلا ضعب مهوت امك «ايندلا ردقب ال ةمئاد ىهف © ادبأ 8 : ىلاعت هلوقب

 .ىقبت نأ ىلاعت هللا ءاش ام ادبأ ةيقاب ىه امنإ «هللا معن قئاقح

 لاقف «كلذ نم ربكأ وه ام ىلاعت هللا دنع نأ كلذ دعب ىلاعت هللا نيب دقو
 ركذ ام ريغ رخآ ءازج هللا دنع نأ لمتحت ةدابعلاو 4 ميظع رجأ هدنع هللا نإ : ىلاعت

 ةنحلا ءارو نأ وهو لوألا لامتحالا حجر كلذلو «ءايندلا لهأ لقع هب طيحي ال

 موي هدابع ىلع هللا تايلجت اذه لثم «كلذ نم مظعأ ارجأ اهميعنو ءاهدولخو

 .ميحرلا زيزعلا وه هنإ . ةمايقلا

 مهئانبأو مهئابآو مهسّعنأ نم نينمؤملاب ىلوأ هللا

 :ىلاعت لاق

 آباء اوْذِحََتَتال أوُمَماَء زلمه
 رم اع سل جد 9 رار سس ص ع # ل سا ل م < مح -

 ندميإلاَل عرفك اهبَحَتْسأ نيو مكَدوخِإَو

 ةةريشعو و 4اوزأو يفوح مكون مكْؤاَبا نا
 ْعكدَسمَواَهداَسكَدوَسْكهَرَحِتواَهومْْفَفأ لوم
 داَهِجَولوُسَرَوهَلَآ بكسي بل اَهَنْوَصَو

 رس ا و دي ترس دق كل 0 5- . .٠ هس

 هه ىدَبَيال هنو و سهلا أَي وح أو صب تف وليس يف

1 

 لس د ب رس تتم هل خد

 ا تقسم مول
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 0 0 اللا للا

 1 بحت

 تماضنت اذإ الإ ةوق ةلقلل نوكي الو «ةلق مالسإلا لوأ ىف نونمؤملا ناك

 ىتح ةبجاو ةرجهلا تناك كلذلو «مهريغ نود مهسفنأل ةيالولا تلعجو «تلاوتو

 كرشلا لهأ ةيالو نع ةلقتسم ةيالو اهل نوكتو رزآتتو قحلا ةوق عمجتت
 .ةملسم ةلودل ةالاوملا نوكت نأو ناطلسلاو ةرصنلا ىه ةيالولاو .ءمهترصانمو

 متي مل نمآ نم ةكم حتف لبق ناك هنأ سابع نبا نع .ىرشخمزلا ىور
 لوسر اي :اولاقف «مهتالاوم عطقيو «ةرفكلا هبراقأ مراصيو ءرجاهي نأب الإ هناميإ
 ءانتراجت تبهذو ءانرئاشعو انءانبأو انءابآ انعطق انفلاخ نم انلزتعا نحن نإ «هللا

 هذه تحص نإو .ةيآلا تلزنف .ةقئاض انيقلو ءانرايد تبرحخو ءانلاومأ تكلهو

 كلذ عم نكلو ءاورجاه مث الوأ اونمآ نيذلا اهب بطاخملا نوكي ةيآلا نإف ةياورلا

 هللا لاق دقلو ؛ببسلا صوصتخب ال ظفللا مومسعي ةربملا نأل ؛ماع ةيآلا مكحف

 0 49 ريصملا هلا ىو هش لكي همهم وف أيش فال

 ءاَيلْوَأ ىَراّصُتلاو َدوُهيْلا اودخَتَت ال اونمآ نيا اهي اي ل١ :ىلاعت لاق دقلو «[نارمع

 نمم ءآرب انإ مهللا [ةدئاملا] 4 69 ... مهنم ُهنِإَف مكنم مهلوتي نمو ضعب ءايلوأ مهضعب

 . مهنم هنإف .مهدنع هترصن لعج

 ىف بحي ىتح ناميإلا معط مكدحأ معطي ال١ لاق هك ىبنلا نأ ىور دقلو
 سانلا برقأ هللا ىف ضغبيو .سانلا دعبأ هللا ىف بحي ىتح هللا ىف ضغبيو هللا
 , 3000هيلإ

 هللا َداَح ْنَم َنوُداَوي رخآلا مْويْلاو هّللاب نونمؤي اموَق دجت الإ : ىلاعت لاق دقلو
 مهبوُلُق يف بنَ كتلوأ مهر يشع وأ مهتاوْخِإ وأ مهءانبأ وأ مهءابآ اوناك ولو هلوسرو

 هللا يضر اهيف نيِدلاَحُراهنألا اهتحَت نم يرْجَت تانج مهلوس حورب مهدي نامل
 . [ةلداجملا] 465 َنوُحلُْمْلا مه هللا بح نإ الأ هللا بزح كلوُأ هنع اوضرو مهنع

 .(غ69) مقرب «١148١ص: 37ج : فاشكلا ىف ىرشخمزلاو 250 4ص.« 14ج :هريسفت ىف دوعسلا وبأ هركذ )١(



 ةبوتلا ةروس ريسفت #8 ش
 للا للم ل

 ابي 0

 :ةغيلب ةينايب تاراشإ ةميركلا ةيآلا ىفو

 ركذي ملو «ناوخإلاو ءابآلا ىلع ةيآلا ىف ىلاعت هللا رصتقا دق :ىلوألا

 عبت مهنإف ءانبألا امأ «زازتعالاو «.ةرصنلا مهنم نوكت ةوخإلاو ءابآلا نأل «ءانبألا

 هؤانبأو ءملسي ناك نم ردني هنألو «مهئابآ ىلع ءانبالل ريثأت ال هنألو ؛ مهئابآل

 نابلب اوذغتي نأ نم عنمي ءانبألا ىلع ءابآلا ريث ثأت نأآل ؛رفكلا ىلع نورمتسم

 ردب ةوزغ ىف كرتشا ىتح كرشم هدلو ضعبو ءركب ىبأ ناميإ ردانلا نمو «كرشلا
 . نيكرشملا عم

 عنمل طرش اذه 4 ناميإلا ىلع رفُكلا اوُبحَتسا نإ :ىلاعت هلوق ىف - ةيناثلا

 ةدشب اوبحأ اهانعم اوْبَحَتْساظَو مهترصنو مهب راصتتالاو مهنع ةيالولا

 اوناكف «هوبححأ ىتح رفكلا ةبحم اوبلط ىأ «بلطلل ءاتلاو نيسلا نأل ؛بصعتو

 هءادعأ ىلاو دقف مهالاو نمف «نينمؤملا ةوادع ىف نيتنعتم رفكلا ىف نيغلابم

 . نيرفاكلا

 نمو :ىلاعت هلوق ىف مهالوتي نم ىلع ملظلاب مكح ىلاعت هللا نأ  ةثلاثلا

 مهلعج ىلوتلاو ءمسا ىهو «ةيطرش (ْنَم) 4 نوملاّظلا مه َكَلوُأَف مك مهّلوتي
 ىلإ قحلا ةيالو كرت هنأ ىلإ ةراشإلل 4 مكنُمط :ىلاعت لاقو ءءارصنو هل ءايلوأ

 :ىلاعت هلوقو .مكل مهتيالو وه لصألا نأ ىلع لدت مكنم نأل «لطابلا

 هرصقو ملظلاب هناحبس مهيلع مكحو ءمكنع مهلاصفنا ىلإ ةراشإلا 4 كتلوأف »

 امْنِإ© : : ىلاعت لاق امك نييقيقحلا مهئايلوأ كرتب مهسفنأ اوملظ مهنأل كلذو ؛مهيلع

 مهناوخإو هللا ةيالو اوكرتف [ةدئاملا] 4059 .. . اوُنَمآ نيذّلاو هلوسرو هللا مكيلو

 نأ مهتردق ىف سيلو «مهنورصني ال نمب اورصنتسا ذإ نيملاظ اوناكف «نينمؤملا

 ميظع مّلَظَل كرشلا نإ. .# كرش كرشلا ةالاوم نألو «هللا نود نم مهورصني

 .[نامقل] 4095

 بهارلاك دهاجملا لعج ذإ ٌةَِْك هللا لوسر قدصو «ىلاعت هلل درجت داهجلا نإ

 ةمأ لكل» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «هتراجتو هنكسو «هلامو هلهأ نم ادرجتم
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 التل الامل طخ طنط طخ خطط ططططنطططخاطططططخسطم لااا الم لطططن اطلالات خالل انل انا طنطالا الاانا ان انالا ضمانات المال طنا انزل نلللتز انا ١111م1

 أ بح

 مكؤابآ ناك ٍدإلق» : ىلاعت هلوقك «هنإو (١)«داهلا ىف ىتمأ ةينابهرو «ةينابهر

 اًهداسك نوُسْحَت ةراجتو اَهوُمَكْفرَمفا لاومأو مكر يشع مكجارزأو مكناوخإو مك ؤانبأو

 هللا ينأي تح اوُصُيرمف هليبس يف ِداَهِجَ هلوّسرو هللا نم مُكِيلِإ بحأ اهنوضرت نكاسمو
 . 4 9 نيقسافلا موقْلا يدهي ال هّللاو هِرْمَأب

 هل عاطقنالاو هل درجتلا ىلع اضرحم داهجلاب هتمأ ارمآ ِدْلكي ىبنلل باطخلا

 مُكؤابآ ناك نإإ» ناميإلا لهأب زتعيو هلوسرو هلل رصسي نأ الإ هبلق هلغشي ال
 ةرصانتملا ةعامجلا ىه ةريشعلاو 4 مكثريشعو مكجاوزأو مكناوخإو مك ؤانبأو

 اهومتبستكا ىأ «اهومتقرتفا لاومأر ) «مهنونادي نمو «نوبرقألا مهو «ةيلاوتملا

 ةنيمث ىأ 24 اهداسك نوشخت حد ةراجتو عاطتقالا هانعم فارتقالا نأل ؛اهل نيعطتقم

 نوضرت ىأ 2« اهتوضرت نكاسمو ءاهتقو ىف جورت الأ نوشخت تاقوأ اهل

 ةشيعملا نورثؤت ىأ «# هلوسرو هللا نم كيل بَحَأ ل ءاهنوعرت قئادحو ءاهخانم
 هب نولانت هللا ليبس ىف 4 هليبس يف داهجو  هلوسرو هللا ةعاط نع ةهكافلا ةهفارلا

 لزنت ىتح ءاوبقرت ىأ 4 هِرمأب هللا يتأي ئَّنح اوُصبرَعَف » ةلذلا هب نودعستو «ةزعلا
 نوكي ةحارلل ةمانتسالاو ءاخرتسالا دنعو «ميعنلا لظ تحت متيخرتسا نإ ةلذملا

 :هنع هللا ىضر لاق ذإ «كلذ هللا لوسر ةفيلخ عقوت دقلو ءداهجلا نع دوعقلا

 ««نادعسلا كسّح ىلع مونلا نم مكدحأ ملأتي امك ىبرزألا فوصلا ىلع نملأتلا

 «ىرسك شرع ىلع اوسلجو «ريرحخلاو سقمدلا اودجو امدنع كلذ ناك دقلو

 ىف ءامترالاو «معنتلاو هفرتلا ناك ذئدنع «نيصلاو سلدنألا نم مئانغ مهتءاجو

 «ةميزع نوكت ال كلذ ناك نيحو «قوذلا قرو «ىناغألا ترثكو «نايقلا ناضحأ

 يتأي ىَتَح اوصّبرَعَف 9 :هلوق ىهو ةديدش ةيآ هذه :كلذ ىف ىرشخمزلا لاق دقلو

 بارطضاو «نيدلا اذهل ةواخر نم هيلع مه ام سانلا ىلع ىعنت اهنأك 4 هرمأب هلل
 بلصتلا نم هدنع دجي له هسفن نم مهاقتأو سانلا عروأ فصنيلف «نيقيلا لاح

 ناوخإلاو ءانبألاو ءابآلا ىلع هنيد هل بحتسي ام هللا نيد ىلع تابثلاو هللا تاذ ىف

 هللا ىوزي مأ هلجأل اهنم درجتيو ءايندلا ظوظح عيمجو نكاسملاو لاملاو رئاشعلاو

 .هجيرخت قبس )١(
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 اللول اال لوول للللللللا

 نب لمجز)ب

 ١ يب

 نع ناطيشلا هيرغيو «لوطأ هيفرط ىأ ىردي الف «ةحلصمل اهنم ءىش رقحأ هنع
 .هريطف بابذ هفنأ ىلع عقو امنأك ىلابي الف نيدلا ظوظح نم ظح لجأ

 كولملا لدبتساو «نوملسملا لتاقت موي «ءىرشخمزلا دهع ىف سانلا لاح هذه

 ىتح داهجلا اوسنو ءاديدش مهنيب مهسأب راصف مهنيب لاتقلا هللا ليبس ىف داهجلاب

 نيصلا نم راتتلا مهءاجو ابوروأ نم نويبيلصلا ءاج .مهمحري ال نم مهءاج

 .رذم رذش مهوقرفف

 امك ممألا مكيلع ىعادت نأ كشوي» :لاقف .كلذ ِةِْلَ هللا لوسر عقوت دقلو

 لب» :لاق ؟هللا لوسر اي ذئموي نحن ةلق نموأ اولاق ,.«اهتعصق ىلإ ةلكألا ىعادتت

 «ةباهملا مكودع بولق نم هللا نعزنيلو «ليسلا ءاثغك ءاثغ نكلو «ريثك متنأ

 مهللا 2172توملا ةيهاركو ايندلا بح» :لاق ؟نهولا امو :اولاق «نهولا مكنقزريلو

 نم انيلإ بحأ هليبس ىف داهجو هلوسرو هللا نوكي نأو «ناميإلا انبولق ىلإ ببح
 لكو ءانتكاسمو ءانتراجتو ءانلاومأو ءانتريشعو انجاوزأو انناوخإو ءانئانبأو ءانئابآ

 .ايندلا ظوظح انمادقأ تحت تراصو ةزعلا تبهو دقف «ناك نإ كلذ نإف ءانظوظح

 نينح موي

 :ىلاعت لاق

 2-2 2000 نايك

 فدل مكحرصدفل

 ا 201 - هس تحسس دل
 نر مطست نأ ةزز مز ريكم

 ضشّرألاْْكحِكَِع َتَفاَص 2 اَضو اعيش مه نْغَت

 ىف دواد وبأ هاورو 2(؟491١)هنع هللا ىضر نابوث ثيدحا نمو -راصنألا دنسم ىقاب :دمحأ هاور )١(

 .«نهولا مكبولق ىف نفذقيلو» :هظفلو ( 0 مالسإلا ىلع ممألا ىعادت -محالملا
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 اللاوو اال للملا

 كا ١١

 يب ١

 و ري يس

 ديكس مل م توت ثقف تيقواتي
 اهو اًووْنُجلَرْنأَو تينِمْؤْمْلأ َلَعَوهِلوُسَر َل
 © نيرفكلا آرب كلكم 97
 ُدوُمح هَلاَو اسي نَم لع َكلِلَد دن ِمُمَل بوم

 ىلع سوفنلا هيف نطوت ىذلا «برحما ناكم وهو «نطوم عمج نطاوملا

 لاق ءاهفقاومو ءاهتاماقم «برحلا نطاومو :ىرشخمزلا لاق امك وهو «لاتقلا

  :رعاشلا

 ()ىوهنم قينلا ةلق نم همارجأب 2ىوه امك تحط ىالول نطوم مكو

 «بازحألاو ةظيرقو «ريضنلاو عاقنيق ىلب ءالجو ءرذدب :ةريثكلا نطاوملاو

 نكلو نوملسملا مزهنا امف «دحأ اضيأ ركذو قكم حتفو «ربيخلو «ةيبيدحلاو

 مهاده دقو «نطاوملا هذه ىف رصنلاب  نينمؤملا ىرحألاب وأ «نيملسملا ىلع ىلاعت

 ؛ةكئالملا ىلجتل ةدعتسم تناك مهبولق نأل ؛ةكتالملاب مهدمأو هيلإ ىلاعت هللا

 مهب مهدادمإو

 ةدعتسم نكت مل نيملسملا نم ةرثكلا بولق نآل ؛نينح موي هناحبس ركذو

 هذه نأ ؛نينح ةوزغب ربعي ملو « نينح مويب هناحيس ربعو « ىكئالملا ىلجتتلا اذهل

 ىناثلا رودلاو .«نوملسملا هيف حرج ىذلا وهو نينح موي رود :نارود اهل ناك ةوزغلا

 . ةكئالملا دييأت ناكو رصنلا ناكف راصنألاو نورجاهملا هب درفنا ىذلا

 .لبجلا حفس :قينلا ةلق )١(
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 مهسوفن ىف تلخدأ ىأ «مهترثك مهتبجعأ ذإ نينح موي ىف تناك ةربعلاو

 ؛ةيددعلا ةرثكلاب رصنلا نأ اوبسح دقو «مويلا بلغن نل اولاقو «مهترثك بجعلا
 . لب ءرصنلا نم ائيش مكنع نغت ملف ىأ 4 امش مكنع نغت مّلَف» :ىلاعت لاق اذلو

 هناحبس هللا روصو «ةياهنلا ىه نكت مل نإو «ةميزهلا ىف اًببس ةرثكلا تناك
 ىأ 4 تبحر امب ضرألا مُكيَلَع تقاضَو 9 :ىلاعت هلوقب ةتقؤملا ةميزهلا هذه ىلاعتو
 قيض عم طلستو ءاوعيطتسي ملو «نينح ىداوب اولزن ذإ «كلاسملا مكيلع تدس هنأ

 نم مهنم ناك امبرو «ناميإلا لاتقب اوسرمي مل نم مهيف ناك ذإ «فوخلا كلاسملا

 عومجملل باطخلاو « نيربدم متيلو مت ا :ىلاعت لاق «هبلق ناميإلا لخدي املو ملسأ
 لعف نم رثكأ امنإ ءراصنألاو نيرجاهملا نم نينمؤملا مه اوسيل كلذ اولعف نيذلا نإف
 «نيفلأ وحن شيجلا كلذ ىف مهددع غلب نيذلا «ءاقلطلا ءانبأو ءاقلطلا نم كلذ
 .ةرجاهملاو راصنألا ناميإ مهيف نكي ملو «ةيبيدحلا دعب ملسأ نم مهيفو

 هلوقو «رارفلاو رصنلا ةدارإ نيب ىونعملا دعبلا ىلإ ةراشؤلل 4مث»ب ريبعتلاو

 اورفو «لاتقلا نع اوضرعأ ىلوألا ةمدصلا دنع مهنأ ىلإ ةراشإ 4 متيّلو » :ىلاعت

 .مهفويس اهيف لمعت .ودعلل مهتيفقأ نيكرات نيربدم

 ءاولو نيذلا نم ملعيل ليصفتلا ضعبب هركذنلو «نينح موي ىلإ تاراشإ هذه
 .مهيديأ ىلع رصنلا ىلاعت هللا ىرجأ نيذلا نم نيبتيو

 هللا حتف دقو هلك ىبنلا نأ ةصقلا ساسأو «فئاطلاو ةكم نيب داو «نينح»

 ؛هلاتقل ةدعلا دعت افيقثو نزاوه نأ هغلب ءاقلطلا قلطأو نورثكألا ملسأو .«ةكم هيلع

 ءافيثك اشيج اوعمجو «قحلا شيج مهيلإ ءىجي نيذلا نوندألا مهنأ اوعقوت مهنأل
 دعس ونب مهيلإ مضناو .«فيقثو نزاوه نم «تاياورلا حجرأ ىلع فالآ ةعبرأ هتدع

 لاومألاو «نادلولاو ءءاسنلا مهعمو اولبقأ دقو :(لاله) ىنب نم عازوأو ءركب نبا
 .مهضيضقو مهضقب اوءاجو ةاشلاو معنلا نم

 لإ مضناو «ةكم حتفل هعم ناك ىذلا شيجلاب دلي هللا لوسر مهيلإ جرخ

 افلأ رشع انثا هتدع تناكف نافلأ ءاقلطلا نم
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 ىزاغملاو ءدحأو ردب ىف اولتاق نيذلا لاثمأ نينمؤملا نم اعيمج اونوكي ملو

 ىف اولخد نيذلا مهبولق ةفلؤملا مهيف ناك لب «نونمؤملا اهيف لتاق ىتلا ةيمالسإلا

 .هب دهع وثيدح مهو مالسإلا

 اونوكي ملو نوملسملا ءاجو «سفنلا نع عافدلا ةيمحب ةعوفدم نزاوه تءاج

 واكو دمحمب ردغي نأ هسفن هل سوسوت نم مهيف ناك لب ءدحاو لجر بلق ىلع

 ىداولا ىف اوتلصأو «لابنلاب مهعم نمو نيملسملا اوقشرف فئاطلا لهأ رداب دقو

 ىف تنمك دق اهعم نمو نزاوه تناكو هلي ىبنلا ءاجو ءانينح ىمسي ىذلا

 لجر ةمجه ىداولا نطب ىف اولخد نيذلا نيملسملا ىلع تمجهو ىداولا ىتبنج

 ضرألا مهيلع تقاض كلذيو ءادحأ دحأ فرعي ملو «نوملسملا برطضاو ءدحاو

 .هئانحأو ىداولا قياضم ىف اهعم نمو نزاوه تأيهت دق ذإ تبحر امب

 نم «نونمؤملا هعم تبثو «تبث دق ضرألا نم ةيحان ىف لَك هللا لوسرو

 «ضعب ىلع مهضعب ًافكنا نكلو «نيملسملا ىداني ذخأو ءراصنألاو نيرجاهملا

 «حبصلا ةيامع ىف ىداولا مهب طحنا» :هخيرات ىف ريثك نبا ظفاحلا لاق امكو

 ىلع دحأ لبقي ال نيبرهتم سانلا أفكناو «مهيلع تدشف ليخلا مههوجو ىف تراثو

 لوسر انأ ىلإ مله سانلا اهيأ» :لوقي نيميلا تاذ كي هللا لوسر زاحناو «دحأ

 ىأر املف ءاضعب اهضعب لبإلا تبكرو «ءىش الف ««هللا دبع نب دمحم انأ ءهللا

 كيبل :هوباجأف «ء«راصنألا رشعم اي خرصا «سابع اي» :لاق كلذ كَ هللا لوسر

 لَك هللا لوسر نيبيجم برطضملا اذه ىف راصنألا بهذ كيبل

 ماجلب ذخآ وهو «سابعلا همع هعم «نيندألا هلهأ ضعب هعمو هللا لوسر ناك

 «بلاط ىبأ نب ىلعو ءرفعج هنباو «ثراحلا نب نايفس وبأ همع نباو «هتباد

 نب مثقو سابع نب لضفلاو «ثراحلا نب ةعيبرو «ديبع نب نميأو «ديز نب ةماسأو

 هلك ىبنلا اريزو مهعمو نيندألا هللا لوسر براقأ نم ةرشع ءالؤهف «سابعلا

 ىمح اذإ ناك ىذلا ِةِْلَك هللا لوسر مهسأر ىلعو نوتباشلا ءالؤه ناك

 سابعلاو «نينمؤملا ىداني ىبنلاو «هيلإ ءاويإلاب لاتقلا رح اوقتاو هب اوطاحأ سيطولا



 ةبوتلا ةروس ريسفت 1# ١
 > سكاكا

 يي

 املف «ةرجهلا اهدعب ناك ىتلا ةعيبلا لهأ ايعاد نينمؤملا ىف خرصي توصلا ريهج

 درجتو لاتقلا هجو ريغت جرزخلاو سوألا نم راصنألاو نورجاهملا 1كلَك ىبنلاب طاحأ
 ال نيذلا لصفناو «بيطلا نم ثيبخلا هللا زام نأ دعب «نيكرشملل ناميإلا لهأ
 .اونمؤي املو ءاوملسأ وأ ءسجر مهبولق ىف لازي

 لّرنأو َنيدمْوَمْلا ىَلعَو هلوُسَر ىلع هتنيكس هللا لزنأ ْمْنإ» :ىلاعت هلوق اذهو

 . 4 ©9 َنيِرفاَكْلاءاَرج كلَذَو اوُرَقك َنيذْلا بلع اًهْوَرَت مل ادونج

 ءةئيكسلا تداعو بارطضالا دعب ةدم تناك هنأل ؛اهانعم ىف انه 4مث»

 ىبنلا ذخأ دعب «هنم ةمحرب اهلزنأ دقو «ةنيكسلاو عزفلاو بارطضالا نيب ام دعبلو
 عمج نأب رصنلا بابسأ ذاختاو «لشفلا بابسأ ىفالتو ءاهبابسأ عمج ىف ُهْكي
 ءاقتاو قحلا ةوق مهذختاو هيلإ اوزاحناو رصنلا ىف تاقباس مهل نيذلا نينمؤملا
 نوكي ام نأل ؛هناحبس هيلإ نانئمطالاو ةنيكسلا ىلاعتو هناحبس فاضأو .ةميزهلا

 اهرامث ىتؤت «ةمئاق ةتباث ةنيكس ىهف لدبتي الو ءلوحي الو ريغتي ال هللا نم
 . اهتياغو

 ىلع ةلالدلل 4 ىَلَع» راركتب 4َنيِمْؤمْلا ىلعو هلوسر ىَلعإ» :هناحبس لاقو
 «نينمؤملاب هناحبس ربعو «نينمؤملل ةبسنلاب اهديكأتو «صخت ملو ةماع ةنيكسلا نأ
 «مهبولق تنمآ نيذلاب ةصاخ تناك ةنيكسلا هذه نأ ىلإ ةراشإلل نيملسملا لقي ملو

 . مهسوفن ناميإلاب تنآمطاو

 زوفلا مهل نأو «بيرقلا رصنلاب ةرشبم ةكتئالملاب نينمؤملا هللا ديأ دقو

 مزعلاو رهطلاب مهبولق اوثلم نيذلا ةكئالملا مه مهوري مل نيذلا دونجلاو «بلغلاو
 مزعلاو ناميإلاو رهطلا برحلل ىلوألا ةادألاف «برحلا تاودأ كلتو ءربصلاو

 .ددع الو «ةدعب دهاجملا رتغي الأو «ىلاعت هللا ىلع لكوتلاو ربصلاو

 اهب ىمرو تايصح ذحخأ «ةديدش ةديدشلاو ِةْلَك هللا لوسر نأ ىور دقلو
 .«هوجولا تهاش» :لاق هنأ ىوريو «(دمحم برو اومزهنا» :لاق مث رافكلا هوجو
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 هذه ىف اورفك نيذلا هللا بذع 4اورَفَك َنيِذّلا بدَعَو 9 :ىلاعت لاق مث
 معزلا ناك .نكلو ءاهلوأ ىف راصتنالا قرب حال دقو «ةميزه مهمزه نأب ةكرعملا

 لمأ ءاعقو سفنلا ىلع نوكي ام دشأو ءافينع اكص ناذآلا كص ىذلا مصاقلا

 مهاد عيرذ لتقب رصنلا ناك دقف كلذ قوفو ءدعب نم ةميزهلا عقو مث ءرصنلا

 . رمتسم

 ءاهعيمج نوملسملا اهمنغف ءاهتيؤرب مهسامح روثيل اهلك مهلاومأ اوقاس دقلو

 اودادزيل مهدالوأو مهءاسن اوقاسو «ةدراب ةمينغ نوملسملا اهذخأيل اهوقاس مهنأكف

 ةدئاملا نودعي اوناك مهنأكف مهيبسب مهولذأو نوملسملا مهابسف «مهتيؤرب ةسامح

 . نينمؤملل

 لاومألا ذخأو «ىبسلاب لالذإو «لتقو ةميزه «ىويندلا باذعلا وه اذه

 عزو دق لاملاف «هرمأ ىف يكلي ىبنلا مهب قفر دق ىبسلا ناك اذإو «ةدودرم ريغ مئانغ

 .اوذخأ ام مهبولق ةفلؤملا هنم ذخأو «نيدهاجملا نيب

 ةراشإلا (كلذ) 4 نيِرفاَكْلا ءاَزج كلَذَو » :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخو

 ءاوتيبو اوربد دقف مهروحن ىف مهديك در كلذ نأو «ريبدت نم اوبكترا ام ىلإ

 نأب كلذ ىلاعت هللا مهازاجف مهتايرذو مهءاسنو مهلاومأ اوقاسو «نئامكلا اوعضوو

 .مهرفك ببسب كلذو «مهؤاسن تيبسو «مهلاومأ تمنغو «مهمزه

 نأ دعب مهاسع هدابع نم ءاشي نمل ةبوتلا باب ىلاعتو هناحبس هللا حتف دقلو

 تمنغو ءاهيف اومزهو برحلا مهتكرع نأ دعبو «عفنت الو رضت ال مهناثوأ نأ اوأر
 «نودتهي مهاسعف ىلاعت هللا ةمحر نم ىهو ٌلِكَي دمحم ةمحر ىف اوراصو مهلاومأ

 :ىلاعت لاق اذلو

 . 4 9 ميِحّر روُفع ُهّللاو ءاشي نم ئَلع كلذ دعب نم هللا بوُعي من
 دعب نم ِهّللا بوتي إل «ةيجار ةعراض ةبوتو «فينع رفك نيب دعبلل انه (ْمُثإ»

 عوجرلاو كرشلا نع عالقإلاو «ةبوتلاب هدابع ىلع عجري ىأ © ءاشي نم ىلع كلذ



 ةبوتلا ةروس ريسفت 8#
 ا ل للفلل للا احا

 1 بح

 مهرورغ مهنغي مل مهنأ نايب دعب نم ىأ 4 كلذ دعب نم .ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ
 مهنأ ىوري هنإف لَك ىبنلا مركو «مهلاومأو مهئاسن ىبسو ةركنم ةميزه مهمازهناو

 ىبنلا ناكو «مهلاومأو مهايابس نوديري نيملستسم كلذ دعب مهؤاربك ءاج وأ اوءاج

 .نيملسملا نم نيلتاقملا ىف اهلك وأ ايابسلا ضعب قرف دق دك

 هللا لوسر اي :اولاقو «مالسإلا ىلع هوعيابف كَ ىبنلا ىلإ مهنم سان ءاج
 ناكو ءانلاومأ تذخأو ءاندالوأو انولهأ ىبس دقو «سانلا ربأو سانلا ريخ تنأ

 «نيملاعلا بر نم ةمحرب فوءرلا ميركلا ىبنلا ماقف فولألاب نودعي ذئموي ىبسلا

 ءمكءاسنو مكيرارذ امإ اوراتخا :هقدصأ لوقلا ريخ نإ «نورت ام ىدنع نإ» :لاقف

 .ائيش باسحألاب لدعن انك ام :اولاق .«مكلاومأ امإو

 انإو «نيملسم اوءاج ءالؤه نإ» :مهل لاقو هباحصأ نيب لوسرلا ماقف

 ءىش هدنع ناك نمف ءائيش باسحألاب اولدعي ملف «لاومألاو ىرارذلا نيب مهانريخ

 بيصن ىتح ء«انيلع اضرف نكيلو انطعيلف ال نمو «هنأشف هدري نأ هسفن تباطو

 .انملسو انئيضر :اولاق ««هناكم هيطعنف ءائيش

 اورمف «ىضري ال نم مكيف لعل ىردأ ال ىنإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 ."!)اوضر دق نأ ءافرعلا هيلإ تعفرف ««انيلإ كلذ اوعفريلف مكءافرع

 :رومأ ىلع لدي ةميركلا ةيآلا هلبقو ربخلا اذهو

 فيعض هنأو ءائيش هدجي مل هرورغ نأ نيبتو «مزه اذإ رورغملا نأ - اهلوأ

 نأب عانتقا ىلإ ىسفن رورغ نم هلاح تريغت ذإ هريكفت ريغتو «,ىوعرا قحلا مامأ
 دشأ نزاوهو فيقث نم فئاطلا لهأ ناك دقل «قحلا ىلإ هجتيف «ةلطاب هماهوأ

 برعلا نم مهريغ نود ةوفجو ةظلغ مهيف تناكو «مهلامو «مهتوقب رارتغا سانلا

 .نيدشرتسم مهرمأ ىف اوركف برحلا مهتضع املف

 هللا ىلص ىبتلا مع -هنع هللا ىضر -سابعلا نع ؛«(17/75) نينح ةوزغ -ريسلاو داهجلا :ملسم حيحص )١(

 . ملسو هيلع
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 نوريثكلاو «مهنم سان هيلإ نيمضنم هونلعأو قحلاب اوعنتقا نيذلا نأ  اهيناث

 . 'ههناوخإ مهعنقأ ىتح مهسامش ىف اورمتسا

 مهايابس مهاطعأف ةيرحلا ىبن هنأل «ةيرحلا ىف هتبغرو ِةِلَ ىبنلا قفر  اهثلاث

 .اميرك احمس

 ةطلغو اسامش سانلا دشأ بولق تناك ولو «بولقلا ريغي قفرلا نأ  اهعبار

 «ةظيلغ ابولق ناميإلا ىلإ بذج هقفربو «سانلا قفرأ ناك كي ىبنلاو «ةوسقو

 «[نارمع لآ] 4 629 ... كلوح نم اوضفنال بْلَقْلا ظيلغ اَظَف تنك ولو ... »

 ةمحرلا ريثك ةرفغملا ريثك هنأ ىأ ©« ميحر روفغ هّللاو إ» :هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخو

 .ىلاعتو هناحبس

 :ىلاعت لاق

 - وا هس دس تس هذ 007 2

 َتوِرْشُمْلااَمَتِأَوْنَم ومما ءبرذأ | اهيأتي

 اسك مِهياَعَتَ 7 0-1 أَدِجْسَمْلأ أوبر َقَيالَف سي

 نإ ءِهِلسْضَم نم 0

 0 يكس لأ
 201100 ياي َّ! ا

 م

 أوثوأ تحتل َنِم حلا نجد كر 27 أ وسر ومتلأ

 تورم ّمْهَو د لي نع َةيَرِجْلَ 7 وح بج كجحلْأ

 ى مدل او قو هلل ني 0 21مل

 وذل هّنِإو هعّزان نم ىلع ًارسعو آفالخ كلذك هتوادع ىف وهو ءرسع : :سومش لجر :لاقيو «سامّشلا )١(

 .[سمش- نيعلا] .لعُفي نأ مه دق هلاك ُهَتوادَع كل ىَدْبأ اذإ «انالف ىل َسَمَشو .ديدش سامش
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 و و هه رس - لس اشو سس

 َمُهْلَكَتَف لبق ِصْأَو نيِذْلا لوقت توفيت
 رم

 قياسا 5 جروطست# 3 د أ 1

 تب َحيِسَمْلاَوِ هلآ بود نّماباََسَر مفتش

 دج اهدي راع يع
- 

 9 بروكر رشم ايس هَسدحبم هنو ع شوهال هلإدَ
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 همم ج2

 دي ىلع ىلاعت ؛ هللا هعضو دقو «[نارمع + ل 45 ملل مو كر كي ىلا

 امو اًملسُم اقينح َناَك نكلو اًينارصن الو اًيدوهي ميهاربإ ناك امإ» «برعلا ىبأ ميهاربإ

 نيذلا نيكرشملا ىديأ ىف ادامآ ثكم دقو [نارمع لآ] 4 69 َنيكرشملا نم َناَك

 ةلم ديحوتلا ىلإ مهديعيل ِهِك دمحم ءاجو «هنودبعي ال نكلو «هللا نوفرعي اوناك
 عنمي نأ - ميهاربإ ةلم ىلإ تيبلا داع دقو  اقح ناكو .ناثوألا مطحف ؛ميهاربإ

 كرشلا اذه ىف لخديو «هللا ريغ ةدابعب انه كرشلا رسفن نأ ديرنو «نوكرشملا هنم

 ءاج اذلو «ةهلآ مهومسو مهودبعو اصاخشأ اوذختا نم ىراصتنلاو دوهيلا ماعلا

 نأو «حيسملاو «ريزعل ةوبنلا ءاعدا ىف مهتلحنب نيكرشملا ءارو ىراصنلاو دوهيلا ركذ

 هللا ةدابع الإ اهيف ىقبي ال ىتح «ةيبرعلا ةريزجلا نم هعالتقاو «كرشلا لاتقك مهلاتق
 ذإ «ةبعكلا ميهاربإ ىنب امدنع تناك امك «ديحوتلا ضرأ نوكتف «ىلاعتو هناحبس

 .اهعوبر ىف ديحوتلاب ىداني ميهاربإو ءاهلوح اميف رطيست ةينثولا تناك

 نوكسو نونلا رسكب ئرقو 4«سَجَت َنوُكِرْشُمْلا اَمْنِإ اوُمآ نيدذْلا اَهْيَأ ايإ»
 .©97سّجَت امهحتفب ئرقو «(دبّك)ك ميجلا رسكو «نونلا حتفب ئرقو «ميجلا

 ةدابعب مهحراوجو «كرشلاب مهبولق تألتما امل ةيونعم ةساجن انه ةساجنلاو
 نيعلا ساجنأ مهنإ :لاق نم نيعباتلا نمو ءصاخشأو راجحأ نم «ىلاعت هللا ريغ

 )١( ةرتاوتملا رشعلا ىف تسيل (سجت) ةءارق .



 ةبوتلا ةروس ريسفت 1#
 م لا الالام

 ان بحل

 اوقلخي مل ءالؤهو «قلخلاو نيوكتلا لصأب نوكي نيعلا سجن نكلو «ريزانخلاك
 اعابتا وأ «مهئابآل اديلقت اوفرحنا نكلو «ءافنح ةرطفلا ىلع اوقلخ نكلو ءاساجنأ

 ربيغتلل الباق نوكي اضراع ارمأ نوكي امو ءاضراع ارمأ ةساجنلا تناكف «مهئاوهأل

 باحصأ ةمئألا لاق اذلو «ريزانخلا ةساجنك ايتاذ ارمأ نوكي الف اوعجر اذإ

 ناميإلا ىلع مهتعيابمو «زوجت مهتحفاصمف «ءكرشلا ةساجن ةساجنلا نإ :بهاذملا

 .ةيدسجلا تاسمالملا نم كلذ ريغو ءزوجت

 اهدعب ام بيترتل انه (ءافلا) 4 مارَحْلا َدجْسَمْلا اوبرَقي القل :ىلاعت هلوقو

 «مارحلا دجسملا اولخدي نأ حصي ال مهكرشب اساجنأ اوناك اذإ مهنأل ؛اهلبق ام ىلع

 نأ نع نينمؤملا ىهن ىلع ةلاد ىهف ؛بئاغلل لعف ىلع ةلخاد ةيهان انه (ال)و

 ىف ةغلابم ةبيغلاب رّبعو ءاعطاق اتاب اعنم مهوعنمي نأو «مارحلا دجسملا مهولخدي
 هلوقب ىهنلا ىف ربعو .«مهولخدي مل مهنأب مهنع ربخأو ءاوذفن مهنأك «ىهنلا

 ةلالدللو «لوخدلا نع ىهنلا ىف ةغلابم (اولخدي ال) لدب 4 اوبرقي الَف :ىلاعت

 نوبرقي ال اوناك اذإو «نيكرشملاو كرشلا نم دجسملا لوح ام ريهطت بجي هنأ ىلع
 ىف نولعفي اوناك امك نورمتعي الو نوجحي ال ىلوألاب مهنإف «مارحلا دجسملا

 نمو كلذ نم اوعنمف «تيبلا ةنادسو «جيجحلا ةياقس نولوتي اوناك دقو «ةيلهاجلا

 مهيديأ ىف تيقب ةيلهاجلا ىف تيبلا حيتافم مهديبو «ةنادسلاو ةياقسلا نولوتي اوناك

 . ىلاعت هللاب نيكرشم ريغ نيملسم مهتفصب اهولوتف ءاوملسأ نأ دعب

 ىلعو «صنلاب هلوخد ةمرح ىلع لدي مارحلا دجسملا لوخد نع ىهنلا نإو
 :هلوقب كلذ ىلإ ريشملا صنلابو «هيلع سايقلاب دجاسملا نم هريغ لوخد ةمرح
 لاجر 3 لاصآلاو ردغلاب اهيف هل حّبسي همسا اهيف ركذيو عقرت نأ هللا نذَأ توُيب يف

 هنت واي ةكرلا امو لا فو هل خت نمار راحت
 .[رونلا] 4 69 راصبأألاو بوُلقْلا



 ةبوتلا ةروسريسفت 8# 0
 الالام الل لممناممخمخممامااما مم ممغمغخ عع ع1 مط لل للمخ لم كسا اخ اال ا!!االلا اللتان ع معالم خ1 مااا مما ااا!!! ا اانا 1!!اكللتلتاا ا

 اه
 "يي

 هللاب كرشي نم اهلخدي الأ ىلإ ئموت ةميركلا ةيآلا ىف دجاسملا ةعفر نإو

 ودغلاب اهيف نوحبسي نيذلا فاصوأ عم ىفانتت مهفاصوأ ءاصاخشأ وأ اراجحأ

 .لاصآلاو

 نيب ايدام اجاور نودجوي ةيبرعلا دالبلا ىتسش نم نيكرشملا جيجح ناك دقلو

 ذر ارب يبرذ نم تدكسأ ين نر : ميهاربإ نع يلاعت لاق امك «ةكم لهأ

 اقف . . مهنلإ يوهت سانا نم ةدفأ لَا ةالّصلا اوُميقيل ان مرَحمْلا كاب دنع عَ

 كلذ نم حتفلا دعب نوملسملا مهو ءةكم ناكس مرح نوكرشملا عنم اذإف .[ميهاربإ]

 نم هّللا مكيدغي فوَسَف َةَلْيَع متفخ نإو :ىلاعت لاق اذلو «هيلإ ءىجي ىذلا دفولا

 ردق دقو «مهرجاتمو نيكرشملا قافرأ نم اومرح اذإ رقفلا : ةليعلا © ءاش نإ هلضف

 هللا تيب دصقو جحلا نم نوكرشملا عنم اذإ لاملا ةلق وأ «ءارقفلا نم نم مهفوخ هّللا

 ؛مهنم هيف كوكشم فوخلا ريدقت نأ ىلع ةلالدلل ربعو 4 متفخ نإو» :لاقف مارحلا
 هنأ دكأف ىلاعت هللا مهنأمط كلذ عمو «نوفاخي الو نونئمطي مهلعجي ناميإلا نآل

 نيرمأ ىلإ انه ريشنو ءءاش نإ هلضف نم هللا مهينغيس

 ىف اهيف «ءافلا) 4 هلْضَف نم هللا مكينْغي فوسُف » :ىلاعت هلوق نأ - امهلوأ
 «لبقتسملا ىف ىلاعت هللا ءاش نإ ءانغإلا عوقو ديكأتل (فوس)و «طرشلا باوج

 .لبقتسملا ىف عوقولا ديكأتل فوسو نيسلاف

 ىلإ ابوسنم لضفلا ركذف # ءاش نإ هلضف نمإ» :ىلاعت هلوقب ريبعتلا  امهيناث
 ىذلا هللا وه نيتملا ةوقلا وذ قازرلا لب مكنوقزري ال مهنأ ىلإ ةراشإ هيف ىلاعت هللا

 هيف ىلاعتو هناحبس هتتيشم ىلع قيلعتلاب #ءاش نإ :هلوقو ءهلضف نم مكقزري
 بسح كلذ نإو «بابسألا اوذختا اذإ هناحبس هتتيشمب كلذ نأب الوأ :ىلإ ةراشإ

 «مهسوفن مطفي نامرحلا ناك نإ مهمرحيو «ىنغلا مهغطي مل نإ مهينغي ؛هتمكح

 .رومألا ةميزع ربصلاو ءربصلا مهدوعيو مهتدارإ ىوقيو

 ىف 4 ميكح ميلع هللا نإ :هتاملك تلاعت هلوقب ةميركلا ةيآلا متحخ اذلو

 فصتت ىذلا ةلالجلا ظفلب مالكلا ريدصتبو (نإ)بو «ةيمسالا ةلمجلاب ديكأت ةلمجلا



 ةبوتلا ةروسريسفت 8#
 ١ اللام لل لل

 1 كال

 يي

 «دعو ام قدص ىلع ةلالد ريدصتلا اذه ىفو «لالجو لامك لكب ةميركلا هتاذ

 دوجولا ربديو # ميكح و «نوملعت ال امو نوملعت امو ءىش لك ملعي # ميلع و

 .٠ مك طذتمكب

3 

 مهلوح نمو ةكم لهأ ىلاعت هللا ىنغأ دقف ءدعو ام ىلاعت هللا زجنأ دقو

 جيجحلا مهءاجف .حتفلا بقع كلذ ناكو «نميلا لهأ مالسإو «جارخلاو ةيزحلاب

 رمتسا لب «مهيلإ ءىجي ناك ريخ نم اومرح امو «نيكرشم ريغ نيملسم «مهقافرأب

 عرزلا تبنأف «اراردم ءامسلا هيلع لسرأو .راهطأ نم ابيط ءىجي وهو ةدايز هعمو

 نودبعي نيذلا نيكرشملا معت انه نيكرشملا نإ «ةيآلا هذه ريسفت لوأ ىف انلق

 :ىلاعت لاق كلذلو . صاخشألا نودبعي نيذلاو ءراجحألا

 هلوسرو هللا مرح ام نومرحي الو رخآلا مويلاب الو هّللاب نونمؤي ال نيذّلا اولتاق

 مهو دي نع ةيزجلا اوطعي ئَتَح بامكلا اوثوأ نيدّلا نم قَحْلا نيد نويِدَي الو
 . 4 69 نورغاص

 ىلوأ نم نيلوسر مهيلإ ثعب ىلاعت هللا نأل ؛باتك لهأ اومس نإو «نوكرشم

 «ىلاعت هللا دنع نم تلزن ىتلا مهبتكو ءمهميلاعت اوفرح مهنأو «لسرلا نم مزعلا
 اوفلتخا نإو مهعمجي كرشلا نأل ؛ءاوس ىلع نيكرشملاك مهلاتقب ىلاعت هللا رمأ دقو

 نم دشأ مهيلع ةمئاق ةجحلا تناكف «هب اوبطوخ ديحوتلاب ءاج اباتك نأب مهنع

 . نيكرشملا نم نييمألا ىلع اهمايق

 :ىلاعت لاقف «نيكرشملا عم مهعمجي لاتقلل ابجوم افصو ىلاعت هللا ركذ اذلو

 رركو © هلوسرو هللا مرح ام نومرحي الو رخآلا مويلاب الو هّللاب نونمؤي ال نيذلا اولتاق ٠)

 مهنم دوهيلاف «فارحنا ىلع هب اوقدص مهنأل ؛رخآلا مويلاب مهرفك ديكاتل ال

 «ىورخألا ءازجملاب نمؤي ال مهرئاسو طق ةرخآلا مويب نونمؤي ال «نويسيرفلا



 ةبوتلا ةروس ريسفت ا## "1
 ان لااا

 ا
 يي

 ةرخآلا ىف ال ءايندلا ىف وه امنإ نيبنذملاو ةصعلا باذع نم ركذ ام نأ نودقتعيو

 لك نم مهداقتعا ىف نويدام مهف «ةداملاب الإ نونمؤي الؤ حورلا نوركني مهنإ لب

 .هوجولا

 نإ نولوقي مهف «ىقيقحلا هجولا ىلع رخآلا مويلاب نونمؤي ال ىراصنلاو
 .هدحو هللا ال حيسملا وه هب سانلا نيدي ىذلا

 فصولا اذهب وهو « نبالا هنأ ىلع ايندلا ىف ىلاعت هلل كيرش هنأ نودقتعيو

 مهف «هناميإ قح هللاب نانمؤت الو ةرخآلاب نانمؤت ال ناتفئاطلاف «نيدي ىذلا وه

 كرشي نمو ءارجح هللا عم كرشي نم ىوتسيو ءاصاخشأ ةدابعلا ىف هللاب نوكرشي

 ءرمأ ىلاعت هللا عم هل سيل نم كرشي امهالكو «ناكرشم نانثالاف ءاصخش هللا عم

 ىكحو ٌدِكلَي ىبنلا لاق امك ءالسرم ايبن ناك ولو ارض الو اعفن هسفنل كلمي ال نمو
 . [فارعألا] © 059 .. . ارض الو اًعفن يسفتل كلمأ ال لق :هبر هنع

 دقل 4 هلوَسرو هللا مرح ام نومرحي الو مهفاصوأ ةلمكت ىف ىلاعت هللا لاقو

 مرحو «هولكأف ريزنخلا لكأ ىراصنلاو دوهيلل ةعيرش ىهو «ةاروتلا ىف مهيلع مرح
 اوناكو ءاهوكفسف مهءامد اوكفسي نأ مهيلع مرحو ؛هولحتساف ءابرلا مهيلع

 . ثئابخلا نولحتسيو تابيطلا نومرحي نيكرشملاك

 نيد نونيدي الو 99 .قحلا ىلع درمتلا مهفاصوأ نم ىلاعتو هناحبس ركذ مث
 نيهاربلاو ةلدألا مايقل «هتاذ ىف قحلا وه ىذلا مالسإلا نيد نونيدي ال ىأ .4ّقحللا

 زجعو «هيلع ميركلا نآرقلا لوزنو ءدمحم ةوبن ةحص ةتبثملا ةعطاقلا تايآلاو

 ءاريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو نيعمجأ سانلا زجع لب «هلثمب اوتأي نأ نع برعلا
 هيف نأل ؛نايدألا نم هلبق ام خسن ىذلا دلاخلا قحلا وه نيدلا اذه نأ تبثو

 ملعلا مهدنعو «هعبتاو هب نمآل ايح نارمع نب ىسوم ناك ولو «ةيقابلا اهتصالخ
 مهءابآ نوفرعي امك دمحم ةلاسر نوفرعيو «هب ارّشب دق ليجنإلاو ةاروتلا نأل «هب
 .هب اورفك اوفرع ام مهءاج املو اونمؤي ملو اودرمت كلذ عمو .مهءانبأو



 ش ةبوتلا ةروس ريسفت 1#
 تبادل

 ان رح

 هلوق ىف نيذلل ةينايب انه (نم) 4باّتكلا اوتوأ َنيذّلا نما :ىلاعت لاقو
 نوكي ةينايب (نم) تناك اذإو «رخآلا مْوَيْلاب الو هّللاب نونمُوي ال يذلا اولتاَق ط ىلاعت
 نم فاصوأب افرعم الوأ مالكلا ركذ امنإو «باتكلا اوتوأ نيذلا اولتاق :ىدؤملا

 دانعلاو رفكلل ةبجوملا فاصوألا هذه نايبل «(نم)ب كلذ دعب نيب مث «نولتاقي

 لضف ىنعملا تبشي نايبلا مث لامجإلا نألو ءايناث قحلا نع مهدرمت نايبلو «الوأ
 .اثلاث تيبثت

 لاق دقلو «مهتكوش لقو «نيكرشملا لاتق دعب باتكلا لهأ لاتق دوصقملاف

 :كلذ ىف ريثك نبا ظفاحلا

 رومأ تدهمت امدعب باتكلا لهأ لاتقب رمألا لوأ ةميركلا ةيآلا هذه»

 رمأ ىلع برعلا ةريزج تماقتساو «اجاوفأ هللا نيد ىف سانلا لخدو «نيكرشملا

 اذهلو «عست ةنس ىف كلذو ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ لاتقب هلوسرو هّللا

 ىلإ ثعبو «مهل هرهظأو «كلذ ىلإ سانلا اعدو «مورلا لاتقل ُةَِْك هللا لوسر زهجت
 .«افلأ نيثالث نم اوحن ةلتاقملا نم عمتجاو هل اونعذأف «ةنيدملا لوح برعلا ءايحأ

 ميلقت نم دبال ناكف ءماشلا لهأ نم ملسأ نم لتق مورلا ىلاو نأل كلذو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ءابيرق ىتأيس كوبت ةوزغ ىف لاتقلا ىف مالكلاو «مهرافظأ

 ةيزجْلا اوُطْعي ئَتح» :ىلاعت لاق اذلو ءدهعلا وهو ةياهن هل لاتقلا اذه نإو

 «ةيضار ةعئاط ةيتاوم دي نع ىأ « دي نعإ» :ىلاعت هلوقو 4 َنورْغاَص مهو دي نع

 نيزواجتم «ةشطاب ديب نوكي ىذلا لاتقلا ءاهنإ ىلإ ةراشإ ديلاب ريبعتلاو «ةعنتمم ريغ

 دق «نيدرمتم ريغ لوقن امك ىأ ,4نورغاص مهو ءاضرلاب ةيزجلل ةيطعم دي ىلإ
 .ةوادعلاب نيرهاجم ريغ «نيفلتؤم نيداقنم راغص ىف ناميإلا لهأ ةعاط ىف اولخد

 ءازج اهنألو ؛ىضقت ىأ ىزجت اهنأل ؛ةيزج ىمسي لاملا نم ىمذلا هيطعي امو

 ءارقف ىلع قفني ال ءازج اهنألو «لاتقلا ةنوتئم مهيفكيو «مهنع مالسإلا عفدي نآل

 نإو نينمؤملا ىلع هتاذ ىف بجاو وه امكو ءرمع مامإلا لعفي ناك امك ةمذلا لهأ



 ةبوتلا ةروس ريسفت 1# 1١

  1ااا :١
 يي

 ةديبع ابأ نأ ىور «نينمؤملا عم مهدوهعب نوفوي اوناك ةباحصلا رصع ىف نيملسملا

 نامورلا شيج مهنع عفدي نأ ىلع صمح لهأ نم الام ذخأ ناك «حارجلا نب رماع

 مهيلإ درو « مهتاراغ در نع فعض نوعاطلاب هشيج بيصأ املف «مهيلع اوراغأ نإ

 . مهلاومأ

 ةيزجلا نإف ءهتعاط ىف نونوكي نم عيمج نيب ىواستلا قحب ماق مالسإلاو

 ةاكز هيلعف «ةيلام تافيلكت نم ملسملا ىلع نوكي ام لباقت ىمذلا ىلع نوكت ىتلا

 ام لك ىصحأ ولو «كلذ ريغو «تارافك هيلعو «روذنو تاقدص هيلعو «لاملا

 .دزي مل نإ ةيزج نم ذخؤي امع لقي ال هنأ نيبتل ملسملا نم ذخؤي

 ىضر - رمع نأ ىور دقلو «ةمذلا لهأ ءارقف ىلع قفنت انركذ امك ةلودلا نإو

 لجر لاق ؟خيش اي تنأ نم :هلأسف .«ففكتي ايدوهي اخيش دجو هنع  ىلاعت هللا

 «كتخوخيش ىف كانعيضو كتبيبش انلكأ كانفصنأ ام :هل لاقف «ةمذلا لهأ نم

 «هئايرضو اذه نع ثحبا :همداخل لاقو «لاملا تيب نم ارمتسم اقزر هيلع ىرجأو

 .لاملا تيب نم اقزر مهيلع رجأو

 «ةيآلا هذه صنل ىراصنلاو دوهيلا ىلع ضرفت ءاهقفلا عامجإب ةيزجلاو

 الو 10 «باتكلا لهأ ةنس مهب اونس» :ُِلو ىبنلا لوقل سوجملا ىلع ضرفتو'

 ىتح «مالسإلاو لتقلا نيب نوريخي مهنأل ءبرعلا ىكرشم ىلع عامجإلاب ضرفت
 .نانيد برعلا دالب ىف نوكي ال

 اينثو ناكأ ءاوس «ةمذلا دقع دَقَع فلاخم لك ىلع ضرفت :ةفينح وبأ لاقو
 ةيكلاملا رثكأو «ةدحاو ةلم هلك رفكلا نأل ؛قرف ال ءايباتك ناك مأ ايسوجم ناك مأ

 ىراصنلاو دوهيلا ىلع الإ ةيزحلا ضرفت ال :ىعفاشلا لاقو «ىأرلا اذه ىلع

 .صوصنلا دورول سوجملاو

 هللا ىضر فوع نب نمحرلا دبع نع.(5117) سوجملاو باتكلا لهأ ةيزج -ةاكزلا :ًاطوملا ىف كلام )١(

 .( 69 برحلا لهأ عم ةعداوملاو ةيزحلا -ةيزحلا :ىراخبلا هاورو . هلع
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 و لل لللوللما1 للا للا للا وللا

 ا رحل

 .ملعأ ىلاعت هللاو «نامألا ىف قافتالا بسح ىلع ةيزجلا رادقمو

 مُهَلوُق كلذ هللا نبا حيسَمْلا ىراصُلا تَلاَقَو هللا نبا ٌريِزع ُدوهَيْلا تّلاَقَو »

 . 4 9 نوُكَفْوي ىّنأ هللا مهّلئاَق لبق نم اورَفَك نيذّلا َلوَق توئهاضي مههاَوفَأب

 مهلمش تتشو مهضرأ كد نأ دعب رهظ دوهيلا ةنهك نم نهاك اذه (ريزع»

 هللا لاق نيذلاو «رايدلا لالخ اوساج نيذلا ءادشألا موقلا سأر وهو «رصنتخبلا

 يف ندسفتَل باتكلا يف ليئارسإ ينب ىَإ انيضَقَو ط :ليئارسإ ىنب ىفو مهيف ىلاعت
 يلوأ انَل اداًبع مكيلع انعب اًمهالوأ دعو ءاج اَذِإَف © اريبك اول نلعَعَلو نيترم ضرألا

 . [ءارسإلا] 4 ه0 ًالوُعفُم ادعو تاكو راَيدلا لالخ اوَساَجَف ديدش سأب

 هللا نبا هنأ نوركذي اعيمج اونوكي مل مهنإ :هريسفت ىف ىبطرقلا لاق دقو

 ناك «لوقلا ناكف ءهوركنتسي ملو ءهرصع ىف هللا نبا هنأب مهنيب لوقلا عاش نكلو

 ىف كلذ لوقي ىدوهي دجوي ال هنإ لاقو ء.مهعومجم لوق لقألا ىلع وأ مهلوق
 مهيف ناك لوقلا اذه نأ ىلع ليلدلا» :فاشكلا ىف لوقي ىرشخمزلا نكلو «هرصع

 .«بيذكتلا ىلع مهكلاهت عم ءاوبذك امو اوركنأ امف «مهيلع تيلت ةيآلا نأ

 نبا ظفاحلا لاق دقل «ةاروتلا ىف ءاج ام براقي امالك ىدسلا ىور دقلو

 امل ةقلامعلا نأ» كلذ ىف مهل تلصح ىتلا ةهبشلا نأ هريغو ىدسلا ركذ» :ريثك

 ىنب ىلع ىكبي ريزعلا ىقب مهرابك اوبسو مهءاملع اولتقف ليئارسإ ىنب ىلع تبلغ
 ذإ «موي تاذ مه امنيبف «هينيع نوفج تطقس ىتح مهنم ملعلا باهذو «ليئارسإ

 لاقف «هايساكاو «هامعطماو :لوقت ىهو ءربق دنع ىكبت هأرما اذإو ةنابج ىلع رم

 «تومي ال ىح هللا نإف :لاق ءهللا :تلاق ؟اذه لبق كمعطي ناك نم كحيو :اهل

 ملف :تلاق ؟هّللا :لاق ؟ليئارسإ ىنب لبق ءاملعلا ملعي ناك نمف «ريزع اي :تلاق

 لستغاف اذك رهن ىلإ بهذا :هل ليق مث «هب ظعو ءىش هنأ ملعف «؟مهيلع ىكبت

 ام لعفف بهذف ءهلكف كمعطأ امف ءاخيش كانه ىقلتس كنإف كانه ًلصو ءهيف
 ةرمجلا ةئيهك ائيش هيف ىقلأف ءهمف حتفف .كمف حتفا :لاق خيشلا اذإف هب رمأ
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 ىنب اي :لاقف «ةاروتلاب سانلا ملعأ نم وهو «ريزع عجرف «تارم ثالث ةميظعلا

 ىلع طبرو دمعف ءاباذك تنك ام ريزع اي :اولاقف «ةاروتلاب مكتئج دق ليئارسإ

 مهودع نم سانلا عجارت املف ءانهلك هعبصإب ةاروتلا بتكو هعباصأ نم عبصإ
 ىف اهوعدوأ اوناك ىتلا خسنلا اوجرختساف ريزع نأشب اوربخأو ءاملعلا عجرو

 عنص امنإ :مهتلهج ضعب لاقف ءاحيحص هب ءاج ام اودجوف اهب هولباقو «لابجلا
 . هللا نبا هنأل اذه

 ءعساتلاو نماثلا حاحصإلا ىف اذه هبشي امالك ريزع نأش ىف ءاج دقو

 نأ ىلع «رييغتلا هيف ىرج امم كلذ لعلو «هّللا هنأب هيف حرصي مل نإو ءرشاعلاو

 .فرحم ريغو فرحم لطاب هنإ لوقن

 ةيهولأ ىعدا نم لوأ وهو «سلوب هلاق هللا نبا حيسملا اولاق ىراصنلاو

 ىف انحوي لاق ام الإ' لوسرلا باحصأ نييراوحلا نم دحأ هلقي مل هنكلو «حيسملا

 ىف هبتك ىذلا نإ تلاقو «ةيزيلجنإلا فراعملا ةرئاد هتبذك دقو ء«هيلإ بوسنم ليجنإ
 .ةثيدحلا ةينوطالفألا ذيمالت نم ذيملت ثلاثلا نرقلا

 ءاج ىتح ء«هلإ نبا الو اهلإ سيل حيسملا نأ نييحيسملا نيب ادئاس رمتساو
 كلذ ضرفو «حيسملا ةيهولأ ٠١ 58 نم افقسأ 7١8 ررقف 7720 ةنس (ةيقين' عمجم

 كلذ دعب نم ناك مث نآرقلا هركذ ىذلا رييغتلا ناك كلذبو «نييحيسملا ىلع اضرف

 رفك كلذ نأ كش الو «ةثالث اوناكف .ءسدقلا حور ةيهولأ ررق عمجملا اذهك عمجم

 . كارشإ لب

 ءمهتنسلأب مههاوفأ هددرت لوق لوقلا كلذ نأ ىأ 4 مههاَوفَأب مهلوق كلذ »

 «دحاو ةثالثلاو «ةثالث دحاولا :نوددري مهف ءاهنوروصتي ةقيقح هل نوكردي الو

 نأ الإ اباوج اوريحي مل ءنوعمتجي فيكو «دحاو لك تازيمت نع مهتلأس اذإو

 نولوقيو «قطنملاو لقعلا اهقدصي الو «ىنيدلا لقعلا اهقدصي تايبيغ هذه اولوقي
 ولو ؛هلإلل ثالث تافص اهنإ :ىحيسملا عبارلا نرقلا ىف مهضعب لاق امك نآلا

 ىف ىشمت تناك اًناذ سيلو «ةفص بأ ريغ نم ميرم هتدلو ىذلا حيسملا له مهتلأس
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 مو لئلا

 هز لجحيب
 يي

 «بيلصلا متلعجو «هوبلصو نامورلا  مهمعز ىف - هلتقو ءظعتو «قاوسألا

 نأ اوعيطتسي ملو «توسانلاو توهاللا دلو وأ «ءتوسانلا لخد توهاللا نإ :اولاق

 .لوقعلا هكردت اريوصت نولوقي ام اوروصي

 ىذلا ىنثولا ىنامورلا نيطنطسق اهراثأ ىتلا ةعبوزلا ىف مهنأ هركذ بجي امو

  ركذلا فنآ ةيقين عمجم ىف كلذو ءاهلوخد دارأ امدنع ةينثو ىلإ ةينارصنلا لوح

 «مهنوبذعي اولاز ام نكلو «ةيهولألا نوركنتتسي مهنيب نم نورثكألا دجو

 .اديسوت ةيهولألا ةركف اودسو ىتح «مهنودرطيو

 هنكلو «سلوب اهاعدا ىتلا ةونبلاب رقأ ىذلا سروطسن مهتضراعم نلعأ نممو
 ةثالثلا ةركف ثيلثتلا داس امدنع «ةشتين)» عابتأ نيب دعب تداس مث ةبحم ةونب اهنإ لاق

 لوقعلا راكنتساب اوسحأ امل مايألا هذه ىف نييحيسملا ضعب ءاجو ءتافص اهومس

 تاذف «ةلوقعم ريغ ىرخألا ىهو تافصلا ةملك نسحتساو «ةلطابلا مهتديقعل

 نكمي اال هربق نم ماق مث نفدو لتقو شاعو دلو ىذلا مهمعز ىف بولصملا حيسملا
 .تاذلا ريغ ةفصلا ذإ ءةفص نوكت نأ

 «نيطنطسق .هراتخا «ةثيدحلا ةينوطالفألا داقتعا هتاذب وه ثيلثتلا اذه نإو

 . 1)ههل انيد هعبت نمو

 ,« مههارفأب مهلوَق كلذ » :لوقي ذإ ءمهلاح ريوصت ىف ىلاعت هلوق غلبأ امو

 ءاهيلإ مهنوعدي نمل اهنونقليو ءاهانعمل روصت ريغ نم ددرت اظافلأ الإ سيل وهف
 .مهب ةلاض الوقع اهوعدويل ءرومخلاو «ةفلتخملا ءاوهتسالا قرطب نونيعتسيو

 لوق نوهباشي ىأ نوئهاضي 4اورَمَك َنيذّلا لق توئهاضي » :ىلاعت لاقو

 الو «نوكرشملا ليقف مه نم نيبي ملو اورفك نيذلا ىلاعت هللا ركذو ءاورفك نيذلا

 ىف اوكرشأ مهنأ ىف مهنوهباشي مهو «مهيلع قبطني اورفك نيذلا فصو نأ كش

 ةديعب تسيل ةهباشملا نإ لوقأ ىنإو «ناثوألا كئلوأ كرشأ امك «هللا ريغ ةدابعلا

 )١( ىبرعلا ركفلا راد - ةرهز وبأ دمحم مامإلل «ةينارصنلا ىف تارضاحم» عجار .



 ةبوتلا ةروس ريسفت 8# ١

 ا

 برعلا ريغ نم ناثوألا ةدبع اضيأ مهعم لخديو «ةحضاو برقلا ةتباث لب ناكرألا

 ةنشرك نإ اولاق ةمهاربلاف ءانبا هلإلل نإ اولاق مهف «ةيذوبلاو ةيمهربلا مهو ءاضيأ

 نأ رهظيو «ىراصنلا لاق امك «هلإلل نبا اذوب نإ :نويذوبلا لاقو ءامهاربل نبا

 اهنم تذخأ حيسملا داليم لبق سماخلا نرقلا ىف ةدئاس تناك ةونبلا ءاعدا نم ةجوم
 لعلو «ةلطابلا اهتديقع ةثيدحلا ةينوطالفألا عم عبارلا نرقلا ىف ىراصنلا ةينثو

 ىلإ بهذ اهريبك نأ تبث دقف ءدونهلا نم تذخأ دق اهتاذ ةثيدحلا ةينوطالفألا

 . 0هتديقعب داعو ءدنهلا

 ليقو «برعلا ةنسلأ ىلع ىرجت تناك بجعت ةملك اهنإ ليق .4هَللا مِهلئاَفط
 كفإلا اذهب مهنأ ىأ «لاتقلا نم نوكت نأ ىل رطخ دقو ,بجعتتلا عم نعلل اهنإ

 مث «مهيلع رصنلا هل نوكيسو مهلتاقي هللا ىلع ابرح اونلعأ دق «نوملعي ال ىذلا

 ىذلا لالضلا ىلإ قحلا نع نوفدصي فيك ىأ « نوكَفَوي ىَنأ » :هتاملك تلاعت لاق

 . .هولقعي ملو هومهفي ملو هنومهفي ال

 مهفلل ةلباق ريغ اهتاذ ىف ىهو ءاهومهفي مل ىتلا ةديقعلا هذه لوخد نإو

 الوأ مهلضأف ءمهفت هت الو «كاردإ ريغ نم هنوقلتيو لاجر نم مهنيد نوذخأي مهنأ

 دعب اوماج نم يهلضأو ةيقين عمجسم ىف 1 لا ةفقاسألا ايناث مهلضأو «سلوب

 :ىلاعت لاق اذلو .«كلذ

 لإ اوُرمُأ امو مير نببا حيسْمْاو هللا نود نم اا مهتابهرو مهرابحأ وحنا )ل

 . 4 9 َنوُكِرشُي اًمع هئاَحْبس وه ذل ُهلِإ أل ادحاو اَهّلِإ اودبعيل

 «لوقلا نسحي ىذلا ملاعلا وهو «حتفلاب لاقيو ءرسكلاب ربح عمج رابحألا
 ىذلا وهو «بهار عمج نايهرلاو « نسح نايبو ةحاصف هلو «هنقتيو «هربخيو

 هللاو ءدوبعملا نم فوخملا ىنعمب ةبهرلا نم وهو «مهمعز ىف ةدابسعلا ىلإ فرصني
 تناك نإو «مذلا ريغب  دوبعملا نم ةبهرلاو «فوخلا نم اهيف امل  ةنبهرلا ركذ ىلاعت

 )١( ىبرعلا ركفلا راد -ةرهز ىبأ دمحم خيشلل «نايدألا ةنراقم» ةلاسرو ,«ةينارصنلا ىف تارضاحم» عجار .
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 لل للا ل ل

 اان سل

 هانيتآو ميرم نبا ىسيععب انيََقو انلسرب مهراَثآ ىلع انيق من :ىلاعت لاقف «ةعدتبم

 لإ مهيلع هانت ام اهوعدتبا ةينابهرو ةمحرو هر هوعبلا نيدلا بوُلُق يف اَنلعَجو ليجبإلا

 مهنم ريثكو مهرجأ مهنم اونمآ نيا اَنيِنآَف اهتياَعِر قح اَهَوَعَر اَمَف هللا ناوضِر ءاَغَعْبا

 .[ديدحلا] 4 69 ترقساف

 لكي ىبنلا رسفو ءابابرأ مهولعج ىأ .4ابابرَأ مهتاَبهرو مهرابحأ اوُدَحَنا
 امف «مهباتك نم ال مهنم نيدلا اوذختا نكلو ءمهودبع مهنأب ال ءابابرأ مهنوك

 ام نومرحيو هللا مرح ام نولحي اوناك ولو «مارح هنومرحي امو «لالح هنولحي

 ظ . هللا لحأ

 هقنع ىفو ٌةْلِلَك لوسرلا ىتأ هنأ ىئاطلا متاح نب ىدع نع ىذمرتلا ىور

 :متاح لوقيو «نئثولا اذه كنع حرطا ىدع اي اذه ام» :هل لاقف بهذ نم بيلص

 مث « ميم نبا حيسَمْلاَو هللا نود نم ايار مُهَاَرو ْمهَرابحَأ اوُدَحنااط أرقي هتعمسو
 ؛هولحتسا ائيش مهل اولحأ اذإ اوناك مهنكلو «مهنودبعي اونوكي مل مهنإ امأ» لاق

 اببس كلذ ناك دقو «ءالؤه نع نوذخأي مهف ؟١)2هومرح ائيش مهيلع اومرح اذإو

 اوعدتباو «ماهوألاب مهسوءر اوألمو ءرمخلا برشو ريزنخلا مهل اولحأف «مهلالضل

 زبخلا نأ مهومهوأف ءرمخو زبخ هيف نوكي ىذلا ىنابرلا ءاشعلاب هومس ام ءادتبا
 .ءاشعلا اذه ىف هوحابأف ءهمد رمخلاو «حيسملا دَسِج

 مل ذإ ءاديعب الالض مهولضأ دقف مهنم الإ ذخؤي مل نيدلا ملع ناك اذإو

 ميلاعتو «مهنيد اوكرت كلذبو «مهنم الإ بتكلا ريسفتو .«مهنم الإ نيدلا اوذخأي

 وهو .4 حيسملاو اهنم دايحلا لدب فيزلا اوعضوو ءاهوروزف مهنم الإ حيسملا

 24 حيسملا» ىلع 4هّللا نود نُمإ» :ىلاعت هلوق مدقو «رابحألا ىلع فوطعم

 نم هوذختا ام ريغ هل اهولحن ىتلا ةيبوبرلا نم ةبترمب هوذختا مهنأ ىلإ ةراشإلل

 . مهبابرأ

 )١( ةبوتلا ةروس نمو -نآرقلا ريسفت 5 :ىدذمرتلا )50920(.
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 م بح

 نم اوذختا امو «نيكرشم كلذب اوناكف هل ةدابع ناك ةيبوبر نم هل هولحن امف

 ءمهسفنأ دنع نم اومرحف ءمهنم ميلاعتلا اوذخأ دق مهنأ ىهف «ةيبوبر نم مهرابحأ
 «تاجوزلا ددعت نم عنم ليجنإلا ىف نكي مل الثمف «مهسفنأ دنع نم اوحابتساو
 امك «مهئاوهأ بسح ىلع هنوحيبي اوناكو «هوعنم اهنابهرو اهرابحأب ةسيئكلا نكلو
 .ددع ريغ نم ةحابإلا اهيف ةاروتلاو «نويلبانل هوحابأ

 نأ ىنعملا ناكل 4 مير نبا َحيسَمْلا9 نع 4 اًباَيَْأ ل ةملك ترخآ تناك ولو
 رابحألا ةيبوبرو «ةدابع حيسملل مهتيبوبر نأ عم «ةدحاو اهوذختا ىتلا ةيبوبرلا

 هنوك ىلإ ةراشإلل 4 ميرم نبا حيسملا  :لاقف همأ ىلاعت هللا ركذو «ميلاعتلل ذخأ

 .بأ ريغ نم ناك نإو «هريغ دلو امك دلو ءاّناسنإ

 ىلإ دوعي نأ لمتحي اورمأ ىف ريمضلا « ادحاو اهل اودبعيل ذل اورمأ امو
 ام مكحب اورقأ املو ءدبعي اهلإ حيسملا اولعج مهنأ ىنعملو ءرهاظلا وهو «ىراصنلا

 هل نوكي نأ نع تهزنتو هتاذ تسدقت امههلإ مكحو ىسيعو ىسوم ىلع لزنأ
 رابحألا نأ ىنعملا نوكيو ءرهاظلا ريغ وهو بابرألا ىلع دوعي نأ لمتحيو «كيرش

 الإ اورمأ ام مهسفنأ مه ءابابرأ اوذختي نأ وأ ءابابرأ اونوكي نأ لبق نابهرلاو

 .ادحاو اهلإ اودبعيل

 .  نوكرشي مع هتاحبس وه الإ هلِإ ال 9 : ىلاعت لاق

 هللا ىلع دئاع وهو «سفن لك ىف رضاح وهف «ىلاعت هللا ىلع دوعت (وه)
 الإ اودبعَيل الإ اورمأ اًمو 9 ىنعمل ديكأت 4 وه الإ هَِإأل 8 :هلوقف «هتدابعب اورمأ ىذلا
 ةدابع نم هنوكرشي امع ىلاعتو هناحبس «هدحو هل ةيهولألاب حيرصت اهيف 4 ادحاو
 . ميرم نبا حيسملا

 باتك لهأ مهنوكو «نيكرشملا عم كرشم حيسملا دبعي نم نأ نيبتي اذهبو
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 اوحابأ نأ دعب دسافم نم نابهرلاو رابحألا مهيلإ لصو اميف ىلاعت لاق مث

 لاقف «بيسح الو بيقر الب ءاش ام اومرحي نأو اوءاش ام اولحي نأ مهسفنأل

 ش : قحلا رون ءافطإ اهب نوديري ىتلا مهلامعأ ىف ىلاعتو هناحبس

 0 0 8 و ًَ 1 2 ع

 0 مههتوفأي شارو أوشهطي نأ تودي
 أَ رع 6 وأ َوةرْوحَر 2”

 و اوه ار تورفتكلا ءرك همز ءمَرورِشن

 1 3 عثر قحْلا نيدو عضلي شَََسَنأ
 292 تح و 6 2 دود ِ

 لوقعلا اهكردت ال ىتلا ةلطابلا تاهيومتلاب ىراصنلاو دوهيلاو نيكرشملا نإ

 ءروصتلل ةلباق ريغ اهنأل ؛مهلوقع اهروصتت الو مههاوفأب اهنوقطني مهو «ةميقتسملا
 قلاحخ هللا نأ ىلع ةلادلا ةتباشثلا قئاقحلا وهو «هللا رون اوئفطي نأ نوديري ءالؤه

 ىربكلا ةزجعلملاو لَك دمحم هب ءاج ىذلا قحلاو «نهيف نمو ضرألاو تاومسلا

 .رونلا كلذ اوئفطي نأ ماهوألا هذهب نوديري «ميظعلا ىدهلاو «ميركلا نآرقلا ىهو

 سمشلا ءافطإ لواحي نم لاحب مهليلضتو مهتالواحم ىلاعت هللا هبش دقو

 ىف لطبم لاض ةرهاظلا قئاقحلا سمط لواحي نمف «هغوزب ىف رمقلاو ءاهالع ىف
 .سمشلا ءافطإ لواحي نمك هتالواحم

 اهنأل ؛اهنأشب اهيونتو «قئاقحلا هذهل افيرشت ىلاعت هللا ىلإ رونلا فاضأو

 تاومّسلا رون هللا 9 :ىلاعت لاق امك ءدوجولا اذه رون «ريدقلا ىلعلا ىلإ ةفاضم

 يرد بكَ اَّئأَح ةَجاَجْلا ةَجاَجُو يف حاَبصملا حاّبصم اًهيف ةاكشمُك هروُتَلَكَم ضْرألاو

 اك

 وى قم لم

 روث رات هسسمت مل ولو ءيضي اهتيز داَكي ةيبرغ الو ةّيقرش ال ةنوتيز ةكرابم ةرجش نم دقوي
 ميلع ءيش لك ِهّللاو ساّنلل َلاَغُمَلا هللا بِرْضَيو ءاَشَي نَم هرونل هللا يدٌهَي رون َْلَع

 .[رونلا] 462
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 يي اها ١
 هللاو هللا نودناعي مهف هللا رون ءافطإ نوديري نييباتكو نيكرشم نم كنئلوأ

 : ىلاعت هلوقو © ةرون متي نأ الإ هّللا ىَبأَيو » :ىلاعت لاق اذلو ,مهيلع بلاغ ىلاعت
 هللاو نوديري مه ,4 هرون متي نأ ذل هللا ىبأيو ةلباقم ىف ,« اوئفطي نأ نوديري »

 ديري ال (ىبأي) ىنعمف كلذ ىلعو «مهئاوهأ لك مهيلع ىبأيو .مهيلع ىبأي ىلاعت
 ال لثم «ىفنلا لاح ىف الإ نوكي ال غرفملا ءانثتسالاو «غرفم ذئنيح ءانثتسالاو «هللا

 .نآرقلا الإ زجعم الو ءدمحم الإ ىدهي الو «دمحأ الإ موقي

 ءاغرفم ءانئتسا © هرون متي نأ الإ هللا ىبأَيو » :ىلاعت هلوق نوكي فيكف
 هللا رون اوئفطي نأ نوديري 8 لباقم ىف «(ديري ال) ىنعم ةنمضتم (ىبأي) نإ لوقنو

 دوجولا معيو «هرون متي نأ الإ ديري ال هللاو ءافطإلا نوديري مهف 4 مههاوفأب
 ءةملظلا فشاك رونلاو «ةملظ مهتدارإ نأل «ةذفانلا ىه هللا ةدارإو «ىناسنإلا

 لطب امهم مودي ال ليلضتلاو هيومتلاو قئاقحلا رتس نأل « َنورفاَكْلا هرك ورلو»
 :ىلاعت لاقف «تاملظلا هب فشكي دمحم لاسرإب قحلا ةوعد هللا ديأ دقو «نامزلا

 وكر رك او هلك يلا ىلع يطل قحل نيو داو لأ ل مؤ
©4. 

 هرون مامتإ نم ناكو «هرون متي نأ الإ ىبأي ىذلا ظفل ىلع دوعي ريمضلا

 نم اهل سيل ىتلا باتكلا لهأ ةلاقم لطبأو كرشلا لطبأ ىذلا ٌهَلِكَك دمحم لاسرإ

 .هيلع موقت ناطلس قحلا

 ام وهو «نآرقلا وه ىدهلا 4 قحلا نيدو ئدهلاب هلوصر لسرأ » :ىلاعت لاق
 ىدهلا هيف نآرقلاو «تاملظلا نم برعلا تجرخأ .ةياده نم ِّلَكَي ىبنلا هب ءاج

 َنَم تاَنيَبَو ساّئلَل ىده نآَرَقْلا هيف لزنأ يذلا ناَضَمَر رهَش» :ىلاعت لاق امك لماكلا
 . [ةرقبلا] ©« 652 . .. ناَقرفْلاو ئدهلا

 هعم ىأ ىدهلل ابحاصم ىأ ةبحاصملل «ئدهلاب 9 :ىلاعت هلوق ىف «ءابلا)و
 .ةلماكلا ةيادهلاو «ةرهابلا ةزجعملا
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 ا رسل

 افيرشتو «هنأشب اهيونت 4 هلوَسَر » :هلوق ىف هناحبس هيلإ لوسرلا فاضأو
 .اونوكي امهم هودع رهاقو هديؤمو هرصان هنأ ىلإ ةراشإللو ءاميركتو

 اهنأ ىلعو «ةبقاعلل وأ ليلعتلل ماللا 4 هلك نيدلا ىَلَع هرهظيل 9 :ىلاعت هلوقو
 ةلع هلوسر هنوكو لاسرإلاف «نيدلا ىلع هرهظيل هلسرأ هنأ ىنعملا نوكي ليلعتلل

 هلك نيدلا ىلع هرهظي نأ لاسرإلا ةبقاع نوكتل نوكيو «ةبقاعلل وأ ءراهظإلل

 لدت ةفاضإلاو «قحلا نيدلا ىأ «نايبلل ةفاضإلاو ءديحوتلا وه قحلا نيدو

 عرش 8 :ىلاعت لاق اذلو ءاهلك قحلا نايدألا بابل وه ىذلا قحلا نيدلا هنأ ىلع

 ئسيعو ئمومو ميهاربإ هب انيصو امو كي انيحوأ يذأاو حوف هب ئصو ام نيدلا نم مُكَ

 .ديحوتلا وهو «[ىروشلا] 4065 . .. هيف اوُقَرَقَتت الو نيدلا اوميقأ ْنَأ

 نايدألا ىلع دارملا نإ اولاق هلك نيدلا 4 هلك نيدلا ىَلَع هرهظيِل إ» :ىلاعت لاقو
 ةفرعم ةفرعملا ةداعإ نأل ؛الوأ هركذ ىذلا قحلا نيدلا دارملا نأ ىرن انكلو ءاهلك

 متاخ هنأل ؛افورعم ارهاظ هؤاقب دارملا هلك نيدلا ىلع هروهظ ىنعمو ءاهنيع نوكت

 اهلك ىنعم وه اذهو ءاعيمج لسرلا هب تءاج ام لك نمضتيو «مهرخآو لسرلا

 عئارشلا لكب نمآ دقف اهب نمآ نمف «ةقباسلا تالاسرلا لكل عماجلا نيدلا وهف

 .ةفرحم ريغ ةميلس ةقباسلا ةيوامسلا

 .باوصلل قفوملا هللاو هراتخن ام اذه

 ضرألا قراشم ىف مالسإلا راشتنا ىلع لدت ةريثك رابخأ تءاج دقو

 حاحصلا رابخألا هذه ىفو «(ريثك نبا ظفاحلا ريسفت عجار) ةقداصل اهنإو اهبراغمو

 مامإلا دنسم ىف ءاج دقف «نيملسملا رمأ نودسفي نيذلا مه ءارمألا نأ ىلإ ةراشإ

 وأ ةصيبق نب دوعسم نع ثدحي نابح نب قيقش تعمس» :هنع هللا ىضر دمحأ

 لاق اولص املف «حبصلا براحم نم ىحلا اذه ىلص :لوقي دوعسم نب ةصيبق

 ضرألا قراشم مكل حتفتس هنإ» :لوقي ٌْلَِك هللا لوسر تعمس :مهنم باش

 هللا لوسر قدص «0١«ةنامألا ىدأو هللا ىقتا نم الإ رانلا ىف اهلامع نإو ءاهبراغمو

 .(5؟099) ِهْلكَي هللا لوسر باحصأ نم لاجر ثيداحأ -راصنألا دنسم ىقاب :دمحأ هاور )١(
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 ١ هانا :+
 ىف ١

 امهمو «نيدلا اذه ىلع ةجح اوناكو سانلا اودسفأ نيذلا مه نيملسملا ماكحف هلك

 نيذلا 4« نوكرشملا هرك ولو :لاقو «هلك نيدلا ىلع نيدلا رهظأ هللا نإف نكي

 .هلبق ام هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو «قحلا اوداعو هللا اوداع

 لمعب مهرمأ ىلع اوبلغ دق نوملسملا ناك اذإو ءهنيد ظفاح ىلاعت هللا نإو

 نيب نأ دعب .هظفحتو هب ىدانت قحلا ىلع ةمئاق مهنم ةفئاط لازت ال هنإف «مهماكح

 نم ابابرأ اوذختا ذإ ىراصنلاو دوهيلا نابهرلاو رابحألا هب لضأ ىذلا لالضلا هللا

 «مهلالض ليزيل قحلا نيدلاو ىدهلاب لسرأ دق لكي ادلمحم نأ ركذو «هللا نود

 لاقف ءاودسفأو اودسف فيكو رابحألا ىف مالكلا ىلإ داع نيدلا ىلع قحلاب رهظيلو

 : ىلاعت

 نول أيل ٍناَبهرلاَو ِراَبحُْلا رت اريك َنإاَوْمَماَ
 لأ لييسس نع تودي ميول طن 1( ريا كلا لوم

 اَيوُقِفَباَلَودََصِف ابها تنك تيدلأَو

 مهسوحو عر اًبجاَهب كك م قَمسَهَجِواَ فاَهتلَع

 2009 شلل وكس َِ اًماَددَه مهْروُهَظ 0 - 4 هه دع
 هج جربت

 نابهرو دوهيلا رابحأ نع ربخلاو «ديعبلاب مهل ءادنلاو اونمآ نيذلل باطخلا

 نوكت ىذلا ميكحلا صصقلا درجملا «؟اونمآ نيذلل رابخإلا ناك اذاملف «ىراصنلا

 امك ةربعلا هيف بير ال صصقلا نإ لوقب رابخإلا هيوطي رخآ رمألو هل مأ ةربعلا هيف
 هنكلو ء[فسوي] 4 619 ... باّبلَألا يلوأل ةربع مهصصَق يف ناك دَقَل 8 :ىلاعت لاق

 .امهو «نيرخآ نيرمأ ىوطي
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 0 لئلا

 نيب اهب نوقلي حوسمو «سوقط نم هنوسبلي امب مهب نونمؤملا قثي الأ :الوأ
 نوذخأيو «مهملعب نورجتي مهنأ نينمؤملل هللا نيبيف ةقثلاو مهنم ةباهملا سانلا

 اشر نمثلا ناك اذإ فيكف ءزئاج ريغ هتاذ ىف ملعلاب راجتالاو «لاملا تحسو اشرلا

 .لاملا تحسو ليطاربو

 ارجّتم هوذختي الآب مالسإلا ملع نوملعتي نمل اريذحت كلذ نوكيل :ايناثو
 ىلع هب نوطحي الو هنوعيبي الف ءاملعلا هرمخدي ام ىلعأ مالسإلا ملعف «هب نورجتي

 ءاملع نم ريذحتلا دوصقملاو» :ريثك نبا ظفاحلا كلذ ىف لاق دقلو «ماكحلا ىوه

 نم هبش هيف ناك انئاملع نم دسف نم :ىروثلا نايفس لاق امك لالضلا دابعو ءوسلا

 نم ريذحتلا لصاحلاو . . .ىراصنلا نم هبش هيف ناك اندابع نم دسف نمو «دوهيلا

 :كرابملا نب هللا دبع هيقفلا كلذ ىف لوقيو «مهلاوحأو مهلاوقأ ىف مهب هبشتلا

 «اهنابهرو ءوس رابحأو كولملا الإ نيدلا دسفأ لهو»

 ذخألا نع ربعو «ىنيد غوسم ريغب اهنوذخأي اهانعم « ساثلا لاومأ نولكأيل )

 عمطلاو هرشلا نع ئبني هنألو «تاياغلا حضوأ وه لصألا ىف لكألا نأل لكألاب

 نوعيبيو «لاومألا تحس نوذخأي اوناك مهنأ كلذو «قح ريغب اهذخأو لاومألا ىف

 مهيف سانلا ةقث تداز املكو «ليطاربلا نوذخأيو «نيدلا نم مهسفنأل هنولحي ام

 فعض نأ دعبو «لاومألا لطاب نم شحفأ وه اميف لب «مهلاومأ ىف اًعمط اودادزا

 نبا كلذ ىف لوقيو «مهلعف لثم لعفي نم مهنم ناك انئاملع بولق ىف نيدلا

 نولكأي سانلا ىف مهتسايرو «مهبصانمو «نيدلاب ايندلا نولكأي مهنأ كلذو» :ريثك

 جرخ مهدنع مهلو «فرش ةيلهاجلا لهأ ىلع دوهيلا رابحأل ناك امك «مهلاومأ اهب

 مهلالض ىلع اورمتسا ِةِكَك هلوسر هللا ثعب املف «مهيلإ ءىجت بئارضو ايادهو

 «ةوبنلا رونب هللا اهأفطأف تاسابرلا كلت مهل ىقبت نأ مهنم اعمط مهدانعو مهرفكو

 . "اهايإ مهبلسو

 هعيشي امل اليزم ناك هؤايض معو «غزب نأ دعب ةيدمحملا ةوبنلا رون نإو 2

 ىف نيملسملاب ىراصنلا كتف امل كلذلو «لالضو داسفإ نم نوسيسقلاو رابحألا
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 ا رحل

 امك نكت مل نيملسملا لاح نأ عم «ىحيسملا حالصإلا هدعب ناك ةيبيلصلا بورحلا

 .مالسإلا اهل دارأ

 هنونيزيو «ملعلا نوربحي نيذلا ءاملعلاب لبق نم اهانرسف (رابحألاو) ةملك

 مهنأب رابحألا نورسفي نيرسفملا ضعب نكلو «ملقلاو ناسللاو نايبلاو ءادألا نسحب

 نع رابحألاو نوينابَرلا مهاهني الول » :ىلاعت هلوق كلذ ىلإ ريشيو «دوهيلا ءاملع
 مهنع لاقيف ىراصنلا ءاملع امأو [ةدئاملا] 4 09 ... تحّسلا مهلكأو مْنإلا مهلوق
 مهو اناّبهرو نيسيسق مهنم َنَأب كلذ .. . # :ىلاعت هلوق كلذ ىلإ ريشيو «نوسيسق

 ىف نيينابرلا نولباقي مهلعلو ىراصنلا دابع نابهرلاو [ةدئاملا] 40 9 نوربكتسي ال

 نوكيل نيسيسقلا عسي امبر رابحألا قالطإ لعلو «ةيمستلا هذه نم عنام الو ةيدوهيلا

 .رابحألا ةملك ىنعم نم ىوغللا لصألا ىلع اريس

 نأل ؛4 لطابلاب ا :ىلاعت هلوقب ثيبخ بسك لك نع ىلاعتو هناحبس ربعو
 سيلدتلاو شغلاب وأ ةعيدخلاب ذخألا رربي .ءقح ريغب لاملا ذخأ لمشي لطابلا

 .ىلاعت هللا نيدب راجتالاو

 اوناك نابهرلا اصوصخو «فنآلا مهنيدتب سانلا نوعدخي اوناك مهنأ عمو

 مهناكف هللا ليبَس نع نوُدصْيَوظ :ىلاعت لاقف «ىلاعت هللا ليبس نع نودصي
 ثبعلاو ءاهقح ريغب اهذخأو .لاومألا زازتبال «ةينيدلا مهتسايرو مهحوسم نوذختي
 نوعنميو نودصي «مهمثأمل ةعيرذ مهرهاظم كلذ ىف نيذختم اهزانتكاو « اهب

 هب ءاج ىذلا رونلاو «قحلا اوعبتي نأ نم مهئاوهأل ةسيرف مهوذختا نيذلا مهعابتأ

 ءرصبو «بلق وذ الو «لقاع هيف ىرتمي ال ىذلا قحلا هللا ليبس وهو هِي دمحم

 نع مكب َقّرَفَمَف لبسلا اوعبْشت الو هوعِبتاَف اميقتسم يطارص اذه نأ إ» :ىلاعت لاق امك
 . [ماعنألا] 4 659 ... هليبس

 اذلو «منهج مهاوأمو ءاهنوزنكيو ءاهنوعمجي اهنوذخأي ىتلا لاومألا نإو
 :كلذ دعب هناحبس لاق
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 4 للا ئللللل

 رب لجي#
 "يي

 بذر للا لميس يف نوفا ةثفناو بشل وكي داو )
 . «ميلأ

 رش هلآمو «هبحاص رضيو «ىدجي ال لاملا عمج نأ نيبي ميركلا صنلا اذهو

 ىف نفد ءاوس نيمث ءىش لكل عمجلاو مضلا :ةغللا ىف زنكلاو «ةرخآلاو ايندلا ىف

 «ضرألا نطاب ىف نفدي اميف هلامعتسا عاش نكلو «نفدي مل وأ «ضرألا نطاب

 لصألا ىلع قلطي نأ نم عويشلا عنمي الو ,هقالطإ لصأ عنمي ال هعويش نكلو

 هضعب عومجم ءىش لك زنكلا :ىربطلا نيرسفملا خيش لاق دقلو «ىوقلا ىوغللا

 .اهرهظ ىلع وأ ناك ضرألا نطب ىف ضعب ىلإ

 نيملسملا نم مهريغو نابهرلاو رابحألا معت ةماع اهنأ ىلع لدي ةيآلا رهاظو
 سانلا لاومأل رابحألاو نابهرلا لكأ ىلع مالكلا ماقم ىف تقيس اهنكلو «مهريغو

 دقو «ظفللا مومعب ةربعلاو «ماع اهظفل نأل ؛مومع نم كلذ عنمي الو «لطابلاب

 «نايفس ىبأ نب ةيواعمو «ليلجلا ىباحصلا رذ ىبأ نيب كلذ ىف ةشقانم ترج

 :اهضعب ركذنلو

 ام راخدا ميرحت هنع هللا ىضر رذ ىبأ بهذم نم ناك» : ريثك نبا ظفاحلا لاق

 ظلغيو «ءهب مهرمأيو هيلع سانلا ثحيو «كلذب ىتفي ناكو «لايعلا ةقفن ىلع داز
 . (هفالخ ىف

 رذ وبأو «ةيواعم ريمألاو «ماشلا ىف شيعي نمؤملا رهاطلا ىباحصلا ناك

 .هيلاوي نمو «ةيواعم هيف لفري ىذلا ميعنلا ركنتسيو هيلع سانلا ثحيو هيأرب رهجي
 نأ رذ وبأ راتخاف ءرذ ابأ رضحأف «نيرونلا ىذ نامثع نينمؤملا ريمأ ىلإ هرمأ غلبأف

 تام اهبو ءاهب هلزنأ ىذلا وه نامثع نأ تاياورلا نم حجارلا نكلو «ةذبرلاب ميقي

 . هنع هّللا ىضر

 :تلقف رذ ىبأب اذإف «ةذبرلاب تررم :بهو نب ديز نع ىراخبلا ىور دقو

 :ةيآلا هذه ىف ةيواعمو انأ تفلتخاف ماشلاب تنك :لاق «؟لزنملا اذه كلزنأ ام

 ايف تلزن :تلقف 4هَللا لمس يف اَهَتوُقي الو ةّملاو بهدا وربك نيذلاو )
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 للا مال

 رن جل
 > يب

 نأ نامثع ىلإ بتكف ىنوكشي نامثع ىلإ بتكف كلذ ىف هنيبو ىنيب ناكف «مهيفو
 كلذ تركذف «كلذ لبق ىنوري مل مهنأك سانلا ىلع رثكف ءاهتمدقف «ةنيدملا مدقأ
 اذه ىنلزنأ ىذلا كاذف :لاقف ءابيرق تنكسف تيحنت تكش نإ :لاقف «نامثعل

 .تعطأو تعمسل ىشبح دبع ىلع رّمُأ ولو «لزنملا
 ةذبرلا راتخا دق نوكي امبرو «دعبلا اذه راتخا هنأ ىلع لدي ثيدحلا اذه نإو

 .تاذلاب

 وأ لاملاب هيوغي نأ ةيواعم دارأ دقو «ظلغأ ةيواعم نيبو هنيب ةشقانملا ىفو

 ىلع اهقرفف «رانيد فلأب هيلإ ثعبف ءال مأ هلمع هلوق قفاويأ ؛هدنع وهو هربتخي
 ىلإ ىنثعب امنإ ةيواعم نإ :لاقف ءاهب هاتأ ىذلا هيلإ ثعب مث ءهموي نم ءارقفلا
 ىلام ءاج اذإ نكلو «ءتجرخ اهنإ كحيو :لاقف «بهذلا تاهف .تأطخأف كريغ

 معت ةيآلا نإ :هلوق ىف ةباصإلا لك باصأ دق رذ ابأ نأ قحلا ىفو .كتبساح

 . !نآرقلا هقفو ةيواعمل امو «ةيواعم أطخأو لَك دمحم عابتأو نابهرلاو رابحألا

 ىلإ ريسن الو «نابهرلاو رابحألا صخت ال ةماع ةيآلا نأ لوقن نأ نذإ قحيو

 الإ لاملا ىذل حيبي ال ثيحب صلخملا ىباحصلا رذ وبأ انديس هيلإ ريسي ىذلا ىدملا

 نع دمحأ مامإلا ىور .هيلإ وعديو ءهسفن تاذ ىف لعفي ناك امك هلايعو هيفكي ام

 «ةيراج هعمو «هؤاطع جرخف ءرذ ىبأ عم ناك هنأ هنع هللا ىضر تماصلا نب ةدابع

 «كتويب ةجاحل ترخدا ول :تلقف «ةعبس اهنم تضقف «هجتئاوح ىضقت تلعجف

 هيلع ئكوأ ةضف وأ بهذ اميأ نأ ىناصوأ ىليلخ نإ :لاقف .كب لزني فيضللو

 .اغارفإ هللا ليبس ىف هغرفي ىتح هبحاص ىلع رمج وهف

 ناك هنأ ىلع لدت ةريثك راثآ رذ ىبأ نع تدرو» :ربلا دبع نبا لاق دقلو

 مذي زنك وهف شيعلا دادسو توقلا نع لضفي عومجم لام لك نأ ىلإ بهذي
 ءمهدعب نمو ةباحصلا روهمج هفلاخو «كلذ ىف تلزن ديعولا ةيآ نأو ؛هلعاف

 . «ةاكزلا ىعنام ىلع ديعولا اولمحو
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 دعب لاملا نم ءىش قبي مل اذإ هنأل كلذو ؛ةباحصلا روهمج عبتن نحنو

 ةاكزلا ةيعرشف ءاهل ءاعو دوجو مدعل «ةاكز ةمث نكي مل هلايع تاقفنو هتاقفن

 .هنع هللا ىضر رذ وبأ هيلإ بهذ ام ىفاني كلذو ءالوح ارخدم الام بجوت

 ىف نوكي ثاريملا نأل ؛ثاريملا ىفاني ليلجلا ىباحصلا ىأرب ذخألا نإف اضيأو

 .ةاكزلا هيف بهجت وأ ثروي لام ىأ ءاقب ليلجلا ىباحصلا عنم دقو «ىقبي ىذلا لاملا

 ةيصولا تعرش دقو «ثاريملا عم ةيصولا ءاغلإ هيأر ىنعم نإف اضيأو

 مكيلع قدصت هللا نإ» :لاق دق ِهيككَك ىبنلا نأ ىور دقف «ىوبنلا ثيدحلابو «نآرقلاب

 . ''متئش ثيح هوعضف مكلام ثلثب مكرامعأ رخآ ىف
 اهركنتسا امف دلك ىبنلا رصع ىف تاورث مهل نم ةباحصلا نم ناك دقلو

 ءارجاتو ايرث ناك فوع نب نمحرلا دبعو ءارجاتو ايرث ناك نامثعف «مهيلع

 .لاومألا ىوذ نم اناك رمعو ركب وبأو

 سوءر ىلع موقت اهقاوسأف «تاراجتلا تناك ام رذ ىبأ ىأرب ذخأ ول هنإو

 .لاومألا سوءر ىلع موقت اضيأ ىهف «تاعانصلا تناك امو «لاومألا

 هّللا دعوأ ىذلا ةضفلاو بهذلا زنك صيصخت نم دبال ناك اذه لجأ نم

 نورتكي نيذلاو :ىلاعت لاق دقف ىنآرقلا صنلا تاذ نم ه هوصصخ دقو «ىلاعت

 ال نيعمتجم نيرمألا ىلع ديعولا نإ 4هّللا ليبس يف اهَتوقفني الو ةّضفْلاو بدلا

 ىلع ديعولا امثإو ءزنكلا تاذل زنكلا ىلع ديعولا سيلف .امهنم دحاو رمأ ىلع
 ناك اعم ادجو اذإف «ىلاعت هللا ليبس ىف قافنإلا مدعو زنكلا ىلع ءاعم نيرمألا

 «لاملا زنكي هنأ عم قافنإلا عنمي نمل ديدشلا ديعولا ناكو «ميلألا باذعلاب ريشبتلا

 لب «نيزناكلا مثإ هيلع نوكي ال ةاكزلا ىطعي نم نأ ىلع تاياورلا تبراضت اذلو
 ىذلا لاملل عماجلا وه زئاكلا امنإو هللا ليبس ىف هقح جرخي نم ازناك دعي ال هنإ

 .هجيرخت قبس )١(
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 اان رح

 عمجي ىذلا زناكلا مثإ عنمي قافنإلا نأب هِي ىبنلا نع كلذ درو دقو

 .7©2(حلاصلا دبعلا دي ىف حلاصلا لاملا معن» : حيحصلا رثألا ىف درو امنإو «لاملا

 بهذلا نم زنكي ال لاملا نأ ىلإ ريشت ةيآلا نأ ىلإ انه ريشن نأ بجيو

 «ةعارزلاو «ةعانصلاو «راجّتالاب لالحلا لالغتسالل جرخي نأ بجي لب «ةضفلاو

 : ةينايب تاراشإ ةيآلا ىفو «هب عفتني ال ىذلا نطعلا ءاملاك «نئازخلا ىف ىقبي الو

 نأل ؛مهيلع امكهت ةيآلا ىف نإف «ٍباَدَعِب مهرَشَبَف » :ىلاعت هلوق - اهنم
 « مهرَشَبَف :ىلاعت هلوقب ريبعتلا ىفو هب ددهي لب ءهب رشبي ال ميلألا باذعلا
 هزانتكاو لاملا ىف مهرئاكت نم ةرخآلا ىف اريخ نوبسقتري اوناك مهنإ ذإ «مهب مكهت
 .نوبقتري ام ريغ ىبقعلا تءاجف

 الواو :هلوق ىف ثنؤملا ريمضب ةضفلاو بهذلا ىلع ديعأ ريمضلا نأ - اهنمو

 نم مهاردلاو ءبهذلا نم ريناندلا وهو ىنعملا ةظحالم هللا ليبَس يف اًهَتوقفني

 ريمضلاب نوكي لقعي ال ال وهو «ثنؤملا ريمضب اهيلع ديعأف ءعمج ىهو ؛ةضفلا
 . ثنؤملا

 لاومألا نأ عم امهريغ نود ةضفلاو بهذلا ىف زنكلا ركذ هنأ  ةئلاثلاو

 ةضفلاو بهذلا نأب اهنع بيجأو ءاهريغ نود معنلا ىلع قلطي لاملا ناكو «ةريثك
 كلذ ىف لاق دقو «لاومألا لكل ريدقتلا سايقم امهو «لاملا لك ىلع قلطت
 نع الضف نم الإ امهزنكي الو ءءايشألا نامثأو لومتلا نوناق امهنإ :ىرشخمزلا
 ركذ ناكف «لاملا سانجأ رئاس مدعي مل ءامهزنكي ىتح هدنع ارثك نمو .هتجاح

 .امهاوس ام ىلع اليلد امهزنك

 َكَباَين َكّيَلَع ذخ' :َلاَقَق مّلَسَو هيلع ُهَّللا ىَلَص هللا لوُسَر ىلإ عَ :لوُقَي ٍصاَمْلا نب ورم نع ()
 لم سعرا سل را رافارسو

0 

 ىَلع كتبا ذأ ديرأ نإ :لاَقك هأطأط مث رطَتلا ىف دمَصَ ءاضَوَكي ومو ُهنياَف ' ىنغ نا مث كحالسو

 تمّلسأ ام هللا لوس اي تلق :لاَق "ةحلاص هَ ةَبغر ِلاَمْلا نم كَل ْبَعَرَ «كمنغيو 1120
 :لاَقَف ٠ َمَلَسو هيل هللا ىَّلَص هللا لوُسر م نوُك ( نأو «ماللإلا ىف طر تكس ىثكلو لاما لجأ نم

 صاعلا نب ورمع ثيدح -نييماشلا دنسم :دمحأ هاور .«حلاسملا ءَمْلل حلاّصلا ُلاَمْلا معن ورَمَع 7

 .(1 8) هنع هللا ىضر
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 زر_ب مجذوب

 يي

 مهنلا حصي ال هنأ ىلإ هبنن نأ بجيو ءانل رهظي اميف ةميركلا ةيآلا ىنعم اذه

 اضرغو ءايتاذ ابلطم لاملا نوكي نأ حصي الو «ةماع ةحلصمب مايقلل الإ لاملا ىف

 لاق امك ةيماسلا دصاقملا نع ىهلي ذتيح هنإف ٠ «معنلا نم نكمتلل ال هتاذل ادوصقم

 ادبع ريصي هنألو «١2)[رثاكتلا] 4 90 َرباَقمْلا مترز ىتح 0 رْئاَكَتلا مكاهلأ ) : ىلاعت

 نأ ىور دقو  «مهردلا دبع سعت» :لوقي ٌهْللَِك ىبنلاو ءافرصتم اديس ال «لاملل

 :لختن لام ىأ :هل اولاقف اثالث اهلاق «ةضفلل ابت بهذلل ابت» :لاق لَكَ هللا لوسر

 :ةلَو لاقو "7«هنيد ىلع مكدحأ نيعت ةجوزو ءاعشاخ ابلقو اركاذ اناسل» :لاق
 . ")اهب ىوك ءاضيب وأ ءارفص كرت نم»

 :قافنإ ريغ نم ةضفلاو بهذلا زنك نمل ةمايقلا موي باذع هللا ركذ
 ماهر مة هه شر قرت غل اه قر سل سلال  عاو شعم معاش

 ام اذه مهروهظو مهبودجو مههابج اهب ئوُكتف منهج ِراَ يف اًهّيَلَع ئَمَحَي موي »
 . 4 9 نوزتكت مشنك ام اوُقوُذَف مُكسفنأل متزتك

 موي ءديدشلا ماليإلا كلذ ىأ .«ميلأ باذعبإط :هلوقب قلعت موي
 ريمض دوعي امك ةضفلاو بهذلا ىلإ دوعي ريمضلاو ءاهيلع دقوي ىأ اهيلع ىمحي
 ةحشألا لاحل ريوصت صنلا اذهلو ءافنآ انركذ ىذلا جيرختلا ىلع اهيلإ اهنوقفني
 اهب قلعت ام..نودؤي الو ءريخلا لبس ىف اهنوقفني الو ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلا

 ءاريسأو اميتي انيكسم هبح ىلع لاملا نوطعي الف «ءارقفلاو «لايعلا ىلع تاقفن نم

 نيدهاجملاو جيواحملاو ءارقفلا نم مهريغ ىلإ اهنوزواجتي ال «مهسفنأل نوشيعيو

 . هللا ليبس ىفو نيمراغلاو مهبولق ةفلؤملاو

 .مههوجو اهب ىوكت عماقمك نوكتف اهيلع دقوي ىأ 4 اًهِيَلَع ئمحي ظو
 هوجولاب أدتباو .هلك مسجلا معت اهنأل ءاضعألا هذه تركذو «مهروهظو مهبونجو

 هللا ىضر ةريره ىبأ نع هللا ليبس ىف وزغلاو ةسارحلا -ريسلاو داهجلا :ىراخبلا هاور ثيدح نم ءزج (1)

 .(71841ل) هنع

 )١( ٌيككَك ىبنلا باحصأ نم لاجر ثيدح -راصنألا دنسم ىقاب :هدئسم ىف دمحأ هاور )5709١1(.

 ةرهز وبأ خيشلا هون دقو :تلق (048 مهنع هللا ىضر رذ ىبأ ثيدح -راصتألا دنسم : دمحأ هاور (*)

 . عضوملا اذه دنع فاشكلا ةعجارم ىلإ ىلاعت هللا همحر
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 ىف ةهاجولا لاملا زنكب نوبلطي مهنألو ؛صاخشأللا زيمتت اهبو ءةهجاوملا اهب اهنأل

 ىرشخمزلا لاق امك .مههوجو ءام نونوصي زنكلاب مهنألو ءاهيف نأشلاو ءايندلا

 «ماركإلاب نويحيو «ليمجلاب نوقلتي مهدنع انوصم مههوجو ءام نوكي نأ»

 نمو «مهبونج نوخفنيو ءاهنم نوعلضتي تابيطلا لكأ نمو «نومشتحيو نولجبيو
 هذه كنامز ءاينغأ ىرت امك ءمهروهظ ىلع اهنوحرطي «بايثلا نم ةمعان سبل

 لهأ بهدذ» لكي هللا لوسر لوق مهلابب نورطخي ال مهلاومأ نم مهتابلطو مهضارغأ

 هايإو مهمض اذإو اوسبع ريقفلا اورصب اذإ اوناك مهنأل ليقو .'«روجألاب روثدلا

 ىلع نوكي هانعم :ليقو «مهروهظ هولوو «مهناكرأب اولوتو «هنع اوروزا سلجم

 .ها «مهبونجو مهريخآمو «مهميداقم عبرألا تاهجلا

 .©مهف «ةقداص اهلك اهركذ ىتلا لاوقألا ىرنو ءىرشخمنلا ةلاقم هذه

 نوسبليو ءاهنم مهنوطب نوئلمي نيلعتسم نيهابم اهب نيرخافم لاومألاب نوعفتني

 مهب طيحت ةمايقلا مويو «ءاينغألل نوشهيو ء«ءارقفلل نوسبعيو «ريرحلاو سقمدلا
 ءازجأ لك ىف اهب نووكيو ءاهنع نوتلفني ال ثيحب ء«عبرألا تاهجلا نم رانلا

 .اليبس اهنم رارفلل نودجي الو ءمهمسج

 ىأ هومتزنك ام ىه مكرودت نم ةدقوملا رانلا هذه 4 مكسفنأل متزتك ام اذه
 وأ «هنوزنكت متنك ام لابو ىأ «نوزنكت متنك ام اوقوذف «هتاذ وأ ,هلامو هتبقاع

 .رانلل ادقوم هوقوذ

 مويلاب قلعتي امو «ةمايقلا موي اهباحصأو زونكلا نع ىلاعت هللا ربخ اذه

 نمب مهرمأ ةبقاع هببست مهلاحل ريوصت هنإ لوقن نأ حصيو ءوه امك هلبقن رخآلا
 .ريبخ ميلع هللاو «مهتضفو مهبهذب نووكي

 تملكت مث اهيف لاتقلا عنمو مرحلا رهشألا ركذب ةءارب ةروس ىف أدتبا دق

 مارحلا دجسملا نم نيكرشملا عنم ىلعو «مارحلا دجسملا ةرامعو نيكرشملا دوهع ىلع

 . مهكرادمب نابهرلاو رابحألا ثبعو .باتكلا لهأ كرش نايبو
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 04 لل لل

 أ برت

 ءاهلالحو اهمارح مرحلا رهشألا نايب ىلاعت هللا مدقو .داهجلا ناك دعب نمو

 :ىلاعت لاقف
 سلا 27 شيمه

 سشعاساو ادنع روهشلا هَدِعَّنِ
 رس يه خضر 7 َباوَمََسلا ّقَلَع ها حرس 2 ب رج 2

 نيفارثيظ الدليل كلر ٌةصبتأ نم
 اًمكحَد فك بربك ريك تريكحرقُملا انهو ٌمْكحَشأ
 3 َنيِينمْلَأَمم هَ 2 ان اوملعأو امة اككويمَتوُلِيِنَمي -

 أوك لسير فكحُلا فد ءايِزم يل ام اَمَّنِإ
2 

 تيل هيلي

 محامل اماَعمَنومَرحم اَماَحدَت
 قاوم - عَ أ ع ع هل وتم اء مب

 © تيبس هين
 رهش ناضمرف «ةئسلا نم روهشب ةالصلا ريغ تادابعلا تقو ىلاعت هللا نإ

 رهشأ هل جاو «تافرع موي اهيف نأل جحلا رهش ةجحلاوذو .مايصلا رهشو «نآرقلا

 الو ْثَفر الف جَحْلا ٌنهيف ضرَف نمَف تاموُلعَم رهشأ َجَحْلا )) :ىلاعت لاق امك تامولعم

 وذو لاوش ىه رهشألا هذهو ء[ةرقبلا] 4 659 ... َجَحْلا يف لادجالو قوسُف

 ىهتنتو لالهلا ةيؤرب ئدتبت «ةلهألاب رهشألا تلعجو «ةجحلا ىذ نم رشعو ةدعقلا

 . .. جحلاو ساّنلل تيقاوُم يه لق ةلهألا نع كنوُنأَسُي :ىلاعت لاق امك «هتيؤرب

 هدا نوجرُعْلاَك داع ىَّتَح لام هاَنرَدَق َرَمَقْلاَو » :ىلاعت لاقو [ةرقبلا] 4 39

 ةيآ اناعجو ليلا ةيآ انوحمف نيتيآ راهتلاو ليلا انلعجو )» :ىلاعت لاقو ء[سي] 46

 هانلَصَف ءيش لكو باسحْاو نينسلا دع اوُمَلعَملو مكبر نم الصف اوبل ةرصبم ٍراهّنلا

 ىه وأ «ءاهتناو ءادتبا روهشلا ةمالع ةلهألا تلعجو [ءارسإلا] «© اليمقت
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 نلوم للللالئلللللللا
 يي ل ١
 نإف ؛درجملا باسحلاو ريدقتلاب ال سحلاب رهشلا ءادتبا ملعي نأ  امهلوأ

 .باسحلاب الإ فرعت ال ةيسمشلا رهشألا

 وأ «دازتف (ةسيبك) نوكتف ناصقنلاو ةدايزلاب ةنسلا ريغتت الأ - امهيناث

 . سانلا عئابط عم قفتت اهنإو «دازت الف (ةطيسب)

 رشع ىنثا ىلاعت هللا اهلعجو .فلتخت الو «تادابعلا تاقوأ ريغتت ال كلذبو

 سانلا عئابط نإ :انلقو ءهنع قرتفي ال هتاذ هعضوم ىف رهش لك تبث دقو ءارهش

 .ةيرمقلا رهشألا ناعبتي لمحلاو ضيحلا نأ تبثف ةيبرعلا رهشألا عم ريست

 4هّللا باّتك يف ارهش َرَشَع اننا هللا دنع روهشلا ةّدع نإ :ىلاعت لاق دقو

 امب ىدتهن نأ انيلعو «ىلاعتو هناحبس هريدقتو همكح ىف اهانعم 4 هّللا دنع ظو

 ةقلعتم ماكحأ نم انيلع هبتك اميف ىأ .4هللا باتك يف :ىلاعت هلوقو ءهيلإ اناده
 ام هيف ىذلا ظوفحملا حوللا ىف بتك ام دارملا :ءاملعلا ضعب لاقو ءرهشألا هذهب

 .نونكملا هحول وهف «هدابعب ىلاعت هللا هردق

 ,«ٍروهشلا ةّدعإط ىلإ دوعي ريمضلا 4 مرح َةعبرَأ اهنم» :هناحبس لوقيو
 لبق كلذ ناكو «لاتقلا اهيف مرح ىتلا اهنأب ترسف دقو ؛«مارح عمج مّرَحو

 ناك اذإو «جحلا كسانم هيلإ دوعت ىذلا مالسلا هيلع ميهاربإ ةعيرش ىلع مالسإلا

 ةلم هنأل ؛تأدب امك اهداعأ دق مالسإلا نإف اولدبو اوريغو اهيف اوفرح دق نوكرشملا
 ةّلَم جرح نم نيدللا يف مُكِيلَع لعَج امو ... 9 :ىلاعت لاق امك مالسلا هيلع ميهاربإ
 مكيلع اديهش لوسررلا َنوُكيل اذه يفو لبق نم َنيِملَسُمْلا مُكاَّمَم ره ميهاربإ مكيبأ

 .[جحلا] 4 69 . .. سائلا ىَلع ءادهش اونوكتو

 ءمرحملاو ءةجحلا وذو ,ةدعقلا وذ «درس ةثالث ىه مرحلا رهشألا هذهو

 انيبم عادولا ةبطخ ىفف هلي ىبنلا لاق دقو «نابعشو ىدامج نيب ىذلا بجرو

 دق نامزلا نإ) رشاعلا ماعلا ىف ةبطخلا تناكو «مارحلا رهشألا اهنمو ءهتعيرش

 ةعبرأ اهنم ارهش رشع انثا ةنسلا ء«ضرألاو تاومسلا هللا قلخ موي هتئيهك رادتسا
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 للام لااااللللاانلللللاا لل

 ا رحل

 ىدامج نيب ىذلا رضم بجرو «مرحملاو ةجحلا وذو ةدعقلا وذ تايلاوتم ةثالث مرح

 هنأ اننظ ىتح تكسف ؛ملعأ هلوسرو هللا :اولاق «؟اذه موي ىأل :لاق مث «نابعشو

 رهش ىأ» :لاق مث «ىلب :انلق «؟رحنلا موي سيلأ» :لاق همسا ريغب هيمسيس

 .همسا ريغب هيمسيس هنأ اننظ ىتح تكس مث «ملعأ هلوسرو هللا :انلق .«؟اذه

 هلوسرو هللا :انلق «؟اذه دلب ىأ» :لاق مث «ىلب :انلق «؟ةجحلا اذ سيلأ :لاق

 :انلق «؟مارحلا ةدلبلا سيلأ» :لاق همسا ريغب هيمسيس هنأ اننظ ىتح تكسف «ملعأ

 اذه مكرهش ىف اذه مكموي ةمرحك مكيلع مارح مكلاومأو مكءامد نإف» :لاق . ىلب

 ارافك ىدعب اوعجرت ال الأ ءمكلامعأ نع مكلأسيف مكبر نوقلتسو ءاذه مكدلب ىف

 «بئاغلا مكنم دهاشلا ملعيل الأ «تغلب له الأ «ضعب باقر مكضعب برضي

 . ")هعمس نم ضعب نم هل ىعوأ نوكي رمأ هغلبي نم ضعب لعلف

 هللا قلخ موي هتئيهك رادتسا دق نامزلا نإ» :ّهْلِكي ىبنلا لوق ىنعم نإو

 اعابتا مرحلا رهشألا ىف نوريغي نيبتيس امك نيكرشملا نأ «ضرألاو تاومسلا

 وأ «نولتاقتي مهو ءمارحلا رهشلا ءاج اذإ اوناكف «تاراغلاو لاتقلا ىف مهتاوهشل

 ةيآلا ىف ىتأيس امك ءىسنلا كلذ نومسيو ء«هيلي ام ىلإ هولجأ ةراغلا نوديري

 «ضرألاو تاومسلا قلخ موي هتئيهك رادتسا دق ىنعمف «ىلاعت هللا ءاش نإ «ةينآلا

 .مرجلا رهشألا ىف هنأ قداص تقو وه تقولا اذه نأ

 الأ ىلع سانلا لمحت ةيعرش ةنده ضرف رهشألا هذه ىف لاتقلا ميرحتو

 ناك اذإو «ةيورتلا نوكتف اهنافجأ ىلإ بضقلا دوعتف ءاولتاقي الو حالسلا اوعفري
 تهنأ امبرو «سوفنلا أدهتف ليلعلا ميسنلاك نوكت اهيف نوورتي ةنده نيلتاقتملا نيب

 . نيكرشملاو ىبنلا نيب لاتقلا تهنأ ةيبيدحلا ةنده نأ رت ملأ «لاتقلا

 ىراسلا نمأ اهيف نوكي نأ بجيف «جحلا رهشأ ىه رهشألا هذهف كلذ قوفو

 رهشأ تايلاوتملا رهشألاو «هللا ضئارف ىدؤت ىتح «هتبوأو جحلا ىلإ هباهذ ىف

 ظيلغت -نيبراحملاو ةماسقلا :هوحنب ملسمو :(44:7) عادولا ةجح -ىزاغملا :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )١(
 )1١519/9(. ءامدلا ميرحت
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 ا

 نم ةرمعلا ديري نم نكمتيل نّمأَف «ةرمع رهش ناك رضم بجرو «ةبوألاو باهذلا
 .هيف رمتعي نأ

 ةدع نم مدقت ام ىلإ ةراشإلا 4 ميَقْلا نيدلا كلذ» :ىلاعت لاق دقلو

 ناكل نيدلا اهنأب اهنع ربعو «نيدلا وه اهنم عبرأ ىف لاتقلا ميرحتو ءروهشلا
 عنمل ديكأت ىماسلا ريبعتلا كلذف 24 نيدلا 9 ضعب تناك نإو «عرشلا نم اهميرحت

 ام هنأل ؛كلذك ناكو ميوقلا ميقتسملا هانعم 4 ميقلا ظو «ةعبرألا رهشألا ىف لاتقلا

 نكمي هنألو «لاتقلا ةدلح فكفكي هنألو ؛هدعاوق عفارو تيبلا ىناب ميهاربإ هكلس

 .هنم اودوعيو «هيلإ اولصي نأ نم تيبلا ىدصاق

 رهشألا هذه ىف هنع ىهنلا :ملظلا 4 مُكَسْفنَأ نهيف اوملظَت القط :ىلاعت لاقو
 نم عنم دقو «لتاقي نأ سفنلل ملظف ءاهيف لاتقلا رارمتساب مهسفنأ ملظ وه «مرحلا
 ضعب لاقو «سفنلل ملظ وهف ىلاعت هلل نايصع لكو «هلل نايصع هنألو «لاتقلا

 نع اوعفادي الف مهيلع ىدتعُي نأ وه مارحلا رهشلا ىف سفنلل ملظلا نإ :ءاملعلا
 ىف امرحم نوكي ال لاحلا هذه ىف لاتقلا نإ :لوقنو «مهريغ ءادتعا اودريو مهسفنأ
 مارحلا رهشلا » :لوقي ىلاعت هللاو ءمهريغ رهشلا ىلع ىدتعملا لب «مارحلا رهشلا
 .[ةرقبلا] 4 659 ... صاصق تامرحْلاَو مارحلا رهشلاب

 اوُلتاَقَو  :لاقف مهئادتعال ادر ةفاك نيكرشملا لاتقب ىلاعت هللا رمأ كلذ دعبو
 . [ةرقبلا] 4 590 . .. َةَقاَك مُكتوُلتاَي امك فاك نيكٍرشملا

 «هانعم ىف هديؤت اهنإ لب «مرحلا رهشألا ىف لاتقلا ميرحت عم ىفانتت ال هذهو
 نيكرشملا دادع ىف انلخدأ اذإ اصوصخو  اهريغو بازحألا ةوزغ ىف نيكرشملا نإ
 نأ نينمؤملا ىلع اقح ناكف «ةفاك نوعمتجي اوناك - صاخشألا نودبعي اوناك نم
 رهشألا ىف مهتفاكب نينمؤملا اولتاق نإو «مهمامأ اولذاختي الو «مهل ةفاك اوعمتجي

 .اولقاّثيو اوناوتي الو مهتلتاقمل ةفاك اوعمتجي نأ بجو ءمرحلا

 نهيف اوملظت الف » :ىلاعت هلوق نم ءاهقفلا ضعب ذخستي نأ ابيرغ ناكو

 هاهي ةيآلا ضعب ناك ؛مرحلا رهشألا خسن ىلع ةلالد « نيكر شملا اولتاقو مُكسفنأ
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 كالي لااا لالالالا

 يي ١.« كالا |

 بيرغلا مهمعز ىف  اهرخآو «مرحلا رهشألا ةعيرش نيبي ةيآلا لوأف ءرخآلا اهضعب .

 اهوخسنت مهنأ بيرغلا نم لب «ىلاعتو هناحبس هللا مالك ىف الوبقم نوكي فيكف

 دلع ىبنلا نأب بذاكلا مهمهو نوكزيو «ءىسنلا ىف مالكلاب اهمكح ميمتت لبق

 لبق راصحلا ىهنأ ىبنلا نأ ايخيرات تباثلا نإو «مارحلا رهشلا ىف فئاطلا رصاح

 | .07لاوش ءاهتنا

 ىف لوقعم ريغ ارمأ ىعدا دقف خسنلا ىعدا نمو «خسن ال هنأ قحلا نإو
 :ىتأي ال كلذو ءهتاذ

 رهشألا ىف لاتقلا ميرحت دكأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ  الوأ

 . ىرخأ اماكحأ نيبو «عادولا ةجح ىف مرحلا

 اي :ىلاعت هلوق اهنم ةريثك تايآ ىف مارح لا رهشلا ركذ ىلاعت هللا نأ  ايناث
 4« 0 ...دئالقلا الو يدهلا الو مارحلا رهشلا الو هّللا رئاعش اوُلحت ال اونمآ َنيِذّلا اهي

 :ىلاعت لاقو ءالوزن نآرقلا رخاوأ نم ىه ىتلا ةدئاملا ةروس ىف اذهو «[ةدئاملا]

 لاقو 4 2 ... مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتْقاَف مرحلا رهشألا خلسنا اَذِإَف
 . [ةرقبلا] 4 (659 . . . ريبك هيف لاق لق هيف لاتق مارحلا رهشلا نع كنولأسي > : ىلاعت

 ريغب خسنلا ءاهقفلا ضعب ىعدي كلذ عمو «ةمرحملا تايآلا تددعت اذكهو

 «نيملسملا عم نوكتو «ءامدلا ىلإ نيهرشلا كولملا ةقفاوم نوكت نأ الإ ةجح

 . هللاب الإ ةوق الو لوحالو

  بعالتو «مرحلا رهشألا ىف لاتقلا ميرحت ىف هركذ ام ىلاعت هللا متأ دقو

 :لاقف هب نيكرشملا

 اماع هتومرحيو اماع هتوُحي اورقك نيذْلا هب لضي ٍرْفكْلا يف َةداَيِز ءيِسّنلا اَمنِإظ
 موقلا يدهي ال هّللاو مِهِلاَمعَأ ءوس مهل نيز هللا مّرَح ام اوُلحيَف هللا مرح ام ةدع اوئطاويل

 . 4 69 نيرفاكْلا
 .ىبرعلا ركفلا راد .ةرهز وبأ دمحم مامإلل «نييبنلا متاخ» باتك عجار )١(



 ةبوتلا ةروسريسفت 8
 اللام

 كا
 يَ

 4َنيِقَتمْلا عم هللا َنَأ اومّلعاو 9 :ىلاعت هلوقب ةقباسلا ةيآلا ىلاعت هللا متخ
 انقح مرحلا رهشألا ىف لاتقلا ميرحت ىف هللا ةعاطإ ىوقتلا نم هنأب نينمؤملا راعشإل

 رمألاب كلذ دكأو «نيقنملا الإ رصني الو بحاصي ال ىلاعت هللا نأو «ءءامدلل

 .ةيمسالا ةلمجلابو «ىلاعت هلل ةيماسلا ةبحصلاب هدكأ امك «ملعلاب

 ءىسنلاو «ءىسنلاب مرحلا رهشألا ىلع ءادتعالا كلذ دعب نم ركذ كلذلو
 ىلاعت هللا ىلص هلوق هنمو «لجأو رّخآآ ىنعمب (أسن) :لاقي «ليجأتلاو ريخأتلا هانعم

 لصيلف هلجأ ىف هل ًأسنيو «هقزر ىف هل كرابي نأ مكنم دارأ نم» ملسو هيلع
 .©00همحر

 حيبتسيف مارحلا رهشلا نم وهو مرحملا ىلإ ءىجي نأ ءىسنلا ةقيرط تناكو

 هنألو ءالالح ارهش مارحلا رهشلاب لدبتسيف ءرفص ىلإ ميرحتلا لجؤيو «هيف لاتقلا
 لاومألا ىف اعمطو «تاراغلا ىف ةبغر كلذ نولعفي اوناك امنإ :اولاقو «ةراغلا ديري
 ةنانك نم لجر كلذ لعف نم لوأ نأ هتريس ىف قاحسإ نبا ركذيو «معنلا نم
 .(سملقلا» همسا

 « رفكلا يف ةدايز ءيِسَنلا اَمّنِإ 8 :ىلاعت لاقف مذلا دشأ ءىسنلا هللا مذ دقلو
 ؛هيف ةدايز الإ سيل وهف ءرصق ةادأ (امنإ)ف ءرفكلا ىف ةدايز الإ ءىسنلا سيل ىأ

 عرش ناكو «ةارع تيبلاب اوفاطو ناثوألا اودبعف مالسلا هيلع ميهاربإ ةلمب اورفك

 اودازف «ءىسنلاب اهيف اوريغف «نييعتلاب ةنيعم رهشأ ةعبرأ ىف لاتقلا ميرحت ميهاربإ

 . مهرفك ىلإ ارفك كلذب

 لتقلاو تاراغلا ىف مهتاوهش نأ ىأ 4 اورَفَك َنيِذّلا هب لضي  :ىلاعت لاقو
 ةلالدلل لوهجملل ىنب هنأ ظحاليو «مهلضي مهسوفن ىف ناطيشلا مكحتو لاتقلاو

 ىلع ناطيشلا ةرطيسو «برحلا ىف مهتاوهش اهسأر ةريثك لالضلا لماوع نأ ىلع

 بورحو تاراغ باحصأ مهنأل اذه ناكو «مهنيب ءاضغبلاو ةوادعلاو «ءمهسوفن

 ةلصلاو ربلا :ملسمو ,(«هذمك) محرلا ةلصب قزرلا ىف هل طسب نم -بدألا : ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم )١(

6690 5). 
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 نورمتسي لب «لاتق نم هيلع مه ام اومرحي مل «مارحلا رهشلا ءاج اذإف «ةرمتسم

 ىف نوريسي مث ؛هيلي ىذلا رهشلا ىلإ ميرحتلا نورخؤيو «مهيغ ىف نيرداس

 .رشع ةعبرأ وأ ارهش رشع ةثالث ةنسلا اولعج امبر :ىرشخمزلا لوقيو «مهيغ

 ءىسنلا نولحي 4 اماَع هَتوُمِرَحيو اًماع هنوُنحي » :ىلاعتو هناحبس لوقيو

 ىف اهتوهش مكحتو «مهسفنأ ىلع برحلا ىوه ةرطيس بسح اماع هنوعنميو «ءاماع
 ءاهوداز ىتلا ةدايزلا اوضوعيل ءارهش رشع ىنثا نع ةنسلا نورصقي دقو «مهسوفن

 .«رهشأ ةعبرأ وهو ىلاعت هللا همرح ىذلا ددعلا» هللا مرح ام ةدع اوئطاويل كلذو

 ةدودعم ارهشأ مرح هنأ وهو «ىلاعت هللا هعرش ام نوفلاخي كلذب مهنإو

 امل ةبسنلابو «ةنسلا نم هعضومو رهش لك تاقيم بسح «نييعتلاب ةنيعمو «ةعبرأب

 دنع نم رهش عضوم ىف ارهش اوعضوو «نييعتلا اوفلاخ ءىسنلابف «هدعب امو «هلبق
 اورظن مهف «ىوهلا وه لب ءاهيلع اودمتعا ةجح الو «هوتوأ ملع ريغ نم مهسفنأ

 «ددعلا اوقفاويل ىأ هللا مرح ام ةّدع اوُضاَويَل 9 :ىلاعت لاق كلذلو «ددعلا ىلإ
 «مرحملا رهش وه مرحملا ناكف «هللا مرح ام اولحأ كلذبو ءاهتاذ تاقوألا ال

 ءاهعضاوم تريغتو رهشألا تبرطضا املو «هومرحف رفص لالحلا ناكو «هولحأف
 ميرحت دك ىبنلا نلعأ امدنع كلذلو «هللا لحأ اماومرحو هللا مرح ام اولحأ

 «ضرألاو تاومسلا هللا قلخ موي هتئيهك رادتسا دق نامزلا نإ» :لاق مرحلا رهشألا

 هللا قلخ مويك ناضمر وه ناضمرف «هنع دعتبي ال هعضوم ىف رهش لك راص ىأ
 لالحلا نوكي كلذبو «مرحملاو ةجحلا وذو «كلذك ةدعقلا وذو «ضرألاو تاومسلا

 .امارح مارحلاو الالح رهشألا نم

 ىوهلاو ناطيشلا مهل نيز ىأ 4 مِهلاَمعَأ ءوس مهل نيز » :هناحبس لوقي مث

 مهل اهلوس ةريثك لماوع نأ ىلإ ةراشإلل لوهجملل ىنبو «حبيقلا 0 ءوس

 يدهي ال هللاو » :ىلاعت لاق مث ءرهشألا ىف هللا قلخ نوريغي مهتلعج ءمه

 ؛هيف اوراسف «لالضلا اوراتخاو «ةياوغلا ليبس اوكلس مهنأل  «نيرفاكلا م ف

 ىلإ هاده اراتخم قحلا قيرط كلس نم عم هناحبس هللاو «مهلالض كلذ ىف ناكف

 .هيلإ ىلاعت هاهنأ اراتخم لطابلا قيرط كلس نمو «هتياهن
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 مرحلارهشألا ريغ ىف لاتقلا

 هدم © >4 2 3 م يب سل ج -
 هوقلديتسو اًمِيَأ اًباَر ع مْكَبْزَمِياورِفَتاَلِإ

 5 -_ و هغر --- م

 قت لكم هلل كي مكحرع

 اكرم لو وجيم دَصأَو وقعت دش
 لَئْشلا او رككح ترا ةسيكح لكبجو
 2 مير عطار استلا بهما ديكر
 مكس فنأو مكحل ّوَمَأِ أوُدِهِبَجَماَلاَكئَواَفاَمْخَأوُ ورْفنَأ
 اه تب تروملعت رع 2 نإ عك ريَح ذهل سف

 ىلع أريس داهجلا نيب « نيكرشملا ثبعو مرحلا رهشألا ىلاعت هللا نيب نأ دعب

 نيكرشملا اوُلتْقاَف مرحلا رهشألا خلسنا اذإَفظ :ىلاعت هلوق ىف ؛مرحلا رهشألا قسن
 مابا مب يت س

 .4 2 ... مهومئدجو ثيح
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 ةينثولا زواجتو «ماشلا نم اهلوح ام ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا زواجت دق انه لاتقلاو

 ىف تناك دقف «كوبت ةوزغ ىف كلذو ىلاعت هللا ريغ نودبعي نيذلا باتكلا لهأ ىلإ

 وزغي هفرتلا ذخأ نأ دعبو «بويجلا مئانغلا تألم نأ دعب تناكو ءظيقلا ةدش

 .ةوقلا ةفآ وهو «ةنمؤملا سفنلا

 ىلإ ةمانتسالاو «ةعدلا هتدعقأ نم مهنم ناكف «داهجلا ىلإ ِةِكَي مهوعدي ذخأ

 اذلو «هيلإ اوعراس داهجلا ىلإ اوعد اذإ لبق نم اوناك امك اونوكي ملف «ةحارلا
 هللا ليبس يف اورفنا مُكَل ليق اَذِإ مكَل ام اونمآ نيذّلا اَهيَأ اي إف :لاقف ىلاعت هللا مهبتاع
 بجوم نأ ىلإ ةراشإلل 4 اونَمآ نيذّلا اهْيَأ ايإ» :ىلاعت هلوقب ءادنلا ردص 4 ملقا
 ىراكنإ ماهفتسا 4 مكَل امإ» :هلوقو «لقاثتلا ىلإ ال «ةردابملا ىلإ وعدي ناك ناميإلا
 حرص مث «متيعد اذإ ةردابملا نم مكعنمف مكل تبث ءىش ىأ هانعم «خيبوتلا ىنعمب
 شمعألا ةءارق ىفو «متلقاثت اهلصأ 4 مََلقاَنا ال وهو ءماهفتسالا هنمضت امب هناحبس
 مكل ليق 9 امدنع لقاثتلا وه راكنتسالا عضومو «7١2قاقتشالا لصأ ىلع (متلقاثت)

 ىنعم او 4مُكَل امإ» :ىلاعت هلوق ىف رّدقملا لعفلا ىف ةقلعتم 4 اذإإطو .4 اورفنا
 ىلإ اولقتنا هانعم «اورفناو متلقاثا اورفنا ليق ام لاح مكل تبثأ ءىش ىأ

 .لاتقلا ىلإ جورخلا هانعم ريفنلاف ءهّللا ليبس ىف داهجلاو «برحلا

 ةردابملا مكيلع تلقثو «متلقاثت هانعم « ضرألا ىَلِإ متقن ا :ىلاعت هلوقو

 لالظتسالاو «ةحارلاو ةعدلا ثيح ضرألا ىلإ مكسفنأب نيدلخم لاتقلا ىلإ
 كرتو ضرألا ىف دعاقتلاب اوضر مهنأ ىنعملا اذه نمضتيو ءنوكسلاو ءاهلظب

 دّلْخأ هكلو اهب هانعَفرَل انئش ولو » :ىلاعت هلوقك ءداهجلا ىف دومحملا ماقملاو ةعفرلا
 .[فارعألا] 4 629 ... ضرألا ىلإ

 مهيلع تقحف «ضرألا ىف ءاقبلا اوضر داهجلا نع اولقاثت ذإ مهنأ ىنعملاو
 . ةلذلا

 .ةرتاوتملا رشعلا ىف تسيل «(متلقاثت) )١(
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 داهجلا اوكرت دق اونوكي نأ وهو «مهلقاثت ىلع بترتي اميف ىلاعت لاقو

 ةايحلاب متيضرأ # :ىلاعت لاقف «ريثكلا ةرخآلا عاتم اوكرتو «ليلق عاتمب اوضرو

 امدنع متلقاثا اذإ مكنأ هانعمو «ىخيبوتلا راكنتسالل ماهفتسالا 4 ةرخآلا نم ايندلا

 ىه ىتلا ايندلا ةايحلا مكل نوكت نأب متيضر دقف هللا ليبس ىف روفنلا ىلإ متيعد
 لدب لئازلا اهميعنو ايندلاب متيضر ىأ «لدب ىنعمب انه نم 4 ةرخآلا نمط ةيندلا
 .مئادلا ميقملا اهميعنو «ةرخآلا

 :هتاملك تلاعت لاقف «ةرخآلا عاتمو ايندلا عاتم نيب قرفلا اررقم لاق اذلو

 . « ليلق الإ ةرخآلا يف اًيندلا ةاّيحْلا عام اَمَف

 متيضر متنك اذإ «هريدقت ردقم طرش نع حصفت اهنأل ؛حاصفولل انه (ءافلا)

 ةينايب تاراشإ انهو «ليئض ليلق ردق الإ ةرخآلا ىف ايندلا ةايحلا عاتم امف كلذ

 .اهركذن

 اهظفل ىف لادبإلا نم اهلاحب ةغيصلا نإف 4 متلَقاَنا ا ب ريبعتلا ىف - اهلوأ

 نيذلا نيدهاجملا نينمؤملا نأش كلذ امو «هللا ليبس ىف روفنلا لاقشتسا ىلع ةلالد

 يف ايندلا ةاَيحْلا عاَمَم اَمَفظ :ىلاعت هلوق ىف تابثإلاو ىفنلا ىف - ةيناثلا
 ةبسنلاب ةحارو ساسحإ نم نكي امهم ءايندلا عاتم رصق ديفي هنإف 4 ليلق الإ ةرخآلا

 .ليلق الإ وه امف ةرخآلل

 ريغ ةداعس هتاذ ىف اهب ناميإلا نألو «هترثكل ةرخآلا عاتم ركذي ملو

 . مئدلا تباثلا ميقملا ميعنلا كاردإ ىف ولع ىهف «ةروصحم

 ىلع هّللاو ائيش هورضت الو مك ريغ اموَق لدبتسيو اًميلأ اَاَدَع مكبذعي اورفتت الإ

 . 4 69 ريدق ءيش لك
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 دقف «هللا ليبس ىف نورفني الو ءداهجلا نوكرتي نيذلا لكل هللا نم راذنإ اذه

 .هلوسرو هللا ىلع ررض ال هنأو «كالهلاو طخسلاو باذعلاب ةيآلا هذه ىف رذنأ

 ىف ةمغدملا ةيطرشلا (ْنإ) ىه .داهجلاو هللا ليبس ىف ىأ 4«اورشتت ألإ»
 ريكدتلاو ءاقلطم ءاكَتم باذعلا ركذ 4 املأ اباذع مبدعي 8 طرشلا باوجو ««ال)
 دنع داهجلا نع لقاشتلا عم هتلش ىف قباطتي ديدش هنأو «باذعلا اذه ميظعتل

 لمشي وهف «هترثكو هددعت ديفي هقالطإو ؛هيلإ قحلا مامإلا ةوعدو هبجوم بوجو
 رانف ةمايقلا موي امأ ءايندلا ىف اذه ءراغصلاو ةناهملاو «ةلذلاو «ءادعألا نم وزغلا

 .هنع هدعبو ؛.هطخسو «هللا بضغو ميحجلا

 هنأ © مكريغ اموُق لدبتسيو » :ىلاعت لاقف «كالهلا ميلألا باذعلا عم ركذو

 موق ءىجي راعلاو ةميزهلاو ىزخلاب نيبوحصم نوكلهت ثيحو «مككاله دنع نوكي

 لوقي مث هل ىضرأو «مكنم ىلاعت هللا قحب فرعأو اسأب دشأ نونوكي مكريغ
 ريمضلاو ءاريثك وأ ناك اليلق ررضلا نم ءىش ىأ .4 ايش هورضت الو » : هناحبس
 هللا نأ - كلذ ىلع ىنعملاو (ىلاعتو هناحبس هللا ىلع) قايسلا رهاظ ىف  دوعي

 الإ نورضي ال مهنأ ىلإ ريشت ةيآلاو ؛هيلإ ءارقفلا مهو «دابعلا نع ىنغ ىلاعت

 «ةناهملا مهبكرتو «ةلذلا مهب لزنت نيذلا مهف ءمهيلإ دوعت ةبقاعلاف «مهسفنأ

 .ةميزهلا مهقحلتو

 وهو ءامئاد ناهذألا ىف رضاح وهو هلت ىبنلا ىلإ ريمضلا دوعي نأ زوجيو

 لوسرلا اورضت ال ىنعملا نوكيو « مهبر رمأب هورصني نأ ىلإ مهاعد ىذلا

 مكريغبف مكب نكي مل نإف ءهرصان ىلاعت هللا نإف ءائيش مكلقاثتو ءمكلذاختب
 مكئانف دعب نكلو «مكريغب هرصني نأ ىلع رداق وهف 4 ريِدَق ءيش لك ىلع هللاو»
 .مكيلع ةلذلا برضو

 ءاهلك روصعلا لمشي «دلاخ ماع ةيآلا هذه هيلع تلمتشا ىذلا راذنإلا نإو

 «ةلذلا اهيلع تيرض «ءهتكرتو «داهجلا نع ةيمالسإلا ةمألا تلقاثا نأ موي نمف
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 باذذعلا مهب لزنو «ممألا مهتعزوتو «اديدش مهنيب مهسأب راصو «نوملسملا قرفتو

 . هللاب الإ هوق الو لوح الو ءايندلا ىف ميلألا

 إِلا يف امه ذِإ نيل يناث اورفك نيدلا هجرخأ هللا هرّصت دقق هورصتت الإ ف

 . 4 انعم هللا نإ نزحت ال هبحاصل لوقي

 ىف وهو هعم هللا نإف ءائيش لوسرلا اورضي مل مهنأ ىنعم ىلاعت هللا نيبي

 ناقرفلا موي هرصن دقو «هعم ناك دقو ءادبأ هكرتي نل هنإو اهنم جراخ وهو مث ةكم

 (نإ) (الإ) « هورصتت الإ » ايلعلا ىه هللا ةملكو «ىلفسلا اورفك نيذلا ةملك لعجو

 ىف وهف هترصن نع متلذاختو هنورصنت ال متنك نإ :ىأ (ال) ىف ةمغدملا ةيطرشلا

 نكي ملو ءددعلا نم ةلق ىف وهو ىلاعت هللا هرصن دق ذإ لذخي نلو مكنع ىنغ
 طرشلل اباوج ىضاملا نوكيو ءرضاحلا ىف نوكي ام ىلع ليلد ىضاملاف «دحأ هعم
 هلوقك رضاحلا نم دمتسم هلضفو الصاف ىضاملا ناك اذإ ءرضاحلا ىف وه ىذلا
 «[فسوي] 4 69 َنيبذاكلا نم وهو تَقدَصَف لبُق نم دق هصيمق ناك نإ... »> :ىلاعت
 . طرشلا باوج هنأ نيبتل باوجلا ىف («ءافلا)» تلخد اذلو

 نأل بلغي نلف ءرضاحلا ىف هنورصنت ال متنك نإ :ىماسلا ىنعملا ةصالخو
 ىف هتروص داعأ وأ «ىضاملا ىلاعت هللا روصو «ىضاملا ىف هرصن دقو «هرصان هللا

 فرظ ذإو 4 نيا يِناَث اورَمَك نيذْلا ُهَجرْخَأ ْذِإ » :هتاملك تلاعت لاقف .ناهذألا

 جارخإ ىلإ اودصقي مل نوكرشملاو «هللا هرصن دقف ىلاعت هلوقب قلعتم ىضاملل
 «هوجرخي وأ هولتقي وأ هوسبحي ىأ هوتبثي نأ امإ ةثالث رومأ ىف اوركف لب هَ ىبنلا

 مهنوطب نم نطب لك نم اوتأو «هولتقيل هراد لوح اوعمتجاف «لتقلا ذيفنت اودارأو

 مشاه ونب ىضريو «لئابقلا ىف همد عيضيف «دحاو لجر ةبرض هوبرضيل «دهن ىتفب

 .هسراح هللا نكلو «هتيدب

 اراف جرخخ هنأ نيرسفملا مالك ضعب ىف ءاج دقو «لبق نم هانركذ ام ناك دقو

 هللا ملع ىف ةررقم تناك ةرجهلا نإف ؛ميلس ريغ رارفلا ركذ ناك نإو «لتقلا نم

 ناك ام ليلدب ةودنلا موي ىف هوركم وأ هوربد ام لبق نم ةوعدلا ماظن ىفو «ىلاعت
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 ؛ىلعو ءركب وبأو ىبنلا الإ ةكمب قبي ملو «لبق نم نينمؤملا نم ددع ةرجه نم
 | . مشاه ىنب ضعب لعلو

 ىلع هوجرخأ مهنأ نيكرشملا ىلإ بسني نأ حصيو «ةررقم تناك ةرجهلاف
 «ةيدمحملا ةوعدلا اوداع مهنأل كلذو ؛هجورخ ىف ببسلا اوناك مهنأ ساسأ

 ملف ءهب ثعب ىذلا هنيد ىف هلي الدمحم اودضاعي ملو ءاهلهأ اوذآو ءاهوذبانو
 ةلود موقت نأ نكمي ال هنأل ؛ةكم ضرأ ىف قحلا ةوعد ماقت نأل نيحلاص اودوعي

 ديال رمأ ةرجهلا تناكف ءاهلهأ بذعتو ءاهئوانت تناك دقو «ناثوألا ةلود لظ ىف

 «ةحلاص ةئيب اهيف مالسإلا دجو ىتلا ةنيدملا ىف ةينادحولاو قحلا ةلود ةماقإل هنم

 | .هسرغ اهيف سرغف

 «ةرجهلا ىف هناحبس هرصن ناك فيك ميكحلا همالك ىف ىلاعت هللا روص دقو

 . 4 انعم هللا نإ نَرَحَت ال هبحاصل لوُقَي ذِإِراَغْلا يف امه ْذِإ نينا يناَث إف :ىلاعت لاقف

 ىف هنأ ىأ «نينثا نم ادحاو هنوك لاح 4 نيْنا يناّث إ» :ىلاعتو هناحبس لاق
 ءراغ ىلإ نآجليو ءامهنوعبتتيو امهراثآ نوفتقي مهو ءدحاو الإ هعم سيل ةلق

 امهنإو «ةنيدملا ىلإ مهءارو ريسي ءادحاو اولسرأو «مهلاجر نم ددع هيف امهعبتتي
 لمع نم الإ كلذ امو «توبكنعلاو مامحلا هرهاظ ىلع ششع راغلا ىف الزن امدنع

 هؤافتقا ىهتنا دق راثآلا ىفتقي نم ناك دقلو «ةيفاخ هيلع ىفخت ال ىذلا ىلاعت هللا

 نأل ؛ىفاقلا بذكي لاحلا رهاظ نكلو ءرثألا ىهتتا انه اه :لاقو ءراغلا اذه ىلإ

 لعف نم كلذو ءفيكف ءهيلع ششع دق مامحلاو .هطويخ جسن دق توبكدعلا
 دقلو ءاريدقت هردقو هقلخ مكحأ ىذلا توبكنعلاو مامحلا قلاخو ءراغلا قلاخ
 نيكرشملا مادقأ ىلإ ترظن» :لاق هنأ هنع هللا ىضر ركب ىبأ نع دمحأ مامإلا ىور

 رظن مهدحأ نأ ول ِةِكك هللا لوسر اي :تلقف ءانسوءر ىلع مهو «راغلا ىف نحنو
 . ')«امهثلاث هللا نينثاب كنظ ام ركب ابأ اي» :لاقف !هيمدق تحت انرصبأ «هيمدق ىلإ

 هاور هسفن ظفللابو «١١2؟)مهنع هللا ىضر .قيدصلا ركب ىبأ دئسم - ةرشعلا دئنسم :دمصحأ هاور )١(

 نيرجاهملا بقانم -بقانملا :ىراخبلا هوحنبو 7781(2)قيدصلا ركب ىبأ لئاضف -ةباحصلا لئاضف : ملسم

 « رف مهلضفو
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 . 4 انعم هللا َنِإ نزحت ال » :ىلاعت هللا لاق امكو

 .امهنم نكمتي الف هتيامحو هتسارحب امهبحصي ىلاعت هللا نإ ىأ

 ءركب ىبأ تنب ءامسأ - ماعطلاب اهيف امهل ىتأت تناك «مايأ ةثالث هيف اثكم دقو ءاهنم

 ؛تيبلا ةمرح اوكتهو «ةرجاف ةلتق نويومأللا هلتق ىذلا ريبزلا نب هللا دبع ديهشلا مأ

 . مارح ا

 . 4 هيلع هتنيكس هّللا لزنأف )

 هديأو دعب نم ىلاعت هلوق ليلدب ءٌدْلَي ىبنلا ىلع دوعي 4 هيلع » ىف ريمضلا

 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ دوعي بير الب ريمضلاف ءاهورت مل دونجب

 نأ لمتحي :اولاق «؟دييأتلا تقو ام  هيبن مهب ىلاعت هللا ديأ نيذلا دونجلاو

 ىف ناك وهف ءراغلا ىف وهو هللا لوسرل ةكئالملا ةسارح وه دييأتلا كلذ نوكي

 لمتحيو «هئادعأ نم هتيامحو «هتسارحب راهطألا هتكئالم رمأو «ىلاعت هّللا ةسارح

 ةوزغ اصوصخو هَ ىبنلا اهب ماق «بورح نم دعب نم ءاج اميف ناك دييأتلا نأ

 .ةكئالملا دييأتب اهيف حرص دقف «ىربكلا ردب

 لعج ىلاعت هّللا نأ امهيناثو ««ىربكلا ردب) ةكرعم لوأ ةرجهلا دعب تناكو

 ' .ايلعلا ىه هللا ةملكو ىلفسلا اورفك نيذلا ةملك

 ةكئالملا نع ريبعتلا نإو ءاهوري مل دونجلا هذه نأب ىلاعت هللا فصو دقو

 دعب اهبرقأو ء«ةكرعم ىف ناك دييأتلا نأ ىلع لدي دونجلاب هِي ىبنلا اوديأ نيذلا

 تناك اشيرق نأ كلذ «ةيبرعلا دالبلا ىف ىوقلا نازيم اهب بلقنا ىتلا ىهو «ةرجهلا

 طبه ءردب ىف اورهق املف ءاهيف ىبدألا ناطلسلاو «ةيبرعلا دالبلا ىف ةوقلا مهل

 . كلذ ىلإ اوعاطتسا امف هتداعإ
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 اهب داري « ئلفسلا اورفك نيذلا ةملك لعجو # :ىلاعت هلوق ىف (ةملكلا)و

 ةيوق تناك اذإف ءاهيلع ةدودرم وأ ةذفان اهتملك لعجت ةلودلا ةوق نآل ؛ةوقلاو ةلودلا

 هللا ربعو «ةذفان ريغ اهتملك تناك ةفيعض تناك اذإو «ةذفانلا ةملكلا اهل تناك

 مالسإلا نع ىلاعتو هناحببس ربخو «ءايلعلا ىه هتلودو «ءايلعلا ىصه مالسإلا ةملك

 فيرشتو «ةقيقحلل نايب كلذو «هللا نم ثوعبم هيبنو ديحوتلا نيد هنأل ؛هللا ةملكب

 .فينحلا نيدلل

 ىف هرصن دقو «هرصان هللاف ءهورصني مل نإ مهنأب نودهاجي الو ِةكَك ىبنلا

 دونجيب هديأو «نيكرشملا عم هبرح ىف هرصن مث «هنم نيكرشملا نكمي ملو «هترجه

 ىأ #« ميكح زيزع هللاو 8# :ىلاعت هلوقب ةميركلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس متخو

 «داهجلا نع نودعقي نيذلا هللا مال نأ دعب .هملعو هتمكحب رومألا ريدي بلاغ رداق

 : ىلاعت لاقف داهجلاب رمأ هيبن عم ىلاعت هللا نيب

 مك ريخ مُكلذ هللا لبس يف مكسُنأو مكلاومأب اودهاجو الاقثو افاقخ اورفنا ف
 . 4 60 نوملعت متنك نإ

 ىبنلا اهب جرخ ىتلا كوبت ةوزغ ىف اهقبس امو ةيآلا هذه نأ ىلع ةاورلا رثكأ

 ةتؤم ىف اوناك مهنأل ؛ريبك ددعب ةوزغلا نم جرخي نأ دارأ دقو «مورلا ىلإ هك

 نب هللا دبعو «بلاط ىبأ نب رفعجو «ةثراح نب ديز ةيارلا ةلمح اهيف ناك ىتلا

 نم فلأ ىتئام راوجب فالآ ةثالث نوكي ىنأو «فالآ ةثالث نم ًاوحن هشيج ددع

 . مزهنم ريغ عجارتلا ىف ةراهملا تناكف برعلا نم مهومدختسا نمو ءمورلا
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 «نيملسملا ىف اوعمطي اليكل مورلا ىلع ةركلا ديعي نأ لي ىبنلا دارأ املف
 نم اولتق مهنألو «برعلا رمأ مهراغصتسا ىف نأشلا وه امك مهرمأ اورغصتسيو

 ةنتف نع تكسيل لي ىبنلا ناك امو «مهنيد نع مهونتفيل ماشلا لهأ نم ملسأ

 .اهعنم ىلع رداق وهو «نينمؤملا

 ءمهضرأ ىف نينمؤملا اودهطضي اليكل «مورلل عدرلا ىه كوبت ةوزغ تناك
 هللا دارأ وأ ءاريثك ددعلا نوكي نأ ىبنلا دارأو «مهل الوخ قحلا لهأ اوذختي اليكلو

 . كلذ هل ىلاعت

 .:ىلاعت لاقف «نامورلا مامأ برعلا ةيضق نأل ؛اورفني نأ عيمجلا اعد اذلو

 ريقف وأ «فيفخ هلمح ىنغ نيب قرف الو ءاعيمج اورفنا ىأ 4ًالَقواًاَقح اورفنا ط
 وأ طشنم لاح نيب قرف الو «.خيشو باش نيب قرف الو «دالوألاو ةليعلاب لقثم

 ىف لاقثإو «لمعلا ىلإ ةفحخن لاحو «هاركتساو لاقثإ لاحو لابقإ لاحو «هركم
 | . .هيلإ كرحتلا

 نأ امإف ,برعلاو مالسإلا ةيضق اهنإف «ةلع هيأب نيللعتم ريغ اعيمج اورفنا

 .مالسإلاب اوزتعي وأ نامورلل اولذي

 نوكي لاملاب داهجلاو 4 مكسفنأو مكلاومأب اودهاجو ا :ىلاعت لاق مث
 سفنلاب داهجلاو ءمهل لام ال نم ةناعإ ىلعو «هتاودأ ىلعو .برحلا ىلع قافنإلاب
 ىلإ بهذ نونسلا هتلقثأ اخيش نأ ىوريو «نيلتاقملا ةناعإو «لاتقلاو .فيسلا لمحب
 مهينغأو «نيلتاقملا تنواع لتاقأ مل نإ :لاقف «ةخوخيشلا فعض هطبثف «برحلا

 .هيلإ نوجاتحي ام ضعب نع

 .هراكملا لمحتو ربصلا اهديوعت لوانتي سفنلاب داهجلاو

 لاقثأب نيقوعم ريغو «ماع ريفنب جورخلا ىأ 4 مُكْل ريخ مكلَذ » :ىلاعت لاقو

 هيفو «ةلذلا نم ريخ ةزعلاو «ةزعلا هنأل 4 مكل ريخإ» بابسألا نم ببس ىأب وأ
 نم ريخ ةماركلاو «ةماركلا هنألو ءةعفرلا هنألو ؛هلك ريخ هللا ءاضرإو هللا ءاضرإ
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 ريسفتلاب باطخلا مومع ىلع صنلل عمسجلا ىلإ ةراشإلا ىف باطخملا ركذو «ةناهمل

 ةزع ىف توملاف «رشلا نم ريخلا «نوُمََتْمُسك نإ اصن باطخاب عيمجلا معي ىتح
 رفكلا ةلذ عم ةايحلا نم ريخ داهجلا ةمارك عم توملاو «ةلذ ىف ةايحلا نم ريخ
 .ةناهملاو مالستسالاو

 نيقفانملاو ناميالا فاعض لذاخت

 : ىلاعت لاق

 تدعي كلو كوُخيدل اد َدِصاقاَرَفَسَواَسِرَف اضَرعناَكَوَل
 ا اًنَعْلَمَد 7-0 ارلهئلابح .: وفل 2 ةّقحْلا و يد

 - السم ةَقّشلا 0

 2 وينك جم 1 م م »< بش 0 6 2

 بياكل 1 دم ككَلنَعُدَصاَمَع يح 2 كه 310
- 

 م ها ل ا -_ أ ماعتو أوك

 َنيَِل أك نِذ -- 0 بيرك ص

 وي حر

 هلو تأباو د هدجي نأ رجلا َوَيْلاَو هَ 0-3

 يلا كنت ها نقيل أو يهين

 كم زو تكرار ري أو ؤيلاو هللا بمجال
 اي تروددَر و هيتر يف

 «داهجلا نع نوفلختم نولذاختم ةمث ناك ماعلا ريفنلا ىلإ ةعطاقلا ةوعدلا عم
 ىفوأ ةايحلا هذه تناك لاح ىأ ىلع ةيضار ةشيع اهنوري «مهيلع قاش هنأل كلذو

 .ةايحلا ىف ةشيعم ىندأو نوهلاب ىضرت ةلذ ىف مأ داهجلاب لانت ةزع

 .هناحبس لاقف ءالهس ءاخر اهنوديري مهنأ هناحبس نيب دقو
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 4 ةّقشلا مِهيَلَع تدْعَب نكلو كوُعَِبَنَأل ادصاق اًرَمَسَو اًميِرَق اضرع ناك ول

 ءىجي ىذلا لهسلا (بيرقلا)و ءايندلا عفانم نم ضرعي ام وأ «عاتملا وه (ضرعلا)

 ريسلا ىف ةقشم ال ىذلا بيرقلا لهسلا (دصاقلا رفسلا)و ءداهجإو ةقشم ريغ نم

 .هسفن ىف قاشلا رمألا وأ «ةدهجملا ةقاشلا ةريسملا (ةّقّشلا)و «بعت الو هيف

 فلختي الأ بجي ىذلا ماعلا ريفنلا اذه ىف مهتوعد ول كنإ «هللاو» ىنعملاو

 لام وأ بيرق ايندلا ضارعأ نم ضرع ىلإ - صالخإلاو ناميإلا لهأ نم دحأ هنع

 ةمانتسالاو ةعدلا نوديري مهنأل ؛كوعبتال ابيرقو الهس ادصاق رفسلا ناك وأ «بيرق

 .ةناهم وأ ةمارك ىف ةزيزع وأ ةليلذ ةايحلا ىندأب اوضري نأو ةحارلا ىلإ

 نم موهفملا ريفنلا ىلإ دوعي ريمض اهلعاف « اضرع ناك ول ) : ىلاعت هلوق ىف
 ىلإ لَك ىبنلا ءاعد اوبيجي مل مهنأ ديفي مالكلاو ,«ًالاقثو اًفاقخ» ىلاعت هلوق

 ماد ام هريغو ءرذع ىذ نيب قرفي ال ماعلا ريفنلا نأ عم اوفلختو .ماعلا ريفنلا

 .ارداق

 تدعب ةديدشلا ةقشلا نأ وهو «مهفلخت ببس ىلاعتو هناحبس هللا نيبيو

 .ةديدش ةقشمو قيرطلا ىف دعب هيف ريفنلاو «مهيلع

 «ةيذاكلا ناميألاب راذتعالا اوقثوو «ليلذلا فيعضلا ةجح وه راذتعالا نإو

 . 4 مكعم انِجَرَحَل انعطتسا وَ هّللاب َنوُفلَحَيسَو :  ىلاعتو هناحبس لاق اذلو

 هللاب ةناعتسالا نمضتي لاحلا هذه ىف فلحلاو .هللاب مهفلح ديكأتل (نيسلا)

 لوقل ةلوقم « انعطتسا ول )» : هلوقو هللا ىلع ناتهبو رفك كلذو «مهبذك عم ىلاعت

 وأ فلحلا نومضم ىهو 4 مكعم انجرخل انعطتسا وَلا :نيلئاق هريدقت فوذحم

 «ىقيقحلا ببسلا اوفخيل «ةرجافلا نيميلا هذهب مهبذك اودكأ دقو هيلع مسقملا

 نيب دقو «مهلوقع لضأو مهبولق دسفأ ىذلا قافنلا وأ «ناميإلا فعضو «نبجلا

 :لاقف مهفلخت هتبغم نأ ملعي هللاو : ىلاعت لاقف ٠ «نيميلا هذه ىف مهروجف هناحبس

 نيسميلا هذهب مهسفنأ نوكلهي ىأ «َنوُبذاَكَل مُهّنِإ ملعي هّللاو مهسفنأ نوكلهي )»

 ءاهناميإ فعضو «سفنلا داسف نم دشأ كاله ىأو مهسوفن دسفت اهنأل ؛ةيذاكلا
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 لبيب

 "يي

 اوقلأ مهريكفت داسفل كلذ قوف مهنإو ءرْرَُم فعض نع نوفشكي مهفلختب مهنإو
 .ءاذختسالا لذ داهجلا ةزعب اولدبتسا ذإ «ةلذلا ىلإ مهيديأب

 هّللاو :هلوقب هتاملك تلاعت هلوق ىف مهبذك ىلاعتو هناحبس هللا دكأ دقو

 :ايناثو «ةلاحم ال قداص هللا هملعي امف 4 ملعب ركذب الوأ 4 َنوِبذاَكَل مُهّنِإ مَع
 «نبجلا هللا حبق .نوبذاكل ىف ماللاب :اعبارو «(نإ)ب :اثلاثو ء.ةيمسالا ةلمجلاب

 اهيلع برضتو ءاهتزع بهذت اهب ممألا ءاودأ اهنإف «قافنلاو ناميإلا فعضو

 . ةلذلا

 نأ هل ناك امو كك ىبنلا مهل نذأف «ةيهاو راذعأ لاحتتناب اورذتعا دقل

 نوكي «نيلذاختم شيلا ىف نوكي نأ ىف ةدئاف ال هنألو «نولوقي ام رهاوظب مكحي

 ىبنلا مهل نذأي مل اذإ اوجرخي نل مهنإ ملعي هللا نكلو ؛هفوفص ىف لشفلل ةعيرذ
 ذإ هلوسر ىلع بتع اذلو «مهرمأ فشكتنيو «مهراذعأ بذك رهظيف .فلختلاب

 ٠ :همالك ىلاعت لاقف «مهرذع لبق

 مدعو دوعقلا اومزتعا دق تايآلا هذه ىف هللا مهركذي نيذلا نوقفانملا ءالؤه

 هذه تلزن» :دهاجم نعو .ناميإلا لهأ دضع ىف اوتفيلو ءانبجو افعض «جورخلا

 اودعقاف مكل نذأ نإف .مهنيب اميف اولاقو ٌدْكَك هللا لوسر اونذأتسا سانأ ىف تايآلا

 نم مهلاحل ارتاس نذإلا ناكف «نيلاحلا ىف نودعاق مهف ءاودعقاف مكل نذأي مل نإو

 ءمهلاح رتس ىذلا نذإلا ىلع هيبن هللا بتاع اذلو «نيلاحلا ىف فلختلا دصق

 تنذأ مل كنع هّللا افع  :ىلاعت هللا لاقف «ليلذلا مهدوعقو «ثيبخلا مهدصقمو

 ةرابع فطلأ ىف هيلع ىلاعت هللا هبتاع كي ىبنلا نم عقو أطخ اذه نإ اولاقو 4 مه
 ؛باتعلا عضوم ركذ مث «(وفعلا ركذب) باتعلا هجو نايب لبق أدتبا دقف «باتع

 ريبدت وهو «هيف داهتجالا قح ىطعأ دق رمأ ىف دهتجا ٌهْيِلكَي ىبنلا نأل كلذو

 نأ ىأر دقو «ةياغلا ىلإ الوصو اهريخو ءاهيف ططخلا حجنأ فرعتو «بورحلا

 هللا نكلو «ةمئاق ةكرعملاو «لشفلاب اومهيو «مهعم اونوكي نأ نم ريخ مهدوعق



 ةبوتلا ةروس ريسفت ## 0 ٠
 ننال

 يي 1

 ملعي هللاو اوجرخي نل مهنأ وهو دلت ىبنلا هملعي ال رمأ ىلإ ِهلَي ىبنلا هبني ىلاعت

 .كلذ

 ىف ناذكتسالا دنع نذإلا زيجأ دقو «نذإلا ىلع باتع هيف انه ميركلا صنلاو

 ئىلع هعم اوناك اذإو هلوسرو هّللاب اونمآ نيذّلا نوئمؤملا اَمّنِإإ8 :ىلاعت لاقف ىرخأ ةيآ

 هللاب نونمؤي نيذلا كعلوُأ كتونذأ تسي نيذلا َنِإ هونذأتسي ىّتَح اوِبهذَي مل عماج رم
 روفغ ِهّللا نإ ِهّللا مهل رفغتساو مهنم تئش نمل َنَذَأَف مهنأش ضعبل كونذأتسا اَذِإَف هلوسرو

 .[رونلا] 4 69 ميحُر

 اهعوضوم اهانعم ىف ملكتن ىتلا ةميركلا ةيآلاف «.فلتخم نيتيآلا عوضومو

 «هلوسرو هللاب نونمؤمف رونلا ةروس ةيآ عوضوم امأ «ناميإلا ءافعضو نوقفانملا

 مهنأش ضعبل ناك مهناذكتساو .داهجلا وهو نينمؤملل عماجلا رمألا اوباجأو

 ضعبل ىربكلا ردب ةوزغ نع فلختلا ىف نافع نب نامثع نيرونلا ىذ ناذئتساك

 .فلختلا ىف هل هنذإو .هرذع دلك ىبنلا لوبقو «هنأش

 ماهفتسا وهو #4 مهل تنذأ مل» :هلوقب ىلاعت هللا هنيب باتعلا عوضومو

 غوسم ةمث نوكي نأل باتعلا عم ىفن نكلو «جورخلا ببس نع ماهفتسا هيف سيل

 نأل ؛« اذال» ءزجعملا مالكلا ىف ىلعألا لثملا هلو «هناحبس لقي مل اذلو «نذإلل

 .؟غوسملا نع لاؤسلا ىف اصن نوكي كلذ

 مهنأ وهو «ةيقيقحلا مهلاح نيبتت ىتح راظتنالا مدعل ناك راكنإلا كلذ نإو

 هنأ ىأ 4نيبذاكلا مّلعتو اوقدص نيذّلا كل نّيبتي ئّتح ]8 :ىلاعت لاق اذلو ؛نودعاق

 .مهرمأ فشكنيو «مهلاح نيبتت ىتح نذإلاب عراست ًالأو ءراظتنالا بجي ناك

 ةقشلا ديعبلا رفسلا كلذ ىف مهلمحي ام نودجي ال نيذلا ءارقفلا ضعبك «مهراذعأ

 ءاينيقي املع مهبذك ملعت نوقفانملاو ءمهقدص نيبت ءالؤهو ءةقشملا ديدشلا



 ةبوتلا ةروس ريسفت ا
 1 كلل لللااولااللال

 أ _بلمهجنز)ب

 "يي

 مهل افصو بذكلا راص نيذلا 4 نيبذاكلا ملعتو ١ :ىلاعت هلوقب هناحبس مهفصوو

 .ناقرتفي الو قافنلا مزالي بذكلاب فاصتالا نإف « نيقفانملاك «مهنوئش نم انأشو

 وأ ءرهاق رذعل الإ نونذأتسي ال نيدهاجملا نينمؤملا نأ ىلاعت هللا نيب دقو

 لهأ نم ابيرق نوكيل ةنيدملا ىف ىقبي نأب مالسإلا سراف ايلع رمأ امك ءرهاظ رمأل
 هلع ىبنلا قفو ىلاعت هللا نأ رهظيو «عاطأ هنكلو كلذل ىلع ملأت دقو ٌةْْكك ىبنلا

 .لاتق نكي مل هنإف ,فلختلاب يلعل هنذإ ىف

 :ىلاعت لاق

 مهسفنأو مهلاَوُمَأب اودهاجي نأ رخآلا مْويْلاَو هّللاب نوئمؤي نيذّلا كئَدئَتَسي الف

 . 4 9 نيقمْلاب ميلع هّللاو

 ؛داهجلا نع دوعقلا ىف كنونذآتسي ال رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي نيذلا نإ

 : نيينسحلا ىدحاإب نوزوفي داهجلا ىف مهنأ نوملعي مهنآلو «دئادشلا ىف نوربصي

 ايندلا نأ نوملعي مهنألو «امهادحإب زوفلاف هلك ريخلا امهيفو «ةداهشلا وأ رصنلا

 رخآلا مويلاب ناميإلا ركذ اذلو «ىقبأو ريخ ةرخآلا نأو دودحم لجأ ىلإ اهعاتم

 ةرخآلاب ناميإلاو «نيتملا ىوقلا ىلع دامتعا هللاب ناميإلاف «هللاب ناميإلا راوجب

 .ةداهشلاو نامرحلا نع ضروعلاو ءازجلاب ناميإ

 ءمهسفنأو مهلاومأب اودهاجي نأ ىف ىأ «اودهاجي نأ :ىلاعت هلوقو

 «برعلا مالك ىف ريثك (اهدعب امو نأ) نم كبسنملا ردصملا ىف «ىف» فرح فذحو

 ال مهف ءمهنم كلذ عقي نأل ىفن اذهو ءاودهاجي نأ ةيهارك ردقي نأ حصيو

 ؛«ىلاعت هللا هضرف رمأ نوهركي ال مهنأل ؛داهجلا ةيهاركل فلختلا ىف نونوذأتسي

 مهنألو «مهيلع هضرفو مهل هللا بحأ ام اوبحي نأ مهيلع بجوي مهناميإ نإ ذإ

 .فويسلا لالظ تحت ةزعلاو «ةزعلا نوديري



 ةبوتلا ةروسريسفت ## 5
 لل م للامام

 ا رس

 نؤملاب شيجلا دادمإو «ةوقلاو ةدعلا دادعإب ىأ .4«مهسفنأو مهلاومأب»

 مهسفنأب اومدقتي نأبو ءمهلمحي ام اودجي مل اذإ ءايوقألا ءارقفلا لمحو «ةريخذلاو

 هللا متخ مث ؛مهمادقإب مهءادعأو هللا ءادعأ نوعزفيو «لجو الو بارطضا ريغ ىف
 ىلاعت هللا ملع نع رابخإ اذهو 4َنيِقّتمْلاِب ميلع هّللاو  :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت
 نأ نوقتيو «ةلذلا مهيلع بتكت نأ نوقتيو «ةمايقلا موي باذع نوقتي نيذلا نيقتملاب

 رافكلل نوكي نأ نوقتيو «ىلاعت هللا ءادعأو قحلا ءادعأل اونيكتسيو ءاوذختسي

 «نيقتملا ءالؤهب ميلع ىلاعت هللا .نينمؤملا ريغل مهتيالو نوكت نأو «ناطلس مهيلع

 ولعلاو «ةماركلاو ةزعلا ايندلا ىفف «ةرخآلاو ايندلا ىف ءازجلا نسحأب مهيزجيسو

 .ميقملا ميعنلاب ةرخآلا ىفو «داسف ريغ نم ضرألا ىف

 اَمّنِإإ9 :همالك ىلاعت لاقف ءدوعقلا ىف نونذأتسي نيذلا ىلاعت هللا نيب مث

 َنوُدُدرَي مهبير يف مِهَف مهبوُلُق تباتراو رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي ال نيذّلا كندئتسي
 نونمؤي ال نيذلا ىلع دوعقلا ىف نونذأتسي نم ىلاعتو هناحبس هللا رصق #0592

 رصقلا دافأو ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤم دوعقلا ىف كنذأتسي الف ءرخآلا مويلاو هللاب

 .هتاودأ نم اهنأل (امنإ)ب

 نعذي الو «هيهاونو هرماوأ عيطي الف «ىلاعت هللاب نمؤي ال قفانملا نأل كلذ

 عوضخلاو ةعاطلاو مالسإلا تاملكب هناسل قطن نإو «هبر نع كي دمحم هب ءاج امل
 نع مهب دعقت اهلك ةثالث الاوقأ مهيف ىلاعت هللا ركذ دقو «هبلق عيطي ال ارهاظ

 : اهنم ةدحاو لب ءداهجلا

 :ال مهلعجي هللاب مهناميإ مدعف ءرخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي ال مهنأ :اهلوأ

 ةزع نم هيف امب نونمؤي الو ,داهج نم مهيلع ضرف ام نوبيجي الو «نونعذي

 ةلذلا نوديريو «مهل اهنوغتبي الو نينمؤملل ةزعلا نوديري ال كلذ قوفو «ةماركو
 نأو ءمهل ضيوعت ال هنأ نودقتعي مهلعجي ءرخآلا مويلاب مهناميإ مدعو ؛مهل

 نحن امو ايحنو تومغ ايندلا انتايحالإ ىه نإ نولوقيو «ةايحلا ىه اهدحو ايندلا

0 



 ةبوتلا ةروس ريسفت ا
 نال للااالا

 أ سل

 ناميإ هعم دجوي ال بيرلاو «مئاد بير ىف مهف «بيرلا لاح :اهيناث
 ءرمتسم لابلب ىف نوكي ذإ .هسفن ىف باصي قفانلا باصي ام لوأف «ءىشب

 .المع نوعيطتسي الو «لاح ىلع هعم رقتبسي ال مئاد ىركف بارطضاو

 مهبيرل ةجيتن مئاد ددرت ىف مهنأ :اهثلا

 .نيدهاجملا عم اوجرخي الأ هللا معن نمو

 :جورخلا اودارأ ام مهنأو اوجرخي الأ ريخلا نم نأ نايب ىف ىلاعت لاق

 ورحل اوداَرَأَوْلَو و

 عك خااص رسم يكل ثا
 وو 2 -

 سر اََح يلع
 © َتيِيِلدلَع ايها وتس سيفو َدَِْفْل
 قحَروالاَك ايكوم و هج ةيئا عتيق

 هز تحب دوه راك مهو 2

 :فيلا قالا قيشال لد دم لوفي مُهْنِمَ

 هن ترفتكحلابٌة طيح ٌمّئَهَج كرا وطقس

 ىهو راذعألا نيسملتم اودعق نيذلا نيقفانملا نأش ىف اهيلي امو تايآلا هذه

 ةعامجلا داسفإ اولواح دقلو  اهماظع ىف رخني «تاعمتجملا ةسوس قافنلاو  ةبذاك

 .مهتاملظ فشك ىدمحملا رونلا نكلو «ةيمالسإلا

 قافنلا نكلو ءاوجرخ نإ برحلا ىف مهراضم هناحبس نيبي تايآلا هذه ىفو

 دقو ىلاعت لاقف انرشأ امك اريخ ناكو اوجرخي ملف «داهجلا رطاخم عم ىقتلي ال

 اودعأل جورخْلا اوُدارَأ ولو » :ىلاعت لاقف « مهئاعبنا هرك هنأل جورخلا نع هللا مهطبث

 . 4 ةّدع هَل



 ةبوتلا ةروس ريسفت 0# 2
 001 ا ملال

 ليج

 ١ يب

 نذأي مل ولو ءاونذأتسا امدنع مهل نذأ نأ ِةِْكي هيبن ىلع بتع ىلاعت هللا نإ

 اوديري مل مهنأل ءمهل رذع الو رذعلا ءاعدا ىف نوبذاك مهنأ نيبتو «مهرمأ فشكل

 اوداَرأ ولو » :لاقف ءجورخلا مهدصق مدع ىلاعت هللا دكأو «ءادتبا جورسخلا

 جاتحت امو «حالسلاو ١2)عاركلا دادعإ نم ةدعلا اودعأف «هتارامأ تدبل 4 جورخلا

 «نابإلا كلذ ىف ةلود ىوقأ اوناك نيذلا نامورلا ةاقالم اهيف ةديدش برح هيلإ

 مهدصقم ىف ام اورهظأو «جورخلا ةين ىلع اونوكي ملف «ةدع اودعي مل نكلو

 لاقف ءاوجرخي نأ ىلاعت هللا هركو «نيملسملل اريخخ كلذ ناكو «مهراذتعاب
 - هللا ةدارإ مهول عنم هنأ كاردتسالا ىنعمو 4َمِهَّتاَعبن هللا هرَك نكلو ا : ىلاعت
 هللا ةدارإ مهوي دق مهجورخ مدع ىلع هنالعإ ىدؤم نأل ؛مهجورخ  ىلاعت

 4« مهّتاعبنا هّللا هرك نكلو 8 :لاقف «كاردتسالا اذهب هناحبس اهافنف «مهجورخ
 ملع امل مهجورخل ىلاعت هللا ةيهاركو «نيدهاجملا عم جورخلل ضوهنلا ثاعبنالاو

 تايآلا كلذ ىلع لدت امك «نينمؤملل بارطضالاو لابخلا نوديري مهنأ هناحبس

 «مهنم ةنتفلا ةراثإب عقت تناك ىتلا ةريثكلا رومألا كلذ ىلع تلد امكو «ةيلاتلا

 .ىلاعتو هناحبس هللا اهأفطأ ةنتفل اران اودقوأ املك اوناك نكلو

 لازأو «فعضلاو لسكلا عوزن مهسوفن ىف عقوأو مهلذخ ىأ 4 مُهُطَبتَف»
 ةبترتمللا ةحلصملل الإ كلذ امو «ناميإلا شيج عم ريفنلا ىلإ ضوهنلا ىف مهتبغر

 نم هيلع بترتي ام ديرأ نكلو «هتاذل طيبشتلا ديرأ امف «جورخلا نم مهعنم ىلع

 هبابسأ مهل تحئنس نإ «فالخلا ةراثإو «هيف اهنوثبي نتفلا نم ناميإلا شيج ةيامح

 بهذتو اولشفتف اوعزاتت الو .. .#4 : لات لاق امسك «علزتلا الإ شيخا شعش الو

 . [لافنألا] 4 69 . . .اوربصاو مكحير

 (ليق) 4 نيدعاقلا عم اودعفا ليقو مِهَطُبَف  ءاوجرخي الأ ىف ةحلصملا تناكف
 نومضم ىف تناك ىتلا ليذختلا لماوع ددعتل لوعفملا ىلإ دنسأو «لوعفمل ءانبلاب

 داسفو «ةديعب هيف ةياغلا نوكو «ةقشلا دعبو نينمؤملاب رشلا ةدارإو .مهنبجف «لوقلا

 .برحلا ىف حلصت ىتلا باودلاو ليخلا عيمجل مسا :عاركلا )١(



 ةبوتلا ةروس ريسفت 8
 01 للامام للا الل لااا اللا

 كا ١

7 

 لماوع هذه لك .هلهأو ناميإلا ةيهاركو ءقحلا ةرصن نع مهلذاختو «مهسوفن

 مهلاح ناسل ناك نأ ىلإ مهب تهتنا اهيلإ انرشأ ىتلا لماوعلا هذه  نيدعاقلا عم

 . 4 نيدعاقلا ْعّم اودعفا :لوقي

 مهل مذ وه :ىرشخمزلا هيف لاق .4 نيدعاقلا عم اودعُقا » مهسفنأل مهلوق

 ىلاعت هللا هنيبو «فلاوخلاو نوفلاخلاو نودعاقلا مهو «نودعاقلا مهو تويبلا

 .4 0 .. فلاوخلا عم اونوكي نب اوضر )» :لاقف

 «ةنسحلا هتاهيبنت نم اذهو :لاقف فاشكلا ىلع هتيشاح ىف رصانلا قلع دقو

 ءالؤهب مهقاحلإ نم ةدئافلا هذه لصحت الو «نيدعاقلا عم اونوك :لاق ول اذكو

 «ةيآلا ةرابع نم الإ ةمسلا هذهب نيموسوملا دعاقتلاو فلختلاب سانلا دنع نيفوصوملا

 كتلعجأل ... » مالسلا هيلع ىسوم هّللا ىبن داعيإ ىف نوعرف ناسل ىلع ءاج دقلو

 نم ةتكنلا هذه لثمل ءانوجسم كنلعجأل لقي ملو «[ءارعشلا] ©« 3 نينوجسملا نم
 . ةغالبلا

 ىلاعت هللا نأ عم دوعقلاب مهل هنذإل ِةِْكلَك ىبنلا بتاع ىلاعت هللا نإو ءاذه

 هل نيبتي ىتح .مهلاح ٌهْلِكَك ىبنلا نيبتي نأ ديري ناك هناحبس هنأل «مهئاعبنا هرك

 .نوجرخي ال مهنأو «بذاكلا نم قداصلا

 وَل )» :هناحبس لاقف اوجرخي ملف «مهطبث هنأ ىف ةمكحلا ىلاعت هللا نيب دقو
 مول واتس مقفول كلو مكالج اوتضوألو الاس الإ كو ذا ان مكيف ارعرخ

 نكلو «نودهاجي ال «ءاوراسو «دهاجملا نمؤملا مكعمج ىف اهجرخ ول ىأ

 ىفو «مكتوق ىفو مكجورخ ىف كيكشتلا نم مكنيب هيلع اوناك ام ىلع نوريسي
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 4 ًالاَبح الإ مكوداز اًمإف :ىلاعت هللا لاق اذلو .فعضلاو روخلاو ءانعلا ةعاشإ كلذ
 ىلع جرخي نأ نكمي انه ءانئتسالاو «عزفلا ةراثإو كيكشتلاب رشلاو داسفلا :لابخلا

 هيف ةدايز ال لابخلا ذإ «هنم ىنثتسملا نمض نم سيل ىنثتسملا نأل ؛عطقنم ءانثتسا

 .صقنلا الإ داز امو «ةميزهلا الإ منغ ام لاقي امك

 امنإ ءاعطقنم سيل انه ءانثتسالا نأ اههيقفو ةغللا ملاع وهو ىرشخمزلا ىريو

 صقن لابخلاو ءىرشخممزلا ربع امك ماعلا معأ نم وأ ؛لاوحألا معأ نم ءانثتسا وه
 « مكلالخ اوعضوألو ط ««اداسفإو الابخ الإ اًئيش مكوداز ام :لاقي امك ماعلا معأ
 .عارسإلا :(عاضيإلا)و «نيرمألا وأ نيئيشلا نيب ام وهو (للخ) عمج :لالخلا

 :ىبرعلا زجارلا لاقو ءادع اذإ ريعبلا عضوو «عرسأ ىنعي عضو لاقي

 عضأو اهيف بخأ عذج اهيف ىنتيل

 نيقحلم اوعضوأل :ميركلا صنلا ىف ىنعملاو «ودعلا ىلع هتلمح :هتعضوأو

 ىعسلا هبشو «كيكشت نمو «نيهوت نمو ةميمن نم نتفلا بابسأب هلالخ شيجلا
 ىلإ نوكي دق لبإلا ريس نأ ديب «داهجإ الك نأل ءاهودع ىف لبإلا عاضيإب داسفلاب

 .ةميمنب ىعسو «ليذختو نيهوتو داسف وهف انه عاضيإلا امأ ءريخلا

 مهنأل ؛مكصاخشأ نوغبي ال «ةوقو ةدشب مكنوبلطي ىأ © ةنتفلا مكتوغيي ل

 لامتشا لدب ةنتفلاف «مكنيب ةنتفلا نوغبي نكلو رئاودلا مكب نوصبرتيو «مكنودوي ال

 ىف ةميمنلاب اوشمي نأب كلذو «مكرومأ ةماع ىف مكتنتف نوغبي ىأ ءريمضلا نم

 . لمع نم متمزتعا اميف بيرلاب لوقلاو «مكئادعأ نم مكنوبهريو «مكعومج

 نم ةغلابم ةغيص نوعامس 4 مهل نوعاّمس مكيفو إ» :هتاملك تلاعت لوقي مث
 مكيف نأ لمتحي ظفللا ناك دقو ؛مهل عمسلا ىلع نوصيرح مهنأ ىأ ءعماس

 اهانعم لاحلا هذه ىف ماللاف ء.مهوغلبيو اوعمتسي نأ ىلع نيصيرح نيعامس

 نأ ىرنو «مهيلإ اوزاحنيو «مهوعيطيو «مهل اوعمتسي نأ ىنعملا نوكي وأ «مهلجأل

 ةنتفلا مهئاغتبا ركذو «لابخلاب مهعاضيإ مئالي ىذلاو قايسلل بسنألا وه اذه
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 ةميركلا ةيآلا ىلاعت هللا متخ دقو «داسفلاو لابخلا ىف مهتبغر عم قفتيو «مهبلطو

 امو «مهتاينبو مهب ميلع ىلاعت هللا نأ ىأ 4 نيملاظلاب ميلع ِهّللاو :ىلاعت هلوقب

 ليجستل رامضإلا عضوم ىف رهظأو «نينمؤملاب رشلا ةدارإ نم مهبونج ىف هنووطي
 .ادبأ اوحلفي نل نيملاظلا نأو «مهيلع ملظلا

 مو هل رهط حلا ءاَج نت َروُمألا كل وُ لبق مة او دقن )
 . 4 62 ترهراَك

 مهو «نينمؤملا اوطبثو هْدكَك ىبنلا نم اونذأتسا نيذلا ىلإ دوعي ريمغلا
 ىأ ةنتفلا نيدصاق ءاهيف نيبغار ةدشب اهوبلط ىأ 4ةَشفْلا اوُعتبا و ءنوقفانملا
 «نآلا مهنم ادب ىذلا ليذختلا كلذ لبق نم ىأ «لبق نم داسفإلاو «نينمؤملا ليلضت

 سوألاو - مهنأ ىور دقل ىتح «ءالابخ الإ مالسإلاب اودارأ امو «مهنديد كلذف

 همدقم دنع هلايتغال رومألا نوربدي اوناك  ةبقعلاب ِدِْلَذ ىبنلا نوعيابي اوناك جرزخلاو

 ةتسفلا اوعَتبا دَقَل )» :ريثك نبا ظفاحلا كلذ ىف لاق دقلو «جيرج نبا ىور امك ةنيدملا

 ديكو كديك ىف مهءارآ اولاجأو مهركف اولمعأ دقل ىأ «رومألا كَل اوُبلقو لَبَق نم
 ٍلِكَك ىبنلا مدقم ناوأ كلذو «ةليوط ةدم هدامخإو «كنيد نالذخو «كباحصأ

 املف ءاهوقفانمو ةنيدملا دوهي هبتر امو «ةدحاو سوق نع برعلا هتمرو «ةنيدملا

 اولخدف ءهجوت دق رمأ اذه: ىبأ نب هللا دبع لاق ءهتملك ىلعأو ءردب موي هللا هرصن
 .«مهءاسو كلذ مهظاغ هلهأو مالسإلا هللا زعأ املك مث ءارهاظ مالسإلا ىف

 اوناكو ءاهوربدو ءاهوفرص ىأ «رومألا كَل اوُبلَقو » :ىلاعتو هناحبس لاقو

 «نينمؤملا نولذخي ةرمو «نيكرشملاو باتكلا لهأ نم نيدلا ءادعأ نوئلامي انايحأ

 نينمؤملا سوفن ىف ددرتلا اوقليل نولدعي مث «نيدهاجم تاوزغلا ىف نولخدي ةرمو

 جرزخلاو سوألا ضعب نم مهنولاوي نم نوضرحي ةرمو «دحأ ةوزغ ىف اولعف امك
 ىف مهف «راصنألا نم نييحلا نيب ةنتف نوكت تداك ىتح .اهنوريثي ةريغص ثداوحل

 قافنلا مهعفديو «رفكلا مهكرحيءاهسوبل لاح لكل نوسبلي «ةرمتسملا ةمئادلا مهنتف
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 ىتح كفإلا ثيدح نوريثيف «مهدودح نودعتيل مهنإو «تاقامح اوبكتري نأ ىلإ

 . هيلع لَك ىبنلا نوضرحي قفانم هيف تيب لك لهأ حبصأو «مهووذ مهنم لملمت

 ىلإ لصو ىتح «قحلا قيرط ىف ضام مالسإلاو ءمهرمأ ىضم اذكهو
 ماكحأ ترهظ ىأ « نوهراك مهو هللا رمَأ رَهظوإ :ىلاعت هلوق اذهو «هتياغ
 عم رهظ ىأ «نوهراك مهو ءهرمأ دوجولا ىف رشتناو «هّللا رمأ ىهو «مالسإلا

 .هل ديدشلا مهضغبو «دسافلا مهريبدت

 هملع ىف ىلاعت هللاو يكلي ىبنلا مهل نذأيل ليحلا لكب نوعردتي اوناكو

 «ققحتي نأ نكمي ال ىلاعت هللا ههرك امو «مهثاعبنا هركو نوجرخي ال مهنأ نونكملا

 :هتاملك تلاعت لاقف هب نورذتعي اوناك امم اضعب ىلاعت هللا ركذ دقلو

 ةطيحمل منهج ّنِإو اوطَقَس ةنتفلا يف الأ ينعْفت الو يل ندْنا لوقُي نم مهنمو »

 ظ . 4 69 نيرفاكْا
 اوللعتي مل مهنإ لب «ةبذاك وأ هقداص ةلع لكب نوللعتي نوقفانملا ناك

 ؛جورخلا ىلإ ةنئمطم ريغ مهبولقو مههاوفأب اهنولوقي تالعت اهلك لب «قداصب
 ناكو .مهدعقأ دق ةقشلا دعبو «مهعزفأ دق لاتقلا لوهو «قيوعتلا نوديري مهنأل

 دجلا نأ ىور «مهئاسن لامجل نامورلا ىف ءاسنلا ةنتف ىشخن اننإ اولاق نأ مهتلعت نم

 «رفصألا ىنب دالج ىف كل له :ِةِْلكَت هللا لوسر هل لاق ةملس ىنب اخأ سيق نبا

 ابجع دشأ الجر ام ىموق فرع دقل هللاوف ىنتفت الو ىل نذأتوأ هللا لوسر اي :لاقف
 هنع ضرعأف .نهنع ربصأ الأ رفصألا ىنب ءاسن تيأر نإ ىشخأ ىنإو «ىنم ءاسنلاب

 . 200كل تنذأ دق» :لاقو هللا لوسر

 امنإ «عنقت ال ىتلا ةيهاولا مهريذاعم بورض لثمت تءاج ةيآلا نأ اذه ىنعمو

 ال» رسفيو «مومعلا ىلع ةيآلا رسفي ىرشخمزلاو «قافنلا عزفو «ناميإلا مدع وه
 ىهو اهب ىل لبق ال ىتلا ةنتفلا ىف عقأف جورخلا ىف ىل نذأت ال ىأ «ىنتفت

 )١( :ىربطلا خيراتو ,(١5؟ص-هج) كوبت ةوزغ ركذ -عست ةنس :ةياهئلاو ةيادبلا )ج١-ص177١(.
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 وه ىقيقح زجع ىلع الإ لدي ال ىذلا هفاتلا راذتعالا اذه نأ هللا نيبيف «كنايصع

 ةريبكلا ةنتفلا ىف ىأ «اوُطَقَس ةنتفلا يف الأإ» :ىلاعت لاق اذلو «هتاذ ىف ةنتفلا
 اوطقس ىربكلا ةنتفلا ىأ مظعألا درفلا ىلإ فرصني قلطملاو .تقلطأ ةنتفلاو ءاوطقس

 ىلع روصقم مهلمع نأ ىلإ ةراشإلل لعفلا ىلع ةئتفلا وهو لوعفملا مدقو ءاهيف
 .هسفن تاذ ىف طقاس بذاك مهرذع نأل ؛اهريغ نوكي الو «ةنتفلا وهف .ةنتفلا

 ةنتف نوكت رفصألا ىنب ءاسن ةنتفب اورذتعا نميف تلزن ةيآلا نأ ىلعو

 .اهريغ تناك نإو ظفللا ىف ءاسنلا ةنتف نم هوعدا امل ةلكاشم فلختلا

 «نيرفاك نودعي مهناميإ مدعو «ةيهاولا تاراذتعالاو بذكلا اذهب مهنإو
 ءاهيف نولخاد نودكؤم مهنأ ىأ 4 نيِرفاَكْلاِب ةطيحمل منهج ّنِإَو » :ىلاعت لاق اذلو
 رمأ ْىَنَأل :ىلاعت ةلوقك ءاهعوقو دكأتل نآلا تركذو .ةمايقلا موي مهب طيحتسو
 عقاو هنأك هريوصتب عقيس امل ديكأت وهف «[لحنلا] 400 ... هولِجعَتْسَت الف هللا
 .اذكؤم اعوقو

 :تادكؤم ةدعب ةمايقلا موي منهج ىف عوقولا ىلاعتو هناحبس دكأ دقو

 اهنأ نايب اهثلاثو ءربخلا ديكوت ىلع ةلادلا (ّنإ) اهيناث «ةيمسالا ةلمجلا :اهلوأ
 ةدكؤملا ماللاب اهعبارو «هب طيحت امع نوجرخي ال اهرطقب ةرئادلا ةطاحإ مهب ةطيحم

 .4 ةطيحمل » :ىلاعت هلوق ىف

 لاق لب «مهب ةطيحل» :لقي ملف رامضإلا عضوم ىف هناحبس رهظأو

 ىلاعت هللا اناقو ءرفكلا وهو ميلألا باذعلا اذه ببس نايبل 4 نيرفاكلاب ةطيحمل »

 .هلهأو قافنلا رش

 .نينمؤملا وحن نيقفانملا روعش هناحبس نيب مث

 9 : ىلاعت لاق
 < سا مع رع ووو كش ممم

 5 - تن قس هنَسَح كاَبسوضنإ
 00 22 2 سس رس تح رس 2 رم هيض

 أولوَتَم دكمو ةنِماترماانذخأدقاولوفي 1



201 

 ةبوتلا ةروس ريسفت #8 ا |

2 0< 

 0 ا - ب تس ل 2 دج 2 هس ردي

 2 0 سام ركب يو رص م دس سخر ب اس لو لو

 َ توئوْؤْمْلا ل كَوَتَسْ هَل وانس لوموهانل هلأ
 رص

 قوتي فلا دنا الاعب بوث لهم
 ٌرّمِباَدَعَي دمك عين مكي صير رك

 2 ترو مكسَمَمائَوسركَ 3
 مهرعاشم مهعم دحتت ملو «ناميإلا لهأ ىف ف اوجمدني مل نيقفانملا نإ

 الف .ناميإلا لهأ هب رعشي امب اورعشي ملو ءمهنم اونوكي ملف .مهسيساحأو

 لب ءرضي ام مهباصأ نإ مهئارض الو ءرسي ام مهباصأ نإ «مهئارس ىف مهنوكراشي

 نأش كلذكو «مهرسي مهرضي امو مهءوسي مهرسي امف «ةمات ةضقانم مهنوضقاني
 هذه فصو ىف لاق اذلو ءاهسيساحأ ىف نوكراشي ال ةعامج لك ىف نيقفانملا

 : لاخلا

 «هتاذ ىف نسح وه رمأ مكب لزني نإ ىأ 4 مهْؤسَت ةنسح كبصت نإ)»
 ؛مهل ءىسم مكرورسف ؛مهمالآل اببس اذه نوكي رورسلاب مكسوفن ًالميو «مكدنعو

 موي كلذكو ءمهءاس ردب موي مكرصنف «رئاودلا مكيلع رودت نأ نوديري مهنأل

 ةثالث متنأو ءفلأ ىتئام مامأ بايإلاب ةمينغلا نم متيضر ذإ «ةتؤم مويو «بازحألا

 .مهنم ائيش اومنغت مل نإو «مكددع ةلق عم ةميظع ةلتقم مهنم متلتقو «فالآ

 . حق نم ان ان دق اووف ٌةيصُم كبت نإو )
 «باصأ نم ىرت امك اهلصأو «ةثراك ةدشو ةلزان ىأ بيصم ثنؤم ةبيصملا

 وأ ةبكن نينمؤملا باصأ اذإف «.تابكتلاو ثراوكلاو دئادشلا ىف تبلغ ءاتلاب اهنكلو

 نم انرمأ ىلع انيلوتسا اننأ ىأ «انرمأ انذحخأ :اولاق «دحأ موي مهباصأ امك « حرق

 هيف اوعقو اميف عقن نأ نم انوجنف اهلزاونو بورحلا رطاخمل انسفنأ ضرعن ملف لبق
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 لهأ مهنأب مهسفنأ نوفصيو «نونمتي ام عقو دقو «نينمؤملا ىف نوتمشي مهنأكو

 مهباحصأو مهيلهأ ىلإ نوفرصنيو ىأ ءاولوقي ىلع فوطعم 4 اولوتيو

 .مهسوفن ىف ىوه تباصأ اهنأل ؛اهب حرف ىف مهو ةبكنلا هله رمأ ىف نوثدحتي
 نأ حصيو «مهرمغ احرف نوحرف مهنأ لاحلاو ىأ «نوحرف مهو» :ىلاعت لاق اذلو

 .مهسوفن ةئيبخ نيرهظم هيلع نيلبقم ريغ لوسرلا نع اوضرعأ ىنعمب اولوت نوكي
 «ةلوج الإ ىهامو «مهل دغلا نأ اوبسحو «هيلع اوءرج مهنأ ديفي ام اذه ىفو

 اهدعب ةكرعم ىف ةميزهلاف «كلذ نوكي نأ تاهيه نكلو ءمهل بلغلا نوكي ىتح

 .رصنلاو رفظلا

 مل ةنسح مهتباصأ نإ «هناحبس هيلع نيلكوتم نومدقي مهنإ لب ءحرق مهلذخي

 :ىلاعت لاق كلذلو .ريخ هيف ام مهل ردق دق ىلاعت

 . 4 69نونمؤملا لَكَوَسيلف هللا ىَلعَو انالوم وه ان هللا بَتك ام لإ اًَبيِصُي نأ لقط

 «ريخلا عقوت هيف امو «هناحبس هيلإ ضيوفت وه ام لوقي نأ هيبن ىلاعت هللا رمأ
 ىفتخا دق ريخ وأ «ريخ هءارو نوكي دق ذإ «ةدش وأ ةبكن هتاذ ىف نوكي اميف ىتح

 ئسعو مك ريح وهو ايش اوهركت نأ ْئَسَعَو ... 9 :ىلاعت لاق امك «ةدشلا هذه ىف
 .[ةرقبلا] 4 69 َنوُمَلعَت ال متنأو مّلعي هّللاو مل رش وهو ائيش اوبحت نأ

 لاق امك «ةهوركم تناك ولو «ريثك ريخ اهيف نوكي ةدشلا هذه ىسعف

 اذلو [ءاسنلا] 4 69 اريغك اريح هيف هللا لعجَيَو اًميش اوهركت نأ ئسَعَف ... 9 :ىلاعت
 ةثراك انتباصأ نإ نيبتن نأ انل سيل هنأ ىأ 4انل هللا بك ام الإ انبيصي نأ لق :لاق

 ءانل اريخ هيبنتلا اذه نوكيف هيف انعقو أطخ ىلإ انهبنت ةثراك نوكت دقف «ةبكن وأ
 لاننل انل اريخ نوكي لبقتسملا نإف كلذ قوفو «هلثم ىف عقن نأ نم انل.ايقاوو

 .نوحرفت امم ريخ ةداهشلا لضفف ءانلتق نإ ىنسحلا
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 ةبقاعلا نإف «هعم هللا ناك نمو «لذخي ال هرصان هللا ناك نمو «عقي امو عقو اميف

 .ميقملا ميعنلا اهيفو «ةرخآلا ىفف ءايندلا هذه ىف نكي مل نإ هل

 انرمأ دقو «نونمؤملا لكوتي هدحو هيلع ىأ # نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو و

 هيلع لكوتي ىذلا وه ىلاعت هللا نأ ىلإ ةراشإلل رورجملاو راجلا ميدقتو «كلذب

 «هيلع الإ نودمتعي الو «هريغ نوجري الو ءهاوس دحأ ىلع نولكوتي الف ءنونمؤملا

 .رابخإلا نع رمألا لعفلا لصفل (ءافلا)و

 الإ (ىفكت ال) اهدحو بابسألاف «لكوتلا هب نرقي نأ لمعلا حجني ىكل هيلع بجي

 ىلع لكوت ريغ نم لمعلاو «لكاوت لمع ريغ نم لاكتالاف «قيفوتو هللا نم لضفب

 .ىلاعتو هناحبس هللا ىلع درمتو «رورغ هللا

 ام ىلاوتي الو «مهتابكن ىلاوتت نأب نينمؤملاب رئاودلا نوصبرتي نيقفانملا نإو
 ىنمتي لب «هرسيام هودعل ىنمتي ال هراكلا ودعلاو «نوهراك ءادعأ مهنأل ؛؟ مهرسي

 :ىلاعت لاق اذلو «هوركملا هل

 لا مُكَبمصُي نأ بصمت نو ِنيبسحلا ىدنإ الإ اب دوم له لق )
 . 4 ع وصب مُكَمَم نإ وصرف اديب وأ هدع نم باذعب

 ىف نونوكي لب ءاهيف نوشيعي ةعامج ىف نوجمدني ال نيقفانملا نإ انلق

 قافنلا ىلع اودرم نيذلا دوهيلا لعفي امك ءرخآ بناج ىف مهعم نمو «بناج

 .هوداجأو
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 نوشيعي اذلو «مهل صالخإلاو سانلا عم جامدنالا معط اوقوذي مل مهنأل ؛مهريغل

 .رئاودلا مهب نوصبرتيو نينمؤملا عم

 هللا رمأي 4 نيينسحلا ىدحإ الإ انب نوصبرت له لق إ» هيبن ارمآ ىلاعت هللا لوقيو
 «عيمجلا قوف هنأل ؛هسفن ىلإ ىلاعت هدنسي ملو لوقلا اذه مهل لوقي نأ هيبن ىلاعت

 هللا ناك نإو نيصبرتملا نيقيرفلا دحأ نم هنأل ؛هسفن ىلإ هدنسي لوسرلا لعج امنإ

 عوقولا راكنإ ىنعمب راكنإلل ماهفتسالاو «راظتنالا :صبرتلاو «نينمؤملا عم ىلاعت

 :امه ناينسحلاو «نيينسحلا ىدحإ الإ انل نورظتتنت ال ىنعملاو .ءانثتسالا ليلدب

 معنو «ةنجلا ىلإ مهب ىهتني هنأل ؛نينمؤملا دنعو هتاذ ىف نسح كلذو «داهشتسالا

 . ةميظع ةنسح ةياغ وهو ءرصنلا وأ .ءاهتنالا

 لابخلاو داسفلاو رشلا نوصبرتي مهف «نوقفانملا اهاوهي ال صبرتلا ةجيتن نإو

 ءىجت ةجيتنلا نأ ىلاعت هللا نيبيف «نوديري اميف ةبغر نينمؤملا شيج ىف بارطضالاو

 .نوغبي ام سكع

 بر هللا نم ىبنلا ىلع لزانلا ظفللابو «هبر نم رمأب ٍْكَك ىبنلا لوقيو

 هللا مكبيصي نأ امهو ءاضيأ نيرمأ دحأ مكل رظتنن نينمؤملا رشعم نحن ىأ

 حير وأ «مكقرحت ءامسلا نم ةقعاصك مكب ىلاعتو هناحبس هلزني باذعب ىلاعت
 «هّللا دنع نم باذع اذهو «نيمئاج مكراد ىف اوتومت وأ ء«ضرألا نم مكبلقت

 هب نوءوبي ىذلا مهيلع هبضغل ارهظم هدنع نم هلزني «هيلإ ىلاعتو هناحبس هتفاضإو

 باذع ىناثلا رمألاو «مهيلاوي نمو دوهيلا :قافنلا ىف مهل ناوخإ لبق نم ءاب امك

 ظ . مكنم ىلاعت هللا نيكمتب هنولزني نينمؤملا نم

 :ةينايب تاراشإ ضعب انهو

 لزني ام نأ ىلإ ةراشإلل (مك)ب ربعف 4 مكب صّبَرَتت ال :ىلاعت هلوق :اهنم

 . 4 نوصّبرَت ل :ىلاعت هلوق ىف مهنع ىكح ام لباقم ىف «باقع مهب
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 ىديألاب نوكي ىذلا لاتقلا ىلإ ةراشإلل 4 انيديأب وأ :ىلاعت هلوق :اهنمو

 . ميكحلا زيزعلا ىلاعت هللا رصنب ةديؤملا نينمؤملا ةوق ىلإ ةراشإ كلذو «شطبت ىتلا

 .اوصيرتف صبرتلا ىف مكرمأو انرمأ اذه ناك اذإ ىأ «ردقم طرش

 نسح نايبو «مهل ةبسنلاب ةبقاعلا ءوسب مهل ديدهت اهيف ةيماسلا ةلمجلا هذهو
 .هوذع لذاخو 2( هدلنح رصان هتزعب ىلاعت هللاو « نينمؤملاب ةبقاعلا

 قفانم نم قاطنإلا لبقي ال

 :ىلاعت لاق

 شك كت ةكسم َلبقتينل اهَرَكوأ اعط أو فِفْنَأ لف ري طم 0 0 2 اء.
 عل سدد سود سءل 2 200 53 001

 قف ممم َلَبَقَت نأ هَحَتَماَمَو اَنْ َنيِقسْفاموق
 ص اس خس سس اس هيام م : و رحب يس

 ةؤلّصلا نوني الو_ولوسربو هلاب ا ورهكح هنأ لإ
 هس ع وي و

 2 َنوهردك هو ال [نوففنب الو كاسكح مهول إ

 مكب دعس ديِامَتِإمهدلوأ ًالومهلومأ كمت الق 0000000 -ع 2 عراد ردي د »وأد تك دا هه بع
 © نريفيكدشَو مشل هكوايدلاةزيكلا فاي
 نكي مام كحد مي مآي صفط

 0 َنوُخَسْجَجمْهَو كَل اكَحَدمَو
 روصعلا لك ىف نيقفانملا نأ :امهدحأ :نيرمأ نيبت تاميركلا تايآلا هذه نإ

 «هتوعفدي لاملا داهجلاب نولدبتسيو ءامئاد نوئبجيو «مهلاومأب سانلا نولواطي
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 هب ثبعي نأ نع قحلا ةنايصو ةرصنلل لمعلاو داهجلا نع ىنغي هنأ نوبسحيو

 . نوثباعلا

 ناميإ عم الإ نوكت ال ةينلاو «ةبستحملا ةينلا عم الإ باوث ال هنأ  امهيناث

 .نيبملا تباثلا قحلاو هلوسرو هللاب قداص

 ببسب مهنم لبقي نل اهرك وأ اعوط مهقافنإ نأ ىلوألا ةيآلا تركذ دقو

 نأ ةثلاشلا ةيآلا تركذو ءاهلوبق نم عناملا ليصفت ةيلاتلا ةيآلا تركذو ءمهقسف

 ةعبارلا ةيآلا تركذو .ائيش ةرخآلاو ايندلا ىف مهنع ىنغت ال مهدالوأو مهلاومأ

 الف مهوعدخيل مهتعامج ىف نووضنمو مهنم مهنأ نونمؤملا دقتعي نأ نوديري مهنأ

 .بيطلا نم ثيبخلا زيمت مهنع نيزيمتم «مهورغي

 باتكو رهاظلا ىنمملا 4ك يب نأ ارح مط اُفنأ لقط : ىلاعت لوقي
 ىف مهقافنإ مهنم لبقي نل ىلاعت هللا نإ «نايب ىلإ جاتحي ال هتاذب نّيِب ىلاعت هللا
 مأ نيهراك هوقفنأ ءاوسو «قافنإلا ىلع اوهركأ مأ نيعئاط هوقفنأ ءاوس ةرخآلا

 وأ مهسوفن هب ةبيط قافنإلا ىف نيبغار نيعئاط ىأ ءاعوط ىنعمف «نيبغار هوقفنأ

 .نوضري الو «طروتب وأ ءدحأ هاركإب وأ «نيبغار ريغ نيهراك

 دصقي ال كش البو .اذه ىف رمألا جرخي فيك نكلو ءرهاظ ىنعملا اذهو

 . ؟هليبس امف نذإو بلطلا باوبأ نم باب ىأ الو «بدنلا الو ةحابإلا الو بلطلا

 نإ ءاذكه لوقلا ريدقتو «لبقي نل هباوجو «طرشلا هانعم نإ :ىبطرقلا لاق

 .اهرك وأ اعوط قافنإلا ناك ءاوس مكنم لبقي ال اوقفنت

 رهظيو «مهنم لبقي ال مهنأب رابخإلا انه رمألا ىنعم نإ :ىرشخمزلا لاقو
 هل اولثمو «قافنإلا لبقي نل هنأ ىلإ ىهتني ىدؤملاو ءهطرشلا ىنعم ىلإ دوعي هنأ

 .ىلعألا لثملا ىلاعت هللا مالكلو «ةزع ريثك لوقب

 تلقت نإ ةيلقم الو انيدل ةمولم ال ىنسحأ وأ انب ىئيسأ

 :هناحبس لاقف هللا دنع تابرق مهلاومأ لوبق عنم ىف ببسلا نيب دقو
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 ةلمجلا نألو ءاهل ليلعت اهنأل ؛اهتقباس نع ةلصفنم 4مُكّنِإ» ةلمجو
 مهنأب مهيلع مكحلاب مهو «جورخلا وه قسفلاو .ةيربخ ةيناثلاو «ةيبلط ىلوألا
 اوناك نإو .ءمهروعشب ةعامجلا نع نوجراخ مهنأب مهيلع اموكحم نوكي نوقساف

 ةدعب مكحلا كلذ ىلاعتو هناحبس هللا دكأ دقو «مهرفك عم كلذو «مهماسجأب اهيف

 ءديكوتلا ىلع لادلا فرحلا (ْنِإ) ب اهيناثو «ةيمسالا ةلمجلاب اهلوأ «تادكؤم
 مدعو ةعامسجلا نع جورخلاو قسفلا ىف مهرارمتسا ىلع ةلادلا (ناك)ب اهئلاثو
 .اهروعشب روعشلا

 ىزاجي نل ىلاعت هللا نأ هرهاظ 4 مهنم لقت نأ ]» :هلوقب ىلاعت هللا ىفنو
 رتس اودارأ امناو ءبرقتلا اهب اووني مل مهنأل ؛ةمايقلا موي تابرقلا ءازج هيلع

 طرشو «نينمؤم ريغ مهو «نيملسملا نم مهنأ مهؤاعدا ميقتسيل «مهفاقنو مهنبج
 يف نوقفني ام لَثَمظ :نورفاكلا هقفتي امع ىلاعت لاق دقلو «ناميإلا ةروجأملا ةينلا
 امو هْنَكَلهَأَف مهسفنأ اومَلَظ موق ثرح تَباصَأ رص اهيف حير ٍلْثَمَك اًيندلا ةاّيحْلا هذه
 .[نارمع لآ] 4 059 َنوُملظَي مهسفنأ نكلو ُهّللا مهمَلَظ

 ىبنلل كورتم كلذ ىف رمألا نإ ءامرغم هنوعفدي ام مهنم ىبنلا لبقي لهو
 ىف ىوط امب حيرصتلاب مهتاقدص لوب نع عناملا ىلاعتو هناحبس نيب دقو هٌْكك
 :ىلاعت لاقف ةيآلا هذه

 ةالّصلا َنوُنَي الو هلوُسَربو هللاب اورَفَك مُهْنَأ الإ مهَئاَقَفت مهنم لبقت نأ مهعتم امو )»
 . 4 ©9 ترُهِراك مهو الإ نوقفني الو ئلاسك مهو لإ

 لبقت عنم ىذلا ببسلل ميمتت اهنأل ؛ةقباسلا ةيآلاب ةميركلا ةيآلا هذه تلصُو
 ام رغص ىلع لدي بسحأ اميف ةقفنلاب ريبعتلاو «قافنإلا ىه ةقفنلاو «نوقفني ام
 «مهعنم امو# :هلوقب ريبعتلاو ؛ىلاعتو هناحبس هللا هلبقي ال كلذ عمو «نوقفني
 مهنم لبقي نأ نوجري اوناك مهنأ ىلإ ةراشإ هيف «مهيلإ دوعي لوعفملا مسا نأ ىلع
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 انه ىلاعتو هناحبس ربعو «اهودارأ ىتلا ةعيدخلا متت نأ ءاجر ايندلا ىف نوقفني ام

 اهرك وأ اعوط اوقفن :ىلاعت هلوقب ةقباسلا ةيآلا ىفو 24 لّبقت نأ » : ىلاعت هلوقب

 لبقتي هنومدقي قافنإ ىأ نأ نونظي اوناك مهنأل كلذو «لبقتي ةغيصب 4« لّبقتي نأ

 ىلاعت لاق امك ةبغرب لوبقلا ىلع لدت لبقتلا ةغيص نإف «هباحصأو ىبنلا نم ةبغرب
 .[نارمع لآ] 4 9 ... نَسَح لوبقب اهب اَهَلبَتَف ١ :ميرم رذن ىف

 ولو «لوبقلا لصأ درلا ببسو «لوبقلا لصأ نم (ليْقُت) :ةيآلا هذه ىفو
 . عونمم ريغ لوبقلا لصأ ناكل «لبقتلا نم عنملا ناك

 (نم)ب رورجملا عضوم ىف (اهدعب امو نأ) نم كبسنملا ريمضلا «لبقت نأ»و
 ام... # :ىلاعت هلوق ىف امك ءاهلعفو نأ لبق ًريثك فذحت رجلا فورح نأل

 . [فارعألا] 4 69 ... كترمأ ْذِإ دجست لأ

 نأ ىلإ ريشت ةميركلا ةيآلا نأ :ريدقلا حتف هريسفت ىف ىناكوشلا ركذ دقو

 :ىناثلاو ءرفكلا :لوألا ءرومأ ةثالث لوبقلا نم عناملا لعج» :لاقف ةثالث بابسألا

 مهنأ :ثلاثلاو «لقاثتلاو لسكلا لاح ىف الإ لاوحألا نم لاح ىف نوّلّصي ال مهنأ

 ةعيضم ىف اهل اعضو اهقافنإ نودعي مهنأل ؛نوهراك مهو الإ مهلاومأ نوقفني ال

 .هلوسرو هللا دعو امب مهناميإ مدعل

 « هلوسربو هّللاب اوُرَفَك ِمِهّنَأ» :ىلاعتو هناحبس لاقف لوألا رمألا ركذ دقو

 هلوق ىف (عنم) لعفلل لعاف عفر لحم ىف اهدعب امو نأ نم كبسنملا ريمضلا

 اودحجو ءهيهاونو هرماوأ ىلع اودرمت مهنأل هللاب مهرفكف 4 مهَعَم اًموإط :ىلاعت
 امك هنوفرعي اوناك مهنم دوهيلاو «هتلاسر اودحج مهنأل هلوسرب مهرفكو ؛«هتاياب

 كثب وثب ذأ نع برعلا زجعو هللا دنع نم باتكلاب ءاج دقو «مهءانبأ نوفرعي

 ىلإ ةراشإلل ,4 هلوسربو هللاب ل :لاقف «ءابلا رركو ءاوعاطتسا امف مهادحت نأ دعب

 اضيأ ءرفك لوسرلاب رفكلاو «رفك هللاب رفكلا نأ

 ال 0100 :ىلاعت لاق ىناشلا رمألا ىفو

 ريغ مهنأك نولقاثتم ىلاسكلا لاح مهلاحو الإ ةالصلا ىلإ ءادنلا دنع نوموقي
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 بلقلا عم لمعلا هيف قفاوتي ال ىذلا رهظملا اذه ىف مهنأ ىأ ءاهئادأ ىف نيبغار

 طق ةالص وأ ةلوبقم ةالص مهنم سيل مهنإف ارافك اوماد ام مهنأل ؛؟هيف نولقاثتي

 ىف ىتح مهف «ةالص اهرهظم امنإ «ةالص نوكت فيكف «مهتاقفن مهيلع درت اذهل

 عمج ىرايغو «ناركس عمج ىراكسك نالسك عمج ىهو «ىلاسك نوموقي اذه

 .فاشكلا ىف ىرشخمزلا لوقي امك «ناريغ

 ةالصلا نم مهتالص نإف ىلاسك ةالصلاب نوموقي مهنأب مهفصو نكي امهمو

 نع مه َنيذّلا 2 نيَلصملل ليوف )» : ىلاعت لاق امك ءاهيف ليولا مهل نوكي ىتلا

 .[نوعاملا] 90# 0 َنوعاَمْلا توعنميو 50 نوءاري مه نيذّلا (2) نوهاس مهتالص

 الإ نوقفني الو » :هلوقب ىلاعتو هناحبس هنيب مهقافنإ ىف وه ثلاثلا رمألاو

 لب «نيبغار ريغ مهو الإ ةريبك الو ةريغص ةقفن نوقفني ال ىأ ©« نوهراك مهو

 «مهقافنل رتس الإ كلذ نولعفي الو ءاهعضومل وأ ءاهتاذ ىف ةقفنلا نيهراك نوقفني

 .هنودصقي ىذلا عادخلا نم نكمتلل ةليسو هنوذختيو

 ىهو «ةدحاو ةيسفن لاح ىف مهقافنإ رصح ىذلا صنلا اذه نيب ضراعت الو

 نينمؤملا ةيهاركلو ءمهسفنأ ىف حشل هيف ةبغرلا مدعو «قافنإلا ةيهارك
 ولو «لوبقلا ىفن اهادؤمف ةقباسلا ةيآلا امأو «كلذ ىلع لدت ةيآلا هذهف

 قافنإلا ىف ال ةبغر نيعئاط لوقن وأ هلع ىبنلا رمأب نيمالم وأ ن نيعئاط اوقفنأ

 وأ «داسفلا ةدارإو نبج نم مهلاح رتسو ةعيدخلا ىف ةبغر لب «قافنإلا تاذل

 .قافنإلا اذهل نيهراك

 «نوءاشت ام هلم اوذح ىلام اذه :لاقو «ةنتفلا ىشخيو «رفصألا ىنب نامورلا ءاسن

 راتخملا فصوو «هللا ليبس ىف قافنإلا هركي هنأل ؛هيلع قبطني هراكلا فصوو

 . هراتخا هنأل اضيأ هيلع قبطني
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 ما للام

 لب لج

 يي

 «نونبو ةريثك لاومأ مهل مهرفكو مهقافن عم مهنأ نم بجاعلا بجعي دقو

 4 029 َنوُمّلعَي ال ثْيَح نم مهجردتستس .. .يظ :لاق امك جاردتسا اذه امنإ

 :ىلاعت لاق اذلو «[فارعألا]

 اينالا ةاّيَحْلا يف اهب مُهَبذَعيل ِهّللا ديري اَمنِإ مهدالوأ الو مهلاومأ كبجعت الفإ»

 . 4 62 نورْفاَك مهو مُهَسْفنَأ قهزتو
 نإ ىأ «نايبلا قايس هيضتقي ردقم طرش نع حصفت اهنأل حاصفإلل ءافلا

 الف و» :ىلاعت لاقف ءاهنوطعي اذاملف هللا ليبس ىف اهنوقفني ال لاومألا هذه تناك

 امم ءمهراصنأو مهدالوأو مهلاومأ ةرثك كبجع ْرِعُي ال ىأ ءةيآلا 4 مهلاومَأ كبجعُت

 ال .نيلطبملا بيلأتو «هنم ريفنتلاو قحلاب مهتناهتساو مهقافنو مهرفك عم اوطعأ

 امم 659 دالبلا يف اورَفَك نيدلا بلت كترعيالٍ :ىلاعت لاق امك ءاذه كنرغي

 جاوز هب انعّمم ام ىلإ كِيَنْيع َنَدَمَت الو ظ :لاق امكو [نارمع لآ] 4659 .. . ليلق

 ةئتف ىه امنإ [هط] 4 650 ىقبأو ريح كبر قزرو هيف مهتسفتل ايلا ةايَحْا ةرْهَ مهم

 ال ثيَح نم مهجردتستس انتايآب اوُبَدك نيِذّلاَو )ط :ىلاعت لاق امك «جاردتساو مهل

 . [فارعألا] 4 629 نيتم يديك ّنِإ مهَل يلمأو 029 نوملعي

 «مهنيكمتو مهءاطعإ ديري ىأ 4 مُهبَذَعيل هللا ديري اَمَنِإط :ىلاعت لاق اذلو

 «لياحتلا ىلع ةردقو «ناطلسو لام نم ايندلا عتم لك لمشيل لوعفملا فذحو

 كلذ دعب نم نوكيف «نيعودخم نيرورغم اوفرصنيل ىأ ,مهيذعيل كلذ ريغو

 ءارو نمو ءاهب ناتتفالاب ايندلا ىف اباذع مهل نوكتلو «ةرخآلا ىف ميلألا باذعلا

 تدتشا اذإ نينمؤملل مناغم نوكت نأو «تابكنلاو بئاصملاب نامرحلا نوكي مهتنتف

 لمحت هنكلو «ةصلاخ ةعتم سيل لاملاف «نامرحلاو عايضلاو «مهيلع برحلا ةديدش

 ىري ال هنأ ىتح ءمئاد مه ىف لاومألا نم هب نورثكتسي نيذلا ابرلا ةلكأف «همومهل
 ال ايرلا نولكأَي َنيِذّلا ل :ىلاعت لاق امك ءسفنلاو مسجلا ماقس هعمو الإ ىوبر

 مه كلذو [ةرقبلا] 4 60 . ٍسْمْلا نم ناطيشلا هطّبحتي يذلا موُقي امك الإ نوُموُقَي

 دقو «نوتومي ىأ « مهسفنأ قهزتو » سفنلا باصأو لاملا تاذ نم أشن بصاو
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 01 لالا للللل

 أ بى

 ءقحلا نودحاج 4 تورفاك مهو » ءاهيف امو لاومألا مومه نم مهسوفن تقاض

 اومرحو «مهنتافمو نيئبلاو لاومألا بئاصمب ايندلا ةعتم تمرح دق مهسوفن نوكتف
 .نيبملا نارسخلا وه كلذو «ةرخآلاو ايندلا اورسخف «قحلا نانئمطاو «ناميإلا ةحار

 يف ْمُهَّل عراسُت 2 َنيَِبو لام نم هب مُهدمُن اَمّنأ َنوُبَسحُيَأ ١) : ىلاعت لاق دقلو

 ءمكنع مهبولقب نودعتبي مهقافنل مهنإو [نونمؤملا] 463 نورعشي أل لب تاَريَخْلا

 ببسب روفنلا ناك املكو «نينمؤملا رشعم اي نيقثاو ريغ مهنم نورفان مكنأب نيرعاش
 نوعيطتسي ال مهنأب اوسحأ كلذب اورعش املك .مهلاوقأ نحل نم هنوفرعت ام
 «ةقثلل ٍلهأب مه امو (مهيفا ةقثلا ىلع مكولمحي نأ نولواحي كلذلو « مكتعيدخ

 موق مهئكَلو كم مه امو مكدمل مُهْنِإ للاب نوفلحيو » :كلذ مهنع ىلاعت لاقو

 ا

 «نيقفانملا ىف هلك مالكلا نأل ؛اهلبق ىتلاب ةلمجلا هذه ةلص ىلع لدت (واولا)

 ىف مهنم مهنأب نينمؤملا اورعشي نأ نوقفانملا كئلوأ لواحي «نينمؤملا وحن مهروعشو

 نأو عادخ نم نوديري ام مهيف اوتبثي نأ اوعيطتسيل مههاجتاو .مهساسحإو مهروعش

 هللاب فلحلا مهتعيرذو «ةميزعلا فعضو فوخلا مهيف اوسديو «مهنيد نع مهونتفي

 لك عطق الو» :ىلاعت لاق امك «مهسفنأ تاذ ىف مهتناهم ىلع لدي كلذو «ميظعلا

 .[ملقلا] 4# 2 ) نهم فالح

 « مكس مهن للاب نوفلحيو ]» :ىلاعت لوقي اذلو «مكتم مهنأ مسقلا عضومو
 (نإ)ب نودكؤيف «مكتمل مهنأب» كلذ ريغب لب .طقف قطنلاب ال مهءاعدا نودكؤيو

 مكنم اوسيل مهنأ دهشي هللاو .ديكأت لضف كلذ نودكؤي ءاهربخ ىف ىتلا ماللابو

 لاق امك «مهقافن ببسب مهنيبو مكنيب بولقلا تقرفت لب ءمهساسحإو مهروعشب
 هللاو هلوسرل كن ملَعَ هللاو هللا لوسرل كن دهشَ اوُناَق نوقفانملا كءاج اذإ ) :ىلاعت

 ام َءاَس ْمُهّنإِهّللا ليبَس نع اوُدَصَف ةّنج ٍمُهَناَميَأ اوذَحَنا 0 َنوُبذاَكَل َنيقفانملا ّنِإ دهشي

 . [نوقفانملا] 4 0 َوُلَمعي اوناك
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 يب

 فلحلا اذه ىلع مهل عفادلا ىلع لدي امب ءاعدالا اذه افدرم ىلاعت لاق دقو

 «مهتكلو » :ىلاعت هلوق ىف كاردتسالا .فوخلا :قّرَفلا «نوُقرفي موق مهتكلو »
 مهاموإ» : ىلاعت هلوقل ديكأت مهقيدصت مدع ديفيو «مهفلح نم كاردتسا وه

 «مهلاح اوفرعي نأ نم نينمؤملا نم مهفوخ امهالوأ «نيتيحان نم مهفوخو © مكدم
 هنأ امئاد قفانملا ةرارغو «ءاروتسم هنوئظي مهو «فوشكم وهو «مهرمأ فشكتيو

 مهنأ ةيناثلاو .وه الإ هفشك لهجي الو مولعم وهو «روتسم هرمأ نأ امئاد بسحي

 ال مهنأل «ةرماغم داهجلا نوبسحي ذإ «نينمؤملا عم داهج ىف اورماغي نأ نوفاخي

 «ةرخآلا ةايحلاب نوئمؤي الو «ةزع ىف ةايح داهجلا نأ نوبسحي الو «هب نوئمؤي

 الو «نينمؤملا نم مهسفنأ نولعجي مهنأو توملا دنع نوكت ةياهنلا نأ نوبسحيف

 نمضتي مهنم مهنأ مهؤاعداو 0 (مهعم مهنأ نولوقي

 نوديريو ؛نينمؤملل مهراوجب نوقيضي كلذ ٍمهئاعدا عمولو «مهروعشك مهروعش

 هيل اوُلوُل الَخَّدُم َوَأ تاَراَغَم وأ اًمِجْلِم نودجي وأ :ىلاعت لاق اذلو «مهوقرافي نأ

 . 4 69 َنوحَمَحَي مهر

 .اهيلإ نووأي ةريزج وأ «ىعانص نصح كلذو ءاهنونبي ةعلق ة وأ «ىعيبط نصح

 حتفلا ةءارق ىلعو «2)اهمضب ىرخأ ةءارق كانهو ميملا حتفب 24 تاراغم وأ»

 هيف نوفتخي ناكم ىنعملاو «راغأ لعفلا نوكي مضلا ةءارق ىلعو راغ لعفلا نوكي

 ش . ةرايسلا هاري الف

 نيب ببعشلاك « نيعألا نع ىفتخي ىذلا ىفخلا قيرطلا وهو ,# الخدم وأإ»

 .اهيلإ نودصقي الو «سانلا اهمحتقي ال ىتلا براسملا نم كلذ وحن وأ «نيلبج

 .ةرتاوتملا رشعلا ىف تسيل «مضلاب (تاراغم) ةءارق )١(
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 طرش فرح 4ًالَخّدُم وأ تاَراَغَم وأ اًنجْلم نودجي ول ) :ىلاعت هلوق ىف (ول)و

 هيلإ اوفرصنال ىأ .4هيّلإ اوُلوُلا» طرشلا باوجو ؛عانتمال عانتما فرح هل لاقي
 ريبعتلا ناكو ءحومجلا سرفلاك «نيعرسم هبلإ اوبهذل ىأ 4نوَحَمجَي مهوإ»
 اوناك نإ مهف «قيرطلا نع نودرشي مهنأو ءهحومج ىلإ ةراشإلل حومجلاب

 ءادر نوعلخيو «؟نونمؤي فيكف مهفارحنا ىف نيلغوم «حومجلا اذه نوحمجي

 . ؟مهساسحإب نوسحيو «مهروعشب نورعشي نينمؤملا عم نونوكيو سندلا قافنلا

 اعرذ نوقيضي مهنآل كلذ نونمتي اوناك «؟اوجرخي نأ نوئمتي اوناك اذاملو

 نينمؤملا نألو «مهل هتطايحو «ىلاعت هنوعب رمتسم وهو مهزع مهءوسي «نينمؤملاب
 «مهتبارق ىوذ نآلو ؛هيلإ نوبهذي الو داهجلل نوعدي مهنآلو ء.مهرمأ اوفشك
 ىتوأ ام ببسل الإ مهيلع قاض امو ٠ شيعلا قاضف مهب اومرب دق مهءايلوأو
 . طيحم مهئارو نم هللاو . . .ريخلا نم نونمؤملا

 :ىلاعت لاق

 هر هس + مو 2 2 اس اسس 2 مخ > ب 0 8

 اداه أَوْطَحي هَل نِإَو أور اهنا وطَعأ َنِإَو ٍتنَق دَصلَأ ف

 ُهَلَأ مه كاَءآَموُضَرْرْحَهنأْوَلَو © -توطختم عه
 أ 2 - رو ع لس و رق ا خس

 ءِهِلِضَف نِمْمَللا اَسيِتْؤوَمَس هلا اندسح ا ولاقوءةلوسرو

 ُتَقَدَصلأامَّنِإ © ين تربو هلل كامل وسَر

 ليسا باوِهَمأِل يِس ِفَوَنِمِردكْلاَو الا ِفَو
 ) ٌةيكحَعوإءةَئأَوَلأ يدير

 «هللاب ناميإلا رهظي نم هالعأو «لزنيو ولعي ءبورضو فانصأ قافنلا

 دوهيلا نم ناكف «مالسإلا نأش العو «ةنيدملاب اوناك ءالؤهو ءرفكلا نطبيو



 م ةبوتلا ةروس ريسفت 0#
 كلل لل لملاك للا لااا للملا

 "يي ريب جب

 ءاضغبو ةوادعو اظيغ ءرفكلا اونطبأو ءافوخ مالسإلا اونلعأ نيذلا ءالؤه نيينثولاو

 املو انملسأ اولاق نيذلا بارعألا كئلوأك هبلق ىف ناميإلا رقتسي الأ قافنلا نمو

 الو نآرقلا رهاوظ نوذخأي اوناك نم بارعألا نمو .مهبولق ىف ناميإلا لخدي

 لرنَأ ام دودح اوملعي ًالَأردجأو اقاقنو ارفك دَشَأ بارعألا 9 : ىلاعت لاق امك «نوعيطي

 ىرصبلا نسحلا ناك كلذلو «نيقفانملا ةملك مهلمشت ءالؤه لكو «4 59 © ... هّللا

 هبلقب ركني نم نأ امكف ءهلوق ضقاني هلمع نأل ؛قفانم ةريبكلا بكترم نإ :لوقي

 ضقاني نكلو «هبلقب قدصيو «ناميإلا نلعي نم كلذكف «قفانم هناسلب نمؤيو
 وهو «لمعو داقتعا ءدئاقعلا ءاملع نم روهمجلا لوقي امك ناميإلاو «هلوق هلمع

 .هيلع اوقفتا ءاملعلا عيمج دنع لماكلا ناميإلا

 4 تاَقدّصلا يف َكَزِمْلَي نم مهنمو 8 :ميركلا صنلا ىنعم ىف ملكتن اذه دعب
 بيعلا لمشي زمللاو «ةباّيعلاو باّيعلا َةَّرَملّْلا ةأرملا وأ ةَرمهلا لجرلاف بيعلا :زمللا

 لاقو :مالكلا ىف زحخولاو «حيملتلاو ضيرعتلاب بيعلا لمشيو , «جيرصلا ظفللاب

 هجو ىف بيعي نم ةزمللا نإ اولاقو [ةزمهلا] 0*4 ٍةَرمَل ةزمه لكل ليو» : ىلاعت

 الو هرضحم ريغ ىفو هبيغ ىف بيعي نم ةزمهلاو «لوقلا نحّلب ولو هبيعي نم
 .هبيعي نم هجاوي

 «ضيعبتلا ىلع لدت «نّمظو «نيقفانملا ىلإ دوعي 4 مهم ىف ريمضلاو
 ءرفكلا نونطبيو مالسإلا نورهظي نيذلا نم سيل هنأ رهظيو «مهضعب لمع هنإو

 :ىلاعت هللا لوق مهيلع قبطني نيذلا «فرح ىلع هللا نودبعي نيذلا نم وه لب

 لنا ةنعف هتباصأ نإو هب نأمْطا ريح هباصأ نَِف فرح ىلع هللا دبعي نم سانلا نمو )»

 كلذكو ء[جحلا] 4 09 نيبملا نارسخلا وه كلذ ةرخآلاو اًيندلا رسخ ههجو ىلع

 اًهنم اوطعأ نإَف ١ :مهيف ىلاعت هللا لاقو (لْكَو ىبنلا اوباع نيذلا نوقفانملا ءالؤه

 . 4 َنوُطَحَسَي مه اذإ اهنم اوعي مل نإو اوضر

 نايب وهو «مهنيع عون ىلإ ةراشإ وأ نايب اهدعب ام نأ ىلع لدت (ءافلا)
 «ةلداع ةمسق اهنإ اولاقو ءاونأمطاو اوضر قحب لاملا نم اوطعأ نإ مهسوفنل

 ىف نوعماط مهف اوطخس مهقاقحتسا مدعل اوطعي مل نإو «ةقيرطلا ىلع اوماقتساو
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 قطنمب طبتري ال رمأ مهطخس نأ ىلع لدت  #اذإإ)و .قح ريغب اوذخأي نأ
 ىلع لدت ىهف « اذإ# ةأجافملا ىلع ليلدلاو ءهب قحلا لهأ اوئجاف مهف ءرومألا

 . ةأجافملا

 ال «ءاطعلا دنع قحلاب ىضري نم نأل ؛ ىقطنم ريغ هنأ ىلع لدت ةأجافملاو

 ريخلا زجتسحت نأ امئاد ديرت ةقفانلا سفنلا نكلو «قحب عنم نإ بضغي نأ حصي

 قح فرعي امك هريغ قح فرعي نأ نمؤملا ةياف «اهريغ قح ىلإ تفتلت الو ءاهسفنل

 ىلإ تفتلي ال نم لكف «هريغ قح ىف ركفي الأ ةيسفنلا قفانملا ةمالع نمو «هسفن

 .قافن نم ةبعش هيف هريغ قح

 ظاوجلا ابأ نأ تاقدصلا ىف نوزملي اوناك نمم «ةيآلا هذه ىنعم ىف ىور امتو

 مسقي اغإ «مكبحاص ىلإ نورت الأ :لاق قافنلا تاجرد ىلعأ ىف نيقفانملا نم

 هل لاق هِيَ هللا لوسر نأ ىورو «لدعي هنأ معزي وهو منغلا ةاعر ىف مكتاقدص

 ناك امأ «ايعار ,نىئىس وم ناك امأ كل ابأ الر :هل لاق مدغلا ةاعر بيعي هنأ مهف دقو

 مهنإف هباحصأو اذه اورذحا» لَك لاق اذه ظاوجلا وبأ بهذ املف .«دواد
 , 27(نوقفانم

 امو نيدلل ال مهسفنأل مهطخسو مهاضر نأب ِدْيِيَلِع هللا لوسر مهفصو دقو

 ُّ - .هلهأ حالص هيف

 صوقرح همساو ةرصيوخلا اذ نأ ةملس ىبأ نع نيحيحصلا ىف ىورو

 لاقف لدعت مل كنإف لدعا :لاقف «نينح مئانغ مسق نيح ٌّهِْكلَي ىبنلا ىلع ضرتعا

 هنإ) :لاق مث ««لدعأ نكأ مل نإ ترسخو تبحخ دقل» :هيلع همالسو هللا تاولص

 6. 8 3 . 5 هَ

 مهولتقاف مهومتيقل امنيأف «ةيمرلا نم مهسلا قورم نيدلا نم نوقرمي «.مهمايص

 . '2)«ءامسلا ميدأ تحت ىلتق رش مهنإف

 .ىرشخمزلل فاشكلا نم ذوخأم ثحبملا اذه :هللا همحر فنصملا راشأ )١(

 هاور امك ءّهْنَع ُهَّللا ىضر ىردُخلا ديعس ىبأ نع )51١( ةوبنلا تامالع-بقانملا:ىراخبلا ىف هاور (؟)
 نب نمحرلا دبع نب هللا دبع :وه ةملسم وبأ )٠١65(. مهتافصو جراوخلا ركذ -ةاكزلا :هوحنب ملسم

 . هنع هللا ىضر ديعس ىبأ نع ىوارلا وهو «نيعباتلا نم ىطسولا ةقبطلا نم «ءفوع
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 ١ 0 اللا ل لل

 ا

 الو ائيش مكيطعأ ام هديب ىسفن ىذلاو» :لوقي ناك ٍةَِلَي ىبنلا نأ ىور دقلو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا نع ىور ام ضعب اذه ١2)؛نزاخ انأ امنإو «مكعنمأ

 ىف  دوجولا ىف نم رهطأ نوزملي اوناك نيذلا نيقفانملا كئلوأ ىف ملسو
 .تاقدصلا

 لاومأ ميسقت مئانغلاف «مئانغلا ريغ تاقدصلا نأ ىلإ انه هبنن نأ بجيو

 امأ «داهجلا ىضتقمب مهل تبثت ةيكلمب نوحتافلا اهذخأي حتفلاو منغلا ىنعمب اهيقحتسم

 .اهلهأ اهيلإ جاتحي ةنيعم فراصمل ىطعت تانوعم نوكت اهنإف تاقدصلا

 «قافن مهبولق ىف نيذلا هلعفي ام راوجب نينمؤملا تافص ىلاعت هللا نيب دقو

 اوُاَقو هلوسرو هللا مهاَتآ ام اوضر مهّنَأ ولو )» :قافن مهبولق يف نم انيبم ىلاعت لاقف
 هلوق ىف «ول» 469 29 وبار هللا ىلإ نإ هَلوُسَوو هلضف نم هللا انيتؤيس هللا انبسح

 فوذحم اهباوجو ؛ةيطرش ىه 4 هلوسَرو هللا مهاتآ ام اوضر هنأ ولو 9 : ىلاعت
 ىنعم ول نمضتل باوجلا فذح نأ نظأ ىنإو «(مهل اريخ ناكل) :الثم هريدقت
 . مهسفنأ نم قافنلا ءادر اوعلخ نإ كلذك اونوكي نأب ءاجرلاو ضحلا

 اهضعب ىلإ ريشن حاون ضعب هيف 4 ُهُلوسَرو هللا مهاتآ ام اوضر )» :ىلاعت هلوقو .

 لاقيف ءاهسفنب ىدعتتو «رمألاب تيضر لاقيف ءابلاب ىدعتت (ىضر) نأ :اهالوأ

 ىنعم نمضتت اهسفنب ىدعتت ذإ اهنأب رعشأو ءاهسفتب ةيدعتم انهو ءرْمألا تينضر
 .هلوسرو هللا نم ءاطعلا دنع نمؤملاب قيلي ام اذهو «عانتقالاو ةبغرلا

 «ىلاعتو هناحبس هللا ركذو 4 هلوسرو هللا مهاّثآ 9 :لاق ىلاعت هللا نأ : ةيناثلا
 ذإ مهنأل ؛هوبكترا ىذلا مرجلا مظع ىلإ ةراشولل «لوسرلا هلعف ام اوزمل مهنأ عم

 «ىوهلاب لمعي ال لوسرلا نأل ؛ىلاعت هللا نوبيعي مهنأكف هّكْكَك هللا لوسر اوباع

 دمحأو )٠١19(«2 ةلأسملا نع ىهنلا -ةاكزلا :هحيحص ىف ملسم هاور ثيدح نم ءزج (نزاخ انأ امنإ) ()
 ةرامإلاو جراوفملا : دواد وبأو 1559و نايفس ىبأ نب , ةيوامعم ٠ ثيدح - نييماشلا دئسم براقم ظفلب
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 ل

 يي زب جل

 ىلاعت هللا نأل ؛اوءرجت دقف مالسلا هيلع هوصع اذإ مهنإو ءذفني لوسرلا نألو

 . [ءاسنلا] 4 © . . .هَّللا عاَطَأ دَقَف لوسُرلا عطي نم 8 :لوقي

 .هلوسرو هللا هبحي رمأ ءاضرلا كلذ نأ ىلإ «لبق نم هيلإ انرشأ ام :ةثلاثلا

 اقح نينمؤملا نم اونوكيل «مهل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا هوجريو

 ريغ قفانملا سفنو «ةعماط ريغ ةعناق اهنأب ةنمؤملا سفنلا ىلاعت هللا روص دقو

 اهعتمو ايندلاب الإ نمؤت ال اهنأل ؛ديزملا ايندلا نم ديرتو امئاد ةعماط ىه لب ةعناق

 سفنلا ريوصت ىف هناحبس لاقف «نوغبي ام ٍسئبو ءاهنم ديزملا نوغتبيف ءاهداومو
 مهنع ىلاعت هللا لقي ملو «هللا انيفاك ىأ هللا ابسَح اوُلاَقو ) اهاضر دعب ةنمؤملا

 اًنبسح :مهنع لوقي ىلاعتو هناحبس هنإ لب ؛هللا اناثأ ام انبسح نولوقي مهنأ

 امو ءانجتحا نإ انيطعيسو «هب ائيضر ام اذه اناطعأ ءانيفاك هللا نإ ىأ 4 هّللا

 . ائيفكي هانذخأ

 ىلع لكوتلاو ضيوفتلا ىناعم نم هيف هللا انبْسَح :مهنع ىلاعت هلوقو
 هناحبس هل ةعراضلا ةلتبتملا ةنمؤملا بولقلا الإ هكردي ال ام هدئنع ام ءاجرو هللا

 .هدحو ىلاعتو

 هللا ىلع لاكتالا ىنعم ريوصت هيف يلصق نيالا ايزسسو :ىلاعت هلوق نإو

 ام صقتسي نأ زوجي الو ركشلا قحتسيف .ذ هلضف هنأ ىلع . دنع ام ءاجرو «ىلاعت

 ةياغ هذه «نرفز هلل ىلإ > نينمؤملا لاوقأ نع ايكاح هللا لاق دقلو

 اضرع الو «هنونتقي ال اميف نوبغري الو هدحو ىلاعت هللا ىلإ اوبغري نأ «ةعارضلا

 ىلاعت 4 هّللا ىَلِإ 9 رورجملاو راجلا ميدقتو ءاهتاياغ نم ةياغ الو ايندلا ضارعأ نم

 .ىلاعتو هناحبس هيلإ الإ نوبغري ال ىأ «صاصتخالا ديفي «نوبغار 9 ىلع

 لب «هيبنل اهكرتي ملو «تاقدصلا فراصم كلذ دعب نيب ىلاعت هللا نإو

 وأ ناميإ فعض نم ضرم هبلقب نم ضعب لواطتي اليكل «هدحو هناحبس اهالوت



 ةبوتلا ةروسريسفت 8#

 : هتاملك

 باقَّرلا يفو مهبولق ةَمّلْؤمْلاو اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدّصلا امّنِإ

 . 6 9 ميك ملال اضمرف ليلا ناو هلا ليس يفر تيوتا
 مهنم نأو «ةريثك لاوحأ ىف نيقفانملا نع ءاج ام دعب تاقدصلا ةيآ تءاج

 ةيآلا تءاجف «تاقدصلا عيزوت ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا باع نم

 وه اهالوت «هريغل الو ىبنل اهكرتي ملف «ىلاعتو هناحبس هللا نم عيزوتلا نأ نيبت

 ىف هناكم ملعيلف «ىلاعت هللا ميسقت بيعي امنإف «ميسقتلا باع نمف نايبلاب هناحبس

 ىلاعت هللا ىلص  ىبنلا تيتأ :لاق ىئادصلا ثراحلا نب دايز نع ىور «ناميإلا

 مل هللا نإ» :هل لاقف ةقدصلا نم ىنطعأ :لاقف لجر ىتأف «هتعيابف  ملسو هيلع

 ةينامث اهأزجف ءوهاهيف مكح ىتح «تاقدصلا ىف هريغ الو ىبن مكحب ضري

 . 220(كقح كتيطعأ ءازجألا كلت نم تنك نإف ءءازجأ

 ىبنلا نوزملي مهنأب نيقفانملا نم قيرفلا اذه ىلع ادر ةيآلا هذه تناكف

 مل ذإ مهنأ نايبلو «ةيهولألا ماقم ىلع نومجهتي امنإ «هيلع همالسو هللا تاولص

 لخد نمو «ةينامثلا فانصألا هذه نم فنص ىف اولجدي مل مهنألف ءاهنم اوذخأي

 .ذخأ لب «عنم امف اهنم فنص ىف

 ءرصق ةادأ 4 اَمَّنِإ »9 4 .. .نيكاسمْلاو ءارقفلل تاَقدّصلا امّنِإ 8 :ىلاعت هلوقو

 ريغ دحأل تسيلف « مهريغ نود فانصألا هذه اهب تصتخا دق تاقدصلا نأ ىأ

 .©0(ىوس ةرم ىذل الو «ىنغل ةقدصلا لحت ال» مالسلا هيلع

 .ءايوقأ وأ ءاينغأ ٌكَِْكَت لوسرلا نوزملي نيذلاف

 . 5و ىنغلا دحو ةقدصلا ىطعي نم -.ةاكزلا :دواد وبأ هاور 2غ(

 نباو ة 6 دقخل] ةاكزلا : ىمرادلاو (كالم 9) نيرثكملا كلسم :دمحأو .«؛© 0 ةاكرلا :ىذمرتلا هاور قفز

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع (1879١)ىنغ رهظ نع لأس نم «ةاكزلا :هجام
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 ىف نيكاسملاو ءارقفلا نيب رب ةغللا قرفت ال 4نيكاسَمْلاو ءارقفلل )» :ىلاعت هلوق

 ةيآلا هذه ىف اعمتجا امهنكلو فورعملاب هلهأو هيفكي هل لام ال امهالكف «ةلمجلا

 عامتجالا نعو « رخآلا نع امهنم دحاو لك زيمتي «نافلتخم نافنص امهنأ ىلع

 دقو ءرخآلا نع هب درفني ىنعمب امهنم دحاو لك صخي براقتم امهانعم نيظفل نيب
 ىلإ ىدأ بير الب مهفالتخاو «نيكسملا نع زيمتيل ريقفلا فيرعت ىف ءاهقفلا فلتخا

 نوكت ام وهو «ءاباصن كلمي ال نم وهو «ىنغلا دض ريقفلا نورثكألا لاقف

 هتنكسأ نم نيكسملاو .ةضف نم مهرد ىتت ام وأ ءبهذ نم الاقثم نيرشع هتميق
 ىلع نيرثكألا نكلو ءسكعلا ليقو ءالاح ريقفلا نود هنأ ىأ «هتلذأو ةجاحلا

 نمزم ضرمب ضيرملا هنأب نيكسملا رسف هنأ هنع هللا ىضر رمع نع ىورو «لوألا
 .ةمذلا لهأ نم

 .هيلإ ا «سانلا لأسي ال ىذلا لمجتملا وه نيكسملا نأ ىورو

 نيكسملا سيل» :لاق لَك هنأ ةريره وبأ ىور دقف هلك ىبنلا نع كلذ ىور دقو

 ««ناترمتلاو ةرمتلاو ناتمقللاو ةمقللا هدرتف سانلا ىلع فوطي ىذلا فاوطلا اذهب

 هل نطفي الو «هينغي ىنغ دجي ال ىذلا» :لاق ؟هللا لوسر اي نيكسملا امف :اولاق

 . ©9)«ائيش سانلا لأسي الو «هيلع قدصتيف
 نأ ىرأ تنك نإو «تاقدصلا نم نايطعي امهنأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقو

 نيكسملا نإف ءاعم امههل ىطعي ام فكي مل نإف ؛ «ريقفلا نم الاح أوسأ نيكسملا

 .ءاطعلاب ىلوأ نوكي

 اهنوعمجي نيذلا ىأ ءاهيلع نولماعلا مهو «ثلاثلا فنصلا ىف ىلاعت لاق مث
 نم ءارمألا نيع امك «تاقدصلا عمجل ةالو هلك ىبنلا نيع امك لاومألا بابرأ نم

 ةيفنحلا ررقو «لام ىوذ اوناك ولو نوذخأي كئلوأ نأ ءاهقفلا ررقو لَك هدعب

 ىلع «مهيلع رمألا ىلو هاري ام رادقمب اهردق نوكيو «ةرجأ هنوذخأي ام نأ ةيكلاملاو

 . لمعلا اذه لثم ىف ةرجألا عم ةبسانتم نوكت لمع ةرجأ هنأ

 .هجيرخت قبس )١(



 ةبوتلا ةروسريسفت ##
 و نللئلالللللل لل ل

 : اك
 يب ١

 هنوذخأي فورعملاب مهلهأل مهيفكي ام الإ ءاطعلا نم مهل سيل نورخآ لاقو

 ةحلصمل لماعلا رجأ اذكهو «لام تاذ تناكولو ءاهسايتحا ءازج اهجورز نم

 :نيرمأ ىلع لدي اذه نإو «ةاكزلا نم نوذخأي ءالؤه نإو «ةفاكلا

 نينمؤملا رمأ ىلو اهعمجي لب ءاهنودؤي اهبابرأل كرتت ال ةاكزلا نأ  امهلوأ

 ءرمعو ركب ىبأو وكلي ىبنلا دهع ىف كلذك رمألا ناك دقو .كلذل هيلوي نم وأ
 لبإلاو معنلا ةاكز ىهو .ةرهاظلا لاومألا ةاكز عمجي ناك نيرونلا ىذ دهع ىفو

 رصم ىلإ رصم نم لقتنت ىتلا لاومألا ةاكزو «رامثلاو عورزلا ةاكزو «منغلاو رقبلاو

 ىصهو «ةنطابلا لاومألا ةاكز اودؤي نأ ىف لاومألا ىوذ بانأو «رشاعلا اهعمجي ىتلا

 ولو «ةاكزلا هذه اودؤي نأ ىف ةراجتلا ضورعو .(«ةضفلاو بهذلا» نيدقنلا ةاكز

 .اهريغ عمجي امك مهنم اهعمج ءاهودؤي مل مهنأ رمألا غلب

 اهيلع نومئاقلاو ءاهتاذب ةمئاق ةليصح اهل نوكت نأ بجي ةاكزلا نأ  امهينا

 ناك نيواودلا تنود امدنع اذلو «ةلودلا ىف نيلماعلا ةيقب نع نيلصفنم نونوكي

 .تاقدصلا لام تيب هقفلا بتك ىف ىمس امك وأ «تاقدصلا ناويد وه ناويد كانه

 ىظفللا ىنعملاو 4 مهبولق ةفلؤملاو 8 :هلوقب ىلاعت هللا هركذ : عبارلا فنصلاو

 دعب ؛مهسوفن ىلإ مالسإلا برقي نأب مهبولق فلؤت نيذلا ىماسلا ىنآرقلا صنلل

 .ةينثولا اورجهيو مالسإلا اوفلتأيو ءاوبرقيل

 نمؤي ملو هناسلب لاق نمم مالسإلا ىف لخدو «ةينثولا علخنو نمآ نم. مهنمو
 .مالسإلا اوقلتعيو ءاونمؤي ىكل مهبولق تبيطو «بلغلل اوعضخ نم مهنمو «هبلق

 مهنم لعجي نأ ٌِللَم ىبنلا ديريو ءاوعبتاو اوعضخأ دقف مهل ةوشر اذه سيلو

 .نيعضاخ اونوكي نأ لدب نينمؤم



 ةبوتلا ةروس ريسفت ا

 للا لل لالا

 اا رسل

 برحلا ىف لتاقم مهيف ناكو «بورح مهعم يكلي ىبنلل ناك سان مهنمو
 لحم ةدوملا لحتو مهبولق ىضرتو ءمهسوفن بيطت نأ نم دبال ناكو «ةيدمحملا

 ةيواعم مهسأر ىلعو هدالوأو نايفس وبأ مهنمو لَك ىبنلا مهاطعأف ةرفنلاو ماصخلا

 .تايدلا ىنعم هيف ءالؤهل ءاطعلا اذه لعلو ء«هنبا

 اذإ مالسإلا ىقب ام قاب هنإ لوقن كك ىبنلا دعب ىقب فنصلا اذه لهو

 ؛مالسإلا ىقب ام قاب بولقلا فيلأت ىلإ ةجاحلا نإ لوقن لب «نونمؤملا هيلإ جاتحا

 .نيدلا موي ىلإ قابل هنإو

 عنم هنأ رمع لع امنإو «باّتكلا ىعدا امك هخسني وأ هغلي مل رمع نإو
 . مهل ابستكم اقح كلذ نكي مل هنأل ؛سانلا ضعبل ءاطعلا رارمتسا

 نوجرخيف ءنوملسي نيذلا كئلوأ مهبولق ةفلؤملا ظفل مهيلع قبطني نمم هنإو
 وأ ةرسأ مهسفنأل اوميقي نأ نوعيطتسي ام نودجي الو ءمهموق وأ مهيلهأ نم

 اورسخ امع مهضيوعتب مهبولق فلؤت نأ بجي هنإف «مهبصانم نم نومرحي
 ةوعدلا ىلع قفني نأ بجي هنإو «ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف انلو «مهمالسإب

 وه مهبولق ةفلؤملا نم ىلصألا دصقملا نأل ؛مهبولق ةفلؤملا مهس نم ةيمالسإلا

 قفوملا وه ىلاعتو هناحبس هلللاو «ناميإلا اهيف رقتسي مل بولق ىف مالسإلا تيبثت

 . قحلل

 كفل قافنإلا ىأ 4 باقّرلا يفوإ :هلوقب ىلاعت هللا هركذ :سماخلا فنصلا

 قيقرلا بابسأ نم دحلا ىلع لمع دقو «قرلاب ىضري ال ةيرحلا نيد نأل ؛باقرلا
 دقو ءانارسأ نم نوقرتسي ءادعألا نأل ؛هكرت دقف بورحلا ىف قرلا الإ اهلك اهاغلأف

 اوُدَتعاَف مكيَلَع ئدتعا ِنَمَف ... 9 :ىلاعت لاقف هلثمب ءادتعالا درن نأ ىلاعت هللا انرمأ
 .[ةرقبلا] 4 059 . .. مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع

 لعجو «قتعلا ىلع ثح دقف «ةقيضلا دودحلا هذه ىف ىقب دق قرلا نأ عمو

 قفتا ىذلا وه بتاكملاو «هتبقر كفل بتاكملا هب ناعي ءًضورفم ابيصن ةاكزلا ىف هل
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 الماع ىعسيو «هيلع ناقفتي ام وأ هتميق وأ هنمث هل ىدأ اذإ هقتعي نأ ىلع هكلام عم

 مهوثآو اريح مهيف متملع نإ مهوبتاكف ... 8 :ىلاعت لاقو ءهنمث عمجي ىتح ءادجم
 هنيعي ام تاقدصلا ىف همهس نم ىطعيف [رونلا] 4 69 ... مكاتآ يذلا هّللا لام نَم
 هنم عفدت كلذكو .نوقتعيو ديبع مهسلا اذه نم ىرتشي كلذكو «هتبقر كف ىلع

 قرلل نينمؤملا ضرعي ام لك اذكهو ءاوقرتسي ال ىتح «نينمؤملا نم ىراسألا ةيدف
 . مهسلا اذه نم لام عفدب عنمي

 مراغلاو 4 نيمراغلاو :هلوقب ىلاعتو هناحبس هللا هركذ :سداسلا فنصلاو

 نم صخشلا مزلي ىذلا نيدلا وه مرغلاو «نيدلا ىهو ةمارغ هيلع ىذلا نيدملا وه

 بجو نم مراغلاو ءمرغ هيلع بجو ىأ مرغو ؛«هنم تناك ةنايخ الو ةيابجج ريغ
 .هقرافي الو نيدملا مزالي هنأل «ميرغ هل لاقي نئادلاو «مرغلا اذه هيلع

 ريغ ىف نادتسا دق ناك اذإ تاقدصلا نم نيدملا ىأ مراغلا نيد ءادأ بجيو

 نم عئاضبلا بلحل نونيدتسي نيذلا راجتلاو «هفس ريغ نم دادسلا نع زجعو «هفس

 وأ ءاهبكرم قرغت وأ روبت مهتراجت نكلو «مهرجتمب ةيانعو ةمكح ىف راطقألا

 حلصلل تايد اولمحت نيذلا كلذكو ءعايضلا بابسأ نم بيس ىأب مهلاومأ بهذت

 .تاقدصلا لام نم هولمحت ام ىدؤي هنإف «سانلا نيب

 نيب نزاو «ةرثعلا ةلاقإلو «نواعتلل تاقدصلا نم نيمراغلا نويد تيدأ امنإو

 نوناقلا نيبو اذه نيب نزاو «نينمؤملا نيب ىذلا لفاكتلاو ىنابلا نواعتلا اذه
 ىف قحلا نئادلل لعجي ناك دقو «ميركلا نآرقلا لوزن رصاع دق ناك ىذلا ىنامورلا

 ذإ «ىربكلا هللا ةزجعم نآرقلا نوناقو نوناقلا اذه نيب نزاو «نيدملا ةبقر كلمي نأ

 .نينيدملا نع نيدلا دادس تاقدصلا نم ضرفي

 نم ةعقب ىأ ىف ىرشب ماظنب اوتأي نأ اهلك لايجألا ىدحتي نآرقلا اذه نإو
 تثدح ةقداص ةصق انه ركذنو .ىعامتجا لفاكت نم هب ىتأ ام لثمب ىأ «ضرألا

 ةلادعلا ةكربب هنأ «زيزعلا دبع نب رمع ةيمأ ىنب مكاح لداعلا مكاحلا دهع ىف

 تاقدصلا ىلاو نأ كلذ رهاظم نمو «معو ريخلا ضاف هقح قح ىذ لك ءاطعإو
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 لاملا تيب ىف تاقدصلا لاومأ سدكت نم اكش (رئازجلاو ايبيلو سنوت) ةيقيرفأ ىف
 نع نيدلا ددس :هيلإ لسرأف ءهنع هللا ىضر زيزعلا دبع نب رمع ىلإ كلذب لسرأف

 «لاملا تيب ءالتما وكشي لسرأف «عطقني مل تاقدصلا دم نكلو ءاهددسف «نينيدملا
 .مهقتعيو نينمؤملا ديبع نم ىرتشي ذخأف ءاهقتعأو اديبع رتشا هيلإ لسرأف

 اذه رسف 4هّللا ليبس يفوإ :هلوقب ىلاعت هللا هركذ :عباسلا فنصلاو
 «مهلمحي ام نودجي اال اوناكو «ءارقف اوناك اذإ نيدهاجملا ىلع قافنإلاب مهضعب

 ةدعلا دادعإب داهجلا ىلع قافنإلاب مهضعب رسفو «مهلمحي ام تاقدصلا نم نوطعيف

 قافنإلاو «برحملا تاودأ نم مالسإلا شيج هيلإ جاتحي ام لكب هدادمإو شيجلل

 . نيدهاجملا ىلع

 نم صخشلا قفني نأ اوزاجأو «جحلا هللا ليبس ىف لخدأ ءاملعلا ضعبو

 جحلا بجي ال هنأل ؛ةاكزلا لام نم هيلع قفني الأ ىرأو ءجحلا ىف قفني ام هتاقدص

 مئاق ضرف ةاكزلاو «هئادأ بوجول طرش وهف «ءاليبس هيلإ عيطتسي نم ىلع الإ
 .ربلا هوجو لك لمشت 4 هللا ليبس يف نأ ررق ىشاشلا لافقلاو «هتاذب

 وهو «هيف لام ال ناكم ىف ناكو هلام نع عطقنا ىذلا وه 4 ليبّسلا نباو ©
 نأكو ءهل ىوأم ال راص هنأل ليبسلا نبا ىمسو «ىوأملاو توقلا ىلإ ةجاح ىفف

 .هيمحيو هيوؤي ىذلا هوبأ ليبسلا

 ىلإ هلصويو «قيرطلا ةلئاغ نم هيوؤيو «هرمأ ظفحي ام ىطعي نأ هؤاتيإو
 ءءادألا ىلع ارداق ناك نإ ةدرتسم ةيراع هؤاطع نوكي نأ حصيو ءهلام ثيح هدلب

 .تاقدصلا ريمأ ىري ام بسح ىلع «درتسم ريغ ءاطع نوكي نأ حصيو

 ميلَع ُهّللاَو هللا نم ةضيِرف 8 :هتاملك تلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخو

 . هللا نم اضرف ىأ ردصملا ىنعمب 4 ةضيرَفط نإ :ىرشخمزلا لاق 4 ميكح

 هلك اذه نأ ىأ «مكحملا اهعيزوتو تاقدصلل افصو ةضيرف نوكت ال اذاملو

 ضئارفلا لك موزل ةمزال اهنأو «جحلاو موصلاو ةالصلا ةضيرفك «ةضيرفل فوصوم
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 نايبل كلذو 4هّللا نم ةضيرُف © :لاقف ءاهلزنم هللا ىلإ هناحبس اهبسنو «ةعورشملا

 لَم ىبنلا اوزمل نيذلا ىلع دوعتو ءاهئاطعإ ةرورضو اهلامجإو اهرييغت عنمو اهموزل
 هناحبس هللا بيعي امنإ هبيعي نم نأو «ىلاعت هللا نم ميسقتلا نأ نايبب تاقدصلا ىف
 .ىلاعتو

 ةراشإ هيفو © ميكح ميلع هّللاو 9 :ىلاعت هلوقب ةميركلا ةيآلا ىلاعت هللا متخو
 حنام زيزعلا نم عيرشت وهو «ةزعلا ىبري جيواحملاو ءاينغألا نيب نواعتلا اذه نأ ىلإ

 اهمظنيو هتمكح ىضتقمب رومألا ربديو ءاهلك ءايشألا ملعي ىذلا ميكحلا «ةزعلا

 ىهقف امهدحأ نيرمأ ىلإ ريشن تاقدصلا ةيآ ىف مالكلا ىهنن نأ لبقو

 ببسلا نيب ىلاعت هللا همحر ىرشخمزلا نأ كلذو ىوغللاب ئدتبنو «ىوغل رخآلاو
 اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلا ىهو ىلوألا ةعبرألا ىف ماللاب ةيدعتلا ىف
 صاصتخالاو كيلمتلاب الإ نوكي ال ءالؤهل ءاطعلا نأل كلذو «مهبولق ةفلؤملاو
 ةفلؤملاو اهيلع نولماعلا كلذكو «نوطعي ام كيلمتلاب نوذخأي نيكاسمملاو ءارقفلاف
 باَقَرلا يفو 9 :ىلاعت لاقف (ىف) ب ةيدعتلا تناك ىرخألا ةعبرألاو «مهبولق
 ال باقرلاف ءنوذخأي ال ءالؤه نإف 4 ليسبّسلا نباو هللا ليبَس يفو نيمراغلاو
 ىذلا امنإ «نوذخأي ال نومراغلا كلذكو «ةبقرلا كلام ذخأي ىذلا لب «نوذخأي
 .ملعأ هللاو «ىوؤيو معطي نكلو .كلمي ال ليبسلا نباو «ميرغلا نئادلا وه ذخأي

 باعيتسالل ءاصحإلا اذهأ اوفلتخا دق ءاهقفلا نأ وهف ىهقفلا رمألا امأ
 مسق لكل نوكيف .ماسقأ ةينامث مسقت تاقدصلا مأ ءالؤه ىف ءاطعلا صاصتخاو
 عومجم ىلع مسقي هنإ :ءاهقفلا روهمج لاقو «كلذب ىعفاشلا لاق «تاقدصلا نمُث
 هاري امب لكل قفني رمألا ىلوو «مولعملا هظحب مسق لك ىلع ال «ةينامثلا ماسقألا
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ءلدعأو حلصأ
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 در دقو «تاقدصلا ىف كَ ىبنلا زل ىف نيقفانملا ضعب ةلاقم هناحبس ركذ

 هللا نإ لب ءاطرق سيل تاقدصلا رئاسو ةاكزلا رمأ نأ هناحبس نيبو «مهلوق ىلاعت

 اهكرتي مل هنأل ؛ىلاعتو هناحبس هللا ىلع مجهتي امنإ اهعيزوت بيعي نم نأو «همظن

 اذلو هئاذيإ ىف نورمتسي مهنكلو .اهيقحتسم فانصأ ركذ لب «ءاشي امك اهعزويل هل

 . « نْذَأ وه نولوقيو يبتلا َنوُدَوي نيذّلا مهنمو » : ىلاعت لاق

 دضع ىف نوُسفيو «ةبذاك لاوقأب ْلِلَم ىبنلا ءاذيإ ىلع اورمتسا مهنكلو

 سانلا عماست اذإف «لوقلاب نوعجريو اهقرفي امب اهيف نوعيشيو ةيمالسإلا ةعامجلا

 ,4«ْنْذَأ وه نوُلوقيو » «نولابي ال كي ىبنلا عماسم ىلإ تلصو اهنأ اوملعو ءاهب
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 وه :مهلوق سيلو 4« نْذَأ وه نولوقيو يلا نووي نيذّلا مهنمو 8 :ىلاعت لاق اذلو
 بذكلا نع ىناوقتي ال فلتخم عونتم مهنم لوقلاب ءاذيإلا لب ءءاذيإلا وه  نذأ
 نينموملا مأ ىلع ءارتفالا ةعاشإ ىف نوجلي اوناك امك هيلع ءارتفالاو ٌةِْكَك ىبنلا ىلع
 وه نولوقيو » .هولهس نولعفي ام ربك اوأر اذإف « اهيبأ نعو اهنع هللا ىضر ةشئاع
 هلبقي لب ء.هصحفي نأ ريغ نم هعمسم نم ملعلا ذخأي هنأ # َنْذَأ » ىنعمو 4 ند
 نأ ريغ نم مهناميأ قدصي ىتح هولاق ام مهنأ اوفلحي نأ الإ مهيلع امف .هل اقدصم
 ىف شيجيو «مهتنسلأ هب لبلبت امب هملعي هللا نأ اوسنوا ءاولاق ام بذك صحفي

 ليق ام قدص اذإف «هنذأ نم ملعي هنأ انلق امك 4 ْنذَأ وه ةملكو .مهرودص
 اذكهو «كلذ دعب نم ءىش مهيلع الو ةبذاكلا ةيفانلا مهناميأ قدصم هنإف «مهنع

 هللا نوعداخي امنإو ء.عودخملا وهو هلوقب سانلا عاخي هنأ مهوتي وأ نظي قفانملا
 . نورعشي امو «مهسفنأ الإ نوعدخي امو اونمآ نيذلاو

 زاجم كلذو هنذأ نم هلك هملع مهمعز ىفف هنأل نذأ هنأب عمتسملا نع ربعو

 ةصاخ ةيزم هل ءزجلا اذه نأل ؛ءزجلا مساب لكلا نع ربعف «ةيئزجلا هتقالع لسرم

 ىف ىلوألا ةيزملا اهل نيعلا نأل ؛نيعلاب سوساجلا نع ربعي امك ؛عوضوملا ىف
 .«قدص نذأ انلوقك «مكل رمح ذأ لث) :هلوقب مهيلع ىلاعت هللا درو «هلمع
 «هيلإ لصت ىتلا لاوقألا ىلإ عمتسي «نذأ هنأب مّلس دقف «قح لجرو ءرب لجرو
 ىلع مكسوفن جلاعيو ءاهصحفي نكلو «نولوقتي امك اهقالطإب اهلبقي ال نكلو
 ' نأل ؛مكحضفي الو «مكبساني رشب مكردابي الو .مكتيادهل رمألا ربدتيو ءاهاضتقم
 دقلو «قدصو عمس اذإ بيع الو «مكريخ ىلإ دصقي هنألو «كلذب هرمأ ىلاعت هللا

 لهسأو ابلق ملسأو «ةكيرع نيلأ سفنلا تناك املك :ةبيط ةملك نيرسفملا ضعب لاق
 رثأتلاو ءفعضلا باب نم نيللا اذه سيلو «هل اًدادعتسا دشأو لبقأ تناك الوبق

 .رورشلاو بذكلا ىتح هاريو «هيلع دري ام لك نم

 «مهئارتفاو مهبذك لك لبقي مهرشب مههباجي مل ذإ ٌةِلَك ىبنلا نأ اومعز مهف
 مهب لني نأ ديري ال نكلو «مهفرعي هنأ اوسنو ؛ةظلخملا ناميألاب ةقثوم تناك ولو
 .باذعلا ءوس مهب لزنيو هباحصأ بقاعي ادمحم نإ لاقي ال ىتح «باقع ىأ
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 اذهو 4 هللاب نمؤي » :لاقف «ريخ نذأ هنأ ىوقي ام ىلاعتو هناحبس هللا نيبو

 قح هلل نعذيو «ناميإلا قح هللاب نمؤي وهف «هللاب نونمؤي ال مهنأب مهب ضيرعت

 لوقيو «مهئربت الو مهنيدي ام ىلع لدت ناميأب هءارتفا قثويو ىرتفي نأ ال «ناعذإلا

 ضيرعت اضيأ اذهو «مهقدصيو نينمؤملل ملسي ىأ 4َنينمْؤُمْلل نمْؤُيَو ظ :ىلاعت
 مكقدصي الو مكل نمؤي الو «نونمؤم مهنأل مهقدصيو نينمؤملل ملسي وهف «مهب

 ىف قفر مكل هتحامس امنإو ءاقيدصت مكل هتحامس اوبسحت الف ءنوقفانم مكنأل

 ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي نم مكنم لعجي نأ هللا ىسع مكب فطلتو «ةوعدلا

 ىلاعت هلوق ىف ءابلاب ىئآرقلا نايبلا ىدع دقو «هلهأو قافنلا نم هسفن علخيو

 ىدعتي قيدصتلاو «ناعذإلاو قيدصتلا هانعم هللاب ناميإلا نأل 4 هّللاب نمؤي »

 . ءابلاب

 قلعتي اميف ناميإلا نأل ؛4َنيدمْؤمْلل نمؤيو 9 :ىلاعت هلوق ىف ماللاب ىدعتو

 مالك نع رابخإلا ىف ىلاعت هلوق لثم ءمهلوق لوبقو مهل ميلستلا هانعم نينمؤملاب

 هلوقو ء[فسوي] « 69 نيقداص انك ولو انَل نمؤمب تنأ امو ... :فسوي ةوخإ

 رافكلا لوقو «[سنوي] 469 ... هوَ نم ةيِرَّألِإ ئسومل َنَمآاَمَفطظ :ىلاعت

 .[ءارعشلا] 4 019 نولذرألا كعَبَتاو كَل نمْؤنَأ ... ) : حونل

 لبقي ال مالسلا هيلع هنأب مهل ضيرعت هيف 4نيدمْؤمْلل نمؤُيو » :هلوقو
 ؛هنأش قفرلاف «لوقلا ىف فطلتو مهب قفر نإو «نينمؤمب اوسيل مهنأل ءمهلوق

 .مهمالك ناك ولو مالك لك لبقي هنأ نم هونظ ام ىلع لدي ال نكلو

 ئرقو 4ررئيَخ ذأ ىلع فطعلاب 4اوُمآَن يل ةَمْحَرَو :ىلاعت لوقي مث
 .مكنم اونمآ نيذلل ةمحر ىأ 210 رجلاب

 .مكنم اونمآ نيذلل ةمحر نذإو «مكل ريخ نذأ وه «رجلا ةءارق ىلع ىنعملاو

 )١( راصتخالا ةياغ .مضلاب نوقابلا أرقو «ةزمح ةءارقرجلاب (ةمحرو) ةءارق )1859(.
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 وه ىأ 24 نذأ» ىلع اهيف فطعلا نوكي ةءارق ىهو «عفرلا ةءارق ىلعو

 4 مكنم ظو 4 مُكَل 9 ىف ريمضلاو «مكنم اونمآ نيذلل ةمحر نذأو ءمكل ريخ نذأ

 . نيقفانملا هب بطاخي

 نأ نم مهل ريخ كلذو «مهمالك لوبقب مهيلع رتستي هنأ مهل ةيريخلا هجوو

 ىأ 4 مكنم اونمآ نيِذَلل إد :هلوقو «مهقافن ةءوس فشكيو «مهحضفيف مهل مهجتي

 الف ىلاعت هللا مهادهو مكنم لصألا ىف اوناك نمو ءمكتبارق ىوذو مكيلهأ نم

 اليكل نوبذاكل مكنأ ملعي ناك نإو «مكمالكل لوبقلا راهظإب مكقافن نع فشكي

 ىبأ نب هللا دبع نبا بهذ ايفخ دعي ملو نيقفانملا رمأ رهظ امدنعو «ءالؤه راضي
 ال ىتح «هلتقأ ىنعدف التاق تنك نإ :هل لاقو كك هللا لوسر ىلإ نيقفانملا سأر

 ءالؤهب ةمحر بيذكتلاب مهتهباجم مدعو «مهرمأ نامتك ناكف «نمؤمل انغض لمحأ

 . مهنم اونمآ نيذلا

 هل هللا لوسر ىذؤي نمل ميلألا باذعلا ركذب ةيآلا هناحبس هللا متخ مث

 . 4 ميلأ باذع مهل هللا لوسر َنوُدؤَي نيذّلاو 9 :لاقف

 نوقفانملا ةيآلا عوضوم نأ نيبي ةيآلا ردص نأل رامضإلا عضوم ىف رهظأ

 ىف رهظأ هنكلو «مهيلإ ريمضلا دوعي نأ حصي ناكف «هللا لوسر نوذؤي نيذلا

 دلو هللا لوسر ءاذيإ وه ملؤملا باذعلا ببس نأ هناحبس نيبيل ءرامضإلا عضوم

 لحو ءادترم دعو رفك دقف لكي هللا لوسر بس نم :ءاهقفلا روهمج لاق اذلو

 . هللا لوسر ىذؤي نم لكل ىأ ميلألا باذعلا مهلو «بوتي نأ الإ هلتق

 فلحلاو «فلخلاب مهنع لاقي ام بيذكت مهتلواحم ىلاعتو هناحبس ركذ دقلو

 «[ملقلا] 40 ِنيِهَم فّألَح لك عطت الو » :ىلاعت لاق امك «ةناهملا ةراش بذاكلا
 :مهنع ىلاعتو هناحبس لاقف

 نيبمؤص اوناك نإ هوضري نأ قحأ هلوسرو هّللاو مكوضريل مُكَل هّللاب َنوُفلَحَي ظ
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 1 لاا واللا للملا مس

 أ برسل

 سومغ ناميأب مهبذك اوديأو «ىبنلا ىلع بذكلا اولواح نيقفانملا ءالؤه نإ
 ىلع نورداق مهنأ اونظو كي هللا لوسر عدخي كلذ نأ اوبسحو «ةقداص ريغ

 «ةقباسلا ةيآلا ىف مهمعز داسف ىلاعتو هناحبس نيب دقو ءْنْذَأ هنأل مهناميآب كلذ
 ىف نوشيعي مهنأل ؛ةبذاكلا مهناميأب نينمؤملا اوعدخي نأ اولواح ةيآلا هذه ىفو

 ىتلا ةادألاب مهقافن مهنع اوفني نأ اولواحف مهنورواجيو مهنونكاسيو مهطاسوأ
 :كلذ ىف ىلاعت هللا لاقو «نوفلحي اوذخأف رفاك رجاف لك اهكلميو اهنوكلمي

 ىنب ىلإ ريفتلا تقو ىف داهجلا نع اوفلخت دقل 4 مُكوضريل مكن للاب نوُفلَحَي ل
 مهئاعدا ىف نيبذاك اوناكو «ءانبج كلذب اوناكف ءمهددع فئاكتلا رفصألا

 «ةوقلا نلعي حيرص ىبرع طسو ىف قفانملاو «مهقافن عطاق ليلدب تبثو «بذاكلا

 هلوقو «ناميألاب مهسفنأ ةئربت نولواحي اوناكف «نيهم ءونشم  رذاعملا لبقتي الو

 هيفو ىضاملا ىف ال لاحلا ىف نوفلحي مهنأل عراضملاب ريبعتلا مك هللاب َنوُفلَحَي ظ

 اوفلخت املكو ءاوفلح اوبذك املكو ءددجتم وهو مهنأش فلحلا نأ ىلإ ةراشإ

 .مهنديد فلحلاف ءاوفلح ةقداص ريغ راذعأب

 نم ناريسجلاو ءارشعلا نم مهعم نم نأ ىلإ ةراشإ 4مل :ىلاعت هلوقو

 ىأ 4 مكوضريل © :لاقف كلذب ىلاعتو هناحبس حرص دقو «نودوصقملا مه نينمؤملا

 «مهنيبو مكنيب ةشحولا ةلازإو «مكؤاضرإ بذكلا فلحلا اذه ىلع مهل ثعابلا نأ

 . مهنم اهنوسحت ىتلا ةرفنلا لاوزو

 ماود نأل ؛مهسفنأ ىف ةياغل هنوديري هنوبلطي مهنأ عم ءاضرإلا اذه نإو

 ذإ مهيف سيسخلا سدلا نم مهنكمي ال كلذو «مهيف ةقثلا نم مهعنمي مهنم ةرفنلا

 «مهيف ةنتفلاب نوقليو ءمهل نوسدي نم ةقثلا ىلإ جاتحي سدلاو ءمهيف نوقثي ال

 قحأ هلوسرو هّللاو 8 :ىلاعت لاقف ءءاضرإلا ةلواحم ىف شغلا هناحبس هللا نيب دقو
 وأ فلخت وأ راذتعا ىف سيل مكيف بيعلا نأ ىأ «َنينمْؤُم اوناك نإ هوضري نأ

 نع نوفلختت مكلعج ىذلا وه قافتلاف «قافنلا وه ليصألا بيعلا امنإ «بذك
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 قا سأل

 مكلعج ىذلا وهو «ةبوذكم راذعأب هنع نورذتعت مكلعج ىذلا وهو «داهجلا

 . ةظلغملا ناميألا نينهتمم نوفلحت

 نوملعي مهنأل هلوسرو هللا ءاضرإ اولواحي ملو نينمؤملا ءاضرإ اولواح مهف

 نإ هوضري نأ قحأ هلوسرو هّللاو  انولت اميف ىلاعت لاق اذلو «نكمم ريغ كلذ نأ

 راذعأبف اوفلخت نإو .«فلختلا نوديري الو نينمؤم اوناك ول ىأ «نيدمؤم اوناك

 ناميألاي سيل هلوسرو هللا ءاضرإو «ءاضرإلاب قحأ هلوسرو هللا نأ اونمآل  ةقداص

 قح هلوسرو هللاب اونمؤيو «قافنلا نم مهسفنأ اوعلخي نأب وه امنإ «ةبذاكلا

 .ناميإلا

 هللا نأ ىهو «ةينايب ةراشإ 4« هوضري نأ قحأ هَلوسرو ِهّللاو  :ىلاعت هلوق ىفو
 ادرفم هداعأ ريمضلا دوع دنع هنكلو «ءاضرإلاب قحأ امهنأ ركذ هلوسرو ىلاعت

 هللا ءاضرإف ءامهل ءاضرإ امهدحأ ءاضرإ نأ ىلإ ةراشإلل كلذو .4«هوضريإ
 عطي نم :لاق امك «ىلاعت هلل ءاضرإ ِككَي ىبنلا ءاضرإو كي ىبنلل ءاضرإ ىلاعت
 نوذؤي نيذلا نأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو ء[ءاسنلا] 4 69 ... َهَّللا َعاَطَأ َدَقَف لوَسّرلا

 لاق دقلو «هلوسرو هللا نودحتيو ةيهولألا ماقم ىلع نومجهتي امنإ لَك ىبنلا
 يزخلا كلذ اهيف ادلاَخ منهج را هَلَنَف هَلوُسَرو هللا دداحي نَم ِهّنَأ اومَلعَي ملأ » : ىلاعت

 . 4 9 ميظعلا

 اوثبيل نينمؤملا ءاضرإ ةلواحم نسم نورهظي ام عم نوقفانملا ءالؤه ناك دقل

 ناتفئاط تَّمه مهريثأتب (دحأ) ةوزغ ىف هنإ ىتح «ةميزعلا فعضو ءروخلا مهيف

 .مهديك لمعب الشفت نأ

 ءزيح ىف مهسفنأ اوعضو دقو هك ىبنلاو نينمؤملاب نوءزهتسي كلذ عم اوناك
 :مهيف ىلاعت لاقف «هلوسرو هللا نيداحم

 ملو «خيبوتلاو ىفنلل انه ماهفتسالا 4 هّلوَسرَو هللا دداحي نم هَّنَأ اوملعي ملأ »

 نم هنأ اوملع دقل ىنعملاف «ةيبرعلاب ملعلا لهأ لوقي امك تابثإ ىفنلا ىفنو «ةيفان
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 ةا حل

 ديكأتل ةينايبلا ةقيرطلا هذهب تابثإلا ناكو « منهج مهل نأف ءهلوسرو هللا دداحي

 ىف ديكأتلا هجوو «نيملاع رشلا اذه ىلع اومدقأ مهنأك ءمهرش ديكأتو مهملع

 مهنع بيجأف «نوملعي ال مأ نوملعي :مهنع لئس هنأ هادؤم ةقيرطلا هذهب ريرقتلا

 .ديكأت لضف كلذ ىف ناكف «نوملعي مهنأب

 الو «هيلإ قحلا لصي ال ءادح قحلا نيبو هنيب لعج ىأ «(هَقاش) ك هداحو

 «رخآ بناج ىف ىلاعت هّللاو «بناج ىف نوكي نمو «قحلا ىلإ لصي نأ وه لواحي

 رخآلا موَمْلاو هّللاب تونمؤي اموَق دجت ال :ىلاعت لاق دقلو «همواقيو هئواني هنأك

 . [ةلداجملا] 4 69 .... هلوسَرو ُهللا ٌداَح نم نوذاوي

 «(نأ) حتفب صفح ةءارق ناتءارق اهيف 4 منِهَجَراَن هل َّنَأَف :ىلاعت هلوقو

 ردصملاو ّنأو «طرشلا باوج ىف ةعقاو رانلا نأ ةءارقلا هذه ىلع لوقلا جيرختو
 منهج مهل نأ تبث دقف) هريدقت فوذحم لعفل لعاف ءاهدعب امو اهنم كبسنملا

 ةلمج اهدعب امو ىه نوكتو 2270نإ) رسكب ةءارق كانهو «(ادبأ اهيف نيدلاخ

 ريدقت ىلع كلذو ءطرشلا باوج ىلع ةلاد وأ ءطرشلا باوج ىف ةعقاو «ةأدتبم

 .(كلاه) هريدقت فوذحملا نوكيو ءفوذحم طرشلا نأ

 نورتستي ايندلا ىف اوناك اذإ مهنأ ىأ ؛ ,4 ميظعْلا يزخلا كلذ 9 :ىلاعت هلوق

 فشكني ذإ «ةمايقلا موي فوشكم كلذ نإف «مهرمأ ةقيقح نوفخيو ءمهقافنب

 .اهيف نودلاخ مهو مهيزخ نوكيو ءمهلاح نيبتيو مهرمأ

 هيلع لزني ِهكَك ىبنلا اوأر دقو ءهرمأ فشكتي نأ نم رذح امئاد قفانملا

 اهيف نوكي نأ ةروس تلزن اذإ نوشخي اوناكف «نيقفانملا رمأ فشكب هربخيو ىحولا

 مهئبتت ةروس مِهِيَلع رت نأ َنوُقفاَمْلا رَدَحَي 8 :ىلاعت لاقف «مهرومأ نم رمأل فشك

 . 4 69 نورد ام جرخم هلا نإ اوءزهتسا لق مهبول يف امب

 )١( ةرتاوتملا رشعلا ىف تسيل «حتفلاب (نأف) ةءارق .
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 00 لولا لااا لل

 2 اا
 مهيلع لزنت نأ نورذحي مهنأب نيقفانملا نع رابحخإ 4نوقفانملا رذحي»

 اذإو ءفشكي نأ ىشخي هنأل ؛ائيش رتسي نم نأش نم امئاد نوكي رذحلاو «ةروس
 نع لوصفملا نآرقلا نم ءزجلا ةروسلاو ,هلجأ نم هرتس ىذلا ضرغلا عاض فشك

 لزنت الف «ميركلا هيبن ىلع ىلاعت هللا نم ليزنتلاو ؛هدحي روسب روس هنأك هريغ
 دارملا نكلو ؛مهيلع لزنت فيكف «نيمألا دمحم بلق ىلع لزنت امنإ «نيقفانملا ىلع
 مهيلع لزنت اهنأ ىلإ ةراشإلل (ىلع) ب ةيدعتلا تناكو «مهنأش ىف لزنت اهنأ

 ىلإ دوعي 4ٍمِهِمأَعل ىف ريمضلا نوكي كلذ ىلعو ءاهب نوئجافي ةقعاصلاك
 حصيو 4 مهبولف يف امب ال :ىلاعت هلوقو , 4 مهننت » ىف ريمضلا كلذكو «نيقفانملا
 ةغيصلا ءىجت ام اريثكو ءرمألا ىنعم ىف 4نوقفاتملا رذحي)» :ىلاعت هلوق نوكي نأ

 نيَلوَح هدالَوَأ نعضري تادلاولاو » :ىلاعت هلوق ىف امك ءرمألا ىنعمب ةيربخلا

 نهسفنأب نصبرتي تاَقّلَطَمْلاَو 9 :ىلاعت هلوق ىف امكو «[ةرقبلا] 4659 ... نيلماك
 .بلطلا ىلع لدي غيصلا هذه لك ىف ربخلا نإف [ةرقبلا] 4 659 ... مورق هال

 هللا نإ ةبآلا ىف ىلاعت هلوق هبساني هنأل ؟ىلوأ ربخلا ىنعمب اهجيرخت نكلو
 . 4 نورذحت ام جرخم

 ىلع دوعي « مهئّبت و 4 مهيلع» ىف ريمضلا نأ ىري ىرشخمزلاو

 نمو للي ىبنلا ىلع لزني نأ ىنآرقلا لوزنلا ىف نأشلا نأل ديك ىبنلاو نينمؤملا
 ىلع دوعي هنإف 4 مِهبوُلُق يف مب :ىلاعت هلوق ىف ريمضلا امأو «نينمؤملا نم هعم
 نئارقلاو «مهيلإ دوعي نأ بسنألاف ,نودبي ال ام نوفخي نيذلا مهنأل ؛نيقفانملا

 .وحنلا اذه ىلع رئامضلا ةدوع نيعت

 ىتح «داهجلابو نيملسملابو ِةْلَك ىبنلاب مهسلاجم ىف نوئزهتسي نوقفانملا ناك
 «نينمؤملا ىلع نومكهتي ماشلا ىلإ ةبهاذ تناك ىتلا كوبت ةوزغ ىف اوناك مهنأ

 نولوقي اوناك مهنأ ىور دقلو «مهنع دوعقلاب نوفتكي الو «مهب نوئزهتسيو
 تاهيه هنوصحو ماشلا روصق ختفي نأ ديري لجرلا اذه ىلإ اورظنا :نيئزهتسم

 :ىلاعت لاق اذلو «نينمؤملا نم دحأ كلذ ىلع علطي الآ نوديري اوناكو .تاهيه



 ةبوتلا ةروس ريسفت 1#
 يلملم لا لل يحل

  2ال 10 ١
 لعفا :همارجإ ادب ىذلا مرجملل كلوقك ءديدهتلل رمأ اذه 4 اوءزهتسا ٍلُقإ»

 .2172تكش ام عنصاف حتست مل اذإ» :ِِلَي ىبنلا لوقكو «تئش ام

 امو «هب نورمتأت ام فشاك ىلاعت هللا نإ ىأ «َدورَدْحَت ام جرخم هللا نإ ف

 ام جرخم هللا نإ ط :ىلاعت هلوق ىفو «مكقافن نع فشكي لوق نم هب نوئزهتست
 الوأ ءهجورخ نورذحي ىذلا رمألا اذه جارخإل ديكأت ءجرخي نأ ىأ «نورّدحت

 ةلالجلا ظفلب ريبعتلا ىفو «ربخلا ديكوت ىلع ةلادلا «4ّنِإو «ةيمسالا ةلمجلاب
 مهتغلابم ىلإ ةراشإ هيف «جرْخَمط هلوقو ءسفنلا ىف فوخلاو ةبهرلا ىبري ىذلا
 .مهسوفن نيفد نم جرخأف هونفد مهنأك «رذحلا ىف

 نم ©« ...نوقفانمْلا رذحي 9 :ىلاعت هلوق نأ ملسم ىبأ ريسفت ىف ءاج دقلو

 ءازهتسالا هجو ىلع نوقفانملا هرهظأ رذح اذه لاقف «نآرقلا ىلع مهمكهت ليبق

 نوقفانملا ناكو «ىحولا نم هنأ ىعديو مهمالك ركذي ِّْكَي هللا لوسر اوأر نيح

 رهظي هنأ مهملعي نأ هرمأو «كلذب هلوسر هللا ربخأف «مهنيب اميف كلذ نوبذكي

 هتايآو هللاب ىأ «4 اوءزهتسا لقط :ىلاعت لاق كلذلو «هراهظإ اورذح ىذلا مهرس

 ىأ 4نورذحت ام ِجِرْخُم هللا َّنِإط ديدهت رمأ وهو ءءازهتسالا اولعفا وأ «هلوسرو

 .هجورخ نورذحت ام ىحولاب رهظم

 هللا هرهظأ ءازهتسا ىلع ل دي ىنآرقلا قايسلا نكلو «لامتحا اذه نإ لوقيو

 .ىلاعت

 «مهرومأ جرخم هللاو ءازهتسالا نم نورثكي مهنأ ىلع لدت ةيآلا هذه نإو

 نأ نأ ضرُم مهيوُلف يف نيذلا بسَح مآ : ىلاعت لاق نمؤم مهيف عدضي ال ىتح

 لوقّلا نحَل يف متفرع مهاميسب مهتفرعلف مهعانيرأل ءاشن ولو 9 0 مهتاَفصَأ هللا جرخي

 .[دمحم] © © مكلامعأ مّلعي ِهّللاو

 .هجيرخت قبس )١(
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 «مهيف لذاختلا ثبب داهجلا نع نينمؤملا نوطبشي ةنيدملا ىف نوقفانملا ناك

 مهضرغ نم مهعنمي ام «نولابي ال مهنيب اميف زجعلاو لشفلا ىلإ ىدؤي ام عضوو

 .اهنم نوجني ال ةئراك ةنيدملاب تلزن اذإ هنأ وأ ءراوج وأ ةريشع

 ىلإ اوجرخ اذإ «مهيلع نومكهتيو «مهسلاجم ىف نينمؤملاب نوئزهتسي اوناكف
 نأش راغصتساو «عذاللا مكهتلاب وأ «لشفلا حور ثبب هنع مهطيبثت اولواح داهجلا

 ةوزغ ىف ريس ُهَكي هللا لوسر انيب هنأ» مهقافن نم مهتلاقم ىف ءاج امو «نينمؤملا
 رفصألا ىنب دالج نوبسحتأ :ضعبل لوقي مهضعبو نيقفانملا نم بكر ناك كوبت

 اًبيهرت كلذ اولاق .لابحلا ىف نينرقم مهب انأكل هللاو «ضعبل مهضعب برعلا لاتقك

 الإ ءالؤه انءارق ىرأ ام :نينمؤملا ىف انعط نيقفانملا نم لجر لاقو «نينمؤملل

 .ءاقللا دنع انئبجأو «ةئسلأ انبذكأو ءانوطب انبغرأ

 ةاور و
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 ها
 يت

 دتشت تناكو « نينمؤملا نيب تعاشو تجارو «لاوقألا هذهب دع ىبنلا ملع

 ةدش وأ برح تناك املك لوقلا داسفب مهتنسلأ جهلي هنأل ؛لاتق ناك املك اعويش

 1 . طيبشتلا نوكيو «ةيرخسلا نوكتل

 وهو ءاهنم مهدصقمبو ءاهب اورقأ لاوقألا هذه نع ٌهْلِكَك ىبنلا مهلأس اذإو

 . « قلتو ضو نانو مهنا نآو)» : ىلاعت هلوق اذهو ثبعلا
 ىف لوخدلا ىلع قلطأ مث «هيف رامغنالاو ءاملا ىف لوخدلا وه ضوخلاو

 لوقلا وأ لعفلا نم بعللاو «ريطاسألا نم صصقلاو «هب نورمسي ىذلا مالكلا

 ماللا هيفو مسقلاب «مهتلاس نير :هلوقب كب ىبنلا لاؤس هللا دكأ دقو |

 اعبت ادذكؤم مهباوج ناكو «ة ريثك مهلاوقأ نأ ؛لوعفملا فذحو .مسقلل ة ةدهمملا

 اوناك مهنأ كلذ ىنعمو «نوبعليو نوضوخي اوناك مهنأ اودكأ مهف «مسقلا دكأتل

 منك هلوسرو هتايآو هّللابأ لق :مهل لوقي نأب هيبن ىلاعت هّللا رمأ كلذلو «نوكزهتسي

 . 4 توءزهتست

 «ثياعلا مالكلا ىف ضوخلاب مهئازهتسا رطخ ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 «ءىش لك قلاحخ هللاب ءازهتسالا نمضتي كلذ نأ مهل نيب «ءدحاجلا بعللاو

 ةلدألا تماق ىذلا نيمألا قداصلا لوسرلاو «قحلا ىلإ ءالقعلا دشرت ىتلا تايآلاو

 .تايآلا اوبذكو هللاب اورفكف ءةلاسرلا ىلع هصخش نمو نآرقلا نم

 ىلإ ةراسشإ هيف نوئزهتسي لعفلا ىلع 4 هلوسرو هتايآو هللابأط ميدقتو
 .دشأ دوحجو رفك ىأو لذه نم دشأ لالض ىأف «ءازهتسالاب ءالؤه صيصخت 1

 :ىلاعت هللا لاق «مهبولق ىلع لديو مهتنسلأ نم ردبي ىذلا روجفلا اذهلو

 مه امم دشأ رفكلا نم ةيواهب مهسفنأ هيف نوقلي راذتعا لك نأل ؛4 اورذتعت ال ١)

 :ىلاعت لاقف «هيف
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 م1 الللللل الل للللا ملول

 ا رح

 . 4 ةقئاط بذعن مكنم ةقئاط نع فعن نإ مُكَداَمِإ دعب مترقك دق اورذتعت ال)
 راذتعالا نأل ؛راذتعالا نع مهاهني ىلاعت هللاف «هتقيقح ىلع انه ىهنلاو

 ببسب مهتلاهجو «مهتيمحل هنع نورذتعي امم دشأ بنذ ىف اوعقي نأ ىلإ ىدؤي

 ىذلا مهراذتعاب مكهتلل ىهنلا لوقن وأ ءرشلا ىف مهسوفن سكرأ ىذلا قافنلا

 .مهبونذ شحفأب نوفرتعي مهلعجي

 هبلق ىف ام تعطق هيلإ ترذتعاو «عطقلا هلصأو «بنذلا رثأ وحم راذتعالاو

 .بونذلا نوديزيف ءرفك نم مهمالك هدجوأ ام ةلازإ نولواحي مهف ءةدجوملا نم

 لاق اذلو ءرفك وهف هلوسرو هتايآو هللاب ناك اذإف .,فافختسا ءازهتسالاو

 هللا دكأ دقو 4 مكناميإ دعب مترفك دق )» ءازهتسالاب مهرارقإو مهراذتعا ىف ىلاعت

 :ىلاعت هلوقو «مهرفك ىلاعت هللا دكأف قيقحتلا ىلع ةلادلا 4 دق ب مهرفك ىلاعت

 رهظي هنكلو ,نمؤمب سيل قفانملاو ءناميإ هيف سيل قافنلاو 4 مكناَيِإ دعب 9
 «هرتس دعب مكرفك متفشكف «ءمكناميإ راهظإ دعب ىأ مكناميإ دعب نوكيو «ناميإلا
 ناكف «ناميإلا ءافعض مهيف ناك هنإ :لوقن وأ «هومترتس نأ دعب مكرمأ حضقفاف

 دعب مهل ارفك هلوسرو هتايآو ىلاعت هللاب ةيرخسلاو ءازهتسالا ىف مهعم مهكارتشا

 .ملعأ ىلاعت هللاو ءاذه راتخأ ىنإو ءاصقان ناك نإو «مهيف ناك ناميإ

 هللا وفع نإ .4ةَقئاَط بعت مكس ةقئاط نع فعن نإإ» :هناحبس لوقي مث

 دقو ءاهلبق ام بجت ةبوتلاف «ةبئاتلا ىه اهنع هللا وفعي ىتلا ةفئاطلا «ةبوتلاب طونم
 .بانأو بات نم ءاوثباعتو اوبعلو اوضاخ نيذلا ءالؤه ىف ناك

 نب هللا دبع ىلوم ةمركع نع ًالقن هريسفت ىف ريثك نبا ظفاحلا لاق دقو

 ىنعأ نأ ةيآ عمسأ ىنإ مهللا :لوسقي هنع افع هللا ءاش نإ نمم لجر ناكر : سابع

 مهللا .بولقلا اهنم لجوتو' «دولجلا اهنم رعشقت ةت (اهب اوضاخ نمم ناك هنأآل ىأ) اهب

 .تنفد انأ «تنقَك انأ «تلَسَع انأ دحأ لوقي ال «كليبس ىف التق ىتافو لعجاف

 .هريغ دجو دقو الإ نيملسملا نم دحأ نم امف «ةماميلا موي بيصأف
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 ل ل لل للللامللا للا

 برسل

 راصو هنع هللا افعف بات دقل مهدحأ اذهو «مهنع هللا افع نيذلا مه ءالؤه

 ماقمل اميظعت هناحبس هيلإ باذعلاو وفعلا هناحبس دنسأو «نيقيدصلا ءادهشلا نم

 مهب آل :ىلاعت هلوقب «باذعلا هناحبس نيب دقلو «باذعلا لهأب اديدهتو ءوفعلا
 «حراوجلا هلعفتو «مرج هل نوكي ىذلا ريبكلا بنذلا مارجإلا «نيمرجم اوناك
 ءاوبوتي ملو مهمارجإ ىلع نورمتسم مهنأ ىلإ هناحبس راشأ دقو «سفنلا هبستكتو
 مارجإلا دكأ دقف ءهنم مهعالخنا مدعو ءهيلع مهرارمتساو مهمارجإ دكأتي كلذلو

 «لوقلا دكؤت ىتلا (ناك)و ءاهدعب ام ديكأت ىلع ةلادلا (نأ)و «ةيمسالا ةلمجلاب
 .هرارمتسا ىلع لدتو

 مهتامصو نيقفانملا لاوحأ

 تلاعت لاقف «مهناميإ ىجري ال نيذلا نيقفانملا تافص هناحبس نيب دقو
 فوُرْعَمْلا نع نوهَنيو ركدملاب َنورِمأي ضعب نم مهضعب تاقفانملاو نوقفانملا ا : هتاملك
 . 4 9 َنوُقساَفْلا مه نيقفانملا نإ مهيسنف ِهَّللا اوسن مهيديأ نوضبقيو

 نونوكيو «مهنع ةرفن ىف مهف «ةنمؤملا ةعامجلا نع نولزعني نيقفانملا نإ
 نوشيعي ىتلا ةماعلا ةعامجلا ضقاني دحوم ماع ركف اهعمجي ةدحوم ةعامج مهسفنأ

 اميفو ركفت اميف اهنوضقانيو ءاهنوفلاخي لب ةعامجلا ىضري ام مهيضري الف ءاهيف
 رمألا ىلع ةرفاضتم ةماعلا ةعامجلا تناك اذإف ءاهنع مهسفنأ اولزع دقف «لمعت

 «نينمؤملا ةعامج دنع ركنم مهفورعم ءاوسكع مهف ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب
 :ىلاعت لاق اذلو «فورغملا وه مهركنمو

 ءءازجألا لصتم لك مهنأ ىأ « ضعب نم مهضعب تاقفانملاو نوقفانملا ط

 هلقن اميف بذاكلا مهنيميل بيذكت اذه ىفو ءدحاو مهرصانتو ةدحاو مهتيالو

 امل ديكأت وهو .4 63 ...ْمُكََم مه امو مكس مُهنإ هللاب نوُفلَحَيو ط مهنع هناحبس
 .مكنم مهنأ ىفن ىف هناحبس هلاق
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 مس الل وللا لالالالا للملا

 ا رحل

 ىف مهرسأف «مهرسأ ىف نورفاضتم مهنأ ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ دقو

 :ىلاعت لاقو «نيقفانملا عم تاقفانملا ىلاعتو هناحبس ركذ اذلو «ةقفانم ةلمجلا

 نم قافنلا نابلب مهضعب ىذغتي ةلصتم ةمْحُل مهنأ ىأ «4 ضب نس مهّضْعَي
 .همس ىرحألاب وأ «قافنلا نبل اهيذغي ةدحاو ةئيب مهف «.ضعب

 :مهلاوحأ هناحبس ركذ دقو

 مهصخي ماع ىأر مهلف «لمعلاو ركفلا ىف داسفلا نورشني مهنأ :اهالوأ

 «ةليضفلا ىلع مكهتيو ةليذرلا عجشي «قالخألاو سوفنلا ىف داسفلا هدوسي

 نوعجشي « فورعملا نع نوهنيو ركنملاب نورمأي )» :هلوقب كلذ نع ىلاعتو هناحبس

 «فورعملا وه مهركنمو ءركنم مهفورعم «ريخ وه ام لك نوعنميو ءرش وه ام لك
 ىقفانم نم نآلا ىرن امك ءرشلاب ةيناسنإلا تاعامجلا ضعب ىلع هللا ىضقي اذكهو

 .دادبتسا مهاروشو «ءادتعا مهتيرحو ملظ مهلدعف ءانرصع

 ىف نوقفني الف مهتعامج ىفو .مهسفنأ تاذ ىف نينواعتم ريغ مهنأ :ةيناثلا

 نيب «هنم ةياقو ىف مهسفنأ نولعجي الو ءمهسوفن ىلع ىلوتسي حشلاو ءطق ريخ
 ءطسبلا دض ضبقلا 4« مهيديأ توضبقيو» :ىلاعت هلوقب فصولا كلذ ىف ىلاعت

 امك ديلا ضبقب هعضوم ىف قافنإلا مدع نع ربعف «قافنإلا نع اهلغ ديلا ضبقو

 للا دي دوُهَيْلا تَلاَقَو 8 :ىلاعت لاق امك ءديلا طسبب هعضوم ىف قافنإلا نع ربع
 4 9 ... ٌءاَشي فيك قفني ناَتْطوُسْبُم هادي لب اوُلاَق امب اونعلو مهيديأ تْلع ةَلولْعَم
 .[ةدئاملا]

 اولاقو «هبحاصب اومكهت ريخلا مهل ركذ اذإف ءانايسن ريخلا نوسني مهنأ :ةثلاثلا

 هللا اوسن :هلوقب هنع هللا ربع اذهو «ةليضفلا ىف ملكتي نمب نيصكهتم نيئزهتسم

 اذإ بولقلا نإ ءهب نئمطت الو «مهبولق هركذت الف ىلاعت هللا اوسن ىأ 4 مهيسدف

 «ريخل مهقفوي الأ ىلاعت هللا نايسنو «هيهاون بنتجت الو ءهرمأ عيطت ال هللا تيسن

 . مهب طيحأ ىذلا لالضلاو هوراتخا ىذلا رشلا ىف نيسمغنم مهلعجي نأو
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 يي ١

 ناك امك «ءمهقافن اورتسي نأ امهادحإ :نيلاح ىف نوقفني دق نيقفانملا نإو

 اوذخ انلاومأ هذه نولوقيو .«جورخلا نع نورذتعي داهجلا نع نوفلختملا نورذتعملا

 . متئش ام اهنم

 هللا ةباقر اوسن دقو «نيدسافلا دييأتل رشلا ىف اوقفني نأ  ةعبارلا لاحلاو

 امكاح ىلاعت لاق دقلو .باسحلا موي ىتح نوشبعيو نوعتري مهكرتف ىأ مهيسنف

 «قئاقحلا ىلع درمتلاو جورخلا وه قسفلا 4نوَقِساَقلا مه نيقفانملا نإ :مهيلع
 نورهظيو ءرفكلا نورتسي ذإ مهقافنب نورفاك مهف ءرفكلا نم دشأ انه وهو

 ءهّللا ىلع نودرمتيف ءزيزعلا باتكلا اهيلإ راشأ ىتلا ئواسملا هذهبو «مالسإلا

 . قحلا نوداحي ذإ هنوداحيو «هنودناعيو

 ىلاعت هللا نإ لوقنو «لماكلا قسفلا وه مهقسف نإ :ىرشخمزلا لامت دقو

 فيرعتب قسفلا ىلع مهرصقو #2 نإبو «ةيمسالا ةلمجلاب ءمهقسف دكأ

 نوجرخي ال قسفلا ىلع نوروصقم مهنأ ىأ «4 مه لصفلا ريمضبو «نيفرطلا
 .اهرطقب ةرئادلا ةطاحإ .مهب طيحم وهف هترئاد نم

 :زيزعلا هباتك ىف ىلاعت لاقف «مهباذع ىلاعت هللا ركذ دقو

 مهبسح يه اهيف نيدلاخ مئهج ران َراَكْلاَو تاَقفاَمْلاَو نيقفانملا هّللا دعو

 . 4 62 ميقم باَذَع مهلو هللا مهنعلو

 عضوم ىف رهظأ هنأ انه ظحاليو «تاقفانملاو نيقفانملل ىلاعت هللا ديعو اذه

 باقعلا اذه ىف ببسلا وه قافنلا نأ ىلع ةلالدلل مهفاصوأب مهركذف «ءرامضإلا

 ءاهيف ششعي ىتلا ةرسألا هوكي نهنأل ؛تاقفانملا ءاسنلا ىلع صنو «ديدشلا

 ركذ دقو ءرشلا اهمكحيو داسفلا اهدوسي ىتلا ةقفانملا ةئيبلا داجيإ ىف نكرتشيو
 نوديزي رافك مهنأل «رفكلا ىف نولخاد نوقفانملاو مهو «نيقفانملا دعب رافكلا

 بات امك ةبوتلا ةنظم لاضلا رفاكلاو ءرفكلا ىف اولغوأ مهنأل اومدق اذلو «قافنلا

 نوكي دقو ءركفلا ىوتلم سفنلا ىوتلم هنإف قفانملا امأو «ءاقلطلا ءانبأو ءاقلطلا
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 11 وفلل للملا ل

 أ سألت

 زايحنالا اذه عم مهرفك ببسف نوقفانملا امأ «ةيلهاج ةيبصع مهرفك ببس رافكلا

 ىف ءاوتلاو ركفلا ىف لالض مهسوءر ىف دجوي هنإف ىبصعلا زايحنالا هبشي ىذلا

 1 .دصقلا

 ةعبس اهل 9 منهج مهل عستت ىهو اهيف نوقلي «منهج ران اهلوأ ةثالث ركذ

 نإ «تاكردو بتارم ىهو ء[رجحلا] 409 موسم ءزج مهنم باب لكل باوبأ
 ءاباقع رافكلا دشأ مهف ء[ءاسنلا] 4652 . .. ٍراَثلا نم لفسألا كردلا يف َنيقفانمْلا
 .اياذع مهمظعأو

 ءاهلوه ىلع لدي اذهو «ةيفاكلا ىه .4 مهبسح يه :هناحبس لوقيو
 .ىدام باقع ىهو ءاهريغ ادولج مهانلدب مهدولج تجضن املك ءاهتدشو

 هنع ربعو «ىونعملا داعبإلاو درطلا وهو («ىوتعم باقع :ىناشلا عونلاو

 هناحبس هنع مهدعبأو «هتمحر نم مهدرط ىأ © مهنعلو 9 :هلوقب ىلاعتو هناحبس

 .مهيكزي الو ةمايقلا موي مهيلإ رظني الو هللا مهملكي ال

 مئاد رمتسم ىأ «ميقم باذع مهَلو 8 :ىلاعت هلوقب هنع ربع :ثلاثلا
 «ةرياغملا ىضتقي فطعلا نأل ؛امهريغ هنأ ىلع ليلد نيقباسلا نيذه ىلع هفطعو

 :ىلاعت لاق

 هلآ ا 3 - و

 رع هذ بس ع رس ا لدم موس

 ولت وي عشت 2 220 151 |
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 للم ولو للا للللاا ل

1 

 ين

 2-هل مد

 ٍوَوَقَو دومستو داو هو است بيت

 0000 د 2 هى سو

 © وتيم وذاك

 «نيرفاكلا لبقتسي ىذلا ديدشلا باقعلا ةقباسلا ةيآلا ىف ىلاعت هللا نيب

 هناحبس نيب مث .نودسفم «ءامؤل ءاسخأ رافك مهنأل ؛ركذلاب نيقفانملا صخو

 لاقف «.مكلبق نم نيذلا باصأ هنأو «ديعبب سيلو بيرق باذعلا كلذ نأ ىلاعتو

 نيذلا « مكلبق نم نيذلاك ظ :لاقف ءمهوقبس نم باذعب هل الثم مهباذعل ابرقم
 ئموي اونق دقو مهركذ نإو «نيقفانملاو رافكلل باطنخملاو «نايغطلاو رفكلاب مكوقبس

 ىوقو « ةيناف اهعتم اورثآ ىتلا ايندلا ةايحلا نأو ءءانف ىف مهلثم نونوكيس مهنأ ىلإ

 ًالاومَأ رثكأو ةَوُق مكنم دَشَأ اوناك ) :هتاملك تلاعت هلوقب هيلإ راشملا ىنعملا كلذ

 دابعلا باقر مهل تنادو دالبلا تحتفو ميلاقألا تزغ ةوق ىف اوناك 4 ادالؤأو

 عرزلا نم لاومألاو ءاريثك نوعرف موق نم ألملا ددع ناك «ضرألا ىلع اورطيسو

 مكلاومأو ؛مهددع راوجب مكددع نوكي ىنأف «مهيديأ ىف ىرجت «ةمئاسلاو رامثلاو

 عم اونفف ءىش لك ةايحلا اوبسح كلذ عمو «مهلاومأ راوجب عرز ىذ ريغ داوب متنأو

 .ةيويندلا مهتايح ءانف

 ىلاعت هللا هقلخ ىذلا مهبيصنب ىأ 4مهقالخب اوُعَتْمَتْساَفظ :ىلاعت هلوق

 اومكحتو ءاهدعب ةايح الو «ةايحلا هوبسحو «بيصنلا اذهب اوعتمتسا .مهل

 كلم يل سيَلَأ ... 9» :- ههباش نمو - نوعرف ربكألا توغاطلا لاقو ءاوربكتساو
 متبسحف «مهريس مترسو [فرخزلا] 4 69 .. . يتحت نم يِرِجَت راَهْنألا هذهو رصم
 . 4 مهقالَخب اوعتمتساف )» :ىلاعت لاق اذلو .اهدعب ةايح الو «ةايحلا ىه ايندلا نأ

 ظوظح نم اوتوأ امب اوعتمتسا نومدقألاف ءاهلانو ؛ ةعتملا بلط اهانعم عتمتسا

 عتم نم اهريغ نوبلطي ال اهيلع مهتايح عتم اورصقو «مهتعتم اهولعجو « ايندلا



 2 ةبوتلا ةروس ريسفت 8#
 0 لل لالالالا للملا

 ان رح

 ىلع لدت 4 مهقالخب اوعتمَتساَف :ىلاعت هلوق ىف ءافلاو ءاهنوديري الو «ةرخآلا

 ءاوبلط ام متبلطف .«عابتاو ةاكاحم بترت ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بترت
 مث « مهقالخب مُكلَبَف نم نيذّلا عتمتسا امك )» :لاق اذلو ءاولعف اميف مهومتيكاحو
 ءافتخاو «ءاملا لوخد هانعم ضوخلا نإ :انلق 4 اوُضاَخ يذّلاَك متضخو ا :ىلاعت لاق

 نم ءزاجم هيفو «مئثإلاو لطابلا ىف ضوخلا ىلع قلطأو ءهيف ريسلاو لجرألا

 نوكي دقو «هيف ال فرعت ريغ نم ءاملا ىف ضوخلاب لطابلا ىف ضوخلا هيبشت ثيح

 .رضتو حرجت ءايشأ وأ ءروخص هيف

 .هيف اوضاخ ىذلاك لطابلا ىف متضخ ىأ 4 اوُضاَخ يذّلاَك متضخو

 ةيهال ةايحب متعتمتساف مكوقبس نم لاوحأ عم مكلاوحأ تهباشت ىنعملاو

 ايندلا ىف مكقالخ نأ متبسحو مهرومأو مكرومأ ةبقاع ىلإ رظن ريغ نم «ةصيخر
 ءاهيف مكرومأ حالص ىلع اولمعت ملو «ةرخآلا ىف اوركفت ملف ءرفوألا ظحلا وه

 ريغ نم اثبع متقلخ مكنأ متننظو ءايندلا ىه مكتايح نأ متبسح مهو متنأ مكنإ لب
 رصق نأ ىلإ ءىموت ةميركلا ةغيصلا نإو ء«هيف نوزاجت موي كانه سيل هنأو «ةياغ

 ىف ببسلا نايب ىف ىرشخمزلا لاق دقو «مهسفنأب ةناهتسا ايندلا ظوظح ىلع ةايحلا
 نأ هتدئافو «نيتاعلا نيمثآلا ةرجفلا نم مهوقبس نم لاحب مهلاحل هيبشتلا راركت

 نع ةينافلا اهتاوهشب مهئاهتلاو ءاهب مهاضرو ايندلا ظوظح نم اوتوأ امب نيلوألا مْدَي
 ءاهب عاتمتسالا رمأ رغصي نأو «ةرخآلا ىف حالصلا بلطو «ةبقاعلا ىف رظنلا

 ضعب هبنت نأ ديرت امك «مهلاحب نيبطاخملا لاح هبشي مث ءاهب ىضارلا رمأ نيهيو
 بذعيو مرج ريغب لتقي ناك ؛نوعرف لثم تنأ :لوقتف «هلعف ةجامس ىلع ةملظلا

 .هلعف لثم لعفت تنأو «.فسعيو

 . مهلثم مهنأ نيبيو «مهوقبس نم لاح ءوس ىلإ ريشي ىلاعتو هناحبس وهف

 مهنأ نم مهفاصوأ ىلإ ةراشإلا 4 مِهْلاَمعَأ تطبح كتَلوُأ 8 :ىلاعت لاق مث
 اذه «مهلثم متنأ متعتمتساو ءاهيف مهظحب اوعتمتساف ءاّبعلو وهل ةايحلا اوبسح

 ءاهداسف بابسأ اهسفن ىف لمحت اهنأل ؛تلطب ىأ «مكلامعأ تطبح نأ ببس
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 للوصل وللا لل

 يب كا

 صاصتخاو ءرصق مالكلا ىفو «مهتراسخ تدكأت دقو «نورساخلا مه .كئلوأو

 نولكأي مهتايح نوكت ذإ ايندلا ىف مهل حالف الف «نارسخلا ىلع نوروصقم مهنأ
 .نيهملا باذعلا مهلبقتسي ذإ ةرخآلا ىف مهل حالف الو ,ءنوحرميو

 :ىلاعت لاقف مهوقبس نم لان ىذلا كالهلا ىلإ هناحبس راشأ دقو

 باَحنمأو مهري موو هوقو داو حوت مرق ملف نم نذل مهتانوأ )
 مهسفنأ اوناَك نكلو مهملظَيل هّللا ناك اَمَف تانيبلاب مهلسر مهتتأ تاَكفتؤملاو نيدم

 . 4 69 نوملُظَي

 اهيف نوردقي ال ةيهال مهتايح اولعج مهنأو «مهوقبس نم رمأ ركذ نأ دعب

 ام ةايحلا هذهل نوردقي الو مهقالخب اوعتمتسي نأ مهتايح نأ نوبسحيو « تاعبت

 ىف نوريسي نمم «مهلثم ناك نم نايعأ ضعب هناحبس مهل ركذي نآلاو ءاهدعب

 لاقف , مهرابخأ نيقيلا ملع رتاوتلاب اوملعو ء مهضرأ ىف مهراثآ نوريو مهرايد

 باَحصأو ميهاربإ موقو دوم ٍداعو حون موق مهلبق نم نيذلا أبن مهتأي ملأ : ىلاعت

 . 4 تاكفتؤملاو َنيدَ

 وهو ءربخلا ديكأت ىلع لدي وهو «عوقولا راكنإل ىراكنإ انه ماهفتسالا
 نم أبن مكاتأ دقل :ديكأتلاو خيبوتلا عم ىنعملاو «ىفنلا ىلع لخادلا ىفنلا ىنعمب

 امو هازغم لمأت نمل نأشلا ميظع ربخ اذهو «نأشلا ميظعلا ربخلا :أبنلا «مكلبق

 مه ليلق الإ جني ملو «هللا مهقرغأف ءاورفك فيكو «حون موق أبن وهو «هيلإ ىدهي
 دقو «دومثو «ةلظلا مهتكلهأ دقو داعو «ليلق الإ نمآ امو «هب اونمآو هوعبتا نيذلا

 ثعب ىتلا ىرقلا ىهو ؛تاكفتؤملاو «ةيتاع ً(رصرص اًحير مهيلع ىلاعت هللا لسرأ

 كفتئا نم ءاهلهأ ىلع تبلقنا اهنأل «تاكفتؤم تيمسو «مالسلا هيلع طول اهيف

 الإ هلهأو طول رمأ نأ دعب اهبالقنا ىف لاق دقو ءمودس ىف ىه ليقو «بلقنا ىأ

 انلعج انرمأ ءاج اّمَلَقط :دحأ مهنم تفتلي الو «ليللا نم عطقب ىرسي نأ هتأرما

 نم يه امو َكّبَر دنع ةَمَوَسُم (9 دوضنُم ليجس نّم ًةراجح اَهَلَع انرَطُمَأو الفاس اًهَيلاَع

 .[دوه] 4 69 ديعبب نيملاّظلا
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 ا أ

 اموق ىلاعت هللا تايآب اودحج نيذلا نيرفاكلا كاله ىلإ هناحبس راشأ دقو

 :هتاملك تلاعت لاق امك «مهيلإ ديدشلا راذنإلا دعب الإ ايندلا ىف مهبذعي ملو اموق

 لسرلا ىلاعت هللا ثعب دقو [ءارسإلا] 4 2 ًالوُسَر ْثعْبن ئَتَح َنيِبَذعم انك امو ...
 :ىلاعت لاقف «لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي اليكل مهكاله لبق مهيلإ

 تايآلاب ىأ تانيبلاب مهيلإ تئعب هللا لسر مهتنأ ىأ .4تاّنيَبلاب مهّلسر مهنتأ »
 ديزم ىلإ ةراشإلل هللا لسر ىهو «مهيلإ لسرلا تفيضأو ءمهقدص ىلع ةلادلا

 ىلإ مهيدهي امب مهتبطاخو .ءةصاخ مهيلإ تءاج لسرلا نإ ثيح نم مهب ةيانعلا

 تماق كلذبو ءاهيف جوع ال ةميقتسم ةلاسرلا ىلع ةلادلا ةلدألا مهعمو «قحلا
 مهيلع تماق نأ دعب دوحج نعف اورفك نإو «ةنيب نعف اونمآ نإف .مهيلع ةجحلا

 . ةجحلا

 مال 4 ْمُهَملْظَيل > ىف ماللا 4 مُهَملظَيِل هللا ناك مف :ىلاعت لاق اذلو
 ىلاعت هللا نأش نم سيل ىأ « ناك امف » :هلوق ىف ىفنلا ديكأت ديفت ىأ .دوحجلا

 «ةيفانلا امب ىلاعت هللا ملظ ىفنب دكأت دقو «ءمهيلع ةجحلا ماقأ دقف ءمهملظي نأ

 الو هللا نأش نم سيل هنأ ىأ «ىفنلا رارمتسا ىلع ةلادلا 4 ناك ذو ءدوحجلا مالو
 مومع نم كاردتسالا «َدوُملَظَي مهَسْفنَأ اوناَك نكلو » ءمهملظي نأ هلامك نم

 مهملظ ديكأت ديفي نوملظي ىلع مهسفنأ ميدقتو «مهسفنأل مهملظ تابثإو «ىفنلا
 «مهسفنأ الإ نوملظي الف .مهسفنأ ىلإ دوعي مهملظ نأ ديفي ام هيفو « مهسفنأل

 . مهملظي نأ نكمي ال ىلاعتو هناحبس هللاو

 لاق .مهلامعأ هيلإ تدأ ىذلا نيرفاكلاو نيقفانملا لآم ىلاعت هللا نيب نأ دعبو
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 لملم

 رب لبق
 ١ يى

 مهتامصو نينمؤملا لاوحأ

 : ىلاعت لاق
 2 ُتنِمّوُمْلاَو نونِصْوَمْلاَو

 ع أٍنَعَنْوُهْنيَو فور عملاب تورشأكن ضب
 هنأت وعيظيو وكر وؤيوءلَصلا توُمسِقُيَو
 © ٌهيكحُتي دع اندم ُهَحريَس كِل هلوسَرَو
 هيف نووي ب دج ٍتنِمْؤُمْلاَو نمْوُمْلأُهَلأَدَحَو
 ْنَدَع دع قاطو ويح َنرَخَرنهْنَأْلا

 2 يطا علوه كيكو تيناوْضِرَو
 سنج نم ىأ ضعب نم مهضعب تاقفانملاو نيقفانملا نأ ىلاعت هللا ركذ

 بحي ال قفانملاو «ةرصنلاو ةبحملا ىضتقي ءالولا نأل ؛ءايلوأ مهنأ لقي ملو «ضعب

 قفاو نإو ءرئاودلا سانلل صبرتي (0هيئل بح وه لب ءدحأل هل ءالو الو ءادحأ

 «ءىشل صلخي ال قحلل صلخي ال نمو ءاصالخإ نوكي الو «ةألامم نوكي هريغ
 .دحأل صلخي ال هلل صلخي ال نمو

 َنوُمْؤُمْلاَو 9 :ىلاعتو هناحبس لاق «تانمؤملاو نينمؤملل ةبسنلاب نكلو
 «بحملاو «ريصتلا وه ىلولاو «ىلو عمج ءايلوألا « ٍضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو

 مهنال ؛ءايلوأ مهنأب مهنع ربعو ؛هيلاوي نمل ةزعع هزع لعجي ىذلا وه ىلاولاو

 موقت مهرسأو مهتعامجو «قحللو ىلاعت هلل صالخإلاو «ةدوملاو ةمحرلا مهتعمج

 تنالو «ىلاعت هلل مهبولق تَعَص مهنأل ؛محارتلاو صالخإلاو «ةليضفلا ىلع

 َلاَق :َلاَق ٌةريره ىبَأ نع ( ) بدألا ىف دواد وبأو ؛(1954) ةلصلاو ربلا :ىذمرتلا اور ام كلذ نم )١(

 «عادخلاب ىعس نم :بخلاو «؟ميثَل بخ رِجاَقْلاَو «ميِرَك رغ نمؤمْلا» :مّلسَو هيلع هللا ىَلص هّللا ؛ لوسر

 .سانلا نيب داسفإلاو 5
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 لبقي ةداملا هطبرت امو «ءمصفني ال ىونعم طابرب نوطبترم مهف «هناحبس هل مهتدئفأ

 ةورعلاب طوبرم هنأل ؟هارع مصفنت ال ةدوملاو ءالولا هطبري امو «عطقلا وأ ميطحتلا

 .هب نوكسمتسي نيذلا نينمؤملا طابر ىهف ءاهل ماصفنا ال ىقثولا
 .هيوقتو ناميإلا قثوت تافصب نينمؤملا ىلاعت هللا فصو دقو

 .ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا وه فصو لوأو

 ىأ 4 ةالّصلا نوميقيو )> :هلوقب ىلاعتو هناحبس هللا هركذ ام وه فصو ىناثو
 ءادأ ىف ىلاعت هللا لالجل روضحو ءعوضخو عوشخب ةميقتسم ةموقم اهنودؤي

 نع ىهنت ىتلا ةالصلا ىهو ءارقن اورقني نأ ال ء.دوجسو عوكرو مايق نم اهناكرأ

 ءاشحفلا نع ئهنت ةالّصلا نإ ...  :ىلاعت هلوق اهيف ققحتيو ءركنملاو ءاشحفلا

 . [توبكنعلا] © 62 نوعتصَت ام ملعب هّللاو ربكأ هللا ركذلو ركنملاو

 ةنواعملا ىه ةاكزلاو 4 َةاَكَرلا نوتؤيو 8 :ىلاعت هلوق ىف وه فاصوألا ثلاثو

 ىوقلا نيعي امك ءريقفلا نيعي ىنغلاف «ءسانلا اهيف نواعتي ىتلا ةيعامتجالا

 نيلصمْل ٌَليوَف» :هلوق ىف ىلاعتو هناحبس هركذ ىذلا نوعاملا ىهو ,«فيعضلا
 4« © َنوُعاَمْلا َنوُعتْمَيَو ك2 نوءاري مه َنيِذّلا 2) َنوهاَس مهتالّص نع مه َنيِذْلا
 اهدقتعي «ءارقفلل ءاينغألا ىلع هللا اهضرف ىتلا ةنواعملا ىه ةاكزلاف ء[نوعاملا]

 .امرغم اهبسحي الو امنغم نمؤملا

 هللا نوعيطيو 8١ :هتاملك تلاعت هلوقب هناحبس هركذ عبارلا فصولاو

 نيرمضمو ةعاطلا نيرهظم الو «فيلكتب اهيف نيلملمتم ريغ ةعاط ىأ 4 هلوسرو
 لك ىف ىلاعت هللا رماوأ نوذفنيو ءمهحراوجو مهبولقب نوعيطي ءنايصعلا

 .داهجلا اهسأر ىلعو «ةنمؤملا ةعامجلا نوئشو ٠ مهنوئش
 مكح دقف تافصلا هذهب نوفصتيو «تابجاولا هذهب نوموقي نونمؤملا ناك اذإ

 :هتاملك تلاعت هلوقب مهل ىلاعت هللا
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 مهنأ نم اهب اوفصتا ىتلا تافصلا ىلإ ةراشإلا 4 هللا مهمحريس كتوأ »

 مهتعامجو «ةالصلاب مهسوفن نورهطي مهنأو ءاضعب مهضعب نورصاني ءايلوأ

 رمألاو «ىلاعت هللا ليبس ىف داهجلاب مهسفنأ نومحيو «ةدوملاب نولصاوتيو «ةاكزلاب

 نورزآتيف «ىلاعت هللا مهمحري فاصوألا هذه ببسبو «ركتملا نع ىهنلاو فورعملاب

 ناكم لك ىفو انه - نيسلاو «كلذ نم ىلعأ ةمحر ىأو «نوباحتيو نوعمتجيو

 .عوقولا ديكأت ىلع ةلالدلل  نآرقلا ىف هيف ركذت

 ىهف «ةلاحم ال ةمحرلا دوجو ةديفم نيسلا :ىرشخمزلا كلذ ىف لاق دقو

 ال كنأ ىنعت  اموي كنم مقتنأس :كلوق ىف امك «ديعولا دكؤت امك دعولا دكؤت

 ءآميرم] 469 اًذو نمحرلا مهل لعجيس ... إط هوحنو .كلذ اطابت نإو «ىنتوفت
 ... مهروجأ مهيتؤي فوس .. . 8 «[ىحضلا] 2(4) ئضرتَف كبر كيطعي فوسلو »

 .[ءاسنلا] #4 629

 ءديعبلاو بيرقلا لبقتسملا ىف لعفلا عوقو ىلع نالدي «فوسو نيسلاف

 ىف انمالك نم ىضم اميف امهركذ ماقم ىف كلذ ىلإ انرشأ امك «هعوقو نادكؤيو

 .ميظعلا نآرقلا ىناعم

 هللا نإ :لاقف هديعوو هدعو ذيفنت ىلع هتردق ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 «ةعامجلاو سوفنلا ىف ةزعلا ىبرم «بلاغلا رداقلا وه زيزعلا 4 ميكح ٌزيِزَع

 .هعضوم ىف رمأ لك عضي ىذلا وه ميكحلاو

 فورعملاب رمألاو ءاهداوتو اهطبارتب نوكت ةعامجلا ةزع نأ هللا ردق دقو

 بولقو «ةيضار سوفنب هيلع لابقإلاو «هل دادعتسالاو «داهجلاو ءركنملا نع ىهنلاو

 ىلو هللاو «عامتجا دعب قرفتو «ةزع دعب لذ دقف «هنع فلخت نمو «ةنمؤم

 نينمؤملا دعو ركذي هناحبس هنإف نيقفانملا ديعو ركذ دق هناحبس ناك اذإو

 : هناحبس لوقيف



 0 ةبوتلا ةروس ريسفت 0#
 ل لفلان

 اه يِياَخّراهْنأل مْ م يَ تاس تاؤمْاو نسم هلا دعو
 . 4 69 ميا زول وه كلذ ربك هللا نس ناوضَِو ندع تانج يف ةَيَط نكاسُمو

 وه دعولا ناكو ,راهنألا اهتحت نم ىرجت تانج مهل دعي نأ ىلاعت هللا دعو

 سيل «ةتباث ةمئاق ةأيهم ةدوجوم اهنأب راعشإ كلذ ىفو ءاهدادعإ ال «تانجلا تاذ

 هناحبسم ركذو ءاهدوجو ركذ لب ءاهلوخد ركذي مل اذلو ءاهولخدي نأ الإ مهمامأ

 تانمؤملاو نينمؤملا هللا دعو 9 :ىلاعتو هناحبس لاقف ءاهتحت نم ىرجت راهنألا نأ
 :رومأ ةثالث ديفي راهنألا نايرجو «راهنألا اهتحت نم يرجت تانج

 رق ال ءافيطل اهوج لعجت اهنأ :اهيناثو «جيهب رظنمب عتمتي اهنكاس نأ :اهلوأ

 ةفراو اهلعجي ىذلا بيطلا ءاملاب اهراجشأ روذج دمت اهنأ :اهئلاثو ءرورح الو

 .ةلماك ةعتملا لعجت ءارضخ نوصغ اهل لب ءاهيف سبي ال لالظلا

 نكاسملا ىه ةبيطلا نكاسملاو 4 ندع تانج يف َةَبيَط نكاسُمو ا :ىلاعت لاقو

 اهنأ ىور دقو «ةماقإلل ابيط اديهمت ةدهمم ىهو ءاهيف ةماقإلا اهلزان بيطتسي ىتلا

 ةضف نم تانبل نوكت اهنأ ىورو «دجربزلاو ءرمحألا توقايلاو ؤلؤللا نم روصق
 بيطت ةبيط نكاسم اهنإ لوقن نكلو .ءكلذك نوكت نأ ىف ضراعت الو «بهذو

 :اهيف ىرشخمزلا لاق «ندعإ»و «ةماقإلاب بلقلاو سفنلا حيرتستو ءاهيف ةماقإلا
 هللا ىضر ءادردلا وبأ هاور ام هيلع لديو «نمحرلا اهب دعو ىتلا ندع تانج نإ

 ىلع رطخت ملو «نيع اهرت مل ىتلا ىلاعت هللا راد ندعو» :ِدِْكَي هللا لوسر نع هنع

 :ىلاعت هللا لوقي ءءادهشلاو نوقيدصلاو نويبنلا :ةثالث ريغ اهنكسي ال ءرشب بلق
 .©7(كلخد نمل ىبوط

 نوكي ةنجلا نم ءزج ندع تانج نأ ىلع لدت راثآلا هذهو «ةيآلا هذه نإو

 هللا ناوضر وهو ىونعم ءازج انهو «ىدام ءازج هلك اذه «راهطألاو ءراربألا اهيف

 اضرلا وه ناوضرلا 4 رَبْكَأ هللا نم ُناوضِرَو إف :لئاق نم زع لاق دقف «ىلاعت

 )١( مقرب 2537 4ص ١١ج -ءارسإلا ةروس ريسفت :لامعلا زنك ىف ءاج ثيدح نم ءزج )5586(.



 ةبوتلا ةروس ريسفت #8 م

 يي رجل

 بر هللا نم اضرلاب ساسحإلا نإو «ىنعملا ةدايز ىلع لدت ىنبملا ةدايزف «ميظعلا

 ةملك ىرشخمزلا كلذ ىف لاق دقلو «ةداعس اهلدعت ال ةداعس قلخلا قلاخو «قلخلا

 ىلاعت هاضر نأل ؛هلك كلذ نم ربكأ ىلاعت هللا ناوضر نم ءىشو» .اهلقنن ةميق

 ةماركلاو «هتماركو هميظعت مهنع هاضرب نولاني مهنألو «ةداعسو زوف لك ببس وه

 هسفن ىف ربكأ كلذ ناك ضار هالوم نأ ملع اذإ دبعلا نألو «باوشلا فانصأ ربكأ

 ؛هيلع تصغنت .هتطخسب ملع اذإ امك ءهاضرب هل أيهنت امنإو «ميعنلا نم هءارو ام

 ةرح ا سفنلاو ةديعبلا ةمهلا ىلوأ ضعب تعمسو «تمظع نإو «ةذل اهل دجي ملو

 راد ىف هللا دعو ام ءىش ىلإ ىسفن عزانت الو «ىنيع عمطت ال :لوقي انخياشم نم

 .ها «نييدهملا ةرمز ىف رشحأ نأو «ىنع هاضر ىلإ عزانتو عمطت امك ةماركلا

 هللا نم ناوضرو ١ :ىلاعت هلوق نأ ىرشخمزلا لوق نم مهفي هنأ ىرنو

 ىلاعت هللا ناوضر نم ءىش لوأ نأ ىأ «ربكأ هللا ناوضر نم ءىش هانعم نأ 4 ربك

 .ميعنلا اذه لك نم مظعأ

 «ةنجلا لهأ ميعن ىلإ انه ةراشإلاو 4 ميظعلا زوفلا وه كلذ » :هناحبس لوقيو

 حصيو ءءازج مظعأ ىلع لوصحلاو «حالفلاو زوفلا وه «ىلاعت هللا ناوضر هجاتو

 ءدهاتي ال ءازج ميظعلا اضرلا كلذ نإف ؛ربكأ ناوضر ىلإ ةراشإلا نوكت نأ

 ريغ زوف ال ىأ .«وهإ لصفلا ريمضو نيفرطلا فيرعتب رصقلا ىلع لدت ةرابعلاو
 .ملعأ هللاو ءاذه

 ةمايقلا موي ىلإ ضام داهجلا
 :ىلاعت لاق

 اها

2 
 ص 2 هجر ه0 هت ذآ

 هلي, وعلي 2 ريِصَمْل سَنيَومَنَهَج ْمِهْنوُأَمَو
 هع ل لا ار ذأ

 ٌرِهِلْسِإَتبأ رف َكورْفْكْلا َةَمِاوُلاَكَدَعَلواوُلاَهاَم



 2. ةبوتلا ةروس ريسفت ا#
 ل وللا لالا

 ار بأ

 22 0 أ هوه 2 هم مل 4 رع 6
 :ةلوسرو هلا هتاخد :نمل امياومهو

 ” َنَعِيْأَوَل ا آآ .٠ دلو رو ربل ب ص

 مه اوممْنِلَو ل اريَح كيا وبوسي نِإَف -هلصَف نم

 0 رف ميلا اَْيُدلا فاعل اًباَدَع هس
 ا ريِضناَلَو كون

 مهلبقتسي ىذلا باذعلا ركذو ءهيلع مه امو «نيكرشملا لاح ىلاعت هللا نيب

 نينمؤملا رارمتسا ىلإ هناحبس وعدي مث «نينمؤملا لاح نيب مث ؛ةرخآلاو ايندلا ىف

 .نيرصقم الو نيناو ريغ «داهجلا ىف

 ؛ءادتبا ىبنلل باطخلا ناكو ءهعم نينمؤمللو وكلك ىبنلل ةيآلا ىف باطخلاو
 دهجلا لذبا اهانعم « دهاجإ ءهجوملاو ءدشرملاو ىداهلا هنألو «ىلعألا دئاقلا هنأل

 نولوقيو «مهتنسلأب مالسإلا نورهظيو رفكلا نونطبي نيذلا نيقفانملاو رافكلا عفد ىف
 نيقفانملاو رافكلا عفد ىف دهجلا لذب نأ كشالو «نينمؤمب مه امو « مههاوفأب انمآ

 فيسلاب اعفد مهداهج نوكي نيملسملا اونتفو رفكلا اونلعأ نيذلا رافكلاف «فلتخي

 ءاذيإلاب نيملسملا اونتفي ملو «هونطبأو رفكلا اونلعي مل نيذلا رافكلاو «لاتسقلاو

 سدلاو «داسفلا نوريثي مهنكلو ةكم ىف نوكرشملا كلذ لعفي ناك . .بيذعتلاو

 ىف هنوئبي ام ةمواقمو «مهرشو مهاذأ عفدب نوكي مهعفدف نينمؤملا دضع ىف تفلاو

 ةلدألا ةماقإو ءهيلإ نوعدي ام نالطبو ءمهنع مهدعبي نأو «ليلضت نم نينمؤملا
 مكلاومأو مكسفنأب نيكرشملا اودهاج» :لوقي ٌهْلِكَي ىبنلاو «مهريثأت عنمو مهيلع

 ام دشأو «نيكرشملا داهج ىف هماقم هل ناسللاب داهجلا نأ كشالو .«مكتنسلأو

 . نيقفانملا داهج ىف اريثأت نوكي

 مهرعشي لب «هعادخ ىف اوعمطي ىتح «مهل شيبي الأ نيقفانملا داهج نمو
 عطتسي مل نإف ؛هديب مهلاعفأ ركنتسي :دوعسم نبا لوقيو .«مهنم رذح ىف هنأب

 :ىرصبلا نسحلا لاقو ءمهتعيدخ باب مهيلع دسي ةلمجلا ىفو .ههجو رارهفكابف

 ةريبكلا بكترم نأ نم هبهذم ساسأ ىلع كلذو ءدودحلا ةماقإب نيقفانملا داهج نإ
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 ةبوتلا ةروس ريسفت 8#
 المال يح

 :: هكا
 ١ يب

 اورهظأو «مهقافن فشك اذإ فيسلاب مهداهج نوكي نأ ريرج نبا ىريو «قفانم

 رهجلا ىلإ قافنلا رارسإ نم نوجرخي لاحلا هذه ىف مهنإ كلذ ىف لوقيو «مهرفك
 .رفكلا نيرهظملا رافكلا مومع ىف نولخديف ءرفكلاب

 ةعبرأب ٍدكك هللا لوسر ثعب :لاق هنأ ههجو هللا مرك يلع نع ىور دقلو

 اوُلَبْقاَف مرحلا رهشألا حّلسنا اًذإَفظ :هلوقب ىلاعت هللا هنيب نيكرشملل فيس :فايسأ

 هناحبس هنيبو .باتكلا لهأ رافكل فيسو مهومثدجو ثيح نيكرْشمْلا

 هللا مرح ام َنوُمْرَحُي الو رخآلا ٍمْوَيْلاب الو هللاب نووي ال َنيِذّلا اوُلتاَقط» :هلوقب ىلاعتو

 مهو دي نع ةيزجلا اوُطَعي ىَمَح باكا اووُأ نيّلا نم ْقَحْلا نيد ويدي الو ُهَلوُسَرَو
 يبنلا اَهُيَأ اي :ىلاعت هلوقب هناحبس هللا هنيب نيقفانملل فيسو 4 69 نورغاص

 يغبت يتلا اوُلتاَقَف ... 8 :ىلاعت لاق امك «ةاغبلل فيسو ,4نيقفانمْلاَو َراَفُكْلا دهاج

 .[تارجحلا] ©« 5 ... هّللا رمأ ئَلِإ ءيفت ئّتح

 هللا لوسر ةفيلخ قيدصلا وه نيقفانملا فيس ىلوت ىذلا نأ ىور دق هنإو

 دترا ذإ هِي هللا لوسر ةافو بقع تعقو ىتلا ةدرلا ىف مهقافن فشكت دقف كك

 اوملعي ًالأردجأو اًقاَقتو ارفك دشأ بارعألا © :مهنع ىلاعت هللا لاق نيذلا بارعألا

 , 469 . ..هلوُسر ىلع هللا لَن ام َدودُح
 نيذلاك ءروهظلا فصو ظحال دقو قفانملا لتقب ريرج نبا لاق اذهل هنإو

 «ةاكزلا اوتؤي الو «ةالصلا اودؤي نأ اودارأ امدنع مهلتاقو قيدصلا دهع ىف اودترا

 .«ةيلجم برح وأ «ةيزخم ملس» :هنع هللا ىضر مهل لاقف

 نإف مهب قفرت الو «ةنوشخب مهلماع ىأ 4 مهيَلَع ظلغاوإ» :ىلاعت هلوقو

 ىسعو ءرفكلا ىف اونعمي ال ىتح مهيلع ةدشلاب ناميإلا ىلع مهلمحب نوكي قفرلا

 نوكيو ءايندلا ىف مهباذع اذهو «مهءاوغط ةعنام مهرورغ ةعفاد ةدشلا نوكت نأ

 .نارسخلاو ىزخلاو «ةميزهلاب



 ةبوتلا ةروس ريسفت 8#
 كلل للا للا لااا لل

 أ < 1

 فيو مه مهام :ىلاعتو هناحبس هركذ دقف «ةرخآلا ىف مهؤازج امأ
 منهج وهو «مهيوؤي ىذلا ىوأملا اودجي ىتح ةرخآلا ىلإ نوريسي ىنعملاو 4 ريصملا

 ةحارلاو رقتسملا هيف دجيل ناسنإلا هيلإ ىوأي ىوأملا نآأل ؛مكهتلا نم عون اذه ىفو

 مهرشبف ... 8 :ىلاعت هلوقك مهيلع مكهت ماقملا اذه ىف ىوأملا ركذف «نانئمطالاو

 . [نارمع لآ] 4 9 ميلأ باذدعب

 مهللا .هيلإ اووآ ىذلا 4 ريصَمْلا سئبو 8 :لاقف ىوأملا اذه ىلاعت هللا مذ مث
 .رانلا باذع انق

 اذإو «فلخأ دعو اذإو ءبذك ثدح اذإ :ثالث قفانملا ةيآ» :ِّْلَلَت لاق دقل

 بذكلا مهفاصوأ حضوأ ناك .ٌهِْلَك ىبنلا اورصاع نيذلا لوقف 210ناحخ نمتؤأ

 دعب اورَفَكو ٍرفُكْلا ةملك اوُلاَق دقو اوُلاَق ام هّللاب توفلحُي 8 :ىلاعت لاق اذلو «فلحلاو

 . 4 مهمالسإ
 نولوقيو ءمهتنسلأ نوفكي الو ءاريثك ىبنلا نم مهتنسلأب نولاني نوقفانملا ناك

 مهلاوحأب هيبن ملعي هللا ناكو مهب ئزهتسن نحن امنإ «ناميإلا اورهظأ اذإ
 :ىلاعت لاق امك ء«مهلاوقأ نحل ىف مهفرعي ٌلْكَي ىبنلا ناكو ءمهلاوقأو
 .[دمحم] 4« ©0 ... لوَقْلا نحل يف مهُتفرعتلو. .. »

 نأ ريغ نم نينمؤملا ضعب عماسم ىلع طقاستت «ةقسافلا مهتاملك تناكو

 مقرأ نب ديزو «نيقفانملا نم لجر لاقف بطخي ناك ٌِْكَي ىبنلا نأ ىور ءاوهبنتي

 رش نحنف اقداص «لوسرلا ىأ» لجرلا اذه ناك نئتل) :قفانملا كلذ لاق «هراوجب

 . (رامحلا نم رش تنألو قداص هللاو وهف :هنع هللا ىضر ديز لاقف ءريمحلا نم

 مههباجي امبرو هلك هللا لوسر عماسم ىلإ لصي ههابشأو لوقلا اذه ناك

 «نيهم باذك لك ةيطم ىهو ءاهوراتخا ىتلا ةيطملا نودجي ذئدنع «لقني ىذلا اذهب

 .ةجيرح ىأ ريغ نم ىلاعت هللاب فلحلا ىهو

 .هجيرخت قبس )١(



 ةبوتلا ةروس ريسفت 8# 9
 للامام

 ا بأ

 نوفلحُي ظ :مهلاوقأ ملعتو مهرمأ فشكي امدنع مهلاح نايب ىف لوقي اذلو

 . اوما اوُمهَو مهمالسإ دب اوفو ركل ملك اول دقو اولا مهل
 املك لب «ىرخألا نود ةدحاو صخت ال ةريثك ةقفانملا مهلاوقأ نإ :انلق

 انرشأ دقو «ةرجافلا سومغلا نيميلا اوفلحو هوبذك  مهقافن نع ئبني لوق فّشكت

 اذه ىف مهفالخأو مه هللا مهنعل «مهبذكل غاسملا تناك «ةرجافلا نيميلا نأ ىلإ

 نم مهدرطل ةيفاك ىه ةدحاو ةملك هيف هولاق ام ىأ رفكلا ةملك اولاق دقو «نامزلا

 ةملكلا ىه ذإ ؛ةيدمحملا ةلاسرلا راكنإ ىهو «منهج ران مهقاقحتساو «هللا ةمحر

 مالك اهب ةملكو «تاملك ىنعمب «ةملك» لوقن وأ «رفكلا ضيضح ىف مهتعقوأ ىتلا
 سدلاو «ةقرفلا عاقيإو «مكهتلاو ءازهتسالا ىف هلك مهمالك نأ دارملاو «210مّوي دق

 .رفك وه «داسفلاو

 «قافنلاو رفكلا مهناطبإو «مالسإلا مهنالعإ دعب ىأ 4 مهمالسإ دعب ظ لاقو
 امف «مالسإلا نالعإب اًروتسم ناك ىذلا مهقافن فشك دق مالكلا وأ ةملكلا هذهف

 .مهل ىقيقحلا فصولا ةفرعمو «مهلاح نايب الإ اودافتسا

 ةنتفلا اوعقوتو «نينمؤملا رمأ اودسفي نأ اودارأ 4«اوُلاتي مَل ام اوُمهَو

 نينمؤملل فشاكو «مهيلع بيقر ىلاعت هللا نأل ؛هولاني ملو ءمهيف لشفلاو

 ال ءاضيب رومألا تداعو «ىلاعتو هناحبس هللا اهأفطأ ةنتف ران اودقوأ املكو  مهرمأ

 فشكف هيلع رجح ءاقلإب هب كتفلا اودارأ موي ِةِْكَك ىبنلا لتقب اومه دقلو ءاهيف ةنتف

 ملو كوبت نم هتدوع ىف هلتقب اومهو «مهبرأم اولاني ملو مهرمأ ىحولاب ىلاعت هللا
 ىنثا نيب ام اددع اوعمج مهنإف «سانلا نم همصاع ىلاعت هللا نأل ؛نوغبي ام اولاني

 بسح ىلع ءاهالعأ ىف وهو هوك هللا لوسرب كتفلل الجر رشع ةسمخو ءرشع

 دمحأ مامإلا اهاور امك ةصقلا كيلإو «ّهْْكك هللا لوسرب اوكتفي ىك ةاورلا فالتخا

 اهب دصقيو ؛قلطت "ةملك“ نأ :هانعمو «كلام نبا ةيفلأ نم تيب رطش ««ْمَوِي دق مالك اهب ةملكو» )١(

 .هللا الإ هلإ ال :ديحوتلا ةملك لثم ءكمالك»



 . ةبوتلا ةروس ريسفت 0#
 للللللملا لال

 أ ترحل

 هللا لوسر نأ ىداني نأ ايدانم رمأ كوبت ةوزغ نم ِهِّلَك هللا لوسر لبقأ امل» :لاق

 هب قوسيو ةفيذح هدوقي لك هللا لوسر امنيبف ءدحأ اهذخأي الف «ةبقعلا ذخأ ِهِك
 هللا لوسرب قوسي وهو ارامع اوشغ لحاورلا ىلع نومثلم طهر لبقأ ذإ ءرامع
 لَ هللا لوسر لاقف «لحاورلا هوجو برضي «هنع هللا ىضر رامع لبقأو هي

 لزن يكب طبه املف هيلع همالسو هللا تاولص لوسرلا طبه ىتح هدف َذُف» ةفيذحل

 ةماع تفرع دق :هنع هللا ىضر لاقف «؟موقلا تفرع له» :لاقف ءرامع عجرو

 :لاق «؟اودارأ ام ىردت له» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق !نومثلم موقلاو لحاورلا

 «هّللا لوسرب اورفني نأ اودارأ» :هيلع همالسو هللا تاولص لاق «ملعأ هلوسرو هللا

 , 20«هوحرطيف

 هلوسرل هللا دعو قدصو هنم اولاني ملو ٌهْكَك هللا لوسر لتقب اومه اذكهو

 هللاو هملاَسر َتْفَلِب اَمَف لعفت مل نإو كبَر نم َكْيَلِإ لزنأ ام علب ... 8 :هل لوقي ذإ

 . [ةدئاملا] 4 69 . . . ساّنلا نم كمصعي

 كلت ىف صاخخ اواني مَل ام اومهَو  ميركلا صنلا نأ نورسفملا ركذ دقو

 .هولاني ملو هب اومه ام لك لمشي صنلا نإ لوقن نحنو . ةثداحلا

 دادزا دقل 4 هلضف نم هُلوسَرَو هللا مهاَنْعَأ نأ الإ اومَقَت امو )» :هناحبس لوقي مث

 تناك ام مث ءاهناكس رثكو ءاهتراجت تعستاف ّكْلِلَك هللا لوسر مدقمب ةنيدملا نارمع
 ناكس تمعو ء«دراوملا تعستاو تاريخلا تداز مئانغ نم ةيمالسإلا بورحلا هب ىتأت

 مهنكلو .دمحلا بجوي كلذ نأو هيلإ اوتفتلي مل نيكرشملا نكلو «مهريغو ةنيدملا

 نأ لدب مهف «ةمقن ةمعنلا مهبلقب مهمؤل دكأتو ءرفكلاب ةمعنلا اولباق ءءاسخأ ءامؤل

 «هتغيص ىف مذلا هبشي امب حدملا ديكأت هبشي اذه نإ اولاقو ءاهورفك ةمعنلا اوركشي

 :ىنايبذلا ةغبانلا لوق ىف امك

 هللا ىضر ةلثاو نب رماع ليفطلا ىبأ ثيدح -راصنألا دنسم ىقاب :دمحأ دنسم ىف ةلماك ةصقلا عجار )١(

 .(77؟0-58) هنع



 ةبوتلا ةروس ريسفت #8 م

 يي هك

 بئاتكلا عارق نم لولف نهب 2مهفويس نأ ريغ مهيف بيع الو

 هقح ناكف ءمهحدم ديكأت ال مهمذ ديكأت هيف ريبكلا ىلعلا هللا مالك نأ ديب

 .اهردق قح اهنوردقي مهيلع ةكرب هنيدو اذمحم اودعي نأ مهيلع

 بجوي ناك مهيلع هب نم ىلاعت هللا لضف نم ىنغلا اذه نأ هناحبس ركذ دقو
 اوصبرتي نأ ال «مهيديأ ىلع ريخلا ءاج نيذلا مهورواج نمل ةبحصلا نسح مهيلع

 اعيمج سانلاو ىنغلا وهو «ةزعلا بر راوجب ٌةِلَي هللا لوسر ركذو «رئاودلا مهب

 ىلاعت هللا هارجأ هلك ريخلا نأل ؛ىلاعت هللا عم لوسرلا ركذ «هناحبس هيلإ ءارقف

 مهمركأ ىلاعت هللا نألو ءريخو ةكرب مهيلع همدقم نأ اوملعي ىكلو «هيدي ىلع

 . مهينارهظ نيب دلك ىبنلا ماقل

 نأ نع ىهني وهف «ةبوتلا باب مهل ىلاعت هللا حتف نتفلاو دياكملا هذه عمو

 باب احتاف ىلاعت لاق كلذلو «حوتفم ةبوتلاو ةمحرلا بابف «هتمحر نم هدابع طنقي
 : مهل لمألا

 . 4 مهل اريح كي اوبوتي نإَف

 بوثلا علخي امك ءرفكلا نم مهسفنأ اهيف نوعلخي احوصن ةبوت اوبوتي نإ ىأ
 نأل ؛مهل (اريصخ كلذ نوكي ىأ ؛4مهّل اريح كيظ ءارهاط سبليل سجنلا
 نانئمطا سفنلا ةماقتساو «ريخ اهتاذ ىف سفنلا ةراهطو .ءترهط دق مهسوفن

 ريخو ءريخ سفنلا ةوقو «ةوق ناميإلاو .ءفعض قافنلا نأل ؛اضيأ ريخو «ناميإو

 «ةمايقلا موي باذع نم اجن هنأل ريخخو ءهنبجو هلذو قافنلا ىزخ نم اجن هنأل اضيأ

 لاق اذلو ء.مهسجر ىف اوقبو ءمهيغ ىلع اورمتسا نإ كلذ سكع نوكي هنإو

 : هناحبس

 اوضرعأ نإ ىأ 4 ةرخآلاو اًيْندلا يف اميل اًباَذَع هللا مهبذعي اوُلوَتي نإوإ»

 مهسوفن فعضب ايندلا ىف هللا مهبذعي هقيرط ىف اوراسو داسفلا ىلإ اوفرصناو



 ةبوتلا ةروس ريسفت |

 م 0 لا
 ا بحل

 ةلذلا برضو 2 مهنم سانلا روفنو ءميظعلا ىزخلاو .مهيف ةقثلا دقفو «مهيزحخو

 ركب وبأ لعف امك «مهلتقو ءنورمضي ام فشكو ؛مهنم هللا ماقتناو ءمهيلع

 ىف مهباذعو هللا دييأتب راعلاو ىزخلاو ةميزهلا مهب لزنأف ءاودترا امدنع قيدصلا

 .ريصملا سئبو منهج ةرخآلا

 امو :ىلاعت لاق اذلو ءريصن الو مهل ىلو ال مهنأ ايندلا ىف مهباذع نمو

 ىف مهنأ ىأ ءايندلا هذه ىف ىأ - ضرألا ىف - © ريصن الو يلو نم ضرألا يف مهل

 ةقثلا بجوت ةبحملاو ةيالولا ذإ «مهنوداويو مهنوبحي نيذلا ءايلوألا نودقفي ايندلا

 صلخي الف صالخإلا دقفي هنأ قفانملا هب صتخي ام صخأو .صالخإلاو ةدوملاو

 « ريصن الو ميمح الو ىلو سيلف صالخإلا دقف اذإو « [ديعب وأ ناك اًبيرق .دحأل

 رش انفكا مهللا .قفانم ىف ةقث الو «ةقثلاب نوكي كلذ نأل اريصن نوكي دحأ ال ىأ

 .نيقفانملاو قافنلا

 نيقفانملا دوهع

 :ىلاعت هللا لاق

 ني هَل كى ع نم و

 دع بيدرو َمَلَو نقدي هلآ

 2 نقدَصَتل - ِهِلْضَف نِماَنْدَتاَء
 دنس

 04 0 را

 تورت اوي ِهِلْضَف نيم ُهَكاَءآَمَلَ
 أوُملْخأآَمِي هولي وي كلِإ حيله ِفاَفاَضِنهَفَع 6
 ايلا 7 جربزكَي أن اكساَميَوُهوُدَعَو ممّن

 ْمدكَعَهْلاَكَلَو َرْضِسَوْجَحَو رهو ْمَكَسيَهَلا كن
 نو كر يِعَّوطْمْلا  ورِمْليَ لا 2 بوُبْعْلَ
 لإ نودَجِبال ِرْلأَو ٍتَفَدَّصلأ ف َنيِنمّؤُمْل

_ 

 02 يلا ب ادعو ممم وون هكلأزخ 7 - هب هس 2 اس سو < هم حاس -



 ةبوتلا ةروس ريسفت 8#
 للا لالا

 روج
 و

 مهبذك دييأت ىف مهتناعتساو «نيقفانملا بذك ىلاعت هللا نيب ةقباسلا ةيآلا ىف

 لك عطت الو :ىلاعت لاق امك «نيهم نع الإ ردصت ال ىتلا ةبذاكلا ناميألاب

 .[ملقلا] 4 67 نيهم فالح
 اذإ :ثالث قفانملا ةيآ» ِدِْكََي ىبنلا هيف لاق ىذلا حيحصلا ثيدحلا انركذو

 .270ناحن نمتؤا اذإو ءفلخ دعو اذإو ءبذك ثدح

 هتجيتنو «بذكلا ىلاعت هللا ركذ دقو «ءبذكلا قافنلا ةمالع تناك دقو

 :هتاملك تلاعت لوقيف ءدعولا فالخ ىلاعت هللا ركذيو

 . 4 9 نيحلاّصلا نم ننوكتلو نقَدّصنَل هلضف نم اَناآ ند هللا دَهاَع نم مهنمو

 ىف ىلاعت هللا فاصنإ دشأ امو «نيقفانملا ىلإ دوعي « مهنم# ىف ريمضلا

 ممعنف لوقلا ىف فرسن الف انماكحأ ىف قدصلا انملعي هناحبس هنإو ءانماكحأ

 .صاخ نع ربخلاو «لوقلا

 ىلإ امئاد ليغ نحنو «نينيعم اصاخشأ وأ «هنيعب اصخش نوركذي ءاملعلاو

 نم نإ لوقن انهو ءصاخشأ صيصخت ريغ نم اهمومع ىلع نآرقلا ظافلأ نوكت نأ

 نأ لمتحي ناك نإو « مهضعب نم عقي فالخإلا نإو ءدعولا فالخإ قافنلا صاوخ

 ىبنلا دهاع اذإ ام لمشي مهضعب هيلع دهاعي ىذلا ىلاعت هللا دهعو «مهلك نم عقي

 ىف وهف كلذ وحن وأ ناميألا ادقعم هللاب مسقأ وأ «هبر ايجانم هللا دهاع وأ لكي

 ؛ىلاعت هللا دهاع دقف هءاج اذإ قدصي نأ مسقأ نمف «ىلاعت هللا دهاعي كلذ لك

 .ىلاعت هللا دهاع دقف «نقدصيل ىلاعت هللا هاطعأ اذإ ارذن هلل رذن نمو

 : ىلاعت هلوقو «مسقلل ةئطوملا ىه ماللا 4 هلضف نم اناتآ نكل ا :ىلاعت لاقو

 ىلإ .. .هاج مأ «لام مأ ءملع وهأ «هيتؤي أم عون هيف ركذي مل , هلضف نم اناتآ

 ليلدب «لام هنأ رهاظلا نكلو «ةحارص ىلاعت هللا هيطعي ام ركذي مل «هرخآ

 .هجيرخت قبس )١(



 ةبوتلا ةروس ريسفت 0#

 نمف «هريغ لاملا لثم لعلو «لاملا ىف صن ىهف :«نيحلاصلا نم ننوكنلو نقدصنل
 مالك عيبي الو هب رجتي الف ءاصلاخ هلل هلعجي نأ هتقدصف ءاملع ىلاعت هللا هانآ

 ام مرحي الو هللا مرح ام لحي الو قحلا ريغب ىتفي الو «رانيدلاو مهردلاب قلاخلا

 .ىلاعت هللا لحأ

 هنأل ؛طرشلا باوج تسيلو «مسقلا باوج 4 نقدّصنَل » :ىلاعت هلوقو

 «ةليقثلا ديكوتلا نون كلذ ىلع ليلدلاو «طرشلا باوج ىلع مسقلا باوج مدقي

 .فوطعملا ىف ةفيفخلا ديكوتلا نونو ماللا دوجوو

 نايب قاسم ىف ناك نإو «مهنم ادذحأ صخي ال ماع صنلا نأ انلق امك ىرنو

 .نيقفانملا لاوحأ

 دنسلا فيعض هنإ نورثكألا لاق لَك ىبنلا نع اربخ نورسفملا ركذي نكلو

 ال ىتلا سفنلا عمط روصي هفعض عم هنأل ؛هركذن نكلو ّلْكك ىبنلا ىلإ ةبسنلا ىف

 .احش اهيف دجويو ءاعمط هللا لضف نم ءاطعلا هديزي لب «عبشت

 ققحتي فيك ىرنو «تنغتسا اذإ ةيناسنإلا سفنلا روصي هفعض عم هنأ كلذو
 هذهو «[قلعلا] 4 0 ئنغتسا هآر نأ 0 ئَفْطَيَل ناسنإلا َنِإ الك 8 :ىلاعت هلوق

 ءاهفعضي ملو ءىرشحمزلا اهلقنو «ةياورلاب ريسفتلا بتك ىف تءاج امك ةياورلا
 : هللا لوسراي لاق « بطاح نب ةبلعث نأ ىور :اهوفعض دق ةياورلا ءاملع ناك نإو

 ال ريثك نم ريخ ءهركش ىدؤت ليلق» :ُهِكَِك هللا لوسر لاقف الام ىنقزري نأ هللا عدا

 قح ىذ لك نيطعأل هللا ىنقزر نئل قحلاب كثعب ىذلاو» :لاقو ؛هعجارف ««هقيطت
 «ةئيدملا اهب تقاض ىتح «دودلا ىمنت امك تمنف ءامنغ ذختاف ءهل اعدف «هقح

 رثك ليقف هلك هللا لوسر هنع لأسف «ةعمجلاو ةعامجلا نع عطقناو ءايداو لزنف
 رس

 م
 لخأل نيقدصم ديكو هللا لوسر ثعبف ,(هبلعت حيو) :لاق داو هعسي ال ىتح هلام .٠

 باتك هآرقأو ةقدصلا هالأسو ةبلعت ىلع ارمو مهتاقدصب سائلا امهلبقتساف تاقدصلا

 اعجرا :لاقو «ةيزجلا تخأ الإ هذه ام :لاقف .ضئارفلا هيف ىذلا دل هللا لوسر



 ”ةسمساسسس ا ١
 ١ اا 1 ..

 يي

 («ةبلعث حيو اي :هاربخي نأ لبق هللا لوسر امهل لاق اعجر املف «ىيأر ىرأ ىتح

 .ِةِْلَك ىبنلا اهدرف «ةقدصلاب ةبلعث هءاج تاقدصلا ةيآ تلزن املف .نيترم

 «بلقلا ميلس هنامرح ىف وهو «ناسنإلا نوكي فيك روصت ةصقلا هذه نإو

 اودهاع ىذلا دهعلا وأ ءدعولا فالخإ نإو .هنيدو هبر هاسنأو هاغطأ لاملا هءاج اذإف

 ىلاعت لاق دقلو ء«دادزيو فئاكتي هلعجيو .قافنلا ىمنيو «قافنلا ئشني ىلاعت هللا

 . 4 نوضرعم مهو اوُلوَتو هب اوُلخَب هلضف نم مهاتآ اًمَلَف ل :مهدعو فلخ انيبم

 الو ءاعادخ الإ قفانملا ديزي ال فلحلا نأل ءدهعلاب فالخإلا بيترتل (ءافلا)

 بجوي ناميإلا ذإ ناميإلا هبجوي ام سكع ىلع نوكي وهف قحلا ىدؤي هلعجي
 مهءاتيإ ىلاعت هللا روص دقو «فالخإلا بجوي كلذ سكع ىلع قافنلاو «ءافولا

 : ىلاعت هلوقب دهعلل مهفالخإو
 ةبلعث نع تيور ىتلا ةياورلا ىف كلذ ودبيو 4هب اولخب هلضَف نم مهاتآ اًمَلَق 9

 «ةضورفملا ريغ تاقدصلا نع ال ةضورفملا تابجاولا نع لخب فيك «بطاح نبا

 ىلاعت هللا نأل ؛ريخلاب لضفتي نأ هيلع ناك هنإو «ةيزجلا تأ ةاكزلا نأب للعتو

 .اضئاف ىلاعت هللا قزر ناكو ءبستحي ال ثيح نم هلضف نم هاطعأ

 نأ دعب هلضف نم ىلاعت هللا هيتؤي ليخبلا سفنل ريوصت ةميركلا ةيآلا ىفو
 «ةظلغملا ناميألاب هدهع قثويو «نيحلاصلا نم نوكيو «قدصتيو ىطعيس هنأب دعو

 سفن كلذك روصيو ءاحش ءاطعلا هداز دقو «لاملاب احش هدهع كلذ دعب ضقني مث

 ال «ةرثاعو ءامئاد ةتلفنم هسفن لب .دعو ىلع رصت الو .دهعب طبترت الو «قفانملا

 «هسفن تعامنا ةماوللا سفنلاو ريمضلا دقف اذإ قفانملا نإو ءاهل قثوي الو رقتست

 .دعو وأ دهعب طبري الو ءىشب نمؤي ال حبصأف

 ىف مادام دهعلاب ءافولا بوجو ةيآلا هذه نم ةيديزلا ءاهقف ضعب ظبنتسا دقو

 عيطي نأ رذن نم» :ِّكلَك هلوق هتادصمو «كلذ ىلع اعيمج ءاهقفلاو «ةيصعم ريغ
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 لاق دقو «رذن هلل دهعلاو 2"هصعي الف هللا ىصعي نأ رذن نمو «هعطيلف هللا

 نإو «ضورفلا نم ضرف سنج نم ناك اذإ ءافولا بجاو رذنلا نإ ءاهقفلا روهمج
 هلوق ىف ةقدصلا ىهو «ةعاط ىلع دهع هيلع نوقفانملا كئلوأ دهاعي ىذلا هلل دهعلا

 مهنأ ىلإ ءاميإ هيف 4نيحلاّصلا نم َنَتوُكَدَلو » :ىلاعت هلوقو .4 نقدصنل ) :مهنع
 ريغ لاحلا نم اوجرخيل ءاولدعي نأ نوديري مهنأو «نيحلاض اوسيل مهنأب نوسحي
 .قافنلا لاح وهو «مهلاح ريغ ىرخأ لاح ىلإ ةحلاصلا

 .هيلع هللا اودهاع ام اذكو .دهعلاب اوفي مل مهنأل ؛اقافن ءاطعلا مهداز دقو

 مهو اوُلوتو هب اولخب هلضف نم مهاتآ اَمَلَف » :هلوقب مهثكن ىلاعت هللا روصو

 دكأو «هناحبس هنم مهسفنأ اوندأ نأ دعب ىلاعت هللا نع اوضرعأ ىأ 2 69 نوضرعم

 ضارعإلا راصو هللا نع اوفرصنا مهنأ ىأ «لاحلاب مهضارعإ ىلاعتو هناحبس
 ىلاعت هللا نع ضارعإ نم اهطيحم ىف نولقتنيف ءاهترئاد ىف نوشيعي ىتلا ؛مهلاح
 :ىلاعت لاق اذلو «قافنلا ىف لحوأ ضارعإ ىلإ

 اوُناَك اًمبو ةودعو ام هللا اوُفَلَخَأ امب هتوقلي موي ىلإ مِهبوُلُق يف اًقاقن مهبقعأَف ١)

 . 4 69 نوبذكي

 اقافن اودادزاف ىأ .مهقافن ىلإ اقافن اذه مهلعف بقع هللا لعج ىأ مهبقعأف

 ىأ «لخبلا ىلإ دوعي لعافلا ريمضلا نإ ىرصبلا نسحلا لاقو ءاوناك امع اولغوأو

 نأل كلذو ؛اقافن مهداز ؛هيلع ىلاعت هللا اودهاع ىذلا دهعلا دعب لخبلا نأ

 «فثاكتي ىتح ضعب ىلع هضعب مكارتيو اقافن قافنلا ديزي ةفلاخملا ىلع رارمتسالا

 ىذلا ثبخلا ىه ةدسافلا لامعألا امنأكو «هيلع ديزم ال ىتح «ءاقافن بلقلا ءىلتميو

 .هقوس ظلغتسي ىتح «هيمنيو «هديزيف قافنلا تابن هب ىقسي

 ىف رذنلا  روذنلاو ناميألا :ىئاسنلاو )١575(« هللا عيطي نأ رذن نم - ناميألاو روذنلا :ىذمرتلا هاور )١(

 تارافكلا :هجام نباو «(7784) ةيصعملا رذن ىف ءاج ام  روذنلاو ناميألا :دواد وبأو 2078١ 5) ةعاطلا

 اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا ثيدح  راصنألا دنسم ىقاب :دمحأو :(1١5؟71) ةيصعملا ىف رذنلا -

 ,(؟؟666)



 ةبوتلا ةروس ريسفت #8 م

 ا
 ١ يىت

 ىلع دوعي 4 ِمهَّبَقعَأَف 9 :ىلاعت هلوق ىف لعافلا ريمضلا نأ ىلع نورثكألاو

 هب ءافولا ىلع هودهاع ىذلا دهعلا بحاص هنألو ءامئاد سفنلا ىف هنأل ؛هللا

 قيرط ىف اوراس دقو ىلاعتو هناحبس هنأ مهل قافنلا ىلاعتو هناحبس هباقعإ ىنعمو

 «مهنايغط ىف مهدمأف «انايغطو ءاقافنو اوتع مهديزي امب مهدمأ لالضلاو ىغلا

 .هوءدتبا نيذلا مهو

 دعب هوركنأ ىذلا باذعلا نوكي ذئدنعو «ىلاعتو هناحبس 4 هنوقلي موي ىلإ »

 .مهلامشب مهباتك اوذخأي نأ دعبو «تلعف ام سفن لك ىرت نأ دعب باسحلا

 اَم َهّللا اوُفلخَأ اًمب ل :ىلاعت لاقف هدازو «مهقافن ىّذغ ام هناحبس نيب دقو

 نايبل ءادتبا هلل فالخإلا لعجو «ىلاعت هلل هودعو ىذلا دعولا اوفلخأ ىأ 4هودعو

 ءمهرمأ كلامو مهئرابو مهقلاخ ىلاعت هللا اوفلخأ مهنإ ذإ ءاولعف اميف مهمرج
 ل نايبلا ماقم ىف هنأك «هودعو اَمإظ :ىلاعت هلوقو .«كلذ نم دشأ ركن ىأو

 نكمأو أرجأ قافن ىأو !كلذ نم غلبأ لوقعلا هركنت رمأ ىأف «ةيربلا بر هب اوفلخأ

 ببسبو «هودعو ام هللا مهفالخإ ببسب مهقافن ىلإ اقافن اوداز مهنأ ىأ «!كلذ نم

 . 4 نوبذكي اوناك امبو » :ىلاعت لاق اذلو «ىلاعتو هناحبس هللا ىلع مهبذك

 «رارمتسالا ىلع لدت (ناك) نأل «بذكلا ىلع مهرارمتسا ببسبو ىأ

 بذك مهثيدحف «نآ دعب انآ مهبذك ددجت ىلع لدي 4نوبْذْكَي  عراضملاب ريبعتلاو

 الو «قوسفلا ىلإ ىدهي روجفلاو «روجفلا ىلإ ىدهي بذكلا نإو «ددجتم رمتسم

 دحلا اذه ىلإ ناسنإلا لصو اذإو ءاباذك هللا دنع بتكي ىتح بذكي لجرلا لازي

 . هقافن ىلع اقافن دادزا اقفانم ناك نإو ءاقفانم راص

 ام ىصحي ال ىلاعت هللا نأ نيبساح نوبذكيو «نوفلخيو نودهاعي مهنإو

 هللاو هللا نوعدخي مهنأ نوبسحيو «مهب ميلع هللاو «,نودهاعيو نوربديو «نولعفي

 :ىلاعت لاق اذلو «مهعداخ
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 46 بويا مُالَع هلا ناو مهاوجتو مهرس مَلعَي هللا نأ اومّلعَي ملأ

 «تابثإ ىفنلا ىفنو «ةيفان (مل)و «خيبوتلا عم ىفنلا ىنعمب ىراكنإ ماهفتسالا

 رسلاو «مهاوجنو مهرس ملعي ىلاعتو كرابت هللا نأ هيف ةيرم ال املع نوملعي ىنعملاو

 نوجانتي ام ىوجنلاو «مهسوفن هب مهثدحتو «لقعلا ىف ىرجيو سفنلا ىف نوكي ام
 امو مهسوفن ىف ام ملعي هللا نأ ىأ «سانلا نيب اراهج هنونلعي الو «نورواشتيو هب

 ملعيو «هيلع هودهاعو ٌةلكلَي ىبنلا هودعو امب مهدعو دنع مهنأ ملاع وهف «هنووني

 امو نووني امو نوكي امو ناك ام ملعي ىلاعت هللا نأل ؛دهعلا هوفوي نل مهنأ

 .ءىش لكب ميلعو «ءىش لكب طيحم وهو «نونلعي

 نتل » مهدهع ِهكَي ىبنلا اودهاع امدنع ملعي هللا نأ ديفي ميركلا صنلا اذهو

 ,20هيرتخم هودهاع ىذلا مهدهعب اوفوي نل مهنأ 4 ننوكدلو نكدصنل هلضف نم اناتآ

 .نوهمعي مهيغ ىف مهكرت ىلاعت هللا نكلو «نيراتخم اوفلخأو

 مُالع هللا ناو :ىلاعت هلوقب «ءىش لكب طاحأ هللا نأب هناحبس دكأو
 ملعي ىلاعت هللا نأ نوملعي مهنأ ىأ ءاوملعي ملأ ىلع ردصملا اذه فطع 4 بويغلا

 نم مهسوفن ىف نكتسا ام ملعي «بويغلا مالع ىلاعت هللا نأو «مهاوجنو مهرس

 .اوفوي نل مهنأو «بذكلاو قافثلا ةدارإ

 ةريبك الو ةريغص رداغي ال ىذلا ىلاعت هللا ملع دكؤت ةةيص بويغلا مالعو

 ام اهلك بويغلا ملعي «سوفنلا نونكمو رودصلا ةيفاخخ ملعي وهو «باتك ىف الإ
 .ديري امل لاعف رهاقلا ريصبلا ميلعلا عيمسلا وهو ؛ءىجي امو ىضم

 مهانغأ نإ ةقدص نم اودعو امب اوفوي ملو ءاوردغو ءاودهاع نيذلا ءالؤهو

 نوبيعي مهف «هريغ ىلع بيعيو «بويع هلك قفانم لك نأش نوبايع  هلضف نم هللا

 ىف ىلاعت هللا لوقيو مهتقاط ىصقأ اولذب دقو لاملا نم ليلقب نوعوطتي نيذلا ىلع
 :مهيف لاحلا اذه نايب

 .دهعلل ةنايخلا وهو ءرتخلا نم )١(
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 الإ نودجي ال نيو تاَقدّصلا يف َنيمْؤمْلا نم نيعَرطمْلا َنوُرِمْني نيذلا )

 . 4 69 ميلأ باَدع مهّلو مهنم هللا خس مُهنم َنورَحْسيف مهَدهَج

 رركتو ءرخآ دعب اتقو نوبيعي ىأ 4 نوزملي » «نيقفانملل فصو 4 نيذلا

 ءاطلا تمغدأو ءاط ءاتلا تبلقو «نيعوطتملا ىأ «نيعّرطملا » نم مهنأل «مهزمغ

 ىوق ماغدإلا اذه نإو «ةضيرفلا ىدأ دقو ءاعوطت قدصتملا وه عوطتملاو «ءاطلا ىف

 ام ىصقأب عوطتي لاملا وذف «عوطتلا ىصقأ هيف نودؤي نيذلا ىأ «ظفللا ىف ىنعملا

 مهو «هتقاطو هدهج رادقمب عربشي لاملا نم لقلاو ءرسخدي ال عوطتلا نم نكمي

 نولوقي هيلع ردقي امم ليلقلاب عوطتي نمو «ىئاري نولوقيف ريثكلاب عوطتي نم نوبيعي

 وأ لام اذ «عربتي نم نوبيعيو «نوعربتي ال نوبايع مهف «هنع ىنغ هللا :نيرحاس

 .لام اذ نكي مل

 ةيآ تلزن امل :لاق ءهنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع ىراخبلا ىور

 «لجر ءاجف «(ةرجألاب انروهظ ىلع لمحلا لمحن ىأ) لماحن انك تاقدصلا

 ىنغ هللا نإ :اولاقف عاصب قدصتف لجر ءاجو «ىئاري !اولاقف ريثك ءاخسب قدصتنف

 .اذه ةقدص نع

 لوسر ىأر هنأ هيبأ نع ليلسلا ىبأ نع هنع هللا ىضر دمحأ مامإلا ىورو

 رأ مل لجر ءاجف ءاهب هل دهشأ ةقدصب قدصتي نم» :لوقي وهو عيقبلاب كي هللا
 اي لاقف ءاهنم نسحأ ةقان عيقبلا ىف رأ مل اهقاس ةقانب  هنم رغصأ الو اداوس دشأ

 هذه كنود :لجرلا لاق :«معن» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ,.ةقدصأ : هللا لوسر

 اهعمسف «هنم ريخ ىهل هللاوف «هذهب قدصتي اذه :لاقو «لجر هزملف «ةقانلا

 ليو» :لاق مث «تارم ثالث «اهنمو كنم ريخ وه تبذك» :لاقف «ِّةَلِلكك لوسر

 لاق نم الإ» :لاق «؟هّللا لوسراي ْنَم الإ :اولاق ءاثالث «لبإلا نم نيئملا باحصأل

 :حلفأ دقو لاق «هلامش نعو «هنيمي نع هيفك نيب عمجو «اذكهو اذكه لاملاب

 .ةدابعلا ىف دهجملا شيعلا ىف دهزملا ريثك نبا اهرسفو .(دهجملا دهزملا»
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 باطخلا نب رمع هل لاقف ,ءمهرد فالآ ةعبرأب فوع نب نمحرلا دبع عربتو
 «مهرد فاللآ ةينامث ىلام وه .«نونج ىب سيل :لاق !تنأ تننجأ :هنع هللا ىضر

 لكَ ىبنلا هل اعدف .فالآ ةعبرأ ىلايعل تلعجو .فالآ ةعبرأ اهنم هللا تضرقأ
 .ءاير الإ قدصت ام :اولاق نيقفانملا نكلو

 هنم اورخسف ءاعاص هسفنل ىقبأو عاصب عربت رب نم نيعاصب لجر ءاجو
 نمو «ريثكلاب قدصتي نم نوزملي اوناك اذكهو ء.هتقدص نع ىنغ هللا :اولاقو
 اريثك وأ اليلق مهريغ لمع نورغصي امئاد نيقفانملا نأش كلذو «ليلقلاب قدصتي

 .ىلاعت هللا مهحبق .نولمعي الو

 ال يذلا ىأ ةقاطلا :دهجلا 4 مهدهج الإ نودجي ال نيِذّلاو » :ىلاعت لاقو
 :اهمضو ؛«ميجلا حتفب دهجلاو «ةدودحملا مهتقاط ردقب الإ نوقدصتسي ام نودجي
 . ")ناتءارقلا اهيفو .ةقاطلا

 نوكيو «4نيِعّرطُمْلاا© ىلع ةفوطعم 4 نودي ال َنيِذّلا نأ لوقلا رهاظو
 فوطعملاو «هيلع فوطعملا وه اذهو ءراسي نع نوقفني نيذلا نوزملي مهنأ ىنعملا
 ىلع نومكهتي «نيقيرفلا نم نورخ سيف «(مهتقاط الإ نودجي ال نيذلا) كلذ دعب
 ىف نوقفانملا مه نوءارملاف «مهئادب نومري اذكهو «نوءاري مهنأ مهيم رب راسيلا لهأ

 مهدهج الإ نودجي ال نيذّلاو » :ىلاعت هلوق نإ :لوقأ نأ ىل رطخو ؛لاوحألا لك

 ال نيذلا نم نورخسيو «ةعس نع نيعوطتملا نوبيعي مهنأكف ٠ ,4 مهنم نورخسيَف
 ىنعم ىف لوصوملا نأل انه (ءافلا)و ء.ةدودحم ىهو مهتقاط رادقم الإ نودجي

 .مهنم نورخسي نودجي ال نيذلا ناك نإ ىنعملاو ءطرشلا

 نم ةلماعم نولماعي مهنأ ىأ 4 مهنم هللا رخّس » :ىلاعتو هناحبس لوقيو
 امدنع ءازهتسالاو ةيرخسلا عضوم اونوكي نأب مهيلع ءاعد كلذ نأ وأ «مهنم رخسي

 .مهلاح فرعتو ء«مهرمأ فشكي

 .ةرتاوتما رشعلا ىف تسيل «ميجلا حتفب (مهدهج) (1)
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 ايندلا ىف ةيقيقح ةيرخس عضوم قفانملاك ءايندلا ىف ىزخ مهل كلذ نإو
 .امئاد مهلاوحأ ىف مهضقانتو مهبولق بلقتب

 سئيو منهج مهبسحو ملألا نوكي ام دشأ ملؤم ىأ .4 ميلأ باذع مهّلو »

 .داهملا

 ققانك  رامغتسا ال

 :ىلاعت لاق

 تونس زيكو ل يتنكر قزوفكتا
 لوس هاي ا

 َتوُفَلَحُمْلاَح رف اير َنيِقِسََمْل هس َنيِقِسَْمْلا مَوعْلا ىَدَبي اهو

 فوتشوب أرضك هَل ل وسر فلج مِه ِدَعمَمي

 منهجا لل اويل كاريس بشا
 0-7 اليقأْك حضي هت َنوُهَفْمي ناكل حمم
 ٍةَمِياَط لَنا َكلَعَجَبي نه 2 4 نوبي أون اك اَميأءاَرَج

 نّلو ادب مور ِنَل لش جوُرْخَدل ودَصَسافْمهتَ
 ويعالج د هه

 أوُدَعَفاقَةََّم لَو دوعفل اب مشيِضرككإ| 0

اكو 'مهسأ| كعب نيذلا ةياده ىلع اصيرح نيمألا لوسرلا ناك
 نأ وجري ن

 امك «ةبوتلا ىضتقت مت ةباجتسالا نأل « «مهل رفغتسي دلك ناكف ؛ ءمهل رفغيو أوبوتي

 رفغتسي ناكو «١2(نوملعي ال مهنإف ىموقل رفغا مهللا» :ةكم رافك نع لوقي

 .هجيرخت قبس )١(
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 مهنم اونوكيو «نينمؤملا فوفص ىف اوشيعي نأو «مهتبوت ءاجرب نيكرشملل كلذك

 اودادزا مهنأل ؛مهناميإ نم سوشيم هنأ هل ىلاعت هللا نيبف «مهئاعداب ال «لعفلاب
 ءارفكو اقافن اودادزا ةيآ مهتءاج املكو ءءوسلاب تءاب ذإ مهبولق ىلع عبطو ارفك

 هللا رفعي نلف هرم نيعْبس مهل رفغتست نإ مهل رفغتست ال وأ مهل رفغتسا :ىلاعت لاق اذلو

 .. 9 :مالسلا هيلع حونل ىلاعت هللا لاق امك «سأيلا نايب ىنعم ىف رمألاف مه

 نإج :هلوق ىف ربخلا طحمو ء[دوه] 469 .. . مآ دق نم الإ كموق نم نمؤي نأ
 ناكو «ةرثكلا هب داري نيعبسلا ددعو 4« مهل هللا رفغَي نلف ةَرَم َنيعَبس مهل رفغتست

 .دع اهيصحي ال ىتلا ةرثكلا ىف هنولمعتسي برعلا

 نأب ِدِكَي هيبن ىلاعت هللا ربخي) لاق دقف ءريثك نبا هراتخا ىذلا ىنعملا اذهو
 رفغي نلف ةرم نيعبس مهل رفغتسا ول هنأو «رافغتسالل الهأ اوسيل نيقفانملا ءالؤه

 برعلا نأل ؛مهل رافغتسالا ةدال امسح تركذ ةرم نيعبسلا نإ ليق دقو مهل هللا
 نأ الو ءاهب ديدحتلا ديرت الو ءاهمالك ةغلابم ىف نيعبسلا ركذت اهمالك بيلاسأ ىف
 ىجريفا «مهناميإ ىجري ال هنأ نايب اهيف ةيآلا هذهف (اهفالخب اهيلع داز ام نوكي

 ال وأ مهل رفغتسا )ف : ىلاعت لاقف «مهيلع بضغ دق ىلاعت هللا نأل ؛ ؛ مهل نارفخلا
 « هلوسرو هّللاب اورقك مهّنأب كلذ :هلوقب كلذ ىلاعتو هناحبس للعو 4 مهل رفغتست

 .ةيآلا رخخآ لدي امك اونمؤي نأ ىف ءاجر الو

 هللا حابأف «ةحابإلل رمألا نإو «رييختلل (وأ) نإ نيرسفملا ضعب لاق دقلو

 هللا ىضر سابع نبا نع ىنعملا كلذ درو ءرفغتسي ال وأ رفغتسي نأ ىبنلل ىلاعت

 تبثي مل :ىريشقلا لوقي نكلو 272نيعبسلا ىلع نديزأل» :لاق هيك هنأو - امهنع

 .نيعبسلا ىلع نديزأل لاق هنأ ىور ام

 اودرم مهنأ ىلع لدي ام ةميركلا ةيآلا ماتخ ىف ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 موَقْلا يدُهَي ال هللاَو :ىلاعتو كرابت لاقف رفكلا ىف اولغوأو ءقافنلا ىلع

 ءامهنع هللا ىضر سابع نبا نع (5*17) نيقفانملا ىلع ةالصلا نم هركي ام -زئانجلا :ىراخبلا هاور )١(
 .هنع هللا ىضر رمع نبا نع (14//79) مهماكحأو نيقفاملا تافص :ملسمو «(4710) نآرقلا ريسفتو
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 مما ل يا

 هب لج
 يب

 ىتلا ةعامجلا مه نوقسافلا موقلاو «مهيدهي نأ نم سأيلل نايب اذهو 4نيقسافلا

 مثولا ىلع اونواعت مهف «هوأفطأ قحلا روش مهل ره املكو «هوتكسأ ىذه ىعاد

 .ناودعلاو

 نيرداس اوحبصأو «كاردإلا وبولسم مهنآل «ىلاعتو هئاحبس هّللا مهيدهي الو

 مهفلختب نوحرفيو ءداهجلا نم نورفي اوناك نيقفانملا كئلوأ نإو «ةياوغلا قيرط ىف

 : كلذ ىف ىلاعت لاق دقلو «هنع

 مهلاومأب اودهاجي نأ اوُهِرَكَو هللا لوُسَر فالخ ْمهدَمَْمب َدوُهَلَحُمْلا حرَفط

 اوناَك ول ارح ٌدَشَأ مُئَهَجْراَ َلُقَّرَحْلا يف اوفس ال اوُناَقو ِهّللا ليبَس يف ْمِهسُفنَأَو

 . < 690 درهتفي

 دشأ ىف تناكو كوبت ةوزغ ىف داهحجلا نع اوفلخت نيذلا مه (نوقلخملا

 مساب مهنع ربع نكلو «نيربجم اوفلختي ملو «نيراتخم اوفلخت مهو

 اودارأ ولو » : :ىلاعت لاق امك مهئاعبنا دري مل ىلاعت هللا نأ ىلإ ةراشإلل لوعفملا

 4 63 نيدعاقلا عم اودعفا ليقو مُهَطْبتَف مهَئاعبنا هللا رك نكلو ٌةَدْع هَل اوُدَعَأل جوُرْخْلا

 هناحبس لقي ملو «4نوفّلخملا حرف» ىماسلا مظنلا ىف ىلاعت لاق اذلو

 .(نوفلختملا)

هاظلا ودي ىبنلا ةدارإب كلذ نكي مل اوفلخف هللا مهطبث مهنأ عم نكلو
 ٍ.ةر

 فالخ مهدعقمب)» :ىلاعت لاق اذلو «مهريغ اعد امك مهاعد مالسلا هيلع هنإ لب

 هللا لوسر نيفلاخم مهدوعقب ىأ «دوعقلا هانعم ىميم رذصم دعقملا 4 هللا لوسَر

 هللا لوسر فلخ اهانعم (فالخ) نإ ليقو «نيفلاخم ىنعمب ردصم «فالخف» ٌهِْكيَي

 نأ نيرثؤم دلي هللا لوسر ءارو مهدوعقب اوحرف مهنأ «نيلاحلا ىلع ىنعملاو كَ
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 و الللي لل

 هبل
 يي

 ىف تادعاق ءاسنلاك اونوكي نأو «بورحلا نوضوخي ال نيذلا ةراظنلا نم اونوكي

 لاقف لاجرلاب ةيرزملا لاحلا هذه ىلع مهثعب ىذلا ثعابلا ىف ىلاعت لاقو «نهرادخأ

 نأ اوهرك هللا ليبس يف مهسفنأو مهلاومأب اودهاجي نأ اوهركو ط :هتاملك تلاعت

 نأ اوهركو ءريخ وه ام لك ىف ءالخب مهنأل ؛مهلاومأ قافنإب نيدهاجم اوجرخي

 ءاوجرخي نأ اوهرك لقي ملو «اودهاجي نأ اوهركو :هناحبس لاقو ءايناث هليبس

 # اودهاجي نأ اوهركو 9 :لاق لب ءجورخلا ىف لقاشتلاب تأدنبا ةهاركلا نأ عم

 نيدهاجملا نينم وما لاح ىلإ ةراشإللو ءالوأ جورخلا مدع ببس ىلإ ةراشإلل

 نولمحتي نونمؤملاف «مهنيب ةلباقم هيف نينمؤملاب ضيرعت وهف «مهسفنأو مهلاومأب
 .نولذاختي نوقفانملاو «قاشملا

 اورفنت ال اولاقو » ديدشلا رحلا ىهو «ىرخأ ةلعت مهجورخ مدعل اوذختا دقو

 .مهنيب اميف اولاقف «ةلعتلا هذه ىلع نيعمجم مهنيب اميف اولاق ىأ (ِرحْلا يف

 مهوطبثيو «مهنيب عزفلا اوثبي نأ نيجار «مهولذخيل نينمؤملا عماسم ىلإ تلصوو

 داهج :نوريخم مهنأ نايبب لوقلا اذه دري نأ هيبن ىلاعت هللا رمأ دقو «داهجلا نع

 ران لق :لئاق نم زع لاقف ءامهدحأ نم صانم الو «منهج ءاقل وأ «رخلا ىف
 َ قش 2 م يع د 2

 «توقوم ديدشلا رحلا اذه نأ نوكردي ءالقع اوناك نإ مهنأ ىأ «ارح دشأ منهج

 وهو «ءدبألا باذع مهلبقتسا هوكرت نإو «هّللا ءاضرإو «ةماركلاو ةزعلا هب طوبرمو

 بترتي ىذلا لجأب توقوملا رحلا نإو ءايندلا رح اهيزاوي ال لب «ةرارح دشأ ران

 نوكي كلذو «منهج رانب مئادلا رحلا نم لامهإلاو كرتلاب ىلوأ ء«ميظع ريخ هيلع
 ول :ىلاعت لاق اذلو «ةمئاد رانو «ليلق لجاع بعت نيب ةنزاوملاو كاردإلا لهأل

 رومألا نوهقفي اوناك ولف ءرومألا بابل ىلإ ذفانلا كاردإلا هقفلا 4 نوِهَقُفَي اوناك
 دعب هنوقلي ام نيبو ءايندلا رح ءاقتاو ءمهفلخت ىف مهلبقتسي ام نيب اونزاول

 نوري مهنأ ىلإ ةراشإلل فوذحم (ول) باوجو «.هيف بير ال تآل هنإو «ثعبلا

 .اميظع الوه
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 كلل لل الل للا ووللللاا للا ولللل

 را ب اهل

 ش :ىلاعت لاق اذلو «ميلألا باذعلا نولبقيو

 . 469 دوبي واح اب زج اري اوك ايف اوكف ٍ
 « نوهقفي اوناك ول ارح دشأ منهج ران لق :ىلاعت هلوق ىف ىرشخمزلا لوقيو د نفي | ناكل نَح كأس نو 00 :

 ةقشم ىف نوصتلا كلذ ببسب عقوف ةعاس ةقشم نع نوصت نم نأل ؛مهل لاهمتسا

 :مهضعبلو لهاج لك نم لهجأ ناك دبألا

 ع

 باصلا هبش اهيرأ موي ةءاسم اهدعب تيقلت باقحأ ةرسم

 باقحأ ةءاسم اهيضقت ءارو ةعاس ةرسم ىقلتأ نأب فيكف

 وهو «باصلاك ارم اهلسع نوكي موي ةءاسم اهبقعي باقحأ ةرسم نأ ىنعملاو

 ةءاسم اهءارو ةعاس ةرسم ىقلي نأب لقاعلا ىضري فيكف «ةرارملا ديدش رجش

 .نامزأ ىأ « باقحأ

 كحضلاب ىلاعتو هناحبس ىنكو 4 اليلَق اوكحضيلَف 9 «ناتلصتم نيتبآلا نإو

 رورسلا مزالي كحضلا نإف «ةرارحلل ءاقتا داهحلا نع دوعقلاب حرفلاو رورسلا نع

 ءاكبلا نأ ؛ مئادلا ملآلا نع ةيانك ءاكبلا نأ امك «هرهاظم نم رهظم وهو (ةقداع

 .ديدشلا ملألا رهاظم نم ةرهاظ

 تقولا ىف رحلل ءاقتا ةوزغلا نم اورف دق اوناك اذإ «ماعلا ىنعملا نأل ؛ردقم طرش

 «فلختلا ءازج نوكي ىذلا دشألا منهج رح نم مهلبقتسي ام اولمهأو «ريصقلا

 .ليلق كحضب ليوطلا ءاكبلا اولدبتسا دقف

 مكهتلا ءاجو مهل ديدهتو .نوهقفي ال نيذلا كئلوأ ىلع مكهتلل رمألاو

 ىف ليوط ملأ هدعب نم نوكي مث ءايندلا ىف ريصق تقو رورس ىف نونوكيس بير



 ةبوتلا ةروس ريسفت /

 مس للامام ااا

 أ بح

 هلوقو «مزال متح منهج ران نم ليوطلا ءاكبلا كلذ نأ ىلع لدي هنإو «ةرخآلا

 بصنو «ءازجلا كلذ مهيزاجي ىلاعت هللا نأ ىأ 4 نوبسْكَي اوناك اًمب ءازج 9 : ىلاعت

 .هلجأل لوعفم هنأ ىلع ءازج

 اضرلاو «ليلقلا كحضلل الباقم ًءازج نوكي ليوطلا ءاكبلا كلذ نأ ىأ
 ةمئادلا ةعفنملا لباقم ىف ةلجاعلا ةذللا وأ «ةليلقلا ةحارلا لباقم ىف ليوطلا باذعلاب

 ىفو ببسب ىأ «نوبسُكَي اوناك اًمب 9 :ىلاعت لاقو «ءازجلا كلذ قحتسيو «ةدلاخلا

 «سفنلل ةداع ريصي ام بسكلاو «بجاولل كرتو «ةتقؤم ةحار نم هوبسك ام لباقم

 . اهتايح ىف هيلع رمتستو
 وهف اريبك امثإ ناك نإو ءطقف دوعقلا اذه لجأل سيل نيقفانملل باذعلا اذهف

 هبجومب نولعفي اوناك مهل ةرمتسم الاح راصو «مهسفنأ ىف هوبسكام ىلع باقع
 .نينمؤملا عم امئاد

 4 نوبسُكَي اوناك مب » :ىلاعت هلوق ىف عراضملا لعفلا عم (ناك) ب ريبعتلاو

 رمأ ناك املك نآ دعب انآ هددجتو «هنوبسكي اوناك ىذلا اذه رارمتسا ىلع لدي

 ْ .رمتسملا مهقافن ادب املكو «عماج

 قفان نمو «مدنو ىذختسا نم نابف نينمؤملا اهب هللا ربتخا ةوزغ كوبت تناك

 لَك ىبنلل اعدخ ناك لب ءمهدوعق بجوي ببسل نيقفانملا ناذئتسا ناك امو «ًرصأو

 ىهن ٌدَيِكَو هعدخ اولواحي اليكلو ءافوشكم راص مهرمأ نأ اوفرعي ىكلف ءهعم نمو

 :ىلاعت لاقف ءمهل نذأي نأ نع هيبن ىلاعت هللا

 ادبأ يعم اوجرخت نأ لْقَف جورخْلل َكوُنَْئَحساَف مُهْنم ةَقئاَط ىآإ هللا َكَعَجَر نإَف

 . < 69 َنيفلاَخْلا عَم اوُدُعْفاَف رم وأ دوُقْلاب مُعيضَر مُكَن اَودَع يعم اوُتاقُت نآو

 «نيقفانمو نينمؤم عيمجلا ىلإ عوجرلاف ءامئاغ املاس ةنيدملا ىلإ هللا كعجر

 ىلإ دوعي مهنم ىف ريمضلاو «مهنم ةفئاط ىلإ عوجرلا ىلاعتو هناحبس صخ املف



 ةبوتلا ةروس ريسفت # 2
 لل للا

 يي رس بيس

 مهلاوحأ ىف مالكلا ذإ هناحبس هباتك ىف ىلاعت هللا ثيدح عضوم مهنأل ؟نيقفانملا

 ىلإ عوجرلا هناحبس صخ لوقنو «مهل مهعدخو نينمؤملل مهليذختو ةيسفنلا
 ددرتلا حور ثبو ء.طيبشتلا تداتعا ىتلا ىه ةفئاطلا هذه نأل ؛؟نيقفانملا نم ةفئاط

 اودعقيل ال ءدجلا دجيو ةديدشلا تدتشا املك ناذئكتسالا دواعت ىهو «ةميزهلاو

 نم ءانبجلاو ناميإلا ءافعض نم مهب ىدتقيف «مهريغل ةوسأ اونوكيل لب ءطقف

 .ءاقللا دنع عزفو .برحلا دنع عله مهبيصي

 4 مهْنم ةفئاط ىلإ هللا كَعَجَر نفط :هلوق ىف ريبعتلا نم.انل ادب ىذلا وه اذه
 :ىلاعت هلوقو «ةميزهلاو ددرتلا حور ثبو «طيبشتلاو ليذختلا تداتعا ىتلا ىه ذإ

 لإ عجرت نأ درجمب هنأ ىأ «بيقعتلاو بيترتلل انه ءافلا «جورخلل َكونَدئَمساَفط

 «ةبذاكلا مهريذاعم لاحلا هذه ىف نورركي دقو «مهتداعك ناذئتسالاب كنوئجافي

 . ةطبثملا ةرركتملا ريذاعملا تاذ ىه مهنم ةفئاطلا هذه نأ ىلع لدي اذهو

 ىف مهدعي ال هنأو ءمهعم ةقشلا مدع لجسي نأب هيبن ىلاعت هللا رمأ دقلو

 يعم اولتاَقت نو ادب يعم اوجرخت نَّل لَقَف» :ىلاعت لاقف ةدهاجملا ةنمؤملا هتعامج
 . 4 اودع

 دكؤملا ىفنلاب 4 ادْبأ يِعَم اوجرخت نأ 9 :مهل لوقي نآب هيسن ىلاعت هللا رمأ و
 نأ :هلوق ريسفت ىف ىرشخمزلا لاق دقلو «ىفنلا ديكأتل نل نأل ؛(نل) ب
 نكي مل مأ ىرشخمزلا لاق ام لوقلا ناكأ ءاوسو «ىفنلا ديكأتل نل نإ 4اوجرخت
 .ادبأ ىلاعت هلوقب ديبأتلل انه ىفنلا نإف

 نأ ناتفئاط تمهف ءدحأ ىف اوجرخ مهنأل ؛ىدبألا جورخلا عنم رارق ناكو

 ام اودسفأو «مهكلسم مهريغ كلسيل «ةوزغلا مه اوكرت مث نيقفانملا ليذختب الشفت

 ةنيدَمْلا ىَلِإ انعجر نكل ... 8 :مهلئاق لاقو «قلطصملا ىنب ةوزغ ىف نينمؤملا نيب
 نينمؤملا عم اوجرخ اذإ مهف اذكهو [نوقفانملا] 4( .. .َلذَألا اهنم علا َنَجرْخَيَل

 اذه نإو 4 اودَع يعم اوُلتاَقَت نلو » :ىلاعت لاقو «مهنيب رشلاب ىعسلا مهنم ناك



 . ةبوتلا ةروس ريسفت ا#
 لملم لالالالا للللللا

 زا سل

 «مهنولاوي مه لب هلك ىبنلا ءادعأ نولتاقي ال مهف ءعقاولل ريرقت وه دكؤملا ىفنلا

 .ءادعأ مهنودعي الو

 ذخأي نأب هيبن رمأ نكلو ٠ مهرمأب ٌةِْلَك هيبن ملعأ ريبخلا ميلعلا ىلاعت هللا نإو

 لوأ دوعقلاب متيضر مكنإ :مهل هلوقب رمأ ناكف مهرضاح ىلع اليلد مهيضام نم

 اذهب مهبطاخو ء(نأ) ب ةرم لوأ دوعقلاب مهاضر ىلاعتو هناحبس دكأ 4« ةرم

 تسيل :لوقنو ءاولقاشتو لاتقلل مهاعد امدنع ىه ءةرم لوأ اغإ :اولاقو «لوقلا

 نينمؤملل مهطيبشتو ءدحأ ةوزغ ىف مهعوجر وه ةرم لوأ تناك لب «ةرم لوأ هذه

 .انولت امك ءالشفت نأ ناتفئاط تمه ىتح

 لاق امك ةمينغلل نوجرخي لب «لاتقلاو داهجلل نوجرخي ال اوجرخ نإ مهنإو

 نأ َنوُديِري مكعبتت انورذ اهودُخَأَتل ماعم ىلإ مئقَلَطنا اَذإ َنوُفّلَحُمْلا لوقيَس 8 :ىلاعت

 اوناَك لب انتودسحت لب َنوُلوَقَيسَف لبق نم هللا لاق مُكلَدَك انوع نأ لق هللا مالك اوُندَيي

 .[حتفلا] 4 62 ًاليلق الإ َنوُهَقَفي ال

 «ءافلا» 4َنيِفلاَخْلا ْعّم اوُدَعْفاَف  :لوقلا كلذب هيبن (رمآ ىلاعت هللا لوقيو
 ء«فلخ نم لعاف مسا (فلاخلا)و «مهب ريذنلاو مهيلع مكهتلل انه رمألاو «ةيببسلل

 ال نيذلا ءافعضلاو ءاسنلا نم نيدعاقلا عم مهنع افلختم نيدهاجملا ءارو ناك ىأ

 مهسفنأ تاذ ىف نيدسافلا نيفلاخلا ىنعم نإ ليقو «لاتق ىلع مهل ةردق

 ليق) :لاق دقف «نآرقلا ماكحأ هباتك ىف ىبطرقلا كلذ لاق دقلو ءمهرئامضو

 مهيف اًدساف ناك اذإ هتيب لهأ فلاح نالف مهلوق نم «نيدسافلا عم اودعقاف ىنعملا

 نأ ىلع لدي اذهو (دسف اذإ نيللا فلخ كلوق نمو ءمئاصلا مف فولخ نم

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو هزوجي ال برحلا ىف لذخملا باحصتسا
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 1[ بحل

 نيقفانملا بانتجا

 ا ل ا 310 : ىلاعت لاق

 مقئالوادبأَت رح هَ ْلَصاَلَو
 04 70 مول ل 7. 3 ةمع ءل دس

 هفته 7 رو دللي اورفك حمس وربك ١
 وس دو - ا اس م ناس ع مهثتج

 مبدعي نهي مُهدلَوََو - كَ كيجعتالو ادع

 29 مورس ا. وك هه 727 2

 15! هيتس مُهسفنَأَقهْرتو ايدل فايع
 َكَلَئَد يما هوس ل عم 20110 يلو 21

 ادهم أوما نأ هروس ت أ

 72 َنيِرِعدَقْلاَمَم نْكَتاَترَألاَفَو مهن ما 34
 رهف يول لع َعيبظَو .زئاوتلا افك ارش

 ةعطاق 4 هربق ئلع مقت اويل تن مهم دحأ ص الو ا ةيآلا نإ

 موي هلاني ريخلاب هل ءاعد تيل ىلع ةالصلا نذل ؛نيقفانلا ىلع ةالصلا نع ىهنلا ىف

 4ك أ ل نقش هلع لاس : ىلاعت
 نيب قراف هيلع ةالصلاو ءهرفاكلا نع نمؤملا زيمتي نأ بجي هنألو 0١2نوقفانملا]

 . قفانملاو نمؤملا

 هيف ةيونثم الف 24 ادْبَأ» :لاق كلذلو «ديبأتلا هجو ىلع هان تباث ىهنلاو

 :ىلاعت هلوق ىنعمف «هنفد لبق وأ هنفد دعب ايعاد 4 هِربَق ىَلع مقت الو » ءزوجت الو
 ىهن هنأل ؛هدعب وأ نفدلا دنع هل ءاعدلاو «نفدلا نمضتي . 4 هربَق ىلع مقت ة الو

 .ءاعدلا نم اهانعم ىف امو «ةالصلا نع

 ىلع ىلص لكي ىبنلا نأ هريغو حاحصلا ىف ىور نكلو «ةيآلا ىنعم اذه

 نم «رافكلا ىلاوي ناك ىذلاو «نينمؤملا نيب قرفملاو «قافنلا سأر ىبأ نب هللا دبع
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 ا أ :

 ةيوبنلا ةريسلا بتك اريثك اضوخ كلذ ىف تضاحخ دقو «باتك لهأو نيكرشم

 .ةياورلاب نورسفملاو

 ؛هيلع ىلص يي ىبنلا نأ  امهلوأ - نيرمأ صلختسن اهعومجم نم اننإو
 .ةيآلا هذه لوزن لبق ناك كلذ نأ رهظيو

 هذه لوزن لبق اضيأ كلذ ناكو ,"!'هصيمق ىف هنفك مكي ىبنلا نأ - امهيناثو
 نبا ناك دقو «هباحصأب اقيفر ناك لَك ىبنلا نأل «هيلع ةالصلا نإو «ةيهانلا ةيآلا

 دقلو «تيملا ءاذيإ نع توكسلاب «ىحلا مركي ِهْيِكلَي ناكف اليلج ايباحص قفانملا اذه
 ةمركع مكءاج دقل» :هباحصأل لهج ىبأ نب ةمركع ملسأ امدنع ِِلَي ىبنلا لاق

 .«تيملا رضي الو ىحلا ىذؤي بسلا نإف «هابأ اوبست الف ءاملسم

 «هيتأيل ٍةلكلَك لوسرلا ىلإ ثعب ىَبُأ نب هللا دبع ضرم امل هنأ كلذ ىف ىوريو

 كيلإ تثعب هللا لوسر اي :لاقف ««دوهيلا بح ككلهأ» ْ:ِةِلكَي لاق هيلع لخد املف

 هيلع ىلصيو هدلج ىلي ىذلا هراعش ىف هنفكي نأ هلأسو :ىنبنؤتل ال ىل رفختستل
 . '؟7هتزانج ىلإ هنبا هاعد تام املف

 ناك «سابعلا رسأ دنع هنإ :ةاورلا لاق دقف هصيمق ىف هنفك دق ِّْكَنَ هنأ امأو

 ىبأ دعب هرصان دقو هل قر صيسمق ريغ نم لكي ىبنلا هآر املف ءدقُف دق هصيمق

 الإ هليصفت ىلع صيمق دجوي املف .ءصيمقب اوتأي نأ هتباحص بلطف «بلاط
 فورعملاب ىفوأ نم قحأ هلي ىبنلاو .امخض ناك هنأل ؛ىبأ نب هللا دبع صيمق

 . 7قافنلا سأر نم ناك ولو افورعم

 ماقم ىف ةلمجلا هذه 4 هلوسرو هّللاب اورفك مهّنِإ 8 :كلذ دعب ىلاعت لاق دقلو

 )١( ليسارملاو ثيداحألا عماج .ُهْنَع هللا ىضر ريبزلا نب هللا دبع نع ركاسع نباو دعس نباو ىدقاولا -

 5/!7ص 94ج :ىطويسلا )187117(.

 .(7519ص 6 ج) ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ىف هللا هحبق ىبأ نب هللا دبع توم ركذ ءاج (؟)

 - امهنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع )7٠١48( ىراسألل ةوسكلا - ريسلاو داهجلا ىف ىراخبلا ىور (*)

 ءاصيمق هل لي ىبنلا رظنف «بوث هيلع نكي ملو سابعلاب ىتأو «ىراسأب ىتأ ردب موي ناك امل :لاق
 .هسبلأ ىذلا هصيمق ٌةْكلَي ىبنلا عزن كلذلف «هايإ ِةِلَك ىبنلا هاسكف ءردقي ىبأ نب هللا دبع صيمق اودجوف

 . هئفاكي نأ بحأف دي ِّهْيِكك ىبنلا دنع هل تناك :ةنييع نبا لاق
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 لالالالا
 ا

0 

 هللاب اورفك مهّنِإ» ةلعلاب لاصتالا لامكف «لصف امهنيب ناك اذلو ءاهلبق امل ليلعتلا

 رفكلا ققحت ىضتقت افاصوأ نولمحي مهنأو «نأب مهرفك هناحبس دكأو 4هلوسرو
 ىتح كلذ ىلع اورمتسا دقو «هلؤسرو هللا اوعدخي نأ نولواحي ذإ «هلوسربو هللاب
 درمتلاو قسفلا لاح ىلع اوتام ىأ «نوقساَف مهو اوتامو» :ىلاعت لاق اذلو اوتام

 «نورفاك مهنأل ؛رفكلا دشأ هنأب مهلاح ىف قسفلاب ريبعتلا نم دشأو «قئاقحلا ىلع

 هللاو «ميرك قلخ لك ىلع اودرمتو هللا ىلع اودرمت مهف «نوشاشغو «نوعداخمو

 . مهب ملعأ

 ةرخافملا نوعيطتسي الو ءدلوو لام نم هللا مهاتآ امب الإ نورخافي ال مهو

 اهب مُهَبَذَعَي نأ هللا ديري اَمنِإ مهدالوأو مهلاومأ كبجعت الو :ىلاعت لاق اذلو ؛مراكمب

 . < 62 نورفاك مهو مهسفنأ قهرتو اينالا يف

 نوقفانملا ءانمستي ام ىلع مالكلا دنع ةروسلا هذه ىف ةيآلا هذه تمدقت

 :كلذ ىف ىلاعت لاق دقف «مهتاقفن مهنم نم لبسقي نأ نم كو ىبنلا عنمو «نينمؤملل

 لإ ةالّصلا َنوُنأي الو هلوُسربو للاب اوًرَفَح مُهّنأ الإ مِهتاَقَمت مهنم لبقت نأ مهعنم امو )ف ش

 . 4 62 درهراَك مهو ذل نوقفني الو ئَلاسك مهو

 انه هنأ  امهلوأ :نيفرح ىف الإ «ظافلألاو ىنعملا ىف نيتيقالتم نيتيآلا ىرنو

 ربع ةقباسلا ةيآلا ىفو 4 مهدالوأو مهلاومأ كبجعت الو » :ىلاعت لاقف (واولاب) ربع
 ,4 مهلاومأ »8 دعب (ال) ركذت مل ةيآلا هذه ىف هنأ - ىناثلاو ءاهتبسانم اهلو (ءافلاب)
 ىف مهبذعي نأ هللا ديري امنإ» قباسلا صنلاف اضيأو ال تركذ ةقباسلا ةيآلا ىفو

 . 4 اًيندلا يف اهب مهّبذعي نأ هللا ديري اَمنِإ 8 :ةيآلا هذه ىفو ؛ايندلا ةايحلا

 بابسأ نم وه ىذلا لوقلا فيرصت وه ظافلألا ىف فالتخالا اذه نإو
 .[ماعنألا] 4 2-6 ... تاّيآلا فّرصن كلذكو 8 :ىلاعت لاق امك «ىنايبلا زاجعإلا

 ىتلا ةبسانملا تناك اذإ راركتلا نم نوكي هنإ لوقن ؟راركتلا نم اذه دعي لهف
 ريغت اذإو «دوصقملا ريغت اهنإف «ةبسانملا تفلتخا اذإ امأ «ةدحاو ناتيآلا اهيف تركذ

 .هوجولا لك نم اًدحاو ىنعملا نوكي ال دوصقملا
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 ا ل :

 مهتم لبسقي نأ نم هلوسر عن هلل نأ ةقب ةقباسلا ةيآلا ىف ةبسانملا تناك دقو

 ءارفن زعأ مهنأو «ةريثك مهلاومأ نكت امهم ءاهيف تانواعمو «بورحلا ىف تاقفن

 .ديمحلا ىنغلا وه هللاف

 كلذ ديكأتو ءمهرفك ببسب مهيلع ةالصلا نع ىهنلا ىهف انه ةبسانملا امأو

 نظي ناك دقو «مئادلا مهفلحو «مهل رافغتسالا نع ىهنلا كلذ لبق ناكو «ىهنلا

 غوسي ال هلك كلذ نأ ىلاعت هللا نيبف ءفطعلا بجوت مهدالوأو مهلام نوكي نأ

 .مهنم ريخلا ءاجر الو «مهيلع فطعلا

 الو » :ىلاعت هلوق ديعأ دقو :تايآلا ضعب راركت ىف ىرشخمزلا لاق دقلو

 نأ ةدارإو «هديكأتو ىلاعت هللا لَن ام ريرقت ىف نأش هل لوزنلا ددجت نأل ؛ 4 كبجعت

 مهم هب لمعلا نأ دقتعي نأو «هنع وهسي الو فاسني ال بطاخملا لاب ىلع نوكي

 ىذلا ءىشلا حبصأف نيلوزنلا نيب ام ىخارت اذإ اميس الو «ةيانع لضف ىلإ رقتفي

 ىنعملا اذه ديعأ امثإو ءهيلإ صلختيو هثيدح ءانثأ ىف هيلإ عجري وهف هبحاص مهأ

 .هنم رذحي نأ بجي اميف هتوقل

 :ىلاعت لاق اذلو ءداهجلا نم مهرارف ىلع اورمتسا دق نيقفانملا نإو

 مهنم لرّطلا اوُلوُأ كَتَدئَمسا هلوسر عم اودهاجو هّللاب اونمآ نأ ةروس تلزنأ اذِإو »
 . 4 69 نيدعاقّلا عم نكت اَنرَذ اولاَقو

 اوضرو ءاهفادصأ ىف عقاوقلا عوبق اوعبق ءداهج ةيآ تلزن املك نوقفانملا ناك

 بابسأ نأل ؛ةزعلا هيف تناك نإو «داهجلا ىلإ نومدقتي ال نيفلختملا نم اونوكي نأب

 تَلِزنَأ اًذِإَو 9 :مهيف ىلاعت لاق اذلو «مهيلع لقث لطابلل ةمواقمو داهج نم ةزعلا

 ةروسملا ميركلا نآرسقلا نم ءزجلا ىه ميركلا نآرقلا فرع ىف ةروسلا 4 ةروس
 تسيل اهنأ انيب دقف «ةءارب ةروس الإ (ميحرلا نمحرلا هللا مسبلاب ةءودبملا ةدودحملا

 ربع دق نوكيو «تايآلا نم ةيآ ىهو ءاهضعب انه هب داري نأ حصيو ءاهب ةءودبم
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 نال امال للا

 1جك اهلا

 داهجلاف داهجلا ىهو «ةمئاق ةتباث اهتياغ نأو ءاهماكحأو ءاهلامك نايبل ةروسب اهنع

 ."١"ةمايقلا موي ىلإ ضام

 تأدتبا اهنآأل ؛ةءارب ةروس داهجلا روس حضوأف «ةلماك ةروس اهب ديرأ نإو

 .هنع نيقفانملا لذاخت ةفشاك هيلإ ةيعاد اهتايآو «قيئاوملاو دوهعلا عم هميظنتو «هب

 «ةروسلا وه دعب ام نأ نيبت ىهو «ةيريسفت نأ 4 هّللاب اونمآ نأ ١) :هلوقو

 راجلا ماقم ىف ردصملاو «ةيردصم نوكت نأ حصيو «ةروسلا ءزج ىنعمب نوكتف

 نأل لوسرلاب ناميإلا ركذي ملو , 4 هّللاب اونمآ نأ #ب ةروسلا تلزن ىأ ءرورجملاو

 ءاهب هللا مهديأ تازجعمب اوءاج مهنأل ؛هلسرب ناميإ ناميإلا قح هللاب ناميإلا

 . 6 هلوسر عم اودهاجو ا :ىلاعت هلوق ىف بولطم روكذم لوسرلاب ناميإلا نألو
 اونعذي نأب ناميإلا قح هللاب ناميإلا  امهدحأ :نارمأ ةروسلاب بولطملاف

 لذملا زعملا رصانلا ءرهاقلا رداقلا هنأب نينمؤم اوملعي نأو «هايإ مهفلكي ام لكل

 هنأو «قلطملا لامكلا ىه ىتلا هتافصو هتاذ ىف دحاو هنأب نونمؤي ىأ «ريبخلا ميلعلا

 .هريغ دبعي ال

 ةزعلا ليبس هعم داهجلا نأل ؛قحلا نيدو ىدهلا لوسر عم داهجلا  ىناثلاو

 نم نورفي نيقفانملا نكلو «قحلا نيدلا وه اذه ؛لطابلا ضفخو «قحلا عفرو
 اذلو «ةردق ىوذ اوناك ولو هنم نورفنيو « مهسفنأ تاذ ىف هنولمتحي الو «.داهجلا

 . « مهنم لوّطلا اول كَتَدتسا ظ :مهيف ىلاعت لاق

 مهلاحو اوفلختي نأ ىف كنذإ اوبلط ىأ « كتذئتسا ظو كي ىبنلل باطخلا
 ىف لضفلاو ةعّسلاو لوّطلا باحصأ ىأ 4 لوّطلا اوُلوُأ» مهنأل ءمهبلط ىفانت

 ىف ريمضلاو 4 مهنم ) لاملاو سفنلاب داهجلا لمحتت ىتلا ةيندبلا ةقاطلاو «لاملا

 عم انكرتا ىأ « نيدعاقلا ْعّم نُكَن انرَ اوُناَقو > كونذأتسا «نيقفانملا ىلع دوعي مهنم
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 «نوهلا ناكملاو نودلا لزتملاب اوضر ىأ ؛ءافعضلاو لافطألاو ءاسنلا نم نيدعاقلا

 . تاعامجلاو ممألا ىنفت مهبو «ءانبج ءالخب مهنأل كلذو

 :هتاملك تلاعت لاقف سوفنلا هذه ناوه ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 . 4 (50 َنوُهَقفَي ال مهف مِهبوُلُق ىلع عبطو فلاوخْلا عم م اونوُكَي نأب اوضر »

 عم نكت اًنرذ 9 اولاق دق مهنادبأ ىف ةوقلاو ةعسلاو لوطلا ولوأ ناك اذإو

 «ةقشملا هيف تمظعو «ةقشلا هيف تدعب ىذلا كداهج ىف انرفئتست الو ,4 نيدعاقلا

 ةفلختملا ةأرملا ىهو «ةفلاخ عمج فلاوخلاو 4 فلاوخلا عم م اونوُكي نأب اوضر 9 دقف

 ءاسنلاك اونوكي نأ اوضر مهنأ ىأ هيف ريخ ال ام ىلع قلطيو .داهجلا نع

 ةايحب اوضر ىأ «ةعفنم الو اهيف ريخ ال ىتلا ءايشألاو «تويبلا ىف تادعاقلا

 اهيف ناك ولو بعتلاو دكلا ةايح اوكرتو «ةلذلا اهعم ناك ولو ءاخرتسالاو ةعدلا

 .ةزعلا

 اورف امم ءاهتاوخأو لاحلا هذهب هنأ ىأ 4« مهبولُق ىلع عبطو » :ىلاعت لاقو

 ريخلا بح نع مهبولق تقلغأو «مهسوفن تدسف ءءانبجلا رارف داهجلا نم اهيف
 ىلع تلاوت ىتلا ةمكارنملا بابسألا ىلإ ةراشإلل لوهجملل ىنبو «ميركلا شيعلاو
 «بذكلاو ءازهتسالاو ةلذلا قافنلا عم عبطف .قافنلا ىلع اهتعبطو ءمهسوفن
 .ةلذلل مهقانعأ اودم نإو «دعولا فالخإو

 اذلو «سفنلا حئابق لكو بذكلاو ةلذملا دلوي نيجلاو «نبجلا دلوي قافنلا نإ
 نأل ؛اهلبق ام ىلع اهدعب ام بترت ديفت («ءافلا)و 4 َنوهَقَفي ال مهف» :ىلاعت لاق

 ىهتنت ام الو ءرومألا بقاوع ىلإ رظني الف ءركفلا دسفي قافنلا ىلع بلقلا عبط
 ءمهلاح توبثو ءمهفصو ديكأتل # مهف# :ىلاعت هلوق ىف ريمضلا ديعأو ؛هيلإ
 ول مهفقوم نأ اوفرعي مل مهف ءاهتياغو رومألا بابلب ملعلا وه انركذ امك هقفلاو

 نوقي نولعفي امب مهنأ اوكردي ملو .مهحير تبهذلو ءاولذل هكلسم نونمؤملا كلس

 سئبو منهج مهلانتو ءايندلا ىف نينيهم نونوكي نكلو ءداهجلا ةقش نم مهسفنأ
 . ريصملا



 ةبوتلا ةروس ريسفت 1# #2
 لللللماا ل1 لللللااالل

 اا حل

 مهاضرو «ةبذاكلا ريذاعملا ءادبإو ءداهجلا نم رارف ىف مهلاح نيب نأ دعبو

 دعب ركذ  ةدئاف الو اهيف ريخ ال ءايشأ اونوكي نأبو ءافعضلاو ءاسنلا عم اونوكي نأب

 «ةرخآلاو ايندلا ىف ةداعسلا حاتفمو داهجلا ةايح .قحلا ةايحلا نوديري نيذلا كلذ

 مهلاومأب اودهاج هعم اونمآ نيِذّلاو لوسرلا نكل » :لاقف «هوعبتا نيذلاو لوسرلا مهو

 . 4 69 نوحلقملا مه كتلوأو تاريخلا مهل كتلوأو مهسفنأو

 الإ اوديري مل نيذلا ىلإ نوهلا لزنملا اوضترا نمم لاقتتنالل انه كاردتسالا

 لك ىلع هورثآف «ىلاعت هللا بحب مهبولق تألتما نمو «ةعفرلاو ةماركلاو ةزعلا

 نايبل كاردتسالاف «ىلاعتو هناحبس هل ةاضرم ؛تدتشا نإو ةقشملاب اوضرو ءدوجولا

 هلوقك «نورخآلا اهاضترا ىتلا ةلذلا لباقم ىف نونمؤملا اهيلإ لصو ىتلا ةعفرلا

 « 69 نيرفاَكب اهب اوس اَمْوَق اهب انلَكَو َدَقَف ءالّؤَم اهب رفكي نِإَف ... 8 :ىلاعت

 ٍراَهْلاو ٍليَللاب هَل نوحبسي كبر دنع َنيِذْلاَف اوربكتسا نِإَف : ىلاعت هلوقكو ء[ماعنألا]

 عم دوعقلاب اوضرو «داهجلا نع ءالؤه ىخرتسا نإف ىنعملاو 468 نومَأسَي ال مهو
 :هلوقو «مهسفنأو مهلاومأب اودهاج هعم اونمآ نيذلاو لوسرلاف ءاسنلاو ءافعضلا

 نأ ىلإ ةراشإلل ماقملا اذه ىف لوسرلاب ريبعتلا 4 ...هَعم اونمآ نيذّلاو لوسرلا نكل )»

 نيذلل عفدو ءاهل ةيامحو «ةوعدلل غيلبت هنأل ؛داهجلا بجوي لوسرلا ماقم

 ىف هعم اوراصو ءاوئمآ نم ىأ «هعم نم ةلاسرلا ماقم راوجب ركذو ءاهنودناعي

 هربخ أدتبم هيلع فطع امو لوسرلاو «ةلاسرلا ءبع هلمحب هئبع لمح ىذلا هداهج

 اومدق ىأ 4 مهسفنأو مهلاَوُمَأب اودَهاَج :ىلاعت هلوق وهو «كلذ دعب ءاج ام

 نأ عم «سفنلاب داهجلا ىلع لاملاب داهجلا ىلاعتو هناحبس مدقو «سيفنلاو سفنلا

 قافنإلا نأل ؛كلذ عم لاملا مدق «دوجلا ةياغ ىصقأ اهب دوجلاو ءزعأو ىلغأ سفنلا

 ريشي كلذ نألو ءاهتياهن وه فويسلا قاشتماو «ءادتبا داهجلا ةدع وه هللا ليبس ىف

 تاياغل بلطي لام لاف ءاحارطا ايندلا اوحرطاو ىلاعت هلل مهسفنأ اوعاب مهنأ ىلإ

 . هللا عم الإ مهل ةايح الف مهسفنأ نينمؤملا نم هللا ىرتشا دقو ءايندلا
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 3 زار جب

 فاصوألاب نيفوصوملا ىلإ تاراشإلا 4 تاَريَخْلا مهل كئلوُأو » :ىلاعت هلوق
 اوفلختي ملو ؛هداهج ىف هومزلو ءلوسرلا عم اوناك نيذلا كئلوأ ىأ «ةقباسلا

 هللا ءاضرإ الإ اثيش اوديري ملو «مهسفنأو مهلاومأ اولذبو ىلاعت هللا اوبحأو ءهنع
 هللا مهحنمي ام ةرثك ىلع ةلالدلل عمجلاب ربعو ءريخ عمج تاريخلا «تاريخلا مهل

 «ةرصنلا ىف ريخو «بلاطملا لين ىف ريخو «قزرلا ىف ريخف «هعونتو ريخ نم
 ريخو «ىلاعت هللا اضر ىف ريخو ؛ءادعألا مكحت عنم ىف ريخو «ةزعلا ىف ريخو

 ريخلاو ءايندلا ىف تاريخلا نم هرخآ ىلإ ...ةيادهلا ىف ريخو ءدلولا حالص ىف

 .ةرخآلا ىف ربكألا

 تافصلا هذهب نوفصتملا مهيلإ راشملا ىأ 4نوحلفملا مه كتلوأو » :لاق مث
 ىلاعت هللا ارصق دقو «هنم برقلاو ىلاعت هللا ناوضرو «ةرخآلا ميعنب نوزئافلا مه

 ريمضبو ءرصقلا ديفي ؛نيفرطلا فيرعت نأل «نيفرطلا فيرعتب مهيلع حالفلا
 .مهريغل سيلو «مهل حالفلا نأ ىأ «لصفلا

 :ىلاعت لاقف «ةنحجلا وهو «هب اوزاف ام ضعب ىلاعت هللا نيب دقو

 زوُفْلا كلذ اهيف َنيدلاَخ ٌراَهْنَألا اهتحَت نم يرْجَت تانج مهل هللا َدَعَأ»

 . 4 69 ميظعلا
 اهتحت نم ىرجت تانج مهل دعأ هنأ وهو «هللا هركذ ىذلا حالفلا ضعب اذه

 .اضعب اهضعب ىكزي اهلك صاوخ ثالث هيف اًميعن مهاطعأ ىلاعت هللا نأ ىأ «راهنألا

 ءرورحلا نم لظت ىتلا راجشألا اهيف ةنج عمج ىهو «تانج اهنأ :اهلوأ

 ام ةهكاف لك نم اهيفو «ةعنايلا رامثلا اهيفو ءاهتجهبو ءاهتيؤرب سفنلا عتمتتو

 اهيفف ءرشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام اهيفو «نوهتشي

 .حورلاو مسجلاو سفنلا ةعتم

 «ماسجألاو سوفنلا ىقستو ءرورحلا عفدت اهتحت نم ىرجت راهنألا نأ : ىناثلا

 .اهرظنمو اهتجهبب عتمتلا نوكيو
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 لالا وللا وول لفل

 1-ىلت . اهلا

 امأ «هئاهتناو هئانفب. ملألا نوكي قاب ريغ ميعن لك ىفف «ةدلاخ اهنأ :ثلاثلا

 .ءاقبلل وهف «ةنجلا ميعن

 ميعنلا اذه ىلإ ةراشإلا 4 ميظعلا ْزَوَقْلا كلذ » :هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخ

 بابسأ نم ايندلا ىف هبسحي امف «هريغ زوف الف ىأ «هيلع زوفلا رصقو «ميقملا

 .زوجي ال لطاب وه امنإ زوفلا

 امب ملعأ ىلاعت هللاو ءلصفلا ريمضو «نيفرطلا فيرعت رصقلا ىلع لدو

 .نيقتملا هدابع هب ىزجي

 بارعألازاذتعا

 :ىلاعت لاق

 جو

 اود دلأَدَمَمو ع وول ارتألا ب وتوُمْذَعمل
 لأ ٌباَذَع َدَع مهتما رفكح لأب يِوُيَس يسموه

 تيا للترم ءامعّصلا اَكَعَ 2
 ج0 رىبامسم ست م رع مسدس 4
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 نونمؤملا رصتنا امدنع ةنيدملا ىف مهتتبان تتبن نيذلا نيقفانملا ىف مالكلا ناك

 اهيف رمأآلا رقتساو ءاهيف ناطلسلاو ةوقلا مهل تراصو «ىربكلا ردب ةوزغ ىف



 ةبوتلا ةرومس ريسفت اا

 م١4 00 ل
 أ بسأل 1

 ةوادعلا تفتخا .ةلداعلا ةوقلا تناك ثيحو ةِلِلَع دمحم ناميإلاو «ديحوتلل

 «بولقلا لكأي ىذلا قافنلا نوكيف اهيف ةنكتسم سوفنلا ةوادع ترمتساو «ةرهاظلا

 .ديكلا ىف ةيناد ةبغرو ءادقح اهؤلميو

 هلل ايلعلا ةملكلا تراصو «ةيبرعلا ةريزجلا ىف مالسإلل ةوقلا تراص املو

 : هناحبس لاق امك ةنيدملا لوحو ةريزجلا لخاد ىف قافنلا ببس دجو «هلوسرلو

 . < 69 ... نوقفانم بارعألا نم مكلوح نممو

  :ىلاعت لاق اذلو ءاقافنو ارفك داهجلا نع مهضعب دعقيو «بذاك اهضعبو «قداص

 . 4 مهل دويل بارعألا نم نورّدعملا ءاجو ©

 عم اهفيفختب ةيناثلاو ءاهرسك عم لاذلا ديدشتب امهادحإ ناتءارق ةيآلا ىف

 «مامتهالا مدعو ريصقتلا اهانعم نوكي «ىلوألا ىف ريذعتلا ةءارقف «2)اضيأ اهرسك

 نيذلا بارعألا ىف روصقم كلذو «ىناوتو هيف رصق اذإ رمألا ىف ردع مهلوق نم

 ىلإ ةوعد نيب مهدنع قرف الو «ىلاعت هللا لزنأ ام دودح اوملعي الأ ردجأ مه

 وأ ءألكلا ىلع ةعزانملل مهنيب ىرجت تناك تاداع ىلإ ةوعدو «هليبس ىف داهجلا

 .ةيلهاجلا ةيبصعلل وأ «ءاملا نطاوم

 ءايفرص الالعإ مالكلا ىف نوكيو «نورذتعملا مه نورّذعملا نوكي نأ حصيو

 تلقنو «لاذلا تمغدأو ءالاذ ءاتلا تبلقف ءرذتعا نم نورذتعملا «نورذعملا» لصأف

 ؛مهراذتعا ىف اوددش نيذلا نورذتعملا ءاج ىنعملا نوكيو «نيعلا ىلإ ءاتلا ةكرح

 «ةلوبقم راذعأب نورذتعي مهنأ كلذ ىنعم نإو «ءراذتعالا ةدش نع ْئبني ءاعدالا نأل

 « هلوسرو هّللا اوبذك نيذْلا دعقو إ :كلذ دعب ىلاعت هلوقو «ةلباقملا كلذ ىلع لديو

 أرقو «ىئاسكلا نع ةبيتق نع ىدنواهنلاو «بوقعي ةءارق «لاذلا ةفيفخ نيعلا ةنكاس (نورذعملا) ةءارق )١(

 .(457) راصتخالا ةياغ .لاذلا ديدشتو نيعلا حتفب «نوقابلا
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 هز_يلمبجز)و

 "يي

 ءاوبذكو هلوسرو هللا اوقدصي مل نيذلا نيدعاقلا نيب رياغتلا ىضتقت ةلباقملا نإف

 .اقدصو اقح نيلوألا راذتعا ناك اذإ الإ نوكت ال ةلباقملا نكلو «نيرذعملا نيبو

 ةنظم نوكي ىذلا رذعلا ءادبإ وهو «راذعإلا نم فيفختلاب «نورذعملا» ةءارقو

 ا .لوبقلا

 نيب ةلباقملا نإو «رذعلا ءادبإ ديفت ةفلتخملا اهتاءارق نم ةيآلا نأ دجن اننإو

 رمألا ىضتقا لوبقم رذعلا نأ ديفت نيرذتعملاو «هلوسرو هللا اوبذك نيذلا نيدعاقلا

 ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع ىور دقف «روثأملا ريسفتلا كلذب ءاج دقو

 ىورو هَل ىبنلا مهل نذأف رذعل اوفلخت نيذلا مه :نيرذعملا ىف لاق هنأ امهنع

 نإف .هطهرو ليفطلا نب رماع ىف تلزن اهنإ ليقو «ملعأ هللاو «.كلذ ريغ هنع

 ئبط بارعأ تراغأ كعم انوزغ ول :اولاق وزغلا ىلإ ِةْيْكَك مهاعد امدنع اولاق هطهر

 . 1خم ىبنلا مهرذعف «انيشاومو اندالوأو انلئالح ىلع

 نيذلا نأ الوأ ديفي 4 مهل نَذْويل بارعألا نم نورّدعملا ءاجو :ىلاعت هلوقو

 ءادهاجم ءاج نم مهنم نذل ؛نيدهاجم اوءاج نيذلا ركذي ملو نورذعملا مه اوءاج

 فلختلا ىف نينذأتسملا ىف مالكلا نأل ؛طقف نيرذتعملا ركذ نكلو .مهرلذخو

 .بارعألا نم نيرذتعملا ركذ كلذ بسانف .نوقفانملا مهو ةقداص ريغ راذعأب

 ام ابذك نورذتعي اوناك ولو مهل نذؤيلو راذتعالل اوءاج مهنأ ايناث ديفتو

 :ىلاعت لاقو .مهريغ دعق امك اودعق لب اوءاج

 «هلوسرو هللا اوبذك نيذلا ىناوتو دعق ىأ 4 هلوسرو هللا اوبذك نيدْلا دعقو

 ىنعمو «تانيبلا هتايآلو «هلوسرلو هلل بيذكتلا ىنعم نمضتت فيفختتلاب اوبذكو

 )١( امهنع هللا ىضر سابع نبا نع .77؟ 4ص 48ج  نآرقلا ماكحأل عماجلا :ىبطرقلا هركذ .
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 4 اللول لل

 ا ل

 راهظإو ءرفكلا مهناطبإو «مالسإلا مهراهظإب سانلاو هلوسرو هللا ىلع بذكلا

 . ةقداص ريغ راذعأ

 باَذَع مهنم اورَمَك َنيِذّلا بيصُيَس ا :ىلاعت لاقف مهتبقاع ىلاعت هللا نيبو

 نيدعاقلا ءالؤه بيصيس هنأ ىدؤملا نأل ؛رامضإلا عضوم ىف راهظإ انهو 4 ميلأ

 نأ نايب  امهلوأ :نيرمأل راهظإلا ناكو «ميلأ باذع هلوسرو هللا اوبذك نيذلا

 ال نم مهنم نأ  امهيناثو «ميلأ باذع مهلانيس رفكلا ببسبو «نيرفاك مهنم

 .نوبوتي الو نورصي نيذلل باقعلا اذهف «نوبوتيف رفكلا ىلع نورصي

 لعفلا عوقو ديكأتل © مهنم اورفك َنيذّلا بيصيس ا :ىلاعت هلوق ىف (نيسلا)و
 . لبقتسملا ىف

 :لاقف ةلوبقملا راذعألا باحصأ كلذ دعب ىلاعت هللا ركذ دقو

 جرح نوقفني ام نودجَي ال َنيذّلا ىَلع الو ئَضَرَمْلا ىلع الو ءاَفعَضلا ىَلَع سيل »

 . © هلوُسَرو هلل اوحصُن اذ
 ملو «جورخلا نع فلختلا حيبت ىتلا راذعألا نايب اهدعب امو ةيآلا هذه ىف

 ءاوفلخت اذإ مثإ ال هنأ ديفي صنلا نكلو «راذعأ اهنأ ناونعب ميركلا نآرقلا اهركذي
 دنع نوكي امنإ راذتعالاو ءءالؤه ىلع بجاو ريغ داهجلا نأ ىلإ ةراشإلل كلذو

 ءالؤهو «ةصخر هل ذئيح فلختلاف بوجو نكي مل اذإو ءفلختلاو بوجولا

 فلكي الإ :لوقي ىلاعت هنأل ؛نيزجاعلا فلكي ال هللاو ءاذهب مايقلا نع نوزجاع

 ىبنلا ركذو ءمهيلع بجاو ريغ داهجلاف [ةرقبلا] 4629 ... اهَعسو لإ اسفن هللا

 بلقلا صالصخإ حصنلاو «هلوسرو هلل اوحصن اذإ نيدهاجملا لضف مهل نأ هك

 الإ قطني ال ناسللاو ؛هللاب الإ ثدحي ال بلقلاف ىلاعت هلل لمعلاو ناسللاو

 ىف هل صلخأ اذإ لوقلا هل حصن لاقيو «ىلاعت هلل الإ نوكي ال لمعلاو ءاصلخم

 ميّت نع هحيحص ىف ملسم ىور دقلو ءهل صلخأ اذإ لمعلا ىف هل حصنو «هلوق
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 هباتكلو هلل :لاق !نمل :انلق ءاثالث .ةحيصنلا نيدلا» :لاق هلكت لوسر نأ ىرادلا

 ."):مهتماعو نيملسملا ةمئألو هلوسرلو

 ىف داقتعالا صالخإ هلل ةحيصنلا :ءاملعلا لاق :ىبطرقلا ريسفت ىف ءاجو

 «هباحم ىف ةبغرلاو «صئاقنلا نع ههيزنتو ةيهولألا تافصب هفصوو ةينادحولا

 هرمأ ىف هتعاط مازتلاو هتوبنب قيدصتلا هلوسرل ةحيصنلاو «هطخاسم نع دعتبلاو

 نيذلا ىأ) هتيب لآ ةبحمو ءهريقوتو «هاداع نم ةاداعمو «هالاو نم ةالاومو «هيهنو

 هقفتلاو اهنع ثحبلاب هتوم دعب اهؤايحإو «هتنس ميظعتو «؛هميظعتو (هيده اوعبتا

 .ةلككَك ةميركلا هقالخأب قلختلاو اهيلإ ءاعدلاو اهرشنو اهنع بذلاو اهيف

 هماركإو «هميلعتو هنع بذلاو ءهيف هقفتلاو هتءارق هللا باتكل حصنلاو

 قحلا ىلإ مهداشرإو ءمهيلع جورخلا كرتب نيملسملا ةمثأل حصنلاو .هب قلختلاو

 بجاوب مايقلاو قحلا ىف مهتعاط موزلو «نيملسملا روجأ نم هولغأ اميف مههيبنتو

 . مهقح
 ءاعدلاو نيحلاصلا بحو «مهداشرإو «مهتاداعم كرت ةماعلل حصنلاو

 .مهتفاكل ريخلا ةدارإو «مهعيمجل

 اوحصن اذإ داهجلا بجاو هنع طقس نم ىلع فلختلا ىف مثإ ال هنأ دارملاو

 نإو ءهيبنتلاو داشرإلا قحب اوماقو ءمهتنسلأو مهبولق تماقتسا نإ «هلوسرو هّلل

 «فيسلاب داهجلا بجاو طقس اذإ مهنأكو ءهوهجو داهجلا ىف ىأر مهل ناك

 ةنواعملاو «هيجوتلاو داشرإلا وه رخآ ابجاو نولمحي مهنإف «ةكرعملا ىف كارتعالاو

 .داهجلا لضف مهل نإف كلذك اوناك اذإ مهنإو «نوعيطتسي ام لكب

 امنإو ءملسم دنع ثالثلا ركذ هيف سيلو «ىرادلا ميمت نع «(06) ةحيصتلا نيدلا  ناميإلا :ملسم هاور (1)

 هالعأ روكذملا ظفللابو «(5437) ةحيصنلا ىف  بدألا :دواد ىبأ دنع ىرادلا ميمت ةياور ىف راركتلا درو

 ةريره ىبأ تاياور ىف ثالثلا ركذ درو امك )١1444( ىرادلا ميمت ثيدح  نييماشلا دئسم :دمحأ دنع

 مامؤلل ةحيصتنلا -ةعيبلا :ىئاسنلاو 155 ةحيصتنلا ىف ءاج ام  ةلصلاو ربلا :ىذمرتلا دنع

 .مهريغو .(4199)



 9 ةبوتلا ةروسريسفت ا##
 للملا للا لللللاللللللا

 لج
 يب ١

 اريسم مترس ام اماوقأ متكرت دقل» :لاق ِِكلَي هللا لوسر نأ دواد وبأ ىورو

 هللا لوسر اي :اولاق ؛«هيف مكعم مهو الإ ءداو نم متعطق الو ةقفن نم متقفنأ الو

 ."0«رذعلا مهسبح» :لاقف !!ةنيدملاب مهو انعم نونوكي فيكو

 «ةكرعملا ىف كارتشالاو «فيسلاب داهجلا بجاو مهنع طقس نيذلا ءالؤهو

 ال نيذلا ىلع الو ئضرملا ىلع الو ءاقعضلا ىَلع سيل: :لاقف ىلاعت هللا مهركذ
 .قيضلاو تنعلا مهسفنأ اوفلكي نأ وأ مثإ ىأ « جرح نوقفني ام نودجي

 نم مهريغو «نايبصلاو ءاسنلاو ,نسلا مهتلقثأ ىذلا خويشلا مه ءافعضلاو

 « جرعألاو ىمعألاو 0 'مهنتم روخو ءمهتينب فعضل مهماسجأ لمحتت ال نيذلا

 ٍضيرُمْلا ىلع الو جرح جرعألا ىلع الو جرح ئمعألا ىلع سيل : ىلاعت لاق امك

 باد هبذعي لوتي نمو راهنألا اهتحت نم يِرجَت تائج هلخدي هلوسَرو هللا عطي نمو جرح
 .[حتفلا] 4 69 اميل

 «مئاد تباث مهرذعو جرعألاو ىمعألا مهيفو «مهرذع نيذلا ءافعضلاو

 وهو ءهدوجو ةدم ىف بوجولا طقسي هنكلو «ضراع وهو «مئادب سيل رمأ كانهو
 .اضرم داهجلا هديزي وأ بجاولاب مايقلا نع دعقي ىذلا ديدشلا ضرملا

 الأ وهو «لاوزلل لباق ضراع وأ ءامئاد مسجلا تاذ ىف سيل زججع كانهو

 نودجي ال يذلا ىلع الو » :هيف ىلاعت لاقو «هتلحر ىف هسفن ىلع هنم قفني ام دجي

 . 4 جرح نوقفني ام

 هلوسرو هلل اوحصني نأ مهيلع بجي نكلو ءداهجلا مهيلع بجي ال لكو
 بجاولاب مايقلاو «مهتحيصنو مهصالخإب مهنإو «كلذ ىف ءاملعلا لاق ام انيب دقو

 نم َنينسحملا ىلع امإ» :ىلاعت لاق اذلو «هللا بنج ىف اونسحأ دق نوردقي ىذلا

 4س
 )١( رذعلا نم دوعقلا ىف ةصخرلا -داهجلا :دواد ىبأ ةياور هذه )/56-0(.

 .مهتوق فعض دوصقملاو .ةوقلا :هّنْلا (؟)
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 اودعق نيذلا ءالؤه نأ ديفي وهو . .ملكلا عماوج نم ىماسلا صنلا اذهو

 نمو «ةدايزو بجاولاب اوماق ىأ ,ءنونسحم هلوسرو هلل اوحصن اذإ ةيقيقح راذعأب
 ىأ ©« ٍليبَس نم َنينسحملا ىلع امال :ىلاعت هلوق ىنعمو «هيلع باقع ال نسحأ
 اوماق مهنأ مهفقوم نإ ذإ ؛مهفقومل بييعت وأ «باتع وأ مول وأ «ميثأتل قيرط

 . مهتقاط ردق ىلع بجاولاب

 ام نودجيو «ءىضرم الو «ءافعض اوسيل انركذ نم ريغ فنص كانهو
 بوجولا طقسي مهو «ةديعبلا ةقشلا هذه ىف مهلمحي ام نودجي ال نكلو «نوقفني
 :مهيف ىلاعت لاق دقو «مهيلع

 مهنيعأو اوُلوَت هيلع مكلمحأ ام دجأ ال تْلُق مهلمحتل كوتأ ام اَذإ نيذّلا ىلع الو »
 . « 69 نرقفني ام اودجي الأ انزح عمّدلا نم ضيفت

 ءافعضلا ىَلَع سيل 8 :ىلاعت هلوق ىلع اهدعب ام تفطع ةفطاع انه (واولا)
 .هتوبثو رذعلا ققحتو «ةردقلا ىفن ديكأتل ال راركتو 4 ...ىضرملا ىلع الو

 هنوقفتي ام نودجي ال نيذلاو ,ىضرملاو ءءافعضلا :ةعبرأ فانصألا ءالؤهف

 لاق امك لجرلا ناكو «هيلع نولمحي ام نودجي ال نيذلا عبارلا فنصلاو ءداز نم

 ةلحرلا هذه ىف ءاملاو دازلا لمحي ريعبو «هبكري ريعب «نيريعب ىلإ جاتحي سابع نبا
 .ةقاشلا

 ال َتْلُق مهلمحتل كْوَنأ ام اذإ نيِذّلا ىَلَع الو إ» :مهلاح انيبم ءالؤه ىف لاق دقو
 مهنأ ىلع لديو «مهلمحي ام نودجي ال مهنأ ىلع لدي اذهو 4 هيلع مكلمحأ ام دجأ

 «حيرص كلذو «مهلمحي ام دجي مل لوسرلا نأو «ّةِلَك هللا لوسرل مهلاح اوكش

 وهو مالك غلبأ ىف الإ نوكي نأ نكمي ال ام فذحلا زاجيإ نم هيف مالكلا اذهو

 لعف ديكأتل 4 مهلمحتل كوَتَأ ام اَذِإ» :ىلاعت هلوق ىف امو «نيملاعلا بر مالك

 جالع هِي ىبنلا ةلواحمو ؛مهلاح ضرعو هيَ ىبنلل مهئيجم وهو ءطرشلا



 2 ةبوتلا ةروس ريسفت 1#
 0 ل

 نا بحت

 اوُلوت ا :ىلاعت هلوق وه طرشلا باوجو «هيلع مهلمحي امع ثحبلاو «مهرمأ

 هنع ربعو «ةيكاب ةملؤم مهلاحو ءاوفرصنا اهانعم (اولوت) 4 عْمدلا نم ضيفت'مهنيعَأو
 . «اًنَرح عُمدلا نم ضيفت مهنيعأو » :هلوقب

 طرشلا لعف نيب ةضرتعم ةلمج « مكلمحأ ام دجأ ال تْلُقظ :ىلاعت هلوقو
 .ىرشخمزلا هراتخا ام اذهو ,4 كوتأ 9 ىف فاكلا لاح وأ «هباوجو

 . 4 اَنََح عدلا نم ضيفت مهنيعأو اوُلوت » : ىلاعت هلوقو

 ضيفلا دانسإ ىف زاجسم هيف 4انَرَح عدلا نم ضيفت او «لاحلا واو (واولا)
 ءاهئالتمال ءاعمد تراص اهنأك ضيفت اهتاذ نيعلا نأ هانعم نأل ؛نيعلا ىلإ

 ىف رورجملاو راجلاو ءعمدلا نم نيعلا ضيفت نأ ىأ «ةينايب 4 نم الو ءاهقارورغاو

 تضاف ىأ «لاح 4 اًنرَح» :هلوقو ءاعمد نيعلا تضاف لوقت امك ءزييمتلا ماقم

 ةعتم وهو ء«داهجلا نم نامرحلا ببسب ىلوتسا ىذلا نزحلا لجأل اعمد نيعلا
 .مهبر دنع نوغتبي ام ةياغو « مهسوفن

 ىف مه ىنعملا نوكيو «لوؤملا ردصملا ءاودجي الأو «نوقفي ام اودجُي الأ

 ام نودجي الو «نوقفني ام نودجي ال مهنأل ىأ «اودجي الأ «ديدش نزح لاح

 .فوذحم فرح ريدقت هيفف «مهلمحي

 .اهنوقفني ةقفن الو «هنوبكري ابكرم نودجي ال مهنأ نمضتي اذهو

 «مهفعض ببسب جرحلا مهنع عفر نيذلا ءافعضلا ضعب نأ هبنن نأ بجي هنإو

 مدقتو ءاودهاجو اوبهذ لب «نودهاجي مهناوخإو «نيدعاق اونوكي نأب اوضري مل

 ضري ملو خارتي ملو «ةنجلا ىف ىجرعب نوكأ نأ دبال لاق ء.جرعأ وهو مهدحأ

 توميل فصلا ىلإ لصو ىتح «نيلجر نيب ىداهي وهو مهضعب بهذو «دوعقلاب

 . مهنع هللا ىضر ءادهاجم
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 فلختلا ىف نودخاؤملا

 :ىلاعت لاق

 ع ص

 دنيا وُصَر مايو كلو وذي مدل

 0 نولي مم موك ُهَّللأَعَبِطو ٍفِلاَوَحْلاَعَم
 اوصال لف موت فن نعت رخو تفوت

 ىَرْيَسَو كح ِراَبْخ نم هنن هلأ انأَّست دق مكس يرمون

 بيلا بدع ل[ سيث فلوو خكئ سم
 َ يلي وأَمَ انتم عب كفي ودق
 صَتعأ أوضرعت وِ ْمْحِبلَشنأادإعُكحل و هلأ

 8 م 0 س وّيدادسل جوع ىو مو 01 د

 نإ 2 فت ارسيز كسا َنْمِلَ 221 هلآ دوم 5 7 م حاس 4 حس - سي اس ريعا سىس 2 2

 د --

 0 تيقسمْل ا ْوَمْلان عَْصْرَيا هلاك مُْنَع اوضرت

 نوقفني ام نودجي ال مهنأ راذعألا ىوذ تنيب ىتلا ةقباسلا تايآلا رخآ ناك

 نم نودجي الو «ليخ وأ لبإ نم مهلمحي ام نودجي ال مهنأو «مهسفنأ ىلع

 .كلذ وحن وأ عربت وأ ةراعإب بركرلا نم مهنكمي

 ام نودجيو «ةقفنلا نودجي نيذلا ءاينغألا مهل لباقملا ركذي نأ بسانملا ناكف

 :ىلاعت لاق اذلو «ةبذاك ريذاعمب جورخلا نع نورذتعي كلذ عمو «مهلمحي

 ال ىأ ءرصق ةادأ (امنإ) 4 ءاَسْعَأ مهو كتونذَأَحَسي نيذّلا ىلع ليبّسلا اَمّنِإ»

 ءاينغأ مهو «ناذكتسالاب نوردابي نيذلا ىلع الإ باقعلا وأ موللا وأ باتعلل ليبس
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 ةملكو ءرافقلاو ىفايفلا هب نوعطقيو نوبكري ام نودجيو قافنإلا نوعيطتسي

 امك اهدعب نم باقعلا مث «ةذخاؤملل قيرطلا ىلع قلطت ىنآرقلا نايبلا ىف (ليبسلا)

 نأ نايب ريبعتلا اذه ىدؤم نأو © ليبسم نم َنيِنسْحُمْلا ىلع امإ» :ىلاعت هلوق ىف مدقت

 .ديدش باقع ىلإ ةلاحم ال مهب ىهتنيس نوبكتري ام

 قبس نيذلا ءءافعضلا ىلع ليبس ال هنأ لباقم ىف هنأل ؛ىفاضإ انه رصقلاو

 .ءاينغأ مهو نونذأتسي نيذلاب صاخ ليبسلاف «مهنايب
 نايسبل ةفئأتسم ةلمج هذه 4 فلاوَخْلا عم اونوكي نأب اوضر 9 :ىلاعت هلوقو

 نم اونوكي نأب اوضر ذإ ءراقتحالاو ةلذملاو ةناهملاب مهاضر وهو «مهفلخت ببس

 تابرب نهنع ربعي ىئاللا «نلتاقي ال ىتاللا ءاسنلا نم دعاوقلا نهو .«فلاوخلا

 .هغيرفت دعب ءانإلا ىف بسرت ىتلا ةدسافلا ءايشألا اضيأ فلاوخلاو «رودخلا

 ىبرع هب ىضري ال ىذلا اضرلا اذه ىف ببسلا ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 ىأ 4 مهبول ىَلع هللا عَبَطَو ط :ىلاعت لاقف «ةماركلاو ةءورملا ىنعمل هكاردإ ىف ميلس
 ةءورملا هبجوت ام مهنايسنو «مهبولق ىلع داقحألا ةرطيسو «مهقافن ىلاوتب هنأ

 اهيف ام ىلع اهمتخو ءمهبولق ىلع ىلاعت هللا عبط دق «ةزعلاو ةماركلاو قالخألاو

 الابو هتبقاع نوكت امو رشلا نم ريخلا نوملعي ال مهف «ةيركفو ةيسفن دسافم نم

 ىلع نوكت نامورلا مامأ ةميزهلا ةلزان تلزن اذإ هنأ نوفرعي ال .نوكت الامو

 .ميقسلاو ءىربلا نيب لصاف ال «نوقفانملا مهيفو برعلا

 بذاك رذعب وأ رذع ريغب ةدشلا فقاوم نع نورذتعي نيذلا ءالؤه بأد نإو

 اوناكف ءلوبقم ريغ ناك مأ الوبقم ناكأ ءاوس «لبقي مالك لك نأ اوبسحي نأ

 داسف نإو «ةبذاكلا مهريذاعم لبقي ٌةِْككَي ىبنلا نأ نوبسحيو «نولعفي ام نولعفي

 كلذلو «هب نولدي ام لك لبقي بلقلا ٍبّيط نأ نوروصتي مهلعجي مهلوقعو مهبولق
 ءداهجلا ىلإ روفنلا نع راذتعالا نم نورثكي امك «نولعفي امع راذتعالا نم اورثكأ
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 مكل نمؤُت نأ اورذتعت ال لق مهْيَلإ متعجر اذإ مكيلإ نورذتعي ا :مهنع ىلاعت لاق اذلو
 ةداهشلاو بْيَعْلا ملاع ىلإ َوُدرت مث هَلوَسرو مُكَلَمع هللا ىريسَو مُكراَبْحَأ نم ُهَلا انبي د

 نأ نوعقوتي اوناك لب ءاروصنم اروفوم وكي ىبنلا دوعي نأ نوعقوتي اوناك ام

 ء«مهسلاجم ىف نولوقي اوناك دقل ىتح «نينمؤملا نم هعم نمو وه نامورلا هنم لاني

 دق مهوأر مهنكلو ءامئاد لوقلا ىف فرسم قفانملاو «,برعلا نولبكيس نامورلا نإ

 نورذتعي اوءدبف «كلذ مهعار دقو «مهئاقل نع نامورلا لذاختو «نيرصتنم اوءاج

 . اَذإ مكيَلِإ نورذتعي إ» :ىلاعت لاق اذلو «نيبذاك فلختلا ىف اورذتعا امك «نيبذاك

 «نيلبكم ريغ (رارحأ مكسفنأ ىلع نيرطيسم ءايوقأ نيملاس 4 مِهِيَلِإ متعجر
 هلوقب هيبن ىلاعت هللا رمأيف «مكانعبتال الاتق ملعن ول مهلوقك ةبذاك تاراذتعالاو

 ىدامتلاو «بذك هنأل ؛راذتعالا نع ىهنلا ناكف 4 اوُرذَتعَت أل لق :هتاملك تلاعت

 «لوبقم ريغ وهو روجف بذكلا ىف ىدامتلاو ءبذكلا ىف دامت بذاكلا راذتعالا ىف

 نم نولوقت امب مكل ملسن نل ىأ ,4مُكَل صْوُن نَأإ9 :لاقف ببسلا نيب اذلو
 ىف ىلاعت لاق اذلو «هللا نع انءاج دق نيقيلا أبنلا نأل اهبذكن نحنو «بيذاكأ

 «ريطخلا ربخلا :ابنلا 4 مكرابخأ نم هللا ابن دَق مهل ميلستلا مدعو بيذكتلا ببس

 لصتي ام وهو مكرابخخأ ضعبب ىلاغت هللا انأبن دق ىأ «ضيعبتلل انه 4 نم لو
 مهليذختو «نينمؤملا مئازع داسفإ اهب نودصقت ىتلا لاعفألابو «مكبولقبو مكتاينب
 .ةبذاك اهنأو مكتاراذتعاب نودصقت ام ةقيقحو «نيدهاجملا نع

 لعفلا عوقو ديكأتل (نيسلا) 4 هَُلوسَرَو مكلمع هللا ىريَسَو ا :ىلاعت لاق مث
 نم هملع دق ىلاعت هللاف «ىضاملا ىف اوملكتت نأ مكل سيل هنأ ىأ «لبقتسملا ىف

 ملع ملعيس وأ ءدهاشيس ىأ «ىريسو ءرضاحلا رمألا امنإو «هب انأبنو «لبق
 .هلوسرو هّللا عقاولا وأ ةدهاشملا
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 ل بح

 اولغشت نأ حصي ال هنأ  اهلوأ :ةثالث ارومأ ديفي ىماسلا مالكلا اذهو
 - اهيناثو «مكرومأ نم نولبقتست امب اهولغشا لب ءرومأ نم متربدتسا امب مكسفنأ

 صانم ال ادكؤم املع لبقتسملا ىف مكرومأ ناملعي هلوسرو ىلاعت هللا نأب ديدهتلا

 نأ ءاجر  اهثلاثو ,مكلامعأ طبحيس ىلاعت هللا نإو «هتاعبت نم اوصلختت نأ نم

 نع اورذتعت الف .«مكلاب حلصيو «هيلع متنأ امع اوبوتتف «مكبولق ريخلا لخدي
 .نيبذاك فلختلا

 ىلإ نودرت مث » :هناحبس لوقيف ديدشلا راذنإلا ىلاعتو هناحبس هللا مهرذنيو

 نآل ؛هعضوم ىف انه ىخارتلاو «ىخارتلاو بيترتلل (مث) 4ةداهّشلاو بيغلا ملاع
 راد ىلإ لمعلا راد نم لاقتنالا هيف «ةيقابلا رادلا ىلإ ةينافلا رادلا نم لاقتنالا هيف
 هذه ىلإ نوبهذي مهنأ - امهدحأ :نيرمأ ديفت «نودرت 9 :ىلاعت هلوقو ءءازجلا
 ديفي ام ظفلب ريبعتلا ىف  امهيناث ,نيعوفدم اهيلإ نودري لب «نيراتخم ريغ رادلا

 رفاسملا اهدعب دوعي رفس ىف ايندلا ىف مهنأكو «ةايحلا هذه دعب اهيلإ عوجرلا ىنعم
 ىف ءاقبلا لجأل قلخ امنإ ءاثبع قلخ ام ناسنإلاف ء«هنطومو هتماقإ ثيح ىلإ
 .اميلأ اباذع امإو ءاميقم اميعن امإ ىلصألا هنطو ىهف «ةرخآلا

 ال ىتلا مهلامعأب مهاقليو دابعلا هاقلي ثيح ىلاعت هللا ىلإ ةرخآلا ىف درملاو

 مث :ىلاعت لاق اذلو «ةاءارم الو بذك الو قافن الف ءةيفاخ اهنم هيلع ىفخت
 وه ةداهشلا ملاعو «روتسملا وأ بيغملا وه بيغلا 4 ةداهشلاو بْيَغْلا ملاع ىلإ نوُدّرت
 امو ناك ام ملعي «بئاغلاو رضاحلا ملعيو رهجلاو رسلا ملعي وهف ؛رهاظلا ملاعلا

 ءابنإلا نإ ذإ ؛بيقعتلاو بيترتلل انه (ءافلا)و 4 َنوُلَمعَت مثنك امب مكئبنيف »ف .نوكي

 هققحتو هب دعو ام عوقو دكأت ىلع ليلد كلذو «ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا بقع نوكي

 .هب ىلاعت هللا دعو ام لوزنو «ةمايقلا مايق نم رفم ال هنأو

 ءزاجم وهف لاعفألاو ةيؤرلاب نكلو «لاوقألاب سيل «لاحلا اذه ىف ءابنإلاو

 مهتنسلأ مهيلع دهشتو «نولعفي اوناك امب مهلجرأو مهيديأ قطنت «مهلامعأ نوري
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 ليم
 7 يلح

 اوريو اولعف ام سانلا ملعي نأ هيف ءديعوو دعو هيف ءابنإلاف «مهلاعفأو مهحراوجو

 .هنولبقتسيو مهلبقتسي ًايهم ارضاح اولعف ام ءازج

 ؛مهريذاعم نينمؤملا نم هعم نمو دلك ىبنلا قدصيل راذتعالاب نوقفانملا أدتبا

 نيلبكم نيروهقم نوئيجيس مهنأ مهسوفن مهل تلوسو «نيملاس اوءاج مهوأر مهنأل

 ملف اورذتعاف اوءدتبا ةوقلاو رفظلاب اوءاج املف «مهبولق ىف كلذ نيزو دافصألا ىف

 كلذ اوسنيو «مهنع اوضرعي نأ ىلإ اوبغغر ام ضعب نع اولزنف ءرذع مهل لبقي

 نأ نوديري امكو «مهمهو ىف ىرجي امك ةديدج ةلماعم .اولبقتسيل عقو ىذلا رمألا

 هللاب َنوُفلَحَيس ا :هتاملك تلاعت هلوقب مهنع ىلاعت هللا ىكحو «نينمؤملا هب اومهوي

 امب ءازج منهج مهاوأمو سجر ْمُهّنِإ مهْنع اور ْمُهْنَع اوُضِرُْ مهي متقن اَذإْمُكَل
 اهانعم 4 متبلقنا و «لبقتسملا ىف لعفلا ققحتل (نيسلا) 462 َدوُبسْكَي اوُناَك

 اذإف مامألا ىلإ هقيرط ىف رئاس دهاجملا نأل ؛بالقنالاب عوجرلا نع ربعو «متعجر

 بالقنالاب ريبعتلاو «ءارولا ىلإ ةدوعلا ىلإ مامألا ىلإ ريسلا نم بلقنا ةدوعلا دارأ

 . عجارتم الو موزهم الو روهقم ريغ راتخم ةدوعلا ديفي

 :ىلاعت لاق اذلو «مهنع توكسلا بلطل وه لب «راذتعالل سيل مهفلحو

 امب مهوركذت الو مهوريعت الو مهومولت الف مهنع اوتكست ىأ 4 مهنع اوضرعتل )»

 اوبلط .نيدعاقلا عم نكن انرذ مهلوقو «فلاوخلا عم دوعقلا نم لبق نم هب اوضر

 ءمهسوفنل ءاضرإ ال مهل اوبيجتسي نأب نيئمؤملا ىلاعت هللا رمأف مهنع اوتكسي نأ

 ال ىتح مهنع اوتكسي نأ ديري ىلاعت هللا نألو ءمهمول ىف ىودج ال هنأل نكلو

 اوضرعأف © ...سجر مُهنِإ مهنع اوضرعأف » :لاق اذلو ءمهنم قافنلا لوق رثكي

 مول هرهطي ال مهرذق ساجنأ ىأ ءسجر مهنأل مهوخبوت الو «مهومولت الف «مهنع

 ءاملا لب «ءاملا هرهطي ال «ريزنخلا لثم نيعلا سجن نوكي ىذلا ءىشلاك ءباتع الو

 .اونمآ نيذلا ىف ءوسلا لوق عيشي مهساجنأ ىف مهعم لوقلا ةرثكو ءهب سجني
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 ان سأل

 اوناك امب ءازج منهج مهاوأمو » :ىلاعت لاقف «ميلألا باذعلا مهءارو مهنأو

 ىف هوبسك امب ءازج منهج هيلإ نووأيو هيف نورقتسي ىذلا مهرقتسم ىأ « نوبسكي
 ممهل مهطيبثتو مهيعسو نينمؤملا نيب داسفلاو رشلا مهثبو مهلاوقأ ىف ماثآ نم ايندلا

 نانئمطالا ناكم ىوأملا نآل ؛مهيلع مكهتلا نم عون هيف ريبعتلا نإ :انلقو

 ىبنلا ىضر بلط ىلإ نوعسيو مهنع ضارعإلا نم نودعتري نيقفانملا نإو «ةحارلاو '

 اوضرتل مكل نوفلحي :ىلاعت لاق اذلو «مهبولق برقي امب مهل نوفلحيف «نينمؤملاو
 مهنع اوضرعأ دقل © 69 َنيقساَفلا مَقْلا نع ئضْرَي ال هللا َنِإَف مهْنع اوضرت نإَف مهنع

 هوجوب مهنع اوضرعأ ءهركذي ال نكلو مهنم ناك ام ىسني ال نم ضارعإ هنكلو

 زازتمشا ىف وهف ههجو ىلعو هنيع تاحمل ىف رهظي نمؤملا بلق ىف امو «ةرهفكم

 «مهءاضرإ نوديري مهو «ديدش مول لاحلا هذهو ءءوسب ملكتي ال ناك نإو «مهنم

 ىقالتتو «مهسوفن نم اوبرقتيو مهنم اونديل فلحلا وهو «لوقلا نم مهتدع اوذحأف

 هللا ىهن دقو «مهسوفن لئاحخد اوفرعيو «مهنم اونكمتيف «مهتاساسحإو مهرعاشم
 موَقْلا نع ئضري ال هللا َنِإَف مهنع اوضرت نِإَف :لاق اذلو ءكلذ نع ىلاعت
 . 4 نيقسافلا

 ال ام طق لعفي الو هللا ىضري ام عبتيو ءامئاد هللا اضر بلطي نمؤملاو

 ىضري ال ىلاعت هللا مكحل اعابتا نمؤملاف ءمهنع ىضري ال هللا ناك اذإف هللا ىضري

 . مهنع

 بقاعي ىذلا وه هنأل ؛مهيدجي ال ىلاعت هللا اضر ريغ نم نينمؤملا اضر نإو

 اضر ال ىلاعت هللا اضر اوبلطيلف ءاضرلا اودارأ نإف ءىقشيو «معني ىذلا وهو

 نم اوجرخيو «قافنلا نم مهسفنأ اوعلخي نأ ىف هللا اضرو ءمهدحو نينمؤملا

 .هنوسبلي باهإلا سئبف «هباهإ
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 لولا ل

 أ بأ

 اوماد ام نيقفانملا نع ىضري ال هنأ ىف ببسلا ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقو

 «نيقساقلا موَقْلا نع ئضري ال هللا َّنِإَفظ :هلوق ىف كلذو « مهلاح ىلع نيرمتسم

 «مهنع ىضري اال هنإف» هتاملك تلاعت لوقي نأك ء«ريمضلا ماقم ماقملاو راهظإلا نإف

 هيهاونو هللا رماوأ ىلع مهدرمتو مهقسف وهو ءاضرلا مدع ببس ليلعت كلذ ىفو

 نيمئاق موق مهنيب قافنلا ىلع مهافتلا كلذب اوراص ىتح «كلذ ىلع مهرفاضتو

 .نيقفانملاو قافنلا رش كتمأ فكا مهللا «هب نيضار هيلع

 بارعألا

 :ىلاعت لاق

 كَل

 أولم ار دحْلَو اًقاَضْنَو رغم ٌدَسَأ باع
 0 ك1 هلو ولو سر لعد َلَرنأآم دود دق 22 يلد 0

 ريد ادي صبي اَمَرْعَم إم ُذَتَم 3 بارا
 حرِصَو 2 سو ِءوّسْلأ ةَرِياَد مهتْلَع
 ع .00-_ دورخل مت هه 117 | مو جم

 دحتمبو الأموي اووَ اي شر مؤب نم باَرَصَخْلا

 2 هم ل

 يقام رلأ ِتنَوْلَصَو هَ نعيمي قم
 هو 0 قه اس عاس - 0 .٠

 2 نَءدَيَمح تر قمل مهلج ديس مسه

 ةيآلا هذه ىلع مالكلاو هِيَ لوسرلا ةافو لبق ميركلا نآرقلا لوزن مت دقل

 اعقو نيرمأ ىلع لدي هنأل ؛بويغلا مالع ىلاعت هللا دنع نم نآرقلا نأ ىلع لدي

 :هيلع همالسو ىلاعت هللا تاولص لوسرلا ةافو دعب

 ةافو دعب مهرثكأ وأ اودترا اذلو ءاقافنو ارفك دشأ بارعألا نأ :لوألا رمألا

 ةياحصلاو ءمهّللا لوسر ةفيلخ > قيدصلا ةفقو الولو «ةنيدملاب اوطاحأ ىتح هلع ىبنلا

 .مالسإلا اوعلتقال راصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا
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 «ةركنم ةميزه اومزهو (مهيلع ناميإلا ةلود تيوق امدنع هنأ :ىناثلا رمألا

 هللا دنع تابرق اهوذختي ملو ءامرغم اهوذختا مهنأل ةاكزلا نود ةالصلاب اوضر

 لوسر ةفيلخ لبقي مل اذلو «ىوقتلاو ربلا ىلع نواعت وهو «نينمؤملا نيب انواعتو

 ملس امإو «:ةيلجم برح امإ :اًنمؤم اهلاقو ءةعاطلاو «لماكلا مالسإلا الإ هللا

 ٠ . ةيزخم
 لكي ىبنلا ةافو ةصرف اوزهتتناف نينمؤملاب رئاودلا بارعألا كئلوأ صبرت دقلو

 .ءوسلا ةرئاد مهيلع ترادف اودتراو

 . ميكحلا زيزعلا ىلاعت هللا دنع نم نآرقلا نأ ىلع لئالد هلك كلذ نإو

 مهيفو «ةنوشخ مهعئابط ىفو «ةوفج مهقلخ ىف ىداوبلا ناكس مه بارعألا
 ةكرح ةعرسو ةظقي مهيف ناك نإو «سانلا مهب سنأي الو سانلاب نوسنأي ال ةرفن
 ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع ىورو ءاركفو املع سانلا لقأ كلذل مهو «ةدجنو

 ناطسلا ىتأ نمو «لفغ ديصلا عبتا نمو ءافج ةيدابلا نكس نم» :لاق هنأ امهنع

 . «(نتتفا

 ثعبي مل ىداوبلا لهأ ىف ةظلغلا تناك املو :هريسسفت ىف ريثك نبا لاق دقلو

 انْلَسَرَأ امو 9 :ىلاعت لاق امك ءىرقلا لهأ نم ةثعبلا تناك امنإو ءالوسر مهنم هللا
 ندملا :ىرقلاو «[فسوي] 4 69 ... ئرُقْلا لْهَأ نم مهّيَلِإ يحون الاجر الإ كلبق نم
 . .ةنيدملاو ةكمك اهطسو ىف وأ ةيدابلا نم ابيرق نوكي ام ىرقلا ريخو «ةميظعلا

 نويبنلا ثعبي ناك كلذكو ءىرضحلا سنأو ىودبلا سفن ةوق نيب عمجت ىهف

 ةكمب ثعب دمحمو «ةيدابلا نم ةبرقم ىلع ثعب ىسيعو «نيدمب ثعب ىسومف
 :اهلوأ :فاصوأ ةثالثب بارعألا ىلاعت هللا فصو دقو «مالسلاو ةالصلا مهيلع

 مل هنأل ؛هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفأو ءاقافن دشأ مهنأ :اهيناثو ءارفك دشأ مهنأ

 هاصقأ غلب رفك هنأ ىنعملا نوكي هيلع لضفلا ركذي مل ثيحو ءهيلع لضفلا ركذي
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 ةظلغلاو «ديدشلا ااو «مهافتلا مدعو «د أ هيف ىقتلي رف ذ هلا أ دشأو
 و «مهامتلا مدعو ١ هي رهف ةلاوح

 . ةيفاحلا

 قلطملا ناميإلا مدعب نوكي مهقافن نكلو «ةنيدملا لهأ قافنك سيل مهقافنو

 امآ بارعألا تاق ٍِظ : ىلاعت هللا لاق امك مهو «فلإلا مدعو ءرهاظلا ميلستلا عم

 .[تارجحلا] 4069 .. . مكبوُلق يف ناميإلا لْحَدَي اَمَلو اَسَلسَأ اوُوُق نكلو اوم مل لق

 ىلع هّللا لزنأ ام دودح اوُمَلعَي ذل ردجأو © :ىلاعت هلوق وه ثلاثلا فصولاو

 لزنأ ام دودح اوملعي الأ ءاقلخو نيريدج اوناك ةيدابلا ىف مهتماقإب مهنإ 4 هلوُسر

 «مئارجلا ماكحأو اهعباوتو «ضفئارفلاو ةعيرشلا ماكحأ اوفرعي الأب هلوسر ىلع هللا

 ماكحأ نم كلذ ريغو «ثيراوملاو ةحكنألاو ءاسنلا نم تامرحملاو ,اهتابوقعو

 . ةيليصفتلا ةعيرشلا

 ءدوجوم ريغ هيلع لضفملا نإ ذإ «هباب ريغ ىلع ليضفت لعفأ 4(ُرَدْجَأَو»

 بلغأ ىف اوراص  هقفلاو ملعلا ثيح ىرقلاو نئادملا نع مهدعبل مهنأ ىنعملاو

 .ىلاعت هللا دودحب ملعلا نع دعبلاب نيريدج لاوحألا

 هتمامإ زوجن الو «ىرضحلا ىلع ىودبلا ةداهش لبقت ال كلام بهذم ىفو

 مامإ كلام نع بيرغ هنإ لوقنو «ىكلام وهو هريسفت ىف ىبطرقلا اذه ركذو «هل

 ملعألل ةمامإلاو «مهنيب اميف لودع نينمؤملا نإو ء«هنع هللا ىضر ةرجهلا راد

 لك فصو ىضتقي ال مهعومجم فصوو «أرقأو ملعأ مهيف نوكي دقو «أرقألاف

 .مهنم دحاو

 لا ملعب ىف ( مكس ميغ ةلوؤب 0

 ىلخأو «ةدرلا ىلع قيدصلا ىضق امل كلذلو ءاهدئادشو ةايحلا بعاصم ىلع
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 0 ل م اللا

 اا رسل

 لهأ نم مهرثكأ ناكو ءرصيقو ىرسك ىلإ شويجلا شّيج  اهنم ةيبرعلا ضرألا
 .ءادعألا ىلإ مهتوق هجوف اودترا نيذلا بارعألا

 نيبي ريبخلا فيطللا لدعلا مكحلا ذخأ بارعألا قالخأ هناحبس نيب نأ دعب

 اًمَرْعَم قفني اَم ْذْحَتَي نم بارعألا نمو إف :ىلاعت لاقف ريخلا لهأو «مهنم رشلا لهأ
 . 4 62 يلع عيِمس هّللاو ءوّسلا ةرئاد مهيَلع رئاودلا مكب صبرتيو

 ةرطيسلاو ةوقلا مهل نيملسملا نوري اًقافنو ارفك دشأ مه نيذلا بارعألا نإ

 مهنألو «هؤادأ مهيلع بجو لام ىأ مرغم اهنأ ىلع اهنومدقي ةاكز نم هنوعفدي امف

 «ةمارغلا وأ مرغلا :مرغملاو  امرغم هنودعي رخآلا مويلا الو هلؤسرو هللاب نونمؤي ال

 اريخ نوجري الو نونمؤي ال مهنألو «لباقم ريغ ىف عفدي ىذلا لاملا ىه ةمارغلاو

 مزالم هنأل «مراغلا نيدملا ىلع قلطأو «مزالملا ءىشلا مارغلا لصأو ء.مهئاطع ىف

 . [ناقرفلا] 4 62 اًماَرَغ َناَك اَهباذع ّنِإ ... 9 :ىلاعت لاق اذلو نئادلا نم امئاد

 ءرخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي الو «عمتجملاب مهل ةقالعال بارعألا ءالؤهف

 لاملا اذه نم اوعلخني نأ نورظتنيو «ةمارغ ةضورفم ةاكز نم قفني ام نودعي
 هل جم امعم

 صبرتيو آ» :لاقو مهل نيد ال مهنأل ؛مهيلع هبوجوب نونمؤي الو «مهيلع ضورفملا
 «تابكتلا مكب لزنت نأ بارعألا نم قيرفلا كلذ رظنتي ىأ « رئاودلا مكب
 دقو «ةيفاعلاك ردصم اهلصأ ىف ىهو ةبئانلا ةرئادلاو «ةرئاد عمج ىهو (رئاودلاو»

 نأ ىأ «سانلا ىلع بقاعتتو «ةرئاد ةبكن ىأ ءرودي راد نم لعاف مسا نوكت

 بهذت ةرئاد نينمؤملا لانت نأ نورظتتي بارعألا نم نينمؤملا ريغ نيقفانملا كئلوأ

 لوسرلا ىفوت ىتح اورظتنا دقو «ةضورفملا تاقفنلا كلت نم نوللحتيف «مهتوقب
 اوضر مهيلع ناميإلا لهأ نم ةدشلا تداز امل مث ءاودتراف ةصرف اهوبسحف هد

 هعفر ىذلا هللا فيسب نيرغاص اهوعفد ىتح «ةاكزلا نع اوعنتماو «ةالصلاب

 .هنع ىلاعت هللا ىضر قيدصلا
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 نال 4647

 لجل
 يي

 انهو ءءوسلا ةبكن مهيلع لزني هنأ ىأ 4 ِءوّسلا ةرئاد مهل :هناحبس لوقيو
 ءمهءوسي ام ىنعمب ردصملا ىهو «(1)نيسلا مضب امهادحإ «ناتءارق (ءوسلا) ىف

 «بارعألا نم نيقفانملا ىلع لب نينمؤملا ىلع تسيل اهنكلو «ةلبقمو ةلزان ةرئادلاف

 ("0حتفلاب ةيناثلا ةءارقلا ىف نيسلا أرقتو «مهتكوش دضخو قيدصلا مهمزه كلذلو

 .رتاوتم نآرق نيتءارقلا نم ةءارق لكو داسفلاو ررضلا :ءوسلاو

 ةرضم هتبقاعو «مهءوستو مهعجفت ةبكن مهبيصي هنأ ىنعملا نوكي اهعمجبو

 لتقي نأو «نقتعي مث مهؤاسن ىبستو مهرمأ قرفتيو مهعمج درشي نأ مهيلع ةديدش

 .اومزهنيو مهلاجر

 ىلاعت هللا هملعي هنوصبرتي امو نووني ام نأ نايبب ةيآلا ىلاعت هللا متخ مث

 لاق اذلو ءهلالج لج قحلا ديري ام ىلع لب «نوديري ام ريغ ىلع رومألا ربديو

 ىف ةباهملا ةيبرتل «ةلالجلا ظفلب ةيماسلا ةلمجلا ردص 4 ميلع ْعيمس ُهللاو ل : ىلاعت
 عمسي © عيمس 8 هنأل ؛ىلاعت هللا ةباقرب بولقلا ءلمو «نيعمتسملاو نيئراقلا سوفن

 ىلع رمألا ربدي «ءىش لكب 4 ميلع ةدئفألا هب سمهت امو «سوفنلا هب ثدحت ام

 .املع ءىش لكب طاحأ دقو ء«هملع ىضتقم

 ركذيف «ىلعألا لثملا هللو «لاعفألاو لاوقألا ىف فاصنإلا انملعي هللا نأو

 : لئاق نم زع لوقيف راربألا بارعألا نم نيقفانملا راوجب هتاملك تلاعت

 هلا دعت يام دخن خلا ماو هلي م بارا سو
 . 4 69 ميحُر روُفغ هلل نإ هتمَحَر يف ُهَّللا مُهَلحَديس مَ ٌةَرُ اَهنِإ الأ لوُسُرلا تاوَلَصَو

 نم مهبولق تملسو «ىلاعت هلل صلخأ ىذلا بارعألا نم فنصلا وه اذه

 «ىلاعت هللاب ناميإلاب ىلاعتو هناحبس أدتبا دقو «ةالصلا اوماقأو هللاب اونمآو «قافنلا

 .(955) راصتخالا ةياغ . (ءوّسلا)نوقابلا أرقو «رمع وبأو ريثك نبا ةءارق «دملاو نيسلا مضب (ءوسلا) ةءارق )000

 .قباسلا ()
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 11 ااا لللللللا

 > ههه
 يي

 ناميإلا ىلاعتو هناحبس ركذ «رخآلا مْوِيْلاو هّللاب نمؤي نم بارعألا نمو ل :لاقف
 ىف دحاولاو «كيرش ريغ نم قلاخلا هنأو «هتينادحوب ناميإلا وهو ىلاعت هللاب

 ناميإلاو «ىلاعتو هناحبس هدحو ةدابعلاو ةيهولآلاب درفتملاو «لثمم ريغ نم هتافص

 نوثدحتي مهنأ ىلع لدت ةرهاب تازجعمب مهديؤيو هقلخ ىلإ مهلسرأ ًالسر هل نأب
 هنذإب هللا ىلإ ايعادو (ريذنو ًريشب قحلا نيدو ىدهلاب دمحم لسرأ هنأو «هّللا نع

 .ارينم اجارسو

 لكَ دمحم ةلاسرو ةماع هلسرب ناميإلا ىضتقي ىلاعت هللاب ناميإلا ركذف

 روشنو ثعب نم هلبق امو ةمايقلا موي وهو يرخآلا مويلاو :ىلاعت لاقو «ةصاخ

 ناسنإلا نأب ناميإ وهو ءرحخآلا مويلاب ناميإ كلذ لكف ,باقعو باوثو باسحو
 .ةرخآلا ةرطنق ايندلا نأو ءاثبع قلخي مل

 ىنعمو 4 تاَبرُف قفني اًمذخئيوإ» :ناميإلا عبتي ام وهو ىلاعت هلوقو
 نم مرغم اهنأ ىلع اهولعف نيذلاك ال «تابرق نوكت نأ ادصاق اهلعني (ذخحَتيإل

 تابرقلاف «ىلاعت هللا ىلإ اهب نيبرقتم اهنولعفي ىأ 4تاَبرُق ءاهنومرغي مراغملا
 تاقدصلا ىف ريخلا ددعتل اهعمجو «ىلاعت هللا ىلإ هب برقتي ام ىهو «ةبرق عمج
 ءاضيأ ةبرق هذهو اهحش نم سفنلا ةياقوو «ةبرق هذهو ىلاعت هلل ةعاط ىهف

 ءاطعإب ىمالسإلا عمتجملا ءاودأل جالعو «ةعبار ةبرق هذهو ةيعامتجا ةنواعمو

 ال ىتح جيواحملا سوفنل بطو ؛ةسماخ ةبرق كلتو ءامهقح مورحملاو لئاسلا
 ىهو ةاكزلا ىف تابرقلا عمتجت اذكهو .ةسداس ةبرق هذهو «عمتجملا ىلع اودقحي

 . هللا ليبس ىف قافنإلا

 تاولصو ؛لوسرلل تابرق قفني ام ىلع ةفوطعم 4 لوسُرلا تاوّلصو إ»
 ىتلا لوسرلا تاوعد ىأ ءاعد ىنعمب ةالص عمج اهنإ نيرسفملا رثكأ لاق لوسرلا
 مهل تابرق ةاكزلا نوذختي مهنأ ىأ «تاقدصلا لوبق دنع اهب ىلاعت هللا وعدي



 ةبوتلا ةروس ريسفت 8#
 بلل للا للا ل ل لا

 ا بل

 :كلذ دعب ىلاعت هلوق كلذ ىكزيو ءاضيأ تابرق اهنوذختي ةكربلاب لوسرلا ءاعدو

 . 4 مهل ةبرق اهّنِإ الأ
 ىلع ةفوطعم 4 لوُسّرلا تاوَلصَو » :ىلاعت هلوق نأ ىنهذ ىلع رطخ دقو

 نم نورقملا ءاعدلا سيلو ةضورفملا تاولصلا رهاظلا نأ 4« تاَبَرُق قفني امإ» هلوق

 ىف تضرف ةالصلا رابتعاب هلي لوسرلا ىلإ اهتتاضإو تاقدصلا لوبقب لوسرلا

 ىنومتيأر امك اولص» نينمؤملل املعم لاقف ءايلمع انايب لي ىبنلا اهنيبو «نآرقلا
 اهتفاضإ تناكف وكي ىبنلا تاولص ىه اعيمج نينمؤملا تاولص تناكف 2172ىلصأ
 اوماق دق بارعألا نم نوقتملا ءالؤه نوكيو ضئارفلا هذهل نيبملا هرابتعاب هِي هيلإ

 اهّنإ الأ :ىلاعت لاق مث .نودترملا دارأ امك امهنيب نوقرفي ال ءاعم ةاكزلاو ةالصلاب

 . 4 مهل ةبرق
 دوعي نيرسفملا رثكأ لوق ىلعو «تاولصلا ىلإ دوعي - انلق ام ىلع  ريمضلا

 ريمضلا نأل ؛حضوأ تاولصلا ىلإ هدوع نأ كش الو «هليبس ىف نوقفني ام ىلإ

 .ثنؤم عمج ىلع دوعي نأب ردجأ وهو «ثنؤم

 ركذ نع ىنغتو «هدكؤتو ةبرقلا ىنعم ديفت ىهو «هيبنت ةادأ انه (الأ)و

 .اضيأ ةبرق اهنأب تاولصلا فصو

 ىف لوخدلا ققحتل (نيسلا) : 4 هتّمحَر يف هّللا مهّلخديس ٠ :ىلاعت هلوقو

 ميقم ميعن اهنأل ؛ةمحرلاب اهنع ربعو ةنجلا اهب داري نأ امإ ةمحرلاو ء«ةمحرلا

 .. # ةروكذملا ةلماشلا ةمحرلا اهب داري نأ امإو ءاهيلإ ناسنإلا ولعي ةمحر ىلعأو

 نوكيو اهريغو ةنجلا لمشتل «[فارعألا] 0259# . .. ءيش لك تعسو يتمحرو

 ال ىلاعت هللا ةمحر مهب طيحت  تاولصلاو نوقفني ام مهذاختاب مهنأ ىنعملا

 .اهيلإ الإ اهنم نوجرخي

 .هجيرخت قبس )١(
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 لللللملا لل الفلل

 أ بحل

 نيقفانملا برقأ ا «بارعألل ةبوتلا باب حتفي امب ةيآلا ىلاعت هّللا متخ دقو

 نارفغ دكأ « ميحر روع هللا نإ :ىلاعت لاقف قافنلا ىلع اودرم نيذلا ةنيدملا ىف
 يىمااعه مل

 . 4 ميحُر روفَغ )» ة ةغيصبو «ةيمسالا ةلمجلابو «ةدكؤملا (نإ) ب هتمحرو ىلاعت هللا

 نيذلا لاوحأ ركذ «قفانمو نمؤم نيب ام بارعألا لاوحأ هللا نيب نأ دعبو

 .ناميإلا ىلإ اوقبس

 نوقباسلا
 :ىلاعت لاق

 : يلا راَصنألاَوَنرهمْلاَس نولَوألا تر وُفيَسْلَاَو و د ريع سى 0120
 0 هاك هول ل حل ا و 0

 دعو 0

 ادبأ اهيف َنيِدح رنه ىرْصَبت ٍتَنَج ل

 72 ليلو كَ تلا توكل طمد
 ل ٍقاَمتِلأَلعأو رم ب دلل أَبو

 0 0 مَع
 1 محروم هللا جلع بوسي نأ هَل ع ىسع ايس رخو

 هيلع ْلَصَو ابي كرو مهو ةقَدَص َدصْمِومَأَنِمْذَح
 0 ميل ٌعيِحَس ِسمهلأو مط نكس َكَتِوَلَصَنِإ

 نيذلا نم ةثالث افنصأ نيب ةنيدملا ىف نيقفانملا لاوحأ هناحبس نيب نأ دعب
 ةماعد مهيلع تماق نيذلا مه :مهاقتأو مهلوأ :ةوعدلا بحاصب نوطيحي

 .رخآلا مويلاو هلوسرو هللاب اونمآو «مالسإلا
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 ار م
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 هللاو ٠ مهلخاد ىف قافنلا ىلع اودرم نيذلاو «ةنيدملا لوح نوقفانملا مهيناثو

 .مهملعي ىلاعت

 مهبونذب اوفرتعاو اوقافأو ءائيس رخآو احلاص المع طلخ قيرف :مهثلاثو

 .ميحرلا باوتلا وهو «مهيلع بوتي نأ ىلاعت هللا ىسعف

 نيرجاَهملا نم نوُلوألا نوقباّسلاو 9 :هلوقب ىلاعت هللا هركذ لوألا فنصلا

 دق درفنم ِةِكَي ىبنلاو «مالسإلا ىلإ اوقبس نيذلا مه نولوألا نوقباسلا «راصنألاو

 ضرعي مل نمو .ريكتلا ديدش اوركنأو مهضعب ضرعأف «نيبرقألا هتريشع رذنأ
 .نيمألا قيدصلا ىضامو هيلإ ىعدي ام ةبارغ نيب ًارئاح فقو

 ءافعضلاو «ليلق رفن الإ ءايوقألا نم اونوكي ملو ءافعضلا نم اوناك نيذلاو

 ىلوألا ةيلخلا اونوكو ءىشبحلا مهنمو ىسرافلا مهنمو «ىمورلا مهنم ناك

 مالسؤلل مهتيدفتو مهكاسمتساو مهناميإب اوناك اليلق اوناك نإو مهنكلو «مالسإلل
 لإ مضنا ىتح نورهجي الو ارس ٌِكلَي ىبنلا نوعبتي اوناكو ءدشأو ىوقأ اوناك

 عدصاف 8 .هبر رمأك هللا رمأب عدص نأ ناكو ءءافعضلا كئلوأو هيبن هللا زعاف رمع

 دمحم ةوعدب ةنيدملا لهأ ملع املو ء[رجحلا] 4 5 نيكرشملا نع ضرعأو رَمؤت اَمب

 اووآف مهيلإ هعم نمو رجاهو «ةيناثلا ةبقعلا ىف مث ىلوألا ةبقعلا ىف مهلباق

 ءاشنإ ىلإ راصنألا قبس دقف «ةباجتسالا ىلإ اوقبس دق نولوألا ناك اذإو ءاورصنو

 قبس دقف ؛«ةرجهلا لضف مهلو ءادتبا اوقبس دق نولوألا ناك اذإو «مالسإلا ةلود

 .ةرصنلاو ءاويإلا لضفأ اولانو «ةلودلا ءانب ىلإ راصنألا

 ىف اوكرتشا مث اورجاهو اوملسأ نمم نيدلا اذه ىف ناسحإب مهوعبتا نيذلاو

 . ءاويإلا

 اذه نوكيو «(ناسحإب مهوعبتا نيذلاو) 2')واولاب امهادحإ ناتءارق كانهو

 .مهدعب اوءاج نمو «مهتايح ىف مهجاهنم اوجهن نم مهدعب ءاج نم لضف نايبل

 .ةرتاوتملا ىهو .ةرشعلا ةءارق )١(
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 كل لااا لامملا

 رر_ لجل

 يي

 نورجاهملا مه ىأ «ةينايب «راصنألاو نيرجاهملا نم :ىلاعت هلوق ىف نمو

 .راصنألاو

 راصنألا لضفل نايب مهوعبت نم نوكيو .“'7واولا ريغ نم ةءارق كانهو

 .ءالبلاو ىذألا اوقلتو اوقبس نيرجاهملا نأ ىأ «نايب فطع وأ الدب نوكتو

 لبقتو اضرو .ةداجإو ناقتإب مهوعبتا ىأ ناسحإب مهوعبتاو مهورصن راصنألاو

 .مهءازجو راصنألاو نيرجاهملا بقانم ىلاعت هللا ركذ دقلو «نسح لوبقب

 مهنع ىلاعت هّللا اضرو ءاريصنو ايلو هللاب مهاضر وهو ىلعألا ءازحجلا ركذف

 ربكأ ىلاعت هللا ناوضرو 4 هنع اوضرو مهنع هللا يضر 9 :لاقف «ىلاعت هلل ءابحأ

 :لاق مث ءميقم ميعنو تانج نم ءازجلا ىلاعت هللا ركذ دقف «تاعاطلا ىلع ءازج

 ءهدعب نم ءازج لك ىلع ىلاعت همدق دقو 4 02 ... ربكأ هللا نم ناوضرو ...
 اوضر «هنع اوضر مهنأب هّللا مهفصوو .ءازجلا تاجرد ىلعأ هللا اضرب ساسحإلاف

 نم افوخ ال هللا اوبحأو «هتعاط قحب اوماقو «نسح لوبقب اهولبقتو «هتافيلكتب
 ال ؛دابعلا ىف ايلعلا ةلزنملا ىه كلتو «هتبح ٠ لامكل لب ءهتتج ىف اعمط الو ران

 . هتدابعب ةداعسو ( ةيجين نكلو .اعمط الو افوح هناحبس هذبعي

 اهلثم ىلإ دهني الو «ةناكم اهولعت ال ىتلا ةلاكملا نم ايلعلا ةبترملا هذه عمو

 . دب هيف نيدلاَخ رايد اهنحَت يرجَت تانج ْمُهَل دعو ءازج

 تانجلا ددعتو تابيطلا رامثلا تانجلا ىفو ؛2"')اهنم ولخ هريغ ىفو «نم» ةدايز

 نذأ الو تأر نيع ال امم امهريغو «نامرو لخنو ةهكاف اهيفف ءاهرامث ددعتل

 )١( ةرتاوتملا رشعلا ىف تسيل ءواولا ريغب (نيذلا):ةءارق .

 أرقو قكم لهأ فحصم ىف فرحلا اذه مسر كلذكو «ريثك نبا ةءارق (نم) تايثإب .(اهتحت نم ىرجت)» قفز

 ال 17ص-ةعبسلا 2٠١ 5ص -عنقملا رظنا .فحاصملا ةيقب ىف اهمسر كلذكو ,(اهتحت ىرجت) نوقابلا

 .(951/) مقرب -راصتخالا ةياغ ١6١7. /-رشنلاو



 ةبوتلا ةروسريسفت م
 التل( نعام امو قطط طخ و كوالا اللا نما وطقم عاملا خم خطك كا تلا لل خم الاازالااااطل م1 كلا للاازاا[ااااا اال اانا اا !كائللئلأ لاذ

 يي ربو بج
 اذلو «عاطقنالا الو «توفلا اهيف-فاخي الو ءرشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس
 «ةمعن ءاقبلا نأل ؛ةمعن هتاذ دولخلاو « ادب اهيف نيدلاَخ)» هتاملك تلاعت لاق

 .فوخلا هيف ءانفلاو

 اضرو ءهنم ناوضر نم ميظعلا ءازجلا اذه ىلإ ةراشإلا 4 ميظعلا زوقلا كلذ )

 «عاونألاو ناولألا ةفلتخم رامثلا ةددعتم تانجو هرشو هريخ هئاضقو «هيهنو هرمأب

 ايندلا ريخ لان دقف هلان نمو «هدهاني وأ هلباقي زوف الو «ميظعلا زوفلا وه

 .ةرخآلاو

 نم اوءاج نيذلا راصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلا ىلاعت هللا ركذ

 «بيطلا نم ثيبخلا زيمتيل ؛نيقفانملا ىف مالكلا طسو ىف ناسحإب مهوعبتاو مهدعب

 : ىلاعت لاقف نيقفانملا ىلإ لوقلا داع دقلو «ةيادهلا اودارأ نإ مهل ةودق اونوكيلو

 لاقل ل ارم ةنيدس أو وقفا بارغألا م مكون
 . < 6) ميظع باذع ىلإ نوري مث نيترُم مهبذعتس مهملعن نحن مهملعت

 اولغش نيذلا مهو «ةميركلا تايآلا مهتلمش نمم ىناثلا فنصلا وه اذه

 .ىرخألا دعب ةرملا مهفلختب نيملسملا راكفأ اولغشو :«تاميركلا تايآلا نم ريثكلا

 ,ماثآلا دعب ماثألا نيحرتجم نيبذاك هللاب نوفلحيو ةرم لك ىف بذاكلا مهراذتعاو

 ةعامج ضهنت الو «ىودلا اهؤادو «تاعامجلا ةفآ مهنأل مهركذ ىلاعت هللا رركيو

 .ةيركفلا اهتئيب نع مهداعبإب الإ

 ضعب ركذ  ةفلتخم لئابق مهو «نوقفاتم بارعألا َنَم مُكَلَوَح نممو)»

 مهنم سان ءعجشأو رافغو ملسأو «ةنيهجو ةنيزم نم لاقف «مهلئابق نيرسفملا

 ىف ةمغدملا (نم) ىأ 4 نّممل :هلوق ىف «نماف مهضعب ركذ اذلو «مهلك اوسيلو

 ىتح ؛هوداجأو قافنلا اونقتأ نوقفانم بارعألا نم مكلوح نم ضعب ىأ (ْنَم)

 فرعت امك «لوقلا نحل ىف مهفرعت الف «مهنوطب ىف ام ءافخإ نونسحيل مهنإ



 ةبوتلا ةروس ريسفت 1#
 مو للملا ل

 ا بحل

 نحل يف مِهفرعتلو .. .» :مهيف ىلاعت هللا لاقف 0
 كتنطف عم ىأ 4 مهملعتالإ» :ِةلكَي ىبنلل لاق دقلو ,ادمحم] 4©

 هرست ام ملعي وهو كلج لج ارح لكلا( خلل هكا قو

 نوطيحي ىأ «ءمكلوح نميف قافن اذهو «مهنيب اميف هب نوجاني امو «سوفنلا
 .مكوعدخي ال ىتح مهرمأ فشكتو ءمهل طايتحالاو مهنم رذحلا بجيو مكرايدب

 عضاوم نوعمستيو «نينمؤملا تاروع نوعبتتي نيذلا 4 ةنيدمْلا لهَأ نمو

 اورسأف «مكيف ةوقلا اوأر نأ تقو نم قافنلا ىف ءالصأ ءالؤهو «ءمكيف فعضلا

 مهيلع قافنلا راص ىتح «.هيف اوجلو قافنلا ىلع اوبأدو «مالسإلا اورهظأو رفكلا

 اودرجتو 4 قافتلا ىلع اودرم © قافنلا ىف مهبأد نع ىلاعت هللا ربعو ءارسيم ًالهس
 «هودارأ ول قدصلا نوعيطتسي ال اوراص ىتح هل مهسوفن تصلخ ىتح هل

 اذإ «لمعلا ىلع نالف درم نم «ةرهم اوراص دقلو ءرومألا نم رمأل صالخإلاو

 . هيف رهم

 مالع هللاو «مهملعي ال بيرألا نطفلا لوسرلا نأ درم ىلع بتر كلذلو

 ايندلا ىف مهبذعي مهملعي ذإ هللا نإو ءمهملعي سوفنلا هب ثدحت امو ءبويغلا

 :ىلاعت هلوقو 4 ميظع باذع ىلإ ندري مث نيرم مهبدعتس :لاق اذلو «ةرخآلاو
 مهيلع باذعلا عيزوت نأو «هيلإ نودري ىذلا ميلألا باذعلا ريغ 4 ِنيتَرُم مهبذعنس )

 .ةرخآلا ىف هيلإ نودري ىذلا باذعلاو «نيترم باذعلا لعجي

 باذعو «ةحيضفلا باذع نيترم باذعلا ليقف «هيف نورسفملا فلتخا دقو

 مهنم ضئارفلا ذخأو مهيف دودحلا ذيفنتو «ةحيضفلا نيترم باذعلا ليقو «ربقلا

 «مهروحن ىف مهديك درو ,.ةحيضفلا وه نيترم باذعلا نأ :حجرأ ىنإو

 ريبدت لك نم نوجرخي ٌةَِْك ىبنلا ةدايقب نيملسملا نأ نم مهظيغو «مهريبدت داسفو

 نأ ىلإ 4ِنيتَرُم مهبذعتس ا :ىلاعت هلوق اورسف نيذلا ىلإ ليمأو «نيملاس هوربد
 . عجزا مث 9 :ىلاعت هلوق لثم «ةرملا دعب ةرملا فدارتو «ددعلا ةرثك نع ةيانك نيترم



 ' ةبوتلا ةروسريسفت ا##
 ننال ملللا يحل

 ا ١

 - يى
 «تارم اوبذع دقو [كلملا] 4# © 1 / وهو اًئساَح رصبلا كِيلإ ب ني نينَرك رم لا

 ىفو «ردب دعبو لبق نمو «قدنخلا دعبو «دحأ دعب اويذع ءاهتحخأ اهولتت ةرم لك

 نوري الوأ# : :مهيف ىلاعت لاق دقلو «نينمؤملل ةراسخلا اهيف نوئمتي اوناك ةوزغ لك
 - مو 286 #2

 . © 059 َنوُرُكَذَي مه الو نوبوتي ال مث نيترم وأ ةَرم ماع لك يف نوفي مُهّنأ

 وهو «مهب رركتملا باذعلا عوقو ديكأتل مهبذعنس ىلاعت هلوق ىف (نيسلا)و

 ريضنلا ىنبل عقو امك ىلام باذعو «ةظيرقل عقو امك ىندب باذعو ىسفن باذع

 ءمنهج ران ىف ميظع باذع ىلإ نوبلقني مث «نودري مث :ىلاعت لاق

 باذعو ءرركم وهو ايندلا باذع نيب توافتلا ثيح نم اهانعم ىف انه (مث)و

 اوناك ىذلا نع مهل عفدلا ىنعم اهيف نودريو «ىهتتني ال ىذلا مئادلا ةرخآلا

 : ىلاعت لاق امك همالآ ةدشو هريثكتل انه ريكنتلاو «ميظع باذع ىلإ هنوبسحي

 . [ءاسنلا] © 659 . .. راّثلا نم لفَسَألا كرّدلا يف نيقفانملا نإ »

 اوبات نيذلا ركذ راصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلا ركذ نأ دعيبو

 . مهبونذب اوفرتعاو

 يسع ايس تو اعلام لَ اوس مون اوفا ةووغ وإلا : ىلاعت لاقف

 لوألا مسقلاف «كوبت ةوزغ ىف اوفلخت نيذلا مهو «ثلاثلا فنصلا وه اذه

 مهقبس اوقبسي مل نإو «مهب اودتقاو ناسحإب مهوعبتا نمو راصنألاو نيرجاهملا نم

 نيذلا نوقفانملا ىناثلا مسقلاو كيكو ىبنلا اهازغ ةوزغ نع اوفلخت ام ءالؤهو

 .نينمؤملل ةميزهلا نونئمتي اوناكو اوفلخت

 «.مهبذكب مهتنسلأ اوسندي ملو «ةرذعم ريغ نم اوفلخت ريخألا مسقلاو

 اوطبرو مهضعب ءاجف «نيفلختملل تايآلا تلزن امدنع مهسفنأ ىف مهرمأ ربكو
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 ولاا لالالا وللا

 ااا :١
 يي

 لَك هللا لوسر لح اذإ الإ مهسفنأ اولحي الأ اومسقأو دجسملا ىراوس ىلع مهسفنأ

 هلل ىلص رفس نم ءاج اذإ هنأ هتتس نم ناك هنإو هرفس نم ءاج املف ؛مهطابر

 نأ اورذن دقو «كلذب هللا رمأ ءىجي ىتح مهقاثو لحي نأ ىبأ مهآر املف «نيتعكر

 ىتلا ةيآلا هذهب مهل ىلاعت هللا رفغف .مهفلخت مهل هللا رفغ نإ مهلاومأب اوقدصتي

 . 976 مهيَلَع بوتي نأ هللا ىسعإ) اهيف
 امع ًريفكت هلاومأ لك مدق مهضعبو «مهلاومأ نم اومدق ىلاعت هللا بات املف

 المع اوُطَلَخ 8 :مهنأش ىف ىلاعت لوقيو «رداق وهو فلختلا ةئيس نم حرجا
 «حوصنلا ةبوتلاو «بنذلاب ساسحإلاو «ناميإلاو قباسلا داهجلا وهو 4 احلا
 اذهو «ةقشلا هيف تدعب ىذلا داهجلا ىف فلختلا وهو ؛ئيسلا رخآلاو «قيدصتلاو

 راثيإ هنألو ؛ةدشلا تقو ىف لذاخت هنألو ؛ىلاعت هللا رمآل نايصع هنأل ؟ئيس رمأ

 .داهجلا ىلع ةحارلل

 ملو ءرشلاو ريخلا نيب اوعمج ىأ ,4 انيس َرَخآَو احلاص ًالَمع اوُطَلَخ ال :هلوقو

 نم ائيس رخآ حلاص لمعب اوطلخ - ىلعألا لثملا همالكلو  ىلاعتو هناحبس لقي

 طولخملا نم طولخملا ةفرعم دوصقملا سيل هنأل ؛هب طولخملاو طولخملا نيب زييمت ريغ

 نأ هّللا ىسعإ» :ىلاعت هلوقو «ءحلاطلاو حلاصلا نيب اوعمج مهنأ دوصقملا امنإ «هب

 مهيلع هللا بوتي نأ نوجري ءدابعلا نم وه امنإ هللا نم سيل ءاجرلا 4 مهيلع بوتي

 .ةبوتلا لوبقب مهيلع عجري ىأ

 ىجري رمألا نإف ىجرتلا ناكو رشلاب ريخلا طلتخا دق مادام رمألا نإ لاقي وأ

 هللا ةمحرب بلاغلا ريخلا نألو .تائيسلا نبهذي تانسحلا نأل ؛ةبوتلا لوبق هيف

 اهل ناك ثيح ةبوتلا لوبق نابلطي هتمحرو هللا نارفغ نأو «بولغملا رشلاب بهذي
 ديدش بوتلا لباق بنذلا رفاغ هنألو «هدابع نم ةبوتلا لبقي ىلاعت هللا نأل .غوسم

 ةلمجلا هذه ىف 4ميحّرروُفع هللا نإ :هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخو «باقعلا

 هيودرم نباو متاح ىب أ نباو رذنملا نبا هجرخأ امك 11 )1١١/ نايبلا عماج :ىربطلا ريرج نبا عجار )١(

 . (774 /5) روثنملا ردلا .لئالدلا ىف ىقهيبلاو
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 للامام ل ل ل وح

 يي كب لجي#
 ةيماسلا ةلمجلا نأل كلذو ءهدابعب ةمحر ةبوتلا لوبقو نارفغلا ىنعمل ديكأت ةيماسلا

 ةيلعلا تاذلل فاصوألابو ءديكوتلا ىلع ةلادلا (نإ) ب ةمحرلاو نارفغلا ةدكؤم

 ظ . ةيمسالا ةلمجلابو 4 ميحّر روُفَغ»
 نع اريفكت مهلاومأ نومدقي مهبونذب نوفرتعملا نوبئاتلا كئلوأ ناك دقو

 ةقدص مهلاومُأ نم ذخ» :ىلاعت لاقف اهذخأي نأ نيمألا هيبن ىلاعت هللا رمأف «مهبونذ

 49 طعس لاول نكس طالما هع موا مهو
 مهلاوُمَأ نم ذْخ صنلا اذه ىف نأ ىتآرقلا ريسفتلا ىف باتكلا ضعب بسحي

 هذه امنإو «كلذ لبق تضرف دق ةاكزلا نأ بسحنو «ةاكزلا ةيضرف هب < ةّقدص

 معت ىتلا تايولطملا نم وأ ءىصاعملا رفكت ىتلا تاقدصلا نم ةبولطملا ةقدصلا

 ءاملا ئفطي امك «ةئيطخلا ئفطت ةقدصلا» لكي ىبنلا لاق دقلو بودنملاو ضورفملا

 لكب قدصتلا دارأ نم كوبت ىف اوفلخت نيذلا نيئاطخلا ضعب نم ناك دقلو 2١7 «رانلا

 :ىلاعت هلوقو ءاوبكترا ام ربكب اساسحإو ,«فلختلا ىف مهئطخ نع اريفكت هلام

 ىنعملاو رّهْطَأ نم ءاهلا ىف ماغدإلا مدعو «ءاطلا نوكسب ةءارق كانهو 4 مهرّهْطت »

 ىلع ةظفاحم فلخت نم نأل ؛اهحش نم مهسوفن رهطت ةقدصلا نأ نيتءارقلا ىف

 سفنلا ةرهطمو .حشلا جالع ةقدصلاف «ىعارز حاتنإو رامثإ نامز ناك نامزلا نأ

 ىنعمب نوكت نأ حصت ةيكزتلا نإ :ىرشخمزلا لاق 4 مهيكَرتو 9 :ىلاعت هلوقو «هنم
 نوكتف «ريهطتلا ببسب ةيمان اهريهطتب مهسوفن نوكت ىتح ريهطتلا ىف ةغلابملا

 لئاضفلا ىلإ عوزنلا تن وأ اهتمن ريهطتلا ىف ةغلابملا نأل ؛ءامنلا ىنعم ىلع ةلمتشم

 مهل ةيكزت نوكي امب مهفصي ىأ ٌةْلَذ لوسرلا نم ةيكزتلا ىنعم نإ :لوقت وأ ءاهيف
 .ةرهاطلا تاقدصلا هذهب ٌهِكَي مهيكزي ىأ «مهيلع ءانثو

 .هجيرخت قيس )١(
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 م كالا للام

 اا سأل

 ضعب ذخ ىأ ضيعبتلل © مِهلاوُمَأ نم دخإ» :ىلاعت هلوق ىف 4نمطو
 مهيفكي ام هلهأل ىقبي لب «لاملا لك ذخأي نأ نسحتسملا نم سيلو «مهلاومأ

 رثكألا نسحتسي ال ناك هنأب كلي ىبنلا نع تدرو دق حاحصلا راثآلاو «فورعملاب

 لكَ لاق ةيصولا ىف هنذأتسا امدنع صاقو ىبأ نب نب دعس لاق دقف «ثلثلا نم

 نوففكتي ءارقف مهعدت نأ نمريخ ءاينغأ كدالوأ عدت نإ كنإ «ريثك ثلثلاو «ثلثلا»

 . «سانلا

 نأب هناحبس هرمأ مهنم اهذخأي نأ ىلاعت هللا هرمأ ىتلا ةقدصلا هذه عمو

 ءاعدلا ىنعمب انه ةالصلا « كتالص نإ مهيّلع لصو  :ىلاعت لاقف «مهيلع ىلصي

 مهيلع ريخلاب ةضئاف مهل ةقباس اهنأ ىلإ ةراشإلل (ئلع) ب ةيدعتلاو «رافغتسالاو

 اهنأ ىهو ةالصلا نم ةحضاولا ةياغلا هناحبس هللا ركذ دقو «مهيلع تاكربلاب ةلزان

 نوكي نانئمطالا كلذو «سفنلا رارقو نانئمطالا هانعم نكسلاو 24 مهل نكس 9

 مهساسحإ طرفب نومهوتيف مهمرج مظعب نيرعاش اوناك مهنأل ؛مهيلع امالسو ادرب

 مث «مهسوفنل رارقو «مهل نانئمطا ٌكْكَي هتالصف ءرفتغم ريغ مهبنذ نأب مهناميإو

 مهفارتعا عمس ىأ « ميِلَع عيمس هّللاو » :لئاق نم زع هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخ

 اهداز ىتلا ةرهاطلا مهرئامضب ميلع مهفلخت ىلع مهمدنو مهسويفنل رهطملا

 . لَم ىبنلا ةيكزت اوقحتساو «ةراهط فارتعالا

 هدابع نع ةبوتلا لبقي هللا

 اولي

 ّكأَو ِتقَدََص دْحأبووِداَبِعْرَع يوتا لبوه هل

 لمع تل كرس رس أوُلَمَعَأِل كو 0 عير ُباَوتلاَوه سَ

 ممجغ5

 آل



 ةبوتلا ةروسريسفت #1 محا

 2. كاكا
 يي

 7 ورم حو 26 0 هت 020 ل

 - ل هلآ بيحاول 112--- وصولا 5 ةلوسرو

 07 نومك اَميدَقَحي مو

 ىلع نيقفانم اوناك ولو ةاصعلا فرسي ال ىتح ةبوتلل هلوبق هناحبس هللا دكؤي

 ةرفنلاو ةرفنلا دلوي سأيلا نإف «قحلا ىلإو هللا ىلإ ةعجر ال هنأ نونظيو «مهسفنأ

 هعم نوكي هيلإ عوجرلاو ءهيلإ عوجرلا هعم نوكي هللا ىف ءاجرلاو ءرفكلا دلوت
 هللا ةَّمَحَر نم اوطََقَت ال مهسفنأ ىلع اوُقرَسَأ نيذّلا يداّبع اَي لق :لاق اذلو «ناميإلا

 .[رمزلا] ©

 ءاتلاب ىتلا امأف «2)ءاتلاب ىرخألاو ءايلاب امهادحإ ناتءارق هيف 4 اومّلعَي ملأ »

 هللا نأ اوملعي نأو ءاهب ناميإلا بجي ةينيد ةقيقحل اريرقتو «نينمؤملل اباطخ نوكتف
 هسفن ريهطتل بابلا هل حتفي هناحبس هنإ لب «بنذلا ةغدر ىف بنذملا كرتي ال ىلاعت

 ؛هاعد اذإ هتوعد بيجتسي بيرق هنم ىلاعت هللاو ءاهنم اهصيلختو بونذلا نم

 ىلعو «ةيوتلا باب قلغتسي ملو «سكري مل ميلس بلقب هرفغتسا اذإ هل رفغيو
 ءاوبوتي مل نيذلاو ءاوبات نيذلا ةةصعلا نأش ىف ةميركلا ةيآلا نوكت ءايلاب ةءارقلا

 هللا ىلإ دوعيو ءهّللا حور نم سئيي الأ بتي مل نمل ةوعد ىهف «مهتبوت ىجرتو

 الو «هيلإ ايعاد ءاج دقف ريخلا ىلإ سانلا رجتسي مالسإلا نإ «نينمؤملاو هلوسرو

 .باقعلا نوكي ثيح نايصعلا ىلإ مهرجتسي

 ىراكنإلا ماهفتسالل (ةزمهلا) هيف 4اوُمَعي ملأ :ىلاعت هلوق ىف - 4 مَلَأطو
 هللا نأب مهملع ديكأت ىنعملا نوكيف «تابثإ ىفنلا ىفنو «ىفنلل (مَّل)و «ىفنلا ىنعمب

 هّللاو «مهتائيس ريفكت اهب نوديري ىتلا تاقدصلا ذخأيو «هدابع نع ةبوتلا لبقي

 هنأل ؛مهب ةمحر ةبوتلل هلوبق رثكي ىذلا «ميحرلا باوتلا هنأب فصتملا وه ىلاعت

 .دودولا روفغلا ميحرلا

 ةياغ.ءايلاب نوقابلا أرقو .مصاع نع لضفملا نع ةلبج ةءارق :اباطخ ءاتلاب (اوملعت ملأ) ةءارق 2000

 .(95 0 )راصتخالا



 2 ةبوتلا روس ريسفت
 000 لل

 أ بأ

 نانئمطاو «ةبوتلا لوبقل ريرقت وهف «بئاتلا سفن نئمطتل انه ريرقتلاو

 َبوَلا َلبقَي 9 :ىلاعت هلوق ىف (نع) ب ةيدعتلاو «هبنذ تّّبج ةبوتلا نأ ىلإ ىصاعلا
 «دوبعملا اهاصع ىتلا ةيصعملا نع زواجتلا ىنعم ةبوتلا لوبق نمضتل 4 هدابع نع
 ميلعلا رداقلا نأش ؛هدابع تائيس نع زواجتسم ةبوتلا لبقي :كلذ ىلع ىنعملاف

 .هلك دوجولا قوفو «هدابع قوف وه ىذلا ميكحلا

 .دابعلا اهب عفتني ىذلا نأ عم 4 تاقدّمملا دايو :ىلاعت هلوق ىفو
 بر اهذخأي ىذلا نأل ؛اهيطعي نمل فيرشت  مهيلع اهعزويو ٌةَلكَي ىبنلا اهذخأيو

 يذلا اَذ نم 9 :ىلاعت هلوق لثم كلذو «هلالج لج وه هيطعي دبعلا امنأكو «دابعلا
 صنلا اذهف ء[ةرقبلا] 452 ... ةَريِثَك اًفاَعْضَأ هَل هفعاضيَف انَسَح اًضْرف هللا ضرقي
 .تاقدصلا نم راثكإلا ىلع ثح هيف ىماسلا

 كلذ نأ تاقدصلا ذخأيو هدابع نع ةبوتلا لبقي هللا نأ ركذ ىف ةصالخلاو

 هاقلتي ريخ امهاتلكف .«تاقدصلا ىلإ ةعراسملاو «ةبوتلاب ةعراسملا ىلع ثحلل حجبيهت

 لوبق رشكي ىذلا باوتلا هنأب ةدكؤم ةفص ىلاعت هللا فصوو «لوبقلاب ىلاعت هللا

 . ميحرلا هنأل ؛ةبوتلا

 :اوبوتيو ريخلا اولمعي نأ ابقرتم كلذ دعب ىلاعت لاق اذلو

 بْيَْلا ملاَع ىلإ َنوُدَرُتسَو َنوُنمْؤمْلاَو هَلوسَوو مُكَلمَع هللا ىرَيسَف اوُلَمعا لقو »
 . 4 9-6 َنوُلمَعَت مك امب مُكتبيف ةداهشلاو

 نأب اوتطخي مل نيذلاو اوأطخأ نيذلا نينمؤملا بطاخي نأب هيبن ىلاعت هللا رمأ

 نيلوألا نيقباسلا نم اوناك نإو ءاوبوتيلف ةاصع اوناك نإف ءرضاحلا لمعلاب ةربعلا

 مهبر مهل هاضترا ىذلا جاهنملا ىلع اورمتسيلف مهعبت نمو راصنألاو نيرجاهملا نم

 . (نوُنمْؤُمْلاو هلوسرو مكلمع هللا ىرَيسَف اولمعا )» :مهل لوقي نآب هيبن رمأ



  ةبوتلا ةروسريسفت و

 :ر__ بلبل

 يي

 روفغلا هقلغي ال حوتفم ةبوتلا بابو «مكتبوت لبقي ىلاعت هللا ناك اذإ
 بنذ مكعنمي الو ىلاعت هللا ىضري امل اولمعا «سانلا اهيأ اولمعاف ءميحرلا

 مهريغو نينمؤملل ماع باطخلاو ءاولمعت نأ نم هيف متعقو أطخ وأ «هومتبنذأ

 لمعيل «عيمجلل هجوم هنكلو ءمهدحو نيفلختملل الو «مهدحو نيباوتلل سيلو

 .هريغ رتسيو ريخلا بنذملا

 نيرسفملا ضعب لاق 4نونمؤمْاَو هلوَسَرو مُكَلمع ُهَّلا ىَريسَفط :ىلاعت هلوقو
 ةيؤرو حلاصلا لمعلا ىلع اضيرحت هيف نأ ىرن انكلو ءراذنإ وأ ديدهت كلذ ىف نإ

 نإف لمعلا ىري لوسرلاو «رشف ارش نإو ريخف ًريخ نإ هؤازج اهبقعي ىلاعت هللا

 اوملعيل نينمؤملا ةيؤرو «هنع عالقإلل مهاعدو هيلإ هبن ارش ناك نإو «هرقأ اريخ ناك

 مهلمع ناك نإو «مهوبنتجا مث مهوحصن ارارشأ اوناك نإف مهنوطلاخي نم لاح

 نأل كلذو «لامعألا نوري هعم نمو لوسرلاو هنأ دكأو «مهورقأو مهونواع اريخ

 ثيدحلا ىف.ءاج دقلو «ىلاعت هللا هدعو ىذلا دعولا ققحت ديكأت ديفت (نيسلا)

 سيل ءامص ةرخص ىف لمعي مكدحأ نأ ولو» :ىردخلا ديعس ىبأ ةياورب حيحصلا

 ىلع نودهشي سانلاو ١2"ناك ام انئاك سانلل هلمع هللا جرخأل ةوك الو باب اهل

 ىلاعت هلوق ريشي امك «سانلا ىلع دهشي لوسرلاو ءارش رشلا ىلعو اريخ ريخلا

 .[ةرقبلا] 4 659 ... اديهش ْمُكَيَلَع لوسّرلا نوكيو ساّنلا ىَلع ءادَهش اوُنوُكَتَل ... ١)

 . 4 ةداهشلاو بيلا ملاَع ىلإ نوُدَرتسَو »

 ؛هناحبس هيلإ نودوعتس ىأ «لبقتسملا ىف اهدعب ام عوقو ديكأتل نيسلا

 هنم متبت ارش وأ ءاريخ تناك نإف «ةيفاخ اهنم ىفخت ال مكلامعأ هيلع ضرعتو

 .ىءوسلا ةبقاعلاف الإو ءاريخ نوكي ءازجلا نإف «ةبوتلا متنسحأو

 نيكرشملل راذنإو «نينمؤملل ريشبت «راذنإو ريشبت اهيف ةيماسلا ةلمجلا هذهو

 .مهلالضو مهنايصع ىف اورمتساو «مهبر رمأ اوصع نيذلا

 )١( ىردخلا ديعس ىبأ دئسم -نيرثكملا دنسم ىقاب :دمحأ هجرخأ )1٠١8145(.



 ةبوتلا ةروس ريسفت 1#
 للا ل للامام
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 زع لاق ىلاعتو هناحبس هنأل ؛رامضإلا عضوم ىف راهظإ ىماسلا مالكلا ىفو

 ىلعألا لثملا همالكلو لقي ملو 4 ةداهّشلاو بيلا ملاَع لإ نودرتسو  :لئاق نم

 هيلع ىفخت ال نم ىلإ عجريس رمألا نأ ىلإ ةراشإلل كلذو «هيلإ نودرتسو» -

 ءرودصلا هتفخأ ام وأ «سحلا نع باغ ام بيغلاو «ضرألاو ءامسلا ىف ةيفاخ

 ةداهشلاو ءرودصلا ىفخت امو «نيعألا ةنئاخ ملعي وهف «مهسوفن ىف هورسأ امو

 هناحبس ملعي «ةنطاب وأ ءةعماس وأ ةرصبم حراوجلا هدهاشت ىذلا نلعملا رمألا ىه

 .بويغلا مالع هناحبس «ىفتخي امو رهظي امو «نلعي امو رسي ام ءىش لك

 :هتاملك تلاعت لاقف ةلاحم ال عقاولا ءازجلا ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ دقو

 متنك اذإ ىأ ءردقم طرش نع حاصفإلل (ءافلا) 4َنوُلَمْعَت مثنك اَمب مكئبتيف )

 .نولمعت متنك امب ءازجو لعف رابخإ مكربخي ىأ مكتئبني هنإف هناحبس هيلإ نودرتس

 ام لك لجس دق اروشنم اباتكو ءمكحراوج اهب قطنت ءانايع مكلامعأ نورتف
 .تبسك امب سفن لك ىزجتف ءاهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص عدي ال «متلمع

 ىف اهلك مهلامعأو «قفانملاو كرشملل راذنإو ءنمؤملل ريشبت هيف اذه نإو

 . باتك

 ركذ كلذ دعب ءاصعو ؛فلخت نمل ةبوتلا باب ىلاعتو هناحبس هللا حتف دقو
 امإف «ةبوتلل احوتفم بابلا لازي ال لب ةوقشلا مهيلع بتكي مل اوفلخت نمم سانأ
 :ىلاعت لاقف «مهفلختو مهقافن ىلع هللا مهبذعي امإو «نوبوتي

 ميك محللون بو نهد انإ لا رمأل نوب دورخأو)
3 4 . 

 ىلإ قيرطلل احتف تناك ىتلا ةوزغلا ىلإ جورخلا ىلإ اوعد نيذلا نأ انركذ
 هنأ ىلإ انرشأو ءاهيلع نورطيسي مورلا ناك ىتلا ضرألا نم اهءارو امو ماشلا دالب

 نوقفانملا مهيف ناكو «راصنألاو نورجاهملا تامّركملا ىلإ نوقابسلا مهيف ناك



 ةبوتلا ةروس ريسفت . ا##
 ل

 آي 11 1 . ١

 نم مهنمو «ةرجافلا ناميألا نوفلحيو «ةبذاكلا ريذاعملا نورذتعي نيذلا نوقوعملا

 دق «اقيرف ةيآلا هذه ىف ركذ دقو ءرخأتلا ىف مهبونذب اوفرتعاو «نيصلخم اوناك

 .ةبوت مهنم ىجرت مهرمأ ئجرأ

 نونكملا هملع ىف ردق ام ىأ هللا ِرْمَأل َنَوَجَرُم نوُرَخآو :ىلاعت لوقي

 ىلاعتو هناحبس هررق امو «مهيف ىلاعت هللا رمأل نولجؤم ىأ نوجرمو «مهل ةبسنلاب

 نوجرمو «مهنعو مكنع ىفخو «مهل نونكملا هملع ىف ىوطم وهو مهل هبسنلاب
 نيرسفملا ضعبو «عمجلا واو دوجول تفذحو ءاي ةزمهلا تبلق «نوئجرم اهلصأ.

 نأ لمتحيو ؛مهيلع ىلاعت هللا بوتيف مهتبوت لمتحيو «نيقفانملا نم مهنإ لوقي
 قيرفلا نم مهنأ ركذ نيرسفملا ضعبو «هناحبس مهبذعيل مهقافن ىلع نيرصم اوقبي
 نيب ىتح .دجسملا ىراوس ىف مهسفنأ اوطبر مهضعبو «مهبونذب اوفرتعا نيذلا

 «مهقاثو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا كفف مهتبوت لوبق ىلاعتو هناحبس

 امب ضرألا مهيلع تقاض نيذلا نوفلخملا ةثالثلا ءالؤهو «كلذ اولعفي مل نورخآو

 ىلإ ليمأ ىنإو «مهرمأب حرصت ىتلا ةيآلا ريسفت دنع دعب نم مهركذنسو «تبحر

 -  .مهلاح ركذت ةيآب اوصخخ ةثالثلا نإف «لوألا
 مهتياهن نأ ىلع لدت انه (َمإ) 4 مِهيَلَع بوتي امو مهبذعي امإ 8 :ىلاعت هلوقو

 مهاوأمو «ىلاعت هللا مهبذعيف مهقافن ىلع اورمتسي نأ امإ «نيلاح نيب ةددرتم

 غباس مهيلع ضيفيو ؛مهيلع هللا بوتيف اوبوتي نأ امإو «ريصملا سشبو منهج
 : ش ْ . هتمحر

 امو ناك ام ملعي وه ذإ «مهلآم ملعي هنإف ىلاعت هلل ةبسنلاب سيل ددرتلاو

 مهلامعأو «ةطاحإ هملع امنإ «مهرابخإ ريغ نم مهرمأ هيلإ لوئيس ام ملعيف «نوكي

 . مهتدارإب

 عقي ام الإ نوملعي ال مهنإف «مهنع ثدحتملاو نيبطاخملل ةبسنلاب ددرتلا امناو
 هناحبس متخ اذلو «هناحبس هللا هردقو ءعقيس ام نوملعي الو «هنونياعيو «لعفلاب



 8 ةبوتلا ةروسريسفت 8
 044 قاتلا الاطلال ننام خ امامنا المال اط لالالا كاالتلات الانام ناكل اطنخ نامل ن الانا الاانا خالل التان تاتات لنا نتنل اللة ال1

 ان سأل

 ىف عقي ام لكب ميلع ىأ 4 ميكح ميلع هّللاو )» :لئاق نم زع هلوقب ةيآلا ىلاعتو

 زيزعلا وهو «هتمكح قاطن ىف رومألا ردقي ميكح «مكيلع بيغ امم لبقتسملا

 . ميكحلا

 رارصلا دجسم

 :ىلاعت لاق

 مل وج سس 2 0 آ وذ 2 0

 تيب رطل انتسم ناي دتأرذتلا كولا أو

 6-2 270200 8-5905 و
 0 1س اوف ذا

0 

 أوز عطكيدأ كوبل جرويِفد و هي ِهيِفموقَت نأ َقَحَأ موي

 هندسيه سرس ْنَمْفَأ 2 تررَمْلَمُمْل أ تحي ُهَّسأَو
 .ةندسيأب سم هاكر نم مأ ريح ِناوُضِرَو هلل سر لَكَوّقَت لع

 انا هيك نمت اك واج افشل
 ادد ٌمُهُننيلاَرَمأل مج اه تيِيِبِدَطلاَمَوَقْل

 مد

 ا 4 070
 اولذخي نأو .مهتنسلا ملستو .مهبولق رفكت نآب نوفتكي ال نيقفانملا نإ

 نم اهب نيعوطتملاب اوئزهتسيو «ءتاقدصلا ىف اوزمليو .مهوطبشيو «نينمؤملا
 نكلو «كلذب نوفتكي ال ءهعم نمو لوسرلا ىلع مكهتلا نم اورثكي نأو «نينمؤملا

 رابخأ نوبقرتيو «هيلإ نوأجلي «مهل اطبرم نوكي اناينب اوئشني نأ نوديريف نولواطتي
 اوأشنأو «مهلاثمأ نيقفانملا نم مهل فل نمو نامورلا اهب نوملعيو «هنم نينمؤملا
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 مما لا يا

 كوع

 -ي

 ملع ريغ نم نامورلاب لاصتالا نم اونكمتيل ءارحصلا فراشم ىلع ناينبلا كلذ

 ئشنأ هنأل ؛رارضلا دجسم ىمالسإلا خيراتلا هامسو ءادجسم كلذ اومسو «دحأ

 .هدصقم نم همسا ذخأف ء«رارضلل

 نينمؤملا َنيِب اَقيِرفَتو ارْفُكو ارارض ادِجُسَم اوُذَحَنا َنيِذّلاَو 9 :ىلاعت لاق

 ىلع افطع واولا نوتبثي ةكم لهأ ةءارق ىف 4 لبق نم ِهلوُسَرَو هللا براَح ْنَمَل اًداصْرَِو

 نايب فطع نوكيو «7'2ماشلاو ةئيدلا فحصم ىف واو ريغ نمو «نيقفانملا رابخأ

 اوذختاو ءهوئشنأ ىأ ,«ادجُسم اوُدَحّنال :ىلاعت هلوقو ءاضيأ نيقفانملل

 لب «هتاذو هتقيقح ىف دجسم هنأ ال مهذاختاب ادجسم هولختنا نأ ىأ ءادجسم

 مهثعب ىذلا هئاشنإ نم مهضرغ نأ ىلاعت هللا ركذ دقو «مهلاحتناو «مهذاختاب

 راض ردصم وهو رارض هنأ - اهلوأ :هلجأل ىنب ام ىه  ةعبرأ رومأ هيلع مهاوه

 دقو «هيف ةالصللو هلل ءابق دجسم اونب نيذلل ةدياكمو «نينمؤملل ةراضم هنوئبي مهف

 نيذلا كئلوأ راضيل هنم ابيرق هونبف «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا هيف ىلص

 ال رفكلا هئانب ىلإ مهعفد ىأ «ارفكر» :ىلاعت هلوقو «مهودياكيلو «لوألا اونب

 ثعاوبلا مظعأ نمو «ًرافك اوناك مهو «ءنوقفاني نكلو ,ءنولصي ال مهف ه «ناميإلا

 كلذ نإو 4 نينمؤملا نيب اقيرفتو » :ثعابلا ىف ىلاعت لاق اذلو لا قيرفت وه

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهمؤي ىتلا ةعامجلا نع نينمؤملا نم قيرف داعبإ وه قيرفتلا

 مهنومضي نم نينمؤملا نم اوعطتقي نأ ءاجر مهيف ريثأتلاب مهنورغي ءملسو هيلع

 وجلا مهل ولخيف ءمهداسفإو «مهعادخل فشاكلا رونلا نع اودعب ذإ «مهيلإ

 ءدصر لاقي 4ِهلوسَرَو هللا بَراَح نمل ااصْرإَو ل «مهعدخ حجنيو ءمهوعداخيل
 ءرشلل الإ نوكت ال دصرأو ءرشلاو ريخلل نوكت دصرو «بقار :دصرأو

 «ىلاعت هللا ءادعأب هنم نولصتي نيقفانملل بقرت عضوم نوكيل دجسملا اذه ذختا .

 ىف فرحلا اذهو «فلحخو ىئاسكلاو ةزمحو مصاعو «رفعج وبأو عفان :ةءارق «واو ريغب (اوذختا نيذلا)» )١(

 2٠١ 4 عنقملا .ففحاصملا ةيقب ىف ىه كلذكو «واولا تابيثإب نوقابلا أرقو «واو الب ةنيدملا فحاصم

 .(91/ ٠ )راصتخالا ةياغ 78١. /؟رشنلاو «"4١ةعبسلاو
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 ناك «جرزخلا نم ىجرزخ لجر وهو «بهارلا رماع ىبأ ىلإ ريشي كلذ نإ اولاقو

 ةدابع هل تناكو «مهبتك اياقب نم باتكلا لهأ دنع ام أرقو «ةيلهاجلا ىف رصنت دق

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مدق املف ؛جرزخلا ىف ريبكو «ةيلهاجلا ىف

 ةوزغ ىف نينمؤملا هللا رهظأو «ىلوألا مالسإلا ةوق اهيف نوكو ةنيدملا ىلإ ارجاهم
 ىلع ةرطيسلا ةحتاف ناك ىذلا نيبملا رصنلا كلذب اذه رماع وبأ قرش ىربكلا ردب

 ذخألاو ةنيدملا وزغ ىلع مهضرحيو مهئلامب شيرق ىلإ لسرأف «برعلا دالب
 اهيف اذه رماع وبأ بخف ءدحأ ةعقاو تناكو «ةثلاثلا ةنسلا ىف اومدقف «مهرأثب

 ىلإ مهاعدو جرزخلا هموق ةصاخو «ءراصنألا ضرحيل ةزرابملا ىلإ مدقتو «عضوو

 .اروحدم اًموءذم داعف ءاركنم ادر هودرف «هترصن

 ىلص ىبنلا هيلع اعدف «معي مل هنكلو «مالسإلل هليم هنم رهظي امب أدتبا دقلو

 هنأ كلذو اديرط تامو كلذك ناكف ءاديرط اديعب تومي نأب ملسو هيلع ىلاعت هللا

 دحأ ةبقاع تناكو ءولع ىف لوسرلا رمأ ىأر دقو «دحأ رمأ نم سانلا غرف امل
 عافترا ىف اهدعب نم رمألا راصو ءاهئانثأ ىف حرق مهباصأ دق ناك نإو «نينمؤملل '

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع هضرحي مورلا كلم لقره ىلإ بهذ «روهظو نينمؤملل

 مهينميو مهدعي بيرلاو قافنلا لهأ نم ةعامج ىلإ بتكو هدنع ماقأو «ملسو هيلع

 «نينمؤملا نم هعم نمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لتاقي شيجب مداق هنأ

 مدق اذإ هل ادصرم نوكيو «هبتكب هلسر هيف مهيلع مدقي القعم هل اوذختي نأ مهرمأو

 لبق هنم اوغرفو هومكحأو «ءابق دجسم نم بيرق دجسم ءانب ىف اوعرشف «مهيلع

 ىتأي نأ ِكَي هيلإ اوءاجو «كوبت ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جورخ
 مهعادخ اومتيلو «هريرقت ىف مهل ةجح هتالص نوكتل ,مهدجسم ىف ىلصيف مهيلإ

 هللا براح نمل اًداصرإ نوكي نأ وهو «هئاشنإ نم مهدصقم اوفخيلو «نينمؤملل
 .اذإ نكلو ءرفس ىلع انإ) :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهل لاقف ءهلوسرو

 هنيب قبي ملو «ةنيدملا ىلإ كوبت نم اعجار لفق املف ««ىلاعت هللا ءاش نإ انعجر
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 امو ء«رارضلا دجسمب لوسرلا ربخي ليربج هيلع لزن موي ضعب وأ موي الإ اهنيبو

 هلوسرو هللا براح نمل داصرإلاو «رفكلا ىف ناعمإلاو رارضلا نم «هوناب هدصق

 همدقم لبق همده نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لسرأف «نينمؤملاو

 .نيلبقملا نامورلا اونواعيل اداتعو ءاحالس دجسملا ىف اودعأ دقل «ةنئيدملا

 أم مهنأ ةظلغملا ناميألاب بذكلا قيثوتو مهبذك ىلإ اوداع مهرمأ حوضو عمو

 مهركمو «ثيبخلا مهدصقم نيفخم هئانب دنع اوناك دقف «ىنسحلا ةلصخلا الإ اودارأ

 اي :اولاقف مهئادتبا ادنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل اولاق دقف «تىيسلا

 ةيتاشلا ةليللاو ةريطملا ةليللاو «ةجاحلاو ةلعلا ىذل ادجسم انينب دق انإ هللا لوسر

 . هيف انل ىلصتف انيتأت نأ بحن انإو

 مهركم نوفخي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل اولاق ام اولاق دقل

 ءمهرمأ ىفخ ىلاعت هللا نيبيف مهرمأ فشاك ىلاعت هللا نأ اوسن مهنكلو « ٌئيسلا

 .هونلعي ملو «هورسأ امو

 هولأس كوبت ةوزغ نم ىلاعت هللا لوسر لفق امل» :هصن ام فاشكلا ىف ءاج

 «ىدع نب نعمو مشخدلا نب كلام اعدف .هيلع ةيآلا هذه تلزنف دجسملا نايتإ

 دجسملا اذه ىلإ اوقلطنا» :مهل لاقف «ةزمح لتاق ايشحوو «نكسلا نب رماعو

 اهيف ىقلت ةسانك هناكم ذختي نأ رمأو ءاولعفف «١2"(هوقرحاو ءهومدهاف هلهأ ملاظلا

 .«نيرسنقب رماع وبأ تامو «ةمامقلاو «فيجلا

 لإ اندرأ نإ نفلحَلو :مهفلح ىف ىلاعت لاقو «مهنيمي نيقثوم اوفلح دقل
 مسقملاو «ةليقثلا ديكوتلا نونبو ءمسقلل ةئطوملا ماللاب مهفلح اودكأ دقو « ىَنَسَحْلا

 وأ «ىنسحلا ةلصخلا الإ اندرأ ام ىأ «ةيفان انه (نإ)و 4 ىّتسحلا الإ اندَرَأ نإ ظ هيلع

 دقو «هتياغو «هتاذ ىف نسح وه ام ةدارإ ىف مهتدارإ اورصحو «ىنسحلا ةلعفلا

 ,١1794 ص ءاكج :ىربطلا خيرات قو



 ةبوتلا ةروس ريسفت ا
 04 للا للللللا

 : هه
 يي

 نم ملع ملعي ىأ دهشي 4نوبذاكل مهْنِإ دهشي هللاو » :ىلاعت لاقف هللا مهبذك

 ةلمجلابو ءاهدعب امل ةدكؤملا (نإ) ب مهبذك دكأ دقلو «نوبذاكل مهنإ .دهاشو نياع

 .نوبذاكلا مهو قداصلا وه هدحو هناحبس هّللاو «ديكوتلا مالبو «ةيمسالا

 :ىلاعت لاقف «هيف ةالصلا نع ىلاعت هللا ىهن دقلو

 هيف هيف موُقَت نأ قحَأ موي لأ نم ئوقتلا ىلع سّسُأ دجسمْل مل ادبأ هيف مقت ال»

 . 4 02 َنيرهطُمْلا حُب هلا اوُرهطَتي نأ دوُبحُي لاَ
 نع ربعو هيف ةالصلا نع هعم نمو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ىهنلا

 قالصلا ىلع مايقلا قلطيو ةماقإ اههجو ىلع ةالصلا ءادأ نأ ؛ مايقلاب ةالصلا

 نع ىهنلاو ءايلصم ادجهتم ليللا موقي ىأ «ليللا موقيو راهنلا موصي مهلوقك

 ديسفي ىهنلا «لاوحألا لك ىف ىأ .4 ادبأ 8 :هلوقب ىلاعت هللا هدكأ هيف ةالصلا

 .هيف ةالصلل غوسم كانه نوكي الف لاوحألا مومع

 مث همدهي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لعج ىذلا وه كلذ لعلو

 ضعب اهيف ققحت هيف ةالصلا نإ «ةمامقلا هيف ىقلت ةسانك هع ضوم لعجيو «هقرحي

 هناحبس نزاوو نينمؤملا نيب قيرفتلاو «دجاسملا نم هريغل ةراضملا ىهو « مهضارغأ

 :ىلاعت لاقف «هريغ دجسم نيبو هنيب

 ءادتبالا مال ماللا 4 هيف موقت نأ قحأ موي لَوَأ نم ئوقتلا ىلع سسأ دجسمل

 هنأ ىأ «ىوقتلا ىلع هسسأ تعضو ىأ 4 ىوقتلا ىلع سسأ «ديكأتلا ديفت ىهو

 مم رت . 5 نم 1 اق هنأ تابثال زاجم اذهو «هباذع ءاقتاو هللا بضغ نم ةياقولاو «ىوقتلا اق

 ةدابع ةالصلا تناك اذإو «ىلاعت هللا ىضريو «باذعلا ءوس اهب ىقتي ةبيط ةين ىلع

 .موي لوأ نم نيملاعلا بر ىوقت ىلع ماق ناكم ىف ىدؤت نأ بجيف «نيد لك ىف

 امدنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإف «ةرجهلا دعب ناك موي لوأ نم ىأ

 موي لصو دقو ءاهيف دجسملا أشنأو ءابقب لزنف ةنيدملا بقاصي ام ىلإ ىهتناو ءرجاه
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 ىلإ لقتنا مث سيمخلاو ءاعبرألاو ءاثالثلاو نينثإلا مايأ ةعبرأ ءابقب ىقبو نينثإلا

 هيف تمت موي لوأ نم ىوقتلا ىلع سسأ هنأ هيلع اقبطنم نوكيف «ةعمجلا موي ةنيدملا

 ةدابعلل ءادتبا ىنبو ءالوأ لوسرلا وه هانب ىذلا نأل ىوقتلا ىلع سسأو «ةرجهلا

 «هريغ نم ةالصلا هيف موقت نأ قحأ هلعجي دجسملل ناث لضف كلذو ءايناث

 ذإ «ةضقانم تاين نم رخآلاب طاحأ ام ركذي ملو دجسملا اذه لضف ركذ هنأ ظحاليو

 هللا براح نمل اداصرإو «نيملسملا نيب اًقيرفتو (رفكو رارض سّمُأ رخآلا نإ

 ركذ ىف نألو «رركي ال ءوسلا ركذف ءالوأ ركذ امب ءافتكا كلذ ركذي مل - هلوسرو

 .رخآلا تائيسب احضاو اضيرعت «دجسملا اذه تانسح

 ىبنلا دجسم هنأ ةاورلا ضعب ىعداو «ءابق دجسم وه نيرثكألا دنع دجسملاو

 «ةرجهلا دعب ىنب دجسم لوأ ءابق دجسم نأل ؛رثكألا هراتخا ام راتخن انكلو هِي

 .هدعب ىنب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دجسمو «قالطإب دجاسملا لوأ لب

 نم ضغلا هب اولواح ىذلا رارضلا دجسمو ءابق دجسم نيب تناك ةلضافملا نألو

 ءابق لهأ ةدياكم هب دصقي ناك ركذ ىذلا رارضلا نإو «هونب نيذلا ماقمو «هماقم

 دجاسملا دحأ وهف ءاذه لك قوف هلضف هل لوسرلا دجسمو «قحلا هارن ام كلذو

 .لوسرلا دجسمو «سدقملا تيبو «مارحلا تيبلا :لاحرلا اهيلإ دشت ىتلا ةثالثلا

 نولصي نم لضف وهو «رخآ ىفاضإ لضف هلو «ءءابق دجسمل ىتاذ لضف اذه

 لاق اذلو «ىلاعت هلل مهنيد اوصلخأ لب «نيئارم الو نيقفانم اوسيل مهنإف ءهيف

 نأ نوديري لاجر ىأ «َنيِرِّهْطَمْلا بحي هللاو اورُهطتي نأ نوُبحُي َلاَجِر هيف» : مهيف

 ناردأ نم اهولسغيو «قافنلاو رفكلاو ءايرلا نم مهسوفن رهطتو مهبولق صلخت

 هللاو «هريغل اونوكي نأ ال نيدلا هل نيصلخم هلل اونوكي نأ نوبحي ىأ «سوفنلا

 .مهبولق ناردأ اولسغ نيذلا «نيرهطملا ءالؤه بحي

 فاشكلا ىف ءاج دقف «ةيندبلاو ةيسحلا ةراهطلا هريغو ىرشخمزلا رسف دقو

 دجسم باب ىلع فقو ىتح نورجاهملاو هللا لوسر ىشم تلزن امل :ليقو :هصن ام
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 ءاهداعأ مث موقلا تكسف «متنأ نونمؤمأ» :ّهْيِكلَي لاقف «سولج راصنألا اذإف ءابق

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف .مهعم انأو نونمؤمل مهنإ هللا لوسر اي :رمع لاقف

 (ءالبلا ىلع نوربصتأ» :ةِْكلَي لاق «معن :اولاق «ءاضقلاب نوضرتأ» :ملسو هيلع

 هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق «معن :اولاق «ءاخرلا ىف نوركشتأ) :ّهِيلَذ لاق معن :اولاق

 ىذلا امف راصنألا رشعم اي» :لاق مث ء.سلجف «ةبعكلا برو نونمؤم» :ملسو

 راجحألاب طئاغلا عبتن هللا لوسر اي :اولاقف «(طئاغلا دنعو ءوضولا دنع هنوعنصت

 اورّهَطَتي نأ نوبحي لاجر هيف 8 :ىلاعت هلوق التف ءءاملاب راجحألا عبتن مث «ةثالثلا
 . 4 نيِرهّطمْلا بحي هللاو

 ةيسحلا ةراهطلا نأ ىرأو ء«ةيسلا ةراهطلاب ترسف ةراهطلا نأ اذه نم مهفيو

 هللا ممتو «ةدوصقم امهاتلكو ةيونعملا ةراهطلل ءاضتقا ءىجت ىهو «ةهادبلاب ةموهفم

 ىلع هتاَينب سّسأ نَمَفَأ» :هلوقب «رارضلا دجسمو ىدهلا دجسم نيب ةئزاوملا ىلاعت

 مثهج ران يف هب َراَهْناَف راه فرج اَقَش ئَع هئاينِب سّسَأ نم مأ ريخ ناوضرو هللا نم ئوقت
 . 6 69 نيملاّظلا ْمْوَقْلا يدمي ال هّللاَو

 ىه 4« ...هّللا نم ئوقت ىلع هتاينب سس نَمَفَأ# :ىلاعت هلوق ىف (ءافلا)
 ىهو «ةتباثلا ةررقملا ةقيقحلا ركذ ىلع بترتي هنأ ىأ اهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل

 الاجر هيف نأو هىَقَتا ايلصم هيف موقي نأ قحأ ىوقتلا ىلع سسأ ىذلا دجسملا نأ

 ىأ ريخ رارضلا دجسم ىف نوكي نأ راكنإ اذه ىلع بتر دقو ءاورهطتي نأ نوبحي

 .امئاد ةرادصلا هل ماهفتسالا نأل ؛(ءافلا) ىلع (ةزمهلا) تمدقو «ريخ

 دجسمو ىوقتلا دجسم نيب ةلباقملا نم بجعتلاو راكنإلل ماهفتسالاو

 ىوقتلا ىلع هسيسأتو «زاجم ساسأ ىوقتلاو «هساسأ عضو :سسأو «رارضلا

 ءاجرو ىلاعت هللا فوحخو ىوقتلا نم ثعاب ىلع هناينب ميقآ نمفأ ىنعملاو ءزاجم

 ةوقل ءانبلا نم نيتملا ساسألاب اضرلا بلطو ءاهتاين ىف ىوقتلا هيبشت هيفف «هناوضر



 ةبوتلا ةروسريسفت 1#
 للا للفلل

 كاكا ٠

 يي

 «تتفتي رجحلا ذإ «ىقبأو «تبثأو ىوقأ ناوضرلا بلطو ىوقتلا نإ ءكسامتلا

 . ميكحلا زيزعلا هللا ءاقب ةيقاب هناوضر بلطو هللا ىوقتو

 ,4 منهج ران يف هب َراَهْناَف راه فرج اًفش ىّلع هتاينب سسأ نم مأ :ىلاعت هلوقو

 نأ لواحيو «ىلاعت هللا لوق ربدتي نمل ءركفلا عورأ لقعلا ىف ناريثي نازاجم هيف

 .ميكحلا ركذلا رارسأ ضعب فرعتي

 ىلإ تثعب ىتلا ثعاوبلاو «قافنلا لهأل ةدسافلا تاينلا هبش لوألا زاجملا

 تبثي ال راهنم لمرلا نم فرج ىلع مئاقلا ىأ رئاهلا فرجلاب ءارضلا دجسم ءاشنإ
 ام ناعرس نيقفانملا رئارس نإ ثيح نم ناسنإلا لواعم نع الضف عباوزلا مامأ

 .اهب نومدصي ةمدص لقأ مامأ فشكنت

 ىف راهني هنأب هناينبو قفانملا هيلإ ىهتني ىذلا رايهنالا هيبشت وه ىناثلا زاجملا

 «منهج ران ىف راهني امنإ «ةنيل ضرأ ىف راهني الو ء«ءام ىف راهني الف «منهج ران

 هقاقحتسا ىف بيبسلا وه قفانملا هيف راهني ىذلا ىركفلاو ىسفنلا رايهنالا نأل كلذو

 .ةيببسلا هتقالع زاجم وهف «منهج ران

 يدي ال هّللاو ظ :مهبر رمأ نع اوقسف نيذلا نيقفانملا ةبقاع ىف ىلاعت لاقو

 مهيدهي نأ ىفنو «نيقسافلل ابيهرت ةلالجلا ظفلب ةلمجلا ردص 4نيملاَظلا َموَقْلا
 الو «نودري ال مهنإ ىتح «هيف اولغوأو لالضلا قيرط اوكلس مهنأل ؛هناحبس

 «قافنلا ىلع اورفاضت مهنأل ؛اموق ىلاعتو هناحبس مهامسو «ليبسلا ءاوس نودتهي

 «مهيرشاعم اوملظو «قئاقحلا اوملظ مهنأل «ملظلاب ىلاعتو هناحبس مهفصوو

 تتام مهقافنب مهنأل ءملظلا دشأ مهسفنأ اوملظ مث «مهناميإل مهيلع اودقحو

 ءايشألا نم ءىشب مهدوجو ىف نونمؤي ال اوحبصأو «مهتدارإ تبهذو «مهسوفن

 .ميظع ملظل كرشلا نإو ءاوكرشأو

 هب باصي ام دشأو «مهئانب رمأ نم بير ىف مهنأ كلذ دعب نم هناحبس نيبو
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 كلل للا ضل

 م رحل

 م هرب ها م يدش

 مهبول مّطقَت نأ الإ مهبوُلُق يف ةَير اون يذلا مهاب لاري الإ :ىلاعت لاقف
 . 4 69 ميكح ميلَع هللا

 قيرفتو «ناميإلا لهأ ةراضمو ءرفكلا نم ثعب ىذلاو هونب ىذلا وه ناينبلا

 نوددرتي اوناك ىذلا مهبير نم ناينبلا اذه «هلوسرو هللا براح نمل داصرإو « مهنيب

 ءانبلا مهدازو «مهنيد ىف مهبير هيلع ثعب ةفلتخملا هئاوجأ ىف نولقنتيو امئاد هيف

 ؛هناكم رقحو هقرحأو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا همده املو ءابير هثعاوبب

 ابيرو ءادسحو ادقح كلذ مهداز ءمئامقلاو فيلا هيف ىقلت ةسانك هلعج ىتح

 «ةبير اودادزا هبابسأ تدادزا املف ءدقحلاو دسحلا نم دلوي قافنلا اذه نأل ؛اقافنو

 عطقت نأ الإ لوزت ال 4 مهبولُف يف بير اوَنب يذلا مهناينب لازي ال إ» :ىلاعت لاق اذلو
 مهبولق تماد امف ءءازجأ تعطقتو «مهبولق تلاز اذإ الإ لوزي ال ىأ «مهبولق

 «فوصلل كسحلا ةمزالم اهتمزالو ءهب تدبرأ ىتلاو ءاهيف رئاغلا قافنلا ىف ةسكرملا

 ءهل تايرغملا ديازتب هديازتو «بلقلا ىف قافنلا رارقتسال ريوصت ميركلا صنلا اذهو

 لك ىف بيرلا ىه ةبيرلاو «نآ دعب انآ «همعدتو قافنلا ىَوقت ةقفانملا لامعألاو

 مهو «بيرلاب مهلاحو مهتديقع فصوت فيك :لاقي دقو ءهيف نوركفي ءىش

 دقتعي الو ءىشب نمؤي ال قفانملا نإ :لوقنو «هريغ نورهظيو ءرفكلا نودقتعي

 هنكلو ءاقفانم ناك اذلو ءامهب ناميإلا رهظيو لوسرلاو هللاب نمؤم ريغ وهو ءائيش

 ةرمتسم ةبير لاح ىف وه اذلو «هلوسرو هللاب ناميإلا لحم لحت ةديقع هل تسيل

 .ابرإ ابرإ مهبولق عطقت نأ الإ لوزت الو «هب رقتستو هبلق ىف ثكمت

 عطقتو اوربقي ىتح رمتست ةبيرلا نأ ىأ 2170الإ) لدب (ىلإ) نسحلا أرقو

 نمو «لوسرلا ةايح لوط مهنغض كرحي ناك هونب ىذلا ءانبلا اذه نإو «مهبولق

 اخص مهعامسأ نوخصيف «هنوركاذتي سانلا ناكو ءرمعو ركب ىبأ دهع ىف هدعب

 ةياغ .ءانثتسالا ىلع (الإ) نوقابلا أرقو «بوقعي ةءارق :رجلا فرحب اذكه (مهبولق عطقت نأ ىلإ) (1)

 . (41/4) راصتخالا
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 لل للاللاا ااا للللل لفل وولللللا مك

 ا رس

 دجسم ىف مهمامإ ناك ةثراح نب عمجم نأ ىور :فاشكلا ىف ءاج «هركذب اديدش

 ىف باطخلا نب رمع ءاببق دجسم باحصأ فوع نب ورمع ونب ملكف «رارضلا
 مامإ سيلأ ؛نيع ةمعن الو ال :لاقف مهدجسم ىف مهيتأي نأ عمجمل نذأي نأ هتفالخ

 دقل هللاو «ىلع لجعتال نينمؤملا ريمأ اي :(عمجم ىأ) لاقف ءرارضلا دجسم

 مهعم تيلص ام تملع ولو «هيف اورمتمخا ام ملعأ ال ىنأ ملعي هللاو مهب تيلص

 هرذعف ءائيش نآرقلا نم نوأرقي ال اخويش اوناكو «نآرقلل اثراق امالغ تنك «هيف

 .ةالصلاب هرمأو هقدصو

 انتلان ىتح انرصع ىف نوقفانملا رثك دقلو «مهلامعأو هلهأو قافنلا هللا نعل

 .ميحر روفغ كنإ ءانم ءاهفسلا لعف امب انذخاؤت الو ءانمحرا مهللا ءمهب هللا ةنعل

 لك ملعي ىأ .4ميكح ميلع هّللاو » :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخو

 عضي ميكحو «ةنسلألا هب ترهج امو «بولقلا هترسأ ام ء«رهظ امو ىفخ ام ءىش

 ةدكؤم ةيماسلا ةلمجلاب ىتأ دقو «هريدقت لمكيف ردقيو ءاهعضاوم ىف رومألا

 فصولا لامك ىلع ةلادلا غيصلابو «ةيمسا ةلمج اهنوكو «ةلالجلا ظفلب ريدصتلاب

 . ةمكحلاو ملعلاب

 هلث كلم هلامو وه نمؤم لا

 مكلوُم و حءاوو سد َءْهَسْفنَأ جرينموُمْلا ب م هرم 2

 02 مشهي سيف تروح ا ملحن 5

 وتس ع اس رعس جرحا

 0 اف مت
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 مسه كلل اللووولللاا6ا1ا1060ا للا للكل للا لوللاا ملل

 ١ اال

 يب

 3 رع بح ل |#آ م 0000 ع ل ل ل

 اورشبتساف هللا ]سم ورهعي لفواْنَمو ِناَءْرَمْلاَو
 س7 و عد حو م مساس خيه حماس | صد و الس عل
 7 ميظملارومْل اوه كللدو هب محيا ىذا مكعب

 رب مس 7 ريغ 1 وى 11 ها
 توحيتّسلا تودي توديعلا توبتَتل

 رع جس تل را ير لل ل وع 2
 يفورعملاب دورمأل ١ تودجحدَسلا توعكجألا

 دوم رربإو سم ش0 رم سس ١ ورىرمم م و ص

 هللادو ١ نوظيتللو ركجنملا نع تروهاتلاو
 كسي هس م0 سك عقم عع
 نآاوْنَماَءسِيَلَأَو َىَتلِل كام ايإإ) يوما صو

 هو رح هرسإل سس

 ٍدَعَبْأِم كرف لأ اوتاكو َنيكيصِرْفُمْللأرِفْغَسْسَمي ه-- 1 5 يآ ع 02
 ترائامَو ) بيل بدك كب تك يبا
 هل ذآ -4 اساس ناس حي - - سمعا خلا لا <

 املق هاَيِإاَه َدعوَوَد ِعَوَم نعال !هِيبالَمِيِهرَبِإراَفْعَحْس
 0 ع 4 5

 : وو رس ل ملم رك حقو سلا يس و رعس و كغ ا ب
 22 ميلح هاوالميهرئادإهنمأرتت هلي قدع.هّناددل نيب

 م

 هم

 «ةنجلاو «عيبملا مه مهلاومأو نونمؤملاف ءنمثلل مدقمو «عيبملل بلاج ءارشلا

 هلل اهنوعيبي مهسفنأ نومدقي نينمؤملا روصت ةيآلا هذه نإو «نمثلا ىه اهيف امو
 هنأ نمثلاو ىلاعت هلل اهنوكلمي مهلاومأو مهسفنأ مهف «نيضار حامسلا عيب ىلاعت

 ملو «ىلاعت هللا ناوضر وهو «ةنجلا نم مظعأ وه امو ءاهنولخدي ةنجلاب مهدعي
 ميدقت ىهو «ةقفصلاب ىضر دق ىلاعتو هناحبس هنأل ؛هنمضتت ةيآلا نأل انه ركذي

 هكلمي ام ىلعأ وهو «عيبلا نع اضرلا هعمو الإ نوكي نأ نكمي الو «لاملاو سفنلا

 .سيفنلاو سفنلا وهف «ناسنإلا

 ةيناثلا ةبقعلا ىفف «ةرجهلا ليبق تعقو اهنكلو «ةروصم ةرابعلا كلت نإو

 «جرزخلاو سوألاو «لوسرلا نيب نمثلاو عيبلا ىف ساسألا اذه ىلع ةعيابملا تناك

 كبرل طرتشا :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ةحاور نب هللا دبع لاق دقو

 اودبعت نأ ىبرل طرتشأ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاقف «تئش ام كسفنلو
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 لل لالالا ااا لالالالا وحلا

 1 بح

 مكسفنأ هنم نوعنمت ام ىنوعنمت نأ ىسفنل طرتشأو ءائيش هب اوكرشت الو هللا

 ال عيبلا حبرن اولاقف «ةنجلا ٌةَِكَك لاق انل امف كلذ انلعف اذإف :اولاق .مكلاومأو

 .ليقتسن الو «ليقن

 نينمؤملا ميلستل «ةروصم ةيآلا تناك نإو «دقعلل ةيسح روص بير الب هذهو
 هذه عمس ايبارعأ نأ ىوريو ءديمحلا ىنغلا «ميكحلا ىلعلا «ىلاعت هلل مهسفنأ

 .حبرم عيب :لاق .هللا :اولاق ؟اذه لوقي نم :لاقف «ةيآلا

 ؛عئابلا ىلع بجي ام اهيف ققحتي ىتلا هراثآ وأ عيبلا ةرمث ىلاعت هللا نيب دقو

 .4 هللا ليبس يف نولتاقي » :ىلاعتو هناحبس لاقف ءعيبملا مدقي نأ هيلع نإف

 ىف اولتاقت نأ مكيلع ىأ ءرمألا ىنعمب انه لعفلا نأ ىلع ءهعبت نمو ىرشخمزلاف

 . . .مكلاومأب هللا ليبس يف نودهاجُتو ... » :ىلاعت هلوقك كلذ نإ لاقو هللا ليبس

 .[فصلا] 49

 نم وهو «نآرقلا ىف ريثك بلطلا ىنعمب ةيربخلا ةغيصلاب نايتإلا نإ لوقنو

 َتاَقَلَطِمْلاَو 8 :ىلاعت هلوقب باجتساف بلطلا ناك هنأ ىدؤملا نأل ؛نآرقلا ةغالب

 تادلاولاو 8 :ىلاعت هلوقو «[ةرقبلا] 467 ... ِءوُرُق هَّالَث نهسُفنَأب نصبرَعي

 . [ةرقبلا] 4 029 . . . ةعاضّرلا متي نأ داَرَأ نمل نيلماك يلوح نهدالوأ نعضري

 راثآ نم ىلاعت هللا ليبس ىف ةلتاقملا نأل ؛ةدهاش نئارق هل انه بوجولاو

 «كلاملا وهف ءهيلإ مهلاومأو مهسفنأ اوعاب اذإ نينمؤملاو ىلاعت هللا نيب مربملا دقعلا

 هللا ليبس ىف نوكت ال ةلتاقملاو «كلمي اميف كلاملا فرصت نم كلذ دعب ءىجي امو

 «ةيسورفلا وأ بلغلا تاذل لتاقي الف «ةينلا صالخإ  امهلوأ - نيطرشب الإ ىلاعت

 ىف الاتق نوكي ال كلذ ريغل لتاق نمف ءايلعلا ىه ىلاعت هللا ةملك نوكتل لتاقي امنإ

 . ىلاعت هللا ليبس
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 م4 للا

 جار ب

- 

 نودهاجملا لعفي ناك امك ءهسفنل قبتسم ريغ لخدي نأ  ىناثلا طرشلاو

 ىلع نوعقيأ نوردي الف «ةكرعملا نولخدي نيذلا ريبزلاو ىلعو ةزمح لاثمأ نولوألا

 :ىلاعت لاق اذلو «مهيلع توملا عقي مأ «توملا

 ءرصنلا ةدارإو «هترارمب اوضر لاتقلا ىف اولخد اذإف ىأ 4 نولتقيو َنوُلَبقيَف

 مه نولتقيو هللا ليبس ىف رافكلا نولتقيف ءايلعلا ىه ىلاعت هللا ةملك نوكت نأو

 ءرصنلا ليبس كلذف مهولتق نإف «نيلاحلا ىف نورسخي مهنأ نوبسحي الو ءاذه ىف

 .مهبر عم اهودقع ىتلا ةقفصلا ىف نمثلا ضبق ىلإ اوعراس اولتق نإو

 :امهيف ملكتن نارمأ ميركلا نآرقلا هركذ ىذلا صنلا اذه ىفو

 عيبملا ميلستب ْنَّض هنأل ءزوجي ال رارفلا نأ ىلإ ريشي صنلا اذه نأ  امهلوأ

 ىف ىلاعت لاق دقو «هيلع ىلاعت هللا دهاع ام ميدقتب نمؤم نضي الو «سفنلا وهو

 4 6 رابدألا مهوُلوت الف اًمحَر اورَمَك َنيِذّلا مئيقّل اَذِإ اوُنمآ َنيذّلااَهيأ اي : ىرخأ ةيآ

 .[لافنألا]

 ءانبلاب ةيناثلاو «لعافلل ءانبلاب نولتقيف  امهالوأ - نيتءارق انه نأ ىناثلا

 نوكت نيتءارقلا عومجمبو «نآرق ةءارق لكو «22)سكعلا ةيناثلا ةءارقلاو «لوعفملل

 ىلاعت هلل اهوتبثأ ىتلا ةيكلملا نإف ءاولتقي وأ اولتقُي نأ نيب اوقرفي الأ ىلإ ةيعاد ةيآلا

 .انهون امك هيحوتو «كلذ غوست

 وهو ءهردق ىذلا نمثلا نأ ىلاعت هللا دكأو «ىلاعت هلل مهسفنأ اومدق دقو

 ىذلا هدعو هنأل ؛ةلاحم ال تآ  اوطعأ ام ىلع ةفعاضم افاعضأ ديزيو « حبرم

 ؛فلختي ال اقح ادعو هللا دعو ىأ 4 اًقح ِهّيَلَع ادعو 9 :ىلاعت لاق اذلو «هدعو

 ىلاعت هللا نإف ء«مكدنع ام متمدق دق متنك اذإو ءداعيملا فلخي ال ىلاعت هللا نأل

 -راصتخالا ةياغ .(نولّتقيو نولّتيِف) نوقابلا أرقو .فلخو « ىئاسكلاو ةزمح ةءارق :(نولُتََيو نولّئقيف) )١(

 .(ةالك)
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 110 للا لااا يحل

 اا <

 نم هدهعب ئفوأ نمو :لاقف ءهدهعو هدعو ىلاعتو هناحبس دكأو «مكدعو ام مدقم
 نم هدهعب ىفوأ دحأ ال ىنعملاو ؛عوقولا ىفن ىنعمب ىراكنإ ماهفتسا اذه هللا
 ءدهعلا قيثوتو ىفنلا ديكأتو «تيبشتلل ماهفتسالا ةغقيص ىلع ىفنلا ءاجو ؛هللا

 ناك اذإو «لجأو ىلعأ هللاو نافرط هيف ناكو «هتوق نايبل ءادهع ىلاعت هللا هامسو

 .ءافولاب ىلاعت هللا دعول اققحم ءافولا

 :ةثالث رومأب هدعو هللا دكأ دقو

 وهو «فلختي فيكو ءادبأ فلختي نأ نكمي ال دكؤم تباث قح هنأ :اهلوأ

 .ميكحلا زيزعلا هللا نم

 هللا نأو ءالطاب بلاغي قح كانه ماد ام تباث داهجلا نأ ركذ هنأ :اهيناث

 نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا ىف روكذم مكداهج نأو ءرصنلاب نيدهاجملا دعو ىلاعت

 يف مهدنع اوم هنوددجي يذلا يملا يبنلا لوسّلا نوعي نيذلا )ف :ىلاعت لاق امك

 مهيلع مرحيو تانيطلا مهل لحيو ٍركدمْلا نع مهامهنيو فورعملاب مهرمأي ليجبإلاو ةاروتلا

 هورزعو هب اونمآ نيذْلاَف مهْيَلَع تناَك يتلا لالْغألاو مهرصإ مهنع عضيو ْتئاَبَحْلا
 . [فارعألا] 4 659 نوحلُمْلا مه ككلوُأ هعم لزنأ يذّلا رونلا اوعبتاو هورصتو

 نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نم هنأل ؛بجاو داهجلا نأ ىلع لدي صنلا اذهو

 نألو ءهورصنيو هورزاؤيو هورزعي نأ مهيلع اونمآ نيذلا نأ ىلع لديو «ركتملا

 .هب ءاج ىذلا رونلا عابتا نم داهجلا

 هللا لوس دمحم إف :نينمؤملا نيدهاجملا فصو ىف حتفلا ةروس ىف لاق دقلو

 هللا نم الْضَف َنوَُعبَي ادّجَس اَعُكر مهارت مهب ءاَمَحر راما ىلع ءادشأ هعم نيا

 ليجيإلا يف مهو ةاروشلا يف مهلم كلذ دوجسلا رَثَأ نَم مههوجو يف مهاميس اناوضرو
 راّمَكْلا مهب ظيغيل 5 هيل عارزلا بجعي هقوس ىلع ئوتساف ظاغساَف هرْزآق هأطش جرخأ عرزك

 . 4 69 اًميظع ارجو َةَرفْعَم مهنم تاحلاّصلا اوُلِمَعَو اونمآ يذلا هللا دعو
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 اللات مالت خل خلط لطط للخط طنل اطل طططاناطضل الالام الالات اتا ضط الا الاااطاط_ مالنا الاانا للا لاا انااا الالة لاننا اخن اكان اخ غخ 11 ازا مانام

 يي كا

 :ىلاعت هلوقك كلذو , 4 هللا نم هدهعب ئَقوأ نمو » :ىلاعت هلوق  اهشلا

 .. #9 :لئاق نم زع هلوقكو [ءاسنلا] 469 انيدح هللا نم قدّصأ نمو. ١

 ماركلا هيلع مديل ركتسم فااصإلا نأو [ءاسنلا] * 050 9 ًاليق هللا نم قدصأ

 هودقع نم ىلع اريخ ناك سدقملا دقعلا كلذ نأ كش الو هللا نم نوكي فيكف

 مكعيبب اورشبَعساَف» ءهتاملك تلاعت لاق اذلو . مسنلا ئرابو قلاخ ىلاعت هللا عم

 نم ىرشبلا هذه اولان دقو ءاهلين وأ «ىرشبلا بلط راشبتسالا هب معيب يذلا

 اررقم ناك اذإ هللا دعو نإف ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل (ءافلا)و «ىلاعت هللا

 نيذلا ىلع نإف «نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا اهب تءاجج ىتلا ةيهلإلا تالاسرلا ىف

 هلوقو «ميظع نمثلا نإف «ىلاعت هلل مهسفنأ مهعيبب اورشبتسي نأ دهعلا مهيلع قحي

 اوذخأتو ءاهومدقت نأ ىلع متعيابتف «مكسفنأ هب متعب ىأ هب متعياب ىذلا ىلاعت

 نمت وهو «ققحم هميلستو «ردقم نمث نم دوجولا ىف ام ىلغأ وه ايلاغ انمث اهلدب

 ةراشإلا 4 ميظعلا زَوَمْلا وه كلَذَو :لئاق نم زع هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخو

 ىلع زوفلا رصق هيفو «ميظعلا زوفلا وهو ةنجلا وهو «نمشلا وأ «عيابتلا ىلإ

 .هلهأ نم انلعجا مهللا «هريخ اميظع ازوف دعي زوف هنأ ىأ «ةمظعلا

 نودباعْلا َنوُبئَتلا ا :هتردق تلاعت لاقف نينمؤملل افاصوأ ىلاعت هللا ركذ دقو

 ٍركدمْلا نع نوُهاّنلاو ف ورعملاب نورمآلا َنوُدِجاَّسلا َن وعكارلا نوحئاّسلا َنوُدِماَحْلا

 . 4 659 نينمؤمْلا رش ٍرَشَبو هللا دودحل َنوُظفاَحْلاَو

 ماودل اهيلع مهتباقرو «مهسوفن ةمالس نيبت نينمؤملل ةينامث فاصوأ هذه

 ءاهبير نوليزي مهتعامج ىلإ مهداحآ هجتي ءاهأدص اولازأ تأدص املكف ءاهريهطت

 ىتلا ىلاعت هللا دودح مزتلي الضاف اماع ايأر اهل نولعجيو ءاهعمتجم نورهطيو

 .اهدح
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 :نينمؤملا حاورأ ريهطت ىلإ ةريشم ةزجوم تاملكب ملكتنلو

 مهيف دتشتو مهسفنأ نوبقاري نيذلا مهو .4دوبئاَتلاا» مهنأ ىلوألا ةفصلا
 وأ «كش هيف نوكي وأ ءاهرمأ سندي رمأب اوسحأ املك مهف «ةماوللا سفنلا ةوق

 ىلإ امئاد نوبوتي ءمهسفنأ نوبقاري مهف اوبات «ىلوأ هكرت وأ «ىلوأ هريغ نوكي
 مهسوفن ىرتعي سند ىأ ليزي ءام اءولم الايكم مهدي ىف نأكو ؛هيلإ نيبينم مهبر
 .بوثلا ىلع عقي رابغ ىأ رهطي امك ةبوتلاب

 مهنأك هللا نودبعي «ىلاعت هللا قحب مايقلاب « َنودباَعْلا 8 ىناثلا فصولاو
 ««دباعلاو بئاتلا» نافصولاو «مهاري هنأب نورعشي مهف هنوري اونوكي مل نإف «هنوري

 .ةيلحتلل ىناثلاو ةيلختلل امهلوأ نانرتقم

 مه نيحئاسلا نأ ىلع نيرسفملا رثكأ 4نوحئاّسلا 9 ثلاثلا فصولاو
 داهجلا هنأ ىرن نكلو .27«موصلا ىتمأ ةحايس نإ» :رثألا ىف درو دقف نومئاصلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نذأتسا الجر نأ ةمامأ وبأ ىور دقف هللا ليبس ىف

 ىف داهجلا ىتمأ ةحايس نإ» :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقف ةحايسلا ىف ملسو

 . ؟200هّللا ليبس

 .ملعلا بلط ىف ةحايسلا دارملا نإ ءاملعلا ضعب لاقو

 ليبس ىف ةحايس لك لمشت ةحايسلا لوقن نأ ءارآلا نيب عمجلا :لوقن اننإو

 فرعت ىف ةحايسلاو «مالسإلا رشن ىف ةحايسلاو «داهجلا ىف ةحايسلا لمشتف هللا

 .ىلاعت هللا توكلم ىف احئاس ركفلا حبس لمشت امك «نيملسملا لاوحأ

 )١( 8ص« 4ج :هريسفت ىف دوعسلا وبأ هركذ ٠١ 5

 ىنكس :انه اهنع ىهنملا ةحايسلا نم دوصقملاو .(؟ غمك) ةحايسلا نع ىهنلا ىف -داهجلا :دواد وبأ هاور قفز

 .سفنلل ارهق تافولأملاو تاحابملا كرتو «ىراربلا
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 نيفصولا نيذه نإ اولاق 4 تودجاّسلا ثوعكارلا 9 سماخلاو عبارلا نافصولاو
 عوكرو ءدوعقو مايق ةالصلاف «لعفلا ةدارإو ءازجلا ركذ ىهو «ةالصلا ةماقإل

 ناذللا نافصولا امهنأل ؛ركذلاب دوجسلاو عوكرلا صتخاو «ءاعدو ةءارقو ءدوجسو

 هلل عوشنلاو عوضخلا ناسحإب ةالصلا ةماقإ نأل «ةالصلا ىنعم امهيف ىلجتي
 «ةالصلا ةماقإ وه ماتلا هضيوفتو «لماكلا هعوضخب بلقلا صالخإ نإو . ىلاعت

 نع دوجسلاو عوكرلا ىنكرب ربعي نأ لوقعملا نم نوكيف ةماقإلا ىنعم نع هب ىنكو
 ءركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت اهنأ نم ةالصلا هب تصتخا ام ققحتي امهبو «ةالصلا

 .ىلاعت هللا ركذ اهيف ققحتيو

 ركذ ءايعامتجاو ايبلق مهسوفن ىبرت ىتلا فاصوألا هناحبس نيب نأ دعب
 .ةدئاسلا ىه امئاد ةليضفلا لعجتو « مهعمتجم رهطت نيتفص

 :ىلاعت لاق اذلو ءركنملا نع ىهنلاو فورسملاب رمألا ناتفصلا ناتاهو
 رمألا ىلع موقي لضافلا عمتجملا نإ ,«رَكمْلا نع نوُهاَنلاو فورعملاب نورمآلا »
 رمأ لك نع ىهنلاو «ةميلسلا لوقعلا هركنت ال فورعم وه ام لك ىأ «فورعملاب
 هلظ ىف ومني ميلس قلخ لكل لظ لضافلا عمتجملا نإف «ةميلسلا لوقعلا هركنت
 : ىلاعت لاقف ءركتملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ةمأ دمحم ةمأ تناك اذلو «فراولا

 ولو هّللاب توئمؤتو ٍركمْلا نع َنوُهْنَتو فورعملاب نورمأت ساّئلل تجِرْخأ أ ريح مثك )»
 .[نارمع لآآ . مهل اريخ َناَكَل باتكلا لهَأ مآ

 هدحي ام دحلا 4 هّللا دودحل َنوُظفاَحْلاَو ظ :ىلاعت لوق نماشلا فصولاو
 هلوق كلذ نمو «هنوصو هتيامح هظفح ىنعمو «مارحلاو لالحلا نيب الصاف عراشلا

 َنوُملاَظلا مه كَلوُأَف هللا دوُدَح َدَعََي نمو اهوُدَمعَت الف هللا دودح كلت ... » :ىلاعت
 .[ةرقبلا] 4659

 ىتلا مئارجلل ىلاعت هللا اهركذ ةبوقع لك ىلع ءاهقفلا فرع ىف دحلا قلطيو

 «عمتجملا قحب رصعلا ةغل ىف ربعي امك وأ «ىلاعت هللا قح ىلع ءادتعا دعت
 .لئاضفلل ةيامحو لئاذرلا ىلع تابوقع دودحلاف
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 قرفت ىتلا هللا دودح نمض ىف صاخلا ىهقفلا ىنعملا اذهب دودحلا لخدتو

 .اهيلع ىدتعي الأو ءاهتاعارمو اهنوص اهظفحو «مارحلاو لالحلا نيب

 ريخلا لين ىهو «ناميإلا ةبقاعل انايب «هلوقب ةميركلا ةيآلا ىلاعت هللا متخو

 :ىلاعت لاق اذلو «ربكأ هللا نم ناوضرو «ةرخآلا ىف تانجلاو ايندلا ىف نانئمطالاو

 هدنع ىلاعتو هناحبس هللاو ءانركذ امك ءازجلا نسحب مهرشب ىأ 4 نينمؤملا رشبو »

 عون اذه نأ نايبل 4 نوظفاَحْلاو » :ىلاعت هلوق ىف (واولا)» تناكو «بآملا نسح

 رفغتسي الو «ميحجلا باذع مهل نوكرشملاو «نينمؤملا ءازج اذه نإو هقبس امل رياغم

 يبنلل ناك امال : ىلاعت لاق اذلو , ةبارقلاب ال «لامعألاب ىبرقلا امنإ ءدحأ مهل

 مهْنَأ مهل يبت اَم دعب نم ئبرق يلوأ اوناك ولو نيكرشملل اورفغتسي نأ اونمآ نيِذّلاَو

 . 4 619 ميحجْلا باَحّصأ

 نع سفن يِزَجَت ال ... 8 ء[روطلا] 4 69 َنيِهَر بسك اَمب ْئِرْما لك .. .ِه
 «[مجنلا] 4 69 ئعس ام ّألِإ ناسنإلل سيل نآو)» «[ةرقبلا] « 62 .. . اعيش سفن

 ضعب ناك دقلو «هريغ ناسنإ نع ناسنإ لمع ىنغي الأ بجوت ةينارق دعاوق كلت

 نم هبحي نمل ةرفغملا نمؤملا بلطي نيكرشملاو نينمؤملا دحأ نيب ةطبار ةبحمل نينمؤملا

 هللا ىلص هيبن هللا ىهنف «ةلوصوم ةدومل وأ «ةطبار ةبارق وأ ةعماج محرل نيكرشملا

 يبنلل ناك امإ» :ىلاعت لاقف «نينمؤملا نم هعم نمو وه كلذ نع ملسو هيلع ىلاعت

 «ةبيرق ىبرق باحصأ ىأ 4 ىبرق يلوأ اوناَك ولو نيكرشملل اورفغتسي نأ اوُنَمآ نيِذّلاَو

 ةثاغتسا ىلاعت هللا در دقو ءمهءانبأ وأ مهءابآ اوناك ولو ىأ «برقأ ثنّوم ىبرقف

 . [دوه] 4 (63 ... حلاّص ريغ لمع هّنِإ . .. © :لاقو ءهنبال حون

 ىلإ وعدي ىذلا ىبنلل حص امو «هل غاس ام ىأ .4 ...يبثلل ناك امإ» لوقي

 لحي ال لض دق مادام ءهمواقيو «هدناعيو «هنع دصي نمل رفغتسي نأ قحلا

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ىور دقلو «هلالض ىلع تام اذإ هل رافغتسالا

 رفغا مهللا» :هتينث ترسك امدنع دحأ ةعقاو ىف هيلع هموق ةدش لاح ىف لاق
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 ىبنلا ةوعد نأب كلذ ىلع دريو ؟رافغتسا اذه دعي الأ ««نوملعي ال مهنإف ىموقل

 ةلمتحم ةبوتلاو «ةبوتلا اهمزالت ىتلا ةرفغملاب ةوعد ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ءرانلا باحصأ نم اوراصو ةبوتلا تعطقنا دقف اوتام اذإف «ءايحأ اومادام «ةبيرقو
 ءاهب ةوعد رافغتسالاو «ةبوتلا ءاجرل زوجي ءايحألل رافغتسالاف «ىهنلا عضوم اذهو
 اورفْغَتَسَي نأ اونمآ نيذّلاو يِلل ناك امال :ىلاعت هلوق ىف نيكرشملل ريبعتلاو

 .«نيكرشملل
 راجحألا اولعج نأ ىف مهلالضو «مهبر ةعافش مدع نايبل نيكرشملاب ريبعتلاو

 مهب مكتطبر امهم ىأ 4 ئبرق يلوأ اوناك ولو » :ىلاعت هلوقو «ىلاعت هلل ادادنأ
 .هديكأتو «عنملا قيثوتل كلذو ءانركذ امك طباورلا

 ىبنلل ناك ام ىأ 4« ميحَجْلا باَحصأ مِهّنَأ مهل نّيبت ام دعب نم » :ىلاعت هلوقو
 ءميحجلا باحصأ مهنأ مهل نيبت ام دعب نم نيكرشملل اورفغتسي نأ نينمؤملاو
 ىف ءاسججر ال ةافولا دعب هنإف «نيملاعلا برل نيدناعم نيكرشم مهتافوب كلذو

 رافغتسالا زوجي نيكرشملا نم ءايحألا نإ :اولاق كلذلو «مهل رفغتسي ىتح « مهتبوت

 ءاعدلاو «ةبوتلاب مهل ءاعدلا ىعدتسي ةرفغملا بلطو «مهل ةرفغملا بلط هنأل ءمهل

 هنأل «ةبوت الو «ميحجلا ىف هنأ نيبت دقف تام نمل رافغتسالا امأو ءزئاج ةبوتلاب

 نّيبت ام دعب نم 8 :ىلاعت هلوق ىفو «ءازجلاو باسحلا راد ىلإ فيلكتلا راد نم لقتنا

 :ناتينايب ناتظحالم 4 ميحجلا باَحصأ مُهْنأ مه

 نم اولعف ام ىلإ ريشت اهنإف 4 نّْيبَت ام دعب نم :ىلاعت هلوق ىف :ىلوألا
 نيمواقم هلهأو قحلل نوهراك مهو اوتام مث «قحلا هب اومواق دانعو «هونياع ىذأ
 . هلوسرو هللاب نيرفاك

 ءاهنومزالي نيذلا ىأ 24 ميحَجْلا باَحْصُأ مِهَّنَأ 9 ب ريبعتلا ىف :ةيناثلا

 ءادبأ اهنوزواجتي ال ىأ مهيلع ةروصقمو اهيلع نوروصقم مهنأب رعشي ريبعتلاو
 . مهلاثمآألو مهل ةمزال ىهو
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 نيبت نت ام هاي ادعو ةدعوُم نع لإ هيبآل ميهارْيإ رافعا َناَح امو إط :ىلاعت لاق
 عاق ا وي ل

 . 4 059 ميلح هاَوَأل ميهارْبإ نإ هنم رب هلل ودع ُهّنَأ هَ

 رفغتسا دقو «نيكرشملل اورفغتسي نأ نع نينمؤملاو هيبن ىلاعت هللا ىهن

 نيبت نكلو ءهل رفغيو بوتي نأ وجري ناك هنأل ؛نامزلا نم ةرتف ىف هيبأل ميهاربإ

 هللا ىلص ىبنلا ىهن دكؤت ةزجوملا ةراشإلا هذه نإو ءهلل ودع هنأ كلذ دعب هل

 .نيكرشملل اورفغتسي نأ نع هباحصأو ملسو هيلع ىلاعت

 ةروس ىف هب حرص اسم ةدعوملا كلتو 4هاَيِإ اهَدَعَو ةدعوُم نع الإ :هلوقو

 باقكلا يف ركذاو )» :ةجاحملا هذه ىف ىلاعت لاق دقف «هيبأ | عم هتجاحم ميرم

 الو رصنيي الو ْعَمْسَي ال ام دبعَت مل تأ اي هيبأل َلاَق ذِإ © 69 اين اقيذاص َناَهّنِإ ميهارْبإ

 ايوَس اًطارص َكدْهَأ يِْبئاَف كأي مل ام معلا نم ينءاج دق يّنِإ تبَأ اي 59 اًئيش كلنع ينغي

 نأ فاَحأ ينِإ تأ اي 0 اًيصَع ِنمْحرلل اك ناَطْيشلا نإ نايا دبع ال تأ اي 0

 ميهاربإ اي يتهلآ نع تنأ بغارأ لاق 62 اًيلو ناطيشلل َنوُكَتَف ٍسْحَرلا م َباَدَع كّسَمَي

 يب اك نإ يو كل رهغتأس يع الس لا )ايم نرجو جزا هن مل ف

 ايقش يِبر ءاعدب نوكأ الأ ئسع يّبر وُعدأو هللا نود نم َنوُعدَ امو مُكُنِزَحَعََو 9 اًيفح

 .[ميرم] #62

 هللا هل رفغي نأو «بوتي نأ وجري ناك هنأل «هيبأل اهدعو ىتلا ةدعوملا هذه

 .«ةلمتحم ةبوتلاو ءاهل ةمزال ةبوتلا ءىجت ىتلا ةرفغملا بلطب ناك رافغتسالاف «ىلاعت

 ةعانصب هلل هتوادعو «هيغ ىلع هرارمتسا هل نيبت املف ءايح ناك هنأل ؛ةنكممو

 :ىلاعت لاق دقف «ةنحتمملا ةروس ىف ءاجو .هنم أربت هللا نود نم دبعت ىتلا ناثوألا

 امم مكم ءآرب نإ مهموقل اوُلاَق ْذإ هع نيدلاو ميهارنإ يف ٌةَنسَح ٌةوُسَأ ْمُكَل تناك دق

 هللاب اونمؤت تح ادبأ ءاَضْعبْلاو ةوادعْلا منيب اَننيب اَدَبَو مككب ارك هللا نود نم َنوُدْبْعَ

 لع اري ول بد لأ موك وطننا أل اذ لوقا دخ
 ماس سومم ص ةهماسأ مورو ماس



 ةبوتلا ةروس ريسفت 1#
 01 لللللللللا

 ةعانص ىف هيغ ىلع وهو ءاكرشم تام املو «هيبأل رافغتسالاب ميهاربإ دعو
 ناك ىذلا هيبأ نم هؤربت ىف نمؤملل الثم تراصو هنم أربت ءاهتدابعو مانصألا

 . ةيادهلا هل داريو ءارب هل ميهاربإ

 ءاجر هيبأل رافغتسالا ىلع هئثعب ىذلا ىسفنلا ثعابلا ىلاعت هللا نيب مث

 ةدشو هبلق ةقرل هوأتلا ريثك هاوألا © ميلح هاَوَأل ميهاربإ نإ ةرفغملا اهدعبو «هتبوت
 نأ ىغبني نمل كردم روبص لقاع ميلحو «هابرق ىلوأل هتبحم طرفو «هساسحإ

 .ميحر روفغ هّللاو ءهنم أربتي نمو ءمحري

 :ىلاعت لاق

 ٌقَح مهن ده ٌدِإَدَعَب امو ٌلِضِلْلا تاَكحاّمَو

 نق مصل َمَو تبوس جب ضرار تعلم
 12د تباَّئدَكَل 2 0

 نا لا راح لان تيس
 رم بوك عيري هاك اَموَقَب ب نِموَرَسُمْلا ةَءاحم

 رك ريبيل

 ةذحل ٌمِيِحب فو ءرمهيرهت ُهَّنِإ هيلع سِباَنَّرُش ةمهنَم

 الاول تقاس اخ تل كال
 00 هو

 ًاجنمال نآ اونو مهسمن هس أوك تق 3 200

 ثاََيلاَوْه هنأ ويوم مهيلع ب 2 5 ٍهَنأَنِم

٠. 

0 
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 نع ايهن ناك اهلبق امو ءاهلبق امب ةيآلا هذه لصو ىلع لدت (واولا)



 ةبوتلا ةروسريسفت ا
 ليل 4

 اال
 يي

 ىوذ وأ «هلآب ةفأرلا هتعفد نم نينمؤملا نم ناك دقو «رافغتسالا نع ىهنلل ةمتت

 ذإ دعب اموق لضيل هللا ناك امو اط هنأ نايبل ةيآلا تناكف «مهل رفغتسا نأ ىبرقلا

 اصوصخو «فيلكت ريغ نم ةذخاؤم ال هنأ نابل 04 وقتي ام مهّل يبي ئتح مهاده
 . ةيادهلا ليبس راتخا نمل

 4 نوت ام مهل يبي تح مهاده ذِإ دعب اموَق لضيل هللا ناك امو :ىلاعت هلوقو

 رثكأ لوق ىلعو ىدتها نمل لالضإ اهنم نوكي نأ «ىلاعت هللا تاذ نع دكؤم ىفن

 مكحلا «ٌلضيل ) ىنعم نوكي اقيثو اطابترا اهلبق امب ةطبترم ةيآلا نوكتلو «نيرسفملا

 هنأ امكف «ةلالضلا نم ىَقَّتي ام هناحبس نيبي نأ لبق ءاهيلع ةذخاؤملاو ةلالضلاب

 نيبذعم انك امو .. . ]» :ىلاعت هلوق ىضدقمب نيبم لوسر دعب الإ بذعي ال هناحبس

 الإ بكترا بنذب هناحبس ذخاؤي ال كلذكو «[ءارسإلا] 062# ًالوسر ثعبن بح

 ىه هللا مهاده ىتلا ةيادهلا نأ ىلع اذهو «هتاقتال قيرطلاو «بنذ هنأ نايب دعب

 «برشلا نع ىهنلا دعب الإ رمخلا برش ىلع كبساحي الف مالسإلا ىف لوخدلا

 عضوو «هنع ىهنلا دعب الإ فذقلا ىلع الو ؛هنع ىهنلا دعب الإ ىنزلا ىلع الو

 دعب الإ رافغتسالا ىلع ذخاؤيل ىلاعت هللا ناك امو «باكترالا نم ةعناملا دودحلا

 .ةذخاؤملا هب نوقتي امل نايب ىهنلا ىفو ءهنع ىهنلا

 اموق ذخأيل ىلاعت هللا ناك امو «ىنعملا نوكي نأ «بتكأ انأو «ىل رطخ دقو

 مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهيلع هذخأ ىذلا قاثيملاو «ةيناسنإلا ةرطفلا ىضتقمب اوراس

 هلوق ىنعم اذهف ءاهيلع سانلا رطف ىتلا ةيرطفلا ةيادهلا ىه هذهف ءمكبرب تسلأ

 ئتح 9 :ىلاعت هلوقو ةقيلخلا ءدب ىف مهاده نأ تقو ىأ 4 مهاده ذِإ © : ىلاعت

 نأب هيقتت ام اهل نيبيو ءاهمعديو ةرطفلا ديؤي ام نيبي ىتح ىأ 4 نوقّتي ام مهل نيب

 ءهيهنو ىلاعت هللا رمأ وه عناملا زجاحلاو «هيف عقت الف «ةياقو هنيبو اهنيب لعجت

 4 6 ًالوُسَر تعبت تح َنيبَدعم انك اَمو .. . # :ىلاعت هلوق عم امامت ةقباطتم نوكتو

 . [ءارسإلا]



 ةبوتلا ةروس ريسفت ا##
 4 لئلا لااا

 : همام 1
 يي

 4 ميلع ءيش لكب هللا نإ :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متخ دقو

 «(نإ) ب ديكأتلابو ءلومشلاو ةطاحإلاب هلك دوجولا معي ىذلا هملعل ديكأت

 ءهلك دوجولا مع ىذلا هملع ىضتقمبو «ةلالجلا ظفلب ةيماسلا ةلمجلا هريدصتبو

 .هتمكحو هملع ىضتقم ىلع هربديو «ءىش لك ردقي

 ءهكلم دوجولا لك نأل ؛هملع مومع دكؤي ام ةيلاتلا ةيآلا ىف ءاج دقو

 :ىلاعت لاقف «كلمي اميف كلاما فرصت هيف فرصتي

 يلو نم هّللا نود نم مكل امو تيميو يبحي ضرألاو تاومّسلا كلم هل هللا نإ

 . 4 055 ريصن الو

 نيب طبري نأ ىواضيبلا دارأ دقلو «هناطلسو ىلاعت هللا كلم تتبثأ ةيآلا هذه

 لاقف «ةلالضلا ىلع اوتام اذإ مهل رافغتسالاو نيكرشملا نم ةءاربلاب رمألاو ةيآلا هذه

 ىلوأ اوناك ولو «نيكرشملل رافغتسالا نم مهعنم امل) :هنع ىلاعت هللا ىضر

 لك كلام هللا نأ مهل نّيبو ءاّسأر مهنم ؤربتلا بوجو كلذ نمضتو «(ىبرق

 هنم الإ ةرصن الو «ةيالو مهل ىنأتت الو هيلع بلاغلاو هرمأ ىلوتمو دوجوم

 نورذيو نوتأي اميف دصقم مهل ىقبي ال ىتح «هادع امث اوءربتيو هيلإ اوهجوتيل

 .هاأ .هاوس

 ىذلا ىلاعت هللا ملع دكؤت ةميركلا ةيآلا نأ ىواضيبلا هآر ام عم ىرنو

 «لماشلا ىلاعت هللا ملع دكؤت «ةريخألا ةيماسلا ةيآلا هذهف «ةقباسلا ةيآلا هب تمتخ

 ىضتقم ىلع هيف ءىش لك ربدي ىذلا «قلطملا ىلاعت هللا ناطلس نيبتو «هببس نيبتو

 تاوُمّسلا عيدب ا هلك هعدبأو ءهقمنو هبترو ءدوجولا تماقأ ىتلا هتمكحو هملع

 . [ةرقبلا] 4 09 ... ضرألاو

 اهجاربأب تاومسلا ىلع وه لب ءطقف ناسنإلا ىلع نوكي ال هكلم نإو

 كلذ ىفو «تيميو ىيحي ءءامسلا ىف ءىش هكلم نع جرخي ال اهتاقبطب ضرألاو
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 للملا سلا
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 اهيلع توميس ىتلا لاحلاو ءانمؤم وأ ءارفاك ىحلا هايحي ىذلا فصولا ىلإ ةراشإ

 ٠ .ايندلا ىف هلمع باوبأ

 مكل امو «هانعمو نينمؤملل باطخلا « ريصن الو يلو نم هّللا نود نم مكل ام

 الف «هاوس مكرصني ريصن الو «ىلاعت هللا الإ هنوبحتو مكيلاوي ىلو نم نونمؤملا اهيأ

 ةمحر هلسرأ ىذلا هلوسرو ىلاعت هللا ىصع نمب اوفأرت الف «ةبارق هيلع اورثؤت

 .ءاشي نم لضيو ءاشي نم ىدهي هقلخب ىلوأ هناحبس هنإو «نيملاعلل

 ىف ةرسعلا ةعاس ىف هوعبتا نيذلاو اوفلخت نيذلا لآم هناحبس هللا نيب دقلو

 :ىلاعت لاقف كوبت ةوزغ

 نم ةرسعلا ةعاس يف هولا نيِدَلا راصنألاو نيِرجاَهُمْلاو ىلا ىلع ُهَّللا بات دقن ا

 . 4 659 ميحر فور مهب ُهّنِإ مهيلَع بات مت مهنم قير بوُلُق غي داك ام دعب

 معتو 0 لك هيف قت دقو نينمؤملل | اديدش ارابتخا ةوبت ةوزغ تناك

 تان ندا ص يربملا ربو تارعشاو يلا وشل نم تو عا

 .[ةرقبلا] 4 625 نوعجار هيَ انو هلل ان اوُناَق ٌةبيصُم

 ءاوربص نيذلا مركو «ليصفتلا ضعبب ىلاعتو هناحبس هللا اهركذ اذلو

 تقو ىف اولذاخت نيذلا نينمؤملا بتاعو ءاوفلخت مث اوطبثو اولذخ نيذلا بقاعو

 نأ بجيو «ةعفرلاو ةزعلا طانم لاحلا هذه لثم ىف ربصلا نأل كلذو ءاهيلإ ةوعدلا

 ضرألا ىف نوملسملا مهب زتعيو «مالسإلاب اوزتعيل «نيرباصلا ءالؤه لاحك اونوكي

 .اهلك

 اوعاطتسا ام «مهنيب لوسرلا نأ الولو «فوخلا مهلانف هلك ءالبلا مهلان دقو

 مهبولق ىف ىقلي نأ رفصألا ىنب برح نأش نم ناك دقل «نامورلا ىلإ باهذلا
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 مهلانو رعذلا سوفنلا ىف نوقليو «فوخلا كلذ نوثبي مهنيب نوقفانملا ناكو «بعرلا

 ءاهودصحي ملف تجضن دقو ةنيدملا ىف اهوكرت ذإ ؛تارمثلا صقنو عوجلاو فوخلا
 ريثك نبا ظفاحلا ريسفت ىف ءاج «ةديعب ةقش ىف نورئاس مهو شطعلاو عوجلا ناكو

 ءماشلا حتفب اصاهرإ تناكو نامورلا تبهرأ ىتلا ةوزغلا هذه ىف ةقشملا ريوصت ىف

 رجلا نابهل ىف نينمؤملاب جرخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ةداتق نع ىورف
 ةرمتلا ناقشي اناك نيلجرلا نأ انل ركذ دقل ىتح ءديدش دهج اهيف مهباصأو

 لاقف ةرسعلا نأش ىف باطخلا نب رمعل ليق هنأ سابع نبا نع ىورو .. ..امهنيب

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ :مهلان ام فصو ىف باطخلا نب رمع

 نم عطقتتس انباقر نأ اننظ ىتح شطع هيف انباصأف «ديدش ظيق ىف كوبت ىلإ ملسو
 هتبقر نأ نظي ىتح عجري الف ءاملا سمتلي بهذيل لجرلا نإ ىتحو «شطعلا ةدش
 ىقب ام لعجيو «هبرشيف «هثرف رصسعيل «هريعب رحنيل لجرلا نإ ىتحو «عطقنتس

 اريخ ءاعدلا ىف كدوع دق لجو زع هللا نإ هللا لوسر اي :ركب وبأ لاقف ءهدبك ىلع

 تلاس ىتح اهعجري ملف «هيدي عفرف «معن :لاق «!كلذ بحت» :ِهِكَك لاقف انل عداف

 تزواج اهدجن ملف ءرظنن انبهذ مث «مهعم ام اوئلمف تنكس مث «تلطهأو ءامسلا

 نكت مل لحاورلا نأ هريغ ىف ءاجو ءهريثك نبا ىف ءاج ام اذه ؛2"ركسعلا

 .ةلحار نكي مل نإو ريعب وأ ةدحاو ةلحار ىلع نوبقتعي رشعلا ناك لب «ةروفوم

 فيك «لبق نم انركذ امك نيبيل نآرقلا اهركذو اهيلإ ةراشإ وأ ةقشملا ىه هذه

 نانئمطالا نوكي فيكو «ةلذلا عفرو «ةزعلا بلط نوكي فيكو «داهجلا نوكي

 رورملا نم ةميركلا ةزيزعلا ةايحلا لينل دب ال ىذلا بعتلا رسج نوكي فيكو «ةوقلاو

 . هيلع

 يف هوعبتا نيذّلا راصنألاو نيرجاهملاو يبنلا ىلع هّللا باَت دقل 8 :ىلاعت لوقي

 ءديدشلا رحلاو «لاملو ءدهجلا ىف ةدشلا تقو ىأ ةرسعلا ةعاس 4 ةرسعلا ةعاس

 : ص ا ع3ج :ةي )١( كج :ةياهنلاو ةيادبلا ص١"75 .



 رم جل
7 

 مهل تناك نيذلا مه دادش ظالغ موق ةبراحمو ءدوشنملا ناكملا ىلإ لوصولا قيرطو
 .ةوطسلا

 ىلإو «نيقباسلا اوناك راصنألاو نيرجاهملا نأ ىلإ ةقباسلا تايآلا تراشأ دقو

 مهسوفنل باقع هيف ءايساق ابتع ناك ام مهيف هناحبس لاق ءاوفلخت نيذلا نأ

 .ناميإلا ىف اًمعضو اقافن نيفلخملا ىضم اميف نيبو «ةنمؤملا

 نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع ىلاعت هللا بات دقل :ىلاعت لوقي

 ءمهبذك ملعي وهو «نيقفانملا نم هونذأتسا نيذلل هنذإك اهيف عقو ىتلا هئاطخأ

 امم كلذ وحنو «نخثي نأ لبق ىرسأللا ءادف ذخأف ىرسألا رمأ ىف هداهتجا كلذكو

 ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهيف دهعت ىتلا تادهاعملاو ءبورحلاب قلعتي

 الإ ىلاعت هللا ةئطختو هداهتجا ناك امو .هداهتجا ىف أطخأ هنأ ىلاعت هللا نيبيو

 ديس اذهو «.نوئطخي مهلوقعب نودهتجي نيذلا نأ هدعب نم نوئيجي نيذلا ملعيل

 دبتسي نأ هل سيلو أطخلل ةضرع ناك ايأ مكاحلا نإف «ئطخي دقف دهتجا اذإ ءرشبلا

 .داشرلا ليبس الإ مكيدهأ امو «ىرأ ام الإ مكيرأ ام نوعرف ةلاقم لوقيو «هركفب

 «مهدنع ةيلاع بصانم ىف اوناك ولو «ىراصنلا نم ءالهجلا قلعت دقلو

 ىلص دمحم نم لضفأ مالسلا هيلع ىسيع نأ «نامزلا اذه ةفسالف نم مهنأ اوعداو

 ةالصلا هيلع دمحمو ءرفغي بنذ هيلإ بسني مل هنأل «ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ... رَّخأت امو كِبِنَذ نم مّدَقَت ام هللا كَل رفغُيل ل :ىلاعت لاق امك هل رفغ مالسلاو

 «ٍراصنألاو نيِرِجاَهمْلاَو يلا ىلع هللا باَت دَقَلا» :ىلاعت لاقو ء[حتفلا] 40

 .اعم امه وأ ءدساف ىوه وأ .ءشحاف لهج كلذ نإ لوقنف

 «ةيهولآلا تاذلل عوضخلاو «ةيدوبعلا تاماقم نم ماقم ةبوتلا نآأل  الوأ

 ماقملا ولعب ساسحإ نم ثعبنت ةبوتلا نأل ؛نوباوتلا مهنأب ءايقتألا فصو اذلو

 تاذلا وحن ريصقتلاب روعشلاو «رورغلا نع دعبلاو «سفنلا شيتفتو «ىهلإلا
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 امهم هللا بنج ىف لعفي ام رغصتسي دباعلاف «ةحلاصلا لامعألا نكت امهم «ةيلعلا

 . ةبجاو ةعاط تاوف وأ ريصقت دوجو نم لمتحي امع بوتيف «ءاريبك نكي

 امل هتباجتساو ءهتعاط طرف نسحب اهيلع ذخاؤي ال ىتلا ءاطخألا نأ  ايناثو

 قح ىه ىتلا ةقلطملا ةعاطلا فلاخت اهنأو ءزوجت تناك ام اهنأب ىلعألا ىلعلا هبلطي

 .ىلاعت هللا قلخ ةوفص مه نيذلا ءايبنألا اصوصخو «هدابع ىلع هللا

 «ةرطفلا نيد ىضتقمب ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نأ  ائلاثو

 «بنذي نأ ال «ئطخي نآأل اضرعم «قحلا ةوعد ىف داهجلاو «سانلا لاوحأ ةجلاعمو

 عم قفتي ال هب اضرلاو «بنذلاك هأطخ نأب سحي هسفن ةماقتساو (,.هتعاط طرفلو

 .هبطاخي ىذلا ىلاعت هللا نم هماقم

 عوجر اهنأل ؛ نينمؤملا لالخ نم ةتباث ةلخ نوكت نأ بجي ةبوتلا نأ  اعبارو

 «ىلاعت هللا ىلإ عجري الف «ةايحلا هرغت نأ زوجي ال نمؤملاو «ىلاعت هللا ىلإ

 ديدجت اهتاذ ىف اهنأل ؛اهنع نمؤملا لفغي الأ بجي ةبوتلاب هللا ىلإ عوجرلاف

 نأل نينمؤملل ةوعد رشبلا ديس دمحم ةبوتو «ةرمتسملا ةعاطلاب ريكذتو «ناميإلل
 سا هو مهو هم 7 هاه 01 ما 3

 نوحلفت مكلعل نونمؤملا اهيأ اعيمج هللا ىلإ اوبوتو ... 9 :ىلاعت لاق امك اوبوتي

 .[رونلا] 46

 أجلتف «بونذ اهنأك تاوفهلا نأب تسحأ تلع املك سوفنلا نأ  اسماخو

 .نيبرقملا تائيس راربألا تانسح :ءاملعلا هلوقي ام اذهو ءاهير ىلإ ةيانإلاب ةبئات

 راربألا تامس بنذ هنأك أطخلاب ساسحإلاو نارفغلاو «ةبوتلا نأ نيبتي اذهبو

 تاذ ةيوبنلا تاذلا ىف اصقن سيلو «ةيدوبعلاو ةيبوبرلا ىنعم كاردإ ماقم ىف ولعلاو

 .رشبلا لضفأ

 اونوك نيذلا مهنأل ؛نيرجاهملا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا دعب ركذو

 رشن ءاغتبا مهلاومأو مهرايد نم اوجرحأ نيذلا مهنألو «مالسإلل ىلوألا ةيلخلا
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 اذإو ءاورصنو اووآ نيذلا راصنألا ناكو «مهنيدب اكاسمتساو «ةيمالسإلا ةوعدلا

 ةماعدلا هعم اوماقأو ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اورزآ نورجاهملا ناك

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اونواع نيذلا مه راصنألاف «مالسإلا ءانبل ىلوألا

 «هءابرقأو دلك ىبنلا موق مه نولوألا ناك اذإو «ةيمالسإلا ةلودلا ةماقإ ىف

 كلسو ءابعش سانلا كلس ول» :قداصل هنإو مهل مسقأ نيذلا هؤابحأ مه راصنألاف

 محرا مهللا» :لاقف مهل اعد نيذلاو ««راصنألا بعش تكلسل ابعش راصنألا

 . ىبأو مهاذأ نم نعلو هللا مهمحر «١2)(راصنألا ءانبأو «راصنألا

 ةديدشلا لاح ىف مهلاح نيبي فصوب راصنألاو نيرجاهملا هللا فصو دقو

 نم ءزجلا ةعاسلاو .4 ةرّسعْلا ةعاس يف ُهوْعَبلا نيذّلا 9 :لاقف كوبت ىف تناك ىتلا

 «هئيبخلو مهلاحل فشاك فصو اذهو «ةريهظلاو .ىشعلاو «ةادغلاك نمزلا

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اوعبتا نيذلا مه لاملاو لهألاو رادلا اوكرت نيذلا نورجاهملاف

 نورثؤي اوناكو ءاورصنو اووآ نيذلا راصنألا كلذكو «ةدشلا ةعاس ىف ملسو هيلع

 دقو «ةرسعلا ةعاس ىف هوعبتا نيذلا كلذك مه ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع

 ةدش نم عطقنت تداك قانعألا نأ ىتح «ةديدش ةرسع نم ناك ام ضعب انركذ

 .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ءاعد الول شطعلا

 دعب نم 9 :ىلاعت لاقف سوفنلا ضعب ىلع ةرسعلا ةدش ىلاعت هللا روص دقو

 بولق غيزت تداك ىتح اهاضقأ تغلب ةدشلا نأ ىأ ,4َمُهّْنَم قيرف ْبوُلُق ْعيَِي داك ام
 لب ءاولضي ملو ءاوغيزي مل مهنكلو «مهنم قيرف بولق لضتو فرحنت ىأ

 .نانئمطالا ىلإ اوهتناو «ةديدشلا ترمو ءاوربطصا

 ىلإ دوعي نأ امإ 4 مِهِيَلعط ىف ريمضلا 4 مِهْيَلع بات َمُتظ :ىلاعت لاقو
 نيذلا ىلع دوعي نأ امإو «مهل هللا ةبوت لوبقل اديكأت نوكيو «راصنألاو نيرجاهملا
 ةديدش تناك ةرسعلا نإ ىنعملا نوكيو «هيلإ ليمن ام اذهو «مهبولق غيزت تداك

 .هجيرخت قبس )١(
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 هللا نكلو راصنألاو نيرجاهملا ءالؤه نم قيرف بولق غيزت تداك ىتح ءاجوجل
 تشاج ىتلا رطاوخلا كلت ببسب مهيلع ىلاعت هللا باتف مهتدئفأ تدتراو «ملس

 ىلاعتو هناحبس هللا متخ اذلو «مهب ىلاعت هللا ةفأر نم كلذ نإو مهلضت تداكو

 «هلالج لج هللا ىلع دوعي ريمضلا 4 ميحُر فور مهب ِهّنِإإ8 :ىلاعت هلوقب ةيآلا

 نمل لوقعلاو بولقلا ىف امئاد رضاح وهو «ميركلا صنلا نم ابيرق روكذم وهو

 مهب فأري «ةيانعلا ميرك ىلع ليلد 4 مهب ىف رورجملاو راجلا ميدقتو «ركذت
 .كلذب مهصتخيو «مهمحريو

 رربي ببس ريغ نمو ءاهودبأ ةرذعم ريغ نم اوفلخت ةثالث نيفلخملا ىف ناكو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا رمأو «مهمولت ةماوللا مهسفنأب اوسحأو «فلختلا

 هللا بات ةديدشلا ةبرجتلا دعب ءالؤهف «مهرئامضل ةيبرتو ءابيذهتو ابينأت مهتعطاقمب
 :ىلاعت لاق اذلو «مهيلع ىلاعت

 تَقاَضَو تبحر امب ضرألا مهيلع تَقاَض اذإ ْىَنَح َح اوُفلخ نيد ةنالَللا ىلعو )

 بالا هلا د اوبل مهل با منهل الإ هلل نم ألم آل نأ اونظو مهسفنأ مهيلع

 . 4 652 ميحّرلا
 ءراصنألاو نيرجاهملاو ئبنلا ىلع ىلاعت هلوق هيلع فوطعملاو «ةفطاع (واولا)

 نيرجاهملا ىلعو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع بات ىلاعت هللا نأ ىأ

 نم جرخ نم مهنمد «مهبولق اورهط نأ دعب اوفلخ نيذلا ةثالثلا ىلعو ءراصنآلاو

 . ىماسلا ىنآرقلا صنلا ظافلأ ىناعم ىف ملكتنلو ؛هلك هلام

 اورفن نيذلا عم اونوكي ملو ءاوكرت ىأ «اوفلخ )ل مهنأب ةثالثلا هللا فصوو

 مهنأ مهيلإ بسني ملو «لوهجملل ءانبلاب ىلاعت هللا ربعو «كوبت ىف داهجلل
 نم «ءادتبا دوعقلا اودارأ ام مهنأ عقاولا امنإو ءمُهَمَلَخ نم ركذي مل لب ءاوفلخت

 «بكرلا مهتاف ىتح «موي دعب اموي نولجؤي اوذخأو ءاوأطابت مهنأ مهلاح فصو

 نأ امو ء«فلختلا ىلإ مهرمأ لآ نكلو ءادتبا فلختلا اوديري ملو ءاوقّلخ مهف
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 وزغي مدنلا ذخأ ىتح «كوبت ىلإ لصو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ مهغلب

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مهيقل املو ءاوعراسي مل مهنأ ىلع ةرسح مهبولق

 «راصنألا نم اوناك مهلكو «ناميإلاو ةدجنلا مهيف فرعي ناك ذإ «مهنم ابضغم

 . ىفقاولا ةيمأ نب لالهو ىرماعلا عيبرلا نب ةرارمو كلام نب بعك نب كلام مهو

 ؛مهب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لابي ملف نوقفانم فلخت دقلو

 مهنأب اوسحأ ةثالثلا ءالؤه نكلو «مهراذعأ ىبنلا لبقف اورذتعاو «ءنوئمؤم فلختو

 ءاريخ مهيف ىأر ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاف اوبذكي نأ اوبأو مهل راذعأ ال

 نأ ىأر ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو ءهيف اوعقو دق روصق مهيف ىأرو

 «مهوبطاخي الأ نينمؤملا رمأف نينمؤملا ةعامج نم لعفلل راكنتسالاب مهسوفن بذهي

 «هتأرما هاقلت نأ مهيف خيشل زاجأو ءنهوقلي الأو «مهءاسن اولزتعي نأ ىأر مث

 اذه «مهتبوت لوبقب ىحولا لزن مث ةليل نيسمخ كلذ ىلع اوثكمو ءاهلزتعي نكلو

 ىأ «ةعطاقملا كلتب ؛4 تْبحَر مب ضرألا مِهيَلَع تقاضإ :ىلاعت هلوق هيلع لدي ام

 نوعيطتسي ال مهنأل «لباحلا ةفك نم قيضأ تراص اهبحرو اهعاستاب ضرألا نأ

 تكزو «مهسوفن ترهط نيذلا اصوصخو سانئلاب سنألا اودقف ذإ ءاهل ةكرحلا

 مهنوئرقي ال مهب سانلا قيضب اورعش مهنأ هتصالخ زاجم مالكلا ىفف «مهحاورأ

 عون ىأ وأ ءاًعيرقت وأ ءاّباتع وأ اًمول «مالكلا ناك ايأ مالك مهل نولوقي الو اًمالس

 .اهبحرو اهعاستا عم مهب تقاض ضرألا نأب اذه نع ربعف «نوعمسي مالكلا نم

 ءبع اهنأك مهسوفن تراصف « «مهسفنأب مهمربت ىلإ مهب , سانلا مربت لقتناو

 اوملع ىأ «ملعلا ىنعمب انه نظلا 4 هيَ الإ هّللا نم اَجْلم أل نأ اونَظَو )» «مهيلع ليقث

 مهسوفن تماقتساف وه هيلإ اوأجلي نأ الإ ىلاعت هللا رمأ نم أجلم نودجي ال مهنأ

 مهيَّلَع بات َمُثاظ مهمحار هنأب نيرعاش ءاهراركتو ةبوتلا ةدواعمب هيلإ ةعجار

 نوسحي ةليل نوسمح مهيلع تضم دق هنأل «ىخارتلل انه (مث) 4اوبوتَيل

 الأو «مهيلإ اوبرقي نأ سانلاو ىبنلا رمأ نأب مهيلع بات نيسمخلا دعبو «ةعيطقلاب
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 « اوبوتيل » :ىلاعت هلوقو ءمهنم مهنأل «نينمؤملا نيب اوشيعي نأو «مهوفاجي

 هللا ىلإ نوعجري نيذلا نيباوتلا نم اونوكيف اهيلع اومواديو «مهتبوت اوددجيل ىأ
 اريثك هدابع ةبوت لبقي ىلاعت هللا نأ ىأ .4 ميحّرلا باتل وه هللا نإ ءامئاد ىلاعت

 ىف ىلاعت لاق دقو «هتافص نم ةصلخملا حوصنلا ةبوتلا لوبق نأ ىلع لدي ام لاقف

 . [رفاغ] 4 2 ... باقعلا ديدش بوتلا لباَقو بنذذلا رفاغإ» :هناحبس هفصو

 فيك فرعنو ءاهتياهنو كوبت ةوزغ ءادتبا ركذن نأ ماقملا اذه ىف ريخلا نمو

 سرغلا رامثإو ءرحلا ةدش عم باهذلا ىلع نومحازتي ءراصنألاو نورجاهملا ناك

 .رفوأو ىقبأ داهجلا نكلو «عرزلا داصحإو

 ىلص هللا لوسر نع اوفلخت نينمؤملا نم اًسان نأ ىور هنأ حاحصلا ىف ءاج

 نسسحلا نعو ءهب قحلف «هناكم هرك هل ادب نم مهنم ملسو هيلع ىلاعت هللا
 :لاقف ءمهرد فلأ ةئام نم ريخخ ناك طئاح مهدحأل ناك هنأ ىنغلب «ىرصبلا

 نكي ملو هللا ليبس ىف تنأف بهذا ؛كرمث راظتناو كلظ الإ ىنمّلَخ ام طئاحاي

 هللاو مرج ال مكب نضلا الإ ىنفلخ الو ىنأطبأ ام هالهأ اي :لاقف .هلهأ الإ رخآل

 لهأ ال رخآل نكي ملو ءهب قحلو بكرف هللا لوسرب قحلأ ىتح زوافملا ندباكأل

 ىتح ءدئادشلا ندباكأل هللاو «ةايملا بح الإ ىنفلخ ام سفن اي :لاقف لام الو

 لمحف «هب أطبأ هريعب نأ رذ ىبأ نعو ...هب قحلو هداز طبأتف هللا لوسرب قحلأ
 لاقف ءايشام ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رثأ عبتاو .هرهظ ىلع هعاتم

 لاقف ««رذ ابأ نك» ءهداوس ىأر امل ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 ثعبيو «هدحو توميو ءهدحو ىشمي رذ ابأ هللا محر» : هلي لاقف كاذ وه :سانلا

 ىف هل تشرف ءانسح ةأرما هل تناكو هناتسب غلب هنأ «ةمثيخ ىبأ نعو «2"(هدحو

 لظ :لاقف رظنف «درابلا ءاملاو بطرلا هيلإ تبرقو ءريصحلا هل تطسبو «لظلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرو «ءانسح ةأرماو «دراب ءامو عناي بطرو «ليلظ

 )١( هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع .67 ص 232ج : كردتسملا ىف مكاحلا هاور .
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 هفيس ذخأو هتقان لحرف ماقف ء«ريخب اذه ام ..!! حيرلاو ءحضلا ىف ملسو

 اذإف قيرطلا ىلإ هفرط ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسر دمف «حيرلاك رمو هحمرو

 هللا ىلص هللا لوسر هب حرفف «هناكف ««ةمثيخ ابأ نك" :لاقف بارسلا هاهزي بكارب

 .ىرشخمزلل فاشكلا .هل رفغتساو ملسو هيلع ىلاعت

 ام مهسوفن ىف ثعبني مل نكلو «صلخملا فنصلا اذه نم ةثالثلا ناكو

 هاجتا نم سفنلا ىرجم لوحيو ءرطخي رطاخلا نوكي دقو «ءالؤه سوفن ىف ثعبنا

 . .رودصلا تاذب ميلع هّللاو «هريغ نوكي دقو «هريغ ىلإ ميلس

 .راصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلل ركذ اذه

 .بعك نب كلام قحلا ىف مهئرجأو مهدحأ ةياورك ةثالثلا صصق صقنلو

 رفس نم مدق املك ناكو «ةنيدملا مالسلا هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا مدق دقل

 «مهريذاعم اودبأف ءالجر نينامثو ةعضب اوناكو نوفلختملا ءاج مث «نيتعكر ىلص

 . ىلاعت هللا ىلإ مهنطاب لكوو ءاهقدصف

 ؛هيلع تملس املف» :لاق هل ةملكلا كرتنلو اذه بعك نب كلام ءاج املو

 ول ىنإ هللا لوسر اي :تلقف ؟ارهظ تيرتشا دق نكت ملأ كفلخ ام :ىل لاقف

 تيطعأ دقل ءرذعب هطخس نم جرخأ نأ تيأرل ايندلا لهأ نم كريغ دنع تسلج

 نكشويل «ىنع هب ىضرت بذك ثيدحب كتثدح نئل تملع دقل هللاو نكلو الدج
 كلذ ىبقع وجرأل ىنإ هيف ىلع دجت قدصب كتثدح نئلو «ىلع كطخسي نأ هللا

 موي ىنم رسيأ الو غرفأ تنك ام هللاو رذع ىل ناك ام هللاو ءلجو زع هللا نم

 دقف اذه امأ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف :لاق ,كنع تفلخت

 «ىنوعبتاو «ىموق نم لاجر ىلإ ماقو تمقف «كيف هللا ىضقي ىتح مقف «قدص
 نوكت الأ تزجع دقلو ءاذه لبق ابنذ تبنذأ تنك كانملع ام هللاو :ىل اولاقف

 دقف «نوفلختملا هب رذتعا امب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ترذتعا
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 :لاقف .كل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رافغتسا كبنذ نم كيفاك ناك
 . ىسفن بذكأف عجرأ نأ تدرأ ىتح ىننوبنؤي اولاز ام هللاوف

 ام لثم الاق نالجر معن :اولاق ؟دحأ اذه ىعم ىقل له :تلق مث :لاق

 ىرماعلا عيبرلا نب ةرارم :اولاق ءامه نمف تلقف «كل ليق ام لثم امهل ليقو تلق

 «ةوسأ امهيف ىل اردب ادهش دق نيحلاص نيلجر ىل اوركذف «ىفقاولا ةيمأ نب لالهو

 نع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىهنو :لاق ىل امهوركذ نيح تيضمف

 ىل تركذت ىتح انل اوريغتو سانلا انبنتجاف «فلخت نم نيب نم ةثالثلا اهيأ انمالك

 نيسمخ كلذ ىلع انغلبف «فرعأ تنك ىتلا ضرألاب ىه امف «ضرأألا ىسفن ىف

 موقلا دشأ تنكف انأ امأو ءامهتويب ىف ادعقو اناكتساف ىابحاص امأف «ةليل

 ىنملكي الف «قاوسألاب فوطأو «نيملسملا عم ةالصلا دهشأ تنكف «مهدلجأو

 :ىسفن ىف لوقأو ملسأف «ةالصلا دعب هسلجم ىف وهو ؛هللا لوسر ىنآو «دحأ
 اذإف ءرظنلا هقراسأو «هنم ابيرق ىلصأ مث ؛؟ال مأ يلع مالسلا درب هيتفش كرحأ

 ىلع لاط اذإ ىتح «ىنع ضرعأ هوحن تفتلا اذإف «يلإ رظن ىتالص ىلع تلبقأ
 ىمع نبا وهو «ةداتق ىبأ طئاح تروست ىتح تيشم نيملسملا رجه نم كلذ

 «ةداتق ابأ اي :تلقف مالسلا يلع در ام هللاوف ؛هيلع تملسف ىلإ سانلا بحأو
 هتدشنف هل تدعف ءتكسف :لاق ؟هلوسرو هللا بحأ ىنأ ملعت له هللا كدشنأ
 ىتح تيلوتو «عومدلا نم ىانيع تضافف .ملعأ هلوسرو هللا :لاق مث تكسف

 طابنأ نم .««حالف ىأ» ىطبنب انأ اذإ ةنيدملا قوسب ىشمأ امنيبف طئاحلا تروست

 قفطف «كلام نب بعك ىلع لدي نم :لوقيو ةنيدملاب هعيبي ماعطب مدق نمم ماشلا
 اذإف ابتاك تنكو ءناسغ كلم نم اباتك ىلإ عفدف ءاج ىتح «ىلإ نوريشي سانلا
 : هيف

 «ناوه رادب كلعجي مل هللا نإو «كافاج دق كبحاص نأ ىنغلب دقف دعب امأ)

 .(كساون انب قحلاف «ةعيضم الو
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 .(هترجسف «رونتلا هب تمميتف «ءالبلا نم اضيأ اذه نإ) :هتأرق نيح تلقف

 هللا ىلص هللا لوسر لوسر اذإ نيسمدخلا نم ةليل نوعبرأ تضم اذإ ىتح

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر كرمأي :ىل لوقي ىنيتأي ملسو هيلع ىلاعت

 ءاهبرقت الو اهلزتعا :لاقف «؟لعفأ اذام مأ اهقلطأ :تلقف .ءكتأرما لزتعت نأ

 مهدنع ىنوكف كلهأب ىقحلا :ىتأرمال تلقف :لاق «ءكلذ لثمب ىبحاص ىلإ لسرأو

 لوسر ةيمأ نب لاله ةأرما تءاجف :لاق !!ءاشي ام رمألا اذه ىف هللا ىضقي ىتح

 نأ هركت لهف مداخ هل سيل فيعض خيش ًالاله نإ هللا لوسر اي :تلاقف كك هللا

 هنإو «ءىش ىلإ ةكرح نم هب ام هللاو :تلاق «كبرقي ال نكلو ءال :لاقف ؟همدخأ

 .اذه هموي ىلإ ناك ام هرمأ نم ناك ام ذنم ىكبي لازام هللاو

 لاله ةأرمال نذأ دقف «كتأرما ىف هللا لوسر تنذأتسا ول : ىلهأ ضعب لاقف

 اذإ اهيف لوقي ام ىردأ امو ءهللا لوسر اهيف نذأتسأ ال هللاو :تلقف ءهمدخت نأ

 ىهن نيح نم ةليل نوسمخ انل لمكف «لايل رشع انثبلف «ءباش لجر انأو «هتنذأتسا

 1 .انمالك نع

 ءانتويب نم تيب رهظ ىلع ةليل نيسمخ حابص حبصلا ةالص تيلص مث :لاق

 لوقي علس لبج ىلع ىفوأ اخراص تعمس . . .لاحلا هذه ىلع سلاج انأ امنيبف

 جرفلا ءاج دق نأ تفرعو ءادجاس تررخف .«كلام نب بعك اي رشبأ : هتوص ىلعأب

 ةبوتب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نذآف ءانيلع ةبوتلاب لجو زع هللا نم

 هللا لوسر مؤأ تقلطناو .. . .اننورشبي سانلا بهذف رجفلا ىلص نيح انيلع هللا

 .مكيلع هللا ةبوت كنهتل نولوقي هللا ةبوتب ىننوتتهي اجوف اجوف سانلا ىناقلتو

 تملس املف هلوح سانلاو دجسملا ىف سلاج هللا لوسر اذإف دجسملا تلخد ىتح

 :رورسلا نم ههجو قربي وهو لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع

 نم مأ هللا لوسراي كدنع نمأ :تلق .«كمأ كتدلو ذنم كيلع رم موي ريخب رشبأ»

 .ههجو رائتسا رس اذإ هللا لوسر ناكو «؛هللا دنع نم لب ال» :لاق «؟هللا دنع
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 كسمأ» :لاقف «هلام لك نع علخني نأ هتبوت نم ناك هنأ دعب نم ركذو

 «ربيخ ةوزغ ىف هذخأ ىذلا همهس كسمأف «كل ريخ وهف كلام ضعب كيلع

 ."١)هلام ىقاب نع علخناو

 :رومأ ةثالثب اهيف ثدحتن ةريصق ةفقو فقن انهو

 هيف اهلقأو «بذاك اهلج ريذاعم اومدقو اوفلخت نيذلا رمأ لمهأ اذامل  اهلوأ

 كلذ بقوع ولو ءريخ هنم ىجري ال مهنم بذاكلا نأل كئلوأ كرت :لوقن .قدص

 لمع ىلع مدقي ال هلي ىبنلاو ءالالض دازف دناع امبرو .هعم ىدجأ ام باقعلا

 .ءاشي نم ىدهي هللاو ءىدجأ كرتلا ناك امبرو «هصقني الو لالضلا ديزي

 دبال ناكو «ربلا ىلإ ىدهي وهو رب قدصلاو ءاوقدص مهنإف ةثالثلا ءالؤه امأ

 «ليمجلا رجهلاب كلذو ,فلختلا ةبئاش نم قلع ام مهسوفن نع ضحري نأ نم

 .ءافص مهسوفن دازو «مهلمع ةبغمب هيف اوسحأ ىذلا

 نم نامرحلا ىلع ربصلا وهو «هاوقأو ربصلا فنعأ اوربص مهنأ : ىناثلا رمألا

 ىعامتجا ناسنإلا نإف «مهنوطلاخيو «مهنوبحي نمب ايسفن ءاقتلالاو «سانلاب سنألا

 .ةبواجتم سوفن طسو ىف هسفن شيعت «ىندم

 ءهنم سفنلا لسغي حبق هيف نظي ام وأ «حيبقلا راكنتسا نأ  ثلاثلا رمألا

 ددع رثاكت ولو «حيبقلا لعف اهيف ركنتسي ال ىتلا ىه ةدسافلا تاعمتجملا نإو

 .ميلعلا ميكحلا وه هناحبس هللاو «مثإلا بذهم راكنتسالاف «نيحلاصلا

 ةبوت ثيدح -ةبوتلا :ملسمو ية كلام نب بعك ثيدح -ىزاغملا :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم قلن
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 مث و 9 ا ام ايي
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 تو ةيالو ةريبكصالو“ راج ةَفَقَت توقف

 أوناَكاَمَنَسْحَأ هلام هيِرْجل مط بكس

 ةوفص اوناكو ءضرألا ىف اوفلخ نيذلا ةثالشلا هب زاتما ام صخأ قدصلا نإ

 «رابتخالا ىلع اوربص دقلو «مهسوفن نع فلختلا أطخ ضحر «هلوسرو هللا

 كنإ» :مهدحأل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لاق ىتح «مهسوفن تلقصو

 ىلوتي نمو ؛مهتيبرت ىلاعت هللا ىلوت ىتلا ةبترملا هذه ىلإ نمؤم لك عفتريل قدصلاب

 .اينابر نوكيو «ةيبرتلا هذه نسحي هتيبرت هللا

 نرتقا * 019 نيِقداّصلا عم م اونوكو هللا اونا اوُمآ نيذّا اَهْيَأ ايف :ىلاعت لوقي

 ىه ىوقتلا نأل ؛نيقداصلا ةرمز ىف لوخدلاو قدصلاب رمألا عم ىوقتلاب رمألا
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 نم ةياقو ىهف ءهيضري الو هبضغي امم ةياقولاو «ىلاعت هللا ةيشخب سفنلا ءالتما
 هاضر بلط الإ هللا بضغ نم ىقي الف ءاضرلا بلط ةياقولا هذه نمو «باذعلا
 ىلص ىبنلا لئس دقلو» ءاعم امهو ءاهقيرط قدصلا نإو «هتدابعو هتبحمو هتعاطب

 ؟اليخب نوكيأ :ليقف «نوكي :لاقف ؟انابج نمؤملا نوكيأ :ملسو هيلع ىلاعت هللا

 ىف لاقو ١2)(اباذك نمؤملا نوكي ال :ُهْلِيي لاق ؟اباذك نوكيأ :ليقف .نوكي لَك لاق

 لثم هللا مهمحر مهتبحص ىف اونوك ىأ 4َنيِقداّصلا عم اونوكو إ قدصلاب رمألا
 لك لمشت قارغتسالل (لأ)و «نيقداصلا نم مهريغو مهفلخت ىف اوقدص نيذلا

 «عمجلا كلذ نيعيل دهع ال هنأل ؛نيعم عمج دصقي الف «نينمؤملا نم قداص

 ريصي نيذلا قدصلا لصأ مومعو قارغتسالل نوكتو ؛همومع ىلع نوكي ظفللاف
 ىلإ ىدهي قدصلا نإف قدصلاب مكيلع» :ِةْلكَ لاق دقلو «مهل امزالم افصو قدصلا

 بتكي ىتح قدصلا ىرحتيو قدصي لجرلا لازي امو «ةنجلا ىلإ ىدهي ربلاو ءربلا
 ءروجفلا ىلإ ىدهي بذكلا نإف «بذكلاو مكايإ» .ِلََي لوقيو ««اقيدص هللا دنع

 بتكي ىتح بذكلا ىرحتيو بذكي لجرلا لازي امو رانلا ىلإ ىدهي روجفلا نإو
 ش . "0«اباذك هللا دنع

 هرهظأ كلذ نإ لب «ربخلا ىف قدصلا ىلع هانعم ىف اروصقم سيل قدصلاو

 هبجوي امب موقي نأو «هلوسرو هللاب نمؤي نأب ناميإلا قدص لمشي ناك نإو «هبرقأو
 هناسل فلاخي الف «هناميإ ىف سانلا مامأ قدصيو «داهجلا ىف قدصيو «ناميإلا

 نسحيف «هسفن ىلع بذكي الف سفنلا قدص قدصلا نمو «هلوق هلمع الو هبلق

 ىلع رهظي ام لك ىف صالخإلا قدصلا نمو ءهسفن عدخي الو «حيبق وهو هلمع
 «ةلضافلا قالخألا كالم قدصلا ةلمسجلا ىفو «قفاني الو عداخي الف «هناسل

 .حلاصلا لمعلاو «حيحصلا ناميإلاو

 .هنع هللا ىضر ميلس نب ناوفص نع )١877( عماجلا :كلام أطوم )١(

 .هجيرخت قبس (1)
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 ىلع نمؤملا ثحي ىلاعت هللا نأ ديفي 4َنيقداّصلا ْعَم اونوكو 8 :ىلاعت هلوقو
 ةيركفلا ةئيبلا داسف نإف ءارطيسم ربلاو ءادئاس قدصلا اهيف نوكي ةئيب ىف شيعي نأ

 رشلا لعجتو ءاهداحآ بذهت «ةحلاصلا ةئيبلاو «داسفلا مومع ىلإ ىدؤي ةيقلخلاو

 .هيلع ضرحي رشلا روهظو «هيلإ وعدي ريخلا روهظو ءرهظي ريخلاو ىفتخي

 داهجلا نأل ؛داهجلا ىلع قدصلاب رمألا دعب ةنيدملا لهأ ىلاعت هللا ضرح دقو

 :ىلاعت لاقف «قدصلا ىنعم ىف مالكلا دنع انرشأ امك ناميإلا قدص نم

 الو هللا لوُسُر نع اوُمُلَحَتي نأ بارغألا َنّم مهَلوَح ْنَمَو ةئيدملا لْهَأل َناَك مف

 . 4 هِسْفَ نع مهسفنأب اوبر
 «نوكلاو نأشلل ىفن 4 ...مهلوح نمو ةئيدملا لهأل ْناَك اَمإ» :ىلاعت هلوق

 ةدجنلا لهأ مهو اورصنو اووآ راصنأو نيرجاهم نم ةنيدملا لهأ نأش نم ناك ام ىأ

 لوسر نع اوفلختي نأ ناميإلا اوبرشأ نيذلا بارعألا نم مهلوح نمو «ءاويإلاو

 بعاتملا لمحتيو «قاشملا دباكي هلحو هوكرتيو «ةحارلاو ةعدلا اورثؤيو لك هللا

 بيطو ةعدلا ىف نوبغري مهو «كلذ مهل غاس ام «مهنيد عفرو مهزع ليبس ىف

 اوبغري نأ ىف هسفن نع نيفقوتم ىأ .4هسفُت نعإ» :ىلاعت هلوقو «ديغرلا شيعلا
 .مهل هيف بغر ام هل

 ءءارضلاو ءاسأبلا ىلع هوبحصي نأب اورمأ :كلذ ىف ىرشخمزلا لاق دقل

 هاقلت ام دئادشلا نم مهسفنأ اوقي نأ ال ءطاشنو ةبغرب لاوهألا هعم اودباكي نأو

 ءاهتزعو اهتمارك عم تضرعت اذإف «هيلع اهمركأو هللا دنع سفن زعأ هنأب املع هسفن

 الو «تضرعت اميف تفاهتت نأ سفنألا رئاس ىلع بجو «لوهو ةدش ىف ضوخلل

 هنوهأو مهيلع ءىش فخأ نوكتو «ءانزو اهل اوميقي الو ءاهباحصأ اهل ثرتكي

 حمس ام ىلع اهب اونضيو اهتبحاصمو ءاهتعباتم نع مهسفنأب اوأبري نأ نع الضف

 جييهتو «هيلع مهل خيبوتو «مهرمأل حيبقت عم «غيلب ىهن اذهو ءهيلع هسفنب

 . ةميحر سفنأب هتعباتم
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 اونوصي ال ىأ # هسفن نع مهسفنأب اوبغري الو إ» :هلوق ىف اذه ىلع ىنعملاو

 نع مهسفنأ اونوصي ملف ليلظ لظو «نيه ديغر شيع نم هيف نوبغري امع مهسفنأ

 .اهتابغر نع هسفن نصي مل امك ءاهتابغر

 ىدعتلا ناك اذلو ء.هسفن نيزواجتم اهانعم هسفن نع نإ :لوقن نأ انلو

 ناك ام ىأ ؛«(ام) ب ىفنلا ديكأتل 4 اوبغري الو 9: :ىلاعت هلوق ىف (ال)و «(ىلع)ب

 ىفنلا راركتف ءمهسفنأب اوبغري نأ مهل ناك الو ءهللا لوسر نع اوفلختي نأ مهل

 .هل ديكأت

 ال ىنعملا نوكيف «بلطلا ىناعم غلبأب بلطلا عضوم ىف ربخ اذه نإو

 ىف ةماقإلاو «ةعدلا ىف اوبغرت الو ءداهجلل جرخي ذإ هللا لوسر نع اوفلختت

 اذلو ءهؤازج هل كلذ نإو هدحو داهجلل جرخي لوسرلا اوكرتتو «شيعلا ةحوبحب

 : ءازجلا انيبم كلذ دعب هناحبس لاق

 َنوُئْطَي الو ِهّللا ليبس يف ٌةصَمْخَم الو بصن الو ٌأَمَظ مهبيصي ال مهْنأِب كلذ »

 . 4 حلاص لمع هب مهل بك الإ الن ودع نم َنوُلاني الو َراَقكلا ظيغي اًطوُم

 امإ» :ىلاعت هلوق نم موهفملا ىهنلا ىلإ 4 كلذ :ىلاعت هلوق ىف ةراشإلا
 . © مهلوح نمو ةنيدملا لهأل ناك

 الأو ءهنع فلختلا نع ىهنملاو ءهب رومأملا ةنيدملا لهأ نم ريفنلا اذه نإ

 هئطبي هريعب نأ بسح ىتح لوسرلا عبتي جرخ ذإ رذ وبأ لعف امك «مهسفنأب اوبغري

 ءاملاب ضرأألا هل تبطرف ءاثيدح اهجوزت دق ءءانسح ةجوز هل تناكو ةمشثيخ وبأ

 لوسرلا اهيف ىتلا ةدشلا ركذتف ءاملاو بطرلا هل تمدقو «ريصحلا هل تشرفو

 لوسرب قحل ىتح هريعب بكرو ءهلك كلذ كرتف ءراصنألاو نيرجاهملا نم هبحصو

 دعو اومهفو اوكردأ دق مهنأ ببسب كلذ ركذ امك ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا



 ةبوتلا ةروس ريسفت ش يح

 اا حل

 ديدش شطع 4أمَظ مهبيصي الإ مهنأ ببسبو ؛داعيملا فلخي ال هللاو ىلاعت هللا

 نأ الول « «شطعلا نم عطقتت مهقانعأ تداك ىتح كوبت ىف مهارتسعا ىذلا كلذك

 ىذلاك ءديدش عوج ىأ «ةصمخمالو» .تقدغأف مهل ءامسلا ىقستسا ىبنلا

 ىتح ديدش عوج مهباصأ ذإ «ماشلل بابلا تحتف ىتلا «ةوزغلا هذه ىف مهباصأ

 اضرأ نولزني ال ىأ (َراَفكْلا ظيغي اًنطوَم َنوُنَطي الو 9 «ةرمتلا نومساقتي اوناك مهنإ

 ءمهضرأ ىمح اوكهتنا اذإ ءمهل ظيغ هيف اهؤطو نوكي «رافكلا ةيامح ىف لخدت

 مهل ديدش تنع هيف كلذو «ناميإلاو قحلا شيج نم اهتيامح اوعيطتسي ملو

 مهدحأ سمي ال اوناك نأ دعب مهل لالذإ كلذ ىفو ءمهضرأ تامرحل رادهإو

 .مهومزهيف اوبراحي نآب .4ّْاليَّن ودع نم نوُلاتي الو» نومحي ىذلا مهامح
 ودعلا ضرأ مهأطوو «هيلع اوربص ىذلا مهعوجو «ءديدشلا مهأمظ نأ ىأ

 رطيسم الو ء.نومكحتي نيذلا رفصألا ىنب نم مهلينو «مارت ال تناك ىتلا رفاكلا

 هب مهل ىلاعت هللا بتك الإ ناميإلا لهأ هب موقي رمأ نم ام .بساحم وأ مهيلع

 ءايناث قحلاب مهزازتعاو  الوأ هاضر هب ناميإلا لهأ لاني «هّللا دنع احلاص المع

 نأ ىأ «4نينسحملا رجَأ عيضي ال هللا نإ :ىلاعت لاق اذلو ءاثلا ميعنلا ةنجو

 ءالضفتو هنم امركت ارجأ هناحبس هامسو «جلاصلا لمعلل رجأ ميظعلا ءازجلا كلذ

 نوموقي نيذلا ىمسو ءهديسل كلم دبعلاو «معنملا هنأل هلضفب الإ رجأ الف الإو

 اولبأو ءةعاطلا اونئسحأو «مهيلع بجو امب اوماق مهنأل ؛ نينسحم داهجلا قحب

 .ءالبلا اونسحأف

 مهذخأف ءالبلا اورثأو ءاهتعتمو ةحارلا اوكرت ذإ ءمهسفنأب داهجلا عون اذه

 . الين هنم اولانو ودعلا ضرأ اوئطوو «عوجلاو ءأمظلا

 دهج نم هيف ٍدوكي امو ءرافقلاو ىفايفلا عطقو «لاملاب داهجلا عون كانهو

 الو ةريبك الو ةَريغَص ةَقََت نوُقفُي الو ) :هيف هناحبس لاق دقو «سفنلاو «لاملاب

 . 4 659 نولمعَي اوناك ام نسحأ هللا مهيزجيل مهل بتك ّذلإ ايداو نوعطقي



 ةبوتلا ةروس ريسفت #
 4 ديلا كلل

 أ بحت

 دوهجلاو ءاهولمحت ىتلا تاقشملا ىلع «حلاصلا لمعلا ىلع ءازجلا ناك دق

 ءدازلا نم هيف اومرح عوج نمو «مهءاعمأو مهباقر عَّطق أمظ نم اهولذب ىتلا

 ءاولذ الإ موق ضرأ تئطو ام :ىلع لاق امك لالذإ نم هيف امو ودعلا ضرأ ءطوو

 ولو تناك ةريغص :ةقفنلا ىلع ءازجلاف ةيآلا هذه ىف امأ «مهنم هولان لين نمو

 ريسلا نإو «هنع هللا ىضر ةرسعلا شيج نامثع زيهجتك ةريبك وأ «هتقالع وأ طوسب

 هلوق .ءازجو رجأ هل هتاذ وه ودعلا ضرأ اوئطيو اولاني مل ولو ءرافقلاو ىفايفلا ىف

 «ضرألا انه هب داريو «نيلبجلا نيب جرفنملا :ىداولا ,4 ايداو َنوُعَطَقَي الو » : ىلاعت

 لاق دقو ءامهنيب جرعت نيذللا نيلبجلا عطقب الإ نوكي ال ىداولا عطق نأل

 لابج نيب جرفنم لك ىداولاو «مهئيجمو مهباهذ ىف اضرأ ىأ ايداو :ىرشخمزلا

 «ىدولا هنمو «لاس اذإ ىدو نم لعاف لصألا ىف وهو «ليسلل اذفنم نوكي ماكآو

 .كريغ ىداو ىف لصت ال نولوقي ضرألا ىنعمب برعلا لامعتسا ىف عاش دقو

 هيلع نوقحتسي حلاص لمع كلذب مهل بتك الإ اضرأ نوعطقي الو نوقفني ال

 لمعلاب ءازجلا نع ربعو 24 نوُلمَعَي اوناك ام نسَحَأ ل ءازج ىلاعتو هناحبس مهيطعيل

 نسحأ نيب ةماتلا ةاواسملا نايبل 4 َتولَمْعي اوناك ام نسحأ هللا مهيزجيل » :لاقو هتاذ

 هلو ءهترمث وهف لمعلا نم قتشم هتاذ ءازجلا نأ ىلإ ةراشإللو ءءازجلاو لمعلا

 .ةنملاو لضفلا ىلاعت

 ىلع ضيرحت امهيف نيتللا نيتيآلا نيتاه ىناعم ىف مالكلا كرتن نأ لبقو

 :نيرمأ ىلإ هبنن داهجلا

 هانعم لصأ ىف لينلا نأ الين ودع نم َنوُناَي الو » ىلاعت هلوق نأ - امهلوأ

 هب قحليو ءوسي امب هبكت :ىنعمب هنم لان لاقيو ءودعلاب لزني ىذلا ىذآلا ىنعمب

 . .اررض



 هواها :٠
 يب

 دصق هنأل ءريخ هتاذ وه ءودعلا ىلإ لوصولاو ىداولا عطق نأ - ىناثلا

 مل ولو ءاروكش هيعس ناك ريخ ىف ىعسي نمو «هيلع بوثم رمأ لعف ىداولا عطقب

 هوو هلا ىلإ جاهم هت نم حرخم ود. . » :ىلاعت لاق دقلو ءلعفلا متي
 .[ءاسنلا] © 2 6 .. هللا ىلع هر عقو دف توما هدي

 داهجلاو هقضلا

 :ىلاعت هللا لاق

 اكحاو كلم و 1كوب نوثمؤفْلا كاكاو ا 10 ب
 و سرع 4غ رب َمُهْنَمَِق هن للا ا ا

 ندللا يف ىف ذأ ل هفبا رف ل نمر من الولف
 7 ورَدَحي هلع َمِهتلإ اوعجر اذإ مهموق اورزن لو 2 ل ل 1 0 0 2
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 اًسجَر جدار سرع ويولف ف تميز أَم 8
 ل يح *«و 0#

 33 تؤورفتك ٌمُهَوُأَواَمَو مهِسْجِرَلِإ

 مامإلا ررق دقو «هّللا ليبس ىف داهجلا كلذكو «ةيافك ضرف نيدلا ىف هقفتلا

 ةفاكلا عيمجلا مثأ كرت اذإو «ةفاكلا ىلع بجاو «ةيافكلا ضرف نأ ىعفاشلا

 نأ ةمألا ىلعو «ةيافك ضرف هرارسأ فرعتو «نيدلا ىف هقفلا نأ  امهلوأ

 «ثيدحلا ةياورو «نآرقلا ظيفحتب «مالسإلا ملعل نوكت ىتلا ةفتاطلا هذه مايق لهست



 ةبوتلا ةروس ريسفت 1#
 م 00

 ا برك

 كلذ ناك ىتلا ةفئاطلا هذه ىلع نيع ضرف نيدلا ميلعت ذئنيح نوكيو .هعمجو

 مل مهنأل ؛ةفاكلا اهلك ةمألا تمئأ ةفئاطلا هذه مقت مل اذإو ءاهلامعأ لوأ ميلعتل

 .اهوميقي

 بابسألا ئيهت نأ ةفاكلا ىلع هنإف ىلاعت هللا ليبس ىف داهجلا  ىناثلا لثملاو

 ةمألا تفلخت نإف نيع ضرف مهيلع داهجلاو .«ةقفنلاو «ةدعلاب مهدمتو «نيرداقلل

 . اهلك تمثأ داهجلا نع

 ادح نيضرفلا نيذه ىف اندحت اهدعب امو 4نونمؤملا ناك امو ةيآلا هذهو

 .اعماج

 مهنم ةقرف لك نم رفن الولف ةفاك اورفنيل نونمؤملا ناك امو إ» :ىلاعت لوقي

 . 4 ةَقئاط

 دقو ادكؤم ايفن ةفاك برحلل مهروفنل دكؤم ىفن اذه 4«َنوصْؤَمْلا ناك امو

 ثيحب «داهجلل ةفاك نونمؤملا رفني نأ حص الو غاس ام ىنعملاو ءدوحجلا مال هتدكأ

 ماللاف .نآرقلا ىف هقفلاو نيدلاب ملعلا قحو «ىلاعت هللا قحب موقي نمم ةنيدملا ولخت

 ديكأتل (ماللا) تءاجف اورفني نأ نونمؤملا ناك ام قايسلا ىضتقم ذإ  ىفنلا ديكأتل

 1 . ىفنلا

 مهنم ةّقرف لك نم رَمَت الولق » :لاقف «نورفني ال نيذلا نم هناحبس نيب دقو

 «ىفنملا امأف «تبثم دحاوو «ىفنم دحاو «ناروفن انهف ,4 ٍنيّدلا يف اوقفت ةقئاط
 اعيمج اورفني نأ ةفاكلل سيل ىأ ةفاكلا نع ىفنم وهو ءداهجلل روفنلا وهف

 سان ىأ - ةفئاط ةقرف لك نم رفني نأ «هيلع ضرحملا تبثملا ىناثلا ريفنلاو «داهجلل
 رادقم ةقرف لك نم ملعلا اذهل نورفني ءالؤهو «نيدلا ىف هقفتلا ىف نوصصختم

 «لوسرلا ىلإ مهقرف نم نورفني مهنإو ءاددع رثكأ وأ نانثا وأ دحاو .سانلا نم

 . مهلئابق ىلإ مههقفت دعب نورفنيو
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 لل لوولا0امااا ل وووولللا111610لل6لااا0400ا للملا

 ا رح

 ىف ىقبي رخآلاو «داهجلل رفني امهدحأ نيمسق ىلإ نومسقني نونمؤملا ناكو

 .مهرذنيل هموق ىلإ عجريو «هملعيل لوسرلا ىلإ رفنيو «نيدلا هقف املعتم «ةنيدملا

 . ةينايب تاظحالم انهو

 سان هل رفني الوأ هنأل ؛ريفن هسردي هقفلا ىلإ هاجتالا ىمسم نأ  اهالوأ

 ىلإ عجري مث «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ مالسإلا هقفو نآرقلا ةساردل

 هللا ليبس ىف داهجلا نع الضف لقي ال مالسإلا ملع ىلع فوكعلا نألو ءهلهأ

 ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ليبق نم هنأل ؛هلثم داهج هنأو «ىلاعت
 . ليبسلا ديهمتو ءادتعالا عفرب ركنملا نع ىهنو فورعملاب رمأ داهجلاو «باجيإلاب

 ردقم طرش نع حاصفإلل (ءافلا» 4 ...رقن الولف 8 :ىلاعت هلوق نأ  ةيناثلا
 اورذنيل هقفلل صصخت ةفئاط نإف «ةفاك برحلل نورفني ال نونمؤملا ناك اذإ هريدقت

 ىف ةقفلا ىلع ضيرحتلل انه الول ,4 الولف :ىلاعت هلوقو ءاوعجر اذإ مهموق
 .نيدلا

 كاردإل قئاوعلا قرتخي ىذلا ذفانلا ملعلا وهو «ملعلا وه هقفلا نأ  ةثلاثلا

 ملعل امسا لوألا رصعلا ىف هقفلا ناك :ماقملا اذه ىف ىلازغلا لوقيو «نيدلا بل

 ءايندلا ةراقحب ةطاحإلاو «لامعألا ةدسفمو سوفنلا تافآ قئاقد ةفرعمو «ةرخآلا

 .بلقلا ىلع فوخلا ءاليتساو «ةرخآلا ميعن ىلإ علطتلا ةدشو

 «نوهقفتي مهلعل لقي ملو ,4نورْذَحُي ِمُهْلَعَل 9 :لاق ىلاعت هللا نأ  ةعبارلا
 هقفلا ةرمث وه باذعلا نم فوخلا ليلقتو ىلاعت هللا باذع نم فوخلا نأل كلذو

 .نيدلا ىف

 نأ ءاجر ىأ 4 نورذحي مهّلعل » :لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نأ  ةسماخلا

 هدنع ىلاعت هللا نأل ؛ىلاعتو هناحبس هللا نم ال مهنم ءاجرلاو ءاوفاخي وأ اورذحي

 .ريدق ءىش لك ىلع وهو «ءضرألاو تاومسلا بيغ
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 مس كلل لولا للمال

 : هاه 1
 يي

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع ةدراولا راثآلا ىلع ةيآلا هذه ىف ةاورلا ملكت دقو

 ال ملعلا لضف ىف تدرو ىتلا راثآلا نأو .داهجلا راوجب ملعلا ماقم ىف ملسو هيلع

 ىهو ةدحاو ةعبن نم ناعبني امهالكو ؛داهجلا لضف ىف تدرو ىتلا راثآلا نع لقت

 لبسلا رييغتو ءاهضايح نع دوذلل ىناثلاو «قحلا نايبل لوألاف هللا ةملك ءالعإ

 لوسر نأ كلام نب سنأ ىور دقو «ضرألا ةاغط نم غاط اهقوعي ال ىتح ءاهنامأ

 .©7(ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط» لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ «ءادردلا ىبأ ثيدح نم ىذمرتلا ىور دقلو

 ىلإ اقيرط هب هل هللا لهس املع هيف سمتلي اقيرط كلس نم» :لاق ملسو هيلع
 ملاعلا لضف» :لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ ىورو ؛2")ةنجلا

 . 27«مكاندأ ىلع ىلضفك دباعلا ىلع

 هيف قفاني ملو «هب زتعاو «نيدلا ىف هقف ىذلا ملاعلل وه فصولا اذه نإو

 ؛هب ايندلا لينو ءارمألا دنع سلاجملا زايتجاو داسفلاو ولعلل اليبس هذختي ملو

 نم فنصلا اذه ىف ىرشخمزلا لاق دقلو «هللا ىلع ءارتفالاو «بذكلاو قافنلابو

 .نيطالسلا دئاوم ىلإ ءاملعلا قلزنا امدنع هرصع ىف اورثك مهنأ رهظيو ؛ءاملعلا

 :ءاملعلل ىغبني اميف هنع ىلاعت هللا ىضر لاق دقف

 ءمهداشرإو ءمهموق راذنإ هقفتلا ىف مهتمه ىمرمو ,مهضرغ اولعجيلو»

 نم هب نومؤيو ؛ةسيسخلا ضارغألا نم ءاهقفلا هيلإ هجتي ام ال ءمهل ةيغصتلاو
 ىف ةمظعلاب هبشتلاو «دالبلا ىف طسبتلاو ءسؤرتلاو روصقلا نم ةكيكرلا دصاقملا

 بالقناو «مهنيب رئارضلا ءاد وشفو ءاضعب مهضعب ةسفانمو مهبكارمو «مهسبالم
 هكلاهتو «هيدي نيب اوثج ةمذرش وأ رخآل ةسردم مهدحأل حمل اذإ مهدحأ قيلامح

 .(5514) ملعلا بلط ىلع ثحلاو ءاملعلا لضف -ةمدقملا :هجام نبا ننس )١(

 .هجيرخت قبس (1)

 ةيشخملا ملعلا لاق نم -ةمدقملا :هجام نباو .(؟55405) ةدابعلا ىلع هقفلا لضف ىف ءاج ام :ىذمرتلا هاور (*)
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 لل لالالالا لللللاالا الل لل لملم

 7 يبل

 زع هللا لوق نم ءالؤه دعبأ امف «مهلك سانلا نود بقعلا أطوم نوكي نأ ىلع

 امف .ها «[صصقلا] 4069 ... اداسَف الو ٍضْرألا يف الع وديري ال ... ط :لجو

 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو ةحرابلاب ةليللا هبشأ

 موي ىلإ هقيرط ىف ضام داهجلاو «ةيدمحملا ةلاسرلا ىف ملعلا طخ اذه

 نيذلا اهيأ ايه : ىلاعت لاقف داهجلل ةيآ نيدلا ىف ةقفتلا ةيآ دعب ءاج اذلو «ةمايقلا

 نيقَتمْلا عم هللا نأ اوَمَلعاو ةَظْلَع مكيف اودجيلو ِراّمكْلا نم مُكَنوُلي نيذّلا اولتاق اونمآ

02 »4. 

 ةرمث ىلاعت هللا ليبس ىف داهجلا نأ ىلإ ءادنلا اذهب ريشي اونمآ نيذلا ىلإ ءادن

 رمأو «بولقلا ضرم وأ «ناميإلا فعض نم نوكي لاتقلا نع سعاقتلاو «ناميإلا

 ىف اوماقأ مأ ةنيدملاب نونمؤملا ناكأ ءاوس مالسإلا ضرأ نولي نيذلا لاتقب ىلاعت هللا

 ابرح مهنيب ةقالعلا نوكتل .مهنوبقاصي نيذلا لاتقب ماع رمأ رمألاف «ىرخأ ضرأ
 زهتتيو ءرخآلاب صبرتي نم ةقالع ةقالعلا نوكت نأ امأ ءايفو ادهع وأ «ةحضاو

 امك اذكهو ءدهعلاب اوضري مل نإ مهنولي نيذلا مث «مكنولي نيذلا اولتاق «ةصرفلا

 هبر رمأب عدص مث نيبرقألا هتريشع رذنأف ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا أدتبا

 لتاق «ةدحاو سوق نع اوعزن ال نيعمجأ برعلا لتاق مث ءاشيرق لتاق رجاه الو
 أدتبا ةيبرعلا ةريزجلا جراخ لتاقي أدتبا املو «ةفاك هنولتاقي امك ةفاك نيكرشملا

 نم ةنيدملا ىلإ برقأ مهنألو ؛هلهأ نم ملسأ نم لتق مهيلاو نأل ؛نامورلاب

 «باتك لهأ مهنألو «برعلا ىراصنو «دوهيلا نوئلامي اوناك مهنألو «سرفلا
 ررحتي نأ بجي هنألو ّلِلَك هللا لوسر ىرسم ءسدقملا تيب مهضرأ ىف مهنألو

 ةثرو مهو نوملسملا مهنألو «كرشلا نم مارحلا تيبلا ررحت امك ءرفكلا لهأ نم

 .مهدعب نم ةيهلإلا ةلاسرلا ىلع نوماوقلاو «نيعمجأ ءايبنألا

 رمألاو 4 ةظلغ مكيف اودِجَيْلو ِراَمُكْلا نَم مُكَنوُنَي نيدذْلا اوُلتاَق 9 :ىلاعت لاقو

 غلبأ 4ةَظْلَع مكيف اوُدِجِيْلو ط :ىلاعت هلوق نكلو «مهيلع اوظلغأو ىنعم ىف انه
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 الامال اللا للا للفلل اللا

 رب

 يب 1

 نأ ىف نوركفي الف ةظلغ مكيف اودجو ءوسب مكومار املك اونوكي نأ هادؤم نآل

 «ىناوتلا مدعو «ةأرحجلا عمجت ةظلغلاو «ةوقلاو ةدشلا اهانعم ةظلغلاو «ءوسب اومري

 ةفأر مهب مهذخأت الأو هيف ءادتعا ريغ نم لاتقلا ىف فنعلاو «ةردابملاو ءربصلاو

 .ىلاعت هللا نيد ىف

 اليكلو «مهوبهريلو «مهرش اونمأيل «مهنولي نيذلا لاتق ىف ةظلغلا تناكو

 ادهع اودهاعي مل اوماد ام مهنأل مهودارأ وأ «هيف اوركف نإ ءادتعالا نم اونكمتي

 ىلاعت هللاو «نيرذحلا نأش نم ىتأي نأ لبق رشلا عفدو «عقوتم مهرش نإف ءايفو

 نع دعبأو «لاتقلل ىفنأ لاتقلاو ء[ءاسنلا] 469 ... مكرذح اوذخ ... 8 :لوقي

 .اموجه نوكي ام عافدلا ريخو «ءادتعالا

 بحي هللا نإ 4(َنيِقَّممْلا َعَم هللا َنَأ :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متحخو
 عقو نإف «عقي ىتح هنورظتني الو هعوقو لبق رشلا نوقتيو «هباذع نوقتي نيذلا

 ىناعملا هذهل كلذب ةيآلا ىلاعت هللا متخ ناكو «ءادتعالا نوقتي نيذلاو ءهعفد بعص

 .هنم اونكمت ام ءادتعالا ءاقتا ىلع نينمؤملا ضيرحتلو «ءاهيلإ انرشأ ىتلا

 وهو «مهيلع عقي الف ءمهل بحاصم وه ىأ .4َنيِقّتملا عَم هللا َنَأظ :هلوقو

 عم هنأ هناحبس دكأ دقو ءمهنم اودع نكمي الو ءمهزعيو مهرصني مهنم بيرق

 ةلالجلا ظفلب لوقلا ريدصتبو «ديكوتلا ىلع ةلادلا ّنإبو «ةيمسالا ةلمجلاب نيقتمل
 . هتفاخمو هللا نم ةباهملا سفنلا ىف ىبري ىذلا

 فيكو «نآرقلا نم لزني ام نوقتملا ىقلتي فيك ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقو

 هداَز مكيأ لوقي نم مهنمف ةروس تَلنَأ ام اَذإو » :ىلاعتو كرابت لاقف «مهريغ هاقلتي
 . 4 059 نورشبتسي مهو اَناَهِإ مهتدازق اونمآ نيل امأَف نات هذه

 لوزن وهو «طرشلل ةدكؤم (ام) 4 ةروس تلزنأ ام اذِإو» «فانئتسالل (واولا)

 ىلاعت هللا تايآ نم ةعومجم ةروسلاو «ةلزانلا ةروسلا ماقم نايبل ديكأتلاو ةيآلا
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 يي 5( سل

 ىرخأ ةروس ءادتباب متتختو «(ميحرلا نمحرلا هللا مسي) ب ئدتبت روس ىف نوكت

 1 . هللا باتك نم ءزج ىه ىتلا ةكرابملا ةلمسبلا هذهب

 ضعبف «نآرق هلكو «ةروسلا نم ىآ وهو ءاهضعب ةروسلاب داري نأ حصيو

 .نآرق نآرقلا

 نم لاح ليصفتل «ءافلا) 4 انا يهده هقدر كي لوي نش مهمف ف :هلوقو

 نم مهضعبو «ىدهلا هيف نوكي امب ىلاعت هللا لوق ىقلتي نمؤم نيب ام اهنوقلتي

 .ارفكو اتنعو الالض الإ ليلدلا مهديزي ال نيذلا بولقلا ىضرم

 نم ىأ «نيقفانملا ىلإ دوعي هنإ :ىرشخمزلا لاق .4 مهنمَف 9 ىف ريمضلاو

 مكيأ نيمكهتم نولوقي مهسفنأ ىلع نوفرسيو «نينمؤملاب نوئزهتسي نيذلا نيقفانملا
 مهنعل «نولوقي مهنأك ءاناميإ ةروسلا وأ ةيآلا هذه مهتداز نآرقلل نوعمتسملا اهيأ

 دقف ىصع نمو «نمآ دقف ىدتها نمف ءاهنم ةدئاف ال ةيآلا وأ ةروسلا هذه نإ : هللا

 . رفك

 مهنأ ىعدي نأ الإ نيقفانملل اهلبق ام الو ةقباسلا ةيآلا ىف ركذ دجن ال نكلو

 نينمؤملا ىلإ دوعي ريمضلا نأ ىلإ ليمأ انأو «لاعفأ نم مهنم ناك امل ناهذألا ىف

 اهتياغ نوفرعتي ءرخآ دعب اتقو لزنت ىتلا تايآلا هذه رس نع اضعب مهضعب لأسي

 رشع تايآ تلزن اذإ تناك هنأ هنع هللا ىضر نافع نب نامثع ىور دقلو ءاهيمآرمو

 هذه هتداز مهيأ نولوقيو ءاهيزاغمو ءاهيناعم نع هلك هللا لوسر اولأس اهنود وأ

 ىف نيذلا بولق ىف اهعقومو «نينمؤملا بولق ىف اهعقوم ىلاعت هللا نيب دقو
 مهو اناَمإ مهْنداَرَف اونمآ نيِذّلا امَأَفظ :هتاملك تلاعت لاقف ءضرم مهبولق
 مهتدازف اونمآ نيا امَأَف 9 «بولقلا ىف اهعقوم ليصفت نايبل (ءافلا) 4 َنوُرْشْبَتسَي

 نآرقلا تايآ نإف «لمعلا ةدايزو بولقلا ىف هتيبثت ةدايزب ناميإلا ةدايزو 4 اناَه

 «هناوضر ىف ءاجرو هنم افوخو هللا نم ةبهر دادزيو «نمؤملا اهب سنأتسي ميركلا

 اباتك ثيدَحْلا َنَسْحَأ لَن هللا 9 :ىلاعت لاق دقلو «ناميإلا ىف ةدايز بير الب اذهو
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 لل لاااللااا0ا0ا0ااالللاااا للا للفلل لالالا

 ا رحت

 اهل م هرب مر يوم هر مم

 هللا ركذ لإ مهبوُلقو مهدولج نيلت مث مهبر نوشخي نيا دولج هنم رعشفت ينام اهباشتم
 . [رمزلا] 4 9 ٍداَه نم هَل مف هللا للضي نمو ءاشي نم هب يده هللا ىده كلذ

 ةديدجلا ةيآلا ىف نودجي ىأ 4نورشبتسي 8 لزنت ةيآلاب مهناميإ دايدزا نإو

 باطخ ىلاوتل نورشبتسيو «مهيلع ىلاوتت ىلاعت هللا ةياده ناميإلا نأب مهل ىرشب

 هبحي نم مالكب رشبتسي ال مث هلوسرو هللا بحي نمؤم ىأو ءمهل ىلاعت هللا

 . !؟هاضر بلطيو

 مهبولق ىف نيذلا امأو .هللا تايآ مهيلع ىلتت امدنع اونمآ نيذلا نأش اذه

 مهيف لئاق نم زع هللا لوقيف ضرم

 نورفاك مهو اوتاّمو مهسجر ىَإ اًسْجِر ٍمِهَتداَزَف ضرُم مهبوُلُق يف نيذلا اًمآو
059 # . 

 محلو ةتيملاك «هفاعتو سوفنلا هرذقتست ىذلا رذقلا ءىشلا وه سجرلا

 لزنت اهنأل ؛اهفاعت لوقعلا نإف ءاعبط اهفاعت ال نإو «سفنلا نإف «رمخلاو ءريزنخلا

 هللا اهامس كلذلو « لقعي ال نم ةكرد ىلإ نيكردملا نيلقاعلا ةبترم نم اهبراشم

 سجر مالزألاو باّصنألاو رسما رَمَحْلا اَمْنِإ ... » :ىلاعت هلوق ىف ءاسجر ىلاعت

 ىلع ازاجم سجرلا قلطيو [ةدئاملا] 469 نوحلفت مُكّلعَل هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم
 الو ةميلسلا لوقعلا هرقت ال رمأ هللا ريغ ةدابع نأ كردت ةميلسلا لوقعلا نأل ءرفكلا

 فيكو «هرقت الو «هنم رفنت لوقعلا نأل ءرفكلا انه هب دارملاو «ةميقتسملا عئابطلا

 هللا تايآ ىري الجر لوقعلا رقت فيكو «هدبعيو رجح عنصي الجر لوقعلا رقت

 .اهب رفكي «مث تانيبلا

 يفو» :مهيف ىلاعت هللا لاق دقو «نوقفانلا مه ضرم مهبولق ىف نيذلاو
 بيصي ضرم قافنلا نإف «ءميكح فصو كلذ نإو . ( اسجر مهتدارق ضرَم مهبولق

 فرحنم قفانملا نأ كلذ «ميلسلا كاردإلا نم اهعنميف لوقعلاو ءاهدسفيف «بولقلا
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 رب جب
 يي

 هقافن ىلاوتو «رقتسم ريغ هنإ لب «ميلسلا اهاري امك رومألا ىري ال ءامئاد ريكفتلا

 ةيعامتجالا تاساردلا تتبثأ دقو «ميلسلا كاردإلا هدقفبو «قئاقحلاب ناميإلا هدقفي

 قطنلا نع فعضي نكلو ءاهبيصي ايند وأ لاملا نم ضرغل قفاني ال قفانملا نأ

 ءاضرم ريصيل هقافن ىلاوتي نكلو «ضرغلا نم ءىشب هقافن ئدتبي هلعلو «قحلاب

 .ةياغ ريغل قفانيف

 ارفك ىأ ءمهرفك ىلإ ًارفك نيقفانملا ديزت لزنت ىتلا تايآلا وأ ةروسلا نإو

 دناعملاو «قحلا نودناعي مهنأل ءارفك مهتداز امنإو ليصألا مهرفك ىلإ امومضم

 ىف ليلدلا هداز املكف «لطابلا بناج ىلإ اوزاحنا دقل ءادانع ليلدلا ةوق هديزت

 لاق اذلو «قحلا ىلإ هتدوعو هتبوتل لامتحا الو ًرفك دازف لطابلا ىف ةجاحل داز قحلا

 «مهتوم لاح ىتح «لطابلل نيدناعم اورمتسا ىأ «نورفاك مهو اوتاَمو إ» : ىلاعت

 هللاو ءاهيلع نوتومي ىتلا لاحلا هذه ديكأتل ىضاملاب ربعو «نورفاك مهو نوتوميف

 .ءاشي نم لضيو ءاشي نم ىدهي

 ورحل
 هع ه2 هه هس يك هس د ََ -_ جي >2

 منتقَنَعَك َةَرَمواَع يك ىفح تر ْونَكْفْمَرْي 4 6

 هي سس

 كام تورَكَرَي هالو تْوومَيال
 وكسر هب لإ هضم َهُضقَيَر لت روس

 اس عاري جس دل و

 0-2 اي ميول هَل آتكَفَرَص اورصاَعُم

 درسا  لوسر مكحءاج دفا 9
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2 8 

 بوس لقف اون نإ اكول 00



 ةبوتلا ةروس ريسفت 1#
 كلل للا للا للا لللااالللللللالللللاا ل وللللالللل

 يي زرزبو معز

 ءاهبيصي لوحب نويعلا ىوتلت امك مهراكفأ ةيوشلم ةنيدملا ىف نوقفانملا ناك

 ناك «ميلسلا ريكفتلا نع افارحنا رونلا ناعمل اهديزي مهنيعأ نكلو «رونلا نوري مهف

 نينمؤملل ةزع اوأر املك مهديكو مهقافن دتشي ءالؤهو «.نودهاجيو نوزغي نونمؤملا

 مهو .برعلا ضرأ ىف اولعو «نيكمت دعب ةنيدملا ىف مهل انيكمتو «ةزع دعب

 .ساكتنالاو رشلا نينمؤملل نوجري «نامأ ىف نوشيعي

 (واولا) 4 نيترم وأ ةَرُم ماع لك يف نونتفي ِمهْنَأ نوري الوأ» :هناحبس لوقيف

 .ماهفتسالا ةزمه تمدق نكلو .ماهفتسالا ىلع ىنعملا ىف ةمدقم ىهو فانئتسالل

 مهلاح ىلع نورمتسيأ :ىنعملاو «خيبوتلل ماهفتسالاو «ةرادصلا هل ماهفتسالا نأل

 مهو نيترم وأ ةرسم ماع لك ىف نونتفي مهنأ نوري مهو «نوربدتي الو «قافنلا نم

 «شغ نم هيف ام جرخيل بهذلا ربتخي امك ةدشب سوفنلا رابتخا ةنتفلا ,نوركذي ال
 بحملا هناحيبس ربتخيف «نوبحي اميف سانلا ربتخي هللا نإو ءًأدصلا ةلازإل نداعملاو

 ربتخيو «فوخلاب نينمؤملا ربتخيو ءامهيف دلولاو ءاسنلل بحملاو «هلام ىف لاملل

 «مهتوق لفتو مهتكوش دضخت نأ وهو «نينمؤملا نالذخ نم نوبحي اميف نيقفانملا

 هللا ىطعيف «تارم اهب دصقي نيترمو «ماع لك نيترم وأ ةرم كلذب هللا مهربتخيو

 قافنلا مهسفنأ ىف اوأشنأف ءهردبب مهربتخا ءارزؤم ارصن نينمؤملل رابتخالا ىف

 نوقفانملا مهضرح امل ةنيدملا نع لوسرلا مهالجأ دقو ,عاقنيق ىنب ىف مهربتخاو

 قدنخلا ىف مهربتخاو «دوهيلا ضعب ىلجأ ذإ دحأ ىف مهربتخاو «نينمؤملا ىلع

 ءايارسلا ىف نيملسملل رصنلاب مهربتحخاو «مهءارصن دابأف «ةظيرق ىنب مهضيرحتب
 مث «فيقثو نزاوه ىلع فئاطلا ىف راصتتنالاب مهربتخا مث «ةكم حتفب مهربتخاو

 نم مهظيغ طرف نم مهب لزنت نحملاب رابتخالا ىلاوت اذكهو «كوبت ىف مهربتخا

 .نينمؤملاو ناميإلا

 ةرُم ماع لك يف نوفي مهَّنَأ نوري الَوَأ» :ىلاعت هلوق هيلع لدي ام ضعب اذه

 ناكل «ةفرحنم ريغ مهلوقعو ةيوتلم ريغ مهسوفن تناك ولو «تارم ىأ 4 نيترم وأ



 ةبوتلا ةروس ريسفت ا
 لل الكلمات للالبوم

 اك :٠
 يي

 مه الو :ىلاعت لاق اذلو «مهيغ كرت ىلع مهل الماحو ءاعدار رصنلا اذه ىلاوت

 مهيلع اضارمأ مهبولق ىف نأو «لطابلا ىلع مهنأ اوركذتي نأ ءاجر ىأ 4 نورْكُذَي
 هللا نأو ءهيف بير ال ىذلا قحلا وه لكي دمحم هب ءاج ام نأو ءاهوجلاعي نأ

 عقو امم اوذختاو اوربتعاو اوركذت اذإف «نيقتملل ةبقاعلا نأو «هلذاخ ريغ هرصان

 مهنأل ؛مهيغ ىف اورمتساو اوركذتي مل مهنكلو ءاوماقتساف عقي ام ىلع اليلد

 اذإو اوربتعي ملف «قفانملا مهطيحم ىف اوشاعف «سانلا نع مهسيساحأب اولصفنا

 :ىلاعت لاق اذلو ءاهنع اوضرعأ ةركذتلا مهتءاج

 اوفرّصنا مث ٍدَحَأ نَم مكاري له ضعب ىلإ مهضعب ظن ةروس تَنرنَأ اماذإو»
 ةدشرم ةيداه ةروس تلزنأ ام اذإو 4059 َنوِهَقَفي أل موق مهّنَأب مهبولف هللا فرص
 ؛ٌةاكَك ىبنلا نم اهعامس اوقيطي مل مهيداعي نمو نينمؤملا لاوحأ ةركاذو قحلا ةنيبم
 الو «سانللو هل ءافش هيف نوكي ىذلا قحلا عامس قيطي ال ضيرملا بلقلا نأل

 ضعب ىلإ مهضعب رظن ةلزانلا ةروسلا وأ ةيآلا ِهِْئلَك ىبنلا الت اذإف «هب ذخألا غيستسي

 نم اوجرخي نأ نوديريو اعرذ اهب اوقاض مهنأ ىهو  مهدنع ناعم اهل تارظن

 هذه دعبو ءاهب ءازهتساو ءاهيلع ًارفانت وأ ءاهيف اضغبو ءاهعامسب اًمربت دجسملا

 فرص اوُفَرَصنا مث :ىلاعت لاق اذلو «نوفرصني قحلل ةركنملا وأ «ةزماغلا تارظنلا
 لاح «نيلاح نيب ديعب توافت هنأل ؛هعضوم ىف انه (مث) ب ريبعتلا 4 مهبولف هللا
 ىلإ عامتسالا نع فارصنالا لاحو «ناميإلاو فاصنإلا ىضتقي وهو «عامتسالا

 .سانلل ءافش وه ىذلا لوقلاو قحلا

 نأب مهيلع ءاعدلا ىنعمب ةضرتعم ةلمج © مهبولف هللا فرصإ» : هلوقو

 موقلا ىدهي ال هّللاو «هودازأو هوراتخا مهنأل لطابلا ىف امئاد نيرمغنم اونوكي

 ٠ . نيقسافلا

 فرص ىلاعت هللا نأل اوفرصنا مهنأ ىأ ءاوفرصنال نايب اهنإ لوقن نأ حصيو

 ال مهتلعج ةيوتلملا مهسوفن نأل ؛ةضرعم مهبولق تراصف «قحلا نع مهبولق
 . قئاقحلا ىلع نولبقي



 ةبوتلا ةروس ريسفت 1#
 كللللالااا61االللل0اا0ا0ا0اللل لوول لئااللل اللا

 ا بحت

 4« ٍدَحَأ نم مكاري له :رظنلا حملب مهضعب لوقي مهنأ مهنع ىلاعت هلوق نإو

 ال ىتح دحأ مهب سحي ال اًداول دجسملا نم اوللستي نأ نوديري مهنأ ىلإ ةراشإ هيف

 ال مهنأ نوبسحي قافنلا ىف مهرامغنا طرفل مهو .مهرمأ زيمتيو ءمهقافن فرعي

 ءدحأ ىلع مهرمأ ىفخي الو مهرئارس نع فشكت مهلامعأ نأ عم ءدحأ مهب ملعي
 «ريخ ىأ نع مهممه رصاقتو مهلاعفأب هروهظف «مهلاوقأب هروهظ نكي مل نإف

 مكاري له ىأ «ىفنلا قارغتسال 4ٍدَحَأ نم مكاري له :ىلاعت هلوق ىف 4 نم و

 دحأ نم مكاري ال ىأ عوقولا راكنإ ىنعمب ىراكنإلا ماهفتسالل 4 لهو ءدحأ ىأ

 .اوجرخاف

 عم «مهيغ نع نوعجري الو نوركذي ال مهنأ ىف ببسلا هناحبس نيب مث

 «ءابلا» 4َتوهَقَفَي ال موق مُهنَأِب 8 :هتاملك تلاعت لاقف تايهنملا تاركتملا ىلاوت
 تارابتخالا نعو «ةيناعم ربدتو نآرقلل عامتسالا نع مهفارصنا نأ ىأ ةيببسلل

 كلذو «ربعلاب نوربتعي الو ,ثادحألا الو تايآلا نوربدتي ال مهنأ ببسب ةيلاوتملا

 ىلاعت هللا متخ دقو ءاهيمارمو اهتاياغ كاردإو «تايآلاو ءرومألا هقف مدع نم هلك

 ىبن هَ ادمحم نأ ىلع لدي امب قافنلا قاثبناو لاتقلا ركذ اهيف رشك ىتلا ةروسلا

 هدابعب ةمحرلا باب نم كلذف هلهأو قافنلا فشكو .لتاق دق ناك اذإف ةمحرلا

 نم سيلف «نيقتملا راربألاب ةمحر مهداسف فكو نيدسفملا لاتق نأل ؛مهب ةفأرلاو

 نإف «رطيسي ءادتعالاو ءمكحتت لئاذرلاو « ىرشتسي رشلا كرتي نأ سانلاب ةمحرلا

 ؛هعفد نوعيطتسي ال نيذلا ملظ نمضتي داسفلاو «نيفعضتسملا ةسيرف ءافعضلا

 سائلا هللا عقد الولو .. . 8# :ىلاعت لاق دقلو «نيقفانملا دياكمل در قافنلا فشكو
 . [ةرقبلا] 4 29 َنيمَلاَعْلا ىَلَع لضُف وذ َهَّللا نكلو ضرألا تادّسَفْلٍضعبب مهضعب

 :نيعمجأ برعلا ابطاخم - ىلاعت لاق ةمحرلا ىبن ٌِْلَك ادمحم نألو

 يؤم كيل مح شمام زم مشل نلوم عاج دقن )
 . 4 6529 ميحَر فوعر



 ةبوتلا ةروسريسفت ا

 لليل للا

 اكل :١
 ١ يي

 نيعت اهيناعمو «ةكمب اتلزن اهيلت ىتلاو ةميركلا ةيآلا هذه نأ ىلع ءاملعلا رثكأ

 رخاوأ نم ىهو «ةيندم اهلك ةروس ىف تناك اذامل :لئاس لأسي دقو «كلذ ىلع

 اليزنت هيبن ىلع ميركلا نآرقلا لزني ناك ىلاعتو هناحبس هللا نإ لوقن ؟الوزن روسلا

 نيب اهرشنيو نوبتكيو نوأرقي نمم هترضح ىف نم اهبتكي ةيآلا لوزن دنع ناكو

 ءاهيف اهعضو ٌلِككَي ىبنلا ررق ىذلا ةروسلا نم اهعضوم ىف اهعضوب ارمآ نينمؤملا

 سيلو «ىفيقوت بيترتلاف «ليربج هرمأي ثيح اهعضي نأب هيبن رمأي ىلاعت هلل رمألاو

 ةمكح كلذلو ؛ةءارب ةروس رخآ ىف اهعضو نوكي نأ هللا راتخا دقو

 ؛نيقفانملاو قافنلا ىف اهلك ةروس ماتخ ىف تءاج اهنإ انلقف اهانسملت دقو ءاهسملتن

 .نيملاعلل ةمحر قافنلا فشكو لاتقلا نأ ىلإ ميركلا نآرقلل ئراقلا هبنتيل

 اهب نم ىلاعت هللا نم َّنم هذه 4 مكسفنأ نم لوسر مكءاج دقل )» :ىلاعت لاق

 .(دق)بو (ماللا) ب كلذ دكأ دقلو «مهسفنأ نم الوسر مهيف ثعب ذإ برعلا ىلع

 ةيناثلاو ءافلا مضب امهادحإ ناتءارق انهو 4 مكسفنأ نم لوسر مكءاج دقل ١ :لاقف

 نم) ةيناثلا ىلع ىنعملو «مكريغ نم ال مكنم لوألا ىلع ىنعملاو ''اهحتفب

 هنأ ءاهتاذب نآرق امهنم ةيآ لكو «نيتيآلا عومجمبو .اًبسن مكالعأ نم ىأ (مكسّفنأ

 افرشو ابسن مكالعأ نمو «ةنم هذهو «مكريغ نم ال «مكنم الوسر مكيف ثعب

 . طاسوألا ىلعأ نم نوثعبي نويبنلاو «ةلاسرلل فرش اذهو

 هللا لاق ذإ ميهاربإ ةوعد ِةَلِكَي ادمحم نإف ءاهب أرقي ىتلا ةءارقلا نكت امهمو

 «[ةرقبلا] 4 059 ... ولي مهنم ًالوسر مهيف ثعِباَو ابر :هبرل هئاعد ىف هنع ىلاعت

 مهيف ْثَعَب ْذِإ نينمؤملا ىلع ِهّللا نم دَقَل © :لاق ذإ نينمؤملا ىلع ىلاعت هللا نم دقو

 . [نارمع لآ] 4 58 ... مهسفنأ نم ًالوسر

 )١( ةرتاوتملا رشعلا ىف تسيل اهنأ ريغ «ىنعملا ةحيحص ءءافلا حتفب (مكسّفْنأ نم) .
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 م لئلا

 هزه جل»
2 

 ةريغملاو «بلاط ىبأ نب رفعج نأ ثدحملا خرؤملا ريثك نبا ظفاحلا ركذ دقلو

 هتفصو هبسن فرعن انم الوسر انيف ثعب هللا نإ) :ىرسك لوسرل الاق ةبعش نبا
 .«هتنامأو هقدصو .هجرخمو هلخدمو

 رثآلا نإف «ميهاربإ ةوعدو «مهسفنأ نمو «برعلا نم ِةِلَك ىبنلا ناك اذإ هنإو

 مهب اًقوءر نوكي نأ  ةبحملا ةوخآلا سنج نم نوكيو «كلذ ىلع بترتي ىذلا

 لوقيو «ةدشلا تنعلا 4 منع ام هيلع زيزع )» :ىلاعت لاق اذلو ءاميحرو مهل ابحم

 .ديدشلا تنعلا لصأ ىرابنألا نبا

 امي همزليو هيلع ددشي هانعمف هتنعيو انالف تنعتي نالف برعلا تلاق اذإف

 .هؤادأ هيلع بعصي

 ةلم ةلهسلا ةحمسلاب ةلملاب مكيلإ ثعب دقو ٌةْكَي ىبنلا ىلع زعي ىنعملاو

 ةرطفلا نيد هنيدف .مكيلع بعصيو مكتنعي ام هتعيرش ىف نوكي نأ ميهاربإ

 امو ىه ةيردصم (اماف ءمكتنع ىأ 4مّسَع امال :هلوقو ءاهتنعي الو ءاهقواسي
 ؛مهريغو برعلا نم نينمؤملل فاصوأ ةثالثب ِدِْكلَي ىبنلا فصو دقو ردصم اهدعب

 .ةفاك سانلل ثعب هنأل

 ال ةلهس هللا دنع نم اهب ءاج ىتلا ةعيرشلاف .«مهتنع هيلع زيزع هنأ  اهلوأ

 «سوفنلل قاهرإ اهيف سيلو «لماكلا لادتعالا اهيفو ةعاطلا ىلع ولعت اهيف ةقشم

 .اهفرعتو اهكردت لوقعلاو «ماسجألل الو

 سفنلا لاعفنا ةفأرلاو فوءر هنأ رشبلا تافص ىلعأ نم ىهو - ةيناثلا ةفصلا

 «نابرقي الو نارفني امهو ءظلغلاو ةظاظفلا دض ةفص ىهو «سانلاب قفرلاو ةبحملاب

 4 659 ... كلوح نم اوضفنال بْلقْلا ظيلَع اَظَف تنك ْوَلَو ... 9 :ىلاعت لاق دقلو

 .[نارمع لآ]



 ٠ 2 قيوتلا ةروسريسفت ا )
 للا لللللا للا للكل وللا

 يي يبيله
 ةيوبنلا ةمحرلا نإ ذإ «ةفأرلا نم الومش عسوأ ىهو «ةمحرلا  ةثلاثلا ةفصلا

 الأ «ةمحرلا تايضتقم نم وهو «ةفأرلل ايفانم باقعلا نوكي دقو «ةفاكلاب نوكت

 لك اودلِجاَف يناّرلاو ةَيِناّزلا ا :ىنازلا دح ىف لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىرت

 قو لبو إلا مد يف أر مهي ما الود قام اً دحر
 .[رونلا] « 0 َنيِنمؤمْلا نم ةَقئاط اًمهَباَذع دَهَشْيلو رخآلا

 باقعلا ىفاجت دق ةفأرلا نأ ىرنو

 ضعب لاق دقو «ةفاكلاب ةمحر هنأل ؛اهنم ثعبني باقعلا نإف ةمحرلا امأ

 محرن نحنو «ةمحرلا ركذ نم ترثكأ :ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل ةباحصلا
 .ةفاكلاب ةمحرلا ديرأ امنإ «ديرأ اذه ام :لاقف «ءانءانبأو انءاسن

 ءاج ىتلا ةعيرشلاب هيونتو ءهموق نم لوسرلا ماقمب ارابخإ ةيآلا هذه تناك

 ةياوغلل ضرعت دقف هعبتي مل نمو «ىدتها دقف «هعبتا نمف «هعابتا ىلإ ةوعدو ءاهب

 :ىلاعت لاق اذلو «ةيادهلا نع دعبو

 ميظعْلا شرعلا بر وهو تلكوت هيلع وه لإ هَل ال هللا يبسَح لقف اولوت نفط
55 4 . 

 .هل اضيقن دعي ءرمأ ىلع رمأ بيترت ءاهتقباسب ةيآلا هذه طبرل انه (ءافلا)

 مهب ميحر فوءر هنأو «مهتنع هيلع زيزع هنأو ءابسن مهطسوأ نم لوسرلا نوك نإف

 وأ مهريضي ام هتوعد ىف نوكي نأ نكمي ال وهف «هوعيطي نأ مهيلع بجوي ناك

 ىأ - اولوت نإ اذه عم «لالضلاو كرشلا نع مهبولقل هيزنت هيف لب «مهيلع قشي

 ىلوتلا لاحب «ىركفلا ضارعإلا لاح تهبش دقو «نوضرعم مهو ءاوفرصنا

 يبسح لْقَق» :هباوج طرش لعف 4اّلوت ناَف9 ءعرشلل مهتضراعم لامكل ءىسحلا
 «ىعم هللا نوكي نأ ىنيفكي ىأ «ىبسح لقف كوبيجي مل نإ ىأ «وه الإ هل ال هللا

 .هاوس دبعأ الف ءوه الإ هلإ ال ءهلك كلملا بحاص وهو
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 40١ للا

 يي ب ب

 ىناعم نم ةقباسلا ةيآلا هنمضتت ام ىضتقمب ناك هنأ ىلإ ئموت ةميركلا ةيآلاو

 مهنم ىجري ناك هنإ لب «مهنم قحلا ىلإ هللا ةوعد ورشانو «مهنم هؤارصن نوكي

 ءهعم هللاف ءهولذخ نإ مهنكلو .هولذخي الو ءهوديؤي نأ برعلا ةداع ىضتقمب ىتح

 تلكوت ىأ 24 تلكوت هيلع » :هناحبس لاق اذلو «هريغ ىلإ ةجاحلا نع هيفاك وهو

 رورجملاو راجلا ميدقتو «ىلاعتو هناحبس هريغ دحأ لع دمتعأ ال ؛هدحو هيلع

 ماد ام «دابعلا نم دحأ لكوتي ال هنأ ىأ ءرصقلا ديفي (تلكوت) لعفلا ىلع (هيلع)

 نم كمصعتي هّللاو ... 9 :ىلاعت لاق امك «سانلا نم همصاعو هلفاك ىلاعت هلل

 . [ةدئاملا] # 69 ... ساثلا

 دمتعي نم ةزعو «هناطلس ةعس ىلع لدي ام ىلاعتو هناحبس هللا فصو دقو

 ظفل ىلع دوعي ريمضلا 4 ٍميظَعْلا شرعْلا بر وهو » :هتاملك تلاعت لاقف ءهيلع
 ىسرك هبشي ام وأ «ناطلسلاب هرسفت انه شرعلاو «كلام اهانعم برو «ةلالجلا
 ءاشي نم زعي ءدوجولا اذه ىف لماكلا ناطلسلا كلام وه هّللاو :ىنعملاو «كلملا

 نمف «ريبخلا ميكحلا وهو ءءاشي نم ضفخيو ءاشي نم ىلعيو ءءاشي نم لذيو

 .قحلا ىلعي نمو ءءوس لكو ءرش لك عفدي نم ىلإ أجتلا دقف هللا ىلإ ئجتلي

 ءميملا مضب امهادحإ :ناتءارق (ميظعلا) ىف .4 ميظعْلا ُشَرَعْلا بر :هلوقو

 ىأ «شرعلا برل افصو نوكت مضلاب ةءارقلاف  اهرسكب  ةيناثلاو «ميظعلا ىف
 ةءازق ىلعو «ريدقتلا قوف هنأل ؛هردق ردقي ال ىذلا ميظعلا وهو ءهلل افصو نوكت

 هناحبس هللاو «ميظع ىلاعت هللا ناطلس نأ تبثي وهو «شرعلل افصو نوكت رسكلا

 . ملعأ ىلاعتو



 اولاق تايآ عبرأ تاءارقلا ءاملع اهنم ىنثتسا 2٠١4 اهتايآ ددع ةيكم ةروس

 .45-460 -45 5٠- تايآلا ىه «ةيندم اهنإ

 هنأب باتكلا فصوو «نآرقلا زاجعإ ىلع هيبنتلل ةدرفم فورحب تئدتبا

 ىلإ اوبهذف ( مهنم لجر ىلإ ىحوي نأ بجع ىف اوناك سانلا نأ تركذو «ميكحلا

 ؛اورتغيو اوبجعي الأ مهيلع ناكو «نيبم رحاس هنإ :مهرفك ببسب اولاقو هبيذكت
 ىلع ىوتسا مث مايأ ةتس ىف ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا هللا دنع نم ىحولا نآل

 .هنذإ دعب نم الإ هدنع عيفش ال هنأو «كلملا هل هدحو هنأو «رمأألا ربدي شرعلا

 يس ص هسا سا هو رسرلا هسا هش سا ره ى<ماس هيت م 0# 26 هرم 04 م مرش

 هللا دعو اعيمج مكعجرم هيلإ (©) نوركذت الفأ هودبعاف مكبر هللا مكلذ. . .

 .هديعي مث قلخلا

 بارش مهل اورفك نيذّلاو طسقلاب تاحلاّصلا اولمعَو اونمآ نيذّلا يِرَجَيل ... ©

 . 4 © ... ميلأ باذعو ميمح نّم

 نينسلا ددع اوملعتل لزانم هردقو ارون رمقلاو ءايض سمشلا لعج يذلا وه

 هناحبس نيبيو <« © َنوُمَلَعَي موَقل تايآلا ّلَصَقُي َقحْلاب الإ كلذ ُهَللا َقَلَح ام باَسحْلاَو
 ثعبلا نوركني نيذلا كئلوأ ىلإ راشأ مث «راهنلاو ليللا فالتحا ىف هتايآ ىلاعتو

 هللا تايآ نع اولفغو اهب اونأمطاو ايندلا ةايحلاب اوضرو «مهبر ءاقل نوجري الو

 لباقم ىفو «لامعألا ئّيس نم اوبسك امب رانلا مهاوأم نأ نيبو «ىلاعتو هناحبس



 سنوي ةروسريسفت ا
 اللام ااا للملا

 7 رر_ لجلب

 ميعنلا نم مهءازجو تاحلاصلا اولمعو هتايآو هللاب اونمآ نيذلا هناحبس ركذ كلذ

 هلل دمَحْلا نأ مهاوعد رخآو مالس اًهيف مهتّيحت دو مهّللا كتاحبس اهيف مهاوعد

 . < 2 نيملاعلا بر

 .ءاسأ نمل رشلا لجعي الأ ىلاعت هللا ةنس نم نإو

 ال نيدْلا رذنق مهلجأ مهيَلإ يضقل ريخلاب مهلاجعتسا رشلا ساّئلل هللا لَجعي ولو »

 اذإ هنأ ناسنإلا ةعيبط ىلاعت هللا نيبيو 09 َنوُهَّمَعَي مهِناَيْفَط يف اًنَءاَقل نوري

 .هيلإ او هللا ىلإ هجتا فعض
 مل مما عم 2

 َرَم هرض هنع انفَشَك اَمَلَف امئاَق وأ ادعاَق ْوَأ هبنجل اَناَعد ٌرضلا تاّسنإلا َّسَم اًذِإو »

 . 4« 09 َنوُلَمَعَي اوناك ام َنيفرسملل نيز كلذك هّسْم رض ىلإ انعدي مّل نأك

 لاق تانيب انتايآ مهيلع ئلتت اذإو إ» :لاقف ٍةِكَي ىبنلا مهل ثعب نيذلا لاح نيبو

 . 4 69 ... هلدب وأ اذه ريغ نآرقب تنا انءاقل نوجري ال نيذّلا

 :لوقي نأ ىلاعت هللا هرمأف

 نإ فاَخَأ يَنإ لإ ئحوي ام َّذلِإ عَتَأ نإ يسفن ءاقلت نم ِهلدَبَأ نأ يل نوُكَي ام ... ل»
 تبل دَقَف هب مكاردأ الو مكيلع هتولت ام هللا ءاش ول لق 02 ميظع موي باذع ىبر تيصع

 . 4 09 نولقعت الفأ هلبَق نم ارمع مكيف

 نولوقيو مهعفتي الو مهرضي ال ام نودبعي مهنأب مهكرش ىف مهلاح ركذ دقو

 يف ملعب ال اَمب هللا َنوُمبتَأ لق .. 8 مهل لوقيف هلو هيبن هللا رمأيف انؤاعفش ءالؤه

 . 4 020 نوكرشي اًمع ىَلاعَتو هناحبس ضرألا يف الو تاوُمّسلا

 ناك امو 8 ءةدحاو ةمأ نيوكتلا لصأ ىف سانلا نأ كلذ دعب ىلاعت هللا نيبو

 هيف اًميف مهَنيِب يضقل كبَر نم تقبَس ٌةَملَك الولو اوُفَلَمْحاَف ةدحاو َةَمأ الإ ساّنلا
 . < 9 َنوُفلَتخَي



 سنوي ةروسريسفت 1#
 اللول لااا ال للاللللملا

 دا تح

 مهتنعتل مهنكلو «نويبتلا اهب ديأ ةي  مظعأ أ وهو نآرقلاب للك ىبنلا مهءاج

 اورتن هل بيل امن لَ هن نم ةيآ هيلع لزنأ الو نولوقيو » :ىرخأ ةيآ نوديري

 . 4 69 نيرظسنملا نم مكعم ين
 ىلاعت هللا اهسم اذإ اهنأ قحلا نع ةفرحنملا ةيناسنإلا سفنلا هللا نيب دقل

 ىلع اهرومأ تربدو هللا لضفل نكي ملو اهل ريخلا نأ تروصت 3 ةدشلا دعب ريخلاب

 متنك اَذإ تح رحبلاو ربا يف مكريسي يذلا وهب :لاقف الثم ىلاعت هللا ركذو «كلذ

 َِك نم جوملا مهءاجو ففصاع م 3 اهتءاج اهب اوح رفو ةبيط حيرب م نيرجو كلفلا يف
 نم َنتوكدَل هذه نم اَنَتيْبَأ نتل نيذدلا هَل نيصلخم هللا وعد مهب طيحأ مِهْنَأ اونَظَو ناَكم

 مكيغب اَمَنِإ سائلا هيأ اي قحلا ٍرْيَغِب ضرألا يف نوبي مه اَذإ مهاجنأ اّمَلَف 09 نيركاشلا
 . 4 09 َنوُلَمعَت مثنك امب مُكَئَبنَف مكعجرم انيلِإ مث ايندلا ةاّيحلا عام مكسفنأ ئَلع

 :لاقف اهعاتم لاؤز ىف ايندلا ةايحلا ىلاعتو هناحبس لثم مث

9207 
 كيأ هب

 لكأي امم ضرألا تابن هب طلتخ اف ءاّمّسلا نم هاَنلنَأ ءامك ايندلا ةايحلا لَم امنإ)

 اهاَنَأ اهيَلَع َنوِرداَف مهن اًهلهأ ضو تّيْزاَو اًهَقرْخَر ضرألا ٠ تذخأ اذإ تح ماَعنألاَو ساّنلا

 موقل تايقلا ُلَصَفُت كلَذَك سلب َنْهَتْمَل نَأك اديصح اَهاَلَعَجَف اَراَهَن وأ ال ارم

 . 4 69 نورّكفتي

 قجلاةوعد

 طارصلا ىلإ ةيادهلاو مالسلا راد ىلإ قحلا ةوعد لآم ىلاعت هللا نيب كلذ دعب

 ةلذ الو رعَق مههوجو قهري الو ةدايزو ئنسحلا اونسحأ نيذّلل» ةمايقلا موي ميقتسملا

 . 4 69 دودلاَخ اهيف مه ةئنجْلا باحصأ كتلوأ

 نأ ناطيشلا مهل لوس نيذلا رفيو اعيمج هللا مهرشحي ثعبلا ىف هنإو

 . مهوعبتا نيذلا نم  مهودبعي



 سنوي ةروس ريسفت 1#
 للامام

 ١ ا
 يَ

 نيل لوقن مث اعيمج مهرشحن مويو و :مكؤاكرش نيأ اوكرشأ نيذلا لأسيو
 رب ربو اما

 د نودي ناي مسك ام مهكر لاَقو مهب اًيَرف مكروه منام وكر

 ام سفن لك وُلبت كلانه 9 َنيلفاَعَل مكتدابع نع انك نإ مكديبو اسيب اديهش هّللاب ئَفَكَف

 . 9 نوُرقياوُاَك مه لَو نسْا مالوم هلل ىإ اورو تقلسأ
 .هقلخ ىف هتايآو هدابع ىلع هماعنإ ىلاعت هللا نيبي كلذ دعب

 يحلا جرخي نمو راصبألاو عمسلا كلمي نمأ ضرألاو ءامسلا نم مكقزري نم لقال

 © ود الفأ لقف هلا تولوقيسُف رمألا ريدي سو يحل نم تيم | جرخيو تيما نم

 تّقَح كلَذَك 69 َنوُفرصت ص 7 ْئّنأَف لالضل 2 لإ قا دب ذم حا مك : ر هللا مكلذق

 .406© نوم اله اوس نيذلا ىلع كير تسلك

 اهنإ لب .هديعت مث قلخلا أدبت نأ ناثوألا زجع ىلاعتو هناحبس نيبي ذخأ

 نيذلا نإو «قحلا ىلإ ىداهلا وه هللا نإو الاض ىدهت ال مهناثوأ نإ مث «قلخت

 .اهب نونمؤي ال مهف مهل ناميإ ال ناثوألا نودبعي

 اًمب ميلع َهَّللا َنِإ اًمْيَش قَحْلا نم ينغي ال نظل َنِإ اًنَظ الإ مهَرْتْكَأ عبتي امو»
 .4 © 9 َنرلعُفُي

 نو هلا وذ نم رت ألذ اح امو ةغلابلا هللا ةجح نآرقلا نإو

 .4 690 9 نيملاعلا بر نم هيف بير ال باتكلا ليصفتو هيدي نيب يذلا قيدصت

4 

 ه6

 . هلثم نم ةروسب اوتأي نأ ىلاعتو هناحبس مهادحتي مث

 .4 60 نيقداص متنك نإ هّللا نود نم متعطتسا نم م اوعداو.. 8

 اوبلطي نأ لبق نوبذكي مهنإ لب هنوبلطي ليلد رخآ سيل مهل ةبسنلاب رمألا نإو
 لات يأت مهيأ امو دو اعود لارا لعإل بيطكلاب ا اورداب ىأ ليلدل

 سا سا ساس سا اهم م



 سنوي ةروس ريسفت
 اللا عع خخ مخ معمم للكلام خخخ خخخ خل!!! ئااااممغعلعا اال الالات للملا ملم للللل !!للللا

>. 303 ١ 3 
 كرو هب نمؤي ال نم مهنمو هب نمي نُمإ9 مهنم نإف نآرقلا ءىجم دعب هنأو

 انأو لمعأ امم نوُئيِرب مشن مُكُلِمَع مُكَلو يلمع يل لّقَف كوُبَدَك نإو (©) نيدسُفَمْلاب مَع
 ةضرعم مهبولقو كيل | عمتسي نم مهنمو ء مهل هبأت الو #4 50 9 نوُلمعَت امم ءيِرب

 نأ امك 463 وقم ال اونا لو ملا عمت تأ كَل دوُممَعْسَي م مهو

 اوناك ولو يمعلا يدّهت تنَأَفَأ كِيَلِإ ظني نم مهنمو 9 رصبم ريغ كيلإ رظني نم مهنم
 . < 69 نورصني ال

 ةمأ لك ىلإ لسرأ هنأو «نيرفاكلل هدعأ ام ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ مث

 دعولا اذه تم َنوُلوقيو )هللا دعو ىتم نولوقي مهنكلو طسقلاب مهنيب ىضقي الوسر

 . 4 69 . .. هللا ءاَش امال عفت الو ارض يسفنل كلمَأ ال لُق 69 َنيقداص مشُك نإ

 الأ »8 قح هدعو نأو ضرألاو تاومسلا ىف ام هل نأ ىلاعتو هناحبس نيبيو

 . 4 © َنوْمَلعَي ال مهرتكأ نكلو قح هّللا دعو َنِإ الأ ضرألاو تاَوَمَسلا يف ام هلل نإ

 اهيأ اي» :رودصلا ىف امل ءافش هيفو ةظعوملا هيف ىلاعت هللا عرش نأ نيبي امك

 9 َنيِمْؤَمْلَل ةَمحَرَو ىدهو ٍرودصلا يف اَمَل ءاَفشَو مكبر نم ةظعوُم مكتءاج دق سائلا
 هناحبس نيبي امك 4 58 3 نوعمجي امم ريخ وه وحلف كلَدبف هتمحَرِبو هللا ضب لق

 مَتلَعَحَف قْزَر نم مُكَل هلا لزنأ ام ميآرأ لق » :ىلاعت لوقيف ةقيلخلا ىلع هلضف ىلاعتو
 . 4 69 نورتفت هللا ىلع مَ مكَل ذأ هّللآ لق الالَحَو مارح ُهنَم

 نيذْلا نَظ امو  :ةئيب ريغ نم نومرحيف نورتفيو ابيط الالح ةمعنلا لزنت ىأ
 ال مهرفكأ نكَلَو ساّنلا ىلع لْضَف وُدَل هللا نإ ةّمايقلا ْمْوَي بذا هللا ىلع َنوُرَحْفَي

 وُلتت امو ٍنأَش يف ُنوُكَت امو 9 :هتوعدو لوسرلا نوئش لكب هملع هللا نيبي امك
 نع بزعي امو هيف نوضيفن ذِإ ادهش ْمُكيلع انك الإ لّمَع نم َنوُلمْعَت الو نآرُق نم ُهْنم
 باق فال رمال ل مرفأ الو ءاسلا ف الو ضل يفد لاف نكي



 0 سنوي ةروس ريسفت ا
 كلل لللاا00ا للا لتلئالللللللااا0ااااوللللااا0للوملللل

 ا رح

 9 نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال هّللا ءايلوأ َنِإ الأط هللا ءايلوأ ركذي مث

 تاَّملَكل ليدبت ال ةرخآلا ىفو ايندلا ةاّيحْلا ىف ئرشبلا مهل 0 نوقتتي اوناكو اونمآ َنيِذّلا

 . < 9 ميظعلا زوفلا وه كلذ هللا

 وه اعيمج هّلل ةزعلا َنِإ مهلوق كنزحي الو نزحلا نع لَك ىبنلا هللا ىهنيو

 . 4 62 ميلعلا عيمّسلا

 نأو «ضرألاو تاومسلا كلم هل نأل ؛ءاشي نم زعي ةزعلا كلام هللا نإ

 نإ ...  :نظلا الإ نوعبتي نإو «ةردق اهل نوئقيتسي ال ناثوألا نودبعي نيذلا

 . 4 65 نوصرخي الإ مه نإو لا الإ نوعبتي
 ادلو هل ذختا نم نالطبو نوكلل هفيرصتو هكلم لامك هناحبس نيبي مث

 ىلع نورتفي مهنأل ؛نوحلفي ال مهعيمج نأو ناثوألا نودبعي نيذلا لوق نالطبو

 .بذكلا هللا
 سهع ياا سهرت ىلع مم 2# ا 40009 سس سا م سو م مس سايل 6 جت

 انيلإ مث ايندلا يف عاتم (5) نوحلفي ال بذكلا هللا ىلع نورتفي نيذلا نإ لق زن
 روق مي قم امم هل

 4© ورقكي اونا امي يلا باذقامهتيذن مل مهجر

 يلإ اوضفا مّن ةَمُع كِل مكرم نك الف مُكءاَكَو مكرم اوُعمََْف .. .  ىنسحلاب

 نوكأ نأ ترمأو هللا ىلع الإ يرجأ نإ رجأ نم مكتلأس اَمَف متيّلوت نِإَف ©0 نورظنت الو

 . 4 69 نيملسملا نم

 هعم نمو هللا هاجن مث  ٌدِْكَك دمحمل ناك امك  ءافعضلا هقدصو هموق هبذكف

 .نوحشملا كلفلا ىف

 هاخأو ىسوم ثعب مث اوبذكف هدعب نم السر  تايآلا لدت امك - هللا ثعبو

 اموق اوناكو اوربكتساف هتلاسر تبثت ىتلا هللا تايآب هديأو ءنوعرف ىلإ نوراه



 سنوي ةروس ريسفت 8#
 للا لللبلإلللا لل

 1 بحل

 ةلزنملا ججحملا ىدحإ تناكو تانيب تايآ عستب مهاتأو ىسوم مهل ءاج مث « نيم رجم

 . ىسوم أاصع اهنيب نم

 نولوقتأ ئسوم َلاَق 09 نيم رحسل اذه نإ اوُلاَق اندنع نم حلا مهءاج اّمَلَف

 . 4 69 تورحاّسلا حلقي الو اذه رحسأ مكءاج اًمَل قحْلل

 هِرك ولو هتاَملَكب قحْلا هللا قحيو إ) هموق نم ةيرذو ةرحسلا نمآ دقو

 مهتفي نأ مهتلمو نوعرف نم فخ ىلع موق نم ةيرذ الإ ئمومل نمآ اف (©0 نومرجملا

 . 4 69 نيفرسملا نمل هنإو ضرألا يف ٍلاَعَل نعرف إو
 نأو هب اونمآ ىذلا هّللا ىلع لكوتلا ىلإ مهاعدو نمآ نم ىسوم ذخأ مث

 .نيرفاكلا موقلا نم كتمحرب انيثو نيملاظلا موقلل ةننف انلعجت ال اني :اولوقي

 ةلبق مكتويب اولعجاو اتوب رصمب امكموقل اءْوَبت نأ هيخأو ئسوُم ىلإ ان انيحوأو »

 . 4 69 نينمؤملا رشبو ةالّصلا اوميقأو

 ىلع سما اني. . وط :اونمؤي مل نيذلا هئلمو نوعرف ىلع ىسوم اعدو

 تّبيجأ دق لاَق 6 ميلألا ِباَدَعْلا اور ئَنَح اونمؤي الق مهبوُلُق ئلع ددشاو مهلاومأ

 .4 09 3 نوملعي ال نيذّلا ليبس َناَعبَتَت الو اميقتساَف امكتوعد

 ميظعلا دوطلاك قرف لك ناكف ق قشنا ثيح رحبلا هللا رمأب ىسوم زواج دقلو

 قرغلا هكردأ اذإ ىتح هدنجو وه هيلع قبطناف رحبلا مهزايتجا ىف نوعرف مهعبتاو

 00 : سل ناار لياسإ رميا لأ هالك تا. :لاق

 . .ملعلا 1 اوفلتخا نكلو تايطلا نم مهقزرو قدص

 بوجو هيبنل هناحبس نيب مزعلا ىلوأو لسرلا رابخخأ نم ةربعلا هذه دعب

 .قحلا نم هيلإ وعدي ام ىلإ نانئمطالا



 سنوي ةروسريسفت ا
 التت طمخمممخ ممم ل لال اال لاا ![!كللا ااا اال ال ااا انك !اللا الاانا 1 ]للا الااالااا!اال!!ال ااا !!االا ااا!!! !!!!!!االلثت ل ااا

 : هاه 1
 يت

 دقل كلبق بف نم باتكلا نوءرقي نيذلا لئساف كيل الن امم كلش يف تنك نإف إل

 هللا تايآب اوبَذَك يذلا نم وكت الو 6 62 نيرتمملا نم َنتوُكَن الف كبَر نم قحْلا كءاج

 . 4 63 َنيِرِساَحْلا نم َنوُكَف

 اهعفتف تنمآ ةيرق تناك الوُلَق» مالسلا هيلع سنوي هللا ىبن ركذ كلذ دعبو

 ىلإ مهانعُتمو ايندلا ةاّيحْلا يف يرْخْلا باّذع مهنع انفَشَك اوُنمآ اًمَل سنوي موق الإ اَهناَمإ

 نم رفكيو ىدتها نم نمؤي نأ هتدارإ ىضتقم ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ مث

 ساثلا هركت تنأَفَأ اعيمج مهلك ضرألا يف نم نمآل كبر ءاش ولو 9 :لاق اذلو ؛ ىغط
 نيدلا ىلع سجرلا لعجيو هّللا نذإي الإ نمؤت نأ سفنل َناَك امو 69 نينمؤم اونوكي ئَتح

 . 4 9-0 نولقعي ال

 هللا نأو «نونمؤي ال موق نع رذنلاو تايآلا ىنغت ال هنأ ىلاعت هللا نيبو

 انأسر يجنن مث 9 نورفكي نيذلا ماوقألاب لزني ىذلا باذعلا نم هلسر ىجني ىلاعت

 . 4# 09 نينمؤملا جنن انيلع اًقح كلَذَك اونمآ نيذّلاَو

 دلع هيبن رمأيو هدحو هّللا ةدابع ىلإ وعدي اماع اباطخ سانلا هللا بطاخي مث

 .قحلا نيدلا ةماقإب

 10 ا و

21111010 
 كد مور عصا يكس قده ةدسم هين يا موي نءقاا م مام ملف
 يدتهي امنإف ئدتها نمف مكبر نم قحلا مكءاج دق سانلا اهيأ اي لق (6) ميحرلا روفغلا

 ربصاو كيَلإ ( ئحوي ام عِبْتاو 9-0 ليكوب مُكَيَلع انأ امو اهيَلَع لضي اَمنِإَف لض نمو هسفنل

 . 4 9 نيمكاَحْلا ريَخ وهو هللا مكحي تح
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 ولاا للا

 ا <

 ةهميركلا ةروسلا ىناعم

 اََبَعاَتللدكأ يو يبكي يتكلا2ُ تكلم
0 

 هت # أونماءَِذْلَاِر و سال اذن َمُهنيِلِجَر كبح

 ل جس

 »م ص ردع لآ 20100 ا

 6 ب وويكسلا1( يردده 277
1 

- 
 هل حرر هر آ 11 و رس رس مجج 5 رورو <<

 ضرال أو تاولم ؟ اقلخ ىلا هلأ" درنإ ايرأ نيبم ا

 ا رس حض سمس ١ سس 0
 جيف نيام ارتدي شرعلا لعىوتسا مع ماي َدَنِسِف

 دو و دع أ رمل هلأ مكحلد كي ذإد عب نم لِ

 ُهناَفَحو هج شق هَل (ي) توركدَت
 تضل أحواعَماَءَنيدلاَع م دِرْخَوللاَوَدَي

 لآ

 ٌباَذَعَو وجني ُباَرَسَْهْل ا كح َندلاو مقل

 ايف تورفكي أ وناك اميري

 هباشتملا نم ىهو «ةدرفملا ةيتوصلا فورحلاب ةميركلا ةروسلا ىلاعت هللا أدتبا

 ىبنلا نع دري مل ذإ بيغلاب مجر اهل انريسفت نإو «هملعب ىلاعت هللا هصتخا ىذلا

 تمهبأ دق تماد ام اهانعم فرعتن نأ انل سيلف «ةنيب ةحيحص ةياورب اهيف ٌدِرَك

 :نيتقيقحب نمؤن نأ انيلع نكلو نايب ريغ نم ىلاعت هللا اهكرتو ءانيلع

 «ةمكحو اهدارأ ةياغل الإ فورحلا هذه عضي مل ىلاعت هللا نأ  امهالوأ

 .اهارحتن نأ انيلعو

 :نيرمأ ىف اهودجوف نورسفملا اهسملت دقو ةمكحلا سملتن نأ  امهتينا

 ا
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 للالبوم لااا للاب وللا

 2 .. | ااا

 هيلإ ىغصيو هيف رثؤي نآرقلا مهنم عمسي نم نأ اوأر امل نيكرشملا رابك نإ *
 ال اورفك نيذْلا لاَقو 9 :ىلاعت ربخأ امك اولاق نأ ىلإ ةرباكملاو دانعلا مهعفدف هداؤف

 .[تلصف] 4« 5 َنوبلْعَت مُكَّلعَل هيف اًوَعْلاَو نآرقلا اذهل اوعمست

 نوضقتيف ةيتوصلا فورحلا هذهب نآرقلا ةوالتب مهؤجفي لَك ىبنلا ناكو

 ىبلسلا فقوملا اذه ىلع اوقفتا ةليل ىف مهنأ ىورو ءاعابت هيلإ نونحيو مهقافتا

 ىلإ هنم عمتسي ىذلا ناكملا ىلإ بهذو هيلع قفتا ام ضقن مهنم دحاو لك نكلو
 - .عامتسالا نع دعبلا ىلع نوقفتي اوناك ثيح نوقتلي مه اذإف ِلكك ىبنلا

 فرعي ىمألاو «بتكي الو أرقي ال ايمأ ناك ِةِِلَت ىبنلا نأ ىناثلا رمألا *

 الو أرقي ال ىمأ ناسل ىلع فورحلا هذه ءىجمف فورحلا فرعي الو تاملكلا

 مالكلا اذه :مهل لاقي هنأك ىدحتلا نم اذه نإف كلذ قوفو «ةبارغ هيف بتكي

 اوتأت نأ نع نوزجعت فيكف مكمالك اهنم بكر ىتلا فورحلا نم بكرم ميكحلا

 وأ مكناكمإ ىف امم وه الو مكمالك عونب سيل هنأ ىلع ليلد كلذ ىفو «هلثمب
 زيزعلا وهو ذايزنت هيبن ىلع هلزن ىذلا هدحو وه ىلاعتو هناحبس هللاو «مكتقاط

 . ميكحلا

 فورحلا هذهب ةأدتبملا تايآلا رثكأ ىف ةقاسم فورحلا هذه نأ ودبي دقو

 ةراشإ 4 ميكحلا باّتكلا تايآ كلت ظ :لاق اذل ؛هتايآو ميركلا نآرقلا ىلإ ةراشإلل
 . ميكحلا ركذلا نم كلذ دعب ىتأي ام ىلإ ةراشإ وأ فورحلا هذه ىلإ

 باتكلا تايآ نم كيلع ىلتت ىتلا تايآلا كلت ىأ (نم) ىنعمب انه ةفاضإلاو

 نع نجلاو سنإلا زجعو اهلزنأ ىذلا ىلاعت هللا ةردق ىلع لدت اهتاذب ىهو ميكحلا

 نأب ريدجلا لماكلا 4 باتكلا هنإو ءاريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب اوتأي نأ

 اهلك تافيلكتلا عمج هنإ ذإ ةمكحلا ىلع هلامتشال 4 ميكحلا و ءاباتك ىمسي

 ىلع اهلك تلزن اهنإ مث «ةيناسنإلا تاقالعلل ةمظنملاو ةيرشبلل ةحلصملا عئارشلاو
 مولعلا هيف سردت دلبب نكي ملو ملعم ىلإ سلجي مل ؛بتكي الو أرقي ال ىمأ ناسل

 عورفو لوصأ هيف باتكب ءاجو «ىمأ دلب نم ايمأ ناك دقف ةينوكلا وأ ةيناسنإلا
 .اقدصو اقح بتكلا نيب هزاجعإ لكالد ىدحإ ىهو ةعيرشلا



 سنوي ةروس ريسفت ا
 اولا لالا

 هزه جل#
 يب

 ناك هنأل لب مهدنع ةجحل سبيل «دانعلاو دوححلا ىلإ مهعفد لب ناميإلا ىلإ زجعلا

 : ىلاعت لاق اذلو ؛هوفرعي وأ هوفلأي مل ابيرغ

 . « سائلا رذنأ نأ مِهَْم لج ىلإ انيحوأ نأ ابجع ساّنلل َناَكأ ظ
 ىلع خيبوتلاو «مهبجع نم بجعتلا ىنعمب وهو عقاولا راكنإل انه ماهفتسالاو

 الإ نوكي نأ نكمي ال لوسرلاف «بجعلل اعضوم مهنم لجر لاسرإ اوذختا مهنأ

 . [ماعنألا] « © توسل ام مهْيَلع اسَبلَلو الجر هاَنلعَجَل اكلم هانلعج ولو )»

 : ةثالث رومأل مهِبِحَعَت ناك دقو

 لاجرل نوكت تالاسرلا نأ نومهفي اوناك امو «لجر ىلإ ىحوأ هنأ  اهلوأ

 . مهنم

 ءاينغألا نم سيل هنأو «بلاط ىبأ ميتي ىمسي ناك ءريقف ميتي هنأ  اهيناث

 ءامظعلا مه اوناكو

 . [فرخزلا] 4 69 ميظع نيعيرَقْلا نَم لجر ىلع نآرقلا اذه لّرن الول اولاقو »

 :مهلوق ناكف ثعبلاب راذنإلل ءاج اذه قوف هنأ  اهثلاث

 . [نونمؤملا] 4 699 نينوعبمب نحت امو ايحْنو تومن اًيندلا اًناَيح أل يه نإ »
 :ىلاعت لوقي امك مهرمأ نم بجعلا دشأ اذه ىفو

 4 2 ... ديدج َقْلَخ يف انتأ ابارت انك اذئأ مهلوَف بجعف بجعت نإو»
 .[دعرلا]

 لاسرإلاو «ةتباثلا قئاقحلا كلتل مهبجع نم ىبجعتلا راكنإلاو ءمهبجعت اذه

 :ىلاعت هلوقلو انولت امك لجرل الإ نوكي ال
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 0 للامم

 يي ٠ يب مج
 اكلم ءاَمّسلا َنَم مهْيلع انزل َنيِيعَمَطم َنوُشْسَي ٌةكئالَم ضرألا يف َناَكْوَل لقط

 .[ءارسإلا] # 62 الوسر

 ناك اذإو «شيرق نم ةورذلا تيب نم هنأ نوملعي مهو ريقف ميتي هنأ اوركنأو

 تناك امك «.هل اهلك شيرق نيدتو ءاحطبلا خيش ناك بلاط وبأف «بلاط ىبأ ميتي

 ملعأ هللا نكلو ىنغلاب راتخت ال ةوبنلا نأو ءمشاه هدحجلو بلطملا دبع هيبأل نيدت
 قلخلاب اهلك شيرق هل نيدت ةلاسرلا لبق ِّهِلِللَي دمحم ناكو «هتلاسر لعجي ثيح

 دلولاو لاملا نوكي نأ نكمي الو نيمألاب ىمس ىتح ةنامألاو قدصلاو ميركلا
 :ىلاعت هلوقك راتخي ىذلا وه هللاو «ةنامألاو قدصلا امنإ ةوبنلا تاموقم

 .[ابس] 4 69 ... ئقلز اندنع مكبرقت يتْلاب مكدالوأ الو مكلاومأ امو )»

 ايندلا هذه نإف ءازحلاو باسحلاو ثعبلاب راذنإلا نم اوبجعي نأ ىغبني الو

 لب ىدس ناسنإلا قلخي مل ىلاعت هللا نإو «نيقتملل كبر دنع ةبقاعلاو ليلق اهعاتم

 ءازجلا نوكي ةرخآلا ىفو «هريغل الماع وأ ريخلل الماع ايندلا ىف هتايح لعج

 . ىفوألا

 . ىماسلا قسنلا .ىلإ تارظن ضعب رظننلو
 سانلل ناكأ 4مُهْنَم لُجَر ىلإ اَنْيَحْوُأ نأ اًبَجَع سال َناَكَأط :ىلاعت هلوق - ١

 .رومألا هذه نم اوبجعتي نأ  كرادمو لوقع مهلو -

 هاحوأ ىذلا ءاحيإل ىه سانلا رذنأو «ةيريسفت (نأ) 4 سائلا رذنأ نأ - ١

 امب ىرشبلاو «ميلأ باذع نم نيرفاكلل نوكي ام نايب وه راذنإلاو «هيبنل ىلاعت هللا
 .ميقم ميعن نم نينمؤملل نوكي

 نوبجعتي ةبوجعأ هولعج مهنأ :«ابجع سانلا دنع ناكأ» لوقت نأ قرفلا امو)

 هديري ىذلا قنعملا لعلو (مهراكنإو مهءازهتسا هوحن نوهجوي املع هوبصنو اهنم
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 نبل ولل للا للللللا

 : ةككاك
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 ىلإ ىحوأ هنأ نم اوبجعي نأ ابجع سانلل ناك نأ انه ديفت ماللا نأ ىرشخمنزلا

 اوذختي نأ قح ىتم ىأ قحلا وأ صاصتخالا وأ «كلملا ديفت ماللا نأو ءمهنم لجر

 وهو نينمؤملا ةراشب ىف لاقو ءءازهتسا مث بارغتساو بجعت عضوم قحلاب لوسرلا

 دنع قدص مق مهل نأ اونمآ نيِذْلا ٍرَشَبَو  ثوعبملا ىبنلا لمع نم ربكألا ءزجلا
 ركذ امك ميقملا ميعنلا الو نانجلا ركذت ملو «ةراذنلاو ةراشبلا ىنعم انيب دقو 4 مهب

 مهل نأ وهو ةلاحم ال هيلإ ىدأتيو هبجوي ام ركذ نكلو «ةريثك تايآ ىف هناحبس

 .كَك ىبنلا هب ءاج امب قيدصتلاو ناميإلا ىلإ مهقبس ىهو مهبر دنع قدص مدق

 :لوقنو «قدص مدق» :ىلاعت هلوقب ناميإلا ىلإ قبسلا نع ربع - امهلوأ
 قبسلا مهل نأ دارملا نأل كلذو لكلا ديرأو «ءزجلا مساب هيف ربع زاجم اذه نإ

 نأل ؛«ىلع دايأ نالفل» :معنلا ىف لاقي امك «4مدق ب كلذ نع ربع دقف ءىطبلا

 . (ةداع ديلاب نوكي ءاطعإلا

 امئاد قدص هللا دعوو ءدعو هنأ لوقن 4« قدص# :ىلاعت هلوق - ىناثلا رمألا
 اوقدصو لوسرلا اوقدصف .«قحلاب ناميإلا وهو قدصلاب اومدق اضيأ نينمؤملا نكلو

 .هيلع هّللا اودهاع ام

 ىعسلا ناك امل تلق ءاّمدق ةقباسلا ىمس مل تلق نإف) :ىرشخمزلا لوقي

 اهنآل ادي ةمعنلا تيمس امك امدق ةقباسلاو ةليمجلا ةاعسملا تيمس مدقلاب قبسلاو

 . (ديلاب ىطعت

 قباوسلا نم هنإو لضف ةدايز ىلع ةلالد «قدص# ىلإ مدقلا ةفاضإو

 . ةميظعلا
 ها
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 ةرهاطلا مهبولقب مهنأ ىلع لدي وهو نينمؤملل ةبسنلاب ىلاعت هلاق ام اذه
 مهبجعتو مهبارغتسا ريثأت تحت اولاقف نورفاكلا امأ ءقدصلاو قيدصتلا ىلإ اوقبس

 اولوقي نأ لدبو ءهبسجوم ري نم «بارغتسإلا توص ! اذه 6 رحاسلا اذه نإ

 «ماللابو ةدكؤمل نإبو «ةيمسالا ةلمجلاب رحاس هنأ أ اودكأو هيارختسا ىف نيلسرتسم

 لوسر لاسرإ نم اويجعو « مهبارغتسال غوسم وهو ٌهْلكَو ىبنلا ىلإ اذه ىف ةراشإلاو

 1 :ىلاعت لاق اذلو « ىلاعت هللا ةردق نمو مهنم

 شرعلا ىلع ئوتسا مث  مايَأ ةّتس 8 س يف ضرألاو تاوَمّسلا َقَلَح يذلا هللا مكبر نإ

 . 4 هنذإ دعب نم الإ عيفش نم ام رمألا ربدي

 هذه نأل ؛ليحتسم كلذ نأل ؛اهفرعن ىتلا مايألا ىه تسيل ةتسلا مايألاو

 ةتسلا مايألا نإ لوقن كلذلو «موجنلاو بكاوكلا رئاسو رمقو سمش نم امهيف امب

 ةروس ىف هللا اهركذ «ضرألاو تاومسلا هب هللا أشنأ ىذلا نيوكتلا راودأ ىه

 : ىرخأ

 مق هم اع ياش يكد هلو هس هموم م هو ما مم و كب # تهوسدد قس 0 2

 بر كلذ ادادنأ هل نولعجتو نيموي يف ضرألا قلخ يذلا نورفكتل مكدنأ لق إل

 ءاوس ٍماَيَأ ةعبرأ يف اهتاوقأ اهيف ردقو اهيف كرابو اهقوف نم يساور اهيف لعجو (2 نيملاعلا

 اَنلاَق امرك وأ اًعَوَط اَيِتّْنا ضرَأللو اَهَل َلاَقَف ْناَحِد ىهو ءامّسلا ىَلِإ ئوتسا مث (0) نيلئاسلل

 ءاَمّسلا انْيَزو اهرمأ ءامس لك يف ئحوأو نيموي يف تاومس عبس نهاضقف 09 نيعئاط انيتأ

 .[تلصف] 4 69 ميََمْلا يزعل ريدقَت كلذ اًظفحَو حيباصَمب ايدل

 ءاهحيباصمو اهجاربأب ءامسلا تناكو ءاهنيوكتو اهتاقبطب ضرألا تناك ىتح

 . باسحلاو نينسلا ٌدَدع مّلعنل لزانم هرَدَّقَو ارون رمقلاو ءايض سمشلا تناكو



 سنوي ةروسريسفت 8#
 ا لللللاا0اااالل لااا لالا ططلملللل

 ا ب

 هناحبس هريبدتب ةينيوكتلا راودألا هذه ىف ضرآلاو تاومسلا ىلاعت هللا أشنأ

 قبس ىذلا رودلا نم الاقتنا رود لك سيلو «راتخملا لعافلا وهو هتدارإو هماكحإبو

 لاق اذلو ؛راتخملا ئشنملا ةدارإب كلذ نإ لب هدعب ام قلخ رود لك نأ مهوتيف

 شرعلاو ناطلسلا ىلع ىلوتسا ىنعملاو «رمألا ربدي شرعلا ىلع ئوتسا مث  :ىلاعت

 ىذلا هكلم ىسرك ىلع ىوتسا دق كلملا بحاص وهف ناطلسلا لامك نع ةيانك

 عيدب ل هعدبأ ىذلا نوكلا كلذ نوئش ربدي هنأو 2« قبس لاثم ريغ ىلع هأشنأو هقلخ

 لك عضيو ردقيو هيف مكحتي ىأ ربديو ء[ةرقبلا] 4 679 ... ضرألاو تاومسلا

 اشارف ضرألا لعجو ءىش لك هنم تبنيو اشيغ نوكي ىذلا رطملا قلخو ىح ءىش

 ش .ءانب ءامسلاو

 لباقلا ملعيو رومألا رضاح فرعي ربدملاو «رومألا رابدأ ةفرعم ريبدتلا لصأو

 ءىش لكب طاحأ دقو ءىش هملع نع بيغي ال «بقاوعلاو اهنم ربادلاو رضاحلاو

 . هللا كرابت  امهلاحو ضرآلاو تاومسلا

 دنع مهنأب هقلخ نم نوصعي نيذلل راذنإ اذه 4 هنذإ دعب نم الإ عيفش نم ام

 اهب نودتفي ةبرق الو عفشي عيفش نم مهل امو نيعفاشلا ةعافش مهعفنت ال باذعلا

 4 هنذإ دعب نم )» :ىلاعت هلوقب ريبعتلاو «هنذإ دعب نم الإ عيفش ال هنإف مهسفنأ

 .هيلع ضرفي ال هكلم نع جراخ ريغ ىلاعت هللا ناطلسب موكحم هنأ ىلإ ةراشإ

 : ناتينايب ناتراشإ انهو
 «ناطلسلا لامك نايبل ةفنأتسم ةلمج «رمألا ربدي ]8 :ىلاعت هلوق - ىلوألا

 .راتخم



 سنوي ةروسريسفت 8#
 لل ااا للبلاك المل

 أ بحل

 هنأو «ناطلسلا لامك ىلع لدت 4« شرعلا ىلع ئوتسا  :ىلاعت هلوق - ةيناثلا

 نم اهعاستاب ضرألاف ءءامسلا ىف الو ضرألا ىف ءىش هناطلس نع جرخي ال

 .هناطلسو هريبدتب اهلك سارغو عرزو ءايحأو ءامو سبايو داهوو لابج

 امو ضرألاو ءامسلا قلاخ ىلإ ةراشإ 4 مكبر هللا مكلذ © :هناحبس لاق مث
 اهلك ةيناسنإلل باطخلاو «ءىش لك ىلع ىلوتسملا ناطلسلا وذو امهرمأ ربدمو نهيف

 . نيملاعلا بر هنأل

 نوكيو فاكلا فرحب نرتقت ةراشإلا نأ ىلاعت هللا تايآل عبتتملا ظحاليو
 4 مُكلَذ 8 صنلا اذه ىف امك عمجلا ريمضو «عبتلاب هتمألو هِي ىبنلل باطخلا

 سانلل باطخلا اذهو .ءادتبا هتمأو ّةَلِلَي ىبنلل امإو «نيعمجأ سانلل امإ نوكي

 هنأو كيرش الب هلحو قحتسملا هنأ ىلإ ةراشإ هيف ةلالجلا ظفل ركذو «نيعمجأ

 بيترتل ءافلا 4 هودبعاف مكدهعتو مكابرو مكبر دقو مكنوك ىلع فرشملاو ئشنملا
 بر هنألو ؛هلالج لج ئشنملا هللا هنأل دبعي هنأ ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام

 . كيرشلا نالطب ىضتقت ةدابع هودبعاف هدحو الإ دبعُي الو دوجولا

 ام بيترتل «ءافلا)و ءركذتلا بلطو زيزعتلل ماهفتسالا 4« نوُرَكَدَت الفأ»
 ءامئاد ةرادصلا هل ماهفتسالا نآأل ؛ميدقت نع ةرخؤم ىهو ءاهلبق ام ىلع اهدعب

 ىفنو ىفنلا ىنعمب عوقولا راكنإل ماهفتسالاو (ال) ىلع ةلخاد ماهفتسالا ةزمهو

 اوركفت ىنعملو ءريكفتلا ىندأ ركذتلاو «ركذتلا ىلع ضح ىنعملاو «تابثإ ىفنلا

 .هاوس دبعي الو هدحو دبعي ىذلا وه هللا نودجت ذئنيح مكنإف ريكفتلا ىندأب

 هيل :هتاملك تلاعت لاقف «نيرفاكلا رذنأو نينمؤملا كلذ دعب هللا رشب مث

 اولمَعَو اونمآ نيدلا يِزَجَيل هديُ من َقْلحْا اديه اَنَح هلا دْعَو اًعيِمَج مُكَعِجرَم

 اوُناَك اّمب ميلَأ باَدَعَو ٍميِمَح نم ْباَرَش مُهَل اوُرَمَك َنيذّلاو طسقلاب تاَحلاّصلا

 . 4 0 َنوُرْفكي

 هناحبس ركذ نهيف نمو ضرألاو تاومسلا قلاخ هنأ ىلاعت هللا نيب نأ دعب

 لامعألاب اهيف اوموقيو ضرألا اورمعيل مهقلخ هنإ لب ءاثبع مهقلخي مل هنأ ىلاعتو



 سنوي ةروسريسفت 8#
 ل لااا

 بلل
 "يي

 « ميلأ باذع هلف رفك نمو «ءاناسحإ ناسحإلاب مهيزجيو هيلإ مهديعيس هنأو ةحلاصلا

 ًأدتبلا ىلع رورجملاو راجلا مدق « اح هّللا دعو اعيمج مكعجرم هيل 14 :ىلاعت هلوقو

 قلاخلا هدحو هنأ امك بآملاو عجرملا هدحو هيلإ ىأ ءرصقلا ةدافإل « مكعجرم

 مهعجر ىلع ىلاعت هتردق بيرقتو كلذ ناكمإ ركذ مث ءهدحو هيلإ عجرملاف ئشنملا
 هلوقل ليلعتلا ماقم ىف ةلمجلا هذهف « هديعي مث قلخلا ادبي » :لاقف هدحو هيلإ

 ىلع ىلاعتو هناحبس هتردقو كلذ عوقو بيرقتو « مكعجرم هيَلِإ 9 :- هناحبس -
 «[فارعألا»] 4« 9 نودوعت مكأدب اَمَك... » :ىلاعت لاق امك أدب امك ةداعإلا

 .[مورلا] < 69 ... هيلع ْنَرهَأ وهو هديعي مث قلخلا ادبي يذلا وهو :هلوقكو

 هراتمخاو ىلاعتو هناحبس هنس ىذلا ماظنلا وه كلذ نأ ىلاعت هللا نيب دقو

 قلخ امدنع ىلاعت هللا هدعو دعو كلذ نإ ىأ 4ُاَّقَح هللا دعو :لاقف هقلخل
 : هناحبس لاقو : تنتج نم هلزنأو نيعللا سيلبإ ءاداعو كألا ناسنإلا

 5 ماها 8 2

 كي هت نفر ع ل دنلوب هر

 .[ةرقبلا] 69# نودلاَخ

 دوعيسف «هناحبس مهديعي , نم مومع نايبأ تركذ « اعيمج» :ىلاعت هلوقو

 ةياغ ىلاعتو هناحبس ركذ مث «حلصملاو دسفملاو ىصاعلاو عيطملاو رجافلاو ربلا هيلإ

 ليلعتل ىأ «ليلعتلل ماللا "+ م طسقلاب تالاملا اوُنمَعَو وثم َنيذلا يِْجّيلط كلذ

 هللا دعو ققحتيو بأاملاو ةياغلا نايب ليلعتلا ىفو «ءدبلا دعب ةداعإلاو هيلإ عوجرلا
 ةحلاصلا لامعألاو ناميإلا ركذ دقو «لدبتي الو ريسغتي ال ىذلا تباثلا قحلا ىلاعت

 ميعنلاو ةنجلا ىلاعتو هناحبس ركذي ملو باوثلا ركذ دنع ىلاعت هللا نايب نأشك

 طسقلاب ءازجلا ىأ «# طسقلاب 9 :ىلاعت لاقف ةدايزو اهنمضتي ام ركذ نكلو «ميقملا
 .اهيف امو ةنجلا نابجوي هلضفو هلدعو «ىلاعت هللا نم لدع وهف

 نينمؤملل لدعلا باوثلا وه بجاولا ءادأ امهنمضتي ىتلا ةداعسلاو ناوضرلاو

 بجاولاب مايقلاب هللا لضف اولباقو اهورفكي ملو ةمعنلا اوركش مهف «نيحلاصلا



 سنوي ةروسريسفت ا
 الا ا0ا0ا 0 اااللللا

 هم جلا
 "يي

 هريسفت ىف ىواضيبلا لوقيو .طسقلاو لدعلا ئه مهلاحو سوفنلا لادتعاو

 اذه نأ ىرنو «مهرومأ ىف لدعلا ىلع مهمايقو مهتلادع وأ هلدعب ىأ « طسقلاب )»
 .اهنم دحاو نيب ديدرت ةمث سيلو (طسّقلا) ةملك هلمشت هلك

 نيذلا ءازج ركذ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ءازج هناحبس ركذ نأ دعبو

 : هناحبس لاقف نورفكي

 ءازج ىف طسقلا ركذ - 4 ميلأ باذعو ميمح نم بارش مهل اورفك نيذّلاو ©

 ىلع ةلالدلل كلذو «ءازج هنأ ىلع لدي ام ركذي نأ ريغ نم نوفرحندملا هقحتسي ام

 ام مهلانو لضفلا اذه نم اومرح نيرفاكلا نأو «هّللا نم لضفت هلدع عم ءازجلا نأ

 نأو «لدع وه ىذلا ءازجلاب نرتقي ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا نأ نايبلو ,.نوقحتسي

 امأ ءحالصإلا اذه ىلع اوزاجيل ةداعإلا نإو ءحالصإلاب اوموقيل اوقلخ سانلا

 رطف ىتلا ةرطفلا نع مهفارحنا ببسب نوقحتسي ام نولاني مهنإف نودسفملا نوفرحنملا

 رومأ هيف كلذو 4 اورفك نيذلاو © ةيمسالا ةلمجلاب هناحبس أدتباو .سانلا اهيلع

 :باقعلا ةدشل ةدكؤم ةثالث

 .ميمحلل ةدكؤملا ةيمسالا ةلمجلا  ىلوألا

 .مكحلا ةلع رفكلا نأ ربتعي ىذلا لوصوملاب ريبعتلا - ةيناثلا

 صتخمم رمأ هنأ ديفت ماللا نإف 4 بارش مهل ظ :ىلاعت هلوق ىف ماللا  ةثلاثلا
 .هريغ مهل سيلو مهب

 همحأ ىأ ءاملا تممح :لاقيف «ءاعمألا عطقي ىذلا ديدشلا راحلا :ميمحلاو

 هقيطي امع ديزت ةديدش ةرارح اراح ناك اذإ لوعفم ىنعمب «مومحم ىأ ميمح وهف

 : ىلاعت هللا لاق اذلو ؟مسجلا

 ء[ص] 4 2 جاوزأ هلكش نم رخآو 0 قاّسْعَو ميسح هوقوديلف اذه

 .[نمحرلا] 4 69 نآميمح نيبو اهنيب نوفوطي 9 :لاقو



 سنوي ةروس ريسفت ا
 لل ئئلللل ا الملل

 اا بحل

 انه عمج 4 نوُرْفُكي اوُناك امب 9 :لاقف مهلاني ىذلا اذه ببس هناحبس ركذو
 مث الوأ هولعف ىذلا رفكلا ىف مهرارمتسا ىلع اذه لدو «لبقتسملاو ىضاملا نيب

 .لوقعلا فارحناو لالضلا رش ىلاعت هللا اناقو «نآ دعب نآ رفكلل نيددجم اورمتسا

 :ىلاعت لاق

1 

 2 و و آ ها سر
 1 17 - 6 117 .٠

 نيِيِسلاددعاوملعتل ر رمقلاو ءايِض
 هجم م «م 3 00 م

 قتيلا لصف يحلب الإ كلذ هّلأَقَلَحاَم َباَسِحْلاَو
 م ل مس تل 5 7 ايا يي وج + و1 »- <
 قلخ اموراهنلاو ليلا ف ليخ ابو نوملعير ِ

 ره ا ه2

 © تروُقّتَي ووقت توما قدّم
 نأمل (وايندلاةوياب او صو انةآَقِل وجبال لَن كهحا

 4 مهام كليو 2 نلف اي عمم تيل
 أونماءانب كاكا توبيك ًاوناكاَميَراَتلَ

 هرج ميكب 2000101111 2و
 هعيش ذمه عد وع هي ميج ِتنَج فرن 1

 هادم ةمسلو داماك ةو

 لب «ءاثبع امهقلخ ام هنأو ضرألاو تاومسلا قلاخ هنأ ىلاعتو هناحبس نيبي

 لك بساحي ىلاعتو هناحبس هيلإ عجرملا نأو «رفكي وأ ركشيل ناسنإلل امهرخس

 . تبسك امب سفن لك هب ىزجي ىذلا لدعلا مّكحلا هنأو «بسك امب ئرما



 سنوي ةروس ريسفت 0#
 اللام ااا لوللاا0ا0لالللللااالا0ا0ا0الللللااااالاااللإلللااا لل

 ىلا ارو جل

 لعجف «مهل ةرخسم ىه فيكو هتاقولخم ىلع هتمعن لصف تايآلا هذه ىفو

 لوقيو ءءوض اهلك ةلتكف ءءايض اهتاذ سمشلا لعج ءارون رمقلاو ءايض سمشلا
 ءرون رمقلاو ءءايض اهتاذ سمشلا نإ :لوقن نحنو ءءايض تاذ :نيرسفملا ضعب

 هطسوت نم وه امنإ هتاذ نم سيل هءايض نآل ؛رون وذ رمقلا ىف انلقو ءرون اذ ىأ

 عايض اهتاذ نأ ىف سمشلاك ارون هتاذ سيلو ىضرع هرونو «سمشلاو ضرألا نيب

 .ةيوامسلا مارجألا ةساردب اونعي مل نيذلا نيمدقألا نيرسفملا ضعب اذه كردأ دقلو

 ليقو ؛ءوضلا نم معأ وهف «ةغلابملل رمقلل «ارون» ىمّس هنأ :ىواضيبلا لاق دقف

 سمشلا قلخ هنأ كلذب ىلاعتو هناحبس هنيب دقو ءرون ضرعلاب امو ءوض تاذلاب ام

 هررقي ام اذهو ءاهنم باستكالاو سمشلا ةلباقم ضرعب ارين رمقلاو اهتاذ ىف ةرين

 قثبني رونلاو حاب صملاك ىهف «ىقيقح سمشلا ءايض نأ عقاولا ىفو «نوكلا ءاملع

 اذلو ؛هيلع سمشلا ءوض ساكعنا ىف ىبسن هرون امنإو هيف ءايض ال رمقلاو «هنم

 ئدتبي وهف 4 لزاَنم هَرّدَقَو ظ :ىلاعت لاق ضرألا ىلع سمطني دقو «لزانم هل ناك
 نوكي ىتح ائيشف ائيش رغصي دوعي مث اردب ريصي ىتح ائيشف ائيش ربكي الاله
 .قاحملا

 4 باّسحْلاَو َنينسلا َدّدَع اومَلعتل لِزاَم هَردَقو ارون رمَقْلاَو  :ىلاعت لاق اذلو

 ءرمقلاو سمشلا لب هدحو رمقلا وه سيل لزانم ردق ام نإ :نيرسفملا ضعب لاقو
 ةيموي ةعيرس رمقلا لزانم نكلو ءرمقلاك لزانم سمشلاف ؛لزانم امهردق :ىنعملاو

 ًءادتبا رمقلا ىلإ بسن ريدقتلاف اهرثأ اهل ناك نإو «ءكلذك تسيل سمشلا لزانمو
 اوهَل وأ ةراجت اوُأر اًذإَو» : ىلاعت هلوق ىف ةراجتلا ىلع ريمضلا دوعك ءامه دارملاو

 اهنأل ؛رمقلل لزانلا نأ ىرن نحنو ء[ةعمجلا] 469 .. .امئاَق كوكرتو اَهيلِإ اوضفنا
 نيرسفملا ضعبو «ةيرمقلا نينسلاو رهشألاو مايألا اهب ملعن ىتلا اهنألو ةرهاظلا
 لزانملا نآل ؛(اذ) ريدقت ىلإ ةجاح ال هنأ ىرن نحنو «لزانم اذ ىأ لزانم :لوقي

 أدب امك اريغص دوعي اردب ريصي نأ دعبو ربكي مث اريغص ودبي رمقلا ةيؤر تاذ ىف

 نأ هناحبس نيبيو ء[سي] 69# مِدَقْلا نوجرعلاَك داع ئَتَح لزانم هاترَدَق رمقلاو

 رهشألا ددعب نينسلا ددع ىأ «باسحلاو نينسلا ددع اوملعت نأ اذه ىف ةمكحلا

 ددع ملعيف «تاقوألا ىف باسحلاو نينسلا ىف ددعلا نإ اولاقو «باسحلاو مايألاو
 فرعي ناك ىبرعلاو «اليل رمقلا ةيؤرب مايألاو رهش لك ءادتباو رمقلا نارودب نينسلا



 سنوي ةروس ريسفت 8#
 الل بلللللااالل

 اربي
 يف

 ةثلاثلا وأ ةيناثلا وأ ىلوألا ةليللا ىف هنأ فرعيف لالهلا رادقم ةيؤرب رهشلا ىف مويلا
 . ةيفاصلا برعلا ءامس ىف ةرشاعلا ىلإ

 ؛نيوكتلاو قلخلا ىف ماكحإو ءلوحتي الو ريغتي ال تباث ماظنب كلذ نإو
 ىلع ريسي ىذلا تباثلا رمألا 4 قَحْلاب الإ كلذ هّللا قَلَح امإ» :ىلاعت لاق كلذلو
 .اليوحت هللا ةنسل دجت نلو هللا ةنس ىه ةمكحم ةئس

 لاقف اهنيب ىتلا ىلاعت هللا تايآ نم هلك كلذ نأ ىلاعتو هناحبس نيبي مث

 - ىلاعت هللا قلخ نايبل «ةفنأتسم ةلمجلاو 4 نوُمَلَعَي موقل تايآلا لصَفي : ىلاعت

 4نوملعي موقل » هتينادحوو هقلخ لامك ىلع ةلادلا تايآلا نيبي ىأ «ءلصفي

 .امهربدمو «ضرألاو تاومسلا رطافل نوئعذيو هب نونمؤيو قحلا نوكرديو

 نأ امك «راهنلاو ليللا امهنم نوكي رمقلاو سمشلاو ضرأللا لاصتا نإو

 هنم نوكيو هلزانم هنم دجوتو ءرمقلا رون هنم دجوي ضرأألاو رمقلاب سمشلا لاصتا

 لاقف ضرألاب سمشلا لاصتا رثأ هناحبس نيب دقو ءباسحلاو نينسلا ددعب ملعلا
 موقل تايآل ضرألاو تاَوّمّسلا يف هللا قّلَح امو راهْلاو ٍليَللا فالتخا يف نإ : ىلاعت

 .4 0 َنوَقَي
 ليللاف ءرخآلل ةفلخ لك نوكي نأب امهبقاعت ىنعمب راهنلاو ليللا فالتخاو

 نوكيف اهنارود ىف ضرألا ىلع سمشلا قرشت «ليللا بقعي راهنلاو «راهنلا بقعي

 ضرألا ىفخت اهنارود ىفو «ضرألا نم ءزج ىف قارشإلا كلذ نوكيو ءراهنلا

 ىلايللاو مايألا بقاعتت اذكهو ءراهنلا رخآلا فصنلا ىفو اليل نوكيف اهنم افصن
 ليللا نيب فالتخا كانهو «نيملعلا بر دوجولا ئشنم هعدتبا ىذلا ماظنلا اذكهو

 راهنلا لوطي انايحأف ؛ارصقو الوط فالتخالا وهو اضيأ ةيآلا هيلإ ريشت راهنلاو
 نم كلذو ؛نايوتسي انايحأو ء«راهنلا رصقيو ليللا لوطي انايحأو «ليللا رصقيو
 ءايبسن اهنع اهدعبو ايبسن اًبرق ضرألا نم اهبرق بسحو اهكلف ىف سمشلا كرحت

 الو رَمَقْلا كردت نأ اهَل يغَّبني سمّشلا الإ : ىلاعت هلوق ىف كلذ ,ىلإ هناحبس ريشيو

 اهكلف ىف رودت سمشلاف ء[سي] © 2 نوحَبسَي ك َلَف يف لكو ٍراَهَنلا قباس َليَللا



 / سنوي ةروسريسفت 1#
 0 لولا للم

 ةا <

 ىلعلا هل اهدّهم ناسنإلا شارف ضرألاو ءاهكلف ىف ضرألا لوح رودي رمقلاو
 .ريدقلا

 ٍتايآل راَهْنلاَو ليلا فالتخاو ضرألاو تاومّسلا ٍقَلَخ يف نإ : ىلاعت لاق دقلو

 امو نوكلا ناك اذكهو «ةكردملا لوقعلا ىأ ء[نارمع لآ] 4 ه9 باَبلألا ينوأل
 .نونمؤي ال موق نع رذنلاو تايآلا ىنغت ام نكلو ءرذنلاو تايآلا نم هيف ىرجي

 ٍموَقل تايآل ضرألاو تاوَمَّسلا يف هللا قلَح امو » :ىلاعتو هناحبس لوقيو

 .بكاوكو موجن نم ضرألاو تاومسلا ىف امل رظنلا هيجوت اذه 4 نرقتي

 د جوُرُف نم اه امو اهني اهني فيك مُهَقوَف ءاَمّسلا ىلإ اورظعي ملفأٍِ

 ئركذو ةرصبت 00 جيهب جوز لك نم اهيف انتبنَأو يساور اهيف انيقلأو اهاتددم ضرألاو
 90 ديصحلا بح تانج ب اَنتَبَف اكرام ءام ءامّسلا نم انتو (5) بيم دبع لكل

 4 09 جورخلا كلك اني هدب هب اَنبَيحَأو داَبعلل اقر ) ديضُن عْلَط اهل تاقساب لخنلاو

 .اقل

 هماكحإو هريبدتو هتوافتو هعونتو هئاشنإ ىف نوكلا ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأف

 للا فالعخا يف ذإ> : ىلعت هلوق ىف نإ مسا ا اذه (َدوُقتي وقل تايآل)»
 لادلا ىنوكلا رمألا ىهو «ةيآ عمج تايآلاو «(ديكوتلا) مال (ماللا) نإو « راهتلاو
 هناحبس هنأو .«قبس لاثم ريغ ىلع نوكلا عادبإو هتردق لامكو هللا ةينادحو ىلع

 . هتدارإب نوكلا ئشنم

 تألتما نيذلا «نوقتملا موقلا الإ هب ىحوت امو اهازغم كردي ال تايآلا هذهو
 ناطلس تحت رومألا نورّدقيو بقاوعلا نوفاخي «مهسفنأ ةبقارمو كاردإلاب مهبولق
 ال هلحو دوبعملا وه هلدحو نوكلا ئشنم دحألا دحاولا هللا نأ نوملعي ءىوقتلا
 .هأوس دوبعم

 (نونمؤي) مهنأ ةرمو «(نوملعي) نيذلا مهنأب نوكردي نم هناحبس ركذ دقو

 لدت ام نوكردي نيذلا مهو ؛(نوقتي) مهنأب ةعبار ةرمو «(نونقوي) مهنأ ىرخأو
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 مدعو «ىوقت الو نيقي الو ناميإ الو ملع هدنع سيل اهكردي ال نمو «تايآلا هيلع

 اهدعب ام نوربدتي الف ءىش لك ىه ايندلا ةايحلا نأ مهنظ نع ئشان مهكاردإ

 :ىلاعت لاق اذلو ؛ثعبلا نوركتيو

 نع مه نيدّلاو اهب اوُنَأَمطاو اًيندلا ةايَحْلاب اوُضَرَو انءاقل نوجري ال نيذا نإ

 .# هل َنوُبسْكَي اوُناك اَمبْراَلا مهاَوَأَم كتلوأ © َنوُلفاَغ انتايآ

 ًاشنأ هنأ ىلع ةلادلا ضرألاو توامسلا قلخ ىف ىربكلا هتايآ هناحبس ركذ

 مكأدب امك. 1 00 ادن م دعي نأ عيطتسي ءادتا ادن نم نأو ئش لك

 .[فارعألا] 46 . . ةلالّضلا مهيَلَع قح اقيرقو ئده اًقيِرَف 69 نودوعت

 ال مهنأو «باسحلاو ةمايقلاو روشنلاو ثعبلا نوركتي نيذلا ركذ كلذ دعبو

 تدسفو «تاوهشلاو ءاوهآلا ىف مهسامغنال ايباوث نوجري الو اباقع نوفاخي

 نع مهتهلأ تاوهشلا مهتبلغ املكو «مهرومأ بقاوع ىف نوركفي الف مهكرادم

 امو رذنلاو تايآلا ىف ريكفتلا نعو «هيلع لدي امو ىلاعت هللا قلخ ىف ريكفتلا

 .هلئالد ةتباث ناميإ نم هيلإ وعدت

 :هناحبس لاق دقو ءءازجو باسحو ثعب نم نوكي ام وه «رخآلا مويلا

 ىف ةباهملا نايبلو «مهقلاخو مهسفنأب مهتناهتسا ىلإ ةراشإ © انءاقل نوجري ال نيذلا

 ىرخألا ةايحلا لدب اهعتمو ةينافلاب اضرلا مهراكنإ لاحخل هناحبس فاضأ امك

 . 4 اهب اوُنأَمْطاَو ايندلا ةاّيحلاب اوضَرو

 ىف لعجي ماو مهقرغتسا سحلا نأل ' ىهشملاو ىجترلا نع ةريصق عقانم نم هب امو

 « 9 َنيِئوُعْبَمب نحن امو اًيْخَنو توُمَن ايلا اًناَيح الإ يه ذإ ) : مهسفنأ تاذ ىف

 .[نونمؤملا]
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 ةلمج هذهو 4 َنوُلفاَع اتايآ نع مه :هت ٍبآ نع ةلفغلاب هناحبس مهفصو دقو
 .اهلبق ام ىلع ةفوطعم

 .نيمزالتم اناك نإو نارياغتم نافصولا

 اهيف امو ايندلا ةايحلاب اوعنق مهنأو هللا ءاقل عقوت مدعب مهفصو - الوأ
 .هب اوفتكاو كلذ ىلإ اونأمطاو

 الإ نوكي ال اهب عانتقالاو ايندلا ةايحلاب اضرلا نأو «ةلفغلاب مهفصو - ايناث
 .اهدعب امو ةايحلا ةقيقحل نيهبنتملا نيك نيكردملا ريغ نم

 .ةيمسالا ةلمجلاب

 ةيفيلكتلا ماكحألاو ةينوكلا هللا تايآ نع مهتلفغل ديكأت غلبأ كلذ ىفو
 كتلوأ» :لاقف اًعطاق اًمراص اًمكح هللا مكح دقو «مهبر رمأ نع اوقسفو اورفكف
 ال نيذلا نإ ربخ ماقم ىف ةميركلا ةيآلا هذهف #(2) 00 نوُبسْكَي اوُناَك امبالا مهاوأم

 (نإ) ب ادكؤم ربخ لا نوكيو «قايسلا ىضتقمب (نإ) ربخ ىهو 4 انءاقل نوجرَي

 ل الف ادا رعت نأل ياا ايما

 لا اوأم وكي نأ رهو مكحلا ببسل ديكأت كلذ لكو هللا تايآ

 .هللا ءاقل اوعقوتي ملف اورتغا -الوأ

 .اعترم تاذللا ىف اووهو اهب اونأمطاو ايندلا ةايحلاب اوضر -ايناث

 .ةيفيلكتلاو ةينوكلا ةينآرقلا هللا تايآ نع اولفغ -اثلا

 كتلوأ ) :ىلاعت لاق دقو «ماثآ اهلكو اضعب عبتي اهضعب ةعباتتم بابسأ هذهو
 ىف ببسلا اهنأب راعشإ اهراضحتساو ةقباسلا فاصوألا ىلإ ةراشإلاو 4رالا مهاوأم

 . ءازجلا اذه
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 دصقلا ناكو هيف ةماقإلل نوهتتيو نووأي ىذلا ناكملا هانعم «ِراّتلا مهاوأم

 .باذعلا ال ةحارتسالا ىوآملا نم

 ةلباقملاو ءازجلل ءابلاو 4 َتوبسْكَي اوناَك امبإ» :هلوقب باقعلا هللا للع دقو

 ىف لبقتسملاو 4 اوناك ىف ىضاملا نيب عمجلاو ؛هيلإ اوهتنا امو اولعف ام نيب

 نيب نأ ّذدعبو ءرمتسم ًىغ ىف اوناكف رارمتسالاو ءاودلا ىلع ليلد 4فوُبسْكي)

 نيِذّلا نإ 9 اونمآ نيذلا هلباقم ىف ركذ هءاقل نوجري ال نيذلا ءازجو لاح هناحبس

 ميعنلا تانج يف راهنألا مهمحَت نم يِرجَت مهنا مُر مهيدهي تاَحلاصلا اوُِمَعَو اوُمآ

 بر هلل دَمَحْلا نأ مهاَوعَد رخآو ُمالَس اًهيف ْمُهُيحَتومُهّللا َكَاَحْبُس اهيف َمُهاَوعَد ©

 .[سنوي] < 09 نيملاعلا

 اونمآ مهنأل ؛هب نيتقيتسم : هنوعقوتيو هللا ءاقل نوجري نيذلا ءازج اذه

 نيعءازج مهل هللا ركذ 4 مهناميإب مهبر مهيدهي 9 باوثلا نوجريو باذعلا نوفاخيف

 الف امئاد قحلا ىلإ مهبر مهيدهي حلاصلا لمعلاو ناميإلا ببسب مهنأ -امهلوأ

 ال هب «نمؤملا بلق ىف رون ناميإلا نأل ؛دسافملا ىف نوعتري الو تاوهشلا مهرمغت

 ال سانلا نيب هريسو قحلا الإ لمعي الو «قحلا الإ لوقي الو «قحلا ىف الإ ركفي

 مل ام ملع هللا هثرو ملع امب لمع نم» لَك هللا لوسر لاق دقو «قحلاب الإ نوكي

 .اناميإ هناميإب نمؤملا دادزيف ىدهي رونلا نأ كلذ (1"(ملعي

 ىلإ ىهتنتو ةلالضلا قيرط ىف أدبت «لضتف سفنلا هب َمُلُظَت ئيسلا لمعلاو
 .هيدهيو هسنؤيف ةروص نسحأ ىف هلمع نمؤملا ىقلتي» :ِِّللَي لاقو ءديعبلا لالضلا

 :ىلاعت هلوق ىفو .«""هلضيو هشحويف ةروص حبقأ ىف هلمع رفاكلا ىقلتيو

 : ناتراشإ 4 مهناميإب مهبر مهيدهي ١»)
 ريخلل اهئيهي امب نينمؤملا سوفن ىبري وهف ةيبوبرلا نم كلذ نأ  امهالوأ

 )١( هجيرخت قبس .

 /8ج :نآرقلا ماكحأل عماجلا ىف ىبطرقلا هركذ (؟)  7١.هوحلب
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 اهاوقتو اهروجف اَهَمِهْلَأَف © اهاَوَس امو سفتو  :ىلاعت لاق امك ءامئاد قحلاو

 رمأ اذهو «هتياغ غلبت اهقيرط ىف تراس ىوقتلا تمهلأ اذإف ء[سمشلا] #(2)

 .هب نئمطتو هاضرتو ةنمؤملا سوفنلا هب بيطت ىونعم

 نم يرجت ا ناحيرو حور وهو ءرخآلا مويلا ىف ذ ىدام ءازج امهتينا

 .راهنألا اهتحت نم ىرجت ةنجلا نولخدي مهنأ ىأ «راهنألا مهتحت

 :ناتينايب ناتراشإ انهو

 «فطع ال نكلو واولاب امهنيب فطعي هنإف ناءازج ةمث ناك اذإ هنأ - ىلوألا

 نآل ؛ىلوألا وه لاصفنالا نإ :نيلئاق بيجن ؟كلذ ةمكح امف نيلصفنم اركذو
 لوألل ءازج وه .ةرخآلا ىف نانجلا تحت راهنألا نايرجو ايندلا ىف ناميإلا ةدايز
 اهنايرج وه مهتحت نم ىرجتو «هنع الصفنم ركذي نأ كلذ ىضتقم ناكف هل ةرمثو

 سفنلا هب معنتو نيرظانلا رسي ارظنم مهيطعت هيلع اورقتسا ىذلا رقتسملا تحت نم

 .ةدلاخلا ةحارلا نوكتو «نيعلاو بلقلاو

 ةردابملل « ميعنلا ةنج ىلع مهتحن نم راهنألا نايرج مدق هناحعبس هنأ  ةيناثلا

 ىف اذه نأ كلذ دعب ركذو ءمه مهتحت اهنأ نايبلو «ةيحورلا ةيسفنلا ةعتملا ركذب

 هلوق ىفو «هتاذ ميعنلا ىه وأ ميعنلل تصصخ ىتلا تانحلا ىف ىأ « ميعنلا تانج

 ركذ هنأ عم ناميإلاب اهنأ ىلع ةيادهلا ترصدقا «مهنامإ معلب مهيدعت) : ىلاعت

 ىداهلا رونلا وه ىذلا ناميإلا تارمث نم ةرمث حلاصلا لمعلا نأ  امهلوأ

 .هل رثأ وه ام ركذ عبتتسا ناميإلا ركذف ئضملا حابصملاو

 .ىدهي ىذلا وه هدحو ناميإلا نأ  امهيناث

 مالسو حيبست وهو ىحورلا ميعنلاو ىداملا ةنجلا ميعن هناحبس ركذ كلذ دعبو

 اًهيف مهتيحتو ْمُهَّللا كتاحبس اهيف مهاوعد» : ىلاعت لاقف «نييملاعلا بر هلل دمحو

 .4 0 (9 َنيِمَلاَعْلا بر هلل ُدمَحْلا نأ مهاوعد رخآو مالس
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 قوعدلاو .وكشي  اكش ىف «ىوكشلاك وعدي اعد ردصم ىه ىوعدلا

 . ىلاعت هللا نم بلطلاو قحلا بلط ايندلا ىف

 ىصقأ ىلإ اولصو مهنأل ؛ههيزنتو هحيبستو هسيدقت وه ىلاعت هلل مهؤاعدو

 ظفل ءادن وه :(مهللا)و «هوهزنيو هوسدقيو هوحبسي نأ الإ قبي ملف ىنملاو تاياغلا

 .هقلاخخو دوجولا اذه برايو نيملاعلا هلإ اي كناحبس ىأ «ةلالجلا

 مهنيب لدابتت ةيحتلا هذهو «نانئمطاو ةعدو نمأ ىأ 4مالس اهيف مُهتّيحَتو »

 :ىلاعت لاق امك ءمالس مهل نيبرقملا ةكئالملا ةيحتو رارقتسالاو مالسلاو نمألاب

 ىبقع معنق مثربص ام مُكيلع مال 00 باب لك م مِهْيََعَوُلخدَيةَكئالَمْلاَو .. 0:

 مالس :ىلاعت لاق امك دوجولا اذه برو مهبر نم ةيحتو ء[دعرلا] 469 راّدلا

 .[سيز 4 62 ميحر بر نّم الو

 . مئاد نمأو ةكرابم تايحتو هيزنتو هلل سيدقت ةنحلا ىف مهتايحف

 هناحبس هللا دمح مهئاعد رخآ ىأ 4 نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ مهاوعد رخآو

 .دمحلا قحتسي امهالكو ةمعن تايحتلاو ةمعن سيدقتلا ؛ معن قبس ام نأل ؛ ىلاعتو

 .نأشلا ريمض اهمساو ةليقثلا نم ةففخملا ىه («نآ» :ىرشخمزلا لوقي

 ىلاعت هللا ةمظع اونياعو ةنجلا اولخد اذإ مهنأ ىنعملا لعل :ىواضيبلا لوقيو

 تافآلا نم ةمالسلاب ةكئالملا مهايح مث لالجلا توعنب هوتعنو هودجم هءايربكو

 اوأدتبا .ماركإلا تافصب هيلع اونثأو هللا اودمحف «تاماركلا فانصأب زوفلاو

 روفغ كنكلو مهلمع لمعن مل نإو مهنم انلعجا مهللاف .دمحلاب اوهتناو سيدقتلاب
 . ميحر
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 اهئارسو اهئارض ىف ةيناسنالا سضنلا
 :ىلاعت لاق
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 ج١ منَ كير جدتي الان كك

 دنع مهل هتباجإو هدابعب هفطل ىلاعتو هناحبس نيبي تاميركلا تايآللا هذه ىف

 ناك نإ اوربدتيل مهلهمأ هنأو «ىلاعت هللا ءاقل نوجري ال نيذلا نايبو «هب ةثاغتسالا

 .رشلا لجعي الو ريخلا لجعي هنأ نايبب هناحبس أدتباو «كرديو هقفي نم مهيف

 ىهف عانتما فرح انه «ول» - 4رّشلا ساّئلل هللا لجعي ولو » :هلوق ىفو
 يضقل )» وهو اضيأ طرشلا باوج هناحبس ىفنيو لجعي نأ هللا ىفني «ىفنلا نمضتت

 هلجعي الو رشلا لجعتسي ال هناحبس هنأل مهلجأ ىهني ب ىل 4 مهلجأ مب

 هيل هس
 الدع ناك ولو مهؤوسي ام هب داري امإ رضي وأ دسفي ام انه رشلا سيلو

 هب مهددهيو مهؤوسي ام مهل لجعي هللا ناك ولو ىنعملاو .نولعفي امل اقافو ًءازجو



 سنوي ةروس ريسفت 1#
 للام

  1كال ١ .«

 ضرأللا ىلاع لعجي وأ ميلأ باذع اهيف حير وأ ةفجرلاك ميلأ باذع نم رذنيو

 4 مهيلإ يضقل » ىنعم اذهو «مهلاجآ تهتنال - حون موق قرغك قرغي وأ اهلفاس

 مهيف ققحتيو هؤاهنإ وه لجألا ءاضق نأ ىلع ةلالدلل ماللا لدب -ىلإ - تناكو

 ىذلا ريخلاو [ءايبنألا] 469 ... لَجع نم ناسنإلا قلخإ» :ىلاعت هللا لوق

 ءاوس - مهسفنآل ريخلا هنكلو هتاذ ىف ريخلا وه سيل هيف مهسفنأو هللا نولجعتسي

 ىتلا ةلزانلا وأ مهؤوست ىتلا ةئيسلا لجعي ال هللا نإو ءامارح ناك مأ الالح ناكأ

 هناحبس لاق اذلو «هّللا دبعي نم مهروهظ نم نوكي نأ ىسع ءمهل ءالمإ مهب لزنت

 : برعلا ىكرشم

 « 0629 نيم يديك نإ مهل يلمُأو 059 َنوُملْعَي ال يح نم مُهْجِردَتسَتس... )»
 . [فارعألا]

 هودارأ نإ احاص اولمعي نأ نم مهنيكمتل :الوأ هنكلو الامهإ سيل لامهإلاف

 .ربعلا اوفرعيل :اثلاثو «مهلالض ىف اورمتسا اذإ ىفوألا ءازجلا نوكيل :ايناثو

 (ءاغلا) 4 َنوُهَمَعَي مِهِناَيْفُط يف اَنَءاَقل َنوُجْرَي ال نيِذّلاُرَدََق ل :هلوق ىفو

 ىف مهرذن - ىويندلا باذعلا مهل لجعن مل انك اذإ ىأ ءردقم طرش نع حاصفإلل

 «نيكردم ريغ ثعبلا نعو قحلا نع نيمع نيهال مهكرتن ىأ «(مهرذن)

 ىف ببسلا نأ ىلإ ةراشإلل 4 انءاَقل نوَجَرَي ال نيل :لوصوملاب هناحبس رّبعو
 «نوفاخيف ءازجلا ىقلتو ىلاعت هللا ءاقل نوعقوتي ال مهنأ مهزواجتو مهنايغط رارمتسا

 .روكأملا وه ذإ نايغطلا ءازج وه انه بسانملا نكلو «نوغطي الف باوثلا ىقلت وأ

 مهئاوهأ ءارو نوريسيف صاخشألا ىلع ءادتعالاو دحلا زواهت وه نايغطلاو

 مهل تءاش ام نوبكتريف دودحلا نم دح دنع نوفقي ال مهنايغطو مهتاوهشو

 مهاوه مههلإ اولعج نأ دعب مهؤاوهأ



 سنوي ةروس ريسفت 0#
 1 لولا للملا

 بلح
 ١ يل

 ىلإ مهوعدت مهرطف نأ ةريحلا أشنمو «نوريحتيو نوطبختي ىأ 4نوهَمعي ف
 مهف «مهكولسو مهتاذلمو مهئاوهأب اهنوسمطي مهنكلو ميقتسم طارص ىلإو قحلا
 دنع ناعتسملا هنأو ءىش لك قلاخ هللا نأب مهناميإ ةريحلا نم نإو «ةيسفن ةريح ىف

 :ىلاعت لوقي امك ءاوأدب امك اوداع مهثاغأ اذإ وهو ءدئادشلا
 َرَم ةرض هنع اَنفَشَك اّمَلَق امئاَق وأ ادعاَق وأ هبنجل اًناعد رضلا ناَسنإلا سم اذِإو » ماا الا 2

 .49 (90 نومي اوُناَك ام نيف رسم نيو كلك ُهَسمرض ىلإ اًنعدَي مل نأَك

 ةدابع هعم نوكرشي نكلو هللا نوفرعي اوناك برعلا نأ ةريثك عضاوم ىف انركذ
 ضعب ىف الاح هنوفرعي وأ «ةثالث عم الإ هللا فرعي ناك ام مهريغو «ناثوألا
 اوناكف ءرايخ رشلا ىف ناك نإ مهنم اريخ اوناك برعلاف ءطق هنوفرعي ال وأ هقلخ
 دحأ هلثم سيل هنأو «ةدشلا ىف هيلإ أجلي هنأو نوكلا قلاخ هدحو هللا نأ نوفرعي

 .اديعب الالض اولض كلذبو هتدابع ىف نوكرشي مهنكلو ءهقلخ نم

 نوفرعي ال ىذلا ضرملا ىف هيلإ ءاجتلالا ةدشلا ىف مهئاجتلا ىلع لدي اممو
 انهو «ٌرضلا ناّسنإلا سم اًذِإو 9 ةميركلا ةيآلا انركذت امك «هلاوحأ ددعتتو هببس
 نأو «ءاود الو اجالع هل نوفرعي ال ادح غلب ىذلا رضلا ىأ ءاهلامكو ةقيقحلا نايب

 ْوَأ ادعاَق وأ هبنجل اناعد 8 هبر ىلإ أجلي فعضلا ىلع ةروطفملا هتيناسنإب ناسنإلا

 وأ هبتج ىلع اعجطضم هنوك لاح ىهو (ىلع) ىنعمب 4 هبتجل » ىف ماللاو 4 امئاق
 نأ عيطتسي ال 4 ادعاق ْوَأل ءدعقي نأ كلمي ال اكارح عيطتسي ال هبنج ىلع ىقلم
 .داتعا امك ىشمي ال 4امئاق وأ موقي

 اذهو ءاهضعب ىف ال اهلك اهيف وعدي هنأ ىلع ةلالدلل لاوحألا هذه ددعتو
 .ءاجتلالا ةرثكو هللا ىلإ ءاجتلالا ةدش ىلع ليلد

 دعقي ضرم وأ «ضرألا ىف هيقلي ام اهنمو ضارمألا لاوحأ لك ىف وعدي وأ
 لاوحألا لك ىف دارملاو ءريسلا ىلع ةردق ريغ نم موقي وأ هريغ عيطتسي الو هيف
 4 69 ضيرع ءاَعْد وُدَف رشلا ُهّسَم اذِإو. .. 8 :هلوق لثم كلذو هلل ءاعدلا ةرثك
 .[تلصف]



 سنوي ةروس ريسفت
 للامام

 يي ؟مربيبجل 1
 ىف ركفي ملو ىسن رضلا هنع فشك اذإف رضلا هسم اذإ ناسنإلا لاح اذه

 ءامات انايسن كلذ ىسن ؛ذالملاو أجلملا هنأو هبر ىلإ هتعارضو هيلع ناك ىذلا هلاح

 هنكمي ال هنأو ءهفعض ىسنو هللا ىسنو ةحصلا لاح هريكفت ىلعو هيلع تغطو

 مل نأك رم رض هنع انفشَك اّمَلَف :هناحبس لوقي «هريبدتو هللا ةياعر نود شيعلا

 ءاجتلالاو فعضلا لاح ىلع رضلا فشك لاح ةفطاع (ءافلا) 4 هّنسّم رض ىلإ انعُدَي

 ىلع ةلالدلا ىف نيقفاوتم اناك نإو امهرهاظ ىف نانيابتم نالاح امهو ءهلللا ىلإ

 نكلو [ءاسنلا] 4 62 افيعض ناسنإلا َقلْخَو .. . # :ىلاعت لاق امك «ناسنإلا فعض

 .هيغطيو ةوقلاب همهوي ىذلا وه رورغلا

 ةلمج ةفطاع (ءافلا) 4 هّسم رض ىلإ انَعدَي مل نأ رم هًرض ُهْنَع انفَشَك اّمَلَق »

 تناكو «ةرياغملا ىضتقي ففطعلاو «ةعارضلاو ةثاغتسالا ةلمج ىلع ةباجتسالا

 ىلوألا ىفف «هنكمتو هتوق لاحو هتناكتساو هفعض ىف ناسنإلا لاح نيب ةرياغملا

 .ةناهتساو رورغ ةيناثلا ىفو «ةثاغتساو ةعارض

 ىفخأ ءاشغ تناك اهنأكو رضلا لاح هنع انلزأ اهانعم .4 هرض هنع انفشك

 .تناك امك هتقيقح تداع ءاشغلا لاز املف هرفك

 اهمساو ةليقثلا نم ةففخم (نأ) هيف 6 هَّسّم رض ىلإ اًنعدَي مل نك )» :هلوقو

 نم ماثللا نأش كلذو هسم رض ىلإ هللا عدي مل هنأ نأشلا ناك ىأ «نأشلا ريمض

 ىف نيرفاكلا ءامَولْلا ءالؤهكو ة ةوقلا تقو ىف ناسحإلا ىسني «ناسنإلا ىنب

 هذهك ىأ 4(َنوُلمَعي اوناك ام َنيِفرَسملل َنْيز كلك » :ىلاعت هللا لاق كلذك ءمهسوفن

 هتيفاع ىف ىسنف رضلا هنع ىلاعت هللا فشك ىذلا فيعضلا ضيرملا اهيلع ىتلا لاحلا

 اوسن مهنأ ىأ «نولمعي اوناك ام نيفرسملل َنِّيز لاحلا هذهك ءهضرم ىف ناك ام

 اوناك ام هيف فارسإلاو رورغلا مهل نيزو مهبرب ناميإلاو مهنيوكتو مهقلخ لاح

 رشلا ىف مهفارسإو ءمهسفنأ ىف نايغطو دابعلل ملظو ماثآو رورش نم هنولمعي

 هءاقل نوجري ال نيذلا نيركنملا نيدحاجلا نع هللا ربعو ءاعارتجا هنوعرتجي

 ىه ايندلا ةايحلا نأ اودقتعاو لطابلا اودقتعاف مهسفنأ ىلع اوفرسأ مهنأل ؛نيفرسملاب

 .داسفلا اهيف اورثكأو دالبلا ىف اوغبو اوغطف سانلا ىلع اوفرسأو هلك دوجولا



 سنوي ةروسريسفت ا##
 01111000 لااا

 2 ربل
 «نولمعي اوناك ام مهل نيز دق هنأل ؛نوربتعي الف هتايآ ىف ربعلا هللا قوسيو

 ىف لبقتسملاو 4 اوناَك 8 ىف ىضاملا نيب عمجلاب هنأل ؛هلمع ىلع اورمتسا ام ىأ
 انْكَلُهَأ ْدَقَلَو » :هناحبس لاق اذلو ؛ربتعم الو ربعلا ىلاعت هللا قوسي . 4نولمعي»

 ير لك ولك نو تاج هس مهاجو او نمط مول
 . 4 69 نيمرجملا مرَقلا

 اهلك اهكالهإ لايجألا هذه كاله سيلو «لايجألا :نورقلاو «ليجلا :نرقلا
 اداع كلهأ املو نينمؤملا ىقبأو حون موق كلهأف .مهنم نيبذكملل كالهإلا امنإو

 ىفو ءاذكهو نينمؤملا ىقبأو نيدسفملا طول موق نم كلهأو «نينمؤملا ىقبأ ءادومثو
 امك « مهب رابتعالا بوجو ىلإ ةراشإ 4 مُكلَبق نم نورقلا انكلمأ دقلو ١) :ىلاعت هلوق

 4© و َنيِمِرْجُمْلا ٌةَبِقاَع َناَك فيك اوٌرِظناَف ضرَألا يف اوريس لق :هناحبس لاق

 .[لمنلا]

 هببس ناك مهملظ نأو «هببسبو مهملظ دنع ناك كالهلا نأ ىأ «اومَلَظاَمَلط
 ةاغط اوناكو «همرح ام اولحأو هللا لحأ ام اومرح «ميظع ملظل كرشلا نإو كرشلا

 رربم ريغب سانلا ىوق اولغتساو «دابعلا اوملظو ءدالبلا ىف اوغطف «هلاثمأو نوعرفك
 . مهئاوهأ الإ

 ىأ 4( تاَنيَبْلاِب مهلسر مهتءاجو إذ :ىلاعت لاق - مهبيذكتب لسرلا اوملظ
 نومرجملا ىغط امف اهولمح ىتلا ةيهلإلا ةلاسرلا ىلع ةلادلا ةحضاولا تازجعملاب

 نإو... 8 ء[ءارسإلا] 409 ًالوسَر تعبت ىّتح َنيبَذعَم انك امو .. . 8 :ةئيب ريغ نع

 .[رطاف] 4 ©9 رين اهيف الَح الإ منَ

 داع امو تدوسا ىتح مهسوفن تدسفو مهرش ىلاوتو مهتاملظ تفئاكت

 لاق .مهبولق تملظأ نأ دعب مهل ناميإ ال هنأ هناحبس نيبف «عضوم اهيف قحلل

 ىمست ىتلا ىه (ماللا)و ءاونمؤيل مهل ماقتسا ام ىأ 4 اونمؤيل اوناك اًمو» : ىلاعت

 اهلخدي الف اهرون سمطو مهبولق دادوسال ناميإلا مهل ميقتسي الو ءدوحجلا مالب



 سنوي ةروس ريسفت ا

 ملا

 يي : كاك
 ىأ 24 نيمرجملا موقْلا يزجن كِلَذَك ا ةرمتسم ةمئاد تاملظ ىف ىهف «قحلا رون

 اونمؤي الف مهبولق سمطكو مهب لزن ىذلا كالهلا نم هب مهانيزج ىذلا ءازجلا اذهك

 ىلإ ىدأ ىذلا وه كلذ نأو مارجإلاب ىلاعتو هناحبس مهفصو دقو «نيدناعملا ىزجن

 ةربع هذهو ضرألا ىف مهداسفو مهنايغطو مهرفك ىف ناك مهمارجإو « مهكاله

 لاقف اوربتعيل ناثوألا نودبعي نيذلا نيكرشملا اهب بطاخو ء«ربتعي نمل نآرقلا اهقاس

 . 6 68 نولمعَت فيك رظننل مهدعب نم ضرألا يف فئالَح مها َمُثظ : ىلاعت
 ددعت ىلع لدي اهيف ىخارتلا نأو «ىخارتلاو بيترتلا نم اهانعمل انه 4 متل

 ةبرقم ىلع مهو «مهرمأ ةبقاع ىلع لدت راثآو ربع نم هتكرت امو اهترثكو لايجألا

 ىف نونكسي نيذلا مهو ةفيلخ عمج 4 فئالخ إو ءمهضرأ ىف نوريسي مهنم

 :ىلاعت لاق امك مهنكاسم

 انبرضو مهب اَنلعَف فيك مكل نّيَبَتو مهَسْفنَأ اوُمَلَظ نيذّلا نكاَسم يف ْمسكسَو »
 . [ميهاربإ] 4 62 لاّقمألا مُكَل

 نيذلا لآم ىلع ةلادلا موسرلاو ربعلا اهيف ىتلا ضرألا ىف ةفالخلا هذه نإ

 تبلغ نإ مهئادتهاو مهرابتعال ةيفاك ىهو «مهوبذكو ءايبنألا اومواقو اهيف اوملظ

 رظنتل 9 :ىلاعت لاق اذلو ؛ةوقشلا مهيلع تبلغ نإ مهلالض وأ «ةيادهلا مهيلع

 وهو ملكتملا ريمضو «ةياغلل انه ىهو «ةياغلا وأ ليلعتلل (ماللا) .4 نولمعت فيك

 «ةعقوتم اهنأ ال ةعقاو اهنأ رومأل ىلاعت هللا نم رظنلاو «ماركإلاو لالجلا ىذ هللا

 ام ىلإ انه رظنلاو «نوكي امو ناك امو باغ امو رضح ام اهلك رومألا ملعي وهف

 نع ماهفتسا (فيك)و «؟داعتبالاو ةلالضلا وه مأ ءادتهالاو ةيادهلا وهأ عقاو وه

 .لالض مأ ىده مهعقاوو مهلاح



 مه سنوي ةروس ريسفت
 0 ل لللاللللللللللا

 هريغ اويلط ىربكلا هللا ةزجعم نآرقلا

 :ىلاعت لاق

 < رذأا أَلاَ د 25 ايا 42 5 َكَعلَتْتاَدِإَو

 ل له راع اءرشي نأ آل

 ' ين ناَويْنَ ىاَْل نمت 1

 2) ٍوِيظَع و وَيَب اَذَعَقَرُتْيَصَعْْفاَحَ
 كس وتم

 / 1 36 جد 2 يو

 هَكعِقَينب ب اوك لا كتاوت
 دج

, 
 وعم 7 ورومور حرم اس  ريهعستاب

 هللأآن يود نم تكدوديعبو 02 0

 4 14 2 ل
 51 ا 5 وه ج ترولوفت َمَنَو عر فل هي 7 0 م رس

 لَو تاومَسلاِف :كتبالالأ كح 2

 0 0 ايف
 ىف اهتمظع تناك ام .ةمايقلا موي ىلإ ةدلاخلا ةيقابلا ةجحلاو ىربكلا ةزجعلا

 سانلا ئيجيف ءاهدولخ ىف ىربكلا ةزجعملا هذه ةمظع امنإو ءاهتقو ءاهتناب تهتنا

 جاحت «ةيدمحملا ةوبنلا ءاقب ةيقاب ةمئاق ىهو «ليج دعب ًاليجو «قلخ دعب اقلخ
 ىتح هدعب ىبن ال ىذلا نييبنلا متاخ ةزجعم اهنأل ؛روصعلا لك ىف اهل نيدحاجلا

 2 بحت



 سنوي ةروس ريسفت .ا(#
 اال

 لل

 كاكا
 يي

 نأ نم دبال ناكف «مهلوسر ةوبن راكنإب مهكارشإ ىف نوأربتي نيكرشملا نإو

 ةروسب اوتأي نأ مهادحت هللا نأ عم «مهدانعو مهرفك اوغوسيل دمحم ةلاسر اوركني

 ىف نولداجي ؛نيمصخ اموق اوناكو هرمأ ىف نولداجي اوءاج مث ءاوزجعف هلثم نم

 .لاحملا ديدش وهو هللا ىف نولداجي لب نآرقلا ىتح ءىش لك

 :كلذ نع ىلاعت لاقف هلثمب اوتأي نأ نع اوزجع دقو نآرقلا ىف اولداج

 4 هدب وأ اذه رْيَغ نآرقب تنا انماَقل نوجري ال يذلا َلاَق تاني اننايآ مهْيَلع ىَلتت اذإو

 ثعبلاب نورفكي ىأ هللا ءاقل نوعقوتي ال نيذلا مه تايآلا ىف نولداجي نيذلاو

 4 9 نيثوعبمب نحت امو ايحَنو تومت اًيدلا اًئاَيح الإ يه نإ :نولوقيو روشنلاو
 ناميإلا وه رفكلاو ناميإلا نيب ةقرفتلا لصيف نأ ىلإ ةراشإ اذه ىفو «[نونمؤلل]

 ؛هللاب نونمؤي ال بيغلاب نونمؤي ال نيذلا نإف ءروشنلاو ثعبلاب ناميإلاو .بيغلاب
 لج هيلع ترطيسو دوجولا تأشنأ ىتلا ةوقلا وه امنإ هارن ال هناحبس هللا نأل

 مويلاب نمؤي ال نمو «ريدقلا ىلعلا هللاب نمؤي ال بيغلاب نمؤي مل نمف ؛هلالج
 نإ «ناسنإلا لمعي ام ىلع ءازجلا نأل ؛ىهلإلا فيلكتلاب ناميإلا هنكمي ال رخآلا

 ايحيو تومي ءىدس ناسنإلا كرت هللا نأ بسحي وهف «رشف ارش نإو ريخف اريخ

 لضأ لب ماعنألاك برشيو لكأي لب ءاهوجري ةياغ الو ءاهلمحتي تاعبت ريغ نم

 لوقي «باقعلاو باوثلاو باسحلاو رخآلا مويلاب ناميإلا ةيادهلا ساسأف ءاليبس

 لاق الترم هتوالتو «نآرقلا تانيبلا تايآلا 4 تايب اثايآ مهل ىَلتت اَذإو ظ : ىلاعت

 . [ناقرفلا] 4 69 ًاليترَ هاتر َكداَوُف هب تّبتنل كِلَذَك 9 : ىلاعت

 هتاذب ظوفحم نآرقلاف للك ىبنلا ليربج أرقأ امك نآرقلا ةءارق ةوالتلاف

 ال نيذلا نيكرشملا نإو «هتءارقو هظفلب رتاوتمو ىلاعت هللا نع هليترتو هتياورو

 :نيللدتم نيرفاك نولوقي «هلثمب اوتأي نأ نع مهزجعو مهيدحت عم هللا ءاقل نوجري

 امنإو «ىلتي نآرق ةزجعملا نأ ىلع نوجتحي ال اذه مهلوق ىفو ءاذه ريغ نآرقب تئا

 ؛هفالخ نوديري نآرقلاب قلعتي رمأ الو ءاهنوردقي ةمكح ريغ نم هريغ نوبلطي

 لهو «مهكرشو مهدئاقع ةبراحم نم هيف ام نوديري الو هتافيلكت نوديري ال مهنآك
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 ىذلا وه ادمحم نأ اوبسح نيكرشملا ءالؤه نإو ءاّضيأ هب اورفكي نل هريغ ءاج اذإ

 هل نإ :اولاق نايبلاب نيسرمتملا مهؤاغلب نأ عم «كلذ اوعدا وأ نآرقلا اذهب ىتأ

 هيلع ىلعي الو ولعيل هنإو قدغمل هلفسأ نإو رمثمل هالعأ نإو ةوالطل هيلع نإو ةوالحل

 ءاج نإف «هلدبي وأ هريغب ىتأي نأ ِةَِكَك ادمحم اوبلاط اذه عمو ءرشب اذه لوقي ام

 اَذَه ريغ نآرقب تّنا 8 :مهلوقو «هدنع نم وه لب هللا دنع نم سيل هنأب ةجحلا هتمال

 امأ ءهريغ نوديري نكلو انآرق نوكت ةزجملا نأب ميلست رييغتلا ىفف 4هلدَب وأ
 همكألا ءاربإ وأ .ءىسوم اصعك نآرقلا ادع ةزجعم نايتإب نوكي وهف ليدبتلا

 .ةيسحلا تازجعملا نم كلذ ريغ وأ ىسيعل هللا نذإب ىتوملا ءايحإ وأ صربألاو

 ا نري صال ان رمق حف يل ا» : ىلاعت لاف امك اهوبلط

 أ فرخ كل وكي رأ و ابق ةكدالصلا هل لأ فك عض

 تدك له يِبر ناحبس لق هْورقَّت اباتك انيلع ل 3 ئتح كييقرل نمؤُن نلو ءامّسلا يف ىَقرَت

 ارشب هللا ثعبأ اولاَق ن نأ الإ ئَدهْلا مهَءاَج ْذإ اوُئمْوي نأ ساّنلا عم امو (5 ًالوَسَر ارشب لإ

 . [ءارسإلا] < ©2 ًالوُسَر

 ةزجعمب ةينآرقلا ةزجعملا لدبتسي نأب هودارأ ىذلا ليدبتلا وه بسحن اميف اذه

 ام لق 8 :ىلاعت هللا لوقي ىبنلا مهيلع در دقلو «نونمؤي ال مهنأل ةيدام ةيسح

 ىلع ناك درلا اذهو 4 يلإ ئَحوُي امل ْعبنَأ نإ يسفن ءاَقلت نم ُهَلدَبَأ نأ يل نوكي

 :نيرمأ دحأ باوجلا نأ :لوقن كلذلو ؛ ليدبتلا

 امالك هرابتعاب اذه ريغ نآرقب نايتإلا بلطل الافغإ نوكي نأ لوألا رمألا

 اوماد ام «نآرقو نآرق نيب قرف الف «ةينآرقلا ةزجعملاب اوملس دق اوماد ام ذإ ؛اثباع

 . هلثمب نايثإلا نع اوزجع دق

 ةزجعملل ليدبتلا نأ ,باوجلا هيف نوكي نأ لمتحي ىذلا  نيرمآلا ىنا

 الماش ليدبتلا ىلع درلا ناكف ىرحخأ ةزجعمب نايتإلاو نآرقلا رييغت لمشي
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 سيل ىأ 4 يسفن ءاقلت نم هَلدبَأ نأ يل نوُكَي امإ» كك ىبنلا در ىفو «نيضارتعالا
 رصق اذلو ؛ىلاعتو هناحبس هلل رايتخالا امنإ ىسفن ءاقلت نم ةزجعملا راتخأ نأ ىل

 ىحوي ام الإ ْعبنَأ نإ :هبر هرمأ امل لاقف هب هللا ىحوي ام عابتا ىلع ةلاسرلا لمع

 ةزجعملا هذهف ىبر نم ءىجي امو «ىلإ ىحوي ام الإ عبتأ ال :ىأ ةيفان (نإ) 4َّيَلإ

 ام اهيلع ضرتعي نأ دحأل الو ىل سيل «هيصعأ الو هفلاخأ ال هناحبس اهردق
 نايصعلا كلذ ىف نإو ءاهلثمب نايتإلا نع نيزجاع اوماد امو ةلاسرلل ةتبثم تماد

 4 ميظع موي باذع ير تيِصع نإ فاَخَ يْنِإ  :هبر رمأك ِةْلِلَي لاق اذهبو «هتبقاعو

 . مهضارتعاو مهنايصعل راذنإ اذه ىفو
 القأ لبق نم ارمع مكيف تعب دَقَف هب مكاردأ الو مُكَيلع ُهنوَلَت ام هللا ءاش ول لق )

 نم هلدبي ال ِلكَكي ىبنلا نأو «ىلاعت هللا دنع نم هنأ ديكأت اذه ىفو 4 65 نولقعت
 مكيلع هتولت ام ِهّللا ءاش وّل لق :هلوقك ىلاعت هللا وه هلدبي ىذلا امنإو هسفن ءاقلت

 ىلاعت هللا ءاش ول ىأ - هدعب ام هيلع لد فوذحم ةئيشملا لوعفم 4 هب مكارذأ الو

 نودوصقملا مهنأ ىلإ ةراشإلل 4 مكيلعإ :ىلاعت هلوق ركذو «هتولت ام هولتأ الأ

 الو :ىلاعت لاق مث .فيلكتو زاجعإ نم اهيف امو اهازغم اوكرديل ةوالتلاب
 راتخا هنكلو «هب مكملعأ الو :ىأ ءملع ىنعمب (ىرد) نم َلَعفأ مكاردأ 4 مكارذأ

 ليج دعب اليج لايجألا هاقلتت الجسم ىقبي ىذلا اهمالك ةغالبل مكل ةجحلا كلت

 باتكلا اذه امأ ءاهنامز ءاهتناب ىهتنت تاعقاو ةيسمحلا تازجعملاف «نيدلا موي ىلإ

 الإ ىبن نم ام :لوقي ىذلا ٌةِْكَك نييبنلا متاخ ةزجعم هنأل ؛ةمايقلا موي ىلإ قابف

 نوكأ نأ وجرأل ىنإو ىلإ ىحوأ ايحو هتيتوأ ام نإو رشبلا هيلع نمآ هلشم ام ىتوأ
 . ""!ةمايقلا موي اعبات مهرثكأ

 ىنعملا نوكيف «ةيفانلا الب سيلو ديكوتلا مالب ريشك نبا هأرق 4 مكاردأ الو
 راركت ةين ىلع ةفطاع واولاو ءهقدصب نونمؤت مكلعجو هب مكملعأل ءاش ولو
 .لعافلا

 .هجيرخت قبس )١(



 سنوي ةروسريسفت ا
 للا للملا ووللاااا4اا0ااا لااا لللللملا

 "يي زار وب مج

 امم سفنلا فرشو ةنامألاو قدصلا ىف ِةِْلَي ىبنلا تافص هناحبس نيبي مث

 لوقأ ال اقداص ايمأ 4 هلْبَق نم ارمع مكيف تنبل دَقَف 9 :ىلاعت لاقف هقيدصت بجوي
 «مكيلع هولتأ امع فلتخا فيكو ىلوق متملع دقلو «مكيف ابيطخ تنك الو «ارعش

 ءاملاع قلأ وأ املع سرامأ مل «سرد الو هيف ملع ال ىمأ دلب ىف مكايإو تنك دقو

 لالحلاب ريزغ ملع نم هيف امو هتحاصفو هنايب مكزجعأ اباتك مكيلع تأرق مث

 مكيف ىرمع ناك اذكه «ربتعي نمل ةربعلا اهيف صصقو .ةقداصلا رابخألاو مارحلاو

 . ثعبلا لبق

 قفتي ال ضام نيبو «رضاحلا نيب مكلوقعب نونزاوت الفأ 4 نولقعت الفأ )»
 .هب مكتتج

 نيرمأ ىلع لدي ميركلا ىوبنلا ىضاملا ىلإ مههيجوت نإو

 ىلوأو الطاب ىعدي ال هنأو «هلوقب ناميإلا ىغبني فيرش قداص هنأ  امهلوأ

 .لبق طق بذكي مل ناك ذإ هللا ىلع بذكي الأ هب

 قري ملو «ًارعش ضرقي مل هنأو ءاّغيلب ناك هنأو همالك اوفرع مهنأ  امهيناث

 .دحأ مالك نم نوكي نأ نكمي الو همالك عون نم سيل ىلتي ىذلا اذهف «ًاربنم

 ام ىلع ةبترتم «ميدقت نع ةرخأتم (ءافلا) «نولقعت الَفَأ» :ىلاعت هلوقو

 .عوقولا ىفن ىنعمب ىراكنإ ماهفتسالاو «ةرادصلا نم ماهفتسالا ناكل ترخأو اهلبق

 ربدتلاو ريكفتلا ىلع ضيرحت وهف «تابثإ ىفنلا ىفنو (ال) وهو .«ىفن ىلع لخاد

 .اروب اموق اونوكيو مهلوقع اولمهيف مهسوءر ناطيشلا بكري الأو

 دآوقلا اذه انلزنأ ول , ىرشأ ءزجعم ديري هكرتو نارقلا لدهأ نم لك كمي

 تطل 4© هو وكف

 : ىلاعت لاقف هتايآب بذك وأ هللا ىلع بذك نم ملظ ىلإ هناحبس راشأ مث
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 حلقي ال هَنِإ هتايآب بَدَكْوَأ اًبذَك هللا ىَلَع ئرَمفا مم ُمَتْظَأ مف
 . 4 09 نومرجملا

 نوعدت امك ىدنع نم ناك اذإ :هريدقت ءردقم طرش نع حاصفإلل «ءافلا»

 ال ىأ «عوقولا راكنإ ىنعمب ىراكنإ انه ماهفتسالاو « ملْظَأ نمفإ» «نورتفت امكو

 انهو «هّللا دنع نم وه امو هللا دنع نم هنأب ابذك هللا ىلع ىرتفا نمم ملظأ دحأ

 ءهحبقأو ملظلا دشأ كلذ نأل ؛هّللا ىلع بذكي نأ نكمي ال هيبن نأ هناحبس نيبي

 وأ ايذك هّللا ىَلَع ئرتقا مم مَلْظَأ نمو 8 :ىلاعت هلوقك اباذك هتوبنل راتخي ال هللا نأو

 .[ماعنألا] 4 62. .. هللا َلرنَأ ام لْثم لزنأس َلاَق نمو ءيش هيَلإ حوي مّلو يَلِإ يحوأ لاَ

 ؛هّللا دنع نم وه مهيلع هالت ىذلا نآرقلا نأ تابثإ اذه ىلع صنلا نوكيو

 ىذلا نيمآلا قداصلا وه ذإ «سانلا ملظأ نوكي نأ نع الضف «ملاظب سيل هنأل

 ذإ ىلاعت هللا ىلع اورتفا مهنأل ؛سانلا ملظأ مهف ؛نيكرشملاب ديدنت وهو «هومتفرع

 اورتفاو لَك ىبنلا اوهفس دق مه مث «كلذ نم ربكأ ءارتفا ىأو «هريغ هب اوكرشأ

 .بذكلا هيلع

 وهو «ملظ هلئامي ال ىذلا نيكرشملا ملظ نم ىرخأ ةبعش هناحبس نيب دقو
 ىف تاحضاولا لئالدلا اوبذكو «ىلاعت هللا ىلإ هتبسن راكنإو ميركلا نآرقلا بيذكت

 دحأ دحاو هللا نأ ىلع لدت ةينوكلا تايآلا هذه نأل ؛هللاب اوكرشأف نيوكتلاو قلخلا

 .دحأ اوفك هل نكي ملو دلو هل سيل

 هنأ نأشلاو لاحلا نأ ىأ «نأشلا ريمض وه ريمضلا 4 نومرجملا حلقي ال هنِإ»
 «ةيمسالا ةلمجلاب :الوأ :مهحالف ىفن دكأ دقو «حجني الو زوفي ال ىأ حلفي ال

 بسكو كرشلا وهو مارجإلاب مهفصو هنأ -اشنلاث «ديكأتلا ىلع ةلادلا (نإ) ب :ايناث

 . داسفلا

 :هناحبس لاقف كرشلا وهو ربكألا مهمرج ىلاعت هللا نيب دقلو
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 هللا دنع انؤاعفش ءالؤه نولوقيو مهعفني الو مهرضي ال ام هللا نود نم نودبعيو »
 اًمع ئَلاعَتو هَئاَحْبَس ضرألا يف الو تاَومَّسلا يف مّلعَي ال مب هللا نوعّستَأ لف

 ىلإ دوعي «نودبعي ىف ريمضلاو ءاهلبق امب اهدعب ام ةلصاو ؛واولاا
 مهنأ نوبسحيو ءروشنلاو ثعبلا نوركنيو «هللا ءاقل نوجري ال نيذلاو «نيكرشملا

 تاهاتم ىف نوريسي راكنإلا كلذ مهلعج «نوعجري ال هللا ىلإ مهنأو اثبع اوقلخ

 دعب ةكرد لالضلا تاكرد ىف نوبلقنيف ءضعب قوف اهضعب فئثاكت لالضلا نم

 .لالضلا وهو كرشلا ىلإ اوهتني ىتح ةكرد

 نأ ىأ «ةينايب 4 نم .4مهعشتي الو مهرضي ال ام هللا نود نم تودبعيو )»
 نيثيغتسم هنوعدي ىذلا ءىش لك كلام ءىش لكل قلاخلا ىلاعت هللا ريغ مهدوبعم

 مهنأو «ءضرألاو ءامسلا ىف مهعوري اميف هريغ ىلإ نوأجلي الو دئادشلا ىف
 مهعفني الو «هاذأ اوفاخيف مهرضي ال «عفني الو رضي ال رجح هتدابعب نولدبتسي

 .هعفنو هريخ ءاجر هودبعيف

 نوكت ةدابعلاف «قباسلا ىفنلا ديكأتل 4 مهعشني الو 8 :ىلاعت هلوق ىف (ال)

 فاخي ال ام اودبعف اديعب الالض اولض ءالؤهو «عفنلل ءاجر وأ ررضلا نم ةبهر
 .ىجري الو

 كردم لقع مهل سيل «ماهوأ ىف ماهوأ هلك كرشلاو مهولا مهبكر اذكهو

 تانايدلا نإو «قئاقحلا نع ةلفغو ىمع ىف مهو «لطابلا نم قحلا زيمت ةريصب الو
 ىلقع قطنم اهل سيل ماهوأ ىلع موقت ةثيدحلا ةينارصنلاك ماهوألا ىلع موقت ىتلا

 .اهكردي

 مهنظ وه رخآ ارمأ مهل تنيز مث ءراجحألا ةدابع ماهوألا مهل تنيز دقلو

 هدحو هللا نأب ملعلا نيبو كرشلا نيب بيرغ عمج اذهو هللا دنع ةعافش اهل نأ
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 .. :مهلوق هناحبس نيبيو هللا ىلإ مهب رقت ناثوألا نأ نومعزي مه .قلاخلا

 .[رمزلا] « 9... قلو هللا ىلإ نوبي الإ مهد

 ضرألا يف الو تاومّسلا يف مّلعي ال اَمب هّللا نوئّستَأ » :ىلاعتو هناحبس دري

 . 4 نوكر شي امع ىَلاعَتو هناحبس

 ا امي هّللا «نوربختأ» 4 نوئبتتأ » ءمكهتلاو موللاو عيرفتلل انه ماهفتسالا

 اهب عوفشلا ملعي ا دب الف ةيقيتح تناك اذإف «عيفشلاو

 نم هل امف هللا للضي نمو ليبسلا نع اودصو مهركم اورفك نيذّلل نيز لب لوقلا

 . [دعرلا] 4 تو داه

 .نوكرشي امع ىلاعتو هزنثو سدقت ىأ 4 نوكرشي امع ئلاعتو هناحبس

 ةدحاو ةمأ سانلا

 َنكأَمَو

 2 أ 2 ع 0-20 جو َةَصَأ' رس
 ةملكسالةكَو ارتاسخا ات | الإ ساشا

 وع هب هض ايف تجول سر 0 يو

 تروفلتخ ِهِفاَميِف مهن ريل كل او نم ٌتَقَبَم
 00 حرخاس ذحم نر

 امن كَم نيك يديمك هلو تولوشيو
 2 نيرظتنملا بق كمة

2 
 22ه هم

 ع ور كك مُهلاذِإهَحَسَم ءا رص د عْبْنم هَ سان انف ذأاذإو



 م سنوي ةروس ريسفت ا
 ننال

 1-لا

 ج

 تروركَصَتاَم نوني السم َِإآرْكم عرسه ألق اَنِياَياَ

 كأدْلافْرْتُك دينارا فيم ىّراَرْه اول
 ٌّثِص رس وع عسر مه وخلا الص 0

 ٌتِصاَح حيِراَ ءاجاجي اوحرفو بيم جيرب مور
 همه ليمأ 9 وع مم

 انعم هب طي مهنا اوُنظو نام لكن ِءْعْوَمْلأمُه أمهءاَجو
 17 3 3 07 .٠

 نميز 220 َديِصِعهل
 ا وو وس ا ار 20 011 8 ا

 رتيضالا | نَنوْعَبي مهاذإ مهن املف ذي 0
 ذدص

 : ريكا -و رو 55 1000 ص 7 7

 0 2 تشل 1 يل
 7 ترولمعت رول رس حس م هل مس م 0

 ناك فالتخالا قاثبنا نأ امك ءاهيف سانلا داحتاو ةيناسنإلا ةرطفلا هناحبس ركذ

 . 4 ةدحاو َةَمأ الإ ساّنلا َناَك امو إ» «نيوكتلا ىف ةدحولا لصأ نم

 ىف ةدحاو ىأ «ةدحاو ةمأ الإ سانلا َدجو ام ىأ «دجو» ىنعمب انه 4 ناك

 بّلَعلاو ناطلسلا بحو دحاو سفنلا بحف «ىناسنإلا اهنايكو اهزئارغو اهعزانم

 تفلتخا داحآلا نيب تبلاغت اذإو «بلاغتت نأ اهنأش نم سوفنلا ىف عزانملا هذهو

 .ةدحولا لصأ ىف فالتخالا ناكف

 بترت كلذلو ؛عزانملا ىف فالتخالا تدجوأ عئابطلا ىف ةدحولا ذإ

 .ةدحولا لصأ ىلع فالتخالا

 ام هللا نوصعي ال  ةعاطلا ةدحو  ةككئالملا ةدحوك تسيل ةيناسنإلا ةدحوف

 دتمي ىتلا عئابطلا ةدحو ىه ةيناسنإلا ةلحو امثإو «نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ

 ةدحولا ىلع فالتخالا ىلاعتو هناحبس هللا بتر اذلو «ىناويحلا اهلصأ ىلإ اهضعب

 نمف رحانتت زئارغلاف ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل ةفطاع (ءافلا) 4 اوفلتخاف »
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 لل و الولللفللااا للا وولف للا

 اك :١
 "يي

 لضيف هتاوهشل ادبع نوكي هتاذل ّبَّلَع نمو ءىدتهي هاوه ىلع هلقع بلغُي
 قحلا رصاني نم مهنمو « ىرتفيف ريخلا مواقيو رشلل بلاغي نم سانلا نمف « ىقشيو

 . ىدتهيف ءادتعالا عفديو

 ىذلا هءاضق ل رخأ هنكلو او «نيلصافلا ريخ وهو مكحي ىذلا وه ىلاعت هلل هللا نإ

 دع رار : هناح بس لاق اذلو عطول م موقو «دومثو ةاعو حون .موقل ثدح امك

 . دوخي ف امي مهب يل لب نم اتق
 مهنيب اميف همكح ىأ هللا ءاضق عنتما ىأ ءدوجول عانتما فرح 4 الول»

 ىف مهكرتو باسحلا مويل ليمجأتلا ىهو ةقباسلا هللا ةملكو .4 تقَّبس ةملك الول»
 نوكيف ءهعوزن هب ىدأتت ام ىصقأ ىلإ لك لصيل  رابتخالاو ءالبلا راد  ايندلا

 ميحر باوت هنإف هناحبس هيلإ عوجرلا باب هللا حتفيو ءاهلك لامعألا دعب همكح

 .ميحرلا باوتلا وه هنإ حوتفم ةبوتلا بابف ايندلا ىف اوماد امو

 ال كلذلو ؛مهءاج ذإ قحلاب نونمؤي ال مهنأ نيلاضلا دنع رشلا عزانم دحأو

 ةروسب اوتأي نأ هللا مهادحت ذإ اوزجع املو ء«هيف قحلا ادب نإو نآرقلا زاجعإب نونمؤي

 هلل بيغلا اَمَنِإ لقف هْبَر نم ةيآ هيلع لزنأ الول نولوقيو ا هريغ ىرخأ ةيآ اوبلط هلثم نم

 . 4 62 نيرظتنملا نم مكعم يِنإ اورظتناف

 مهيف ثبل دقو ليلدلا حوضوو ةجحلا مايق عم وكلك لوسرلا تانعإ اودارأ

 «نوفلتخي هيف اوناك اميف مهنيب مكح «انيزر القاع اقداص انيمأ ءاليوط ارمع دك

 .نآرقلا ريغ ىرخأ ةيآ اوبلط اذه عمو

 اودحت مهئايبنأ ىلع اوغبو اورفك ذإ هللا اهكلهأ ممأ صصق مهل ركذ اذإو

 . حوت موقو عن موقو دومشو داع كله امك مهكلهت ةيآ اوبلطو لوسرلا

 ريبعتلا - ةكلهم ةيآ وأ ةيسح ةيآ - 4 نم ةيآ هيلع لزنأ الول نولوقيو »
 لعج ديري نمل ىبلسلا فقوملا وهو ءنآ انآ لوقلا كلذ مهراركت ديفي عراضملاب



 سنوي ةروس ريسفت ا
 ان لولا0ا0404060ااا لااا

 رب لمجز)

 يي

 كلذب مهنأ نوبسحي ليلدلا دعب ليلدلا بلطو ةرمتسم ةرواحملاف هح اص ىف تقولا

 .تقولاب اوزاف دق

 ةيفاك ريغ ىبنلا اهقاس ىتلا ةجحلا نأك ءضيضحتلل «ًاله» ىنعمب 4 الولف
 ءمهصصق صق نمت مهريغب لزن ام لثم مهب لزني نأ ٌةِلَو هنودحتي مهنأكو

 . مهكلهت وأ  مهمعز ىف  مهعنقت ةيسح ةيآ نذإ بولطملاف

 نكلو «نيمألا هبلق ىلع لزن ذإ نآرقلاب اهيبشت - اهنايتإ  اهلازنإ ىنعمو

 ؟رييغتلا نم ىودجلا امف ءاوبذكو نيقباسلا ءايبنألل تءاج دق ةيسحلا تازجعملا

 4 2 ...نولوألا اهب بدك نأ الإ تايآلاب لسرن نأ اَنَعِم امو » :ىلاعت لوقي

 .[ءارسإلا]

 يآ لك مهتءاج ولو 69 نونمؤي ال كبر تملك مهيلع تّقح نيذلا نإ

 .[سنوي] 0

 لإ اذه نإ اوَرَمَك َنيدّلا َلاَقَل مهيديأب هوُسْمَلَف ساطرق يف اباتك كييلع انلَرَن ولو
 هع يق دعم

 . [ماعنألا] < 09 نيبم رحس

 ىدحتلا ىف ةغلابم مهلبق نيبذكملاب لزن ىذلا باذعلا نولجعتسيل اوناك مهنإ

 . ةكلهملا ةيآلا اوبلط لب «تانعإلاو

 تالْعمْلا مِهلبَق نم ْتَْلَخ دقو ةَنسَحْلا لبق ةَميسسلاب كتولجعتسيو ) : ىلاعت لوقي

 .[دعرلا] 4 0 باقعلا ُديِدَشَل كّر نو مِهمّلُظ ىَلع ساّئلل ةرفغُم ودل كّبر نإ

 نم مكَعَم ين اورظتناف هلل بيغلا اَمّنِإ لقف» :هبر رمأب ٌةْلَو مهباجأ دقو

 . 4 نيرظتنملا

 اَمَنِإ لقف» هولاق ىذلا مهلوق ىلع بترتم اهدعب ام نأ ىلع لدت «ءافلا»

 ضوفمو ىنع بيغي رمأ وه اكاله مأ ناك ة ةزجعم نوبلطت ام نإ ىأ « بيلا

 اذه ىفو ءرصقلا ىلع ةلادلا «امنإ» ب ةردصم ةينآرقلا ةرابعلا تءاج كلذلو ؛ مكبرل

 ش : نيرمأب راعشإ
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 لل
 بلحج

 يي

 هبيغ ىف مكل اهراتخا هللا دنع نم ىه (نآرقلا) ىربكلا ةزجعملا نأ :امهلوأ

 ةعيرش نأل ؛اهملعي ةمكحل ةكلهملا تايآلا مكيلع لزني ال مكلهمأ هنأو «نونكملا

 . هللا دبعي نم مكبالصأ نم جرخي نأ ىسعو ءاهلك لايجألا بطاخت لدي دمحم

 الوسر مكيف ثعب مكلثم رشب وهو «بيغلا ملعي ال ٌةكَي ادمحم نأ :امهينا
 . 4 نيرظتنملا نم مكَعَم يّنِإ اورظتناَف ١ :هناحبس لوقي اذلو ؛مكنم

 ملع ناك اذإ هنأل ؛اهلبق ام ىلع بترتم اهدعب ام نأ ىلع ةلالدلل «ءافلا»

 .مهنع بيغ ام راظتنا هيلع ٌةِْلَك هنإف هدحو ىلاعت هللا دنع بيغلا

 كَ هلوسر نيبو مهنيب ةاواسملا ىلإ ئموي ىلاعتو هناحبس اذه هلوق نأ امك

 .مهعم هنأو نيرظتنملا ىف ِدِلَي هجامدإ ةيعملا هذه دكأو «بيغلا ملع ىف

 هنأب ديكأتو ءرشبلا ىبنلا ةلزنل نايب هنكلو «ةوبنلا ماقمل ريغصت كلذ ىف سيل

 .هناحبس هللا نع ملكتي

 ءارضلا اهسمت «ةرطفلا نع جرخت ىتلا ةيناسنإلا ةعيبطلا هناحبس نيبي مث
 :ىلاعت لوقي .اهئارض ىف ناك ام فرتلا اهيسنيو «رطبتف ءامعنلا قوذتو «نهتف

 عرسأ هللا لق انتايآ يف ٌرْكُم مهل اذ مُهْتسَم َءاَرَض دْعَب نَم ةَمَحَر ساّنلا انقَذَأ اَذإَو ظ

 . 4 69 توركمت ام نوبتكي انلسر َّنِإ اركم

 ءاهتشيعم رطبتف ةمعنلا قوذت «ةرباصلا ريغ ةيناسنإلا ةعيبطلا ىه كلتو
 ةمحرلا اهقاذأ اذإف هللا ىلإ أجلت .سأيو روخو فعض ىف اهب اذإف ءارضلا اهسمتو

 .اهئاوغط ىلإ تداع

 ءاطحقو اعوج وأ مسجلا بيصي اضرم نوكت دقف ررضلا ىه : ءارضلا

 شيرق باصأ دقو «قزرلاو ماعطلا ىف ةلقلا لمشتو ماقسلا لمشت انه ءارضلاف

 ةلقو طحقلا دعب مهب ةمحر ناكف ثيغلا مهءاج ىتح ابأد نينس عبس طحقلا

 دعب نم ةمحر ساّلا اَنقَذَأ اذإو 9 :ىلاعت هلوق ىف ةقاذإلاب هناحبس ربع دقو «ءاذغلا

 .نامرحلا دعب اوعتمت مهنأ ىلع ةلالدلاو ةمحرلا نم نكمتلا ىلإ ةراشإلل 4 ءارض



 سنوي ةروس ريسفت ا
 للا يلللللاا للا سمع

 ان <

 ىلإ ةراشإ «ىلاعت هللا اهردصم ةمحرلا نأ ىلع ديكأت اذه 4 ةّمَحَر»
 هومس ام هريغ نم نكت ملو تناك ةمحرلا نآأل ؛هدحو ةدابعلاب هصاصتخا بوجو

 .ىلاعت هلل دادنأ هوذختاو

 باوجلا رّدصو 4اَنقَذَأ اَذِإإ9 طرشلا باوج اذه 4 انتاّيآ يف ٌرْكم مهل اذإ»
 ضفخني ناك مهئاسأب ىف مهنأ ماقملا اذه ىف اهتلالدو «ةءاجفلل ىه ىتلا «اذإ ب

 رهظف «ةمحرلا هتفشكو ةدشلا هترتس «هونطبتسا دق دوحج رهاظلا مهعوضخ ءارو

 وأ «كفإو ناتهب وأ نيبم رحس اهنإ نولوقي ءانتايآ ىف مهركم وهو مهسوفن نونكم

 ديكلا وه ركملا (رْكَم ط ..ميكحلا هريبدتب مهديك دار هللاو ءرشب هملعي امنإ :نولوقي
 هتفخأ ىذلا ئيسلا ركملا ادب اذإف 4 ارْكم عرس هللا لُقإ» :هناحبس لاق دقو «ىفخلا

 .دحأو ىوقأ مهيلع هدرو هللا ريبدت نإف ء«ءارضلا

 لاقف «نونلعيو نورسي امو نوفخي امو نودبي امب هملع هناحبس نيبي مث

 . ةكئالملا نم نوبتاكلا ةظفحلا ماركلا مهو 4 نوركمت ام نوبتكي السر ّنِإإ» هناحبس

 هناحبس - هملعي نوربدي ام نأ ىلإو «مهنع هملعي ام ةقد ىلإ ةراشإ اذه ىفو

 . هبتكيف هتقو ىف - ىلاعتو

 هبر ىلإ اجلي فيكو ءهفعض ىف ناسنإلا لاح ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 «هرفك ىلع لظ وأ رفك هتدش نم جرخ اذإف ادكؤم ادعو ركشلاب ادعاو اصلخم

 مهب نيرجو كلفلا يف مدك اذإ ىَنَح ٍرحْبْلاَو ِربْلا يف مُكَرْيَسُي يذلا وه :ىلاعت لاقف
 مهن اونَظَو ِناَكم لك نم جوملا مهَءاَجَو فصاع حير اًهتءاج اهب اوُحِرَفَو ةّبْيَط حيرب
 . 460 زيركاشلا نك ذه م ع نق ذل ا يصل ع هب طيح

 صلختو نعذتف هركت ام اهب طيحيو ةديدشلا اهبيصت ةرفاكلا سفنلل ةروص
 اذإف «تجن اذإ ركشلاب ادكؤم ادعو ةدعاو ءىش لك قلاخ ىلاعت هللا ةوق ىلإ أجلتو

 .نيرفاك اوأدب امك اوداع مهاجن
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 اللتان !كللللأ ل 1مم اةخااامملاامممععممااماممامااامااامممممااالللمممماامم م الللل!!اااا ا!!! غاغا خخخ ع ماا!!!!اللال ا[!!! امان

 ىذلا هلالج لج هللا ىلع دوعي ريمضلا «ٍرْحْبْلاو رَبْلا يف مكرّيسي يذلا وهإ»

 رخسو «ضرألا مهل طسبو «رحبلاو ربلا ىف اهب نوريسي ىتلا ىوقلا مهل دجوأ

 قلاخ هناحبس هنأل ؛هسفن ىلإ رييستلا بسن دقو ءرحبلاو ربلا ىف نوبكري ام مهل

 .ريدق ءىش لك ىلعو هدابع قوف رهاقلا هنإ داهملا دهممو «تاببسملاو بابسألا
 نوُدعي برعلا ناك دقو «ءارحصلل ةبسنلاب راحبلا لوه هناحبس نيب كلذ دعب

 اوناك هوفلأو هوفرع نيذلاو «هوفلأي مل مهنأل هنوفاخي اوناكو .لاوهألا بكرم رحبلا

 يف متنك اذإ ئَمح ١ ركذلاب ىلاعتو هناحبس هصخ اذلو ؛هدئادشو هرطاخمل نوضرعتي

 نيا ةيَط ير مهب رو كف
 اذإ ىتح ىأ «كلفلا بوكر مهفوخ ىلإ ةراشإلل ةيانك تءاج 4 ىتحإ

 عمج انه ىهو ادرفم وأ اعمج نوكت كلفلاو .كلفلا متبكرو مكفوحخ عم متمدقأ

 عارق نم لولف نهب لثم لقعي ال ام عمج ىلع دوعي ريمضلا نإف 4 نيرج# ليلدب
 . بئاتكلا

 تسيلو مهريغ ىف اهنأك ةربعلا ةيؤر نم اونكمتي ىكل ؛ةبيغلا ىلإ باطخلاو

 ةعتم اهنأكو ةنيل ءاخر ىأ ةبيط 4 اهب اوحرَفَو ةّبْيَط حيرب » :ىلاعت هلوقو «مهيف

 ىتح اوثبلي مل مث «هوفاخو هوعقوت ام ريغ رحبلا ىف اوأرف «راحبلا ىف نيرفاسملل
 .نوبهري ام مهءاج

 حيرلا نأ ىنعملا  ةبيطلا حيرلا ىلإ دوعي ريمضلا 4 فصاع حبر اهتءاج»
 لك نم جوملا مهءاجو ء«رحبلا بارطضاو اهريرصب فصاع حير اهتبقعأ ةبيطلا
 :ىلاعت هلوقك «تاملظ ىف اوراصو ىذألاب امكارتم لابجلاك عفتري ناكم

 هما عبرا او

 تاَملَظ باَحَس هقوقف نم جوم هقوق نم جوم هاشغي يِجَل رحب يف ٍتاَملْظَك وأ د

 .[رونلا] 62# ... ضعب قوف اهضعب

 مهنأ اونظو ءمهل ةاجنم ال « ةمكارتم مهلوح جاومألاو ةمتعم مهقوف ءامسلاف

 نومهوتي ملع وهو .ءبوهرم فوخم وه امب ملعلا ىنعمب انه نظلاو «مهب طيحأ دق



 سنوي ةروسريسفت 1#
000 4 

 را بر

 «ةاجنم ال هنأب مهنظ ىفو كالهلا نع ةيانك 4 مهب طيحأ» - ةاجنم ىف المأ هعم
 اوصلخأ دقو «ةدابعلاو هيلأتلاو ةعاطلاب هيلإ اوهجتا ىأ «نيدلا هل نيصلخم هّللا اوعد

 4 نيركاشلا نم َنَنوُكَنَل هذه نم انتيحنَأ نيل )» :اولاقو .ءكرشلا نم مهسوفن اوصّلخو

 مسقلل ةئطوملا ىلوألا - ماللا - هيلع لدت ىذلا مسقلاب ىلاعت هلل مهدعو اودكأ

 فوفص مهلوخدب اودكأو 4 َنَوُكَنَل ل ةليقثلا ديكوتلا نونو باوجلا ىف ةيناثلا ماللاو
 هل عوضخلاو ةدابعلا صالخإو هلل ةعاطلا وه انه ركشلاو «نيركاشلا نينمؤملا

 .هدحو

 . 4 60 َنوُلمعَت منك امب مكئبتتف مكعجرم اني مث ايندلا ةايحلا عاتم مكسفنأ
 هبر ىلإ عرضتي هب طيحأ دقو هفعض لاح ىف ناك هنإ !هرفكأ ام ناسنإلا نكل

 ىلع اديدش ناكو «هتعارض ىسنو ىغبو ىغط هتدش نم جرخ اذإف ءاعضاخ اعئاط
 .هفعض ىدابلا فيعضلا وهو سانلا

 ركشلا دعب هنأ ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل ءافلا 4 مهاجبأ اًمَلَف»
 .نوغبي مه اذإ «حلاصلا لمعلاب مايقلاو هتعاطب مهاجن اذإ هيلع اومسقأ ىذلاو

 :نيرمأ ىلع لدت ةئجافملا 4« اذإ

 نأل ؛ةدشلا هضحدت دق مل مهرودص ىف نكتسم هنأك ىغبلا ةعرس - امهلوأ

 مهيلع ىلوتسي مث مهفعض لاح رمآلا رهاظ ىف الإ رثأتي مل ثيبخ مهندعم
 .اوناك امك مهرورغ

 مهمسق ناك ذإ مهنم نوكي نأ ىغبني ناك ام ضيقن ىلع لدت اهنأ  امهيناث

 رداق هنأو «هناطلسو هللا ةردق نيكردم نيعئاط ةاجنلا دعب اونوكي نأ مهيلع بجوي

 .مهبرك ىف مهتثاغإ ىلع ارداق ناك امك هيلإ مهّدر ىلع

 ىصاعملا لك لمشيف «داسفلا قيرط كولسو ةداجلا نع جورخلا وه (ىغبلا)
 «ضرألا ىف ىعسلاو تاعامجلاو داحآلا ىلع ءادتعاو كرشو رمخو ىنز نم



 سنوي ةروس ريسفت
 ااا لالالالا لل

 اا <

 نوغبي مه اذإ مهاجنأ اًمَلَق :ىلاعت هلوقك لمعلاو داقتعالا ىف سوفنلا داسف لمشيف
 لمشيو ضرألا معي داسف ىغبلا اذه نأ دكؤي ضرألا ركذو 4« قحلا ريغب ضرألا يف
 باكتراو سانلا نيب ىعسلاو ىصاعملا فارتقاو داحآلا ىلع ءادتعا نم اهيف ام لك

 . مئاقلل مدهو بيرخت نم نوكي ام لك

 نولمعي اميف رربم مهل نكي مل مهنأ نايب 4قحْلا ريغب إل :ىلاعت هلوق ىفو
 هل نوكي نأ نكمي ال هنأو ىغبلا ةقيقحل راهظإو ءارربم هنومعزي ىذلا اذه ناك ًآيأ

 هعنص ام نأب لوقلا حصي الف «ىغبلاو صاصقلا نيب قرفن نأ انه انيلعو ءغوسم

 صاصقلا نوكي الو مهرشل صاصق وه امنإ ءايغب ةظيرقو ريضنلا ىنب عم ٌةَك ىبنلا
 ةنايخلاو رركتملا ءادتعالا در نع لاقي نأ حصي الو ءركتملا مهئادتعال در هنكل ايغب
 مكسفنأ ىلع مكيغب امّنِإ سائلا اَهيَأ ايإ9 ضرألا هذه ىف ةيقيقحلا ةلادعلا وه امإ ءايغب

 نم تافتلالا ناكف نيغابلا ةبطاخم ىلإ ىلاعتو هناحبس هجتا 4 اًينالا ةاّيَحْلا َعاتَم

 ءادنلا ناكو «مهرش نايبل ىدصتلاو ةهجاوملاب ديدشلا هيبنتلل باطخلا ىلإ ةبيغلا
 مكيغب اَمَّنِإإ» ةبقاعلا ءوس نايبلو عدرللو رجازلا هيبنتلا اذه لامكل 4 ساّنلا اَهيَأ اي

 مكلذ ؛مكريغ ىلإ مكزواجتي ال مكدحو مكسفنأ ىلع ىغبلا نأ ىأ 4 مُكسْفنَأ ىَلَ
 ةلضاف ةعامج مكنم نكت ملو مكيف داسفلا مع مكنيب اميف ىغبلا متعشأ نإ مكنأ

 اهدوسيو ةليذرلا اهمعت ةربادتم ةعطاقتم ةللحتم ةعامج لب تابجاوو قوقح تاذ

 موي ةبوقع كلذ قوفو هتءورم نع ءرملاو هتيناسنإ نع ناسنإلا اهيف درجتي رشلا
 .نيدلا

 نإ 4ةايحْلا َعاَمَم ىلاغت هلوق ىفو ءربخو أدتبم 4 مُكسفنُأ ئلع مكيغب »
 ةءارق ىفو «صفح ةءارق ىلع بصّتلاب اذه ءايندلا ةايحلا عاتم هب نوعتمتت ىغبلا

 .2؟)ايندلا ةايحلا عاتم وه ىغبلا نأ ىنعملا نوكي عفرلا

 :راصمألا ةمئأ ةرشعلا تاءارق ىف راصتخالا ةياغ .نيعلا عفرب نوقابلا أرقو ءصفح :بصنلاب «عاتم) )١(

 .ةيمالسإلا ةيعوتلا . 6 /ج



 سنوي ةروس ريسفت ا
 ليال

 اا <

 ءرمتسملا مئادلا ىغبلا وه ةرخآلا نود ايندلا ةايحلا عاتم نأ ميركلا صنلا ىفو

 مث ةباغلا شوحوك سانلا عراصتيو «ميركلا لوذرملاو فيعضلا ىوقلا لكأي هيف

 .بسك ام ئرما لك لانيف ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا نوكي
 بيترتلا ديفت 4 مثإ» 24 نولمعت متنك امب مكئبنف مكعجرم انيلإ مث »

 : ةينايب تاراشإ انهو مهداسف ةرثكو ايندلا ةايحلا مهتلاطتسال « ىخارتلاو

 ىأ «صيصختلا ديفي اذهف # مكعجرم ىلع رورجملاو راجلا ميدقت :اهلوأ

 .مكعجرمو مكلآم اندحو انيلإ

 متنك نإ هادؤمو «ديدهت ّىأ ديدهت هيفف ايلعلا تاذلا ىلإ مهلآم ةفاضإ :اهيناث

 ىقبأ ىهو ةرخآلا ىف اندنع مكلذ ىلع مكباسحف ايندلا ىف مكمسق ىف متبذك دق

 . مودأو

 رابخإلا وه ءابنإلاو ©« نولمعت متنك امب مكئَّبسَف 8 :هناحبس لاق اذلو ؛ةرخآلا ىف
 هناحبس هللا نم ديدشلا باقعلاب انورقم لمعلاب ءابنإلا ناكو «نأشلا ريطخلا رمألاب

 الع هنأو ثوكتلاو ىغبلاو ركملا نع ىهنلا ىف ددش ِِْللَك ىبنلا نأ  هنع هللا ىضر -

 .ةرجافلا نيميلاو ىغبلا اباقع رشلا لجعأو ,محرلا ةلص اباوث ريخلا عرسأ» :لاق

 .'7(نيدلاولا قوقعو ىغبلا ايندلا ىف هللا امهلجعي ناتتنثا هنأو

 :نيتيبلا نيذهب لثمتي نومأملا ناكو

 هّلدَعَأ ءرملا لاعف ريخف عتراف ةعرصم ىغبلا نإ ىغبلا بحاص اي
 وو 0

 هلف سأو هالعأ كدنال 2لبج ىلعاموي لبج ىغب ولف
# 

 ةشئاع نع ىلعي ويأ اذكو هجام نباو ىذمرتلا هوحلبو هلع هللا ىضر ةركب ىبأ نع «ىربطلا خيرات )١(

 .599 /١ج :ريدقلا ضيف ىف ءاج ام رظناو .اهنع هللا ىضر



 سنوي ةروس ريسفت ا
 كالا اللاب اللاب

 ا أ

 .ركملاو ثكنلاو ىغبلا :هيلع نك هيف نك نم ثالث :بعك نب دمحم نعو 0

 ىهتني ايندلا عاتم نأ هناحبس نيب دقف «نيغابلل ايندلا عاتم وه ىغبلا ناك اذإ

 .ماود ىلإ ةرخآلا عاتم نأو ماطح ىلإ

 :ىلاعت لاقف

 .» 4 1 0 م م رك ر

 دب طلخا [َمَسلَنِم هَلْ لمه ايدل ةِؤِيَحْلا ُلكماَمَنِ
 0007 0 00 در مر ركل عر 7 ع ع 22

 يل أد ماعنالاو سانلالك ًاياَمِم ضرالا تابت
 4 011 2 2 ساب حو

 د اهلهأ كرظو تيرا اهفرخز
 ري سر هت

 تنكح امج اناس اليلَنرمَأ اهنكأ

 ) نوركحستي م وَهِل تبل الصمت َكِلادكس مالا
 مس يم هين سل

 هتان ملئ ىيرركتأر راد إاوعدي

 دف حطم وع سد هل 4 خس حا
 رق مههوجو قهرب الو ةَداَيِزَو قسَلأأونَسَح اونَسحأَنيرلِإ ©
 2 هس خ86 سر

 (2) َنوُدِنَح يف مُهَدَنَلُبَصَحَأ كيلو لِ

 ال هنأو اهدحو ةايحلا اهنأ اوبسحف مهل ْتَنيرو ةرخآلا نع ايندلا مهتلغش

 بيغم لك اوركني نأل ةعيرذ اذه ناكو ءباسحلاو ثعبلا اوركنأف ءاهدعب ةرخآ

 اهنأو اهفرخزو اهتتيزب ليلق عاتم ايندلا نأ مهل ىلاعت هللا نيبي كلذلو ؛اورفكف

 ءىش ىلع نوردقي ال مه اذإو لوزتف اهيلع نورداق مهنأ نونظي امدنع بهذت
 نم ُهاَنْلنَأ ءاَمَك ايندلا ةاّيحْلا َلَعَم اَمَنِإ8 :هناحبس لاقف «ءاوهلا ىلع هيديب ضباقلاك

 . 4 ماعنألاو سائلا لكأَي امم ضرألا تابن هب طلتخاَف ءاَمّسلا



 سنوي - روس ريسفت / ل

 4 00 ل لال

 ا

 لكُم مهل برضاو 9 :ىلاعت لاق امك «لاثمألا ىرجم راج ىليشمت هيبشت اذه

 حايرلا هورذت اميشه َحبصَأَف ضرألا تابت هب طلَتخاَف ءامّسسلا نم هاَلنَأ ءامك اينالا ةاّيحلا

 . [فهكلا] 4 © ًاردَتْقُم ءيش لك ىلع هللا َناَكَو

 ىف تبن عرزك ءاهب رورغملا عادخناو اهئاضقنا ةعرس ىف ايندلا لاح هبش
 اهفرخز تذخأ اذإ ىتح اهتابن ىف هنايرسو اهب ءامسلا ءام طالتخا نم ضرألا

 اونكمت مهنأ اونظو اهب اوحرفو «نول لك نم سورغلاب تنيزاو بهذلا ناعمل تعلو

 «لجنمب تدصح دق اهنأك تراصف ةفآب وأ ءابوب اهعرز لازأف هللا رمأ اهاتأ  اهيف

 ىف مهلثم اذهو «نامزلا نم احدر تبن عرز اهيف نكي مل نأك ايلاخ ارفق تحبصأو

 ثيح ىنف ىذلا عرزلا نم ىقب ام لثم «ةمادنلاو ةرسحلا الإ اهنم مهل ىقبي ال ايندلا

 . عافتنالا هنم نوبقتري

 هلف هنايب ةياغ ىلإ انلصو اننأ بسحن امو ىنآرقلا ليثمتلا ةصالخ هذه

 اَمّنِإ اهريوصت نع روصملا ايعي ةينارون فايطأو ءاهغولب نع ايَعَن ةينايب تاراشإ
 '  .اهب رارتغالاو اهتتيز تقو اهئاضقنا ةعرس ىف اهلاح ىأ 4 اًيئالا ةاَيحْلا لَم

 اهنأ ىهو ءاهتقيقح نايبل لاحلا اذهب تصصخو ءرصقلا ىلع ةلاد 4 امنِإ

 .ءانفلا اهتقيقح امنإ طق ءاقب ةروص اهب تسيل ىأ ءاهراهدزا دنع ةيناف

 ءاهب طاحأو ضرألا الع ام انه ءامسلاب دصق «ءاَمَّسلا نم هاَلْنَأ ءامَك )»

 .ضرألا سارغو ألكلاو عرزلا تبنت انيع نوكي دقو رطملا وه ءاملاو

 ءام ضرألا ىلع لزن هنأ ىنعملاو ءاهيلع فقولاب ةءارق كانه #4 طلتخاف

 :كلذ دعب ىلاعت هلوقو «سارغلا رامثإو تابنلاو عرزلل هبصخأف اهبارشب طلتخا
 . طالتخخالا ةجيتن نايبل «ةينايب (نم) 4 ُماعْنَألاَو ساّنلا لكأَي امم



 سنوي ةروس ريسفت 0#
 ن0

 رب بمج

 يي

 تابنب طالتخالا وه ىنعملا نوكيف «طلتخاف» دنع فقو ريغب ىرخأللا ةءارقلاو

 تاقالع نم ةقالع كلتو «نوكي ام رابتعاب ةفاضإ وه اميف لمعتسا دق تابنلا

 دحأ مانم ىف ىلاعت هلوقك «نوكي ام رابتعاب ارمخ بنعلا ىمسي نأك لسرملا زاجملا

 .[فسوي] ©« 65 ... ارمخ رصعأ ينارأ يَنِإ ... 9 مالسلا هيلع فسوي ىبحاص

 «ماعنألاو سانلل ءاذغلا هريفوتو هللا معن نايبل © ماعنألاو سانلا لكأي امم

 الف نولقعي مهنأب اهنع مهلضفو ماعنأللو مهل ايندلا نأ ىلإ ةراشإ اعم امهعمج ىفو

 امك ءاثبع اوقلخي مل مهنآو ةايحلا هذه ءارو ام اوفرعي نأو ايندلاب رارتغالا ىغبني

 .[نونمؤملا] < 052 نوعجرت ال انيِلِإ مكّنأو اثبع مكانقلخ اَمّنَأ متبسحفأ 9 : ىلاعت لاق

 عيرس رارتغالا ببسي ام نأ ركذو ايندلاب رارتغالا بابسأ ىلإ هناحبس راشأو

 انرمأ اهاتأ اهيلع نورداق مهْنَأ اهلهأ نظو تنيَزاو اهفرخز ضرألا تدَحأ اذإ تح د

 . © سمألاب نغت مّل نأك اديصح اًهاَنْلعجَف اراَهَن وأ الي

 هناعملب هنأل ؛فرخز بهذلل ليقو «نسحلا لامك فرخزلا # اهفرخز

 ءاياز ءاتلا تبلقف تّلعَأو «تنيزت ىأ 4 تنيزاو » .نسحلا لامك نوكي هتنيزو

 (تنيزت) ئرقو «نكاسلاب قطنلا ىلإ اهب لصوتلل ةزمه تناك مث «ماغدإلا ناكو

 4 اهيلع نورداق مهْنَأ اهلهأ نَظو 9 كلذ ناك اذإ ىأ ءدحاو ىنعملاو لالعإ ريغ نم
 رورغ هنأل نكلو «مهمعز ىف ملعلا ىنعمب انه نظلا نأ ءاملعلا لاقو «نونكمتم ىأ

 . نظلاب هنع ربع لالضو
 نسحو ةرضنلا ةرضخلاب ةنيزلاو فرخزلا قيرب اوأر امل مهنأ لوقلا ةلمجو

 لمألا كلذ قوف مث ءاهلامجو ناديعلاو قوسلا اهب ةءولمملا ةايحلاو «قلاخلا قيسنت



 سنوي ةروسريسفت
 للملا للللللاا0ا0 لاول

 ا برسل

 رمألا فاضأو «موتحملا هردقو بوتكملا هللا رمأب اوتجوف «تالغلا بقرت نم لومأملا

 .طق فلختلا لبقي ال هنأ نايبل هناحبس هيلإ

 مهو اراهن وأ «نومئان مهو اليل كلذ اهاتأ 4 اراه وأ اليل اًنرْمَأ اَهاَنَأ»

 .اهتلكأ ةفآ وأ اهتمطح حير اهتباصأف «نومتاق

 اهنآك اهانلعج ىأ ءلوعفم ىنعمب ليعف ديصحلا 4 اديصح اًهاَلعَجَف»
 لكأي امم شئاشح الو عرز اهيف نكي مل نأك ضرألا تراصو داصحلا ةلآب ةدوصحم

 نمزلا ىف ءىش اهيف نكي مل نأك ىأ « سمألاب نغت مل نأك © .ماعنألاو سانلا

 تايآلا لصفن َكلَذَك 8 .بيرقلا سمألا ىلع لدت نأ عنام الو (سمألا) بيرقلا
 .نوربدتي موقل اهنيبنف تايآلا لصفن ليثمتلا كلذك ىأ 4 َنوُرْكَفَتي مقل

 نيقتملل اهدعأ ىتلا ءاقبلا رادب هناحبس اهلباق دقو ءانفلا راد هذه

 ١ ميقتسم طارص ىلإ اشي نم يدهيو مالّسلا راد ىلإ وعدي هللاو 62 4 .
 نم هلماوعو ءانفلا نم نمألا هيفو «هيف جاعزنا ال ىذلا نمألا وه مالسلا

 لهأ نع عطقني ال مالسلا نإ  هنع هللا ىضر  ىرصبلا نسحلا لاق دقو «تافآلا

 . [بازحألا] 4 69 ... مالس هَنوَقْلي موي مهتيحت 9 :لئاق نم رع لاق امك ةنجلا

 نم رظناف مالسلا راد ىلإ هللا كاعد مدآ نبا اي» :ةيفوصلا ضعب لاق دقو

 . ؛اهّتعنم كربق ىف هتبجأ نإو اهتلخد كايند ىف هتبجأ نإف «هبيجت نيأ

 امبو رخآلا مويلابو هب ناميإلا نم هيلإ وعدي ام ىه مالسلا راد ىلإ هللا ةوعدو
 ةوعدلا نإو ءاهيلإ ليبسلا وه كلذ نإف ماركلا لسرلا ةنسلأ ىلع فيلكت نم ءاج

 نيبتي انهو ءاعيمج مهل حوتفم ةنجلا ىلإ بابلا نأل ؛سانلا لك معت مالسلا راد ىلإ

 هناحبس ركذ دقو «قحلا نع هينذأ مصأو لض نمم ىعادلا باجأو ىدتها نم

 ىلإ لصوملا طارصلا هادهو اهيلإ هذخأف ةيادهلا ليبس كلس ىأ «ىدتها نم ىلاعتو



 سنوي ةروس ريسفت
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 > ههه
 يي

 «ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي 8 :هناحبس لاق اذلو «قرطلا برقأ نم قحلا

 اذلو ؛ىلاعت هللا قيرط وهو قحلا ءازجلا ىلإ لصوملا ميقتسملا قيرطلا وه طارصلاو
 3 مس ه هر 2 مدس ل هو راهم ا مش م اق مهم اع ماي 3 022 0-6

 هليبس نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو هرعبتاف اميقتسم يطارص اذه نأو  :هناحبس لاق

 .[ماعنألا] 4 662...

 ىرخألا لبسلاو « هيف بير ال ىذلا قحلا ىلإ دشرم داه ميقتسم طخ هليبسف

 .هئاوهأ ٍبرّطضمو ناطيشلا تاراسم ىه

 :امهيلإ ةراشإلا بجي نارمأ انهو

 راد ةنجلا ىهو «مالسلا راد ىلإ ةوعدلا هتاذ ىلإ بسن ىلاعت هللا نأ - امهلوأ

 .باذع الو اهيف جاعزإ ال ىتلا ةيقابلا نمألا

 هلصوأ ةيادهلا قيرط كلس نم نأو ءءاشي نم ىدهي ىلاعت هللا نأ  امهيناث

 .ديعبلا لالضلا ىلإ راس ةلالضلا قيرط كلس نمو ءاهيلإ

 نوريسي نيذلا مه لب «هدابعل ةلالضلا ءاشي هنأ ىلاعتو هناحبس هللا ركذي مل

 اونمآ نيذلا نوئمؤملا مه اونسحأ نيذلا 4 ةدايزو ئدسحلا اونسحأ نيدّنَل »

 . هللا ءاقلب الوأ اونمآو باقعلاو باوثلا نم ءازجلاو روشنلاو ثعبلاب

 ءازجلا هللا مهيطعي ىأ ءصاصتخالا وأ كلملل (ماللا» .4 اونسحأ نيذْلَل

 ءازحلا هّللا مهيطعي ىأ « نسحأ ثنؤم 4 ىنسحلا . مهناسحإ لجأل اروفوم ءاطع

 نأ ىلإ ةراشإلل « ةدايزو 9 .لامكلا تاجرد ىلعأ غلب ىذلا ىأ ءنسحألا

 رادقمب ىطعي ال ىذلا مركملا لضفتملا هناحبس هنأل ؛مهناسحإ رادقمب سيل مهءاطع

 . [ءاسنلا] 4 059 ... هلضف نم مهديزيو ... 8 :ىلاعت لاق امك هنإ لب مّدُق ام



 0 سنوي ةروسريمسفت 1#
 لوول للمللل

 ؟ ام _ب-#ي»

 يل

 تاَمّيّسلا َنْيهَذي تاتسحلا نإ ... ا! تائيسلا ضعب نارفغب ةدايزلاو

 ةنسلا لهأ لاق دقو «ىلاعت هللا ىطعي ام ربكأ وهو ناوضرلاب مث ء[دوه] #039

 ةرظان ابر ىلإ 00 ةَرِضاَن ذئموي هوجو ! :ىلاعت لاق امك «مهبر نوري مهنأ كلذ ىف

 لاق ىبلس ىونعم ءازج كانهو ىباجيإ ىونعمو ىدام ءازج اذهو «[ةمايقلا] #469

 4َرتَقط» ءىشغي اهانعم قهري » .4ةَلذ الو َرعَق مههوجو قهري الو 9 :ىلاعت هيف
 .ىذأتلاو ملألا اهانعم ىف نمضتت قهري ةملكو «داوس اهانعم

 هللابو مهسفنأب اضرلاو ةداعسلاو ةزعلاب ةقرشم ةرضان مههوجو نأ ىتعملاو

 اًهيف مه َةَنَجْلا باحصُأ كئّلوأ ظ :هناحبس لاقف «لماكلا ءازجلا ركذ مث هناحبس

 فوصوم ىلإ ةراشإلاو «ةيادهلاب هلبق نمو ناسحإلاب هناحبس مهيلإ راشأ 4 نودلاَخ
 اهيف نوميقي نيذلا ىأ اهباحصأو 4ةّنِجْلا باحصأ © ءمكحلا ببس ةفصلا نأ ديفي
 .اهنم نوجرخي الو اهنومزالي مهكلم ىف َكَألخلا ةماقإ

 نولخدي ال اهيلع مهرصق نايبل اهيف مدقو ريمضلا ركذ 4 َنودلاَح اهيف مه»
 .تائيسلا بسك نم ءازج اهريغ

 :ىلاعت لاق

 ني ملاذ وقعت هوية سرج تايلوس
 اَمُِملََتاَمطو هوجو تيا مناك اَنْ
 مهرس مويو اني نود يضمه رابح بحس هت
 اَنيَو خوك وزننأ خداكم ارض نر لوفكفاجج

 هيبَضَكَن (2) د
 تديواتشي 06

 00 تاتو د ابعاد مكنون

 هب



 سنوي ةروسس ريسسفت 1#
 لئلا

 راب حل 14
 يل

 0 ا سر او رت سد هه 0 هع

 لوول فو تكل وينقل اولبس كلانه
 2و 0 هل 90007 ب 210000000

 يي حظا ماس ل 0 هك حور .حسرر م م

 02 م اوت كيم ضرَالاَو ملاوي نم
 2 ىو عل ل رس روض وب حر 20

 رئاركو يلا تمكنا
 رو آ سس هع لآل و ذآ ذآ

 قل اجر هلأ كلذم (يل َنوُقنك الفلق هل َنولوعَيَسَم
 كك اين وفرض نأ ٌلكَّصلأ لِ قَسْلاَدَتَبَداَمَك

 هت هه
 6-2220 20 مر

. 
 1 هس ا سر ا آ
 0 َنوُسِمّؤنال ممم اوقسف نيزلا ىلع كير تملك تكفح

 ر لق
 ر#

 ةننصيتا لة ةيضةقلا زكي يكرس نم لَه
 قبيسي كش نيل نيه يلد د ني قل
 اوعي يب ّيمَسأِلَّقحْلاَلِ

 يف حبو فعمل اقعد نتا

 هَملَداَنبم يل قتباكَنلاَددطلإ رفع
 بكت َنوُلَعَفَي دك اس جس ل يس

 ,ولعفيامي ميلع
 مصاع نم هللا نم مهل م ةلذ مهقهرتو اهلثمب يس ءازج تاس اوبسَك نيا ل

 اهيف مهِراَنلا باَحْصَأ كَلوأ املْظُم ليلا نم اًمَطق مُهُهوُجُو َتْيْسْعُأ اَمنَأَك

 . 4 ©9نودلاَخ

 ام ىلع ةلمجلا هذه فطعت (واولا) 4 اهلثمب ةَئّيس ءازج تائّيَسلا اوبَسَك نيدّلاو ©

 اهلثمب ةئيس تائيسلا اوبسك نيذلا ءازجو لوقلا ريدقتو ؛نينسحملا ءازج وهو اهلبق



 سنوي ةروس ريسفت ]ل

 مه 0 للا
 1 بر

 نأ نيكرشملا بسحف «ةدايزو ىنسحلاب نوزاجي نونسحملا ناك اذإف ةلباقملل (ءابلا)
 ءاَج نمو اَهلاَثَمَأ رشع ِهلَف ةنسحلاب ءاج نم ا :ىلاعت لوقي امك ءاهلثمب ةئيسلا ىزاجت

 .[ماعنألا] < 050 . . . اهلثم الإ جي الق ةّيسلاب

 ىلإ ةجاح الف ريبك ءازجلا نم هلثم كرشلاف ؛اوبكترا ام ءازإ ريثك لثملاو

 :امهيف ىرن نيتملك انه ىلاعتو هناحبس ركذ دقو «ةدايزلا
 اًهلثم الإ ئَرَجُي الف ةئيّسلاب ءاَج نّمَو اَهلاَممَأ رْشَع ِهَلَف ةتسحْلاب ءاج نمط :الوأ

 ىلع لدت لب «بونذلا باكترا درجم ىلع لدت ال ةملكلا 4052 ) نوملظي ال مهو

 لبلاك اهنأكو تراص ىتح مهبولق اهتبسكو مهسوفن اهب تبرشأ بونذلا هذه نأ
 .مهنم ةرطفلاك نكت مل نإ مهل

 هثعيطخ هب تّطاَحأو ةَئيَس بسك نم ئلب » :هناحبس لاق تائيسلا باستكا ىفو
 . [ةرقبلا] 4 69 َدوُدلاَح اهيف مه ٍراَثلا باَحصَأ كتَلوُأف

 ةيظفللا ةلكاشملاو ةلباقملا ىف اذهو «ةئيسلا لثمب ىأ «اهلثمب » ةملك :ايناث
 :ىلاعت هلوقك ءاهتاذ ىف ةئيس تسيل ىتلا ةلادعلا وه امنإ ةئيس سيل ءازجلاف
 . [ةرقبلا] 4 659 . . . مُكيَلع ئدتعا ام لثمب هيلع اودَتعاَف مكيلع ئدتعا نم... )»

 ةملظ رهظت باسحلا مويو ءمهسوفن اهب تملظأ اهرفاضتو مهتاسيس ةرثكلو
 نم هّللا نم مهل ام لذ مهقهرتو » :ىلاعت لاق اذلو ءمههوجو ىف امالظ بولقلا

 . 4 املَظُم ليلا م اًعْطق مههوجو تيضغأ اًمنأك مصاع

 4 اًملّظُم يللا نم اعَطق 9 :ىلاعت هلوق ىهف ةراعتسالا امأ «ةراعتساو هيبشت انه
 .اعطق عطق ىذلا دوسألا بوثلا هنأك ليللا ودبي اهيفو

 عطقب تيطغأو تسبلأ ىأ 4 تَيِشْعَأ منك » :ىلاعت هلوق ىف هيبشتلا امأو
 مههوجو وسكت ةملظملا مهبولقف ءاوفرتقا امب مههوجو داوسل ريوصت اذهو «ةملظم

 .مهسوفنل ىونعم ريوصت ىسحلا ريوصتلا اذه ىفو «مالظلاب



 سنوي ةروس ريسفت 8#
 لالالا وللا1

 ران بس

 «نودلاَخ اهيف مه ِراَثلا باَحْصَأ كتَلوأط :لاقف مهباذعب ىلاعت هللا متخ مث

 بحاصلا ةمزالم اهومزالي رانلا باحصأ مهو اوملظو اوكرشأ نيذلا كئلوأ

 دكأت امك « «لعفلا ريمضب مهدولخ دكأت دقو ءاهيف نودلاخ مهو هبحاصل

 مهدحو مه ىأ 24 نودلاخ ىلع رورجملاو راجلا ميدقتب اهب مهصاصتخا

 .اهيف نودلاخلا

 هاري رارظ ه

 الَيزَف مكؤاكر شو مكنأ مُكَناَكم اوكرشأ نيدّلل لوقت مَن اعيمج مهرشحت مويو»
 .[سنوي] 4# 9 َنودبعَت اناّيِإ مثنك ام مهؤاكرش لاَقو مهني

 انئَأ اًماَظعَو اًبارت اكو اثم اذئأ اوُناَقط :هوركنأ ىذلا مويلا نايب ىف مالكلا

 باذعو باسح نم مويلا اذه ىف نوكي امب مهريكذتلو [نونمؤملا] 4 69 َنوُنوعِبمَ

 مهنم هلل ادادنأ مهوذختا نيذلا مهيدوبعم ؤربت وهو «هوملعي نأب ريدج وه امو

 هللا عم مهودبع نيذلا ءايبنألاو ةكئالملاك نوقطني ءالقع مه ءالؤه مهيدوبعمو
 . عفنت الو رضت ال ىتلا راجحألا وأ ىراصنلاك

 ,4 مكؤاكرشو متنأ مُكَاَكم اوُكرشأ َنيِذّلل لوقت َمُت اًعيمج ْمُهَرْشْحَن موي ط
 نأ وهف ىنامزلا امأ «ىونعملاو ىنامزلا ىخارتلاو بيترتلا ىلع لدت ةفطاع 4 متل
 ءاودسفأو اوغبو اوغطو اوبكترا ام ايندلا ىف اوبكترا نأ دعبو رشحلا دعب لوقلا كلذ

 دقو مهلاحو «نايغطو راكنإ نم هيف اوناك امو مهلاح نيب دعبلا وهف ىونعملا امأو

 . مهنم اوءربتو قحلاب مهودبع نيذلا قطنو اعقاو هوركنأ ام مهل نيبت

 اوفقو مكناكم اومزلا هانعم فوذحم لعفل لوعفم 4 مُكَناَكَم :ىلاعت هلوقو

 :ىلاعت لاق اذلو ءاسفن نيقرتفمو اسح نيعمتجم مهؤاكرشو مه اوناكو متنأ ثيح

 -لاز فاضم لّيَرَق لاز نم امهو «مهنيب انليازف» ةءارق كانهو 4مهَنيب انلَيرَف »
 لوزي ايندلا ىف مهنيب ناك ام انلعجو مهنيب انقرف ىأ «لاز نم ةلعافم - انليازو

 4 69 نومرجملا اهي مويا اوزاعماو » : ىلاعت هلوقك دوبعملا نع دباعلا قرتفاو

 هلوقو «[مورلا] 4 69 َنوُقَرفَعي ذعَموَي ةعاسلا موُقَ ة مويو )ف : ىلاعت هلوقكو «[سي]
 .[مورلا] # 65 َنوعّدصَي ئموُي. . # :ىلاعت



 2 سنوي ةروس ريسفت 8#
 لااا

 اا <

 اومسو .مهريغ وأ اهودبع ىتلا دادنألا مه ءاكرشلا 4« مهؤاكرش لاقو»
 .الوق اهولوقي مل نإو ءالعف ةكرشلا مهل اولحتنا مهنأل ؛مهؤاكرش

 هنومست متنك ام ىأ 4 نودبعت اناَيِإ متنك امإ» :اتاب ايفن نيفان ءالؤه لاقو

 زاعيإب ةهلآ مهوتبسح امو مكماهوأ متدبع نكلو انومتدبع امف «ةدابع سيل ةدابع

 :مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع ناسل ىلع ءاج امك «ناطيشلا

 هتملع دَقَف هلق تنك نإ"قحب يل سيل ام لوُقَأ نأ يل نوُكي ام كتاحبس لاَق ... )»

 ام الإ مهل تْلُق ام 059 بويغلا مُالَع تنأ َكّنِإ كسْفَن يف ام مَلعَأ الو يسْقَن يف اَم ملعَت
 تنك يسيفوت امَلَف مهيف تمد ام اديهش مِهيَلع تنكو مكبرو ير هللا اودبعا نأ هب ينترمَأ
 . [ةدئاملا] 4 69 ديهش ءيش لك ىلع تنأو مهيلع بيقرلا تنأ

 ىف ىفن هنأل ؛عطاق دكؤم ىفنلا 4 نودبعَت اناّيِإ منك ام إ» :ىلاعت هلوق ىفو
 مهوصخ نم نأو اقلطم ةدابع سيل ةدابع هنومسي اوناك ام نأو «لبقتسملاو ىضاملا

 . ةدابع ةيأل الهأ اوسيلف اهنوركتي ةدابعلاب

 ؟ىفنلا كلذب قطنت ةهلآ اهولثمت ىتلا ةراجحلا تناك فيك :لئاس لأسي دقو

 هللا اهقطنيف ةراجحلا امأ «.كلذ لوقي ىسيعك ءايبنألا نم مهودبع ام نإ :لوقنف

 .دهاش ىلاعت هللاو مهرمأو اهرمأ ىف اهلاحل ريوصت وه وأ «هلوقتف

 :ىلاعت لوقي

 . 4 طف ميد نعي ا اديه لاب نفكذ)
 :ىلاعت هلوق ىف (ءافلا) :ىلاعت هللا ةداهشب مهلوق نودوبعملا قثوي انه

 ةيوقم ةدئار 4 هللاب» :ىلاعت هلوق ىف ءابلاو « مهلوق ديكأتل ةفطاع 4 ىفكف)»
 متنك مكنأ نم هوعدت ام نالطب ىف ادهاش ىلاعت هللا انافك ىأ «ةداهشلا ىنعمل

 . 4 نيلفاَعَل مكتداّبع نع انك نإ نوملعي ال اوناك مهنأب اودكأ مث اننودبعت

 هيلع لديو ,فوذحم نأشلا ريمض اهمساو ةليقشلا نم ةففخملا ىه 4« نإ ©

 . «َنيِلفاَعَل مكتَداَبع نع انك وهو ءربخلا



 سنوي ةروس ريسفت ا
 لالالالا لل

 : كاك
7 

 ىلع لدت ىهف .(نإ) ربخخو «درجملا (ناك) ربخ نيب قرفتو «ةدكؤم (ماللا)

 .(نإ) ربخ ةلمجلا نأ ىلإ ئموت اهديكوتبو «(ناك) ربخ وه ربخلا نأ

 هذه نم ءآرب مهنأو مهل مهتدابع نوملعي اوناك ام مهنأ اذهب اودكأ دقو

 كارشإلا وهو نيبم مثإ نم اوبكترا امب الو مهب نورعشي اوناك ام مهنأو «ةدابعلا

 «نيبملا حضاولا مهلالضو مهداقتعا داسفو مهلمع ءوسل نايب اذهو «ىلاعت هللاب

 باذعلا ةملك مهيلع تقح ىتح مهوبذكو «مهل هوئيبف هلسر ىلاعت هللا لسرأ دقو

 زع لاقف ءازجلا راد ةرخآلاو «ءالتبالا راد ايندلا نأ ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 : لئاق نم

 ام مهنع لضو قحلا مهالوم هللا ىلإ اودرو تفلسأ ام سفن لك ولبت كلانه

 مامأ رشحلا وهو «عيفرلا ناكملاو بيهرلا فقوملا كلذ ىلإ ةراشإ © كلانه

 اوناك مهنألو ءهفرشو هللا مامأ فقوملا هعفرل ؛ديعبلاب ةراشإلا تناكو «ىلاعت هللا

 .اليحتسم هنونظيو هنودعبتسي

 «ولبت 8 ءاتلاب ةءارق «تاءارق ثالث اهيف 4 تفَلسَأ ام سفن لك ولبت »

 «ةربتخملا ىه اهلك سوفنلا ىأ «(لك) بصنب امهادحإ (ولبت) نوئلاب ناتءارقو

 .(لك) عفرب ةيناثلاو

 ىذلا اهباتك ىف لامعأ نم هتفلسأ ام سفن لك ولتت ىأ «ولبت 9 ىلوألا ىفو

 :ءارسإلا ةروس ىف ىلاعت لاق امك ءارضحم اهلمع أرقتف اهلامش وأ اهنيميب هلمحت

 كيلع مويلا كسفنب ئفك كباتك أرقا 2) اروشنم هالي اباتك ةَمايقلا موي هل جرخنو. .. »

 . [ءارسإلا] © 9 ابيسح

 ال فرعتلا ةلماعم مهلماعن ىأ «لك اولبن» لك عفرب نونلاب ةءارقلا ىف امأ



 4. سنوي ةروسريسفت ا
 لالالالا

 نك

 جك

 هللا هفشكي انه رابتخالاف [ةمايقلا] 4 09 رَّخآو مّدَق امب ذئموي ناسنإلا ًابني 9 :هلوقو

 ىنعملا ىف بصن ىهف لك اولبن) ىأ «لك» بصن عم نونلاب ةءارقلا امأ
 .ىنعملا ىف فالتخا الو بارعإلا ىف فالتخالاو قباسلا

 هلكو نونلاو ءاتلاب نيتءارقلا نيب نوكي ىقيقحلا فالتخالا نأ دجن اذه نمو

 ىنعمبو قلاخلا ىنعمبو رصانلا ىنعمب ىلوملا 4 قحلا مهالوم هللا ىلإ اودرو #

 اوعدا امع زارتحالل قحلاو هناطلسو «هتيكلم تباثلا ىأ «قحلا مهكلام ىأ «كلاملا

 ددبتتو اقح ىلاعت هللا ناطلس ىدبتي مويلا اذه ىفف ءاهوذختا دادنأو ناثوأ نم

 .هومعز امو ناطيشلا ءايلوأ نع مهماهوأ

 نع دعبو مهنع باغ ىأ 4 نورتفي اوناك ام مهنع لضو :هناحبس لاق اذلو

 هيلع نيرمتسم اوناك بذاك ءارتفاو ةلطاب تادابع ىف هنورتفي اوناك ام مهلوقع

 كلذو رارمتسالا ىلع لدي «اوناك امإ9 :ىلاعت هلوق ىفو ءاراهن اليل هنورركي

 ىضاملا نيب عمجلاف « نورتفي » ىف لبقتسملاو # اوناك 9 ىف ىضاملا نيب عمجلاب

 :ىلاعت لوقي

 يلا عرب نموا نلاو عملا لمي نأ شرا مسا نم مكرم نم لل
 سم نس اماه م

000 

 ناثوألا قاقحتسا نومعزيو نوكرشي ةدابعلا ىف مهنكلو ,قلاخلا ةينادحوب نونمؤي

 مهلالضل اوناك دقو مهتدابع نالطب هللا نيبف «مهل ءاعفش اونوكي نأ ىلع ةدابعلل

 نم ريثك ىف هناحبس مهل نيبف «نودبعي ام نيبو نوكلل قلاخلا ةدحو نيب نوطبري



 سنوي ةروسريسفت ا
 اللا

 7 هلالي 1

 ميهاربإ مهوبأ هب نمآ ام وه اذهو «ةدابعلا ةدحو ىضتقت قلخلا ةدحو نأ تايآلا

 لق مالسإلا ىهو ميهاربإ ةلم ءايحإل هك دمحم ءاجو «ماركلا لسرلا نم هريغو
 ءرظنلا هيجوتو ةتباثلا قئاقحلا ىلإ هيبنتلل ماهفتسالا « ضرألاو ءامّسلا نم مكقزري نم

 مهل لمح هيفو هجوم هنأل ماهفتسالاب ربعو «قئاقحلا ريرقتل ىريرقت ماهفتسا وهف

 هللا نأ سحلاو ةدهاشملاب نيقيلا ملع نوملعي مهف نودهاشيو نوفرعي امب رارقإلا ىلع
 هدجوأ امو ءاقش اهقشي ضرآلاب طلتخيل ءامسلا نم راطمألا لزني ىذلا وه ىلاعت

 راجشأو بكارتم بح هب تابن اهنم نوكتي ةفلتخم داومو بصخ نم اهيف ىلاعت هللا

 انجرخأف ءام ءامّسلا نم لأ يذلا رهو ف :ىلاعت لاق امك «فوطقلا ةيناد رامث اهيف :

 ناونق اهعلَط نم ٍلْخّدلا نمو ابكارتُم بح هنم جرْخُت ارضخ هم اجرْخأَف ءيش ّلُك تان هب

 رمثأ اذإ هِرَمَت ىلإ اورظنا هباَشَعم ريو اهبتنشم َنامرلاو نوُيلاو باَتعأ نم تانجو ٌةيناد

 . [ماعنألا] 4 69 نونمؤي موقل تايآل مُكَلَذ يف نإ هعنيو

 ةمعنلا وهو ةوجرملا ةياغلا وه ىذلا قزرلاب كلذ لك نع هناحبس ربع دقو

 سايبلو ءاذغ نم مهتايح ىف هدابغ ىلع ىلاعتو هناحبس اهب معنأ ىنلا ةرهاظلا

 . ضرآألاب ءامسلا ءام طالتخا ىف ناك كلذ لكو «ىوأمو

 .كلذ ناك ءىش ىأب نوكرديو نورصبيو نوعمسي

 دم ىذلا ناسنإلا نأ ىتح امهأشنأ ىذلا وهف «(َراصْبَألاَو عملا َكلْمَي نّمأظ

 رمقلا ىلإ عفتري نأ هللا نذإب عاطتساو «نيضرأو ءامس نم نوكلا ىلاعت هللا هل

 . هللا ىوق نم ةوق دجوي نأ كلمي ال - هريغو

 ارمأ ىلاعت هللا نيبي 4 يحلا نم تيملا جرخيو تيملا نم يحلا جرخي نمو »
 لدي ةايحلاو «ةايحلا لدب توملا ءىجيف ةايحلاو توملا وهو موي لك ناسنإلا هدهاشي

 ال اهنأك ةدماحلا ةاونلا لعجي هنأ امك «تيملا ىف ةايحلا قلخي هناحبس هنإ لب «توملا



 سنوي ةروس ريسفت 0#
 اللا للا الللللمللا

 2 رب جب
 عرزلا نوكي مث ءايوس اناسنإ نيهملا ءاملا نمو «لالظلا ةفراو ةرجش اهيف ةايح

 قئاَق َهَّللا نإ 9 :كلذ ريوصت ىف ىلاعت لاق دقلو ءاروبقم اتيم ناسنإلاو اًماطح

 نوُكقؤت نأ هللا مكلذ حلا نم تيما جرخمو تّيملا نم يحلا جرخي ئوُنلاو بحل
 . [ماعنألا] 4 62

 هناحبس هنإ لب «ريبدت ريغ نم هكرتيو هقلخي ملو ءىش لك قلاخ هناحبس وه
 كسمي هناحبس هنأ امك ُ(َرْمَألا ريدي :ىلاعت لاق اذلو ؛هيلع مئاقلا ىلاعتو
 .قازرأللا ربديو ءالوزت نأ ضرأللاو ءامسلا

 بلطيو ماهفتسا نآرقلا ةغيصف « نْمَأ 9 ةينآرقلا ماهفتسالا ةغيصل دوعن مث
 هللا َنوُلوَقَيسَف » :هللا لاق كلذكو ءاريرقت وأ ارارقإ مهباوج نوكيل باوجلا مهنم
 ام ىلع اهدعب ام بيترتل (ءافلا» :4 نوقتت الفأ» :اوبيجأ قحلا ىهو اهولاق اذإف

 ال ام بنجتو هلالجب ساسحإلاو هللا ىوقت ىلإ مهتوعد مهرارقإ ىلع بترتف ءاهلبق
 . هيضري

 مئاقلاو هربدمو نوكلا قلاخ هنأب رارقإ مهنم ىلاعتو هناحبس ذخأ نأ دعب

 ةدابعلل قحتسملا هنأ ىلإ راشأو هدحو برلا وه هنأ ىلاعتو هناحبس نيب ؛«هذحو هيلع

 :لئاق نم رع لاقف ءهدحو

 . 4 9 َنوُفَرَصُت ىّنأَف لالّضلا الإ قحْلا دعب اَذاَمَف قحْا مكبر هللا مكلذف

 ربدملاو هدحو قلاخلا هللا ناك اذإ ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل (ءافلا)

 4 قحلا و ءاقدصو اقح برلا وهف هدحو اهريغو ةيناسنإلا ىوقلا قلاخو نوكلل

 برلاف «لاصفنالا لبقي ال امزالت ناتمزالتم ةدابعلاو ةيبوبرلاو «ةيبوبرلا ىنعمل ديكأت

 .هريغ هلإ الف ةيدوبعلاب درفنملا وهو «قلخلاب درفنملا هدحو دوبعملا وه اقح

 امنإ هدحو ىبنلا هب بطاخي ال هنأل ؛عمجلل ةراشإلا مسا ىف باطخلا

 اولضو قلخلاب اورقأ نيذلا مهنأل ؛نيكرشملا اصوصمخخو نيعمجأ سانلا هب بطاخي
 .ةدايعلا ىف



 سنوي ةروس ريسفت اإل

 اللام لل لللللططططط تلت الالات لتاالا اننا طااناا خالل الاانا لااا نالت اال اللتان 1ةانلاتتةاا ااا ا11[1
 هرب لجبل

 يي
 و

 لبهو «ناهلإ اتناك ىزعلاو تاللاف «برلا» مهدوبعم نع نولوقي اوناك دقو
 نأ ىلإ ريشت ةيآلاف «برلا حيسملا نع اولاق نوتّلمملا ىراصنلاو «شيرق بر ناك

 اقح برلاف «داقتعالا ىف نالطبو ركفلا ىف فارحنا اهؤاعدا ةبذاكلا بابرألا هذه

 .هدحو ىلاعت هللا وه اقدصو

 نم قزري ىذلا هنأ ىأ 4 مكبر هللا مكلَذف» :هلوق ىف هناحبس راشأ دقو

 نم ىحلا جرخي ىذلا وهو ءدوجولا ىف ام لك ردقيو رمألا ربديو ضرآلاو ءامسلا

 كلذلو ؛لطاب هريغو اقدصو اقح دوبعملا برلا وهف ىحلا نم تيملا جرخيو تيملا

 . 4 لالّضلا الإ قَحْلا دعب اًذاَمَف ظ : هناحبس لاق

 وه ىلاعت هللا نأ ىلع بترتي هنأ ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل (ءافلا)

 .كلم وأ ىبن وأ رجح نم هاوس بر ال برلا

 نأو عوقولا ىفن ىنعمب ىراكنإ انه ماهفتسالا 4 لالّضلا لإ قَحْلا دعب اًذاَمَف

 برلا نأ وهو  قحلا دعب سيل هنأ ىنعملاو «ءالقعلا هركنتسيو هروصتي ال ركف كلذ

 ام امهنيب طسوت الو لطاب وأ قح امإ رمألاف «لالضلا الإ - هدحو هللا وه دوبعملا

 ذختي ال هناحبس هنأو «هتاذ ىف لطاب كلذ نإف هلل ءاعفش مهنأب ماهوأ نم نوعدت

 هللا نم مهتلزنم نإف ةراجح اونوكي مل نإو ءنورضي الو نوعفني ال ءاعفش هدنع

 .ءاوس ىلع مهريغ ةلزنم ىه

 ماهفتسالاو فيك ىنعمب 4 ىَّنَأَف اهلبق ىتلا لثم (ءافلا» 4 نوفرصت ْئَنَأَف»

 ىنعملا كلذ نع نوفرصت فيك ىنعملاو «خيبوت هيفو «عقاولا راكنإ ىنعمب ىراكنإ
 اذكه نكلو !؟هاوس دوبعم الو دوبعملا برلا وه هدحو قلاخلا نأ وهو ميقتسملا

 .رودصلا ىف ىتلا بولقلا ىمعتو ماهفألا لضت

 . 4 09 نووي ال مُهّنَأ اوُقسف يذلا ىَلع كبر تملك َتّقَح كلك »



 م سنوي ةروسريمسفت
 لاول الااالل

 را برأ

 بيجع رفك نم رفك نأو ديحوتلا ىلع لدي ام قلخلا ىف هناحبس نيب نأ دعب
 ىلإ ةراشإ هيبشتلل (فاكلا) .4 كلذك ا .مهيلع لجس دق هنأ ركذ بيرغو

 قلاخلا هللا نأب مهرارقإو نيوكتلاو قلخلا ىف ةعطاقلا تانيبلا تماق نأ دعب مهلالض

 الإ فارحنالل ببس ريغ نم نوفرحني كلذ دعب مث هاوس قلاخ ال هدذحو

 ال مهّنَأ اوقسَف نيدّلا ىلع كّبر تملك تّقح 9 اهومتيأر ىتلا لاحلا هذهك هنأ ىأ

 . ءالقعلا هرقيو هنورقي ىذلا رمألا نع نوفرحني مهنأ ىأ 4 نونمؤي

 مث «لوَح وأ َدَمر نم رظني امك افرحنم ارظن ءايشألا ىلإ نورظني مهنأ ىأ

 .هاصقأ مهلالض ىف اوغلبي ىتح فارحنالا قيرط ىف نورمغني

 الو فلتخت ال ىتلا هللا ةملك هب تتبث ىأ «هب تقح ىذلا وه اذه لثمف

 .مهيلع قح ام ىلإ مهب ىدأ مهدرمتو مهقسف نأ ىلإ ةراشؤلل

 ال مهنأ ىأ ,4«كّبو تملَكط نم نايب لدب :4ْمهّنَأطل .4دوُسَري ال ْمُهنَأ
 .لطابلا قيرط اوكلس مهنأل كلذ ناميإلل ىفن وهف نونمؤي

 . 4 نونمؤي ال 9 ىه ىتلا كبر ةملك اوقسف نيذلا ىلع تقح كلذك ىأ

 لخأ هذحو دوجولل ربدملاو «قازرألاو نوكلل قلاخلا هنأ هناحبس نيب نأ دعب

 : ىلاعت لاقف «هنود نم ابابرأ مهوذختا نم زجع نيبي

 ىّنأَف هديعي مث قلحلا ادب هللا لق هديعي مث قلخلا ادبي نم مكئاكرش نم له لقت
 . 4 69 نوكفؤت

 مكئاكرش نم له مهلأسي نأو مهماحفإو مهلادج ىلوتي نأب لَم ىبنلا رمأ سا 006 1 50 ٠ 3208 لناْإََص 2-0 8
 اهنأ اوعّدا ىتلا ىسانألاو راجحألاو ناثوألا :مهؤاكرشو .4 هديعي مث قلخلا أدبي نم
 نم متمعز امم اهريغ وأ اهنودبعت ىتلا ناثوألا ىف له ىأ «ةدابعلا ىف هلل ءاكرش

 .هديعي مث قلخلا أدبي

5 



 سنوي ةروس ريسفت
 لالالا

 بلبل
 "يي

 هنيوكتو هقلخ ىف عرزلاك «ةداعإلاو ءدبلا رارمتسا ةدافإل عراضملاب ريبعتلاو

 .ىرخأ ةرم داعي مث ءاماطح ريصي مث

 امك «ءادتبالا ىلع ةردقلاك ةداعإلا ىلع ةردقلا ىلإ ةراشإ ميركلا صنلا ىفو

 ةحضاو ةراشإلاف ء[فارعألا] 49 نودوعت مكأدب امك... 8 :ىرخأ ةيآ ىف لاق

 رمأ اهنوركنيو ةداعإلاب نونمؤي ال مهنألو هوركنأ دقو هبوجو لب ثعبلا ناكمإ ىلإ

 عضوم كلذ نأ ىلإ ةراشإللو «مهراكنإ ىلع ةباجإلا ىلوتي نأب هيبن ىلاعت هللا

 ىلإ مهداشرإلو مهتجاجل عنمل اضيأو «ةميقتسملا لوقعلا لهأ دنع ءارتما ال ميلست

 نأ ىلوأف هللا نم ةداعإلا نوركتي اوناك اذإو 4 هديعي مث قلخلا ادبي هللا لق :قحلا

 ءاشنإلا عيطتست ال اهنأ نوملعي مهنإ لب «عفنت الو رضت ال راجحأ نم اهوركني

 .ةداعإلا عيطتست الأ ىلوأف

 عيطتسي أدب ام نأب مهيلع ةجحلا ميقيل ةباجإلا كك ىبنلا ىلوت كلذلو

 . لطابلا ىلإ قحلا نع نوفرصت ىأ 4 نوُكَفْوَت ئَنَف ظ ةداعإلا

 ىبلسلا فقوملاو رمتسملا مهراكنإ ىلع ىراكنإلا ماهفتسالا بيترتل (ءافلا)

 ىف ةنتفلاو ءازهتسالاو ءاذيإلا ىف الإ ةيباجيإ ةوطخب نوكرحتي ال هنوفقي ىذلا

 قحلا نع مهفارصنا ركني ىلاعت هللاف «عقاولا راكنإل ىراكنإ ماهفتسالاو «نيدلا

 . «(فيك)» ىنعمب 4« ىنأق» مهيغ ىف رارمتسالاو فارصنالا ىف مهتجاحلو

 ءاهب نولضي لب ىدهت ال ناثوألا نأو «مهيدهي ىذلا هنأ هناحبس نيبي مث

 :ىلاعت لاقف

 ىَلِإ يدهي نمَقَأ قحلل يده هللا لق قحْلا ىَلِإ يدْهَي نم مُكئاكرش نم لَه لق
 . 4 69 نومكحت فيك مك امف ئدهي نأ الإ يدي ال نأ عَ نأ قَحأ حلا

 مهلأسيو داشرلاو ةيادهلا ىنعمل نوكردم ءالقع مهنأ ىلع هناحبس مهبطاخي

 . عوبتملل عباتلا نآشك قحلا ىلإ مكنودهي لهف ؟نورت ام ىلع ءالؤه ناك اذإ



 م سنوي ةروسريسفت 1#
 لااقاخخمخا خالل مانام خط خخا الل االاناالاناال الاانا ال انااقاناانا الانا ال اناال نطل خالات لانا نلت الط ان الن طنانخ مالنا نالت الالات ااا تلال اااتا اة الكلام

 ا رح

 ووذ نيكرشملا ىف ناك دقو ناسنإلا ولعل ىناسنإلا سايقملا ىه ةيادهلا نإ

 لهف ءهريغو ىفيص نب مثكأ :مهنم ءامكحلا قطني امك بيطلا لوقلاب نوقطني دشر
 وأ اهودبعتف حلاصلا لمعلل هيجوتلاو داشرإلا لضفب مهنولعي اهريغو نائوألا

 .لالضلا الإ ةدابعلل غوسم الف كلذ نم ءىش ال ثيحو ؟اذهل اهوعبتت

 لخاد ماهفتسالا 4 قحْلا ىَلِإ يدهي نم مكئاكرش نم له# :ىلاعت لاق كلذلو

 متمعز ىتلا تادوبعملا نم ىأ مكئاكرش نم دجو له ىنعملاو ,فوذحم لعف ىلع
 هللاك هولعجت ىتح هللا ىدهي امك قحلا ىلإ ىدهي نم «ةدابعلا ىف هلل ءاكرش اهنأ

 ىف ءاهتنالا ىنعم نمضتت 4 ىَلِإ لو «قحلل :ىدهو قحلا ىلإ ىده لاقي «ىلاعت
 . قحلا ىلإ هتياده ىف ايهتنم ىده ىأ «قحلا ىلإ ةيادهلا

 ال مهيديأب اهوَبَحَت راجحأ اهنأل بلسلاب نوكتس لاؤسلا اذه نع ةباجإلاو

 نأش وه امك بلسلاب ةباجإلا نأ ضرف اذلو ؟دشرتو ىدهت فيكف «عفنت الو رضت

 رخآ لاؤس عقاولا ضرفلا اذه ىلع بترت دقو «عمست ناذأو رصبت نيعأ هل نم

 : هناحبس لوقيف

 . « ىدهي نأ الإ يده ال نّمَأ عبتي نأ قحأ قحلا ىَلِإ يدهي نَمَفَأ »

 بترتم لاؤسلا نآأل ؛ميدقتلا اهقحو اهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل (ءافلا)

 ترخأ ةرادصلا هل ماهفتسالا نأل نكلو «قباسلا لاؤسلا ىف ةضورفملا ةباجإلا ىلع

 نيب ةاواسم ال هنأ نايب مث لوألا ضرفلا هيفو ماحقإلل انه ماهفتسالاو «ميدقت نع

 وه ةيحانلا هذه ىف ماهفتسالاف عبتي نأ قحأ قحلا ىلإ ىدهي نم نأ ىأ «نيضرفلا

 ءهيدهي نم دجو اذإ الإ ىدهي ال نمو قحلا ىلإ ىدهي نم نيب ةاواسم ال هنأ
 داشرإلا عيطتسي ال نمم الدب حلصيو دشري نمل عابتالا ةيقحأ نايبل ماهفتسالاف

 اذهو «هتيادهو هريغ داشرإل جاتحي نمم قحأ جاتحي ال نمف «هيدهيل هريغك جاتحيو

 :ىلاعت هلوق ىف
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 كلللم للاخ

 ١ كالا ١ .

 يي

 . « ىدهي نأ الإ يدهّي أل نّمَأ

 نم اهبرقل الاد ءاتلا تبلقو (ىدتهي) اهلصأ لالعإ اهيف « يدهي ظ ةملكلا
 «نينكاسلا نم صلختلل ءاهلا ترسكو لادلا ىف ءاتلا تمغدأو «قابطإلا فورح

 ىهو ىرخأ ةءارق كانهو ؛رسكلاب نوكي نينكاسلاب قطنلا نم صلختلا ىف لصألاو

 . لصألل ازمر حتفلا ناكف حتفلا تناك ماغدإلا لبق ءاتلا ةكرح نأل ؛ءاهلا حتف

 نكلو ءالصأ ىدتهي ال لب ةبوعصب الإ ىدتهي ال هنأ ديفت ةغيصلا هذه نإو

 هيف اذه لكو «ةدشرملا ةيعادلا ةيادهلا دجوت نأ دعب ءادتها نوكي نأ ضرفلا ناك

 ال نم نوعبتي مث ءاهدارأو ةمكحلاب قطن نم مهيف «ءالقع مهو مهل تيكبتو خيبوت

 .ىدهي الو دشري

 ةنيبملا تايآلاو ةرفاضتملا ةلدألا هعمو هوعدي ادشرم ايداه ىأر اذإ لقاعلا نإ

 4 مكل امَقظ :ىلاعت لاق اذلو «عبتي امهيأف دشري الو ىدهي ال مصأ هراوجب ىأرو

 ماهفتساب هناحبس اهفدرأ مث «ةرئاحلا ةبرطضملا مهلاح نع ىراكنإ ماهفتسا اذهو

 . 4 نومكحت فيك )» :ىلاعت لاقف مهريدقت داسفو مهركف بارطضا حضوي

 !هذه مكتافرصت ىلع نومكحت ةلقاعلا سفنلا لاوحأ ىأبف «راكنتسالل اذهو

 ال لب ىدتهي نأ بعصيو «عفني الو رضي ال نم نوعبتتو دشرملا ىداهلا نوكرتت

 ش .ىدهلا ىدهأ هءاج ولو ىدتهي نأ نكمي

 انظ نونظي لب «نينقيتسم اهريغو مانصألا نوعبتي ال مهنأ هناحبس نيب دقو

 :ىلاعت لاق اذلو «ةدابعلا قحتست اهنأو ةوق اههابشأو مانصألا هذهل نأ مهماهوأب

 ام ميلع َّللاَنِإ اًمْيَش قَحْلا نم ينعي ال لا نإ اََظ الإ مهَرَمْكأ ٌعبَتَي امو )

 .4 63 نولعفُي



 سنوي ةروسريسفت 18#
 اللالاللا للا لااا اللاا60اللللل

 1 بحت

 ترشتناو مهعمج ىف تعاش ماهوأو تالايخ مهيلع تبلغ مهرثكأ نأ ىأ

 رثكتو ةعامجلا ضعب نم ثعبنت ةلاضلا ةدسافلا راكفألاف ءاعيمج اهوعبتاو مهنيب

 هذه اودصي نأ ءالقعلا ىلعو ءاللضم اماع اركف ريصتف اهداحآ ىف عيشتو اهيف

 :لوقي نيرسفملا ضعبو «ةبلاغلا ىه ريصت ال ىتح اهئوشن لوأ ىف ةلطابلا راكفألا

 نإ» :ىواضيبلا لوقيو «ىنعملا اذه ىلع لوقن نحنو «عيمجلا هب داري رثكآلا نإ

 .«ةدساف ةغراف تالايخ ىلإ ادنتسم انظ الإ مهداقتعا ىف عبتي ام مهرثكأ

 ترطيسو تبلغ :ىناثلاو «كردي ميقتسم لقع هل :امهدحأ نافنص سانلا
 تاومسلا قلخ ىف ركفي هنإف كردي القع ىلاعت هللا هانآ ىذلا امأف «تالايخلا هيلع

 مث «رثؤملا ةوقو رثألا نم امهقلاخ دوجو ىلع اليلد ذخأيو امهنيب امو ضرألاو

 فصولا هيلع قبطني ىذلا وهو «هيلإ نوعدي ام عبتيو مهيدهب ىدتهيف لسرلا ءىجي
 :ميركلا ىنآرقلا

 ةرمث ةيادهلاف ء[هط] 49 ئدَه مث هَقْلَح ءيش لك ئطعأ يذّا ابر ...

 ةيادهلا ذخأي الف هيلع رطيست ةيمهو ةليخأ ىف عقي ىناثلا فنصلاو .قلخلاب ملعلا

 ىف مهوتيو «ةوق رجح ىف مهوتيف ؛ماهوألا هيلع رطيست لب «نيوكتلاو قلخلا نم

 ةدابع نع فكنتسي ال هللا دابع نم دبع هنأب راهن اليل ىدان ولو «ةيبوبر صخش

 نوكتو ءزجاع ىف ةردقلاو «ىوق ريغ ىف ةوقلا نونظي ءالؤهو ءربكتسي الو هللا

 نونظ اهلكو طق نيقي الو داقتعا مهنم نوكي الو «ةبرطضم ةرئاح امئاد مهلوقع

 نيدقيتسمب نحت امو انَظ ّذلِإ نظن نإ .. . 98 :لوقي مهلاح ناسلو ءاداقتعا اهنوروصتي

 [ةيئاحلا] * 690

 مهنأ مهل ليخيو «هيلع ديزي الو نظلا زواجتي ىذلا مهملعل نايب اذه

 .هب قحلا لهأ نودناعيو هل نوبصعتي مث نودقتعي

 نوكي نأ بجي لب نظ ىلع ىنبي ال داقتعالا نأ ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 لدب ىنغي ال ىأ 4 اًعّيَش َقَحْلا نم م ينغي ال َنَظلا نإ :ىلاعت لاق اذلو «نيقي ىلع
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 الل ا ل خخخ مخ ع ع خللا غم الاملاك اكلت كلل كلل لأكل ا ااا لالالالا ال اللات اكلل أ أ لل أ ااا ااا ااا أ ا أ أ اال

 ب لجي#
 "يي

 ال هيف بير ال ىذلا تباثلا رمألا وهو قحلاف (لدب» ىنعمب انه 4« نم «قحلا
 قحلا نم م ينغي ال لا نإ ىنعمف «ةعطاق تانيبب الإ بلطي ال لب ةينظ ةلدأب بلطي

 .ةيعطقلا قحلا ةلدألا لدب ائيش ىنغي ال نطلا نأ 4 اًعيش

 نيتتباث نيتقيقح دكؤت ةميركلا ةيآلا هذه

 .انظ الإ اونظ امف اهل اونعذأ نيهارب

 ماهوأ ةرطيس هنإ لب نونظو ماهوأ ىلع ىنبي دق بصعتتلا نأ :امهيناث

 . قداص ناميإب سيلو سوفنلا ىف فعضو

 ىفو .4 نولعفُي امب ميلع هللا نإ :هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متخ دقو

 اذه دكأ دقو ,.مهسوفن تاكرحو مهلامعأو مهنونظ ىف مهب هللا ملعل ديكأت اذه

 .ةفصلاب :اثلاثو «ةدكؤملا (نإ) ب :ايناثو «ةيمسالا ةلمجلاب :الوأ هناحبس

 ىربكلا ةزجعملا وه نآرقلا

 ور 2١ لا

 تود نم ئرتفين أن اءدفْلا ادله َناكاَم

 بيراك ككل 0000
 قَروسِن 0 0 22 1 م و رس هور و وس 11
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 للا للم للا0ا60ا ل0060 للا

 ويبي
 يك

 1 ع بنك م وع م ع رو 2 وح م
 ملع لوو رمل نابت هدو ا مهنمو

 ةيدوأ ىف نوميهي مهتلعج ىتلا مهتليخأو نيكرشملا ماهوأ هناحبس ركذ نأ دعب

 ىف لَو دمحم قدص ىلع عطاقلا ليلدلاو قحلا هناحبس نيب ؛ملع ريغب نظلا
 «ةمايقلا موي ىلإ ةدلاخلا ةيقابلا ىربكلا ةزجعملاب ءاج هنأو «ىلاعت هللا نع هثيدح

 هتايآ ىف اهعوقو لجسو اهركذ هنأل ؛الإ ايقاب رمتسا ام تازجعملا نم هريغ نأو

 :ىربكلا ةزجعملا ىف ىلاعت لاق دقو «نمآ نم اهب نمآو رفك نم اهب رفك ىتلا
 ليصففتو هْيَدَي نيب يذلا قيدصت نكلو هللا نود نم ئري نأ نآرقلا اذه ناك اًمو»

 «مهيلع ىلتي ىذلا نآرقلل انه ةراشإلاو 4 9 نيملاعلا بر نم هيف بير ال باتكلا

 .هتاملك ةحاصفو هتغالب مهزجعتو هتارابع مهريختو

 ناك امو ىأ 24 ناك 9 ربخ (اهدعب امو نأ) نم ردصملا « ىَرَتفي نأ ط هلوقو

 نود لعفلاب ربعو «هناحبس هّللا ريغ دنع نم ىأ هللا نود نم ءارتفا نآرقلا اذه

 ريغ كلذ نأ نايبو هللا ريغ دنع نم اعانطصا عنصي ب نأ حبق ريوصتل ردصملا

 ام :هانعم هللا وذ نم كرفت أ را اذه اا امر ٠ :ىلاعت هلوقو روصتم

 برعلا زجعأ هنأل ؛ىلاعت هللا نود نم ءارتفا نآرقلا اذه نوكي نأ ىغبني امو ماقتسا

 الو أرقي ال ىذلا ىمألا اذهل ناك ام مولع ىلع لمتشا هنآلو «هلثمب اوتأي نأ نع

 هنألو «ةرخآلاو ايندلا ةحلصم اهيف عئارش ىلع لمتشا هنألو ءاهملعي نأ بتكي

 ثراحلا هنع هاور اميف  ههجو هللا مرك ىلع لاق امك «ممألا صصق ىلع لمتشا

 اذه نأ :اذه ىنعم (١)(مكتيب ام لصفو مكدعب ام أبنو مكلبق ام ربخ هيف» روعألا

 نأ تبثأ نأ دعب هريغ ةداهش نم قداص نآرقلاو «ىرتفم نوكي نأ ىفني هتاذب نآرقلا

 ىتلا بتكلا ىأ .4 هيدي نيب يذّلا قيدصت نكلو 9 :ىلاعت لوقيف ةيتاذ هتزجعم

 .هقدصب ةدهاش ةرضاح اهنأ ىلإ ةراشإلل 4 هيدي نيب إ» اهنأب ربعو «هتقبس
 .هجيرخت قبس )١(
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 للكل اال

 ومر_لمبجن)ب

 يي

 :ةعبرأ رومأ نم هقدص لئالد هناحبس ركذ دقو

 امو ءةقداصلا ةقباسلا بتكلا ىف هيدي نيب ىذلا قيدصت هنأ لوألا رمألا

 ملو ةباتكلا ملع نوفرعي ال نييمأ موق ىف أشنو بتكي :كي وأ أرقي ٌلِكَك ىبنلا ناك

 « نيترم الإ نابهرلاو رابحألا نم دحأي قتلي وأ «باتكلا لهأ نم دحأب هيلع طلتخي

 امهاتلكو نيرشعلاو ةسماخلا ىف وهو ىرخألاو «ةرشع ةيناثلا ىف مالغ وهو ةدحاو

 ةقباسلا بتكلاب ءاج امو نآرقلاب ءاج ام نيب قفاوتلا نأو «ليبس رباع امهنيف ناك

 هانعم كاردتسالاو «ىلاعتو هناحبس هللا دنع نم وه لب ءارتفا سيل هنأ ىلع ليلد

 نم هقبس ام سفن نم ىجراخلا ليلدلا ركذب باجيإلا ىلإ ءارتفالا ىفن نم لاقتنالا
 اهل دهاش هنأ ىلإ ةراشإ 4 هيدي نيب يذلا قيدصت ا :تاملكب ريبعتلا ىفو «بتك

 ىف كلذ عم لمتشم وهو ءارتفا هب سيل هنأ ىلع ليلد قفاوتلا ناك نإو «قدصلاب

 ىلع لدي ام اهب نرتقا نكلو ءاهتاذب ةزجعم تسيل بتكلاف ءزاجعإلا ىلع هتاذ

 «صربألاو ةمكألا ءاربإكو ءاهريغو ىسوم اصعك : ةدهاش تانيب نم لسرلا قدص

 . ىلاعت هللا رمأب ةدئاملا لوزنو هللا نذإب ىتوملا ءايحإو

 ام نايب ىأ «باتكلا ليصفت» هنأ ميركلا نآرقلا هيلع لمتشا امن  ىناثلا رمألا

 ايندلا ىف دابعلا حالص اهيف ماكحأو مظنو ضئارف نم هقلخ ىلع ىلاعت هللا هبتك

 هيف ريخلا نوكي لضاف عمتجم نيوكتو مهتايح ميظنتو مهشاعم حالص نم ةرخآلاو

 .ةرومغم ةيفتخم ةليذرلا نوكتو ءارهاظ اعئاش

 تباث وهف «لمأتو ربدت نمل هيف بير ال هنأ - هقدص لئالد نم  ثلاثلا رمألا

 ماكحألا ليصفتو بتكلا ىف هيدي نيب ام قيدصت نم هيلع لمتشا امبو هتاذب

 نيِقّتمْلَل ىده هيف بير ال باّتكلا كلذ » :ىلاعت هلوقك «بيرلل لاجم الف عئارشلاو

 .[ةرقبلا] #5

 مهرومأ ربدو مهاّبرو نيملاعلا نوك ىذلا نيملاعلا بر نم هنأ  عبارلا رمألا
 نم لطابلا هيتأي ال ىذلا ميكحلا نآرقلا ىف هلك كلذو «مهيف لدعلاو قحلا ماقأو

 .هفلخ نم الو هيدي نيب
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 اا ١

 يي

 نيرتفملا ءارتفا عفدي هناحبس ذخأ ءهقدص ةيتاذلا ةلدآلاب هناحبس نيب نأ دعبو

 : "ىلاعت لاقف

 منك نإ هللا نود نم متعطتسا نم م اوعداو هلثم ةروسب اونأَف لق هارتفا نولوقي مأ)»

 . 4 © نيقداص

 ىف هماقم نيبو «ءارتفالا ىفنت افاصوأ نآرقلا ىلاعتو هناحبس هللا فصو

 وهو هنم نيكرشملا ماقم نيبي طدخأ كلذ دعبو ءاهب دهاش قدصم هنأو ةقباسلا بتكلا

 . « هارتفا نولوقي مأ 8 :هناحبس لاقف هتاذل نآرقلا نع ىفنم وه ىذلا مهئارتفا ءاعدا

 ىلوألاو .ماهفتسالل ةزمهلا ىنعم ىف انه اهنأ :نيرسفملا ضعب لوقي 4مأ»
 ةررقملا قئاقحلا نم لاقتنالا نمضتت امك ماهفتسالا ىنعم نمضتت «مأ» نأ لوقت نأ

 ميظعلا نآرقلل ةبسنلاب مهماهوأو نيكرشملا ىلإ هاجتالا ىلإ اهيف بير ال ىتلا ةتباثلا

 نولوقتأ :مهلأسنف مهماهوأ ىلإ ىلجلا قحلا نم لقتنن ىأ 4 هارتفا نولوقي مأ»

 ءاعدا ىلع مهل خيبوت وهف «عقاولا راكنإ ىنعمب ىراكنإ انه ماهفتسالاو !؟هارقفا

 مهئاعدا ىف نولطبم مهنأب مكحملا عقوو «قدصلا ةلدأ تماق دقو «ءارتفالا

 هللا ىلع نورتفملا مهنأو مهبذك رهظيل هلثم نم ةروسب اوتآي نأ مهادحتو « مهئارتفاو

 ةروسب اوتأي نأ مهوعدي نأ ِدِِللَع ادمحم هناحبس رمأ اذلو ؛ قح او ٌقَِْكَك هيبنو ىلاعت

 هارتفا ىرتفم هنأ نوعدي مهف «هنم ةروسب اوتأف «هلثم هنأ نورت امم ىأ ءهلثم نم

 . لثم هل ناك نإ هلثم نم ةروسب اوتأيلف هل 5 لمحم

 نم ةروسب اوتأآف هلثم رشب متنأف هارتفا دق ناك اذإف مهلثم رشب ادمحم نإ

 نم ىأ «هنم ةروسب اوتئا ىنعملا نوكيو ةينايب 4 نم ل» نأ لوقن نأ حصيو «هلثم

 .رهظأ كلذ لعلو «هسنج

 مهادحتف لزن مث ءاوزجعف تايرتفم هلثم روس رشعب اوتأي نأ هللا مهادحت دقو

 .اوزجعف ةروسب اوتأي نأ



 سنوي ةروسريسفت /## 0
 كلل لل الوللللااا00لللللللل

 رن _ب لمجلب

 يي

 هللا نود نم متعطتسا نم اوعداو إ» :هيبنل - هناحبس  هرمأ قايس ىف لاقف ءمهرصن

 :نيرمأل ءارصنلا ءالؤه ةوعدف © نيقداص متنك نإ

 .مهئاعدا ىف مهبذك اودهشيل - امهلوأ

 مهنكلو «نوعدي اميف مهنورهاظي مهعم ةوق اونوكيو مهب اورصتنيل  امهيناث
 :ىلاعت هلوقك هلثم نآرقب اوتأي نأ مهنكمي ال كلذ عم

 هامل 3 سا مول يىياقظو ماس 0 موم عا مل تا هل ىف مسا سو مه ن7

 ولو هلثمب نوتأي ال نآرقلا اذه لثمب اوتأي نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا نئل لق إل

 . [ءارسإلا] 4 (5 اريهظ ضعبل مهضعب ناك
 بذك ادمحم نإو ءارتفالا مكئاعدا ىف ىأ «نيقداص متنك نإ :ىلاعت هلوقو

 . ءارتفالا مكؤاعدا لطبيف نوزجاع مكنكلو ىلاعت هللا ىلع

 ةروسب اوتأف «مكلثم ىبرع رشب دمحمف هارتفا ادمحم نأ نوعدت متنك اذإ :هريدقت

 .هلثم نم

 مهنأل نكلو «هلثمب رشبلا قطني ال مالك هنأ نونمؤيو ءارتفا هنأ نونمؤي ال مه

 ىتح راكنإلا ىف اوطروتو بيذكتلا ىف اوجل ةيدمحملا ةلاسرلا بيذكتب اوعراس

 مهلبق نم نيذّلا باذك كلذك هليوأت مهتأي امو هملعب اوطيحي مل امب اوبذك لب )»

 , 4 9 َنيملاظلا ةَبقاع َناَك فيك ْرظناَف
 هانعم «ءارتفالا ءاعدا نع بارضإلاو ءاهلبق ام ىوح امع بارضإلل 4 لب »

 هوملعي مل امب ىأ 4 هملعب اوطيحي مل امب» : ىلاعت هلوق وه اذهو .اولمأتي نأ ريغ



 سنوي ةروسريسفت ا
 لللللل لالالا وللا لل

 ا بحل

 نمل كلذو «نمآ نمل باوثو رفك نمل راذنإ نم هيف ام ىدمو هبكاوتو لقعلا مك

 هلقع درش اذإ مث ؛ىأرلا ىداب هراكنإ ىلإ عراسي هنإف هفلأي مل بيرغ رمأب بطاخي

 «هيداني ذإ باوصلا ىدانم عمسي ال حبصأو لبسلا ىف لض ميقتسملا قيرطلا نع

 .هوعدي وهو قحلا ىلإ ةيادهلا ىعادو

 مث هوركنأ اهفلاخي امب اوئجوف اذإ ةفرحنملا بهاذملا باحصأ ىف هارن اذهو

 مهيلإ ءاج ْةِْلَك ادمحم نإو «ركنملا نم هيلإ اوحنج ام ديؤي ام اوعمجي نأ اولواح
 هنأب مهءاجف ؛ةينيد ةلاهج مهتمع دقو ةيبرعلا ضرألا ىف لسرلا نم ةرستف ىلع

 ملف هتزجعم وه نآرقب مهءاجو «مهيف ابيرغ كلذ ناكو ىلاعت هللا دنع نم لوسر

 .لالضلا لبس ىف دعب نم اوراس مث «هدرب اولجعف هومهفيو هوربدتي

 قلطيو هيمارمو مالكلا هقفو ٍمهفلاو ريسفتلا وه ليوأتلا 4 هليِوأَت مهتأي اًمَّلو »

 هليوأت ينأي موي هليوأت الإ نورظني له ») :ىلاعت هلوق كلذ نمو لآملا ةفرعم ىنعمب

 انَل اوعَفْسَيَف ءاَعَفَش نم اَنَل لهف ّقَحْلاب انّبر لسر تءاج دق َلَبَق نم هوست نيدلا لوقي

 .[فارعألالا ©

 : امهنيب عمجلا نم عنام ال لب «نيريسفت لبقي ىئآرقلا صنلاو
 مهكرادم ىف مهتأي امل مهنأ لاحلاو «هملعب اوطيحي ملو اوبذك مهنأ  امهلوأ

 .هولمأت اذإ ةلاحم ال مهيتآيسو ء«ريشبتو راذنإ نم هيف امو ههقف مهماهفأو

 هيف امب نآرقلا اوبذك مهنأو «ةلاحم ال تآ هنأو ءهلآم مهتأي مل مهنأ  امهينا

 دعو دقو «مهيتأيس هنأو رانلاب باقعو ةنجلاب باوثو باسحو روشنو ثعب نم

 .هدعو زجنم هنإو «هناحبس

 نيذلا ةقباسلا ممألا ىف تناك ىتلا لاحلا ىه نيكرشملا نم لاحلا هذه نإو

 ةوق اوفرعي نأ لبقو هب اوتأ ام اولمأتي نأ لبق مهبيذكتب اوعراسو لسرلا مهيف ثعب
 :ىلاعت هلوقك مهيف هرمأ ىلاعت هللا ذفن ىتح مهبيذكت ىف اوجل مث «ةزجعملا

 برعلا نم نوكرشملا اهيلع ناك ىتلا لاحلا هذهك 4 مهلبق نم نيذلا بك كلذك إل



 سنوي ةروس ريسفت ا

 للا ل
 أ بسأل

 ريغ نم فنعلاب ةمواقملاو ةدناعملا مث هيف ةجاجللاو بيذكتلا ىلإ مهتعراسم ىف

 نأ دب الف لاح لا تهباشت اذإف مهلبق نم نيذلا لاح ىه لاحلا هذهو «ميلس كاردإ

 ىأ 4 َنيملاّظلا ة ةبقاع َناَك فيك رظناف )» :هناحبس لاق اذلو ؛رثألا وأ ةجيتنلا هباشتت

 اهيف احير وأ «ةيتاع ارصرص احير تناك نيملاظلا ةبقاع تناك لاح ىأ ىلع رظناف

 ريغ وأ ضرألا مهب فسخ وأ اهيلاع اهلفاس اكد مهضرأ لعج وأ «ديدش باذع

 اذإو ءمهعم قحلا نوملظيو مهسفنأ نوملظي نيذلا ىف ىربكلا هللا تايآ نم كلذ

 رمتسي ىكلف ؛مهلبق نم نينلاب لزنأ ام مهب لزتي ملو نيكرشلا لهمأ دف دق هللا ناك

 .هدبعي نم مهبالصأ نم هللا جرخي نأ ىسعو مهرايتخا

 ؛رامضإلا عضوم ىف راهظإ 4 َنيملاّظلا ةبقاع ناك فيك 9 :ىلاعت هلوق ىفو

 ةتباث قئاقح اوركنأو مهيلإ اولسرأ نيذلا ءايبنألا اوملظو مهسفنأ اوملظ مهنأ نايبل

 .اوملظ نميف تلخ دق

 وأ هل عضخ ءاوسو ءاولق مأ هب اونمآ نم َرْثَكَأ ءاوس «هتاذ ىف قح ّقحلا نإو

 . رفك نمل باذعلاو ىدتهاو نمآ نمل باوثلاو ءعضخي مل

 :ىلاعت لاق اذلو

 . 4 69 نيدسفملاب مَلعَأ كبرو هب نمؤي أل نم مهنمو هب نمؤي نم مهنمو 9

 ىف ريمض امأ «شيرق ىف نيكرشملا ىلع دوعي 4 مُهنمط هملك ىف ريمضلا
 ميركلا نآرقلا ىلع دوعيف © هب 9 ةملك

 وأ كرشلا ةملك ىلع اعيمج مهلعجي مل نأ قلخلا ىلع هللا معن نم هنإو

 .راكنولا ىلإ كرشملا عراسي امك هيلإ عراسيف قحلل نعذي نم مهنم لب ءراكنإلا

 نوكيس ةملظملا ةكلاحلا لاحلا هذه عم هنأب لكك ىبنلل ريشبت هيف مالكلا اذهو

 نآرقلاف «هل نعذيو نآرقلاب قدصيو نامزألا لك ىف مكناميإ ددجي نمو نمؤي نم
 .ضرأللا هذه ىف ناسنإلا ىقب ام ىدهي رونو «ظوفحم دلاخ قاب



 سنوي ةروس ريسفت ا
 للملا لل

1 

 مهتدناعمو راكنإلا ىف مهحلو مهراكنإب نينمؤملا هب هللا ىلتبي نم مهنمو

 رفكلا نأو هرارمتساو ناميإلا ديدجت نايبل عراضملاب ريبعتلاو .هلهأل مهبرحو قحلل

 مّلعَأ كبرو » :ىلاعت لوقي مث «مهناميإل اتيبثتو نينمؤملل ءالتبا كلذ نوكيل قاب
 نأ نايبل ؛نيدسفملاب مهنع ربعو «نونمؤي ال نيذلاب اطيحم اقيقد املع 4نيدسٌفمْلاِ
 نودسفي نيذلا نوقفانملا مهنمف ءاهيف حالصإلا عنمو ضرألا ىف داسفإلا مهبلط ىف

 نأ نولواحيو ناميإلا نوبراحي نيذلا نودناعملا مهنمو «نوحلصي الو ضرألا ىف

 ال ىذلا ىلاعت هللا نم باقعلاب راذنإ نيدسفملاب ملعلا ركذو «ةيادهلا كلاسم اودسي

 .ضرألا ىف الو ءامسلا ىف ةريغص الو ةريبك هملع نع بيغي

 غالبلا الإ كيلع نإ

 طوب هت آذ هل - اس و هه

 مكلَمَع حلو ٍلَمَعْل لكم َك ثم كودك َنإَو و
 رجا ل رس حاسم ا 1 سد وليم عد

 نمو ولما ىريأَتأو لَمَعأ مَن
 م 1000 17

 0 0 قمع هعمل

 لكك 2001ك10 َهَسأَنِإ ا
 مر ا 0 اخ 1 00 بانل

 امل ا 2 م 00 8 4 و 1000

 2 يم رس حرم سي

 كنشولل 1 يعلو تشر 2 يعمم أمَو

 0 تنم يتق ضجر

 : ىلاعت لاق

 با



 سنوي ةروسريسفت ا |
 لوول لالالا

 ان رسل

 كسْفُن عخاب كّلعَل ا :ىلاعت لاق امك «مهتياده ىلع اصيرح ٍةَِئكَيىبنلا ناك

 رشبيو رذني امنإو ىدهي ال هنأ هناحبس هللا نيبف ء[ءارعشلا] 4 (©) نينمؤم اونوكي لأ
 .[تاعزانلا] 4 62 ٠ . . رذنم تنأ اَمّنِإ 8 :ىلاعت لاق امك

 مهلامعأ تاعبت اوبذك نإ مهلّمحي نأ ِةْكَك هيبن ىلاعت هللا رمآي ةيآلا هذه ىف

 امم نوئيرب متنأ مكلمع مكلو يلمع يل لقف كوبذك نإو # :ىلاعت لاقف رفكلا ىف

 نورركتو نولمعت امم ئرب ىنإو ىل ىلمع ةبوثمو «مكيلع مكلمع ةبغم # لمعأ
 تددشو مكترذنأ دقو رذنأ نم رذعأ دقو ءارمتسم اددجت هنوددجتو نآ دعب انآ هلمع

 مكيلعف متبذك نإو ار مكشنأل متسحأ دقف ةذ معيجتسا نإف ةلضافلا ةعامج لا نيوكتو

 ام َنوُدباَع متنأ الو 2 نودبعت ام دبعأ الإ :ىلاعت هللا لاق امك «نولمعت ام تاعبت

 نيد يلو مكنيد مكل (2) دبعأ ام َنوُدباَع مثنأ الو 2 مُتدبع ام دباَع انَأ الو (9 دبعأ

 ذدَخاؤي ال ءهلمعي امو ناسنإ لك 4 نوُلمعَت امم ءيِرِب انَأو» ء[نورفاكلا] 45
 مهلامعأ نم هللا ىلإ أربي اذه عمو .مهلامعأ نمو مهنم ءىرب وه مهرفك ىف دك

 ربع دقو «ددجتملا رمتسملا مهكرش نع ىضري وأ كرشي نأ نع هسفنل اهيزنت
 .ديدجتلا ةرمتسم ةددجتم ةدسافلا مهلامعأ نأل ؛ عراضملاب

 سائيإو ةاصعلل ميكح داشرإ هكلسي نأ هيبن ىلاعت هللا رمأ ىذلا كلسملا ىف

 ىلإ ةراشإ هيفو ءهلمع ىف هب ءادتقالا ىلإ ةوعد هيف لب ء«مهعم نوكي نأ نم مهل

 اريثأث دشأ كلذ نإ لب «هلمعب رثأت حلصُا لمع ىأر اذإ دسُْلاو «مهلامعأ داسف

 امبرو ءاهايانث ىف ام ىلإ سفنلا هاجتاو «لمأتلل ىعدأو سفنلا ىف لعفأو هلوق نم
 دحاجلا لخاد اذإ هنأو ءاهيف فوخلا نوكي دق اهيلإ اهرمأ ضوف ول اهنأو «تدتها

 .ةيادهلا قيرط ىف راس هنع بيغم نم فونخلا

 نع ةلفاغ لالضلا ىف ة ةرئاس قحلا نع ةبئاغ مهلوقع نيسكرشملا ءالؤه نإ

 :مهتلفغ نايب ىف ىلاعت لاق دقو «رونلا ىلإ ىعادلا ةوعد



 سنوي ةروسريسفت ا
 التل سال اطل اللا طكع1غ لالالالا لل لخلل طك الل ملط طك لالالا كلل لانا الئاالئاالااااااااااااااالالاااال ااا ااا ا لااااالاااا!ا!ا!االا أ !ااأ !ائائاا ااا

 اك
 يي

 . 4 69 نولقعي ال اوُناك ولو مصلا عمست تنَأَدأ كِيَلِإ نوعمَتسُي نم مهنمو »

 «كاردإلاو عمسلا نم دبال لب .هدحو كردي الو هلحو ربتعي ال عمسلا نإ

 كرديو ىئارلا ىري نأ نم دبال لب «هربعو هازغمو دهاشي ام كردي ال رصبلاو

 دقلو » : ىلاعت لاق امك «مهرئاصب ىلع سمط نيذلا منهج لهأ ءالؤه نإو «ربعلا

 اهب نورصيي ال نيعأ مهو اهب نوقف أل بوُلق مهل سنإلاو نجلا نم م اريثك متهجل انأرَ

 4 09 َوُلفاَعلا مه كَلوُأ لص ْمُهْلَب ماَمْنَألاَك كَلوُأ اهب َنوُعَمْسَي ل ُناَدآْوهَلَو

 نوضرعي نيذلا نيكرشملا نم ىأ مهنمو :4 َكِيَلِإ نوعمتسي نم مهنمو / «[فارعألا]

 نوعبتيف لوقلل نيعمتسم مهبسحتنو «مهسح رهاظب كيلإ نوعمتسي نم «قحلا نع

 ثيح نم مصألاك مهنكلو «لطابلاو قحلا نيب نيزيمت نيربدتم نوركفيو هنسحأ

 نوقوذي الو اهانعم نوهقفي الو ددرتت ظافلألا ىلإ نوعمتسي مهنأل كلذو ؛ةيادهلا

 مدع ىف اوراصو مهلوقع تتام دق ءرقو مهناذآ ىف مصلاك مهو «هنوكرديو قحلا

 ال هنأل ؛الصأ عمسي ال نمك هلامكو هلامجو هتاياغو هامرمو مالكلا ىنعم مهكاردإ

 عضاوم نمو .هنايب قوذي الو ههقفي الو مالكلا سرج عمسي هنأل ؛هعمسل ةرمث
 «تاظعو صصق نم عمسي امب رابتعالاو كاردإلا  هنأش اذه نمم بلطي نأ بجعلا

 . 4 نولقعي ال اوناك ولو مصلا عمست َتنَأَأإ» :ىلاعت لاق اذلو

 ىنعملاو «مهلاح ىلع بجعتلا بيترتل (ءافلا» «ىفنلاو بجعتلل ماهفتسالا
 دق مهف «مهنم ةباجتسالا ءاجر نم بجعلاو «مهتوعدو مهعامتسا ىف ةدئاف ال هنأ

 : ةباجتسالا ناعنمت ناتفص مهيف تعمتجا

 .ارقو مهب نأك مهفاكنتساو مهضارعإب نوكي وهو «ىسفنلا ممصلا - ىلوألا

 .قحلا ةوعدل نوبيجتسي الف «نولقعي ال مهنأ - ةيناثلا

 :ىلاعت لاق اذلو ؛مهعمسك مهرظن نإ

 . 4 69 تورصني ال اوناك ولو يمعلا يدهت تنأقأ َكِيلِإرَظَي نم مهنمو »



 سنوي ةروس ريسفت /##
 1مل لاااللللللا

 - رار جل

 نم جرخت امو ضرالا ىلإو جاربأ نم اهيفامو ءامسلا ىلإ نورظني مهنإ

 اورظني ملفأ » : ىلاعت لاق امك .دوجولا بئاجع نع نومع مهنكلو قزرلا تابيط

 انيقلأو مانت ضرألاو 00 جور نبه او اهانيزو ماينب فيك مهثوف ءامسل ا ىلإ

 ةيض لطم اهل تاقساب ناو جل ديصحلا يح انج باف امم املا

 .[ق] <« 09 جورخلا كلّدك ايم ةدّلب هب انييحأو دابعلل اقزر

 ال ىمع مهنأكف رظنلا هيلإ ىدهي ام نوكردي ال نكلو نوكلا ىف نورظني

 مدعك هنأش «تانيب تايآ نم روظنملا هيلع لدي امل كاردإ ريغ نم رظنلا نآأل ؛نوكردي

 .نيلاحلا ىف ةدوقفم رظنلا ةرمث ذإ ؛ءاوس رظنلا

 مهنأل ؛نيرظان ريغ مهنكلو 4 كيلإ رظني نم مهنمو 9 :ىلاعت لاق كلذلو
 ةيآلا ىفو # كيلإ 8 :هناحبس لاقو «تانيب تايآ نم دوجولا ىف ام نيكردم ريغ

 سيلو مهسحب ىبنلا عم نونوكي مهنأ ىلإ ةراشإ 4 كيلإ نوعمتسي # ةقئاسلا

 مههبشو 4 نورصني ال اوناَك ولو يمعلا يدهت تنأقأ» :ىلاعت لاق مث «مهلوقعب

 ماهفتسالاو «ىلاعت هّللا تايآ نع نوضرعم مهو ءمهرظن ىف ةرمثلا مدعل ىمعلاب

 كيلإ نوعمتسي سان مهنمو» :اهلبق ىتلاو ةيآلا هذه ىف ىرشخمزلا لاق دقلو

 نورظني سانو ءنولبقي الو نوعي ال مهنكلو عئارشلا تملعو نآرقلا تأرق اذإ

 مصلا عمست نأ عمطتفأ «نوقدصي ال مهنكلو ة ةوبنلا مالعأو قدصلا ةلدأ نونياعيو

 نكلو .«لدتساو سرفت امبر لقاعلا مصألا نأل ؛مهلوقع مدع مهمص ىلإ مضنا ولو

 بسحتأ «مهتوعدو مهعامتسا ىف ةدئاف الف اعيمج لقعلاو عمسلا بلس عمتجا اذإ

 ؛ةريصبلا دقف رصبلا دقف وهو «ىمعلا ىلإ مضنا ولو ىمعألا ةياده ىلع ردقت كنأ

 دهجف قمحلا عم ىمعلا امأو «ننظتيو سدحي دق ةريصب هبلق ىف هل ىمعألا نأل

 ال نيذلا ىمعلاو مصلاك اوقدصيو اولبقي نأ نم سأيلا ىف مهنأ ىنعي كلذو «ءالبلا

 .«لوقع الو مهل رئاصب



 سنوي ةروسريسفت 8#
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 امنإف لض نمو «ىدتهي نم اهب ىدهي هعئارشو هتايآ لزنأ دق ىلاعت هللا نإ
 «ةميقتسملا بولقلاو ةعمتسملا ناذآلاو ةريصبلا نيعألا مامأ اهفصوو ءاهيلع لضي

 مل نإو ةيادهلا تناك ةقيرطلا ىلع اوماقتسا نإف اوبسك امب سانلا ذخاؤي هنأو

 :ىلاعت لاق اذلو «لالضلا ناك اوميقتسي

 . 4 60 َدوُملَظَي مهسفنأ سائلا نكلو ايش سائلا ملظَي ال هللا نإ ظ

 ناك امو «نيرشبم لسرلا لسرأو سانلا مامأ ةيادهلا بابسأ لك عضو هللا نإ

 قحلا ليبس اوكلسي مل نإ «ميلألا باذعلاب مهرذني نم مهيلإ لسرأ اذإ الإ مهبذعيل

 لاق اذلو ؛مهلوقع اولضأ نأ دعب ضرألا ىف اودسفأو لالضلا ليبس اوراتخاو

 . ماتش ثا منال لاذ : ىلاعت

 .ةماقتسالاو لدعلا دض وه ام ىلع تقلطأو «صقنأ ىنعمب «ملظ» لصأ

 لاقو «ىوسلا قيرطلاو ةماقتسالا نع لقعلاب فارحنا هنأل ؛كرشلا ىلع تقلطأو

 . [نامقل] 4 69 ميظع مْلُظَل كرشلا نإ. .. 8 :ىلاعت

 سانلا صقني ال هللا نأ ىنعملا نوكيو صقنلا ىنعمب هرسفن نأ امإ انه ملظلاو

 عئارشلا ةماقإو «لسرلا لاسرإ :نم داشرإلاو ةيادهلا بابسأ مهل رفوي لب ائيش

 اميف رايتخالا ةيرحو «كردت ىتلا لوقعلا مهحنمو ءاهيلإ هيبنتلاو هللا تايآو

 نم مكجرخأ هللاو » :ىلاعت لاق امك .كاردإلا ىوق مهيف هناحبس دجويو «نولعفي

 نوركشت مُكّلعَل ةددفألاو راصبألاو عُمّسلا مُكَل لَعَجو اًئيش نوملعت ال مكتاَهُمُأ نوطب
 نوكيو .ءلدعلا مدع وه انه ىفنملا ملظلا نإ :لوقن نأ امإو «[لحنلا]ل +69

 دجوأ هنأل ؛لق امهم ملظلا ىف ائيش سانلا ملظي ال ىلاعت هللا نأ كلذ ىلع ىنعملا

 ةنيب نعف اولض نإف «ةيادهلا بابسأ مهيديأ تحت لعجو كاردإلاو رايتخالا مهيف

 ةياورب درو امك ءاهيلع مهيزجيو مهلامعأ ىصحي ىلاعت هللاو «ةراتخم ةرح ةدارإو

 مكلامعأ ىه امنإ ىدابع اي» :هبر نع ىسدق ثيدح ىف لَو هللا لوسر نع ملسم



 سنوي ةروس ريسفت
 اانلللللاب للا للاا40ا0ا0االللللللللل ل لللااا400ا0اا الالب

 سي

 يي

 كلذ ريغ دجو نمو هللا دمحيلف اريخ دجو نمف اهايإ مكيْفوأ مث مكيلع اهيصحأ
 .2)(هسفن الإ نمولي الف

 باذعلا لوزن نإف لج وأ لق ملظلا نم ردق ىأ ملظيال ىلاعت هللا ناك اذإو

 . 4 نوملظُي مهسفنأ سائلا نكلو 9 :ىلاعت لاق اذلو ؛مهسفنأل مهملظب سانلاب

 نوملظي مهف مهملظي ال هللا ناك اذإو «قباسلا ىفنلا نم كاردتسا اذهو

 مهسفنأ نوملظي مه ىأ ءرصقلا وأ صاصتخالل لعفلا ىلع لوعفملا مدقو «مهسفنأ

 4 69. . .مكسفنأ ئَلع مكيغب اَمَنِإ. .. » :ىلاعت هلوق قبس امك ءاهاوس نوملظي الو
 ةواشغ نوكتو هترطف دسفي هنأل ؛ءادتبا هسفن ىلع هملظ عقي ملاظلا نأل ؛كلذو

 بابسأ ىف ىدرتي مث هسفن ىلإ ءىسيو «هتلماعم ءوستو هكرادم صقنتف هبلق ىلع

 .ةرخآلا| ىف باذعلاو ايندلا ىف كالهلا

 :ىلاعت لوقي

 نيدّلا رسخ دق مهنيب نوُفراَعتي ٍراهْنلا نم ةعاس الإ اولي مل نآك مهرشحي مويو »
 . 4 62 َنيدتهم اوناك امو هللا ءاقلب اوُبَذَك

 :هناحبس ركذ امك ةرخآلا ىف مهيلإ ئيجي باذعلا نإو

 اليلق نامزلا نم ءزج ىأ «ٍراَهَنلا نم ةَعاس الإ اوني مل نأَك مهرشحي مويو )»
 هنأكو رشحلا نآلو «هتقو ناسنإلا ليطتسي دق ليللا نأل ؛راهنلا ركذو ءراهنلا نم

 :ىلاعت لاق امك «لاضلا نم ىدتهملا نيبتسيل قارشإ ىف لب مالظ ريغ ىف ءىجي

 ء[فاقحألا] 69# . . . راهن نم ةعاس لإ اوني مل نودعوي ام نوري موي هك. 0

 «[تاعزانلا] 4 63 اًماَحض وأ ةّيشع الإ اوثبلي مل اهتوري موي مهنأك )» :ىلاعت هلوقو

 ىف هيلع اوناك ام نيبو مهنيب ىنمز لصافب هيف نوسحي ال رشحلا موي نأ دارملاو

 كلذ ىفو ءاهيف هوضق اريصق انمز الإ تسيل اهلوطب ايندلا نأ نوسحيف ءايندلا
 ىلاعت لاق دقو ءاريصق انمز الإ اهب نوسحي الف تلاط امهم ايندلا رصق ىلإ ةراشإ

 .هجيرخت قبس )١(



 سنوي ةروس ريسفت 1#
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 كلذك ةعاس ريغ اوثبل ام نومرجملا مسقي ةعاسلا موقت مويو  اهوحن مهنونظ نايب ىف

 .[مورلا] 4 62 نوكفؤي اوناك

 69 اًقرز ذعموُي نيمرجمْلا رشحتتو روصلا يف ختي موي » : هناحبس لوقي امك
 نإ ةقيرط تش ليذهب أ د 60 ارشع الإ معبأ نإ مهنيب َنوعفاَحَحي

 موقت موي ايندلا رصقب مهساسحإ روصي كلذ لكو ء[هط] « 9 اَموَي الإ متم

 . ةعاسلا

 مهرشحي هناحبس هنأ ىلع ليلدلا © ةعاس ألإ اوئبلي مل و :ىلاعت هلوق ىفو

 أدبي ىذلا دنع انمز ذخأي ىتح اريسع سيل مهرشح نأو نمزلا نم نكمي ام لقأب

 وأ «راهن نم ةعاس «دمألا ريصق ائيش ةينافلا ايندلا نوسحي مهو .هديعي مث قلخلا

 ةقيرط مهلثمأ ريدقت ىف موي

 اولض نيذلا ءنوعوبتملاو نوعباتلا # مهنيب نوفراعتي إذ :ىلاعت لوقي مث

 .نورخاسلاو مهنم اورخس نيذلا «ءارقفلا اولضأ نيذلاو

 ايندلا ىف مهنايغط ببسب هورسخ ام مهبر ءاقلب اوبذك نيذلا كردي لئدنع

 مهنأ هناحبس نْيِب كلذلو ءانلذارأ الإ كعبتا كارن ام ىبن لكل مهلوقو مهئازهتساو
 .ميحجلا ىف مهكرد اونياع امك قحلل نيعباتلا ماقم اونياعو اوأر

 ةلالضلا اورتشاو اولض مهنأل اورسخ 4 هّللا ءاَقلب اوُبَذَك نيذّلا رسخ دق
 هللا متخ ءانيبم انارسخ اورسخف مهسفنأل اومدقي مل «ةرخآلاب ايندلا ةايحلاو ىدهلاب

 اوناك امو 8 :ىلاعت هلوقب اهلك رئاسخلا ىلإ تدأ 7 ىمظعلا ةراسخاب ةيآلا ىلاعت

 ام لَ ديه هللا م ْمُهعجْرم انف نيكو وأ مهدت يذلا ضب كرت امو
 . 4 659 نولعفي
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 تءاجو «طرشلا ةيوقتل «امهو (ام» ىف ةمغدملا ةيطرشلا «نإ» ىه 4 اًمِإ

 .ةليقثلا ديكوتلا نون دعب

 قحلا ةملكل ءالعإو نالذخ ىف ايندلا نم مهدعن ىذلا ضعب كيرن نأو

 ايلعلا ىه قحلا ةملكو ىلفسلا اورفك نيذلا ةملك لعجو «نينمؤملل رصنلا لعجو

 اذكه كيرن نإ ءهلوسرلو هلل برعلا دالب ىف ناطلسلا لعجو مهئاطلس عايضو

 ىبنلا ىأر دقو «هسفن طرشلا نم هتلالد ذخؤت فوذحم طرشلا باوجف «ةزعلا نكت

 .هب مهدعوأ امو هبر هدعو ام ٌِدك

 ىأ «قباسلا طرشلا ىلع فوطعم وهو ىناثلا ضرغلا وه « كئيْفوَتت وأ »
 رصنلا رضحت نإ ىأ 4 مهعجرُم اَنيلإَف 8 كزعأو كرصنو كقلخ ىذلا هللا كافوتي
 قافن ىلع همالسإ ناك وأ هرفك ىلع ىقب نم مهنم ناكو اعيمج نيرفاكلا ىلع

 دعب مالسإلا مهغلب مث كتايح ىف ةوعدلا مهغلبت مل نم وأ اودترا نيذلا بارعألاك

 نأ ىلإ ةراشإلل 4 مهعجرم ىلع رورجملاو راجلا مدقو 4 مهعجرم انيَلإَف كتافو

 «ةرخآلا ىف مهل بساحملاو ايندلا ىف مهيلع بيقرلا وهو «بآملاو عجرملا هدحو هلل

 ايندلا ىلع ةيقابلا ةرخآلا رثآو ىدتهاو نمآ نمل باوثلاو ءرفك نمل باقعلا لزني

 . ةينافلا

 :ىلاعت لاق اذلو ؛باقعلاو باوثلا ىطعيو نولعفي ام ىلع ديهش هللا نإو

 بيترت بيترتلاو «ىخارتلاو بيترتلل 4مّث ا ةملك 4 نولعفَي ام ئَلَع ديهش هللا مَن
 ءهدعب نولعفي امو ِةْلِكك ىبنلا ةايح ىف اولعف ام ىلع ديهش ىلاعت هللاف ىونعم

 ملاع هللا ملع ىلإ مهب لزني ام ع نيبو ءاسح عقي اميف ىبنلا ةيؤر نيب قرف هنكلو

 ضرأللا ىف ءىش هيلع ىفخي ال ىذلا ةداهشلاو بيغلا

 ناسنإلا ةيؤر نيب ىونعملا دعبلا وه 4مُث ةملك هيلع لدت ىذلا دعبلاو
 «ةدكؤملا كتيؤرك ىريو دهشي نم ملع ملاع ىأ «ديِهَش ُهَّللا 8 ىلاعت هللا ةداهشو

 وهو مهلعف ىف ددجتي امب ىأ ءنآ دعب انآ نولعفي امب ةدهاشملا ملع ملاع وهف

 .باملا هيلإو ءرشف ارش نإو ريخف اريخ نإ هيلع مهبساحي هناحبس
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 2 َنوبسكَم اميل لَه

 ىلإ وعديو قحلا نيبي نأ دعبالإ بقاعيل ناك امف سانلا ملظي ال ىلاعت هللا نإ
 ةمأ لكل ناك كلذلو «نيرفاكلا ىلع لوقلا قحيو ايح ناك نم رذليو «داشرلا

 . [رطاف] 4 69 ريذن اهيف الخ الإ ةّمَأ نم نإو ... !» :هناحبس لاق امك لوسر

 :نيهاجتا لوسر ةمأ لكل ىلاعت هلوق ىف نورسفملا هجتا دقو

 امب هتمال دهشي لوسر لك ءىجي ثيح ةمايقلا موي كلذ نأ لوألا هاجتالا

 نازيمب نوزوملا لدعلاب ىأ ءطسقلاب مهنيب ىضقيف تبستكا امب اهيلع دهشيو تبسك

 . طق ملظ الف فاصنإلا نوكي ءاضقلا نأ ىأ «نوملظي ال مهو قحلا

 ةمأ لكل لسري ايندلا ىف هنس ىذلا ىلاعت هللا ماظن اذه نأ - ىناثلا هاجتالاو

 ءاهعونتو تالاسرلا ددعتل ةفرعم هب تأي ملف 4« لوسر © ةملك ركنو ءالوسر
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 «ىسوم ىلع تلزن ىتلا ةاروتلا ةعيرش ىه امك ةزعلاو ةوقلا ةيبرتل ءاج نم مهنمف
 نيذلا ليئارسإ ىنبل ىسيع ةعيرش ىه امك سفنلاو حورلا ةيبرتل ءاج نم مهنمو

 ءاوس ىلإ مهوعدي مهطسو ىف ءاج ىأ © مهلوسر ءاج اذإف # :ىلاعت هلوقو

 ؛هباقع هيلع قح هبناجب ىأتو ضرعأ نمو هباوث هل مهنم باجأ نم ناك «ليبسلا
 . # نوملظي ال مهو طسقلاب مهنيب يضق :ىلاعت هلوق ىنعم اذهو

 لوسرلا نوكيف ءامهنيب عمجلا نكميو «نيهاجتالا نيب ضراعت ال هنأ ىرنو

 ادهاش ةمايقلا موي نوكي مث «لاضلاو ىدتهملا هتباجا ىف نوكيو ءايندلا ىف ايعاد

 .ملعأ هللاو «نيقيرفلا ىلع

 . 4 69 َنيقداص ْمْحُك نإ ُدعَوْلا اذه ئَ َنوُوُقَيو ل

 هنولجعتسي ثعبلل مهراكنإ ىف نيكرشملا نإو

 ثعبلا مهراكنإ وهو ةيهلإلا ةلاسرلا ىلإ نييبنلا تاوعد در ىف ساسألا نإ

 مهتباجإو لسرلا ةوعد نم مهبارغتسا نوكي اذلو «مهنع بيغي امب مهرفكو روشنلاو

 مه نولئاقلاو «لسرلل ةيآلا هذه ىف باطخلاو #دعولا اذه ىتم أ ةدحاو

 ىبنلا نولداجي نيذلا مهنأل نيكرشملل ©« نولوقي 8 ةملك ىف ريمضلاف «نوكرشملا

 هام اهلا ساس

 ديدشلا راذنإلا وه دعولاو «ءثعبلا ءارو نوكي ىذلا دعولا نع ديعبلا نمزلا
 كلذ نورركيو ؟ديعولا كلذ نوكي ىتم :نيرخاس نولوقيف ميلألا باذعلاب

 ارامغناو مهسفنأب ارورغ مامتهالا مدعو ةناهتسالا نع مني ىذلا ئزهتسملا ماهفتسالا
 . مهتاذل ىف

 نوفدري مهنأ ىأ «نيقداص متنك نإ :مهلوقب راتهتسالاو ةناهتسالا اوبقعأو
 لك باطخ ىف رركتي كلذ نأ ىلإ ةراشإلا نم دبالو «لسرلا بيذكتب ءازهتسالا
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 باطخلا ءاج اذلو ؛ءازهتسالاو راكنتسالا ىف دحاو ناسلب رفكلا نأو ١ لسرلا

 ءدحاو نيكرشملا درو «ةدحاو مهتوعد نأل ؛هدحو دلي دمحمل ال نيعمجأ لسرلل

 دنع ةروص حضوأ لب مهنم ةروص مهنأل ؛برعلا وكرشم مهنع ثدحتملا ناك نإو

 وهو ؟دعولا اذه ىتم بلطلا اورركو «نيئزهتسمو نيركنم اوبلط - هلي دمحم

 :مهل لوقي نأ ٍةِكَك هيبن لاعت هللا رمأف «تدعوأ ىذلا باذعلا

 الف مهلجأ ءاج اذِإ لجأ ةّمَأ لكل هللا ءاش اَم الإ اعفت الو ارض يسفتل كلمأ أل لق »

 . 4 69 نومدقتسي الو ةعاس نورختسي

 هيبن هللا رمأف باذع نم هللا دعو ام مهب لحي نأ نيلابم ريغ نيئزهتسم اوبلط

 لَك مهل لوقيو .هدحو ىلاعت هللا هكلمي امنإو كلذ كلميال هنأ مهل لوقي نأب هلك

 مث هريغل كلمي ال ىلوآلابو ءاعفت الو ارض هسفنل كلمي ال مهلثم ناسنإ هنأ

 .نوبلطي امك اعيمج نيكرشملا معي اماع اررض كلمي ال ىلوآلاب

 ؛عفنلا ىلع رضلا مدقو 4ِهّللا ءاش ام الإ اعفن الو ارض يسفنل كلمأ أل لق

 نأ كلمي ال ناك اذإف ءالوأ هيفنب درلا ناكف مهرضي ام مهب لزني نأ نوبلطي مهنآل

 .هريغ رضي نأ كلمي الف هسفن رضي

 هدحو هنأو هللا ناطلس لامك نيبي ءانثتسا 4ِهّللا ءاش ام الإ 8 :ىلاعت هلوقو
 ىنعملاو «هريغ ءاشي ام ال ءوه ءاشي ام ىنوكلا دوجولا ىف ذفنيو راتخيو ءاشي ىذلا

 ام الإ :هلوقب ءانئتسالاو «كلمأ الف أشي مل نإو هناحبس كلمي ىذلاف ءاش نإ انه

 نيدلاخ 8# :هناحبس هلوقك هدحو ىلاعت هلل قلطملا رايتخالاو ةدارإلا ثيح 4 هّللا ءاش

 ىلع ةلاد ىهف ء[دوه] 4 00 ... كبر ءاش ام الإ ضرألاو تاومّسلا تماد ام اهيف

 وأ نوكلا اذه رمأ سيلف ءَّرَمغل ءاش ول هنأ رايتخالا اذه لولدمو قلطملا هرايتخا

 نأو مهرارتغاك ارتغم سيل ّةْإكَي هنأ نايب اهيف ةباجإ هذهو «هرايتخا ريغب عقي ناسنإلا

 هلوق ىه ىرخأ ةباجإ ةباجإلا هذه عمو .هلثم هل سيل ام ىعدي الو ةدودحم هتوق

 اهلجأ ناك ةقباسلا ممألاو « هدنع ىهتنت دودحم نمز ىأ 4« لجأ ةمأ لكل © : ىلاعت
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 ببسب كالهلاو «حون موقل قرغلاك نيرفاكلل ديبم قحاس باذع نم اهيلع لزني امب
 .دومثو داعو طول موقل ناك امك ىوامس

 ريسخلا ىجتري لازي ال هنإ لب ءممألا هذهك كالهلا ىلاعت هللا مكل ردقي مل

 ام ةقباسلا ةيآلا ىف دعولا نأ ديفي ام اذه ىفو ءمكبالصأ نم نوكي نأ وأ مكضعبل

 كالهإ نم ايندلا ىف ناك ام لمشي لب ةرخآلا باذعب نيرفاكلا ىلع اروصقم ناك

 .نآرقلا ىف ةقداصلا صصقلا صقت امك «نيدسفملا نيرفاكلا

 ىف مهلجأ لح اذإ ىأ 4 نوُمدَقَتسُي الو ةعاس نورخئتسي الق مِهُلِجَأ ءاج اذِإ
 «نيسلا) هميدقت وأ هريخأت بلط نوعيطتسي ال ىلاعت هللا هردق ىذلا نيعملا هنامز

 هنوبلطيو نوكرشملا مهوتي امك هميدقت وأ هريخأت مهل سيل مهنأ ىأ بلطلل (ءاتلاو

 . نيداج وأ نيئزهتسم

 عقو امك ايندلا ىف عقي دق مهباذع نأ ىلإ كلذ دعب نم هناحبس راشأ دقو

 : مهل لوقيل ِةكَي هلوسر رمأف ءمهريغل
 .# 2 نومرجملا هنم لجعتسُي ادام اراهَن وأ انايب هباذع مكاتأ نإ م متيأرأ لق »

 متيأرأ ىنعملاو ,مهلاح ريوصتل وهو متيأر ىلع لخاد ماهفتسا 4 متيأرأ»
 مكيلع تمده وأ فصاع حيرب نومتئان متنأو اتايب هباذع مكاتأ اذإ مكلاح متروصتو

 م متيأرو اراهن مكءامج وأ «نومئان متنأو اهلفاس اهيلاع هللا لعجو مكرايد

 9 وان مه ني اَمأَب مهيأ نأ ىلا له ساقأ» : ىلاعت هلوقك ءحساكلا

 لكس ايلف للا نكس وألا 2 52 نوعي مهو ىحض انسأَب مهيتأي نأ ئرقلا لهأ نمأ

 . [فارعألا] © 69 َنوُرِساَخْلا موقلا ذل

 هنم لجعتسي اًذاَمإ» :هناحبس لوقيف هنوبلطي ىذلا باذعلا ريوصت اذه

 باذعلا مكب لزني نإ متيأرأ ىنعملاو ءلوقلا ىف ىلاقتنا بارضإ انه 4نومرجملا
 «هنوديرت ىذلا ءزحلا ام وأ «نوديرت اذام مأ ءمكب اعقاو هوروصتو ء«اراهن وأ اتايب

 : ظافلألا ضعب ىثآرقلا صنلا ىفو «هلكك هؤزجو أزجتي وأ أزجتي ال وهو
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 :انلق دقو «ةيبلقلا وأ ةيرصبلا ةيؤرلا نع ماهفتسا وه 4 متي هلوق - الوأ

 ىرشخمزلاو «عقي مل هنأ هب نوئزهتسي ىذلا باذعلا ريوصت نمضتي مالكلا نإ

 لزن اذإ مكلاح ىه ام ىنوربخأ ىأ ءرابخإلا بلط ىلع لدت © متيأرأإ :لوقي

 نوكسلا ىلع ةلالدلل 4 اتاّيبإ :هلوقب اليل هلوزن نع هناحبس رّبع  ايناث
 .اعقو دشأ نوكيف مهنوكسو مهنانئمطا تقو مهئيجي هنأو نائئمطالاو

 « اراهن وأ اتايب هباذع مكاتأ نإ :ىلاعت هلوق ىف طرشلا باوج نإ  اثلاث

 الوأ «مارجإلاب مهفصو © نومرجملا هنم لجعتسي اَذاَم ا :ىلاعت هلوق  اعبار
 ىف مهلاغيإ وهو هنوقحتسي ىذلا هللا باذعو ثعبلا راكنإ ببس ىلإ هراشإلاو

 مرجملا قح ىف نإ) :ىرخشمزلا كلذ ىف لاق دقو .مهتلعف ىلع خيبوتللو ةميرجلا

 .هولجعتسي نأ ال هوعقوتي نأ مهيلع بجوي

 دعب اهناميإ سفن عفني ال موي ةلاحم ال تآ ِةْكَك هيبن ناسل ىلع هللا دعو نإ

 . 4 ©9 َوُلِجْمَتسَت هب مسك ْدَقَو نآلآ هب مُسَمآ عَقو ام اذِإ مُنَأل

 دعب ماهفتسالا بيترت وه بيترستلاو «ىخارتلاو بيترتلل ىهو ةفطاع 4 مث

 الو اوربتعيل هذئنع مهلاحو باذعلا روصتل ناك قباسلا ماهفتسالاو ءماهفتسالا

 عقاولاو عقوتملا نيب توافتلاك مهنيب توافتلاو مهب هعوقول ىناثلاو ءاعقوتم باذعلا

 .نوري امب الإ نونمؤي ال مهتيدال مهنأ ىلإ ةراشإلا هيفو «ةقيقحلاو روصتلاو
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 نوبذكم مهف الإو ءهوروصتيو هوعقوتي نأ ٌةلَي ىبنلا ديري ام وه عقوتلاو

 . نوئزهتسم

 اذإ هنأ لوقلا ريدقتو ةرادصلا هل نأل ؛ماهفتسالل ميدقتلاو ةرخأتم 4 مثاطو

 نمز ىضق دقو ءهومتقدصو هب متنمآ ةرخآلا ىف نيعلا ىأر هومتيأرو عقو ام

 . عفني ال ناميإ هنإ «ءازجلا راد تءاجو ءالتبالا راد تهتناو فيلكتلا

 مهلاجعتساو ناميإلا ىف مهرخأت ىلع مهخيبوتب كلذ هناحبس فدرأ مث

 اذه ىف هب نوئمؤت ىأ 4 ولج عت هب متنك دقو نآلآ)» :هناحبس لاقف باذعلا

 «نيرخاس وأ نيمكهتم وأ نيدحتم نولجعتستو نيبذكم متنك دقو رخأتملا تقولا

 :ثالث حاون نم خيبوتلاو «ىخيبوت .ىراكنإ ماهفتسالاف

 . ثعبلا مهراكنإ ةيحان نم  اهالوأ

 . مهرذني نم ىلع مهمكهت ةيحان نم - امهتينا

 .اهناميإ سفنلا عفنيال ىذلا تقولا ىف الإ نوئمؤي ال مهنأ - اهتثلا

 نيعباتلا نيرسفملا نم ريثك لوقي 4 نوُلِجعَتسَت هب مسك دقو )» :ىلاعت هلوقو
 ةقيقح نيبذكم اوناك مهنأ لوقأ ىنإو «نوبذكت اهانعم 4 تولجعتست : ىرشخمرلل

 مهب امكهت لاجعتسالا ركذ نوكيو «لوقلا رهاظب ولو العف نولجعتسي اوناك نكلو

 ىضاملا نيب عمج 4َنوُلِجَعَتْسَت هب متنك دقو » :ىلاعت هلوق ىف مهل اخيبوتو
 رخآلا مويلاب مهبيذكتو ىمكهتلا مهلاجعتسا رارمتسا ىلع ليلد وهو ءرضاحلاو

 . ءازجلاب ىلاعت هللا دعوو

 مهناميإ مث هعقوتل مهراكنإو باذعلا عوقو مدعب مهناميإو نيبذكملا لاح هذه
 : ىلاعت لوقيف مهنم هنكمتو باذعلا عوقو هناحبس نيبي مث «هوري نأ دعب هب

 مشك اَمب الإ نَوِرَجُت لَه دّلخْلا باد ع اوُفوُ اومَلَظ نيِدّلل ليق مثل
 .4 ©0ذوبسكت
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 ماهفتسالا ىلع نوكي انه فطعلاو «ىخارتلاو بيترتلاو فطعلل 4مث»

 ىلاعت هللا رماوأ ىلع اومكهت امك «مهب مكهتو خيبوت نم نمضت امو قباسلا

 باقعو باسح نم هيف امو رخآلا مويلاب ناميإلا ىلإ مهتوعدو « لبق نم هيهاونو

 باذعلا ةبترم ىلإ رفكلا ىلع خيبوتلا ةبترم نم لاقتنالا ىف ىخارتلاو «باوثو
 . ايهملا رضاحلا ديتعلا

 فافختسا هنأ ىلإ ةراشإلل لوهجملل ىنب 4 اوُمَلَظ َنيِذّلل ليق» :ىلاعت هلوق

 4 نيِذّلل 9 لوصوم اب مهنع ربعو ءمهرفكل عوقولاو قطنملا مكحب لاقي ىقطنم
 ضرألا ىف داسفإلاو لالضلا دصقو كرشلاب مهملظ وهو باقعلا ببس ىلإ ةراشإلل

 ىلع ترطيس ىتلا تايداملاب ذمخألا ىف مهطارفإو «هناتهبو لوقلا روز هعاشأو
 .اهب الإ نونمؤي ال اوراصو مهماهفأ

 مئاد دلاخ هنأ وه هل نايب ىلإ باذعلا ةفاضإ هيف 4 دْلُخْلا باَدَع اوُقوذإ»

 ءىشلاب باذعلل هيبشت 4 اوُقوُذ 8 :ىلاعت هلوق ىفو «ضرألاو تاومسلا تماد ام

 .ريرملا ملؤملا ءىشلا قاذي امك هنوقوذي مهنأ ىتح ءمهساسحإ بيصيف قاذي ىذلا

 نوبسكت متنك ام ببسب باذعلا نأ هيف 4 نوبسُككت متنك مب الإ نوزجت له»

 نيب عمجلاو «قافو ءازج وهف مهدئاقعل داسفإو سانلل ءاذيإ اهيف ةثيبحن لامعأ نم

 .نورصقي الو هنع نوأني ال امئاد رشلا نوبسكي مهنأ ىلع ليلد لبقتسملاو ىضاملا

 متنك ام الإ نوزهت ال ىنعملاو «عوقولا راكنإ ىنعمب ىراكنإ انه ماهفتسالاو

 ىف ةغلابم كلذو ءالصأ هبجوتسا ىذلا لمعلا هنأك ءازجلا هناحبس لعجف «نوبسكت

 .نايواستم لمعلاو ءازجلاف ةلادعلا
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 هيجل
 يب

 15 دش ءازجلا
 له ت#آأ أ اح هذآ

 َكَنوُيِنَسَسو 5

 و ترجْحْميمْسنأآَمَو حلمه هّنِإج و ىإ لق وه قحَأ

 أورو دي تدل ضن !(اَم َتَملَظ يفت أمل َنأَدَلَو
 مهَوِطَسِْلاب ركب سوو ادعو َهَماََيل
 نال 0 ل 206
 بو يح هْشْأَدَع نوملعيال مهر ا 1 هل

 عنج وا

 >0 سو
 اقح هنوريو هب نولجعتسي اوناك ام مهب لزني امدنع ةمايقلا موي مهلاحل ركذ

 نمت نوئزهتسيو نوبجعيو هعوقو نوركني لبق نم اوناك دقو ءانايعو اقدصو

 . مهتتسلأ ىلع ناك ىذلا لوقلا نم ةروص هناحبس ركذ دقو «مهركذي

 انه ءىهو بلطلل ءاتلاو نيسلاو «نأشلا وذ ربخلا وه بنلا 4 كتوئبنتسي »

 نأ دعب نويحي سانلا نأ وهو ميظعلا أبنلا نع كنوربختسي ىنعملاف «نايبلا بلطل

 نأ ىلاعت هللا رمأ دقو ءاماظعو اتافر تراص نأ دعب مهماسجأ عمجتو ءاوتومي

 . 4 قحَل هنِإ يبرو يِإ لقط :هناحبس لاقف .امسقم عوقولا ديكأتب مهبيجي
 نايبلا ءاملع ردق دقو «ةلاحم ال عقاو تباث قح هنإ «معن» اهانعم 4 يإ

 ىبنلا لاق دقو ءمسق اهعمو الإ نوكت ال «معن ىنعمب نوكت ىتلا 4يإإ» ةملك نأ

 ىلإ ةراشإ هيفو «ىنابرو ىنأربف ىنقلخ ىذلا ىأ 4 يبرو 8# :هبر هرمأ امك ِهكك
 هيلع مسقلاو ءهب اوءزهتساو هوركنتساو هنم اوبجع ىذلا رمألا كلذ ققحت بيرقت

 .ماللابو ديكوتلل ىتلا «نإ) بو ةيمسالا ةلمجلاب قح هنأ دكأ 4 قحَل هّنِإ ط
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 لكل رهاقلا ةردق نع جرخي الو هناكمإ ىفو هللا ةردق ىف هنأ مسقلا دكأ

 نع ىلاعت هلل نيزجعم متسل ىأ 4َنيِزجْعُمب متنأ امو :هلاحبس لاقف ءىش
 ام نسحملا ءاطعإو بستكا امب مرجملا ذخأو متمدق ام ىلع مكباسحو مكتداعإ

 مويلاب نولهاج مهنأل مهنم ىقيقح وه قحأ ىف ماهفتسالاو «باوث نم قحتسا

 ءيموتو ءاراكنتساو ابارغتساو ابجعت نوكي دق هنأو ءايندلا .ةايحلا مهيلع تبلغ رخآلا

 نإو :هلوق ىف ىلاعت هللا هنيب ىذلا مهبجعل وهو وه قَحَأط هتغيص اذه ىلإ

 .[دعرلا] 460٠ . ديدج قَلَخ يفل نأ ابارث انك اذنأ مهلوَق بجعف بجعت

 ىف الإ مسقلاب نيكرشملا ةباجإب ٌهََِي هيبن ىلاعت هللا رمأي مل» :ريثك نبا لاق
 انيتأت ال اورفك نيذّلا لاقو 8 :ىلاعت هلوق ىف :ةيناثلاو .اهلوأ هذه عضاوم ثالث
 معز 8 :ىلاعت هلوق ىف :ةفلاثلاو ء[أبس] 4 © ... مكتيتأتل يرو ىَلب لق ةعاّسلا

 ريس هلا ىلع كو مم بهم ترو بق انمى نأ اوف ملا
 .[نباغتلا] 42

 تاذ ىف هدكؤيلو ءالوأ مهتبارغ ليزيل ماقملا اذه ىف مسقلاب هللا رمأ ناك

 .اثلاث هل دادعتسالا ىلع مهلمحيلو ءايناث هسفن

 ةلازإل ديكأتو ءققحتلا مث ناكمإلل نايب هيف 4نيِزجْعُمب متنأ اًموإ»
 هزجعي ال ءىش لك قلاحخ ىلاعت هللاف ءزاجعإلل قرغتسم ىفن وهو «بارغتسالا
 .ريدق ءىش لك ىلع وهو ءىش

 ايندلا ىف ام لك ىواسي نيمثآلل باقع نم ءازجلا موي ىف نوكي ام نإ
 : ىلاعت لاق اذلو «عاتم نم اهريفاذحب

 ار اّمَل َةَماَدنلا اوُرَسَأَو هب تدَحْفال ضرألا يف ام تَمَلَظ سفن لكل أولو »

 . 4 ت0 فوط المو طاب مهني يحقو باتا
 اوناهتساو مويلا كلذب اورفك نم لوقع هكردت ام قوف نوكيس لوهلا نإ

 تاوهشلاو ءادتعالاو دانعلاو كرشلاب تملظ سفن لكل ققحت ولإ هنأو «هب اوءزهتساو
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 ١ الا ١

 ين

 اعيمج ضرألا ىف امو هكلمت ضراعو تباث ميعنو تانجو قئادحو عورزو نداعم

 بناج ىلإ اهيف امو اهميعنب ايندلا لؤاضتل نايب اذهو «ءادف هلك هتمدقو هب تدتفال

 .ايندلا هذه ىف هاقوتت نأ سفن لك ىلع نأو «ىلاعت هللا باذع

 ال اهورسأو ةمادنلا مهترتعا ةمايقلا موي لوه نوري امدنع 4 ةمادنلا اورسأو ف
 :ائسحا الوق ىرشخمزلا كلذ ىف لاق دقو ءاوأر امب مهلوهذ نم اهءادبإ نوعيطتسي

 رطخي ملو اوبسحي مل ام ةيؤرب اوتهب مهنأل ؛باذعلا اوأر امل 4 ةمادتلا اورسأ»
 هذدذنع اوقيطي ملف مهرهبو مهاوق مهبلس ام همقافتو رمألا ةدش نم اونياعو « مهلابب

 «بولقلا ىف ةرسحلاو مدنلا مهرارسإ ىوس عزاجلا هلعفي ام الو اخارص الو ءاكب

 مهتلعف نمو مهنم ءايح ةمادنلا اورسأ «مهتلفسو مهؤاسؤر رسأ ليقو ءاتوهيبم

 . «ةمادنلا

 مالك هنكلو ءردابتملا اهلوأ نأ عم ىناعملا هذه لك لمشت ةميركلا ةيآلا نإو

 .ملعأ هدحو ىلاعت هللاو ءاهريغو اهكردن ىتلا ىناعملا لمحي هللا

 مهسوفن تملظ نيذلا نيملظلا لك ىلع دوعي ريمضلا © ةمادنلا اورسأ

 ىف عمجلا ىنعي عمجلا ظفلب ريمضلاو ءاهيف امو ضرألا مهكلم ىف نوكي نأ اودوو

 .# تملظ سفن لكل نأ ولو © :هلوق

 رداغي ال قيقد نازيمب هيف نزوي ىذلا قحلاب ىأ ءطسقلاب مهنيب ىضقي هللا نإو
 مهنآل ائيش نوصقني ال ىأ «نوملظي ال مهو اهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص

 .ريبخلا فيطللا لدعلا مكحلا مامأ نومكاحي

 هيف امب دوجولا كلام هنأل ؛هللا ةردق ىف وه باسح نم هدعب امو ثعبلا نإ

 .هيف نمو
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 ال مهرثكأ نكلو قح هّللا دعو ّنِإ الأ ضرألاو تاومّسلا يفام هلل نإ الأ »

 ١ ٠ 4 62 نوملعي

 ةرهاقلا ةردقلا ىلع هتلالدل اهدعب ئيجي ام مظع ىلإ هيببنتلل «الأ»

 ' .رهاظلا ناطلسلاو

 «لابج تاذ ضرأو «جاربأ تاذ موجن نم 4 ضرألاو تاومّسلا يف ام هّلل نإ ظ

 هدي ةضبق ىف نوكيو همكحي ائيش كلمي نم نأو «كلذ ريغو ءايحأو «نداعمو

 هللا نإو «تباث رمأ باسحلا نإو هديعي مث قلخلا أدبي هنأو «هتلادعو هتمكحب همظني

 نم دكؤم رابخإ مالكلا ىفو .فلختلا لبقي ال قح هدذعوم نإو «داعيملا فلخي ال

 هيف امو نوكلل ةقلطملا هتيكلم نايب دعب هناحبس لاقف «قح هدعو نأ ىلاعت هللا
 : ل امد ست م6 <

 هللا ىلا هتفاضإب دكؤم ىلاعت هللا نم ديكأت اذهو © قح هللا دعو نإ :هتردقو

 . ىلعألا ىلعلا ىلاعت

 ربخلا دكأت دعب نيفلاخملا ةفلاخمل انه كاردتسالا :4 نومّلعي ال مهرثكأ نكلو
 ناميإلاو ناعذإلاو قيدصتلا بجوي كلذو «ىلاعت هللا نمو قداصلا نيمألا مف نم

 مه ةداملاب اوذحأو قحلا نوملعي ال نيذلا نآل ؛ عيسمجلا ىلع ال ةرثكلا ىلع مكحو

 ليبس نع كولضي ضرألا يف نم رثكأ عطت نإو ا :ىلاعت هلوقك نورثكألا

 . [ماعنألا] 4 059. . .هّللا

 : ىلاعت لاقف «موي لك هنوري رمأب ثعبلا ىلاعت هللا برق دقلو

 . < 65 نوعجرت هيلإو تيميو يبحي وه

 ضرألاو تاومسلا كلام ةلالجلا ظفل ىلإ دوعي وه ةملك ىف ريمضلا

 ابح ةدماجلا ةاونلا نم جرخيو ءايح تيملا نم قلخي # تيميو ييحي و» امهل ربدملاو
 ءماطح كلذ ىف نوكيف ىوحأ ءاثغ ريصي مث بكارتم هبح عرزلاب ىتأي ءايمان

 «ءانفإو ءايحإ نيب دوجولا ىف رمتسملا لشملا اذكهو ءابارت ريصيف ناسنإلا تيميو
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 ال هدحو هيلإ عوجرلا نأ ىأ «نوعجرت هيّلِإو 9 ارذنم ةجيتنلا هناحبس نيبي مث
 هللاو ميظع موي باذع اهتبقاعف ةءاسإلا امأو ءاناسحإ ناسحإلا ءازج نإو «ةلاحم

 .ءىش لك ىلوتي

 ءامشو ةمحر هللا عرش

 : ىلاعت لوقي

 4 ءريخإأا م سس رو ل رار 2 م واس 2 و وو وِ نسا مص يي

 َنيِنِمْؤَملِل محو ىدهورودصلا ىفامل ءافشو محيَرَنَم
 ماس ءذ روج ام شم ا ل دورس ل يو

 هرياخوه أوحرميلف كإنفوةمحريو هللا ل ضفي لق ايو

 1 ب دلسو ريل ءياو هم شك

 د ل سمو م لس داس  عورسو خيط ل واس هد

 يرر . : محل هلال زن آم مشي ءرألق 0 نوعمجم
 لس

 هو ل ل ا 000 ا ل

 هلال عم جل ترذأ ُهّللآَء لق الدلحو امارح هضم شل عجَف

 امك ةفاك سانلل هللا ةعيرش نأل ؛امجع مأ اوناك ابرع اعيمج سانلل ءادنلا

 .[ابس] « 62 ... اريذتو اريشب ساّئلل ةَفاك الإ كانْلسرَأ امو ]» :هناحبس لاق

 . 4 سائلا اهيأ اي 9 :ىلاعت هلوقل ديعبلاب ءادنلا ناك اذلو

 ماسقأ ىه ةعبرأ رصانع هيف تعمتجا دق لكي هب ءاج ام نأ ةيآلا هذه نيبت
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 برضو ءرجزلاو رشلا نع داعبإلاو ريخ لك ىلإ ةوعدلا لوألا مسقلا
 لاق امك «رابتعالاو ةظعلاب ةيسفنلا ةيبرتلاو «ميكحلا ىنآارقلا صصقلا ىف لاثمألا

 .[فسوي] 4 059 .... باَبلألا يلوأل ٌةربع مهصصَق يف َناَك دَقَل > : ىلاعت

 اذه ىف برلا ركذو 4 مُكَبَر نمل :لاقف هسفن ىلإ ةظعوملا هناحبس بسنو
 هسفن تهقفو كردأو ربتعاو ظعتا نمل ةميكحلا ةينابرلا ةيبرتلا ىف اهنأب راعشإ ماقملا

 .اهاعوو قئاقحلا ىلإ

 لاق امك ءرودصلا ىف امل ءافش هنأ نآرقلا هيلع لمتشا ام هنأ  ىناثلا مسقلا
 ةيبرت وه ايباجيإ ابجاو ىضتقت ةظعوملا تناك اذإف «ٍرودّصلا يف اَمَل ءاَفْسَو ا : ىلاعت
 دقحو دسح نم ةيسفنلا ضارمألا ناردأل ةلازإو فشك ءافشلاف «ءاشنإو بيذهتو

 ىف اماقسأ نوكت نأ ىلإ ىهتنتو رودصلا ىف ئدتبت فوخو عزانتو ضغابتو
 نآرقلا ىفو «ءاود ىلإ جاتحي ءاد اذه لكو ءهضوقتو هءانب دسفت ىرشبلا عمتجملا

 .ءافشلا هب نوكي ىذلا ءاودلا كلذ ميركلا

 ىلإ ةيادهلا هيف نأ ىأ «ىدهو 8 :هناحبس لاقف ةيادهلا وه  ثلاثلا مسقلا
 اودعبو موقألا قيرطلا اوكلسف مهيلع هللا معنأ نيذلا طارص وهو ؛ميقتسملا قيرطلا

 مهبولق هب .تماقتسا هللا نم ىده ىلع اوراسو «جاجوعالاو لالضلاو كرشلا نع

 دصقلا نع ءاوتلا الو هيف جوع الل ميوقلا لماكلا عمتجملا مهنم ناكو مهتنسلأو

 .ىوسلا

 «ةمحر نم ميركلا نآرقلا ىف ام وه 4َنيِنمْومْلَل ةَمَحَرَو » - عبارلا مسقلا
 ءهقح قح ىذ لك اهب ذخأي ىذلا نينمؤملا عمتجمل ةمظنملا ةعيرشلا ىه انه ةمحرلاو

 ىفو ةمحر اهمظن لكو سانلاب ةمحر ةيباجيإلا اهعئارش ىفف «ملاظلا اهب عدتريو

 ملظلا ناك اذإو «داحآلا ملظل عفدو داسفلا نم ةيقنت اهنأل ؛ةمحر ةيهانلا اهعئارش

 ميكحلا باتكلا اهعرش ىتلا ةرجازلا تابوقعلا نإو «ةداعسو ةمحر هعفدف ءاقش

 ال نم» ْ:ِةْلككك لاق دقو «مهمئارجب نومرجملا ذخؤي نأ ةمحرلا نم هنإو ء«ةمحر



 سنوي ةروسريسفت #
 للبلاك
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 يف مكلو 9 :ىلاعت لاق اذلو ؛ةمحر صاصتقلاو ملظلا عفدو 090م ال مَحْرَي

 .[ةرقبلا] 4 5 ... بابلألا يلوأ اي ةاّيح صاصقلا

 هللا عفد الولو ... 9 : .لاصت هلوق نم كلذو ةسجر نيدشعلا ءادا عيدي

 .[ةرقبلا] < 629 ... ضرألا تدّسَفَل ضعبب مهضعب سائلا

 هظعاومب نوظعتي مهنآل ؛ني نينمؤملل ةمحرلاو ىدهلاو ءافشلاو ةظعوملا نإو

 . هتمحر مهلانتو هتيادهب نودتهيو هئافشب نوفشتسيو

 ةيلمعلا ةمكحلل عماج باتك ءاج دق» :ةيآلا هذه ىزغم ىف ىواضيبلا لاق

 ( حباقملا نع ةرجازلاو نساحملا ىف ةبغرملا ءاهحباقمو لامعألا نساحم نع ةفشاكلا

 ىدهو داقتعالا ءوسو كوكشلا نم رودصلا ىف امل ءافش ىه ىتلا ةيرظنلا ةمكحلاو

 تاملظ نم اهب اوجن  مهيلع تلزنأ ثيح «نينمؤملل ةمحرو نيقيلاو قحلا ىلإ

 .«نائحلا تاجرد

 لضفلا اذه ىلع لمتشملا ميركلا نآرقلا لوزن هدابع ىلع هللا لضف نم نإ

 :هناحبس هيف لوقي ىذلا ميظعلا

 . 4 27 نوعمجي امم ريخ وه اوحرفيلف كلَذِبَف هتمحربو هللا لضفب لقت

 ىذلا نآرقلا اذه نأ ىأ 4 هتمحربو هللا لضفب ! :لوقي نأ ِلِي هيبن هللا رمأ

 هللا لضف نم ىه ةعيرشلاو ءاهتيادهو بولقلا ءافشو ةنيبمللا ةظعوملل اعماج لزن

 نم مهذقنأ نيذلا هدابع ىلع هتمحربو ءءاشي نم اهب صتخي ىذلا هقلخ ىلع

 نيبي مث «باتكلا ليزنت نم ىلاعت هللا دارم امهيلك نأ نايبل ؛(ءابلا) رجلا فرح

 :ىلاعت هلوقل حرفلاو رورسلاو ةداعسلل ساسأ وه هيف امب نآرقلا اذه نأ هناحبس

 .هجيرخت قبس دقو «هيلع قفتم )١(
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 هلوق ىف ىوطملا ردقملا طرشلا باوج ىف ةعقاو ةيناثلا ءافلاو 4 اوحرفيلَف كلدبف»
 ءاوحرفيلف هتمحرو هللا لضف نم ناك اذإ لوزنلا كلذ نإف ىأ « كلذبف  :ىلاعت

 ديزي وهو ةحرفلا بابسأ نم ةمحرلا كلتو لضفلا كلذ نأ ديكأتل («ءابلا» ترركتو

 ىف ريمضلا 4دوُعَمَجي اَمَم ريَخ وه :ىلاعت لاق كلذلو ؛ايندلا ريخ لك ىلع
 ريخ» «بولقلا ماقسأل ءافشو ةيادهو ةظعوم نم هيف امب نآرقلا ىلإ دوعي 4 ره

 مه امم كلذ ريغو ةوقلا بابسأو ايندلا ىف ءاخرو لاومأ نم ىأ « َنوُعمَجي امم

 ىلع الابو نوكي هنإف انمز حرفي ناك نإ هنإف «هيف نيبغار هعمج ىلع نوصيرح
 لدت ريخ ةملكو «ةيحور عفانمو ةلجاع ةيدام عفانم نيب ىه انه ةلضافملاو «هبيحاص

 .هنوعمجي ىذلا اذه نع تاجردلا ىلعأ غلب هنأ ىلع

 اهقاطن نع نورفاكلا جرخي مارحلاو لالحلا لمشت ىتلا ةميحرلا ةعيرشلا نإ

 :ىلاعت لاق اذهلو

 مكل نذأ هّللآ لق ًالالحو اًمارح هنم متلَعَجَف قْزَر نم مكَل هللا لزنأ ام متيأرأ لق 9

 . 6 63 نورتفت هللا ىلع مأ

 هنولعجي ذإ مهيلإ لزنأ ىذلا قزرلا نع مهلأسي نأ ٌهِْلَك هيبن ىلاعت هللا رمأ
 ةيآلا ىف ىلاعت هللا نيب دقو .مرحيو مهل لحي ىهلإ رمأ ريغ نم الالحو امارح

 اذإ هللا ةمحر نوقلتي فيك ةميركلا ةيآلا هذه ىفو «مهدشرأو مهاده فيك ةقباسلا

 . كرشلاب مهسوفن تفرحنا

 نم اهدعب امو ةيؤرلا ىلع بصنم راكنإلاو ىراكنإ ماهفتسا 4 متيأرأ»

 ىأ «عقاولل راكنإ انه ىراكنإلا ماهفتسالاو ءالالح هضعبو امارح هضعب مهلعج

 .الالحو امارح هنم اولعج نأ ىلع مهخبوي ىلاعت هللاف خيبوتلا ىنعمب

 ةمحر قزرلا نأ رابتعاب لوزنلاب ربعو ءاشنأو قلخ اهانعم 4 لزنأ» ةملكو
 امم ءىش لك تارمث نم هب تبنأ ارطم ءامسلا نم هناحبس لزنأ «ىلاعت هللا نم ةلزان

 ةيلصألا ةحابإلاب لالح نيوكتلاو قلخلا لصأ ىضتقمب وهو ماعنألاو سانلا لكأي
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 [ةرقبلا] 4 69 . . .اًعيمَج ضْرألا يف ام مُكَل قلَح يذلا وه إ» :ىلاعت لوقي «ةنباثلا
 امم هّلل اوُلَعَجَو )» :هناحبس لوقيو «ىلاعت هللا اهمرح ىتلا ثئابخلا نم ناك ام الإ
 <« 029 ... انئاكرشل اذهَو مهمعّرب هّلل اه اوُلاَقَف اًبيصت ماَعنألاو ثَرَحْلا نم ًاَرَ

 . [ماعنألا]

 اثبعو هللاب اكرشو ةمعنلاب ارفك كلذ ريغو ماح او ةليصولاو ةبئاسلا اومرحو

 . هتمح رب

 نكي ملو «مكسفنأ ىلع امارح هنم متريص ىأ 4 الالحو امارح هنم متلعجف

 نأ هلم هيبن ىلاعت هللا رمأ مث .همرحي مل هللا نأ ىضتقمب الالح ناك لب كلذك

 ظفل ىلع لخاد ماهفتسالا انهو 24 نورتفت هللا ىلع مأ مكل نذأ هللا لق» مهلأسي

 «كلذ دعب «نذأ» هيلع لد فوذحم لعفل لعاف وهو نذإلا هعوضومو ةلالحلا

 40 تّقشنا ءاَمَّسلا اَذِإ8 :هلوق ىف امك مسالا ىلع لخد اذإ طرشلاك

 .[قاقشنالا]

 ةيلاتلا 4 مأ »و «ميرحتلا اذهل خيبوتلا عم عوقولا راكنإل ىراكنإ ماهفتسالا

 نم لاّقتنا وهف «هعوقو ىفنم هنع مهفتسملا نأل ؛ قباسلا ماهفتسالا نع بارضوإلل

 عم هناحبس مكح دقف «عقاولل فان ىخيبوت ماهفتسا ىلإ ىفانلا ىراكنإلا ماهفتسالا

 ىلع خيبوتلل صحم ماهفتسالاو «هللا نذإب كلذ نوكي نأ ىفنب ىخيبوتلا بجعتلا

 4 ةررشوللا ىلعبأو : ىلاعت هللا ىلع ءارتفالا وهو «مهنم عقو ام

 هللا ىلع نورتفت اذهب متنأ ىأ «٠ صيصختلل صيصختلل هللا ىلعإ» : ىلاعت هلوق مدقو

 قلاخو مهقلاخ هللا ىلع مهؤارتفا نوكي نأ ريكفتلا ىف داسف ىأو «هريغ ىلع ال

 نودبعي نكلو هقلخ ىف هل كيرش ال هنأو قلاخلاب نوفرتعي مهنأو هلك دوجولا

 هللا ىلاعت .هريربت ىفو مهكرش ىف ءافخس اوناكف «هدنع ةعفاش نوكتل راجحألا

 .نوكرشي امع



 سنوي ةروس ريسفت 0#
 0 لالالالا

 هب لجلب
 يي

 هللا ىلع نورتفي نيذلا هعقوتي امع مهلأس نورتفي مهنأ هناحبس دكأ نأ دعب

 .ةمايقلا موي بذكلا

 ساّنلا ىَلع ضف وُ ِهللانإ ةمايقلا موي بذا هللا ىلع نورتي نيدْا نط امو

 . 4 © توركشي ال مهرتكأ نكلو

 نأ لدب اليبس مهسفنأل هوراتخا ىذلا نظلا ىلع ىنبمللا عقوتلا وه انه نظلا

 نوعقوتي اميف اوركفي نأل بلطو ىراكنإ ىخيبوت ماهفتسالاو «نينقيتسم اورحتي

 مأ ؟ميعنلا تانج اولخدي نأ هللا ىلع مهئارتفا عم نوعقوتي له ؛ةمايقلا موي

 .ةرماوأ ىلع درمتو نايصع نم ىلاعت هللا بنج ىف اوعنص امل اقافو ءازج نوعقوتي

 لالحلا ىف هللا ىلع اورتفاف لالضلا عاونأ دعبأ ىلإ مهنايصع ىف اوراس مهنإ لب
 هللا مرحام اوللحو ءهيلإ ميرحتلا اوبسنو همعن مهسفنأ ىلع اومرحف «مارحلاو
 .ايارع فاوطلا نم نولعفي اوناك امك اورتفاو

 تابيط اومرحو اولدبو اوريغ نيذلا مهو «مهيلع معنأ هنأ هناحبس نيب دقو

 لاقف «هناحبس مهيلع هب لضفت ام ىلع دمحلاو ةعاطلاب اوركشي ملو مهل تلحأ

 هلوق ىف 4 نوركشي ال مهَرْثْكَأ نكلو ساّنلا ىَلَع ل ضف وذل هللا نإ :هتاملك تلاعت

 لك بحصي لضفلا نأبو «ةيمسالا ةلمجلابو ةدكؤملا 4نإب هلضفل ديكأت ىلاعت

 .ماللاب كلذ ادّكؤم رم لصف وأل) : هناحبس لاقف : «ىلاعت دابعلا رومأل هفيرصت

 اهنع اولدع مهرشكأ نأ ررقو ةيقطنما ةجيعنلا هذه ىلع هناحبس كردتساف اوركشي

 ريبعتلا ناكو ءاودحجو نوركشي ال اوناكف لالضلا ىلإ اهكلسم نع اوفرحناو

 .نآ دعب انآ هددجتو مهدوحج رركتو مهركش مدع ماودل ؛عراضملاب
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 لالالا وملللللااا ا 2

  7الا ١ .

 يت

 دابعلا ىلع بيقر ىلاعت هللا

 :ىلاعت لاق

 0و سس ر# ملا

 ِناَءْرَف نم ُهّنِمْأوُلتناَم اَمَوِنَأَس فُنْوكَتاَمَو

 َنوُصيِفُت ْذِإادوهش كيا كحال لهنا
 ين لا ل

 يئالوِضْرَ [ٍفَقَرَد َدِلاَقْثُم نِم َكِيَر نع ُبُرَسياَمَوِديِف

 ل )نيم تتكفل ىفالإ ٍإ كرك إد نِمَرَعَص ألو ءامَسْل

 هلاني لَك ىبنلا مهوعدي ذإو ءاهنورفكيو هللا ةمعن نوركشي ال سانلا رثكأ نإ

 نم اهنوعبتي نم ةنتفو ةوعدلا ةمواقمو هعابتأ ضعبل بيذعتلاو مهؤازهتساو مهاذأ

 . مهتباجإ ءاجر مهل هلاهمإو كلذب هملع نيبي ىلاعت هّللاو «مهريغو ءافعضلا

 ىأ .هنأش تنأش مهلوق نم لاح لاو دصقلا وه نأشلا (نأش يف نوُكَت اًمو»

 داشرإ نم هلوقي امو هدصاقمو ٌةْيِلَك ىبنلا لاوحأ ملعي ىلاعت هللاو .هدصق تدصق

 هنم ولتت امو هبر ىلإ هتوعد ىف هداهجب ميلع هناحبس هللاو .هججحل نايبو هيجوتو

 نآرقلا ىف ةلاسرلا قيقحتلو ءنأشلا اذه لجأ نم مهيلع هولتت ام ىأ 4 نآرق نم

 هلجأ نم ولتت ام ىأ «نأشلا ىلع دوعي 4 هنم وُلتَت امو 9 :ىلاعت هلوق ىف ريمضلاف
 ىتلا تايآلاك قحلا تابثإل مهادحتتف ءمهبيذكتل نأشلا اذه نايب ىف مهيلع

 . هلثمب اوتأي نأ اهيف مهادحتي

 ىلإ ميركلا باطخلا تفتلا 4 ادوهش مُكَيلع انك لِ لمع نم َنوُلمعَت الو»

 اَهْيَأ اَي» :ىلاعت هلوق ىف باطخلا نأش وه امك «مهرفاكو مهنمؤم اعيمج سانلا

 لكب هتاحبس هملع نايبل سانلل ماعلا باطخلا اذه ناكو «[ةرقبلا] 4 69 ... ساّنلا

 الو نآَرُق نم هنم وُلعَت امو أش يف ْنوُكَت امو 8 ريشبتو راذنإ كلذ ىفو «نولمعي ام
 نم ءانثتسالل 4ّالإإ ةملكو ةيفان 4م .4 ادوهش مكيلع انك الإ لمع نم َنوُلمَعَت



 سنوي ةروهسريسفت ا
 اولا للا لللللل

 يي : ههه
 ريمض ءادوهش هيلع انك الإ هعم مهلمع الو مهعم ىبنلا لمع ناك ام ىأ «ىفنلا

 ةبسانمل اذكه ءاجو ءالالجإو اميظعت ةعامجلا ريمضب ءاجو «هناحبس هلل ملكتملا
 ددعب ةداهشلا ددعت نمضتت 4«ادوهش» نآلو ؛ 4 انك ل: ىف ةعامجلا ريمض

 ءاهيلع دهاش هنأكو ةعقاو لكل ةنياعملاو ةدهاشملا ملع ملعي ىلاعت هللاف ءاهثداوح

 - ىلعألا لثملا هلو  هناحبس هملع ناكو «ةدهاشملاب ملعلا ددعتي ثداوحلا ددعتبو

 .دوهش ملع

 لاق اذلو ءءارقتسالاو عبتتلاو ءاصحإلاو ةبقارملا ىنعم انه نمضتت ةداهشلاو

 4 هيف نوضيفت ْذإإ» هعوقو تقو ىف لمع لكو نأش لك ملعي هنأ نايب ىف ىلاعت

 « لمع ةملك ىلإ دوعي 4 هيفإط ةملك ىف ريمضلاو «لسرتساو عفدنا ىنعمب ضافأ
 هيف اوعفدنت نأ تقو هناحبس هملعي الإ «لوقلا لمعلا لمشيو ءالمع نولمعت ال ىأ

 نايب ىف هناحبس لاق اذلو ؛لج وأ قد ءارش ناك مأ اريخ ناك ءاوس نيلسرتسم

 يف الو ضرألا يف ِةَرَذ لاَقْعَم نم كبَر نع بزعي امو » :رغص امهم ءىش لكل هملع
 ىنعملاف بيغي ىأ 4 بزعي ف , 4 نيبم باتك يف الإ رَبْكَأ الو كلَذ نم رْغصأ الو ءامّسلا

 نزو ىأ 4 ةّرذ لاقثم «تاسحلا دنع أيهم امئاد رضاح وهف دعبي الو بيغي ال هنأ

 هللاو لقث تاذ ةاون ةرذلاب نأ ملعلا تبثأ دقو «ءايشألا تاتفل ءزج رغصأ ىهو ةرذ

 ةردقل ليلد ةدرفنمو ةعمتجم اهتوق ىف نإ :ءاملعلا لاقو ءاهيف امب ملعأ ىلاعت

 .راتخملا ديرملا لعافلا دوجولا ىف ءىش لكل ئشنملا

 ةملك 4 ربكأ الو كلذ نم رغصأ الو :هملع مومع نايب ىف هناحبس لوقي مث

 «نيبم باتك ىف بوتكم اذه لكو « بزي امإ» ىف ىفنلل ديكأت ىه انه الإ
 مومع هناحبس ركذ دقلو «هيف ام لك املعم اروشنم ةمايقلا موي زربي حضاو نّيِب ىأ
 ...طقست امو ِرحْبْلاَورَبْلا يف ام ملعيو وه الإ اهمّلعَي ال بيغلا حتافم هدنعو  ءايشألاب هملع

 يش باك يف لإ سالو ٍبطوالو وألا تاملظ ف حالو َهيإةفدو
 ظ . [ماعنالا] 4 ©9
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 ضرألا يف الو تاومّسل | يف ةّرذ لاقثم هنع بزعي ال... 9 :هناحبس لوقي م

 .[ًابس] *

 هنأل ؛ةيآلا هذه ىف ضرألا ىلع تاومسلا ميدقت نع ىرشخمزلا لءاست دقو

 ءامسلا قح نم» :ىرشخمزلا لاقف «سنوي ةروس نم ةيآلا ىف ضرألا مدق هناحبس
 ضرألا لهأ نوئش ىلع هتداهش ركذ امل هناحبس هنكلو «ضرألا ىلع مدقت نأ

 باسحلاو فيلكتلا نأ كلذ قوفو «ضرألا ميدقت مزلف مهلامعأو مهلاوحأو

 «فيلكتلا ملع ىف الإ ءامسلا لهأل فرعي الو ضرألا لهأ ىلع ريشبتلاو راذنإلاو

 ام لكب ميلع ىلاعت هللاو نودوعي اهيلإو نوبساحي نيذلا اهنم قلخ ضرألا نألو

 . (دوجولا ىف

 هللا ءايلوأ

 تونَرْحي مهالو مهّيلع ف وحال هلل يلو ثالالأ راس حاس ري هد حب دهم رعر م هس معسل سد
 هلآ
 م

 هل 5 وفني كَءاونَم اء 29

 مءالاص امس عص .
 م

 ادم َليِدياَلَرَْآلا فوايد يَحْلاِف
 ِ ودمر مو _دوص رو 4

 ا تكنْرْحياَلَو © ميِظعْلا رْوفْلاوه كلذ

 © ذيل يوَتلاَْهاَعِبج هَليَمَّرِْلا

 الو نوفاخي اال ميعنلا مهلآم نأو «هءايلوأ رصان هنأ ىلاعتو هناحبس ركذ

 اوناكو اونمآ نيذّلا 9 َنونَرَحَي مه الو مِهِيَلَع فوخ ال هللا ءاَيلْوَأ نإ الأ » :نونزحي

 . 4 69 َنِرَقَتي

 ىف ىلاعت هللا نوكيو «هيهاون بنتجملا هرماوأل عيطملا هلل بحملا وه هللا ىلو

 ءاقتاو ءايناث هتمحرو ءالوأ هاضر ءاجر هللا بح ىف الإ كرحتي ال ءامئاد هبلق
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 2 ها لجل»

 هللا نيبف مهيلع نوربكتسيو مهنوداعي اوناك نيرفاكلا نيكرشملا نإو ءاشثلاث هباذع

 ءايلوأو «مهالوم هللا نأب هولدبتسا دقف نيرفاكلا ءالو اودقف اوناك اذإ مهنأ ىلاعت

 هلوق ىف ءاج امك «هلوسرو هللا دداحي نم نوداوي الو مهنيب اميف نوباحتي هللا

 اوناك ولو هَلوسرو ِهّللا ٌداَح نم نوداوي رخآلا موّيلاو هّللاب تونمؤي اموَق دجت الا : ىلاعت

 . [ةلداجملا] 4 69 . .. مهتريشع وأ مهتاوخإ وأ مهءانبأ وأ مهءابآ

 الو هنوبقرتي باذع نم مهيلع فوخ ال 4 نونَرَحَي مهالو مِهيلع فوخ ال

 هناحبس هللاب ةرماع مهبولق نأل ؛مهنع نزحلا ىفن دكأو «مهتاف ريخل نونزحي مه

 نإف هنوري مهنأك هنودبعي ناميإلا قح هللاب اونمآ 457 َنوَقَتي اوناكو اونمآ َنيِذّلا
 وه اذهو «هناحبس ةيلعلا هترضح ىف مهنأك مهتدابع ىف نوسحي هنوري اونوكي مل

 . 37(كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعا» كي لاق امك «ءناسحإلا

 .هباذع نوقتيو ىلاعت هللا بضغ نوفاخي ىأ 4 َنوُقَتي اوناكو

 نوكت «هتاقت قح هللا نوقتيو نوئسحيو ناميإلا كلذ نونمؤي ذإ مهنإو
 هلل مهرومأ اوضوف دقو «مهلبقتسم نم نوفاخي الف ىلاعت هللا ركذب ةرماع مهبولق

 ىلاعت هلل اوكرتو «بابسألاب مهذخأ دعب هلكوت قح هناحبس هيلع اولكوتو ىلاعت
 .اهتاببسمب بابسألا طبريو قفوي نأ نينمؤم

 :امهازغم امهل ناترابع انهو

 مهنأ ىأ «نونزحي مه الو مِهِيَلَع فوخ الإ :ىلاعت هلوق - ىلوألا ةرابعلا

 ىلإ نانتمطالا مهبولق ىف ىقلي ىلاعت هللاف هبر نم نمؤملا هوجري ام نوجري
 :نزحلا مدعل ديكأت © نونزحي مه الو 9 :ىلاعت هلوق ىفو «لبقتسملا

 فوخ ال ىف روكذملا ىفنلل ةدكؤم اهنإف «ةيفانلا «الإ» ةملك راركتب :الوأ

 .4 مهيلع
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 .مكحلا تادكؤم نم دكؤم كلذف مه ريمضلا ركذب :ايناث

 ؛نزحلا مهلخادي ال مهنإف رارمتسالا روصي ىذلا عراضملاب ريبعتلا ىف :اثلاث

 هلوقك نزحلا درطي نانئمطالاو «ةنينأمط تآلتماف هللا ركذب امئاد ةرماع مهبولق نأل

 . .[دعرلا] 4 629 بوُلَقْلا نكمطت هللا ركذب الأ. .. 9 : ىلاعت

 ىضاملا نيب عمج هيفو ُ«َدوَقَتي اوناكو 9 :ىلاعت هلوق - ةيناثلا ةرابعلا
 رارمتسا ديفي اذهو 24 نوقَتي ىف عراضملاو 4 اوناَك 2 ىف ىضاملا . عراضملاو

 مهلامعأ نورغصتسي كلذب مهو «ىلاعت هللا ةيشخب امئاد ةئلتمم مهبولق «ىوقتلا

 «هباذع نوفاخيو هتمحر نوجريف هللا قح اودؤي مل مهنأ نورعشيو هللا قح راوجب

 .امئاد هللا نم نيبيرقلا نيقيدصلا ماقم كلذو

 مهام ادابع هلل نإ :لاق هنأ دي هللا لوسر نع هنع هللا ىضر رمع نع

 : ليق هللا نم مهناكمل ةمايقلا موي ءادهشلاو ءايبنألا مهطبغي ءادهش الو ءايبنأب

 ريغ نم هللا ىف اوباحت موق مه :لاق ؟مهلامعأ امو ءمه نم انربخأ هللا لوسر اي

 نم ربانم ىلعل مهنإو رونل مههوجو نإ هللاوف ءاهنوطاعتي لاومأ الو مهنيب ماحرأ
 الأ» :ةيآلا أرق مث (١2)سانلا نزح اذإ نونزحي الو سانلا فاخ اذإ نوفاخي ال رون
 مهل 0 َنوُقَتَي اوناكو اونمآ نيذّلا 69 َنوُنَرَحَي مه الو مِهِيَلَع فوخ ال هّللا ءايلوَأ نإ

 . 6 ةرخآلا يفو اينلا ةايحلا يف ئرشبلا
 ناميإلا اهنأب هناحبس اهفرع دقو ةيالولا ىنعم ىف مالكلا كرتن نأ لبقو

 قراوخ لوح ملكتن نأ دبال «ىوقتلاب سفنلا ءالتماو لماكلا ناسحإلاو صلاخلا

 مالكلا ءاملع ضعبو «ءايلوأ مهنومسي نم ىديأ ىلع ىرجت اهنأ نولوقي «تاداعلل

 تيمسو لسرلا دي ىلع ءاج امل فالخ كلذو «ةمارك ىمست اهنإ :نولوقي
5 

 )١( (؟5؟51789) هنع هللا ىضر ىرعشألا كلام ىبأ دنسم  راصنألا دئسم ىقاب :دمحأ هجرخأ .
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 ديزن ال :لوقن نحنو «ءايلوألا ةماركب ناميإلا بوجو ىلإ ضعبلا بهذيو

 هفلكي مل امب نمؤي نأ هيلع سيلف كلذ نم ائيش ري مل نمو «ىأر امب رسيلف ارحس
 .هب ناميإلا ىلاعت هللا

 :هلوقب ريخ نم ىلاعت هللا ءايلوأ لاني ام هناحبس ركذ دقو

 ُروَفْلا َوُه كلف هللا تاّملَكل َليِدّبَت ال ةرخآلا ىفو ايْندلا ةاَيَحْلا يف ئرشلا مُهَل»
 . 4 62 ميظعلا

 «ةرخآلا ىفو ايندلا ةايحلا ىف ىرشبلاب مهل ىلاعت هللا مكح دقو ءمهسفنأ ىف

 هررق ام ىهو 4 هللا تاّملكل ليدبت ال» :هناحبس لاق اذلو .قح دعو كلذو

 هللا تاملكل ليدبت الو اهيف فالخ ال ىهف روشنو ثعبو ميعنو باذع نم هناحبس

 .نيقتملا هدابعل اهبتك ىتلا هللا تاملك ىف ريغي وأ لدبي ىذلا اذ نمو ةيقابلا ةيلزألا

 ٍميركلا هباتك ىف نيقتملا هدابعل هللا هركذ امب نوكت ايندلا ةايحلا ىف ىرشبلاو

 مهِيَلَع لست اوماقعسا مث ِهّللا انبر اوُلاَق نيدْلا نإ » :ىلاعت هلوقك لَك هيبن هنسو

 يف مُكؤايلوُأ نحت 60 نودعوت مك يتلا ةّنجْلاِب اورشبأو اونزحت الو اوُفاَحَت الأ ةكئالملا

 4 ©9 َنوعَدَت ام اهيف مُكَلَو مكسفنأ يهتشَت ام اهيف مكَلو ةرخآلا يفو ايندلا ةاَيحْلا

 .[تلصف]

 هرشبت ةقداصلا ايؤرلا ىه ىرشبلا نإ» :لاق هنأ ِةِِللَك ىبنلا نع ىور دقو

 نع ىور .لعفي امب اضرلاو هلمع ىلع ءانثلا نوكت ىرشبلا نأ ىورو ,27ريخلاب

 ةالصلا :ملسم هاور امك .(599-) تارشبملا - ريبعتلا :هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع وحنب ىراخبلا هاور )١(

 «(810/5) ةالصلا :دواد وبأو )٠١540(« قيبطتلا :ىئاسنلاو «(479) عوكرلا ىف نآرقلا ةءارق نع ىهنلا -

 )١7560(. ةالصلا :ىمرادلاو )5١5(. مشاه ىنب دنسم :دمحأو 7899(2) ايؤرلا ريبعت : ةجام نباو



 سنوي ةروس ريسفت 4.
 ملل0ا0الللاالاا1االااا لااا الل

 ا بر

 «هيلع نونثيو سانلا هدمحي لمعلا لمعي لجرلا نإ هللا لوسر اي :ليق هنأ رذ ىبأ

 .272نمؤملا ىرشب لجاع كلت» :ِهِكي لاقف

 لإ ليمت ىلاعت هلل مههوجو اوصلخأ نيذلاو مهسوفن ةيفاصلا نينمؤملا نإ

 ءآر كي ىبنلا هجول مهتيؤر درجمب نونمؤي بارعألا ضعب ناكو «نيصلخملا بولق
 مث باذك هجوب اذه ام «باذك كنأ شيرق لوقت ىذلا تنأأ :هلأسف ىبارعأ ةرم

 ىبارعألا نمآف ههجو ىف ارون ادب ةيدمحملا سفنلا ءافص كلذ .ملسأ

 6 0 «ىرشلباب مهل ةكئالللا ءامل ىف ةديخلا ىرشب امأو
 هه

 .[ءايبنآلا]

 مهيديأ نيب مهرون ئعسي تانمؤمْاو نييمؤمْلا ىرت موي » : هناحبس لوقي امك

 زوفلا وه كلذ اهيف َنيدلاَخَر راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مولا مكارشب مهناَميأبو

 .[ديدحلا] +05 ميظعلا

 لوق ىلإ تنتلي الف مهيداهو ءايلوألا لدأ وهو هللا ىلو 55 ىبنا ناك اذإو

500 40 37 

 نزح وأ بأي الو مهب ىلي ال ىتح لي هل هن اذه هر كري الو

 رفكلا ىلع رارصإو ةدناعمو ةيرخسو ءازهتسا نمو ديدهتو بيذكت نم نولوقي ال

 هل مالستسالا نع ىهن نزحلا نع ىهنلاو «هولتقيل مهل هوملسي نأ هتريشعل مهبلطو
 ىهنلا كلذ للع دقو «سانلا نم همصاع هللاف «هتوعد ىف رمتسي لب هب لاغشنالاو

 ىف فائئتسا اذهو .4اعيمج هلل ةَرعْلا نإ لاقف «هل ةياهنلا ىف بلخلا نأ نيبي ام
 ةزع الف ىلاعت هلل اهعيمجو ناطلسلاو ةبلغلا ىه ةزعلاو «قباسلا ىهنلل ليلعتلا ماقم

 حلاصلا ىلع ىنثأ اذإ - ةلصلاو ربلا :ملسم هاور ثيدحلاو 2٠« م99 راصنألا دئسم :دمحأ ظفل اذه (1)

 . هنع هللا ىضر رذ ىبأ نع (55155) هرضت ال ىرشب ىهف
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 0لا00للللااا00وللا ااا الللللللاااااتتتتئئالإلإللللا

 : اك
- 

 ةزع ركذي ملو «هعم نمو ىبنلا ءاذيإ اولواحو لطابلاب اولعتساو اوربكتسا نإو مهل

 ذإ هرصان هللاو هيلو وه ذإ ٌَِلَ ىبنلل ةزع ىه ىلاعتو هناحبس هتزع نأل هِي ىبنلل

 هللا ةملك لعجو هتينادحوو هللا ىلإ هتوعد ببسب هلائي ام هلانيو هليبس ىلإ ؛وعدي

 . ىلفسلا ىه رفكلا ةملكو ايلعلا ىه

 عيمّسلا وه 8 :ةيآلا ماتخخ ىف ىلاعت هلوقب هيدناعم ددهو «هيبن هللا نآمط دقو
 . 4 ميلعلا

 هللا ةزع -الوأ نادكؤي «ءنافصو ناذهو ةلالجلا ظفل ىلإ دوعي ريمضلاو

 ميلع «عمسي نم ملع ملاع ىأ ءعيمس هنأل ؛بلاغلا زيزعلا وه هدحو هنأو ىلاعت

 -ايناث ء«هدحو زيزعلا وهف كلذك ناك نمو رهظ امو اهنم ىفخ ام مهلاوحأ لكب

 نولوقي ام ىلع مهبساحي هنآل ؛نولوقي ام ةبقاعب نيئزهتسملا ءالؤهل راذنإ
 .ءىش لك ىلع رداقلا رصانلا وهو ىلولا وه هللاو نوئزهتسيو

 هدحو قلاخلا وه كللا

 :ىلاعت لوقي

 ها ا أ أ

 ١ | !كراإالأ

 م 000 ١

 |عيشبامو ٍضْرأَلا ف نَمَو ِتَوَمَّسلأفْنَم هر آ
 المو يد

 م 8 !برعَببينإ ءاكحرش هلأ ضن بود نم وعدي

 كللعج راو ه اذ وصرخ مه مر
 هلك فديتني هان ستل لا

 ارَلَوُدَسَأَزكئاوُناَم 57 توُعَمْنَم ِوَوَمَل تب

 ٍضْرَأْلا فاَمَو ٍتَوَمََسلا فام يلام ةكدحبس كدب
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 للا ااا لااا
 ااا ٠١

 يب

 هتردق ىلع اليلد نوكي نأ نكمي امو هناحبس هلوقي ام ىلإ هيبنتلل «الأ»

 ىف نم هل ىلاعتو هناحبس هنأ هيبنتلاب ريدجلا رمألاو ءهدحو هتدابعل ةبجوملا ةرهاقلا
 كلمي ىلاعت هللا نأ ىأ «ءالقعلل «نم# ةملكو «ءضرألا ىف نمو تاومسلا

 مهف مهكلمي ناك نإو «سنإو نجو ةكئالم نم ضرألاو تاومسلا ىف ءالقعلا

 ةَكئالَمْلا الو هلل ادَبَع َنوُكَي نأ َحيسَمْلا فكسْسي نأ 9 :ىلاعت لاق امك ءهديبع
 الإ ضرألاو تاومّسلا يف نم لك نإ :ىلاعت هلوقكو [ءاسنلا] 4699 ... نوبرقملا

 ءالقعلا ريغف اديبع ةيكلملا مكحل ءالؤه ناك اذإو «[ميرم] 4 69 ادّبَع ِنَمْحّرلا يتآ

 رايتخاو ةدارإو ةيرح ءالقعلل ذإ ؛اديبع اونوكي نأب ىلوأ راقبألاو راجحألا لثم

 نأ زئاجب سيلف مهكلمو مهقلخ هنأ مكحب هللا ديبع مه كلذ عمو ركفو لوقعو

 نود نم نوعدي َنيِذّلا عِبَتي امو :هناحبس لاق كلذلو ؛ىلاعت هللا ريغ دوبعم نوكي

 مهنأ ىلع مهنودبعي ىأ «مهنوعدي نيذلا نأ ميركلا صنلا ىدؤمو 4 ءاكرش هّللا
 نأ ىضتقت ىتلا ةكرشلا نم ءىش ىف ىلاعت هلل ءاكرش اوسيل ىلاعت هلل ءاكرش

 لك قلاخ نيب ةكرشلا هذه ققحتت فيكو «هكيرشل ريظن كيرشلا نأو اكلم كيرشلل

 هقلاخ هناحبس وه هدابع نم دبع نيب وأ «عفني الو رضي ال رجح نيبو ءىش
 «ىلاعت هلل ءاكرش هللا ريغ نودبعي نيذلا عبتي ال ىأ «ةيفان «امإ5 ةملكو ءهكلامو

 اورفك دقف هللا عم هللا ريغ ةدابع اوكرشأ مهنإ ذإ كلذو ءلدب ىنعمب 4 نم ةملكو

 .هودبعي ملو هللاب
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 للا للللللااا وللا المإلللا

 ١ ااا 1

 ىي 

 حصي الف ةدوجوم ريغ تناك اذإف ءاهل ةقيقح الو «بير الب ةيفنم ةكرشلاف
 .ضرألاو تاومسلا قلاخ وه هدحو هللا نأ فرعي نم اهلوقي نأ

 اولعجي نأ مهل تنيز ىتلا ىه مهنونظو مهماهوأ نأ ىلإ هناحبس راشأ

 انه « نإ 4 نوصرخَي الإ مه نو لا الإ نوعبتي نإ ف :ىلاعت لاق اذلو «ءاكرش

 ماهوألا وه امنإو حجارلا ملعلا وه نظلا سيلو نظلا الإ نوعبتي ال مهف «ةيفان

 ىتح «نييزتلا مكحب اهيلع ىلوتستو اهيف جلت مث مهلوقع اهمهوتت سجاوهلاو
 تنقيأو ماهوألا اهيف تششع ىتلا مهلوقع ىف ملعلاك نوكت ىتح لب نظلاك نوكت

 مث نونظي مث نومهوتي ىأ 24 َتوصْرْخَي الإ مه نإر » :هناحبس لوقيف ءاهب

 قلخي مل وهق هقلخ مومع هناحبس دكأ مل «ليلد الو ةجح نم مهل امو نودقتعي

 .هلك دوجولا قلخ لب مهدحو ءالقعلا

 كلذ يف نإ ارصبم راَهّنلاَو هيف اونكستل ليلا مُكَل لعَج يذلا وه ط :ىلاعت لوقي
 . 4 69 نوعَمسُي موقل تايآل

 هيف اونكسيل ليل «راهنلاو ليللا ىتمعنب ءالقعلا هقلخ ىلع ىلاعت هللا معنأ

 ىف اولمعيل ارصبم راهنلا لعجو ءاونئمطيلو مهنيعأ ةرق مهتايرذو مهيلهأ عم اورقيو
 نآل زاجم «ارصبم َراَهَنلاَو» :ىلاعت هلوق ىفو ءاهوحلصيو اهورمعي ضرألا

 هرون فصو ىف ةغلابملل نامزلا هب فصوو رصبلا ةمعن قزر ىذلا ىحلا وه رصمملا

 عقوم لاح راهنلاو ليللا فالتخاف ؛نوكلا قلخ لصأ ىلإ ةراشإ اذه ىفو ءهايضو
 نوكلا قلخ ىف هللا ةمعن ىلع ءاضتقالاب ةلالد هيف اذه ركذو ءضرألا نم سمشلا

 اهنداعم تاقبطو اهماكآو اهداهمو اهيساورب ضرألاو اهجوربب ءامسلا نم هلك
 اهوصحت ال هّللا ةمعن اودعت نر إ» معن نم اهيف ام لكو اهكامسأو اهرايطأو

 دحألا دحاولا هنأ ىلع لدت تايآ نم هيف امو هلك نوكلا نأو ء[لحنلا] 409

 امنإ ةدابعب سيل ةدابع مهل هنومسي ام نأو ءهدحو هلإلا هنأل ؛هاوس دوبعم ال هنأو
 يف نإ إ» :ىلاعت لاق كلذلو «مهئاوهألو اهل امدعضخ مهيلع ترطيس ماهوأ ىه

 راهنلاو ليللا قلخل ةحضاولا ةنيبلا لئالدلا ىلإ ةراشإ 4« َنوُعَمَسَي ِموَقَل تايآل كلذ
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 التت تلال مخمل لااا الأ اا!!!اللال ألا أ خ1 غم مخل خ1 غ1 1 غ1 خ14 خخخ ع غ غ4 44414144 خ1 4144 ع خامل خخخ ااا!!! ماع ممم ممم عملنا

 > ككل
 يي

 نمع عامسلا ىفني ىلاعت هللا نأكو «هب نودتهيو هل نوبيجتسيو قحلا نوعمسي موقل
 ال ْناَذآ مهّلو اهب تورصبي ال نيعأ مهّلو ... 9» :ىلاعت هلوقك .نوهقفي الو نوعمسي
 . [فارعألا] 4 659 ... اهب توعمسي

 مهيلع ىلتي نآرقلا نأل ؛رصبلا نود عمسلا هناحبس ركذ ةيآلا هذه ىف نكلو

 هللا ةدابعب مهل نآرقلا ءاعد نوعمسي ال مهف «نوربتعي الف مهسح عرقت تايآلاو

 .هب اوربتعاو نآرقلا اوعمسل تايآلاب نوربتعي اوناك ولو هدحو ىلاعت

 نإ ضرألا يف امو تاَوّمَّسلا يف ام ُهَل ينعْلا وه هتاحبس ادّلو هللا َدَحَنا اوُلاَق

 . 4 5 توملعت ال ام هللا ىَلع َنوُلوَقَتَأ اذهب اطلس نم مكدنع

 هلل كولمت حيسملاف «هل اديبعو ىلاعت هلل اكلم ضرألا ىف نم لك ناك اذإ

 ناك اذإو «ىلاعت هلل ادبع نوكي نأ فكنتسي نمو .هقلاخ هناحبس هنأل ؛ىلاعت

 ذختا هللا نإ لاق نم مهنع اكرش لقي ال هنإف «ةهلآ راجحألا اوذختا دق نويتئولا

 اولض اوناك نإو ةيهلإلا تاذلا اوسمي مل نوينثولاو ءكرشأ امهيلك نأ كلذ ؛ادلو

 تاذلا اوسمو كرشلا ىف مهوقفاو دقف ادلو هللا ذختا اولاق نم امأ ءاديعب الالض

 . ةيلعلا

 اوسيل ىراصنلاو ءاذه لاق نم هناحبس نيبي مل 4« ادّلو هللا َدَحَنا اولاَق »

 نأ :اولاق ةمهاربلاف «مهلبق  مهريغ  نوريثك هولاق نيذلا نأل كلذ ؛مهدحو

 ةينوطالفألا تذخأ مهنعو «هلإلا نبا اذوب نإ :اولاق نويذوبلاو «هللا نبا ةنشرك

 اهعضاوم نع تفرحو تلدب نأ دعب ةينارصنلا تذخأ ةريخألا نعو «ةثيدحلا

 .مالسلا هيلع حيسملا ىلع اوبذكو

 ىكرشم نأ «برعلا نم نيكرشملا نيبو مهنيب قرفلاو نوكرشم ءالؤه لكو
 هتاذ ىف دحاو ضرأالاو تاومسلا قلاخ هللا نإ :اولاق نأ دعب ناثوألا اودبع برعلا

 ذختا هللا نأ اوعدا نيذلا ءالؤه امأ ءهعم هريغ ةدابع ىف ناك مهكارشإو «هتافصو

 . مهريغ كرشأ امك دلولا نوكرشيو ىلاعت هللا تاذ نوهّزني ال مهنإف ادلو



 سنوي ةروس ريسفت 1#
 كلللللاا0100للللللللاالللللااال للا لول

 كاك ١
 يي

 نولوقي مهف مهلوقل قداص ريوصت 4 ادّلو هللا َدَحَنا اوُناَق 8 :ىلاعت هلوق ىفو
 ضرألا ىلإ هدلو لزنأف ةقيلخلا تقحل ىتلا مدآ ةئيس نع رفكي نأ دارأ ىلاعت هللا نإ

 ةنيب ةراشإ كلذ ىلإ ريشي ىلاعت هلوقو «مهنع ءادف هبلصب ةقيلخلا ةئيطخ نع رفكيل

 هللا نأ ٍنوبسحيف ةيلعلا تاذلا نوسمي بيرغلا قمحألا لوقلا كلذب مهنإو «ةحضاو

 24 هتاحبس :مهلوقل ادر هناحبس لاق اذلو ءرشبلا جاتحي امك دلولا ىلإ جاتحي

 مل نيذلا ءالؤه لاوقأ نالطب ىلإ ةراشإ 4 ينَعْلا وه «ةيلعلا هتاذ تهزنت ىأ

 هيلع ليلد ال ءاعدا مهمالك نأ هناحبس نيب دقو «راتخم لعاف هللا نإ اولوقي

 نإ :هناحبس لاق اذلو «ةينانويلا ةفسلفلاو ةينامورلا ةينثولا اهتضرف تاضارتفاو

 ةملك لمعتسي ميركلا نآرقلاو ؛ةجحلا وه ناطلسلاو 4 اذهب ناَطْلَس نم مكدنع
 «لطابلا ىلع قحلا نم ناطلسب دجوت ةرهابلا ةجحلا نأل ؛ةجحلا ىنعم ىف ناطلسلا

 غلبأ نم زاجم كلذ ناك نإو نيملاظلا ةاغطلا ةطلس نم دعبأو ىوقأ قحلا ةطلسو

 . مالكلا

 ال ام هللا ىَلع َنوُلوُقت هنأ 9 اذه مهلوق ىف ىلاعت لاق دقف مهل ةجح ال اوناك اذإو

 ءايناث هللا ىلع بذكلابو ءالوأ لهجلاب مهيمرو خيبوتلل ماهفتسالاو 4 نومّلعَت
 :دلولا ىفن ىف ىلاعت هلوق ىف ءاج دقو ءاقلاث لقعو قطنم لكل مهتفلاخمبو

 هنم نطفي تاومسلا داكن 69 اذِإانيَش مَُنِج قل 52 الو نمحرلا َدَحُنا اوُناَقَو )

 نأ نمحّرلل يغب امو (59 ادلو نمحرلل اعد نأ 60 اذه لاَبجْلا رخو ضرألا قشدتو

 مهاصحأ قل 59 ادبع محلا يتآ الإ ضرألاو تاَوَمسلا يف نم لُك نإ 69 ادّو دخت

 .[ميرم] © 62 رق ةمايقلا مي هنآ ْمُهلُكو 69 دعمه

 هللا ىلع نورتفيو قيلي ال امب هنوفصيو نوملعي ال ام هللا ىلع نولوقي مهنإ
 .درلاب دلي هيبن رمأف كلذ ةبقاع هناحبس ركذ دقو «بذكلا ىلاعت

 . 4 69 توحلفي ال بذكلا هللا ىلع َنوُرعفَي نيذّلا نإ لق

 ذختا مهلوق ىف بذكلا ىرتفي نم ةبغم مهل نيبيل ِدككَك هيبن ىلاعت هللا رمأ
 «ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام مهلوقب هلل ءاعفش مانصألا نأو ءادلو هللا



 سنوي ةروس ريسفت
 وول
  7اال ١

 | يي

 اعطق بذكلا نم نوعطقي ىأ «بذكلا نورتفي ىنعمو «نوبذاك كلذ ىف مهو

 .هب ناهرب ال ام هللا ىلإ نوبسنيو

 اباذع هتبقاع نوكت ام زوفب سيلو ءريصقلا دمألا وه امنإ ايندلا ىف هب نوزوفي امو

 وهو دوجولا قلاخ ىلع اورتفا ءالؤهو هيلع ىرتفملا ربكيو ربكي ءارتفالاو

 ىف عراضملاب ريبعتلاو «6 نإ ةملكب مهحالف مدع هناحبس دكأو «هلالج لج هللا

 الأ ىلاعت هللا ىلع بذاكلا نأش نم نإو «رارمتسالا ىلع لدي نوحلفي ال ةملك

 ءارتفالا ةعانش نايبل 4 بذكلا 8 ةملك ىلع 4 هللا ىلع ةملك تمدق اذلو «حلفي
 . هكرابو هئشنمو دوجولا بر ىلع هنأو

 ءاهب نوزوفي اعتم نولاني نيبذاكلا نيرتفملا ءالؤه ىرن اننإ :لئاق لوقي دقو

 .ريصقلا اهدمأو ايندلا عاتم كلذ نأ ىلاعت هللا نيبف

 اًمب ديدّششلا ِباَدَعْلا مهقيذن مث مهعجرم انيلإ مث ايندلا يف عاَتم 8 :ىلاعت لوقي

 . 4 69 نورفكي اوناك

 الو نوقتملا هب زوفي ىذلا ميظعلا زوفلا سيل ايندلا ىف هنولاني ام نأ ىأ

 نودعي ال اريثك نوكبيو اليلق نوكحضي نم نأو «قحلا لهأ هلاني ىذلا حالفلا

 ريكنذتلاو «ةلجاعلا ةعفنملاب ةيقابلا ةعفنملل نودراط عفنلا ىندأل نيلجعتم لب «نيزئاف

 ريغ ليلق هنأ ىلإ ئموي عاتمب ريبعتلاو «ريغصتلاو ريقحتلل #عاتم# ةملك ىف

 اهبلطي نمو «ةرخآلا لدب ايندلا لبقي نم هيضتريو ءايندلا ىف هنأب ددح دقو «ليلج

 .ةرخآلا اهءارو حرطيو

 انيلِإ مث 8 :ءايبنألا نودحتيو هللا ىلع نوبذكي نم ةبقاع ىف هناحبس لوقي مث

 ةوم ىف 24 مث 9 ةملك .© نورفكي اوناك امب ديدشلا باذعلا مهقيذن مث مهعجرم



 سنوي ةروس ريسفت ا
 نالوا

 "يي رب لجلب

 ةينافلا ايندلا ةعتم نيب امف ىونعملا امأ ,ةعاسلا مايقو روشنلاو ثعبلا دعب هللا

 ىفو عجرم ىلع # انيلإ » ةملك ميدقت هيف 4 مهعجرم انيلإ 8 ىقابلا ةرخآلا باذعو
 دقو مكعوجر اندحو انيلإ ىأ «ديدشلا راذنإلا هعاروو صاصتخالا ىنعم كلذ

 نم متمدق ام ىلع قافولا ءازجلا اولانت نأ ديالف هللا ريغ متدبعو بذكلا متيرتفا

 باَذَعْلا مهقيدن مثل :هناحبس لاق اذلو «نيب كرشو ةدساف ةديقعو لطاب لوق

 نع ىلاعت هللا ربعو .اهلبق ىتلا اهتخأك اهعضوم ىلع 4مْث ا ةملكو 4 ديدّشلا
 نورعشي «مهسيساحأو مهرعاشم بيصي هنأ ىلإ ةراشإلل (مهقيذناا هلوقب باذعلا

 نأ هناحيس نيبي مث «ءاهريغ ادولج ىلاعت هّللا مهلدب مهدولج تجضن املكو هب

 رارمتسالا ىلع عراضملاو ىضاملا لعفلا لدي ثيح 4 نورفكي اوناك اًمبط كلذ

 .نآ دعب انآ هتوددجي مهرفك ىلع

 هموقو مالسلا هيلع حون

 :ىلاعت لاق

 1 داق مولد هب تلَعْلتأَو كت ذآ هما را مساس خخ حصر

 أوج تنكح أَ هلي تاك رك
 همس 2 2 0 2 9

 اوضقارش مَ نكبالَرُش ءاكرشو ملم
 ْنِإِرِجَأْنَي : 51سنة دوال 0 لا تا

 عقد 5 اع صم

 9 © نييلسملا تونا نأ ترم وَلَا عرج
 1 ىو أ هه و ِكْرْفْلَا ف هَعَم نمو هنيَحَبف ُهونَزَكَف

 0 7 كدا يك 1
 2 وع مر 000

 0 جلا مواطن بقل لشن قفل



 سنوي ةروسريسفت ا
 الطمع للمخ ع ع ممم الام[! م غ1 علال ململممممممامااللمملالل عع الللل للللل مملاممللملل ملل خخ ع 1غغغ1 ل ممم مع

 : ااا
 ين

 / 7 702 8 و هي و ريل مك سد رع م

 بوق لع عبطت َكَِدَك لبق نِممويأوبَدك اَميأوسِعَؤمل اونا أمَق
 © نيتنتلا

 ةربع مهصصق يف ناك دقل » :ىلاعت لاق امك ةربعلل نآرقلا ىف ةصقلا ءىجت
 ةصق نم ءزج لكو ةربع عضوم ىه ةصق لكف [فسوي] 4 659 ... بابلألا يلوأل

 الإ عضوم ىف ةلماك ةصق ءىجن داكت الو هعضو بسانت ءزجلا اذه ىف ةربعل وه

 ةرسآلا لاحل نايب ىهو اهعوضوم ىف ةلماكتم ىهف مالسلا هيلع فسوي ةصق

 نإ اهيناعم ىف مالكلا دنع نيبنس امك  ةنعارفلا دهع وأ نوعرف دهع ىف ةيرصملا
 هيلع  حون ةصق ىف دجن .اهعضوم ىف اهيلإ لجألا دتما نإ «ىلاعت هللا ءاش

 ملآلاو نزحلاب ىقلت تناك ىتلا كلتل ةهباشم فقاوم ءايبنألا نم هيلي نمو - مالسلا

 فقوم نوفقي اوناك نم اصوصخو شيرق ءاربك نم ّهْلِللَي ىبنلا بلق ىف ديدشلا

 نإ مهلوق كنزحي الو :هيبن ابطاخم ىلاعت هللا لاق دقل ىتح ءاهيف ةينثولا ةماعزلا

 هيلع  حون ةصق نم ءزج ركذ بسانملا نم ناكف 4« 2 ... اعيمج هلل ةّزعلا

 كلذكو «قرغ نم مهب لزن ام نايب مث مهرباصو ربص فيكو هموق عم - مالسلا
 - مالسلا هيلع - ىسوم هنم هيقل امو نوعرف ىناسنإلا خيراتلا ةيغاط عم ىسوم ةصق

 نأ دعب ليئارسإ ونب اجن نأ دعب ميلا ىف قرغلا نم هرمأ هيلإ لآ ام مث هب مواق امو

 نيملاظلا كاله ناكف .ميظعلا دوطلاك قرف لكو ءاقرف رشع ىنثا مهل رحبلا قلفنا

 ليسب ناك حون موق كالهف ءهعون فلتخا نإو قرغلاب ىسوم موقو حون موق نم

 .هدونجو نوعرف ىلع قبطنا مث مالسلا هيلع ىسوم عم ليئارسإ

 هيلع - حونب لصتا ىذلا نأشلا ميظعلا ربخلا ىأ # حون أبن مهيلع لتاو ©

 ةيراحملا تناكو ءالبلا هب لزن ىذلا هنآل ؟هب أدتبا لب «هموقب ىدتي ملو - مالسلا

 . رارصإب ناثوألا ةدابع ىلع اورصأو ضرأللا ىف اوغبو اوتع نيذلا هموق نيبو هنيب



 سنوي ةروس ريسفت 1#
 الللي خللا

 اا سل

 4 تلكوت هللا ىلع هللا تاّيآب يربكذدتو يِماَقُم مُكيلع ربك ناك نإ موق يؤ
 ىبرتو مهنيب أشن ىذلا هموق مهنأ وهو ءمهيلإ هبرقي امب مالسلا هيلع  حون مهادان

 نإ هيلع ابرح اونوكيو هوئواني نأ لدب هل اوبيجتسي نأ مهب ىلوألا ناكو مهيف

 هللا همرك ىذلا ةلاسرلا ماقم وه ماقملاو هللا نم ادّيؤم 4« يِماَقُم مُكيَلَع ربك َناَك

 دقف ىلابي ال مهب هنإف - هللا تايآب هريكذت مهلوقع كردت نأ نع مظعو هب ىلاعت

 مهل لاق نأ مهب مامتهالا مدع غلبو ءمهلوق هنزحي دعي ملو ىلاعت هللا ىلع لكوت

 بترتي هنإف ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل (ءافلا» .4 مكءاكرشو مكرمأ اوعمجأف )»
 اوعمْجَأَفظ «ىلاعت هللا ةملك ءاضمإ امزتعم مههجاوي نأ هللا ىلع لكوتلا ىلع
 هقثوو همزع دقع اذإ هرمأ عمج لاقي «متمزتعا ام اومزتعا ىأ 4 مكرمأ

 ىف ىلاعت هللا ءاكرش مهمعزب اهوذختا ىتلا ناثوألا ىه :ءاكرشلا .4 مكءاكرشو
 الكوتم هللا ىلع ادمتعم مهادحتي اذهب وهو «نوكرشي امع ىلاعتو هناحبس «هتدابع

 ءاروتسم مكرمأ نكي ال ىأ 4 ةَّمْغ مكيلع مكرمأ نكياال مُث» .هلكوت قح هيلع

 .ةرهاظ مكتوق لكب اوتثا ىأ ءانُيِب افوشكم ارهاظ نوكي لب ,4 معلا ىنعم اذهو

 ام وأ درط وأ كالهإ نم «نوربدت ىذلا رمألا كلذ ىب اولعفا ىأ « لإ اوضفا مث

 نم ديؤم ىنإف «نولجؤت ال مكرمأ اولجع ىأ 4 نورظنت الو» .مكسفنأ هنورت
 .هناحبس هيلع تدمتعا دقو متمزتعا ام ىنريضي نلو ىعم وهو هللا

 نم نوكأ نأ ترمأو هللا ىلع الإ يرجأ نإ رجأ نم مُكَبْلَأَس امَف مُكيَلوَت نإف »

 40 نيدشل
 اهيلإ مكوعدأ ىتلا ديحوتلا ةوعد نعو تايآلا نع متضرعأ ىأ 4 متيلوت »

 وأ لام نم ارجأ مكنم ديري ال ديشر حصانو نيمأ لوسر لوق نع نوضرعت مكنإف

 مكنم ديرأ ال ىأ ؛4 هللا ىلع الإ يرجأ نإ .هتاذل قحلا ديري امنإ ناطلس وأ هاج

 الو مكهاج الو مكفرش ال ةلاسرلا فرش وهو ىرجأ هللا ىنافك دقف ارجأ

 نوصلخم مهو مههوجو اوملسأ نيذلا «نيملسمْلا نم نوكأ نأ ترمأو ا مكناطلس

 . هللا دنع ام الإ نوديري ال



 سنوي ةروسريسفت 8
 للا للالللللللا

 ااا :٠
 "يي

 مهنأ مهل نيب نأ دعبو همدق ىذلا ىدحتلا دعب قحلا ىلإ ةنيل ةوعد هذه

 .هوبذكف اوداع مهنأ الإ هيلإ مهلامتسا هنإف قحلا مامأ ءافعض

 اوُبَدَك نيا انقرْغََو فئالَخ ْمُهاَنلَعَجَو كفا يف ُهَعّم نمو ُهاْيجَف هوُبَكَف
 . 4 09 نيردنملا َةبقاع َناَك فيك رظناف انتايآب

 ةصقلا تركذو «ءادتبا  مالسلا هيلع  حون عم نينمؤملا ةاجن هناحبس ركذ

 كلذ ىفو ءّةيِلكك هل نوكتس ةبقاعلا نأ نايبو نيملاعلل ىركذو قلك ىبنلل ةيرست

 : نارمأ

 ىف فئالخ هعابتأو - مالسلا هيلع  احون لعج هناحبس هنأ لوألا رمألا

 ىأ مدأ ءانبأل ءافلح ضرألا ىف نوشيعي نيذلا ىأ ةفيلخ عمج فئالخو «ضرألا

 .هعم اونمآ نيذلاو مالسلا هيلع حون ىف كلذ لاح مدآ ةيرذ ترصحنا

 نم ةربعلا انيبم هناحبس لاق مث «نيرخآلا قرغأ هناحبس هنأ - ىناثلا رمألاو

 مهانرذنأ نيذلا « نيرَذنمْلا ةبقاع ناك فيك رظناف 9 هموقو مالسلا هيلع حون ةصق

 امأ « مهتاجنم نيب هنأل ؛نينمؤملل ءازج هناحبس ركذي ملو ءاوربتعي ملو اونطفي ملف

 .نيدلا موي وهو باسحلا موي نوكي ىفوألا ءازجلا

 ربعف 4 انتايآب اوبّذك نيذّلا انقرغَأو 8 :ىلاعت لاق ذإ قارغإلا هناحبس ركذ دقو

 بيذكتلا تناك ةلصلاو «قرغلا ىف ببسلا ىه ةلصلا نأ ىلع ليلد لوصوملاب

 اورصأو اونمؤي ملف  مالسلا هيلع  حون مهل اهقاس ىتلا ىلاعت هللا تايآب

 .ارابكتسا اوربكتساو

 اوناَك اَمَف تاَنَيَبْلاِب مهوءاجف مهموَق ئَلِإ السر هدعب نم انشعب مث ]98 :ىلاعت لاق

 ميهاربإو بيعش حلاصو دوه لثم حون دعب نم ءايبنآلا ىلإ هناحبس راشأ
 ركذ ءاجلو «تايآلا نم هب اوءاج ام عم اوبذك مهلكو « مهريغو مالسلا مهيلع طولو

 ءاج امك ءايبن ايبن هناحبس مهركذي ملف «لامجإلاب  مالسلا هيلع  حون دعب لسرلا
 :نيرمأ تبثأ ىلاعت هللا نكلو دوه ةروس ىف ءىجيس امكو ىرخأ روس ىف



 4 سنوي ةروس ريسسفت 1#
 للا الالإللللللا

 أ <

 مهراظنأ افراص هتلاسر ىلع ةلادلا ةنيبلاب ءاج لوسر لك نأ لوألا رمألا

 ىلع دوعي 4 تانيا مهوءاَجَف  :ىلاعت هلوق ىف ريمضلاو «هيسف امو نوكلا ىلإ
 دوحجلا مهعمجي دحاو ليبق مهلايجأ فالتخا عم مهنأكو لسرلا لكب نيرفاكلا

 تافص فالخألا عمجيو سانلا ءانبأ سانلاف ؛ىلاعت هللا تايآب رفكلاو نايصعلاو

 عمجيو «قحلل قيدصتلاو ليلدلل ناعذإلا تافص نينمؤملا عمجيو «فالسألا

 .مهسوفن اهنقيتست ةنيب تناك ولو تايآلاب دوحجلا تافص نيبذكملا

 اهتوقش اهيلع هللا بتك ىتلا لايجألا هثراوتت ىذلا رفكلا ببس - ىناثلا رمألا
 نيذلا نأش نأ ىأ لبق نم هب اوُبَدَك مب اونمؤيل اوناَك اَمَقإ» :هتاملك تَّلج لاقف

 نأ لبق بيذكتلاب ءايبنألا نم ىبن هب ئجي ىذلا قحلا ةوعد دنع اوردابي نأ نورفكي

 اوعراس اذإف «ءهوفرعتيو هولمأتيو ليلدلا ىلإ اوعمتسي نأ لبقو هتوعد ىف اوعنمي
 اولضو اناعمإ لطابلا ىف اونعمأو مهرفك نع اولداجو قحلا نع اوأن بيذكتلاب

 ىلع قلغنتو مهبولق ىلع رفكلا عبطيو كلذ دعب ناميإ مهل ميقتسي الف اديعب لالض

 ال مهَف مهبولق ىَلع عبطو... »» :ىلاعت هلوق لثم ىرخأ تايآ ىف ءاج امك ءرفكلا
 مهف «نيدتعملا بوُلُق ىلع عبطت كلذك » :هلوقكو ء[ةبوتلا] 4 69 َدوِهَمَفَي
 ىرخألا دعب ةرملا ءادتعالا اورركيف دانعلا مهب جلي مث «نيدتعم راكنإلاب نوردابي

 ىلع ءادتعا نوكيف دح دنع نوفقي ال مهل امزالم افصو ءادتعالاو ريصي ىتح

 .دابعلا ىلعو هللا تايآ ىلعو قئاقحلا

 نوعرفو ىسوم ةصق نم

 لس هو ه١

 لإ ورَهَو ىَموُم مه دك انعم
 02 ترن امه واكو أتانا

 0 نيِبمرح لاذ نواحي ٌقحْلأمُه جام 2
 هل

 لادم ح4 جامل وحل نولومتَأ يسوم لاَ



 سنوي ةروس ريسفت ا##
 للا لا0ا0ا0ا0اااوللللاا للملا

 ؟مر_م طيب

 0 ا ا يي

 0 ورحل

 17 َنينِْؤمِب اكل نحاَمَو ِضْراْلاف ءايربيكْلأ اكل َنوكَتَو
 هر م سر 1+ وطح و ل حل

 ٌةَرَحَسْلْاءاَجاَمَلَ 4 ريع ب ناهز
2 
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 سنوي ةروسريسفت ا
 كالت الللللااااااا60للاالااا ل لاا0ا0600الوللاا ولولا

 ا بحل

 : ماقملا اذه ىف اهركذو ءنوعرفو ىسوم ةصق ىلاعت هللا ركذ كلذ دعب

 نم ءاربكلا نايغطو ةيناسنإلا خيرات ىف فرع ةيغاط ربكأ نوعرف - الوأ
 هع ىبنلا ىلع اقح ناكف هكلهأو ليئارسإ ىنبو ىسوم هللا زعأ دقو «هنود برعلا

 . 4 اعيمج هّلل ةَرعْلا نإ :لوقي ذإ ىلاعت هللا ةزع ىلإ نئمطي نأ

 ءاج دقو «هل اكلم مهاري هموق ىلع ًرابج ًارطيسم ناك نوعرف نأ - ايناث

 .هناحبس هل دابع اعيمج سانلا نأو هللا الإ كلام ال هنأب ِدْلِليَي دمحم

 ام الإ مكيرأ ام... 9 :مهل لوقيو هموق لوقع ىف مكحتي نوعرف ناك - اثلاث

 سفنلا ةيرحب يو دمحم ءاجو «[رفاغ»] 4 69 داَشّرلا ليبَس لإ مُكيِدهَأ امو ئرأ
 .لقعلاو ركفلاو

 اوناكو اوربكَتساَف اَئاَيآب هئلمو نوعرف لإ نوُراهو ئسوُم مهدعب نم انشعب مَنِ
 . 4 62 نيمٍرجُم اموُق

 ةيح ىه اذإف اهاقلأ ىتلا اصعلاب ءاجو ءهتلاسر ىلع ةلادلا ةنيبلاب ىسوم ءاج

 مهيلع تماق ارحس تسيل اهنأ اوفرع اذإف ءرحسلاب ملع ىلع هموق ناكو «ىعست
 ةلواطتمو ةبقاعتم نامزأ دعب هنأ ىأ «ىخارتلاو بيترتلل 4مُثإ ةملكو .ةجحلا
 هاخأ هعم لسري نأ ىلاعت هللا لأس ىسوم نأ كلذ «نوراهو ىسوم هللا ثعب

 نوعرف ىلإ هللا امهلسرأ .[هط] 4 69 يرمُأ يف هكرشأو 60 يرزأ هب ددشا )»

 ام ىلع هنوتلاميو ءرصم ىف قسفلا ىلع هنوضرحي نيذلاو هموق ءاربك ىأ «هئلمو

 امك ؛مهل ىأر ال نيلمهم اوناكو ةبلاغلا ةرثكلا ىأ رصم بعش ركذي ملو هيعدي

 بيذكتلاب اورداب دقو ««بلغ نمل ىه» رصم هركذ ىف صاعلا نب ورمع مهفصو

 نأب ةدهاشلا تانيبلاو قحلا ىلإ ةوعدلا ةقيقح اوربدتيو اوركفتي نأ نود هيف اولجعو

 ناكو 4 اوُرَّبْكَتِساَف © :هناحبس لاق اذلو «ىلاعت هللا نم ناثوعبم نوراهو ىسوم
 ىأ «بيذكتلل ةلعو بيذكت هيفو «رابكتسالاب ةردابملا ىلع ةلالدلل ءافلاب فطعلا

 ىلاعت هّللا مهفصوو مهناذآ اومصأو قحلا ىلإ عامتسالا نع اوربكتساو اوبذكف



 سنوي ةروس ريسفت 8#
 نا للا للا للا للاالااللل لل

  7الاول ١

 > يب

 ىف كلذك اوناك مهنأ ىلع لدت «اوناكو» ةملكو «نيمرجم اموَق اوناكو » :هلوقب

 قحلا ةوعد نكت ملف مهرارمتسا ىلع لدي 4نيِمرَجُمط مارجإلاب فصولاو «ىضخمل
 . ةباجتسم مهيف

 :مهلوسر عم مهنأش ىف ىلاعت لاق اذل

 . 6 69 َنيِبَم رحسل اذه نإ اوُناَق دنع نم قحلا مهءاج اّمَلَف ل١

 ءهدحو هللا ىلإو ديحوتلا ىلإ ةوعدلا وه قحلاو «بيقعتلاو بيترتلل ءافلا

 كلام ىلاعت هللا دنع نم هنأل ؛قحلا كلذل اريبكت 4 اندنع نم# :هناحبس لاقو
 هل ىتاذ فرش قحلا هنأب هفصوو «قحلاب هناحبس هفصوف ماركإلاو لالجلا ىذ كلملا

 هنأ ىلع ةلالدلا نمضتت قحلا ةملكو «هل ىفاضإ فرش ىلاعت هللا دنع نم هنوكبو

 أدتبا هنأ رهظيو تانيب تايآ عست ىسوم ىلاعت هللا ىتآ دقو .هيف بير ال قح

 «نيبم رحس هنأ اودكأف اورداب .4نيبم رحسل اذه نإ :اولاق اذلو ءاصعلا ميدقتب

 نم كلذ «ةيمسالا ةلمجلابو ماللابو ديكوتلا ىلع لدت 4ْنإ» نيب حضاو رحس ىأ
 مالسلا هيلع ىسوم ىلوت دقلو «هادم رخآ ىلإ هيف رامغنالا مث بيذكتلاب مهتعراسم

 .هتوعد نع عفادي نوعرف هكرتو ةبواجملا

 . 49 فررجأسلا لذي الو اذه رخسأ مكاج م نحلل أوت ةنَأ ئسوم لاق

 ماهفتسالاف رمألا ةقيقح نيلهاج ءرحسل هنإ مكءاج ال قحلل نولوقتأ ىأ

 راكنإلا ناكف اذه ٌرحسأ» :لاقف ماهفتسالا رركو «هيلع مهخيبوتو مهلوق راكنإل

 وهو مهلوق ىلع خيبوتلل ماهفتسالاو «ةقيقحلاو قحلل دحاجلا مهلوقو دوحجلل

 حلقي الو» :هلوقب ىلاعتو هناحبس دكأ دقو ءرحسب سيل ىأ «عوقولا راكنإل

 اوحلفي مل اذإو «ةلزانملاو لالدتسالا ةكرعم ىف نورحاسلا زوفي ال ىأ 4 نورحاّسلا

 .هيلع مه امب اوكسمتو دانعلا ىف اوحجل مهنكلو اونمؤت نأ بجي هنإف

 امو ضرألا يف ءايربكلا اَمْكَل نوكتو انءابآ هيلع اندجو اّمَع انسفلَتل اًسمجَأ اولاَق
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 للا للا

 ان بح

 انفرصتل ىأ .4 اَنءاَبآ هيلع انالجو اًمع انتفلل انتْنجَأ  :مهلوق ىلاعت هللا ركذ
 سمشلا ةدابع نمو ءاهيف لحي ىتلا ةهلآلاو نوعرف ةدابع نم انءابآ هيلع اندجو امع

 ةرطيسلاو ناطلسلا ىأ 4 ضْرأألا يف ءايِربكلا امكَل نوكَتو 9 .رقبلا ةدابعو عرزلا هلإو
 نأل ؛ءايربكلاب ناطلسلاو مكحلا نع ربعو ؛رصم ضرأ ىهو ضرألا ىف مكحلاو

 نأو ء«رابكتسالاو مكحتلاو ءالعتسالا الإ مكحلا ىف نومهفي ال اوناك نييرصملا

 .مكاحلل موكحملا ةدابعو «نيلوذرملا نيموكحملا ةقبطو ةيلاعلا نيمكاحلا ةقبط نوكت

 نع اوفن «نينمؤمب امكل نحن| امو 8 :اولاقف مهءاج امل قحلاب مهرفك اودكأ مث
 :كلذ ناكو ادكؤم ايفن ناميإلا ةفص مهسفنأ

 . ميظعتلا ىلع لادلا ريمضلا ركذب - الوأ

 مهنإ لب «ميلستلا عانتمال اَمكل» :هلوقو «ةيمسالا ةلمجلاب  ايناث

 .نوفرصنم مه لب «نيملستسم ريغ نوئوانم

 ئسوُم مُهَّل لاق ةرَحَّسلا َءاَج اّمَلَف 69 ميلع رحاس لُكب ينوتتا نوعرف لاقو ©
 . 4 60 َنوَقلم مثنأ ام اوقلأ

 رحسلاب ميلع ىأ «ميلع رحلاس لكب ىنوتئا لاقف ةلزانملا ىلوتو نوعرف ءاج

 رحسلاب مهل دوهشم نيريثك اوناكو ءرصم ىف ةلزنمو ةناكم ةرحسلل ناكو «هنينافأو
 و . 4 نرقلم متنأ ام اوقلأ 9 :ىسوم مهل لاق ةرحسلا ءاج املف «هيف ةناكم مهلو
 ىفو ءاوقلي نأ مهيلإ بلط مهب ىقتلا امدنع - مالبسلا هيلع - ىسوم دجن ةيآلا هذه

 فارعألا ةروس ىف نكلو «مهئادتبا ىلإ ريشتو اوقلأ مهنأ ىلع لدي ام ةيلاتلا ةيآلا
 يقلت نأ اَمإ. . # :اهيف اولاق ةرحسلا نيبو هنيب ةبواجم تثدح دق هنأ ىلع لدي ام

 مهوُهرَعَماَو سائلا َنْيعَأ اوُرِخَس اقل ملف اوُْلَألاَق 652 َنيُْمْلاَنَحَن َنوُكَن نأ امو

 مات قفاوت لب تايآلا نيب ضراعت ال هنأو .[فارعألا] 4 9 ميظَع رحسب اوءاَجَو
 ذإ ؛لامجإلا لك لمجُي انهو «ليصفتلا ضعب لّصفي فارعألا ةروس ىف ام نكلو

 نمؤملا وهو ىسوم كردأو ءمه اوقلي نأ ىسوم بلط نأ تناك ةبواجملا ةجيتن نإ
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 اللا

 ههه
 يي

 هللا َنِإ رحّسلا هب متئج ام ئسوم لاق اوَقلأ امَلَف 9 : ىلاعت هلوقك رحس مهلعف نأ هتجحب

 . 4 9 نيدسفملا لمع حلصي ال هللا ّنِإ هلطبيس

 صاصتخالاو «همدقيس ام ال «هدحو رحسلا وه هنإ « رحسلا هب متئج امو

 ىف ءاج دقو «سانلا نيب داسف هنأو هلطبيس هللا نأ دكأو «نيفرطلا فيرعتب تبث

 َنوُكَفَي ام ُفَقَلَت يه اَذَِف َكاَصَع قْنأ نأ ئَسوُم ىلإ انْيَحْوَأَول :فارعألا ةروس
0 4 . 

 ١» نومرجملا هرك ولو هتاملكب قحلا هللا قحيو 69 © .

 هتايآبو «ةملكي نوكي ىذلا هرمأو هتاملكب هرصنيو هديؤيو قحلا هللا تشي

 اوناك ولو نيملاظلا ملظل ةلطبملاو نيمكاحلا ىلع نيموكحملا قحلس ةتبثملا ةيهانلاو ةرمآلا

 مهرغو اوغبو اوغطو اومرجأف اوكرشأ نيذلا 4 نومرجملا هرك ولو » «نيعرافلا نم

 .رورغلا

 : ىلاعت لاق

 نو مهنعفي نأ معلمو ف نبض اع هد نيالا وحل أ اهفإ

 ةملك ىفو ليلقلا الإ بيتس مل قحلا ى ىلإ ةعداصلا ةوعدلا هذه عم

 ىأ «ةيرذ تنمآ لب مهنم رابك خويش نمآ امو «نوعرف ىلإ ريمضلا دوعي © هموق

 ىلإ ةعراسم رثكأ نونوكي امنإ بابشلاو «ةينوعرفلا لذب اوسرمتي مل نمت ديدج ليج
 :لئاق لوقيو «اليلذ ناك اذإ ةصاخ ءميدقلا بادهأب مهئابآ نم اًنكسمت لقأو قحلا

 ركذو ليئارسإ ونب مه ىسوم موقو «ىسوم ىلإ دوعي # هموق ىف ريمضلا نإ

 ىف تسرغ مهخويشو ءاهيغتبتو ةيرحلا بلطت ةيرذلا نأل ؛مهمومع نود ةيرذلا

 كلذ ودبي امك ةايحلا نم نودلاب اوضرو ةميدقلا ةيرصملا تادابعلاو تاداعلا مهسوفن



 سنوي ةروس ريسفت 1#
 اللام بللللالل للفلل لللللللا

 ا أ

 4« 02 ...اهّلإ انُللعجا... ظ :هل مهلوق ىفو «ىسوم عم مهصصق ىف
 دقو «ةسدقملا ضرألا لوخد نع مهعانتما نمو «لجعلا مهتدابع نمو «[فارعألا]

 فوخ ىلع ةيرذلا هذه ناميإ ناك دقو .هيأر ىف هعبتن نحنو ريرج نبا كلذ ىأر

 مهناميإ ىف مهنأ ىأ «(عم) ىنعمب « ىلعإل ةملكو ؛مهنتفي نأ مهئلمو نوعرف نم

 ىلإ دوعي 4 مهمَلم إ» ةملك ىف ريمضلاو «مهئامو نوعرف نم نيفئاخ نيلجو اوناك

 ليئارسإ ىنب الم ىلع ريمضلا دوعي نأ ىأر ىذلاو «هئلمو نوعرف هب دارملاو نوعرف
 ةيرصملا دئاقعلاب اورثأت نيذلا مهموق نم فوخ ىلع تناك ةنمؤملا ةيرذلا كلت نأ

 مهزايتجا دعب ىسوم عم مهلاح نم ودبيس امك لجعلا ةدابعو نوعرف سيدقت نم

 ءاج امب اونمآ نيذلا ةيرذلا كئلوأ نإ ىأ ءاهب اومعنو ةرهابلا تازجعملا ةيؤرو رحبلا

 مهنمو مهسفنأ مهموق نم لجو ىلعو هموقو نوعرف نم لجو ىلع اوناك ىسوم هب

 .رفكلاو عونخلاب اوسرمت نيذلا خويشلا

 ىف ةاتعع مهنأ ببسب ىأ «بيترتلل «نمآ امف 9 :ىلاعت هلوق ىف (ءافلا)

 عنمي امب نوعرف ىلاعت هللا فصو دقو «هموق نم ةيرذ الإ ىسومل نمآ ام ةلالضلا

 :مالسلا هيلع ىسوم ةوعدل ةباجتسالا عنمي امهالك نافصو اذه

 هنأو هنود اعيمج مهنأك سانلا ىلإ رظني ضرألا ىف لاع هنأ - لوألا فصولا

 .ىرأ ام الإ مكيرأ ام سانلل لوقيف رورغلا هرغي كلذ ناك نمو «مهتنيط نم سيل

 هسفن ىلع فرسأ «ءىش لك ىف لاَغُم ىأ «فرسم هنأ - ىناثلا فصولاو

  .داسفلاو وتعلا ىف فرسأو سانلا ىلع فرسأو

 ىنعمب 4 مهنتفي لو «ةيمسالا ةلمجلابو «ماللاو 4 نإ ب نيفصولا هللا دكأ

 وهف «تاذلابو الوأ نوعرف ىلع ادوع درفملاب ريمضلا ركذو «مهنيد ىف مهدهطضي

 .مهئلم نود هيلإ ةنتفلا تبسنف لخنلا عوذج ىف مهبلصو نينمؤملا ىديأ عطق

 46 نيل مل دك ف طب مست دف نسر لو



 سنوي ةروس ريسفت اب

 اللطللمممممطمممطمممخمخمط طم لخط اللل طالما نانا خطط خلل لالمخكل لخط لل طلال ا كالت اللالل طا كلللا اانا اا ااااااممااالال كلت اللا ااااا/نننغلاااناا لا [!اناللالا
 يي ا ١

 نوفاخي مهآر دقو مهذاقنول ءاج نيذلا هموق ىلإ مالسلا هيلع ىسوم هجن

 نوعرف اوشخت الف ناميإلا قح 4 هّللاب متنمآ متنك نإ :مهل لاقف هنوشخيو نوعرف

 باوج ىف ةعقاو (ءافلا) ,«اولكوت هيلعف 9 .4هللا ىلع اولكوت لب هتوغاطو

 ىأ «نيملسم متنك نإإ» .هدحو هيلع اولكوت ىأ «صاصتخالل لعفلا هيلي «طرشلا

 دقلو .هناحبس هلل صالخإلاو هجولا مالسإ وهو مكعضو ىلع متررمتسا نإ

 .هتوغاطو نوعرف نوبهري ال هللا ىلع اولكوتف ىسوم موق باجتسا

 نم سرب نجد 6>» لال قله ا الان اقل ىلع اوقف )
 . 4 659 نيرفاكلا موقلا

 مث «ضرألا ىف ةوق هبهرت ال هللا ىلع لكوتي نمو ءانلكوت هدحو هيلع ىأ

 ةنتف عضوم انلعجت ال ىأ ,4تنيِملاّظلا وقل ةنتف انلعجت ال انبر إ» هناحبس هيلإ اوهجتا

 نم كتمحرب انجنو 8 :اولاقف ذاقنإلا بلطب مهءاعد اوفدرأ مث «مهاذأ اًنع فرصا

 .هئلمو نوعرف مهو © (53) نيرفاكلا مرقلا

 نوعرف لذ نم ةيقب هيف نم مهنم لازي ال ناك نإو هل اوملسو اوملسأف مهذاقنتسال

 .نوعرف لذ نم مهجورخل اونئمطي نأ دعب ودبتس ةنماك

 ىحوأف «باذعلا ءوس مهنوموسي نيذلا نييرصملاب نيطلتخم ليئارسإ ونب ناك
 اوزيحتي نأو «نييرصملا نع مهلصفي نأ  مالسلا هيلع - ىسوم هيبن ىلإ ىلاعت هللا

 . ةاجنلل ةوطخ كلذ نوكيل مهنود ازيح

 ةلبق مكتويب اولعجاو اتويب رصمب امكموقل اءوبت نأ هيخأو ئسوم ئلإ انيحوأو
 . 4 69 نينمؤملا رشبَو ةالّصلا اوميقأو

 امكموقل اتويب اوراتخا ىأ «نأمطاو عجر ىلعمب ءوبي ءاب نم 24 اءوبت »

 ىلاعت هللا ةدابعل اهنوذختتس مكنأل ؛ نيينوعرفلا تويب نع ةيئان نوكتو اهيلإ نوءوبي
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 وول للا ولاا6ااا0ااالااالاااللل للا

 يي يم معز)

 اوُلعجاَوط :ىلاعت هلوق ىف نيرسفملا ضعب لاقو «ةالصلا اهيف نوميقتو هدحو
 امأ .4ةالّصلا اوُميقَأو 9 :كلذ دعب هناحبس لاق اذلو ؛ىلصم ىأ 4ةّلبق مُكتويب

 ةبعكلا ىلإ نوهجتي اوناك :ليقو «كلذل ةيآلا ضرعت ملف ءنوهجتي ةهج ةيأ ىلإ
 .سدقملا تيب ىلإ :لاق مهضعبو

 ليئارسإ ىنب ةيقب اهملعي نأ وه ةلبق مهتويب نوكت نأب دارملا نأ ىرأ ىنإو

 .اهيلإ نوزيحتي ةزوح مهل نوكتو اهيف نوعمتجيف اهوحن نوزرأيو اهيلإ نوهجتيف

 نمؤي نم نأ ىأ .4تنينمؤملا رشَبَو 8 :ىلاعت لاق مث «ةالصلا ةماقإب اورمأ عيمجلاو
 .نينمؤملا ىلو هللا نأو ةرخآلاو ايندلا ىف ىرشبلا هل مهنم

 انبر ايندلا ةاَيحْلا يف ًالاوُمأو ةئيز هَداَمو نوعرف تيتآ َكّنِإ ابر سوم لاقو )»

 ا نح اومؤم الف مهو نع داو لون لع نما نر يس ع اولي
 . 4 6 ميلألا باذعلا

 مهيوهتستو ةداملا مهرهبت ليئارسإ ىنب نأ - مالسلا هيلع - ىسوم هللا ىبن ملع
 ناك نوعرف نايغط نأ ايأرو «نوراه هفدرو هوخأ هيأر ىلع هقفاوو ايندلا فراخز

 ناك دقف «ضرأآللا زونك نم هناطلس تحت امو فراخزو لاومأ نم هدي ىف ام هيبس

 ابهذو نداعم اهنوطب ىف تمض دق داهوو لابج نم اهيف امو ةشبحلا ىلإ دتمي هكلم

 نيذلا هفارشأو نوعرف تيطعأ 4 تيتآ كّنِإ انبرإ# :ىسوم لاقف ءضرألا تازلفو

 نع اوُلضيل انبر © ايندلا ةايحلا ىف الاومأو ةنيز «هيغبو هملظ ىف هنوئلاميو هنونواعي

 ىف نيكمتلا كلذو ءانيإلا اذه ةبقاع تناك ىأ «ةبقاعلا مال انه ماللا « 4 كليبس

 ءاقح اوعاري الأو «نايغطلاو وتعلاو ملظلاو رفكلاب كليبس نع اولضي نأ ضرألا
 وجريو ءهتحت نم ىرجت راهنألا هذه نأو ءرصم كلم هل نأ نوعرف ىعدي نأو

 مهلاومأ ىلع سمطا انبر 9 .مهنايغط ببس ام مهنع لوزي نأ اعراض هبر ىسوم
 نأل ةحلاص اهلعجت ال مهلاومأ قحما ىأ .قحملا وه سمطلا 4 مِهبوُلُق ىَلع ددشاو
 نمف ةريرملا ةدشلا قوذت مهبولق لعجا ىأ « مهبولق ىلع ددشاو اهب اوعفتني



 سنوي ةروسريسفت ا
 لللنللللااا لااا للفلل

 23 هب لب
 بهذيف ىلاعت هللا ةوق مامأ مهفعض نوفرعيف هفرعملا عبنت دق ةدشلا ةرخص

 مهسوفن غارفو مهلاومأ باهذ ىف 4 ميلألا باَدعْلااوري ىَتح اوني الف .مهنايغط
 .ةيببسلا ءاف (ءافلا)و «ةديدشلا ةوسقلل مهبولق قوذو

 . 4 69 نومَلعي ال َنيِذّلا ليبس َناَعِب الو اميقتساَف امُكَتَوَعَد تبيجأ دق لاقط

 قلطتو ءاعدلا انه ةوعدلاو «هوخأو ىسوم بلط ام مهب ىلاعت هللا لزنأ دقو

 لمعلاو لوقلا ىف صالخإلاو قحلاب ناميإلا ىه ةماقتسالاو «بلط لك ىلع
 ناعبتت الو  :هلوقب ةماقتسالا بلط ىلاعت هللا دكأو «ىلاعت هللا ىلإ هاجتالا قدصو

 لودعلاو جاجوعالا وه لب ةماقتسا هيف سيل مهكلسم نإف 4 نومّلعي ال َنيِذّلا ليبس
 لآ انذخأ دقلو إف :ىسومل ةباجتسالا ىنعم ىف ىلاعت لاق دقلو . ميقتسملا قيرطلا نع
 هه ان واق ةسحا مهتاج اذإف 7 نوري مهلعل تارملا نم صقنو تسلب وعرف

 يشد عم صاع

 سم اهس ماوس

 كسوف 09 نم لَنَا اهب رحت يآ نم ب نأ امهم اوناقو 20 وُ

 اَمَوَق اوناكو اوربكتساف تالّصَمُم تايآ مدلاو عدافضلاو لّمَقْلاَو دارجلاو َناَفُْطلا مِهيَلَع

 نعل كدنع دِهَع اّمب َكّب انل عدا ىسوُم اي اوُناَف رْجِرلا مهي َعَقو امَلَو 29 َنيِمِرْجُم

 ذك مهاب يلا يف مهاقرأ مهم اسفشاف جد وُ مها هوب مه لجأ نإ
 . [فارعألا] 4 69 َنيفاَغ نع اوُناَكو اتاي

 نوعرف قارغإو ليئارسإ ىنب ةاجن
 مر 7 :ىلاعت لاق

 رحبلاليِهّرَسِإَفيبانزوجو
 لل ع سم ا 178 ل حس و ع عاج ل ىلا اس جا و

 هكردأادَوَح اَوْدَعَو ايعبم دوجو نوعرف مهعبت

 ليوا وبس وي تتماءىرلأاَلإهَل اكن تنم“ َلاَكُقَرَخْل



 سنوي ةروس ريسفت 1#
 لائم للملا للملا ووللا اللا

 1 بح

 تو لَم َتْنيَصَعَدَعَوَنَعلآ ا َنيِليشْلأَنأنأَو
 ْنَمِل وكيل كدب كم مولا اي) َنيِدِيفُمَ مَ

 504 بر
 نم مهتفدرو ٍق دِضأَوِم ليت رسب أَو َقلَو

 ا ولأ مهَآسَقَحأوَتحأ ام

 هم رس

َّ 

 3 و

 تغلب ىتح هيلع تلاوت تايآلا نأ عمو «ليئارسإ ىنبب اعرذ نوعرف قاض

 اناكم هموقل أوبت دق ىسوم ناكو «ليئارسإ ىنبب كتفلا دارأ اذه لك عمو ءاعست

 رحبلا برضي نأ  مالسلا هيلع  هيبن هللا رمأف ديحوتلا نيد رئاعش هيف نوميقي
 ردقب اقرف رشع ىنثا قورفلا تناكو «ميظعلا دوطلاك قرف لك ناكف قلفناف هاصعب

 «مهتدابإل ةدعلا دعأ دقو مهقحالو مهكردأ ىأ مهعبتأو هوزاتجاف مهطابسأ ددع

 .هعم نمو هقرغأف هيلع رحبلا قبطناف قرغلا نم مهلثم جان هنأ بسحو

 مهب هتيانعو ىلاعت هللا رمأب هوزاتجا ىأ «رحبلا ليئارسإ ينبب انزواجو إف

 اودعو مهسفنأ دنع نم ايغب مهوقحال ىل 4 اَوُدَعَو اَْ هُدوُنَجو ُنَوَعرف ْمُهَعََأَف

 هنع بهذ © ليئارسإ ونب هب تنَمآ يذلا الإ هَل ال هنأ تنمآ لاَق قرْلا هكردأ اَذإ ئَنَح

 ىلع هتءاج ىتلا هللا تايآ هيلع ترئاكتو هفعض نابو قرغلا هكردأ نأ ةعاس هرورغ

 يدلل ةبوُلا تسيلو )» :ناميإلا لبقي ال ثيح توملا ةعاس نمآف هيخأو ىسوم دي

 مهو نوتومي نيِذّلا الو نآلا تبت ت يّنإ لاَق توما مهدحأ رضح اَذإ تح تائبسلا نوُلمعي

 . [ءاسنلا] 4 02) 2 اميل اباذع مهل اندتعأ كهلوأ َراَقَك

 لبق تيصع دقو نآلآ9 لوبقم ريغ هناميإ نأ نوعرفل ىلاعت هللا نيب دقو
 عفني ال ثيح نمآ دقو هرخأت ىلع خيبوتلل ماهفتسالا 409 نيدسفملا نم تنكو
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 اللام تلللاا لولو لاا0لللفلللاا لا ا الللللللااللبلللللا

 ها سأل

 ىلإ ناميإلا رخأت ىلع خيبوتلاو «4نآلآإ9 ىلع بصنم ماهفتسالاو ءاهناميإ سفن
 دقو 4 نيدسفملا نم تنكو لبق تيصع دقو » :هناحبس لوقي اذلو قرغلا تقو

 :نيرمأ ىلإ هناحبس راشأ

 رفكو ةيهولألا ىعداو لبق نم ىصع دقو هسفن نوعرفب قلعتي لوألا رمألا

 . ةناهكلاو رحسلل هعوضخو هلثم ةاصعلا هعانطصاو ةينادحولاب

 كملظب سانلا تقهرأ © نيدسفملا نم تنكو # هلمعب قلعتي  ىناثلا رمألا

 ءانف نم رثكأ ةمأ ىف داسف الو ءاديبع مهتلعجو مهتوخن تلتقو مهتدارإ تفعضأو

 رارمتسالاب هداسف هناحبس فصوو ءاهعفديو اهكرحي تالآلاك اونوكي ىتح اهداحآ

 ىف هعضوو «رارمتسالا ىلع لدت ىتلا #* تنك ب ربعف «هلاثمأ ةايحو هتايح لوط

 .انايغطو اوتع مهدشأ ناك دقو ضرألا ىف نيدسفملا فص

 الكم سانلا هاريلو ىلاعت هللا ةردق ىلع ةلاد ةيآ نوكيل هندبب هللا هاجن دقل

 نميف امئاد كلذ ىرنو ءداسفلا رثكأو ىغبو ىغطو ملظو هبعش قهرأ نمل احضاو

 .انم ةبرقم ىلع هنأكو هنوكاحي

 انتاَيآ نع ساّنلا نم اريك نو يآ َكقْلَح ْنَمل نوُكَبل كندَبب كيِجَنُن موَيلاَف »
 . < 69 نولفاغل

 تفعضو تقرغ دق تنك اذإ هريدقت «ءردقم طرش نع حاصفولل (ءافلا)

 هنأ ىلإ ةراشإلل مويلا ركذو «كندبب كيجنن مويلا - ةظحل رخآ ىف تيذختساو

 نوعرف ىلع اعقاو هلعجو هناحبس هيلإ ءاجنإلا فاضأو «مويلا كلذ ىف هندبب وجني

 ىأ .4 ةيآ كفلخ نمل نوكتل كندبب 8 :ىلاعت لاق اذلو ؛ندبلا بحاص هنأ رابتعاب

 رابتعالل ايناث و «هرصع توغاط اهب رهق ىتلا ىلاعت هّللا ةردق ميظع ىلع الوأ ةلالد

 وه «نادبألا ءاقب ىلع رداقلا ىلاعت هللا نأ نابي اثلاثو «ءانفلا وه هاغطلا لآم نآل

 وه ملظلا نأو ىقابلا ريخلا ىه ةلادعلا نأ نايب اعبارو «تاومألا ةداعإ ىلع رداق

 .نودسفم مهنأب هببسب ةاغطلا ركذي ىذلا رشلا
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 00 للمال لللللللل

 ا رح

 راجتإلاو داسفلا رشنل نودسمفملا هذختي .ةيهلإلا ةردقلا ةيآ وهو هنديب ىقب دقلو

 . ملاعلا ىف هب

 ىف ىلاعت هللا تايآ نع نولفاغ 4 نوُلفاَغَل انتايآ نع سائلا نُم اريغك َنِإو إ»

 اونوكي مل ولو «راربألا ههابع ضعب ىلع اهب هللا معنأ ىتلا بهاوملا ىف مهيلع

 .روشتلاو ثعبلا ىلع ىلاعت هللا ةردتب اونمل نيلفاغ

 7 «نوطانل) رات لوقف

 وت ىف ىلات هلا ةركذ دقق ليئارسا ىنب أ أ .هتياهنو نوعرف رمأ اذه

 تح اوُقلَتْخا اَمَف تاَبيطلا نم مهاَقررو قدص ًاوبم ليئارسإ يبب ب انأوب دقلو

 .# © َنوُفلَتَحَي هيف اوُناَك اًميف ةَمايقْلا موي مهيب يضقي كب نإ ملعلا مهءاج

 ةلذ ىف اوناكف ءنوه ناكمو نود لزنم ىف نوعرف ضرأ ىف ليئارسإ ونب ناك
 انأوب دقلو  نوقرغي هئلمو نوعرف اوأرو ةزع ىف رحبلا اوزواجو اوجرخف ةناهمو
 ةزعأ نيحيرتسم نوءوبيو هيف نونئمطي اناكم مهل انكم ىأ 4« قدص أوبم ليئارسإ ينب

 .لذلاو ةيعبتلا نع نيلقتسم مهنيب اميف

 ىلإ فاضي هنأ ىناهفصألا بغارلا تادرفم ىف ءاج دقو . نوعرف ماهوأ نم اهريغو

 ء[رمقلا] 22# . قدص دعقم يف :هلوق وحن هب فصوي ىذلا لعفلا قدصلا
 قدص نمضتي هنأل ؛ لئاضفلا ناونع وه قدصلاف 02# ... قدص مدق ... و

 .بيط ناكمو لضاف لمع لكل ناونع وهو «ريمضلاو سفنلا قدصو لوقلا

 نملا ىلاعت هللا مهقزر ةزيزعلا ةميركلا ةلضافلا ةبيطلا ةماقإلا هذه ىفو

 تانيبملا اوأرو «قحلاب ملعلا مهءاج نأ دعب مهفالتخا هللا لجس دقو .«ىولسلاو
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 لل لللللاا

 اا أ

 ال كلذ عمو «ةيهلإلا تالاسرلاو ةينادحولا تابثإ ىف ةعطاقلا ةلالدلا ةحضاولا

 ةزعلا هعمو ملعلا مهءاج امك «ةفلؤم ةدحوم مهنيب ةعماج ةلذلا تناك ءاوفلتخا

 .ةمايقلا موي مهنيب مكحي هناحبس هللاو قرف ىلع اوفلتخا

 صصقلا ىف ةربعلا

 :ىلاعت لوقي

 ميل ال عر 0

 َكلءآَج دَقَل كَ نم بيحصل َنومَرْفَيِرَلاِل كف
 َنتوكَتالو (07) ودم َنسوكَتاَكَم كلير نمُقحْل

 و ؤيَْيَوْت لَك موك َتَنَح ئاَدإ
 و 02 ميدلت ادعوا" لك ممْمء

0 
 هع سد هس ار و ذآ 7-11 هس 22 م ا مصرس سه

 امل نسوي موق ال | اهنميإ اهعفنف تنماء ةيبَرق تناك الولف

 رهكعتموْيداَِْلا ف يَزْحْلاَباَدَعمُوْتَعاَنَشك ومما
 2 م 2 2 هل ل ين هر د ار مج -

 مهل كِضرألا فنم نال كبَر ءاَسْوَلَو اهل ناحل
 33 ود هه نر مرو 2 هت 3 22

 (ه) تيِنِمْؤُم أونوكَي يح سال هرْكَف تف احب
 ١ه

 ع
 9 مس و - أ 2 مو رس حاس رس هي ص

 سيلا لعجو هللا نإ الإ ِمّوَت نأ يقنل تاك

 فاَذاَم اورظنألق اين َنوُلَقَعَيال ب ِدلاَلَع
 مّ هم ود صراو 51 هر و يع +هر
 نعرذتلاو تنيالا نعتامو ٍضرالاو
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 مهلك ماَوَح لأ ان َلْمِمَلإ وُرِظنيْزَه
 قو 9 تيرم تري مكَمَم يأ ارسال
 هيمزثلا اقنع ديك ام« تيلاراتشن

 يلة 6بلس ل نإ سانا اساكيلق

 ُثرو "ور ىِزَلا هسا دبَع عأ كلود ن ود نم نودبعت
 وو

 اًقيِيَحَيلِلَكَهَْمَرَيأَأَو ا) َنيِِمْؤُمْلاَن توك أَ
 جل ريكرشملا سي نقول

: 
31 

 - 00 اكوو ام ماع سوس ما

 0 َنيِملَصل نمد كَنإَ َتْلَعَف نإ كرضي الو كعَفبال م

 ردم قنا :ٌرضِيِمَللا كسَسْميْنِإَو

 0 هاي نمءدي بيضي هِلْضَعِل دار الفريك در

 مساج "اجل س الأ باكي 2 ةميازتلاوفت
 هس سد اج ا سب حس سمو 0014

 . 0 00 يعض
 وح آخ آ 0 - 1

 5 م ٌٍقَحرصَأَو كيل سوبا

4 

 دَقَل كلبَق نم باتكلا نوءرقَي نيا لئساف كِيلِإ انلزنأ امم كلش يف تنك نإف»
 ساو مس اصا م

 . 4 69 َنيِرََمُمْلا نم َنتوُكَت الف كبَر نم قحلا َكءاَج

 هنآأل ؛راكنإلاو نيقيلا نيب مكحلا ىف ددرتلا ىلع قلطأ مث «قيضلا وه كشلا

 نآرقلا نايب وه اهلبق امو تايآلا هذه ىف لوقلا قايسو ءاقيض سفنلا ىف ثدحي



 سنوي ةروس ريسفت ##
 للا لل

 2: كاكا
 يي

 نم مهب لزنو هموق نم هباصأ ام لسرلا نم مزعلا ىلوأ باصأ هنأ ِةْْكَك ىبنلل
 دك هيبن هبني هناحبس هنأو هّّلِللَك هب لزن ام ةيرخسلاو ءازهتسالاو ضارعإلاو دئادشلا

 نيقيلاو تّشتتلاب رمأ كشلا نع ىهنلا ىفو «هداؤف تبثيو هربخأ ام قدص ىلإ

 وه © كيلإ انلزنأ امم كش يف تنك نإَف :ىلاعت هلوقف .قحلا هنأ ىلإ نانئمطالاو

 :هنم ضرغلاو عقاو ريغ ضرف

 .ِةلَع ىبنلا تيبثت - الوأ

 .اذه اهيف تباث ةقباسلا بتكلا نأ نايب  ايناث

 . هلبق نييبنلل ثدح امب لِي ىبنلا ريكذت  اثلاث

 ىه طرشلا ةادأ نأ «كشي مل ِةْيكلَك ىبنلا نأ ديفي ال صنلا نأ ىلع ليلدلاو

 .ققحم الو عقاوب سيل طرشلا لعف نأ ىلع لدت ىهو «نإ»

 ىلإ اولصيو اوركفتيف نوورتي الو بيذكتلاب نوعراسي نيكرشملا نأ نآرقلا ىف ىلاعت

 قوسيل عقاو هنأك عقي مل ىذلا كشلا ضرفي ىلاعتو هناحبس هللاو «نيبلا قحلا

 ماهوأ لك ليزت ىتلا «ةقداصلا رابخالا هذهل ةقباسلا بتكلا ةداهش ىهو ةتبثملا ةلدألا

 باطخلا لهأل وه # كش يف تنك نإف :ىلاعت هلوق ىف باطخلا نأ ىلع نيكرشملا

 .لبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا اولأسي نأب هنولتي وأ نآرقلا نوملعي نيذلا

 هللا دنع نم هنأل كشلا ىفن ديفي ام اهيف 4 كيَلِإ انلْنَأ امم 8 :ىلاعت هلوقو

 نياع هنأل بءواير نوكي نأ نكمي الو بير الف نيملاعلل ةمحر كثسعب ىذلا ىلاعت

 نأو كبلق ىلع هب لزن مالسلا هيلع ليربجج نيمألا حورلا هب هبطاخ ىذلا ىحولا

 نم قحلا  ء[ةرقبلا] 4 653 ... مهءانبأ نوفرعي امك هنوفرعي باتكلا مهانيتآ نيذّلا

 . [نارمع لآ] « 69 نيرتمملا نَم نكت الف كبَر
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 0 لالا لكلا

 ا -ججا

 نيقيلا ىلع رارمتسالل وه ءارتمالا نع ىهنلاف «نيقيلا دعب كشلا وه ءارتمالا
 وه لوقلا كلذ ىدؤم نأو «نيكرشملا لعفب نيقيلا كلذ لزلزتي الأو «ناميإلاو
 هناميإو ِةِكَي دمحم ىبنلا داؤف تيبثتلو َِِكَي دمحم عابتأل هتيبثتو قحلا ديكأت
 :مالسلا هيلع  ميهاربإ لوقك نيقيلا تبثت لئالدلا ةرثكف .دشأ وأ لابحلاك خسارلا

 نئمطيِل نكلو ىلب لاَق نمؤت ؟ وأ لاق ئتوملا يبت فيك ينرأ بر ميهارنإ لاق ذو

 .[ةرقبلا] 4 650 ... يبل

 هدحو قحلاف «نيقيلا بجوي صن 4 كبَر نم قحلا كءاج دقل » :ىلاعت هلوقو
 , نم :لاقو ءاهلبق ماللابو «دق» هملكب ىلاعتو هناحبس هدكأ دق نيقيلا ولجي رون

 .ءارتفالا نع ىهنلا هيلع بتر اذلو «ءكابرو كقلخ ىذلا ىأ ©« كبر

 اهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل 4 َنيرَمممْلا نم نتوُكَت الق :هلوق ىف (ءافلا)
 .ةصاخ ةكم لهأو ةماع سانلل هجوم وهو هلك ىبنلل ةرهاظ ىف هجوم ىهنلاو

 . 4069 نيِراَخْلا نم وك للا تاب اوبك نيذلا نم ننوكت الو »
 ةفوطعم ةينآرقلا ةلمجلا هذهو .ءارتمالا نع ىهنلا دعب ىلاعت هلوق ءاج دقل

 نونب دكؤم قباسلا ىهنلاك ىهنلاو «َنيِرَحَمَمْلا نم َنَتوُكَت الق إل :ىلاعت هلوق ىلع
 عمو «ةفاك سانلل هجومو لوقلا رهاظب ٍهيلَكَي ىبنلا ىلإ هجوم وهو ةليقثلا ديكوتلا
 :ىلاعت هلوق ىفو «مهلثم قحلاب باطنخلا ىف ةيساوس هلو ىبنلا ىلإ ةراشإ هيف كلذ
 دعب ءارتمالا نأو ءءارتمالا نع ىهن 4هّللا تاَيآب اوُبَدَك نيذّلا نم ننوكت الو»

 رهاظو لوقلا قايسب كي هنع ىهن اذلو «ىلاعت هللا تايآ بيذكت ىلإ ىدؤي ناميإلا
 وه امك باطخلا ىف مهل ةوسأ ِهْللَي ىبنلا لعجو ءنيعمجأ سانلل ىهنلا ,باطخلا

 اوشتفيل كلذ ء«هريغل ىهن ىلوألاب نوكي هل هجوملا ىهنلاو ناميإلا ىف مهل ةوسأ
 تايآب بيذكتلا ىلإ كلذ ىدؤي ال ىتح قحلا ىف ءارتمالا نع اهودعبيو مهبولق

0 
 . هللا

 نأل دكؤم ىهن ىلاعت هلوق ىف 4 هّللا تايآب اوُبْدَك َنيدّلا نم نئوكت الو»
 ساقي الف «ةنمؤملا ةلقلا اهنم ريخ ىتلا ةلاضلا ةرثكلا فوفص ىفف ِهْيكَي لوسرلا نوكي



 سنوي ةروس ريسفت ا

 للا للا
 يي > ههه |

 الف سانلل باطخلا نأ رركنو «ليلدلا ةوقو ناميإلاب نكلو ةرثكلاو ددعلاب قحلا

 هلوقب هناحبس ربعو «ةقحملا ةلقلا اكرات ةلطبملا ةرثكلا ءارو دحأ قاسني نأ حصي

 «ةلالضلا ىف مهرامغنال ببس لوصوملا ةلص نأ نايبل « هللا تاَيآب اوُبَدَك ا ىلاعت

 ءاوزجعف اهلثمب اوتأي نأ برعلا اهب ىدحت ةينآرقلا هتايآو ةحضاو ةينوكلا تايآلا ذإ

 نم َنوُكَمَف 8 ةراسخلا ةينآرقلاو ةينوكلا تايآلا بيذكت ىلع ىلاعت هللا بتر دقو

 ىلع بترتي هنأ ىأ ءاهلبق ام ىلع بترتم اهدعب ام نأ نايبل (ءافلا) .4 نيِرِساَخْلا

 اذهو «ناميإلا اورسخ نيذلا نيرسافخلا فوفص ىف نوكت نأ هللا تايآ بيذكت

 «باسسلا دعب ءازج نم هيف امو رخآلا مويلاب ناميإلا اورسخف نارسفلا ساسأ

 .نيبملا نارسخلا وه اذهو ةايحلا ىه اهدحو ايندلا ةايحلا نأ اومعزف اورسخو

 او تح آل هداج ولو 9 دوم ال كبر تل مهل نيل ذإ)
 . 4 69 ميلألا باذعلا

 ةيأب نونمؤي الف رفكلاب كبر ةملك مهيلع تقح اورفك نيذلا نأ هناحبس ني
 .ةحضاو نكت امهم ةيآ

 نكلو ىربكلا ةزجعملا ىف صقنل نونمؤي ال مهف نيكرشملا لاح ةيآلا نيبت

 .ةزجعم هيلإ مهدري ال قحلا نم اورفنو ارارصإ هيلع اورصأو درلا ىلإ اوقبس مهنأل

 «نامزلا نم ةرتف دعب اهل اوركنتو اهوركنأل مهتءاج ولو ةيدام تازجعم نوبلطي مه

 ام تءاج ىتلا عستلا تايآلا عمف هتلمو نوعرف ىف ةقدصم ةبرجتلا تناك دقو

 .اونمآ

 نيذلا نأ هناحبس دكؤي 4 69 نونمّوي ال كبر تملك ْمِهْيَلَع َتّفَح َنيذْلا نإ »

 لك مهتئاج ولو نوئمؤي ال «نيرفاكلا لجس ىف مهنأ ىلاعت هللا ةملك مهيلع تتبث
 ةعمتجم تءاجو اهلك تازجعم تايآلا ترفاضت ول ىأ «نوبلطي امم تناك ولو ةيآ

 مهليازي ال مهل مزالم هوحلاف اننيعأ ترحس اولوقي نأ لوقلا برقأو ةرطؤي

 4 نونمؤي الإ :ىلاعت هلوقب ةدكوملا 4 نإ طب مكحلا اذه ىف ديكأتلا ناك .
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 نم سيلو نونعذي ال مهنأو «مهنأش نم سيل ناميإلا نأ ىلع اليلد عراضملاب اريبعت
 . مهنأش دوحجلا لب ءىشب اونمؤي نأ مهعبط

 نينمؤملا ىذؤي مث دناعي مث ادحاج أدبي رفاكلاف ءاضعب هضعب ىمني رفكلا نإ

 .نمؤي الف هنم رفكلا نكمتي ىتح داسفلا قيرط ىف ريسي مث مهبراحيو

 «راظنألا ترهبو تحضو امهم هللا تايآب اونمؤي نلف كلذك اوناك اذإو

 .ةرخآلاو ايندلا ىف ميلألا باذعلا اوري ىتح رفكلا ىف مهتجاجل رمتستو

 دمحم ةلاسر دعب امأ «ةرمدملا تايآلاب ىضاملا ىف تناك دقف ايندلا ىف امأ

 ةدحاجلا سفنلا نأل كلذ «مهلاطبأ هل دّنِجو «برحلاب مهكرشل ةمواقملابف هي
 ىفو .ىدتهي نم ىدتهيف اههبني دق فيسلاو «داسفلاو ةفلاخملاب ةرصنلا اهيرغت
 .ريصملا سئبو منهج ىف باذعلاف ةرخآلا

 ْباَذَع مهنع انْفَشَك اونمآ امل سنوي موق الإ اهناَمإ اهعقتَف تنمآ ةيرق تناك الولف )»
 . 4 62) نيح ىَإ مهام اينالا ةايحْا يف يزخلا

 ونب هب تنمآ يذلا الإ هَل ال هنأ تمآ#» :لاق قرغلا نوعرف كردأ امدنع
 ىلاعت هللا صق دقو «ةبوت هل دعت ملو ثادحألا هتقبس نأ دعب كلذ ناك 4 ليئارسإ

 نم رايتخا ىلع مهو مهلوسر اوقدصو راذنإلا مهيف ىدجأ دقو سنوي موق رمأ
 امس

 اهسوفن رهط 37 اه «سانلا اهيف عمتجتي ىتلا ةميظعلا ةنيدملا ىه ةيرقلاو
 اهنإ انلق اذإ فوذحم الول باوجو ءمهبر نم مهبرقو ملظلا نم اهلهأ عنمو
 ماق وأ هيلع لدو ء[أبس] 4 69 نينمؤم اَنُكَل متنأ الول. . . 9 :ىلاعت هلوقك «ةيطرش

 ىلإ جاتحت ال اهنإف ناميإلا ىلع ضحلا درجملا اهنإ انلق اذإو .اهناميإ اهعفنف هماقم
 نأ وهو ناميإلا رثأل نايب .« اهناميإ اهعفنفإ تاملكلاف نكي امهمو «باوج

 عفنو «ميقملا ميعنلاو باوثلا اهل نوكيو ىلاعت هللا ىلإ برتقتو رهطتت سوفنلا
 .نوعرف ناميإك سيلو تقولا نم ةعس ىف ناك اضيأ ناميإلا
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 ىلإ مهاتعتمو ايندلا ةايحلا يف يزْخْلا باذع مهنع انفك اونمآ امل سنوي موق الإ ف

 ةيرق تناك الأ ىنعملاو «ناميإلا عفن نايب هيفو «نكل ىنعمب عطقنم ءانثتسالا © نيح

 زوجو «ىزخلا باذع مهنع انفشك اونمآ ال سنوي موق نكل ءاهناميإ اهعفنف تنمآ
 ىف لدت عانتما فرح (الول) ةملك نأل ؛الصتم ءانثتسالا نوكي نأ نويوحنلا

 سنوي موق الإ ءاهناميإ اهعفنف تنمآ ةيرق ام -نومضملا نوكيف ىفنلا ىلع اهنومضم

 اونمآ امل ل :ىلاعت هلوقك كلذو «مهناميإ مهعفنف رايتخالاو ةعسلا تقو اونمآ مهنإف

 ةراشإ 4 انفشك ! ةملكب ربعو ءمهنع انلزأ نيراتخم اونمآ نيح ىأ 4 مهنع انفشك

 نيهفرم نيعتمم مهانيقبأو ءاهل عنمو ةمغلل فشك هتلازإف كالهو ةمغ ىزخلا نأ ىلإ

 ثعب دق - مالسلا هيلع - سنوي نأ ىور دقو .مهلجأ ءاضق نيح ىلإ لالحلا ىف

 ىف نييروشآلا ةصقو «ةميظع ةنيدم تناكو لصوملا نم «ىونين» ةنيدم ىف ايبن
 ىتح اهماكح ةكوش تيوقو ءاهنيصحت ىلع اهلهأ بأد ةميدق ةئيدم ىهو  مهمكح

 لآ نم ناك امك ربجتلاب ىصوي عساولا كلملاو ءايسآ كلامم نم ريثكلا مهل عضخ

 داسفلا اورثكأ اوراغأ املكو «مهرواج نم ىلع اريثك سنوي موق راغأ دقو «نوعرف

 ال مهب لزني باذعلاب سنوي مهرذنأ «ملاظملا نم ريثكلا اوبكتراو اوبهنو اوبلسو

 نأ مهربخأ هنأ ىوريو «ءادتبا اوأبعي ملف مهيف انيمأ اقداص هنوملعي مهو «ةلاحم

 نإو نمأ ىف نحنف انيف ىقب ول مهسفنأ ىف اولاقف ةليل نيعبرأ دعب مهب لزان باذعلا

 بلق ىفو بعرلا مهبولق ىف هللا فذقف مهنع باغ هنكل «نينمآ نوكن ال انرداغ

 ءامسلا تماغو مهاشغتو مهنم برتقت باذعلا تامدقم اوأرو «ناميإلا مهريمأ

 . مهبر ىلإ اوبانأو اورفغتساو اونمآف «دوسأ اميغ

 لثم وهو «ناوألا تاوف دعب نمآ ىذلا نوعرف دعب برضي لثملا اذه نإو
 ةاجنلاب اوعراسف هب اورذنآ ام نوعقوتي مهلعج ام مهيشغ نأ دعب سنوي موق كاردإل

 .اوفرتقا ام راثآ اولازأو

 اونوكي تح سائلا هِرْكَُن تنأَقُأ اًعيمج َمُهّلُك ضرَألا يف نَم َنَمآل كبر ءاش ولو

 . 4 69 نينمؤم
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 .نونكملا هباتك ىف ىلاعت هللا ريدقتب نوكي ىدتها نم ةيادهو رفك نم رفك نإ

 ةجحلا نأل ؛اعيمج مهيلإ ثعب نمو هموق ناميإ ىلع اصيرح ٌهَْو ىبنلا ناك
 مهادهل ءاش ول هناحبس هنأ هل ىلاعت هللا نيبيف ءدشرم ىدهلاو نيب قحلاو ةمئاق

 .اهيلعف لض نمو هسفنلف ىدتها نمف «ةنيب نع نوراتخي مهكرت نكلو «نيعمجأ
 سفنلاو ءوسلاب ةرامأآلا سفنلا مهيف عضوو راتخي ىذلا لقعلا مهيف قلخ دقف

 لدعأ هللاو باقعلاو باوثلا نوكيل رابتخالا متو «ةرح ةدارإلا تناكف ةماوللا

 . نيمكاحلا

 .ديكأت 4 مهلك » ,4اًعيمَج َمُهْلُك ضرألا يف نم نمآل كبر ءاش ولو إف
 ةيادهلا ىلع نيعمتجم مهلك سانلا نوكي نأ هللا ءاش ول . .لاح «اعيمج و

 نم نمؤملا زيمتيو رايتخالا نوكيل أشي مل نكلو «كلذك اعيمج اوناكل ناميإلاو

 ء[ةدجسلا] 469.٠ . اًماده سفن لك انينآل اتش ولو » ٠ :ىلاعت لاق دقو ءرفاكلا

 سانلل نوكي اليكل لسرلا ثعبو «ءادتهالا ىلع ةردقلا سوفنلا عدوأ هناحبس هنكلو
 ريخلاو رشلاب مكولبتو ... 9 رايتخالا نوكيل نيدجنلا ناسنإلا ىدهو ةجح هللا 37

 نم نوكيلو ةليذرلاو ةليضفلا نيب عزانتلا نوكيل كلذ ء[ءايبنألا] 462 ...

 ءلاح اعيمجو ىظفل ديكأت 4 مهلك © ةملكو ؛ةئيب نع رفك نمو ةئيب نع نمآ
 .دحأ مهنيب نم ذشي ال ناميإلا ىلع نيعمتجم ىنعملاو

 ةدحاو َةّمَأ ساّنلا لَعَجَل كبر ءاش ولو » :رايتخالا ريرقت ىف ىلاعت لاق دقلو

 منهج نألْمأل كبر ةملَك تمتو مُهََلَح كلذلو كمر محر نمألِإ 02) نيفلتخم نولي الو

 . [دوه] 4 659 نيعمجأ سانلاو ةنجلا نم

 نأ كل سيلف «رايتخالا مهل كرت نأ هتدارإو ىلاعت هللا ةعيشم كلت تناك اذإو

 . مهل هللا هدري مل ام مهنم دي

 ىلاعت هللاو مههاركإب ناميإلا نوكيأ 4 َنيدمؤُم اووي ئَتح سائلا هركت تنأَفَأ
 ؛اهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل («ءافلا)و «ناميإلاو داقتعالا ىف رايتخالا مهل دارأ
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 ىنعمب راكنولل ماهفتسالا ءمههركت الف رايتخالا مهل ديري ىلاعت هللا ناك اذإ هنأل

 ىلع (تنأ) مدقو «نينمؤم اونوكي نأ ىلع سانلا هركت نأ كل سيل ىأ «ىفنلا

 مهل ىلاعت هّللا ررق دقو «مههركم ىبنلا اهيأ تنأ نوكت نأ ىفنلا عضوم نأل لعفلا

 .رايتخالا

 داجيإ هنأل راكنتسا عضوم هاركإلا نأ ديفي اذهو 4نينمؤم اونوكي ئَتَحِ

 ىلع لدي ام هيف «نيدمؤم اونوكي ئّتح :ىلاعت هلوقو ةدارإ نوكت ال ثيح ناميإلل

 كيلع سيل » :لوقي ىذلا ىلاعت هلل وه امإ «كلذ هل سيلو «نينمؤم ئشني هنأ

 .[ةرقبلا] ©« 679 . . . ءاشي نم يدهي هَّللا نكلو مهاده

 4 3 نيدتهملاب ملعأ وهو ءاشي نم يدهي هللا نكلو تببحَأ نَم يدْهت ال َكّنِإ ف
 .[صصقلا]

 .[ةيشاغلا] 4 69 رطيسمب مهيَلَع تسل و ٌرْكَذُم تنأ امنِإرَكَدَف »

 ىلع سجرلا لعجيو هّللا نذإي الإ نمؤت نأ سْفَنل َناَك امو 9 :ىلاعت لوقي مث

 . © 0-) نولقعي ال نيذّلا

 ةلدألاب اوءاج نيذلا لسرلاو رخآلا مويلابو هللاب نمؤت نأ سفنل ماقتسا ام ىأ

 مهلملا ىلاعتو هناحبس وهف اقيفوتو افيرصتو اهيجوت ىلاعت هللا نذإب الإ ةمساحلا

 داشرلاو ةيادهلا ليبس كلس نمف ءاهاوقتو اهروجف اهمهلأ اهاوسف سفنلا قلخ

 كلس نمو ء«ناميإلا ىلإ هديب ىلاعت هللا ذخأ مهيلإ عمتساو لسرلا هب ءاج ام عبتاو

 .هتدارإو ىلاعت هللا نذإب امهالكو «لالضلا قيرط ىف نعمأ ةياوغلا ليبس

 لقعلا ىف رذقتسملا رمألا وه سجرلا © نولقعي ال نيذْلا ىلع سجرلا لعجيو ١

 معاط ىلع امرحم يَلإ يحوأ ام يف دجأ ال لق :ىلاعت هلوقك «سحلاو كاردإلاو

 هب هللا ريغل لهأ اقسف وأ سجر ُهنإَف ريزنخ محَل وأ اًحوُفْسم امد وأ ََييَم َنوُكَي نأ ذل ُهُمَعْطَي

 ركفلا بيصي ةيونعم ةراذق دعي رفكلاو ءاسح رذق هنأ ىأ ء[ماعنألا] « 652 ...



 ب سنوي ةروس ريسفت

 0010 ااا لا ملل

 ريزنخلا محل بيصي امك
 زاجملا ليبق نم ىلاعت هللا

 عبتن نولوقي لب « مهلوقعب نولمعي الو «لطابلاو قحلا نيب

 هت
 : كالا

 ين

 نع دعبلاو لذاختلاو رفكلا ىلع هقالطإف «ةراذقلاب ةدعمل

 . ةراعتسالاب

 قرفلا مهلوقعب نوكردي ال نيذلا ىلع سجرلا لعجي هنأ

 الو انءابآ هيلع اندجو ام

 .ديعب لالض ىف مهف لقعلا نازيمب رومألا نوريدي

 ل مْوَق نع رذتلاو تايآلا ينْعَت اَمَو ٍضْرَألاَو تاوّمّسلا يف اًذاَم اورظنا لق»

 . 4 60 نونمؤي

 م همر يي

 نأو «هيلع لدي امو «ضرألاو تاومسلا قلخ ىلإ مههبني نأ هيبن هللا رمأ

 هيف امو دوجولاب مهركذي

 ال «هتدارإب اهريسيو اهدوجو ىلع موقيو اهرمأ ربدي سيماونو مظنو بئاجع

 ىلإ هيبنتو ماهفتسا 4 اذام »8 4 ضرألاو تاومّسلا يف اذام درا لق

 مشا الل «هراسم ريغ

 ىف مجن ريسي نأ نكمي ال مكحم طابرب اهجاربأو اهموجت ل
 2 7 2 ل 7 0 0 ١

 ٍكَلَف يف لكو ٍراَمّنلا قباس ليلا الو رمقلا كردت نأ اهل يغب
 ةلئاس تاورث نم ناسنإلل هّللأ هرخس نوكلا ىف ام لكو ء[سي] 4 60 نوحَبسَي

 هنذإب «رحبلا ىف ىرجت ىراوحلا هلو «ءايحأو زونك نم راحبلا ىف امو «ةدماجو

 . حاقللاو ءاملل ةلقانلاو ةميظعلا حايرلاو

 .امهريسي هللا ريغ هلإ نم له ءءامسلاو ضرأآلا ىف اذام اورظنا

 ىلع ليلد كلذ نإ

 .(لاوزلا نم هل اكسمم نوكلا
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 .نوكرشي

 ىلع مئاق ةيدمرسلا هتدارإب عدبملا ئشنملا ريبخلا فيطلل

 امع هللا ىلاعتف ءاوكرشأ مث برعلا هرقأ كلذ لك



 سنوي ةروسريسفت ا#
 لال

 2 بلبل
 ىه تايآلاو «ةيفان «امإ» .4نونمؤي ال موَق نع زذنلاو تايآلا يعن امو

 ٍَّمَأ نَم نإو. .. 9 لوسرلا وهو ريذن عمج رذنلاو ءاهضعب ىلإ انرشأ ىتلا لئالدلا

 . [رطاف] 4 068 ريدن اهيف الخ أل
 نأ ىأ «نونمؤي ال موق نع ءانغ هيف اعفن رذنلاو تايآلا عفنت ال هنأ ىنعملاو

 هلك اذه عفني الو نيرذنمو نيرشبم لسرلاب اهفدرأو هيفاك تايآلا ماقأ هناحبس هللا

 ال9 «ناطيشلا قئارط اوكلسو ليبسلا ءاوس اولض اموق ىأ «نونمؤي ال اموق

 مهنأو مهسوفنو مهبولقو مهلوقع تبرطضا لب ناميإلا مهنأش نم سيل 4 نوُنموُي
 . اهنورظتني لهف مهب لزنت ةعراق الإ مهقفي ال

 نم مكعَم يّنِإ اورظتناف لق مِهلَبَف نم اوَلَح َنيدْا ماي لْغم ِإ َنوُرطَسَي لَهَف ١
 . 4 070 نيرظَمْلا

 بجاحو حيرو فسح نم مهلبق ممألاب لزن امو «عئاقولا انه مايألاب داري

 هنأ ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل « لِهَف ةملك ىف (ءافلا)و «ءامسلا نم.

 نيذلا لثم ةعراق الإ نورظنتيال مهنأ مهلالضو مهتياوغ ىف اهرارمتسا ىلع بترتي

 نأ الإ نورظتنيال ىأ «ىفنلا ىنعمب عوقولا راكنإل ىراكنإ ماهفتسالاو .مهلبق اوضم

 هلهأ اونتفو هوبراحو قحلا ىف اودناع نمم مهلبق نم اوضم نيذلل عقو ام لثم عقي

 .اددهم ارذنم مهبطاخي نأ هيبن هللا رمأ 4 نيرظتنملا نم مكَعم يَنِإ اورظتناَف لق

 رمحألا ةفاك سانلل ثعب دقف كلك دمحم امأ ءهموق ىف ثعب ىبن لك نإ

 ىف صنلاو .نيلسرملا متامخ وهو مهدعب نم لايجألاو هورصاع نمو ءدوسألاو

 فسخ وأ حيرك مهلبق نمب لزن ام لثم مهب لزنيس هنأ ىلإ هنم لدتسي ةميركلا ةيآلا

 ةلداعلا برحلا ىه مهلطاب ىف مهتلهذأو مهسح تعرق ىتلا ةيآلا نكلو «قرغ وأ

 ىه اورفك نيذلا ةملكو ايلعلا ىه هللا ةملك تراص ىتح ةوعدلل احتفو ةنتفلل اعنم

 .ىلفسلا
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 ا ولاااااا0ا60اااا اللا

 ا <

 . 4 09 نينمؤملا جنن انيلع اًقح كلذك اونمآ نيذّلاو انلسر يجنن مث

 نيذلا لثم ايندلا لزاون نم نيرفاكلاب لزني ام ىلإ ىلاعت هللا راشأ نأ دعبف

 .نونمؤي نمو لسرلا كلذ نم وجني هنأ ركذ «مهلبق نم اولخ

 دعب نوكي مهب لزني ام نأل ؛ىونعملاو ىنمزلا دعبلاو ىخارتلل # مث و» ةملك

 لزني نأ نيب قرافلا دعبلاو «ةاجنلا نوكت مث كالهلا نوكي مث هيف نودامتي لاهمإ

 افيرشت هيلإ لسرلا هناحبس فاضأو «صخي الو معي باذع نم ةاجنلا نيبو ءالبلا

 تناك مث هنورتفي ناتهبب نوتأي الو ىلاعت هللا نع نوقطني مهنأ نايبلو مهتناكل

 .نيرفاكلا كالهو نينمؤملا ةاجنب اورفك نيذلاو اونمآ نيذلا نيب ةقرافملا

 فوذحم ىلع ةفطاع 4 مث 9 ةملك هيف 4 انلسر يجنن مث » :ىلاعت هلوقو
 . مهلبق نم اولخ نيذلا لثم اوكلهي نأ ىلإ نورظتني مهنأ ىلإ ةراشإلا هيلع تلد

 تئرقو «نيرثكألا دنع كلذك تئرق ميجلا ديدشتب © يجنن إ» :ىلاعت هلوقو

 ديكأت ىنعم فيعضتلا ىف ىرأ ىنأ ريغ «فيعضتلاو ةزمهلاب ةيدعتلاو «فيفختلاب

 دعب ديكأت «نينمؤملا جنن انيلع اًقح كلذك  :هناحبس لاق دقف «ةمالسلاو ةاجنلا

 اودعرأ امهم نيملاظلا نأو «نيقتملل ةبقاعلا نأب ِةِئَلَي ىبنلل ريشبت كلذ ىفو .ديكأت

 هعم نمو وه بلاغو مهريبدتو مهديك نم جان ٌِلَك هنأو «لاوز ىلإ مهرمأف اوقربأو

 . رفكلاو ناميإلاو رشلاو ريخلا نيب ىويندلا ناديملا اذه ىف

 4« كلذك  امهو نيمزالتم نيب ةضرتعم ةلمج 4 انيلع اًقح» :ىلاعت هلوقو
 ىلاعت هللا دعو ديكأتل ةضرتعم 4 انيلع اَقح 8 ىلاعت هلوق نأو .4 نينمؤملا جنن إ»

 الو هيلع بجاو ال ىذلا وهو هيلع اقح هناحبس هامسف فلتخي نل هنأو نينمؤملل

 ةنملاو لضفلا وذ هّللاو «فوذحم لعفل ردصم 4( انيلع اًقح و «لعفي امع لأسي

 .هدابع ىلع

 هللا نود نم َنوُدبعَت نيِدّلا دبعأ الق ينيد نم كش يف متنك نإ سائلا اَهيَأ اي لق
 . 4 0-6 نينمؤملا نم توكأ نأ ترمأو مكاًفوتي يذلا هللا دبعأ نكلو
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 ةوسأ هسفن لعجي نأ ِةِكَك هيبن رمأ مث هتضبق ىف نيكرشملا نأ هناحبس نيب دق

 .ناميإلا ىف
 اهيأ اي هناحبس ىدان اذلو «ةفاك مهلثم نوكي نمو ةكم لهأل باطخلا

 .هعبتي وهو قحلل مهتافاجمو ٌهْلكَك هسفن نع مهسوفن دعبل «ديعبلل ءادنلاو © سانلا

 نيهارب نم مكل تمدق ام عم بير ىف متنك نإ 4 ينيد نم كش يف متنك نإ

 ام ىقلتت لوقعلاو هتاذ ىف قحلا هنأل هدقتعأو هب نمؤأ ىذلا نيدلا ىلع ةعطاق ةلدأو

 .لوبقلاب هيف

 لقعلا ىلع لدي امب اهنع ربعو «ناثوألا ىهو هللا نود نم نودبعت نيذلا مكلثم

 نم مهؤاربك اهدبعيو ءالقعلا نم اهنودعي ذإ مهريكفتل ةاراجم © نيذلا## ةملكب
 .نيلاضلاو نيكرشملا

 ىلع هل لمحو «هيبنت لضفأ هب لض امل قانتعا ريغ نم لاضلا ةاراجم ىفو

 . ريكفتلا

 الئل دلع هاعد ىذلا ببسلل نايبو ليلد اذه ىف 4 هللا نود نم نودبعت

 .هل كيرش ال هدحو وه الإ دبعي ال ىذلا هللا ريغ اهنأ ىهو اهدبعي

 4 مكاقوتي يذلا هللا دبعأ نكلو ف :ىلاعت هلوق ىف هدبعي نمب كك حرص دقلو
 هدحو هللا ةدابع تابثإ نمضتي وهو « تيم وأ ىيحت مهناثوأ نأ ىفنل ؛كاردتساللاو

 4 مكافوتي يذلا » ةينآرقلا ةملكلا ىفو ءاهنع ادعتبم مهتدابع ازواجتم هل كيرش ال
 تيميو ىيحي وهف اهتوم نيح سفنألا ىفوتي ىذلا هنأل ةدابعلل هقاقحتسا ىلإ ةراشإ

 .هنودهاشيو كلذ نوري مهو

 ىحلل الإ نوكت ال ةافولا نأل ؛ءايحإلا ركذي ملو ةافولا هناحبس ركذ دقو

 ءافعض مهنأو نيدلخم اوسيل مهنأ ىلإ ةراشإو «ءايحإلل ركذ نمضتي اهركذف

 .ىيحت الو تيمت ال «عفنت الو رضت ال ىتلا مهتهلآ



 سنوي ةروس ريسفت 1#
 كلللل للا لللللااالاا0اللللللاااا1اااللللللللل

 ا رحل

 هناحبس رمآلا ركذي ملو رمألا ركذ ءاج 4نينمؤملا نم نوكأ نأ ترمأو »

 نم رمألا نأل ؛امئاد سفنلا ىف رضاح هنأل ؛هدحو قلاخلا هنأ نوفرعي ىذلا ىلاعتو

 لطابلا هيتأي ال ىذلا قداصلا ناهربلاو «ميقتسملا كاردإلاو لقعلا رمأ هعم نوكي هللا

 نم ءاج دحألا دحاولا قلاخلا هللا نم ءاج اذإ رمألاف ءهفلخ نم الو هيدي نيب نم

 .تانيبلا تايآلا نم ءاجو كردملا لقعلا

 رمألاو «ةيردصم 4 نأ هيف 4 نينمؤملا نم نوكأ نأ )» :ىلاعت هلوقو

 رهاطلا مهعمج ىف نينمؤملا ىف اهب اجمدنم نوكي نأ ديفي ةفصلا هذهب ةنونيكلاب

 . ةينثولا نع ديعبلا

 . 4 2-0 نيكرشملا نم ننوكت الو افينح نيدلل كهجو مقأ نأو ل»

 . © كهجو مقأ نأو 9

 نم نوكأ نأ ترمأو و :هلوق ىلع فوطعم 4# مقأ نأو # :ىلاعت هلوق

 هتايآ نمو ىلاعت هللا نم رمألا ةغيصب ءاجو «ةقباسلا ةيآلا ىف ءاج ىذلا 4 نينمؤملا

 ةيردصم «نأو 8 ةملكو «هدحو ةدابعلل هقاقحتساو هتينادحو ىلع ةلادلا تانيبلا

 4« كهجو )» : ىلاعت هلوق ىفو ءهدحو هلل مايقلاب ترمأ ىأ «ردصم اهدعب امو ىه

 هجولاف هللا ريغل ءىش هيف نوكي ال اهلك هسفنب ىلاعت هللا ىلإ هاجتالا ىلإ ةراشإ

 نمؤي ال» :ِةْنْلِك لاق امك .ىلاعت هلل هضغبو هبح نوكيف ءاهلك تاذلا نع ةيانك

 . ")(ىلاعت هلل الإ هبحي ال ءىشلا بحي ىتح مكدحأ

 جاجوعا الو فارحنا الب ههاجتا ىف اميقتسم هانعم 4 افينح :ىلاعت هلوقو

 الو 9 :ىلاعت هلوق ىف هنع ىهنم هنأو كرشلا نالطبب هناحبس حرص مث
 نأ نع تيهن :دقف نينمؤملا نم نوكن نأب ترمأ ذإ كنإف #4 نيكرشمل | نم ننوكت

 .هجيرخت قبس )١(
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 هلوق ىلع فوطعم ©« نيكرشملا نم ننوكت الو إف :ىلاعت هلوقو «نيكرشملا نم نوكت

 . # افينح نيدلل كهجو مقأ نأو 9 : ىلاعت

 «ليم الب هلل هجولا ةماقإو ناميإلاب رمألا دعب كرشلا نع ىهنلا ناك اذكهو

 رئاغص سانلا اهبسحي ةريثك ةيناطيش براسم نم سفنلا ىلإ لخدي كرشلا نأل كلذ

 مهيصاعم ىف ءارمألاو ماكحلل عوضخلاو ءكرش تادابعلا ىف ةآارملاف ء«رئابك ئهو

 . 270كرشأ

 م ا# م

 مه َنيِذلا 2 نوهاس مهتالص نع مُه نيِذّلا ) َنيَلصُمْلَل لْيوَف» :ىلاعت لاقو
 . [نوعاملا] 4 0 نوعاملا نوعتميو (2© تنوءاري

 كلذ ىلع فطع دقو ةليقشلا ديكوتلا نونب كرشلا نع ىهنلا ديكأت ناك دقو

 :ىلاعت هلوق

 نم اذإ كّنِإَف تْلَعَف نإف َكرضَي الو كْعَشَي ال ام هّللا نوُد نم عدت الو

 كهجو مقأ نأو 9 ىلع فوطعم اذهو ةعارضلاو ةدابعلا انه ءاعدلا 4 عدَت»
 اهومتلعج ىتلا ناثوألا ىهو ىلاعت هللا ريغ ىأ .4ِهّللا نود نم 9 4 افينَح نيدلل

 ال امإ8 :لاقف ةتباثلا اهتقيقحب هناحبس اهفصو دقو «ةدابعلل ةقحتسم هلل ادادنأ

 عفنلاب باطخلا لعجو ءهرضت الو هعفنت ال اهتاذ ىف اهنأ ىأ « كّرضَي الو َكعَفنَي

 ءرضي الو عفني ال ام ىلإ رضيو عفني ام اوكرت مهنأ ىلإ ةراشإ اهوعدي نمل ررضلاو

 ىفويو ةدابعلاب ريدجلا دبعي امنإ هنأل ؛اهتدابع نع ىهنلل ليلعت هيف ةقيقحلا هذه ركذو

 اهنم ررض الو ىجتري اهيف عفن الف ناثوألا امأ «هباذع ىشخيو عفني نمل ركشلا
 . ىقتي 3

 .هجيرخت قبس دقو ءدمحأ هاور ()



 سنوي ةروسريسفت ا
 للفلل لااا

 هج
 يي

 «نيب ملظ ءهناحبس هب كرشلاو ىلاعت هلل ادادنأ اهذاختاو ناثوألا ةدابع نإ

 ليلعتلا ماقم ىف (ءافلا) ,4َنيِملاَّظلا نم اذإ َكّنِإَف تْلعَف نإَف :ىلاعت لاق اذلو

 طرشلا ةغيصب كلذ ءاج دقو ءملظ رضي الو عفني ال ام ةدابع نأ ىأ «ىهنلل

 فصو هيلع بترتم لعفلا اذه نأ ىأ ءملظلا فصوب لعفلا طابترا نيبيل ءازحلاو

 ىلإ ءاميإلاو ءالوأ طابترالا ىلع لادلا طرشلاب كلذ ركذ دقو .ةلاحم ال ملظلا

 «ةلاحم ال نيملاظلا نم كنإف كلذك رمآلا ناك اذإ هنأ ىأ 4 اذإ :هلوقب طابترالا

 . ءازجلا ىلع ةلالدلل | ةيناثا (ءاغلا)و

 هلضَفل دار الَف ريَخب كدي نإو وه الإ هَل فشاك الف رضب هللا كسسمي د نإو»
 . 4 0 ميحرلا ٌروُفَعْلا وهو هدابع نم ءاشي نم هب بيصي

 عفني الو رضي ال ام ةدابع ديعبلا لالضلاو غلابلا مثإلا نم نأ ىلاعت هللا نيب

 عفنلاو رضيو عفني ىذلا وه هنأ ةيآلا هذه ىف هناحبس نيبي مث «هريغو دامج نم

 . مهيلع هبتكي ررضلاو هدابعل هؤاشي

 ملألاب ساسحإلا ةباصإ سملا . وه الإ هَل فشاك الق رض هللا كسّسمي نإو هس

 نع هناحبس ربع دقو «هليزمو هعفار ىأ هللا الإ هل فشاك ال هنأو «جاعزنالاو

 الإ رسحنت الو اهيلع ىلوتستو سفنلا بيصت ةمغلاك نوكي هنأل ؛فشكلاب هتلازإ
 لالجلا ىذ ىلاعتو هناحبس هللا ىلع دوعي وه ريمضلاو .ىلاعت هللا نم رمأب
 ريمضلاف ءاّمئاد بلقلا ىف ًارضاح سفنلا ىف ًروكذم نوكي نأ بجي وهو ماركإلاو

 .بولقلاو سوفنلا ىف مولعم ىلإ دوعي

 نيتراشإ دجن انهو .4هلَضَفل دار الَف رْيَخِب كدر نإو 8 :هناحبس لوقيو
 : نيتينايب

 4 هلضفل دار الف :ىلاعت هلوق ىف لعافلا مساب ريبعتلا  ىلوآلا ةراشإلا

 ىفن وه لب ءدرلا درجمل مالكلا سيلف هدر عيطتسي نم دجوي ال هنأ ديفي اذهو

 هيلع ردقيو درلا عيطتسي نم دوجول
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 عضوم ىف راهظإ اهيف .4هلضفل» :ىلاعت هلوق  ةيناثلا ةراشإلاو
 ركشلا بجاو هنأو هناحبس هنم ةمحرو هللا نم لضفل هنأ نايبل كلذ ءرامضإلا

 ىلإ ةراشإلل «ريَخب كري نإو» :ىلاعت هلوقب انه ريبعتلا ءاجو «ةمعنلا هذه ىلع

 ديكوتلل نايب مث ماهبإ ريبعتلا ىفو «ءصخشلاب هلازنإ دوصقم ىلاعت هلل دارم ريخلا نأ
 هللا ةدارإل انايب ريخألا ناكف «ريخب 8 :هناحبس لاق مث 4 كدري نإو © :ىلاعت لاق
 اذهب بيصي ىأ 4 هدابع نم ءاَشَي نم هب بيصي # :ىلاعت لاق مث «دبعلاب ىلاعت

 .هدابع نم هّللا ةئيشم هب قلعتت نم لضفلا

 ىلإ هلصويف ىلاعت هللا هبتك امك ريخلا قيرط ىف ريسي نمب هللا ةئيشم قلعتتو
 «هتمحر ءاجرو هللا ىلإ هاجتالاو ةيادهلاو عفنلا وه ةيآلا ىف روكذملا ريخلاو «هتياغ

 ىلاعت هترفغم نأ ىأ 4 ميحّرلا ٌروُفَعْلا َوُهَو » :هلوقب ةيآلا هذه ىلاعت هللا متخي مث

 ديري هناحبس هنأل ؛هتمحر نم هترفغمو «.هدابعل هؤاشي ىذلا ريخلا وه ةبوتلا هلوبقو

 نم ناطيشلا اونكم نيذلاف ءرشلا مهل لوسي ناطيشلاو .«هلضفو هتمحرب ريخلا مهل

 ءىش لكو «هللا ىلإ اوهجتا دقف هسواسو اودعبأ نمو ءريخلا نم اومرح مهسوفن

 .لاعتملا ريبكلا ةداهشلاو بيغلا ملاع رادقمب هدنع ءىش لك «هناحبس هريدقتو هملعب

 : ىلاعت لاقف هنّيبو قحلا هللا حضوأ دقو

 نمو هسفنل يدتهي امَنِإَف ئدتها نمَف مُكَبَر نم قحلا مكءاج دَق سائلا اهيأ اي لقط
 .4 2 لكريم انو علما

 مهءاج دق قحلا نأ مهل نيبي نأ رذنأو رشب دقو ِةَِكَي هيبن ىلاعت هللا رمأ

 قيرطو «جاجوعا نم هيف امو ةياوغلا قيرط اوملع دقو .همالعأ تماقو هلئالدب

 نمو ء«ريخلا هيف باصأو ةيادهلا قيرط كلس ءاش نمف «ةماقتسا نم هيف امو ةيادهلا

 ىلع ررضلاب ادئاع هلالض ىف نوكيو ءرشلا هباصأ «ءلالضلا قيرط ىف راس ءاش
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 هيف نيبم نآرقو رشبمو رذنم لوسر نم هنيهاربو هتلدأبو هتاذ ىف تباشلا رمألا

 ىتلاو هقيرطل ةنيبملا ريخلا ىلإ ةيعادلاو ليبسلا ءاوس ىلإ ةيداهلا ىلاعت هللا تافيلكت

 ءهلك ريخلا ىه ذإ هسفن ةيادهلاب عفن ىأ .هسفنل ىدتهي امنإف عاطأو عمسف قحلا

 لضي امنإف لض نمو ءرشبي نأ الإ هيلع لمع ال ِةِْلكَي دمحمو «هدابع نع ىنغ هللاو

 «ةيداه ةحضاو مالعألا تدب نأ دعب ةيادهلا قيرط هكرتو ةياوغلا هكلسب هسفن ىلع

 .هدحو

 لإ لكو دقو ليكو هنأ ىفنيف «ليكوب مكيلع انأ نوف :هبر رمأب ّكْلَلَي لوقيو

 . مهيلع ةظفاحملا رمأ

 دق اظيفح مكيلع تسل ىأ «ىفنلا قارغتسال 4 ليكوب # :هلوق ىف ءابلاو

 .دشرم انأ امنإ  لاوحألا نم لاح ىأب  مكرمأ ىلإ لكو

 دقو «[ىروشلا] « 62... غالبلا الإ كيلع نإ ... 8 :ىلاعت لاق امك

 . [دعرلا] < 6 داه موق لكلو رذنم تنأ امّنِإ ... 8 :ىلاعت لاق امكو «تغلب

 . 4 09 نيمكاحلا ريخ وهو ِهّللا مكحي تح ربصاو كيَلِإ ىحوي ام عبتاو

 دقلو «نينمؤملا نم هعبت نملو ءادتبا هل وهو ىحولا عابتا ىف ةودق هللا هلعج
 هونو «ةيدمحملا ةوعدلاو .ةمكحلا ةصاالخ :امه نيرمأب ىلاعتو هناحبس مهرمأ

 .لآملا هيلإو ىلاعت هللا مكحل عوضخلا وه ثلاث رمأب هناحبس

 اهلك هيعرشلا تافيلكتلا وه 4 كيلإ ' ئحوي ام عبتاو :ىلاعت هلوق ىف رمألا

 .رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب ناميإلاو
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 اهيأ ايإ» :ىلاعت لاق امك ءرصقي ال وهو غيلبتلاب ٍكك همايق تافيلكتلا نمو
 سالا نم كمصعي صعي هّللاو هتلاسر تغلب امَف لعفت مل نإو كبر نم كيلِإ لزنأ ام غلب لوسّرلا

 . [ةدئاملا] 4 9 نيرفاكلا موقلا يدهي ال هللا نإ

 جالعف «باعصلاو قاشملا اهفنتكي نكلو انيل انيه ارمأ تسيل ةوعدلا نإ

 ةهافس نم قحلا لهأ هل ضرعتي ال ضرعتي امنإو «لانملا بيرق ارمأ سيل سوفنلا
 .نيملاظلا ةاتعلا ةسرطغو ءايوقألا ىذأو ءاهفسلا

 ىتح ربصاو 8 :ىلاعت لاقف ربصلا وهو ىناثلا رمألاب ىلاعت هللا ءاج اذلو

 قاش هتاذ ىف وه «فيلكت نم كيلإ ىحوي ام تاذ ىلع ربصا ىأ 4 هللا مكحي

 «نيملاظلا داهجو ةوعدلا ىلع ربصاو «مهوعدت نم ىذأ ىلع ربصاو ١ سوفنلا ىلع

 : هللا مكح وه «ىهتنم كلذل نإو «مهنيد نع سانلا نونتفي نيذلا

 . 4 نيمكاحلا ريخ وهو ءدشرملا ىداهلا وهو قحلا رصان ىلاعت هللا نإو



 «ةرشع ةيناثلا ةيآلا «ثالث الإ ةيكم اهلك «ةئامو نورشعو ثالث اهتايآ ددع

 . ةثاملا دعب ةرشع ةعبارلاو «ةرشع ةعباسلاو

 ىتلا تاهبتشملا نم اهنأ لبق نم انركذ ىتلا «ةمجعملا فورحلاب ةروسلا تئدتبا

 اهنأو ءاهب روسلا ءادتبا ىف ةمكح هنظن ام انركذو «ىلاعت هللا الإ اهملع ملعي ال

 :لوقي ءاملعلا ضعب لعج امث هرمأب هيونتلاو باتكلا ركذ نوكي اهلاوحأ رثكأ ىف
 باك ... 9 فورحلا دعب نم ىلاعت هللا لاق دقو ءهسفن باتكلل ءامسأ اهنإ

 هماكحأو نآرقلا ركذ دعب نمو . 4 0 ريب ميكح ْندَل نم تّلصف مث هتايآ تمكحأ

 ريذت هنم مكَل ين هللا لإ اوُدْبعَت الأ هللا ةدابع وهو نيدلا نم ىمسألا دصقلا ركذ

 ليبسو ىلاعت هللا ليبس ىهو ةبوتلاو رافغتسالا بلط مى 24 © ٌريشَبَو

 نأو «ةرخآلاو ايندلا ىريخب ىتأي صالخإلا قدصو هللاب ناميإلا نأو «ةباجتسالا

 باّذع مكيلع فاَخَأ يّنإَف اوُلوَت نإو. .. هللا دنع ىمسم لجأ ىلإ ايندلا ىف ةماقإلا

 نورفكي مهنكل 4 () ريدق ءيش لك ىلع وهو مُكُعَجْرُم هللا ىلإ 0) ريبك موي
 ملعي ىلاعت هللاو ءهنم نوفختسيو هنع مهرودص نوفرصيو ىلاعت هللا ىلإ عوجرلاب

 ل ىلع لإ ضرألا فاد نب مول دوجولا ىف ام لك ملعيو نوناعي امو لورسي م

 وي ءانق ىلع طرح نك ةئس يف ألا تارمشلا قح ىذا و ءرد

 ركذي ىلاعتو هناحبس هنإف عدبملا قلاخلا هنأ عمو ٠ 46 . ًالمع نسحأ مكيأ

 الإ اَذَه نإ اورَمَك نيذْلا َنَلوُقَيَل تْوَمْلا دعب نم َنوُنوْعْبم مُكَنِإ تْلُق نتلو... » ثعبلاب
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 مهيتأي موي الأ هسبحي ام نلقي ةدودعم ةّمأ ىلإ باَذعْلا مهنع انرَخَأ نكلو 9 ْنيِبُم رحس

 . 4 0 نوءزهتسي هب اوناك ام مهب قاحو مهنع افورصم سيل

 قذأ نملو هد وفك نويل لإ هم هامل مح م ناسنإا اَقذأ كو ءارضلا

 اوُرَبص نيذْا الإ 9 ٌروُحَف حر هَّنِإ ىنَع تاَمَيسلا بهذ َنَلوُقَيَل هت ءاَرَض دْعَب ءاَمْعَ

 . 4 9 َريبَك رجأو ةرفغم مهل كئلوأ تاحلاّصلا اولمعو

 هردص قيضي هنأو ءاعيمج اونمؤي نأ ىف ِةْلَي ىبنلا ةبغر ىلاعت هللا نيبيو
 اولوقي نأ كردص هب قئاضو كيِلإ ئحوي ام ضعب كرات كّلعَلَف 9 :هناحبس لوقيف مهرفكب

 . 4 9 ريكو ءيش لك ىلع هللاو ريد تنأ مّن كَم هم ءاج وأ رك هيلع لزنأ الو
 نآرقلا ةناكمو تازجعملا بلط ىف مهطارفإ ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ دقلو

 اوعداو تايرفم هلئم روس ٍرشعب اوُنأَف لق هارتفا نولوقي مأ » : ىلاعت هلوقب زاجعإلا ىف

 لزنأ اَمنَأ اوُمَلْعاَف مُكَل اوبيِجَتْسَي مل نإَف 09 نيقداص مسك نإ هللا نود نم متعطتسا نم

 . 4 69 َتوُملَسُم متنأ لَه وه لإ هلِإ ال نآو هللا ملعب

 مهيلإ ؛ ىنوي هنأوا اهتتيزو ةلجاعلا نوديري رب نيا زم هناحبس نيب ب كلذ دعبو

 .4© و نولي واح ان طابو هيف امص ان طش لا لإ ةرخآلا

 وه ىذلا هبر نم ةنيب ىلع نوكي ىذلا نمؤملا نيب ىلاعتو هناحبس نزاوي مث

 رفكي نم عم ىواستيأ «ىسوم ىلع هلبق نم لزن امو هنيوكتو هقلخ ىلع نيب دهاش

 هنم دهاش هولتيو هَبر نم ةئّيب ئلع ناك نمَفَأ إ» هدعوم رانلاف رفكلا ىف ذ بزحتيو هللاب

 راَئلاَف بازحألا نم هب ركب نمو هب َنوُمَوي ككلوأ ةَمحَرو اَماَمِإ ىموم باتك لبق نمو
 2 مهام

 . 4 09 دوني ال سانا َرَثكَأ كلو كبَر نم قحلا ُهَنِإ هنم ةيرم يف كت الف هدعوم

 ألا ىَلَع ئَرَحْفا مم مّلْظَأ نمو » ابذك هللا ىلع ىرتفا نمم ملظأ دحأ ال هنأو

 «هيزجحمب اوسيل مهنأو ىلاعت هللا مامأ ءافعض مهنأ هناحبس نيب امك 462 ...ابذك
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 ةمايقلا موي مهنأو «تيغاوطلاو توربجلا بحاص ىدحتيو باذعلا فعاضي هنأو

 ىلإ اوتبخأو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نونمؤملا مهسكع ىلعو «نورسخألا مه

 صخل دقو . .نودلاخ اهيف مه ةنجلا باحصأ مهنأو .هيلإ اونأمطاو اوبانأ ىأ مهبر

 ئمعأألاك نيقيرقلا لثم» :ىلاعت هلوقب لالضلاو ىدهلا نيب ةنزاوملا ميركلا نآرقلا

 .4 © َنورُكَذت الفأ ًالثم نايوتسُي لَه عيمّسسلاو ريصُبلاو َمّصَألاَو

 «نوذؤيو نودحجيو نودناعيو اناثوأ نودبعي ةكم ىف نوكرشملا ناك دقل

 اوهبوجو برعلا دالب ىف اوءاج نيذلا نييبنلا صصق هناحبس ركذي نأ بسانف

 اذإ مهتبقاع اوفرعيلو لكك ىبنلا مهب ىسأتيل ةيرخسلاو ءازهتسالاو دوحجلاو دانعلاب

 . مهدانع ىف اورمتسا

 ىف ناك هثعب نإ :اولاقو مدآ دعب ىناثلا ةيرشبلا ىبأ حون ركذب أدتبا دقو

 هموق اعد هنأ - ةقداصل اهنإو  حون ةصق ىف ءاجو «اهينادت دالبب وأ ةيبرعلا دالبلا

 ىف نوكرشملا هب باجأ ال ةلثامم هموق نم ألملا ةباجإ تناكو ءهدحو هللا ةدابع ىلإ

 نيذلا مه ديبعلاو ءافعضلا نأب لَك ادمحم اوريع امك هنوريعي اوناك مهنأو ةكم

 . هوعبتا

 ارْشَب لإ كارت ام. .. 8 هوردابو رفكلا ىف ىف اوعراس نيذلا حون موق نم ألما لاق

 لب لضف نم انيلع مكل ئرت امو يأرلا يداب انلذارَأ مه نيا لإ كَعَسَتا كارت اَمو اَنْعَم

 . 469 نييذاك مكتظن
 لكأي لوُسَرلا اذهل ام اوُناَقَو 9 ِلكي ىبنلل لوقلا اذه لثم شيرق تلاق دقو

 ةنيب ىلع هنإ ٍهموقل حون لاق دقو ء[ناقرفلا] 4( .. قاوسألا يف يشميو ماَعَّطلا

 :4 68 َدوُهرك اهل مشو اهو ْمُْلَع تيَممف.. . # ةمحر هاتآ ىذلا هبر نم

 هتوعد ىف اولخدي نأ لجأل هعم نم درطي نأ ه هوبلاطو ءارجأ مهلأسي ال هنأ امك

 انأ امو هللا ىلع الإ يرجأ نإ ًالام هيلع مكلأسأ ال موق ايو :مالسلا هيلع حون لوقيف

 ينرصني نم موق ايو 9 نوه موق محار ينكلو مهو اوهام مهن اوُمآ نيد دراطب

 ىف مهئاربك لثم اينغ سيل هنأ هموق هريع مث 246 نورك الأ مهُندرَط نإ هللا نم
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 0 ولاا للللللملا

 از برس

 ينإ لوُق الو بيلا ملعأ الو هللا نئازخ يددع مك لوفأ الو» :مهل لوقيف كرشلا

 4 6 . اريح هللا مهيتؤي نأ مكئيعأ يردرت نيذّلل لوقأ الو كلم

 اًسلَداَج دق حون اي» :اولاقف قحلا نع مهناذآ اومصأ نيذلا نورفاكلا لملمت

 ىلاعت هللا نأب مهلوق دريف «4 9 (9 َنيِقداّصلا نم تنك نإ اًندعت ام انتأَف انَلادج ترثكأف

 الو مهل لوقيف مالسلا هيلع هللا ىبن مهنم سأييو ءءاش نإ هب مهيتأي ىذلا وه

 هيو مكبر ره مكَيوْعي نأ ديري هللا ناك نإ ْمُكَل حصنأ نأ تدرأ نإ يحصن مكعشني

 .4 690 نوعجرت
 لاح عم مهيدحت هباشت نيذلا حون ىكرشم عم ةكم ىكرشم فقوم هباشت دقو

 دق هلم هنأ مهئاعداو نآرقلا ىهو ىربكلا ةزجعملا مهلامهإ ىف شيرق ىكرشم

 . هارتفا

 ل ل مهتم نسوي نا د هيأ ىجوأو موش را اعسيإ نع حول رش
 8 رول وقد ةموش ةيرخس نسوا نصي لب يات دس اع از

 ساه ما يمحي

 هم اهم نس

 7 60 يق يم نمو ا مو لق هيلع قيس سأل كو

 نكت الو اَنعُم بكرا يتب اي... 9 لزعم ىف ناكو هنبا مالسلا هيلع حون ىدان مث

 لإ هللا ِرمَأ نم ميلا مصاع ال َلاَق ءاَمْلا نم ينمصعي لبج ىلإ يوآس لاق 69 نيِرفاكْلا عم

 . 4 ©9 َنيِقَرُْمْلا نم َناَكَف جَوَمْلا امهنيب لاحو محَر نم

 مكحَأ تنأو قحْلا كدعو َنِإو يلهأ نم ينبا نإ بر. .. إف انيزح هبر حون ىدانيو
 حلا ُرْيَغ لمع هّنِإ كلهَأ نم سيل ِهّنِإ حون اي لاَق» : هناحبس هبيجيف .4© (52) نيمكاحلا
 حون كرادتي 4 © َنيِلِهاَجْلا نم َنوُكَت نأ كظعأ يّنِإ مّلع هب كل سيل ام نلأست الف
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 الالام
 ب بج

 يي

 يل رفغت ًالإو ملع هب يل سيل ام كَلَأسَأ نأ كب ذوعأ يَنِإ بر لاق :الئاق مالسلا هيلع

 . 4 69 نيرساخلا نم نكأ ينمحرتو
 طبها حون اي ليق 8 نافوطلا بهذ «حون ةلاسرب نيرفاكلا قرغ دعب هنإو

 . 4 62 ... كعم نمم ممأ ىلعو كيلع تاكربو ام مالسب

 اذه ىف ءاج ىذلا قايسلا اذهب ىرخأ عضاوم ىف ةرركم تسيل ةصقلا هذهو

 وجري ناك يي هللا لوسر نأل ؛ةفلتخم ةجيتنلا تناك نإو ؛ شيرق نم اكَع دمحم

 نه لق نم كاف الو تأ هلت تح امل اهمحرت بيق ان نم كت :اهيف

 . < 62 نيقّتملل َةَبقاعْلا نإ ربصاف

 دجنف «مالسلا هيلع دوه مهيبن عم داع نع قداصلا ربخلا ىلاعتو هناحبس نيب

 ٍداع ئلإو  :هناحبس لوقيف ِةَلِكَي ىبنلل برعلا نم ةكم ىكرشم ةباجإك مهتباجإ نأ

 . 4 © تورتفم الإ متنأ نإ ريغ هَل نَم م مكل ام هللا اودبعا موق اي لاق ادوه مهاَخَأ

 الإ هرجأ نإ ءارجأ مهنم ديري ال هنأ نّيبو قحلا نيد ديحوتلا مهل نيب هنأو

 مكيلع ءامسلا لسري هيلإ اوبوت مث مكبر اورفغتسا موق ايو :مهل لوقيو «هللا ىلع

 ىلع ليلد ال هنأب نودريو .© (29 نيمرجم اولوتت الو مكتوق ئلإ ةوق مكدزيو اراردُم

 كلل نحن امو كلوَف نع انتهلآ يكراتب نحن امو َةَنيِبب انَعْمِج ام دوه اي اوُلاَق» :هت

 . 4 69 نينمؤمب
 نع اولاق نيذلا «برعلا ىكرشم ةباجإو داع ةباجإ ءةدحاو ةباجإلا ىرن

 مهنأ نوبسحيو ةئحجلا هيرتعي هنأو ء[ءارسإلا] © 69 اروحسُم الجر. . . »© هَلِلَع دمحم

 انهلآ ضعب كارت لإ لوُقَ نإف لبق نم دوهل داع تلاق كلذكو هجالع نوعيطتسي

 . 4 69 توكرشت امم ءيِرب يّنأ اودهشاو هللا دهشأ يّنِإ لاَق ءوسب



 دوه ةروسريسفت 1#
 01110011 للا لل للللل

 تاز رسل

 كت انف ينو فلس... 9 ديحوتلا رعد اويبجي مل اذإ مهكالهب ددنو
 . 4 69 ظيفح ءيش لك ىَلع يب نإ ائيش هتورضت الو

 فاقحألا ةروس ىف هللا نيب , امك فصاع حيرب ىلاعت هللا رمأ مهب لزني مث
 انآ هل نمو هيدي نيب نم رْدّتلا تلَخ دَقَو فاقحألاب هَمْرَف رن داَع اَخأرُكذاَو

 انتأَف انهلآ نع اًمكفأَتل انتِْجأ اولاَق 00 ميظع ِمْوَي ِباَذَع مُكَيَلَع فاَحَأ ين هللا الإ اودبعت

 يتكلو هب تل ام مكب هللا دنع معلا ان لاَق 69 َنيقداّصلا نم تنك نإ اندعت امب
 وه لب انرطمُم ضراع اذه اوف مهتيدوأ لبقتسُم اضراع هور امََف 22 نولهجت اموَق مكارأ
 الإ ئري ال اوحَّبْصُأَف ابر رْمَأِب ءيش لك رمدت 60 ميلأ باَدع اهيف حير هب متلجعتسا ام

 . 4062 نيمرجملا مولا يِزجَن كلذك مهنكاسم
 تايآب اودحج داع كلتو 8 :ىلاعت لاق دقلو اهدوحج ةبقاعو داع هذه تناك

 ةَماقْلا ميو َةَنعَلاًينالا هذه يف اوُعبْنَأو 59 دينع رابج لك رمَأ اوعبتاو هلسر اوصعو مهب
 . 4 2 دوه مرق داَعَل ادعب الأ مهب اورفك اداع نإ الآ

 ىلإو :ىلاعت لاقف دومث ىف ثعب دقو مالسلا هيلع حلاص ركذ ءاج مث

 ضرألا نم مكأشنأ وه هريغ لإ نم م مكَل ام هللا اودبعا موق اي لاَق احلاص مهاَخَأ دوم

 . 4 69 ْبيِجُم بيرق يبو اإ هْلِإ اوُبوُ م هورفْعَتساَف اهيف مُكَرمْعَتسا

 وه ىذلا اهليلد اهعم ركذو «ةينادحولا وهو ىلاعت هللا نيد ىلإ مهاعد

 اوُناَقظ برعلا وكرشم باجأ امك رفكلاب اوباجأ مهنكلو «نيوكتلاو قلخلاو ءاشنإلا
 امم كش يفل انو انوابآ دبعي ام دبعُت نأ اَناَهْنَتَأ اذه َلَبَق اوجَرَم انيف تنك دق حلاص اي

 ٍضْرَأ يف لكأَت اهورذف يآ مكل هّللا ةَقان هذه موق ايو © هللا ةقان ىهو ةنيبلاب مهاتآ
 ةَالَث مكِراَد يف اوُعّتمَت َلاَقَف اهوُرقَعَف 69 ْبيِرَق ْباَذَع مكَذْخَأَيَف ءوسب اهوُسَمَت الو هللا

 ذخأو هعم نمآ نمو احلاص ىلاعت هللا ىجن مث .4 2 بوذْكم ريغ دعو كلذ ماي
 نيمثاج مهراد ىف اوحبصأف ةحيصلا اوملظ نيذلا
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 للا

 سو ج0

 يي

 لسر ركذب أدتباو «ءايبنألا ىبأو برعلا ىبأ مي ميهاربإ ركذ ءالؤه دعب ءاج دقو

 اوُلاَق ئرشبلاب ميهاربإ السر تءاج دقلو .مالسلا هيلع هيلإ ةكئالملا نم ىلاعت هللا

 . © 69 ذينح لجعب ءاَج نأ ثبَل اَمَف مالس َلاَق امالس

 ىوشم ىأ -ذينح لجعب ءاج نأ ثبل امف اداوج 0 ميهأاربإ ناك

 ىلإ انلسرأ انِإ فخت ال اولاق ةفيخ مهنم سجوأو مهركن هيل ! لصت ال مهيديأ ئأر ملف

 (9 بوقعي قاحسإ ءارو نمو قاحسإب اًهاَْرَشَبَف تكحَصَف ٌةَمئَف ُهنرْماَو 0 69 طول موق

 َنيَجْفَ اوُلاَف 09 ْبيحَع ءيشَل اذه نإ حبش يلعب اذهو ووجع انأو دلآأ ليو اي تاق

 . 4 69 ديجُم ديمح ُهَّنِإ تيِبْلا لْهَأ مُكيَلع هئاَكرَبو هللا تَمْحَر هللا رْمَأ نم

 دلت فيكف ,7"2ناوع ىهو مث ةباش ىهو دلت مل ذإ دلت نأ ةزجعم تناك

 .ازوجع تراص دقو

 ذخأف نيكلهم نيرذنم طول موق ىلإ اوءاج مهنأ هللا ليلخ ميهاربإ ملع

 ميهاربإ ايإ» : : ىلاعت هلوقب بيجأف هبر ىلإ بينم ميلح فوطع هاوأ هنأل مهلداجي

 . 4 69 دودرُم ريغ باذع مهيتآ مُهّنِإو كبر رمأ ءاج دق هّنِإ اذه نع ضرغأ

 اعرذ مهب قاضو مهب ءىسف طول ىلإ كلذ دعب نم هللا لسر تبهذ دقلو

 :طول مهل لاقف «نيملاعلا نم ناركذلا نوتأيو «ةشحافلا نولعفي ا عءوس موق

 لجر مكدم سيِلأ يفيض يف نوُرْخُن الو هللا اوُّناَف كَل ٌرَهْطَأ نه يتانب ءالّؤه موق اي... ١

 . 4 69 ديشُر

 نم هللا لسر لازأف هرزأ دشي هل ريصن ال هنأو فعضلاب طول سحأ دقلو

 عطقب كلهأب رس كيل اوُلصي ن كبر لس نإ طوُ اي اوُناَق ط هل اونيبو هبرك ةكئالمل
 سيلأ حبصلا مهدعوم ّنِإ مهباصأ ام اهبيصُم هَّنِإ كتأرما الإ دَحَأ مكنم تفي الو ليّللا َنَم

 . 4 69 بيرقب حبلا

 .نوع - طيحملا سوماقلا .ريخألا دوصقملاو .نسلا ىف ةئعاطلا ةأرملا : ةنواعتملاو ءجوز تاذ لك :ناوعلا )١(



 دوه ةروسريسفت 9
 ااا لللللللا

 يي ا

 نم ةراجح مهيلع ىلاعت هّللا رطمأو ءاهلفاس اهيلاع لعجف هللا رمأ ءاج مث

 هدنع ةملعم ىأ © 65 ... كبَر دنع ةموسم )» «فوفصم عباتتم ىأ دوضنم ليجس

 .ديعبب نيملاظلا نم ىه امو «هناحبس

 لاقف «نيدم» هموقو مالسلا هيلع بيعش نع ىلاعت هللا ربخ كلذ دعب ءاج

 اوصقنت الو هريغ هَلِإ نَم م مُكَل ام هللا اودبعا موق اي لاَق ابيعش مهاَخَأ نيدم ئلإو : ىلاعت

 موق ايو 69 طيحُم موي باَذع مُكيلع فاخأ ينو ريخب مكارأ يَنإ نازيملاو لايكملا

 ٍضرألا يف اومعت الو مهءايشأ سائلا اوسَخبَت الو طسقلاب نازيملاو لايكملا | وفوَأ

 . 4 62) نيدسفم

 وكرشم باجأ امك هوباجأف «كربأو ىقبأو ريخ لالحلا عيبلا نأ مهل نيب دقو

 انؤابآ دبعي ام كرت نأ كرمأت كئالصأ بيعش اي اوُلاَق ظ :ىلاعت هلوق ىف ءاج امك ةكم

 ريخألا ءزجلا اولاق .4 69 ديشّرلا ميلحلا تنأل َكّنِإ ءاشن ام انلاومأ يف لعفَت نأ وأ

 .برعلا وكرشم هب باجأ ام اذهو « نيبرغتسم نيركنم لوألا ءزجلاو نيمكهتم

 اميف هللا عيطي هنأ مهل ركذف قحلا ىلع ةدرمتملا مهسوفن جلاع ابيعش نكل

 ام ىلإ مكفلاخأ نأ ديرأ امو. . ]ف هفلاخيو رمأ ىلإ مهوعدي ال هنأو ءهيلإ وعدي

 هّيَلِإو تْلَكوَت هيلع هللاب الإ يقيفوت امو تعطَتسا ام حالصإلا الإ ديِرأ نإ هنع مكاهنأ

 نع اوعلقي نأ دعب هيلإ اوبوتيو مهبر اورفغتسي نأ مهيلإ بلط دقو . © (52) بينأ
 ام مهبيصي نأ مهريذحت دعب ديدهتلا ىلإ راكنإلا نم اولقتنا مهنكل «ناثوألا ةدابع

 . 469 ديعي مكس طول موف امو... )ف :مهلبق اوناك نم باصأ

 كّطهَر الولو افيعّض انيف كارل انِإو لوقت هن امم ًريفك ُهَقَفَت ام بيعش اياولاَق»

 للي دمحمل شيرق وكرشم لوقي ناك اذكهو .4 69 زيزعب انيلع تنأ امو كانمجرل

 هيلع بيعش مهل لوقي مث .مشاه ىنب نم مهفوخ الول هلتقب اومه مهنأ امك
 . مالسلا



 دوه ةروس ريسفت اإل

 لالا
 اا حل

 . 4 69 . . .اًيرهظ مكءارو ُهوُمَتذَحناو هللا نم مُكيَلع ٌرَعَأ يطرأ مرَق اي لاقط

 نم نومّلعت فوس... 8 مهرذنأف مهدوحج ىف اورمتساو اودناع هموق نكل

 هلا ىجني مث «460 بيق مك ين اوبتراو باه هيي باذع هنأ
 نيبذكملا ةبقاع كلتو اوملظ نيذلا ةحيصلا ذخأتو هعم اونمآ نيذلاو ابيعش ىلاعت

 عم مالسلا هيلع ىسوم ركذ ءاج مث 4 652 دوُمَت تدع امك َنيدَمَل ادعب الأ. 0

 ىلإ © ٍنيبم ناَطْلسو انتايآب ئموُم السر دقلو » :ىلاعت هلوق ىف نوعرف ةيغاطلا

 ةمايقلا موي هموَق مدقي 509 ديشرب نوعرف رْمَأ امو دَوَعرف رم اوُعبناَف هملمَو دوَعرف

 دقرلا سب ةَمايقلا ميو ةنعَل هذه يف اوُعبنأو 69 ُدوُرَوَمْلا ُدَروْلا سْمبوَراَنلا َمُهَدَروَأَف

 . 4 ©9 درفرملا

 ميكحلا صصقلا نم ةربعلا

 لاقف هلك ىبنلا ىلع ابيغ ناك هنأو صصقلا اذه نم ةربعلا هناحبس ني

 هرثأ مداقت ىأ 4 0-) ديصحو مئاق اهنم كيلع هصقن ئرقلا ءابنأ نم كلذ إ» : ىلاعت

 مهسفنأ اوناك نكلو هللا مهملظ امف مهب ,ونذب اوذحأ ءالؤه نإو «دوصحملا عرزلاك

 الإ مهتداز امو مهنع تنغأ ام هّللا نود نم اهودبع ىتلا مهتهلآ نأو «نوملظي

 .اكاله

 . 4 69 ديدش ميلأ هذخَأ نإ ةَملاَظ ىهو ئرقلا َذَحَأ اَذِإ كبَر َدْحَأ كلذكو »

 رخآأ ىذلا دوهشملا مويلا كلذ «ةرخآلا باذع فاخ نمل ةربع كلذ ىف نإو

 . 4 2-6 ديعسو يقش مهنمف هنذإي الإ سفن ملكت ال تأَي موي دودحم لجأل

 قيهشو ريفز اهيف مهل «رانلا ىفف اوقشو اورفك نيذلا لآم تعيس نيل

 ام اهيف نيدلاخ ةئجْلا يفف ا ناميإلا لهأ مهو اودعس نيذلا هناحبس نيب , امك

 . عطقنم ريغ ىأ © 2 ذوُدْجَمَرْيغ ءاَطع كي َءاَش امَلإّضْرَألاو تاَوُمسلا تما



 دوه ةروس ريسفت 1# 0
 0111م ا ل للللللملا

 : اك
-- 

 نم لسرلا نأ اهيفو «مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنل ىلاعت هللا اهركذ قئاقح هذه

 امأ «نينمؤملل ةبقاعلا نأو «كنم كموق لاني ام لثمب مهماوقأ مهنم لان دق هلبق

 ريغ مهرفك ةجيتن مهيفويس هللا نأ ىف كشلا ىلإ مهلاعفأ عفدت نأ حصي الف ءالؤه

 نو لبَق نم مهؤابآ دبعي امك لإ نوُدَبعي ام ءالؤه دبعي امم ةيرم يف كت الف » صوقتم
 م 2 يال مت

 . 4 09 صوقنم ريغ مهبيصن مهوفومل

 باتكب ىسوم اهيف قبس دق زيزعلا هللا باتك اهلمش ىتلا عئارشلا نأو
 مهنيب ىضقل ءازجلا موي ىتح مهتاقبب كبر نم تقبس ةملك الول هنأو «هيف فلتخاف

 اعيمج مهنأو «بيرم هنم كش ىفل ىسوم موق دوهيلا نأو «نوفلتخي هيف اوناك اميف
 .ريبخ نولمعي امب هنإ مهلامعأ كبر مهيفويس

 :هناحبس لاقف هتوعد ىف كلسي نأ بحي ام هيبنل ىلاعت هللا نيب امك
 ىلإ اوُنكرَت الو 659 ريصبب َنوُمعَت مب هن اوُطَ الو كعم بات نمو ترمأ امك مقتساف )ف

 مقأو 67 نورصت ال مث ءايلوأ نم هللا نود نم مُكل امو را مُكَسْمَعف اومَلظ ني

 نيركاذلل ئركذ كلذ تاَمّيَسلا نبه تاتسحلا نإ ِليللا نم الرو ِراَهَنلا يفرط ةالّصلا

 اونو ْمُكلْبَق نم نورقْلا نم ناك الولف 52 َنيِدسْحُملا رجَأ عيضُي ال هللا َنِإَفربصاَو 09

 هيف اوفر ام اوُمَلَظ نيا عّتاو مهنم ايمبأ مَ اليل الإ ضرألا يف داسفأا نع نوهني ةيقب
 .4 659 َنيِمرحُم اوناكر

 بقاوعلا كاردإ نع مهتلفغو اهلهأ ملظب الإ ىرقلا كلهي ال هللا ةمكح هذه

 اهنكلو ةدحاو ةمأ سانلا لعجل كبر ءاش ولو ءنيحلصم اوسيلو مهلبقتست ىتلا

 كبر محر نم ّالِإ 613) نيفلتخم نولازي الو... 9 حلصملاو دسفملا مهيف لعجف . هتدارإ
 . 4659 نيهتتبأ سائلا جا نم منهج الأ كب ةملك تو مهقلح كلذلو

 اكسمت هديزيو هداؤف تبثيل ىبنللو سانلل اهقوسي ةربعلا نأ ىلاعت هللا ني
 َكَداَوُف هب تبن ام لَسرلا ءابنأ نم كِيَلع صقُن ًالكو » :هتاملك تلاعت لوقيف قحلاب

 ىلع اوُمعا نوُنمؤي ال نيدّلل لقو 650 َنيِمْؤَمْلل ئركذو ةَظعَومَو قحلا هذه يف كءاجو
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 هيلإ هيلإو ضرألاو تاومّسسلا بيغ هَّللَو 0590 َنوُرَم نإ وًرظتناَو 075 َنوُماع ان ْمُكَاَكم

 . 4 679 نولمعت اًمَع لفاغب كبر امو هْيلَع لَكَوَتو ُهدبعاف هلك ملا عَجرُي

 املك نكلو ءدوه ةروس ريغ ىف ركذ امل راركت سيل صصقلا نم ركذ ام نإ

 تركذو «ةنيبم ةلصفم انه تركذ الثم كلفلا ةصقف «نايب انه ناك ةراشإ كانه ناك

 ناك لامجإلا «ليصفتو لامجإ اهيف ناك طول ةصق كلذكو ءاهيلإ اراشم اهريغ ىف

 ريشأ امك ىرخأ ةروس ىف ناك داسفلا ليصفت نإ ثيح كالهلا لّصفو ءداسفلا ىف

 . كالهلا ىلإ
 ةميركلا ةروسلا ىناعم

 :ىلاعت لاق

 نكح 3 ل خس
 ع ريك دن وتضم تكا ذك

 م2 وع م همر هس يي خرم 2

 م زل راش و ريذن هيل ىىَتِإهَسأ الإ اودبعت
 ا ا ا مدت 0 ا ذآ

 0 1ك اَمَسَحاَعَن مكعب ا

 موي باذع< 2 ع فاخأ فوود ُةلَضَفلْصَف ىذا
 كلا ذيول يسال رك 5

 امو 52 تال هه 201010 0 1

 يارد ات اَدي يلعن امو ورسام مَلعَي

 لآو ةرقبلا ةروس لوأ ىف هانركذ ةدرفملا فورحلاب ءادتبالا نع هملعن ام نإ

 ريغب راركتلا نإو كانه هانركذ ام راركت انه ديفي الو «سنوي ةروس لوأو نارمع

 ىف وغلن الف ءوغللا نع هزنملا هنأل نآرقلا ىف ملكتي نمم زوجي ال دوصقم ضرغ

 . هيناعم
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 1 جا اللطططسس خممخخخخخ ممم طخ ططساطططااامممماخططا ال طلالالل لل ألة خخخخطسضخلاتاللل ممم للخطة كالالاالل ان امخمامخماخااااااللانلللل لمالك لااا

 4 09 ره ميكح انف نم تصف مل هايآ تمكحأ بانك را )
 زمر اهنأ نيرسفملا ضعب مهف ىتلا ةدرفملا فورحلا دعب باتكلا ركذ ءاج

 ال ميظع باتك هنأ ىأ ؛ميظعتلل ريكتتلا ( باتك »ف ةملك ىفو «ميركلا باتكلل

 ىف ةيخآتم ىهف هظافلأ تقسن ىأ 4 هتايآ تمكحأ » ءهلثمب دحأ ىتأي الو لواطي
 رطاوخلاف ةقواستم هيناعمو «فلتخمم ريغ فلتؤم ىنايب قسن وهو اهفلآتو اهتمغن
 لك عبتت رهاوجلا نم دقعك هيلي ل ىنعم لك دهمي هللا نم ءاميإب سفنلا ىلإ قباستت
 براضت وأ ضقانت الو «ليدبت الو ليلضت هورعي ال هلولدم مكحأو ءاهتخأ ةبح
 ريست ةمساحلا ةعطاقلا نيهاربلاو ججحلاب ةمعدم ةنواعتم ةيقالتم اهنإ لب «هيناعم ىف

 . ىلعألا لثملا هللا تاملكلو «ةلصتم ةيداهتم

 «ىونعملا ىخارتلا وه ىخارتلاو «ىخارتلاو بيترتلل (مث) «تلّصُف مث»ء
 نوكي ال هبولسأو هتاملكو هظافلأو همغن ىف مكحملا مالكلا نأ اوفلأ سانلا نآل كلذ

 نع نيئراقلا لغشي مغنلا نأل ؛احضاو انيبم نوكي ال ىأ ؛هيناعم ىف الصفم
 ةوالح عم ناك «ىناسنإلا دوجولا ىف دلاخلا هللا باتك نآرقلا اذه نكلو «ىناعملا
 دئاقعلاو مارحلاو لالحلا باوبأل الصفم انيبم هيناعم قواستو هتارابعو هلصاوتو همغن

 طبارتلاو ىركفلا بيترتلل وه امنإ ,ىنمزلا بيترتلل سيل بيترتلاو .ظعاوملاو
 . ىخارتلاو بيترتلل انه 4مل ةملكف ىسفنلا

 هنأو هزاجعإ ىف ىقيقحلا هفرش دعب ايفاضإ افرش نآرقلا ىلاعت هللا ىطعأ دقلو
 نم 18 :ىلاعت لوقيف .نوكي ىنأو هلثمب اوتأي نأ امجعو ابرع ةقيلخلا ىدحتي لازي ال
 نآرقلا ىف لمعتست نأ لقو دنع نم اهانعم دل نمط ةملك «ٍريبَخ ميكح ْندَل
 ةيآلا ىنعم ىف ىرشخمزلا لوقيو .رداقلا ميلعلا هللا بناج ريغ ىف ميركلا

 نم دئارفلا دئالقلا لصفت امك «تَلصف مث لطابلا نود « تّمكحأ » : ةميركلا
 ةيآو ؛ةروس ةروس الوصف تلعج ذإ . صصقلاو ظعاوملاو ماكحألاو ديحوتلا لئالد
 ؟4 مثال ةملك ىنعم ام تلق نإف «ةدحاو ةلمج لزنت ملف ليزنتلا ىف تّقوو ةيآ
 نسحأ ةمكحم ىه لوقتف «لاحلا ىف لب تقولا ىف ىخارتلا اهانعم سيل :تلق
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 ,ميكح اهمكحأ ىناعملا نأل نسح قابط هيفو «ليصفتلا نسحأ ةلصفم مث ماكحإلا

 اذه هيف 4ريبخ ميكح)» :ىلاعت هلوق ىأ ملاع ريبخ اهحرشو اهنيب ىأ ءاهلصفو

 . «ريبح ميكح ْندَل نم 9 اهنأب ىلاعت هللا اهفصوو تلصفو تمكحأ نيب قابطلا

 وهو الأ نآرقلا نم ىلصألا دصقملا كلذ دعب ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 :ىلاعت لاق اذل .ِةِيِلَكَي ىبنلا ةلاسر تابثإو ديحوتلا

 . 400 ريو ردن نم كل ين لل هل اومن )
 نم هريغ نودبعي ال هدحو هّللا ىلع ةدابعلا رصق ىلع ليلد تابثإلاو ىفنلا

 ىلاعت هللا نأ ىأ .ىلاعتو هناحبس هتاقولخم نم نئاك ىأ وأ صاخشأ وأ ناثوأ

 قلاخلا هنأ ىلع ةعطاقلا لئالدلا هيف ماقأو ءاليصفت هتايآ لصفو نآرقلا مكحأ

 .اًئيش هب اوكرشت الو هدحو هودبعتل

 ىصع نمل «ريذن هْنَم مكل يَِّنِإ : لَم هيبن لوق نع ايكاح ىلاعت لوقي مث

 ةعاطب هناميإ للكو هدحو ىلاعت هللاب نمآ نمل « ريشُبو 8 ءريعسلاب هرذنأ كرشأو

 صاعم نم هنع ىهن اميفو «ةرخآلاو ايندلا ريخ اهيف تاعاط نم هب رمأ اميف هللا

 ىلع دوعي 4 هنم 8 ةملك ىف ريمضلاو «ةرخآلا ىف باذعو ضرألا ىف داسف اهيف

 . ىلاعت هللا

 نآرقلا نأب ءاميإ ءهدحو ىلاعت هللا ةدابع دعب ٌةِلَي ريشبلا ريذنلا ركذ ىتأيو
 ةدلاخلا ةيدمحملا ةلاسرلا ةزجعمو ةوبنلا ةيآ نوكيل تلصفو هتايأ تمكحأ دق ميركلا

 ىبنلا ةزجعم وهو ءهدحو هللا ةدابعل ناهربلا وه ميركلا نآرقلاف .نيدلا موي ىلإ

 نم ىرخأ ةزجعم اهتارمثو اهئاقب ىف اهينادت ال ىتلا ىربكلا ةزجعملا كلت دلك

 .ِكَو هلبق نييبنلا تازجعم

 رمأ ريشبو ريذن هلم ىبنلا نأ نيبو هللا ريغ ةدابع نع هناحبس ىهن نأ دعب

 :لاقف ةبوتلاو رافغتسالاب



 دوه ةروسريسفت 8#
 لل لالالالا

 : ناك
 -ي

 لع تاو سم لجأ لإ نحاس يون مفك اوفس نأو)
 . 4 20 ريبك موي باَذع مكيلع فاخأ يِنإَف اولوَت نإو هلضف لضف يذ

 ىنعم اهنمضتلو 4 هللا الإ اودبعت ًالأ» :ىلاعت هلوق ىلع ةفطاع (واولا)
 نوكو ءاهليصفتو تايآلا ماكحأ ةياغ اهنأل نكلو «ةياكحلل تناك نإو ءرمألا

 راذنإلا ليلدب بلطلا ىنعم ىف تناك ةراشبلاو ءدكؤملا راذنإلا هل ِلِتك ىبنلا

 .بلطلا فطع ءاج اذلو «بلطلا اهقبسي نأ دبال ذإ «ريشبتلاو

 اهنإ لوقن نأ حصي 4 مكبر اورفغتسا نوط :ىلاعت هلوق ىف 4 نأو » ةملك
 موقل باطخلاو «ةرفغملا بلط رافغتسالاو .ةيردصم نوكت نأ حصيو «ةيريسفت

 وفع بلطو «رافغتسالا مث «ناثوألا ةدابع نع عالقإلا الوأ مهيلإ بلطف نيكرشم
 هللا ىلإ عوجرلا كلذ دعب نوكي مث «هناحبس هقح ىف ماثآ نم اوبكترا اميف هللا

 ةينادحولا ىلإ لوخدلا وه رافغتسالا نأك .هيلإ ةبوتلاب كلذو «هباحر ىف شيعلاو

 ناك رافغتسالا نأل ؛ةبوتلا ىلع رافغتسالا مدق اذهلو «هترفغمو هللا وفع بلط عم

 اميف هتعاطو هللا ىلإ عوجرلا ةبوتلاو «دانعو دوحج نم هب لصتا امو كرشلا نع

 دعبلا ىلع ةلالدلل ىخارتلاو بيترتلا ىلع ةلادلا مث ةملكب ريبعتلاو .ىهنو رمأ
 الو «ةدابع اهتاذ ةبوتلاف «ةبوتلا ماقمو كرشلا نع رافغتسالا ماقم «نيماقملا نيب

 :ىلاعت هلوق ىفو .ةبترلا ىف دعبلا نككلو دحاو نمزلا لب نمزلا ىف ىخارت
 ماقو هابرو هأرب ىذلا هبر هنأل دبعلا نم ىلاعت هللا برق ىنعم 4 مكبر اورفغتسا )»

 .هلوح ام ةايحو هتايح ريبدت ىلع

 نع دعبي كرشلاب دبعلا نأل ؛هناحبس هيلإ ةبوتلاب اودوع ىأ 4 ِهيَلِإ اوبوت مث إ»
 . هللا نم برقلا وهو أدتبا ام ىلإ داع ةبوتلابو ءافينح هقلخ نأ دعب هللا

 مكعتمي إ :ىلاعت هلوقو ؛طرشلا باوجك باوج هل رمأ لعف 4 اوبوت د
 مكعتمي نأ ءازجلا نكي اورفغتست نأ دعب اوبوتت نإ ىأ 4 ىَّمسُم لجأ ىلإ انسَح اعاَنم

 عاتملا وه نسحللا عاتملاو .انسح اعاتم اوعتمتت نأ نم مكنكمي ىأ «ءانسح اعاتم
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 نسحلا عاتملاو ءهجوز عم لجرلاك لالخ ىفو لالح بسك نم نوكي ىذلا لالحلا

 مدعو «رارقلاو «قحلا ىلإ نانئمطالا وهو ىونعمو «هيلإ انرشأ ىذلاك ىدام

 نوكسلاو «لئاذرلا نع دعبلاو ,لئاضفلاب كاسمتسالاو «ةعانقلاو اضرلاو «ملظلا

 نمؤم وهو ىننأ وَأٍر َكَذ نم احلاص لمع نَم» :ىلاعت لاق دقلو «هّللا بناج ىلإ

 لضافلا عمتجملا معت ىتلا ةعتملا هذه نأو .[لحنلا] # 69 .. . ةَبْيَط ةاّيح هئيبحنلف

 .ايندلا ةايحلا وهو ىمسم لجأ ىلإ ىه

 .ةرخآلاو ايندلا ىف ءاتيإلا اذه ضف شف يذ لك تؤيو»
 ىف لضف ىذ لك نوكي ثيح ميرك لضاف عمتجم نوكتي هنإف ايندلا ىف امأ

 ةمئاق قوقحلا نوكتو نسح عاتمب عيمجلا عتمتيو «صوقنم ريغ هقح ىطعيف «هتناكم

 لضافألا ميق اهيف فرعت ال ةليضفلا اهلظت ال ىتلا تاعمتجملاف «ةيدامو ةيبدأ

 .اعم لامعألاو لاجرلل بلقنت لب اديدش ابارطضا نيزاوملا برطضتو

 بر نم ناوضرلاو ميقملا ميعنلاب هلضف لضفلا وذ ىتؤي ةرخآلا ىف امأو

 هانعم 4 هلضف لصف يذ لك تؤيو » :ىلاعت هلوق ىفو .ربكألا ءازجلا وهو نيملاعلا

 نأ ىلإ ةراشإلل «مالكلا ىوطم ىف تردق نإو « ءازجلا ةملك ركذت ملو هلضف ءازج

 ءازج لباقم ىفو .ميكح لداع ىلاعت هللاف ءوه هنأك ىتح امامت لضفلل واسم ءازجلا

 باّدع مكِيلع فاَحَأ ينإف اوُلوَت نإو » :نوضرعي نم اددهم ىلاعت لاق نوئسحي نيذلا

 ةيبرعلا ىف ريثك كلذو تاءاتلا ىلاوتل ءاتلا تفذحو اولوتت اهلصأ اولوت 4 ريبك موي

 اورفغتسا نأ :ىلاعت هلوق ىف نيبطاخملل اباطخ نوكيو «ميركلا نآرقلا ىفو

 هللاو دلك هيبن مأ ىلاعت هللا وهأ ءمهبطاخي ىذلا نم نكلو 4 هيلإ اوبوت مث مكبر

 ىلع كي ىبنلاب قيلأ نوكيف 4 مُكيَلع فاَخأ يَنإَق ظ فوخلا هل بسني ال هلالج لج
 هللا مالك نع نوفرصنيو نوضرعي نيذلل راذنإ تاملكلا .هراذنإو هتراشب ساسأ

 فوخلا ىلاعت هللا دكأ دقو ءاريذنو ارشبمو ايداه هلسرأ نمم فوخ لحم مهنأ وهو

 ربكلا «ريبك موي باذعإ» :ىلاعت هلوقو «4 نإ ةملكبو ةيمسالا ةلمجلاب مهيلع
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 هلوطب ناسنإلا سحي ةدشلا موي هنألو ةديدش الاوهأ هيف نأل هربكو «مويلل فصوأ
 .باقعلاو باوثلاو باسحلا هيف ريبك هتاذ ىف هنأ امك

 . 4 80 ٌريِدَق يش لك ىلع وهو مكعجرم هللا ىلإ )
 ىلإ ال مكعجرم هدحو هللا ىلإ ىأ ءرصقلا ىلع ةلالدلل رورجملاو راجلا مدق

 متبستكاو متبسك امو مكلاوقأو مكلامعأ ىلع مكحلا ىف هل كيرش الو هاوس دحأ

 نيكرشملل ديدش راذنإ كلذ ىفو «مهبولق ىف ةباهملل ةيبرت ةلالجلا ظفل ركذلو

 ميش لك ىلع وهو 8 :هلوقب راذنإلا هناحبس دكؤي مث ءالطاب هريغ اوكرشأ نيذلا
 .«ريدق

 ىلع رداق وه ذإ ءباسحلا موي مكحيو هدابع قوف رهاقلا رداقلا باقع هباقعف
 .هاوس لامكلا ةجرد ىلع سيلو دوجولا ىف ءىش لك

 :لاقف هاضتقم ىلع بساحي ىذلا هملع نيب ةرهاقلا هتردق هللا نيب نأ دعب

 نورسي اَم معي مهبايث َنوُشْعَتسَي نيح الأ هنم اوُهْحَتْسَيِل مهرودص نونشي مُهّنِإ الأ »

 . 4 0 رودّصلا تاّذب ميلع ِهَّنِإ نونلعي امو

 مهنإ الآ :ىنعملاو «هيبنتلل 4الأ» ةملكو .ىوط ىنعمب ىنث هلعف 4نوشي»
 اوناك نيذلا كتلوأف «ةديدش ةيهاركو ءاضغبو ةوادع ىلع مهرودص نووطي

 :نارمأ مهنم نوكي هنأكو قحلا عامس دنع نوردزيو ىبنلا نوداعي

 ال ام لمع ىلإ مهعفدتو اهيلع مهبولق نووطي ءاضغبلاو ةوادعلا :امهلوأ

 . مهنيد نع نينمؤملا نونتفيو زوجي

 مهرودص فارصناو «نوبحي ال امع مهراروزا قحلا نع راروزالا :امهيناث

 .ميلع ءىش لكب هللا نأ نوسنيو ٌةلكَك ىبنلا نع اوفختسي نأ نوديريو هنع

 « مهبايث نوشغتسي نيح الأ :لوقيف هملع ةطاحإ لامك هناحبس نيبي مث

 هيلع نووطي ام ملعي هناحبس هنأ ىأ ءمهساسحإ فلت مهل ةيشاغ نوكت نأ نوديريو
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 ادكؤم احضوم ىلاعت لاق اذلو «مهمون ىفو مهسح ىف هب نوفختسي امو مهرودص

 . 4 نونلعي امو تورسي ام ملعُي )ف

 ةفص تايب ىف هناحبس لوقي مث .نووطي ىذلا كلذب مهيزاجي هناحبس هنأو
 «ىلاعت هللا ملع ةقد نيبي ىنآرقلا ريبعتلا اذهو «رودصلا تاذب ميلع هّنِإ» هملع

 تاجلخ نمو «هريغو ريخ رطاوخ نم رودصلا مزالت ىتلا قئاقحلا ىه (تاذ)و

 ال رودصلا ةمزالتم وأ ةبحاص ىنعمب (تاذ) ةملكو «رئارسلا ىفخت امو بولقلا

 عضوم ىلإ اهنونكم نم تجرخ اذإ كلذك نوكت الو «نالعإلاو رهجلا ىلإ جرخت
 .نالعإلا

 نولمحتي مهنأ نايبل ةريبكو ةريغص لكب طيحملا لماشلا ملعلا اذه ركذ نإو

 ضرألا ىف الو ءامسلا ىف ةيفاخ هيلع ىفخت ال نمم ءازج وهو «هناحبس هءازج

 اريخ نإ «قحتسي امب الك ىزاجيو حراوجلا بسكتو ةدئفألا نكت ام ملعي ىذلا

 .نيهر بستكا امب لكو ءهرشف ارش نإو ريخف

 هربدمو نوكلا قلاخ

 هس دعو اس حس هو 2 يم هه 0 8 يل 7 020

 اهرقلسمماعواهفزر هَل الإ ض "لأ وباد نمامو

 004 لا رس . ع و 1 هم ا

 قلخ ىِزلا وهو نيم بتكح يف اهعدوتمسمو

 2 رخل حا 0

 هْشْرَع تاَكمواَتَْةَنِس ِفَسْرلاَو توسل

 اق يلوا لَمَعيَسْمَل أتت َواَبَبل ِءاَمْلاَلَع

 ارردح نينوي ِتَوَمْلَأ رعب نم نر وثوعَبَم نإ
 لإ َباَدَعْلأ مهما :رحأ نيكد كَ 2 71-20 هه

 ل نهب هش ديت ل ودعت
 اكو ميْنَع اًموُرِصَم روع سا
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 يف لك اهعدوتسمو اهَرَقَتسم ملعيو اهقزر هللا ىلع الإ ضرألا يف ةّباد نم امو إف
 . 4 © نيم باَتك

 «باودلا لك ىف داحآلا مومع ىلع ةلالدلل 4 نمل ةملكو «ةيفان «ام»
 هللا ىلع ةباد لك نأ ىأ ءاهتعامجو اهدرفم ىف اقيقد املع ةباد لك ملعي ىأ

 ىلاعت هللا دعو ىضتقمب تباث ققحتم كلذ نأ ىلع ةلالدلل ةيدعتلا تناكو ءاهقزر

 هبتك ام الإ ءىش هيلع بجي ال هللا نأل اذهو « ىلع# ب ربعف ءهفلخي ال ىذلا

 4 © .. .ةمْحَرلا هسقن ئَلَع مكبر بتك... 8 :ىلاعت لاق امك «هسفن ىلع هناحبس
 . [ماعنألا]

 ىلع بدي ام باودلاو ءامازتلاو ادعو كانه نكلو «مازلإ كانه سيلو

 ناسنإلاو «ءالّؤه لك قزر هللا ىلعو «ناسنإلا ىلإ تانئاكلا رغصأ نم ضرألا

 نوكي الو بابسألا لك ذختي دقف قزرلل ئشنملا وه سيل بابسأ نم هذختي ام لكب

 ذخألا نم دبالو ىعسي نأ ناسنإلا ىلعو ءهللا لضف نم ءىش لكف «نامرحلا الإ

 هبابسأ نأ بسحي نأ دحأل سيلو .هلل رمألا ضيوفتو لكوتلا دعب بابسألاب

 .هيلإ ضيوفتلاو هللا ىلع لكوتلا نم دبال لب «هنومتو هلومت اهدحو

 هدسج ىمنيف «ىذغتيو هب لومتي ام وه «ءايحألاو باودلل ةبسنلاب قزرلاو

 ةميكحلا هتدارإ ىضتقمبو . اهعيمج باودلا ىف ماع كلذو «هؤاقب نوكيو هسفنو

 أشنأ ىذلا هلضفبو ىلاعت هللا ريدقتب كلذ لكو ءرخآلل اقزر باودلا ضعب نوكي

 .مكحو ربدو

 هريبدتب مكحيو اهرمأ ربدي هناطلسو هلضف لظ ىف ةباد لك نأ هناحبس دكأو

 نأ حصيو ءضرألا ىف ةماقإلا وه رقتسملا 4 اهَعدْوَسُمَو اهَرَقَتَسم ملعيو 9 :لاقف
 مسا اهدعن نأ حصي امك ءاهرارقتسا ملعيو ىنعملا نوكيف ءايميم اردصم اهدعن

 .اهتماقإ نامزو ضرألا ىف اهماقم ملعي ىأ « نامز وأ ناكم
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 «نفدت ىتلا ءايحألا ىف تناك نإ اهروبق ىف اهعاديإ ناكم وه اهعدوتسمو

 قزرلا ىف اهتجاح رادقم ملعي وه اهعاديإ ناكمو اهرارقتسا ناكم ملعي ىذلا نإو

 .ادحأ قزرلا توفي نأ نكمي الف
 0 1 م .

 ةباد لك نأ ىأ # نيبم باتك يف لك :هلوقب اذه لك هناحبس دكؤي مث

 كلذ لك .نيح دعب ةدرتسم ةعيدو ضرألا نطاب ىف اهعاديتساو اهماقمو اهقزرو

 قحلا هناحبس هدعو نإو 4« 089 نونقوي موقل... هنأ نآرقلا ظافلأ نم نإو

 نيتملا ةوقلا ىذ قزارلا قلاخلاب نونمؤي ال اسان نكلو ءافلخت الو افالخإ لبقي ال

 مهنأ نونظيو ةدوءوم ا لهأ لعف اولعفي نأ نوديريو «مهسفنأ نوقزري مهنأ نوبسحي

 اولتقت الو ... 9 :ىلاعت هللا لوق اوسن دقلو ءمهقزر اونمض مهلسن ىلع اوضق نإ

 .[ماعنألا] 4 029 ... مهاّيإو مكقزرت نحن قالمإ نم مكدالوأ

 4 69. .. مكاّيإو مهقزرت نحُن قالمإ ةيشخ مكدالوأ اولتقت الو ]» :ىلاعت هلوقو

 . [ءارسإلا]

 :بابسألا نوذختي نيدلا ضعب لاق دقلو

 رسيلاو رسعلا ىف قتلا اذه قزارو 2ىقزار هللاو رقفلا ىشخأ فيكو

 رحبلا ىف توحلاو ءاديبلا ىف بضللو مهلك قلخلل قازرألاب لفكت

 :لوقيف مهرومأل هريبدتو هقلخ ىف هناطلس لامك هناحبس نيب مث

 مكولبيل ءاَملا ىلع هشرع ناكو ِماَّيَأ ةَّمس يف ضرألاو تاومّسلا قلخ يذلا وهو

 الإ اذه نإ اورفك نيدّلا َنلوقيَل توملا دعب نم نوثوعبم مُكَنِإ تلُق نكلو المع نسحأ مكيأ
 عه يف هي

 . 4 6 نيبم رحس
 هلقعو ناسنإ لك سفن ىف وهو «هلالج لج هللا ىلإ دوعي ثوه4 ريمضلا

 هدادمإو هقلخل ىلاعت هللا ريبدت دكؤت ةيآلاو ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك اذإ هبلقو
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 دحألاب أدتبا لاقي الف انمايأ ىه تسيل ةتسلا مايألاو .هلك هتوكلمل هكاسمإو قزرلاب
 ضرألا طابتراو «ضرالاو تاومسلا قلخ دعب تأشن انمايأ نأل ؛ةعمجلاب ىهتناو

 .نابسحب رمقلاو سمشلاو «هكلف ىف رودي لكو امهنيب ةبسنلاو رمقلاو سمشلاب

 ىف راودألا هذه ىلإ ىلاعت هللا راشأ دقو «ةينوكلا راودألا ,مايأ ةتسلاب داري امنإ

 دادنأ ل ولعت نموت يف ضرألا قلخ يذلاب ةورمكتل مكن ثا :تلصف ة
 سم سموم

 هم <86 م

 أ مول ايلا ضرأللو اه لاق اخد يهو ءامسلا ىلإ وتس ذي ياس اوس

 اَنْ ءاَمَس لك يف ئحوأو ٍنيَموَي يف تاومس عبس َنهاصقَف 09 نيعئاَ ان الق اهرك

 .[تلصف] 4 9 ميلا زيِرَعْلاٌريِدَقَت كلذ اًظفحو حيباصمب ايندلا ءاَمّسلا اًيِزو

 .تايآلا ريشت امك نيوكتلاو قلخلا راودأ ىه مايألاف

 نإ  هدارمب ملعأ هناحبس هللاو - لوقن نأ حصي 4ِءاَمْلا ىَلَع هشرع ناكو»
 ىف هقلخو هكلم ريبدتل ريوصت كلذ ىفو «لماكلا ناطلسلا نع ةيانك شرعلا

 ثيغلا لزني فيكو ضرألاو ءامسلا ءازجأ نيب كسامتلاو مهئاقبو مهتاوقأو مهقازرأ

 فيكو ءالوزت نأ ضرألاو تاومسلا كسمي فيكو اهتوم دعب ضرآلا تبنمو
 نوكي دق اذهو .مون الو ةنس هذخأت ال ىذلا مويقلا ىحلا وهو هلك دوجولا ظفحي

 .لماكلا ملعلا هدنع هدحو وه الإ هلإ ال هّللاو ,بسحأ اميف شرعلا ىنعم

 رمأ ربدي ىذلا وه هناحبس هنأ ىلإ ةراشإلل ءاملا ىلع هنأ هناحبس ركذو

 ىلع بدي ىذلا قزرك هللا ةلافك ىف ءاملا ىف حبسي ىذلا قزر نأو ءاهلك ءايحألا

 .ضرألا

 ةلماعم مهلماعيل ىأ 4ًالَّمَع نسحأ مُكْيَأ مكولبيل 8 :هناحبس لوقي مث
 مكقلخ هناحبس وهو ءرشلا ىلإ هجتتو ريخلا ىلإ هجتت ةدارإ مهل نإ ذإ ءربتخملا
 ركشيف نمؤملا رهظيل ؛ضرألا ىف رارقتسالاو تاوقألاو قازرألا ىف مكل نكمو

 صلخأ ىنعمب «نسحُأإ» اهيف المع نسحأ مُكيأإو ءرفكيف رفاكلا رهظيو
 .تاجردلا ىلعأ هصالخإ غلب ىذلا صلخملاو
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 مهنأكو «مهرش رهظي نيذلا ركذي ملو مهريخ رهظي نيذلا ركذ انه ظحاليو

 ناك نم وأ :ىلاعت لاق دقلو «حورلا ةايح ةايحلاف ءءايحألا ىف نودعي ال لمه

 اَهْنم جراخب سيل تاَملُظلا ي هلم نمَك ٍساَّنلا يف هب يشمي ارون هَل اَنلعجو هانييحأ اتم

 . [ماعنألا] < 659 َنوُلمَعي اوناك ام نيِرفاكْلل نْيز كلَذك

 كلذو قلخلا اذه عم نيكرشملا نإو «تمي مل نإو اتيم دعي هرش رهظ ىذلاف

 لاق كلذلو «ةرسم لوأ مهأدب امك مهديعي هللا نأو ,ءرخآلا مويلا نوركنم عادبإلا

 رحس الإ اَذَه نإ اورفَك َنيِذّلا َنوُقيَل توَمْلا دعب نم نوُتوعِبم مكَنِإ تْلُق نكلو ) : ىلاعت

 تايآلا هذه دعب لوقلا ادكؤم مهل تلق نإ ىأ «مسقلل ةئطوملا (ماللا) 4 نيبُم

 نئل «ءىش لكل قلاخلا ميلعلا ميكحلا ةردق ىف اهحوضو لامكو اهتلالد ىف تانيبلا

 لب باجيإلاب باوجلا نوكي ال «توملا دعب نم نوثوعبمل مكنإ دمحم اي مهل تلق
 . توملا دعب هنأ مهبارغتسا عضوم نأل ؛بلسلاب نوكي

 مكَنِإ» ةدكؤملا إو ةيمسالا ةلمجلابو مسقلاب ىبنلا لوق ىلاعت هللا دكأ دقو
 نلوقيل » ةليقثلا ديكوتلا نونبو ماللاب مهتباجإ دكأ امك ٠ , 4 توملا دعب نم نوُنوعبَم

 رحس الإ اذه نإإ دوحجو بارغتسا عم ابلس مهتباجإ تناك دقو 4 اورَفك نيا

 هركذ نأو « لطاب رمأ رحسلا نأ امك لطاب رمأ اذه نإ ءمهتباجإ نإ ىأ 4 نيبم

 الإ هيلع ليلد ال اذهب رابخإلا نإو «ماهوأو تالايخ رحسلا نأ امك ماهوأو تالايخ

 .نوئجم وأ رحاسل نيقدصمب مه امو رحاس لوقو رحسل هنإو نآرقلا

 سيل مهيتأي موي الأ هسبحي ام نلوقيَل ةدودعُم ةّمأ ئَلِإ باَذعلا مهنع انرَحَأ يلو )»

 . 4 (2) نوءزهتسي هب اوناك ام مهب قاَحو مهنع اًفورصم

 باذعلا مهنع انرخأ نئلو ءمسقلل ةئطوم ماللا 4 نئلو :ىلاعت هلوق ىف

 ةدودحملا نينسلا نم ةدودعم ةدم ىأ ةمأ ىلإ مهلبق نم نيذلا هلثم لان ىذلا

 :دوهيلا لوق نع ىلاعت لاق امك ؛ةليلق اهنأ ىلإ ئموي ةدودعمب ريبعتلا نأل ؛ةليلقلا
 .ةدم ىنعمب انه ةمألاف [ةرقبلا] 4 0 ... ةدوُدعُم اماَأ الإ راَثلا اسْمَ نأ اوُلاَقَو ل:



 دوه ةروسريسفت 18 9
 لل لل لالالالا للفلل

 هيمن
 يي

 ةيآلا هذهك ةدملا ىنعمب ءىجتف «ةفلتخم ناعمب نآرقلا ىف تدرو ةمأ ةملكو

 سانا َنّم َةّمأ هيلع دَجَو َنْيَِم ءاَم درو اًملَو 9 : ىلاعت هلوق ىف ةعامجلا ىنعمب نوكتو

 قالخألا مراكمل عماجلا بيهملا لجرلا ىلع قلطتو ء[صصقلا] 469 ... نوقسي
 .[لحنلا] #* . اًقينح لَ انا ةّمَأ ناَك ميهاربإ نإ ط :ىلاعت هلوقك

 مهراّثآ ىلع انو ةّمَأ لع انءاَبآ اًندجو اّنِإ . .. إف :ىلاعت هلوقك ةلملا ىنعمب قلطتو

 .[فرخزلا] 469 نودتهم

 ىلعو رهطلا ىلع «ءرقلا» ظفل قالطإك دحاو ظفل ىف ةكرتشم ناعم هذهو

 مهلاني ىذلا ىويندلا باذعلا ىلاعت هللا رخأ اذإ هنأ ةميركلا ةيآلا ىنعمو «ضيحلا

 قحلا درت مهل هيزخم برحب وأ اهلفاس ضرألا ىلاع لعجت ةفجر وأ فصاع حيرب

 ام دكت ىبنلا نيدحتم نولوقي مهنإف هقهزتو لطابلا عمفقتو هياحضصأ ىلإ

 نيذلا لثم ابيذكتو اراكنإو ايدحت نمضتي اذه مهمالكو .هعنمي ام 4 هسبحي

 .دوحجلاو رفكلا ىلإ مهوقبس

 مهسرادي «نيرفاكلا لهمي هناحبس هنأ مهلبق نم اولخ نيذلا ىف هللا ةنس نإ

 ىتح ىرخآلا دعب ةرملا ههدريو ناهربلاب مهديؤيو هيلإ مهوعدي قحلا مهلوسر

 ءنوعرف لآو نيدم لآو دومثو داعو حون موق ذخأ امك ءردتقم زيزع ذخأ مهذخأي

 مهرباص دقف «مهيلاغو قحلا مهبلاغ كيلي دمحم ةوعدك ةدلاخ ةوعدلا تناك اذإو

 ناك هنإ هقهزأو لطابلا هللا عضو ىتح ةبلاغملاو داهجلا ناكو رجاه ىتح لِ

 .اقوهز

 نمب لزن ام عون نم سيل رخآ انول ناك لب افورصم نكي مل ءاج امل كلذلو

 . مهوقبس

 ماهفتسالاف # هسبحي امو :نولوقي نيركنتسم نيركنم هللا اودحت مهنإ

 كلذ دمحم اودحت ذإ مهنإو «نآرقلا هب مهدده امب ءازهتسالاو راكنإلاو راكنتسالل

 رجازلا هيبنتلل الآ 4 مهيتأي موي الأ :لوقي ىلاعت هللا نإف ئزهتسملا رفاسلا ىدحتلا

 .ةرهاظلا مهتوقب رارتغالا طرف نم تناك ىتلا مهتلفغل ظقوملا



 دوه ةروس ريسفت / ل

00 
 يي ريب ب

 ةعافش وأ ءاجر مهنع هفرصي ال مهئيجي نأ ةعاس ىأ 4 مهنع افورصم سيل 9
 ممألا ىضام ىف رمألا ناك كلذك ءمدنلا تقو تاف دقف نومدني ذإ مهنإو «نيعفاش

 ىديأ ىلع باذعلا ءاج اذإ شيرق رافك رشعم مكل هللا هردق ام نإو «نيرفاكلا عم

 ىتحو «نيعضاخ اوملستست ىتح مكنع عفري نل ىلاعت هللا نم رمأب نيدهاجملا

 .نيرفاكلاو رفكلا نم ناميإلا نكمتي

 ىنعم نمضتت ىهو طاحأ اهانعم (قاح) 4 نوءزهَتسي هب اوناك ام مهب قاحو
 هلوق :ىناهفصألا بغارلا تادرفم ىف (قاح) ىنعم ريسفت ىف ءاج .ءازجلا لازنإل

 ركملا قيحي الو ... 9 :لجو زع لاقو 4 نوءزهَتسَي هب اوُناَك ام مهب قاَحَو ا : ىلاعت
 .« قح١ هلصأو «بيصي الو لزني ال ىأ ء[رطاف] 4 69 ... هلهأب الإ ٌئَبسلا

 هب اوناك ىذلا رمألا لزنو مهب طاحأ هنأ ءاذه ىلع ىنعملا ةصالخو

 امل اقافو ءازج ناكف مهئازهتساو مهلامعأب هوقحتسا مهيلع قح وهو «نوئزهتسي

 ناك مهءازهتسا نأ ديفي 4 نوءِزِهَتسَي هب اوناك اًمإ» :ىلاعت هلوقو «لبق نم اولعف

 ىف هرارمتساو مهيضام ىف هعوقو ىلع لادلا ىضاملاب ربع اذلو ءارمتسمو امئاد

 .هولجعت ام مهب لزن ىتح مهلبقتسمو مهرضاح

 ناميإلا قاخ ربصلا

 : ىلاعت لاق

 ووياع ء ل عءدد عع كر عر عم ل 2
 هنن مكمان

 ا ا

 َءاَدَضَدَعَب عب ءامعت فأن يل دوك شون

 5 و - يل ََّ ير روف حر

 يو روح حمل هنِإََيَع ُتاَكَيَسلَأَبَه اوفي هَنَمَم
 ةَرْفَعَت 14 أ 00

 مهل َكِتلْوَ أ
 كليات ونام ضعب صعب كرات 21 اج

١ 5] 
1 



 دوه ةروسريسفت 1#
 لالالالا

 ا < 4

 راس ينك 1. 7 2 1 كا 000
 ءاَجؤأ زنك ِهَكَع ِهِككَعَلْزنأ اكو الوفي تأ ُكَوُدَصِفْيَوإَصَو

 و 20 2 0-0000 سرس رول رز

 9 ٌليكصوِءْىَس لكلَع لاو يذم أ امسك لمده

 . 4 90 ٌروُفَك سوُميل ُهَّنِإ هنم اهاتعرت مث ةمحر ان ناسنإلا اَنْقَذَأ نعلو ل

 كردملا لقعلا نود سحلل عضخت ىتلا سفنلا ةعيبط نايب ىف ميرك صن اذه

 امدنع اعوله نوكي لب «هنادجوو هسفن طبضيو رضاحلاو ىضاملا نيب نزاوي ىذلا

 اذإف ءهؤوسي ام هنع بهذيو اريخ لاني امدنع ارطب ارشأ اعومطو هؤوسي ام هبيصي

 . عزج ءوس هباصأ اذإو ءرطب ريخ هباصأ

 طبضي وهو ةمقنلا هسئوت الو «ةمعنلا هرطبت ال روبص كردملا نمؤملا امأ

 دكؤي ماللا لوخدو طرش فرح نإ ءمسقلل ةدهمملا ىه (ماللا) © نئلو

 سحيو قوذي هلعج ىأ 4« ناسنإلا انَقَدَأ :هناحبس لاق :ىلوألا ةظحالملا

 .سانلل اًعفن اهركش نوكيل نكلو ةصاخ هل تسيل ىهف .ءصخت

 نيب توافتلا ىلإ ريشي «هنم اهانعزت مث 8 :ىلاعت هلوق :ةيناثلا ةظحالملا
 ريدقتب كلذ لكو ءعزنلاو ءاطعلا نيب توافت هيفو «ميكحلا عزنلاو ميركلا ءاطعلا

 ميعنو «عنملاو ءاطعلا اهيف لب مئادب سيل ايندلا ميعن نأ نايب هيفو ؛ميلعلا زيزعلا

 .ذوذجم ريغ مئاد ةرخآلا

 نإ :ىلاعت هلوق ىف دكؤم ديدش لاح ىلإ لاقتنالا ىه :ةثلاثلا ةظحالملا
 ىتلا هللا ةمحر نم سأيلاو عزجلاو علهلا ىلع ةلادلا ةغلابملا ةغيصب «روفك سوئيل
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 ئئلللاللللللللاا1000اللللاا0ا0ا للا االلاللا

 وزب بجبو»ب
 يي

 الو هللا وجري ال هنأل ؛«روفك ا :لوقلا ناكو .نورفاكلا موقلا الإ اهنم سأيي ال

 .هدنع امب نمؤي

 هيف «روفك سوئيل هّنِإإ :ىلاعت هلوق ىف مسقلا باوج :ةعبارلا ةظحالملا

 ماللابو ةغلابملا ةغيصب ديكأتلا ناكو ء«هرفكو هيلع هئاليتساو هسأي قمعل ديكأت

 ش .ةدكؤملا «نإ) بو ةيمسالا ةلمحلابو

 ىطعي ىذلا هللا دنع ام وجري الو ةداملاب الإ نمؤي ال ىدام هنأل كلذ لكو

 دعب عنملا ناك اذإ ءايندلاب الإ نمؤي ال ىذلا ناسنإلا لاح اذهو «لذيو زعيو عنميو

 . ءاطعلا

 حرفل ِهَّنِإ نع تائّيَّسل | بهذ نِلوَقَيل هنُسَم م ءارض دعب ءامعت هانَفْذَأ نئلو ©

 انم ناسنإلا انقذأ نئلو » :ىلاعت هلوق ىف هانلق امو مسقلل ةدهم «ماللا)

 وأ مسجلا ىف رضي ام ءارضلاو «ةغباسلا ةمعنلا ىه ءامعنلاو ءانه لاقي .# ةمحر

 .نمؤملا ريغ دنع هلاوز ىجري ال ارضو اسأب دجويف سفنلا بيصيو للملا

 لوخدل مسقلا باوج ناكو 24 ينع تائيسلا بهذ نلوقيل مسقلا باوج

 .ديكأت هتاذ ماللاو مسقلاو «ةليقثلا ديكوتلا نونب ديكأتلاو «ماللا

 وهو «باهذلا ديكأت ىلع ليلد ىضاملاب ريبعتلاو هتءاس ىتلا رومألا تائيسلاو

 ببسم ريغ نم اوفع ءاج هنأكو معنملل دانسإ ريغ نم هركذي لب هلل كلذ دنسي ال

 .رادقألا ردقمو بابسألا

 ىأ «روخف حرفل هنإ :لاقف هب رخافيو كلذب حرفي هنإ «ىلاعت هلوق نمو

 .ءاقش نم هباصأ امو ءارض نم هيف ناك ام هيسنيف حرفلا هرمغي هنإ
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 01010 مل ىلا
 ا < [لجب1ا

 ىتلا تاعاسلا هلف «هب اربتعم ناك ام ايسان هيف وه امب الإ نمؤي ال ىداملا اذكه

 لواطتي هنأ َروُحَف 8 :ىلاعت هللا لوقي هفصو ىفو ءاهاوس اميف ركفي ال اهيف وه
 :سفنلل نادسفم نارمأ هيف رخفلاو «هلاح هيلإ تلآ امب ارتغم هريغ ىلع

 . مهقوقح سانلا طمغو ريغلا ىلع ةلواطملا :لوآلا رمألا

 هللا نم ءاطعب سيلو هلمعو هدوهجم هنأ ادقتعم معنملا ةمعن راكنإ :ىناثلا رمألا

 «هدنع سيل ام ليختيف هريغ اهيلإ لصي مل لاح ىف هنأ هبحاص مهوي رخافتلا نإو

 الو فرس ريغ نم اوسبلاو اوبرشاو اولك» لاق نيح اذه نع ٌةِْلَو ىبنلا ىهن دقو
 . [ءاسنلا] 4 65 اًروخُف ًالاَتْخُم َناَك نم بحي ال هللا نإ ... 9 :ىلاعت لاقو «ةليخم

 ءمهسوفن طبض الو نينمؤملا ربص ىلاعت هللا هتؤي مل ىذلا ناسنإلا نأش اذهو

 لاقف ناسنإلا مومع نم تاحلاصلا اولمعو اونمآو اوربص نيذلا ىنثتسا كلذلو

 : ىلاعت

 . 6 69 ريك ٌرِجَأو ٌةرفْغُم مهل كتلوُأ تاحلاّسلا اوُلمعَو اوربص َنيذْلا الإ »

 نم ةبعش سفنلا طبض نإ لب «نامزالتم ناميرك سفنلا طبضو ربصلا نإ
 :ثالثلا ربصلا بعش

 نحملا ةيسفنلا قاشملا نمو «ةيندبلاو ةيسفنلا قاشملا لمحت :ىلوألا ةبعشلا

 اهاقلتيف معنلا امأ «لزلزت الو لملمت ريغ نم اهيقلتب نحملا لمحت نوكيو «معنلاو
 .اهقحب مايقلا ىلع ربصلاو ركشلاب

 ربصلا وه اذهو ءرجضلاو ىوكشلا وأ نينألا مدعب نوكت :ةيناثلا ةبعشلا

 .مالسلا هيلع بوقعي همزتلا ىذلا ليمجلا

 ةمحر نم سأيي الف «ىلاعت هللا هب هنحتمي ام لاوز ءاجر ىه :ةثلاثلا هبعشلا

 .رطبلاو ربكلاب هللا ةمعن هيرغت الأو همعنب رفكي الو هللا
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 لللللا0الالللا10ا106060ال ل ولااااللاااللللا الملا

 7 ري مجبل

 رباصلا سفن نوكت الف «بعشلا هذه ىوطم ىف نوكي سفنلا طسض نإو

 معنلا ىف جوهو «رمتسم بارطضا ىف نوكيف ةمعنلا اهرقتو ةدشلا اهسئبت ءانعر

 . مقنلاو

 حلاصلا لمعلا مهفاصوأ ىف ركذو «نيرباصلا ىلاعت هللا ىنثتسا دقو

 .مهتعامجو مهسفنأ حالص هيف ءىش لك اولمع ىأ .4 تاحلاّصلا اولمعو

 :لدي ربصلاب حلاصلا لمعلا نارتقا نإو .«مهرمأ ةمصع وه ىذلا مهنيد حالصو

 نوكي نأ دب الف رارمتسالا ىلع اربص ىضتقي حلاصلا لمعلا نأ ىلع :الوأ

 امك ,7١2(لق نإو اهمودأ هللا ىلإ لامعألا بحأ» ميلي لاق كلذلو ءامئاد ارمتسم

 . 2«لامعألا ىف ةميدلا بحي هللا نإ» :لاق هنأ

 ىلإ جاتحي حلاصلا لمعلا نأ ىلع ربصلاب حلاصلا لمعلا نارتقا لدي :ايناث

 هللا ىضقي ال هديب ىسفن ىذلاو» هلك هللا لوسر لاق امك ,ءقاشملا ضعب لمحت

 هتباصأ نإو «هل اريخ ناك ركشف ءارس هتباصأ نإ «هل اريخ ناك الإ ءاضق نمؤملل

 . "9(نمؤملا ريغ دحأل كلذ سيلو «هل اريخ ناك ربصف ءارض

 ةرفغُم مهل كئلوُأ 9 :لاقف نيلماعلا نيرباصلا ءازج ىلاعتو هناحبس نيب دقو
 ريغ لامعأ نم مهل ام رتسي هللا نإ ذإ «ةرفغم ءازجلا نأ ىلإ ةراشإلا # ربك رجأو
 رمأب حلاصلا ريغ لمعلا امهتاذب نارتسي حلاصلا لمعلاو ربصلا نأل ؛هنارفغب ةلوبقم

 ةرفغملا هذه دعبو .4 0189 ... تاعّيَسلا نيهذي تانسحلا نإ ...  :ىلاعت هللا
 هللا الإ ههنك كردي ال اردق غلبو هتاذ ىف ميظع وه ىذلا ريبكلا رجألا نوكي ةرتاسلا

 . هيطعم

 نيرفاسملا ةالص :ملسم هوحتبو :«(5474) لمعلا ىلع ةموادملاو دصقلا - قئاقرلا :ىراخبلا هاور (5) )2١:
 . 0072870 هوحنو ليللا مايق نم مئادلا لمعلا ةليضف  اهرصقو

 .(5999) ريخ هلك هرمأ نمؤملا  قئاقرلاو دهزلا : ملسم هاور ثيدح نم ءرج ةفز
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 اولا اللا للفلل

 - > هاو
 ليبس ىف ربصلا «ربصلا نييبنلا فاصوأ لوأف «ةلزنملا هذه ربصلل ناك اذإو

 بلاطملاو 217ةنفآلا تايدحتلاو ىذألا ىلع ربصلاو «غيلبتلا ىف رارمتسالاو ةوعدلا

 : ىلاعت لاق كلذلو «ةرئاحلاو ةرئاجلا

 زبك هيلع لزنأ الول اوُنوُقي نأ كردص هب قئاضو كيَلِإ ئحوُي ام ضعب كرات كّلعَلَف ل
 . 4 69 ليكو ءيش لك ىلع هَللاو ريذَن تنأ اَمنِإ لَم هعم ءاج وأ

 ىلع ضيرحت طرشلاو ء«ردقم طرش نع حصفت اهنأل حاصفإلا ءاف (ءافلا)

 صانم ال هنأ ىأ .كيلإ ىحوي ام ضعب كرات كلعلف ربصت مل اذإ «هريدقتو ربصلا

 دنع لزنت كنإف الإو «نيبملا رصنلا نوكي ىتح مهل ىنأتلاو ىذآلا ىلع ربصلا نم

 ام ىلإ ةراشإ اهيف انه (لعل) .« كِيَلِإ ئحوي ام ضعب كرات َكّلَعَلَف » .ةمثآلا مهتابغر

 ام ضعب كرت ىف مهيراجت نيعمجأ هقلخ ىلإ هللا لوسر اي تنأ كلعلف «نوجري

 ام مرحت .نوحيبي ام حيبتو نومرحي ام مرحتف «مهل ةاضرم عرش نم كيلإ ىحوي

 مهل غيست ىتح مهتاضرم ىف لزنت مث ايارعلا فاوط زيجتو «تابيط نم نومرحي
 .اهيف مهنع توكسلا نوكي وأ ناثوألا ةدابع

 ,4 ىحوي امإط ىلإ دوعي 4هبإ ىف ريمضلا 4 كردّص هب قئاضوإ»
 لزنأ ام ضعبب كردص قيضي نأ وهو كسفن ىلع بيرغ رمأ ضرعي ىأ 4 قئاضإل
 . ىدهت هبو تيدتها هبو هلجأ نم تثعبو كيلع

 نوجري مهنأ ىنعملا امنإ «قيضي وأ هردص قاض دق هلي ىبنلا نأ ىنعملا سيل

 .ارطضم هكرتتف مهئاذيإب كردص قيضي نأو كيلإ ىحوأ ام ضعب كرتت نأ

 هضرحي نكلو هنم ءىش ىف ركفي الو كلذ نم ءىش هنم نكي مل ْةْلَي ىبنلاو
 مث «مهنم دحأ ىلإ تفتلم ريغ ةلاسرلا غيلبتو ةوعدلا ىلع ءاقبلا ىلع ىلاعت هللا

 فوذحمب قلعتم اذهو 4« كّلَم هَعَم ءاج وأ زيك هيلع لزنأ الول اولوقي نأ 9 :ىلاعت لاق

 :اذه ىلع ىنعملا نوكيو 4 قئاضإلل ب قلعتم هنإ لوقن وأ «الول اولوقي نأ ةهارك»

 .نفأ  برعلا ناسل عجار .قمحلاو «لقعلا فعضو ءصقنلا نيب عمجت ىتلا :ةنفآلا )١(
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 للا لل االللاالللااااااللللللللللللااااااللاااا0ااالللل

 الك ٠
 يي

 وأ ءكعم مهتهافسو ىلاوتملا مهئاذيإ ببسب كيلإ ىحوي ام ضعب كرات كلعل

 اوبلط مث ءاوزجعف مهتيدحت دقو ىربكلا ةزجعملل مهعوضخ مدع ىف كردص قيضي

 .هراتخن ىذلا وه اذهو .ىرخأ تازجعم

 نم لجر ىلع نآرقلا اذه لّزن الول اولاَقو 9: ريقف هنأ ِةَكَي ىبنلا ىلع اوركنأ دقو

 . [فرخزلا] 4 69 ميظع نيتيرقلا

 ماَمّطلا لكأي لوسّرلا اَذُهِل اَم اوُناَقَو 9 الوسر مهنم ارشب نوكي نأ اوركنأو

 . [ناقرفلا] 4 60 ... قاوسألا يف يشميو

 هيلع لزنأ الول » :اولاقو امهدحأل ةعقاو ةزجعم اوبلطو نيرمألا اوركنأ

 نأ ةزجعملاو .ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلا لثم هيف لعفي زونكم لام ىأ 4 زنك

 بهذ نم لبج هل نوكيف بسكلا بابسأ نم ببس ىأ ريغ نم الازنإ هيلع لزني
 ةورشلا هذه لازنإلو هتورثل هعابتا نوكيو هرقف عفدي كلذبو .ةضف نم رخآو
 لوسرب ةلاسرلا نوكتو ءْكَّلَم هعم نوكي نأب عفديف ىناثلا رمألا امأ ءاهب زاجعإلاو

 هلوقب كلذ ةلاحتسا هللا نيب دقو ؛مهلثم قاوسألا ىف يشمي لجرب ال ىوامس

 .[ماعنألا] 32# َنوُسِبْلَي ام مهيلع اَنسْبللو الجر هاَْلعِحَل اكلم هانْلعِج ولو : ىلاعت

 كّنِإ » : ىلاعت لاق اذلو «هيف ابغار مهناميإ ىلع اصيرح ٌةْكي ىبنلا ناك دقلو

 .[صصقلا] © (55 نيدتهملاب مّلعَأ وهو ءاشي نم يدهي هللا نكلو تببحَأ نم يدهت ال

 ىضتقمب راذنإلا ىلع روصقم كنإ ىأ ,4 ريذت تنأ اَمّنِإ 8 :ىلاعت لاق اذلو

 نمل ريشبتلاو ءىصع نمل فيوختلاو هيجوتلا لب ؛ةيادهلا كلمع سيلو ةلاسرلا
 ويش لك ىّلع هّللاو 9 دحأ لضي اليكل قيرطلا ىلع تامالعلا عضوو «ىدتها

 الو كتوعد ىف هيلع لكوتف «ءىش لك ىلع ظيفح هلالج لج هنإ ىأ 24 ليكو

 ام لكب ملاع هناحبس وهو مهاوغط نمو مهنم كظفاح هناحبس هللاف مهل هبأت
 ءازج نم اوتلفي نلو «ىلاعتو هناحبس هيلإ نوعجار مهو «هيلع مهبقاعمو «نوعنصي
 تاذب ميلع هنإ ؛هب كرمأ اميف ضماو «مويقلا ىحلا هللا ىلع لكوتف ,ءنولعفي ام

 .رودصلا



 دوه ةروس ريسفت  ا/# 9
 نال لاااااااال لااا

 2 و 4 (ميلمجي 1

 سدد >و 6

 ٍتيرتفمِهِثُِمرْوسِرسعِب أونْأَمل ةيرْفأ ووعي
 2 وسمك يطا

 هلل ًاووملِعي َلنَأامَت الن خلا تن أبتسم 5

 ةرَيَحْلا ديِرْيَناَكَنَم ايف روُمِيَسُمم سن رهف

 كوكتال ههرقوا هولك يل قف يكرر
 طيح داكن رف نيل ً 1ك
 0000 ل ا ور د أوْعَمَص َّماَم

 نود نم متعطتسا نم اوغلو تار دلع رو رثس واق زف هارقا نري ناو

 . < © َنيِقداص مسك نإ هللا

 لزني نأ مهبلطب مهنأ لوقلا قايسو ةعطقنم ىهف «(لب) ىنعمب انه «مأ#

 «ةينآرقلا ةزجعملا نوركني كلم هعم نوكي وأ ءامسلا نم زنك ّةِْللَي ىبنلا ىلع

 اذه ىلإ لاقتنا هيف انه بارضإلاو ءرمتسملا ددجتملا ىدحتلاب ىلاعت هللا مههجاوف

 . ىدحتلا

 ا

 ملا

0 
 ال
2 
 -سع ٠ج دل

 ةروسب مهادحتف اوزجعف هلثم روس رشعب اوتأي نأ ميركلا نآرقلا مهادحت دقل

 ىف لرَتَت ةدحاولا ىلإ رشعلا نم لاقتنالا نأ ىرشخمزلا روص دقو ءاوزجعف
 هل لوقيف «عيطتسي الف رطسأ ةرشع بتكا «ةباتكلا ملعتي نمل لوقي نمك ىدحتلا

 ىلع اوعدا دقلو «قلطملا زجعلا ىلع ًاليلد كلذ ناك بتكي مل اذإف ارطس بتكا

 نسح ىف هلثم «تايرتفم هلثم روس رشعب اوتأي نأ مهادحتف «هارتفا هنأ يك ىبنلا



 . دوه ةروس ريسفت اب
 للامام

 ا سأل

 ةوفج الو «ىناعملل قهرم عجس ريغ نم هلصاوف قفاوتو هتارابع ماجسناو هتغالب

 . ظافلألا ىف

 هنأ ىناثلاو «؛ةزجعم نآرقلا نوكي نأ راكنإ «نيرمأ مهضارتعا نمضت دقل

 .مهزجعو مهزاجعإ ىلإ مهيلع درلا هجتا دقلو «ىلاعت هللا نم الزان سيلو ىرتفم
 «تايرتفم رشعب اوتأي نأ دمحم اي مهل لقف .ءادتبا هوركنأ ىذلا رمألا هنآل

 لهأو نايبلا بابرأ مكنإف نآرقلا هب ءاج ىذلا جهنلا ىلع نوكتل اقالتخا اهوقلتخاو

 نوركنيو مكوغل نوغلي نمم مكنم رمآلا اذه ىف ماكحلا اولعجاو «ناسللاو ةحاصفلا

 نوداضي نمم مكلاثمأ نم هللا ريغ ىنعي ىلاعت هللا نود نم هلوقو «مكلثم زاجعإلا

 ةوقو اددع متعطتسا نم اوعدا لب نينثا وأ دحاوب اوديقتت الو هنوداعيو ىلاعت هللا

 هللا دنع نم سيل هنأو زجعمب سيل هنأ ىف نيقداص متنك نإ نايبلا بيلاسأب املعو

 .نوبذاكلا متنأف اولعفت نلو اولعفت مل نإو

 ءهدعب ام بساني ردقم طرش نع حصفت 4اوتأف» :لاعت هلوق ىف (ءافلا)

 متنك نإ تايرتفم هلثم روس رشعب اوتأف متيعدا امك هارتفا ناك نإف «ريدقتلاو

 .نيقداص متسلف ىرتفمب وه امو ؛نءارتفا مكتاعدا ىف نيقداص

 متنأ لهف وه الإ هَلِإ ال نآو هّللا مّلعب لزنأ اَمنَأ اومّلَعاَف مُكَل اوبيجتسي مل نإف »

 . 4 69 نوملسم

 اذه ىف مكحي نمب اوتأي نأب مهادحت ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل (ءافلا)

 اوبيجتست مل نإف هب اوءاج امو نآرقلا نيب اونزاوي مث «تايرتفم رشعب اوتأي نأب رمألا

 ةباجإلاو «ةباجإلل ىدحتلا اهب داريو «ةباجإلا بلط ةباجتسالاو .ةجحلا تماق دقف

 هنأ نورسفملا ركذو «هعبتا نلو ِكَي ىبنلل 4 مكل » :ىلاعت هلوق ىف ريمضلاو «ةوقب

 هنأشل اميظعتو اًميخضت عمجلل باطخلا ريمضب ابطاخم هدحو ىبنلل نوكي دق
 وهف هللا دنع ىلعألا ماقملا ىف ّكِيكَي ناك نإو ءاريثك نآرقلا ىف كلذ دهعي مل نكلو

 :نارمأ انه حضتيو .نييبنلا متاخو هبيبحو هيفص



 دوه ةروس ريسفت ااه

 اللا لل للا االمممللا لل االإلل للا

 تاكا :٠
- 

 لكك ىبنلا ىدحت نأل ِةِْكلَي ىبنلا عم نمل ىلاعت هللا باطخ ناك :لوألا رمألا

 هبحص نيبو كلم هنيب ماتلا نواعتلاب راعشإللو «هب نمآو هعبتا نمل بيذكت هبيذكتو
 نألو «ىلاعت هللا ىلإ  مالسلا هيلع  ىسيع راصنأ نييراوحلاك مه نيذلا نيلوألا

 اوبطوخ نيذلا نولوألا نودهاجملا مهو ء«داهج وه ذإ ؛اونمآ نأ دعب غيلبتلا مهيلع

 .ٌةَلِكَك هعم اهولماحو هدعب نم ةيدمحملا ةلاسرلا ةلمح مهو «ءادتبا داهجلاب

 بجوف «ةجحلا مهتمزل دقف هلثم روس رشعب اوتأيو اوبيجتسي مل اوناك اذإو
 هللا دنع نم هنأب مكملع اوقثوت نأ نينمؤملا رشعم مكيلع بجوو اونمؤي نأ مهيلع

 لإ هلِإ أل نآو ّللا ملعب لزنأ اَمنَأ اوُمَلَعاَف» :نينمؤملا ابطاخم ىلاعت لاق اذلو «ىلاعت .
 لزنأ ام هنأ مساحلا عطاقلا ناهربلاب اوملعاو ءطرشلا باوج ىف ةعقاو «ءافلا) وه

 .ىلاعت هللا ملعب الإ

 تتبثأو ىرتفم نوكي نأ ىفنت ىهف «تبثتو ىفنت رصح ةادأ 4 اَمّنَأ ةملكو
 ثعب ىلاعت هللا نأ ىلع لدي اذهو .هناحبس هيلع ىرتفم سيلف هللا ملعب لزنأ هنأ

 ىلاعت هللا نإو «هبر ةلاسر ىلع هليلدو ىربكلا هتزجعم نوكيل هب ِدلِكَي ادمحم

 . هملعم ناك ام هريغ نم ناك ولو هقدص مكملعم

 . هللا دنع نم نآرقلا نأ تبث اذإ هنأل ءوه الإ هلإ ال نأ وه :ىناشلا رمألا
 الف ةينادحولا هيلبع لمتشا اممبو ءاقدصو اقح هيلع لمتشا ام نوكيف «لزن هملعبو

 .ميكحلا زيزعلا وهو ىلاعت هللا الإ دوبعم

 «ءافلا» «َنوملَسُم مثنأ لَهَف8 نيملسملل باطخلاو ؛كلذ دعب لاق دقلو

 اوعيابف هللا دنع نم هنأ ىلع ةجحلا تماق اذإ ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل
 نمضتي انه ماهفتسالاو ءاونسحأو هلل مكهوجو اوصلخأو مالسإلا ىلع ِّةِكَك ادمحم

 ىه دكؤملا بلطلا ىلع لدت ةغيص غلبأ نإ :ةغالبلا ءاملع لاقو «بلطلا ىنعم
 لثمو «[ةدئاملا] 469 َنوُهَسُم متنأ لَهَف ... 9 :لثم ماهفتسالاب ردصت ىتلا ةغيصلا

 ظ « نوملسم مهنأ له



 دوه ةروس ريسفت اه#لإ

 اللا لاا10ا0ااا اال لالاااالللللللا
 : ههه

 "يي

 نوكيو «نيكرشملل باطخلا نوكي نأ حصيو ٌلِكَك ىبنلل باطخلا نأ ىلع اذه

 ىلاعت هلوق ىلع دوعي © اوبيجتسي مل نإف :ىلاعت هلوق ىف بئاخلل ىذلا ريمضلا
 رشعم مكل اوبيجتسي مل اذإ مهنأ ىنعملا نوكيو ةقباسلا ةيآلا ىف 4 متعطتسا نم )»

 نأب مكتابغرل اوبيجتسي الو اهورضحي وأ ةنزاوملا هذه اورضحي الأب نيكرشملا

 لَك هنأب مكاوعد تلطب دق هنأ نيكرشملا رشعم اوملعاف  ىرتفم سيل هنأب اومكحي
 ال هنأو «ىلاعتو هناحبس هنمو هللا ملعب لزن هنأو «مكيلع ةجحلا تماقو هارتفا دق

 .نينمؤم اونوكو مالسإلا ىلع اوعيابو كرشلا نع اوهتناف وه الإ هلإ

 ال هنأآلو .برقأ وهف لوألا جيرختلا ىلإ ليمأ ىنإو نالمتحم ناجيرختلاو

 ىدحتلا دنع مهزجعب ليلدلا مايق دعب نآرقلا اوركنأ نيذلا ككلوأ نإو «هيف ريدقت

 مهل نيزو .كلم هعم نوكي وأ زنك دمحمل نوكي نأ اوبلطف تايسحلاب نونمؤي امنإ
 اميظع نوكي نأ دبالو ءاريقف هللا دنع نم لوسرلا نوكي نأ نكمي ال هنأ مهلالض

 .[فرخزلا] 4 69 ميظع نييرَقْلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه لّرن الول اولاَقو ل»

 نمل الإ اهيطعي ال ةرخآلاو ءرجافلاو ربلل اهيطعي ايندلا نأ مهل هللا نّيب مث
 ناقرتفم امهف «ةرخآلا ىف اعتمتم نوكي نأ مزلي ال ايندلا ىف عتمتملا نأو .بحأ

 :ىلاعت لاق اذلو «ةرخآلاو ناميإلا ىف مزالتلا نكلو «نيمزالتم اسيلو

 ال اًهيف مهو اهيف مِهَلاَمعأ مهيَلِإ فون اهَسيِزو ايندلا ةاَيَحْلا ديري ناك نم
 . 4 © نوَسْحَيي

 ىف هللا ةنس ىلع ريست اهتنيزو ايندلا ةايحلا نأ هناحبس نيبي ةيآلا هذه ىفو
 ةايحلاف «ةرخآلا ىف لضفلاب ةلص اهل سيلو تاببسملاو بابسألاب ةطوبرم دوجولا

 تسيل ايندلا ةعتمو ءاهبابسأب امهنم لك ذخأ اذإ رفاكلاو نمؤملل نوكت اهتنيزو

 :ىلاعت لاق امك «باذعلا هدعب اديدش ارايتخا نوكي دق لب ةرخآلا ةعتم ىلع ًآليلد

 ٍةّضف نم افقس مهتويبل نمحّرلاب رفكي نمل اَنلعِحَل ةدحاو ةّمَأ سائلا نوكي نأ الولو ل»

 لك نإو افرخزو 09 نوئكَتي اهَِلع اررسو اباوبأ مهتويبلو 09 نورهظي هيلع جِراَعمَو
 .[فرخزلا] 4 62 َنيِقَّمْلل كبر دنع ةرخآلاو ايندلا ةايحلا عاَتم امل كلذ



 دوه ةروس ريسفت 1
 اللول لاااللللاا0ا0ا0الللااا0ا0ا للملا 2

 - هيب لجلي

 اهعاتمل ايندلا ةايحملا ةدارإ 4 اهتنيزو اينادلا ةايحلا ديري ناك نم ا :ىلاعت هلوقو
 ليخلاو ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا رطانقلاو نينبلا لثم بئاغر نم اهب لصتي امو
 اهفرحخزو اهتنيزو اهتاوهشو ايندلا عتم نم كلذ ريغو «ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا

 امم ةئيزو نساحم نم اهيف امو اهرظانمو اهجهابمو اهئاثأو اهبايثب رخافتلاو

 . نوهدزيو هب نورخافتي

 ىلاعت هلوق هباوج طرش 4 اهتنيزو اًيندلا ةاّيحْلا ديري ناك نم 8 :ىلاعت هلوقو
 ناك عرز اذإف ءاهجئاتن ءاطعإ ىأ لامعألا ءافو ىنعمو 4 اهيف مهلامعأ مهيَلِإ فون )

 اذإ كلذكو ءةصوقنم ريغ ةلماك هتعانص تارمث تناك عنص اذإو ءاروفوم هعرز
 ال اهيف مهو» :ىلاعت هللا ءاشي نأ الإ هلمع جئاتن نم ءىش نم مرحي ال رجات

 .مهلامعأ نم لمع ةرمث نوسخبي ال ايندلا ىف مهنأل ؛ 4 نوسحبي

 ىف ىلاعت هللا ةنس ىلإ ةراشإ هيف © اهيف مهَلامعأ مهيلإ فون » :ىلاعت هلوقو

 ىف المع داجأ نمف اهجئاتنب طبرت لامعألاو ءاهبابسأب طبرت رومألا نأ ايندلا هذه
 ديري ناك نم إ» :ىلاعت هلوق اذهو .ارفاك مأ اًنمؤم ناكأ ءاوس هيف اظح لذخأ ايندلا

 08 اروحدُم امومذم اهالصي منهج هل انعم ديِرُت نمل ءاَشَن ام اهيف هَل الج ةلجاعلا

 دمت الك 9 اروُكْشُم مهيعس ناك كلوأَف نمْؤم وهو اهيعس اهل ئعسو ةرخآلا دارأ نمو

 مهضعب انلَضَف فيك رظنا © ) اروظحم كير ءاطع ناك امو كبر ءاطع نم ءالؤهو ءالؤه

 .[ءارسإلا] 4 69 ًاليضفت ربكأو تاجرد ربكأ ةرخآللو ضعب ئىَلع

 رصتقا نميفو اهيف ىلاعت لاق دقف ةرخآلا امأ ءاهتنيزو اهعاتمو ايندلا رمأ اذه

 ونام طابَو هيف اوم ام طبول لإ ةرخآلا يف ْمُهَل يل نيدذلا كو )
 . 4 09 نولمعي

 ايندلا ةايحلا اّمْنَأ اومّلعا : ىلاعت لاق امك رخافتلاو ةنيزلا ٍمهضرغ كنئاوأ

 َراَقَكْلا بجعأ ٍثيغ لْثمك دالوألاو لاوُمألا يف ٌرْئاَكَتو مكنيب رخافتو ة ةئيزو وهلو بعل

 .[ديدحلا 2 هاب



 دوه ةروس ريسفت #
 لللللللا0اللا0ااا لل

 ؟ روبل

 "يي

 ؛اهنولطصي رانلا الإ اهيف مهل سيلف مهترخآل اولمعي ملو مهتعتم اولان ءالؤه

 رفكيو «هريغ قح فرعي الو ىدتعي وهف رشلا الإ هلاني ال اهدحو ايندلا بلاط نأل

 نإو ءرانلا ىلإ كلذ لكو هيدي نيب هسملي امب الإ نمؤي ال وهف «ناثوألا دبعيو هللاب

 ىلإ ىدؤي ىذلا امنإ ءرانلا ىلإ ىدؤي ال اهتنيز بلط وأ اهتاذ ةيويندلا ةعتملا بلط

 نم حابملا دح دنع فوقولا مدع نم اهفراخزو ايندلا بلطب نرتقي ام وه رانلا

 :ىلاعت لاق دقو «رانلا هلآم اذه نإو كرشلاو لواطتلاو ءادتعالا نوكي لب «تابيطلا

 امو اهنم هتؤن ايندلا ثرح ديري ناك نمو هثرح يف ُهَل دَِن ةرخآلا ثرح ديري ناك نم

 « هيف اوعنص ام طبحو ط :ىلاعت هلوق ىفو [ىروشلا] 473 ٍبيصُن نم ةرخآلا يف ُهل
 .اوعنص ام دسف ىأ

 هنع جراخ رمأ نم سيلو هتاذ نم ءىشلا وأ لمعلا داسف نوكي نأ طْبَحلاو

 ةبادلا لكأت نأ وهو طّبحلا نم طبخلا لصأ «هتادرفم ىف ىناهفصألا بغارلا لوقيو

 لاق دقو ءانرشأ امك هنع جراخ رثأ نم ال هتاذ نم رمألا داسف طبحلاو

 :برضأ ةثالث نع لمعلا طبح» :اضيأ تادرفملا ىف هنع هللا ىضر بغارلا

 :ىلاعت لاق امك انع ةمايقلا ىف ىنغت ال ةيويند لامعألا نوكت نأ :اهدحأ

 . [ناقرقلا] 4 9 اروُشُم ءاَه هاَنلعِجَف لمع نم اوُلمع ام ىلإ اًمدَقَو »

 اهبحاص اهب دصقي مل نكل اهرهاظ ىف ةيورحأ الامعأ نوكت نأ :ىناثلاو

 .رانلا ىلإ هب رمؤيف ةمايقلا موي اهبحاصب ىتؤي هنإف «ىلاعت هللا هجو

 هيلإ راشي ام وهو تائيس اهئازإب نكلو ةحلاص الامعأ نوكت نأ :ثلاثلاو

 .نازيملا ةفخب

 ام نيذلا مه © اهيف اوعتص ام طبحو 8 :هناحبس مهيف لاق نيذلا كئلوأ نإو

 ءاقلو ثعبلاب نونمؤي ال مهنأل ؛ةرخآلا ىف اوركفي ملو اهتنيزو ايندلا ىلإ الإ اورظن
 .نيكرشم اوناكف ةعمسلاو ءايرلل الإ فورعملا نوعنصي اوناك امو «ىلاعت هللا
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 للللللللااا0ا00الللاا00ا0للااا اللا للا

 اا سل

 نكت مل مهنأل تطبح ىتلا فورعملا عئانص ديفي 4 اوعتص امإف :ىلاعت هلوقو
 مهل نكت ملو ريخلا دصاقمو تاينلاب اهباوث ىف لامعألاو «ةنسح تاين هيف مهل

 اوناك ام لطابو إف : ىلاعت هلوقب ةميركلا هيآلا ىلاعتو هناحبس متخو .ةحلاص تاين
 اولمع ام ىلإ انمدقو )د :ىلاعت هلوقك ءالطاب راص دق اولمع لمع لك ىأ 4 نولمعي

 ملف كرشلاب تدسف دق مهبولق نأ كلذ [ناقرقلا] 4 67 اوم ءابه هاَلعَجَف لمع نم

 .هيلع نودمحي ريخ مهل نكي

 لطابلا لهأو قحلا لهأ

 :ىلاعت لاق

 َناكنَمْفَأ
 ف 2 رو هاه 5 ةرَ 010

 بنك ِلَبَمْنِمَو دهاَش ه ديوءهَيَرْنَمَو دوب لع

 4 ركب نمو دهب نمي كيل عوام

 لاكي ففتحت ادخل

 ْنَمَو ه3 وموال الار كح نكن و تكي
 توصي كليك ابرك هنأ عرفان ِّيمُمَلَظ

 202 ُ م مس درس ل رس > ع در رج رس ل

 لعأ 0 0

1١ 

 ااا

 فلكل ١
* 

 عع َلَع 212
 نودِصي ند ىلعو اةنَعَل امهبر 2148

 07 نور 1 ا ل
 نيم َناَكاَم امو ٍضْرْلا ف تيرس ووكيل كلو

 نوط ُباَدَعْلاْم ٌفَعْنَصِ رع 66م يلو َنِم هَل نود و
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 4 لللللللللللاا0ا060 مااا ااا لالا

 را برس

 77  ,؛ حج
 و ماس سم َكَل؛ 9 و اك 2

 هريخ نيذلا ك َكِيَل أ 2 نورصس اوناكام وَ ا
 4 - ىتحج 2 واس -- 626 دوس 2 ل

 ارتحل ©: كورن ءاَكتيعَزسَو بش 9

 1 اما

 اواو أونماء سل َنإ ا رانا 2 سوز كلاش رجلا

 نجلا ثنحصَأ كِل أيل دحلدَّصلأ
 نك

 مَع نَا لثم © 7 َنوُدَح اَهِنْوَح

 27 كذاك ورضا ضل ع هه ل ا أ
 ةمحرو اَماَمِإ ئسوم باتك هلَبَق نمو ُهْنم دهاش وُ هب نم ةَنيب لع َناَك نمفَأ ١

 قحلا هّنِإ هنم ةيرم يف كت الف هدعوم راَنلاَف بازحألا نم هب َرمْكَي نمو هب نوُممَوي كلو
 . 4 69 نونمؤي ال ساَّنلا رثكأ نكلو كبَر نم

 نوكتو اهتنيزو ايندلا نوبلطي نيذلاو قحلا نوعبتي نيذلا نيب .٠ , ةنزاوم هذه

 . هللاب نونمؤي نيذلا نيبو «ىلاعت هللاب توكرشيو مهدصقم اهدحو

 نأ ديفت ىهو «ميدقت نع ةرخؤم انه (ءافلا) 4 هبر نم ةنيب ىلع ناك نمفأ

 مسا # نم # ةملكو «لضاف ريغ لمع نم هلبق ام ىلع بترتم لئاستملا ماهفتسالا

 نع ةيامع ىف وه نمك هير نم ةنيب ىلع ناك نمأ ىنعملو «ىذلا ىنعمب لوصوم

 ةحضاولا ةقرافملا ىلع ةلادلا ةنزاوملا تفذحو ء«ايندلا ةايحلا الإ كردي الو قحلا

 . ىنافلا لجاعلا بلطي نمو ىقابلا قحلا بلطي نم نيب قرف ذإ ءامهنيب

 نأ حصيو «جاجوعا ريغ ىف ةميلسلا لوقعلا هكردت ىذلا نيبلا رمألا (ةنيبلا)

 ركنملا رمألا نع الإ ىهني الو لوقعلا هلبقت امب الإ ىتأي ال نّيَب هنأل ؛مالسإلا هب داري

 .ةميلسلا ةرطفلا نيد هنألو ؛لوقعملا ريغ

 هزكر ام ىضتقمب اهيلإ ىداهلا هنأ ىلع ةلالدلل «هبر ىلإ ةنيبلا ىلاعت هللا دنسأ

 :ىلاعت لاقو «ةيهلإلا تالاسرلاب هيلإ ىده ام ىضتقمبو «سوفنلا ىف ىلاعت هللا
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 تسيل اهنأو «ةقرسعملا نم هنكمت ىلع ةلالدلل 4 ىلع إب ةيدستلاب هَ نم يب
 . ةنكمتم ةديقع لب نظي انظ الو مهوتي امهو

 4 هنم دهاش هوُلتيو » :ىلاعت هللا نم (دهاش اهل نأ ةنيبلا دعب ىلاعت هللا ركذ
 داعو «ةنيبلا ىلإ دوعي 4 هرلتي ل: ىف لوألا ريمضلاف هللا نم ادهاش ءىجي ىأ

 ريمضلا داعف «ةرطفلا هيلإ ىدهت ىذلا مساحلا عطاقلا ناهربلا ةنيبلا نأل اركذم

 ىناثلا ريمضلاو .ةينادحولا ىلع ةلالدلا حضاو نيب ناهرب اهنأ ىلإ ةراشإلل اركذم

 نآرقلا وه دهاشلاو «كديأو كاده هنأ ىأ «كبر هللا ىلع دوعي # دهاش # هلوق ىف

 .ميكح زيزع ندل نم لزانلا ميركلا

 اهيلو هنإ لاقي فيكف «مالسإلا اهنإ انلقو «ةنيبلا عم ءاج ميركلا نآرقلا نإو

 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش هبل نأل ؛ةدحاو ةعفد نوكي مالسإلا نإ كلذ ىف لوقنو

 انلق نإو ءهلبق ال هدعب ىلتي ناك وهف امجنم لزن نآرقلاو ءهّللا لوسر ادمحم نأو

 .قحلا هب ءاج ءايلاو ءاج نآرقلاف كردملا لقعلا ناهرب ىه ةنيبلا نإ

 هنأب ريبعتلاو ءاهل اديؤم ةنيبلا عم ءاج نآرقلا نإ :لوقن قحبو لوقن دقو
 هاَنلَثرو ... 8 :ىلاعت لاق امك «ليترتلا ىهو هيف ةوالتلا ىلإ ةراشإلل اهالت

 4 © ... نآرقلا لثرو ... 8 :هناحبس لاق امكو [ناقرفلا] 4 6 ًاليترت
 ءةنيبلا ءىجت نأ ىلوآلاف .؛كاردإلا ىف بتارم كانه هنأ ىلإ ةراشإللو ء[لمزملا]

 «ناتبحاصتم امه لب نيتبترملا نيب خارت الو نآرقلاب هللا نم دييأتلا ىه ةيناثلا ةبترملاو
 هنأل ؛دهاش نآرقلا نأكو ءربدتم ركفتم ةءارق أرقا ىأ ءأرقا مث رّكَف :لوقت امك

 ناك ميكحلا هصصقو هملعو ءاهحوضو عم هيناعم قمعو ءهملك ةحاصفو ؛«هتغالبب

 ةلالدلا هيفو «ةمايقلا موي ىلإ قحلاب قطان مئاد دهاش وهف «ةدلاخلا. ةزجعملا

 .نيدلا موي ىلإ ِةْلكلَي دمحم ةلاسر ىلع ةحضاولا

 :ىلاعت لاقف هب اهتراشبو ةقباسلا بتكلل هقيدصت ىلإ هناحبس راشأ مث

 . نيرمأ ىلع هرابعلا هذه تلدف . ةَمَحَرو اَماَمِإ ئسوم باتك هلبق نمو ل
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 نوعبتي نيذّلا 8 :ىلاعت لاق امك هب ليجنإلاو ةاروتلا ةراشب :لوألا رمألا

 فورعملاب مهرمأي ليجبإلاو ةاروشلا يف مهدنع ابومكم هنودجي يذلا يمألا يلا لوُسّرلا

 مهرصإ مهنع عضيو ثئابخلا مهيلع مرحيو تاببطلا مهل لحّيو ٍركسلا نع مهاهنيو

 هَعم لزنأ يذلا روثلا اوعَتاو هورصنو هورعو هب اونمآ نيِدّلاَف مهْيَلَع تناك يتّلا لالْغألاو

 . [فارعألا] « 659 نرحلقملا مه كتلوأ

 نأو «باتكلا نم هيدي نيب ال قدصم هنأ ةيآلا هيلع تلد ىذلا : ىناثلا رمألا

 ميركلا نآرقلا كلذب حرص امك نيعمجأ لسرلا ةلاسرب ناميإ هب ناميإلا

 تلزن ىتلا ةاروتلا وهو ىسوم باتكل فصو 4 ةمحرو امامإ  :ىلاعت هلوقو

 ريغي ىذلا عوبطملاب لدتسي الف ءاهولدبي وأ اهوفرحي ملو طخ اهنم سني ملو هيلع

 . هناتهب ناهربو هنالطب ليلد هتاذ ىف دجت هأرقت نآ دعب انآ نآلا ىلإ

 ةمحر نم نأل ؛ةمحرلا وه تابوقعلاو قالطلاو جاوزلا ىف عئارش نم لمتشا ام

 ةمحر ىناجلا ىلع ةلداعلا ةدشلاف ةرجاز ةعدار ةدشب ىناجلا ذخؤي نأ هدابعب هللا

 ىلإ ةراشإلا نم دبال انهو ءعمتجملا ىلع ةوسقو ملظ هعم قفرلاو هيلع ىنجملاب

 . ؟ِلَك دمحم عابتأ هب متأي امامإ ىسوم هب ءاج ام نوكي فيك :لوألا رمألا

 ءاهخسنت مل مأ ٌةِْكلَي دمحم ةعيرش اهتخسن ىسوم ةعيرشأ :ىناثلا رمألا

 ايح ىسوم ناك ولو دمحم ةعيرش نمض ىف ىسوم ةعيرش نأ لوألا نع باوجلاو

 ىف امدقم هرابتعاب مامإ ىسوم باتكف «ِةِْكلَي دمحم هب ءاج ام عبتي نأ الإ هعسو ام

 .ةنمزألل ةعبات ةيئزج عورف ىف فالتخالاو دحاو امهانعم ىف ناتعيرشلاو «نمزلا

 نأ وهف مالسلا هيلع ىسوم ةعيرش تخدن لَو دمحم ةعيرش نأ ىلع ةباجإلا امأ

 هب ءاج امو ءالوصأ خسنت ملو اعورف ىسوم ةعيرش نم تخدن لَو دمحم ةعيرش

 ىضر ىسوم ىبأ نع ريبج نب ديعس ىور دقلو .هعابتا بجي ام وه ّلِكَو دمحم
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 ةمآلا هذه نم دحأ ىب عمسي ال هديب ىسفن ىذلاو» :لاق ديلي ىبنلا نأ امهنع هللا

 . "7«رانلا لخد الإ ىب نمؤي ال مث ىنارصن وأ ىدوهي

 امو كيلإ انيحوأ يذّلاو احون هب ئصو ام نيدلا نم مكل عرش ا :ىلاعت لاق دقو
 .[ىروشلا] # 69 ... ئسيعو ئسومو ميهاربإ هب انيصو

 ىسومب نونمؤيو ةنيب ىلع نيذلا ىلإ ةراشإ # هب نونمؤي كئلوأ » :ىلاعت لاق
 اولوق » :ىلاعت لاق امك ءاهلك تالاسرلل ةعماج يكلي دمحم ةلاسرف «مالسلا هيلع

 امو طابسألاو بوُقْعَيو قاَحْسإَو ليعامْسو ميهارنإ ىلإ لرنأ امو اَنلِإ لأ امو للاب ّنمآ

 .[ةرقبلا] #4 059 نوملسم

 نم وهو «بزح عمج بازحألا « هدعوم راتلاف بازحألا نم هب رفكي نمو )»

 هل بصعتي نم رثؤي امنإ هتاذ ىف قحلا رثؤم ريغ ةيبصعل وأ موقل وأ ةركفل بزحي

 نأ حصي بازحألاو ء.مهل بصعتي نم ىوه ىلع بلطي امنإ هتاذ ىف قحلا بلطي

 تناكو قحلا ةبراحمل ةعمجتملا ةبصعتملا لئابقلا اهنأب ةميركلا ةيآلا عوضوم ىف رسفت

 ةوعدلا دض نيبزحتم اوعمجت مهنآل بازحألا نآرقلا مهامسو «كلذك لئابقلا

 مهلأف باخف ةنيدملا نم مالسإلا اوعلتقيل بازحألا ةوزغ ىف اوبهذو ةيمالسإلا

 بازحألا نم هب اورفك نيذلاو ءهدومث حيرك حيرب نيرساخ اودتراو مهمهس شاطو

 :هلوقب ىلاعت هللا مهددهيو مالسلا هيلع ىسومب نونمؤي الو ّدْيللَي دمحمب نونمؤي ال

 ولخي ال اذه ىلاعت هلوقو «مهيف ىلاعت هللا دعو ذيفنت ناكم رانلاف 4« هدعوم راثلاف ل

 مهنأكو اباذع نوقلي مهب اذإف «ةمحر نوجري اوناك مهنآل ؛مهب عذال مكهت نم

 .هعضوم رانلا تناكو مهنظ باخف ءاقللا دعوم اودقع

 )١( هنع هللا ىضر ىرعشألا ىسوم ىبأ ثيدح - نييفوكلا دنسم لوأ :دمحأ هاور )19-0534(.
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 كت الف# :هناحبس لاقف ِلَك ىبنلا باطخ ىلإ ميكحلا زيزعلا لوق لقتنا مث

 «كشلا ىه ةيرملاو ءلطابلا قهزأو قحلا نّيب ىذلا نايبلا اذه نم 4 هْنَم ةيرم يف

 ايهن ناك اذإ هنأل ؛روصلا غلبأ ىلع ىهن هنأل دلك ىبنلا مهبطاخ نمل دتمي رمألاو

 مث ىهنلا اذهب ىلوأف باتري الو هبلق غيزي ال ىذلا ىفطصملا هيبنل ىلاعت هللا نم

 ملإ لسرأ نم مهو كلذ مهيرتعي امبر نيذلا ىلوأ

 ريمضلاو 4 كبَر نم قحلا هّنِإ :ىلاعت هلوقب بيرلا نع ىهنلا هناحبس دكأو
 نم لاطابلا هيتأي ال ىذلا قداصلا تباثلا رمألا وه قحلاو .نآرقلاو نايبلا ىلإ دوعي

 .هتمكحب كرومأ ربدو كقلخ ىذلا كبر نم ءاج دقو «هفلخ نم الو هيدي نيب

 قلخ ىذلا كبر نم هنأبو «ةدّكؤملا (ْنإ)ب قحلا هنأ ىلاعتو هناحبس دكأ دقو

 . هللا دنع نم هنأ وهو .قحلا هنأ دكؤي

 نأ ءمانعم انه كاردتسالا 4 نونمؤي ال ساثلا رثكأ نكلو 9 :ىلاعت لاق مث

 امئاد مه لب اهنأش نم ناميإلا سيل بولق مهل سانلا رثكأ نأ ىلإ ةراشإلل

 هيلع نوبذكيو ىلاعت هللا ىلع نورتفم مهو «ةقيقحلا ماظو قحلا ىلع نودرمتم

 :ىلاعت لاق اذلو

 داهشألا لوقيو مهبر ىلع نوضرعي كنئلوأ ابذك هللا ىلع ئرتفا نمم ملظأ نمو
 . © 69 نيملاّظلا ىلع هّللا ةَنعَل الأ مهبر ىلع اوبذك نيِذّلا ءالؤه

 ذخأيو هلثم مثإ مثإلا عبتيو «خرفتو هيف شيعت «ماثآلل ةءابم رفكلا نإ

 هيلع بذكلاب مث ىلاعت هللاب كرشلاب ًأدبت ةلصتم ةلسلس ىف ضعب ْزِجَحِب هضعب
 هيلع ءارتفالاو هناحبس لرنأ امب دوحجلاو هللا دنع نم هنأ ىلع هللا لحأ ام ميرحتب

 نوكي اذكهو .انئاعمش مهنإ اولوقيو ناثوألا اودبعي نأب مهداقتعا داسفو ىلاعت

 .تاقبوملا لكو ميثارجلاو تارشحلا اهلوح موحت ىتلا نطاعملاك كرشلا
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 لاق اذلو «هريغو انركذ امب ىلاعت هللا ىلع بذكلا كرشلا ىف ام حضوأو
 ىفنلا ىنعمب ىراكنإ انه ماهفتسالا ,4 ابذك هّللا ىَلع رفا نّمم ملظَأ نمو : ىلاعت

 مهو «ىلاعت هللا ىلع بذكلا ادصاق ىرتفا نمم ملظأ دحأ ال ىنعمب «خيبوتلا عم

 امك هريغ هب اوكرشي نأب هللا ىلع بذكلاو رشلا ىف اناعمإ ملظلا دشأ اوبكترا دق

 مهفاوطك مالسلا هيلع ميهاربإ ةعيرش ىلإ اهوبسنيو دسافم اوعرتخي نأبو ءانرشأ

 ريغو اهمرح هللا نأ نومعزيو هللا لحأ ام تابيط مهسفنأ ىلع اومرحي نأو ايارع
 .ارفكو اناتهب مهنم مظعأ دحأ الف «هيلع اتائتفا هيلإ ميرحتلا نيبسان هومرح ام كلذ

 ىلاعت هللا ىلع بذكلا نأ نايبل تركن ةملكلاو «هدارأو هدصق هانعم بذكلا ىرتفا

 كرشأ نم نآل ميظع ملظ كرشلا نأو «ملظلا مظعأ لب ميظع ملظ رثك وأ لق

 . اميظع اناتهب بكترا هنألو سانلا للضو هسفن للض

 اورتفا نيذلا ىلإ ةراشإلا 4 مهبر ئىَلَع نوضرعي كتلوأ » :هناحبس لوقيو

 .مويقلا ىحلا وهو مهظفحو مهابرو مهقلخ ىذلا مهبر ىلع نوضرعي «بذكلا

 ال ىذلا ءاقللا وهو «نيراتخم ريغ هناحبس هنوقليو مهبر ىلع نوضرعي مهو

 هدوهش ىلع ىناحجلا ضرعي امك هيلع نوضرعي مهبرب اورفك نيذلا ءاقل هنأل ؛هنونمتي

 .اوبذكو اوركنأ ام نوري مهنأ امك «هيلع اودهشيل

 نيقيدصو ءايبنأو ةكئالم نم نودهاشملا لوقي عماجلا دشحلاو رشحملا ىفو

 ام ةعانشل انايبو مهلعفل اراكنتسا مهيلإ نيريشم 4 مهب ىلع اوُبَذَك نيذْا ءالؤهإ
 ضرعلا كلذ نإو .باذعلل اقاقحتساو اشحفو اءوس كلذ مهبسحو هيلع اوناك

 كلذ ىلع ىداملا باقعلا نوكي كلذ دعب نمو «ىونعم باقع غلبأ ةداهشلا كلتو

 . لضملا لاضلا كرشلاو مثآلا رجافلا ملظلا

 فارشأك ديهش عمج وأ «بحاص عمج باحصأك دهاش عمج داهشألاو

 هللا ةنعل الأ 9 :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخ دقو ءدحاو ىنعملو .«فيرش عمج

 ةَنعَل و ءاهدعب ءىجي ىذلا مكحلل ديكوت اهيفو هيبنت ةادأ (الأ) «نيِملاّظلا ىلع

 عضوم ىف راهظإ 4 نيملاّظلا :هلوقو هتمحر نم درطلاو هباذعو هتقم# هللا



 دوه ةروس ريسفت اا

 01 سلسل

 أ بل

 ىصقأ غلب دق ىذلا ملظلا اذه نأ نايبلو «ءمهيلع ملظلا ليجستل كلذو ء«رامضإلا

 لك ىلع باذعلاب مكحلا معيو «ىلاعت هللا ةمحر نع مهدعب ىف ببسلا وه هدودح

 .نيدسفملا بحي ال هنإ . ضرألا ىف داسفلا عاشأو هبر رمأ نع ىتع نم

 :هتاملك تلاعت لاقف نيملاظلا كئلوأ لاعفأ هللا ركذ دقو

 . 480 وفا م ةرخالا مو جوع هوو هل لبس نع وعي مذ )
 فيك انركذ دقو «بذكلا هللا ىلع نورتفي نيذلا لاوحأ ىلاعت هللا ركذي

 ءاذيإب ىلاعت هللا ليبس نع دصلا ىه تركذ ىتلا لاحلا هذهو «نورتفي اوناك

 ىتح مهتانعإ ىف اوغلاب دقو «نوهراك اهل مهو رفكلا ةملك اولوقيل مهنتفو نينمؤملا
 لك عم ىفانتت قئارط هيف اوعدتبا ىذلا باذعلا رح تحت تام نم مهنم تام

 ةملسملا جرف ىف ايمحم هنوبصيو ديدحلا نومحي اوناك ثيح «ةيشحوو لب ةيناسنإ

 ناكو .ناميإلاب نئمطم هبلقو رفكلا ةملك قطني نأ نيملسملا ضعب رطضا دقل ىتح

 مهنم بهذي ناك لئابقلا جحلا ىف ايعاد بهذي ناك امدنع ولك ىبنلا نأ مهدص نم

 ىبنلل اوباجتسا امدنع جرزخلاو سوألا نأو «؛بهل ىبأك مالسإلا نم مهرفني نم

 مهنوعبتي مهو «هيف نالعإ ال رس ىفو مهنم ء ءافختسا ىلع هب نوقتلي اوناك دي

 نودصي نيذّلا » :لاحلا هذه فصو ىف ىلاعت لاق اذلو هب مهعامتجاب اوملع املك

 :ىلاعت لاق امك مالسإلاو قحلا ليبس ىه هللا ليبسو 4 اجوع اهنوغبيو هللا ليبس نع

 4 029 ... هليبس نع مكب قّرفتف لبسلا اوعِشت الو هوعبتاَف اميقتسم يطارص اذه نو

 .[ماعنألا]

 نيلي نأب ةجوعم نوكت نأ كلذ ىف نيفحلم اهنوديري ىأ 4اجوع اهنوغبي»
 نوغبيو نوديري وأ ,ءنوضري امب ىضريو هللا لحأ ام ميرحتو ناثوألا ةدابع ىف مهعم

 ءاوضترا ىذلا مهنيد نع اودتري نأو قحلا نع نيفرحنم نيجوعم هعابتأ نوكي نأ

 لاغيإلا كلذ رفكلا ىف نولغوي مهلعج ىذلا ببسلا ىلإ هناحبس راشأ دقو
 مه ةرخآلاب مهو # :مهتلضأ ىتلا مهلاح ىف ىلاعت لاقف «ناعمإلا اذه هيف نونعميو

 . © نورفاك



 دوه ةروسريسفت ##( 
 لااا 2

 ا برس

 .هيف ةجاجللا هذهو ءابغلا اذه ىلإ مهب ىدأ امم ةايحلا ىه

 «باقع الو باسح ال هنأو رخآلا مويلاو ثعبلاب مهرفك هناحبس دكأ دقو

 مه :ىلاعت هلوق ىف هراركتو «مهو أ :ىلاعت هلوق وهو ريمضلاب الوأ هدكأ

 .ةيمسالا ةلمجلاب هدكأو « نورفاك

 اورثكأو دالبلا ىف اوغطو اوغب مهنأو «ديعبلا لالضلا وهو مهلالض كلذو

 .ةاغطلا نايغط رس كلذو دحأ مهزجعي ال هنأو نوبلاغلا مهنأ اوبسحو داسفلا اهيف

 ءايلوأ نم هّللا نود نم مهل ناك امو ضرألا يف نيزجسعم اونوكي مل كئلوأ ©

 . 4 69 نورصني اوُناَك امو عمسلا نوعيطتسي اوناك ام باذعلا مهَل فعاضي

 نوديريو اجوع اهنوغبيو ىلاعت هللا ليبس نع نودصي نيذلا ىلإ ةراشإلا

 ىلع لدت تافصب نيفوصوملا ىلإ ةراشإلاو «ةداحلا ىف نيرئاس ريغ نيجوعم اهلهأ

 مل 8 :هناحبس لاق اذلو «ىلاعت هلل دحت نم هب نوموقي ال ببس تافصلا هذه نأ

 لزنأ ام مهب لزني نأ نع هلل نيزجعم اونوكي مل ىأ .© ضرألا يف نيزجعم اونوكي

 ىف هللا نيزجعم مهتنونيكو مهلاحب اونوكي مل مهنأ ىنعملو «ةيزخم ةيلجم برح
 ىلاعت هللا ةدارإ مواقي مهل ىلو الف ءىش لك ىلع بلاغلاو راهقلا وه هللاف ءايندلا

 3 مم م6 5

 مهل ناك ام ىأ 4 ءاَيلوَأ نم هّللا نود نم مهل ناك امو :ىلاعت لاق اذلو ءمهيف

 هلوق هيلع لدي ام اذهو ءهتدارإ نومواقيو مهيف ديري اميف ىلاعت هللا نودناعي ءايلوأ

 ال مهف ىلاعتو هناحبس هللا ديري امل ةداضملا ىلع لدت اهنإف هللا نود نم :ىلاعت

 © نم  ةملكو عناملا رصنلا ىنعمب اولاق ءمهنع باذعلا عنم الو مهترصن نوعيطتسي
 سه م6



 دوه ةروس ريسفت اا

 للمال لل

 1 بح

 مهو مهعفدي عفاد الو مهيلع بيقر ال هنأ اوبسح ذإ ايندلا ىف اذه

 نع ىلاعت هللا لاقف ةرخآلا ىف امأ .مهقوف رهاق هنأ ىلاعت هللا نيبيف ءنوطلسم

 وأ نيفعض نوكيف مهيلع باذعلا رركي ىأ © باذعلا مهل فعاضي # اهيف مهلاح

 مهدص اولواحو نينمؤملا اوذآ مهنألو «ناثوألا ةدابع هللاب اوكرشأ مهنأل ؛افاعضأ

 اوملظ مهنألو ءداسفلا اهيف اورثكأو دالبلا ىف اوغبو اوغط مهنألو ءهللا ليبس نع

 . مهنيد ىف مهونتفو سانلا

 اوعمتسي مل مهنآ الإ باذعلا مهل تفعاض ىتلا ماثآلا كلت ىلع مهنعب امو

 امو عمّسلا نوعيطَتَسَي اوناك ام :ىلاعت لاق اذلو «تايآلا اورصبي ملو قحلا ىلإ

 ركذف مثآملا هذه ىف ببسلا ميركلا صنلا اذه ىف ىلاعت هللا ركذ 4 نورصبي اوناَك

 : نارمأ هنأ

 لب «ةقيقح مص مهنأ دارملا سيلو «عمسلا نوعيطتسي ال مهنأ :لوألا رمألا
 أم نوربدتي ال مهنأل كلذ ؛عمسلا عيطتسي ال ىذلا مصألا لاحب مهلاح تهبش

 «نوعمسيال مهنأك اوناكف زاجعإلا اهيف ىلتت تايآو قحلا ىلإ ةوعد نم نوعمسي

 مهل سنإلاو نجا نم م اريثك منهجل انأرف دقلو ل ىرخأ عضاوم ىف هللا مهركذ دقو

 ماعنألاك كتلوأ اهب نوعَمسي أل ُناَذآ مهَلو اهب نورصني ال نيعأ مهلو اهب نوهقفَي أل بوُلُق

 . [فارعالا] 4 659 نولفاغْلا مه كتلوُأ لضأ مه لب

 لمأت ةرظن نورظني ىأ 4 نورصسي اوناك امو :ىلاعت هلوق :ىناشلا رمألا

 امو :ىلاعت هلوق ىف لبقتسملاو ىضاملا نيب عمجلاو ؛هرارسأ نوكرديو نوكلل

 «رخآ دعب اتقو اهددجتو تايآلا نع مهتلفغ رارمتسا ىلع ةلالدلل # نورصيي اوناك

 كلذك .«لبقتسملا ىلع لدت #نورصبي # ةملكو ىضاملا ىلع لدت «ناك» ةملكف

 . هباتك ىف هدارمب ملعأ هللاو © عْمسلا َنوُعيطَنسَي اوُناَك امل :ىلاعت هلوق

 :ىلاعت لاقف هرخآلاو ايندلا ىف مهباذع ركذ دعب هناحبس مكح دقلو

 . 409 دوري واكمل لص مه اوسخ نيذلا كلرأ)



 دوه ةروسريسفت اا
 وللا اللا لللاا0ا0ا0ا0الللللا

 از تح

 باذعب اورذنأو «مهب لزانل هنإو ايندلا باذعب اودده نيذلا ىلإ انه ةراشإلا

 نوكت نأ مهتدارإ ىف نيفحلم اهودارأو هللا ليبس نع اودص لبق نمو «ةرخآلا

 ببس ىه تافصلا هذه نأ ىلع لدت تافصب فوصوملا ىلإ ةراشإلاو .ةجوعم

 .نيبملا نارسخلا وه مكحلا اذهو ءمكحلا

 ةراسخ ملظلاف «مهملظب مهسفنأ اورسخو «مهلوقع الالضب اورسخ مهنأو

 باذعبو هللا دنع ام ءاجر مدعو رخآلا مويلاب مهرفكب مهسفنأ اورسخو «سفنلل

 مهنع تباغ ىأ 4 ورقي اوناك ام مهنع لضو  :ىلاعت لاق مث «ةرخآلاو ايندلا
 ريبعتلاو اهودجي ملف اوتفلتو «هللا دنع ءاعفش اهنوبسحي انا ىلا ناثوألا

 ,مهدجت ملف مهعفنت اهنأ اومهوت وأ ءاهودجي ملف اهوبلط مهنأ ديفي « لض»ب

 ال اهنأ ىلإ ةراشإ «نورتفي اوناك ام :ىلاعت هلوقب ناثوألا نع هناحبس هريبعت ىفو

 .مهئارتفاو مهماهوأ ىف وه امنإ ةهلآك اهدوجو نإو اهتاذ ىف اهل دوجو

 .دح ىصقأ ىلإ ةغلابلا مهتراسخ هناحبس دكؤي مث

 . 4 69 نورَسخألا مه ةرخآلا يف مُهْنَأ مرجال»

 :ىنعملا نوكيو قح اهانعم ةدحاو ةملك 4 مرج ال نإ هيوبيسو ليلخلا لاق
 اوغلب مهنأو اورسح مهنأ تبثي صنلاف ءنورسخألا مه ةرخآلا ىف مهنأ تبثو قح

 لعفو ٠ 2« دورسخألا» عمج ءاج اذلو «ةراسخلا تاجرد ىصقأ ةرخآلا ىف

 لب اهلثم وأ اهقوف ةراسخ ال ىأ «ةراسخلا تاجرد ىصقأ ىلع لدي انه ليضفتلا

 ىلإ اهيف نيدلاخ ميحمجلا ىف ءاقبلا اهادؤم ةراسخب كنظ امو «ةراسخ لك قوف ىه

 .ىلاعت هللا ءاش ام

 ديفت ىهف ةلاحم الو دبال اهانعم نأ « مرج الإ» ىف اضيأ ليلخلا نع ىورو
 .ةراسخلا تاجرد ىلعأ ىف مهنأب ديكأتلا

 نايبو «مهعامطأ ىف مهل در ىهو «ةيفان ال نأ مرج اال ىف لصألاو
 مهنأ -مهل لعفلا كلذ بسك ال ىنعملاو ءبسك اهانعم مرجو «مهنالطب

 .الوأ انركذ امك قح مرج ال ىدؤمو .نورسخألا



 دوه ةروس ريسفت اهب

010 
 ا ب

 اهنوغبيو ىلاعت هللا ليبس نع نودصي نيذلا نيدحاجلا نيرفاكلا نأش اذهو

 : هيف ىلاعت لاق دقف نينمؤملا نأش امأ ءاجوع

 مه ةّنجْلا باحص أ كيلوأ مهر ىلإ اوتبْخَأو تاحلاّصلا اوُلمعو اونمآ نيدذّلا نإ »

 . 4 09 نودلاخ اهيف

 هنأو «ةرخآلا ىفو ايندلا ىف اورك نيذلا لاح ىلاعتو هناحبس نيب نأ دعب

 نيب «ميحجو ءاقشو نيبم نارسخ ةرخآلا ىفو ءاهتنيزو اهب رورغ ايندلا ىف

 .4 مهّبر ىلإ اوتبخأو تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذّلا نإ :لاقف نينمؤملا لاح هناحبس

 :ةثالث الامعأ مهل ىلاعتو هناحبس ركذ

 نإو هل نعذيو قحلل عضخيف نمؤملا بلق ىف هللا هفذقي ىذلا ناميإلا :اهلوأ

 لمعلاو لوقلا ىف ةماقتسالاو ةمكحلا تناك هب ءاضتساو ناميإلاب قرشأ اذإ بلقلا

 .قحلل ناعذإلاو ريخلا الإ هنم نوكي الف

 لمعلا هبحاصي مل نإ ناميالا نأو ناميإلا ةرمث وهو حلاصلا لمعلا :ةيناثلاو

 اهنع دلوتي ىتلا ةمكحلا هنع دلوتي صالخإلا نإف «ناعذإلا ىف اصقن كلذ ناك

 .بيطلا لمعلاو بيطلا لوقلا

 ةملكلاو «نانئمطالا وه تابخإلاو ءهللا ىلإ تابخإلا ىه :ةثلاشلا لاحلاو

 هللا ىلا نانئمطالاو «ةلهسلا 2ةتمصملا ضرألا ىهو «تبنلاو ضرألل لثم

 امل 4 مهبر ىلإ © : ىلاعت لاقو « ىهنو رمأ امل عوضخ او «دعو ام قيدصت نمضتي

 نم كلذ ىلع بترتي امو مهتيبرتو مهظفح ىلع مايقلاو قلخلاو ةيبوبرلا ىنعم هديفي

 لوصوملا مسالاب هركذو «ةدكؤملا (نإ) ب لاوحألا هذه هناحبس دكأ دقو
 مهيلع هافضأ ىذلا ءانثلاو «مهبر مهيطعي ىذلا ءازحلا ببس هنأ ىلع ةلالدلل

 . مهقلاخ

 .ريسلل ةدهمملا ةنكاسلا انه دارملاو «سوماقلا ىف امك . نْيَلَوَح رخآ تلاحأ ”ضرألا تّتمصأ )١(



 دوه ةروسريسفت
 الللل كمل لاما مالا لغم ممم اللام ااا خالك خ 1غ خم

 لج

 مه ةنِجْلا باحصأ كتّلوُأ » :هتاملك تلاعت لاقف مهءازج كلذ دعب ركذ مث

 ىلإ تابخإو حلاص لمعو ناميإ نم مهتافص ىلإ ةراشإلا نإو © نودلاخ اهيف
 مهءازج ىلاعتو هناحبس دكأ دقو «ميظعلا ءازجلا كلذ ببس اهنأ ىلإ حاضيإ مهبر

 ال كلاملا كلم هبشي صاصتغخا مهل نيذلا اهباحصأ مهنأو «ةنجلل نومزالم مهنأب

 . 4 نودلاخ اهيف مه :لاقف لوصوملا ريمضب اضيأ دكأو كلمي

 دقو «هّللا ليبس نع نودصي نيذلا ىوهم كلذو ءاونمآ نيذلا ناكم اذه

 :هتاملك تلاعت لاقف نيقيرفلا نيب ىلاعتو هناحبس نزاو

 القأ الم نايِوَتَسُي له عيمّسلاو ريصِبلاو مصألاو ئمعألاك نيَقيِرَملا لْثَم »

 . 4 © َنورَكَذَت

 «ريعسلا ىف ناكف ىوغو لض نم قيرف ناقيرفلا «نأشلاو لاحلا وه لثملا

 قيرف لعجف «ةنجلا ىف ناكف هبر مكح ىلإ نأمطاو اح لاص لمعو ىدتهاو نمآ نمو

 ريصبلاك ةيادهلا قيرفو ءعمسي ال ىذلا مصأللاو رصبي ال ىذلا ىمعألاك ةياوغلا

 ىذلا عيمسلاو «قئاقحلاو ءايشألا ىري اريصب ناك ىتح رصبلا ىف ةدح ىتوأ ىذلا

 . لمنلا بيبد عمسي راص ىتح هعمس فهرأ

 نايوتسي ال ىأ «عوقولا راكنإ ىنعمب ىراكنإ ماهفتسا اذه ؟4 نايوتسي له
 ىمعألاف ءامهنم لك لاح عم قفتي امب نانوكيو ناقرتفي لب ءانأشو الاح ىأ الثم

 وهف هدشري ىذلا ىداهلا عمسي ال ىذلا مصألاو «قيرطلا فرعي ىتح ىري ال ىذلا

 هللا ليبس مالعأ ىري ىذلا ريصبلاو ءدشرتسم الو ديشر ريغ ىواهملا ىف ىدرتي
 كلسي نأ دب ال ليبسلا ءاوس ىلإ ىداهلا دشرملا عمسي ىذلا عيمسلا وهو ىلاعت

 ىف قيرفو «ةنجلا ىف قيرفف «ءاهتنالاو ءادتبالا ىف نايوتسي الف «موقآلا قيرطلا
 . ريعسلا

 :ناجيرخت هيف هيبشتلاو

 عمسي الو قيرطلا ىري ال ىذلا مصآلا ىمعألاب رفاكلا هيبشت :لوألا هيبشتلا

 .هانحضو دقو هداشرإبو هرصبب ىدتهي ىذلا عيمسلا ريصبلاب نمؤملاو «هيدهي نم
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 لل للللا

 ا <

 مدع ىف مصألابو «هكاردإ مدع ىف ىمعألاب رفاكلا هيبشت :ىناثلا هيبشتلاو

 ئمعألا يوتسي امو  :ىلاعت لاق دقلو ء«دحاو امهيف ىدؤملاو ةيادهلل ءاغصإلا

 ءايحألا يوسي امو (69) رورحُلا الو لظلا الو (60 روُلا الو تاَملَلا الو 659 ٌريِصَبلاَو

 .[رطاف] 49 روبقلا يف نم عمسُمب تنأ اَمَو ءاَشَي نم عمسي هللا نإ تاَومَألا الو

 (ءافلا) 24 نورّكَذَت القأ» سانلا ىلإ لوقلا اهجوم ةميركلا ةيآلا هللا متخ

 'ةداسلا «أ ماهفتسالا أل ؛ميدقت نع ترصخأو اهلبق ام ىلع اهدععب ام بيترتل

 ىلوأل ةربعل كلذ ىف نإو رابتعالاو ركذتلا ىلع ضيرحتلاو هيبنتلل لل ماهفتسالاو

 .راصبألا

 قحلا صصقلا

 ىلاعت لاق

 ع عيوب .- ع رج حرس
 9 تمر قاع وك إو انْلَسَرَأ دَقَلَو

 م يدع ناو أ اودي لأ

 ع
 كل كل

 22 رع

 تيذك قل بلسم 5 نعمل رام أَ 1
 هذ م ملا وى الا

 اميل ١ راي وقلت ل اق

 9 َدوهركَ 2 أوامر 1 َتَيوعَف و دنع 2
0 

 آمَو ّسأَلعاَلإَىرَجأ نإ اَلاَمِهيَعْم
ُُ 

 كأن كلو مب ا

5-7 
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 70 لااا

5 
 يب

 وع سل 14 ورغلت < هد د هج -- 2

 مهو طنإوللأَن مفر ضني نم ووَفيَو ايزل وله اَموَع
 ميس ل 0 وادع سم 0 خذ

 الو هلل انَرَح دنع لو ري دورس دلال
 وع خر 24 َتسَسْلا ل 4

 6-5 ٌلوُقَأ الو كلام م َنِإُلوأاَلَو َبْيِعْلا ملعأ

 نة يآ اميزلتانا اردنا نيزز] خانت
 92 يطلع
 . 4 62 نيبم ريذن مكل يّنِإ هموق ىلإ احون انلسرأ دقلو

 ءزج وأ ةصقلا قاستو «ةربعلا نايب هيف امنإ راركت هيف سيل نآرقلا صصق نإ

 ىف وه امنإ رابخآألا ىف سيل وهف راركت هيف ناك اذإو ءاهيف ةربعلا عضوم ىف اهنم

 .رابتعالا عضوم

 اذمحم شيرق نم ّألملا براح امب هنوبراحي حو موق نأ انه رابتعالا عضومو

 ىهو «2لبق نم نييبنلا ةوعد ىهو «ةدلاخلا دمحم ةوعد ىه حون ةوعدو دع

 .هل كيرش ال هدحو ىلاعت هللا ةدابع ىه «ةيلزألا ةقيقحلا

 هتلاسر ىزغم انيبم .مهل رذنملا بحملا مهيلع بدحلا ءادن هادا دقو مهتم هبسنو

 رمأل هباشم اذهو «ةلاسرلا نم ةياغلاو انلسرأ ىنعم اذهو 4 نيبم ريذت مكل يِنإ ٍِظ

 اليخ نأ مكتربخأ ول متيأرأ» :هتلاسرب مهغلبأ امدنع هموقل لاق امدنع ديل ىبنلا

 مكل ريذنل ىنإلا :لاق ءابذك كيلع اندهع ام :اولاق ,«مكيلع ريغت نأ ديرت ىداولاب

 . 2”(ديدش باذع ىدي نيب

 . 4 ©9 ميِلَأ موي باذع مكيلع فاخأ ين هللا الإ اودبعت ال نأ )

 ءاذه نم وحنب «ةتس ىراخبلا ىف هفارطأو )١//89(« «كتريشع رذنأو# - نآرقلا ريسفت :ىراخبلا هاور )١(
 .(508) «نيبرقألا كتريشع رذنأو#  ناميإلا :ملسم هاور امك
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 للا
 اا حلا

 ىفو تاذلا ىف ةينادحولا وهو ةلاسرلا بل ميركلا صنلا اذه نمضت

 ىف نوكي ىذلا باذعلاب راذنإلا ةدوم فطلأ ىف نمضت امك «ةدابعلا ىفو تافصلا

 .لآملا موي هنإو «هلآم ىفو هلاوهأ ىف ملؤم موي

 ايندلا هذه ىف ءاربكلا مهيردزي نيذلا ءارقفلاو ءافعضلا نم هعبت نم هعبت دقو

 كلذك «مهب اوءزهتساو ءاقرألاو ءارقفلا نم ِةِكَكىبنلا عابتأ ةكم رافك ىردزا امك

 . ءاربكلاو الملا نم ءادتبا حونب اورفك نيذلا ناك

 نيذلا الإ َكَعَبَتا كاَر امو انعم ارشب الإ كارت ام همْوَق نم اوُرمَك نيا ُةاَمْلا َلاَقَف ظ

 . 4 699 نيبذاك مكتظن لب لضف نم اَنيلع مُكَل ئرَت امو يأرلا يداَبانلارَأ مه

 مه ًالملاو هموق نم ديو ىبنلا اهيقل اهلك رومأ ةثالث مهتباجإ نمضتتو
 لوصوم لاب هناحبس مهفصوو «قحلا ريغب ضرألا ىف نوربكتسملا ءايوقألا فارشألا

 هنمضت امم ىقيقح ثعاب ةمث سيلو مهرفك وه ببسلا نأ نايبل 4 اوُرَفَك َنيِّلا »
 هرهظم لوقلا كلذ ناكو «ءادتبا مهيلإ قبس ىذلا رفكلا وه ثعابلا امنإ «مهلوق

 لوقي ناك كلذكو ءالوسر مهنم رشب نوكي نأ مهبارغتسا وهو ؛هيلع لد ام لوأو

 .ةكم وكرشم

 ءاننيب نم الوسر كتلعج ةزيم ىأف 4 انعم ارَشَب الإ كاَرَن امإ» :لوألا رمألا
 يف يشميو ماعلا لكأي لوُسّرلا اَدَهل ام... » :ةكم ىف نيكرشملا لوقك اذهو

 . مهتباجإ هتئنمضت ام لوأ وه اذهو ء[ناقرفلا] « 6 ... قاوسألا

 «لذارأ عمج 4 اًنلذارَأ مه َنيذّلا الإ كعبتا كارت امو ظ :اولاق مهنأ :ىناثلا رمألا

 نمف «ةيداملا ةوقلا رادقمب ةعفرلاو ةسخلا نوسيقي مهنأل مهرظن ىف ءاسخألا مهو

 اسيسخ ناك هرفنو هلام ىف اليلق ناك نمو ءايلاع ناك هرفنو هلامب ايلعتسم اينغ ناك

 .ليلد ىلإ جاتحي ال ةيؤرلا نم رهاظ ىأ 4 يأرلا يداب 9 ىنعمو مهرظن ىف

 ىتح انيلع لضف نم كعم نمو تنأ حون اي مكل ىرن ام :ثلاشلا رمألا

 ىأ انيلع مكل ىرن ال ىأ «ىفنلا قارغتسا نايبلا اذه نمو ءاننود باوثلا اوقحتست
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 111 لااا

 از <

 ةداملاب ايندلا ىف ةعفرلا مهطبرل كلذو ءاننود باوثلل نيقحتسم اونوكت ىتح لضف

 مهوي امع بارضإ وهو 4 نيبذاك مكنظن لب » :اولاقف اومهوت ام كلذ دعب اودكأ مث

 نظلا نإ نورسفملا لوقيو ءاباوث نوقحتسي مهنأب رابخألا قدص ضرف ىف مهمالك
 ءماهوأ مهملع لك رافكلا نأل ؛ىقيقحلا نظلا هنإ لوقأ انأو «ملعلا وه انه

 نم ىنغي ال نظلا نإو ءانظ الإ نوكي نأ نكمي ال داقتعا اهنم ناك اذإ ماهوألاو

 . ائيش قحلا

 . 4 0 دوه اهل مُأو هوم مُكلع تيم هددع نم ةَمْحَر يناَآر
 ىلع تنك نإ متيأرأ » ءافيلأتو ابيرقت «موق اي»ب مهءادن مالسلا هيلع حون أدتبا

 ىأ « مكيلع تيمعف هدنع نم ةمحر يناتآو 8# «ناطلسو ليلد ىأ © يّبَر نم ةئيب

 اهايإ مكمزلن ال ىأ #« نوهراك اهل متنأو اهومكم نأ ءمكدهت ملو مكيلع تيفخ

 ام ىلع اهدعب ام بيترتل ءافلاو «ناميإلا راثآ نم ةمحرلاو ءاهل نوهراك متنأو

 نوكي ام قفرأ باطخلاو .مكيلع تيفخف اهوكردت ملف ةنيبلا تءاج ىأ ءاهلبق

 «مهرايتخال رمألا كرتو (مكيلع تيفخ» :لاق لب مترفك لقي ملو ءهيلإ مهبرقل

 نآلو «ىهلإ ىدهل نكلو ءىصخش لضفل سيل رمألا نأ ىلإ مهراظنأ هجوو

 .ةيادهو تانيب هللا تالاسر

 امم ىلغأ وه امنإ «هيلع اوسفانتت ىتح ءايويند ارمأ تسيل ةلأسملا نأ نيب مث

 .هيف نوسفانتت امو مكدنع

 :مهفلؤي امب مالسلا هيلع مهادان مث

 مُهنِإ اوُمآ َنيذلا دراطب انأ امو هّللا ىلع الإ يرَجَأ نإ الام هيلع مكلأسأ ال موق ايو

 . 4 69 نولهجت اموق مكارأ ينكلو مهبر اوقالم

 اهب ىتلا ةيداملا مهتايح رصنع لاملاو ءالام مهلأسي ال هنأ ىلإ مهنأمط

 هدحاو هّللا ىلع هرجأو «ةياده مهلأسي نكلو .ءاهتنيزو ةايحلا فرخز وهو نولعتسي
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 كلل لل لل

 ا ل

 اوركنت نأ اولواحت الف هللا دنع الإ ىل رجأ ال «ةيفان (نإ) 4 هللا ىلع الإ يرجأ نإ
 اوناك مه مث .اناميإو ءاغصإ مكفلكت لب ءالام مكفلكت ال تماد ام ةلاسرلا

 ادحاو افص اونوكي نأ نوضري الو هللا دنع هماقم نم نوضغيو هعابتا ىف نونعطي

 امساح امزاح اعطاق الوق مهل لوقيف ءدسافلا ىداملا مهمعز ىف لذارألا ءالؤه عم

 ؛لاملاو ةورثلل ال ةيادهلل تئج ىنأل ©« اونمآ نيذلا دراطب انأ امو ٍظ ةوقو ةدش هيف

 ءاونمآ مهنوك وهو «ىفتلا ببس تايبل 4 اوُنمآ يذلا ل ةملك ىف لوصوم لاب ربعو
 . مهدرطأ فيكف «هب تئج ام اوققحف

 اذلو ءايندلا ىف سيلو ةرخآلا ىف نوكي امنإ مكلاحو مهلاحب رابتعالا نإو

 «مهنم ىوقت ىلع مهابرو مهقلخ ىذلا مهبر ءاقل دنعو © مهبر اوقالم مهنإ :لاق

 . اليبس ىدهأ مهنأ نوملعتسو مهعم نونوكتسف

 :لوقيو ميركلا قفرلا اذه دعب مهيف قحلاب عدصي نأ ىلإ حون هجتيو

 ىلأ فوطعلا نيللا لوقلا نم كاردتسالا اذهو .4 نولهجت اموق مكارأ ينكلو

 متنأو متبزحتو متعمجت اموق مكارأ ءفطل ىف فنع نم ولخي ال ىذلا قحلا لوقلا

 مهيمر ىلإ مهيلع رومألا ءافخب مهرذع نم لقتنا «لطابلاب نورامتو قئاقحلا نولهجت

 كلذ دعب نم مث .هيلع اورمتسا دقو نآ دعب انآ ددجتي ىذلا رمتسملا لهجلاب

 . 4 69 نورّكذَت الفَأ مهتدرط نإ هللا نم ينرصني نم موق ايو »

 مهنولذرتست متنك نإ «موق ايو 8 فلؤملا برقملا ءادنلاب اضيأ أدتبا

 هتهباجم ىلع لدت صنلا ىف # نم # ةملكو «نيبرقملا هدابع تدرط دقو ىنم هماقتنا

 الفأإ :هلوقب ةيآلا متخت مث ؛همامأ ىنرصني نمو ؛هتدارإل هتعفادمو هلل

 نسح الو باوصب سيل مهدرط نأ اوفرعتل نوربدتتو نوركفت الفأ #2 نوركذت

 «لامب رخافأ تسلو ىلاعت هللا ىلإ ريقف اضيأ انأف ءارقف اوناك اذإ مهنأو ءةبقاعلا

 :هنع ايكاح ىلاعت لاق اذلو
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 للا 2

 ا سا

 لوشأ الو كم يِِإ لوُقأ الو بيلا مَع الو هللا نئاَرَخ يدنع كَل لوُقأ الوإ»
 نمل اذإ يَنِإ مهسّفنَأ يف ام ُملعأ هللا اريح للا مهي نأ ْمُكْيْعَأ يردي نيل

 :رومأ ةعبرأ ىفن

 مل ىلاعت هللاف «مهنود لاومألا ىف وهف «نئازخ هدنع سيل هنأ :لوآلا رمآلا

 حورلا ءارثإ وهو ىلغأو زعأ وه امب هثعبي نكل ءضرألا نئازخ هيطعي الوسر ثعبي
 .هباقع فوخو ىلاعت هللا ىوقتو هباوث ءاجرو هللا ةبحمب سفنلاو

 هللا ىلإ ايعادو قحلل ايداه الإ ءاج امف «بيغلا ملعي هنأ ىفن :ىناثلا رمألا

 ىف وهو ءهسفن هب ىلاعت هللا صتخا ىذلا بيغلا ملع ىضتقي ال كلذو «ىلاعت

 .مكلثم اذه

 متفرعو مكنيب أشن مكلثم رشب وهو «كلم هنإ لوقي ال هنأ :ثلاثلا رمألا

 .رشبلا رئاسك رشب هنأو ءهدلوم

 ةبواجم «مكؤاينغأ مهرقتحي نيذلا نينمؤملل لوقي هنأ ىفن :عبارلا رمألا

 يردزت نيدّلل 9 :مهنع ربعو ءريخلا لك ريخلا مهل لب اريخخ هللا مهيتؤي نل ءمكل
 ةيشاغلا مكنيعأ لب «مهسفنأ تاذ ىف نيردزم اوسيل مهنأ ىلع ةلالدلل 4 مكنيعأ

 .ءاردزالا اذه ىرت ىتلا ىه

 لاق كلذلو «بولقلا رون ىلإ نكلو ةروصلل سيل رابتعالا نأ ىلإ ريشي مث

 نيذّلل لوقأ الو :هلوق نيب ةضرتعملا ةلمجلا ىهو 4 مهسفنأ يف اّمب مّلعأ هللا
 اذإ ىأ 4 نيملاَظلا نمل اذِإ يّنِإ :ىلاعت هلوقو « اريح هللا مهيتؤي نل مكنيعأ يردرت

 ةرمز ىف - نذإ  هنوكو ماللاب هملظ دكأو «مكتابغرل ةعواطم كلذ مهل تلق

 .هب اورهتشا ذإ ملظلاب الإ نوفرعي ال نيذلا نيملاظلا
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 للا للملا ملال للا

 هاب جل»
 يس

 ةصقلا قايس ىف

 َترثكةاَنَسْلَددَجَّدَم حوُنيْأوْلاَ

 - ب مهتحج --_ 7 100 أ َََك أ

 لاق يو َنيِقِددَّصلأ نم تنك نإأن دعتامب ٍ نأ انلادج

 و محب. ءع 2 01 عسسل سي
 قالو 2 نزجعميرسنأ [ أمو َءاَش نإ 0 2 ئايامنِإ

 كيو أدمن خل سانا أ تدر نإ ِحْضم

 دلني وثينأ © ترجو هيَلِإَو مُككَرَوه

 مر رسام حج و ع,

 يلا (©2) نوُمِرْحح ميم ىِرَبْأنأَو ىاَرَجِإَكطَمَسهِيرمْفَن إل

 : مهنيب ةبواجملا ىف ىلاعت لاق

 نم تنك نإ اندعت ام انتأف انلادج تْرَفُكَأَف انََداَجْدَف جون اًياوُناَق»

 . 4 69 نيقداّصلا
 اونلعأ ىتح قفرلاب مهذخأو مهتنيالمو مهتوعد نع مالسلا هيلع حون نئي مل

 الادج قحلا ىلإ هتوعد اومسف 4 انلادج ترتكأف انسلداج َدَق حون اي» :اولاقو هتافاجم

 ىلإ داشرإلاو ةيادهلا ديري نيمأ حصان الإ وه امو «نايبلا ىف بلغلا هب دصقي
 امب انتأف 8 اولاق اذلو ءايدحت اودارأ لب اداشر نوديري ال مهنكلو «موقألا قيرطلا

 اولجعتساف «ةرخآلا باذعو ايندلا باذعب مهرذنأ دقل 4نيقداّصلا نم تنك نإ ادعت

 .لالضلا عفرو ىدهلاو رابتعالاو ةظعلا اولجعتسي ملو باذعلا

 هملعي ىذلا تقولا ىف هلزني هللا ديب وه امنإ ,.حون ةضبق ىف باذعلا ناك امو

 :لاق اذل ءابسانم ىلاعتو هناحبس

 . 4 69 نيزجعمب متنأ امو ءاش نإ هللا هب مكيتأي اَمّنِإ لاَق



 دوه ةروس ريسفت 8#
 لالالالا ,

 ا سل

 هنامز ىف هب مكيتأي ءاش نإ هللا الإ هب مكيتأي ال ىأ ءرصق ةادأ ؛امّنِإ ©

 هتقو ىف مكب لزان ةلاحم ال هنإ ىأ 4نيزجغمب متنأ اموإ» .هيف نوكي نأ ءاشي ىذلا

 هناحبس هلل نيزجعمب مكتوغاط عم متسل مكنأو .هملع ىف ىلاعت هللا ههدح ىذلا

 .رابحجلا رهاقلا ةدارإ مامأ نوفقي ال ءافعض مهنأ كلذ ؛ىلاعتو

 وه هلمعو «هللا دنع نم كلذ امنإ «باذعلا لازنإ سيل حون لمع نإو

 ىف اوعقتف مكقيرط ىف اورمستست نأ ديري ىلاعت هللا ءحصنلا عفني مل نإف .حصنلا

 .اهيلإ متيهتنا ىتح اهفرجم ىف مترصو اهقيرط مترتخا اذإ «مكتدارإب باذعلا

 رم مكيف دأ هيما دا دمت حصن ذأ ندزأ نإ يسن مكيف

 . 4 69 نوعجرت هيلو مكبر

 نأ تدرأ نإ قحلاب ناميإو صالخإ ىف مكل ةرداصلا ىتحيصن مكعفنت ال ىأ

 4 مكيوغي نأ ديري هللا ناك نإ ءظلغم ريغ مكب اقفرم مكل صلخأو مكل حصنأ
 ىتح ةلالضلا ىهو ةياوغلا قيرط ىف اورمتست نأ ىلاعت هللا ةدارإ تناك نإ ىأ

 ةلالضلا قيرط ىف اورمتست نأ مكل ديري هللاو حصنلا مكل ديرأ انأف ءاهيلإ اوهتنت
 . ةذفانلا ىه هناحبس هتدارإو

 مكنأو مكلامعأ لآم فرعيو مكقلخ ىذلا وه ىلاعت هللا نأ حون ركذ مث

 ملعيو مكقلخ ىذلا مكبر وه ؛ ,4 نوعجرت هيّلإو مكبر ره)» :لاق اذلو هيلإ نوعجار
 ىلع مكبساحملا هنأو هيلإ عجرملاف مهل راذنإ 4 نوعجرت هي و مكرودص ىفخت ام

 هيّلِإو ١ :ىلاعت هلوقو ءريصبلا عيمسلا ريبخلا ميلعلا ةبساحم متعنص ام لك

 اذه ىف نإو ءهدحو هيلإ عجرملا نأ ىلع رورجملاو راجلا ميدقتب لدت 4 نوعجرت

 :نيرمأل ميكحلا صصقلا

 ءوه ىقال امث نويبنلا ىقال هنأ نايبلو هِهْلِكَك ىبنلا نع فيفختلا :لوألا رمألا

 ءبع كلذ نأو هلك ىبنلا هب اوداح امب نوكرشملا مهّداحو مهل تناك ةبقاعلاو

 ىدتهي امنإف ىدتها نمف «ىلاعت هللا قلخ ىلإ ةيهلإلا ةلاسرلا ءادأ ليبس ىف لمتحي

 .اهيلع لضي امغإف لض نمو هسفنل



 دوه ةروس ريسفت ل

 لل
 يي نيبو ميزو

 نييبنلا نع ةقداصلا رابخألا هذهب ىتأ هنأ وهو زاجعإلا تابثإ :ىناثلا رمألا

 ولتت تنك امو إف باتك ىف أرقي نأ ريغ نمو «ملعم ىلع ملعتي نأ ريغ نم نيقباسلا
 . [توبكنعلا] 4 62 نولطبملا باترأل اَذإ كنيمَيب ُهَطْحَت الو باّتك نم هلْبَق نم

 ءزاجعإلا لئالد نم زجعملا بولسألا عم قحلا صصقلا اذه ناك كلذلو

 :لاقف كلذ ىلإ هناحبس راشأ دقلو

 . 4 ©2 نومرجت امم ءيِرَب اأو يمارجإ يلف هيفا نإ لق هارتفا َنوُوُقَي مط

 ميكحلا ىنآرقلا بولسألا ىف هناحبس هنأ ىأ ىلاقتنالا بارضإلل انه «مأ

 ىأ ءزاجعإلا لئالد نم هيلإ ريشت ام ىلإو اهتياهن ىلإ ةصقلا ىف ريسلا نم لقتتي
 كلذ نولوقي دق «ةلاسرلا قدص ىلع لادلا مالكلا اذه ىف بذكلا دصق نولوقي

 9 ؛هدعبو ثعبلا لبق ابذك هل اوفرعي مل ىذلا نيمألا قداصلا هنأ نوملعي مهو

 لق .4نومرجن امم ءيِرَب انو يمارجإ يلعف هيفا نإ لقط :مهل لوقي نأب ىلاعت هللا

 همثإو هلابو ىأ مارجإلا اذه ىلعف ىلع همارجإ نإف ابذاك هصصق ناكو هتيرتفا نإ

 مكيلع رطيست ماهوأو هللاب كارشإ «ريثك مكمارجإف 4«نوُمرجت امم ءيِرب انَأو )ف
 نع نودصتو قحلا لهأ نوذؤتو ىلاعت هللا مرح ام نولحتو هللا لحأ ام نومرحتف

 ةيش ال ةيادهو هيف بير ال ريخ مكمارجإ نم ةءاربلا نإو ءاجوع اهنوغبتو هللا ليبس

 . اهيف

 « نإ هلوقب ريبعتلا ناك 4 يمارجإ ّيَلعَف هتيرتفا نإ :ىلاعت هلوق ىفو
 قفاوي هنألو ءطق بذك هنع فرعي ملدلِتلَي هنأل ؛هتلاحتساو ءارتفالا لصأ نالطبل

 :هلوقو ءىش لكب ميلعلا هللا نم هنألو «لبق نم اهولتي مل ىتلا باتكلا لهأ بتك

 وهو تباث مهمارجإ نأو هلوق ةعبت لمحتي مالسلا هيلع هنأ ديفي 4 يمارجإ يَلعف
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 01111 للا لئلا

 ط 7 114 اطيل

 ماع

 كلفلا

 0 00 ب 2 م عمو ري د 0

 َنَما ءدق نمل !كووق نم صوب نل هنأ عيون كإوأَو
 2 وي سدس ةءزعض ام سور اال حس 0

 اًديعأب كلم عَمَصَأَو 2 َتوُلَمَفيَأوناَم اَمِب سيسي الق
 مطحح م اعلر ع ع كس + 4 42 3 000 214

 2 نوفرغم من نبل (فنبطحمال اوانيحوو

 ا 07 00 هه ان هذآ

 أوْيِخَس ومو الم هع املكصَو كالا ححصنو

 22 و ورح امك ”ٌهاَناهَئِوْوَْحسَمَنَلاَمَذَن
 ل ل هر د 0 ا

 باع اوريو يوب اَدَع أَم سومَلعَت قوت

 اًبيفلِمحاَنْلقْرْكلاَراكو اكرم ءآَجادِإََوَح اين ميقم
 0 و

 ل ومس نمل [َلَرْمَأَو نأ نسور ل كح نم

 أوكرالاو# 2 ليك ,ةعمّنماَءاَمَو نماء ّنَمَو
 داونز ارضا مجود 8840 هه جرس سا حك سام

0 

 1 11 كتاوت بكسر شرع
 َمِصاَعاكَلاَقهكَمْلا و م قُمصَتيِل بج لَتِواحسََ

 تاك حَوْلَ رحيما مرنم
 دوم و

 ةآَمَسْسوكءآم لبا ض راتيَلِيقَو از ع ََيِقَرْعَمْلا نم

 َلقَوَيدْوْللَلَعَم هوَمَسأَو رمال [ى ضفو مَمْلا ضيِعيو لَ
 ما سى قو 200 2 و مرا ا

 َنإَسَرَل اقفددبر حتئ دانو يي 20) نيم ام َوَمْلِلا دعب
78 
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 لو ء.هب يل َسّيَلاَمَكلْلَكَس تأَنَأ كبد عاق َبَرلاَ
 لم

 -4 1 2ع رس ع تير ل

 ولي لبق 7 َنيِرِسَحْل َنينُكاَْن َْمَحْنَتَو ب َرْفْهَت

 ّقدَعَتْنَّيِْمِو مْ كَعَوَكَلَع ِتَكَيَو ةاَنِلَسِب ظمأ
 مح وع 7 اَدَعاَنَيِم مدس ئكتشئثم 1 1

 : هس

 مهسعمل م مهعرمتس ممأو

 اوناك امب سئتبت الف نمآ دق نم لإ كموق نم نمؤي نل هنأ حون ئلإ يحوأو
 مِّن اوصلظ نيزللا يف ينيطاخت الو انيحوو انبسيعأب كْلسفلا عنسماو 239 نوُلعَفي
 . 4 69 نوقرغم

 اسم لمجو داشرإلاو ةحيصنلاو فيلأتلاو بيرقتلا ىف هدهج ىصقأ لذب

 دو ال أ نت لق .مهريش مؤ نأ هلأ محاسلا يح ل لإ اعت كل

 لهأل ءاردزاو ةيرخس نم ضرأللا ىف اوريكتسا نم لعفي ناك امب فسأت الو

 نولجعتسي اوناك ام مهب لزني نأ الإ قبي ملو «ترذنأ دقو ريذن تنأ امنأو «ناميإلا

 عم لكي دمحم لاحب مهعم حون لاح هبتشا دقو .4اندعت امب انتأَف 8 دحتب نولوقيو

 نم ةدوملاب ىقلي نم مهنم ناك نإو ءدحأ مهنم نمؤي مل ذإ «ةرجهلا ليبق شيرق

 ملو ةميزه دعب ةميزه مهب هللا لزنأو برحلا تناكو ةرجهلا تناك مث «ناميإ ريغ

 بالصأ نم ناكف ةدلاخ دمحم ةلاسر نأل ؛مالسلا هيلع حون موق ةدابإك ةدابإ نكت

 ىلإ وعدي نمو هدحو هّللا دبعي نم هالك دمحم ةلاسرل نيدحاحلاو هللاب نيكرشملا

  .لهج ىبأ نب ةمركعو ديلولا نب دلاخك هليبس ىف دهاجيو هللا



 دوه ةروسريسفت ا
 لالالالا

 اا حل

 نم تيقبو اورفك نمل ةدابإلا تناك اذلو «ةدلاخ نكت ملف حون ةلاسر امأ

 مالسلا هيلع حون ةاجنل كلفلا عنصي نأب ىلاعت هللا هرمأ اذلو ؛ةحلاص ةيقب نينمؤملا

 كلفلا عنصاو :ىلاعت لاقف ؛عمجلا ىلع قلطيو «ةنيفسلا ىهو كلفلا عنصب

 4 اننيعأب 8 هلوقب كلذ نع هناحبس ربعو ءانتيامحو انتياعرو انتباقر ىأ .# اننيعأب

 ؛نيع عمج («اننيعأب» عمجلاب تركذو .«سحلا كاردإ ىوقأ اهنأل نيعلا تركذو

 داشرإب ىأ # انيحوو 9 :ىلاعت هلوقو «ةءالكلاو ظفحلاو ةياعرلا لامك ىلع ةلالدلل

 مالسلا هيلع احون نأ ودبيو ءاهئانب ىف للخ ىأ عفدو اهيف ماكحإلا عضاوم ىلإ انم

 نكلو .«نونمؤم مهنم نوكي نأ وجري ناك مهدوحج نمو هموق نم هبضغ عم ناك

 :هناحبس لاقف باذعلا مهيلع قح دقو ءمهيف ءاجر ال هنأ ررقو هدر ىلاعت هللا

 كلفلا هعم نمو هللا ىبن عنصيو 4 نوقرغم مهنإ اوملظ نيذلا يف ينبطاخت الو...

 َّنِإف ام اوُرَخْسَتت نإ َلاَقُهْنم اوُرْخَم همْوَق نّم فام هيلع رم امَلُكو كلقلا عتصيَو ١
 . 4 69 َنوُرَخْسَت امك مُكم 2

 ىأ © هموق نم ألم هيلع رم املكو آلالض نم هيف مه امو مهيغ هموق كرتي مل

 هل ةرمث ال المع كلذ نوبسحي اوناك «هنم اورخس  مهئاربكو مهفارشأ نم ةفئاط

 :مهل لوقيو نولعفي ام ةجيتن مالسلا هيلع حون مهل ىنبيف

 . 4 69 ٌميقُم باع هيلع لحَيو هيَِخُي ادع هيتأي نم نوُمَلْعَت فْوَسف »
 ملع نوكيس هنأل ملعلا قيقحتل ىلاعت هلوق ىف #نوملعت فوسف # ةملكو

 .رابخإ ملع ال هيناعم

 نم الإ كلهأو نينثا نيجوز لك نم اهيف لمحا انلق رونتلا رافو انرمأ ءاج اذإ ئتح

 . 4 69 ليلق الإ هعم نمآ امو نمآ نمو لوقلا هيلع قبس



 ظ دوه ةروسريسفت 1(
 الل الماما مم اممم ااا خال امال الالم ممم خخخ خخخ 1 1 مااا سخطك اا ال مما ا كلا ممم

 اا <

 رافو © ءاهيلع اجن نمل ةاجنلاو «قرغلا وهو ىنوكلا رمألا وه ىلاعت هللا رمأ

 راص ضرألا نم ءزج لك نإ كلذ ريوصت ىف اولاقو «رانلا ناكم رونتلا ««رونتلا

 .اقرغ ريصيو رونتلا نم ءاملا جرحي نأ ةزجسملا تناكو ءاملا هنم روفي رونت هيف

 ىف رونتلا سيلو «قرغلا هنم نوكيل ضرآلا ىف رونتلا نوكي كلذ ىلعو

 تدعتسا دقو احون هللا رمأ قرغلا بابسأ تدجوو راف امل رونتلا نأ ىأ ةنيفسلا

 ناويحلا ىف دلاوتلا نوكيل نينثا نيجوز ىح لك نم اهيف لمحي نأ ريسلل ةنيفسلا

 مل ذإ «حايرلا وأ فيدجتلاب ال راخبلاب تراس دق ىهف ءريسلل ةنيفسلا كرح راخب

 «عرتخا دق نكي مل راخبلا نإ لاقي دقو .هناروفو رونتلا طقف ركذ نكلو انه ركذي

 .نفسلاو رطقلا هب تراس ثيح ءرشع عساتلا نرقلا ىف الإ فشتكا امو

 :ىلاعت هللا هيف لاق ةئيفسلا عنص نأب كلذ ىلع باوجلا ىف لوقن

 هيحوو هللا هياعر تحت عنصت تناك ةئيفسلاف © انيحوو اننيعأب كلفلا عنصاو

 لصوتي ىرشبلا لقعلا هناحبس لعج ىذلا راخبلاب اهرييست نع هناحبس زجعي لهف

 .ةيآلا رهاظ وه اذه نإ «نينسلا فولأ دعب هيلإ

 .اهعنص مامت دنع ناك كلذ نأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ نآل :الوأ

 سيلو «اهيف رونتلاف «ةنيفسلل ركذ نكلو ضرألل ركذ ةمث نكي مل هنأ :اثلا

 ملعأ هللاو .هب انمآ ىتح ريكفتلا باوبأ قرطي رمتسا رطاخلا كلذ نإ

 ىف ىحوب تعنصو «هتءالكو هللا ةياعر تحت ةئيفسلا تدعأ نأ دعب .باوصلاب

 «هيلإ ىحوم السرم ايبن ناك نكلو «نفس عناص حون ناك امو ءاءزج اءزج اهبيكرت



 دوه ةروسريسفت  ا##
 اللا0اا0ا0اللا0ا1ا04060االوللوللاا ااا للا مم

 : كاكا
 "يي

 راص كلذ لكو ةزجعم اجن نم ةاجنو «ةزجعم مهقارغإو «ةزجعم اهتعانص تناكف

 .نايعلل ايئرم

 قبس نم الإ ؛هلهأ لمحو نينثا نيجوز لك نم .مالسلا هيلع حون لمح
 اوناك اونمآ نيذلا نأ هناحبس ركذو «نمآ نم لمحو «هنبا وهو مهنم لوقلا هيلع

 .اليلق اًددع

 «رحبلا ىف ريست ةنيدم اهنأك ةمخض تناك ةنيفسلا نأ رابخألا ىف ركذ دقو

 هللاو «نوثالث اهعافتراو عارذ ةئامتس اهضرعو .فلأو عارذ اتتام اهلوط نأ ىورو

 .اوبكري نأب هبر نم فيلكتب حون رمأ اهعنص دعبو «ملعأ

 يهو 29 ميحر روفغَل يب نإ اهاسرُمو اهارجم هللا مَسب هيف اوُبَكرا لاقط
 نكت الو اَنعُم بكرا ينب اي لزعم يف َناَكَو هبا حوت ئداَنو لاَجْلاَك جَوَم يف مهب يرجت
 . 4 69 نيرفاكلا عم

 ناك مهبوكر دعب نمو «هعبتاو نمآ نم هعم نمو ءهلهأو هعم امو حون بكر

 «ضرألاو ءامسلا نم ءاملا مهءاج «نوبسحي ال ثيح نم مهءاج ىذلا ءاملاب قرغلا

 ىف هناحبس ركذ امك ضرألا نويع نم ءاجو ءرطملا رمهناف ءامسلا نم مهءاج

 ءاملا ىَقَتلاَف نويع ضرألا نرجو 09 مهم ءامب ءامّسلا باوْبَأ اتفق :رمقلا ةروس

 ناك نمل ءازج اًنيعأب يرجت 05 رّسْدَو حاولَأ تاَذ ىّلع ُهاَلَمَحَو 00 ردُق ْدَف رْمَأ ئَلَع

 . [رمقلا] 4 62 رفك

 ءزج لك نكل .ةلماك ةصقلا اهيف ميركلا نآرقلا تايآ عومجم دجن اذكهو

 طاحأ ىذلا ديمحلا زيزعلا مالك هنإ ءاراركت دجن داكت الو «هتربع عضوم ىف ركذ

 املع ءىش لكب
 تقو ىلإ اهيرج تقو نم ىلاعت هللا مسب ىأ 4 اًهاسرمو اهارجم هللا مسب ف

 بونذلا رفغي 4 ميحَرروُفعَل يب نإ اهاَسْرْمو اهارجُم هللا مّسب ةءارق كانهو ءاهوسر

 يف مهب يرجت يهو :ىلاعت لاقف كلفلا لاح فصو مث «هتمحرب نينمؤملا هدابعل



 دوه ةروس ريسفت ا
 يللا للولاية ضلل

 1 اال
 ب رى

 جوملا هبشو «قفطصاو هجوم الع ىتح رشكو عفترا ءاملا نإ ىأ 4« لابجلاك جوم

 . هقارتخا ةيبوعصو هعافترال لابجلاب

 كرحتت ةميلسلا ةرطفلاو «حون سفن ىف ةيرطفلا ةوبألا ةفطاع تكرحت انهو

 هيبأ نع هسفن لزع دقو «قرغلا ةيشخ هنبا ىلع ىدانف «ةيناسنإلا فطارعلا اهيف

 وأ «هرفكل هيبأ نع لوزعم ناكم ىأ * ٍلزعم يف © ىلعم اذهو قحلا ىلإ ىعادلا

 اعودخم ارورغم لاقف «موتحملا هللا ءاضق نم رارف ال نكلو هسفنب ارارف موقلا نع

 .ةلاحم ال لزان باذعلا نأ ردقم ريغ

 نم الإ هللا رمأ نم مويلا مصاع ال لاَق ءاَمْلا نم رمصعي ءي لبج ىلإ يوآس لاق

 . # 609 نيقرغملا نم ناكف جوملا امهنيب لاحو محَر

 ىف اوجن نيذلا مهو #محّر نم الإ هللا رمأ نم مويِلا مصاع الذ رمدملا كالهلا هنأ هللا

 .هعبت نمو كلهأو كيبأ عم ةنيفسلا

 .ىري فوس هيعس نأو «ىعس ام الإ ناسنإلل سيلف

 ءاملا هللا عفر ءاوكرشأو اوفرتقا ام ءازج راّيد مهنم قبي ملو اوقرغ نأ دعب

 . مهل اكالهإ ناك ىذلا

 توتساو رمألا ىضُقو ِءاَمْلا ضيغو ىعلفأ ءاَمَس ايو كءام ىعلبا ضرأ اَي ليقو »

 . 49 يالا مولان قو يدوجلا ىلع

 اهألم ىذلا ءاملا تعلتبا ضرألاف 4 كءام يعلبا إ» :ىلاعت هللا رمأي وهو ءهسفن تاذ



 دوه ةروسريسفت
 لااا للا

 ا بر

 ءرمهنملا كءام ىفقوأ ىأ ىعلقأو « يعلفأ ءامس ايو 8 ءرمهنملا رطملا نمو ءاهنويعب

 موقلا ىف ىلاعت هللا ةيآ تلزنو ةزجعملا تمت نأ دعب صقن ىأ «ِءاَمْلا ضيغو

 «يدوجلا ىلع توتماو » ءهكالهإب هدعو هللا زجنأ ىأ رمألا ىضقو نيرفاكلا

 ىنعكب 4 يدوجلا ىلع توتساو» «لبج ىدوجلاو «هتنيفس ىلإ دوعي ريمضلا
 «نيملاّظلا موَقلَل ادعب ليقو 9 .اهريس رارمتسا عنم هنأكو لبجلا كلذ راوجب ترقتسا

 هيف اورصانتو «ملظلا ىلع اوعمتجا نيذلا نيملاظلا موقلل اكالهو ادرطو اداعبإ ىأ

 هنبا ىلع هقافشإو هنينح ءابآلا نأشك مالسلا هيلع احون دواع رمألا ىهتنا نأ دعبو

 .ايجانم هبر ىدانف

 مكحَأ تنأو قحلا كدعو ّنِإو يلهأ نم ينبا ّنِإ بر لاف ُهَّبَر حون ئدانو

 هلهأ ىف هنبا لوخد ايفان هبر هل لاقف .هلهأو وه جان هنأ ىلاعت هللا هدعو ذإ

 .ةاجنلاب دعولا ىف الخاد نوكي الف

 مّلع هب كلل سيل ام نْئأسَت الق حلاص ريغ لمع هّنإ كلهأ نم سيل ِهّنإ حون اي لاق )ا
 ملع هب يل سيل ام كلأسَأ نأ كب ذوعأ يِنِإ بر َلاَق (65) َنيلهاجلا نم توكت نأ كظعأ ين

 . < 69 َنيِرِساَخْلا نم نكأ ينمحرتو يل رفغت الإ
 فص ىف ناكو كّفص كرتو كقاشف ؛حلاص ريغ لمع هتاذ ىف هنإ

 ىف ءارلا حتفيو لّعف هنأ ىلع 4 لمع ةملك ىف ميملا رسكب ةءارق كانهو « نيكرشملا
 فوفص ىلإ همامضناب كلذ 207(حلاص ريغ لمع» ظفللا نوكيف « ريغ ةملك
 ريغ لمع هنأك راص هتاذ هنأ ىلوألا ةءارقلا ىلع ريدقتلا ىف نوكيو «نيدناعملا

 : ىلاعت هللا هبتاع دقو «ةيناثلا ةءارقلا نم هداسف ىلع ةلالدلا ىف غلبأ ىهو «حلاص

 ام بيترتل (ءافلا) 4 نيلهاَجْلا نم نوُكَن نأ كظعأ يّنِإ مّلع هب كل سيل ام نلأسَت الف »

 كلذ  هلهأ نم حون هدَعو حلاص ريغ لمع هنوك ىلع بترتف ءاهدعب ام ىلع اهلبق

 )١( راصتخالا ةياغ . (ريغ لمع) نوقابلا أرقو .ىئاسكلاو بوقعي ةءارق (ريغ لمع) )١١11(.



 دوه ةروس ريسفت الاب

 2 ولاالشخملخخ اطل خخ الط ا نخطط ططا لالالالا الاانا للا لن نال خ نطل االالا الاانا انا الانا ااططط اللا اااال ااا لااا اللا اا الالاف اللا انللتنالاا
 تا سل

 مث «بلطلل ةدكؤملا ةفيفخلا ديكوتلا نون نونلا 4 نلأست الف)» :ةملك ىفو «باتعلا
 نوكت نأ ةهارك كرصبأ ىأ 4َنيلهاجْلا نم نوُكَت نأ كظعأ ) :هتلع ركذب بتعلا دكأ

 .رفاكلاو نمؤملا نيب ةعوطقم ةيالولا نأب نيلهاجلا نم

 بر هبر ايجانم لاقف هفقوم أطخ حون كردأ بتاعلا قيقرلا هيبنتلا اذه دعب

 الأ ىننيعت نأ كناحبس كيلإ أجلا ىنإ ىأ 4 ملع هب , يل سيل ام كنأسأ ْنَأ كب ذوعأ يّنِإ
 لاؤس لبقتسملا ىف ىنم عقي نأ نيملاعلا بر اي كنيعتسأو ملع هب هب ىل سيل ام كلأسأ

 ءابآلا نم ىلوأ قحلا نأ ىف كريبدتو كريدقت نم وه امو «ملع هب ىل سيل اميف كل

 نكأ ينمحرتو يل رفغت ًالإو 9 «لاقف ىضاملا نع امأ «لبقتسملا نع اذه ناكو ءانبألاو

 نم نكأ كنم ةمحرب أطخلا اذه ىل رفغت ال كناحبس تنك نإ ىأ 4 نيِرِساَخْلا نم
 امنإ «نارفغلا ىلإ جاتحي بنذ ىف عقو احون نأ كلذ ىنعم سيلو ءاورسخ نيذلا

 بكترا هنأ نظ دقف «هيهاونو هرماوأ ومس مظعو هردقو «هللا لالجب هساسحإل وه

 نم وه امو «ةئيطخ هبسح ام هللا بنج ىف بكترا هنأ وأ «ءكلذب وه امو ءابنذ

 ««نيبرقملا تائيس راربألا تانسح» ةيفوصلا ءاملع هيمسي ام اذهو «ءىش ىف كلذ

 :ىلاعت لاق اذلو مالسب ةنيفسلا نم طبهي نأ هيلإ ىحوأو حون بلق هللا رقأ دقلو

 مهتم مُمأو كَم م م ئلعو كيلع تاكربو نم مالسب طبها حون اي ليق

 . © (ة) ميلأ باذع اَنم مهسمي مَ

 نم لزنأ 4اَنم مالسب طبها» ءمولعملا ريغل لعسفلا ىّب نإو مولعم لئاقلا
 .4 كَعُم نَمَم مَمَأ ئَلعو كيلع تاكربو » هللا نم نمأو مالسب ابوحصم ةنيفسلا
 ءابآ مهنأل كلذ «تائم رثكألا ىلع وأ تارشع مهنأ عم امأ مهنم هناحبس لعجو

 مُهَّسْمِي مث مهعتمتم ممأو)» «ةرهاط ةيرذ مهنم نوكتس ىأ ةرهاط ةنمؤم تاعامجل .
 نأ ةصالخلاو «ةملاظ ىرخأو ةحلاص ممأ كعم نمت نوكيس ىأ 4 ميلأ باَذع اَنَم
 . ميلأ تباذع مهضعبلو «تاكرب مهضعب ىلع .«كعم نمع نوئيجي نيذلا ممألا
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 ليال 2
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 ةصقلا ىف ةربعلا
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 رم حرص 0 2

 مووت تام َكَلْو بلبن

 هز تقم بعلي صاكاَذَه لقسم

 ةميظع ءابنأ ىهو «مالسلا هيلع حون ةصق نم ميكحلا صصقلا ىلإ ةراشإلا

 لَبَق نم كموَق الو تنأ اَهُمَلعَت تنك ام :ىلاعت هلوقو ءرطخو نأش تاذ رابخأ ىأ

 ملو «بتكت بتك مهدنع الو «سردي نم مهدنع سيل نييمأ اوناك مهنأل # اذه

 ءاذه لبق هنم تاوبنلا ملع نوملعي ليجنإلاو ةاروتلاك اهيف لزن باتك لهأ اونوكي

 «هّللا ىلإ ةوعدلا ىف حون دهاج فيكو ربع نم ءابنألا هذه ىف ام تملع دقو

 اوءدتبا نيذلا نأو «كتوعد كموق باع امك هتوعد اوباع فيكو هموق هدناع فيكو

 ءنوحشملا كلفلاب هللا ةيآ تناك فيكو «ءارقفو ديبع نم ءافعضلا مه ةباجتسالاب

 ةنيفسلا تراسو قرغلا ناك ىتح ءانويع ضرألا ريجفتو عامسلا نم ءاملا رامهناو

 .نيبذكملا ةبقاع ناك كلذكو لابحجلاك جوم ىف

 بترت ذإ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل (ءافلا) ©« َنيِقَّمْلل ةَبقاعلا نإ ربصاَف

 - قارغإلاب مهيف هللا ةيآ لوزنو نيرفاكلا ةدناعم نم هيف امو قحلا صصتقلا ىلع

 نإو «ةلاحم ال ةيتآ اهنإو «شيرق نم نيكرشملا ىف هللا ةيآ ىري ىتح ربصلاب رمألا

 ةبقاعلا 9 :ىلاعت هلوق ىفو .ايلعلا ىه هللا ةملك تراص ىتح ةدهاجملا تناك

 نمل نيبملا رصنلاو «ةبقاعلا نسح ىف ببسلا ىه ىوقنلا نأ ىلإ ةراشإ 4َنيِّتُملل
 :نيرمأل ةراشإ تايآلا ىفو .ىقشو لض نمل ىزخلاو «ىقتاو فاخ

 .رورغلاو ةوقلا رهاظم نم هيلع مه ام هذخأي الآو ربصلا :لوألا رمألا



 دوه ةروس ريسفت ااه9لإ

 0 للللللللللللا

 - 5| ب... /

 زاتجي ام بيغلا رابخأ نم ىتأي ذإ راجعإ نم نآرقلا ىف ام :ىناثلا رمألا

 امم هقدص ىلع ىقابلا قداصلا اهقفاوي ةنيب ةرين ةقيقحلا نيبتت ىتح خيراتلا لهاجم

 .ةاروتلا ىف ءاح

 هموقو دوه

 :ىلاعت هللا لاق

 اس يار

 ٍداعدلإإ
 ِج

 4 حس عل اسرهم يرجح حمم يي رعب عع
 ِهدلِإْنَن مكحلام شلااوذبع روق ل اد أ
 هه 2 +2 ر مح رعد ىريده سا معزيم

 هيلَعولَسأ ال ومني يف تورتفمال إ مشنأ نو مرَع

 1 410 2 امو 2 ل 2

 رونا كيرف ٌدْزَمَو اراَرْدِم مك

 تيب كلن كرفس رلاق 2 صوور هي اَمَوَدََيَ اسس حس ع هربا لس مع

 مج بيزمؤمب كفا كو عاهل
 باسو حدس ام
 0 ءد*ت رب نأ ومع

 م/م ماس هي 2 2 جس : يل رع

 ولا م يزل در كاك
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 و داع لس 2ع ل د

 ظيفح ٍءئَش ل فر ْنِ | ميس هيو اَلَو درع موه ٍِ

 ور

 ٍةَمُحَيبهَعَمْومَم اء نيل او وه اَنَحياَنْممَأ أ آجمل

 تاون اي طم بالميك آن
 أو أوو ٍديِنَعِراَبَجل رمأأوعبتأو هَلسْرأَوَصَعَو مي

 اليو وُرَك داع آلآ ميد ايُدلاوِذَمَف
1 

 يول دوهوَوق دال ادع

 الإ متنأ نإ هَرِيغ هَل نَم مكل ام هللا اودبعا موق اَي لاَق اوه مهاَحَأ داع ئَلِإو

 نولقعت الفأ ينرطَف يذلا ىَلَع الإ يرْجَأ نإ ارْجَأ هيلع مُكلأْسَأ ال مْوَق اي 9 َنوُرَمْفُم

(23) © . 

 تءوان امك ادوه اوءوانو «شيرق هيلإ تيعد امك ديحوتلا ىلإ ةوعدلا دجن

 مهيلع هللا لزنأ ءاذيإلاو كرشلا ىلع اورصأ املو «مهرباصي امك مهرباصو «شيرق

 .مهرمد ام

 الو هلحو هودبعا ىأ هللا اودبعا موق اي هيلإ مهبرقي امب دوه مهادان

 هريغ هلإ ّىأ مكلام يأ «ةريغولا نم مك ام :هلوقب كلذ حضوو ائيش هب اوكرشت
 قلخلاب دارفنالا ىضتقت ةيهولألا نأل ؛هلومشو ىفنلا قارغتسال 4 نم ةملكف

 اوناك دقو «ءىش هلثمك سيل هتافصو هتاذ ىف ادحاو دوبعملا نوكي نأو «ريبدتلاو

 لقعلا هبجوي ام ريغو لوقعملا ريغ اولعف مهنكلو «هريغ نوكي فيكف ؛«كلذ نوفرعي

 اهدعب ءاج مث ةيفان * نإ ةملكو 4 نورشفم الإ متنأ نإ :لاق اذلو «ميلسلا

 مكتدابعب دوصقملا بذكلاو ءارتفالا ىلع نوروصقم متنأ ىأ 4ّألإ9 ةملكب تابثإلا

 .كرحتت الو ملكتت الو عفنت الو رضت ال اناثوأ



 دوه ةروس ريسفت الإ

 00 اللا
 :ام_بلمجب»

 يي
 ىلع ارجأ نوكي اهاج وأ اناطلس الو الام ديري ال ةوعدلا هذه ىف هنإو

 نم ضرع ىأ 4 ارجأ هّيَلع مُكَلَأْسَأ ال موق اي :دوه نع ىلاعت لاق اذلو هتوعد
 مكداشرإ بجاوب مايقلا ىلع هللا نم ءازجلا الإ ىل رجأ الو ءايندلا ضارعأ

 ىلع ىنقلخ ىأ 4 ينرطَف يذلا ىلع الإ يرجأ نإإ» :كلذ ىف لاقو «مكتيادهو
 (ءافلا)و ربدتلا ىلإ مهوعدي « نولقعت الفأ » «ةيوتلملا ريغ ةميقتسملا ةميلسلا ةرطفلا

 هيف مه ام نأ ىلإ مههيبنت تبجوأ مهلاح نأ وهو ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل
 رضي الو عفني ال ام نودبعي فيك ذإ هتاذ ىف لوقعم ريغ هنأل ؛هوربدتي نأ بجي

 مفنلا اهب ديري ىتلا ةبحملا ءادن كلذ دعب مهيدانيو ؛لقعي الو قطني ال رجح وهو

 ةوق مكدزيو اراردُم مُكيلع ءاَمّسلا لسري هيلإ اوبوت مث مكبر اورفغتسا موق ايو» لوقيف

 . 4 ©9 َنيِمِرَجُم اوُلوَتت الو مكتوف ىلإ

 هب اوكرشت الو هدحو هودبعت نأل «نارفغلا اوبلطا ىأ « مكبر اورفغتسا

 مهقلخ ىذلا هنأ وهو «هتدابع ىلع مهثعبي ام ىلإ ةراشولل (مكبر» ب ربعو انيش

 .هتدارإو هتمكحب مهرومأ ربدو مهبرو

 لاقف ةدابعلا بجوي امم هتاذ وهو ءرافغتسالا ىلع بترتي ام هناحيبس نيبيو

 نم هلوزن ناكمب هنع ربعو ءرطملا دارملا 4 اًراردم مُكِيَلَع ءامّسلا لسري ظ ش
 ماوق نوكيو مكعرز هب تبني ءاريثك ىأ اراردمو ,(لاحلا ةدارإو لحملا قالطإ) ليبق

 :ناتدئاف ريخلا كلذ ىفو «مكتايح

 «قزرلا امهب هللا طسبي ةصلاخلا هتدابعو هلل ىلإ برقلا ؛ نأ : ىلوألا ةدئافلا

 . [فارعألا] « 6 98 اوُناَك اًمب مُهاَنْدَحَأَف اوبَذك 0 ٍضرألاو

 لدب اونمؤي نأ بجوت ىهو مهيلع ىلاعت هللا معنب مهريكذت :ةيناثلا ةدئافلا

 ىأ 4 مكتوف ىلإ ةَرُق مكدزيو 8 دوه هيبن ناسل ىلع هناحبس لوقيو اوكرشي نأ
 مثركش نكل مكبر دْذأَت ذإو ط اهديزي ةمعنلا ركشف ءمكتوق ىلإ ةمومضم ةوق مكديزي
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 اهوركشاف ةمعن ةوقلاف «[ميهاربإ] ©( ديدشُأ يباذع ّنِإ مترفك نئلو مُكَنديِزَأل

 ركشت مل نإ ىتلا ةوقلا هذهب مارجإلاو داسفلا نع مهاهنيو .مكتوق ىلإ ةوق اودادزت

 اولوتت ال ىأ «نيمرجم اولوتت الو 8 هللا ىبن مهل لاق اذلو ءمارجإلل اًبيس تناك

 نيمرجم اموق اونوكتف ةوقلا هذهب مكنوك لاح

 ضفرلاب ةقيمعلا ةيوقلا ةقيقرلا «ةبيبحلا ةديشرلا ةوعدلا هذه اوباجأ دقو

 ضفرلا دعب ابيرغ اذه ناكو «مزلملا ليلدلا ىأ «ةنيبلاب ضفرلا دعب اوبلاطف عطاقلا

 .ليلدلاب بلاطي مث ىوعدلا صفري ىذلا ىضاقلاك

 كل نحن امو كلف نغ اهلا يرام ننام عنج امو اياوُاق ل
 14 0 يمر

 :ةضفار ةثالث لاوقأ ىه

 كلذب مهو .هتلاسر ىلع لدي ليلدب ىأ ةنيبب مهتأي مل هنأ مهؤاعدا :اهلوأ

 امو :نيلئاق هيف نوددرتي ال اعطاق امزال ايفن هتباجإ نوفني مهنأ :اهيناث

 ىهو اهنم مهنأك مهيلإ ةهلآلا ةفاضإب ىفنلا نودريو كلوق نع 4 انتهلآ يكراتب نحن

 ن2 ىلاعت هللا ىكح امك لاق اذلو ماج ذإ قحاب نونمؤي ال يهنأ : ميلا

 هب نمآ امب مهناميإ لباقم ىف ٠ ميلستلا مدعو هب رفكلا صاصتخا ىلإ ةراشإلل

 . 4 نينمؤمب ! هلوق ىف ءابلاب ىفنلا دكأت دقو مهؤابآ

 هب نوكي نأو هلقع اومهتا ىأ ءءوسب مهتهلآ ضعب هارتعا دق هنأب هومهتا دقو ا

 كل انسمتلا كءاج دق ايئر وه ناك اذإ كك ىبلل شيرق تلاق امك «نجلا نم سم

 نأ لاحلا نإ ىأ . «موسب اهلا ضعب هارت الإ لو نإ ٠٠ : كتلوأ لاقو ٠ ءبطلا
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 2 ريبيلطجلإ

 مم ءيِرب يّنَأ اودهْشاَو هللا دهّشُأ يَنِإ لاَق ءوّسب انتهلآ ضعب كارتعا لإ لوقت نإ )»

 نأ اوعمط املف «مهعم لوقلاب نيليو «مهرباصي مالسلا هيلع ادوه نكلو
 ًاديهش هلعجأ ىأ 4هّللا دهشأ يّنِإظ :امزاج الوق مهل لاق مهيلإ هورجي وأ هوعنمي
 لعفلا نم اهدعب امو ُكاَّمَم8 ةملكف «مككرش نم ءىرب ىنإ ىأ لوقأ ام ىلع
 ءةيمسالا ةلمجلابو 4 ينأ ةملك ىف (نأ) ب كرشلا ىف هتءارب دكأو ءردصم

 .نيملاعلا بر ىلاعت هللاب نوكرشي مهو ةحيبقلا مهلاح ريوصتل لعفلاب ريبعتلاو

 :لوقيف مهقلاخ ىلاعت هللا ىلع دمتعي «مهكارشإ نمو مهنم أربي ذإ هنإ

 «نيقرفتم ريغ نيعمتجم ىنوديكف ىأ 4 نورظنُت ال م اعيمج ينوديكف
 .نولجؤت ال ىأ 4 نورظنت ال مث :ىل ثيبخ ريبدتو ديكو ءاذيإ وه ام ىل اوربدو

 ريبدتلا دعبأ اوربدتي نأو «هدعبأو ديكلا ةياغ اوديكي نأ ديفي انه 4 مث ا ب ريبعتلاو
 .هنولجؤي الو

 هناحبس اذه دكأو «هريبدتو هللا ةوق مامأ فقت ال مهتوق نأل مهريبدت لشفيو

 :ىلاعتو

 ىلع يِبر نإ اًهتّيصانب دخآ وه ذل ةّباد نم ام مكبرو يِبر هللا ىَلَع تلكوت ين »
 . 4 69 ميقتسم ٍطارص

 ىنيمحي وهف هناحبس هيلع تدمتعا ىأ 4 مُكَيَرَو يَ هللا ىلع تلكوت يّنإ»
 ةوق نم مكدنع امو مكتقاط فرعي «مكبرو ىبر وهو هريبدتو هريدقتو هتمكحب

 كلذ دكأو «هناحبس هيلع ضاقو «هريبدت راوجب فيعض بير الب هنإو «ريبدتو
 ءاهرمأ نم نكمتم اهيلع رداق ىأ © اهتيصانب ٌدخآ وه لإ ةباد نم مف :ىلاعت هلوق
 هلوق ىفو ءاهرمأ نم نكمتم اهيلع رداق ىأ 4 اهتيصانب ذخآ8 :ىلاعت هلوق ىفو
 دحأ نكمتي ال هقلخ ةيصانب ذخآ هنأو هترطيسو ىلاعت هتوقل ليثمت 4 ذخآ :ىلاعت
 ىلع يبر نإ :لاقف قيرطلا ىه هللا قيرط نأ مهل نيب مث ءهتضبق نع دعبلا نم
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 وعدي ام نأو «هنم نكمتم ميقتسملا قيرطلا كم ىبر نإ ىأ «ميِقَتسُم طارص

 اًميقَتْسُم يطارص اَدَه ناو :ىلاعت هلوقك ميقتسملا طارصلا وه دوه هيلإ

 . [ماعنألا] 4 029. .. هرعبتاَف

 ام مهب لزني نأ الإ قبي ملو «كلذ هبسحو هبر ةلاسر دوه غلبأ دقو

 :ىلاعت لاق اذلو هولجعتسا

 الو مكريغ اموق يَبر فلَخَتسَيَو مُكِيَنِإ هب تْلسْرَأ ام مُكَفلبَأ دَقَف اوُلوت نإف»

 «هّللا بنج ىف افعض هقفر نكي ملو «قفرو نايب ىف هتلاسر دوه غلبأ

 ءانثأ هب مهركذي ناك ىذلا باذعلا اولجعتساو نايصعلاو رفكلا ىلع اورصأ مهنكلو

 اوّلوت نإف) :هنع ربخم ىلاعت لاقف ؛مهرمأ ةبقاعب مهركذ ذئدنع «هبر ةلاسر غيلبت

 اولوتت نإف ىأ «ءات هيف تفذح عراضم لعف 4 اوُلوتإ» ,4هب تلسرأ ام مكتغلبأ دقق

 الإ ةلاسرلا دعب قبي ملو «ىنقلخو ىنابر ىذلا ىبر ةلاسر مكتغلبأ دقف اوضرعت نأب

 :هيف ىلاعت لاق اذلو ءرمدم طيحم باذع وهو هب مكرذنأ ام مكب لزني نأ

 ايش هنورضت الو «ضرألا نم مكتلازإ دعب ىأ 4 مكريغ اموُق يبر فلْخَتسَيَو 9

 .هيلإ نوجاتحي مهو هقلخ ىلإ جاتحي ال هنأل مكعمج باهذو مكلاوزب

 مكلامعأ هيلع ىفخت ال بيقر ىأ 4 ظيفَح ءيش لك ىَلَع يِبرنإ ف
 ؛ءىش هرضي نأ نكمي ال «ءىش لك ىلع ظيفح وهو ءازجلا قح اهيلع مكيزاجيو

 .ريدق ءىش لك ىلعو ءىش لك قوف وهو

 ٍباّذع نَم مهانيَجَنَو انُم ةمحرب ِهْعَم اونمآ نيذّلاو ادوه اَنيَجَن اًنَرَمَأ ءاج اًملو »

 .4 69 شيق
 .هنم ةميرك ةمحرب نينمؤملا ةاجنو نيرفاكلاب باقعلا لوزن هناحبس نيب

 اهنآل ؛ةميظع تناك ةاجنلا نأ هناحبس نيبو «نيملاعلا بر نم اهنأ افرش اهبسحو

 ؛هيف قفر ال ديدش ىأ ظيلغ باذعلا نأ هناحبس نيب امك «ديدش باذع نم ةاجن



 م دوه ةروس ريسفت اب
 11 للا ل ائللللللللا

 ب
7 

 ةيآلا هذه ىف ركذي ملو ؛مولظملاب فنع ملاظلاب قفرلا نأل ؛ملاظ عم قفر ال هنأل

 ىف هركذ ءاج دقو مومّسلا حي درب باذع هنأ ىرخأ تايآ ىف ركذ دقو «باذعلا عون

 ام وه لب انرطمُم ضراع اذه اولاَق مهتيدوأ ليقتسُم اضراع هوأر ملف إف :فاقحألا ةروس

 .[فاقحألا] © 53 ميلأ ْباَذَع اهيف حير هب متلجعتسا

 . # 69 ٍدينع رابج لك َرمأ اوعبتاو هَلسر اوصعو مهبر تايآب اودحج داع كلتو

 تناكو ءاهنامزأ ىف برعلل ىوقأ تناك «داع نم ةربعلا ىلإ ىلاعت هللا راشأ

 «لسرلا اوصعو ءاهتلالد اوركنأ ىأ مهبر تايآب اودحج مهنأ «ثالث تافآ مهنم

 .مهنايغطو مهيغ ىف ةربابجلا اوعبتاو

 تناكو ءمهركذ ةقباسلا رابخخألا تنمضت نيذلا ىلإ ةراشإلا 4 كلتو»
 تأبنأو «ةربع نم اهيف املو اهرمأ لآمو اهدرمتو اهتوغاطو اهتوقل داع ىلإ ةراشإلا

 ةداوه ريغ نم مهب باقعلا لوزن مث مهنايغط وهو «رابتعالا نطوم نع مهرابخأ

 ىف نيرابجلل ةرهاظلا ةوقلا مهتوهتسا دقو «لسرلا مهنايصعو تايآلا مهراكنإل

 لاقو .مهب ةمحر مهل ثوعبلا هلوسرو هللا اودحتو قحلا ىف اودناع نيذلا ضرألا
 ضرألا نم مهثتجا ىذلا كالهلا دنع مهباذع ىف ىلاعت

 موق دال اب لأ نر اوف اع نإ أ مقا موو اا هده يف اومئأر)

 هللا مهعبتأ ىأ «اوعبتَأ 8 ىنعمو «ىلاعت هللا بضغ مهالاو دق مهنأ ىأ
 مهب لزن ام ةنعللا رهظم ناكو ءايندلا هذه ىف هتمحر نم مهدرطو هطخس هتنعلو

 «مهسفنأ تاذ ىف هب اوسحأ امو مهنايغطو مهمثإ ليجستو «مهرباد عطق باقع نم

 ةرخالا ىف مهتشعلو ؛ءاذيإلاو ىذألا ىلإ هاجتالاو ةرطفلا ننس نع مهجورخو

 4 دوه موق داعل ادعب الأ 8 مهملكي الو مهيلإ رظني ال هللا نأو ءميحجلا ىف باذعلا
 ركذو .داعبإلاو درطلا اذه عم مهل اكالهو ىلاعت هللا ةمحر نم ادرط الأ ىأ

 مهو مهنم وه ىذلا مهلوسرب مهدانعو مهرفك رهظم ىلإ ةراشإلل موق مهنأ هناحبس
 .اوغطو اورفك مهنكلو اونمؤي نأ مهب اريدج ناكو هموق
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 :ىلاعت لاق

 مُكأشنأ وه هَريَغ هلِإ نَم مُكَل ام هللا اودبعا موق اي لاَق احلاص مُهاَحَأ دومت ئَلإو 8

 . 9# بيج بيرق ير اإل اونو مك هورفطتساف هيف مكرمو ضْألا نم
 انأسرأ دقلو 8 :ىلاعت هلوق ىف قبس ام ىلع عضوملا اذه ىف فطعلا

 . 4 9 ... احون

 ءابقاعتي مل نإو ادوه هدعب نمو احون لسرأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىنعملاف

 .دومت ىلإ احلاص امهدعب نمو

 اهعمتجمو ةيوامسلا تالاسرلا بل ءديحوتلا ىه ىلوألا هتوعد تناكو

 الو ادحأ هعم اوكرشت ال هتدابع قح هللا اودبعا موق اي لاَق 8 اعيمج اهيف كرتشملاو
 ذخآ مث 4 هريغ ِهَلِإ نم مكل امإف هتدابع ىنعم ريسفت ىف هناحبس لاق اذلو ارجح

 نم مكأشنأ وه » :لاقف هريغ نع اهيفنو هل ةيهولألا بابسأ هيبن ناسل ىلع ىرجي
 اهنورمعت مكلعج ىأ 4«اهيف مكرمعتساو «نيطلا نم مكقلخ ىأ 4 ضرألا
 #4 مكر معتسا ]» ةملك ىف ءاتلاو نيسلاو «ءانغلا قئادحلاو ىنابملا اهيف نوئشنتف

 نورخسي مهلعج ام ىلع مهرهظم هناحبس وهف اهورمعي نأ هدابعل فيلكتلا امهانعم
 . مهل ىلاعت هردق امب ضرألاو تاومسلا

 نم متبكترا ام رتسي نأب هنارفغ اوبلطا ىأ 4 هورفغتساف حلاص لوقي مث

 ىأ 4 هيلإ اوبوت مث 8 هيلإ اوبوت رافغتسالا دعبو «ةبيط ةرهاط ةأشن مكئشنيو بونذ
 دعب ىلع ةلالدلل 4 مث ةملكب ربعو «كرشلاب هنع متدعب نأ دعب هيلإ اوعجرا

 بلط رافغتسالا نأل ؛ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا ىلإ رافغتسالا نم لاقتنالا ىف مهلاح

 ةيترم اهولعتو .«كرشلاو رفكلا كرت ىف ةوطخ لوأ كلتو ءاهرتس وأ بونذلا وحم

 بيرق يب نإ 8 دعب هيبن ناسل ىلع ىلاعت لاق اذلو «ةبوتلا لوبقل هللاب لاصتالا
 ىلإ بيرق هئايلع ىف ىلاعت هللا نأ ىأ ءاهل بيرقتو ةبوتلا ىلإ ءاندإ اذهو 4 بيجم

 نولوقي ىتلا مهماهوأ ىلع در كلذو ءهيلإ عوجرلاو ءاعدلل بحم ةبئاتلا سوفنلا
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 حلاصف «ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام مهلوقو هللا دنع انؤاعفش مهنأ اهيف

 ناك نإ «نيعفاشلا ةعافش ىلإ ةجاح الف 4 بيجُم بيرق يبر نإ :مهل لوقي

 بيرق يبر نإ » :ىلاعت هلوق ىفو .ةعافش ةراجحلا هذه ىف نوكي نأ روصتي

 .«نإ» ةملكبو ةيمسالا ةلمجلاب لوقلا ديكأت اهنم ةينايب تاراشإ #4 بيجُم

 مهؤشنمو مهيبرمو ءهؤشنمو هيبرم هنأ ديفي كلذو 4 يبر # ريبعتلا اهيفو

 ضرألاو تاومسلا ىف مويقلا ىحلا وهو مهنم ابيرق نوكي ال فيكف

 ىعدي ىذلا وه هناحبس هنأ ىلإ ةراشإ هيفو 4 بيجُم ةملك ركذ اهنمو

 ءءادن عمست الو ءاعد بيجت الف عفنت الو رضت ال ىتلا راجحألا كلت ال بيجيف

 .قحلا ةوعدلا كلت ىلإ هموق ةباجإ تناك اذامو

 يف انو اَنواَبآ دبعي ام دعت نأ اناهْنَتَأ اذه لبق اوجرم انيف تنك دق حلاص اي اوُلاَق »

 . 4 69 بيرم هيل انوعدت امم كش

 كو دمحم ناك امك «ىناسنإلا لامكلاب ةلاسرلا لبق افورعم حلاص ناك

 دق :مهلوقو «مومذم ريغ هريخ وجرم 4 ًاوجرمط نيمألا قداصلا هنأب افورعم
 «لاعفلاو لاصخلا دومحم ريخلا وجرم انيف تنك ىأ 4 اذه لبق اوجرُم انيف تنك

 ام دبعيو مهتالاقم ددريو مهاوه ىلع وه ام لعفي نأ ىغبني هنأ نوبسحي مهنأكو

 .نودبعي

 نوركنتسي مهف 4 انْواَبآ دبعي ام دمعت نأ اناهْنَتَأ :نولوقيف بجعلا نوريثيو
 دبعي ام اودبعي نأ مهاهني العف هنأ وهو .عقاولا راكنإل ىراكنإ ماهفتسالاو «هتوعد

 الو ائيش نولقعي ال اوناك مهؤابآف ؛مهل ةغوسم ةجح مهتهلآ ةدابع تسيلو «مهؤابآ

 لوقي امب قيدصتلا مدع وه كشلاف 4 اَنْواَبآ دعي ام دبعُن نأ اناَهنتَأ » .نودتهي

 ناثوألا ةدابع رجهو ديحوتلا نم هيلإ وعدي اميف نوكشي مهف ءهقدص ىف ننظتلاو

 مهكش نأ ىأ «بيرلا ىف مهعقوي كشلا اذه نإو «عفنت الو رضت ال راجحأ اهنآل

 ىف نونوكيو هلوقب نونمؤي الف بيرلا لاح ىف مهعقوي هيلإ مهوعدي ام قدص ىف

 . بارطضالا نم لاح
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 :حلاص مهل لاق مث

 نم ينرصني نَمُف ةّمحَر هنم يناثآو يبَر نم هيب ىلع تنك نإ م متيأرأ موق اي لاق

 . 4 59 ريس ريغ يبنوديزت امه هتيصع نإ هلا
 مهدرب مهنأ كلذو «ةراسنخلا فيعضت ىأ (رسخا ةملك ردصم ريسختلا

 ةراسخلا نولعجي «مهؤابآ هيلع ناك ام عبتيو مهعم نوكي نأ ةلواحمو هتوعدل

 .هتوعد غلبي مل نإ ىلاعت هلل هنايصعو هتوعد مهدرب هل ةفعاضم

 ماهفتسالا 4 متيأرأ » :هنع ىلاعت لوقيف مهل هلوق لقني هناحبس وهو

 لع تو ٠ ءاهيلع نوكأ ىتلا لاحلا هذه متملعو متيأر دقل ىنعملاو «ريرقتلاو

 هنم يناتآو 9 ءهدحو هتدابعب ةحضاو ةنيب ةجحو كاردإو ةريصب ىأ 4 يِبَر نم ةنيب

 هتيصع اذإف « ؛مكب ةمحرو ىب ةمحر اهب ىئافطصا ناك ىتلا ةلاسرلا ىهو 4 ةَمحَر

 هتيصع نإ هللا نم ىنمصعي ىأ 4 ينرصني نَمَفط مكئاوهأ عابتاو اهغيلبت مدعب

 ىأ «ريسخت ريغ ينتوديزت اَمَفط ءهيلإ ىننوعدت ام عابتاو غيلبتلا نع عانتمالاب

 ىعانتمابو «مكتباجتسا مدعو مكرفكب ةفعاضم ةراسخ ريغ ىنوديزت ال اذهب مكنإف
 مهل ركذ اذه دعب ,:ةفعاضم ةراسخ كلتو ؛«مكتاوهأ ىعابتاب مث غيلبتلا نع
 ىف رافقلاو ىفايفلا عطقت ةقانلا اهيف مهتنيفسو ءارحصلا ىف اوناك دقو «ةزجعملا
 لكل تسيل صاوخ اهل ةقان ءاهسنج نم ةزجعملا تناكف ةانأو ةعادوو ربص

 لعجو ءاهيلع اودتعا نإ ءريذنو مهل ةيآ ىهو «مهل ةهباشم ريغ اهلعجت اهبحاوص
 هللا صق اميف مالسلا هيلع مهل لاقف «قونلا رئاس برش ريغ ءءام ىأ برش اهل

 : ىلاعت

 موس اَهوُّسَمَت الو هللا ضْرَأ يف َلُكأَت اهوُرَدَف ََيآْمُكَل هللا هَقاَن هذه موق ايو »
 0 ا .4 9 بيرق باَدَع ْمُكَدْحأَف

 هللا ىلإ بوسنم تاقولخملا نم ءىش لك نأ عم هللا ىلإ ةقانلا حلاص بسن

 لضف هل كلذ ناك «مالسلا هيلع حلاص ةزجعم نوكتل اهراتخا ىلاعت هللا نكلو

 . ىلاعت هللا ىلإ ةبسنلا ىف صاصتخا
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 لل لل ل للح 2

 ا ل

 ضرأ يف لكأت اهورذف «حلاص ةلاسر ىلع ةلاد ةزجعم ىأ # ةيآ هلوقو

 ةيآ تناك اذإ ىأ ءاهلبق ةلمجلا هيلع تلد ردقم طرش نع حاصفإلل «ءافلا) هللا

 رمأ ىأب اهوسمت الو «ىلاعت هللا ضرأ ىف حابملا لكلا ىف لكأت اهوكرتاف هيبنل هللا

 الو » مهل لاق اذلو «ةلاحم ال عقاو باذع مكذخأي هببسبو «هتبقاعو هتاذ ىف ءوسي

 بيرقلاب باذعلا فصوو «ةيببسلل (ءافلا» .# بيرق باذع مكذخأيف ءوسب اهوسمت

 .رامدلاو كالهلا ثيح ىلإ مهنمأم نم مهذخأي هنأ ىلإ ةراشإ © مكذخأيف

 اهورقعف » هريذحتب مهنم ةناهتسا اهورقعف مهيبن ريذحتل اوثرتكي مل مهنكلو

 . 4 02 بوُذْكُم ريغ دعو كلذ ماَيأ ةَنالَن مكراد يف اوعّتمت لاقف

 هذه دعب هلوزن دكأ مث «مهتميرج اوشياعيلو «هب مهرذنأ ىذلا برقلا قيبطتل ىهو

 ال ققحتم وهو .«بوذكم ريغ قداص ىلاعت هللا نم دعو كلذ :لاقف ةريصقلا ةدملا

 . ةلاحم

 نيذلا هب هللا صتخا ىذلا كلهملا باذعلاب ىلاعت هللا ةيآ تلزن كلذ دعب

 َّنِإ ذئموي يزخ نمو اّنُم ةمحرب هعم اونمآ نيذّلاو احلاص انّيِجَن انرمأ ءاج امَلَق

 . # 65 زيرعلا يرقلا وه كبر

 نيذلاو احاص انيجن رمدملا كالهلا وهو «ةثالثلا مايألا دعب ىأ انرمأ ءاج املف

 امب ءازج اونمآ نيذلل ةبه تناكو ىلاعت هللا اهدارأ ةمحرب ىأ ءانم ةمحرب هعم اونمآ

 . مويلا اذه ىأ «ذئموي ىزخ نم اهب اوجن «نولمعي اوناك

 اهيف اونغي مل نأك <90 نيمئاج مهرايد يف اوحّبصَأف ةحّيصلا اومَلظ نيذّلا دحأو »

 4 © دوم ادعب الأ مهُبر اورفك دومت نإ الأ



 دوه ةروس ريسفت انها

 ل
 7 ةزريب_ ب

 ةروس ىف اهنع ربع ةحيصلاو ءمههوجو ىلع نيطقاس ىأ 4 نيمئاج
 تفجرف اجر ضرألا تجر ةقعاص نم تناك هذه نأ ودبيو «ةفجرلاب فارعألا

 دعب كلذ ناك .نيمئاج نيسكنم اوطقسف مهماسجأ مث مهبابلا بهذأ امب تزتهاو

 مهئاولغب اويهذ مهنأ هناحبس نيب مث ءاهب اورذنأ ىتلا ةثالثلا عتمتلا مايأ رورم

 ءالعتساو ءانغ اهيف اوميقي مل نأك ىأ 4 اونغي مل نأك  ءمهجهنو مهئاوغطو

 ىأ 4 مهر اورقك دوُمَت نإ .ءىش لك نع مهمانصأب اونغتسا مهنأ نيناظ «ءايربكو
 دباعلا نآكو «ءابلا ريغ نم ىلاعتو هناحبس هسفن نع ربع اذلو «هودحجو هوركنأ

 هتاذ ىف دحاو هنأو ءهدحو قلاخلا هنأب نمؤي هنأ ىعدا ولو ىلاعت هلل ركذتم منصلل

 نأل ؛اكالهإو اًدرط اهانعم © ادعب ظو ءهيبنتلل 4الأط 4 دومَقل ادعب الأ ءفتافصو
 .كالهإو كاله ىلاعت هللا ةمحر نع دعبلا

 طولو ميهاربإ

 08 بضم 00-0 املس

 ةفيخ ةفيخ مهن سَجوَأو مُهَرِكحَن هلال مهيأ ار
 مسلم

 هَمياَقهنَأمأو يري طول وم لإ اَنلِسْرأ اَنِإ حنا أونا
 ير هت 020 ل ها هت

 2 ِءارو نمو قحس إياهلنرَّسف ت
 ساس وو عع اس 6ع

 اذه تاسيس ىِلَمَباَدعَونوُجَعَأَنأَو ها قانون

 هلت مَحَيهّْلاِر مَن منيب ولاَ ين بيع ُءْىَتَ
 00 ردع يحج 3 هه هع هس سس رد

 به ُداملف 5 7 دي لِيِجحْمَمِإ تدل ا لْهَأ كو
 هع ريغ رو ال2 82 وب ع مس ل ل

 2- هول وف ىفانل رج رشا هن ءاَجو عورلا ميِهرنَِنَع



 دوه ةروسريسفت ا
 للا

 هده نع ضرع مهنا اكن بيم مِلَسَ مِه داس

 ملوي 0: وذ سريع كاد جريت إو كير كِيَرم رد جد

 دلو يكن . ياو ان م لح م ٌتَةوَع
 أوناك لحق نمَووَح دج د 2 0 2ك 5
 0 ا 020 54 0 2

 مرهه ىانب ء أوه وَفي َلاَق َباَكيَم ِ

01 
 ٌكيِشَرلجَر كس سيلا فيَص ف نوُرْحع الو هَأوعناَ

-- 

 ُديثاَمْمَعل كَنِإَو قَحَنِمكِتاَبفاَنلاَم َتَمَعَدَعَل اولاَق2 و تا هل ناس جا هت ذآ ملا لل ؛
01 

 ةحسر ير 2 د اد مط

 هير دنع ةموسُم اهإو يكن روت ليي نراك

 رايعب 5 دعي يبل لان هَ

 :ىلاعت لاق

 ءاج نأ ثبل اَمَف مالس َلاَق اًمالم اوُلاَق ئرشبلاب ميهاربإ السر تءاج دقلو

 ضال وق فيحرم أو مرت هيل لص ل هد أر اق 9 يح للجسب
 . 4 69 طول موَق ىلإ انس ان
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 للام
 ا برسل

 نمز ىف اناك امهنأل ؛دحاو عضوم ىف طولو ميهاربإ ةصق ىلاعت هللا عمج

 ىف نانوكي دقو «ناميلقإلا دعابت اذإ نمز ىف نايبن دجوي نأ نم عنام الو ءدحاو

 نإو ءنوعرفك ةيغاط ةلداجمو «ليئارسإ موق باطخ ىف امك دحاو ميلقإو نمز

 .هل اثدر رخآلاو الوسر امهدحأ ناك

 ىدصتلا لبق اهضعب ركذن ربع طولو ميهاربإ نيب تعمج ىتلا ةصقلا ىفو

 ال ىذلا ديرملا راتخملا لعافلا وه هللا نأ تابثإ اهنم «عضوملا اذه ىف ءاج ام ركذل

 ءاهرييغت كلمي بابسألا هذه قلاخ هنإ لب ءاهب ديقتن امك ةيداعلا بابسألاب ديقتي

 ءدلتو لمحت ةدالولا نس تزواجت زوجع هذهف ءديرملا رداقلا ىلاعتو هناحبس هنأو

 ىلع سبل امك رمألا سبليو ىسانألاك مهلعج هللا دارأ ةكئالملا نأ ربعلا هذه نمو

 مهنم سجوأو ماعطلا ىلإ لصت ال مهيديأ ىأر امل مهركنأ ذإ مالسلا هيلع ميهاربإ

 . ةفيخ

 .ىف امك «ءانفلل اهدعتو اهتوق بهذتو تاعامجلاب كتفت شحاوفلا نأ اهنمو

 لك نأ اهنمو ءرامدلا ىلإ مهتملسأو مهلسن تعطق مهتشحاف نإ ذإ طول موق نأش

 «هتأرما اهنأ باذعلا نم طول ةأرما فعي ملف «هلمعب بقاعمو نيهر بسك امب ئرما

 .باذعلا نم مهب لزن ام اهيلع قح نيدسفملا نم تناك اهنألو

 نوتأي كلذ عم اوناك لب طقف ناثوأ ةدبع اونوكي مل طول لآ نأ اهنمو

 ىتح ءاسنلا نود نم: ةوهش لاجرلا نوتأي ءدحأ اهب مهقبس ام ىتلا ةشحافلا

 ةشحافلاو قلطملا داسفلا ةرئاد ىف مهف «رش ىلإ الإ رش نم نوجرخي ال اوحبصأ

 مهسبالم ىف ثانإلاب نوهبشتي نمو نيثنخملا نم نيطايشلا سوءرك ىه ىتلا ءاعنشلا

 مساب قبوم لك ىلإ اقالطنا قلطنت ةعامج تّدجوو «مهلاعفأ ىفو لب مهروعشو
 .اهلذ اهئارو نمو ةوهشلا رسأ ىف عوقولا الإ ىه امو ةدارإلا ةيرح

 ىأ الو لب ءايح الو ريبدت الو لقع هدري ال ىوهلا ىلإ قالطنالا نأ اهنمو

 مالسلا هيلع طول ىلإ اوءاج .ةكئالملا اوأر امدنع مهنأ ىتح «ةيناسنإ ةءورم



 دوه ةروس رينسفت اهلل

 221111111111110 للا 2
 قا رحل

 ىف انل ام تملع دقل حجبت ىف نولوقيف «جاوزلل هتانب ضرعيل هنإو ءنوعرهي

 .انرصع ىف مهنوهبشي نم ىرن اذكهو «قح نم كنتانب

 دقلو 9 :ىلاعت لاق ء«ربع نم هانكردأ ىذلا اذه دعب ةصقلا ركذب أدبنلو
 ذينح لجعب ًءاَج نأ ثبل اًمف ٌمالَس َلاَق اًمالَس اوُناَق ئرشُبْلاب ميهاربإ انلسر تءاج

 تناك دقو «؛اًمالس مّلسْلا ىأ فوذحم لعفل ردصم وهو «مالسلاب هويح .© (3)
 مركب ةيحتلا متأو «مالس هلك ىرمأ ىأ 4 مالس ا لاقف اهنم نسحأب اهدرف ةيحت هذه

 ثبل امف !» ىوشملا ىهشلا ماعطلا دعأ نأب ميهاربإ برعلا وبأ هب زاتما ىذلا ةفايضلا

 لجعب ءاج نأ أطبأ ام ىأ ةيروفلا ىلع لادلا فطعلل (ءافلا) 4 ذينح لجعب ءاج نأ
 ردص دق ىلاعتو هناحبس هللا نأ انه ظحالنو .اهاوش ىأ هاشلا ذنح لاقي :ىوشم

 هيف نأل ربخلا دكأو ؛ربخلل ةدكؤم (دق) ةملكو 4 السر تءاج دقلو إذ :هلوقب ةصقلا
 .اميظعتو افيرشتو اميركت 4 انلسر إ ضرألا ىلإ ةكئالملا ءىجم ىهو ةبارغ

 ىذلا مالسلا هيلع ميهاربإل دلوب ىرشبلا مهل ةبحاصم نأ ©« ىرشبلاب » لاقو
 مهيديأ نودمي مهدجي ملو ءاقللا نسحو مركلا نع ئبني ام ماعطلا نم مهل مدق

 ىف ةغلابم 4ِهّيَلإ لصت ال مهيدي ىَأر اّمَلَف# :ىلاعت هلوقب كلذ نع ربعو هيلإ
 ىأر املو هيلإ دتمت ال اهناكم ىف تيقب لب مهيديأ كرحتت مل ذإ لكألا نع عانتمالا

 ملو مهيديأ اودمي مل مهنإ ذإ .هسيساحأ ةلمج نعو «هنع ءابرغ مهنأ سحأ كلذ

 ركنتساو مهركنأ ىنعمب وهو « مهركن » :ىلاعت هلوقب كلذ نع هللا ربعو ءاورذتعي

 لب «راكنتسالاو راكنإلا نم غلبأ وه ام ىلع لدت 4 مهركن » ةملك نإو .مهرمأ
 مهنم سجوأو ل :كلذ دعب ىلاعت لاق اذلو «مهئاقل نم ةشحولا ىلع كلذ عم لدت

 ىف رهظي ىذلا ديدشلا فوخلا ةفيفخلاو «سحلاب كاردإلا وه ساجيولاو 24 ةفيخ
 ىف فونخلا رهظو فوخلل اببس اوكردأ ىأ ءفوخلا نم ةئيه مسا ةفيخ نأل ؛ةئيهلا

 دقو «زييمتلا ىلإ لوعفملا نم لوحم زييق بارعإلا ىف ةفيخو «مالسلا هيلع هتئيه
 رقو نأمطا ذئدنع « طول موق ىلإ انْلسِرَأ انِإ فخت ال» :اولاقف اذهب لسرلا سحأ
 4« تكحضف » رتسلا ءارو ةمئاق اهنإ نورسفملا لوقيو 4 ةَمئاَق هتأرماو رارق



 دوه ةروس ريبسفمت اهب

 1 لمعمل ممم ماما ااا الامم ااااام!كئالل لااا اللام !الللل انااا! نئاا ااا

 ا بلل

 ىلع نوضقيس ءالؤه نأب تسنأتسا اهنألو ؛اهجوز ترتعا ىتلا ةفيخلا لاوزب ارورس

 باذع لزن اذإ وأ هموق نم طول ىلع ةفئاحخخ تناك اهنألو ءداسفلاو ةراعدلا لهأ

 اذإ هنأ ىدنعو «تضاح اهانعم (تكحض) نإ لاق نيرسفملا ضعبو .هموق معي

 ظفللا جرخي الو «رورسلا بيسب نوكي ام وه كحضلا رهاظ نإف ايوغل كلذ راج

 ظفللا جرخت ةنيرق تسيل اهنإف مالغب ىرشبلا اهنأ اوعدا نإف ةنيرقل الإ هرهاظ نع
 تكحض امل اهنأو رورسلل كحضلا نأ حجري نأ ىلإ برقأ ىرشبلا نإو هرهاظ نع

 ىرشبلا تناك لسرلا اهعمسو

 .4 60 برقعي قاحسإ ءارو نمو قاحسإي اًهاَنرَشَبَف تكحضف ةمئاق هتأرماو

 نويبنلا هتيرذ نم نوكيس هنأ ىلإ ةراشإلل هنبا وهو قاحسإ دعب بوقعي ركذو

 مالسلا اعيمج مهيلع ىسيعو ناميلسو دوادو ىسومو طابسألا نم ءايبنألا وبأ وهف

 ةبارغو رورس ةيعاد ىرشبلا تناكف دلولا اهنم ناك رجاه امأ «ميقع تناك ىهو

 اهنع تفشك دقف ةبارغلا امأو ءمقعلا ملأ لاوز تقو ىرشبلا هذهلف رورسلا امأ

 ..غاهلرق
 ها اع اس ماض هس

 ؛ نيرمأ ىلع موقي ناك بجعلاو ؛بجعلل ماهفتسالا

 . لمحلاو ةدالولا نس تريدأ دق زوجع اهنأ :لوآلا رمألا

 ١ اذه نإ :تلاقف بجعلاب تخرصو « مره خيش اهجوز نأ :ىناشلا رمألا

 ىف ابلاغ ةملكلا لمعتستو بجعتلل ىه © ىتليو اي :ىلاعت هلوقو . بيجع ءىشل

 رمألل هنأ انه ىدنعو «بجعلا ىف هلامعتسا عاشو «قاش بجعتم رمأ نم بجعلا

 ىف تسحأ اهنأ امك «عضولاو لمحلا مالا اهسفن ىف لمحت ىرشبلا نأل ؛قاشلا

 ىلع انهو هّمأ هتلمح .. . # رمألا كلذ ىف هناحبس لاق امك نهو نم عبتتي امب اهسفن

 .اهل مهلوقب اهبجع ةكئالملا در [نامقل] 4 09 ... نهو
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 01 لاااااااللا

 لا

 يي

 ٌديمح ُهّنِإ تْيَبلا َلْهَأ َمُكيلع ُهئاَكَرَبو هللا تَمَحَر هللا ٍرْمَأ نم نيبجعتأ اولاَق »

 .4 ©9 دج
 امنإ بجعلاو تاداعلا قراوخ نم كلذ نأل بجعلا راكنإل ماهفتسا اذه

 نم هنإف هللا رمأ نم نوكي ام امأ «ةيراجلا بابسألاو دابعلا رمأ نم وه اميف نوكي
 ناك دقف ةوبنلا تيب ىأ 4 تيبلا لهأ# :ىلاعت هلوقو «تاببسملاو بابسألا قلاخ
 .هدعب نم طابسألاو بوقعي هنم ناك ىذلا ءايبنألا دهم مالسلا هيلع ميهاربإ تيب

 . ىسيعو نيساي لإو ناميلسو دووادو ىسومو فسويو

 تاذل فصو 4 ديِمَحإ ةلالجلا ظفل ىلع دوعي ريمضلا 4 ديجُم ديمح ُهنِإ
 « ديجُم و «ماعنإلا اذهل دمحيو هماعنإو هدمح مودي ىذلا دومحملا هنأ ىنعمب هّللا

 .ىلاعتو هناحبس هدجمو هتافصو هتاذ ىف ىلاعلا هنأل دجام نم ليعف نزو ىلع

 باقعلا نوكيلو باذع نم هولجعتسا ام مهب لزنيل طول موق ىلإ هاجتالا ناك

 موق ىف لداجي ذخأ ميلحلا ميهاربإو «مهعمجل ثتجملا ,مهداسفل عطاقلا مراصلا

 نأ ىف ىلاعت هللا لجعي الأو مهلاهمإ ءاجرل تناك ةلداجملا هذه نأ رهظيو ءطول

 :ىلاعت لاق اذلو «نوقحتسي ام مهب لزني

 60 ٍطوُل موق يف انلداَجُي ئرششسلا هتءاجو عورلا ميهاربإ نع بهذ امل إل

 . 4 69 بينم هأَوأ ميلحل ميهاربإ

 هنع بهذ هنأ :امهدحأ نانتمطالاب ميهاربإ سفن ىف ايقلأ ناليلج نارمأ

 اًخأ دلوب ىرشبلا هتءاج نأ رخآلاو «هبهرتساو هعار ىذلا فونلا ىأ عورلا

 موق لاهمإ ىف لداجي ذخأ نارمألا ناذه ناك املف «ةيربلا ىف هكرت ىذلا ليعامسإل
 . طول

 ةلداجملا ىف رارمتسالا ةدافإل عراضملاب ريبعتلاو 4 طول موق يف انلداجي ١)

 بسن ةبارق هب هلو ىبنلا اطول موقلا ىف نأل ؛هبرل ةلداجملا تناكو ةددجتم اهثودحو

 ميهاربإ فصوب ةلداجملا كلت هناحبس للعو .هيلع اقيفش هتاجن ىلع صيرح وهف
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 تا رس

 مراكم نم ثالث تافص ىهو ,# 09 بينم هاَوأ ميلحل ميهاربإ نإ : مالسلا هيلع

 دحأ اهب مهقبسي مل ةشحاف اوبكتراف اورجف طول موق نم نيمرجملا نكلو «قالخألا

 .نيملاعلا نم

 ديري لب باقعلا لجعتي ال وهف ملحلا :مالسلا هيلع ميهاربإل :ىلوألا ةفصلا

 مل نإو ءأطخلاب روعشلا نم هوأتلا ريثك ساسحإلا فهرم هنأ : ةيناثلا ةفصلا

 ةوق ىه امنإو ءاميثأ ىلاعت هللا ليلخ نوكي نأ هللا ذاعمو «بنذ الو ةئيطخ نكت

 .ىلاعت هللا بنج ىف عوشخلاو ساسحإلا

 الإ هبر نع قرتفي ال وهف ىلاعت هللا ىلإ عجار ىأ بينم هنأ :ةثلاثلا ةفصلا

 . ةبرقم ةيندم ةبحم ىف

 نع لداجي نأ حصي الف مهنع عافدلا نع ضارعإلاب هرمأي ىلاعت هللا نإو
 .ليلخلا ءادن هللا هيدانيو نيمرجملا

 رْيَغ باذع مهيتآ مُهّنإو كبر رم ءاج دَف ُهَّنِإ اذَه نع ضرغأ ٌميهارنإ ايف
 . « 69 دودرم

 دق هنأل ؟؛ائيش ريغي نل هنإف لدجلا اذه نع ضرعأ «هل ابيرقت همساب هبر هادان

 ماقملا اذه ىف « كبر ةملكب ريبعتلاو .كالهإلاب هرمأو ىلاعت هللا ةدارإ تضم

 ءىسملا ىوتسي ال هنآل هملظب ملاظلا ذخؤي نأ ىف ةيبوبرلا ىضتقم هنأ ىلإ ةراشإلل

 .ريصبلاو ىمعألا ىوتسي ال امك «ءىربلاو

 ريغ باذع مهيتآ مهّنإو © ةلاحم ال مهب لزان باذعلا نأ هناحبس دكأو

 :تادكؤم ةدعب باذعلا لوزن هناحبس دكأ دقو « دودرم

 .دودرم ريغ هنأب هفصو :اهلوأ

 .ةيمسالا ةلمجلاب :اهيناث
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 .ديكوتلا ىلع ةلادلا نإب :اهثلاث

 ملو طول ىلإ ىلاعت هللا لسر بهذ .«ةلاحم ال الزان باقعلا ناك اذكهو

 تعقو ةأجافملا نأ رهظيو «مالسلا امهيلع ميهاربإ ئجوف امك مهب ئجوف هنأ ركذي
 لاحب مهتيؤرب ةأجافملا نع لغش هنأ وأ «كانه اهركذب انه اهركذ نع ىنغتسا نكلو

 :ىلاعت لاق اذلو ءراهطألا ءالؤه ءاقل دنع مهداسفو هموق

 موي اذه َلاَقَو اَعْرَذ مهب قاضو مهب ءيس اًطوُل اننسُر تءاَج اًمَلَول

 ةلماكتم مههوجو ةقرشم ىسانأ ةروص ىف راهطألا ةكئالملا هللا لسر ءاج

 ءداسف نم هموق هيلع ام لبق نم ملعي وه ذإ ءاطول مهئيجم ءاسف «مهروص
 ءانبلاب © ءيس  ةملكب كلذ نع ىلاعت هللا ربعو ئجافملا ءىجملا كلذ هءاس كلذلو

 :ىلاعت هلوقب كلذ فدرأ مث «ةيحان لك نم ءوسلا هسفن لخاد هنأ نايبل لوهجملل

 مهب قاض ىنعملاو لعافلا نع لوحم زييمت 4 اعْرَذ ةملكو 4 اعرذ مهب قاضو
 الف هعاب قيضي نمك ةيسح ةروصب هقيضل ريوصت ريبعتلا اذهو «هعاب ىأ هعرذ
 لاق دقو ديدش ىأ « بيصع موي اذه َلاَقَو 8 ءامهاد ارش اعفاد كرحتي نأ عيطتسي

 ءالاطبإلا بجوي بيصع موي # بيصعو ةملك ىف ةدشلا ىلع لدي اميف رعاشلا
 ىف اعرذ هيديب ريعبلا عرذي نأ هلصأ ؛« اعرذ مهب قاضو » ىنعم ىف ءاج دقلو
 دمو فعضو كلذ نع قاض هقوط نم رثكأ لمح اذإف .هوطخ ةعس ردق ىلع هريس
 ءرخآ جيرخت اذهو ءردصلا قيض نع ةيانك عرذلا قيضف .عرذلا قيضف هقنع

 . غيلبلا لوقلا هوجو لكل لامح ميركلا نآرقلاو

 نم ناك ام امأ .هموق نم رشلا عقوت دقو طول هللا ىبن رمأ نم ناك ام اذه

 :مهيف ىلاعت لاق دقف هموق

 يتاَنب ءالؤمه موق اي لاَق تاَيَسلا َنوُلَمعي اوناَك َلْبَق نمو ِهِيَلِإ نوعرهي هموق هءاجو
 0 469 ٌديِشَر ْلْجَر مُكنم سيل يفيض يف نوُرْخُت الو هللا اُقَئاَف مكل رهطأ نه
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 ةوهشلا ةدعر ىف عارسإلا اذهب اوءاج دقو «ةدعر ىف عارسإلا عارهإلا

 نيعرسم اوءاج «لوهجملل ءانبلاب الإ اعرهي» لمعتسي الو «ةدسافلا ةحماجلا

 مهو «نيملاعلا نم دحأ اهب مهقبسي مل ىتلا ةشحافلا ةلش نم نيدعترم نيزتهم

 نمو :ىلاعت لاق اذلو «ةشحافلا هذهب مالسلا هيلع طول هللا ىبن دنع نوفورعم

 ىتلا تائيسلا لمع ىلع لبق نم نيرمتسم اوناك ىأ 4 تائّيّسلا َنوُلمَعَي اوناك لبق
 «نوديري اذام طول كردأف ,مهعمتجم ءىستو مهئيستو «اهتاذ ىف ةيناسنإلا ءىست

 اهاضري ال ىتلا ةشحافلا هذه ىف لاسرتسالا لدب نهوجوزتيل مهيلع هتانب ضرعو

 لاقف داسفلاب اورئاكتو درلاب اوحلأو ضرعلا ىف حلأ هنأ رهظيو «هترطفل ناويحلا

 فنصلا اذه لثم دنع ناك نإ مهتءورم ىلإ أجل نأ دعب 4 ديشَر ّلجَر مكم سيل »
 . 4 يفيض يف نوزخت الو » :لاقف ةيناسنإ نم ةيقب وأ ةءورم سانلا نم

 .مهشحف حبقو مهئوس ىلع نيرصم اولاق

 يل نأ ول لاق 69 ديرن ام مَلعَتَل نو قَح نم كتاب يف انَل ام تْمع دَقَل اوُناَق ظ

 . 4 60 ديدش نكر ىلإ يوآ وأ ةَق مكب

 دقف .«قحلا ةملكب ةجاحلا هذه نع اوربعو «ةجاح نم كتانب ىف انل ام اولاق

 ءمهل هللا هحنم قح مثإ نم هنولعفي ىذلا اذه نأ مهيلع ةوهشلا ةبلغ طرفل اومهوت

 .نامزلا اذه ليج نم مههبشي نمو مه

 هعم نم ةلقو مهترثكو مهتوق مامأ هفعضب سحأ دقو هللا ىبن ردص قاضف

 مكعفدب ىل نأ ول ىأ .4ديدش نكر ئلإ يوآْوَأ ةوُق مكب يل َنَأَوُط اسئيتسم لاقف
 نم نكرلاب ىوقلا كلذ هبشو .«مكنود هب عنتمأ ىوق ىلإ ىوآ وأ اهب مكدرأ ةوق

 ىنمصعي لبج ىلإ ىوآو ةدسافلا ضرألا هذه نم جرخأ) لوقلا حصيو «لبجلا

 نوكي ديدشلا فاعضتسالا اذه ىفو «ىنمتلل «ول ةملكو «(مكرش نمو مكنم

 كلذ ىأر دقو «ىلاعت هللا نكر وهو نكر مظعأ ىلإ ىوآ هنأ دجيف هللا جرف

 . ةكئالملا مهو هبناجب نكرلا
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 يي ١١ الا ١

 تفي الو ليلا َنَم عطقب كلطأب رسأف كي اوُصي نأ كب لسر اَنِإ طول اياوُاَف ج

 حْبّصلا سيِلأ ٌحْبّصلا مُهدعْوَم نإ ْمُهَباَصُأ ام اًهبيصُم ُهَّنِإ كتَأرما الإ دَحَأ مكسم

 .4 69 بيرقب
 كبر لسر انإ مهلوقب «ةاجنلا ىنمتي فعض لاح ىف ناك دقو ءطول ئجوف

 نم كردأ دقو «نيعمجأ سانلا ىلعو كيلع ماوقلا وهو كثعبو كابرو كقلخ ىذلا

 .كلذب اوءدتباو هئاجنإو هموق باذعل اوءاج مهنأ هللا لسر مهنوك

 ىذلا ءزجلا وهو :«ليللا نم عطقب» ءاليل ريسلا ءارسإلاو « كلهأب رسأف»

 ىف نونوكيو نوعجهي ثيح ريخألا فصنلا نم ابيرق وأ ليللا فصتنم ىف نوكي
 . قيمع مون

 امم هوحنل وأ عاتمل فلختي الو هءارو رظني ال ىأ 4 دَحأ مكنم تفشلي الو
 هلوقب ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت هللا اهفصوو «هتأرما تينثتساو .«مكسفنأ نع مكلغشي

 امك ءاهب لزان باذعلا نإو [توبكنعلا] 469 نيرباغْلا نم تناك هتأرما الإ...
 ةلالدلل لعافلا مساب ربو «مهباصأ ام اهييصي نأشلاو لالا نأ ىأ مهب لزان وه

 ىضاملاب ريبعتلا ىف 4 مهباصأ اًمإ» :ىلاعت هلوقو ءاهب ادكؤم الوزن هلوزن ىلع
 الف هّللا َرْمَأ , ىتأ :ىلاعت هلوقك عوقولا ديكأتل دعب عقي مل باذسعلاو

 .[لحتلاا هولجعتست

 سيلأ حبصلا مهدعوم نإ إ» :اولاقف بيرق هنأو باذعلا لوزن دعوم نيعت دقو

 ىنعمو «بيرقل هنإو حابصلا ىف مهب لزان باذعلا نأ ىأ 4ٍبيِرقب حبلا
 ةغيصلا هذهب ءاجو «تابثإ ىفنلا ىلع لخد دقو ىفنلل وه ذإ «ريرقتلا ماهفتسالا

 :ىلاعت لاقف ءديبملا ديدشلا باذعلا ناك مث ءابلاب دكأ دقو عوقولا ديكأتل

 09 ٍدوُضَم ليجس نّم ةراجح هيلع اًنرطَمَو اهلفاس اهيلاع اَمْلعَج انرمأ ءاج اًمَلَف

 . 4 69 ديعبب َنيملاَظلا نم يه امو كّبر ددع ةَمَوَسَم
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 مهب تفسخ ىأ 4 اهلفاس اهيلاع اَنْلعَجظ «باذعلاب انرمأ ىأ 4 اَنْرمَأ َءاجإط

 مهب ضرألا فسخ دعب قحالتملا باذعلا ناكو ءالفاس راصو ىلاعلا دهناف ضرألا

 نم ةراجح اهيلع انرطمأو :هلوقب ىلاعتو هناحبس هروص ام مهرايدل اهعالتباو

 . نيط نم ةراجح هنأب ىراجحلا رطملا اذه نع ربع اذلو ءرجحتم نيط ىأ # ل يجس

 هيلع مّلَعم رجح لك ةمّلعم ىأ «ةَمَوسَم .عطقني مل عباتتم ىأ «دوضنُم و

 هيف اونظ ىذلا رطملاب ةعباتتم تلزن ىتلا ةراجحلا تهبش هنأ ىرنو «باذعلا ةراشإ

 .ميلألا باذعلا وه اذإف اثيغ

 مهرفكو مهكرشل ةكم ىكرشم نم بيرق كلذ نأ ىلإ هناحبس راشأو

 نم يه امو : هلوقب دومثو حلاص ةصق ىلاعت هللا متخ اذلو كك ىبنلل مهدانعو

 مل نإ هلثم مهبقرتي هنأو ,ةكم رافك نع ديعبب سيل كلذ نأ ىأ «ديعبب نيملاّظلا

 .راصبألا ىلوأل ةربعل حون موقو داعو دومث صصق ىف نأو «اونمؤي

 بيعشو نيدم'

 ٌرهاَحَأَنيِممَلإَ

 زيكا ناديا لايصال
 روَقتَو مز طي ورم باذع فان ف

 00 دال طل تامل لاتسملا 1

 ل 9 َْْت ع 18 0 ده

 8 أنأ [َم يل تبق

 نا خ 2 ّصْأَت كلتؤلَصَأ ثيَعُسدَي لاف © ظيفَح
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 ربح

 اًوكمْماَم اَسِلوَمَأ ف َلَحك نأ اتؤآتا ُدبَعاَم كر
 نإ رشيد مْوَمْعْلاَف © ُديِشيلا ميسا َتنأَل كلَ
 أمسح يو ل

 5 كي 0 2 رم ع هنعمل هذ 2004
 4 8 هه ا )0 2

 0 مِصيِنَأََقاَفْس مُكَتَمِرجيال و ْوَعََو

 مُكحِنَم و مَ امو حيلص عود ره ضو حن
| 

 1 2 1 جر ساما رخإ ح2 هه
 - نهي ١ ومن هراورْفْعَتْسأَو هيل د كلريعس

 مج رع ع رو 72

 ع دودو ميبحر

 :ىلاعت لاق

 اوصَقََت الو ُهَريغ هْلِإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي لاق اًبيعش مهاَحَأ نيدم ئلإو »

 . 4 69 طيحُم موي باَذع مُكيلع فاَخأ يّنإو ريخب مكارأ يّنِإ نازيملاو لابكملا

 ركذ # ابيعش مهاخأ إ» «حلاص موق نم هلبق ام ىلع فوطعم # نيدم ئلإو
 ئلإو ةملك ىفو «مهتباؤذ نمو «هموق نم نوكي لوسدرلا نأل مهوخأ هنأ

 فطع نأل 2( نيدم ىلإ انلسرأ ىأ «فوذحم لعفب قلعتم رورجملاو راخلا 4 نيدم

 .لعافلا راركت ةين ىلع نوكي قسنلا

 ىتلا هللا ةينادحوب ناميإلا مهيلإ بلطيو 4موق اَيإ» :هلوقب ةلدابتملا ةبحملا ىلع
 4 نمط ةملكو 4 ةَريغ هَلِإ نم مكل ام هللا اودبعا موق ايإ» :هدحو هتدابع ىف ىلجتت
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 هنأل ؛هريغ ةيهولألاب فصوي ال ىأ «هريغ هلإ ىأ مكل ام ىأ , ىفنلا قارغتسال انه

 .ءىش هلثمك سب ل هتافص ىفو هتاذ ىف دحاو هنألو هدحو قلاخلا

 نم دحأ اهب مهقبسي مل ىتلا ةشحافلاب او 1 رهتستا دق طول موق ناك اذإو

 لايكملا ىف فيفطتلاو تالماعملاو نايبلا ىف داسفلاب نيدم لآ رهتشا دقف «نيملاعلا

 الو : ىلاعت لاقف هلحو هّللا ةدابعب رمألا دعب فيفطتلا نع مهاهن اذلو «نازيملاو

 . 4 نازيملاو لايكملا اوصقنت

 مكارأ ىأ .#ريخب مكارأ ينإ 9 :هلوقب كلذ نع هيهن ميركلا لوسرلا للعو

 قح ذخأ مكل لوسي رقف ىف متسلف «ريفولا قزرلا مكدنعو شيعلا نم ةعس ىف
 عمطلا نكل ءمارجلا ىلإ مكيديأ اودمت الف لالحلا نم ةعس ىف متنأ لب «مكريغ

 موي باذع الإ لاحلا هذه ىف اوناك نم عدري ال هنإو (مكريغ قوقح ذخأب مكيرغي

 . الوه هنم دشأ ىلإ باذع نم اهيف نولقتنت ةرئادلا ةطاحإ مكب طيحي ىذلا ةمايقلا

 . لماعتلا نسح نم هيلإ اديكأت ءافولاب رمأ ليكلا فيفطت نع ىهن نأ دعبو

 وقعت الو مهءايشأ ساّلا اوُسَحْبَي الو طسقلاب َناَيِمْلاَو َلاّبْكمْلا اوُقَوأ موق مام

 اوفوأ موق ايو :لاقف مهعفن ىف ةبغرلاو ةدوملا ءادن مالسلا هيلع هادا

 اوُسْحبَت الو» «نيصوقنم ريغ نييفاو امهباحصأل امهوطعأ ىأ 4 نازيملاو لايكملا

 انهو ءهتاذ ىف ملظ قوقحلا صقن نإف مهقوقح مهوصقنت ال ىأ 4 مهءايشأ سائلا

 لكأ اهيف ةلماعم لك نع ىهن مهءايشأ سانلا سخب نع ىهنلا امأ «نزولاو ليكلا

 باصتغالاو ةقرسلاو ةوشرلاو ةنايخلاو سيلدتلاو شغلاو ابرلاك . لطابلاب ريغلا لام

 . لطابلاب اهل لكأو سانلا لاومأل صقن نم كلذ ريغو

 ىف ىو ةدايسو ؛لطابلاب لاومألا ذخأ لالحتساو م لماستلا ثإو
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 هلوقو «ةدساف ةلماعم لكو ءاهباصتغاو قوقحلا صيقنت وثعلاو # نيدسفم ضرألا يف

 ةقسافلا تالماعملا هذه لاح ىف مكنأ ىنعملاو (واولا) نم لاح # نيدسفم و :ىلاعت

 نإ مهل لوقي مث .ةلاحم ال اهيلع بترتم هنأل داسفإلا مكب سبلت دق نونوكت
 :لوقيف ىقبأو نمثأ وه ةحبارلا ةراجتلا نم مكل دوعي ىذلا لالحلا بسكلا

 . 4 09 ظيفحب مكي نأ امو َندموُم مح نإ مُكَل ريح هللا تيب ط
 ريخ ىه مكتالماعمو مكرجاتم نم مكل لضفت ىتلا لالحلا ةليلقلا ةيقبلا ىأ

 ةعانقلا دلوي ناميإلا نإف 4 نينمْؤُم متنك نإ ارفو رثكأو مكقازرأل نمثأو مكل

 مكيلع انأ امو إف :لاق اذلو «عماطملا قورب تحت لاجرلا عراصمو ؛عمطلا عطقيو

 .مهسفنأ مهملظو هللا بضغ نم مهظفحي ظيفح 4 ظيفحب

 عمطل او ملظلاو رسخبلا نم هيزنتو كرشلا نع رسفنلل هيزنث بيعس م ةوعد هذه

 . !؟هموق ةباجإ تناك اذامف

 ام اَنلاَوْمَأ ىف لع نأ وأ اَنْواَبآ دبي اَم كرت نأ كرمأت كتالصأ بيعش اياولاق

 . 4 60 ديشُرلا ميلَحْلا تنأل َكّنِإ ءاَشَ
 ةالصلا ريثك ناك املو «تاالماعملا حالصإ ىفو ةدابعلا ىف هتوعد اوركنتسا

 ىلاعت هللا ةدابع ىلإ انوعدت نأل كعفدت ىأ 4 كرمأت كتالصأ # اولاق ةعارضلاو
 نم كلذو ء مهتالماعم حالصإل هتوعد نوركنتسي امك «ناثوألا ةدابع كرتو هدحو

 .ةميركلا قالخألا ئدابم

 مهلوق نإ نيرسفملا ضعب لاق ,4 ديشرلا ميلحلا تنأل نإ :نولوقي مث
 كدحو كردملا ديشرلا لقاعلا كسفن بسحتأ نولوقي مهنأك ءهيلع امكهت ناك اذه

 .كلذك تنأ امو

 (نإ) ب هودكأ اذلو «مهكاردإ ىلع هأئعم نيدصاق كلذ اولاق مهنأ ىرأ ىنإو

 هرومأ ربدي ىذلا 4 ديشّرلا و «كردملا لقاعلا : 4 ميلحلا و «تنأو «ماللابو «نأب

 . لقعلا مكح ىلع
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 ناك كاردإلاو دشرلاو لقعلا نم هيلع تنأ ام ىضتقم نإ نولوقي مهنآكو

 ءانفلأ ام ىلع انكرتت نأو انؤابآ دبعي ناك ام كرتن نأ نع اناهنت الأ كيلع بجوي

 «ريثكلا ريخلاو ريفولا حبرلا انيلع ردت ىتلا انقرط نع اناهنت وأ انلاومأ رداصت الأو

 ىلإ ةوعدلا نوبسحي ذإ .ءاوهألا نم لقعلاو داسف نم سئنلا هيف عقت ام دشأ كلذو

 . مهداشرإ هللا ىبن دواعيو «قيلي ال ام ريخلا

 نأ ديرأ امو انسح اقر هنم يِقَررو يب نم نيب ئَلَع تنك نإ منْ أرَ موق اي لاق ©

 يلع هّللاب الإ يقيفوت امو تعط ام حالصإلا الإ دير نإ ُْنَع ْمُكاَْنَأ ام ىلإ مُكَفلاَخَ

 . 4 62 بينأ هْيَلِإو تلك
 نم كعنمي دشرو لقع نم هيلع تنأ ام نإ ءانمهف امك ىبنلل اولاق نأ دعب

 ادكؤم مهل لوقي ءانبساكمو ءانرجاتم عنم ىلإو ءانؤابآ هيلع ام كرت ىلإ انتوعد
 : ةثالث ارومأ

 لوقي اذلو «ةوعدلا هذهل ثوعبم هنإو «هبر نم ةنيب ىلع هنأ :لوألا رمألا

 ماهفتسالا هيبنت © متيأرأ» :هلوق ىفو 4 يّبَر نّم نيب ئَلَع تك نإ ُمئيَأرَأ» :اهبنم
 انه (نإ) 4 يب نم ةنيب ىلع تنك نإ إف :هلوقو «ديدشلا هابتنالا ةراثإو ريرقتلل هيف

 ىتلاسرب نايب ىأ 4 ةنيب ىلع تنك )» ىناثلاو «رمألا هنأ ىأ ءديكوتلا نون نم ةففخم

 .دوجولا نوئش ىلع ماقو ىنابرو ىنقلخ ىذلا ىبر نم

 سيلدت الو فيفطت الو ملظ ال ابيط انسح اقزر هقزر هللا نأ :ىناثلا رمألا

 ىفو «ابيط الالح اقزر هديرأ نكلو ءاقزر مكنم ديرأو قح ريغب سانلل اسخب الو

 .هب ةودقلا ىلإ ةوعد كلذ

 نأ ديرأ امو» :لوقيف هيلإ مهوعدي ام هسفن ىلع قبطي هنإ :ثلاثلا رمألا

 ىنإ ىأ «نولوم متنأو هنع مكتيهن ام دصقأ نأ ىأ .4 هنع مكاهنأ ام ىلإ مكفلاخأ

 .هنع مكاهنأ ام لعفأو مكاهنأ الف مكتيهن ىتلا رومألا ىف ىهنلاب ذخألاب ئدتبأ

 «مكتيهن ام ىلإ مكفلخ دصقأ ال ىأ مكفلاخأ الو « ةبيط ةودق هنم اوذختيل كلذو
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 مهترخآو مهايند ىف مهحالص هيف ىذلا ريخلا وه هيلإ مهوعدي ام نأ نيب مث
 انه «نإ» 4 تعطتسا ام حالصإلا ذل ديرأ نإ :لاقف «مهتعامجو مهسوفن حالصإو

 امإ» ىتعاطتسا ردق ىلع مكسوفن ىف مكحالصإ الإ ديرأ ام ىأ ةيفانلا ىه

 .هعيطتسأ تمد امو ؛هتعطتسا اذإ حالصإلا ديرأ «ةيطرش انه (ام)و 24 تعطتسا
 ىتعاطتسا حالصإلا ديرأ ىنإ :ىأ ردصم ىف اهدعب ام عم ةكبسنم ةيردصم وأ

 اهققحيو «ةياغلا ىلإ ىنلصوي ىذلا وه هدحو هللا ىأ ,4 هّللاب الإ يقيفوت امو

 هَيَلإو 8 يلع الإ دمتعأو لكوتأ الو ءهدحو هيلع تلكوت ىأ 4 تلّكوت هيلع
 تارابعلا هذه ىفو «ريخلا ىلع ىنيزجي ىذلا وهو ؛«عجرأ هدحو هيلإ ىأ 4 بينأ

 ىف هللا ىلع دامتعالا ديكأتو «ةعامجلاو سفنلا حالصإ ةدارإ ديكأت «ثالشلا

 .هناحبس هيلإ عوجرلا ديكأتو «جئاتنلا

 «بناج ىف وهو «بناج ىف اوراصو هوقاش مهنأ بيعش هللا ىبن ىأر دقو

 نم مهب لزني نأ مهقاقش ةجيتن مهبيصي نأو «نايصعلا ىلإ ةبناجملا هذه نأ ردقف

 اقيفش لاق اذلو «ءطولو «.حلاص موقو ءدوه موقو «حون موقب لزن ام باذعلا

 نأ يقاقش مُكَتمِرَجَي الإ» «قيفرلا بحملا مهادان 4موَق ايو مهب اقيفر مهيلع
 «ديعي مك طوأ موق انو اص موق أ دو مف حول مق باسأ امم مكس
 ىهو «مهريغ نم ربعلا مهيديأ نيبو «ةبقاعلا ءوس ىلإ هيبنت هيف مالكلا اذهو
 ىلع ةدناعملاو ةقاشملا مكنلمحي ال 4مكمرجي الا» مهرمأ ةبقاع ىف مهلبقتست
 باصأ امو «قرغ نم حون موق باصأ ام لثم مكبيصيف نايصعلا ىف مكرارمتسا

 «ةفجر اهعبتت ةحيص نم حلاص موق باصأ امو «ةيتاع رصرص حير نم دوه موق

 مهضرأ نإ لب .4ٍديعَبب مكن طول موق امو 9 اذه ىف لاقو ءطول موق باصأ امو
 . مكضرأ بقاصت

 اونديل ةبوتلا باب حتفي مث «مهرذني «هموقب قيفر ىلاعت هللا ىبن ابيعش نإو
 : لوقيف .هوفاجي الو «هنم
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 نأ مهيلإ بلطي 4 69 دودو ميحر يّبر َنِإ هَل اوُبوُ مث مُكَبَر اورفغَتْساَو »
 ىف ءوسو «كرش نم نوبكتريو اوبكترا امع هترفغم اوبلطي نأب «مهبر اورفغتسي

 نأ دعب هيلإ اوعجري ىأ «هيلإ اوبوتي مث مهل رفغي نأ هللا ىسعو «تالماعملا

 ىلع ةلالدلل « مث ب فطع اذكو ءرافغتسالا نع ةديعب ةبوتلا تناكو ءاودعب

 «ةبوتلا هلوبق للك دقو ءرفغي ىلاعت هللا نكلو ءاولعف ام حبقو ءاوبكترا ام مظع

 هبرقو «هقلخب هتمحر ببسب هنإ ىأ 4 دودو ميحر يب نإ » :ىلاعت هلوقب هترفغمو

 ؛هيلإ عوجرلا باب قيفرلا بيعش نيبيف ءمهتبوت لبقيو ءمهل رفغي ةدوملاب مهنم

 .ديدش موي باقع مهب لزني نأ لبق ءهدابع نم بيرق هنأ مهفرعيو

 باقعلا الإ قبي ملو :تاظعلا عطنت مل

 ُلوُهَناَمَي اريثَك هَفْفَناَم ثيم عشا

 َتَآَيَوَكَتَمَيل َكطعَرالَوَ ًاديِعَص اَِضَكَرلاَنِإ و
11 

 نم مكَلءزع بطْهَرَأ و وَفي َلاَق 007 مرعب هداَنَعْلَع

 َتوُلَمْحَتاَمي 0

 لين نستمع أوُلَمْعَأِ وَفي ايي طيح
 معا .َ 8 ويم 22 م حل
 وه رهو ِهيِرحُباَدَع هِيَ م ح .ر و

 دص
 رس 2 1 - مج ده 02 سا مان كرو

 ءاَجاَملَو هللا ُبيِقَركحَعَم ٍقإإَوْبَقَت 9 ُُث

 هر #
 20 000 مدس سطس لس

1111111111 1 
 منح كس هر مو الا 0 سو

 5 دف تيوثيح مهرب دفاوحْبصاَه حيض أمل :نبزلا
 را

 منح و رو <

 دن دوم تديبامكَنيدمَلادعب ,الأ [َفأوتعْيَرَلَ
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 اولاق اهانبم ىف ةقيقرلا ءاهامرمو اهانعم ىف ةيوقلا تارابعلا هذه دعب
 نم اريثك كردن ام ىأ 4 لوُقَت امم اريفك هَقَفَت ام بيعش اياولاق » ابيعش نيدحتم
 ديري امل نيركنتسم هوركذ لب ءامهف اودادزيل كلذ اوركذ امو .مهف كاردإ كلوق

 نسحو «ديحوتلا ىلإ هتوعدل اراكنإو ءهلوقل اضفر نمضتي وهو «هب نينيهتسم
 قح سخبلاب ةلماعملا نأكو ءهقح قح ىذ لك ءاطعإو اهيف لدعلاب مايقلاو .ةلماعملا

 كّطهر الولو اًفيعَض انيف كارتل اًنإو » :نيددهم اضيأ نيدحتم اولاق اذلو مهل

 الولو ءءوسب هودارأ اذإ مهيلع عنتمي ال افيعض هنوري مهنأ اودكأ 4 كاتمجرل
 كانلتقل ىأ ؛كانمجرل مهبضاغن نأ ديرن الو ءاننولاوي نيذلا كتبصع وأ .كتعامج

 عنتممب ىأ 4 زيزعب انيلع تنأ امو :تومت ىتح ةراجحلاب ايمر لتقلا ىهو «ةلتق رش

 «ىفنلا دشأ مهيلع زيزع هنأ اوفنو ءكمجر اندرأ وأ ءءوسب كاندرأ نإ ءانيلع

 «مهتوقب رارتغا كلذو ,4 انيلع © ميدقتبو «ءابلابو «هراركتو باطخلاب .هودكأف

 .مهيديأ ةضبق ىف هنأب ديكأتو «مهتوطسو

 ازتعم «هبر ىلع ادمتعم مهديدهتب ئباع ريغ بيعش ديشرلا ميلحلا دريو
 َنوُلَمْعَت اَمب يّبَر نإ اًيرهظ ْمُكَءاَرَو هوُمَتَدَحَناو هللا نم مكيَلَع رعَأ يطهرأ » :هتزعب

 ىنعملاو ,مهرورغبو مهب مكهت..هيفو «عقاولا راكنإل ىراكنإ ماهفتسالا « طيحم

 عادخناو «رورغ ىف متنأف كلذ متمعز نإو ؛هللا نم مكيلع زعأ ىطهر سيل

 ةزعلا اذ هللا متيسن ىأ 4 اًيرهظ مكءارو هومَتدَحّتاَو » :ىلاعت هلوقو «مكسفنأب

 ةلالجلاو ةزعلا بر متلعجو هللا نم مكيلع زعأ ىطهر نأ متبسحو «لالجلاو

 هلعف هبشف «هريكفت ءارو رابتعالاب ريدحلا رمألا حرطي نمل ريبعت اذهو ايرهظ مكءارو

 هعنام هللا نأب مهدده دقو اري ال ثيحب «هرهظ ءارو رمألا ىمري نم لعفب

 هيلع ىفخي ال لومشو ةطاحإ ملع ملاع ىأ 4 طيحم نولمعت امب ير نإ :هلوقب
 ىبرب ربعو «مكب طيحمل هنإو «مكيلإ هلوسرب نوديرت امو «مكلاعفأ نم ءىش
 .هسرحيو هةيمحيو هنرو هأشنأ ىذلا وه هنآل ء مهنم هيماح هنأب ةراشإلل
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 ىلع اولمعا موق ايو» :لوقيف .مهداشرإ ىف ىداهلا ىبنلا لسرتسيو

 ام لماع ىنإو مكيلع وأ مكل هتجيتن نوكتل «هلمع نم نونكمتت ام ىلع 4 مُكتاَكم
 عوقولا ديكأتل (فوس) 4 نوملعت فوس ءهب ىنلسرأ امو «هنم ىلاعت هللا ىننكمي

 «نيلفاسلا لفسأ ىف هلعجيف ءهب لزني 4 هيِزَخي ف ايندلا ىف 4 باذع هيتأي نم

 امك ءمكبذكو مكيزخ كاذنيح نيبتف «هتوعد ىفو «هلوق ىف 4 بذاك وه نمو»
 . مكراذنإ ىفو ءهيلإ مكتوعد اميف ىلوق قدص نيبتي

 عبتتم بيقر مكعم ىنإو «مكلبقتسي ام اوبقترا 4 بيقر مكعم ين اوبقتراو »
 ؛هتاقيم ىف ىلاعت هللا رمأب مهب باذعلا لزن مكبرو ىبر هللا رذنأ ام قدص عقوتم

 اوناكو ءايندلا ىف اباقع مهل هانردق ام ىأ 4 اًنرمأ ءاج اّمَلَو » :ىلاعت لاق اذلو

 ةمحرب اونمآ نيذلاو ابيعش ىجن نأ دعب هرمأ ىلاعتو هناحبس ركذ مث هب نولجعتسي

 ىفو «باذعلا نع مهدعبأ نأو ناميإلا ىلإ مهاده نأ ىف هتمحر تناكو ءهللا نم

 .ةمايقلا موي ميقملا ميعنلا مهلبقتسي هنأ

 لزنأ ام نأ نايبل رامضإلا عضوم ىف رهظأو 4 ةحيّصلا اومَلَظ نيدّلا تَدَحَأَو »

 عنمب ملظلاو «نازيملاو لايكملا صقنب ملظلاو كرشلاب ملظلا هببس باذعلا نم مهب

 .مهظوظح مهسخبو .مهقوقح سانلا

 مهرايد يف اوحّبصَأَف 8 لاق اذلو ءاهب اوتام ضرألا ىف ةفجر اهتعبت ةحيصلاو
 توملا نأل ؛اكارح نوعيطتسي ال مهنكامأ نومزالم نومئاجو .نيتيم ىأ .4 نيمئاج

 .ةكرحلا مهدقفأ مهادلا

 اهيف اوميقي مل نأك . (دومت تدعب امك نيدمل ادعب الأ اهيف اونغي مل نأك ]ف

 اهنم ءاقب ال اذه انتقو ىلإ ايندلا ةعتم نأ ىلإ ريشي اذهو ءاهيناغمب نيعتمتسم ةماقإ

 نم ادرطو ادعب الأ ىأ 4 دومت تدعب امك نيدمَل ادعب الأ 8 :هناحبس لوقيو .ءىشل

 .تكلهو دومث تدعب امك «نيدمل اكالهو «ىلاعت هللا ةمحر
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 كالا ١

 نوعرفو ىسوم ةصق رج وم

 :ىلاعت لاق

 هج رس سل

 دّقلو

 توعرف لإ يو نيو نيم ٍنلطْلْسَواَباَب ,وم اَنْلَسَرَأ
 و 2-11 4 أس 10 000

 ؛ أو ٍديشرب تتروعرف م و نوعرفرما وع افءوي المو
 اَكلأوَهَدَرَو 1 2 سس حس و هي ١

 ُدرولَأَسْفِيَوَراَل ؛ءلامهدرؤاف مدل مويراموت مدعي

 ية هذه أوي أو 27 ذوروملا
 هم

 0 3 ُدوُهَرمْلا دفا

 ؛راركت هيف نأ رمألا رهاظ ودبي ناك نإو «هيف رركم ال نآرقلا صصق نإ انلق

 .ةربعلا ردق ىلع نوكي ركذلا نأل

 ركذ اذلو «مهيلإ نويبنلا ثعبي نيذلا ممآلا لاوحأ ركذي عضوملا اذه ىف انهو

 ىتلا ةيلاوتملا تايآلا لصفي ملو ءنوعرف مهعابتا نم مهب لح امو ءنوعرف موق

 ىلاعت هللا مهكلهأ ىتح اوعدتري مل مهو «ةيآ دعب ةيأ ىسوم ىدي ىلع ىرجت تناك

 دقو نوعرف لاح ركذ امككو «فارعألا ةروس ىف كلذ هناحبس ركذ امك قرغلاب

 .ىلاعت هللا هلبقي ال اناميإ هتايح ىف قمر رخآ ىف نمآو «قرغلا هباصأ

 ىلاعت هللا دكأ 4 69 نيبُم ناَطْلَسَو انتايآب ئسوم انلسَرَأ دقلو 9 :ىلاعت لاق

 اناطلس اهامسو «ةرهاق ةرهاظ ةجحيب تانيبلا تايآلاب هلاسرإ دكأو ىسوم لاسرإ

 نم ابلاغ اناطلس اهبحاصل لعجت اهنأل ؛اناطلس ةجحلا ةيمستو ءانيب ىأ ءانيبم

 مث «لعفي اميف هنوكراشيو «هب نوطيحي نم ىأ #هئلمو نوعرف ىلإ جاجتحالا
 «رصم لهألو «نوعرف لآل قيمع فصو وهو «نوعرف الم لاح هناحبس فصو
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 لاح كلذكو ءاقلطم هوعبتا ىأ 4 ٍديشرب نوعرف رمأ امو نوعرف رْمَأ اوُعبتاَف » :لاقف

 مأ ادشر ناكأ ءاوسو ءاملظ ناك مأ الدع ناكأ ءاوس امئاد اهمكحي نم عبتت رصم

 مه» :صاعلا نب ورمع ىبرعلا مهفصو اذلو «مهل لالقتسا ال عابتأ مهف «الالض

 ريغ نع ايندلا ىف هوعبتا امكف «هءارو ةمايقلا موي نونوكي عبت هل مهنألو «بلغ نمل

 راثلا مهَدروُأَف ةَمايقْلا موي هَموَق مدقي 8 ةمايقلا موي مهيف لاق - نوعرف هنأل لب «كاردإ

 عقنو ءمهماسجأ ديربتل سانلا هدري ىذلا وه درولاو 4 6 دوروملا درولا سئبو

 نودجيف ءاهنودري ذإ «مهلاحب امكهت هب رانلا تيمسو ءمهدابكأ بيطرتو مهتلغ

 . تارفلا ءاملا لدب ةججأتملا رانلا

 دقرلا سكب ةمايقلا ميو نعل هذه يف اوعِبتَأَو ل :توغاطلل ةيعبتلا هذهب مهنأو

 مهب لزنو ةماركلاو ةزعلا نم اهيف اودرط ةنعل ايندلا هذه ىف اوقحلاو 4 69 دوفرملا

 دفارلا هب نيعي ىذلا نوعلا ىأ 4 دفّرلا سب ةَمايقلا ميو » ءتقملاو لذلاو ناوهلا
 نيذلا نييرصملا لكو «هعبتا نمو نوعرف نأ ىأ «ناعملا ىأ 4 دوفرملا » «هنيعي نم

 مهو «مهنيعي وهف ءرخآلا مهنم لك نيعي «رانلا دافرإ لدابت ىف نونواعتي «هوعبتا

 ؛ةايحلا ىف لالذإلاو لذلاو ملظلا ىلع اونواعت ذإ «مهلاحل ريوصت اذهو «هنونيعي

 .ةافولا دعب رانلا دافرإو تقملا ىلع اونواعتف

 انه ىلاعت هللا صق اميف ةربعلا

 فلك روسو قت ارا أ

 اوملظ ن كلل وه

 2-2-2 سر يعاد 0 0 20 00 ه- ومو 2

 5 امو مَعَ اجامل ءّىش نم 4 |

 0 0 هير ل

 0-5 ادم هو ئرُصلاَدَمكآءَكْيَرْد ذخَأ كلل و
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 َوَرْخِكْلا َباَدَعَفاَحْيرَمْل ُهَيَذل كلذ فَي ديِدَسمِبل
 اسس -_ 1

 اكد 2 رم ري كو سال عومي
 قف لكمال أب ٍدوُدَعَت لجل ال م رع < وك كى هه

 8. رس رس كريو سس هر ويا يح 45 أ

 قفا وفَس نذل ما 2 ديِعَسو قسم هْسِمف نإ

 ِتَماَداَماَيِؤيِددَح  ٌنبِهَسَورِفَ فمها
 دب هيام َكَيَرمَْر عامل سدا ُتومَتلأ
 ِتَماَدَماَِوَندَحَوَتَبكىفَ أودعس َن دل امَأَو لدا
 7 زوَُجيَرَع طع تب سل لاول
 يديك دودج الو ُدبمَتَم ةيَرم ىف كتاف
 هل - ضلال سا هع حس ل
 5 صومه مهو اَنِإَو لبق مهّؤاباع

 ام ضعب ركذ وأ ظعاولا قداصلا صصقلا كلذ ميركلا نآرقلا قاس نأ دعب

 ٌديصَحَو مئاق اهنم كيَلَع هصقن ئرقلا ءابنأ نم كلذ :ىلاعت لاقف «ربع نم هيف

 .حلاصو ءدومثو دوهو داعو ءهموقو حون ةصق نم قباسلا ىلإ ةراشإلا © 0

 رابخأ 4 ءابنأ نم» ميكحلا صصقلا اذه ىأ .نوعرف نايغطو «؛بيعشو نيدمو

 وعدت ىتلا كتيرقك ءاهيف نوعمتجيو «سانلا اهيلإ كرحتي ىتلا ندملا ىأ .ىرقلا

 تكرشأ فيك ءاهءابنأ كاتفرع ىرقلا هذه نإو ءاهيف كرشلا طسو ىف ديحوتلا ىلإ
 ءاهب هللا لزنأ ام راثآ نودجي ردتقم زيزع ذخأ هللا اهذخأ مث «ترباكو تدناعو

 دوعلا لثمك هلثم مئاق 4 ديصحو مئاق اهنم .اهب لح ام نايبب ىدانت اهضعب موسرو
 عرزلاك دوصحم وه ام اهنمو «هيف ةايحلا ءام فجو ءاماطح راص اذإ عرزلا نم

 .ءالؤهب لزن ام ىلع لدي اذهو «هروذج ضعب ىقبو «همئاق عطق ىذلا دوصحملا
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 نوئزهتسيو كبحصو كنوذؤيو «نودناعيو ءنوغطي نيذلل ةربع كلذ ىفو

 . مهيلع ىلتت ىتلا هتزجعمو «مهيف هللا تايآ نم نورخسيو مكب

 نكلو مهاَمََظ امو :ىلاعت لاق اذلو «مهملظ ببسب وه مهب لزن ام نإ
 . 4 مهسفنأ اومَلَظ

 نسحملا ىوتسي ال هنأل ؛الدع ناك لب ءاملظ نكي مل مهب لزن ام نأ ىأ

 ءازج وهف «رورحلاو لللا الو «رونلاو تاملظلا الو ءريصبلاو ىمعألاو «ءىسملاو

 ءكرشلاب مهلالضإب مهسفنأ اوملظ نكلو ؛.هسنج نم لمعلا ءازجو «لمع

 اهتعاشإو «مهلهأل اهداهطضاو قحلل اهتدناعمو ءداسفلا قيرط ىف مهقايسناو

 .ميقتسملا كردملا لقعلا لدب ماهوآلل اهعوضخو «لالضلل

 ءمهداسف رارمتسال اعنم مهب لزن ىذلا كالهلا اذه ىف اودرت اذإ مهنإو

 وأ ةراجحلا نم اهوذختا ىتلا ةهلآلا نأ انايب انايع مهل ادب  مهتبراحمو «مهنايغطو

 اذلو ءمهب زن امم مهيمحت الو ءاعفن مهل بلجت الو ءارض مهنع عفدت ال ءاهريغ

 ,4ء يش نم هّللا نود نم نوعي ي يتلا مهتهلا مهنع تنغأ امف» :هتمكح تلاعت لاق

 هلل ةداضم اهومعز ىتلا ةهلآلا مهلع تنغأ ام ىأ «ىفنلا قارغتسال انه © نم

 . ءانغلا نم ءىش ىأ ىلاعت

 لك ةزجاع ىهو ءاهتاذ ىف ةهلآ تسيل اهنأ نايبل «مهيلإ ةهلآ ةملك فاضأو

 لالض ىف تراسو ؛مهتلضأ ىتلا مهماهوأو «.مهمعز ىف ةهلآ ىه امنإ ءزجعلا

 ىصقأ ىلإ لالضلا ىف اوراس مهنآل ؛ ؛مهدفت ملو «مهتزخأ ةهلآلا هذه نإ

 مكدوجو ىلع مئاقلاو مكقلاخ وهو «كالهإلاب 4 كبر رمَأ ءاج امل 8 مهنإ لب ةياغلا

 كالهلا بابتلا 4 بيبتت ريغ مهوداز امو عفنل ابلج الو ءررضلل اعفد اوعيطتسي مل

 اكاله الإ مكوداز ام ىأ ء؛هتاذ ىف فعاضتي ىذلا ديدشلا كالهإلا بيبتتلاو

 .ررضلا ةدايز ىه ةدايزلا امنإو هتاذ ىف ةدايز سيل كالهلاو ءافعاضتم
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 مهب مكهت وه امنإ ةلقاع ةراجحلا تسيلو .ءالقعلا عمج ريمضب ريبعتلاو

 ىأ 4 بيبتت ريغ# :ىلاعت هلوقو ءاهعفن وجريو «ةراجح دبعي ىذلا مهرظنبو

 .رركتم فعاضتم كاله

 ال ىهو هللا ردق اميف ةراجحلا ديزت فيكف هلزنأو باذعلا ردق ىلاعت هللا نإو

 ذإ «ةراجحلا هذه عم مهلاحل ريوصت هنأ كلذ نع باوجلاو ؟ائيش رمألا نم كلمت

 باذعلا مهءاج ىتح نودناعيو «نولداجي لب نوني ال اهتدابع ىف اورمتسا مهنإ

 هيلع مهباقعو «ديازتملا مهدانعو ءهردق ىلع باذعلا ناك ادانع اوداز املكو «ميلألا

 .ميلع ميكح هللاو «ميكحلا زيزعلا هللا ريدقت ىف هلك «فعاضتملا

 :هتاملك تلاعت لاق اذلو .ةاصعلا هقلخ ىف ىلاعت هللا ةنس اذه نإو

 .# 059 ديدش ميلأ هذخأ نإ ةَملاَظ يهو ئرقلا َدَحَأ اذ كبر دْخأ كلذكو ِ

 وه 4 ةَملاَظ يهو ئرقلا َذَحَأ اذِإ كبَر دْخَأ كلذكو 8 :ىلاعت هلوق ىف هيبشتلا
 لبق نم اوذخأ نيذلا لاحب اهل هللا باذع عقوت ىف ةملاظلا ةمئاقلا ىرقلا لاح هيبشت

 ىذلا رصرصلا حيرلاكو «نيدمو دومث تذخأ ىتلا ةفجرلاكو «حون موق قرغك

 رصع ىف نوملئاقلا ذخؤي «نوقباسلا هب ذخأ ىذلا ذخألا اذهك داع لبق نم ذخأ

 ىف نيكرشملاك نيملاظلا ىرقلا نم نيرضاحلل راذنإ ىضاملا كلذ نإو دلك ىبنلا
 ىلع بلاغ ىلاعت هللاو «نوبلاغلا مهنأ نوبسحيو ؛هلوسرو هللا نودحتي ىذلا ةكم

 لاقف ءنوبستحي ال ثيح نم مهل هذخأ ىف هباذع ةدش كلذ دعب ررق دقو ءهرمأ

 قوف هنوبقتري ال ىذلا ئجافملا هذخأ نإ ىأ « ديدش ميلأ هَذْحَأ نإ :لئاق نم زع

 ىف ديدشو «عجوم ملؤم هتاذ ىف وه نوبعليو نوعتري مهو «ةأجافملا ملأ نم هيف ام
 اهيف حير وه اذإف ءمهرطمي ارطم نورظتتي اوناك .هعم مهلاحو ؛هلاح ىفو هماليإ

 .ميلأ باذع

 اذإ هللا نإو «مهيغ نع اوعجري ىتح .نيكرشملل انركذ امك راذنإ كلذ نإو

 هناحبس هنإو «نيبلاغ اوسيل مهنإف ءهدودحم لجأل «باذعلا مهنع رخأ دق ناك
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 نم نوكي هنأل رارشألا لصأتسي الو راهطألا ىقبتسي ءرخآ عون نم باذعلا لعاج

 «نيدهاجم ةداق مهبالصأ نم لعجي ملأ «هليبس ىف دهاجيو هللا دبعي نم مهبالصأ

 ةداقلا نم امهريغو «لهج ىبأ نب ةمركعو ءديلولا نب دلاخ مهبالصأ نم ناكف

 . نيدهاجملا

 اهسفن ىف لمحت ءاهملظب ةسبلتم ىهو اهذخأي هنأب ىرقلا ذخأ فصوو
 .اهباذع بجوم

 هللا ماقم فاخيو «ءةرخآلاب نمؤي نم رجزنيو اهب ظعتي تاراذنإلا هذه نإو

 :لاق اذلو ءاهيف

 موي كلذو سال هَل ٌعوُمْجُم موي كلذ ةرخآلا ٍُباَدَع فاَخ ْنَمَلَْيآِل كلذ يف نإ »
 . 4 09 دوهشُم

 .حون موق ءابنأ نم روكذملل 4 ةيآل كلذ يف نإ :ىلاعت هلوق ىف ةراشإلا
 نإو «ىلاعت هللا ةردق ىلع ةحضاو ةلالدل ىأ «ةيآلا بيعشو ءحلاصو ءدوهو

 ىلع رداق هنأو ءراتخم لعاف هنأو «قلاخلا ةدارإ ىلع ةلالد اهيف تاداعلا قراوخ

 ةطبترم تسيل اهنإو ءرشبلا ةردقب تسيل هتردق نأو «قلخلا أدب امك ةداعإلا

 «تاببسملاو بابسألا قلاخ هنأو «ءىش لك قوف لب دايعلاك تاببسملاو بابسألاب

 نمآو «ءكرشلاو كشلا تافآ نم هسفن تملس نم الإ ةيآلا هذه كردي ال نكلو

 اذلو «هتايح ىف ءىش لكو «2!'دبك بلخ ايندلا ةايحلا نكت ملو ءرخآلا مويلاب

 دعب نأو رخآلا مويلاب نمؤي ةرخآلا فاخي نمو 4 ةرخآلا باذع فاخ نمل » :لاق

 ايناث نمؤيو «ءاقبلا اهيف نوكي ىتلا ةيقيقحلا ةايحلا ىه ةرخآ ةايح ايندلا ةايحلا هذه

 .هادي تمدق ام ىلع بساحم هنأل ؛هفاخيف باذعلا اهيف ةرخآلا ةايحلا نأب

 مويو ءهرخآلا مويلاب نونمؤي نيذلا ءالؤهل طقف ةيآ هذه نأ دارملا سيلو

 هبلقو هلقعو «هسفن تماقتسا نم ةيآلا هذه نوكردي نيذلا نأ دارملا نكلو «باسحلا

 ضيبأ ءىش وأ ءاهباجح وأ ءاهتدايز وأ ءدبكلا وأ ءعالضألا نيب لصت ةقيقر ةَمْيَحُل :رسكلاب «بلخلاو )١(

 . ءاخلا لصف  طيحملا سوماقلا .اهب قزال قيقر
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 نأو ءىدس قلخي مل ناسنإلا نأو ءرخآلا مويلاب اناميإ مهبولق تألتما نيذلا مه

 نار نيذلا امأ .ءفاخي وهو «هبقرتي باسحلا موي لب ءاروثنم ءابه بهذي ال هلمع
 .ءىش ىف ةيآلا هذه نم اوسيلف ةمشاغلا ةيداملا هذه مهبولق ىلع

 موي كلذ 9> :هيف لاقو ءرشحلا موي هنأ ركذف «مويلا كلذ دعب هللا فصو دقو
 موي ىلإ مدآ قلخخ لوأ ىف هل نوعومجم اعيمج سانلا نأ ىأ « سائلا هَل عومجُم

 لهآل فورعم مّلَحم وهو ءاعيمج سانلا هيف دهشي دوهشم موي كلذو «ةمايقلا
 ةكئالملا هيف لزني امبو «باقعو باسحو ثادحأ نم هيف امب دوهشم وهو «ةفرعملا

 4© ةرظان ابر ىلإ 69 ةرضاَن موي هوجو رف ةيربلا بر هيف ىلجتي امبو ءافص
 ةرفكلا مه كئلوأ 69 ةرتق اهقّهرت (© ةَرَبْغ اهيلع ذَِموُي هوجوو ء[ةمايقلا]

 .[سبع] 4 69 ةرجفلا
 : ىلاعت لاق اذلو دودعم لجألف رخأت نإو ةلاحم ال تآل مويلا كلذ نإو

 الو ءرخأتي ال هللا ملع ىف دودعم لجأ ىأ « 8 ٍدوُدْعم لجأ الإ هرَخَؤن اموإ»
 «صقنلا الو ةدايزلا لبقي ال دودعملا ءىشلاو ءرهشألاو نينسلاب دودعم لب «مدقتي

 ةدارإل رخأتي الو ءدحأ لاجعتسال مدقتي الف «ةلاحم ال تآ هنإف ادودعم ناك اذإو

 .نومدقتسي الو ةعاس نورخأتسي ال «ريخأتلا

 هنذإي الإ سفن ملكت ال تأ موي :ىلاعت لاقف هئيجم موي ىف ىلاعت لاق مث
00-0 

 :ناتءارق انه 6 2-0 ديعسو يقش مهنمف

 سفن مّلكت ال تأ موي 98 :لصألا وهو ةفوذحم ريغ ءابلا نأ :ىلوألا ةءارقلا
 . # هنذإي لإ

 ىف ةردقم اهنأك ءاهيلع ةرسكلا ةلالدب ءازرتجا فذح : ةيناثلا ةءارقلاو

 ةغل ىف دوجوم ءابلا فذح نإو «ناتروهشم ناتءارقلاو «اريسيتو افيفخت «مالكلا

 فذحيو لعفلا مزجي لماع ريغ نم ردأ ال لاقيف «برعلا حصفأ نم ىهو « ليذه

 ءارقلا عامجإو «فحصملا عابتا هارأ ىذلاو «ةءارق هذه نإ :جاجزلا لوقيو «ءابلا

 .ةعبتم ةنس ةءارقلا نأل
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 أ رسل

 :نيرمأل كلذو ءوحنلا فلاخ نآرقلا نإ ءالهجلا هلاق ام لاقي الو

 كلذ نوكيل اهب قطني مل نإو ءابلا دوجو نع ءابنإ رسكلا نإ :لوألا رمآلا
 .ةحيصفلا برعلا تاغل نم ةغل قفاوو .«ناسللا ىلع افيفخ

 .هقوف نآرقلاو «نآرقلا نم هتوق قتشت وحنلا نأ :ىناثلا رمألا

 «ءاتلا هيف تفذح عراضم لعف ملكت © هنذإي الإ سفن مّلكَت الا» :ىلاعت هلوقو
 هنأل .# هنذإي الإ ىلاعت هللا ىلع دوعي ريمضلاو .هنذإب الإ سفن ملكتت ال هلصأو

 ال موي اذه 9 :كلذ ىف ىلاعت لاق دقلو «بولقلاو سوفنلاو لوقعلا ىف رضاح

 . [تالسرملا] 4 65 نوردذتعيف مهل ندوب الو 2) نوقطني

 :ىلاعت لاق امك اباوص الإ اولوقي اليكل هنذإب الإ نوملكتي ال مهنوكو

 . [ابنلا] < 62 اًباوص لاَقَو محلا ُهَل ذأ نم الإ َنومّلكَتي ال... ل

 نآل ؛قحلاب نورقي لب «ةارامث ريغ نم بونذلاب رارقإلا نوكي مويلا اذه ىفف

 ايقش هيف نوكي نأ امأ «قداصلا رارقإلاب مويلا اذه ىف مالكلا نإو .قدصلا موي اذه

 نمف « ديعسو يقش مهنمف 8 :ىلاعت لاق اذلو ءاديعس نوكي نأ امإو بكترا ال
 ىف نوكيف ءامثإ بكتري مل ديعس امإو «رانلا ىف بكترا امب يقش عومجملا عمجلا

 :هناحبس لوقلا لصف دقو «ةنجلا

 ىف سفنلا قيهشلا 469 َقيِهشو ريفر اهيف مهلا يق اوُقَش نذل مَ
 رمأ هيلإ لوقي امل نايبلاو ليضفتلل (امأ) ءسكعلا ليقو هجارخإ ريفزلاو «ردصلا

 اوقش نيذلا ىأ «4راثلا يفف اوقش نيِذْلا اًمأف 8 ءديعسلا رمأ هيلإ لوثي امو .ىقشلا

 نأ ىأ «راثلا يفف 8 ءةرخآلا ىف ٍمهرارقإب مهيلع اهليجستو ءايندلا ىف مهلامعأب

 مهرودص ىف اهنولخدي ىأ 24 قيهشو ريفز اهيف مهل » ءاهنولخدي رانلا مهلآم

 ىلإ لخدتو «مهدولج ىوكت رانلاف «مهريفزب اران اهنم نوجرخيو ء.مهقيهشب

 .اجراخو الخاد ءانطابو ارهاظ مهنادبأ ىف اهب نوظلتي « مهئاشحأ
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 ام اهيف نيدلاخ ظ :هتاملك تلاعت لاقف ءاهيف مهدولخ ىلاعت هللا لجس دقو
 ىلع ايرج 4 ضْرألاَو تاَوَمَّسلا تَماَد امل :ىلاعت هلوقو © ضرألاو تاومّسلا تماد
 ماود نايب ىف نولوقيف ءرومألا نم رمأب مكحلا ماود ديكأت ىف برعلا لامعتسا

 ريبعتلا اذه ىضتقمو «لوضفلا فلح دقع ىف اولاق امك «ةفوص رحب لب ام :دقعلا

 ليلدلا اذه ىف ليق نإو «رانلا مودت ىكل ضرألاو تاومسلا ىقبت نأ بجي هنأ

 .اهيف نوكي ام ءانف عم اهئانف ىلع

 ؛ريبعتلا اذه دوجول ةنجلا كلذكو «ةياهن اهلو «ةيناف رانلا نأ ىلع ليلد الو

 ديقم ريغ اقلطم ميكحلا باتكلا تايآ ىف ءاج 4«اهيف نيدلاخإ لوقب ريبعتلا نأل

 ضراعي ال ةفلاخملا موهفم قيرطب مهفي ام كلذ فرعيو «ضرآلاو تاومسلا ءاقبب

 ةنجلا ىف دولخلا توبث تباث رانلا ىف دولخلا نإو ؛لوصألا ءاملع عامجإب صنلا

 .ةرخآلاو ايندلا ىف هتئيشمو ىلاعت هللا ةدارإل نوعضاخ لاوحألا عيمج ىف نحنو

 ىف ءانه ميركلا صنلا اذه ركذ دقو 4 كبر ءاش اَم الإ :ىلاعت لاق اذلو

 : ةثالث اهنم ركذلاب راتخن هانعم ىف راثآ تءاج دقو «ةنجلا لهأ

 ءانثتسالا نأ نم ىرشخمزلا هاكحو «نيعباتلا ضعب هركذ ام :لوألا لوقلا

 ءدمحم ةمأ ةقسف مه نونثتسملاو ءاهلوخد لصأ نم وأ ءرانلا ىف دولخلا نم وه

 رادقم ىلع رانلا نولخدي مهنإف ءنايصع مهنم ناكو «هللاب نونمؤي نمم مهريغو
 ىلع «نيعفاشلا ةعافش مهعفنت نأ وأ ,نوجرخيف اوجرخي نأ هللا ءاشيو «مهيصاعم

 1 .ءاملعلا روهمج ىأر

 نيذلا ىف ميقتسي ال هنكلو ءاوقش نيذلل ةبسنلاب ميقتسي دق لوقلا اذه نإو
 .اودعس

 باذعلا نأ نايب اهيف 4 كبر ءاش ام الإ 8 :ىلاعت هلوق نأ :ىناثلا لوقلاو

 ىف وه هتئيشمب قلعتم كلذ ىف رمألاو ءراتخملا لعافلا وهف هتئيشمب قلعتم باقعلاو
 4« ©9 َنولَأْسي مهو لفي امع لأسي ال» : هيلغ متحب سيلف «ةمحرلاو لدعلا
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 نينمؤملا ىطعأ دق ناك اذإو «هتئيشمبف رانلا رافكلا لخدأ دق ناك اذإف ءا[ءايبنألا]

 ريغ ءاطع 8 كلذ دعب لاق اذلو «هئاطعو ءهتتيشمو هتمحربف «ةنج ءايقتألا

 ىف الوقعم هارنو «ثلاثلا لوقلا ركذنو «هراتخن ميقتسم لوقلا اذهو : «ذوذجم

 :هدرن الو ةلمحلا

 هقح ىف هللا هب ذخأ «لعفلا ماقم ىف ءانثتسالل ركذ اذه نأ : ثلاثلا لوقلا

 نأ ْألِإ 9 ادغ كلذ لعاف يّنِإ ءيشل َنَلوُقت الو 9 :ىلاعت لاق امك «هيلإ هقلخ بدنيل

 . [فهكلا] 4 62 .... هللا ءاَشَي

 «لطاب لوق هنإ :لوقن ال انإف ىناثلا انرتخا لب «لوقلا اذه رتخن مل انك اذإو

 نإ :كلذ دعب ىلاعت هلوق هل حشريو ءهتاذ ىف حيحص هنأل ىناثلل انرايتخا امنإو

 «ىطعي ام لك ىف ةقلطم هللا ةدارإ نأ تبثي كي ىماسلا صنلا اذهف 4 ديري اَمَل لاَعَف كبر

 عنمي ام لكو
 نأ الإ هنأ اهانعم نأل (نم) نود (ام) ب ريبعتلا : هللا ءاش ام الإ ىلاعت هلوقو

 هنيب دقف ءاودعس نيذلا هلاني ام امأ «باذع نم اوقش نيذلا لاني ام اذه هللا ءاشي

 :ىلاعت هلوقب

 ءاش ام ّذلِإ ضْرَألاو تاومّسلا تماد ام اهيف نيدلاخ : ةئجلا يفف اودعس نيِذْلا امأو

 «مولعم لعافلا نأل ءلوعفملل ءانبلاب 4 اودعس ف 4 09 ٍذوذجم ريغ ءاطع كبر

 ىلإ اودتها مهنأل ءاودعس دقو ءاودعسف هللا مهدعس ىلعم اف «ىلاعت هللا وهو

 ىف ماودلا هجو ىلع ةئجلا اولخد مهنأل اودعسو ءايندلا ىف حلاصلا لمعلاو ناميإلا

 ,ةمايقلا موي مهنألو «ةرخآلاو ايندلا ىف هللا ناوضر اولان نأل اودعسو «ةرخآلا

 ذوي هوجو ل :ىلاعت لاق امك ؛مهنيعأ رظنتو مههوجو رضنتف مهبر مهيلع ىلجتي
 . [ةمايقلا] 4 69 ةَرظان اهب ئَلِإ 60 ةرضان

 هجو ىلع نوميقم 4 نيدلاخ ةّنجلا يفف :لوقيف «ةنجلا مهلين هناحبس ركذو

 هللا ةدارإل اديبقت سيل اذه نأ انركذ دقو .4 ضْرَألاو تاوُمَّسلا تماَد امإ» «دولخلا
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 ىنعمل ديكأت ريبعتلا اذه ناك امنإو ةقلطم هتدارإ امنإو «ضرألاو تاومسلا ءاقبب

 .ةداع ءاقبلا رهاظ رمأب ءاقبلل مهديكأت ىف برعلا تارابع ىرجم ىلع ؛دولخلا

 نايب هنإ اندنع راتخملا نإ انلقو ءهيف ليق ام انركذ 4 كبر ءاش ام الإ 9 :هلوقو

 نإ :رانلا لهأ ىف هلوق ناك اذإو «هيلع متح الف ءىش اهديقي ال ىتلا هللا ةئيشم

 ديؤي 4 ذوذجم ريغ ءاطعإ» :ىلاعت هلوقف «ةئيشملا ىنعم ديؤي 4 ديري امل لاَعف كبر

 هانعمو 4 ٍذوذِجَم ريغ 9 :ىلاعت هلوقو «هيف مازلإ ال ءاطعلا نأل ؛انه ةقلطملا ةئيشملا

 .ملعأ هللاو «مئاد وه لب عوطقم ريغ

 نوبقرتي ال نيكرشملا نإو «لزن ام اهب لزن دق ةيضاملا ماوقألا هذه تناك اذإو

 :ىلاعت لاق اذلو ءاوربص امك ربصاو «كلبق نم ءايبنألاب سأتف ءاهلثم

 نو َلْبَق نم مُهّؤاَبآ دبعَي امك الإ نودبعي ام ءالؤه دبعي امم ةيرم يف كت الف »
 ساه ديت قتل ل

 . 6 3-0 صوقنم ريغ مهبيصن مهوفومل

 ءازجلاو ةقباسلا صصقلا ىلع بترتم وهو «هلبق امب مالكلا لصت (ءافلا)

 اذإ هادؤم ردقم طرش نع حاصفإلل ءافلاو ءءادعسلاو ءايقشألل ىلاعت هللا هدعأ ىذلا

 ىف كت الف «نيكرشملاب لزن امو «مهئايبنأو ناثوآلا ةدبعل صصق نم تملع ام ناك

 «ميركلا نآرقلا ىف ريثك اهفذحو «نكت اهلصأو «ءالؤه دبعي ام نالطب نم كش

 صئاصخ كلتو .ظفللا ىف ةوالحو مغنلاو قسنلا ىف الامج ظفللا ىطعي وهو

 ىهنلاو «ةلداجملاو «ءارملا ىلإ عفدي كش ىأ 4ةّيرم يف :هلوقو .ميركلا نآرقلا
 هنم عوقولا روصتم ريغ رمأ ٌهكَك هل ةبسنلاب وهف «هنم روصتي ال كلذ نأ لاحلاو انه

 :ناتدئاف ىهنللو دي

 ِللَع ىبنلل هرهاظ ىف ىهن وهف «نآرقلا نوءرقي نمل ىهن هنأ :ىلوألا ةدئافلا

 روذجل عالتقا وهو «نآرقلاب نوبطاخي نم لكو ءدمحم عابتأ لكل هتقيقح ىفو

 . سفنلا نم كشلا
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 نالطب ةلدأ هيف قبس ام نإف «هليلدب نالطبلا ةدافإل ىهنلا نأ :ةيناثلا ةدئافلا

 .ممألا ثتجي ىذلا مراصلا باّعلا هتبقاع نأو «هيلع بقاعم هنأو «كرشلا

 هيلع دلل ىبنلا رمأ وه ىهنلا ىدؤم نأ كلذ ليوأت ىف تأرق ام نسحأ نمو

 هرهاظ ىف دعاسي ال ظفللا ناك نإو :# ةيرم يف كت الف هبطاخي نم لكل لوقي نآب

 ىلإ ةراشإلاو .4ءالْؤه دبعي امم ىلاعت هلوق هيلإ ىدؤي ءهاهتنم وهف .كلذ
 مل مهنإف «ناثوأ نم ءالؤه دبعي ام ءارم ىف اونوكت ال كموقل لق ىأ «نيكرشملا

 مهلوقع اوغلأ مهنكلو « هيلإ مهلصوأ ىلقع قطنم ىلإ هيف اوهجتي ملو «هيف اوركفي

 مهنأ ىأ لبق نم مهؤانآ دبعب امك الإ دودسي امو :ىلاعت لاق اذلو مهتابال اعابتا

 مهران ل إو. .  :نولوقي ةكم وكرشم ناكو 2 0
 ناك ْوَل وأ انءاَبآ هيلع انيِفلَأ ام عبَتت لب » :نولوقي اوناكو [فرخزلا] 4 95 252 نودتقم

 . [ةرقبلا] 4 20 7 َنوُدَتهَي الو ايش نولقعي ال مهؤابآ

 مهو «نوركفي ال مهنأ نايبل لب , مهئابآل مهعابتا هناحبس ركذو ءاذكهو

 ىلع ةلادلا ةزجعمللو «ةينادحولا ىلع ةلادلا تايآلا لامهإلو ءمهرفكل نوذخاؤم

 . ميركلا نآرقلا ةزجعم ىهو قلع دمحم ةلاسر

 . © صوقنم ريغ مهبيصن مهوفومل انإو 9 :مهئازج نايب ىف ىلاعت لاق اذهلو

 ال ىنعملا نوكيو «قزر نم ايندلا ىف مهبيصن دارملا نأ نيرسفملا ضعب ركذ
 ىلع مهنأ ىلع لدي ال هنإف اجو «ةورث نم اوتوأ امو دالبلا ىف مهبلقت كنرغي

 ءةصوقنم ريغ ايندلا قازرأ مهيطعي هللا نإو «هبابسأب طونم ايندلا قزر نإف «قح
 .ىويندلا قزرلا وه انه بيصنلاف

 مالكلا نأل «هنيعت ةنيرقلاو «باذعلا نم مهبيصن دارملا نأ ىناثلا ىأرلا امأو

 ىلاعت هلوقو .اهئم اورخسو «مهتاوعد اومداصو «نييبنلا اودناع نيذلا باذع نع

 ام لاوقألا ريخ لعلو «لاوقألا لك ىف ءافولا ىنعمل ةدكؤم لاح #4 صوُقنم ريغ

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هّللاو «نيبيصنلا لمشي



 دوه ةروسريسفت ا
 للللا0ا0ا0لاا0اااة060االاا0ااااااا0ا0ا60ا ولاا وللا (

 ؟ن بى
 ين

 قحلا ىف فالتخاالا

 :ىلاعت لاق

 هه مس ريل حصر رس ل ل ا

 لك الوله َفلسخَأَف باتحكحلا ىَم روم سنتا دقلو

 برم هنكَس كس ىنَل مهن ومني مَ كير نتي قس
 020 مو كد 2

 وميت نهم كبر تتوب 1 ل

 طم تيوتا تن نان 0 بح
 أك ََس أل ومال 2 7 7

 فيي دوخوي كسل وذاتلكشتتت

 نتا ِراَبلاَقرطهزلَسصلا أَو هج كرورمتال
 حا هور

 تيكر تاتا 3 ديت َنإِليلا

 59 َنيِيسَحْمْلَاَرجأْعيِضيالهَللَنإَوْر صا

 «برعللو «برعلا ضرأ ىف اوثعب نيذلا ءايبنألا صصق ىف ةيلستلا تناك

 ءنآرقلا هقدصي باتكب ءاج دقو ىسوم كلذ دعب ركذ دقو «بتك مهل ركذت ملو

 لاقف لوقلا نم فرطب ىسوم ةصق ىلإ هناحبس راشأف «ِةِلَو دمحمب ىرشب هيفو

 :هتاملك تلاعت

 يضل كبَر نم تقبَس ٌةَملَك الولو هيف فلتخاَف باتكلا ىسوم انيتآ دقلو ©
 هناحبس فاضأو ء«(دق)و (ماللا) ب ىسوم ىلع باتكلا لوزن هللا دكأ .4 مهني

 ىلع بترتي ملو «ةرجاز ماكحأو «تاظعو «تانيب تايآ هيف ناكو «هيلإ ءاتيإلا



 نالوا ااا لل للملا

 ا م سي

 حبذي ناك ىذلا نوعرف ملظ نم مهذقنأ دقو «هب ناميإلا مالسلا هيلع ىسوم ءاتيإ

 ىلاعت هللا تايآ اوأرو «ةمزلم ةيسح تايآ عست اوأرو «مهءاسن ىيحتسيو مهءانبأ

 نم هب ءاج امل اونعذي مل اذه لك عم «مهيلع ضيفت ةنطابو ةرهاظ همعنو مهيف
 لوؤمو نعذم نيب ام هنأش ىف اوفلتخا دق اوناك اذإف «هيف اوفلتخا لب عئارش

 .لوزنلا درجمب اونعذي نأ نييمأ موق نم دمحم اي رظتنت فيكف «فلاخمو

 هنأكو «خارت ريغ نم بيترتلاو فطعلل 4 هيف فلتْخاَف © :هلوق ىف (ءافلا)و
 فالتخالا نأ ىلع لدي اذهو ,فالتخالا باتكلا ىسوم ىلاعت هللا ءاتيإ ىلع بترت

 سوفنلا تدسف اذإو سوفنلا داسف نم ئشان وه لب «باتكلا كلذ نم ائشان سيل

 .امساح نكي امهم ناهربلا اهيدهي الو «ليلدلا اهعنقي ال

 «نيءارقو نيينابر نيب ام ةاروتلا لوح ىتش قرف ىلع دوهيلا قرتفا دقو

 .رخآلا مويلاب نونمؤي ال نييقودصو

 اولض ىتح «همهف ىف ناك باتكلا نأش ىف فالتخالا نأ مهقرف نم ودبيو

 نم هنإ اولاقو «ىسوم ىلع لزني مل باتكب اوتأو .هعضوم نع ملكلا اوفرحو
 .ءىش ىف هنم سيلو «باتكلا

 هللا نأ الولو 4 مهيب يضقل كبَر نم تقبس ةَملك الولو » :ىلاعت لاق دقلو

 ىضقل مهؤالتبا ديزيل «نولداجتي مهكرتيو «نوثعبي موي ىلإ نيملاظلا لهمي ىلاعت
 مهكرت هنكلو ءدحأ هيف راتحي ال ىذلا قحلا نيبو فالتخالا اذه ىف مهنيب

 .اهاوقتو اهروجف سفن لك عمو ,كرادم ىوذ مهقلخ هنآل ؛ هنوف رعتي

 «قحلا ىف نئظتلا هانعم كشلا * بيرم هنَم كش يفل مُهّنِإَو 8 :ىلاعت لاقو

 يف مُهّنِإو 9 :هلوق ىف ريمضلاو «ننظتلا اذه ةجيتن وه بيرلاو «ةلالد تدب دقو
 4 هنم)» ىف ريمضلاو «نيرسفملا رثكأ لوقي امك نيكرشملا ىلإ دوعي 4 بيرم هنَم كش
 .نآرقلا ىلإ دوعي
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 ريمضلا ةداعإ نإو «نآرقلل انه ركذ نكي ملو «نيكرشملل ركذ نكي مل نكلو

 ىلإ دوعي ريمضلا نأ ىرأو «ةديدج ةدئافب ىتأي ال ىلاعت هللا باتك ىلإو ؛مهيلإ

 فالتخالا نإف «مهفالتخا ببسب بيرلا نوكيو «ةاروتلا ىتوأ ىذلا ىسوم موق

 ىلإ ذئتيح دوعي 4 مُهَّنِإإ ىف ريمضلاو «بيرلا ةعيرذ لدجلاو ءكشلا ثدحي
 . © هنم 2 ىف ريمضلا كلذكو «نييوطم ريغ لوقلا ىف نيروكذم

 :نيتيحان نم ةربعل كلذ ىف نإو

 . هلع ىبنلا ةيلست :ىلوألا

 كشلا اهلحم لحيو «قئاقحلا امهيف عي لدحلاو فاللدخالا نأ نايب : ةيناثلاو

 نإب موقلا كش ىلاعت هللا دكأ دقو «قاقشلا انبنجو «قافولا انبه مهللا «بيرلاو

 .ةيمسالا ةلمجلابو ماللابو

 :نيقحاللاو نيقباسلا ءازج ىف لوقيو

 . < 059 ريبخ َنوُلمَعي امب ِهّنِإ مهلامعَأ كبر مهيفويل امل الك نو
 نيونتلاو .0'2ةفيفخلا (نإ) ب ةيناثلاو «ةليقثلا (نأ) ب امهادحإ ناتءارق انه -

 اذهو .مهلامعأ كبر مهنيفويل اعيمج مهنإ ىأ فيلإ فاضملا نع بئان «ًالك 8 ىف

 نوذؤيو «هنوداعي نيذلا راذنإو دع دمحم ىلع نيقباسلاو نيضاملا لام نمضتي

 كبر مهيفويس امل نيقيرفلا نم الك نإو .نذإ ىنعملف «مهنم نورخسيو هباحصأ

 . مهلامعأ

 وأ مسقلل ةئطوم ةيناثلاو «(نإ) ربخ ىف ةعقاو ىلوألا ؛لوقلا ديكوتل ناماللا

 لقثي اليكل امهنيب ةلصاف (ام) تناكو «نيريدقتلا ىأب ىنعملا ىف رييغت الو .سكعلا

 . ىلوألا ماللا هيلع لدت ام ديكأت ىلع ةلاد كلذ عم ىهو نيمالب قطنلا

 نوقابلا أرقو .ىلع نع راشب نباو «لضفملاو ركب وبأو «عفانو ىكم ةءارق «نونلا ناكسإب (الك نإو) ةءارق )١(

 )١١155١1(. راصتخالا ةياغ .نونلا ديدشتب
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 مالكلا دكأت هنأكف مسقلا وهو «ءافولل ديكوت هيف 4 مهّئيَفَوَيل 8 لوقو

 ىذلا ىأ # كبر آ ب ريبعتلاب اضيأ دكأو «ةليقثلا ديكوتلا نونبو مسقلابو «نيماللاب

 وه مويقلا ىحلا قلاخلا اذه ناك اذإو «دوجولا اذه ىلع ماقو .مهقلخو «ءكقلحخ

 .ةلاحم ال ةعقاو اهنإف «هيقوتلاب دعي ىذلا

 ءىش امهنأكف «لمعلا قافو ءازجلا نأ ىلإ ةراشإلل لامعألا ىلإ ءازجلا فاضأو

 لدعلا نإو ءارضحم اهلمع سفن لك دجت موي «لدعلا مامت الداع نوكي ذإ ءدحاو

 لدعلا ىلإ راشأ دقو «ملعلا ىضتقيو «ءازحلاو لمعلا نيب ةاواسملا ىضتقي ىقيقحلا

 نولمعي امب هنإ» هلوق ىف ىناثلاب حرصو وه هنأك ىتح لمعلاو ءازجلا نيب ةاواسملاب

 ءهانعم «ريبخ و ءهاسنت الو «بولقلا هركذت ىذلا هللا ىلإ دوعي ريمضلا (ريبَخ

 . ريصب عيمس هنإ .ةدئفألا ىف لوجي امو «حراوجلا

 . 4 659 ريصب نولمعت امب هن اوغطَت الو كَعَم بات نمو ترمأ اَمَك مقتساف

 كحراوج ظفحو «نيدلا ةماقإ بلطا ىأ «بلطلل ءاتلاو نيسلا « مقتساف
 امك )9 :ىلاعت هلوقو «هيمارمو هتاياغ كاردإو هب مايقلا ةرئاد ىف ةنطابلاو ةرهاظلا

 ءامئاد نهذلا ىف رضاح مولعم لعافلا نأل لوعفملل ىنبو «ىلاعت هللا لزنأ امك

 : ىلاعت هلوقف .4 كعم بات نمو 9: اهتاذ ىف رماوألا عابتا بجوت ةماقتسالا نألو
 ريمضلا ىلع قطنلا زاج امنإو «مقتسا ىف ريمضلا ىلع ةفوطعم ©« كعم بات نمو

 فوطعملاو فوطعملا نيب لصفلل زرابلا ريمضلاب دكّوي نأ ريغ نم باطخلا ىف رتتسملا

 ابسانم باطخلا ريمض زاربإ مدع نوكيف .4 ترمأ امك إف :ىلاعت هلوقب وهو «هيلع

 «ىمسألا فدهلا ىلإ دصقلا اهنأل ؛ىنيدلا لامكلا ةياغ ىه ةماقتسالا نإو

 بلطم ىه ةماقتسالا نإ :ةيفوصلا ضعب لاق دقو «هتياغو مالسإلا حور اهنألو
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 هنع لأسأ ال الوق مالسإلا ىف ىل لق هللا لوسر اي :تلق لاق .ىفقثلا هللادبع

 هنأ سابع نب هللا دبع نع ىورو ,2"!«مقتسا مث هللاب تنمآ لق» :لاق كدعب ادحأ

 . «ةماقتسالاو هللا ىوقتب كيلع» :هاصوتسا نمل لاق

 نيذّلا نإ :ناميإلا تاجرد ىلعأ نأ ةماقتسالا نايب ىف :ىلاعت لاق دقلو

 ةَنجْلاِب اورشبأو اوئزحت الو اوُقاَحَت َذلَأ ةَكئالَمْلا مهيلع لّزَسَت اوماقتسا ّمْث هللا انبر اولاق

 . تايآلا رخآ ىلإ [تلصف] #4 69 نودعوت متنك يتلا

 مهنأب مهنع ربعو «نيملسمل | نم كعم نيذلا ىأ # كعم بات نمو هلوقو

 نأ ىلإو «ىلاعت هللا عم اوناك اذإ الإ الماك نوكي ال مهمالسإ نأ ىلإ ةراشإلل اوبات

 هللا ىلإ عوجر هكرتو «سفنلا ىف فارحنا كرشلا نإو «كرشلا نع ةبوت مالسإلا

 : .ىلاعت

 ىلإ ىدؤي امع ىهن دقو « ىسفن هاجتاو « ىحور بيذهت ةماقتسالا نإو

 «ةداحلا نع فرحنت سفنلا نإ ءهيف (اوغطت الو) ميقتسملا هاهتالا نع فارحنالا

 :نامسق دحلا ةزواجمو .دحلا ةزواجم وهو «نايغطلاب موقألا قيرطلاو

 اهقاهرإ نإو «سفنلا قاهرإ ىلإ ىدؤي ىذلا نيدلا ىف ددشتلا : لوألا مسقلا

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقف «لادتعالاب ٌةِكَلَم ىبنلا رمأ اذلو «ريصقتلا ىلإ ىدؤي

 لامعألا بحأ :لاقو .(«اوبراقو اوددس نكلو ,هبلغ الإ نيدلا اذه دحأ داشي نل»

 . "7(لق نإو اهمودأ هللا ىلإ

 ىنعملا اذه نإو «هريغ عم دحلا ةزواجمو «ملظلا : نايغطلا نم ىناثلا مسقلاو

 ظفللابو «امقتساف هللاب تنمآ لق :ملسم دنع هظفلو ,(58) مالسإلا فاصوأ عماج - ناميإلا :ملسم هاور )١(

 ىف ىذمرتلا هاور امك )١5540(. ىفقتلا هللا دبع نب نايفس ثيدح  نييكملا دنسم :دمحأ هاور هالعأ

 .قاقرلا ىف ىمرادلاو «نتفلا ىف هجام نباو «دهزلا

 .هجيرخت قبس (1)
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 هنأ ىأ ىلاعت هللا ىلع دوعي ريمضلا «ريصب َنوُلَمَعَت امب هَّنِإإ»8 :لاقف مهيزاجمو

 4 َنوُلَمعَت امب إ» رورجملاو راجلا مدقو «ىريو رصبي نم ملع نولمعي امب ميلع ىلاعت

 ارش نإو ءريخف اريخ نإ «ءازجلا رظانم هنإو ؛لمعلاب مامتهالل «ريصب ل ىلع
 فيرعت ىف ِهْليكَي ىبنلا لاق دقلو «ناسحإلا تاجرد ىصقأ ىه ةماقتسالا نإو ءرشف

 . 10(كاري هنإف ءهارت نكت مل نإف «هارت كنأك هللا دبعت نأ ناسحإلا» :ناسحإلا

 ىلإ ناكترالا نع ىهنلاب اهفدرأ مث «ملظلا نع ىهنلا ةيآلا هذه ىف ناك

 :لاقف «ملاظ

 ال مث ءاَيلوَأ نم هللا نو نم مُكَل امو راَلا مُكّسَمَحَف اومَلَظ َنيذّلا ىَلِإ اونكَرَت الو»

 ظ . 4 09 نورصتت

 «قباسلا ىهنلا ىلع ىهنلا اذه ةفطاع واولا :4 اوُمَلَظ َنيِذّلا ىَلِإ اونكرت الو»
 لبجلا وأ رادجلا ىلإ نكر لاقيف «دانتسالا نوكرلا «اوغطت الو :ىلاعت هلوق وهو

 هيلإ ناهدإلاو «ملاظلا ىلع دامتعالا ىهنلا كلذ نمضتيو «هيلإ دنتسا اذإ نكرلا وأ

 هلوقو «هلعفي ىذلا رمألا ىف هتنواعمو «هنم برقتلاو «هل ددوتلاو «هيلإ ليملاو

 «نيملاظلاب اوفصتي مل نإو «ملظلا مهنم عقو نيذلا ىأ 4 اوُمَلَظ نيِذّلاظ : ىلاعت
 ملظلا نوكي نم ىهنلاب ىلوأف «ملظ مهنم عقو نيذلا ةدناسم نع ىهنلا ناك اذإو

 «ىهنلا ببسب نايب هيف لوصوملاب ريبعتلا نأ ظحاليو «مهل ةرمتسم ةسايسو ةداع

 ىعس نمو» :نيملاظلا ةنواعم ىف ُةْلَي لوسرلا لاق دقلو .مهنم ملظلا عوفرم وهو
 ال نوملظي نيذلا نأ ولو «هملظ ىف هنواع هنأل ؛ «منهج ىلإ ىعس دقف ؛ملاظ عم

 ءاهتوعري اورمتسا ام نيمولظملا ىلع مهنورصنيو «مهعناميو «مهنواعي نم نودجي

 . ةقزمملا ىذألا كاوشأ اهيف نوكت ىتح

 ىلع هنوئلامي ءاوتع نوعرف نم دشأ هانيأر توغاط دهع ىف اسان اندجو دقلو
 ةسمخ هالتق ددع لصوو «بابشلا فارطأ عطقو ىذآو «لتق ىتح «نيملسملا

 .هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ةياور نم هجيرخت قبس دقو هيلع قفتم )١(
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 .هعنف ىبرعلا ةءورم نأ «طايسلاب برضي

 :هنع هللا ىضر «هريسفت نم اهلقنن ةميق ةباتك اذه ىف ىرشخمزلا بتك دقو

 .مهتسلاجمو مهتبحاصمو مهيلإ عاطقنالاو مهاوه ىف طاطحنالا لوانتم ىهنلاو»

 نيعلا دمو «مهيزب ىيزتلاو مهب هبشتلاو «مهلامعأب اضرلاو «مهتنهادمو مهترايزو

 ىلإ اونكرت الو إ» :ىلاعت هلوق لمأتو ؛مهل ميظعت هيف امب مهركذو ءمهترهز ىلإ
 ىأ 4 وُمَلَظ نيِذّلا ىلإ :ىلاعت هلوقو ءريسيلا ليملا وه نوكرلا نإف 4 اوُمَلظ َنيِذّلا
 دحأ) قفوملا نأ ىكحو «ملاظلاب فيكف «نيملاظلا لقي ملو «ملظلا مهنم عقو نيذلا

 هذهب أرقف مامإلا فلخ ىلص (ىسابعلا مكحلا لالحنا دهع ىف نييسابعلا ءافلخ

 فيكف ملظ نم ىلإ نكر نميف اذه هل ليق قافآ املف ءهيلع ىشغف «قيآلا
 الط نيثال نيب نيدلا هللا لعج» :هللا همحر (ىرصبلا) نسحلا نعو .ملاظلاب

 لكل 4 اونكرت الو © اوغطت

 : نيدلا ىف هل خأ هيلإ بتك نيطالسلا ىرهزلا طلاخ املو

 نأ كفرع نمل ىغبني لاحب تحبصأ دق «نتفلا نم ركب ابأ كايإو هللا انافاع»

 هّللا كمهف ام هللا معن كتلقثأ دقو ءاريبك اخيش تحبصأ «كمحريو كل وعدي

 لاق «ءاملعلا ىلع قائيملا هللا ذخأ كلذك سيلو «هيبن ةنس نم كملعو «هباتك نم
 نأ ملعاو .[نارمع لآ] 4039 ... هنومتكت الو ساّلل هّننيِبتَل ... 8# :هناحبس هللا
 ليبس تلهسو ملاظلا ةدحو تسنآ كنأ .ءتلمتحا ام فخأو «تبكترا ام رسيأ

 كيلع رودت ابطق كوذختا «كاندأ نيح الطاب كرتي ملو اقح دؤي مل نمم كوندب ىغلا

 ىلإ كيف نودعصي امَّلسو «مهئالب ىلإ كيلع نوربعي ًارسجو ؛«مهلطاب ىحر

 رسيأ امف «ءالهجلا بولق كب نوداتقيو «ءاملعلا ىلإ كب كشلا نولخدي «مهلالض

 ام بنج ىف كنم اوذخأ ام رثكأ امو «كيلع اوبرخ ام بنج ىف كل اورمع ام

 فلخف » :مهيف ىلاعت هللا لاق نمم نوكت نأ كنتمؤي امف «كنيد نم كيلع اودسفأ



 دوه ةروبس ريسفت اهب
 لئلا لل

 ا رحل

 ء[ميرم] 4 ©59 ايغ نوقلي فوسف تاومهّشلا اوعِبتاو ةالّصلا اوعاضأ فْلَح مهدعب نم

 هلخد دقف «كنيد واذف «لفغي ال نم كيلع ظفحيو لهجي ال نم لماعت كنإف

 ىف ءىش نم هللا ىلع ىفخي امو «ديعبلا رفسلا رضح دقف كداز ْئّيهو «مقس

 نإو «نيعباتلا لجأ نم عباتل ءطظعاو باتك اذه («مالسلاو ءامسلا ىف الو «ضرألا

 .انس مهرغصأ نم ناك

 نايفس لاقو هنع ىلاعت هللا ىضر لاق «ملعلا ةمسب اومستا نميف ىرن امك مهيلإ

 ةللم كولملل نورئازلا ءارقلا الإ هنكسي ال راد منهج ىف :(ىروثلا)

 . (الماع روري ملاع نم هللا ىلإ ضغبأ ءىش نم ام» ىعازوألا نعو

 باب ىلع ئراق نم نسحأ ةرذعلا ىلع بابذلا :ةملسم نب دمحم نعو

 .ءالؤه

 ىف هللا ىصعي نأ بحأ دقف .ءاقبلاب ملاظل اعد نم» :كِْلَدَع هللا لوسر لاقو

 . (هضرأ

 ىقسي له ةيرب ىف كالهلا ىلع فرشأ ملاظ نع «ىروثلا نايفس لئس دقلو

 .«تومي هعد» :لاقف «تومي هل ليقف .ال :لاقف «ءام ةيرش

 ىروشلا نايفس ايتف نع ىضرن ال انك نإو ءىرشخمزلا نع هللا ىضر

 رمأ اذهو «ءشطعلاب لتقلا نع ىهن هنأ لَك ىبنلا نع حص هنإف «ةريخألا

 ش .فاعسإلاب

 نم هّللا نود نم مكل امو 8 ملاظلا ىلإ نوكرلا نع ىهنلا دعب لاق دقلو

 نيذلا نم مهل سيل ىأ ءارصنلا 4 ءايلوأ »و ىفنلا قارغتسال انه ©« نم ١ . ءايلوأ
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 ىأ هللا نوذ نم © :ىلاعت هلوق هيلع لدي ام اذهو «مهملظب ىلاعت هللا نوداعي

 .نورصانم ءابحأ ءايلوأ

 نايبل ىخارتلا ىلع ةلاد ىهو ءانه 4َمَّثظ ب فطعلا «نورصتت ال مثل

 .مهتنواعمو «مهتداومب مهيلإ نوكرلا وأ «نيملاظلا ةالاومو «راصتنالا نيب دعبلا

 «نايحألا نم ريثك ىف .ءتوكس نم نيملاظلل انم ناك امب انذخاؤت ال مهللا

 الو لوح الو «مهملظب نيملسملا اوعاضأ مهنإف «لدعلل انماكح سوفن ئيه مهللا
 . هللاب الإ ةوق

 لبق ةيلختلا نآل «حالصلاب ارمآ ؛داسفلا نع ىهنلا دعب ىلاعت لاق دقلو

 . ةيلحتلا

 كلذ تاَمّيَّسلا َنْيهَذَي تانسَحْلا نإ ِليَللا نَم الزو ٍراَهَنلا يفرط ةالّسصلا مقأو 8

 . 4 659 نيركاذلل ئركذ
 ملظلا نع ىهن هناحبس هنإ انلقو «هلبق تايهنملاو رماوألا ىلع فوطعم اذه

 «ةيآلا هذه نم رهاظلا نإو «ريخلا لعف نايغطلاو ملظلا نع عانتمالاو «نايغطلاو

 هلو 69 نوحبصت نيحو نوسمت نيح هللا ناحبسُف )ف :ئلاعت هلوق ىهو «مورلا ةيآو

 نيتاه نإف ء[مورلا] #4 62 َنورِهظَت نيحو اًيشَعَو ضرألاو تاوُمَّسلا يف دمَحْلا
 .جارعملا ىف اهتيضرف دعب تناكف ءسمخلا تاولصلا تاقوأ ىلإ نائموت نيتيآلا

 اهناكرأ ةيفوتسم ةموقم نايتإلا 4 ةالّصلا مقار ) رمألا ىف ةالصلا ةماقإو

 «ةيسفنلا ناكرألا ىناعم راعشتساو :ىلاعت هلل ةئيشملا صولخ نم ةنطابلاو ةرهاظلا
 نيلصملل ليوق)» :ىلاعت لاقو ,ءكرشأ دقف ىئاري ىلص نمف «ةاءارملا اهب دصقي الأو

 4 © َنوعاَمْلا َنوعْمَيَو ك2 نوءاَري مه نيذّلا 2 نوهاس مهتالص نع مه نيذّلا 20

 .[نوعاملا]

 ءانداقتعا ىف اهبرقأو «كلذ ىف تاياورلا تفلتخا «؟امه ام راهنلا افرطو

 نم افلزو «رهظلا دعب امو «حبصلا وأ رجفلا نيفرطلا نأ ٍةْلَك ىبنلا نع روثأملا وهو



 دوه ةروس ريسفت ل.

 » راططط ممم مالطا الا اااةل ا اطماا اممم خخخ الل الاانا الالام طم اخ لااا لااااا لال للالالاااااااا التلال ا تاللانلخخ 1111111

 أ برسل

 افلز تيمسو ءءاشعلاو برغملا اهنأي ىبنلا اهرسفو «ةبراقتملا تاعاسلا فلزلاو ليللا

 دح ىلإ براقتم ءاشعلاو برغملا نيب امف «ةبراقتم امهتاعاس نأل .ليللا نم

 ةالص ءاملعلا عامجإب امهو ءامهنيب ام دح ىف فالتخالاو ءامهنمز طالقخا
 . ىشعلا

 الو «مورلا ةيآو «ةيآلا هذه ىف اهداحتا نيعتي وأ براقت تايآلا نييعت نإو

 رارمتسالاو «ةنطابلاو ةرهاظلا اهناكرأ تايفوتسم سمخلا تاولصلا ةماقإ نأ كش

 دقلو «بلقلا اهب ربغي ىتلا ىصاعملا كلت وحميو ءاهساجرأ نم سفنلا رهطي اهيلع

 ىلإ ناضمرو «ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو سمخلا تاولصلا» :ملسم هاور اميف دلي لاق

 . 17( رئابكلا تبنتجا اذإ .نهنيب ام تارفكم ناضمر

 ءاههجو ىلع تادابعلا هذه ءادأ نكمي ال هنأل ؛رئابكلا بانتجا طرش ركذو

 ءاههجو ىلع تيدأ ةدابع نمؤم بلق ىف عمتجي ال ذإ ءطق رئابكلا عم اعمتجم

 وهو ىنزي نيح ىنازلا ىنزي ال» :لاق هنأ ديو ىبنلا نع رثأ دقلو .ةريبك باكتراو
 ."”(نمؤم وهو قرسي نيح قراسلا قرسي الو ءنمؤم

 نبهذي تانسحلا نإ :اهتقو ىف ةالصلا ةماقإب رمألا دعب ىلاعت لاق اذلو

 ىف ام ضحرت ةراهط ىهو «هتمغ ليزيف بلقلا لخدي رون تانسحلا نأل # تائيسلا

 .هثايحخنأو ءرشلا ناردأ نم سفنلا

 . "7«رانلا ءاملا ئفطي امك ةئيطخلا ءيفطت ةقدصلا» :ةَِلَم ىبنلا لاق دقلو

 ةبراحم تادابعلا دشأ  اههجو ىلع تميقأ نإ - سمخلا تاولصلا نإو
3 

 هّللا ركذلو ركنملاو ءاشحفلا نع ئهنت ةالّصلا ّنِإ ... 9 :ىلاعت لاق اذلو ءىصاعلل

 ءالج اهتاقوأ ىف اهعيزوت نإو [توبكنعلا] #* (52) نوعنصت ام ملعي هللاو ربكأ

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع (777) ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو سمخلا تاولصلا  ةراهطلا :ملسم هاور )١(

 . هجدي ر خت قبس قل

 .هجيرخت قبس (1)



 دوه ةروسريسفت 0#
 لللللا0ااالللللللاا10106 وول إلللل

 هاي لجي#ب
 يي

 أدص ولجتف «حبصلا ةالص ىدأ حابصلا حبصأو ءرجفلا لبقأ اذإ هنإف «سوفنلا

 سفنلا تأدتبا اذإ ىتح رهاط ةايحلا ىف لمعيف «ميلس بلقب ةايحلا لبقتسيو سفنلا

 دعب نم مث ءأدصلا كلذ تلازأف ءرهظلا ةالص تءاج سانلاب كاكتحالاب أدصت

 ءاشعلاو برغملا ليللا فلزو ءرصعلا كلذ

 ىبنلا ىتأف ةلبق ةأرما نم باصأ الجر نأ دوعسم نبا نع ىراخبلا ىور دقلو

 ليلا نم اقلزو ٍراهَنلا يَفَرَط ةالّصلا مقآو » :ىلاعت هلوق ىلاعت هللا لزنأف .هربحأف ّديِككك

 . 204 تائيّسلا نبهذي تانسحلا نإ

 ضئارفلاب مايقلا ىلإ ةراشإلا 4 نيركاذلل ئركذ كلذ ط :ىلاعت لاق دقلو
 ولعل ديعبلا ىلإ ةراشإلا تناكو «نآرقلا ىلإ ةراشإ هنإ :نورسفملا لاقو «سمخلا

 تاولصلا ىلإ مايقلل اهنأ ىرن اميف عنام الو «هوأش دعبو «هتناكم ةعفرو «هتلزنم

 .اروكذم هيلإ راشملاو ءاضيأ ىناعملا هذهل ءسمخلا

 سمخلا تاولصلا ءادأ نأ كش الو ءرمتسملا ىقابلا مئادلا ركذتلا ىركذلاو

 هللا متخ اذلو «هّلل مئاد ركذ ىف نمؤملا سفن لعجي لماكلا هجولا ىلع اهتيقاوم ىف

 ركذلو ... 9 :ىلاعت هلوقب ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا نإ ةالصلا ةيآ ىلاعت
 . [توبكنعلا] 4 62 . . . ربكأ هللا

 ربص ىلإ جاتحي هيلإ انرشأ ىذلا لمكألا هجولا ىلع اهؤادأ تادابعلا نإو

 ىَلع الإ ًةريِبكل اَهّنِإو ةالّصلاو ٍرّْبّصلاِب اوُنيِعَمْساَوإ» :ىلاعت لاق اذلو «سفنلا طبضو

 لاقف ءربصلاب رمألاب «ةالصلا ةماقإب رمألا نرق اذلو «[ةرقبلا] * 62 نيعشاخلا

 . 4 652 نينسحملا رجأ عيضي ال هللا َنِإف ربصاو ا : ىلاعت

 نينمؤملا نم هعبتي نملو «ءادتبا ّكِْيلَي ىبنلل اهلبق امو ةيآلا هذه ىف رمألا

 لكو «هنايب ىف ىربكلا ةزجعملا ميركلا نآرقلاب قيلت «ةينايب ةظحالم انهو «ءاهتنا

 . هنوئش

 )١( ةبوتلا :ملسمو :(013) ةرافك ةالصلا  ةالصلا تيقاوم :ىراخبلا هاور )71758(.
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 م اا اللا
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 تايآلا هذه ىف باطخلا نوكي ةيباجيإلا بلاطملا ىف هنأ ىه ةظحالملا هذه

 اهجتم ىهنلا دجن تايآلا هذه ىف نكلو «عبتلاب هتمأل نوكيو «ءادتبا دللي ىبنلل

 الو # :ىلاعت لاقو «اوغطت الو 8 :ىلاعت لاقف «ةيمالسإلا ةعامجلا ىلإ ءادتبا

 الو «هنع ىهنلا عوقو روصتي ثيح الإ ىهن ال هنأل ؛4اوُمَلَظ نيذّلا ىَلِإ اوُكرت
 .نيملاظلا ىلإ نوكر وأ «نايغط ٌةِْيلَي ىبنلا نم روصتي نأ نكمي

 ىلع ربصلاف «بغري ام وأ «بغري ال ام عوقو دنع سفنلا طبض ربصلاو

 نآب بغري ال ام عوقو ىلع ربصلاو ءاهركشي لب اهرطبي الف اهب حرفي ال «ةمعنلا

 الو شيطيو «هريكفت برطضيف ءعلهي الو عزفي الأب نوكي هنإف ةديدش هب لزنت

 .بلق نانئمطاو «شأج تابثو «قفر ىف رمألا ربدتي

 ربصاو ا :هتاملك تلاعت لاقف نينسحملا ناسحإ نم ربصلا نأ ىلاعت هللا نيبو

 «هنونسحيو «حلاصلا لمعلا نولمعي نيذلا ىأ 4نينسحملا َرَجَأ عيضيال هللا َنإَف

 نإ نورطبيو نورشأي الو «ةدش وأ نامرحل نوعزجي الو ءربصلاب هيلع نومواديو

 .ىلاعت هللا مهربتخا

 رايخألا توكسب معي داسملا

 :ىلاعت لاق

 1 52 ا توحلمل 0 د 2



 دوه ةروس ريسفت 8# '
 00 لل 2

> 2 

 00 م م م 000

 توفل دوارالب حو |ساتلا لعل كير ءاشؤلو
 ح -

 رول كم تا ل - بر فضح

 كبَر همك تْمَت و مهل َكاَذِلَو كير محجر نمال

 ربحا ىلإ دوعدي ةّمَأ مكم نكتلو 9 :ةمآلا ٍحاصي ام نايب ىف ىلاعت لاق

 نإ «[نارمع لآ] 40:9 (9 نوحلقملا مه كعاوأو ركدملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو
 اهلعج ركنملا نع ىهنيو «فورعملاب رمأيو ءريخلا ىلإ وعدي نم اهيف ناك اذإ ةعامجلا
 نيذلا نيقباسلا داسف ببس نأ ىلاعتو هناحبس نيب دقلو «ةلضاف اهلك ءاهؤالضف

 ام اوعد مهنأ ولو هيلإ وعدي مل لضفلا لهأ نأ وه كالهلاب ىلاعت هللا مهباصأ
 داَسَقْلا نع َنَوُهَني ةّيقب اوُلوُأ مكلبق نم نورقلا نم ناك الولف )» :لاقف ءمهل اوباجتسا
 نأ امإ (الول)و «ميقتسملا قلخلاو ءلضفلاو لقعلا اهانعم 4 ةّيقب ا 4 ضرألا يف

 تماقتسال الثم هريدقت فوذحم اهباوجو .دوجول عانتما فرح ةيطرش اهنإ لوقن
 .اهيلإ اوعد اذإ قحلا ةوعدل اوباجتسالو مهرومأ

 ءالضف مهنم نوكي نأ ىلع ضيرحتتلل (اله) ىنعمب (الول) نإ لوقن وأ

 ضيرحتلاو «مهنم ناك امب اوضم دقو ءاضيرحت ةمث نإ لاقي فيك نكلو ؛مهتاجنل
 نيرضاح مهروصت ةقداصلا ةصقلا نأ كلذ نع باوجلاو «نيرباغلل ال نيرضاحلل

 ةملك قالطإو .اوربتعيو اوظعتيل نيمئاقللو ءريوصتلا ىلع مهل ضيرحتلا نوكيو
 :هنع هللا ىضر هلوقب ىرشخمزلا هللح ةيبرعلا ةغللا ىف قالطإ لضفلا ىلع ةيقبلا

 لجرلا نأل ؛ةيقب ةدوجلاو «ءلضفلا ىمسو ءريخو لضف ولوأ 4 ةيقب اولوُأ»
 نالف لاقيو «لضفلاو ةدوحلا ىف ءالثم راصف «هلضفأو هدوجأ هجرخي امم ىقبتسي

 :ةسامحلا تيب رسف هبو «مهرايخ نم ىأ «موقلا ةيقب نم

 . .مكتيقب ىنيتأي مث * اونيزت نأ»

 .«اياقب لاجرلا ىفو ءايانح اياوزلا ىف مهلوق نمو
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 هانعم ىلإ نآرقلا لامعتسالا لصأ دري غيلبلا ىوغللا ىرشخمزلا دجن اذكهو

 .مالك لك قوف ميركلا مالكلا نإو «قيمعلا قيقدلا ميلسلا

 تكس اذإ «كالهلا قيرط ىف ريست امنإ ممألا نأ صنلا هيلإ ىمري ام ةصالخو

 نم نكي مل هنأل الإ شيرق وكرشم رفك امف «هنابإ ىف قحلاب قطنلا نع اهؤالقع

 ىف مهريغو ةريغملا نب ديلولاو لهج ىبأو بهل ىبأ لاثمأ مواقي نم مهئادشر

 .مهملظو مهنايغط

 يف داسفلا نع نوهني إذ :اوحلص ول ةيقبلا ىلوأ لمع ىف ىلاعت لاق اذلو

 نازيملاو ليكلا فيفطت نمو ءطول موق ىف اشف امك ؛لذارألا وشف نم # ضرألا

 نودبعي اوناك دقل ىتح ءاعيمج مهيف كرشلا نمو «,بيعش موق ىف اشف امك

 «لسرلا مهءاج املو ءعفنت الو رضت ال اهنأ نيبي نم مهيف دجوي الو راجحألا

 مهنم رظتني نم تكسن ءركنم «قحلاب اوداني ملو ءاودشري ملو «ةيقبلا ولوأ تكس
 .نورخاسلاو قحلا نم نوءزهتسملا ملكتو «لضاف لوق

 ىف (نم)و «ةينايب ىلوألا (نم) 4 مهنم انَيمْبَأ نمَم الياق الإ » :ىلاعت لاقو

 ىنعمب عطقنم ءانثتسالا نإ :نويغالبلا نورسفملا لاق ءانثتسالاو «ةيضيعبت (مهنم)

 اوعبتاو «ةقيرطلا ىلع اوماقتسا دق مهنم مهانيجنأ نم مهنم اليلق نكل ىأ «نكل

 .داشرلا ليبس

 نم ناك الولف ىنعملا نوكيو .عطقنم ريغ الصتم ءانثتسالا نوكي نأ عنام الو

 مهانيجنأ اليلق نيذلا الإ لضف ولوأ مكلبق نورقلا نم ناك ام ىأ «ةيقب ولوأ نورقلا

 اذه نأ ىرأو «ءايبنألا اوعبتا نيذلا ىلع لضفلا رصق صنلا ىف نوكيو ١ مهنم

 ددع مهو هللا مهاجنأو ءمهعبت مسق نويبنلا مهيف ثعب نيذلا نوكي هيلعو «برقأ

 نم زع لاقف مهرمأ هناحبس نيب دقو «نوملاظلا مهو «مهبر +“ اوصع مسقو «ليلق

 . 4 هيف اوُفرتأ ام اومَلَظ َنيِذّلا عْبَناو » : لئاق
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 وزب جلب
 يي

 نم هيف اوفرتأ ام اوملظ نيذلا عبتا ىأ هيف اوفرتأ ام عبتا ملاظلا قيرفلا نأ ىأ

 ءماكحلا نم بارتقالا ةوهشو «هاجلاو ناطلسلا ةوهش اهعاونأ لكب تاوهشلاو ىوهلا

 فرتلا ةلمحلا ىفو «ةرثألا ةوهشو «ءافعضلا ىف مكحتلا ةوهشو .مهيلإ فاالدزالاو

 .ىرخأ رومأ نمو .ةدام نم هب معنتي ام لك

 بلطي نم نأل ؛ةرثألا تناك فرتلا ناك امثيحف «نامزالتم ةرثألاو فرتلاو

 .ءادتعا

 نأ اندرأ اذإو» :ىلاعت لوقيو ءامتئاد رشلا ةاعد مه نيرثألا نيفرتملا نإو

 4 69 اريمدت اهاَنرَمَدَف لوقلا اهِيَلع قحف اهيف اوقسَفَف اهيفرشم انرمأ ةيرق كلهن

 .[ءارسإلا]

 : ةثالث رومأ هيف 4 هيف اوفرتأ ام اوملظ نيذْلا عبَتاو 8 :ىلاعت هلوقو

 .هنع نوولي ال فرتلا ءارو اوراسو «هوبلط ىأ عبتا :لوألا رمألا

 مهملظ مهعفدو ءاودتعاو ءدحلا اوزواجت ىأ ءاوملظ مهنأ ركذ : ىناثلا رمألا

 . عابتالا اذه ىلإ

 اوعبتا هلوقك اذهف ءفرتلا تاوهشو فرتلا اوعبتا مهنأ :ثلاشلا رمألا

 . تاوهشلا

 :لاقف ءماثآلاو ؛مارجإلا مهيلع الجسم - ىلاعتو هناحبس - مهفصو دقلو

 راص ىتح .مارجإلا ىلع نيعمجتم مهيضام ىف اورمتسا ىأ « نيمرجم اوناكو

 . مهل امزالم افصو مارجإلا

 رارشآلا كرتو ءداسفلا ىلع ىهنلا نع توكسلاو ء«مارجإلا اذه نإو

 «كلهت كلذبو «ةملاظو ةدساف اهلك ةمألا لعجي نوفرتي نيملاظلا كرتو ىنوعتري
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 . 4 059 نوحلصم اهلهأو مْلظب ئرقلا كلْهيل كبر ناك امو

 نإ...  :نامقل نع ايكاح ىلاعت هلوقل كرشلا هنأ ءاملعلا ضعب ركذ ملظلا

 ىلع ىنعملا نوكيو ء«هيف بير الب ملظ هنإو .[نامقل] 4 09 ميظع مّلُظَل كرشلا

 .نونواعتي مهنيب اميف نوحلصم اهلهأو ءاهكرشب ىرقلا كلهي هللا ناك امو :اذه

 ال لدعلا ةماقإ عم كرشلا نإ مهضعب لاق دقل ىتح مهتالماعم ىف قحلا ميقيو

 .ممألا كلهي لماعتلا ملظ عم ناميإلاو «كلهي

 كلهيل كبر ناك ام هنأ ءدارم هنأ رهاظلاو دارملا نإ :نيرسمملا ضعب لاقو

 نوكي الو هللاب نوكرشي الو «مهنيب اميف نولدعي نوحلصم اهلهأو ءاهل املاظ ىرقلا

 .هدابعل املاظ هّللا ناك امف .لدعو ةفصن لب ملظ مهنم

 اهلهأو ءاهملظب «ىرَقْلا كلَهيل كبَر ناَك امو :ىلاعت هلوق ىدنعو

 «تالماعملا ىف ءادتعالاو ءكرشلا نم معأ ملظلاو «ءاقبلل نوحلاص «نونواعتم

 . لصوي نأ هب ىلاعت هللا رمأ ام عطقو «بيرختلاو «داسفلاو

 مال نييوحنلا دنع ىمست اذلو «ىفنلا ديكأتل (ماللا)و ءةيفان انه ؛«اَمظو

 نأ كرمأ ريبدت ىلع ماقو كقلخ ىذلا كبرل ماقتسا امو حص ام ىنعملاو ءدوحجلا

 امك حالصإلا ىف نونواعتم ءنوحلصم اهلهأو ءاهيف عقي ملظب ىرقلا كلهي

 نومئاق ركتملا نع نوهانلاو فورعملاب نورمآلاو «مهلذرأ حصني مهلضافو ءانرشأ

 نيمئاق «ةليذرلا ةبراحمو «ةليضفلا رشن ىهو ءةيماسلا ةياغلا اوغتبا دق « مهبجاوب

 . هللا ءادهش طسقلاب

 ملف ملاظلا اوأر اذإ سانلا نإ) :ىنعملا اذه ىف اثيدح ىذمرتلا ىور دقلو

 .2170هنم باقعب هللا مهمعي نأ كشوأ هيدي ىلع اوذخأي

 ركب ىبأ دئنسم ىف دمحأ هاور امك :250154) ركتملا ريغي مل اذإ باذعلا لوزن - نتفلا :ىذمرتلا هاور )١(

 .(60-8.0) نتئفلا ىف هجام نباو «.(873708) محالملا ىف دواد وبأو )7١(2 قيدصلا
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 لزن ىذلا كالهلا اهبراغمو ضرآلا قراشم ىف نيملسملا ىلع قح دق هنإو

 «نيمولظملا ىلع هرصنتو «هديؤت ةرثاكلا ةرثكلا دجيو ءملظي ملاظلا نآل ءاهب

 «قئاقحلاو ظافلألا سانلا ىلع تطلتخا ىتح «ةيرقبعلاو لدعلاو ةمكحلاب هفصتو

 1 . ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 مدآ طبه نأ تقو نم ءرشلا عم ريخلا عزانتب تقلعت ىلاعت هللا ةدارإ نإو

 4 ودع ضعبل مكضعتب اوطبها ... » :لاقو ضرألا هذه ىلإ سيلبإو
 هانيدهو  :ىلاعت لاق امك .ناسنإ لك سفن ىف ءرشلاو ريخلا عزانتي [ةرقبلا]
 فيلع باثي ءاداهج دعي رشلا نع سننلا فك نإ ىتح [دلبلا] 4060 نيدجنلا
 ةدارإ كلتو «لودلا براحتتو تاعامجلا عزانتتو « ضعب عم مهضعب داحآلا عزانتيو

 رشلاو ريخلل اكرتعم ةايحلا نوكت الو دحاو عزنم ىلع مهقلخل ءاش ولو ملل

 . ناعزانتي

 :ىلاعت لاق اذلو

 . 4 6 نيفلَتْخُم َنوُناَي الو ةدحاو َةّمَأ ساّنلا لعجل كبر ءاش ولو

 ءاش ول ىأ ءرشلا عانتمال باوجلا عانتما .عانتمال عانتما فرح انه كول
 «ةدحاو ةمأ سانلا لعجي نأ ميوفت نسحأ ىلع كنوكو كأرذو كقلخ ىذلا كبر

 ريخلا نيب عزانتلا ناك امو .«كلذك اهلعجل اهاوقتو اهتياده ىف ةدحتم ةدحاو ةعامج

 الإ رقفلاو ىنغلاو «نامرحلاو قزرلاو «ةليذرلاو ةليضفلاو ءملظلاو لدعلاو ءرشلاو
 : ىلاعت لاقف .رمكتسم مئاد فالتخالا كلذ نأ - ىلاعتو هناح يس - نيب .هتدارإب

 ءمهتاعامج ىفو .مهداحآ ىفو «.مهسوفن ىف مهنيب اميف 4 نيفلتخم نولازي الو

 . مهمعأ ىفو

 ريخلا دارأ نمف ءاميف سانلا ولبيل «رابتخاو ءالتبا كلذ ىلع فالتخالا نإو
 «هيف راس رشلا دارأ نمو «ليزجلا باوثلا هب نوكيف اعازتنا رشلا طسو نم هعزتنا

 نم هللاو «ةنيب نعف لض نإف .هكولس ىلإ هوعدت ,ةملعم ةحضاو ريخلا مالعأو
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 .هسفن ىلع ىنج امل اقافو ءازج هليبس نع لض نمل ءازجلا نوكيو .طيحم هئارو

 : هناحبس لوقي مث قحلا ىلعو

 . 4 مهقلخ كلذلو كبر محَر نم الإ ف
 ىف ءانثتسالا نوكيو «سانلا ىلإ دوعي نأ حصي 4 مهقلخ إذ ىف ريمضلا

 لعجل كبر ءاش ولو ىنعملا نوكيو فالتخالا نم ءانثتسا # محر نم الإ 8 :هلوق

 نيذلا ىف الإ كلذ أشي مل هنكلو «ةليضفلاو ىوفقتلاو ةيادهلا ىف ةدحاو ةمأ سانلا

 ريخلا ىف نيعزانتم سانلا قلخ ىلاعت هللا نأ ىأ «ليلعتلل (ماللا) نوكتو ءمهمحر

 نيفلتخم سانلا قلخ كلذلو ءراهطألا ءاصلخلا الإ ريخلا ىلإ ىدتهي الو ءرشلاو

 لضف مهل نوكيف لطابلا نم كاوشأ طسو ىف ريخلا ىلإ لصتلو «ةوفصلا نييبتل
 . قحلا ىلإ لوصولا ىف داهجلا

 نوكيو ىنثتسملا ىأ # محُر نم الإ » :ىلاعت هلوق ىلإ ريمضلا دوعي نأ حصيو

 نيكراعتم نيفلتخم سانلا قلخ ىلاعت هللا نأ ىأ هتياغو «هتجيتن ىف لوالاك ىنعملا

 هللا نأ نيجيرختلا ىف ىدؤملاو «ةوفصلا كلت لجألو «ةيضرملا ةوفصلا صلخي

 ام :ىلاعت لاق امك «بيطلا نم ثيبخلا هللا زيميل كلذك سانلا قلخ ىلاعت

 4 659 ... بّيَطلا نم ثيبخلا زيمي ئَنَح هيلع متنأ ام ئَلَع نيسؤملا ردي هللا ناَك

 .[نارمع لآل

 لاق اذلو «رانلا ىف نوكت ىه ةرثكلاو «ناميإلاب هللا اهمحري ىتلا ةلقلا نإو

 : ىلاعت

 ١ ينج او لج نم منهج الألي املك نقر .
 ركذي صنلا اذه ىفو «ىلاعت هللا مهمحر نيذلا ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ

 اومحري مل مهنأل ؛هللا لدع نم تسيل مهب ةمحرلاو «مهبر رمأ اوصع نيذلا

 . «دلو ةملك تمقو» :ىلاعت لاقف ءمحرُي ال محب ال نمو «مهسفل
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 هللا ةملكو .فلختت الو «لدبتت الو ءريغتت ال ثيحب اهماكحإ ةملكلا مامتو

 ىف ماللا هيلع تلد ىوطم مسق مالكلا ىفو .هلوق ىف رهظ ىذلا هرمأ ئه ىلاعت

 هيلع ةلاد اضيأ ىهف مسقلل ةمزالم ديكوتلا نونو ءمسقلا مال ىهف © نألمأل

 ىأ ةاصعلا ريدقت ىلع مالكلا 4 ةّنِجْلا و «مهنم ألمي نم نايبل انه « نمإ»

 مهنع ربع سنإلاو «ةنجلاب مهنع ربع نجلاو ءسنإلا ةصعو «نجلا ةصع نم

 .[سانلا] 4 (3) ساّئلاَو ةّنِجْلا نم :ىلاعت هلوق ىف امك سانلاب

 : نيرمأل ةاصع ردقو

 - لقعلا وه امكو ؛نآرقلا فرع ىف امك منهجب ءازجلا نأ :لوألا رمألا

 .ةاصعلل نوكي

 لضفتو .ةعاطلا لهأ ىلاعت هللا ركذف .نوفلتخم سانلا نأ :ىناثلا رمألا

 ءةاصعلا مه مهل نوفلاخملاو «محَر نم الإإال9 فلس اميف لاقف ءهتمحرب مهيلع

 .اهنوألمي مهنأ دكأت دقو ءمنهج مهل نوكت نأ ميسقتلا ىضتقمب ناكو

 نولخديس مهلك ةاصعلا نأب ءديكأت 4نيعمجأ 9 ةملك نوكت كلذ ىلعو

 ران خفان الو ءرابج اهنم رفي ال مهب ئلتمو .منهج

 دحأ نم وجني ال هنأ .رهاظلا نوكي رانلا سنجو ءةنجلا سنج ديرأ اذإو

 امك .ءدحأ اهرداغي الأ ىف . ناسنجلا ىوتسي هنأ نايبل ديكأتلا نوكيو ء«دحأ نيسنجلا

 اهيف ىأ ءاعيمج «ىئانجلاو ىندملاو «ةعيرشلا ناحتما قاروأ نم ةبيقحلا انألم لوقت

 . فانصألا هذه نم فنص اهب فلختم ريغ اعيمج فانصألا

 ىور دقلو ١ هيضتقي لوقلا قايسو « نيبأو رهظأ لوألا ريدقتلا نأ كشاالو

 ءرانلاو ةنحلا تمصتخا» :لاق ِهبَِيَع هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىف

 نيربكتملاب ترثوأ رانلا تلاقو .سانلا ءافعض الإ ىنلخدي ال ىلام :ةنحجلا تلاقف
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 :رانلل لاقو ءءاشأ نم كب محرأ ىتمحر تنأ :ةنجلل ىلاعت هللا لاقف ءنيربجتملاو

 لازي الف :ةنجلا امأف ءاهؤلم امكنم ةدحاو لكلو ؛ءاشأ نم كب مقتنأ ىباذع تنأ

 نم له :لوقت لازت الف رانلا امأو «ةنجلا لضف ألمي اقلخ هللا ئشني ىتح لضف اهيف

 .ملعأ هللاو ,١2)(طق طق لوقتف همدق ةزعلا بر اهيلع عضي ىتح «ديزم

 نيئمؤملا ظعوو ىبينلا تيبثتل صصقلا

 :ىلاعت لاق

2 
 صفد

 هذ 1 ميسا ص رز راس ل هو رو ساس ذأ م 2 0 ا

 هدلهق 11ج اوامر بنان م َكَنلَع

 3 ا او 5 يعن تكم لما
 هل 1 0

 يع 1 هو

 ملكرَم ل عجيب هيل !وٍضْألاَو تو : بيع هنو يل
 اس رخاس

 07 َنوُلَمَتاَمَحِلْفَِعِبَك كومو ع هال 000

 فاضم نع ضوع «ًالك» ىف نيونتلا 4 ٍلْسُرلا ءاَبنَأ نم يلع صفت ًالكو )
 : ىلاعت هلوقب بوصنم 4 الك ظو (هذعب ءىجي ام عم بسانتي امب ردقي فوذحم هيلإ

 كيلع هصقن 2« صصق لك وأ «ربخ لك وأ أبن لكو «كلذ ىلع ريدقتلاو «ّصَقْن »

 .راثآلا رثألا صاق عبتتي امك «هايافخخ نيعبتتم هب كربخن ىتم

 )١( نينسحملا نم بيرق هللا تمحر ّنِإ :ىلاعت هلوق ىف ءاج ام :ديحوتلا :ىراخبلا هاور 23(«
 انلا  اهميعن ةفصو ةنجلا :ملسم هاور امك ءاذه نم وحنب تارم ثالث رركتو «(/159) [فارعألا]

 .«اقلخ اهل هللا ئشنيف ةنجلا امأف» :هيفو ء«رانلاو ةنجلا تجاحت» :ظفلب ء(5841) نوربكتملا اهلخدي
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 ىلإ مهتوعدك نأشلا تاذ مهرابخأ ىأ 4 لسرلا ءابنأ نم :ىلاعت هلوقو
 سئيتسا نأ دعب «مهب كالهلا لوزن مث .مهتدناعمو ءمهماوقأ درو ءديحوتلا

 ىلاعت هللا رارقإو ,مهدشر ىف جالع الو ءاوبذك مهنأ مهسوفن ىف عقوو «لسرلا
 دق نم َألِإ كمَوَق نم نمؤي نأ هنأ. ع عربا كوشك نياك ءازم رسميا كل

 ءابنأ نم ىلاعت هصقي ىذلا صصقلا اذه ةرمث «ىلاعت هّللا ركذو « 65) ٠٠

 :لئاك نم زع لاك نيس

 :ثالث قداصلا صصقلا اذهل تارمثلا نأكف

 هيلع ىبنلل مهئاذيإو نيكرشملا راكنإ ءازإ هيك ِلِللَع ىبنلا داؤف تيبشت :ىلوألا

 تناكو ؛ىذوأ امك اوذوأ لسرلا كتلوأ نإف دينمؤملا نم هعم نمو مالسلاو ةالصلا

 كنرغي الو «ةبقاعلا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نئمطيلف نيقتمللو مهل ةيقابلا

 ةدايز هلك ىبنلا داؤوف تيبثت ىنعمو .ءكباحصألو كل ةبقاعلاف دالبلا ىف مهبلقت
 ءايبنألا ماوقأ بذع دق ىلاعت هللا ناك اذإو «لسرلا نم اعدب نكي مل هنأب هتيبثت

 رمأب كموق بذعيس هنإف «ةاصعلا ضرألا قوف نم ثتجي ىذلا باذعلاب نيقداصلا

 نأ ىجري نمت مهريغ ىقبيو «فيسلاب نود صحيف «نوملاظلا ىفتنيل كلذك ىدارإ
 . هللا دبعي نم مهبالصأ نم وأ مهنم نوكي

 ظاعتالاو «باذعلا مهيلع ىلاعت هللا لزنأ نمب ظاعتالا ىهو «ةظعوملا :ةيناثلا

 ظاعتالا اذهو ءديدش هسفن ىف ءالبلاف .هريغب ظعتي مل نمو «ناميإلا قيرط

 .ناميإلا ىلإ هاجتا مهبولق ىف نيذلا ىأ نينمؤملل

 .ةملاظلا ماوقألاب لزن امل رمتسملا مئادلا ركذتلا ىأ .ىركذلا :ةثلاثلا

 تارمث هذه «ناميإلل كردم بلقب نوهجتي نيذلاو نينمؤملل اضيأ هذهو

 . صصقلا



 دوه ةروس ريسفت ل
 1( ل اسس

 ا ترحل

 «نينمؤملا ةظعوم لبقو كلَ ىبنلا بلق تيبثت دعب ىلاعت هللا ركذ دقو
 هقوف قح ال ىذلا لماكلا قحلا وه ءانيإلا هذه نأ ادكؤم 4 قحْلا هذه يف كءاَجَو ©
 هناحبس دكأ دقو «مئادلا ركذتلاو «ةظعوملاو تيبثتلا هيفو «قداص تباث هنأل

 رثكأ 4 هذه يف ]8 هيف بير ال قحلا لامك هنأ ىلع لدت ىتلا (لا) ب قحلا هنأ ىلاعتو

 ضعبل لصفم صصق ىلع تلمتشا اهنأل «ةروسلا ىلإ ةراشإلا نأ ىلع نيرسفملا
 . ءايبنألا

 . ملعأ هللاو ءايندلا ىلإ ةراشإلا نأ ةداتق نع ىورو

 «قداصلا صصقلا اذه ىلإ نيكرشملا هبني نأ هيبن ىلاعت هللا رمأ كلذ دعب

 مكتناكم ىلع اولمعا نونمؤي ال َنيِذّلَل لقوا :ىلاعت لاقف مهل ديدهت هيبنتلا اذه ىفو

 . 4 059 نولماع انِإ

 لعفي نمل لوقت امك «ديدهتلل رمألاو «هنم اونكمت امو «لاحلا ةناكملا

 ةوبنلا لاوقأ نم سانلا هكردأ ام نإ» : ديدي لاق امكو .كل ودبي ام لعفا ءرشلا

 ام اولمعا ... 9 :ىلاعت هلوق ىف امكو «(0«تكش ام عنصاف حتست مل اذإ ىلوألا
 .[تلصف] 4 69 .. .متئش

 ال نيِذّلَل 8 :ىلاعت هلوقب نيكرشملا نع ىلاعت هللا ربعو «ديدهتلل رمألاف
 رفاكلاف «ءاونمؤي نأ مهنايكو «مهتعيبط نع سيل ىأ ءعراضملا لعفب 4 نونمؤي

 دحاج وه لب «ناميإ ىلع هبلق دقعني الف «هبلق ىف ناميإلا ةدقع لحنت دحاجلا
 ءافارحنا اهدشأ عم ريسيو «ةعزانتملا ءاوهآلا هرسأت بلقلاو سفنلاو ركفلا برطضم

 نم اهيلع متنأ ىتلا مكلاح ىلع ىأ .4 مكتناكَم ىلع اوُلَمعا » ءاوهتسا اهاوقأو
 هنم نونكمت ام لكو «تاوهشلاو ءاوهألاو «لاومألا نم راثكتسالاو «لالضلاو ىغلا

 اَنِإ 8 :لاقف نولماع ىبنلاو نينمؤملا نأ نّيبو ءدسافمو تاوهشو ءاوهأ نم

 مكاذآ ىلع ربصو «قحلل ناعذإو «ناميإ نم انلاح ىف نورمتسم ىأ 4نولماع

 .هجيرخت قبس )١(



 دوه ةروس ريبسفت اه

 0100 مكرم
 تا < 1

 اضر قيرط ىلإ نحنو «هللا بضغو «رانلا قيرط ىلإ متنآف «ةدحاو تسيل ةبقاعلاو

 - ىلاعتو هناحبس دكأ مث .مهصصق متملع دقو ءاوضم نمت ةربع مكلو هللا

 اورظتنا ىأ 479 تورظَسم اَنِإ اورظتناو إف :لاقف «نينمؤملل ىرشبلاو .ديدهتلا
 اَنإ و ءدسافم نم مكاوهتسا امو «مكدوحجو مكداسف بقاوعو «مكلامعأ ةيقب

 .انلامعأل اقافو ءازجو «هناوضرو هتمحر نم وجرن ام 4 نورظتنم

 قحلا ىف ةبقاعلا ىنسحو «لطابلا ىءعوسو «لطابلاو قحلا نيب ةلباقم هذهو

 . ميلع ءىش لكب هّللاو

 كبر امو هيلع لكوتو هدبعاف هلك رمألا عجري هيَلإو ضرألاو تاومّسلا بيغ هّللو )»

 . 4 09 نولمعت مَع لفاَعي



 عبرأ نإ :اولاقو «ةئامو ةرشع ىدجإ اهتايآ ددعو «ةيكم ةروس فسوي ةروس

 ىلع اهانعم لدي ام اهيف ىرن الو «ةيندم ةعباسلاو ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا ىه تايآ

 .ملعأ هللاو «ةيندم اهنأ

 ةروس اهراكنإب مالسإلا نع ةجراخلا فئاوطلا نم ةفئاط ترفك دقلو

 ناصقنلاو ةدايزلاب عضخي نآرقلا نأكو «نآرقلا نم تسيل اهنأ ءاعداو «فسوي

 نم مهسلا قورم هنم قرمت ىهف «نيدلاب كسمتلا تعدا نإو «ةفرحنملا ءاوهألل

 تبث صوقنم ريغ هلك نآرقلا نإو ءورجع ميركلا دبع عابتأ مه كئلوأو «ةيمرلا

 لوسرلا ليربج نع هاقلت هنأو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع رتاوتلاب

 4 ©9 ًاليترت ُهاَلَترو ... » :ىلاعت لاق امك ءآولتم الترم نيملاعلا بر نع نيمألا
 . [ناقرفلا]

 نكلو «هببسب اورفك ىذلا راكنإلا اذه ىلإ مهعفد ام فرعن نأ انل ناك امو

 «مارغ ةصق اهنإ اولاق «هوملعي ملو نآرقلا اوقوذي مل نيرفاك مهو هنأ نايبل هركذن

 ءامجنم لزن نآرقلاو «بحلاو مارغلا ركذ نع هزنم نآرقلاو «ةدحاو ةعفد تلزنو

 ىتلا ةينوعرفلا ةرسألاو «ىرصملا عمتجملا ةصق اهنإ «كلذ نع ةباجإلا ىف لوقنو

 4« 69 ئلعألا مكبر انأ ... :مهلئاق لاقو «داسفلا اهيف ترثكأو دالبلا ىف تغط

 فيكو «مارغلا ةبغم تنيب ىهو «لالحنالا نم وحنلا اذه ىلع هتيبو «[تاعزانلا]

 ةينادحولا ةوعدو «ةليذرلا ةروف روفت ثيح ةليضفلاب ماصعتسالاو «لالحنالا دجوي

 امثيح داصتقالا ءاربخب ةنعارفلا ةناعتساو ءداصتقالا ريبدتو «ةينثولا طسو ىف

 رصم زكرم نيبت ىه مث «ءمهل رمألا ديسوتو «مهئارآل مهعوضخو ءاوناك



 فسوي ةروس ريسفت الإ

 232369601111110 الل
 1 ا

 يب

 دسحلاو «ءانبألا عم ءابآلا ةيسفن تبثت مث ءاهب اهلوح نم ةناعتساو «ءىداصتقالا
 .دالوألا ةيبرت دنع ىغبني امو .ةوخإلا نيب

 ملو ٠ ءاهنم ريغص ءزج ىف الإ نكي مل فرحتملا م ارغلا هوومس ام نإو

 نع اهتيب يف وه يتلا هتدوارو 8 ب هتأدتبا دقو «هتارابع تددرت لب «هقرغتسي

 نم مارغلا اهيف «تايآ ىنامث ىهو «نجسلا هلوخدب تهتناو « 5 وف . هسفن

 «نواعتو «ريبدتو داصتقاو ةمكح ةروسلا ىقابو .هبناج نم ماصعتسالاو اهبناج

 .دودولا ةوخألاو ةدوملا ةدئام ىلع بابحألا ءاقل مث « ربصو ةقشمو

 باعيتسا نم هعنم افارحنا هلقع فرحنا نمت الإ مارغ ةروس ىمست فيكف
 .ةروسلا

 رثكأو «ةدحاو ةعفد لزن ةبوتلا ةروس لوأف ءامجنم هلك لزني مل نآرقلا نإو

 .ةدحاو ةعفد لزن اهرثكأ ميهاربإ ةروسو ةدحاو ةعفد لزن ماعنألا ةروس

 نورفاك - كش الب مهو .سوجملاو تاهمألاو تانبلا حاكن زاجأ نم ءاضيأ

 . مهناوخإك
 ىبأ نب ىلع نع هللا ىضرو «لقعلا فرحنم انمؤوم ناك مهرثكأ نإ :لوقنو

 مهولتاقت ال) :لاتقلا كلذ دعب لاق دقف «ةريبك ةلتقم مهنم لتقو .مهلتاق ذإ بلاط

 . (هباصأف لطابلا بلط نمك هأطخأف قحلا بلط نم سيلف 0 ىذعب

 اهيف نكي ملو «ةيبرعلا ضرأللا ىف ناك ءاهريغو دوه ىف ىذلا صصقلا نإ

 .«نوعرف نايغط اهيف ركذ دقو .مالسلا هيلع ىسوم ةصق الإ «ةيبرعلا دالبلا ريغ نم

 نأ هل غاس ىتح مهلوقعو , مهراكفأو ءمهسوفن ىف ءهل رصم لهأ عوضخو

 امأ ء[رفاغ] 4 9 داَشرلا ليبَس الإ مُكيِدْهَأ امو ئرأ امّألإ مكيرأ ام .. 8 :لوقي

 امو «ةرسألل تضرعت « ةيعامتجا ةيحان تلوانت اهنإف مالسلا هيلع فسوي هصق



 فسوي ةروس ريسفت 9 ١

 » اللات لعمل للم ام عمم ممم م ع مم اممم مخلل[ 1االاممممماماامام اممخاالاللالاالالخ 1 لل مم عخمملللا

 ا برس

 ءاج ام رخآ ىلإ هريدي ناك فيكو ءرصم ىف داصتقالل تضرعت مث « ةيقار ىمست

 .مهنيب اميف دسحلا قرف نأ دعب ةبحألا ءاقل تروص مث «ةميركلا ةروسلا ىف

 فسوي ةروس ىف ةوخالا نيب دسحلا

 هسفن هل عوطت نأ ىلع نيوخألا دحأ لمح دق مدآ ىنبا نيب , كدسحلا ناك اذإ

 ةبايغ ىف هوقلي نأ اولواحي نأ ىلع هتوخإو فسوي نيب لدسحملاف «هلتقف ( هيخخأ لتق

 .دحلا

 يِنِإ تبأ اي ... 8 هيبأل فسوي لاق «مالغ وهو «ةقداص ايؤر فسوي ىأر

 بالا بوقعي مِهَق 4050 نيدجاس ي ْمُهَوَرمَقْلاو سْمضلاو ابكر َرشَع دَحأ تأ
 نأ اهنمو ءهرغصل رثكأ ةبحمب صاصتخاب هتوخإ ىلع فسوي رثؤي ىذلا بيبحلا
 ىلع كايءر صصقت ال... » :هل لاقف «هتوخإ ةلزنم قوف هللا دنع ةلزنم فسويل

 . 4 (2) نيِبم ودع ناسنإلل ناَطْيشلا ّنِإ اديك كَل اوديكَيف كتَرْخِ

 ريثي دق ام «,ثيداحألا ليوأت نم هميلعتو «هل هبر ءافطصاب هربخأ دقلو

 . هتوخإ

 هللا ةمكح نيبت لئالد ىأ 4 0 نيلئاّسلل تايآ هتوخإو فسوي يف ناك دقل ا

 ةيوخألا ةبحملا ىلع دسحلا نايغطو «سوفنلا عئابطو «نيوكتلاو قلخلا ىف ىلاعت

 نم علتقا اذإف ءدسحلا اهببس اهلك وأ مئارحلا راشعأ ةعست نإو «ةلصاولا ةدوملاو

 عئابطل نيسرادلا نيثحابلا ىأ «نيلئاسلل فو .ةيسفنلا ثابحخألا رثكأ علتقا سوفنلا
 . سوفنلا

 نحنو اًنم انيبأ ْيَلِإ بَحَأ هوُخَأو فسويل.. .# :مهلوقب ئيسلا ريبدتلا أدتبا

 مكيبأ هجو مكل لحي اضرأ هوحرطا وأ فسوُي اوُْلا (2) نيبُم لالض يفل انابأ نإ ٌةَبصُع

 ةباَيَغ يف هولا فسوي اوُلشقَت ال مهنم لئاق لاَق © © َنيحلاص اًمْوَق هدعب نم اونوكتو

 مهنم ناكف «ةروشملل كلذو «هوديري مل وأ «لتقلا اوذفني مل ال ْبجلا
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 الالام خالط طانم خطت طق اللا انا الانل خطانا ط اان انا للان الاانا اناا خلاط ط نط نانا اننا الامان طخ ق اللا لااا ان الانا اانا لااا اانا
 ١ اللا 1

 يب

 نيح كلذو لمتحملا توملا وأ .ءىطبلا لتقلا دارأ لب ءرشابملا لتقلا دري مل نم

 . 4 3 ... ةراّيسلا ضعب هطقتلي .. ١0 :لاق اذلو «توملا نم برقأ ةايحلا نوكت

 ذيفنتلا

 هَل اَنِإو فسوي ىلع اًممَأَت ال كَل اَم اًناَبَأ اي اوُلاَقظو ءمهيبأ ىلإ اوبهذ

 هل اَنإو بعليو عتري ادَغاَنَعَم هلسرأ» ءنوصلخم نوبحم 409 نوحصاتنل

 . 4 069 ترظفاحل

 ءزيزعلا بيبحلا هدلو ىلع ةفيخ هسجوت ىلع لدي ام بوقعي لاق ذئدنع

 لاق .«مهتميرج رتسل ةعيرذ اهوذختا ةملك هللا ىبن رهاطلا لجرلا نم تطرفو

 . 4 © َنوُلفاَع هنع متنأو بنذلا ُهَلكَأي نأ فاَحأو هب اوبهذت نأ يننزحيل يَنإ. .. ا : مهل

 مهما رجإ رتسي ام مهنقلف «مهتلفغ ىف «بئذلا هلكأي نأ فاخي هنأ ركذ دقل

 ةبصع نحنو بتذلا هلكأ نكل.. . ]ف «مهسفنأ ىف اهوفخأو ةجحلا اودجو دقو اولاق

 . 4 69 َنوَرِساَخُل اذإ ان

 نأ اوعمجأو هب اوبهَذ امَلَفإ» بجلا ةبايغ ىف هوقلي نأ اوعمتجاو هب اوبهذ

 دقو .4 62 نورعشي ال مهو اذه مهرمأب مهن هَيلِإ انيحوأو بجلا تباَي يف هولعجي
 مهرمأب مهئبنيسو «مهيلع ولعيس هنأ بيبحلا مالغلا فسوي عور ىف ىلاعت هللا ىقلأ

 .نورعشي ال مهو اذه

 انبهذ اَنِإ اناَبَأ اي اوُلاَق 9 7) نوكبي ءاشع مهابأ اوءاجو 9 بجلا ىف هوقلأ نأ دعب

 انك ولو انَل نمؤمب تنأ امو بُئّذلا ُهَلكَأَف انعاَمم دنع فسوي انكرتو قبس

 . 4 69 نيقداص

 اولاقف «بئذلا هلكأي نأ فاخأ ىنإ لاق ميركلا قيفشلا بألا نأ ىرت اذكهو

 نأ دعب لاق لب « هءانبأ ٍقدصي مل ىلاعت هللا ىبنو «بئذلا هلكأ مهتميرج نيرتاس

 ليمج ربصَف ارمأ مكسفنأ مكل تلوس لب لاق. . و :بذك مدب هصيمق ىلع اوءاج

 . 4 62 توفصت ام ىلع ناَعَتسَملا هّللاو
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 مهبولق ىلع ىشعو ءاوحارتسا مهنأ اومهوت وأ ءفسوي ةوخإ حارتسا

 لو «هنبأ بقرتت مهيبأ خيشلا ةعول تيقبو اوعنص ام اوكردي ملف ضيغبلا دسحلا

 موَقَلا الإ هللا حور نم سأِيَي ال ُهّنِإ.. .» سئيي ملو ءهئاقل ىف لمأللا هنع بهذي

 . 4 69 تورفاكلا

 «نانئمطالا ىلاعت هللا همهلأ دقو ,فسويل ىرج امع نآرقلا ةصق_ ىف رظننلو

 ىقلأف ء«بجلا دجوف ءءاملا نكامأ فرعتي مهدراو اولسرأف ريست ةلفاق تءاج

 ئرشب اي لاق. . وو ءرشبتساف رهطأ وه ام جرخ نكلو .ءاملا جرخي ملف :هولد
 ريغ نم تءاج ةعاضب اهنألو «ةعاضب هنأ ىلع هورسأو «4 09 ... ُمالُع اذه

 ةعاضبلا هذه ءانتقا ىف نيبغار اونوكي ملو «ةدودعم مهارد سخب نمثب هوعاب «نمث

 .نيدهازلا نم هيف اوناك لب

 ٍروبحلاو رشبلاب كلذ دعب لبقتسا دقف «دسحلا ةوقش لبقتسا دق ناك اذإو

 هذحَش وأ انعَفنَي نأ ئَّسَع هاَوْفَم يمركأ هتأرمال ٌرْصُم نم ُهاَرَتْش شا يذلا لاقو»

 .ةملظلا طسو ىف رونلا قرشأ كلذكو 4 © ... ادّلو

 ىتلا ثيداحألا ليوأت ىلاعت هللا همهلأو «ءفسويل ىلاعت هللا نكم كلذبو

 يزجن كلذكو اًمّلعو اًمْكَح ُهانيتآ هَدْشَأ علب اًمَلو ظ ٠ ءاهماتم ىف سفنلا اهب ثدحتت

 ىتلا ةدشلا تناك اذإو «ةدشلاب ىلاعت هللا اهلقصي روبصلا سفنلا نكلو

 قيدصلا سفن ىلع رطخأ ةيناثلا ةدشلاف «هتوم وأ هتايحب قلعتت تناك الوأ هتلبقتسا

 .فسوي

 تلواحو ءاهسفنل هتدارأ ىأ ,4 69 ... هسْفّن نع اهتيب يف وه يتّلا هتدوارو )»

 هّنِإ هللا داعم لاَق كلل تيه َْتَلاَقَو ... » «ةيفاصلا ةرهاطلا هسفن نم هجرخت نأ

 ناَهرب ئأر نأ الو اهب مهو هب َتّمَه دَقَلو 65 َنوُملاَظلا مَ ل ُهنِإ ياعم َنَسْحَأ يب
 ىقبف «هسفن مصعي ىذلا قحلا رون ىأر ةيسفنلا ةنحملا هذه تقو ىف 469 ... هب



 فسوي ةروسريسفت ا

 511111111 االلمللا 6 2

 6 املا

 دعب اقبتساو «نيحلاصلا هللا دابع نم هنإ «ءاشحفلاو ءوسلا هنع فرصو ءارهاط ايقن

 تدق ةقباسملا هذه ىفو ءاهيلإ هبذجتو هعنمت ىهو ءابراه رفي وه بابلا ىلإ كلذ
 .جورخلا نم هل ةعنام اهيلإ هدشتل هءارو ىرجت اهنأل ؛هئارو نم هصيمق

 ةمهتلا تقلأ رجفت ىتلا ةأرملا ةهادبيو «بابلا ىدل اهديس ادجو امهنكلو

 ميِلَأ َباَذَع وأ نِجْسُي نأ الإ اءوس كلهأب داَرأ نم ءازج ام تلاَق. .. و ءفسوي ىلع

© 4 
 يسمن نع ينتدوار يه. .. :قدصلا لاقو ءةمهتلا نع هسفن فسوي ًاربف

. 

 كح مكحف ٠ ءمكتحاو ءزيزعلا عفدني ملف ءاقداص اهمهتاو «ةبذاك هتمهتا

 َناَك نإو 69 َنيِبذاَكْلا نم وُهَو تقدّصُف لبق نم دق هصيمق ناك نإ. .  :اهلهأ نم

 كلذبو ءربد نم دق هصيمق ايفلأف © 69 َنيقداصلا نم َوُهَو َتْيذَكَف رْبد نم دق هصيمف
 .هقدصو «ءاهبذك نيبت

 ميظع نكديك نإ نك ديك نم هن. .. )» :لاقو «فسوي ةءارب ىلإ اهجوز نأمطا

 489 اطال نم تح كل كيال يرطتساو اذه نع ضرع اق 5
 ءزيزعلا جوز نيب ةدوارملا ةصق تناك دقو ءرشتنتو عيشت روصقلا رابخأ نإو

 اذإ ربخلاو ؛ءمهددع ناك مك ىردن الو ءاهابرق ىوذ ضعبو اهجوزو .فسويو

 رشنيو «روصقلا لخاد ىرجي ام ىلإ قوش ىف امئاد سانلاو «عاش نينثا نع جرخ
 - .ةبارغ هيف ام امئاد

 تماقأف 469 ... هسْفّن نع اَهاَتَف دوار زيزعلا ةرما ةئيدمْلا يف ةوسن لاقو
 ةدحاو لك تاو اكّنم نهل تدتعأو نهيلِإ تلسرأ نهركمب تعمس اًملف# ةميلو نهل

 اذه ام هلل شاح نلقو نهيديأ نعّطَقو هتربكأ هنيأر املف نهيلع جرخا تلاقو انيككس نهم

 هسْفن نع ُهندَواَر دلو هيف يّسْْمَل يذلا ْنُكلَدَف تناَق 69 ميرك كلم الإ اذه نإ ارشب

 . 4 69 نيرغاّصلا نم اًنوُكيلو نتج هرمآ ام لعفي مل نثلو مصعتساف



 فسوي ةروس ريسفت 8#
 ملال ملال

  | 1كاااااال ١ .«

 "يي

 ,عقدلاو ءرهطلا ىلع فسوي ميمصتت ناك .اددارلا ىلع اهميصصت عمو

 نار بحت ا نمل رهن شأنك ضان

 ءافسوي ةءارب ىلع ةلادلا تايآلا هؤلمو زيزعلا ىأر دقو ( عيشي ربخملا ناك

 مث هسبح تاعئاشلل امسح اوأر دقو . اهلعاف نكي ملو ةدوارملا ة ةسيرف ناك هنأو

 اهيف ًأدهت ةدم رمت ىتح ىأ 4 (2) نيح ىّنَح هّننجسَيل تايآلا اوُأر ام دعب نم مهل ادب

 . تاعئاشلا فصاوع

 لك ىأرو « هيلإ ٍامهسوفن تضافو «هب اسنأتسا «نايتف هعمو « نجسلا لخد

 يِنإ رخآلا َلاَقَو ارمَخ رصعأ ينارأ ينإ... # :هايؤر صقي امهدحأ لاقف ءايؤر امهنم
 4 © َنيِنسْحُملا نم كار انِإهلوأتب ان هم رْيَطلا لأ اَرْبْخ يسأر وف لمْحأ ينارأ

 امم امُكلَذاًمكيِتأي نأ لبق هليوأتب امكن الإ هناقزرث ماع امكيتأي ال لاق ءامهياجأ

 لم تعبتاو 60 نورفاك مه ةرخآلاب مهو هللاب نوُسْوُي أل موف هلم تكرت ين ير ينمّلع

 هللا لضف نم كلذ ءيش نم هللاب كرست نأ انَل ناك ام بوقعيو قاحسإو ميهاربإ يئابآ

 «ديحوتلا ىلإ ةوعدلاب ًادتبا < 69 نوركشي ال سائلا َرْثْكَأ نكلو ساّنلا ىَلَعَو اَنيَلَع 91

 «نولكأي امي مهئبني هنأ «هل ىلاعت هللا ميلعت وهو ءاهليلد هعمو «نييبنلا ةلاسر وهو

 امكدحأ ام نجّسسلا يبحاص ايف :لاقف امهايؤر لوأ مث (هدعب نم ىسيع ملع امك

 نايتفتست هيف يذلا رمَألا يضُق هسأر نم ٌريَطلا َلُكأَف بَلصيَف رَحآلا امو ارمَح ُهّبر يقسيَف

(8) © . 

 جان هنأ نظ يذّلل لاقو © :هب زيزعلا ركذي نأ دارأف .هرمأ لمهأ هنأ رهظيو

 . 4 69 نينس عضب , .جسل | يف ثق هّبر ركذ ناطيشلا هاسنأَف كبَر دنع ينركذا اَمهنَم
 مس م اس ساو س

 ٍناَمس تارقب عبس ئرأ يَنِإ كلملا لاو » «ىسانلا ركذتف ايؤر كلملا ىأر

 و
 ع

 نإ يايعر يف ينوتفأ الملا اهي اي تاسباي رخأو رضخح تالي عبسو فاجع عبس هلأ

 . © 69 نيملاعب مالحألا ليوأتب نحن امو مالحأ ثاَعْصَأ اوُناَق 9 نوربعت ايءرلل مسك



 فسوي ةروس ريسفت اا

 00 ١
 از رح

 ناطلسلا بحاص ءاضرإل الإ ابجاو نوركذتي ال «كولملا عابتأ نأش اذكهو

 ركذاو 4 62 ... اًمهنم اَجَن يذلا لاو كلملل رمخلا ىقاس ةليوط ةرتف دعب ركداف

 نيجسلا لباقو ءنجسلا ىلإ بهذ 4« 69 نوُلسَرأَف هليوأتب مُكبنأ انأ ... ١ ةمآ دعب
 نهلكأي نامس تارقب عبس يف انفأ قيدّصلا اهيأ فسوي)» :لاقف «ىبنلا نمؤملا رهاطلا

 َنومَلَعَي مِهّلعَل ساّنلا ىَلِإ م عجرَأ يّلَعَل تاَسِباَي رخأو رضخ تالبنس عبسو فاجع عبس

© #. 

 ام ابأذ ننس عبس وعر. ١ هير هملع ىذلا «رهاطلا قيدصلا لاق

 نلكأي دادش عبس كلذ دعب نم يتأي م 0 نوايا اي دسم يف ورزق لد

 هيفو ساّنلا ثاََي هيف ماع كلذ دعب نم يتأَي من (2 نونصحت اّمَم اليل الإ َنهَل متمّدَق ام

 .رامثلا نم ريصعلاف نورصعيو «نوبلحي ىأ < 69 نورصعي

 نأشك اهرمأو ةدوارملا ىسن هلعلو ءايؤرلا هل تلوأ ىذلا كلملا ملع

 نم مظعأ ناسحإ ىأو ؛هنوركذي الو مهيلإ نسحي د نم نوسني «لزألا نم رصم

 .هضرعو هفرش مركي

 ال رهاطلا قيدصلا فسوي نكلو «ىسفنل هصلختسأ هب ىنوتتا كلملا لاق

 كبر ىلإ عجرا. .. 9 كلملا هلسرأ ىذلا لوسرلل لاقف «هتءارب تعبث دقو الإ بهذي

 . 4 (©3 َمِيلَع َنهدْيَكب يّبر نإ َنْهيدْيَأ نُطَف يتأللا ةوستلا لاب ام ُهلأساَف

 فسوي دنسأو قيدصلاب تنتف ىتلا هتأرما لأسو «ىضاملا ىلإ كلملا عجر

 .كلملا ةأرما ىلإ هدنسي ملو «ةوسنلا ىلإ رمألا ميركلا

 اًنملع ام هَّلل شاح نلف هسْفّن نع فسوي َنُيدوار ْذِإ نكبطخ ام ... !> :كلملا لاق

 .«فسوي ْئربتو ءاهبنذب فرتعت زيزعلا ةأرما تمدقت ذئدنع 6# (29 .. .ءوس نم هيلع

 نيقداصلا نمَل هّنِإو هسْفُن نع ِهندَواَر انأ قحلا صحصح نآلا ... 9 :زيزعلا ةأرما تلاق



 فسوي ةروس ريسفت ل

 اللات ااا خطط مااا اانا و قا الاالالاااا لااا تال الة طلااااااااا انما لالالالا نااللااام11
 تا <

 يسفن ئَربأ امو (29 َنيئاَحْلا َدّيَك يدمي ال هللا نو بيَعْلابُهْنْخَأ مَل ينأ مَلعَيل كلذ ©
 . 4 69 ميحر روفغ يّ نإ يّبر محر ام الإ ءوسلاب ةَراَمَأل سفنلا نإ

 ىلإ ةوعدو ؛ةيوبن لئالد نجسلا ىف هتايح تنمضت دقو «ةءاربلا هذه دعب

 ةايح تناك 4 69 راَهقلا دحاوا هللا مأ ريَخ َنوُقَرفتم باب. . # :لوقي ذإ ديحوتلا

 نيمأ نيكم ايدل مويا نإ. .# :لاقو .هسفنل هصلختساو كلملا هاعد ؛ةديدج

 ميلَع ظيفَح يّنِإ ضرألا نئاَرَخ ىلع يبلعجا َلاَق إل ةيرصملا ةيلاملا رمأ ىلوت 2# 62 54

 الو ءاَشّن نم انتَمَحَرب بيصُن ُءاَشَي ْثْيَح اهم اوي ضْرألا يف فُسوُيل اَكَم كلذكو 2

 . 4 9 َنوُقّتي اوناكو اوُنمآ نيل ريح ةرخآلا ٌرْجَألَو 69 َنيسْحمْلا رْجَأ عيضُن

 هللا ىبن ميظنتبو كافربخلا دارتسُم هذعب امو ناّيإلا كلذ ىف رصم تناك

 «نوراتمي فسوي ةوخإ ءاجو «قرشلا دصقم تراص كلملا نم هنيكمقو «فسوي

 دقو ءامالغ بجلا ىف هوقلأ ذإ هوفرعي ملو «ريبك مهيف رييغتلا نكي مل ذإ مهفرعف

 :مهل لاق نكلو ءاوبلط ام مهاطعأو «مهزهج دقو «المتكم الجر راص

 ت9 يلوا ربح انو لكلا يفوأ يأ نورت الأ مكي نم مك حاب ينو. .ظ

 نولعافت انو هاَبَأ هنع دوارئس اوُناَق © 9 نوبرقت الو يدنع مكَل ليك الف هب ينوثأت مل نإَف

9 4. 

 مهّلَعَل مهلاحر يف مُهَتَعاَضب اوُلعجا .. .ولظ ءهعم نمل لاق ذإ قيفشل مهب هنإو

 اي... :اولاقو مهيبأ ىلإ اوبهذ 9# نوعجري مِهّلعَل مهلهأ ىلإ اوبلقنا اذإ اهنوُقرعَي

 لإ هيلع ْمُكنمآله لاق © َدوُظفاَحنُه انو لَكَ اَناَحأ انعم لسَْف لكلا مَع انابأ

 مهعاتم اوحتف © 63 نيمحارلا محرَأ وهو اظفاح ريح هَللاَف لبق نم هيخأ ئَلع َمُكُسِمأ امك .

 .انل هلهس ام قوف ائيش ىغبن ام اولاقو اوحرفف «مهيلإ تدر مهتعاضب اودجوف

 ليك داو اَناَحأ طفت اَنْ ريمَو انين تدر اتعاب هذه يبت امانا ونفس . . )

 . 49 رسل كلذ رع
 .ةينغلا اهضرأ ىف اهترفوو تاريخلا عاونأ نم اهب هللا اهابح امل ريخلا داريتسا ناكم :ىنعملاو ءناكم مسا )١(



 فسوي ةروس ريسفت ا

 0111 اللللللل
 : هيكل

 يي

 هلسرأ نل لاَق © هيلع قيثاوملا ديريو .هدلو ىلع صيرح بوقعي خيشلا نكلو
 ىلع هللا لاق مهقئوم هونآ ملف مكب طاح نأ الإ هب ينل هّللا نم اقوم نوتؤت ىَتح مكعم

 . < 69 ليكو لوقت ام

 دحاو باب نم اولْخَدَت ال يب اي ... 9 :لاق نّيعلا فوخو هدالوأ ىلع هتقفشلو
 ةقفشلا اهنكلو .4 6 . . . ءيش نم هللا نم مُكدع ينعُأ امو ةقرفتم باوبأ نم اولخداو

 .مهيلع نوصتي نآل هتعفد ةيوبألا

 سبت الق كوخأ ان ين. .. 8 :لاقو ءهاخأ هيلإ ىوآف .فسوي ىلع اولخد
 يمنا لحر ىف ةيثسلا يأر ءيهزاهجب مهزهج مث ٠ .4 69 نولمعي اوناك اَمب
 69 نودقفت ادام مهْيلَع اوُلقأو اولاَق 60 نوُقراَسَل مكن ريعلا اهتْيَأ ندم نأ مل. 90

 « ليفك ىأ : ميعر 4 69 ميعز هب اَنأو ريعب لمح هب ءاج نملو كلمْلا عاوص دقفنت اولا

 ات دإ ةزازح امه اولاَف د 7 نيقراس اّنُك امو ضرألا يف دسفنل انئج ام... . ## :اولاق

 .اكلم نوكي ىأ , 4 69 . .. ةواَرَج َرِهف هلَحَر يف دجو نم هؤازج اولاَق 69 َنيبذاك

 ؛هيخأ ءاعو نم اهوجرختسا مث ؛هيخأ ءاعو لبق مهتيعوأ نوصحفي اوذخأ

 .قارتفا لوط دعب هاخأ ذخأيل ىلاعت هللا ريبدت ناك كلذك

 لازت ال لوقلا ىف رهظت ىتلا 217تالعلا ءانبأ ةوادع نم ةتفل تناك دقلو

 هس يف فُسوُي اسف لبق نم هَل أ قرس دَقف قرسي نإ اونا إلا مهبولق ىف ةنكمتم

 اَبأ هل نإ ز ريرعلا هيأ اي اولاق © 0 نوفصت ام ملعأُهَّللاواناَكَم رش مهنأ لاق مهن اهدي ملو

 نم الإ دخت نأ هللا داعم لاَق 69 نينسْحُملا نم كارن نإ هناك اندحأ ذَخَف اريبك اخيش

 .4 8 07 َنوُملاَظَل اذإ اَنِإ هددع انعام اندجو

 حربأ نلف... .# :لاقو ءمهريبك هب مهركذو ؛مهيبأ قثوم اوركذتو اومدن

 مكيبأ ىَلِإ اوعجرا (5) نيمكاحلا ٌرْيَح وهو يل هللا مُكحي وأ يبأ يل ندي ئَتح ضرألا

 . مهتاهمأ تفلتخا نإو



 فسوي ةروسريسفت ا
 4 لالالالا

 ا سأل

 لأساو 0 نيظفاح بيغلل انك امو انملع امب الإ اندهش امو قرس كلبا نإ انابأ اي اوُلوقَ

 . 4 2 نوفداصن انإو اهيف البف يتلا ريعلاو اهيف انك يتْا ةيرقلا

 نم فسويل ةبسنلاب ناك ام هل حشر ءرمأب سحأ هنكلو كلذ مهيبأل اولاق

 ربَصف ارمأ مكسفنُأ مكل تلوم لب. . ,» :ىلوألا هتلاقم لثم لاقف «لبق

 :لاقو «ةدشلا هذه طسو ىف ريشخلا عقوت ة ةوبنلا ماهلإبو © 859 .. .ليمج

 اي لاقو مهنع ئوَتو 659 ميكحلا ميلعلا وه نإ اعيمج مهب يبيتأي نأ هلا ىسع.. ١

 فسوي ركذت ًامفت هّللات اولاَق 69 © ميظك وهف نزحلا نم هانيع تضيِباو فسوي ىلع ئفسأ

 ملعأو هللا ىلإ ينزحو يّنب وكشأ امن لاق 529 نيكلاهلا نم نوت وأ اضرح نوُكت مح
 حور نم نم اوسأيت الو هيخأو فّسوُي نم اوسّسَحَمف اوبهْذا نب اي (65) نومَعت ال اَم هللا نم

 . 4 69 تورفاكلا مرَقلا الإ هللا حور نم سأيي ال هن هللا

 انَسَم زيزعلا اهي اي اولاق .. . و «ىرخأ ةرم ةريملا نيبلاط فسوي ىلإ اوبهذ

 يجي هللا َنِإ انيلع قدصتو ليكلا ان فوأف ةاجزم ةعاضبب انكجو رضا اَنَلهَأو

 .4 69 نيقدصتملا
 ومعلاو ةدوملا ىلع ءاّقللا

 مدلعف م ممل له .. . ف :مهل لاقف هتوخإل هسفن قيدصلا فسوي نلعأ

 دق يخأ اذهو فسوي انأ لاق فسوي تنأل كّئتأ اوُلاَق © نولهاج مهتأ ذإ هيخأو فسويب

 كرتآ دقل هللات اولاَق 6) نينسحملا رجأ عيضي ل هللا نق ربصَيو ىّتَ ب نم هن انيلع ِهّللا نم

 مكيلع بيرت ال. . ]ف :دودولا وفعلا ةملك لاق 4 59 نيطاَحَل انك نو انيلع هللا
 يبأ هجو ىلع هوقلأَف اذه يصيمقب اوبهذا 9 نيمحارلا م مَحرَأ وهو مكل هللا رفغي مويلا

 سحأف «نزحلا نم ءانيع تضيبا ىذلا خيشلا ىلإ اوبهذ ؛469 .. . اريصب تأ

 وبأ وهف كلذ ىف ةبارغ الو ءاليم نينامث دعب نم سحأ هنإ :اولاقو .ءفسوي حيرب
 اولاَق 65) نودتفت نأ الول فسوي حير دجأل يّنِإ مهوبأ لاق ريعلا تلصف امو » ءايبنألا



 فسوي ةروس ريسفت ا

 للمال للملا

 ا برأ

 ملأ لاَق اريصب ٌدتراَف ههجو ىلع هاقلأ ريشبلا ءاج نأ امَلَف 6) ميدَقْلا كلالض يفل كْنإ هللات

 نيئطاَح انك انِإ انبونذ انَل رفغتسا اًنابأ اي اوُلاَق 69 59 نوملعَت ال ام ِهّللا نم مَلَعَأ نإ مكن لقأ

 . 4 62 ميحرلا روُفغْلا وه ِهّنِإ بر مكل رفغتسأ فوس لاق 69

 ىف ىقلأو .هلهأ نيب نم ذخأ ؛بيبحلا قيدصلا فسوي ةصق ىهتنت اذهبو

 هدعب ركذ ءرصم ىف رثأ هل ناكو ءاريذنو ارشبم ايبنو ءاحلصم اكلم ىهتناو «بجلا

 دقلو :نوعرف لآ نمؤم ناسل ىلع ىلاعت لاق دقف «ءىسوم ثعب امدنع نورقب

 .[رفاغ] 4 69 ... هب مكءاج امم كلش يف متلز امف تانيبْلاِب لبق نم فسوي مكءاج

 ناك امك هل اودجس مهنأ ال .لداعلا اهيعارل ةيعرلا عضخت امك همكحل اوعضخ

 هللا ذاعمو هللا ريغل ادجاس بوقعي هللا ىبن نوكي نأ هللا ذاعمف «ةنعارفلل دجسي

 . هيبأ نم هللا ىبن فسوي كلذ لبقي نأ

 دعب نجسلا نم جرخأ فيك هل ركذيو «ىلوألا هايؤرب هابأ فسوي ركذي ذخأ

 «ةمعن نم ىتوأ ام ىلع هللا دمحي نأ الإ قبي ملو هتوخخإ نيبو هنيب ناطيشلا غزن نأ

 تاومّسلا رطاف ثيداحألا ليوأت نم يِتمّلعو كلملا نم يتتينآ دق بر إ» :لوقيو

 . © 090 نيحلاّصلاب يّقحْلأو املسم يفوت ةرخآلاو ايندلا يف يّبلو تنأ ضرألاو

 ةربعلا

 نع رابخأ اهيف ناك دقو «برعلا ىلع ةيبيغلا رابخألا نم اهلك ةصقلا تناك

 امو ... 9 «ةرسأ رابخأ ىه ذإ «ةنلعم ؛ ؛ةملعم نوكت نأ اهنأش نم نكي مل سان

 الإ اهملعي ال سوفنلا رابخأ كلتف 3# نوركمي مهو, مهرمأ اوعمجأ ذإ مهيدل تنك

 .هب اورفك ىذلا ةزجعم كلتو «بويغلا مالع

 .دمصلا درفلا دحألا دحاولا هكتشنم ىلع ةلاد تانيب تايآ هلك نوكلا نإو

 مهنكلو «معنملا قلاخلا ةينادحوو «ةردقلاب ناميإ وهف «ىلاعت هللاب نونمؤي اوناك اذإو

 . 4 3-0) نوكرشم مهو ّألإ للاب مهرثكأ نمؤي امو » :ىلإعت هلوق اذهو «هريغ نودبعي



 فسوي ةروسريسفت 1#
 م0060 للكلام اللام

 :ي_و_ ميز

 يي

 نم ةيشاغ مهيتأت نأ اوسَأَفْأ «نيكرشملاب لزنت ىلاعت هللا تايآ نوري مهنإو
 سم اوهساو

 . 4 59 نورعشي ال مهو َةَنغَب ةعاسلا مهيتأت وأ هللا ِباَدَع

 نمو اَنأ ةريصب ئّلع هللا ىَنِإ وعدأ يليبَس هذه لق 8 ءهيلإ وعدت ام قحلا نإو
 . 4 2-0 نيكرشملا نم انأ امو هللا ناحبسو يعن

 اوناك هلبق لسرلا نأو «لسرلا نم اعدب نكي مل هنأ ىلاعتو هناحبس نيب , دقلو

 ضرألا يف اوريستي ملأ ئرقلا لهأ نم مهل ي يجو الاجر الإ كلبق نم السر امو «هلثم
 نولقعت القأ اوَقَنا َنيِّلَل ٌرْيَخ ةرخآلا ْرادَلو مهلَبَق نم َنيدّلا ةَبقاع ناَك فيك اوُرُظنيَف

 باذع ءىجي مهسأي لاح ىفو «نوسئيتسي اوناك لسرلا نأ ٌةلَي ىبنلل نيبيو 4 09
 نم يجف اًنرصن مهءاج اوبذك دق مهن اونَظَو لسرلا سأيتسا اذإ ئَتح 9 نيكرشملل هللا
 . © 69 نيمرجملا مقا نع انسب دري الو ءاَشن

 «نيعمجأ مهيلع هلضف كلذو دلك ادمحم الإ سأيلا مهارتعا اعيمج لسرلا

 جرخي نأ وجرأل ىنإلا :ىساوملاو رصانلا دقف دقو هب لزن ام دشأ ىف وهو لاق لب

 ناك دقل !» :هتاملك تلاعت هلوقب ةروسلا متخخ دقلو 3 "«هللا دبعي نم مهبالصأ نم

 هيدي نيب يذلا قيدصت نكلو ىرتفي اًثيدح ناك ام باِبَألا يلوأل ربع مهصّصَف يف

 . ميظعلا هللا قدص 4 657 نوني موقل ةمحرو ىدهو ءيش لك ليصفتو

 ةصق تناك امو ءالامجإ مالسلا هيلع فسوي ةروس ىناعل ضارعتسا قبس ام

 اهيفو ءاهجالعو ءرسألا ىف سوفنلا تافآ اهيف امنإ «نوبذاكلا هارتفا امك مارغ

 اهيفو ءاهمادإ ىه ةرسألا ىف ةقفشلا نأ اهيفو ءرقفلا اهبيصي ىتلا تاعمتجملا جالع
 .ةعاظف مئارجلا دشأ ىلإ ىدؤي ىذلا دسحلا نم سوفنلا ىف غزني ناطيشلا نأ

 )١( ٍةْفكَي ىبنلا ىقل ام  ريسلاو داهجلا :ملسمو ,(74347) ةكئالملا ركذ  قلخلا ءدب :ىراخبلا رظنا )07205.
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 5 تيم ار

 اك كلو ديِكَبَ َكَيَوْحِ 1
 كيج َكلدكَو (نيف تيِسَودَع نضل نطيل
 كِفعفمم ديو يراألا وأ ميك

 2 نصمم لبن مَكتَو أَهَلَعاهَّصَتَأ امك ب وُفَعَي لاَءَلَعَو

 3 هك مع َكَبََدِإ

 لواحي امهمو «ةدرفنم ةيتوص فورحب ةروسلا هذه ىلاعتو هناحبس أدتبا

 ىناعم تسيلو اهنوددري نونظ ىهو اهيناعم ىلإ نولصي ال اهورسفي نأ ءاملعلا

 دنع نم لك «هب انمآ دقو «هملعب ىلاعت هللا صتخا هباشتم اهنإ ءاهكاردإ ميقتسي

 . هللا الإ هليوأت ملعي امو «هليوأت ىغبني الو ءانبر

 ءةمكحل الإ ائيش هللا لزنأ امف «فورحلا هذه لوزن ىف ةمكحلا سملتنو

 :رومأ ىف ةمكحلا سملتن انإو «هناحبس اثبع ائيش لزنأ
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 «بتاكلا اهفرعيو «ىمألا اهفرعي ال ةدرفم فورح اهنأ :لوألا رمألا

 ميركلا نآرقلا زاجعإ ىلع ليلد ىمأ ناسل ىلع اهئيجمف
 فورحلا نم نوكم هنأ ىلإ ريشت ىهف ءزاجعإلا ىلإ ريشت اهنأ : ىناثلا رمآلا

 نوعيطتست ال مكنكلو ءمكمالك سنج نم وهف ءزجعم هنكلو ءاهب نوملكتت ىتلا

 .ةزجعم هنكل ابيرق ناك نإو «مكتقاط قوف هنآل ؛هلثمب اوتأت نأ

 هوعمس اذإ اوغلي نأ ىلع اوقفتا دق اوناك نيكرشملا رابك نأ :ثلاثلا رمألا

 فورحلا هذهب نوأرقي اوءدتبا اذإ نينمؤلا نم هعم نمو ىبنا ناكف .مهسفنأ اولغشيل

 اوقفتا امك هيلع اوقفتا ام نيضقان نيعمتسم اوتفتلاو مهرفك مهيلع اوعطق ةيتوصلا

 اوعمتجا دق :ةعطاقملا ىلع نيقفتملا نأ نيبت مث ءاوعمسيو اوبهذي الأ ىلع

 .اوعمسيل

 ىتلا روسلا نم ريثك ىف فورحلا هذه دعب باتكلا رمأ نآرقلا ركذي اذلو
 .ملعأ هللاو ءاهب تئدتبا

 تاع لا تو

 هذه هيلإ ريشت ىذلا نآرقلا ىلع دوعي ريمضلا ,4 اًيبرع انارق هانلزنأ اًنِإظ

 اباتك هانلزنأ ىأ 4 اًيبرع اًنآَرُق » اهتردصت ىتلا روسلل مسا اهنإ :ليق ىتح «فورحلا

 لدي صنلا اذهو «ىمجعأب سيلو «ىبرع نآرق وهف ءايمجعأ سيلو ءايبرع أرقي

 :نيرمأ ىلع

 ملو «هتوالتو هتءارق ىلاعت هللا انملع ءاولتم اءورقم لزن هنأ :لوألا رمألا

 هتءارق انملع لب «سانلا مالك نم امالك أرقن امك «هتءارق ىف فرصتت انكرتي

 ىلاعت لاق امكو .[ناقرفلا] 4 © قف اليترت ُهاَنلَترو .. . # :ىلاعت لاق امك «هليترتو

 انيلع نإ 05) هب لجعفل كناسل هب كرحت الإ :355 ىبنلل هئرقي ليربجو .هلوزن ىف

 . [ةمايقلا] 4 6 هَناَيب انيَلع ّنِإ مت 0 هَنآَرَق عبتاف هانأرق اذإَف 09 هتارقو هعمج

 نم اهنأل ؛انآرق هتمجرت تسيلو «ىبرعلا وه زجعملا نآرقلا نإ :ىناثلا رمألا

 وه ذإ «نآرقلا ىناعمل ةققحم نوكت نأ نكمي ال ةمجرتلا نألو ءرشبلا تارابع
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 010100 ١
 أ برس

 ىف ىناعملا ديزت «ىناعملا ددحم هنإو «قئاقحلا ىلع نوصاوغلا هيف صوغي قيمع
 ىمألاف «هكاردإ رادقمب ناسنإ لكل حضاو وهو «هكاردإ دادزي ام رادقمب ئراقلا سفن

 رادقمب قناعملا هل عستت نوكلاب ملاعلاو «ةيملعلا هتقاط هل عستت ام رادقمب هنم كردي

 هنإو .قدغمل هلفسأ نإو ءرمثمل هالعأ نإ :هلوقب غيلبلا ىبرعلا هفصو اذلو «هتقاط

 .هيلع ىّلعي الو «ولعيل

 هتوالتب دّبعتي نآرق هتمجرت نأو «نآرقلا مجرت هنأ دحأل ىعدي نأ حصي الو

 ؛ءاملعلا كلذ ىلع عمجأ دقو «رهاط وهو الإ هسمي الو ةوالت ةدجس هل دجسيو

 ىور دق ناك اذإو .هلقعو هبلق ىلع هللا نار نم الإ ءءاوس ىلع فلخلاو فلسلا

 امدنع «كلذ نع عجر هنأ حجارلا نإف «ةيسرافلاب ةحتافلا زاجأ هنأ ةفينح ىبأ نع
 .نيعدتبملاو ةعدبلا رش ىلاعت هللا اناقو «2)نآرقلا ةءارقب «مجاعألا ةنسلأ تنال

 هيلإ وعدي امو «هيناعم اولقعت نأ ءاجر ىأ .4نوُلقعت مُكّلعَل ا :ىلاعت لاقو
 نم ال سانلا نم ءاجرلاو «سانلل غالب نم هيف امو ةزجعم ةغالب نم هنمضتي امو

 ىفخت امب ميلع هّللاو «ميلسلا كاردإلا وجري نم عضو ىف نونوكت مكلعل ىأ هللا

 ْ .رودصلا

 فسوي نع ربخلا ناك ىتلا .ءفسوي ةصقل ىلاعتو هناحبس هللا دهم دقو

 لضفأ انيبن ىلعو هيلع ءاهرابخأ هيلع تراد ىذلا اهبطق وه مالسلا هيلع قيدصلا

 ا :لاقف «ميلستلا متأو مالسلا

 هلْبَق نم تدك نإإو نآرقلا اذه كيل انيَحوَأ امب صصقلا نسَحَأ َكيَلَع صقن نحن )ف
 . 4 يف
 هتاذ ىف ميظعلا هللا وهو «ىلاعت هللا وهو ءملكتملا ريمض 4 نحن )» ريمضلا

 ىذلا «عباشتملا رابخإلا صصقلاو ,4 صصَقْلا َنسْحَأ َكِيَلَع صْقَن ال .هتافصو
 نسحأ ) هنأب هناحبس هنع ربعو ءءاصقتسالا عبتت «هيكحي ام عبتيو «ىكحي

 .ةرهز وبأ دمحم مامولل ( ةفينح وبأ» باتك عجار غ2(
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 نسحأ هيفو «سوفنلا بئاجع نيبي هنألو «بولسأ عدبأب ّصْق هنأل ؛4 صصقلا
 تافآلا جالع اهيف نألو ءاهفارحناو ءسوفنلا تافآ ءاقتال ىغبني امو «بادآلا

 اهعامتجا ىف ممألا جالع اهيف نألو ءهتغزن ناطيشلا اهيف غزني ىتلا ةيسفنلا

 «ريخلا هيفف .ممآلا نم نيجاتحملا دادمإو ءاهناريج ىلع ريخلاب ءاضفإو اهداصتقاو

 .ريخلاب داحآلا دادمإ ىف امك

 الو ءىحولا هردصم صصقلا اذه نأ ىأ «نآرقللا اذه كيلإ اًنيحوأ امب

 الو ءانئاحيإب ىأ .4 كيْلِإ انيحوأ مب :لاق اذلو ءاذه كملعي ىتح هب دحأل ملع
 نوكيل «ميركلا نآرقلا نمض ىف هب ىحوأ دقو «ىلاعت هللا ىحو الإ هل ردصم

 ملو «قداص وه امب ربخأ ذإ ءزاجعإلا بابسأ نم اببسو «هزاجعإ ةلدأ نم اليلد
 4 نيلفاغْلا نمل هلبق نم تنك نإو » :ىلاعت لاق اذلو «مهدنع هب ملع برعلل نكي

 نأشلاو لاحلا نإو ىنعملاو «لاحلاو نأشلا ريمض اهنإو «ةليقثلا نم ةففخم «نإ»

 ريغ نم كلذب ىبنلا ملع ىفن دكأت دقو «ديكوتلا مال «ماللا»و «نيلفاغلا نم تنك

 لبق نم هنع هتلفغ رارمتسا ىلع ةلادلا «ناك»و «ةليقثلا نم ةففخملا «نإ)ب ىحولا

 .هب ىحوأ ىذلا نيبملا نآرقلا كلذ

 نم اذه نأ ىلإ ةراشإلل ؛ملعلا ىفن درجمب ال «ةلفغلا تابثإب هناحبس ربعو

 نم ايحو ىلاعت هللا هاتآ نوكي نم الإ «ءاملعلا هنع لفغت ىذلا هقيمعو ملعلا قئاقد

 ال كلذو «ةدئفألا هب جلتخت امو اهرطارخو «سوفنلاب ملع هنأل ؛بويغلا مالع

 ملعف ءرشبلا نم دحأ ميلعت ريغ نم داصتقالاب لماك ملع هيفو «ميلع نم الإ نوكي

 ليوأت ىلاعت هللا هملعف «هللا نم ملع ةيوبنلا ةهازنلا عم حلاصلا داصتقالاب فسوي

 ناكو «ةدشلل ءاخرلا ىنس نم رخداو ءرمأللا ربدو ىدتها اهبو «ةقداصلا ايؤرلا

 تدتشا اذإ اوطحقي ال ىتح ءاخر ىف اوفرسي الأ «سانلا ملع كلذبو ءاريخ هريبدت

 . دعب نم

 ؛ مالغ وهو ءاهآر ىتلا ايؤرلا ركذب صصقلا ركذ ىلاعتو هناحبس أدتبا دقو

 يل مهتيأر رَمَقْلاو سمشلاو اًبكوك رشع دحأ تير نإ تبأ اي هيبأل فّسوي لاق ذِإ»

 . 4 2 نيدجاس
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 لوقل «مانملا ىف ايؤر ىهف «ةيرصبلا ةيؤرلا نم ال ايؤرلا نم 4« تيأر ينإ)»
 نوكت ةيؤرلا .4 كتوخإ ىلع كاَيءر صصقت الإ» :ميركلا نآرقلا صق اميف هل هيبأ
 ءرشع دحأ مهددعو هتوخإل زمر ءرشع دحأ بكاوكلا هذهف «ةبيغم رومأل ازمر

 رمقلاو .همأ سمشلاو ؛«هتوخإ بكاوكلا :ةداتقو سابع نبا كلذ ىف لاق دقو

 وه دوجسلاو «مالسلا هيلع هوبأ بوقعي مهف امك ايؤرلا ليوأت اذهو «هوبأ

 هاوبأ همكحل عضخ دقو «ةروسلا رخآ ىف قداصلا ليوأتلا رهظ دقو ءعوضخلا

 هتوخإو

 خأ نع مهلأس امدنع مهلاح ىف ءاج امك «هيبأ نم هتوخإ اوناك ءالؤه نإو

 دالوأ نم رشع دحألا هتوخإ عم هنأ ىلع اذه لدف هقيقش وهو ءمهيبأ نم مهل

 دالوأ باحتك نيباحتم نونوكي الو «مهوبأ دحتيو .مهتاهمأ فلتخت نيذلا تالعلا

 . مهنيب عزنيل ةصرف ناطيشلا دجيو «ءاقشألا ىأ نايعألا

 ىلإ جاتحن الو ءاندنع حصت مل تاياور ىف بكاوكلا ءامسأ اوركذ دقو

 ال نييبنلا ايؤرو «ةقداصلا ايؤرلا هذه ىأر هنأ وهو «ققحتم ىزغملا نآأل ؛اهتفرعم

 نوكت نأ نم كلذ عنمي الو ءامالغ ناك اهآر امدنع فسويو «ةقداص الإ نوكت

 ةروصقم ءايبنألا ىؤر امنإ «ءايبنألا ىلع اروصقم سيل ىؤرلا قدص نإف «ةقداص

 «ةوخإلا سوفن كرحي ام «مالسلا هيلع بوقعي ىلاعت هللا ىبن ىأر ءقدصلا ىلع

 ىلع كايءر صصقت ةت ال 8 :لاقف ءاقشأ اوسيل نيذلا هتوخإ دسح ايؤرلا هذه ريثت نأ

 . 4 نيبم ودع ناسنإلل ناطيشلا ّنِإ اديك كل اوديكيف كتوخإ

 ناطيشلا نأ ملعي نأ هيلع بجي .تالع دالوأ هل نوكي نمل ميكح سرد اذه

 ام عنمي نأ هيلع بجيف .دالوألا نيب دساحتلا بيهل ىكزيو ةوادعلاب مهنيب غزني

 ,١2)ءارزإ دشأ نوكت ةبارقلا ةوادععو «ضغابتلا دساحتلا ءاروف ءدساحتلا بجوي

 :رعاشلا لاق امك

 .هبتاعو «هباع :مضلاب ءانايرزو ًةارزَمو ةّيرزمو ةيارزو ايرز هيلع ىَرَر :(ىرز) طيحملا سوماقلا ىف ءاج )١(



 فسوي ةروس ريبسفت ل

 ٠ التلتل الا ممم طوول لل للامام مما امام ملال لل !الللا غل غخ م للا اام ل ت لأ !ط[اككلل لل ااكئالاالا اا!!! ![ككلللللل ثلا ااا ا اااااانا

 ا رحل

 ىهنلا ببس ىف لاقو هتوخإل ايؤرلا فسوي ركذي نأ بوقعي هللا ىبن دري مل
 اهلبق ام نأ ىلع لدت (ءافلا) #« اديك كل اوديكيف هتوخإ ىلع ايؤرلا صق نع

 ىذلا ءىيسلا ريبدتلا وه انه ديكلاو «ديكلا وهو اهدعب ال ببس صصقلا وهو

 ناسنإلل ناطيشلا نإ ظ كلذ دعب لاق اذل ءناطيشلا حالس وه ىذلا ءدسحلا هببسي
 يي ييأس

 ءءاضغبلاو ةوادعلاب مكنيب ىرغي اذلو .ءكتوخإلو كل ودع هنإ ىأ 4 نيبم ودع

 .دولا لدب ةءاسإلا نوكتو

 ءاهداوت ىف ةيناسنإلا سفنلا ىلع ةلاد تانيب تايآ اهيف ةصقلا هذه نإو

 لاق دقو «ةزعملا ىلإ ةناهملا نم مهيديأب ذخآلاو ءءافعضلل هللا ةياعرو ءاهئاضغبو

 .نيلئاسلل تايآ اهيف نإ ءاهيف ىلاعت

 هتوخإ ىلع صصقلا نم فسوي عنم ىلع ديدشلا صرحلا اذه تقو ىفو

 كلذكو : ارشبم لاقف «ةميظع ةناكمل هابتجا هللا نأب هرشب ؛مهدسح ريثي ال ىتح

 اهّمَتَأ امك بوقعي لآ ىلعو كيلع هتمعن متيو ثيداَحَألا ليوُأَت نم كُمَلعيو كبر كيبَمجَي

 . 4 9 ميكح ميلع كب نإ قاَحْسإو ميهاربإ لبق نم كيوبأ ىلع
 كابج ىأ كابتجا ىنعمف «سفنلل عمجلا وهو ««ىبج» نم لاعتفا ءابتجالا

 © كلذكو # «ىلاعت هلل اصلاخ نوكتل ىأ «ىلاعتو هناحبس كراتخاو ءهسفنل

 بكاوكلا اهيف كل تدجس ىتلا ايؤرلا هذهك ىأ ءايؤرلا هتتمضت ام ىلإ ةراشإلا

 4 ثيداحألا ليِوأَت نم كمّلعيو )» هيبن نوكتل ىلاعت هللا كراتخي ءرمقلاو سمشلاو

 متيو ءاهبذاكو اهقداص فرعيف «ةيؤرلا ىفو ءايؤرلا ىف ثيداحألا لآم ةفرعم ىأ

 لبق نم َكِيَوَبَأ ىلع اَهّمَنَأ امك 8 لداعلا ناطلسلاو كلملاو ةوبنلاب كيلع هتمعن

 ىلع اهمتأ امكو ىأ 4« قاحسإو «هبيبحو هيفصو «هليلخ هلعج ذإ 4 ميهاربإ

 ىلعو .هترسأو هتوخإ مه بوقعي لآو «نييبنلا هتيرذ نم هابحو ةوبنلاب قاحسإ

 .هاوبأ اهسأر



 فسوي ةروس ريسفت اإل

000 
 ا بأ

 هترسأ سلجأ دقف «ةقداصلا ايؤرلا نم اهمهف ىتلا بوقعي ةءوبن تحص دقو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هركذنسو «ةصقلا رخآ نم نيبت امك «رصم شرع ىلع

 لئاسلل ةيآ فسوي ةصق ىف

 را دس

 لإ تَحَل هوُخَأَو ٌفْسوُبلاولاََذ ذإ 90 َنيِلياَسلِإَحَبا
 لق 4) يفرك ىو
 اسس 2 و خد ع رع ل لو 2 و
 نموت ويل للخاص رطاوأ فس

 ساو 2 ما مجم رو حم 9-3 موف

 سرنا 2 8 رم ع هلع 012110 0
 000 لقبا يغ هوقلاو

 فسوي ةصق ىف ام ىلإ ةراشإلاب هناحبس هللا أدتبا دقو «ركاملا مهريبدت اذه

 ىلإ ةرسألا لوأ نم تاعمتجملاو سوفنلا نيوكت ىف تانيب تايآ نم مالسلا هيلع

 .ىحلاو ةرسآلا ىفو «ريغصلا

 دالوأ وأ تالعلا دالوأ ىرتعي ىذلا «دسحلا» :اروهظو اءدب تايآلا هذه لوأ

 ال ءاد هنأ سانلا ضعي بسحيو ءودبت ىتلا رماوظلا نم ةرهاظ وهو «رئارضلا

 «هبقاوع نيسحت نكمي عقو اذإو ءهيَقَوَت نكمي «ءاد هنأ ىلإ ريشت ةروسلاو «هل جالع

 . تاجوزلا ددعت عنم وأ «رئارضلا ددعت علم «هداعبإل حصي ال هنأو

١9 3 
1١ 



 فسوي ةروسريسفت ا
 للم ل

 وب لطهي

 "يي

 ةلزنملا راهظإب ءهريشي ام عنم وه هنم ةياقولا نأ ىلإ تراشأ ةروسلا نكلو

 بوقعي لوق كلذ ىلإ راشأ نيرخآلل سخبلا راهظإو «ءانبألا ضعبل «ةيلاعلا

 . 4 اديك كَل اوديكيف كتوخإ ىلع َكاَيَءر صصقت ال9 : فسويل

 لب ءاوماد ام ةوخألا نيب ىقبي ثيحب انكمتسم ادسح سيل دسحلا اذه نإو

 لاوط ىفتخت نلف ءانيح تفتخا نإ ىتلا ةيلاتلا ةبحملا هيلع ىضقت ام ناعرس هنإ

 ملأ «مودي ال ضراع دسحلاو «لصألاو «ةيقابلا ىهو «نوكت ام ناعرسو «ةايحلا

 هللا كرَثآ دقت هللا... » :نولوقي مهو «بيبحلا ءاقللا كلذ هتوخإب فسوي ءاقل رت

 . 4 69 َنيِبطاَحَل انك نو اَنْ

 نيفدلا نزحلا ريغ لجرلا ةوقب بهذي ال هنأ .ةيسفنلا تايآلا نم :ةيناثلاو

 هانيع ضيبت ىتح «ةنيزحلا هسفن ضمي ناسنإلا بوقعي اذهف «سفنلا ىف نكتسملا
 .ميظك وهو نزحلا نم

 هبهذأ ام سفنلا ىلإ دري ملألا دعب رورسلاو «سؤبلا دعب رشبلا نأ :ةثلاثلا

 بهذ دق نزحلا نأل ؛اريصب دترا فسوي صيمق ههجو ىلع ىقلأ امل هنإف «نزحلا

 .هيف ةبآاكلا هتلعف ام ليزيف مسجلا ىف هلعف لعفي رورسلاو «ةبوأ ريغ ىلإ

 مهدسحو بوقعي ناملغ ىف هتدحو لطابلا ةروث طسو ىف هنأ : ةعبارلا

 ءاجف : .هلتق ىلع اوقفت ةتا دقف «هيلإ عمتسيو «قفرلا ىلإ وعدي نم دجو مهيخأل

 ةبايغ يف هوقّلَأو فسوي اوُلتقَت ال... . :لاقو ءدسحلا ةدح ىف مهو ء مهنم دحاو

 ةباجتسا اهل قفرلا ةملك نأ ىلإ ىحوي اذهو .4 00 ... ةراّيّسلا ضعب هطقتلي بجلا

 افنع ةوخإلا دشأ ىف

 ال ءدسحلا ةراثإ نإف «ةبحملاب راثيإلا وه ءدسحلا ريثي ام دشأ نإ :ةسماخلا

 لعفأ ةبحملاب راثيإلا نإ لب ءطقف لاملا ءطعإو بارشلا وأ ماعطلاب راشيإلاب نوكت

 نحنو انم انيبأ ىلإ بحأ هاخأو فسوي نإ :نولوقي ناملغلا كغئلوأ رت ملأ .دشأو

0. 



 فسوي ةروس ريسفت اذهل
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 ءابصلا ةدشف «نسلا ىف رّبك نم ماقتنالا بح ىلإ برقأ اصلا نأ :ةسداسلا

 نايبص ىرت تنأو «بقاوعلا ىلإ رظن ريغ نم «ماقتنالا بحو ةلاهجلا ةدش اهعم

 تاعبتلا نولمحتي الاجر مهنم ىلاعت هللا هلدب دق فسوي نودسحي مهو «بوقعي

 ىتلا ةبحملا نأ رت ملأ «ةعناملا ةيوقلا ةبحملا الإ دسحلا ئفطي ال هنأ :ةعباسلا

 دقو .«مهيف دسحلا ةدح نم هنهنت تناك قيفشلا قيفرلا بألا بلق نم ثعبنت تناك

 اخيش اَبأ هل نإ. .. 8 :اولاقف «مهيبأ نم مهاخأ فسوي بلط امدنع مهنم كلذ ادب
 ء«فسوي اوذخأ امدنع مهلاح هذه تناك لهف #24 0709 .. .هناكم اندحأ ذخف اريبك

 . هلتق اودارأ نأ دعب بحجلا ةبايغ ىف هوقلأو

 هلاوز لماوعو «لاوز ىلإ هلام نكي امهم ةوخإلا دسح نأ ىلع لدي اذه نإو

 .هئاقب لماوع نم ىوقأ

 ىف نكي امهم نمؤملا اهنع فكي نأ حصي ال ريخلا ىلإ ةوعدلا نأ : ةنماثلا

 هلاح هلغشت مل ,نجسلا ىف وهو قيدصلا فسوي رت ملأ «ملألاو سؤبلا نم لاح

 .ديحوتلا ىلإ ةوعدلا نع

 ملأ ءاهتماقتساو ءاهفارحنا ىف ةيناسنإلا سفنلا روصت ةروسلا نأ :ةعساتلا

 نإو «ءابح اهفغش هنأو «ءاهاتف وحن ةداحلا نع تفرحنا دقو زيزعلا ةأرما روصت اهرت

 طاتحي نأل ةوعد اذه ىف نأ ىرت الأو .دهعلا اذه ىف روصقلا داسف ىلع لدي كلذ

 ءمهءاسن هب نودسفي مهنإف ؛اليمج مهمدخ ىف نولعجي الف تويبلا بابرأ

 .مهيف مهنوعمطيو «مهنودسفيو

 ىعاود ةمواقمو «اهدرو «فسويب زيزعلا ةأرما فغش نم لاحلا هذه نإو

 . ةوهشلا



 فسوي ةروس ريسفت اهب

 اللتل !ة1ططططمطمطمطسططانلااااا لالالا كااللالالاا المطاط ال لللاااااا ااا زال اللا االالااااااااااااا!الالاللانلااا اانا
 اال ١ ..

 يب

 نعشي نك دقل رصعلا كلذ ىف ةفرتملا ةقبطلا ءاسن روصت ةروسلا نأ :ةرشاعلا

 «ةحرابلاب ةليللا هبشأ امو «نلقي ام بقاوع ىلإ تاتفتلم ريغ ءاهنرشنيو ءوسلا ةلاق

 نيكرشملل نوكت اهنأو «ةيناحور ةحبس ةقداصلا ايؤرلا نأ :ةرشع ةيداحلا

 ابحاص نايّتَفلا ىأر دقف «حور هل اكرشم ناك ولو ناسنإلاو «نينمؤملل نوكت امك

0 

 .لوأ امك تعقوو

 امف «ىلاعت هللا نم اًيندل هملع ناك «مالسلا هيلع فسوي نأ :ةرشع ةيناثلا
 شاعو «ملعتلا نس نود نس ىف هيبأ نع لصف دقف «سرد امو ءدحأ ىلع ملعت

 «ثيداحألا ليوأت هللا هملع دقو «7١2(ميركلا نبا ميركلا» وهو ءديبعلا شيع

 .هتاقلح تمزأتو داصتقالا دّقعت نأ تقو اصوصخو «ناطلسلا ريبدت هملعو

 هتعرزم تناكف «قرشلا لهأل ءريخلا ردصم تناك رصم نأ :ةرشع ةثلاثلا

 .هدئادش ىف اهيلإ دصقي ىذلا

 ام تيأر امك «ضعب ىلع اهضعب اهريخ ضيفي هللا ضرأ نأ :ةرشع ةعبارلا

 .مهنومتو «مهريّت تناك فيكو «اهناريج ىلع رصم هب تضافأ

 ريسألا كلذ لعج فيك .«هقلخ ىف ةربع هل ىلاعت هللا نأ :ةرشع ةسماخلا

 اهلوح نمو ءرصم ىلع ارطيسم اكلم - هنوديري ال مهنأل سخب نمثب هوعاب ىذلا

 . ضرألا عاقب نم

 الإ ىتأي ال ملظلا نأو «ريفولا ريخلاب ىتأت لدعلا ةدايس نأ :ةرشع ةسداسلا

 . ريطتسملا رشلاب

 بوقعي نب فسوي :ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا» :لاق للك ىبنلا نع ءامهنع هللا ىضر رمع نبا نع )١(

 يف ناك دقل # :ىلاعت هللا لوق - ءايبنألا ثيداحأ :ىراخبلا هاور .«مالسلا مهيلع ميهاربإ نب قاحسإ نبا

 .(0401) نيرثكملا دنسم :دمحأو ,(718) 4( ... هتوخإو فسوي



 فسوي ةروس ريسفت ١#

 للامام للملا

 كالا | ١

 يي

 ماد ام ةيعامتجالا تافآلا لك جالع ليمجلا حفصلا نأ :ةرشع ةعباسلا

 .ىوق نع حفصلا

 نم ىتح بابحألا ىلع ضيفي نأ بجي ىقيقحلا زعلا نأ :ةرشع ةنماثلا
 .هيوبأ عم فسوي لعف امك مهريغ قحل سخبي الو «ملظ

 هنس ىف ريغصلا مكحل ءهنس ىف ريبكلا عضخي نأ بجي هنأ :ةرشع ةعساتلا

 هَل اورَحَو ... » :لاق امك ءفسويل بوقعي عوضخ تيأر دقو ءالدع ماد ام
 2 ما 2

 .ةالصلا دوجس هل اودجس ؛ نيعضاخ نأ 401 ادجس

 راف ثيداحألا يوت نم يلو كلان يدك بر :اعشاخ اعضاخ

 َنيحلاّصلاب ينقحْلاو املسم يشوَت ةرخآلاو اًيندلا يف يِبلو تنأ ضرألاو تاومّسلا

30 # . 

 دقل 9 :هلوق ىف ىلاعتو هناحبس هللا اهركذ ىتلا تايآلا ىنعم ىف هارن ام اذه

 ىناعم نع نولأسي نيذلا نيفرعتملل ىأ 4 (0 نيلئاسلل تايآ هتوخإو فسوي يف ناك
 .هيلع لدت امو «هيلإ ىمرت امو ثداوحلا

 امو فسوي ةوخإ ٍرودص هب تلاج ام ركذب مهتصق ىلاعتو هناحبس أدتبا دقو

 يفل اَناَبأ َنِإ ةبصع نحو اًنم انيبأ ئَلِإ بحأ هوخأو فسويل اولاق ذإ متنسلأ هب تقطن

 ىأ «؛ركذا» هريدقت فوذحم لعفب قلعتي هنإ اولاقو «ىضاملل فرظ 4

 ريغ ةأرما نم مهيوخأ نع ةوخإلا مهو ,4اولاق» .دمحم اي صصقلا اذه ركذا

 امك رمألا سيلو «نّيمأ نم دالوأ نيب ةقالعلا مهل هتروص امك اولاقو ءمهمأ

 اولاقو مهيوخأ نع مهسوفن لاصفناو «مهبابش كلذ مهل دكأ دقو اوروصت

 ابح برقأ مهنأ مهمهو مهل دكأ دقو 4 انم انيبأ ئَلِإ بَحَأ هوخأو فسويل 8 :نيدكؤم

 نأ ىلع ةلالدلل هيلإ اعيمج اوفيضأو 4 انم انيبأ ئَلإ بحأ » :اولاقو ءمهيبأ ىلإ



 فسوي ةروسريسفت ا
لم

 م

 5 بحت

 اودكأو «مهمهو مهل هروص امك «مهنيب وسي مل هنأ مهمعزو «مهنيب ةبجاو ةيوستلا

 «مهاخأ سيل هنأك 24 هوخأو ا مهلوقب اوربعف « مهيبأ ىلإ بحأ هوخأو فسوي نأ

 .مهسوفن ىف مكحتسا رشلا نكلو

 اوهتنيل ؛هتاجاح لكو .هعرضو هعرز ىف هل ةعفان ةوق ىأ 4 ةبصع نحنو 8

 هنأ ىأ «ٍنيبم لالض يفت اَناَبَأ نإ ل :دسحلا ببسب ناطيشلا مهل نيز امك اولاق نأب

 (ماللا)و «ةدكؤملا «َنِإ ب هومهوت ىذلا كلذ اودكأو ءانيب ادعب باوصلا نع ديعب

 هب طيحم لالضلا نأ ىلإ ةراشإ هيف « يفل 9 ريبعتلاو .4 لالض يفلط :هلوق ىف

 ىصقأ ىلإ دسحلا كرحف «مهسوفن ىلع ناطيشلا رطيس «هفرظب فورظملا ةطاحإ

 اموق هدعب نم اونوكتو مكيبأ هجو مكل لخي اضرأ هوحرطا وأ فسوي اولتفا

 . 4 (© نيحلاص

 اوقفتاف ؛نارسعلا عا ةديعب اضرأ هوحرطي نأ وأ 0

 . هللا ضرأ ىف هكرتو «ىفنلا امإو «لتقلا امإ نيرمألا دحأ ىلع

 .هولتقت ال :لاقو «لتقلا ةركف دعبأ مهنم ادحاو نكلو

 ناك ىذلا بحلا نم ايلاخ اصلاخ نوكي 4 مكيبأ هجو مكل لخي » : ىنعمو

 جلصيو ٍ.مكيبأ عم مكتايح ميقتست ست ىأ 4« نيحلاص امَوَق هدْعَب نم اونوُكَتو )» «فسويل

 اموق هدعب نم اونوكتو لف ٠ «لتقلا مثإ نع اوبوتت وأ «هنورذتعت رذعب مكيبأ عم مكرمأ

 .ةبوتلا برقتو «ةميرجلا نيزت اذكهو 4 نيحلاص

 نإ ةراّيسلا ضعب هطقتلي بلا ةباَيَغ يف ُهوُقْلَاو فُسوُي اوُلْفت ال ْمُهْنم ٌلئاَق لاَق»

 . 4 69 َنيلعاف متنك



 فسوي ةروس ريسفت اه

 223211212 ا ذذذذذذذ#ذآذآذآذآذ لل يحل
 از وسل

 «ةقفش نم ةيقبل لتقلا ةركف مهدحأ َدَمْبَأ «فّسوي اوُلتقَت ال مهنَم لئاق لاَق
 نكلو ءاهيف اهئات ضرألا ىف بيغي نأ ديري الو ءهيدي نيب هوخأ لتقي نأ ديري الو
 ,4 فسوي اولتفت الإ :لاق ءذقني نأ ىسع هلل هكرتيو «هيبأ نع بيغي نأب ىفتكي
 نإ ةَراّيَسلا ضْعَب هْطقتْلِي بجلا ةَبايغ يف هوقلأو » ءهطبرت ةلص نم ةيقبل همساب ه هركذو

 نع بيغي ىذلا هعاق بجلا ةبايغ ءراظنألا نع بيغي ام ةبايغلا 4 َنيِلعاف متنك
 ضعب طاقتلاو «ضرألا رهاظ ىلإ هنم فسوي عفتري نأ عيطتسي الو ءراظنآلا
 عم ةوخإلا ةيقبك كلذ وجري ناك هلعلو ءابيرق لعج نكلو «ىلامتحا هل ةرايسلا

 متنك نإ لوقي مث ءءارحصلا ىف ةرئاسلا ةلفاقلا :4ةرايسلا و ءدسحلا ةرارح
 مسك نإ :لاق اذلو ءاولدعي نأ مهتيقب نم وجري ناك «لئاقلا اذه نإو «نيلعاف

 ناك هنأ بسحنو «عطقلا نود كشلا ىلع ةلادلا © نإب لوقلا قلعف 4 نيلعاف

 .اولعفي الأ وجري

 ال َةّلَتُل هنآك ءاطيقل هذخأي هانعم 4ةَراّيَسلا ضعب هطقتلي ا :ىلاعت هلوقو
 .اهل كلام

 نأب «هيلإ مهيديأ اوطسبي نأ ىقبو ءرشلا مهيخأل اوتيبو «ريبدتلا كلذ اوربد

 . مهيبأ نم هوذخأي

 : مهنع ىلاعت لاقو

 َّنإَو تو َكَعاَتَمْأَتاَل كلامنا
 مَ انو تصعيد ُدَحضاَنممُهَلِسْرَأ 09 نو
 ُتاَحَأو ويحد نأ مرحي قالا نأ 5-8
 0-0 يَ 0 سلوم ةنعرشنأو نزلا لك ةاكصأيدَأ
 ص لآ

 0 و 0 كر ها ع حس عع داحأ

 إو نوريلخل اذإاَنِإ ةبصع نحنو بْمِذ

٠ 
١-1 

 دم

- 
0-0 



 ففسوي ةروسريسفت ا

 نا
 د -7 15 سبيس

 مس اس 1 عيحم هس 327 و

 انيحوأو يحل تس يف هولعج نأ اوعمجأو -وهياوبه دام
 رس ل هل 0 1

 قوءاجو ١ 35 تيفال فواد مهرئاو كا ننتلوشلا

 ُىيَيسَقاَسبمَد ننال >0 سوي هآَسِعْمُهآبأ
 َتئَأََمَو 111 نيت ةسونانكم و

 ضيم صم ِهِصِيمَق لع وآَجَو 5 َنِوِدَصَبُكَواَواَلنمْؤُعِب

 يتب اكتسب

 «ئيسلا ريبدتلاو ديكلاو «ضيغبلا دسحلا روهظ ةلحرم ةقباسلا ةلحرملا تناك

 هيلع نوبتعي مهيبأ ىلإ اوبهذ «ماكحإبو ةمحر الب ذيفنتلا ةلحرم ةلحرملا هذهو

 ىتلا ةوبألاب هودان © نابأ اي اوُلاَق ءفسوي ىلع مهنمأي ال هنأ لوقلا نم رهاظب

 ىلع انمأت ال كل ام: «هنوبحيو هيلع نوبدحي مهنأ هل اودبأو ء«فسويب مهعمجت

 (نمأت) نون تمغدأ انهو «فسوي ىلع انمأت الأ كل غوس ببس ىأل ىأ 4« فسوي

 صالخإلاو ةقفشلا نمضتي حصنلا 4 نوحصاتأ هل اَنِإو  «نيملكتملا ريمض (ان) عم

 .ةيمسإلا ةلمجلابو «ماللابو (نإ)ب هل مهحصن نويذاكلا دكأ دقو ءريخلا ةدارإو

 .هنودسحي مهنأ دقتعي ام مهيبأ سفن نم اوعزني نأ نوديري مهنأل ديكوتلا اذه ناكو

 .هضغبن الو «ريخلا ديرنو هبحن انإ :نولوقي مهف

 هلسرأ )» :مهلوق ةبحملاو صرحلاو ةقفشلا هيف اورهظأ ىذلا مهلوق ىلع اونبو

 بصخ ىف نيحرم ىرجن ىأ «عترن 409 توظفاحت ُهل نإ بَعْلَيو عري ادُغ اَنْعَم
 هلاصتا ىلع لدت ةغيصب كلذ ركذو ءانعم بعليو «قفألا عستمو «عرازملاو ضرألا

 .هعم نوعتري لب «مهنع ايبنجأ سيل وهف «بعليو عتري «دحاو عمج مهنأو «مهب

 هل مهظفح اودكأو « نوظفاَح هل انو » :اولاقف «مهابأ اونأمطو ءمهعم عتريو



 فسوي ةروس ريسفت اان

 0110 لالا

 ان بحل

 ميركو .مهمامتها ميظع ىلع ةلالدلل «(هل) رجلا فرح ميدقتبو «ماللابو (نإ)ب

 ءاهباتذ رثكي «ضرألا نم ةبأذم ىف اوناك دقو «بيطلا قيفشلا بألا باجأف

 :لاق

 هنع متنأو بتذلا ُهَلُكْأي نأ فاَحأو هب اوبهذت نأ يننزحيل ينإلاق»

 . 4 9 رلفاَغ

 رثكيو «صالخإلاو «ةبحملا :ديكأت نم اورثكأو «لوقلل لوسعم ىصقأ اولذب

 ىلع كلذ رتسي نأ لواحيو «هسفن ىف بذاك هنأب هساسحإل نوكي لوق نم دئاكلا

 .هبطاخي نم

 نيترابعلا نيتاهب هفوخ انلعم لاقو «ةفيخ مهنم بوقعي سجوت دقو
 ديدشلا هنزح نيبي ةيماسلا ةرابعلا هذه ىفو هب اوبهذت نأ يننزحيل يّنِإ :امهالوأ

 ىف دجوي هب مهباهذف «هتقرافم وه نزحلا ببسو «ديكوتلا مالو (نِإ)ب هدكأ ىذلا
 :ةيناثلاو ءاقارف هعم عيطتسي ال ىذلا نيفدلا هبح ةرامإ كلذو ءاقيمع انزح هسفن

 نم هيلع فاخيو «هنع قرتفي نأ بحي ال وهف 4 بئذلا هلأ نأ فاَحأو 9 :هلوق

 .بئذلا

 هنكلو «ةبحملا ةوبألا ةرطفب قطني ناك بوقعي هللا ىبن نإ :لوقن انهو

 ىتلا ريذاعملا اوسمتلي نأ دعب نم نولواحيو «نولعفيو رشلا نوديري نم بطاخي

 بألا اودجو دقو «ناذئتسا ريغ نمو ءرسي ىف مهيبأ سفن ىلع لخدت اهنوري

 مهو «بئذلا هلكأي نأ نم هفوخ وهو «مهريذاعم مهل لهسي «ىقنلا بيطلا ميركلا

 مهيبأ لوق نم هوذخأ بذاكلا مهرذعف «بئذلا هلكأ :اولاقف .نولفاغ هنع

 .اوتيب ام ءافخإو «قيدصتلا ىلإ ةعيرذلا هنأ اوملعو «قداصلا

 نحَتَو بما ُهلكأ نمل 9 رشلا ربدي نمو «مهيبأ ةعيدخ ىف نيلسرتسم اولاق
 نأ نكمي ال «ةلماش ةلماك هل مهتيامح نأ .مهيبأل اودكأ 4 َنوُرساَخُل اذإ ان ةَبصع



 فسوي ةروس ريسفت 8#
 اللا

 ا برع

 ةلادلا مسقلل ةئطوملا ىه «نت» :مهلوق ىف (ماللا)و «مهنيب وهو «بتذلا هلكأي

 ةوق ىأ 4 ةبصع نحنو» ةيلاحلا ةلمحجلاب «بئذلا هلكأي نأ داعيتتسا اودكأو « هيلع

 راسخ ىف نوكن كلذ ناك نإ 4 َنوُرساَخْل اذإ اَنِإ» مسقلا باوجو «ةيماح ةعنام

 .كلذ نوكي نأ نكمي الو .ءفعضو «دكؤم

 نانئكمطالاب سحي مل هنكلو ءمهلوق رهاظ نم ادب ام ميركلا بألا لبق

 ءمهرمأ ةقيقح ىف نوبذاك مه لب «مهبولق نم اجراخ سيل مالك هنأل ؛ لماكلا

 .رهظ ام - ءايبنأ ولو - سانللو «نطابلا ىلو هللاو

 .اهنم ىلوألا ةوطخلا تحجنو .ةطنلا اومكحأ نأ دعب هوذخأ

 مهرمأب مهئتبتل هيل انيحوأو بجلا تَباَيَغ يف هوُلَعِحَي نأ اوُعمَجَأو هب اوُبهَذ اَمَلَف »
 . 4 02 نورعشي ال مهو اذه

 عانقإ دعب هذخأ ىلع بيترت ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل (ءافلا)

 اومزتعا هانعم «اوعمجأو 9 اوربد ام هيف اوذفن «هوذخأ املف .هوذخأي نأ بألا

 مهنأ ىوريو ءاوربدو لبق نم اوررق امك «رئبلا قامعأ ىف هولعجي نأ ىلع اورصأو

 ىلإ مههبتو «هنولتقي اوداك ىتح ثاغي الو « ثيغتسي وهو «ليكدتلاو برضلاب هوذآ

 «ريرملا ملألاو «ةديدشلا هذه ىفو «ريبدتلا ءادتبا ىف لتقلا نع مهاهن نم كلذ

 هللا ىحوب قداصلا ماهلإلا همهلأو «لبقتسملا ىلإ نانئمطالا هبلق ىف ىلاعت هللا ىقلأ

 رخآ ىف ىلاعت هللا ءاش نإ ىتأيس امك مهيلإ جاتحم ريغ وهو ؛هيلإ نيجاتحم

 .ايماهلإ ايحو ناك ىذلا ماهلإلا اذهب نورعشي ال مهو «ةروسلا

 ىلإ اوداع حبذلا ةروص ذخأي مل نإو «لتاق مثإ نم اوربد ام اومتأ نأ دعب

 ىلإ عافدنالا نآل ؛ ءاكب هنأ بسحنو «اوريد ام رتسل نيكابتم وأ لاقح نيكاب مهيبأ

 بقاوع هل لب .عطقني ال ةوخإلا مدو .هعوقو دنع ملآلاب ساسحإلا عنمي ال رشلا

 . عطاقلا لعفلا دعب ةميلأ



 فسوي ةروس ريسفت ا

 اللتاتلا ناتاناضطمال لل لالالالا اللا اانا لل للا االلالال اللا! للل تلال لاااانالللللااال انااا لل الانلللاا ااا الانا!اللا لالالا !كتلاتلللا
 > هوا

 يي

 . 4# 9 نوُكيي ءاشع مهابأ اوءاجو

 لوقي «ةيشعلا ىف اوداع مث ؛«مهيبأ نع نيبئاغ راهنلا اوضق مهنأ ىأ

 ءاكب ةمث ناك هنأ ىلإ ليمن نحنو ءنوكبيي الو ءنوكابتي اوناك مهنإ :نورسمملا

 دقو اومثأ وأ اوبكترا ام ىلع مدنلا نم ضعب وهو «لقآلا ىلع مهضعب نم ىقيقح

 لجالف ءفسوي لجأل نكي مل نإف «مهابأ اوقل امدنع اصوصخو «هتعاظفب اوسحأ

 :مهيكابت وأ مهئاكب ىف اولاق

 انَل نمؤمب تنأ امو بدلا ُهَلَكَأَف اًنعاَبم دنع فسوي انكرتو قبتسن انبهذ اّنِإ ... 9:

 مالك نم اهونقل ىتلا ىه اهب اورذتعا ىتلا ةرذعملا تناك « 65 نيقداص انك ولو

 :نيبذاك نيرمأ اولاق

 . مهعاتم دنع هوكرتو «نوقباستي اوبهذ مهنأ :لوألا رمألا

 دسحلا هلكأ امنإ «بئذ هلكأ امو ,هلكأ بئذلا نإ :اولاق مهنأ :ىناثلا رمألاو

 .نيفدلا دقحلاو

 تنأ ام ىأ «نمؤمب تنأ امو :اولاقف ءمهقدصي نل هنأب اوسحأ دقلو

 وه مهلوق قدص مهؤاعداو «نيقداص اوناك ولو ءانلوق قدصب نمؤمو انل ملسمب

 ىلع اوءاجو 8 ءمهيبأ نم كشلا ءازإ ءاليتف ىنغي ال لوقلا نأب اوسحأ دقو

 ىف اولاق «هوحن وأ لازغ نم ؛«هريغ مد وه لب «فسوي مد سيل مدلا نألل ؛هتاذ

 ايئذ مويلاك تيأر ام :لاقو ءمهبذكب سحأ ههجو ىلع هرمأ امدنع هنإ :تاياورلا

 ىلع اليلد هوذختا ام ناك اذكهو . هصيمق قزمي ملو ( ىنبأ لكأ !!اذه نم ملحأ



 فسوي ةروس ريسفت الإ

 الالات مالمططمطسمالاااااللالاااااا اا الالالاخطط قطط طلالااللاالالللااللللخ1 م ناااااللااااااااانااطما نا لالااااالالااالللااا لااا! كلالال ااا
 1-جى

 قزم دقو «قزمم ريغ صيمقلا ىقبي لهف «ةميرجلا توبث ىلع اليلد ناك ةءاربلا
 ماهتالا ليلد نيبي هنإف ءءافحإلا لواحي امهم مرجملا نأ ىرن اذكهو «لكأو دسجلا

 .ءافخإلا ةلواحم نم

 اهانعم 4 تلّوَس ظو 4 ارمأ مكسفنأ مكل تلوس لب لاَقل مهمالك قدصي مل
 نايبل 4 ارمَأ» ىف ريكشتلاف «ةروطخملا ديدش اريطخ ارمأ مكل تنيزو «٠ «تلهس

 ىذلا وه ليمجلا ربصلاو 4ليمج ٌرْبصَف» :لاق مث «هتوق ىصقأ غولبو «هتدش
 ردقب اضرلا عم ىوكشلاو نينأ ريغ نم ربصلا وه ليمجلا ربصلاو «ةوبنلا ماقمب قيلي

 هيلإ دوعي نأ نم طق سئي ام كلذلو «ءالبلا فشك ءاجرو هللا هبتك امو «ىلاعت هللا

 .ميظك وهو نزحلا نم هانيع تضيبا ولو «هبيبحو هنبا

 ام ْىَلَع ناَعَبسملا ُهّللاو » :لوقيو ىلاعت هللا ىلإ هجتي ريرملا هربص ىف وهو

 لقي ملو «لوق نم نوفصي ام ىلع ربصلا ىف هدحو الإ ناعتسي ال ىأ 4نوفصت

 .عقو ام ريغ اوفصو ام نأب ساسحإلل «متفصو ام ىلع لاق لب «عقو ام ىلع

 ملألا ناك اذإ الإ ربص ال هنإ لب «ريرملا ملآلا عنمي ال «ءليمجلا ربصلاو

 هللا هردق امب اضرلا مدع ىلع لدي ام هنم طرفي الو «عزجي ال نكلو «ديدشلا

 ٠ .ناكو ىلاعت

 !!اهل ىرج امو .بجلا ةعيدو

1 007 20 

 اواسّراف ةرايس ٌتَءاَجَو
 0 2 20 د م 0054 جمرك امس 2

 عليها دح رخو لمعه
 راس عا هو م و ع

 يحب مس هَورَسَو [11] تروُلَمَحياَمِب ميلع هلأ
 هت آذآ 0 سلس وعول م ل هر #آآ

 لاقو اك : تيدر موي اكصَوو دود هد
 2 7 2و 07

 هه أ .٠



 فسوي ةروس ريسفت ا

 لا للا اوللللا لل

 ا

 تنل كاكا رزة است

 ل د راب ياسا يكلمك

 3 تينِسحمْلا رم َكدُكَو اًمْلِعَواَمكَخ ُهَسَياَ هَّدْشَأ

 مل نإو «ىلاعت هلل ةعيدو هتوخإ هملسو «بجلا ىف بيبحلا فسوي ىقلأ
 هذهل نيحيرتسم اعيمج اونوكي مل مهنأ سوفنلا عئابط ىضتقمب حجرنو ءاودصقي
 نكلو «بجلا ىلإ بهذ ربخأ املف ءابتاغ ناك مهنم ادحاو نأ ىور لب ةميرحلا

 مرجملا حاتري نأ ةيناسنإلا ةعيبطلا ىضتقمب نكمي ال هنإو «هتطقتلا دق تناك ةرايسلا

 مهيبأ ىلع تناك اهتريرجو «مهيخأ ىلع تناك اهنأ اصوصخو «هتميرج دعب
 . قيفشلا

 اضرلاو ىلاعت هللا ماهلإب نانئمطالا هبلق ىف هللا ىقلأ دقو .«بجلا ىف ىقلأ

 مهل فشكتي ىذلا 4 مهدراو اوُنِسرَأَف » ةلفاق 4 رايس تءاجو 8 ءهردقو هئاضقب

 ةجيتن فسوي اهيف رقي ىتلا رثبلا هذه فرعتف «مهيقسي ام مهل ألميو ريل ءاما
 ديرأ ىذلا مالغلا هب قلعتف رئبلا ءام ىلإ ولدلا لسرأ ىأ 4 هوُلد ىلدأف » «دسحلا

 ءاليمج امالغ دجو ءام جرخي نأ لدبف ولدلاب - قبسأ امهيأ توملا وأ -عايضلا هل

 :لاقو ءاقرشم احوبص اهجو ناكو «هب رشبتسا .4 مالغ اذه ئرشب ايإ» :لاقف
 .كتقو اذهف ىلبقأ ىأ ءهحرف طرف نم ىرشبلا داني «4 ىرشب ايف

 نم ىرجيو «ىرتشتو عابت ءاهيف رجتي ةعاضب هودعو ءاهلك ةلفاقلا هترسأ

 نم الإ مهعم نوكي ال مهنأل ؛مهنيب هئاقب ىف نيبغار اونوكي ملو «بسك اهئارو

 هلوق ىنعم اذهو «مهيلع ائبع نوكي دق هنوذغيو هنولمحي مالغو .ءمهعم لمعي

 ىف اوبغري ملو هيف اودهز .4 نيدهأزلا نم هيف اوناَكَو ا مهلاح نع ةياكح ىلاعت



 فسوي ةروس ريسفت ال9

 لا
 ا بس

 «هيف بغري نم اال «هنع بغري نم عيب هوعاب كلذلو «هايإ مهلمحو .مهعم هتماقإ
 .ىلاعت هللا ىبنل ةبسنلاب ريبعتلا اذه حص نإ «هئانتقا ىفو

 هيف اوناك مهنأل «ةَدوَدْعَم مهارد سخب نمَعِب هورشو 8 :ىلاعت لاق اذلو
 ىنعمبو «عيبلا ىنعمب لمعتست «ىرش» نأل ؛هوعاب اهانعم انه هورشو «نيدهاز

 ىلع ةلالد هيف نوكت ءارشلا ظفلب ريبعتلا نوكي عيبلا ىنعمب نوكت امدنعو «ءارشلا

 ريغ سوخبم ىأ 24 سخب » هنأب نمثلا نع هناحبس ربعو «هكرتو «هيف دهزلا

 مهاردلابو «رينان»د تسيلو 4 ةَدوُدعُم مهارد هنأب سخبلا دكأو «هيف بوغرم

 .نزولاب ريدقتلا نوكيف ريثكلا امأ «مهاردلا ليلق ىف كلذو ءدعت ىتلا

 «هئاقب ىف بغري نم هاقلي أدتباو «جرفلا أدتبا دقو «نييرصملا دحأل هوعاب

 ىمركأ ىأ .4هاوثم يمركأ هترمال رصم نم هارتشا يذلا َلاَقَو» ءهنم رفني نم ال

 ىأ 4 ادّلو هَذخَتَن وأ انعفني نأ ئسع ) «نيهم ريغ مركم ماقم ىف هولعجا ىأ «هتماقإ
 انكم كلذكو © :ىلاعت لوقيو ءادلو هذختن وأ «هلمعب وأ هعيبب انعفني نأ ىسع

 الو ءهنوبحي نم نيب دجو هنأ نم ناك ىذلا اذهك ىأ « ضرألا يف فسويل

 اززعم شيعيل ؛ 4 فسويل انكم :توملا نوديري الو «ةايحلا هل نوديريو «هنوضغبي

 ىلع ةفوطعم :هملعنل 4 ثيداحألا ليوأَت نم ُهَمَلعْنلَو 9 ءرْسأو قر ىف ولو ءامركم
 نم نكمتيلو ءائداه انئمطم شيعيل «ضرألا ىف نيكمتلا ةجيتن وه فوذحم لعف
 لعفلا ىف ةبقاعلا مال (ماللا)و ءاهتامزأ عفدو «ضرألا ىف حالصإلاو لدعلا

 نييبنلا تاروثأم وأ «ةلزنملا بتكلا ىه « ثيداحألا 9و ءرّدقملا لعفلاو «روكذملا

 نمض نم نوكي دقو ءاهلآم ةفرعمو ءاهتفرعم اهليوأتو «بوقعيو قاحسإو ميهاربإ

 ضرألا ىف هنيكمتل قيرطلا تناك دقو «مالحألاو ىؤرلا ريسفت ىلاعت هللا هملع ام

 .اهيف لدعلا ةماقإو

 هل اودارأ « ءىش هردق دري الو « ءىش هدري ال «هرمأ ىلع بلاغ هّللاو ©

 « نوملعي ال سائلا رثكأ نكلو © هللا دارأ ام ناكف ةماركلا هل هللا دارأو «عايضلا
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 ا بح

 «ىهلإلا ناطلسلا ةقيقح نع كلذ مهيمعيف ءاونكم امو «ةوق نم اوتوأ امب نورتغي

 .نوملعي الف

 هاتآ هدشأ غلب الو .هدشأ غلبي مل ريغص وهو هللا نم ماهلإب ميلعتلا كلذ ناك

 : ىلاعت لاق اذلو ءرصم مكح نم نكمت امدنع ءاهريبدتو رومألاب املعو ةمكح

 ميركتلا اذهكو .4 69 َنيِنسْحُمْلا يجن كلذكو اًمّلعو امّكح هانيتآ هدشأ غلب اًملو

 نيصلاخ اوراص ىتح مهبولقو مهلامعأ ىف ناسحإلاب اوفصتا نيذلا ىزجن ميلعتلاو

 .ىلاعت هلل

 «هارتش كاف «زيزعلا ىلإ لصو ىتح ءارشلاو عيبلاب ىديألا هتلوانتأ لأسن انهو

 نكي مل لوآلا ىرتشملا نأ تارابعلا نم رهاظلا ؟زيزعلا وه ءادتيا هارتشا ىذلا نأ مأ

 .ملعأ هللاو ءركذي ناك الإو ءزيزعلا

 ةيسمتلاةئحملا

 هل هتوخإ ةدارإب ىلاعت هللا هنحتما دقل «ةنحم ىلإ ةنحم نم فسوي لقنت

 دعب هنحتما مث «لمتحا دقو ميركلا نبا ميركلا وهو «قرلاب هنحتما مث «عايضلا

 وبصي نأ فاخو «هب ءاسنلا ةنتف ىهو «ةميزعلا لهأ الإ اهيلع ىوقي ال ةنحمب كلذ

 اولا قلع هين اتي فشلا هه
 28 اوتمَوَسَحَ قرون هاد اَصَم َلاََّدكلل تم ْتلاَكَو
 يقوي لا توُمليطلا م ِيْفبالَمَتِ
 وشلاهْنَع فرص كح وَ هنن لو

 هم م ا 20000 سا وَ 1000

 ص اَقّبَيَسَأَو ترِصلْمخْلا كِواَبعْنمْوتإءاَمَحَفْلاَو



 ١ فسوي ةروس ريبسفت اهب

 لللللا0ا60ا0االلإللللاااااا لا

  7الا ١

 يي

 باْلَأ ا َدلاَهَدَيَس ًءايَْلأوِربد نم ْمَصِيِمَف ْتدَقَوَباَبْل

 كاتم اًموُس َكِلْهَأِب دارأ ْنَم ُءآَرَجاَم ْتَلاَ
54 
8. 

 نم دهاش َدِهَّسَو ىسفن نعت دور ىه َلاَق 0 ميلأ 00 2. 240 3 سل جمس 02 وو
 0 7 هه 007

 َنِصَوهَو تق َدَصَف لبق نمد عضيِمَم تكن[ هله
 سر لس عل 0 هم 0

 وهو تبَدَكَُفِر هند ْمُضِق تكنو يبزككلا
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 ُمّنِإَلاَق رثد نم دق مَصيِمَف ار َمْلَ 9 َنيِددَّصلاَّنَم

 نَعْضِرْعأُت فسوب ا مقعد | 3 ِرِيَكح
 ل مع

3 2201111101110 

 .ىرخأ دعب ةرم لعفلا راركت اهلصأو ءدار نم ةلعافم وهف دار نم دوار

 وأ ء.هسفن ىف هتدوار اهنأ ىأ 24 هسفن نع :هلوقو فطلو قفرب ذخألا ىهو

 ةدوارملا هذه نإو ءهيف اهتبغرو ىه اهتدارإل نوكيل هتدارإو هسفن نع هلوحتل

 ةكرح اهتعبت اهتدارإ ىلإ هسفن ةدارإ نع هلوحتل ءهعم فطلتلاو نيللاو «ةيلوقلا

 ام ىلع عالطالا نم امهريغ نكمي ذفنم دعي ملو 4 باوبألا تقّلغو © ةيلمع

 لفاغت هلعلو «هل ءادنلا ىأ « كل :هلوقو «لبقأ ىأ « كل تيه تلاقو » ءديرت

 ام ملع املف «كل ءادنلا :تلاقف ءمهفي مل وأ ءاهمالكل ءادتبا بجتسي مل وأ اهنع

 قيلي ال هنإ لاقو ءاهّدرب رخآلا وه حرص «ةبراوم الو ةروادم ريغ نم ةحارص ديرت

 ؛اذه لثم لعفأ نأ نم هب ذوعأ «ىئجلمو ىذاعم هللا ىأ 4 هللا ذاعم » :لاقف هب

 ,4 ياوْغَم نسحأ يب هنِإ» «ىنمركأ ىذلا تيبلا برل ءافو سيل ءهشحف قوف هنأل

 نسحأ ىذلا هبر وه اهجوز نأل ىأ ءءاشحفلا هذه نع هعانتمال ليلعت ةيامحلا هذه

 ءاملاظو انثاخ نوكي «ذئئيح هنإو هنوخي الف «هتيب ىف هتماقإ ىف ىأ هاوثم ىف هيلإ

 . طق ريخب نوزوفي ال 4 نوملاّظلا حلفي ال ِهّنإ



 فسوي ةروس ريسمت اهلل

 010100 ل يح
 ا <

 عنتمتو ءاهسفن ىف ىه ىوعرتل ءهسفن نع ملكتي نأ ىوبنلا هبدأ ناك دقو

 اهاتف نم ردجأو ءهجوز ىهو اهزعأو ءاهمركأ دق وهف ء«هيلع ةمدقم ىه امع
 .ءافولاب

 اهب مهو هب تمه دقلو 8 هادم ىصقأ ىلإ ىغلا ىف تراسو «ترصأ اهنكلو
 اًندابع نم هَّنِإ ءاشَحَمْلاَو ءوُسلا هنع فرصنل كلذ هّبر ناهرب ئأر نأ الول

 . 4 69 نيصّلخملا

 ءهدصق ءىشلاب مُهلاف ءاهسفنل هتدارأو هتلصق ىأ 4هب تّمه)» ىنعمو

 4 اهب مهو ءاهتدارأ ىتلا ةولخلا هذه ىف هتطلاخم تدارأ هب ْتَمَهَف .هيلع مزعلاو

 ةوهشلا ةعزانمو عبطلا ليم مالسلا هيلع اهب همهب دارملاو «ءىواضيبلا ريسفت ىف ءاج

 رجألاو حدملاب قيقحلا لب «فيلكتلا تحت لخدي ال امم كلذو «ىرايتخالا دصقلا ال
 ءمهلا ةفراشم وأ ءمهلا اذه مايق دنع لعفلا نع هسفن فكي نم هللا نم ليزجلا

 هتبغم ءوسو ىنزلا حبق ىف 4 بر ناهرب ئأر نأ الول » هللا فخأ مل ول هتلتق :هلوقك

 ىف اهنإف ءالول باوج .4 اهب مهو ا لعجي نأ زوجي الو ةملغلا قبشل اهطلاخل

 .ه ا طرشلا تاودأ مكح

 ىف هل تأدب اهنأ ءاضيأ ىرشخمزلا مالك وهو .«ىواضيبلا مالك ةصالخو

 نأو اهب مهي نأ نأشلا ناكو ءهتوهش تراثأو هتطلاخمب تمهو «ىدسج لاعفنا لاح

 نم رارفلا دارأو هبر ناهرب ىأر ةجرحلا ةعاسلا هذه ىف نكلو ءاهتطلاخم دصقي

 ال نمل لضفلا سيلف ءاهيلعي وه لب «ةوبنلا سمي ام كلذ ىف سيلو «ةوهشلا ةروس
 ءاهدرو ءاهترواسمو ةوهشلا ةعزانم دنع فك نمل لضفلا امنإ «رداق ريغ وهو ىنزي

 . قيرطلا ىلع ةماقتساللاو

 «بابلا اقبتساو «هئارو نم دق ىتح هصيمق تدشف اهكرتو «هسفن نع اهعفد

 نأ ديري وهو «جورخلا قيرط هيلع دست وأ «هقالغإ مكحتل هيلإ لوصولا ديرت ىه
 .ارهطم ارهاط جرخيل قبسي



 فسوي ةروس ريسفت /

 الاسس طل ممم طلال خطططخخاا لالالالا لالا اق طخ طلال ال لالالا اان تطال اانا ا !نلال النا اان الاانا ننال الاللاالاالل1 1ك لالالالا!!! ااكلللأ111
 أ أ

 ةمهتلا تلوح ةأرملا ةهيدببو 4 بابلا ادّل اهدّيس ايفلَأو 8 ةأجافملا تناك نكل
 باَدَع َوَأ نجسي نأ الإ اءوس كلهأب دارَأ نم ءازج ام تَلاَق» ءوسلا هب تدارأو .هيلإ

 ىهو «ةبوقعلا تررقو ءاهسفن ئربتل ءىربلا تمهتاف ,ةقيقحلا تلدب 4 ميلأ
 .ميلأ باذع وأ نجسلا

 نع ينتدوار يه لاق ماهتالا اذه الول قطنيل ناك امو ءىربلا قطن دقلو

 «ةرسألا لخخاد ىف عاش رمألا كلذ نأ رهظيو ءاهمهتي وهو همهنت ىه 4 يسفُن

 ناكف ةءاربلا هل نوكي نمو «ةقصال ةمهتلا هيلع نوكت نم نالعإب هيف لصفلا ديرأو

 مكح دقو ءادياحم نكي مل نإو ءاهلهأ ضعب مكحف .فصنم مكح نم دبال

 نم وهو تقدَصف ) همامأ نم ىأ 4لبُق نم دق هصيمق ناَك نإ» هنأ ررقف ءلدعلاب
 ءاهدوار ىذلا وه نوكيو ءماهتالا نم رفي اليكل هتبذج ىتلا ىه اهنأل ,4نيبذاكلا

 .برهي اليكل هتبذجف «رارفلا دارأ تضفر امل مث «لواحو

 هتعد ام رارفلا دارأ هنأ كلذ ىدؤمف ءارولا ىأ ربد نم عطق هصيمق ناك اذإو

 ءءارولا نم ىأ ربد نم دق هصيمق نأ تبث دقو ءاهتياغل هءاقبتسا تدارأو «هيلإ

 : ىلاعت هلوق اذهو

 َنيِبذاَكْلا نم وهو تقدصف لبق نم دق هصيمق ناك نإ اهلهَأ نم دهاش دهشو. .. »

 نم دق هصيمق ئأَر امَلَف 69 َنيقداّصلا نم وهو َْتِبَدَكَف ربد نم دق هصيمق ناك نإو 69

 رهظيو ءاهماهتاو .ءفسوي ةءارب تتبث 4 62) ميظع نكد نإ نك ديك نم هن لاَق ربد

 مكح نأب ىفتكا لب ءاهل باقع ىلإ عراسي ملف ءاملح ىتوأ دق ناك زيزعلا نأ
 . برغتسم ريغ ءاسنلا نم اذه نإو «رشلا ريبدتو ديكلاب اهمهتاو ءاهيلع

 دقو «هتفعب هناميإلو ءفسوي لامجل اهرذع هلعل ؟لهاستلا اذه لهاست اذاملو

 .هيلع اهناطلس ةوقل وأ «هعبط دوربل نوكي

 .قايسلا نم ودبي امك ءمكح اهانعم انه 4 دهشو )»



 فسوي ةروس ريسمت ا

 00 للا
 را رح

 :هل لاقف ءادلو هذختاو ءابحم هل ناك دقو «فسوي سفن زيزعلا بيط
 يرفغتساو» هيلع كقأ ىذلا كفإلا اذه نع ىأ 4 اذه نع ضرعأ فسوي

 ال «مثإلا لهأ فوفص ىف ترصو «نيمثآلا ىأ .4َنيِطاَحْلا نم تنك كن كبل
 ّ . حالصلا لهأ

 «ميقسلا نم ءىربلا فرعيل «ةمكاحم تراص دق هنأل ؛ارس دعي مل رمألا نإ

 ىرسي ام ناعرس فنصلا اذه رابخأ نإو «هاوفألا هلوانتت نأ هنأش نم عوضوم اذهو

 .روصقلا ءاسن اصوصخو «ءاسنلا نيب

 وه

 ةعئاشلا

4 
 ١ اَهنف دوب رمْلات رم ِةَسبِدَمْلا ف وسلك

 5 ٍنيٍلكَص ِفاَهسَرْلاَنِإ ّنخ اَهَقَمَمدَم سفن نع
 0 متم هم رس 0 ل ف
 لك ملف نبع جر عرمان نك

 ًَ م 25 هوم مد

 0 < 101004 7 . و >7 ب مت رع

 رم م 53 يل م 1

 ملون 75 مطمن نيكني

 ا 2 وريني
 صر عاسساس 7 رخل رس هسا رايح م

 َنيِاهتلكَنمْنكأ .؟اونولِإبصَنْهَديكَقَع َفِرَصالإَو هَل
 4 ص 0 ل ب ع 20

 ْميَملاَوهَُنَْهَ 6 دع ٌفَرَصَف هيرب َباَجَسْسَأَف 59

 لمعلا
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 مى لل

 دا بسس

 ةئيدملا يف ةوسن لاَقو 9 ءهب ثدحتتو ءربخلا كولت ةئيدملا ىف ةنسلألا تذخأ
 ءءاسنلا نأشك ةينمتمو «ةفرعتمو ةمئال نيب ام .4 هسْفُن نع اَهاَنف دوارت زيزعلا ةأرما
 نلقو «ةنيدملا لهأ نيب لوقلا عويش نايبل 4ةنيدملا يف :هناحبس لاقو

 ىلإ ببحتت اهنأو ءاهنأش ريغصتل كلذ ركذو ءدبعلا وه ىتفلا نأل ؛ 4 اهاتف»

 اهبلق فاغش باصأ ىأ ,4اّبح اَهَفَعَش دق ءهب اههلدت نايب ىف اولاقو ءاهدبع

 4 اًبحاظو «هغامد باصأ اذإ هغمد لاقيو «هبلق فاغش باصأ اذإ هفغش لاقيف ءهبح

 امكح لالضلاب اهيلع نمكح مث ءاهبلق هبح فغش ىأ لعافلا نم لوحم زييبق
 بكتت انه لالضلاو «ءحضاو نيب لالض ىأ 4نيبم لالض يف اًهارتل نإ ءاحيرص
 .اهل ديدش مول وهف اهب قيلي ال ىذلا ىوهلا ىف عوقولاو «باوصلا

 نهنم ةدحاو لك تناو اَكَبم َنهَل تدعو نهيلِإ تلسرأ نهركمب تعمس امل »

 ىأ 4« تدّشعأو إ» «نهيلإ تلسرأ اهنووري ىئاللا نهلاوقأب تعمس ال 4 انيكس

 ةيمست ائكتم ىمسو «كلذ وحن وأ ةميلو نهل تماقأ ىأ 4 أاكّنم نهل ظ تأيه

 لك » تطعأو 4 تتآوإ» «هيف تناك ىذلا معنتلا روصت ىهو «هناكم مساب ع ءىشلل

 .اههبشي ام وأ ةميلولا بجوم ناك كلذ لعلو ,4 انيكس َنِهْنَم ةدحاو

 نهضعب نألو ءءوسلا ريبدت هنأكو «هتعشي نك نهنأل ؛اركم نهلوق تّمسو

 نلدابتيو ءاهيلإ موللا نهجوي نك نهنألو ءارس اهل نمتك امف اهبناج نم هتملع

 .اركم ىمس اذلو «ريدي رمأ هنأكو «كلذ

 َنِهِمَلَع جرخا تَلاَقَو 8 نهيلع جرخا فسويل تلاق «سلجملا أيهت نأ دعبو

 . © هلل شاح نْلُقو نهيديَأ نعطَقو هتربكأ هتيأر اَملف

 ذخأف «ىايإ هللا هاسك ىذلا لامجلا «قحلا رون هيف ًالألتي .نهيلع جرخ

 ءرشبلا لعف نع هل اهيزنت ىأ هلل شاحإ» :نلقف ,نهسحو «نهبولقو نهراصبأ
 لثم قلخ هنأل «هيزنتلا ةملك نلق وأ «همركو ههزن ىذلا وه هنأل 24 هلل هلوقو

 .ميركلا كالملا اذه
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 ةعورلا نم نهلوهذلو «فرشلاو رابكإلا عضوم ىف هنلعج ىأ ؛4 هتربكأ و
 ناك حرجلا نأل ؛عطقلاب حربجلا نع هناحبس ربعو «نهيديأ نحرج اهب ىدبت ىتلا
 امع ةربعملا ةملكلا كلت نلقو «ةرشبلا ضعبل عطق هتاذ دح ىف حرجلا نآلو ءاغيلب

 ةبترم تعفترا ىتح نهرهب ©« ميرَك كلم الإ اذه نإ ارشب اذه امإ» :مهسوفن ىف
 .ميرك كلم الإ وه ام :ىأ ةيفانلا ىه انه « نإ ف .ةيكلملا ةبترم ىلإ ةيناسنإلا

 امو «نهيديأ نم مدلاب ليست حورجلا تأر دقو «نهيلإ زيزعلا ةأرما تتفتلا

 نم اناسنإ سيلو «ءاميرك اكلم هنبسح ىتح ءاوهتساو «هل رابكإ نم نهسوفن ىرتعا
 .نيطلا

 ءاذه لهف ءاهيغ ىلع ةرصُم لوقت اهنأكو 4 هيف يشتمل يذّلا َنْكلَذَف :تلاق

 لاب امف «رظنلا ربع نهتيأر ذإ «نكيديأ نتعطق دقو «هيف ىننملت نأ زوجي ناك لهو
 هيلإ نوبصو «نهرمأ فشكنا دقل «!؟امئاد هرون اهيلع علطي هنم ةبيرق نوكت نم

 .اهنرذعي نأ اهقطنم ىف اقح ناكو ءاهيلع مالم الو «نهل هسفن تفشكف
 يامم ما ميد عر ى ساه مم

 نتجسيَل هرمآ ام لعفي مل نكلو مصعتساف هسفن نع هثدوار دقو :تلاقف 5

 «نوكي نأ ىغبني ناك ام وأ ءايفخ ناك ام لك تفشك «نيِرغاّصلا َنّم انوُكَيَلو
 بلط ىأ ءمصعتسا هنأل «ةفطالملاو ةدوارملا دعت ملو ءاهاصقأ ةمّلغلا تغلبو

 ىف هنأشو هرمأ ريغصتو «نجسلاب هاركإ ىلإ رمألا لوحتو ءاهب كسمتو «ةمصعلا
 .رصقلا

 دادزا «ناميإلا نصحب نصحملاو «هللا ةياعرب ظوفحملا نيمألا فسوي نكلو
 ىفاجي هاركإلاف «ىندت فطلتلاو ةدوارملا تناك اذإ هنإو ؛ةفعلاب كاسمتسالا ىف ةوق

 يلإ بَحَأ نجسلا بر لاقل :لاق هأجلمو هذاعم هبر ىلإ أجل ديدهتلا ءازإو ءدعبيو
 . 4 9 َنيلهاجْلا م نُكأو َنهْيلِإ بصأ هديك يّنع فرص ًالإو ِهْيَلإ ينتوعدي امم

 هيلع لاقف ءاهل مالستسالا امإو «نجسلا امإ «ةملتغملا ةقبشلا ةأرملا تلاق
 فنع اهب غلب دق تناك اذإو .4ِهْيَلِإ يتوعد امم َّيَلِإ بَحَأ نجّسلا :مالسلا
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 ةالاوم نأ ةوبنلا ةمكحب ىشح هنكلو ءاهاوقأ ةفعلا هب تغلب دقف ءاهالعأ ةوهشلا

 بلقم ىلإ ًأجلف ءهسفن ىف رثؤي نأ هطاقسإل ريبدتلاو اهيلإ ةدواعملاو ةدوارملا

 نم نكأو َنِهَيَلِإ بصأ هديك يَنَع فرصت ًالإو» سفنألا فرصمو «بولقلا
 نهيلإ لثتمأ ىلاوتملا نهءارغإو ؛ثيبخلا نهريبدت ىنع فرصت مل نإ ىأ 4 نيلهاجلا
 .داسفلاو ةقامحلا لهأ «نيلهاجلا نم نكأو

 . 4 9 ميلعْلا عيمسلا وه ِهّنِإ نهديَك هنع فرصف هر هَل باجتساف

 فرصف 8 «ةباجإلا ديكأتل ءاتلاو نيسلاو «هئاعد ىلإ ىلاعتو هناحبس هباجأ

 ديكلا نع فارصنالل الهسم هتباجإ نم نهسأي ناكو «نهريبدت ىأ 4 نهديَك هنع
 ميلعلا وه هناحبس هنإ «نهبولق هنع فرصنت مل نإو «ديدهتلاو ءارغإلاو ةدوارملاب

 .هتمكحو هملع ىضتقم ىلع ءىش لك ربدي لاوقألا لكل عيمسلا لاوحألا لكب

 ءىربلا نيجسلا

 :ىلاعت لاق

 -_ 2ك 0000 ماس خ سن ع

 هيشِجسيِل تيل ا ًاوأر ام دعب ٍدَحبْنيماديَمَ
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 لعوأ: لع هللا ل ضف نم كللاد ءىس نم 2 ا ارشن نا انل
 3و

 ىحصتي () نوركْدمال سال ارركحأ َنكحلَو انا
 1 صو رمو2م 26 رع ج1 وع سيكس ا ع سرك

 م00 _

 00 ا ا ا ا يبا ب ورعب رف
 متن وم يمس ءامسأ هنود نم نودبعنام ل
 - 20 و 0 مك يعش - مآ ب ةض سن .ع 00 جحا اضص ل مص ص اسس و ريسشرارر

 اَلإمْكَحْلاِنِإننطْلَس نما لزنأ ام مكحْؤاَباءو
 رجح هل ميلانِرْلا ك)ل' هاَِإ |اودبعنال أر مأ 2 2 ب 7 سم + غ2 اسددو ريم سام لج اس يلو ا دس خي لك[

 38 و رم هل رم رعد د جو _

 -_ . نحس ىحَصلي )7 تروملعيال سانلا

 - راما ٌّءآ 24 1 -_ 5 رب 2226 روم لعد

 00 00 7 . مو ءمر ع ًٌةدء

 ىِنَلِلَلاَووي)ِناَيَتْفَتْسس هيف ىِزَأار مالى ضف هِسأر نم
 07 لاه 0 - 7 21010101

 َديِدِسعْضِيِن جيلا َسِلهيَرَركِن نبش
 «سانلا نيب ددرتي ناك اهادص نكلو «ةوسنلا سوفن ىف ةنتفلا تطبه

 مضناو «هتأرما ءاوغإو .فسوي ةفع :نيتقيقحب كلملا نمآ دقو «ءاسنلا اصوصخو

 نأ ةسايسلا نسح نم نأ اوأرف «ةئيدملا ىف ربخلا عياشتو ءاهنملي نك نم اهيلإ

 هلوق وه اذهو «ةريسلا هذه سانلا سنيلو «ءاوهتسالا لماع دعبيل فسوي نجسي

 هتروشم لهأ نم هعم نمو زيزعلا ىأ 4 تايآلا اوأر ام دعب نم مهل ادب مث :ىلاعت
 ىنح هّننجسيل 9 ديدهتلا عم نهئاوغإو نهركم ىلع ةلادلا تانيبلا اوأر ام دعب نم
 .انيح هنجس ةدارإ اودكأ ىأ #نيح
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 ةأرملا ثداوح سانلا ىسني ىتح «ةنيعم ةدمل هنجس ىلع رارصإلا مهل ادب ىأ

 .همالو ءمسقلاب مهل ادب ىذلا رمألا اذه ندكأ دقو ءاهيلإ نممضنا ىتاللا ةوسنلاو

 .مهمالك نم رهظ امك اقلطم سيلو ءاتقؤم ناك نجسلا نكلو «ديكوتلا نونو

 نكلو ؛«ءىربلا وهو نجسي نأ ايقطنم نكي مل هنأل ءنجسلا ديكأت ناكو

 لوقلا تعاشأو « عمتجملا تاموقم تزه ىتلا ةعئاشلا هذهل ءافطإ هودجو مهنآل

 ةءاربلا قطنم مواقيل نجسلاب ديكأتلا ناكف ءهرصم ىف ةديس ربكأ نع  ةشحافلاب
 . نجسلا بهايغ ىف ءاقلإلاو باقعلا لدب «ءازجلا بيطو ءانثلا بجوي ىذلا

 فيلأ هنأل ؛نجسلا ىف هعم نمو «بيبحلا فسوي نيب ةفلألا تنسح

 ةنحملاو «مهنيب تعمج نجسلا ةنحم نآلو «دعبي الو برقي فعضلا نآلو «هترطفب

 .قرفت الو «عمجن

 ربعف ءارمخ كلذ دعب نوكي ابنع رصعي ىأ «ءارمخ رصعي هنأ امهدحأ ىأر

 .هنم ريطلا لكأتو ءازبخ هسأر قوف لمحي هنأ رخآلا ىأرو «لآملا رابتعاب رمخلاب

 اهجتاف ء«ريخلا هيف امسوت دقو «فسوي ىلإ ائجلي نأ ةبحصلا نسح ىضتقا

 ىأ هليوأتب ريطخلا ربخلا انربخأ ىأ 4 نينسحملا نم كارت اَِإ هليوأتب اَنئبن 8 :نيلئاق هيلإ
 هنايري امهنأ ادكأو هب نظلا انسحأ «نينسحملا نم انسحم كارن انأل ,هلآم ةفرعمب

 هللا ةدابع ىلإو قحلا ىلإ امهاعد امهبيجي نأ لبق نكلو ء,فسوي امهباجأ
 «ةلوجرلا لامك غلب تقولا اذه ىف هنأ بسحنو «هتوبن بجوي ام تبثآو ءهدحو

 .ةوعدلاو ةزجعملا ىف مالكلا ئزجنلو

 ىلاعت هللا نأو ؛ىلاعت هللا نع ملكتي هنأ ىلع لدي ام لاق دقف ة ةزجعملا امأ

 . 4 امكيتأي نأ لبق هليوأتب امكن الإ هناقّررت ماعَط امكيتأي ال )» :لاق هملعي

 امنإ ءدحأ مالعإب كلذ سيل لاقو ءهلآمو ء«ماعطلا ةقيقح ةفرعم انه ليوأتلا

 رابخإ كلذ نإو 4 يَّبر يلع امم اَمُكلَذ » :لاق اذلو «ىلاعت هللا ميلعت نم وه
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 هيطعي امو هللا الإ بيغلا ملعي ال هنإو «هتاذ نم سيلو «ىلاعت هللا ميلعتب بيغلاب

 ىف نورخدي امو نولكأي امب مهئبني ناك ذإ ءميرم نبا ىسيع ىطعأ امك «ىلاعت هللا
 .نورقلا تارشعب فسوي دعب كلذ ناكو «مهتويب

 قاحسإو ميهاربإ ةلم ىلع ايبن هثعب دق ىلاعت هللا نأ ىلع لدي اذه نإو

 :ىلاعت هلوق لبق نم انولت دقل «ةلاسرلا لمحتيل هدشأ غلب دق ناك دقو «بوقعيو

 ىه ةوبنلاو 469 نينسَحمْلا يزجن كلَذكو املعو امُكح هانيتآ هدشأ غلب امو )»
 . ملعلاو مكحلا

 أدتباو .ثعبلا راكنإو كرشلا لاطيإ ىلإ اعدو «ةوبنلاب مدقت لوؤي نأ لبق

 هللاب تونمؤي ل موق هلم تكرت يّنِإ :لاقف ءمهل ةودق هسفن ركذ نأب ةيوبنلا ةوعدلا
 نونمؤي ال مهنأ :امهادحإ نيتيبلس نيلاحب مهفصو دقو .4 نورفاك مه ةرخآلاب مهو

 ثعبلاب مهرفك دكأو «ثعبلاب نورفكي مهنأ :ةيناثلاو «ناثوألا نودبعي لب «هللاب

 راركتبو «ةرخآلاب رفكلاب مامتهالا ديزمل كلذو ءرفكلا ىلع ؛(ةرخآلا) ميدقتب

 ناميإلا بجوي لقعلاف «ةكردملا لوقعلا لهأ دنع هتبارغل ديكأتلا ناكو 4 مهو

 كردي ال نمل ناولس هيف نألو ءىدس ناسنإلا قلخي مل ىلاعت هللا نأل ؛ةرخآلاب

 . ىناسنإلا ولعلا عم قفتي هنألو «ءايندلا ىف هظح

 نيبو ءرخآلا مويلاب نيرفاكلا نيكرشملا ءالؤه ةلم نم نوكي نأ كرت هنأ نيب

 ميهاربإ يئابآ ةّلم تعبتاو ا :لاق اذلو ءايباجيإ ناك لب ءايبلس نكي مل هنأ كلذ دعب
 مهتلمو .ءقاحسإو ميهاربإ هدجو «بوقعي هوبأ انه ركذ 24 بوقعيو قاحسإو

 ىتلا ةلوقعملا اهنإ :لاقو ءديحوتلا :ةحمسلا ةيفينحلا ميهاربإ ةلم ىهو «ةدحاو

 نم هّللاب كرشن نأ انَل ناَك امإ» :لاق اذلو «قحلا نيدلاو «ةميقتسملا لوقعلا اهكردت

 اناسنإ وأ ارجح «ءىش ىأو ءىش نم ىأ «ىفنلا مومع نايبل انه 4 نمإ» .4ٍءيش
 ولعو لضف ديحوتلا نإو هللا نود نم دبع ام كلذ ريغ وأ ءاناويح وأ ءاعرز وأ
 كلذ :لاق هنأ هنع ىلاعت ربخأ اذلو «ميلسلا كاردإلا ماقم ىلإ ةيناسنإلا سفنلاب
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 ةدابع ىلإ مهاده 5 هللا لضف رهف ناك ايأ ىلاعت هللا ريغ ةدابع كرتو «هدحو

 هتدابعب معنملا نوركشي ال سانلا رثكأ نكلو «هيلإ سانلا ىدهو ءهدحو معنملا

 ليلدلاب انيبم ءامهيلإ بلطلا هجو ءاوستأيل هتيادهو هناميإ نيب نأ دعب مث «هلحو

 باِبرَأأا8 :لاقف هريغ اهقحتسي الو ةدابعلل قحتسملا وه هدحو هللا نأ عطاقلا

 سيلف ىهيجوت ىخيبوت ىراكنإ ماهفتسا اذه كر اّهَقْلا دحاولا هللا مأ ٌرْيَخ َنوُقَرَمَتُم

 «كلذ اهنم دحاول سيل معنملا ئشنملا لضف اهل سيل ةقرفتم بابرأ نوكت نأ لوقعمب
 مدعو ءاهفعض عم اهتدابع نوكتو ءرضت الو عفنت ال ,ةردق ةعمتجسمم اهل الو

 بلاغلا راهقلاو هدحو نوكلل قلاخلا دحألا دحاولا ةدابع نم اريخ اهتدابع ءاهتردق

 .هرمأب الإ ءىش نوكلا ىف نوكي ال ىذلاو ءهيلع

 ءاَمْسأ الإ هنود نم نودبعت ام :لاقف «ىرصملا كرشلا نالطب نيبي ذخأ مث

 هاي الإ اودبعَت الأ رَمأ هلل الإ مْكَحْلا نإ ناَطْلُس نم اهب هللا لَنَأ ام مُكُواَبآَو ْمُشَأ اَهوُمكيَمَم

 . 4 © نومي ال ساّنلا رْثْكَأ نكلو ِمَيقْلا نيدلا كلذ

 ادوجو اهل دوجو ال اهرمأ ةقيقح ىف ىهف .ةهلآ هنومسي ام دوجو ىفن

 اوناك نييرصملا ءامدق نأل ؛قح كلذو ةدوبعم ةهلآ نوكت نأ نع الضف ءايقيقح

 ءامسأ ىهف اهل دوجو ال ضورف اهلك .لتاقتتو «دلاوتت ةهلآو «عرزلل ةهلآ نوضرفي
 « مهوبأ اهامس ءامسأ الإ تسيل ةدابع ىلع مهلايجأ تعباتتو ءاهودبعو اهومس

 ىأ 4 ناطلس نم اهب هللا لن مل دوجو اهل ناك ام مهول مهولا ةيعبت مهوعبتو

 قلاخ هلل الإ تسيل ةرهاقلا ةردقلاو «ناطلسلاو مكحلا نإو ءاهتدابع غوست ةجح

 لإ اودبعت الأ رَمَأ 8 هدحو ناطلسلاب ريدحلا وهو ,4 هلل الإ مكحلا نإ ءىش لك

 ىذلا ميوقلا نيدلا ىأ 4 ميلا نيدلا كلذ ظو «هريغ اودبعت الأ رمأ دقو 4 هاَيإ

 ملع مهل سيل ىأ 24 نوملعي ال سائلا رْمْكَأ نكلو © ٠ «ميلسلا كاردإلاو لقعلا عم

 «ملعت الف لوقعلا عدخت ىتلا «ةلطابلا ماهوألا مهيلع رطيست لب «قئاقحلاب

 « ماهوألل ةعضاخ مهنم ةيقب لازت الو «ماهوألل نيعضاخ اوناك ءامدقلا نويرصملاو

 .ميقلا هللا نيد ديحوتلا نيد ىف اولخدي مل نيذلا مهو
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 نع ىهن مث .هتزجعم تابثإب أدتبا مالسلا هيلع فسوي هللا ىبن ىرن اذكهو

 نيب نزاو مث «نيبيبح هل اوراص دقو ءهصخشب ءادتقالا ىلإ مههجوو . كرشلا

 نيدلا نأو «ةهلآ هنومسي امل دوجو ال هنأ ىلإ مهل نيب مث «ةهلآلا ددعتو ةينادحولا

 .ةينادحولا وه ةيهيدبلا لقعلا ةيضق قفاوي ىذلا قحلا ميوقلا

 تناك «ةينادحولا ىلإ هتوعد نإ لاقي دقو ءامهايؤر ليوأتل هجتا كلذ دعب

 هجوز نيب هتوعد أدتبا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ادمحم نإ :لوقنو ( نينثا نيب

 ايفختسم ثكمو «هالومو ( عست نبا ناكو ىلعو ركب ىبأ هقيدصو ةجيدخ

 .ناميإلا ةوقب نكلو ءددعلا ةرثكب نوكت ال ةدعلاف «نينس عضب ةوعدلاب

 بر يقسَيف اَمُكَدَحَأ اَمَأ نجّسلا يبحاص ايط :الئاق داشرإلا كلذ دعب امهيلإ هجتا
 دعب كلملل ايقاس لوألا ناك دقو 4 هسْأَر نم رْيَطلا لكأتف بلصيف رخآلا اّمَأَو ارمخ

 مهتا ىناثلاو .نجس نأ دعب هلمع ىلإ داعف «ةمهتلا نالطب نيبتف ءامس بارشلا

 .ملعأ هللاو «بلصو لتقف ةمهتلا تتبثو ءامس ماعطلا ىف سد هنأب

 ةوسنلاو «كلذ ملعي كلملاو ءىرب هنأ ملعي وهو «ءانيح نجسلا ىف ثكم

 كلذب كلملا ربخي نأ جان هنأ نظ نمم بلطف هسفنب كلملا ركذي نأ دارأف «نملعي

 نأ عم ابر هامسو ,كلملا دنع ىأ # كبر دنع ينركذا امهنم جان هنأ نظ يذل لاقو ©

 نأ ىسنف ءاهظفاحو ءاهيعار ىنعمب ةرسألا بر ليبق نم «ديحوتلا ىبن فسوي

 هاسنأف 8 :ىلاعت هلوق اذهو «نينس عضب كلذ دعب هللا ىبن ثكمف كلذ ركذي

 . نيس علطب نسا يف يف هو ركذ اطيل
 ىنارقلا ىنايبلا جهنملاب ناقلعتت ناتظحالم انهو

 ربعي ملو نظلاب ربعف 4 امهنم جان هنأ نظ يذل © فسوي لوق :ىلوألا
 نكلو ءفسوي دنع انيسقي ناك نإو هنإف «بيغلاب ملعلا ىف هللا عم ابدأت «ملعلاب

 .انظ الإ جتني ال هقيرط
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 ءهبر دنع هركذ ىنعملا «4هّبر ركذ ناطيشلا هاّسنَأَف ةملك ىف :ةيناثلا

 ةيعاد اهيف ناك «نينس عضب كلذ دعب ثكم دقو «؛ةسبالم ىندأل ةفاضإلاو

 اوناكو «ديحوتلا ىلإ مهاعدف 2 نجسلا نولخدي اوناك نيذلا هب سنأ دقو «ديحوتلل

 مهضعب ناكو «نيكردم نينمؤم نوجر خيو «هريغ وأ كلملا نم نيمهتم نولخدي

 ةراشإ اذه ىفو ءالوأ نجسلا ىبحاص - هتوعد ىف انيأر امك وعدي ناكو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم عابتأ ىف دعب نم انيأر امك ءافعضلا نييبنلل بيجتسي

 . [دوه] 4 69 ... يأرلا يداب انلذارأ مه نيا الإ كعَبَتا كارت امو ...

 :ىلاعت لاق

 مورا سي سس عا ص 3 12 هر
 نسيم توبعِمَس كر َقِاَكِلَمْل لاقو

 ِتَساَيَرَح جو سطح تل م عبَسَو 2 ٌفاَجِعٌعْبَس

 0 تروا هدد ثككد بتر وو الم يأت
 6 00 ني ملل البو َتنَكاَمَمِلَحأ تعض أوْ

 ورأي كُن ان مدع ع ركام كيا قو
 دى مارك عرو ع هبا دع ير
 برقي عنَس نانسي سون 5 ِنوُلِسَرَأَ

 لا ربا حاس ع رو قوءس يرو
 رفح تكس عْيَسَوُكاَجِععْبَس َنُهْلُك أَم
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 دام اس 0

 لاما وليم نيام ليل تسرح
 لإ هلام يف هود مدَصَحاَف بأ َنسَعْبس وع

 226 ادن عبس َكِلدردبْم قي 099 ان ال

 | كنب قزف جل

 وح و 1

 ٍفوتآكِلْلاَلاَق 2 صعب هيف 3و سان 0
 ٌلاَباَمهَلَسَتَم كلَيَر َلِإْمِحْراَلاَت َلوُسَرلأَه جامل
 1040 رك يلوا جَميل

 2 لا م و -_ 0 هل ع
 هِي سَح َرلفءِةِبرَصَت نع ف سوي ندور ْدِإَنِحبْطَحاَم رب هلل رس

 صحح ملأت رم لاوس نواعم هل م حلل لل ل ا
 2 سو رع رس 0

 كِل تيوِرَصَنمنِإَ كيس نع هتدو) ََن

 0 ار بيلين أَ ذأ ملعَل
 رامالا | وشاب راد َسْفَنلاَنإَ وسفن كرم امو ©

 رجح لس لس س2 3

 و محتر ٌروَفَعَقَر نإ |

 ىلع
 م

-_- 

 اهرونب ىدتها نأ دعب مهيلإ جرخ ةوبنلا رون نأل ءنجسلا نم جورخلا أدتبا

 .فسويب اسنأ اوجرخي نأ دعب اودوعي نأ نودوي اوناكو «هئالزن نم ىدتها نم

 «قدصلاب ادحوم نكي مل نسم ايؤر تفصو نإ .ةقداص ايؤر كلملا ىأر

 ىأ 24 فاجع عبس نهلكأي نامس تارقب عبس » كلملا ىأر ءايحو نكت مل نإو

 عبس ىأرو «نامسلا نلكأي فاجعلاو «نهسيف نمس الو «نهيلع محل ال تاليحن
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 مهو ألم ىدان «تارواجتم ىهو «نهيف ةرضخ ال تاسباي رخأو رضخ تالبنس

 ايءرلل متنك نإ يايءر يف ينوعفأ ًالَمْلا اهيأ اي :لاقو هب نوطيحي نيذلا هتعيش

 اهيلع تلد ىتلا ةيسفنلا لاحلا هيلع لدت امب ءاج ىأ ءايؤرلا َرَّبَع لاقي 04 نوربعت

 غلب ىأ ءرهنلا ربع ىنعمب رهنلا روبع نم نوكت دقو «ةحضوم ةنيب ةرابع نم

 ينوتفأ » ىنعمو «ةتباث نوكت دق قئاقح نم ايؤرلا هيلإ ىهتنت ام انه ىهو «هتياهن
 ىسفن ىلع ىلوتسملا ىلاحو ىرمأ ىه ىتلا ايؤرلا هذه ىلإ اوربعا ىأ 4 يايءر يف

 .اهل قرغتسملا

 جلي ال ىتح «هيلع نيرسم وأ .هلغشي امو «هلاحل نيلهجم هؤلم هباجأ دقلو

 .هتيشاحو كلم نيب لوقعملا برقألا وه كلذو «بلاغلا مهلا هب

 ىأ مالحأ ثاغضأ 4 69 نيملاعب مالحألا ليوأتب نحن امو مالحأ ثاْعضَأ اولاق

 «ثغض عمج ثاغضأالاو «ةطلتخم ةيسفن سيساحأ ىأ ءمالحألاو «,طالخأ

 لاق امك «.ىصعلا نم ةمزح وأ «شيشح وأ لقب نم تابنلا عومجم وه ثغضلاو

 نم ةعضبب هبرضب ثنحلا نم هنيمي ىدف ذإ مالسلا هيلع بويأ ةصق ىف ىلاعت

 ارباص هاندجو انِإ ثنحت الو هب برضاف اثغض كديب دخو . طالخألاو شئاشحلا

 . [ص] 4« 69 باو هَّنِإ دبعلا معن

 ليوأتب نحن امو :اولاقف «مالحألا ليوأت ىلع مهتردق ىفنب باوجلا اومتأو

 ىف ءابلاب مهملع ىفن اودكأ «نيملاعب مالحألا لآم ةفرعمب نحن امو 4 نيملاعب مالحألا

 نأ دعب نئمطيل ؛اهل لولدم ال هنأ ديكأتل ىفنلا كلذ ديكأت ناكو .4 نيملاعب

 .نزحلاو مهلاب ىقلملا قلقلا هباصأ

 اهضعب ركذي ثداوحلاو «ناطيشلا هاسنأ نأ دعب نجسلا بحاص ركذت ذئدنع

 لاقوإ» :ىلاعت لاق اذلو «مهايؤرب كلملا ايؤر هتركذف ةسناجتم تناك اذإ ضعبب

 ىناثلا بحاصلا وهو 4« 52 نولسرأف هليوأتب مكئبنأ انأ ةمَأ دعب ركداو امهنم اجن يذلا
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 ءاتلا تبلق ركذتا اهلصأو ءركذت ىأ «ركذاو 9 .«نجسلا ىف فسوي ىبحاص نم

 .لادلا ىف لادلا تمغدأو ءالاد لاذلاو ءالاد

 دنع هركذي نأ نم فسوي هفلك ام هنايسنل امئال اديدش اركذت ركذت ىنعملاو

 عضب نايسنلا اذه ببسب فسوي ثبل ذإ «نامزلا نم نيح ىأ يَةّمَأ دعب)» ءهبر

 ادشرم ايداه اهيف ناك «نينس سمخ :ليقو ءرشعلاو ثالثلا نيب عضبلاو « نينس

 هنأ رهظيو ءهلآم ةفرعمب 4 هليوأتب مكتب انأ 8 :اجن ىذلا كلذ لاق «نيجاسملل

 ىلإ ىنولسرأ ىأ .4نولسَرَأف# :لاق اذلو ؛هملعيس ىذلا وه فسوي نأب مهربخأ
 .فسوي ىنملعيل نجسلا

 ٍناّمس تارقب عبس يف انتفأ قيدّصلا اهيأ فسوي :لاقو نجسلا ىلإ بهذ

 مهْلعَل ساّنلا ىَلِإ عِجْرَأ يلعْل تاَسباَي رْحَأو رضخ تالبس عبسو فاجع عبس هلك

 . 4« 62 نوملعُي

 «سانلا ىلإ عجرأ نأ ءاجر ءايؤرلا هذه هيلع لدت ام انل نيب ىأ 4 اتفأ »

 .هوملعي نأ ءاجرو

 نيبئاد ىأ ؛4ابأد نيدس عبس نوعررت » :ايؤرلا ليوأت ىف فسوي لاق
 نينسلا لك لب «فلختي ال ةنس دعب ةنس ريخلا مكئيجيو «مكتداع ىلع نيرمتسم

 ام ىأ 24 مثدصح امف# :لاقف ملحلا ىضتقم ىهو «ةحيصن مهل ركذو

 ىف هؤاقبو 4 َتوُلكأت امم اليلق الإ هلبتس يف هوردف إل ءبوبحلا ناديع نم متعطق

 ال اهيف ريخ ال ةسباي نينس نم كلذ دعب ءىجي امل ىقبيو ءسوسلا نم هيمحي هلبنس

 ىرن نحنو ءايؤرلا ريغ ىهو «ةحيصن هذه نإ :نيرسفملا صعب لاقو ءالكأ ىتؤت
 نامسلا لكأت ال فاجعلا نإ ذإ ءاهيلإ ريشت ايؤرلاو «ةقداص ىهو اقح ةحيصن اهنأ

 .ءافجع عمج فاجعلاو «فاجعلا اهلكأتل نامسلا تارمث ترخدا اذإ الإ
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 دادش عبس كلذ دعب نم يتأي من :هنع ىلاعت هللا ههاكح امم فسوي لوقيو

 عبس اهنأب ةسبايلا عبسلا تفصو ©« © ونصحت امَم ًاليبق الإ َنهَل مُتمَدَق ام نْلكأي
 مهرطضت ةدش ىف اهيف سانلا نوكي ذإ «سانلا ىلع ةديدش نوكت اهنآل «دادش

 ءاهل لبق نم هومدق ام اهيف سانلا لكأيو ءاهرض اوعفديل ءاورخدا ام لك جارخإل

 ؛نولكأي نيذلا مه لصألا نأ عم لكأت اهنأب نوئسلا تفصوو ءاهتدش عفدل هوأيهو

 . لكأت ىتلا ىه اهنأكف «ةجتنم ريغ نينس نوكت نينسلا هذه نأل

 ىف هلعج هنأكو ءظفح ىنعمب ىصحأ نم .4نونصحت امم الي ألِإ»

 . مهمايأ لبقتسم ىف عرزلل ارذب نوكيل هورخدا ام وهو «,نصح

 امم كلذو «كلذ دعب ىهتنت تمزأت ىتلا ةمزآلا نأب مهرشب ريسفتلا كلذ دعب

 ىأ .4 63 نورصعي هيفو ساّنلا ثاغَي هيف ماع كلذ دعب نم يتأي مث 8 بيغ نم هملع

 بنعلا نورصعي هيفو «قزرلا فالخأ مهيلع ىلاعت هللا رديف ءطحقلا نم نوثاغي

 .اهنابلأب راقبألا مهيلع ردتو نوتيزلاو

 رضحي هيلإ لسرأف «كلذ هعارف ءريشبتلا اذهو ء«ريبعتلا اذه كلملا غلب دقلو

 ام هلأ اَف كبر ئَلإ عج َلاَق لوُسّرلا ُهءاَج اّمَلَف هب ينوُعنا كلَمْلا لاَقَو 8 :هب صتخيل

 . 4 (©9 ميلع نه ديكب يب نإ نهيديأ نُطق يتآللا ةوستلا لاب
 ميركلا نكلو «هب هوتأيل هيلإ لسرأف «هبر هملع امم ىقيقح ملعب كلملا نأمط

 .«نجسلا اذهب امولظم ناك هنأ انيبم الإو «مثإ لك نم أربم الإ بهذي ال ميركلا نبا

 .نهديكب ميلع ىلاعت هللا نإو ءءاسنلا ديك ةسيرف ناك هنأو

 يتأللا ةوسنلا لاب ام :لاق : نجسلا ىف هئاقلإ ببس ىف قيقحتلا هنم بللط

 ناق ىتاللا ةوسدلا ركذ 4 ميلع نهدي يب نإإط ىل اوداك دقل 4 نهيديأ نعل
 ام هلأسا «نهيديأ نحرجف نهيلع جرخو .4 هسْفّن نع اهاَمَف دوارت زيزعلا ةأرما ل»

 .نهرمأ لامو «نهلاح ام ىأ نهلاب
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 اميف لصألا تناك ىتلا ىهو ءزيزعلا ةأرما نع لأسي ملو «ةوسنلا نع لأس

 هولعجيو «هب اوثدحتي نأ نم سانلا عنمو رمألا رتسل نجسلا لخدأ دقو «هب لزن

 ىف مالكلا ىلإ ٌرْجَي ةوسنلا لآم قيقحت نأل الوأ كلذو ءمهرمسو مهسلاجم ةاهلم
 نأ دري مل هنآل ءايناثو ءزيزعلا ةأرما نم ناك ام ىلع بترتم هنآل ؛زيزعلا ةأرما

 ءةوسنلا رمأ ىف ثحبلل ةجيتن هنأل «هركذي ملف ءهصخش سمي رمأب كلملا ئجافي

 ءاهيلع عنشي ال ىكلو ءهاوثم نسحأ دقف .كلملل اماركإ ماهتالاب وه موقي الو
 .هتأرما ماهتا ىف سانلا مامأ هجرحي اليكلو

 نثدوار ذِإ نكبطخ ام إف :نهل لاقف قيدصلا فسوي لاؤسل كلملا باجتسا
 «نكنم رهظ ىذلا ديدشلا بطخلا ام كلملا نهلأس هلل شاح َنْلُق هسفُّن نع فسوي
 نهنأل ءءوس هيف فصوب فسوي نأ نع ىفنلاب نيجأف ءهسفن نع فسوي نتدوار ذإ

 شاحو» ىنعمو نهرمأل نضرعتي ملو «هتءاربب درلاب نيفتكاف ءوس نم هيلع نملع ام
 .هتءاربو هتفع نم بجعتلا عم «ىلاعت هللا لجأل هل اهيزنت 4 هلل

 كرحت دقف زيزعلا ةأرما امأ «ىبلس ماقملا اذه ىف نهفقومو «نهنم ناك ام اذه

 تأرما تلق هلو اهل ةبسنلاب باجيإلاب ةريخخم تلاقف ؛ةماوللا اهسفنو ءاهريمض

 مل يّنأ ملعيل كلذ ©9 نيقداصلا نمل هّنإو هسْفُن نع هّثدوار نأ قحلا صحصح نآلا زيزغلا

 ىلع زيزعلا ةأرما مالك لمتشا 4 69 نيبئاخلا ديك يده الهلل أو بيغلاب هنخأ

 .ايبلس سيلو «ىباجيإ اهلك رومأ ةث

 ترقتساو قحلا تبث نآلا ىأ 4«ّقَحْلا صحصح نآلا»# : هلوق :لوألا رمألا
 نم ذوخأم «قحلا رقتسا اهانعم :صحصحو ءاهتقيقح ىلع تفرعو «رومألا

 .رقتساو هكرابم ىف خانأ اذإ ريعبلا صحصح

 . هسفن نع هتدوار اهنأب اهرارقإ : ىناثلا رمألا

 نع ينتدوار يه ... 9 :لاق امدنع قداصلا وه ناك فسوي نأ :ثلاثلا رمألا

 نم ناك ىذلا مكحلا هيلإ ىهتنا امل ةقفاوملا مامت اقفاوم اهلوق ناكو 4 65 ... يسفت
 .نيقداصلا نم وهو تبذكف ربد نم دق هصيمق ناك نإ لاقو ءاهلهأ
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 للا
 ا < رح

 ديك يدهي ال هللا نَأو بيفلاب هنخأ مل ينأ ملعَيل كلذ » :ىلاعت هلوقو

 . 4 690 نيتئاخلا

 ةأرما لوق ىلإ ©« بِيَغْلاب هنخأ مل يّنأ مْلعَيل كلَذ 9 :ىلاعت هلوق ىف ةراشإلا

 مأ ءفسوي ىلإ دوعيأ 24 هْنخَأل :هلوق ىف ْنَم ىلإ دوعي ريمضلا نكلو ءزيزعلا
 كلت تناك ىأ «كلملا ىلإ دوعي فسوي مالك مالكلا نإ :انلق نإ «؟كلملا ىلإ دوعي

 نإو ءهضرعو هفرش ىلع انيمأ تنك ىنأو هتبيسغ ىف هنخأ مل ىنأ ملعيل ةبواجملا

 امو  :ىلاعت لوقيو «نينئاخلا ريبدت قفوي ال ىأ «نينئاخلا ديك ىدهي ال ىلاعت هللا

 . 4 يّبَر محر ام الإ ءوسلاب ٌةَراَمْأل سلا نإ يسن رب

 «ىرشخسمزلا جيرخت وهو «فسوي ناسل ىلع ءاج لوقلا اذه نأ ىلع اذه

 ملعيل «جيرختلا اذه عم ىلع نوكيو ءاهلوقل الاسرتسا كلذ نوكي نأ حصيو

 قحلاب رقأ اذنأهو «ماهتالا ىلع تررصأو هتمهتا ىنأو «بيغلاب هنخأ مل ىنأ فسوي

 محر نم الإ ءوسلاب ةرامأ سفنلا نإ «ىسفن ئربأ ام انأو سانلا مامأو ىجوز مامأ

 .ميحر روفغل ىبر نإ ىبر

 مامأ هسفنل ةئرسبت مالسلا هيلع فسوي مالك نم كلذ نأ ىلإ ليسمأ ىنإو

 «ةوبنلا ماقمب قيلت ىتلا ىه 4 ميحّر روُفَع يب نإ ير مح امألإط هلوق نألو ءزيزعلا

 نأ الول اهب مهو هب تّمه دَقَلو » ىلإ ةراشإ هيف « ءوّسلاب ٌةَراَمأل سْقّنلا نإ :هلوقو
 ناهرب ىأر امل ءاهفك مث «ةزيرغلا ناشيج ىلإ ةراشإ هيفو 4 9 ... هْبر تاهرب أر

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو «هبر

 رصم ةيالو نم هنيكمت

 ريل سا < ع وتم وخل رحص دم

 هِصِلْخَسْسْأَءهي فوثثاَكِلَمْلَأَلاَقَو
0 : 0 



 فسوي ةروس ريبسفمت اا /

 0 للا للللا 1 (

 تام 1

 001 0 أ 2 200 سا لحم يه حمص < مرام ضرر

 َكِلَدكو هيل ميلَع ظيِفَح ٍقِإٍض ألا ِبآَرَح لع نلَعَجأ
 بيِصن ُءآَسي ُثّيَح اهب ٍضرالا ف ف سوي انكم مج رس عر ا 0/1 2 .٠ ه- 0س

 1 لحم

 يدك حس . م و 0 04 1100 سلس رس

 رجالو ا[ نيِسَحْمْلارْجأ عيضنالو ءاشن نم انتحر
 مد وؤلس ار يور .٠ رخص الاس ب

 اونماءنيزللريخ َجرخألا
 هس ١ رس ينم هب 2
 ةوحإ ءاجبو (50] نوفي اوناكَو

 امل و0 4 3 2 هت ب هور
 وا َنوركنم ,هل مهو مهفرعف ِهّيلع اولخ دف فسوب
 رس سر 6 سس ع ع ل دس 4 خل ل سس ار سر
 تورتال أ مكِيبأنم مكَل ناب ينونثأ لاق ْمِهِزاَهَحمَهَرَهَج
 القوي فوت ْمَل إف (م) َنيِلِ ملا يَحأَتَأَو لكلا فوأَن 00000 ا

 رع حل مو ار و رك ع اج 0 دسم 2

 ةابأ نع دوم سأولاق (') نوبرفنالو ردع ملل
 يور . ءريصسم سس ه3 لم ع 0 ا رت سس سا

 ملاح يف متع ضياولعجأ هياينْفِل لاقو 0 نولعتفل اَنإَو
 هس هس م مصرس ريل وحس جرف

 50 توفت ملل وله كل اولقنأ ًدإهْفِرعيْمُمْلَع

- 

 رصم كلم ىلإ نجسلا تبايغ نم

 :كلملا لاق ىتح بجلا نم هتياعرو هللا نيسع تحتو «هللا ةيادهب راس

 ام رومألا نم هيلإ دسوأ ىسفنل اصلاخ هلعجأ ىأ .4 يسفنل هصلختسأ هب ينوتنا »
 نوريختي «ةنعارفلا دهع ىف ىتح رصم كولم نأ ىلع لدي اذهو «ىرمأ هب حلصأ

 ىطعي ءرصع ىف رهظ ةيغاطك ال ءرمألا هب حلصي ىذلا ناكملا ىف هوعضيل لجرلا
 . ةصاخ ةءافك هل نوكت نم راتخي الو .هلهأ ريغ رمألا

 نيكم انيدل مويلا كّنِإ 8 :لاق ءهملك املف «هراوجب نوكيل فسوي راتسخا
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 ٠ للملا

 ا رح

 هب عيطتسي ىذلا ناكملا هبر هملع امم فرع مالسلا هيلع قيدصصلا فسويو

 اهداصتقا رمأ فيك هللا نم اهريبعت ملعت ايؤر نم ربع امم فرعو ,رومألا حالصإ

 نم اهظفحأ ىنإ ىأ 4 ميلَع ظيفح يّنِإ ضْرألا نئاَرَخ ىلع يلعجا» :لاق اذلو

 الإ اهنم قفني الو «تانامألا اهيف عيضت الو «سلتخم اهيف سلتخي الف «عايضلا

 ال امو حلصي امب ميلعو «قافنإلا نطاوم ىف رتقي الو ءاهيف رذبي الو ءهعضوم ىف

 عمجي الو «هقحب الإ لام جرخي الف «فارسإلا هوجوبو «ةجاحلا هوجوبو «حلصي

 لاومأ ىلع ايلاو هلعج بلط هيف :# ضرألا نئازخ ئلع ينلعجا ف :هلوقو «هقحب الإ
 .رصم ضرأ اهب دارملا 4 ضرألا ظو «ةلودلا

 لاق اذلو ءهدحو هلل اهيف لضفلا «فسوي اهيلإ لصو ىتلا ةناكملا هذه نإ

 نم انتمحري بيصن ءاشي ثيح اهنم اوبتي ضرألا يف فُسوُيل انكم كلَدَكَو )ل :ىلاعت

 فسوي اهيف لقنت ىتلا لاحلا نيب وه هيبشتلا 4 63 َنينسحملا رِجَأ عيضن الو ءاَشَ

 ناك نمل اكلم هسيساحأ لك ناك ىتح «هرعاشم ىف مكحتلاو قرلاو بجلا نم

 ىلاعت هللا ةدارإو .هرصع ىف قطانلا بصخأ ءرصم مكاح راص ىتح ءاهدنع

 هيلع فسويل هللا نيكمت ناك ةصقلا ىف ئراقلا هآر ىذلا اذهك ىأ «نيكمتلا

 .هّللا نيكمتب ناك راودألا هذه ىف فسويل ناك ام نأ ديفي هيبشتلا اذهف «مالسلا

 ىزجن ىأ «نينسحملا رجأ عيضُن الو 9 :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخ مث

 «بولقلا صالخإو «لوقعلا ةماقتسا ىضتقي ناسحإلاو «ناسحإلاب نوفصتي نيذلا

 اذهو «ناسحإلا ىنعم ىف لخدي امم كلذ ريغو «حلاصلا لمعلاو بيطلا لوقلاو

 لاق اذلو ءهنم ريخ ةرخآلا ىفو ٠ . لمعلاو لوقلا ىف قيفوتلا هرادم ىويند ءازج

 «ديكوتلا مال (ماللا)» © 595 َنِوَقّتي اوناكو اونمآ نيِذّلَل ري ةرخآلا َرْجَأَلَو » :ىلاعت

 هيلع قيدصلا فسويل هانيأر ىذلا اذه نم ريخ ةرخآلا رجأ نأ نيبت ةميركلا ةيآلاو

 :نافصو هيف ناك نم هقحتسي امغإو مالسلا

 ءناميإلا قلطأ دقو .4اونمآ َنيِذّللال :لاقف «ناميإلا :لوألا فصولا

 ناميإلاو «قحلاب ناميإلاو «ءناميإلا سأر وهو «ىلاعت هللاب ناميإلا لمشيل



 فسوي ةروس ريسفت اه

 تى 221 ا ااا اللا

 نإ لوقن نأ حصيو «.قوقحلا هذه ةيامحو سانلا قوقحب ناميإلاو «لئاضفملاب

 .هلك اذه نمضتي ىلاعت هللاب ناميإلا

 اورمتسا ىأ .4نوُقَتي اوناكو 9 :ىلاعت لاق اذلو «ىوقتلا :ىناثلا فصولا
 دسافملا نيبو مهنيب اولعجي نأو «ىلاعت هللا ةيشخ راعشتسا ىوقتلاو .ىوقتلا ىلع
 .ناطيشلا ىزاخم ىف راحدنالا نم ةياقو تناك ايأ

 ءاقللا

 نم نوملعي ال اوراصو مهيبأ ىلع اوبذك مث .بجلا ىف مهاخأ ةوخإلا ىقلأ

 مهيديأ نودمي ءامكاح اكلم هنوقليس مهنأ مهرطاخب لوجي ناك امو ءائيش هرمأ

 ملو ىوأر اعقاو ارمأ ناك هنوروصتي اونوكي مل ام نكلو «نوعلا هنم نيبلاط

 ءاجو 9 :ىلاعت هلوق اذهو ؛«مهفرع هنكلو ءاريغص امالغ هوكرت مهنألا ؛ هوف رعي
 .4 62 © نوركدم هل مهو مهقرعف هيلع اوُلَخَدَف فسوي ةرخإ

 :ىلاعت لاق ذإ هيحو ىف ىلاعت هللا ماهلإ ءاقللا اذهب قدص دقلو

 مهو 9 :ىلاعت هلوقو 4 02 نورعشي ال مهو اذه مهرمأب مهنتبتل هيلإ انيحوأو. .. 9
 «فصولابو 24 مه ةملكب ءدكؤم ىفنلاو ءهوفرعي مل مهنأ هانعم «( نوركم هل

 راص دقو «مالغ وهو هل مهكرتو ءدهعلا لوطل كلذو دكؤم راكنإ لاح مهلاحف
 بمهايغ ىف هومر ذإ هلاح نيب ةريبكلا ةقرافلاو .كله هنأ مهمهويلو ءالمتكم الجر

 .هوفرعي مل اذل «هنم بيرق وأ ءرصم شرع ىلع سلاج وهو هلاحو «بجلا

 ىلع لعجو «كلملا ريزو راص هنأ ءايبنألا صصق ىف نوبتاكلا ىور دقو
 ةورشلا ةيمنت ىف دهتجاو ء.ءامن هيف هتاذ لدعلاو ءلدعلا ماقأو ضرألا نئازخ

 ىنسل رخدا ام رخداو تالغلاو تارمثلا طبضو «تاعارزلا نم رثكأف ءةيرصملا

 ملعي ناكو «بدحلا ءاج املو ءايؤرلا ريسفت هت ىف هعرش ىذلا وحنلا ىلع بدجلا

 ريناندلاو مهاردلاب اهعابف هيلإ سانلا هجوتو ءرصم طحقلا مع ءهّللا نم ميلعتب كلذ



 م فسوي ةروس ريسفت ال9

 كلا للملا للا ولللالللااااالللإللاااا0 لل

:1-74 

 هّللا ىبن نكلو ءاثلاث مهسفنأ م ءايناث مهرهاوجو مهيلح اوعاب مث 71 ءالوأ

 . كلملا نم ضيوفتب مهقتعأ

 لو لسرأف بوقسي ىلعت هللا ىف ةرسأ ميقت يح طحقلا لصو دقو

 نكمي ىتلا ىه هنبال ىلاعت هللا ميلعت لضفب اهدحو تناك ىتلا رصم نم نوراتمي

 .ةريملا اهيف نوكت نأ

 امب مهبئاكر رفوأو ءزاهج نم مهعم ام ألم ىأ 4 مهزهج املوو# ىلع لاق

 ريخ ىأ . يشل انو لكلا وأ نأ نورت أ كين كل حاب ينو لق

 .لزانملا نسحأ ىف مهنولزنيو «فويضلا نومركي نيذلا

 «لمشلا عمج ىفو «هيلإ قوش ىف ناكو «هورضحي مل اذإ مهنأب مهدده مث

 . 4 2 نوبرقت الو يدنع مكل ليك الف هب ينوتأت مل نإَف 9 هعفاود نم اذهو

 عم لوقلا نسحأب فطلنس ىأ .4 9 نولعاقل انو هابأ هنع دوارنس اولاَق »

 .ةيمسالا ةلمجلابو :(نِإ) ب كلذ اودكأو كلذ نولعاف مهنأ اودكأ «هيبأ

 ىف ىلاعت لاقف :مهباكر ىف ىأ ,4 مهلاحر يف مهتعاضب اولعجا لف :هديبعل لاق

 مهلهأ ىلإ اوبقنا اذإ اهنوُفرعي مهل مهلاحر يف مهتعاضب اولعجا هنايتفل لاقو :كلذ

 ىهو «لحر عمج لاحرلاو ءاولصو انه اهانعم اوبلقنا 55# نوعجري مُهّلَعَ

 .هب اودعو امب انيلإ اوعجري نأ ءاجرو اهوفرعي نأ ءاجر «مهبئاكر

 هتوخإب اضيأ اقيفر ناك ءرصم لهأب اقيفر ناك ىذلا فسوي نأ انه ىرنو

 ىتح اهلجؤي هنأ مهمهوأ نإو مهل اهلجع لب «ةريملا مهنع رخؤي ملف .هيبأو

 .هيخأ عم هيلإ اودوعي



 فسوي ةروس ريسفت ا

 00 لا 2
 دا برسل

 !!هيلع مكنمآ له
 ا :ىلاعت هللا لاق

 ليل َنَِمِيم اَناَبْأيأوْلاَد مه لِ اَوْعَجساَمَلَ
 9 َنوظِفحكملاَن لد اناَحأآَتمَملِسْرَأَ

 نم هيلع نمأ امكصالإ يك 0

 نابت ابأتيأولاَق َمِهلِاْسَدُر مهتعلضِب 2
 01 1 7 رس ذم | رول لس ا ]أ ول هل هل م ع رخل رس -

 فحم وانلهأ ريمتو اني !تدرانلعلضي .هزله ىخبام
 وا 2 ا وع لك ل سس ع سس رس لس

 نلل امن رس ليح َكِلَد رحب لبد ادّرنو اناخأ
 ا هةر عم 4 هدد ىو 000 3

 ]هب ىنتنأتلوللآأ ماقْيوم م نونو َقح مكحمم ماسر
 رع رع رخل 72000 هم 2 بع ِ 0 هم

 لك لو ّلَع هللا لاق مهَفْيوم ه ولاءآملف مكي طا ا نأ
 00 52000 2 ريبيري يم مر نر

 باونأنِماولَخ د 0
 7 9 0ايلا مص - و 72 أ رد هه

 الإ أ 2 للأسهم ىنغأ امو َوْفِرفَم

 فكس وت دعو كه
 اوذحأ «ةرملا هذهو «اوداك ام اوداكو «هل اوديكيل هيبأ نم فسوي ذخأ اودارأ

 .هارجم ىف قداصلا ىنآرقلا صصقلا كرتشيو «نطابلا



 فسوي ةروس ريسفت اهب

 4 اللف لممممخمخمم اممم مخطط للامام اللا! مم خم ماما الا اللاما تاما اللام كلئااالاااااااخلا|

 اا رح

 «ليكملا هب دارملا ليكلا .4 لكلا اًنم عبم انابأ اي اوُلاَق مهيبأ ىلإ اوُعَجَر امَلَق»

 :لوقن وأ « اناخأ انعم لسرأف انيخأ راضحإل كلذو «قاقتشالا ىقالتل زاجم وهف

 لتكنو ءانل لاكي اهانعم # لتكن و ءانل لاكي نأ عنم ىأ «هتقيقح ىلع ليكلا نإ

 (نإ) ب دعولا اودكأو اودعو 4 نوظفاحُ هل انو ءرمألا باوج ىف ةموزجم

 اوناك انهو «نيبذاك اوناك مهنكلو ءهفسويل مهذخأ دنع مهدعوك «ماللاو

 ىلع ماكحألا نإو ءاهيف قئاقحلا تفلتخاو ءدعولا ظافلأ تهباشتف «نيقداص

 ىف مهيضام ناك دقو «ىضاملاب رضاحلا هيف ساقيو ءرهاظلا نم ذحخؤت لاوقألا

 .مهرضاح نم فاخي هلعجي فسوي

 مَحْرَأ وهو اًظفاح ٌريَخ هَللاَف لبق نم هيخأ ىلع مُكَمَأ امك ذل هيلع َمُكْمآ له لاق

 سيل ىأ «نمألا عوقو وهو «عوقولا راكنإل ىراكنإ انه ماهفتسالا 4 (52 نيمحارلا
 ىف نمآلا ةجيتن تناك دقو «مكنم فسوي ىلع ىنمأك الإ «مكنم هيلع ىنمأ

 ءمكاخأ نوظفحت نيذلا متنأ متسلف «ءبئذلا هلكأ نولوقتو .نوكبت متئج نأ ىضاملا

 مهظفحب هتقث مدع ىدبأ كلذ لاق ذإ هنإو ,4 نيمحاّرلا محْرَأ وهو اظفاح ريح ُهُللاَف »

 ريصخ وهف هلل رمألا كرت لوألل ةبسنلابو ءايناث مهسوفن ىف امب ةقشلا مدعو ءالوأ

 4 اقثوم نونو وت ىّنح مكعم هلسرأ نل لاق :لاقف ىناثلا رمألل اقثوم ذخأو ءاظفاح

 .هدعب نم ةلماك ةيآلا ولتنس امك

 ىف مهتعاضب اودجو « مهيخأ نأشب مهيأ عم لوقلا ةلدابم ءانثأ ىف هنإو

 «حرفلا دشأ اوحرفف « .4 مهيلِإ تدر مهتعاضب اودجو مهعاتم اوحَفف اًملو 8 ٠ «مهلاحر

 هديرن ءىش ىأ اهانعمو «ةيماهفتسا لوقن نأ امإ «ام 4 يغبت ام انابأ اي اوُلاَق و

 ءانيغب ام لك ققحت دقف «هيغبن ءىش ال ىأ «ةيفان نوكت نأ حصيو «رورسلا هبلق

 انيلإ تدر انتعاضب هذه ةعاضبلا انملستو «نمشلا انعفد دقل «كلذ دعب ءىش الو
 نع ربع هنأ ظحاليو  ريسي ليك كلذ ريعب ليك دادزنو اناخأ ظفحتو انلهَأ ريمنو

 اوقدص مهنأل كلذو ءانتءاج اولوقي ملو 4 انيلِإ تدر مهلوقب ةعاضبلاب مهذخأ
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 لالسطسخ مخطط خخخ طخ طخالللللالالللا لالالا ططللططخط ملال اماما اطالاااا كا ااماالاااللااللااااااالخم طماط طل تلا للان اانالااةلااااالا١
 2 بج

 عنصي امك ءاهدر مث تذخأ اهنأك 4 يدنع مكَل ليك الَفإ» :لاق امدنع زيزعلا ةلاقم
 .رصم كولم اصوصخ كولملا

 4انلهَأ ريمت# :اولاقف ءالامآ تيحأ مهلاحر ىف ةعاضبلا دوجو نإو

 «مهيبأل ءافولا اومزتعاو 4 ريسي ليك كلذ ريعب ليك دادزنو «كلذ ىلإ اونأمطاف

 . 4 اَناَحَأ ظفحتو :اولاقف «مهيحأ ظفحب

 طاتحي نأ دبال ناكف ءفسوي مهئاطعإ جئاتن نم امولكم ناك مهوبأو
 اقاثيم مهيلع ذخأ لب «فسويل ةبسنلاب ناك ام لثم ةجيتنلا نوكت ال ىتح «هيخأل
 4 ليكو لوقت ام ىلع هللا لاَق مهقثوم هوتآ اَمَلَف مكب طاحي نأ الإ هب ينال ١ :هصن ناك

 ىلع نوبلغي ثيحب «مهب ةطاحإ لاح ىف اونوكي نأ الإ هب هوتأي نأ قاثيملا ناك

 هوتأ نأ دعب لاق دقلو «ةظفاحملا ىلع ةردقلا اهيف نوقيطي ال نونوكي وأ ءمهرمأ

 «مكتين فرعيف رودصلا ىف ام ملعي بيقر ىأ ,4 ليكو لوقت ام ىلع هللا 9 مهقثوم
 .ءافولا مكتدارإو

 هبحب هاخأو فسوي صخيو ءاعيمج هدالوأب اقيفش هللا ىبن ناك دقلو

 نم اولخدت ال يب اي :مهل لاق اذلو ,ءبجلا ةبايغ ىف فسوي ىمر نابإ ءامهرغصل
 مهتبسكأ دقو «ةرثكو ةماخف ىف اوناك دقل 4ةَقَرَفَتم باَوبَأ نم اولخداو دحاو باب

 وأ «مهيلع دنجلا عفادتي وأ «نيع مهبيصت نأ ىشخ دقو .ةناكم ىلوألا مهتلباقم

 هللا نم مكتع عفدأ ام ىأ .«عيش نم هللا نم مع يأ امإ» :لاق مث «كلذ وحن
 ردق عنمي ال اذه هطايتحا نأ ىأ «ىفنلا قارغتسال انه « نم إو ف ءءىش ىأ نم

 سيل ىأ ءةيفان انه 4 نإ» 4 هلل لإ مكحْلا نإ ائيش مكل ردق ناك نإ ىلاعت هلل
 هيلع ىأ «نولكوشملا ٍلُكومِيلَف هيلعو تلكوت هيلع » «ىلاعت هلل الإ ذفانلا مكحلا

 ءدنسلا وهف «نولكوتملا لكوتيلف هدحو هيلعو هاوس ىلع لكوتأ الف «تلكوت هدحو
 .هلحو دامعلا وهو
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 ةبحألا ءاقل

 توُملَعَي ال سائلا كحَأَنكِلَو ُهَنَمََماَمِيِْلِعوُد
 َلاَف اكله تمَوأَ تَُسوي لع ْأوُلَحداَمَلَو 0)

 0 وَلَمْ َكاَميسيمَْ ا 3اَم كاوخأ أنَ

 مث هيِحَأ ل ْحَر يف هَاَقَيِلَأَلَمَج َمِهِزاَهَجمْهَرَهَجاَدل
 أولبقأو أولا 273 توفر سم كَ ربها اه ُنْوَوَم ند
 كَمْ َعاَوْ دِوفْأولاَ © توُدفَادَممهيَع

 هَل اوُلاَف ال مير ويأَنَأَو ريب لمح وبهآَجْنَمِلَو
 َنيِقِرَساَ اَمَوٍض رالف َدَِمِلاَنَِحِاَممُسمِدَعَدََل

 مقرون ذك ٌَرْشُصَنِإ ,ةؤرج امَهأوْلاَ

 تبلى كوره -هِلحَر يف دحونَم
 ا ل ا ا
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 قيفشلا بألا ةروص ىبنلا بوقعي ىف تلثمتو «ةقرفتم باوبأ نم اولخد

 وأ ةقيقح هل نوكي ال ام مهوت ةقفشلا نإف ءءىش لك نم هدالوأ ىلع ىشخي ىذلا

 «نيعلا مهبيصت ىأ ءاوناعي نأ هدالوأ ىلع فاخ ؛ةديسعب نكلو ةقيقح هل نوكت

 اولعفف .4 4ةقرَْمُم باربأ نم م اولخداو دحاو باب نم اولخدت ال ينب اي» :لاقف

 مهرمأ ثيح نم اولخد امو : ىلاعت لاق اذلو «مهرمغي ىذلا نانحلل ةباجتسا

 هللا نم مهنع ىنغي ال ناك ام مهوبأ مهرمأ ثيح ةقرفتم باوبأ نم ىأ 4 مهوبأ

 ال اههابشأو نيعلا نأ ىأ .ءىش نم ىلاعت هللا نود مهنع عفدي ال ىأ ءءىش نم

 سفن يف ةجاح الإ ءاش اذإ هللا اهعفدي امنإ «ةقرفتم باوبأ نم لوخدلاب عفدت

 ةجاحلاو «نيرسفملا نم نيريثكلا رظن ىلع «عطقنم ءانثتسا اذه 4 اهاضق برقعي

 نأب هدلو حصني نأل ةجاح ىف راصو «ءبوقعي ركف ىلع رطخ ىذلا رطاخلا ىه

 نيعلا نم هفوخو «هدالوأ ىلع هتقفش ىه ةجاحلا هذهو «ةقرفتم باوبأ نم اولخدي

 هللا ىبن لثم ىلع «ءنيعلا فوخ ركنأ نم نيرسفملا نمو ءانرشأ امك «مهبيصت
 ىف اعيمج مهدالوأو مهآر اذإ كلملا نم فوخلا هنإ :لاقو «مالسلا هيلع بوقعي

 هلوق ىناثلل حشري ناك امبرو «نيرمألا لمتحت ةجاحلاو ءمهب شطبي نأ ةماخفو ةهبأ

 ناو ءىش هللا نع ىنغي الف ةربلاو ةمكحلا نم 4اس ملمع هام :ىلات
 .اذه ىلإ ليم

 ءارو ةوربسم لب 4 نرمطبال ل رت ناو :ىلاعت هلوق اضيأ هحشرو

 . ملعأ هللاو «ةتباث ةقيقح ةقيقح هل نكت مل نإو ءنومهوتي ام

 ىلع بترتو ءوه دسح امك هتوخإ نم دوسحملا بيبحلا هيخأب فسوي ىقتلا

 رصم زيزع هتروريصو «هتاجن مث قرلا ىف هعوقو ىلإ ىدأ ىذلا هل مهديك دسحلا
 .ذقنملا

 امب سعتبت الف كوخأ انأ يِنإ » :هل لاقو هيلإ رسأو «هيلإ همضف هيخآب ىقتلا

 ٠ . 4 نولمعي اوناك
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 امهدقح نألو ءناقيقش امهنأ وهو «صاخلا ىنعملاب ةوخألا ىه انه ةوخألاو

 هب بهذتو «رابكلا ةوخإلا دارأ امك ءدحاو زاحنم ىف نازاحني امهلعج امهيلع

 ستتبت الف هلوقب هيخخأ سفن نع ةيرستلا ىلإ هيلع هب ىلاعت هللا معنأ امو (هتقفش

 .نولمعي اوناك امب نزحلاو سؤبلا كسفن ىلع لخدت الف ىأ ,4 نرلمعي اوناك مب

 ام هتبقاع تناكو ىعم هولمع .ءدقحلاو دسحلل ةراثإ نم هلمع ىلع اورمتسا امب ىأ

 ال كعم هنولعفي امو ءرصم زيزع نوكأ نأ ىلإ مهلعف ةبقاع تلآ دقف «ىل ىرت

 .اريخ كل هتبقاعف ءارش هتبقاع نوكت نأ هروصتت

 ءاماقتنا الو اباهرإ ال ءمهعم هلعفيس ام ءازإ نانئمطالاب هيلإ رسأ هنأكو

 عتمتسيلو «هلظ ىف هوخأ ىقبيل نكلو ءارابج امقتنم نوكي نأ هللا ىبن ذاعمف

 .تايآلا نم نيبتيس امك «ةبيرقلا ةقيفرلا ةوخألاب امهالك

 ام ققحو «ريعب ليك مهديزي نأ نيعماط اوءاج ىذلا مهزاهجب مهزهج

 لعجف ءهعم مه اولعف امك ءادتعا الو ءاثيبخ سيل ءابيط اركم مهب ركمو «نوغتبي

 مهزاهجب مهزّهج اًمَلَق :ىلاعت لاق اذلو ءهيخأ لحر ىف هب لاكي ىذلا عاوصلا

 . © َنوُقراَسَل مُكنِ ريعلا اهني دوم ذأ ّمُث هيخأ لُحَر يف ةَياقسلا َلَعَج

 دقو «صوقنم ريغ هودارأو هوغتبا ىذلا زاهجلا ىأ 4 مهزاهجب 8 :هلوقو

 صصخملا ريعبلا لمحي ىذلا لحرلا ىف هعضو وأ ءهيخأ لحر ىف ةياقسلا لعج

 قلطناف «موقلا لاحر ىف اهنأو «ةدوجوم ريغ اهنأ نيبتف «ةياقسلا نع ثحب مث ءهل

 اهَتْيأأظ ملعم ملعأ ىأ .4(ْنَذَؤُم َنَذَأاظ ىنعم اذهو «نيدانم ةلفاقلا سارح

 لسرم زاجم انهو «لامحألا اهيلع ىتلا لبإلا مسا وهو «ةلفاقلا اهتيأ ىأ 4 ريعْلا
 .اهوبكار ديرأو «تقلطأ ذإ

 فسوي هللا ىبنل ناك امو «ةقرس مهنم نكت مل هنأ عم ةقرسلاب مهفصو ىفو

 مهفصو ىذلا وه نكي مل هنأب كلذ نع بيجأ دقو ءريخل ولو «بذكي نأ
 ناك نإو «كلذ لاق ىذلا وه كلملا ةجاح ةسارح هب طونملا سراحلا امنإ .نيقراسلاب
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 ءهيبأ نم فسوي اوقرس مهنأل ءىقيقح فصولاف «مهفصو ىذلا وه فسوي

 .هدنع دلو زعأ بألا نم اوقرس دقو نيقراس نومسي ال فيكف

 نم تيمسو «ةياقس انه تيمسو «اهنم نوبرشي ىتلا ةبرشملا ىه ةياقسلاو

 نم دصتقملل عنام الو «ليكلل تمدختساو «ةياقس تمدختسا اهنآل «عاوصلاب دعب

 ىف ةيلاغ تناك اذإ اصوصخو «نيتفلتخم نيتجاح ىف ادحاو ارمأ مدختسي نأ

 .عاصلا ىف ةغل عاوصلاو «كلذ وحن وأ ةضفلا نم تناك اهنإ ليق دقف ءاهتاذ

 اوُلاَق ظ ؟هنع نوثحبتو مكنم عاض ءىش ىأ 24 نودقفت اَذاَم 8 ريعلا مهباجأ

 اولاق ىأ «لاحلل ةلمج 4 مِهّيَلع اوُنَأَو » ةلمج 469 تودقفت اًذاّم مهيلع اوُلبْفأو
 . ؟هنع نوثحبتو «مكنم عاض ءىش ىأ «نودقفت اذام «نيلبقم مهنوك لاح

 ريمضلا 4 ©9 ميز انو رص َلدح هب اج سلو كلما عاوص دفن اق )ا
 ملكتي فيكو «عئاضلا نع نوثحيي نيذلا كلملا ةعامبجج ىلع دوعي 4اوُلاَق ىف
 ىهو اهنع ةأفاكم ةزئاج مهنع ملكتملا اذه ركذ دقلو «مهنم دحاو مهلاح ناسلب

 ةعامج نع ملكتملا دهعت دقو ءاحامس مهل لاكي ريعب لمح ىأ ء«ريعب ليك

 ليفك ىنعمب قلطت ميعزف «ليفك ىأ 4 ميعز هب انَأو اذه ىف نيرضاحلا نييرصملا
 .اهانعم ىلع لدي ام اهريغو «نماضو «ليمحو

 نذؤملا لياحتف ءدوقفملا نع ثحبلل تأده مث «ءادتبا ةحيرص ةمهتلا تناك

 ضرعو هأدتبا ىذلا ماهتالا نع ىلختو ءدوقفملا دجيل نييرصملا مساب ملكتملا

 .اهب لفكتو «ةأفاكملا

 .امئاق لاز ام ةقرسلاب لوآلا ماهتالا نكلو

 يف دسفنل انثج ام متملع دق هّللاَت اوُناَق إل :مهلوقب ماهتالا فسوي ةوخإ در اذلو

 زيزعلاب نوفيطي نيذلا نييرصملا نأب الوأ ةمهتلا اوعفد 4695 نيقراس انك امو ضرَألا
 ةقرسلاو «ضرألا ىف اودسفيل اوءاج ام مهنأو «مهتين نسحب ادكؤم املع اوملع
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 لوح نمو «هولعفيل اوناك امو «ضرألا ىف داسفلا نم اههابشأو باصقغالاو

 انك امو # :اولاق اذلو ءمهنأش نم تسيلو ؛مهب قيلت ال ةقرسلا نأب ايناثو

 .ةقرسلا فصوب فصتن نأ انلاصخ نم الو اننأش ناك ام ىأ :©4 نيقراس

 الو مهدصقم نكي مل كلذ نأبو «ماللابو «مسقلاب ةمهتلا ىفن اودكأ دقو

 ماهتالا اذهب اوفتكي نأ الو ءدرجملا ىفنلا كلذ مهنومهتي ناك نم لبقي مل

 مهيلإ اوأموأ .4 نيبذاك متنك نإ هؤازج اَمَف اولاَق ١ ىرحتلاب رمألا اوفدرأ لب ءدرجملا

 ىأ 462 َنيِملاَطلا يِرْجَن كلَ واج َُهَف هلحَ يف دجّو نم هاج اولاَف
 وه قراسلاف «هلحر ىف دجو نم «قرس نم اهقحتسي ىتلا ةقرسلا هذه ءازج

 قورسملل ءازج نوكي قراسلا نأ وهو ءافورعم ناك أدبم كلذ نأ رهظيو «ءازجلا

 رارحألا قاقرتسا نإو .نيملاظلا ىزجن ءازجلا اذهك ىأ 4 نيملاَظلا يزجن كلذك

 كلذ دعب ءاج ىذلا ىنامورلا نوناقلا دوهع ضعب ىف اررقم أدبم ناك لاملا ريظن ىف

 .نورق ةدعب

 اوذخأف ءذخأ ام ريظن ىف قرتسي نأ وهو «ناك نإ قراسلا ىلع مكحلا اوَدَع

 .4 هيخأ ءاعو نم اهجرختسا مث هيخأ ءاعو لبق مهتيعوأب ادب )» «ةعتمألا ىف نوثحبي

 نمو زيزعلا دنع اقيقر اسيبح هوخأ نوكي نأ هوررق ىذلا مكحلا ىضتتقمب هنأ ىأ

 متو «نيهم ريغ امركم هدنع هاخأ زجتحي نأ ديري هنأل .فسوي ىغتبم كلذو «هعم

 اندك كلذك # :ىلاعت لاق كلذلو «ىلاعت هللا ريبدتب كلذو .دارأ ام كلذب هل

 ام ريبدتلا كلذ لثم فسويل انربد ىأ «ريبدتلا اذه فسويل اندك ىأ 4 فسوُيل
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 هلوقو «هتردقو هناطلس كلملا نيدو هللا ءاَشي نأ الإ كِلمْلا نيد يف ُهاَخَأ دخيل ناك

 ىف الدع هاخأ ذخأي نأ هنأش نم ناك ام :نآشلل ىفن 4 هاَخَأ َدخَأيل ناك امإ» :ىلاعت

 نوكي نأ وهو ءمكحلا كلذ مهتنسلا ىلع ىرجي نأب هللا ءاشي نأ الإ كلملا ناطلس

 .هيخأ قر كلملا عاوص ءازج

 عفرن ىأ 4 ِءاَشَن نم تاجرد عَفَرت 9 سانلا ىف ةماعلا هتلادع ىلاعت هللا نيبيو
 اوجاتحا ىتح .هتوخإ قوف فسوي انعفر دقو «ءاشن نم ولعلا ىف لزانمو تاجرد

 ريبدتو ملحلاو ةزعلاو كلملا هانيطعأو .نوعلاو ةريملا هنم نيبلاط مهيديأ اودمو «هيلإ

 ملع نم امو 4 ميل مَلع يذ َلُك َقوقَوإط ءاهريغ دمت تراص ىتح «ةلودلا نوئش
 ءىش لكب طاحأ دقو «ملع لك قوف وهو ىلاعت هللا ملع هقوف الإ رومألاريبدتب

 .املع

 ىضاملاو سأيلاو ءاجرلا

 0  هسفن ف فسو» اهراس نممل خا تفرس دعم
 يولع او ككل هل اهديك هه 2

 دس اًريياَسسابأهلَنِإْرِرَمْلا اياكيأولاَف 9 ومص

 0 تيِيِسْحْمْلاَس كسر اَنِإهَناكم مانرحأدخف

 هكصاَصكماَئدِعَو الإ نأ ِهّللَأ د داَعَم ل

 ييأس ُهنم هن أوسيَتسأ اًملف 04 حس
 ص كيَعَدَح "80 كارلا فرح

.- 
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 مب تألق فسوُي ٍفْتطَرهاَم لق نِمَو هَلأَنماَْيوَم



 فسوي ةروس ريسفت 0

 » للا
 الا ١

 بي

 لآ 1 د سو رم رع 6 0 0067 1

 ل اريهوهو ىلإ هلأ مك اج 1١ج نذايئوح 3+

 َّقَد سو عم رظس جا اس هد سم يعل

 و قل ترااناباكيأ اوقف حكِيِبأ كإاوعجرأ 4:

 ىف مهو «مهبطاخي وهو ء.فسوي ىلع اوبذكف «نيفدلا دقحلا ظقيتسا

 دق اوناك اذإو 4 لبَق نم هَل خأ قرس ٌدَقَف قرسُي نإ» :اولاقف ءهتيامحو «هتءالك

 ىلع ءارتفالا ناك اذاملف ءاهيلع ةلادلا ةرهاظلا مهيدل تماق مهنأل .ةقرسلاب اوملس

 مل دسحلاو دقحلا هنكلو «بجلا ىف هوقلأو «هيبأ نم هوقرس نيذلا مهو ءهيخأ

 ىوقلا وهو امرك «مهل اهدبي ملو ءهسفن ىف فسوي كلذ رسأو ؛نامزلا امهلتقي
 ةجيتنلا لعج ىلاعتو هناحبس هللا نأل ءاقناح سيلو ءارابج سيل هنكلو رطيسملا

 اذإو مقتني فيكف «ناطلسلا كلذل ديهمتلا ىلاعت هللا مكحب تناكو «هل ةمعنو اريخ

 نع ةقرسلل ىفن وه ام لاقو ؛ىقيقحلا مهفصوب مهفصو هنإف رسأ ام دبي مل ناك

 متقرس مكنأل هللا دنع ةلزنم رش متنأ ىأ 24 اناكم رش منَأ لاق هسفنو هيخأ

 املع 4 مّلعأ هللاو © ٠ ءمكيخأ الو مكيبأ نم ةريرج ريغ نم ءوسلا متعنصو ؛مكاخأ

 اوكردأل فسوي مهوخأ هنأ نوملعي اوناك ولو .4 نوفصت امب» ملع هلثم سيل

 فسوي وه نوكي نأ اومهوتي ملو ءاوملعي مل مهنكلو ءلوقلا نم ىمرملاو ىزغملا
 .ةملكلا وأ ةيرفلا ىلإ دوعي © اهَرسَأَف 8 ىف ريمضلاو



 فسوي ةروس ريسفت اال

 011كم 2
 276 ايي

 ءفسوي نوفطعتسي اوذخأ دقحلا ةمهنل اعابشإ ءارتفالا كلذ اورتفا نأ دعبو

 اندَحَأ لخَف اريبك اًحّيش ابأ هَل نإ زيرعلا اهيأ اي اولاَق 8 هسفن ىف ةمحرلا لماوع نوريثيو

 اوركذو ءابرقتو ءالالجإو ةباهم بصنملاب هودان ©« 69 نينسحمْلا نم كار نإ هَناَكَم
 نأل لباق مهنم دحاو ىأ نإو هب قلعت دق اريبك اخيش ابأ هل نأ وهو .«مهلاح

 هبيبح هنأل ؛هريغ ادحأ ديري ال مالسلا هيلع فسوي نكلو .هناكم قرلا ىف نوكي

 قيقحت ىلإ ةعيرذ رهاظلا نم ذختيو «قراسلا وه هرهاظ ىفو رمألا نطاب ىف
 الف «هدنع انعاتم اندجو نم الإ ذخأن ال :هتوخإل لوقي رهاظلا مسابف «نطابلا

 اذإ «نيملاظ نذإ نوكن نيمكاحلا رشعم انإ ىأ «نوملاظل اذإ انإ «هتريرجب هريغ ذخأن

 بسك امب ئرما لكو «ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو «هريغ ىناجلا ناكم انذخأ

 .ىناحجلا لدب ذخأي نم ىلع ملظلاب مكحلا دكأ دقو «نيهر

 :نارمأ انه ظحاليو

 نأ اولبقف ءمهبولق نم عبني ذخأ مهيبأ ىلع ةقفشلا عوبني نأ :لوألا رمآلا

 ذخأ ىذلا دهعللو «مهيبأب اقفر ءدوسحملا مهيخأ.لدب قرلا ىف مهدحأ نوكي

 . مهيلع
 هيلإ لآ هنأ مالكلا نم دافتسيو ءزيزعلا هنأب فسوي اودان مهنأ : ىناثلا رمآلا

 . شرعلا ىلع ىلوتسا هنأ كلذ دعب هللا ربخأ نأ اذه ديؤيو ءرصم رمأ

 نم ةريح ىف اوراص دقو 'مهتبأ ىلإ مهيخأب اوعجري نأ نم ةوخإلا سئ

 ىلاعت لاق اذلو ؛هيلع تناك ام ىلإ مهبولق دوعت نأ ىلإ ة ةريحلا مهتعفدو «مهرمأ

 .ردصم ايجنو «نيجانتم اودرفنا ىأ ,4 اًّيجت اوُصّلَخ ُهنم اوسأيتسا اًمَلَف» : مهنع

 نأ اوملعَت ملأ »9 :مهريبك لاق مهيجانت ىفو « عمجلا ىنعم ىف لمعتسي ردصملاو

 ,عوقولا راكنإ ىنعمب ىراكنإ انه ماهفتسالا 4ِهّللا نم اَقتوُم مكيلع ذَحَأ دق مكابأ

 ذحخأ مكابأ نأ متملع دقل الئاق ةوق ىف مهفنع هنأ ىنعملاو «تابثإ ىفنلا ىفنو

 ذإ لبق نم ىأ 4 فسوي يف متطرف ام لبق نمو » هللا ناميأب اقثوم اذهع مكيلع



 فسوي ةروس ريسفت اان

 0 التلة طك طلال لالة طالما اللا ااامال الا! !!االلللال لالالا نال !!كئلتاالل ااا[ ا!االاا للا اة!!االلاا اللا ا ااا! نا اللا اااتلازل زامل

 أ برسل

 مهاخأ نأ ىلع لدي مالكلا اذهو «بجلا ةبايغ ىف هومتيقلاو «فسوي ىف متطرف

 هنإ :لوقت ىتلا ةياورلا قدص دكؤيو ءفسوي عم مهتلعف نع ايضار نكي مل ربكألا

 نم هجرخيو هديعتسي نأ لواح هنأو «فسوي عم مهتلعف اولعف ذإ «ابئاغ ناك

 .هوذخأ دق اوناك ةرايسلا نكلو «بجلا

 مهلعف نع ربعو .فسوي ىف مهطيرفتل هراكنتسا ىدبأو .دهعلا ريبكلا ىدبأ
 «دقحلا قيرط ىف اريس ءاهوحن بجاولاب ةناهتساو «ةوحخأللا تح ىف طيرفت هنأب

 وهو يل هّللا مكحي وأ يبأ يل نذأي ئتح «(رصم ىأ , © ضرألا حربأ نلف ظ «ىغغلاو

 .« نيمكاحلا ري
 «ةدساحلا مهسوفن نم ىفتحخا دق ناك ام مهيف ثعبنا انرشأ امك نكلو

 :مهاوجن ىف اولاقف

 انك امو انملع ام الإ اندهش امو قرَس كلبا نإ انابأ اي اوُنوَقَف مكيبأ ئَلإ اوعجرا )»

 اًنإواهيف انلبفَأ ىتَلا ريعلاو اهيف انك ىتّلا ةيرقلا لأس او 9 َنيظفاح بْيغلل

 . 4 60 نرقداصت

 ريبكلا امِرْفَم ةوخإلا رئاس نع ىلاعت هللا هاكح ىذلا مالكلا اذه نمضتي

 : ناعم ىلإ ريشي اذه مهمالكو «ةماوللا سفنلا نم عبان فطاع مالكي

 .ةدساحلا قارتفالا ةمغن ىهو «هنبا هنأب لب مهوخأ هنأب اوربع

 نينمؤم «قرس هنإ :نولوقي لب «ةقرسلاب مهتا اولوقي مل مهنأ :ىناثلا ىنعملا

 .هيلع مهدقحو مهدسح اياقب نم كلذو «نيدكؤمو نيقثوتسم كلذب

 .رصمب ةميظعلا ةنيدملا ىهو اهيف اوناك ىتلا ةيرقلا ةداهش :لوأللا رمألا

 .اهيف انك ىتلا ريعلا ةداهش :ىناثلا رمآلا



 فسوي ةروس ريسفت ا

 ال لللللوللللاا0ا0ا0ا0االللللللللا

 يي 5| س5
 دقحلاب مهسوفن لاعفنا نم اذه لكو ؛مهقدص ديكأت :ثلاثلا رمألا

 .هيخأو فسوي ىلع نيفدلا

 مل اذلو ؛مهدقح نع ئبنت ىتلا تاملكلا كلت اولاقو «مهيبأ ىلإ اوبهذ

 ربصُف ارمأ مكسفنأ | مكل تلوس لب لاق)» :الئاق مهمالك درو «قيفشلا بألا مهقدصي

 رمأ ىف مهيلع در « 69 ميكحلا ميلعْلا وه َُّنِإ اعيمج مهب ينيتأي نأ هللا ىسع ليمج

 درب بارضولل انه 4 لب ظو ءفسوي رمأ ىف مهيلع در امك ءافسوي ىخأ

 ءءوس رمأ مكسفنأ مكل تّسسح اهانعم :« تلوس و ءهقيدصت مدعو «مهمالك
 عم مهيضام هل هغوس عوضوملا اذه ىف نظ وهف فسوي رمأ ىف اقح كلذ ناك اذإو

 نم دحأل ىوكش الو هيف نينأ ال ىربصف وأ ,ىرمأف ىأ .4 ليمج ربصف  ءهيخأ
 . سانلا

 ينيتأي نأ هللا ىسع :لاق اذلو ءامئاد هيلإ قباس هللا ةمحر ىف ءاجرلا نكلو

 مل ىذلا ربكألا مهوخأ مهيلإ مضنا دق هلعلو ءهيخأو فسويب ىأ 4 اعيمج مهب

 نأب هءاجر دكأ دقو ابئاغ ناكو «هتدوع دعب مهمالو فسوي ىف مهطيرفت ىف كرتشي

 .نيقرفتم ريغ نيعمتجم هيلإ اوتأي

 ميلعلا وه هن هءاجر ىوقي امب «ةميركلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متخو
 ميلعلا ءامئاد ةنمؤملا نسلألا ىف رضاحلا ىلاعت هللا ىلإ دوعي ريمضلا « ميكحللا
 ميكحلا ءءامسلا ىف الو ضرآلا ىف ءىش هيلع ىفخي ال «ءىش لك ملعي ىذلا

 عساولا هملع ىضتقم ىلعو هتمكحب رومألا ربدي ىذلا

 نزحلا نم هانيع تضيبا ىذلا نيزحلا بألا

 :ىلاعت لاق

 59 فس متي لَكَ حن نع َلوَتَو
 نب 2 ل621 لا سولي ٌفسوي



 فسوي ةروس ريسفت ا

 ل للللاااا6060ا لل

 د برسل

 م سو عود جصو راس حس  صرص قرا ل

 اًضَرَح تر فلل اولا

 ٌةَباوكَسَأ اَمَّنِإَلاَك 1 ريكلتهْلا كرونْركَتَوَأ

 1 توتال امو رم ُملَعَأَو هلل 7 دو
 ماع رع 4 رب سس ع( خ5

 5 و أ هلأ حور نيس ال منَ حوز نم

 ا

 هحرج اوثكنف «هنبا ريغ نم مهيبأ ىلإ اوداع امل «هنزح ىلإ نزح مهابأ داز

 ىناثلا هدلو ربخ هيلإ اوهنأ امدنع هلاح ىلاعت هللا روص دقلو ءفسوي ىلع ميدقلا

 نم هانيع تضيباو فسوي ىلع ئفسأ اي لاقو مهنع ىّلوتو » :هتاملك تلاعت لاقف

 ءرست الو رضت ءءوسلا رابخأ رابخإ نأل ؛مهنع ضرعأ #4 69 ميظك رهف نرحلا

 وهو «هسح قرغتسيو «نزحلا هسفن المي ىذلا نيزحلا فسألاو .هسفن ىلع ًافكناف

 فسأآللا ىداني هنأكو «هنزحو هلأ روصت ةلمج ىهو ,4 فسوي ىلع ىَفَسَأ اي 8 لوقي

 فسوي قيقش هيدلوب اديدج اءزر ئزر هنأ عم فسوي ركذو .هتقو اذه نأل ؛نزحلاو

 وهف .مولعم امهرمأ نأل كلذو ءهمالآو هنازحأ ىف هكراشي ناك ىذلا ربكألا هدلوو

 اراتخم ىضر دق رخآلاو «قرلا ىف امهدحأ نأو «ةايحلا ديق ىلع امهنأ ملعي

 ىح وهأ ىردي ال لوهجم هرمأف بيبحلا فسوي امأ ءفسألا ىف هكراشيو «دعبلاب

 ناكو «بئاصملا هدقاع ناك فسوي ىف هؤزرف ةحار ىف مأ بعت ىف وهأو «تيم مأ

 . '"!ىواضيبلا ربع امك «هبلق عماجمب اذخآ هبضغ

 هل ملعي ال ىتلا هدلو ةبرغ بوقعي ىلع ترم ىتلا رهدألا لوط عمتجا دقو

 نزحو «بئاد ءرمتسم ءاكبو هتيؤر ىلإ ديدش قوشو نانحو ءرمتسم قلقو لآم

 «هرصب ىف ترثأ مالآلا هذه لكو «هدبك ةذلفو هبابحأ نيب ماسقناو «فسؤم قيمع

 0 /7ج - ىواضيبلا رظنا()



 فسوي ةروس.ريسفت ١#

 كلاما (

 5( ب

 "يي

 مالآ ىلع هسفن ىوط ىأ « ميظك َوِهَف نزحْلا نم هاتيع تضيباو إف :ىلاعت لاق اذلو
 نيبو هنيب تدعاب ىتلا ثداوحلا نمو .مهيوخأل اوداك نيذلا هدالوأ نم ةرمتسم

 هبلق ًالتما ام الول ءهسفن ىف سؤبلاب قلمو .ءضمب هتاذ ىف ظيغلا مظكو «هبابحأ

 هلصأ مظكلاو ءهيلع شاع ىذلا لمألاو «.هوجري ىذلا ءاجرلا الولو «ناميإلاب

 .هقرف نم اهدر اذإ ريعبلا مظك

 اضرح نوُكَت ئَتح فسوي ركذت انف هّللاَت » ةرمتسملا همالآ ركذ ىف هدالوأ هباجأ
 ءاهل ةججؤم تناك لب «همالآل ةففخم ريغ ةباجإلا تناك «نيكلاهْلا نم نوُكت وأ

 ىف هكراشي نم ىلإ جاتحي نيزحلاو «هتاذ ىف رمآلاب متهي ال نم ةباجإ تناك

 وه ضرخلاو «ىلخلا نم ىجشلل ليو .هنزح ىلع همولي نم ىلإ ال ءنزحلا
 .ضرملاو مهلا هباذأ وأ كالهلا ىلع فرشأ ىذلا ضيرملا

 نأ رمألا هب ىدؤي ىتح فسوي ركذي لازي ال هنأ مسقلاب نودكؤي مهنأ ىنعملاو

 انه وأو «ةلاحم ال كالهلاب ىهتنيو ءهسفن بيذي رمتسم مئاد ضرم ىف نوكي
 .واولا ىنعمب

 مامتهاب نوسحي الو «هببس مهو «هنزح ىلع هنومولي نيذلا كئلوآل لاق

 يتب وكشأ اَمنِإ لاَق هللا ىلإ هنزح وكشي امنإ مهيلإ هنزح وكشي ال هنأب «همالآل
 . 4 69 نوُمَلعَت ال ام هّللا نم مّلعَأو هللا ىَلِإ ينزحو

 ء«ىسفن لك ىف رشتنيو «هيلع ربصلا ىننكمي ال ىذلا ضراعلا مهلا ثبلا
 دقو «ةنيفدلا مالآلا نم سفنلا ىف نوكي ام (نزحلا)و ءرورسلا بابسأ ىلع دسيو

 فسوي قيقش هيدلو ىف وه رخآ امه هيلإ اوثبو ءاميدق فسوي ىلع هنزح ناك
 هنازحأو «ةضراعلا همومه وكشي ال هنأ ىأ ءرصحلا تاودأ نم (امنإ) و «مهريبكو
 .هدحو هللا ىلإ اهوكشي لب «مكيلإ ةنيفدلا

 ىذلا ءاجرلا لك هسفن ىف ىوحت ةلمجلا هذه .4نومّعت ال ام هّللا نم ملعأو ل
 ليزم «هبرك فشاك هللا نأ ملعي هنأ ىلع ةلالد هيفو «هلمأي ىذلا لمألاو هوجري



 ففسوي ةروسريسفت 8#
 نللللللللللللا0ا0اا لل

 ا برسل

 هئاجربو ءالوأ ماهلإلاب هملعي ءدحأ ملع نم ال «ىلاعت هللا ملع نم وهو ءهمه

 دحأو رمقلاو سمشلا ىأر هنأ اهيفف ءاثلاث ةقداصلا فسوي ايؤربو ءايناث هللا ىف

 زع ىف وهو .ءفسوي لظ ىف نوكي نأ ايؤرلا ليوأتو «نيدجاس هل ابكوك رشع

 ٠ .ةلاحم ال عقاو كلذ نإو «نيكم

 فسوي نع ثحبلاب مهفلك نأ ءاجرلا كلذو «لمألا اذه ىلع ىنب دقو

 :ىلاعت هللا ىكح امك لاقف «هيخأو

 سي ال ُهّنِإ هللا حور نم اوُسْأيَت الو هيخأو فُّسوُي نم اوُسّسَحَمف ابها يب ايل
 ابلاط «ةفطاعلا ةميركلا ةوبألا ءادنب مهادان 4 69 تورفاكلا موَقْلا لإ هللا حور نم

 امإ باهذلاو «هيخأو فسوي مهيوخأ رابخأ نيفرعتم ضرألا ىف اوبهذي نأ مهنم

 فسوي قيقش نأل ىناثلا رهاظلاو ءهرصم ضرأ ىلإ امإو «نيثحاب ضرألا عاقب ىف

 فسوي نم اوُسُّسَحَمَف إل رصم ضرأ ىلإ اوبهذا ىنعملاف «عازن الب رصم ىف ناك
 نع رومألا اوفرعتف ىأ «ةنطابلاو ةرهاظلا ساوحلاب فرعتلا سسحتلاو .4 هيخأو

 ال هنِإ «هجرفو هللا ةمحر نم اوطنقت الو ءامهرابخأو امهراثآ اوعبتتو فسوي

 الإ هجرفو هللا ةمحر نم طنقي ال هنأ ىأ ,4 نورفاكلا موَقلا لإ هّللا حور نم سأيَي

 اذإو «داسفلا اهيف اورثكأو «دالبلا ىف اوغط ءارس مهتباصأ اذإ نيذلا نورفاكلا موقلا

 هّنِإ هنم اهات مث ةمحر ام ناسنإلا اَقَذَأ نكَلَو  :ىلاعت لاق امك «ءارض مهتباصأ

 حفل هَّنِإ يَنَع تانيسلا بَهَذ نلقي هنسَم ءارض دعب ءاَمعَن ُهاَنقَذَأ نئَلو (2) روُفَك سوُميَ

 .ادبأ بهذي مل فسوي ءاقل ىف بوقعي هللا ىبن ءاجرف [دوه] 4 03 ٌروُحَف

 لمشلا عمج

 :ىلاعت هللا لاق

 رعد صصص 12 -_و هبلعأ لَ اَمَكَق

 رضل انلهاواتَسَم رِزَعلأ اأو هتلعاولخ داّملف

 هير مر 2 116 اس سرلا الس ]1 000

 انّملع قدصتولف اان يفوأف 2 ا



 فسوي ةروس ريبسمت اه

 اللتتتا لمخطط مما للالالااالااالخط مخلل للا للللللللاللاااا لاا االتلا اانا ا االالاالاناانالللااااااالاللللاأا1 < 7
 برر ا 014

 اهم 000 : 24

 تلت أ د اهذا: ترولهلجمتن ذإهيخاو فسوس

 وس 0 7 يل يي يوسع ريو ريب د << د يَ و دع و

 هللا كرم دق ىحأ اذدهو فس هان آل اق فسوب تنال
 لس

 7 هد جمد _َ و تر كسا سل 4 رو

 الهلل َتِِإوَريَصََو قَّيَينَم هَنِإانَسلَع

 2 1 م

 5 هي هو
 3 الس 0 َ 0
 نقلا تيعمجأ مكحلمأب زوناو

 مهنأ اصوصخو ءمهيوخأ راثآ اوفرعتيل «ةبهألا اوذخأو اوعاطأ مهلعلو «هّللا حور

 اهريبك فسوي اوقلو ءاهيلإ اوبهذف .ءمهسسحت ناكم ىهو «ةريملل رصمل نوبهذي

 اَنَل فوأَف ةاَجْرُم ةعاضبب انْمجو ٌرضلا اَلهأو انسُم زيِزعلا اهي اي اوُلاَق هيلع اولد اًمَلَف

 . 4 62 نيقدصتملا يزجي هللا َنِإ انيلع قدصتو ليكلا

 اولخد املف «فسوي ىلإ اودصق هريدقت ردقم مالك نع حصفت انه (ءافلا)

 كلذب هوبطاخو ءرصم زيزع اهب راص ىتلا هتناكمبو ء.هبصنمب قيلي امب هودان «هيلع

 مسجلا بيصي ىذلا ررضلا وهو «ٌرضلا انلهأو اسم هدفرو هفطع نيبلاط نيفطلتم
 ىأ «ةاجزم ةعاضبب انثجو  .عوجلا هببس مهباصأ ىذلا رضلا كلذو ءهلخاد ىف

 اهنأش نم سيل ةعاضبب انتج ىأ ءاهيف ةبغرلا مدعو اهتءادرل ءاهنع عوفدم ةدودرم



 فهحسوي هروس رينسقفب اهي

 للملا
8 2 

 ام بيترل ءافلا ,4 ليكلا انَل فوأف «عفدتو ىجزت نأ اهنأش نم لب «لبقت نأ

 ؛ةعوفدم ةاجزم ةعاضبلا نوك ىلع ابترتم سيل ليكلا ءافيإو ءاهلبق ام ىلع اهدعب

 .ةاجزم ةعاضب همدقن ىذلا نمثلا نأ

 ةدايزلابو ءافولا اذهب قدصت ىأ | «نيقدصتملا يزج هللا نإ الع قدصتو )ف

 يزجبي هللا نإ ٠ «لبقت الو درت ةئيدر انمث اهانلعج ىتلا ةعاضبلا نأ عم هيلع

 .انم اضوع بلطت الو هللا بح بلطاف 4 نيقدصتملا

 هللا نم ام عم هصخش رهظي نأ حلاصلا قيفشلا قيضرلا قيدصلا فسويل نآ

 4 62 نرلهاج مْشَأ ذِإ هيخأو فسوُبب مُكلَعَف ام مُكَملَع لَه لاَق» :هيلع هب ىلاعت

 عاطقنال ءادتبا هوركنأ دقو هصخش ىلإ ةراشإ هيفو « ىريكذت ىريرقت انه ماهفتسالا

 الجر راص دقو «ريغص ثدحو لمتكم لجر نيب ام قيرفتو «نمزلا رورمو «ربخلا

 هنأ مهل نيبتف ءهوعجرف «نيترك رصبلاب اوعجري نأل اهيجوت كلذ ناك ءايوس

 فسوي هنأ اودكأو © فسوي تنأل كئأ# :نيدكأتمو نيدكؤم اولاقف «ءفسوي

 ملو #« يخأ اذهو فسوي انأط :مهل لاقف «(تنأ) بو «(ماللا) بو «ةدكؤملا نِإ)ب

 هيلع هللا ةمعن نيبي مث «راكنإلا ةنظم ديكوتلا نأل «ديكأتلا ىلإ ةجاح ةمث نكي

 نإفإ» :انمركأو هنمب انيلع هللا لضفت دق 4 انيَلع هللا نم دق يخأ اَذَهَو  هيخخأ ىلعو

 عيضي ال هللا نإ لقي ملف «رامضالا عضوم ىف رهظأ 4 نيدسحملا رجأ عيضي ال هللا

 بيسلا وه ناسحإلا نألو ءالوأ ناسحإلاب مهلمع فصول الوأ كلذ ناكو ءانرجأ

 نم نكي مل هنأو ءهعم ةوخإلا لعف امب ضيرعتلل ايناثو .هئاطعو ىلاعت هللا نم ىف

 .اثلاث ءىش ىف ناسحإلا

 كئلوأ سحأ كلذلو ؛ةنسحلا ريغ جئاتنلا ترهظأ ذإ ًاطخلاب ساسحإلا دتشي

 انك نإو اَنِيلع ُهّللا كرنآ دقت هللات اوُناَق ظ :اولاقفاولعف ام ملظب ةوخإلا

 # 69 نيئطاخل



 فسوي ةروس ريبسفت ال

 000 وللل

 أ برسل

 : نيتقيقح ىلع نيمسقم اولاق

 «مالسلا هيلع فسوي قيفوتلاو ناسحإلاو لضفلاب رثآ هللا نأ :ىلوألا ةقيقحلا

 ضرألا دالب ريمخ ءرصم ىلع ناطلسلاو «قرلاو توملا نم ةاجنلا هاطعأدقف

 .(ماللا) ب :هرثآ هللا نأ اودكأو «هنود مهو ءازيزع اكلم وه ناكف ءمهرواجت

 .(مسقلا) بو «(دق)و

 انك نإو » :اولاق اذلو ءنيمنثآ اوناك مهنأب اوسحأ مهنأ :ةيناثلا ةقيقحلا
 «نيئطاخل انك نأشلاو لاحلا هنإو ةليقثلا نم ةففخملا ىه #« نإ .4 نيتطاخل
 ةففخملا (ْنِإ) ب الوأ مهمثإ اودكأ دقو «ةكيطخلا وأ «مثإلا ىف عقاولا وه ئطاخلاو
 ©« نيئطاخل ٍظ (ديكوتلا مال) و «مهئطخ رارمتسا ىلع ةلادلا (ناك)و «ةليقثلا نم

 .ةبوتلا تاوطخ لوأ وهو «بنذلاب ريطخ فارتعا اذهو

 الإ وفعب دبع داز امو» .بوقعي ىبنلا نبا ىبنلا «ميركلا نبا ميركلا نكلو

 ىمرلاو «خيبوتلاو موللا «بيرشتلا ,4 مَويْلا مكيلع بيرت ال 9 :لوقيو .2)اازع
 تنز اذإ» :لاق «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ةداتق نع ىور دقو .«راعلاب

 اهيلع ىمر الو خيبوت ال ىأ .'”:اهيلع بيرثت الو دحلا اهدلجيلف ءمكدحأ ةمأ

 مكيلع بيرت ال9 ىنعمو ءاهيلع ةميرجلا لهستف ؛ناوهلاب باصت ال ىتح ىزخلاب
 وأ عايضلا هل نوديرت متنك نمل هزازعإو هللا رصن ادب ىذلا مويلا ىف هنأ 4 مويلا

 .مكداقحأو «مكلاعفأ ةبغم ءوسل انايبو «ةربع مكيفكي كلذ نإف «قرلاو «ناوهلا

 «ةوخإلا ةبحم موللاو «خيبوتلا لدب نكلو «ةجيتنلا ةفرعم نم رثكأ خيبوت الف
 نم بلطي .4نيمحارلا مَحْرَأ وهو مكل هللا رفغي 8 ءاهدعب لاق اذلو «لهألا ةدومو

 امو ءازع الإ وفعب ادبع هللا داز امو ءلام نم ةقدص تصقن ام» :لاق دلي هللا لوسر نع ةريره ىبأ نع )١(

 «(5589) عضاوتلاو وفعلا بابختسا  بادآلاو ةلصلاو ربلا :ملسم هاور .(هّللا هعفر الإ هلل دحأ عضاوت

 .(59408) نيرثكملا دئسم ىقاب :دمحأو ,؛(965١؟) ةلصلاو ربلا :ىذمرتلاو

 ةمذلا لهأ دوهيلا مجر - دودحلا :ملسمو 5775(2) تنز اذإ ةمألا ىلع برثي ال  دودحلا :ىراخبلا هاور (؟)

 .(95160) انزلا ىف



 فسوي ةروس ريمسفمت اه

 4 لالالالا

 زل رحل

 حفصلا نوكي اذكهو «ةماع مهب ةمحرلاو ءهيلإ اوءاسأ امم مهل ةرفغملا ىلاعت هللا

 ىلاعت هللا رمأل اقح باجتساف ءاولعف ام ىلع موللاو «هب نملا نم ىلاخلا ليمجلا

 هملعأ دقو هيبأ ىلإ تفلت مث ء[رجحلا] 4 62 ليمجلا حفّصلا حفصاف... إف هئايبنأل
 اَذَه يصيمقب اوبهذ ا :مهل لاقف «نزحلا نم هانيع تضيبا فيكو ؛هلاحب ىلاعت هللا
 دمكلا ةدش نم بهذ دق هرصب نأ ليلد اذهو « اريصُب تأي يبأ هجو ىلع هوَمْلَأَف

 اذهو «تاداعلا قراوخ نم رصبلا دادتراو «ءاكيلا ةرثكو .فسألاو ةرسسحلاو

 ئربي ناك ىذلا ىسيع لبق هباهذ دعب رصبلا امهيديأ ىلع هللا دري بوقعيو فسوي

 .صربألاو همكألا

 هقرف نأ دعب «ةلصاولا ةدوملاب لمشلا عمج ىلإ قيدصلا فسوي اعد دقو

 ةبارق مهب مكطبرت نم 4نيعَمَجَأ مكلهأب ينوتأو » :لاقو ءرماخلا دسحلاب هتوخإ
 . ةيصاق ةبارقو «ةيناد

 بيبحلا هنبال بألا ءاقلو ةمحرلاو نارّصغلا

 :ىلاعت لاق

 َلاَفاريِصَب دبره د هو لع ُهَْفلَأ ريل ءاَجنأ آمل
 أوثق( وُمَلَتالام هنأ يملعأَْنِإ مك لقأ ملأ ل ا 2 00 هر هر ---و تا. -وؤه رش
 وس َلاَد © َنيِيِطَح اكان اب ونْذ ال رفعسسا انابأتي اس هد د هه 00 ل سم ل حس ص سا

2 
 ملم 6 ٌمِيِحَترأروفَعْلاَوهْمَنَآِفَر مل رفيغتسأ هدب رجح و 0 نوم عد ب ملع و هي اع ل يس خ22 و ذع راس مه



 فسوي ةروس ريسفت الإ

 الللتلا لالالالا تا التم ا الالام خططا خخخ خططا خ ممم مخخاخمخااللالا لالالالا ازا للان الاااااللااالااااا ااا! ااا 11: لا ا 2

 يضم أول ٌداَلاَقَو هيَ هَيلِإ وَ فسم لَعَأولَحَد رب رس هس زل - 0000 ا
 24 22 001 فح ىف و 0001 .

 أوُرَحَو شْرَمْلاَل ديو روب عفرو 53 0 َنيِنِمِ هنأ ١ ءاشنإ

 عج < دلني د لبو وأَتاَذْه تاكيد 2 ممل

 كيج نجل نحر دا[ وس . وسع دَهواَفَحَقَر
 00 و مام م

 ع ىلا | م 23ه

 نإ وخإ يبو ِقْيِبْنطِمَّسلآ عَرَسنأ رحب ِمِوَدَبلاَني
 تر © () مكمن هي ءاَمياَمْل يطل َقَ

 رات دامو نمِنَسْمْلَعَو ِكرمْلا نم تاء دق

 فو ورجل او ايَدلاِف َىلَوَتنَأ ٍضراَلاَو توسل

 0 َنيِحلِبَصلأ ٍةَقِحْلَأَواَمِل 7

 كلذ هبشأ امو «لمشلا عمجل ىلوألا ةوطخلا وه ليمجلا فسوي حفص ناك

 تقو نم «نينمؤملا نم هتبحأ اولتقو ءهوجرخأ نيذلا شيرق نع ٌةِلَي دمحم حفصب
 .مهثعب نإ ام كلذ عمو «ديزت وأ ةنس نيرشع ىذألا رمتساف .ةكم حتف ىلإ هثعبم

 مترو مُكلهَللٌرفْضَي مول مُكْلَع بير الل :فسوي ةلاقم لاق ىنح
 ءاميظع اليلج ناك ٍملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم فقومو 2١74 نيمحارلا

 .. ضعب ىلع مهضعب انلضف لسرلا كلت # هبنج ىف اوبكترا ام مظعب مظاعتي

 .[ةرقبلا] # 625

 نأ ناكو .فيسألا نيزحلا خيشلا هيبأ ىلإ تفتلاو ,فسوي مهنع حفص

 رطعب ارطعم ناك دقو «صيمقلا ةلماح ودبلا ىلإ ريعلا تداعو .ءصيمقلا لسرأ

 /5ج )١١1١95(: ىربكلا ىف ىئاسنلا هاور امك . 1759 /7١1ج )1١85151(: كلذ ىف ىقهيبلا هاور ام رظنا )١(
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 فسوي ةروس ريسفت 1

 ظ للا ا

 را رس

 ءاخسرف نينامث وحن نم بوقعي هللا ىبن همش هقيبع نإ :اولاق دقو ءرصم كولم

 هيلع لوقيو ءديعب ناكم نم فسوي ةحئار مشي هلعج «ةوبنلا ماهلإ هنإ لاقي دقو

 لقع ناصقن دنفلاو ءدّنَقلا ىلإ ىنوبست نأ الإ ىأ 4 نودتفت نأ الول ١ : مالسلا

 فرح #الول» و .ةوبأ ةقفشو ةوبن اهنكلو «ةخوخيش ىه امو «ةخوخيشلا ببسب

 «قحلاب متنمآلو «متقدصل ىنودنفت نأ الول ىأ ,فوذحم هباوجو :«قيلعتو طرش

 .هتاذ ىف رمألل ال «ةكردملا ريغ مهتيلقعل دينفتلا ريدقتو

 ىلإ دوعي 4 اوُلاَق 8 ىف ريمضلا 4 60 62 ميدَقْلا كلالض يف كْنِإ هللات اوُناَق »

 عم ىقب مهضعبو ءرصم زيزع ءاقلل ريعلا ىف بهذ مهضعب نأ رهظيو «نيرضاحلا

 هنإ اولاقو «ةميدق لاح هنكلو .,ةخوخيشلا دنف سيل هنأب نيدكؤم اومسقأ «هيبأ

 بذاكلا مهمعز وهو «مالسلا هيلع هيلإ لالضلا اوفاضأ اذلو «كمزال ميدق لالض

 .ةخوخيشلا دنف هنع اوفن دقف نكي امهمو ءالاض نوكي نأ ليحتسم ىلاعت هللا ىبنف

 دتراف ههجو ىلع ِهاَقَْأ ريشا ءاج نأ اّمَلَق » ءريشبلا ءىجي نأ لبق كلذ لكو

 هيلع بوقعي رشب هنأل ءاريشب ىمس دقو ءريشبلا ءىجمل ةدكؤم « نأ » ,4 اريصب

 هاقلأ هئيجم درجمبو «هيلإ رصبلا دري ام هعم نألو :هئاقل برقو «هنبا دوجوب مالسلا

 بيترت اضيأ تدكأ ءريشبلا ءىجم وهو «طرشلا تدكأ امك #« نأ و ءههجو ىلع

 عم فطعلل ءافلا «4اريصُب َدَتراَفظ ءهئيجم روف هاقلأ ؛طرشلا ىلع باوجلا

 مل هنأ كلذ دعب بوقعي نيب دقو «لبق نم انرشأ امك ةداعلل ةقراخ كلتو «ةيروفلا

 سوي نم اوسشسخشف اولا : مهل لودقي ناك اسدنع الاض الو ءاصهاو نكي

 ىفنلا ىلع لخاد «ديدشلا هيبنتلا عم عوقولا راكنإل ءاهفتسالا 4 نوملعت ال انها نم

 .متنأ هنوملعت ال ام هللا نم ملعأ ىنأ متملع دقل ىنعملاو «تابثإ ىفنلا ىفنو

 نينس هئبا نم هومرح ذإ «مهيبأ وحن ةديدشلا مهتميرجب اوسحأ ذئدنع

 ريغ نم ليمجلا ربصلا عم ءاكبلاو ىسألاو نزحلاو قوشلا ةسيرف هوكرتو ءالاوط



 فسوي ةروس ريسفت ١#

 00 لل لئئئاللللا

 ا برسل

 انابأ ايف هبر مهل رفخغتسي نأ نوبلطي مهيبأ ىلإ اوهجتاف «دابعلا نم دحأل نينأ

 . © نيئطاَخ انك نإ انبونذ انل رفغتسا

 ءاولعف ام ىلع اومدنو ةبوتلا قيرط لوأ وهو «بنذلا مظعب اوسحأ دقل
 مهوبأ بلطي نأ كلذ دعب نم اوبلط ةبوتلا رصانع ترفاوت كلذبو «ةرفغملا اوبلطو

 هبلق حتفو .هتاضرم نوبلطي مهو «هيلع ىنجملا وه ميظعلا بنذلا عم هنأل ؛ةرفغملا
 نيمثآ «* َنيئطاَح انك اًنِإ © ب اوربعو ؛هيلإ اوأجل اذلو هللا ىلإ بيرقلا وهو مهل

 .ةبغملا ءوس نيكردم ريغ

 ولا هن ير مك رفتسأ فارس لاقل : ميركلا ىبنلا قيفشلا بألا باجأفا

 صخي ناك نإو ءاعيمج هدالوأ ىلع هنانح هللا ىبن بوقعي قراف ام « 62 ميحرلا

 هتداز مث ىوبألا فطعلا ىلإ امهتجاحو ءامهرغصل ةبحملا نم لضفب هاخأو فسوي

 .هعم مهيضام ركذي ملو .مهملي مل اذلو ,ةقفشو ةبحمو هيلع ادجو فسوي ةبرغ

 ديكأتل «فوسإ» ذ ف مهل رفغتسيس هنأب ادكؤم ادعو مهدعو لب ءهيخأ عمو

 روفغلا وه هّنِإإ8 «صاصتخالا مال ماللاو « 4 مكل» لبقتسملا ىف رمتسملا رافغتسالا

 ةرفغملا ريثكلا ىأ .ءروفغلا هنأب ىلاعت هللا فصوب نارفغلا مهل دكأو 4 ميحّرلا

 هتفصو هنأش ةمحرلاو «هتمحر نم نارفغلا كلذ .نأو «ةيلعلا تاذلل فصو

 . ةمئادلا

 بلط اريصب دتريل هيبأ هجو ىلع صيمقلا عضوي نأ بلط امدنع فسوي ناك

 عمتجي امدنع ميركلا نإو «مكحلا ةزع ىف هعم اونوكيل نيعمجأ هلهأب مهوتأي نأ
 ةكراشم ةعتمو «هسفنل ةلداعلا لالحلا ةزعلا ةعتم امهالوأ :نيتعتم لاني هتزعب هلهأ

 .ةرطفلا ىه كلت ؛ناطلسلاو ةزعلا ىف هل هلهأ

 ناوبألا مهيفو .هلهأب اوتأو «هتبغرل مهنم هيلإ اوءاج نم وأ هتوخإ باجتسا

 نيبمآ هللا ءاش نإ رصم اوُلَخدا َلاَقو هوب هيل ئوآ فسوي ىلع اولخد اًمَلَف «ناميركلا

 ىف لوهلا نم اساق امل ءبيحرت لضفب هيوبأ صخو ءاعيمج مهب بحر .# 63
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 ل

 انه 4 هيوبأ هيلإ ئوآ و «ناسحإلاب سانلا قحأ امهو «ناوبألا امهنألو «هتبيغ

 ىلع مايقلا نسحو امهتياعر نم نكمتيل هنكسم ىف امهنكسأو ءامهمض اهانعم
 ,4 نيمآُهّللا ءاش نإ رصم اوُنَخدا َلاَقَو ط «قارف لوط دعب هبرقب اعتمتسيلو ءامهنوتش
 نم هللا ةئيشمب نينمآ مكنوك لاح اولخدا ىأ «نمألا ىلع بصنم رصم لوخدو
 ءاقللا ىف ةبغرو اقوش هليبق لبقتسا فسوي انديس نأ وأ «ةدشلاو طحقلاو فوخلا

 الهس نودجت نينئمطم نينمآ هللا ءاش نإ رصم اوُنْخدا :لاق مث ءراصمألا جراخ

 امأ تيمسو «هتلاخ تناك لب همأ نكت مل اهنإ صصقلا ىفو «ةماركو ةزعو الهأو

 ىلع ليلدلا موقي ىتح قداصلا وه نآرقلا ريبعت نإ :لوقنو ءابأ معلا ىمسي امك

 . هفالخ

 دوجس سيل انه دوجسلا نإ 4« ادّجس هل اوُرَخَو شرعا ىلع هْيوبأ عفرو»
 :لوقن نأ حصيو ؛«ناطلسلاو مكحلل عوضخلاو ةعاطلا ميدقت وه امنإو «ةالصلا

 ءانحنالا هانعمو - رخلاو ء«فسوي وهو رصم شرع بحاصل ةمركتو ةيحت هنإ

 .ةيحتو ةمركتو اعوضخ

 ىنعملاو ء«فسوي ىلع دوعي هلل ىف ريمضلا نإ :نيرسفملا ضعب لاقو
 ىف اوراص نأو .ءفسوي ىلع اهمعنأ ىتلا ةمعنلا ىلع اركش هلل نيدجاس اورخو

 .هتاذ ىف لوقعم ىنعم كلذو «هباحر

 اورخ ىنعملاو «ىلاعت هلل دوعي # هلل ىف ريمضلا نإ :نيرسفملا ضعب لاقو

 ءامهيلإ ليم ناريخألا ناينعملاو «ىلاعت هلل ركش ةالص نولصي مهنأك هلل نيدجاس

 . هلل امهيف دوجسلا لب ءامهنيب ةبراضم الو

 تبأ اي لاقو © «ةبيط تايركذ ناريثيو «هيبأ عم ثيدحلاب عتمتسي فسوي لخأ

 ءاجو نجّسلا نم ينجرخأ ذِإ يب نسحأ دقو اَقَح يب اَهَلعج دق لَبَق نم يايور ليوأت اذه

 مِّن ءاَشَي امل فيط يبو اذإ يتوخإ نيبو يب ناطيشلا رت نأ دعب نم وَلا نم مكب
 . « ميكحلا ميلَعلا
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 ركذ «مقنلا تبقعأ ىتلا معنلا ركذ هنكلو «ةدش نم هباصأ ام هيبأ ىلع فسوي صق

 4 نجّسلا نم ينجرخأ ذإ يب نسحأ دقو 8 ءهلوخد ركذي ملو ءنجسلا نم هجورخ
 ةمعنب اعتمتسم ناكو ءايؤرلا دعب ناك ام ركذي ملو ءاهتياغو ايؤرلا ليوأت ركذو
 .ةبحم ءادن ظفللا ناك ىتح «ءءات تبلق ملكتملا ءاي اهيفو # تبأ ايف هيداني ذإ ةوبألا

 ىأ .4(ِودَبْلا نَم مكب ءاجو © :لاقف ءرورسو ةءانه ىف ديعسلا ءاقللا ركذ

 ءانعرلا اهحيرو اهظيقو ءاهدئادشو اهئاوأل ثيح ءارحصلا ودب نم مكب ءاج

 .اهبصخو رصم فير ىلإ ةنخاسلا
 ىبنلا سفن تناكف اهركشتو ةمعنلا ركذت ةنمؤملا سفنلاو «معنلا ركذي وهف

 . لئاسولا ال «جئاتنلا وه ساسألا نأل ؛ةدشلل ةنيبم ريغ ةمعنلل ةركاذ قيدصلا

 داكي لب «مهيلع ةمئاللاب ةدئاع ريغ ةراشإلاب الإ هتوخإ عم هتيضق ركذت ملو

 ىأ 4 يتوخإ نيبو ينيب ناطيشلا ْعَرَن نأ دعب نم » :لوقيف ءمالم نم هسفن ىلخي ال

 نم دسفأو سخن اهانعم 4 غرت 8و ءعماج ءاخإو دوو ةبحم نم اننيب ام دسفأ

 لب «هتوخإ ىلإ رشلا بسني ملو ءاهلمح تقلأف تحمجف ةبادلا سخن مهلوق

 نبا ميركلا هنكلو « هيلع ىنجملا ءىربلا وهو نودتعملا مهنأ عم مهنيب هنأب غزنلا بسن

 َعَرَت8 :لاقف «ةطبارلا ةوخألاب ربعو «ةدوملاب ةوادعلا وحمي نأ ديري «ميركلا
 ءرشلا ةدارإ طسو ريخلا هبيترتو «هللا فطل نيب مث .4 يتوخإ نيبو ينيب ناطيشْلا
 ريبدتلا فيطل ىأ .4ءاشي امل فيطل يَبر نإ 9 ءهلهأ وه امب هبر ىلع اينثم لاقف
 . ةنسح ةئيسلا نمو «ةمعن ةمقنلا نم لعجيو «هريغ ةدارإ نم ريخلا لعجي همكحم

 :هيلع ىلاعت هللا اهغبسأ ىتلا تانسحلا فادرأ تناك ام هتوحخإ ةئيس الول ذإ

 لك ربدي ىذلا ميكحلا اهتاياهنو رومألا تامدقمب ميلعلا «ءىش لكب ميلعلا وه هنإ

 .ءامسلا ىف الو ضرألا ىف ءىش هيلع ىفخي ال ىذلا هملع ىضتقمب ءىش

 ينتيتآ دق بر :لاقف اليصفتو ةلمج هئامعن لضف هل اركاش هللا ىلإ هجتا مث

 ىأ 4« بر :هلوقب عراضلا ءادنلا أدتبا 4 ثيداَحألا ليوأت نم يِنَتمَّلعو كلملا نم
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 للا
 ٠

 را برس

 ملأ لك نم ةاجنلاو «ةدشلا ىف ةرسملاو ةيناسنإلاو دوجولاب ىلع معنملاو ىئشنم

 . كتيانعو كلضفب

 « كلملا نمط :لاقو «قيقحتلل انه (دَق 4 كلملا نم يَسْيتآَدَف برج
 ؛ماعنإلاو لوطلاو «ماركإلاو لالجلا ىذ كلملا كلامل هلك كلملا نأل «كلملا لقي ملو

 نم لب «هسنج نم سيل وهو «هناحبس هكلم نم ةرذ الإ سيل نومكاحلا كلمي امف

 .ةرخآلا عاتم راوجب ليلق وهو ءاهعاتمو هذه ىف ديبعلل نوكي ام وهو ءرخآ سنج

 تناكأ ءاوس ثيداحألا لآم ةفرعم نم ىأ . ثيداحألا ليوأت نم يتمّلعو

 الودو ايوعش «سانلا ثيداحأ ةفرعمف سانلا ثيداحأ تناك مأ مانملا ىف ايؤر

 نم :مالسلا هيلع لاقو ءاهرمأ رّبدُي فيكو «ةلودلا ةسايس ملع نم «تاعامجو

 امف ميلع ملع ىذ لك قوفو ءاهلك ال ءاهضعب هملع ىأ ,4 ثيداَحألا ليوأت
 ملع نكلو «ىؤرلا ليوأت لك ملع امو «سانلا ةلماعمو .مكحلا ةسايس لك ملع

 .ماعلا ملعلا مامأ «ءاملعلا عضاوت نم كلذو ءهضعب

 ىلع هتمعن ىلإ هيلع هتمعن نم لقتناو هلك نوكلا قلاخ هنأب هبر ىدان مث

 قبسم لاثم ريغ ىلع امهعدبم ىأ #2 ضرألاو تاومّسلا رطاف © :لاقف ءهلك نوكلا

 .ضرأللاو تاومسلا ميدب وهف

 يف يَبلو تنأ» :لاقف ءاهلك ةيالولاب فرتعا وأ ءاهلك ةيالولا هاطعأ مث

 ىنتيلوت «ةرخآلاو ايندلا ىف ىرمأ ىلوتمو ىرصان تنأ ىأ ,© ةرخآلاو ايْندلا

 .هبرل اعراض لاق مث «ةرخآلا ىف اهب ىنلوتف ءايندلا ىف كتمحرو كتيامحب

 «كدحو تنأ كل نيدلا اصلخم كيلإ ىنفوت 24 نيحلاصلاب ينقحلأو املسم يفوت ف

 .نيملاعلا بر اي مهتيضترا نمو ءادهشلاو نيقيدصلا نم نيحلاصلا ىف ىنلعجاو
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 هيَ توب ضال ِدومَسلَا ف ويا ني نيْأَكَو

 ايل شسأ مومو ةوطرت ضف
 ةصقلا هيلع تراد ىذلا بطقلا ناك مالسلا هيلع فسوي هلا ين ةصق هله

 امك ءمارغ ةصق تسيل اهنأ انيب دقو ءاهيلع تبلغت ىتلا «ةيلاعلا ةيصخشلا كلت
 ام هيلع اونبو اومهوت ىذلا مهولا اذهب مالسإلا نع اوجرخ نيذلا ضعب كلذ مهوت
 هماصعتساو «مالسلا هيلع هب زيزعلا ةأرما مارغب قلعتي ام نأ انققح دقف «هب اورفك

 «ةليذرلاو ةليضفلا نيب ةلضافملا اهيف تناك «تايآ ىنامث زواجتي ال هيهنو هللا رمأب

 ةرشع ىدحإ نم تايآ عست نوكت هسفن نع هتدوار اهنأب اهرارقإ اهيلإ فيضأ اذإو
 ُ, ا

 ةرحلا ةوبألا زع نم لقتتي مالغلا كل تروص - تيأر امك  ةصقلا نإو

 ىلإ هرصبو ىلاعت هللا نيع تحت لقتتني نجسلاو قرلا نم مث «قرلا ىلإ ةميركلا
 ربدو '«ريخلا ىمنو «ضرألا ىف فسوي حلصأو نوعرف هكلمي ناك ىذلا رصم كلم
 ارخافم لقي ملو «هللا دبع انأ لاق لب «ىلعألا مكبر انأ لقي ملو «دالبلا رمأ هب



 فسوي ةروس ريسفت الإ

 ١ لل لالالالا

  7 7الا ١
 ينتيتآ دق بر إ» اركاش لاق لب «ىتحت نم ىرجمت راهنألا هذهو رصم كلم ىل سيلأ

 عرز حالصإلا نأ هللا تبثيل ءاحلاص امكح فسوي مكح ءاج دقف «دادبتسالاو

 رثكأو ىغبو ىغط ىذلا نوعرف ضرأ ىف ىتح مئازعلا ىوقيو «سوفنلا ىبري بيط

 .داسفلا اهيف

 نجسلا بابسأ روصتو «هاضوفو قرلا بابسأ ةرثك روصت كلذ قوف ةروسلاو
 تناك فيكو ءاهرواجت ىتلا دالبلاو ءرصم ىف ةيداصتقالا لاحلا روصتو «هملاظمو

 يف ناك دَقَل 9 :ىلاعت هلوق ريسفت ىف هانركذ امم كلذ ريغو ءاهلوح نمل دفرلا ردصم
 .اهتالآمو رومألا قئاقح نع نوثحبي نيذلا 4 5) نيلئاّسلل تايآ هتوخإو فسوي

 ناك ءابنأ نم ركذ ام ىلإ ةراشإلا « بيغلا ءابنأ نم كلذ 8 :ىلاعت لوقي

 ةيلست فسوي بن نم روكذملا كلذ نوكيل لوسرلل هيف باطخلاو ءاهبطق فسوي
 ناك نإو ءرصنلا وجري ذإ هب ىلستي «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم همع نبال

 رومألا فشكنتو «ىرتشيو عابي مث «بجلا ىف ىقلم مالغ اذهف ءرهاظلا وه كرشلا

 مكحي نم نإ «ةورثو ءامن قرشلا ضرأ بصخأ سوسي لداع كلم نع هنجس دغب

 هللا زع ىلإ ءكموق ءاسأب طسو نم كجرخي نأ هيلع ديعبب سيل اهريبدتب رومألا
 : ىلاعت

 وذ ريطخملا ربخلا وهو ءأبن عمسج ءابنألا .4كِيَلإ هيحون بيغلا ءاَبنَأ نم
 ناك امو «كموق نعو «كنع بئاغ هنأل ؛بيغلا اسبلتم ىأ © بيغلا و .نأشلا

 ضرأ ىف تناك امو «برعلا دالب ىف تسيل هثادحأ نآأل «؛كموق نم دحأ هملعيل

 ىف لب «برعلاك ميلقإ ىف الو «ةبراقم ريغ ضرأ ىف لب «برعلا دالبل ةرواجم

 مكيدهأ امو «ىرأ ام الإ مكيرأ ام اهمكاح لوقي «ةيغاط ةينوعرف ديلاقت هل ميلقإ

 ملظي ءهبعش ىف ىنفي الو ههصخش ىف بعشلا ىنفي مكاح وهف «داشرلا ليبس الإ
 .رواشيو لدعي الو ءرطيسيو
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 , 4 كِيلإ هيحون ]ف هللا نم ىحو وهف برعلا نعو كلع اديعب ابيغ تناك اذإو

 مهرمأ اوعمجأ ذإ مهيدل تنك امو » :ىلاعت هلوقب هيلع بيغ هنأ هناحبس دكأ دقو

 هيفو «ىلاعت هللا نم ىحوب هنأ ىلع لالدتسا هيف : : نارمأ هيف اذهو © نوركمي مهو
 .4 مهيدل تنك امو .مهيبأ نم مهاخأ اوبصتغيل نوركمي مهو ؛مهلاحل ريوصت

 ذإ» .مهرمأ افرعتم مهب اطلتخم نوكت ذإ مهلاح ملعت ىتح مهدنع تنك ام ىأ

 هرمأ عمجأ :لاقيو «بجلا ةبايغ ىف هيمر ىلع مهرمأ اومزع اذإ ىأ 4 اوعمجأ

 ىلعو «مهيخأ ىلع ئيس ركمب نوربدي مهو «كاكف ريغ نم امزاج رمألا مزتعا اذإ
 . مهيبأ

 هللا ىلص دمحم دنع نم سيل نآرقلا اذه نأ نايب هيفو «ةربع هيف رمأ اذه

 .هب اوقدصي نأ مهيلع ناكو بويغلا مالع هللا دنع نم وه لب ءملسو ىلاعت

 اورفك نيذلا ةملك لعجو ءمهيلع بلغلا ىجري نكلو .مهقيدصت ىجري ال نكلو
 تّصْرَح ولو ساَّنلا رْثْكَأ امو :ىلاعت لاق اذلو ءايلعلا ىه هللا ةملكو ىلفسلا

 . 4 620 نيمؤمب
 ىتلا ةلدألا ةرثك عم هنأ ىلإ ريشت ىهو ءاهتقباسب ةلمجلا هذه ةلصاو (واولا)

 مهأ «سانلاب دارملا امو «نينمؤمب اوسيل سانلا رثكأ نإف اهرفاضتو ناميإلا بجوت

 مأ ؟رمحو رفصو ءدوسو ضيبو «مجعو برع نم سانلا مسا مهلمشي نم لك

 . نيكرشملا نم مههبشي نمو .ةكم لهأ دارملا

 مهناميإ ىلع تصرح ولو سانلا رثكأ امو .ةكم لهأ سانلاب دارملا نأ ىلعو

 ءايلعلا ىه هللا ةملك ريصت ىتح « نيح ىلإ .ةلدآلا هذهب نيملسمو كل نينمؤمب

 ىف ةرمإلاو داهجلا لاطبأ مهلم ناكو «١ نينمؤم سانلا رثكأ راص ةكم كعب هنإف

 ( ىفنلا نوكيف « « لهج ىبأ ن نب ةمركعو «ديلولا نب , دلاخ لاثمآ مهنم ناكف « شويا

 مومع لمشي ال ناكملا مومع لمش نإف «نامزلاب ديقم هنإف مومعلا هرهاظ ناك نإو
 .نامزألا
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 ال سانلا رثكأ نأ ةعقاولا قئاقحلا نإف ءامجعو ابرع اعيمج سانلا اندرأ نإو

 فاعضأ «نورفاكلا ةمهاربلاو «نيدحوملا ريغ نويذوبلاو نوثلثملا ىراصنلاف «نونمؤي

 . ةقداص ةيآلاف «نيملسملا

 نإف # تصرح ولو :ىلاعت هلوقل .ةكم وكرشم مه سانلا نأ ىرن نحنو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك نيذلا مه سانلا نأ ىلع لدي اذه

 يدهت ال كّنِإ » : ىلاعت هللا لاق ىتح هيلع صرحيو «مهناميإ وجريو «مهرصاعي

 .[صصقلا] # 53 ... ءاشي نم يدهي هللا نكلو تببحأ نم

 هللا لاق ىتح هيك ىبنلا ةبغر ىلع لدت # تصرح ولو # :ىلاعت هلوقو

 . [ءارعشلا] 4 (7) نينمؤم اونوكي الأ كسفن عخاب كّلعل )» : ىلاعت

 «داسفلا ناردأ نم تصلخ ىتلا ىهو «هليلد اهءاج اذإ هل نعذتو قحلاب نمؤت سفن

 اهب تحمجو «دانعلاو ءداسفلاب تترد سفنو ءمه ام ليلقو «ناطيشلا عماطمو

 عماقم الإ اهعنقي الو «نمؤت ال هذهو .ناطيشلا اهيف مكحتف .تاوهشلاو ءاوهألا

 نيكمتل مهبرح نوكت ءالؤهو «سانلل عفانمو ديدش سأب هيف ديدحلاو «ديدح نم

 نب ديلولاو «لهج ىبأو بهل ىبأ لاثمأك «ناميإلا مث ىأرلا ةيرح نم مهريغ

 نع مهنونتفيو «نينمؤملا نوذؤي اوناك نيذلا شيرق 2''ميماهل نم مهريغو «ةريغملا
 . مهنم هّللا رخس ء مهنم نورخسيو ءاوضترا ىذلا مهنيد

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم اهب موقي ىتلا هللا ىلإ ةوعدلا هذه نإو

 ىأ الو الام الو .ءةسايرالو ءاناطلس الو ءاكلم اهب ديري ال هللا نم غيلبت ىه

 :ىلاعت لاق اذلو «مهتاياعد ىف اهذخأ سانلا داتعا ىتلا روجألا نم رجأ

 ىرهوجلل حاحصلا .ءىش لك مهتلي هنأك «ريثكلا شيجلا :ماهللاو «ليخلاو سانلا نم داوجلا :مومهللاو )١(

 .(مهل)
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 . < 09 َنيِمَلاَعلل رك الإ وه نإ رجأ نم هيلع مهلأست امو )»

 «نيدلا اذهب غيلبتلاو «نآرقلاو بيغلا ءابنأ ىلإ دوعي 24 هيلع 9 ىف ريمضلا

 ف «رجأ ىأ مهلأست ال «ةينادجحولابو ءابنألا هذهب غيلبتلا اذه ىلع مهلأست امو

 «ةساير مهلأست ال ءروجألا عاونأ نم رجأ ىأ مهلأست ال ىفنلا مومع نايبل 4 نم

 هللا ىلص ىبنلا ىلع اوضرع دقلو «ةيويندلا رومألا هذه نم ائيش الو ةرمإ الو

 هيلع اوضرعو كاندوَس تدرأ نإ اولاقو «ةدايسلاو رمأآلا ملسو هيلع ىلاعت

 رقح هنكلو «نودبعي امو مهكرتي نأو «لامو هاج لك هوطعي نأب اوضرو «لاومألا

 4 نإط .4نيمّلاعْلَل ركذ الإ وه نإ نوضرعي ام در ىف ىلاعت هللا لاق لب

 .ايندلا هذه ىف لقعلا لهأل «نيملاعلل ريكذت الإ اذه سيل «هب ىحوملا

 :ىلاعت لاقف «ةريثك هتينادحو ىلع ةلادلا هللا تايآ نأ ىلاعتو هناحبس نيب مث

 . © 2-6 نوضرعم اهنع مهو اهيلع نورمي ضرألاو تاومسلا يف ةيآ نم نيأكو

 ىه (نيأك) نأ هيوبيس نعو «.ددعلا ةرثك ىلع ةلادلا مك ىنعمب 4 نيأكو

 ىنعم ىف مالكلا ىف تراصف ءاهعم تينبو هيبشتلا فاك تلخدو «نيونتلاب (ىأ)

 رمألا ىه ةيآلاو «ددعلا ىف ةرثكلل اهنأ انمهي اغإ .ىوحنلا اهلصأ انمهي الو .(مك)

 ىلع هتردق ىلعو «ضرأللاو ءامسلا ىف نوكلا ىف ىلاعت هللا ةردق ىلع لادلا

 هللا نأو .مهكاله ىلع ةلاد مهموسرو ءاودسفأو اوثع امب مهكاله نكامأو «ةاصعلا

 .اًئيش هورضي ملو «مهريغ مهب لدب

 ام ىلإ *بتفتلم 04 ريغ نوضرعم اهنع مهو «تايآلا هذه ىلع نورميل مهنأو

 اهيفو «كلذك ضرألاو «ةينادحولا ىلع لئالدلا هيف باتك نوكلاف «ربع نم اهيف

 ْ .ةاصعلا راثآ نم ربع
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 تايآ ىف ركفتلا نع سانلا ةلفغ نع ىلاعت ربع» :اذه ىف ريثك نبا لاقو

 «تباوث تارهاز بكاوك نم ضرألاو تاومسلا ىف هقلخ امب ديحوتلا لئالدو هللا

 عطق نم ضرألا ىف مكو «تارخسم عيمجللاو «تارئاد كالفأو تارايسو

 جاومأو «تارخاز راحبو «تايسار لابجو « تانجو قئادحو تارواجتم

 تارمثو «تابنو ناويحو «تاومأو ءايحأ نم مكو «تاعساش رافقو «تامطالتم

 دحاولا ناحيسف «تافصلاو ناولألاو حئاورلاو موعطلا ىف تافلتخمو . ةهباشتم

 .©27(تافصلاو ءامسألل ةيدمصلاو ءاقبلاب درفتملا «تاقولخملا عاونأ قلاخ دحألا

 تايآ نم هيلإ ريشت ام مومعل .فلكتملا اهعجسو اهلوط عم ةملكلا هذه انلقن

 .ضرألاو ءامسلا ىف ىلاعت هللا

 تاومسلا ىف نمل قلاخلا هنأب نوئمؤي اوناك «هللاب ناميإ مهيف ناك برعلا نإو

 عم مهنكلو «هتافصو هتاذ ىف ءىش هلثمك سيل هنأو «ثيغملا وه هنأو «ضرأآللاو

 :ىلاعت لاق اذلو «ةدابعلا ىف ناثوألا هعم نوكرشي ىلاعت هللا قلخب ناميإلا اذه

 . 4 629 نوكرشم مهو الإ هّللاب مهرثكأ نمؤي امو
 لبق برعلا مهب دارأ ؟انه سانلاب دارملا امو «سانلا رثكأ ىأ 4 مهرثكأ )»

 .مجعو برع سان نم هيلع لدت ام لكل ةملكلا لومش ىنعمب

 ئموت ةيخيرات ةقيقح نايب ىماسلا صنلا اذه ىف نوكي لوألا ضرفلا ىلع

 هتوعد مومعو اا سرع ل سو هبال يحن هللا ىلص ىبنلا ثعب ةمكح ىلإ

 [ماعنألا] © 659 .. لاسر لعجي ثيح ملأ هلا .. ]9 دعب نم مهفوفص نيب نم

 هناحبس هّللا عم ناثوألا نودبعي كلذ عم مهنكلو .هتامصو هتاذ ىف دحاو هنأو ءىش

 دحألا دحاولا هللاب ناميإلا نيب نوعمجي .جحلا ىف مهتيبلت ىف اوناكو «ىلاعتو

 )١( /4ج :ميظعلا نآرقلا ريسفت 768.
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 كيبل :مهتيبلت ىف نولوقي اوناك نيكرشملا نأ :نيحيحصلا ىفف ءهعم هريغ كارشإو
 ىبنلا نأ :ملسم حيحص ىفو ؛7١2كلم امو هكلمت كل وه اكيرش الإ كل كيرش ال

 ىأ ««دق دق» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق «كيبل مهللا كيبل اولاق مهعمس ناك ِِ

 , "0اذه ىلع نوديزي هل بسح بسح

 قلاخلا هدحو هنأب مهملعل هللاب الإ نوثيغتسي ال ةدشلا ىف اوناك مهنإو

 ديحوتلا ىلإ برقأ اذهب اوناك دقلو «ةدابعلا ىف هريغ هب نوكرشي مهنكلو «ثيغملا

 مهلوقو ناثوألل مهتدابع نالطب الإ ةينادحولا ىلإ ىعادلا ىلع سيلف «مهريغ نم

 بجتسأ ينوعدا ... 7 هدابع نم بيرق هللاف «ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام
 م مت

 .ءاعفش نم هدنع مهل امو [رفاغ] © 53 ... مكل

 ىناثلا ضرفلا ىلعو «ةيلهاجلا برع مهب دارملا سانلا نأ قطنم ىلع اذه
 هلل ديحوتلا اوصلخأ امهم كارشإ لاح مهيرتعت سانلا رثكأ نأ ىنعملا نوكي ثلاثلاو

 اهنكلو «ناثوألا ةدابع ىلإ نيينثولاب تدأت دقو سانلا ىلع رطيست ماهوألاف «ىلاعت

 نكلو مهودبعي مل ءصاخشألا لوح ماهوأ ىلإ مهب تدأت مهدعب ءاج نمل ةبسنلاب

 .رشب مهنأو «تاقولخم مهنأب اونمآ نإو «ةيفخ ىوق مهيف اودقتعا

 هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع ىور «ىقرلا ىف كلذ نوكي ام رهظأ نإو
 بابلا ىلإ ىهتناف ةجاح نم ءاج اذإ هللا دبع ناك :تلاق بنيز هتأرما هتور ربخ هنع

 ىدنعو «حنحنتف «موي تاذ ءاج هنإو .ههركي رمأ ىلع مجهي نأ ةهارك حنحنت

 ىقنع ىف ىأرف «ىبناج ىلإ سلجف لخدف ءريرسلا تحت اهتلخدأف «ىنيقرت زوجع
 هللا دبع لآ نإ :لاقف ء«هيف ىل ىقر طيخ :تلق «؟طيخلا اذه ام :لاقف ءاطيخ

 نإ) :لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تعمس «كرشلا نع ءاينغأل

 . "7(كرش مئامتلاو ىقرلا

 . قباسلا عجرملا (5) .(75*50) اهتقوو اهتفصو ةيبلتلا - جحلا :ملسم هاور )١(

 :هجام نبا هوحتبو ة ةري سول دوعسم نب هّللا دبع دنسم  ةباحصلا نم نيرثكملا دنسم :دمحأ هاور ام رظنا ةرفز

 . (7178284) مئامتلا قيلعت ىف بطلا :دواد وبأو 3071(«2) مئامتلا قيلعت - بطلا
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 ٠ يل لللللللااا06060ا0اا

 ل <

 :كرشلا نم ةيلاخلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةيقر تناك دقلو

 رداغي ال ءافش ؛كؤافش الإ ءافش ال ءفاشلا تنأو فشا .ءسانلا بر سأبلا بهذا»

 . 1 7(امقس

 ذوعأ لق :نيتذوعملاب تناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةيقر نأ ىورو

 . "”اهرخآ ىلإ سانلا هلإ سانلا برب ذوعأ لقو اهرخآ ىلإ قلفلا برب

 تعفد بيغلا ةيحان نم سانلا ىلع رطيست ىتلا ماهوألا نإ قحلا ىفو

 ةدابع ىلإ برعلا نم نيكرشملا تعفدو ؛كرش وهو «ثيلثتلا ىلإ ىراصنلا
 .ناثوأآلا

 ىلإ رمآألا ضيوفتو ء«ديحوتلا ىلع صرحلا ىلإ نينمؤملا وعدت ةميركلا ةيآلاو
 ةوق هيف نأ قولخم ىف نودقتعي الف «ةلضملا ماهوألا نع اودعبي نأو «ىلاعت هللا

 ىراصنلا تدأو برعلا ةيلهاج ىف كرشلا ىلإ تدأ ماهوألا نإف «عفنت وأ «ىفشت

 راجحألا ةدابع ىلإ مهب تدأت ىتح مهيلع رطيست ماهوألا لازت الو «ثيلثتلا ىلإ

 .ليثامتلاو روصلاو

 هللا ليبس

 :ىلاعت لاق

 هلآ اَذَعنم : هيي أَم
1 

0 _- 

 هأفأ
 رول د هذ 6

 وره لَ :070) تنورعْمالْمهَو ةمغب هَعاَسلا مهبتأتو
 2010 02 6 اس سس خص دس هال 02

 َنحْسَو حتا نمو لاك وبس
 َتَلِلَبَق نِماَمْلَسَرَأآَمَو ايل كركر ملا منَ امو

 .قباسلا رظناو . نسح ثيدح اذه ىسيع وبأ لاق (71/8/8) ضيرملا ءاعد  تاوعدلا :ىذمرتلا هاور )١(

 - مالسلا :ملسمو 36227 ةلاضف نب هللا دبع دنسم - راصنألا دئسم ىقاب :دمحأ مامإلا هاور ام رظنا قفز

 .(5050) ثفنلاو تاذوعملاب ضيرملا ةيقر

 لاك ا
- 



 فيسوي ةروس ريسفت اال

 1111و للا ولللل 2

 دا برسل

 2 0 2ك 20 و
 9٠

 ف أو ريِبركعكشْلا ل ضأن مهلا حف الاجر مروع ئ 0. 00 6
 72 عمشمر 2 02 ها 6 ريغ ل م 02

 1 أورظنِف ضر
 0 َنوَقْسماََفأ وقتا لَ َوَرْحْكل اراد

2 00 

 1 حاط د مَعَ مو لسرل| سكيت 0060 بس اذإ

 ٌديمِرَجُمْل ولا ماتش فروت م جتف حلف انرصن

 ركام بتال يود دم سس كد 5

 هرم حر د حرا ع

 ايدي ني ىِرْلا ٌقيرَصَت نجحلآَو ىَرَفْياَسدَح

 (إ نونو وة َحَبَو ىَدهَوِءَىَن لك َليِصْفَتَ
 بعاللا هرضاح هقرغتسي هلبقتسم نع وهل ىف نوكي ناطيشلا هعدخي نم نإ

 هاس وه لب «لبقتسملا اهب فرعتي ةربع هل وأ هريغل ىضاملا نم ذختي الو «ىهاللا

 لاق اذلو ءهب ءوجي ام ىلع رقتساو هنمأ هنأك «هلبقتسم رمأ ىف ركفي ال وهل ىف

 مُهَيِتأَت نأ اوُسأََأ :هيف مه امو مهرضاح مهقرغتسا نيذلا نيكرشملا ىف ىلاعت
 ءامئاد ةرادصلا هل ماهفتسالا نأل ؛ريخأت نع ةمدقم (ءافلا) 4ِهّللا باذع نّم يشاع
 اوكرشأو اوُهَّلَأ ؛هدعب ام هيلع لد فوذحم بسانم لعف ىلع ةلخاد ةزمهلا وأ
 ىتلا ىشاوخلا نم ةيشاغ ّىأ ىأ .4هّللا باع نم ٌةَيْشاَع مهيتأت نأ اونأَفَأ ال اوئبعو

 مهاشغت بايث اهنأكو ,مهنم لفسأ نمو مهقوف نم مهمعتف «باذع نم نوكت
 اورفك ىتلا ةيبرعلا ممألا نم ربعلا كلذ ىف مهلو «مهيلع ةغباس نوكتو «مهمعتو
 هللا رمد وأ اهلفاس اهيلاع ىلاعت هللا لعج وأ «ةيتاع رصرص حير اهتءاجف هللا معنأب

 مهب هللا فسخُي نأ تاَيّسلا اوركم نيذْلا نم :مهيف ىلاعت لاق امك ٠ ؛ مهيلع

 مه اَمَف مهين يف ْمهَدْحَي وَأ 65) َنوَرَعْشَي ال تيَح نم باذعلا مهني وأ ضرألا

 .[لحنلا] 4 69 ميحر فوُوَرل مكبر َنِإَف فوَحَت ىلع مهذخأي وأ 69 نيزجعمب
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 ةعاس ىهو «ةيضاقلا مهيتأت نأ امإو «ضرألا ىف مهداسفو مهيغو مهرفكل

 موي بقرتي الو «ةمئاد ايندلا ةايحلا نظي نم لامعأ نيرفاكلا لامعأ نأ ىلإ ةراشإ

 © ةتغب 8 :هلوقو ءاهلابقإب © نورعشي ال مهو # :ىلاعت هلوقو «هءارو امو ةمايقلا

 مهيغ ىف مه لب «نوعقوتي الو نوبستحي ال ثيح نم مهؤجفت اهنأ ىلإ ةراشإ

 .نورمتسم 5

 ,مهدانعو مهراكنإب لابم ريغ قحلا ىلإ مهوعدي نأب هيبن رمأ ىلاعت هللا نإو

 .ادبأ اهنع ىني ال هتوعد ىف رمتسم هنإو

 نم انأ امو هللا ناَحْبسَو ينعبتا نمو انأ ةريصب ىلع هللا ىلإ رعدأ يليبس هذه لف

 .4 609 نيكرخملا
 ىلإ انه ةراشإلا 4 يليبس هذه لق :لاقف هرمأ مهغلبي نأب هيبن ىلاعت هللا رمأ

 اونمؤي نأو ءاكيش هللاب اوكرشي الأو «ةدابعلا ىف ديحوتلا نم هيلإ مهوعدي ام

 كلذ نمو «نوحصي امك نويحيو «نوماني امك نوتومي مهنأو ءروشنلاو ثعبلاب

 ءديحأ ال ءاهكلسأ ىتلا «ىليبس ىه» ةوعدلا هذهف ءادبأ رانلا وأ ادبأ ةنحجلا نوكت

 نمو ظ ىلاعت هللا ىنضبقي نأ ىلإ ةوعدلا ىف رمتسم انأ ءاهيلإ وعدأو ءاهيف ضامو
 الو نيناو ريغ اهليبس ىف ريسلاو ةوعدلا هذهب فيلكتلا ءبع نولمحي 4 يعل

- 

 . نيرصقم

 ءاهيف هبجاوب موقي لك نينمؤملا ىلع ضرف هللا ىلإ ةوعدلا نأ ىلع لدي اذهو

 فالتخاب تاجردو اولع بوجولا فلتخيو .قحلا ىلإ ةاعد ؛ىيهت ةيمالسإلا ةلودلا

 هلوقو «ةوعدلا قحب مايقلا ىلع ةردقلاو ةفاقثلاو ملعلا ثيح نم داحآلاو تاعامجلا

 ىلع لدي اذهو ؛«هليلدو هتجحو قحلاب ملع ىلع ىأ 24 ةريصب ىلع : ىلاعت

 «سانلا سوفن ملعيو قحلا كردي ةذفان ةريصب هل نوكي نأو «ىعادلا ملع بوجو

 .اهتوعدل هعابتا بجي امو



 فسوي ةروس ريسفت اال

 0111 لالا
 2 و لبي

 ءاعشاخ اعضاخ هل حبسأو «كيرشلا نع ههزنأ 4هّللا َناَحْبسَو :لوقيو
 تاومّسلا هل حبست )» :هل حبسي دوجولا ىف نم لكو «هباذع فاخأو هتمحر وجرأ

 ا... مه نوهت اف كلو هدنحب يسم الإ ويش نم إو نيف نمو ضألاو سا
 ىلاعت هلل عوضخو «قلطم هيزنت 4 هّللا ناَحَبْس ل :ىلاعت هلوقو [ءارسإلا] 4 59

 :لوقي نأب هرمأف مهلثم نوكي نأ نم مهسأيأ مث هلك دوجولا نمو .لوسرلا نم

 هذه نإو «مكنم ءىرب انأف مككرش ىلع متررمتسا نإ 4نيكرشمْا نم انأ اموإ»
 رصنلا نإو ءاهيلإ مهوعدو .مهماوقأ ىف اهب اوثعب نيعمجأ نييبنلا ليبس ىه ليبسلا
 :ىلاعت لاق اذلو ؛قحلا ةوعد باحصأ مهنأل :مهل هللا نم

 ضرألا يف اوريسي ملأ ئرقلا لهأ نم مهيلإ يحوُن الاجر الإ كلبق نم السر امو»

 القأ اونا نيل ريح ةرسخآلا رادو مسهلبق نم نيذللا ةبقاع ناك فيك اورظسيف

 . 460 نرلقت
 هيزنتو «ديحوتلا نأ ىلع لدت 4 يليبس هذه لق :ىلاعت هلوق دعب ةيآلا هذه

 ىبنلا نأ ىلع «ايناث لدتو «كلذ ىلع لدت ىهف «نيعمجأ نييبنلا ةلاسر ىلاعت هللا

 ءايبنأ ةوعدلا هذهب هقبس لب «لسرلا نم اعدب نكي مل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ال ءاهب نوعدي لاجرب نوكت هقلخ ىلإ هللا ةلاسر نأ ىلع اثلاث لدتو .نوقباس

 يف يشْمِيَو ماعّطلا كأي لوسّرلا اذهل ام ...  :مهلوق ىلع در كلذو «ةكئالمب

 ةلاسرب بطاخي كلم مهيلع لزني نأ مهبلط ىلعو [ناقرفلا] 4 0 ... قاوسألا

 ام مهيلع انسْبللو الجر هانلعِجُل اكلم ُهاَنلعَج ولو مهيلع درلا ىف ىلاعت لاق دقو ءهللا

 . [ماعنألا] 4 ©) توسل

 نوشميو ماَعّطلا نولكأيل مّن الإ نيلسَرمْلا نم كلبق انْلسرَأ امو ف :ىلاعت لاقو
 ماَعَّطلا نوُلكأي ال ادسج مهاَنلعِج امو 9 :ىلاعت لاقو [ناقرفلا] 40 ... قاوسألا يف

 . [ءايبنألا] 4 (2) نيدلاَخ اوناك امو



 ففسوي ةروسريسفت
 اللاوو تاو للللللا

 أ برسل

 درت ىتلا ةعطاقلا تالالدلا لمحت اهريغو تاميركلا تايآلا هذه تناك اذكهو

 . مهراكنإ

 نم سيل 4مل يحوًُالاَجر الإ كلي نم اَنْ امو :ىلاعت هلوقو
 مهلاصتا نكلو «ةكئالم اوسيل مهنأ ىأ مهيلإ ىحون الاجر الإ كلبق نم مهانلسرأ

 هتدابعبو «هيهاونو هرماوأب ىلاعتو هناحبس مهيلإ ىحوي ىحولا قيرطب ىلاعت هللاب
 نم لسرلا ءالؤه نأ ىأ «ىرقلا لهَأ نَمإ» :ىلاعت هلوقو ءهل كيرش ال هدجو

 لوسرلا نأ :امهدحأ نيرمأ نايب اذه ىفو «ةميظعلا ناملا ىه ىرقلاو «ىرقلا لهأ

 ءمهطسوأ نم هوفرع «هموق نم نوكي هنأ امهيناثو «ةميظعلا ندملا لهأ نم نوكي

 هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم ىبنلا نأش ىف ىلاعت لاق امك ءاقدصو ةنامأ مهرثكأو

 نيسؤملاب مُكيلَع صيرخ عام هيلع ريزع مكس نم لوس عهدا دقلإ» ملسو
 . [ةبوتلا] 4 65) ميحُر فوعر

 لاوحأب ملع ىلع لوسرلا نوكيل ءاهيف نوثعبي ندملا لهأ نم هللا لسر ناكو

 ةسرطغ ريغ نم ةناكم اذ نوكي ءرومغم ريغ اروهشم مهنيب افورعم نوكيلو «سانلا
 .اهدعب قدصلاب هل ةداهش نوكتف «ةوبنلا لبق «مهيف

 اوسيلو «سانلا نم لسرلا نأ ىهو «ةقيقحلا هذه ىلاعت هللا نيب دقو

 اورفك نيذلا رايد فرعتو «ضرألا ىف راس نمل نايعلاب ةفورعم اهنأو «ةكئالم

 نم نيدلا ةَبقاع َناَك فيك اوُرظنَيَف ضرألا يف اوًريسَي ِملقَأ إل :ىلاعت لاقف. ءلسرلاب

 ىكرشمل راذنإ هيفو ءالاجر اوناك لسرلا نأ ناهرب هيف ىماسلا صنلا اذه 4 مهلبق

 هسفن ىف لمحي راذنإ هنإو «مهيغ ىلع اورمتسا اذإ هيلإ نولوئي ىذلا لآملاب برعلا
 ءمهرفكو مهراكنإ ببسب اوكله نيذلل موسرلاو راثآلا نم هناهربو «هليلد

 .راكنإلاو دانعلل تالعتلا مهلاحتناو

 ىهو ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل (ءافلا) 4اوريسي ملأ :ىلاعت هلوقو
 ماهفتسالاو «نايبلا ىف ةرادصلا هل ماهفتسالا نأل ؛ماهفتسالل ميدقت نع ةرخؤم



 فسوي ةروس ريسفت ااه
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 ضرأللا ىف ريسلا ىلع ضيرحت هيفو ءاوريست مل ىنعملاو ؛تابثإ ىفنلا ىفنو «ىفنلل
 اوفرعيلف «مهلثم اودناعو «راكنإلا ىف اوجلو اوركنأو «مهلبق نم نيذلا ةبقاع اوريل

 .مهوقبس نم رمأ هيلإ لآ امم مهلاح

 ىلاعتو هناحبس راشأ دقو «مودأو ىكنأو دشأ ةرخآلا ىف كلذ دعب مهلآم

 ريح ةرخآلا رادّلَو ا :هتاملك تلاعت لاقف ءمهلبق نم نيذلا ةبقاع نايبب كلذ ىلإ
 نوجني اوقتا نيذلاو ءمكلبق نم نيذلا باصأ ام مكبيصيس هنأ ىأ «اوقتا نيِذْل
 كلذف مهءازج اهدحو ةاجنلا تسيلو «نيرفاكلاب لزني ىذلا قحاسلا باذعلا نم
 ريخ ةرخآلا رادلو 8 ادكؤم لاق اذلو «ةرخآلا ىف ىباجيإلا ءازجلاو «ىبلس ءازج

 مهيلع تبلغو «باذعلا اوقتاو «كرشلا اوقتاو «هللا بضغ اوقتا ىأ ,4 اوقّتا نيِذّلل

 .قحلل ناعذإلاو ناميإلاو ىوقتلا مهسفنأ تاذ ىف

 القأإ :لاقف ءمهلوقع لامعتساو ءريكفتلا ىلإ ىلاعتو هناحبس مهاعدو
 لاوحأ نم اهلبق ام نإف ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل انركذ امك (ءافلا) 4 نولقعت
 ةزمهلاو «ريكفتلاو لقعتلا ىلإ مهوعدي راربألل ةمايقلا موي نوكي امو «ممألا

 لامعإ ىلإ ةوعدلل راكنإ هنإف ءركفلاو لقعلا ىلع ثعابلا ىراكنإلا ماهفتسالل
 .ميلع ءىش لكب هللاو «مهلآم ربدتو «لقعلا

 ءمهسأي لاح رمألا لآمو «لوسرلا لامعأ ىف هتنس ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 .هتمكح تلاعت لاقف

 الو ان نَم يجف انرصن مهءاج اوبذك دق ِمِهّنأ اونظَو لسرلا سأيتسا اذإ ئتح )ف
 . 469 نيمرجملا موَقلا نع انسب دري

 اوءاج لسرلا نأ ىنعملاو «هتياغ 4 ىتح ظو دعب ءاج امب ردقم مالك انه

 نيذلا نم نورخسي اوناكو نيرفاكلا راوجب نونمؤملا لقو ءاوبروحو اوبذكو اوعدو

 . 4 انرصن مهءاج اوبذك دق ِمهْنَأ اونظو لسرلا سأيتسا اذإ ئّتح ظ اونمآ



 فيسوي ةروس ريسفت اهب
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 «لاقف ءمهسأي نم ةروص روصو ءاسمأي مهلاح تراصو «هوبلط امو ؛«هوبلط

 «لوهجملل ءانبلاو فيفختتلاب ىلوألا ةءارقلا © اوبذك ظ ىف ناتءارق انهو ءرصنلا

 مأ ةءارق ىهو ءاضيأ لوهجملل ءانبلل (لاذلا) ديدشتب ةيناثلاو «نيرثكألا ةءارق ىهو

 اوملع ىناهنصألا بارا تافرفم ىف ءاج امك فيفتتلا ةءارق ىلع ىنعلاو

 37 : هنع هللا ىضر بغارلا ةرابع صن كيلإو ءمهيف بذكلا نونظب راذنإلا رابخأ

 نم اوّقَلت مهنأ اوملع ىأ 4« اوبذك دق مهنأ اونضو لسرلا سأيتسا اذإ ئتح ا :ىلاعت

 ءىش ىلإ اوبسُن اذإ  اونزو ءاوقسف وحن اوبذكف «بذكلاب مهيلإ اولسرأ نيذلا ةهج
 .اورذنأ ام بذك نوبطاخي نم سوفن ىف عقو هنأ اونظ اذه ىلع ىنعملاو «كلذ نم

 مهنوبطاخي نيذلا نأ لسرلا مهوت ىتح «.هولجأ ىذلا دمألا لاط دق هنأ ىأ

 .مهبذك ىلع اليلد نمزلا لوط نم اوذختاو ,مهراذنإ ىف نوبذاك مهنأ

 اوملع ىأ اونظ ىتح | وسئيتسا دق لسرلا نأ ىنعملا نوكي ديدشتلا ةءارق ىلعو

 نم نمؤي نأ .. . # :ىلاعت هللا لاق امك ءاونمآ نم ريغ ناميإ نم اوسكيف اوبذُك مهنأ

 .[دوه] © © . . . نمآ دق نم الإ كموق

 رطاوخ نم سأيلا دنع رشبلل ضرعي ام ىنعمب وأ «ملعلا ىنعمب انه نظلاو

 وهف ءاذه ىف ىرشخمزلا مالك كل لقننلو «مهيلإ ثوعبملا رمأ ىف نونظي مهلعجت

 ىلع محقت الو ءمجهت ريغ نم اهيمارمو نيترابعلا ىناعم ىف ةريصب ذافن ىلع لدي

 ديدشتي نوقابلا أرقو ((رفعج وبأ) ديزيو «فلخو ىئاسكلاو ةزمحو مصاع فيفختلاب 4« اوبذك ةءارق 220(

 .070 /7ج راصتخالا ةياغ .لاذلا



 فسوي ةروسريسفت ا

 5111 اال لل 2

 ا برسل

 مهنأب مهنع مهتثدح نيح مهسفنأ مهتبذك ىأ 4 اوُبذك دَق مِّنَ اونَظَو » :لاق ىناعمل
 دق «هللا نم رصنلا راظتناو رافكلا نم ةوادعلاو بيذكتلا ةدم نأ ىنعملاو «نورصني
 ءايندلا ىف مهل رصن ال نأ اومهوتو «طونقلا اورعشتسا ىتح تدامتو تلواطت
 اونظو ءامهنع هللا ىضر سابع نبا نعو .باستحا ريغ نم ةأجف انرصن مهءاجف
 ارناك :لاقو .رصنلا نم هللا مهدعو ام اوفلخأ دق مهنأ اوبلغ وأ اوفعض نيح

 رصَن ىَتَم هعم اونمآ نيِذّلاو لوسرلا لوقي ئتح اوُللزو ... 8 :ىلاعت هلوق التو ءارشب
 رطخي ام نظلاب دارأ دقف سابع نبا نع اذه حص نإف «[ةرقبلا] 4659 ... هّللا

 ؛رشبلا هيلع ام ىلع سفنلا ثيدحو ةسوسولا هبش نم بلقلا ىف سجهيو كابلاب
 نم لجر ىلع زئاج ريغف رخآلا ىلع نيزئاجلا دحأ حيجرت وهو نظلا امأو
 فلخ نع لاعتم هنإو «مهبرب سانلا فرعأ مه نيذلا هللا لسر لاب امف «نيملسملا

 ةهج نم اوبذك مهنأب مهيلإ لسرملا نظو :ليقو حبق لك نع هزنم ء«داعيملا
 .مهيلع نورصني مهنأ ىف لسرلا مهتبذك ىأ «لسرلا

 سابع نبا لوق تدر ةشئاع نينمؤملا مأ نإ :لوقن ليلحتلا اذه دعب هنإو

 .دعولا فلخ هللاب نونظي ال لسرلا نإ :تلاقو امهنع هللا ىضر

 فيفختلا ىلع ءاوبذك دق مهنأ اونظو ىنعم نإ :لوقن نأ لوقلا ةصالخو

 عاقيإ ىف اوبذك مهنأ مهيلإ نيلسرملا سوفن ىف ىقلأ هنأ اونظي نأ لوهجملل ءانبلاو

 عم ىقالتت ىهو «ىرشبلا ركفلا سجاوه نم عون قطنلا كلذ نإو «مهب باذعلا

 مهم مُكلبق نم اوَلخ نيا لم مكي امو لا اولخدت نأ متبسح مأ )ف : ىلاعت هلوق

 رصن نإ الأ هللا رصن تم هَعم اونمآ نيذّلاو لوسّرلا لوقي ىَتَح اولزلزو ءارضلاو ءاَسْأَبلا
 . [ةرقبلا] 4 659 بيرق هللا

 يجن » «نوبستحي ال ثيح نم ةتغب ىأ 4 اًنرصن مهءاجإ :ىلاعت هلوقو
 «تاحلاصلا اولمعو اونمآو اوقتاو ةقيرطلا ىلع اوماقتسا نيذلا مهو 4 ءاَشّن نم

 هيلع اوقفتاو مارجإلا ىلع اوعمتجا نيذلا «نيمرجملا موقلا نع انسأب دري الو»

 .هيلع اوعمتجاو مارجإلا مهنأش نم اموق اوناك ىتح



 ففسوي ةروسريسفت
 اللا لل

 5[ ب

 يل

 وهز

 كمئاخ

 ةغالب صصقلا ةياغ ىصقأ تغلب ىتلا ةروسلا هذه ماتخ ىف :ىلاعت لاق

 موجهلا نطاوم ىف ربصت فيكو «ةيوقلا ةدارإلل انايبو «ايقلخو ايسفن املعو «انايبو

 ىف قفرلاو «ةبحملاو «ءافولاو «ةفرحنملا تاوهشلاو «ةحماجلا ءاوهألاب اهيلع

 . ريخلل ةاتاوملا فطلو «ريبدتلاو (ةمكحل اب رومألا جالعو «ةلماعملا

 ام بابلألا يلوأل ةربع مهصصق يف َناَك ْدَقَل 8 :ةروسلا هذه ماتخ ىف ىلاعت لاق

 موف مشو ىو ميش لك لصف هني ب يدل عدت كلو وي ني داق
 . 4 59 دوسي

 عطقك «ةصق عمج رسكلاب صصقلاو «نيضاملا نع رابخإلا :حتفلاب صّصَقلا
 يلوأل ةربع مهصّصَق يف َناَك دلل :ىلاعت هلوقو ,كلذ ريغو «ةعطق عمج

 مهضعبو «مالسلا هيلع فسوي ةصق ىلع صصقلا نيرسفملا ضعب رصق ,4 بابلألا

 دوعي مهصصق ىف ريمضلا نوكي كلذ ىلعو ءاعيمج ءايبنألا صصق ىلع هممع

 ميهاربإو سيردإو حونك ميركلا نآرقلا ىف مهرابخأ تركذ نيذلا ءايبنألا ىلإ

 ريمضلا نوكي لوألا ىأرلا ىلعو ؛بوقعيو «فسويو «طولو «ىسيعو ىسومو

 .هتوخإو هيبأو فسوي ىلإ دوعي

 رسك ةءارقل كلذو «ءايبنألا ىلإ ريمضلا دوعب ىناثلا ىرشخمزلا حجر دقو

 تسيلو «ةدحاو فسوي ةصقو «ةدحاو ةصق تسيلو ءاصصق نوكت اهنإ ذإ «فاقلا

 ّ .ةددعتم اصصق

 «مالسلا هيلع فسوي اهب صتخا «ةدحاو ةصق فسوي ةصق نإف نكي امهمو

 لاحل نايب اهيف «ةفلتخم ربع اهيفو ؛مالسلا هيلع فسوي اهبطق ةعونتم رابخأ ىهو

 ةوق نم سفنلا ىف امو «ءاوهأ نم هب كرتعت امو «عزانم نم اهورعي امو «سوفنلا

 ىمحي ام اهيف امو «نوقاسني نيذلا ءافعضلل دساف غوزنو «نيدتهملل ربصو ةدارإ

 ميظنتو «ةعامجلا ريبدتل نايب اهيفو «تافارحنا نم اهورعي امو «تافآ نم تويبلا



 فسوي ةروس ريسسدفت اه

 000 لا :
 از برسل

 ىنس نم راخدالا نم بجي امل نايبو ,ءلدعو .ءصالخإو «ماكحإو ءاهداصتقال

 امم ًاليلق الإ هلبنس يف هورذف مئدصح اَمَه. .. » :ىلاعت لاق امك «ةدشلا ىنسل ءاخرلا
 . 4 ©9 نرلكأت

 هيلع فسوي فاصوأ ىف اهارت ؛لداعلا مكاحلل ةروص فسوي ةروس ىفو
 . مالسلا

 جلتعت امدنع ربصلا اهرهظمو «ةدارإلا ةوق ةزرابلا تافصلا هذه ىلوأو

 . تاوهشلا بابسأب سفنلا

 مكاحلاف «هءارو قاسني الو ءبضغلا دنع هسفن طبضي نأو «ةانألا :اهيناثو

 ءهيلع نيبذاك ةقرسلاب هتوخإ هامر دقو «ملظيو ءهطشي بضغلا ءارو ريسي ىذلا

 هنم مهل قبس وأ «هل نيذؤم اوناك ولو «تاجاحلا ىوذب ةيانعلا :اهئلاثو

 .هتوخإ لماع امك ىذألا

 فسوي لاق امك .هحلصي ناك نإ رمألا بلطو «سفنلاب ةقثلا :اهعبارو

 ةرادجو ةنيب نع ةعبتلا لمحت نم ّرفي ملف 4 ضرألا نئازخ ئلع ينلعجا »

 .رضح امو ىضم ام ملعي «ةكردم ةيوق ةركاذ عم «قاقحتساو

 مكاحلا نيدتف «ءكرشي الف .هدحو هتدابعو «ىلاعت هلل صالخإلا :اهسماخو

 . هلل اعضاخ هلعجي

 ىلع ىلاولاك وهف مهب اقيفش سانلا ةلماعم ىف اقيفر نوكي نأ :اهسداسو

 ىف وهو ىتح فسوي ناك اذكهو ءهيلإ مهيندي ام هلفرو هقفر نم مهيطعي «ميتيلا

 «هباحصأو هبابحأ مهنأب نينوجسملا عم هنجس ىف وهو «مهيداني ناك دقف ءهنجس

 الف «ةوادعلاو دسحلا هب ىوادي بابسأ دجوت امدنع وفعلا قفرلاو ةقفشلا نم نإو

 لكو ء«ريشعلا بيرقتو «ديعبلا ءاندإو ةبحملاو وفعلاك داقحألاو دسحلا ءىش ثتجي
 .فسوي ىف ناك كلذ



 فسوي ةروس ريسفت ل

 7 رزيب جل الل

 ريغ نمو «نيل ىف ةقثلا ذخأ فيك انيأر دقو ءرومألل ىنأتلا :اهعباسو

 ءرومألا رئاغص ىف رهظو «هنم ابصنم ىلعأ وه نميف كلذ رهظ ءزيزعلا نم تانعإ

 نم هيخأ لحر ىف ةياقسلا هعضوب لب «لاتتقا ريغ نم هاخأ هئاقبتسا يف تيأر امك

 . مهلوقب هذفنو «مهتنسلأ نم مكحلا ذخأ مث «.هصخشل هَل ماهتا ريغ

 ةمحرلا ةدئام ىلع هيبأب ىقتلا ىتح «ىنأتلاب رومألا ذخأ كلذ دعب نم مث

 . ةيادهلاب لالضلاو «ةبحملاب ةريغلاو ءوفعلاب دقحلا لتق دقو «راثيإلاو ةدوملاو

 هلوق ىناعم ىف ةروسلا لوأ ىف اهنم اضعب انركذ دقو «ةريثك ربع ةروسلا ىفو

 . 4 0 نيلئاّسلل تايآ هتوخإو فسوي يف ناك دَقَل ا : ىلاعت

 ريمضلا 4 بابلألا يلوأل ةربع مهصصَق يف ناك َدَقَل ا :ىلاعت هلوق نإ :انلقو

 ءربع نم اهنم حولي ام ضعبب فسوي ةصق نحن انصصخو «ءايبنألا ىلإ دوعي
 ناك امم ذخألاب رضاحلا ىف هلمع بجي ام ءاهيف فرعي ىتلا لاحلا رابتعالاو ةربعلاو

 ءىضي رون هنأ ملعيو «عئاقو نم ىضاملا ىف ناك ام ربدتيو ركفتي نأب ىضاملا ىف

 ءاهتياهنو اهبقاوع ىف هباشتيو .هماثآ ىف هباشتي ناسنإلا نبا ناسنإلاف ؛رضاحلل

 نمل ليج لك ىف بقاوعلل نايب بقاوعلا نايبو «ليبق وأ ةعامجل ماثآلا هذه ركذف
 راذنإ لسرلا صصق ىف ناك اذلو «لوألا فلخ ىذلا ليجلا اذه لهأ نم اهيف عقي

 رخأتي امهم بيرق تآ لكو «تآ هللا رصن نأب نينمؤملاو ىبنلل ةيلستو نيكرشملل

 .نامزلا

 ىتلا لوقعلا ىأ بابلألا ىوذ نم اونوكي نأب نيربتعملا ىلاعتو هناحبس ديقيو

 ءاهتاياهنو ءاهيدابم نوربدتيو ءاهقئاقحو رومآلا بل ىلإ اهكاردإ ىف بهذت

 2 نيلوألا ريطاسأك عرتخيو ىرتفي ائيدح نكي مل هنأ هناحبس هللا نيبيو

 ىلمت يِهَف اهَسْكا َنيِلَوَألا ٌريطاَسَأ .. . ]» اهنأ نوكافألا لاق امك 4 ىرتفي ائيدح َناَك

 ناك ام ىأ ىفنلا مومعل  انيدح ىف ريكنتلاو [ناقرفلا] 4© ًاليصأو ةركب هيلع

 «غارفلا هيجزتو ةيلستلا درجمل اعارتخا عرتخيو ىرتفي ثيدح ىأ 4 اثيدحإل



 فسوي ةروس ريسفت 8#
 اللا 4 (

 2)ظ”1ذ11آ1 1 ]1

 ار برسل

 «لبق نم ةيوامسلا بتكلا اهب تءاج رابخأ ناك لب «ثيداحألاب «درجملا ىلستلاو
 نيب ل قيدصت هيف مالك هنأ ىأ 4 هيدي نيب يذلا قيدصت نكلو > :ىلاعت لاق اذلو
 قيدصت 8 :هلوقو «ةقداصلا ةاروتلاك هلبق نم تلزن ىتلا ةيوامسلا بتكلا نم هيدي

 ردصلا نأل ؛هب تربخأ اميف اهقدصو ءربخأ اميف هقدص تابثإ هيف 4 هيدي نيب يذلا
 نيب رضاح هملعب هنأكو «هقبس امب نآرقلا ىف 4 هيدي نيب إ» ةملكب ربعيو «دحاو اهيف
 . هيدي

 ىهو «نآرقلا نم اهنإ لاقو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا اهركذ دقل
 كلذ ناكو ءاهنم فئازلل ةئيبمو ىراصنلاو دوهيلا دنع بتكلا نم قداصلل ةقفاوم
 دهاعم الو ملع مهدنع سيل نييمأ موق ىفو «بتكي الوأرقي ال لجر ناسل ىلع

 «ماشلا ىلإ ناتلحر الإ هل فرعي مل لب «لاحترالاو ةعجنلا ريثك ناك امو «ملعلل

 ش .هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا ىف ةيناثلاو «ةرشع ةيناثلا ىف امهادحإ

 ىلإ دئاع « ىَرَحُفُي اًثيدح َناَك امل :ىلاعت هلوق ىف رتتسملا ريمفلاو

 ىلص ىبنلا قدص ىلع ليلدو «ةقباسلا بتكلا ىف ءاج ال قدصم وهو «صصتقلا

 اذإ قحلاب ناميإلا مهنأش نم موقل ةمحرو ةياده هيفو «ملسو هيلع ىلاعت هللا
 ةمحر هيفو «نيبذكملا ةبقاعو نييبنلا ةوعد هيف نأل ةياده هيف صصقلاف مهءاج

 .رفكلا ةبقاع نينمؤملا بينجتل

 وهف صصقلا ىلع لمتشملا ميركلا نآرقلا ىلإ دئاع ريمضلا نوكي نأ حصيو

 كلذ صخو «ةمحر ةيادهلا نأل ء.ةمحر وهو «هّللا دنع نم هنأل «ىده هتاذ ىف

 ليصفتو هيدي نيب يذلا قيدصت نكلو )ل «مهءاج اذإ قحلل نونعذيو نونمؤي نيذلاب

 .روب موق مهف نونمؤي الو نونعذي ال نم امأ 4نوُنمْؤي موَقَل ةمحرو ىدهو ءيش لك



 هلوقل «دعرلا ةروس» تيمسو «ةيآ نوعبرأو ثالث اهتايآ ددعو «ةيندم ةروس

 نوكلا تيمس ولو 409 ... ةكئالملاَو هدّمَحِب ُدَعَرلا حَبَسيَوظ :اهيف ىلاعت

 .ةمكحم ةيمستلا تناكل ةيادهلاو

 :ميركلا نآرقلا ىلإ ةراشإب اهبقعأو ,« رْملا 9 ةدرفملا فورحلاب تأدتبا دقو

 . 4 نونمؤي ال سائلا رثكَأ نكلو قحْلا كبَر نم كي كيِلِإ لزنأ يذّلاو »

 رداقلا ةردق ىلع لدي امم نوكلا ىف ام ىلاعتو هناحبس هللا نيب كلذ دعب مث

 اهتيؤر مدع نكلو «ةيئرم دمع ريغب تاوامسلا عفر ىذلا وه هللاف «هتينادحوو

 ىذلا ناحبسف «ىمسم لجأل ىرجي لك رمقلاو سمشلا َرَّخسو ءاهدوجو ىفني ال
 .نونمؤي مهيبر ءاقلب مهلعل تايآلا لصفي رمآلا ردي

 لعجو اراهنأو «ىساور الابج اهيف لعجو ءاهطسبو ضرألا دم ىذلا وهو

 ليللا لعجو «نينثا نيجوز ءايحألا لكو ناويحلا نم لك نمو ؛تارمشلا لك نم

 ىف لعجو «نوركفتي موقل تايآل كلذ ىف نإ راهنلا ليللا ىشغي نيتيآ راهنلاو

 .«داونص ريغو ناونص ليخنو «عرزو «بانعأ نم تانجو تارواجتم اعطق ضرألا

 ىلع اهضعب هللا لضفي ءدحاو ءامب ىقستو ةرواجتم اهنأ عمو ءدحاو ءامب ىقسي

 .نولقعي موقل تايآل كلذ ىف نإ «لكألا ىف ضعب

 ىلع رداق ناسنإلا قلخ ىلع ردق ىذلا نأ ىلع لدي هيف امو نوكلا اذه نإو

 ,قلخ يفلان ابار انك اذئأ مهلوق بجعَف بجغت نإو )ل «نودوعت مكأدب امك «هتداعإ

 مه ِراَنلا باَحْصُأ كلو مهقانعأ يف لالْعألا كتلوأو مهيب اوُرَفَك يذلا كتَوُأ ديدَج



 دعرلا ةروسريسفت ا
 للفلل يا

 از رحل

 اورذنأ اذإو ,ثعبلاو «تاوبنلا مهراكنإ ىف اولسرتسا دقو . 4 2 َدوُدلاَخ اهيف
 ةَسَحْلا لبق ةمّيسلاب كَنوُلِجْعَتسيَو ل «راكنإلا ىف مهنم اناعمإ ه هولجعتساو باذعلاب

 ديِدَشَل كن نو مِهمَلُط ىلع سال ةرفْغم وذل كّبر انو تالغَملا مهلبق نم تل دقو

 .4 0 باقعلا
 لسرأ ىذلا لوسرلا ةلاسر ىلع ةّلاد تءاج ىتلا تازجعملا نوركنيل مهنإو

 ةيآ اهريغ نوكي نأ نوركنيو .,تازجعم حارققاب هللا ىلع نوءرجتيو «مهيلإ

 . 4 0 داَه مرق َلُكَلَو رذنم تنأ اَمّنِإ هب نم ةيآ هيلع لزنأ الو اورفَك نيذّلا لوقيو »

 ماَحرألا ضيغت امو ئنأ لك لمحت ام معي هللا ل هملع ةطاحإ هناحبس نّيبي مث
 ءاوس (20 لاعَعملا ٌريِبَكْلا ةداهشلاو بيَعْلا ملاع 20 رادقمب هدنع ءيش لكو دادزت امو

 تاق ُهَل و راهب باسو للاب فخَتسُم وه مو هب رهج نمو لوقا رسأ نم مُكَ
 ام اوُرَيَغُي ىَتَح مْوَقب ام ريع الهلل نإ هللا رْمَأ نم هنوظفحي هفلخ نمو هيدي نيب نم

 . 4 69 لاو نم هنود نّم مهل امو هل َدرَم الف اءوس ٍمرَقب هللا دارأ اذإو مهسفنأب

 ئشديو اعَمَطو افوَح قربلا مكيري يذلا وه» هقلخ بئاجع هناحبس هللا نيبي مث

 بيصُيف قعاوصلا لسرُو فيخ نم ةكالملاو هدطمحب دعا حيسمو 53 لالا باحسلا

 ىف نولداجي كلذ عمو انايسع هنوريو «كلذ لك ْئشني ب04 9 ... ءاشي نم اهب

 .4 © 9 لاحم ُديِدَش وهو. . #8 ىلاعت هللا نأش

 قحلا ةوعد هَل 8 «نمؤملا اهل نعذي نأ بجي ىتلا قئاقحلا ىلاعت هللا نيبو
 امو ها علل ءاَمْلا ىلإ هيَ طساب الإ ءيشب مهل َنوُبيِحَسَي ال هنود نم نوعي نيا

 نأ كلذ دعب ىلاعتو هناحبس نيبو 2403 9 لالّض يف الإ نيِرفاَكْلا ءاعد امو هغلابب وه

 هبنو ءاهركو اعوط نيوكتلا ىضتقمب هل عضاخ دوجولا ىف نمو دوجولا ىف ام لك
 ٍضرألاو تاومّسلا بر نم ... 8 مهلاسف ضرألاو تاوامسلا قلاخ هنأ ىلإ هناحبس

 هنود نم مَتْدَحْناَفَأ لق ... ل هللا نود نم ةهلآ مهذاختا ىلع مهخبوو 43
 يِوَعْسَت لَه مر يصْبْلاو ئمعألا يِوَتْسُي لَه لق ارض الو اعف مهسفنأل نوكلمي ال ءايلوأ



 ز دعرلا ةروس ريسفت اا

 4 للا
 ا برسل

 لك قلاخ ُهّللا لق مِهْيلَع قَلَحْلا هَباَشَعف هقْلَحُك اوَُلَح َءاَكَرْش هلل اوُلَعَج مأروثلاو تاَمُظلا

 . 4 03 ... ءيش

 ءام ءامّسلا نم لّزنأ» :ىلاعت لاقف «لطابلاو قحلا نيب الثم هللا برضو

 وأ ةيلح ءاغتبا راَلا يف هيلع نودقوُي اممو اياز از ليلا َلمَححاَف اهرب ةيدوَأ تاس

 سانلا عني ام امو اق بهدف ديلا مَ لطاَبلا قحلاهَللا بري كلذ مَ عا

 . 4 00 لاقمألا هللا برضي كلَذَك ضْرَأْلا ىف ْثُكْمْيف

 نبا مجود تورفكي نيذلا ىلإ رب جب ٠ ةرييحتسي نيرا ءازج نييي كلذ دعبو

 9 فهمنا يو مكهَج فازأنو باص و

 كبَر نم كيل لزنأ هنأ مي فأل: لوقن !اهفتسالا ةقيرط ىلع هللا نييو |

 نرش الو هلل ديب وقول. 1 مهنا قا عا فاسدا نيس

 ءوس َنوُفاَحيو مهب نوُسْحَيو لصوُي نأ هب هللا رم ام نوُلصُي. . طو .4 069 قاغيملا

 امم اوقفنأو ةالّصلا اوُماَقَأَو مهَبر هجو َءاَعتبا اوُرَبص. . ]ف نيذلا مهو ,4 69 باسحلا

 ىف مهءازج نسيبي مث ٠ 4 © .. ةعيّسلا ةنسحْاب نوءرديو ةينالعو رس مُهاَقَْ

 نم حل نو اهو مدع تانج ج9 ذل ىف مهل كانو. . 9 :لوقيف ةرخآلا

 امب مكيلع مالس 529 باب لك نّم مهي َنوُلُخَيةَكئالَمْاو مهيد مهجاوزأو مهئانآ

 . 4 63 ٍراذلا ىقع معنف مثربص
 نينمؤملا فاصوأ ضيقن ىهو «رافكلا فاصوأ ىلاعتو هناحبس هللا نيبو

 لصوي نأ هب هللا َرَمأ ام نوُمطَقَيو هقاميم دعب نم هللا دَهَع َدوُصُفَي َنيِْلاَو ف :مهف

 مهل كتلوأ .. . ]» :هلوقب هناحبس هنيب مهؤازجو 409 ...ضرألا يف نودسفيو

 . 4 62 راذلا ءوس مهو ُةنعّللا



 دعرلا ةروس ريسفت
 ااالللللالللللللالطاللللااالاااالللجطللطلطااالاازلاانا11للا و

 الالات اتت
 م ترس

 دنع لضفلا ىلع اليلد هقيضو قزرلا طسب نم نوذختي نوكرشملا ناك دقو
 اونظ دقف ءارقفلا نم هوبيجمو ءاريقف ديم اذمحم ثعب دق دق ىلاعت هللا ناك اذإو «هللا

 ايندلا ةاّيحْلاب اوُحِرَقو ردقيو ءاَشَي نمل قزرلا طسْي هللا » :ىلاعت لاقف «ىلوأ مهنأ

 . 4 63 عام الإ ةرخآلا يف ايلا ةايحلا امو

 : ىلاعت لاقف «مهتءاج اذإ اونمؤيل اوناك امو «ةيدام ىرخأ تايآ اوبلط دقو
 نم 4 لإ يدْهَيوُءاَشَي نم ضي هَل نإ لق بر نم يآ هيلع لنأ الو اورفك نيذلا لوقيو »

 يذلا د بول نط هللا رخذب لأ للاخ هيو عطتو او يذلا ©0 با
 . 4 ©9 بام ْنْسْحَو مهل ئَبوُط تاَحلاّصلا اوُنمَعو اونمآ

 لاقف ءاونمؤي ملو مهلبق نم تءاج تايآلا هذه لثم نأ هناحبس نيب مث

 كيل انّيَحْوَأ يذلا مِهيَلَع ولعل مم اهلبَق نم َتَلَخ دق ِةمَأ يف كاَلسرَأ كلذك : ىلاعت

 . 4 ©9 بام هْيَإَو تلكَ هيلع وه لإ هَل ال يّبر وه لق ٍنمَحَرلاِب نورفكي مهو
 نأ ولو ]8 :ىلاعتو كرابت لوقيف نآرقلا ىهو «ٌةْلكَي ىبنلا ةزجعم ةلزنم نيبيو

 سي مَلَقَأاًيِمَج رمل هلل لب ئتْومْلا هب ملك وأ ضرألا هب تَعطُق وأ لابجلا هب تيس انآرق
 اوُعَتص اَمب مُهبيصُت اورَمَك َنيذّلا لاَ الو اًعيِمَج َساّنلا ىَدَهل هللا ءاَشي ول نأ اونمآ نيِذَّلا
 . 4 9 َداَعيمْلا فلْخُي ال هللا نإ هللا دعَو يتأي ئّتح مهراد نَم ابيرَق لحت وأ عراق

 دقلو إ8 كلبق نم لسرب ئزهتسا دقف كعم نمبو كب نوئزهتسي اوناك اذإو
 وه سف 00 باقع َناَك فْيَكف ْمُهئَحأ مَ اورفك نيذأل تيَمأَف كلبق نم لسرب ىزهتسا

 يف معي الاب هوَ مأ مهوُمَس لف ءاكرش هلل ولع اتبسَك مب سفن لك ىلع مئاف
 لاضُي نس ليبّسلا نع اوُلصَو مهركم اورفك َنيِذّلل نيز لب لوقلا نم رهاظب مأ ضرألا
 هللا نم مُهَل امو قَشَأ ةرخآلا ْباَدَعلو اَيئالا ةاّيحْلا يف ُباَدَع ْمُهَل 20 داه نم هَل اَمَف لل

 . 4 69 قاو نم



 م للام
 ل هاك ١

 يي

 لاقف «نونمؤملا اهلاني ىتلا ةنجلا ركذ ةرخآلاو ايندلا ىف مهباذع نايب دعبو

 كلت اهّلظَو مئاد اهلكأ راهنألا اهتحت نم يرجَت َنوُقمْلا دعو يتلا نجلا َلَممط : هناحبس

 . 4 ©هراثلا نيِرفاَكْلا ىبقعو اَقَنا نيذلا ىبقع

 :ىلاعت لاقف «ىبنلاو نآرقلا نم دوهيلا فقوم ىلاعتو هناحبس نّيبو

 اَمّنِإ لق هّضعَب ركدي نم بارحألا نمو َكيَلِإ لزنأ امب َنوُحَرَفَي باتكلا ُمُهاََْتآ َنيلاَو »
3 
 ايبرع امكح هاتلزنأ كلذكو 5 باَئَم هّيَلِإو وعدأ هيِلِإ هب كرشأ الو هللا دبعأ نأ ترمأ ع

 . 4 69 قاو الو يلو نم هللا نم كّل ام ملعلا نم كءاَج اَم دعب مهءاوهأ تعبتا نكلو

 مهل رشبلا نم هلبق نم السر لسرأ هللا نأ كلذ دعب نم هناحبس نيب دقلو

 نم ءاشي ام هللا وحمي «هللا نذإب الإ ةيآب ىتأي نأ لوسرل ناك امو «ةيرذو جاوزأ

 امهمو ائيش هللاب اوكرشي الأو «ديحوتلا وهو «باتكلا مأ هدنعو «تبثيو «تايآلا

 . كنيفوتن امإو «باذعلا نم مهدعن ىذلا ضعب كنيرن امإف «نيكرشملا رمأ نم نكي

 .باسحلا انيلعو غالبلا كيلع امنإف

 :اوربتعي ملف اوربتعيل ىلاعت هللا ةردقو ء«ربعلا ىلاعتو هناحبس نّيب دقلو

 عيرس وهو همكحل بّقعم ال مكحي هللاو اهفارطأ نم اهصقنت ضرألا يتأت اَنأ اري ملأ ):

 السرم تسل اورفك نيذلا لوقيو 59 رادلا ىبقع نمل راّقكْلا ملعيسو. .. » سفن لك

 . © 659 باتكلا مّلع هدنع نمو مكنيبو ينيب اديهش للاب ئَقك لق



 دعرلا ةروس ريسفت ا
 00 للللل يا

 زان حل

 ةميركلا ةروسلا ىناعم

 مام هلم ره سو 586
 ٌقحْلا َكْيَر نم َكُيللْرن :أىِذّلَاَو اويتكلاّتي اكلي رملا

 هم #

 24 ]2 آ 20 رجح ل 02

 ريغ ساو |عقر ل هنأ 02 نومؤبِال يَا ْك نك
 2 هي ري هم هد

 قا ٌرمَفْلاَوسمَسلاَرَسَسَو شَرعلْألع وتس 2

 اقل لَم تلال صعب 70--0

 ّىساَوَر زان 1عجَو َصْراَدَم ىلا اهرار وو 7
 لَك ى شْعُي نين أنجز اهلج ت ترسلي

 ٍضْراْلافَو ا َنوكَفَتيِو وقل تمل كلَ فن رمل
 وف سو دو 2 آي وع راس ل وو 34 ل1

 ناونصليخنو زو ٍبْنَع نم تنجو تارولجتم
 2 ”3 02 ل د رليو م

 ضع كل نب ل فدو و بق او
 2 حبر تل .يرلعر ئفص |

 ايون واقعي و ْوَمْل تي تليد فَنإ ركألا يف

 نم اهنإ :انلقو فورحلا هذه نع انملكت دقو «ةدرفم فورح هذه «رملا©

 ام نوعبتي «مهبولق تغاز نيذلا نم انسلو ءهب ىلاعت هللا ملع رثآتسا ىذلا هباشتملا

 سملت انلواح دقو ءاذهب روسلا ءادتبا ىف مكحلا سمتلن انكلو «هليوأت ءاغتبا هباشت

 رمأ اهدعب ركذي فورحلا هذهب تأدتبا ىتلا روسلا رثكأ نإ :انلقو ءمكحلا هذه

 2 :بارعإلا نم فورحلا هذه ماقم ىف نولوقيو «هتاملك تلاعت هيلإ ةراشإلاب باتكلا

 تايآ كلت © :هربخ ءأدتبم اهنأ ىلع برعتو . باتكلا وأ ةروسلل مسا اهنإ



 م دعرلا ةروس ريسفت ا

 أ بحل

 :ىلاعت هلوق ىف ةفاضإلاف «هللا تايآ نم اءزج اهرابتعاب اهيلإ ةفاضإلاو ,4 باتكلا

 وأ هللا باتك نم تايآ كلت نإ ىأ «(نم) ىنعمب ةفاضإ 4« باتكلا تاَيآ كلت»

 نآرق وه باتكلا ىف اءزج نأ ليبق نم .باتكلا ىه تايآ كلت ىأ «ةينايب ةفاضإلا

 باتكلا هب زاتما ام اهلك اهيف نأ ىلع نآرقلا تايآب ىدحتي ناك دقف ءهب ىدحتي

 ىذلا لماكلا باتكلا هنأ ىلع ةلالدلل « باتكلا ىف (لأ)و .زاجملا نم ميركلا

 دنع نم هنأل ؛اباتك ىمسي نأب اريدج سيل هريغ نأك ءاّباتك ىمسي نأب ريدج وه

 .ىلاعت هللا مالكو «ىلاعت هللا

 لزنأ ام نأ نايبل ةفوطعم ةلمج 4 كّبَر نم كِيَلِإ لزنأ يذّلاو ا :ىلاعت هلوقو

 هذه نم ناكف «باتكلا لامك تافص نم اذهو «تباشلا قحلا وه كبر نم هنم

 : تافصلا

 الو ًءارتفا سيلف «كيلإ ىلاعت هللا نم لزنأ لب «كدنع نم سيل هنأ :الوأ

 .ايذك

 وهو «هتلزنم ءىش لك لزنيو «هتمكحب رمألا ربدي ىذلا كبر نم وه :ايناثو

 .ىربكلا ةيدمحملا ةزجعملا نوكي نأ راتخا ىذلا

 «ةعيرشلا ىفو ةديقعلا ىف قحلا الإ هيف ءاج ام ىذلا تباثلا قحلا وه :اثلاثو

 قحلا وهف «قحلاب سانلا رومأ جالعو «ضرألا ىف داسفلا عفدو «ماهوألا عفد ىفو

 .هلامك العو ؛هلالج لج قحلا نم هنآل هب ءاج ام لك ىف

 4... لزنأ يدّلاو » 24 باتكلا تايآ كلت » نيتلمجلا نيب فطعلا نوكيو

 :لامكلا ىنعم ىدؤت امهاتلك نيتفصب فصتم باتكلا نأ نايبل «هرخآ ىلإ

 . هتاذ ىف لماكلا باتكلا هنأ : ىلوألا

 لامكلا :نالامكلا هيف ىقتلاف «ىلاعت هللا دنع نم هنأل لماكلا هنأ :ةيناثلاو

 . ىفاضإلا لامكلاو ىتاذلا



 دعرلا ةروسريسفت 8#
 اال للللللا يا

 5 جل
 7 دي

 ىضتقت تناكذ ؛نآرسقلا ىف لامكلا ةقيقح ةقيقح هيضتقت هيضتقت ناك اخ كاردتمالا 44 ساثلا

 لدحلا ةجاحل طسو ىف قئ ةئاقحلا عيضتف ؛نولداجيو «نورامي مهنإ لب ءاونعذي

 . [فهكلا] 4 69 ًالدج ءيش َرْثكَأ ناسنإلا تاكو .. 4

 ىلاعت هللا ةدابع نايدلا هب ىحوأو «نآرقلا هب ءاج ىذلا قحلا لوأ نإو

 امو «نوكلاب هدحو ةدابعلل هقاقحتسا هّللا نيب اذلو ؛ائيش هب اوكرشي الأو .هدحو

 : ىلاعت لاقف «ءىش لك نم قلخ امو «ضرأللاو تاومسلا ىف هعنص عيدبو هقلخ

 رّخَسو شرعلا ىلع ئوتسا مث اهنورت دمع ريغب تاومسلا عفر يذلا هللا
 هاريس 3 هر هعس هسا نا مد ه2 # ىلع جم م شه مو هام اوي فه عش همس سماق م

 مكبر ءاقلب مكلعل تايالا لصفي رمألا ربدي ىمسم لجأل يرجي لك رمقلاو سمشلا

 ظ . 4 00 نونقوت
 لكب فصتملا ربدملا قلاخلا نمضتي ىذلا ةلالجلا ظفلب ةميركلا ةيآلا ردص

 وأ ءمجن وأ 2ع ىح وأ « رجح :ءىش هعم دبعي الو «ةدابعلل هدحو قحتسملاو «لامك

 .اهلجأل دبعي ةوق ةفلتخملا روصعلا ىف ناسنإلا ونب هيف مهوت امم كلذ ريغ

 هفرع المجم ىلعألا نوكلا ركذب أدتباف نوكلا قلخ ىف هلضف هناحبس نيبو

 ىفن :ناهاجتا انه ,#اهنورت دمع ريغب تاومسلا عفر يذلا # :لاقف هللا قلخب

 :اهتيؤر ىفنو دمعلا دوجوو «دمعلا

 # اهنورت 9 :ىلاعت هلوقو «دمعلا دوجو ىلإ هجتم ىفنلا نأ :لوألا هاجتالا

 هّللاف 2 مدع اهدوجو مدع ىلع ليلد ىأ «مدعلا دوجو ىفن ىلع ليلد

 .[جحلا] # 62 . هنذإب الإ ٍضرألا



 م 1 دعرلا ةروس ريسفت 1#

 ا برس

 ءدمع كانه نوكي اذه ىلعو «ةيؤرلا ىلع عقاو ىفنلا نأ :ىناشلا هاجتالاو

 ضرألاو ءامسلا نيب اكسامت دجوأ دق ىلاعتو هناحبس هللاف «ىرت ال نكلو

 دمعلا اهنأك ةيبذاحلا هذهو «ةيبذاحلا هذهبو «ىرت ال اهنكلو دمع اهنأكو «ةيبذاجلاب

 هاجتالا ىلإ ليمأو «ناقداص امهو ءظفللا امهلمتحي ناهاجتالاو .ىرت ال ىتلا

 ةيلجلا ىلاعت هللا ةردق هيف امهالكو «لوألا هاجتالا ريشك نبا حجرو «ىناشلا

 ىتلا ةناوطسألا ىهو ءدومع وأ دامع عمج (اهمضو نيعلا حتفب) دمعلاو «ةحضاو

 .عوفرملا فقسلا اهيلع ماقي

 ىأ ءمايأ ةتس ىف قلخلا بتارم نايبل انه (مث) 4ٍشْرَعْلا ىَلَع ىوعسا ْمُثط
 تمت ىتلا قلخلا راودأ دعب هنإف «فارعألا ةروس ىف كلذ ىف لوقلا ىضم امك راودأ

 ىوتسي امك «نوكلا ىف هناطلس لامك شرعلا ىلع ءاوتسالاو «ىلاعت هللا ةدارإب

 الف «بيرقتلل الإ انلثم امو «ىلعألا لثملا هّللو .هكلم شرع ىلع لداعلا كلملا

 .اريبك اولع كلذ نع هّللا ىلاعت «ةاواسم

 ءامهيرادم ىف امهريسو امهتكرح ىف امهللذ ىأ (رمقلاو سمّشلا رّخسو»
 دوجولا المي ىذلا قرشملا ءايضلا اذه سمشلاف .هصاوخ هل لكو ءرادم هل لكف

 ءوض نم هرون دمتسي رمقلاو .راجشألاو راهزألاو ءايحألا اهب نوكي ةرارح

 ىفو «سوفنلا ئف رثؤيو ءاليل ريسلا نوكي ةدمتسملا ةيفاصلا هتعشألو «سمشلا
 .هراودأل نيعبات عاضرإلاو لمحلا نوكيف «ءايحألا ىفو «دملاو رزجلاب راحبلا

 ىهتني نيعم لجأل ىأ 4 ىَمَسُم لجأ يِرْجُي لَك :ىلاعت هلوق ىف «لُك
 :ىلاعت هلوق دنع كلذ ىف ىواضيبلا لاق دقو «هل دح ىذلا لجألا كلذ هدنع

 نم دح ىلع ةرمتسملا ةكرحاك امهنم دارأ امل امهللذ «رمقلاو سمّشلا رّخّسو»
 ةنيعم ةدمل 4 ىَمَسُم لجأ يِرْجَي لك » .اهئاقبو تانئاكلا ثودح ىف عفني ةعرسلا

 0 تروك سمشلا اذإ © : :ىهو اهريس اهنود ةبورضم ةياغل وأ «هراودأ اهيف متي

 :نيريسفتب هرسفي ىمسملا لجألا نأ ىأ ؛27)[ريوكتلا] 42 ترّدكنا موجنلا اَذِإَو
 )١( :ىواضيبلا ريسفت ج١/ 71١١.



 1 للا 07

 را بش

 ضرألا نم ايبسن اهبرق ثيح نم سمشلا راودأ هب متت ىذلا لجألا : امهلوأ
 لاح اهيف ريغتت ىتلا ةعبرألا لوصفلا كلذ نم نوكيو .دعتبتف اهنع ايبسن اهفارحناو
 هب فلتخي امو .اهعونو ةرارحو ءفد نم نوكي امو «عرز نم تبنت امو «ضرألا

 «لوصفلا فالتخاب فلتخيو رمثلاو عرزلا هب مظنني امو ءارصقو الوط راهنلاو ليللا

 ليللا بقاعتو ةايحلا راودأ ىف سانلا هب سحيو «ملعلا ىف فورعم وه ام رخآ ىلإ
 .راهنلاو

 ةلزلز اهدعب نوكي ىذلا ءايندلا لجأ وه ىمسملا لجألا نأ :ىناثلاو

 ىف ناك امل ضيوعتلاو ءازجلا ىه ىرخأ ةايح ىف ددجيل ملاعلا ءانفو «ضرألا

 .ايندلا

 لجأ وه لب «نيلجأ اسيل امهف «نيرمألا ةدارإ نم عنام ال هنأ ىرأ ىنإو

 . ةياهنلا وه ىذلا ةيناثلا ىف وهو ىويندلا دوجولا ةرئاد ىف امهلوأ نوكي دحاو

 سمشلا نأ ىأ 24 ىَمَسُم لجأل يِرْجَي لك » :لوقي ىنآرقلا صنلا نإو

 هترود اهلوح روديو ضرألا لوح ىرجي رمقلاف .ءىمسم لجأل نايرجي رمقلاو

 اردب نوكي نأ ىلإ الاله هنوك نم هروصو هتاجرد ةرودلا هذه نم نوكتو . ةيرهشلا

 رثؤت تاقوأ نارودلا اذهب هل رمقلا نإو [سي] * © نوحَبسُي كلف يف لكو .. #١
 ةايحلاو «هتدالوو «نينحلا ةايحو «لافطألا ومنو ءعاضرلاو لمحلاف ءءايحألا ىف

 طابترا هل ءاهؤرقو «ةأرملا ثمطو «هراودأو رمقلاب قيثو طابترا اهل ةيلسانتلا

 رثأ هل رمقلا نإ لب «ىرمقلا رهشلا وه هراودأو كلذ ةفرعمل قيقدلا نازيملاو «رمقلاب
 ضارمألا اهنأب ةيبصعلا ضارمألا نع تاغللا ضعب ىف اوربع ىتح «باصخإلا ىف

 ءاهانركذ ىتلا ىناعملا ةرئاد ىف ىمسم لجأل ىرجي رمقلا نإو ءاذكهو .ةيرمقلا

 . ملعأ هللاو ءايندلا ىضقنت نأ ىلإ ايراج رمتسي هنإو

 وه رمألا 4 تايآلا لصق رمألا ربدي ل ةيئيشملا ةردقلا نايب دعب ىلاعت هللا نإو

 ءايحألا ءايحإو ءاهجاربأو ءموجنلا تاكرح نم ضرآلاو تاومسلا توكلم
 .توكلملا اذهب قلعتي ام وهو «دهعلل (رمألا8 :ىلاعت هلوق ىف (لأ)و مهتتامإو



 للمال

 ا برسل

 ء«فوسكو فسخ نم ةردقلل ةئيبملا تايآلا مهيلع لزني 4 تايآلا لصَفي »

 تانيب تايآ نوكتل هذه لك ءاهيلع ام رمدي ثيغو «ضرألا ىيحي ثيغو لزالزو

 «ئشنيو «ديعيو ئدبي هنأو «ةراتخم ةدارإب ريسي نوكلا نأ ىلعو «ةردقلا ىلع لدت

 .ريدق ءىش لك ىلع وهو «ىيحي مث «تيمي

 لاقف داعملاب اونمؤي نأ ءاجر ةميظعلا ةردقلا هذه ىلإ راشأ ىلاعت هللا نإو

 . 4 نونقوت مكبر ءاقلب مُكّلعَل » : ىلاعت

 نكلو «هللا نم سيل ءاجرلاف «هب نونقوتو مكبر ءاقل نوجرت مكلعل :ىأ
 تاوامسلا ىف ام متلمأت اذإ مكلعل ىأ «ريدق ءىش لك ىلع وهو قلخلا نم ءاجرلا

 نوئقيتست لب .انظ نونظت الو نوركنت الو مكبر ءاقلب نونقوت قلخ نم ضرألاو

 :الامجإ اهركذن اهلبق امو ةيآلا هذه ىف ةينايب تاراشإ انهو ءاناقيتسا

 « قحلا كبَر نم َكِيَلِإ لزنأ يذلا :هلوق ىف نيفرطلا فيرعت نأ :اهالوأ
 .هاوس قح ال ىأ ءرصقلل

 عناصلا دوجو ىلع ليلد اهيف «ردمع ٍريغب تاومّسلا عفر » :هلوق ىف :ةيناثلا
 وهو «ربدي ىذلا وه ءايهلإ ارس نوكلا نم ةيئزج لك ءارو نأو «ربدملاو ئشنملا

 .مويقلا ىحلا وهف هيلع موقي ىذلا

 نأ ىلإ ةراشإ هيف 4 نوقوت مكبر ءاقلب مكّلعَل :ثعبلا نع هلوق نأ : ةثلاثلا

 .مامتهالا ديزل 4 نونقوت 8 لعفلا ىلع 4 مُكَب ءاقلب 8 ردقو هللا ءاقل ثعبلا
 نم اهيف امو ضرألا ركذ مارجأ نم اهيف امو «تاوامسلا عفر ىلاعت هللا ركذ دعبو

 نمو اراهْنَأو يساور اهيف َلَعَجَو ضرألا دم يذلا وهو 9 :لئاق نم زع لاقف تانيب تابآ

 موقل تايآل كلذ يف نإ راَهْملا ليألا يشفي نيل نيجوز اهيف لعج تارَّمَُشلا لك
 .© 2 َنورَكَفَتَي

 اهيف امو ءاهنورت دمع ريغب ءامسلا عفر ىف هتردق ىلاعتو هناحبس نيب نأ دعب

 ءرمقلاو ءاهرون ردصم سمشلا ىهو «انأش اهلجأب اهيلإ زمر موجنو بكاوك نم
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 ضرألا ىلإ هتايآ لزنأ .اهعابتأ ربكأ نم وهو ءاهنم هرون دمتسا نمل ازمر ناكو

 نوذختي اهتاريخ نمو ؛نوحرمي اهيفو ءاهنع ةديعب ريغ راظنألا نم ةبيرق ىهو
 ثيحب اضرعو الوط اهطسب ىأ ,4 ضرألا دم يذلا وهو :لاق اذلو ؛مهءامن

 كلذ سيلو ابونجو الامشو ءابرغو اقرش اهئازجأ ىف لاقتنالا وأ اهشارتفا لهسي

 ةلدأ نمو «راهنلاو ليللا نم تبث ةيورك اهنوك لب «ةيورك ريغ اهنأ ىلع اليلد

 اهربكل كلذو «مدآ نبال اشرتفم اهلعجو ءاهدم ىفانت ال اهتيوركو ةريثك ةيلقع

 . اهفارطأ دادتماو

 ىأ ©« يساور اهيف لعجو ا :ىلاعت لاقف ءاهيف لعج ام هناحبس نيبي ذخأ مث

 [ابنلا] 4( اذداَتوأ َلاَبجْلاَو ظ :ىلاعت لاق امك ءاهل داتوألاك الابج اهيف لعج

 اهنآل ءاتلا تءاجو «ةيسار عمج اهنإ :هريغو ىواضيبلا لاقو «سار عمج ىساورو

 .(سار) عمج اهنأل ؛هيلإ ىعاد ال فلكت كلذ نأ ىرن نحنو .لبجأل فصو

 نم (سار)و «لعفي ال امل افصو نوكت ام عمجت لعاوفو لعفي ال ال فصو وهو
 «ضرألا نزت لاقثأ اهنأك ةرقتسم تباوث اهانعم « يساور ف «تبث اذإ اسر

 وأ راجحأ لابجلا نأل ؛امهنيب لباقتلل 4 اراَهْنَأَو 8 راهنألا ىساورلا ىلع فطعو
 راوجب نوكت ءاملا ةيدوأ نألو ؛ةلمجلا ىف تالباقتم امهف لهس ءام راهنألاو ءاهوحن

 راطمآلا لزنت وأ «لابحلا نم ردحني ام راهنألا هايم نوكتت وأ ءاهنم ذختتو لابجلا

 هنإ ذإ «لينلا رهن ىف ىرت امك ءراهنألا ىف ىرجت ىتح ردحنت مث «لابجلا ىلع

 نوكيف «ةشبحلا لابج نم هايملا ردحنت مث اهئامب اهدفرت ىتلا تاريحبلا نم نوكت
 «لينلا ىداو ىف بصخلا دجوأف «هدابع ىلع اهب هللا ضافأ ىتلا هتاريخب هناضيف

 .اهيف ىرج نأ تقو نم رصم بصخأو

 هلك اذه نإف ءراجشألا رامثإو «تابنلا تابنإ نوكي راهنألا ءارو نم هنإو

 ىلاعتو هناحبس لاق اذكو «ىح ءىش لك هنم ىلاعت هللا لعج ىذلا ءاملا نم نوكي

 , 4 نيجوز اًهيف َلَعَج َتاَرَمّقلا لك نمو :لابحجلا نم اهردحتو اهنايرجو راهنألا دعب
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 «ضيبألاو دوسألاو «٠ ضماحلاو ولحلاك نيلباقتم نيفنص ىلاعتو هناحبس لعج ىأ

 رذبلا نم هلمحت امب حقلي ىذلا ركذلا هنمف «ىئثنألاو ركذلا ىأ نيجوز اهنم لعجو

 ركذلا رذب ناويحلا ىثنأ لمحت امك ءركذلا رذب لمحت ىتلا ىثنألاو «حقاوللا حايرلا

 .اهمحر ىف

 نيب لباقتلا معي ىذلا لباقتلا ىنعم نمضتت نيجوز ةملك نأ نيبتي اذه نمو

 رغصلا ىف لباقتلاو «معطلا ىف لباقتلاو «ناولألا ىف لباقتلاو «ىثنألاو ركذلا

 نأ ءاملا داحتاو ضرألا داحتا ىضتقم ناكو «ةدحاو ضرأ ىف هلك اذهو ءربكلاو

 .هربك وأ هرغص وأ «هتثونأ وأ هتروكذ وأ ءهمعط وأ هنول ىف ادحاو ائيش نوكت

 ىذلا ديرملا ميلعلا ميكح لا عناصلا ةدحو ىلع اذه لدف «تفلاختو تددعت نكلو

 .ىده مث هقلخ ءىش لك ىطعأ

 «راهنلاو ليللا ىهو «ضرأآألاو ءامسلا نيب ةقالعلا ضعب هناحبس نيب مث

 ضرأللا نارودبف «هرادم ىف رودي لكو ءسمشلا لوح ضرألا ناورد نم امهف

 :ىلاعت لاق دقلو .ةعبرألا لوصفلا نوكت سمشلا نارودبو «راهنلاو ليللا نوكي

 نم نيشلا ديدشتو نيغلا حقفب ةءارق كانهو (نيغلا) نوكسب 4(َراَهّنلا َلْيللا يشْفُيط
 ةيعبت ةراعتسا مالكلا اذه ىفو ءمسجلا ىشغي ىذلا سابللا ىنعمب امهالكو «ةيشغتلا

 مسجلاب ءوضلاو ء«دوسألا بوشلاب ةملظلا هيبشت ىهف :ةيلصألا امأف «ةيلصأو

 . ليللا ىشغي هنأب راهنلا هبش نأ كلذ عبتو «ضييبألا

 لعف هنأ ىلع لدت ىهو ءهنيوكثو .هقلخو «هتانيبو «ىلاعت هللا تايآ هذه

 . 4 ووكيل تايآل كلذ يف



 000 لال اللا و

 تا رسل

 ءاهداتوأ دوجوو « ضرألا لم :نم روكذملا ىلإ ةراشإلا 4 كلذ يف نإ

 موقل ]» تانيب تالالدل ىأ « تايآل 99 ةفلتخملا جاوزألا دوجوو ءاهنم راهنألا ردحتو

 ول اهنإف «ىناعملا نوربدتيو ريكفتلا ىلع نومهافتيو نوركفي ةعامجل © نوركفتي
 ءاهنيب اميف لباقتلا اذه تلباقت امو «عيونتلا اذه تعونت ام درجملا ليلعتلاب تناك

 هللاو ءاناولأ نكت ملو ءادحاو انول تناكو ءافانصأ نكت ملو ادحاو افنص تناك لب

 . ميلع ءىش لكب
 ريغو ناونص ليخنو عرزو بانعأ نم تانجو تارواجتم عطق ضرألا يفو ون

 موَقَل تايآل كلذ يف نإ لكألا يف ضعب ئّلع اهضعب لضفنو دحاو ءامب ئقسي ب ناونص
 . < (5) نولقعي

 نأ قلخلا لصأ ىف ىمالسإلا نيدلاو «نييعيبطلا ةفسالفلا نيب ةيضقلا نإ

 لولعملا نوكي امك لوألا لقعلا نم تناك ءايشآلا نإ : الطاب  نولوقي نييعيبطلا

 اهنكلو «ةقيقحو الكشو اًسج تاقولخملا ةدحو الدج ىضتقي كلذ نإو .هتلع نم

 ىلع لدي ام اهناولأو اهموعطو اهلكشو اهعبط ىف ةرياغتم «ءىش لك ىف ةرياغتم
 .ةاذاحم الو لاثم ريغ ىلع عدبم «ديري امل لاعف ربدم قلاخ اهل نأ

 ةخبس اهضعبو ءاهتابن جرخت بيط اهضعب 4 تارواجتم عطق ضرألا يفو )»
 نود عرزلل حلاص اهضعبو «ىلمر اهضعبو ءىرخص اهضعبو ءاعرز جرخت ال

 اهريغ ىرخأللو «ةفصلا هذهل هذه صصخي ال هنإو .اهل حلاص اهضعبو «سارغلا
 اذهل ربدملا ئشنملا دوجو ىلع اذه لدف «ضرألاو تاومسلا عدبم ريبخلا فيطلل الإ

 .ةعدبم ةدارإب لدبيو ريغي ىذلا «نوكلا

 اهضعب فلتخيو «دحاو ءامب ىقست ةيراقتملا ةينادتملا ضرألا هله ءاذه قوفو

 رذبتو ءدحاو ءامب ىقستو «ةدحاو انايحأ نوكت ةبرتلا نأ عم لكألا ىف ضعب نع

 ال اهاذحإو ريفولا ريخلاب اهادحإ ىتأت كلذ عمو «ةدحاو اهتياعرو ةدحاو روذب اهب

 نم عنميو ءاشي نم ىطعي اديرم كانه نأ ىلع اذه لدف «ريثكلا ريخلا اهيف نوكي

 .ريبخلا فيطللا اهملعي مّكحلو  مولعم تقوب لكو «رادقمب هدنع لكو «ءاشي
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 نم هب ىتأت امو «هرمثت ام ىلإ ضرألا نم نايبلا لقتنا « باَنعَأ نم تانجو »

 اركس اهنم نوذختي «مهيلإ رامثلا بحأ تناك اهنأل ؛بانعألا تانجب أدتباو «ريخ

 .ةيبرعلا ضرألا هجرخت ام بيطأ اهنألو «ةنيل ةلهس اهنألو ءانسح اقزرو

 ضرألا ىف جتني ام ضعبل ءارقتسا ريغ نم ءاصحإ اذه 4 ليختو عزو »

 «لوقبو بوبح نم ةفلتخم عورزف .ةعونتم ىهو «نيضرألا نم اهريغو ةيبرعلا
 تاجاحلل اهعابشإو ءاهعونو ءاهموعط ىف ةفلتخم جرختو «عاونآلا ةفلتخمو

 نم اهريغل زمر بانعألا نم تانجلا ركذو «ءبلصلا اهيفو «نيللا اهيفف ةفلتخملا
 .اهريغو خوخلاو نامرلاك رامثلا عاونأ

 لصأ نم ناجرخت ناتللا ناتلخنلا وأ ءتالخنلا «نآونص رَيَغَو ناونص )»
 اذه ىفو ءاقرفتم ناك مأ ءدحاو لصأ نم اعمتجم ناكأ ءاوس ليخنلا ىأ ءدحاو

 .ناونص ريغو اًناونص تفلتخا ام ةلعلاب وأ عبطلاب ةقولخم تناك ول هنأ ىلإ ةراشإ

 نأ ىأ ,«دحاو ءاَمب ئقسي إ» :لاقف جاتنإلا ببس داحتا هناحبس نيب مث

 ضعب ىلع اهضعب لضفي كلذ عمو ءدحاو ىقسلاو «دحاو رذبلاو ءةدحاو ةبرتلا

 لاق اذلو ؛فلتخم وه امم كلذ ريغو ءديجو ءىدرو «رمو ولح نيب ام لكألا ىف

 .رمثلا وه لكألاو 4 لكألا يف ضعب ىلع اهضعب لضقنو : ىلاعت

 عطق نأ عم فالتخالا ىلإ ةراشإ (كلذ) 4 نولقعي موَقَل تايآل كلذ يف نإ ل
 ىقستو روذجلا ةدتمملا - ليخنلاو عرزلاو بانعألا نم تانجلا نأو «ةرواجتم ضرألا

 موقل «قلاخلا ةردقل ةنيبم تايآ كلذ لك ىف «ناونص ريغو ناونص وهو - دحاو ءامب
 .ديري امل لاعف راتخمم قلاخ ىلع لدي اذه نأ نوكرديو مهلوقع نولمعي
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 مو ةذم تأ امْنِإَ هي َرْنِّم هياء ِهْكَِع لَن

 هنأل ىلوأ لوألاو «نآرقلا أرقي نم لكل باطخلا ليقو هيلي ىبنلل باطخلا

 .ُةِيَع ىبنلل الإ نوكي ال مهنم لاجعتسالاو

 بجعف 8 ركنو « بجعلاب قيقحلا رمألا هلحو وه اذه نإ امأ « ديدج قْلَح يفلان

 .هيف ةبارغلا ةدشل بجعلا اذه مظع ةدافإل 4 مهلوق

 ؟ سوسحم لكو «لوقعم لك ىفاني هتاذ ىف بيرغ هنأل ؛لوقلا اذه وه بجعلا

 قلخو «ضرألاو تاومسلا قلخ هناحبس هللا نأ ىلاعت هللا قلخ ىف نوري مهنأل

 اعرز هنم لعجيف .ىونلاو بحلا قلفيو «تيميو ىيحيو ءاراجشأو ءاتابن عون لك
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 م لللللل الا

 أ بسأل

 «مهقلخ أدتبا ىذلا هنأب نوملسي مه كلذ قوفو «تانجو اليخنو ءابكارتم

 امك . .. # :ىلاعت لاق امك ؛«ةداعإلا نم دشأ ركفلاو لقعلا مكح ىف ءادتبالاو

 ابارت اوريصي نأ دعب مهنأ ىف وه لاضلا مهبجعو [فارعألا] 4 ©9 نودرعت مكأدب

 .ءايحأ نودوعي

 عضوم نأل ؛# ديدج قلخ يفل اًنثأ 8 :مهلوقو 4 ابارت انك اَدئَأ 8 ماهفتسالا رركو

 «نيلاحلا ىلع ماهفتسالا لخدف «ابارت اوريصي نأ دعب ديدجلا قلخلا وه ةبارغلا

 مهقلخي ىذلا نأ اوسنو «مهبارلغتسا عضوم ىلع لدي «ديدج قلخ ب ريبعتلاو

 لاثم ريغ ىلع أشنأ نمو «قبس لاثم ريغ ىلع ءادتبا مهأشنأ ىذلا وه اديدج اقلخ

 .هأدب ىذلا لاثملا ىلع ةداعإلا ىلع رداق قبس

 اورفك نيذّلا كتلوأ » :ىلاعت لاق اذلو ؛مهبرب اورفك مهنأ كلذ ىف ببسلاو

 ىفو «هأدب نمت اديدج قلخلا ةداعإ نم بجعلا اذهب نيلمحم مهيلإ ةراشإلا 4 مهّبرب

 هتردقب اورفك « مهبرب اورفك ماهنأ وهو راكنإلا ببس نايب ةيماسلا ةلمحلا هذه

 وهو هتردقب نورفكي مهنآل ؛قيمعلا هرس هل ماقملا اذه ىف مهبرب ريبعتلاو «ةرهاقلا

 نم لاح نع زجعي فيكف «مهرومأ ىلع موقيو «مهيبريو ءمهأشنأ ىذلا

 . مهلاوحأ

 هانيب ىذلا وحنلا ىلع مهيلإ ةراشإلا 4 مهقانْعَأ يف لالغألا كتلوُأو )»

 ىف قانعألا تركذو «قانعألا ىلإ ديلا عفري ىذلا ديقلا وهو لغ عمج لالغألاو

 مهنأ كلذ ؛ةيونعم لالغألا نأ ديفي ام مالكلا ىفو «لغلا دوجو ديكأتل ةيآلا

 رفكلاف «لالغألا هذه نع نولصفني ال اهلالغأ ىف مهنآك اوناك مهيلع ةداملا ةرطيسل

 «ةراعتسا مالكلا ىفف ءمهرمأ نم بجعلل ةريثملا لاحلا هذه ىلإ مهادأ بيغلاب

 الف 0 عا ا ميسو هلا قارخشسا ىف ملاح تيب

 . ةراعتسالل حيش رت © مهقانعأ يف ظو «لالغألا هذه ةرطيس تحت الإ كرحتي



 دعرلا ةرويسسريسفت

 010 لللا ل يح

 -- 5 ب7

 ىلإ اهب نوقاسي ديدح نم لالغأ ىف نونوكي مهنأ وهو ءرخآ جيرخت كانهو

 .نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ مهنأ كلذ دعب ىلاعتو هناحيس دكأ دقو منهج

 انركذ امل ةراشإلا 4 َنوُدلاَخ اهيف مه رانا باَحَصَأ كتلوأو !» :ىلاعتو هناحبس لاقف

 مهنأب مهنع ريبعتلاب رانلا ىف مهدولخ دكأ دقو «مهرومأ نم بجعلا عضوم ىلإ
 لدت ىتلا (مه) بو «ةرمتسملا ةمئادلا ةبحصلاب اهنومزالي نيذلا ىأ «رانلا باحصأ

 مهنأ. «ءاهيف دولخلاو رانلا ىف لوخدلاب مهصاصتخا ىلع اضيأ لدتو «ديكوتلا ىلع
 .راذنإلا دعب راذنإلاب نوءزهتسي لب ءرذنلا مهيدجت الو «ثعبلا راكنإ ىف نوغلابي

 وُدَل كبَر نو َتالُمَمْلا مهلْبَق نم تلح دقو ةَنسَحْلا لبق ةئيَسلاب كَوُلِجَعَمسَيو »

 . 40د بات يدل كرو مهم ع سنة
 مهنأ ىأ «ةنسحلا لبق ةئيسلاب ليجعتلا نوبلطي مهف «بلطلل ءاتلاو نيسلا

 نأ لدب راذنإلا ىف نوكت ىتلا تابوقعلا نولجعتسي «ريذنلاو ريشبلا نوعمسي امدنع

 «سفنلا لالضو ركفلا داسف نم كلذو ءاهل نيبلاط اهنولجعتسيو تانسحلا اولمعي

 اورمتسا نإ ديدش باذعب راذنإ ءاج اذإف «قحلا راكنإ ىف ةغلابمللاو «ةداعلا ةرطيسو

 ال ءاودتهاو ةقيرطلا ىلع اوماقتسا نإ ايندلا ىف ةزعلاو ميعنلا تانجو «مهيغ ىف

 ةئيسلا نولجعتسيو راكنإلا ىف نوقاسني لب هب نولجعتسي ريخلا لعف ىف نوركفي

 ام ةنسحلاو ءهسفن تاذ ىف ءوسي ام ىه ةئيسلاو «نيرتهتسم نيلمهم «نيمكهتم

 ال مهنأكو ءاراتهتساو ءامكهتو ايدحت ئيسلا نوبلطي مهف هسفن تاذ ىف نسحي
 .نوئبعي 8

 مهربخي ام قدصب ةدهاش مهيديأ نيب ربعلا نأ عم «هنولوقيو «كلذ نولعفيو

 اهانعم 4 َْتَلَخ ظو 4« تالْغَمْلا مهلَبَق نم تَّلَخ دَقَو 9 :ىلاعت لاق اذلو ؛مهبر هب

 تلخ ىأ ؛(ةرّمَس)ك :(ةَلْثَم) عمج تالشملاو 4 تالْعَمْلا مهلبق نمإ» تضم
 موقك «مهلسر اودناعو ءاوربجتو اوتع امك مهلبق نم نيذلاب تلزن ىتلا تابوقعلا

 ةبوقع تناك اهنأل ؛ةّلْتَِم تيمسو «بيعش موقو «حلاص موقو ءدوه موقو .حون



 : دعرلا ةروس ريسفت ااه

 اللللالال خلطات لط لخطط مالا اال ان لانللااالا المخطط خللا الللا اانا ةكللااا ااا نلت انتل انااا ألان خخخ خلخال انااا لاا 11111
 د بر

 نيب لئامتلل ؛صاصق ىنعمب لاثم نم ةقتشم نوكت نأ حصيو ءاوبكترا امل ةلئامتم

 ّ . عدرأو لدعأ كلذو «ةبوقعلاو ةميرجلا
 «ةميرجلا ردق ىلع ةبوقعلا نوكت نأ ىف هلدع عم ىلاعتو هناحبس هنإو

 نع وفعي باقعلل ةزواجم الو لمعل سخب ىأ ريغ نم امهنيب لثامتلا ةظحالمو

 رشلا ليس دتشي امدنع هنأ ءتضم دق تاللثملا نأ ررق نأ دعب ىلاعت لاق اذلو ؛ريثك

 لضيو ءداسفلا معي ال ىتح هل افقوو رشلل اعفد ؛باقعلا لزني هرمأ مقافتيو
 وذل كبر نإ ىأ 4 مِهمْلُظ ىلع ِساّنلَل ةرفْغُم وُدَل كبر نِإو 9 :ىلاعت لاق ءدابعلا
 مهسفنأل نيملظ مهنوك لاح هيحاص بحاصلا مزالي امك ةرفغملا همزالت «ةرفغم

 :ىلاعت لاق امك «نارفغلا ليبسس ةبوتلاف ةبوتلا لبقي هنكلو «هوبكترا ىذلا رشلاب
 ملظ ىنعمب ملظلاف .[رفاغ] 4 © ... باقعلا ديدش بوَتلا لباقو بنّذلا رفاغإ»
 نع ىلاعت لاق امك ملظ هنإف «كرشلا ىنعمب تسيلو ىصاعملا باكتراب سفنلا

 نأآل ؛كلذ نود امب انه هنكلو «[نامقل] 49 ميظع ملظل كرشلا نإ... 8 :نامقل

 ام رفغَيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ : ىلاعت لاق امك ءكرشلا رفغي ال ىلاعت هللا

 بحاص ىلاعتو هناحبس هللا نأ امكو ء[ءاسنلا] 4 52 ... ءاَضَي نمل كلذ نود

 اضيأ وهف .كرشلا نود تناك اذِإ هيلع بساحي الو «بنذلا رتس ىه ىتلا ةرفغملا
 تقرغتساو مهتائيطخ مهب تطاخأ نيذلا ىصاعملا ىلع نيرصملا ىلع باقعلا ديدش
 نمل ديدش هباقع نإ ىأ .4 باقعلا ديدشُل كبر نإو» :ىلاعت لاق اذلو ء«مهسوفن

 .تملظأو هسفن اهب تنردتو ةيصعملا ىلع رصأ

 ءديكوتلل ىتلا (ّنإ) بو «ةيمسالا ةلمجلاب هباقع ىلاعتو هناحبس دكأ دقو
 . ماللابو

 «باقعلا ةدشو «ةرفغملا ةبحص ىف برلاب ربع ىلاعتو هناحبس هنأ ظحاليو

 ةدشب راذنإلاب هديبع بذهي وهف «ةيبوبرلا تايضتقم نم هنأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو

 :ىلاعت لاق امك «هتمحر نم ةاصعلا طنقي نأ ريغ نم ةبوتلا باب حتفو .باقعلا

 بونذلا رفغي هللا َنِإ هللا ةَمْحَر نم اوُطَنْقَت ال مهسُفنأ ئَلع اوُقَرَسَأ نيدّلا يداّبع اَي لقط

 . [رمزلا] 4 69 ... اًعيمَج



 -  دعرلا ةروس ريسفت #8 ش و

 أ حل

 ئىَبَن 8 :ىلاعت هلوق اهنم ةريثك تايآ ىماسلا صنلا اذه ىنعم ىف درو دقو
 اهنمو ء[رجحلا] 4 9 ميلألا ِباَذَعْلا وه يباذع نَأَو © ميحرلا رولا انأ يَنَأ يدابع
 هلوقو ء[ماعنألا] < 652) ميحُر َروُفَعَل ِهّنِإو باقعلا عيرس َكّبر نإ ... ١» :ىلاعت هلوق
 َنيِمِرَجُمْلا موَقْلا نع ُهَسَأَب دري الو ةعساو ةمحر وذ مكبر لقف كوبذك نِإَفط : ىلاعت

 عمطي نأ حصي ال هنأ ىلع ةلادلا ةينآرسقلا صوصنلا اذكهو ء[ماعنألا] 4 659

 هللا لوسر لاق دقلو «ىلاعت هللا ةمحر نم سئيي نأ الو «قلطم وفع ىف ىصاعلا

 هديعو الولو «شيعلا ادحأ أنه ام هزواجتو هللا وفع الول» :ىنعملا اذه ىف د

 . ملعأ هللاو (1)دحاو لك لكتال هباقعو

 نآرقلا ىهو «ىربكلا ةزجعملا مايقو «ةينادحولا ىلع لئالدلا مايق عم مهنإو

 نع مهزجعو . . خماشلا ىدحتلا مايق عم نآرقلا زاجعإ نوركنيو ىرخأ تايآ نوبلطي

 نم ةيآ هيلع لزنأ الول اورفك نيذّلا لوقيو :مهل ىلاعت هللا لاق اذلو ؛هلثمب اوتأي نأ

 . 4 0 واه ٍموَق كلو رذعم تنأ امنه
 نبق ةقيسلاب كَتوُلِجْعَعْسُيَو9 :لبق نم لاق امك ءرمضي ملو ءانل رهظأ

 مهعفد ىذلا وه ءادتبا رفكلا نأ نايبل كلذو ؛ريمضلا لدب لوصوملاب ربعف 4 ةنسحلا
 ةلع تسيلف «بلطلا ةلع ءهرفكلا ىهو .لوصوملا ةلصف «ىرخأ ةيآ بلط ىلإ
 «مهرفكل ةلعت كلذ اوذختا امنإو «مهبولق ىلع سمط دقف ءاودتهيل قحلا بلطلا
 .زاجعإلا ىلع ليلد زجعلاو ىدحتلا ىفف الإو «مهيغ ىف مهيدامتو

 اهانعم 4 يآ هيلع لزنأ الول اورفك نيذّلا لوقيو ١ :ىلاعت هلوق ىف 4الول ظو

 - «ةيآ دوجو مدعل نونمؤي ال مهنأ نمضتي كلذ نإو «هبر نم ةيآ هيلع لزنأ اله

 . ىلاوتملا ىدحتلا عم ةيآ نآرقلا نوكي نأ راكنإ ىلاتلاب نمضتيو

 راركتب ديفي ام عراضملاب ريبعتلا ىف 4 اورَمَك َنيذّلا لوقيو  :ىلاعت هلوقو
 مهيلع لزني نأ اوبلط دقف ىدحتلا نع مهزجعلو «مهرفكل ارتسو ادانع بلطلا اذه
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 درو ءالوسر ارشب هللا ثعبي نأ اوركنأو .مهيديأب هوسملي نأو ساطرق ىف باتك

 مهييلع انزل نيَئْعمْطم نوشمي ةكئالم ضرَألا يف ناك َوَل لق :هلوقب مهلوق ىلاعت هللا

 :مهرفك اهب نورتسي ىرخأ تابآ اوبلطو ءاءارسإلا] 4 62 © ًالوْسَُر اكلم ءامّسلا نم

 ٍليخُن نم هج كَل َنوُكَت وأ 99 اعوبني ضرألا نم اَنَل رج تح كل نم نأ اوُاقَو ف
 يتأت وأ افسك انيَلَع تْمَعَر امك ءامّسلا طقسُت وأ 69 اريجُت اهلالخ َراَهَْألا َرَجَفََق بّتعَو

 نصؤُت نو ءاَسلا يف قرت وأ فرو نم تي كل نوكأ ©0 اليف ةكئالسْاَو هللا
 نم امو 60 لو رش لإ سم له يب احبس لف ور باعك نيل ل تح كير
 . [ءارسإلا] 4 59 ًالوَسر ارْشَب هللا تعبأ اوُاَف نأ الإ ئدهلا مُهءاَج ذإ اونمؤي نأ ساّنلا

 ارذع هنوبسحي ام مهسفنآل ناولح نيو ىربكلا ةزجعملاب نورفكي اذكهو

 4ةيآط ريكتت هيف هنو نمي هََِع لزنأ اول : ىلاعت هلوقو «نآرقلا مهراكنإب
 وهو «ةيآ ميركلا نآرقلا نودعي الو «ةيآ ىأ نوبلطي مهنأك ءراكنإلا ىف ةغلابملل

 .اهاقبأو تايآلا مظعأ

 (اهنإ) «ٍداه موق لُكلو رذنم تنأ اًمّنِإإ9 :هلوقب مهلوق ىلاعتو هناحبس هللا در

 ءراكنإلا لآمو «ىبقعلا ءوسب مههزذني ارذنم الإ تسل ىأ ءرصقلا تاودأ نم ةادأ

 :ىلاعت هلوقو «ىلاعت هللا دنع نم ملكتم كنأ ىلع ةجحلا تمقأو «ترذنأ دقو

 ىبن مهل موق لك نأ :لوألا ؛امهلمشتو «نيينعم نمضتم «ِداهمْوَق لكلو»
 اذهو «ىءوسلا مهل ناك الإو «ىنسحلا مهل تناك اودتها نإف ءمهدشريو مهيدهي

 لك نأ :ىناثلاو ء[رطاف] 4 6 ريذن اهيف الَح لإ هم ْنَم نو ... ا :ىلاعت هلوقك
 هنأل ناك ام ىسيع ةزجعم تناكف «مهبسانت لوسرلا ىلإ مهيدهت ةزجعم مهل موق

 تءاجف .فلختت ال اهنأ نودقتعيو «ةيببسلاب هيف نونمؤي ال رصع ىف ثعب
 نم اهلك ةقيلخلل ءاج ِهِْللَك دمحمو .هماظنل اقرخو «ةيببسلا نوناقل امده هتازجعم

 ءلوحي الو لوزي الو ىقبي ىذلا عونلا نم هتزجعم تناكف «ةمايقلا موي ىلإ هدعب

 نأ لق © نيدلا موي ىلإ ةقيلخلا هزاجعإب ىدحتيو ىقبي ىذلا هللا مالك وهو



 اا أ

 مهضعب ناك وّلو هلثمب نوثأي ال نآرُقلا اذه لثمب اوني نَأ لع نجلاو سنإلا تعمتجا
 . [ءارسإلا] 4 62) اريهَظ ضعبل

 ؛نيرثكألا اوناكو ءاهب بذك نم مهنم ةيداملا تايآلا مهيلإ تلسرأ نيذلا نإو

 4 © ... نولوألا اهب بدك نأ الإ تايآلاب لسرُن نأ انعنم امو :ىلاعت لاق اذلو

 . [ءارسإلا]

 ةلقتسم ةلمج (ٌرذنَم تنأ اَمنِإ» وهو هانجهن ىذلا وحنلا ىلع ىلاعت هلوقو
 ,راذنإلاب صتخم مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ نم انركذ ام اهانعم نوكيف «ةيلاتلا نع
 ةيسشثاح ىف ءاجو ءرمألا نم انركذ ام ىلع ةلاد ىرخأ ةلمج «داه موق لكلو »
 رذنم تنأ امنإ ىأ ردم ىلع فوطعم «داهإ نأ ىواضيبلا ىلع باهشلا
 لكل داهو رذنم تنأ امنإ :ىنعملا نوكيو «ميدقت نع ةرخؤم داه نوكتو ءداهو

 .قايسلا نم نيبلا رهاظلا سيل هنكلو لمتحم ىنعم وهو .موق

 قلخ ىف هتايآ هناحبس نيب اهيف امو تاومسلا قلخ ىلإ هناحبس راشأ نأ دعب
 .ناسنإلا

 :ىلاعت هللا لاق
 ماكِيرأْلا ضينتامو نأ لكح ٌلِمَحتاَم مَلَعيهّلل هه ا*ص 0 ري مال وب ءدو +

 ِبيَعْلا مدع ير ا دفمي.هدنع ِءَىَس لكحو دادزتامو ممول ب سه 5-7 رع 0 ا 2 ةحم
 ّنَسْأنَم :ةواوس يو اعمل ريبكحلا ٍةَددِهَّسلأَو هب س6 22 خس سوو لسع د 50 د سدي ل

 مو هه #آأ  آ ذ 2 ة ياي 0 هل

 و رظس حس هس سا اس جالس سم ناذدو الد لع د1 هج 0
 وكب وظ *-هفلخ نمو هيدي نيب نم تالبهيعم» ير اهتلاب

 رب هو هم سوص

 0 0 لو عسل هس 2 اي ذر يحل وأ حجرات يَ



 م لل لللللااا للا عل

 ا سس

 رخسو ءاهنورت دمع ريغب تاوامسلا قلخ ىف ىلاعت هللا ةردق هناحبس نيب

 نيبي نآلاو ء«دوجولا اذه تاملس ىه ىتلا تانئاكلا نم كلذ ريغو رمقلاو سمشلا

 لاقف .هناحبس هريغ دحأ هب ملعي ال ىذلا هملع ىف ناك فيكو «ناسنإلا قلخ

 : ىلاعت

 ةدنع ءيَش كو دارت امو ماَحْرَألا ضيف اَمَو ئنأُلُك لمْحَت اَمَعَي هللا »
 . 4 2 رادقمب

 «ىذلا ىنعمب ةلوصوم نوكت دق انه (ام) 4 ىثنُأ لك لمحت اَم مّلعَي هللا

 هب ضيغت ىذلاو «ىثنأ لك هلمحت ىذلا ملعي هلالج لج هللا :قايسلا نوكيو

 .هنيعو هذحو ءهردق رادقمب هدنع ءىش لكو ء«دادزت ىذلاو ماحرألا

 .هدادتماو «هلكشو ءهمجح نمو «ةثونأو ةروكذ نم ىثنأ لك لمحت ام ملعي

 ةماقتساو «ةمامدو ةحابصو «ناميإو «ةيقش مأ ةديعس ةايح نم هل ردق امو ءهرمعو

 ىف نوكي امم كلذ ريغو ءايقش اتيقم وأ ءايدهم ايداه هلباق ىف نوكي امو ءروجفو

 .هب قلعتي ام لكو «ةيسفنلاو ةيندبلا هتايح

 ةفطن هعضو تقو نمو «ةقلخم ريغو ةقلخم ةغضم نم لمحلا راودأ ملعي

 مث 69 ٍنيط نم ةالس نم اسنإلا انقَلَح دقو ) :ىلاعت لاق امك «نيكم رارق ىف

 ةغضملا اَنَقَلَحَف ف ةغش ةغضم ةقلعلاانقلحَف ةَقع ةفطنلا انقل م 00 نيكُم رارق يف ةَفْطُ الع

 4© ,نقلاَحْلا نسحأ هللا كَراَبَسَف رَحآ اَهَلَح هانأشدأ مت امْحَل ماَظعا انْوَسَكَف اًماَظع

 ةئجأ معنأ ذو ضرألا نم مُكأشنأ ْذإ مك مَع ره. . و» :هناحبس هلوقبو ء[نونمؤملا]

 نوطب يف مُكَقَلَحَي ... 8 :ىلاعت لوقيو ء[مجنلا] 4 ©9 ... مُكتاَهّمُأ نوطب يف

 .[رمزلا] 49 ... تالنت اَملَظ يف قل دعب نم اَقَلَح مكتاَهّمأ

 امو ءروط دعب اروط اهلك راوطألا هذه نم ىثنأ لك لمحت ام ىلاعت هللا ملعي

 ملعلاف ماحرألا ىف (ام) ب اقلعتم نكي امهمو «قلخ امل قلاخلا ملع وه هللا هملعي

 لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع نيحيحصلا ىف ىور دقو «بويغلا مالع هللا دنع
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 ةقلع نوكي مث «ةليل نيعبرأ همأ نطب ىف عمجي مكدحأ قلخ نإ) : هلع هللا لوسر

 .1722(كلذ لثم ةغضم نوكي مث ؛كلذ لثم

 ىف دلولا ءاعو وهو ءمحر عمج ماحرألا 4 دادَرَ امو ماَحَرَألا ضيغَت امو

 مث ةَِللَك ىبنلا ركذ امك اموي نيعبرأ هيف ثكمتو «ةفطنلا هيف ىقلت ىذلا همأ نطب
 .ِةِلَك ىبنلا نع انيور امك «ةغضم مث «ةقلع ريصت

 هتضغ لاقيو عاملا ضاغ هنمو ءايدعتمو امزال لمعتسي « صقنت ىأ ضيغتو

 ضيغو. ..و حون موقل قرغلا ةصق ىف ىلاعت هلوق هنمو ءهتصقن ىأ
 . دئاز هذخأف 4 دادرت ظو [دوه] © 69 . . .ءاملا

 هيف دادزي وأ دلولا نم ايلاخ محرلا نوكي نأ لمحلل ةبسنلاب اذه ىنعمو

 دلوتلا ايالخ ىلع لمتشي ىذلا مدلا نم ولخلاب ضيغيو .هددعتو «هومنو لمحلاب
 .ةأرملا ايالخو لجرلا ةفطن نم دلاوتلا نوكي .مدلا اذهب هئالتماو

 نيوكتلا صخي ام لكو «ةثونألاو ةروكذلا نأ اذه ىف لوقلا ةصالخو

 امو ىثنأ لك لمحت ام ملعي ىذلا هدحو هّللاو هللا ملع ىف وه لمع نم ىقلخلا

 ةنس ىلع ريسيو «هرييستو ىلاعت هللا ملعب هلك كلذ نإو «دادزت امو ماحرألا ضيغت

 هدنع ءيش لكو :ىلاعت لاق اذلو ؛اهقلاخ الإ اهريغي ال ةدودحم ةموسرم

 اهردق ةدودحم ةرودقم هراودأف «دودحم مولعم رادقمب هدنع ءىش لك ىأ «رادقمب

 رسلابو «ءبئاغلاو دهاشلاب ملاعلا هنأل وه الإ اهملعي الو «ىلاعتو هناحبس هللا

 نم مُكنَم ءاوس (©) لاَعَتمْلا َريِبَكْلا ةداهّشلاو بيلا ملاعإ :ىلاعت لاق اذلو ؛رهجلاو
 . 4 69 راهّتلاب براَسو ِليَللاِب فختسم وه نمو هب رهج نمو لوقلا رس

 ىذلا بيغلا نم وهو «ىثنأ لك هلمحت امب هملع ىلاعتو هناحبس ركذ نأ دعب

 هملع طيحملا هنأ هناحبس ركذ ءانل هروهظ دعب الإ ملعي ال ىذلاو اًنسح ىف رهظي ال

 )١( ىمدآلا قل ةيفيك  ردقلا :ملسمو :(79595) ةكئالملا ركذ  قلخلا ءدب :ىراخبلا هاور )4781(.
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 لاقف ءرهظيو ىفختسي امو ءرهجي امو ناسنإلا هب سي امو «بئاغلاو رضاحلل

 . 4 0 لاعمملا َريِبَكْلا ةداهشلاو بْيعلا ملاعإ» :هتاملك تلاعت

 اهيف اهدوجو ذنم ماحرألا ىف امب هملع نم ةقباسلا ةيآلا هتنمضت ام ديكأت وه

 ءرضاحلاو بئاغلل هملع مومع ركذب ديكأتلا ناكو ءاهلباقو ءاهراودأو ءاهنونكمو

 نع هبيغ ىف ةغلابم هيف «رهتشا ىتح بيغي ام ىلع قلطأو «باغ ردصم بيغلاو

 رضاح وه ام ىلع تقلطأ مث ءرضح ىنعمب دهش نم ةداهشلاو ءسحلاو ةيؤرلا

 امو ءسحلا نع بيغي امب ملاع :ىنعملاو «هب سحلاو هروضح ىف ةغلابم «سوسحم

 ةفص هنأو هئامسأ ىلإ ةراشإلل ؛ملعي لقي ملو (ملاع) لاقو ءرضاح سوسحم وه

 دهاشلاب دحاو هملع نأ تابثإل ةداهشلاو بيغلا ركذو «ىلاعتو هناحبس هل ةمزالم

 .ءىش نع ءىش هيف قرتفي ال «طيحم ملع هنأل ؛ءاوس ىلع بيغملاو

 :لاقف ءرشبلا نأش نم وه ام لك قوفو رشبلا قوف هنأي ةيلعلا هتاذ فصوو

 هريبدتو هناطلس لامكو «هتدارإو هتردق ىف ميظعلا ىأ ريبكلا 4 لاَعَمُمْلا ُريِبَكْلاط

 وه ام لكو ء«هضرأو «هتارايسو هبكاوكو همارجأو هئامسب دوجولا اذه لكل هقلخو

 نم وه ام لك ىفو «هتافص ىف ىماستملا ىأ 4 لاَعَتمْلاا© دوجولا اذه ىف رخسم

 وهو ءىش هلثمك سيل .هقلخ نم ءىش ههبشي الو ءهقلخ هقلخ نم ائيش هبشي الف هنأش

 دحاولا وهو اريبك اولع داوملل هتهباشم نع هناحبس هللا ىلاعت ريصبلا عيمسلا

 .دمصلا درفلا دحألا

 رطاوصخ ىف ؛مهرهجو مهرس ىف سانلاب هملع ىلاعتو هناحبس نيب مث

 رهج نمو لوقلا رَسَأ نم كَم ءاوس :ىلاعت لاقف «مهتنسلأ هب قطنت امو مهسوفن

 ءايحألا نع هملعب ثدحت امدنع باطخلا ىلإ ةبيغلا نم ىلاعتو هناحبس تفتلا هب

 مل نإف مهعم هنأب هقلخ نم سانألا رعشيل 4 ...رّسَأ نم مُكَم اوس :لاقف

 ةدهاشملا ماقمب مهل راعشإ اذهو «ىلاعتو هناحبس مهبطاخيو مهاري هنإف هنوري اونوكي

 .هتداهش لامكو «هتباقرب اوسحيل ؛هيلإ اوهجتيل
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 :هسفن هب هثدحت امب قطني ملف لوسقلا رسأ نم مكنم ىوتسي ىنعمب 4 ءاوتس إو
 لوجي ام ملعي ؛ىفخأو رسلا ملعي ىلاعتو هناحبس وهف هبلق ىف امب رهجي نمو
 ملعي «نورهظي امو نوتيبي ام ملعي ءهب نورهجي امو «سفنلا ثيداحأو رطاوخلاب
 طيحم مهلاوحأ لكب وهو «هملعو هتباقر تحت مهف ءءاوسلا ىلع لامعألاو تاينلا

 . ىوتسي لعاف (نَم) نوكيو «نونلعي امو «نورسي اميف

 نم ىأ «بلطلل ءاتلاو نيسلا :ليللاب ىفختسملا «ٍلْيللاِب فْخَتسُم وه نمو »
 . ءافخ بلطي لب «هتملظو ليللا ءافخب ىفتكي ال وهف «ليللاب ءافتخالل بلاط وه
 رئاسلا وه «(براسلا)و «دحأ هملعي ال روتسم ضرألا نم نك ىف نوكي نأب رخآ

 حضو ىف هنأل ؛دحأ ىلع ىفخت ال هلاحف ءراهنلاب رهاظ قيرط ىف ىأ «برس ىف
 ليلدلل ليللاب ءافختسالا راوجب اذه ركذو «مولعم هبرس ىف رئاس هئألو «راهنلا
 .ءاوس ىلع هملع ىف عيمجلا لب «ىفخلاو رهاظلا نيب هملع ىف توافت ال هنأ ىلع
 نع سوسحملا هدنع فلتخيف سحلا ىلع اينبم هملع نوكي نميف نوكي توافتلا امنإ
 هناحبس هدنع تامولعملا لك «ىتاذ ىلاعتو هناحبس هللا ملعو .سوسحملا ريغ
 . طيحملا هملع ناطلس تحت مهنأب اعيمج سانلا راعشإلو .ءاوس ىلع ىلاعتو

 الو «نينثا ةلداعل نوكت ءاوتسالا ىنعمب «ءاوس 8# نإ :ءاملعلا لاق دقلو
 ةلخاد ءاوس نوكتف .4َرَسَأ نم 8 ىلع فوطعم 4 ٍلْيللاب فْحَتْسُم وه نمإ» نأ كش
 ءءافختسالا ىف ةردقم ءاوسف ؛«لماعلا راركت ةين ىلع قسنلا فطع نأل «هيلع
 براسو» :ىلاعت هلوق ىف ةردقم (نم) نإ :اولاق ؟نالداعتملا امه امف «براسو

 4 ٍفْخَتسُم »8 ىلع ةلخادلا (ْنَم) ردقتف 4 فخَتسم 9 ىلع ةفوطعم اهنأل 4راهْتلاب
 .ءافخ ريبك اذه ىف سيلو

 هل) :ىلاعت لاقسف مهل هتياعرو هدابع ىلع هتباقر ماكحإ هناحبس نيب دقو
 ام وري ئَتح مقب م ريغ للا نإ هلا رم نم ُهَنوُظَفَْي هفلخ نمو هيدي نيب نم تابقعم

 سمس سمه سم ماو

 .4 09 (©9 لاو نم هنود نّم مهل امو هَل دم الف اءوس موق هللا دار اذإو مهسفنأب
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 املع رضاحلاو بئاغلاب ىلاعت هللا ملع نيتقباسلا نيتيآلا ىف ىلاعت هللا نيب

 سوفنلا رارسإ نيب هملع ىف قرف ال ءادحاو املع رهجلاو رارسإلا ملعو ءادحاو

 دح ىلع راهنلاب براسلا ملعك ليللا مالظ ىف ىفختسملا ملعي هنأو «ةنسلألا راهجو

 ىلاعت هللا ملع نأ نيبت ةيآلا 4 هيدي نيب نم تاَبقعم هل إ» :ةيآلا هذه ىفو «ءاوس

 (هرمأب لكو ءايح ماد ام هتايح ىف ناسنإلا ظفحيو «تائيسلاو تانسحلاب طيحي

 ىلاعت هللا ملع ىف لك ريغتلا بابسأو هلاوحأ ريسفتو هلباقو هرمأ رضاح فرعيو
 لاق اذلو ؛هسفنب ام ريغ اذإ هب ام ريغيو هملعي هلالض ىف قرغتسملاف «هتدارإب لكو

 ءاتلاو «ةيقعم عمج «تابقعملا» 4 هفْلَخ نمو هيدي نيب نم تاَبَقعم هلإ» : ىلاعت

 ةلاحر لثمو «مهفلاو ملعلا ىف ةغلابلا ىلع لدت اهنإف «ةماهفو ةمألع لثم ةغلابملل

 .بسنلا ىف ملعلا ةقدو «ةلحرلا ةرثك ىلع لدت اهنإف «ةباسنو

 ريمضلاو «هنع فلتخت ال هبقع ةيذتحم هل ةمزالم نوكت ىهف هبقعت ىنعملاو

 نمو لوقلا ٌرَسَأ نم مكنَم ءاوس :ىلاعت هلوق ىف هنع ثدحتملا ناسنإلا ىلإ دوعي

 هرس ملعي ىلاعت هللا نأ امكف © 3 ٍراَهَنلاِب بِراَسَو ليَّللاِب فْحَتَسُم وه نمو هب رهج

 نوطيحي هفلخت نمو هيدي نيب نم تابقعمب هطاحأ دق «هروهظو هءافختساو «هرهجو

 ءرشو ريخ نم لعفي ام هيلع نوصحي ةكئالملا نم مهو ءاهرطقب ةرئادلا ةطاحإ هب

 ةطاحإلا هذه عم اهنإ :ىلاعت لاق دقلو «تائيسو تانسح نم لعفي ام نوبتكيو

 ةكئالملا ءالؤه لمع نإف اذه عم «هتانسحو هتائيس هيلع نودعي مهنأو هب ةلماشلا

 هتوظفحي » :ىلاعت هلوق نإ :ىرشخمزلا لوقيو «ىلاعت هللا رمأ نم هنوظفحي مهنأ

 فخ و نوم دعب ىف «نتغص هلا رثأ نم
 رمُأ نم :هلوقو .«(هظفحت) تابقعملا هذه نأ ىأ :«ىلوألا ةفصلا ريدقتو

 لاقو «هتنايصو ظفحلا مهفلكو «كلذب مهرمأ هنأل هنوظفحي ىأ ةيناث ةفص 4 هللا

 هللا رمأب ظفحلا نوفلكم مهف (هللا رمأب هنوظفحي) ةءارق كلذل ديؤي هنإ :ىرشخمزلا

 .ىلاعت



 > هك
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 امنإ .4 هنوظفحي 8 دعب اديدج افصو تسيل 4 هللا رمأ نم نوكي نأ حصيو

 وأ قعاوص نم لزني نأ هيلع ىلاعت هللا بتك امم ىأ .هللا رمأ نم هنوظفحي ريدقتلا

 ءهيذؤي دق ام هيلع لزني هناحبس هللاف ءرومألا تاملم نم كلذ رييغ وأ ءفسخ

 ميحر وهف « ىلاعت هللا نم لمعب نيرمألا الكو «هنومحي ةكئالملا نم هظفحب هؤلكيو

 :لوقي ذإ «ىقوش اننمز ىف ةيبرعلا رعاش هلاق ام ىنعملا اذه براقيو «هئالتبا ىف

 اهنامحرو ءامسلا فيطل هريداقم رش ضرألا ىقو

 ضرعتك هثركت رومأ نم ىلاعت هلزني اممو «هللا رمأب ظفحلاف «نيتءارقلل الامعإ امهيف

 .ىلاعت هللا هبتكو ءردقب ءىش لك نإو «كلذ ريغ وأ قرحلا وأ قرغلل

 كلذ نأب بني ىلاعت هللا رمأ نم اهنأب لزاونلاو ثراوكلا نع ريبعتلا نإو

 .ةبهألا لخأ نم هب ىلاعت هللا رمأ امع مهلذاخت وأ «مهعمتجم

 «ملظلا ببسب ءىجت دق ةيتاعلا رصرصلا حيرلا نأ ىلاعتو هناحبس راشأ دقو

 هذه يف نوقفني ام لغم 9 ناميإ ريغ نم نورفاكلا هلعفي ىذلا ريخلا نأش ىف لاقف
 هللا مهُمَلَظ امو هتكَلهَأَف مهسفنأ اومَلَظ موق ثرح تباصأ رص اهيف حير لثمك اًيندلا ةاّيحلا

 . [نارمع لآ] 4 659 نوملظي مهسفنأ نكلو

 لك نم ادغر اهقزر اهيتأي ةئئكمطم ةئمآ تناك ةيرق الثم هللا برضو ا :لاقف ءرقفلاو

 4 09 َنوعَتصَي اوُناَك اًمب فْوَخْلاَو عوجلا ساب هللا اَهَقاَدَأَ هللا معنأب ترَمَكَف ناكم
 .[لحنلا]

 نوكت نحملا نأ ىأ ,4 هللا رمأ نم :ىلاعت هلوق هيلع لدي ام ضعب اذه
 .كالهلا معي ال ىتح ةكئالملا نم ةظّمحب سانلا ظفحيو هللا رمأب
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 ىلإ ملظ نم لاحلا رييغت نإ لب «طقف ةكئالملا ظفح ىف تسيل ةياقولا نإو

 ىلاعت لاق اذلو ؛ىربكلا ةيامحلا وه «ةماقتسا ىلإ فارحنا نم سوفنلاو «لدع

 ام اورّيغي ئَتَح موَقب ام َرَيعي ال هللا نإ ط :هردق لوزن دنع ةكئالملاب هللا ظفح بقع

 . « مهسفنأب
 اوناك نإف «مهسفنأ اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال ىلاعت هللا نأ ىلمجلا ىنعملاو

 اذإ الإ ءاسأيبو ءارض ىلإ مهلاح ريغي ال ناكم لك نم ادغر مهقزر مهيتأي ريخ ىف

 رضلا مهباصأ موق لاح هللا ريغي الو «فارحناو رش ىلإ ريخ نم مهسفنأ اوريغ

 «حالص ىلإ داسف نم مهلاح اوريغ اذإ الإ «مهئادعأ مامأ ةميزهلاو نالذخلاو رشلاو

 اوكرتو «قحلا ىلع اوعمتجاو مهسفنأ اوريغ اذإ الإ ىنايك قرفتو سفن لذاخت نمو

 ريدصتبو «ةيمسالا ةلمجلاب ىنعملا اذه ىلاعتو هناحبس دكأ دقو «ربادتلاو زبانتلا

 «(ىتح) ةياغلابو ءىش لك ىلع رداقلا ىلعألا ىلعلا هللا مسا ةلالجلا ظفلب مالكلا

 «مهسفنأب ام اوريغ اذإ الإ ةيفتنم ةيضار ةحلاص لاح ىلإ ةميلألا لاحلا ريغت لعجف

 . مهسفنأ اوريغي نأ ىلإ مهب لزنت مالآلا ىف نورمتسي مهنإ ىأ

 ىلاعت هللا ةزعب ةرعأ انك دقل «ةيآلا هذهب رابتعالاب نيملسملا نحن انارحأ امو

 «تركذ اذإ برغتست ةبيرغ تراص ىتح ءاننيب نآرقلا ماكحأ انعضأو ءانقرفت ىتح

 مهضعب نوملسملا لتاقتو ءاهب كسمتسي نم لاح تركنتساو ءانتغل تعاضو

 انل لهف «ممألا لك ءارو انرصو ضعب ىلع مهب اورصنتساو رافكلا اولاوو «ضعبب

 .انلاح هّللا ريغي ىتح انسفنأب ام ريغن نأ

 هَل هرم الف اًءوُس مْوَقب هللا داَرَأ اذإو ١) :لاق دقو «لذاختتلا اذه انب دارأ نكلو

 وأ «ةميزهلا وأ كالهلا نم ممألا ءوسي ام (ءوسلا) . « لاو نم هنود نّم مهل امو

 امم .ههابشأو كلذ ىلاعت هللا دارأ اذإ ءرامدلاو داسفلا وأ «نامرحلا وأ ءنارسخلا

 اذإ .هلعف اوبذعتساو رشلا اوبكترا نأب ءاهلامعأ نم اهتوق بهذتو ممألا هب عيضت

 هدارأو «مهلمعل ةيمتح ةجيتن هنإف نوبكتري امو مهسوفن ىف ام ببسب كلذ هللا دارأ

 .نوعنصي ام ءوس ببسب مهيف ىلاعت هللا
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 هب تمكح ىتلا هدالب تبيصأ ىناسنإلا خيراتلا هآر مكاح رش نأ انعمس دقو

 ركذ «نيفدلا رمتسملا هنايغطو ةئيربلا سفنألا هلتقو ءههملظو ءهرصاقت ببسب

 ءءاركنلا ةميزهلا ببس هنأ ىسنو «ىنرصني مل وهو هل ىلصأ فيك :لاقف ةالصلاب

 هنإف ءادتعالل ةرمث نوكي ببسمك لوزنلا هللا دارأو «ملظلا ببسب لزني ام ناك اذإو

 نمب لزان ةلاحم ال رشلا نأ دكأ مث ءدرلا ىنعمب ءىميم ردصم (درم)و ءدري ال
 هللا ريغ مهل سيل ىأ ,4 لاو نم هنود نم مهل امو» :ىلاعت لاقف «مهسفنأ اوملظ

 .مهنع عفديو مهرصنيو مهيلاوي لاو نم

 «ىفنلا قارغتسال ةيناثلا (ْنم) 4 لاو نم هنود نّم مهل امو :ىلاعت هلوقو
 ال هللا هلزني ام نأل ؛مهريغ وأ دابعلا نم لاو ىأ هللا ريغ نم مهل سيل ىنعملاو

 ّ .هدابع نم دحأ هعفدي

 قلخلا رهاظم نيب ءىش لكب لماشلا هملع ىلاعتو هناحبس نيب نأ دعب

 :ىلاعت لاق نيوكتلاو

 ا م ص 2 2 و م
 انهي بوي َقِعوّصلْل ِسَرْبوهْيقِضحْنم ةكيلملاو عب اش ماه صرب مريم 6ك . < رغم معمر ويمد هر حيو اي َلاَقْتلا باحسن 9-0 عدو حره 2 08 رس مع عل

 20 ٍلاَحْل دي رس وهو هللا ف ول دج مهو ءاشم نم مط سم هس سل سم رلى 0
 الإ شبر هل نويمجتسال- هنود نم نوعدينيذلاو نحل ةوعدردل 0 06 للا ىو 00

 نفل اعدامه وه اَمَو هاد َملَبِل ءامْلاَلِإيَفَك طم 0 0 ا ا ا هك
 هل عاج مس 7 الر يقنج هل

 اًعْوُط ٍضْرْدْلاَو تاَومَّسلا ف نم دجسيهَيِبو ايل ٍلَكَص فال
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 1 دعرلا ةروس ريسفت 1#

 .. كا

 يي

 ىذلا طيحملا هللا ملعو «ناسنإلا ريسي ام ةقباسلا تايآلا ىف هناحبس هللا نّيِب

 .ىرت الو ىصحتو ظفحت ىتلا تابقعملاو « ىفتخي امو رهظي ام لمتشي

 «هريسم هللاو «قرحي امو «عمسي امو ىري ام ىلاعتو هناحبس نيب مث

 بر هرمأ ىلوتي لب ,هلعافت ناسنإلا نم نوكي الو ىراثآ ىرت ثيحب .«ههجومو

 هللا ىلع دوعي ريمضلا 4 اعَمَطو اًقَوَح َقَرَبْلا مكيِرُي يذلا وه :ىلاعت لاقف «نيملاعلا

 ةلاح قربلا انيري ىذلا وهف «هردقي ام لك نمو «هرمأ نم ظفحلا نوكي ىذلا ىلاعت

 ءاثيغ نوكي رطم هبقعي نأ ىف نيعماط «هتبقاع نمو «هرظنم نم نيفئاخ اننوك

 نيتباحس مادطصا دنع أشني قربلاو .ادسفم ارمدم ائيغ نوكي نأ نم نيفتاخو

 :ماسجألا صاوخ ملع لوقيو .قرابلا رونلا مادطصالا نم ثدحيف ضعبب امهضعب

 ىلإ لصي ال دعرلا نأ ديب «دعرلا هعم نوكيو «قرب امهكاكتحا نم ثدحيف

 «هتوص قربلاو مادطصالا توص دعرلا نأل ؛قربلا ةيؤر نم ةرتف دعب الإ عامسألا

 ةرتف دعب الإ انعماسم ىلإ لصي الف ءاضفلا ءاوجأب رمي انيلإ توصلا لصي ىكلو

 قربلا عم نوكت مادطصالا اذه نم انايحأ تناك اذإ قعاوصلاو ؛هرورم اهيف عطقي

 ميزه عامس نيبت اهيلت ىتلاو ءقربسلا ةيئر نييت ةيآلا ماهو : ايرقت ةدحاو ةرتف ىف

 «نيعماط نيفئاخ قربلا سانلا ىري هنأ ىلوألا 0 ركذ دقلو

 © لاقثلا باحسلا ئشديو # :هناحبس لاقف «ءام ءولمملا باحسلا قربلا دعب ركذو

 هدرفمف «ىبرعو برع لثمو «ةرجشو رجش لثم «بسنلا ءاي وأ ءاتلاب هدرفم نيبو

 نأ ىأ «سانلاب هتمحر ىلإ كلذب ريشي ىلاعت هللا نأل ؛اهرّيس لقي ملو ءاهأشنأ

 ءولمت اباحس ىلاعتو هناحبس هريثي ءابذع ءام فئاكتي مث رخبتي حلملا رحبلا ءام
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 و تحك

 مث هنيب فلي مث اباحس يجري ِهّللا نأ رت ملأ » :ىلاعت هلوق هيلإ ريشي ام اذهو ؛هدابع

 دري نم ايف لاّبج نم ءاَمّسلا نم لتي هلالخ نم جَرْخَي قولا ىف ماكر ُهلعَجي
 4 ه9 ٍراَصْبَألاب بهذي هقّْرَب ان ُداَكي ءاَشَي نم نع هَُفِرصَيو ءاَشي نم هب بيصيف

 .[رونلا]

 ركذ اعم عمطلاو فوخلل ريشملا قربلا ةيزم ىلاعتو هناحبس ركذ نأ دعب
 .  هدمحب دعرلا حّبسيو 9 :لاقف دعرلا وهو اهمزالم

 :اذه ىف ناهاجتا نيرسفملل

 دعرلا حيبست سيل حيبستلاف ءهعمسي نمب دعرلا رسفي هنأ :لوآلا هاجتالا

 توص لك نم عزفلا نوكي امك ءاعزف افئاخ نوكي هنأل ؛هعمسي نم حيبست نكلو
 دنع سفنلا نوكت امك هئشنم ةوقل كاردإ لاح ىف عزفلاو فوخلا هلعجيف «جعزم

 . جعزم رمأ ىأ ةيؤر

 نأل ؛هدحو ىلاعت هّللا حيبست لاح ىف نوكي هتاذ دعرلا نأ :ىناثلا هاجتالاو

 «هديحوت ىلع الاد «ىلاعت هلل اعضاخ نوكي عزفملا بيهرلا جعزملا توصلا اذه

 .مهحيبست نوهقفت ال نكلو هدمحب حبسي ءىش لكف «هناطلس لامك ىلعو

 قسنلا نإ ذإ «ىنآرقلا قسنلا عم قفتي هنأل ؛ىنانلا هاجتالا ىلإ ليصأ ىنإو

 ىلع لدت ىهو «هدمحب اًحبسم ىلاعت هلل هرهاظمو نوكلا عوضخ نيبي ىنآرقلا
 .هعوضخ لامكو «هداجيإ ةمعن ىلع هدمح وهو ع حيبستلا اذه ىلع ثعابلا

 ةلعف (ةفيخ)و «هناحبس هفوخ نم ىأ # هتفيخ نم ةَكئالَمْلاَو » :ىلاعت هلوقو
 كردي الف «ىلاعت هللا نم بيهرلا فوخلا ةئيه ىأ .فوخلا ةئيه ىهو «ءافلا رسكب

 دعرلا حيبست عمو .ىلاعتو هناحبس هنم ابيرق نوكي نم الإ رابجلا ىوقلا هللا ةمظع
 نم ىهو قعاوصلا ىلاعت هللا لزني «هللا نم مهتفيخب راربألا ةكئالملاو ء.هميزهب

 ةبجوملاو ةبلاسلا نيتباحسلا نوكي انايحأو .دعرلا هعم ثدحي قربلاف «قربلا قارتحا

 :ىلاعت لاق اذلو ؛هبيصت نمو هبيصي ام قرحيف ضرألا ىلع لزني ارارش ةثدحم
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 الاتسسططسضسمسطالاا المخا الخطاط ملط للاكلات المماممممممامطخممط الالات اال ططانالا امال انااا ااااالالا اانا
 ا برس

 ىذلا راصبألل فطاخلا قربلا اذه عمو 4 ءاَشَي نم اهب بيصيق قعاوّصلا لسريَو »

 «ىلاعت هلل حبسي ىذلا دعرلا ميزهو ءهنم رطملا نوجريو ءهل نوعزفيو هنوري
 ةرهاظلا هذه مهتيؤر عم ةقراحلا قعاوصلا لاسرإو «هتفيخ نم ةكئالملا حيبستو

 لاق اذلو ؛هللا ىف نوكرشملا لداجي رهابلا عادبإلاو «ةرهاقلا ةردقلا ىلع ةلادلا

 ىف مهتداعإ ىلع ىلاعت هللا ةردق ىف نولداجي هللا يف َنوُلِداَجي مهو 9 :ىلاعت

 نوكت اهنأل دبعت راجحألا نأ نوبسحيف هللا ىف نولداجيو «مهأدب امك «ثعبلا

 هناحبس هتردق عم ةردق اهل نأ نوبسحيف اهتردق ىف نولداجيو «هدنع هعيفش

 لدجلاو «ةيلعلا تاذلا لوح اهنوريشي ىتلا ةدسافلا ماهوألا نم كلذ ريغو «ىلاعتو

 ءاهيلع دشيو «ةليقثلا ءايشألا هب لمحيل اديدش التف هلتف اذإ لبحلا لدج نم

 ءدسافلا مهريكفت اودمتعي نأ نوديري ةلطابلا ةجحلا لتف ىنعمب انه اهلامعتساو

 . [فهكلا] 4 69 ًالدج ءيش َرثكأ ناسنإلا َناَكَو ... ا ءاهيلع لطابلا مهمهوو

 «ىلاعت هللا ةردق مامأ ءابه ىف مهلدج نأ كلذ دعب ىلاعتو هناحبس ركذ دقلو

 هللا ىلإ دوعي وهو 8 ىف ريمضلا «لاحملا ديدَش وهو 9 :ىلاعتو هناحبس لاقف
 هتمواق ىأ انالف تلحام :لاقيو «ةدشلاو ةوقلا هنإ :ىرهزألا لاق :لاحملاو «ىلاعت

 دحأ دوجولا ىف هبلاغي ال هنأ ىأ «ةلحامملا نم لاعف لاحمو «ىوقأ انيأ نيبتي ىتح

 هنكلو .لادج عضوم ةميركلا هتاذ نولعجي كلذ عمو ءدوجولا لك نم ىوقأ وهف

 هيف تماق ىذلا حضاولا نيبملا قحلا كردت الف لوقعلا ىلع ةمغ دجوأ ىذلا لالضلا

 .ةرهاقلا هتوق ىلع لئالدلا

 هللا ةوعد نأ ىلاعتو هناحبس نيب اذلو ؛اهومهوت ماهوأب هللا ىف نولداجيو

 :ىلاعت لاقف «ةلطابلا ىه مهدادنأ ةوعدو قحلا ىه

 يك طباخ يب مهل دوجتسمال هو والحر ل)
 . 4 69 لالض يف لإ نيرفاَكْلا ءاعد امو هغلابب وه امو هاف غلبيل ءاملا ىَِإ
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 راهظإو ءافخإو ءرارسإو رهج نيب قرفي ال ىذلا هملع هناحبس نيب نأ دعب

 ةوعد هل إ» :قعاوصلاو دعرلاو قربلا ىف هتايآ ىف انايع اهنوريو ةرهابلا هتردقو
 لدي اهدعب ام ىلع (هل) ميدقتو «هلالج لج هللا ىلإ دوعي (هل) ىف ريمضلا 4ّقحللا
 . قحلا ةوعد هريغل ال هدحو هل ىأ صاصتخاللا ىلع

 ةدابعلا هلحو هل ىأ «ةدابعلا وهو ءاعدلا ىنعمب اهرسفت نأ امإ 4 وعدو

 ىه ىتلا ةوعدلا ىأ .ءفاضملل نايب هيف هيلإ فاضملا نأ ىأ «ةينايب ةفاضإلاو «ةقحلا

 اهريغز «قحلا ىه ىتلا ةقداصلا ةتباشلا ةدابعلا ىأ لطابلا دض قحلاو «قحلا

 الو .هيلإ الإ أجلي ال ىأ ءءاجتلالاو .بلطلا ىنعمب اهرسفي نأ امإو .لطابلا

 داضت ال هنأل ؛نيينعملا ةدارإ نم عنام الو «نيثيغتسملا نيئجاللا ةوعد هريغ بيجي

 الو «قحلا ىه ةدابعلا ىنعملا نوكيو ءامهنيب عمجلا نكميف «براضت الو ءامهنيب

 ريغ ةوعد نالطب كلذ دعب ىلاعتو هناحبس نيب دقو «هناحبس هل الإ قحب ءاجتلا

 ىَِإ همك طسابك الإ ءيشب مهل نوبيِحَعسي ال هنود نم نوعدي نيذلاو ط :ىلاعت لاقف
 . 4 هغلابب وه امو هاف علبيل ءاملا

 ىلع ضباقلاب تباث ءىش ىلع ضبقي ال ىذلا هيبشت ىبرعلا مالكلا ىف رثك
 غلبأب ميركلا نآرقلا ءاجو «هيلع ضبقلا نكمي ال ذإ ؛هدي ىف رقتسي ال هنآل ؛ءاملا

 هللا ريغ وعدي نم لاح هبشف «هانعمو هظفل ىف عئارلا لثملا اذه ىف برعلا دنع امم

 وه امو ءهمف ىلإ عفتريل ىأ «هغلابب وهامو هاف غلبيل ءاملل هدي طسبي نم لاحب

 «فصولا كلذ ءاملا نع ىفنف «لعافلا مساب ىفنلا ناك اذلو ؛هغلبي نأ هنأش نم

 «لاحب لاح هيبشت هيف «ىليثمت هيبشت هيبشتلاو «لعفلا ىفن نم غلبأ فصولا ىفنو

 وأ بلطلا ىنعم كردي الو .ءبيجي الو عفني الو رضي ال ام وعدي نم لاح هيفف

 اذإ همف ىلإ عفتري نأ ءاملا نم بلطيف «شطعلا هضمأ ىذلا ناشطعلا لاحب «ةدابعلا

 عيطتسي الو «هيلإ ءىجي ال ءاملا نإف ءدعب وأ برق ىلع هيلإ هلمانأ دمو «هدي طسب

 .هأمظ ئفطيو هتلغ عقني ام ةقيرطلا هذهب هنم لوانتي نأ



 ١ دعرلا ةروسريسفت ا
 للا اااا0اال لااا للاا060االاالتاطمإللا

  7كالا ١.«

 "يي

 ىذلا لثمك :هيبشتلا اذه ريسفت ىف ههجو هللا مرك ىلع نع ىور دقلو

 .هاف غلبي فيكف ادبأ هلاني ال وهو هديب رئبلا فرط نم ءاملا لوانتي

 دنع وأ رهن ىف ءاملا ىلإ هدي طسبي هنأب - سابع نبا ذيملت - دهاجم هرسفو

 .هيتأي الف هيلإ هوعدي ريدغ

 ال ام مهتوعد ىف مهلاح هيبشت وه لثملا نإ :لاقف نيرسفملا ضعب برغأو
 .هغلابب وه امو هاف غلبيل ءاملا ىلإ هدي طسبي ءاملا ىف هلايخ ىري نمب عفني الو رضي

 ةردق ال اميف ةردقلا نومهوتي مهنأ وهو «ناثوألا ةدبع ىف اققحم ىنعم ديفي اهلكو

 . ىغتبم ققحي نأو «عفني نأ ليحتسم وهو «ءىش ىلع هدنع

 : ةينايب تاراشإ انهو

 فوفص ىف اهايإ مهفصو ىف نيكرشملا معز ىلع كلذو «ءالقعلا ريمضب دادنآلا

 «ءيشب مهل نوبيجتسي ال8 :ىلاعت لاقو ءاراجحأ الإ تسيلو «نيكردملا ءالقعلا

 ىأب نوبيجتسي ال ىأ «ىفنلا مومع نايبل (ءىش) ريكنتو «ىفنلا قارغتسال ءابلا

 الإ ىأ ءفوذحم فاضم انه 4 هيّفك طسابك إ» :ىلاعت هلوق ىف :ةيناثلا

 .ةليحتسم مهدادنأ ةباجتسا نوكتف «ةليحتسم ةباجتسالاو «هيفك طساب ةباجتساك

 نكمي هنأل ؛ةلاحتسالا هجو نايب هيف 4 هاف غلبيل 8 :ىلاعت هلوق ىف :ةثلاثلا
 شطعلاو ءاملا ىري هنأكف .«مفلا ىلإ عفري نأ نكمي ال نكلو «ءاملا للب نوكي نأ

 لاق دقلو «ىودج ريغ نمو «ءابه ىف هبعتف «ءائيش لاني ال هتلواحمبو «هلتقي

 . « لالَض يف الإ نيرفاكْلا ءاعد امو !» : ىلاعت

 «ةدابعلاب اهل مهئاعد عم دادنألا نوكرشي نيذلا نيكرشملا ءاعد ام :اهانعمو

 ذإ «ماهوأل ةعارض دادنألل مهتعارضف «هل ةباجإ عايض ىف الإ ةجاحلا ىف ءاجتلالاو



 دعرلا ةروس ريسفت

 لللمللاا060االا 01و ااا للللللا 1

 از ترحل

 ةوق اهل اوعدتباو اوعنص اراجحأ نوكت نأ الإ اهل دوجو الو ءىش ىفف اهل ةقيقح

 .مهماهوأب اهتقيقح رييغت نوعيطتسي امو ءاهودارأ

 نوعضاخ - ءالقع ريغو ءالقع هلك  دوجولا نأ كلذ دعب هناحبس نيب دقلو

 اهركو اعوَط ضرألاو تاوُمّسلا يف نّم دجسي هّللو » :ىلاعت لاقف ءاهركو اعوط هل
 . #4 002) لاصآلاو ٌودغْلاِب مهلالظو

 ىهو «كلذ ىلع لاثمألا برضو «كرشلا نالطب ىلاعتو هناحبس نيب نأ دعب

 هناحبس نيبي ذخأ .دهاني الو «ىماسي ال ىذلا ىنآرقلا نايبلا ةمظع ىلع لاشمأ

 :هتاملك تلاعت لاقف «هناحبس هل دايقنالاو «هناحبس هل هلك دوجولا عوضخ ىلاعتو

 رهاظ ىف دوجسلا نم دارملاو .4 اهرَكَو اعوَط ٍضرألاو تاوُمَّسلا يف نم دجسي هّللو »
 كلذبو «هل ىلاعتو هناحبس هللا ريخستو ءعوضحخلا ءاملعلا رثكأ ررق امكو «نآرقلا

 ءهرمأب ريست حايرلاف «ىلاعتو هناحبس هتدارإل اهلك تادوجوملا عوضخ ىنعملا نوكي

 .هرمأب تارخسم موجنلاو بكاوكلاو

 زاجملا ليبق نم ريبعتلا نوكي دايقنالا وهو «همزال دوجسلا نم دارملا ناك اذإو

 .همزال دارأو دوجسلا قلطأ ثيح لسرملا

 صن دقو «ءالقعلا ريغو ءالقعلا مهيف نإف دايقنالاو عوضخلا دارملا ناك اذإو

 ربع اذاملف «ءبطاخت ىتلا ءالقعلا نم دعت الو «ءلاصآلاو ودغلاب لالظلا ىلع

 ىلع ءالقعلا بيلغت ليبق نم كلذ نإ :لوقنو ؟ءالقعلا ىلع لدت ىتلا (نَم)ب

 ءالقعلا روكذلل ابيلغت ثانإلاو روكذلا ىلع ملاسلا ركذملا عمجب ربعي امك «مهريغ

 ريغو لقاع اهنومضم ىف نكي مل ولو :مومعلا ىلع (نَم) قلطت دقو «مهريغ ىلع

 ئللع يشم نم مهنمف ام نم باد لك قل هلو ) :ىلاعت هلوق ىف امك كلذو .لقاع

 هللا نإ ءاَشَي ام هللا قْلخَي عبرَأ لع يشُمَي نم مهنمو نيلِجر ىلع يشْمَي نم مُهْنمو هنْطَب

 .[روغلا] 4 62 ريِدَق ءيش لك ىلع



 4 دعرلا ةروس ريسفت اهل

 للبلاك للكلام التل اللا

 اضيأ ىهف «لاصآلاو ودغلاب لالظلا ىتح ىلاعت هلل دجسي ءىش لك نإو

 ءاهصاخشأل ةعبات اهنأ عم تركذو «هناحبس هل ةداقنم ىلاعت هلل ةعضاخ دجست

 ىتلا مهلالظ ىتح نوداقنم نوعضاخ نيكرشملا كئلوأ نأ ىلإ ةراشإلل كلذو

 مزالم «عوبتمو عبات هلك دوجولاف ءهلظ نم نالفل مزلأ نالف :لاقيو «مهمزالت

 ودغلاو «ةانق عمج ٌئقلاك «ةادغ عمج ودغلاو «ىلاعت هلل عضاخ «مزالم ريغو

 .ردصم

 لوط ىف اهرهظم ىلإ رظنلا هيجوت لاصآلاو ودغلا ركذ نإ :لوقن نأ حصيو

 هنأ فيكو «ليصأ عمج ىهو «لاصآلاو .حابصلا ىف ودغلا نيب «هرصقو لظلا

 ىف ضرألا ىلع ايدومع نوكي ىتح ائيشف ائيش عفتري مث «عفترم ريغ حابصلا ىف

 وحن اضفخنم دوعيف «بورغلا ىلإ لاوزلا دعب نم ردحني مث «لاوزلا تقو

 سمشلا لاصتا مئادلا رمتسملا رييغتلا كلذ ءارو نم نإو «سمشلا ٌرفصتو «ضرألا

 نوكيف اهضافخنا ىفو «ءفدلا نوكيف اهعافترا ىف ةرارحلا دوجوو «ضرألاب

 .هقوس ظلغتسي ىتح «هيمنتو عرزلا تبنتف ءرثأ نم لالظلل نوكي ام مث «دربلا
 ناذللا ناتقولا امهنأل ؛لاصآلاو ودغلا امهو نيتقولا ركذو ءاذكهو عارزلا بجعيو

 دوجولا ىلع سمشلا اهيف قرشت ةودغلا نآلو ؛ضرعلاو لوطلا امهيف فلتخي

 هيف نذؤت ىذلا تقولا وه ليصألا نألو ؛ءايحألل ءامنلاو ةوقلا بابسأ لكب هدمتف

 .ريدق ءىش لك ىلع هللاو «لاوزب سمشلا

 :نيرمأ ىلإ انه هبننو

 .ىلاعت هلل ناطلسلا لامك ىلع ليلد اذهو «رارطضالاو هركلاو رايتخالاو عوطلا

 «ةالصلا دوجس دوجسلا نم دارملا نإ :لاق نيرسفملا ضعب نأ :ىناثلا رمألا



 دعرلا ةروس ريسفت اهلا

 الاس طمس خخخ اممممممممماممممااااااللل لالالالا طفلان للاامممخمخمممخطخمخ م اكلااااااااااا!! لااا! ااا اااااالل11 م
 أ حلا

 نوكي نأ نيعت 4 لاصآلاو ودغلاب مهلالظو ! ةيماسلا ةملكلا نإف :ايناثو

 . عوضخلا ىنعمب دوجسلا حضاولا

 ءىش لك بر ىلاعت هللا
 :ىلاعت هللا لاق

 ف دي هه هس صو ل 2

 0 هباشتفَ هس ل ا لو ت'ماظلا
 هت ذآ ا ذآ

 هلرو 3

 كيل قا َقلَحهََلق مل
 مص

 دس و 0 هك ع
 انيباَن اًديِزُليَّسلأَل مسح ان اهردقب ُهيِدْرَأ تل اسفي

 كلكم 0 0 بك َنوُدَقوباَتِمَو
 ع

 هلثمك سيل هنأو «ضرألاو تاومسلا قلاخ ىلاعت هللا نأب نوئمؤي برعلا ناك

 ةهلآ هللا عم نودبعي اوناك ةبلاغلا ةرهاقلا ةردقلا هذهب ناميإلا عم مهنكلو «ءىش

 هب نوفرتعي رمأب اجاجتحا نيوكتلاو قلخلاب مهيلع جاجتحالا ناك كلذلو ؛ ىرخأ

 بر نم لق :مهل لوقي نأب هيبن ىلاعت هللا رمأ كلذل ؛هيف نوفلاخي الو ءهنورقيو

 ال تباث رمأ اذهف «تابئإلل ال «مازلإلل مهل لاؤسلا ناك 4« ضرألاو تاومّسلا
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 اللا

 اا بح

 لق :لاقف «ةباجإلا وه ىلوتي نأب هيبن ىلاعت هللا رمأ اذلو ؛مهدنع هيف فالخ

 نكت مل ذإ ؛هتاذ ىف ىهدب كلذ نألو ؛هنوركني الو كلذب نورقي مهنأل هللا

 مهيسف نكت ملو .لولعملاو ةلعلاب اهيف نولوقي نيذلا ةفسالفلا تافارحنا مهيف

 هرمأ مث ءمهنع بيجي نأ هيبن رمأ كلذلو ؛ةنعارفلا دهع ىف نييرصملا تافارخ

 ضرألاو تاومسلا قلخخ نأ مهداقتعا عم نوكي اذامل مهكرش نع مهلأسي نأ هناحبس

 رمقلاو سمشلا رَّخَّسَو ضرألاو تاَوُمّسلا قلخ نّم مُهَتلَأَس نئلو 9 ءهدحو ىلاعت هلل
 .[توبكتعلا] 4 ©9 . .. هّللا نقي

 لق ءهضيقن وهو «داقتعالا اذه ىلع هوبتر ام مهلآأسي نأ ىلاعت هللا هرمأ

 اهدعب ام بيترتل ءافلا 4 ارض الو عفت مهسفنأل َنوُكَلَمي ال ءاَيِلَوَأ هنود نم مُتدَحُناَفَأ

 «ةرادصلا هل ماهفتسالا نأل ؛ءافلا ىلع مدقو .ماهفتسالل ةزمهلاو ءاهلبق ام ىلع

 قلاخ هللا نإ :مكلوق ىلع متبتر دقف :ىنعملاو «مكهتلا وأ خيبوتلل ماهفتسالاو

 هللا ريغ ةهلآ مهنأك مكؤالو مهل ءارصن وأ ءايلوأ متذختا نأ ضرألاو تاومسلا

 نأ لدبو .هدحو قلخ نم متكرتو «لوقعملا لك دنع لوقعلا ىف هنودو ىلاعت

 ال نمو «هعفد دارأ نإ ارض الو هدارأ نإو اًعفن هسفنل كلمي ال ام متدبع هودبعت

 الو ءهريخ ىجري الف «هريغ عفني الو رضي ال ىلوألابف ءاهعفني الو هسفن رضي

 ىلإ هيجوتلا نمضتتي خيبوتلا اذه نإو «مكماهوأ ىف نوكي ام الإ هرش عفدي
 .عناملا عطاقلا ليلدلاب كرشلا نع دعبلاو ةينادحولا

 هللا رمأو ءهريكفتلا نم وحنلا اذه ىف لوقعلا هركنت ام هناحبس نيب دقلو

 هتضقانمو «هيف مه ام نالطب ىلإ اوهبنتيل ةلئسألا مهيلإ هجوي نأ هيبن ىلاعت
 يِوتَسَت له مأ ريصنبْلاو ئمعألا يِوَتْسَي لَه لق ءىش لك قلاخ هللا نأ مهداقتعال

 ىنعم هيفو «ىخيبوت وهو «نينثالا ىف ىراكنإ ماهفتسالا اذه «(روتلاو تاَملُظلا

 دق مكنإو ء«ءايشألا ىري ىذلا ريصبلاب ىري ال ىذلا ىمعألا ىوتسي له «مكهتلا

 عمو «قلاخلا هنأب متررقأف «ضرألاو تاومسلا قلاخ هللا نأ مكرارقإب قحلا مترصبأ



 أ <رح ل

 ال امك «نايوتسي الف ءاهل رض عفد الو .هسفنل ريخ بلج كلمي ال ام متدبع كلذ

 .رونلاو تاملظلاو «ريصبلاو ىمعألا ىوتسي

 لقنيف «ىلاقتنالا بارضإلل 4روثلاو تاَملُظلا يوتست له مَ هلوق ىف (مأ)و
 تاملظلا ءاوتسا نع لاؤسلا ىلإ ريصبلاو ىمعألا ءاوتسا نع لاؤسلا نم هيبن هللا

 .رونلاو

 ىف مهنوكرشي مهاسع قلخلا نع ايباجيإ الاؤس مهلأسي نأب هيبن ارمآ لقتنيو

 هقّلَخَك اوَقَلَح ءاكرش هلل اوُلعَج مأ » :لاقف لبق نم هوررق ىذلا ديحوتلا لدب قلخلا

 راكنإل ىراكنإ ماهفتسا وهو «ىلاقتنالا بارضإلل انه (مأ) 4 مهيلع قلخلا هَباشَتَف

 مهنإ ذإ ,ءىش لك قلاخ هللا نأل ؛راكنإ اهيف مهلاح نآل مهل خيبوت ىأ «عقاولا

 ىلاعت هلل ءاكرش اهولعج نم لاح مهلاحف «دشأ وأ هللاب مهناميإك ناثوألاب نونمؤي

 امك اوقلخ مهنأ اوبسحف «مهيلع قلخلا هباشت ىتح .دوجولل هئاشنإو هقلخخ ىف

 هدحو دوجولا قلاخ ىلاعت هللا نأ دقتعي نم لاح تسيل مهلاح نأ ةصالخلاو

 .ةدابعلاب ناثوألا نودرفي لب نوكرشي مهنأل ؛هناحبس

 «هدحو ءىش لك قلاخ ىلاعتو هناحبس هنأ دكؤي نأ هيبن ىلاعت هللا رمأ اذلو

 وهو » ءىش لكل قلاخلا وه ىلاعت هللا «ءيش ّلُك قلاخ ُهّللا لق :ىلاعت لاق اذلو
 انهو ؛ءىش لكل بلاغلا رهاقلا دمصلا درفلا دحألا دحاولا ىأ 4ِراَهَقْلا دحاولا
 «هولعج لثم كلذ نأ اهانعم 4 ءاكرش هّلل اوُلعَج َمَأ» :ىلاعت هلوق ىهو ةينايب ةراشإ

 مهناثوأ لمع زبيمت اوعيطتسي ملو «قلخلا ىف هللا اوكراش مهنأ وهو «هومعز معزو

 .اهنيب اوزيمي ملو «مهيلع قلخلا هباشتف «هّللا لمع نع

 ىلاعت هللا نأب مهرارقإ عم دادنألا ةدابع ىف مهلاح نم ذخأ ضرفلا كلذ نإو

 قلاخ هنأب مهرارقإ ىلاعتو هناحبس نيب نأ دعبو .ىلاعتو هناحبس ءىش لك قلاخ

 مئادلا هلضف هناحبس نيب - رارقإلا اذهل مهلاح ةضقانمو «ضرألاو تاومسلا

 :هتاملك تلاعت لاقف ةلماكلا هتيبوبرل تبثملا رمتسملا
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 اللا

 ا <

 نوُدقوُي امو ايبا ادبز ليلا َلَمَتحاَف اهِردَقبٌةيدْوَأ تْلاَسَف ءاَم ءامّسسلا نم َلرنَأ
 دبزلا اّمَأَف لطاسلاو َقَحْلا هللا برْضَي كِيَذَك هلْثَم دبز عام وأ ةيلح ءاغتبا راَثلا يف هيلع

 . 4 09 َلاَممَألا ُهَللا بِرَضَي كلَذَك ضرألا يف تْكْمَيف سانا ْعَفني ام اًمأو ءاقج بهذي

 لزني اميف «سانلا ىلع ىلاعت هللا ةمعن نايب :الوأ :اهيف ةميركلا ةيآلا هذه

 مهسفنأ ىلع اهيف نونمأي ءادامآ سانلا هب عفتنيف راهنألاو ةيدوألا ىف ىرجي ءام نم

 اهيفو .لسنلاو ثرحلا عايضو «بدجلاو «ديدشلا شطعلا نم مهعرضو مهعرزو

 اهيلع نودقوي تازلف نم ضرألا نطاب هعدوأ اميف مهيلع ىلاعت هللا ةمعن :ايناث

 كلذبو «مهئادعأل عفدو «بورح تاودأو ناوأ نم مهتعتمأو مهيلح اهنم نوكتف

 .عافدو ةيامحو عاتم اهنم نوكي

 قحلاب لثلا برض وهو ءارهاظ لوقلا هل قيس ىذلا وهو :اثلاث اهيفو

 ىذلا دبزلا وه لطابلاو «سانلا عفني ىذلا ىقابلا تباثلا رمألا وه قحلاف «لطابلاو
 اثيخ رهظيف زلفلا ىف نايلغلا هدحوي ىذلاو «ىقبت ال ةوغرلاك هدجويف ءاملا شيجي

 .سانلا عفني اصلاخ هدعب نم ىقبي زلفلاو «ديفم ريغ

 اهضعبو «لوألا دصقلاب اهضعب «ةيماسلا ةميركلا ةيآلا دصاقم ةصالخ هذه

 ةيآلا هل تقيس ام نيب قرف الب «نيب حضاو هللا لضف هيف امهالكو «ىناثلا دصقلاب
 .ايعبتو ايلصأ هيناعم لك دوصقم ىلاعت هللا مالك عيمجلاف ءاعبت تقيس امو ءادصق

 :ةميركلا ةيآلا ءازجأ ىف ملكتنلو

 نم لزني ءاملاو ءولعلا ىه ءامسلا 4ءاَم ءاّمّسلا نم لّزنَأ :ىلاعت هلوق
 كلتو «ةقباسلا ةيآلا ىف اهئشني هنأ ىلاعت هللا ركذ ىتلا لاقثلا باحسلا ىهو «نزملا

 تاعفترملا وأ لابجلا ىلع ءامسلا نم تلزن «سانلا ىلع اهمعنأ هللا نم ةمعن

 :ىلاعت هلوق اذهو ءاراهنأو ةيدوأ تنوك ىتح تلاسو هايملا اهيلع تردحتف

 «ءاملا هيف ىرجي ىذلا ناكملا وهو «داو عمج ةيدوألا 4 اهردقب ةيدوأ تلاسف»

 ءاهيف ىرجي ىذلا ءاملا وه ليسي ىذلا امنإ «ءليست ىتلا ىه ةيدوألا تسيلو
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 ل ل ل يح
 أ رحل

 هلوق لثم «هيف لحي ام ةدارإو لحملا قالطإ ليبق نم اهؤام ديرأو ةيدوألا تقلطأو

 ديرأو ةيدوألا تلاس :ليقو «هيدان لهأ ىأ [قلعلا] 4 9 هيدان عديلف : ىلاعت

 رظانلا راصف هتدش نم ةيدوآلا تفتخا ىتح «ءمط دق افينع اديدش ليسلا نآأل ؟ءاملا

 :ىلاعت هلوقو ءهلحم ىلع ال «هاري ام ىلع همكح ناكو «ةقفدتملا هايملا الإ ىري ال

 امب :ليقو ءاهؤلمي ام رادقمب دارملاو ءاهحتفب ال لادلا نوكسب ئرقو 4 اهردقب »

 . ةدارإ حصيو ءمهعرضو مهعرزو مهشاعم ىف سانلا ىفكي ءام نم اهل ردق

 .امهنيب ضراعت الو «عمجلا لمتحي صنلاو «نيينعملا

 الب اذه نإو ءاهريغو ةبرتأ نم هناشيجو هنايرج دنع ءاملا هلمحي ام (ديزلا)و

 جوملا ""'زيزأك ىهف ء«ءاوهلا اهددبي ةوغر نوكي انايحأ لب «ىقبي الو بهذي بير

 .ءىش هنم ىقبي الو بخطصي

 نم هيف ام جرخيل نّئفي امدنع زلفلا وهو ءرخآ رمأل اهيجوت ىلاعت لاق دقلو
 ءاغتبا راثلا يف هيلع نودقوي اًممو » :هناحبس لاقف ضرألا نطاب نم هب قلعت ثبحخ
 قرطلل ةلباقلا ىهو نداعملا نم تازلفلا اهلولدم (امن) 4ُهلْغَم دَبَر عاَحَمْوَأ ةّيلح
 ريدصقلاو ديدحلاو ساحنلاو ةضفلاو بهذلاك رانلاب رهصنت ىتلا وأ بحسلاو

 :ىنعملو «لوقلا نم مهفي فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلا رانا يف و ءاهريغو

 امم ىأ 4 هْلْثَم دبر عاَتم وأ ةّيلح ءاعَتبا » :هلوقو «رانلا ىف ىقلم هيلع نودقوي ام
 رمأ ىأ 4 عاتم وأ 8 ةضفلاو بهذلاك ةيلح بلط دصقب ةدقوملا رانلا ىف ىقلي

 ثبخ نأ ىأ ,4 هلْخَم دبز 9 كلذ ريغو بورحلا تاودأو «ىناوألاك هب عفتتي

 .جاومآلا باخطصاو بارتلل ءاملا ةراثإ نم ءىجي ىذلا دبزلاك نوكي تازلفلا

 «ليسلا هأفج مهلوق نم كلذو ءوفصيل اديعب لئاسلا هيقلي ام وه ءافجلاو

 ءرونلاب ةقحلا ةدابعلاو «ىمعألاب لاضلاو ء«ريصبلاب ىدتهملا ىلاعت هللا لثم دقو
 نم لزني ىذلا ءاملاب قحلا لَّثم ةيآلا هذه ىفو .ةقباسلا ةيآلا ىف تاملظلاب ةلطابلاو

 .كلذل .«لحنلا زيزأو «ةرئاطلا زيزأو ءجوملا زيزأ لاقيف «ةكرحلا ةدش نم ىتأي توص لك :زيزألا )١(
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 «ةيدوأ ركن اذلو «ةبوانم رامشلاو عورزلاب ىتأت ةفلتخم ةيدوأ هنم ليستف ءامسلا

 نم نوكيو «ءاملا ناشيج لاح ىف نوكي ىذلا دبزلاو «صلاخلا زلفلاب قحلا هبشو
 زلفلاو ءاملا امنيب «ىقبي ال ىذلا دبزلا اذهب لطابلا هبش ىأ ءزلفلا ىلع رانلا داقيإ

 ةديفم اهنأ «ءاملاو زلفلاو «قحلا نيب هبشلا هجوو عفنلا ىمئاد نيعفان نايقبي صلاخلا

 نيب هبشلا هجوو .حلاص رهوج اهنأو ءهيلحو هعاتمو «ناسنإلا ءاذغل ةيقابو ءامئاد

 نأ :اثلاثو ءامهل ةقيقح ال امهنأ :ايناث ءامهل ءاقب ال هنأ :الوأ «دبزلاو لطابلا

 امهنم صلاخلا ىف ةمالسلا

 هماودو هئاقب ىف قحلا لاح هبشي نأب ءايليثمت اهيبشت هيبشتلا نوكي نأ حصيو
 نم لطابلا لاح هبشيو «ماودلاو ءاقبلاو عفتلا ثيح نم ىفاصلا رهوجلاو ءاملاب

 مسجلا ريهطتو هتلازإ بهجت ثبحخ وهف ةقيقح هل تناك اذإو «هل ةقيقح ال هنإ ثيح

 ىف زلفلا داقيإ نم نوكي وأ «ءاملا نم نوكي ىذلا دبزلاب لطابلا لاح هبش «عفانلا

 .هلاوز بجي ثبخ ىهف ةقيقح اهل تناك اذإو ءاهل ةقيقح ال هنأل ؛رانلا

 قحلا هللا نيبي كلذك 4 لطابْلاَو َقحلا هللا برضي كلذك » :ىلاعت لاق دقو

 ءهبشلا هجو هناحبس نيب دقو «ديزلاب لطابلا هبشيو زلفلاو ءاملاب قحلا هبشيف لطابلاو

 ىف ركذ دقو 4« ضرألا يف ثكميف سائلا عفني ام امو ءاقج بهذيف دبزلا اّمَأَف :لاقف

 هئاقب نايبل قحلا وهو هبشملا ركذ ىناثلا ىفو «لطابلا باهذ ديكأتل هب هبشملا لوألا

 «[لافنألا] 4 (2) . . .لطابْلا لطبيو َقَحْلا قحيل © هل امئاد ةياهنلا نأو «هتابثو هعفنو

 . 4 لاقمألا هللا بِرَضُي كلذك :هلوقب ةميركلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس متخ دقو

 ال ىذلا دبزلاب لطابلا لثمو «زلفلاو ءءاملب قحلا لثم نايب ىلإ ةراشإلاو

 لاثمألا نيبي لطابلاو قحلا هب ىلاعت هللا نيب ىذلا لثملا اذهك ىنعملاو ءىقبي

 .هدابع نم ءاشي نم اهب ىدهيو «ةتباثلا قئاقحلاو «ةيلحلا ىناعملا نيبيو «ةهباشملا
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 هلل نوبيجتسي نيذلا نوئمؤملا

 :ىلاعت هللا لاق

 لا وبَِسْسيْمل رلاَوْيَسْحْلا مير باَجَتْسَآ ند
 وج سس سس حرص سا وال رس رع

 يي لا يالا أَو

 ا هاهم مهم َءاَسِلل وسم كَل
 "يتاح كَل دَيدف لانا +
 ّقتبِمْلا نوضفْنباَلو هللا دهعي نودونن نبذل رم ببال أول |

 َي جير وسو لصون يأ 107 5

 و هجو وءاعِتبأ اوراص ن نيدو 520 باسل ءوَس َنوُهاَحيو خو

21111111111111 
 ايو دَعْتَنَج ردم كتل أ ةَعْيلاَوْنَمْلَل
 نول 6 11 هير ع ل هس ع اسس رس سل

 كلور أو ون حلصنمو
 م اس > ربا ال حد همس ع ل د

 2 12 ملا 0 ٍباَلكنَي مي

 ةدابع ىلع ةلادلا ةنيبملا لئالدلا نيبو «قحلل لاثمألا ىلاعت هللا برض نأ دعب

 قحلل لاثمألا برضو .هقلخ نم دحأ وأ «ناثوأو دادنأ نم هل كيرش ال هدحو هللا

 «بيجتسي ال نمو «هءازجو قحلل بيجتسي نم ىلاعتو هناحبس نيب «لطابلاو

 سيلو «ءنسحأ ثنؤم وه ىنسحلا 4 ىنسحلا مهّبرل اوباجتسا نيذّلل 9 :ىلاعت لاقف
 هتياهنو نسحلا تاجرد ىصقأ ةغلابلا لاحلا دارملا لب ءانه هباب ىلع ليضفتلا لعفأ

 اهلصأ ىف اهنكلو «باجأ اهانعم (باجتسا)و .اهدعب نسحلا ىف ةياغ ال ىتلا

 ىذلا مهبر ةوعد اوباجأ نيذلل :ىنعملو «بلطلل ءاتلاو نيسلا نآل ؛ةباجإلا بلط

 .هدعب نسح ال ىذلا نسحألا ءازجلا مهنوئش ىلع ماقو «مهقلخ
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 اوبيجتسي مل نيذلا امأ ءهلوسر مهبرلو قحلا ةوعدل اوباجتسا نيذلا ءازج اذه

 لاوحألا أوسأ ىأ «ىءوسلا مهلف كرشلا مدعو قحلا ىلإ هتوعد اوبلي ملو مهبرل

 «مهبرل مهتباجتسا لعج اوباجتسا نيذلا نأ ظحاليو .ءوسلا ىف اهدعب ةياهن ال ىتلا

 :نيببسل كلذو «مهبرل اهنأ ىفنلا ىف ركذي مل اوبيجتسي مل نيذلاو

 مومذم رمألا ىف راركتلاو ءراركتلا مدعل كلذ ركذ مدع نأ :لوألا ببسلا

 .لوبقم ريغ هتاذ ىف

 سمط دقف «قحل اوبيجتسي نأ مهنأش نم سيل مهنأ نايب :ىناثلا ببسلاو

 .نورصبي الو ةواشغ مهنيعأ ىلعو «مهبولق ىلع هللا

 يف اّم مهل َنَأ ول 9 :ىلاعت هلوقب ىنسحلا لباقي ىذلا ءازجلا هللا ركذ دقو
 لزني نم لواحي ميظع باذع هنأ ىلع لدي اذهو هب اًودَفال ُهَعم هلثمو اعيمج ٍضرَألا
 ىف ام لك هنم ءادفلا ىواسي ميظع ءادفب الإ هنم صلخي ال هنأو «هنم صاالخلا هب

 نأ ول 9 ىنعمو «ءافك هل ناكف «هاجو بصانمو عتمو ضارعأو لاومأ نم ضرألا
 ذالم نم ضرألا ىف ام لك مهل نأ تبث ول هرمخآ ىلإ 4 ..ضرألا يف ام مهل
 امف «هل ءادف هومدقي نأ اوضر ىأ اودتفال «ءىش هنم طرفنم ريغ اعيمج تاوهشو

 .هنومدقي هنوكلمي اوناك نإ ضرألا ىف

 ام نوكلمي ال مهنأل ؛ءادتفالا مهيلع عنتما ىأ «عانتمال عانتما فرح (ول)و

 .اعيمج ضرألا ىف

 مهل كتّلوأ » :ىلاعت لاقف «هئاهتناو هئادتبا ىف ءوس هنأب هناحبس حرص دقلو

 هجئاتن ىف ءوسي قاش هنأ باسحلا ءوسو © داهمْلا سّنبَو منهج مهاوأمو باسحلا ءوس
 دقو «هتياغو هلكش ىف اديدش اريسع اباسح نوبساحي لب .ةيفاخ هيف ىفخت ال

 رجلا هب ىقتي ناسنإلا هيلإ ىوأي ام (ىوأملا)و .ميمحلا ىف ءاقلإلا وهو هناحبس هركذ

 ءداهملا سئب ىهو ؛«منهج وه ةرخآلا ىف هيلإ نووأي ىذلا ىوأملاو «دربلاو
 هنكلو «رارقلاو ةحارلا هب لانيل هشرتفي ىذلا شارفلا وهو دهم عمج 4 داهملا ظو



 دعرلا ةروس ريسفت ا

 لل للللللاا ل اجلا

 ا <

 اًهيف مهِراَنلا باَحْصَأ كتَلوُأ ... 8 مئادلا باذعلل نكلو ةحارلل سيل رخآلا ىف

 .[ةرقبلا] 4 69 نودلاَخ

 مل نيذلاو مهبرل اوباجتسا نيذلا ءازج نيب قرفلا - هناحبس - نيبي ذخأ دقو

 وه هريغو «ريضلا نم ءىش هلخدي ال ىذلا لدعلا هنأ هناحبس نيبف ءاوبيجتسي

 :ىلاعت لاقف ءملظلا

 ووأ كذب امن مأمور نم لإ لأ نأ مي نمقأ»
 . 4 09 بابلألا

 نوبيجتسي ال نيذلا ءازجو نيقتملا ءازج نيب قرافلا ديكأتل ميركلا صنلا اذه

 هباشتلا ىفنل هنأ ىأ «عوقولا راكنإل «ىراكنإ انه ماهفتسالاو «نونعذي الو قحلل

 تايآلا كرتيو قحلا نع ضرعي نمو «هب نمؤيو ءهل نعذيو «قحلا ملعي نم نيب

 رصبلا مدعك ةريصبلا مدع ذإ ءرصبي ال ىذلا ىمعألا هنأكو نيبملا قحلا ىلع ةلادلا

 .ءاوسلا ىلع

 نيءازجلا فالتخا ىلع بترتي هنأ ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل ءافلاو

 هل ماهفتسالا نآل ؛ميدقت نع ءافلا رخأو «نكمم ريغ امهنيب هباشتلا نأ ريرقت

 .لبق نم انركذ امك ةرادصلا

 امّنَأ» نوملعي نيذلا ىوتسيفأ «نوملعي ال نيذلاو نوملعي نيذلا ىوتسي ال

 4 كبر نم كيل لزنأ 8 ىذلاب دارملاو .4 ىَمْعَأ وه نَمَك َقَحْلا كر نم َكيَنإ لن
 كيلإ لزنأ هنأل قحلا هنأ وهو .مكحلا انمضتم نوكيل لوصوملا اذهب ركذو «نآرقلا

 لدي نيفرطلا فيرعتو «قحلا نوكي نأ دبالف «كديأو كابرو كقلخ ىذلا هللا نم

 طق لطاب هيف نوكي نأ نكمي الو ءاقح الإ نوكي نأ نكمي ال هنأ ىأ ءرصقلا ىلع

 :ىلاعت هلوقو «[تلصف] « 69 ... هفْلَخ نمالو هيدي نيب نم لطابلا هبتأي الإ

 نع ضرعأ هنإ ذإ «ىمعألاك هنأك «قحلا هنأ قدصي ال نم دارملا 4 ىمعأ وه نمك

 دحاو هللا نأ ىلع ةلادلا تايآلاو «ىربكلا ةزجعملا هنأو «قدصلاب ةدهاشلا تايآلا
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 نمل ىمعألا ظفل ريعتساف «اريدقت هردقو ءىش لك قلخ دقو «دمص درف دحأ

 ىلع رصبلا دقفك ةريصبلا دقق نإو .اهري مل هناك هتايآ ركنأو هبر ركذ نع ضرعأ

 .ءاوس
 مام سس سي

 ىأ ءرصقلا تاودأ نم ةادأ «امنإ) 4 بابلآلا اوُلوُأ رَكَذَتي اَمَنِإ» :ىلاعت لاق مث

 امو ءاهصاوخو «رومألا بث كردت ىتلا لوقعلا ىأ «بابلألا ولوأ الإ ركذتي ال

 باحصأ ىأ (اولوأ)و «نينمؤملا ريغل عابتا الو «ديلقت ةبئاش ريغ نم هيلع لدت

 نآل ؛ديدج فرعت ىلإ جاتمحت ال اهنأكو «تايآلا كاردإ ركذتلا ىنعمو «بابلألا

 . ةرطفلا ىف اهلصأ

 :هناحبس لاقف «بابلألا ىلوأ فاصوأ ىف لوقلا ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 نم لوألا فصولا وه اذه .4 00 قاغيملا نوُضَفسي الو هللا دّهعب َنوُفوُي نيِدّلا»

 .بابلألا ىلوأ نينمؤملا فاصوأ

 .فاصوأ نم هدعب امو «دهعلاب ءافولاب نينمؤملا ىلاعتو هناحبس هللا فصي

 اكل بنل قرم مكه اوت أيل لج ىلا ل امك
 رفا يو هب ئمع لالا ىتآوَيلاو باتكلاو ةكئالمْاو رخام لاب نم نم
 ةاكزلا ىتآو ةالّصلا َماَقَأَو باَقّرلا يفو نيلئاّسلاو ليبّسلا نباو نيكاسملاَو ئَماَحِيلاَو

 نيذلا كيّلوأ سأَبلا نيحَو ءاَرّضلاَو ءاَسأَبلا يف نيرباسصلاو اودهاع اذِإ مهدهعب نوُفومْلاَو

 . [ةرقبلا] 4 079 ترقّتمْلا مه كتلوأو اوُقَدَص
 ءافولا نأل كلذو ؛ناميإلا لاصخ نمو «نينمؤملا تافص نم دهعلاب ءافولاف

 ءرملا رعشيو «سفنلا قح ىف بجي ام كردت نأو اهتاذ ىف سفنلا قدصت نأ ىضتقي

 ؛مهيلع هقحب مهبلاطي امك هيلع مهقحب رعشي «سانلا نيبو هنيب ةايحلا ىف ةلداعملاب
 تامالع نم ةمالع دهعلا فلخ ناكو .ناميإلا تامالع نم ةمالع ناك اذلو

 مهنم ذخأي .مهيطعي الو مهلغتسي هل اوقلخ سانلا نأ بسحي قفانملا نأل ؛قافنلا

 . مهل مدقي الو



 تال رسل

 اذإ هللا دّهَعب اوُفوأو :ىلاعت هلوق ىف امك «ىلاعت هللا ىلإ فيضأ دهعلاو

 4 © .. ًاليفك ْمُكِيلع هلا مَكلَعَج دقو اهديكوت دعب َناَميَأْلا اوضقتت الو مَتدَهاَع

 .[لحنلا]

 بجاو دبعلا ىلإ افاضم ناك مأ ىلاعت هللا ىلإ افاضم ناكأ ءاوس دهعلاو

 دقف سانلل هدهعب ىفوأ نمف «ىلاعت هللا رمأ نم ضقنلاو هللا رمأ نم هنأل ؛ءافولا

 « 0 ...دوقعلاب اوُقوَأ اونمآ يذلا اهيَأ اي : ىلاعت لاق دقو «ىلاعت هللا دهعب ىفوأ
 . [ماعنألا]

 «هدابع ىلع ىلاعت هللا دوقع ىهف اهلك ةيعرشلا تافيلكتلا لمشت دوهعلاو
 «سانلل ادوهع تناك مأ اروذن تناكأ ءاوس نيميب ةقثوم تدقع ىتلا دوهعلا لمشتو
 ىتلا دوهعلا لمشيو «ناميإلا نم اهب ءافولاف «ىلاعت هللا نيميب هسفن ىلع اهقثو

 روعش ءافولاب روعشلا نأل ؛انركذ امل نيمي اهيف ركذي مل ولو سانلا عم اهدقعي
 عامتجالا نوكي كلذبو «تابجاولاو قوقحلا ىف سانلا نيبو هنيب ةيعامتجالا ةلدابملاب

 .نيملاعلا بر ىده ىلع مكئاقلا ميقتسملا

 .4قاثيملا نوُضَقني الو 9 :ىلاعت لاقف .هضيقن مذب ءافولا ىلاعت هللا دكأو
 ركذ دقو .دهعلل هيف (لأ)و «هريغ وأ هللا نيميب دوهعلا نم قثو ام وهو (قاثيملا)و

 هّللا هنيب دقو ءءاينألا هلمح ىذلا ىلاعت هللا قاثيم وهو ليئارسإ ىنب ىلع قاثيملا

 لإ نودبعت ال ليئارسإ ينب قائيم اَنذَحَأ ذِإَو ١ : ىلاعت لاقف ليئارسإ ىنب ىلع ىلاعت

 اوُميقأو انسح ساَّدلل اوُلوُقو نيكاَسَمْلاو ئماَيْلاو ئبرقلا يذو اناسحإ نيدلاوُابو هلا

 .[ةرقبلا] 4 69 نوضِرْعُم متنأو مُكَم ًاليلق لإ ميلوَت مَ ةاكّزلا اوثآو ةالّصلا

 «نيمركألا ءايبنألا ناسل ىلع ءاج «نيعمجأ هدابع ىلع ىلاعت هللا قاثيم اذه

 نآرقلا ىف هب رمأ دقو .هل ةفلاخم سانلا دشأ مهنأل ليئارسإ ىنب عم ركذ نكلو

 ئبرقلا يدبو اًناسحإ نيدلاولابو ائيش هب اوكرشت الو هللا اودبعاو ) :ىلاعت لاقف ءارمأ

 ليبّسلا نباو بنجْلاب بحاّصلاو بنجلا ٍراَجْلاَو ئبرقلا يذ ٍراَجْلاَو نيكاسَمْلاو ئماتيّلاو

 . [ءاسنلا] 4 ©9 اروُخَف الاَعَخُم َناَك نم بحي ال هللا نإ مُكناَميَأ تكلم امو
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 قوقحب مايقلاو «ىلاعت هللا قحب مايقلا ىلع موقي وهو «نييبنلا قاثيم اذه
 «ةعامجلا قاثيم وه قايثملا اذهو ءهرمأب ىلاعتو هناحبس هللا اهدكأ ىتلا دابعلا

 . لماكلا ىعامتجالا لدعلا قائيمو

 :ناميإلا فاصوأ نم عبارلاو ثلاثلاو ىناثلا فصولا

 مهُبر نوشخيو لصوي نأ هب ِهّللا رَمَأ ام نوُلصَي َنيَِّلاَو 8 :هيف ىلاعت لاق

 .© 90 باسحلا ءوس َنوُفاَحَيَو

 ىتلا ةيعامتجالا تالصلاب قلعتي فصو :فاصوأ ةثالث مهل ىلاعت هللا ركذو

 ةبارقلا لمشي ىذلا دتمملا اهانعمب ةرسآلا نم ئدتبي ميلس ىعامتجا ءانب موقي اهب

 مث «ةنيدملا عمتجمو ءريغصلا عمتجملا لمشيو «ةديعب مأ تناك ةبيرق اهعيمج

 هب هللا رَمَأ ام نوُلِصَي َنيِذّلا د لوألا فصولا وه اذهو «ىناسنإلا عمتجملا مث «ةلودلا

 زمرو «لضافلا ىعامتجالا ءانبلا ساسأ وهو «ىسفن ىناثلا فصولاو 24 لصوي نأ

 ىف ىلاعت هللا نوفاخي ىأ .4 مهُبر نوشخيو ! :هتاملك تلاعت هلوقب هيلإ ىلاعت هللا

 نمف «مهقوقح سانلا نوصقني الو «نوملظي الو «نوغطي الف «هنولمعي لمع لك

 نيبو هئيبو هلهأ ىفو .هسفن تاذ ىف هلمعي لمع لك ىف هركذستي ىلاعت هللا ىشخ
 . سانلا

 هلوقب هناحبس هركذ دقو «هيلع بساحي هنأب ناميإلا :ثلاثلا فصولاو
 ثعبلاب ناميإلا نمضتي باسحلا فوخو ,4 باّسحلا ءوس َدوُفاَحَيَو ظ :ىلاعت
 ايندلا ىف ناك ام ىلع بساحيس هنأو ءالوأ ةمايقلا موي ىلاعت هللا ءاقلو ءروشنلاو

 وجري نأ لبق ءوسلا ىشخي هنأو «ءاجرلا ىلع فوخلا حيجرت نمضتيو .ايناث

 نم هيف عقو ام امئاد رثكتسيو ءريخ نم همدق ام لقتسي وهف :انلاث .باوثلا
 عقي ام نورثكتسيو ءريخ نم نولعفي ام نولقتسي «راربألا نأش اذهو «تاوفه

 ' .تاوفه نم مهنم



 اا
 اي

 :ثالثلا تافصلا هذه نع ةزجوم تاملك ركذنلو

 رمأ ام نإ :لوقنف «لصوي نأ هب هللا رمأ ام اولصي نأ :ىهف ء«ىلوألا امأف

 هتبارق لصيف «ةمحرلاو ةدوملا ىلع عمتجملا ءانبب قلعتي ام وه لصوي نأ هب هللا
 اولوأو ... 3# :لاقف ءمحرلا ةلصب ىلاعتو هناحبس رمأ دقف «ةديعبلاو ةبيرقلا

 ةلصب هلوسر ناسل ىلع رمأو «[لافنألا] 4623 ... ٍضْعَبب ئَلوُأ مهضعَب ماحرألا
 ىلع مهنيب اميف نواعتلاب سانلا نيب ةلصلاب رمأو «ثيدح نم رثكأ ىف ماحرألا
 ناودعلاو مْنإلا ىَلع اوُنواعَت الو ئوقّتلاو َربْلا ىلع اونواعتو ... » :ىلاعت لاقف «ريخلا

 رمأو «فرعت مل نمو تفرع نم ىلع مالسلا ءارقإ ىلإ اعدو ء[ةدئاملاا

 ىلاعت هللا رمأ دق تالص هذه لكف .نيبوركملا برك كفو «ثيغتمسملا ةئاغإب

 نم لصوي نأ هب هللا رمأ ام :هصن ام ىرشخمزلل فاشكلا ىف ءاج دقلو .اهلصوب

 ةتباثلا نينمؤملا ةبارقو هلي هللا لوسر ةبارق لصو هيف لخديو «تابارقلاو ماحرألا

 ىلع مهيلإ ناسحإلاب «[تارجحلا] 4« (2 ... ةَوْخِإ نونمؤملا اَمَنِإ 9 ناميإلا ببسب
 حرطو مهل ةحيصنلاو «مهيلع ةقفشلاو «مهنع بذلاو «مهترصنو «ةقاطلا بسح

 «مهزئانج دوهشو «مهاضرم ةدايعو «مهيلع مالسلا ءاشفإو ءمهسفنأ نيب ةقرفتلا

 ."1)(رفسلا ىف ءاقفرلاو ناريجلاو مدخلاو باحصألا قح ةاعارم هنمو

 ىلع اولمعي نأ «لصوي نأ هب هللا رمأ ام لصي نأب رمألا نم دجن اذكهو

 «نيكاسملاو ءافعضلا ىلإ اونسحي نأو «ةقرفلا ةلازإو «ةدحولا عمجو عدصلا بأر

 لوأ نوردت له» :لاق ٍةَِك هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع نع ريثك نبا ىور دقو

 ةنجلا لخدي نم لوأ :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟هللا قلخ نم ةنجلا لخدي نم

 توميو «هراكملا مهب ىقتتو ,روغثلا مهب دست نيذلا نورجاهملا ءارقفلا هللا قلخ نم

 نم ءاشي نمل ىلاعت هللا لوقيف .ءاضق اهل عيطتسي ال ؛هردص ىف هتجاحو مهدحأ

 نم كتريخو ؛كئامس ناكس نحن :ةكئالملا لوقتف ؛مهويحف مهوتيإ :ةكئالملا

 نوكرشي ال ىننودبعي اوناك مهنإ :لوقيف ,مهيلع ملسنف مهيتأن نأ انرمأتف .كقلخ

 )١( ج :ىرشخمزلل فاشكلا ١//ا70.



 لئلا

 أ برسل

 هردص ىف هتجاحو مهدحأ توميو .هراكملا مهب ىقتتو ءروغثلا مهب دستو ءائيش ىب

 . '”(اهءاضق عيطتسي ال

 .ةب هللا رمأ نم ةلص هذه

 «هباوث ءاجرو «هباقع ةيشخو «هّللاب بلقلا ءالتما ىهف ىلاعت هللا ةيشخ امأو

 نم ِهّللا ىشْحُي اَمّنِإ ... ]9 هتعاط لوبق ايجار ءهمعنل اروكش هلل اركاذ نوكي نأو

 ءاردقو «تافصو ءاتاذ هب سانلا ملعأ مهف ء[رطاف] ©« 2 ... ءاملعلا هدابع

 .ارابكإو

 هللاو ءايندلا ىف ناك ىذلا رسلا جئاتن فوخ وهف «باسحلا ءوس فوخ اهنمو

 .ميحر روفغ

 نم وهو «نينمؤملا تافص نم نماثلاو عباسلاو سداسلاو سماخلا فصولا

 : ىلاعت لاق «هذعب امو «ربصلا :ناميإلا تايضتقم

 ةينالعو ارس مهانقزر امم اوقفنأو ةالّصلا اوماقأو مهُبر هجو ءاغتبا اوربص نيذّلاو )ف

 . 4 690 رادلا ىبقع مهل كتلوأ ةعيَسلا ةنسحلاب نوءرديو

 هللا هجو ءاغتبا ربصلا :اهلوأ «نينمؤملل لاصخ عبرأ ةيآلا هذه تركذ

 . ةنسحلاب ةئيسلا ءردو «ىلاعت هللا قزر نم قافنإلاو ةالصلا ةماقإو «ىلاعت

 طبض اهانعم نإف «هللا هجو ءاغتبا ربصلا ىهو :ىلوألا ةلصخلا وأ ةفصلا امأ

 ءاوهآألا نوكتو «ةدارإلا ىوقتف سفنلا عزانم ىلع رطيستو «تاوهشلا نع سفنلا

 ىلع رارصإلاو «لزنت ىتلا بئاصملا ىف ربصلا نإو «هيلع اديس نوكت الو ءاهل دمأ

 مهبر هجو ءاغتبا ربصلا ريثك نبا رسف دقلو «هيهنو ىلاعت هللا رمأ دنع فوقولا

 هتاضرم ءاغتبا لجو زع هلل اهنع مهسفنأ اوعطقف «مثاملاو مراحملا نع ربصلا) :هلوقب

 نم هيلع ربصي اميف قلطم «اوربص 9» : هلوقب ىرشخمزلا هرسفو («هباوث ليزجو

 د1 سس

 .(0ك؟8؟) سابع نب هللا دبع دنسم  ةباحصلا نم نيرئكملا دنسم :دمحأ هاور )١(
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 0111 للملا :
  7اا ١

 ام لاقيل ال هللا هجو ءاغتبا فيلكتلا قاشمو «لاومآألاو سوفنلا ىف بئاصملا

 العل الو , عزجلاب باعي الثل الو «لزالزلا دنع هرقوأو «لزاونلل هلمحأو ( هربصأ

 لئاط ال هنأل الو :2©")(مهيرأ نيتماشلل ىدلجتو) :لئاقلا لوقك ءادعألا هب تمشي

 :لئاقلا لوقك تئافلل هيف رم الو ءعلهلا تحن

 دنز ىاكب دري الو تل هعله الو تعزج نإ ام

 الإو «هللا دنع انسح ناك ام اهنم ىوني نأ نمؤملا ىلعف .هوجو هل لمع لكف
 نايب هيفو :غيلب مالكلا اذه ليق .©اه | «لعف الك العف ناكو ءاباوث قحتسي مل

 «قح مالك بير الب هنإو «نوكي ال ىتمو ءهبر هجو ءاغتبا ربصلا نوكي ىتم

 ىف نوكي نأ دبال 4 مهر هجو ءاغتبا اوربص نيِذّلاو ا :ةملك نأب هيلع ديزأ ىنكلو
 ارباص ىلاعت هلل هسفن نمؤملا عيبي ىأ هللا هجو ءاغتبا هيف ربصلا نوكي نيعم عضوم

 نأ ديفت اهنأ عم ةميركلا ةلصخلا وأ ةيماسلا ةلمجلا هذهف «داهجلا وهو ءابستحم

 ىلع ءاج امك «ةرخافملا هب دصقت مل اذإ اصوصخو «ريخ هلاوحأ لك ىف ربصلا

 «سفنلا عزاون عفدي ءداهجلا ىف ربصلا وه صخألا نإف «ءارعشلا ضعب ناسل

 .ريخ هلاوحأ لك ىف ربصلاو «ىلاعت هللا دنع ام ءاجر ناديملل مدقتلابو

 .هيلع ةيلعلا ىلاعت هللا تاذ اضر بلطي نأ 4 مهّبر هجو ءاغتبا » ىنعمو

 .ناسنإلا هجاوي ام ىوغللا هانعم لصأ ىف هنأل ؛تاذلا نع هجولاب ربعو

 عوشخبو «ناكرألا ةيفوتسم اهب نايتإلا ىأ «ةالصلا ةماقإ :ةيناثلا ةلصخلاو

 :ىلاعت لاق امك ءركتملاو ءاشحفلا نع ةيهانلا اهانعم ةقيقح ءادأبو .عوضخو

 «[توبكنعلا] 4 (52 .... ٌربكأ هللا ركذلو رْكملاَو ءاشحَملا نع ئهنت ةالّصلا نإ ... ل»

 .نوتماشلا تمشي ال ىك ةاءارم ربصلا راهظإ ىنعي )١(

 :775 /5ج ىواضيبلا هركذ امك تيبلا ةمتتو 2707 /؟ج :ىرشخمزلل فاشكلا (؟)

 عضعضتأ ال رهدلا بيرل ىنأ مهيرأ نيتماشلل ىدلجتو

 . هينب ىثري هلاق بيؤذ ىبأل تيبلا
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 ا بر

 نم برقو «ةاجانملا قح هبر نمؤملا ىجانو ءسفنلا تيوقل تميقأ اذإ ةالصلا نإو

 .هبلقو هسفن تماقتساو ءارون هركفو ءارون هبلق راصو «هب هسفن تآلتماو «هبر

 هلوقو 04 ةينالعو رس مهاَقَرر امم اوقَفنَأَو » :ىلاعت لاق امك :ةثلاثلا ةلصخلا

 لالح نم ىأ «مهانقزر ام ضعب قافنإ :اهانعم 4 مهاَنقَرَر امم :ىلاعت

 ىضتقي ىلاعت هللا ىلإ قزرلا ةفاضإو هللا نم قزر لالحلا بسكلاف ءمهبساكم

 ىذلا وهف ىلاعت هللا لام لاملا نأ ايناث ربتعيو ءالالح نوكي نأ وهو انركذ ام الوأ

 لاملاب كالتبا وهف «قفنتل كاطعأ دقف ءكاطعأ امم وه امنإ قافنإ نم فلكت امو «قزر

 ىف ضعب ىلع مكضعب لضف هللاو «ربصيل رقفلاب كريغ ىلتباو ءركشتو هقفنتل

 .قزرلا

 نم ىلع رتسلا رسلا لضفف ءاهلضف لاح لكلو 4ةّينالعو رس :هلوقو
 ىبنلا لاق دقو «هيف ءاير ال هللا هجول ءاطعلا نوكي نأو ءارخافت نوكي الأو «هيطعي

 ةينالعلا ىفو 2217 «كرشأ دقف ىئاري ماص نمو ؛كرشأ دقف ىئاري قدصت نم» : كي

 هسفن ىقيل حشلاب ماهتالا عنمي نأو ءءاطعلا ىلع سانلا ضرحت نأك انايحأ لضف

 . هلم

 ةنسحلاب نوءرديو :هلوقب ىلاعتو هناحبس اهنيب :ةعبارلا ةلصخلاو

 . 4 ةئيسلا

 نأ باَدَعْلا اًهنع ًارديو » :ناعّللا ىف ىلاعت هلوق كلذ نمو ءعفد ىنعمب (أرد)

 . [رونلا] 4 (50 َنيِبذاَكْلا نمل هَنِإ هّللاب تاداهش عبرَأ دهشت

 ةلباقمو ءناسحإلاب ةءاسإلا عفد هنأب نورسفملا اهرسف ةنسحلاب ةئيسلا ءردو

 ىفاكملاب لصاولا سيل» :ٌةْكَك ىبنلا لوقك «لصولاب ةعيطقلاو ءءاطعإلاب نامرحلا
 هنأ سابسع نبا نع ىور دقو :«0"2(اهلصو همحر تعطق اذإ ىذلا لصاولا نكلو

 )١871(2 ةلصلاو ربلا :ىذمرتلا هاور امك .(08677) ئفاكملاب لصاولا سيل  بدألا :ىراخبلا هاور (؟)

 .(51778) نيرثكملا دنسم :دمحأو )١4145(« ةاكزلا :دوادوبأو
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 ئيس نم مهيلع دري ام مالكلا نم نسحلاب نوعفدي :ةيآلا هذه ىنعم ىف لاق

 اوعطق اذإو ءاوفع اوملظ اذإو ءاوطعأ اومرح اذإ :ىرصبلا نسحلا نعو «مهريغ
 .اولصو

 ىتح ءوسلاب ءوسلا ةلدابم عنمو «حماستلا رشن ىلإ هجتت ىناعملا هذه ةلمجو

 اذهو ءاديدش مهنيب نيملسملا سأب نوكي نأو «ربادتلاو عطاقتلا ىلإ كلذ ىدؤي ال

 الو َةَنسَحْلا يِوَمَسَت الوإ» :ىلاعت لاق دقف «ةوادعلل اعنم هب ىلاعت هللا رمأ ام وه
 4 69 ميمح يلو هناك ةوادع هنيبو كديب يذلا اَذِإَف نسحأ يه يتّناب عفدا ٌةَمَيَّملا

 .[تلصف]

 :ىلاعت هلوق ىنعم نإ :لوقن نأ حصيو «ميقتسم ميلس ىنعم اذه

 . نأ كلذ ؛تائيسلا عفدي تانسحلا نم راثكإلا نأ 4 ةميَسلا ةنسحلاب نوءرديو »

 نإ ... 8 :ىلاعت لاق امك «ءسفنلا ثابخأ ليزت ةراهطلاو «سفنلل ةراهط تانسحلا

 ءاطوطخ بلقلا ىف طخت تائيسلا نإف [دوه] 4 672 ... تاّئيسلا نيهذي تانسَحْلا

 ربخأ دقلو .ناينعملا داري نأ حصيو «ءادوسلا اهتككب بهذت وأ ءاهليزت تانسحلاو

 ةنسحلا ةئيسلا عبتأو» :ِدِْلَي لاقف «ةئيسلا وحمت ةنسحلا نأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 .©!«اهحمت

 ةرهطملا ةيماسلا تافصلا هذهب اوفصتا نيذلا نينمؤملا ءازج ىلاعت هللا نيب دقو

 «ميظعلا ءازحلا ببس ىه تافصلا هذه نأ ىلع لدت ىهو «تاعامجللو سوفنلل

 :هلوقب ىلاعتو هناحبس اهنيب اذلو ؛(ةنجلا) رادلا ىبقعو 4راذلا ىَبقع مهل كتلوأ )»

 ةكئالُمْلاَو مِهتاّيرْذَو مهجاَوزَأو مهئابآ نم حّلص نمو اهتولخدُي ندع تائجإ»

 . 40 راد مم م مكي الس 30 ابل م مهل دو
 راصتألا دنسم ىف دمحأ هجرخأ امك 41١91 ءاسنلا ةرشاعم ىف ءاج ام  ةلصلاو ربلا : ىذمرتلا هاور 2غ(

 .(؟١501/1) قاقرلا :ىمرادلاو )95*25١(.



 : دعرلا ةروس ريسسفت 1#
 كلا ولاا لل للللا06ا0ا0للااااااا0الللللل

 جى >>: ههه

 نوكت ىتلا اهسفن رادلا وأ «رادلا ىبقع ىنعمل نايب وأ لدب 4 ندع تاّنجإ»

 ءمهبر هجو ءاغتبا داهجلا ىف اوربص نيذلاو ءاحلاص المع نيلماعلا ةبقاع

 نوكتو «سودرفلا ىهو ةمئاد ةماقإ اهيف نوميقي تانج ىأ «ةماقإ ىنعي 4« ندعو
 اذهو ءءاشي امب هدابع ىف مكحي ىذلا نمحرلا شرع اهقوفو «ةنجلا طسو ىف

 .راهطألا نودهاجملا راربآلا هب صتخي ىذلا ميقملا ميعنلا نايبل عئار ىنايب ريوصت

 نم مهعم نولخديو ءاهنيبو مهنيب لئاح الو ,مهقوعي قئاع ال ءاهنولخدي

 نمؤملاو «ةرسألا نوئوكي نيذلا ءالؤه ركذ .مهتايرذو مهجاوزأو مهئابآ نم حلص
 ىلاعتو هناحبس هللاف .دافحأو ءانبأو تاهمأو ءابآ نم «ءالؤه ىلإ رمتسم نانح ىف

 «هب سنأتو اهب سنأي ةرخآلا ىف هعم نوكت ةيويندلا ةرسألا نأبو «مهيلع هنئمطي

 نباك مهنم وه سيلو ؛هنم اوسيل نيحلاصلا ريغو ؛نوحلاصلا مهنأب ءالؤه ديقو

 ء[دوه] 4« 63 ... حلاّص ريغ َلَمَع ِهّنِإ كلهَأ نم سيل ِهّنِإ ... ف :هبر لاق ذإ «حون
 دم هبابحأل هلك ىبل لاق امك باسنآلل ال «لامعألل ءازج ةنجلا نأ ىلإ ريشي اذهو

 «باسنآلاب ىنوتأتو لامعألاب سانلا ىنينأي ال .مشاه ىنب رشعم اي» :مشاه ىنب

 هب اوقحلا كئلوأ نأ نيرسفملا ضعب مهف دقو .©20«ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو

 الالقتسا ناك امنإ .4 حلص نموإ» مهلوخد دّيقي حالصلا طارتشا نكلو «هل اماركإ

 الوأ ايندلا ىف هبابحأب هسنأ نايبل هم اوركذ نكلو «حالصلا ركذ ليلدب مهلمعل

 ايناث مهيلع بدحي نم ىلع هنانئمطالو

 تالصلا ىوذب نيقتملا نيرباصلا نيدهاجملا سنأ ىلاعتو هناحبس ركذ نأ دعبو
 ةكئالملاب مهسانيإ وهو ءاميرك ايناحور اسنأ ركذ  اوحلص اذإ ايندلا ىف مهب

 نوفحي ىأ 4 باب لك نَم مهيلع َنوُلْخدَي ةَكئالَمْلاَو 8 :هتاملك تلاعت لاقف ءراهطألا
 ةعتم ىف مهنأ امك «ءىحور سنأ ىف مهف «ةيحان لك نم مهيلإ نوئيجي «مهب
 لك اهيفو «[نمحرلا] 4 62 ناَّمرَو لخنو ةهكاف امهيف إذ ءىدام ميعن ىهو ءةنجلا

 بلق ىلع رطخ الو .تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام اهيفو «سفنلا ىهتشت

 )١( ا دئاوزلا عمجم « هريغو نابح نبا هقثوو ءالسرم ىلعي وبأ هاور ج٠١/ 5



 للللللللللاا للللمللاا اال لللإلللل ملل م

 هب لجح
 يي

 ؛نانئمطالاو رشبلاو نمآلاب مهسوفن ألمي ام نولوقي راربألا ةكئالملا كئلوأو ءرشب

 [بازحألا] 4 60 ... ٌمالَس هنوف موي مُهُّيحَت ظ ,4مكَرَبَص اَمب مُكَيلع ُمالَسل
 عم هيفو «سانيإ هتاذ ىف مالسلا ءارقإف «مالسلا ءارقإب سانيإلا ىنعم نمضتي اذهو

 ىف مكربص ببسب ىأ «ربصلا ببسب كلذو «ةماقإلا بيطو نانئمطالا ثب كلذ

 .هراكملا لمحت ىلع مكربصو «تاوهشلا بنجتو تاعاطلا ىلع مكربصو «داهجلا

 :لاق ٌةْلَي ىبنلا نأ ءرمع نب هللا دبع ىور دقو «ةبحألا نع دعبلا ىلع مكربصو

 :لاق ءملعأ هلوسرو هللا :اولاق ««؟هللا قلخ نم ةنجلا لخدي نم لوأ نوردت له»

 ىف هتجاحو مهدحأ توميف «رانلا مهب ىقتتو ءروغنلا مهب دست نيذلا نودهاجملا»

 مالس باب لك نم مهيلع نولخديف ةكئالملا مهيتأتف ءءاضق اهل عيطتسي ال هسفن

 . "!"«رادلا ىبقع معنف متربص امب مكيلع

 :لوقيف لوح لك ءادهشلا روبق ىلع ىتأي ناك هيلي ىبنلا نأ ىور دقلو

 نامثعو رمعو ركب وبأ ناكو ,'""«رادلا ىبقع معنف متربص امب مكيلع مالسلا»

 وهو ةِْكَك هللا لوسر دعب لوألا داهجلا لطب هنأ عم يلع ركذي ملو «كلذ نولعفي

 . (ةنجلا باوبأ نم باب داهجلا) :لئاقلا وهو داهجلا قحب لوسرلا دعب سانلا فرعأ

 اوناه نيملسملا نإو «27«ةمايقلا موي ىلإ ضام داهجلا» :لاق ِةْدكَك ىبنلا نإو

 هللا مهلذخف ءمهوعاطأف ءداهجلا نع لذاختلا مهؤادعأ ثب موي مهسفنأ ىلع

 ءارو اوراس دقف «داهجلا نع نيملسملا نم نيلذاختملا ىلع علطت لازت الو «ىلاعت

 هنومدختسي ىذلا لاملا بابسأ مهل نومدقي مهئادعأل نيلماع اوراصو ؛«معنلا لايذأ

 . «رادلا ىَبقع معنف ل :لاقف ء«ءازجلا ريخ وه ءازجلا اذه نأ هناحبس نيب مث

 «ىبقعلا هذه معنف «ةجيتنلاو ىبقعلا وه كلذ ناك اذإ ىأ ء.حاصفإلل ءافلا

 . ةياهنلا كلتو

 )١( /4ج - ةياهنلاو ةيادبلا ىف ءاج ام رظنا (؟) .ابيرق قبس 5١8 .

 روجلا ةمئأ عم وزغلا ىف :دواد وبأ هآور قفز )0/ا5١؟(.



 ُ دعرلا ةروس ريسفت اهلا

 ١غ لااا للملا

 أ رحل

 نيلاضلا فاصوأ

 :ىلاعت هللا لاق

 100 201 0 01 عم 04 0

 2 هريس هس اس و م
 معلم 7000000 دوي ارمأ

 هو 210 همس و

 اوحفوردميو امد نمل قزرلا ا ط ستي هللا اك )راد ءوْس لَو و

 وثم 2 ختمالاو رخال (قايدلا هلل مَواَيَدلاَ وول

 ضي هلأ كر لقي نم هيا ادع َلرُالْول أوركك نذل

 7 2. ميو وتم ءىبذلأ يي وز بان م ِهَكلاَيَع رَجيَو ءَمَيْنَم

 ووحصرلاال

 20 بولقلانيَمطَنِهَلا دار كنب الأ هما كذب مهول

 هدو رول نوط يحلل هِيَ أهمل

 مهفاصوأو «قحلا ةداج نع اوجرخو «مهبر رمأ نع اوتع نيذلا فاصوأ هذه

 ىلع نودرمي مهتلعج «ثالث تافصب نوفصتم مهو «نينمؤملا فاصوأ ةلباقم ىف

 ام مهعطق :ةيناثلاو «هللا دهع ضقن :ىه ثالثلا تافصلا هذهو «نايغطلاو رفكلا

 ضرألا ىف داسفلا :ةثلاثلاو «لصوي نأ هب هّللا رمأ

 دعب نم هّللا دهع نوضقني نيدّلاو 9 :ىلاعتو هناحبس اهنيب دقف ىلوألا امأ
 ءديحوتلا نيد ىمس اذل ؛ةميلسلا ةهيدبلا هكردت ىهدب ىلاعت هللا دهعو 4 هقاثيم

 ضعب نإ ىتح «ةقيقح اهكاردإ ىهو .اهيلع سانلا رطف ىتلا ىلاعت هللا ةرطف



 ا رح

 نيد ىمس اذل ؛ةميلسلا ةهيدبلا هكردت ىلاعت هللا كاردإ نإ :لاق نيملسملا ءاملعلا

 هلوق ىف هللا دهع ىلع صن دقو .اهيلع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف ءديحودلا
 تسلا مهسفنأ ىلع مهدَهشأَو مهيد مهره نم مدآ يب هب نم كبر ذخَأ إو إل : ىلاعت

 امن اووف أ 009 َنِفاَع ذه نع نكن مايا موي اوُوَُ : نأ اندهش ىَلب اولاق مكيرب

 لّصفن كلذكو 009 نولطبملا َلَعَف امب اَنكلَهتفأ مهدْعب نم يرد اكو لبق نم اَنْؤاَبآكرشأ

 .[فارعألا] 4 079 نوعجرُي مهّلعلو تايآلا

 «قائيمب هقّثو لب «ةرطفلا ىضتقمب ذخأ ىذلا دهعلا اذه دعب سانلا كرتي ملو

 مهلسرأ نيذلا لسرلا هب قثو ىذلا قائيملا اذهو 4 هقاثيم دعب نم :ىلاعت لاق اذلو

 :ىلاعت لاقو «[رطاف] « 59 ريت اهيف الَخ ألم نم نو .. . و) نيرذنمو نيرشبم

 .[ءارسإلا] * 2 ًالوسر تعب تح َنيِبذعم انك امو .. 0

 اقيثوت كلذ ناكف ءاهدهع نع تقسف ىتلا ممألا كالهب رذنلا تءاج دقلو

 . هقاثيم دعب نم هللا دهع اوضقن كلذ عمو «راذنإ دعب راذنإو «قيثوت دعب

 تاقالعلاو «ماحرألا نم لصوي نأ هب هللا رمأ ام مهعطق :ةيناثلا ةفصلا

 :نينمؤملا تافص ىف ىلاعت هلوق ىنعم ىفف انيب ام ىلع ةلضافلا ةيعامتجالا

 . 4 لصوي نأ هب هللا رَمَأ ام نوُلصُي َنيِدّلاَو

 « ضرألا يف نودسقيو 9 :هلوقب ىلاعتو هناحبس اهيلإ راشأ :ةثلاثلا ةفصلا

 ءداحآلا نيب لفاكتلا ىلع ىعامتجالا ماظنلا اهيف موقي الأ ضرألا ىف داسفلا

 ىف ءافعضلا مغدني الأو «فيعض ىلع ىوق ىلعتسي الأو ء.مهضعب ةنواعمو

 نوكي الأو ءداحآلا نيب ملاظلا توافتلا نوكي نأو «قح مهل ىعاري الأو «ةعامجلا

 نم ملظلا دوسي نأو «ءارقفلا نم ءاينغألاو ءايوقألا نم ءافعضلا ىمحي طباض

 ةيعرلا نولتقي نيملاظ اماكح انيأر دقو ءداسف ىأ اداسف كلذ نإف «مهاياعرل ماكحلا

 مهو نوحلصي مهنأ نوعديو ءربكأ هللاو «هللا انبر اولوقي نأ الإ قح ريغب

 هعبتي امو ءالوأ ملظلاب مكح ىأ داسفإ .لدعلا ماظن لك ساسأ نأل ؛نودسمملا



 2: دعرلا ةروس ريسفت #9

 للملاكمة

 ا بسأل

 مع قافنلا ءاج اذإو :اثلاث قافن نم هءارو ىرجي امو ءايناث ةياعسو سسجتو سسحت

 ىأ) ةرهظلا تناك اذإ «نيقفانملا ىف تافص تس» :ةيلاعلا.وبأ لاق دقلو .داسفلا

 ءاوفلخأ اودعو اذإو ءاوبذك اوثدح اذإ :لاصخلا هذه اورهظأ سانلا ىلع (ةرطيسلا

 «لصوي نأ هب هللا رمأ ام اوعطقو «هقاثيم دعب هللا دهع اوضقنو ءاوناخ اونمتئا اذإو

 اوثدح اذإ :لاصخ ثالث اورهظأ مهيلع ةرهظلا تناك اذإو «ضرألا ىف اودسفأو

 . «اوناخ اونمتئا اذإو ءاوفلخأ اودعو اذإو ءاوبذك

 انيأر دقو «ىغاطلا ملظلاو «مشاغلا دادبتسالا ديلو امئاد قافنلا نإو

 .اندهاشو

 كتّلوُأ» :ىلاعت لاقف «نونمؤيال نيذلل ىفوألا ءازجلا هناحبس هللا نيب دقو

 ىف اهنإف «ةديقم ريغ تركذ دقو «درطلا ىه ةنعللا 4راّدلا ءوس مهّلو ةنعّللا مهل
 ءوسو «ةيهاركلاو ضغبلاو ديدشلا تقئلاف ايندلا ىف مهتنعل امأ «ةرخآلا وأ ايندلا

 اوتومي ىتح ىسفنلا بارطضالاو «سانلا نم فوخلاب مهتايح نارتقاو «ةثودحألا

 هلاق ام مهيف لاقيو . ليج دعب اليج لايجألا هئراوتت مهنع ثيدحلا ءوسو «مهظيغب

 :ىدورابلا ىماس دومحم لطبلا رعاشلا

 عمجلاو دايعألا تلطعت الو مهتعلطل ايندلا تكب امف اولاز

 الو مهيلإ رظني الف ءهناوضرو هللا ةمحر نم درطلا :ةرخآلا ىف ةنعللاو

 منهج اهءوسو ةرخآلا ىه رادلاو 4(ِراَدلا ءوس مهلو» مهيكزي الو هللا مهملكي

 .داهملا سئبو

 أرقف مهرثكأ ىف اوناك نونمؤملاو «مهذوفنو مهلامب نورتغي اوناك نيكرشملا نإو

 عضوم وهف اينغ ناك نمف ءرقفلاو هللا اضر نيب ةمزالم نودقعي اوناكو افعضو

 ارفك كلذب اودادزاف «ىلاعت هللا تقم عضوم وهف افيعض اريقف ناك نمو «هللا اضر

 فعضلا نيب الو «ناميإلاو ىنغلا نيب طابترا ال هنأ هناحبس هللا نيبف ءانايغطو

 . رفكلاو



 دعرلا ةروس ريسمت اال

 للا للا
 3 : كك

 اناا ةاَّيحْلاِب اوحِرفَو ردقيو ءاشي نمل قزرلا طسني هللا 8 :هتاملك تلاعت لاق
 . 4 2 عام الإ ةرخآلا يف اًيندلا ةاَيحْلا امو

 ىلاعت هللا مهبلاطي ىذلا ةلالجلا ظفلب ةميركلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس ردص

 قزرلا طسبي ىذلا وه هنأ هناحبس نيبيو ءائيش هب اوكرشي نأ ريغ نم هدحو هتدابعب
 ادودحم هلعجي ىأ ءاشي نمل هردقيو ءاعساو ادودمت هلعجيو هذمي ىأ ءءاشي نمل

 سفن هللا فلكي ال هللا هاتآ امم قفيلف هقزر هيلع َردق نمو . .. # :ىلاعت هلوقك ءاليلق

 .[قالطلا] 4 0 ... اهاتآ امأألإ

 مكل طسب ىذلا وه ىلاعت هللا نأ وه ةلالجلا ظفلب ةيآلا ريدصت ىف ىنعملاو

 ىذلا وهو .اراجحأ اوكرشتو اورفكت نأ ال اوركشت نأ مكيلع اقح ناكف «قزرلا

 ىوتسي الو «ءازجلا نسحو ميركتلا مهل قحف اوربصف ءارقفلاو ءافعضلل قزرلا ردق

 .ريصبلاو ىمعأللا الو «ءىسملاو نسحملا

 اليلد قيضلاو ةعسلا ىف ايندلا رمأ لعجي مل هردقو قزرلا طسب ىذلا هللا نإو

 ةعسوتلاب انربتخي ىلاعتو هناحبس وهف «رابتخالل اذه امنإ ضغبلا وأ اضرلا ىلع
 .هؤازج هل لكو «ربصلاب بلاطيو قيضلاو ردقلاب ربتخيو ءركشلاب بلاطيو

 نآلو ؛اوركشي ملف قزرلا ىف مهل ىلاعت هللا طسب نيكرشملا كئلوأ نإو

 «ىطعأ امب عاتمتسالاب طقف سحي نأ ال ,.معنملا لضفب اوسحي نأ ىضتقي ركشلا

 ل «قزرلا طسبب حرفلا نم أشني كلذ نإو سانلا ىلع هب ةلاطتسالاو

 مكولبت ..# :ىلاعت لاق امك ء«ءالتبا اهنأب نمؤملا ساسحإ نأل ؛ركشلا قحب

 .اهزهتني ةعتم اهنأب رفاكلا ساسحإو ء[ءايبنألا] « 62 .. . ف رْيخْلاَوَرشلاب

 مب اوحرف نيرفاكلا نإ ىأ 4 اًيثّدلا ةاّيَحْلاِب اوحِرَفَو 8 :كلذ ىف لاق دقلو
 اوطمغو ءمهتشيعم اورطب نأ ىلإ ىدأ احرف اهب اوحرفف ءايندلا نم ىلاعت هللا طسب

 لب ءاهرمو اهولح نوقوذي احرف نكي مل ايندلا ةايحلاب مهحرف نإو ءمهقوقح سانلا
 ءمهريغ ىلع اهب نوربكتسي مهتعتم اهنأ الإ نوظحالي ال ءاوغتساو ءالعتسا حرف
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 «بجاو هعبتي قح ةعتملا نأ نوفرعي الو «مهيلع قح لك كلذ ليبس ىف نوسنيو

 اوتفتلي مل ذإ ؛اميقم اميعن هب نولاني ةرخآلا ىف ريخ اهبقعي ال ةعتم نوكت كلذبو
 4 عام ىف ريكتتلا 4 َعاتُم الإ ةرخآلا يف اًينادلا َةايَحْلا امو 9 ءاهيف امو ةرخآلا ىلإ

 وه ذإ لوزي ام ناعرس هنأل «هل ءاقب ال «ليلق رزن عاتمإلا ىأ «ريبكتلل ال ريقحتلل

 ميعن نأ مهيلع ىفخو) :كلذ ىف ىرشخمنزلا لوقيو «ةلئاز ايندلاو ءايندلا ىف

 ام وهو «بكارلا ةلاجعك هب عتمتي ارزن ائيش الإ سيل ةرخآلا ميعن بنج ىف ايندلا

 .27(كلذ وحن وأ قيوس ةبرش وأ «تاريمت نم هب هلجعتي

 اًينالا عاَمم لق ... ا :ىلاعت هلوق لثم ءرخأ تايآ ىف ىلاعت هللا ركذ دقلو
 لب# :ىلاعت هلوقو ء[ءاسنلا] 469 ًاليتق َنومَلَظت الو ل ىَقَنا نَمَل ري ةرخآلاو ليلق

 :ىلاعت هلوقو ء[ىلعألا] 4« 69 ئقبأو رِيَخ ٌةرخآلاو 69 ايندلا ةايَحْلا نورثؤت

 ل لب تاريخا يف مهل عراَسن © نيبو لام نم هب مهدمن اَمَنَأ نوِبسَحيأ»

 .[نونمؤملا] © 65 نورعشي

 ىبنلا ةلاسر تبثت ةيآ مهيلإ ئجت مل مهنأب ىغاطلا مهرفكل نوللعتي مهنإو

 تايآلاب نينيهتسم نيقباسلا ءايبنألل تءاج ىتلا تايآلاك «ةينوك ةيآب نوبلاطيو كَ
 هيلع لزنأ الول اورَفَك َنيِذّلا لوقيو 9 اهنع نيلفاغ وأ ِةِكي دمحم اهب ءاج ىتلا ةيلاوتملا
 . 4 69 باَنأ نم هيل يدّهَيو ءاشي نم لضي هللا نإ لق هّبَر نم َةْيآ

 ىذلا ىمعألا لاحك مهلاحو لَم ىبنلل مهتانعإ ةلواحمو مهتنعت نم اذه نإ

 الو سمش دجوت ال لوقيو ءاهترارحو سمشلا ءوض ىف شيعي نأ نسحي ال
 اوبلط ءهب سحي ال ام ركني وهف «تفيإ ىتلا هرعاشم ىف الإ بيعلا امو ءءفد

 امو ءاهوقاس ىتلا بلاطملا نم كلذ ريغو «راهنألا رجفت نأ اوبلطو ءالوسر اكلم

 تايآ رشعب وأ هلثمب اوتأي نأ نآرقلا مهادحت دقلو .كارشإلاو رفكلا تآالعت الإ ىه

 هناحبس هللا رمأ دقلو «هللا دنع نم هنأ ىلع اليلد مهزجع ناكو ءاوزجعف هلثم نم

 )١( /1ج :فاشكلا 1"
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 «مهلالض وه ةيآلا هذه بلط ىلإ عفد ىذلا نأب مهيلع دري نأ هيبن ىلاعتو

 مهوقبس نمل اههابشأو تايآلا هذه تءاج دقو «دانعلاو رفكلا ىلع مهرارصإو

 يدهيو ءاشي نم لضي هللا َنِإ لق :لاقف هيبن هللا رمأ «ليبسلا ءاوس اولضو اورفكو

 . # بان نم هيلإ
 هللا نإف «ةيادهلا قيرط ىف ريسلا أدتباو ءهيلإ عجر ىأ «عجر 4« بانأ ©

 مهيلع ىلاعت هللا بتك نيذلا :ىنعملاو «هبر رون ىلإ لصي ىتح هديب هذحخأي

 اهتاذ ىف ىه تناك نإو «هتيادهو قحلا تارامأ نم تايآلا ىف ام كاردإ نع مهبولق

 . ىلاعتو هناحبس هيلإ مهيدهي هنإف هيلإ اوبانأو مهبر ىلإ اوداع نيذلا امأ «ةنيب ةرينم

 نم هيدي ىلع ءاج ام ريغو نآرقلا ريغ ةيآ نوديري نيذلا نأ ديفي اذهو

 . مهلالض ىف اناعمإ ةيآلا هذه نوديري امنإ جارعملاو ءارسإلاك تاداعلا قراوخ

 :اهركذن ةينايب تاراشإ انهو

 ةراشإ اهيف 4 اورفك َنيّلا لوُقيو 8 :ىلاعت هلوق ىف عراضملاب ريبعتلا :اهالوأ

 .نولطبم مهو اذه مهلوق راركت ىلإ

 ةلع وه مهرفكف «بلطلا َةَّلع ةلصلا نأ ىلع لدي لوصوملاب ريبعتلا :ةيناثلا

 امف «هدييأتل لالدتسالا اولواح مث ءهوقنتعاف رفكلا ىلإ اوقبس مهنأ ىأ «مهبلط

 هيلع مه ام تابثإل نوتنعتي اوذحخأو الوأ اومكح لب قحلا بلاط «ةءاربب اوبلاط

 .هب مكح ام تابثإل ةنيبلا ميدقت لواحي مث مكحي ىذلا ىضاقلا لثمك مهلثمو

 ىضاملاب ربع اذلو ؛هللا ىلإ عوجرلل هبلق حتف نمل نوكت ةيادهلا نأ :ةثلاثلا

 ىلاعتو هناحبس هللا ذخأف هللا ىلإ ةبانإلل هبلق حتف نم ىأ #4 بانأ نم :هلوق ىف

 ىلإ ةراشإلل .4ِهيَلِإ يدهيو ف :ىلاعت هلوق ىف عراضملاب ريبعتلاو «قحلا ىلإ هديب
 «ةدارإلاب ةعاطلا لب «ةعاط الو ءرفك ىلع رابجإ ريغ نم اهطرشب ةيادهلا راركت
 .باقعلا ناك اذلو ؛ىصاعلا ةدارإب ةيصعملاو باوثلا ناك اذلو
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 يدهيو ءاشي نم لضي ا :ىلاعت هلوق ىف فاشكلا ىف ىرشخمزلا لاق دقو

 نم هيلإ ىدهيو ءاشي نم لضي هلوق ناك فيك : هتصالخ ام لاق # باتأ نم هيَ

 نم لضي ىلاعت هلوق نأب باجاف ؟4 هر نم ةيآ هيلع لزنأ الو ظ :مهلوقل ادر بانأ
 نأل كلذو ؛مهلوق نم بجعتلا ىرجم راج مالك بانأ نم هيلإ ىدهيو ءاشي

 نآرقلاب ىفكو «هلبق ىبن اهتؤي مل لكي هللا لوسر اهيتوأ ىتلا ةرئاكتملا ةرهابلا تايآلا
 لزنت مل ةيآ نأك هولعجو اهب اوربتعي ملو اهودحج نإف «ةيآ لك ءارو «ةيآ هدحو

 امو «مكدانع مظعأ ام مهل ليق هنأكف «راكنتسالاو بجعتلل اعضوم ناك ءطق هيلع

 نم مكتفص ىلع ناك نم ءاشي نم لضي هللا نإ «مكرفك ىلع مكميمصت دشأ

 .237ةيآ لك تلزن نإو مكئادتها ىلإ ليبس الف « «ةميكشلا ةدشو ميمصتلا

 وهو «لوقلا حمالم كاردإو «نايبلا ىف ىرشخمزلا ماقمب قيلي نايب كلذ نإو

 .مهفت ةبالص نم بجعتلا ىنعم داز نإو «لبق نم انيب ام ىفاني ال

 «قحلا ىلإ لبقأ :اهانعم « بانأ نم هيلِإ يدهيو إ» :ىلاعت هلوق ىف بانأو

 انه بسانملاو «ةبوتلا ىف لخد ىوغللا اهانعم بانأ نأل ؛ريخلا ةبوت ىف لخدو

 .ريخلا ةبوت ىف هلوخد
 :لاقف ناميإلاو نانئمطالا نم اوبانأ نيذلا ىلاعت هللا نيب دقو

 . 462 بولا نط هللا ركدب الأ للا ركذب مهول نطو اوُنمآ ندا )
 نم هيلإ يدهيو ا :ةقباسلا ةيآلا ىف ىلاعت هلوقل نايب وأ لدب «اوُمآ نيِذّلا »

 نيذّلا 9 لحم نوكي كلذ ىلعو 4 باَنأ نمل :هلوق نم لدب ىهف .4 باَنأ

 ,4 يدهي آل هب لوعفم اهنأ ىلع ؛بصنلا اهلحم 4 نم نأل ؛بصنلا 4 اونمآ

 4 نئمطت » لعفلا هللا ركذب الآ هللا ركذب مهبولف نئمطتو » :ىلاعت هلوق نوكيو

 سيلو «هلثم ىلع افوطعم عراضملا لعفلا نوكيو .4 يدهي # ىلع افوطعم نوكي
 . ضام ىلع عراضم فطع ىماسلا مالكلا ىف
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 نئمطتو «ءاونعذأو اوقدصو اونمآ نيذلا مهو «بانأ نم ىدهي هللا نأ ىأ

 هللا ركذبو ىلاعت هللا ىلإ عوجرلاو «ةيادهلا هذهب ىلاعت هللا ركذ ىلإ مهبولق

 نكس ىلاعت هللا ركذب بلقلا أالتما اذإ هنأل ؛ةنئمطم بولقلا لعجي ىلاعت هللا ركذو

 نم فوخلاو «عزفلاو قلقلاف ءايندلا ثراوك نم اًميش ىلابي ال حبصأو «هيلإ
 هللا ركذب بلقلا رمع اذإ ائيش نوكي الو ,بهذي اذه لك .ءدئادشلاو .«نامرحلا

 دجوي هللاب سنألا نأل كلذو ؛عزفلا وأ فوخلا اذه نم ءىشل غارف هيف نوكي الف

 .هترفغمو «هتمحرل ءاجر لاح ىف سفنلا لعجيو «اًنانئمطا بلقلا ىف

 نئمطَت هللا ركذب الأ 9 :لاقف ىنعملا اذه هتمكح تلاعت هللا ررق دقو

 ىلاعت هللا تركذ اذإف «هللا ركذت مل اذإ علاه عزف ىف نوكت اهنأ ىأ 4 بولقلا
 قلقلا لماوع هيلإ لصت ال «رارقلا نم نصح ىلإ أجلت ذئنيح اهنأل ؛ءىش لك ناه

 ديفي لعفلا ىلع رورجملاو راجلا ميدقتب 4 هللا ٍركذب » :ىلاعت هلوقو «بارطضالاو

 ىف (لا)و «بولقلا نتكمطت رخآ ءىشب ال هدحو هللا ركذب ىأ «صاصتخالا

 كلذلو ؛ىلاعت هللا ركذب الإ نئمطت ال اهلك بولقلاف ءاهمومع نايبل 4 بولقلا»
 ناميإلا نم ةيلاخ اهنأل ؛رمتسم عزف ىف نوكت هللا ركذ نم ةيلاخلا بولقلا نوكت

 .ةرماع ريغ

 رعشقت رذنلل مهكاردإو مهيلع تابجاولاب مهساسحإ طرفل نينمؤملا نإو

 كلذب بهذي الو ءمهدولج رعشقت رذن نم هيف امو «نآرقلا عامس دنع مهدولج

 يِناَُم اهباشتم اباتك ثيدَحْلا نسحَأ لَ هللا 8 :ىلاعت هلوق أرقا «ىلاعت هللا ركذ الإ

 ده كلذ هللا رك ىلإ مهو مهول مهر نوصي ندل وُ لم رعت
 . [رمزلا] ©« 69 ِداَه نم هَل امه هللا للضي نمو ءاشي نم هب يداهي للا

 ىفو «هرونو هسنأب هبلق رماعلا ىلاعت هلل ركاذلا نمّوملل ىونعم ءازج كلذ

 ركذ دقو «ةنجلا ميعنو «ىلاعت هللا ناوضر ءازجو ءءازجلا اذه نوكي ةرخآلا

 :لئاق نم زع لاقف كلذ ىلاعتو هناحبس
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 از رسل

 ءامئاد نونمؤملا هب صتخي ىذلا رارقلاو نانئمطالا ءازج ريغ ءرخآ ءازج اذه

 ءايلا تعقو «ىبيط اهلصأو «ىفلزو «ىرشبك ىلعف نزو ىلع ىهو © مهل ئبوط 9

 :اهفيرصت ىف نايبلا ملاع ىرشخمزلا لاق دقو ءاواو تبلقف ةمض دعب ةنكاس

 اًيطو اريخ تبصأ كل ىبوط ىنعمو «ىفلزو ىرشبك باط نم ردصم ىبوطو»

 مالسو «كل امالسو «كل بيطو .«.كل ابيط كلوقك عفرلا وأ بصنلا اهلحمو

 .(كل

 هدابعل ىلاعت هللا نم ةيحت ةيماسلا ةملكلا هذه نوكت ىرشخمزلا مالك ىلعو

 ىف بيطلاو «نانئمطالاو مالسلا مهل نأب مهل ةررقم ةيحتلا هذه نوكتو «نينمؤملا

 نسحو :ىلاعت هلوق وهو ءاهيلع اًفوطعم ءاج ام ليلدب «ةنجلا ىف مهتماقإ

 1 «ةماقإلا بيط اهل عمتجيل ءاهتاذ ىف ةنسح ىه ةياهنو عجرمو «بآم ىأ 4 بائم

 .باوثلا نم امهالك لب «باوثلا نسحو

 :نيفصو ةكرابملا ةيحتلا هذه قاقحتسال ىلاعتو هناحيس ركذ دقو

 .ناميإلا :لوآألا فصولا

 . حلاصلا لمعلا :ىناثلا فصولاو

 وأ اماطح راصو «ناميإلا فج نكي مل اذإو «ناميإلا ءاذغ حلاصلا لمعلاف

 مث «لمعلا مث هب دهجلا مث «قحلل ناعذإلا وه ريخلا ساسأ نإو ,ىوحأ ءاثغ

 ئىيهو «ةمحر كندل نم انل به مهللا «ةايحلا لامعأ ىف ناميإلا ىضتقم ىلع ريسلا

 الو ءاوبهري ال ىتحو «كركذ ىلإ نانئمطالا مهبهو «ءادشر مهرمأ نم نيملسملل

 .اوقرفتي الو «ءاوعمتجي ىتح «كب رمعت مهبولق لعجاو ءاوعمطي الو اوعزفي
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 كلذ نأ قحلا ةوعد ليبس ىف ىقال ام ىقال ىذلا ميركلا هيبنل ىلاعت هللا نيب

 امك ربصاف  ءريطخ رمأب هتلاسر ىف تيتأ دقو لسرلا ةوعد ليبس ىف داهجلا ةنس
 . [فاقحألا] 4 2 ... لسُرلا نم معلا اوُلُْأ ربص

 كلذك ىأ .4 ممأ اَهلَبَق نم َتَلَح َدَق ةّمَأ يف َكاَْلسْرَأ كلَذَك :ىلاعت لاق

 235 ىبنلا لاسرإ وه هبشلاف «كانلسرأ نيقباسلا لسرلا هب انلسرأ ىذلا لاسرإلا

 لاسرإ هب هبشملاو .مظعألا داهجلاو ىربكلا تابجاولا هلمح ىذلا لاسرإلا كلذ

 .نيقباسلا لسرلا لاسرإ ىلإ ىه ةراشإلاف «نيقباسلا ءايبنألا
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 ل بر

 هبشملاو هب هبشملا وهو للك ىبنلا لاسرإ ىلإ ةراشإلا نإ :لوقت نأ حصيو

 راكنإ نم هيناعت ام نأ اذه ىلع ىنعملاو «ىرخألا ممألا ىلإ لسرلا لاسرإ وه

 دق ممأ ىف كوقبس لسر كلبق نم هاناع بير ال ىذلا قحلا ليبس ىف نيركنملا
 الو الوقو ةبيط اضرأ اودجو كوقبس نم نأ بسحت الف اوربص امك ربصاف «تلخ

 .هيف ةاناعم ال الهس اميلست الو اباجم امالك

 نم تضم دق ىتلا كرشلا ةمأ ىأ 4 مُمُأ اهلْبَق نم تلح دق ةّمَأ يف :هلوق
 ىذلا لثم مهنم مهلسر ىقالو دوحجو راكنإ نم هيلع ىه ام لثم ىلع ممأ اهلبق

 «مهنيد ىف ءافعضلل ةنتفو «كوعبتا نمل ءاذيإو «ةيرخسو ءازهتساو تنع نم ىقالت

 اهلبق نم تلخ دق :ىلاعت لاق كلذلو ؛قحلا لهألو «هلوسرلو هلل ةداحمو دانعو

 .ممأ اهلبق نم تضم ىأ ,4 مم

 ولسل » :لاق اذلو ؛نآرقلا مهيلع ولتت نأ اهب تثعب ىتلا ةلاسرلا نم ةياغلاو

 ىذلا نآرقلا مهيلع ولتتل كانلسرأ ىنعملاو «ليلعتلل ماللا 4 كيلِإ انيحوأ يذلا مهل

 نوكت نأ حصيو «ىنعملاو ظفللا ىف ةقسانتملا ةعباتتملا ءارقلا ةوالتلاو «كيلإ هانيحوأ

 ءطقف هتاذب وه هتياور تبثت ملف ءالترم اولتم نآرقلا انيلإ لقن دقو «ليترتلا ىنعمب

 نآرقلا هظفح امك «هليترت ةْكَك ىبنلا ملع نيمألا ليربجف «هليترت قيرط رتاوت لب
 ىف ىلاعت لاق اذلو ؛الترم يدك ىبنلا هظفحيل ءامجنم نآرقلا لزن كلذلو ؛هتاذ

 4 ©9 ًاليترت ُهاَملَترو َكَداَوُف هب تّبشنل كلذ ... » :امجنم هلوزن ةمكح نايب

 . [ناقرفلا]

 ؛ديدش راكنإ لاح مهلاح سفنلا ىف ىناعملا هب بهذت ىذلا ليترتلا اذه عمو

 ناكو «نمحرلاب مهرفك ىلع صن دقو «نَمْحّرلاِب َنوُرْفْكَي مهو 8 :ىلاعت لاق اذلو
 تاذلا ريغتت الو «ةيلعلا تاذلل نامسا امهنأ عم ةيلعلا تاذلا نع نمحرلاب ريبعتلا

 نورومغم مهف «ةلماشلا ةمحرلا ةظحالمل نمحرلاب ريبعتلا نإو ءاهئامسأ ةرثكب

 عمو «ضرأألاو تاومسلا ىف مهؤلكي ىذلا وه ذإ «مهتءالكو مهدوجو ىف هتمحرب



 دعرلا ةروس ريسفت اال
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 رارمتسا ديفي عراضملاب ريسبعتلاو «هب اورفك ءىمهل هتمحرو .مهل ةقباس همعن نأ

 .نآ دعب انآ هددجتو مهرفك

 اوناك ام ىلاعتو هناحبس هللاب صقانلا مهناميإ ىف اوناك برعلا نأ ىور دقلو
 ةيبيدحلا حلص طورش ىلمي وهو «ةْلَك ىبنلا نإ ىتح «ةلالجلا ظفل الإ نوفرعي

 لق هفرعن ال ةماميلا نامحر وه نمحرلا :اولاق « ميحرلا نمحرلا هللا مسب هأدتباو

 هَلَف اوعدت ام اّيَأ نمحّرلا اوعدا وأ هللا اوعدا لق :مهيف لزن دقو «مهللا كمساب

 . [ءارسإلا] #4 2 ... ئنسحلا ءامسألا

 وه لق» :هتاملك تلاعت لاقف نمحرلاب مهفرعي نأ ىلاعت هللا رمأ دقو

 «ىنوكش ىلع ماقو ىنابرو ىنقلخ ىذلا ىبر وه نورفكي ىذلا اذه ىأ «4 يبر

 لك ىلع مئاقلا وه هنأل ؛ايندلا ىف تلكوت هدحو هيلع ىأ .4 تْلُكوَت هيلع

 امهالك نيرمأ نيب لكوتلا نإ لب «لمعلا ىفاني ال لكوتلاو «هريغ ىلع لكوتأ

 «حاجنلا ىف رثؤت ىتلا ىه اهدحو بابسألا نأ دقتعي نأ لوألا رمآلا «لطاب

 ذخآلا لمهي نأ وهو «لكاوتلا لطابلا نم ىناثلاو «ءىش لكب ةطيحملا هتردق ىسنيو

 ىل جئاتنلا ىلإ لوصولا كرتيو «بابسألاب ذخأي لب «بابسألاب وهف اعتو هناحبس هلل فاتنلا ا ل | ك تو «فساسألاب ذخأي «بايسألاب
 (باتم) 4 باتم هيلو » ءىش لك ىلع رداقلاو 2« ءىش نع لفغي ال هتردق تلاعت

 نأ ىأ «صاصتخالا ديفي رورجملاو راجلا ميدقتو عجر ىنعمب باتل ىميم ردصم

 كيرش ال «هدذحو باقعلاو باوثلا هلو «هدحو باسحلا هلو «هدذحو هيلإ ىعج رم

 .راهقلا دحاولا هلل مويلا كلملاف «هل

 4« 69 ... هْبَر نم ةيآ هيلع لزن الول اولاَقو 8 :تايآ اوبلط نيكرشملا نإو

 هناحبس هنأو .نآرقلا ةزجعم نم يلع ىبنلا ءاج امب نودتعي ال مهنأكو «[ماعنألا]

 نكي ملو «هزاجعإ رهظو « مهزجع ادبو «هلثم نم ةروسب اوتأي نأ مهادحت ىلاعتو



| 

 ( دعرلاةروسريسفت ا

 مسه اللللللا للا لالا لا

 ا <

 ماقم ىلاعتو هناحبس هللا نيب كلذ لجألو ءزجعملا ىدحتلا كلذ ريغ ةيآ ىأل

 ءاهريسل لابجلا ريسي همالك نأ ولو ءدوجولا ىف مالك ىلغأ هنأو «هتاذ ىف نآرقلا

 :ىلاعت لاقف ءاهعطقل ءازجأ ضرألا عطقي انآرق نأ ولو

 رمأألا هلل لب ئتوملا هب مَلُك وأ ضرألا هب تعّطق وأ لابجلا هب تريس انآرق نأ ولو »

 .4 اًعيِمَج
 هنودحتي لَو ىبنلا ىلإ اوبهذ شيرق رافك نم ًرفن نأ ةيوبنلا ةريسلا ىف

 انل ريس كعبتن نأ كرس نإ :هللا دبع لاقف «ةيمأ نب هللا دبعو «لهج وبأ مهيف

 انويع اهيف انل لعجاو «ةقيض ضرأ اهنإف حسفتن ىتح انع اهعداف نآرقلاب ةكم لابج

 نيح دواد نم كبر ىلع نوهأب تمعز امك تسلف عرزنو سرغن ىتح ؛اراهنأو

 انتريم اهيلع ىضقن ماشلا ىلإ اهبكرنل حيرلا انل رخسو «هعم ريست لابجلا رخس
 «تمعز امك حيرلا هل ترخس ناميلس ناك دقلف ءانموي نم عجرن مث ءانجتاونو

 وأ ءكدج بالك نب ىصق انل ىحأو «دواد نب ناميلس نم كبر ىلع نوهأ تسلف

 نم هللا دنع نوهأ تسلو «ىتوملا ىيحي ناك ىسيعف «اناتوم نم تنأ تئش نم

 ظ .ميرم نبا ىسيع

 :اولاق دقف كلذ لثم مهنع لبق نم نوكت اميف م ءركلا نآرقلا ىكح دقلو

 ٍليخُن نَم َةنِج كل نوكت وأ © اعوبني ضرألا نم اَنَل رجفت ىَتَح كَل نموت نأ .. .ظ
 يلع تمص ات ءامسا طقس رأ 60 اريج اهالخ راهنألا رشف بو

 .انولت ام رخآ ىلإ [ءارسإلا] #6

 هب تعَطَف َوَأ لاَبجُلا هب تَرّيس انارُق َنَأَوَلو ل :ةميركلا ةبآلا هذه تلزن دقو

 اهاور ىتلا مهلاوقأ نإ :لوقن الو ,«اعيمج رْمألا هَل لب ئَتوَمْلا هب ملك وأ ضرألا
 امك ةيآلا هذه لوزن ىف ببسلا ىه ةنسلا بتك اهتور ىتلا مأ مهنع ميركلا نآرقلا

 ال نآرقلا ىف ىنعم قيقحتل تءاج ةميركلا ةيآلا نأ مأ «لوزنلا بابسأ ىف ركذ

 نم ىلعأ نآرقلا نأ نيبت ةميركلا ةيآلاف «ةداعلل ةقراخلا رومألا نم هريغ ىف دجوي
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 ريغ جاهنمو ءاهتعيبط ريغ ةعيبط نم هنأ الول تايآ نم هوبلطو هوركذ ام لك
 امأ ءاهتقو ءاهتناب ىضقنت ثداوح وه نوبلطي امف ءدلخأو ىقبأ وهو ءاهجاهنم

 .هلثمب ىتأت نأ اًيلاع اًحماش اهلك لايجألا ىدحتي «نيدلا موي ىلإ دلاخ قابف نآرقلا

 ال نآرقْا اذه لثمب اوتأي نأ ْئَلَع نجْلاو سنإلا تْعَمَتْجا نتَل لُق !> :لبق نم انولت امك
 . [ءارسإلا] « (2 اريهَظ ضعَبل مهضعب ناك ولو هلثمب نوُأي

 هب ملك وأ ضرألا هب تعَطُق َوَأ لاَبِجْلا هب ترَيَس انارق أولو » :ىلاعت لوقي

 ءاهنكامأ نم تلقتناف «لابجلا هب تريس ىلتيو أرقي اًنآرق نأ تبث ول ىأ .4 ىتوملا
 - تققشتف ضرألا تعطق وأ «سارغلاو عرزلل ةعقر عستتل اهباعش نع تحسفناو

 مث ءاهييحي هنأ ىنعمب ىتوملا هب ملكي وأ «هايملا اهيف ىرجت راحب اهنم نوكت ال
 «نآرقلا اذه ناكل وهو «لوقلا قايس نم مهفي فوذحم طرشلا باوجو ءاهملكي

 ىف رثؤي نأ نكمي ناكو «اريثأت ىوقأ وهف كلذ عمو «لابجلا ريسي ال مالكلا نكلو
 :هناحبس لاق امكو «مهبولق رجح مهدانع نأ الول «كلذ نم دشأب نيكرشملا بولق

 4 069 . هللا ةيشخ نم اعدصم اعضاخ هيأ لبج ىلع نآرقلا اذه انزنأ ول

 دشأ وأ ةراجحلاك ىهو ءرفكلاو كرشلا اهنكس ىتلا بولقلا نكلو ء[رشحلا]

 رايتخا نأ نايب ىلإ اذه نيب لاقتنالل بارضالا ءاعيمج رمألا هلل لب «ةوسق

 .رمألا لك هدحو هلو «هللا رمأ نم تازجعملا

 ,4 اعيمج سائلا ىَدَهَل هللا ءاَشي ول نأ اوُمآ يلا سبي مَلَفْأ ل : ىلاعت لوقيو

 ةيبرعلا نم دهاوش اوقاسو «ملعي مل ىنعمب انه سئيي نأ نيرسفملا نم ريثك رسف

 ىنعب سئيي نوكت نأ زاوجبو «كلذب ىرشخمزلا اهرسفو «كلذ ىلع ةلالدلل

 ول نأ © :اهدعب ىلاعت هلوق اذه ىكزيو «نيكرشملا ناميإ نم سأيلا وهو «سأيلا

 :هنع ىلاعت هللا ىضر لوقي وهف هل ةملكلا كرتنلو .4 اعيمج ساّنلا ىدَهل هللا ءاَشَي

 امنإ ليقو «عخنلا نم موق ةغل ىه ليق ملعي ملفأ 4 سبي ملأ ىنعمو»
 نل هنأب ملاع ءىشلا نع سئايلا نأل ؛هانعم هنيمضتل ملعلا ىنعمب سأيلا لمعتسا

 نمضتل كرتلا ىنعم ىف نايسنلاو «فونخلا ىنعم ىف ءاجرلا لمعتسا امك «نوكي



 بسسس سس

 زا <

 ملأ «ىننورسيي ذإ ءبعشلاب مهل لوقأ) :ىحابرلا ليثو نب ميحس لاق ؛كلذ
 ءاَشي وَ نأ » قلعتي نأ زوجي) :لاق نأ ىلإ (... مدهز سراف نبا ىنأ اوسنيي
 ىدَهَ هللا ءاشي ول » ةرفكلا ءالؤه ناميإ نم ظتعي ملوأ ىنعم ىلع ءاونمأب هللا
 .  اعيمج سائلا

 اوملعيو «نيرفاكلا ناميإ نم اونمآ نيذلا سئيي ملفأ ءريخآلا مالكلا ىنعمو

 .اعيمج سانلا نمآل هللا ءاشي ول نأ

 نوكت نأ هادؤم ردقم طرش نع حاصفإلل ءافلا 4 سأيي ملأ :ىلاعت هلوقو
 سنيي ملف ءاهب نيدتعم ريغ اورفك نيذلا لوقي ءزاجعإلا نم ماقملا اذه ىف ةزجعملا

 «تابثإ ىفنلا ىفنو «ىنعملل ىأ عوقولا راكنإل ماهفتسالاو ءمهناميإ نم اونمآ نيذلا
 .سانلا ىدهل هللا ءاش ول نأ نوملعيو ءاودتهي نأ نم اونمآ نيذلا سئيي ىنعملاو

 مهكرت ىلاعتو هناحبس هنكلو ءاونمآل اًعيمج سانلا ناميإ هللا ءاش ول ىنعملاو

 اًباقع ءازجلا نوكيو «قحلا هكرتو ؛هلالض نع رفاكلا ملعيو «هتين نع نمؤملا رهطيل
 . اًياوث وأ

 ءداشرلا قيرط ىف اوريسيو .مهيغ نع اوعجري نأ نيرفاكلا ىلع ناكو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛مهراد نم ابيرق لحت وأ «ةعراق دعب ةعراق مهب لزنتا عراوقلاف

 :ةعراقلا 4 مهراد نم اَيِرَق لحن وأ ٌةَعِراَق اوُعَنص اَمب مهبيصت اورقك َنيِذّلا لازي الو

 نم هيف مه ام ىلإ مههبنت ءاعرق اسح عرقت ىتلا ةديدشلا وأ ةيهادلا ةثراكلا

 لب «لقعلاب هبنتي ال ناهربلا هيدجي الو «ناهربلاو ليلدلا ههني ال نمف «لالضلا

 اودئاعو اوعنتقي مل نإ ِهِْلَب ىبنلا لبق مادقإلا ناكو ء.هسح عرقت هدشلا نم دبال

 «مهءارضخ ديبي امم كلذ ريغو «قرغ وأ ءرصرص حير وأ «رايد ليزي ام مهب لزني
 رثؤي ال «ةدلاخ ةيقاب «هتلاسر نإف ءدمحم امأ «نييبنلا عبتا نم مهدعب نم ىقبتو

 دبعي نم مهدعب نم نوكيل «ناميإلاب رفكلا بلاغي نكلو ءرفك نم رفك اههاجتا ىف
 تسيل .مهسح عرقت ىتلا عراوقلا تناك كلذلو ؛هبر ىلإ وعديو «ىلاعت هللا
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 «ةركنم ةميزه نيرفاكلا بيصت ىتلا ةعراقلاف ءداسفلا عفدو «ةبلاغم اهنكلو «ةدابإ

 نينح ىلإ اهيف اوعجر دقف دحأكو «قدنخلاو «ردبب مهب تلزن ىتلاك مهب لزنت

 ءاميلعت ناكو .ءعرق مهب اوههجوت نوملسملا ناك نإو «تايآلاب ةمينغلا نم

 4 69 .. .هلْثَم حرف موَقْلا سم دَقَف حرف مُكسَسُمَي نإ :ىلاعت لاق امك ءاهيجوتو

 . رارف الو اًمازهنا نكي مل نينمؤملا حرقو «ةميزه ناك مهحرق نكل «[نارمع لآ]

 نم ابيرق لحت وأ «ىرخأ دعب ةرم مهبيصت لازت ال ةميزهلا ىه ةعراقلاف

 وعدت ةكم لوح ٌةِْكلَي ىبنلا اهيقبي ناك دقف ِهِّلِثلَي ىبنلا اهثبي ىتلا ايارسلا ىف «مهراد

 ذخأو .مهسفنأ ىلع اونمأ هبو «ةيبيدحلا حلص ناك ىتح «مهرذنتو «هللا ىلإ

 .اهريغو ةكم ىف هللا نيد ىف نولخدي سانلا

 هللا دعو ىتأي ىتح «مهراد نم ابيرق لحت ىتلا ايارسلاو «عراوقلا كلتو

 اذهو ءاهءارو امو ةيبرعلا دالبلا ىف مالسإلل ةملكلا نوكت نأو ءمساحلا رصنلاب

 . « داعيملا فلخي ال هللا نإ هللا دعو يتأي ئَنح : ىلاعت هلوق ىنعم

 نابإ ىف اوناك ء«هترصن نابإ ىف دلك ىبنلاب نوئزهتسي اوناك نيكرشملا نإو
 ملأ «مهلذاخو ءهرصان هللاو مهيديأ ةضبق ىف هنأ نوبسحي مهو «ةكم ىف هماقم

 نبا رمأ رمأ دقل» :ِلكَك ىبنلا نع هلاؤس ىف مهل لقره ثيدح دعب نولوقي مهرت
 . «ةشبك ىبأ

 كردي ال نم نإف هب ئزهتسا امك مهب ئزهتسا نييبنلا نأ ىلاعت هللا نيب دقو

 اذلو ؛حورلاو ىلاعلاو «قحلا لهأب نوئزهتسي ةداملا مهتقرغتسا نمو «هب أزهي قحلا

 :ىلاعت لاق

 داح فيك مهو نيد اف لق نم ل اهرهتم دقو )

 ىلع لدي ءازهتسالاو «كلبق نم نيرذنمو نيرشبم اوءاج 4 لسرب ئزهتسا

 ىلع اضيأ لديو «مهنم نورخسي نم لضف مهنايسنو «نوئزهتسي امب نيكرشملا لهج
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 «ثباعلا ثبعلا ةرطيس ىلع لديو «لزهي الو دجي نم ةرظن رمألل نورظني ال مهنأ

 مهلمحي نيأ نم قحلا ىلإ ىعادلا ريحت لاح هذهو .«مهسوفن ىلع نجاملا وهللاو

 كلذ ىلاعت هللا قاس دقو «ماللاب ءمهلسرب نيقباسلا ءازهتسا هللا دكأ دقلو

 وجري الأو «هموق نم سأيلا هب بهذي الئثلو مهئازهتساو مهضارعإ نع ىلستيل هيبنل

 «نمزلا نم ةوالم مهاطعأ ىأ ءمهل ىلمأو ءازهتسالا رمتسا دقف « مهنم راصتنالا

 :ىلاعت لاق اذلو ؛مهرظتنت ةملؤم ةبقاع ال هنأ اونظ ىتح

 . 4 باقع َناَك فْيَكَف مِهَتَذَحَأ مث اورفَك َنيّلل تيِلمََف

 لامهإ ريغ نم مهل الاهمإ نمزلا نم ةوالم مهتيطعأ انركذ امك تيلمأ

 ءاهلبق امع ببسم اهدعب ام نأ نايبل ءافلاو «قحلا نم مهتيرخسو .مهئازهتسال

 لثم «نوعقوتي ال مهو «مهذخأي ىتح «مهل ءالمإلل اببس مهؤازهتسا ناك ىنعملاو

 . [فارعألا] 4 09 نيتم يديك نإ مهل يلمأو :ىلاعت هلوق

 هنأ اونظ ىتح ءريصق ريغ ادمأ مهل دمأ هنأ ىأ «ىخارتلا ىلع ةلالدلل مشو

 مهل تباط دق ايندلا نأ اوبسحو «ءرورغلا مهرغو «نولعفي ام ىلع ةذخاؤم ال

 ذخألاو لمهأ الو لهمأ ىنأو «ىناطلسب مهترعشأ ىأ «مهتذخأ مث ءاهريفاذحب

 نع نيجراخ ريغ اوراص مهنأ نمضتي ذخألا نأل ؛ناطلسلاب راعشإلا نع ةيانك

 مهفرصي هتضبق ىف اونوكي نأو «نكمتلا ىلع لدي ام ىصقأ ذخألا نأل ؛هناطلس

 ملكتملا ءاي 4« باقع ناك فيكف  :لاقف هباقع ىلاعت هللا ركذو ءءاشي فيك

 نوكي هيلع لدي ام دوجو عم فوذحملاو ءاهيلع لدي ام دوجو ىلع ةفوذحم

 «باقعلا ىلاعتو هناحبس هللا نيبي مل ءروكذم هلهجب هريدقت نإ لب ءروكذملاك.

 وأ «قرغ نمف اعطاق امساح ناك هنأ ىلعو «هلوه ىلع لدت ةراشإ هيلإ راشأ نكلو

 ٍةيرق نم نيأكو 8 :ىلاعت لاق دقلو «ةيتاع رصرص حير نمو ءاهلفاس ضرألا لعج
 .[جحلا] 4 ©2) ٌريصَمْلا يَلإو اهّتْذَحأ مّن ةملاَظ يهو اهل تيم
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 للا يح[
 37 ان وحيل 14

 ميلأ هذْخَأ نإ ةَملاَظ يهو ئَرُقلا َدَحَأ اذِإ كبَر َدْخَأ كلَذَكَو 9 :ىلاعت لاق امكو

 .[دوه] 4 60 ديدش

 . «(هتلفي مل هذخأ اذإ ىتح «ملاظلل ىلميل هللا نإ» :نيحيحصلا ىفو

 دبعت ىنح دوجو اهل سيل ناثوألا

 :ىلاعت هللا لاق

هس كامي فت ألعب وه ّنَمْفأ
 اوُلَعَجو 

 2 اد مكونا ءاكَرش هَل أ 07 يباللا هر رص 0

 نع َدصَو شر 2 يموت اولسوي
 ويلكم وهن اف قه َضيِنَمَولمَّسل

 22000 در و

 ه2 ٍقاَوْنِم أَن 0 .أ قر (تاَدَعلو امد

 جراخ رمأ نم ال ءاهنم دمتسي ناهرب وهو «ناثوألا ةدابع نالطبل نايب اذه

 همايقو «ءىش لكل هتطايحو «ءىش لك ىلع هتردق نيب نزاوي ىلعألا هللاف ءاهنع

 ىف اهل ةقيقح ال اهنأو «عفنت الو رضت ال ىتلا ناثوألا نيبو «سفنألا ىلع ىلاعت

 ماهفتسالا «ْتّبَسَك اهب سنك ىلع اقره ْنَمَقأ» :ىلاعت لوقي ءءايحألا ملاع

 ىلع مايقلا :اهانعم مئاقو «ىلاعت هللا ةردقو ءمهتهلآ زجع نايبو «خيبوتلل انه

 ام ملعي ءاهيلع ظفاحمو ءاهب ملاعو ءاهل ةبوبرم ىهو ءاهقلخ «سفنألا نوئش
 .هيفخت امو «هرهظت امو «هنلعت امو هرست

 ٍسفن لك ىلع مئاَق وه نِمَقَأ » :ةيماسلا ةرابعلا هذه ىنعم ىف ريثك نبا لوقيو

 لمعي ام ملعي ةسوفنم سفن لك ىلع بيقر مهيلع ظيفح ىأ 24 تبسك اَمب

 نم هنم ولتت امو نَأش يف َنوُكَت امو » ةيفاخ هيلع ىفخت الو ءرشو ريخ نم نولماعلا

 .[سنوي] 9# ... هيف نوضيفت ذإ ادوهش مُكَيلَع انك َذلِإ لمع نم َنوُنَمْعَت الو نآْرُ



 دعرلا ةروس ريسفت ااه

 ١ القسط سخممم مخمل ططللل اممم ممم خالل مخمخمممخممط طال خامل مك الاطلال ااا لاللالأ لالالا الال الاانا

 ا رح

 ملعلاو ءسفنألا نوئش ىلع مايقلا هانعم امنإو ءدوعقلا دض سيل ماق ىنعمف
 مايقلا نع ربعو ء[ةرقبلا] 625# ... مويقلا يحلا وه .. . # :ىلاعت لاق امك ءاهب

 اهريخ لامعألا ةاناعم ىلع لدت ةكرحلاو «ةكرحلا ىلع لدي مايقلا نأل ؛ ىناعملا هذهب

 .سفنألا انه وهو ءدوجولا اذه نوئش ىلع مايقلا ىلاعت هلل ةبسنلاب وهو ءاهرشو

 امب ملعلاو «سفنألل هريبدت مومع ىلع ةلالدلل سفن لك ىلاعت هللا ركذو
 عنصت ام لكب ملعلا نمضتي 4 تبسُك امبإ :ىلاعت هلوقو ءرشو ريخ نم لعفت
 لاق امك «ةاصعلا راذنإل اهضعب كلذ ىفو «لعفت ام ىلع ءازجلاو «ةلماعلا سوفنلا

 باسو لاب فسم وه سو هب رهج صو لوقا رس نم مك ءاوسط :ىلاعت
 4 0 .هّللا ِرْمأ نم هتوُظَمَحَي هفلَخ نمو هيدي نيب نم تابقعم هَل 0 2 راهنلاب

 ةيوستلا نوكت ةنزاوملا مامتل 24 سفن ْلُك ىلع مئاق ره نمقأ » :ىلاعت هلوقو

 رضي الو ءىش ىلع موقي الو ءائيش عيطتسي ال ىك هريدقت اردقم افوذحم ةيضتقم

 .عفني الو

 :ىلاعت لاقف «ناثوألا ةدابع ىف مهلالض ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ دقو
 ءاكرش هلل اولعج مهنأ لاحلاو ؛ةيلاح ةلمجلا هذهو 4« ءاكرش هلل اوُلعِجو ©
 نع تلج ةيلعلا هتاذ نأ عبو ءرضت الو عفنت ال اهنأ عم ةدابعلا ىف هنوكرشي

 نع مهلأسي نأ ميركلا هيبن ىلاعت هللا رمأ ءاريبك اولع كلذ نع ىلاعتو «ةكراشملا
 لق :ىلاعت لاق نودقتعي ام نالطب نيبتي ةقيقحلاو هنكلا نايب نم اهنكلو ءاهتقيقح

 ىهف الإو ءمهماهوأو مهمعز بسح ىلع لعفي ام ريمضب مهنع ربع 6 مهوُمَس
 .كردت الو لقعت الو «عفنت الو رضت ال ةراجح

 ءامسألا نم مهل ءىش ىأ «مهفاصوأو .مهءامسأ اوركذا ىأ 24 مهومس

 ىزعلا وأ تاللا تيمس راجحأ اهنإ :اولاق «كلذ ىلإ اوءاج اذإ مهنإو «تافصلاو

 ىه ام نوديعي فيكف «مهنود اهلعجت ىتلا تافصلا نم كلذ وحن وأ «لبه وأ

 الو قطنت ال ءاراجحأ نوكت نأ الإ ءاهرمأ ةقيقح ىف اهل دوجو ال وأ مهنود

 .عفنت الو ءرضت



 دعرلا ةروس ريسفت

 مم . 2

 دال برس

 ىنعم اهنمضت عم ىلاقتنالا بارضإلل مأ ,4 ضرألا يف مّلعي ال امب ِهَنوُتب مأ
 وهو «ضرآلا ىف هملعي ال ءىشب هنوئبنتأ ىأ «ءىخيبوتلا ىراكنإلا ماهفتسالا

 دوجو ال رمأب اهنوئبنتأ ىأ «ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام ملعي ىذلاو ءاهقلاخ

 هذه ىف هملعي ال رمأب هنوئبنت لهف ضرألا ىف اهل دوجو ال اهنأ ىدؤملاو هل

 ول اهنآل ؛ضرألا ىف اهل دوجو ال ءايشأ ىلإ ةلاحم ال ىدؤي مالك اذهو « ضرألا

 ضرأآأللا ىف ةهلآك دوجو اهل ناك ولو ءاهدوجو ىعدال فاصوأو ءامسأ اهل ناك

 ىلع اهتلالد عم قباسلا نع بارضإلل مأ .4 لوقلا نَم رهاظب مأط .هناحبس اهملعل
 نم رهاظب ملعلا اذهأ ىنعملو «مهلوق داسف ىلإ مههبني ىذلا ىخيبوتلا ماهفتسالا

 نم ارهاظ نوددري مهتلعج مهماهوأ امنإ ءطقف ةقيقح ىلع لدي ال ىذلا لوقلا

 .ةيهولآلا تضتقا تافصو ءدوجو هل ءىش هنإ هيف اولوقي نأ نوعيطتسي ال لوقلا

 ؛نورعشي ال مهو «نؤرفكي مهلعج هل لولدم ال مهو مهل نيز هنأ ةقيقحلاو
 :ىلاعت لاق اذلو

 . © ليبَسلا نع اوُدصو مهركم اورقك َنيِذّلل نيو ليف
 ىتلا مهمانصأل ةقيقح ال هنأ تبث تبث دق ماد ام هنأ ىأ «لوقلا نع بارضإلل لب

 رمآلاف ءررضو عفن اهل دوجو تبثت ال لب «ةيهولأ تبنت ال مهفاصوأف ءاهنودبعي

 ساسأ لايخلا كلذ ناكو «هوليخت لايخو هومهوت مهوب هيلع مه ام مهل نيز مهنأ

 مهريغ اودصو «ليبسلا نع اودص هبو «ناميإلا لهأو قحلا دض مهريبدتو «مهركم

 هنأ ىأ مل ةءارق 4 ليبّسلا نع اودصَو  :ىلاعت هلوق ىفو ءىوسلا قيرطلا نع

 كيرش ال هدحو ىلاعت هللا ةدابع وهو ؛قحلا قيرطلا نع اودص لاضلا نييزتلا اذهب

 «ءاذيإلاو ءءادتعالاب قحلا نع مهريغ اودص ىأ .حتفلاب ةءارق كانهو ءهل

 مهف ءامهنيب عمجلا نم عنام ال هنأ ناتءارقلا داري نأ بجيو «لسرلاب ءازهتسالاو

 .هنع مهريغ داعبإب لالضلا ىف اولغوأو «قحلا نع مهماهوأب اودعبأ

 نمو 9 :لئاق نم زع لاقف « «مهيلع لالضلاب مكحلا ىلاعتو هناحبس هللا دكأو

 قيرط ىف راس هنأل ؛هلالضب ىلاعت هللا مكحي نم ىأ ,ٍداه نم هَل امَف هللا للي
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 : هيو 1

 ين

 نم هل سيل ىأ «ىفنلا مومعل نم  داه نم هل امف » «لالضلا ىلإ لصو ةياوغلا

 .هللا دعب ىداه الف ءداه ىأ داه

 :لاقف «هءازج ىلاعت هللا نيب كلذ دعب

 نم هللا نم مهَلاَمَو قشأ ةرخآلا باَذَعَلَو اَيندلا ةايحلا يف باذع مهل»

 . 4 ©©قاو

 ةايحلا باذع امهلوأ «نيباذع مهل نأ ةيآلا هذه ىف ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 .قاو نم هللا نم مهل سيل «ةرخآلا باذع ىناثلاو ءايندلا

 «قشألا وه نكي مل نإو ءةايحمللا هذه ىف عقاو هنإف ءايندلا باذع امأ

 ةلدآلاو «ةعطاس نيهاربلاو «لطابلا ىف ةجاجللاب ايندلا باذعو «هيف بير ال

 مهلتق ايندلا باذع نمو «ةلذلا برضو «لذلاو نايزخلا ايندلا باذع نم مث «ةمئاق

 .ةيآ نم ةيآب ايندلا باذع نوكي دقو «بانإلاب

 نم مهل امو» هللا نوهجاويو «ءايندلا باذع نم قشأ وهف ةرخآلا باذع امأ

 ءمهلالضو «مهلهج مهل ودبيو ءمهملكي الو مهيلإ رظني ال هللاف 4 قاو نم هللا

 «رقاو نم :هلوق ىف 4 نمو «نيرفاكلا ىوثم اهلعج ىتلا منهج كلذ دعب مث

 الو عيفش نم مهل ام «قاو هللا باذع نم قاو مهل ام ىأ . ىفنلا قارغتسال

 كلذ رش انق مهللا «مهلامشب مهباتك نيلوانتم هناحبس هيلإ نومدقتي مهنإ لب «ريصن

 .مويلا
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 دعو يتلا ةّنجْلا لْعَم 38 :لاقف «رانلا باذعب انراقم ةنجلا ميعن ىلاعت هللا نيب

 ىعرتسي ىذلا بيرقلا فصولا وأ ىلاحلا لثملا ,«راهنألا اهتحت نم يرجت َنوُقّتمْلا

 نذأ الو «تأر نيع ال ام اهيف ىتلا ةبيجعلا ةنجلا لاح ىنعملاو «راظنألاو راكفألا

 «رظنلا ةعتم نوكتف ءاهنألا اهتحت نم ىرجت ءرشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس

 أدتبم لثمو «ليلظلا لظلاو «ةحارلا ةعتمو «ليلعلا ميسنلا ةعتمو « سفنلا ةعتمو

 لثم هريدقت ءردصم ربخلا نوكي نأ حصيو «راهنألا اهتحت نم ىرجت ةلمج هربخ

 هبشملا ركذب هيبشتلا ققحت ىنعم كلذ ىفو «راهنألا اهتحت نم ىرجت ةنجك ةنجلا

 ةهكافو » ءنامرو ليخن رمث نم ء«رمتسم رمث ىأ .4 مئاد اهلكأ ءهب هبشملاو

 .رامثلا نم كلذ ريغو «[ةعقاولا] 4 69 ةعونمم الو ةعوطقم ال 29 ةريثك

 اهيف سيل ءرمتسم مئاد اهلظ نأ ىأ .لكأ ىلع فوطعم وهو «4 اهّلظو إف

 اهفاصوأب ةنجلا ىلإ ةراشإلا .4اوَقَنا َنيذّلا ىَبَقَع كلت :ىلاعت لوقي مث

 « ليمجلا رظنملاب سئفنلا معنتف «راهنألا اهسحت نم ىرجن اهنأ نم «ةروكذملا ةثالغلا



 دعرلا ةروس ريسفت اهب
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 ا رسل

 ةايحب معنتف عطقنت ال ةمئاد اهتارمث نأ نمو ( جيهبلا رظنملاو «ليلعلا ميسنلاو

 نيذلا ىبقعو هربخ أدتبم كلتو « رمكتسم مئاد لظ اهنأ نمو « ميقم ميعنو ( ةمئاد

 «ةلصلا نأ ىلإ ةراشإلل لوصوملا ركذو اهيلإ اوهتنا اوقتا نيذلا ةياهن ىأ 4 اوقتا

 .اهتاذ ىف ةديمحلا ةبقاعلا كلت ةلع ىوقتلا ىهو

 :لاقف «رارشألاو رفكلا ةبقاع ةبترملا ةولحلا ةياهنلا هذه لباقم ىف ركذ دقلو

 همعنبو «هتايآبو هللاب اورفك نيذلا نيرفاكلا ةياهن ىأ ,/راثلا نيرفاكلا ىبقعو

 اهريغ ادولج مهانلدب مهدولج تجضن امّلك ... 8# «ةمئاد ىهو ءاهيف نوقلي رانلا

 . [ءاسنلا] 4 65 ... باذعلا اوقوذيل

 بقعأ ءازج هنأ ىلإ ةراشإلل راربألاو رارشألا ءازج ىف # ىبقع #ب ريبعتلاو

 نيذلا مهو .دابعلا ملظي ال ىلاعت هللاو «رشف ارش نإو «ريخف اريخ نإ المع

 ريغ لامعألا تناك اذإو «كردم لقعو «ةراتخم ةدارإ هلو «مهسفنأ نوملظي

 باحصأو ٍراَثلا باحصأ يوتسي الإ :ىلاعت لاقف «ةيوتسم ريغ ىبقعلاف «ةيوتسم

 . [رشحلا] 4« 0 نورئاقلا مه نجلا باحصأ ةنجلا

 :ىلاعت لاقف «باتكلا لهأ نيب نآرقلا ةناكم ىلاعتو هناحبس نيب دقلو

 لق هضعب ركني نم بازحألا نمو كيِلِإ لزنأ امب نوحرفي باتكلا مهانيتا نيذّلاو 9
 . 4 9 بام هيلو وعدأ هيَ هب كِرشأ الو هللا دبع نَأ ترمأ اَمّنِإ

 نيذلا نأ هريغو ءىرشخمزلا ركذ ©«نوحرفي باتكلا مهانيتآ نيذلاو

 ىراصنلاو «مالس نب هللا دبعك اوملسأ نيذلا دوهيلا مه باتكلا لهأ نم نوحرفي

 نينثاو ءنارجن نم نيعبرأ ءالجر نينامث مهدعو .«ةشبحلاو نميلاو نارجن نم

 .نميلا نم ةينامثو «ةشبحلا نم نيثالثو

 امل اقباطم هودجو مهنآل ؛نآرقلا وهو 4 كِيِلِإ لزنأ امب نوحرفي » كغئلوأو

 ةاروتلا ىف هنوفرعي اوناك اذإ ةْلَي دمحمب ريشبت نم ليجنإلاو ةاروتلا ىف مهدنع

 .ميركلا نآرقلا وه كي ىبنلا ىلإ لزنأ امو «ليجنإلاو



 ا رسل

 لب «ملسي مل نمو ءملسأ نم معي باتكلا هللا مهاتآ نيذلا نأ ىرأ ىدنعو

 اوناك ذإ دلك ىبنلا ثعبب نوحرفي اوناك دقف ملسي مل نم ءادتبا همومع ىف لخدي

 هناوأ نآ دق ايبن نأب مهيلع نوح تفتسيو «برثي ىف نيكرشملا عم برح ىف

 مهعم اَمَل قدصم هللا دنع نم باتك مهءاج امل ف : ىلاعت لاق مهيلع مهرصنيس

 ىلع هّللا علف هب اورفك اوفرع ام مهءاج اّمَلَف اورَمك نيذّلا ىلع نوحتفتسي لبق نم اوناكو

 . [ةرقبلا] < 69 نيرفاكلا

 نم ابولطم سيل قداصلا ناميإلا نأ ىلع لدي ماقملا اذه ىف اذه قايس نإو

 اونمؤي نأ ىغبني ناك باتكلا لهأ نأو «باتكلا لهأ نمو مهنم لب ءطقف نيكرشملا

 املف ءابيرق هئيجم اوعقوت امدنع هب نوحرفي اوناك مهنألو ؛هب ةقباسلا مهتفرعمل

 .هب اورفك اوفرع ام مهءاج

 تاعامجلا نم ىأ ,4هّضعب ركدي نم بازحألا نمو» :هناحبس لوقيو

 قلعتي ام وهو هضعب ركني نم مهنم بصعتو بزحت نيدتلا نأ مهفت ىتلا ةبزحتملا
 ةايحلا اوبسحو ثعبلا اوركنأ دوهيلا نم نويقودصلاف ءرخآلا مويلاو هللاب ناميإلاب

 ثلاث هللا نإ اولاقو ديحوتلا اوفرح ىراصنلاو «ةداملاب اهورسف سفنلا ىتح ةدام

 .اديعب الالض كلذب اولضو ةثالث

 ىلاعت هللا در «ةينادحولا مهضعب ركنأو «ةرخآلا مويلا مهضعب ركنأ مهنألو

 مويلاب ناميإلاو ةينادحولاب كسمتسي هن هنأب كَ ىبنلل هرمأب كلذو ءمهيلع كلذ

 هيلإو وعدأ هيلإ هب كرشأ الو هللا دَبعَأ نأ ترمأ اَمنِإ لق :هتمكح تلاعت لاقف ءرخآلا

 ىلاعت هللا ةدابع امهو ءامهاركنأ دق نيرمأ هيبن هب ىلاعت هللا رمأ ام ناك 4 بائم

 اذهف , 4 هب كرشأ الو هللا دبعَأ نَأ ترمأ » :ىلاعت هلوق ىف ققحتي كلذو «هدحو

 ىف كيرش ىأل ىفنو «ةدابعلاو «قلخلاو تافصلاو تاذلا ىف ةينادحولل تابثإ

 نوتأي نولازي ال مث «ءادتبا ةثالث ةدابعب ةدابعلا ىف كرشلا اوتبثأ ىراصنلاو «ةدابعلا

 اهلايخ اوأر مهنأ ىف اهومهوت ىتلا ماهوألا ىف اهنومسي امك ءارذعلاك نيرخآ ةدابعب

 لصأ وه ىذلا ديحوتلا لصأ اوركنأ كلذبو ءمهرظن ىف نيسيدقلا ةدابعكو ءارون
 ىف «مهنيبو هنيب ءاوس ةملك ىلإ ٌنِلَك ىبنلا مهاعد دقو ءاهلك ةيوامسلا تانايدلا



 ٠ دعرلا ةروس ريسفت (ا#ب

 م للا اللا للفلل

 لهأ اي ب لق :هيف ءاج ام ضعب اذهو «سقوقملاو «ىشاجنلاو «لقره ىلإ هباتك

 4 69 .. اتيش هب كرش الو هل لإ دبع ال مكنيبو نيب اوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا

 هيلإو 8 :هيف لاق اذلو ؛رخآلا مويلا وهو ءدوهيلا هركنأ ىذلا ىناثلا رمألاو
 موي هنإف «هوحنو حيسم نم هريغ ىلإ ال « ىعج رم ىأ بام هدحو هيلإ ىأ © بائم

 ةلزنم هل تناك نإو راربألا نيحلاصلا هدابع نم دبع ايندلا ىف ناك امك «دبع ةمايقلا

 . لسرلا نم مزعلا ىلوأ نم هناوخإك لسرلا

 . هيلإ وعدأ ىأ .« وعدأ هيّلِإ 8 :لاقف لَك ىبنلا ةوعدب ىلاعت هللا ضحو
 الو «ءانبا وعدي الف «هريغ هيلإ وعدي ال هنأ ىلع لدي رورجملاو راحلا ميدقتف «ءهدحو

 هوذخأو (ةثيدحلا ةينوطالفألا هتمهوت امن كلذ ريغو سدق حور الو «نبالا اذهل امأ

 .لطابلا ةلسلس نم لطابلا ذخؤي امك اهنم

 :لئاق نم زرع لاقف ةيدمحملا ةلاسرلا ىنعم ىلاعت هللا نيب دقو

 كلل ام مّلعلا نم َكءاَج ام دعب مهءاوهأ تعا ندلو اًيبرع امكح هانلزنأ كلذكو )»

 .4 69 رقاو الو يلو نم هللا نم
 اذهك ىأ «همكحأو «ىلاعت هللا هردق امو «نئاك وه ام نيب هيبشتلا «كلذك

 ءايبرع امكح هانمكحأو هانردق نيبم ىبرع ناسلب نآرقلا لوزن نم هارت ىذلا

 نألو ؛ىبرع هتجح وه ىذلا نآرقلا نأل ؛ ىبرع هنأب ىمالسإلا مكحلا فصوو

 نم نكي ملو «برعلا ىبأ مي ميهأربإ ةلالس نم هنألو ؛ىيرع هيب ثعب ىذلا لوسرلا

 . برعلا ىتضتض : ليعامسإ ةلالس نم لب «قاحسإ ةلالس

 ىف هانعم امنإ «ةيرف كلتف برعلا ىلع همكح روصقم هنأ كلذ ىنعم سيلو

 ىبرع نيب قرف ال «ةفاك سانلل ةماع هتعيرش نآرقلا نأل ؛اهانركذ ىتلا دودحلا

 هنع ربعو «ايبرع انآرق هانلزنأ ىأ «نآرق 4 امكح )» ةملك نم داري نأ حصيو



 دعرلا ةروس ريسفت يي

 اا بل

 ةعيرشلا نآل كلذو ؛اهقيبطت ىف ةماع تناك نإو ةعيرشلا ةفص ةيبرعلاو

 لعَجي ثيح ملعأ هللا .. .19 ءمهنيب نم هيبن ىلاعت هللا راتحخاو ,ءتلزن

 سائلا فرعأ اوناك ممألا نيب نم برعلا نأل كلذو ؛[ماعنألا] 4 639 . . هَلاسر

 تاومسلا قلاخ هللا نأب نونمؤي ناك اناباتك نم هد ىف انركد امك مهف هلل

 ىف اوناك مهنكلو .هتافصو هتاذ ىف دحاو هنأب نونمؤيو «نهيف نمو ضرألاو

 ام مالسإلا أدبم ترصاع ىتلا ممألا نم مهريغو «ناثوألا هعم نوكرشي ةدابعلا

 ىذلا نيدلا ضرأ نوكت نأب ةريدج تناكف ةفرعملا كلت ىلاعت هللا ةفرعم اهيف تناك

 يوقت ٌداكَك دمحم لمع ناكف «هروذب هيف تناك ذإ «قلطملا ديحوتلا ىلإ وعدي

 .هقوس

 لهأ ءاوهأ الو «نيكرشملا ءاوهأ و ىبنلا عبتي يب الأ ىضتقي كلذ نإو

 ىف ريمضلا « معلا نم كءاَج ام دب مهماوأ تيا نو > :ىلاعت لاق اذلو ؛باتكلا

 ىوه هيلع وه ام نأب فصو دقو «باتكلا لهأو نيكرشملا ىلإ دوعي 4 مهءارهأ »
 لقع هيلع رطيسي ال ىذلا ماهوألل عضاخلا وهف ءدسافلا لقعلا ةوهشو «سفنألا

 ام لكو «فيلكتلا ملعو ء«ديحوتلا ملع وه ٌةلَك ىبنلل ملعلا نم ءاج الو «كردم
 :ىلاعت هلوق ىف ماللاو «داقتعالا داسفو ءركفلا لالضو ىوهلا نم ثعبنا هادع

 ال مسقلا باوج كلذ دعب ءاج امو ءمسقلل ةدهمم ةدكؤم مال ىه « تعبتا نكلو »

 ءردجأو ىلوأ مسقلا باوج نوكي مسقلاو طرشلا عمتجا اذإ هنأل ؛طرشلا باوج

 .طرشلا باوج ىلع الاد نوكيو

 هللا هلزني ىذلا باذعلا وهو ءمكحلل ديكأت وهو ءىوطم مسق هيف مالكلاف
 لامتحا كانه سيلو هَِِللَك ىبنلل باطخلاو «ىقاولا ناك ايأ «هنم ةياقو الو «ىلاعت

 دعب اهعبتي فيكف ءالوسر هللا هثعبي نأ لبق اهعبتا امف مهءاوهأ كدلك ىبنلا عبتي نأل

 هب ىدتقتل «ءادتبا هل باطخلا امنإو «ةدلاخلا ةماعلا ةلاسرلاب ىلاعت هللا هفرش نأ

 ؛هنايبو هماكحأب بطاخم نآرقلل ئراق لكل باطخلا نوكي وأ ء«هعبتتو ءهتمأ
 ةيناثلا نمو «قاوب قلعتم هللا نم ««قاو الو يلو نم هللا نم كل ام > مسقلا باوجو

 هلوقك «ناك قاو ىأ ىلاعت هللا باذع نم قاو كل سيل ىأ «ىفنلا قارغتسال



 دعرلا ةروس ريسفت ا
 4 كللللللاااا ااا للا للا0ا1االالللللللا

 رش انق مهللا .[ةرقبلا] «4 659 ريصن الو يلو نم هللا نم كل ام ...  :ىلاعت
 .رانلا نم ةياقولا اهنإف .كتيصعم نم ةياقو ىف انلعجاو «كبضغ

 رشبلا نم لسرلا

 :ىلاعت هللا لاق

 دقلو
 00 ل 1 سس سس سس را
 ََن مورو وأ جَ انأعَحو كبي رانلسرأ

 مهجج وو سي سور ةظيو ا د 52

 اهون ب لجأ لكل هسا ذإيالإ يع َق نأ ل وسر

 © يكيسلا# مكسر واكتب
 0 ل ا ١ هر هب حا رخل 2

 َةَكعَن َكّيَيَر دوتنو وأ مه دهن ىِزَلاض عب د كتيِرنام نإ

 اسس َقَنَأأَ أوريمْلوأ ين ُباَسْْلاَئَكَعَوْمَلبْل
 انّيلع

 200 ةكشل هه - 0 ا را

 ٌعيِرَسَسَوْهَو-هِمكَحْل بِفَعَم تأ وافر أَنِم

 «مهيلإ ءىجي كلم الإ ىلاعت هلل الوسر نوكي ال هنإ :نولوقي نوكرشملا ناك

 هباتسك ايانث ىف ةيآ نم رثكأ ىف مهمالك ىف ىلاعت هللا در دقو ءآرشب نوكي الو

 «ء[ماعنألا] © © نوسِبْلي ام مهّيلع اَنسْبللو الجر ُهاَنلعِجُل اكلم هاَنلعَج ولو » :ميركلا

 قاوسألا يف يِشْمَيَو ماَعّطلا لكأي لوسرلا اذهل ام ... )» :نولوقي اوناكو

 . [ناقرفلا]

0 

 ميهاربإ لثم ءايبنألاو لسرلا قبس دق هنأ ىلاعتو هناحبس نيب ةيآلا هذه ىفو

 اوناكو ءايبنأو السر اوناك كتلوأ لكف قاحسإ نم ميهاربإ دالوأو «ليعامسإو

 امو .4 ةّيرْذو اجاوزَأ مهل انلعجو كلبَق نم ًالسر اَنلسَرَأ دَقَلَو » : ىلاعت لاقف «ءارشب



 دعرلا ةروس ريسفت ا

 ا0للللا0ا0الاا0ا0ة0ا0الا0ا0اااا ا لللاا060ا0اااااااللمللللا مد

 أ رح

 «ةيرذو جاوزأ مهل تناك لسر ةلاسر اوركني نأ باتك لهأ وأ نيكرشم مهل ناك

 ناك هب نورخافتي ىذلا مهدجمو «برعلا فرش ناك ىذلا ميهاربإ ءايبنألا وبأو

 رمأب مارحلا تيبلا ىناب وهو «جحلا ىف هتعيرش ضعب مهدنع لازي ال مهو ءالوسر

 :لاقو قحسإو ليعامسإ هتيرذ نمو ءاميرك اجوز ناكو «ايبن الوسر ناك دقف «هبر

 «[ميهاربإ] < 69 ... قاحسإو ليعاَمُسِإ ربكلا ىَلع يل بهو يذلا هلل دمحلا ١

 الو نوحكانتي الو نوجوازتي ال ةكئالملاو «ةيرشبلا مزاول نم ةمزال ةيجوزلاو

 . نولسانتي

 هلوقو «ماللابو ءدَقِب ءهرشبلا نم لسرلا ءالؤه ةلاسر هناحبس دكأ دقلو

 كلذب اوضرتعي الأ مهيلع اقح ناكو ءاعدب تسلف «كتلاسر 4 كلبق نَماظ :ىلاعت
 . ضارتعالا

 نوبسحي مهف هّةِْدلَم ىبنلا ىلع هب نوضرتعي اوناك ىذلا لوألا ضارتعالا اذه

 ةلاسر نم مهدنع مولعم وه ام ضقاني كلذو اكلم الإ نوكي ال لوسرلا نأ

 .مالسلا مهيلع بوقعي ةوبنو «قاحسإ ةلاسرو «ليعامسإ ةوبنو «ىسوم

 ىلع لدت نآرقلا ريغ ةيآ نوديري مهف «ةزجعملا هب اوضرتعا ىذلا ىناثلا رمألا

 ةيأ نآرقلاب نودتعي ال مهنأك «هيلع لزنأ الول نولوقي اوناكو ديلي دمحم ةلاسر
 .اوزجعف هلثمب اوتأي نأ مهادحت دقو «ةزجعم

 الإ ةيآب يتأي نأ لوسرل ناك امو » :هناحبس هلوقب مهمالك هناحبس هللا در دقو
 الإ هللا نع هتلاسر اهب تبثي ةيآب ىتأي نأ لوسرلا نأش نم ناك ام نإ . 4 هللا نذإي ِ

 ىذلا وهو «لسري ىذلا وه هللاف «هنأش نم ال هلسرأ نم نأش نم ةيآلاف «هنذإب

 ةبسنلاب ةزجعملا لثمو «هللا نع ثدحتتي هنأ تبثت ىتلا ةزجعملا هلوسرل ىطعي
 وهف «ىلاعت هللا نع ةلاسرلا قدصب ةدهاش نوكت ىتلا ةرامألا لثمك لوسرلل
 .اهراتخي ىذلا ىلاعتو هناحبس

 اذلو ؛هبسانت ىتلا ةزجعملا نمز لكلو «ةلاسرلا ىلع اليلد نآرقلا راتحنا دقو

 ءهردق ىف ىلاعت هللا هبتك دق رمأ نمز لكل ىأ 4 باتك لجأ لكل ا :ىلاعت لاق



 9 دعرلا ةروس ريسفت 1#
 اللام وللا لا0ا0ا0ا0لالللللللاااا لالا املالتللللللا

 ا رسل

 هناحبس اهبتك تازجعم ىسيع نمزل ناكو «تازجعم نم هبتك ام ىسوم نمزل ناكف
 نامزلا نأل ؛تاببسملاو بابسألا ماظنل اقرخ مالسلا هيلع ىسيع ةزجعم تناك دقو

 هدوجو ىف هتاذ ىسيع ناكو «تاببسملاو بابسألا ماظنل ةقراخ تازجعم هبساني ناك

 هؤايحإو «صربألاو همكألل هؤاربإ ناك كلذكف «بابسألا ماظنل ةقراخ ةزجعم

 ناكو ءاهنمزو اهلجأل ابسانم اذه ناكف ءمهروبق نم ىتوملا جارخإو «ىتوملل

 باتك ءاهبساني ناك «ةدلاخلا هتلاسرو هيف شاع ىذلا نمزلاو ءاهب ىلاعت هللا باتك

 «ىسيع تازجعم لك نم مظعأ وهو «ليج دعب اليج لايجألا ىدحتي دلاخ
 اهاري الو ءاهنامزب ىهتنتو «ىضقنت ثداوح تازجعملا هذه نأل ؛ميهاربإو ىسومو

 هتزجعمف نآرقلا امأ ءدحأ اهب ملع ام اهلجس نآرقلا نأ الولو ءاهدهاش نم الإ

 «ةدلاخ كدي دمحم ةعيرش نأل ؛ليج دعب اليج اعيمج سانلا ىدحتت ةيقاب ةدلاخ

 .نامز لك ىف سانلا لك مامأ اهقدص ىلع لدت ةيقاب ةدلاخ اهتزجعم تناكف

 نإو «نامز لكل ةحلاص ةيآ نوكت الف ءانركذ امك هتزجعم هل نامز لك نإو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛اهنمز ىف الإ ةزجعم لك وحمي ىلاعت هللا

 . 4 ©9 باَتكلا أ ةدنعو ْتيو ماشي مهلا وحْمَي )
 تناك اذإف ءاهنم ءاش ام تبثيو ءاهنم هوحم ءاشي ام تايآلا نم هللا وحمي

 «مالسلا هيلع ىسوم ةلاسر ىلع ليلدلا تماقأو «ىسوم رصع ىف ةزجعم اصعلا

 ةيآ هل تبثيو «ٌةْليكَك دمحم ةلاسر نايتإل ةيآ نوكت الو ءاهخسن ىلاعت هللا نإف

 بابسألا ماظن تقرخ تايآ هل ىسيع ناك اذإو «ميركلا نآرقلا ىهو «ىرخأ

 «هتلاسر بسانت ىرخأ ةزجعم دمحمل تبثأو «ىلاعت هللا اهخسن دقف «تايبسملاو

 .ىلاعت هللا اهتبثيف ءاهئاقبب ىقبتو

 ىذلا ريسفتلا نوكي نأ نكمي هنأ ىرنو «تابثإلاو وحملل اريسفت هارن ام اذه

 اًنانعإ اهنوبلطي ىتلا تايآلا ىف مالكلاف «تايآلا نم اهدعب امو اهلبق ام عم قستي

 . اداتعو

 :هلاق ام صن اذهو «ةيماسلا ةلمحلا اهلمتحت ناعم ةدع ىرشخمزلا لاق دقو

 ام اهنم خسنيو «ءاش امب عئارشلا نم ىتأي ىأ «تبثيو ءاشي ام وحمي لوقي هنإ)
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 ءديحوتلا وهو ءوحملا لبقي الو «ىحمي ال ىذلا لصألا باتكلا مأ هدنعو «ءاشي

 ىأ «باتكلا مأ وهو «مئاق لصألا نكلو ءاضعب اهضعب خسني نييبنلا عئارشف

 مكل عرش » : ىلاعت لاق امك «ديحوتلا وهو «عئارشلا لك ىف ررقملا بوتكملا عرشلا
 نأ ئسيعو ئسومو ميهاربإ هب انيصو امو كيل انيحوأ يدّلاو احون هب ئصو ام نيل نم

 .[ىروشلا] 05# اللا هَيَلِإ مهوعدت ام نيكرشملا ىلع ربك هيف اوُهَرعتت الو نيدلا اوميقأ

 . 4 باتكلا مُأ ةدنعو ل :ىلاعت هلوق عم قستي اذه نإو

 4 تبثيو ءاشي ام هللا وحمي 8 :ىنعملا اذه ىف ىرشخملا لاق دقلو

 «خوسنم ريغ هكرتي وأ هتابثإ ىف ةحلصملا ىري ام هلدب تبثيو ءهخسن بوصتسي ام

 .رخأ الاوقأ قوسيو

 نوكي نأب امهنيب عمجلا نكميو «نايبلا ىف نايفاك نيهجولا نيذه نأ ىرن انإو

 ةيوامسلا عئارشلا نوكت نأو «ءىرخأ تابثإ تابثإلاو «ةيدام تايآ ءاغلإب ءوحملا

 مأ وهو مئاقلا لصألا ىقبي نكلو ءاضعب اهضعب خسني «لسرلا اهب تءاج ىتلا

 ضرألا ىف حالصإلاو .قحلا ةماقإو «لدعلاو «ديحوتلا وهو «باتكلا

 :هصن ام ريبكلا ريسفتلا ىف ىزارلا رخفلا لاق دقو

 سأرلا مأ هنمو ءهل امأ ءىشلل لصألا ىرجم ىرجي ام لك ىمست برعلا»

 مأ كلذكف ىرقلا نم اهلوح امل مأ ىهف ةنيدم لكو «ةكمل ىرقلا مأو «غامدلل

 .«بتكلا عيمجل الصأ نوكي ىذلا وه باتكلا

 نْيلعَو ٌغالَبْلا َكِيَلَع اَمّنِإَف َكَئَيْفَوََتْوَأ ٌمُهَدَعَت يذلا َضْعَب َكْئَيرُن ام نإو
 . 4 60 باسحلا

 امك «ةدئاز تسيلو .«قيلعتلا ديكوت ىلع ةلادلا ءات ىف ةمغدم ةيطرشلا نإ

 لعفو «مهبارعإ ىف دئازلا امنإو «دئاز نآرقلا ىف سيلف «نييوحنلا ضعب ربعي

 لاوهأ نم مهدعن ىذلا ضعب كيرن نأ امإ ىنعملاو «كنيفوتن وأ «كنيرن وه طرشلا



 دعرلا ةروس ريسفت اهب

 ْ كلل لللللا0ا0ا0الااا0ا0اا وعلل

 ا برسل

 تناك امفيك «هب مهدعن ام مهب لزني نأ لبق كنيفوتن وأ «كتايح ىف مهب لزنت

 نإف «ةقيرطلا ىلع ناميإلا لهأ ماقتسا ام ايندلا ىف مهؤازج مهب لزان هنإف «لاحلا

 .مهل ديح «ءاهنع اوداح

 مزالت ىتلا ةليقشلا ديكوتلا نونبو ءهديكوتلا ىلع ةلادلا امب طرشلا دكأت دقو

 طرشلا نيب طابترالا نأ ىأ «هلك قيلعتلل ديكوت طرشلا ديكوتو ءابلاغ «أم»

 وأ «هلبق كتافوب باقع نم هب هللا مهدعو ام ضعب رت مل اذإ هنإف ءدكؤم باوجلاو

 هللا ديعو ذفني نأ ىقبو غيلبت نم كيلع بجو ام تيدأ دقو «مهب لزان هنإف هارت

 .دعوأ ىنعمب دعوف «هب ىلاعت هللا مهرذنأ ىذلا راذنإلا ىأ مهدعنو «مهيف ىلاعت

 .راذنإ نم هب ءاج ام ةلمج ىف دعولاب داعيإلا نع ربع نآرقلا نأ بسحأو

 «طرشلا باوج وه سيل 4 باسحلا انيلعو ٌعالَبْلا كيلع امنِإَف :ىلاعت هلوقو
 كيلع امو «مهعراصم كانيرأو ءاندعو ام مهب انلزنأ ءالثم باوجلاو هيلع لدي امنإو

 الإ كيلع سيل ىأ ءرصقلل امإ ,4غالَملا كِيَلَع اَمنإَف مهرومأ نم ةعبت ىأ
 هنأل ؛باسحلاب باقعلا نع ربعو «باقعلا «باسحلا انيلعو «تغلب دقو «غالبلا

 مهو نينمؤملا اوذآ ام ىلع مهل باسح هتاذ وهو ءنولعفيو «اولعف امل ءازج

 تسل 69 ركذم تأ اَمْنِإَركَذَفط : ىلاعت هلوقك كلذو « مهئاولغ ىف نورمتسم

 مهبايإ اني نإ 69 َربكألا ِباَذَعْلا هلل ُهَبذَعيَف حو رقكو ئّلوَت َمَألِإ 0 رطْيسُمب مهيَلَ
 [ةيشاغلا] 4 5 مهباسح انيَلع َنِإ مث 62

 .هب مهرذنأ ىذلا هدعو نم مهب لزني ام ضعب ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ دقو

 وهو همكحل ْبَقَعَم ال مُكَحَي هللاو اهفارطأ نم اهصقنت ضرألا يتأت انَأ اوري مّلوَأ

 .4 69 باسحلا عيِرس
 دمحمل حتفن انأ اوري مل وأ» :ميركلا صنلا كلذ ىنعم ىف سابع نبا لاق

 نم (ءزج اًءزج اهعاطتقا ءاهفارطأ نم ضرألا ناصقنو ضرألا دعب ضرألا ِهِلك

 ىف هلزني ىذلا ىلاعت هللا باذع نإو هلي ىبنلا عم مهبورحب كلذو «مهناطلس



 دعرلا ةروس ريسفت اهلا

 اللتتلاالالل اناللالا للا طا طلاانطاتالل للك تطن الطماط اقلط ضخما طل ان خالل اااالااااللن خل قتطلاتااتلاالااالاالاالااالااااالا اانا م
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 نم مهذخأو «ضرألا نم مهئاثتجا امإ ,نيرمأ دحأب نوكي مهرفك ءازج نيرفاكلا

 قرطب وأ ءاهلفاس مهرايد ىلاع لعجي فسخب وأ فصاع حيرب نوبستحي ال ثيح

 دقو «هللا دبعي نم مهبالصأ نم نوكي ال ثيحو ءرذي الو ىقبي الف مهب طيحي
 ءدوهو حون نم هلع ىبنلا لبق ءايبنألا مهيف ثعب نيذلاب اذه ىلاعت هللا عقوأ

 .بيعشو «حلاصو

 «ءنولتقيو .ءنولتقيف «نولتاقي «ةبلاغملاب كلذ نوكي نأ :ىناثلا رمألاو

 «لوألا نم ال ىناثلا نم ناك دوهيلاو ءةكم ىكرشمب لزن ام نإو «نيقتملل ةبقاعلاو

 مويلاو هللاب نمؤي نم مهبالصأ نم نوكي نأ وجرأل ىنإ» :لاق ٌهكَي ىبنلا نأل

 .(رخآلا

 ماهفتسالا 4 اًهفارْطَأ نم اهصقنت ضرألا يتأت اَنَأ اري مَلوَأ 8 :ىلاعت لوقيو

 لخاد ىراكنإلا ماهفتسالاف «تابثإ ىفنلا ىفنو «ىفنلا ىنعمب عوقولا راكنإل ىراكنإ

 ىتأ هللا نأ نوري مهنأ عقاولاو .مهب عقاو وه ام ىلع هيبنتلا ىنعملاو «مل» ىلع

 ةلالدلل ىلاعت هللا ىلإ ضرألل نايتإلا دانسإو «مهيلع اهفارطأ نم اهصقني ضرألا
 ءذوفنلا مهل ىتلا ضرألا ىتأي ىذلا نيملسملا شيج عم ىلاعت هللا نأ ىلع

 «اهصقنت ظو مهعمجي ىذلا كرشلا ىف مهناكس عم نوقالتيو ءاهيف ناطلسلاو
 مهيلع ةرئادلا قيضتو «مهتزوح قيضت ىتح ءرفكلا ةرئاد نم اءزجف اءزج اهذخأت

 دقف ءرمألا ناك كلذكو «ضرألا نم لسرلا حلصيو ءمهب طيحي ىتح اًئيشف اًئيش

 فارطأو ةكم لوح ام ىلإ تبهذ دقو «نيكرشملاب لزنت ايارسلاو تاوزغلا تناك
 نم مهذوفن نم صقنت ضرألا تناكف «ةدهاجم ىلاعت هللا ىلإ ةيعاد ةريزجلا

 :نيببسب ءاهفارطأ

 نم ةلث مهيلإ ىرسي نم مهبولق ىلإ لخدت مالسإلا ةوعد نأ وهو :امهلوأ
 .اهلهأو ةكم ذوفن نم جورخو «مهناطلس نم صقن كلذ ىفو «نيملسملا دونج

 نع مهدعبي هنأ الإ «ريثك نكي مل نإو ءددع نيكرشملا نم لتقي هنأ :امهيناث

 .اهلهأو ةكم



 دعرلا ةروس ريسسفت

 0 يبس

 ا رحل

 ىتأي هناحبس وهف ناميإلاو قحلا ةوق هللا ةوقل نايتإ ضرألل هللا نايتإ نإو

 ناطلس نم ضرألل صقن «ناميإلاب نارمع لكو «ناميإلاب اهرمعيو «نمزتف بولقلا

 .رافكلا

 ال ىأ .همكحل بقعم ال ءهدحو مكحلا وه ناك اضرأ مالسإلا لخد اذإو

 جرخي ال سوفنلا لخد اذإ قداصلا ناميإلاف «هريغ مكح هبقع ءىجيو هنم جرخي

 .اهرارقو اهنانئمطاو اهنوكس هب نوكي هنأل اهنم

 .همكحل دار ال «همكحل بقع ال » اهتدجن نبا وهو «ءىرشخمزلا لاق دقو

 هنمو «لاطبإلاو درلاب هبقعي ىذلا ةقيقحو «هلطبيف ءىشلا ىلع ركي ىذلا بقعملاو

 :ديبل لاق اذل ؛بلطلاو ءاضتقالاب هميرغ ىفعي هنأل بقعم «قحلا بحاصل ليق

 ىلعو «لابقإلاو ةبلغلاب مالسإلل مكح هنأ ىنعملاو ««مولظملا هقح بقعملا بلط»

 .ساكتنالاو رابدإلاب رفكلا

 «سوفنلل مكاحلا نوكي هدحو هللا ىأ 24 مكحي هّللاو :ىلاعت هلوق ىنعمو

 الو «لدعلاو ةمحرلا وه امنإ «ءافعضلل ءايوقألا رهق الو «ةمكحتملا ءاوهألا تسيلو

 لاق اذلو ؛ عيرسل هنإو «بيرقل هنإو .ءباسحلا نورطيسي اوناك نيذلل نوكيو

 وهف تآ لكو «بير ال تآ باسحلا نأ ىأ .#« باسحلا ٌعيِرَس وهو :ىلاعت
 ؛عوقولا دكؤم ماد ام هل ةميق ال روهشلاو نينسلا ددعو «عوقولا دكؤم هنأل «عيرس

 ال ثيح نم نيركنملا ئجافي هنأل ؛ديدش نوكي باسحلا عيرس نوكي امو

 ىنعم قيقحتلو «باقعلا ضرغ لجأآل نوكي باسحلا ةعرس نآلو ؛نوبستحي

 . ماقتنا وذ زيزع هللاو «ءىسملا بكترا ام ردق ىلع نوكي كلذو «ءازجلا



 دعرلا ةروس ريسفت ا##
 00 لولا للا ل

 ةأن بح

 :ىلاعت هللا لاق

 2 م و هر - 607 ل 2 لمحم -و0 رع

 اصيمجرحملا هن 1 نم نذل رحم دقو
 خر ادق سو بكل هك 5-5 او < ل ل هه و 2س سو
 يدم مس دك كت 7 1185

 مج 1 حمو” يل 0 1 عم <
 قرف 0 قباَيهَك

 مذلا فصو ذخأي هنأو .ةليحب هدصقم نع هريغ فرص ىلع لمعلا ركملا

 فرصلاف ءامومذم دصقلا كلذ ناك نإف «فرصلا دصق ىذلا دصقملا نم «دمحلاو

 هنع فرصلاف ءادومحم دصقلا ناك نإو ءارش هتاذ ليبسلا نكي مل ام «ريخ هنع

 «مهننس ىلع مه اوراس نيذلا مهلبق نم نيذلا ركم ىأ «نيكرشملا ىلإ دوعي

 ليوحتل نوكي مهركم مهلاح هذه نم نأ كش الو ءمهلثم اديعب الالض اولضو

 ريبدتلا قرطب كلذو «مهعابتا نع مهل نييبنلا فرصو «نييبنلا ةعاطإ نع سانلا
 ىف مذلاو متشلاو ءانايحأ مهل ليقو مهب رخسو ىذأو داهطضا نم ةفلتخملا ئيسلا

 مه نيذلا الإ كعبتا ام اولاقو هعبت نمو هنم حون موق رخس دقف «نايحألا رثكأ

 بيعش موق نيدم لآو .ءحلاص موقو دوه موق كلذكو «ىأرلا ىداب انلذارأ

 هباحصأو دلك ىبنلا اوريضي نل مهنأ نايبل نيكرشملل ربخلا اذه ركذو

 ىذلا ريبدتلا هدحو هلل ىأ ,4اعيمج ركملا هلق :ىلاعت لاق اذلو ؛مهرش نم



 دعرلا ةروس ريسفت 8#
 7-4 كلل لااا للمال

 ا رح

 ىتلا ةياغلا قيقحت ىف هل ةرمث الو «هب دادتعا ال مهركم نأ :لوألا رمألا

 .اهب اونمآ اذإ مهدئاقع نع سانلا ليوحت وهو ءاهودارأ

 اهكرتي ىذلا وهو ءاهيدهي ىذلا وهو «هللا ديب بولقلا نأ : ىناشلا رمألا

 .اهيف ىوهنت ىتح «ةلالضلا ةاوهم ىف ريست

 .هلهأ رصانو «ءابه ىف اهلعجو ءمهديك بهذم هللا نأ :ثلاثلا رمألا

 سفن لك بسكت ام ملعي هنأل ؛ةلاحم ال رمثم جتنم هريبدت ىلاعت هللا نإو

 بلقم هدحو وهو «حراوجلا هبسكت امو «سوفنلا هب ثدحتتو ءرش وأ ريخ نم

 .بولقلا

 لع ىبنلا اودناع نيذلا نيكرشملل ةربعلا نايبل نيقباسلا ركم ركذ نإ :انلق

 نالطب ىلإ ةراشإ هيفو «؛هوضترا نيذلا مهنيد نع مهليوحتل نينمؤملا ةنتف مهتلواحمو

 نومواقي امنإ لكك ىبنلاب نوركمي ذإ مهنأو ءمهقوف هللا ركم نأ ىلإو «مهركم

 ملعيسو )» :مهل اددهم ىلاعت لاق اذلو ؛هئايلوأ نينمؤملل هريبدتو هللا ركم مهركمب

 نيكرشم نم برعلا رافك ىأ ءدهعلل اهيف (لا) رافكلا «راّدلا ىبقع نمل راّمكلا

 ىذلا ملعلاو «لبقتسملا ىف ربخلا عوقو ديكأتل نيسلاو ءمهفل فل نمو «دوهيو

 دعب ةميزه مئازهلا مهيلع ىلاوتت نإ «رابخإو ربخ ملع ال «ةنياعم ملع هنوملعيس

 نوكرشملا جرخيو «ليلظلا مالسإلا لظ تحت اهلك ةيبرعلا ضرألا ريصت ىتح ةميزه
 «هلوسرلو هلل ايلعلا ةملكلا نوكتو «فرحنملا ىدوهيلا داسفلاو «ةينثولا سجر نم

 «نيرفاكلل منهج ىف رادلا ىبقعب رخآ املع ملعي هرفك ىلع ىقب نمو «نينمؤمللو
 .نينمؤملل ةنجلاو

 ىبقع نوكت نمل ىنعماو ءرورجمو راج ْنَمل «ٍراذدلا ىبقع نمل» :هلوقو
 «لطابلاو قحلا نيب ةبلاغملا هذه اهيف نوكت ىتلا ايندلا ةايحلا هذه ةبقاع ىأ «رادلا

 ىف نمآ نمل ةنجلاو ءايندلا ىف ناميإلا بلغ ىه ىبقعلا نإو «ناميإلاو رفكلاو
 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ءىصع نمل رانلاو «ةرخآلا



 دعرلا ةروس ريسفت اه

 اللتلاالللالللل ااا الخ خطط كالا االانللل لااا لااا للا لالالالا ااناالالا اللا لالالالا الا انكلتا تان لمنال امااالاااااااالاااااااااااااااااا ا! وت
 أ رسل

 .دوهيلا كلذ ىلع مهألامو «راكنإلا ىف نوكرشملا دتشا دقلو

 ةدح و مكن يني اديه هلاب يفك سم تنس ورك ند لوو
 . 469 باتكلا ملع

 نينمؤملا ليوحت اهب نودصقي ىتلا مهريغو نيكرشملا ركم ضعب هناحبس ركذ

 مهف السم تسل دلك ىبلل نولوقي مهتأ اوركذف «مهتيد نع مهتتضفو
 اذهب مهو «كلسري مل هللاف ءاهباحصأ نم تسل نكلو «ةلاسر هلل نأب نوملسي

 «ةلاسرلا هذه ىلع ةلاد ةزجعم هل نوكي نأ نوركنيو كلي دمحم ةلاسر نوركني

 ذخأي نأ ىبنلل ناك امو «ةيآ نآرقلا نودعي ال ذإ «نآرقلا ريغ ىرخأ تايآ نوديريو

 مهنم ركذلا لهأ كاردإو «ىدحتتلاب هيلع ليلدلا ماق دقو «هربتعي نم ذخأ مهمالك

 ىفك لق :مهل لوقي نأ هيبن ىلاعت هللا رمأ اذلو ؛مظن قيثوو «قسن نم هيف ام

 هتداهشو قحلا وهف ؛مكتيبو ىنيب اديهش هللا افك ىأ 4 مكنيبو ينيب اديهش هّللاب

 تءاج دقو «محفت ةزجعم هتداهش نكلو «ددري امالك هتداهش تسيلو «قحلا

 متربد امو ءاهب طاحأ امو «هتايح نم نورت ام لك ىف قحلا ةداهشب ىرتت قراوخلا

 هيف 4 مكنيبو ينيب اديهش هّللاب ئفك » :ىلاعت هلوقو «مكروحن ىف مكريبدت در دقو

 .قحلا لهأ رصنت مهيلع ةميخو بقاوع نم مهراكنإل نوكي امب مهل ديدهت

 «مكحلا ىنعمب ءىجت ةداهشلا نأل ؛مكاح هانعم 4 اديهش :لوقت نأ حصيو

 ىنعملاو ء[فسوي] 46 ... اًهلهَأ نم دهاش دهَّشَو ... ط :ىلاعت هلوق ىف امك

 مكحلاف «مكتيبو ىنيب ةرابع ىنعملا اذهل حشريو «مكنيبو ىنيب امكاح هللاب ىفكو

 .رخآلا ىلع نيقيرفلا دحأل نوكتف ةداهشلا امأو «نينثا نيب نوكي ىذلا وه

 «باتكلا سنج داري نأ امإ باتكلا 4 باتكلا مّلع هدنع نمو ا :ىلاعت هلوقو

 ةوبنب دهشت اهنإف ءاهفيرحت لبق ةيوامسلا بتكلاب ملاعلا وه باتكلا ملع هدنع نمو

 «ليجنإلاو ةاروتلا ىف ٌهلَك ىبنلاب ريشبتلا اذه «لوسر هنأب مكحتو دلو دمحم
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 اذإ اذه «باتكلاب ملع هدنع نمل اهزومرب فرعت مويلا ىلإ ةيقاب اهعم هراثآ لازي الو
 نم نيصلخملا هقفلا لهأ باتكبي ملع هدنع نمو «باتكلا سنج دارملا ناك

 . نيساتكلا

 نمو «ميركلا نآرقلا وه دارملا نوكي ءدهعلل (لا) تناكو باتكلا اندرأ اذإو

 هلاسرإو ءهزجرو هرعش فرعي ىبرعلا مالكلا بيلاسأب ميلعلا وه نآرقلا ملع هدنع

 نودهشي ءالؤه نإف «برعلا ءاحصف نع ىور امك «مالكلا ىف ام فرعيو «هرثنو

 نإو ءرمثمل هالعأ نإو «ةوالطل هيلع نإو «ةوالحل هل نإ :مهلئاق لوقي امك هزاجعإب

 .هيلع ىلعي الو «ولعيل هنإو ءارشب اذه لوقي ام «قدغمل هلفسأ

 . هائعم ىف قيمع امهالكو « ىناثلا هجولا ىرأ ىنإو اذه



 «ةيآ نوسمخو ناتنثا اهتايآ ددعو 2759 2748 نيتبآلا الإ ةيكم ميهاربإ ةروس

 «قاحسإو ليعامسإ هيدلوو ميهاربإ صصق نم اهيف امل ميهاربإ ةروس تيمسو

 ميهاربإ صخش ذختي مل نكلو «مرحملا هللا تيب راوجب هتيرذو ليعامسإ نكسو
 . خيط فسوي ةروس ىف نأشلا ناك امك «ةروسلا روحم ِخاَكيي

 باتكلا ركذ مث را ىهو ةدرجملا فورحلاب ةميركلا ةروسلا تئدنببا
 مهيدهيو «مهبر نذإب رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا جرخيل هلزنأ هللا نأو ميركلا

 ءامهيف امو ضرألاو تاومسلل هللا كلم ةروسلا تركذو «ديمحلا زيزعلا طارص ىلإ

 نع نودصيو «ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلا نوبحتسي نيذلا هتايآب نيرفاكلل ليولا نأو

 .نيبم لالض ىف كئلوأو «ةجوعم اهنوغبيو ىلاعت هللا ليبس

 لضيف «مهل نيبيل هموق ناسلب الإ لوسر نم لسرأ ام هنأ هناحبس هللا ركذيو
 .ميكحلا زيزعلا وهو ءءاشي نم ىدهيو ءاشي نم هللا

 رّكذيف «هموقو ىسوم ةصق نم فرط ىلإ هناحبس هللا ريشي كلذ دعبو
 ءوس مهنوموسي نوعرف لآ نم مهجرخأ ذإ مهيلع هتمعنب ىسوم ناسل ىلع هناحبس
 لوقيو معن ىلع امعن مهداز اوركش نإ مهنأ ىلاعتو هناحبس نيبيو «باذعلا

 . 4 2 ديمَح ينغل هللا َنإَف اعيمج ٍضْرَألا يف نمو مشنأ اورفُكَت نإ. . 9 هموقل ىسوم

 ال مهلبق نم نيذلاو داعو حون موق ءانبأ ىلإ كلذ دعب نم هناحبس ريشيو
 اهوضعو ؛مههاوفأ ىف مهيديأ اودرف تانيبلاب مهلسر مهتءاج هللا الإ مهملعي
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 نيهباشتتملا نيكرشملا ةيواجمو (ةماع لسرلا ةوعد ىلاعتو هناحبس ىكحيو

 رفغيل مكوعدي ضرألاو تاومّسلا رطاف كش هللا يفأ.. 0 : مهلسر مهلا تلاق «ةماع

 در وهو نورفاكلا مهيلع دريف © 6 ٠ . ئمسم لجأ ئَلإ مكرحؤيو مكبونذ نم مُكَل
 نإ... :اولاق . .دحتاف دحاو دوحج نع ثعبنا لق «اعيمج نيرفاكلا دنع دحتم

 . 4 09 نيبم اطلس اَنوَنأَف انَواَبآ دبعي ناك مع انودصَت نأ نوديرث اَنْكَم رش الإ متنأ

 نم ئلع نمي هللا نكلو مكلثم رشب الإ نحن نإ... 8 ادحاو لسرلا در ناكو

 لكوَتيلف ِهّللا ىلع ِهّللا نذإي الإ ناَطْلسِب مُكَيِتأَت نأ اَنَل ناَك امو هداّبع نم ءاَشَي

 مكيتأت نأ ائل ناك امو «هدابع نم ءاشي نم ىلع نمي هللا نكلو .4 09 نونمؤملا

 ىلع الإ نولكوتي ال مهنأ اوررق دقو «نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو «هللا نذإب الإ

 مهماوقأ ىذأ ىلع نربصيلو ء«هللا

 ئحوأف انتلم يف ندوعتل وأ انضرأ نم مكنجرخدل مهلسرل اورقك نيذّلا لاقو » .دوححجلا

 يماقم فاخ نمل كلذ مهدعب نم ضرألا مكئدكسنلو 05 نيملاَظلا نكلهنل مهبر مهين
 . 4 02 ديعو فاَخو

 «ديدشلا باذعلا نوكي ايندلا ةايحلا ىف ىزخلا كلذ دعب نم هنإو

 . © 09 ... هغيسي داكي الو هعرجتي (5) ديدص ءاّم نم ئقسيو. ..

 ٍدامرك مهلامعأ... » نأب رفكلا ىف اورفك نيذلا لامعأ ىلاعت هللا لثم دقو

 لالضلا وه كلذ ءيش ئلع اوبسك امم نوردقي ال فصاع موي يف حيرلا هب تدتشا

 . < 029 ديعبلا

 ٍقلخب تأيو مكبهذي أشي نإ ... » ضرآلاو تاومسلا قلخ كلذ دعب نيب مث

 موي مهلاح ىلاعتو هناحبس هللا روص دقو 4 62 زيرعب هللا ىلع كلذ امو 09 ديدج

 نيذّلل ءاقعضلا َلاَقَف اعيمج هلل اوُرَرَبَو اوربكتسا نيذلاو ءافعضلا لداجت ذإ «ةمايقلا

 لاق 24 9 ... ءيش نم هللا باذع نم اًنع نونغم متنأ لهف اعبت مكل انك اَنِإ اوربكتسا
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 . 4 69 صيحُم

 قحلا دعو مكدعو هللا نإ. .. ا :لوقيف ةلداجملا ىف ناطيشلا لخديو

 الق يل متبجتساف مكتوعد نأ الإ ناطلس نم مكيلع يل ناك امو مكتفلخأف مكتدعوو

 ينومتك رشأ امب ترفك ينإ يخرصمب متنأ امو مكخرصمب انأ ام مكسفنأ اومولو ينومولت

 . 4 9 ميل باذع مهل َنيملاَظلا نإ لبق نم

 .ةنجلا نينمؤملا لاخدإ ىلاعتو هناحبس ركذ

 نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذّلا لخدأو

 . 4 69 مالس اهيف مهتيحت مهُبر نذإي اهيف

 ةبيطلا ةملكلا نيب قرفلاب رفكلاو ناميإلا نيب قرفي الثم هناحبس برض دقو
 يف اهعرفو تباث اهلصأ ةبْيَط ةرجشك ... 8# ةبيطلا ةملكلاف «ةثيبخلا ةملكلاو

 نم اهل ام ضرألا قوف نم تّدتجا ةثيبخ ةرجشك... 8 ةئيبخلا ةملكلاو ,4 69 ءامسلا

 هّللا لضيو ةرخآلا ىفو ايندلا ةايَحْلا ىف تباّنلا لوَقّلاب اونمآ يذلا هَّللا تّبتي 65 رارَق

 . « 69 ءاشي ام هللا لعفيو َنيِملاَظلا

 اولدب... 9 دقف ءماهفتسالا ريثت ةبيجع لاح نيرفاكلا لاح نأ هناحبس ركذو

 ؛ 4( 69 رارقلا سئبو اهنولصي منهج 2) راوبلا راد مهموق اوُلحأو ارفك هللا تمعن

 قئاقح نيكردم ريغ كلذب اوراص دقو «ةراجحلا نم ادادنأ هلل اولعج مهنأل كلذو

 ركذو 24 60 ٍرانلا ىلإ مكر يصم ّنِإف اوعتمت. .. ]» مهل لاقي نأب نوريدجو «مهرومأ

 نوقفنيو «ةالصلا نوميقيو ءارفك هللا ةمعن اودبي مل نيذلا نينمؤملا كلذ لباقم ىف

 .لالخ الو هيف عيب ال موي ىتأي نأ لبق نم ةينالعو ارس مهانقزر امن
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 نم لزنأو ضرألاو تاومّسلا قلَخ يذَّلاا8 وهف «هقلخ ىلع همعن هللا ركذ دقلو

 هرم ٍرحبلا يف يرجتل كلا مُكَل رْخَسَو مُكَل اقر تارَمّقلا نم هب َجرْخأَ م ءامّسلا
 راهو للا ْمُكَلَرْخَسَو نيد َرمَقلاَو سلا مك َرْخَسَو 2 راهن ْمُكََرْخسَو
 مولَظَل ناسنإلا َنِإ اهوُصْخْن ال هللا تمعن اوُدْعَت نإو ُهوُمَقَأَم ام َلُك نم مُكانآَو

 . 4 62 َراَقَك

 فيكو «برعلا ىبأ ميهاربإ نع اقداص اربخ كلذ دعب ىلاعت هللا ركذ دقلو

 ينبنجأو انمآ دبل اذه لعجا بر ميهاربإ لاق ذو , مانصألا دبعي الو هللا وعدي ناك

 نمو ينم هَّنِإَف ينعبت نَمَف ساَّنلا نَم اريفك نال َّنِهَّنِإ بر ©© (©9 مانصألا دعت نأ يبو

 قزرلا ةعسب ةيبرعلا دالبلا ىف هتيرذل وعدي ذخأو . < 69 ميحُر َروُفَغ كْنِإف يناصع

 :لاقف

 سقي انوا يب دلع عز ىف ذاب ير نم سكأ نإ ن١
 انير 00 نوركشي ٍمُهّلعَل تارمّثلا نم مهقزراو مِهيَلِإ يوُهَت ساَّنلا َّم هدأ لَعْجاَف ةالّصلا

 0229 ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش نم هللا ىلع ئَفحَ امو نلَعن امو يفحُن ام معن كن
 بر 9 ءاعذلا عيمسّل يب نإ قاَحْسإو ليعامسإ ٍرَبكلا ىلع يل بهو يد هل ُدمَحْا

 موي نينمؤمللو يدلاولو يل رفغا انبر 6 ءاعد لبقتو انبر ينير نمو ةالّصلا ميقم ينلعجا

 . 4 69 باسحلا مرَقي

 «برعلا نم هتيرذل اريكذت كلذ نوكيل ميهاربإ ةيعدأ ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 ءايبنآلا ىبأ مهدج ةعارضك ىلاعت هللا ىلإ ةعارضلا ىلإ اوهجتيو ناثوألا اوكرتيل

 . ميهاربإ

 موي هلسر هدعو فلخي ال هللا نأ كلذ دعب ىلاعتو هناحبس نيب دقلو

 مهرَخَوي امَّنِإ نوملاَظلا َلَمعي مَع ًالفاَغ هللا َنَبسْحَت الو :لئاق نم زع لاقف «ةمايقلا

 مهتدئفأو مِهفرَط مهل دري ال مهسوءر يعنقُم نيعطَهم 60 ٌراصبألا هيف صَخْشَت موي
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 ابو «ةمايقلا مويب هموق رذني نأ كي دمحم هيبن ىلاعت هللا رمأ دقو 4 9 ءاره
 يذلا لوقَيَف باذعلا مهيتأي موي سائلا رذنأو» :ىلاعت لاقف ءمهلبق نمي لزن دق ناك

 لبق نم مَسمَسْقَأ اونوكت مل وأ لسرلا عبشت دلو كتوعد بج بيِرَق لجأ ىلإ انرَخَأ اني اومَلظ
 موه انلَعَف في ْمُكَل نيو مه اوم يذلا نكاسم يف مسكسَو 0 لاو نم مُكَ ام
 لوُرَتل مهَرْكَم ناك نإو مهرْكم هللا دنعو مهركم اوركم دقو 62 لاَقمألا مُكَل انبرضو

 . 4 6 لابجلا هنم

 نوكي ةمايقلا موي ىف هنأ هناحبس ركذو «هدعو لوزن نم ىلاعت هللا رذح دقلو

 سائلل غالب اذه .باسحلا عيرس هللا نإ تبسك امب سفن لك هيف ىزجت «ءازجلا
 مج يام

 . 4 ©9 باّبلألا اوُوُأرْكَدَيلو دحاو ُهَلِإ وه اَمنَأ اومّلعيلو هب اورذنيلو

 ةميركلا ةروسلا ىناعم

 سطل مر رو جلس

 تمليه حيض كلهن بسح |

 ا ديه رمل طر لإنه ٍدرِنْدِإِب رونلاَلِإ

 ُلِتَوَوِض 0 (ق امو تَونَمَملا فاَمُح 1
 صَل 32 ٍديِدَس 2

 اناس

 يَ ديكحلاُريِرَمْلاَوْهَوُدآسي نم ىِدَهَيَو كَم مهح و ١ٌّ 2 0 ل
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 هللا ملع هب صتخا ىذلا هباشتملا نم اهنأ انركذو «رلا 9 هذه ىف انملكت

 نم ناك امو «هدوجو ىف ةمكحلا هب فرعتن نأ لواحن ام ضعب ىلإ انرشأو «ىلاعت

 وأ اهلج لوقعلا ىلع تيفحخ نإو ةمكح ريغل ءاج هنأب فصوي نأ غوسي ام هللا

 ىهو «هربخ باتكلاو أدتبم تناك باتكلا ركذ اهدعب ءاج اذإ فورحلا هذهو .اهلك

 هيف ءادتبالا نوكيو .4 باّتك © هربخ ًأدتبم «ركا# :ىلاعت هلوقف .كلذك انه
 اهنم نوكتي ىتلا فورحلا كلت نم نوكم باتكلا اذه نأ ىلإ ةحضاو ةراشإ

 دنع نم هنأ ىلع اذه لدي الف «هلثمب اوتأت نأ نع متزجع كلذ عمو ءمكمالك

 هذهل اربخ باتكلا نوك كلذل حشريو ءرشبلا قلاخ دنع نم لب ءرشبلا نم مكلاثمأ

 .فورحلا

 .ههنك كردي ال نأشلا ميظع باتك ىنعملاو ءميظعتلل هيف ريكدتلا 4 باّتك و

 الإ هليوأت ملعي امو هللا نم قيفوتب كلذ ناك اذإ الإ ءهرشبلا ماهفأ هب طيحت الو

 :ىلاعت هللا امهركذ نارمأ وهو ءاهققحي وأ هتناكم ىوقي ام كلذ ىلإ فضأو هللا

 هومس ىف هندل نم لزان هنأ ىلع ىلاعت هللا ىلإ هفاضأ هنأ :لوألا رمألا

 ةانلزتأ 9 :ىلاعت هلوق وه اذهو هَدكي ىبنلا ىلإ هلوزن ىف هاهتنم ىلإ «هناحبس

 قلاخ هللا ىلإ دئاعلا ريمضلا هنأل ؛عمجلا ريمضب هناحبس هيلإ ةفاضإلابو 24 كيلإ

 .ريبخلا ميكحلا وهو ءهنجو هسنإ «هلقاع ريغو هلقاع ءهلك دوجولا

 هفرش قوف ىتاذ فرش وهو :باتكلا ةمظع نع فشكي ىذلا ىناثلا رمألا

 تاملظ نم  هوكردأ اذإ - سانلا جرخي هنأ وهو «ىلاعت هللا ىلإ ةبسنلاب ىفاضإلا
 جرختل 8 :هلوق وه اذهو هل ِكلكَي دمحم غيلبتب كلذو ةيادهلا رون ىلإ لالضلا

 داه نآرقلا نأ ىلع لدي ىماسلا صنلا اذهف 4 مهّبر نذإب روثلا ىَلِإ تاَمّلظلا نم ساّنلا

 كلذ ىفف هللا نذإب ىدهلا ىلإ لالضلا نم سانلا ٌةِكَي ىبنلا هب جرخي دشرمو
 نأ :اهثلاثو «رونلاك ةيادهلا نأ :اهيناثو «ةملظلاك لالضلا نأ :اهلوأ :ناعم ةثالث

 كلس نمو «ةياغلا ىلإ لصو ةيادهلا ليبس كلس نمف «هللا نم قيفوتب اهلك رومألا

 .ديعبلا لالضلا ةياهن ىلإ لصو لالضلا قيرط
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 للا ,

 ا رسل

 ؛ةملظلاب لالضلا هيبشت «ةراعتسا رونلاو تاملظلاب ريبعتلا ىفف كلذ ىلعو

 ىهتني ال ةمئاد ةريح ىف نوكيف هقيرط فرعي ال مالظ ىف رئاسلاك اهيف رئاسلا نآل

 هاده نم نأل ؛رونلاب ةيادهلا تهبشو «بجال قيرط ىلإ الو حضاو قح ىلإ اهيف

 ىدهأو قيرط موقأ ىلإ دشرملا ىداهلا هقيرط هب فرعي رون ىف نوكي ىلاعت هللا

 .ديمحلا زيزعلا هللا طارص رونلا نأ ىلإ نايبلاب ىلاعتو هناحبس هللا فرع دقو

 ىف وهو «قحلا ىلإ لوصولل قيرظ برقأ وهو «ميقتسملا قيرطلا : طارصلا
 طارص وهو ءاميركتو اقرش دادزيف ىلاعت هللا ىلإ فاضم ميظعلا فصولا اذه

 نمو «هذحو رمأ لك ىلع بلاغلاو ءىش لك قوف وهو «رهقي ال ىذلا زيزعلا

 ىف دومحمو هتاذ ىف دومحم وهف «ةدومحم هيف ةبقاعلا نإف «ديمحلا قيرط كلس

 . هتياهنو هتياغ

 .ىءوسلا ىه ةبقاعلاو «ةبقاعلا دمحي الو «لذ هريغ كلس نمو

 يف ام هل يذلا هللا ظ :لئاق نم زع لاقف «ةملظملا بولقلا هناحبس ركذ دقو
 . « 0 ديدش باَدَع نم َنيِرفاَكْلَل ليوو ضرألا يف امو تاوُمّسلا

 ظفلب دوجولا ىف ىلاعت هللا ناطلس لامك اهيف ىتلا ةلمجلا هناحبس ردص

 «لماكلا هللا ناطلس عم ىقالتي كلذ نألو ؛ئراقلا سفن ىف ةباهملا ةيبرتل «ةلالجلا

 «تاومسلا ىف ام لكل هتيكلم ىلع ةلالدلل 4« ضْرَألا يف امو تاوّمّسلا يف ام هلو

 ىلع وهو «ىلاعتو هناحبس هل ةيكلملا قارغتسا لامك ىلع ةلالدل :4 يف ام راركتو

 ضرألاو ءامسلا ىف امل هتيكلم هناحبس ركذو «ءىش لك كلام « ريدق ءىش لك

 - ةلاحم ال - ىضتقي هيلع نالمتشي ام ةيكلم نأل ؛امهل هتيكلم ىضتقي كلذو

 اذهل ةلماكلا ةيكلملا نإو «فرظلا ةيكلم ىضتقت فورظملا ةيكلم ذإ ءامهتيكلم

 ريغ اهنأ عطاق ناهرب كلذ ىفو «ءىش لكب ميلعلا هناحبس هتضبق ىف اهدابعو اهنأو

 دوجولا ىف ىلاعت هللا ناطلس ركذ دعب ىلاعتو هناحبس لاق اذلو ؛ةدابعلاب ةريدج
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 بلجن
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 «ناثوألا دبعي نم رفك وهو .هتايضتقم ضعب ركذ هريغل ناطلس ال هنأو هلك

 :ليولا 4 ديدش باذع نم نيرفاكلل ليوو » :ىلاعت لاق اذلو ؛باذعلل هقاقحتساو

 ىف «رديدش باذع نمإ» كالهلاو باذعلل لاقت ةملك ىه :جانجْزلا لاقو «كالهلا

 ىنعملا نأكو .ديدش باذع نم مهل كالله قنعملاو «ديعوو راذنإ اذه ىفو هتاذ

 .هاليو اي نيلئاق نوحيصيو «ديدش باذع نم نولولوي : ىرشخمزلا لوقي امك

 :نيرمأ ىلإ انه هبننو

 طارص نوكلسي نيذلا لباقم ىف وه «نيرفاكلاب لزني ليولا ركذ نأ :امهلوأ

 مهتبقاعو «ىلاعتو هناحبس هتزعب ةزع ىف نونوكي مهنإ ثيح نم ءديمحلا زيزعلا

 ىضتقم نوفلاخيو قيرطلا نوكلسي ال نيذلا امأ «دومحملا هقيرط مهكولسب ةدومحم

 ليو ىف نونوكي مهنإف «نهيف نمو ضرألاو تاومسلا ىف ىلاعت هلل هتباثلا ةيكلملا

 .ديدش باذع نم

 ءايشألل سانلا ةيكلم نأ ءاهقفلا ررق دقل ىتح ,ءىش لك كلام هللا :امهيناثو

 .ىلاعتو هناحبس هللا وه ةقيقحلا ىف كلاملا نأل ؛ةيقيقح ةيكلم تسيلو ةيبسن ةيكلم

 باذع نم ليولا مهل نيذلا نيرفاكلا تافص ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 : ىلاعت لاقف «ةرهاظلا مهفاصوأ هناحدبس ركذ «ههنك هنتكي ال «ديدش

 اهنوغبيو هللا ليبس نع نودصيو ةرخآلا ىلع اًيندلا ةاَيَحْلا َنوُبحَمسي نيذّلا

 . 4 0 ديعب لالض يف كئلوأ اجوع

 مهئازجب اهمتحخو «تافص ثالثب ةيآلا هذه ىف ىلاعتو هناحبس مهفصو

 :اهيلع بترتملاو تافصلا هذه نم قحتسملا

 (بحتسا) .4ةرخآلا ىلع اينالا ةايحلا َنوُبحَمَسي 8 مهنأ :ىلوألا ةفصلا
 اذهو «ءايندلا ةايحلا بح بلط ىأ «ةايحلا بحتسا ىنعمف «بلطلل ءاتلاو نيسلا

 هنم دافتسيو ءاهبلط ىف ةجاجللا ىنعمب ةايحلا ىف ةديدشلا ةبغرلا الوأ هنم دافتسي



 ميهاربإ ةروس ريسفت ااه

 01000 لا ,
 أ رسل

 ءروجهم لك كرتي امك ءاكرت ةرخآلا كرتيو «ايندلا ةايحلا ىلع اهراتخي هنأ ايناث

 راثيإلا :بابحتسالاو «نوبحتسي نيذلا مهلا :ىرشخمزلا كلذ ىف لاق دقلو

 هنم بلطي هنأك هريغ ىلع ءىشلل رثؤملا نآل ؛ةبحملا نم لاعفتسا وهو «رايتخالاو
 .«ةرخآلا نم هدنع لضفأو هيلإ بحأ نوكي نأ هسفن

 نودصي لب «ةرخآلا ىلع ايندلا مهراثيإب نوفتكي ال مهنأ :ةيناثلا ةفصلاو

 أرقو ءاهنم سانلا عنمب اهنع نودصي ليبسلا نيدصرتم نوفقي ىأ «هللا ليبس نع

 نع اوضرعأ مهنأ ىنعملاو ءداصلا رسكو ءايلا مضب 4 نوُدصيَو ا ىرصبلا نسحلا
 نيب عمجلاب كلذو «ىلاعت هللا ليبس نع ضارعإلا ىلع مهريغ اولمحو هللا ليبس
 بهذي ناك امك «لوخدلا مدع ىلإ ةوعدلاب هللا ليبس نع مهدصو «نيتءارسقلا

 ضارعإلا ىلإ مهوعديو هلي ىبنلا بذكي لئابقلا ىلإ ٍةَِلَي ىبنلا ثيح ىلإ بهل وبأ
 مهبيذعتو هللا ليبسل نيعبتملا ءاذيإ هللا ليبس نع دصلا دشأو «عامتسالا مدع وأ

 قيرط وهو ءديمحلا زيزعلا طارص وه هللا ليبسو «مهنيد نع ةدرلا ىلع مهولمحيل
 .ىلاعت هللا ديحوتو ةيادهلاو قحلا

 نوكت نأ نيفحلم نيبغار اهنوبلطي ىأ ءاجوع اهنوغبي مهنأ :ةثلاثلا ةفصلاو

 «ليبسلا ءوس ةكلاس ريغ قيرطلا نع ةبكان اهنوبلطي لب «ةميقتسم ريغ ةجوعم

 بس نع نوكي نأ هك ادمحم نوديري اوناك امك جاجوعالا نوبلطيو افيز اهنوغبي
 مهيدهيل ال «ءمهدنع ام ددريل ءاج هنأكو «مهئابآ عابتا ىلإ هنوعديو مهتهلآ

 .موقألا قيرطلا ىلإ مهدشريو

 :لاقف مهيلع رطيس ىذلو ءمهل عماجلا فصولا كلذ دعب هناحبس نيب دقلو

 اهب اوبحتسا ىتلا فاصوألا هذهب نيِلَّمحم مهيلإ ةراشإلا « ديعب لالض يف كتلوأ )»

 نع ةيندلاب اوضرو «ةرخآلا ةايحلا ىلع اهورثآو مهدابكأ بلخ تراصو ايندلا ةايحلا
 ريغ اجوعم قحلا اوغبو هللا ليبس نع اودصو «ةرخآلا ىف ةميركلا ةزيزعلا ةايحلا

 . « ديعب لالض يف كتلوأ 8 ميقتسم
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 املكو ءاهيف هيتي ةهاتم ىف ريسي نأ قيرطلا لالضو «ةيادهلا دض لالضلا

 مهبحب ءالؤهف «ةهاتملا نم ةاجنلاو ةياغلا نع دعبو ةلالض دادزا ةهاتملا ىف لغوأ

 ىف اونعمأ قحلا نود غيزلا مهتدارإو هللا ليبس نع مهدصو «ةرخآلا نود ايندلل

 . ليبسلا ءاوسو قحلا نع اوباغو «مهلالضب اودعبف «لطابلا ةهاتم

 ىف اولغوأ مهنأ كلذ ىنعم نوكيو «لالضلل افصو نوكي نأ امإ دعبلاو

 وه ىذلاو ةدوشنملا ةياغلا ىلإ لصوملا ىوسلا قيرطلا نع اودعب ىتح الاغيإ لالضلا
 .ةمالسلا قيرط

 ليبق نم لالضلل افصو قايسلا ركذو ءهسفن لاضلل فصو هنإ لوقن نأ امإو

 «لاضلل وه فصولا نأ ةقيقحلاو ءفوصوملا وه ردصملا لعجي ىذلا لسرملا زاجملا

0 

 نوكي نأ ىهو «ةيهلإلا تالاسرلا ىف ةتباث ةقيقح ميركلا نآرقلا نيب

 مهل نيل هموق ناّسلب الإ لوُسَر نم اَنلَسرَأ امو إف ل لق بق سب كوسا

 . 4 © ميكحلا َريِزَعْلا وهو ءاشي نم يدهيو ءاَشي نم هللا لضيف

 ناسلب الإ لوسر ىأ انلسرأ ام ىأ «تابثإلا مث ىفنلا قارغتسال انه # نم »

 ناسلب الإ الوسر لسري ال هناحبس هنأ ديفي ميركلا صنلا اذهو ءمهل نيبيل هموق

 نم ةوعدلا رون ثعبني مث مهل نوكي لوألا نايبلا نأو «مهنيب نم ثعب نيذلا هموق

 ناسلب هتوعد تناكو هموق ناسلب ثعب ْخَكيثك ىسيعف «نويبنلا ناك كلذكو .مهئارو

 تكح ىتلا ليجانألاو ,هموق ناسلب ءادتبا هتوعد تمعو «ةيربعلا وهو هموق

 هتغل ريغب ترهظ دق تناك اذإف «ءادتبا هموق ةغلب تناك حفسلاو لبجلا ىف هظعاوم

 نمو ةلاسرلا نيب اعطقنم ذئئيح نوكي دنسلا نإف مهئادعأ ةغلب لب .ءهموق ةغلو

 .هعضوم نع لوقلا فيرحت ناك اذلو «هتاذ لوسرلا نيبو «مهنيب لب «مهيف لسرأ

 ونب مهو هموق ةغلب اضيأ ثعب - مالسلا امهيلع - ىسيع لبق نم ىسومو

 .نوراه وه هبطاخ امدنع نوعرف ةغل تناك مث «ءادتبا ليئارسإ
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 تا برسل

 مهنيب ىلوألا هتوعد تناك نيذلا هموق ةغلب ثعب دق هّةِْكك دمحم كلذكو

 اًهيَأ اي لق» :هيبن نع ىلاعت لاق امك «ةماع تناك اهنكلو مهنم اهرون ثعبناو

 امو # :ىلاعت لاق امكو :[فارعألا] < 029... اعيمج مُكِيَلِإ هللا لوسر يّنِإ ساّنلا

 تعب » لَك لاق امكو ء[ابس] 42 ... اريذنو اريشَب ساّدلل ةَفاَك الإ َكاَنْلسَرَأ
 .©2)(دوسألاو رمحألل

 تايآلا هتصق ال كلذف «ةصاخ برعلل ناك هنأ ديفي ال هموق ناسلب هنوكو

 هتوعد نإف «ةقداصلا ةيخيراتلا عئاقولاو ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاو ةحيرصلا ةينآرقلا

 نأ دع ركذو «ىسرافلا ناملس مث «ىشبحلا لالبو «ىمورلا بيهص اهيف لخد

 تّمع نأ دعب لَك ىبنلا ثبلي ملو «ةيدمحملا ةوعدلا ىف مهسانجأ نوروصي ءالؤه

 ء«سرفلا كلم ىرسك ىلإو «مورلا كلم لقره ىلإ ثعب نأ ةيبرعلا ةريزجلا هتوعد

 .اذكهو «مالسإلا ىلإ مهوعدي «طبقلا ميظع سقوقملا ىلإو

 قيضأ ىف ئدتبت قح ةوعد لكك اهنكلو «ةبطاق سانلل تناك ةوعدلاف نذإ

 ةوعدلا تآدتباف «ناوكألا معي اعطاس ارون ريصت ىتح اًئيشف اًنيش عستت مث «ةرئاد

 كتريشع رذنأو 9 :ىلاعت لاق امك ؛هتريشع تيعد مث هئاقدصأو لوسرلا ةرسأ ىف

 رمت امب عدصاف» اهب رهجلاو ةوعدلاب عدصلا ناك مث «[ءارعشلا] 4 58 َنيبَرْفَألا
 تزواجت مث «ةيبرعلا لئابقلا ىف تناك مث ء[رجحلا] 4 69 نيكرشملا نع ضرعأو

 تّمع نأ دعب ةشبحلا ىلإ تراسو رصيقو ىرسك ضرأ ىلإ ةيبرعلا ءارحصلا عوبر
 .نميلا عوبر

 نم هللا لضيف مهل نيل 8 :هموق نع لوسرلا لاسرإ لباقم ىف ىلاعت هلوقو
 . 4 ءاشي نم يدُهَيو ءاَشي

 .مهريغل كلذ دعب نوكي مث ءهموقل نوكي لوألا نايبلا نأ هناحبس ركذ

 )١( سابع نب هللا دبع دنسم ةيادب - مشاه ىنب دئنسم نمو «دمحأ هجرخأ .«سابع نبا ثيدح نم )7605(.
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 ىف عقيل رمألا نإ ىتح «ةيرشبلا نيب ىركفلا طالتخالا ىرن نحنو نآلاو

 نأ ىف بجعن ال «ضرألا ءاحنأ لك ىف ةعاس نم لقأ دعب «هربخ عيذيف ضرأ

 «ضرألا عاقب لك ليل وأ راهن نم ةعاس دعب هملع معيو ةغلب لوسرلا ثعب نوكي
 هراثأ ام اذه «ةماع ةوعدلاو ةغلب ثعبلا ىضاملا ىف نوكي نأ ىف بجعلا نكلو

 :هلوطب هلقنتس هلاق ام اذهو «ىرشخمزلا هنيبو

 ىلإ ثعب امنإو ءمهدحو برعلا ىلإ لَك هللا لوسر ثعبي مل تلق نإف»

 «[فارعألا] # 658 ... اعيمج مُكَيِلِإ هللا لوسر يّنِإ ساّنلا اَهيَأ اي لق » ةفاك سانلا

 .ةجح مهريغلف ةجح- برعلل نكي مل نإف «ةفلتخم ةنسلأ ىلع مهو نيلقثلا ىلإ لب

 :تلق ءاضيأ ةجح برعلل نكي مل ةيمجعلاب لزن ولف «ةجح مهريغل نكت مل نإو
 عيمجب هلوزنل ةجاح الف ءاهنم دحاوب وأ ةنسلألا عيمجب لزني نأ امإ ولخي ال

 ناسلب لزني نأ ىقبف «ليوطتلا ىفكتو كلذ نع بونت ةمجرتلا نأل ؛ةنسلألا

 هنع اومهف اذإف «هيلإ برقأ مهنأل ؛لوسرلا موق ناسل ةنسلألا ىلوأ ناكف ءدحاو

 دهاشنو لاحلا ىرن امك «هميهفتو هنايبب مجارتلا تماق «رشتناو مهنع لقونتو هونيبتو

 دالبلا لهأ قافتا نم كلذ ىف ام عم ءمجعلا ممأ نم ةمأ لك ىف مجارتلا ةباين نم

 «دحاو باتك ىلع ةتوافتملا لايجآلاو ةفلتخملا ممآلاو ةحزانتملا راطقألاو «ةدعابتملا

 امو دئاوفلا لئالج كلذ نم بعشتي امو «هيناعم ملعتو هظفل ملعت ىف مهداهتجاو

 ليزج ىلإ ةيضفملا تاعاطلاو برقلا نم هيف حئارقلا اذكو سوفنلا باعتإ ىف رثاكتي
 .2302....فالتخالاو عزانتلا نم ملسأو «فيرحتلا نم دعبأ هنألو ؛باوثلا

 ةوعدلاو نآرقلا لوزن نأ :امهلوأ :نيرمأ ىلإ ىرشخمزلا مالك نم ىهتننو
 نألو ؛هيلإ برقأ تناكف لَك ىبنلا ةغل تناك اهنأل ؛ةيبرعلا ةغللاب تناك ةيدمحملا

 كلذ ىفو «هيناعم مهفتو هظفل ظفح نم مهريغ ىناع ةغللاب ناك اذإ زجعملا نآرقلا

 .ايناث هيف ليدبتلاو رييغتلا نع نآرقلل نوصو ءالوأ باوث

 )١( :فاشكلا 7/ 3755.
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 انلللتللل للا للللل للللااا0للللا0ا0اللللللللا

 أ برسل

 ناميإلا ناكل اعيمج اهيف ازجعم ناكو .تاغللا لكب لزن ول هنأ ىلإ ريشيو

 .ةرظن كلذ ىف هلو رايتخالاب ال ءاجلإلاب

 :نيرمأ ظحالن نأ بجي هنإو

 ةغللا نم اردق ملسم لك فرعي نأ بجي هنأ ْةَتْقِدَك ىعفاشلا هلاق ام :امهلوأ

 . هنيد هب ب ةيبرعلا

 هوظفحي نأ مجاعألا ةلواحمو «ةيبرعلا ةغللاب نآرقلا لعج نأ :امهيناثو

 .ةيناسنإلا تاقالعلا تبرق تاغللا تبرق ثيحو «تاغللا نيب برقي

 ةيبرعلا ةغللا تناكو «ةمئاق ةبيرعلا ةدحولا تناك موي اًمئاق كلذ ناكو
 تثعبننا املف «ىمالسإلا ملعلل ءاعو تناكو مهتافاقث تنود اهيفو مهل ةعماج

 .ةملكلا تقرفتو ةدحولا تبهذ اهدقارم نم ةيميلقإلا تاغللا

 ءاَشي نم هللا لضيف مُهَل يبل » ةميركلا ةيآلا ىنعم ىف مالكلا ىلإ دوعنو
 قيرط ىف سانلا ضعب ريسي نأ نايبلا ىلع بترتي هنأ ىأ 4 ءاَشي نم يدهيو

 قيرط ىف ريسي نم ىلاعت هللا ىدهيو .نوقدصي الو «نوبذكي ذإ «ةلالضلا

 . اهتياغ ىلإ هديب ذخأيف «ةيادهلا

 نع باوجلا ىف لوقنو ؟ةيادهلا ىلع ةلالضلا تمّدُق اذال لئاس لأسي انهو

 ناطيشلا نألو ؛راذنإلا عضوم مهف «نيلاضلا راذنإ نايبل تقبس تايآلا نإ كلذ

 .بلغألا وه لالضلا مكح لعجت ءاوهألا نألو ؛رشبلا سوفن نم بيرق

 نأ نايبل 4 ميكحلا َريِزَعْلا وهو 8 :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متحخ دقو

 مهب بهذيو ءاوبلغي نل مهنأ مهنابسحو مهتوقو مهناطلس نكي امهم رافكلا

 ىذلا زيزعلا وهو «ةزعلا بهاو وه ىلاعت هللاف «نولاعلا مهنأ معز ىلإ مهرورغ

 رومألا ربدي ىذلا ميكحلا وفو ءايلعلا ةملكلا ناميإلا لهأل لعجيو «مهلذي

 لاق امك «مهل ىلميو نيرفاكلا لهمي وهف ؛ءىش لك عسو ىذلا هملعبو «هتمكحب
 ذخأ مهذخأي مث مهل ىلمي [ملقلا] 4 (52 نيتم يديك ّنِإ مهل يلمُأو  :لئاق نم زع
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 للا لللللللل

 ٍالَصْلَع ىسوم أبن نم

 ىلاعت لاق

 03 2 م هه مسرع ا سل م رو ب اح

 حيخأ نا انّيدياثي سوم اناس رادقلو
 آ وايش هك ريغ نص سو 2 م هد

 مسّياب مهركحذدو رونلا ل إتلملظلا -كموف
 مج و 1 - نبا ني مآ 72 جام

 0 كَ راكص لكل تنيأل كلذ فكرا هلأ
 ا 25 0 هس |

 00 16 هلأ دمعي ًاورك 2 2ك نام لاق دي

 بملأ وس شوشو سو رولان يا

 ذا سكاني تويت نبأ رودي

 َدَتْدإَو () يطع مكبر نمالب كحل

 هيلكس ديكر كن در ثركسك إم
 ٍضرَْلا ف نمو نأ اورفكك نإ 0 2 ديس ادع

 ظ 206 ولأ اير دجله كراَكاَصيِج

 اب سيلا ةومكو اكو مم متحللة نم

 ِتَسَيَْلَأِب هلو َحُهَتَاَجُدَسَ نأ الهلي مهدت
 007 هذ روم ريس ع 2 مر 2

 مُتْاِسْرَأآَمِب امياَيَرف نإ |ًاولاَقَو مههكوفأ ف مهري اودرف

 هت
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 اللاوو

 حج : لااا

 هموق ةغلب الإ الوسر لسري ال هنأ ىلاعتو هناحبس ركذ ةقباسلا ةيآلا ىف

 نم ىدتهيو «لضي نم لضيف مهل نيسبيو «رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخيل
 ثعب مزعلا ىلوأ نم ىبن رابخأ هللا نيبي تايآ نم اهيلي امو ةيآلا هذه ىفو «ىدتهي

 ىلاعت هللا مايأب مهركذيو «رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخيل مهريغو «هموق ىف

 ىسوم وهو «معن نم مه مهب لزن امو «ممآلا نم مهقبس نمب تلزن نم عئاقو نم

 هتايآ ترهظو نوعرف نم هموق لئارسإ ىنب ىسوم ىدي ىلع هللا جرخأ دقو اك
 .هتايح ىفو «هدعب نم اولض كلذ عمو «مهيف

 روثلا ىَلِإ تاَملَظلا نم كَمْوَق جرخأ نأ اًنتايآب ئسوُم انْلسرَأ دقَلَو » :ىلاعت لاق

 ليئارسإ ونب مهأ هموقو «(دق)بو (ماللا)ب هموق ىلإ ىسوم لاسرإ ىلاعت هللا دكأ

 ونب مهنأ رمألا ئداب لوقلا رهاظ ؟مهيلإ لسرأ نم لك ىسوم موق مأ مهدحو

 ليئارسإ ىنبل لسري مل ىسوم نكلو «هليبق وأ هسنجو هموق مهنأل ؛ليئارسإ
 ةلاسر ىف ىلاعت لاق دقو ءنوعرف مهيفو رصم ناكس ىلإ لسرأ امنإ ءمهدحو

 وأ ركذعي لعل اني الو هل الوقف 60 ىَقط ُهَّنِإ وعرف ىلإ بهذا :نوراه هيخأو ىسوم

 امُكَعَم ين اًفاَحَت ال لاَق <2) ْىَفْطَي نأ وأ اَنْيَلَع طرفي نأ فاَحَن ان ابر الاَق 60 ىَشْخَي

 . [هط] 4 63 ئَرآَو عمسُأ

 تناك نإو ءمهدحو ليئارسإ ىنبل ال ءاهلك رصمل ثعب هنأ ىلع لدت هذهو

 عيمجلل ةيادهلاو «ءادتبا ذاقنإلاو ةمعنلاب ليئارسإ ىنب ىلع تداع ةلاسرلا لئاضف

 . 4 هللا ماّيأب مهَرْكَذَو » :ىلاعت لاقو اهتياغو ةلاسرلا ةياهن ىف دصقملا تناك

 ةملكل اهيف هللا رصتنا ىتلا عئاقولا هللا مايأ نأب فلسلا نم رابخأ تدرو

 لآو «طول موقو «حلاص موقو ءدوه موقو «حون موقب لزن امك «ناميإلاو قحلا

 تناك ىتلا بورحلا ىلع ىبرعلا خيراتلا ىف قلطت (مايأ) ةملك نأل كلذو ؛نيدم

 «سراف ىلع برعلا اهيف رصتنا ىذلا ؛راق ىذ» برحك برعلا ىف ىود اهل

 كلذ ريغ ىلإ ««سوسبلا» برحكو ««نايبذو سبع» برحكو «(راَجفلا» برحكو
 .دادشلا مايألا نم
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 للا للملا

 ههه 1
٠ 

 ذإ هدذيو ءاصعلاو مدلاو عدافضلاو «لمقلاو دارحلاو نافوطلا : ىه تايآ عست مهيلع

 ىسوم نم ىلاعت هللا بلط ىتلا مايألا نأ ىلإ نيرسفملا ضعب تارابع لثميو

 مايأ ىف اوناك امب ىأ ءمهل ةيضاملا مايألا نم فلس امب ىلاعت هللا مهظعو :كلذ ىف

 .نيلذتسم اديبع اوناك دقو «ةنحملاو ةمعنلا نم ىلاعت هللا

 ةنحم ليئارسإ ىنب ىف ىلاعت هللا مايأب مايألا صخي ريرج نبا نأ ىرن اذكهو

 .ةمعنو

 ليئارسإ ىنب معتو «معنلا مايأو «دتادشلا مايأ معت ىلاعت هللا مايأ نأ قحلاو

 كلت ىلاعتو هناحبس هّللا ركذ دقو «هرخآ ىلإ حون موقك ممآلا نم مهقبس نمو

 .اًعم مقنلاو معنلا ركذب ليصفتلا ضعبب مايألا

 :ىلاعت هلوقب قلعتي وهو «نويوغللا نورسفملا هيلإ راشأ ىوحن ثحب اذهو
 تايآلاب ديؤم ىسوم هللا لسرأ :لوقيف «رونلا ىَلِإ تاملَظلا نم كموق جرخأ نأ

 نم ىأ .«رونلا ىَلِإ تاملظلا نم كموق جرخأ نأ »8 :هل الئاق اهيلإ انرشأ ىتلا عستلا

 حصيو «نيبلا حضاولا رونلاك ىذلا قحلا ىلإ ةفئاكتمللا تاملظلاك وه ىذلا لالضلا

 روجو «ةلاسرلا ىنعمل ريسفت اهدعب ام نإ ىأ «ةيريسفت « نأ# نإ :لوقن نأ

 «لعف هنأل ؛رمألا ىلع اهلوخد نم عنام الو ةيردصم «نأإ» نأ ىرشخمزلا

 .رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجارخإب هموق ىلإ ىسوم انلسرأ :ىنعملا نوكيو

 ءرصم لهأو «ليئارسإ ونب مهو ء«مهيلإ ثعب نم لك معت هموق نأ انيب دقو

 . مهيف  مالسلا هيلع  هتوعد تناك دقو
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4 000 

 ى هب لجبل

 ةراشإلا 4 كلذ ٠ .4ٍروُكش ٍراَّبص لكل تايآل كلذ يف نإ :ىلاعت لاق دقو

 مايألاو «هتلاسر ىلع ةلادلا تايآلاو رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجارخإ ىلإ

 تلزن ىتلا دئادشلاو «مهيلع اهضافأو مهيلإ تءاج ىتلا معنلا ىلع اهلامتشاب

 ركذ ءاجو , «روكش ٍراَبص لكل » ةدشرم ةيداه تارامأل ىأ 4 تايآل ( مهريغب

 فرعي نم نأ ىلع ةلالدلل ءاضيأ ةغلابملا ةغيصب ركشلا ركذو «ةغلابملا ةغيصب ربصلا

 راصو ؛«هيف ةلبحجلاك ةفص هل هسرمتب ربصلا راص ىذلا وه اهكرديو تايآلا هذه

 ركشلاو «ءالبلا ىلع ربصلا دارملا نإ :اولاقو ءكلذك اهقحب مايقلاو ةمعنلا ركش

 ربصلاو ا ىف ايا يزكي ةمقلا ىف ةوكي انك ريص ا لأ ىو «ءامعنلا ىلع

 مكولبت ..# :ىلاعت لاق امك «رطبلاو رشألاو ءرورغلا ىلإ هعفدت الأ ةمعنلاب

 ركذت ذإ | ع ىلإ جاتحت اضيأ ةمقنلاو ء[ءايبنألا] 69# ... ةنتف ٍرْيخْلاَو َرّشلاب

 ءاجر ىلع فلسأ ام ىلع ركشلا نوكيف «رايتخالاو ءالبلا لاح ىف مركأو معنأ امب

 .رضاحلاو ىضاملا ىلع ركشلا نوكي مث «عقوأ ام ذاقنإلا

 :ىلاعت لاقف «معنأ ام ضعب ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ دقلو

 نوعرف لآ نم م مكاجنأ ذِإ مكيلع هللا ةمعن اوُرَكْذا هموقل ئموم َلاَق ْذِإو ل

 مُكَبر نَم ءالَي مُكلَذ يفو مُكَءاَسن َنوُيحَمسَيو مكاني نوحبَدُيو باَذَعْلا ءوس ْمكَتوُموُسَي

 ىلاعت هللا معنب ركذي ِةِكُي دمحمل باطخلاو ءىضاملل نامز فرظ «ذإ#

 وهو ءهرصع ىف ايندلا ةيغاط ىذأ نم مهذقني هناحبس هنأو «نيمولظملا ىلع

 مهل العاجو «نيكرشملا نم هعم نمو ىبنلا ذقني هنأب ناذيإ اذه نإو ءنوعرف

 :هلوق ناك نإو «ليئارسإ ىنبل نوكي نأ نيعتم انه ىسوم موقو «مهيلع ناطلسلا

 و مهلمشي لب ءمهصخي ال رولا ىَلِإ تاَمَلظلا نم كموَق جرْخأ نأ »
 ذإ مكيلع هّللا ةمعن اوركذا :هيدي ىلع مهذقنأ ىذلا هللا لوسر مهل لوقي

 ىرنو ءرشلا ىلع هينواعمو هئارصنو نوعرف باحصأ ىأ 24 نوعرف لآ نم مكامبأ
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 للبلاك ااا للا اامإلالل

 د بحل

 امنإ ءهدحو نوعرف ركذي ال مشاغلا ىساقلا هملظل ةتبثمللا تايآلا رثكأ ىف نوعرف نأ

 ةنس نأ ىنعمب ئبني اذهو ءهل نيرزاؤملا ىلع لدي امم كلذ ريغ وأ هلآ وأ هؤلم ركذي

 عايشألا نم ةرزاؤمب نكلو «مهسفنأ تاذب نوغطي ال ةاغطلا نأ هقلخ ىف ىلاعت هللا

 .مهعم نومثآ مهف مشاغلا ملظلا كلذ مهنم ناك ام نيدشرم اوناك ولو «عابتألاو

 امك «ةوسقو ةعاشب «ةيناسنإلا ملاظملا ىسقأ نم ءاجنإلا وأ ةاجنلا تناك دقو

 ءءاوس ىلع وهو مهف ءريعسلا ىف هعم هّللا مهنكسأ - هبأد ىلع اوراس نم لواح

 :لاقف هنم ىجنأ ام ىلاعت هللا نيب دقو ؛ىلوألا نم لدب «ذإظو

 . 4 مكءاسن نويحتسيو مكءانبأ نوحبذيو باذعلا ءوس مكتوموسي

 «قاقرتسا نم اءوس باذعلا دشأ مكنوقيذي ىأ ,4 باَذَعْلا ءوس مكتوموسي

 ىتح «نيعوبتم ةداس مكنم لعجي ملو « نيعبات الاذرأ مكلعجو ناطلسلا نكامأ

 :هلوقب ىلاعتو هناحبس كلذ نع ربعو « مكسفنأ ةداس مكلعجف اذه نم هللا مكذقنأ

 متسلو مكسفنأ ىلع نيرطيسم ىأ «[ةدئاملا] 469 ...اكولم مكلعجو ...

 قاقرتسالاو لالذإلا اذه عم ىلاعتو هناحبس لاقو ءىلاعت هللا ريغل نيعضاخ

 0 ةرقبلا ٍىتروس يف 4 مكءاسن َنويَحَتَسَيو مكءانبأ نوحَبدي »ل

 [فارعألا] © 059 .. مكءاسن نويحتسيو مكءانبأ نوُلَتقي باَدَعْلا ءوس مكتوموسي

 انهو «هلاوحأ حصفأب نايب وهو «باذعلا مهموسل اريسفت اذه ناكف «(واو) ريغ نم

 ءايحتساو ءانبألا حبذ نيبو «لاوهألاو قاشملاب فيلكتلاو لذلاو قاقرتسالا نيب عمج

 . ءاسنلا

 نونمآ مهو «كلذ اولعف مهنأ ىلإ ةراشإلل حبذلاب انه ءانبألا لتق نع رّبعو
 ءةعدو نمأ ىف نكلو «ةروث ةعافدنا ريغ ىف مهف «نيمقان الو نيرئاث ريغ نوملاس

 نأ ملعت نأ كبسحو ءاحبذ هنوحبذيو هتادل نيب وأ همأ رجح نم لفطلا ىلإ نوتأي

 نأ نع «ىلاعت هللا ءاجر عم ميلا ىف هيقلت نأ - هّللأ نم ماهلإب - تيضر ىسوم مأ

 .اهيدي نيب حبذي هارت
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 السماك ضلال اللام اااااااالاااااا ل اااالاااااازاالل ا طتلل لااا! أ [!اذللاا ال كتاتلل ١١11 م1
 ها بحل

 « نهءاقبو مهئاسن ةايح نوبلطي ىأ © مكءاسن نويحتسيو و: : ىلاعت هلوقو

 .نامزلا اذه ىف مهنم ادحاو انيأر امك «هلاثمأو نوعرف الإ هفرعي ال شحاف ملظ
 .٠ ها 25 سَ ىلا ةلغ م و 7 ََ / 8

 حصيو «ءاجنإلا ىلإ ةراشإلا ,# ميظع مكبر نم ءالب مكلذ يفو # : ىلاعت لاق

 ةمعنب ءالب وه ءالبلا نوكي لوألا ىلعو «باذعلا موس ىلإ ةراشإلا نوكت نأ

 # 69 ... ةعف ريخلاو رشلاب مكولبنو ... 8 :ىلاعت هلوق ىلإ انرشأ امك .ءاجنإلا

 باذعلا موس ىلإ ةراشإلا تناك اذإو «رابتخاو ربص ىلإ جاتحت ةمعنلاف «[ءايبنألا]

 ىلإ ءالبلا بسنو ءاميظع هللا نم ارابتخا نوكي ءاسنلا ءايحتساو لافطألا حيبذتو

 ارابتخا ناك كلذ نم نوعرف نيكمت نأ ىلإ ةراشإلل «قلاخلا برلا وهو «ىلاعت هللا

 .اهب مهسوفن لقصتو «ةمقنلاب اونحتمي ىتح ىلاعت هللا نم

 .ملعأ ىلاعت هللاو «حضوأ لوألا نأ ىرأ ىنإو

 . 4 0 ديدشَل يباَذع نإ مترفك نئلو مكنديزأل متركش نثل مكبر َنْذأت ذإو)

 «مالعإلا ىف ةغلابملا ىلع لدي ُ«َنّذَأت ل ظفلو ءملعأو نذآ ىنعمب 4« نْذَت >

 الأ نذألا ةمعن ركشف «هل تقلخ اميف اهؤادأ ةمعنلا ركشو «نآ دعب انآ هرركتو

 ناسنإلاو «ديحوتلاب ناميإلاو قحلا ىلإ لوصولا ىف الإ ركفي الو قحلل الإ نعذي

 .ىلاعت هللا اهداز ركش نإف ءاهركش اهل ةمعن

 «هلح ريغ ىف هقافنإب لاملا ىذ رفكف «ةعاط ىف اهذختتي الأ ةمعنلا رفكو

 ءمسقلاب دكؤم طرش اذه © مكنديزأل متركش نئل 8 :ىلاعت لاق دقلو
 ةئطوم ماللاو «طرشلا باوج ىلع لدو مسقلا باوج 4 مكُنديزأل 9 باوجلاو

 مترفك نئلو 9 :هلوق ىف كلذكو «ةليقثلا ديكوتلا نونب ادكؤم باوجلا ناكو «مسقلل
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 سيلو «باوجلا ىلع ليلد وهو ءمسقلا باوج ركشلا نأل اذه « ديدشَن يباذع نإ
 ءديدشل ىباذع نإ «مكتبذعأل مترفك نإ نكلو هللا لولدمب باوجلا نأل هيف اصن

 متعنم مترفك نإو ,ةمعن هللا مكدازو «ةلاحم ال مترجأ متركش نإ ىنعملاو

 .ةياغلا ةغلاب ةدش ديدش ىلاعت هللا نإو «متبقوعو

 ركش نأل ؛اهب ماق نم ىلع اهتدئاع دوعت ةعاطلا نأ ىلع لدي اذه نإو

 نع ىنغ هللاو «ميلأ باذع هعم ةمعنلا رفك نإو ءاهديزي ةمعنلا ركشو «معنملا

 :ىلاعت لاق اذلو ؛دابعلا

 . 4 (2) ديِمَح يع هللا نق اعيمج ضرألا يف نمو متنأ اورفكت نإ ئسوم لاقو )»
 هلوق نأب حرصي ملو «؛هموقل ىسوم نم لوقلا كلذ نأب هناحبس هللا حرص

 نم وه وأ «ىسومل ابوسنم مالكلا نوكي نأ لمتحاف # متركش نتل مكبر نْذأت ذإو إف
 ءاوسو «ةيآلا رخآ ىلإ 4... مُكنديِزَأل متركش نتل ١ وه ناذألاو ءاسأر هللا مالك

 ىف باذعلاو ركشلا ىف ةدايزلاب ناذيإلاف ءهللا ىلإ مآ «ىسومل ابوسنم مالكلا ناكأ

 ىنب نم هموقل لاق ىسومل بوسنمف ةيآلا هذه ىف مالكلا امأ «هللا نم رفكلا

 .مهريغو مه وأ «ليئارسإ

 ركشلا نأ نايب هيف # اعيمج ضْرَأْلا يف نمو متنأ اورفكت نإ صنلا اذه ىفو

 ىف ىلاعت هللا ىلع دوعت الو ءاعيمج نيلقثلاو سانلا ىلع دوعت امهتبغم رفكلاو

 ىنعملاو ءطرشلا باوج نع نئبني اذهو «ديِمَح ينل هللا َنِإَف :لاق اذهلو ؛ءىش

 هللا نإ .هكلم نم صقني الو «ءىش هريضي ال هللا نإف نالقثلاو سانلا رفكي نإ

 دقلو «ةكئالملا نم دومحم ىأ «ديمح وهو هدابع ىلإ جاتحي ال ىأ «ديمح ىنغل

 دومحم «هتاذ ىف دمحلل قحتسم» :«ديمحإ» ةملك ريسفت ىف ىواضيبلا لاق
 ثيح مكسفنأ الإ رفكلاب متررض امف «تاقولخملا لك همعنب قطنتو ةكئالملا هدمحت

 . '""(ديدشلا باذعلل اهومتضرعو ماعنإلا ديزم اهومتمرح

 )١( :ىواضيبلا ريسفت "/ 578".
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 زع هبر نع هيوري اميف ٌةكلَو هللا لوسر نع ىرافغلا رذ ىبأ نع ملسم ىور

 ىقتأ ىلع اوناك مكنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ نأ ول ىدابع اي» :لاق هنأ لجو

 مكرخآو مكلوأ نأ ول ىدابع اي ءاّئيش ىكلم ىف كلذ داز ام مكنم دحاو لجر بلق
 ىكلم نم كلذ صقن ام مكنم دحاو لجر بلق رجفأ ىلع اوناك مكنجو مكسنإو

 دحاو ديعص ىف اوماق مكنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ نأ ول ىدابع اي ءاًئيش
 طيخملا صقني امك الإ ىدنع امم كلذ صقن ام هتلأسم دحاو لك تيطعأف ىنولأسف
 . '١)(رحبلا لخدأ اذإ

 سال همم م نينو وو او ون مق مكلف نم ل أ ركاا)
 هب متلسرأ امب ارك اَنِإ اوُناَقو مههاوُفأ يف مهيدي اوُدَرَف تانيا مُهلسر مهتءاج هللا

 . 469 بيرم هي نوعا امرك يفلان
 ةروص ىلع ءاج ىفنلل وهف عوقولا ىفن ىنعمب راكنإلل اذه ماهفتسالا

 ىفنف «ىفنلا ىلع لخاد وهو «ىفنلاب اوباجأف اولئس مهنأك ىفنلل اديكأت ماهفتسالا

 مكءاج دق «خلإ 4 ...حون موق مُكلبَق نم نيذأأ ات مكي ملأ 9 ىنعمف «تابثإ ىفنلا
 .نأشلا ريطخلا ربخلا أبنلاو . . .موق مكلبق نم نيذلا أبن

 ليئارسإ ىنب هموقل ىسوم ناسل ىلع مالكلا اذه نإ) :ريرج نبا لاق دقو

 ليلد ال هنأل ؛هعم نحنو «هريسفت ىف ريثك نبا لوقلا كلذ در نكلو ء(رصم لهأو

 ؛ ىنعملا ثيح نم ىفوأ اماع هلعج ىف هتدئاف نألو ؛ِهلَتَيط ىسوم ىلإ هتبسن ىلع

 .مهريغو برعلا ىكرشم نم نآرقلا ولتي نمل باطخلا لعجت ةيآلا حور نألو

 كلذكو «نأشلا ريطخ حون موق ربخ ناك دقو «نأشلا ريطخلا ربخلا «أبنلا»و

 .مهبر رمأ نع مهجورخ ببسب تاعامجو ممأ كالهب رابخأ اهنآل ؛دومثو داع

 هاور امك (هنع هللا ىضر رذ ىبأ ثيدح نم .(451/4)ملظلا ميرحت -بادآلاو ةلصلاو ربلا :ملسم هاآور 220

 .هجيرخت قبس دقو «ىمرادلاو «هجام نباو «دمحأو «ىذمرتلا
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 «هرخآ ىلإ حون موق نأشلا ريطخلا ربخلا مكاتأ دق :ةلمجلا ىف ىنعملاو

 ملعي الو «ءالؤه دعب نم نيذلا مه نمو للهِ َمُهمي ال مهدي نم نيا ٍ
 .ىلاعت هللا الإ مهلآم

 ءاهيف نودناعيو «هتلاسرب اورفك نيذلا ٌلْكَك دمحم ةمأ مهب دارملا نأ بسحأ

 .ناثوألا ةدابع ىلع نورصيو ِةكَك لوسرلا لوق نوهفسيو «نينمؤملا نوذؤيو

 :مهل ديدهت هلله ْمُهسََي المهدي نم نيدو :ىلاعت هلوق نوكيو
 «مهكاله نيرباغلا ابن ناك اذإف ءمهريغ نيبو مهنيب ةسياقملا ىلع مهل لمحو
 نيرباغلا كئلوأ لاح ىلع مهلاح اوسيقيلف

 نم زع لاقف «مهماوقأو نيقباسلا لسرلا نيب ناك ام هناحبس ىكح دقو

 اهلخدي ال ىتلا ةدشرملا ةيداهلا ةنيبملا ةلدألاب ىأ .4 تانيبْلاب مهلسر مهتءاج :  لئاق
 هلوقب ناميإلا نع مهعانتما نع ىلاعتو هناحبس هللا ربعو .اوبسيجي ملف ءارستما

 امس كلش يف إو هب متلسرأ اَمب اَنرَمح نإ وُلاَقو مههاوفأ يف مهيديأ اودرف)» : ىلاعت

 . .اولاقو مههاوفأ ىف مهيديأ اودر نأب بيجت مهلاح تناك 4 بيرم هيلِإ اننوعدت

 ركذف 4 مههاوُفَأ يف مهيديَأ اودِرَف :ىلاعت هلوق ىف ىرشخمزلا ملكت دقو
 :لاقف ءادحاو نيعي ملو ميركلا ىنآرقلا ريبعتلا اذه ىنعمل ةيزاجم تالامتحا ةدع

 هلوقك «لسرلا هب ءاج امم ارجضو اظيغ اهوضعي «مههاوفأ يف مهيديأ اودرف»

 اكحض وأ «[نارمع لآ] 4 659 ... ظيغْلا نم لماَتألا مكيَلَع اوضع ... ط :ىلاعت
 ىلإ مهيديأب اوراشأ وأ «هيف ىلع هدي عضوف كحضلا هيلع بلغ نمك ؛ءازهتساو

 ىلع اهوعضو وأ «ىوق لوق اذهو 4 هب متلسرأ امب انفك اَنِإط :مهلوق نم مهتنسلأ
 ءايبنألا هاوفأ ىف اهودر وأ ءاوتكسأو مكهاوفأ اوقبطأ ءايبنألل نولوقي مههاوفأ

 عمج ىديألا :ليقو «نوملكتي مهنورذي الو مهنوتكسي توكسلا ىلإ مهل نوريشي

 نم معنلا لجأ ىه ىتلا ءايبنألا معن اودر ىأ ىدايألا ىنعمب ةمعنلا ىهو ءدي

 اذإ مهنأل ؛ مههاوفأ ىف تايآلاو عئارشلا نم مهيلإ ىحوأ امو مهحئاصنو مهظعاوم
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 اللللطغطمخممخمعم للامم خم علان الالام ممم معلمات غلاما اممم الاانا ااا لااا 1مل 4»

 هنم تءاج ثيح ىلإ اهوعجرو مههاوفأ ىف اهودر مهنأكف اهولبقي ملو ءاهوبذك

 . "2)«لثملا قيرط ىلع

 نإو «ةميركلا ةيآلا ىف ةلالدلل اهنم ادحاو نيعي مل ةفلتخم تالامتحا هذه

 امدنع نوكي مفلا ىف ديلا عضو نأ ىرن انإو «ىوق هنأب ثلاثلا لوقلا فصو ناك

 نإو «ربخلا مهبارغتسا نع ةيانك ميركلا ريبعتلاف «برغتسم ربخ صخشلا ىلإ ىقلي

 .ظيغلا نم مهلمانأ اوضع هلوق وهف «ىرشخمزلا تالامتحا نم راتخن نأ انل ناك

 . مهبارغتسا نع ةيانك هنأ ىرن كلذ عم انكلو

 «راكنإلاب بارغتسالا ىهتنا مث «ًالوأ مهلسر لوق بارغتسا مهل ضرع

 ءالسر مهنوكب راكنإلاب مهبارغتسا ىهتنا هب متَلسَرَأ امب انفك اَنِإ اوُناَقَو 8 رفكلاو
 اولاق دقف «عئارشو ديحوت نم هيلإ مهنوعدي ام وهو اهعوضوم امأ ةلاسرلاب رفكلاف

 نم «بيرلا ىف عقوم هانعم بيرمو 4 ٍبيِرُم هيل اًنتوعدت امم كش يفل اًنإو 8 :هيف

 ىف مهلعجت اهنأو «ديحوتلا ىوعد ىف نوباتري مهنأ ىأ ءاقلق هدنع دجوأ وأ هبارأ

 نم مهجرخت ديحوتلا ةوعدف «مهئابآ نع اهتدابع اوثرو ىتلا مهتهلآل ةبسنلاب قلق

 .نوددرتي مهبير ىف مهعدف «بيرلاو كشلا ىلإ لطابلا ىلإ نانئمطالا

 : ىلاعت لاق

 َتَاَق

 موُعديٍض والا توسل اَمكَس لأ أ هْلْسُ
 لجأ حل ةُكرَجويَو كي وذ ني كحال رفع
 عام يث اود نأ تور النعام نِإوْلاَفىَعَسُم

 )١( /7؟ :فاشكلا 758.
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 يبا 7 + وب لص لع م سرس ع هس يآ
 و) تيِبُم نطل اَنونْأَفانْؤآَباَ ُدُيَعَيَبَرماَمَع
 000 رءيوو سل ساو رم | ىورع مر ح1

 هلل مت لنيرتسال )نحن مهلسر مهل تلا
 عع 0 سس ور ار هم د وص هس اس هس لج عل

 مكب نأ ان تراكامو-ودابع نم اني نم لع نمي
 3 ص

 موثمؤنلال كسا لِ سلس 0 .2
 ل 0

 ف ًٍّ

 نلمس اَسَدَه ْدَفَو هَلْ جونا نام 50
 97 نورت كرب ألون اَءآَم لع كرك م 8ع مروجو 2200 رع هس هم 2 رت 20 ريس م

 «سماد مالظ ىف نوكي نم ىلع عطاسلا ءوضلاك نيكرشملا ىلع رونلا ءاج

 اننوعدت امم كش يفل انإ 9 :اولاقف «باترتو برطضتو رظنلا ىلع هنيع ىوقت الف

 . اديدش (ًءوض ىقاليف ةكلاح ةملظ ىف نوكي نم ةريح هذهف 4 بيرم هيل

 ةحضاو ةروص ةبواجملا هذهو «مهماوقأو لسرلا نيب ةبواجم تناك دقو

 ءاهنوركتي نمو ةيهلإلا ةلاسرلا نيب وأ ناميإلاو كرشلا نيب فالخلا لك ىف ةدحتم

 ةماع ةروص ىه لب ء«مهنايعأب موقو «هنيعب لوسر نيب ةبواجملا هذه نكت ملو

 : ةيواجملا كيلإو «ةدحتم ةعماج

 ىراكنإ ماهفتسالا 4« ضرألاو تاومّسلا رطاف كش هللا يفأ مهلسر تَلاَق»

 ةريح وهو «ةقباسلا ةيآلا لدت امك مهنم كشلا عقو دقف ء«عقاولا راكنإل ىخيبوت

 .اوباتراف ايداه مهيلإ ءاج قحو ءهوفلأ لطاب نيب اوريحت رونلا اوأر اذإ مالظلا لهأ

 نأ ةبارغل وأ هللا ىف كشلا ةيمهأل « كش هللا يف رورجملاو راجلا مدقو

 امهأشنأ «ضرألاو تاومسلا رطف ىذلا وهو «ىلاعت هللا ىف كش ةمث نوكي

 ترفاوتو ةلدألا تماق دقو «كش هدوجو ىف نوكيأ ءارطف امهرطفو «ءاشنإ

 .هفارطأ لكب دوجولا نم نيهاربلا
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 اللا مخلل (
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 نم بجع كانهو «ىلاعتو هناحبس هللا ىف كشلا نم باجع بجع اذه

 لقاعلل غوسي اال هتاذ ىف عفان رمأ ىلإ نوعدي مهنإ «لسرلا هيلإ وعدي اميف كشلا

 انهو 4 مكيونذ نم مكل رفغيل مكوعدي )» :ىلاعت لاقو «باتري وأ هيف ككشتي نأ
 . انايب هيلإ ةبسنلا نوكتلو «مهسوفن ىف ةباهملا ةيبرتل ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا تدنسأ

 :ىلاعت هلوقو «مهيلع ةنميهلاب مهل اراعشإو مهلامعألو مهل هتباقرو «هدوجول

 رفغيل) ىنعملا نوكيو «ةينايب نوكت نأ امإ انه # نم 4 مكبونذ نم مكل رفغيل 9

 نإف ءاونمآ اذإ ٍبونذلا لكل نارفغلا قارغتسا ىلع ةلالدلل نوكتو (مكبونذ مكل

 دَق ام مهل رفغي اوهسي نإ اورَمَك نيِدَلل لقط :ىلاعت هلوقك هلبق ام بجي مالسإلا

 ضعب مكل رفغيل) ىأ ءضيعبتلل نوكت نأ امإو «[لافنألا] 4 629 ...فّلس

 نأ الإ رفغي ال هنإف ملاظملاب قلعتي ام امأ «هوحنو كرشلاب قلعتي ام وهو «(مكبونذ

 . هباحصأ اوفعي

 بج نأل ءالوأ ذخألاب ىلوأ ةينايب اهنأ ىلع ميركلا لوقلا جي درخت نأ ىدنعو

 هنود امف رفغ دق كرشلا ناك اذإو «بنذ نود بنذب صاخ ريغ ماع هلبق امل مالسإلا

 «كلذ مهل هللا رفغف اوكفسو اولتق نم نيكرشملا نم ناك هنأل ءايناثو .ىلوأ

 مد لك نأب حرص هيك ىبنلا نآل :اثلاثو «ةزمح لتاق ىشحول رفغ هللا نأ كبسحو

 (١"عوضوم ةيلهاجلا ابر نأبو «عوضوم ةيلهاجلا ىف

 ىفو «ثعبلا نوكي هدعبو «ءىمسم لجأ ىلإ مهرخؤي هنأ هناحبس ركذ دقو

 .نوهمعي مهلالض ىف اورمتسا نإ مهل راذنإ اذه

 . ؟اوباجأ اذامبف «لسرلا مالك اذه

 فالتخا ىلع اهيف اودحتا ىتلا ةباجإلا اركاذ نآرقلا ريوصتب نوكرشملا باجأ

 لاح وهف «ةكم وكرشم هب لداجي امب اردص قيضي الأ ِةِكلَي ىبنلل نيبيل مهنورق

 نم (110) ٌةْيلَي ىبنلا ةجمح - جحلا :ملسم اهجرخأ «ةليوط ةبطخ ىهو «عادولا ةبطخ ىف هب حرص )١(

 .هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج ثيدح
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 انعم رشب الإ متنأ نإ اولاَق 9 «هللا تالاسر مهراكنإ ىف روصعلا لك ىف كرشلا

 اهدعب تابثإلا عم ىهو ةيفان انه « نإ . انوا دبعي اك اًمع انودصن نأ ودير

 نأ حصي ال «ةيرشبلا ىلع نوروصقم لسرلا رشعم متنأ ىأ ءرصقلا ديفت دانتسالاب

 وكرشم لاق امك ءانيلإ هلسر مكنأو هئايلع نم مكبطاخي هللا نأ ءاعدا ىلإ اهودعتت

 ء[ناقرفلا] 4 0 ... قاوسألا يف يشْمَيو ماَعَطلا لكأي لوسّرلا اذهل ام ... : ةكم

 نحنو ةيرشبلا ىف اننولئامت مكنأ ىأ .4اَنثُمظ :مهلوق نيكرشملا ناسل ىلع ءاجو
 نم انؤابآ دبعي ناك امع انودصت نأ نولواحت مكنإو ءانلثم ءايبنأب متسلف «ءايبنأ انسل

 مهنأ ىهو «ةضحادلا مهججح نم ةيهاو ةجح ىلإ نودنتسي اذهب مهنأكو «ناثوأ

 .مهيغ ىف مهرارمتسال فاك كلذو «مهءابآ نوعبتي

 نم مهيلإ ءاج ام اوركنأف ,ةجح اومدقي مل لسرلا نأب اذه مهلوق اونرقو
 ٍناطلسب انوتأف # :اولاقو «ةموصخلا ىف ةجاجلو اتنعت مهتالاسر ىلع ةلاد تازجعم

 نآرقلا ربع ام اريثكو «ةجحلا انه ناطلسلاو ءانمثالي نيب حضاو ليلدب ىأ 4 نيم

 لوبقلاب همزلي همصخ ىلع اناطلس مصخلل لعجت اهنأل ؛ةجحلاب اهنع ميركلا

 .لوقي ال عوضخلاو

 :ناهيبنت

 ىف اوناك مهو «دحاو لوق ىف لسرلا لاوقأ عمج ىلاعت هللا نأ :امهلوأ

 لوق ىلع اعيمج مهنأل ؛دحاو لوق ىف نيكرشملا لاوقأ عمجو «ةفلتخم لايجأ

 نأ نايبلو ءادحاو اهجاتنإ نوكيف «ةدحتملا كرشلا تبانم نم تبان هنأكو ءدحاو

 رجأ عيضي ال هللا نإف ءربصيلو ًسأتيلف بيجأ ام لثمب اعيمج اوبيجأ لسرلا
 نيرباصلا

 « نمط نأ انحجر 4 مُكبوُنْذ نم مكَل رفْغَيلاط :هلوق انجّرخ اننأ :امهينا
 افلاخم ايأر ركذن نأ انيلع قحلا نمو «حيجرتلا ىلع اليلد هبسحن ام انقسو ةينايب

 لقننلو «ةيضيعبت # نم إف نأ حجري وهف «ىرشخمزلا ةغالبلا مامإ ىأر وهو انيأرل
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 هلوق ىف ضيعبتلا ىنعم ام تلق نإف» :لوقي وهف كلذ ىلع ةلادلا هترابع كل

 :ىلاعت هلوقك نيرفاكلا باطخ ىف الإ اذكه ءاج هتملع ام « مكبونذ نَمإ» :ىلاعت

 انموق اي 9 ء[حون] 4«( ... مكبونذ نَم مكل رفغي (©) نوعيطأو هوقّتاو ... »

 ىف لاقو ء[فاقحألا] 4 67 ... مكبونذ نم مكل رفغي هب اونمآو ِهَّللا يعاد اوبيجأ
 : 09 ميلأ باذع نم مكيجنت ةراجت ىلع مكلدأ له اونمآ نيدلا اهي ايف : نينمؤملا باطخ

 مشك نإ مُكل ريخ مكلذ مكسفنأو مكلاومأب هللا ليبس يف نودهاجتو هلوسرو هّللاب نوت

 ةَبيط نكاسمو راهنألا اهتحَت نم يرجَت تانج َمُكَلحَدُيَو مُكَبوُنُذ مُكَل رفغي 09 نوملعت
 هيلع كفقي امم كلذ ريغو ء[فصلا] <«( ميظَعْلا ْزَوَفْلا كلذ ندع تاَئَج يف

 . ءارقتسالا

 :ليقو «داعيملا ىف نيقيرفلا نيب ىوسي الئلو «نيباطخلا نيب ةقرفتلل كلذ ناكو

 . "ملاظملا نم دابعلا نيبو مهنيب ام فالخب هللا نيبو مهنيب ام مهل رفغي ديرأ

 هوجو نم عوضوملا ئراقلا ملعيل ىرشخمزلا مالك نم هركذ بجو ام اذه

 تركذ امل لئاس لأسي دقو «ىرشخمزلا نايبلا مامإ ىأر لمهنل انك امو «رظنلا

 هيف ريبسعتلا ناكف مهبونذ ةرثكل :لوقنو ءاونمآ اذإ نيكرشملا بناج ىف «نمإف
 .هترثك عم اهلكل نارفغلا نأ ىلإ ةراشإ

 :نيكرشملا ضارتعا ىلع لسرلا ةباجإ
 هداّبع نم ءاشي نم ىلع نمي هللا نكلو مُكَلتم رشب الإ نحن نإ مهلسر مهل تَلاَق ل

 . 4 09 نونمؤملا لكوتيلف هللا ىَلَعَو هللا نذإي الإ ناَطلسِب مكنت نأ ال ناك امو

 ةلاسرلا تبثي ناطلسب اوتأي مل مهنأبو ءمهلثم رشب مهنأب نوكرشملا ضرتعا

 4 مكلثم رشب الإ نحن نإ :اولاق «مهميلست نيدكؤم لوألا رمألا مهل اوملس دقلو

 ةيلثملا ىلع اونب نيكرشملا نكلو ءاهنودعي ال ةيرشبلا ىلع مهسفنأ اورصق نأب هودكأ

 اوملسي ملو ةمدقملاب مهل اوملس مهنأ ىأ «كلذ مهل اوملسي ملف مهاوعد نالطب

 .559/7ج :فاشكلا ىف ىرشخمزلا هركذ )١(
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 عنمو ةيرشبلا ىف مهرييغ نيبو مهنيب لئامتلا نيب مزالت ال هنأل ؛ةجيتنلاب مهل

 كاردتسالاف 4 هدابع نم ءاشي نم ئلع نمي هللا نكلو ف :لاق اذلو ؛ةلاسرلا

 ىلاعت هللا نم ام ه 00 ا

 لعجي ثيح ملعأ هللا .. » :ىلاعتو هناحبس هدابع ة وخص نم مصراتخا نيا ىلع

 نم مهسفنألا ةثربتو ءاعضاوت هللا نم هن :اولاق دقو ء[ماعنألا] 4 039 .. اسر

 ل ةكسرلا نم وب لات هلا ها امايإ سال يلح الفت يل نأ اودي

 مهيف دجوأ وهف هللا ةدارإب مهيف ناك وأ ءاهردق ةمكحل الإ كلذ ناك امو ءالضفو

 «عئاطلاو ىصاعلا اهب فصتي ىتلا ةقلطملا ةيرشبلا نم رثكأ مهلعجي ام ايازملا نم

 .مهيلإ لسرأ نمو لوسرلاو

 ءاهوراتخا ةزجعم ةجاحلو اتعن اوبلط دّقف ةزجعملا رمأ ىف ذ ىناثلا مهمالك امأ

 دقو دي ىبنلا عم اولعف امك «ةيآلا هذه مهتءاج اذإ الإ اونمؤي نل نأ اونلعأو

 ىأ : هلا ذب لإ ناطلس مكين نأ انل ناك امو :مهلوقب اذه مهمعز اودر

 عقلا ريق :ىلاعت ل اا الإ هب اج ام ريغ هب يعي ا را لو ل ماب

 لك نأشك انتلاسر ىلع ةلادلا ةيآلا انل راتخا ىذلا وهو ءةوبنلاب هدابع نيب نم انيلع

 ثوعبم هنأ ىلع ةلادلا ةراشإلا راتخي ىذلا وه بئاغلا نأ ءرضاحل بئاغ نم ةلاسر

 ناطلسب انيلع نمي نأ الإ هنم انل صانم الف .ناطلسلا كلذ راتخا دقو «هلبق نم

 مكتانعإو «ءمكتمواقمو «مكتضراعم ىلع نيرمتسم متنك اذإو ءاناطعأ ام ريغ

 اذلو ؛ىلاعت هللا الإ انل ىماح ال غالبلا ليبس ىفو انغلب دق نحنف 0 ٠

 ىف نودمتعت متنك اذإ ىأ ء[فارعألا] 9# .. . انلكوت مت هللا ىلع .. :اولاق

 نم انيمحي هللا ىلع نولكوتم نحنف ءاهنوبسحت مكل ةوق ىلع كتانعإو ع
 ال مهنأ نايبل ؛ © 63. انلكوت هللا ىلع ... ا ر ورجملاو راحلا مدقو «مكئاذيإ

 نوكرشملا مهيذؤي نيذلا نينمؤملا اورمأو «ءايوقألا لك قوف هنأو «هيلع الإ نودمتعي

 مهئاذيإ نم مهيجني ةلاحم ال هنإف اوربصيو هللا ىلع اولكوتي نآب مهنم نورخسيو

 لكوتيلف هّللا ىلعو :ىلاعت لاق اذلو «زيزعلا وهو ءايلعلا ىه هللا ةملك نوكتسو

 «هناحبس هيلع الإ دمتعي ال هنأ ىلع ةلالدلل رورجملاو راجلا مدقو 4# نونمؤملا

32 
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 انلكوت دق لسرلا رشعم انك اذإ ىنعملاو ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل (ءافلا)و

 دحأ :نيبلط كلذ نمضتيو .هدحو هللا ىلع نونمؤملا لكوتيلف هدحو هللا ىلع

 ىلاعتو هناحبس هنأو «هدحو هللا ىلع دامتعالا :ىناثلاو «نيكرشملا ىذأ ىلع ربصلا

 مهنم كرشمل نكمم الو مهلذاخ ريغ مهوعبتا نمو لسرلا رصان

 ءاجف هدحو هيلع مهلكوتل غوسملا هلسر ناسل ىلع هناحبس نيب كلذ دعبو

 ام ئلع نربصتلو البس اناده دقو هللا ىلع لكون لأ ان امو : ىلاعت هلوق مهناسل ىلع

 . 4 09 نولكوتملا لكوتيلف هللا ىلعو انومتيذآ

 لكوتن الأ انل غاس ام ىأ «هتيبثتو لكوتلا ريرقتل انه ماهفتسالا 4 انل امو»
 ةايحلا نأب نمؤن انتلعج ىتلا ةحلاصلا ةايحلا ليبس ىأ ءانلبس اناده دقو هللا ىلع

 ىهف :ىلوألا امأ «ةيقابلا ةيقيقحللا ةايحلا ىه ةرخآلا ةايحلا نأو «ةرخآلا قيرط ايندلا

 هللا ةيادهب اونمآ مهنأ الوأ ديفت ةيلاح ةلمج 4 اًنلبس اناده دقو )» :هلوقو «ةينافلا

 . لطابلا ليبسو قحلا ليبس اوفرعف
 ىف ةوق ال هنأ :اثلاث دافأو .ناثوألا ةدابع نالطب اوفرع مهنأ :ةيناثلا امأو

 ىه لبسلا هذه نأ ىلإ ةراشإلل 4 انلبس ظ مهيلإ لبسلا تفيضأو «هتوق الإ دوجولا
 .اهنوغتبي ىتلا مهتياغ نوكت نأو مهبلطم نوكت نأ ىغبني ىتلا

 نودمتعملا مهنإف مهل اليبس اهوذختاو هللا طارص ليبسلا اوفرع اذإ مهنأو

 مال ماللا 4 انومتيذآ ام ىلع ٌكربصتلو :مهنع ىلاعت لاق اذلو ؛نورباصلا هللا ىلع

 .4 اًنومتيذآ ام ىلع مسقلا مزالت ىتلا ةليقثلا ديكوتلا نون اهعم تناك اذلو ؛ مسقلا

 ىذأ ىلع اوربصي نأ قحلا لهأ ىلع نإف ءرمتسم لاوتم ءاذيإ نم هنومدقت ام ىلع
 ١ . نيلطبملا

 .مهبر تالاسر اوغلبي ىتح ربصلا ىلع مهمازتعا نونمؤملاو لسرلا دكأ دقلو

 ؛راهقلا رداقلا ىوقلا ىلع دامتعا نم دبال نيتنعتملا ءايوقألا ءالؤه مامأ مهنإو

 لكوتيلف هدحو هيلع ىأ .4نولكوتملا ِلكَوميلف هللا ىَلَعَو » :مهنع ىلاعت لاق اذلو

 نينمؤملا لمشي وهف انه امأ ءطقف نينمؤملل لكوتلاب لوآلا رمألا ناك «نولكوتملا
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 هنآل ؛هقرافي ال نمؤملا لاح نوكي نأ بجي ىذلا لكوشلل ديدحت وهو « لسرلاو

 . ةدابع بابسألا ذاختأ عم هّللا ىلع لكوتلا

 جارخإلا ةلواحم

 ىلإ لطابلا لدجلا نم اولقتناف «ءمهردص قاض ةجحلا مهب تّلك نأ دعب

 .مهضرأ نم جارخإلا

 1 أوهَع 70

 وه 00 0 4 وي 2 2 2

 م هي هم شي م د

5 6 2000 

 09 ٍديِعَو ٌفاَحو ىاَقَمَفاَحْنَمِل كلَ

 لوق نم هقوسي ام نأب سحأو «ليلدلا هب لك اذإ الإ ةوقلا ىلإ دحأ أجلي ال
 مهرثكأو ةلق نونوكي امئاد لسرلا عابتأ نألو ؛قحلا ةوق مامأ رايهنا ةجح هبسحي

 لاق اذلو ؛اتنعت رثكأو ءاسأب دشأو ءارفن زعأ مهقألا ؛نوكرشملا مهب نيهتسي ءافعض

 4 انتَّلم يف ندوعََل وأ انضرأ نم مكئتجرخنل مهلسرل اورَفَك نيذلا لاقو 8# :ىلاعت هللا
 نم جارخإلا :نيرمأ دحأ نيب نونوكي نينمؤملاو لسرلا نأ ىف مهمالك رصحنا

 نم دبال نامهم نارمأ انهو «ناثوألا ةدابع ىف مهتلم ىف اودوعي نأ وأ ؛مهضرأ
 . امهيلإ ةراشإلا

 نم مكتجرخنَل 9 اومسقأ دقو «لسرلا هب اودده امهمف ءمسقلا :امهلوأ

 ةبسنلاب ىهو «ةليقثلا ديكوتلا نونو مسقلل ةئطوملا ماللاب هيلع لذ مسقلاو 4 انضرأ
 «لسرلل ةبسنلاب مسقلا نوكي فيكف مهسفنأو مهلامعأ نوكلمي مهنأل ؛حضوأ مهل

 ققحت نم دب ال نيرمأ ىلع نيمساق اوذخأ مهنأ ىنعملاو لسرلا ىلع نومسقي مهنأك
 .كلذب مكيلع مسقن نحنو «نودوعتل وأ مكنجر خنل وهو ءامهدحأ
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 اوجرخو «مهتلم ىف اوناك مهنأ ىلإ ىحوي © ندوعتل © ب ريبعتلا نأ : ىناثلا

 لسرلا ناك امف ءادبأ مهتلم ىف اونوكي مل لسرلاو ءاهيلإ اودوعي نأ اوبلطو اهنم

 ىنعمب داع نأ :اهلوأ هوجو نم كلذ نع باوخلاو «ناثوألا اودبعيو هّللاب اوكرشيل

 قبطني كلذ نأ :اهيناثو «كلذك ىبرعلا ناسللا ىف لامعتسالا ةريثك ىهو «راص

 ال كرشلا نع اتسص نوكت ةلاسرلا لبق لسرلا لاح نأ اهثلاثو «لسرلا عابتآ ىلع

 مهنأ كرشلا لهأ نم نولهاجلا مهبسحيف «هدص ةوعدلاب نوموقي الو هنولشتعي

 ىلإ ةوعدب مهنوجعزي ال هيلع اوناك ام ىلإ اودوعي نأب اوبلاطف «مهيلع ديدج

 .لوسر ركذ الو «ةلاسرب الو ةينادحولا

 هلسر بولق هللا تبث هاغطأ رفكلاو هدشأ دنعلا هيف غلب ىذلا تقولا اذه ىفو

 َنَكْهنل» :مهل الئاق هلسر ىلإ هللا ىحرأ «نيملاظلا َنكَْمل معبر مِهِيلِإ ئَحَرأَف
 نونلاو «مسقلا مال ماللا : © نيملاظلا نكلهنل ىحولا لولدم ناك وأ © نيملاظلا

 عضوم ىف هناحبس رهظأو «ديكوت لضف ف مسقلل ديكوت ىهو «ةليقثلا ديكوتلا نون

 وهو :كالهلا ببس نايبل 4 نيملاّظلا نكلهنل » لب ؛مهنكلهنل لقي ملف ءرامضإلا

 :4 09 ميظع ملظل كرشلا نإ ...  اوكرشأو اونمؤي مل ذإ ءالؤه ملظ دقو «ملظلا

 ءاذيإب اوملظو «تانيبلا مهتءاج دقو ىرخآ تايآ اوبلطو أوتنعتف اوملظو «ءانامقل]

 نينمؤملا ةنتف اولواحو ءهعم نمو لوسرلا جارخإب اومهف ملظلا دشأ اوملظو نينمؤملا

 ديري هللا امو ... إ هولخد الإ ملظلا باوبأ نم اباب اوكرتي ملو «ناميإ دعب اورفكيل

 .[رفاغ] 4 69 داَبعلل املَظ

 لنمو لسرلا هللا نكسي نيملاظلا كاله دعب هنأ ىلاعت هللا ىحو نم ناكو

 ىتلا ةوعدلا ضرأ ىه ضرألاو © مهدعب نم ضرألا مكتتكسدلو مهناكم مهعم

 نأ لبق ردتقم زيزع مع ذخأ هللا مهذخأ نكلو ءاهنم مهوجرخي نأ نوكرشملا دده
 را

 قراشم نوفعضتسي اوناَك نيذلا موقلا ان كروأو © : ىلاعت هللا لاق كالذلو ؛ اونكمتي
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 مهضرأ مكتروأو 8 :ىلاعت لاق امكو ؛[فارعألا] 679# ... اَهبِراَغَمو ضرألا

 .[بازحألا] 4 6 ... مهرايدو

 اندابعل اَنَملَك تقبس دَقَلَو 8 :لئاق نم زع لاق دقف ىلاعت هللا رصن كلذ نإو
 #« © ترِبلافلا مهل اندنج ّنِإَو 09 دوروصبملا ِمُهَل ِمُهْنِإ 690 نيلسرملا
 ىلاعت لاقو «[صصقلا] « 75 نقلل ُةَبقاَعْلاَو ... 8 :ىلاعت لاقو «[تافاصلا]

 ىنعمب ماقملا ءىميم ردصم © يماقم إف ,4 ديعو فاخو يماقم فاخ نمل كلذ
 ريبدت ىلع همايق وأ «ىلاعت هللا ماقم نم فوخلا ىنعمو «هللا مايق ىنعمو ءمايق

 هيلع هبساحي ىلاعت هللاو الإ المع لمعي ال هنأب ناسنإلا رومأ لك ةباقر - هنوئش

 نإو «هاري ىلاعت هللا نإف هاري نكي مل نإف هللا ىري هنأك هللا دبعيف اريبك وأ اريغص

 هللا تاولص لوسرلا نع درو امك «ىلاعت هللاب روعشلا ىف ناسحإلا ةيئرم هذه
 وهف ديدشلا باذعلاب هللا ديعو فاخ ىأ 2 ديعو فاخو# هيلع همالسو ىلاعت

 ىف درو هنإو «هتاكيس رثكتسيو هتانسح رغصتسي هنأآل ؛ءاجرلا ىلع فونخلا بلغي

 . «هراد هللا هثرو هراج ىذآ نم» :رثألا

 ةييخلاو باذعلا وه لآملا

 :ىلاعت لاق

 م رع لس مل مر

 اوحتفتساو

 م د>كمو ما

 قسوه ديون 0 :ديِنعِراَسَج لُكحَباَمُه
 24 هل 00 هت آر آ 00

 0 ةغيس 10سم لع ريس

0 120 204 

 وْهاَمَو ٍناَكَم ل كحْنِمُتَوَمْلا أِهِيتَأَيَو
1 

 نيمو ٌبّيِمِب

 راع

 يمرس

 دع 0 00 - 2 7< مسالم ل

 مهبرد ريو 200101 2 ظيلَعُباَذَع ءهيارو
 هلل
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 > هواك
 ين

 07 للا ل ا 2 أ

 َنوُرددِباَلَقف صاَعِوْوَ د ىف ميرا هيَتَدَتْسأ دام كمهلمَع مركرهلتمع 7

 2 ٌديِعَاْل لص لل ونس لع وبس كصاَنِم
 أَقَيِنإَقْفلِب صراْلاَو ٍتوَمَسلاَكَحَ هاكات

ٌّ 
 0 : زبرعب أ لع َكَِداَمَو اني ٍريِدَجقْلَعِت أير

 نأ ىأ «لسرلا ىلإ دوعي ريمضلاو ءرصنلاو حتفلا اوبلط مرطتطت)
 مهملظ ببسب نيملاظلا كلهم هنأب مهل ىلاعت هللا دعو ىلإ اونأمطا نأ دعب لسرلا

 ةوزغ لك ىف كلي ىبنلا حتفتسي ناك امك اوحتفتساو «نيكرشملا ةلزانمل اومدقت

 نوكي نأ حصيو «ىلاعت هللا نم رصنلا نوبلطي ىأ ءرصنلا وه حتفلاو ءاهوزغي

 اننيب حتفا انبر ... 9 :ىلاعت هللا لاق امك «لطابلاو قحلا نيب لصفي نأب قحلا بلط

 .[فارعألا] 4 (59 نيحتاقلا َريَخ تنأو قحْلاب امو نيبو

 . مكحلا ىنعمب حتفلا نم اقتشم نوكي هنإ :ىرشخمزلا لوقيو

 اهل حتفتسا ىتلا ةكرعملا ةجيتنل نايب 4 دنع راّبج لك باَحَو  :ىلاعت هلوقو
 نأب لسرلل ىلاعت هللا حتفو «هريدقت «فوذحم لعف ىلع فطعلل واولاو «لسرلا

 ىلع نيربكتملا نأ اهانعم انه ةيلكلاو «دينع رابج لك باخو مهل مكح وأ مهرصن

 ىأ نم قح ىلإ نوغصي الو «لطابلا ىف نوجليو نودتعي نيذلا ةربابجلا قحلا
 رصن الو «ملظيف ىلعتسي رابجلا نأل كلذو ؛نيبملا نارسخلاو «ةبيخلا مهلآم «ناكم

 بقاوع فرعتو لمأتلا ىلإ وعدي عادل تصني الف ءهسأر بكري دينعلاو «ملاظل
 «اهءارو ام فرعتي ال ةرهاظ رومأ نم هيدي نيب نوكي ام الإ ىري الف ءرومألا

 ِداَشرلا ليبَس الإ مُكيدَهَأ امو ئرأ ام َألِإ مُكيِرَأ ام . .. )3 :نوعرف ةلاقم امئاد لوقيو
 .[رفاغ] 4 69

 دوعي © اوحَتفَتساَو 8 :ىلاعت هلوق ىف ريمضلا نإ :فلسلا ضعب لاق دقلو
 ناعمإ مهنم كلذو ءرصنلا نوبلطي مهنايغطو مهملظ عم نيملاظلا ىأ «نيملاظلا ىلإ

 .هلجأ نم اوحتفتسي نأ مهل زيجي اريخ مهدنع ام اوبسح ذإ ؛ىركفلا لالضلا ىف
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 دينع رابج لكب مهنع ربعو «نورفاكلا باخو نينمؤملل هللا حتفو «ةلالفلا

 اميف ىلاعت لوقيو « هيف ةجاجللاو لطابلاب ءالعتسالا وهو «ةبيخلا ببس ىلإ ةراشإلل

 :ميلأ باذع نم دينع رابج لك لبقتسي

 «ةبيخ ايندلا ىف هنأ ىأ «دينع رابج لك ىلإ دوعي 4 هئارو نما ىف ريمضلا
 ءاهلخدي #« منهج ةرخآلا ىف كلذ لدعبو «دانعو ربجتو ءالعتسا عم زجعو

 دعب ىنعمب ءىجت ءاروو «رانلا لهأ دولج حورق نم ديدص وه #ءام نم ئقسيو

 . ىنايبذلا ةغبانلا لاق امك «مول ءارو مولو باذع ءارو باذع لوقت امك

 بهذم ءرملل هللا ءارو سيلو ةبير كسفنل كرتأ ملف تفلح

 :رعاشلا لاق امكو «هّللا دعب ىأ

 بيرق جرف هءارو نوكي هيف تيسمأ ىذلا بركلا ىسع

 . فص ءارو افص افوفص اوءاج :لوقت امك

 «فوذحم لعف ىلع ةفطاع واولا « ديدص ءام نم ئقسيو 8# :ىلاعت هلوقو

 نم جتانلا ءاملا وهو «ديدص ءام نم ىقسيو ءاهيف ىقبي منهج هكارو نم هريدقت

 أاهريغ ادولج اولدب مهدولج تجضن املكو .مهدولج قرح نم ءىجت ىتلا حورقلا

 :امهدحأ :ناباذع مهتجالو مهتنع ءارو نم مهلبقتسي هنأكو «باذعلا اوقوذي ىتح

 ال مهنأ :ىناثلا باذعلاو ءاهبيهل نوكي ذإ «باذع هتاذ وهو منهج ىف ءاقبإلا

 ىلاعتو هناحبس افصو دقو «ديدصلا وهو «ميلأ هباذع هتاذ هبرش ءامب الإ نووتري

 :لاقف هبرش

 هئارو نمو تّيمب وه امو ِناَكَم لك نم توملا هيتأيو هغيسي داككي الو هعرجتي »

 . 4 09 ٌظيلَغ باذع
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 اوثيغتسي نإو «مهءاعمأ عطقف اميمح ءام اوقس نكلو «نوباجيف ءاملا نوبلطي

 هيف عمتجي ديدص وه ءءام مهءاج اوقستسا اذإف .هوجولا ىوشي لهملاك ءامب اوناغي

 اومدع مهنأل هنوبرشي كلذ عم مهنكلو .ءاعمألا عطقي هنأو «هترارحو هتاذ حبق

 ةعرج هعرجتي نأب هبرش لواحي نأ 4 هغيسي داكي الو هعرجتي ] هاوس ىر الف «ىرلا

 :لاقي 4 هغيسي داكي الو ءاملا ىف هتبغر عم ابرش هبرشي نأ قيطي الو ةعرج

 .غاسأ كلذكو «ةلوهسب هقلح ىف رم ىأ «هل اغيسم هل ابيطتسم هبرش ىأ ءهغاس

 دقف .«كلذ عيطتسي داكي الو اغئاس قلحلا ىف رمي هلعجي نأ لواح هغاسأ :لوقن وأ

 فصو دقو «ءىرمعي سيل هنأشو ةرارحلاو رظنملاو تاذلا حبق نم انركذ ام هيف عمتجا

 هيتأي توملاف تيم وه امو ناكم لك نم توملا هيتأيو ! :لاقف ءمهلاح ىلاعت هللا

 وضع ىقبي ال هنإ :روثأملا نع القان نيح اصلا ضعب لوقيو ءهتحت نمو .هقوف نم

 نم هيلع نوهأ ناكل ةرم نيعبس تام ول باذعلا نم عون هب لّكو الإ هتاضعأ نم

 مث :ىلاعت لاق امك هنإو «تومي الف هيلع رفاضتت توملا بابسأ نأ ىأ ءاهنم عون
 ناك ول هنإ لب «ءانفلا ىه ةايح ىهف «؛[ىلعألا] 4 © ىَبَحَي الو اهيف تومياال

 .اهصالخ ناكل ءانفلا

 الو «ىنفت ال ىتلا ةظيلغلا ةديدشلا ةايحلا كلت دعب امأ « باذع هئارو نمو

 ىظلغلاو ةدشلا :نيتفص نيب عمجي # ظيلغ ديدش باذع اهدعب نم ءىقبت

 باذعلا كلذ ناكف رابكتسالاو ىذآلاو رشلاب اوعتمت مهنأل ؛باذعلا ىسقأ نوكيف

 .اومدق امل اقافو ءازج

 هصقني هنأل ايندلا ىف عفن نم نولعفي ام نأ كلذ عم ىلاعت هللا نيب دقو

 :لئاق نم زع لاقف ءءابه بهذي ءناميولا

 أل فصاع موي يف حيرلا هب تدّنْشا امرك مِهْلاَمعَأ مهبرب اورَفَك نيذّلا لثم إ»

 . 4 9 ديعبلا لالضلا وه كلَذ ءيش ىلع اوُبَسَك امم نوردقُي
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 اهنأل اهتبارغ تناك امنإ ءطقف اهتاذ ىف تسيل اهتبارغو «ةبيرغلا ةفصلا :لثملا

 ءمهل ةعيفش نوكتس مهناثوأ نأ :الوأ نومعزي ذإ «نومعزي ام فالخ ىلع تءاج

 فوهلملا ةثاغإو نافيضلا ماركإك قالخألا مراكم نم اهنوبسحي ارومأ نولعفي اوناكو

 ءابيط المع كلذ نوبسحيو «لوضفلا فلح ىف مهئاربك ضعب لعف امك ءانايحأ

 ىسنت ال نيذلا ءاربكلا مهنأ نوريو «ءايناث .ةاهايملاو ةرحخافملا هلصتقم ناك ولو

 . فصاع موي ىف حيرلا هب تدتشا دامرك ةمايقلا موي اهنوري مهنكل ءاثلاث مهدماحم

 .4 فصاع موي يف حيرلا هب تدتشا دامرك َمُهَلاَمَعَأ مهرب اورفَك نيذلا لثم »

 ىلع ماقو مهأشنأو مهقلخ ىذلا مهبرب اودحج ىأ «مهبرب اورفك نيذلا لاح ىأ

 ىفو «حيرلا هب تدتشا دامرك مهلامعأ ةبيرغلا مهلاح ءمهظفحو مهّبرو مهنوئش

 .هيلع ةلاد وأ ربخلا ىه ةلمجلا هذهو «حايرلا ةءارق

 ةفصاع حير هيلع ىتأت ىذلا دامرلاب مهلامعأ ىلاعتو هناحبس هللا هبش دقو

 الإ «ءىش هنم ىقبي ال مث ءوجلا هب ربغي ءددبتي ادامر نوكتف هريثتف بوبهلا ةديدش

 فصو نكلو .فصاعلا وه حيرلاو ءمهوج دسفيو مهنيعأ بيصي ىذلا رابغلا

 ءرطام مويك ءهيف لحي ام مسا ىلع نمزلا قالطإ باب نم فصاعلا هنأب مويلا

 .مئاص مويو .«فئاص مويو

 فصتا ىذلا مويلا هنأك ىتح هلك مويلل حايرلا فصع قارغتسال كلذو

 .هريغ سيلو فصعلاب

 مهلوقك .ءودعلا ىنعمب دشلا : نم ةقتشم © حيرلا هب تدعشا )» :ىلاعت هلوقو

 ءابلاو ءهرهظألا وهو «ةدشلا نم ةقتشم وأ «هبلغو هيلع اذع ىنعمب هيلع دش

 .حايرلا ةءارق ىفو حيرلا هيف تدتشا ىأ .«ىدعتلل

 ىلع 4 اوبَسَك امم ف مدق «ءيش ىلع اوُبسُك امم َنوردقَي الط : ىلاعت هلوقو

 لامعألاو «مراكملا نم اًنيش هنوبسحي اوناك مهف هوبسك امب مامتهالل 4«ءيش ئلعإ»
 ريخلا دصقو «ناميإلا وهو ىسفنلا رثؤملا دقف هنأل كلذو ؛اًئيش هنودجي الف ةحلاصلا
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 ال 4 نوردقي ال 9 ىنعمو «ةرخافملاو «ةيبصعلا ةراثإو ةاهابملاو ةرخافملل ريخلا تاذل

 امك «هيلع ضبقي ال اروثنم راص هنأل ؛هب اوعفتني نأ مهرودقم ىف نوكي .نوكلمي

 :ىرخأ تايآ ىف ىلاعت لاق

 لاقو ء[ناقرفلا] < 69 ًاروُهّم ءاَبه ُهاَْلعَحَف لمع نم اولمع ام ىلإ انمدقو »
 موق ثرح َتَباَصأ رص اًهيف حير ٍلْعَمك اال ةاَبحلا هذه يف نوقفني ام لم » :ىلاعت
 ء[نارمع لآ] 4 09 َنوُملَظَي مهَسْفنَأ نكلو ُهَّللا مهَمَلَظ امو هتكلهَأَف مهسفنأ اومَلظ

 . ةلالضلا ىف ديعبلا لالضلاو قحلا نم دعبلا ةياغ ىه ةياهنلا كلتو

 ىلاعتو هناحبس هنأو «ةمايقلا موي نوكي ىفوألا ءازجلا نأ هناحبس نيب دقو

 ؛[فارعألا] 4« 69 نودوعت مكأدب امك ... 8 :ىلاعت لاق امك «ةداعإلا ىلع رداق
 :ىلاعت لاق اذلو

 ٍديدج قلَخب تأَيَو ْمُكْبِهَذي أشَي نإ ّقحْلاب ضرألاو تاوَمّسلا َقلَح هللا نأ رت ملأ »
 . 49 رتب هللا ىلع كلذ انو ©

 ىفنو (مل) ىفنلا ىلع لخاد وهو «ىفنلل ىأ عوقولا راكنإل انه ماهفتسالا
 نأ ديكأتو «تابثإلا وه باوجلا ناكف مهفتسا هنأك ءدكؤم تابثإ وهو تابثإ ىفنلا
 ىف قحلاب اسبلتم ىأ «4 قحاب :ىلاعت هلوقو «ضرألاو تاومسلا قلخ هللا
 مُكنأو ائبع مكاَنقَلَح اَمّنَأ متبسحُفأ » :ىلاعت لاق امك ءاثبع قلخت مل اهنأبو «هتاذ

 اننسو ءامظن اهل عضوف ءقحلا تابث اًمئاد ةتباث اهنأبو 4659 نوعجرت ال اني
 ةنيزب اهنيزو اهنورت دمع ريغب ءامسلا ماقأف ءمكحم طابرب ةطوبرم اهلعجت سيماونو
 . بكاوكلا

 باَدَع انقف كَئاَحبس ًالطاب اَذَه َتَقَلَخ ام انّبر ... 8 :ىلاعت لاق امكو
 امهنيب امو ضرألاو ءاَمّسلا اََقَلَح امو: :ىلاعت لاق امكو «[نارمع لآ] 4« ه9 رتل

 هللا قلخ ام «[ص] 4 9 ٍراَنلا نم اوُرَفَك َنيِدّلَل ليو اوَرَمَك َنيذّلا نَظ كلذ ًالطاب

 .قحلاب الإ كلذ
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 ًاشنأ ىذلا اذه نأ «ديدج قّلخب تأيو مكبهذي أشي نإ :ىلاعت هلوقو

 ءانفإلاف «.مهينفي نأو مهبهذي نأ ىلع رداق نهقلخب ىعي ملو ضرألاو تاومسلا

 ةتباث هيلع ةردقلا نهلثم ديدجب نايتإلا نإو « ٍديدج قلخب تأيو» ءاشنإلا نم لهسأ

 هللا ىلع كلذ امو 8# ىناثلا ءاشنإلا ىلع رداق ءاشنإلا ىلع ردق نمف «ةسياقملاب

 هيلع رسعتم وأ رذعتم ىأ «زيزعب ىناثلا ءاشنإلا كلذ سيل نأ «4 09 زيِزَعب

 «ديدج نم ءاشنإ الو ءادتباب صتخي ال «هتاذب رداق ىلاعتو هناحبس وهف «هناحبس

 . بعص الو هيلع ءىش زعي ال تبثي ىتمو «ةتباث ةردقلاف

 رداق هنأل ؛ةداعإلا ىلع رداق ىلاعتو هناحبس هللا نأ نايب مالكلا اذه ىفو

 . «رديدج قلب تأيو مكبهذي أشي نإ)» :هناحبس لاق امك ديدج نم ءاشنإلا ىلع

 يعي ملو ضرألاو تاومّسلا َقّلَخ يذلا هّللا نأ اور مل وأ ]9 :ىلاعت لاق امكو

 .[قاقحالا] 460 ريد يشك لح ل عاين ع دقي
 قلخي نأ ئَلَع رداقب ضرألاَو تاَوَمّسلا َقَلَخ يذلا َسْيَلوُأ» :ىلاعت لاق امكو

 .[سي] 4 69 ميلعْلا قَالَا وهو ئَلب مهلثم

 عيطتسي هنإف هللا نوزجعي ال مهنأب نيكرشملا بيهرت اهتراشإب ديفت ةيآلا نإو

 .مهريغ قلخو « مهكالهإ

 ىلوتي وهو «ةرخآلا ىف هدنع مهؤازجو ءايندلا ىف هللا ةضبق ىف مهنإو
 . ىصع نمل باذعلابو نسحأ نمل ناسحإلاب ءازجلا

 ناطيشلاو عوبتملاو عباتلا نيب ام

 :ىلاعت هللا لاق

 هريؤ سلسل يمال 2 مولا_س اس مس رس هس ا ل سر

 ًاوريكتساَنِذْلِل اٌوتفعضلا َلاَفَف اعيمجَوَنِلأوْرَرَيَو
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 دي باَدَع مهل تييدطلاَنِإُلَسِق نِم نوُمسحرش

 ىذلا ناطيشلا مهلوأو ةاصعلا نيب نوكت ىتلا ةبواجملا ناروصت ناتيآلا ناتاه

 نوعوبتملا ءادتبا اهاوغتسا ىتلا ةقبطلاو «نيصلخملا هللا دابع الإ سانلا نيوغيل مسقأ

 ءالؤهو «ةزعلاو لاملاو ىويندلا هاجلاب سانلا ىلع ءالعتسالاو رابكتسالا ىوذ نم

 .ةعئاطلا ١2)تاعّمإلاو ةعباتلا ةقبطلا نوكتف مهريغ ىف نورثؤي

 ىلإ نايصعلا ىف ايندلا نم ءادتباو نيعوبتملل نيعباتلا لاوقأ هناحبس هللا روص
 هللا مامأ اورهظ ىأ . اعيمج هّلل اوزربو 8 :ىلاعت لاقف «لالضلا ىلإ مهوذخأ نم
 هللا مهثعب نأ دعب كلذو ءرضت الو عفنت ال ادادنأ هب اوكرشأ ذإ ,هوصع دقو اعيمج

 اوبذك دقو ملا مامأ اوناكف رشحلا موي مهعمجو مهروبق نم مهرشنأو «ىلاعت

 ريبعتلاو ء[دعرلا] 2# . ديدج قلَخ يفل انتَ ابارت انك اذئأ .. . # :اولاقو «هئاقلب

 هنأ ىلإ ةراشإ :اعيمجو ءايندلا ىف مهلاوقأ نالطبل نايعلاب ريكذت هيف « اوزرب »ب

 ىدي نيب اوناكو «ىمجعألاو ىبرعلاو ءدوسألاو ضيبألاو عوبتملاو عباتلا عمج دق

 :ءافعضلا © اوَرَبْكَمَسا نيذّلل ءاقعَضلا لاَقَف ظ :ةينآلا ةبواجملا تناكو ءهدحو هللا
 :فعضلاب نوفصتي نمم عاونأ ةثالث لمشي فيعضلاو «فيعض عمج

 هلعف وأ هلوق ىف هريغ دلقي نم وهو :ةعمإ عمج )١(
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 ٠ الل للم

 از تح

 ال نيذلا ءايندلا ىف مهتشيعم ىف نولذرألاو ءارقفلاو ءاقرألا : مهلوأ

 .ناميإلاب اهوليزي مل ةلذ مهيفو اًئيش مهرمأ نم نوكلمي

 مهريغ نوعبتيو ةركف ىندأب نوضري نيذلا مهريكفت ىف ءافعضلا : مهيناثو

 ىف ءافعض مهف مهلام ىف ءايوقأ اوناك نإو «ةناكتسا ىف لب «ليلد ريغ نم اعابتا

 .ليلد نود ةوقلا نوعبتي نيذلا : مهثلاثو

 انإ 8 :لالضلا ىف ةدايقلاو ةهاجولا ىوذ ءاربكلا نم اوربكتسا نيذلل نولوقي

 وه ريبعتلا ىنعم نوكيو «(هب تعن رذدصم وأ «عبات عمج عبتو ,# اعبت مكل انك

 نم هّللا باذع نم اًنع نونغم متنأ لهَف» مهل دوجو ال مهنأك ةيعبتل تلا ىف لاغيإلا

 متنأ له ةيعبتلا هذه ببسب ىأ ءاهلبق ال ببس اهدعب ام نأ ىلع لدت ءافلا «ءيش

 ةيناثلا نمو «ضيعبتلل ىلوألا 4 نه# ءىش نم هللا باذع نم اباذع انع نونغم

 نم ردق ىأب انع نولغم متسل ىأ .عوقولا راكتإل ىراكنإ ماهفتسالاو «قارغتسالل

 . باذع

 ؛ىراكنإلا ماهفتسالا اذه نع اوباجأ دقف «قحلا نع اوربكتسا نيذلا باجأ

 هللا اناَده ْوَل» :نيلئاق مول ال ثيح ةمالملاو خيبوتلا ىنعم نم ولخي ال ىذلا

 ول ءءاوس ىلع اننأ ىنعملاو #2 صيِحُم نم ان ام انربص مآ انعِزجأ انيَلَع ءاوس مكانيدهل

 انل اعبت متنك ذإ مكنإو «متللضف انللض انكلو هيلإ مكانيدهل قحلا ىلإ هللا اناده

 نم ةيعبتلا ىف مهيلع موللا ءاقلإ نم مالكلا اذه ولخي الو ءانل عقو امب اوضتراف

 .ةنيب نع اوعبتي نأ مهيلع ناك مهنأ ىلإ مهيلإ نوريشي مهنأكو «ريربتو ريكفت ريغ

 نيعئاط اهتبغسم قوذن نأ انيلع لالضلا ىف انعقو دقو اننإ :مهل نولوقي مث

 نمنع مكل نا امَف .. ١ :اولاقف ءاربكلا حرص ىرصخأ ةيآ ىفو «نوربجمم اننأل

 . [فارعألا] < 69 نوبسُكت متنك امب باَدعْلا اوُقوَدَق لضَف



 ميهاربإ ةروس ريسسفت ا 6
 ل لل

 يي امه لجبل
 ءاوس « صحم نم اَنَل ام انربص مَأ انعِزَجأ انيَلَع ءاوس :نولوقي ةيآلا هذه ىفو

 عنمي ال ربصلاو ءانع رشلا لوحي ال عزجلاف ءانربص مأ انعزج انيلع ىوتسي اهانعم

 نم ةاجنم ىأ .4 صيحُم نم اَنَل امإ» :مهلوقب ةيوستلا هذه اورسف دقو .ىذألا

 صاح نم :صيحمو ءاهريغ ىلإ لاحلا هذه نم لوحتم وأ هنم برهم وأ ؛باذعلا
 ىلع لوقلا جرخي نأ امإ انه صيحمو ؛لوحت نم انلام ىأ ؛لوحتلا وهو ءاصيح
 ردصم وأ «ناكملا اذه نع لوحت انل ام ىأ «منهج مهناكمو «ناكم مسا صيحم نأ

 . هلل رمآلاف .هيف نحن امع لوحت انل ام ىأ « ىميم

 مهلالض ردصسم ناطيشلاو «عوبسملاو عباتلا نيب ىتلا ةبواجملا ىه كلت
 4رمألا يضُق امل ناطيشلا َلاَقو ط :جان ريغ هنكلو مهيلع جرفتملاك وهو مهئاوغإو

 دعو مكدعو هللا نِإإ9 ,صقن الو درم هللا مكمل نكي ملو .هيف لصفو مكحأ ىأ
 رداصلا تباثلا حيحصلا رمألا ىأ «ةينايب ةفاضإلاف ءقحلا وه دعو ىأ 4 قحلا

 ىف لعفلاو «باقعلاب هتفلاخم ىلعو باوثلاب هيلع ىزاجي ىذلا وهو ءهكلام نم
 اوجرخت الو «هوعيطت نأ مكيلع ناكو «هيف رش ال ريخو «هيف ررض ال عفن هتاذ

 . هيلع

 فصصو نم موهفم هنأل ؛هلعو فصو ركذي ملو 4 مكتفلخأف مكتدعوو »
 نم موهفم هنأل كرتو «لالضلا الإ قحلا دعب اذامف «لطاب هلباقمو قحلا هنأب لوألا

 نم نوكي امب الإ دعي ال هنإ ناطيشلا هب دعي اميف بهاذم بهذت ىكلو «قايسلا
 اناعمإ لطاب نم رثكأ لب طقف الطاب سيل وهف ءرشلاو ثبعلاو «راوبلاو داسفلا هئارو
 مكسوفن تعدوأو «ةلطابلا ىنامألا مكتينم ىأ 4 مُكَتَفَلَخَأَف » :هلوقو ءرشلا ىف
 هللا هنعل  هيلإ فالخإلا دانسإو «قح هنأ هوبسحتل ءوسلا مكل تنيزو «ماهوألا

 ةينمأ ىف هب ىقلأو دعو ام بذك نايبو «ىلاعت هللا نم فالخإلا نأ عم - ىلاعت

 هنأل فلخأ ىذلا وه هنأكف ءءاوغإ هنأو لطاب هنأ ملعي دعي وهو هنأ نايبل ؛سانلا

 .لالضو مهو وه لب ةقيقح ال بذك هنأ ملعي
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 كلل اللولو االول االاااإإ الملل

 ا بل

 مكيلع يل ناك امو 9 :لاقف «هوعاطأ مهنأل مهتيكبتل ناطيشلا هجتا كلذ دعب

 وأ طلست ىأ نم ةيلاخلا ىتوعد متبجأ ىأ .4 يل متبجَتساَف مُكتوعَد نأ الإ اطلس نم
 ؛مكيلع تناك امنإ «ىلع ىل مكتعاط ةعبت تناك امف «هل نيبيجم كلذ نيبلاط ليلد
 قلاخلا وهو «هللا رمأ مكمامأ ناك دقل 4 مكسفنأ اومولَو ينومولت الف :لاق اذلو
 ناهربلا نم ةيلاخلا ىتوعد مكمامأو ةتباثلا ةلدألا هعمو «قحلا ىلإ مكاعدو «ئشنملا

 متيصعو ىنومتعطأف ةيفخ ةسوسو ىلإ ةنميهم ةوق مكيلع ىل سيلو «ليلدلاو
 .مكبر

 مهنأل مهوعقوأ نم نومولي مث رشلا ىف نوعقي امئاد سيلبإ عابتأ نأش اذهو

 نآل ؛ثيغتسي ال هنإو «هيف هنأب خرصي وهو «باذع هل ناطيشلا نإو «مهوعاطأ

 انأ امإ» :هلوق هناسل ىلع ءاج اذلو ؛ادحأ ثيغي نأ عيطتسي الو هثيغي ال ادحأ

 هل ثيفملا خرصتسملل بيجملا وه خرصملا 4يخرصمب متنأ امو مكخرصمب

 «ىتئاغإ نيعيطتسمب متنأ امو مكتثاغإ عيطتسمب ىنعملو ثيغتسملا وه خراصلاو

 نم هب سوسو امو دقتعا امو لمع ام ةبغم لمحتي نأ لك ىلعو ءانب لزان باذعلاف

 .رش
 ,4 لبَق نم ينومتكر شأ اًمب ترفك يّنِإظ :هلوقب مهلالضو هلالض نلعأ دقو

 ىنإ :ىنعملاو «نيريدقتلا ىف ىنعملا فلتخي الو ةلوصوم وأ ةيردصم انه (ام)

 ىف مككرشب نآلا ترفك ىأ «لبق نم مكتدابع ىف ىنومتكرشأ ىذلاب ترفك
 مهنأ عم ىنومتكرشأ :لاقو ءاّئيش هب كرشأ ال هدحو ىلاعت هللاب تنمآو ءايندلا

 اوناك مهنأ هيلإ بسن ملف .اناثوأ نوكرشي اوناك لب ناطيشلا نوكرشي اوناك ام ارهاظ

 «مهليوستو وه هتسوسوب تناك ناثوألا مهتدابع نأ كلذ نع باوجلاو ؟هنوكرشي

 :ىلاعت هلوقو «ىلاعتو هناحبس هللاب هنوكرشي اوناك مهنأكف ءاهل ةقيقح ال مانصألاو

 هللا نأ ملعي ناثوألا ةدابع نيزي ىذلا وهو هنأ عم «نآلا رفكي هنأ ديفت 4 ترقك ©

 ريغ وهف «لالضإو ءاوغإ هلمع نأو «هاوس دوبعم الو «ةدابعلل قحتسملا وه هدحو
 .اهب هرفك نلعي نآلا هنأ :كلذ نع باوجلاو «لبق نم اهب نمؤم
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 4 الللشش اللتان طخ خطاط لخ مطاط خل الاانا للامم ط الان لطكاللل لانا للامم مخاط تاالال اماما لاك طاتللل ااا طااااااأاناخنل1
 دا رسل

 لآم نونمؤملا ملعيل سيلبإ مهخيشو .ةاصعلا لاح ىلاعت هللا روص نأ دعب

 مهل اعيجشت نينمؤملا رظتني ام هناحبس نيب ءايندلا ىف هبابسأ اوبنتجيف نايصعلا

 اولمعو اونمآ نيذلا لخدأو # :هناحبس لاقف «قحلا قيرط وهو مهقيرط ىف اورمتسيل
 . راهنألا اهتحت نم يرجت تانج تاحلاملا

 لعافلا ام ىأ «مهلخدأ ىذلا نمو «ءلوهجملل ءانبلا 4 اونمآ نيدّلا لخدأو

 غئاس كلذ نإو .ةكئالملا مه لعافلا نإ :اولاق ءلوهجملل ىنبو ركذي مل ىذلا

 ظفل ركذي مل نكلو .مهلخدأ ىذلا وه هناحبس هللا نإ :لوقت نأ حصيو «ميقتسم

 ىنعملا اذه ىلإ ىدؤي لوهجملل ءانبلاف «مهلمع ءازج كلذ نأ ىلإ ةراشإلل ةلالجلا

 ىأ 4 مهبر نذإب © :ىلاعت هلوقو « مهلامعأ ىلع ةنجلا ىف لاخدإلا بيترت وهو

 ةنحلا لوخد ببس ركذ دقو «تبسك ام سفن لكل نأ نم هبتر امو «هرمأو هاضرب

 :نارمأ ةنجلا لوخد ببسف © تاحلاّصلا اولمعو اونمآ َنيِذّلا ا :لوصوملا ةلص ىف

 :ىلاعت لاقو .حلاصلا لمعلاو فب ناعذإلاو هقيدصتو قحلاب وهو ناميإلا

 حصلاو «ضئارفلا ءادأ نم ةحلاصلا لاعفألا ىأ .# تاحلاّصلا اولمعو

 تاحاصلاف .سانلل ةعفنملا هجو هب دصقو «هتاذل عفان وه لمع لكل ماع فصو

 .بيطلا لوقلاو بيطلا لمعلاو ةيعرشلا ضئارفلا لك لمشت

 هب قطنت ام نإ :لوقن امنإ ءالوأ ناميإلا نم اءزج لمعلا نوكل ضرعتن الو
 .نينمؤملل دعأ ىذلا باوثلا قاقحتسا نم ءزج لمعلا نأ اهتاليثمو ةيآلا

 نم ىرجت راهنألاف .ميقملا ميعنلا اهنأب ةنجلا ىلاعتو هناحبس هللا فصو دقو

 اهراجشأ ةللختم اهيف ىرجتف ءراجشآلا تحت نم ىرجت راهنألا نأ ىأ ءاهتحت

 ةرضخلاو «ىرجي ءاملا رلذنمو «لالظلاب سفنلا ةعتم نوكتو ءاجيهب رظنملا نوكيف

 :ىلاعت لاق اذلو ؛ مالسلاو ةمآلاو فالتئالاب ىحورلا سنألا كلذ عم نوكيو

 نيب ىرجي امك « اًميثأت وأ امو والت سيلو 2 ةيحتلا نولدابتي 0 / مالس اهيف مهتيحت م

 .مهئارو نم ناطيشلاو عوبتملاو عب ءباتلا نيب رانلا لهأ
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 هوه
 يي

 .قحلا ةملك امهيناثو «ناميإلا امهلوأ :نارمأ رفكلاو ناميإلا نيب قرفلا نإو

 ةملكو «قحلا ةملك ىلاعت هللا لّثم اذلو ؛ناميإلاو ربلا ىلإ ىدهت قحلا ةملك نإو

 :هتاملك تلاعت لاقف «نيلثمب رفكلا

 يف اعرف تبا اهل بط ٍةَرَجَشَ هبط هم الم هللا برص في رت ملأ
 . 4 اهّبر نذإب نيح لك اًهلكأ يت دوت 9) ءامّسلا

 « ىفنلل ىهو (مل) ىلع لخد دقو «ىفنلا ىنعمب عوقولا راكنإل ماهفتسالا

 ىلع تابثإلاو ....الشم هللا برض فيك ىرت دقل «ىنعملاو «تابثإ ىفنلا ىفنو

 .هيلإ رظنلا هيجوتو هيبنتلاو تابثإلا ديكأت ىلع لدي وحنلا اذه

 دقل ىأ 4 ...الّثم هللا برض فيك 9 :لاق .«فيكلاو لاحلا ىلإ هجتم ملعلاو

 ةملك الشم نيب فيك :ىنعملاو «نيب ىنعمب برض «لثملا هللا برض ىف لاحلا ىرت

 .ءامسلا ىف اهعرفو تباث اهلصأ ةبيط ةرجشك ةبيط

 تابثب ةتباث «ضرألا قورع ىف ةدتمملا اهروذجب ضرألا ىف « تبا اهلصأ
 تلع املكو .«ءامسلا ىف ةدتمم اهنوصغ ىأ 4 ءامّسلا يف اهعرفو ءروذجلا هذه

 .ءاهعورف عم تلدتو ءاهتارمث ترثك اهيف اهعورف تددتماو ءامسلا ىف ةرجشلا

 .ءامسلا ىف اهعورف ىأ «تاءارقلا ضعب , ىف امك عورفلا عرفلا نم دارملاو

 ال ةمئاد اهتارمث نأب فصو ام قوف ةرجشلا هذه بيط هناحبس فصو مث

 لك ىفف اهتارمث ىتؤت ىأ .4 اهب نذِإِب نيح لك اهلك ي يتؤت )» :ىلاعت لاقف ٠  عطقنت

 .اهبر نذإب اهعانيإو «نيح

 ةتباث اهنأ ىف اهبيطو «ةبيط اهنأب هناحبس اهفصو دقو «هب هبشملا ىه ةرجشلاو

 .اهبر نذإب نيح لك اهلكأ ىتؤت اهنأبو «ةعفترم اهنأبو «لصألا

 اهيف ةبيطلا ةملكلاو «ةبيطلا ةملكلا ىه :هبشملا امأف ءهب هبشملا وه اذه

 نم عبنت «لقعلاو بلقلاو سفنلا ةملك ىهف «ةرجشلا ىف تركذ ىتلا ةبيطلا رصانع

 اهبحاصب ولعت لاقت ذإ اهنإو «قحلا وهو «ىلاعت هلل صالخإب لاقف لقعلاو بلقلا
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 ىهو ؛ىوهت الو اهبحاص عفرت ىهف ءاهيلاعم ىلإ هب هجتتو ءرومألا فاسفس نع
 سفنألا ءاقبب ىقبت ةبيطلا ةملكلاو «نيح لك اهتارمث ىتؤت عفنلا ةدتمم ةدشرم ةيداه

 .ةدئفألاو سوفنلا ىيحت ةايح ةملكلاف «ةكردملا ةرصبتملا

 :ليقو ءديحوتلا ةملك اهنإ :ليق ؟ىناعملا هذه اهيف ققحتت ىتلا ةملكلا امو

 سفنلا نم ةئعبنمو اهتاذ ىف ةقداص نوكت ىتلا ةملكلا اهنأ قحلاو «ناميإلا اهنإ
 «بيطلا لوقلاو «ةبيطلا ةينلا اهيف ققحتتو همراحم نع دوذلاو «ىلاعت هللا ءاضرإل

 4« 69 ديمحْلا طارص ْئَلِإ اودهو لَوَقْلا نم بّيَطلا ىَلِإ اودهَو 8 :ىلاعت لاق امك

 ةرجش لثمك ناميإلا لثم نإ» :لاق ٌةِْلَك ىبنلا نأ سنأ ثيدح نم ىورو ء[جحلا]

 ءاهناصغأ مايصلاو ءاهعورف ةاكزلاو ءاهلصأ ةالصلاو ءاهعورف ناميإلا «ةتباث

 . «اهترمث هللا مراتحم نع فكلاو ءاهقرو قلخلا نسحو .اهتابن هللا ىف ىذأتلاو

 رومألا ىأ 4 نورْكَذَتي مهّلَعَل ساّئلل َلاَعمَألا هللا بِرْضَيَو ظ :ىلاعت لاق دقلو

 سوسحعم هنأك ريصي ىتح ىسحلاب ىونعملا نيبيف ءضعبلا اهضعب نيب ةهباشتملا

 ءاوربتعيو اوركذتي نأ مهوجريل نايبلا كلذ ىلاعتو هناحبس هللا نيبيو «ىئرم

 ىف ءىش هملع نع بيني الو ءىش لك ملعي ىذلا ىلاعت هللا نم سيل ءاجرلاف

 .ءامسلا ىف الو ضرآلا

 «بيطلاو ريخلا ىناعم لكل ةعماجلا قحلا ةملك ىهو ةبيطلا ةملكلا لثم اذه

 :اهلثم ىف ىلاعت لاق دقف ةئيبخلا ةملكلا امأ «لامجلاو لامكلاو

 0 رار ماه ام ضاق نم باية نك لول
 نوكتو ءركفلا لالضو «سفنلا ثبخ نم ثعبنت ىتلا ةملكلا ىه ةئيبخلا ةملكلا

 ثعبنت ال اهنأل ؛ةبيطلا ةملكلا ضيقن ىلع ىهف ةمئأ اهتياغ ىفو «ةمئأ اهثعاب ىف

 بترتي امو ءاهجئاتن ىف الو ءاهعقاو ىف ةبيط نوكت الو ءهلوسرلو هلل صالخإ نم

 ىلإ ىدهي هنإف قدصلاب مكيلع» :وكَك ىبنلا لاق دقو «بذكلا اهحضوأو ءاهيلع

 ءاقيدص هللا دنع بتكي ىتح قدصي لجرلا لازي الو «ةنجلا ىلإ ىدهي ربلاو ربلا
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 لازي الو «رانلا ىلإ ىدهي روجفلاو ءروجفلا ىلإ ىدهي هنإف بذكلاو مكايإو
 . '7اياذك هللا دنع بتكي ىتح بذكي لجرلا

 قوف نم َتّفَمْا 8 اهنم ةدئاف ال ىتلا ةئيبسخلا ةرجشلاك ةثيبخلا ةملكلاو

 ءاهحطس ىلع ىه لب «ءضرألا نطاب ىف ةدتمم عوذج اهل سيل اهنأ ىأ ,4 ضرألا
 اهل سيلف ضرألا قوف نم اهتثج ترهظ ىأ © ضرألا قوف نم َتْنَتِجا آل ىنعمو
 قورع ىف صوغت روذج اهل سيل ىتلا تاتابنلا عاونأ ضعبك اهيف دتمت روذج

 نم ىدؤملاو «ءضرألا نطاب ىف تابثو رارقتسا ىأ راق نم اهل اما «ضرألا

 اهنإ لب «هيف ءاقب اهل سيلو ءدوجولا ىف شيعت ال ةثيبخلا ةملكلا نأ هيبشتلا اذه

 بذكلاو ةميمنلاو ةياعسلاك ءاهتقو رادقمب رارضألا نم لزنتو اهنامز ءاهتناب ىهتنت

 اهتبقاع نكل ءرضت دقو اهنامز رادقمب الإ دوجو اهل سيلو «ةبيغلاو ةعيدخلاو

 .هدحو قحللو هلل نوكي امو «ةبيطلا ةملكلا الإ ىقبت الو «ءىبو اهماعطو ؛ةميخو

 ١ :لاقف ؟ةئيبخ ةملك ىف لوقت ام ءاملعلا ضعبل ليق هنأ ْهَتْقيَك ةداتق نعو

 ىتح اهبحاص قنع مزلت نأ الإ ادعصم ءامسلا ىف الو ارقتسم ضرألا ىف اهل ملعأ
 تلق نيذلا نم انلعجاو «لوقلا ثبحخ انبنج مهللا .«ةمايقلا موي هبر اهب ىفاوي

 .[جحلا] © / 69 ديمحلا طارص ئلإ اودهو لوقلا نم بطلا ىلإ اودهو !» :مهيف

 هللا لضيو ةرخآلا يفو ايندلا ةاَيَحْلا يف تباّنلا لوقلاب اوآ نيا هللا تبني

 4 9 ٌءاَشي امها َلعفَيو يملاظلا

 هب مزجلاو قحل ١+ ىلإ نانئمطالا مهعور ىف ىقلي نأب اونمآ نيذلا هللا تبشي

 اضرلاو ءهب لمعلاو قحلاب قطنلا نع ديحي ال هيلع تابشلاو «هاضتقمب قطنلاو

 بحاص نأ ءاملعلا ررق دقلو .4 تباّثلا لوقلاب » :هناحبس لاق اذلو ؛هجئاتنب

 «صالخإلاب اهيف هللا ىقلي هفيلكتل ةذفنملا هللا مكحب ةيضارلا ةنئمطملا سفنلا

 لمعتو قحلا لوقتف نمؤتف كردتف «هللا رونب قرشت سفنلا لعجي هلل صالخإلاو

 .هجيرخت قبس 2230
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 ىنعمف «هيهنو هللا رمأب ميقتسملا ىعامتجالا كولسلا كلذ دعب نم نوكيو «هب

 حصيو «لطابل لزلزتي الو .قحلا مئاعد ىلع موقي ىذلا لوقلا 4 تباَتلا لوقلاب ز»
 تبثي ال هنأل ؛لوقلا ىلإ تفيضأو «لوقلا بحاصل ةفص تابشلا نإ :لوقن نأ
 امو «ناطيشلا ماهوأ الو ىوهلا ثباوع هلزلزت ال ىذلا هبحاص تابش الإ لوقلا

 .ةجحلاب تبشي ىذلا وه تباثلا لوقلا» : ةَيقْيَك لوقي ذإ ىرشخمزلا هلاق ام مكحأ

 هب مهتيبثتو ءهسفن هيلإ تنأمطاو «هدقتعاف هيف نمكتو «.هيحاص بلق ىف ناهربلاو

 باحصأ مهنتف نيذلا تبث امك ءاولزي نل مهنيد ىف اونتف اذإ مهنأ ايندلا ىف

 اذإ مهنأ ةرخآلا ىف مهتيبثتو «مهموحل تطشمو ريشانملاب اورشن نيذلاو دودخألا

 ملو اوتهبي ملو اومثعلتي مل مهنيدو مهتادقتعم نع داهشألا فقاوت دنع اولئس

 .(«رشحلا لاوهأ مهريحت

 ىف لخدي ةديقعلا ىف ربصلا لمشي امك تباثلا لوقلا نإو «قدص مالك اذه

 هل ةنهادم لطابلا لوق نع عانتمالاو «مكاحلا ةحيصن ىف قحلا ىلع تابثلا همومع

 ريغ ىف اهلوق لاحلا تضتقا املك اهرركيو هللا قتا :ملاظلا مكاحلل لوقيو

 ؛مكاحلا بلق ىلإ قحلا لاصيإ لجأل روادي نأ ةمكحلا تناك اذإ الإ «ةبراوم

 مضهيل قحلا غيوست اهنمو «ةسايس ملعللو «ةسايس لوقللف ءهسفن ىف هغيوستو

 مامإلا لعلو ءهيف شيعن ىذلا نمزلاك داسفلا نامزأ ىف اصوصحخو «هانعم

 ىف تباثلا لوقلا نع مهتوكس الإ نيملسملا عيض امو ؛هلثم ىف شاع ىرشخملا

 4 ءاشي ام هللا لعفيو نيملاظلا هللا لضيو :ىلاعت هلوقو .ةرحخآلا ىفو ايندلا ةايحلا

 مهدري الو هيف اولغوأ ةلالضلا قيرط ىف اوراس اذإ مهنأ نيملاظلا لالضإ ىنعم

 نيملاظلاب مهفصوو «هتياهن ىلإ هيف نوريسي هناحبس مهيكزي لب هنع ىلاعتو هناحبس

 داقتعالا ىف ملظلا لمشي ىذلا ملظلا قيرط ىف ريسلاب نوءدبي مهنأ ىلإ ةراشإ هيف

 .مهتالماعم ىف سانلل ملظلاو ءرشلا قيرط ءاضتراب سفنلل ملظلاو كارشإلاب
 . مهداقتعا ىف مهئاذيإو مهنيد ىف سانلا ةنتفو

 .نولأسي مهو لعفي نع لأسي ال ءديرملا راتخملا هنأل ؛# ءاشي ام هللا لعفيو »
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 للملا للاب بم للللل

 أ بح

 فتكي ملو «نيتبقاعتم نيتلمج ىف نيترم ركذ ةلالجلا ظفل نأ ظحاليو
 ام هللا لعَفيو َنيملاَظلا هللا لضيو )» :هناحبس لاقف .هعضوم ىف رهظأ لب رامضإلاب

 ةراتخملا هتدارإ ديكأتو ءايناث هناطلس لامك نايبلو ءالوأ ةباهملا ةيبرتل كلذو « ءاشي
 .ماعنإلا ىلو هللاو ءاثلاث ةميكحلا هتئيشمو

 اهركم ءازجو ةمعئلار مك ءازج

 :ىلاعت لاق

 هظرع و رار ع8 جلل 4م
 افك هَلأَت مكاو َديَنِذَلاَِإَرَ 2

 حسبو هئولَصَيمَهَج 00 )اولاد مهموم

 0 أ أ هلاوْلَعَحَو مقجح خا اس س جم

 لق ولحس نعال دادي أولعجو (ي راَرَعْلا

 ينأى ِداَبْعْل لف (ي) راَئلََلِإمُكَرِصَم نعت
 هكا 0061 وبا مج 3 سس هس 2

 هيب اًرِسمُهَسرراَمِأففْسَو َةرلََصلاوميِقي ومما

 َقلَح ىلا هدأ ين لكحل ويفعل مديني
 هت 16

 َيرْخُأَفهَم امساك ِولَرَْأَو َصْرالاَو توم
 َقرَجَسِل كفل كلَرَحَس 8 و اقدر ِتَرمّتلاَنِم هب

 سو ايز) ردها الر اًرَخَسَو وَمَا ِرْحَسْلاِف

 9 ربل رسولَ َسمّقل
 هلاَت معن اود نإ !وةوشْلأَساَملُكص نيكو

 9 راهك ُمولَظَل نه الأ كرم وُسْحاَل
4 
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 اللللا اممم العلم 1ع 1 لالا( ا[! الالام مخمل!!! ااا |||!!!

 ا رحل

 هللا ةمعن ليدبت ىنعمو «ءىش لدب ءىش لعج وأ «ليوحتلا هانعم ليدبتلا
 لدب اولعج مهنأ 4 ارفك هّللا تمعن اوُلََب نيِذّلا ىَلِإ رت مَلَأاظ :ىلاعت هلوق ىف ارفك
 ىف اهب اوعفتني نأ لدب ةمعن اوطعأ نيذلاف ءارفك ركشلا بجوتست ىتلا ةمعنلا

 معنأ ىذلا معنلا ىوذ نم نوريثكو ءاهب اورفك اهيلع ركشلا نم اهعضوم اهعضو

 ىف هاجب هيلع ىلاعت هللا معنأ نمو ءارفك هولعجف هب اولعتسا ءارشلاب مهيلع هللا

 اورطبو ءاربكو ةسرطغ مههاج اولعجو ءاولعتساو اوظلغتساف ءارفك هولدب ايندلا

 «مارحلا تيبلا لوح مهماقمب ىلاعت هللا مهمركأ ةيلهاجلا ىف ةكم لهأ كلذكو

 هيلع اوعضو هتراهطو هتنادس ىلع اوموقي نأ لدبف «مهيلع اهب هللا معنأ ةمعن كلتو

 ثعبب ةيرشبلا ىلعو مهيلع هللا معنأ كلذكو ءارفك ةمعنلاب اولدبتساف «ناثوألا

 ىتلحرب مهيلع ىلاعت هللا معنأو «هباحصأو هوذآو هودناعو ارفك اولدبف ٌْلِكَك دمحم

 اهيلإ حورتو رجاتملا اهنم ودغت ةيبرعلا دالبلا طسو ةكم نوكت نأو «ءاتشلاو فيصلا

 كلذكو «تحسلا اولكأو «ةيلهاجلا ابر اهوذختاو ءارفك اهولدبف ماشلاو نميلا نيب

 اولدبو اوريغف باتكلا ملع ىلاعت هللا مهاطعأ ءرفك ىلإ هللا ةمعن اولدب دوهيلا

 اولكأو سانلا اوملظو ءهؤابحأو هللا ءانبأ نحن اولاقو «سانلا ىلع اولاطتساو

 4 69 ... ليبَس َنيَبمَأْلا يف اَنيَْلَع سيل ... 8 :اولاقو «ةوشرو اتحس مهلاومأ
 .اذكهو «[نارمع لآ]

 نأ لدبف «ةمعتنب هيلع هللا معنأ نم لك لمشت ةماع ةيآلا نإ :لوقن اذلو

 بسب مهنأو ءارفك نوكتف «لالضلاو نايغطلل ةادأ اهذختي اهعضوم ىف اهعضي

 راد مهُموَق اوُلحَأو ١» نورفكيو هل اقيرط ةمعنلا نومدختسي ىذلا نايغطلا كلذ

 كلذ نوكيف لذلا ىلإ ةيناسنإلا ةزع نم مهموق نولزني ىأ «كالهلا ىأ .4ٍراوبلا
 نودسفي نيذلا مه اهنورفكي ىتلا معنلا باحصأو «كالهلا ىلإ مهرادحنال اقيرط

 دوحجلاو رفكلا عويشب ماوقألاو ممألا ءانفو «ءانفلا ثيح ىلإ مهنوذخأيو , مهماوقأ

 .اهيف
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 لل لولا لا وللا كك

 2س 1

 ةمعنلا ركش ليدبت هانعم ءارفك ةمعنلا ليدبت نإ) :ىرشخمزلا لاق دقو

 هللا ةمعن ركش ىأ .4ِهّللا تمعن اوُلَدِب 8 :لاقف ةريثك اهوجو ركذ دقو ءارفك

 ركشلا اوريغ مهنأكف ارفك هناكم اوعضو مهيلع بجو ىذلا اهركش نأل ؛ ؛4 ارفك

 ء[ةعقاولا] © 4 65 نوبذكت مكنأ مكقزر نولعجتو 9 هوحنو اليدبت هولدبو ءرفكلا ىلإ

 اولدب مهنأ وهو ءرخآ هجوو .هعضوم بذكلا متعضو ثيح ؛مكقزر ركش ىأ

 نيفوصوم «ةمعنلا ىبولسم اوقبف ءاهوبلس اهورفك ال مهنأ ىلع ارفك ةمعنلا سفن
 مهلعجو .همرح ىلاعت هللا مهنكسأ ةكم لهأ مهو «ةمعنلا لدب مهل الصاح رفكلاب

 ركشلا نم مهمزل ام لدب هللا ةمعن اورفكف ِةَِلَذ دمحمب مهمركأف هيبنب مارك
 اورفكف «نيتلحرلا مهفاليإل ةعسلاو ءاخرلا ىف ةمعنلاب هللا مهباصأ وأ «ميظعلا

 نيح كلذك ةمعنلا لدب رفكلا مهل لصحف «نينس عبس طحقلاب مهبرضف «هتمعن

 «مهقانعأ ىف اقوط رفكلا ىقبو «ةمعنلا مهلع تبهذ دقو ءردب موي اولتقو اورسأ

 ةريغملا ونب امأف «ةيمأ ونبو «هريغملا ونب «شيرق نم نارجفألا مه ةََِط رمع نعو
 مامإ اهركذ هوجو هذه .«نيح ىتح اوعتمف «ةيمأ ونب امأو ءردب موي مهومتيفكف

 ظفل نوكي نأ الإ ةعامج وأ دلبب نآرقلا مومع ديقن ال نحنو ءىرشخمزلا نايبلا
 سوفنلا لاوحأل نايب هيف انه ظفللاو ءميمعتلا لدب صيصختلاب ىحوي «ميركلا

 صيصختلا نم اهئالخإ دعب هوجولا ةصالخو ءاهبر رمأ نع ديحن امدنع ةيناسنإلا

 فذح ىلع مالكلا نوكيف ءركشلا ىف ليدبتلا نأ ىلإ هجتت اهنأ ليبق وأ موقب

 اهب اوعفتني ملف ةمعنلا تاذ ىف ليدبتلا نوكي وأ ءارفك ةمعنلا ركش اولدب «فاضم

 .ارفك اولدبو بيطلا عافتنالا

 ايندلا ىف كالهلا راد مهولحأف مهماوقأ ىلإ داسفلا ىرس كلذبو

 سئبو اهنولصي منهج » :ىلاعت لاق اذلو ؛منهجب ةرخآلا ىفو ناوهلاو لذلاب

 . © (59 رارقلا

 ءاهب نولطصي نارينلا نم دشأ كاله نأو «كالهلا رادل نايب فطع منهج

 هللا اهمذ اذلو ؛ةياهن أوسأ نكت اهنإو ءاهل ادوقو نونوكيو ديدشلا اهرح مهب طيحي
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 ديرأ ردصم رارقلاف «مئادلا رقملا سئب ىأ «رارقلا سئبو 8 :هتاملك تلاعت لاقف

 اوهتنا ىتلا لاحلا وهو «منهج ىف رارقلا تاذل مذلا وأ «ناكملل مذلاف «ناكملا هب

 .اهيلإ

 ذاختا وهو «ىلاعت هللا ةمعن هب اولدب ىذلا رفكلا دشأ ىلاعت هللا ركذ دقو

 : ىلاعت لاقف ةدابعلا ىف هل ءاكرش دادنآلا

 . < © راّثلا ىَلِإ مكر يصمم َنِإَف اوعَتمت لق هليبس نع اوُلْضِيل ادادنأ هلل اولعجو

 راد مهموق اولحأو اولدب دقف .4 ارفك هللا تمعن اولدب 8 ىلع ةفطاع واولا
 وهو «لصآلا ىلاعتو هناحبس هللا لعجو ءادادنأ هلل اولعجو اهنولصي منهج راوبلا

 رشلا ببس اهب ةلاطتسالاو ءاوهألا ىف سامغنالا نآأل كلذو ؛هتبوقع ةجيتنو

 .ىداقتعالاو ىركفلا فارحنالا هنم ناك ىلاعت هللا ىسن نمو «ىلاعت هللا نايسنو

 « لثامملا وهو ءهذن عمج دادنأو , ادادنأ هلل اوذختا اهانعم 4 اولعجو اف

 ادادنأ اهوذختا مهنكلو «هلالج لج هلل ةلثامم ادادنأ تسيل ةهادبلاب ناثوألا هذهو

 الو عمست ال ىتلا راجحألا نوكت فيك ذإ ؛مهريكفت داسفو مهئاوهأو مهماهوأب

 .كلذك اهولعج مهنكلو ءهنل ادادنأ عفنت الو رضت الو « رصبت

 ةيناثلاو ءايلا مضب امهادحإ :ناتءارق اهيف © هليبس نع اوُلْضيَل !» :ىلاعت هلوقو
 «ناترتاوتم امهو اددع مهنود نم ةءارف ةيناثلاو ءعارقلا ةرثك ةءارق ىلوآلاو ءاهحتفب

 ريغ اماد ام نيحيحص ناينعملا نوكيو ءهيف بير ال انآرق امهيتلك امهدعن نحنو

 .نيترتاوتم نيتءارق ىف كلذ نوكي نأ نكمي الو «نيضراعتم

 راجحألا هيف اولعج ىذلا لهجلا كلذب ىلاعت هللا ليبس نع اولضيل ىنعملاف

 سنج نم امئاد ةبقاعلا ذإ «لالض هتبقاعو «كاله هتاذ هنإف «ىلاعت هلل ادادنأ

 0 3 8 | علو < 0 0
 .ًاهباملقعم نسسج نم امثا هجيتنلاو اهتاريؤوم 9 3 ٠ 5 5 2 ذطمّنإ
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 اال ١
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 ءاذيإو «نيدلا ىف ةنتفلاب مهريغ لالضإ ىلع نولمعي اهب اولض اذإ مهو
 . مهنم ةيرخسلاو «قحلا ةاعد بسو نينمؤملا

 ناك ةجيتنلا نإ :لوقنو «لالضلا ريغب اهوذختا مهنإ :مهلئاق لوقي دقو

 مهلالض ةجيتنلا نوكتل ةبقاعلا مال ماللا نإ :اولاق كلذلو «لالضإلا وأ لالضلا

 مث «ةيمدآ لاكشأ ىلع ةراجح اوعنص مهنأ كلذو ؛اهسيدقتل مهريغ لالضإو ؛اهب

 .اهب الالض اهودبع مث «ةيفخ ىوق اهيف اومهوت

 ةدابعب مهارغأ ىذلا نإ 4 اوُعّتمَت ١ :لوقي نأب نيمألا هيبن ىلاعت هللا رمأ دقو
 تاوهشلاو ءاوهألا ىف مهسامغناو مهلوقع لالض وه هلل ادادنأ اهذاختاو راجحألا

 هيبن ىلاعت هللا رمأف «مهئاوهأب نوعتمتسيو رومألا قئاقح ىف نوركفي ال مهلعج ام
 ةيركفلا مكدسافمو مكتاوهأو مكعدمت ىف اورمتسا ىأ «4اوعّمَمَت 9 :لوقي نأب

 ىلإ مكريصم نإف اورمتسا ىأ ؛ديدهتلل لب بلطلل رمأ اذه سيلو «ةيريسفتلاو

 ام عنصاف حتست مل اذإ» :ْةِْكلَي هلوق ىف امك رمآلا ةعيصب ال ةجيتنلاب ةربعلاف «رانلا

 «لامعألا لذارأ ىلإ ءاوهألاو قالخألا دسافم ىف راحدنالا ةجيتنلاو «2372:تئش

 مهنأو ءرضاحلاب عتمتلا ىف مهسامغنال مهنأب ناذيإ انه رمألا نإ) :ىرشخمزلا لاقو
 .هوفلاخي نأ مهعسي ال عاطم رمآ مهرمأ دق نيرومأم هنوديري الو «هريغ نوفرعي ال

 رمأل لاثتمالا ىلع متمد نإ :ىنعملاو «ةوهشلا رمأ وهو «هنود ارمأ نوكلمي الو

 . 7«رانلا ىلإ مكريصم نإف ةوهشلا

 ءارو قايسنالا وه رمآ نم رمألا امنإ لِي ىبنلاو هللا نم سيل رمألا نأ ىأ

 .رانلا ىلإ مهلآم ناكو «هوعبتاو «هورمأ رمأ هنأكف «تاوهشلاو ءاوهألا

 اوكردأ نيذلا نأش امأ «دادنألا اوذختاو ارفك هللا ةمعن اولدب نيذلا نأش اذه

 نولضي الو ءمهسفنأ تاذ ىف نولضي ال مهنإف اهورفكي ملو اهوركشو ةمعنلا

 :لئاق نم زع لاق اذلو ؛مهتعامجلو مهسفنأل ةراهطلاو ريخلا مهنم نوكي لب مهريغ

 .هجيرخت قبس )١(

 لال /1ج :فاشكلا (؟9)
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 لبق نم ةينالَعو رس ْمُهاَْقَرر مم اوُقفنيو ةالّصلا اوُمِيقي اونمآنيذْلا يداَبعل لق
 . # 69 لالخ الو هيف عيب ال موي يتأي نأ

 ةلجآلاف «ةلجاعلاب اوعتمتي نأب نيرفاكلل رمألا لباقم ىفف هلي ىبنلل رمألا

 هللا عم اوكرشي ملف ةيدوبعلا قحب ,اوماق مهنأ ىلإ ةراشإلل (ىدابع) ب نينمؤمل

 . هيدؤي نأ دبعلا ىلع قح وه ام اوطعأو «تاذلا اوصلخأو ءادحأ

 نومضم رسفت ةيريسفت ىهو ةفوذحم انه (نَأ) ىأ .4ةالصلا اوميقي»
 . ةينالعو ارس مهنقزر امم اوقفنيو ةالصلا اوميقي نأ مهل لق «لوقلا

 ىأ ء«رمألا باوج اهنأ ىلع ةيربخ 4« اوميقي # :ىلاعت هلوق نإ) :لوقن وأ

 ىنعمب # اوميقي إذ نوكت نأ ىرشخمزلا ىريو «ةالصلا اوميقيل هللا تافيلكت مهل لق

 صخو ءاهيدهو ةعيرشلا ماكحأ انيبم مهل لق كلذ ىلع ىنعملاو «ةالصلا اوميقيل

 ىهو «ةيبوبرلل راعشتسا اهتماقإو بيذهتلل ةالصلا نأ ؛قافنإلا ىأ ةاكزلاو ةالصلا

 اذلو ؛نواعتلا اهيف  قافنإلا وأ  ةاكزلاو «ةالص ريغ نم نيد الو «نيدلا دومع

 نوهاس مهتالص نع مه نيذّلا 2 نيلصملل ليوف» :ىلاعت لاق امك .««نوعاملا) ىمست

 . [نوعاملا] < 7 نوعاّملا نوعتميو (5) نوءاري مه نيذّلا (2)

 قافنإلاو «هتاذ ىف نسح ءارقفلا نم نيلمجتملل ارتس رسلا ىف قافنإلا

 . نسح هعضوم ىف لكو «نواعتلا رشنو ءادتقالل ةينالع

 همدقي ضيوعتب ريصقتلا كرادتيل 4 لالخ الو هيف عيب ال موي يتأي نأ لبق نمط

 قيفرلاو «هقيدص ٍقيدصلا اهب ذقني ةقادصو ةّلاخم الو .هسفن اهب ىدتفي ةيدف وأ

 الو ائيش سفن نع سفن يِزَجَ ذل امي او هئار » : ىنعملا اذه ىف ىلاعت لاق دقو «هقيفر

 . [ةرقبلا] * 62 نورصني مه الو لدع اهنم ْذَحَوي الو ةعافش اهنم لبقي

 «مهيلع ًارتس ناريجلاو ىبرقلا ىوذ راثيإو «عوطتلا ةلاح ىف نسحت ةيرسلاو

 «ةنيدملا ىف الإ بجت مل ةاكزلا نإ «لاؤس دري انهو «بجاولا ىف نوكي نالعإلاو
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 ءاطعإلا بوجو نإ :لوقنو ؟قافنإلا بجي فيكف «مولعم وه امك «ةيكم ةروسلاو

 هب مهيذؤي ىذألا ىلع ربصلا ىلع ءاقرألاو ءافعضلا نم نينمؤملا ةنواعم ليبق نم وه

 هلوق اهنم « «ةيكم ةروس ىف ةاكزلا ىلإ ىعد هنإو  مهنيد نم مهجارخإل نوكرشملا

 امو هّللا دنع وبري الف ساّنلا لاومأ يف وبريل ابَر نَم متيتآ امو » :مورلا ةروس ىف ىلاعت
 .[مورلا] 4 9 نوفعضملا مه كلو هللا هجو نوديرت ةاَكَر نَم متينآ

 هركذ اميق امالك ركذن اهدعب ام ىلإ ةميركلا ةيآلا هذه لقتنن نأ لبقو

 .4 لالخ الو هيف عيب ال موي يتأي نأ ٍلَبَق نَم» :هلوق ناردقا ةمكح ىف ىرشخمزلا
 عيب ال هنأب مويلا فصو قافنإلاب رمألا قباط فيك تلق نإف» :ىلاعت هللا هباثأ لاق

 «تاضواعملا دوقع ىف مهلاومأ نوجرخي سانلا نأ لبق نم :تلق ؟لالخ الو هيف

 مهايادهب اورجتسيل ءاقدصأللا ةاداهمو تامراكملا ىفو هلثم اوذخأيل الدب نوطعيف

 نم دنع دحأل امو :هلوقك اصلاخ هللا هجول قافنإلا امأو ءاهنم اريخ وأ اهلاثمأ

 نونمؤملا الإ هلعفي الف ؛[ليللا] © ( 09 ئلعألا هّبر هجو ءاغتبا الإ 63) ئزجت ةَمعَن

 هيف عافتنا ال ىأ «لالخ الو هيف عيب ال موي ىف هلدب اوذخأيل هنم اوقفنيف صلخلا

 امنإو «تامراكملاو تاضواعملا نم مهلاومأ هيف نوقفني امب الو «ةلاخم الو ةعيابمب

 . 17«ىلاعت هللا هجول قافنإلاب هيف عفتني

 وه بولطملا ةينالعو ارس قافنإلا نأ ىلإ ريشت ةميوق ةينايب ةراشإ هذه نإو
 ىف ءاجر وأ قيدص ءاضرإب بسكلل الو ةضواعمب بسكلل ال «ىلاعت هللا هجول

 .ةدش

 هللا 7-0 قافنإلا نأ ىلإ ةراشإ # ...يتأي نأ لبق نَم 8 :ىلاعت هلوق ىفو
 . © :اهيف ىلاعت هللا لاق ىتلا ةراجتلا نم ءاف ؛ىلاعت هلل ركذ وه ىلاعت

 مذ يتلا ةراجتلا الو ؛[نوقفانملا] 450 .. . هللا ركذ نع مكدالوأ الو مكلاومأ مكهلت

 لق امئاق كوكرتو اهيلإ اوضفنا اوِهَل وأ ةراجت اوأر اذإو ! : ىلاعت هلوق ىف نوقفانملا اهب

 .[ةعمجلا] 4 09 نيقزارلا ريخ هّللاو ةراجتلا , نمو وهّللا نم ريخ هللا دنع ام

 ا /ج :فاشكلا )١(
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 :لاقف همعن ضضعب هناحبس ركذ دقو

 َتاَرْمّقلا نم هب ٍجَرْخَأف ءاَم ءامّسلا نم لرنأو ضرألاو تاومّسلا قلخ يذلا هللا إ»

 . « © راهنألا مكل رخسو هرم رحبلا يف يرجتل كلف مل رغسو مك اق
 نم ادادنأ هلل اولعجو ارفك هللا ةمعن اولدب نيكرشملا نأ ىلاعتو هناحبس ركذ

 لاقف هلك دوجولا ىلع همعن ضعب ركذي ةيآلا هذه ىفو  ةهلآ اهولعجو ةراجح

 ظفلب ةميركلا ةيآلا ردص 4 ضرألاو تاومّسلا قلخ يذْلا هللا » :هتاملك تلاعت

 درفلا دحألا دحاولا وهو «هتدابع ةلباقملو :ةباهملا ةيبرتل ءمعنلا ضيفم ةلالجلا

 وه لوصوملاو ءأدتبم :ةلالجلا ظفل «هللا 8و «لالضلاو ماهوألا ةدابعب ءدمصلا

 هناحبس قلخ ءضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا هنأب ىلاعت هلل فيرعت وهف «هربخ

 عدوأ امو اهلابجو اهتاقبطب ضرآلاو ءاهبكاوكو اهموجنو اهجوربب ءامسلا ىلاعتو

 اورظيي ملفأ :ىلاعت هلوق أرقا «ةلئاسو ةدماج نداعمو تازلفو راجحأ نم اهنطبب

 انيقلأو اهانددم ضرألاو (2) جورف نم اهل امو اهاَيِزو اهاَنيْنِب فيك مهقوف ءامّسلا ىلإ

 انلزَتو (2) بيم دبع لكل ئركذو ةرصبت (7) جيهب جوز لك نم ايف انبنَأو يساور هيف
 ديضُن ْعلط اهل تاقساَب لْخَنلاو (5) ديصحْا بَحَو تاج هب انف اكرام ام ءاَمّسلا نم

 .[ق] < 69 جورخلا كلذك ايم ةدلب هب انيبحأو دابعلل اًقزر 0

 عدبأو أشنأ امل دبعي نأب ريدجلا وهو «بلاغلا رهاقلا رداقلا هلإلا وه اذه

 سفنألا ىقسي ىذلا امهنيب عمجي ضرألاب ء ءامسلا , ىقالت ىف هتمعن ركذ مث . معنأو

 4 مُكَل اقزر تاَرمّقلا نم هب جرْخَأَف ءام ءاَمّسلا نم لزنأو :ىلاعت لاق اذلو ؛تارمثلاو

 لاقثلا باحسلا نزملا نم لزني ءاملا نأل ؛قلخلا ىف تاومسلا عمجو انه ءامسلا درفأ

 طيحتف تاومسلا امأ ءاهرطمت ىتلا ضرألا قوف اهنأل ؛اباحس تيمسو ءام ةءولمملا

 هنم جرخت ىذلا وه ءاملا اذه نإو «ةبق لخاد ىف ريغصلا ءىشلا اهنأك ضرآلاب

 ام وهو ةرمث عمج تارمثلاو .* تارمّقلا نم هب جرخأف # :لاق اذلو ؛تارمنلا

 معاطملا نوكت تارمثلا نمو ءليخنو :«موركو سارسغو عورز نم ضرألا هجتتت
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 نحطمك قوزرم ىنعمب 4اقزر» كلذ ريغو باشخألاو ةيوديلا نكاسملاو سبالملاو

 ىذلا لمعلا الإ ةقشم ريغب الهس مكيلإ ءىجيو هايإ مكقزري هنأ ىأ ,نوحطم ىنعمب
 .نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وه هللاف ءهل اتشنم سيلو ءاطعلاب انرتقم اببس نوكي

 نم جرخأف ىنعملاو ءاهعونتل ةينايب 4 تارمُغلا نم ) :هلوق ىف 4 نم و
 .دئاوفلا نسحأب عجرت ىتلا دئاوفلا ةفلتخملا ةعونتملا تارمثلا

 لبسلا ريخ نأ نآلا تبث هنإو «ضرأ ىلإ ضرأ نم لقنت تارمنثلا هذه نإو

 ىتلا لامجلاب ناك برعلا دنع لقنلا لب «برعلا دنع افورعم كلذ ناك امو راحبلا

 ناك ام ملعي ديمح نم لزنأ نآرقلا نكلو «ءارحصلا نفس تيمس وأ ىمست تناك

 ضرألا ىفو هّلِج ىف راحبلاب لقنلا نوكي نمز نوكيس هنأ ملعي وهف ءنوكي امو
 « هرمأب رحبلا يف يرجتل كلفلا مكل رَخّسَو » :لئاق نم زع لاق اذلو ؛هلق ىف

 رحبلا ىف ولعت اهلعجو اهمادختساو اهتعانص نم ناسنإلا نّكم اهرخس ىنعمو
 نم ةريفو تاريخ ةلماح «قرشلا ىلإ برغلا نمو برغلا ىلإ قرشلا نم ةرئ

 ىف ةعزوم تاريخلا نوكت كلذبو «ةريثك تاريخلا هذه «ىرخأ ضرأ ىلإ ضرأ

 .ناسنإلا ملظ الول ساطسقلاب ضرألا

 تارفلاو ةلجدو لينلا رهنك ةبذعلا ىراجملا ىهو «راهنألا مكَل رَحَسو»

 ءاهراطمأ لقت ىتلا دالبلا ىف نوكتو اهلهس اهرخس ىنعمو «نوحيجو نوحيسو

 اهرهني هنأل ارهن رهنلا ىمسو ءاهعرزو اهيقسل ءام نم ءامسلا لزنت ام ىفكي الو

 .قازرلا وه هّللاو ءراحبلاك نفسلا اهيف رخمت رابكلا راهنألاو ءاهيف ىرجيو اهقشيو

 نيبي ذخأ ءامسلاب اهنارتقا نم ضرآلا ىف رخس ام هناحبس ركذ نأ دعب

 مكل رَخَسو نيبئاد رمَقْلاو سمشلا مكل رَخَسَو 9 :لاقف ءامسلا مارجأ نم ناسنإلل

 . 4 9 راها ليلا
 ةنس كلتو «بوغل ريغ نم بأدو رارمتسا ىف رورملاو ريسلا هانعم بوءدلا

 اهسومانو ءاهريس ىلاعت هللا ملعي بأد ىف ريست ىهف «ءامسلا مارجأ ىف ىلاعت هّللا



 ميهاربإ ةروس ريسفت ا
 اللا للماا0ا61ااا لاول

 : 7ااا ١ ..

 يت

 رمتسم بأد ىف ناكرحتيو ناريسي رمقلاو سمشلاو «ءاطبإ ريغ نم اهننسو

 تح لَم َرمَلاو © ميلف يزيد كلذ ارسل ير مشا
 .[سيل 469 ميِدَقْلا نوجرعْلاَك داَع

 ةعشألاو ءايضلا تاذ سمشلاف ءاهتاكرح نم ناسنإلا ديفتسي ةرخسم ىهو
 لكو «ةعشألاو ةرارحلاو ءفدلاب ناسنإلاو ءومنلاب رامثلاو رجشلاو عرزلا دمت ىتلا
 «ناويحلاو ناسنإلا ىف ةايحلا هب مظتتنت امب هدمي رمقلاو «ناسنإلا ةايح هيف ام

 ملعت نأو ءرمقلا لزانمب طبترم اهزاهجو اهلمحو ةأرملا تْمَّط نأ ملعت نأ كبسحو
 ليللا امهنم ناك ضرألاب سمشلا طابترا نإو ءرمقلاب اضيأ ناطبترم رزجلاو دملا نأ

 طسبنيو ليللا نوكيف سمشلا ءوض اهنع بجحي اهنارود ىف ضرألاف «راهنلاو

 «ةحارلاو تابشلاو نوكسلاو ةأدهلا ليللا ىفو «راهنلا نوكيف سمشلا ءوض اهيلع
 انلعجو :ىلاعت لاق امك قزرلل ىعسلاو ةكرحلا نوكت راهنلا ىفو «مامجتسالاو

 . [أبنلا] 4 60 اَشاَعَم َراهّتلا اَْلَعِجَو 0 اسال ليلا

 «ةرهاقلا هتردق اهب ترهظو ءاهلك معنلا كلتب هدابع ىلع هللا معنأ دقو

 امو «تامهلدملا ىف ذقنملاو «ءارضلاو ءارسلا ىف بيجتسملا وهو هماعنإو «هعادبإو
 هومتلام ام لك نم مكاتآو )» :ىلاعت هلوقب همعن ىف مالكلا متخ اذلو ؛دابعلا ثركي

 . 4 60 راقك َموُلَظَل ناسنإلا ّنِإ اهوصخحت ال هللا تّمعن اودعَت نإو

 اهلكف 4« ضرألاو تاومّسلا  :ىلاعت هلوق ىف «قّلَخ8 ىلع ةفطاع (واولا)

 ام لك نم مكاتآو » «ضعبل ىلات وأ ضعب عم اهضعب ةعماج ةيلاوتم ةفدارتم معن
 ام ىلإ ةفاضم لك لب «(لك) ىف نيونت ريغ نم امهادحإ ناتءارق اهيف .4 ةومتلأس
 ىنعمب لوصوم مسا 4« هومتلأس امإ» ىف (ام)و ةفاضإ اهلو «نيونتلاب ئرقو :اهدعب

 .ةيفان وأ (ىذلا)

 ةدئاز مكحلا قارغتسال ةدكؤم امإو «ةيضيعبت امإ # لك نمل :هلوق ىف نمو

 ام ضعب مكانآو «ةفاضإلا ةءارق ىلع ةيضيعبت اهنأ ىلع ىنعملاو «بارعإلا ىف



 ميهاربإ ةروس ريسفت ا 6
 كلل لااا بلل ميلا للملا

 از وحلت

 لأسي مل نإو «هايإ هلأسي نم لاح مكاح تناكو ؛هيلإ متجتحا ام امأ ءهومتلأس

 «ةياقولاو سابللاو ءاطغلاو ءاسكلا مكاطعأف «نيوكتلاو دادعتسالاب هلأس لب ناسللاب

 وأ تاناويح ضرألا عابس نم مكيلع ريغي نم دض اوحلستت نأ نم مكنكمو

 عاونألا نم عون لك ضعب ءاطعإب ىأ عاونأ ةيضعب ةيضعبلاو «كلذ ريغو «ىسانأ
 نوكي «ةينايب 4 نم 9» نأ ىلعو «ةيرطفلا ةجاحلاو نيوكتلاو ةرطفلا ىضتقمب هنولأست

 كلذ نإو ءانّيب ام ىلع ةرطفلاو دادعتسالا ىضتقمب هومتلأس ام لك مكاطعأ ىنعملا
 .ءاطعلا ىنعمو - لك ىف ةيلكلا نيب هيف عمج عضاو

 ىنعملاو «نيونتلا هيلع لد فوذحم فاضم ةمث نوكي :نيونتلا ةءارق ىلعو

 ناتءارقلا نوكتو «نيوكتلا لصأ ىضتقمب ىأ «هومتلأاس ءىش (لك) نم مكانآ

 . ةينايب اهنأب 4 نمط جيرخت ىلع نيتيقالتم
 .ملعأ هللاو «ةيفان اهنإ :لوقن نآل ايعاد وأ ابجوم ىرأ الو

 ءاشنإلاب معنأ دقف «ءاقبإلاو ءاشنإلا معن ىه معن نم اهقبس امو هذه نإو

 موي رخآلا مويلا نوكي ىتح ءىش لك نم انكمتسم ءاقبإلاب ىلاعتو هناحبس معنأو

 .ميلألا باذعلاب رفك نملو «ميقملا ميعنلاب ركش نمل ءازجلا

 ةيآ ىف ىلاعت لاق امك ءاملظ ةمعنلا رفكي ناسنإلا نأ ىلإ هناحبس راشأ دقو

 [ابس] 4 69 روكشلا يداّبع َنَم ليلقَو ... 9 :ىرخأ

 «ملظلا نم ةغلابم ةغيص مولظ يراك ْموُلَظَل ناسنإلا نإ :ىلاعت لاق دقو
 سانلا ىلع ءادتعالاو «هريغ قح طمغو رفكلاب هسفن ملظب ملظلا غلبأ ملاظ هنأ ىأ

 وهو «رفكلا ىف ةغلابم ةغيص 4رافك و «ناثوألا ةدابعب ءادتعالاو «قئاقحلا ىلعو

 «ضرألا ىف هداسفو هرابكتساو هوتعل اليبس اهذاختا لب ءاهركش مدعو ةمعنلا رفك

 ءملظلا ىف ةغلابملا ةغيصبو «ماللا»بو .««نإ»ب ناسنإلا ملظ ىلاعت هللا دكأ دقو

 .نيرفاكلاب طيحم هللاو «ةمعنلا رفكو



 2. ميهاربإ ةروس ريسفت 0#
 كلللل لال ملل

 نال سل

 الَعط ميهاربإ ءايبنألا ىبأ ءاعد
 :ىلاعت لاق

 ذإو

 نيو يشب اسماء دل اًذْنه َلَعَجأَتَرميِسرنَِاَ
 هم 22 صس ل وك هر د >2 و2 . هر وف اس 2 حمد ل

 سايلاَنَم اريدك َنللْصَأَنستِإَبر ايزل ماتَصأْلاَدبصَت نأ
 رو هر رو ري -_ م .4 صصص مت 000 ذل

 (7) محي روفع َكَنَِو ِفاَصَعْنَمَو قمن نعني نَ
 هلي محسسلا جم ل مك ا س وول رع جيك نيو صم مصب

 مك مدع َ 00 ل ا ل تول هه
 سالم رم ةدعفأ لَعَجأَف ةولَصلااوميقيلانير عرحملا

 24 وش ل رعت رك 0 10 وي ود و هاا ٍ

 2 نو ؟[تمَهْلَع ِترَمْشلانِم مهقزراو مهملة ءوهت
 َُظ هر[
 1 مس ع و
 وش نم هللا لع فخ امو نلعنامو ىفخ امّماعت كنإانيَر
 يهل ِءاَمَّسلا فالو ٍضْرَألاف وج 121 ل مك

 لوأو «تيبلا ىناب وهو هيلإ باستنالاب نوفرشتي نمو برعلا ىبأ ءاعد اذه

 . سانلل عضو تيب لوأ ناك ىذلا قيتعلا تيبلاب قلعتي ام هئاعد

 وه دلبلاو 4 انمآ دلبلا اذه لعجا بر «تيبلا ىف ضرألا ىلإ هجتا هئاعد لوأ

 نأل ؛نمأ اذ ىأ «انمآ98 :ىلاعت هلوقو ءافيرشت ىلاعت هللا اهداز ء«ةمركملا ةكم

 هيف «نمألاب ناكملا فصوو «هيف ءادتعا ال نمألا ىنعمو «ناكملل ال ناكسلل نمألا

 هءاعد ىلاعت هللا باجأ دقو ءسدقم وهو «هيف ءادتعا ال ناكملاف «نمألا ةدايس نايب

 انمآ امرح انلعج اّنَأ اوري مل وأ :ىلاعت لاق امك ءبرعلا ىلع هللا نم الضف ناكو

 . [توبكتعلا] 469 توري هل ةمعبَو نومي لطاقم نم الا فطَحتيو



 ميهاربإ ةروس ريسفت 1#
 اللئام لل

 از بحل

 مانصألا ةدابع هينبو هبنجي نأ هيلإ الهتبم هبر اعد هنأ ءاعدلا نم ىناثلا ءزجلاو

 هينبلو هسفنل ِهكط اعد 4 مانصألا دعت نأ يبو ينبنجاو إف :هءاعد ايكاح ىلاعت لاقف
 امو «نأ» هيف 4مانصألا دعت نأ :ىلاعت هلوقف ءمانصألا ةدابع مهبنجي نأ
 «مانصألا ةدابع ريوصتل عراضملا لعفلا ركذو «مانصألا ةدابع وهو ردصم ءاهدعب

 .لوقعملا نع اهدعبو اهحبق ىلإ ةراشإ كلذ ىفو

 ىلع ظفللا ةلالدل اهلك ةيرذلا لمشي ال هنأ حضاو 4 ينبو ا :ميهاربإ لوقو

 دبع نم ةيرذلا هذه نم ناك دقف ءاهلك ةيرذلل نكت مل ةباجإلا نألو ؛كلذ

 ىلإ مهوعدي ِةلَك دمحم مهبطاخو «نآرقلا مهيف رظن نيذلا ءالؤه ليلدب «مانصألا
 هناحبس هتباجإ ىف نكي مل ىلاعت هللاف ءاّئيش هب نوكرشي ال هدحو هللا اودبعي نأ

 .اهلك ةيرذلا معي ام ىلاعتو

 هتايح ًادتبا ىذلاو « مانصأ عناص هوبأ ناك ىذلا هلك ميهاربإ ناك دقلو

 9 نيد ارت نأ دعب مكمان نايك هانز :لاق ىذلاو . مانصألا ٍمطحب

 اضغب سانلا دشأ ٍميهاربإ ناك .[ءايبنألا] # (62) .. مهل اريبك ّذلِإ اذاذج مهَلَعَجَف

 نم اريثك نالضأ َنْهّنِإ بر :ادكؤم لاق اذلو ؛اهنودبعي نم لالضل اًكاردإو مانصألل

 عدتبا ىذلا ناطيشلا نم وه لالضإلا نأ عم ءراجحألا ىلإ لالضإلا دنسأ 4 سانلا

 دلوي مهولا راصو ةريثك ماهوأب اهوطاحأو اهودبع امل مهنأل كلذو ؛اهلوح ماهوألا

 ميهاربإ ربعو ءاهيلإ لالضإلا دانسإ حص اهلوح اهلكو «ترئاكتو تلاوتو امهو

 مومعل كلذو ءاليلق اددع اوسيلو ءريثك مهنأب اهب اولض نيذلا نع مالسلا هيلع

 يف نم رك عطق نإو ا! .لطاب ىه لب ءاقح اهلعجي ال همومعو ءاهب لالضلا
 4 09 َنوُصَرْخَي الإ مه نإو َّضلا الإ نوْعِسَني نإ هللا ليبَس نع َكوُلْضَي ٍضْرَأل

 . [ماعنألا]

 هيلإ مهتبسنب نوفرشتي مهو «عاَكيك ميهاربإ ناسل ىلع ناثوألا لالض ركذ نإو

 ؛ناثوآلا نودبعي اوماد ام مهنم ءىرب هنأ نايب هيف «سدقملا فيرشلا مرحلا ىناب وهو

 ءديحوتلا ىه ميهاربإ ةلم 4 ينم هَنإَف ينعبت نمف» :هئاعد ىف مالسلا هيلع لاق اذلو



 ميهاربإ ةروس ريسفت ا#
 كتلك اللول

 > هده
 يي

 «[لحنلا] 4 059 نيكرشملا نم ناك امو اًينَح ميهاَربإ هلم ... 9 :ىلاعت لاق امك

 دبعو «ديحوتلا ىف هعبتي مل نم نأ اذه موهفمو «هنم هنإف هتلم ىف هعبت نمف
 ال هعبتي مل نكل نايب هيف ءهنم نوكيل ادحوم هنوك طارتشا نأل ؛هنم سيلف نائوألا

 :لاق ذإ هموق نم ًاربت امكو «هيبأ نم أربت امك «هنم ءىرب وه لب «هنم نوكي

 نمو 9 :هئاعد ىف ِكِيَط لاق مث ء[ماعنألا] 460 َدوُكِرْشُت امم ْءيِرَب يَنِإ ...
 هاوأل ميهاَربإ نإ ... » :هلوقب هليلخ ىلاعت هللا فصو « ميحُر روُمَغ َكْنإَف يناصَع

 روُفَع َكّنِإَف» :هلوق ىف ودبعل هتقفشو هفطعو هملح نإو «[ةبوتلا] « 09 ٍميلَح

 امك «ىلاعت هلل هرمأ كرت لب ءءاصع نم ىلع باذعلاب مكحي مل 9ع وهف 4 ميحر
 م جامو

 تنأ َكّنِإَف مهل رفغَت نإو كداَبع ْمُهّنِإَف مهبَدعَت نإ :لاقف كلذ لثم غلّكيي ىسيع لاق

 كرشأ نمل نارفغلا بلطي هنأ صنلا ىنعم سيلو «[ةدئاملا] 465 ميكحلا ٌريِزَعْلا
 مهفي ىذلا امنإ «ناثوألا ةدبعل انارفغ لوآلا مانصألا ودع بلطي نأ لاحمف «هللاب

 ىلع رمتسي الآ ءادتبا هاصع نمل ةمحرلا وجري هنأ ةيماسلا ةرابعلا نومضم نم

 .ميلألا باذعلا نوكي ىتح كرشلا ىلع ءاقبلا ردقي الو ةبوتلا وجري وهف هنايصع

 ينبنجاو ل :هتوعد ىف ماكي هللا ليلخ لوقيف «ةميكح ةينايب ةراشإ انهو
 ىف ىنبو بناج ىف ىنلعجا ىأ 4 ينبنجاو ا ناثوألا ةدابع كرت نع ربعت 4 يبو
 نأ ناثوألا تدبع ىتلا مي ميهاربإ ةيرذ ىلع اقح ناكو «ةدعابملا نمضتت ىهف بناج

 . اهنيبو اهنيب دعابت

 «ىلاعت هلل اونوكي نأو «مهسوفن ريهطتب مهل قيفشلا برعلا وبأ اعد نأ دعب

 كتيب دنع عرز يذ ٍرِيَغ داوب يِّْيِرَذ نم تنكس ينإ اني :لاقف قزرلاب مهل اعد

 مهّلعَل تاَرمّدلا نم مهقزراو مهل يوهت ساّنلا َنَم ةدْْفَأ لَعِجاَف ةالّصلا اوميقيل انّبر مرحملا

 . 4 69 نوركشي

 «ةدابعلا ىف كلذو 4 ينبو ينبنجاو إل ملكتملا ريمضب قا ميهاربإ ءاعد ناك

 ٍداوب يتّيِرذ نم تنكسأ ينإ ابر ل :لاقف عمجلا ريمضب هبلط دقف قزرلا بلط ىف امأ



 ميهاربإ ةروس ريسفت #8 م. ش
 0 اللا ملم

 ا حل

 وهف صخيل ال معيل صلخلا هبلطي قزرلا نأل ؛4مَّرَحَمْلا كتيب دنع عرَز يذ ٍريغ
 ميهاربإ اهبنم ىلاعت لاق امك «مهرفاكو مهنمؤم معيو ءهتيرذ مسابو همساب هبلطي
 اذه َلمِجا بر ميهاربإ َلاَق ْذإَوط :ىلاعت لاق دقف ءرفك نمو نمآ نمل بلطي نأ ىلإ

 0 م2

 .[ةرقبلا] 4 659 ريصَمْلا سئبو ٍراّثلا باذع ىلإ هرطضأ م اليلق

 :رومأ ةثالث اررقم هئاعد ىف ميهاربإ لوقي .

 ضيعبتلل انه 4 نم 8و «عرز ىذ ريغ داوب هتيرذ نم نكسأ هنأ :لوألا رمألا

 ىأ «عرز ىذ ريغ داوب نكت ملف قاحسإ نم هتيرذ امأ «ليعامسإ نم هتيرذ ىهو
 امهوحنو ريعشلاو ةطنحلاك ناويحلاو ناسنإلل ءاذغ نوكي ام تبني «هيف عرز ال هنأ

 .ناسنإلل ءاذغ نوكي ام

 هللا رمأب هانب ىذلا قيتعلا كتيب ريمعت ضرغل ءالؤه ناكسإ ناك : ىناثلا رمألا

 ىلاعتو هناحبس هيلإ تيبلا فاضأ 4 مّرحمْلا كتيب دنعإ» :لاق كلذلو ؛ءايبنألا وبأ

 نمأي نمآ مرح هتاذ ىف وهو «ءامدلا هيف مرحت هنأل ؛مرحملاب هفصوو «هنأشل افيرشت

 .هيلإ ىوأي نم لك

 «نيدتعملا ةبغرو نيعماطلا عمط نم اًنمآ نوكيل ءادرج ءارحص ىف ىنب دقو

 نوكيلو ءمهعماطم اوضريو مهتمهن اوعبشيل ضرألا بصخ نوموري مهنإ ذإ
 الو «عماط اهيف عمطي ال ضرأ ىف ناكف «ملاظلا رامعتسالاو مشاغلا لالغتسالا

 ش .حتاف اهموري

 :ىلاعت هلوقو .4ةالّصلا اوميقيل اًنبرإ» :لاقف «ةعارض هبر ءادن ررك دقو
 ةماقإ لجأل مهتنكسأ نأ ىأ «ليلعتلل ماللا «تنكسأب قلعتم 4 ةالصلا اوميقيل »

 «سانلا نم ايواخ «ةدابعلا نم ابارخ رمتسيل ال «مهتالصب هورمعي نأو هيف ةالصلا

 نيكرشملا نأ ىلإ ةراشإ اذه ىفو ءهلجأ نم هئاشنإب ترمأ ىتلا ةياغلا ىلإ ىهتنت الف
 اهمده ىتلا ناثوألاب هوطاحأ امدنع هتياغ نع هب اوفرحنا دق ميمهاربإ ةيرذ نم
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 للام

 مالسلا لضفأ اهبحاص ىلع ةرجهلا نم نماثلا ماعلا ىف ةكم حتف موي كك ىبنلا

 .ميلستلا متأو

 نم ابلاط ءاعد 0 ,عيضرأ لاحو م ميهاربإ ركذ؛ نأ دعب : ثلاثلا ا
 مرو ساه مس

 فر دار يوما ءاهلبق م ءاعدلا اذهل ثعابلا نأ ىلع لدت

 .«عرز

 نم ضعب دفي نأ اهادؤم 4 مِهِيَلِإ يوهَت سائلا َنَم ةَدَعْفَأل :ىلاعت هلوق ىف

 مهسوفن ىوهتو مهبولق ليمت نيعرسم اهيف عرز ال ىتلا ضرألا هذه ىلإ سانلا

 3 :ىلاعت هلوقو ءاهيف ريخ ال اهنأو اهلابجو ءاهلامر عم اهيلإ ةلحرلا نيبحم

 أ :ىلاعت لاق ول :لاق هنأ سابع نبا ىورو «سانلا ضعب اهانعم « سانا

 نم ١ ير :ىلاعت هلوقو «نيملسملا ريغ نم كرتلاو سرفلاب محدزال سانلا

 هلوقو «حيرلا قباست اهنأك اديدش اعارسإ اهريس ىف تعرسأ اذإ ةقانلا توه

 «ةدفو عمج (ةدفوأ) اهلصأ نأ ىلع ءاملعلا ضعب اهجرخ 4 ةدئفأ 8 :ىلاعت

 تبلقف اهلحم واولا تلحو «واولا لحم ءافلا تلحف ىناكم بلق هيف لصح

 نوكت نأ ىلوألا نإو «هيلع ليلد الو ىوحنلا جيرختلا اذهل ىعاد ال هنإو «ةزمه

 نوكي ءاعدلاو «بلقلا ىنعمب داؤف عمج اهنأ ىهو ىلصألا اهانعم ىلع ةدئفأ ةملك

 هلابج عافتراو هضرأ ةبوعصو هئام فافج عم ناكملا ىلإ بولقلا ليمت نأ ىلع ابصنم

 لكك ايوقو اميقتسم نوكي كلذ ىلع ىنعملاو ءطق ةرضخب ىسكت ال ىتلا ءامصلا

 . ميكحلا ركذلا ىناعم

 تدفأ نم ةلعاف مسا (ةدفآ) ىهو ىرخأ ةءارق كانه نأ ىرشخمزلا ركذو

 عطقني ال ىتح «ةعامج دعب ةعامج ةيلاتتم تاعامج وأ ةعامج تعرسأ ىنعمب

 2« تارَمّثلا َنَّم مهفزراو 8 :كلذ دعب ىلاعت لاق اذلو ؛اهلك ضرألا ريخ مهنع

 مهضرأ مهتمرح ىتلا تارمثلا مهقزرا ىأ «ةينايب نوكت نأ حصي انه 4 نم و

 . فنص لك نم تارمثلا ضعب مهقزرا ضعب ىنعم وكت نأ نأ حصيو ءاهنم
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 لل لووول ملا لااا للملا

 م برسل

 ىأ «معنلا هذه اوركشي نأ ءاجر ىأ .4نورّكشي مُهّلعَلا» :ىلاعت لاق مث

 .ميكحلا زيزعلا ىلاعت هللا الإ اودبعي الف رفك لاح ال ءركش لاح مهلاح نوكت

 هذه ماودب ةمئاد ركشلا ءاجر لاح ىف اونوكيل ىأ «هّللا نم ال دابعلا نم ءاجرلاو

 هيف سيل (رفق) داو ىف مهيلإ ءىجتو مهيلإ ىلاعتو هناحبس هللا اهقوسي ىتلا تاريخلا
 لك تارمث هيلإ ءىجت انمآ امرح هلعجف هاك ميهاربإ ةوعدب كلذو ءرمث الو عرز

 ىف هلك دجوي ال ام رامثلا فانصأ رفاوتي ريخلا اذهب «هلضفو هندل نم اقزر ءىش

 ةوعدل ةباجإ «برغلاو قرشلا دالب نم دلب ىفو «راصمألا فيرو ضرألا بصخأ
 .همرح ىتكسب هللا انعتم بيجعب همايأ نم كلذ سيلو :لوقي مث .ِغاَكيع ميهاربإ

 نم افرط انقزرو «ميهاربإ ةوعد تحت لوخدلاب فرشلا انل مادأو «همعن ركشل انقفوو

 .27©2ىرشخمزلا  ةمركملا ةكم ىف هللا راج تاملك كلت .«بلقلا كلذ ةمالس

 اعد نأ دعب هيلإ ةعارضلاو هبر مامأ عوشخلاب هللا ليلخ ميهاربإ ّسحأ دقو
 ميلعلا وهو ءهبر ملع عم لواطتلا ىنعم هيف هءاعد نأ كردأو ءاعد امب هتيرذو هدلول

 يف ءيش نم هللا ىَلَع ئَفَحَي امو نلعن امو يفخن ام مّلعَت نإ انبر ٠ :لاقف ءىش لكب

 . 4 2 ءامّسلا يف الو ضرألا

 برو «هتيرذ برو هبر هنأ ىأ ,4 انبر :لاقف عمجلا ريمضب هبر ىدان

 ىوتسي ءاوس ىلع ملعلا نأو «مهتينالعو مهرس .مهلاحب ملعأ هنأو .هلك دوجولا

 هناحبس هنآل ؛هئاعد ىلع كردتسي هنأكو ءرضح امو باغ امو نلعملاو بيغملا هيف

 مرحملا هتيب راوجب مهماقأ ىذلا وهو ءبدجلا ىداولا كلذ ىف مهنكسأ ىذلا وه

 نوكي نأ الإ ءالداع ناك ول لاتقو ديص نم هريغ ىف حابي ام هيف مرحي ىذلا
 .اعافد

 «ءاعدلا اذهب ةيهولألا ماقم ىلع لواطتي نأ هل ناك ام هنإ لب «كلذ لك ملعي

 هناحبس هملع ممع مث .مهرهجو مهرسب ملعلا نم مهلاح ركذب ءاعدلا أدتبا دثقو

 )١( :فاشكلا ج١/ 78
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 للام
 ا[ حلل

 انه 4 نم ٍظو © ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش نم هللا ىلع ئفخي امو :لاقف

 موجن نم اهيف امو ءامسلاو «ةدماجو ةلئاس نداعم نم اهيف امو ءاهتاقبطو ءاهطحقو

 .ريثكلا ريخلاو ريفولا ردلاب ىتأت لاقث بحسو «بكاوكو

 : ىلي اميف هنع هلقنن اميق امالك ةيآلا هذه ىف ىرشخمزلا لاق دقلو

 انم محرأ تنأو ءاّنم اندسفي امو انحلصي امو ءانلاوحأب ملعأ كنأ ىنعملاو»

 كيدايأ لينل الاجعتساو «كدنع ام ىلإ اراقتفاو «كتزعل اللذتو «كتمظعل اعشختو

 عم «هفورعم ةباصإ ىف هبغر هديس ىدي نيب دبعلا قلمتي امكو «كتمحر ىلإ ابرقو

 . 3)(ةكلملا نسح ىلع ديسلا رفوت

 تركذ © ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش نم هللا ىلع ئفخي امو  :ىلاعت هلوقو

 اهدمت اهنأل ؛ءامسلا تركذو ءاهبصخو اهبدج ىف مالكلا نأل ؛ةلوأ ضرألا

 . ءاملاو ىقسلاب

 نإ :ليقو «هارن ام وهو تع ميهاربإ ةعارض نم كلذ نأ لوقلا رهاظو

 .هريغو ميهاربإ ناسل ىلع ءاج ام ىلاعت هلوق نم هلك نأ قحلاو هللا لوق نم كلذ

 ةمعئلاركش

 :ىلاعت هللا لاق

2# 
 ا

 )١( /1ج :فاشكلا 41”7.



 20 ميهاربإ ةروسريسفت 8# 4
 1 لل لااا

 زان < بج اسل

 2 د سال هي هو 2 ا ىلا سا سا

 لتئقتوانت اير قَصَرْدنِمَو ٍةَْولّصلا ميقم ىنلعجا بر
 ول هس هس حس 2 2 0 0-8

 موقي موي َنيِنِمّوَمْللَو دوو لرفع نيران عد

 9 ٌباَسِحْل

 4 0 ٌديِدشَل يِباَدع نإ مترَفَك نتلو مكُتديزأل متركش نكل ... )» :ىلاعت لوقي
 .هيلع اهب هللا معنأ ىتلا ةمعنلا ركشب ميهاربإ رداب كلذل ؛ركشلاب ةمعنلا ةمادتساف

 اقراخ ارمأ تناكو ءقحسإو ميهاربإ هيدلو نعاط ريبك وهو هل بهو ىلاعت هللا نإ

 اذهَو زوجع اأو دلأأ ئتليو اي تْناَق : ميهاربإ ةأرما كلذب ترشب امدنعو ةداعلل

 ناسنإلل الثم ناك ىذلا ميهاربإ دمحلاب نلعأف ء[دوه] 469 .٠ . اًخَيَش يلعب
 يّبر نإ قاَحْسِإَو ليعاَمُسإ ربكلا ىَلع يل بَهَو يذلا هلل دَمَحْلا» :لماكلا ىرطفلا

 ش . 6 69 ءاعدلا عيِمسل

 ثيح ادلو هاطعأ اذإ ءاهريدقتو ةمعنلا ركشب اراعشإ دمحلاب همالك أدتبا

 اهجوزو زوجع قحسإ مأ ذإ ؛ةفورعملا بابسألا ىرجم ىلعو ةداع كلذ ليحتسي

 :هلوقو «ةئالا قوف تناك قحسإب ةراشبلا دنع هنس نإ :ليق ىتح «مره خيش

 معنلا حئام وهف ءهدحو ىلاعت هلل دمحلا نأ ىأ ءرصقلا ىنعم هيف 4هلل دْمَحْلاط

 ىلع :ىلاعت هلوقو «ىتععلا ربكلا اذه ىف هبهو ىذلا وهو ؛هدحو اهيرجمو

 :رعاشلا لوق ىف اهلثم ىنعمب انه 4 ىلع» ,4ربكلا
 فتكلا لكؤت ثيح نم ملعأ ىربك نيرت ام ىلع ىنإ

 هنأ حضاو كلذ نإ «ةمعنلاب روعشلا لالج ىلع لدت 4ٍربكلا ىَلع» :هلوقو

 هيف قحسإو ليعامسإ ركذب ةمعنلا ركش نإو «بابسألا قرخب ىلاعت هللا نم ماركإ
 نأكف كك ميهاربإ دعب اوءاج نينذلا ءايبنألا ىبأ ادلو امهنأل ؛ليلج ىنعم

 ىف قداصلا ميركلا نآرقلا صصق نم ودبي امك تيك هتيرذ ىف ترصحنا ةوبنلا

 .هتاذ
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 م. للملا ممم ممم ل

 اال سأل

 يبر نإ :لاقف ءةمعنلل هركش دكؤت ىتلا ةعراضلا ةرابعلا تءاج دقو

 دقف «دلولا هنم هبلطو «ىلاعت هللا ىلإ ةعارضلا وه انه ءاعدلاو ,4 ءاعدلا عيمسل

 نم يل به بر :لاق هنأ تافاصلا ةروس ىف ءاج دقف «هب هبر اعدو «هبلط

 مانملا يف ئرأ ين نب اي لاق يعسلا هعمل ملف 0-0 ميلح مال ُهارََبَف 9-0 َنيحلاَصلا

 نم هللا ءاَش نإ يندجََم رَمْوُت ؤت ام لعفا تبأ اَي َلاَق ئرت اَذاَم رظناَف كَحْبَْأ ينأ

 ةباجتسا تناكو ؛هي# ليعامسإب هارشب هذهف «[تافاصلا] © 69 نيرباصلا

 :هناحبس لاقف قحساإب هارشب ةروسلا سفن ىف كلذ دعب تناكو «هئاعدل

 نمو قاَحْسِإ ىَلعو هْيَلَع اًنْكَراَبَو 59 َنيِحلاّصلا َنَم يبت َقاَحْسِإب ُهاَترَشَبَو 9

 . 4 9 يم هفللاطو نسم امهر
 ال ليعامسإ حيبذلاف ءقحسإ نم ربكأ ليعامسإف :ناتفلتخم ناتراشبلاو

 .ةفرحملا ةاروتلا ىف ءاج امك قحسإ

 عيِمسَل يِبر نإ » :ميهاربإ ناسل ىلع ىلاعت هلوقف اذه ىف رمألا نكي امهمو

 «ىلاعت هللا نم ةباجتساو ليلخلا نم ءاعدب ناك كلذ نأ ىلع لدي ام هيف 4 ءاعدلا

 اثلاثو «ةدكؤملا (نإ) ب ايناثو «ةيمسالا ةلمجلاب :الوأ ءاعدلا عيمس هللا نأ دكأ دقف

 روعش اضيأ هيف 4يّبر نإ :هلوقب ربعو © ءاَعدلا ٌعيِمَسَلط :هلوق ىف ماللاب
 .هءاعد باجتساو هنوئش ىلع ماقو هنوكو هّبر ىذلا هنأل ؛هبرل ليزجلا ركشلاب

 ةرطفلا هذه حضوأو «ةيناسنإلا ةرطفلل ةيماس ةروص خا ميهاربإ ناك دقل

 ؛ىلاعت هللا ةدابع ىلإو قحلا ىلإ اههيجوتو اهماركإو اهيلع بدحلاو ةيرذلا بح

 :هناسل ىلع ىلاعت هللا لاق اذلو

 . 46 اع يق اك ير مو العلا مم يا رج
 ماقو هيرو «ىأشنأو هنوك ىذلا هير هنأ فصوب ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ءادنلا

 ةماقإو «ناميإلابو هحورب هيدفي «ةدابعلل هسفن نوكت نأ ىلإ هوعدي هنوئش ىلع
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 011 ولولا

 ا رحل

 هءاذغ بلطيف «ةيندبلا هتاجاحو «هلاوحأ مومعو هنلب ىف هاذغ امك «ةالصلا

 .ىدسجلا هئاذغ دعب ىحورلا
 ىنلوحو ىنربص ىأ .4ةالّصلا ميقم ينلعجاط :هبر ابطاخم َكِط لوقيو

 نأب ءالماك اميقتسم اموقم ءادأ اهل ايدؤم ىأ «ةالصلا ميقم نوكأ نأ ىلإ ىنهجوو

 ىلإ زمر ةالصلاو «قلطملا عوضخلاو عوشخلا اهنمو «ةافوتسم ةيسحلا اهناكرأ نوكت

 ىلإ فاضأ لب هسفنل ءاعدلاب فتكي ملو «ءاوتلا ريغ نم الماك نيدلا قحب مايقلا

 ركشي ال نم هتيرذ نم نوكيس هنأ ىلإ راشأ ىلاعت هللا نكلو «هتيرذل ءاعدلا كلذ

 «ضيعبتلل انه « نم »و .4 يتّيِرذ نمو 9 :لاق اذلو ؛هيصعي نمو «ىلاعت هللا
 عطقني ال ةمايقلا موي ىلإ الصتم ةدابعلا لبح نوكيل ةالصلا ميقم ىتيرذ نم لعجا

 قحلا ىلع نومئاق هتيرذ نمو «ةمايقلا موي ىلإ لصتت لب ءهرئاعش ةماقإو «ديحوتلا

 .ميقتسملا قيرطلا وهو .قحلا قيرط ىف ثوريسيو .هيدهب نودتهي

 ءاجو ,4 ةالّصلا ميقم ينلعجا ل ىلع ةفطاع (واولا) 4 ءاعد لبق لّبقتو انبر 9

 يلع فوطعملاو فوطعملا انه امهو «نيمزالتم نيب نوكت ةلمجلاك 4 انبر » :هلوق

 #2 بر 9 ملكتملا ريمضب ركذو «ىلاعت هللا ىلإ لاهتبالاو ةعارضلل «ءاعدلا# ركذو

 ءهتيرذ نم نيحلاصلا نعو ءهسفن نع ملكتي هنأ ىلإ ةراشإلل 4 ابر عمجلاو
 دادنألا نوعدي نمو «هيلإ ةعارضو ىلاعت هلل ءاعد ىه ذإ «ةدابعلا وه انه ءاعدلاو

 ىلاعتو هناحبس هللا نود نم مهتوعدب مهف «عفنت الو رضت ال ىهو ءاهنودبعي امنإ

 (7١«ةدابعلا خم ءاعدلا» :لاق كَ ىبنلا نأ درو دقلو ءعفني الو رضي ال ام نودبعي

 .ةدابع هتاذ وهو «ةدابعلا نم ءاعدلاف

 ىلاعت هللا نم ةدابعلا لبقتو «لوبقلا ةدش لبقتلاو « ءاعد لّبقت 9 :لاقو
 .اهب مئاقلا ةبحمو «ناوضرلا عم اهلوبق

 .هجيرخت قبس (0)



 ميهاربإ ةروس ريسفت ا
 لال كلم

 لج

 ال ءرهاط صلخم ميلس بلقب دباعلا نم كلذ نوكي نأ ىضاقتي كلذ نإو

 هجتي لب «ضعبب اهضعب ضقني الو «هب ىئاري ال «ميركلا هللا هجو ريغ اهب دصقي

 . هناحبس هريغل نطوم اهيف نوكي ال هبرل هسفن لكب

 سفنلا ميقتسملا ىرطفلا لجرلا «ءىوبنلا هصخش ىف لثمي هال ميهاربإ نإو

 ءهسفن ىف ركف امك هتيرذ ىف ركف هنأ هترطف نم انيأر دقو ءاهتاهاجتا لك ىف

 ىلإ هجتا امدنع اذلو ؛هتيرذ ركذ امك هيوبأ ريخلا دنع ركذي هلعجت ةميلسلا ةرطفلاو

 :هناسل ىلع ىلاعت لاقف هيوبأ ركذ هترفغم ابلاط هبر

 . 469 باسحلا موق موي مومو يدلاولو يل رفا او
 دقو «ةيبوبرلاب هبر ىدانف ةيبوبرلا ماقم ىلإ امئاد اهجتم ِهلَكِط ميهاربإ ناك

 ىلع مايقلاو «ةيبوبرلاو «داجيإلا ةمعنل ردقملا نمؤملا ةعارض نم كلذ ىف اهانركذ

 هاعدو «ريبخلا فيطللا وهو «قلخ نم أشنأ ام ىلع مئاقلا مويقلا ىحلا هنأو «هنوئش

 هللاب نونمؤي نيذلا نينمؤملاب ثلثو «هيدلاوب ىنث مث ءالوأ هسفنب أدتباو «ةرفغملاب

 ةماعل ءاعد وهف «مهريغ نم اوناك مأ هتيرذ نم اوناكأ ءاوس ءرخآلا مويلاو

 . ةيناسنإلا ةوخالاب ىدان هنأل ؛ةيعامج ةماعلا هتيعدأ تناك هلك ميهاربإو «نينمؤملا

 موقي موي «تانسحلا مايقو «تائيسلا وحمو «بونذلا رتسو نارفغلا بلطو

 نم مدق ام ناسنإ لك موقي نأب باسحلا نوكي ثيح ةمايقلا موي وهو «باسمحلا

 هوفع مويلا اذه ىف هللا نم بلطي وهف ءهرشو ريخ نم بكترا ام بتك دقو «ريخ

 .هيدلاول ةبسنلابو «نينمؤملل ةبسنلاب كلذو «هباذع ىلع هترفغم بيلغتو

 اكرشم ناك بير الب هوبأو «هيوبأل ميهاربإ رفغتسي فيك لئاس لأسي انهو

 لجر ناك ميهاربإ نإ :اذه ىف لوقنو ؟اهعنصي ناك هنإ :لاقيو ؟ناثوألا دبعي

 هوبأو ىدتهي نأ هيلع ربكي نأل هتعفد ةميقتسملا ةيناسنإلا هترطفف «ةميقتسملا ةرطفلا

 ٍءراثلا ىف هوبأو ةنجلا ىف نوكي نأو «ناطيشلا دبعي هوبأو هللا دبعي نأو «كرشم

 رصني الو ْعَمسي ال ام دعت مل تب اي .. . # :هيبأل لاق ذإ «هتبواجم ىف كلذ ادب دقو
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 ةال سل

 مارب كد يف كأي مَ ام معلا نم ينج دق ينإ تنبأ اي 69 انيس كلنع يبغي الو
 فاح يّنإ تأ اي 69 اًيصع محلل ناك اطيل نإ ناطيشلا دبعت ال تبأ اي 69 اًيرَس

 نم هوبأ هدرط «[ميرم] 4 © ايكو ناطْيشلل َنوُكَتَف َّمْحَرلا نم باَدَع كّسَمي نأ

 ىف رمتسي هنكلو «ةبحم نم هنع فشت امو «قفر نم هترابع ىف ام عم هترضح
 يب ناك ُهَّنِإ يَبر كل رفغتسأسم كِيلع مالس .. 8١ :لوقيف «ةرطفلا مكح ىضتقمب هقفر

 نكت ,ملو هل رفخغتساف «هايإ اهدعو ةدعوم لوأ هذه تناك ء[ميرم] 4 69 اًيفَح

 ٌةوسأ مكل تناك دق : ىلاعت لاق اذلو ؛هوبأ اهب مستا ىتلا لالضلا ءاضغب امهنيب

 هللا نود نم َنودَبعَت اًممو مكنم ءارب اَنِإ مهم مول اوُاَف ذإ هع نيذّلاو ميهاربإ يف ةنسح
 لو لإ هدو هللا وُ مح ادب ءاَضَْلاَو ةواَدَمْلا مكي انْ ادي مكب انفك

 .[ةنحتمملا] ©« 2 . . . ميش نم هللا نم كَل كلْمَأ امو كَل نرفغتسأل هيبأل ميهاربإ

 مل ةدومب هعم طبترمو ةرفغملا هل بلطيو هيبأل رفغتسي غي ليلخلا ناك نذإ
 ةنحتمملا ةروسو «ةيكم ةروس اهيناعم ىف ملكت ىلا ةروسلا مذهوا «ةواذع اهقرفت

 :ىلاعت هلوق هيلع لدي امك كلذ دعب ىهتلا ءاجو .(ةحتمملا ةروس ىتح نكي مل
 ارب هلل ودع هنأ هَل نيت ملف هايإ اهدعو ةدعوُم نع لإ هيبأل ميهاربإ رافغتسا ناك امو »
 . [ةبوتلا] 4 659 ميلح ةاوأل ميهاربإ نإ هنم

 .ةميوقلا ةرطفلا هيف لثمتت ِهَكيَع ميهاربإ نإ :انلق دقو

 نوم اظ معنلاب نورفاكلا

 :ىلاعت هللا لاق

 رس حسو هي ل 2 آد 01

 لَم َئْياَن عالق لع هللا ربسحَتال و
 22 وم »ل سرا 0 م/م ع ص

 رص الا ديف صخشت ويل مهروس[ وُمِيِدظل
0 ٍ- 2 2 - 

 اس ممتد أو هر يلد , ال ئيسوءر نقم نيعطُهم



 ميهاربإ ةروس ريسفت ا
 م١ للا نمل

 ا حلل

 نيرو ُباَدَمْا منوي سال رِذَأَيَوَع 7
 يق

 مُكحَلاَم ُلِْنَيِمْشْمَسَت يت
 الط لآ نحن قومَككَسَم 9 ِلاَوَرْنَي

 اَبَرَصَو :هياتلسمف فكم حل بوه
 هلا دنعو مهر كحم أوركم دَكو اهيل لاعمال كَل
 2 ل لول هر كحَم تناكنإَو مُهُرُكَم
 هليلخ كلذل راتخاو «ةمعنلا ركشل الماك الثم ىلاعتو هناحبس هللا ركذ
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 ىلع هللا ىرجأ ىذلا وهو «هبسنب نوزتعي نيذلا برعلا وبأ هنأل ؛ِهَي ميهأربإ

 ميهاربإ ةلم مالسإلاو ءهتلم عابتا ىلإ ةوعد هركذو ءمهزع ناكم تيبلا ءانب هيدي

 .نيملسم نيملسملا ىمس ىذلا

 لاقف «مهرفكب مهسفنأ نوملظيو ةمعنلا نورفكي نم هناحبس ركذ كلذ دعب

 صخشت مول مهرَخَوي اَمّنِإ نوُملاَظلا لمعي مَع ًالفاَغ هللا َنبَسْحَت الوإ» : :لئاق نم زع

 . 4 69 راصبألا هيف

 نظي نأ نع هزنم كك ىبنلاو ءنظلا ىلع ىنبملا ملعلا وأ نظلا وه نابسحلا
 ؛نئاك وه امو .نوكي امو ناك ام ملعي هللاف «ىلاعت هللا ىلع وهسلا وأ ةلفغلا

 مهيلع صحم هنأو .«هلعفي ام ىلع ديدشلا باقعلاو ءرصنلاب هدعو ىلاعت هنألو

 لامتحا ناك امو «لفاغ هللا نأب نظلا نع ىهني فيكف بسك امب ئرما لك مهلامعأ

 اذه نأ كلذ ىف باوجلاو «هنع ىهني ىتح ِةّيِلكَت ىبنلا بلق ىلع كلذ دري نأل

 :ىلاعت لوقي امك ٠ ءمهلامعأ نيكرشملا ىلع ىصحي ىلاعت هللا نأ ديكاتل مالكلا

 عم عدت الو» :ىلاعت هلوقكو «[صصقلا] 4 69 نيكرشملا نم َنَنوُكَت الو .. و
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 ىبنلا نم عقي مل هنأ ديكأتو «تبثتلل ىهن وهف «[صصقلا] 468 رخآ اهلإ هللا

 مهيلع صحم مهلاحب ملاع هنأب ِكَي ىبنلل مالعإ ىهنلا نأ كلذ قوفو هك
 ملاع ىنأ لهجت ال :هلداجمل لداجملا لوقي امك ءمهل ديدش ديدهت وهو «مهتائيس

 ملظلا ليجستل رامضألا عضوم ىف رهظأف 4 نوملاظلاإ :ىلاعت هلوقب ربعو
 اوذآو ؛ميظع ملظ كرشلاو ءاوكرشأ مهف ءملظلا ببس تاقعلا نأآلو ؛مهيلع

 اوكرتي ملف «هللا ليبس نع اودصو ؛«ميثآ ملاظ ءادتعا كلذو «تانمؤملاو نينمؤملا

 ال وهف ءماثآ نم نولعفي ام ىلع مهيزاجم مهملظب املاع ىلاعت هللا ناك اذإو
 ْنيَتَم يدْيَك نإ مهل يلَمأَو 9 :كلذ ىف ىلاعت لاق دقلو مهلهمي نكلو ءمهلمهي
 مويل مهِرَخَوي اَمْنِإف :هناحبس لوقي ىماسلا صنلا اذه ىفو ء[ملقلا] 4 62

 مهتدتفأو مهفرط مهي دري المهور يِعنقم نيعطهم 9 راصبألا هيف صخشت
 . 4 69 ءاره

 نوكي ىذلا مويلا اذه لجأل ريخأتلا ناك ىأ ءرصح ةادأ انه 4ُاَمَنِإ 8

 وفغ وأ «نايسنل ريخأتلا سيلف «عزفو عله ىف نوكت اعيمج سوفنلا هيفو ءاديدش
 ىف نوشمي اوناك اذإو «سفنألاو داسجألا باذع هلك مويل وه ريخأتلا امنإ «كرت وأ

 نوكيسف نينمؤملا نم نورخسيو نوبعليو نوعتريو نوءزهتسيو ءاحرم ضرألا

 مهل ركذف مويلا كلذ ىف مهلاح ىلاعت هللا فصو دقو ءديدش ريسع موي مهيلع

 الب عزف نع ئنت اهف كح لك لوح سح

 ةعدلا نم نوكي نيسعلا ضامغإ نإ : ءىرت ام لوه نم ضمغت ال صخشت نيعلا
 نوكي الو انانئمطا نوكي ال هنإف ءربكألا عزفلا موي ةمايقلا موي امأ «نانئمطالاو
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 اللولب

 نري بجنب

 و

 عم اهنأك ىتح ءاهارت ىتلا لاوهألا نم قادحألا ةعستم ةحوتفم نيعلا نوكتو «ةعد

 . عزفلا بابسأو لوهلا الإ ءىشب رعشت ال اهضامغإ مدعو اهحتف
 نيعرسم اهانعمو .4 نيعطهم 8 :ىلاعتو هناحبس هلاق ام ىه :ةيناثلا لاحلاو

 نورفاكلا لوقي عادلا ىَلِإ نيعطهم إف :ةمايقلا موي مهلاح فصو ىف ىرخأ ةيآ ىف لاق
 دعبف «علهو فوخو رسكتو لذ ىف عارسإ عاطهإلاو ء[رمقلا] 5(4) رسع موي اذه
 الوط ءامسلا نوغلبي وأ ضرألا نوقرخي مهنأك احرم ضرألا ىف نوريسي اوناك نأ

 رمأ ةوعدلا ءارو نوكي نأ نم نيفئاخ ءعاد لوأل نيفلاخ ءالذأ نيعرسم نوريسي

 .الوه دشأ

 عنقأ نم # مهسوءر يعنقم 9 :هلوقب ىلاعتو هناحبس اهنع ربع : ةثلاثلا لاحلاو

 ىف لاق دقو ءعلهلا ةدش نم اهقوف نم ىلإ اعلطتم اهعفر ىنعمب لمعتستو «هسأر

 لاقو 2 # مهسوءر يعنقم وو :لاق اهعفر هسأر عنقأ :هتادرفم ىف ىناهفصألا اهانعم

 عانقلا سبل عنقف «سأرلا هب ىطغي ام وهو «عانقلا نم ةملكلا هذه لصأ : مهضعب

 هسأر افشاك هعانق عفر اذإ عنقو «ءافحلا سبل ىأ ىفح مهلوقك «هرقفل ارتاس

 .ءافخلا عفر اذإ ىفخك لاّؤسلاب

 لذلاب مهسوءر نيعفار مهتجاحو مهلذ نوفشكي مهنأ ىناعملا هذه ةصالخو

 ال ام نورهظيو ءنوفخي ام نودبي الف «ءىش مهرمأ نم رتتسي ال «ناوهلاو
 .نلورسي

 اهضفخي 4 مهسوءر يعنقم إ) رسفي ةغللا ءاملع ضعب نأ ىرشخمزلا ركذو
 راصو «حضاو رهاظ لذ وهف ءاهضافختا وأ «تعفترا مهسوءرو ءاراسكناو الذ

 . ةلأسملل هعانق فشك ىذلا لئاسلاك

 نأ ىنعملاو : قط هند 53 : ىلاعت هلوقب اهنع هللا ربع هذهو هيف مه ام

 اميف مهنيعأ ترمس دق ةعله ةعزف ىهف اهارت ىتلا لاوهألا اهتقرغتسا دق مهراظنأ



 ميهاربإ ةروسريسفت ## :
 ملل للا ووكللللااالللال

 يي رار +

 ىلإ دوعت ال ىأ ءمهيلإ عجرت الف ءهربكألا لوهلا باذع وه باذع نم ىرت

 دق ىهف «هارت نأ بجي ال ام ةيؤر نع عنتمتو هارت نأ بجي ام ىرتف مهترطيس
 .ناطلس نم اهيلع هل دعي ملو ةعزفملا ةيئرملا كلت اهتكلم

 بابسأب تآلتماو «نانئمطالا بابسأ نم تغرف مهتدئفأ نأ : ةسماخلا لاحلاو

 :هتاملك تلاعت هلوقب كلذ نع ىلاعتو هناحبس ربع دقو «فوخل لاو مومهلا

 وهف «علهلاو فوخلا ةدش نم هيعت الو ايش كردت ال ىأ .4 ءاره مهتدئفأو »
 نم غرف هنأ ىأ «[صصقلا] 4( ... اًعِراَف ئسوُم ّمُأ داَوُف حّبصأَو » :ىلاعت هلوقك
 فوجملا ةغللا ىف ءاوهلاو «هيلع فوخلاو ىسوم الإ قبي ملو كاردإلاو ىعولا

 امو ىأر ام ةدشل كاردإلاو ملعلا نم ايلاخ افوجم مهداؤف حبصأ ىنعملاو «ىلاخلا

 نآ كرشلا دئاق نايفس ىبأ نم مالسإلا رعاش ناسح لوق ىنعملا اذه نمو ءعقو

 1 :كاذ

 ءاوهبخن فوجم تنأف 0 ىنع نايفس ابأ غلبأ الأ

 ءالتماو ءراسكناو لذو عزف نم ةمايقلا موي مهلاحل ريوصت لاوحألا هذهو

 رهبي زاجعإ نآرقلا لكو ءزاجعإلا تايآ نم اهنإو «ةبهرلاو فوخلاب مهبولق
 ٠ . نيكردملا

 هيف سانلا عزف ركذ ىذلا مويلا اذهب سانلا رذني نأ هيبن ىلاعت هللا رمأ دقلو

 لجأ ىلإ انرَخأ انبر اومَلَظ نيذلا لوقَيف باَدَعْلا مهيتأي موي سائلا رذنأو 9 :ىلاعت لاقف

 . 4مل و فود جل بيف
 سيلو «هب نمؤي ال هسحي مل امف .ءسحيو ىري امب الإ نمؤي ال ىدام رفاكلا

 لهأ فاصوأ نم ناك اذلو ؛هري مل امو كردي مل ام هب ىعي ةريصب ذافن هدنع

 نوتومي سانلا نوري «نونقوي مه ةرخآلاب مهو بيغلاب نونمؤي مهنأ ناميإلا

 .ةياهن ءادتبا توملا نأو ةياغل ةايحلا نأ نوملعيف «نويحيو
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 0101 لااا لا

 كك
 ى

 هلوق اذهو «ةمايقلا موي ىف ميلألا باذعلاب راذنإلا وه راذنإ لوأ ناك اذلو
 ىلإ ىدعتي وهو «فيوختدلا :راذنإلا 4 باَدَعْلا مهيتأي موي سائلا رذنأو إ :ىلاعت

 . 4 موي » ىناثلاو 24 سائلا ا لوألا نيلوعفم
 ذإ «نادبألا اهلوه نم رعشقت لاح نم مويلا اذه ىف ىرجي امل هجتم راذنإلاو

 «ربكأ لوه هتاذ ىف وه ىذلا ميلألا باذعلا فوخ «ةصخاش اهيف مهراصبأ نوكت
 ديدشل هنإو ؛لاحلا ةدارإو لحملا مسا قالطإ نم مويلل فيوختلا لعج نكلو

 ءافلا «ٍ بيرق لجأ ىلإ انرَخأ ابر اومَلَظ نيذْلا لوقف » رانلا لهأ سوفن هل برطضت
 ميحج نم هيف امو «ديدش لوه نم هيف امف اهدعب ل ببس اهلبق ام نأ نايبل انه
 نأل اببس نوكي ء[ميرم] 469 اًيضَقُم امْنَح كبر ئىَلع ناك اهدراو الإ مكس نإو )»

 «ليلق نمز ىلإ «ٍبيِرَق لجأ ىلإ انرْخأط :اولاق دقو ءايندلا ىلإ ةعجرلا اوبلطي
 ىكحي اميف مهلوقك اذهو «هاهتنمو هلوأ هيفرط نيب ام بيرق هنأل بيرقلاب هنع ربعو
 « 09 ونقوم اَنِإ احلاص َلَمَعَن انعجراف اتعمسو انرصبأ انبر ... » : مهنع ىلاعت هللا

 ريغ احلاص لّمعَت انجِرْخَأ انْبر ... ١ :مهنع هناحبس ىكح اميف مهلوقكو «[ةدجسلا]
 . [رطاف] 4 69 . .. لَمْعن انك يذلا

 اًعيش هللاب اوكرشي الأو ءديحوتلا ةوعد ىهو 4 كتوعد بج ا :ىلاعت هلوقو
 ال ىأ .4لسرلا عبتتو «عئارش نمو ء«ءامسلا بتك نم هريغو نآرقلا هب ءاج امو
 .اعبت مهل نوكنل لب «مهيلع ىماستنو ىلاعتن الو مهيلع ربكتسن

 ساه ساس اس

 «عقاولا راكنإ هيف ىذلا ىراكنإلا ماهفتسالل ةزمهلاو ءاهلبق ام ىلع ةفطاع

 مكل ام ةايح ا ىرجملو .مكسفنأل نيلهاج ىلاعت هللا ىلع نيرتغم لبق نم متمسقأ

 ىرجم نم رهظي امك ةقيقحلا ىف مهنإو «لاوز ىأ مكل سيل ىأ «4 لاوز نم
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 2-7 ١ هواك +

 :نولوقيو توملا دعب ةايحلا نوركني نكلو «توملا نوركني ال اوناك مهنأ مهرومأ

 .[دعرلا] 4 (2) ... ديدج قْلَح يفق انك ابارت انك اذن ...

 ايندلا ةايحلاب اورتغا دقو «ةمذ الو ّلِإ نوعري ال نومشاغ ةاتع مهنأل نكلو

 ايندلا ىف مهنأو «نونفي الو نوتومي ال مهنأك نولمعي ءرورغلا هللاب مهرغو
 ش .نودلاخ

 مث نولوزي ال مهنأ ىفنملا لاوزلا نم دارملا نأ ءاملعلا ضعب رسف دقو

 هللا دبع هامس امك ءنآرقلا نامجرت سابع نبا ذيملت دهاجم ريسفت اذهو «نوثعبي

 ايندلا هذه نم لاوز نم مكل ام :ريسفتلا اذه ىلع ىنعملا نوكيو ءدوعسم نبا

 .ةرخآلا ىلإ هدعب نم نولقتتت

 ةايح اهنأ اوبسحو اهب اورتغا ىتلا رورغلا لاح ىف وأ اذه مهمسق ىف مهنإو

 نيذّلا نكاسُم يف متنكسو © : : ىلاعت لاق اذلو «ةمئاق مهيديأ نيب ب ريعلاو «ةدلاخ

 . 4 69 لاثمألا مك انبرضو مهب اَنلعَف فيك مُكَل َنّيبتو مهسفنأ اومَلَظ

 ءاهسفنب ىدعتت امك «(ىف)ب ىدعتتو ءاهيف ىنغو ءاهيف رق هانعم «نكس
 تدعت لامعتسالا عاش امل مث (ىف) ب ةيدعتلا وه لصألاو «رادلا تنكس لاقيف

 نوثعبي ال مهنأ مهناميأ دهج هللاب اومسقأو «ةمئاق تناك ربعلا نأ ىنعملاو

 ءاذيإلاو ءهرفكلاب مهسفنأ اوملظ نيذلا نكاسم ىف متتكس دقو «مهتوم دعب

 مهراطمإ نم مهملظ ببسب لزن ام مكل نيبتو «هّللا ليبس نع دصلاو نينمؤملل

 تباث وه ام رخآ ىلإ اهلفاس اهيلاع ضرألا لعج نمو ءدوضنم ليجس نم ةراجح

 مكل انبرضو مهب اَنْلَعَف فيك مُكَل َنّيَبتَو ل :ىلاعت لاق كلذلو ؛نيرخآلل ةربع

 مكل انيبو ءرظنلاب ةريدجلا ةبيجعلا مهلاحو ءمهب هللا هلعف ام نيبت ىأ .4 لاثمألا

 نم سأيلاو ءاتباث ناك مكناميإ نم سأيلاف ءاوربتعت مل كلذ عمو «هابشألا لاثمألا

 .اتوبث دشأ ايندلا ىلإ مكتعجر دعب مكناميإ
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 أ بح

 : ىلاعت لاق اذلو ؛مهيغ ىف اورمتسا لاثمألاو ربعلا هذه عمو

 هنم لوزعل مهركم ناك نإو مهركم هللا دنعو مهركم اوركم دقو »
 . 4 69 لابجلا

 مهب هللا لعف فيك نيبت دقو «مهنكاسم ىف اونكس نيذلا رابخأ ىف مالكلا

 .هلهأو قحلل ديكلل ةثيبخلا تاريبدتلا نوربدي اوناك مهنأ ةيآلا هذه ىف نيب دقو

 لطابلا اودقتعاف «ديحوتلا ةديقع هب نوبراحي ام لك اوربد ىأ «هيقنتعمو ديحوتلاو

 ءاذيإو . .نيدلا ىف ةنتف نم برحلا عاونأ لكب نينمؤملا اوبراحو ءكرشلا اورصانو

 «مهركم ملع ىلاعت هللا دنعو ىأ ,4 مهركم هللا دنعو مهب ةيرخسو نينمؤملل

 . 4 لاَبجْا هم لوريل ْمُهرْكَم َناَك نإإو ا هنوركمي اوناك امب طيحم هنأو
 لابجلاب تهبشف «نويبنلا اهب ءاج ىتلا ىلاعت هللا عئارش اهب دارملا انه لابجلا

 نم ةففخم اهنإ :لوقن نأ امإ انه 4« نإظو .اهتعفرو اهولعو اهخومشو اهتابثل

 هب لوزتل ادعمو ًايهم ناك ركملا كلذ نأ نأشلاو لاحلا نأ ىنعملاو «ةليقثلا 4ك

 اهخومش ىف تغلب ىتلا عئارشلا تجنف مكحأ ناك هللا ريبدت نكلو «ةعيرشلا

 .لابجلا غلبم اهتابثو اهولعو

 ناك امو «ىنعملا نوكيو «دوحجلا مال ماللا نوكتو ةيفان اهنإ :لوقن نأ امإو

 عئارشلا هنم لوزتل مهمعز ىف ماكحإلاو ريبدتلاو ةوقلا نم غلبي امهم مهركم

 هءايبنأو هعرش ظفاح ىلاعت هللا نإو ءاهتمظعو اهتابث ىف لابحجلاك ىه ىتلا ةمكحملا

 .هلك كرشلا رفاضت ولو «نينمؤملاو

 داعيملا فلخي ال هللا نإ

 ىلاعت هللا لاق

4 
 رف سس ل خا ورا حاس اس خريف ان لل و

 رب نإ .رءودعو فلي هللا نيسحت الف
 دمحم < 1

 ' ه-
 ا

 00 0 مم م د سل ما

 هومسلاَو ضلع ضر لدبي موي ايل اقئاوذ
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 الل اللا ل للا

 أ بأ

 ٍذيَمْوي نيمرَجمْلا ىرتو  ِراّنْلاِر حو ولاء اوذريو

 ىّتْعتو ناطق مم هْلِباَرَم ٍداَفْصأْلا ف َنيَّرَقُم 6

 ع َئ هد هس 10 اَنلأذَعَم ريو

 - سيقن لك هَل ارجل ا ٌراَّم |مههوجو
 ا نو -خ# د 2 دن

 ذنملو مال غل ,اذاه يل ٍباَسِحْلاٌعِيِرَس م َهَشاَنِإ

 ُ 16 2 دوو الدخل لو 26 م

 5 نلوم كيوتو رْماَت | اوملعيلو دي

 «نيملاظلا كرات ىلاعت هللا نأ بسحي نأ نع ةقباسلا تايآلا ىف ىهنلا ناك

 دق هنألو «مهؤازج نأل باقعلا اذه لزنم هنأ ىلاعت هللا نأ نيبي تايآلا هذه ىف

 .هب مهدعو ام هلسر فلخي ال ىلاعت هللا نإو «هب هلسر دعو

 لوعفم 4هّلسر ظو ,4 هّلسر هدعو فلخم هللا نَبَسَحَت الَفإ» :ىلاعت هلوق
 ةراشإلل لسرلا ىلع دعولا مدقو «لسرلا دعو ام فلخم هللا نبسحت ال ىأ «دعولل

 مأ الوسر هدعو نم ناكأ ءاوس «هّلل ةبسنلاب ازئاج ارمأ سيل داعيملا فالخإ نأ ىلإ

 .لوسر ريغ ناك

 :ىلاعت لاق امك «قحلل ناطلسلا نوكي نأو «بلغلاب هلسر هللا دعو دقو

 ىف مهل بلغلا نأ ىلاعت نيب دقو ,ءاةلداجلل] 4© .٠ . يلسرو انأ َنبلغأل .. 0

 بلاغ هانعم «زيزع» ,4 ماقتنا وذ ٌريِزَع هللا نإ ١ :هتاملك تلاعت لاقف «ةيآلا هذه

 ةازاجم هانعم ماقتنالاو «ءايوقألا نم ءافعضللو «لطابلا نم قحلل ماقتنا بحاص

 ىلع ةبوقعلا نوكت نأو ,«فيعضلل ىوقلا نم قحلاب صتقي نأو ءاسأ امب ءىسملا

 ردق ىلع باقعلا نوكي ىأ «ىفوأ ةعيرشلا ىف باقعلا ساسأف «ةميرجلا ردق

 .اهل اقافو ءازج نوكي نأو «ةميرحلا
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 لل لااا لالا

 ار حل

 نم نيملاظلا نأل ؟ماقتنالاب ءازجلا ىف هناحبس ربع اذال «لئاس لأسي انهو

 قحلاب كاسمتسالا اوبعصو ارسع مهرمأ نم نينمؤملا ءافعضلا اوقهرأ دق نيكرشملا

 اوقوذيو ءافعضلا نيعأ رقتل نيملاظلا نم اماقتنا ءازجلا نم دبال ناكف ارم هولعجو

 .هترارم اوقاذ نأ دعب قحلا ةوالح

 ىمسي فيك :نايدلا ةمكح الو نآزقلا بادآ فرعي ال لئاس لأسي دقو

 ملع اهلطبي ماقتنالا ةيرظنو ءاهنم ماقتنالل ال سوفنلا حالصإل وهو اماقتنا باقعلا

 مئارج نم صاصقلا وه ةرخآلا نأش نإ :كلذ ىلع ةباجإلا ىف لوقنو «نوناقلا

 تابوقعلا نإف «هيف رظن ىلع ادراو نوكي دق مهمالكف ايندلا ىف امأو ءايندلا

 ىلع نوكي نمل ربع هيف نوكي ذإ «هقيرط نم نوكي حالصإلاو «عدرلل ةيمالسإلا
 سنج نم تناك اذإ ةبوقعلا نإ :نيينوناقلا ضعب لاق دقو «باكترالل دادعتسا

 هلزني ىذلا لثم هب لزنيس نأ اهبكتري وهو روصتي هنأل ؛ىناجلل عدرأ تناك ةميرجلا

 ىف باكترالا كشو ىلع نونوكي نمل ةربع هيف ةرهاقلا تابوقعلا ركذ نإو

 باذع لاني هنأ ملعي نمو «سانلا لذي ال ةمايقلا موي لذيس هنأ فرعي نمف ءايندلا

 .ادبع ىذؤي الو رفكي ال ميحجلا

 موي ةمايقلا موي وه رارشألا نم ىلاعت هللا ماقتنا هيف نوكي ىذلا كلذ نإو

 ٍضرألا ريغ ضرألا لّدبت موي )» :ىلاعت لاق اذلو ؛ضرألا ريغ ضرألا لدبت

 ىلاعت هللا نأ ىأ «(ماقتنا)ب قلعتم موي « 2 ٍراَهَقْلا دحاولا هلل اوزربو تاومّسلاَو
 تاذلا ىف نوكي دق ليدبتلاو 4 ...ضرألا ريغ ضرألا لدبت موي )» :مويلا اذه ىف
 4« 69 ... اهرِيَغ ادولج مهانلدب .. .9 هنمو «ريئاند مهاردلا تلدب كلوقك

 ىف نوكت دقو ء[أابس] . نيتنج مهيتتجب مهاتلدبو .. . 8# ء[ءاسنلا]

 رهوجلاو «لكش ىلإ لكش نم تلقثف ىلح ىلإ بهذلا كئابس ليدبتك فاصوألا

 :ىلاعت هلوق هنمو «نيدضلا وأ نيضيقنلا نيب ارييغت نوكي دقو «نيلوقلا ىف دحاو

 .رثآلاب اذه ىف ةربعلاف [ناقرفلا] 460... تاَنَسَح مهتائيس ِهّللا لدَبي كنتلوأف ... ١)
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 للام للا ضل و

 يي ااا

 لدبت :ليقف «هلاحو ةفيك ىف فلتخاو «ةلاحم ال عقاو رمأ ضرألا ليدبتو

 رجفتتو برطضتو كرحتتو «شوفنملا نهعلاك ربصتو ككفتت لابجلاف «ءاهفاصوأ
 «ىه امك ضرألا نإ :ليقو «تمأ الو جوع ىري الف سبايلاب ءاملا ىوستو عيبانيلا

 راهقلا ناطلس تحت اهلك نوكت لب «عقي ملظ اهيف نوكي الو ءاهسان ريغتي نكلو

 ٠ سابع نبا نع كلذ ىورو

 : كلذ دعب دشنأ دقف

 ملعت تنك ىذلا رادلاب رادلا الو مهتدهع نيذلا سانلاب سانلا امو

 ءاهرمق فوسخو ءاهسمش فوسكو ءاهبكاوك راثتناب تاومسلا ليدبتو
 ءامسلاف «هنارودو هفاصوأو هلاوحأ ىف ريغتي نوكلا لك نأ قحلا نمو «١2)اهقاقشناو

 اَذإو 02 تَرَدَكنا موجنلا اًذِإَو 0) ترَوُك سمُشلا اًذِإ9 :ىلاعت لاق امك «ريغتت
 راحبلا اًذِإَو 2) ترشح شوحولا اَذإو © تلَطع راشعلا اًذإو 2 تَرّيَس لابجلا

 .[ريوكتلا] 4 © ْتَجَوُر سوفنلا اَذِإو © ْترَجس

 ضرألا ىف ملظلا ناك نأ دعبف «لاوحألا لدبتتو ء«ءايشألا لدبت اذكهو

 .ءىش هبلاغي ال ىذلا رمألا وه قحلا اذإف قحلا بلاغب

 اورهظ ىأ ,كِراّهَقْلا دحاولا هلل اوزربو © :ىلاعت لاق اذلو ؛ةمايقلا موي اذه

 نأ نم نوبجعيو «هللا ءاقل نوبذكي اوناك دقو ىلاعت هللا اوقل دق مهنأ اوملعو

 راهقلا ءاقل وه انإ ء.مهرسي ال ءاقل هنكلو ءاماظعو ابارت اوريصي نأ دعب اودوعي

 مهداقتعا ضقني ىذلا مهدنع بيهرلا هفصوي ىلاعتو هناحبس ركذ كلذلو ؛ مهباقعل

 مهسوفن ىف ةباهملا هدحو ىقلي 4 هّللا9 ظفلو .4ِراَهَقْلا دحاولا هلل 8 :لاقف لطابلا
 هدحو هنأو ءالطاب ناك مهكرش نأ اوفرعيل ©« دحاولا ب هفصوو «هءاقل مهراكنإ دعب

 نم ةغلابم ةغيص 4(ِراَهَقْلااظَو «مهناثوأل الو ءدحأل ةعافش الف لدعلا مكحلا

 .نيبولغم نيروهقم مهءازج مهيفويس ىذلا هدحو ىلاعتو هناحبس هنأ ىأ ءرهقلا

 .فرصتب فاشكلا نم )١(
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 هيف صخشت ىذلا عزفملا ءاقللا كلذ دعب مهلاح ىلاعت هللا روص دقلو

 4 63 راَّهَقْلا دحاولا هلل مويلا كلملا نمل ... 8# :ىلاعت هلوقك هذهو ءراصبألا

 . [رفاغ]

 ئشغتو نارطق نُم مهليبارس (9 دافصألا يف نينرقم ذئموي نيمرجملا ىرتو ©
 يا شسشرإامل واو

 . # (©0 رانلا مههوجو

 :ةثالث الاوحأ مهل ىلاعت هللا ركذ

 .دافصألا ىف نونرقم مهنأ :ىلوألا

 .نارطق نم مهليبارس نأ :ةيناثلاو

 مئارج نم هوبسك ام نآل ؛ مارجألاب مهفصو الوأ ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 ببسلا وه «اداسفو اثبع ضرألا ىف مهداسفإ ىفو « مهلامعأ ىفو «مهداقتعا ىف

 .باقع نم نولاني اميف

 ءعمج ىنعمب نرق نم © دافصألا يف نينرقم 9» :ىلوألا لاح ا ىف ىلاعت هلوقو

 قاثوب نودودشم ىنعملاو « عماجلا رمألا ىف قثوو عمجلا ىف ددش ىنعمب نرّفو

 ىف نينرقمو «ةيمارجإلا مهفاصوأ ىف مهداحتاو «مهمئارج هباشتل هيف نيعومجم

 مهيديأ لغتو «هب نوديقي ديقلا وهو ءدفص عمج .دافصألاب مهلجرأو مهيديأ

 . هب مهلجرأو

 .ىلوألا لاخلا ىه هذه

 قصالي ىذلا صيمقلا وهو «لابرس عمج : ليبارسلاو 4 نارطق نم مهليبارس

 «رانلاب لعتشي هنأ هنأش نمو «برجلا نم اهل ءاود لبإلا هب أنهتو «راجشألا ضعب
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 نم مهطوحت رانلاف «ةلعتشم نارين اهب ةقصاللا مهماسجأب ةلصتملا مهناصمقب اذإف

 . مهماسجأ ىف ةيحان لك

 ىهو «ةثلاثلا لاحلا ءىجتف ةداع هوجولا ىطغت ال ليبارسلا وأ ناصمقلا نكلو

 نارطقلا رتس امك مههوجو رتست رانلا ىأ ,«رانلا مههوجو ئشغتو 8 :ىلاعت هلوق

 : ىلاعت لاق اذلو ؛اغيلبت هب رابخإلاو «ءازج كلذ ناكو

 ساّئلل غالب اذه 620 باسحلا عيِرَس هللا نإ تّبَسَك ام سْفَن لك ُهَّللا يِزَجِيِل ٠

 ريل رع

 نايب ىلإ « هلسر هدعو فلخم َهّللا نَبسَحَت القط :ىلاعت هلوق نم نايبلا اذه

 :وه امنإ ,مهماسجأ نارينلا هيف معت ىذلا باذعلا كلذ

 .ةيهلإلا ةلادعلا نايبل :الوأ

 .مهيلع بجي امو ءرشلاو ريخلاو «هئازجو لعفلاب اوغلبيل :ايناثو

 .مهلآم رشلا لهأ ملعي ىكل راذنإلل :اثلاثو

 الإ ةيهولألا ةفص هل ءىش ال نأو ءراهقلا دحاولا وه هللا نأ اوملعيل :اعبارو

 . ىلاغت هللا

 راذنإو مهل ركذ وهف «نينمؤملا نيكردملا بابلألا لهأ ركذتيل :اسماخو

 . مهريغل

 « تبسك امس فن لك هللا يِزجيل )» :ىلاعت هلوقب هناحبس هركذ دقف :اهلوأ امأ

 «لمعلا ءازج هنأ ظفللا رهاظ ىف سيلف «لمع نم اوبسك ام وه ءازجلا نأب ربعو

 وه هنأكف «لمعلاو ءازجلا نيب ةماتلا ةاواسملا ىلإ ةراشإلل كلذو ؛هتاذ لمعلا وه لب

 ديكأت انه ةعرسلا نإف 4« باسحلا عيرس َهّللا نإ :لاقف هعوقو هللا دكأ دقو ءوه
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 ىلع لاطتست ال هناحبس وهف «ةدكؤم ىلاعت هلل ةبسنلاب ةينمزلا ةبراقملا نأو «عوقولل
 .نامزألا هلاعفأ

 ْمالَب اذه :هلوقب هنع هناحبس ربع دقف «غيلبتلا وهو :ىناثلا رمألا امأ
 لاق امك .مهرومأ نم ةنيب ىلع مهباسح نوكي ىكل ىلاعت هللا نم غيلبت 4 سائل

 . [رطاف] 4 2 ٌريذَن اهيف الح الإ م نَم نإو .. . 8 :ىلاعت

 ,« دحاو ُهَِّإ وه اَمنَأ 8 اوملعي نأ وهو عبارلا رمألا ىف ءاج ام غيلبتلا نمو.

 دوبعملاف «هّللا الإ هلإ ال هنأ ىأ «ىلاعت هللا ىلإ دوعي 4«وه)» ريمضلاو ءرصق اذه

 . لطاب ىف لطاب هادع امو «دحاو قحب

 انمالك ىف غالبلاب هلاصتال ًالوأ هانركذ انك نإو «عبارلا لبق ثلاشلا رمألاو

 .قثوأو مكحأو ىلعأ هللا مالكو

 .مهديفت دق ةربعلاو اوربتعيل نيرفاكلل راذنإلا اذه نأ : عبارلا رمألاو

 نيكردملا لوقعلا ىلوأ ىأ «.بابلألا ىلوأل اريكذت هيف نأ : سماخلا رمألاو

 .هعرشب ملعأ هللاو ءاناميإ غالبلا اذهب اودادزيف نينمؤملا مهو



 :ليق ام الإ ةيكم ةروس ىهو ءرجحلا ةروس هلوأو ءرشع عبارلا ءزجلا لوأ

 .[44] اهتايآ ددعو «نينامثلاو ةعباسلا ةيآلا ىهو هنيكم ىنثتسي هنإ

 كلت ط ميركلا نآرقلا اهدعب ركذو .«ركا 8 ةدرفملا فورحلاب تئدتبا دقو

 اوناَك ول اورَمَك نيل وي امبرط هنأ هناحبس ربخأ دقو 4 نيبم نآرقو باتكلا تايآ

 لمألا مههليو اوُعشمتيو اوكي مهرَذظ «ىوهلا مهيلع بلغ نكلو 40 نيِملَسُم

 باعك الو الإ ةيرق نم انك موف ربعلا مهيديأ نيب نإو .«5(4 لها و

 هيلع لّزن يذلا اَهُيأ ا اوناَقَو :مهيبنل مهلوق مهثبعو مهوهل نمو #(2)

 نإو : 4 0 قدام نم سك نإ كفاللاب يان امرأ اجر وحصل للا

 اذإ اوُناَك امو ّقحْلاب لإ ةَحئالَمْا لَ اما مهلجؤي ال اولزن اذإو «لزنت ال ةكئالملا

 «ليج دعب اليج ميقسلا ركفلا كلذ نوئراوتي نيرفاكلا نأش كلذو .2(4) نيرظنم

 يف كلبق نم انلسرَأ دلو (2) َنوُطفاَحَل لانو ركذلا الت نحن ان ظ قاب نآرقلا نإو

 يف هكلسن كلَذَك 09 َنوُءِهمْسَي هب اونا الإ لوُسر نم مهنأَي امو 9 نَا عّبش

 . 4 09 َنيلوألا نس تَلَخ دقو هب نونمؤي ال 09 َنيمِرجُمْلا بوُنُ

 اب ميل انحف ولو قحلا نع تقلغأ مهبولق نألا ؛مهيزخت ال تايآلا نإو

 موق نحت لب اَنراَصْبَأ ترك اَمْنِإ اوُناَقَل © 69 َنوجَرَعَي هيف اوُنَظَف ءاَمَّسلا َنّم

 . 409 نوروحست

رطل ايو ايو اما يف لح دفا رك بيجع
 عم هاف )



 رجحلا ةروس ريسفت ل

 2 0 لا

 أ ل

 ائيقلأو اهانددم ضرألاو 2 نيبم باهش هَعَبْتَأَف عمسلا قرتسا نم الإ 09 ميجر ناطيش

 لمه نمو َضياَعَم هيف ْمُكَل انلعجو 09 ِنوُوُمٍءيَش لك نم اهيف ابار يساور اًهيف
 ضرألاو تاومسلا ىف ذ ءىش لك ناك نيوكتلا كاذو «قلخلا اذه دعبو 50# ) نيقزارب

 9 موُلعُم ردَق الإ هلت ام امو هئئازَخ انددع ًالإءيش نم نإو 9 هدي ةضبق ىفو هللا رمأب
 . 4 69 نينزاخب هل متنأ امو هومك انيقسأف ءام ءامّسلا نم انلزنَأَف حقاول حايرلا انلسرأو

 تيمذو يحن نحدل انإو 9» ءايحإو ةتامإ نم هقلخ ىف هراثآ ىرت ىلاعت هللا نإو
 نميف كلذ ناك دقف ةتامإلاو ءايحإلا نايعلاب نورت متنك اذإو 4 5 نوُثِراوْلا نحتو
 ّنِإَو 69 َنيِرخأتسمْلا اًنسلع دَقَلو مكنم نيمدقتسملا انملع دَقَلَو 9 ءرخأت نميفو «مدقت

 . 4 (59) يلع ميكح ُهّنِإ مهرشحي وه كبر
 :لاقف نيط نم ناسنإلا قلخ ةروسلا هذه ىف ركذي هناحبس ذخأ كلذ دعب

 ران نم َلَبَق نم ُهاَقَلَح َناَجْلاَو 69 نونسُم أّمَح نم لاصلص نم ناسنإلا انقّلَخ دقلو )»

 . 4 69 مومّسلا

 نأ سيلبإ عانتماو «هل ةكئالملا دوجسو مدآ قلخ ىلإ هناحبس راشأ كلذ دعب

 هناحبس هللا هدرط دقو «نيط نم مدآو ران نم هنأب هرورغو «نيدجاسلا نم نوكي

 موي ىلإ هللا هرظنأو 24 62 نيددلا موي ىلإ ةنعّللا كيلع َنِإوإ» :هل لاقو هتنج نم

 موي ىلإ 69 نيرظسمْلا نم َكّنِإَف لاَق 09 نوعي موي ئَلِإ ينرظنأف بر لاَق» نوئعبي
 و يأ ميلر وألا يف هنأ يضوفأ ب بر لاق مولعملا تقرأ
 كَل سْيَل يداّبع ّنِإ 69 ميَقَعْسُم يلع طارص اذه َلاَق 6 َنيصَلْخمْلا مهنم َكدابع ذل
 . 4 69 نيواَقْلا نم كَعَبَتا نم الإ ناَطْلس مهيلع

 منهج ّنِإو» سيلبإ مهيوغي نيذلا ءازج هتاملك تلاعت ركذ كلذ دعب

 دعب ركذو #2 (59 (9 َموُسَقُم ءزج مهنم باب لكل باوبأ ةعبس اَهَل 60 (9 َنيِعَمجَأ مهدعومل

 ٍتانج يف َنيِّمْلا نإ مهءارغإ عطتسي ملو ناطيشلا اوعيطي مل نيذلا ءازج اذه

 ررس ىلع اناوخإ لغ نم مهرودص يف ام انعزتو (65) نينمآ مالسب اهوُلُخْدا 62) نويعو
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 ا
 يت ١

 رفقا نين يدا يل اجرب نم مل انو ابن اه مهمل يف
 . 4 ©9 ميلألا ِباَذَعْلا وه يِباَدَع نَأو 69 ميحّرلا

 ىلإ برقأ وه نمب ربعلا تأدتباو «ميركلا نآرقلا ىف ربعلا تءاج كلذ دعب

 ةصق ىف لاقف «ميهاربإ هانب ىذلا هللا تيب باحر ىف نوشيعيو ءابسن برعلا
 مهنألو «اًمالَّس اوُناَقَف هْيََع اوُلَحَد َذِإ ©9 ميهاَرْبِإ فيض نع مُهْمَبَتَو 8 :ميهاربإ

 اَنِإ لاَقإ» :لاقو ءمهنم لجو  مهلثم ءاقل ضرألا ىف دهعي مل «ةكئالم

 نأ ىلع ينومترُخَبَأ َلاَق 65 ميلع مالغب كرش اَنِإ لجْوَت ال اوُناَق 69 َنوُلِجَو مكنم

 نمو لاَق 22 َنيطناَقْلا نم نكن الَف قحْلاب َكاَنَْخَب اوُلاَق 60 َوُرَخَبت مب بكا يسم
 ظ . 4 63 َنوُلاَّضلا الإ هب ةَمَحّر نم طَمقَي

 لعافلا ىلاعت هللا ةدارإ مكح ىلع ىرجي هنأو «نيوكتلاو قلخلاب ريكذت اذه

 ىلع رطيست ال بابسألا نإو «نولهاجلا لوقي امك «تاببسملاو بابسألاب ال ءراتخملا

 وهو بجني ملف ريبك وهو بجني ال لجرلا لعجت بابسألاف «ىلاعت هللا لعف
 .رقاع زوجع هتأرماو «ميهاربإ بجني هللا ةدارإب نكلو «باش

 هللا رمأ نع نيجراخلا نيقسافلل اديدهت نوكي ام ميركلا نآرقلا ركذ اذه دعب

 موق ىلإ السر ان وُلاَقط :ميهاربإل ىلاعت هللا لسر تلاق ءطول موق مهو «ىلاعت
 9 نييرباَْلا نمَل ان اند هَتَأرما الإ 69 َنيِعَمْجأ مهوُجَمَل نإ طول لآَّألِإ © َنيِمِرجُم

 هيف اوناك ام كاتتج لب اوُناَق 69 َنوُرَكْم مَ َمُكَنِإ لاق ك9 َنوُلَسْرمْلا طوُ لآ ءاَج امل

 مهرابدأ عبتاو ليْللا نَم عطقب كلهأب ٍرسَأَف 2 َنوُقداَصَل اَنِإو قحلاب كانيتَأو 69 نورتمي

 ءالؤه ربا نأ رمألا كلذ هْيَلِإانيضَقَو 2 َنوُرَمْوُت ثيح اوُضُماَو دَحَأ مُكدم تفي الو

 الق يفيض ءالؤه نإ لاَق 69 َنوُرْشُبَْسَي ةَئيدَملا َلهَأ ءاَجَو 69 َنيحبْصُم ٌعوُطَفَم
 ءالؤه َلاَق 9 َنيِمَلاَعْلا نع َكهْنَت ملوَأ اوناَف 69 نوُرْخُن الو للا اوَُّتاَو 69 نوُحَضْفَت

 . 4 09 َنيِلعاَف متنك نإ يتاَنب



0 227 1 

 هللا لعجف حابصلا ىف ةحيصلا مهتذخأ ءايندلا ىف ميلألا باذعلا مهب لزنأ

 تايآل كلذ يف نإ ليجس نم ةراجح مهيلع رطمأو ءاهلفاس اهيلاع ىلاعت
 م6 ه5 ةو كسا < ملا هك 5 مام < هم ءااس < 80و

 . 4 69 نينمؤملل ةيآل كلذ يف نإ (5) ميقم ليبسبل اهنإو (72) نيمسوتملل

 باحصأ ةصق ىف برعلا ربتعيل هتردق بئاجع نم ىلاعت هللا انيري اذه دعب

 مف ©9 نيحبصم ةحيصلا مهتَذَحَأَف .لسرلا مهبيذكتو ءرجحلا باحصأو ةكيألا

 . 4 60 َدوُيسكي اوُناَك ام نع ئَْغأ
 د١ ءدوجولا اذه م نيوكت ىف ربع ىلإ رب ريسي ريشي ىاصتو هناحبس ذحخأ دقو

 2 © م ليمجلا

 كاطعأ دقف «ةفاكلل معن نم هيف امو ضرألاو تاومسلا هللا قلخ ناك اذإو

 تفتلت الو 4« 69 ميظعلا نآرقلاو يناثلا نَم اعبس كانيتا دقلو ١ :نآرقلا ةمعن هللا
 ام ىلإ كِيَْيَع ندمت الإ :ليلجلا وهو مظعألا وه كدنع امف «كريسغ دنع ام ىلإ
 ريذتلا انأ ينإ لقو 00 نيسؤمْلل كحاتج ضفخ ةخاو مهيلع نزحت الو مهنم اجاوزأ هب انعم

 كَبروَف 69 نيضع نآرقلا اولعج نيذّلا 5 ©9 َنيِسِسَعَفمْلا ىلع ان امك 69 نيبملا

 .4 © ققف] نولَمَعي اوناك مع 69 َنيعمجأ مهئلأستل

 نع ضرعأو رمؤت امب عدصاف )» :لاقف هب رمؤي امب عدصي نأب هيبن هللا رمأ دقلو

 َنوُمَلَعي فوَسَف َرَخآ اَهَلِإ هللا َعَم َنوُلَعَحَي نيذّلا 2 نيئزهتسملا كانيفك اَنِإ 69 نيكرشملا

 نيدجاسلا نم كو كبَر دْمَحب حّبسف 69 نولوُقَي امب كردص قيضي نأ ملعت دقلو 69
 . 4 9 نقلا كأي تح كن دبعاو ©
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 رجحلا ةروس ريسفت

 ةميركلا ةروسلا ىناعم

 :ىلاعت هللا لاق
 وع هه

 ذوي اميز اول نيم نارفَو باتكسحلا ثا ٌتياَءَكْلِيرْلا
 0 َنيِلَسُمأو اكول اورهك نذل
 هه رص هس اس ل 2 م هر

 00 يكول ياتو
 - 4 - ير

 50 2 موُلَعَم باك اَكَواَلِإِةَي

 ل ل و

 ِهبَلَعْلْرْن ىِرلأ يي اَكو م َنومحعكمإم يس

 تي مَوَل اير نوُيَجَمْلَكنِإَمكَّزلَ

 و كامو َيَلاَل إةكيتلمْلا ُلْرناَم اين َنوِدسصلاَم

 جو تيرم
 ءاهنم دارملا قيقحتلا ىلع ملعن ال اننإ :انلقو «ةدرفملا فورحلا ىف انملكت

 نص نب فرت ءاغتبا 0 . هحلعي هللا صتشا ىتل هباشستلا نم اهنإو
 # ساه اش

 اهنأ ىلإ انرشأو «دارملا فرعتن الو ءاهتمكح فرعتن انإ :انلقو :[نارمع لآل

 كلذ عمو ءاهنوفرعت ىتلا فورحلا نم نوكم نآرقلا نأب برعلا ريكذتل تقيس

 اوناك برعلا نألو ؛هّللا دنع نم هنأ ليلد زجعلا اذهو «هلثمب اوتأت نأ نع متزجع

 كلتب ئدتبت روسلا تناكف «هوعمس اذإ هيف اوغلي وأ هوعمسي الأ ىلع اوقفتا دق

 وأ «روسلل ءامسأ اهنإ :ليقو ءاوقفتا ام نوضقنيف مههبنتف ةيتوصلا فورحلا

 . باتكلل



 . رجحلاةروسريسفت ا

 اللاوو

 كي روب لجحبل»
 كلت إ :ىلاعت لاقف «ميركلا باتكلا ركذ ةروسلا ىف فورحلا هذه دعب ءاجو

 «فورحلا هذه دعب ولتملا ىلإ وأ «ةروسلا ىلإ ةراشإلا 4نيبم نآرقو باتكلا تايآ
 ؛باتكلا تايآ اهنأ :امهلوأ نيفصوب تايآلا تفصو دقو «بوتكملا ىنعمب باتكلاو

 كلذلو ؛زجعملا باتكلا نم دعت ةزجعم نآرقلا نم تايآ لكف ءاهتاذب ةزجعم اهنأل

 تفصوو «ةبوتكم اهنأب تايآلا تفصو دقو «هلوزن مامت لبق نآرقلاب ىدحتي ناك

 ٍنارقَو» :ىلاعت هلوق باتكلا ىلع افوطعم ءاج كلذلو ؛ةولتم ةءورقم اهنأب
 لجس هنألو .«ظوفحم هنألو هللا نم اًءورقم لزن هنأل ؛ ميرك ءورقم ىأ 4 نيبم

 هنأب فصوي ميركلا باتكلاف «مويلا ىلإ دلاخلا ظوفحملا هنألو «ةيوامسلا عئارشلا

 ىحوأ دقف «ىلاعت هللا دنع نم هتوالت ةقيرط نأل ؛ءورقم هنأب فصويو «بوتكم

 هب كرحت ال :هيبنل ىلاعت لاق امك اولتم ظفحو ئرقو ءظفحو بتكف لوسرلا ىلإ

 ايل نإ مث 0 هتارق عبئا هانأرق اذِإَف 09 هئاَرقو هَعمج اَنيَلَع نِإ 09 هب لَجْعَتل كاسل

 . [ةمايقلا] <« 69 هنا

 نم اعنام رودصلا ىف هظفح ناكف «هتوالتبو هتءارقبو هتباتكب رتاوتم نآرقلاف

 ام نونمؤملا اجر دقو «ريثك رفكو «ليلق نمآف نآرقلا سانلا ىقلت ءروطسلا فيرحت
 ىلاعت هللا نإو «مهنيد نع سانلا اونتفو اودتعاو اوغبو «نوكرشملا ىغطو هللا دنع

 اوناك ول هيف نودوي ىذلا نمزلا ىتأيس ميركلا نآرقلا اذهب اورفك نيذلا نأ نيبي

 . 4099 ملم اوك ول ورح يذم :ىلاعت لوقيف «نيملسم
 لعفلا ىلع تلخد اذإف «مسالاب الإ لصتت ال اهنإ :(بُر) ىف ءاملعلا لوقي

 ناتغل امهو ءاهحتفبو ءارلا مضب تئرق دقو «ةففخملا بر ىه امبرو ءام تطسوت
 . اهيف

 ىلع تلخد انه اهنكلو «ىضاملا لعفلا ىلع ةلخاد نوكت (بُر) نإ :اولاقو
 نإو «ىلاعت هللا دنع هانعم ىف ىضاملا لعفك ناكف هعوقو دكأتل عراضملا لعفلا

 امعتست دقو ليلقتلل نوكت امبرو «#اوناَك ىف اظفل ققحتم ىضُا ىنعم
 امو «نيملسم اوناك ول ةريثك تاقوأ ىف اورفك نيذلا دوي امبر هنأ ىنعملاو «ريثكتلل



 رجحلا ةروسريسفت ا## و

 ا برسل

 ضرألا ريصتو «قحلا ةملك اهيف ولعت ىتلا تاقوألا ىه :ليق ؟تاقوألا هذه

 نوكرشملا ىنمتيف «ةوقلاو ناطلسلا مهل نوكيو ءايلعلا ةملكلا اهيف نينمؤملل ةيبرعلا
 «مهتوقب نآلا نورتغي اوناك اذإف «نيملسم اوناك ول نأ نآرقلابو هللاب اورفك نيذلا

 «نيملسم اوناك ول نودويو «ءسكعلا نوكي امبرف «نينمؤملا نوفعضتسيو «مهتزعو

 ىفو «ملسأ نم ىوتسي الف «ءاوس اوسيل هلوسرو هللا دنع ةلزنملا ىف مهنإو

 يوتسي ال ... 8 :ىلاعت لاق اذلو ؛ةوق نيملسملا ىفو ملسأ نمو «فعض نيملسملا

 .[ديدحلا] 402 . . ةَجَرَد مظعَأ كدلوُأ لئاَقو حْتْلا لبَق نم قفنأ نم مكنم

 ةوق وه ىنمتلا كاذو 5 اذه هيف نوكي ىذلا تقولا نإ :انلق اذإ اذه

 نأ نونمتي مهنأ ىنعملا نإف «باذعلا نوري موي وه تقولا نإ :انلق نإو «نيملسملا

 .نيملسم اونوكي نأب الإ ةاجنم ال ثيح «ةاجنلا مهل نوكتل نيملسم اوناك ول

 مهتوق لضفنب اولاطتسا نإو «نيكرشملا نأ ةيآلا هذهب ىلاعت هللا راشأ دقو

 «مهيلع ىبنلا ىسأي الف لبقتسملا ىف نيملسم ناك ول نأ نونمتيس مهنإف نآلا

 فْوَسَف لمألا مههْليو اوعَتَمَتيو اولكأي مهرذ » :ىلاعت لاق اذلو ؛نيقتملل ةبقاعلاو

 . 4 © َنوملَعَي

 لأ كَسْفَن عخاَب َكّلعَل 9 : ىلاعت لاق امك ء«نونمؤي ول :ىنمتي ِةلَي ىبنلا ناك
 الأ هيلع سيل هنأ هيبن ىلإ راشأ ىلاعت هللا نكلو [ءارعشلا] 4 70 َنيِمْؤَم اونوكي

 مههليو اوعّممتيو اوُنكأي مهرذ » :لاق اذلو ؛هبر ةلاسر غلب دق ماد ام اونمؤي

 ءرمألا باوج ىف ةموزجم لاعفألا هذهو . . .اوعتمتيو اولكأي مهكرتا ىأ 4 لمألا

 ريذنلا اولمهأ امك مهل لامهإ كرتتا امنإ ءلاعفألا هذه ببس مهكرت سيلو

 نأ ىلإ ةراشإلل لكألا ركذب ادتباو ءرشلا ىف مهرامغنال كرتلاف «ةباجتسالاو
 كلت اوعتمتيو ءاليبس لضأ لب ماعنألاك مهف «ناويحلا ةعتمك «مههاوفأ نم مهتعتم

 ءهسنج نم وه اميف الإ نوركفي الو ءاهمسرو اهناونع لكآلا ناك ىتلا ةيداملا عتملا

 مهنأكو «نوتومي ال مهنأك نولفغي مهو كلذ ىلإ امو ءءاسنلاو بايشلا ناولأك

 «مهسفنأ هيلإ نوقوسي اميف ريكفتلا نع مهيهلي ةايحلا هذه ىف مهلمأو «نودلخملا
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 ا <

 نع مهيهلي - تقو دعب اتقو ديزي ىذلاو «نآ دعب انآ ددجتملا ىداملا مهلمأ نأو

 هاج ىف ةضيرعلا مهلامآ مهب ىحوت ام الإ ةياغ ىف نوركفي ال مهلعلو «ةقيقحلا
 ءاهنوري ةلجؤم وأ ةلجاع ةوهش ىأ وأ «هنوبحي لام وأ «هنوغتبي ناطلس وأ هنوديري

 . 4 لمألا مِههّلِيو ظ :ىلاعت هلوق كلذ عمجيو

 «نيعلا دومج :ءاقشلا نم ةعبرأ» :هدنسم ىف رازبلا ىور اميف ِةَِلكَك لاق دقلو

 . "ايندلا ىلع صرحلاو ؛لمألا لوطو «بلقلا ةواسقو

 ءاهدعب امل ببس اهلبق ام نأ نايبل (ءافلا) «َنومَلعي فوسَف» :هلوقو

 تاذللاو برآملا تابيطو «نولعفي ام ءوسل ةبقاعلا ءوسب ديدهت (نوملعي فوس)و

 ةيماسلا ةلمجلاو «هريذنو نولعفي ام عوقو ديكأتل (فوس)و «مهسوفن ىلع ةيويندلا

 فوسف» :ىرشخمزلا لاق دقو «مهناميإ نم سأيلا بجوت مهتلاح نأ ىلع لدت
 ءىجي ال مهنأو «نالذخلا لهأ نم مهنأب ناذيإلا ضرغلاو «مهعينص ءوس نوملعي

 ال نيح هب نورّذني ام ةئياعم الإ ظعاو الو رجاز ال هنأو هيف مهام الإ مهنم

 نآب ىلاعت هللا لوسر رمأف «كلذ لبق مهظاعتا ىلإ ليبس الو ءظعولا مهعفني
 مهديزي ال امب مهيلخت ىف غلابي نأو «هتحت لئاط ال امب لغشني الو «مهنأشو مهيلخي

 هيفو ءهيف راذعإو «راذنإلا ىف ةغلابمو «.ةجحلل مازلإ هيفو «ةبقاعلا ىف امدن الإ

 رثكأ لاح ىه هذهو لمألا لوط هيلإ ىدؤي امو «معنتلاو ذذلتلا راثيإ نأ ىلع هيبنت

 ىلع ايندلا ىف غرمتلا مهضعب نعو «نينمؤملا قالخأ نم ىلع سيل نم سانلا
 لاوحأب ريعلا نيبو لاثمألا مهل برض دقو «نيكرشملا لاح هذه «نيكلاهلا قالخأ

 ٍةّمَأ نم قبست ام (2) موُلعُم باتك اَهَلو لإ ةّيرَف نم اَنْكَلهَأ امد :ىلاعت لاقف نيضاملا

 . 4 2 َنوُرْخَأَتسَي امو اًهَلِجَأ

 هيف اذهو «مولعم لجأ اهل ناك تكلهأ ةيرق ةيأ نأ ىأ «لجألا انه باتكلا

 اوربجتو اوغط ىتح كرشلا لهأ لمهأ دق ناك اذإ هنأب مهل ديدهتو لَك ىبنلل ةيلست
 اهكلهأ ةعماج ةنيدم ىأ «ةيرق نم امو «مهمئارجل الامهإ كلذ سيلف اوربكتساو

 اولذخت نأ امإف «نوكرشملا اهيأ مكل بتك ىذلا مكباتك اورظتناف «مولعم لجأل الإ



 أ رسل

 ناك اذإ كلذو «ةزعلا ىه قحلل ةلذلاو «قحلل اولذتو «ةلاسرلل مكتمواقم ببسب
 داع ذخأ امك ءهردتقم زيزع ذخأ مهذخأي نأ امإو ,مكتايرذ ىف ناميإلا ىجري

 رئاسو «داتوألا ىذ نوعرف ذخأ امك مث ءحون موق مهلبق نمو «نيدم لآو ءدومثو

 .دالبلا ىف اوغط نيذلا

 .نونكملا هملع ىف كلذ ررق دق هناحبس هنألف ءادمأ مهكرت دق ناك اذإو

 ربع دقو .©4 (2) َنوُرْخَأَتسُي امو اَهَلِجَأ ةمُأ نم قبست امإف :ىلاعت لاق اذلو
 ءدحاو ىنعمب لجألاو باتكلا نأ ىلإ ةراشإلل 4 اهلجأ ب انه ىلاعتو هناحبس

 هللا دنع مولعم نونكم لجسم بوتكم هنأ ىلإ ةراشإلل باتكلاب ىلوألا ىف ريبعتلاو
 ةمألا قبست ال «ءاهتناو ءادتبا هل نأ ىلإ ةراشإلل (لجأ) ب ةيناثلا ىف ربعو «ىلاعت

 ام تبلط ولو «هريخأت بلطت ال ىأ .هرخأتست الو «تغبو تغط نإو اهلجأ

 تغط امهمف «(رخأتست) ب ةيناثلا ىفو «(قبست) ب ىلوألا ىف ربع اذلو ؛تبيجأ

 امو » :ىلاعت هلوقب ريبعتلا ىفو ءاهلجأ رخؤي ال تبلط امهمو ءاهلجأ قبست ال
 نوبلطي مهنأ اهنأش نمف مهل ةدومحم تسيل ةبقاعلا نأ ىلإ ةراشإ 4نورخأتسي

 دقو «ةلاحم ال اهتقو ىف ةلزان اهنإ لب ءهرخؤت نل اوبلطي امهم نكلو ءاهريخأت

 «ىلاعت هللا رمأ ناك ىتح مهيلع ةرئادلا برحلا تناكو ءاهتاقيم ىف ةرجهلا تناك

 . يذلا اًهيَأ اياولاَقو :لاقف اولاق ام رش ضعب هللا ركذ دقلو ءارودقم اردق ناكو

 نم اوبسح ىتح .«مهريكفت ىلع ناثوألا تغط «مهنايغط نم ةروص هذه
 اهي ايإ» :هلكَي ىبنلا نيبطاخم اولاقو هنونج اودكأو ءانونجم ديحوتلا ىلإ وعدي
 نونج ىهو ءاهنوعدي ىتلا ىوعدلا ربكل ءديعبلل ءادنلا 4 ركذلا هيلع لّزَن يذلا

 ال راجحأ اهنأو «ناثوألا ةدابع نالطبب مهل ركذملا ىأ .4ركذلا طو كك ىبلا
 ام اركذ هوملع ول مهنأل ؛مهنم ال ىلاعت هللا نم ركذلاب هتيمستو «عفنت الو رضت

 ىكح امك «لوقلاب نيعذال نيمكهتم اهوقاس مهرمأ ناك امفيك ةلمجلاو «هوركنأ

 مُكِيَلِإ لسرُأ يذلا مُكَلوُسَر نإ لاَقط :نوعرف لآ نم ألملا نع ىلاعت هللا
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 يي

 ناك نإو «مهلوسر ىلع مهمكهت نايبل قوس مالكلاف «[ءارعشلا] 469 نونجمل
 هنأ عم نومكهتي اوركذتيو اوربتعي نأ لدب مهنأ وهو «مهب ديدنتلا ىلإ ةراشإ هيف

 . مهل ركذ
 هلك ىبنلا اوبطاخ 4 نونَجَمَل كَّنِإ» :اولاقف هنونجب مهاوعد اودكأ دقو

 «لوقلا ديكوتل ىتلا (نإ)ب هودكأ ء«كردم لقاع لك تهبي ىذلا باطخلا كلذب

 ىتح ناثوألا ةدابعب مهكسمت ةدش ىلع لدي اذه نإو «ماللابو «ةيمسالا ةلمجلابو

 نونعذي ال مهنأو مهنايغط ةدش ىلع لديو ءانونجم اهكرت ىلإ وعدي نم لك اودع
 ىبنلا ءاذيإ ىف مهناعمإ ىلع :اثلاث لديو «ةئيب ةحضاو ةلالد هيلع تلد نإو «قحلل

 مهءاج هلع ىبنلا نأ ءاعداو «راكنإلاب اوعراس نأ دعبو نينمؤملا نم هعم نمو كي

 نم تنك نإ ةكئالملاب انيتأت امول ظ اليلد نوبلطي مهنأ اومعزو اوتنعت «لوقعملا ريغب
 . 4 60 نيقداصلا

 عانتمالا ىنعمب تناك  (ال) ىلع (ول) تلخد اذإ «ةيسان (الول)و «ةيفان (ام)

 ىنعمب نوكتو ء[أبس] 409 نينمؤم اكل متنأ الول ... » :ىلاعت هلوق لثم دوجولل
 4 69 ... ةدحاو ةَلُمج نآرقلا هيلع لَن الول .. .# :ىلاعت هلوق لثم ضحلا

 ىلع لدت اهنإف «(ال) لبق ام وهو ء«هيلع ضحي ىذلا ءىشلا عانتما عم [ناقرفلا]

 4 ةكئالملاب انيتأت ام ول :ىلاعت هلوقف ءىش دوجو مدعل عانتمالا ىلعو «ضحلا
 تأت مل هنأل ناميإلا نع عانتمالا نأ ىلعو «ةكئالملا هب ىتأت نأ ىلع ضحلا اهانعم

 (ام)و «لابقتسالاو لاحلا ىف ىفنلا ىلع لدت (ال) نأ ظحالي هنأ ديب «ةكئالملا هب
 لعفو «(ام) نيب ةميركلا ةيآلا هذه ىف عمج دقو «ءىضاملا ىف ىفنلا ىلع لدت

 ةكئالملا نايتإ مدعل ىضاملا ىف ناميإلا نع عانتمالا نأ ىلع تلدف ءاهدعب عراضملا

 .هب لزنت مل ةكئالملا تماد ام ناميإلا مدع ىلع نورمتسم مهنأو هب"

 لاقف «هيف لاغيإلل ةلعتلاو ءرفكلا ىف ناعمإلا ىلع لادلا مهمالك هللا در دقو

 4« © َنوُسِبْلُي ام مهْيَلَع انسْبلَلو الجر ُهانلَعَجُل اكلم هاَنلعَج ولو : ىرخأ ةيآ ىف

 ىلاعت هللا لاق دقف «ماعنألا ةروس لوأ ءاج ام أرقاو «هريغبو اذهب اوتنعتو [ماعنألا]

 نإ اورق نيد لاق هديب ةوسسف سارق يف نك كالو :مهيلع اد
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 يي

 ال مث رْمَأْلا يضُقّل اَكَلم انْلنَأ ولو كلم هيلع لزنأ الول اوُلاَقَو 0 نيِبَم رحس لإ اذه

 . [ماعنألا] < () نورظني

 تلاعت هلوقب مهلوق ىلاعت هللا در اهانعم ىف ملكتن ىتلا ةميركلا ةيآلا ىفو

 . 4 2 نيِرظنُم اذإ اوناك امو قحلاب لإ ةكئالملا لّزَتن امإ» :هتاملك

 لازنإ ناكمإ ىلإ ةراشإ اذه ىف «قحلاب الإ ةكئالَمْلا لزتن امإ» :ىلاعت هلوق

 موق ضرأ ىلإ ةكئالملا لزن دقو «هقلخ هللا ىلع رذعتي رمأ ةمث سيل هنإو «ةكتئالملا

 ةعفد نوكي ال اهلوزن نأ ىلإ ةراشإ 4 لّزَتن ظب ربعو ءاهلفاس اهيلاع اولعجف طول
 .رخآ دعب اتقو «لوزنلا ىلاوتت لب ةدحاو

 نأب هتاذ ىف قحلا نم ثعاب ببسب الإ ىأ .«قحلاب ًالإإ»9 :ىلاعت هلوقو

 ءاثبع ائيش قلخ ام ىلاعت هللاف «مهباطخ ىف ةحلصمو «مهلوزن ىف ةمكح نوكت

 نإو «نورفاكلا ديريو نوكرشملا ىغتبي ثيح ةكئالملا لزنت ىدس رومألا لعج امو

 اولزن نإف «ليلد ىلإ جاتحت ال ءراكنإ لاح مهلاح نإو .مهلوزن نم ىودج نكي مل

 الجر ُهاَنلَعَجَل اكلم هانلعج ولو :ىلاعت هلوق انولت امك ةكتالم ال لاجر ءالؤه اولاق

 .[ماعنألا] 4 9 َنوُسِبْلَي ام مهيَلع انسْبلَلو

 امو :ىلاعت لاق اذلو ؛مهيلع ةيضاقلا تناكل اوبلط امك اولزنأ نإ مهنإو

 ىلاعت هللاو ءاولزن اذإ ةمايقلا موي ىلإ نيلجؤم اوناك ام ىأ . 4 نيرظنُم اذإ اوناك

 نيدحاجلا نمو مهتيرذ نم نوكي نأ برعلا نم نيكرشملل ردق ةيلاعلا هتمكحب

 متاخ وهو  هتعيرش نأل ِِةِْكَك هللا لوسر دعب غيلبتلا ءبع لمحت ةنمؤم ةمأ مهسفنأ

 ىتلا ةمئادلا هتلاسرو «ةدلاخلا هتعيرش ءاقبب ةيقاب هتزجعم نوكت نأ بجي - نييبنلا

 لئالد لمحي ىذلا مئادلا ركذلا عون نم ىآ نآرقلا ةزجعم تناك اذلو ؛عطقنت ال

 ناو ركذلا اَْلَرَن نحت اَنِإ» :ىلاعت لاقف «ةمايقلا موي ىلإ لايجألا ىدحتيو ءهزاجعإ
 . 4 0 َنوُظفاَحَل هل



 0 رجحلا ةروس ريسفت 0#
 لااا لللم ولاا لالالا

 ااا
 يي

 هذهب دافتساف ةسدقملا ةيلعلا تاذلا ىلإ ميظعلا نآرقلا ىلاعتو هناحبس فاضأ

 هذهب دافتساو «كلذك ىلاعت هللا هلعج ىذلا ىتاذلا هفرش قوف ايفاضإ افرش ةفاضإلا

 ,4 قحلاب الإ ةّكئالَمْلا لّزتن امإ» :لاقو هب دعو ىذلا قحلاب هلزن هنأ اضيأ ةفاضإلا

 «نيتيفاب ةلاسرلاو ةعيرشلا تمادام قاب هنأ وهو «تباثلا رمألاو قحلاب الإ هلزن امف

 .ناتيقابل امهنإو

 سيل هنأل ؛مالكلا عون نم نآرقلا ةزجعم نأ ةريثك عضاوم ىف انركذ دقو

 اهادحتيو «لايجألا هأرقت مئاق ظوفحم باتك وه لب ءاهنامز ءاهتناب ىهتنت ةثداح

 هيلع نمآ هلثم ام ىتوأ الإ ىبن نم ام» : لكي ىبنلا لوق لبق نم انيور دقلو ءاعيمج

 .«ةمايقلا موي اعبات مهرثكأ ن أ نأ وجرأل ىنإو ءايحو هتيتوأ ىذلا ناكو ءرشبلا

 :لاقف «ةمايقلا موي ىلإ لايجألا بطاخيل هظفحب ريبكلا ىلعلا هللا دهعت دقو

 . اديكوتو انيكمت كلذ ناكف «هناحبس هيلإ ظفحلا فاضأ « نوظفاَحَ هَل انو ل

 فيحصتلاو فيرحتلاو ليدبتلاو رييغتلا نم دعو امك ىلاعت هللا هظفح دقو

 «[ناقرفلا] 4 69 ًاليترَت ُهاَنْلثرَو ... 8 :ىلاعت لاق امك ءالترم هظفح بجوأف

 للك ىبنلا ملع دقو «[لمزملا] 42 ًاليترت َنآَرَقْلا ِلَثرَو ...» :ىلاعت لاقو

 ىلع نآرقلا ظفح ىف دمتعي نأ كلذ ىضتقاو «مهدعب نم هوملعو «هليترت هتباحص

 رييغتلا اهيف نكمي هنأل ؛اهدحو روطسلا ىلع دامتعالا نوكي الو ءرودصلا

 نأ ديرت «دوهيلا نم ةفئاط ىلع علطت لازت الو «كلذ عنمت رودصلاو «ليدبتلاو

 .ءىندلا مهلعف داسفإ ميركلا نآرقلا ةظفح نيبيف «بتكلا نم هريغك هلعجت

 نيقفانملا ضعب لواح نإو ةمئاق ىهف «ليدبتلاو رييغتلا نم هتعيرش تظفحو

 مهئارو نم هللاو «هّللا مرح ام ليلحتب اهعضاوم نع اهفيرحت ماكحلل نونهدي نيذلا

 . طيحم
4. 



 يي ١ ا

 ةدحاوةلم هلكرفكلا

 : ىلاعت هللا لاق

 د

 20 ع حو هوم سس عب اع دنع ماو

 نيلوال | ةن مدا ووو ول )دورت بش

 مس رع رسم ذأ ل آس اَنخو

 000700 1 مم

 © وست اف ل ال

 «ناولألا تفلتخاو عاونألاو سانجألا تددعت نإو «ةدحاو رفكلا ةقيقح نإ

 هتقيقح نمؤملاف ءروصلا تفلتخا نإو «هتقيقح فلتخت ال ناسنإلا وه ناسنإلاف

 هارت امف « ماوقآلا فلتخا نإو «ةدحاو ةلم رفكلاو «نامزألا تفلتخا نإو «ةدحاو

 .اوضم نمت مهريغ ىف ىري ةكم ىكرشم ىف

 مسا انه © 2 ) نيلّوألا عيش يف كلبق نم انلسرَأ دقلو :هيبن اًيلسم لاق دقلو

 نوكي ام مهل ناك دقو «كلبق نم السر انلسرأ ةملك هيلع تلد فوذحم لوعفم

 اعيشو اًقرف نونوكيو هب نوكسمتسيو «الطاب اداقتعا نودقتعي نيذلا نم كل

 «ةدحاو ةركفل ةعيشتم تاعامج ىف ىأ ,4نيلوألا عيش ىف هلوقف ءاهل نوعيشتي

 ىف ىواضيبلا لاق دقو «عايشلا نم ةعيشلا لصأو ءاهنع نوجرخي الو اهل نوبصعتي

 . (رابكلا هب دقوت راغصلا بطحلا وهو  عايشلا هلصأو «تعبتا

 ةيلاخ نكت مل مهنأ ىلإ ةراشإلل ؛نيلوألا عيشب ىلاعتو هناحبس ربعو

 ريغ ىلع هل نوبصعتي «لوقلاو ركفلا نم روزب نكلو «ةءولمم تناك لب «مهناهذأ

 لب ... 8 :نولوقيو .«فلس نع افلخ هوعبتيو «ريكفت ريغ نم مهنيب عيشيو « ةنيب



 رجحلا م رونش ريسفت ااه

 و اللا لملم

 ا <

 «[ةرقبلا] 4 09 ودمعي الو ايش نولقعي ال مهؤاَبآ ناك وَل وأ انءاَبآ هيلع اَيَْأ ام عن

 دقف «مهناثوأل نوعيشتي نيذلا نيكرشملا ءالؤه نم ىناع دق ٌهْلِكي دمحم ناك اذإف

 .اوربص امك دمحم اي ربصاف «نيلوألا عيش نم ةاناعملا سفن كلبق لسرلا ىناع

 ىلع ةعمجتملا عيشلا كلت عم ٍلسرلا ءالؤه لاح ٍىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 . 4 09 نوءزهتسي هب اوناك الإ لوُسَر نم مهيتأَي امو 9 :لاقف لطابلا

 ىولسلا عضوم ىهو ءاهتقحل ىتلا ةلمجلاب اهتقبس ىتلا ةلمجلا لصت (واولا)

 الو ءالوط الو الوح نوكلمي ال نيذلا هباحصأ ءافعضلا ءاذيإ نم ّهِِلََي دمحم

 ةلمجلا ىنعمو ؛هعابتأو هبحاصو «قحلا نيدلاب ءازهتساو «مهنع عفدي اراوج

 ةلص انه # نم لطف ,(4 نوءِزهَتسُي هب اوناك ذل ِ لوسر ىأ «مهيتأي ال) ةيماسلا

 نم هيلع ام نكي امهمف لوسر ىأ مهيتأي ال ىأ «هب ءازهتسالاو «ىفنلا مومع نايبل

 هعم ىذلا قحلاو هولعج الإ نيبم قح نم هب ىتأي ام نكي امهمو «ميرك قلخ

 كلذ ناكو «مهمالحأ هفسو «مهلوقع داسفل كلذو «مهتيرخسو مهئازهتسا عضوم

 .اوربص دقو «لسرلا ربصل ارابتخا

 لاحل ةياكح 4 ٍلوُسُر نم مهيتأَي امو :ىلاعت هلوق نإ» :ىرشخمزلا لوقيو

 ضام ىلع الو «لاخلا ىنعم ىف وهو الإ عراضم ىلع لخدت ال (ام) نأل ؛هيضام

 «ىضاملا ىف لاحلا هذه ىلع اورمتسا مهنأ هدارم لعلو «لاحلا نم بيرق وهو الإ

 عقيو «ىضاملا ىف اهضعب عقو لاحل رارمتسا وه ءازهتساو ةيرخس نم كاب عقاولاف

 .[فاقحألا] # 69 .. . لسرلا نم معلا اوُلوُأ ربص اَمَك ربصاَف «كعم ىقابلا

 بولق ىف ءازهتسالاب لخدي ىضاملاو رضاحلا ىف مارجإلا نأش كلذ نإو

 . 4 69 نيمرجملا بولق يف هكلسن كلك 9 : ىلاعت لاق اذلو «نيمرجملا

 ىف حمرلاو «ةربإلا ىف طيخلا لا خدإك هريغ ىف ءىشلا لاخدإ كلسلاو

 لالضلا ىلإ دوعي 4 هكلست إل ىف ريمضلاو ؛فدهلا ىف مهسلاو «نوعطملا
 ريمضلا دوعي نأ حصيو «مالكلا قايس نم موهفم هلك اذهو «ءازهتسالاو بصعتلاو



 رجحلا ةروس ريسفت #8 ش 7
 لااا االول اوللللللا

 32 2 جس
 نيقباسلا نم ناك ىذلا كلذك كلذ ىلع ىدؤملاو «لوقلا هنمضت ىنعم هنأ ىلع هيلإ

 هكلسن «ةقامحلاو لالضلاو ؛مهلسرب ءازهتسالا نم كموق اوقبس نيذلا ممألا نم

 مهفصول ءرامضإلا عضوم ىف رهظأو .كموق نم نيمرجملا بولق ىف هلخدنو
 «نيمرجملا نم مهيضام طمن ىلع اريس هوكلس ىذلا كلسملا اذه ىف مارجإلاب

 مصفني الو «هنع لصفني ال .ضعب زجحب ذخآ اهضعب تاقلحلا لصتم مارجإلاف

 . هنع

 ىف تكلس اذإ قحلا لهأ ىلع ٌدعتو لالضو رفك نم قالخألا هذه نإو
 ال :ىلاعت لاق اذلو ؛دمألا مهيلع لواطت ولو اهنع نوضفني ال ءاهباحصأ بولق

 وهو ءركذلا ىلإ دوعي «هبإ» ىف ريمضلا 4 © َنيلَوَألا ةَنس تَلَخ دقو هب نونمؤي

 دق لطابلا ناك اذإ هنأل ؛اهلبق امل ةررقم ةلمجلا هذهو «ناميإلا بجوي ىذلا قحلا

 بلق ىف قحلاو عمتجي نأ نكمي ال هنإف .«طيخملا ىف طيخلا لوخد مهبولق ىف لخد
 ةنس تضم ىأ .4 تّلخ دقو ءميكحلا ركذلاب اونمؤي نأ نكمي الف ءدحاو

 . مهتقيرط ىأ نيلوألا

 :نيرمأ ىلإ ةراشإ 4َنيِلَوألا ةَنس تَلَح دقو 9 ةيماسلا ةلمجلا هذه ركذ ىفو
 ناك نمل ءاجر ال هنأو ءاهيف هرارقو ءمهسوفن ىف لالضلاو رفكلا ناكمتسا ىلإ

 ءمهب فصعو كاله نم نيضاملا كئلوأ لآم ىلإ ةراشإ ىناثلاو «لاحلا هذه ىلع

 دعب ةيزخم ملس وه نيرضاحلا بساني امف ءنيضاملا بسان ام كلذ ناك اذإو

 .قحلا عم ةيلجم بورح

 الف «مهوقبس نم ىلع بتك امك مهيلع ىلاعت هللا هبتك ام كلذ ناك اذإو

 كلذ امنإ ءاهب مهتئج ىتلا ةزجعملا ىف صقنل مهرفك نأ نيمألا لوسرلا اهيأ نظت

 اورامل ءالقعلا اهيف ىرامي ال ىتلا تازجعملاب تئج ولف .قحلا نع اودص مهنأل

 . مهراصبأ لالض اوعداو ءاهيف

 ترس اَمنِإ اوُلاقَل 62 َنوَجَرْعَي هيف اوُلَظف ءاَمّسلا َنّم اَباَب مهيلع انَحَمَف ولو »
 . 4 62 نوروحسُم موق نحن لب انراصبأ



 0 رجحلا ةروس ريسفت ا
 لااا للا للللللللا

1 

 يي

 ءاهب ننمؤيل ةيآ مهتءاج نئل هللاب اومسقأو «ةكئالملا مهيلع لزنت نأ اوبلط

 مهل حتفو ةكئالملا ىلإ مهسفر ول مهنأ نيبي ب ىلاعت هللاف «نونمؤي ال مهتءاج ولو

 ,4 9 نوجرعي هيف اُلظَف ءامّسلا نم اَباَب مهل انحف ولو ) :لاقف ءهيلإ نوعفتري اباب

 اهب نوعفتري اهيف اورمتساف اهيلإ اوهجتاو ءامسلا نم ةجرف مهيلع انحتف ىأ

 تركس امنإ اولاقل 9و اونمآ ام ءانايب انايع ةكئالملا اوري ىتح ءاهيلإ نيدعاص

 لك رحس ىلإ مهراصبأ رحس نم مكحلا ىف ىقرتلل بارضإلا # نوروحسم

 .نوروحسم موق مهنإ لب اداحآ اوسيلو « مهماسجأ

 ىأ نوقدصي الو ةيآ ةيأب نونمؤي الف مهبولق ىف رقتسا دق رفكلا دجت اذكهو

 ةمكحلاب كبر ليبس ئل ىلإ عدا مهيلإ تفعلت الو نوهمعي مهيغ ىف مهرذف ءليلد
 همه

 .[لحنلا] #659 ٠ .. ةنسحلا ةظعوملاو

 نيوكتلاو قلخلا عئادب
 :ىلاعت هللا لاق

 2 تيرطتل هيو اجيب 'لمتلا الجد
 عَمّسلَاَق نامل أ ويجنن وتطل انماهتنظفحو

 اًهيِفاَنِتقَلَاَواَهَضْدَدَم َصْراْلاَو 05-58
 فلس سجس رس 7 أ

 ينسون

 اندَنِع | هوغو يتيم محصل نمو سن

 هلت آ 02 ءو مدد و 200 أ

 حليرلاان أو 2 ردو هقيلا# رامون
 7 2 مم ب 007 7 -. 7



 رجحلاةروسريسفت ا مك

 از بس

 94 و رم نحس انو يول نيني

 10 نير 5 - اعدل يدم نيم 7 5 5

 وَ و وعروس سلا سي
 32 يي لع مكح .هتإ مه »رشح وه كير ّنِإَو

 ىتح نيكرشملا بولق ىف نكمتسا ىذلا دوحجلا لاح هناحبس ركذ نأ دعب
 مهنإف ءادوحجو ادانع نآرقلا اوبذك ذإ مهنأو «مهسح اهل نوبذكي لاحب اوراص

 هاري امب نوعنتقي ال مهنإ ىتح «نيعلا ىأر ايئرم نكي امهم ءىش لك نوبذكي

 ىرايح انرصو «ترّدكس انئيعأ نإ :اولاقو اوركنأل ءامسلا ىلإ اوجرع ولف ءمهسح

 .هرن مل ام انيلإ ليخ ادمحم نإو «ىراكسلاك

 هذه نإ ىتح .هقلخ ىف نيوكتلا بئاجع - هناحبس - نيبي ذخأ اذه دعب

 ال ائيش نإف ءاذه نع اولض ذإ مهنأو «نوكلا ئشنم نع ةهادبلاب نلعت تاقولخملا

 .لالضلا اذه دعب نم مهعنقي

 ,4 09 نيرطائلل اَهائّيَرو اجورب ءاَمّسلا يف اَمْلَعَج َدَقَلَوظ :ىلاعت لاق

 «قبس لاثم ريغ ىلع اهانعدبأو اهانأشنأ نأ دعب اهانريص ىنعمب 4؛انْلعَج»

 نأ ىأ «موجنلا لزانم انه جوربلاو «لزنملاو ءرصقلا وهو «جرب عمج (جوربلا)و

 ثيحب «دوجولا اذه ربع هريغب طبتراو «هيف ىلاعت هللا هلحأ ىذلا هلزنم ىف مجن لك

 امكحم ءانب ةينبم اهنأكو ءروحي الو هنع لوحي ال هرادمو هناكم ىف مجن لك نوكي

 هنومسي امب تباث اهنيب طابترالاف [ق] 4« 2 ٍجوُرُف نم اَهَل اًمَو .. . » اهيف جورف ال

 اجورب ءامّسلا يف اَنلَعَج دقو :ىلاعت لاق امك «ضعبب اهضعب دشت ىتلا ةيبذاجلا

 هللا اهلعجو ءاهتاذ ىف ةنيز اهماكحإو اهرظنم ىف اهنأ ىأ 24 063 نيرظاثلل اهائيزو

 حيباصمب اًيندلا ءاَمّسلا اّنيَر دقلو « ىرخأ ةيآ ىف لاق امك «نيعألل ةجهب ىلاعت

 :«ق» ةروس ىف ىلاعت لاق امكو «[كلملا نيطاَيّشلل اموجر اًهاَملَعَجَو

 .[ق] 4« © جورف نم اهل امو اهاَنيزو اهانينب فيك مهقوف ءامّسلا ىلإ اورظني ملفأ »



 رجحلا 5 روبش ريسفت ل

 0-6 لل لللاا ل للمللا

 1 رسل

 اطابترا طبترا ىذلا قيقدلا مكحملا ءانبلا كلذ اهانب ىلاعتو هناحبس هللا نإو

 24 09 ٍميجر ناَطْيَش لك نم اهاظفحو ل :ىلاعت لاق اذلو اهظفحو ءاقيثو
 هتمحر نع دعبم نوعلم دورطم ىنعمب 4 ميجر ظو «ثباعلا دسفملا وه (ناطيشلا)و

 ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلإ ةحضاو ةراشإ هيف ىماسلا ريبعتلا اذهو «ىلاعتو هناحبس

 .ثباع ثبع وأ داسف هيلإ قرطتي نأ نم هظفحو «ميظعلا نوكلا اذه قلخ

 هناحبس مهفصوو .مهنم تاومسلا هللا ظفح نيذلا نيطايشلا مه نمو

 دري ملو «مه نم نيبي مل ؟نونوعلم هتمحر نم نودورطم نوموجرم مهنأب ىلاعتو

 .انبر باتك ىلع نيديزتم ريغ «نيب امب فتكنلف «مه نم ةنسلا ىف

 . 4 62 نيبم باهش هعبَأَف عمسلا قرتسا نم الإ 8 :هناحبس لاق مث

 نكل ىنعملا نوكيو «نيرسفملا ضعب دنع اعطقنم نوكي نأ حصي انه ءانثتسالا

 نوكلا اذه رارسأ نم اهنالعإ حصي ال ىتلا رومألا ضعب ملعو «عمسلا قرتسا نم

 .ىلاعت هللا ريدقتب الإ كلذ نوكي الو «ىماسلا

 «نيبم باهش هَعِبنأَف » :هلوق ىف (ءافلا) نأل ؛ لصتم ءانثتسالا نأ ىدنعو

 ناك اذإو ءاعطقنم ءانثتسالا نوكي نأ دعبت اهلبق ام ىلع اهدعب ام بترت ديفت ىهو

 «ثبعيف لواطتي نأ موجرم ناطيش لك نم هناحبس هظفح ىنعملا نوكي الصتم

 ةيفخلا قيرط نع تامولعم ذخأي نأ ىأ «ءعمسلا قرتسي نأ هيلإ لصي ام ىصقأو

 4 699 نولوزعمل عمسلا نع مهنإ» :ىلاعت هلوقل اقيدصت ؛عمسلا قرتسي نمك
 . [ءارعشلا]

 مل ام ةفرعمل اقيرط كلذ ذختيو «عمسلا قرتسي نمك نوكي ىذلا اذه نإو

 ىهن ام ملع فشكي نأ لبق «هقرحي ام هيلع ىلاعت هللا لزني لب ءوجني ال «فرعي

 لاق امك ,ءءىضم بكوك باهشلاو « نيبم باهش هعبَأف :ىلاعت لاق اذلو ؛هنع

 ةلعش وأ ةلعتشم ران وهف [تافاصلا] 469 ْبقاَث باهش هَعَبنأَف ... » :ىلاعت
 ءاهنم درفنيف «عمسلا قرتست اجاوفأ نيطايشلا دعصت :سابع نبا لوقيو «ةئيضم

 . باهشلاب ىمريف



 رجحلا ةروش ريسفت

 لللللللا ولاا

 كال ١ ..

 يي

 تاومسلا ىف نوكي نأ نم تاوامسلا هللا ظنحل ميكح ريوصتل اذه نإو

 ةعاطلا نع نوجراخ نيطايش مهو ءاهيف دسفي نم ضرألا ىف امك ءنودسفم

 ضرألا ىف نجلاو سنإلا نيطايشك

 ملعو «موجنلا ملع ىلإ ريشت اهنأ ةيآلا هذه نم سانلا ضعب مهف دقو

 ةميركلا ةيآلا نإ :لوقن انكلو «تاكرحلا هذه نم ظحلا رارسأ فرعتو ءاهتاكرح

 .هنطابو هرهاظ نوكلاب ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ءاذه نع ىأنمب

 لك نم اهتنايصو تاومسلا ىف هقلخ عئادب ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ دقو

 ىلع هئامعن ىلإ راشأ كلذ دعبو «ىقبت نأ ىلاعت هللا ءاش ام ىلإ اهظفحو «ثياع

 :هتاملك تلاعت لاقف معنأ اميف ضرألا لهأ

 . 4 69 ٍنوُزَوُم ءيش لُك نم اهيف ابو يساور اهيف انيقلأو اهاتددم ضرألاو

 ودبتو ءاهئازجأ ىف ةماقإلاو ءاهيف لاقتنالا لهسيل اهانطسب 4 اهاتددم

 «سمشلا لوح رودت اهنأ ىلع نالدي راهنلاو ليللا بقاعت نأ عم ةلهس ةطوسبم

 دعب ضرألاو ) :ىلاعتو هناحبس لاق امك «مولعم ردقب ءاضفلا ىف ةحباس ةرك اهنأو

 4 ت2 َنوُدِهاَمْلا مُعَنَف اًهاَنْشَرف َضْرَألاَو ا ء[تاعزانلا] 46 60 اهاحد كلذ

 نم ناسنإلا تنكم امعن اهوحدو ءاهدمو «ضرألا قلخ ناكف «[تايراذلا]

 سار عمج ىساور . 4 يساور اهيف انيقلَأو » :ىلاعتو هناحبس لوقيو ءاهب عافتنالا

 لابجلاو 8 :ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت لاق امك «هلقثب ضرألا تبشي «تباث ىأ

 . [ابنلا] 4  اداَتوَأ

 «ءىش لك هب تبني ىذلا رطملا نوكي ضرألاب ايندلا ءامسلا ىقالت نم هنإو

 نمف ءاءايبنألا] 4 69 .. . يح ءيش لك ءاَمْلا نم اَنلعَجَو ... 9 :ىلاعت لاق امكو

 لك نم اًهيف انتبنأَو ١ :ىلاعت لاق اذلو ؛تابنلا هب تبني ىذلا ثيغلا نوكي رطملا اذه

 لعجيو ءاهلهأ ىفكي ىذلا هردقب ردقم بسانم اهانعم نوزومو 4 نوُزَوُم عيش

 ريغ اهيلع ءايحألل نوكتلو ءىش لك قلاخ اهنزو دقو «ةيضار ةبيط اهيف مهتماقإ



 رجحلا ةروس ريسفت ااه

 و ال االول لااا ولا للللللا

 سببه

 يب

 «مهنيب اميف اونسحأ ول ةلماك ةداعسو ةحوبحب ىف مهلعجت ةلماك لب «:ةصوقنم

 ضرألا نأ ىوعدب ضرألا ناكس صقن ىلإ نوعدي نيذلا ىلع ادر كلذ ىف لعلو

 نأ وأ ءاهتدابإو ةفيعضلا بوعشلا لكأ نوديري نيذلا لاق امكو ءاهيف نمب تقاض

 ضرألا ركب نإ «رئاكتلا كلذ دحيلف «هلسن رثاكت ناسنإلا نأ مهل امعط نوكت

 لعج ىذلا وه ناسنإلا قلاخ نإ ءاريخ ردأو ارفو رثكأ الغتسي مل ناذللا ءاملاو

 .ميلعلا قالخلا وهو «نوزوم ردقب تابنلا

 :هتاملك تلاعت لاقف هتجاح نزوو «قولخملا هناحبس نيب مث

 . 4 9 نيقزارب هل متسل مو شياعم اهيف مكل انلعجو )ف
 نم مكل شياعم اوذختت نأ نم مكنكم ىأ «شياعم ضرألا ىف مكل لعجو

 مكل «ىلاعتو هناحبس مكنكم «هيلإ نووأت ىوأمو «ةغباس بايثو هروفوم ماعط
 مكنكم «مهنونواعت نيذلا ءافعضلاو «مكلايع ىف نونوكي نم لكو «مكدالوألو

 عابتألا ءالؤه نع ربعو «قزرلا نم ةفيلألا مكتاناويح نكمو شياعملا هذه نم

 هللا لب «متنأ مهنوقزرت ال نيذلا مكعابتأ ىأ .4نيقزارب هَل متل نمو  :هلوقب
 لب ءمهوذؤي وأ مهولتقي ىتح مهدالوأ نوقزري ال مهنأ اوملعيل .مهقزار وه ىلاعت

 نمو :ىلاعت هلوق ىف ىواضيبلا لاق دقو «نينملا ةوقلا وذ قازرلا وه ىلاعت هللا

 مهنأ نونظي ام رئاسو «كيلامملاو مدخلاو لايعلا هب ديري» 4نيقزارب هَل معسل
 لعجب لالدتسالا ةايحلا ةكلذفو «مكايإو مهقزري هللا نإف ءابذاك انظ مهنوقزري

 عاونأ اهيف ةثدحم عضولا ىف ءازجألا ةفلتخم نينيعم لكشو رادقمب ةدودمم ضرألا

 لامك ىلع كلذك نوكت الأ زاوج عم «ةعيبطو «ةقلخ ةفلتخملا ناويحلاو تابنلا

 مهيلع معنأ امب دابعلا ىلع نانتمالاو «ةيهولألا ىف درفتلاو «هتمكح ىهانتو «هتردق

 .هودحويل كلذ نم

 هدنع ءىش لك نأو ءرادقمب هدنع ءىش لك نأ ىلاعتو هناحبس ركذ دقلو

 . 4 80 ٍموُلعُم ردَقب لإ لَن امو هئئازخ اندنع الإ ءيش نم نإو ا : ىلاعت لاقف «هنئازخ



 جن لا ١

 الإ ءىش نم ام ىنعملاو «ىفنلا مومع نايبل ةلص (نم)و «ةيفان انه (نإ)

 الإ هلزنن الو هاندرأ نإ هرهظن نيذلا نحنو «هنم نوكي ىذلا ناكملاو ءهملع اندنع

 .مولعم ردقب

 هللا «هريتقتو «قزرلا طسبو «نيوكتلاو قلخلا ماكحإو «ناطلسلا لامك دارملاف

 ىقتلا عنمي دقو «هباقع نوكيل هل ءالمإ ىصاعلا ىطعي دقو ءردقيو ءاش نمل طسبي

 هلوقب ريبعتلاو «هّللا ديب ءاطعلاف «ءازجو باوث هل لكو «هباوث ءاجرو هربصل ارابتخا

 هنأبو «ءىش لكب طيحملا ىلاعتو هناحبس هملع نع زاجم 4 هنئازخ اًندنع :ىلاعت
 نم ربتخي وهف «هعنمو هئاطعب سانلل ربتخملا هنأو «قازرألل عزوملا ىلاعتو هناحبس

 لكو ءعزجي وأ ربصيل هعنمي نم ربتخيو ءاهركشي وأ ةمعنلا رفكيل ءاطعلاب هيطعي

 .ريبدتو ماكحإب لب ءريدقت ريغ نم اوفع نوكي ال «مولعم ردقب

 :هتاملك تلاعت لاقف قزرلا بابسأ ضعب ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 هل متنأ امو هومكاَنيَقِسَأَف ِءاَم ءامّسلا نم انلزنأف حقاول حايرلا انلسرأو ©

 . 4 69 نينزاخب
 ةحقال ريسفت ىفو «ةحقال عمج حقاولو «عمجلاب حايرلاو ءاهقلطأ اهلسرأ

 لاق امك «ءاملاب ةلمحملا باحسلل ةريثم وأ ءاملاب ةلمحم اهنأ - امهدحأ نارظن

 لماحلاب تهبش اهنأكو ء[دعرلا] 4 69 َلاَقَفلا باَحّسلا ئشديو ... 9 :ىلاعت

 ريصي ىتح فئاكتيو «ءاملا راخب نم نوكتي رطملا نأل كلذو ؛اهباجنإو اهرامثإل

 ,ءادراب رج 0 اكم نم بحسلا هذه * رم حايرلاو ٠ «اياحس

 ىلا, ءولمملا باحسلا ريثت اهنأ ىلع اليلد كلذ دعب ءاملا ركذف زبن

 روذب ةلماح حايرلا نوكت نأ -ىناشلا رظنلاو .حقاوللاب اهفصو غوس ام كلذو

 نكمي نيرظنلا نأ ىدنعو «ةثونألا وأ ةروكذلا روذب لمحت ىهف راجشألل حيقلتلا

 امك «حاقللا بابسأ ةلماح اهرابتعاب حقاول حايرلاف «ضراعت ال ذإ ءامهنيب عمجلا



 9 رجحلا ةروس ريسفت ا#
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 ا بأ .

 هللا هلزنيو «ءام ةءولمملا لاقثلا باحسلل ةريثم اهرابتعابو «هاثنأ ناويحلا لحف حقلي

 .هنذإب الإ ةكرح نع ةكرح جرخت ال هنإف ءءاش ضرأ ىأ ىفو دارأ امثيح ىلاعت

 اببس اهدعب ام نأ نايبل انه (ءافلا) 4 ءام ءامّسلا نم انلْنَأَف ل :ىلاعت هلوقو

 نم ءاملا ىلاعتو هناحبس لزنأ حايرلا اهتراثأ ىتلا ةراثإلا هذه ببسب هنأ ىأ ءاهلبق الل

 ناسنإلا ماعط اهنم نوكي ىتلا باشعألاو «سارغلاو عرزلا ىقسيل «ءامسلا

 . ضرألا رهظ ىلع بدي ام لكو «ناويحلاو

 ىأ «(لعج)و «نارتقا ةيببس ىه امنإ ةثعاب وأ ةلعاف ةيببس تسيل انه ةيببسلاو

 لعجو «(انلزنأ) ىلع ةفطاع (ءافلا» .4 هومكانيقسُأَف» اببس اذه ىلاعت هللا لعج
 ىقس نأل ؛ناسنإلاو راجشألاو بشعلاو عرزلا ىقسل هنأ عم سانلل ىقسلاب باطخلا

 «هتياهنو هتياغ ىف ناسنإلل وه ناسنإلا ادع ام ىقس نألو ؛ىوقأو مظعأ ناسنإلا

 .. # :ىلاعت هللا معنب رفكي هنكلو «ءاهتنالاو ءادتبالا ىف ناسنإلل ءاقسإلا ناكف

 4 َنينزاَخب هل متنأ امو 9 :ىلاعت لاق مث [ميهاربإ] 4 69 راّمَك موُلَظَل ناسنإلا نإ
 لمع ىأ مكل سيل متنأ ىأ «ىفنلا قارغتسال «نينزاخب :  ىلاعت هلوق ىف (ءابلا)
 ذإ ؛اهيف نزح ءاملل نزخمب باحسلا هبش هنأكو ؛«باحسلا ىف ءاملا اذه نزخ ىف

 ضرألا ىف ىلاعتو هناحبس هعزوي مث اهيف فئاكتي مث اراخب ضرألا نم جرخي

 حايرلا فرصمو ءاملا اذه نزاخب سانلا رشعم مكنم دخأ سيل ىأ «حايرلا فيرصتب

 وه هنإ هناحبس «هل ىلاعت هللا ءهطع بسحو «هتجاح بسح دلب لك ىف هعزومو هب
 ظ . ميلعلا قالخلا

 ىذلا وهو «قلخ ام لك ىلع ٍمئاقلاوأ «ئشنملا وه ىلاعتو هناحبس هللا نإو

 .4 © نوثراَوْلا نحتو تيمنو يبحن نحتل انو » :لاق اذلو ؛ءانفإلاو ءاقبإلا أدبي

 هدكأو «مظعألا هريمضب هدكأ تيمملاو ىيحملا هدحو وه هنأ هناحبس دكأ

 نأل ؛تامملا دكؤي ملو ءايحإلا دكأو «ماللاب هدكأو «ىظفل ديكوت وهو «نحنب
 ؛تامملا ميكحلا نآرقلا دكؤي ملو «ةايحلا ىف هراثآ رهظت امنإو «ىئرم ريغ ءايحإلا



 رجحلا ةروس رينسفت اا#/)
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 "يب

 امو «هذكأ ءايحإلا وهو سحلل رهظي ال امف «موي لك ىري « سوسحم ىئرم هنأل

 هيلإ لوقي توملا دعب عيمجلا نأ هناحبس ربخأ دقو «هدكؤي سحلا سحلل رهظي

 لوثي امك هيلإ لوثي عيمجلاف 4 نوثراولا نحتو 8 :هناحبس 'لاق اذلو ؛ىلاعتو هناحبس
 . ثراولل ثاريملا

 ناسنولا أشنأ ىذلا وهو هلك نوكلا أشنأ ىذلا وهف ءايحأ ىذلا وه هللا نإو

 ك9 ربط نم ةلالس نم تاسنإا انقلح دق ا : ىلاعت لاق امك نيط نم ةلالس نم

 لاح انَقَلَخَف ةغضم ةغضم ةقلعلا انَقَلَحَف ةقَلع ةفطنلا اَنقَلَح ْمُث 09 نيكُم رارَق يف ةفطن هانلعج

 مُكَنإ مك 9 َنيقلاَخْلاْنَسْحأ هللا راف َرَحآ لح هانأشنأ مق اَمْحَل ماظعلا اَنوَسَكَف اًماَظع

 . [نونمؤملا] 4 05 نوفعبت ةمايقلا موي مكَنِإ مث (2) نوتيمل كلذ دعب

 «ىلاعتو هناحبس هب حرص ام ىلإ ئموي « نوثراولا نحنو # :ىلاعت هلوق نإو

 ىلع رداق تامأو ايحأ نم نأ ىلإ ناريشت ناتيآلاو «ءانولت ىتلا ةيآلا ىف ثعبلا نم

 هللاو ... «[فارعألا] « 69 نودرعت مكأدب امك .. . 8 :ىلاعت لاق امك «ةداعإلا

 . [ةرقبلا] < 629 ريِدَق ءيش لك ىلع

 . 4 69 نيرخأتسملا انملع دَقلو مكنم نيمدقتسملا انملع دقلو )

 24 نيرخأتسملا » ىف كلذكو «بلطلل ءاتلاو نيسلا ,«نيمدقتسملا» .

 نيذلاف ء.رخأتلا ىف لاغيإلاو مدقتلا ىف لاغيإلا بلط انه ءاتلاو نيسلا ىنعمو

 «ىلاعت هللا ملع ىف رخأتلا قمعأ ىلإ اورخأت نيذلاو «مدقتلا دعبأ ىلإ اومدقت

 غلبأب رخآأتملاب هملعو .مدقتملاب هملع دكأ دقلو «ءاوس ىلع رضاحلاو ىضاملا هملعو

 .قيقحتلا ديكأتل امهالكو دقبو ماللاب دكأف «تادكؤملا

 امك «كلذك رخأتملاو «توملاو ءايحإلاو قلخلا ىف مدقتملا لمشي مدقتملاو

 ىف كلذ لكب ميلع هناحبس هللاو ءاهيف رخأتملاو ةباجإلاو ةعاطلا ىف مدقتملا لمشي

 اوناك نامز ىأ ىفو نونوكي نيأ فرعي وهف :«كلذ ملع هدنع ناك اذإو «هتاقيم

 امك ءديدح وأ ةراجح ىف اوناك مأ ءاميمر اوناكأ مه لاح ىأ ىلعو «نونوكيو



 و رجحلاةروسريسفت ا##

 اا رس

 نم دوي مكر ودص يف مبكي اَخْرأ د اديدَحْوأ راجح اونو لق :لاق
 نأ ئسع لق وه ىتم نولوقيو مهسوءر كيَلِإ نوضغنيسف ةرم لو مكرطف يذلا لق ادعي
 .[ءارسإلا] 4 9 ايِرَق َنوُكَي

 ؛اعيمج هيلإ مهرشحيسو ءاعيمج مهل ثعبلا نإف ءاعيمج مهملعي ناك اذإو

 . 4 62 ميلع ميكح هَنِإ مهرشحي وه كبر نو :ىلاعت لاق اذلو

 نم هراودأب ميلعلا ىح لك نوئش ىلع مئاقلاو كيبرمو كقلاخ كبر نإ

 رارمتساو نيوكتلاب ريكذت 4 كبر » ب ريبعتلاف ءاتيم سمري نأ ىلإ ايح دجو موي

 أشنأ ىذلا وه هنأ ىلع ةلالدلل « وه ريمضلاو .«نوك نمو نوك ام ىلع مايقلا

 هدجوأ هنأل «ليحتسي ال كلذ نأو «ناكمإلا ىلع ةجح وهف ءرشحي ىذلا وهو

 4 مهرشحي »ب ربععو «مهعمجي ىأ 24 مهرشحي و ءايناث هديعي وهف ءالوأ

 ءدحاو تقو ىف كلذك مهعمج نأل ؛دحاو تقو ىف مهئاقلو مهترثك ىلع ةلالدلل

 ىعاود نم كلذ نإو ةعاسلا موقت موي وه دحاو موي ىف ىلاعت هللا مامأ نونوكيو

 لاق اذلو ؛ءامسلا ىف الو «ضرألا ىف ءىش هيلع ىفخي ال ىذلا هملعو ءهتمكح

 .هتمكح هتضتقا كلذ نأ ىأ 04 ميلع ميكح ُهَنِإل :ةميركلا ةيآلا ماقم ىف ىلاعت

 4 019 نوعَجَرت ال انين مُكْنأو انَبَع مُكاََقَلَح اَمنَأ مْمْيَسَحَفَأ ل :ىلاعت لاق امك

 اديدح وأ ةراجح اوناك ولو ءلاح ىأ ىلعو «نونوكي نيأ ميلع وهو [نونمؤملا]

 . ءىش لكب ميلع هنإ « مهديعيسف

 نجلاو ناسنالا قلخ ةصق
 :ىلاعت هللا لاق

 4 1 50 ها

 ري م حصر

 ران 10 هلو 52 نو 7 2
 7 -غ ري آ 2

 نّئاَرَشب قدح < َقَِكِقلم لم 29) مومتلا
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 9 وواَْلاَن يَ َكلَعَسأ

 اراركت نآلا اهركذ ىف سيلو «كلذ لبق سيلبإو ناسنإلا قلخ ةصق تركذ

 نيرمأ ىف كرتشي اهلكو ءاهتيحان ىف ةربع ةدحاو لكل نإ لب «ءايناثو الوأ ركذ امل

 ماقتسا نإ «ةكتالملاو نجلا قوف هلعجف ءناسنإلا مرك ىلاعت هللا نأ وهو «نيتباث

 ركذ نم ةرم لك ىفو ةقيلخلا ءدب ذنم همرك ىلاعت هللا نأ ىناثلاو .هقيرط ىلع

 ةروس ىف اهركذ ةرم ىفف «ىرخألا ةرملا ىف نكي مل رومأل ليصفت ةصقلا

 هذه ىفو « نيحصانلا نم امهل هنأ اهمساق فيكو ءءاوغإلا ناك فيك « فارعألا

 نكي مل تاقباسلا ىفو «ءاوغإلا اذه ةجيتنو «هيلع هرارصإو ءاوغإلاب حراص ةرملا

 .ميركلا نآرقلا نم اهولتن امك «قحلا ةصقلا ورنلو ءاذهب حيرصت



 رجحلا ّه رويس ريبسفت /

 و كلل

 را سرح

 ناسنإلا انقلخ دقو :لئاق نم زع لاقف «ناسنإلا قلخ ىلاعتو هناحبس ركذ

 نع كلذ ىورو «سبايلا نيطلا وه لاصلصلا 459 َنونَسُم أّمَح نم لاصْلص نم

 رغصل نايب كلذو نطعلا نيطلا ىأ «نتنملا نيطلا وه :دهاجم لاقو ءسابع نبا

 هللا ىضر سابع نبا ىأر ىلإ ليم نحنو «رتغيو ربكتسي ال ىتح ناسنإلا لصأ
 نيط نم هانقلخ ىأ «ةيئادتبا (نم)و «نيطلا :أمحلا «أمح نم :هلوقو امهنع

 .ناسنإ لكش نكيلو «لكش ىأب لكش ىأ .4نونسُم «لصلصي
 َناَجْلاَو 8 :ىلاعت لاق دقف نجلا امأ «هنيوكت ةدام لصأ وأ ناسنإلا قلخ اذه

 مومسلاو «نيعللا سيلبإ هنم ىذلا نجلا ناجلاو 469 9 موُمّسلا ران نم ُلَبَق نم ُاَنَقَلَح

 ليلدب مدآ قلخ لبق نم ناك هنأ ركذو ءماسملا ىف ذفنت ىتلا ةرارحلا ةديدشلا حايرلا

 . مدآل دوجسلاب رمأ سيلبإ نأ

 كلانه تركذو «ضرألا ىف ةفيلخ هنأ ىلع مدآ ركذي مل صنلا اذه ىف انهو

 ريغ نم قفاوت لب ضراعت الو ءانه ركذت ملو ملعلا ىف ةكئالملا نيبو هنيب ةلضافملا

 . ةداضم ةلباقم

 ىلع هتلكش ىأ , 4 هتيوس اذِإف © :دوجسلا بلط ىف ىلاعتو هناحبس لوقيو

 لاق «نيِدَجاَس هَلاوَعَفَف يحوُر نم هيف َتْحَفَتَو ل ميوقت نسحأ ىف ىوسلا قلخلا

 .امح نمٍلاَصْلص نم ارش َقلاَخ يِإ ةكئالملل كبر لاق ذإو :هلوق دعب هناحبس

 «نيدجاس هل اورخ هانعم 4 نيدجاس هَل اوْعَقَف » :ىلاعت هلوقو 24 62 نونسُم

 «هل كيرش ال هدذحو ىلاعت هلل ةدابعلاف «ةدابع دوجس ال ميركتو رابجإ دوجس

 ةمث سيلو «هتييحأو 4 يحوز نم هيف تْحَفَتَو ) :ىلاعت هلوق ىف ىرشخمزلا لوقيو

 ريوصت كلذ نأ اذه لصاحو «هيف هب ايحي ام لصحيل وه امنإو «خوفنم الو خفن

 ىف ىواضيبلا لوقيو ؛كردم سحم ةايح ناسنإلا اهب ايحيو مسجلا لخدت ذإ حورلل

 لصأو «هئاضعأ فيواجت ىف هراثآ ىرج ىتح» 4 يحور نم هيف تْحْفَتَو » :هلوق

 راخبلاب الوأ قلعتي حورلا ناك املو ءرخآ مسج فيوجت ىف حيرلا ءارجإ خفنلا

 ىف اهل الماح ىرسيف «ةيناويحلا ةوقلا هيلع ضيفيو «بلقلا نم ثعبنملا فيطللا
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 ا لت

 حورلا ةفاضإو «هيف اخفن بلقلاب هقلعت لعج ندبلا قامعأ ىلإ نييارشلا فيواجت

 قلخل ريوصت وه هحور نم خفن هللا نأ ىنعملاو «(ءاسنلا) ىف رم امل هسفن ىلإ

 امنإو «خفن ةمث سيلو ءاهئشنمو اهقلاخ هنأل ىلاعتو هناحبس هيلإ اهتفاضإو ؛ةايحلا

 سيلف ءانحور نم هيف انخفن ىنعم نوكي اذه ىلعو «نيوكتلاو قلخلل ريوصت وه
 نم وه امنإو هللا حور نم سيل مدآ نأ امك هللا حور نم ىسيع نأ ىلع ةلالد اهيف

 . «ىلاعت هللا قلخ

 دوجسلل نيظفلب ناديكوت 4 60 نوعَمِجَأ مهلك ةكئالملا دجَسُف ظ :ىلاعت لاق
 اودجس دقف «(نوعمجأ) :هلوقب امهيناثو «(مهلك) :هلوقب امهدحأ ءمهعيمج

 نايب ةرقبلا ةروس ىفو «مدآ ميركتل كلذو ءدحأ مهنم عنتمي مل ادكؤم اذوجس

 .ميركتلا ببسل

 نوكي نأ ئبَأ سيلبإ الإ » :لاقف نيدجاسلا نم سيلبإ ىلاعت هللا ىنثتسا دقو

 «ةكئالملا نم نكي مل سيلبإ نأ ىلع عطقنم انه ءانشتسالاو .4 69 نيدجاّسلا عم
 مهمومع ىف الخاد وأ مهنم ناك اذإو «هب اوبلوط ىذلا دوجسلاب ابلاطم ناك مهلكو

 نع هجورخو هدرمت امأ ءهذوذشو هدرمت اذهب رهظ دقو ءالصتم نوكي ءانثتسالا نإف.
 عومجلا ةهباجمو ذوذشلاو «هذوذش امأو .دوجسلاب رمأ دقو «ىبأ هنألف ةعاطلا

 عم نوكي نأ :ىلاعت هلوقب هيلإ ىلاعت هللا راشأ دقف «فارحنالا ساسأ لطابلاب

 عم نوكت لأ كَل ام سيلبإ ايإ» :لاق هتردق تلج قلاخلا هبطاخ
 الأ هل غوس ىذلا غوسملا نع هلأس هئشنمو دوجولا بر نأ ىنعملاو 469 نيدجاسلا
 نأ عم «نيدجاسلا عم نوكت الأ غوسو كل تبثأ ءىش ىأ ,ىدجاسلا عم نوكي

 .مهلثم دجست نأ ىلع كثحتسي ناك مهدوجس

 هتقلخ رشبل دجسأ نأ ىنأش نم نكي مل ىأ ,.دوحجو ىفن ىفنلاو 4 69 ٍنوتسُم
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 للملا

 اان حلل

 ٍراَن نم يبتقلخ ُهَْم ريح اَنأ ... » ىرخأ ةروس ىف هتباجإ اذه ىنعم ىفو «نيط نم

 وه رانلا قلاخ نأل ؛ةلفغ ىف ىكذلا اذه ناكو [فارعألا] 4 69 نيط نم ُهَعْقَلَخَو
 .قلخ نمب ملعأ وهو ءدجسي نأب هرمأ ىذلا

 ىلاعت هللا هرمأ كلذلو ؟ىلاعت هللا رمأ امل ةضراعمو ءارورغو ءادرمت اذه ناك

 اهنم ىف ريمضلا 4 ميجر َكّنِإَف اهم ٍجَرْخاَفظ :هل لاقف ءاروحدم اموءذم جرخي نأب

 ةنعللا هيلع هللا لجسو ؛«ةراجحلاب موجرم دورطم اهانعم ميجرو «ةنجلا ىلإ دوعي

 انه نم 4 2 نيدلا موي لإ ةنعّللا كيلع نوط :هتاملك تلاعت لاقف نيدلا موي ىلإ

 ريخلا رصنع نيب ةوادعلا تراصو «نيعللا سيلبإو ناسنإلا نيب ةكرعملا تأدتبا

 لاق نوشعبي موي ىلإ لجؤي نأ سيلبإ بلط دقو «ىسيلبإلا رشلا رصنعو ىكلملا

 اهنأل ؛حاصفإلا ءاف ىنرظنأف ىف (ءافلا) 24 نوثعبي موي ىَلِإ ينرظنأف : سيلبإ

 «ىنتنعلو ءكتمحر نم ىنتدرط دق تنك اذإ ىنعملاو ءردقم طرش نع حصفت
 .ءازج نم ىرت امب ىزاجن ءاوس ىلع مهو انأ نوكأل نوثعبي موي ىلإ ىنلجأف

 موي ىَلِإ 69 َنيِرَظمْلا نم َكّنإَفلاَقط :ىلاعت لاقف هبلط ىلإ ىلاعت هللا هباجأ
 تبلط اذإ ىأ ءردقم طرش نع حصفت اضيأ (ءافلا) «4 9 ِموُلْعَمْلا تْفَوْلا

 ىذلا ةمايقلا موي وهو ؛مولعملا تقولا موي ىلإ نيلجؤملا نم كنإف «ليجأتلا

 هناحبس هامسو ءرشف ارش نإو «ريخف اريخ نإ «تبسك ام سفن لك هيف ىزاجت

 مل نإو «هدنع مولعم وهو «ىلاعت هللا هردق تقو هنأل ؛4 موُلَعَمْلا تْقَوْلا ظ ىلاعتو

 .اهتقول الإ مهل اهيلجي الو «سانلا هملعي نكي

 ىلع هبجوأ امب مايقلل دعتسي هتمحر نم دورطملا نوعلملا موجرملا سيلبإ ذخأ
 مهتيرغألو ضرألا يف مهل نيد ينتيوغأ امب بر لاقط هتيرذو مدآل اربكو ادسح هسفن

 ئدتبي هنأ ىأ «نيعمجأ مهنيوغألو ءمدآ ىنبل ننيزأل سيلبإ مسقأ 4 69 َنيعمجأ
 نع لالضلا ىلإ مهذخأي مث «هناسحتسا (رشلا) لوأو «هنسحيو رشلا مهل نيزي نأب

 .لالضإلا :ءاوغإلاو «نوهتشيو نوئسحتسي ام قيرط
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 دعب نوكي مث اهب اورتغي ىتحو ءاهل ناطيشلا نييزتب ئدتبي ايندلا ىف رورغلاو
 :هلوقب همالك أدتبا دقو ءهمسق ىف ثنحي ملو كلذ ىلع مسقأ دقو «لالضلا كلذ

 اهملع دقو «ةيبوبرلاب اروعش « بر :هلوقب ىدان الوأ وهو 4 ينتيوغأ امب بر )»
 كنأ ببسب ىأ 24 ينتيوغأ امب» :لاقو هبر عطي مل هنأل ؛ملع ىلع لضو

 ةفلاخملا راتخا ىذلا وه هنأ عم ءهل ءاوغإ لضيل هل ىلاعت هللا كرت ىمسو «ىنتيوغأ

 .هيف راسو رشلا ليبس راتخا نم ىدهي ال ىلاعت هللا نإو «دانعلاو

 ادسح عنتماف دوجسلاب ىلاعت هللا هرمأ ذإ .مدآ دسح سيلبإ دجت اذكهو

 امك «مهءاوغإ دارأف لضو ىوغ ىتح هكرت ىلاعت هللا نأل ؛مدآ ةيرذ ادسحو ادانعو

 .ىوغ

 كدابع ًالإظ :لاقف مهنم نيصلخملا ءاوغإل هل ةقاط ال هنأ سيلبإ كردأ دقو
 بئاوش نم مهسوفن تصلخو .كتعاطل اوصلخأ نيذلا ىأ .4 ©9 َنيصّلخملا مهنم
 .ايندلا نييزتو ءىوهلا

 نم ءانثتسا وهف 4 نيعمجأ مهئيِوْغَألو  :هلوق نم ناك ءانئتسالا نأ دجن انهو
 ىتلا ىه ةرثكلا نأ ىلع اليلد نيعمجأ هلوقب دكؤم ماع نم ءانثتسالاو ءدكؤم

 .ىلاعت هلل تصلخأ ةلقلاو «هئاوغإل تباجتسا

 يلع طارص اذه :لوقيف «مهيوغي ال نيصلخملا دابعلا نأ ركذي سيلبإ نإو
 اوصلخأ نيذلا هللا دابع ىلع ىوقي ال هنأ وهو ؛ءانثتسالا ىلإ ةراشإلا , 6 ميقتسم

 هنأ ىأ «ىوسلا قيرطلا وه ميقتسملا طارصلاو .هدحو ىلاعت هل اوراصو «ىلاعت هلل

 ىفو «هلضي الو هيوغي ال هنإف .هلل نوكيو ءهعبتي ال نم امأ هعبتي نم الإ لضي ال

 .ةرثك اوناك نإو «هئاوغإ ىلع ىوقي ال هنإف ءهيوغي هنأ عيطتسي ال هنأ قحلا

 :ىلاعت لاقف «ناطلس مهيلع هل سيل نيصلخملا هدابع نأ ىلاعت هللا دكأ دقو

 . 4 69 نيواَقْلا نم كعَبتا نم الإ ناَطْلس مهيلع كَل سيل يدابع نإ
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 وه ىلاعتو هناحبس هنأل ؛ىلاعت هلل نوفاضم اعيمج دابعلاو دبع عمج دابع

 :ىلاعت هلوق ىنعمو «ىلاعتو هناحبس هدي ةضبق ىف مهف مهأشنأو «مهقلخ ىذلا

 غوست ةجح الو «مهلالضإ ةردق كدنع سيل ىأ ,4ناَطْلَس مهيلع كل سيئ»

 وه لاق امك «ناهرب الو ةجح ريغ نم كوعبتيف لالضلاب كوقبسي نأ الإ مهلالض

 مكتوعد نأ الإ ناَطْلَس نّم مُكيَلَع يل َناَكاَمَو .. . :مهيونذ نم صلختتلا ىف

 لاق اذلو ؛داشرلا ليبس اوجهني مل نولاض مهف [ميهاربإ] 469 ... يل متبَجتْساَف

 .ءادتبا نيلاضلا ىأ .4 نيواغْلا نم كعبتا نم الإ 9 : ىلاعت

 سيلبإ عابتأ باذع

 :لاقف نيواغلا ءازج هناحبس نيبو

 هه 2005 ل نو

 نيعمحأ 0 7

 يج رو و أ ريل جرجس ا لج سا باوَُأ عبس و

 هللا ررقو «4نيعَمجأ مهيأ ضرألا يف مهل نيل نيعللا سيلبإ مسقأ
 «نيعمجأ مهدعوم منهج نأ كلذ دعب «نولاضلا الإ هعبتي ال هنأ ىلعلا ىلاعت

 نييزتلا ةلدابمب هودعو دعول اقيقحت هيف نوقتلي ناكم ىلع اعيمج اوقفتا مهنأك

 مهدعومل مكهج نإ » :ىلاعت لاقف ءاقللا كلذ اروصم ىلاعت لاق اذلو ؛ءاوغإلاو

 بابسأب مهذخأ ىف مهنأكو «مهب مكهتلا نم كلذ ىفو 24 69 َنيعمْجأ

 ءاعيمج هيف نوقتلي دعوم ىلع اوقفتا دق اوناك ءاهيف مهلوخدو منهجل مهقاقحتسا

 . ةدقوملا هللا ران منهج وهو

 (ماللا)و «ةيمسالا ةلمجلاو ةدكؤملا (نإ)ب منهج مهلوخد هناحبس دكأ دقو

 :ىلاعت هلوق ىف ىظفللا ديكأتلابو «4َنيعَمْجَأ مُهَدَعْوَمَلظ :ىلاعت هلوق ىف
 .«نيشا)
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 ددعو « رثكأ ةاصعلا ددع نأ ةينايبلا هتاراشإو لوقلا نم مهفي هنإ :انلق دقو

 سيلو هلقأ ءىش لك نم ةوفصلاو «ةيناسنإلا ةوفص مه راربألا نأ ؛لقأ راربألا

 . هرثكأ

 ل يرسل رفح 0 رس صر م بابل باز

 ريشيو «مهبونذ رادقم ىلعو ددعلا اذه بسح بتارم منهج ىف مهنأو «ىقفيقح

 اهتاقبط نم ةقبط لك نأ ىأ .4 موسقُم ءزج مهنم باب لكل ا :ىلاعت هلوق اذه ىلإ

 «نيعوفدم لب «مالس ريغ نم هيف نولخدي نيبذعملا نم ءزج اهل مسق دق باب اهل
 .ءايشألا لامهأ ىقلت امك اهيف نوقلم

 مث ىظل مث ءمنهج ىهو «رانلا تاقبط نيرسفملا نم قيرفلا اذه ركذ دقو
 ىف ىواضيبلا لوقيو «ةيواهلا مث «ميمحلا مث ءرقس مث «ريعسلا مث «ةمطحلا

 ىلإ نوكرلا ىف تاكلهملا راصحنال ددعلا اذه صيصخت لعلو» :ىأرلا اذه حيضوت

 مهنم باب لكل قرف عبس اهلهأ نأل ةيبضغلاو «ةيوهشلا ةوقلا ةعباتمو «تاسوسحملا

 .دوهيلل ىناشثلاو «ةاصعلا نيدحوملل اهالعأف ءاهل زرفأ موسقسم ءزج عابتألا نم

 ١ نيكرشملل سداسلاو «سوجملل سماخلاو « نيئباصلل عبارلاو «ىراصنلل ثلاثلاو

 . «نيقفانملل عباسلاو

 :هنع لقن نمو ىواضيبلا ةمالعلا قفاون ال انإو

 .فقوتلاب الإ ملعي ال كلذ نأل :الوأ

 ىلع سيلبإ عم اودعاوت نيذلا ىف نيلخاد اوسيل نينمؤملا ةةصع نأل :ايناثو

 .اهل اماسقأ تسيلو «راثلل فاصوأ ءامسآلا هذه نآلو ؛ منهج مهدعوم نوكي نأ

 ىلع ال ةرثكلا ىلع ةلالدلل ةيبرعلا ةغللا ىف ركذي ةعبس ددعلا نأ ىدنعو
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 1 نينماءوالسب اهولخدأ نويعو ٍتلنج ىف نيقثملا

 ها يرش ريرخ م يمج ثا حسا دا ريرج دم 422م هر وع هس هز
 نيلي قلمررس قعاناوخإ ل ْغ نم مهرودص يفامانعزنو

 © َنيِحَخمِيإََيمْهاَمَ بَصاَهِمُهْسياَل ©
 اوقتاو «ةياقو رشلا نيبو مهئيب اولعج نيذلا مه نوقتملاو «نيقتملا معن هذه

 دقو «سيلبإ ةسوسوو «شحاوفلا اوبناجو هئاضرإ ىلع اولمعو «ىلاعت هللا بضغ

 «نانئمطاو مالسو نمأ :اهيناثو «ىدام ميعن :اهلوأ ةعبرأ امعن مهل ىلاعت هّللا ركذ

 .دولخو ءاقب :اهعبارو ءاهيف بصن ال ةحار :اهثلاثو

 تانج يف نيقَتمْلا نإ 8 : ىلاعت هلوقب ةئيبملا ىهف ةيداملا ىهو ىلوألا ةمعنلا امأ

 ىهتشت امو ةهكاف لك نم اهيف «نيرظانلل ةجهب تاذ قئادح ىهف #2 62 نويعو

 نم ثدحي امو «ىرجي رظنمبو «ىر نم هيف امب ةمعن ءاملاو «ءاملاب ةريفولا نويعلا
3 

 . ةرضخ

 نيتيآب هيلإ ىلاعتو هناحبس راشأ اذهو «مالسلا رارقإو نمألا :ةيناثلا ةمعنلاو

 انعزنو  :هلوق ةيناثلاو 24 (55 نينمآ مالسب اهولخدا# :ىلاعت هلوق امه نيتميرك

 . 69 نيلباقتم ررس ىلع اناوخإ لغ نم مهرودص يف ام
 اهيف مهعمجي مالسب اهولخدي نأ مهيلإ نوبلطي ةكتالملا نإف :ىلوألا امأ

 الف ءءادعألا ةعفادمو سوفنلا ماقسأو رارشألا نم نينمآ مهنوك لاح «مالس
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 ةحار كانهو «ضرألا ىف ىرجي ناك ام عون نم عازن الو ماصخ الو ءبرح

 يف ام انعزنو :ىلاعت هلوقب هناحبس هيلإ راشأ «نمألا دعب معنلا كربأ ىهو «ةيسفن

 نم سوفنلا ىف ام ىلاعت هللا عزن 469 َنيِباَقَتُم رس ىلع اناوخإ لغ نم مهرودص
 ءاقش ىف ببس هنأل ؛ءالعتسالا بحو دسحلاو .دقحلا نم نوكتي ىذلا لغلا

 بعتو «مئاد مه ىف دساحلاف ؛مهبولق دسحلاو دقحلا ألم اذإ نوقشي سانلاف ءايندلا

 ناك نمو ءدساحلا ىلع مقنلا تمقافت دوسحملا ىلع معنلا ترثاكت املكو «مزالم

 ناغضأ ججؤتو ءامئاد بهلت اران هيبنج نيب مضي وهف ءاماقتنا بجوأ دقح هبلق ىف

 .بولقلا

 نيسلاج ىأ .4َنيلباَقَتم رس ىّلع اناوخإ ف :لاقف ةنئمطملا سوفنلا روص دقو

 ىرخأ ةمعن هذهو «ةرشبتسم ةحرف ةلبقم هوجوب نيلباقتم ءريرس عمج ررس ىلع
 نأ ىوريو «ةمحارتملا ةداوتملا ةبحملاو ةوخألا ةمعن ىهو ةيناسنإلا معنلا لجأ نم

 :لاق ةيآلا هذه أرق امدنع ههجو هللا مرك ايلع هللا لوسر دعب مظعألا دهاجملا

 كئلوأ نع ىلاعت هللا ىضر «مهنم ريبزلاو ةحلطو نامثعو انأ نوكأ نأ وجرألا

 مهنم ةبوتلل لهأ وه نم ىلع باتو مهنيب اوثب نيذلا رارشألا نعلو ءراهطألا

 اهيف مهَّسَمَي ال9 :اهيف لاقو «ةبلاغملا مدعو «ةحارلا ةمعن :ةثلاثلا ةمعتلاو
 ءرمتسملا ىسفنلا رورسلاو ءدسجلل ةقلطملا ةحارلا اهيف لب «بعت ىأ #2 بصن

 .بولقلا ىقالتو «ءافصلاو ةدوملاو ةبحملا ةمعنو

 اَهْنَم مه اًمو» :ىلاعت لاق اذلو ؛ةدلاخ ىه لب ءاهتاوف ىشخي ال معن اهنإو

 ىلع ةلالدلل 4 اَهْنمل مدقو ءلوقلا ديكأتل 4 مه8 ريمضلا ركذ «نيجرخمب
 نأ نكمي ال هنأ ىلع ةلالدلل «نجرخمب» فصولا ىفنو ءاهلالجو اهئامعن

 نأ مهنأش نم اوسيل ىأ ءهجو غلبأب جارخإلل ىفن وهف .نوجرخم مهنأب اوفصوي

 ريبكلا وهو مهربو مهاوقت ببسب مهيلع هب ىلاعت هللا ضاف ميقم هنأل ؛اوجرخي
 .لاعتملا
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 ابج مقتنمو ؛ميحرروّمغ هللا

 : ىلاعت هللا لاق

 نمل بيهرتو «ناميإلا ءاجر مهبولق ىف نمل بيرقت وهو لكي ىبنلل باطخلا

 ىأو «نأشلا تاذ ةريطخلا رابخألاب رابخإلا ءىبنتلاو ءارارصإ رشلا ىلع نورصي

 رمتسي عنم نم مظعأو «ىلاعت هللا ةمحر نم سأيلل اعنم نوكي نأ نم مظعأ رطخ

 . ىلاعت هللا قيرط نع ارداس «هيغ ىف

 قلاخلا ةمظع ىلع لادلا «هتاذ ىف ريطخلا ربخلا كلذ مهربخأ « يدابع ْئَبنا»

 نيفصولا نيذه ىلاعتو هناحبس دكأ 4 ميحرلا ْروفَعلا انأ يِنَأ ط هباذع ىفو هتمحر ىف

 بات نمل هدابعل رفغي هناحبس وهف «نيتهباشتملا نيتفصلاو «ريمضلابو «(نأ)ب هتاذل

 نم نوبوتي مث «ةلاهجب ءوسلا نولمعي نيذلل ةبوتلا امنإو ءاحلاص لمعو نمآو

 نيدلا يدابع اي لقط :هناحبس لوقيف «رفغيل اوبوتي نأل هناحبس مهوعديو «بيرق

 # 69 .. . اعيمج بونذلا رع هللا نإ هللا ةّمْحر نم اوُطَفَت ال مِهسُمنَأ ئَلَع اوُقَرسَأ

 نأو اراهطأ اونوكي نأ هدابعل ديري هنأل هتمحر ىضتقم نم نارفغلا اذه نإو [رمزلا]

 رفغيل «هسفن نع هضحري نأب هبلاطي نايصعلا ساندأ نم سندت نمو ءاراهطأ اوتومي

 .ايندلا ىف مهلامعأ ةياهن ركشلاو ربصلا اوملعي نأ هدابع نم ديريو «هتمحرب هل

 لاق اذلو ؛هباذع اوبقتريلف «مهبر ىلإ اوبوتي ملو مهيغ ىف اورمتسا اذإو

 نوكي ىذلا ملؤملا باذعلا ىأ «2(4# ميلآلا باَذَعْلا وه يباذع نأو» :ىلاعت

 «هيلإ باذعلا ةبسنو ««وه# ريمضلاب هباذع ةدش ىلاعتو هناحبس دكأ دق ءاديدش

 هريغ ىف ماليإ ال هنأكو «هتاذ ىف ميلأ هباذع نأ ىأ «هباذع ىلع ماليإلا رصقو

 . هماليإ راوجب
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 ريغ نم قفرلاب ىبرت ىهف ءاهبذهنو سوفنلا ىبرن فيك انملعي ىلاعت هللا نإو
 فطعلاب ىبرت الف ,بجي ثيح باقعلابو «سأيلل ةيبرت ريغ نم باهرولابو «ةدش
 قالخأ تناك كلذكو ء«انبر انمَّدع كلذكو «هيف ءاجر ال ىذلا باذعلاب الو مئادلا
 هضرفي نم رمألا سيلو ءانم رمألا ىلوأو ءانيحلصم قالخأ نوكت نأ ىغبنيو ءانيبن
 .انيلع مهسفنأ نوضرفي نم وأ ءانؤادعأ

 هموقو طولو هّعيضو ميهاربإ ةصق نم

 : ىلاعت هّللا لاق

 ل حو

 26 ها فْيض نع مه

 70 لا ا راسا لاا

 َةَمَح عك كل مز تريطيدفلانم
 يو 531

 03 ساسإل ص اس وس همر
 يحلب 0 6 7 شد مب 0
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 هيأ كامي كلج لبو رج نور كحنم مَع مكن
 رست 2 فيلو ه0 تورتمي

رم أَو للاسم عظم يما
 لت جو 



 رجحلا ةروسريسفت 0#
 الم

 يت ١ 05 . [اإاه-ل

 هذآ أ 6-0 8 رم
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 ١ عد رمح 0 04

 اوقلأو يل ٍنوحَصَفن القفص ب ونه نإَلاَت نا ورسم

 د تيدلكلا نع كونك 4 نور الو هنأ

 ةهيركس ىف مهن رمح يل هلا َنيِلِعف رت 4 نإةقاَتب كلوَتَم َلاَ

 هو - »ل د + يح ذأ 2-2 0 ”غس ريهتجج - رو ل حر

 اَبيِلعانَلَعَجَف يون َنيقِرْشم ُةَحِْيَّصْلا مت ذخاف لين تنوهمعت

 لذ ىف لإ © سام نيرو هي
 ان ا

 لذ فني ٍويقُم لمس انِإَو إو يزن َنيِمَسوَماَل تيد
 ل هع ادي

 ١م
26 

 هللا

2 
 هآ ري 0 6

 ىلاعت هللا در دقو هب اونمؤيل ةكئالم هعم لزني نأ ,اوبلط ةقباسلا تايآلا ىف

 3# َنوُسِْلَي ام ِمِهِيَلَع اًنسِيََو؛ الجر ُهاَنْلَعَجُل اكلم ُهاَنلَعَج ولو :هنأب مهلوق

 ىف اوناكف ضرألا ىلإ ىلاعت هللا ةكئالم لزن انولت ىتلا تايآلا هذه ىفو «[ماعنألا]

 ىلوأ نم ايبن ناك ولو - مهبطاخي نم لعجت ةيناحورلا نكلو الاجرو ارشب مهرهظم

 . هسنج ريغ مهسنج نأل ؛مهنم لجوي  لسرلا نم مزعلا

 ىذلا ددعلا دارملاف «عمج مسأ فيضو #2 60 ميهاربإ فيض نع مهئَبتو

 ملسن ىأ ,4 امالّس اوُاَقف هيَ اوُنَحَد ذِإ ١ ءافايضم اميرك ناكو «ميهاربإ ىلع لزنأ

 «مهبقرتي نكي مل ذإ ةأجافملا ىنعم ىلع لدت 4 هيلع اوُلَحَد ظ :ىلاعت هلوقو ءامالس

 لعفل قلطم لوعفم بصنلاب تءاجو «مالسلا اوددرف «هونأمط هوكجاف ذإ مهنإو

 مهنأب هساسحإلو ءهلجو ةأجافملاب هلك ميهاربإ ىدبأ «ءامالس مّلَسن ىأ «فوذحم

 «نيئجافم اولخد مهنأل نوفئاخ ىأ 2« نولجو مكدم نإ :لاقف هلثم اوسيل

 .افوخ ثدحي سفنلا ىف بارطضا :لجولاو
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 وهو «ميلع مالغب كَرَشَبن نإ لجوت الإ» :ةأجافملا عزف دعب هل نينئمطم اولاق
 ارقاع تناك اهنأل تبجع هتأرما نأب ىرخأ ةيآ ىف ركذ هنأل ؛ هلع قاحسإ

 ىنعم متيل 4 ميلع» هنأب مالغلا فصوو «ِلكِلَع قاحسإ هنأ نيعي كلذو ءازوجعو
 هللا لسر كئلوأو ءالماخ سيلو املاع ناك اذإ الإ ةلماك نوكت ال اهنأل «ةراشبلا
 ةأجافملا تناك ءظوفحم حول ىف نونكملا بيغلا ملعي ال وهو ؛هنع نوملكتي ىلاعت

 ؛ابجع بجوت نكلو الجو بجوت ال ةراس ةأجافم تناك نإو ىرشبلا هذهب ةيناثلا
 (عم) ىنعمب انه « ىلع 4 رَّبكلا يسم نأ ئَلَع ينومترُشبأ» :لاق اذلو
 سحأو هباصأ ىأ ءهسم دق ربكلا عم رشبي نأ نم بجعت وهف بجعتلل ماهفتسالاو

 نآل كلذو ؛نورشبت بيجع ربخ ىأبف ىأ 24 نورَشِبَت مبف» «هرثأ هيف رثأو هب
 زوجع هتأرماو ءربكلا هّسم خيش هنأل ارسعتم كلذ لعجي ةيداعلا بابسألا ىرجم

 .اهتايح ربد ىف بجنت فيكف اهبابش ردص ىف تمقع
 «تباثلا رمألا وه قحلا «نيطناَقْلا نَم نكت الق قحلاب كانرشب ا :لسرلا لاق

 نم نيطناقلا فوفص ىف نيلخادلا نم نكت الف «تباثلا قحلاب الإ رشبي ال هللاو
 ىلاعت هللا ةدارإ زجعُت سانلا نيب ةيراجلا بابسألا نأ نوبسحي نيذلا هللا ةمحر
 " اهب ديقتي الف تاببسملاو بابسألا قلاخ وه ىذلا راتخملا لعافلا

 الإ هّبر ةَمْحَر نم طنقي نمو » :لاقف ءهوهبن نأ دعب هبر ةمحرل ءايبنألا وبأ هبنت
 نم الإ نوكي ال طونقلا نأ تابثإب طونقلا هسفن نع هللا ليلخ ىفن 4دوُلاَّضلا
 امل لاعف هنإ هقلخ نم ءىش هديقي ال هنأو .هردق نوفرعي الو هللا نع نولضي نيذلا

 .ديري

 الإ هللا ةمحر نم طنقي ال ىنعملاو «ىفنلا ىنعمب ىراكنإ انه ماهفتسالاو
 . مهنع باغو قحلا نع اولض نيذلا

 ءاذه نم رطخأ رمأل اوءاج مهنأ هسفن ىف ماق اهناميإو «ةوبئلا ساسحإب هنإو

 ىأ ءاهلبق امب اهدعب ام طبرل (ءافلا) « 4 نوُلسرملا اهْيأ مكبطخ امق » :مهل لاق اذلو
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 اددع اوءاج دقلو ءاهدعب مكنأش امو هيلع ىلاعت هللا اندمحو ةراشبلا هذه انكردأ

 اَنإاط :اولاق ءاهريغ ىف مهنأش نع مهلأسف ءاهريغلو ةراشبلل اونوكي نأ دبالف
 ءطقف اورفكي مل مهنأل ؛مارجإلاب ىلاعتو هناحبس مهفصو 4 نيِمِرجُم موق ئلإ انلسرَأ
 نم دحأ اهب مهقبس ام ةشحافب اوذشف .ةيناسنإلا ةعيبطلا دقف رفكلا ىلإ اوفاضأ لب
 لازنإل اوءاج مهنأ كلذ ىدؤمف .نومرجم مهنأب مهوفصو دق اوناك اذإو نيملاعلا

 ليلخ ميهاربإ فوشي نأ دبال ناكف ىرخأ ةيآ ىف كلذب حرص امك ؛مهب ةبوقعلا

 اَنِإ طول لآّألإإ) :ةكئالملا ناسل ىلع ىلاعت لاق اذلو ؛هتبارق ىوذ لآم ةفرعمل هلل
 طول لآ ادع ام «ةلاحم ال نيمرجملاب عقاو كالهلا نأ ىأ 4 9 َنيِعَمْحَأ مهوجنمل
 ناك اذلو ؛هتوبنو ءطولب ةنمؤم تناك ام اهنأل ؛هتأرما ءانثتساو ءهنم نوجان مهنإف
 انهو 4 69 نيرباَغْلا نمل اَهَّنِإ انرّدَف هتأرما الإ 9 :ىلاعت لاقف «نيجانلا نم اهؤانثتسا
 : ناتظحاالم

 ضقني ال ىذلا انردق ناك ىأ .4انرَدَق ١ :ىلاعت هلوق ىف :ىلوألا ةظحالملا
 . هللا ءايبنأ نم ىبن عم اهنأ عم ةنمؤم ريغ نوكت نأ

 نيقحتسملا نيمرجملا ىأ .4نيرباغلا» نم اهنأ اهفصو :ةيناثلا ةظحالملا
 عمجت مهيف اهجامدنابو «(ماللا) بو «ةدكؤملا (نإ) ب مهنم اهنأ دكأ دقو «كالهلل

 . مارجإلاب نيفوصوملا ةفص

 طول لآ ءاج امَلَف 9 :لاقف مهئيجم ىلاعت هللا ىكحو طول موق ىلإ اوبهذ
 هذه ركذ ىلع ادامتعا كلذ لعلو ءمهتيحت ىلاعت هللا ركذي مل 9 0 نولسرملا

 ركذ اذلو ؛مهويح مهنأ هناحبس ركذي ملف نكي امهمو .هلهأو «ميهاربإ عم ةيحتلا

 نكي ملو «نولوهجم مكنإ ىأ 4 توركنم مرق مُكنِإ» :لاق .كيأك طول باوج نأ
 مكم اَنإ» :ميهاربإ لوق ماقم ىف هذهو ءمكفاخأ ىنإو ءمكب سنؤيام مكنم
 . « تولجو

 اوُناَك امب كاَنج َلَب اوُلاَقا» :هلوق ىف نانئمطالاب ىقلي امب ةكئالمللا باجأ دقو

 نإ ديدشلا باذعلاب مهديدهت وه هيف نورتمي اوناك ىذلاو 46 َنوُرَمُمي هيف



 رجحلا ةروس ريسفت ا

 لملم 2

 يي ١ كال ١ ..

 ام ةشحافب نوتأي ذإ «مهتشحاف هب ترهتشاو ءاج امم هريغو مهكرش ىف اورمتسا

 «هوركنأو هيف اوراتحا ىذلا باذعلاب اوءاج دقف «نيملاعلا نم دحأ اهب مهقبس

 4 َنوُقداَصَل اًنإو» «هيف بير ال ىذلا تباثلا رمألا ىأ 4 قحلاب كانيتأو :اولاقو

 اذه نإو «ةيمسالا ةلمحلاو «(ماللا)و .(نإ) ب مهقدص اودكأو ,كايإ انرابخإ ىف

 . هترصنب هل ىلاعت هللا دعو

 عبتاو ٍليَللا نم عطقب كلهأب ٍرْسَأَفظ ذافنإو ةدومو ةطاحإ رمأ هورمأ اذلو

 : مهتاجنل ةعبرأ رماوأب 4 2) نورمؤت ثيح اوضماو دحأ مكنم تفتتلي الو مهرابدأ

 «ءاليل ريسلا :ءارسإلاف «ليللا حنج ىف جورخ اب مهرمأ :لوألا رمألا

 .همالظإ ةدش ىف ىأ «ليللا نم مالظلا عطق دعب ىأ (عطق)و

 هيف مهنوهجاوي ال قيرط نم اوجرخي نأب مهرابدأ اوعبتي نأ :ىناثلا رمألاو

 . مهنوقلي الف مهنوربدتسي قيرط ىف نوريسي لب «مهلابقإب

 مهب لزانلا باذعلاو لوهلا نوكي هنإف «هءارو ام ىلإ رظني ال :ثلاثلا رمألاو

 ثيح نوميقيو «ةاجنلا عضوب نورمؤي ثيح اوضمي نأ : عبارلا رمألاو

«مهسفنأ ىف ةاوغط نيذلا كئلوأ باصأ امع نيديعب نونوكي
 « ةيناسنإلا اودسفأو 

 .ةميلسلا ةرطفلاو

 نم هعم نمو طول ءراهطألا هّللا ةكئالم نم نولسرملا كئلوأ هب رمأ ام اذه

 7 ها يت وع امه هس مم مس م مو م هو م اس هسا مهما مل

 انيضفأو هانغلب ىأ 4 63) نيحبصم عوطقم ءالؤه رباد ْنَأ رمألا كلذ هيلإ انيضَقو ١)

 نأ وهو «هتاذ ىف ريطخلا نأشلا ميظعلا رمألا كلذو ءهردقو ىلاعت هللا ىضق امب هيلإ

 . نيحبصم عوطقم ءالؤه رباد
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 ىتلا ةليللا كلت حابص ىف ةيقاب مهنم ىقبت ال ,نوعوطقم نولصأتسم ىأ

 اذإ عطقلا نأل ؛مهلاصتتسا ىلإ ةراشإ هيف 4 ءالؤه رباد ب ريبعتلاو ءاهيف توجن

 ريوصت هيف كلذ قوفو «مهعيمج مهلاصتتسا ىلع اليلد ناك رابدإلا نم أدتبا
 نوكيف مهرابدأ ىف برضي كلاهلا بولغملا شيجلاو «مهب باذعلا لوزن دنع مهلاحل

 كلذكو لتقيو لتقيف «لتاقي هنإف مههوجو ىف برضي ىذلا امأ «ةلاحم ال كالهلا
 .ةروحدملا شويجلا نم مهريغب لزن امك «مهب ىلاعت هللا بضغ لزن

 طسو ءهعم نمو وه رهاطلا طول رمأو راهطألا هللا لسر رمأ نم ناك ام اذه

 ةكئالم اوأر امدنع ساجنألا كئلوأ رمأ ناك اذام نكلو «نيدسمملا ءالؤه ساجرأ

 مه ام مهسوفن مهل تلوسف مهوأر دقل «ةنيدملا ىف نوعسي مهب فحي هللا رونو هللا

 مهنع كلذ ىلاعتو هناحبس ىكح دقو ؛مهل اعبش ارمأ اهوبسحف ءاورشبتساو هيف

 ذاذش كئلوأ مه 4ةنيدَمْلا لهَأ» .4 69 َنوُرْشْبَعَسي ةنيدَمْلا لهأ ءاجو ظ :لاقف
 اوأر امل اوءاج «نيملاعلا نم دحأ نم اهب مهقبس ام ةشحاف اورشن نيذلا «ةيناسنإلا

 تردبو «مهءاوهأ قفاوت ىتلا ىرشبلا نوبلطي : 4 نورشبعسي ءراهطألا هللا لسر

 :ميلع مهب وهو « مهرطاوخب لاج ام طول هللا ىبن كردأو مهنم لوهجلا رشلا رداوب

 ىنعي ىفيض 435 نورت الو هللا اوُقَتاو 69 نوحضُمت الق يفيض ءالؤه نإ لاَق

 ىذلا بيرألا هللا ىبن ناكف ء«نوكردي ال مهنأل ةكئالملا مهنأ مهربخي ملو ١ ىفويض

 ام مكنم نوكي نأب «نوحضفت الق :ىلاعت هلوقو «مهلوقع هكردت ام مهل ركذي
 اوظفحت نأ نوريدج متنأو ءهراعو ىزخو «ىل ءاذيإ مهؤاذيإف ء.ءالؤه ىذؤي

 . مكسفنأ تاذ ىف نيقساف متنك نإو «ىراوج

 مل ء.مهسوفن ىف ةنكمتسملا ةقافصلا فنصلا اذه ىفو ءذاوشلا مهنكلو

 نع كهنن ملأ اولاَق ط مهيف هللا اهقلخي ملو مهدنع تسيل اهنأل ؛ةءورم مهخُنت
 اوقلي نأ عبطلا ىف ذوذشلاو « حماجلا ىوهلاو ءداسفلا مهل لوس 4 69 نيملاعلا

 060 َنيِمَلاَعْلا نع كه ملوَأ اوُلاَق طول هللا ىبن ىلع ةكئالملا عم مهروجف ةعبت

 ىفنو «عوقولا ىفن ىنعمب راكنإلل ماهفتسالاو ءفوذحم لعف ىلع ةفطاع (واولا)
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 لال لللللا

 ان حل

 نم ادحأ ىقلت نأ نع كانيهن دقو كفيض ءاذيإ ىلع انمولت ىنعملاو «تابثإ ىفنلا
 ام مهعم انل ناك الإو «نيملاعلا

 رّكذ دقو «ةاغطلا ضعب لوق الإ نيدسافلا ريغ ءالقعلا نم احجبت ىرن الو

 :هاوه ىلع نوطحي نمل لاقف ««ةيغابلا ةئفلا كلتقت» :ِكي دمحم لاق نم لتق هنأب

 .!!هلسرأ نم هلتق امنإ

 4 َنيِلعاَف متنك نإ يتانب ءالؤه :لاقف ءاعرذ مهب طول ىلاعت هللا ىبن قاض

 . حيحص جاوز مكحب مكل نكي ءاعرش مهوجوزتف

 لوقلا ىف قفرلا هيلإ لصو ام غلبأو «مهنم تنعلا هيلإ لصو ام غلبأ اذه

 اذلو ؛؟ ؛مهتدارإب مهذوذشو مهيغب ءازج مهيف دفن دق ىلاعت هللا ءاضق نكلو مهب

 نوهمعي مهتركس يفل مُهَنِإ كرمعل © : مهب باذعلا لازنإ دنع مهلاح ىف ىلاعت لاق

 هربخو ادتبم (كرمع)و ءءادبالا وأ مسقلا مال 4 َكَرْمَعَل ل ىف (ماللا) .46

 «هبطاخي نم رمعب مسقلا ىف ةروهشم ةيبرع ةلمج ىهو «ىمسق هريدقت فوذحم

 مهتركس يفَل مهّنِإ» :ىلاعت هلوقو «كرابملا هرمعب مسقي رهاطلا ىبنلا وهو

 الف اهبحاص ركست ىهف نايغطلا ةلالض ىه ةركسلاو ءمسقلا باوج 4 نوهمعي

 نوكردي ال نيهئات نوريحتي اهانعم « نوهَمعي 8و «باوصلاو قحلا قحلا كردي

 .اديشر نوعيطي الو ءاقح

 ضرألاب ناك 4 69 نيقرشم ةَحّبّصلا ْمُهْتَدَحَأَف  :باذعلا فصو ىف لاق مث

 العو ءاهئازجأ ضعب ضفخناف «ترسكتو ضرألا ةرشق تزه ةديدش ةفجر

 كلذ ىلاعتو هناحبس حضوو ءاهيف نمب مهرايد ضرألا تعلتبا كلذبو ءرخآلا

 انلزنأ ىأ 24 69 ليّجس نّم ةراجح مِهّيلع انَرَطَمأو اَهلفاَس اًهَيلاَع انَلْعَجَف ل :هلوقب

 نيط وأ دمجتملا نيطلا :ليجسلاو ءرمتسملا مئادلا رطملاك اعباتتم الوزن راجحألا

 . مهبر دنع نم باتك ىف مهب عقاو مهل لجس
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 م 0101000 لول
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 ظفلب ربعف 4َنيحبصُم ٌعوُطقَم ءالؤه رباد ّنَأط» :هلوق ىف ربع هنأ ظحاليو
 هنآل ؛ةيآلل ابسانم لوألا ريبعتلا ناكو «نيقرشمب ربع ةيآلا هذه ىف انهو «حابصإلا

 حابصإلاب ريبعتلا بسانملا ناكف «جورخلاب هعم راربألاو اطول نورمأي ةكئالملاو ناك

 .ليللا ةياهن هرابتعاب

 نأ كلذ ىف بسانملا ذإ .ءتقو وهو ءراهنلا لوأ هرابتعاب قارشإلاب انه ربعو
 مهبولق نم دوسأ مهراهن لعجت ىتلا ءايهدلا ةيهادلا كلتب قرشملا راهنلا اولبقتسي
 . ءوسلا حبقأب ةدبرملا

 مههابشأو ءموق صصتقب رابتعالا ىلإ نيركتملا وعدي ام هناحبس ركذ دقلو
 :ىلاعت لاقف .«نونمؤملا ربتعيف «قاسفلاب لزني رمتسم مئاد ليبس وه مهب لزن ام نإو

 «ةدشرم ةحضاو تامالعل ىأ .4 69 َنيِمَسَوَمْلَل تايآل كلذ يف ّنِإ ©

 لقعلا قطنمب اهنوفرعتيو رومألا نومهفتي نيذلا «نيركفملل ىأ «نيمسوتملل »
 لزان هنأو «نيقباسلاب لزن امب نوربتعيو «مهريغ ىلع مهرضاح نوسيقيف «ميقتسملا

 .مهتقيرط اوذختاو «مهقيرط ىف اوراسو مهلمع اولمع نإ مهب

 ليبسبل اهَّنإَو 8 :ىلاعت لاق اذلو ؛ةفلختم ريغ ةميقتسم ةنس هذه نأل كلذو
 قيرطب ةتباثل تايآلا هذه نإو ىأ «تايآلا ىلع دوعي (اهنإ) ىف ريمضلا < 69 ميقم
 ىف ةغلابلا هتمكحو هقلخ ىف ىلاعت هللا ةنس اهنإف ءادبأ فلختي ال ميقم ميقتسم

 رمألا اذه ىف نإ ىأ .4 69 نينمْؤِمْلَل ةيآل كلذ يف ّنِإإ» :ىلاعت لاق اذلو ؛هرمأ
 ةنمؤم ابولق اوتوأ نيذلل ىأ «نينمؤملل ةربعل ىأ ةيآل طول ةصق هيف امب روكذملا

 ميلعلا وهو «ىلاعت هللا ىف لداجت الو «قحلا ىف ىرامت ال ةفرتعم «قحلل ةنعذم

 . ميكحلا

 كلذ يف نإ » :ىلاعت هلوق ىف عمجلا ظفلب تركذ تايآلا نأ ةظحالم انهو
 يآ َكلَذ يف نإ :ىلاعت هلوق ىف درفملاب تركذ انهو 4072 َنيِمّسَوَتَمْلَل تايآل
 . ؟كلذ ىف رسلا امف 4 69 َنيِنمْؤمْلَ



 تس سس 02
 اان رحل

 نينمؤملل ةيسنلاب امأ صحفلاو ةساردلا ضر عضوم عمجل اب تايآلا ت تناكف ءاهنوسردب

 ىتلا ةرفاضتملا تايآلا عومجم نم ذوخأم دحاو رمأ ىهو «ةربعلا وه اهيف رمألاف

 . ةدحاو ةربعلا اهددعت عمو « ةساردلا عضوم ىه

 نيدمو دومث

 :ىلاعت هللا لاق

 22 َنيِمِلظَل دكَبْأْلابصَصأ َناَكَنإَو

 3 تاك 2: نيمو امل مَعَ مهتماَنمَقْنأَ
 01 2 3 26 1 - هح 021

 يضرم معاك , راء مهنا و يرن نيِلَس هيستلاجا

 دب مج 1 صر ساو

 1 تكرينم : 2100 1
 مند م ع 2ع ل ع

 دل نوم يأثم يع 72 نيحبصم ةَحِيَصلأ

 «ةئلتمملا ةعبرلا ةضيغلا ىهبف .فئاكتملا فتلملا رجشلا ةعامج ىهو (ةكيألا)

 .درفملا ىف ءاتلاب عمجلاو درفملا نيب قرفو (كيأ) اهعمجو

 ةروس ىف كلذب حرص دقو هلع بيعش موق مه 4 ةكيألا باَحصْأ ظو

 الأ بيعش مهل لاق ذإ 079 َنيلسرمْلا ةكيألا ُباحْصأ بدك ط :ىلاعت لاقف «ءارعشلا

 .[ءارعشلا] 4 09 نوعيطأو هللا اوُقَئاَف 079 نيمأ ْلوُسَر مُكَل يَنِإ 09 َنوُقَك

 نيِملاَظَل ةكيألا باَحّصُأ ناك نإَو :ىلاعت هلوقو «تاميركلا تايآلا رخآ ىلإ

 لاحلا نإو ءنأشلا ريمض اهمساو «ةليقثلا نم ةففخملا ىه اهيف (نإ) 4 00

 ءديكوتلا مال ماللاو ءناك ربخ ىه هذهو .4«2نيملاظل ةّكيألا باحصأ ناك إ» نأشلاو

 ملظل كرشلا نإو ءاوكرشأ مهنأل ؛نيملاظ اوناكو «نويوحنلا ربعي امك ةقلحزملا وأ
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 نا للااااا للا للا

 ةا حل

 ؛مجرلاب مهيب ,ن اودده ءمهنأل ؛نيملاظ اوناكو :مهتاميإ نع نينمؤلا اونتف مهنأل

 مهملظ ىلاوت اذكهو ء[دوها كاتمجرل كطهر الولو ... » :اولاقو

 مهنم انمقتناَف :لاقف «ةميخو هتبقاع ملظلا نأ ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقو

 . 4 69 نيبم مامإل امهّنَِو

 . مهيلع ىنج نم ظيغل ءافشو هل الثامت

 ,4ِنيبم مامإبَل ١ مهيديأ نيب تالتملاف ءمهمامأ كلذ نأ نوفرعيل كئلوأ نإو

 نع اولض مهنكلو «مهريغب اوربتعي ذإ مهيلع نإو «ةحضوملا ةنيبلا تالثملا مهمامأو

 . نيب ةمولعم ةبوقعلاو ةئيب
 .هولان نيذلا ءازحلاو «بيعش مهيبن عم نيدم ةصق ىلإ تاراشإ هذه

 ىلاعتو هناحبس لاقو «حلاص موق دوم مكر «رجحلا باحصأ ةصق اهلثمو

 نيضرعم اهنع اوناَكَف انتايآ مهانيتآو (6) نيلسرملا رجحلا باحصأ بدك دقلو ل : : مهيف

(28) 4 . 

 ؛ةبعكلا رجح اهنم ناعم ىلع قلطيو «رجحلا» :ىبطرقلا ريسفت ىف ءاج

 اروجحُم ارجح .. 2 :ىلاعت لاق رجح ثرحو ماعنأو .هلوق ىف امك مارحلا اهنمو

 ء[رجفلا] 4 2) رجح يذل ... 8 :ىلاعت هلوق ىف امك لقعلاو «[ناقرفلا] 469

 ىذلا ىداولا وهو «كوبتو ةكم نيب ةنيدم ىهو اهنم دارملا ىهو دومث رايد رجحلاو

 هبنو ءكوبت ةوزغ ىلإ بهاذ وهو هدي ىبنلا هيلع رم دقو ءدومث هنكست تناك
 «ةنسلا حاحصو ءريسلا بتك ىف كلذ ءاج دقو ءربع نم هيف ام ىلإو ءهيلإ هشيج
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 للام

 رب

 > يب

 لوسر انل لاقف ءرجحلا ىلع هلك هللا لوسر عم انررم :لاق رمع نبا نع ىورو

 نأ رذح نيكاب اونوكت نأ الإ مهسفنأ اوملظ نيذلا نكاسم.اولخدت ال» : هيلع هللا

 .«مهباصأ ام لثم مكبيصي

 مهنأ عم 4 69 نيلسرمْلا رجحلا باحصأ بدك ٌدَقَلَو » :لوقي ىلاعت هللاو

 اح اص نأ ركذ هنأ كلذ نع باوجلاو .َتيَع حلاص وهو ءادحاو الوسر اوبذك

 ىلع ءاوبذكو هريغ مهيف ثعب هنأ كلذ عنمي ال نكلو «هوبذكو «مهل ثعب هاك

 دقف قالخألا مراكمو «ديحوتلا نم هيلإ مهوعدي اميف اعيمج مهوبذك اوناك اذإ مهنأ

 دقف اذه ىف ادحاو بذك نمف «نيعمجأ مهتوعد هذه نأل اعيمج لسرلا اوبذك

 .اعيمج مهبذك

 انتايآ مهل انمدق ىأ 4 (59 نيضرعم اهنع اوناَكَف انتايآ مهانيتآو إ» :ىلاعت لاقو

 نإ :لئاق لاق اذإو «مهيلإ حلاص مهلوسر ةثعبو ىلاعت هللا ديحوت ىلع ةلادلا

 تايآلا نأب كلذ نع بيجأ دقو «ةقانلا ىهو «ةدحاو ةزجعم نآرقلا ىف روكذملا

 «ضرألاو تاومسلا قلخ نم ديحوتلا ةلدأ لب «هدحو خط ىبنلا ةزجعم تسيل

 .ديري امل لاعفلاو راتخملا دحاولا ىلع لدي ىذلا «عونتملا قلخلا كلذ هيلع لدي امو

 .اهنع نيضرعم تانيبلا تايآلا هذه نع اوناكو

 «ىواضيبلا لاق امك «تايآ نمضتت ةيآ ىهف «ةقانلا ىه ةزجعملا تناك اذإو

 .ةلدألا نم مهل بصن امو ءاهردو ءاهبرشو اهيقسو ةقانلاك هتازجعم وأ

 ةنيتم مهتويب نونبي اوناك كلذ عمو «نيعمجأ لسرلا اوبذكف «مهلوسر اوبذك

 :ىلاعت لاق كلذلو ؛اهيف نونوكسي اتويب لابجلا نم نوتحني اوناك مهنإ ىتح «ةيوق

 روخصلا ىف اهنوحتفي مهنأ ىأ 24 9 نينمآ اتوب لابجْلا نم نوتحني اوناكو )»

 نوبسحيو «نوريغملا وأ نوقراسلا اهيلع ىتأي نأ وأ مدهلا نم ةنمآ مهنكاسم نوكتل

 ىأ 24 69 نيحبصم ةحيّصلا مُهْتَحَأَف 8 مهذخأي ضراع مهيتآي نأ اونمأ كلذب مهنأ

 تثدحأ ىلاعت هللا نم ةحيصلا هذهو «نيمئاج مهراد ىف مهتلعج ةحيص مهتءاج
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 ةيآ ىف ةفجر ةملكب ىلاعتو هناحبس ربع دقو «نيمئاج مهراد ىف اوحبصأف «ةفجر
 مهر رْمَأ نع اوتعو ةقاَنلا اورَمَعَفط :فارعالا ةروس ىف ىلاعت هللا لاقف «ىرخأ
 يف اوُحَبصَأَف ةَفْحرلا مُهْتَدَحأَف 09 َنيِلسْرمْلا نم تنك نإ ادعت امب اَْلا حلاص اي اوُلاَقَو
 ةفجر نأ ةفلتخملا تايآلا ىف ربخلا قايس نم ودبيو [فارعألا] « 2 نيمثاج مهراد
 دقف دومث ةفجر امأو ءاهلفاس اهيلاع تلعجف «ءضرألا ةرشق تباصأ طول موق
 .ريصملا سئبو «مهتتأف مهساوح تسمل

 :ىلاعت لاق اذلو ؛اهوبسك ىتلا عورزلا الو ءاهوتحن ىتلا تويبلا تنغأ امو
 رامث الو ءروخصلا نم هوتحن ءانب نم 4 9 َنوُبسْكَي اوناك ام مهنع ىنغَأ امف)»
 .مهقسف كلذ لك عاضأف اهودصح عورز الو ءاهونج

 لعج هناحبس هنأ ركذي مل رخصلا نم اهوتحن ىتلا تويبلا نأ :الوأ ظحاليو

 .نيقسافلا طول موقك ةراجح اورطمأ مهنأ الو ءاهلفاس اهيلاع

 ءازج اهيف ركذو «ةراشإلاب انه تركذ بيعش ةصق نأ :ايناث ظحاليو

 ام ركذي ملف ليصافت ةصقلا نم كرتو باقعلا ىلإ اهيف ريشأ دومث كلذكو «مهوتع
 .ىلاعت هللا ةدابعو نازيملاو ليكلا ءافيإ نم بيعش هيلإ اعد

 اذكهو «حلاصو دومث نيب ةبواجم نم ىرج امو دومث ةصق ىف ركذي ملو

 .اهنم ءزج لك ىف ةظعلا عضومل هيف ةقرفتم نكلو «نآرقلا ىف ةلماك ةصقلا دجت

 ول كنإو «رابتعالاو ةظعلا نم اهعضاوم ىف اهؤازجأ تركذ ىسوم ةصقف

 ةعئار ةلماك صصقب تجرخل ليئارسإ ىنبو نوعرفو ىسوم ةصق ءازجأ تعبتت

 نيذلا سوفنو «ةاغطلا سوفنو «ةاغطلل ةفعضتسملا سوفنلا لاوحأل ةروصم

 . مئازعلا ىبرتو ممألا ىنبت فيكو «سوفنلا مهنم تلذو ,عونخلا مهيف نكمتسا

 :كلذ نع باوجلا ىف لوقنف ؟ةلماك ةصقلا ركذت مل اذال لئاس لأسي دقو
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 ءزج لكف «رابتعاو ةظع باتك هنكلو «خيرات باتك سيل نآرقلا نإ :الوأ

 هببس ظاعتالا نوكيف هلجأل نآرقلا ىف قبس امب انورقم هعضوم ىف ركذيو «ةظع هيف

 . ليصفتلاب تاظعلا عضاوم تفرع ام ةلمج تركذ ول اهنأ :ايناثو

 ئداب ودبي امو ءطق لوقلا نم رركم نآرقلا ىف سيل هنأ لوقلا ةصالخو

 قمعو «لوقلا صحف اذإ هنالطب ودبي نآرقلا ىف صصقلا ركذ ىف راركت هيف ىأرلا

 .ههزنمو باتكلا لزنم هّللاو «هيف رظنلا ئراقلا

 : ىلاعت هللا لاق

 َكرإَوَقَحْلابَلاكَسمبَمَو َضْراْلاَو تومَصلانقلَعاَمَو
 7 وهَككليرَي | 2: ليم 6 َليبَحفّصلآحَمصَيَك سل

 2110 0 مين

 مهتم اجور ءوياَنعَسمام لِ كيَيع َنَدَسال رن 272مل

 في لَو هين َنيِمْؤملِل كحاب ضْفْخَلَو ميكَعْنَرَحح الو

 2 نيِمستقمل ا لعانل 21 دامك ايل ثوبان
 53 يو وت #آأ 2100

 مهتلعّسنل تكليروف ؟
- 0 

1-0 5000 6 

 اوبكتراو ءمهبر رمأ نع اوقسف نيذلا باصأ ام هتمكح تلج ركذ نأ دعب

 ةمكحل قلخ امنإ اثبع قلخ ام نوكلا نأ ركذ كلاهملا دشأ مهب لزنو دسافملا دشأ



 هلم
 قلخ ام .4ّقَحْلاب الإ اَمهنيب امو ضرألاو تاومّسلا انقل اموإ» :هناحبس لاقف اهدارأ
 هيف ءاضف نم امهنيب امو «تاقبط تاذ ضرأو « جاربأ تاذ تاومس :ثالثلا هذه

 نوعفتري نيذلا اهكردي ال ىتلا دوجولل رارسأ هيفو .ءايحأ هيفو «بئاجع
 الإ قحلاب الإ كلذ قلخ ام ءدوجولا اذه برب نونمؤملا اهكردي امنإ .نوضمخنيو

 ءاولكأيو ءاوعتمتيل سانلا قلخ ام «دوجولا ةياغ وه لوصحلا دكؤم تباث رمأب

 امنإو ,ةرهاق ةياهن الو «ةرهاظ ةمكح ريغب كلذ هللا قلخ ام ءاوشبعيو اوهليو

 «ريخلا همكحيو «ةليذرلا هنع دعبتو «ةليضفلا هدوستو ءدوجولا اذه رمعيل اهقلخ
 ةعاسلا نِإو 9 :لاق اذلو ؛كلذ دعب نم باسحلا نوكيو ءرشلا همكحي الو

 ىجري ال نيذلا رارشألا ىلع ءاضقلاب ءايندلا ىف رشلا عنمي هللا نأ ىأ ,4 ةّينآل

 موق مهلبق نمو ءدومثو داع ىف تيأر امك «داسفلا مهيلع بلغي لب ءاريخ مهنم
 .داتوألا وذ نوعرف مهدعب نمو ءطول

 ةعاس اهنأ ىلإ ةراشإ ةعاسلاب هنع ربعو «ةمايقلا موي ءىجيس ايندلا دعب هنإو

 «ريخف اريخ نإ «ءازجلاو باسحلا اهيف ةايحو «بعلو وهل اهيف ايند ةايح نيب ةلصاف
 الإ اههنك كردي ال ىتلا ةعاسلا ىهو ءادبأ رانلل وأ ءادبأ ةنجلل اهنإ ءرشف ارش نإو
 ىلاعتو هناحبس دكأ دقو «ةعاس ىمست نأب اهدحو ةريدجلا ىهو ءاهلوزن دنع

 .(نأ) بو ماللاب اهئيجم

 هجو ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل (ءافلا» .4ليمجلا حفّصلا حفصاف»
 اذإو ءمهرظتنت ةعاسلا ةرخآلا ىفو راوبلاو باذعلا نولاني ةاصعلا نأ بيترتلا اذه

 لب «تارسح مهيلع كسفن بهذت الو «نولعفي ام كظيغي الف «مهلاح هذه تناك

 وقالم مهنإف «نينمؤملل مهنتفو «مهئاذيإو مهمثإ نع اضرعم كتوعد ىف رمتسا.
 .اوعنص ام ىلع ءازجلاب مهترخآ ىفو .مهيلع بلغتلاب مهايند ىف كلذ

 نع ضارعإلا نمضتي حفصلاو .4ليمجلا حفّصلا حفصافط :ىلاعت هلوقو
 نأ نايب ليمجلا ةملك تنمضتو «اهيف رارمتسالاو ةوعدلا نع ىلختلا مدعو ةءاسإلا



 رجحلاةروسريسفت ##
 ملل لام

 يي هط-_ب ميل 1

 ىتلا بولقلا هذه وه حتفيل وأ «ةباجتسالل مهبولق اوحتفيل حوتفم بلقب مهاقلي
 . ةواشغ اهتباصأ

 نيسمألا لوسرلا اصوصخو «ىعادلا ىف ليلج ىنعم ىلإ ةراشإ اذه ىفو

 هعنمي الو «ىذأ هريشي الو بضغ هزفتسي ال ىعادلا نأ وهو «نيملاعلا بر لوسر

 «بولقلل برق ىف امئاد ريذنلا ريشبلا نوكي نأ بجي لب «ةلماعم ءوسو مهجت

 تسل # رطيبسملا مكاحلا سيلو «ىوادملا بيبطلا هنأل ؛دراشلل سانيإو رفانلل ءاندإو

 .[ةيشاغلا] 469 رطيسمب مهي

 ىهو «ءامئاد ولعت نأ اهنأش نم «ةيلاع ةيوق ةيصخش اذ ِهكَي ىبنلا ناك دقل

 سفنلابو «ليلدلا ةوقب الإ ةكم ىف ِةِكَذ دمحم عدي مل نكلو ءراجفلا ٍبهرُت
 .دعبت الو برقت ىتلا فيلألا

 ءاج ءاهدوجو نع نلعت نيحل نيح نم ودبت ةرابجلا ةيصخشلا كلت تناكو

 نيعتسي نأب هيلع اوراشأف «شيرق نم ًالمب ناعتساف لهج ىبأ نم انيد بلطي لجر

 نيذلا لعلو ءاعم ىبنلابو لجرلاب امكهت ىبنلا راد ىلإ نيريشم رادلا هذه بحاصب

 لوسرلا هاكشأف «ىبنلا ىلإ بهذ بيرغلا لجرلاف لهج ىبأ لاكشأ نم مهناعتسا

 لهج ىبأ صئارف تدعترا ةكص هراد كصف «لهج ىبأ راد ىلإ هب بهذو «ىوقلا

 هاطعأو لخدف «؛هنيد لجرلا ٌدأ» :رمآلا مزاحلا هلوق ِةِْكَك هللا لوسر لاقف ءاهل

 . ارغاص نيدلا

 نم ىلع قحلا ضرفت ىتلا ةيصخشلا كلت مدختسيل ِةَلكَي ىبنلا ناك امو

 . سوفنلل ءاندإ ظيلغلا ريغ ىعادلا نوكي نأب ىضرو «نماطت امنإ «هبطاخي

 ؛هبناج نم فلإو ةدومو برق ىف ضارعإلا ىأ «ليمجلا حفصلا ىنعم اذه

 .لقيو صقني الو «ديزيو ومني «مالسإلا ناك اذلو

 زع لاقف «قحلاب دوجولا اذهل هقلخب رابخإلا ىلاعتو هناحبس هللا دكأ دقلو

 . 4 69 ميلعْلا قالَخْلا وه كبر نإ : لئاق نم
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 : نيرمأ ىلإ ةراشإلل 4 كبر ا ب ربع
 ملسي الأب «هتوعد رمأ هل ريديو هيلع موقي ىذلا وه هنأ :لوألا رمألا

 .ديعبتلاب ال بيرقتلاب لماعيو ربطصيو ءرفكلل

 نأو «هلباقو هرضاح بتريو «دوجولا اذه رمأ ربدي ىذلا وه :ىناثلا رمألا

 .هبر رمأب هيلإ ةياهنلا ىف قحلا

 «نيضرأو تاوامس نم دوجولا اذه ةرثكب قلخلا ريثكلا «قّالَخْلاظو
 رضاحلاو ىضاملا ملعيو قلخ ام لك ملعي ىذلا 4 ميلعلا و ءنجو سنإو ةكئالمو
 الو رارشألا لهمي وهف «هتمكحو هملع ىضتقم ىلع رمألا ربديو «لباقلاو

 ا نم مئاعدب قحلا تبثيو ؛هتمحرب مهطوحيو راربألا ىزاجيو «مهكرتي
 «هتمكحو هملع ىضتقي ام بسح ىلع ةرخآلا وأ ايندلا ىف هءازج الك ىطعيو

 كانيتآ قادت :لاقف «ةعطاسلا ةلدألاو «ةعطاقلا ةجحلاب هيبنل هدييأت ىلاعت هللا نيب

 .4 © ميلا ناقل ياما نم عبس

 ءاذيإ نع ضرعيو حفصي نأب ةيربلا بر هبلاط دقو لَك ىبنلل باطخلا
 هنأو ءهجو ةشاشبو « سفن لابقإب نوكي ىذلا ليمجلا حفصلا حفصي نأب نيكرشملا

 دقلو 8 :لاق اذلو «ميركلا نآرقلا وهو .عطاسلا ناهربلاو «عطاقلا ليلدلا هعم
 ؟ىه ام ىناثملا عبسلاو دقو ماللاب .ةجحلا هعم نأ هللا دكأ 4 يناَمْلا نم اعبس كانيتآ

 ركذت لب «عبسب ددعلا تاذل ركذت ال عبسلاو «هلك نآرقلا ىه :سابع نبا لاق

 اباَتك ثيدحلا نَسحَأ رن هللا » :ىلاعت لاق «ىناثم اب فصو هلك نآرقلاو «ةرثكلل

 رقد إنو فطوم نوم ب ولع يدطت ين ايلا
 .[رمزلا] 4 ©

 ثالثو ىَنْثَم ... 8 :ىلاعت هلوقك «نينثال رركم ىف ىعم عمج 4مل
 ىنعم لك نم هيف نأ ىناثم ىنعمو ء[رطافا . ءاَشي ام قلَحْلا يف ديزي عابرو

 رركتيو ىهنلاو رمألا هييفو كلذ رركو «ريشبتلاو راذنإلا هيفف « نيلباقتم نينثا
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 هيفو ءءاشنإلاو ربخلا هيفو «كلذ ركذ رركتيو «مارحلاو لالحلا نايب هيفو «كلذ

 ىف اهيلع نآرقلا فطع نوكيو «ميركلا نآرقلا اهنأ ىلع عبسلا ريسفت اذه

 ىنعم نوكيو «ةفصلا ىلع ةفصلا فطع ليبق نم « ميظعلا نآرقلاو » :ىلاعت هلوق

 .هيناعم فصو ىناثملا عبسلا ىنعم نوكيف «هتوالتب دبعتي ىذلا ولتملا ءورقملا نآرقلا

 نآرقلا نوكيو « هيجوتو رماوأو «هاونو رجاوزو صصقو ماكحأ نم لمتشا امو

 ىلع فصولا فطعو «هتوالتبو هزاجعإ ىف ميظعلاو هظافلأب زجعملا ءورقملا ميظعلا

 :رعاشلا لاق امك ةيبرعلا ىف زئاج فصولا

 محدزملا ىف ةبيتكلا ثيلو مامهلا نباو مرقلا كلملا ىلإ

 ىهو ىلوألا «نآرقلا ىف ناتتباث ناتقيقح امهنأ ىلإ ريشي فطعلا ىنعم نإو

 «هبيلاسأو هظافلأب ةجح هنأ ةيناثلاو «ةيهلإلا ةلاسرلا لجسو «فيلكتلا باتك هنأ

 نأ ئلعرداقلا ره لقط :ىلاعت لاق امك ءزجعملا فيرصتلا هيف ذإ «هيف نايبلا قرطو

 سأب مكضعب قيذي ذيو اعيش مكس وأ مُكلْْرَأ تحت نم وأ ْمكقوَف نم ابا مُكيََع ثَعي

 .[ماعنألا] 4 62 نوهقفي مهّلعَل تايآلا فّرصن فيك رظنا ضْعَب

 نأ حاحص ثيداحأ ىف ىور دقلو « ىناثملا عبسلا ىنعم ىف انرتخا ام اذه

 نآرقلاو» :ىلاعت هلوق كلذ دعب اهيلع فطعو .ةحتافلا ةروس ىناثملا عبسلا

 . 6 ميظعلا
 لاوط ىه ىناثملا عبسلا نأ ةباحصلا رابك نم هريغو دوعسم نبا نع ىورو

 «فارعألاو «ماعنألاو «ةدئاملاو ءءاسنلاو «نارمع لآو «ةرقبلا «عبس ىهو ءروسلا

 .ةدحاو ةروس امهنأ ىلع «ةءارب لمشت نأب «لافنألاو

 اهيناعم ىف ملكتن ىتلا ةروسلاو «ىندم لاوطلا عبسلا نم تس نإ قحلا ىفو

 اهنأب اذه در دقو دعب لزنت مل اهنم تسو .عبسلا هذه نع ملكت فيكف «ةيكم

 . ظوفحملا حوللا ىف تلزن تناك
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 ركذلاب ةحتافلا صيصختو «هلك نآرقلا ىناثملا عبسلا نأ وه قحلا هارن ىذلاو

 ذإ «ىناثملا عبسلا نوكي هنم ءزج لكو نآرقلا ىه ىتلا ىناثملا عبسلا نم اهنأ هانعم

 .ريدقلا ميلعلا وهو «هتاذ ىف لماكتم هنم ءزج لك

 ذخأو «ةلاسرلا ةمعنو ةجحلا هنأو «نآرقلا ةيادهب هيبن ىلاعت هللا ىده دقلو

 لام نم اوتوأ دق اونوكي امهم مهنأو ىلعألا قحلاب ىنغلا هنأ نيبي كلذ دعب نم

 نمت الإ» :هتمكح تلاعت لاقف ىلاعت هللا هاده نمك اونوكي نلف «ةوقو هاجو
 لُقو 6 َنيمْوملل كَحاَج ضفخاو مِيلع نزح الو مهن اجاوزأ هب انعم ام ىلإ كينيع

 . 4 29 نيبملا ريذتلا انأ ين

 افانصأ ىأ ءاجاوزأ هب انعتم ام كنرغي الو «تفتلت الو «عمطت ال ىأ

 .رفكلاو «نايغطلاو «رورغلاو «ةوقلاو ايندلا هاجو ىنغلا مهيف مهنم ةلباقتم

 مهبلقت كررغي الف ... 9 هب رورغلاو هيف مه ام ىلإ حومطلا نع هناحبس ربعو

 نأكف رظنلا ىعرتسي اذه نأل ؛نيعلا دمب كلذ نع ربع [رفاغ] « 2 دالبلا يف

 .هنع فرحنت الو «هيلإ دمت نيعألا

 هيلإ وعدي امو «ءانف ىلإ رمأ اذه نإف ؛كرظن ىعرتسي الو اذه كنرغي ال
 لصفو ةمكحلا تيتوأ دقف «ةيتقو ةعتم هيف رمأ كلذ ناك اذإو ءءاقب ىلإ هرمأ

 نم تيتوأ ام ةميق براقي اوتأ امم ردق ىأو «.هعم هلثمو نآرقلا تيتوأ «باطخلا

 رتغي نأ نع ىهن امك نيرفاكلا ىلع نزحلا نع ىلاعت هللا ىهنو «قحلا ةزعو .قحلا

 ال ناك اذإو «تارسح مهيلع كسفن بهذت الو .4 مهيلع نزحت الوإ» :لاقف مهب

 ىلوألا مه نينمؤملا نم هعم نم نإف «ميعنلا بابسأ نم نوكرشملا ىتوأ امب رتغي

 ضفخاو )» :ىلاعت لاق اذلو ؛ناميإلا ةريخذ مه نيذلا مهنأل ظفحلاو ةياعرلاب

 تنك ولو ... 8 «كبناجب مهل نلو مهب قفراو «نماطت ىأ ,«نيسسؤملل كحانج
 .[نارمع لآ] 4 029 .٠ . كلوَح نم اوُضَمنال ِبَْقْلا ظيَع َّظَف



 رجحلا ةروس ريسفت و

 للا 679
 ا بى

 :هلوقب اهئاندإو بولقلا بيرقتو قفرلاو بناجلا نيل نع هناحبس ربع دقو

 ونح ىلاعتو هناحبس هبشف ءروهشم ةراعتسالاب زاجم كلذو « كحانج ضفخاو
 ةطيحلا ىف ةغلابملل ؛هيحانج نيب هدالوأ رئاطلا عضوب «هعابتأ ىلع ِلِيي دمحم

 .ةنايصلاو ظفحلاو

 هلوقك «نمآ نمل ميظعتو «نيكرشملا دنع امل ريغصت ىماسلا صنلا اذه نإو

 نم كيَلع ام ههجو نوديري يشَمْلاو ةادَلاب مُهّبر وعدي نيذلا هرطت الوإط :ىلاعت

 © 69 نيملاظلا نم نوف مهَدْطَمف ءيش نم مهيلَع كباسح نم اًمو ءيش نم مهباسح
 . [ماعنألا]

 ءايوقألا هب هللا عتم ام ىلإ هينيع دمي نأ نع ةلاسرلا بحاصل ىهنلا اذه نإو

 قحلا ىلدتي فيك نايب هيفو ءهتمأل ىهن وه ايندلا عتم نم ةلئامتم اجاوزأ مهاطعأو

 ىندتلا نوكيو ةلذملا نوكت انه هنإف ءايندلا لهأ هيلع ام ىلإ نيعلا هبحاص دم اذإ

 «لطابلاو ناطلسلاو هاجلاو لاملا لهأ مامأ نودلا ةلزنملا ىلإ «ىلعألا قحلا ماقم نع

 .ناميإلا اذه لهأ ناطلس وهو

 ءارقلا ىأر» :ةيآلا هذه ىلع قيلعتلا ىف هريسفت ىف ىبطرقلا لاق دقلو

 تاومسلاو ضرألا برل صولخلاو تاذلا نع فافكنالا ءالضفلا نم نوصلخملا

 ال نم ةطلاخم ىلإ شاعملا ىف دبعلا رطضاو «مارحلا نم ايندلا ىلع بلغ امل «ىلوأ

 نم رارفلاو لضفأ ةءارقلا تناكف .هتعناصم مرحت نم ةعناصمو ؛هتطلاخم زوجت

 ملسملا لام ريخ نوكي نامز سانلا ىلع ىتأي» :ِةَِكَي لاق لدعأو دبعلل بوصأ ايندلا

 .ه | «نتفلا نم اهب رفي ءرطملا عقاومو لابحجلا فعش اهب عبتي امنغ

 ىلع رطيسو «لاهجلا هالوت ذإ ءهسفن ىف ةنتف نامزألا دشأ اننامز نأ بسحأو

 نمثب ءالهجلا ءالؤهل مهنيد نوعيبي نم ملعلا ةساير ىلع ىلوتو «لاهجلا ركفلا

 دنسلا ىوق ثيدحب ىور ام هيف حصو «رانيدلاو مهردلا ةميق نكت امهم سخب

 ملعلا عزني امنإ ؛ءاملعلا بولق نم اعازتنا ملعلا عزني ال هللا نإ» :هرتاوت ىعدا ىتح

 .كَي لاق امك وأ «سانلا مهب لضيو نولضي ءالهج ىلوتب
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 م0 لااا وللا

 زن برلا .

 نأب مهملعيلو ؛مهيلع نزحت الف ءنوكرشملا هب عتم امب رتغت ال تنك اذإو
 . 4 69 نيبملا ريذتلا انَأ ينِإ لقو 8 :لاق اذلو ؛ريذن هنأ هلمع

 ال ءميلأ باذع نم رذنم هنأ مهل نيبي نأب هبر هرمأ هِي ىبنلل باطخلا

 لوسر دكأ 4نيبملا ريذثلا انأ يَنِإ ءءافعضلا ىلع فيحي الو «ءايوقألا عم ليمي

 ءرصنلابو «ءلصفنملا ريمضلاب ىظفللا ديكوتلاو ««نإ) ب هراذنإ هبر رمأب ىلاعت هللا
 داع ةقعاصب ربتعي نأ دارأ نمل نيب حضاو راذنإ هنأو ءراذنإلا ىلع ٌيلِلَص هلمع دقعف

 ىف ةفجر نم «ميظعلا هنآرق ىف ىلاعت هللا مهركذ امم مهريغو دوه موقو «دومثو
 .ةيتاع رصرص حير وأ ءاهلفاس اهيلاع تلعج ضرألا

 .«نايرعلا ريذنلا انأ» :ّةِْكي هلوق هطمغ ىلع ءاج ىماسلا صنلا اذهو

 امك 9 :لئاق نم زع لاقف «ميظعلا نآرقلل نيكرشملا ىقلت هناحبس نيب دقلو

 . 4 69 َنوُلمَعَي اوناك مَع

 وهف «نيمستقملا راذنإب لوسرلا موقي ىذلا راذنإلا هيبشت وه هيبشتلا 4 امك»
 هيبنتو «راذنإلل ناك ىذلا لوسرلا راذنإ نم هنأو نيمستتقملا ءالؤه راذنإل نايب
 ؟نومستقملا مه نمو «ءالؤهب لزني امك راذنإلا ىأ .؛نولمعي ام ةبقاع ىلإ نيكرشملا

 :نالوق رظنلاب ريدجلا اهاوقأ نأ ىدنعو «ةريثك الاوقأ كلذ ىف نورسفملا ركذ

 لئابق ىف ةيمالسإلا ةوعدلا رشني يللي ىبنلا ذخأ امدنع هنأ :لوألا لوقلا

 مهثعب ءارفلاو لتاقم لاق امك مهنم الجر رشع ةتس ذخأ .جحلا مسوم ىف برعلا

 اذهب اورتغت ال اهكلس نمل نولوقي اهجاجفو اهباقنأو ةكم اومستقاف ةريغملا نب ديلولا
 امبرو ءرعاش اولاق امبرو ءرحاس اولاق امبرو «نونجم هنإف «ةوبنلا ىعدي انيف جراخلا
 .نيلوقلا دحأ اذه «قرطلا هذه اومستقا مهنأل ؛نيمستقملا اومسو «نهاك اولاق

 اومسق «شيرق رافك مهنإ :ةداتق لوق وه هيلإ ليمن ام وهو :ىناثلا لوقلاو
 ريطاسأ هضعبو «ةناهك هضعبو ءارحس هضعبو ءارعش هضعب اولعجف هللا باتك
 .هوقرفو ىلاعت هللا باتك اومسق دق كلذب مهو «نيلوألا
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 كلا لاا ل لل

 ا رحل

 لاق دقف «نيمستقملا ءالؤهل نآرقلا نايب عم قفتي هنأل ؛اذه ىلإ ليمأ ىنإو

 . 4 9 َنيضع ناقل اوُلعَ َنيِذَلا ل :مهفيرعت ىف ىلاعت

 ىهو ءاهتاذ ىف ةلطاب ىه ةقرفم ءازجأ راص ىنعملاو ةضع عمج 4 نيضعإ»

 ريغ ىلع ملاس عمج (نوضع)و «عمج وهو طق ةئزجتلا لبقي ال رمأ ىف ةقرفت
 ءىشلا تيضع مهلوق نم اقرفم امسق ىأ «ةضع انركذ امك دحاولاو «سايقلا

 .ةضع ةقرف لكو «هتقرف اذإ ةيضعت

 هومسق لب «هربعب اوربتعي ملو «هيف امب اوذخأي مل نيمستقملا ءالؤه نأ ىنعملاو

 «هفرعتو هربدت اوكرتف هتقيقح ىف اهل لصأ ال ةلطاب اماسقأ مهئاوهأ بسح ىلع

 «نيقباسلا رابخأ نم هيف امو «ةمكحو ةفرعمو ريشبتو راذنإ نم هيف ام كاردإو

 اهولعجف «هيلع مهءاوهأ اوسكعو «لبقتسملل ةبسنلاب بيغلا هنكي امع فشكلاو

 هنيبو مهنيب ناك كلذبو ءرضاحلل ةبسنلاب ةلطابو اهتاذ ىف ةلطاب ىهو «هل اماسقأ

 .مهلالض قوف الالض كلذب اودازف مهماهوأ نم هوجسن ءاروتسم اباجح

 هناحبس هللا نإو «رونلا نع نع مهسفنأ اوبجحو ءانيبم امثإ اوبكترا كلذب مهنإو

 مهتلأسنل كبروَف » :ىلاعت لاق كلذلو ؛اريسع اباسح كلذ ىلع مهبساحيس ىلاعتو

 . 4 69 َنوُلَمعي اوناك امَع 59 َنيِعَمِجَأ

 ىلع بترت هنأ ىأ ءاهلبق ام ىلع بترتم اهدعب ام نأ ىلع ةلالدلل «ءافلا)

 داسفلاو كرشلا ىف مهلاغيإو «لطابلا مهمعز ىف اقرفتم هلعجو «نآرقلل مهماستقا

 اوناك امع نلأسيل «هتيبوبرب هللا مسقأ نأ مهلامعأو مهلاوقأو مهلوقع لضأ الاغيإ

 ةطايحلا نم كلذ نأ ىلإ ةراشإلل 4 كبروف 9 :ىلاعت هلوقب مسقلا ناكو «نولمعي

 .اهل مهدوحجو اهيلع مهفارتقا ءازجو كتلاسرلا

 «(ديكوتلا نون) ب مهلاؤس دكأ دقو :4َنيِعمَجَأ مِهْئلأسََل 9 مسقلا باوجو

 سيلو «لاؤسلا نع دحأ بزعي ال هنأ ىأ © نيعمجأ ) ةملكبو «(مسقلا مال) بو

 لاؤسلا ركذو «باذع نم لاؤسلا ءارو ام باقعلا امنإو «لاؤسلا درجم وه باقعلا



 رجحلاةروسريسفت ا

 «ءىش لك ملع هدنع ىلاعت هللا نأو «نولعفي ام لك ىلع نوبساحم مهنأ نايبل

 .نولمعي امع لفاغب هللا امو .مهكرتي ال هللاف «نولعفي امب نوبعليو نوهلي

 : ىلاعت هللا لاق

 كيك نيل نكٍرشمْلا نع ا
 ر/احس ح ل ل 0 وس هم 2 أ 2 0000 رس عل

 نكو كي تينت © و لدسنيحَل

 © ثقيلا هز نيكل
 نمآ نم لوأ ناكف ٌةَِككَي ىبنلا لهأ نيب اهنالعإب ةيدمحملا ةوعدلا تأدتبا

 نيذلا هئاقدصأ نيب مث «ةثراح نب ديز مث «بلاط ىبأ نب ىلع مث ,ةجيدخ

 اذكهو «نامثعك هئاقدصأ مث «ركب ىبأك هسفن ةمظعو .هقلخ لضفو هتنامأ نوفرعي

 هيبن هللا رمأ ىتح «بابلب ىشغم روتسم نكر ىف ةرذبلا تتبن تبن امك ءافخش ىف تتبن

 ء[ءارعشلا] 4 69 نيبرقألا كتريشع رذنأو 9 :لاقف هتريشع طسو رهجي نأ

 ءافخ ىف تناك ةدابعلا نكلو ءبهل ىبأك ائيس اودر نم مهنمو مهرذنأو مهعمجف

 ءايوقألا ضعب لخد ىتح «ىلاوتي كلذ عم ءاذيإلاو ءاراهج نونمؤملا جرخي ال

 نب رمع قورافلاو بلطملا دبع نب ة ةزمحك ىبسنلا مهفرش قوف مهصاخشأب

 رمؤت امب عدصاف » :ىلاعت هلوق لزنو ةرهاجملاب ىذألا ىقلتو رهجلا ناكف «باطخلا

 . < 69 نيكرشملا نع ضرعأو

 ضرعأو ءادذحأ لابت الو «هب ارومأم هيلإ وعدت امب رهجا اهانعم .عدصا

 الو هءارو ام ىلإ لوصولا وأ ؛هئازجأ قيرفتو بلصلا ءىشلا قش عدصلاو «مهنع



 ١ رجحلا ةروس ريسفت اا

 000 للا 4
 أ رحل

 «ميهبلا ليللا مالظ قشي قداصلا رجفلا روهظ وهو «عيدصلا نم وأ ءازجاح ىقبي

 .ملظملا وحلا قشي ضيبألا رونلا طيحيو

 هرونب رجفلا قشي امك «ةيلهاجلا مالظ هب قشو «قحلاب رهجا «ذئنيح ىنعملاو
 .ليللا ةملظ

 وهف «رمؤت امب وه رونلاب مالظلا قش نأ ىأ .4رمؤَت امب 9 :ىلاعت هلوقو
 . مالظلا قشي ىذلا رونلا

 لابت الو ءمهيلإ تفتلت ال ىأ .4نيكرشمْلا نع ضرعأو ا :ىلاعت هلوقو

 «مهيندت مهتألامم نإ بسحت الو «ىلاعت هللا نيد ىف لوقب مهعم نهدت الو «مهب

 ول اوُدَو )) ناهدإ الو «ةوفج ريغ نم ةنسحلا ةظعوملا عم قحلاب رهجلا مهيندي امنإ
 .[ملقلا] 4 (5) نونهديف نهدت

 4 62 نيئزهتسملا كانيفك اَنِإ 8 :مركألا ىبنلا هلوسر اضرحم ىلاعت لاق مث
 ىذأ نم مهنم نوكي امو «كتوعد نم الو كنم نولاني الف ءمهرش نم كانظفح ىأ

 ىف ثباعتلاو ةيرخسلا وأ ءازهتسالا بيلاسأ نم كلذ وحن وأ ءزمغلا وأ «لوقلاب
 نمؤملا لاني ام رادقمب الإ كعابتأ نم الو ءكصخش نم لاني نل «:ةوعدلا ىقلت

 ىذلا مويلا نوكي فوسف «كنم اورخسي نإو «نيشباعلا ثبع نم قحلا بحاص

 .مهنم قحلا رخسي

 مهنأ ركذو «نيئزهتسملا دشأ هافك ىلاعت هللا نأ ىرثألا ريسفتلا ضعب ىفو

 «لئاو نب صاعلاو ةريغملا نب ديلولا مه شيرق فارشأ نم لاجر ةسمخ اوناك

 ءاذيإ ىف نوغلابي بلطملا نب دوسألاو «ثوغي دبع نب دوسألاو «سيق نب ىدعو
 هب قلعتف لابنب رمف ديلولا امأ «ىلاعت هللا مهكلهأف «هتوعدبو هب مكهتلاو ْةِكَي ىبنلا

 ىبنلا ةرجه لبق تامف هبقع ىف اقرع باصأف هذخأل امظعت فطعني ملف ءمهس

 ةكوش همدق صمخأ ىف تلخد دق «لئاو نب صاعلا نأو ءاردب رضحي ملو هك

 طختماف «سيق نب ىدع امأو ءاهنم تامو ؛ىحرلاك تراص ىتح هلجر تخفتناف
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 للام للا لل

 رر_ لجل
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 لاح هتباصأف ةرجش تحت ناك هنإف ثوغي دبع نب دوسألا امأو «تام ىتح احيق

 «بلطملا نب دوسألا امأو ءتام ىتح كوشلا برضيو «ةرجشلا اهببسب حطني ناك
 قراخ هنأ درجمل «هدرن نأ انل سيلو ىور دق ربخ اذهو «ءاقستسالا هباصأ دقف

 .ةحضاو هيلع دامتعالا ريغ نم ةيآلا لوقن نكلو «ةداعلل

 :لاقف هتبقاعو ؛ءازهتسالا ىلع مهثعابو نيئزهتسملا ةفص هناحبس نيب دقلو

 ملظملا مهلقعب مهنأ ىأ .4 69 َنوُمَلْعَي فوَسُف َرَخآ اَهَلإ هللا عم َنوُلَعَجَي نيِدّلا
 هزنملا «ضرألاو تاومسلا قلاخ هللا عم مهسفنأ تاذ نم نولعجي ء«هفاتلا مهركفو

 تاذب نولعجيو نونمؤي اوناك امك كيرشلا نع  قلخلا هعادبإو هتافصو هتاذ ىف

 مهب ءازهتسالل ابجوم كلذ مهبسحو ارخآ اهلإ لقع وأ قطنم نم ال مهسفنأ

 هناحبس مهدده دقو «دحأب اوئزهتسي نأ مهل سيل نوئزهتسملا مهف «ةيرخسلاو
 ديكأتل فوسو «نوملعي فوس كرشلا اذه ببسب ىأ ,؛4نومَلعَي فوَسَف» :هلوقب

 لزني ىذلا باقعلاو ءمهكرشو مهئازهتسا ةجيتن نوملعي ىأ «لبقتسملا ىف لعفلا

 . مهب
 مب كردص قيضي َكْنَأ ملعت َدَقَلو »9 :لاقف ءهلوسر ىلاعت هللا ىساو دقلو

 . 4 69 َنوُلرَقَي

 لوقلاب ىذؤيو ءالطاب عمسي ناك دق ءرشبلا نم رشب ٌهِلْيلو ادمحم نإ
 تراص ىتلا ةمطاف ةرهاطلا ةاتفلا ىحنتف ءروزج ثرف هيلع ىمريو «ءازهتسالاو

 قيضي هردص نكلو هجولا قيلط رمتسيو ءاهب مربتي الف «نينمؤملا ءاسن ةديس

 ريغتي الو ءهردص قيضي قحلا ةاعدلا مظعأ اصوصخو لماكلا لجرلاو ءاجرح

 قيضي َكّنَأ ملعت دقلو 9 :لاقف كلذ قلخلا قلاخ ىلاعت هللا رق دقلو ؛هلمع وأ هلوق
 نأك ردصلا قيضب اهقيضو «سفنلا ملأ نع هناحبس ربع 4 59 نولوقي اًمب كردص

 نمو ءرحاس مهلوق نم هنولوقي اوناك ىذلا لوقلا اذه لثمل عستي ال حبصأ ردصلا

 مهبلط نمو «نيلوألا ريطاسأ هنإو ءرعش هنإ نآرقلا ىف مهلوق نمو «نونجم مهلوق
 .ناثوألا مهتدابع نمو «نآرقلا ريغ قراوخ



 رجحلا ةروسريسفت 0# 1

 هال جحا

 امب هللا ملع ديكأت نإو «(دق) بو (ماللا) ب كلذب هملع ىلاعت هللا دكأ دقو

 ام اذه لك عم هيفو «هتنواعم لامك هيفو ءهسفنل ةيرست نيمألا هيبن ردص هب قيضي
 هنإف ءايناث ملع ماد امف «نودقتعيو نولعفيو نولوقي ام ىلع نيكرشملل راذنإلا ديفي

 .نيتملا ىوقلا وهو «لعفي امب الك ىزجيو «لطابلا لطبيو «قحلا قحي

 امو نولوقي ام ءازج ىلإ راشأ امك ىسفنلا قلقلا اذهل بطلا هناحبس ركذ دقو

 وه بطلا اذهو ةقلقلا سوفنلا بط وه ىلاعت هللا هركذ ىذلا بطلاو ,ءنولعفي

 حبسف » :لاق اذلو ؛هل عوضخلاو «هيلإ نوكرلاو هسيدقتو ىلاعت هللا ىلإ هاجتالا

 . 6 69 نيقيلا كيتأُي تح كلر دبعاَو 6 نيدجاّسلا نم نكو كبَر دمحب
 سفنلا قلق كباصأ دق ناك اذإ ىأ ءهردقم طرش نع حصفت انه (ءافلا)

 ءدمحلاو حيبستلاب هيلإ نكراو «هللا ىلإ عزناف ىأ .4 كبَر دمحب حّبسف» :هجلاعف
 ىوقلا بناج ىلإ نوكرلا هيف ذإ مهلا لاوز هبو بركلل فشك هتاذ ىف كلذ نإف
 روعش هتاذ تقولا ىف وهو ءايندلا بناوج نم بناج ىأل بناج هدهاني ال ىذلا

 حيبست هتاذ كلذو ءهقحب مايقللو هلل وه امنإ ىذأ نم ةلاسرلا بحاص لاني ام نأب

 .دمح ىأ هلل دمحو حيبست ىأ

 كامح ىذلا كبر نأ ىلإ ةراشإلل « كبَر دمحب ا :هلوقب هناحبس ربعو

 وه امنإ ء«كرمأ لباق ىف كل ىذأ مهنم نوكي نلف .قلق كنم ناك نإف .؛كؤلكيو
 .ردتقم زيزع ذخأ مهذخأ وأ بلغلاب ذخأ

 دوجسلاو «نيملاعلا برل كعوضخ ىف رمتسا ىأ .4نيدجاّسلا نم نكوإ»
 وه هركذو هل عوضخلاف «ىلاعت هلل قلطملا عوضخلا هانعم نإ :لوقن نأ امإ انه

 4 62 بولقلا نئمْطَت هللا ركذب الأ ... إل :ىلاعت لاق دقو «بولقلا نانئمطا

 ىفف «كتالص ىف ارمتسم نك ىنعملا نوكيو «ةالصلا دوجس هنإ :لوقن وأ [دعرلا]

 :رثآلا ىفو ءمومهلا نع فارصنالاو «نازحألا باهذو «بوركلا جيرفت ةالصلا

 :لاق ْةْكَك ىبنلا نأ اضيأ ىور دقلو «ةالصلا ىلإ عزف رمأ هبزح اذإ ِةِْكَك ىبنلا ناك
 . «ءاعدلا اوصلخأف دجاس وهو هبر ىلإ دبعلا نوكي ام برقأ»



 : رجحلا هه رويش ريسفت ااه

 للللللل الالام
 اب لمحع)

 يىت ٠

 . 4 69 نيقيلا كيتأي ئّتح كّبر دبعاو ١ :ىلاعت هلوقو

 ريهطت نم اهعاونأ لكب ةدابعلا وهو «هبر دمحب حيبستلا ةقيقحل نايب اذه ىف

 «ةضورفملاو ةروشنملا تاقدصلاب عمتجملل ريهطتو جحلاو موصلاو ةالصلاب سفنلل

 مورلا ةروس ىف ىلاعت لاق امك ةكم ىف مهو «ةرجهلا لبق ةبولطم تناك دقو

 4 69 نوفعضملا مه ككاوأف هللا هجو نوديرت ةاَكَر نم مئيتآ امو ... 9 :ةيكملا

 .[مورلا]

 ةصلاخلا ةدابعلا ىضتقي ةيبوبرلا ماقم نأ ىلإ ةراشإ هيف « كبر 8ب ريبعتلاو

 . # نيقيلا كيتأي ئتح )» :هلوقب ةدابعلا ةياهن ىلاعتو هناحبس ددح دفو هل

 ىنعملا نوكيو «توملا وه انه نيقيلا نإ :نولوقي نيرسفملا نم ىربكلا ةرثكلا

 نوكي ذإ «توملاب تباثلا نيقيلا وهو هيف باتري ال ىذلا رمألا كيتأي ىتح اذه ىلع

 اذهو ناهربلاب ال نايعلاب اتباث نوكيف «.توملا نوكي ىتح «.داقتعاللاب اتباث نيقيلا

 :نيتتباث نيتقيقح ىلإ ريشي مالكلا

 .تامملا ىتح ةايحلا لاوط ةدابعلا بوجو :ىلوألا ةقيقحلا

 اناميإ نونمؤملا دادزيف نيقيلا ديزت ةدابعلا نأ ىلإ ةراشإ هيف :ةيناثلا ةقيقحلاو

 .رومألا عجرم هيلإو ضرألاو تاومسلا بيغ هللو «مهناميإ ىلإ



 لحنلا تيمسو «ةئامو نورشعو نامث ١74 اهتايآ ددعو «ةيكم لحنلا ةروس
 5 ه ه5 .َ ه سادسا يئس م6 8 . 1 8

 لابجلا نم يذختا نأ لحنلا ىلإ كبر ئحوأو ف :ىلاعت هلوق ىف اهيف لحنلا ركذل
 . 469 وْ امو رجلا نوي

 ناثوألا ةدابعب نرتفقاامو «ناثوألا ةدابع لاطبإو «روشتلاو ثعبلل دييكأتو «ءايحأو

 . تانبلا دأو نم

 هناحبس هنأو «ةلاحم ال هب لزان هنأو كرشي نمل هللا باذع ديكأتب تئدتباو

 ةلاسرلا تابثإ كلذ ىف نإو .هدابع نم ءاشي نم ىلع هرمأ نم حورلاب ةكئالملا لزني

 .رشبلا ناسل ىلع ءىجت ةيهلإلا

 قلخو ضرألاو تاومسلا قلخ ىف هناحبس هتردق كلذ دعب نم تبثأ دقو

 ىتح «نيوكتلا ىف هجردم ىلإ اريشم نيبم ميصخ وه اذإف «ةفطن نم ناسنإلا
 .هب ركفي لقعو «هب لداجي ناسل اذ ريصي

 ءفدلا بابسأ اهنم ذختي ماعنألا قلخب ناسنإلا ىلع ىلاعت هللا ةمعن ركذو

 اهنمو «ضرأ ىلإ ضرأ نم اهب لاقتنالا ءاهبوكر ىف عفانمو «نكاسمو سبالم نم
 ٍدلب ىلإ مكلاقثأ لمحتو (5) نوحرست نيحو نوحيرت نيح لامج اهيف مكلو 8 «نولكأت
 . 4« (© ميحَر فوءرل مكبر نإ سفنألا قشب الإ هيغلاب اونوكت مّل

 .4 2 دوم ل مقلي نيرو هوَ يمحو لاميلاَو َلْيَخْلاَو
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 نوكي هرمأب ءامسملا نم لزني ءاملا ىف ىلاعتو هناحبس هتسعن نيب كلذ دعبو

 لك نمو باتعألاو ليخُنلاو نوتيّرلاو عرزلا و ءرجشلا مكنم نوكيو «مكتايح هنم

 رمقلاو سمشلا ريخست هناحبس ركذو .4 َنورُكَفَتي موق ةيآل كلذ يف نإ تارمُشلا

 قلخ ام هناحبس رخسسو ,4 نولقعي موَقَل تايآل كلذ يف نإ هرمأب اهرخس موجنلاو
 .ةفلتخم اهناولأو عناصملا اهب ماقتو ىلحلا اهنم ذختي نداعمو تازلف نم ضرألا ىف

 رحبلا رَخَّس يذلا وهو » هيف امو رحبلا ىلإ راظنألا ىلاعتو هناحبس هجوو

 كلذ عم وهو ءرهاوج نم 4 اًهَنوُسِبْلَت ةيلح هنم اوجرخَتستو اير محل هنم اولكأتل
 69 نودتهت مُكَلَل البسو اراهنأ » مكل لعجو هب اههبابع رخمت ىتلا كلفلا هيف ىرجت

 40 نودَتهي مه مجئلابو تامالعو

 عفني ال نم هتدابع ىف نوكرشي كلذ عمو ميظعلا هللا قلخ نايبل اذه ركذ

 اهوصحت ال هللا ةّمعن اودعَت نإو 09 نورت الأ قلخَي أل نمك قلخي مق » رضي الو

 هللا نود نم نوعدي نيِذّلاَو 9 نونلعت امو نورت ام معي هّللاو 20 ميحر روف هلا

 ,4 69 نوعي َناّيَأ نورعشي امو ءايحأ ريغ تاومأ 0 نوقلَحَي مهو اًميش نوقلخي ال

 .اهيف ةايح ال ىأ

 ركني الو «دحاو هَلِإ مُكِهَلِإإ» :لاقف قحلا ىلاعتو هناحبس هللا ررق دقو
 :هناحبس لاقف «ثعبلاب نورفكي نيذلا الإ اهتفرعم ىف لضيو ةيهولألا ةقيقح
 ام لع هللا نأ مرَج ال 09 َنوربْكَسُم مهو ةركدم مهبول ةرخآلاب نونمؤي ال َنيِذّلاَفظ

 . 4 نونلعي امو نورسي

 اوُلاَق مكبر لزنأ اَذاَم مهل ليق اَذِإو 9: نآرقلا اوركنأو ةينادحولا اوركنأ دقو

 ريغب مهتوُلضي نيا ٍرازوَأ نمو ةمايقلا موي ةلماك مهرازوأ اولمحيل 50 َنيلَوألا ريطاسأ

 . 4 62 نوري ام ءاس الأ مّلع

 اوربدو «مهركم اوركم دقف ءاوضم نميف تاظعلا هناحبس ركذ دقو

 مهيلع رَخَف دعاَوقلا َنَم مِهَئاَيب هللا ىتأَف » « مهماهوأ اوريبد ام ىلع اوئبو ( مهريبلت
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 ءىجي كلذ دعبو ؛« 4 © نورعشي ال ثيَح نم باذعلا مهانأو مهقوف نم فقّسلا

 اوقاف مهسفنأ يملا ةكئالملا مهافوَت نيذلا ) « مهيزخي ةمايقلا وب باذع مهيلإ

 .4 ©2 َنوُلَمعَت متنك امب ميلع هللا نإ ئلب ءوس نم لمعت اًنك ام مّلسلا

 مهنإف «ةمايقلا موي نوقنللا امأ « مهبولق تركنأ نيذلا رافكلا نأش اذه

 اونسحأ َنيِذّلَل اريخ اوُلاَق مكبر لزنأ اذام اوُقَنا نيدّلل ليقو » «ةمايقلا موي قحلا نوركذي

 اًهَتوُلْخَدُي ندع تانج 0 َنيَقّتمْلا راد معنلو ريح ةرخآلا َرادَلو ةَسح ايندلا هذه يف

 مهافوتت نيذّلا 69 نيقتملا هللا يزجي كلذك نوءاشي ام اهيف مهل راهنألا اهتحت نم يرجت

 . <« 69 نولمعت متنك امب ةَنجْلا اولخدا مكيلع مالم نولوقي َنيِبيَط ةكئالملا

 مدعو مهربدت مدع ىف نيكرشملا ريكفت كلذ دعب ىلاعت هللا نيب دقلو

 ىف مهو ءاوعقوتي مل ام مهب لزني ىتح راذنإلا دعب راذنإلا مهلامهإو « مهريكفت

 نوكرشملاو ءنوئزهتسي هب اوناك ام مهب قاحو اولمع ام تائيس مهباصأف «(ةلفغ

 ميش نم هنود نم اًندبع ام هللا ءاش وَ اوكرْشأ نيا لاقو ط هللا ىلع مهماثآ نولمحي

 لّسرلا ىَلَع َلَهَف مِهلْبَق نم َنيِذّلا َلَعَف كلَدَك ءيش نم هنود نم اًنمَرَح الو انؤابآ الو نحن

 . < 62) نيبملا غالبلا لإ

 ىده نم مهنمف توغاّطلا اوبنتجاو هللا اودبعا نأ ًالوسَر ةّمَأ لك يف اًنثعب دقو )»

 . ةقالّلا هع َتّقَح نم مهو هلل
 ىلع نورصي مهنكلو « نيركنملا نم نيقباسلاب لزن ام ىلإ هناحبس راشأ دقو

 ئلب تومي نم هللا ثعبي ال مهناميأ دهج هللا اوُمَسْفََو ) ثعبلا راكنإو ديحوتلا راكنإ

 ىلع ريسعب سيل رمأ ثعبلا نإو «# (2) 2 نومَلعَي ال سائلا َرْتكَأ نكلو اًهَح هيلع ادعو

 . 4 ©9 ُنوُكَيَف نك ُهَل َلوُقَن نأ هاند اذإ ءيشل اَنوَق امنِإط هللا

 ام دعب نم هللا يف اورجاه نيذّلاو 9 :نينمؤملا باوث هناحبس كلذ دعب ركذ دقو

 ركذ دقو 24 690 نومّلعي اوناك ول ربكأ ةرخآلا رجألو ةنسح ايندلا يف مهئتوبنل اوملظ
 دقلو 24 نولكوتي مهبر ئلعو 8 ءربصلا اهلوأو «ناميإلا فاصوأ ىلاعتو هناحبس
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 ىف ىشميو ماعطلا لكأي لوسرلا اذهل ام ؟رشبلا نم الوسر ثعب مل نولوقي اوناك
 ٍركذلا لهأ اولأساَف مِهيَلِإ يحوث ًالاجر الإ كلّبَق نم اَنْلَسْرَأ امو 9 :ىلاعت لاقف ؟قاوسألا

 مهمل لن ام سائل نبع ركدذلا كي نلت ريزلاو تانيْلاب 29 َنوُمَلعَت ال مسك نإ
 : هللا نودناعي ذإ ةلفغ ىف نيكرشملا نأ هناحبس راشأ دقلو .4 69 َنورَكَفَتي مهّلعَلو
 ال ثْيح نم باذعلا مهيتأي وأ ضرألا مهب هللا فسخ نأ تاّيسلا اوُرَكَم يذلا نما
 َنِإَف فرَخَت ىَلع مهذخأي وَأ 60 نيزجعمب مه اَمَف مهِبلقَت يف مُهَدْحَأَي وأ و (©9 نورعشي

 . 4 69 ميحر فوءرل مكبر

 لئامشلاو نيِميْلا نع هلالط ابقي ىذلا هناحبس هقلخ ىلإ هناحبس مهئبنيو
 ٍةَباَد نم ضرألا يف امو تاَوَمَّسلا يف ام دجسي هّللو 69 نورخاد مهو هلل ادجس

 . 4 ©9 َنورَمْؤي ام نوُلعفيو مهقوف نم مهبر َنوُفاَحَي 69 َنوُربْكَتسَي ال مهو ُةَكئالَمْلاَو
 اوُذَخَتت ال هللا لاَقو 9 ةينادحولا ىهو ةدلاخلا ةقيقحلاب هناحبس مهرمأ دقو

 نيدلا هلو ضرألاو تاَوَمّسلا يف ام هلو 9 نوبهْراَف ياّيَِف دحاَو ُهَلِإ وه اَمّنِإ نينا نيه
 . 4 69 َنوفَت هللا ريف ابصاو

 اذ مث هّللا نمَف معَ نم مكب امو ف :ةلمجم همعن ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 نوكرشي مهرب مك قير اذ مُكدع ٌرطلا فش اذإ مَ © 29 َنورأجَ يلف رضلا مُكَسَم

 امم ابيصن َنوُمَلَعَي ال امل َنوُلعِجَيو 62 َنوُمَلعَت فوَسَف اوُعتمَمف مهاَنيتآ امب اورفكيل ©9

 . 4 63 نورتفت مشنك مع نلأستل هّللاَت مهاَنقزر

 :لاقف «ءايحأ مهدأوو «تانبلا ةيهارك ىهو «ةيلهاج ةداع ركذ دقلو

 ههجو َّلَظ ىغنألاب مهدحأ رشب اذإو ©9 َنوُهَعْشَي ام مهَلو هتاحبس تاَنَبلا هلل َنوُلَعَجَيَو »

 هندي ْمأ نوه ىلع ُهْكسْمْيأ هب َرَشُب ام ءونم نم موَقْلا نم ئَراوَعَي 6 ميظَك َوْهَو اًَوسُم

 .4 © نومكحي ام ءاس الأ بارتلا يف

 نيذّلل » :لاقف ءالقع نوكي ام أوسأ هنأ كرشملا ىلع ىلاعت هللا مكح دقلو

 . 4 6 ميكحلا ٌزيِزَعْلا وهو ئلعألا ْلَمْلا هللو ءوسلا ّلَعَم ةرخآلاب َنوئمَوي ال
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 لجأ ىلإ مهرَخْوي نكلو ءاهعوقو روف مهلامعأب سانلا ذخاؤي ال هللا نإو

 فصت » مهكارشإ عمد وس لو ةعاس ةورخأتسم ل هس اج ال ينس

 ين ريق كليف نتونأ ىف لسرأ هناحبس هنأ هيبنل ىلاعت هللا دكأ دقو
 ىسأتيل هدكأو كلذ قاس دقو .4 ميلأ باَدَع مهو ميلا مهيلو وهف مهّلاَمعَأ ناطيشلا

 باتكلا كيلع انلزنأ امو © «ةعيرشلا نايب ىف ريسي نأ بجي هنأو «هلبق لسرلاب ىبنلا

 . 4 © نووي وقل ةمحرو ىدهو هيف اوفلَتخا يذلا مهل نيبتل أل
 يف نإ اهتوم دعب ضرألا هب اًيحَأَف ءام ءامّسلا نم لزنأ هّللاو  هناحبس ركذ مث

 «ماعنألا ىف قلخلا بئاجع هناحبس نيب مث ,4 2 َدوعَمَسَي موَقَل ةيآل كلذ

 احبس ركذو «يراشلا انس اخ لود و م نط يف نمو
 اوذختاو «الالح اقزر اهنم اوذختاف ءاهنم سانلا نكم دق بانعألاو ليخنلا تارمث

 فناحبس همهلأ امو «لحنلا ركذو . 4 نولقعي موقل ةيآل كلذ يف ْنِإإط ءامارح اركسم

 مُكَقلَح هللاو )» ناسنإلا قلخ نيب مث ,« ِساّئلَل ءاقش هيف» اهنوطب نم هجرخي ىذلاو
 ريدق ميلع هللا نإ ائيش مّلع دعب مَع ال يكل رمعلا لدرَأ ىلإ دري نم مكدمو مكافوتي م

 ٍضعب ىلع مكضعب لّضف ِهّللاو 9 «ىنغو ارقف سانلا فالتخا هناحبس نيب مث .4 ©
 . « ءاوس هيف مه مهئاميَأ تكلم ام ىلع مهقزر يدارب اوُلْضُف نيذّلا امَف قزرلا يف

 «ةدفحو نينب ةيرذو اجاوزأ انسفنأ نم انل لعج نأب همعن هناحبس ركذو

 مهل كلمي ال ام هللا نود نم نودبعي ةرفاضتملا معنلا هذه عمو «تابيطلا نم انقزرو

 .4 © نوعيطتسي الو ايش ضرألاو تاومّسلا َنَم اق

 ردقي أل اكوُلمم دبع العم هللا برضإ) ٠ « مهلالضل لثملا ىلاعت هللا برض دقو

 لب هلل دمحْلا نووتسي له ارهجو رس هنم قفني وهف انسح اقر ام هاَنقَرر نمو ءيش ئلع
 لك وهو ءيش ىلع ردقي ال مُكْبَأ امهدحأ نيَلجَر العم هللا برضو (52 َنومّلعَي ال مهرتكأ

 ٍطارص ئَلَع وهو لدعلاب َرَمأَي نمو وه يوتسي له ريخب تأيال هِهَجَوي اَمنيَأ هالوم ىلع
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 عم راظنألل اهيجوتو اقالخأو امكح اهتاذ ىف ىوحت لاثمألا اذكهو 24 69 ميقتسم

 .قولخملاو قلاخلا نيب ةميكحلا ةنزاوملاو ديحوتلا ىنعم ىلع اهتلالد

 عمسلا هل لعج مث ائيش ملعي ال ناسنإلا قلخ ىلإ راظنألا هناحبس هجو دقو

 قلخ ىلإ راظنألا هناحبس هجو مث ءاورفكف اوركشي نأ ءاجر ةدئفألاو راصبألاو

 لاغبلاو ليخلاو ماعنألاو ضرألاو تاومسلا قلخ ىلإ هجو امك «تافاص ريطلا

 . 4 نوضؤي موقل تايآل كلذ يف نإ :لاقو

 ماعنألا دولج نم مكل لعجو ءاهيلإ نكسي ىتلا تويبلا ىلإ راظنألا هجوو

 ليبارسو رح ا مكيقت ليبارس مكل لعجو 4 مكتماَقإ موُيو مكنعظ موي اهتوُقختست اتوب

 غالبلا هيلع نأ ْةأَك ىبنلا هبنيو ءاهورفكف اهوركشيل معن هذه لكو مكسأب مكيقت

 اهتوركني مهلا تمعن َنوُقرَعَي 69 نيا ُعالَلا َكِيَلَع اَمنِإَف اوَلوت نإف )» ءطقف

 ٍمّمَأ لك نم ثعبَت مويو 8 :ىلاعتو هناحبس مهرذنأ دقو 2468 َنوُرفاكل مرتك
 لاح كلذ دعب هناحبس ركذو © 653 نوبتعتسي مه الو اورَمك َنيِذّلل ندي ال مث اديهش

 مّلسلا ذئموي هللا ىلإ اوقلأو » هلل مهسفنأ اوملسأ مث ةمايقلا موي ناثوألا عم نيكرشملا

 موي ةيدمحملا ةوبنلا ماقم ىلاعتو هناحبس نيبو 24 09 َنورعفي اوناَك ام مهنع لضو

 اديهش كب انثجو مهسُفنأ نم مهي ديه ألك يف تعبت ميو ) :لوقيف «ةمايقلا

 نيملسملل ئرشبو ةمحرو ىدهو ءيش لكل انايبت باّتكلا َكّيَلَع اَنلَزَتو ءالؤه ىَلع

(3) 4 . 

 ناسحإلاو لدعلاب رمأَي هللا نإ :لوقيف «هتياغو مالسإلا بل ىلاعت هللا نيبيو

 . 4 69 َنورُكَذَت مُكَلعَل مكظعي يغبلاو ركدملاو ءاشحَملا نع ئهنيو ئبرقلا يذ ءاَنيِإو

 «ةوق دهعلا نأ نيبيو .دهعلا ثكن نع ىهنيو «دهعلاب ءافولا ىلإ هللا وعديو

 ةرثكلا ىف ةبغرلا نوكي نأ حصي ال هنأو ءاثاكنأ اهلعجو «ةوقلل ثكن دهعلا ثكنو

 ةمَأ نوكت نأ مكنيب الَحَد مُكَناَميَأ ط اوذختت الو «ءصقنلل اببس ةوقلاو «ضرألا ىف
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  23كاكا ١

 .4 نوُفلََخَت هيف متنك ام ةمايقلا موي مك بلو هب هللا مكولبي امّنِإ ةَمَأ نم ئبرأ يه

 . 4 ةدحاو َةّمَأ مكَلعَحل هللا ءاش ولو » ممألا فالتخا ردق ىلاعت هللا نأ نيبيو

 اليلق امن هللا دهَعب اورتشتت الو )» :لاقف ءاعطاق ايهن دهعلا ضقن نع ىهنو

 نيزجنلو قاب هللا دنع امو دفني مكدنع ام 62) نوملعت متنك نإ مُكَل ريخ وه هللا دنع اَمَنِإ

 . 4 69 َنوُلَمَعي اوناك ام نسحَأب مهرجأ اوربص َنيِذّلا

 ذعتساف نآرقلا تأرق اَذِإَف 9 «نآرقلا ةءارق دنع نمؤملا بادآ هناحبس نيب دقو

 نولكوشي مهر ىَلعو اونمآ نيذْلا ىلع ناطلس هل سي ِهّنِإ 65) ميجرلا ناّطيّشلا نم للاب
 . .4 02 توكرشم هب مه نيدّلاو هنوُلوَتي نيذّلا ىلع هناطلس امّنِإ 69

 ملعأ هّللاو «ىربكلا هتيآ هنأو ٌدِْكَي ,ىنلا ةزجسعسم نآرقلا نأ هناحبس نيب دقو

 تَبَعيِل يحْاب كبر نم سدا حور هلت لق ٠ «مكحأو بسنأو ىدجأ تايآلا ىأب
 ناس رشب هملعي اَمّنِإ نولوقي مُهَنأ ملعت دقلو 090 نيملسملل ئرشبو ىدهو اونمآ نيذْلا

 . 4 9 نيبم يبرع ناسل اذهو يمجعأ هيَلِإ نودحلي يذلا

 ىلاعتو هناحبس نيبو , 4 هللا تايآب نونمؤي ال نيذّلا ط نأش بذكلا نأ نيبو

 هبلقو هركأ نم الإ هناعإ دعب نم هّللاب رفك نمط اًمركم رفكلا ةملكب قطني نم مكح

 ميظع باَذَع مهّلو هللا نم بضع هيلع اردّص رْكْلاب حرش نم نكلو ناَميإلاب َنعَمْطُم
 نيرفاكلا موَقْلا يدهي ال ِهّللا ّنَأو ةرخآلا ىلع اًيندلا ةايحْلا اوبحتسا مهْنَأِب كلذ 2

 مه كئلوأو مهراصبأو مهعمسو مهبولق 8# ىلع عبط هنأ هناحبس نيب دقو 400

 . 4 9-6 َنورساَخْلا مه ةرخآلا يف مُهّنَأ مرج ال 0-0 نولفاغلا

 اورجاه نيذّلل كبر نإ مث » :لاقف «نيرجاهملا نينمؤملا ءازج كلذ دعب نيبو

 . © 652 ميحر روفغل اهدعب نم كبر نإ اوربصو اودهاج مث اونتف ام دعب نم

 تءاج نأ دعب تبسك ام سفن لك ىَفوُت مويلا كلذ ىف هنأ هناحبس ركذو
 معنأ نأ دعب ةملاظلا ةيرقلل الثم هللا برض دقو .نوملظي ال مهو ءاهسفن نع لداجت

 لك نم ادَغر اهقزر اهيتأي ةَنكمْطَم ةنمآ تناك َةيرَف العم هللا برضو )» اهيلع ىلاعت هللا
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 دقلو 09 نوعنصي اوناك امب فْوَخْلاَو عوجلا سايل هّللا اَهَفاَذأَف هللا مُعْنَأب تَرَفَكَف ناَكَم

 . 6 659 نوُملاَظ مهو باَذعلا مُهَذَحأَف هوُبَدَكَف مهْنَم لوسر مهءاَج

 الالَح هللا مُكَقَرر امم اوُلُكَف 8 :لاقف ىلاعتو هناحبس هحابأ ام ىلإ راشأ دقلو

 . 4 659 نودبعت هاي منك نإ هللا تمعن اورُكْشاو اَْيَط

 ليلحتلا نإو ءماسجأآلا دسفت ثئابخ ىهو «تامرحملا كلذ دعب نم نيبو

 بذكلا مكتنسْلا فصت امل اوُلوُقت الو» :هناحبس لاق اذلو ؛هدحو هللا نم ميرحتلاو

 ال بذا هللا ىَلع َنورَحَفَي َنيذّلا نإ بذكلا هللا ىَلع اورعفعل مارح اًذهو لالح اذه

 . 4 9 ميِلَأ ْباَدَع مُهلو ليل ليلَق عاتم 019 نوحلفُي

 ٍمهسفنأ اوناك نكلو اوداه نيذلا ىلع تناك تامرحملا هذه نأ نيب مث

 مث ةلاهجب ءوسلا اوُلمع نيل حوتفم ةبوتلا باب نأ ىلإ هناحبس راشأو «نوملظي

 . 4 ميحَر روُقََل اهدْعَب نم كبر نإ اوحلصأَو كلَ دْعَب نم اوُباَ

 ىذلا مهدج وهو (ميهاربإ هب ىلحتي ناك امب برعلا ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 نيكرشملا نم كي مو افينح هل اا اك ميهاربإ نإ :لاقف هيلإ بسنلاب نوفرشتي

 يلوح الا يف ناو 9 مقسم طار ىلإ هده هبا هنأ اركاش

 مثل ميهاربإ ةلم وه هنيد نأب و ىبنلا بطاخ مث 4 659 نيحلاصلا نمل ةرخآلا

 . 6 659 نيكٍرشمْلا نم َناَك امو افينح ميهاربإ لم عِبتا نأ كي اَيَحْوَأ

 ملو هيف اوفلتخا نيذلا دوهيلا ىلع ناك تبسلا ميرحت نأ ىلإ هناحبس راشأو

 . مهريغ ىلع نكي

 ريخلا نع اعافد باقعلا ىلإ راشأو «قحلا ىلإ ةوعدلا قئارط هناحبس نيبو

 9 نيران مثرم ىئو ب مقوم ا غب فَ فاعذإو)» : لا
 هللا نإ 029 نوركمي امم قيض يف كلت الو مِهيَلَع ْنَرْحَت الو هّللاب الإ كرْبص اّمَو ْربْصاَو

 . 462 وسم مه نيو اول ل
 . ا اعتو هناحس هّللا «ةشدم نوكت نأب هيأ تايآلا هذهو

 و و ب ر كج
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 ةميركلا ةروسلا ىنتاعم

 ا :ىلاعت لاق

 جرو رفد اع للعتو :ةننحبس هوُلجعتسَف الذ ِهللارمأ ف رس ل لوقا مالوم سي يمول
 -_ مس 27 2 7 2و 0 00

 ودعم ءاَسي نم لع ءوِرْمأنِم حو ابةكيتلملا لوني ١
00 
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 ميلألا باذعلا وأ ايندلا ىف بلغلاب مهل ٌةْكلَك ىبنلا دعو نوقلتي نوكرشملا ناك

 لزني نأ ةَِْكَي ىبنلا نودحتيو «راكنإلا ىف ةغلابم ةيرخسلاو ءءازهتسالاب ةرخآلا ىف

 الولو باَدَعْلاِب كتولجعتسيو 9 :كلذ ىف ىلاعت لاق دقلو «هب مهرذني ام مهب
 [توبكنعلا] 4 9 َنوُرْعُشي ال مهو ةَبعَب مهنيِتَأَيَلَو باَذَمْلا مهءاجُل ىَمسُم لجأ
 4« 9 نيرفاَكْلاب ٌةَطيحمَل منهج ّنِإو باَدَعْلاِب كنولجعتسي ا :ىلاعت لاقو
 :ىلاعت هلوق لزن دقو «مهنم ةبيرق ىهو «مهب ةطيحم اهبابسأ نأ ىأ «[توبكتعلا]

 ٌةَعاّسلا تَبَرَمْقا8 :ىلاعت هلوقو «[ءايبنألا] 400 ... مهباسح ساّئلل برقا
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 لل لل ل

 ا بسأل

 الف هللا ٌرْمَأ ئَ أ :ىلاعت هلوقو «هولجعتساف [رمقلا] « 90 َرْمَقْلا َقشن

 دكأتل ىضاملاب ربعو «عراضملا ىنعمب ضام هنإ :نويوحنلا هيف لاق 4 هولجعتست ولجعتست

 .هعوقو

 لب لبقتسمو ضام نيب فلتخت ال ىلاعت هلل ةبسنلاب نامزألا نإ :قخلا ىفو

 ال ىذلا لبقتسملا نع اعقاو هملعن ىذلا ىضاملا فلتخي ذإ ؛انل ةبسنلاب كلذ نإ

 انع روتسملا نونكملا بيغلا ىف لب هملعن

 هللا ررقي امو ىلاعت هللا رمأ ررقت ىأ «4 هللا رم ئتأ 9 :ىلاعت هلوق نأ ىلع

 هنأل ؛هولجعتست الف ىتأ دق ناك اذإو «هتدارإ هب تقلعتو «هرارق هيف ىتأ دق ىلاعت

 .هلجؤي ال مكتوكسو ءهلجعي ال مكلاجعتساو «ةلاحم ال عقاو وهف ررق دق

 ال ببس اهلبق ام نأ ىلع لدت 24 هولجعتست القل :ىلاعت هلوق ىف (ءافلا)و

 هتاحبس :ىلاعت هلوقو «لعفلاب ررقت هنأ لاجعتسالا نع ىهنلا ببسف ءاهدعب

 «نوكرشي امع ىماست ىأ ىلاعتو ءأربتو سدقتو هزنت ىأ ,4 نوكرشي اًمع ىَلاَعَتو

 هناحبس سدقت :ىماسلا صنلا ىنعم ةلمجلا ىفو «ىمسا وأ ىفرح ردصم (ام)و

 .ضرألاو تاومسلا ىف كيرش هل نوكي نأ نع هولع ىف ىماستو

 نأ نكمي الو «هل كيرش ال دحاو هللا نأ ريرقت اهيف ةيماسلا ةرابعلا هذهو

 هنأ كلذ دعب ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقو «هئايربكو «هتيسدق ىف كيرش هل نوكي

 ةكئالمْلا لري © :ىلاعت لاقف «مهلاسرإب نيكرشملا رذنيل ةقيقحلا هذهب لسرلا لسرأ
 . 4 0 َوُّناَف نأ الإ هلال ُهّنَأ اورذنأ أ هداّبع نم ءاَشَي نم ىَلع هِرمَأ نم حوّرلاب

 كيلإ انيحوأ كلذكو ١» :ىلاعت لاق امك «ىحولا هنأب ريثك نبا هرسف (حورلا)

 ءاَسضُت نم هب يده او العم نكلو نامل الو باكل م يرد تك ام اَنْ نم حور

 .[ىروشلا] 45 ٍميقَتسُم طارص ىلإ يدل كّنإو اندابع نم

 وأ مهل ةايحلاك وهف «سانلا ةايح هيف امب ءىجي هنأل ؛احور ىحولا ةيمستو

 نم ىأ .4هدابع نم ءاشي نم ئَلَعظ :ىلاعت هلوقو .داسجألا ىف حورلا ماقم موقي



 لحنلا ةروسريسفت ا

 01 للام

 ان ل

 لعجي ثيح ملعأ وهو هدابع نم ءاشي نم ربتخي هللا ,مهيفطصيو هتلاسرل مهراتخا
 . هتلاسر

 «هرمأ لجأ نم وأ «هناحبس هرمأب ةلبقم اهنأ ىأ ,4 هرمأ نم آف :ىلاعت هلوقو
 . # نوقت داق انأ لإ هلإ ال هنأ ١ :ىلاعت هلوقب هناحبس هنيب هرمأو «ررقو ردق ام ذيفنتو

 4 انأ لإ هَل ال هنأ ظهلالج لج ىقحلا ناسل ىلع ءاج ةينادحولل ريرقت وهف

 ريمض اهمساو «ةليقثلا نم ةففخملا ىه (نأ)و ءابلا وهو ءهرج فرح اهيلع لخاد
 «ةباهملا ةيبرتل ملكتملا ريمض ركذ دقو «انأ الإ هلإ ال9 نأشلاو لاحلا هنأ ىأ «نأشلا
 ىلع ةروصقم ةيهولألاف ءرصقلا ىلع ةلاد ةلمجلاو «ىلاعتو هناحبس هلالج ضيفلو
 مهماهوأ ىه امنإو «هلصأ ىف لطاب ناثوأ نم ةيهولألاب اهنولحني امو «ةيلعلا تاذلا

 نإف هلإلا هدحو وه هلالج لج ىلاعت هللا ناك اذإو «ةيهولألا ةغبص اهتطعأ ىتلا

 هفصو ىلع هناحبس بتر اذلو ؛نامزال نارمأ هباقع فوخو «هباذع نم ةياقولا
 اذإ هنإف ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل ءافلاف © نرقت ةئاَف ١ :هلوق ةيهولألاب هدحو

 ىكل ؛رمآلا ناسل ىلع ءاجو «هريغ ىقتي الف ءهل كيرش ال هدحو هلإلا وه ناك

 ا عك اوما (اوقتا» ىنعمو «باذعلل مهضرعي ام اوبنتجي

 الإ نتومت الو هتاقت قح ِهّللا اوت .. # :ىلاعت لاق امك ءاوقتب مكيولق اوألماو

 .[نارمع لآ] 4 69 نوملسم متنأو

 تاومسلا قلاخخ هدحو هنأ وه ةيلعلا هتاذ ىف ةيهولألا راصحنا بابسأ نإو

 مع ئلاعت قحلاب ضرألاو تاومّسلا قلخ إ» :ىلاعت لاق اذلو ؛معتلا حئامو ضرألاو

 . 4 0 نوكر شي

 ءمكحملا ماظنلاو «تباثلا رمآلاب ىأ قحلاب ضرألاو تاومسلا هللا ًاشنأ

 ريستو ريغتت ال ةتباث اهجوربو «هرادم ىف مجن لكف دوجولا رسب ءامسلا ءازجأ نيب

 ضرألاو ءامسلا ىف نابسحب ىرجي ءىش لكو اهرادم ىف كرحتتو اهرقتسم ىلإ
 لابجلاو ,نداعملا قورعو ءراجحأو تازلف نم اهنطاب عدوأ امو ءاهتاقبطب



 و لحنلا ةروس ريسفت ا##

 ا بأ

 تبنت راطمألاو راهنألاو ءاهبابع تارخام اهيف كلفلا ىرجت ىتلا راحبلاو «تايسارلا

 كلذب اهقلخ دق ىلاعتو هناحبس ناك اذل ؛هيلإ ريشي ام اذه ءرامثلاب ىتأتو ؛عرزلا

 ىذلا وه ىلاعتو هناحبس هنأو ,فلختي ال ىذلا تباشلا ماظنلا كلذبو ماكحإلا

 لاق كلذلو ؛ءاكرشلا نع ىلاعتملا ىلاعتو هناحبس وهف «ضرألاو تاومسلا كسمي

 سيل هنأل ؛كيرش هل نوكي نأ نع هتاذ ىف ىماست 4توكرشي امع 8 :ىلاعت هللا

 .ءاشنإلاو نيوكتلاو قلخلاب درفنملا وهف ءطق ءىش هلثمك

 امع ةلوصفم ةلمجلا هذه تناك 4نوكرشي امَع ئَلاَعَت ال :هناحبس هلوقو

 لامك هبجوي امك «نيتلمجلا لصف بجوي لاصتالا مامت نإف لاصتالا مامتل ءاهلبق

 ببس ضرألاو تاومسلل قلخلا نإف «ةيناثلل اببس ىلوألا ةلمجلا ذإ «ءلاصفنالا

 . كيرشلاو لثملا نع ولعلا لامكل

 تاومسلا عيدب هللا ةردق تابثإ هيف هسفن ناسنإلاو «ماعلا قلخلا وه اذه

 ميصخ وه اَذإَف ةَمْطُت نم ناسنإلا َقلَحل :ىلاعت لاق اذلو ؛ناسنإلا عدبمو ا

 ام نم .. . و9 :ىرخأ ةيآ تلاق ىذلا بلصلا نيب نم جرخي ىذلا ءاملا وهو

 راودألا ىلإ ريشي «نيبم ميصخ ره اًذإَفظ :ىلاعت هلوقو ء[ةدجسلا] 4 (2) نيِهَم

 انقلخ دقلو )ف :ىلاعت لاق امك «ةغضمف «ةقلعف «ةفطنف نيط نم اهب رم ىتلا

 ةَقلع ةمطْل انقَلَح مَن 00 نيكُمرارق ي هَمْطن الع مَ 099 نيط نم الس نم اسنإلا

 كرابتف رخآ اَقلَح هانأشنأ مث امحَل ماظعلا اَنْوَسَكَف اماظع َةَعْضُمْلااَقَلَحَف ةَعضُم هَقلَعْا اَنَْلَحَف

 ىلإ جرخي مل نينج وهو «ناسنإلا راودأ هذه [نونمؤملا] #4 09 نيقلاخْلا نسحأ هللا

 «ةدئفألاو راصبألاو عمسلا هعم ناك دوجولا رهاظ ىلإ جرخ اذإو ءدوجولا رهاظ

 .نينذأو نينيعو ناسل نم ناسنإلا ىوق لك هيف نوكت ىتح

 ميصخلا 4 نيِبُم ميِصَح َوُه اَذإَفط :ىلاعت هلوق اهيلإ ريشي اهلك راودألا هذه
 ىذلا صاعلا نب ورمعك هليوحتو هريوحتو لوقلا ةرادإ نسحي ىذلا لداجملا قطانلا



 . لحنلا ةروسريسفت 1#
 0 ا لللللمللا 0
 هز ب- جل

 يي

 «نيبي داكي ال الجر ىأر قورافلا رمع نإ ىتح «لوقلا ىف ةليحاب افورعم ناك

 .صاعلا نب ورمع ناسل قلاخ وه اذه ناسل قلاخ هللا ناحبس لاقف

 رمأب ةجردتملا راودألا هذه عم ةأجافملاو «ةأجافملا ىلع نالدي (اذإ)و (ءافلا)و

 نم ناحبس «نيبم ميصخو «نيهم ءام نيب نيبلا توافتلا ىلع ةلالدلل هريدقتو هّللا
 . مّلعو ىدهو ءأشنأو نوك

 :ىلاعت لاقف ناسنإلا ىلع اهمعنأ ىتلا معنلا نيبي هناحبس ذأ اذه دعب
 . 4 2 َنوُلكأت اهنمو عفاتمو ءافد اهيف مُكَل اهَقَلَح ماعنألاو

 وأ لازغ نم اههبشي امو «منغلاو رقبلاو لبإلا ىهو «معن عمج ماعنألا

 :ىلاعت لاقف «ناسنإلا ىلع امعن ةيآلا هذه ىف ىلاعتو هناحبس ركذ دقو ءهوحن

 . 4 نوكأ اهنمو عفانمو ءافد اهيف مكل »
 ا كلذو ء«دربلا عفد ىهو ؛ءفدلا اهنم ىلوألا ةمعتنلا

 ..# :ىلاعت لاق امك «مايخلا نم اتويبو اثاثأ اهذاختا عقلا نمو ءاهفوصو

 9 نبا لاق امك عفانملاو « 4 69 نيح ىلإ اعاَممَو اَناََأ اهراعشأو اهِراَبوَأو اهفاوصأ

 ىأ نولكأت اهنم ثلاثلاو «نيدهاجملا لمحل برحلا ىف اهذاختاو بوكرلاو لسنلا

 .اهنابلأو اهموحل نم

 اًهيف مُكَلَو» :ىلاعت هلوق ىهو ءاهيف ىرخأ ناسنإلل امعن هناحبس ركذو
 . © 9 َنوُحَرْسَت َنيَحَو َنوُحيِرُي نيح َلاَمَج

 تاالتماو عوجلا اهنع بهذ دق حاورلا ىلإ اهقاس عيطقلا وأ لبولل ىعارلا ىرت

 ثيحو « ىقسملاو ىعرملا ثيح ىلإ احراس معنلاب جرخيو «تابنلاو ًالكلا نم اعبش

 «نوحيرت » ىنعم وه كلذ اهبعالمو اهتاكرح ىف اهيلع فرشيو اهاعري
 . 4 نوحرست و

 ىف نوكي وهو «سفنلا ىف رثؤتو ةقسانتم نوكت ىتلا ةروصلا وه (لامجلا)و



 لحنلا ةروسريسفت ا
 للمال

 ا ب

 نوكيو «ةبيطلا ةميلسلا عئابطلا لامج ىف نوكيو «حايترالاو رورسلاب ساسحإ ىف

 .ةيسفنلا روصلاو ىناعملا ىف

 ءاهيعارم ىلإ ةهجتم ةحراس ىهو رقبلاو منغلاو لبإلا ناعطق رظنم ىف نإو

 ءةجهب اهيف ىقليو «سفنلا حرفي ءايحألا ىف ةايحلا رظنم نأل ؛سفنلا حرشي ام

 .دشأ احايترا ىطعي ىقسلاو عبشلاب ةناير ةدئاع ىهو اهرظنمو

 ؛هؤادتبا حارسلاو مويلا ةمتاخ حاورلا نأ عم اهحارس لبق ءاهحاور ركذ دقو

 اهحاورو «عبشلاب ةءولمم ةرهدزم نوكت ذإ ؛دشأ حاورلا ىف لامجلاب ساسحإلا نأل

 اهيعر بعت دعب نوكي هنأل ؛اهبحاص سفن ىف عقوأ اهلامجو .ءدشأ نوكي

 .اهتجاح عابشإو ءاهعماطم ىلع اهراصتنا دعب نوكي هنألو ءاهيلع فارشإلاو

 نم نأل ؛اهب عافتنالاب نم امك ءاهب لمجتلاب هللا نم :ىرشخمزلا لاق دقو

 ىشعلاب اهوحور اذإ نايعرلا نأل ؛اهمظاعم نم وه لب «ىشاوملا باحصأ ضارغأ
 سنأ ءاغرلاو ءاغثلا اهيف بواجتو «ةينفألا اهحيرستب تنيزف «ةادغلاب اهوحرسو

 ةمرسحلاو هاجلا مهتبسكأو اهيلإ نيرظانلا نويع ىف اهلمجأو اهبابرأ حرفو اهلهأ

 .هوحنو

 ايندلا لامجو اهحاورو اهودغ ىف معنلا لامج ركذ اذا لئاس لأسي دقو

 ركذو ءاهفرخزو ءاهتابنب ضرألا ةنئيز ركذ ىلاعت هللا نأ كلذ نع باوجلاو ؟ريثك

 ىف اًبيغرت تاقوألا كلت ىف معنلا لامج ركذ نإو «نيرظانلل كلذب تنيز اهنأ

 .ءاذغو اعفن اهيف نأل ؛اهب ةيانعلاو اهتيبرت

 تلاعت لاقف لاقثألا لمح معنلل عفانم نم ركذ ام عم ىلاعت هللا ركذو

 فوءرل مكبر نإ سفنألا قشب الإ هيغلاب اوُنوُكَت مَ دب ئإ مُكَاَقْنأ لمَحَتو » :هتاملك
 . 4( ميحر

 ىهو حتفتو «نيشلا رسكب قشيو .هلمح لقثي ام وهو «لقث عمج :لاقثألا

 نإ :ليق ىتح لامجلاب اهيف لمحملا ناك ةيبرعلا دالبلا نإو «ةقشملا ىنعمب ةءارق



 لحنلا ةروسريسفت #8 و
 ل الامال لللللا

 كا
 ١ يف

 لقنت امك «ءارحصلا ىف لاقثألاو ةعتمألا لقنت اهنأ ىأ «ءارحصلا نفس ىه لامجلا

 .ءاملا حطس ىلع لاقثألا ةنيفسلا

 برعلا دنع لاقثالا لمح نأ الإ ءاهلك ماعنألا ىلإ دوعي ناك نإو ريمضلاف

 لمشي هنكلو «رهظلا ىلع اهلمح هرهاظ لاقثألا لمح نإ قحلا ىفو .«طقف لامجلل

 ىف ىري امك «ةلمحملا تابرعلا رجت ام رقبلا نم نأو «تابرعلا ىلع اهرج نمضتلاب

 .تابرعلا رجت لبإلا ناتسكاب ىف انيأر دقو «دالبلا نم هريغ ىف ىري امكو ءرصم

 .ةديدش ةقشمب الإ ةفاسملا دعبو هيأنل دلبلا اذه ىغلاب اونوكت مل مكرقم

 ىف ىلاعت لاق كلذلو ؛مهب هتفأرو هدابعب ىلاعت هللا ةمحر نم كلذ نإو

 ىف مكب فأري هناحبس هنأ ىأ .4 ميحر فوءرأ مكبر نإ :ةميركلا ةيآلا ماقخ

 تاراشإ ضعب انهو «مكدوجو ىفو «مكلاوحأ ةماع ىف مكمحريو مكرومأ ةصاخ

 :اهركذن

 نم نيكمتلا كلذ نأ ىلإ ةراشإلل 4 مكبر 9 ب ربع ىلاعت هللا نأ - اهلوأ

 اميف ةمحرلاو ةفأرلا نيب قرفلاو .4 ميحر فوءرل © :لاق هنأ  ةيناثلا

 ليهستلاو قفرلا ثيح نم هرمأ ةصاخ ىف ناسنإلا ىف نوكي اميف ةفأرلا نأ بسحن

 ىف ةدشلا نوكت دقو ءاهرومأ ةماع ىف ةيناسنإلاب نوكي ام ةمحرلاو «ريسيتلاو

 ىلع ةدش ىضتتقت دق ةفاكلا ةمحر نأل ؛ةمحرلا تايضتقم نم لاوحألا ضعب

 .نيملاظلا

 «ةغلابملا غيصو «40إب ةمحرلاو ةفأرلاب هفصو دكأ ىلاعت هللا نأ - ةثلاثلا

 .ماللابو «ةيمسالا ةلمجلابو



 لحنل ١ ةروس ريسفت ا

 م١ ملل

 زل

 ةنيزو اهوبكرتل ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو :معنلا ةمعن ىف ىلاعت لاق دقلو

 . 4 0 نوملعت ال ام َقلخَيَو

 نوكي امو «عفانم نم اهنم ذختت امو «ماعنألا ىف هتمعن هناحبس ركذ نأ دعب

 ىهو ءاعاتم اهيف نودجي برعلا ناكو اهمسا هلمشي ال امم اهريغ ىف ةمعن ركذ اهيف

 ةنيز لختت اهنأ ةمعن وأ اهبوكر نم نيكمتلا ةمعن اهيف نإف ٠ «ريمجلاو لاغبلاو ليخلا

 ءاسنلا نم تاوهششلا بح سال َنْيْذ» :ىلاعت لاق دقو «مهحاورو مهودغ ىف مهل

 . ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ٍلّيخْلاَو ةّضفلاو بَهّدلا نم ةَرَطَقُمْلا ريالا َنيَبلاَ

 .[نارمع لآ] 4 09

 دقو «ةنيز ذختت ريمحلاو لاغبلا اهلثمو ليخلاف «ةايحلا ةنيز نم ةموسملا ليخلاف

 ؛لاغبلا اهمومع ىف لخدي دق ليخلا ةملكو «لاغبلا اهلثمو ليخلا ىف ءاملعلا لاق

 فسوي وبأ مهسأر ىلعو ءاهقفلا نم ريثك دنع ادحاو وزغلا ىف اهمهس نوكي اذلو

 ةثالث ضارغأل ذختت ليخلا نإ .امهنع هللا ىضر ةفينح ىبأ بحاص

 ىف جاتتنإلا نآل ؛اهتاذ ىف ةنسح هذهو جاتنإلل «ةينقلا :لوألا ضرغلا

 .بولطم كلذو ريخلا اهيصاون ىف نإف .داهجلل :ىناثلا ضرغلا

 .هنع ىهنم ءاليخلاو «رخافتلاو ءاليخلل :ثلاثلا ضرغلا

 ةنيز اهذاختا نيب قرفو «سفنلل ةحار نم ليخلا ىف نوكي ام ىه ةنيزلاو

 هنإف ةنيز هيف نوكي ام بلط وأ «نيزتلا امأ «بلقلا دسفت ءاليخلا نإف ءاهب ءاليخلاو

 . هدسفيل بلقلا سمي ءىش ال

 امو ملعن ام قلخي ىأ .4 نوملعت ال ام قلخيو ١ :كلذ دعب ىلاعت لاق دقلو

 «ةيآلا هذه لثم ىف هدجول هلوزن نامز ىف ابيغم ناك امب هرابخإ ىف نآرقلا زاجعإ



 لحنلا ةروس ريسفت #

 الملام خخخ خطط لالالا خطاط خطط ططسخخخ خطط اللا المخاط خالل اال لالال نال لللا انما نلا اللا خنا اال! 4
 ا برسل

 لوزن رصع ىف طق نكي ملو .هنوملعي ال برعلا ناك ام ىلاعت هللا هقلخ امم نإف
 ءاضفلا ءاوجأ عطقت ىتلا تارئاطلاو ءابهن ضرألا بهنت ىتلا تارايسلا  نآرقلا
 نكمو «ىلاعت هللا هقلخ هلك كلذ نإف ءاضفلا رصع ىف نآلا ىرجي امو ءاعطق

 ءاندعب نم هملعيو «هللا هقلخي امم ىرتسو «هملعيل نكي مل ام هرصع ىف ناسنإلا
 . نحن هملعن الو

 راحبلاو رمقلاو سمشلاورطملا ىف ىلاعت هللا معن
 : ىلاعت لاق

 0 شب ,وَلو َلَحاَهْتَو ٍلِسَسْلَأَدَصَق هللا لَعَو

 أم اَمّسلا رم َلَرَنأىرلاَوه ين سيعمل
 - هس

 3 | م 5-0
 هضح ل. كابلرس عوج د وو لس و

 ب توُميِس هيف رجس هْنِصَو بارش

 ٌلكنمَو بْنَع بتعاون ِخ 2 درا دب
 ف توركحَمتيوَوملةَسَآَل كلذ يكمل

 مو رج اررقلاو سموها سكر هه آل آ مد د موو هلت ا
 2 يم ْوَفْل تدل كلو في كرا ورم اَخَسَم
 كتل مع صراف وطحمُت ًارداصَو
 ىَرلَاَوْهَو 38 0 تروُركحَديِرَوَمْإ هيل كيد ف

 ميشال 1 هواك ةيشلردس 3
 رِخاَوَم كللفْلا تو اهتوسإلت ةِبلِح 100

 عار

 59 هج سنت سان 2000 9
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 ١ رى

 لبس وار

 اره مكحب ديت نأ بور ٍضرأْلا ف قلأَو

200001111 3 

 : لاعت لاق انك «ةيفصو وأ ةيببس نيتلصتم نيتلمج ىف كلذ نوكي دقو ٠ «. ىونعملا

 ىف دوزتلا لوقلا ردصف ء[ةرقبلا] 459 ... ئوقَشلا داّرلا ريخ ّنِإَف اودورتو ...

 لاق امكو ءامهنيب عمجيل كلذو «,ىونعملا دازلا ليلعتلا ىف ءاجو «ءايندلا دازب جحلا

 كلذ ئوقتلا سابلو اًشيرو مكتاءوس يراوي اًساَبِ مكيلع أ انلزنأ دق مدآ ينب اي : ىلاعت

 .[فارعألا] 4 69 ... ريخ

 اهتنيزو ريمحلاو لاغبلاو ليخلا بوكر ةقباسلا تايآلا ىف هناحبس ركذ دقو

 دقو «ةرايطلاو ةرايسلا قلخ دقو .؛نآرقلا مهيف لزن نم ملعن ال ام قلخي هللا نأو

 .موجنلا عق ةاومو كالفألا ىلإ ناسنإلا لصي ىتح ءءامسلا ىلإ ضرألا عئاور جرخأ

 ؛ةيادهلا ةيونعملا كلاسملا اهدعب ركذو «ةيداملا معنلا كلت هناحبس ركذ

 . 4 رئاج اهنمو ليبسلا دصق هللا ىلعو  :ىلاعت لاقف «ةوقشلاو

 ال ميقتسم امهانعم دصاقلاو دصقلاو «لعافلا مسا ىنعمب ردصم دصتقلا

 ارفسو ابيرَق اضرع ناك ول 8 :ىلاعت لاق امك هنإ مث هيف ءوس ال بيطو «هيف فارحنا

 .[ةيوتلا] 469 ... كوعبأل ادصاق

 لصوملا ميقتسملا ليبسلا نايب هللا ىلع ىأ ,4 ليبسلا دصَق َة ِهّللا ىلعو ١ ىنعمو

 لسرلا لاسرإو قيرطلا ىلع ةلادلا مالعألاو ناينبلا ةماقإ اهنايب ىنعمو «قحلا ىلإ

 .اهترطفب قحلل ةكردملا بولقلا مهيلإ بهو دقو ةيادهلل
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 كك ١

 ٠ "يي

 نأ ىلإ ةراشإلل ءفاضملا ىلإ رظن « دصق 8 ةملك تيقبو «(نايب) تفذحو

 ىلاعت هللا ةرطف ىلع ةروطفملا سوفنلا نأل كلذ ءداه هسفنب وه دصاقلا قيرطلا

 .اهدشريو اهيدهي هدحو قحلا

 بجاو هنأ ىنعمب هيلع مزال هنأ هللا ىلع قيرطلا دصق نأ ىنعم سيلو

 ءاكيش هيلع بجوي نم دوجولا ىف سيلو ءىش هيلع بجي ال ىلاعت هللاف ؛هيلع
 ملعلا بابسأ مهل عضي نأ هسفن ىلع ىلاعت هللا بتك امنإو «ىلاعتو هناحبس

 سيل هنأ امك «هللا ىلع مازلإ هيف سيلف «نيراتخم هوكلسيل قحلا ةياردو ةيادهلاو

 ريمضلاو «ميقتسمب سيل «دئاح فرحنم لئام ىأ (رئاج) .4رئاج اهْنمَو ل
 ىلوألا دعب ةلمجلا هذه ركذو .ثنؤتو «قيرطلا ىهو ليبسلا ىلإ دوعي (اهنم) ىف
 نم فارحنالاو ءاهتاذب ةميقتسم ةرطفلا نأل ؛ةماقتسالا وه لصألا نأ ىلع لدي

 .تاوهشلاو ءءاوهألا طيلستب نيطايشلا طلست

 رئاجلا فرحنملاو ؛ميقتسملا مهيف سانلا نأ ىلع نالدي نيربخلا نيذه نإو
 باوصلاو ةيادهلا بابسأ نيقيرفلل عضو دق ىلاعت هللا نإو «قيرطلا نع دئاحلا

 ولو» :ىوسلا قيرطلا نع فرحنا نم مهنمو دصاقلا كلس مهنمف ؛ ءدصقلا هملعل

 مكادهل ءداشرلا ىف ءاوس ىلع اعيمج اونوكت نأ ءاش ول ىأ .4 َنيعمِجَأ مكادهل ءاش

 نيربجم ريغ نوراتخم متنأو ؛ةيادهلا لبس نوكلست اعيمج مكلعج نأب نيعمجأ

 :[ةدجسلا] 409 .. . اهاده سفن لك انيتآل انش ولو » : ىلاعت لاق امك

 قيرط وهو ةيادهلا قيرط نس هللا نأ نيب نأ دعب نم ىلاعتو هناحبس داع

 معنلا نيب , كلذ دعب ءزوجي ال ام نوبكتريف قيرطلاب نوروجي سانلا نأو «ةرطفلا

 :ىلاعت لاقف «هليبس كلسو قحلا دارأ نمل ركشلا ىلإ ةيعادلا ةيداعلا
 سا قو م وهلا عاش

 . 4 69 نوميست هيف رجش هنمو بارش هنم مُكَل ءام ءامّسلا نم لزنأ يذّلا وه )»

 ىف هنع ثدحتملا هنألو ءامئاد رضاح هنأل ؛هلالج لج هللا ىلإ دوعي ريمضلا

 .ميكحلا ركذلا وه نآرقلاو هنم وهف «هباتك نآرقلا نألو ءامئاد نآرقلا
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 دقو «ضرألا ىلإ رطملا لزني اهنمف ضرألاب ءامسلا لصت ىتلا ةلصلا وه ءاملا

 :هيف نيتليلج نيتمعن ىلاعتو هناحبس ركذ

 :ىلاعت هلوقب هناحبس ربع دقو «نادبألا ىرو «برشلا هنم نأ - امهالوأ

 هنم مكل ءاملا نأ ىأ .4 باش هْنُم مُكَل » :هناحبس لاقو .4 بار هْنَم مُكل»

 بارش هنم مكل ىلاعت هلوقب هناحبس ربعو «شطعلا هب نوعفدتو هنوبرشت «بارش
 لمشيلو «ىولحلا داوم نم ةدامب ىلحم هذاختا لمشبيو «ايقسو اير هبرش لمشيل

 .هلك كلذ لصأ ءاملا نإف ءرمختملا ريغ موركلاو تابنلا نم نوكي ىذلا بارشلا

 تابن لك ىلع قلطي رجشلاو .4 نوميست هيف رجش هنمو © نأ - امهتيناثو
 ركذ دقو «ىمسي كلذ لكل اسرغ ناك مأ ءامكارتم ابح جتني اعرز ناكأ ءاوس

 .وهو «كلذ ىف ارعش ىواضيبلا

 ررض محللا اهماعطإ ىف ليخلاو رجشلا زع اذإ محللا اهفلعي

 سارغلا ال عرزلا وه ليخلا فلع ىف زعي ىذلا رجشلاف

 بلطت اهلعجو ءاهاعر اذإ ةيشاملا ماسأ نم 4 نوميست 9 :ىلاعت هلوق ىنعمو
 ءألكلا عطق نوكت ىتلا ةمالعلا ىهو «ةموسملا نم اهلصأو «ىعرلاو لكلا نكامأ

 .هل معنلا ىعرو

 .نوركشت لهف ءركشلا قحتست 3 معن بير الب هذه نإو

 :ىلاعت لاقف «ءامسلا ءام نم نوكت اميف لوقلا ىلاعتو هناحبس لصف دقو

 كلذ ي اذإ تارا لك نمو باَعألاو ليخلاو نوتيرلاو حلا هب مكل تبي

 . « 69 َدورُكَفتي موقل ةيآل

 عرزلا ءاملا اذهب مكل ىلاعت هللا تبني ىأ «ءاملا ىلإ دوعي 4 هبإ# ىف ريمضلا

 نمو «بانعألاو ليخنلاو «نوتيزلا عاونأ نم هوحنو «ءالكلاو بكارتملا بحلا وهو

 .تارمثلا لك
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 ا بحل

 عمج بانعألاو ,فورعم ليخنلاو «ةنوتيزل ىعمج سنج مسا نوتيزلاو

 (نمالك «تارمثلا لك ىأ «ةينايب اهنأ نظن اهيف (نم) 4 َتاَرَمَللا لك نمو ءبنع
 نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريحا ىلإ نوعدي ةَمَأ مكس نكتلو » :ىلاعت هلوق ىف
 نم نإ ىرشخمزلا لوقيو [نارمع لآ] 4 6:9 دوحلفملا مه ككلوأو ركدملا

 ضعب ىه ترثكو تربك امهم ايندلا تارمث نأل انه ضيعبتلا ركذو «ةيضيعبت
 .اهلك ةنحجلا ىفو «تارمثلا

 نم قشنت «ىونلاو بحلا قلاف ىلاعت هللا نأل ؛ةمعن هتاذ ىف تابنإلا نإو

 ناقيس هنم نوكيف ىلعأ ىلإ ىرجت ءادوع ىرلاب جرختقف هللا رمأب ةاونلا وأ ةبحلا
 نطاب ىف ىرجت ىتلا روذجلاو قورعلا هنم نوكتف لفسأ ىلإ قشنيو ءرجشلاو عرزلا
 ءوضلاو ءرجشلاو تابنلا عون بسح ىلع ليوط وأ ريصق دادتما ىلع ضرألا

 «ةرمشلا هب داري نأ امإ نوتيزلا نإو «قاروألاو نوصغلا نيوكت ىف نانواعي ةرارحلاو

 ضعب بسحيف ةنوتيزلا مادإ ءاملعلا سرديو «تايآ لك ىفو «ةرجشلا هب داري وأ

 «قلخ لك ىف ةمئاق ىلاعت هللا تايآ لازت الو «ناطرسلل ءاود اهيف نأ نيثحابلا

 .ميلعلا قالخلا وهو «نوفصي امع ىلاعتو هناحبس

 نإ ىأ 4 َنوركََتي مرَقَل ةيآل كلذ يف ّنِإ ) :هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخ دقلو

 «قلخلا ميظع ىلع تانيب تالاد تايآل ميكحلا قيقدلا ميظعلا قلخلا كلذ ىف

 موقل 9 «ىلاعتو هناحبس «ريبنخلا ميلعلا وهو «هرمأب اهريس ىتلا بابسألا ماكحإو
 .هعينص ماكحأ ىف نيربدتملا ركفت نوركفتي نيعمجتم سانأل ىأ .4َنوُرْكَفَتي
 .ىلاعتو هناحبس ءهلضف ىف نملا مظعو «همعن ميركو

 ىف همعن ددع دقو ءاهضعب وأ ضرألا ىف اهقلخ ىتلا ىلاعت هللا معن هذه

 :لئاق نم زع لاقف ءءامسلا ىف ناسنإلا ىلع همعن ىلإ هجتا مث ضرألا

 كلذ يف نإ هِرمأِب تاَرَخَسم موجنلاو رَمَقْلاو سمّشلاو َراَهّنلاو ليلا مككَل رْخَسَو )»
 . 4 09 ذولقعي موقل تايآ
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 لئلا
 أ بح

 امهلعجف ءانل راهنلاو ليللا للذ ىأ ءراهنلاو ليللا انل رخس ىلاعت هللاف

 ىفو ءاسابل ليللا ىمس كلذلو ؛رتاسلا ءودهلا نوكي ليللا ىفف «ةمعن امهتاذب
 «راهنلا لمعل مامجتسالا نوكي ليللا ىفو «حدكلا بسكلاو لمعلا نوكي راهنلا

 .رمثملا جتنملا لمعلا نوكي راهنلا ىفو

 هنم ومنت ىذلا نوبركلا نوكي ليللا ىفف «راهنلاو ليللا ىف رخآ رمأ كانه مث
 .اهتجاح نع هنم دئازلا ثفنتو قاروألاو راجشألا قورع

 ىف لخدت رصانع نوكي ام راجشألا ثفنتو «ةرارحلا نوكت راهنلا ىفو

 ءانكردأ ام اهنم ركذن معن وأ ةمعن راهنلاو ليللا ىف ناك اذكهو ء«ءايحألا نيوكت

 ميكحلا وهو «ىلاعتو هناحبس هللا انيلع اهب نم ةريثك معن نم ليلق ضعب وهو
 . ميلعلا

 دمت ءايض ىهو ةقرشم سمش نم راهنلا ىف نوكي ام هناحبس ركذ كلذ دعبو

 نم اهريغو «نوتيزلاو موركلاو ليخنلاو «تابنلا اهنم ىذغتي ىتلا رصانعلا لكب

 ءايتاذ نكي مل نإو ءرون نم هنم نوكي امو رمقلا مث «تاقسابلاو ماظعلا تاحودلا

 ىفو ءاهتاهمأ. نوطب ىف ةنجألا ىف ًاريثأت هل نأ عقاولاب تبثو «ةمعن هتاذ ىف وهف
 ميلعلا دنع كلذ رسو اهتدالوو اهلمحو ءاهروهطو اهثمط ىفو «ةأرملا ةايح

 .فرعتلاو ثحبلا ىف نوبئاد ءاملعلاو «ميكحلا

 راهّتلاو ليللا مكَل َرَخَّسَوطظ :ءامسلاب مدآ نبا ركف قلع دقو ىلاعت لاق اذلو
 . 4 هِرْمأب تارّخَسم موجنلاو رمقلاو سمشلاو

 الو «سانلل اهتاذب ةللذم تسيلف «سانلا عفانمل اهليلذت ريخستلا ىنعمو
 رمقلاو سمشلاف «مهعفانمل ةللذم اهلعج ىلاعتو هناحبس هنكلو اهيلع مهل ناطلس

 امهب ملعيو «لمكم ضعب وهو انركذ ام نوكيو «راهنلاو ليللا امهنم نوكي
 4 © ... باَسحْلاَو َنيِتَسلا َدَدَع اومَلعَل لِزاَنَم هرَدَقو ارون رَمَقْلاَو ... 3 باسحلا
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 .رحبلاو ربلا تاملظ ىف اهب اودتهتل موجنلا ىلاعت هللا رخسو

 ٍموقل تايآل كلذ يف ْنِإظ :هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متحن دقو

 ريخستو «ضرألاو تاومسلا قلخ نم هناحبس هركذ ىذلا كلذ ىف ىأ .4 نولقعي
 «قلاخلا ةدحو ىلع ةلاد تانيب تايآل «موجنلاو رمقلاو سمبشلاو «راهنلاو ليللا

 كاردإو «تاومسلا قلخ ىف مهلوقع نولمعي موقل «ةدابعلل قحتسملا هدحو هنأو
 هيلع انيفْلأ ام عبتن لب... 8 :مهتدابع ىف نولوقي الو ءدوجولا ةقيقح

 .[ةرقبلا] 4 090. . . انءابأ

 :هقلخ عيدب ركذ ىف لاق دقلو
 سوم 86ه

 ىنعملاو «لعافلا راركت ةين ىلع فطعلاو ءراهنلاو ليللا ىلع ةفطاع واولا

 «لاح 4ةهئاَوْلَأ اقلَتخم ط :ىلاعت هلوقو «عدبأو قلخ :أرذو .«أرذ ام مكل رخس»
 «دحاو ءامب ىقستو «تارواجتم ضرألا نم عطق وأ «ةدحاو ضرأ ىف رذبلاف

 فلتخم نذاويحلاو «هناولأ افلتخم عرزلا جرخي كلذ عمو دحاو دامسب دمستو

 :ىلاعت لاق امك «ناولألا فلتخم نوكي ةدحاو ةفطنلا نأ عم ناسنإلاو «ناولألا

 .[مورلا] 4 69... مُكناَوْلَأَو مكتنسْلا فالتخاو ٍضْرألاو تاَوُمّسلا َقْلَح هتايآ نمو )»

 ىلاعت هللا معنأ ناتايلج ناتمعن هيف «هناولأ افلتخم أرذ ام هللا ريخست نإو

 :هدابع ىلع امهب
 «فانصألاو عاونألا فالتخا ىلإ ءىموي ناولألا فالتخا نأ  .ىلوألا ةمعنلا

 كلذو ؛هماعط هنم نوكي كاذو ءهسابل هنم نوكي اذهف اضرغ ناسنإلل ىدؤي لكو

 .هداهجو هبرح ةادأ نوكي ام هنمو هتنيزو هئاثأ هنم

 لعجيو «نيرظانلل ةجهب هيف نوكي ناولألا فالتخا نأ  ةيناثلا ةمعنلا

 ديدح نم ضرألا ىف ىلاعت هللا اهأرذ ىتلا نداعملا نإو .جيهب رظنم تاذ ضرألا

 ةجهب اهيفو «ناولألا ةفلتخم ىه «تازلف نم اهريغو ةضفو بهذو ساحنو



 لحنلا ةروسريسفت 0#
 اللمع

 ا حل

 «سامو محف نم راجحألاو «ديدش سأب هيف ديدحلاو «سانلا عفانم اهيفو «ةنيزو

 هناحبس هللا متحخ دقو «ناولألا ةفلتخم ىهو مهعفانمل سانلل هللا امهأرذ امهريغو .

 هركذ ىذلا كلذ ىف نإ ىأ 4 نوُرْكَذي موَقَل ةيآل كلَذ يف نإ :هلوقب ةيآلا ىلاعتو

 نم ضرألا رهاظ ىلع امو «ضرألا نطاب ىف ناولألا فلتخم قلخو ءءرذ نم

 4 َوُرُكَذيِموقَل ا قلاخلا ةدحو ىلع تانيب لئالد تايآ هيف كلذ لك رامثو عورز
 .ضعبب اهضعب اهنوطبريو رومألاو ءايشألا نوركذتي ىأ

 ةيآلا ىف لاق «هماكحإو نآرقلا مظن عيدب ىف ىلاعتو هناحبس هللا نأ ظحاليو

 ةيناثلا ىفو ء«ريكفتلا ىلإ مهوعديل 4 نورك موق ةيآل كلذ يف نإ ط ىلوألا

 ىفو «مهئاوهأب ال مهلوقعب ريكفتلا نوكي نأ ىلإ مهوعديل 4 نولقعي موقل تايآل
 اهضعب رومألا طبرو «مهرابتعا ىلإ ةوعد نوكيل 4 َنورْكَذَي موَقل ة ةيآل : ةثلاثلا

 نم ضرألا اهتوتحا ىتلا هللا معن ىف رظنلا ىلإ وعدت تاقباسلا تايآلا تناك

 .هرمأب تارخسم موجنو ءرمقو سمش نم ءامسلا ىف ام ىلإو رامثو عورزو راجشأ

 هيف امو رحبلا ىف رظنلا ىلإ ةوعد ةيلاتلا ةيآلا ىفو ءءامسلاب ضرألا لاصتا ىف امو

 :هتاملك تلاعت لاقف معن نم

 اهتوسْْلَت ةّيلح هنم اوجرْخَتْسَتو ايِرَط امحَ هنم اولكأتل رحبلا َرَحَس س يذلا رهو )»

 . 4 69 نوركشت مُكّلعلو هلضف نم اوتو هيف رخاوم َكلُفْلا ىرتو

 هللا ناطلس نايبل لوصوملا ركذو «ىلاعت هللا ىلإ دوعي «وه# ريمضلا

 هيف امم مهنكمتو .مهعفانمل رحبلا للذ ىذلا وه هناحبسم هنأ ىلإ ةراشإللو «ىلاعت

 ”انيكمتو مهل ةمعن ناك مهل رحبلا هللا ريخست لب ءمهنكم ىذلا وه مهديص سيلو

 هيفو ةرشابم همحل ىلإ لكألا هجوو ,4 اًيِرَط امحَل هنم اولكأتل :هلوقو «مهعفن نم

 ناتتيم انل لحأ» رثألا ىف ىور اذلو ءاتيم لكؤي لب «ىكزي ال هنأ ىلإ ةراشإ

 4 اًيِرَط محل ل :هلوقب اضيأ ىلاعتو هناحبس ربعو ()(دارجلاو كمسلا نالالح

 .هجيرخت قبس )١(



 لحنلا ةروس ريسسفت ## 2

 1 ل

 ,رحبلا تاناويح هبشت تاناويح «كمسب سيل ام رحبلا ىف نآل ؛اكمس لقي ملو

 «ةسرتلا ىمسملا ىرحبلا ناوين اك «فولألا ىفكي مخض اهيفو لالح اهنأ رهاظلاو

 .ىرط محل اهلكو «كلذ ريغو ءرحبلا سرفو توحلاكو

 العف هنأل ؛ىرط محل هنأب رحبلا نم ذخؤي ىذلا محللا نآرقلا فصو دقو

 ش ىذلاو نيعم عضوم ىف وه لب ؛همسج ءازجأ للختي الو «ليلق همظعو «ىرط
 هنأب هفصو ىف ىرشخمزلا لوقيو .«افس» ةماعلا هيمسي ريغص ءىش همسج للختي

 اذإ هنإف ءرظن كلذ ىفو «نفعت اذإ راض هنأو «نفعلا عيرس هنأ ىلإ ةراشإلل ىرط

 ءابطأ هركنأ دقو ءهنم خسفتملا وهو ؛هنفعت ىف اراض نكي مل هيلع حلملا عضو

 .هوفرعي مل نإو ءايبط ارس هيف نأ اوررقو «هوئسحتسا لب هوحابأ مث اننامزو انرصع

 .هيف ام تملع دقو ءراض هنأل ؛ةيفنحلا خسفتلا مرحو

 اولكأتل هرخسو هللذ ىأ ةياغلا مال ىه « اولكأتل 9 :ىلاعت هلوق ىف (ماللا)و
 .اهريغو ءروشقلاب ةءولمم «ةريبك ةيئاذغ داوم هيفو «هجاضنإو «هديص دعب امحل هنم

 «ةفلتخملا رهاوجلل ءاعو رحبلاف ةبيط ةيئرم ةعفنم هيف ماعطلا كلذ ناك اذإو

 ةميركلا راجحألاب هنومسي ام ىهو « اًهَتوُسْيلَت ةيلح هنم اوجرخَتستو © :لاق اذلو

 نإو «لاجرلا نم نيهفرملا ضعبو ءاسنلا هب ىلحتي ام امهريغو ءدرمزو ؛ئلآل نم
 .ءاسنلاب اوهبشتي مل

 ىلحتلا ىلع هوساقو «مارح رهاوجلاب ىلحتلا نأ نيرسفملا ضعب مهوتو
 نأ ىور هنأ ىلع بهذلا ىلع روصقم ميرحتلا نأ راثآلا ىف تباثلا نكلو «بهذلاب

 دقلو لاوقألا ذاوش نم كلذ نإ :اولاق نكلو «ميرحت ال هنإ :لاق ةباحصلا ضعب

 بهذلا اومرحي مل ةباحصلا نم نيرشع كانه نأ «راطوألا لين» ىف ىناكوشلا ركذ

 ىبنلا ىلإ لوقلا اذه دنسأ نم ركذي ملو مه نم ركذي مل نكلو «ءلاجرلا ىلع



 لحنلا ةروس ريسفت 0 ل

 م١014 0 و ا
 ا حلل

 راجحألا نم اهريغو «توقايلاو درمزلاو ءىلآلاو رهاوجلا نإف نكي امهمو

 امك ادقع اهذختي نأ الإ اهميرحت تبثي مل اهوحنو نامرهكلاو ساملاك «ةميركلا

 .ءاسنلاب هبشتلل هركي كلذ نإف ءاسنلا اهذختي

 : ىلاعت هللا اهرخس ىتلا عفانملا نم ميركلا نآرقلا هركذ ىذلا ثلاثلا عفنلاو

 ىهو «ةرخام عمج «رخاوم 9 ,4 هيف رخاوم كلفلا ىرتو  :ىلاعت لاقف «كلفلا

 بكارملل الإ نوكي الو « عمسي توص اهل نوكي ىتح ءاملا بابع , قشت ىتلا ةنيفسلا

 بكارملا ىرتل كنإو «ةيعارش تناك ولو «ءايشألاو ةعتمألا لمحت ىتلا ةريبكلا

 ىف لقنتلا ةمعن ىلإ ةراشإ كلذ ىفو ةددعتملا ةفلتخملا عارشلا تاوذ ةيعارشلا

 دلب نم لاجرلاو عئاضبلا لقن ىف ساسألا نآرقلا رصع دعب نم تناك دقو «راحبلا

 نم اهنكمتو راحبلا ىلع اهئتطاوش رادقمب دالبلا نارمع ساقيل هنإ ىتح «ءدلب ىلإ

 اوغتبتلو 8 ءراحبلاب ناسنإلا عافتنا نايب هناحبس هللا ممع دقو ء«راطقألا ىف لاقتنالا

 لعف ىلع ةفطاع «اوفتستو إل لف ف راولا)و " ؛ىلاعتو هناحبس -. 4 هاف نب

 نم .اوغشيشلو «ضرألا راطقأ اوطبترتلو ميلقإ ىلإ ميلقإو دلب ىلإ دلبو ضرأ

 لقإ لك لقنيف «ضرألا راطقأ ىف هب ضافأ ىذلا هللا لضف اوبلطتل ىأ ءهلضف

 .ةدشلاب بلطلا :ءاغتبالاو الا ىلإ هلا لضف نم ضيفي

 ل امك هنو نيحو حيرت نيح نامسج اهيف منا أ اك اظل دن

 طبرت ىراوجلاف [ىروشلا] 44 69 مالعألاك رحبلا يف راوجلا هتايآ نمو : ىلاعت

 .نوكيس ىنأو ناك امثيح ناسنإلا هيخأب ناسنإلا طبرتو «ضعبب اهضعب ضرألا

 ةرهاظلا معنلا هذه مكيلع غبسأ ىأ #2 نوركشت مكلعلو :ىلاعت لاقو

 . [ميهاربإ] 4 0 ديدشل يباذع ّنِإ مترفك نئلو مكنديِزَأل متركش



 لحنلا ةروس ريسفت اه 0 .

 اولا لل
 2 ١ كاع

 اذهو ىرخأ ىلإ ةمعن نم هقلخ ىلع ىلاعت هللا معن بئاجع نآرقلا لقني

 ليخنلاو نوتيزلاو تابنلا ركذو ماعنألل ركذ نمف نيوكتلا بئاجع هيف اضيأ

 هناحبس لقتناو ءاهيف ىرجي نوحشملا كلفلاو اهتاريخو راحبلا ركذ ىلإ لاقتنالاو

 :لئاق نم زع لاقف ءاهعبر لغشي وهو ءاهسباي ىلإ ضرألا ءامو راحبلا نم

 . 4 © َنودَتهت مكّلعل البسو اراهنأو مكب ديمت نأ يساور ضرألا يف ئقلأو )ف

 تناكو ءاهعابرأ ةثالث راحبلاو اهعبر وه ضرألا نم سبايلا ءزجلا نإ انلق

 نم ةلقان نوحشملا كلفلا اهيف ىرجي راحبلاف ءاهءازجأ لصتل عاستالا اذه ىلع

 اهتزجل الوهجم ضرألا نم اءزج نأكو «بونجلا ىلإ لامشلاو «برغلا ىلإ قرشلا
 ءاملاو «ءازجألا تلصتاف ترج ء«رحبلا ىف ةيراج هتفشكف' سباي امهالكو ءرخآلا

 .لاصتالا ليبس

 نم بلطيو ىغتبي عفانمو تاريخ نم ءاملا ىف امع هناحبس ملكت نأ دعبو

 هناحبس هللا اهلعج ىتلا لابجلا ركذو «ءاملا لباقم ىف ةسبايلا ضرألا ركذ هللا لضف

 عمج 4 يساور 9 .4 يساور ٍضرألا يف ىقلأو :هناحبس لاقف اًداتوأ ىلاعتو

 ,خماش عمج خماوشك لعفي ال امم افصو ناك اذإ لعافل نوكي لعاوفو «سار

 «لعجو ءأشنأو قلخ اهانعمو 4 ىَقلَأو 98 :ىلاعت لاق دقو «لابجلا ىه ىساورلاو

 حفسلا ىف نوكي ىذلا بارتلا سنج نم تسيل اهنأ ىلإ ةراشإلل «ىقلأب ربع نكلو
 ودبي املو ةوقلا هذه نم اهل املو ,ةراجح اهلاوحأ رثكأ ىف اهنوكو اهتوق ثيح نم

 ضرأالا تتبث اهنأكف «تبثملا تباثلا وه ىسارلا نأل ؛ىساور اهنأك تناك ةليقث اهنأ

 ضرألا ديمت الثل تايسارلا لابجلا هللا ىقلأ ىنعملو ,برطضتو ديمت نأ نم

 اهتتبثو اهتسرأ ىساورلا نأ نيلاحلا ىلع ىنعملاو ؛ءبرطضت نأ فوخ وأ ؛برطضتو
 ىف لبسلا كلذكو «سبايلا نم ءزج راهنألاف ,4ًالبسو اراَهْنَأو :ىلاعت لاقو

 اراهنأ ضرألا نم سبايلا ءزجلا ىف لعج ىلاعت هللا نأ ىنعملو «ىراحصلاو ضرألا

 ىف عبني" :ريثك نبا كلذ ىف لوقيو «دابعلل اقزر ناكم ىلإ ناكم نم ءاملاب ىرجت
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 لابجلا قرتخيو رافقلاو ىراربلاو عاقبلا عطقيف «رخآ عضوم هلهأل قزر وهو عضوم

 .«هلهأل رخس ىذلا دلبلا ىلإ لصيف ماكآلاو

 لزنت ضرأللا داتوأ اهنأ امك لابجلا نأ ىلإ ةراشإ لابجلا دعب راهنألا ركذ ىفو ٠
 ةلجدو لينلا رهن ىف ىرت امك ء«راهنألاو نايدولا ىف ىرجتف ءراطمألا اهقوف نم

 .اهريغو تارفلاو

 اهيف انلعَجَو ... )» :ىلاعت لاق امك نورئاسلا اهيف ريسي اقرط ىأ :4ًالّيسَو ف
 4 نودتهَت مُكّلعْل » :هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخو [ءايبنألا] 409 .. . البس اجاَجف

 اهيرجمو ,معنلا حنامب اوئمؤتو , لطابلا اوكرتتو قحلا اوكردتو اودتهت نأ ءاجر ىأ

 .هظفاحو «هئلاكو نوكلا قلاحخو

 :هناحبس لاق مث

 .4 9 َنوُدَِهَي مه مجئلابو تامالعو

 افيرعتو ءادودحو نكامألل تامالع نوكت راهنألاو لبسلاو لابجلا نأ ىأ

 ىلع ةفوطعم .4 تامالعو 8 :هلوقو ءابرغو اقرش اهدودحو «دالبلا نكامأب

 ىف اهتالقنتو «ءامسلا ىف اهعقاومو موجنلا نأ ىأ 4 نودتهي مه مجنلابو 9

 موجنلا عق ةاومب ىعقاو ملع ىلع برعلا ناكو «العف رئاسلل تاماللع اهتارادم

 نإو «مجنلا .ميدقتب مجنلاب مه ءادذتها هناحيس دكأ دقو .«مهرافسأ ىف اهب نوعفتني

 .هيلإ ىلاعت هللا ىده كلفلا ملعل لصأ كلذ

 سانلا بطاخي هللا نأل ؛ةبيغلا ىلإ باطخلا نم ىلاعتو هناحبس تفتلاو
 موجنلا امأ  عيمجلل تبثتو «عيمجلا معت ىهو «معنلا هذه ركذ دقو .مهيلع معنلاب

 .ميهبلا ليللا ةملظ ىف نورئاسلا الإ اهب ىدتهي ال اهيدهو اهعفن مومع عمف

 .ضعب نود ضعبل اهيف ىسحلا عفنلا ناك ولو ةرقتسملا ةتباثلا قئاقحلل



 لحنلا ةروسريسفت ا## و

 1 يي

 قلاخلاو قلخلا نيب هباشت ال

 :ىلاعت لاق

 نإَوأ 0 يرو رون سباق 2 ع أ مك ول نم

 0 يحب روفمل لج طا أ ارث

 َنوُعَدي لاو از رونليهتامو تورفام لسيما
 م 9 توفوا نوفل نأ دود نم
 ديو هلإ حقل( وتعب نايأ ورعد امو 1
 5250 0 2 الاب نوبمْوبال بلا
 0 اهو روب مم جنح

 ل دامك لِاَدِإ واو تدرك الآ بي
 م راو ارلمحيل 3 تيوب
 لأ عزمي هوب سر دك 20
 اه ترئرربإم اك

 هذه عمو .هقلخ ةمعنب عتمتي هلك دوجولا نأو «هقلخ ىلاعتو هناحبس ركذ

 ىنب ىتأو «راهنلاو ليللاو رمقلاو سمشلا هل رخس ذإ ناسنإلل امعن قلخ «ةمعنلا

 ءرحبلاو تارمثلا نم هريغو «نوتيزلاو تابنلاف ءهولأس ام لك نم ناسنإلا

 .هرخآ ىلإ ىرط محل نم هيف امو «كلفلاو

 ءاكيش كلمي ال ام هناحبس هتدابع ىف هللاب نوكرشي كلذ عمو ءاذه لك

 نأل ؛كلذب مهركذيو «رمألا اذه ىف لقعلا لالض ىلإ ىلاعتو هناحبس هبن كلذلو

 احا



 و لحنلا ةروس ريسفت 1#

 زا <

 ركذتلا ىلع ناسنإلا لمحب ةرطفلا هذه هناحبس ريثتسي اذلو ؛هلنم رفنت مهترطف

 : هناحبس لوقيف

 . 4 09 َنوُرْكَذت الأ قلخَي ال نَمَك قُلخَي نِمفَأ )>

 اولعجف راجحألا اودبع العف مهنأل ؛عقاولا راكنإ ىنعمب ىراكنإ ماهفتسالا

 وه ذإ هيف ةايح ال تيم قولخم هتاذ وهو ءائيش قلخي ال نمك دوجولا قلخ نم

 نوكي هنأل ؛خيبوت عقاولا راكنإو ءهراجحألا نم رجحو تادامجلا نم دامج

 ريغ ارمأ نولعفي مهنأب ارارقإ مهنم باوجلا نوكيف «لوقعم ريغ عقاو نع اًماهفتسا
 . لوقعم

 هنإف ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل 4« قلْخَي نَمَفَأظ :هلوق ىف (ءافلا)و

 دوبعملا وه نوكي كلذبو «سفنألاو معنلاو ءايشألا قلاخ ىلاعت هللا نأ ىلع بترتي

 «قولخملاك قلاخلا نوكي نأ وهو ءاعقاوو «ءالقع ركنتسملا رمألا ناك الإو ءهدحو

 اينايب لوقلا قحف «ميدقت نع ةرخؤم ءافلاو «قلخ ام رغصأك قلاخلا نوكي نإ لب

 لمجلا ىف ةرادصلا هل ماهفتسالا نكلو ,قلخي ال نمك قلخي نمأف نوكي نأ

 واولاو «ماهفتسالا فرح دعب تءاج ءاف لك نآرقلا ىف كلذكو «ءافلا ترحخأف

 .كلذك ةفطاعلا

 :ىتأي ام ىماسلا صنلا ىف ظحاليو

 ىلع ةلادلا (نُم)ب اهنودبعي اوناك ىتلا راجحألا نع ربع ىلاعت هللا نأ :الوأ

 اهودع مهنأل كلذ ناكو «قلْخَي أل نِمَك َقْلْخَي نَمَقَأل :هناحبس لاقف «ءالقعلا

 نألو «مهمعزل ةقواسم ريبعتلا ناكف «ءالقعلا ةلماعم اهنولماعي مهنأكف ءةدوبعم

 دقو «ءالقعلا هيفف ىحيسملا ثولاثلاك «ءالقع نودبعي هللا ريغ نودبعي نيذلا ضعب

 .قولخملاو قلاخلا نيب اهودارأ ىتلا ةيوستلاو «ةلكاشملل كلذ نوكي دقو «اوكر شأ

 ىلع يشم نم مهنمو نط ىَلَع يِشْمَي نم مهْنمَف ... )9 :ىلاعت هلوق لثم كلذو
 هللا نإو [رونلا] 4 62 ... ءاَشي ام هللا لحي عَبرَأ ئَلَع يشْمَي نم مهْنمو ٍنْيَلِجِ

 لجرأ مهلأ :ىلاعت هلوقك «ءالقعلاك اهيلع ريمضلا ديعي ةيآ نم رثكأ ىف هناحبس
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 أ بحل

 مهتاراجم نم عون وهف «[فارعألا] 4 659 اهب نوُشطَْي ٍديَأ مهل مأ اهب نوشمي
 وأ قلخخ نم نود مه لب ءطقف قلخ نمك اوسيل مهنأ ةنزاوملاب ةجيتنلا نوكت ىتح
 .مهنودبعي نم نود ىرحألاب

 هبشي نأ ال قلاخلاب مه اوهبشي نأ ناك نايبلا قايس نأ ىرشخمزلا ركذ دقلو

 نأ «كلذ نع باجأ دقو «قلخي نمك قلخي ال نمفأ لاقي ناكف مهب قلاخلا
 نمض ىف هولعج مهنأكف «قولخملاو قلاخلا نيب ةاواسملا ىلإ هجوم راكنتسالا
 ناكف «قلخلا نايب ىف لوقلا قايس نأب اضيأ كلذ نع باجي دقو «تاقولخملا

 ةلزنم ىلإ دهانت ال ىتلا هتبترم نم هنولزني مهنأكو ءالوأ قلاخلا ركذي نأ هبجوم

 .راكنتسا عضوم هتاذ ىف اذهو «قولخملا

 ليق ام انه (ءافلا) ىف لاقي « َنوُرْكَذَت الَقَأ :هلوقب ةيآلا هناحبس هللا متخيو
 عوقولا راكنإل ماهفتسالاو 4 َقْلْخَي أل نَمَك قْلَحَي نَمَقَأ» :ىلاعت هلوق ىف (ءافلا) ىف
 ةلفغ نم راجحألا ةدابع نأ ىلإ ةراشإ هيف 4َنوركَدَت القأ» ريبعتلاو «خيبوتلا عم
 «ةينادحولا وهو لقعلا مكح ىلإ هبنتت ىتح «ةلفغلا بهذتو ركذتت اهنإو «لوقعلا

 «ةمات ةلفغ ىف لقعلا لعجت ىتلا ماهوألا ةرطيس نم ناثوألا ةدابع نأل ؛قح كلذو

 . ىراصنلا ضعب دنع روصعلا هذه ىف ىرت امك

 . 4 69 ميحر روع هللا نإ اهوصخت ال للا ةمعن اودعت نإو )»

 نيبو «ناثوألاو معنملا نيب ناثوألا ةدبع ىوس فيك ىلاعتو هناحبس هللا نيب
 اوركشي نأ لدبف «ةرطفلا نع اولفغو لوقعملا اوزواجت دق مهنأو «قولخملاو قلاخلا
 .اهورفك ةمعنلا

 دعلا اهطبضي نم رثكأ ىلاعت هللا معن نأ كلذ دعب ىلاعتو هناحبس ركذ.دقو
 ملعي ال ىصحي الام نإف ةقاطلا ردق ىلع ركشلا ةبجاو اهنإو ؛ءاصحإلاو

 .ملعي ام ردقيو «ملعي نم الإ ركشلا عيطتسي الو «ناسنولل
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 الو ءاهوصحت ال ددعلاب هللا معن اوفرعت نأ متدرأ اذإ ىأ .4اودعت نإو»

 بيغلا ىف تنأو كئاذغ ىفو ؛ةمعن ىف كمأ نطب ىف كنوك ىفف ءاهوطبضت

 ةقّلخم ةغضمف «ةقلع ىلإ ةفطن نم كمأ نطب ىف كلقنت ىفو «ةمعن ىف نونكملا

 راصبألاو عمسلا كل لعجو دوجولا ىلإ تجرخ اذإو «ةمعن ىف ةقلخم ريغو
 تنأف موجنلاو رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليللا كل رخس اذإو «معن ىف ةدفقألاو

 مويقلا وهو «ىلاعت هللا معن ىف تنأ كتايح لك ىف اذكهو «معن ىف رومغم

 غلبت الأب ىرحأ متنأف ءمكتقاط اهغلبت ال معنلا هذه ةفرعم تناك اذإو

 همعن ءاصحإ نوعيطتسي ال سانلا نأ نايب دعب ىلاعت لاق اذلو ؛اهركش مكتاقاط

 نم ةرفغملا تناكف ء«هتمحرو هترفغم هناحبس دكأ 4 ميحَر روُفعَل هللا ّنِإ» :مهيلع

 اميفو نوقيطت امو نوفرعت اميف الإ ركشلاب مكبلاطي ال هناحبس هنإ ذإ «ةمحرلا
 ' نيليلجلا نيفصولا نيذه هناحبس دكأ دقو «ىلاعتو هناحبس ريثك نع وفعي نوفرعت

 .ريدق ءىش لك ىلع هللاو «ماللابو «ةغلابملا ةغيصبو «ةدكؤملا (نإ)ب الوأ

 ؛«ةمحرلا هتدارإلو «ةرفغملا هبحل اهريخخ ىف بولقلا بساحي ىلاعت هللا نإو
 :لئاق نم زع لاق اذلو ؛ىسملاو نسحملا ىواستي اليكلو «هلدعلو

 . 4 69 نونلعت امو نورس ام ملعب هللاو»

 مكبساحي وهف «ناميإلا لهأل بيرقتو «كرشلا لهأل ديدهت اهيف ةرابعلا هذه
 «لمع اهبحصي تاينو دئاقع نم نورست امو «لامعأ نم نونلعت ام ىلع هناحبس

 ام مكل رفاغ هنإف همعنب ساسحإلاو هب كارشإلا مدعب قلاخلا ركش ىلإ متهجتا نإف

 نأ متممهو ءهومتيونو ريخلا متررسأ نإو «بيرق نع متبت اذإ هنع نوبوتتو نوبكترت

 نوبساحت ال رشلل ةبسنلابو «تائيسلا نبهذي تانسحلا نأل «مكل رفاغ هنإف هولعفت

 ال هّللا نإ :ىلاعت لاق امك «هريغ ةدابعو كرش نم هنودقتعت امو «نولعفت امب الإ

 ال نارفغلا نآل ؛[ءاسنلا] 4 069 ... ءاشي نمل كلذ وذ ام رفْغيو هب كرشي نأ رفغي
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 ناك ءهدحو هللاب نمآ نمف ءهدحو ىلاعت هللا ةيهولأب ناميإلا ةرئاد ىف الإ نوكي

 ءىش لكب هللاو ءريدجب سيل هنإف «هريغ هللاب كرشأ نمو «نارفغلا ةمعنب اريدج

 :لاقف .«مهتادوبعم ىف قئاقحلا ضعبب ىلاعت هللا حرص دقو

 . هو وقيمه انه نولي الهلا نوذ نم نوُعَْي نيذلاو)

 ىتلا تادوبعملا نأ ركذ كلذ لكدعبو «قلخي ال نمو قلخي نم نيب قرفت ىتلا ةلداعلا

 ةفطاع واولاف- .4 نوعدي نيذّلاو » :لاق اذلو ؛ائيش قلخت نأ نكمي ال اهنودبعي

 نع ىلاعتو هناحبس ربعو © 69 نونلعت امو نورست ام ملعي هّللاو إ» :ىلاعت هلوق ىلع
 نم مهماهوأب اهنوطعي ذإ مهريكفت ىف مهل ةاراجم ءالقعلل ىه ىتلا نيذلاب ناثوألا

 نوقلخت ال ىأ .مومعلل هيف ريكذتلا 4« ائيش و ىالقعلا نم ىلعأ وه ام تافصلا
 متو 1

 اهيأ ايد : قلطملا مهزجع ريوصت ىف ىلاعت لاق دقلو .ءناهو رغص امهم ءىش ىأ

 اوُعَمَتجا ولو ابا اوُْلْخَي نأ هللا نود نم نوعدت َنيذّلا َنِإ هَل اوعمتساف ْلْثم برض سائلا
 للا اورق ام 20 ُبوُطَمْاوبلاطلا فم هم هوي اني بالا مُهيسُي نو
 1 1 1 مب ا د يب دعه 6ه 2<

 «لابجلا اروخص نم تحئت راجحأ اهنإ [جحلا] 4« 09 زيزع يرقل هللا نإ هردق قح

 4 69 نولمعت امو مُكَقَلَح هّللاو 62 ثوتحنت ام نودبعتأ لاق 9 :ىلاعت لاق اذلو

 . [تافاصلا]

 : لئاق نم زع لاقف «مهناثوأ نم اقلخ نسحأ نيكرشملا نأ هناحبس نيب دقلو

 . 4 69 نوعي َناَيَأ نورعشي امو ءايحأ ريغ تاومأ )

 ىهو اهنوعدي ءالهجلا ءالؤهو «ةايحلا هيف ىرجت ال دامج ةراجحلا هذه

 ةفوصوم تناكو ىأ .4 ءايحأ ريغ تاومأ » ءاهنودبعي اهنوعدي ىنعمو «راجحأ
 «ءايحألا ىف ىرست امك ءاهيف ىرست حور اهل سيل ةايحلا ةلقاف اهنأل ؛؟توملاب

 ةايحلا دقف ىذلا ىحلل نوكي توملا نأل ؛زاجم نم ولخي ال تاومأب اهنع ريبعتلاو
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 كرحتي ال دامج اهنأل نكلو ءاتيف ءادتبا هلخدت ال امع لاقي فيكف ءاتابن ناك ولو '

 اذه ىلإ ريشي «ءايحأ ريغ :هلوقو «تيمب هنع ربع ةكرح هيف ىرجت الو «ةدارإلاب

 . طق ةايحلا هيف ىرجت ال دامج هنأ ىأ «ىنعملا

 ديعأو «ناثوألا ىلإ دئاع ريمضلا « نوعي َناَيأ نورعشي امو 8 :ىلاعت هلوقو
 نوفلدزيو «مهمعز ىف لقعتو كردت ةهلآ اهدع ىلع ايرج «لقاعلا ركذملا ريمضلا

 .نوعديو نوبرقتيو ءاهيلإ

 رعشت ال ىهو ءاهنم ريخ ءاجر ءاهنودبعي ناثوألا هذه نأ اذه ىلع ىنعملاو

 . ثعبت ناكم ىأ ىف وأ ثعبت ىتم

 «ةدابعلا ىلع باوثلاب ءازجلا ىلع ةردق هذنع نوكي دبعي ام نأ ىضتقي اذهو

 .رشلا وأ ريخلاب ىراجتو ثعبت ىتم رعشت ال هذهو ءاهكرت ىلع باقعلاو

 ام ىأ ءاهنودبعي ىأ اهنوعدي نيذلا ىلع ادئاع ريمضلا نوكي نأ حصيو

 « ثعبلا نوركني مهو .ةلاحم ال تآ ثعبلا نأ عم ,نوثعبي نايأ دابعلا كئلوأ رعشي

 ىدأ ىذلا وهو نيبملا لالضلا وه ثعبلاب رفكلاف «ءاهب اونمآو ةراجحلا اوعد كلذلو

 . ةفلتخملا لالضلا عاونأ نم ةرئاكتملا عاونألا هذه ىلإ

 ةيآلا هذه ىف سيل توملا نأ وهو «هتهاجو هل رخآ ًريسفت ركذن نأ بجيو

 ذإ ؛ىح ريغ تيم كرشملاف ءاهنودبعيو اهنوعدي نمل فصو وه امنإ راجحألل افصو

 ربع دقو «ىح ريغ هنأب حيرصتلا ناك اذلو ؛تيملاك وهف «هل اهيف عفن ال هتايح نإ

 امك «ىح هنأب ناميإلا ىلإ كرشلا نم جرخي نمعو تيم هنأب كرشملا نع نآرقلا

 يف لَكُم نَمَك ساّنلا يف هب يشُمَي , ارون هَل انلعجو هانيِحَأف تيم ناَك نم وأ إ» :ىلاعت لاق

 .[ماعنالا] « 69 َدوُمعَي اوُناك ام َنيرفاكل نيو كلذ اهم جراب سيل تاَملُظا
 اتاومأ نوكرشملاو اتوم كرشلا نوكي كلذبو ءاتيم كرشملا ىلاعت هللا ىمسف

 ىلع ةدوعلا ىف ارهاظ « نوثعبي َناَيَأ نورعشي امو» :هلوق نوكيو ءءايحأ رنيغ

 . ملعأ هّللاو «نيكرشملا
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 ءاهيف بير ال ىتلا ةجيتنلا ررقت ةنيبلا تايآلاو ء؛ةعطاقلا نيهاربلا هذه دعب

 : ةينادحولا ىهو

 . 400 ريكس مو رك هنوف حالا نوال نيا دحر ذلمُكهلإو
 ال ةجيتنلا ةلزنمب اهنأل ؛اهب ةلوصوم ريغ اهلبق امع ةلصفنم ةلمجلا هذه

 « ببسملا ةلزنمي كلتو « ببسلا ةلزنمب ىهو اهتجيتن كلتو «تامدقم ىهف «ءاهقبس

 هل كيرش ال دحاو هلإ وه نونمؤملا اهيأ مكدوبعم هانعم نيبطاخملا ىلإ هلإلا ةفاضإو

 ىف دحاولا وهو «هاوس قلاخ الف « قلاخلا هدذحو هنأل ؛ ةيهولآلا ىنعم ةقيقح ئف

 ال هتدابع ىف ادحاو نوكي نأ بجي كلذب هنإو «ءىش هلثمك سيل .هتافصو هتاذ

 .هيلإ الإ أجلي الو «هاوس دبعي

 اذه 4 ةركدم مهبولق ةرخآلاب نونمؤي ال نيِذّلاَف  :كلذ دعب هناحبس لاق دقو

 كلذ ببس نأ ركذف «ءكرشأ نم كرش وأ ءرفك نم رفك نايبل قبس ىماسلا صنلا

 ىلإ ىدؤي ةرخآلاب ناميإلا مدع نأ هناحبس ركذف «ةرخآلاب نونمؤي ال مهنأل

 : نيفصو

 .ةركنم بولقلا نوكت نأ لوألا فصولا

 هنأو «ةرخآلاب ناميإلا مدع نأل كلذو «نوربكتسم مهنأ - ىناثلا فصولاو

 قلخ ناسنإلا نأ بسحي صخشلا لعجي باقع الو باسح الو روشن الو ثعب ال

 ابلاق نوكيف «هأاوس عاتم الو عاتملا ىهو «ةايحلا ىه ايندلا ةايحلا نأو ءاثبع

 الو «هتألمو هتقرغتسا لق تايسح نم اهيف امو ايندلا ذإ ءامئاد ادحاجو « قئاقحلل

 ةلاسرلاب الو «هللاب نمؤي الف ءسوسحملل الإ ركنم هبلقف هسفن ىف اهريغل عضوم

 . ةيهلإلا

 «ةايحلا هذهب رتغا نمو ءرورغب مهيلدت ايندلا نألف «نوريكتسم مهنأ امأو

 ئغطيل ناسنإلا ْنِإ ًالك إ» :ىلاعت لاق امك «ربجتو ربكتساو ىغط اظح اهنم ىتوأو

 . [قلعلا] 4 0 ئنغَتسا هآر نأ 22
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 ا رس

 حيتافم هبلق ىف قلغنت هنإف «رابكتسالاو راكنإلا هتعيبط نم ناك نمو
 . ةيادهلا

 اذإ ىنعملاو ءحاصفإلا ءاف ,4 ةرخآلاب نونمّؤي ال نيِدّلاَفط :هلوق ىف (ءافلا)و
 .ةرخآلاب نورفكي مهنأب بيجأف ؟نورفكي اذاملف دحاو هللا ناك

 ال ءسوسحملاب الإ نونمؤي ال نيذلاف «بيغلاب ناميإلا وه ناميإلا ساسأو
 تافص ىلوأ نأ هناحبس ركذ اذلو «ةيهلإلا ةلاسرلاب الو ةكئالملا الو هللاب نونمؤي

 مهاَنقزر اممو ةالّصلا نوُميقُيو بيغلاب نوُنمْؤي نيذّلا ا :ىلاعت لاقف «بيغلاب نينمؤملا

 .[ةرقبلا] 4 0 نوقفني

 :لاقف هناحبس هملع ةعس ىلاعتو هناحبس ركذ دقلو

 . 4 09 نيربكتسملا بحي ال ِهّنِإ نونلعي امو نورسي ام مَع هللا نأ مرج الإ»

 «ةركنم مهبولق ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا نأ هناحبس نيب ةقباسلا ةيآلا ىف

 ىلاعتو هناحمبس نيبي انهو «دوحجو ناركن مهربخمو مثإ مهرهظمف نوربكتسم مهو

 ام ملعي هللا نأ مرج الإ :مهرهاظمو مهلامعأ هنم ثعبنت ىذلا مهنطاب ملعي هنأ

 موي اهب مهيزاجم وهو «مهرومأ نم ةيفاخ هيلع ىفخت الف 4 نونلعي امو نوّرسي

 نأ ىرشخمزلا ركذ 4 مرج ال9 ءهورتس ىذلا مهرمأ فشاكو ؛هوركنأ ىذلا ةمايقلا

 الو «هنوفخي ام ىأ نونلعي امو نورسي امب ىلاعت هللا ملع ديكأتل ىهف «اقح» اهانعم

 «مهتنع رادقم ىلع لدت صاعم نم هب نورهجيو نورهظي امو «هب نوقطني

 . قحلا مهتهباجمو

 بسك مرج ىنعم نأل ؛مهل در اهيف «اقح» ىنعم اهيف مرج ال نإ :لوقنو

 ةموتكملا مهلامعأل ةرمث الو ءمهل بسك ال ىنعملاف «ىفنلا ىلع لدت (ماللا)و
 رابكتساو «بولقلا راكنإ نم نولعفي اميف مهل بسك ال ىنعملا نوكيو «ةرهاظلاو

 كبَر نع بزعي امو ... 9 ءاونلعأ امبو اورسأ امب مهبقاعي ىلاعت هللا نأل ءسوفنلا

 . ملعأ هللاو «[سنوي] 4 59 ... ءامّسلا يف الو ضرألا يف ةَرَذ لاقثم نم



 لحنلا ةروسريسفت #8 م

 اا أت

 ام لكو كلذ لمشي لب بولقلا راكنإ ىلع رصنقي ال 4نورسي اَمإ» نإو
 لَ ىبنلا ءاذيإ هب نودصقي ركم نم نوركمي امو ءرش نم نوربدي امو نوتيبي
 ةدناعمو لطابلا ىلع رارصإلاو ةدناعملاو «نايصعلاب ةرهاجملا لمشي « نونلعي امو

 .نينمؤملل ةزعلا ديري هللاو «مهل ةلذلا ةدارإو نينمؤملا لاتق لمشي امل هلهأو قحلا

 ىلإ ريشي ىهو 2« نيربكتسمْلا بحي ال هّنِإ» :هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخو

 ةربكتسملا سفنلا نأل كلذو ءرابكتسالا نم راكنإلا اذه نأو .مهل ىلاعت هللا باذع

 عضاوتلا نأل ؛ناميإلا نوكي عضاوتلاو عوضخلا عمو «قحلا نعو سانلا نع ةيلاعتم

 ىلاعت هللا بح مدع ىنعمو «هلخديف قحلل بلقلا عاستا هعم نوكي ةفص ريغ نم
 دعب املكو «ىلاعت هللا نع ديعب ربكتسا هنأل لب ءهيلإ ابيرق هنم ايناد نوكي ال هنأ

 .هبلق نئمطي الو «هركذي الو هلالجب رعشي مل ىلاعت هللا نع

 ال مهنأل ؛مهل رفغي الأ «نيربكتسملل ىلاعت هللا بح مدع ىلع بترتي هنإو

 ةعارضلاو «هناحبس هيلإ عوجرلا ىلع للدت ةبوتلا نأل ؛ةرفغملا باب ةبوتلاو «نوبوتي

 ناعمتجي ال ناضيقن ةبوتلاو ربكلاو «ىلاعتو هناحبس هيلإ لسوتلاو «ىلاعت هللا ىلإ

 .نمؤم بلق ىف

 ىلاعت هللا لاق اذلو ؛هنوديري الو «هنوكردي ال قحلا نع نوربكتسي مهنألو

 : مهيف
 ٠ َنيلّوألا ٌريطاسأ اوُناَق مكبر لزنأ اذام مهل ليق اًذِإَو 62 6 .

 نم ةروطسأ هنأ الإ هصصق ىف الو ءاصصق الإ نآرقلا ىف نوري ال مهنأ ىأ

 ام كاردإل مهلوقعو مهرودص اوحتفي نأ نع مهرابكتسال كلذو «نيلوألا ريطاسأ

 اوتآي نأ نع نوزجعي ىتلا نايبلا بيلاسأ نأ هيف امو «ماكحأ نم هيلع لمتشا

 اهوكردأ اذإو ءاهوكرديل قئاقحلا ىلإ هاجتالا نم مهعنمي مهرابكتسا نإ ءاهلثمب

 .اهل اوعضخ



 لحنلا ةروس ريسفت /

 م١7 للم
 ان بحل حجل

 ال ىتلا ثيداحألا ىه ةروطسألاو «دربملا لاق امك ةروطسأ عمج ريطاسألاو

 ةنسلأ ىلع ءىجت ىتلا رابخألا وه وأ ؛ةيلستلل لاقتو اهل لصأ الو ءركف اهطبري
 ىف ام ملعف «سراف ىف ناك ثراححلا نب رضنلا نإ :ةريسلا ىف اولاقو «ناويحلا
 اوُلاَقو ١ :نيلوألا ريطاسأ هذهك وه كي دمحم مالك :لاقف «ةنمدو ةليلك باتك
 . [ناقرفلا] 4 20 ًاليصأو َةَرْكب هيلع ئلمت يِهف اهب َنيلَوَألا ريطاسأ

 لوهجملل ىنبم (ليق) هيف 4 مكبر لزنأ اَذاّم مهَل ليق اًذِإوإ» :ىلاعت هلوقو
 ءهعم نم وأ ٌةَِكَي ىبنلا لئاقلا نوكي نأ حصي ؟فذحو لهج ىذلا لعافلا وه نمف

 قوف وه ىذلا نايبلا هوجوو هيناعم كاردإو «لمأتلا ىلإ مهوعديو «مهادحتي هنأكو

 انركذ امك رابكتسالاو «ةربكتسم ةضرعم مهبولق نكلو .مهراظنأ هجويو ءرشبلا
 ريطاسأ 8 نوبيجي اذلو «قحلا كاردإ نع الفاغ لقعلا نوكيف «كاردإلا كلاسم دسي

 ىلإ اورظن مهنأكو اهققحي عقاو الو اهل لصأ ال ىتلا مهئيداحأ ىأ :«4نيلوألا

 نع نيفرصنم اولاق ام اولاق لب .هفصوب هوفصي ملو «نآرقلا ىف ميكحلا صصقلا
 ىلإ ةوعد نم هيف ام ىلإ اورظني ملو ءهيف ربعلا عضومل نيكردم ريغ «قحلا
 مهايند ىف مهحلصت ةيعرسش ماكحأ نم هيف امو «كرشلا نالطبو ءديحوتلا

 . مهترخآو

 ىلاعت هلوق نوكيو ءهعم نمو «ِّْكلَت ىبنلا وه فوذحملا لعافلا نأ ىلع اذه

 مهلمحيل هتقيقح ىلع انه ماهفتسالاو «ميكحلا نآرقلا هب دارملا 4 مكبر لزنأ اَذاَمإ»
 .ريدتلاو ركفتلا ىلع

 ام ةقيقح نع نولءاستي مهنأكو ءضعبل مهضعب رافكلا نم نوكي نأ حصيو
 نكمي ام وأ «نيقدصملا ىلع هب اودري نأ نكمي امو ,«مهرظن ىف ٌلِكلَذ دمحم هب ءاج

 نوكيو هيف اولخدي نأ نع اونمؤي مل نيذلا هب اودصيو ء«هب نينمؤملا هيف اوككشي نأ
 ىف مه ذإ «هيلع لزن نمو « نآرقلاب مكهتلا ليبق نم 4مُكْبر لزنأ اًذاَم إل مهريبعت
 بلق ىلع ىلاعت هللا نم لزن هنأ نوقدصي الو نآرقلاب نونمؤي ال مهلاح رهاظ
 .ةَلِلَع دمحم



 لحنلا ةروس ريسفت ١ ١#

 > وه
 -ي7

 نيدفاولا نم وه امنإ «نيكرشملا نم سيل لوقلا اذه لئاق نإ لوقن نأ حصيو
 اودصيل ةكم لخادم اومستقا نيذلا نيمستقملا نم درلاو «جحلا مسوم ىف ةكم ىلإ
 ضرعي ذخأ امدنع ِةللَك ىبنلا مهوعدي نيذلا اولضيو «ىلاعت هللا ليبس نع سانلا

 هلزنأ ىذلا نآرقلا ىلإ ٍةكَي ىبنلا مهاعد دقو «جحلا ىلإ ةدفاولا لئابقلا ىلع هسفن

 نآرقلا نع ةكم جراخ نم اوءاج نيذلا نودابلا كئلوأ لأس دقل «نيملاعلا بر.

 ناميإلا نع مهودص كلذبو نيلوألا ريطاسأ اولاقو مهوللضف 4 مكبر لزنأ اًذامإ»
 .ةلضملا ةردابمللا هذه الول مهبولق لخدي نأ نكمي ناك ىذلا

 رركت امبرو ءاعيمج امهلمتحي فوذحملا لعافلا ىرأو ريخألا ىلإ ليمأ ىنإو

 «برلاب ربعو هللا نم لزنأ نآرقلا نأ ىلإ ةراشإ انهو «باوجلا رركتو «لاؤسلا
 مهرمأ حالص هيف ام ملعيو «مهابرو مهأشنأ ىذلا مهبر نم لزنأ هنأ ىلإ ةراشإلل

 . مهرمأ ةبقاعو مهايند ىف

 ناك ايأ ىلاعت هللا ليبس نع نيداص نيلضم لوقلا اذه اولاق نيذلا نإو
 اذلو ؛مهريغ اولضأو .مهسفنأ تاذ ىف اولض دق «هوباجأ ىذلا مهل لئاسلا

 لاقف « «ملع ريضب مهولضأ نيذلا رازوأ نم نولمحتيو الماك مهرزو نولمحتي

 ءاس الآ لع ٍرْيغب مهتوُلَضَي نيل ِراَروَأ نمو ةمايقلا موي ةلماك مهرازوأ اولمحيل : ىلاعت

 . 4 69 نورِزَي ام

 كلذ اولاق ىأ «نيلوألا ريطاسأ مهلوق ىه ةلعلا نوكتو «ليلعتلا مال ماللا
 اولاق ام اولاق ىأ «هارن ام وهو «ةبقاعلا مال ماللا نأ رهاذفلاو ءارازوأ اولمحيل

 رازوأ نم ارازوأو ةلماك مهرازوأ اولمحي نأ ةبقاعلا نوكتل هللا ليبس نع اودصو

 .«مهولض نم

 امك ماثآو رازوأ هلك ليقث لمح هنأ ىلإ ةراشإ هيفو «ليسقتلا لمحلا :رزولاو
 هلوقو «[توبكنعلاا . مِهلاَقْنَأ عم ًالاَقْثََو مهَلاَقْنأ نْامحِيَلَو » :ىلاعت لاق

 نأل ؛ميلأ مئاد باذع اهلآم رازوألا هذه نأ ىلإ ةراشإ هيف 4 ةمايقلا موي » : ىلاعت



 و .لحنلا ةروس ريسفت ا

 1-جى#

 نم ءىش ىف ةصوقنم ريغ ةلماك مهرازوأ ءازج نولمحيو ءازجلا راد ةمايقلا

 «لعفلاو باقعلا نيب ةاواسملا ىلإ ةراشإلل رازوألا لمحب ءازجلا نع ربعو «صققنلا

 .نايواستمو نامزالتم امهنأل ؛هءازج لمحي رزولا لمحي ىذلا ناك ىتح

 نم نولمحيو «ةمايقلا موي الماك مهرزو نولمحي مهنأ هناحبس ركذ دقو

 4 مّلع ٍرْيَغِب مهتوُلضي نيذْا ٍراَرَوَأ نمو 9 :ىلاعت لاق اذلو «مهنولضي نيذلا رازوأ
 نمل نوكي ةداع لالضإلا نأل ؛لالضإلا ىنعم قيقحتل 4 ملع ريغب :ىلاعت هلوقو

 :ىلاعت هلوق ىف لوعفملا نم لاح «ِمّلع ٍريغب ل :ىلاعت هلوق نإ :اولاقو «ملعي ال

 ءامرج مهمرج ىف ديزي كلذو «ملع ريغب الإ نوكي ال كلذ نأ ىأ .4 مهنوُلضي »

 ةوعدلا ةقيقحب نيملاعلا ريغ نولضيف «هب نودعتي لب «لالضب نوفتكي ال مهنأل
 .اهتقيقح نوركذي الو ءاهيف مهلالض نوركذيف «ةيدمحملا

 الف «ءضعب ىنعمب انه «نمو» 4 مهنوُلضي نيِذْلا دارو نمو :هناحبس لاقو

 مهنأل كلذ «مهكرش رزو ىقبيو «هضعب نولمحي لب ؛نيلَّدضملا رازوأ لك نولمحي

 ناك مهنأ ذإ « مهسفنأ تاذ ىف اورزو دق .«فرعتو نيبت ريغ نم مهل مهتباجتساب

 نأ مهل ناك امف «هرمأب اوملعو «هوغلب دقو «قحلا اوفرعتيو اوثحبي نأ مهيلع

 الأو ء.هردصم نم قحلا اوفرعتي نأ مهيلع ناك لب كي دمحم ءادعأ مالكب اوفتكي

 وهو «ىباجيإ امهدحأ :نيرمأ نمضتي لالضإلا نإو ؛هموصخ نم ةفرعملاب اوفتكي
 .نوبساحي ةباجتسالا هذهبف «لّلضملا ةباجتسا ىناثلاو «لضملا

 ضعب اهعم اولمحو «مهسفنأل ةلماك نولضملا اهلمح ىتلا رازوألا هذه نإو

 «ميلأ باذع اهنأل نولضملاو نولاضلا لمحي ام أوسأ ىه مهولضأ نيذلا رازوأ

 «الأطو 4 نورزَي ام ءاس الأ» : ىلاعت لاقف رازوألا هذه مظع ىلإ هناحبس هبن اذلو

 ىنعم اهيف 4 ءاس و ادكؤم اتوبث تباث اهيلي ىذلا مكحلا اذه نأ نايبل هيبنت ةادأ

 ربعو «تباث ررقم باذع اهنأل ؛رازوأ نم نولمحي ام أوسأ ام اهانعمو «بجعتلا

 قفاوت نم باذعلاو رزولا ىف امل 4َنورِزي امل :ىلاعت هلوقب باذعلا اذه نع
 .ملعأ ىلاعت هللاو ءانيب ام ىلع امهنيب واستو «لماك



 لحنلا ةروس ريسفت ا :

 لاش مخط طل طط اطل طط الاخلال مطاط طلان الامل ان الاخلال انامل نمل خللخاخ طنطا اماما ملال لانلال خط طل انالناانانا 2
 ا - ىلع

 مهلبق اوناك نمي ةربعلا

 : ىلاعت لاق

 َرِهِلْنَق نم أَ كحد
 ْفَمَّسلأ ميل حف ِدعاَوَفْلا بر مم هتك هَل :دَرأقَأَد

 يووم ثيحَن ثاَّدَمْلاَ مهل 2 ٌمهقوفنِم

 نبدا ى ٍةكحرُش نبأ لوفيو رهيزخ ةمضْلا مومن
 هندي اف كيا 1[ يكف ثخ
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 هكيبلملا مهنفون نيذلا (يز) نرفاكحلا أو موملا
 ليوم نمُلَمَعْنَنكاَمَوَاَّملا رة هم عةرم لمعت و وو 00 سطح ع

1 

 هج بوب بأول دا ي) َنوُلَمَصت تش اميه ا

 0 تىيربكتملا ىَوَْم سن اهف رياح

 اورفك نيذلا نيكرشملا لاحب لاثمألا ميركلا هيبنل ىلاعتو هناحبس هللا برضي

 نيبي امك ؛مهبر تالاسر غيلبت نم لسرلا اوعنميل تاريبدتلا اوربدو «لسرلاب

 ةوعدلا عنمل ريبادتلا نوربديو هللاب نورفكيو «ةلِكَك ىبنلا نودناعي نيذلا نيكرشملل

 مهنودصيو «نابكرلاب نوقتليف ةكم ىلع لبسلا نودسي مهنأ ىتح «ىرست نأ نم

 ضقنل رومألا اوربد ىأ .4 مهلبق نم نيِذّلا ركم دق :ىلاعت لاقف «هللا ليبس نع

 مهولضيل ةيادهلا كلاسم لك اودسو «سانلا ىلع مهريبدت اومكحأو «ةوعدلا

 نكلو ءاهوعلتقاو «ةوعدلا ىلع اوضق مهنأ هعم اونظ ءاديك ناميإلا لهأل اوداكو

 هللا هرمد هونب ام نأو ءمهروحن ىف مهديك درو مهريبدت مهيلع دسفأ ىلاعت هّللا

 مهيلع ٌرَحَف دعاوقلا نم م مهتاينب هللا ىَتأَف ف :ىلاعت لاقف ءاهلاثمأ نيرفاكللو «ىلاعت



 و لحنلا ةروسريسفت

 اا حل

 مهلاح ىلاعت هللا هبش ذإ ةيليثمت ةراعتسا هيف مالكلا اذه نإو 4 مهقوق نم فقّسلا
 اومكحأو «تاناوطسأو دمع ىلع هدعاوق اوماقأو «هوديشو احرص اونب نم لاحب

 نم هرمأب مهناينب ىلاعت هللا ىتأ نكلو «نامزألا ىدم ىلع ىقبي هنأ نيبساح هناينب

 «مهقوف نم فقسلا مهيلع رخف «اًنبنم ءابه تراصف تراهناو تعادتف ءاهدعاوق

 راص قحلل رومألا ريبدتو ءاهعتمو ةايحلل هونب ام ناك كلذيو ءهضاقنأ تحت اوتامو

 باذعلا مهاتأو :ىلاعت لاق اذلو ؛هب باذعلا مهاتأو مهكالهل اببسو ءالابو مهيلع

 هيف ناكف مهنمأم هيف نأ نورعشي ىذلا ناكملا نم مهاتأ ىأ 4 نورعشي ال ثيح نم

 . مهؤانفو مهكلهم
 نم هو ىبنلا دض هنوربدي ام نأب ِةِك ىبنلا رصع ىف نيكرشملا ركذي اذهو

 امبو «مهب طيحم هللا نإو ءهرصن لماوع نم نوكيس مهل مهقافخإ هب نوديري ريبدت

 ش .نوربدي

 «نيدمو «ءدومثو داع ىف نيبت دقو «نيكرشملل ايندلا باذع اذه نإو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛ءازحلاو ىزخلا نوكي ةمايقلا موي مث «هئلمو نوعرفو

 نيذلا لف مهف دواس ندا ياك نأ لوو موي مانا منهج
 . 4 69 نيِرفاكْلا ىَلع ءوسلاو موُيْلا يزخلا نإ مْلعْلا اوتو

 نم لاهمإلا ىنعمب انه وهو «ىخارتلاو بيترتلا وهو ءاهانعم ىف انه 4مل

 موي ىزخلاب ديعو هتاذ ىف وهو راذنإلاو ديدهتلا هسفن ىف ىوطي كلذو «لامهإ ريغ

 كلذل ميظعت هيف ىلاعت هللا ىلإ لعفلا دانسإب 4 مهيزخي ا :ىلاعت هلوقو «ةمايقلا
 ؛ةمثآلا ءايربكلا بهذتل «داهشألا ىلع مهتحيضف لمشي ىزخلا كلذو «ىزخلا

 امك ءهتاذ ىف ىزخ باذعلا نأل ؛باذعلا لمشتو «رابكتسالا دعب لذلا لمشتو

 4 659 راصنأ نم نيملاظلل امو هَتيزخَأ دَقَف راَنلا لخُدُت نَم َكْنِإ ابر :ىلاعت لاق

 اهوكرشأ ىتلا ناثوألا عم مهلاح فشك نأ مهل هللا ءازخإ نم ناك دقو [نارمع لآ]

 ؛ابرهم اهل دجت الو ءمهنم برهت اهنأو ءىش ال اهنأو ءىلاعت هللا عم ةدابعلا ىف

 . 4 مهيف نوقشت متنك َنيِذّلا يئاكرش نيأ )» :مهل لاق اذلو



 لحنلا ةروس ريسفت #8 و

 ١.. كاكا |

 يت

 :ةينايب رومأ ةثالث ظحالن انهو

 ىقرأل ةفاضإلا باب نم وه ىلاعتو هناحبس هيلإ ءاكرشلا ةفاضإ لوألا رمألا

 تناكف ءمهمعزب ءاكرش هلل اهولعجف «ىلاعت هللا عم اهودبع دق مه ذإ ةسبالم

 «قلاخلل اكيرش قولخملا نوكي فيك ذإ ءمهل اتيكبت معزلا اذهب اذحأ ةفاضإلا

 تاومسلا بر ءراضلا عفانلل ةكيرش رضت الو عفنت ال ىتلا ةراجحلا نوكت فيكو

 نوداعت ىأ .4مهيف نوقاشت متنك نيِذّلا »9 :ىلاعت هلوق ىف  ىناشلا رمألا
 (ىف)و «قش ىف قحلاو قش ىف نوكت ىأ ءاهيف نيدشرملا ةاعدلاو ءايبنألاو قحلا

 ؛ ةعزانملل ناكم ال ثيح .«نوعزانتيف ءاهيف ةقاشملا لحم ىأ «لحملا اهانعم انه

 . رضت الو عفنت ال ةراجح اهنأل «تاقولخملا ىندأ وه امو « قلاخلا نيب ةعزانم اهنأل

 ىأ «ملكتملا ءاي ىلع لدي رسكلاو «نونلا رسكب ةءارق ةمث نأ - ثلاثلا رمألا

 هذه ىف نوكيو ءاهيف دوجولا بر قلاخلا هللا انأ ىننوعزانت ىأ اهيف ىتنوقاشت

 .ىلاعتو هناحبس هل ةعزانم لسرلا ةعزانم نأ وهو «ليلج رخآ ىنعم ةءارقلا

 .«مهعابتأو مهيلإ اولسرأ نيذلا مهلسر ىزخلا اذهب مهيلع دهش دقلو

 ملع اوتوأ دقف ءنويبنلا مه اوتوأ نيذلاو 4 ملعلا اوتوأ نيذلا لاق ةكئالملاو

 ملع اوتوأ دقف «ةكتالملاو «ةوبنلا ملع نم اوسبتقا دقف مهوعبتا نيذلاو «ةوبنلا

 .نورمؤي ام نولعفيو

 ىرخلا ىأ 24 نيرفاكلا ىلع ءوسلاو مويلا يزخلا نإ : ملعلا ولوأ ةداهشو

 لهأو ءهلوسرلو هلل مهتقاشمو « مهدانعو مهرفك ببسب نيرفاكلا ىلع ءوسلاو

 :مهيف ىلاعت لاق دقو .قحلا

 نإ ىَلب ءوس نم لمعت انك ام ملّسلا اًوَقْلأَف مهسفنأ يملاظ ُةَكئالَمْلا مهاَفوَتت نيدّلا »

 . 4 © َنوُلَمْعَت مثك امب ميلع هللا



 0 لحنلا ةروس ريسفت | ل

 للا للملا

 ان حل

 فطع ةلمجلا هذهف «نورفاكلا مه 4 مهسفنأ يملاَظ ةكئالمْلا مهاَفَوَتت نيذّلا ل
 ىذلا ىلصألا مهفصوو «ةافولا دنع مهلاح نمضتي اذهو ءاهلبق امم لدب وأ نايب

 كرشلاف ءمهكرشب ملظلا كلذو «مهسفنأل نوملاظ مهنأ وهو «ميحجلا ىف مهادرأ

 جوع هبشي اهنيوكت ىف جوعو ءاهيف فارحنا هنأل ؛سفنلل ملظ وهو ءملظ هتاذ ىف

 ةدابع ىلإ هللا ةدابع نم هطحي ذإ ركفلاو لقعلل ملظ وهو ءاهتماقتسا دعب ءاضعألا

 هتياهنو هعترمف «ملاظلا ىلع دوعي ملظلاو «راربألا ملظ ىلإ ىدؤي وهو ءراجحألا

 . اهيلإ ىهتنا ءادتبالا ىف هنأكف «هيلع

 نأ دعب تابخإلاو عوضخلاو مالستسالا وهو 4 ملسلا ارَقلَف ١ :ىلاعت هلوقو

 ملسلا اوقلأ روف ةكئالملا مهتفوت نأ دعب مهنأ ىأ «بيقعتلل ءافلاو ءاوربكتساو اوتع

 (اوقلأ)ب رّبعو «ةنيكتسم ةرغاص ةعض ىلإ ةملظ ءايربك نم اولقتناو ءعوضخلاو
 نم ماسجألا طحنت امك اوطحنا مهنأ ىلإ ةراشإلل ماسجألل الإ نوكي ال ءاقلإلاو

 ,«ءوس نم لمعت انك اما :اولاقو ؛.نولمعي اوناك ام اوسنو «ءلفسأ ىلإ ىلعأ

 مهلامعأ اوسنو مهسفنأ اوسنو ءءوس ىأ لمعن انك ام ىأ «ىفنلا قارغتسال (نم)و

 اولعفي مل مهنأ اوبسحو ةملاظلا مهتيصخش تلازف « مهتسرطغو مهربك لاز دقل

 .اعوس

 «مهلوق نع بارضإلا ىلع لدت ىلب 4نولمعت متنك اَمب يلع هللا نإ ئَلب ل
 نأ ىدنعو «مهعابتأ وأ نييبنلا نم هوتوأ نيذلا ملعلا لهأ وأ ةكئالملا مه لئاقلاو

 مهرمأ ىلوتملا لئاقلا وهو «هريغ ىلإ لوقلا بسني مل هنأل «ىلاعت هللا وه لئاقلا
 . ءاهتناو ءاذتبا

 :ىلاعت هلوقو ةيمسالا ةلمجلابو نإبو فصولاب هملع ىلاعت هللا دكأ دقو

 وهو «هنولمعت متنك ىذلاب ىأ «ىذلا ىنعمب ةلوصوم هيف (ام) 4 نوُلمعَت متنك امبإ»

 ىأ 4 نولمعَت متنك ): :ىلاعت هلوقو «ىري أيهم رضاح هنأك لمعلا اذهل راضحتسا

 .مكاياطخ هب نيبتست ىتح هوقرافت ملو «هيلع متررمتسا ىذلا مكلمع



 لحنلا ةروس ريسفت 0# م

 27 ا

 :لاقف ءمهرظتني ىذلا باقعلا كلذ دعب نيب دقو

 . 6 69 َنيرّبَكَتمْلا ىوُتم سبق اهيف نيدلاخ منهج باوبأ اولخداَف

 مهملظ ببسبف ءاهدعب ال ببس اهلبق ام نأ ىأ «ةيببسلا ءاف انه (ءافلا)
 ةغيصب مهلاخدإ ءاجو «رانلا نولخدي «كرشو ءرطفلل ملظ نم اومدق امب مهسفنأ

 لدي مالكب ءاجو «نوريخم ال لوخدلا اذه ىف نوربجم مهنأ ىلع ةلالدلل ءرمألا

 مهنإو ءاهوراتخا مهنأك مهب مكهتلل .(منهج اولخدأ) لقي ملو ءاولخد مهنأ ىلع

 قحلا ىلع اوربكتساو ناميإلا ىلع رفكلا اوراتخا نأ موي نم اهوراتخخا دقف كلذك

 . هلئالدو هتانيب مايق عم هب اونمؤي ملف

 مهيلع تبتك نمل اهيلإ لوصولا ةلوهسو ءاهتعس نع ةيانك 4 منهج باوبأ و
 موسقُم ءزج مهنم باب لكل باوبأ ةعبس اَهَل 8 :ىلاعت لاق امك «مهلاعفأب اهودرأو

 وهو دولخلاو «لاح اهيف نيدلاخو ءاهنوليزي ال اهيف نودلاخ مهنإو [رجحلا] 469

 ىوثم سعبلف إ :لاقف ءماقم أوسأ اهنأ هناحبس نيب دقو ءاهب ءاقبلا ىف رارمتسالا

 . « نيربكتملا

 «نيدلاخ منهج نولخديس اوناك اذإ ىأ ءهردقم طرش نع حاصفولل (ءافلا)و

 :لاقف ءرامضإلا عضوم ىف رهظأو ءاهمذ ديكأتل (ماللا)و ءمهاوثم سئبلف

 نع ربكلا نأ ىلع ةلالدلل ءمهاوشم سئب لقي ملو «4نيِربَكَتمْلا ىوثم سمبلف ف
 . مهب ىدوأ ىذلا وه  هلهأل ءاغصإلاو «هيلإ عامتسالا مدعو قحلا

 ةبيط اهنأل ؛ةراتخملا نوكت ام ابلاغو «ةماقإلا ىهو «ىوثم 8 ةملكب ريبعتلاو

 . مهب مكهتلا ليبق نم
 ىف نونوكي وأ ءرانلا نولخدي مهنأ ىلع لدت ةيآلا نإ :ريثك نبا لاق دقلو

 نوكي ىتح «منهج ةرارحب باذع ىف مهحاورأ نوكت هنأو «مهربق درجمب اهترارح

 ىف ىلاعت هلوق كلذ ىلإ ريشيو «باقعلا نوكيو « حاورألاب ماسجألا ىقتلتف ثعبلا

 ٌدّشَأ نوعرف لآ اولخدَأ ةعاسلا موُقَت مويو اًيشعو اودغ هيلع نوضرعي راثلا :نوعرف لآ
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 ؛كئاقل موي انيلإ رظناو ءرانلا بابسأ انبنجو ءانل رفغا مهللا [رفاغ] 59(4 باّذعلا

 . لهأ كلذل نكن مل نإو

 نوفتملا

 :ىلاعت لاق

9 
 7س 4 مر 0 صسض

 اوسخ تداول اوقنانيزلل
 لوو تمو ام م و 11111 00 ام هس حو 2

 9 مل رادو ريح رحل دلو ةةسحابن دل ا وزنه
 وي الل رو اس ساس وي هي ل

 يذم اللا اهتحت نم ىرحجت اهيولخ دين دع ُتَّنَح
 وو و عهد و

 مهذون نيل تريقتمْلاهَمأ ى مك روما
 دى َدَيَجْلااوُلَح دايك تاعونام اعوام جبر 200 0 1

 اذام نيربكتسملل ليق «رابكتسالاو رفكلاو «ىوقتلاو ناميإلا نيب ةلباقم هذه

 لزنأ اَذاَم مهل ليق اًذإو :ةقباسلا ةيآلا لتّتلو نيلوألا ريطاسأ :اولاق مكبر لزنأ

 :ىلاعت لاقف «نيقتملل هسفن لاؤسلا اذه لئسو 4 59 َنيِلََألا ٌريِطاَسأ اوُناَق مكب

 ءروجفلاو ىوقتلا نيب ام قرف اذهو 4 اريَخ اوُلاَق مكبر لزنأ اذام اومن نيذّلل ليقو »

 «هارحتيو «قحلل بحم بيطلا ىقتملاو .هصحفي وأ قحلا لوقي نأ همهي ال رجافلا

 . هقيرط ىلع ماقتساو «هيلإ نأمطا هدجو نإف

 : ىلاعت هلوق ىف هانركذ ىذلا وه انه فوذحملا لعافلا ,«اوقنا نيذّلل ليقو »

 ريغ باوجلا ناك دقو 469 نيلوألا ريطاَسَأ اوُناَق مُكَبر لَن اذام مُهَل ليق اًذإو

 كانهو نيقتملل انه لاؤسلا نأ ديب ادحاو لاؤسلا ناك نإو «لوألا باوجلا
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 ها بحل

 نيقتملا باوج ناكو «مهلالض عم بسانتي ن نيربكتملا باوج ناك «نيربكتسملل»

 ىبنلا هب ءاج امو عئارش نم هيف امو نآرقلا لمشي كلذو ءاريخ لزنأ ىأ 4 اريخإ»
 اربخ انه باوجلا دجن كلذلو ؛ةيرشبلا ريخ هيف حلاص عرشو ماكحأ نم لكك

 نأ قرفلاو «ريطاسأ وهو ءاعوفرم ىلوألا ىف باوجلا دجن امنيب «لعفلاب ابوصنم
 امنيب «بارطضاو مثعلت ريغ نم نوبيجيف «ليزنتلاب نونمؤي نينمؤم باوج باوجلا
 لطابلاو «لطاب هنأل مثعلتو ءاوتلا هيفو ليزنتلاب نيرفاك باوج ىلوألا ىف باوجلا
 .فاشكنا الو «هيف رون ال امئاد

 ةيمالسإلا عئارشلاو انركذ امك نآرقلا لمشيو ءريخ هنأب لزنملا اوفصوو
 يف اونسْحأ نيِذّلل ... 8 :ىلاعت لاق مث «ةرخآلاو ايندلا حالص هيف ريخ ىهو ءاهلك
 اهيف ىلاعت هللا نم ةلمجلا هذه نوكت نأ حصي [رمزلا] 000٠© . ةنسح اًيندلا هذه
 اذهب مهو «مهلوقو نينمؤملا ةباجإ ةمتت نم اهنأ رهاظلاو ءاوقتا نيذلا باوج ميمتت
 «ةنسح ايندلا هذه ىف اونسحأ نيذلل ,ناسحإلا ىف نوبغريو «ناميإلا ىف نوبغري
 انسح لمعلا ناك اذإف «لمعلا سنج نم ةرمثلاف «نسح رثأو «ةنسح ةلصخ ىأ
 .اناسحإ الإ ناسحإلا جتني لهو ءاريخ الإ ريخلا جتني لهو «ةنسح ةرمثلا تناك

 «ةصلاخ ةينب نوكي هنأل ؛نسحلا ريخلا صخشلا هب لاني حلاصلا لمعلاو
 اوسندي ملو هلل مهنيد اوصلخأ نيذلا الإ هقوذي ال نسح رمأ هتاذ ىف صاللخإلاو

 ىلإ عفدي بيطلا ملكلاو «بيطلا ملكلا ىلإ عفدي صالخإلاو ,داسفب مهبولق
 لمع نم بعاتم تناك اذإو ءهريخ اذه لكو «ميوقلا كولسلاو ميقتسملا لمعلا

 مهسفنأب قحلا نودتفي نيذلا راربألا اهب رعشي ةنسحو ةمعن اهيلع ربصلا نإف «ريخلا
 . مهب لزني ءالبلابو

 فيضأ امنإو «ةرخآلا راد باوث ىأ .4ٌرْيَح ةرخآلا راَدَلو» :ىلاعت لاقو
 لاق مث ءاييط الإ هيف نوبيطلا لاني الف ءريخ اهلك اهنأل ءرادلا تاذ ىلإ ريخلا
 ءءانثلا عضوم لك اهنإو ءديكوتلا مال (ماللا) ؛ ,«َنيِقّممْلا راد معنلو » :ىلاعت

 نأ ىلإ ةراشإلل رامضإلا لدب راهظإلاب نيقتملا ركذو « رادلا معن ىهو «دسمخلاو



 لحنلا ةروس ريسفت اا

 لئلا
 اا حل

 نيقتملل ريخ ةرخآلا باوث نأ ىلع ةلالدللو «ءازجلا اذه ىف ببسلا ىه ىوقتلا

 . مهريغ نود

 .لاقف ءهضعب وأ ةرخآلا باوث هناحبس نيب مث

 َكِلَدَك َنوُءاَشُي ام ايف ْمُهّلْراَهْنأْلا اهعْحَت نم يِرْجَن اًهَنوُلْخْدَي ندع تانج
 .4 6 9 َنيِقّتملا هللا يِزَجَي

 ةماقإ اهب «ِندع تائج» اهنإ «نيقتملا رادل نايب فطع وأ لدب 4 تانج »

 كلتو 4راهنألا اهتحَت نم يِرَجَن ل «ىرلاو ءرظنملا لامج اهيف عمتجي ةتباث ةمئاد

 ءاهترضنب نيرظانلا رست ةرضخ نم هطوحي ام عم ءاملا ريرخ نوكيف ءرظنلا ةعتم

 حرشي ىذلا ليمجلا رظنملا اذه نأ كلذ دعب نيبو ءاهرظنمب سوفنلا حاترتو

 اًماهيف مهل» :كلذ دعب لاق اذلو ؛نوبحي ام لك نم نكمتلا هعم ردصلا

 دق اوناك اذإو «ءىش مهنع عنمي ال بيط نم نوديري امو ءريخ نم  نوءاَشَي

 اوربص دق اوناك اذإو ءنونكمم ةرخآلا ىف مهف بسنو لام نم ايندلا ىف اومرح

 مار حي تدخل لك نم مهتكم نأب مهءانع ردق ىلاعت هللا نإف ىلاعت هلل مهسفنأ

 دَلَتو سفنألا هيِهَمْشَت م ايفو ... » :ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت لاقو «مهتئيشمو مهتدارإ
 .[فرخزلا] < 0 .نيعألا

 مهبر اوقتا نيذلل هارن ىذلا ءازجلا اذهك ىأ .4نيقّتمْلا هللا يِرَجَي كلذك »

 ىلاعت هللا ئفاكي ىذلا ةأفاكملا ىنعمل ريوصت وأ هيبشت اذهو ءاّمئاد نيقتملا هللا ىزجي

 اهلاني ىتلا لاحلا هذهب نيقتملل هللا ءازج ىف ىلكلا ىنعملل ريوصت وهف «هدابع اهب
 هناسحإو ريخلا ماكحأو اهماكحإب ءمهلامعأ اونقتأ نيذلا نونسحملا مهو «نوقتملا

 «ةيفاصلا ةقداصلا ةينلاب نوكيو «ماثآلاو ءءاوهألا نم سفنلا ريهطتب الوأ نوكي

 . حلاصلا لمعلاب ايناثو

 «ةكئالملا مهافوتت امدنع نوربكتسملا لبقتسي فيك نيب دق هناحبس ناك اذإو

 :لاقف ءنوصلخملا لبقتسي ام اضيأ نيب دقف



 زا بير كك

 منك اَمب نجلا اوُلخْدا مكيلع مالس نولوقتي َنيِبّيَط ةكئالملا مهاَفوَعَت نيذّلا »

 . « 69 نولمعت

 ىف مهو ( مهسفنأ نوملاظ مهنأب نيربكتسملا ىلاعتو هناحبس هللا فصو دقلو

 مهنأب نيقتملا فصو دق هناحيس هنإف «قوسفو سجر ىف مهتعقوأ ىتلا لاخلا هذه

 .دعب نم مهتايح ةبيطو «ةيضرم ةيضار ةبيط

 فصو وهو «ةمثآلا ةيدتعملا ريغ ةيضارلا ةنئمطملا سوفنلل فصو ةبيطلاو

 الو ءانغض نولمحي ال نيذلا لك هب فصوي ةرهاظلاو ةنطابلا لالخلا لكل عماج

 الو ءاهنوبقاريو ءاهنوحلصي مهسفنأ تاذل نوفرصليو (نودتعي الو «نودقحي

 هلوقو «لوعفملا نم لاح 4«َنيِبّيَط ١و «مهتحلصم هيف ام الإ سانلل مهنم نوكي

 :مهل نيلئاق مهنوفوتي ىنعملاو «ةكئالملا نم لاح ةيآلا ىف «نولوقي  :ىلاعت
 ثبو «نانئئمطالاو نمآلاب مهل ةرعدو ةيحتلاب مهل اسانيإ 4 مكيلع مالس

 مم 4 يت لتس #  جم م
 مث هّللا انبر اولاق نيذلا نِإإ9 :ىلاعت لاق امك .مهل ىرشبو «ءنامألا حور

 َنوُدَعوُت منك يتلا ةنجْلاب اورشبأو اوئزحت الو اوُقاَحَت الأ ةَكئالمْلا مهيلع لّزَست اوماقتسا

 متنك امب ةئجلا اولخدا :رشملا نمؤملا مالسلا اذه عم نولوقيو [تلصف] 45

 ىف نيرخدم ريغ هومتلمع ىذلا مكلمع ببسل ىأ «ةيببسلا ءاب ءابلا 4 نولمعت

 ناك نأل «لمعلا رارمتسا ىلع لدت ,4 نولمعت متنك 8 :ىلاعت هلوقو «ريخلا ليبس
 هللا ناكو ...  :ىلاعت هلوقك ءماقملا اذه لثم ىف ناودلا عم ىضاملا ىلع لدت

 ىف لبقتسملاو (ناك) ىف ىضاملا نيب عمج دقو ء[ءاسنلا] 4 69 اروفغ اوفع

 . ءازجلا نسحأ



 لحنلا ةروسريسفت ا

 كلل للاكل وللا للللللا

 أ سل

 نيكرشم لا ريكمت

 :ىلاعت لاق

 يسال خف أ أي نك

 55201 0 - ف 0 سس و 020

 ل م 17 ل د به سفن ون أ كو ده

 735 ه2 را لس 2

 29 بوءرجسد ا مهيَقا وأ ولويعام تاَعيَس
 00 ا 2 007 1 6 -

 نيم ء ونود نماث بعام هلل هللا ءاَشَولأ
 ريل هه خر وهم حد هر هيو

 كانك قننِم هنود نام هرحال انواب الو نود

 نملك لملاَلعْلَصفد لَ ني يلاَلَع ىلا 2 1 0
 اهب ىلاعت هللا مهادحتو ءاهلك لايجألا ىدحتت ىتلا ىربكلا ةزجعملا مهتءاج

 ءايبينألا تازجعمك ةيسح تازجعم اويلطف « اوزجعف هلثم نم ةروسب اوتأي نأ

 نيبتف ترحس مهنيعأ ىأ « رمتسم رحس :اولاقف «رمقلا قشنا ' منهتءاجف « نيقباسلا

 .ةلادلا تارامألا مهل ركذو «ىصقألا

 ىقبي ذإ «هتعيرش دولخ عم بسانتت ىتلا ىهو «ىربكلا ةزجعملاب مهل ىتأ

 مهنكلو «هللا دنع نم هنأ ىلع ليلدلا مهل ميقيو ماوقألاو نامزلا عراقي ادماص

 :ىلاعت لاق كلذلو ؛اونمؤي مل كلذ عمو «ةيآلا ولت ةيآلا مهتءاجف «ةيدام ةيآ اودارأ

 . 4ك رم يتايْوأ ةكئالمل ُمُهِسأَت نأ ذإ نوُرُضَي لَم
 الجر هانلعجُل اكلم هانلعج ولو » :ىلاعت لاقف ءكلم هعم نوكي نأ اوبلط دقل



 لحنلا ةروس ريسفت الإ

2 0100 
 اب يب

 يي

 كلذ لعف هنأ ركذ دقو «نوعرفو ءدومثو داعو ءطول موقب لزن امك « لصأتسملا

 «لجعف مهيف هللا رمأ لاجعتسا اوبلطو «مهراكنإ ىف اوجلو ءاورباكو ءاوناهتسا

 يلي ليج ىف ناميإلا ءاجر ناك «ليج رفك اذإف اهلك لايجألل لسرأ لب «نمؤي
 لزني هنأ ةكئالملا ناسل ىلع ىلاعت هللا نيبو «- هوذآ دقو  هموق ىف ّهلِئَلَي لاق امك

 , 20(هللا

 ىف مهلاحل فصو وهو «راكنإلل هيف ماهفتس الا # نورظني له :هلوقو

 رمأ مهيتأي وأ ةكئالملا مهيتأت نأ الإ نورظني ال مهنأ مهلاح ىأ «تايآلاب مهرفك
0 

 . هللا

 ءدومثو داعو «حون موق لثم مهوقبس نمب لزن هرمأ نأ هللا نيب دقو

 لب .مهل هللا نم اًملظ نكي مل كلذ نأ داتوألا ىذ نوعرفو «ةكيألا باحصأو

 ىذلا وه باقعلا هب لزنأ نم نإ لاقي ال هبنذ باقع هب لزن اذإ بنذملا نإ

 باذعلا ببس مهباكتراب ءالؤهف باقعلا ببس بكترا نم وه ملاظلا اغإ ءملظ

 :امهيلإ ريشن ناينايب نارمأ انهو .مهسفنأ اوملظ هللا رمأب ءاج ىذلا

 ملظ بابسأ ىف مهرارمتسا ىلع لاد وهف # اوناك 8 ب ريبعتلا لوألا رمألا

 .ةرباكمو دوحجو راكنإ نم مهسفنأ

 نأ ىلإ ةراشإلل 4 نوملظي ١ ىلع .4 مهّسفنَأ » ةملك ميدقت - ىناثلا رمألا
 .صيصختلاو مامتهاللو مهريغ ىلع ال .مهسفنأ ىلع عقي ناك ماثآ نم اوبكترا امم



 لحنلا ةروسريسفت ا
 مك لااا لللمااا لل اللللاالللاامالللللا

 أ حل

 :لاقف ىماسلا ىنعملا اذه هناحبس دكأ دقو

 . 4 69 نوءزهتسي هب اوُناَك ام مهب قاحو اولمع ام تاَئّيس مهباصأف )»

 فيك نيبت ىهف «تائيس نم اوبكترا ام ىلع ةءاسإلا بيترت نايب اهيف ءافلا

 ام تائيس ءازج مهباصأف ىأ 4 اولمع ام تائّيس مهباصأف ا :لاقف «مهسفنأ اوملظ

 مهسفنأ اوملظ مهنأل نايب ريسفتلا اذه ىفو «فاضم ريدقت ىلع مالكلاف ءاولمع

 عم فاضملا فذحو «مهسفنأل نيملظ هب اوناكف «لزن ىذلا باذعلا ىف اوببست نأب

 .وه هنأك ىتح «امامت تائيسلاك ءازحجلا ىلإ ةراشإلل هيلإ فاضملا ءاقب

 بلقلا ملظيف مكارتت ىتح «ضعب ولت اهضعب ءىجي فدارتت تائيسلا نإو

 ءداسفلا مهنم ىلاوتيو ءافلغ مهبولق نوكتو كاردإلا بابسأ لك دسفت ذئنيحو

 .مهسفنأل نيملاظ نونوكيو «هّللا باذع مهب لزني نأ ىف اًببس كلذ نوكيف

 الإ مهذخأي ال هللا نأ ىلإ ةراشإ هيف « اولمع ام تائيس إل :ىلاعت هلوقو

 نع مهدصي امو «سانلا ءوسي امو «لاعفألا نم تاذ ىف ءوسي ام ىمو «تاكئيسلاب

 . نيبملا قحلا

 ال اوحبصأ ىتح «ءىيسلا مهلمع مهبولقب طاحأ ىأ «4مهب قاحوإ»

 ءعءوسلا ىف الإ نوكي ال طاحأ ىنعمب (قاح) لامعتساو «هكلف ىف الإ نورودي

 .رشلا ةطاحإ ىف الإ نوكي ال قيحلاف

 هب اوناك ىذلا لوقلا مهب طاحأ ىأ .4 نوءزهتسي هب اوُناَك امإ» :ىلاعت هلوقو

 هنأك لعفلاو ءازجلا نيب ةاواسملا ىلإ ةراشإلل فاضملا فذحو هؤازج ىأ «نوئزهتسي

 .وه

 ءامولو اعيرقت هسفن ءازهتسالا مهب طيحي نأ «دارملا نإ لوقن نأ حصيو

 مه فيخسلا مهئازهتسا عضوم اوناك نمو «نورقحملا نوئزهتسملا مهنأب مهل اراعشإو

 . هللا دنع نومركألا



 لحنلا ةروس ريسفت اه

 للام
 ا <

 ءاج امك «مهريغ رازوأو مهرازوأ اولمحي نأ امئاد نيئيسلا ريكفت نإو

 ام ىلاعت هللا لمحي هنأكف هللا ءاضق كلذ :لاقف ؟تقرس مل هل ليقف قراس

 . نيكرشملا ريكفت كلذك «بكترا

 انؤاَبآ الو نحن ءيش نم هنوذ نم اَندَبع مهلا ءاَسَوَل اوُكَرْضَأ يذلا لاَقو ف

 غالبا الإ لْسّرلا ىَلَع لَهَف مهلَبَف نم يذلا لَعَف َكلَذَك ِءيش نم هنود نم اًنمَرَحالَ

 . 4 62 نيم

 ىلع نوجتحي نومصخ موق ٍةْكَو ىبنلا نومصاخي اوناكو اوكرشأ نيذلا نإ

 الطاب ناك ولو الوق نيرخدم ريغ مهل ةجح هيف نأ نومهوتي ام لكل لكك ىبنلا
 .هب نونمؤي الو ءهتاذ ىف

 ام هللا ءاش ول «قحام باقع مهب لزني نأ مهلوقب ل ىبنلا نيدحتم اولاق

 الأ ءاش ول ىأ عيش نم هنود نم انمَرَح الو انؤابآ الو نحن ءيش نم هنود نم اَندَبَع

 «ماحلاو ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلاك ءانمرح امن الالح ائيش مرحن الأو «كرشن

 دحت وهف ء«ذفني الو رذنيو «لزني ال هنكلو ءةعطاق ةعنام ةعدار ةبوقع انب لزنأل

 دعب نم ىلاعت لاق اذلو ؛مهلبق ماوقألا ىلع هللا لزنأ ام مهب لزني نأ كي ىبنلل

 امنإو «باذعلا لازنإ كلمي ال ىأ ,(ِنيِبَمْلا ٌعالبْلا الإ لْسّرلا ىَلَع لَهَف ظ : كلذ

 .رذنأو غلب دقو «غالبلا الإ هيلع سيل وهو «ىلاعت هللا هكلمي ىذلا

 «تارابعلا هيف قسانتت ميقتسم جيرخت وهو ءريثك نبا ظفاحلا جيرخت اذه

 . ىناعملا ىقالتتو

 ىبنلاب ءازهتسا كلذ نولوقي مهنأ وهو «هدعابي الو هبراقي رخآ جيرخت كانهو

 لوقيف «كلذ انل ىضر هللا نكلو «ريغل رييغتلا عيطتسي ناك ول هنأب ءامكهتو لكي

 هفلاخ نإو «هانعم ىف لوألا نم بيرق وهو «نيبملا غالبلا الإ لسرلا ىلع لهف » هللا

 .هانيم ىف ةفلاخملا ضعب



 لحنلا ةروس ريسفت ]0

 مك“ لل
 هب لجليا

 يي

 ىف راسو «ىرشخمزلا هتمغن ىلع برض ىذلا وهو «ثلاث جيرخت كانهو

 مهرزو هللا ىلإ نودنسي مهنأ جيرختلا كلذو .ةجيتنلا ىف هوفلاخ نإو «هريغ هراسم

 نكي مل أشي مل امو «ناك هللا ءاش امو هللا ةئيشمب مهكرش نإ :نولوقيف كرشلا ىف

 «ىلاعت هللا هءاش رمأ ىلع بساحن فيكف ءانمرح ام هنود نم مهدبعن الأ ءاش ولف

 «هتدارإل امزالم نوكي نأ بجي ارمأ نإ :نولوقيف «ةدارإلاب رمآلا نوطبري كلذبو

 ىأ ,«نيبملا غالبا الإ لّسرلا ىَلَع لَهَفط :مهل لوقيف «هدري مل ءىشب هللا رمأي الو

 اونيب دق مهنأو ءاولداحت الف ىلاعت هللا رمأ نييبت وهو «غالبلا الإ لسرلا ىلع سيل
 رايتمخ الاب مكسفنأ تاذ ىف نوسمحت مكنأو هللا رمأ نم صلختلل ليبس الف قحلا

 .نوكي كلذ ىلعو

 ءاهيناعمو اهتارابعو اهظافلأ ىف ةقسانتم ةيآلا نوكت لوألا جيرختلا نإ لوقنو

 هطبر ىفو ©« نيبملا غالبا الإ سرا ىَلع ْلهَفط :ىلاعت هلوق لعجي ريخألا جيرختلاو
 .ىرشخمزلا ةغالبلا مامإ هل جّرخملا ناك ولو «فلكت تايآلا ةيقبب

 :اهيلإ ريشنو لوألا جيرختلا حجرت ةينايب تاراشإ انهو
 03 يه سا مس ساس

 كلذ لعف ىأ .4 مهلبق نم نيذّلا لعف كلذك 8 :ىلاعت هلوق ىف - ىلوألا
 : لقي ملو اولاق لب اولعفي مل ءالؤهو «مكلبق نم نيذلا لعف نولعفت ىذلا لعفلا

 لب لوق درجم سيل مهنم ناك ام نأ ىلع كلذ لدف ء«مكلبق نم نيذلا لاق كلذكو

 الو ىناثلا وأ لوألا جيرختلا حجرتي كلذبو «ءازهتسالا وأ ىدحتلا وهو لعف وه

 ش .ريخألا حج رتي

 ريغ نم انمرح ام ىأ 4 عيش نم هنود نم اَنمَرَح الو :ىلاعت هلوق - ةيناثلا
 ْ .انسفنأ تاذ نم لب «ءىش نم هللا

 ؛حاصفإلل ءافلا «نيبملا البلا َالِإ لسّرلا ىَلع َلَهَفظ :ىلاعت هلوق  ةثلاثلا
 باقعلا لازنإ نوبلطتو نودحتت متتك اذإ هريدقت ذإ ردقم طرش نع حصفت اهنأل

 «باترمل ةبير كردي ال ىذلا نيبملا حضاولا غالبلا انيلع امنإ ءانل اذه سيلف



 لحنلا ةروس ريسفت ا 0

 كلل لااا الل للاا0 للا للللللللللللا

 أ تجىش

 ىأ «نيبملا غالبلا الإ لسرلا ىلع سيل ىأ ؛عوقولا راكنإل ىراكنإ انه ماهفتسالاو
 نيبم هنأب غالبلا فصوو «راذنإ نم ولخت ال ةيماسلا ةلمجلا هذهو حضاولا غيلبتلا

 .هدانع مثإ هيلعف فلاخو دناع نمو هسفنلف ىدتها نمف هراذنإب مولعم هنأ ديفي

 اهنأ حجري ماعنألا ة ةروس ىفو ءءازهتسالا وأ ىدحتلل اهنأ انحجر انه ةيآلاو

 مّلع نَم مكدنع لَه لق .. 8م :مهيلع درلا ناك اذلو ؛مهكرشو مهمثإ ىف مهتالعتل
 . [ماعنألا] « 0589 نوصرخت لإ منأ نِإو لا الإ نوعِبتت نإ اَنل هوجرختق

 ثعبلاو ديحوتلاب لسرلا ثعب
 ىلاعت هللا لاق

 214 ايام ' 1 و "و - 07000
 هللا اودبعأ برر الوسر م لكح يىفانشعب و

 | هك أور ظنأف ضال ا فأورإ ه- ل 506 هو ملا 10 5

 هول سل 4 و .

 مُهِحَدَه لع ضرع نإ © بريكة ٍ

 0 ترص نتصل ملبس كيل 7
 لب وغم ثيل وست دمام

 ا توماغبال سال كح نك اًدَح هََعاَدَعَو ل 20

 0 فلس 0 نيبسل
 تا

 لو 1

 درأ اَذِإ ع و
 2-5 لانل لب

5 

 2 انوا هرع ب
 8 أ ثاك



 لحنلا ةروسريسفت ا

 تايآو «هتلدأب حضاولا نيبملا غالبلا لسرلا ىلع نأ ىلإ هناحبس راشأ نأ دعب

 ةمأ لك ىف ثعب لب «ريذن ريغ نم ةمأ كرت ام هنأ هناحبس نيب «هب ةنرتقملا هللا

 :لئاق نم زع لاقف «قحلاب اهلوسر

 . ع الوسر ةمأ لك يف ادثعب دقلو

 .  توغاّطلا اوبنتجاو هللا اودبعا نأ 9 :لاقف لسرلا ءالؤه نم لوسر

 هدحو هللا ةدابعب رمألا ىهو «ةلاسرلا ىنعمب ةرسفم ىهف ةيريسفت « نأ »

 . توغاطلا بانتجاو

 ضيرحت و اهيلإ ةوعدو ةينادحولاب رمأ هيف 4 هّللا اودبعا نأ : ىلاعت هلوقو

 .هل كيرش ال هدحو دبعي ناك اذإ الإ نوكت ال ىلاعت هللا ةدابع نأل ؛اهيلع

 ىأ «توغاطلا مكسفنأ نع اودعبا ىأ .4 توغاّطلا اوبنتجاو ا :ىلاعت هلوقو

 دحلا ةزواجم لمشيو ءدحلا ةزواجم وهو «نايغطلا نم تولعف توغاطلاو «هوبناج

 ؛ماهوألا هيف مكحتتو هريغ هللا عم كرشيو ءرضي الو عفني ال ام دبعيف لوقعلا ىف

 لمشيو «مهيلع نايغطلاو «دابعلا ملظ لمشيو ءالطاب قحلاو اقح لطابلا ىريف

 نم ةلاسرلا ىناعم لكل ةعماج توغاطلا بانتجاو ةينادحولا ىأ ةوعدلاف

 داقتعا «ضرألا ىف هللا لسر ةلاسر هذه « ضعب عم اهضعب سانلا لماعتو ( ةديقع

 . ميقتسم لداع لمعو نواعتو « ميلس

 امو «نمؤم عنتقم دتهم نيب ام ةدشرملا ةيداهلا لسرلا ةلاسر سانلا ىقلت دقو

 هّللا ىده نم مهنمف 8 :هناحبس لاق كلذلو «ةلالضلا هيلع تقح دق ٌلاض نيب

 دعأو «ةيادهلا قيرط كلس ىذلا وه هللا ىده نمو 4 ةلالّضلا هيلع تّقَح نم مهنمو

 وأ ناطلسلا وأ ةدالا بح نم شاوغ ةمث نكت ملو هب عانتقالاو قحلا لوبقل هبلق

 :لوقن لب ربدت الو ريكفت ريغ نم عبتيف ؛ءابآلا هيلع ناك امي رثأتلا وأ هاحملا



 ب | هسا

 وهو «كلذك هلاح تناك نمف «[ةرقبلا] < 72 ...انءابآ هيلع انيفلأ ام عبتن لب...

 ريسلا أدتبا ىتلا طارصلا متي هلعجيو «هيدهي هللا نإف ةرطفلا عم قواستم اذه ىف

 .اهيف

 الو ركفتي ال ىذلا وهف «تدكأتو تتبث ىأ «ةلالضلا هيلع تقح نم امأو

 هلقع ىلع رطيسو ءاهناطلسو ءاههاجو ايندلا بح نم هبلق تيشغ شاوغل ربدتي

 اذلو ءاهيلع سانلا رطف ىتلا هترطف دسفت كلذبو ء«رابكتسالاو دانعلاو «ديلقتلا

 .ةلالضلا مهيلع تقح

 ؛نيربتعملل ةربع اوراصو ءايندلا ىف رامدلا مهب ىلاعت هللا لزنأ كئلوأ نإو

 . 4 نيبذكملا ةبقاع ناك فيك اورظناَف ضرألا يف اوريسُف 9 :ىلاعت لاق اذلو

 هريدقت ردقم مالك وأ «ردقم طرش نع حاصفإلا ىلع ةلاد ىلوألا (ءافلا)

 مهكلهأ نمل راثآلا نودجتسف .4 ضرألا يف اوريسف كالهلاو رامدلا مهب لزنف

 مهرمأ اهيلإ لآ ىتلا لاح لا رظنا ىأ .4َنيِبَذَكَمْلا ةبقاع ناك فيك اورظناَف ظ هللا

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو «بيذكتلا هيبس

 ىف هتبغرلو مهب هتفأرل ءهموق ىدتهي نأ ىلع اصيرح ديك ىبنلا ناك
 رصق دق نوكي نأ ىشخيو ؛هتلاسر غيلبت لامك نم مهناميإ ىري هنألو 2«مهتحلصم
 اهوعبتي نأ سانلل ديري - ةوعد لك بحاصك - هنألو ءاونمؤي مل نإ غيلبتلا ىف

 اذلو ؛هّللا ديب ىه امنإ ءهديب تسيل ةيادهلا نكلو ءجاجوعا الو ءاجوع ريغ ىف
 :ىلاعت لاق

 . 49 َنيِرِصَْن نم مُهَل امو لضي نم يدمي ال هلا َنِإَف مهاده ىلع صرحت نإ
 ةبغرلا وه صرحلاو ءهموق ةياده ىلع اصيرح ناك ىذلا ِةِْلك ىبنلل باطخلا

 ريمضلاو «هموق ةياده ىف ابغار َةْلِكَك ىبنلا ناك دقو ءرومألا نم رمأ ىف ةديدشلا

 نم انمرح الو انؤابآ الو نحن انكرشأ ام :اولاق نيذلا ىلع دوعي 4 مهاده) ىف
 .ءىش نم هنود
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 الهلا نإ :ىلاعت هلوق وه «ْمُهادُه ئَلَع صرت نإ إف ىف طرشلا باوجو
 هردق ىف هل اهردقو «ةلالضلا هيلع بتك نم اهانعم انه لضيو 4ٌلْضُي نم يدُهَي

 «ربدتيو ركفتي ملو ةياوغلا ليبس كلس هنأل كلذو ءهظوفحملا هحولو ءموتحملا

 هيلع بتكت هنإف ةرطيسلا بحو ناطلسلاو هاجللاو «ةداملا ماهوأ مهيلع ترطيسو

 .هلضي نمك نوكي هئاولغ ىف ارداس هل ىلاعت هللا كرتلو «ةلالضلا

 مهنأ ىلإ ءىموي اذهو «مهرصني دحأ ال ىأ «4نيرصن نم مِهَل امو

 ام مهنأ ىلع ةلالد هيفو ءمهل رصان الو ىلو هنم مهذقني ال « «ميلأ باذع مهيرتعي

 :ىلاعت هلوقك اذهو ءدشرم داه مهل نوكي نأ نكمي الف «ىغلا ىف ذ اوعتر دق اوماد

 .[صصقلا] 453 ... ءاشي نم يده هللا نكَلو تْببَحَأ نَم يدْهت ال َكّنِإ ل

 :نارمأ هبيس دوححلا اذه نإو

 .هراثآ ىف ةينآرقلا تايآلا تملكت دقو «رابكتسالا لوألا رمألا

 وهلن ايندلا انتايح الإ ىه نإ :مهلوقو ءرخآلا مويلا دوحج - ىناثلا رمألاو

 : ىلاعت لاقف رخآلا مويلا مهدوحج ىف مهلاح ىلاعت هللا نيب دقو «بعلنو

 نكلو اح هيلع ادعو ب توُمَي م هللا تعي ال مهمآ دهَج هللب اوُمسْقاَوٍِ

 ةعاطلا ىنعمب ردصم دهجلا 24 مهناميأ دهج» 24 62 َنوُمَلعَي ال سائلا َرَثْكَأ

 ديكأت ىف مهتوق ىصقأب نيدهاج ىأ ٍمهناميأ دهج هللاب اومسقأ ىنعمو «ةوقلاو

 ىتلا لاحلاب كلذ ىف نيروسأم « توُمَي نم هللا ثعَبي ال8 هيلع مسقملاو « مهنيمي

 ريغ ءىش ال هنأ نوبسحيو «هدعب ةايح ال ءانف هنوبسحيو تقولا ىهو .2تعقو

 هنكلو «ئش لك قلاخ هللا :نولوقي اوناك نإو ءدجوملا ئشنملاب نوئمؤي الو «ةداملا

 هللا لوسر نأ ىراخبلا ىور « مهسوفن ىف نكمتسيو .مهبولق ىف لغلغتي ال لوق

 نكي ملو ىنمتشو «كلذ هل نكي ملو مدآ نبا ىنبذك» : ىسدق ثيدح ىف لاق ٌهِي

 هلوقف ىايإ همتش امأو «ىنأدب امك ىنديعي نل :هلوقف ىايإ هبيذكت امأف «ءكلذ هل

 ."!"دحأ اوفك ىل نكي ملو دلوأ ملو دلأ مل دمصلا دحألا انأو ءادلو هللا ذختا

 دنسم ىقاب :دمحأو )٠7١01١(«, زئانجلا :ىئاسنلا هجرخأ امك .(159؟) نآرقلا ريسفت :ىراخبلا هاور )١(

 . (741/7) نيرثكملا
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 ةباجإلا ىلع لدت ىهو  ىلب - ىلاعت هلوقب لطابلا مهمسق ىلاعت هللا در
 ادعو » : ىلاعت هلوقب ىفنلاب باوجلا ىلاعتو هناحبس دكأ مث ؛هودكأ ام وهو ىفنلاب

 لاقو «هفالخإل لاجم ال رقتسم تباث قح هنأب هفصوو ءردصم ادعوو 4 اًهَح هيلع

 امنإ ءهل مزلم الو همزتلا ام كرتي فيكو ءهمزتلا هناحبس هنأ ىأ ,4 هيلع )» : ىلاعت
 ش .مزتلملا وه

 ىتلا لاوحألا مهيلع ترطيسو «ةداملا مهتبلغ سانلا رثكأ نأ هناحبس نيبو
 :ىلاعت لاق اذلو ؛بيغلاب اونمؤي ملو .هوكردي ملف مهنع بيغملا اوكرتو «ءاهنوري

 مزلأ ىذلا تباثلا دكؤملا دعولا نم انه كاردتسالا 4 نومّلعي ال سائلا رْثكأ نكلو »
 رضاحلا ىلع لباقلا سايق نم اوملعي نأ مهيلع بجاولا ناك ذإ ءهسفن هب ىلاعت هللا

 مل مهنأل اوملعي نأو ءاوكردي نأ مهنأش نم سيل ىأ ؛نوملعي ال مهرثكأ نكلو

 نوكرشملا ديرأ نإ ؟(سانلاب) دارملا امو «مهبر ةردق اوفرعي ملو «بيغلاب اونمؤي
 مهرثكأ نإف ءاعيمج سانلا ديرأ نإو «نونمؤملا ليقو .كلذ نوملعي ال مهلكف

 بكترت ىتلا ىصاعملا تناك ام الإو «نعذي ال مهنم دقتعا نمو «ةدوعلاب نونمؤي ال

 ىلاعت هللا نيب دقو ءرخآلا مويلاب ناميإلا ىف ةلفغ نم الإ بكترت ال ىهف ءاراهج

 :ىلاعت لاقف «ثعبلا نم ةياغلا

 . 4 نياكه وفك ذو دودو يذل هيي
 تباثلا قحلا هللا دعول ليلعتلا ماقم ىف اهنأ ىأ ءاهلبق امب ةقلعتم (ماللا)

 اثبع سانلا قلخ ام ىلاعت هللا نأ ىنعملاو «ةيلعلا هتاذ هب ىلاعت هللا مزلأ ىذلا دكؤملا
 4 652 َنوُعَجرَت ال اني مُكَنأو اًنَبع مكانْقلَح اَمنَأ متبسحفأ إ :ىلاعت هلوق ىف امك
 هعمو هقلخ لب «مئاهبلاك هلعجي ملو ,ناسنإلا قلخي مل ىلاعت هللاف «[نونمؤملا]
 اريخ نإ «لاعفألا ىلع باسحلا ناك ءريكفتلا ناك ثيحو «ربدتيو ركفتي لقع

 ىرخأ نم دبالف «لامعألا باسح لكل عستت ال ايندلاو هرشف ارش نإو ءريخف
 ملاظلا مهنمو «مورحملا مولظملا مهنم ىسانألاو «لاعفألا عيمج ىلع اهيف بساحي
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 «بسك ام ةرمث لك لاني «هقح قح ىذ لك هيف ىفوتسي موي نم دبالف .2'دودجملا

 . بسك ام عون نمو

 نم هيف نوفلتخي ىذلا مهل نيبيل ىنعم اذهو «ثعبلا دعب نوكي ام وه كلذو

 «سانلا نيب حتسفي ىذلا مكحلا مامأ كلذ لك لك نوكيو «ملظو لدعو لطابو قح

 اوناك ْمُهَنَأ اورق نيذْلا ملعيلو » «نيلصافلا ريخ وهو قحلاب مهنيب لصفيو

 . « نيبذاك
 رياغتل ماللا تررك اذلو ؛ليلعتلل ىلوألا ماللا امنيب «ةبقاعلل انه (ماللا)

 ةوعدلا ىف لسرلا نوبذكيو «ءثعبلاب نورفكي اوناك مهنأ ةبقاعلا ىنعمو «اهانعم

 ثعبلا ناك اذإف «ديحوتلا ىلإ ةوعدلا ىف لسرلا نوبذكيو نوكرشيو «ناميإلا ىلإ

 دهاجو ربصو عاطأو نمآ نمل باوثلاو «كرشأو رباكو ركنأ نمل باقعلاو باسحلاو

 اوعدا ام لك ىف نيبذاك اوناك مهنأ اوملعي نأ ايسح هنوري ىذلا كلذ ةبقاع نإف

 نأ نايبل 4 اوَرَمَك نيذّلا » لوصوملاب ربعو «نينمؤملاو لسرلا اوتهابو ءاوركنأو

 :الوأ «مهبذكب مهملع ىلاعتو هناحبس دكأو «مهبيذكت ىف ببسلا وه مهرفك

 «مهرفك ماودب بذكلا ىلع مهماود ىلع ةلادلا «ناك» ب :ايناثو «ةدكؤملا «نأ»ب

 هيلإو ضرألاو تاومسلا ىف بيغلا ملعي هناحبس هللاو «ةيمسالا ةلمجلاب :ائلاثو

 . نوعجرت

 نيب ىذلا رضاحلاو ةداملاب نوروسأم مهنأ وه ثعبلا مهراكنإ ىف ببسلا نإو

 ىلاعتو هناحبس راشأ اذلو ؛اهردق قح ىلاعت هللا ةردق نوردقي ال مهنأو مهيديأ

 لاقف «نوكيف ءىشلا ديري نأ الإ سيل هنأو «نيوكتلاو قلخلا ىلع هتردق لامك ىلإ

 :ىلاعت هّللا

 . 4 6 نوُكَيف نك هَل لوقت نأ هاَندرَأ اَذإ ءيشل اَنلوَق اَمْنِإ ف

 قيرطلا هذه ىف روصحم ءايشألل هللا قلخ نأ ىأ (رصق ةادأ» 4 اَمّنِإ

 لأستف «نيوكتلاو قلخلا رس ىف ثحبن انسلو «ءىشب هيلع عنتمت ال ىتلا ةلهسلا
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 ل ااا وللا لل
 يي زر _ب حجو

 هللا نأ ىلع لدي وهو «هناحبس هلوق نم كلذ فرعتت امنإ «سانلا هللا قلخ فيك
 هتلع نع لولعملا ءوشن ءايشألا هنع أشنت ملف «ةراتخملا هتدارإب ءايشألا قلخي ىلاعت

 ىأ .«ءيشل انلوَق اَمَّنِإ8 :هناحبس لاق اذلو ؛هناحبس هنع هللا ىلاعت مهو كلذف
 ةرح ةدارإب هدارأ ىأ 4 هاندرأ اذإ © ءايشألل هنيوكتو هتردق ىف هنأشو هلاح

 اعيش نكو ثدحا ىأ .4 نوكيف نك هل لوقت نأ » ديري ال لاعف هنأو «ةراتخم
 ىف ءىش هيلع بعصي ال ىلاعتو هناحبس هنأ اذه ىنعمو .نوكيف «ءاروكذم

 ريوصت اذهو .نوكيف نك هلوق نم رثكأ دوجولا ىف نئاك فلكتي الف .دوجولا

 ألإ ةعاسلا رمأ امو ... 9» :ىلاعت هلوقك كلذو «هتردق تلاعت هيلع قلخلا ةلوهسل
 ش . 4 69 ... برقَأ وه وأ رصبلا حملك

 دقلو .نودوعي فيك نوبجعي اوناك دقلو «كردملا رصبتسملا لقاعلل هلك اذهو

 لق :لاقف «هتدارإ ىلع بعصي ال ائيش نأ انيبم ىلاعت لاقف تاومألا ماسجأ تيتنف

 يذلا لق انديعي نم َوُلوقيسَف مكر ودص يف ربي امم اح وأ (2) اديدح وأ ةراجح اوُنوك

 (©9 ارق نوُكَي نأ ئَسع لق وه ئَم َنوُلوُفَيو مهو د كيل نوضغنيسف ةرم لَوأ مكرطف
 2 مهي ه وم سا يف مل هما ما ىلا مه مم دعا هو دوم
 . [ءارسإلا] 4 (2 اليلق لإ متثبأ نإ نونظتو هدمحب نوبيجتستف مكوعدي موي

 نوئمؤملا

 0 | 0 ةءورنو لاس جسم ينم.( و ع

 وا 020

 ل
 هل

2 

 َكيََرَرُلاَو بنسسيلا ايو ولسان
 م

 توك فلي مه لو للام يانَِيلَر زل
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 أل روس ان يود اندم ل يف اوريو
 . 4 690 نوملعي اوناك ول ربك

 ىف ىلاعت هللا ببح دقو «قزرلا بلطل وأ ةيماس ةياغل رادلا كرت ةرجهلا

 اريخك اًمَعارُم ضرَألا يف دجَي هللا ليبس يف ْرجاَهُي نم نمو  :ىلاعت لاقف «نيتلاحلا نيتاه

 . [ءاسنلا] 4 63 ... .ةعسو

 نمو ءاوملظ نيذلا نم نيدلاب (ًرارف ةشبحلا ىلإ ةرجه :ناترجه تناك دقو

 تاقيدصلاو نيقيدصلا نم ددعو بلاط ىبأ نب رفعجو نافع نب نامثع ءالؤه

 لَك ىبنلا ةرجه اهيفو ةنيدملا ىلإ ىربكلا ةرجهلاو «ديزي وأ نينامث مهتدع تغلب

 ةيآلا ىف اورجاه نيذلاف ىربكلا ةرجهلا لبق تناك اهنأ ىأ «ةيكم ةروسلا هذه نإو

 .ةشبحلا ىلإ نورجاهملا مه

 هللا لجأل ىأ ءةيببسلل انه ءافلا 4 هللا يف اورجاه َنيِذّلاَو » :ىلاعت هلوقو

 ؛هريغ ىف نوركفي ال اوراصف هللا ىف اونف مهنأ ىلإ ءىموي ءافلا ركذو «ىلاعت

 ىلاعتو هناحبس هل مهلكف مهسيساحأو «مهلوقعو مهسوفنو مهبولق ءلم وه راصو

 . هليبس ىف باذع لك نوهيو «هيف الإ نوركفي ال.

 نم ىأ «ةيردصم انه «امإطو 4 اوملُظ ام دْعَب نم» :ىلاعتو هناحبس لاقو

 لوزنو «ىذألا ىلع مهربصل نسحلا ءازجلا مهل ىلاعت هللا بتك دقو «مهملظ دعب

 عيبو «لاومأألاو رايدلاو «بابحألاو نالخلا نع مهدعبب مهترجهو «مهب ملظلا

 .هتاضرم الإ اوبلطي ال ىتح ىلاعت هلل مهسفنأ

 مسقلا مال (ماللا) ,ةَنسَح اَندلا يف مهول ل :مهئازج ىف ىلاعت لاق دقو

 نوكي ىذلا رمألا ةنسحلاو «ةدكؤم ديكوتلا نونو ءدكؤم مسقلاو «ةدّكؤم ىهو

 مهنأك ةنسحلا ىف مهنكمن (مهنئوبن)و «هتبغم ىف الو هتاذ ىف هيف ةءاسإ ال انسح

 نم نيرجاهملاو نينمؤملا تلان ىتلا ايندلا ىف ةنسحلاو ءاهنم نونكمتسيو اهنودقتفي

 ةكم ىف اوناك نمو مه ةنيدملا ةشبحلا دعب نم اولزن دقو «نسحلا شيعلا ىه دعب

 .ةرجهلا راد ىف اوقتلاف «ةيرخسلاو ءازهتسالاو هعاونأ لكب ءاذيإلإو ملظلا نوقالي
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 نواعتلاو ءرصنلا مئانغو ءهلهأو كرشلا ىلع رصنلا ايندلا ةنسح نمو
 .ةنيدملا ىف ةلضاف ةايح ةماقإو «ءاخإلاو

 ءادتبالا مال (ماللا) 4 نوملعي اوناَك ول ربكأ ةرخآلا ٌرَجَألو ]» ايندلا ةنسح هذه
 نيدلاخ راهنألا اهتحت نم ىرجت تانجو ميقم ميعن هنآل ربكأ ةرخآلا رجأو ءديكوتلل
 ىف ريمضلاو ,4َنوُمَلعَي اوناك وَل8 :لاقو ءىهتني ال مئاد ةنجلا لكأف ءاهيف
 ملع كلذ نوملعي مهتيل ىأ «ىنمتلل نوكت 4ول إو «نينمؤملا ىلإ دوعي نوملعي
 هنأك «هنأش مظعو ءهلضفل نايب كلذ ىفو ؛ركذلاو ربخلا ملع ال «ةيؤرلاو نايعلا
 لاق دقو «ديعب هنكلو رافكلل نوكي نأ ىرشخمزلا راتخاو ءروصتلاو لايخلا قوف

 . ميظعلا ءازجلا كلذ مهقاقحتسا ببس ىف ىلاعت

 . « 9 َنوُلَكوتي مهُبر ىلعو اوربص َنيِذّلا ا»
 اوربص «ربصلا غلبأ نورجاهملا ربص دقل «نيرجاهملل نايب فطع 4َنيِذَلا ل

 ريغصتو «مهب ةيرخسلاو ءازهتسالاو مهيلع عقو ىذلا ملظلاو .مهب لزن ىذلا ىلع
 كرت ىلع اوربصو ؛نومركألا مهو «نولذرألا مهنأكو .مهرمأ ريقحتو «مهنأش
 .رايدلا كرتو لاومألا كرتو «بابحألا

 ىف لمألا باب اودسي نأ اولواح نيكرشملا نأ ىلعو «كلذ لك ىلع اوربص
 مهل حتف مهبر مهمامأ ناك كلذ عم مهنكلو «ةمحرو هللا نم لضف الول مهسوفن
 مهبر ىلع ىأ ,4 نولكوتي مهب ىلعو آ :ىلاعت لاق اذلو ؛هيلع لكوتلاب ءدودسلا
 راجلا مدقو «مهلكوت ماودل عراضملاب ربععو «نولكوتي هاوس دحأ ىلع ال .هدحو

 مهل حتفي ىذلا وهف نولكوتي هدحو هللا ىلع ىأ «صيصختلل لعفلا ىلع رورجملاو
 .راصتنالا اهئارو نم نوكيو ؛كرشلا اهدسي ىتلا باوبألا

 نوديريو «لجرل اهنأب ةيدمحملا ةلاسرلا ىلع نوضرتعي نوكرشملا ناك دقلو
 :لئاق نم زع لاقف «لاجرلا نم اعيمج لسرلا نأ ىلاعت هللا نيبف «ةكئالم
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 ليم

 ا بل

 ال مك نإ ركذلا َلهَأ اوُنَأْساَف مب لإ يحون ًالاَجر الإ كلبَق نم اَنْلَسْرَأ اًمَوظ

 . 4 © نرملعت

 اعدب دلي دمحم ناك امو .مكنم لجر ىلإ ىلاعت هللا ىحوي نأ ابجع سيل

 مهنوفلأتيو .مهساسحإب نوسحي مهماوقأ نم لسرلا ناك لب «لسرلا ىف

 ناكو هموق نم ناك اذإ الإ الوسر لسري ملو «هزنملا رهاطلا مهيضام ىف مهنوفرعيو

 ؛اكلم انلسرأ امف « ,4ًالاَجر الإ كلْبَق نم اَنلَسْرَأ امو :ىلاعت لاق اذلو ؛مهنم الجر

 اَكَلم هانلَعَج ولو » ءدسج ريغ حور وهو «ناسنإلا ةعيبط نم تسيل هتعيبط نأل

 «ناسنإ امأ ,كلم وهأ رمألا ء[ماعنألا] 4( َنوُسِْلي ام مهيلع اَنسْبللو الجر ُهاَْلَعَجُل

 نيمآلا ليربج هيلع لزنيو «هيلإ ىحوي هنأ مهنيب نم لوسرلا لجرلا اذه زايتما نإو

 هللا وهو ءملكتملل مظعملا نونلاب ةءارق هذه .4 مهيَلِإ يحوُت ظ :لاق اذلو ؛هتلاسرب

 ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت هلوقك اذهو « ةيربلا بر نم ٍمظعأو ربكأ ٍملكتم ىأو «ىلاعت

 «[فسوي] *« 69 ... ئرقلا لهأ نم مِهيَلإ يحون الاجر ذل كلبق نم انلسرَأ امو

 إله راس ١ :هلوسر ناسل ىلع ىلاعتو هناحبس لاق دقلو

 .[ءارسإلا] 4 6© ًالوسر ارش

 دقف «ةفرعملا لهأ نم رمألا اوفرعتي نأ مهيلع نأ ىلإ هناحبس مههبن دقلو

 : ةفرعملا لهأ لاؤس ىلإ مههجوي نأ هناحبس دارأف ةلاسرلا نع نيعطقنم نييمأ اوناك

 ةعقاو وأ ءردقم طرش نع حصفت (ءافلا» 4 نوُمَلعَت ال مسُك نإ ركذلا َلْهَأ اوُنأساَفظ

 ربدتلاو ركفتلا لهأ مه ركذلا لهأو 4نومّلعَت ال مْسُك نإ طرشلا باوج ىف

 ال متنك نإ ىأ «باتكلا لهأ ءالؤه ىف لخديو ءاههجو ىلع ءايشألاب ملعلاو

 لب «مكبارغتساو مكبجع ريثي هنأ درجمل رمألا ىف اوبجعت الف «قئاقحلا هذه نوملعت

 مكبجع لوزيل باتكلا لهأو ةفرعملاو ةمكحلاو ركذلا لهأ نم رمألا اوفرعت

 ةروسب اوتأت نأ مكادحتو «مكل اهمدق ىتلا ىربكلا ةزجعملا عم كلذو «مكبارغتساو

 اوكرديل تايآلا فرصي ميركلا نآرقلا ىرن اذكهو مكادحتي لاز امو ءهلشثم نم

 . قحلا اونيبتسيلو
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 تانيبلاب » «ءايبنألاو لسرلا هب ءاج ام ىلإ كلذ دعب هناحبس راشأ دقلو

 .# 69 0 َنوركَفتي مهّلعَلو مهيلإ لَن ام ساثلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو ربزلاو

 ءاهل نايبلا ىنعم ىف اهنأل ءلاصتالا مامت اهلبق امو ةلمجلا هذه نيب
 «تانيبلاب مهانلسرأ ىأ «قباسلا مالكلا هيلع لد فوذحمب قلعتم ,4 تاتيبلاب )»
 «باتكلا وهو هروبز عمجا ربزلا «ربزلاو © ٠ ءمهتلاسر ىلع ةلادلا تايآلا ىهو

 4 69 رئزلا يف هولعَف ءيش لكو# :ىلاعت لاق دقو «هتبتك اذإ باتكلا تربز نولوقي
 يدابع اري ضرألا نأ ركذلا دعب نم روبزلا يف انبتك دقلو : ىلاعت لاق امكو [رمقلا]
 . [ءايبنألا] 4 9-0 توحلاّصلا

 تانيبلاب نيبوحصم الاجر الإ نونوكي الو الاجر اولسرأ ءالؤه نأ ىنعملاو
 ىتلا بتكلا مهنم مهتءاجو هللا دنع نم نوثوعبم مهنأ ىلع ةلادلا تازجعملا ىأ
 قحلابو كلذب مهتئج دقو «سانلل اهوملعي نأ ىلاعت هللا دارأ ىتلا عئارشلا اهيف نيبت

 نم قحلا مهئيجي نأ نم نوبجعيو ء«هيلإ مهوعدت ام لوبق نع نوفكنتسي مهل امف
 .مهنم لجر ناسل ىلع هللا

 ىمسو «ميركلا نآرقلا وه ركذلا «4ركذلا كَل انلزنأَو 9 :ىلاعت لاق مث
 «ىقب امو اهنم خسن ام «مهلئاسرو نيقباسلا ءايبنألا ركذم هنأل ءاركذ انه نآرقلا

 سانلا ىلع اودهش نآرقلا مهيف لزن نيذلا نألو «ةمايقلا موي ىلإ مئادلا ركذلا هنآلو

 مهنأ اوعدا نيذلا ىلإ رت ملأ «مهيلع ديهش هللاو ءقح عئارش نم مهيلإ لزن ام نأب

 اهدرو مهتديقع نآرقلا ححص ةثّلثم ةينثو اهولعجو «ةديقعلا اوفرخو ىسيع عابتأ
 .اوثلثو اوفرحو اوعنص ام لطبو «قداصلاب نونمؤملاو نآرقلا دهشو ءاهلصأ ىلإ

 نوكتل «ةبقاعلا مال انه (ماللا) ,4 مهَْلإ لَّرن ام ساّنلل َنّيَبتل ١ :ىلاعت هلوقو
 مهيلإ لزن ام ام سانلل كبلق ىلع لزن ىذلا نآرقلاب نيبت نأ ةبقاعلاو ةجيتنلاو ةرمثلا
 امك «ةيقابلا ةدلاخلا ةيلزألا مهبر ةعيرش وه امو ءرضاحلاو ىضاملا ىف مهبر نم
 هب انيصو امو كيل اْيَحْوَأ يذّلاو احون هب ئّصو اَم نيدلا نَم مكل عرش » :ىلاعت لاق
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 مهوعدت ام نيكرشملا ىلع ربك هيف اوقرفتت الو نيدلا اوميقأ نأ ئسيعو ئسومو ميهاربإ
 .[ىروشلا] 4 02 ... هيل

 اوربدتيو اوركفتي نأ مهنم ءاجر ىأ .4 نوركفتي مهّلعلو 9 :ىلاعت هلوقو

 ةرمثو ةياغ هذه نأ ىلع ةلالدلل واولاب فططعلا ناكو «رفكلاو دوحجلا نع اودعتبيو

 رادنإو هيبنت

 :ىلاعت لاق

 ال سمع 0

 ضال مب هلأ َفِيْضينَأ ِتاَكيَسلَأاوركُم نذل مَ انماف

 57 ثيح نو باَدَعلا مهي مك فل حبال

 نكن 66 20 ع هو وع 7 9 8

 2 وو ل و ٍه 8 ب رع و

 0 ا 2 0
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 اميف نوركفي ال هبر رمأب مهوعدي ةكلَك ىبنلا ثعب نأ تقو نم نوكرشملا ناك
 ناك هنأو ؛ةنامألاو قدصلا ىلع لدي ىذلا هيضام ىف الو «قح نم هيلع تلمتشا

 اغإ ؛كلذ نم ءىش ىف نوركفي ال عفتت ل هلو رضت زل تلا راجخألا ةداع نب هيلع

 ءاذيول اوريدو ءادودص ةمواقملا ريغ نع اودصو ةوعدلا ةمواقم ىف نوركفي
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 للوصل االللااااالللاووللاولللااا10املللل

 ا <

 براغلاو ةورذلا نولتقيو قحلا لهأب ءازهتسالاو «نينمؤملاب ةيرخسلاو «نيفعضتسملا

 لَك ىبنلا ةوعد اوهوشيل «ةكم لخادم نومستقيل مهنإ ىتح «ةوعدلا ىلع اوضقيل
 اذلو ؛باذعلا مهب لزني دق ىلاعت هللا نأ اوسنو كلذ لك نولعفي «جيجحلا اعد اذإ

 :ارذنم مهل اهبنم ىلاعت لاق

 نم باَذَعْلا مهيتأي وأ ضرألا مهب هللا فسْخُي نأ ٠ تائيَسلا اوركَم َنيِذْلا نمأفأ )»

 . 4 69 نورعشي ال ثيح

 نكلو ءاهيلع مه ىتلا مهلاح وهو اهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل (ءافلا)
 ءءوسلا اوربدو اولعف ام اولعفأ ىنعملاو ماهفتسالل نوكت ةرادصلا نأل ؛ءافلا ترخأت

 «ضرألا مهب ىلاعت هللا فسخي نأ اونمأفأ اهسفن ىف ةئيسملا رومألا اوربدو اوذآو

 اوربد دقو هللا ركم اونمأو اولفغأ «مهلاومأو مهرايد علتبت ىتح ضرألا طحنت نأب
 فوصومل فصو تائيسلا نأ ىلإ نيرسفملا ضعب ليميو «اودارأو اولعفو تائيسلا

 ةجاح ال هنأ ىرن نحنو ««تائيسلا تاركملا اوركم نيذلا نمأفأ» هريدقت فوذحم

 مهف تائيسلا ءاشنإ ىلإ هجتم ريبدتلا وهو ركملا نأل ؛فوذحم فوصوم ريدقت ىلإ

 لاوط لاعفألاو لاوقألا ىف تائيسلا اوربدو «نيفعضتسملا ءاذيإ ىف تائيسلا اوربد

 .اهوربد الإ تائيسلا نم اعون اوكرتي مل ءةكم ىف مهنيب ٌدْْكلَي ىبنلا ةماقإ

 اونوكي ملف «تاململا ىف هيلإ أجلي ىذلا هنأو «ةرهاقلا هللا ةوق نوملعي مهو

 رداق هنأب ىلاعت هللا مههبن اذإف «ماهوألاو راجحألا هللا عم اودبع نإو ءاهل نيلهاج

 .كلذ نولهجي ال مهف مهتحت نم ضرألا فسخ ىلع

 يف نّم متنمأأ : ىلاعت هللا ةردقب مهملعل اريثمو ءمهل اهبنم ىلاعت لاق دقو

 مكيلع لسري نأ ءامسلا يف نم مثمأ مَأ 09 رومت يه اَذِإَف ضرألا مكب فسخُي نأ ءامّسلا

 . [كلملا] 4 69 ريذت فيك َنومَلعتسَف ابصاح

 ةفطاع (وأ) .4نورعشي ال ْثْيَح نم باَذَعْلا مهيأ وأ» + ىلاعت لاق مث
 ىلاع هللا لعجف ءطول موقب لزن ىذلاك رمدملا ىويندلا باذعلا وه . باذعلا ©

 نوكي ءديدش باذع اهيف حير وأ «ةيتاع رصرص حير مهيتأت وأ ءاهلفاس ضرألا
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 يب ٠

 ال ىأ ءنورعشي ال ىنعم اذهو هنوعقوتي الو ؛هعوقوب نوملعي ال مهل ائجافم
 اًملف م :داع ىف ىلاعت هلوقك ,ءريخلا نوجري اوناك امبر لب نوعقوتي الو نوملعي

 اًهيف حير هب متلِجْعَتَسا ام وه لب انرطمم ضراع اذه اوُلَق مهتيدوأ ليقتسم اضراع هوَ

 . [فاقحألا] 4 62 ميلأ باَذَع

 :ديدشلا باذعلاب ارذنم ىلاعت لوقي مث

 . 4 69 نيزجغمب مه امه مِهِلقَت يف مهذخأي وأ )»
 نوعباق وأ نونئئمطم مهنكاسم ىف مهو نونوكي نورعشي ال مهو مهذخأ نإ

 ناميإلا لهأل دسافلا مهريبدتو تائيسلا مهركم راثآ نوفرعي ال مهو مهرايد ىف

 ىف نوريسي رافسألا ىف نولقنتم مهو مهذخأي دقو «نورعشي ال اذلو «تاماركلاو

 ىف الإ نوركفي ال كلذك مهو هللا مهذخأي دقو «مهرجاتل نولقنتيو ءاهراسم

 مهذخأَي وأ :ىلاعت لاق اذلو ؛ةراجتلا باوبأ رئاسو حبرلاو ةراسخلاو بسكلا
 ريبعت بلقتلاو ءدالبلا ىف نوبلقتي ءدلبل دلب نم مهالاقتنا ىف ىأ 4 مهبلقت يف

 كلذ ىف نأكو ءاحئاس وأ ءارجات دلب ىلإ دلب نم لاقتنالا هب دكؤي ىنآرق ىبرع
 ىهو «عضو ىلإ عضو نم ةبلقتملا ةركلاب دلب ىلإ دلب نم لقنتلا هبش ذإ ازاجم
 .ناكم ىلإ ناكم نم هلقنت

 ريغ مهرافسأ ىفو «نينمآ ريغ ريغ مهنمأم ىف مهف مهب طيحأ دق اوناك اذإو

 مهب لزني نأ ىلاعت هللا نيزجعمب مه امف اذلو ؛ىلاعت هللا ةضبق ىف مهف نينئمطم

 روصلا تناك ءردتقم زيزع ذخأ مكذخأ الإو «ةقيرطلا ىلع اوميقتساف «ديري ام

 لاح ىف مهو وأ «نورعشي ال ثيح نم باذعلا وأ فسخلاب ذخأ ىف ةقباسلا

 نم نوفوختي مهو باذعلا لزني دقف ءنوفاخي ال رجاتملاب دالبلا ىف مهبلقت
 نينمؤملل تاقبوملا ريبدتو «تائيسلا ركم نم هببس ىلع نورصم مهنكلو ؛باذعلا
 .ةيرخسلاو ءازهتسالاب مهئاربكو مهئافعض

 نأ باذعلا نم فوخت ىأ .«ِفوَحَت ىَلَع مهذْخأَي وأ :ىلاعت لاق اذلو

 مهلمح ىلإ لصي ال نكلو .؛فونخلا مهورعي مهف مهلبق ماوقألاب لزن امك مهب لزني

 «صقتلا ىنعمب فوختلا رسفي دقو ءمهب لزني نأ نوفوختي نكلو «ناميإلا ىلع



 لحنلا ةروسريسفت # و
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 لاق ذإ نوعرف موقب ىلاعتو هناحبس لعف امك .ائيشف ائيش مهلاومأ نم هللا صقني

 4 099 َنورّكَذَي مهّلعَل تاَرَمَّعلا نم صقتو نيتسلاب نوعرف لآ اَنْدَحَأ دَقَلَو ظ :هناحبس

 . كلذ دعب نم كالهلا نوكي ىتح صقنلا وه فوختلاف «[فارعألا]

 اذإ هتفوخت :كلوق نم وه ليقو» :هصن ام كلذ ىف ىرشخمزلا ركذ دقلو

 :ريهز لاق «هتصقنت

 نفسلا ةعبسنلا دوع فوخت امك ادرق اكمات اهنم لحرلا فوخت

 ىتح مهلاومأو مهسفنأ ىف ءىش لذعب ائيش 0 مهصقنتي ب نأ ىلع مهذخأي ىأ

 ماقف اوتكسف ءاهيف نولوقت ام :ربنملا ىلع لاق هنأ هنع هللا ىضر رمع نعو ءاوكلهي

 كلذ برعلا فرعت لهف :لاق صقنتلا فوختلا ءانتغل هذه :لاقف ليذه نم خيش

 مكيلع سانلا اهيأ :رمع لاقف «تيبلا دشنأو انرعاش :لاق معن :لاق ؟اهراعشأ ىف

 . «ةيلهاجلا رعش :لاق «انناويد امو :اولاق «مكناويدب

 مهنمأم ىف مهو نورعشي ال مهو مهيتأي باذعلا نأ ىماسلا صنلا ىنعمو

 ءىطب كالهو صقنب مهيتأي وأ «نيلبقم مهبلقتمو مهرجاتم ىف مهيتأي وأ «نوعباق
 .ءاهتنالا اوفرعي ملو ءادتبالا اوفرع دق مهو نوهتتيف

 . 6 ميحُر فوءرل مكبر إف 9 :هلوقب راذنإلا تايآ هناحبس هللا متخ دقو

 «ديدشلا ديدهتلا اذه عم ةمحرلاو ةفأرلاب هتاذ ىلاعتو هناحبس هللا فصوو

 نيبي هناحبس وهف «باقعلاب مهلجاعي الآ تضتقا «ةماعلا هتمحرو مهب هتفأر نأل

 لجعي مل هنكلو «باوبألا هذه نم باب ىأ ىف مهب هلزني باقعلا ىلع رداق هنأ مهل

 .سانلل ةماع ةمحر ميحر وهو مهب ةفأر

 سيلف «ةفاكلاب ةمحر اهسفن ةبوقعلا لب «ةبوقعلاب راذنإلا نإف كلذ قوفو

 «ةيناسنإلا ةماركلاب ثبعيو بعليو عتري هيغ ىف ملاظلا كرتي نأ ةفاكلاب ةمحرلا نم
 محري ال ىف تبث دقو « محري ال نم» :لاق هنأ للي ىبنلا نع ىور دقف 0 200

 .هجيرخت قبس )١( ش



 لحنلا ةروس ريسفت ا

 مهنأ هللا نم هعمس ىذأ ىلع ربصأ دحأ ال» :لاق هلي ىبنلا نأ نيحيحصلا

 ملاظفلل ىلميل هللا نإ» : للك لوقيو .«مهيفاعيو مهقزري وهو ادلو هلل نولعجي

 , 27 (هتلفي مل هذخأ اذإ ىتح

 ىلع ةلالدلا اهيفف تاقولخملاو قلخلا ىلإ راظنألا ىلاعتو هناحبس هجويو
 ةلالدلا اهيفو ةرهاظلا هتدارإو ةرهاقلا هتردق ىلع ةلالدلا اهيفو «قلاخلا ةينادحو

 :لئاق نم زع لاقف «راغاص ارخاد ادجاس هناحبس هل هلك دوجولا عوضخ ىلع

 هلل ادّجَس لئاَمّشلاو نيمّيْلا نع هلالظ يفتي ءيش نم ُهَّللا َقْلَح اَم نإ اري ْمَلوُأ ل

 . 4 62 تورخاد مهو

 نولعفي ام نولعفي ىنعملاو ماقملا هردقي فوذحم لعف ىلع ةلخاد ةزمهلا

 وأ «ةينايب * نم و «ءىش نم هللا قلخ ام اوري ملو «نايصعلاب نيرهاجم نيدناعم

 «ىفن ىلع لخاد وهو عوقولا راكنإل ؛ىراكنإ انه ماهفتسالاو ىفنلا قارغتسال
 هلالظ ًايفتت ءايشأ نم قلخ ام ىلإ (اوركفو) اورظنا ىنعملاو «تابثإ ىفنلا ىفنو

 اهل راجشألاو ءىف اهل لابجلاف «هلالظ لخادتتو «لظ ءىفلا اذهلو ؛ءىف اهل ىأ
 رجشلا ىرت امك لالظ نوكيو «ءايفألا هذه ؤيفنتف «لظ هل ءىف لكو «ءىف
 نيلباقملا نيبناجلا نع ربعو «لامشلا تاذو نيميلا تاذ لالظلا أيفتت لخادتملا

 ةيحان نم نيميلا بناجلا نع «لئامشلاو نيميلا نع هلوقف «لامشلاو نيميلاب

 ىلع نوكي امف ةبعكلل ةبسنلاب كلذو «برغلا ةهج نم لئامشلا نعو «قرشلا

 درفملاب نيميلا نع ربعو ءالامش نوكي اهيبرغ نع نوكي امو ءانيمي نوكي اهيقرش
 نوكت مث «ةريهظلا دنع رصقتو ءادتبا لوطت ةفلتخم ءايفأ هنأل ؛عمجلا هب داريو

 ليطتست ىتح ائيشف ائيش ربكت مث لاوزلا ءىف نم ةريصق ئدتبت برغلا ةيحان ءايفألا

 .اريثك الوط

 اريصق الإ ىري ال هنأ ىلإو «هتياهن ىلإ ةراشإ درفملاب نيميلا نع ريبعتلا ىفو

 )١( ملظلا ميرحت ةلصاو ربلا :ملسمو :(47148) ىراخبلا هاور )-438(.



 لحنلا ةروس ريسفت ا##

 اللا لاللااالللللالالااالا للملا

 أ ل

 وهو عمجلاب هيف ربع اذلو ؛ءىش دعب ائيش دادزيو ءاليوط الإ ىري ال لامشلا امنيب

 . انركذ امك ءايفأ وهف «عمج نانثالاو «لئامش

 زواجت وأ نيميلا ىلإ زواجت نإ ىأ ؛ةزواجملا ىنعم اهنمضيل ءىفب ريبعتلاو

 ةدجاس ءايفألا هذه نأ ىأ 4 ادجسإل :ىلاعت هلوقو ءءايفأ نوكت لئامشلا ىلإ

 :ىلاعت هلوقو .هدمحب دعرلا حبسي امك هدمحب حبست «ىلاعت هلل ةعضاخ

 هذه اهل اليزنت ءءالقع عمج تعمجو «نوعضاخ نورغاص ىأ ,4 تورخاد»

 .ريدق ءىش لك ىلع وهو «ىلاعتو هناحبس هدمحب اهحيبستو اهعوضخل ةلزنملا

 ٠ ال مهو ةَكئالَمْلاو ةّباَد نم ضرألا يِف امو تاَوُمَّسلا يِفاَم دجسي هلو »ل

 ْ . 4 69 توربكتسي

 حيبستلاو ىلاعت هلل ىنوكلا عوضخلا ةقباسلا ةيآلا ىف دوجسلاك انه دوجسلا

 هللو » : ىلاعت هلوق ىف ىلاعت هللا ركذ امك ءمهحيبست هقفن ال نكلو ءهدمحب

 4 009 لاصآلاو َودُعْلاِب مهلالظو اهركو اًعوط ضرألاو تاوّمّسلا يف نم دجسي

 . [دعرلا]

 «موجنو بكاوك نم تاومسلا ىف ام اهمومعل ةيآلا هذه ىف ام هناحبس ركذو

 نم ٍضرألا يف اًموإظ :ىلاعت لاق مث تاومسلا ىف امم كلذ ريغو رمقو سمشو
 هدمحب حبست ةعضاخ ضرألا باود لك نأ ىأ «نايبلا ىلع ةلاد انه (نم) , 4 ةباد

 .مهحيبست نوهقفت ال نكلو

 مارجألا امهو «هل نيدجاس نيعضاخ نيعون ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 مث «باودلا ىهو ءايحألا ركذ مث «ىح ريغ انل ودبي مسج وه ام لكو «ةيوامسلا

 مهو ةكئالملاو ١) :لاقف حاورألاو راهطألا ةكئالملا مهو ءاثلاث امسق كلذ دعب ركذ

 ام نولعفيو ءمهرمأ ام هللا نوصعي ال هلل نوعضاخ ةكئالملاف « نوربْكَتسي ال

 ىذلا سيلبإك اوسيل مهنأ ىأ «نوربكتسي ال مهنأب ىلاعت هللا مهفصو وأ «نورمؤي

 نوُكي نأ حيسمْلا فكدتسُي نأ )» : ىلاعت لاق امكو «نيرفاكلا نم ناكو ربكتساو ىبأ
 . [ءاسنلا] © 629 .. . نوبرقملا ةكئالملا الو هلل ادْبع



 !إ لحنلا ةروس ريسفت |

 لئلا لل

 م بست

 هلوقو .4 مهقوَف نَم مهّبر َنوُفاَحَي 9 :راهطألا ةكئالملا لاوحأ ىف ىلاعت لاقو
 وأ «مهقوف نم اباذع لسري نأ مهبر نوفاخي اهانعم ليق 4 مهقوف نمط :ىلاعت

 4 6 ... هدابع َقْوَف رهاَقْلا َرهَو » :ىلاعت هلوقك ءرهقلاب مهقوف وهو «هنوفاخي

 قوف ىلاعت هّللاو «هّللا ةيقوف ال ءمه مهتيقوف انه ةيقوفلا نأ ىرن نحنو [ماعنألا]

 «ةرهاط احاورأ مهنوكو «نيوكتلاو قلخلا ىف مهولع مهتيقوف ىنعمو «ءىش لك

 مهفوخ ناك ةيناحورلا ىف اولع املكف «ىلاعت هللا نوفاخي ةيقوفلا هذه عم مهنإو

 «كلذ وحن وأ (لسري) ريدقت ريغ نم مالكلا ميقتسي كلذبو «مهولع رادقمب

 ال مهر :مهنع ىلاعت هلوق ىف ةقباسلا ةيآلا هب تمتحخ ام ىلع اقفتم نوكيو

 . 4 نوربكتسي

 مهبر نم مهفوخو 2ءمهعوضخو «مهرابكتسا ىفن ىلاعتو هناحبس دكأ دقو

 ىذلا سيلبإ ىلإ ةراشإ هيفو 4 َنورَمْؤي ام نولعفيو » :ىلاعت هلوقب مهقلخ ىذلا

 .هبر هب هرمأ ام لعفي ملو «ربكتسا

 ةينادحولابزمأي هللا

 :ىلاعت هللا لاق

 ِنْيَهَلِإ أوُذِخَسن الص َلاََو

 َباوُمَسل[يفاَمَصلو اي بوبر 1 وهل وهام 96
 7“ 960 دمار صا نكت و ضل

 عه 559

 / 3 َنوُرَكج وياما يما إرث هدأَنِمَفَوَمَتَي

 | توفر مهي تيفي ماَإَمُكَتَحرْصلاَف شكا :
 م 3 2 حد يم سا عد حد 171 3 0 م ءعع

 نولعجو اذ ل دوملعت فوسفاوعسمتف مهني ٍيلاءاميأور
 مءوعامع اذ 0 قو اًنِصنَي 1

 رش مع ع هَمأ ان رْوكفوَرَتَم يوت
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 لحنلا ةروبسس ريبسفت اا 0

 لا للا لل لللللملللا

 أ رسل /

 عيسمجلا عوضخو «ضرألاو تاومسلا قلخ ىلإ ىلاعت هللا راشأ نأ دعب

 وهو ءاهنيب عماج ىنعم ىلع دامجلاو ءايحألاو «ءالقعلا ريغو ءالقعلا «نيدجاس

 .اهب ملاع اهقلاخف اهحيبست هقفن ال انك نإو «حيبستلاو عوضخلا

 :لاقف هدحو هلإ وهو ءدحأ دحاو هناحبس هنأ نيب كلذ دعب

 . 4 9 نوُيهراَف ياّيِإَف دحاو هَلِإ وه امَنِإ سنا نيِهَلإ اوذخَتت ال هللا لاَقو

 ىلع ةفطاعلا واولاو «ةفطاعلا واولاب اهلبق امب ةلصتم ةيماسلا ةلمجلا هذه

 قرف ال هل هلك دوجولا عضخي ىذلا هللا ىأ 24 ...تاوّمَّسلا يف ام دجسي هللو

 «ٍنيْلا نيه اوذخَتت ال» :مكل لوقي «لقاع ريغ الو لقاع الو «دامجو ىح نيب
 ىلع لدي هتاذ ىف ىنثملا نأل ؛ىنثملا نم موهفملا ددعلا ىنعم ادكؤم (نينثا) ركذو

 نوكي نأ وه ىهنلا عضوم نإ ذإ «ىهنلا عضوم هنأل نينثاب ديكأتلا ناكو «ةيونثملا

 اذإ هنأل ؛رثكأو ةثالث نع ىهنلا نمضتي هنأل «نينثا نع ىهنلا ركذو «نانثا ناهلإ

 ىرخألا ةيآلا تلد نيهلإ ذاختا نآلو ؛ىهنلاب ىلوأ رثكألاف «هنع ايهنم لقألا ناك

 ىنعم ىغلي ةهلآلا ددعت نإ ذإ «ضرألاو تاومسلا ىف داسفلا ىلإ ىدؤي هنأ ىلع

 ىلع ةينوكلا تايآلاو ةولتملا تايآلا تلد ىتلا ضرألاو تاومسلا دسفيو ةيهولألا

 هللا الإ ةهلآ اًمهيف ناك ْوَل :ىلاعت هللا لاق «ماظنلا نوكي ام غلبأ نامظنم امهنأ

 ناهربلا سايق نإو ء[ءايبنألا] 409 ©9 َدوُفِصَي مَع ُشرَعلا بر ِهّللا َناَحِبَسَف اتدَّسَمَ

 ءاعزانتل ناهلإ ناك ول لوقيف «نيهلإ ضرفي عزانتلا ىلع ىنيملا كرشلا نالطب ىلع

 اذه عم اعزانت اذإو ءامهنيب ىواستلا ضرف ىلع رخآلا ىلع امهدحأ حجرلو

 وه امهنم لضافتملا ناك ءىواستلا ىلع ضرفي مل اذإو ءنوكلا دسف ىواستلا

 .هلإلا

 هللاو «ءىلقعلا ليلدلا اذه ىلإ ءاميإ هيف نينثالا نيهلإلا ركذ نإ :لوقنو

 . ملعأ



 0 1 لحنلا ةروس ريسفت /

 لل للللللااا0ا0 ل للاالللااااااولللا6لاالااللاا0االالللال
 هاا :٠

 يي

 «هناحبسم هللا وهو قلطملا هلإلا ىنعم ىلع ةلاد (وه) .«دحاو هَلِإ وه اَمّنِإ ف
 .ىلاعتو هناحبس دحاو هلإ ىلع ةيهولألا رصق ىأ ءرصقلا ىلع ةلادلا (امنإ)و

 4« نوهراف يايَِف ل : لاقف .ملكتملا ريمض ىلإ باطخلا نع تفتلا كلذ دعب

 ءافلاو 4 نوبهراف يّيِإَف ءادحاو هلإلا ناك اذإ :ىنعملو حاصفإلل ىلوألا ءافلا

 دقو ءانأ الإ هلإ ال هنأل ؛نوبهراف ىدحو انأ ىايإ ىنعملاو «مالكلا طبرل ةيناثلا

 تاومسلا قلخ ىف ةينادحولا ةلدأ ركذب ليلعتلاو هيبنتلا ماقم نم هناحبس لقتنا
 .باهرإلاو فوخلا هعنقي مل نمو فيوختلا ىلإ ناهربلاو «هيجوتلاو ضرألاو

 عوضخلاو «ةدابعلاو اهيلع ءازجلاو «ةعاطلا هل هنإ :ىلاعتو هناحبس لاق دقو

 :ىلاعت لاقف هدحو ةيدوبعلاو

 . 469 فوق لا ريف اماو نذل هلو ضرألاو تاتا يف الر

 دقف « ىقطنم ىقطنم لكش هنم ذخؤي دق «ىنايب قايس ىف ميكحلا مالكلا اذه قيس

 ىأ 24 ضرألاو تاومّسلا يف ام هلو :هلوقب «ىماسلا همالك ىلاعتو هناحبس مدق

 ناك اذإو «ءالقع ريغو ءالقعو «مارجأو ءايحأ نم اهيف امو «ضرألاو تاومسلا هل

 هلف «ةيكلملاب تباثلا صاصتخالا ىضتقمب فرصتملا هلحو وهو هلك دوجولل اكلام

 دعب لاق كلذلو ؛هدحو ءازحلا كلمي ىذلا وهو «هدخو ةعاطلا هلو .هدحو ةدابعلا

 هنم داريو قلطي نيدلا 4 ابصاو نيذدلا هلو :نيتمدقملا نيتاهل ةجيتنلاك وه ام كلذ
 داري دقو «مئادلا اهب داري دق (بصاو) ةملكو «ةعاطلا هنم داري دقو ةدابعلا
 ةيآلا هذه نم اهعيمج دارت ىناعملا هلهو «ةلمتحم ةقشم هيف ام داري دقو «ضورفملا

 ىزجي ىذلا وهف «ءازحلا هدحو هلو «ةعاطلا هدحو هلو «ةدابعلا هدحو هلف «ةلماكلا

 فيلكت هنمو ءضورفمو «مئاد هدحو هللاب صتخا ىذلا وهو .قحتسي امب الك

 .ةدهاجملاو «ربصلا بجوي امب سفنلل

 هللا ريغقأ )» :ىلاعت لاقف باطنخلا ىلإ رابخإلا نم ةيآل ىلاعت هللا متخ دقو

 ىلع بترتي هنأ كلذ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيت رت ىلع ةلالدلل ءافلا 4 نوَقَكَ



 لحنلا ةروس ريسفت ا

 لل لااا لالا االول ااا للا

 كاكا :١
 -ي

 نأل «ةزمهلا نع ءافلا ترخأو «ىلاعت هللا ريغ نيتيألا انركذ اميف «ةينادحولا

 هللا ريغ نوقتت ال ىأ .عوقولا راكنإو «هيبنتلل ماهفتسالاو «ةرادصلا هل ماهفتسالا

 بلقلا ءالتما ىوقتلاو هاوس ىقني ال هنأ ىلع ةلالدلل لعفلا ىلع هللا ريغ ميدقتو

 .هدحو ءازجلا هل هنأل ,هاوس ىقتي الف هباقع فوخو هلالجو ىلاعت هللا ةيشخب

 «سانلا ىلع همعن ضعب نيبي دوجولاب معنملا وهو هناحبس ذخأ كلذ دعب
 :هتاملك تلاعت لاقف

 . « هج ور رام اذه هل نق مست نم مكب انو
 ىلع ىلاعت هللا معن الوأ ركذ دقو «ىلاعت هللا معن نايبل لوصوم مالكلا

 ءالقعو «ءايحأو مارجأ نم نهيف نمو ضرألاو تاومسلا قلخب هلك ىنوكلا دوجولا

 «سانلا ابطاخم لوقيف ؛ةصاخ ناسنإلا ىلع همعن هذه ىف ركذي مث «ءالقع ريغو

 ىف انايحأ نوكي وهو «ىذلا ىنعمب لوصوم مسا (ام) 4 هللا نِمَف ِةَمَعَن نم مكب امو)»
 هنمضت ىذلا طرشلا باوج هنأ ىلع هدعب اميف ءافلا لخدت اذلو ؛طرشلا ىنعم

 ءاذغلاو لقعلاو ةحصلا ىف ةمعن نم مكب ىذلا :كلذ ىلع ىنعملو ءلوصوملا

 هريغو اذه لك «نوئفدتست هب ىذلا ءفدلاو «نوبرشت ىذلا ءاملاو «ىوأملاو ءاسكلاو

 لذ... ريش ىلع لضفتلا معنا ىلاعت هلل نمف تافياس ممن نم هب مكرمغ اع

 .[ميهاربإ] 4# 69 . .اهوصحت ال هللا تمعن اودعت

 :ىلاعت لاق اذلو ؛ىذألا عفارو ءرضلا فشاك ةقباسلا معنلا هذه عم وهو

 لاحو ةمعنلا لاح نيب دعابتلل انه ؛«(مث)ب ىتأ « نورآجت هََلإَف رضلا مكسم اذإ منال
 ررض نم ناسنإلا بيصي ام وه رضلاو «مقنلا فشاكو «معنلا لزنم هنأ ىأ ءرضلا

 بابسأ نم اذكهو «قرحلا وأ قرغلل ضرعت نم هبيصي وأ «ضرمب همسج ىف
 هيّلإَف 9 :لاق اذلو ؛نوعرّضت هدحو هيلإف مكب لزن وأ مكباصأ :مكسمو «ررضلا

 «ىلاعت هللا ىلإ اًنجال حاصو ءاحجلو عرضت ىأ ءاراؤج راجي رأج لاقي 4 نورأجَت
 اضرم هسم ىذلا ناك نإف «علهو عزفل ىلاعت هللا ىلإ ءاجستلالا لدت رأج ظفلو

 .رقبلا راوخك حايصب هؤاجتلا ناك ًاررض هسم ىذلا ناك اذإو ءاعدو شهج
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 هيلإ ىأ لعفلا ىلع رورجملاو راجلا ميدقتب 4 َنورأَجت هْيَإَف» :ىلاعت لوقيو
 .نيعراض نورأجت هدحو

 نم ناك رضلا فشك اذإ نكلو «ءارسلا ىف هدحو هللا ةدابع ىضتقي ناك اذإو

 :ىلاعت لاق اذلو «هبرب كرشي نم سانلا

 . 4 69 نوكرشي مهرب مكدم قير اذِإ مكنع رضلا فشك اَذِإ َمُثظ

 نإ ذإ ؛اهدعب امو اهلبق ام نيب دعابتلا نم ىوغللا اهعضوم ىلع انه 4َمُثظ
 ملو ءهدحو هللا ىلإ اورأج دقل ءهرفكلا ىضتقي الو ؛ناميإلا ىضتقي ناك كلذ

 ؛مهبرب اوكرشأ مهتمغ تفشكو «مهتبرك تلاز نأ دعب مهنكلو «هريغ ىلإ اوئجتلي
 . 4 نوكرشي مهبرب مكنم قيرف اذإ » :لاق اذلو

 مدع ىلع لدي اهلبق ام نوكي ىتلا ىهو «ةيئاجفلا ىمست ىتلا (اذإ) هذه

 هدارفإو هل عرضتلاو معنملا ركش بجوي رضلا فشك نإ ذإ ءاهدعب ءىجي ام عقوت

 هدحو هيلإ اوعرض دقل «عقوتي ام ىضتقم ىلع ناك كارشإلا ناك اذإف «ةيدوبعلاب
 هبشي ام وأ راجحأ نم هريغ عم اوكرشأو هب اورفك مهئاخر ىفو «مهتدش ىف

 .راجحألا

 سيلو «مهنم ضعب ىف ةمعنلاب رفكلا كلذ لعج نأ همكح ىف هللا لدعو

 ةرثكب اوسيل ءالؤه نأ ىلإ راشأ دقو «دمحمب نوكرشملا كئلوأ مهو ءمهلك ىف

 .ةرثكلا نود نكلو «سانلا

 . 4 69 َنوُملعَت فوَسَ اوُعتسَف مهانيتآ مب اورفكُيل د
 انّيَلَع ٍضْقَيل ... » :ىلاعت هلوق ىف ماللاك ءرمألا مال انه مالا

 ؛ةئيس اهنأب مهلاعفأ فصوو «ديدهتلا هانعم انه رمألاو [فرخزلا] 4« ©. ..كبر

 هلوقك اذهو ءهيغ ىف ريسلاب رمؤي نأب هيلع اهمعنأ ىتلا هتمعن دعب هبرب كرشأ نمو
 مهنأ نايبل نكلو «بلطلل سيل رمألاف .0)2تئش ام عنصاف حتست مل اذإ» وكي

 .هجيرخت قبس )١(



 لحنلا ةروس ريسفت ا## 0

 الإ مهنم نوكي الأب نيريدج اوراص ىتح «.مهلوقع تلضو مهترطف تدسف دق
 .رشلا

 مهانيتآ امب اورفك مهنأب ةبقاعلا نوكتل ىنعملا نوكيو «ةبقاعلل ماللا :لوقن وأ

 .هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال كرابم باتكو «قح نم

 اوعتمتي نأ ريدجف ىسفنلا لالضلاو داسفلا نم وحنلا كلذ ىلع اوناك اذإو

 اذإ حاصفإلل (ءافلا) 4 اوعّتمَتَفظ اذلو ؛ربدت الو ركفت ريغ نم مئاهبلا عتمتت امك
 رمألاو «اوعَممَتَف» مكبرب كارشإلاو «ةمعنلا نارفكو لالضلا اذه ىلع متنك
 ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل (ءافلا» 4 نوملعت فوسف # :ىلاعت هلوقو .ديدهتلل

 ىف متنك اذإ ىأ «لبقتسملا ىف لعفلا ديكأتل فوسو «مهلبقتسي امل نايب اهيف ىأ

 ملع هنوملعتس مكنع بيغملا مكلبقتسمف ءعتم نم نوكلمت امب نيعتمتم مكرضاح
 باذعب اديدهت نمضتي < نوملعت فوسف)» :ىلاعت هلوقف ءديدش باذع وهو ةنياعم

 اولعجي نأ وهو «ناثوألا مهتدابع ىف لاسرتسالا نم اعون هناحبس نيب دقو

 :ىلاعت لاقف ءابيصن ماعنألا مئاهب نم ىلاعت هللا مهقزر امث

 منَ ناس للمهام ايست وُ دوطضيو ١)
 ىبرقلا نم نأ نوبسحيف «مهكرش ىف نولسرتسي نيكرشملا ءالؤه نأ كلذو

 هلل مهمعزب اذه نولعجيف «ثرحلاو ماعنألا نم اروذن مهل اورذني نأ ناثوألل

 ال هنأب مهملع عم هللا نم مهفوخ نم رثكأ ناثوألا نوفاخيو ءمهمعزب ناثوأللو

 كلذ ىف ىلاعت لاق دقو ءلوق نم نيبت ام ىلع ؛ «ىلاعت هللا الإ مهبرك نم مهيجني

 هلل اذه اوُلاَقَف اًبيصن ِماَعنَألاو ثرحلا نم م ارذ امم هلل اولعجو )ف : ماعنألا ةروس ىف

 لإ لصَي َوُهَف هلل ناك امو هللا لإ لص الف مهئاَكرشل اك مف نئاَكر شل اذه مهمْعَر

 .[ماعنألا] < 659 َنوُمُكَحُي ام ءاس مهئاكرش



 لحنلا ةروس ريسفت 1#
 لل للملا

 أ حلل

 نأ حصي :4ْمُهانْفَرر مم اًبيصن َنوُمَلْعَي الامل َنوُلَعْجَيَو 9 :ىلاعت هلوقو
 ىه ىتلا ناثوألل نولعجيو :ىنعملا نوكيو «ناثوألا ىلع ادئاع ريمضلا نوكي

 ىلإ ريمضلا ديعأو «مهانقزر امم ابيصن ( عفنت الو رضت الو ءائيش ملعت ال راجحأ

 .مهب امكهت كلذ نوكيف «مهمعز ىف كلذك اهنأل ؛ءالقعلا ريمض هنأ ىلع ناثوألا

 اذه ىلع ىنعملاو « نولعجيو 9 ىف ريمضلاك مهيلإ ريمضلا دوعي نأ حصيو

 دق مهو وه امنإ ءاهودبعي نأ مهل غوست ةقيقح 2 هل نوملعي ال ال نولعجيو :نوكي

 ال وه ذإ اهوملعي نأل ةحلاص ىه وأ ءاهنوملعي ةتباث ةقيقح ريغ نم مهيلع رطيس

 مهل لعج ىذلا وه ّئشانلا لايخلاو «عفني الو رضي ال رجح هنأ ىلع الإ هل دوجو

 . لطابلا روصتلا كلذ

 ادكّوم ىلاعت لاق اذلو ؛ ؛ةقيقحلا ىلعو هللا ىلع ءارتفالا مظعأ كلذ نإو

 دق «ديدش ديدهت اذهو 4 نورتفت متنك مع نلَأسَتل هللاَت ف 0

 «ءاتلاب مسقلا ىهو «ةيوقلا ةغيصلا كلتبو ةيلعلا هتاذب مسقلاب هناحبس هدك

 . ءارتفالا اذه نع نولوئسم مهنأو « ةليقثلا ديكوتلا نولبو هالو

 اوبذكو ءاوكرشأ ذإ ؛ادوصقم ابذكو ءارتفا كلذ ىلاعتو هناحبس هللا ىمسو

 كلذب اولضو «ةقيقح هل نوملعي ال امل اورذن ذإ اولضو ءمهسفنأ ىلعو هللا ىلع

 .اديعب الالض

 تائبلا ملظ

 :ىلاعت لاق

 20 2 م رك هاي لت هم عع حس

 َوُبسْساَم مهل .ةنلحبس ِتنْ لنوع

 ا كي اع سو ريو وم ءد - 17 عنج
 ميظكرشو وهو ادوسم:ههجبو لَظ نأ اب مهدحأ ْاذإَو ايار

 يي ددورر

 وه لع: هك مي ويرسم هوس نِمِوَوَعْلاَسِم ىئروََي 2

 َتوُنِمْؤَيال نبذل 3 ريال نبذل اي َنوُمْكَحَم هآَس الأ اولا ف هس



 لحنلا ةروسريسفت 8#
 011 لااا 6
 76 بج

 هبه لكل ووك .
 د ككأ .. أ هاي أ هك 08 سانام 1 و
 نكلوَةباد نم اهيلع كام هملظب مهملظب س اهلل أدان

 ١# 21 220104 رة رك < م

 ترورخشتسا ال يلجأ َء أ اذإف ىَمَسَم لجأّلِإ
 م لس هم

 0 هلكب سرت ن دوو
 نأ ءرحجبال ل هل را بذكلارهستيلا 1

 9 نوطَرْفُم عرج 4 2

 لاثمألاو ,بجعت الف سانلا نم ةفئاط ملع ردصم ىه تناك اذإ ماهوألا نإ

 ليختي نأ ماهوألا همكحت نم نأش نمو نامزلا اذه ىف انيديأ نيب ةعقاو كلذ ىلع

 قلاخ هنإو هللا نوفرعيو «ةكئالملا نوفرعي برعلا ناك «دقتعي مث مهوتي مث نظي مث

 اوطلخ نكلو ديدشلا ىف أجلملا هنأو «,ثيغتسم لكل ثاغتسملا هنأو «ءىش لك

 كلذ نمو «ىلاعت هللا عم ناثوألا اوكرشأف «مهريكفت تدسفأ ةريثك اماهوأ كلذب

 نمحرلا دابع مه نيذلا ةكئالملا اولعجو ءروكذ ال ثانإ ةكئالملا نأ اومهوت مهنأ

 نم مهنم ناك نأ ىلإ مهماهوأ طرف مهب بهذ مث «ىلاعت هللا تانب اهولعجو ءاثانإ

 ىأ ,4 9 نوهتْشُي ام مهّلو هتاحبس تاّنبلا هلل نولعجيو » :ىلاعت لاق اذلو ؛اهدبع

 ءروكذلا مهو «نوهتشي ام مهلو - كلذ نع سدقتو هزنت  تانبلا هلل اولعج مهنأ

 ؟اهنوهتشي ةوهش مهنأك ىتح ةوعدلا ىف نيفحلم نيبغار نوراتخي نوهتشي ىنعمو

 ناك اذلو ؛برحلا ىف ةرصنلا مهيف نوري مهنألو «مهدوجول ادادتما مهنوري مهنأل

 نأ مهيلع ىلاعت هللا ىعن دقلو ءارفن زعأ نوكيو هينبب ةوق ىف نوكي لجرلا

 مهنإو هللا دلو 029 نولوقيَل مهكفإ نم مُهّنِإ الأ » :ىلاعت لاقف ءادلو ىلاعت هلل اولاق

 تانب هللا دلو اولوقي نأ مهفاصوأ طرف بهذ نأو «[تافاصلا] 4022 َنوُبذاَكَل

 لوقيو [تافاصلا] 4 628 َنوَمُكَحَت فيك مُكَل ام 025 َنيِنْبْلا ىلع تانبلا ىفطصأ »
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 69 ئزيض ةَمسق اذإ كلت 00 ئتنألا هّلو ركذلا مُكَلأ » :مهيلع ادر هناحبس

 .[مجنلا]

 ثانإلا نم دلولا اذه نإو ءادلو هلل نأ معز نم مهولا مهب جردت اذكه

 ؛ةكئالملا دبع نم مهنم ناك ىتح مهولا مهب لسرتسا مث «نهيف نبغري ال ىئاللا

 مههوجو دوست نأ ىلإ مهعفدت ثانإلا نع مهتبغرو روكذلا ىف مهتبغر نإو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛ ىثنألا ةدالو دنع

 نم موقلا نم ئراوتي (28) ميظك وهو ادوسم ههجو لظ ئثنألاب مهدحأ رشب اذإو ف
 .4 69 َنوُمُكْحَي ام ءام الأ بالا يف ُهسْدَي مَ نوُه ىَلع هُكسْمْيأ هب َرشُب ام ءوُم

 ةدالو نع ىلاعت هّللا ربعو «ةراشبلاب ىأ «راسلا رمأألاب رابخإلا هانعم ريشبتلا

 «ىلاعت هللا نم قزر اهتاذ ىف اهنألو مألا ةمالسب ىرشب اهنأل ؛ريشبتلاب تنبلا
 ناك دقو 4 رّشب »ب ريبعتلا ناك اذل ةقفش ةقفشو نانح لضف هل نوكي بلق اهنألو

 ةمعنلا هذهب ءرشبتسي نأ لدب هنكلو «ةيماسلا ةميركلا ىناعملا هذهل َرسْي نأ بجي

 اذلو ؛نزحيو بئكتكي ىلاعت هّللا هقاس ىذلا قزرلا اذهو ءاهب ىلاعت هّللا معنأ ىتلا ٠

 ,4 ميظك وهو اًدوسم ههجو َلَظ» :ىرشبلا وه ىذلا لعفلا باوج ىف ىلاعت لاق

 لاح ناكف « ظيغلاو دمكلاو نزحلا نع ةيانك كلذو ءادوسم ههجو مادو راص ىأ

 . بلقلا

 © ميظك لو ءامغو انزحو ءاظيغ ْئلتمم وهو ىأ 24 ميظك وهو :لاقو

 ملكتي الف هاف قبطني نيزحلا مومهملاو «ةبرقلا مف دش وهو «ةماظكلا نم ذوخأم

 ىلع دست ةبرقلا نكلو «ةبرقلا اهب دشت ىتلا ةماظكلا لاحب هلاح هباشملاو ءادمك

 .نزحلاو مغلاو مهلا حارقأ ىلع همف دشيف اذه امأ ءاحارق نوكي دقو ءاملا



 لحنلا ةروس ريسفت اإل

 72 للإمام 6.
 أ سأل

 نم هتيشنخلو ءاهضرع ىلع هتيشخل ءراعب اسحم مغلا اذه ىلع نوكي هنإ

 نم موقلا نم ئراوتي :ىلاعت لاق اذلو ؛هنم ةعضب نكت امهم ىهو ءاهلذو اهرهق
 نيب هناحبس عمج انهو «هب رشب ام ءوس نم اراعو ايزخ مهاقلي ال «هب رش ام ءوس

 ىف اهب رشب ىرشب تيمسو «هموقلو هل ةبسنلاب اءوس هامسف «ىرشبلاو ءوسلا
 .ىرشب ةمعنلاب رابخإلاو «ةمعن اهنأل ءاهتقيقح

 هكسميأ ل لطابلا هكاردإو ءدسافلا همعز ىف ةبكنلا هذه ىف هسفن هثدحتو

 دوعي وهف ,4 هب رّشب امإ» ظفل ىلع دوعي 4 هكسْميَأ ١ ىف ريمضلاو ,4 نوه ىلع
 4 نوه ىلع 9 «ىثنألا وه (ام) عوضوم ناك نإو ءريمضلا رّكُذ اذلو «(ام) ىلع

 وه نوهلا باذعو «شيرق ةغل ىف ناوهلاو «هب رشبملا اذهك ناوهو لذ ىلع ىأ
 هناحبس ربعو هيف هنفدي ىأ .4 بارشلا يف هَسدي مْأإ» «لذلاو ناوهلا باذع

 ىهو ةايحلا ديق ىلع هذهو «تيملل نوكي نفدلا نأل «نفدي لدب 4 هسدي ب

 ىف ةظلغ ىهو ةعازخو ةدنك نمو رضم نم لئابق كلذ لعفي ناكو «ةدوءوملا

 «ةاسقلا ىقمحلا ءالؤه راوجب ناكو ءركفلا ىف لالضو لوقعلا ىف قمحو «دابكألا
 «لبإلاب اهودف هتتبا دتوي نأ ديري لجرب اوملع اذإ اوناكف «ءاقفر ءالقع ءالضف
 ىلإ هجو كلذ نم ءىشب سحأ اذإ قدزرفلا مع ةيجان نب ةعصعص نإ :اولاق دقو

 .اذه هّمعب ارختفم قدزرفلا لاق دقو ءاهييحتسي البإ تنبلا دلاو

 هدوي ملف ديئولاايحأو 2 تادئاولا عنم ىذلا ىمعو

 دنع ناك لب «مهدحو برعلا دنع نكي مل ناهتمالا كلذ ةأرملا ناهتما نإو

 لب «ةأرملل ةيامح ىأ ىنامورلا نوناقلا ىف نكي ملو «نامورلا دنع ناكو «سرفلا
 ىلإ تلقتنا اذإو ءاهلتق مل لأسي ال اهلتق ول ءاهيبأ تيب ىف ةمأ ةأرملا دعت تناك

 الأ :ىلاعت لاقو مالم الو ءاهل ةيد ال اهلتق ولو ءاضيأ ةمأ تناك اهجوز تيب
 نومكحي ام أوسأ ام ىنعملاف بجعتلا لعف ىف ءاسو هيبنتلل الأ 4 نومكحي ام ءاس
 .ريكفتلا ىف داسفو ملظو طخس هنأل



 لحنلا 6 :رويدت ريسفت اا

 0 للا
 سب تس

 يي

 نم نهيلع ىذلا لثم قوقحلا نم نهل لعجو اهمرك نآرقلا ءاج املو
 اهيدأف تنب هدنع تناك نم» كلت لاقف ءاهميلعتو اهبيدأت بجاوو «تابجاولا

 هيلع غبسأ ىتلا هللا معن نم اهيلع غبسأو ءاهميلعت نسحأف اهملعو اهبيدأت نسحأف

 . (رانلا نم اباجح وأ ارتس هل تناك

 ءرخآلا مويلاب رفكلا وه ىئثنألل ةبسنلاب ريكفتلا ىف رادحنالا كلذ ببس نإو
 :ىلاعت لاق اذلو

 زيزعلا وهو ىّعألا لَمَمْاهّللَو ِءْوَّسلا لَكُم ةرخآلاب َنوُنِمَوُي ال َنيّلل ل
 . 4 9 ميكحلا

 ىلع نانكمطالا سفنلا ىف ىقلي انعذم اقداص اناميإ ةرخآلاب ناميإلا نإ

 اموي كانه نأ فرعي هنأل ؟ةيلاملا ةيحانلا نم علهو جهل ىف نوكي الف «لبقتسملا

 ءاحيحش اصيرح نوكي الو ءاهتاوهشو ايندلا ذالم نم مرح نم هيف ىطعي «

 امأو «ةرسيم ىلإف رقف هباصأ نإو ءالماع ماد ام هب لزني رقف نم افئاخ نوكي الو

 ريغ هلباق ىف نونظلا نظيو ء«ريتقتو فوخو «عزف ىف هنإف ةرخآلاب نمؤي ال نم

 ؛دلولاب حرفيو تنبلا ديف رقفلا ىشخي ءدلولا ىف وهف «ىلاعت هللا ىلع دمتعم
 . كلذ ريغو ءفكلا تاوفو «لذلاو رهقلا اهيلع ىشخي تنبلاو «هشيع هيفكي هنأل

 اهل رهقلاو راعلاو رقفلا ةيشخو «تنبلاب ىرشبلا لاح ىف ىلاعت لاق اذلو

 نونمؤي ال نيذّلل ا! :ىلاعت لاقف «ةرخآلاب ناميإلا مدع وه كلذ ببس نأ ىلإ اريشم

 لثمك عوبلاو ٠ «رهقلاو رقفلا نوشخي امئاد ءوسلا لاح ىأ , ءوّسلا لَم ةرخآلاب

 مكدالوأ اولتقت الو :لوقي ىلاعت هللاو «عوجلا ةيشخ نآلا مهلسن نوددحي نيذلا

 نوكت ةرخآلاب نمؤي ال نمف ء[ءارسإلا] 4 09 ... مكاّيإو مهقزرت نحن قالمإ ةَيْشَح

 هنإف «ةرسخآلاب نمؤي نم كلذ لباقم ىفو «مئاد مهو «فوصخو رس لاح هلاح
 لاق اذلو ؛ميكحلا زيزعلا وهو ءهّلل هرومأ ضوفي هءاضر اًبلاط ءهبر ىلإ نئمطم

 ءوَس ال ىتلا ايلعلا لاحلا هللو ,4 ميكحلا زيِزَعْلا وهو ىّلعألا ُلَعَمْا هللو » :ىلاعت



 لحنلا ةروس ريسفت ا 9
 0 لالالا

 ا بحل

 ىهو هللا نيبو «ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا نيب ةلباقملاو ءرقفلا نم فوخ الو ءاهيف

 زيزعلا ريدقلا ىلعلا هللاو ءايندلا ةلزنملا ىف ةيناسنإلا نم مهنم ناك نيب ةلباقم
 ىندأ ىف مه نم نيب ةلباقملا نإ :كلذ نع باوجلاو ؟كلذ نوكي ىنأو «ميكحلا

 ىلإ مهوعدي ىلاعت هللا نأل ؛اضيأ ناسنإلا ىنب نم اهاقرأ ىف مه نمو «ةيناسنإلا
 نسحأ ىف اونوكيف «هيلع اولكوتيو «هتمظعب اونمؤيل .ىلاعت هللا عم اونوكي نأ
 نوعبتمو هيلع نولكوتم ميلا عم نونوكي مهنأل .ةروصو لثم ىلعأو «لاح

 . هيهاونل نوبنتجمو «هرماوأل

 بلاغلا وهو ىأ .4 ميكحلا زيزعلا وهو 8 :ىلاعت هلوقب ةيآلا هناحبس متخو
 ملعيو اهقزر هللا ىلع الإ ضرألا يف ةّباد نم امو ل اريدقت ءىش لك ردق ىذلا ميكحلا

 .[دوهلا . اهعدوتسمو اهرقتسم

 :هتاملك تلاعت لاق اذلو ؛ءاسنلل مهملظو سانلا ملظ ملعي ىلاعت هللا نإو

 لجأ ىلإ مهرَخَوُي نكلو باد نم هيلع كرت ام مهملظب سانا هللا ةخاؤي ولو )ل

 . 4 90 َدوُمدَقتسَي الو ةَعاس َنوُرْخَأَتسَي ال ملجأ ءاج اَذِإَف ىمسُم

 وهو ءىش لك ىلع رداقلا وهو «نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وه ىلاعت هللا نإ

 :ىلاعت لاق اذلو ءمهرخؤي لب

 . 4 ةّباد نم هيلع كرت ام مهمّلظب سانا هللا ذخاؤي ولو )»

 ذخاؤي ال هناحبس هنأل ىلاعت هللا باذع عنتما ىأ «عانتمال عانتما فرح (ول)

 مهنمو ميظع ملظل كرشلا نإو «هللاب نوكرشي نم مهنم سانلا نإو «مهملظب سانلا
 ىوقلا لعي الو «ىدتعي نم مهنمو «تاعامجلل ةدسفملا ةيزخملا ماثآلا فرتقي نم

 . ىَمْلَس ىبأ نب ريهز ىلهاجلا رعاشلا لاق امك ىدتعا اذإ الإ ايوق
 ملظي ال هلعلف ةفع اذ دجت نإف سوفنلا ميش نم ملظلاو



 لحنل اة :روشس ريبسفت اا

 و التسمم طك لااا اللا لالانال لالالالا تلات نال!!! ااالاااالاااتاالا الاانا لل اطلالات انااا اانا
 1 بل

 مهمعل ىلاوتملا رمتسملا مهملظب سانلا ذخآ اذإ هللا نإو ءريخلل قحام ملظلاو

 اهيلاع لعجي وأ «ضرألا مهب فسخي وأ «ةيتاع رصرص حيرب «هدنع نم باذعب

 كلهي كلذبو «توملا مث بدجلا نوكيف ءرطمت الف ءامسلا فجت نأب وأ ءاهلفاس
 الو عيمجلا تومي كلذبو «ةيغار وأ ةيئاغ اهرهظ ىلع قبي ملو «باودلاو سانلا

 اهنم كرتي ال باذعب مهمعل سانلا ذخآ ول ىلاعت هللا نأ ىنعملا ةصالخو «ةباد ىقبت

 :ىلاعت لاق امك ءهصخت الو معت ملاظلا ةمقنف «ضرألا هجو ىلع بدت ةباد

 ريبعتلاو «[لافنألا] 42 ... ةّصاَخ مُكنم اوُمَلَظ َنيذّلا نيت ال ةنتف اوُقّناَو »

 «لبقتسملا ىف ةذخاؤملل ىفن هيف 4 ...هّللا دخاَوي ْوَلو  :ىلاعت هلوق ىف عراضملاب

 الو «ىصاعلا ةميرجب عيطملا ذخأي ال لدع هللا نأل ,ىضاملا ىف ذخاؤي مل امك

 .ناسنإلا ةميرجب ءامجعلا ذخأي

 «لداعلا نم ملاظلا زييمت نكمي ثيح .4 ىمَسُم لجأ لإ مهَرَخَوُي نكلو »
 ال توقوملا مهلجأ ءاج اذإف «لوئسملا ريغ نم لوئسملاو «عيطملا نم ءىسملاو

 نأ مهل سيل ىنعملو «بلطلل ءاتلاو نيسلاو ءنومدقتسي الو ةعاس نورخأتسي
 .ملعأ هللاو مهلبقتسي ام مهب قحال وه لب «ميدقتلاو ريخأتلا اوبلطي

 ىف نكمتسم ملظ وهو «ءاسنلا ىف مهملظ ىلإ هناحبس راشأ كلذ دعبو

 نأ مرج ال ئتسحلا مهل نأ بذكلا مهتنسلا فصتو َنوُهَرْكي اَم هلل َنوُلَعِجَيَو »

 . 4 ©9 وطرق مهّنأو َراثلا مه
 «هلل هنولعجي مهنم هيف بوغرم ريغ ناك ام ىأ ؛هنوهركي ام نولعجيو

 ماعنألا نم أرذ امم نولعجيو «مهدنع تاهوركم نهنأل «تاببلا هلل نولعجيف

 مهنأل هلسرب نوفختسيو «نوبحي ام مهتهلآل نولعجيو «نوهركي ام ثرحلاو

 .ىلاعت هلل هنولعجي هنووهي ال ءىش لك ةلمجلا ىفو مهنوهركي

 لوقلا نع ربعو «بذكلا مهتتسلا لوقت ىأ .4 بذَكْلا مهتنسلا فصتو »

 نوفصي ءالطاب افصو نمضتي لوق وهف «قح هنأب «لطابلا نوفصي مهنأل فصولاب



 هب لجلا
 "يي

 ايندلا ىف ءىش نسحلا ىف مهيلع ولعي ال ىتلا ىنسحلا لاحلا .# ىنسحلا مهل نأ

 وه امو ءانسح هوأرف مهلمع ءوس مهل نيز دق مهنإف ايندلا ىف امأ «ةرخآلاو

 ىلع ايندلا ىف مهلاح اوساق دقف ةرخآلا ىف امأو «رورغلا هللاب مهرغو «نولعألا

 يل نإ يِبر ىلإ تعجر نئلو. . . » :مهدحأ نع ىلاعت هللا لاق امك «ةرخآلا ىف لاح

 .[تلصف] 420 ... ئتسحْلل ةدنع

 مهنأو راثلا مهل َنَأ مرج الإ» :هناحبس هلوقب مهلوق ىلاعت هللا در دقو

 ءاهنولخدي كانا مهل نأ نسح وأ ريخ نم مهل بسك ال اقح ىأ 4 نوطرفُم
 4 نوطرفم مهّنأو إ» :لاقف كلذ هناحبس دكأو «مهتاريخ نولاني ىنسحلا مهل سيلو

 عم ءارلا حتف ةءارق ىلع اذهو «مدقملا ىأ ءاملا ىلإ طرفملاك «رانلا ىف نومدقم ىأ

 ملظلا ىف نيطرفم ىنعملا نوكيو .,فيفختلا عم ءارلا رسكب ئرقو ءاهفيفخت

 ىنعملا نوكيو ديدشتلا عم ءارلا رسكب ئرقو «نارينلا اوقحتسا كلذبو «ىصاعملاو
 اوراصو ىلاعت هللا مهكرتف اهوكرتو ءاهولمهأ ىلاعت هللا ةعاط ىف نوطرفم مهنأ

 رانلا لهأ ةمدقم ىف مهف ءاهلك دارت نأ حصيف «ةرتاوتم ثالثلا تاءارقلاو

 . طيحم مهئارو نم هللاو «تاعاطلا

 هقاخ ىف ةظعلاو هللا تالاسر

 : ىلاعت هّللا لاق

 - دَدلأَت

 . 0 م هه ا 1ع 2. وب + هدد اس حرس

 6 - 2 نطيل سم َكِْ
 مه نبش الإ سك َكِيَعاَنَلرتأاَمَو دبل باَذَع



 لحنلا ةروسريسفت ا

 للمال وللا للا للاكل للللللللا

 1 تى

 و كي رع ع سس ه ولام ارو

 09 < تونِموَت وق وَقِل ةمحرو ىذهَو و ضو فلَتحأ ىِل

 َكِلْذ فن يس لاهي احَأَك آم الا ٌلْزنَأهَلأ
 هل و

 يوي يسال انك نو ار) وحسم دوعمسد م وعل ةي
 تا ,ردَّشلَل اعباَساَصِ ان هيوُطب ىف

 اَقْزِرواَركحسْهَِمَنوُدِل ٍبْنَع 5 الأول ٍتومَتِمَو

 0 2و وةك كلم قضت
0 ّ 

 لكم وُسيَئَوِربلاَنَ اوس ِلاَمْلَل نم ىِذِحح غن
 34 ومو كبد 1 م ب

 اًهنوُطبْنم يب اللد كير َلْبْس لسان تمثل لكم
 ِمَوَمَل هيلَكِلَد ف نساني كه ولأ تلي تار رمش
 : 4 رسب هد

 نو

 فيكو «كرشلا لاوحأ نايب ماقملا ناك نإو «ظفللاب هلبق امع لوصفم مالكلا

 :ىلاعت لاقف ءوسلا وهو ءانسح هنوريف «مهلمع ءوس نيكرشملل نيزي

 مويلا مهيلو وهف مهَلامعَأ ناطيشلا مُهَل نيِرَف كلبق نم مَمُأ ىلإ اَنَلسْرَأ دَقَل هللات ١

 مسقلا ناكو ءدقبو ماللابو «مسقلاب ىلاعتو هناحبس دكأ 4 9 ميلأ باذع مهل

 ءاديدشت ةغيصلا هذهب مسقلا ىف ناك ءاهجرخم ىف ةدشلا ىنعملو ءابلاب ال «ءابلاب

 هناحبس هللا نم ةلاسرلا نأ ملعيلو ىلاعتو هناحبس هيلإ لاسرإلا فاضأ 4 انْلسرَأ و

 نوغلبي امو «هب نوبطاخي امو «سانلا حلصي امب ملعألاو ءدوجولا اذه بر ىلاعتو

 ٍقاوسألا ىف نوشميو نوبرشيو نولكأي لاجر مهنأو «مهقيرط نع ةلاسرلا

 مهَف َتْم نإْفأ دْلُخْلا كلْبَق َمرَشَبل اََلعَج امو ) : ىلاعت هللا لاق امك «نوتوميو

 . [ءايبنألا] # 69 َنودلاَخْلا



 لحنلا ةروس ريسفت اه

 000 لا 9
 > ههه |

 يي
 ساس يما سس م

 «مهنيب عماج رمأ ىلع اوقتلا مهنكلو ءمهسانجأو مهبراشم ةنيابتم مهنامزأ ةفلتخم

 :هناحبس لاق اذلو ؛مهعمجل ةقرفملا ةدسافلا مهلامعأ مهل نيزي ناطيشلا وهو

 لسرأ ىلاعت هللا نأ ىأ «بيقعتلاو بيترتلل (ءافلا)و 4 مِهَلاَمْعَأ ناطيشلا مهل نيف
 هيلإ وعدي ام مدهي ناطيشلا نييزت ىداهلا لوسرلا ءارو ناكف «ةيادهلاب لسرلا مهيلإ

 ىلع ررقي ىلاعت هللاو «مهمعز ىف انسح هلعجيف ثيبخلا مهبولق ىف نيزي لوسرلا
 .نوعنصي ام لطاب هنأ هلوسر ناسل

 رشلا مهل نيزيف مهتاوهشو مهئاوهأ لبق نم مهيتأي هنأ «مهل ناطيشلا نييزتو
 نع امكبر امكاهت ام ... إف مدآ ةقيلخلا ىبأل ةسلابألا دج لاق امك «هنع هللا ىهن اميف

 . [فارعألا] 4 69 َنيِدلاَخْلا نم اَنوُكَت َوَأ نْيَكَلم انوكت نأ الإ ةرجّشلا هذه

 ىلع ةبحملاو ءالولا ىأ «مهل هنتيالو بيترتل ءافلا 4َمْوَيْلا مهيلو وهف )»
 ىبقعلا ةنسحلا ةقيقحلاو ةحلصملا اهوبسحف تاوهشلا مهل نيز ذإ هنأ ىأ «نييزتلا

 .ءاشي امك مهريسي مهنم ةبحملاو ءالولاو «ةيالولا بحاص راص
 ورارب

 اذه دعب ناطيشلا نأ ىأ «ممألا ىلإ دوعي نأ حصي « مهيلو # ىف ريمضلاو
 هل مهمامز اوملسأف ءاشي امك مويلا مهفرصي «مهيلع ةيالولا بحاص راص نييزتلا

 نوكي نأ حصيو «تارسح مهيلع كسفن بهذت الف ولع ىبنلل ىولس كلذ ىفو

 ناطيشلا ءايلوأ مهنأ ريرقتو ءمهوقبس نم ىلع مهسايقب شيرق ىلع دوعي ريمضلا

 © ميلأ باذع مهلو » :لئاق نم زع لاقف «ةبقاعلا ركذ مث «رمتسملا نييزتلا اذهب
 ءايندلا ىف لاح ىأ ىلع مهتيالوو ءادودح ايندلا ىف هل فرعن ال اماليإ ملؤم ىأ

 .مهنم أربتيف ةرخآلا ىف امأو

 امل اعماج نوكيل ٌةَلْككَك دمحم ىلع باتكلا لزنأ هنأ :ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 :لاقف هيف قحلا انيبم هقبس

 موَقل ةّمحرو ىدهو هيف اوُلَتخا يذلا مهل نّيبشل الإ باتكلا كيل انّلزْنَأ امو إف
 . 4 69 َنوْممؤي



 1 لحنلا ةروسريسفت 1#
 اللا لااا لالا

 ١ كك .

 يي

 ىلع مكاحو «هلبق بتكلا ىلع نميهم باتكلا نأ ىلاعتو هناحبس نيب دقلو

 ىلإ اودها هيلإ اوعجر نإف «ةمايقلا موي ىلإ نوفلتخي امو «هيف اوفلتخا اميف سانلا

 .ديعب لالض ىف مهف الإو «قحلا

 دقف © هيف اوُهلَتْخا يذلا مهل نيبتل الإ باتكلا َكِيَلع اَلَنَأ امو 8 :هناحبس لاق

 ىف اوفرحو «هللا نبا ريزع :اولاقو «هللا نبا ىسيع :اولاقو ءثعبلا ىف اوفلتخا

 تحسلا اولكأو مهيلع مرح دقو ءابرلا دوهيلا لحأو ءاوريغو اولدبو «تاللاسرلا

 ناكف «هيف اوفلتخا اميف قحلا ةفرعم ىف هيلإ عجري عجرم نم دب ال ناكف ءاشرلاو

 نيبملا نأ عم ِةْيكلَك ىبنلا ىلإ نايبلا دنسأو «نيبملا وه هيلع نآرقلا لزن ىذلا دمحم

 :نيببسل كلذو نآرقلا وه

 دنع نم لزن نآرقلا نإو ءنآرقلا نم وه ّهْلِكَي ىبنلا نأ نايب :لوألا ببسلا

 . هيلع ىلاعت هللا

 هب سانلا ملعيو «هقئاقح غلبي غلبم ىلإ جاتحي نآرقلا نأ :ىناثلا ببسلاو

 هيلإ نيبتلا فيضأ اذلو ديك ىبنلا وه غلبملا كلذ ءههمومع صخيو «هلمجم نيبي

 .هفلك فيلكت وهو ل

 رمألا ريغ نآرقلا ىف ة نارمأ انه 4 نونمؤي موق ةمحرو ىدهو )» :ىلاعت هلوقو

 ىلع دهاش وهف ءاهلوح هيف اوفلتخا امو «ةغئاسلا عئارشلل اًنايب هيف نأ وهو «لوألا

 ةنبل رخآ هنأل ءاهيلع مكحو «ةيهلإلا تالاسرلا ىف قئاقحلا نيبمو «ةقباسلا بتكلا
 .اهلك تالاسرلا لامك وهو «ةوبنلا حرص ىف

 هيف «ماهوألا تاهاتم ىف لالضلا نم ةيادهلا هيفف  ةمحرو ىده اضيأ وهو

 لالخلا لالحإو هللا هلحي مل ام ميرحت هيفو «كرشلا ماهوألا تنيز دقو ءديحوتلا

 00 اَبَجَع انآَرُق انعِمَس اَّنِإ .. . # :قحلا لاق امك ءدشرملا ىداهلا وهف ءمارحلا نييبتو

 .[نجلا] 2# ادَحأ ابر كرش نلو هب اًنماَف دشرلا ىَلِإ يدي



 لحنلا ةروس ريسفت ان#إ)

 للا

 .. ١ كالا
 يب

 ءافشلا يفد ا ةمحر ىهف «ةمكحملا هتعيرش ىهو ؛ ةمحرلا هيفو

 ةمحر ةرجازلا اهتابوقع ىفو «عمتجملاب ةمحرلا اهيفف او [ءاينألا] 42 ملال

 ةياذه نم هيف ام طرفل ةمحرو ةياده هتاذ هنأك ىده هنأب هناحبس هفصوو ةفاكلاب

2. 

 .ةهمحرو

 :هناحبس امهيلإ ريشي ناينايب نارمأ انهو

 ىفن هيف 4 ...باتكلا كيلع انلزنَأ امو :ىلاعت هلوق نأ لوألا رمألا
 نم هب ءاج ام نايبل الإ باتكلا كيلع انلزنأ ام ىأ ءرصحلا ديفي وهو .تابثإو

 ةراشإ هيفو «:ةحلاص ةمكحم ةعيرشو «ةمحرو ىده نم هيف املو «ممألل تالاسر

 .تالاسرلا متاخ باتكلا اذه نأ ىلإ

 «هلامك ىلع ةلادلا لأب افرعم باتكلا ركذ ىلاعتو هناحبس هنأ  ىناثلا رمأآلا

 نمل هتمحرو هتياده نأ هناحبس نيب دقو «هدحو اًباتك ىمسي نأب ريدحلا باتكلا هنإو

 الو ةريغص اهنم رداغي ال اهريفاذحب هماكحأ ذفنيو «هقئاقحل نعذيو لذيو هب نمؤي

 .ملعأ هللاو ءهلك ريخ هنأل اهذفن الإ ةريبك

 هقلخ ىلع هب نم ام هناحبس ركذي ذخأ سوفنلا ىيحي ام هناحبس نيب نأ دعب
 :ماسجألا ىيحي امت

 مْوَقَل ةيآل كلذ يف نإ اًهتوُم دْعَب ضرألا هب اَيَحَأَف ءاَم ءاَمَّسلا نم لرنأ هّللاو »

 . 4 62 نوعمسي

 نيرذنمو نيرشبم لسرلا لاسرإب كلذ ناكو «سوفنلا ىيحي امب هناحبس أدتبا

 لزنأ ام لك ىلع نميهمو مكح وه ىذلا ميركلا باتكلا لزنأو .هدنع نم ةمحر
 ناكو «مهلالض ناك فيكو «نيلاض وأ نيدشار سانلا نم ناك امو «بتك نم هلبق
 نييبنلل عابتاو «ةياده ريغ نم ةتيم تناك ىتلا سوفنلا ىيحي امب هناحبس هؤادتبا

 4 679 ... ساّنلا يف هب يشمي ارون هَل العِجو ُهاَنيمحَأَف اتيم ناك نم وأ 9 :ىلاعت هلوقك
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 نوكي اهريغبو «ناسنإلاب قيلت ىتلا ىهو «ىلغأو ىكزأ حورلا ةايح نأل «[ماعنألا]

 هذه ىف ناسنإلا ةمدخل ةرخسم ىه ىتلا مئاهبلا عم هيف كرتشي مسجلاو «ىدنس

 . هناحبس اهقلخ امك ضرألا

 ثيح ىلعأ نم ءامسلا هللا لزنأو ءالع ام دارملا 4 ءام ءامّسلا نم لزنأ هّللاو )»
 لزني ءام ريصيو «فئاكتي راخب ىف اتارف ابذع ءاملا ةلماح لاقثلا بحسلا نوكتت

 فّؤي مث اباحس يجزي هللا نأ رت ملأ » :ىلاعت لاق امك ءاثيغ نوكيو ءاراردم ارطم

 مدرب نم اهيف لابج نم مسا نم لّزتيو هلالخ نم جرخي قدولا ىف ماكر هلَعجَيمَ هن
 4 69 ٍراصبَألاِب بَهَدَي هقرب انس داَكَي ءاَشي نم نع هفرصييو ءاَشَي نم هب بيصٌيَف
 . [رونلا]

 ءرمشلا هنم نوكيو ؛ ءرجشلا هب ىقسيو ءعرزلا تبنيف ءاملا هناحبس هللا لزني

 ضرألا هب اَيحَأَف ءاَم ءاَمّسلا نم لزنأ ُهّللاو ): :ىلاعت لاقو «ىح ءىش لك ءاملا نمف

 جيهب رظنم تاذ اهلعجي ةرضان ةرضخب اهوسكيف عرزلا تابنإب ءايحإلا « اهتوم دعب

 نيح لك اهلكأ ىتؤت راجشألا نم تاقسابلا هب قسبتو «ءانسحل ةيلح هنأك «هب ديزت

 .اهبر نذإب

 ءادرجلا رفقلا ضرألل اهيبشت ةتيملاب تابن ريغ نم ضرألا ىلاعت هللا ىمسو

 :ىلاعت لاق امك ءاهئايحإل اببس ءاملا لعجو «ةايح اهرهظ ىلع سيل هنأل ؛ةتيملاب

 . [ءايبنألا] 4 69 .. . يح ءيش لك ءاملا نم اَنَلَعَجَو ...

 نونمؤيو «هنوعبتيو قحلا نوعمسي موقل تايآل ةايحلا هيف ىذلا رطملا لازنإ نإ
 لاقف عامسلا ىلإ لدع هنكلو «نورظني موقل هذه نوكت نأ قايسلا رهاظ ناكو «هب

 دق نكي مل اذإ ىناعملا رصبي ال رظنلا نإ ةراشإلل 4 نوعَمسَي موَقَل ا :لئاق نم زع

 هل ءامسلا نم ةياده نكت مل اذإ ركفي ال لقعلا كلذكو ءهل نعذأو «قحلا عمس

 ال ةيشاغ ىهف الإو .هل نعذأو هب نمآو قحلا عمس نم الإ ىلاعت هللا معنب ربتعي الف

 .اليبس لضأ وأ ماعنألاك الإ وه نإ «كردي الو رصبي



 لحنلا ةروس ريسفت ااه
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 قا حش

 عرزلاب ضرألا ءايحإ نم ءىجت ىتلا ماعنألا ةمعن ىلاعت هللا صقي ذخأ دقو

 :ىلاعت لاقف ةهكافو راجشأ نم سرغت ىتلا سارغلاو

 اصلا ان مو رف نيب نم هنوطب يف امم مكيقسُن ربع ماعنألا يف مكل نو »
 . 4 63 نيبال اغئاس

 ىلع معنلل سنج مسا وأ معن عمج ماعنألا 4 ةربعل ماعْنَألا يف مكل نوط

 ءاهصاوخ اهل ةفتاط اههبشيو «منغلاو رقبلاو لبإلا ىه معنلاو «هيوبيس مالك
 اهب هباشت ىتلا عاونألا نم اهريغو نورقلا تاوذو «لازغلا لثم هلكأو اهمحل ةراهطو

 برعلا دنع نجاودلا ىف اًفورعم ناك ىذلاو «ىعرملاو لكألاو نيوكتلاو قلخلا ىف

 اذإ اهريغ ىف تتبثو «ءادتبا ةاكزلا اهيف تبجو ىتلا ىهو «منغلاو رقبلاو لبإلا

 اهؤاعو وأ اهببس ةاكزلاف ءاهل ءامن نوكي جاتن تاذ تراصو «ءامنلل اهؤانتقا نكمأ
 . مان لام

 ىف ىهف «ةريثك حاون نم معنلا قلخ ىف ميركلا نآرقلا اهركذ ىتلا ةربعلاو

 لذتل هل اهفلإو ناسنإلل اهليلذت ىفو «نوحرست نيحو نوحيرت نيح اهلامجو اهقلخ

 نوكي اهثاورأ نمو ًالاقثأ لمحي اهيلعو ثرحلا ثرحي اهبف نيكتستو عضختو هل
 ذختي اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأ نمو ءاطغلاو ءفدلا ذختي اهنمو «حلاصلا دامسلا

 . نيح ىلإ اعاتم

 ربتعي نأ دارأ نمل ىلاعت هللا ريخستب كلذ لكو عافتنالا هجوأ رثاكتت اذكهو

 ةربعلا ضعب ىلاعتو هناحبس ركذ دقو «معنأ امك اهركشيو ىلاعت هللا معنب نمؤيو

 :لئاق نم زع لاقف «نيبراشلل غئاس نبل نم اهنم نوكي اميفو «نيوكتلاو قلخلا ىف

 . «نيبراشلل اعئاس اصلاح ابل مَدَو ثرَف نيب نم هنوطب يف امم مكيقسن ل:

 : ىلاعت هلوق ىف تءاج ةغل ىهو ىقسأ اهلعفو مضلاب أرقت « مكيقسُن )»
 حتفلاب ةءارق كانهو [نجلا] 405 و اََدَغ ُءاّم مهانيقسأل ةقيرّطلا ىَلَع اوماقتسا ول نآو )»

 : ىلاعت هلوقك ءرئبلا نم ىقسأ ىنعمبو ءانيقسأ ىنعمب لمعتست ىهو «ىقس اهلعفو



 لحنلا ةروس ريسفت ا
 للملا

 أ ب

 459 ريق ٍرِيَخ نم يإ ترن امل يِنِإّبَولاَقَف للا ىَلِإ ىو مُناَمُهَل ئَقَسَف ط
 .[صصتقلا]

 . « ياش اق اصلاح ني مدور نيب نم هنو يف اس مكين :هلوقو
 ثانإلا وهو ءمعنلا هذه ضعب وأ «معنلا ىلإ دوعي 4 هنوُطب 9 ىف ريمضلا

 ىلوألا (نم) نإ :لوقنف «هيلع لدي غوسم نم دب ال اهضعبل هتدوع ىفو ءاهنم

 ناك نإو كلذ نإو «ضعب ىلع دوعي ريمضلا نأ ىلإ ريشت ىهف ضيعبتلا ىلع لدت
 درفم ظفل ماعنألاو «ماعنألا ىلإ دوعي نأ هنم برقألاو «قايسلا ىف ديعب وه ازئاج

 ىلع ماعنألا نأل ءلوقعم كلذو ءركذملا درفملا ظفلب دوعي نأ حصف «هيوبيس دنع

 هظفل نكلو «ريثكلا ىلع لدي سنج مسا معنو «معنلا عمج ىه عمج اهنأ ضرف
 ظفلب ريمفلا ةيآلا هذه لثم درو نكلو ءمعن ىنعمب ماعنألا نوكت نأ حصف درفم

 اهيف مكلو اهنوُطُب يف اَمَم مُكيقَسُن ةربعَل ماعْنأْلا يف ْمُكَ آو : ىلاعت لاق امك ثنؤمل
 . [نونمؤملا] 4 9 نولكأت اهنمو ةريثك عفان

 «نم و «4نيبراّشلل اغئاَس اصلاح ابل مدَو ثرَف ٍنْيَب نمإ» :ىلاعت هلوقو
 :سابع نبا لاق دقو ءماعطلا تالضف ثرفلاو «ءمدو ثرف نيب نوكت ىأ «ءادتبالل

 هطسوأو ءاثرف هلفسأ ناكف ءهتخبط اهشرك ىف رقتسا اذإف فلعلا لكأت ةبادلا نإ

 ريسفتلا كلذ نوكي دقو «نبللا امهنيب طسولا ىف هنأ هانعم اذهو ءامد هالعأو انبل

 ىف هنم ءزج لثمتي مث .مضهي مئاهبلا لكأ نأ كلذ ءابرقم ةيملعلا ةيحانلا نم

 .ارد انبل لزني ءزجو «مدلا

 :نيفصوب نبللا فصو دقو

 لب «ثور نم ةيقب الو «مدب راكتعا هيف سيل صلاخ هنأ لوألا فصولا

 .هيف ةركع ال ىقن فاص وه

 هيفو ءهنوجمي الو هنوغيستسي ىأ ؛نيبراشلل غئاس هنأ  ىناثلا فصولاو

 ضعب تادعم هلبقت ماعط لكو ليثمتلاو مضهلا عيرس لهس ماعط هنأ ىلإ ةراشإ



 لحنلا ةروسريسفت ا## 9
 لج 0 اا للللللا

 ؛معنلا ىلو هللاو ءعيسجلل غئاس هنإف «نيللا الإ «ىرخألا هفاعتو ءصاخشألا
 .اهركشل هدحو قحتسملاو

 :لاقف ضرألا ىلع لزني ءاملل ىرخأ ةمعن هناحبس ركذ دقو

 ةيآل ( كلذ يف نإ انسَح اَقْذرو اكس هنم نوُذَحَتت باتعألاو ليخُنلا تارمث نمو )ف

 . ( 9 نولقعي موق
 نمو ريثكلا بشعلا نوكيو عرزلا نوكيف لزني رطملا نأ ىلاعتو هناحبس ركذف

 اصلاخ انبل مدو ثرف نيب نم انيقسي ىلاعت هللا نأ اهيفو «منغلا لكأي بشعلا اذه
 .نيبراشلل اغئاس

 :لئاق نم زع لاقف راجشألا نم ذخؤت ىتلا تارمثلا كلذ دعب نيب دقو

 امم نوذختت ام نوذختي هريدقت فوذحم مالك انه 4 بانعألاو ٍليخّتلا تارمث نمو ©

 هنم َنوُذْحَتَت 8 مكنأو 2 اد ولح اهلكأو ٠ تابيط تارمث نوذخأتف اهنم مكل رخسي

 نأ ىلع لدت ىهو «ناميإلا لهأ ىلإ ضغبم رم ركسملاو ءاركسم اكيش ىأ 4 اركس
 لحم ناك نامزألا هذه ىف وهف انامز كرت دق ناك اذإو «حابم ريغ بورشم رمخلا

 انيب امك «ةدئاملا ةروس ةيآ ىف هيف بير ال ىذلا عطاقلا ميرحتلا ءاج ىتح ءوفع

 .هعضوم ىف كلذ

 تناك اذإو ءنسح ريغ اقزر ركسلا نوكيف نسمحلا قزرلاب لباقم ركسلا نإو
 نآرقلا نأ ىلع لدي ةيكم ةروس ىف مالكلا اذه ءىجم ىنعم نإف ةيكم ةروسلا هذه

 هترظن لب ةهراك ريغ ةرظن وأ ءاضر ةرظن رمخلا ىلإ رظني مل ُهكَو دمحمو ميركلا
 ميرحتلاب ايفاش انايب اهيف هللا نيب نأ ىلإ مالسإلا ءىجم لوأ نم ةهراك ةرظن اهل

 . عطاقلا

 امهريغ ركذي ملو ةيآلا هذه ىف بانعألاو ليخنلا ركذ ىلاعت هللا نأ ظحاليو

 نامرلاك «ةريثك سارغأ ىف ةريثك ىرخأ معن كانهو «برعلا دنع ريثكلا اناك امهنأل

 لاق دقو .اًئسح اًقزرو ركس اهنم ذختي ىتلا سارغألا نم امهريغو «حافتلاو



 مي لحنلا ةروس ريسفت 1#

 يي : ههه

 ةردق ىلع ةلاد ةيآل ىلاعت هللا هركذ ىذلا اذه ىف ىأ ,4 ةيآل كلذ يف نإ :ىلاعت

 ءاج ىتللا ةيآلا ةياهن ىف لعفلا ركذو «مهلوقع نولمعي ىأ ,4 نولقعي مقل » قلاخلا

 .لوقعلا ىف ركسلا هلعفي ام ىلإ ءاميإ ء«ركسلا اهيف

 اًممو رجّشلا نمو اتويب لاَبجلا نم يذخُنا نأ ل حبلا ىَنِإ كبر ئحوأو »

 ونحتو ءاهديلو عضرت ناويحلا مأف «ىلاعت هللا ماهلإب ريست اهلك تاناويحلا
 .دربلاو رحلا هيقتو هئفدت مدآ ىنب تاهمأ لثم مأ اهنأكو ءاهترطفب هاعرتو هيلع

 كلذلو « ىلاعت هللا نم ماهلإ هنأل ؛ايحو ىمسي نأ حصي ماهلإلا كلذ نإو

 اًممو رجّشلا ع نمو اتويب لابجلا نم يذخّنا نأ ٍلَحّنلا ىَلِإ كبر ئحْوأو : ىلاعت لاق

 اهنأل ءايحو اهماهلإ ةيمستب لحنلا ىلاعتو هناحبس صتخاو .4 ©52 َنوُشِرْعَي
 اهل نوكي نأ تمهلأ ىهف «ءالقعلا ضعب هنع زجعي اقيقد امكحم اماظن تمهلأ

 ول هنإ ىتح ىذقلا ىفنيو «لدعلاب مكحيو اهنيب فصني وهو اهسوسي وهو سيئر

 اهيف رهظ اذإو ءاروهط شيعت نأو «ةعامجلل ًريهطت اهلتق ةساجن اهادحإ ىلع تيمر

 هلعجتف ماكحإب اهناينب ىنبتل اهنإو «هيلع هورصنو سيئرلا كلذ ليصألا لتاق سيئر

 ءدودسم غارف لك نوكي ىكلو ءامكحم ءانبلا نوكي ىكل تاسدسم لكش ىلع

 اهير ىفو اهئاذغ ىفو اهحاورو اهودغ ىف ةعمتجم بهذت «لحنلا عومج عمتجتو

 عمجلا نع ىأنت ال ثيحب داحتالا ماكحإ ىلع لدي عيدب رظنم تاذ نوكت اهنإ ىتح

 اهعفدت اهنأكو ء.هتجرخأ اهادحإ تكله اذإ ثيحب اهسفن بقارت ىهو «ةدحاو

 «ةيلخلا جراخ هنوجرخي لحنلا عيجرف ةفاظنلا هعبط ىفو ءاذكهو «ءايحألا جراخ

 لسعلا لق اذإو «هعبش رادقم الإ لسعلا نم لكأي ال١ ءايحإلا ىف ىلازغلا لوقيو
 تويب دسفأ لحنلا دفن اذإو «هدافن نم هسفن ىلع افوخ ءرثكيل ءاملاب هفذق ةيلخلا ىف

 . (كانه اهنم ناك ام تلتق امبرو ءروكذلا تويبو «تاكلملا

 هللا لاق ءلوقعلا باحصأ هضعب نع زجعي ىذلا بيجعلا ميظنتلا اذهلو
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 برلا ىلإ ءاحيإلا فاضأو 4 لحنلا ىَلِإ كبر ئحوأو  «لحنلل ةبسنلاب ىلاعت
 نمو «ةيبوبرلا ىضتقم نم وهو «ناسنإلل ةدئاف هيف ىحولا كلذ نأ «هناحبس

 .سانلل ءافش نم اهنوطب نم هجرخت اميف هدابع ىلع اهب ىلاعت هللا معنأ ىتلا معنلا

 «ةيريسفت 4 نأ .4 َنوُشِرْعَي اممو رجّشلا نمو اتويب لابجْلا نم يذخّتا نأ »
 اتويب لابجلا نم ذيختت نأ اهل ىلاعت هللا رمأ وه ىحولاف ءاهلبق امل ريسفت اهدعب امو

 عورف نم ذخأت ىأ .4 ٍرجشلا نمو » ءاهيف اهضيب ضيبتو ءاهفوهك ىف شيعت
 امن ىأ 24 نوش رعي اممو 9 «هيف تيبلا بحاص هعنصي ام اهيف عنصت اتويب راجشألا

 امم ضعبو رجشلا ضعبو لابجلا ضعب نوذختي ىأ «ضيعبتلل © نم و
 لاق مث ءصيصختلا اذهب اهل هلك نوكي ايالخ نم اهل صصخي امو «نوشرعي

 :ىلاعت

 ىلا سم يق بارش اًهنوطب نم جرخي اللذ كبر لبس يكلساف تارمشلا لك نم يلك مثل
 . 4 9 نورك مو ةَآل كلذ يف نإ سال ءاقش هيف هناولأ فلتخم - .

 لابجلا نم تويبلا ذاختا نيب ىخارتلل 4 مث إ9ب ىلاعتو هناحبس فطع
 اقيقد امكحم اماظن تويبلا ىف لذبت اهنأ ىلإ ةراشإ كلذو ءنوشرعي امو راجشألاو
 مث :ىلاعت اهرطف ىتلا ةرطفلا ىضتقمب اهرمأي ىلاعت هللاو ءاليوط اتقو ذخأي ام
 لك راون نم ذخأتف ءاهل ماعط اهلكف روهزلا نيب قرفت الف 4 َتاَرمّقلا لك نم يلك
 جسفنبلا ذخأت تارمثلا لك نم ذخأتو ءولح رهزو ءرم رهز نيب قرف ال «ةرهز
 ءاولح السع كلذ دعب هجرخت مث ءاهنطب ىف غاسني مث نطقلاو «خوخلاو لاقتربلاو
 ودبي جسفنبلا نولف «ىعرملا بسح ىلع هنول نوكيو «هنول فلتخيو همعط هبتشم

 «كلذك ناك اذإ لاقتربلا نولو «هلثم نوكت هتحئارو ءجسفنبلا نم هؤاذغ ناك اذإ
 هللا قئارط نأ ىأ «لبسلا نم لاح ىهو 4ًاللذ كبر لبس يكلساَف ظ :ىلاعت لاقو
 ريغ اهنم حورتو «لبسلا هذه نم ودغت ةلوهجم ريغ ةلهس ةللذم اهايإ كمهلأ ىتلا
 .ةديعب دامآ ىلإ قزرلا بلط ىف تبهذ ولو ءاهل ةلوهجم
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 نم الاح نوكت نأ حصيو «لبسلا نم لاح «اللذ 8 نأ ىلع هلك اذهو

 كنوك لاح كبر لبس ىكلسا ىنعملاو «لحنلا نم الاح نوكيف # يكلساف 8 ريمض

 قيرطلا نمو اهنم تنكمت دقو تارمثلا ىذخأت نأ وهو ىلاعت هللا كقلخ امل ةللذم

 .هناحبس هل ىلاعت هللا كقلخ امل ةرخسم ءاهيلإ

 ضيبأ نيب امف # هناولأ فلتخم بارش اهنوطب نم جرخي 8 :هناحبس لوقيو

 ىلعو « لحنلا هب ىذغتي ىذلا ءاذغلا بسح ىلع كلذو «ىدروو ىجسفنبو رفصأو

 .هجرخت ىتلا ةلحنلا نس بسح

 كلذ نع باوجلاو ءاهنطب نم جرخي الو ءاباعل هجمت لسعلا نإ :اولاق دقو

 عمو «نطبلا ىف الوأ نوكشتي وهو ءاباعل هجمت مث السع اهنوطب ىف غاسني هنأ
 .هل ةوالحلا فصو هيف عمتجي هتحئارو هناولأ فالتخا

 ميظع ءافش هيف ىأ «ميظعتلل انه ريكتتلاو 4 ساّئلَل ءافش هيفا :ىلاعت لاقو
 هيف نآل ميظعتلل ريكنتلا نأل ؛اماع ءافش هيف نإ ءاملعلا ضعب لاق دقلو «سانلل

 ىتح ءالسع هيلع لعج الإ ةحرق وكشي ال هنأ رمع نبا نعو «ماقسألا لكل ءافش
 .السع هيلع ىلط هيلع جرخ اذإ لمدلا

 لك ىف لسعلاب ىوادتيو لسعلاب لحتكي ناك هنأ نيعباتلا ضعب نع ىكحو

 .٠ ضرم

 هنأ ىلع لدي ال نكلو ءاميظع ءافش هيف نأ ىلع لدي ىنآرقلا صنلا نإو

 لكَ ىبنلا ناكو «٠ ميظع ءافش هيف نوكي نأ هبسحو «ضارمألا لك هب ىفشي ىلاعت

 :لاقف ٍدَِلَك ىبنلا ىلإ ءاج الجر نأ ملسمو ىراخبلا ىور «نطبلا ضارمأ هب ىوادي

 ءاج مث السع هاقسف بهذف .«السع هقسا» :ِهفلَك لاقف «هنطب قلطتسا ىخأ نإ

 هقساف بهذا» :لاق ءاقالطتسا الإ هداز امف السع هتيقس هللا لوسر اي :لاقف

 :ُهِكلَك هللا لوسر لاقف ءاقالطتسا الإ هداز ام هللا لوسر اي :لاقف ءاج مث «السع

 . ")أربف «السع هقساف بهذا ءكيخأ نطب بذكو هللا قدص»

 لسعلا ىقسب ىوادتلا -مالطلا :هل ظفللاو «ملسمو .(ةه5617) لسعلاب ءاودلا هه بطلا :ىراخبلا هاور )00(

 590 4١٠١(.
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 :ثيدحلا اذه ىلع قيلعتلا ىف ريثك نبا لوقيو

 السع هاقس املف تالضف هدنع لجرلا اذه ناك :بطلا ءاملع ضعب لاق
 ءهرضي هنأ ىبارعألا دقتعاف ًالاهسإ هدازف عافدنالا ىف تعرسأف تللحت راح وهو
 تعفدنا املف كلذكف هاقس مث عفدلاو ليلحتلا دادزاف هاقس مث «هيخأل ةحلصم وهو

 .هجازم حلصو هنطب كسمتسا ةدسافلا تاالضفلا

 موق ةيآل كلذ يف نإ ظ :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متسخو
 نم ىفصملا لسعلا جورخو هريبدتو هماهلإو لحنلا قلخ > ىف نأ ىأ 24 َنوُرَكَفَتَي

 امو هتايآ ىف نوربدتيو نوركفتي موقل هقلخ ميظعو هللا ةردق ىلع ةلاد ةيآل هنوطب

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ؛هيلع لدت

 هلاوحأو ناسنالاراوطأ

0 
 امو يل ني + 07م ترتنل كدر
 ران كيتو يجو رصف
 2 وسمت مالنا تكلم ينوب

 5 فنأَنم مُكَل َلَعَجمل او توُدحجتأ

 5 : 0 صبور نمل َلَعَحَ
 يخف سجون ليلتي
 توتر نسا بت

 - هت

 :ىلاعت لاق

 اء ل 1 2مم 2 هه

 7 ين 1 2 وي »<

 جك متن 7 72
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 هيف هللا ةردق مظع ىلع لدت ىهو ناسنإلا اهب رمي ىتلا راودألل نايب اذه

 للحتو «ءافصخإلا ىلع هتردقو رابدإلاو ءاشنإلا ىلع هتردق ىلإ حضاو نايب اهيفو

 هناحبس هتردق ىلإ ءاميإ كلذ ىفو «توملا نوكي ىتح ائيشف ائيش ناسنإلا مسج

 . [فارعألا] 4 69 نودوعت مكأدب امك ... ل ةداعإلا ىلع

 «مدعلا نم مكأشنأ ىأ مكقلخ ,4 مكافوَتي مث مُكَقَلَح ُهّللاو 9 :ىلاعت لاق

 انينج هئاشنإ ىلإ ةراشإ 4 مُكَقَلَح» ةرابع ىفو قلخلا ىف اناسنإ نيطلا نم لعجو
 انقلخ دقلو 8 :ىلاعت لاق امك ,ةقلخم ريغو ةقلخم ةغضمف ةقلع نم همأ نطب ىف

 ةقلع ةقطنلا انقل من 00 نيكُم راق يف ةَْطن الع مّن 69 نيط نم ةلالس نم ناسنإلا

 . [نونمؤملا] 4 02 نوتيَمل كلذ دعب مكن مث 09 نيقلاَخْلا نسحأ هللا

 لآملاو اريصق نإو ءاليوط نإ شيعي ام شيعي ةافولا هدعب قلخلا اذه نإو

 «ةايحلاو توملا نيب توافتلل انه 4 مثال 24 مُكاًفوتي مُثظ :ىلاعت لاق اذلو ؛ةافولا

 لذرَأ ىلإ دري نم مكسو » ءهتلوهك وأ هبابش ىف وأ هابص ىف تومي نم مكنمو
 لذرأ ىف وهف «هئادتبا ىلإ اسوكنم عجري نأ رمعلا لذرأ ىلإ درلا ىنعمو ؛4رمعْلا
 .«فعضت هاوقف ءارولا ىلإ دري ىوقلا ىف نكلو «مامألا ىلإ نسلا ىف ريسسي رمعلا

 ىلإ ريست هاوق تناك مرهلا لبق نم هنأك ءائيشف ائيش همسج ءازجأ ضعب ىنفتو
 ىذلا ابصلا ىلإ عجري هدمح مدعأو هسخأ ىأ رمعلا لذرأ اذإف «فقت ىتح مامألا

 .ائيش ملعي ال

 لب «ملعي الآ هلاح ريصتل ىأ .4ائيَش مّلع دعب معي ال يكل ١ :ىلاعت لاق
 نأ دعب «هملع دادزي الف «نايسنلا هلآم ديدج نم هملعي ام لك نوكي نأو «ىسني

 ملع نم هوبسك ام نوسني رمعلا لذرأ مهبيصي نيذلا نأ ظحول دقو ءائيش املاع ناك

 نع نوملكتي مهف «كلذ لبق ثداوح نم مهل ناك ام نوسني الو ةخوخيشلا دعب

 انه ظحالنو «ةخوخيشلا مهبيصت نأ دعب ثداوح نم ناك ام نوركذتي الو ىضاملا
8 

 :نيرما
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 هبيصي نم مهنمف «سانلا فالتخاب فلتخي رمعلا لذرأ نأ لوألا رمألا

 .ارخؤم الإ هبيصي ال نم مهنمو ءاركبم مرهلا

 نونمؤملا نوقداصلاو «ةخوخيشلا فرخ هبيصي مهضعب نأ  ىناثلا رمألا

 غولب لبق توملا نإف نكي امهمو «نوسني اوناك نإو «:ةخوخيشلا فرخ مهبيصي ال

 نإو :2)(رمعلا لذرأو لسكلاو لخبلا نم كب ذوعأ» وعدي ناك هنأ ِةِْلَي هنع ىور

 نإ « ريدَق ميلع هللا نإ :كلذ دعب لاق اذلو ؛هملعو ىلاعت هللا ريدقتب هلك كلذ
 .ميلعلا رداقلا وهو «هذفنو ءىش لك ردق هملع ىضتقمب هللا

 :ىلاعت لاقف رقفلاو ىنغلا ىف ءاوس ىلع سانلا لعجي مل ىلاعت هللا نإو

 ام ىلع مهقزر يدارب اولضف نيذْلا امف قزرلا يف ضعب ىلع مكضعب لضف هللاو إ»

 . 4 69 َنوُدَحِجَي هللا معبأ ءاوس هيف مهَف مهناميأ تكلم

 هيلع ردق نمو «قزرلا ىف ةعسلاو «رقفلاو قنغلا نم ناسنإلا لاح نايب هذه

 لّضف هللاو » :لاقف اميمع اريخو اريفو اقزر بسكيل بابسألا ًايهت هيفو «هقزر

 ءالام لانف ليبسلا كلس نم مكنمف بابسألا ريسي 4 قزّرلا يف ضعب ئلع مكضعب

 مهقزر يدارب اوُلْضف نيا َمَفط ءاريقف ناكف لام ىلإ ليبس هل نكي مل نم مكنمو
 اريصخو اريثك الامو لاملا ىف ةعس اوتوأ نيذلا امف ىأ ,4مهناَميَأ تكلم ام ىلع

 نونوكيو اعيمج مهل لاملا نوكيف ءاوس ىلع لاملا ىف مهديبعو مه اونوكيل «ديبعلاو
 . ءاوس هيف

 نأ بجي ىأ ىغبني ام ىلع لدت ةيآلاف «ىغبني ام اذه نإ :ىرشخمزلا لوقي

 الف مهئافعض نيبو مهنيب ةماع اهترمث نوكت قزرلا ىف اهنولاني ىتلا ةمعنلا نوكت

 نم ذوعتلا - ءاعدلاو ركذلا :ملسمو 2 نآرقلا ريسفت - ىراخبلا : ظفللا اذهب هاور «هيلع قفتم )١(

 .(5481/4) هريغو لسكلاو زجعلا
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 امدنع ىرافغلا رذ ابأ نأ ىوري «ميقملا ءاقشلا ىف ءافعضلاو ء«ميعنلا ىف نولفري

 امث مهوسكاو نومعطت امث مهومعطأ» :ديبعلل ةبسنلاب ٌةْكَم ىبنلا لوق عمس
 هسببلأ الإ رازإ سبلي الو «هلثم هدبع سبلأ الإ ءادر سبلي ال ناك ««نوسكت

 هللا ةمعنبفأ ميدقت نع ةرخؤم ءافلا 4 َنوُدَحَجَي هللا ةَمْعَأ :ىلاعت هلوقو ١2)هلثم

 نع اهب اوُنضيو ءاهفراصم ىف اهفورصيف اهوركشي الف «نورفكيو نودحجي
 .اهنطاوم

 ام نووست ال مكنأ ىنعملا نإ :نيرسفملا ضعب لاق دقو «ةيآلا رهاظ وه اذه

 تاقولخملاو هللا ديبع فيكف هايإ ىلاعت هللا مكقزري ىذلا قزرلا ىف مكناميأ تكلم
 هبرض لثم اذه نإ :نولوقيو اذهب نودحجت مكنإ «ةدابعلا ىف ىلاعت هللا اهقلخ ىتلا
 يف ءاَكرش نم مُكْناَمْيَأ تْكَلم ام نم مُكَّل لَه مكسفنأ َْم الَكَم مُكَل برص ىلاعت هللا
 ريسفت اذهو [مورلا] 4 2 ... مكسفنأ مكتفيخك مِهنوُفاَحَت ءاوس هيف متنأف مكاو ام

 . سابع نبا

 مهينغ اعيمج سانلا قزار هللا نأ ىنعملا نأ وهو «ثلاث جيرخت كانه ناكو

 «لوألا وه نيبلا حضاولا نأ ىرأ انأو ءنوقزري مهنأ ىلاوملا بسحي الف مهريقفو

 بتك هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ ىوريو ءرقفلاو ىنغلا ماظن عم قستملا وهو

 هب ىلتبي ءالب «قزرلا ىف سانلا ضعب لضف نمحرلا نإ :ىرعشألا ىسوم ىبأ ىلإ

 هقزر اميف هيلع ضرتفا ىذلا قحلا ىف هؤادأو «هركش فيك هل طسب نم ىلتبيف الك

 .هلوحو

 :هناحبس لاقف «ىناسنإلا دوجولاب ضرألا ةرامع ىلاعت هللا نيب دقو

 ةدّفحو ندب مكجاوزأ نم مُكَل لعجو اجاوزَأ مكسفنأ نم مُكَل لَعَج هّللاو »
 . 4 69 نورفكي مه هّللا تمعتبو نونمؤي لطابابقَأ تاَبيَطلا نم مُكَقَررو

 وهو (07748) رسيلا ىبأ ةصقو «ليوطلا رباج ثيدح - قئاقرلاو دهزلا :ملسم هاور ظفللا اذهب ثيدحلا )١(

 . هجيرخت قبس دقو . هديناسأ حصأ
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 نم جوزلا لعج هللا نأو «نيجوزلا نم هنأو «لسانتلاو قلخلا نايب اذه

 ةدحاو سْفُن نم مكََلَح يذلا مكبر اونا سانلا اهأ ايإ) :ىلاعت لاق امك «جوزلا

 ماَحرَألاَو هب َنوُلَءاسَت يذلا هلا اون آو ءاسنو اريك ًالاجر اًمهنم ثبو اهَجَوَز اهنم قلو

 4 مكسفنأ نم مكل لعج» :ىلاعت هلوقو ء[ءاسنلا] 400 ابيقر مكيلع ناك هللا نإ

 ءاجوز اهتروريصو «قلخلا ىنعم تنمضتف ءاجاوزأ مكسفنأ تاذ نم مكل قلخ ىأ

 نكسيِل اَهَجْوَر اهنم َلْعَجَو ةدحاو سْفُن نم مُكَقَلَح يذلا رهإ» :هلوق ىف امك
 . [فارعألا] 4 029. . . اهيلإ

 تاذ نم تقلخ ةجوزلا نأ ىلع لدت تايآلا نم اهلثامي امو ةيآلا هذه نإو

 «ةرسألاب أدتبا ضرألا نارمع نأو ىناسنإلا دوجولا لصأ امهنأو ءهسفنو جوزلا

 ةرسألاب أدتبا دقو «هنانب ىف ىلوألا ةئبللاو «ةيناسنإلا ةعامجلا ةدحو ىه ةرسألاو

 ةدفحلاو .4 ةدفحو نين مكجاوزأ نم مكل لعجو :هناحبس لاقف رسألا دلاوتت اهنمو

 لوق هنمو ةمدخلاو ةعاطلا ىف عرسملا وه دفاحلاو «بتاك عمج ةبتكك دفاح عمج

 دالوأو ءانبآألا دالوأ لمشت ةدفحلاو ««دفحنو ىعسن كيلإو» :هتولق ىف تناقلا

 . تانبلا

 الوق ىرشخمزلا ىكحو «نيجوزلا نم نودلاوتي نيذلا ةيرذلا ىف مالكلاو

 نودفحي امدخ ىأ «ةدفح مكل لعجو ىنغلا مكل لعجو ليقو» هيف ءاج دقف ابيرغ

 نايب ىف ةيآلا نأل «ةيآلا ىنعم نع ديعب بيرغ لوق وهو «مكنونيعيو مكحلاصم ىف
 اًمُهنم ْثَبَو ... )» انولت اميف هلوقك دافحألاو نينبلاو نيجوزلا نم ىناسنإلا دلاوتلا
 رئاسك ىسانأ مهو ةمدخلا هتبسانم امف [ءاسنلا] 20 ءاّسنو اريشك ًالاجر

 .!؟امدخ مهضعب نوكي نأ عيمجلا ىلع ةمعن نوكي الو «ىسانألا

 نيملاعلا بر هكراب ىذلا لسانتلا اذهب ىناسنإلا نوكلا رمع دقو هناحبس هنإو

 «مهقازرأ مهعم قلخ لب «نيمورحم نيقوزرم ريغ دوجولا ىلإ مهجرخي ملف

 تابيطلاو «تابيطلا مكقزر ىنعملاو «ةينايب انه 4 نم »و ,4 تاّبيَّطلا نم مكقزرو »



 ١ لحنلا ةروس ريسفت /

 الالام خ مخطط خم مخخ خضم طل الخطط اللالل لطم خانة طاالال ل فطلاط لالالا ااالا لا طالاتاللا اال للان خ خانات مخمل!

 موه ماهو ساه

 مرح نم لق :ىلاعت لاق امك «لالحلا بسكلاو «سبللاو ةنيزلاو ةمعطألا ىه

 ىه تابيطلاو [فارعألا] 469 ... قزرلا نم تابّيّطلاو هدابعل جرخأ يلا هّللا ةئيز

 «ريزنخلا محو مدلاو ةتيلاك سفنلا اهفاعت ىتلا ةززقملا رومألا ىهو «.ثئابخلا ريغ

 :هب ليجنإلاو ةاروتلا ةراشب ىف ىمألا ىبنلا فصو ىف ىلاعت هللا لاق امك

 نع ْمهاَهْنيَو فورْعَمْلاب مهّرُمأَي ليجبإلاو ةاَرونلا يف مُهدنع اًبوُعْكم هتودجَي يذلا... ))
 . [فارعألا] 4 029 ... ثئابخلا مهْيلَع مرحيو تائّيَّطلا مهل لحيو ركسملا

 بيطلا قزرلاب مهمركأو دلاوتلا ةمعنو دوجولا ةمعنب مهيلع معنأ هنأ عمو

 اًهَرَقتسم ملعيو اهُقزر هللا ىلع َألِإ ضْرألا يف َةّباَد نم اًموإ» : ىلاعت لاق امك «لالحلا
 سم سو و

 .[دوه] # 3) .. اهعدوتسمو

 :ىلاعت لاقف «قحلاب اورفكو لطابلا اوعبتاو «هللاب اوكرشأ اذه لك عم

 نع حاصفإلل ءافلا «[توبكنعلا] 4 (59 نورفكي ِهّللا ةمعنبو نونمؤي لطابلاِبقَأ...
 «لطابلاب الإ نونمؤي ال مهنأ ىلإ ةراشإلل لعفلا ىلع (لطابلاب) ميدقتو ردقم طرش

 «نوركشي الو نورفكي قزرلاو داجيإلا ةمعن هللا ةمعنبو ءطق قحب نونمؤي الو

 ةلمجلاو # مه ريمضلابو «لعفلا ىلع ةمعنلا ميدقتب ةمعنلاب مهرفك هناحبس دكأو

 .ةيمسالا

 اقر مهل كلمي ال ام هللا نود نم َنوُدَبْعيَو 8 : مهلطاب حيضوت ىف ىلاعت لاق

 اونمآ لطاب حضوأ وهو مهلطاب اذه # © نوعيطتسي الو ائيش ضرألاو تاومّسلا نم

 ال ام ىلاعت هللا نم مهدوبعم ماقم ىلإ ةراشإ وهو هنود نم هللا ريغ نودبعي هب

 ضرألا هب ىيحي رطم ءامسلا ىف كلمي الف ضرألاو تاومسلا ىف اقزر مهل كلمي

 نوكت ىذلا معنلا الو «ناويحلاو ناسنإلا هنم لكأي اًنابن ضرألا ىف الو ءاهتوم دعب

 ىأ «4 نوعيطتسُي الو » ءراجشألاو سارغلا اهرمثت ىتلا تارمثلا الو «ضرألا ىف

 لقعلا لالض هنكلو ءاذه نم ءىشب ىتأت نأ ةموعزملا تادوبعملا كلت عيطتست ال

 ذإ ءمهمعز ىلعو مهب امكهت لقعي نمل ريمضلا ديعأو ءرطيسي ىذلا مهولاو

 . مهنودبعي



 لحنلا ةروس ريسفت ا##

 للالبوم 0

 هيب لجج
 يت

 ال رجح هنأل ءاليلق اقزر ولو ناك قزر ىأ ىأ ءقلطم لوعفم 4 ائيش و

 ىنعم ىف نوكي نأ حصيو !؟ىح هدبعي فيكف ةايح هيف سيلو ءىش ىلع ردقي
 .ناك ردق ىأ :ىأ ائيش ضرآألاو تاومسلا ىف نوكلمي ال ىأ «قزرل ةفصلا

 «ءىش ىف الو ضرألاو تاومسلا ىف اقزر كلمي ال ام نودبعي ذإ مهنأو

 «ليثملاو هيبشلا نع ىلاعتو كرابت هلثم مهنولعجيو ( ىلاعتو هناحبس هّللاب مهنوهبشي

 . < 60 توملعت ال متنأو ملعي هللا نإ لاثمألا هّلل اوبرضت الف )» :ىلاعت لاق اذلو

 اونيبت الف ىنعملو لعجو نيب ىنعب برض «لثم وأ لثم عمج لاثمألا

 ىلعأ هّللاف « «مكمعز ىف رئاظنلاو هايشأللاو دادنألا ىهو «لاثمألا ىلاعت هلل اولعجتو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛مكسفنأ تاذ ىف نولهاج متنأ لب هناكم نوملعت الا متنأو مظعأو

 امو .مكماهوأو «مكلاح ملعي ىلاعت هّللاو ىأ .# نومّلعت ال متنأو ملعي هللا نإ

 باذعلا وهو «مككارشإو مكمعز ةبغم نوملعت ال متن تنأو ءمكرواص ىف شيجي

 . ميلألا

 ةقداصلا لاثمألا برض

 :ىلاعت هللا لاق
 1 ا هت ا آ

0 

 اَنَسَحاقْررَنِم ُهَسْقَدَّزْنَمَو ِءْىَشَكعْرِدَفِياَل كولَمَم

 لتلك هو نأ

 نجي الم هلأ برضو ا) نوملَسِيال هك
 لعْركوْهَوو 00

 نوه هذ ىوَيَسيْلَه رأيا ُههَعي وَمَن هل 0
 بيع بيف وقيم طر لَمْ مكرم



 لحنل اة روس ريبشسفت ااه

 للا لل
 اجل

 20100714 ل. ها مو مع ج مع حمر 0

 رصبلا جملك الإ ةَءاَسلارْمأآمو ضرألاو ٍتَونَمَسل
 0 و ا ل

 هللأو 2 رد ءّىش ل كح لعهلل تكرإبرقأو هو
 أ 000 وعد د م هلآ رم 7 ع مج

 َلَعِجْو اعيش وملعنال مكَتِلهَمأ نوطب نم مكحيرخأ

 0 توُرُكَفَن مُكَلعلةَديقألاوَردصْبألاَو مْمَتلاَُكَل ودسو ب ع 4 24 حاوم رس دس و جرس ع ا ل صو اسم

 راجحألا اهيف اوديش ىتلا لاثمألا برض نع ىلاعتو هناحبس مهاهن نأ دعب

 ةقيقحلا روصت ىتلا لاثمألا مهل نيبي ىلاعتو هناحبس ذخأ اهنودبعي اوناك ىتلا

 :هتاملك تلاعت لاقف ءاهيلإ ىدهتو

0-2 

 لا م

 وهف انسح اَقْزر ام ُهانْقَرَر نمو ءيش ىّلع ردَقَي ال اكوُنَمَم ادْبع الَعَم هللا برض»
 وه ديعلا 465 نوعي المهلهل هلا دوسي ل ارجو اسهم

 ناكو «هل كلام ال ىذلا ءرحلا نع زيمتيل كولمم فصو ركذو «كولمملا ىتفلا

 نم هكلمي نمو «كلاملا ىف ىوتسي «ىلاعت هلل كولمت عيمسجلا نأل ؛ايرورض زييمتلا

 نم ءىش ىف فرصتلا ىلع ردقي ال ىأ .4ءيش ىلع ردي ألا» ىنعمو «قيقرلا
 ال وهف «هلقثأو «هتبقر ىف قرلا لغ دجو دق «ديقم هنأل نايب كلذ ىفو ءايشألا

 هب عيطتسي «ةبتاكم دقع وأ هكلام نم ةبانإ هل نكت ملو «ىدام ءىش ىلع ردقي

 ىف هل ناطلس ال هنأب ديقمو «قرلاب ديقم نق وه لب ءههسفن قلطيل فرصتتلا

 . قلطملا زجعلا هيف ىأ ؛فرصتلا

 لباقم ىف وه ام ىلع لدت ةركن انه (نم) .4 انسح اشر انم هاَقَرَر نمو
 ةردقلا هذه عمو «ءىش لك ىلع ردقي ىتلا هتافرصت لكل كلاملا ىلإ وهو «كولمملا

 نمو # :ىلاعت لاق اذلو ؛انسح اقزر ىلاعت هللا هقزر ةيرحلا ىضنقمب هل تتبث ىتلا

 هببس ىف اثيبخ سيلف «هتاذ ىف بيطلا هانعم انه نسحلاو «انسَح اقر ام ُهاْقَرَ

 نايبل هيلإ ىلاعتو هناحبس هتفاضإو مارح ةهبش الو هيف مارح ال لالح بيط هببسف
 قازرألا لك نأ نايبلو ءالالح ناك نإو ءدهج ريغ نم ارسيم الهس هيلإ ءاج هنأ
 بابسأب تسيلو ةيلعج بابسأ ىه امنإ قزرلا داجيإب ةرثؤم بابسألا تسيلو هللا نم



 ا <

 ىعرلاو ىقسلاو عرزلا ببس سيلف ؛ «ىلاعتو هناحبس هللا ديب ءىش لك نأل ةيقيقح
 قاّررلا وه هللا نإ » «ريدقلا ميلعلا هللا قزر وه ربكألا بيسلا لب ءامهدحو رذبلاو

 . [تايراذلا] « 62 نيتمْلا هرَقْلا وذ

 :ىلاعت لاقف «نسحلا قزرلا نم ءىجي ىذلا ريخلا ىلاعت هللا لعج دقو

 وه قافنإلا ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل (ءافلا) 4 ارهجو رس هنم قفني وِهَفظ
 ىلع نآرقلا ىف قلطأو «ءافارسإ هيف فرصلا نوكي ال ىتلا هفراصم ىف لاملا فرص

 ٠ الإ تاقدصلا ىف الإ نوكي ال قافنإلا ةملك تقلطأ اذإف «ريخلا ليبس ىف فرصلا

 هّيَلَع ردُق نمو هتعس نَم ةعس وذ قفنيل » : ىلاعت هلوق لثم ءاهريغ عوضوملا ىنع اذإ

 نإو «ةيجوزلا ةقفن ىف انه قافنإلاف [قالطلا] 0# . . هللا هاتآ امم قفنيلف هقزر

 .ءاهقفلا ررقي امك ءاضحم ارجأ تسيلو ةلص اهنأ لإ موي ناك

 ءاهعضوم اهل ةيرسلا نإو «تاقدصلل اهنأ دكؤي .4 ارهجو ارسإ :هلوقو
 ىلإ ةوعد نوكت امدنع هعضوم ىف رهجلاو «تاءورملا ىوذ لمجتلا لهأل اصوصخو
 4« 69 َنوسْفاَتَمْلا سَفاَنَسَملَف كلذ يفو ... 9 ةسفانملا ىلإ وعدي رهجلا نإف ربلا
 . [نيففطملا]

 له :لاقف نووتسي ال مهنأ وهو ةيهيدبلا ةجيتتلا اررقم ىلاعت لاق مث

 ديكأتل ماهفتسالاب ىفنلا ناكو «عقاولا راكنإ ىأ ءراكنإلل ماهفتسالا 4 نووي
 دمحلا 8 ءهدنع نم ءاج دق هنأكف «بطاخملا دنعو «ةهادبلاب ررقم ىفنلا نأك ىفنلا

 لوصولل ىلاعت هللا دمحي هنأ ىأ ءىواستلا مدع وهو ىفنلل اديكأت اذه ناك هلل
 ال مهرثكأ لب :ىلاعت لاق مث ؛مهرارقإ نم تذخأ ىتلا ةجيتتلا هذه ىلإ

 سمط ىذلا ىهدبلا مهملع نع بارضإلا ناك ىأ «بارضإلل 4 لب اط .4 ومعي
 ىلع مكحل افصنم ميركلا نآرقلا ناكو «ملعلاو ركفلا لخادم ىلع ىوهلا هيف

 عناملا ىوهلا نم ءاشغب مهبولق ىلع سمط ىأ نوملعي ال مهنأب عيمجلا ال رثكألا

 قئاقحلا كاردإ نم



 لحنلا ةروس ريسفت /

 1 لل

 ا بأ

 نمو  ءكولمملا دبعلا امهو «ظفللا رهاظ ىف نينثا نيب ةنزاوملا تناكو

 ناك «نوريثك هيلع لدت ام مومع ىف لخدي (ام) نأل نكلو .4 اسَح اقر ام ُهانقَر
 . عمجلاب ريمضلا داعف نيريثك نووتسي ال نيذلا

 ام نكلو ءاهتادرفمب هيلع لدت امو ظافلألا ىناعم ىه هذه لوقي كلذ دعبو

 . ؟هيبشتلا هجو وه امو «هيبشتلا عضوم امف لاحب لاح هيبشت لثملا نإ ؟لثملا وه

 ىلاعت هللاب كرشلاو «ناثوألا ةداببع لاح ىفف هيبشت هنإ :نيرسفملا رثكأ لاق

 هقزر ىذلا كلاملا رح لاو ءىش لك نع زجاعلا «كولمملا دبعلا نيب ىوسي نم لاحب
 هللا نيب نوكرشملا كئلوأ ىوسي فيكف «ةهادبلاب نووتسي ال مهنأ ءانسح اقزر هللا

 . اهنودبعي ىتلا راجحألا نيبو ءىش لك قلاخ
 «ىح كولمملا دبعلا نأب ىزارلا جيرختلا اذه لثملا جيرخت ىلع ضرتعاو

 امنإ ءءازجألا نيب سيل هيبشتلا نأب كلذ نع بيجأ دقو ءاهيف ةايح ال راجحألاو

 ٠ .نييمدآلاو راجحألا نيب ال «نيلاح نيب هيبشتلا

 ال ىذلا كولمملاك رفاكلاف «نمؤملاو رفاكلا نيب هيبشتلا نإ :سابع نبا لاقو

 هلوقك وهف ءانسح اقزر ىلاعت هللا هقزر نم نيبو ءزجاع وهو ءىش ىلع ردقي
 يوسي له ... 8 ء[ماعنألا] 4 (2 ... ريصبْلاو ئمعألا يوسي لَه ... 8 :ىلاعت
 ىلاعت هلوق ىف هيبشتلا كلذكو «[رمزلا] 4( ... َوُمَلعي ال نيذّلاَو َنوُمَلعي َنيِذّلا
 حضوأ اهيف وهو 4 .:.مُكْبَأ امهدحأ ٍنيَلجَر الْغَم هللا برضو :ةيتآلا ةيآلا ىف

 .ملعأ هللاو «حضاو امهالكو

 نم لاق ىلاعت هللا نإ :انلقل انلبق نم هلاق امب ام دح ىلإ نوديقم اننأ الولو

 يارب اوُلصُف ندا اَمَف قزّرلا يف ضْعَب ئَلع مُكَصْعَب لف ُهَللاو ظ نيتيآب كلذ لبق
 ناك فيك هناحبس نيبي ءاهيلت ىتلاو ةيآلا هذه ىفو « مهناميَأ تكلم ام ىَلَع مهقزر

 هناحبس هنم ريدقتبو ءزجعلاب ىلاعت هللا هربتخا ريقفلا نأ وهو «قزرلا ىف ليضفتلا
 نكمو بسكلا ىلع ةردق ىلاعت هللا هاتآ ىنغلا نأو «لبسلا همامأ تقاضف «ىلاعتو



 لحنلا ةروس ريسفت ا

 0 ما 0
 < ١ كالا

 يي

 نيتقيقح ريرقت ىلإ انمعز ىف ىنآرقلا نايبلا ىهتني كلذبو «قزرلا بابسأ نم هل
 : نيتتباث

 ءهنم رايتخابو هللا نم ريدقتب سيكلاو بسكلاو زجعلا نأ  ىلوألا ةقيقحلا

 .قزارلا وه هللاف ربكتسي وأ ليطتسي نأ دحأل سيلف

 قلخ ىلاعت هللا نأل ؛ناتتباث ناتقيقح ىنغلاو رقفلا نأ  ةيناثلا ةقيقحلاو

 نأ الهج ناكف ةفلتخم ةايحلا ىف بابسألاو «ةتوافتم صرفلاو «ةتوافتم ىوقلا

 هذه ىف رورغلا اذه عاش دقو ءرقفلاو ىنغلا نيب قراوفلا بيذي هنأ رورغم ىعدي
 «ةزجعلا ىنغأو «جاتنإلا ىوذ نم اسان رقفأف ناسنإلا عئابط لهج ىذلاك نامرألا

 . جتنملا لالحلا ىلع ةيغاط مارحلا قزرلا بابسأ تناكو

 هللا فيرصت نم وهو «لوألا ىنعم ىف وهو «ىناثلا لشملا ىف ىلاعت لاق
 .ديجملا هنآرق ىف نايبلا

 ىَلَع لَك َوْهَو ءيش ىَلع رِدَقَي ال مكْبَأ اًمهدحأ ٍنْيَلَجَر ًالَعَم هللا برضو )»
 ٍطارص ىَلَع َوْهَو لدَعْلاب رُمأَي نمو وه يِوَنْسَي َلَهرْيَحِب تأيال ُههَجَوي امَيَأ هالوُم

 ردقي ال كولمت دبع نيب ةنزاوم لوألا ناكو «لوألا لشملاك رخآ لثم اذهو

 ارس مهيطعي ىلاعت هللا هقزر امب سانلا عفني وهو هّللا هقزر دق رح رخآو «ءىش ىلع

 نيب ةنزاوم ناك ىناثلاو «ةبستحملا هتين بسح ىلعو «ىري ام بسح ىلع ارهجو
 ىلع لك هتايح ىف وهو ءىش ىلع ردقي ال زجاع امهدحأ نكلو «نيرخآ نيلجر
 ىف لداع هقلخ ىف ميقتسم هلقع ىف رداق رخآو «هنم عفن ال هالوم وه هل بيرق

 . هتاذ

 انزاوم نيلجرل الاح نيب ىأ .4ِنيَلجَر المُم هللا برضو 8 :هناحبس لاق
 هاعد اذإ بيجي الف قطني نأ عيطتسي ال سرخأ ىأ 4 مكبَأ امهدحأ» امهنيب
 هيلع تدس دق هنأل ؛هكرادم ىف صقان لاوحألا رثكأ ىف سرخألاو «ىعادلا
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 ا بأ

 قطنلا نأل قطنلا دقفي ةداع سرحخألاو «ءايشألا ىنعمب نسحي الو ملعلا كلاسم

 «هلوح امب سحي الف ه هرطاوخو هسجاوه نيبي نأ عيطتسي الو ملعي ال وهف ةاكاحملاب

  ىأ 4 هالوُم ىلع لك رهو » ءاعفن هسفنل بلجي الو «ءسنألاو سلجملا دقف دقو

 تالصلا عاونأ ىأ نم هب ةلصلا وذ وأ بيرقلا انه ىلوملاو «لقثو لمح

 صقان هنأ ىلإ كلذ عم راشأ دقو «سانلا عفني ال هلاح هذه تناك نمو («ةيناسنإلا

 هج امنيأ» لاح هذه نع ىلاعت هللا ربعو «كاردإلاو سفنلا حتفتم سيل بهاوملا

 ضعب ىلي هتلعج همكح هيف لجر امهنيب نزاوملا نيلجرلا ىناثو 5

 ىلع وهو لدعْاب رمأِي نمو وه يوتسي له :هلوقب كلذ نع هناحبس ربع دقو ءرمألا
 لئاسلا لئس هنأك دكؤملا ىفنلل ىأ عوقولا راكنإل انه ماهفتسالا «ميقَتسُم طار رص

 فصتا دق لوألا نيبو هنيب ةلباقملا ىفني ىذلا ىناثلا لجرلا ناكو ىفنلاب بيجأو

 :ةيناسنإلا طاسوألا ىف امهب لاجرلا ولعي امم نيتليلج نيتفصب

 ىف الداع وه ناك اذإ الإ لدعلاب رمأي الو «لدعلاب رمأي هنأ - ىلوألا ةفصلا

 ىناسنإلا جازملا نيوكت ىف لخدت ىتلا لئاضفلا ىهو سفنلا ىف ةفص لدعلاو «هتاذ

 تناك ثيحف «لئاضفلا وحن اهب هجتتو اهيمنتو اهيكزت سفنلا ىف ةلادعلاف «لماكلا

 اهمكحت الف «ربصلا ىلع ةردقلا تناكو لادتعالا ناكو قدصلا ناك ةيسفنلا ةلادعلا

 .سفنلا بيدأت نوكيو ءاهنم فاصتنالا نوكيو تاوهشلا

 نوكي نأ وأ مهضعب وأ سانلا رومأ هيلوتب لدعلاب رمأي هنأب ىنكي امبرو

 هباون لك رمأي لدعلاب رمأي لدع الإ سانلا رومأ ىلوتي ال هنأ ىلإ ريشي وهو ءمكحلا

 . سانلا نيب ميقتسملا ساطسقلاب موقيو هتيشاحو

 هناحبس ربع دقو «بلقلا صلخم سفنلا ميقتسم نوكي نم - ةيناثلا ةفصلا
 وذ سفنلا ميقتسم ىأ .4ميقتسُم طارص ىّلع وهو :هتاملك تلاعت هلوقب كلذ نع

 ىلإ ههجوي هصالخإو صلخم وهف «ناسنإلا تافص ىلعأ هذهو نسح قيرط
 كولسلاو ميقتسملا لمعلاو «ميقتسملا مالكلاو «ميقتسملا كاردإلاو «ميقتسملا ليبسلا
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 2م
 + هه

 يي

 .ةيمسالا ةلمجلاب ربع هنأ  ىلوألا ةراشإلا

 ربع اذلو ؛هيلع سلاجلا ةماقتسالا طارص بكارك هلعج هنأ - ةيناثلا ةراشإلا
 .ةماقتسالا طارص نم نكمتلا ىلع ةلادلا (ىلع)ب

 طخلا هنإ ذإ ءميقتسم هتاذ ىف وهو «طارصلاب ربع هنأ - ةشلاثلا ةراشإلا
 ىف ةماقتسالا ىنعمل ايظفل اديكأت اذه ناكف ةماقتسالاب كلذ عم هفصوو «ميقتسملا

 ْ .لمعلاو قلخلاو سفنلا

 هنأ ىلع نيرسفملا رثكأف ءانه لاقت لوألا لثملا ىف اهانركذ ىتلا لاوقألا نإو

 مامت امهنيب نيلجر نيب ىوسي نم لاحب «نيكرشملا ةدابع لاح برض هناحبس
 ةيناسنإلا صقان لجر نيب ىوسسي نمك ءراجحألاو ىلاعت هللا نيب ىوسيف «نيابتلا
 .اهلماك رخآ لجرو

 رفاكلا نيب ىواستلل ايفن نوكيف ءاضيأ انه قبطني سابع نبا مالك نإو
 .دحوملا نمؤملاو «كرشملا

 قزرلا بابسأ رفاوتو ؛لاوحألاو ىوقلا فالتخال نايب هنأ نم انيلإ ردب امو
 مدعل ءاذه مرحيو اذه قزري هنأو « ىلاعتو هناحبس هللا ردقو ءاهرفاوت مدعو

 ىلع لمتشي ىناسنإلا دوجولا نأو «ةورثلا بابسأ ىف ريسلا نع هزجسع وأ ريسلا
 قراوفلا ةباذإ ىلع لمعي هنإ لوقي نمو ريقفلاو ىنغلا مهيف سانلا نأو «ةقيقحلا هذه

 بلسو ءاموشغ املاظ ناك ةوقلاب كلذ ضرف نإو «رورغم لهاج رقفلاو ىنغلا نيب
 ىذلا مارحلاب ىرخأ ةفئاط ىنغيل ءاحوتفم بابلا كرتو «لالحلا نوجتني نمم قوقحلا

 ملاعلا ريدي ىلاعتو هناحبس هللا نأ نيبتي اهنمو «لاثمألا برض دعب نم هنإو
 لاق اذلو ؛ةلاحم ال ءىجي باسحلا نأو ءىش لك ىلع رداقلا هدحو هنأو «هتمكحب

 : ىلاعت

 نإ برُقَأ وه وأ ٍرصبلا حملك الإ ةعاّسلا َرْمَأ امو ضرألاو تاومّسلا بيغ هّللو ٍِض



 لحنلا ةروس ريسفت ازن9إإ

 كلل ااا للا ضل

 "يي ريب لب

 ام نونكملا هملع ىف ىلاعتو هناحبس هردق ام ىلإ ريشت ةيآلا هذه نأ بسحأ

 زجعلا ىتح هبيغ ىفو «هردقب ءىش لك نإو ءرقفو ىنغ نم سانلا ىلع هبتك

 عم ةعاسلا مايق نمو «ديعو نم سانلا هلجعتسي امل نايب اهيف كلذ عمو «سيكلاو
 حمللاو «برقأ وه وأ رصبلا حملك لب ىلاعت هللا ىلع ريسععب سيل هنأو بيرق هنأ

 اهتكرح درجم وأ نيعلا فرطب هكردأ اذإ اناحملو احمل هحمل لاقي «عيرسلا رظنلا

 . ةقيقد نم ىناوث زواجتي ال نمز وهو «شمرلا ةكرحب

 هللا دنع وه ىضمي ىذلا نمزلا متلطتسا نإو اهنامزو ةعاسلا رمأ نإو ىنعملاو

 ءرصبلا حملك بيرق ىلاعت هللا دنع وهو ءاديعب هنوبسحت ىأ ءرصبلا حملك

 الو همكحي نامز ال هنإف هللا دنع امأ ءرصقلاو لوطلاب مكيلع ىرجت نامزآلاف

 :ىلاعت هلوقك كلذو «ثداوحلا دنع الإ نوكت ال ضارعأ كلذ امنإ طيحي فرظ

 كتولجعتسيو » :ىلاعت هلوقكو [جراعملا] 40 اًيَِق ُهاَرَتو 20 اًديعُب ُهَْوَري مُهَّنِإ ل

 4 © نودعت امم َةَنَس فلأك كبر دنع اًمْوي َنِإَو هدعو ُهّللا فلخُي نلو بادعلاب

 كالفألل ةقلافملا ىه ىلاعت هللا ةدارإ لب ءهّللا ةدارإ مكحي ال نمزلا نإ ىأ ء[جحلا]

 بيرق هللا دنع وه «مكرظن ىف اهنمز لاط امهم 4ةعاّسلا ْرْمَأ ىنعمو نامزألاو
 ىه لب ءرصبلا حملك اهنأب اهرمأ فصو نع بارضإلل (وأ) .4برُقَأ وهوَأل

 . بارغتسالا ىف متغلاب نإ كلذ نم برقأ

 تاومسلا تبرطضاو تءاج اذإ ةعاسلا نأ نمزلا ةلاطتسا عم داري هنإو

 ىف متي كلذ لك «ترثدنا بكاوكلاو ضرألا ترطفناو سمشلا تروكو ضرألاو

 هلوقب ةيآلا متخ اذلو ؛ريدق ءىش لك ىلع ىلاعت هللاف «كلذ نم برقأ رصبلا حمل

 تادكؤم ةدعب هتردق ىلاعتو هناحبس دكأ دقو 4 ريِدَق ءيش لك ىلع هللا نإ : ىلاعت
 «ىلاعت هللا ةردق وهو ربخلا ديكأت ىلع ةلادلا (نإ) :اهيناثو «ةيمسالا ةلمجلا اهلوأ

 ,«ريِدَق 9 فصوو مامتهالا ىلع لدي هنأل ؛ (ٌريِدَقط ىلع «ءيش ّلُك  ميدقتو
 . ملعأ هّللاو
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 ا بحل

 ىلاعت هللا نأو ءهتردقو هناحبس هملع ىف هلك بيغلا نأ هناحبس نيب نأ دعبو
 ريخ ال نمو «نيقفانملاو «نيرداقلاو نيزجاعلا قلاخخ هنأو ؛ءىش لك ىلع ريدق
 لاقف «هملعو ناسنإلا قلخ هنأ هناحبس نيب «ريخب تأيال ُهِهَجوي اَمنيَأط « هيف

 : ىلاعت

 َراصْبألاو عْمّسلا كَل َلَعَجَو امي َنوُمَلَت ال مُكَتاَهمأ نوُطب نم مكجرخأ هللاو )»
 . 4 69 نوركشت مكّلعل ةدهفألاو

 يف ضْعَب ىلع مكضعب لّضُف هللاو» :ىلاعت هلوق ىلع ةفطاع انه (واولا)

 مك نم مكل لعج هللاو) ؛ىلاحت هلوق لق نم اهيلع فلع دقو 4 فز

 كرشلا لالضو ءاهيف ةربعلا هجو نايبل وه امنإ :تافوطسمل هذه نم ةلمج لك
 .اهيلع فطعلا نم عنام ةمث نوكي الف ءاهيناعمل ةعبات ىهف ءهلهأو

 يف ضعب ئَلع مكضعب لضَف هّللاو )» :ىلاعت هلوق ىلع ةفوطعم تناك اذإو
 نم ىنغلا نإو «ىلاعت هلل نارودقم نارمأ رقفلاو ىنغلا نأ تابثإل ىهف 4 قزّرلا

 ربصلا عمو ءربصلا بجويو ىلاعت هللا رابتخا رقفلاو ءركشلا بجويو «هللا لضف
 .ىلاعت هلل ركش ربصلا ةروص ىلع وهو ء«ءازجلا

 ملعلا نم اًئيش ىأ 4 اًمْيَش َنوُمَلعَت ال مُكَتاَهّمُأ نوطب نَم مُكجرْخَأ هللاو »

 هنيوكت ىف هقلخ ةمظع كاردإ نم هدابع ىلع هللا قحب ملعلا نمو ءاهبراشمو ةايحلاب
 ةقلع ةفطنلا لعجو «نيكم رارق ىف ةفطن هلعجو «نيط نم ةلالس نم ناسنإلا
 ةعس ىلإ محرلا قيض نم هجرخأ مث ءاماظع ةغضملا لعجو ,ةغضم ةقلعلاو
 همأ نطب نم نينجلا جرخي 4 مكتاَهُمُأ نوطب نم :هلوق هيلإ ريشي ام اذهو .دوجولا
 امو ةايحلا هذهب ملعلا بابسأ ىلاعت هللا هيطعي نكلو «ةايحلا قرط نم ائيش ملعي ال

 . 4 ةدئفألاو َراصْبَألاَو عمّسلا مكل لعجو :ىلاعت هلوق اذهو ءاهيف ىرجي
 لس ع ص ع ل

 نمضي عمسلاو ,4 عمّسلا » مكل هريصو مكل قلخ ىأ ,4 مكل لعجو )»
 هللا رطف ىتلا ةرطفلاب نوكي ال قطنلا نإ ذإ «عيمسل الإ نوكي ال قطنلا نآل ؟ قطنلا
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 تى

 هفورحب مالكلا عمس اذإ الإ نوكت ال ةاكاحملاو «ةاكاحملاب الإ اهيلع سانلا ىلاعت

 انرشأ امك سرخألا وهو ءملكتي ال عمسلا دقف نم كلذلو ؛اهاكاحو «هتارابعو

 . لبق نم

 بر مالكو «نيقيدصلاو لسرلا مالك ىف ىلاعت هللا ةياده عمسي عمسلابو

 اهنيز دقو ءامسلا ىريف ءهقلخ ىف ىلاعت هللا ةمظع ىري اهب «راصبألاو  «نيملاعلا

 ىلاعت هّللا رمأل تارخسم موجنلاو «رمقلاو سمشلاو «داهولاو لابجلاو «نيرظانلل

 رصبلاو عمسلاف «كردتف ةدئفألا ىلاعت هللا عدوتسي ةيسحلا تامولعملا هذه لك نإو

 نوكيف «رصبتستو «كردتو ردقتو ربتعت ةدئفألاو تايئرملاو تاعومسملا ناعمجي

 ؛معتملا ركش بوجو ةهادبلاب كردي ىذلا هانعمل كردملا ةايحلا ىف لماعملا ناسنإلا

 ءركشلا بابسأ رفاوتل اوركشت نأ ءاجر ىأ 4 نورُكْشَت ْمُكَلَعَلا» ىلاعت لاق اذلو

 . ىلاعتو هناحبس هّللا نم الو «دابعلا نم ءاجرلاو «هيعاودو

 ركشلا بجوت ىلاعت هللا معن

 : ىلاعت هللا لاق

 ءامستلاوج فتون رخسم ٍرْيطل . | 1 ةريملأ

 م و 5 هَ 0

 اهل تيوب َوَْل سبل كد ىف نادل د
 _-ص

 جيركو اكس صقر للحب
 مسي 1 يسكر

 0 و 0

0 
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 0 ل وللا لللللااللللللمال

 ان حل

 هميم حس يَ رَسوَرَحْلا

 كمت اين كودي كلَ مكي
 2 نمل غلبلأ
 نايبو ء«هعادبإو هماكحإو ءهقلخ ىف ىلاعت هللا ةردق نايب تايآلا هذه ىف

 ذاختا نم نكمتف «ناسنإلل ناويحلا رخس فيكو «هئطابو هرهاظ ناسنإلا ىلع هتمعن

 مهل رخسو «دربلاو رحلا مهيقت الالظ لعجو «ةماقإلا ىفو نعظلا ىف «ىوأملا

 «سأبلا موي ىف مهيقت ليبارس ديدحلا نمو ءرحلا مهيقي اسابل هنم نوذختي تابنلا

 ماقأو نيبو لكك ىبنلا غلب دقو ءاوملسي نأ ءاجر هللا ةمعنل امامتإ كلذ ناكو

 .غالبلا الإ هيلع امو «ةلدألا

 ىف حبست ىتلا ريطلا ىف نيوكتلاو «قلخلا بئاجع ىلإ ةراشإلاب هناحبس أدتبا

 لمحتل ىلاعت اهقلخ امنإ ءاهلمحي ءام ريغ نم ءاملا ىف نئافسلا حبست امك ءءاضفلا

 ىلع باودلا ريست امك ءاضفلا ىف ريستو ءاهتحنجأب طوقسلا ىقوتتو ءاهسفن
 مدختسي نأ دارأ امدنع ناسنإلا نإ ىتح ءاهعنمت تابقع الو ءاهقوعي قئاعال ضرألا

 :ىلاعت لاق اذلو ءاهنم ملعت ءاضفلا

 كلذ يف نإ هلا لإ ّنِهْكسُمي ام ءاَمّسلا َرَج يف تاَرَّخَسم ٍريَطلا ىلإ اوري ملأ »

 .« 69 نووي موقل تايآل
 هنأك عماسلا رارقإب دكؤملا ىفنلا ىنعمب نوكيف «عوقولا راكنإل انه ماهفتسالا .'
 ةادأ تلخد دقو .ءدكؤملا ىفنلا ىنعمب ماهفتسالا ناك اذلو ؛ىفنلاب باجأو لئس

 . تابثإ ىفنلا ىفنو «ىفنلا فرح ىلع ماهفتسالا

 ىف ريستل ىلاعت هللا اهرخس «تاللذم ىأ «تارخسم ريطلا اوأر دقل ىنعملاو

 ةمدخل ةرخسم اذه عم ىهو ءاهكسمي كسممن الو ءاهلمحي لماح ريغ نم ءوجلا
 «ةديعب اهنيب ةقشلاو ناكم ىلإ ناكم نم لئاسرلا لمحي ام اهنمف «ناسنإلا

 ىتلا تارشحلا لكأي ءناسنإلل رخسم وه ام هنمو ءنآلا ىلإ مدختسي لازي الو
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 ملعي ام اهنمو ناسنإلا هدابأ ىتح ةيقنتلا مراغم عنمي كلذك ناكو «عرزلا ةفآ ىه

 ءاهطلسن ىتلا تاديبملاب نآلا هاندبأ دقو ءريطلا راغص نم عرزلا ىمحيو «ءناسنإلا

 .ءاقو الو «ةياقولا ىف «ةريثكلا تاقفنلا قفنن انرصو

 ىف ناسنإلل ةرخسمو ءاهريسل وجلا ىف ةرخسم تناك دق ريطلا دجن اذكهو

 ةبسانم اهئاضعأ لك لعجو ءءاضفلا ىف ناريطلل ةأيهم ىلاعت هللا اهقلخ دقو

 «ضرألا نم اهعافترا نكميل نيلجر قلخو «نيدي اهل قلخي ملف ءاهنوك نيب

 اهل ناك اذلو ؛علبي ابح اهتوق ناكو ءهردص ىف هتوق رثكأو «ةعساو هالجر تناكو

 ةرارح تناك «غضملاب تيتفت هيف نوكي ال علبي ام نألو «راتخت ام ىقني «راقنم

 نوكت ىتح «.همداوقو هيفاوخ ىف ايوق اشير اهتحنجأ ىف لعجو «؛ةمضاه ةيوحلا
 «ةرئاط ىهو ءاهلمنحي ىذلا ءاوهلا بلجل «ةحنجألا تناكو مداوقلل ةوق ىفاوخلا

 وأ «ءبلص ناكم ىلع ريست اهنأك تراس ىوتسا اذإ ىتح «هبلجتل اهب فرفرت ىهف

 . ءام

 ىوقلا هذه اهيف قلخ وهف 4ِهّللا الإ نِهَكَسُمَي اما :ىلاعت هلوق ىنعم اذهو
 اهطاحأ امك «هتيامحو «هتءالكب اهطاح كلذ عمو «ناريطلا ىلع اهب ىوقت ىتلا

 نمل «تايآ قلخلا اذه ىف نأ هناحبس نيب دقو «ميلعلا قالخلا هللا كرابت ءاهترطفب

 يف نإ :هتردق تلاعت لاقف هتمكحو ىلاعت هللا قلخ ىف ركفيو ءرصبتسيو ربتعي

 هلوق ىف ماللاو ءريخستلاو نيوكتلاو قلخلا ىلإ ةراشإلا 4 نونمؤي موقل تايآل كلذ
 ىأ ؛«(تايآ)و ءديكوتلا ىنعمب ءادتبالا وأ ديكوتلا (مال) .4 تايآلا» :ىلاعت
 «هادهتتو «هبلطتو قحلا ىلع رفاضتت ةعامجلا ىأ .4نونمؤي موَقَل 9 ةعطاق تالالد
 ريبعتلا ناكو «هنيهارب تماقو «هلئالد تدب اذإ قحلاب ناميإلا مهنأش نمو «هفرعتتو

 امأ ءامئاد ناميإلا مهلاحو مهنأش نم ىنعي 4نونمْؤي » :ىلاعت هلوق ىف عراضملاب
 مكبلا مصلاك اوراصف «ىوهلا مهيلع سمطو لطابلا ىشاوغ مهتيشغ دقف مهريغ

 ش .نوكردي الو نولقعي ال نيذلا
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 اهنم نونكمتي ىتلا ماعنألا ىف هقلخ ىلع همعن ىلاعتو هناحبس نيب كلذ دعب

 : ىلاعت لاقف اهريغو اهفيلأتب
 نوح وي معلا وُ نم مك لعب اكس مومن مهل هللاو)

 . 4 69 نيح ىلإ اًعاَمَو اَناَنَأ اهراَعْشَأو اهراَبوَأو اهفاوصأ نمو مُكَتماَِإ مويو مكدعط موي
 اهوذختت ىتلا مكتويب نم مكل ريص ىأ ,4 نكس مكتوب نم مكل لعج هّللاو )»

 ىف مهف «نانئمطاو نوكس عضوم ىأ «نبللاو ءرجآلاو ءردملاو رجحلا نم اهنم

 نوكس ىف مكلعجي ملو «ةيوامسلا مارجألاو موجنلاو بكاوكلاك ةمئاد ةبئاد ةكرح
 ىف مكلعج لب «ءرومت اهتاذ تناك نإو اهرهظم ىف ولو ؛لابجلاو راجحألاك

 نونكست مكلعج نأ مكيلع هتمعن نم ناكف «نورقتستو نومانتو نوكرحتت برطضم
 لعج نأ جيرختلا اذه نم ىرنو «هللا نم ةمعن امهالك نكسلاو لمعلاف «نولمعتو
 نم تويبلا ءانب نأ امك «بعتلاو بوغللا دعب نانئمطالاو «نكسلا كلذ مكل

 ىذلا وه دبعلاو «هللا اهغبسأ ةمعن نوكت فيك :لئاق لوقي دقو «ةمعن اهداوم

 ىذلا هلقعبف «ءىش لك رخسو «كلذ نم هنكم نأ ىف ةمعنلا نإ :لوقتو ءاهانب

 :نيرمأ ىف ةمعنلا نأ ةصالخلاو ءاهبيلاسأ ىلإ ىدتهاو ىنبو ربدف ىلاعت هللا هقلخ

 ىف ىناثلاو ءىوأم هلعجو «هداوم نم ءانبلا ىلإ هتياده ىف  ىلوألا ةمعنلا

 دعب الإ نوكت ال ةحارلا نأ ىلإ ريشي اذهو «بعتلاو بركلا دعب نكسي هلعج هنأ

 ةايحلا ةمعن ىهو «ةريبك ةمعن هذه لمع دعب الإ نوكي ال نكسلا نأ امك دهج

 .ةحداكلا ةلماعلا

 «منغلاو رقبلاو لبإلا ىهو معنلا نم ناسنإلا نيكمت ىه  ةيناثلا ةمعنلاو

 ىف ناسنإلل اهريخستو ءاهفيلأتو اهلكأ ةمعن دعب اهيف ةمعن هناحبس هللا ركذ دقو

 مويو مكنعظ موي اهتوفختست اًنويب ماعنألا دولج نم مكل لعجو ١ :ىلاعت لاقف «هتاجاح
 بلط وه اهفافختساو ءالكلا نطاوم عاجتناو «لقنتلاو لاحترالا نعظلا 24 مكتماقإ
 نّم مُكَل َلعَجَو ظ ,4 مُكََعَظ موي «بلطلل ءاتلاو نيسلاف اهتفخل بلطت ىأ ءاهتفخ
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 تويب ىهف «مكنعظ موي اهنوفختست «طيطاسفلاو ةيبخألاك ,4 اتويب ماعنألا دولج

 ام وحن ىلع نبللاو راجحألاو رجآلا نم ةينبملا تويبلا فالخب كلتو «ةلومحم

 لبإلا روهظ ىلع اهومتلعج متنعظ اذإف ةماقإلا ىفو نعظلا ىف ةفيفخ ىهو
 ءاملا نوغتبت متمقأف «لبإلا روهظ قوف نم اهومتلزنأ متمقأ اذإو ءاهوحنو ليخلا وأ

 .نولحترت مث ءاوميقت نأ ىلاعت هللا ءاش ام الكلاو

 ةماقإ عضوم نوكت اهنإف ءءارحصلا ىف مايخلا ىف نوميقي نيذلا كلذ لمشيو

 لهأك ؛ردملا لهأ»ب نئادملا ناكس ىمسي امك ««ربولا لهأ» نومسيو «مهل ةمئاد

 .فئاطلاو ةنيدملاو ةكم

 مدألا ىهو «ءدولجلا نم ذختت ال .«طيطاسفلاو مايخلا نأ وهو «مالك انه راثيو

 دولجلا نم ذخؤي ام سيلف ءاضيأ رعشلاو رابوألاو فاوصألا نم ذختت لب .ءطقف

 رابوألاو فاوصألا ىف .ةيبخألا نم ذخؤيام لب ءطقف مدألا نم ذحأي ام وه

 نم ذخؤت برعلا دنع نكت ملو «ءاهنم الإ ذخؤت ال اهنأل «عاتملاو ثاثألاب اهلثمي

 .اضيأ انرصع ىف بلاغلا وه كلذو ءمدألا

 نآضلل وه فوصلا «نيح لإ اعاتمو اًناَنَأ اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأ نمو

 «شرفلاو بايثلا ىهو .«ثاثأ اهنم ذختي ىهو زعملل راعشألاو «لامجلل رابوآلاو

 ةعتم نوكي ام كلذ وحنو ةنيزلاو رظنلاب هب عتمتسي ام وه عاتملا نأب نظأو

 :نيببسل كلذ راتخنو «ناسنإلل

 اهمحلو «لبإلا ىتح ءىش لك ىف زئاج راجتالاب عافتنالا نأ - لوألا ببسلا
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 ىف ةمعنلا بيطو «ةجهبلاو رظنلا ةعتم ركذ ىلاعت هللا نأ  ىناثلا ببسلاو
 رابوألاو فاوصألا نم نوذختي ىأ ,4اًعاَمَمَو اًناَنَأل :ىلاعت لاقف ءىرخأ ةيآ
 هللا ةئيز مرح نم لق 8 :ىلاعت لاق امك ءامارح تسيل ةنيزلاو «ةنيزو اثاثأ راعشألاو
 . [فارعألا] 469 ... قزّرلا نم تايطلاو هدابعل جرخأ يتلا

 كلذ نأ ىأ .4نيح ئَلِإ :ىلاعت هيوقيو ىنعملا اذهل حشري امئ هلعلو
 هللا دعو ءىجي ىتح نيح ىلإ عاتملاو ثاثألا اصوصخو ء«معنلا هذهب عاتمتسالا

 .باوثلاو باقعلاو باسحلا نوكيف ىلاعت

 رابوألاو فاوصأآلا نمو «راجحألاو رجآلا نم ذختت تويبلا نأ امك

 :ىلاعت لاق اذلو لابجلا نم نانكأ اضيأ ذختت دولجلاو راعشألاو

 ليبارس ْمُكَل لعَجَو اًناَنْكَأ لابجْلا نم مُكَل لعَجو الالظ َقَلَخ امم مكل لعج هللاو ١
 . 4 9 نوم مك مُكيلع سن معي كلذك مكسأب مكيقت ليبارسو رحْلا مكيفت

 سانلا لظت اراجشأ انل قلخ نأب ءريص ىنعمب 4 لعج# ىلاعتو هناحبس هللاو
 راجشألا دجت ىراحصلا ىفو سمشلا جهول اعفاد اهلظ نوكي اتويبو «رورحلا ىف

 ؛هنيعب ائيش ركذي ملو «قلخ امم ىلاعتو هناحبس لاقو «لطملا باحسلاو «ةلظملا

 لاصآلاو ودغلاب اهلالظ يفتت تانجلاف «ةريثك لالظلا هنم ناكو قلخ ام عاونأ نآل

 ءاهترارحو سمشلا جهو فكي مامغلاو ءاهراوجب نوكي نمل «لالظ اهيف تويبلاو

 ىف هلظت باحسلا تناك ماشلا ىلإ هتلحر ىف وهو هِي ىبنلاو «للظت باحسلاو

 ضرأ ىف ىلاعت هللا نم ةمعن لالظلا هذه نإو ءهعم تلقتنا لقتنا امثيحو «هريس

 تناك كلذلو ؛اهرح ْئفطي ليلع ميسن الو ءاهوج بطري ءام ال ءابدج ةيوارحص

 ةوقو دلج كلذ عم ىلاعت هللا مهاتآ نيذلا اهناكس ىلع اهب معنأ ىتلا هللا معن نم

 ىف اومعني نأو اوشيعي نأ اوعيطتسيل مهيلع اهب هللا معنأ امعن هذه تناكف «لامتحا

 . اهتاريخ

 باوجلا ىف لوقنو .؟اهيف ةمعنلا ام :لئاق لوقي دق ةيعيبط رهاوظ هذه نإو

 اذإ نكلو ءنوسحي الو ىراحصلا ناكس رمغتو انرمغت معن اهنإ :كلذ نع
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 ىف رومألا عضو ديري ةراتخم لاعفأ ىهو ءماعنإلا رادقم نوفرعي اهومرح
 .مكحم نازيمبو رادقمب ىلاعت هللا دنع ءىش لكو ءاهعضاوم

 «تاراغملاو فوهكلا ىهو ,4 اناتكَأ لابجلا َنَم مكل لعجو :ىلاعت لاقو

 «نيصبرتملا صيرتو «ءادعألا عبتت هيف راتتسالاب ىقتي ام وهو «نك عمج نانكأو

 ناك امكو ءايوس لايل ثالث روث راغ ىف ركب وبأ هبحاصو وه دك ىبنلا نمك امك
 ىلع لدي هلك اذه نإو «ددعلا تاوذ ىلايللا ءارح راغ ىف دبعتي ةثعبلا لبق هلي

 «رماغ رطم نم نك وأ «صبرتم ودع نم ارارف وأ «ةدابعلل راتتسا امإ «نانكأ اهنأ

 مل سانلا نأل ؛اتويب اهمسي ملو ءانانكأ ىلاعت هللا اهامس اذاملو ءلالظتسا وأ

 ءمهسوفن اهيف نكست مهل انكسو انأمطم نوكت اهيف نونكسي اتويب اهوذختي

 نانئمطا عضوم نكت مل ةيبرعلا دالبلا لابج نأل «ةحار ناكمو بعت دعب نونئئمطيو

 راتتسالل انانكأ تناك لب «مهلاح ةرتسل نوكت نكاسم نكت ملف ءءارضخلا لابجلاك

 نم ناك اذإو «كلذ وحن وأ سمشلا ةرارحل ءاقتا وأ ءرمهنم رطم وأ ودع نم

 نآرقلا صصق ىف كلذ ءاج امك نيهراف اتويب لابجلا نم نوتحني نم برعلا

 .اهوحنو دجنو زاجحلا لهأ دنع نكي مل كلذ نإف «ميكحلا

 :ىلاعت هلوقب هركذ ام وهو ءهنم مهنكمو هب مهأيه امب ىلاعت هللا نم دقو

 رّيص ىنعمب (لعج)و .4 مكسأب مُكيقَت ليبارسو رحْلا مكيفت ليبارس مُكَل لَعَجَو »
 وهو لابرس عمج (ليبارسلا)و ءمكسفنأل كلذ اوعنصت نأ نم مكتكم نأب أيهو

 ضرعتي ايراع نوكي الف ءرحلا هب ىقتي عون ناعون ليبارسلا هذه نأ ركذو «صيمقلا

 نوقتي ناصمق نم اونكمتي مل نيذلا جونزلا نم ةارعلا ضرعتي امك «حفاللا وجلل

 ءطقف رحلا ركذ فيكف ءدربلاو رحلا اهب ىقتي ليبارسلا نإ ليق دقو ءرحلا اهب
 مل نإو «دربلا ءاقتا ركذ ةلاحم ال ىعدتست رحلا ءاقتا ركذ نأ كلذ نع باوجلاو

 «ىلاعت هلوق ىف لبق نم ءفدلا هناحبس ركذ دقو ءءاضتقالاب مهف دقف صنلاب ركذي

 مهبساني رحلا ركذ نأب ىرشخمزلا ةباجإو 4 نولكأت اهنمو عفانمو ءافد اهيف مكلف
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 ىراق اهوج ىتلا دالبلا نأ ىدنعو «دربلا ءاقتا ىلإ نوجاتحي ال مهنأل دربلا نود

 .اسراق اديدش اهدرب نوكي برعلا دالبك

 لك نانكألاو تويبلاو لالظلا ركذف ءرحلا ءاقتا ىف هلك مالكلا نأ عقاولاو

 .رحلا نم ىقت نأ ليبارسلا ايازم ىف ركذي نأ بسانملا ناكف رحلا ءاقتا قايس ىف اذه

 ذإ «برحلا عورد وهو ٠ سأبلا هب ىقتي ام وهو ليبارسلا نم ىناثلا عونلاو
 سأَبلا نيحو ءارّضلاو ءاسأبلا يف نيرباّصلاو ... 9 :هلوق ىف امك «برحلا وه سأبلا

 مه ةيلهاجلا ىف مهنأل «مهيلإ سأبلا ىلاعتو هناحبس فاضأو [ةرقبلا] #* 059 ...

 ريغ ةيمحلا عفدتو «ةيلهاجلا ةيبصعلا اهيلإ وعدت «ءاوعش ابورح اهنوريثي اوناك نيذلا
 نم هنوريشي اوناك امم امهريغو «نايبذو سبعو ءسوسبلا برحك ةلقاعلا ةكردملا

 .مهيلإ تفيضأ اذلو ؛ةلداع ابورح نكت ملف ءبورح

 نإو ءاهل ةرطفلاب مهتئيهتو .مهل رومألا هذه ريخستب اهلك معنلا هذه نإو
 متي كلذك » :هتمكح تلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخو .«صخت ال ىلاعت هللا معن

 ؛مكنكمو مكل ىلاعتو هناحبس ايه ىتلا كلذك ىأ 4 نوملست مُكَلَعَل مكي هتمعن
 دولج نم مكذاختا نعو ءانئمطمو انكس مكتويب لعجج نم هيلإ مكترطفب مكادهو

 اهرابوأو اهفاوصأ نم مكذاختا نمو «مكتماقإو مكنعظ موي اهنوفختست اتويب ماعنألا

 لعج نمو «قلخ امم لالظلا مكذاختا نمو «ةعتمو ةنيز نوكي اثاثأ ءاهراعشأو

 . عوردلاو ليبارسلا مكذاختا نمو تويبلا

 24 نوملست ْمُكّلَعَل » امئاد مكيلع ةيلكلا همعن نوكت مكل أيه ىذلا كلذك

 ةيلاوتملا معنلا هذهل ناثوألا ةدابع نوكرتتو ؛«ىلاعت هلل مكهوجو نوملست ىأ
 ةدحاو اهنآلو «معي فاضملا درفملا نأل ةددعتم ىهو «ةمعنلا هناحبس درفأو «مكيلع

 .ىلاعتو هناحبس هللا وهو ءاهردصم رابتعاب

 :كلذ دعب ىلاعت لاقو



 لحنلا ةروس ريسفت ازإإإإ

 للملا لل للا لالالا

 ا

 امف اورفك كلذ عمو .«مهيلع تغبسأ ىتلا معنلا هذه اوملع نإف لوقلا ريدقت

 4 اوُلوَت 9 ءاهلبق ام ىلع بترت اهدعب ام (ءافلا)و .ءىش نم مهرفك نم كيلع
 ال مهب لزان باذعلا نإف «ةرفاضتملا معنلا هذه اوركنأو «مهبناجب اوأنتو اوضرعأ ىأ

 كيلع امنإو «ترذنأو تغلب دق كنأل «تارسح مهيلع كسفن بهذت الف «ةلاحم

 ةعقاو 4 امّنِإف 9 ىف (ءافلا)و «كردم لقاع هيف ىرامي ال ىذلا حضاولا نيبلا غيلبتلا
 سيل ىأ ؛#نيبملا غالبلا كيلع ءرصقلا تاودأ نم (امنإ)و ءطرشلا باوج ىف

 .ءاشي نم ىدهي هللا نكلو «تببحأ نم ىدهت ال كنإو «حضاولا غالبلا الإ كيلع

 هللا همعئي رمكلا ءازج

 :ىلاعت لاق

 لل و رع رع همم لس ءءء ل رجب حل

 22 - مسد هلل تمعن نوفرعي

 لن 4 0 ير ًُّ 5مو ووري - رول ره آذآ

 هم منم ثعبن مودو ايل ت2 رورفكلا مهراك

 0 اويلعتسمل هال 214 وم واد و را

 مهالوازورنكح نذل مد 12ج
 0 0 م

 7-5 نيام تدل ًااوُمَلَظ نَا! 00

 ْرهءاَكش أ رن يزل نا ا تورم
 ا دا 1

 كنود نمأوعدن انك نذل انؤاكحرش ِةلْوَتماَسرْأوْلاَ

 قو © تفرك كل ٌلوَمْلاْمِهَيَلِوَملََ
54 0 

 ها نوفي اواكاَم دع مُهْنَعَلَصَو ملاذ مَوَيِهَلَأَلِإ

 هللا ةمعن ضيف ىف هلك ناسنإلاو «مهيلع هب معنأ ام ركذ ىلاعت هللا قاس

 ناك اذإو «ةيفاعلا هحنمو ءرضلا هنع:فشك ضرم نإ «هتمحرو ىلاعت هللا ةطايح



 لحنلا ةروس ريسفت اللا

 000 لا
 زب ب7

7 

 دعب هتحارو هميعنو «هسبلمو «هاوأم ىف وهو «ىلاعت هللا ةمحر هطحت رطاخملا ىف

 «ىلاعت هللا دنع نم اهنأ فرعيو «معنلا هذه فرعي وهو «ىلاعت هللا معن ىف هبعت

 مهليج ىف سانلا فرعأ اوناك «هلبقو ةوبنلا رصع ىف برعلاو «همركو هّنم لضفبو

 «هدحو هيف نمو هيف امو نوكلا قلخ ىذلا ىلاعت هللا نوفرعي اوناك مهف «مهبرل

 اذلو ؛ناثوألا هعم نودبعي ماهوألا طلستب مهنكلو «هتافصو هتاذ ىف دحاولا وهو

 :هناحبس لاق

 . « 0 ةورفاك معو اهوركم فهل تشن فريج
 سم اذإو «عفانلا راضلا هنأ نوفرعيو «نوكرشي كلذ عمو هللا نوفرعي مه

 «هيلإ الإ نورأجي ال ةدش ىف اوناك اذإو امئاق وأ ادعاق وأ هبنحل اناعد رضلا ناسنإلا

 ةفرعملل نإ ؟ةفرعملا هذه ىه امف اهنوركني مث ةدحاو ةدحاو معنلا هذه نوفرعيو

 هقزار هللا نأ روصتيف ميعنلا اهنمو «عئاقولاو رومألا روصتب ئدتيت «ثالث بتارم

 زاتجا اذإف «ةحصلاب داقتعالا ىلإ روصتلا نم لقتنا «ةبترملا هذه زواجت اذإف «هقلاخو

 ةبترم «بتارم ناميإلاو «ناميإلا ىهو ايلعلا ةلحرملا ىلإ لقتنا ةلحرملا هذه
 مث دقتعا ال عوضخلاو «ناعذإلا ةبترم مث «ليلد نع عقاولل قباطملا مزاجلا قيدصتلا

 . لمعلا ةبترم ىهو «بتارملا ىلعأ ىلإ لقتني

 ىه ةفرعملا نأ قالخألا ىف طارقس ررق دقلو «ةلماكلا ةفرعملا ىه هذهو

 لامكو «لمع اهبحصي ىتلا اهتاجرد ىلعأ ىف ةفرعملا ىهو ةليذرلاو ةليضفلا سايقم
 .نيكردملا ءاملعلا دنع لمعو ناعذإو قيدصت ناميإلا

 «ىلوألا ةفرعملا ةبترم اهنأ ودبي 4 هللا تمعن نوفِرْعَي ل :ىلاعت هلوقو

 نونعذي ال مهنأ ىأ ءاهنوركني اذلو ؛ناعذإو ناميإ ريغ نم قيدصتلا مث ءريوصتلا
 ام دعبل 4 اهنتوركيي مث» :ىلاعت هلوق ىف مثو «مهلامعأ ىف ودبتو ءاهب داقتعالل

 اذه نم مه نيرفاكلا رثكأ نأ هناحبس ررق دقلو «ىلمعلا راكنإلاو ةفرعملا ةبترم نيب
 مهرتكأو 9 :لاق اذلو ؛هعقاوب هقدصو هروصتب هفرع ام هلمعب ركني ىذلا فنصلا



 9 لحنلا ةروس ريسفت /

 ل للا للفلل لالا

 ا رسل

 4 اًهتوٌركني من هللا تمعن َوُفِرْعَي ل نيذلا ىلإ دوعي (مه) ىف ريمضلا 4َدوُرفاكلا
 «نيفرطلا فيرعت هيف 4 َنورِفاَكْلا مهرتكأو 9 :ىلاعت هلوقو دوحجلا لهأ ضعب مهو
 نوكي رفكلا نإف ءنيرفاك الإ نونوكي ال ءالؤه رثكأ نأ ىأ ءرصقلا ديفي وهو

 اهتنقيتساو اهب اودحجوه :ىلاعت هلوق ىف امك هب رارقإلا مدعو «قحلا راكنإب

 . [لمتلا] <49 ... مهسفنأ

 :لاقف ثعبلا دعب مهلاح ىلاعت هللا نيب كلذ دعب

 مهالو اورفَك نيّلل ندوب المن اديه ةّمأ لك نم كعب مويو)»

 . 4 69 نوبتعتسي

 ءاهراكنإ مث معنلا ةفرعمو ءرفكلل ءازج ىلع ءاهلبق امب ةلوصوم ةلمجلا

 ام ركذ وه مويلا ركذو «مويلا ركذا ىأ فوذحم لعفل بوصنم 4 مويو ©

 نوركتي اوناك اذإف «باوثو باقعو باسحو ءروشنو ثعبو ثادحأ نم هيف ىرجي

 ٍّمأ لك نم ثعِبت موُيو » :ىلاعت هلوقو هيف ىرجي امو مويلا اوركذيلف «ةمعنلا
 اريشبو اريذن هب افرعم قحلا ىلإ ايعاد اهل ثعب ىذلا لوسرلا وه ديهشلاو 4 اديهش

 ديهشلا ثعب نأل ةمألا ثعب ركذي ملو ءلوسرلا ثعب ركذو هنذإب هللا ىلإ ايداهو

 .ةحارص ةلالدلا هيلع لوسرلا ثعب ناكف «ةمألل ثعب وه اهيلع وأ اهل دهشي ىذلا

 ماقم نايبل ةحارص لوسرلا ثعب ركذ ناك وأ «ءاضتقالا ةلالدب ناك ةمألا ثعبو

 مكيلعو مكل دهشي ىذلا وه مكوعدي ىذلا لوسرلا نأ نايبلو هللا دنع لوسرلا

 «ىلاعت هللا باذع نم اوجنتل هل مكوعدي ذإ هللا ىعاد اوبيجأف باسحلا موي مكنعو

 بيقعتلا ىلع ةلادلا انه 4 َمُثتاٍب ريبعتلا 4 اورفك َنيدّلل ْنَدْؤي ال مث » :ىلاعت هلوقو
 «مهنم لبقي ملف ءاورذتعي نأ اوبلط نييبنلا ةداهش دعب مهنأ ىلع ةلالدلل ىخارتلاو

 مهل نذؤي الف «ىخارتلا ىلع ةلادلا 4 مث»ب فطعلا ناك ىوطملا مالكلا اذه ماقملو

 مهب ميلع هللا نإ لب ءايندلا ىف مهنأش وه امك ةمصاخم ىلإ ةجاح ال هنأل

 .ايندلا ىف نومهوتي اوناك امك ةبوذكم ريغ ةقداص مهيف مهئايبنأ ةداهشو



 لحنلا ةروس ريسفت اه

 للا 4
 زر ومو يلج

 يي

 ايندلا لثم تسيل ةمايقلا نأل ؛ةمصاخملاو لوقلا نم نونكمي ال مهنأ امكو

 وهو .باتعتسالا نم نوئكمي ال ىأ ءنوبتعتسي ال كلذك .نايبلاب ةبلاغم

 ءاهنم نونكمي ال مهف ءاضرلا ىهو «بتعلا بلط وه باتعتسالا ذإ ءءاضرتسالا

 . ءازجلا الإ قبي ملو ءاضرإلاو فيلكتلا تقو ىهتنا دق هنأل

 ءرامضإلا عضوم ىف راهظإ هيف 4 اورفك َنيِذّلل ندؤي ال :ىلاعت هلوق ىفو

 ىف ببسلا نأ ىلإ ةراشإلل كلذو «ريمضلا عضوم ىف ءاج لوصوملا نأل كلذو

 ىذلا مهرفك وه «باتعتسالا نم نونكمي ال مهنأو «راذتعالاب مهل نذإلا مدع

 : ةمايقلا موي مهلاوحأ ىف ىلاعت لاق دقو نييبنلا هب اودناع

 . 4 62 تورظني مه الو مهنع فقَحي الف ِباَدَعْلا اوُمََظ َنيِذّلا ىَأر اذِإو»

 لك لقعلا هيف بهذي فوذحم (اذإ) باوج 4« ُباَدَعْلا اوُمَلَظ نيذّلا ىأر اًذِإو
 .«فيفختلا بلط اولواحو «هيلع ىلاعت هللا تقمب اوسحأو ءرمألا مهلاه ءبهذم

 فوذحم ىلع ةفطاع ءافلاف .4 مهنع فَقَحُي الف ط :هلوقب ىلاعت هللا مهباجأ دقو
 المع اولمعي نأ ىسع ليجأتلا وأ فيفختلا ىف ةبغرلاو فوخلا ىنعم نم ذوخأم

 ةفطاع انه ءافلاف «هنوبقرتي اوناك ىذلا «ديتعلا باذعلا كلذ نم مهيجني احلاص

 ىلع عقت ال ءافلا نأل ؛طرشلا باوج اهدعب ام سيلو فوذحملا طرشلا باوج ىلع

 . ةيفانلا امب نوكت امنإ «ةيفانلا ال

 مهنابسح ىف نكي مل اًباذع نوري ذإ فيفختلا بلط ىلإ مهوعدت مهلاح
 «نولجؤي الو «مهباذع مهنع ففخي الف «ليجأتلا وأ فيفختلا بلط بجوتف

 ال ىأ «(نورظني ال) ىنعمف ءءازجلا راد ىلإ ءالتبالا راد نم اولقتتنا مهنأل

 .نولجؤي

 «ميظع ملظل كرشلا نإو ءاوكرشأ مهنآل ؛اوملظ نيذلاب هناحبس ربعو

 اوكرشأ اذإو «مهكاردإو مهلوقع اوملظو «مهدانعو مهرفكب مهسفنأ اوملظ مهنألو

 مهئاذيإب نينمؤملا اوملظو رصبت الو عمست الو ءرضت الو عفنت ال ةراجح هللا عم



 لحنلا ةروس ريسفت ]ل

 اللا كالو

 ا سك

 ناك رئاكتلا اذه ببستو «هب مهئازهتساب لوسرلا اوملظو مهنيد ىف مهقسفو

 .ةياهن الو ادح هل اوفرعي مل ىذلا لئاهلا باذعلا

 وأ «ىفلز هللا ىلإ مهبرقتل اهنودبعي ىتلا ناثوألا لاح ىه امف ؛مهلاح هذه

 ةعافش هيف عفنت ال ىذلا مويلا كلذ ىف اهنع ىلاعت هللا لاق ءمهل ءاعفش نوكتل

 . نيعفاشلا

 نم وعدن انك نيذّلا انواكرش ءالؤه انبر اوُلَق مهءاكرش اوكرشأ نيّلا ىأر اًذإو )

 . 4 63 َنوُبذاَكَل مكَنِإ لوقا مهيَلإ اوَْلأَف كنود

 عم راجحألا ةدابعب مهلوقعو مهسفنأ اوملظو سانلا اوملظ نيذلا لاح هذه

 باجأ «هللا نود نم ةهلآ اهوذختا ىتلا دادنألا هذه نم مهلاح ىه امف «ىلاعت هللا

 انه ةفاضإلاب 4 مهءاكرش اوكرشأ نيذّلا ىَر اَذإوظ :لاقف «ءكلذ نع ىلاعت هللا

 ام اوكرشأ نيذلا ىأر اذإ .ةسبالم ىندأل ةفاضإ ىهف ؛هّلل ءاكرش اهتدابع ةسبالم
 مهب لزن ىذلا باذعلا نم ءزج لوحتي ذإ ؛اجرف كلذ ىف اونظ هنود نم هودبع

 اولاق ءايندلا ىف هب نيلاض اوناك امك «ةرخآلا ىف نيلاض كلذب اوناكو ءاهيلإ

 وعدن . هللا نود نم مهوعدن انك نيذلا انؤاكرش ءالؤه :هللا اودهاش نيذلا ءايبنألل

 اهنأ نوبسحي اذهب مهنأكو ءهللا نع انيقي ام بسحن انك نأب أجلن وأ «دبعن اهانعم

 نمو» :مهلوقو ءاهيف مه ام ةففخم ةكرشلا هذه نوكتف «باذعلا ىف ةكيرش نوكت

 متنأ مكنإو «باذعلا ىف ءاكرش اوسيل مهنأب مهيلع اودرف ءكريغ ىأ 4 كنود

 مكيلعو «ةقيقحب سيل ام متروصتف «مكيلع ماهوألا ةبلغلو «مكاوهب متبكترا نيذلا

 مُكّنِإ لوقلا مهيلإ اوقلأف » :ىلاعت هلوق اذهو «متبكتراو متعنص ام رزو مكدحو

 ىأ ءءاكرشلا ىلإ دوعي اوقلأ ىف ريمضلاو «نوبذاكل مكنإ وه لوقلا 4َدوُبذاَكَل
 «ةكئالمو ء«صاخشأو راجحأ اهيف ءاكرشلاو «نوبذاكل مكنإ لوقلا كلذ اوقلأ

 ادحأ نأل ؛نيكرشملا ىلع ىلاعت هللا ريغ ءاعدا ةعبت اوقلأ ءالؤه لكو «نيطايشو

 صاخشألاو وعدت الو قطنت ال راجحألاف «هتدابع ىلإ عدي مل ءاكرشلا ءالؤه نم
 مهف مهاوغأ دق نإو «ناطيشلاو « مهنم نوأربتي ةكئالمللكو ىسيعك مهودبع نيذلا



 لحنلا ةروس ريسفت ا
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 ا برسل

 يضف امل ناطيشلا لاَقَو » :هنع ىلاعت لاق امك «مهتياوغ ةعبت مهيلعو ءاووغ نيذلا

 نأ الإ ناّطْلس نم مكيلع يل ناَك امو مكتفَلخَأَف مكتدعوو قحلا دعو مك دعو هللا نإ رَمألا

 يخرْصُمب مثنأ امو مكخرصمب انأ م مُكَسّفنَأ اوُموُلو ينوموأت الف يل متبجتساف مكتوعد
 امو [ميهاربإ] 59# ميلأ باَذَع مهل َنيملاَظلا ّنِإ لْبَق نم ينومتكرشأ اًمب ترك ين

 نع ةعبتلا اوقلأ مهنأ ىف بذكلا ؟ديكوتلا كلذ دكأو «مهيلإ دنسأ ىذلا بذكلا وه

 كتئلوأ لوكسملا نأ مهلوق نمضت ىف بذكلاو «مهءاكرش اهولمحو .مهسفنأ

 مهماهوأ مهتلضأ امنإو «مهولضأ ءاكرشلا كئلوأ نأ مهمعز ىف مهبذكو «ءاكرشلا

 «روشن الو ثعب ال هنأ اوبسح ىتح «ءاهيف اوسكرأ ىتلا مهتاوهشو ءاهومهوت ىتلا

 (ءافلا)و «لالضلا اذه ءارو نم مهسوفنل ابرس ناطيشلا دجوو مهسفنأ اولضأ مهف

 .بيقعتلاو بيترتلل 4 اوَقلأَف ط هلوق ىف
 اذكهو ءةدكؤملا نإبو «ماللابو «ةيمسالا ةلمجلاب مهبذك مهؤاكرش دكأ دقو

 .هجول اهجو باذعلا مامأ اوراصو اهل اوباجتسا ىتلا نيطايشلا ىتح مهنم أربتي

 «نيهراك اوملستسي نأ الإ قبي ملف مهل ةاجنم الو «باذعلا مامأ اوناك اذإو

 :ىلاعت لاق اذلو

 . 4 69 نورتي اوناك ام مهنع ّلَضَو مسا ذئموُي هللا ىَلِإ اوقلأو
 ملف ءاكرشلاب اوفعستسا دعب مهنأ ىأ «نيكرشملا ىلع دوعي ريمضلا

 اذهو هلل اوملستسي نأ الإ قبي مل مهوخرصي ملف مهب اوخرصتساو «مهوفعسي

 ملسلا اذه ىنعم نمضتل (ىلإ) ب ىدعتو 4 مّلَسلا ذئموي هللا ىلإ اوقلأو ) ىنعم

 اوناك ام مهنع باغ ىأ 4 مهنع لضو ]: دانعلا لوط دعب هناحبس هيلإ مالستسالا

 (ام)و «ىلاعت هللا دنع افعس نوكت اهنأو هللا ىلإ مهبرقت ءاكرشلا نأ نم هنورتفي

 ىذلا لوقلا مهنع باغ :لوألا ىلعو ء,ةيردصم وأ «ىذلا ىنعمب لوصوم مسا

 عوضوم ةبيغ ءارتفالا ةبيغ ىنعمو «مهؤارتفا باغ :ىناثلا ىلعو «هنورتفي اوناك
 ناكف .هل ةقيقح ال راص دق مهؤاعفش وهو ءءارتفالا عوضوم نإ ذإ «ءارتفالا

 .ةعطقنم ةبيغ بيغي نأب اريدج



 لحنلا 0 رويس ريسفت ان

 04 للام وللا لل ولل

 ا <

 ةيدمحملا ةلاسرلا ماقمو هللا ليبس نع دصلا

 :ىلاعت لاق

 فانا دع م هآآ #2 ب

 قوفاب اذع ْمِهَنِدْر هلل يبس نعاودسصوأو هتيذلا
 -_ ل هه ا ل ا ل هم 2 رم

 )"ىف ثعبت موتو هيف تو دِسفي اوناك اميِباَدَحْلا
 سحاب 025 1 0

 ء مو رج سل 0 1 سرور

 ىدهو ٍءْئش يكل هز تكلا كمال انلزنو ٍءالؤته

 يمت ا هه

 نوذؤي اوناك لب كك لا رصع ىف مهكرشب نوفتكي ال اوتك نيكرشلل ذإ

 ِةِكَع ىبنلا نع مهو ربخيل ١ جيجحلا دوفو نولبقتسيو «مهنيد نع مهونتفيل نينمؤملا

 نوفتكي ال مهف «هلِيلَك ىبنلا قيدصت نع سانلا اوعنميل ةكم لخادم اومستقا دقو

 حيحصلا قيرطلاو هللا ليبس وهو «قحلا نع سانلا نودصي اوناك لب ءمهكرشب

 «هّللا ليبس نع دصلا باذعو «كرشلا باذع :ناباذع مهل ءالؤهف «هتدابعل لصوملا

 لاق اذلو ؛سجر دعب اسجر مهسفنأ ىلع اوداز مهنأل ؛مهيلع ىلاعت هللا هداز

 :ىلاعت

 اوُناَك اّمِب ِباَدَعْلا قوف اباَذَع مها هللا ليبَس نع اوُدّصَو اوُرَفَك َنيِدّلا»

 . 4 69 نودسفي

 ةلاسرلاب اونمؤي مل نيذلا مهو # هللا ليبس نع اودصو اورفك نيذلا

 اونمؤي مل نيذلا باتكلا لهأو «ناثوألا ةدابعب هللاب كرشلا لمشي رفكلاو «ةيدمحملا

 مهو «هباب نم كرشلا ىف نولخدي باتك لهأ مهيمسن نم ضعبو ٌةِنِلَع دمحمب

 حور نودبعيو برلاب هتنوفصيو « هّللا نبا هنإ :نولوقي وأ «حيسملا نودبعي نيذلا

 لهأ اهمومع ىف لخدي اورفك نيذلا ةملكف «ةثالث ثلاث هللا نولوقيو «سدقلا



 > هه
- 

 يكف يكرم باتكلا لأ نم وفك نذل نكمل :ىلاعت لاق امك باتكلا
 لهأو نيكرشملل فصولا كلذ ىلاعت هللا ركذ دقو [ةنيبلا] 4 0 َةَنَْلا مهيِنأت ىَتَح
 ىف باتكلا لهأ نم عقوو «نيكرشملا نم عقو هللا ليبس نع دصلا نأل ؛باتكلا

 .باتكلا لهأ نم هدشأ ىلع عقي نآلا وهو «ةلاسرلا غيلبت رصع

 فرشلا لهأب لزنت ةيرخسلابو «ءافعضلاب لزني ىذألاب نيكرشملا دص ناك دقو
 .دوهيلا كلذ ىف مهكراشو «ةيدمحملا ةلاسرلاب اوعاطتسا ام ليلضتلابو «ةءورملاو

 لخادم نومستقي اوناك فيك انركذ دقو «ةرهاطلا ةئيدملا ىلإ ةرجهلا دعب اصوصخو

 هلو ىبنلا مع بلطملادبع نب بهل وبأ مهنمو هيلي ىبنلا نع سانلا اولضيل «ةنيدملا
 .ديجملا ىمشاهلا تيبلا سأر مشاه ديفحو

 مب باَذَعْلا َقْوَف اَباَذَع مهاتدز » :نيداصلا ءالؤه باقع ىف :ىلاعت لاق دقو

 نع دصلاو ليلضتلا كلذ ببسب باذع مهيلع دازي مهنأ ىأ 4 تودسفي اوناك

 .©# نودسفي اوناك امب 8# :هناحبس لاق اذلو ؛ضرألا ىف داسف كلذو هللا ليبس

 «قحلا ليبس وهو «هللا ليبس نع دصلا نم ربكأ داسف ىأو «مهداسف ببسب ىأ

 .ةيهلإلا ةلاسرلا غيلبتو

 :لئاق نم زع لاقف «باذعلا كلذ تقو ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 الزم ع ادهش كلب جو مه نم مهاد ألم يف نم
 . 4 69 َنيِملسُمْلل ئرشبو ةَمَحَرَو ىدهو ءيش لكل انايبت باتكلا كيل اَنلَرتو

 لعفب بوصنم (موي) 04 مهسفنأ نم مهل اديهش ِةَمأ لك يف تعبت مويو إ»
 ءمهنم ىأ .4 مهسفنأ نم اديهش ةمأ لك ىف ثعبن موي ركذاو «هانعم فوذحم

  ْتَعِبَت » ةملكو ءمهسفنأ نم برعلا ىف ٌةَك ىبنلا ثعب امك هموق سفنأ نمو
 ركذيو «ةمايقلا موي مهيلع وأ مهل اديهش هموق عم ىلاعت هللا هثعبي هنأ ىلع لدت

 موي مهيلع دهشيو «هتايح ىف مهغلبي مهيلع اديهش ةمأ لك ىف ثعب هنأب ٌدْكَي ىبنلا
 ثعبن مويو 9 :هلوق ىف عراضملا نيب ؛ عمجللاو 4 ءالؤه ىلع اديهش كلب انئجو ل ةمايقلا



 لحنلا ةروس ريسفت ااه

 0 للملا

 ةا رسل

 اديهش كلب اًنثجَو » :ىلاعت هلوق ىف ىضاملاو .4 مهسْفنَأ نَم مهْيلَع اديهش َهّمَأ َلُك يف

 «نيرذنمو «نيرشبم لسرلا لاسرإب ايندلا ىف ثعبلا نأ ىلع لدي 4ءالؤه ىلع
 لكل ةنمضتملا ىهو «ةلماكلا ىه هتلاسر نأل ؛لسرلا لك ىلع ديهش كلك ىبنلاو

 متاخ وهو «نيعمجأ نييبنلا نيد وهو هللا نيد مالسإلاف ءاهلك ةيهلإلا تالاسرلا
 .اهلك تالاسرلا

 موي ةمأ لك عم ثعبي ىلاعت هللا نأب لبقتسملاو ىضاملا نيب عمجلا اذهب لدتو

 رفك نم ىلع ادهاشو «ىقتاو نمآ نمل اديهشو ةلاسرلا ىدأ هنأب اهيلع اديهش ةمايقلا

 . ىصعو

 نآرقلا ركذ نيعمجأ لسرلا ىلع لوسرلا ةداهشو ىويندلا ثعبلل ةبسنلابو

 لاق نيعمجأ لسرللا ادهاشو بتكلا نم هيدي نيب امل اقدصم لزن ىذلا ميركلا

 . 4 نيملسملل ئرشبو ةمحرو ىدهو ءيش لكَ اناّيبت باتكلا كيل اَنلْزنو » : ىلاعت

 .ةلماك فاصوأ ةعبرأب ىلاعت هللا هفصو

 نوئكش نم ءىش لكل لماك نايب هيف ىأ ءىش لك نايبت هنأ - لوألا فصولا

 ماكحألا نايب هيفو «نيقباسلا نييبنلا تالاسر ريخ هيفف ءرشبلل ةيهلإلا تالاسرلا

 تءاج ىتلا تازجعملا هيفو ءاهلك ةيهلإلا عئارشلا نم خسن اهرعَي مل ىتلا ةمكحملا

 ةزجعم نيقيلا ةجرد ىلع تملع ام ميركلا نآرقلا الولو ,ةزجعم ةزجعم لسرلا اهب
 .اقدصو اقح رتاوتملا ظوفحملا باتكلا هنأل ءلوسر وأ ىبنل

 :نحلا لئاق لاق امك «ةيادهلا ىلع لمتشي وهف ءىده هنأ  ىناثلا فصولاو
 . ميقتسملا قيرطلاو موقألا ليبسلا نيبيو [نجلا] 4 © ... دّشّرلا ىَلِإ يدهي

 اهماظنب ىهف نيملاعلل ةمحر هتعيرش نأل ؛ةمحرلا هنأ  ثلاثلا فصولاو

 ةوسق اهيف تناك نإو «ةمألا نم ةفاكلل ةمحر اهتابوقع لكو ءاهدودحو اهداصتقاو

 .دابعلل ةمحر اهيفف ء«داحآلا ىلع انايحأ



 لحنلاةروسريسفت ا##)

 اللولو للفلل ل

 ل بر

 «ةنجلاب نينمؤملل ريشبتلا هيف 4َنيِملسُمْلل ئرشبو » - عبارلا فصولاو
 عم بسانتت ىتلا اهنأل رذنلا نود ىرشبلا تركذو «رانلاب نيرفاكلل راذنإلاو

 .نينمؤملا ىلو هللاو «ةمحرلا

 ةينآرقلا قالخألا نم

 :ىلاعت هللا لاق

 ٍلدعلابرم ايما اَنِإ
 هد حدس ال جرخجص ١|- مص لس حا نحاس ترج ]|

 احلا صني كورلا ىز ياتي ننس
 5 كحل م ىلع 4 مخ 266 2 ركجتملاَو

 1 ا

 لاقل أجرا فس 9
 نال دك مه م : هلأ متاعج َدقَواَهَر مَ َدَعب

 1. - 14 2ع ج عرس رهو

 طة تضقن تلك أونوكتالو ايا بعامل
 0 م 020

 التلال كذبت دكت وفيا
 معزوم 0

 رك وبرمَتِإ ةَنَأْنِم قرأه همَأ يروم نأ ع
 00 ولكم هفته اَمَو ميلا 2007

 نم ٌلِضضي كلو ٌةَدِحِبو دم أكلم هنا ُدَّسأءاَشَلَو
 وو 2 0 وءاشي 97 كس هر 2 . 2-هل هر 1 1000 ومرت --

 أ 0 روف سم 4 ءر 200 و و 2 0 مسير اى

 مور ع

 ٌباَذَع 52و رتأ ليك 5 عَرُشدَدصاَعِب ل اوقوذتو

 الاس حس



 و لحنلا ةروس ريسفت 0#

 هاد نِعاَمَتِإ اليئاّست دوتأ د مو أورتْشَتاَلَو 9 ٌميظع
 1+ هام د د

 «ةمحرو ىدهو ءىش لك نايبت هنأب ةقباسلا ةيآلا ىف ميركلا نآرقلا فصو

 هللا نيب دقو «ةمحرلا اهيفو «ةيادهلا اهيفو ةعيرشلل عماج هنأ ىلإ ريشي كلذب وهو

 :لاقف اهريغو ةمحرلاو ةيادهلا

 كسلا ءاَشْحفلا نع نيو ئبرقلا يذ ءاتيإو ناَسإلاَو لدَعْب رميها نإ
 . 4 60 نورّكذت مكلعل مكظعي يغبلاو

 ةدشلا بجوي لدعلا ناك نإو «ةمحرلا ىناعم ىلعأب ةمحرلا نمضتي لدعلا

 .عومجملاب ةمحر هيفف « ىناجل ا ىلع ةظلغ هيف ناك اذإ هنأل ؛ةانحلا ىلع ةظلغلاو

 هاو سى همم او مج 370- .

 نأل ؛27(محري ال محري ال نما : هع لاق اذلو ؛ ةميرحلا عجشت مرجملاب ةمحرلاو

 » :ةبولطملا ةمحرلا ىف هلك ىبنلا لاق دقلو «ةفاكلل ءاذيإ ىناجلا ىلع فطعلا

 اهماوق نألف «نيملاعلل ةمحر ىلاعت هللا ةعيرش تناك اذإو «2")(ةفاكلاب ةمحرلا

 . لدعلا

 :مالسإلا ىف ةلادعلا

 «ةليضفلا وأ بجاولاو «ةعفنملا وأ ةحلصملا ثالث تاملك عئارشلا ىف ىرجت

 نإف «نيرخآلا نيرمألا لمشت ىه لب ءاهلمشأ ةلادعلا ةملك نأ دجنو «ةلادعلاو

 عنميو نمأ ىف عيمجلا نوكي ذإ «ةلماشلا ةعفنملاو ةماعلا ةحلصملا نمضتي لدعلا

 ةيامح هيف لدعلاو «تاقبوملا هذه رارضأ عفدي كلذب وهو «ناودعلاو ىغبلاو ملظلا

 نوكي ءادتعالل عفد لكو «ءادتعا اهتلمج ىف لئاذرلاف «لئاذرلل عمقو «سفنألل

 اهنإف تالماعملا دوقع ىتح «لدعلا ىلع ماق ةعيرشلا ىف ءىش لك نإو «ًالدع

 لماعتلا لخد اذإف «نيضوعلا نيب ةاواسملا وه دقاعتلا ساسأف «ةاواسملا ىلع تماق

 .هجيرخت قبس )١(

 . هأجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه 6 /1ج (/؟ مك كردتسملا ىف مكاحلا هاور قفز



 لحنلا ةروسريسفت ا### 9

 00 الللللللللا

 ا

 نيب ليوط مالك ىلإ ىدأ امم دقعلا ةحص ىف كلذ رثأ ةسكامم وأ ريرغت وأ نبُغ
 . كلذ ىف ءاهقفلا

 هب رومأملا سانلا نيب فاصنإلا طقف وه سيل هب ىلاعت هللا رمأي ىذلا لدعلاو

 4 69 ... لدَعْلاب اوُمُكحَت نأ ساّنلا نيب متمكح اًذإو ... » :ىلاعت هلوق ىف
 :ثالث بعش هل لدعلا نإ لب «[ءاسنلا]

 «ضتئارف نم رمأ امب مايقلاو «هتمعن ركشب ىلاعت هللا قح ىف لدعلا ١

 ركش نم هتلمج ىف هنأل ؛هللا عم لدع كلذف .تايهنم نم ىهن امع ءاهتنالاو

 .ىلاعتو هناحبس ىطعأ ام وحن بجاولاب مايق هنأل لدع وهو «ةمعنلا

 الو فارحنا ال .سفنلا ميقتسم نوكي نأب هسفن تاذ ىف لدعو -5

 .ىوسلا قيرطلا نع ليم الو «فناجت

 لماع» :ّْيِلك لاق امك ءهسفنل بحي ام مهل بحي نأب سانلا عم لدعو - '"

 ىلإ مهمجلي الو ءهسفن نم سانلل فصتني نأبو ؛.«كولماعي نأ بحت امب سانلا

 . مكاحلا

 .مكح اذإ سانلا فاصنإ ًاريخأ مث

 هقح راثيإ هيرو دبعلا نيب لدعلا» :لاق دقف «ىبرعلا نبا اهلاق ةملك ىنبجعتو

 لاثتمالاو رجاوزلل بانتجالاو «هاوه ىلع هاضر ميدقتو ءهسفن قح ىلع ىلاعت

 :ىلاعت هللا لاق ءاهكاله هيف امم اهعنمف ءهسفن نيبو هنيب لدعلا امأو «رماوألل

 «عابتالا نع عامطألا بوزعو «[تاعزانلا] 9 ئوُمهْلا نع سفنلا ىهتو ... »
 ةحيصنلا لذبف قلخلا نيبو هنيب لدعلا امأو «ىنعمو لاح لك ىف ةعانقلا موزلو

 كنم نوكي الو ءهجو لكب مهل هسفن نم فاصنإلاو ءرثك وأ لق اميف ةنايخلا كرتو

 كبيصي ام ىلع ربصلاو «نلع ىف الو رس ىف الو «لعف الو لوقب دحأ ىلإ ةءاسإ

 .(ىذألا كرتو فاصنإلا كلذ لقأو .ىولبلا نم مهنم



 لحنلا ةروسريسفت
 لل

 ا ب

 نمت ب عيب ىلإ جاتحي ال رمأ كلذ نال ؛مكحلا ىف ةلادعلا ركذي ملو

 نيب متمكح اذإو اهلَهَأ ئَلِإ تانامألا اوُدَوَت نأ مُكَرْمأَي هللا نإ ١ :ىلاعت هلوق ىف نآرقلا

 . [ءاسنلا] © (52) ... لدعلاب اومكحت نأ ساّنلا

 ام ىلعأ هنايب ناك نإو «هانركذ دق هب ىلاعت هللا رمأ ىذلا لدعلا وه اذه

 ىف بولطم وهو «ةفاكلاب قلعتي هنآل ؛هب ىلاعتو هناحبس أدتبا دقو ءانلوقع هلمشت

 نم رثكأ وهو ناسحإلاب كلذ دعب رمأ مث «هقح قح ىذ لك ءاطعإ وهو ؛لاح لك
 .ناسحإلاب لدعلا بقع اذلو ؛ديزيو دتمي هريخو ءًاضويف لدعلا

 :ناسح كا

 ناقتإلا ىنعمب نوكتو ءاهسفنب ىدعتت نسحأو ,نسحأ ردصم ناسحإلاو

 برقيو «ىلاعت هلل هجولا فرصني نأب اًفيك ةدابعلا ىف ناسحإلا هنمو «ماكحإلاو

 فيرعتلا ىف ليربج ثيدح هنمو «ضتئارفلا ناقتإل لفاونلا ءادأ هنمو «هنم

 . "١"«كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعت نأ» ناسحإلاب

 ةيامح «هدنع نم الضف هيلع دازو هقح هاطعأ ىنعمب (ىلإ) ب ىدعتت نسحأو

 نوكيف لاملا ىف نوكي ىنعملا اذهب ناسحإلاو «ىدعتلا نم هل ةياقوو ملظلا نم هسفنل

 « نسحلا لوقلاب ءىيسلا لوقلا لباقيف لوقلا ىف نوكيو «قحتسي امع ةدايزلا ءاطعإب

 كنيب يدنا اذإَف نسحأ يه يتلاب عقدا سلا الو ةنسَحْلا يوت الو :ىلاعت لاق امك

 وفعلابو ءملظ نمع حفصلاب نوكيو [تلصف] 4 69 ميمح يلو ُهَنأَك ةوادع هتيبو

 .ءازع الإ وفعب دبع داز امف وفعلاو ةدوملاب سانلا نيب طبرلاب نوكيو ءءاسأ نمع

 رمآلا نوكيو «ىداحألا لماعتلاو «ءارشعلاو ءاطلخلا نيب نوكي ناسحإلاو

 لك ىف بجاوو حلاص وه ىذلا ماعلا رمألا نم لاقتنا لدعلاب رمألا دعب ناسحإلاب
 ةبحملاب هب ىقالتتو «سوفنلا هل بيطت ىداحآ رمأ ىلإ تاقوألا لك ىفو «لاوحألا

 .ةعامجلا ىف ىخآتلاو محارتلاو فلآتلا نوكي «ةدوملاو

 .هجيرخت قبس )١(



  7اال ١..

 بى

 :ىبرقلا ىذ ءاتيإ

 يذ ءاتيإو 8 :ىلاعت لاقف ءاهداحآ طبرب ةرسألا ىلإ رماوألا تلزن كلذ دعبو

 مهيلع نضي الأو .مهتنوعمو نيبرقألا ءاتيإ ىنعملاو .برقأ ثنؤم ىبرقلاو 4 ىبرقلا

 ةرسألا ىه لب . عورفلاو نيجوزلا ىلع ةروصقم تسيل مالسإلا ىف ةرسألاو

 ءمهدالوأو تاوخألاو ةوخإلا نم ىشاوحلاو عورفلاو لوصألل ةلماشلا ةدتمملا

 تبجوأ دقو ءمهدالوأو تاللاخلاو لاوخألاو .مهدالوأو تامعلاو مامعألاو

 نكي ملو ءبسكلا نع زجع اذإ هبيرق ىلع بيرقلا ةقفن بوجو ةيمالسإلا ةعيرشلا
 بجت تام اذإ هثري ناك نمف مئنغلاب مرغلا هساسأ اقيقد اسايقم تعضوو لام اذ

 .زجع اذإ هتقفن هيلع

 دعبو «حلاصلا عمتجملا ءانب موقي اهيلعو ءاهب ىلاعت هللا رمأ ىتلا ىه هذه

 .© يغبلاو ركنملاو ءاشحفلا نع ئهنيو ٠ : ىلاعت

 : ىعامتجالا ءانبلا ىف مدهلا تاودأ ىه ةثالث رومأ نع ىهن

 لكو ءاهيف طارفإلاو ةدايزلا ىنعمب ىهو .«ءاشحفلا » لوألا رمألا

 ريسفت ىف ىواضيبلا لوقيو «ةرطفلا ىضتقم نع ةدايزلا ىف طارفإ اهيف ىصاعملا

 حبقأ هنإف «ىنزلاك ةيوهشلا ىوقلا ةعباتم ىف طارفإلا ىه :# ءاشحفلا 8 ىنعم
 نع جراخلا حماجلا ىوهلل ةعباتم لك لمشت ءاشحفلا نإ لوقنو «ناسنإلا لاوحأ

 رومأ نم رمأ ىأ ىف دحلا ةزواجمو «ىنزلاو رامقلاو رمخلا برشك لادتعالا دودح

 .ايونعم وأ ايسح ةوهشلا

 ءرملا هب جرخيو «ةميقتسملا لوقعلا هركنت ام وه «ركدملاو إل  ىناثلا رمألا
 ؛هريغ قوقحب ةناهتسالا ىف طارفإلاو ءناتهبلاو روزلا لوقك لوقعملا دح نع
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 عمتجملا هركني ام دح ىلإ «لوقعملا دح نع جرخي حماج بضغ ءارو عافدنالاو

 . لصوي نأ هب ىلاعت هللا رمأ ام ضقنيو ةدوملا عطقيو «هافاجتيو

 ءالعتسالاو ربجتلاو «سانلا ىلع ءادتعالا وه «يغَبلاو ثلاثلا رمألا

 نم هنأب مهولا راثآ نم كلذ نإو «قح ريغب اهذخأيو مهقوقح مهعنمي نأو «مهيلع

 ءمهقوقح ىف مهيلع ىغبيو «مهب ةناهتسالا ىف ىلاغيف «مهفنص نم ىلعأ فنص

 مهنأ مساب ضعب ىلع سانلا ضعب ىغب نم نآلا ىرن امك ءمهقح مهسخييو

 مهو نم كلذ لكف ءتاقبطلا مساب وأ «ةيمانلا ممألا نم مهنأ مساب وأ ءدوس

 اهنوضرفي مهنكلو ءمهل تسيل اقوقح مهسفنأ ءاطعإ ىف ولغلاو ءالعتسالا

 «مهنود سانلا نأو سانلا قوف فنص نم مهنأ مهنظو مهيغب اهببسو «مهسفنأل

 «مهيلع ربجتلاو سانلا ىلع ءاليتسالاو» :هصن ام ىغبلا ىف ىواضيبلا لاق دقلو

 وهو الإ رش ناسنإلا ىف دجوي الو «ةيمهولا ةوقلا ىضتقمب ىتلا ةنطيشلا اهنإف

 وأ ةوهشلا ىأ) ثالثلا ىوقلا هذه ىدحإ طسوتب رداص ماسقألا هذه ىف جمدنم

 . (ةيمهولا وأ ةيبضغلا

 ,4 نورُكَذَت مُكَلعَل مُكظعي » :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متخو

 ءاهوبنتتجتف تايهنملا هذهو ءاهوعيطتف رماوألا هذه اوركذت نأب مكنم ءاجر ىأ

 . اهب ةايحلاو سانلاب مكلاصتا ىف نوربتعتو ءاهب نوظعتت ةظعوم مكل نوكتو

 نامثع نع ىوريو «مالسإلا ىناعمل ةيآ عمجأ هذه نإ :دوعسم نبا لاق دقل

 تنمآ ةيآلا هذه تعمس املف ِةكَو ىبنلا نم ًءايح تملسأ :لاق هنأ نوعظم نبا

 .اقدصو اقح مالسإلاب

 امل هنس ىف مهريبكو «مهبيطخو ميت ىنب ميكح ىفيص نب مثكأ نأ ىوريو

 :اولاقو ءهموق هيلع ىبأف ءربكلا هغلب دقو بهذي نأ دارأ ِدِْللَك ىبنلا جرخم هغلب

 اعدف «هنع ىنغلبيو «ىنع هغلبي نم تأيلف :لاق «هيلإ فختل نكت مل انريبك تنأ

 نم :كلأسي وهو «ىفيص نب مثكأ لسر نحن :الاقف ِهلكَك ىبنلا ايتأف «نيلجر
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 انأ ام امأو ,هللادبع نب دمحم انأف انأ نم امأ» :ِهِكَي لوسرلا لاقف «؟تنأ امو «تنأ

 يذ ءاَتيِإو ناسحإلاو لدعْلاب رمأي هللا نإ » : ىلاعت هلوق الت مث .هلوسرو هللادبع انأف

 ددر :اولاق .4(2 © ١ َنوُركَذَت ْمُكَلَعَل مُكُظعَي يغَبلاو رَكْسْلاَو ءاَشْحَمْلا نع ىهنيو ئبرقلا

 «هبسن عفري نأ ىبأ :الاقف مثكأ ايتأف .هوظفح ىتح مهيلع هددرف لوقلا اذه انيلع

 - رضم فرشأ نم ىأ  رضم ىف اطسو «بسنلا ىكاز هاند جوف هبسن نع انلأسف

 مراكمب رمأي هارأ ىنإ :لاق مثكأ اهعمس املف ءاهانعمس دق تاملكب انيلإ ىمر دقو
 .ايانذأ اونوكت الو ءاسوءر رمألا اذه ىف اونوك . .اهمئالم نع ىهنيو «قالخألا

 ىف ارثأ اهاوقأ ىهف «ةلادعلا تارومأملا ىف ام غلبأ نأ ىلإ هيبنتلا بجيو اذه

 للي ىبنلا لاق دقلو «هيف ةيحان سمي اهلكف «ىغبلا تايهنملا حبقأو «عمتجملا ءانب

 ام عم ايندلا ىف هتبوقع هللا لجعي نأ قحأ بنذ نم ام" :محرلا ةعيطق ىفو هيف
 .©7«محرلا ةعيطقو ىغبلا نم ةرخآلا ىف هبحاصل رخدي

 :مالسإلا ىف دهعلا

 اعدو «ةيمالسإلا ةعامجلا طسو ىف لدعلا ىلإ ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا اعد

 ءاج اذلو ؛دهعلاب ءافولا ةيلودلا ةلادعلا نازيمو «مهريغو نيملسملا نيب لدعلا ىلإ

 :لئاق نم زع لاقف «لدعلاب رمألا دعب دهعلاب ءافولاب رمألا

 هللا مُْاَعَج دَقَو اهديكوت َدْعَب ناَميأْلا اوضقتت الو مثدهاع اذِإ هللا دهب اوفوأو
 . 4 69 َنوُلَعفت ام ملع هللا نإ ًاليفك مكيلع

 لاق دقف «مهنوضغبي اوناك ولو «مهريغ عم نونمؤملا لدعي نأب ىلاعت هللا رمأ

 برأ َوُه اوُلد عا اوُلدعَت الأ ئلع موف نآتش مُكئمرجي الو ... » :ىلاعت
 هيلإ اهتوبسني نمع ءاج تانايدلا ضعب ىف ناك اذإو «[ةدئاملا] 4 (20...ئوقتلل
 ىوقأ ةلادعلا راعشو «مكئادعأ عم اولدعا :مالسإلا راعشف . مكئادعأل اورفغتسا

 هجيرخت قبس )١(



 لحنلا ةروس ريسفت اب

 ل00
 زا بحل

 لوقعم هعم لدعلا نكلو «ةلالض ىلع تام اذإ ودعلل رفغتسي فيكو «قيلأو تبثأو

 .بسنألاو مركألا وهو هقيقحتو ءهتاذ ىف

 دهعلاب اوُفوَأَو ... ]» :ىلاعت لاق اذلو ؛دهعلاب ءافولا ءادعألا عم ةلادعلا نمو

 اذ هللا دهعب اوُفوَأَو ظ :ىلاعت لاق دقو ء[ءارسإلا] 4 ©9 ًالوُتْسَُم َناَك َدّهَعلا نإ

 هللا عيايي مالسإلا ىف هلوخد دنع ملسملا ةعيب ىف تءاج اهنإ ليق .4َمتدَهاَع

 ماع ةيآلا ىف رمألا نإ قحلاو «روذنلا ىف اذه نأ :ليقو «مالسإلا ىلع هلوسرو

 ءايلود ناك مأ ايعامج ناك مأ ايدرف ادهع ناكأ ءاوس دهعلاب ءافولا بوجو ىف

 امهنم دحاو لك ىلع بجوي نيفرط نيب قافتا دهعلاو «ةلادعلا نم دهعلاب ءافولاو

 ىضارتب الإ ىضقني الف ءامازتلاو امازلإ بجوي نيفرط نيب دقع ىأك وهو ءامازتلا

 ؛(ءىش ىلع فلح نم» :هِلَي ىبنلا لوق مومع ىف الخاد اذه سيلو «نيفرطلا

 ىصخش مازتلا ىه ىتلا ناميألا ىف كلذ نإف ,2!)(رفكيلو ثنحيلف هنم اريخ ىأرف

 ىهنلا تحت عقاو كلذ نإف «نيمصخ نيب حلصي الأ وأ ءاذك لعفي الأ فلحي نأك

 ساّنلا نيب اوحلصتو اوُقّتتو اوربت نأ مُكَناَمْيَأِل ةضرُع هللا اوُلعجَت الواط : ىلاعت هلوق ىف

 .[ةرقبلا] © 659 ...

 نم مازتلا هيف نوكيو ءهيلع دهاعي ىذلا دهعلا ىلاعت هللا ىمس دقو

 نيميب قثوم هنأل هللا دهع هامسو .4 مُتدَهاع «ةلعافملا ةغيصب ناك اذلو ؟نيبناجلا

 هقثو ىذلا هللا دهع هنأك ناكف ءاهريغو مالسإلا ةلود نيب هنألو «ةداع هللا

 .ىلاعتو كرابت هللا لظ ىف نوملسملا

 لدع وهو «ىلاعت هّللا دهعب ةيمالسإلا ةلودلا هتدهاع دهع لك لمشي وهو

 مهنأ امكو .مهل ءافولا لدعلا نمو اومزتلا امب ءافو هنألف لدع هنأ امأ «ةوقو

 هلدع ىلإ نئمطي نم نألف «ةوق هنأ امأو هب مزتلن نأ انيلع بجيف ءافولاب نومزلم

 .هجيرخت قبس )١(
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 دارفنالاو «هتوق نيكمتو «هتورث ةيمنتل فرصنيو «مهدهاع نم بناج نم انمآ نوكي

 عم ٌدِْلَم ىبنلا هد قع ىذلا ةيبيدحلا دهع ىلإ رظناو ؛هودهاعي مل نيذلا هئادعأب

 ناك ىتح «مالسإلا ىلإ ةوعدلا دهع اهيف ناك ىتلا ةدملا ىف فرصنا هنإف «نيكرشملا

 فاعضأ فاعضأ لب هلبق نم اولخد نم فاعضأ دهعلا دعب مالسإلا ىف اولخد نم

 .ربيخ ىف نامورلل جرخو «ربيخ ىف مهازغف ءدوهيلل ٌةْكَك درفناو

 :ىلاعت لاق امك ةنايخ ةنظم وأ «ةنايخ تناك نإ ضقني لب ايدبأ سيل دهعلاو

 . [لافنألا] < 62 .. . ءاو ىلع مهيَلِإ بنا َةَناََح مْوَق نم َنُهاَحَت امو ظ
 ىف نوكي لب .طقف لودلا نم اهريغو مالسإلا ةلود نيب نوكي ال دهعلا نإو

 نيرجاهملاو راصنألاو نيرجاهملا نيب ناك ىذلا ءاخإلاك ةيمالسإلا ةلودلا لخاد

 . ضعب عم مهضعب راصنألاو ضعب عم مهضعب

 تلاعت لاقف «ىهنلا اللعم ضقنلا نع ىهنلاب ءافولاب رمألا هناحبس دكأ دقو

 . «ًاليفك ْمُكيلع هللا مُيلعَج دقو اهديكوت دعب ناَميَألا اوضشنَت الو » : هتاملك

 وه ديكوتلاو ءاهديكوت دعب ناميآألل ضقن اهنأل دوهعلا اوضقنت ال ىأ

 نأبو «هللا مساب نوكت نأ اهانعم ناميألا ديكوتو ناتزئاج ناتغل امهو ءديكأتلا

 «نماضلا بيقرلا وه انه ليفكلاو ءاهديؤتو اهرقت سلاجم ىفو دوهش مامأ نوكت
 «مرتحي نأ هيلعف هلوقل اًنماض هل اليفك ىلاعت هللا لعج دقف «هللا نيميب دهاع نمف

 ام ىدؤي ىتح «لوفكملا بقاري ليفكلا نأل ؛ةباقرلا ىنعم هنمضتت انه -اليفكو

 .هءادأ مزتلا

 اَم ِمَلعَ هللا نإ :لاقف كلذ ىلإ راشأو ءضقنلا راضم هناحبس نيب دقو

 ميلعو «ىلاعت هللا نيميب هومتقثوو .دهعلا دقع دقو متلعف امب ميلع ىأ ,4 نولعفت

 «ةيمسالا ةلمجلاب ىلزألا هملع ىلاعتو هناحبس دكأ دقو «ضقنلا متدرأ اذإ مكلعفب

 ديزم ديفي هنأل ؛فصولا ىلع رورجملاو راجلا ميدقتبو «ةلالجلا ظفلبو «نإبو

 .اهيلع هتباقر ةدشو مكلاعفأب ةيانعلا
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 :لئاق نم زع لاقف ةوق ءافولا نأ تابثإو ءافولاب رمآلا هللا دكأ دقو

 مكيب الَخَد مكئاميأ نوذخَتت اًناكنأ ةَوُق دعب نم اهَلْزَع تضقت يتّلاك اوُنوُكَن الو إ»

 هيف متنك ام ةَمايقلا موي مكَل نيل هب هللا مكولبي اَمَنِإ ةَمَأ نم ئبرأ يه ُةّمُأ نوكت نأ

 «ضقن مث الوتفم ناك ىذلا رعشلا وه لتّفلا ضقنك ثكن عمج :ثاكتألا

 نآرقلا هبش دقو «ةوق دهعلا نأ ىنعملاو «لتفلا دشو لتفلا دعب ةقرفتم ءازجأ راصو

 هضقنت هلتف دعب مث ءاديدش التف اهلزغ لتفت ىتلا ةأرملاب هدهع ضقني ىذلا ميركلا
 ةبيط ةرمث هل نوكي المع لمعي نم لكل برضي لثم وهو ءارثانتم افوصو ءازجأ
 اهقحب هلمع ىذلا لمعلا ةرمث دقفتف ؛هلمع لطبيو ةهج نم مت ام ضقني مث

 ماربإو لمعلا اذهب ىأ .4 مُكنيب الخد مُكَناَميَأ َنوْذْحَتَت ١ :ىلاعت هلوقو ءاههجو
 ةعيدخو اشغ ىأ 4 الخد هللاب فلحلاو ناميألا نوذختت ناميألاب هقيثوتو دقعلا

 رثكأ نوكت ىأ 4 ىَبرَأ ا 24ةَّمُأ نم ئبرَأ يه َةّمَُأ نوُكَن نأ إ» :ىلاعت هلوقو
 .اذه لك لمشت 4 ىبرأ !» ةملكف ةوق ىوقأو ءالام رثكأو ءاضرأ عسوأو ءاددع

 ىه وأ ءةقثوملا ناميألا دعب دهعلل ةضقانلا ىه ىبرأ ىه ىتلا ةمألاو

 هيف ةبغرلا وأ دهعلل ضقنلا نأ لوألا ىنعملا ىلعو ءاهل ةبسنلاب دهعلل ضوقنملا

 رثكيلو ءاهزيح عستيل دهعلا ضقنتف «ةمأ نم ىبرأ ىه ةمأ نوكت نأ ةدارإ اهببس

 تضقن ىتلاك اونوكت ال جيرختلا اذه ىلع ةيآلا ىنعمف ءاهتيالو ىف مه نم ددع

 اددع ىبرأ نوكتل ىأ كلذ ةدارإ وأ «ةمأ نم ىبرأ ىه ةمأ نوكت نأ ىف ةبغر اهلزغ

 .ةمأ نم ةدع ىوقأ وأ ءاضرأ عسوأو ادلو رثكأ وأ

 اودقع دق اونوكي نأ كلذ ىدؤمف «ىبرألا ىه اهدهع ضوقنملا ناك اذإو

 .ةصرف لوأ ىف ضقنيل اشغو الخد دقع دق نوكيو ىبرأ اهنأو ءاهتوقل اهعم

 ىدؤمو «اناهرب رهظأو ءانايب حضوأ هنأل لوألا جيرختلا ىلإ ليمأ ىنإو

 امكو «نوكرشملا لعفي ناك امك «ءالعتسالا ةدارإل دهعلا ضقن حصي ال هنأ لوقلا
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 را حا

 لدي ىماسلا صنلا اذه نإو ةمذ الو الإ نينمؤملا ىف نوبقري ال نيذلا لعفي ناك
 :رومأ ةثالث ىلع

 نوكي هنأو «ةوق هيف امب كاسمتسا هب ءافولا نأو ء«ةوق دهعلا نأ لوألا رمألا

 اذإ اهتوق نكت امهم ممألا نأو .هضقنت مث ةوقلل ببس وه ام لعفت ءاقمحلاك
 دجت الف تتفلت ةديدشلا تناك اذإف ءاهئاجر ىف سانلا ّىشثي ال دوقعلاب تناهتسا

 «تبرغو تقرش ممأ ىف نيعلا ىأر كلذ انيأر دقو ءاهيف ةقث ال هنأل ؛اهلوح ادحأ

 .اهناطلس لاز ىتح تليازت مث

 ةءورملا لهأ هيلع مدقي ال ةعيدخو اشغ هضقن مت نإ دهعلا نأ  ىناثلا رمألا

 .ىلاعتو هناحبس هللا ناميأب ثبعو «ءارعألاو

 ةمأ ضقنلا ذختت نأ حصي ال اهدهعب ءافولا ىف ممألا ولع نأ  ثلاثلا رمآلا

 ام هسفن ىف لمحي ومن وهف ءدعولاب فالخإلاب تمنو تبر نإ اهنإف وبرتو ومدتل
 .هتوق باهذو هلالحنا هبجوي

 مهف ء.مهعم نودقعي ىتلا ةيناسنإلا مارتحا ممألا نيب دهعلاب ءافولا نإو

 نيذلاو ,مهوحن تابجاولا نوعاريو مهقوقح نوفرعي مهلثم ىسانأ مهنودعي

 الإ مهنولماعي الو «مهلبق قوقح دحأل سيل هنأ مهتوق مهل لوست دهعلا نوضقني

 اهارتو ءاهدوهع داسف اهلازأ ةيتاع ةموكح ىف كلذ انيأر دقو «مهنود مه نمك

 دق سانلا نوبسحيو ريمض الو ةمذ الو دهع ريغ نم ربكت اهل ةثيرو ىف نآلا

 . مهتوق مهل مهتحابأ
 ناسنإلا قوقح ةظحالمو قالخألا مراكم نم وهو .دهعلاب ءافولا نإو

 ىلاعت هللا ءالتبا نم وهو اهتلقو ممألا ةرثكو كلذ ضيقن دهعلا ضقنو «هيخأل

 مسك ام ةَمايقلا موي مُكَل بيلو هب هللا مكوُلبي اَمّنِإ 8 :ىلاعت لاق اذلو ؛ سانللو ممألل
 ىلإ وأ ةمأ نم ىبرأ ةمأ نوكت نأ ىلإ دوعي ©« هب 9 ىف ريمضلا .4 نوفلتخت هيف

 ةعساو ددعلا ةريثك ةمأ نوكت نأب ىلاعت هللا مكربتخي ىأ «؛كلذل دهعلا ضقن
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 ملل لاا الملل وللا ولللللل
 1 كالا 7

 يي

 ءافولاب تكسمتساو ةيبارلا ةيوقلا تربص نإف ةفيعض ىرخأو لاملا ةريثك ضرآلا

 هتدقع نمب اهتناهتسال دهعلاب تناهتساف ءاهاوه اهيلع بلغ نإو «ىلاعت هللا اهداز

 امأ ءايندلا باقع اذه «نولعفي امب ميلع هللاو ,نالذخلاو فعضلا اهلآم نإف ءاهعم

 متنك ام ةمايقلا موي مكَل َنيبيلو 9 :هلوقب ىلاعتو هناحبس هركذ دقف «ةرخآلا باقع

 ءريخف اريخ نإ «هئازجب انرتقم نوكي ةمايقلا موي ىلاعت هللا نايبو ,4 نوفلتخت هيف

 ءمسقلا مالب الوأ مهل ءازجلا كلذ نايب ىلاعتو هناحبس دكأ دقو ءرشف ارش نإو

 مث ناميإلاو كرشلا وه هيف نوفلتخي اوناك امو «مسقلابو ةليقثلا ديكوتلا نونب ايناثو
 ؛ةمايقلا موي هؤازج كلذ لكف ءاهب ةناهتسالاو ةيناسنإلا مارتحا مث ضقنلاو ءافولا

 .هضقنو دهعلاب ءافولا الو ءرفكلاو ناميإلا الو ةئيسلا الو ةنسحلا ىوتست الو

 مكيأ مكولبيل هناحبس هتدارإ وه لطابلاو قحلا نيب فالتخالا كلذ نإو

 :هناحبس لاق اذلو ؛المع نسحأ

 نلأستلو ءاشي نم يدهيو ءاشي نم لضي نكلو ةدحاو َةَمَأ مُكلعحَل هللا ءاش ولو
 0 . 4 65 َنوُلَمْعَت مك ام

 قحلاب ةذخآ ةدحاو ةمأ نأب هتئيشم تقلعلو هناحبس كلذ دارأ ول ىنعملاو

 قحلا كلست ةراتخم تادارإ مكلو «هناحبس مكقلخ نكلو ؛كلذك مكلعسمل ةيدهم ةيدهم

 ىنعمو «نولضي وأ ءاهب نودتهي ةوق مهيطعي نأب لطابلا لهأ ربتخيو «لالضلا وأ

 وأ ةيادهلا ىف ءاوس ىلع ذئئيح نونوكتو «ةيقش ةمأ وأ ةيدهم ةمأ ةدحاو ةمأ

 قيرط ىف مترس نإ نولضت اهب ىتلا تادارإلا هذه مكل تناك نكلو ءءاقشلا

 .ةيادهلا قيرط ىف مترس نإ نودتهتو «لالضلا

 نوكتلو ةايحلا نوكتل فالتخالا كلذ ىلإ تهجتا ىلاعت هللا ةدارإ نكلو

 لمعب ريخلا نوكيلو ريخلا لهأ عم رشلا لهأ عزانتيو هرشلاو ريخلا نيب ةبقاعملا
 :لاق اذلو ؛ةيادهلا نوكتو لالضلا نوكيو «هباحصأ لمعب رشلاو ,هباحصأ

 لهأ ىف دبعلا ةباتك وه هللا لالضإ 4 ءاَشي نم يدهيو ءاَشي نم لضي نكلو ©
 ءاهب رعشي ةدارإ هل دبعلا نأل كلذو ءىدهلا لهأ ىف هتباتك هللا ةيادهو لالضلا



 لحنلا ةروس ريسفت 2

 لااا لما لللللللللاا

 اا رس

 امو ءدعسيف ةيادهلا امإو ىقشيل ةلالضلا امإ راتخيي هنأو ءاهيف ربجمب سيل هنأو

 .رايتخالا لهأ الو ربجلا لهأ ةفسلف ىلإ

 مهقلخ نع وه امنإ * ...ءاشي نم لضي نكلو :ىلاعت هلوق ىف كاردتسالاو

 .هردقيو «ىلاعت هللا هبتكي اميف ىدهلاو لالضلا نيب ةقرفتلل وه لب ةدحاو ةمأ

 مكلامعأ نأ ىأ .4 نولمعت متنك اًمع نلأستلو 8 كلذ دعب هناحبس لاق دقلو

 ءاوبذعتف رش ىه مأ اوباثتف ريخخ ىهأ :اهنع نولأستو ةيتاذلا مكتوقبو مكرايتخاب
 .مكيدهي وأ مكلضي اهتباتكبو مكيلع ةبوتكم مكلامعأ لكو

 ءاقب عم هتدارإو هللا ةئيشمب وه ةمأ نم ىبرأ ةمأ نوك نأ هناحبس نيب نأ دعبو

 :لاقف دهعلاب ءافولا ضقن نع ىهنلا ىلاعتو هناحبس دكأ دابعلل رايتخالا

 اًمب ءوسلا اوقوذتو اهتوبث دعب مق َلِزَحَف مكي الخد مكناَميأ اوذخَتت الو )ل

 .4 69 ميظع ْباَذَع مُكَلو هللا ليبس نع متددص

 مالكلا نأل ؛دوهعلا ىف ةعيدخو اشغ ىأ الخد ناميألا ذاختا نع ىهنلا ناك

 ىهنلا امأ 4 متدهاع اذإ هللا دهعب اوُفَوَأو  :لوقلا أدتبا ذإ ءاهضقنو دوهعلا ىف ناك
 اشغو ةعيدخ بذاكلا فلحلا نع ىهن وهف «ًالخد ناميألا ذاختا نع ةيآلا هذه ىف

 ىلإ هجتي الو «نيميب هقثويو همازتعا رهظي وأ رمأ لعف مزتعي ناك دهعب ةديكمو
 وهو نيميلاب قباس رمأ نع همالك دكؤي وأ «هنع ىهنم كلذ نإف هيلع ةلهاعملا

 عاطي ال نمت نوكيو ةعيدخو شغ لاحلا هذه ىف نيميلا نإف «هنيمي ىف بذاك

 اشم زاَمَه 3 نيه فالح لك عطت الو : ىلاعت هللا لوقي ذإ هيلإ عمتسي الو

 .[ملقلا] * 69 ميمنب

 دوهعلا لمشي ةعيدخلاو شغلل ناميألا ذاختا نع ىهنلا نوكي كلذ ىلعو

 وه سومغ نيمي وأ ءاهيف ذيفنتلا ىوني ال ةدقعنم نيمي قيثوت لمشيو تاعيبلاو
 عايضو «ةعيدخلاو شغلل نيميلا ذختت امم اهوحنو «روزلا تاداهشك «بذاك اهيف

 .ناميألا هذهب هديكأتو لطابلا ءاعدلاو قوقحلا



 لحنل اة :روبس ريبشسفت ل ل

 0 للا
 22 هاب لجلا

 اتيبثثو ةعيدخو اشغ ةلطابلا ناميأآلا ذاختا ىلع بترتي اميف ىلاعت لاق دقلو

 هيبشت ليبق نم ةراعتسا وهو ديج هيبشت اذه ,4 اهتوبت دعب مدق لرتف » بذكلل

 دعب ةلطابلا ناميألا هيلإ ىدؤي ىذلا ىنيدلا فارحنالا هبش ىأ ىسحلاب ىونعملا

 نم لاقتنالا للزلا ىنعمف «ةيوق اهتوبث دعب مدقلا ةّلزك هلظب لالظتسالاو مالسإلا
 .ررضلا ىلإ ريخلا

 هنأك قاذي ىذلا ئشلاب هبشو ئيسلا رمألا وه ءوسلاو .4 ءوّسلا اوقوذتو »
 دسفت ةبذاكلا ناميألا نأل كلذ ءرفكلا وهو ءوسلا قاذ ناميإلا ةوالح قاذ نأ دعب

 «سانلا نيب ةقثلا تعاض تعاش اذإ كلذ قوفو «قحلاب ناميإلا فعضتو «نيقيلا

 ىلإ ىدؤي لالضلاو «لالضلا ىلإ ىدؤي كلذ نإو «ءىشب نونمؤي ال سانلا راصو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛ىداهلا هطارصو «ميقتسملا هللا ليبس وه قحلاو «قحلا نع دصلا

 ىف سانلا ريسي الو قحلا عيضي ال هنإف 4 هّللا ليبس نع متددص امب ءوّسلا اوقوذتو )»

 .هعايض لب هنع دصلا ناك ةرجاف ناميأب قثو اذإف «بذكلا الإ مهرومأ نم لالض

 ركنو ديدش ريبك ىأ 4 ميظع باذع مكلو » :هباقع ىف ىلاعت لاق اذلو

 ددعتت هنأل تدرفأو 4 مدق» تركنو «هرادقم فرعي ال مظعلا غلبأ ميظع هنأ ةدافإل

 نكي امهم دهعلا ضقن نع ىهنلا هناحبس دكأو «ناميألا ددعتب ةلازلا مادقألا

 نإ مُكَل ريَح وه هللا دنع مَنِ اليل امن هللا دّهعب اوُرَعْشَت لوط :ىلاعت لاقف «نمثلا

 اوُقوَأَو 9 :هلوق ىف هب ءافولاب رمأ ىذلا هناحبس هدهع وه ىلاعت هللا دهع
 هللا دهع وه هيلع ناميإلا ةلود وأ نمؤملا دهاعت دهع لكف 4 متدهاع اذإ هللا دهعب

 هللا ليبس نع دصلا ىلإو نالذخلا ىلإ ىدؤي هنأل ؛ضقني نأ حصي ال ىلاعت

 :ىلاعت هلوقو «كورتملا ىلع ةلخاد ءابلا نأل ؛اوعيبت اهانعم انه ىرتشتو «هناحبس

 نكي امهم ليلق نمث هنأب دهعلا هلجأل كرتي ام هناحبس فصو دق 4اليلق انَمَن»
 قيثاوملاو دوهعلا ىف كشلاو ةقثلا دقف نم دهعلا كرت ببسب عيضي ام نأل ؛هرادقم

 ىلع لاثمألا انبرض دقو عايضلاو ىزخلاو نهولا نوكي هنأل ؛ردقب ردقي ال ريبك رمأ



 ا برأ

 ايندلا ىف ءافولا ىلع هؤازجو ةمايقلا موي ىلاعت هللا باذع كلذ قوفو ءاريثك كلذ

 . 4 نوملعت متنك نإ مكُل ريخ وه هللا دنع اَمَّنِإ ظ :ىلاعت لاقف ةرخألاو

 ةرخآلاو ايندلا ىف هللا هرخدا ىذلا نأ ىأ «ىذلا ىنعمب لوصوم مسا (ام)

 اصوصخو «ةوق هتاذ ىف وهو ءافولا ةوقو «قحلا ةزع نوكت ايندلا ىفف «مكل ريخ

 .ميقم ميعن ةرخآلا ىفو «ءافعضلا عم دقعلا ناك اذإ

 ىقبأ هريخو ىقبأ هللا

 :ىلاعت هللا لاق

 اخر سطس
 ٌدَقنيره دعم

 نسي هربوا ترجل قام َدنعاَمَو
 ركن ياكل َلِيَعْنَم )© توُلَمَسيأ كام

 نادل ترها © َنوُلَمَحيأ وف اَكحاَم ِنَسْحْأب مُهَرَجَأ
 لش هنو يطّلع

 _ هر رو له له و هس طه

 اَمَسِإ َنولك وني مهر لعوأونماءتيذلا لع
 مج ريس 28 ل و يي ١ و مرو مار ورز + ه
 - 0 توفرشم ءهبوه نيذلاوهنولوس بمبزلا لع هننطلس

 ةيآلا متحخو 4 اليلق انمث هللا دهعب اورتشت الو © :ىلاعت لاق «ةقباسلا ةيآلا ىف

 . © نوملعت متنك نإ مكل ريخ وه هللا دنع امنإ 9 : ىلاعت هلوقب

 لاق اذلو ؛ىلاعت هّللا دنع امل ةيريخلا هجو نيبي تاميركلا تايآلا هذه ىفو

 : ىلاعت



 لحنل 0 :روبنشس ريسفت اا

 و للم لمللا لل

 يي هاك

 اوُاكاَم ِنسْحب مهرج اوًَبص نيا يزل قاب هللا دنع امو دقني مُكدنع امج
 نإف ةيناف ضارعأ مكدنع ىذلا ىأ «ىذلا ىنعمب لوصوم مسا (ام) .4 69 َنوُلَمْعي

 ردقب ىقبت امنإف تيقب نإو «ءصرحلا نكي امهم نامزلا اهيهني دفنت اهنإف الام تناك
 ىأ © قاب هّللا دنع امو «سانلا نامزأ ىف ةريصقل هتايح نإو ءاهينتقي ىذلا ةايح

 نودلاخ اهنولاني نيذلاو دلاخلا اهميعن نإو «ةنجلا ءاقبب ىقبي قاب هللا دنع ىذلاو

 ميعنف ماودلا وه هللا دنع امو امارحو الالح سانلا دنع ام نيب قرفلاو ءادبأ اهيف

 .ايندلا ةدم ىه هتدم ىصقأف ايندلا ميعنو «ميقم ةرخآلا

 :لاقف ىقابلا وهو هللا دنع ام نوقحتسي نيذلا ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 ةلص 4اورَبصو .4نوُنَمْعَي اوناك ام نسحأب مهرجأ اوربص نيذلا َنيِزجنلو 9»
 ربصلاف «دفني ال ىذلا ىقابلا ميعنلا اذه ببس ربصلا نأ ىلإ ريشت ىهو «لوصوملا

 ءافولاب رمألا دنع سفنلا طبضف «.ىهاونلاو رماوألا لظ ىف سفنلا طبض وهو

 راطتسي الأ بجويو «ضقنلا ىلع لمحت ةقراب ءارو سانلا عفدني الأ بجوي دهعلاب
 «ةعاطلا ىلع اهلمحيف سفنلا طبضي ىذلا وه ربصلاو «ىفي الف عمطم ءارو

 اهتاعزنو سفنلا ءاوهأ فك ىلع ربصلاب داهجلاو «ىصاعملا بانتجا ىلع اهلمحيو
 .ربكألا داهجلا ِديَِكَي ىبنلا هامس داهج

 :لاقف اهولمع ىتلا لامعألا نسحأب ءازج 4« مهرجأ 9 :ىلاعت لاقو
 هللا ريختي ىنعي ءاولمع ىتلا لامعألا نسحأب ىأ .4نوُلمعَي اوناك ام نسحأب

 نسحأ ىلع ءازجلاو «تانهلاو ممللا مهل رفغيو ءاهنسحأ مهلامعأ نم مهل ىلاعت
 رجأ عيضي ال هللا نإو «هنولمعي لمع لك ىلع ىفوألا ءازجلا لوانتي لامعألا

 وهو لمعلا رجأو ؛داهج وهو ربصلا رجأ :نارجأ مهل نيرباصلا نإو «نينسحملا
 :ناينايب نارمأ انهو «ناسحإ

 ام فصو دقف «هللا دنع امو «سانلا دنع ام نيب ةلباقملا ىف لوألا رمألا

 رارمتسالاو ماودلاو ءاقبلا ةفص هل ىأ «قاب هنأب هللا دنع امو «دفني هنأب سانلا دنع

 .ىقبيل دجوي امو ىهتنيل دجوي ام نيب قرفو



 و ١ ااا ١١

 ديكوتلا نونو «همالو مسقلاب نيرباصلا ءازج دكأ ىلاعت هللا نأ  ىناثلا رمألا

 لامعألا نسحأ هيف ريختي ءازجلا نإو « اوربص نيذّلا نيزجنلو إ» :لاقف ةليفثلا

 مهنيزجنلو ةبيط ةايح هنييحنلف نمؤم وهو ئثنأ وأ ركذ نم احلاص لمع نمو
 . 4 69 نولمعي اوناك ام نسحأب مهرجأ

 .4 ...نمؤم وهو ئثنأ وأ ركذ نم احلاص لمع نم ف

 ءازجلا اهمعيل ةينايب © ىثنأ وأ ركذ نم »و ءهانعم ىف وه ذإ ةلص نم طرشلا نيبو

 ناكأ ءاوس روكذم ريغ لمعلاو فوصوملاو «احلاص  ركذو «لعفلا اهمع نأ دعب

 :ِةِلَلَك لاق امك «ةينلا ىلإ هيف ةربعلا قالخألا نوناق ىف ريخ لكك ةينلل رابتعالا نإف

 . '172ىون ام ئرما لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإ»

 لمشي باطخلاو ؛تافيلكتلا مهلمشت لكلا نأ عم ىثنآلاو ركذلا انه ركذو

 ثيح نم ةلثامملا نوناقب ىثنألا لخديو «ءادتبا ركذلا لخديف «ىثنألاو ركذلا

 هذهو نانئمطالاو ةبيطلا ةايحلاب ءازجلا نأل ؛اذه ىف ىثنألا ركذ ءامهنيب ىواستلا

 لمع ىلع ىثنألل ضيضحتو ثح لضف هيف ىثنألا ركذ ناكف تاذلاب ىثنألا مهت

 . حلاص جوز لظ ىف نانئمطاو ةداعسب اهتايح بيطتل حلاصلا

 تباث نمؤم هنأ لاحلاو «ريخلل ةمزتعملا هتينب حالصلا ءازج ىف ىلاعت لاقو

 ةايح هنييحنلف  :ايضرم ايضار هبر ىقل ىتح هناميإ ىف رمتسا نيقيلا ىوق ناميإلا
 ام وأ طرشلا باوج ىف (ءافلا)و ءايندلا ىف ةبيط ةايح ىلاعت هللا هييحي ىأ .4 ةبيَط

 مسقلاب ةبيط ةايح هييحي هنأ هناحبس دكأ دقو لوصوملا وهو «طرشلا ىنعم ىف وه

 .هجيرخت قبس )١(
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 اللبلاب لللا ول ل ااصلللا
 ١ هل .

7 

 اهب هّللا دعو ىتلا ةبيطلا ةايحلا امو «ةليقثلا ديكوتلا نونبو ءمسقلل ةئطوملا ماللابو

 ءحالصلاو ريخلا ةدصاق بولقب بيطلا لمعلا نولمعي نيذلا نينمؤملا هدابع

 اهلمجي نأو ءالالح اهقزر نوكي نأ ىه ةبيطلا ةايحلا ؟اهاغتبمو اهتياغ حالصلاو

 وأ «لالحلا قزرلاو ءرسعلا لاح ىف ةعانقلاو «هب ىتأي ام لكب اضرلاب ىلاعت هللا

 ركذو نيقيلا دربو «ءارسلا ىف ركشلاو ءارضلا ىف ربصلاو ءرسيلا ىف لالحلا بلط

 نئمطتو اونَمآ نيذّلا 8 سابلا لاحو ءارضلاو ءاسأبلا لاح ىف ءامئاد ىلاعت هللا

 ةايحلا ةلمجلا ىفو «[دعرلا] 4 69 برولقلا نعمطت هللا ركذب الأ هللا ركذب مهبولق

 نإو «نمؤمل الإ كلذ نوكي الو ةرباصلا ةركاشلا ةعناقلا ةيضارلا ةايحلا ىه ةبيطلا

 ريخ ةداعس الف ثانإلاو روكذلا نم حلاصلاو ناميإلل لجاع ءازج ةبيطلا ةايحلا هذه

 ىف هيلع لكوتلاو هللا ركذب بلقلا نانئمطاو «حلاصلا لمعلاب اضرلا ةداعس نم

 دكؤملا لجآلا ءازجلا امأ «هللا ىلإ هاجتالاو بابسألا ذحأ دعب ةهيركلاو ةديدشلا

 مهرجأ مِهَتيِزِجَنْلو» :هيف ىلاعت لاق دقو «ةرخآلا ىف وهف ءهيف ةيرم ال ىذلا

 ىلع اهركذ لب ءرجأ اهنأ ةبيطلا ةايحلا ىف ركذي ملو 4 نوُلمَعي اوناك ام نسحأب
 ةرمثك حلاصلل ةرمث ىهف «ميلس بلق نم رداصلا حلاصلا لمعلل ةمزالم اهنأ

 تناك ولو ةبيطلا ةايح لا تناك حلاصلا لمعلا دجو امثيحو عرزلا جاتنإكو «ةرجشلا

 ام نسحأب ىلاعت هللا مهيزجي ةرخآلا باوث وه رجأ هل كلذ عمو ءارمتسم اًداهج

 هناحبس لعجف © َنوُلَمَعي اوناك ام نسحَأب »9 ىزاجي هناحبس هنأ ركذ دقو «نولمعي

 وهو .وه هنأك هيواسي وأ هلثامي هنأل ؛ءازحلا وه هنسحأ وأ حلاصلا مهلمع ىلاعتو

 حلاص دعب ىلاعتو هناحبس ركذ دقو « اهيرجمو معنلا حنام ىلاعتو هناحبس

 :ىلاعت لاقف هركذو نآرقلا ةءارق ءاهالعأ وهو لاوقألاو لامعألا

 . 4 6 ميجرلا ناَطْيَشلا نم هّللاب دعتساف نآرقلا تأرق اَذِإَف »

 سانلا نيب حالصإلاو «لاوقألاو لامعألا نم حلاصلا دعب ىلاعت هللا ركذ

 . 4 62 ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب ذعتساَف ثآرقلا ترق اذإَف ظ :لاقف «نآرقلا ةءارق



 اا سأل

 حالصإ وهف هل دادرتو هللا ثيدحل عامتساو «هّلل ركذ نآرقلا ةءارق نأل كلذ

 ناميإلا نإ لب هتءارق نيسلسملاو ٌةلَو ىبنلا نم بلطي ملو «سوفنللو بولقلل
 رمألا نمض ىف اينمض هتءارقب رمألا ناك لب «ثيدحلا نسحأ هنأل ؛هتءارق ىضتقي

 نأ ةدئاف هيفو .ءاعم ةذاعتسالاو ةءارقلاب ارمأ ناكو «ميجرلا ناطيشلا نم ةذاعتساالاب

 داعبإب ناطيشلا نم ةيقيقحلا ةذاعتسالا اهعم تناك اذإ الإ اهاودج ىدجت ال ةءارقلا
 نم نمؤملا بلق لخدي «ناطيشلا ةعيرذ ىنامألا نإ ذإ ناسنإلا تاينمت ىف هسواسو
 «ةرجشلا نم لكألا امهل لوس مث «ىنامألاب ءاوحو مدآ ىبلق ىتأ امك اهبناج

 ىأ ءردقم طرش نع حصفت اهنأل حاصفإلا ءاف ىه 4 ذعتساف ا :هلوق ىف (ءافلا)
 . 4 .. .تآرقلا تأَرَق اذِإَف 9 نآرقلا ىلإ حلاصلا لوقلاو حلاصلا لمعلاب تهجتا اذإ

 ىأ تأرق اذإف ىنعمف ءاهتدارإ ىأ ةءارقلا ةين اهتاذ ىف ىوطت انه 4 تأرَق ظو
 مكهوجو اوُلسْعاَف ةالّصلا ىَلِإ متمُق اذِإ ... 9 :ىلاعت هلوق ىف امك «ةءارقلا تدرأ
 «[ةدئاملا] 4 2 . . . ِنيَبعَكْلا ىَلِإ مكلجرَأو مكسوءرب | وحسماو قفارملا ىلإ مكيديأو

 :ىلاعت هلوقكو «[ماعنألا] 4 29 ... اوُلدَعاَف ملف اَذإو ... ظ :ىلاعت هلوقكو
 نأش ىف هلوقو «[ءاسنلا] 45 ...لدعلاب اومُكَحَت نأ ساّنلا نيب متمكح اًذِإو ... ل»
 نم َنهولأساَف اًعاَنم نهومتلاس اذإو... ]ل اعاتم نيلئاسلا نع ِةَكي ىبنلا ءاسن باجح

 ةينلا تيوطو لعفلا ركذ تايآلا هذه لك ىفف ء[بازحألا] 45 ...باجح ءارو

 امه ةينلاو ةدارإلا لب ءاهريغ نم ققحتب ال اهب نرتقمو هل ةمزالم اهنأل ةدارإلاو
 ىف نيلصتم اناك اذإ رهظملا نع ثعابلا لصفني الو اهرهظم لوقلاو ناتقيقحلا
 زوج نم مهنمو «ءاملعلا عامجإب ةءارقلا ىلع ةمدقم ةذاعتسالا تناك اذلو ؛دوجولا
 نع داعتبالاو «ىلاعت هللا ىلإ ءاجتتلالا اهانعم ةذاعتسالاو «ةءارقلا دعب ةذاعتسالا

 دقو «سفنلا ىف ىنامألا ثب نم ءىجت هتسوسوو «ةءارقلا تقو ناطيشلا ةسوسو

 دورطملا هانعم « ميجرلا إو سفنلا ىلإ ىوهلا لوخد قيرطو ناطيشلا ةعيرذ اهنإ انلق
 هتمألو «ءادتبا دل ىبنلل باطخلاو «درطلاو داعبإلل اتيبثت «ةراجحلا هيلع ىقلملا

 ردجأ اهب ىهو ءاهلك ةمألل رمأ ةذاعتسالاب رمألاف «عبتيو ىدتقي نم مهو «اعبت
0 

 .قحاو



 لحنلا ةروس ريسفت اا

 لل ل لااا خلل

 ج2 كلج

 اونمآ نيذلا ىلع ناطلس هل سيل هنأ نايبب ةذاعتسالا ىنعم هناحبس دكأ دقو

 : لئاق نم زع لاقف
 ىلع هئاطلس اَمّنِإ 69 َنوُلَكَوَعَي مهَبر ىَلعو اونمآ يذلا ىلع ُناَصْلس ُهَل سي ُهنِإ ف

 . 6 0-) نوكرشم هب مه َنيِذّلاو هتوُلوَعي نيذْلا

 :ةثالث رومأ ناطيشلا نم نينمؤملا نصحي

 ذعتساف 8 :ىلاعت هللا رمأ امك ناسللاو بلقلاب هنم ةذاعتسالا لوألا نصحلا
 نإف 20(ليربج اهينملع» :لاقو ٍةظيىبنلا لاق امك .4 ميجّرلا ناطيّشلا نم هّللاب

 نآرقلا ةءارق نصحلا اذه لوخدو ناطيشلا سواسو نم بلقلل نيصحت ةذاعتسالا

 . ميركلا

 ماهوألاو| رورغلا نم قحلا نصح ناميإلا نإف ناميإلا  ىناثلا نصحلاو

 مهتيوغألو .. . # :ءاوغإلاب هديعو ىف لاق اذلو ؛ناطيشلا عئارذ اهلكو .ءاوهألاو

 . [رجحلا] 4 60 نيصلخملا مهنم كدابع ّالِإ 69 َنيعَمَجَأ

 ضيوفتو بابسألا ذخأو ءهلكوت قح هللا ىلع لكوتلا - ثلاثلا نصحلاو

 .ريدقلا ىلعلا وهو «ىلاعت هيلإ رمألا

 ريمضلاو 4 اونمآ َنيِّلا ىَلع َناَطْلس هَل سَ ُهنِإ» :ىلاعت هلوق ىدؤم وه اذهو
 ناطيّشلا نم هّللاب ذعتساف 8 :ىلاعت هلوق ىف روكذملا ناطيشلا ىلإ دوعي (هنإ) ىف
 نأ نكمي الو «ةنمؤملا سفنلا ىلع ءاليتسالاو ناهربلاو ةجحلا ناطلسلاو 4 ميجّرلا

 كلذ ىف هيضامو ءاهدسفمو اهيدرمو اهودع هنأ فرعت اهنأل ؛اهيلع كلذ هل نوكي

 نكمي الف ءهدحو هللا ىلع لكوتت ىهو «ميلعلا ميكحلا هايإ اهملع فورعم اهدنع

 .اهالوتي ىتح ةغراف تسيل ةنمؤملا سفنلاف ءاهيلع ىلوتسي نأ

 ىلع رورجملاو راجلا ميدقت هيف .4 نولَكوتي مهب ىَلعو :ىلاعت هلوقو

 غارف مهبولق ىف سيلف هللا ىلع الإ نونمؤملا لكوتي ال ىأ ءرصقلا ديفي لعفلا
 مهابرو مهأرذ ىذلا هنأل ؛مهلكوت ىكزي 4 مهبر 8ب ريبعتلاو «هلتحي ناطيشلل

 )١( ةحتافلا ةروس لهتسم ىف قبس .



 لحنلا ةروس ريسفت اان

 0000 وللا 0
 قا رس

 غارف مهسوفن ىفو ءهللا عم هل ةيالو ال نم هتيالوب لتحي ناطيشلا امنإو «مهنوكو

 مه َنيِّْلاوهتولوعي نيذْلا ىلع هئاطلس اَمْنِإ :ىلاعت لاق اذلو ؛ىلاعت هللا ناطلس نم

 نيذلا ىلع ىأ .4 هتوُلوتي نيذّلا ىلع » هناطلس هناحبس رصق 24 2 0 نوكرشم هب
 هناطلس ناكو ءلعفلا ىلع ماهوألاو قحلا ىلع ىوهلا اوراتخاف هل مهتيالو اولعج
 ةريغملا ةحماجلا ءاوهألاو ةلاضلا ماهوألاب الوأ مهاوغأ هنأل ؛مهيلع هتجح ىنعمب
 ىلع ةيالو الو ناطلس ال ىأ ءرصق ةادأ امئإو ءمهدنع ةجئار ةلطابلا هتجح تناكف

 اهالمف ناميإلا نع مهسوفن تغرفو مهلضأف «ليبسلا ءاوس اولض اذإ مهريغ
 . ماهوألاب

 هب مه َنيِذَّلاَو  :مهيلع هناطلس راص ذإ مهفصو ىف ىلاعت لاق دقو

 ىف اودقتعا نأ هببسب نوكرشم مهف هل مهيلوتل ديكوت اذه ىفو 4نوكرشم
 همكحت ببسب هللا عم مهوكرشأو «هببسب عفنت الو رضت ال ىهو ةيمهولا راجحألا

 اهيف مهلوقو نآرقلا ةزجعم

 : ىلاعت هللا لاق

 2كم َأدَمَأَو ويا براكحت َهَياَءآَنَكْباَذِإَو
 20 4 ا ا ماسلا ل 00

 راتبك زكأ فم اما واق كرايامي

 اس ياخ ل َقَأِب ع نه 0 7 وو كر

 ميو سو وب ص

 2 مه

 تراكي 57 خلاه سوير نكت دتام

 كر ُناَسِلاَدِْمَو و ُىَصعأ هنِلِإ وُدِحَني ىَرل
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 للا للللللا
 | ااا ١١

 يف
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 يبرم
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 وَسَأ
 9 7 توِدكلاُم 1

 نيقباسلا نييبنلا تازجعم ىواست ةزجعم نآرقلا نودعي ال نوكرشملا ناك

 امو مهتويب ىف امب سانلا رابخإو «صربألاو همكألل ىسيع ءاربإو ىسوم اصعك

 نم ةدئاملا لازنإو هللا نذإب مهروبق نم مهجارخإو «ىتوملا ءايحإو اهيف نورخدي
 نوعنقي الو ء«ةيسح ةيدام تازجعمب لَك ىبنلا نوبلاطي اوناك ءاهنم اولكأيل ءامسلا
 هنأ ىلع ةلادلا تازجعملاب ىتأي ىذلا هنأ ىلاعت هللا نيبف أرقي انآرق ةزجعملا نوكت نأب

 .هدنع نم هنأب لوسرلا نم اهب ملعي ةلاسرلا تارامإ ىهف لسرلا لسرأ

 يآ مم مهتءاج نثل مِهناَميَأ دهج هللاب اوُمَسْقَأو 8 :ةيآ مهبلط ىلع ادر ىلاعت لاقف
 . [ماعنألا] « 9-6 . . . اهب نويل

 اذإ ىأ .«ٍرَمفم تنأ اَمّنِإ اوُلاَق لّزني ام ملعأ هّللاو ةيآ َناَكَم ةيآ انلدب اذإو ل١
 هذهب انئجو اهانضفر ةيسح ىرخأ ةيآ ناكم لوسرلا قدص ىلع ةيآ نآرقلاب انتئج

 ءاهنم حلاصلاب ملعأ تالاسرلاو تايآلا بحاص هللاو ءاهناكم ةيونعملا ةيآلا

 ملعو «ىلاعت هللا ملع نيب ةلضافم ال هنأل هباب ريغ ىلع ليضفت لعفأ (ملعأ)و

 .هريغ

 هتزجعم نوكت نأ ىضتقا ملعلا لامك ىصقأ غلابلا لزني امب ىلاعت هللا ملعو

 ىلع رداقلا وهو «ةمايقلا موي ىلإ ليج دعب اليج لايجألا ىدحتي قابو ءأرقي انآرق

 الإ زجعي الو «هتقو دعب ىضقني ىتقو زاجعإ «ةيسحلا تازجعملا نأل ؛ .ءىش لك

 موي ىلإ ةيقابلا ةدلاخلا ىربكلا ةزجعملا نآرقلا نإو «هدعب نم هربخ رتاوت وأ هآر نم
 هلبق نم نييبنلا تازجعم تلجس ىتلا ىه ةمايقلا

 تنأ امنإ ىأ 24 رتفم تنأ اَمنِإ» :هللكَع ىبنلا ةزجعم نيقدصم ريغ نولوقي

 ىلاعت هللا در دقو «ناهرب الو ةجح ريغ نم اهتيعداو ةلاسرلا تيرتفا دق باذك



 لحنلا ةروسريسفت ا 9

 كلل ولاا للفلل

 ا برع

 بارضإلاو «مهيلع درلل 4 لب » . 4 نومّلعي ال مهرتكأ لبإ» :هناحبس هلوقب مهلوق

 اوقدص نيذلا ىلع ةلالدلل 4 مهرتكأ ل :هناحبسس لاقو «هنع ئشانلا مهلوق نع

 .املعو ًاكاردإ نيرثكألا اوناك نإو ءاددع لقألا مه ةزجعملاب اونمآو

 هللا نأو «لوسرلا ةلاسر ىلع ةلادلا ةزجعملا ةيآلا ىنعم نأ انمالك ىف انركذ

 هللا اهلدب دق نيقباسلا ءايبنألا تالاسر ةديؤم تءاج دق تناك تازجعم عفري ىلاعت

 نوكت ىذلا نييبنلا متاخ ةلاسر عم بسانتت ءاقبلل ةحلاص ةزجعك ىتأو «ىلاعت

 وعدي ام ةيجحب ىدانت ةتباث ةمئاق نوكتف ةمايقلا موي ىلإ نيملاعلا ىلع ةجح هتلاسر

 .ةمايقلا موي هيلإ

 نولوقيو ءىرشخمزلا ىتح ةولتملا ةيآلاب ةيآلا نورسفي نيرسفملا رثكأ نكلو
 ىف ةحلصمل ىرخأ ةيآب ءاجو اهعفرو اهخسنف ةيآ هللا لَدَب اذإو «ةيآلا ىنعم نإ
 نامزلا اذه ىف اهمكح ةحلصمل ىرخأ ةيآب نايتإلاو ءاهنامز ىف اهمكح ىف ىلوألا
 ةوالت خسنلا ةركف جاورل نيرسفملا كئلوأ مالقأ ىلع ىرج كلذ نإو «تءاج ىذلا

 كلذ نإو «مجرلا ىف ىعدا امك امكح ال ةوالتو «ةوالت ال امكحو ءامكحو

 فلاخت ال انكم نيتيآلا نيب عمجلا ناك ولو ,مجرلا ىوعد ىف لهاستلا ىلإ مهادأ

 ىلع عضوملا اذه ىف خسن الف ءاندنع لوبقملا وه الوأ هانركذ ىذلا نإو

 ةيتآلا هوجولل نآرقلا نم ةيآ ىف لقألا

 ليلدلا ماق وأ ىرتفم هنوكو هتاذ نآرقلا عوضوم ىف مالكلا نأ - لوألا هجولا

 اوفنف ءارتفالا ىف هورصحف «رتقم تنأ امن اولاَق» : :مهنع هلوق رهاظل هقدص ىلع

 نآرقلا عضوو «ةقباسلا تازجعملا ىف ليدبتلا نوكي نأ كلذ بسانيو ءاهلك ةلاسرلا

 .اهعضوم ىف

 ضارتعالا ىلعو ءارتفالا ىلع ادر كلذ دعب لاق ىلاعت هنأ  ىناثلا هجولا

 خسن ال هلك نآرقلا اهعوضوم نأ نيبتف 4كَبَر نم سدَقْلا حوز هلت لق :هلوقب
 .اهب ىرخأ ةيآ لادبتساو «ةيآ
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 رشب هملعي اَمّنِإ نووقي مهن ملعت دَقَلو » :كلذ دعب ىلاعت هلوق  ثلاثلا هجولا

 ب يرأس ع يجف ل رطب ىف ان
 ديحوتلا وحن هجتت ةيكملا تايآلاو «ةيكم ةروسلا هذه نأ عبارلا هجولا

 .ةليلق اهيف ةبرجتلاو «ةليلق اهماكحأو «قلاخلا تابثإو
 اميف رجأ مهل ناك نإو «نيرسفملا ةرثك فلاخن نأب انسفنأل انحمس هلك اذهل

 .دحاو رجأ وهو ءاودهتجا

 :مهل لوقي نأ ٌةَِلَف ىبنلا رمأب مهءارتفا ىلاعت هللا در دقو

 ئرشبو ىدهو اونَمآ نيذّلا تَبَقيل َقَحْلاِب كبَر نم سدقْلا حور هزت لقط

 افنآ روكذملا نآرقلل 4 هزت ىف ريمضلاو هبر نم رمألاب ِكَك ىبنلل باطخلا
 24 62 ميجرلا ناّطيّشلا نم هّللاب ذعتساَف نآرقلا تأرَف اَذِإَف :ىلاعت هلوق ىف

 نكمتيلو «تابسانملا بسح ىلع جردتملا لازنإلا وهو «ليزنتلا هردصم 4 هلت و
 هوظفحيلو «ةليوطلا ةباتكلا نوعيطتسي ال ءنويمأ مهو «هتباتك نم نوبتكي نيذلا

 اليج رتاوت دقو «هفيرحت نكمي ال لب بعصيف روطسلا لدب رودصلا ىف لجسيف

 نم وهو ؛ِهاَكلَع ليربج وهو «رهاطلا حورلا وهو 4« سدقلا حور 9و «ليج دعب

 «كلذ وحنو «نايبلا ىلعو «دوجلا متاح مهلوقك ؛ةفصلا ىلإ فوصوملا ةفاضإ
 نيمأ قداص هللا نم لوسر هنأو ؛«قدصلاو رهطلاب هفصو ىف هللا نم ةغلابم اذهو

 حورلا هب لَن :ىلاعت لاق امك لي ىبنلا بلق ىلع نآرقلاب لزن ىذلا وهو
 نأ هناحبس ركذ دقو «[ءارعشلا] 4 659 نيرذنملا نم نوكتل َكبلَق ئَلَع 05 نيمألا
 نيذْلا تْبَعيِل » :ىلاعت لاق كلذلو ؛قحلا ىلع اتيبثت اونمآ نيذلا ديزي نأ هلوزن ةياغ

 قحلا نوكردي نيذلا 4 اوُنمآ َنيذّلا » ءاتابثو ةوق اتباث نوكي ام ةدايز تيبثتلا 4 اونمآ
 عئارشلاو «مهبهاومب هنوكرديف ءاميقتسم اهاجتا هيلإ نوهجتيو «ةيرطفلا مهكرادمب

 اذهو .ىده هتاذ هنأ ىأ 24 ىرشبو ىدهو .مهبولق ىف قحلا تبشت ةيوامسلا
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 ةيادهلا هنأكو «ميقتسم طارص ىلإو قملا ىلإ ىدهي وهف «ىدهي هنأ ىنعمل ديكأت

 ىلاعت هلل مههوجو نوملسي نيذلل ىرشب وه ىأ ,4 َنيملسمْلل ئرشبو © اهتاذ
 .لادج الو ءارم ريغ نم قحلل نوصلخيو

 :ليزنتلا ىناعم نيبت اهنإف ءاهيلإ ريشن ةينايب تاراشإ انهو

 ىذلا ئرابلا قلاخلا نم ىأ .4 كبر نم :ىلاعت هلوق - ىلوألا ةراشإلا

 .مويقلا ىحلا وهو ءهلك دوجولا ىبرو «كابرو كبر

 «قحلا وهف «قحلاب اسبلتم ىأ .4ٍقَحْلاِب 9 :ىلاعت هلوق ىف - ةيناثلا ةراشإلا
 لوقعلا هيف ىدامتت نأ نكمي ال هتاذ ىف ناكو هللا دنع نم قحلا وه هب ءاج امو

 .ةياده هتاذ ىف وه امك «قح هتاذ ىف وهف «ةميقتسملا

 نيمأ هب لزنو «ىلاعت هللا دنع نم لزان هنأ ىلإ ةراشإلا  ةثلاثلا ةراشإلا

 . قداص روهط

 ةدشرم تاظعو «نييبنلل قداص صصق نم هيلع لمتشا ام مهعار دقلو

 مئالم نع هيهنو قالخألا مراكم نم هيلع لمتشا امو «نوكلا ىلإ هيجوتو «ةيداه

 .كلذ ريغو ءدهعلاب ءافولاب هرمأو «لالضلا

 ىرامملا لطبملا نإف «هيف اورام مهءاج ذإ قحلل اونعذي نأ لدبو «كلذ مهعار

 ريغ آرمأ اوعداو «ءاورتفاو اوبذك كلذل ؛لالضلا ىف اناعمإو اتنع الإ ةجحلا هديزت ال

 نآرقلا اوأر ذإ «مهنع لاق اذلو ؛ًالالض اودازو «قحلا نع ادعب اودازف .لوقعم

 دعم اونأي نأ مهادحت (ٌرشَبهُمَلُياَنِإ نووي مهن مَعَ قلو » مهاعرتسااو
 ىف اولغوأو .«بذكلا ىف اوغلاب لب ؛هللا دنع نم هنإ اولوقي مل نكلو ءاوزجعف
 ءءدب ىذ ئداب هبيذكت غوست هتبارغ نأل اذه مهلوق ىلاعت هللا دكأ دقلو ءرفكلا

 ةنظم ثيح ديكأتلاو «مولعملل اًديكأتو «(دق) بو (ماللا) ب هناحبس هملع دكأ اذلو

 . قيدصتلا مدع
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 نكلو ءهايإ ىلاعت هللا هملعي ملف هللا دنع نم ئجي مل ىأ .«رشبظو
 «برعلا ضعبل امالغ ناك ىمور لجر هنإ رشبلا كلذ اونيعو ءرشب هملع ىذلا

 امهريغ ليقو «ةاروتلاو ليجنإلا ناءرقيو .ةكمب فويسلا ناعنصي ناك نالجر ليقو

 .نيرسفملا ضعب اهامس ءامسأ نم

 يمجعأ هيَلِإ نودحلي يذلا ناَسل 8 :ىلاعت هلوقب مهلوق ىلاعت هللا در دقو

 برطضم مالكب نيلئام هيلإ نوريشي ىأ 4 دوُدحْلُي لو ,4نيبم يبرع ناسل اذهو
 اذإو !؟املع لَ ىبنلا هنم ذخأي فيكف ىمجعأ لجرلا اذه ناسل ىنعملاو «هوحن

 هتاذ ىف نيبلا ىأ «نيبملا مالكلا اذه نوكي نأ نكمي فيكف املع هنم ذخأي ناك

 «ةوالطل هيلع نإو «ةوالحل هل نإ ؛هيف هنولوقت مكنإ ىتح هنايبب مكزجعأ ىذلاو

 .قدغمل هلفسأ نإو رمثمل هالعأ نإو

 .ءىش ىأ ائيش مكيدجي الف .هجئاتن رادقمب مكيلع ىوتلي مكليلد نإ

 نم زع لاقف «هببسو لطابلا ىف مهتجاجل كلذ دعب ىلاعتو هناحبس نيب دقو
 :لئاق

 . « 69 ميلأ باَذع مُهّلو هلا مهيدهي ال هّللا تايآب نونمؤي ال نيذْلا نإ

 : ماسقأ ةثالث ىلاعت هللا تايآ

 لكل قلاخلا هدحو هنأ ىلع ةلادلا تايآلا ىهو ةينوكلا تايآلا لوألا مسقلا

 «هرونو رمقلاو ءاهجوربو ءامسلاف ةينادحولا ىلع ةلالد ةيآ لك ىفو «ءىش

 تايآ هذه لك «نيوكتو قلخ هيف امو معنلاو «راهنلاو ليللاو ءاهؤايضو سمشلاو
 ش .راتخم ديري امل لاعف هنأ ىلع ةلادلا ىربكلا هللا

 نم ىبنلا اهب ىدحتيو ةوبنلا ىوعدب نرتقت ىتلا تازجعملا - ىناثلا مسقلاو
 تايآ عست ىف ءوس ريغ نم هدي ضايبو «ىسوم اصعك اهلثمب اوتأي نأ هنوبذكي

 ىف اوناك نإو ءارقتسم اناميإ اونمؤي ملف «نوعرف موقل هيدي ىلع ىلاعت هللا اهارجأ



 لحنلا ةروس ريسفت اه ١

 لل 0

 از برس

 مهنع بهذيو «تقملا مهنع عفريف ىلاعت هللا وعديف ؛كبر انل عدا نولوقي مهفعض
 .تيقملا مهرفك ىلإ اودوعي ىتح مهنمؤيو مهنع هعفري نإ ام نكلو ءءوسلا

 ٌقلِكَو دمحمب ناميإلا عرف اهب ناميإلاو «ةينآرقلا تايآلا - ثلاثلا مسقلاو
 بترتو «مهنع نآرقلا هافن ىذلا تايآلاب ناميإلاو «نآرقلاب ناميإلا اهب ناميإلا نأل

 ةزجسملاب ناميإلاو «ةينوكلا تايآلاب ناميإلا وه ةيادهلاو ناميإلا ىفن هيفن ىلع
 .اوزجعل اهلثمب اوتأي نأ مهادحت ىتلا ةزجعملا ىهو «ّةيِكلَي ىبنلا ةزجعم ىربكلا

 امنإ ةيادهلا نأل ؛مهيدهي الأ ىلإ ايدؤم هللا تايآب ناميإلا مدع ناك امنإو

 نألو «هيدهي الف ىدتهي ال ركفي ال نمو .همعنو هللا تايآ ىف نوركفي نمل نوكت

 ىلع لدت اهدحو ىهو «ةنيب ةحضاو ىهو ءاهب نمؤي ال نم لض ىربكلا ةزجعملا
 ملو «ليبسلا ءاوس لض هنأل ؛قحلا ىلإ هللا هيدهي الف هللا نع غلبي اهغلبي نم نأ

 موي ميلآلا باذعلا هل نوكيو «هتياهن ىلإ لالضلا قيرط ىف ريسي نأ الإ قبي

 .ملؤملا :ميلألاو «ةمايقلا

 لبق مهنيب فورعملا وهو ,4رتفم تنأ امّنِإ) ٍِلَك دمحم لوسرلل اولاق دقلو
 ناكو «هيلإ الإ فرصني ال قلطأ اذإ نيمألا مسا نإ ىتح «ةنامألاو قدصلاب ةئعبلا

 ىبنلا تافص نع نايفس ابأ لقره لأس املو ءالوسر ثعب ىتح «هب الإ ىداني ال

 ام :لقره لاق .ال :لاق «لاق ام لوقي نأ لبق بذكلاب هنومهتت متنك له» :هاي

 . "7(هللا ىلع بذكيو «سانلا ىلع بذكلا عديل ناك

 :هتاملك تلاعت هلوقب مهلوق هللا در رتفم هنإ ٍةِككَيىبنلا نع نوكرشملا لاق املف

 . « 2-6 نويذاكلا مه كلوأو هللا تايآب نومي ال نيذلا بذكلا يري امن
 تايآلاب نمؤي ال نمف «بذكلا ةنظم تناك ةتباثلا قئاقحلا راكنإ ناك امئيح

 الو «تباثلا عقاولا ةتهابم بذكلا نأل ؛ادبأ اقداص نوكي الو هللاب نمؤي ال ةتباثلا

 داهجلا :ىراخبلاو (25) ىحولا ءدب - ىحولا ءدب :ىراخبلا هجرخأ دقو «ليوطلا لقره ثيدح نم ءزج )١(
 . (795757) لقره ىلإ ِهَيَلَي ىبنلا باتك - ريسلاو
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 اتاهب بوذكلا ناك كلذلو ؛رومألا تايهدب راكنإ نوكي ثيح الإ بذكلا نكسي

 .ةرطفلاب تباثلا عقاولل هترباكم دتشتو رباكيو «عقاولا ريغب سانلا تهبي

 (امنإ)و ,4 هّللا تايآب نونمؤي ال نيذّلا بذكلا يرتقي اَمّنِإ» :ىلاعت لوقي اذهلو

 ال نيذلا الإ بذكلا ىرتفي ال ىأ ءاتابثإو ايفن نمضتت ىهف ءرصقلا تاودأ نم ةادأ

 هللا لاسرإ اهب نوتبثي نيذلا نييبنلا تازجعمو نوكلا ىف ىلاعت هللا تايآب نونمؤي

 ناك ثيحف «هبلقب كردملاو ء.هرصبب رصبملا اهاري ةحئال ةحضاو ىهو «مهل ىلاعت

 راكنإو «قئاقحلل ءافخإ بذكلا نأل ؛بذكلا نوكي ناهربلاب تباث وه امل راكنإلا

 .دحاو طخ ىف ناريسيو «دحاو عبن نم ناباسني امهف قئاقحلل راكنإ تايآلا

 مه كتلوُأو# :هلوقب هللا تايآب نونمؤي ال نيذلا نيكرشملا بذك دكأ دقو

 «ةرطفلا اهيلإ ئموت ىتلا تايهدبلل راكنإ نم هيلع مه ام ىلإ ةراشإلاب 4 َنوِبذاَكْلا

 «نينمؤملا ىف بذكلا نوكي نأ نكمي الو «مهيلع روصقم هنأب رصقلا ديفت ةلمجلاو

 بذكلا رصق اهتدافإو «ءمهيلع بذكلا ديكأتو لَك ىبنلا نع ءارتفالل ىفن اذهف

 «ةيمسالا ةلمجلاب هناحبس هدكأ مهبذكو «لصفلا ريمضبو نيفرطلا فيرعتب مهيلع

 نإف .بذكلاو مكايإ» :ِةِكَي لاق دقلو ءبذكلا مهفصوبو «لصفلا ريمضبو

 ىتح بذكي لجرلا لازي الو «رانلا ىلإ ىدهي روجفلاو ءروجفلا ىلإ ىدهي بذكلا
 . '17(اياذك هللا دنع بتكي

 ناميإ دعب رضك ةدرلاو ؛ناميإلا عنمي ال هاركإلا
 :ىلاعت هللا لاق

 6-20 7-0 ُهَبْلَكَو

 هجيرخت قبس )١(
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 07 ٌميِظَع ٌكباَدَعْرُهَلَوهَن 2 بضم اعف
 حصص ع 2. مس هس

 رجلا لعائلة يحتم ٌمُهَنَأِي كلِ
 كَل وأ 0 يدك ىلا َدَنلأَجبَر : َرأو

 دج 216 ريزولا سرع يأ عمل 021

 اي ها ومعسم تورو لما تبا
 ف مه مرسال أ

 © بريتا رم

 حرش نم نكلو ناميإلب نيَمْطم هبقو هركأ نمل هنا دعب نم هَللب رََك نمط
 . 4# 09 ميظع باع مهلو هللا نَم بضع مُهْيلعف اردّص رفكلاب

 وأ ةيطرش انه (نم) , هناي دعب نم هّللاب رفك نمط :ىلاعت هلوق ىف 4 نم إ»
 ؛ عطقنم ءانثتسا انه ءانثتسالاو ءمكحلا ىف ءافلا تلخد «ىذلا ىنعمب لوصوم مسأ

 .هنم ىنثتسملا مومع ىف عنمي الف ءرفكي مل ناميإلاب نئمطم هبلقو هركأ نم نأل

 هللا نم بضغ مهيَلعَف» :هلوق وه لوصوملا ىلع مكحلا وأ طرشلا باوجو

 ل تع بال و

 فلاب حرش ل نكأو إل رهو نقيقحلا رفكلا ىلع لذي ام هيلع فطع دقو «ناميإلاب

 نأكو «لعافلا نع لوحم زيي 24 اردص» ءرفكلل هبلق حتف ىأ 24 اردَص

 نيصخخشل ناتقيقح عوضوملا ىف ناكو «رفكلاب هردص حرش نم نكلو «مالكلا

 ءهسفن تنأمطاو هاضتراو هيف رقتسا نأب ناميإلاب هبلق نأمطا امهلوأ ؛ نيفلتخم

 هحتفو هردص حرشو ءهنع قاضو هبلق رمعي مل رخآلاو «ناميإلاب ئلتمم هبلقف

 ال تباثو «هيف راق وه لب «هبلق ناميإلا رداغي مل ءانمؤم دعي لوألاف «رفكلل

 .لزلزتي
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 يي

 سانلا ليوحتو «هنتفو هئاذيإب كرشلا ناكو ءاهرمعيو بولقلا وزغي هلئالدب ناميإلا

 نأ نم نينمؤملا ىلاعت هللا رذحف ءرانلاو ةنجلاو «ةكئالملاو هلسرو هللاب مهناميإ نع

 .ناميإلا دعب مهرفكو مهتدر ةبقاع نايبب كلذو «ناميإ دعب اودتري

 مهتءورم الو «مهتابث الو «ناميإلا لهأ ةمه مهل نكت مل نم سانلا نمو

 نيذلا مه ءالؤهو «هللاب اوزتعا نأ دعب اوناهو ءاوماقتسا نأ دعب اولذف مهنيقي ةوقو

 باَذَع مهل هللا نم بضع ملف ط : ىلاعت هلوق وهو ءمراصلا مكحلا مهيلع بطني
 . 6 ميظَع

 ىلإ كلذ مهادأ ولو اوربصو اوتبثو «ةقيرطلا ىلع اوماقتسا نم سانلا نمو

 اورمتسا نيذلا  رساي لآ لتق امك  ميلأ باذعب ىلاعت هللا ليبس ىف اوتومي نأ

 ةدش تحت رفكلا ةملكب قطن نم مهنمو «باذعلا ةدش نم اوتام ىتح مالآلا ىلع

 مهبلقو ءاوهركأ ؛مهنأل نيرفاكلا ةرمز نم اوجرخأ نيذلا مه ءالؤهو «باذعلا

 .ناميإلاب نئمطم

 هللا ىضر لالبك ءرفكلا ةملكب اوقطني ملف مالآلا تحت اوربص نم مهنمو
 ىلع نوعضيو ءرحلا ةدش ىف ءاضمرلا ىف عضولاب بذعي ناك هنإف «هنع ىلاعت

 ىلع ٌرصم وهو كرشلا ىلع هولمحيل «رحلا ةدش ىف ةميظعلا ةرخصلا هردص
 نع ىني ال ضمملا ملؤملا باذعلا اذه ىف وهو مسجلا بذعم بلقلا نئمطم ناميإلا

 مهو مهل هنع هللا ىضر لوقيو «مهل ةظاغإ اهيلع رصيو ءدحأ دحأ :لوقي نأ

 ةبلاغملا هذه ىلع رمتساو ءاهتلقل اهنم مكل ظيغأ ىه ةملك ملعأ تنك ول :هنوبذعي
 ظيغأ كلذ ناكف هقتعأو هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ هارتشا ىتح ةدشلا لمحتو

 هناميإو «هب هرفكل باذكلا ةمليسم هبذع ىراصنألا ديز نب بيبح كلذكو «مهل

 . عزعزتي ال تباث وهو ءابرإ ابرإ هعطقي لزي ملف «لمحمب

 «ناميإلاب نئمطم وهو ءرفكلا ةملكب قطن نم هغلبي ناك ّةَييلَي ىبنلا نإو

 . (همدو همحلو ناميإلاب ءىلم رامع بلق نإ) :لاقف «رامع ربخ هغلبف



 ا رس

 عم رفكلاب قطنلا نأ قحلاو «مهيلع ىنثأف «لتق ىتح ربص نم ربخ هغلبو

 «ةميزعلاب ذخأ دقف قطني مل نمو «ةمئاق ةميزعلا ءاقب عم ةصخر بلقلا نانئمطا

 .رافكلا ةظاغإ باوثو ربصلا باوث :ناباوث ربص نم باوث نكلو «هباوث لكلو

 هل ركذف «رفكلل اردص حرش دقو ناميإ دعب رفك نم باقع هناحبس ركذ دقو

 : نيباقع

 لوزن مهيلع لزني بضغلا نأ ىأ 4 ِهّللا نم بضع مِهّيلعَف 9 لوألا باقعلا
 بضغ مهيلع لزنف ناطيشلا مهالوو ءرفكلا مهبذجف ءاوفراش مهنإ ذإ ؛ةقعاصلا

 ىلإ مهتدوعب نيكرشملل مهئاضرإب ىأ ةراثإ هيف «ماقملا اذه ىف بضغلا ركذو ءهللا

 «نيملاعلا برل مهباضغإو «نيرفاكلل مهئاضرإ نيب ناتشو «هللا اوبضغأ دق ءرفكلا

 .هريغ ناوضرلاب قحأ الو «ىجري الو

 ريكنتلا 4 ميظَع َباَذَع مهَلو ظ :لاقف اميظع اًباذع مهل نأ :ىناثلا باقعلا

 .هرمأ لوهيو هب ددهي نأب ريدج ميظع باذع هنأ ديفي ميظع هنأب هفصوو باذع ىف

 نوكلمي لب ءاريخ ةدرلا هذهب نوكلمي ال مهنأ ىلإ ةراشإ هيف (مهل) :ىلاعت هلوقو

 .ناميإلا ىلع اورمتسا ول باذع نم مهب لزني ناك امم مظعأو ربكأ اميظع اًباذع

 :لاقف باذعلا كلذ ببس هناحبس ركذ دقو

 موقلا يدهي ال ِهّللا َنَأو ةرخآلا ىلع اينالا َةاَيَحْلا اوُبَحَمْسا مُهّنَأِب كلذ »

 . 4 659 نيرفاكلا

 لحي ميظعلا باذعلاو «مهب لزني ىذلا ىلاعت هللا نم بضغلا ىلإ ةراشإلا

 تقرغتساف ءاهبح اوبلط امثإ اوبحتسا ايلا َةايَحْلا اوُبَحَتْسا ا مهنأ ببسب مهب
 .مدقي نمث ىأب اهوغتباف «ةرخآلا ىلع اهورثآو ءاهريغ ىف اوركفي ملو «مهسوفن

 هللا ركذو «نيملاعلا بر اوبضغأ ولو «نيكرشملا ىوه ىلع اوطحي نأب اوضرو

 ببسلا كلذو ةرخآلا ىلع اهراثيإو ايندلا بابحتسا ريغ ءايناث اببس ىلاعتو هناحبس
 مهنأ كلذو © نيرفاكلا موقلا يدهي ل هللا ّنَأَو  :هلوقب ىلاعتو هناحبس هيلإ راشأ



 لحنل ! َّه رويشد ريسفت اا

 مي نا اا اا للا

 ا تح

 لك دس ىتح « ناطيشلا مهاوغأو ثبعلاو وهللا ةايح ىف اورمتساو قيرط ىف اوراس

 هللاو ءركشي ملو ءاهتفرعم دعب اهركنأو هللا معنأب رفكف ءهبلق ىلإ ةيادهلا كلاسم

 ئموت © نيرفاكلا موقلا يدهي ال هللا نأو إ» :ىلاعت هلوقف «نيرفاكلا موقلا ىدهي ال

 . هنأيب زجعأو «هتاملك تسدقتو «ىلاعتو هناحبس ءكذه لك ىلإ

 لاقف «باقعل ببسو «هتاذ ىف باقع وهو «مهيلع هلجس ام ىلاعت هّللا ركذ

 : ىلاعت

 مه كئلوأو مهراصبأو مهعمسو مهبولق ئلع هللا عبط نيذلا كئاوأ

 . 4 9-6 نولفاغلا

 جلتو لطابلا ىلع مهسوفن درمت اورفك مث «ناميإلا ىلإ هللا مهاده كئلوأ نإ

 اورفك مث اونمآ نيِذّلا نإ :مهيف ىلاعت لاق اذلو ؛كاردإلا كلاسم اهيف دسفتف ءهيف

 4 079 اليبس مهيدهيل الو مهل رفغيل هللا نكي مل ارفك اودادزا مث اورفك مث اونمآ مث

 .هلوقب ىلاعت هللا مهفصو اذلو ؛[ءاسنلا]

 مه كئلوأو مهراصبأو مهعمسو مهبولق ىلع هللا عبط نيذلا كئلوأ ©

 . 4 9 تولفاغلا

 ةفصب فوصوملا ىلإ ةراشإلاو «ناميإ دعب اورفك نيذلا ءالؤه ىلإ ةراشإلا

 ةلع ىه تافصلا هذه نأ ديفت تافصلا ىلإ ةراشإلاو «ء«تافصلا هذه ىلإ ةراشإ

 رفكلا نأل كاردإلا داسفب ضرمت سفنلا لعجت رركت اذإ ناميإ دعب رفكلا نإو .مكحلا

 «قحلا كاردإ فعضيف «ناميإلا ىنعم بلقلا ىف فعضي نأ هنأش نم ناميإلا دعب

 امب رصبتسي الو .هسفن ظقيتست الو .هريمض كرحتي ال انئاب ارئاح صخشلا حبصيو

 لدت ام ملعي الو تانئاكلا رصبيف ملعلاو مهفلا نم ءىش اهيلإ لصي نأ نم كرادملا

 :ىلاعت هللا لوق مهيلع قحيو ء«هيلإ ىدهي ام ملعي الو .نآرقلا ىلإ عمتسيو ؛هيلع



 لحنلا ة روس ريسفت اه

 اللات الللا تلال لالا نالال نام ن مانا ل طالت ااالالاالا اا نرلاللال طلال ااا !!اللا لالالالا اة ناللا خالات االالل ااا انااا انااا
 تاز رح

 اهب نوعَمسي ال ناَذآ مهّلو اهب نورصبي ال نيعأ مهّلو اهب نوهقفي ال بوُلُق مهل ...

 . [فارعألا] 4 059 ... لضأ مه لب ماعْنألاك كتلوأ

 دعب رفك نم هيف اودرت ال ةجيتن ىهف «هيف اوسكرأ امل ةيعيبط ةبوقع هذه نإو

 ىف اونوكي نأ ىلإ ىدؤي اذهو ءبصاو باذعو «مئاد باقعل ليبس ىهو «ناميإ

 ةكردملا ةلقاعلا ةيناسنإلا ىنعم اودقف دق مهف «ناسنإلاب ولعي ام لك نع ةمئاد ةلفغ

 اذلو ؛اهانعمو ةيناسنإلا ةبيرض ىه ىتلا تافيلكتلا فرعتو «تاعبتلا لمحتت ىتلا

 ةراشإلاو «صنلا اذهب مهيلع ىلاعت هللا مكح 4 نولفاغلا مه كتّلوُأو  :ىلاعت لاق

 مهيلع مكحلا وهو «مكحلا ةلع ىه ةفصلاو «ناميإلا دعب رفكلاب نيفوصوملا ىلإ

 دقو «هيف نوروصحم مهو «مهيف ارصحنم مهل افصو ريصت ىتلا ةمئادلا ةلفغلاب

 ديكأتو «نيفرطلا فيرعت «مهيلع ةلفغلا رصقو «ةلفغلا ىف مهرصق ىأ رصقلا دافأ
 .رصقلا ديكأت عم «لصفلا ريمضب لوقلا

 اذلو «ءىش لك اورسخ دق ةمزال ةمصو تراص ىتلا ةلفغلا هذه عم مهنإو

 :ىلاعت لاق

 . 6 9 َنوُرِساَخْلا مه ةرخآلا يف مُهنَأ مرج الإ

 ديكأت ىهو ءاقح اهانعم نأ ىلإ ىهتنت نأو ءاهانعم لصأ انركذ «مرجال

 اذإ مهف «ةراسخلا ىلع مهرصق ديفت ةدابعلاو «نورساخلا مه ةرخآلا ىف مهنأب مهل

 دشأ ةرخآلا ىف مهراسخف مهيلع سمطف مهكرادم ايندلا ىف اورسخ دق اوناك

 انق مهللا ...مهيلع ةروصقم ةراسخلاو «ةراسخلا ىف نوروصقم مهو «مظعأو



 لحنلا ةروس ريسفت 0#
 00 مالا

 باسحلا موي نينمؤملل كبر نإ

 :ىلاعت هللا لاق

 هه م

 َقَلَبَرِإَرُت
 رصاص اس 2و

 أودهَج ٌَمْثْاوْنِتفاَم دَعَبْنِماورحباه تبدتل

 أ 02 0 وو بوب دو زر

 ميحت رومغل اهِدَعبْ نم فلير جرإ !اوربكصو

 لطفي بتلقي
 مهلا برسول وملك ظباَلْحْهَو تكِسَعاَم نيت

 طاوس هاء َتاَكَدَيَ
 هلأ افاد ما حْنَأِي َترَفَكَحَ ِناَكَم لكني

 - دس يا راس ساس م را لزج تحسس حق ل

 590 توفت ض اكساب ٍفوُحْلأَو 2

 هو ُْث ا 2 9ك م 211 سر وه

 مهيلع لزن فيكو «مهناميإ دعب اورفك نيذلا لاح ىلاعتو هناحبس ركذ

 «ةلفغلا مهتقرغتساو اولفغ مهنأب . .مهراصبأو مهعمسو مهبولق ىلع عبطو بضغ

 اوذوأو «اونتفو اونمآ نيذلا لاح ركذ كلذ دعب «مهدحو «نيرساخلا مه اوناكو

 اوف ام دعب نم اورجاه نيل كلر نم :ىلاعت لاقف هللا ليبس ىف اورجاهو
 مث

 . 4 09 ميحُر روع اهدعب نم كبر َنِإ اوربصو اودهاج

 هريسغ ىذآ رفكلا ردص حرش نيقيرف نيب نيابستلاو «فطعلل انه 4 مث

 .رجاهو «ىذألا ىلع ربصو «ناميإلا ىلع تبث قيرفو
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 ىلع دامتعالاو «ةلماكلا ةيامحلا ىنعم اهيف .4 اورجاه نيذّلل كبر نإ طو
 ام لالا ىذلو ءاوقرس ام نيقراسلل لئاقلا لوقي امك ء.طقف هيف للخ ال نكر
 مهناميإ ىف نوقداصلا نونمؤملا امأو «بسنو لام نم كلمي ام ناسنإ لكلو ءاوكلم
 مدق اذلو ؛طقف هللا نم مهتيامحو مهتوق نأ ةقباسلا ةلمجلا هذه ىنعمف «ةنجلا مهلف

 قوف هنأو ءمهرصان ةناكم نايبل ءرورجملاو راجلا ىلع 4 كبر نِإإ8 :ىلاعت هلوق
 نأ الإ «ةءانهلا اومرحو .مهوتنعأو ءمهوذآ دق ءايوقألا ناك اذإف ءاعيمج ءارصنلا

 مهنأ ىأ ءصاصتخالل (ماللا» ب « نيذّلل 8 :هلوقو هللا ركذب ةرماع مهبولق نوكت
 .مهريغ نود هب نوصتخم

 نم هطلاخ ام جرخيل ندعملل نوكي نتفلا 4 اونتف ام دعب نمإ» :ىلاعت لاقو
 نم هب قلعي هاسع ام لك بهذت نأو ءهصيحمت لمؤملا نتفو «هرهوجل ةرياغم داوم
 داري نأ حصيو «ةشبحلا ىلإ نيلوآلا ةرجه اهنأ انه ةحضاولا ةرجهلاو ءايندلا ناردأ

 ةنيدملا ىلإ ةرجهلاب انئبنت ىهف «ةيكم ةروسلا تناك اذإو ةنيدملاو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا
 اوُدَهاَجَّمُث8 :كلذ دعب ىلاعت هلوقو داهجلا ناك نمو داهجلا لوأ تناك ىتلا
 ىتلا ايارسلاو «ةكرابملا تاوزغلاو ,فيسلا لمحب داهج نوكيس هنأ رابخإ «( اوربصو
 داهجلا نأ عم داهجلا ىلع اوربصو فطع نإو ةوعدلاو داهجلل ٌدَو ىبنلا اهثعبي ناك

 نمؤملا نأ ديفي فطعلا اذه نإ «ىناثلا لحملاب تاودألا دادعإو ءالوأ ربصلا هتدع

 ىناثو ءةكمب مهو نينمؤملا ةوق ناك دقو ءامئاد هب ربتخم وهو ءربصلا نيرمأب ربتخي
 «ربصلا جاتحي اذهو ءايراحم ءاعفادم فيسلا لمحب هللا ليبس ىف داهجلا نيرمألا
 مُكَلََل هللا اوُقّناَو اوُطِباَرَو اورباصو اوربا اوُمآ نيا اهْيَأ ايإ» :ىلاعت هللا لاق امك

 . [نارمع لآ] 4 620 توحلقت

 دعب اورفك نيذلا نأ لباقم ىف «نينمؤملل هنأ ىلاعتو هناحبس ركذ نأ دعبو

 «ميحر روفغ هنأ وهو ةيلعلا تاذلا تافص صخأ هناحبس ركذ ناطيشلل مهناميإ
 .ةرجهلا ىلإ دوعي 4 اَهدْعَب 9 ىف ريمضلا 4 ميحُر روفغل اهدعب نم كبر نإ :لاقف
 ءاهبونذ لك ترتس دقو ءهّللا ىلإ هجتت ةنتفلاب سوفنلا لقص دعب ة ةرجهلا نآأل كلذ



 و للم

 ا بسأل

 رصنلاب ةمحرلا نوكتو «نارفغلا نوكي كلذ دعب نمو «ىلاعت هلل صالخلا نوكيف

 .ةرخآلا ىف ةنجلاو ءايندلا ىف

 : ةعبرأ ارومأ ديفي 4 ميحّر روُفَعَل اهدعب نم كبَر نإ :ىلاعت هلوق ىفو

 الو امئاد نينمؤملا عم هنأ ىلع ةلالد كلذ ىفو «ةيبوبرلا راركت لوألا رمألا

 .مهرومأ ىلوتملاو مهبر وهو «مهكرتي

 تناك امك «ةرجهلا دعب ةيبوبرلاو ةيدوبعلاب ةلصلا هذه ديكأت  ىناثلا رمألا

 نإو «ةيمسالا ةلمجلاب دكأ دقف «ةمحرلاو ةرفغملا ديكأت - ثلاثلا رمألا

 . ماللاو

 ىلع ةلادلا ةغلابملا ةغيصب ناك اذلو ؛ةرفغملاو ةمحرلا ماود - عبارلا رمألا

 ةمهوم تارابع نم هنم نوكي مهاسع امل نارفغلا ركذو «نينمؤملاب هللا ةمحر ماود

 هللا نارفغ ريغ هيف ىدجي ال مويب ةمحرلاو نارفغلا صخ دقو نيكرشملا ةعواطل

 :لاق اذلو «هتمحرو ىلاعت

 ال مهو تلمع اّمٍسْفَن لَك ئفوُثو اًهسْفن نَع َلداَجُت سفن ُلُك يتأت موي ل
 . 4 09 نوملظي

 «ميحر روفغ كبر نإ ىأ «نيقباسلا نيفصولل «ةيفرظلا ىلع بوصنم موي

 لكو «لمسع نم ايندلا ىف مدق ام ىلع ناسنإ لك بساحي ىذلا مويلا اذه ىف

 ,4 اهسفُن نع لداجت سفن لك يتأت ويف :ىلاعت لاق اذلو ؛هسفن نع عفادي ناسنإ

 نع سفن لك جاحت ىأ «ةجاحملا :ةلداجملاو «سفن لك نيبت وأ سفن لك عفادت ىأ

 الو ىلو اهعم نوكي الف اهسفن نع اهسفنب سفن لك جاحتف اهيلإ بسن اميف اهسفن

 تلعف امع ةلوعسملا ىه نوكت لب «لدع الو ةيدف الو ءهريصن الو « «عيفش

 هاَنمْْلَأ ناسنإ َلُكَو :ىلاعت هلوق ىف ءاج امك «ةتباث ةيصحم اهلامعأو «تبكتراو



 سا سس سس 4
 زنوج

 يب

 كسب ئَفَح كباَمك أرْفا 09 اروُشَم هاي اًاَتك ةَماَقْلا مي هَل جرخنو هقنع يف هرئاط

 . [ءارسإلا] 4« 9 ابيسح كيَلع مويا

 «سفنألا رضحي ىأ 4 اًهسْفَن نع لداجت سْفَن لك يتأت  :ىلاعت هلوقو
 ةأيهم هتلدأ نوكت باسحلاف «مهتنسلأو مهيديأ مهيلع قطنتو ءتمدق امع لأستو
 .همكحل صقن الف راهقلا دحاولا هلل مكحلاو ؛مكحلا الإ نوكي الو «ةتباث

 ءازجلا نأل نكلو «تلمع ام ءازج دارملاو 24 تلمع ام سفن لك فوتو »

 ءىش ىه ذإ ءءازجلا لدب لمعلاب ربع ةاواسملا مامت هيواسيو ؛«لمعلل قافو لدع
 لمعلا نيب قافولاو ةاواسملا هناحبس هللا دكأو ءاقلطم ايواست نايواستم وأ ءدحاو

 ؛ملظ الف ؛ءىش مهلمع نم صقني ال ىأ , 4 نوُمَلُظي ال مهو «لاقف هئازجو
 .نيلصافلا ريخ وهو ءهللا وه مكاحلا نأل

 سانلل برضت لاثمألاو اهلآمو ةمعنلاب نارفكلل لثملا ىلاعت هللا برض دقلو

 :لاقف «نولقعي مهلعل

 ترَفَكَف ناَكَم لك نّم ادَغر اهُقْرر اهي ّنئمْطُم ةنمآ تناك ةيرق الَم هللا برضو

 . 4 59 َنوُعَمصَي اوُناك امب فوَخْلاَو عوجلا ساب هللا اَهَقاَدَف هللا معنأب

 «رارقتسالاو نمألاو شيعلا دغر ىف نوكي نمل اروصم الثم ةيرق لاح لعج

 ءافوخ اهب لدبتسيو «نانئمطالا ةمعن مرحيف ءالبلا هيلع لزنيل هللا ةمعنب رفكي مث

 ةنيدملا ىهو  ةيرق لاح لثملا لعجو ءاروج هب لدبتسيو «شيعلا دغر مرحي وأ
 نوكي دق لب ءطقف ةراجحلا راطمأ وأ ءالازلز وأ افسخ ىويندلا  ةكمل ةريبكلا
 ىناعم لمجم اذهو «نمأ دعب افوخو «ةعسلا دعب قزرلا ىف اًقيض ىويندلا باقعلا

 لك نّم اَدَعَر اهُقزر اهني ةَئَمْطُم ةنمآ تناك ةيرق الغم هللا برضو » ؛ىنآرقلا صنلا

 لوعفم ىهو 4 ةْيِرَقط «ةتباث الاح ىأ ,4ًالّمما» «نيب ىأ 24 برضو «« ناكم
 دعب ءىجت ىتلا فاصوألا نأل كلذو ؛لوألا لوعفملا ىهو ؛ الم نع ترخأو
 مث اهب لثملا ركذ نألو ءهعضومو لثملا دروم وهو «ةيرقلا ىف افاصوأ تناك كلذ
 .داؤفلاو سفنلا ىف نكمأ نوكيف فارشتساو بقرت دعب نوكي هعضومو هدروم ركذ



 لحنلا ةروس ريسفت ا
 ا

 و للامم

 ا <

 دقف «ةكم تناك امك ةمآ تناك اهنأب ىلاعت هللا اهفصو ةيرقلا هذهو

 ذإ اريثك اعساو ادغر اهقزر اهيتأي ناكو هلوح نم سانلا فطختي نمآ مرح اهيف ناك

 :هناحبس لاق ذإو .خاك#غ ميهاربإ ةوعدل ةباجتسا تارمثلا نم اهيلإ ىبجي ناك

 ةالّصلا اوميقيل انبر ِمَرَحمْلا كتيب دنع عر يذ ريغ داوب يتّيرَذ نم تنكس ينإ انبر

 4 69 نوركشي مُهّْلعَل تارَمّللا َنَم مُهُفْرراَو مهي يوهَت ساّنلا نم ةدعفأ لعِجاَف

 .[ميهاربإ]

 عوجلا سابل هللا اهَقاذأف هللا معنأب ترفكف » :ةيرقلا هذه ىف ىلاعت لاقو

 ركشت نأ لدب اهنأ ىأ «بيقعتلاو بيترتلل (ءافلا» .4 نوعنصي اوناك اًمب فْوَخْلاَو

 هذه لثملل بلطي ام ىصقأ اذهو «ءىنهلا دغرلا شيعلاو نمألا اهحنم ذإ هللا ةمعن

 «بقرتي ام سكع اذهو ءاهب رفكلا ةمعنلا ىلع تبتر ىأ ؛ترفك اذه لدب «ةيرقلا
 «ةمعن عمج معنألاو ءاهرمأب مكهتلا وأ خيبوتلا ىنعم هيف اذه ناكف .اهنم عقوتيو

 .اهاصقأ تغلب ىتلا ةيلاعلا معنلا ىنعملاو «ىمعن عمج وأ

 :ناتراعتسا مالكلا ىف .4 فوخلاو عوجلا ساب هلا اَهَقاَذأَف ظ : ىلاعت هلوقو

 ىشغي ىذلا غباسلا سابللاب فوخلاو عوجلا هبش هنأ - :ىلوألا ةراعتسالا

 نإف «حراوجلا لكو .ءسفنلاو دسجلا ىلع هلامتشا عماجب كلذو ؛جراخلاو لخادلا

 ىشغي فوخلاف «هلك مسجلا نايشغي عوجلاو فوخلاو «هلك مسجلا ىشغي سابللا

 ىهو «ةجاحلاو فعضلاب هاشغي عوجلاو ءعزجلاو علهلاو بارطضالاب مسجلا

 .رتسي ال ىذلا بوثلاك وأ «ىرعلاك

 ىلع اًيرج قاذي ىذلا ءىشلاب فوخلاو عوجلا هيبشت ىه - ةيناثلا ةراعتسالاو

 مامإ كلذ ىف لاق دقو ؛عوجلا ةرارم قاذ نالف لوق نم ةنسلألا ىلع ىرجي ام

 ايالبلا ىف ةقيقحلا ىرجم مهدنع ترج دقف ةقاذإلا امأ» :ىرشخمزلا ةغالبلا

 باذعلا هقاذأو رضلاو سؤبلا نالف قاذ :نولوقيف ءاهنم سانلا سمي امو «دئادشلاو

 .رملا معط نم كردي امب ملألاو ررضلا رثأ نم كردي ام هبش
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 لثم وهو «ةكرابملا ةمكحلا كلتو «عئارلا لثملا اذه ىف لاقي ام ةصالخ هذه

 .لوقلا مكحمل ةعئار ةينايب ةروص ىطعي

 ريئملا نب دمحأ رصانلا لاق ىتح ةراعتسالا نايب ىف ىرشخمزلا بهسأ دقو

 هوبتكي نأ قحتسي همالك نم لصفلا اذهو» :دمحأ لاق :مئاللا دقنلاب هبقعتي ىذلا

 . (ربخلاب ال ءريتلا بوذب

 ىف نينمآ نوشيعي اوناك دق .ةكم لهأ ىلع قبطني لثملا نأ ريثك نبا ركذ دقو

 اونو افك هللا تمن اوُلدَي نيل ىلإ ملأ :ىلاعت هللا لوق مهسف قحو البلا

 ددشا مهللا» :ِهِكَك هللا لوسر مهيلع اعدو «[ميهاربإ] © 62 راوسلا راد مهموق

 عوجلا مهباصأ دقو © ”فسوي ىنسك نينس مهيلع اهلعجاو .رضم ىلع كتأطو

 .ديدشلا

 هللا ةمعنب اوسحأ ىتح مهتراجت كلاسم مهيلع دس دق ٌةُِكلَي ىبنلا نأ كنع عد
 ىأ .4نوعتصي اوناك امبإ :هتاملك تلاعت هلوقب هببسب هللا نيب هلك كلذو ؛مهيلع
 مهتنعلو «ىلاعت هللا ليبس نع دصو كرش نم هنوعنصي اوناك ىذلا ببسب

 .ناميإ دعب ةدرلا ىلع مهلمحو «نينمؤملل

 ىلاعت لاق دقو «هوبذكف مهسفنأ نم الوسر مهيلإ لسرأ لاحلا هذه عم مهنإو

 :كلذ ىف

 . 4 69 َدوُملاَظ ْمُهَو باَذَعلا مهَدَحَأَف هوُبَدَكَف مهنم لوسر مهءاج دقلو )»

 ري مل افع اديلو مهن ًاشنا اذإ «هتنامأو ءهقدص اوفرع مهنم لوسر مهءاج

 ,4 مهم ةملك هنمضتت :ت ام اذه ءالوسر مهيف ثعب ىتح منصل دجسي ملو «ةبيرب

 ىلع ءاعدلا - ريسلاو داهجلا :ملسمو ,(757) دجسي نيح ريبكتلاب ىوهي - ناذألا :ىراخبلا حيحص )١(

 .(؟1716) ةلزلزلاو ةميزهلاب نيكرشملا
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 هيلع زيزع مكسفنأ نم َلوُسَو مُكَءاَج قل :ىلاعت هلوقك كلذو «مهنع ابيرغ سيلف
 . [ةبوتلا] 4 652 ميحر فوُور َنيِمْؤمْلاب مُكيلَع صيرَح مشع ام

 ,4مُهءاَجل :لاقو ء(دق) بو ماللا) ب مهيف لل هتعب هناحبس دكأ دقلو

 مهدنعو هللا دنع هتناكم ىلإو «ميظعتلل هلل « لوسر  ريكنتو «مهيف ءادتبا ثعب ىأ

 ؛هبيذكتب اولجاع ناميإلاب اولجاعي نأ لدب مهنكلو ءهقدصلو هتفعو هتتامأل

 هنأ ذإ ؛تامدقملا ضيقن ىلع تءاج ةجيتنلا نأ ىأ «بيقعتلاو بيترتلل (ءافلا) ف

 اورداب مهنكلو «هقيدصتب اوردابي نأ بجاولا ناكف «ةنامألاو قدصلاب افورعم ناك

 بيذكتلا وهو «هبابسأ ىف اوذخأ ذإ «باذعلا مهذخأ بيذكتلا بقعو «هبيذكتب

 .نينمؤملا ءاذيإو هللا ليبس نع دصلاو

 مايقو «مهترطيس باهذو «مهتميزهو مهيف ليتقتلاب ايندلا باذع وه باذعلاو

 ىف مهئاقلإو «ميلآلا باذعلابف ةرخآلا ىف امأ ءايندلا ىف اذه «مهفونأ مغر قحلا

 . ميحجلا

 «نوملاظ مهنأ لاحلاو ىأ «لاحلل واولا ««َنوُملاَظ َمُهَوظ :ىلاعت لاق مث

 دح اوزواجتو «قحلا بيذكت نم هوبسك امب وهف «هب قحأ مهو «مهب لزن باذعلاف

 «مهوبذعو مهناميإ ىف نينمؤملا اونتفو هللا ليبس نع اودص ذإ ملظلا ىلإ بيذكتلا

 .نيئساخ اودتراف مهنيد نع مهودري نأ اولواحو

 بيطلا لالحلا قزرلا

 :ىلاعت هللا لاق

 4 4 01 فرراَممْأ ل

 8 طولت هايم سك نإوللأ تمعن و
 ا رس تح هر هل 2 ل 0 امنا

 امور بِنِحْلاَمَحْلَو مَدلَاَوَةَمِمْ 21



 لحنلا ةروس ريسفت اانلإ)

 220111410101000 لال 0
 اإاهم-يجل

 ١ ىب اس 14 1

 2 00 مص مد نم عام -0-
 كرف داعال و برغر طضأ ن مف هب هَ ريغ لهأ
 وور وب 52 رب ب س11 جدا وح مدع 4 ري
 مكانيلأ م صتاملاولوفد الو 5) ميجر روفع هلأ

 ب زك اَدا لع أور ءارحاذلهو للح اذنه بِذَكْلا 3 ةدلسدو د ها عج ىدص 4 م دلو أ 7 هَ
 ليلك علم هول نوحيلفب َبِزْكْلاوَا لع نوفي نيِنلاَنإ ص وو هس جر نسل هس رس دو د هه ور حم د 000
 َكَءاعارصصقام انمرح ا وداه نبذل لع وز ملأ بادعْمشو هلت 8 م حر 04 م هس هر 0 م م و

 711 لع

0 

 9 ع

 ه2 شيلي مشان كوكل وسط الم
 ءاهتحابإل معن ىهف «شيعلا دغرو نمألا ىف ىرقلا لهأل هللا ةمعن تناك اذإ

 ءادتبا ناكوا هدابع ىلع هتمعن هناحبس متتل اهتحابإب صنلا ناك اذلو اهنم مهعنمل ال
 الالح هللا مكقزر امم اولكف 9 :هناحبس لاقف «ةمعنلا ىلع بترتم هنأل ؛ءافلاب لوقلا
 ءزجلاب ال لكلاب لكألا بلطي رمألا ناك اذإ الإ ءبوجولل ال ةحابإلل رمألا 4ابْيَط
 نود ءاذك تقو ىف وأ اذك وأ اذك عون نم لكأي نأ هل ىأ حابم ءزجلاب لكألاف
 طق لكأي الأب لكلاب لكألا كرت امأ ءءاشي ام راتخي نأ هيف حابم اذهف اذك تقو
 هنأ امك «لكلاب رمأل ابلط ابولطمو «عونلا وأ ءزجلاب احابم لكألا ناك اذلو ؛مارحف
 ةليصولاو ةريحبلا اومرح نيذلاك هسفن ىلع لالحلا نم انيعم افنص مرحي نأ مرحم
 نكمو هاطعأو ىلاعت هللا هفصو ىذلا لكألا ىلاعتو هناحبس فصو دقو ؛ماحلاو
 : نيفصوب هنم

 ال هبسك نوكي نأ لالحلاو «بيط هنأ :ىناثلاو «لالح هنأ لوألا فصولا
 وأ ةقرسلا وأ «ريرغتلا وأ ءرسيملاو ةوشرلا وأ ابرلاب بسكلاف «هيف ثبخ
 لكأ كلذكو «ثيبخ بسك هنأل ؛لالح قزرب سيل اذه لك رمخلا وأ ,باصتغالا
 .ناك ايأ هللا ريغ دوبعم وأ «بيلص وأ منص نم هللا ريغ مسا هيلع ىمس ام

 الف هتاذ ىف اًنئيبخ ال ابيط هتاذ ىف نوكي نأ وهف - ىناثلا فصولا امأو
 ءريطلا عابس كلذ نمو «سوفنلا هفاعت ام الو مدلا الو «ةتيملا الو ريزنخلا لكؤي



 لحنل اة رون ريسفت /

 م لالالالا

 را بل

 نم هناحبس همرح ام لكف «ثيبخ محل ههبشي امو هذه محل نإف .«مئاهبلا عابسو
 . سفنلا هفاعتو مسجلا رضي تاذلا ثيبخ لوكأم

 رمأآلا ءاج اذلو ؛ركشلا بجوت اهحابأو ىلاعت هللا اهأيه ىتلا معنلا هذه نإو

 4 نودبعت ُهاَيِإ متنك نإ هللا تمعن اوركشاو :ىلاعت لاقف «ةحابإلا دعب ركشلاب

 هلل اهنم قدصتلاو «كرشلا نع عانتماو ةدابع نم «تابجاولاب مايقلاب اهركشو

 ءهاوس ىغتبي ال ىلاعت هللا هجول كلذ لك نوكي نأو ءرتعملاو عناقلا ماعطإو «ىلاعت

 .ميركلا ههجو الإ بلطي الو

 صيصختتلا ديفي ريمضلا ميدقت 4 نودبعت هاَيِإ مك نإ :كلذ دعب لاق اذلو
 هيف اهدعب ةينادحولا ركذو .ىلاعتو هناحبس هللا الإ نودبعت ال متنك نإ ىنعملاف

 «ىلاعت هللا ةدابع نم وه ءاهضعبل ميرحت ريغ نم معنلا هذه لوانت نأ ىلإ ةراشإ
 لوائتلاو «ركشلا هقاقحتساو معنملا ةمظعب روعشلا عم ةمعن ىأب عافتنالا نأ كلذ

 اهحنم ةمعن لكب عافتنالا ىفف «هدابع ىف اذه هبلطل ةباجتساو ءهرمأل ةعاط

 .ةقدص مكدحأ عضب ىف ىتح «ةدابع معنملل ةباجتسالل

 :لاقف ثئابخلا نم تامرحملا ىلاعت هللا نيبو

 ريغ رطضا نم هب هللا ٍريغل لأ امو ريزنخلا محَلو ملا ةَيملا مكيلع مرح اَمْنِإإف

 . 4 052 ميحر روفغ هللا َنَف داع الو غاب

 محلو مدلاو ةتيملا اهوحنو معنلا نم مكيلع مرحملا نأ ىأ رصق ةادأ 4 اَمنِإ

 سبح دق تناك ىتلا ىهو ةتيملا :ىه ةعبرأ فانصأ «هب هللا ريغل لهأ اذإ «ريزنخلا

 مل ذإ ءاهفنأ فنح تتام ىتلاك اهنإف «ةحيطنلاو ةذوقوملا اهيف لخديو ءاهيف اهمد

 «حوفسملا مدلا وهو ءمدلاو «قري ملو اهيف مدلا سبحو «ةيعرشلا ةيكذتلا كذت

 ام يف دجأ ال لق : ىلاعت هلوق ىف ماعنألا ةيآ ىف اديقم ركذو ءاقلطم انه ركذ دقو

 نإ رمزخ محل وأ احوفسُم امد وأ يم دوي نأ لإ همي وصأط لع مرح يل يحوأ

 .[ماعنألا] # 652 .. هب هللا ٍريعل لهأ اقسف وأ سجر

 .هللا ريغل حوبذملا وهو هللا ريغل هب لهأ امو «هتاذب سجن هنإ ذإ ريزنخلا محلو
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 كلل اا انممللا لاننا ,

 دام بحمل

 نيعضوملا دحأ ىف ظفللا ءاجو ءمكحلاو ببسملا دحتا اذإ هنأ تاررقملا نمو

 .ديقملا ىلع قلطملا لمح اديقم رخآلا ىفو ءاقلطم

 ررض اهيفو «سجر هنأل ءايشألا هذه ميرحت نأ ديفت ةريخألا ةيآلا هذهو

 جورخو قوسف هنأل هميرحت ناك هللا ريغل لهأ امو «ةثيبخ تاروذاق ىه ذإ ىمسج

 . هيلع ىلاعت هّللا ما ريغ ركذ هنأل ؛ديحوتلا نع

 ىأ 7 هي وف لف الو ايري صا مق : ىلاعت لاق اذلو «لكألا

 هتمحربو هترفغمب هعفري هللا نأل مئثإلا رفغي ىلاعت هللا نإو «لكألا صخري هنإف

 :نيفصوب انورقم صيخرتلا ركذ وأ ,ناطرش ةحابإلل طرتشا دقو

 فصولا اذهو «هيهتشي هل بلاط 4 غاب ريغ نوكي نأ لوألا فصولا
 ءارطضم نوكي ال لمعلا نم ةحسف ىف وهو هيغتبي ناك اذإ هنأل «؛ةرورضلل قيقحت

 .ةرورضلا دح زواجتي هيغتبي ناك اذإ هنألو

 .ةرورضلا دح زواجتم ىأ 4 داع الو 9 - ىناثلا فصولاو

 «ةرورضلا هذهب ميرحتلا هنع طقس دق هنأل ؛طاقسإ ةصخر هذه نإ اولاق دقو

 نيرمأ نيب ددرتي هنأل ؛طقف حابمب سيلو «بجاو لاحلا هذه ىف لكآألا نإ اولاقو

 :رخآلا نم اميرحت ىوقأ امهدحأ

 . لكألا لوألا رمألا

 نم اميرحت ىوقأ سفنلا فلت نأ كش الو سفنلا فلت - ىناثلا رمألاو

 . لكألا

 رضي كلذو .رذقو سجر نم اهيف امل ءايشألا هذه ميرحت نإ بطلا لهأ لاقو

 افنخم عوجلا اذه ناك ةصمخمو ديدش عوج لاح ىف مسجلا ناك اذإف «مسجلا

 سجرلا ق ققحتو ءررضلا ناك اهرواجت نإف «ةرورضلا دحل زواجت الو «لكأ ةوهش الو

 .رذقلاو
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 يي بيجي
 ىهنف ماعنألا نم تاللحملا ضعب مهسفنأ ىلع نومرحي نوكرشملا ناك دقو

 :لاقو كلذ نع هللا

 هللا ىلع اورفتل مارح اذهو لالح اذه بذا مكتتسلأ فصت امل اولوفت الو»

 باذع مهلو ليلَق اَذ عاَمَم 07) توحلقي ال بذَكلا هللا ىَلع نوري نيذلا نإ بذَكْلا

 . < 09 ميلأ

 «معنلا ضعبو ضرألا هجرخت ام ضعب مهسفنأ ىلع نومرحي نوكرشملا ناك
 هللا لوقي ذإ ماعنألا ةروس ىف ام ىلإ عجرنلو ءهللا ىلإ 0

 اذهو مهمعرب ِهّلل اذه اوُلاَقَف ابيصن ماَعْنَأْلاو ثرحلا نم م ًارذ امم هلل اولعَجو ط :هن

 ا هكر لإ صب رهف ل غن لا يل لسيف يك شل 96 نق اقع

 ءاَشُن نم الإ اهُمَْطَي أل رجح ْترَحَو ُماَعْنأ هذه اوُناَقَو » ء[ماعنألا] 479 َنوُمُكَحَي
 امب مهيِزَجَيس هيلع ءارتفا اهيلَع هللا مسا َنوُركذي ال ماَعْنَأو اهروهظ تمرح ماعنَأو مهمعزب
 انجاَوْزَأ ىلع مَرَحُمَو اَنِروُكَذَل ةصلاخ ِماَعنَألا هذه نوطب يف ام اوُناَقَو 07 َنورعْفَي اوناك

 . [ماعنألا] 4 099 ميلع ميكح هَنِإ مهفصو مهيزجيس ءاكرش هيف مِهف ةتيم نكي نإ

 هللا لحأ ام نومرحي اوناك مهنكلو ءهمرح امو هلحأ ام هناحبس نيب دق

 الو » :ةميركلا ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا مهبذك دقو هناحبس هيلإ ميرحتلا نوبسنيو

 جيرختلا هجوأ ركذن 4 مارح اًذهَو لالح اذه بذَكلا مكتنسلا فصت امل اوُلوُقَ

 :امهركذن نيهجو ىلإ ىهتننو ةميركلا ةيآلا ىف ىوحنلا

 ال ىأ .4اولوقت الو :ىلاعت هلوقل لوعفم 4 بذَكْلاا» نأ لوألا هجولا
 4 مارح اذهو لالح اذه :ىلاعت هلوقو ءمكتنسلا هفصت ىذلل بذكلا اولوقت

 هفصت ىذلل بذكلا اولوقت الو ىنعملا نوكيو 24 بذكلا نم لدب 4 اذهظو

 نم مارحلاو لالحلا مهئاعدا ىف بذكلاب مهيلع مكح اذهو «ةمرحلاو لحلاب مكتنسلأ

 .ملع الو ةجح ريغ
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 اولوقت : الو ىنعملا نوكيو .ردصملل ًالوعفم بذكلا نوكي نأ - ىناثلا هجولا

 .مارح اذهو لالح اذه بذكلا مكفصول

 كلذ نإف «مارح اذهو لالح اذه اولوقت نأ حصي ال هنأ نيهيجوتلا ىدؤمو

 لحأ ام تبث دق هنألو «هيف نايب هللا نم عىجي مل ماد ام هنيعب بذكلا وه فصولا

 هللا ىلع اوُرَتْفَتَل آ» :ىلاعت لاق اذلو «لطاب لطاب هللا هلاق ام ادع امف «مرح امو
 ؛كلذ اولعفت ال ىنعملاو «ةبقاعلا مال وأ ةروريصلا مال ىه انه (ماللا) ,4 بذَكلا
 هدمعتو بذكلا اتهاب دصق ىأ (ىرتفا) .بذكلا هللا ىلع اورتفت نأ ةبقاعلا نأل

 ال بذَكْلا هللا ىلع نورتي نيدْلا نإ :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخ دقو «دازأو

 ىلاعت هللا ىلع بذكلا نودصقي نيذلا حلفي ال هنأب هناحبس دكأ 4 نوحلفي

 اودرم دق نونوكي مهنأل كلذو «هناحبس هيلع بذكلاب سانلا نوتهبيو نودمعتيو

 قئاقحلا ىلإ هجتت ال تراصف مهسوفن تعام ذإ مهكرادم تدسفو «بذكلا ىلع

 لصت نم ذإ «لطابلا نوضفري الو «قحب نونمؤي الو «قئاقحلا اهيف رقتست الو
 ال 9 :لاق اذلو ؛رومألا نم رمأ ىف زوفي نأ نكمي ال هللا ىلع بذكلا ىلإ هلاح

 .اوزوفي نأ مهنأش نم سيل ىأ 4 نوحلفي

 دكأو «زوفلا مدع ىف ببسلا ىه ةلصلا نأ ىلع ةلالدلل لوصوملا ركذ دقو

 ىلع اودرم دق مهارن انك اذإو «ةدكؤملا نإو ةيمسالا ةلمجلاب زوفلا مدع هناحبس

 هناحبس هللا ىلع بذكلا نم عنمي عنام الف مهنوئش نم انأش راصو بذكلا

 .مهيلع مرح ىذلا وه هللا نأ اوعديو اومرحي نأ نم مظعأ بذك ىأ «ىلاعتو

 وه اهعاتمو ةايحلا قيرب نوبسحي مهنأ مهزوف مدع ديكأت ىف هناحبس نيب دقو
 عاتمو ليلق هنامزو ليلق هتاذ ىف هنأل ؛ليلق اهعاتم نأ ىلاعت هللا نيبو ءعانملا

 ؛اميلأ اًباذع هل نوكت ةرخآلافا قحلا ريغب ايندلا عاتم بلط نمو ىقبألا وه ةرخآلا

 . 4 659 ميلأ باَدَع مهّلو ليلق اق عام :هتاملك تلاعت لاق اذلو

 راوجب وهو هنامز ىف هتلقو هتاذ ىف هتلق ىلع لدي 4 عاَممظ ىف ريكدتلا

 سفنلاو «سفنلا عاتم ىلع موقي ام عاتملا نأل ؛اًعاتم دعي ال هنوبذكي ىذلا بذكلا



 لحنلا ةروس ريسفت ا

 الاتش الامال الانامل خالات خلالنا انااا الخطط نتا كلانا زالت اسنان مالنا لاا اان اننا امانا انا ااا اال لاننا تلقت ننال نا لنا ذ الالام 1111
 قا رح

 ءاهتاذ ىف طبضنت ال امك اهسفن كلمت الو رمتسم بارطضا ىف نوكت بوذكلا

 بذكلا فرخ اهبيصي ىتح اهيف ركفلا لالض ىلإ ىدؤي بذكلا ىلع اهبأدو

 .هداسفو

 تقو هل سيل مئاد باذع وهو ليئضلا عانملا اذه دعب 4 ميلأ بادع مهلوإ»

 نع عنتما الإ ةيادهلا هذهأرقي ئراق نم امو «هّللا دودحب دودحم وه لب دودحم

 ثيداحأ وأ نآرق نم ميرحتلا ىلع صنلا ناك اذإ الإ مارحو لالح هلوقب موجهلا

 ىلإ هيأرب لصو اذإ ناك ىأرلا هقف ةمئأ نم وهو « ىعخنلا ميهاربإ ناك دقلو «ةوبنلا

 ىلإ هسايقب لصو اذإو ءهركأ لوقي نكلو «مارح :لوقي ال ميرحتلا ديفي مكح

 وأ اًمارح لوقي نأ اجرحتم اذه نسحتسا وأ «سأب نم سيل لاق لحلا ديفي مكح

 .ةيآلا هذه مكح ىف اولخد نمت نوكي ال ىكل ًالالح

 مارح اذهو «لالح اذه : ىتفملا لوقي نأ موقو كلام هرك) : ىبرعلا نبا لاقو

 .ا(اذه ىموي ىلإ ايتفلا فاخأ لزأ ملف «ةيداهتجالا لئاسملا ىف

 . ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 هناحبس راشأ دقو «ةملاظلا ةيناوهشلا مهسوفنل اًمْطف مهريغ نود مهب اصاخ ميرحتلا

 :ىلاعت هلوق ىف تامرحملا هذه ىلإ

 اوُاَك نكَلو مُهاََلَظ امو لبق نم كي اًنصّصَق ام ارح اوُداَه نيا ىَلعَو ل
 . < 09 نوملظَي مهسفنأ

 نم هميرحتب كانربخأ ام ىأ ,4 لبق نم كيلع انصصق ام :ىلاعت هلوقو

 ىلع ميرحتلا نع ةرخأتم لحنلا ةروس ىف ةيآلا هذه نأ ىلع لدي اذهو «لبق

 : ماعنألا ةروس ىف صنلا كلذو «ماعنألا ةروس ىف دوهيلا
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 مهيلع انمرح ِمنغْلاَو رقبلا نمو رفظ يذ لك اَنمَرَح ودام َنيَِلا ىلع
 انإو مهيغبب مهاتيزج كلذ مظَعِب طلتخا ام وأ اياوحلا وأ اًمهروهظ تلمح اَمَّذلِإ امهموحش

 . [ماعنألا] 4 059 َنوُقداَصَل

 اًمْطَق ناك كلذ نأ هناحبس ركذ ماعنألا ةروس ىف تقبس ىتلا ةيآلا هذه ىفو

 مهتادارإل ةيوقت وأ سوفنلا هذهل ابيدأت ميرحتلا ناكف «مهيغبو مهتاوهشو مهئاوهأل

 اهيناعم ركذ ىلوتن ىتلا ةميركلا ةيآلا ىف لاق اذلو ؛مهتاوهشو مهئاوهأل اعنمو

 عنملا كلذب انملظ امو ىأ 24 نوملظُي مهسفنأ اوناك نكّلو مهاَنمَلظ امو إ» ةميكحلا

 اذلو ؛مهملظ ىلإ كلذ ىدأو ءداسفلا اهيف اورثكأو ءاوغب نيذلا مه لب «ىئزجلا

 ءملظلا ىفن ديكأتل انه كاردتسالا #2 نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو أ :ىلاعت لاق

 ىلع ةلالدلل (دوُملظي 9 ىلع 4مُهَسْفنَأط ميدقتو ؛مه مهيلع ملظلا تابثإو
 .مهسفنأ ريغ ادحأ نوملظي ال ىأ «صاصتخالا

 ميهاربإ ةناكمو نايصعلا دعب ةبوتلا

 :ىلاعت هللا لاق
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 نأ كلذ ؛اح اص لمعو نمآو بات نمل اعيمج بونذلا رفغي ىلاعت هللا نإ

 مث ةلاهجب ءوسلا اولمع نيِذّلل كبر نإ مَن » :ىلاعت لاق دقو «ةدابع اهتقو ىف هتبوتب
 . 4 اوحّلصأو كلذ دعب نم اوبات

 نيذلا ءالؤهل هناحببس هنأ ركذ دقو ءمهل هملسي الو هئادعأ نم هيمحيو «هرصني وه

 : نيطرشب «ءوسلا اولمع

 .ةلاهجب نوكي نأ لوألا طرشلا

 ؛مهسشلأ تاذ ىف اوحلصي نأب حلاصلا اولمعيو اوبوتي نأ - ىناثلا طرشلاو

 نم اولمع ام لك مهبولق نع ضحرتو ءءوسلا ناردأ لك مه سوفت نم لوزي نأب
 . رهطتو ء«مهسوفن هب تدبرا ام بهذي نأو 2 ةنطبم ماثآ

 ىه ةلاهجلاو «هريغو سفنلا ءوسيو «بيطب سيل هتاذ ىف وه ام لك ءوسلاو

 ىوه وأ «ةحماج ةوهش ريثأت تحت عفدني نأب هبقأوع فرعت مدعو عرمألا ريبذت مدع

 اميلع هللا ناكو مهيلع هللا بوعي كئلوأف بيرق نم نوبوتي مث ةلاهجب ءوسلا نولمعي

 يتإ لاف توملا مهدحأ رضح اذإ ئتح تاتيسلا نوعي نذل يلا تسيو 6 اميكح

 .[ءاسنلا] 4 6م اميلأ اباذع مهل اًندَتعَأ كدلوأ راَفَك مهو نوتومي نيذّلا الو نآلا تب

 اوماق ىأ 4 اوحّلصأو كلذ دعب نم اوبات مث : ىناثلا طرشلا ىف ىلاعت لاقو

 «ةلاهجلا دعب قحلاب ملع كلذو ءءوس نم لصح ام ىلع مدنلا لوألا رمألا

 .داعتبالا دعب ىلاعت هللا ىلإ بوثو

 ام لسغ لجأل كلذ ءادبأ بنذ ىلإ دوعي الأ ىلع مزعلا  ىناثلا رمألاو

 .اهراثآو تائيسلا نم هفيظنتو «ناردأ نم بلقلا ىرتعا
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 «سفنلا ىف رشلا تبثي مدقلا نأل ؛بيرق نم كلذ نوكي نأ  ثلاثلا رمألاو

 .اريسي سيل هنرد ةلازإ لعجيو

 لمع ليزي ال هنآل ؛حلاصلا لمعلا نم دب ال اهطورشب ةبوتلا هذه دعب مث

 .رومألا هذه ققحت دنع هنإو ءرشلا لحم ريخلا لحيف حلاصلا لمعلا الإ ء ءوسلا

 اهدعب نم كبر نإ :لاق اذلو «ةمحرلا تناكو نارفغلا ناك حلاصلا لمعلا اهجوتو

 : ةينايب رومأ ةدع انهو 4 ميحُر روُفَعَ

 ىلع نورصي نيذلا نيب امل ةيآلا لوأ ىف 4 مث ب ريبعتلا لوألا رمألا

 نع بيرق نم نوبوتي نيذلا نيبو «مهسفنأ ىلع نوفرسيو «قحلا نودناعيو بونذلا
 #4 مث » ىف رمألا كلذكو ءاذه ىف اهعضوم 4« مث ل ناكف «ةلاهجب هولعف لعف
 ريبعتلا ىف 4« ميحُر روفغّل اهدعب نم كبر َنِإ اوحّلصأو كلذ دعب نم اوبات مث إ» «ةيناثلا
 لب «نارفغلا بجوت ةبوت لك سيل هنأل ؛نارفغلاو ةبوتلا نيب هب ىخارتلا ديفي 4« مث هب

 .اهلاوحأ نم الاح اهنم ريخلا نوكي ىتح ريخلا لعف هيف سفنلا داتعت نمز نم دبال

 4 ةلاهجب ءوسلا اولمع نيذلل كبر ْنِإ مث إ» :ىلاعت هلوق ىف  ىناشلا رمألا

 .مهنم بيرق هنأو مهب هللا صاصتخا ديفت(ماللا)

 هلو : ىلاعت لاق امك «ةيصعم ىف نوعقي نمل ةبوتلل اعيجشت كلذ ىف نإو

 .. اعيمج بونذلا رف هللا َنِإ هللا ةَمَحّر نم اُطَنقَت ال مهسفنأ ىلع اوُقرسأ نيّلا يداّبع

 .[رفاغ] *(©2 ... بوتلا لباقو بنذلا رفاغإ» :ىلاعت لاقو [رمزلا] 4 (25

 ةيدعبلا ركذ © ميحر روفغُل اهدعب نم كبر نإ 8 :ىلاعت هلوق ىف  ثلاثلا رمألا

 بحي هّللا نإف «هل رفغيل هدبع ةبوت بحي هللا نأو «ةيروفلا ىنعم هيف لاح ا هذه ىف

 .ةرفغملا بحيو ةبوتلا

 نوشيعيو «مهزعو برعلا وبأ هنأل ميهاربإ ءايبنألا ابأ كلذ دعب هللا ركذ دقو

 : هناحبس لاقف « ميلح هاوأ باوت هنآلو «,هئاعد ةكربب

 . # 059 نيكرشملا نم كي مّلو افينح هلل انناَق َهمَأ ناك ميهاربإ نإ



 لحنلا 6 روس ريسفت 9

 للا ل

 دا <

 نيدحوملا مامإ ناك مالسلا هيلع هنأ ىأ «مامإ ىنعمب نوكت نأ امإ 4 ةّمأ

 انو َةمُأ ىلع انءابآ اَندَجَو اَّنِإ .. . # :ىلاعت هللا لوقك ءاعبتم ابهذم وأ مهب ىدتقملا

 .[فرخزلا] 2# نودَتقَم مهراثآ ىلع

 دقو ءاهلك لئاضفلا تعمج ةعامج هنأك ةمأ هدحو هنأب ىرشخمزلا هرسفو

 الإ دجوت داكت ال لئاضف هعامجتساو هلامكل 4م ناك ميهاَرْيِإ نإ : كلذ ىف لاق

 :هلوقك «ةريثك صاخشأ ىف ةقرفتم

 دحاو ىف ملاعلا عمجي نأ ركدتسمب هللا ىلع سيل

 لطبأو «نيكرشملا ىف لداج ىذلا نيققحملا ةودقو نيدحوملا سيئر وهو

 نوكي نأ ىناثلاو :ىرشخمزلا لاقو هجو اذهو «ةغمادلا ججحلاب ةفئازلا مهبهاذم

 ةلحرلاك ةمأك مّتؤوم ىنعمب وأ «ريخلا هنم اوذخأيل سانلا همؤي ىأ مومأم ىنعمب ةمأ

 :ىلاعت هلوق لثم نوكيف « «لوعفم ىنعمب هلعف نم ءاج امم كلذ هبشأ امو ةبخنلاو

 لفون نع ىبعشلا ىوريو [ةرقبلا] 4658 ...اًماَمِإ ساّنلل كّلعاَج يّنإ. .. »

 امنإ تطلغ :تلقف «هلل اتناق ةمأ ناك اًداعم نإ :لاق هنأ دوعسم نبا نع ىعجشألا

 ذاعم ناكو هلوسرو هلل عيطملا تناقلاو «ريخلا ملعي ىذلا ةمألا :لاقف «ميهاربإ وه

 ةديبع وبأ ناك ول :فلختسا هل ليق نيح لاق هنأ هنع هللا ىضر رمع نعو .كلذك

 «هتفلختسال ايح ملاس ناك ولو «هتفلختسال ايح ذاعم ناك ولو «هتفلختسال ايح

 هلل اتناق ةمأ ذاعمو «ةمألا هذه نيمأ ةديبع وبأ» :لوقي ِدِكَك هللا لوسر تعمس ىنإف

 ال ناك ول هلل بحلا ديدش ملاسو نولسرملا الإ ةمايقلا موي هللا نيبو هنيب سيل

 ةمئألا نآل ؛نيدلا ىف امامإ ناك ىأ ىنعملا كلذ وهو ءاهصعي مل هللا فاخي

 .ريخلا وملعم

 ىف وهف «اعم اداري نأ حصي ىرشخمزلا امهركذ نيذللا نيهجولا نإ :لوقنو

 ةعفرلا بابسأ لكل عمجتسمو «ىرشبلا لامكلا تافص لكل عماج هنأل ةمأ هتاذ

 كلذلو ؛ملعأ هللاو نيدحوملا مامإ وه ذإ دصقيو متؤي مامإ كلذ عم وهو «هللا دنع

 هلحأ ام ميرحتو «ةوبنلاو نعطلاو كرشلا نم نيكرشملا بهاذم فييزتب هركذ بقع

 .اكرشم سانلا رئاس ناكو ءادحوم ةمأ هدحو ناك هنألو هللا



 لحنلا ةروس ريسفت ا

 التت ةلططسطضسخططخانالل منام لال ط خطط واللا للخط خخملانا ااا مممممممممام طخ خط الاانا كاملا ملاكات اخ خض كالا نمل 01
 2 ااا

 متأو ةالصلا لضفأ انيبن ىلعو هيلع ميهاربإل لوألا فصولا وه اذه

 «ىلاعت هلل ههجو ملسم عيطم عضاخ ىأ هلل تناق هنأ :ىناثلا فصولاو «ميلستلا

 قحلل الئام هبلقو هسفن ىف ايقن ارهاط ىأ ,4 افينح» ناك هنأ :ثلاثلا فصولاو

 وهو : عبارلا فصولا «لطاببلا ىلإ فرحني ال قحلا ىلإ هسفن لكب اهجتم ىأ
 فصولا ,«نيكرشملا نم كي ملو» :لاق اذلو ؛كرشلا هنع فان ىبلس فصو

 . 4 099 ميقتسُم طارص ىَإ ةادهو ُهابتجا همعنأل اركاش :لاقف «ىباجيإ سماخلا

 ميهاربإ نيد ىلع مهنإ نولوقيو هتلم ىف هيلإ باستنالا نوعدي نيذلا ناك
 ركذ دقف هك ميهاربإ امأ ءاهب نورفكيو اهنوركتي مث هللا ةمعن نوفرعي «هتيفينحو
 # همعنأل اركاش  هلاعفأ لك قرغتستو ءهب طيحت ىتلا هلاح ىف ناك هنأ هناحبس

 ىلوألاب وهف ةليلقلا همعنأل مئاد ركش لاح تناك اذإو «ةلق عمج ةمعن عمج معنأو

 هيدهو هتلم ىف مهيبأك اونوكي نأ ىلإ ةوعد اذه ىفو «ةريثكلا ةغباسلا همعنأل ركاش

 .ةحمسلا هتيفينحو

 ةمأ اهب ناك ىتلا ةيئاسنإلا لئاضفلل هعمج نم ايلعلا تافصلا هذهب هنإو

 امك ءاليلخ ىلاعت هللا هافطصا همعنأل اركاشو ءافينح اتناق ناك هنأ نمو ءهدحو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛[ءاسنلا] 4 658 ًاليلَخ ميهاربإ هللا َدَخّتاَو ... ا :ىلاعت لاق
 قحلل قيرط ىلإ ميقتسم طارص ىلإ هادهو ءالسرم ايبن هافطصا ىأ 4 هابتجا »
 نيس يطارص اذه أَو :هناحبس لاق امك ىلاعت هللا طارص وهو «ميقتسم

 . [ماعنألا] < 2 ... هليبسس نع مكب قّرفَتف لبسلا اوعبتت الو هوعبتا

 لكب ىتأو «ىفو ىذلا وه هنأو «ةميركلا لاصقخلا هذه ةرمث نم هنإو
 .ةرخآلاو ايندلا ريخ ىلاعت هللا هاتأ تاعاطلا

 . 4 079 َنيحلاصلا نمل ةرخآلا يف هنو ةنسَح اينادلا يف هانيتآو » :ىلاعت لاقف

 هلك ريخلا ىه ةلضاف ةايح نم ايندلا رومأ اهيف نسحت ىتلا ةمعنلا ىه ةنسحلا

 نامرح دعب ء«دلولا هقزرف ةبيطلا ةنسحلا ةايحلا كلت ميهاربإ ىلاعت هللا ىطعأ دقو



 لحنلا ةروس ريسفت #4

 يا
 و 7 7

 ربكلا ىلع يل بهو يذأأ هلل دَمَحْلا ا :لاق امك «ربكلا ىلع الإ هبهي ملو :ليوط
 هدلو حبذب ءادفلاب ربتخاو «ةمعنلا ركشو «[ميهاربإ] 469 ... قاحسإو ليعامسإ

 رمعب هدمأو ةبعكلا ءانب ىف هقفوو ميظع حبذب نيملاعلا بر هادف مث ءايضار لبقف

 نسحو هرمع لاط نم سانلا ريخ»و «تاحلاصلا لمعو ريخلا ىف ناك هلك ليوط

 دقو «هدالوأ نم اوناك دقف هتايح ىف كلذب رعشو ءايبنألا ابأ هلعجو 0)2(2هلمع

 قاحسإ ةيرذ نمو «ىمألا ىمشاهلا ىبنلا هتيرذ نم ليعامسإ ناكف ةوبنلا ةلزنم اولان

 يف قدص ناَسل... 8 بلط امك هل هللا لعجو «ليئارسإ ىنب ءايبنأ ناك

 هيلإ بسنلاب نوزتعيو «هنولوتي تانايدلا لهأ لك ناكف «[ءارعشلا] 4 69نيرخآلا

 .همعنأل ًاركاش ناك هيلع ىلاعتو هناحبس اهمعنأ ىتلا معنلا عم هنأو

 ركذ #نيحلاّصلا نمل ةرخآلا يف ُهنِإو9 :ىلاعت لاقف هتايح تنسح كلذلو

 ملو ايندلا ىف هنم ناك امل ةجيتن هنأكو ءاتيإ ال ربخ هنأ ىلع نانملا نانحلا ميركلا كلذ

 نيسبيل كلذ ركذي ملو ءلضفلاو ّنَلا هل هللا نإو «ىلاعت هللا نم ءاطع هنأ ركذي

 مثركش ل ... » :مهركش ردق ىلع سانلا ىطعي ىلاعت هللا نأ ىلاعتو هناحبس

 هللا لضفب هلكو ايندلا لمع ةرمث ةرخآلا ريخخ نأو «[ميهاربإ] 4 © ... مكئديزأل

 .[فسوي] 4 69 نولكوتملا ِلكَوَيلف هيلع ... 9 هئاطعو

 مالو ةدكؤملا نإو «ةيمسالا ةلمجلاب نيحلاصلا نم ةرخآلا ىف هنأ دكأ دقو

 نيذلا نوبرقملا مه ةرخآلا ىف نوحلاصلاو «نيحلاصلا فص ىف هنأو ءديكوتتلا

 . ربكأ هللا نم ناوضرو مهنع ىضريو مهيلإ رظنيو ةنجلا ميعنب نوزوفي

 :ىلاعت لاق اذلو ؛ٌكَك دمحم هيلإ وعدي ام وه هك ميهاربإ هيلإ اعد ام نإو

 . 4 659 نيكرشملا نم ناك امو اينَح ميهاربإ هم علا نأ كِل اَنّيحْوأ مند

 نسح ثيدح اذه ىسيع وبأ لاقو «(57501) نمؤملل رمعلا لوط ىف ءاج ام - دهزلا :ىذمرتلا هجرخأ )١(

 .(؟؟؟ه) :قاقرلا :ىمرادلاو .(9١1هط9) نييرصبلا دنسم لوأ :دمحأو ؛ حيحص



 لحتلا ةروس ريسفت ااه

 7 لل 0
 جك

 مهرقي ىبنلاف «ميهاربإ ةيرذ نم مهنأب سانلا نور خافي اوناك نيكرشملا نإ
 مالسإلا نآل ِدكي ىبنلا عابتا ىلإ مهوعدي ىلاعت هللاو «ىبسنلا فرشلا اذه ىلع
 وه ىلاعت هللا ىحو نآرقلاو «هنيدو ميهاربإ ةلم وه ىمألا لَك ىبنلا هب ءاج ىذلا
 ِِكَع ىبنلا نودناعت ذإو ءنوكرشت ذإ متنأف «ميهاربإ ةلم عابتا ىلإ وعدي ىذلا
 ةماقإب مككسمتو «مالسلا هيلع هيلإ مكباستنا فرشب نورفكتو ميهاربإ نودناعت
 هلوقو ءانمأو سانلل ةباثم هّللا هلعجو « هاني ىذلا مارحلا هّللا تيبب مكزازتعاو عءهكست

 بجت ةينايب رومأ ةئ ةثالث هيف 4 اًهينَح مها هم عنا نأ كي انيَحْوأ مثل :ىلاعت
 :اهيلإ ةراشإلا

 « افينح ميهاربإ هلم عِبتا نأ كيِلِإ انيحوأ مث إ» :ىلاعت هلوق ىف لوألا رمألا

 نوزتعي ىذلا ميهاربإ عابتاب هللا نم ىحو وه كرشلا مدع نم هيلإ مكوعدي ام نأ هيف
 وهو «هوداعت الو ىعادلا اورفانت الف نوزتعتو نورخفت امم وه ىحولا كلذف هب

 فرحنم ريغ كرشلا نع لئام وهو ءاهعابتاب مكرخافم ىف اوريسف ميهاربإ ةلم ىلع

 . هيلإ
 ةلم عابتاب كَ هيبنل هللا ءاحيإ نأ اهادؤم نإف 4 مث ب ريبعتلا - ىناثلا رمألا

 ىتلا 4 مث »9 ةملك ىف ىدؤملا نأل ؛قبس ام لك نم ىلعأ مي ميهاربإب ومس وه ميهاربإ

 هل اعبات قلخلا ديس دمحم راص ىتح الع هنأ ميهاربإب رمألا امس هنأ ىخارتلا ديفت

 انديس ةبترمو نييبنلا متاخ ةبترم نيب ولعلاب ىونعم انه ىخارتلاف «هتلم ىف
 ىلإ راشأ ءاهلك ةيناسنإلا رخفو ناندع ىبن رخف دمحيم نكلو (ةهدج هنإو « ميهاربإ

 ىف هيلع فوطعملا ىخارتلا اهفصو لصأ ىف 4 مث نأل كلذ ديفت (امنإ)و
 ىلعأ فوطعملا نوكي ثيحب ةبترملا ولع ىف هنع هيخارت ىف تلمعتسا مث «نامزلا

 مالسلا هيلع ليلخلا بقانم ددع نأ دعب هنأكف «هيلع فطع ام الحم خمشأو ةبترم

 وهو «ةعفر دعبأو «ةبترم عفرأو اردق هلك كلذ نم ىلعأ وه ام انه اهو ىلاعت لاق

 ىحولاب هعابتاب رومأم ميهاربإ ةلم عبتم رشبلا ديس وه ىذلا ٌةكَو ىمألا ىبنلا نأ



 لحنلا 6 رويس ريسفت اب

 : لئلا

 ا رح

 ىبنلا بيصن نكل امهل ميظعت كلذ ىفف «ميظعلا ميركلا نآرقلا ىف كلذب هرمأ ولتم

 .ربكأو رفوأ ميظعتلا اذه نم ٌِكي

 انه (نأ) 4 ميهاربإ هلم عنا نأ كِيَلِإ انيَحَوَأظ :ىلاعت هلوق نأ  ثلاثلا رمألا
 ىهف ءانيحوأل ريسفت ميهاربإ ةلم عبتا ىلاعت هلوقف «ىحولا ىنعم نيبت ىأ «ةينايب

 . ميهاربإ ةلم عابتاب رمأ

 اذهو «نيكرشملا نم ناك امو » :ىلاعت هلوقب صنلا ىلاعت هللا متخ دقو

 هتأشن تقو نم اكرشم نكي مل ميهاربإ نأل ؛كرشلا عنم ىلع نيكرشملل ضيرحت

 . مالسلا هيلع ديدم ليوط كرابم رمع دعب ىفوت نأ ىلإ ايبص امالغ

 ةمكحلاب ةوعدلاو دوهيلا ىلإ ةراشالا

 : ىلاعت هللا لاق

 تدلل ث تكلا َلِيجاَمَكإ
 م7 م86يي ل رع -_ّ لا 3 و عدس »ام

 امِفةَميَفْلا موي مهيبركحيل كير نإ وهيفاوفلَتحا
 ميل يا 9 2 2 020 هو

 ٍةمُكلاب كير لِ َلِإ عدا يو َتوُمِلس هاا
 سوس س> عار 0 2 لس ل تحلل سس هس يناس حرس

 كير َّنإنسح | ىىتلايرُهْل ردحِو َةََسْلَأ َةظِعَوَمْلاَو

 © َنيسْمْمْلا لعوب نصوص ميكس
 هسا | 1س عي حد راس 22 ركل سم حر حم سس حال
 متربص نيل و -هيرتبؤوعام لْثِمِباَوماعف متِبفاعْنِإَو

 جهيم ل لع» ساس ا جمر قاطو هر #آ - فرس هل

 2 اب ِإ «زربصاموريصأو يول -تبربدّصلل ريخوهل
 1 ور هو له # 38 ب ٠ 2 2 0 2 م

 نوركحممِياَّمُم قيض ىف ف لتالو مهّيلع نحن الَو

 توُنِْحن مهَنيِذلوأوقتأ َنيِذْلا عم هَلأَذإ 7



 را برسل

 نوفرعي ةمعنلاب مهرفكو مهدانعو «مهرفك نم نيكرشملا لاح ىلاعت هللا نيب
 «ةمعنلا راكنإو رفكلا ىف مهنولثامي نيذلا ىلإ هناحبس راشأ ءاهنوركني مث هللا ةمعن

 دقو ءاونمآ نيذلل اضغب سانلا دشأ نوكرشملاو مهف دوهيلا مهو «نورفكي مهو

 ةدابعلل هدارفإو هميرحتب اوصتخا نيذلا مهنأل ؛تبسلا مويب مهيلإ هناحبس راشأ

 هلبقتسي ام نايب ىلإو ةلئامملا هذه ىلإ ةراشإ نيكرشملا ركذ ىفو «هيف ديصلا ميرحتو

 كلبق نم ربص امك مهل ربطصتلف هعم نيكرشملا مايأك مهنم امايأ هل نأو ٌةِْكلَي ىبنلا

 :ىلاعت لوقي .مويلا ىتح لسرلا نم

 . « هيف اوُقلَتَحا َنيِذّلا ىلع تسلا لعج اَمّنِإط

 ىأ «هيف اوفلتخا نيذلل ةايحلا نوكش ةلوازم نم مهل اعنام تبسلا ريص ىأ

 ءاونمؤيو قحلل اونعذي مل نم مهيف نأ ةرامأ فالتخالاو «هيف اوفلتخا نيذلا دوهيلل

 قحلل ناعذإ ريغ نم لوقلاب مهتنسلأ نوولي نيذلا ناك فالتخالا ناك ثيح هنإف

 . ىحالت الو عزانت الو نئمطتو رقت سوفنلا لعجي ناميإلا نإف «ناميإلاو

 مويف «هيف كمسلا ةرثكب هللا مهالتباو ءتبسلا موي ىف ديصلا نم اوعنم
 نع مهلتساو 9 :ىلاعت لاق امك «مهيتأي ال نوتبسي ال مويو ء«ديصلا مهيتأي نوتبسي
 اًعرش مهتبس موي مهئاتيح مهيتأت ذِإ تبَسلا يف نودعي ْذإ رحبلا ةرضاح تناك يتلا ةيرقلا

 نمف [فارعألا] 4 09 َنوُقُّسُفَي اوُناَك مب مهولبن كلَذك مهيتأت ال نوتبسي ال موي
 ةدصتقم َُمَأ مهنم ... 8 :مهيف ىلاعت هللا لاق امك «نوليلق مهو ءالبلا ىلع ربص
 مهدرمت ىف اوفلتخاو اودرمت نوريثكو [ةدئاملا] © 63 َنوُلَمَعَي ام ءاَس مهنم ريثكو

 اهوذخأيل مهتبس موي ىف كمسلا اهيلإ ىوأي تاونق حتفو ةليحلا لمعأ نم مهنمف

 .لياحتلا ةلواحم ريغ نم عطي ملو ءايلك درمت نم مهنمو «نوتبسي ال موي

 لياحتمو «هيلع درمتمو «هّللا ءالتبال رباص نيب تبسلا موي ىف مهفالتخا اذه

 نوذخأي نيذلا ةيداملا دوهيلا عئابط عم قفتمو هتاذ ىف لوقعم وهو هللا عدخي امنأك

 .هميمصو هبابل ىف قحلاب نورفكيو «لمعلاو لوقلا نم رهاظب ماكحألا
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 ملل
  7كا ١

 يب

 دارفنالا موي نوكي نأب ىسوم مهرمأ امدنع ناك مهفالتخا نإ ليق دقو

 ىف ىوري «تبسلا موي نوكي نأ الإ اوبأف ةعمجلا موي ديصلا نع عانتمالاو ةدابعلل

 موي نوقباسلا نورخآلا نحن» :لاق كو هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع نيحيحصلا

 اوفلتخاف مهيلع ضرف ىذلا مهموي اذه مث ءانلبق نم باتكلا اوتوأ مهنأ ديب ةمايقلا

 ليمن انإو «20(دغ دعب ىراصنلاو ادغ دوهيلا ؛عبت هيف انل سانلاف هللا انادهف «هيف

 .ةنسلا فلاخن الو هللا ى

 دوجولا برو دمحم برو ءاينلا بر كلا نو 43ش يف وام اا

 «نيلصافلا ريخ وهو لصفي ىأ 4 مكحيل ظو «نإ ربخ ىف (ماللا) « ,4 مكحيل )

 هملعل لصيفلا وه همكحف ءطيحم ملاع ىلع ةلالدلل ماقملا اذه ىف « كبر 8 ركذو

 اميف 00 8 هيف ىلاعتو هناحبس لاق مكحلا عوضومو ءاملع ءىش لكب هتطاحإو هتردقو

 افالتخا اوفلتخا دقف «ماع لكشب هيف نوفلتخي اوناك ام ىأ .4 نوفلتخي هيف اوناك

 نيرسفم ىأ 2 (ميشورف) نيب اوفلتحاو 4 لجعلا ةدابع ىف اوفلتخاف ءاريثك

 الو «.ءايبنألا نم هدعب ءاج نمو ىسوم ىلع اوفلتخاو «نيضوفمو «نييقودصو

 .ىلاعت هللا ةمحر نع نوديعب مهو «نيفلتخم نولازي

 لاح ىف لوقلا لصفو .مهدانع ىلإ راشأو «دوهيلا لاح ركذ نأ دعب

 غيلبتلاب فّلكم وهف ءاولأي ال هتوعد ىف رمتسي نأ هلوسر هللا رمأ مهئاذيإو نيكرشملا

 :هتردق تلاعت لاقف «نيئوانملا ةأوانم نكت امهم

 نإ نس يه يتلا ملدا ةنسَحْا ةظعوملاو ةملكحلاب كَ ليبس نإ عا )
 . 4 012 نيدتهملاب ملعأ وهو هليبس نع لض نمب ملعأ وه كبر

 ءءاحطبلا عوبر هتوعد تكتمعو هتريشع رذنأ نأ دعب هبر رمأب للك ىبنلا عدص

 هذه رسمأ نوفرعتي سانلا راصو « ةيبرعلا ةريزجلا ضرأ ىف اهؤادصأ تبواجتو

 ةعمجلا مويل ةمألا هذه ةياده -ةعمجلا :ملسمو «(871) ةعمجلا ضرف - ةعمجلا :ىراخبلا هاور )١(

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )١51(:
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 ا رح

 نع مهتنتفو ءافعضلا تذآ ةوق نم تيتوأ امم لكب ةئوانم شيرق تدرجتو «ةوعدلا
 كلذ فعضي لهف «هئيقيل ةيامحو هنيدب ارارف رجاه نم ةشبحلا ىلإ رجاهو مهنيد
 رمتسي هنإ لب «ةمكحلا دح نع كلذ هجرخي لهو ء«ناميإلاو قحلا ةوقب هئادن نم

 هجرخي الو ةظعوملاو ةمكح لاب هتوعد ىف رمتسي نأب هللا رمأ ءاج اذلو ؛ادشرم ايداه

 ةظعوملاو ةمكحلاب كبَر ليبس ىلإ عدا :ىلاعت لاقف .ةمكحلا ريغ ىلإ نولعفي ام

 هللا ليبسو «كبر ليبس ىلإ هتيادهو هلبس اعبتمو كبر ةلاسر اغلبم عدا 4 ةنسحلا

 وهو لب تمأ الو اهيف جوع ال ىتلا هتعيرشو ديحوتلا وهو ميقتسملا طارصلا وه
 ىذلا مكحملا لوقلا ىه ةمكحلاو «ةظعوملاو ةمكحلاب دشرملا ىداهلا قحلا ليبس

 برضو ءربعلا نايب ىه ةظعوملاو «عطاقلا ناهربلاو ىداهلا ليلدلا ىلع لمتشي
 اذه لمشت ةظعوملاو «سانلل تعسو ىتلا تالثملا ىهو «نيضاملل عقو امب لاثمألا

 اوضرعأ نإ مهب لزنت ىتلا راضملاو «هللا ةوعد ةباجإ ىف مهعفانم نايب لمشتو

 .ليبسلا ءاوس نع اولضو

 ال ىتلا ديحوتلا ىلع ةلدألا ركذ ةمكحلا نأ ةظعوملاو ةمكحلا نيب قرفلا نايبو

 بقاوع ركذ ةظعوملاو «هتامدقمو ليلدلا نوكردي نيذلا نودشارلا الإ اهمهفي
 دق ميركلا نآرقلاو «نيلضملا نيلاضلاب تعقو ىتلا ةيضاملا ثداوحلا نم لالضلا

 تاومسلا قلخت نم نوكلا ىف هللا تايآ نايب هيفف ءةظعوملاو ةمكحلا ىلع لمتشا

 قلفو تابنلا تابنإو ءاملا لازنإو هرمأب تارخسملا موجنلاو رمقلاو سمشلاو ضرألاو
 ةاصعلاب لزن امو ةقباسلا ممألا صصق هيفو «ةمكحلا نم هلك اذهف «ىونلاو بحجلا

 ضعب لاق اذلو ؛ةنسحلا ةظعوملا نم اذهو «ةيتانع رصرص حيرو لازلزو فسخ نم
 تفصوو ءاهيلع لمتشي هنأل نآرقلا 4 ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب ف نيرسفملا

 اهنسحأو «سفنلا ىلع اهلهسأ لوسرلا ريختي وأ ءاهلوبق ةلوهسل ةنسحلاب ةظعوملا

 .داشرلا ليبس ىلإ ىداهلا هللا قحلل اليصوت

 نسحأ ىه ىتلاب مهلداجي نأو ةظعوملاو ةمكحلاب مهوعدي نأ هناحبس ه

 ىف نسحأ ىه ىتلا ةقيرطلاب ىأ .4 نَسَحَأ يه يّلاب مهلداَجَو ط 08 لاقف
 نكي ال بيرقت نكي مل نإف «بيرقتف عانقإ نكي مل نإف «عانقإلا ىلإ ليصوتلا
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 نإو بضغ ريغ ىفو «هونشاخ نإو ةنشاخم ريغ ىف قحلا مهل نيبي وهف ءريفنت
 مهيتأي لب ءنوبحي ال امب مهؤجفي الف ىدهي نكلو بضغي ال ىبنلاف «هوبضاغ

 الو «قلخ وأ لوق ىف ايفاج نوكي الو ءالطاب نكي مل مادام نوبحي امم قحلاب
 انهاذنم نوكي نأ ريغ نم «ةدوملا ىداب ادودو نوكي لب «ةظلغلا ىداب اظيلغ نوكي

 ول اودَو 9 :ىلاعت لاق امك قحلا ىف انهادم نوكي نأ نودوي نيكرشملا نإف «قح ىف

 . [ملقلا] < 5 َنونهدَيف نهدت

 . 4 نيدتهملاب ملأ وهو هليبس نع ّلّض نمب مَلعَأ وه كبر نإ
 ةدوملاب لب ةبضاغم ريغ نم ةوعدلا ىف دهجلا ةياغ لذبي نأب هيبن هللا رمأ

 .ةمصاخم الو ةنحاشم ريغ نم ةلداجملاو «لمعلاو لوقلا ىف قفرلاو ةئيالملاو

 نإف مهناميإ دكأتي كلذب هنأ نظي الو «بناج ىف وهو «بناج ىف نونوكي ثيحب

 :لاق اذلو ؛ةيادهلا هيلع سيلو «غيلبتلا هيلعو «ىدتهملا مهنمو «لضي نم مهنم

 وه كبر نإ :ةيآلا هذه ىف لاقو «[دعرلا] 4 © ... ُعالَبْلا َكْيَلع امّنِإَف ... »

 نع باوج هنأك ىماسلا صنلا اذه «َنيِدَمهمْلاب ملعأ وهو هليبس نع ّلَّض نمب مَلع
 ىه ىتلاب لدحلاو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب ةوعدلا دعبأ :لوقلا ىف ردقم ماهفتسا

 لالضلا هيلع بتك نم مهيف :هناحبس باجأف :«؟ةلاحم ال ناميإلا نوكي نسحأ

 . ىدتهملا مهيفو

 لض نمب مّلعَأإل دوجولاو ناسنإلا بر هنأل ءىش لك ملعي ىذلا 4 كبَر نإ

 . 4 نيدتهملاب مَلعَأ وهو إ) لضف لغوأو ةلالضلا ليبس كلس نمب ىأ 04 هليبس نع
 هللا ملع نيب ةلضافم ال هنأل ؛هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفأ نإ :لوقنو

 ملعلا تاجرد ىصقأ غلب هملع نأ ليضفتلا لعفأ نم دصقي ىذلا امنإو ءدحأ ملعو

 .هناحبس هملع قوف ملع الف

 هللا مهاده نيذلا نعو .# لض# ءلعفلاب نيلاضلا نع ربعي هنأ ظحاليو
 ءاهل ضراع ثداح ةرطفلل فلاخم لالضلا نأ ىلإ ةراشإلل ؛ 4 نيدَمهمْلاِب ا ىلاعت
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 0000 ا 0.
 اا حل

 فصولاب اهنع ربع اذلو «ةرطفلا ىهف ةيادهلا امأو «ىضاملا لعفلاب هنع ربع اذلو
 . 4 نيدتهملاب مّلعَأ وهو )» :لاقف «ماودلا ىلع لدي ىذلا

 لاقف اودتعا نإ باقع نوكي لب «ةبضاغم نوكت ال ةياده نكت مل اذإو

 : ىلاعت

 ١ نيرباّصلل َريَخ َوهَل متربص نعلو هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف متبقاع نإو 059 4 .
 ءاهنم ةريخآلا تايآلا ثالث نإ ليقو ءاهلك ةيكم لحنلا ةروس ةروسلا هذه

 مل نيملسملا نأل ؛هبشأ تايندملاب ىهو «تايندم اهنايلت ناتللاو ةيآلا هذه ىهو

 هلوق ىف لاتقلاب مهل نذأ نأ دعبو «ةرجهلا دعب الإ باقعلا ىلع ةردقلا اوكلمي

 اوجرخأ نيدّلا 29 ٌريِدَقَل مهرصت ىلع للا َنِإو اوُملَظ مُهّنَأب نوُلتاَي نيذّلل نذَأط» : ىلاعت

 تدل سعب مهعمب اا هل ل اولا اوف أح رغب هيا نم
 هلا نإ ةررصني نم ُهّللا كرصنيَلو اريك هللا مسا اهيف ٌركذُي دجاسمو تاولصو عيبو عماوص

 .[جحلا] 4 9 زيِزَع يرق

 ةردقلا مهل تناك ذإ ؛عضوم باقعلل نوكي لاتقلاب نذإلاو ةرجهلا دعبف

 ىف مكومجاهو «مكناميإ ىلع مكوذآ ىأ متبقوع نإو ءاذه ىلع ةيآلا ىنعم نوكيو

 لثمب مهوبقاعف هوذآ ءاذيإ ىلع مكقح مهنم اوذخأت نأ متدرأ وأ «مكلاومأو مكرايد

 مل مهنم ناك امف «ةيظفللا ةلكاشملا ليبق نم وه اباقع مكلعف ةيمستو ءمكوذآ ام

 ليبق نم ءادتعالا در ىمس امك مكيلع هب اودتعا ءادتبا ءاذيإ ناك لب اباقع نكي

 ام لثمب هيلع اودَمعاَف مكيلع ئدتعا نَمَف ... » :ىلاعت هلوق ىف ةيظفللا ةلكاشملا
 عفد ناك امف [ةرقبلا] « 659 َنيِقَُّمْلا عم هللا نأ اوُمَلعاو للا اوَقَّناَو مكيلع ئدتعا
 .افاصتنا ءادتعالا عفد ناك امنإ ءادتعا ءادتعالا

 ريح هنأب ىلاعت هللا مسقأ دقو «لاحلا هذه ىف ربصلا عضوم امو

 الو ءاسنلا لتقي الو «حيرج ىلع زهجي ال هنأ ىف هعضوم نإ :لوقنو .4 نيرباصلل

 الو تامرحلا اوكهتني الو «لاتقلاب مهوردابي الأ ىفو «ةليضفلا كهتنت الو «ةيرذلا
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 ل حش

 نب ةزمح ءادهشلا ديس لتق دحأ ةوزغ ىف هنأ ىور «نولثمي امك ىلتقلاب اولثمي

 . .دحأ موي نيملسملاب اولثم نيكرشملا نأ ةريسلا ىف ةاورلا ركذ دقو «بلطملا دبع

 مع ةزمح ىتح هب اولثم الإ اذحأ اوكرت ام ءمهريكاذم اوعطقو «مهنوطب اورقب
 نئل هب فلحأ ىذلاو امأ» :لاقف «نطبلا روقبم هآرف «هب اولثم دقف ّةِْدَلَك هللا لوسر

 . ةلثملا نع ىهنلاب رمأ نكلو ,«كناكم نيعبسب نلثمأل مهب هللا ىنرفظأ

 مهيلع نوضرعي نوملسملا مهنم نكحمت اذإ هنأ ىف اضيأ ربصلا عضومو

 لبج نب ذاعم لسرأ امدنع هلك ىبنلا لاق امك «لاتقلا لبق هنوضرعي امك «مالسإلا

 مهيلع ضرعت ىتح مهلتاقت ال» :هدرفمب لك نميلا ىلإ بلاط ىبأ نب ىلعو
 اوملسي مل نإف ؛مهئارقف ىلع اهدرو ةقدص مهئاينغأ نم ذخف اوملسأ نإف «مالسإلا

 نإف الجر مكنم اولتقي ىتح مهولتاقت الف مكولتاق نإف ؛مكولتاقي ىتح مهولتاقت الف
 . «هللا الإ هلإ ال اولوقت نأ اذه نم اريخ ناك امأ :مهل اولوقف ءالجر مكنم اولتق

 نيكرشملا ىذأ لمحت ىف لب داهجلا ىف سيل عضوم هل ناك ربصلا نأ ىرنو

 فيكف ةيكم تناك اذإ امأ «ةيندم ثالثلا تايآلا تناك اذإ اذه ءاودتهي نأ ىسع

 نورفي اوناك لب ةوق مهل نكي مل نوملسملاو ؛هلثم باقعب باقعلا ةلدابم نوكي

 نئمطم هبلقو هركي نم مهنمو انايحأ ىذألا غلبأ نيلمحتمو انايحأ نيرجاهم مهنيدب
 ناك لب «نيفعضتسم اعيمج اونوكي مل نيملسملا نأ كلذ نع باوجلاو «ناميإلاب

 امدنع هنإف بلطملا دبع نب ةزمحو باطخلا نب رمعك «نيردان اوناك نإو ءايوقأ مهيف

 نم لجر هيف ناك هنإ ىتح هيف ناك نم لكب لكنو «تيبلا ىلإ بهذ رمع ملسأ

 دارأو هيلع سلجو ءهعرصو رمع هيلإ ءاجف قيدصلا ركب ايأ ىذآ دق ناك نيكرشملا

 امك هيلع كراب وهو اليبس رمع ىلإ اوعاطتسا امف نيكرشملاب ثاغتساف هينيع اقفي نأ
 .اقالمع ةماقلا ديدم مسجلا ىوق ناكو «لحفلا كربي

 الإ ةيفخ نورجاهي نوملسملا ناك :رمع ةرجه ىف بلاط ىبأ نب ىلع لوقيو

 مغرأو ءهوجولا هذه تهاش :ىدانو هتزنع دشو هتمأل سبل رجاه امدنع هنإف رمع



 : ههه
2 

 ىنقليلف هتأرما لمرتو هدلو متييو «همأ هلكثت نأ مكنم دارأ نم «سطاغملا هذه هللا

 .ىداولا اذه ءارو

 لدب اوقاذ الإو ءهلاثمأو ةزمح نم اولاني نأ نوعيطتسي اوناك مهنأ نظأ امو

 ببسلا ؟كلذ ببس ام نكلو «نيرباصلل اريخ ناك ربصلا نكلو ءاسؤكأ سأكلا

 : نارمأ

 «ةديدشلل هللا مهرخدا دق ةردان ةلق اوناك ءايوقألا ءالؤه نأ لوألا رمألا

 عامتسالا نع مهب ةكم تلغشلو «مهئاذيإ ىف اوغلبأو مهيلع اوفئاكتل اولسرتسا ولو

 . هلع ىبنلا ةوعدل

 ريثيل ةرباصملاب ةبلاغملا تناك لب نحي مل ةوقلاب ةبلاغملا تقو نأ  ىناثلا رمألا

 ناك هلع ىبنلاو ءانايحأ ثدحي ناك امك تاءورملا ىوذ بولق ىذآلا ىلع ربصلا

 ىف سانلا لخديل هتبيه ضرفي مل هنكلو ؛ءالؤه لك نم هتبيهو هصخش ىف ىوقأ
 .نيبايه ريغ نيراتخم مالسإلا

 4 نيرباّصلل ٌريَخ َوُهَل متربص نتلو إف :لاقف ربصلا هيلإ ىلاعت هللا ببح دقو
 ىف ةعقاولا مسقلا (مال) بو «هيلع ةلادلا ماللاو «مسقلاب الوأ هناحبس هدكأف

 ربصلا نأ ىلع ةلالدلل رامضإلا عضوم ىف راهظإلابو «(وه) ريمضلابو «هباوج

 .نوربصي نمل هتاذ ىف ريخ

 نيكرشملا نم هاقلي اميفو ءهتوعد ىفو هرومأ ةماع ىف َِِلَي ىبنلا رمأ دقو
 امم قّيَض يف كت الو مِهّيَلع نزحت الو هّللاب الإ كربص امو ربصاو !» :ىلاعت لاقف

 :رومأ ةثالثب ىلاعت هللا هرمأ

 لمحت ِهكَي ىبنلا ىفو سفنلا طبض سانلا ىف ربصلاو ءربصلا لوألا رمآلا

 ىأ .4هللاب الإ كَّرَبص امو » فيلكتلاب اضرو نئمطم بلقو «بيحر ردصب ىذألا
 .ريصنلا معنو نوعلا معن وهو هنوعو هقيفوتب الإ



 لحنلا ةروس ريسفت /.

 رح 0 لل
 از رسل

 الف ... 8 نيرفاكلا رفكو نينمؤملا بيصي ام ىلع نزحي الأ  ىناثلا رمألا

 .[رطاف] # (2 ... تارسح مهيلع كسفن بهذت

 ءىجي ام لك لمح بجوت ةلاسرلاف مهركمب هردص قيضي الأ  ثلاثلا رمألا

 ىف رثأ ىأ رثأ ءمهركمل نأ نظي نأب نوركمي امب هردص قبضو «ةوعدلا ليبس ىف
 .هرمأ ىلع بلاغ هللاف «هتوعد

 . امئاد نينمؤملا عم هنأب هتاملك تلاعت هلوقب ةروسلا ىلاعت هللا متخخو

 . < 052 توبسحم مه َنيِذْلاَو اوَقَثا نيذّلا عم هللا نإ

 ةياقو هللا بضغ نيبو مهنيب اولعجو «ىوقت مهبولق تألتما نيذلا عم هللا نإ

 ىلو هللاو «ةرخآلاو ايندلا ىف مهل ةزعلابو رصنلابو دييأتلابو ةيماسلا ةبحصلاب

 . نيْنِمّؤملا

 از ميزت خذ اج داع اع جام أذ اء



 دقو «ةيآ ةئامو ةرشع ىدحإ ١١١ اهتايآ ددعو «ةيكم ةروس ءارسإلا ةروس

 حورلا نع كتولأسيو » : ىلاعت هلوق ىهو ةنيدملاب اهتايآ ضعب تلزن ةيكم اهنإ : ليق

 اوداَك نإوظ : ىلاعت هلوقو © 62 اليلق الإ معلا نم مغيتوُأ امو يبو ِرمَأ نم حور لق

 هلوق ىلإ 4 6 اليل َكوُدْحنَأل اذ ريع انيلَع يرَفَتل كي انّيحوَأ يدا نع كنسي

 هلوق كلذكو 69 اقوهَز َناَك لطابا نإ لالا ىهََو حلا ءاَج لقو ل: ىلاعت

 هلثمب نوتأي ال نآرقلا اذه لثمب اوُنأي نأ ىلع نجْلاَو سنإلا تعَممجا ني لقط : ىلاعت

 . 4 62 اريهَظ ضْعَبل مهضعب ناك ولو

 هلوق ىف جارعملا ىلإ ةراشإلاو ءارسإلا ربخ ركذب ةميركلا ةروسلا تئدتبا دقو

 يللا اصقألا دجسملا ىَإ مارحلا دسم نم اليل هدْبعب ئرسأ يذلا َناَحس ) : ىلاعت

 ةكم لهأ نأ هناحبس ركذو 4« (9) ريصبلا عيمّسلا َوْه هن انتايآ نم هيرئل هلوح اَنْكَراَب

 .حون عم هللا مهلمح نم ةيرذ مه مهريغو سدقملا تيبو

 ىلوألا ىفف «ضرألا ىف اودسفي نأ ليئارسإ ىنبل ىضق هنأ هناحبس نيب مث

 ىلاعت هللا لعجي مث «رايدلا لالخ اوساجف ديدش سأب ىلوأ اموق مهل هللا ثعبي

 لاومأب نينمؤملا هللا دمأو «مهيلع ةركلا در نم لكي دمحم عابتأ نم ناميإلا لهأل

 دجسملا نولخدي مهداسف نم ةرخآلا ةرملا دعو ءاج اذإف ءاريفن رثكأ مهلعجو نينبو

 اوؤوسَيل .. ٍِظ : ىلاعت هلوقب نينمؤملا هناحبس بطاخو «ةرم لوأ هولخد امك

 ريشيو © () اريبتت اولع ام اوربت رم لوأ هولخد امك دجسَملا اوُلْخَدَيلو مكهوجو

 تحلص اوحلص نإ مهنأو ؛نيملسملا لاوحأ داسف كلذ ببس نأ ىلإ هناحبس

 نيرفاكلل منهج انعَجو انذع مدع و مكسب نأ مكر سع» لوقيف «هرومألا



 عا ارسإلا ةروس ريسفت اهب

 مم 000100 ل
 َّط 0

 ذإ» نآرقلا كرت ىلإ عجرت نيملسملا ةراسخ نأ ىلإ هناحبس ريشيو 4 2) اريصح
 ارجأ مهل نأ تاَحلاّصلا َنوُلمعي ندا نينمؤملا رشي موُفَأ يه م يَأل يده نآرقلا اذه

 لاوحأ نيبو 02# امي ندع ْمُهَل اند ةرخآلاب َنوُسْوي ال نيدلا اأو () اريك

 . 4 9 ًالوجع ناسنإلا تاكو ٍرْيخْلاِب هءاعد ٌرشلاب ناسنإلا عديو  :لاقف ناسنإلا

 نم الضف اوغتبيل راهنلاو ليللا قلاخ هنأب كردملا نمؤملا هناحبس هللا رّكذيو

 نأو «باسحلا 1 سانلا ىلاعت هللا "| ركذيو «باسحلاو نينسلا ددع اوملعيلو معبر
 مو ساس يام

 مان م يام

 .« ئرخأ دزو رز رت الو اهيلع لص امنإف 2 نمو هسفنل

 مهتلوج ىف ليئارسإ ىنب مامأ نيملسملا فعضو ممألا كاله نأ هناحبس نيبيو

 اًهيف اوقّسَفَف اهيفرتم انرمَأ ةّيرق كلهن نأ اندرأ اذِإو : ىخارتلاو فرتلا هببس ةريخألا

 هتنس كلذ دعب ىلاعتو هناحبس هللا نيبو 4 9 اريمدت اهاَنرمدَف لوَقلا اهيَلع قحف

 ديري ناك نم ا نأ هناحبس ررقيو «هناحبس هللا مهكلهأ نيذلا ةيضاملا نورقلا ىف

 وهو اهيعس اهل ئعسو ةرخآلا دارأ نمو 9 4 ديرت نمل ءاشن اَم اهيف هل انلَجع ةلجاعلا
 ناك امو كبر ءاطع نم ءالؤهو ءالؤه دمن ًالك 9 اروكشمم مهيعس ناك كتلوأف نمؤم

 ربكأو تاجرد ربكأ ةرخآللو ضعب ىلع مهضعب انلضف فيك رظنا 6:) اررظحم كّبر ءاطع
 . 4 الوُذَحُم امومذم دعقتف ظ هللا عم هللا ريغ ةدابع نع هناحبس ىهنو 4 69 اليضفت

 نيدلاولابو هايإ الإ اودبعت لأ كبر ىضقو » :ارمأ ىلاعتو هناحبس انرمأيو
 مهل لّقو امهرهنت الو فأ امهّل لقت الف امهالك وأ امهدحأ ربكلا كدنع نغليي اَمِإ اناسحإ

 ينايبر امك امهمحرا ْبَر لقو ةمحّرلا نم للا حانج امهل ضفخاو 75 اميرك الوق
 «لاملا قافنإ ىف طسوتلابو ءاهلك ةبارقلاب ىلاعتو هناحبس ىصوي مث .4 03 اريغص

 «نازيملاو ليكلاب ءافولابو دهعلاب ءافولاب هناحبس رمأيو .هدشأ غلبي ىتح نسحأ ىه



 عارسإلا ةروس ريسفت اا
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 ا بحل

 هب هل ملع ال ام ناسنإلا ْفْقَي الأ :نأ هناحبس رمأو 4 اليوأَت نسحأو ريح كلذ 9
 هنع ناك ككلوُأ لك داؤفلاو رصبلاو عمُسلا نإ © ٠ ءملعلا ىلإ ليبس ال ام وأ

 . 4 الوؤسُم

 ٍضرألا يف شمت الو  ءهنم سانلا رفني ال ىتح ةقايللاو بدألا ناسنإلا ملعيو

 عمتجملا ىف هل كلذ نإو « 69 ًالوُط لابجلا ْعْلبت نلو ضرألا قرخت نأ َكّنِإ احرُم
 .ةعامجلا لاصوأل ةعطقم ةهوركم ةئيس بقاوع

 ىف ةيلهاجلا لهأ تاداعب ددنيو ءرخآ هلإ هللا عم نوكي نأ نع هناحبس ىهنيو

 الَوَق َنوُلوَقَتل مكن اناَنِإ ةكئالملا نم َدَحّتاو َنيِدبْلاب مكبر مكافصَأقَأ  تانبلل مهتيها رك

 هنكلو سانلا ركذتيل نآرقلا ىف هناحبس هفيرصت ىلاعت هللا نيب دقو # 60 اميظع

 رفن ةجحلا تحضو املك دناعملا لطبملاو «قحلا ةوق هيف نوري مهنأل ؛اروفن مهديزي
 هناحبس هوعزانل نولوقي امك ةهلآ هعم ناك ول هنأ هناحبس نيبي مث «ىدتها امو

 .نوكلا دسفيف هشرع ىف ىلاعتو

 نآرقلا ةياده هناحبس نيب مث ءهل دوجولا ىف ام لك حيبست هناحبس ركذ مث

 اباجح ةرخآلاب نونمؤي ال نيا نيبو كنيب انلعج نآرقلا تأرق اذإو اف :سانلا لالضو

 يف كبر تركذ اذإو ارقو مهناذآ يفو هوهقفي نأ ةنكأ مهبوُلُق ىلع انلعجَو (62) اروتسُم

 كِيَلإ نوعمتسي ذإ هب نوعمتسي امب مّلعَأ نحن 65) اروفن مهرابدأ ىلع اوُلو هدحو نآرقلا

 كل اوبرض فيك رظنا 9 اروحسُم الجر أل وعن نإ َنوُملاَظلا لوقي ذإ ئوجن مه ذإو

 وه قحلا نع مهلغشي ىذلا رمألا نإو 4 62 ًاليبس نوعيطتسي الق اوُلَضَف لاغمألا

 ,4 اديدج اَْلَح َنوُنوعبمل نأ اناَقرو اماظع انك اذئأ » :نولوقي مهف ثعبلاب مهرفك

 امم اَقلَخ وأ (2) اديدح وأ ةراجح اونوُك لق :لوقيف ءالؤه مالك ىلاعت هللا دريف

 كيلإ نوضفنيسف ةرَم لأ مكرطف يذلا لق انديعي نم َنوُلوُقَيَسَف مكرودّص يف ربك
 . 4 (©9 اييرَق نوكي نأ ئسع لق وه ئتم نولوقيو مهسوءر

 نإ مكب ملعأ مكبر نإو «مهنيب ناطيشلا غزن نم هلك اذه نأ هناحبس نيبو

 نيب دقو ءاليكو مهيلع (دمحم اي) كانلسرأ امو .مكبذعي اشي نإو مكمحري أشي
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 هناحبس نيبيو «ارويز دواد هللا ىتآو «ضعب ىلع نييبنلا ضعب لّضف هنأ هناحبس

 كلو » :هتاملك تلاعت لوقيف نينمؤملا فصيو ءرضلا فشك نع ناثوألا زجع

 نإ هَاَدَعَدوُفاَحَيو همم وَُْيو برأ مهن ةفيسؤا مهو دوف نوُعَي نذل
 . 4 69 اًروذَحُم ناك كبر باَدع

 لوقيف ءاهبر رمأ نع تقسف ىتلا ىرقلاب لاثمألا ىلاعت هللا برضيو

 ناك اديدّش اًباَذَع اَهوُبدَعَم وأ ةمايقلا موي لبق اهوُكلَهَم نحن لإ ةيََق نم نو » :هناحبس

 . 4 620 اروطسُم باتكلا يف كلذ
 لسرن نأ اًنعنم امو 9 :هناحبس لوقيف «نآرقلا لدب ةيسح تايآ نوكرشملا بلط

 تايآلاب لسرن امو اهب اوُمَلَظَف ةرصبم ََقاَنلا دوُمَت انيتآو َنوُلَوَألا اهب بدك نأ الإ تاّيآلاب

 ةّشف الإ كاَيَرَأ يلا اًيؤّرلا اَنلَعَج امو ساّئلاب طاَحأ كبَر نإ كل انف ذإو 9 اًميِوْحَت ذل
 . 4 © اريبك اناَيعط الإ مهديزي اَمَف مهفوَحَتو نآرقلا يف َةَنوُعْلمْلا ةرجّشلاو سائل

 دوجسلاب رمألاب مدآ ميركت ركذيو نيوكتلاو قلخلا ةصق ىلإ هناحبس ريشي مث

 نم ززفتساو ظ كلمي ام ىصقأ لذبي نأب هناحبس هرمأيو «سيلبإ فقومو «هل

 دالوألاو لاومألا يف مهُكراَشَو كلجرو كليخب مِهِيَلَع بلجأو كتوصب مهنم تمطتسا

 سيل نينمؤملا هدابع نأ هناحبس نيبو 653# ارورغ ذل ناَطيَشلا مهدعي امو مهدعو

 .اليكو كبرب ىفكو «ناطلس مهيلع ناطيشلل

 اذإف ءهب نوثيغتسي ذإ رضلا فشكو رحبلاو ربلا ىف همعن هناحبس نيب مث

 .اروفك ناسنإلا ناكو اوضرعأ مهنع رضلا فشك

 لسري وأ ِربْلا بناج مكب فسْخي نأ متم :ةرهاقلا هتردق ىلإ هناحبس راشأو

 لسوف رش ران هيف مكدمعي نأ شمأمأ 9 اليجو مل ارد الث صاح مكي

 ىأ 4 ©9 اعيبت هب اَنيلَع مكل اودجت ال مث مثرفك امب مُكَفِرْعَيف حيرلا َنَم اًفِصاَق ْمُكَيَلَع

 نم ذأ ركذو أ ينس ىلاعت هللا ميركت كل دسب رك دقو .«مكل رصتني ابلاطم

 كيلوأف هنيميب هباتك يتوأ ْنَمُف مهماّمإِب سانأ َّلُك وعدن موي » ءاوثعبي نأ مهميركت



 عارسإلا ةروس ريسفت #0
 0 للملا 0019

 ل بحل

 ىَمْعَأ ةرخآلا يف َرُهَف ئَمْعَأ هذه يف َناَك نَمو 69 ًاليتف نومَلظي الو مهباتك نوءرقي

 . 4 69 ًاليبس لْضَأو

 «هنيد نع ِهَلِكي ادمحم اونتفي نأ نيكرشملا ةداحم ىلاعتو هناحبس ركذ دقلو

 اليلق اًنيَش مهيلإ نكرت تدك دَقل كاتب نأ الولو 9١ «مهيلإ نكرل هتبث هللا نأ الول هنأو

 . 4 69 اريصت اَنيَلَع كَل دجت ال َّمُث تاَمَمْلا فعضو ةاّيحلا فعض َكاَْفْذأل اذإ 69

 اذِإو  هوجرخيل هعابتأو ادمحم نوزفتسي نيكرشملا نأ ىلإ هناحبس راشأ مث
 مَقَأ 8 :لوقيف اهتاقوأ ىف ةالصلا ةماقإب هناحبس هرمأيو 4 ًاليلق الإ كقالخ َنوُنبي ل

 نمو 9 ادوهشم ناك ٍرجَمْلا نآرُق نإ رجفلا نارقو ِليَللا قسغ ىلإ سمّشلا كولدل ةالّصلا

 َلَخْدُم ينلخدَأ بر لُقو ©9 اًدوُمْحُم اًماَقَم كبر كعب نأ ئسع كل ةلفاَن هب دَجَهْف للا
 قحلا ءاَج لُقَو 2 اًريِصُن اًاَطْلَس كندَّل نم يل لَعْجاَو قلص ٍجَرْخُم ينجرْخأو قدص

 . 49 فَ ذاك لطإل نإ طال ضْرو
 نم لّرتنو 9 ءرخآ دعب اتقو اليزنت نوكي هنأو نآرقلا لوزن ركذ كلذ دعبو

 . 4 69 اراسَح الإ َنيملاَظلا ُديِزَي الو َنيِمْومَْل ٌةمحَرو ءافش وه ام نآرقلا

 دنع هللا نع ضرعي ثيح «نمؤملا ريغ ناسنإلا ةعيبط ىلاعتو هناحبس نيبو
 نبهذتل انئش نئلو هتلكاش ىلع لمعي لكو 4 اسوئي ناك رَشلا هّسْم اذإو » ةمعنلا

 ناك ُهَلْضَف نإ كبَر نم ةَمْحَر َألِإ 69 ًاليكو اَنْيَلَع هب كَل دجت ال مث كِيَلِإ انيحَوَأ يذّلاب
 ةقيلخلا هب ىدحتي ىلاعتو هناحبس هللا نأو نآرقلا نيب كلذ دعبو « 69 اريبُك َكِيلَع

 .ةمايقلا موي ىلإ

 مهل رجفت نأ اوبلط «:ةيسح ىرخأ تايآ اوبلط مهنأ هناحبس ركذ دقلو

 مهيلع ءامسلا طقسي نأ وأ «بنعو ليخن نم تانج مهل نوكت نأو « عيباني ضرألا

 ىف ىقري وأ ءفرخز نم تيب هل نوكي وأ ءاليبق ةكئالملاو هللاب ىتأي وأ ءافسك
 .ءامسلا نم اباتك مهيلإ لسريو ءامسلا



 ءارسإلا ةروس ريسفت اهب

 0 اا سس
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 ارشب الإ تنك له يّبر ناحبس ا مهبيجي ِهكَي ىبنلاو «ةيسح ةيدام تايآ اهلكو
 . 4 الوُسر

 لوقيف !الوسر ارشب هللا ثعبأ نولوقيو نوبجعي نوكرشملا ناك دقلو

 اكلم ءاَمسلا نم هيلع انتل َنيتكمْطَم نشمي ةَكئالم ضْرَألا يف َناَك ول لقا :هن

 .مهنيبو هنيب اديهش هللا لعجي نأ دلك ىبنلا رار

 «هنود نم ءايلوأ هل دجت نلف هللا للضي نمو دتهملا وهف هللا هيدهي نم نإو

 موي مهرشحتو هنود نم ءايلوُأ مهل دجت نلف للضي نمو دَمهملا وهف هللا دهب نوط

 9 اريعس مهاندز تبح املك منهج مها اًمصو امك ايْمَع مههوجو ىلع مايل

 الخ نوثوعبمل انئأ اتاَفرو اًماَظع انك اد اوُناَقو انتايآب اوَرَمَك هنأ مهؤازج كلذ

 . 4 69 اديدج

 قلخي نأ ىلع رداق وهف ضرألاو تاومسلا قلخ هنأ هناحبس ركذي مث

 منأ ول لق 69 اروُفُك الإ َنوُملاَظلا ىَبَأَف هيف ْبْيَرَأل ًالَجَأ مُهَل َلَعَجَو .. 8 «مهلدم

 . < 29 اروتق ناسنإلا ناكو قاقنإلا ةّيشَح ْمتْكَسْمَأل اَذإ يب ةَمْحَر نئاَرخ َنوُكَلَمَت

 نوعنتقي الو «ةيسح تايآب لوسرلا مهيتأي نأ ىف نوحلي نيكرشملا نإو

 ىنآ هللا نأ ىلاعت هللا ركذف «هلثم نم ةروسب اوتأي نأ مهادحت هنأ عم ةزجعم نآرقلاب

 كظأل ين نوعرف هَل لاق مهءاج ذإ ليئارسإ ! ينب لأساف .. 9 تانيب تايآ عست ىسوم

 رئاصب ضرألاو تاومَّسلا بر الإ ءالؤه لزنأ ام تَملع دَقَل لاَق 09 اًروحْسُم ئَسوُم ا

 ءاونمؤي مل عستلا تايآلا هذه عم مهف 4 69 اروسْعُم نوعرف اي كنظأل ينو

 .اعيمج هعم نمو هللا هقرغأف ضرألا نم مهجرخأف

 :لئاق نم زع لاقف «ةيدمحملا ةلاسرلاو نآرقلا ماقم ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 ةأرقتل هاف انآرُقَو 2١-6 ايتو اَرَشَبُم الإ كاَلسْرَأ امو َلَرَن َقحْابَو ُهاَنلرنأَقحْابَو )

 هب نم الإ نآرقلا نأش نم ضغي ال هنأو 4 5 ًاليزتت هاَنلْرنَو ثكم ىلع ساّنلا ىلع



 عءارسإلا ةروس ريسفت اهلل

 اللتاتلل لالالالا اال امة طخك مطل اللل ل ااااالتلل ااا لالالالا كالت الااالالااااال الالات تنال اللا! اااانااااااااااااااااأل11 061
 ويحصل 14
 ى

 نورخي مهيلع ئلتي اذإ هلبق نم ملعلا اوتوأ نيذلا نإ اونمؤت ال وأ هب اونما لقو» :كرشأ

 نورخيو 0-0 الوعفمل انبر دعو ناك نإ انبر ناحبس نولوقيو 0:9 ادجس ناقذألل

 . 4 63 اعوشخ مهديزيو نوكيي ناَقذّألل

 لق # :نيملاعلا بر مهل لاقف «نمحرلا فرعن ال نولوقي نوكرشملا ناكو

 الو كتالّصب ٌرَهَجَت الو يسحلا ءاممألا ُهَلَف اوعدت اّم اَيَأ نمحَرلا اوعدا وأ هللا اوعدا

 هل نُكَيَمَلو ادلو ذخُتي مل يذلا هلل دَمحْلا لقَو 9 ًاليبس كلذ َنْيَب غبار اهب تفاخت
 . 4 659 اريبكت هربكو لّذلا نم يلو هَل نكي ملو كلملا يف كيرش

 ةميركلا ةروسلا ىتاعم

 : ىلاعت هللا لاق

 2 لال عو رس 5 م م 20

 ارحل رجسملاَ َمالَتِلهدَبَعِي ئرسأى ذل نحبس
 يا مل را --_ همه مم سل >2 م مام حض

 ةَئلَعَبَو بكل ىَسوُماََتاَءَو اي يصل ٌعيمّساَوُه
 4 2: معارج م2 سلا سبا

 يو اليكحو نود نم أو ذِحَنَتاَلأ لي هرْسِإَِقَل ىَدْه
 رع 24 رج ح2 ُ 7 3 ل 0000 ل ل

 ةيساوملا هجوز تتام امدنع هللا ةمحر نم سأيي ملو ٌلِكَك ىبنلا سفن تدهج

 هل مهئاذيإو نيكرشملا ةدناعمو ةايحلا بوغل دعب اهيلإ نكسي ناك ىتلا ةيناحلا

 تلاقف «هداؤف فجري اهيلإ بهذو «ىحولا لزن امدنع هتساو ىتلا ىهف نينمؤمللو

 هللا كعيضي نلو ءرهدلا بئاون ىلع نيعتو «لكلا لمحتو فيضلا مركت كنإ :هل

 :هل لاقف باتكلاب ملع ىلع ناك ىذلا اهمع نبا ىلإ دقي هللا لوسرب تبهذو ءادبأ
 ذإ اعذج اهيف نوكأ ىنتيل «لبق نم ىسوم ىلع لزن ىذلا سومانلا وه اذه نإ



 عءارسإلا ةروس ريسفت امها

 س1 0 لالللا

 7 أ سس سل

 الإ تيتوأ ام لثمب موق ىتأ ام :لاقف (مه ىجرخم وأ» : هَل لاقف كموق كجرخي
 . 2)هوجرخأ

 نم ؟؟ةئرد ناك ىذلا بلاط وبأ ىناخلا ىماحلا ىفوت اهتافو ةنس ىفو

 .نزحلا ماع ماعلا كلذ ٌةْلِكَك ىبنلا ىمسف «شيرق

 ءارصنلا مهنم نوكي نأ ىسع فيقث ىف ةوعدلا نلعي فئاطلا ىلإ بهذو

 مهللا» :هبر ايعاد لاقف «نيعملا دقف هنأ سحأو احيبق ادر هودر مهنكلو نوبيجتسملا

 نيمحارلا محرأ اي سانلا ىلع ىناوهو ىتليح ةلقو ىتوق فعض كيلإ وكشأ ىنإ
 ودع ىلإ مأ ىنمهجتي ديعب ىلإ ىنلكت نم ىلإ ؛ىبر تنأو نيفعضتسملا بر تنأ
 ذوعأ .ىل عسوأ كتيفاع نأ الإ ىلابأ الف ىلع بضغ كب نكي مل نإ ىرمأ هتكلم
 ىب لزني نأ ةرخآلاو ايندلا رمأ هيلع حلصو تاملظلا هل تقرشأ ىذلا كهجو رونب

 الإ ةوق الو لوح الو ىضرت ىتح ىبتعلا كل ؛كبضغ ىلع لحب وأ كطخس
 .(كب

 ىرامي ال ىتلا ةيسحلا نيهاربلاب ةوقلا هاطعأف ميركلا هيبنل ىلاعت هللا باجتسا

 عم رمتسم رحس اولاقو اورامف (0نوراسلا هآرو رمقلا هل قشف «نوروبنملا الإ اهيف

 راوج ىف ةكم ىلإ لوخدلل لياحتف ةليحلا ةوق هللا هاطعأو «نيعلا ىأر ىؤر هنأ

 «هورصانيل اوجرخ دقو «هراوج ىف لزن نم دالوأ نيب اهلخدف «نييشرقلا ضعب
 ىلاعت هللا نإف ةيناحلا ةيساولا ةسنؤملا ةجوزلاو «ىناحلا رابلا معلا دقف ناك اذإو

 ىف ىلاعت هللا هسنآف «جارعملاو ءارسإلاب كلذ ناكو «هسنؤمو هعم هللا نأب هرعشأ
 م

 . ةتسححو

 )١( ءدب -ناميإلا :ملسمو ؛(7)ىحولا ءدب -ىحولا ءدب :ىراخبلا هجرخأ الوحى)57١(.

 ,(أرد)طيحملا سوماقلا .عدخيل د دّيصلا نم هب رتثسا ام لكو ءاهيلع ىمرلاو ُنْعّطلا ْمّلَعتي َُقَْحلا :ةميردلا )00

  كلذك ةكردلاو

 . حاحصلا .ليلب نوركاسلا :نوراسلاو «اليل راس :ىرس قرف



 عءارسإلا ةروس ريسفت ا

 للملا لالالالا لالالا الل 0

 1 0 اااااالا <

 يي

 :(ناحبس) 4 مارحلا دجَسَمْلا َنَم الْيَل هدّبعب ئرسأ يذلا ناحَبس إ» :ىلاعت لاق

 هل سيلو بارعإلا هوجو هيلع ىرجت الف فرصتم ريغ وهو ءردصملا ىنعم ىف مسا

 ىنعمو ءاناحبسو احيبست حبسي حبس نم اردصم ءاملعلا ضعب هدعي دقو «لعف

 ةيلعلا تاذلاب قيلي ال صقن لك نم هتءاربو هسيدقتو ىلاعت هللا هيزنت ةغللا هذه

 لوسر لأس ةنجلاب نيرشيملا ةرشعلا دحأ هللا ديبع نب ةحلط نأ ىور دقو «ةمركملا

 وأ ةيآلا تردصو ««ءوس لك نم هللا هيزنت» :لاقف هللا ناحبس ىنعم ام هَ هللا

 «جارعمو ءارسإ اهيف نوكيس هنأل ؛بيع لك نع ىلاعت هللا هيزنتو حيبستلاب ةروسلا

 هيزنتلا ىلع لدي امب ءادتبالا نم دب ال ناكف ىلعألا ًالملاب فارشتساو هللا ىلإ هاجتاو

 اهنأ ىلع ةبوصنم (ناحبس)و «ةميركلا هتاذب قيلت ال ىتلا ضارغألاو ميسجتلا نع

 .ركذ امك ردصم وأ ردصملا ىنعم ىف هنأل ؛قلطم لوعفم

 ضيعبتلل (اليل) ركذو «ليللاب الإ نوكي ال ءارسإلاف ءاليل راس ىأ :ىرسأو

 ليللا ىف ال ليللا ضعب ىف ناك ءارسإلاف «ةيضعبلا ىلع ةلالدلل ريكدتلا ناكف

 هنأ ىلإ ةراشإلل اليل ركذ ناكو .ءضعب ىف ناك لب «هلك ليللا قرغتسا امف هلك

 لب ءاليل نوكي ال ديعب ناكم ىلإ لاقنتالا نإ ذإ ءالهس سيل ريسلا نوكي نيح
 ةلالدلل '«اليل» ركذف ءراهنلا ضعب نوكي لب ليللا ضعب نوكي الو ءاراهن نوكي

 .اليل ناكو .«ةعرسلا ىصقأب ناك هنأ «ةبارغلا عضوم ىلع

 هيبن نم هبرق ىلإ ةراشإلل .4 هدبعب ئرسأ ل ىلاعت هلوق ىف «هدبع» ركذو
 ىنعمل هناحبس هيلإ هفاضأو «ةيدوبعلا الإ باجح هنيبو هنيب نكي ملو ءهل صلخ دقف

 هئاعد ىنعم ىلإ ةراشإ كلذ ىفو «ىلاعتو هناحبس هلل اصلاخ راص هنأو صاصتخالا

 تنأ ىأ «ىدبع تنأ :هبر هل لاقف «ىلابأ الف ىلع بضغ كب نكي مل نإ» : دلي

 .اصلاخ ىل

 ىلإ مارحلا دجسملا نم :هناحبس لاقف هءاهتناو «ريسلا ءادتبا نيع دقو

 ةياورلا تحصو ءاهلك ةكم نم ال مارحلا دجسملا نم ءادتبالاف «اصقألا دجسملا



 عارسإلا ةروس ريسفت ااه

 مم الالام خ ماما خخخ خطاط مطخم اال اانلاخ كانط نمل انااا الاانا خط للطن م المال االاالل التالت اكل الاانا انااا ااا ااا اااااا ااا اناتللانا اان
 يي هبيلجبي

 تيب نم هب ىرسأ هنإ ليقو «2")لجسملا ىف رجحلا نم هب ىرسأ هنأب ِةَلَك ىبنلا نع
 نم ءارسإلا ءادتبا نوكي نأ ىلوألا نأ ىرن نحنو «بلاط ىبأ تنب ئناه مأ

 دجسملا نم هنأ ركذ صنلا نأل ؛صنلا عم قفتت ىتلا اهنألو ةياورلا ةحصل ءرجحلا

 ؛مارحلا دجسملا لجأل انمآ امرح تناك نإو ةكمو ءىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا

 .مارحلا دجسملا الو ةبعكلا اهلك تسيلف

 قاحسإ نب بوقعي هانب ىذلا نإ ليق «سدقملا تيب وه ىصقألا دجسملاو
 دشت ال» :ٌةكلَك لاق امك سدقم دجسم وهف هئانب خيرات نكي امهمو ؛مالسلا امهيلع

 ."”(اذه ىدجسمو «ىصقألا دجسمو ؛مارحلا تيبلا :دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا

 ىف ناك دقف .ةكم ىف ٌةْكَي ىبنلا هيلإ هجتا -امهلوأ - نيتلبقلا ىدحإ وهو
 تيب ىلإ هجتي رمتسا رجاه املو «ةبعكلا ربدتسم ريغ هيلإ اهجتم ىلصي هتالص
 . "9ارهش رشع ةتس وحن هدحو سدقملا

 ىبأ همعو «ةجيدخ نينمؤملا مأ توم دعبو «ماعب ةرجهلا لبق ءارسإلا ناكو

 نع ةيرستلا ىف ىسفن رثأ نم ءارسإلل ناك ام لوقلا لوأ ىف تركذ دقو «بلاط

 انكراب 8 :لاقف هل اميرك افصو ىصقألا دجسملا دعب ىلاعت هللا ركذ دقو
 ىربكلا ةمامإلا تناك هيفو غِلَكيَك قاحسإ دالوأ نم نييبنلا راثآ هيفف 24 هلوح

 هناحبس ديري 4 هلوح اًنكَراب ال :ىلاعت هلوق ىف ىرشخمزلا لاق دقو «مهحاورأب
 وهو «ىحولا طبهمو ءىسوم تقو نم ءايبنألا دبعتم هنأل ؛ايندلاو نيدلا تاكرب

 اذه ىلإ هنأ ىف اضيأ هتكرب تناكو «ةرمثملا راجشألاو ةيراجلا راهنألاب فوفحم

 .نيملسملا ةلبق ناك تقولا

 :ىراخسبا هاور .ثيدحلا. .ةَبعْلا دجْمسُم نم ل لاب يرش ليل نع ندي كلاَم نب سنأ نع ١(
 (* ٠ 0)هنيع مانت -بقانملا

 ىبأ نع (14048)رحنلا موي موص -موصلا :ىراخبلا ظفللا اذهب هاورو ءهجيرخت قبس دقو ءهيلع قفتم (؟)

 .هجيرخت قبس «هيلع قفتم (*)



 عا ارسإلا ةروس ريسفت اا

 ل 0

 هبر تايآ نم كي هللا لوسر ىرُي ىأ 4 انتايآ نم هيرنل ا :ىلاعت هلوقو
 هل ىلاعت هللا مهرضحأ دق مهسفنأ ءايبنألل وأ ءايبنألا حاورأل هتمامإ نمو ىربكلا

 «ىلاعت هللا تايآ نم تايآ كلتو «مهداسجأب ثعبلا موي مهثعبي امك .مهداسجأب

 ئوه اذإ مجنلاو :مجنلا ةروس ىف ىلاعت لاق امك ءالعلا تاومسلا ىلإ هب جرعو

 (2) ئحوي يحو لإ وه نإ (2) ئوهلا نع قطني امو (0) ئرغ امو مكبحاص لص ام (0)
 0 ىّلدَحف اند مث 60 ىّلعألا قفألاب وهو (2) ئوتساف ةرم وُذ (2) ىَوُقلا ديد ُهَمَلَع

 9 ئَأر ام داَوفْلا بَذَك ام 62 ئَحوَأ ام دبع ْئَلِإ ئحْوأَف و َنذَأ وأ نيَسْوَف باق َناَكَف
 ُنَج اًهدنع 69 ئَهَسُمْلا ةردس دنع 09 ئرخأ هلت هآر دَقلَو 09 كري ام ىَع ُهنوُراَمحفَأ
 تايآ نم ئأر دَقَل 09 ئغَط امو رصْبلا غار ام 09 ئَشْفي ام ةردّسسلا ىَشْعَي ذإ 2 ىَرَأمْلا
 . 4 62 ئربكلا هب

 مالكلا ىلإ كلذ لجؤنف ءاهيناعم ركذ ىف مالكلا لجعتن ال جارعملا تايآ هذه

 تناكأ ءاوس العلا تاومسلا ىلإ ةيوبنلا ةلحرلا روصت ىتلا ةروسلا هذه ىناعم ىف

 نأ ىقب ءريدق ءىش لك ىلع هللاو ءدسجلاو حورلاب مأ طقف حورلاب ةلحرلا هذه

 .؟حورلاو دسجلاب مأ حورلاب ناكأ جارعملاو ءارسإلا ىف ملكتن

 ءاليل ناك هنأو ءدسجلاو حورلاب ناك ءارسإلا نأ ىلع فلسلا ءاملع قفتا

 لمج اهمدقتي هنأ ركذو شيرق ريع فصو اذلو «عمسيو ىري ظقيتسم هلم ىبنلاو

 .قروأ

 اوقل نيذلا نم ةيواعم نعو ةشئاع نع ىور ام الإ كلذ ىف فلاخي ملو

 هللا لوسر ىلإ تفز تناك ام اهنع هللا ىضر ةشئاع نإ :لوقنو كك هللا لوسر

 نع كلذ تور دق نوكت نأ الإ «ةياورلاب اهل حمست نس ىف تناك امو هك

 انكلو «قيدصلا تنب ةقيدصلا ىهف نكي امهمو «هنع تور نم ركذت ملو ءاهريغ

 وه ناك دقو اذهلو هلامف ةيواعم امأو .هفلاخن نأ انل ايأر ناك دقو اهيأرب ذحخأن ال

 اكرشم الإ ءارسإلا تقو نكي ملف ءءارسإلا لصأ ىف ِةَكَك ىبنلا اوبذك نمم هوبأو

 . نيكرشملا لكك



 عا ارسإلا ةروس ريسضفت 0

00 0 
 هج

 يي

 ىف نكي ملف ٌةِْكَك ىبنلا ةظقي لاح ىف دسجلاب ناك ءارسإلا نأ ىرن نحنو
 : مانم

 دسج دبعلاو 4 اليل هدّبعِب ىرسأ يذلا ناَحْبس » :لاق ىلاعت هللا نأل :الوأ

 .حورو

 .نياعو ىأر ام مهل فصو هنأ : ايناثو

 .ةيمانم ايؤرلا تناك ول هيلع نوفلتخي اوناك ام مهنأ :اثلاثو

 ىف لاق دقو «دسجلا نود حورلاب هنإ :لاق ءاملعلا ضعب نإف «جارعملا امأو

 ىلإو سدقملا تيب ىلإ ةظقي دسملاب ءارسإلا ناك ةفئاط تلاق» : ىبطرقلا كلذ

 دجسَمْلا نّم اليل هدبعب ئرسأ يذلا ناَحّبس ف :ىلاعت هلوقب اوجتحاو «حورلاب ءامسلا
 ليمن اننإو «237«ءارسإلا ةياغ ىصقألا دجسملا لعجف (اصْقَألا دجسمملا ىلإ مارحلا
 . ملعأ هللاو ءىأرلا اذه ىلإ

 4 ريصبلا عيمّسلا َوه ِهّنِإط :ىلاعت هلوقب ءارسإلا ةيآ ىلاعتو هناحبس هللا متخو

 ىلإ ةراشإلل ماقملا اذه ىف «ريصُبلا عيمّسلا » ركذو «ىلاعت هللا ىلإ دوعي ريمضلا
 «فئاطلا لهأو شيرق ىكرشم نم كل ليق امب عمسي نم ملع ميلع ىلاعت هللا نأ

 بلق هل قر ىذأ نم هب تيذوأ امو فيقث ءاهفس هب در امب رصبي نم ملع ميلعلاو

 اذإف .ءكتدحو ىف كرصانو كتشحو ىف كسنؤم ىلاعت وهو «نيكرشملا ضعب

 محرأو ريصن زعأ وهو «كعم هللاف مهنم ىساوملاو ايندلا لهأ نم ريصنلا تدقف

 :ناهبينت

 تانعإلا نوديري اوناك ةيسح تايآ نوبلطي اوناك امدنع نيكرشملا نأ :امهلوأ

 قشو ءارسإلا ىف مهتءاج ءانارسخ اودازف مهتءاج دق ةيسحلا ةيآلا هذهف «عانقإلا ال

 .رمتسم رحس :اولاقف ارفك اودازف ءرمقلا

 )١( :نآرقلا ماكحأل عماجلا ٠١/7١4 .



 عا ارسإلا ةروس ريسفت ال 1

 للا لللللا

 ا بح

 ىلإ جورخلا ىف نآلا لاقي ام عم ءارسإلا نوركذي سانلا ضعب نأ :امهيناث :

 ءاضفلا ىلإ عافترالا نإ «تازجعملا ىلع مجهت اذهو ءامسلا ىلإ عافترالاو ءاضفلا

 نيب قرف ال لامحأل عفاورك ةعفار ىه ةيدام ةيسح بابسأب خيرملا وأ رمقلا وأ

 ناك تقو ىف ناكم ىلإ ناكم نم لاقتنا ىهف ءارسإلا ةزجعم امأ ءاهريبكو اهريغص

 رخآ ببسب لب ةيسمح ةعفد وأ ءرهاظ ببس ريغ نم اموي نيعبرأ قرغتسي لاقتنالا
 ىأ ىف الو نآلا اذه لثم دجوي الو هتردق ىوس ءىش الو ىلاعت هللا ةردق وهو

 ميكحلا ريدقلا ىلعلا هللا الإ دحأ كلذ عيطتسي الف «.ةزجعم نوكي نأ الإ نامز

 . "!)هيلعلا

 ١( ص ءلوألا ءزجلا - ةرهز وبأ دمحم مامإلل ِةِلك نييبنلا متاخخ باتك نم) :جارعملاو ءارسإلا 095 -
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 ةنسلا ىف ناك هنأ ىرهزلا باهش نبا نع ىقهيبلا ىورو «ةرجهلا لبق تناك ىتلا ةئسلا ىف ءارسإلا ناك

 .ارهش رشع ةتسب ةرجهلا لبق ناك ءارسإلا نأ مكاحلا ىورو «ةرجهلا لبق ىتلا

 ىف لاق ىرهزلاو «ةدعقلا ىذ ىف هنإ لاق ىدسلاف «هيف هب ىرسأ ىذلا رهشلا ىف كلذ ىلع فلتخاو
 .لوألا عيبر

 ىناثلا نينثإلا ىف ملسو هيلع ىسلاعت هللا ىلص هللا لوسر دلو :الاق امهنأ سابع نباو رباج نع ىورو

 .تام هيفو ءرجاه هيفو ءءامسلا ىلإ جرع هيفو «ثعب هيفو «لرألا عيبر رهش نم رشع

 هراتخا دقو» :ريثك نبا لوقيو .بجر رهش نم نيرشعلاو ةعباسلا ةليل ىف ناك ءارسإلا نأ ةياور ىفو

 ءارسإلا نأو «بجر رهش لئاضف ىف هانركذ امك «هدنس حصي ال اثيدح دروأ دقو «ىسدقملا رورس نبا ظفاحلا

 ةليل لوأ ىف ناك ءارسإلا نأ معزي نم سانلا نمو .ملعأ هللاو بجر نم نيرشعلاو ةعباسلا ةليل ىف ناك

 .ملعأ هللاو «كلذل لصأ الو «ةروهشملا ةالصلا اهيف تئدحأ ىتلا بئاغرلا ةليل ىهو «ءبجر رهش نم ةعمج

 ةرجهلا لبق «ناضمر نم ةرشع عبس ةليل «تبسلا ةليل ىف ناك ءارسإلا نأ برألا ةياهن ىف ءاج دقو

 !!ارهشأ ةعستو ةنس نوسمخو ىدحإ هنسو هب ٌهلِكَي ىرسأ دقو ءارهش رشع ةينامثب

 نكلو ءءارسإلا هبيف ناك ىذلا مويلا نييعت ىف نوفلتخم ةيوبنلا ةريسلا ءاملع نأ ىلإ اذه نم ىهتننو

 هل مهدرو «فئاطلا ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا باهذ دعب تناك اهنأ ىلع اوقفتا دقو .ةتباث ةعقاولا

 ثدحملا ظفاحلا رظن ىف هدنس حصي مل ربخب تتبث بجر نم نيرشعلاو عباسلا ةليل ىف اهنوك نأو ءركتملا درلا
 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو :هركذ دعب نم لاقو ء«ريثك نبا

 لب «هدرن نأ انل سيل لوبقلاب سانلا هاقلتي امو «لوبقلاب هوقلت وأ «خيراتلا كلذ اولبق سانلا اندجو دقو

 .نيقيو مزج ريغ نمو عطق ريغ نم نكلو هلبقن

 ةنسلا ىف تناك اهنأ رهظيو «لقألا ىلع ةنسب ةرجهلا لبق ناك ءارسإلا نأ ىلع اضيأ تاياورلا تقفتاو

 - .ملعأ ىلاعت هناحبس هللاو ريخألا وأ لوألا اهثلث ىف ةرجهلا لبق ىتلا



 و للاكل
 اا

 يي

 .رمقلا قاقشنا دعب ناك ءارسإلا نأ ىرن ثداوحلا تابسانمو خيراتلا قايس نمو -

 ىلاعتو هناحبس هللاو ءاهنامزل ىلاعت هللا نييعتو «جارعملاو ءارسإلا ةلأسمل ةبسانملا ام لئاسلا لأسي دق انهو

 نأ ريغ نم ىلاعت هللا ةمكح فرعتن نأ انلو ؛مولعملا اهلجأو ءاهتاقوأ ىفو اهنيزاومب رومألا عضي «ميلع ميكح
 ىف وأ ء ءامسلا ىف ةريبك وأ ةريغص هيلع ىفخت ال ىذلا ريبخلا ميلعلا وهف ف «ىلاعت هللا دارم وه اذه نأب عطقن

 . ضرألا

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيبنل باجتسا ىلاعتو هناحبس هللا نأ وهو ءانررق امب لؤاستلا اذه نع بيجنو

 ةلقو «ةوقلاب ىلاعت هللا هدمأف هتوق فعض اكش «فئاطلا نم هجورخ بقع هبر اعد ىذلا ءاعدلاب هتعارض ىف

 مل اوناك اذإو ءنوبلطي ام عون نم ةيسح ةيآب هديأو ءانئمطم انمآ ةكم لوخدل ريبدتلا نسحب هدمأف ةليحلا

 قاقشنا نأ عم ءانرحس اولاقف ءايسح ناك ولو «ليلدلا هعنقي ال دناعملا نألف «ىلاعت هللا ىعادل اوبيجتسي

 هءاقل نإ انلقأ ءاوس « جارعملا ىف ف ىلاعت هللا ءاقلب سنألا كلذ دعب نم ناك مث ءاهرافسأ ىف نابكرلا هتأر رمقلا

 ريح زيزعلا دبع ذاتسألل ةرطعلا ةريسلا) ايؤرلا نم رثكأ وه امب ناك مأ ءايؤرلا ىف حورلاب ناك «ىلاعت هللاب
 .(5844 23587 ص 7١21ج برآألا ةياهنو «نيدلا

 بلاط ىبأو «فوطعلا ةجيدخ نيبيبحلا ةافو دعب ةشحولاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا سحأ دقل
 كتلاسربو كيب هتيانع نإو «مركأ هتطايحو ءمظعأ هتمحرو «ربكأ هللا سنأ لعفلاب هل ىلاعت هللا لاقف .قيفشلا

 كلذل ءميحرلا فوءرلا نميهملا وهو «كتياغ ىلإ كب لصتو ؛كوأش كل ققحتو ءكرمأ كغلبتس ىتلا ىه

 . ءامسلا ىلإ هجورع هدعب نمو «ءارسإلا ناك

 لاق جارعملا ىلإ ةحضاولا ةراشإلا تناك مث ؛ءارسإلاب تحرص ىتلا تاميركلا تايآلا ىلإ لقتنن نآلاو
 قلاع هن

 انتايآ نم هير هلوح انكراب يذلا اصقألا دجسسملا ىلإ مارَحْلا دجْسَملا نمي هدبَعب ىرلسأ يذلا احبس لا : :ىلاعت هللا

 هلوقب جارعملا ىلإ ةراشإلا تناكو ءاحيرص ءارسإلا صنلا اذه ىفف .[ءارسإلا] 4 9 ريصببلا عيمّسلا وه هَ

 . 4 انتايآ نم هيرنل » :ىلاعت

 ين ةنوعلملا ةرجّشلاو سال ةنف الإ كار بلا اًيرلا اع امو سائلب طاحأ كبر لانو : ىلاعت لاقو

 . جارعملا ىه ايؤرلا نأ نورسفملا ركذ دقف 4 9 اريبك اناّيفُط الإ مهديزي امَف مهفَرَحْنو نآرفلا

 59 اوه نع قي امو 20 7) ئوغ امو مكبحاص لص ام () ئوه اذإ مجلاو : مجنلا ةروس ىف ىلاعت لاقو

 ىه ىلدَف اند مث و ىلعألا قفألاب وهو (5) ئَرتساف رم وُذ (2) قا ديد ُهَمَلَع 0) ئحوُي يح الإ وه نإ :

 ل عون نع وا موك دولا نع ناب نسل نددع نإ حل ١ ا سبل !

 ىَفَط امو رصبلا َعاَر ام 09 ئَشْعَي هيام ةردسلا ىَشْعَي ذإ 09 ئَرَمْلا هج اهدنع 09 َهَسمْلا ةردس دنع © ئَرْخأ هل

 كلذ نإو «جارعملا ىف تلزن تايآلا هذه نأ نورسمملا ررق دقلو .4 6 ربحا هّبَر تايآ نم ئأَر دقت ©

 داكت ةحضاو تاراشإلا نإف العلا تاومسلا ىلإ جورعلاب حرصت مل ةقباسلا تارابعلا تناك اذإو «حضاول

 .ةحيرصلا ظافلألاك نوكت ةلالدلا ةوق ىف ةحضاولا تاراشإلاو ءاحيرصت نوكت

 «بلاط ىبأ بعش نم أدتبا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاب ءارسإلا نإ :ةريسلا ءاملع ضعب لاق دقو

 ىلاعت هللا نأو «تهتنا دق هتمهم نأو ءتام دق بلاط ابأ نأ ىلإ ريشي هنإف ءاحيحص كلذ ىف دنسلا ناك نإو

 نكلو - دئادشلا ىف ةددجتملا ةمئادلا ةرصنلا نوكت هب نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا .مئادلا ىقابلا وهو

 - .(١١١ص اج ةياهنلاو ةيادبلا) مارحلا دجسملاب ميطحلا نم أدتبا هنأ ىراخبلا ىف تباثلا



 عارسإلا ةروس ريسفت ان

 ىرسأ يذلا َناَحْبس » :ىلاعت هلوق ىهو ءارسإلا تتبثأ ىتلا ةينآرقلا ةيآلا رهاظ نإ :مسجلاب ءارسإلا-

 ئرسأ 9 :لاق ىلاعتو هناحبس هنأل كلذو ؛حورلاو دسجلاب ناك ءارسإلا نأ 4 مارحلا دجسَمْلا نَم اليل هدْبعب

 «هب ذخألا بجي هنإف «لقن وأ لقع نم هضقاني ليلد ال رهاظلا ماد امو «دسجلاو حورلا وه دبعلاو « 4 هدبعب

 .ضراعم الو «ضراعمل رهاظلا ىلع اهلمح نكمي مل اذإ الإ اهرهاظب رسفت ظافلألا نأ تاررقملا نم هنإف

 نيذلا ضعب نتفف شيرق نيب ءارسإلا ربخخ نلعأ امدنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نإف كلذ قوفو

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر فرصنا» :ةداتق نع هاور اميف ريثك نبا كلذ ىف لوقيو ءدترا نم دتراو اوملسأ

 ءاهمالسإ دعب ةفئاط تدتراو «سانلا رثكأ هبذك هنأ ركذف ؛كلذب اشيرق ربخي حبصأف «ةكم ىلإ ملسو هيلع 1

 ربخخ ىف هقدصأل ىنإ :لاقو «سدقملا تيب ةفص نع هلأس قيدصلا نأ ركذو «قيدصتلا ىلإ قيدصلا ردابو

 .قيدصلا ركب وبأ ىمس ذئمويف «سدقملا تيب ىف هقدصأ الفأ ءايشعو ةركب ءامسلا

 مهدشرأف ءارفان مهل ريعب ٌدنَق شيرقل ريع ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هرورم دنع هنأ ىور هنإو

 ءاج .فنألا ضورلا) كلذب ةكم لهأ اوربخأ دقو ؛هناكم ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 ١5(. 4ص

 هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق دقو ءاهفصوف مهل اريع هوفصوتسا لوقلا اودر نيذلا ةكم لهأ نأ ىور هنإو

 ءاذكو اذك ىداوب «نالف ىثب ريعب تررم ىنأ كلذ ةيآو» :هقدص ىلع لالدتسالاو «مهرابخإ ىف ملسو

 هجوتم انأو «هيلع مهتللدف «ريعب مهل دنف (دعب نم هنع تاياورلا ركذنس ىتلا قاربلا ىه) ةبادلا نسح مهرفنأف

 هيف ءانإ مهلو ءاماين موقلا تدجوف «نالف ىنب ريعب تررم نانحصب تنك اذإ ىتح «تلبقأ مث ؛ماشلا ىلإ
 مهريع نأ كلذ ةيآو «ناك امك هيلع تيطغ مث «هيف ام تبرشو «هءاطغ تفشكف «ءىشب هيلع اوطغ دق «ءام

 ءءادوس امهادحإ «ناترارغ هيلع قروأ ليج مهمدقي ءاضيبلا (ناكملا وه) ميعنتلا ةينث نم نآلا بوصت

 ىلص هللا لوسر ركذ امك «هوربخأف ريعلا نعو ءانإلا نع مهولأسو . . .ةينثلا موقلا ردتباف «ءاقرب ىرخألاو

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا

 نع ربخأو ماشلاو ةكم نيب نيراملا عم ىقالت نإف ءدسجلاو حورلاب ناك ءارسإلا نأ ىلع لدي هلك اذه نإو

 ءرخآلا ىوقي اهضعب نإف «مالك اهدانسإ ىف تاياورلا هذه ضعب تناك اذإو هّوِِكلَي هربح قدصو ؛ىقالتلا

 .ليلدلا موقي ىتح اهريغ ىلع لدي ال لب «ىوعدلا دييأت ىف رهاظ نآرقلا صنو

 هللا ىلص ىبنلا ردابلو ءقيدصتلا عنمت ةبارغ ةمث تناك ام ةقداصلا ايؤرلا وأ حورلاب ءارسمإلا ناك ولو

 .هيلإ هب ىحوأ ىحو اذه وأ «مانملا ىف ايؤر كلذ نأ ىلإ مهرابخإب ملسو هيلع ىلاعت
 هللا ىضر ةشئاع نينمؤملا مأ نع ىور رخآ لوق ةميركلا ةيآلا هب قطنت ىذلا لوقلا اذه راوجب ناك دقلو

 هوبأو وه كلذ نابإ ناك دقو «نايفس ىبأ نب ةيواعم نع اضيأ ىورو «قيدصلا اهيبأ نعو اهنع ىلاعتو كرابت
 نع ةشئاع تلقن امك ءاونياعو ءاودهاش نمم هريغ نع لقن هلعل نكلو ءةوعدلا نوئواني نيذلا نيبذكملا نم

 . ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلإ تفز دق نابإلا كلذ ىف تناك امو ءاهريغ

 لوقب جتحاو «قيدصلا اهيبأ نعو اهنع هللا ىضر ةشئاع نينمؤملا مأ دعب نم املسم ةيواعم ناك دقو

 .ةشئاع نع نيدلا ذخؤي نأب رمأ هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع رثأ دقو ءاذه ةشئاع

 كلذ نإو «هندب دقفت مل» :تلاق اهنأ هيفف ءاهنع هقلص مدع مهوي ام هسفن ىف لمحي اهنع ربخلا نكلو

 3 . ةنيدملا ىف الإ اهب نبي مل هنأ ىلع نيثدحملاو نيخرؤملا عامجإ عم ءدحاو تيبم ىف هعم تناك اهنأ مهوي



 عا ارسإلا ّه رويس ريسفت / ل

 رو ا لالالالا للا
 ؟ر ب

 يب

 يتلا اًيْؤرلا اَلَعَج امو 9 :ىلاعت هلوق نأ نع ىرصبلا نسحلا ىور امب لوقلا اذه باحصأ لدتسا دقو -
 هنبال لاق هنأ :بوقعي انديس نع ىكح امك «مانملا ىف نوكي ام ىه ايؤرلا نإ اولاقو « ساّئل ةنف لإ كاَنْيرَأ
 .[فسوي] 4 2 ... كتوخِإ ىَلع كايءر صصقت ال ... 9 :مانملا ىف هآر ام هيلع صق نأ دعب فسوي

 ففخت دقو .ىدهك ىؤر عمجلاو «كمانم ىف هتيأر ام ايؤرلا» :ىدابأز وريفلل رئاصبلا باتك ىف ءاجو

 هريغو اذهو .(177ص ؛7"ج زيزعلا باتكلا فئاطل ىف زيبمتلا ىوذ رئاصب) «واولاب لاقيف ءايؤرلا نم ةزمهلا
 نسحلا ةياور نإ ؟جارعملا ىف تناك مأ ءارسإلا ىف تناك ىهأ نكلو .ةيمانم ايؤرلا نأ ىف ةحيرص صوصن

 جارعملا ةليل ىلع صنلا نكلو «ةدحاو تناك ةليللا نإ معن «جارعملا ةليل ىف ناك ام ىه :لوقت هنع هللا ىضر

 . ءارسإلا ىف ال جارعملا ىف هعم نمو نسحلا مالك نأ ىلع لدي

 ةليل :لاق كلام نب سنأ نع ىراخبلا ثيدحب حورلاب ناك ءارسإلا نأ وهو «لوقلا اذه باحصأ دتسيو

 مئان وهو ءهيلإ ىحوي نأ لبق رفن ةثالث هءاج ةبعكلا دجسم نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىرسأ

 اوذحن :مهرخآ لاقف .مهريخ وهو ءاذه :مهطسوأ لاق ءوه مهيأ :مهلوأ لاقف .مارحلا دجسملا ىف

 مانت ءايبنألا كلذكو ء«هبلق ماني الو هنيع مانتو «هبلق ىري اميف ىرخأ ةليل هوتأ ىتح مهري ملف ...مهريخ
 ثيدحلاو . . .ليربج مهنم هالوتف «مزمز دنع هوعضوف هولمتحا ىتح هوملكي ملو «مهبولق مانت الو «مهنيعأ

 .هيف لاكشإ ال صن هنأ فناألا ضورلا بحاص ىريو ؛مارحلا دجسملا ىف وهو ظقيتساو هرخآ ىف لاقو ليوط

 ءارسإلا ركذل ضرعتي مل هنأ ىرنو «هيلإ ىحوي نأ لبق ناك هنأ ىلع هيف صن هنأل ؛الاكشإ هيف نأ ىرنو

 .رخآ عوضوم ىف ةياورلا تحص اذإ تناك اهلعلو «جارعملاو

 ناك ءارسإلا نأب اهنيب قفوي هنأو ءءارسإلل ةبسنلاب تضراعت دق ةلدألا نأ فنألا ضورلا بحاص ىريو

 .حورلاو دسجلاب ىرخألاو حورلاب امهادحإ :نيترم

 بير ال ىتلا ىه حورلاو دسجلاب ناك ءارسإلا نأ ىلع ةلدألا لب «ءضراعتت مل ةلدألا نأ ىرن نحنو

 . ىوقلا فيعضلا ضراعي نأ نكمي الو ءاهيف

 حورلاب ناك هنأ ىلع لدي ام ىلع هب لدتسا اميف دجن الو ءحورلاو دسجلاب ناك ءارسإلا نأ ىرن اذلو

 اهعوضوم نإ لب «ءارسإلا وه اهعضوم نأ ىرن ال 4 ساّئلل ةّتف الإ كانْيرَ يتلا ايؤرلا انْلَعَج امو إ» ةيآلا نإو ءطقف
 : جارعملا وه

 اذه نإف ء«ةدحاو ةليل ىف هب دوعي نأو سدقملا تيب ىلإ ةكم نم هيبن ىلاعت هللا لقني نأ ىف ةبارغ الو

 ةبسنلاب طق نوكت الو «ديبعلل ةبستلاب ىه امنإ «ناكملاو نامزلا ىف تافاسملا نأل ؛ىلاعت هللا ىلع ديعبب سيل

 .نامزألاو نكامألا قلاخ وهو ؛ءىش لك ىلع رداقلا وهو هناحبس هلل

 كلذ اوذخأو «حورلاو دسجلاب ناك ءارسإلاك جارعملا نأ ىلع ءاملعلا نم نيرثكألا نإ :حورلاب جارعملا

 اهلثم ىف ميهاربإو ءءامس ىف مدآ ىقل هنأب حيرصتلا اهيفف «ةنسلا اهتور ىتلا ةحيحصلا ثيداحألا رهاوظ نم

 .اهب ذخألا اورثآ رهاوظلا هذهو ءىسومو ىيحيو ىسيعو «سيردإو

 كلذ ناكو «هبطاخو هبر ىأر هنإ مهنم قيرف لاقف «ىلاعت هللا ةيؤر دنع اوفقو نيرثكألا كئلوأ نكلو

 -قوف وهو «هل ابيرقتو اميظعت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم هب صتخا ىلاعت هللا ةبطاخمل هل اميركت
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 4 69 ... ًالوُسَر لسري وأ باجح ءاَرَو نم وأ ايحَو الإ هللا هَمَلَكي نأ رَشَبل َناَك امو » :ىلاعت هلوق ىف روكذملا-

 .باجح ريغ نم ةرشابم هنم لوسرلا ىقلتو «ىلاعت هللا ةيؤر ةثالثلا هذه نم سيلو [ىروشلا]

 عقي مل ىرخأ ةفئاط تلاقو «ىرعشألا نسحلا وبأ اضيأ هلاقو لبنح نب دمحأ مامإلا ىأرلا كلذ ىأر دقو

 هيلع لاقف كبر تيأر له هللا لوسر اي تلق» :هنع ىلاعتو كرابت هللا ىضر رذ ىبأ نع ملسم ثيدحل كلذ

 .«ارون تيأر ةياور ىفو «هارأ ىنأ رون هنإ مالسلاو ةالصلا

 ةلحرلاف «ىلوأ وه لب «جارعملا ىف كلذ اولاق ةقداص ايؤر ىفو حورلاب ناك ءارسإلا نإ اولاق نيذلاو

 .لوق نم ءارسإلل ةبسنلاب ىأرلا اذه ةلدأ ىف لوقلا انيب دقو «ةقداص ايؤر تناك اهلك

 حورلاب ناك جارعملا نإ لاق نم مهنمف «حورلاو دسجلاب ناك ءارسإلا نأ نوري نمت مهريغ مهيلإ مضنا دقو

 وأ هعابتا نم صانم نوكي ال ىتح ؛حورلاو دسجلاب ناك هنأ ىلع هرهاظب لدي ىنآرق صن عوضوملا ىف سيلو
 .اعازتنا عزتنملا ليوأتلاب ال ءردابتملا رهاظلابو «حورلاب جارعملا نوكي نأ لبقت ظافلألا دجن لب «هليوأت

 :جارعملا ىلع ةلادلا تاميركلا تايآلا ىف رظننلو

 كلتف 4 انتايآ نم هيرئل » :ىلاعت هلوق ىف كلذو «ةرابعلاب ال ةراشإلاب جارعملا ىلع ءارسإلا ةيآ ةلالد

 .نيقباسلا ءايبنألا ةمامإو «جارعملا ىه هدبع هللا اهارأ ىتلا تايآلا

 ؛ةينايبلا تاراشإلاب الإ جارعملا ىلع لدت ال اهظافلا تناك ءجارعملا ىلع تلد .ىتلا ىرخألا تايآلاو

 . طق نايب هيلإ لصي ال ىذلا لزعألا ناكملا ىف ىنايبلا ومسلا نم اهلكو «ةرابع ةرابع اهيف رظننلو

 هللا ناك اذإو «مالسلا هيلع ليربج هنإ اولاق دقف ء[مجنلا] 4( ئوتساَف ةَرم وُذ ) ىَرُقلا ديدش ُهَمَلَع

 .ءاحيإلاو داشرإلاب نوكي لب نيقلتلاب نوكي ل هميلعتف «ىلاعت

 4 02 ىَلدعَف اند َمُث ءمالسلا هيلع ليربج داري ء[مجنلا] 40 ىّلعألا ٍثألاب َرُهَوظ :ىلاعت هلوقو

 نع [مجنلا] 4 69 ئحوأ ام هدبع لإ ئحوأف ل ٠ ءملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نم برقو لزن ىأ ؛[مجنلا]

 ام داَوفْلا بذَك امإ» :ىلاعت هلوقو ءاضيأ ليربج وهو «[مجنلا] 469 ئَرْخُأ لَن هآر دَقَلَو ل «ليربج قيرط

 ْغاَز ام :ىلاعت هلوقو ءهرصبب ال هداؤفب تناك اهآر ىتلا ىربكلا تايآلا نأ ىلإ ءىموت [مجنلا] © 09 ئأر

 ءرصبلاب ةيؤر نكت مل هنأل نوكي دق ام هيف ىفنلاو ءهدح زواجت امو لك ام ىأ ء[مجنلا] 469 ىَفَط امو ٌرصَبْلا
 ال ام ىري نأ لواحيو «ىغطيل هدح زواجتي مل رصبلا نأ نايبل نوكي دقو ؛هدح زواجتي وأ رصبملا لكي ىتح

 .ري مل ام سفنلا ىف ىقليو «لميو لكي نأب غيزيو ؛هاري نأ نكمي

 حورلاب ناك جارعملا نإف «حورلاو دسجلاب ناك اذإ ءارسإلا نأ ىلإ ىهتنن صحافلا رظنلا اذه دنع اننإو

 :ىتأي امل كلذ حيجرت ىلإ انهجتا دقو «ةقداص ايؤر ناك هنأو ءطقف

 وه مهنم ىقابلاو «مهريغو «ىيحيو ىسومو ميهاربإو مدآ ءايبنألاب ىقتلا هنأ جارعملا ىف ركذ هنأ ()

 ركذي مل ديعب ضرف اهانفأ مث اهثعب هنأ ضرفو ءروشنلاو ثعبلا موي ىلاعت هللا اهثعبيس مهماسجأو «مهحاورأ

 نم هيلع ليلد ال ىبيغ رمأ ىف ضرف لكو ءافيعض ولو «رابخألا نم ربخ الو «ثيداحألا نم ثيدح ىف

 الو لوقنملا نم ال ءىش دجوي الو «ىلقعلا ناهربلا هيلإ ىدؤي ارمأ نوكي نأ الإ هلئاق ىلع در وهف لوقنملا

 - . ءانفلا ىلإ اهتداعإ مث «ءايحأ ماركلا ءايبنألا ماسجأ ةداعإ ررقي لوقعملا
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 ناك ةيوامسلا ةلحرلا هذه ىف رمألا نأب حرصت لب ئموت جارعملا ىف ةدراولا ةينآرقلا تارابعلا نإ (ب) -

 ©9 ئأر ام داؤفْلا بذك امإ> :لوقي ىلاعت هللاف ءداؤفلاو بلقلاب ناك لب ءسحلاب نكي مل كاردإلا نأو ايحور

 ةارامملا زوجت ال هنأو «داؤفلا ةيؤر تابثإ ىف ناك هلك ىتآرقلا ثيدحلاف «[مجنلا] 4 09 ئري ام ئلع هنورامتفأ

 الإ نوكت ال بلقلا ةيور نأل ؛ةيحور ةيؤرلا نوكت نأب الإ ققحتي ال كلذو .ءبذكي ال ىذلا داؤفلا ىأر اميف

 .اذه ىف ىفنلا ىدؤم انيب دقو «باجيإلاب ال «ىفنلاب تركذ رصبلا ةساح تركذ امدنع هنإو ؛«ةيحور

 ةيحورلا تاحبسلابو ؛هتمظع راضحتساب ةيبلقلا ةيؤرلاو «هبر ىأر هنأب حرصت جارعملا رابخأ نأ (ج)

 ىبأ ثيدح ىف هبر ري مل هنأ ررق دق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأو «ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ةهجتملا

 . ؟هارأ ىنأف «رون هنإ) :رذ ىبأ ليلجلا ىباحصلا لاوس ةباجإ ىف مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقف .«ىرافغلا رذ

 دعب ةمايقلا موي كلذف «ةنكمت ريغ وأ ؛ةنكمم ةمايقلا موي ىلاعت هللا ةيؤر نوكل كلذ ىف ضرعتن ال اننإ

 نحنو ءايندلا ىف مالكلا ريغ اهيف مالكلا نإف ءاهيف رانلا لهأ ءاقبإو ءاهيلإ ةنجلا لهأ باهذو ءروشنلاو ثعبلا

 نيعلاب نوكت اهنوتبشي نم دنع ةنجلا لهأ ةيؤرو «ةينافلا نيعلاب ىهف نآلا هللا ةيؤر تناك نإف «ىرنو سحن

 .ىري فيك ملعأ هللاو «ةيقابلا

 :امهارن نيتقيقح ريرقت ىلإ اذه نم ىهتننو

 .اهل ضراعم الو «ةتبثلا صوصنلا رهاوظب حورلاو دسجلاب ناك ءارسإلا نأ :ىلوألا
 دوجولو ؛نآرقلا نم حورلاو دسجلاب ناك هنأ ةتبثملا ةلدألا دوجو مدعل طقف حورلاب ناك جارعملا نأ :ةيناثلا

 . لعفلاو لقنلا نم ضراعملا
 نيتاه ءوض ىلع ظافلألا رسفن نأ ىلع حاحصلا ىف ىه امك جارعملاو ءارسإلا ةصق ىلإ دوعن نآلاو

 .امهانررق نيتللا نيتقيقحلا
 ىذلا اذه دنع جارعملاو ءارسإلل ةبسنلاب فقن نأ نكمملا نم ناك :ةنسلا حاحص ىف جارعملاو ءارسإلا

 ركذ ام لك نأ ساسأ ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا نع لوقنملاب سناتسن نأ بجي نكلو «هانررق
 . حورلاب هنأ جارعملا ىف

 . ىراخبلا ةياور اهنم راتخن «جورعلا مث ءارسإلا ةعقاوب قلعتت ةفلتخم تاياور تيور دقو

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ «ةعصعص نب كلام نع «كلام نب سنأ نع هدنسب ىراخبلا ىور

 :لاق هب ىرسأ ةليل نع مهثدح

 ىلإ هذه نيب ام قشف :لوقي هتعمسو «تآ ىناتأ ذإ اعجضم  رجحلا ىف لاق امبرو «ميطحلا ىف انأ انيبا»

 هتعمسو «هترعش ىلإ هرعش ةرقن نم لاق «هب ىنعي اذام ىبنج ىلإ وهو دوراجلل (ىوارلا ىأ) تلقف ءهذه

 «ىشح مث «ىبلق لسغف اناميإ ءولمم بهذ نم تشطب تيتآ مث «ىبلق جرختساف» .هترعش ىلإ هصق نم لوقي
 .معن :سنأ لاق :قاربلا وهو ءدوراجلا لاقف .ءضيبأ رامحلا قوفو لغبلا نود ةبادب تيتأ مث ....ديعأ مث

 نم ليق حتفتساف ءايندلا ءامسلا ىتأ ىتح «ليئاربج ىب قلطناف هيلع تلمحف «هفرط ىصقأ دنع هوطخ عضي

 هب ايحرم :ليق ءمعن :لاق ؟هيلإ لسرأ دقو :ليق ءدمحم :لاق !كعم نمو :لاق «ليئاربج :لاق ؟اذه

 درف هيلع تملسف هيلع ملسف «مدآ كوبأ اذه :لاقف «مدآ ءاذإف تصلخ املف ءحتفف .ءاج ءىجملا معنف

 -نم :ليق «حتفتساف «ةيناثلا ءامسلا ىلإ ىب دعص مث «حلاصلا ىبنلاو «حلاصلا نبالاب ابحرم :لاقف مالسلا
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 معنف هب ابحرم :ليق «معن :لاق ءهيلإ لسرأ دقو :ليق ءدمحم :لاق ؟كعم نمو ليق «ليئاربج :لاق ؟اذه-

 امهيلع ملسف ىسيعو ىيحي اذه :لاق «ةلاخ انبا امهو ىسيعو ىيحيب اذإ «تصلخ املف «حتفف ءاج ءىجملا

 .حلاصلا ىبنلاو حلاصلا خألاب ابحرم :الاق مث ادرف امهيلع تملسف

 ؟كعم نمو :لاق «ليئاربج :لاق ؟اذه نم ليق :ليئاربج حتفتساف «ةثلاثلا ءامسلا ىلإ ىب دعص مث

 اذإ تصلخ املف ,.حتفف ءءاج ءىجملا معنف هب ابحرم :ليق معن :لاق !هيلإ لسرأ دقو :ليق ءدمحم :لاق

 .حلاصلا ىبنلاو حلاصلا خألاب ابحرم :لاق مث «درف هيلع تملسف ؛هيلع ملسف فسوي اذه :لاق . فسوي

 :لاق ؟كعم نمو :لاق «ليئاربج :لاق :؟اذه نم :ليق «حتفتساف ةعبارلا ءامسلا ىلإ ىب دعص مث

 :ليق «سيردإ اذإ تصلخ املف «ءاج ءىجملا معنف هب ابحرم :ليق «معن :لاق ؛هيلإ لسرأ دقو :ليق «دمحم

 .حلاصلا ىبنلاو حلاصلا خألاب ابحرم :لاق مث ءدرف هيلع تملسف .هيلع ملسف

 :لاق ؟كعم نمو :ليق «ليئاربج :لاق ؟اذه نم :ليق «حتفتساف ةسماخلا ءامسلا ىتأ ىتح ىب دعص مث

 «نوراهي اذإ تصلخ املف «ءءاج ءىجملا معنف هب ابحرم :ليق «معن :لاق !هيلإ لسرأ دقو «ليق ءدمحم

 ىب دعص مث «حلاصلا ىبنلاو حلاصلا خألاب ابحرم :لاق مث ءدرف هيلع تملسف هيلع ملسف نوراه اذه :لاق

 «ليق ءهدمحم :لاق ؟كعم نمو :ليق «ليئاربج :لاق ؟اذه نم :ليق «حتفتساف «ةسداسلا ءامسلا ىتأ ىتح

 ىسوم اذه :لاق «ىسوم اذإ تصلخ املف ؛ءاج ءىجملا معنف هب ابحرم :ليق «معت :لاق !هيلإ لسرأ دقو

 :هل ليقف «ىكب تزواجت املق «حلاصلا ىبنلاو حلاصلا خألاب ابحرم :لاق مث ءدرف هيلع تملسف «هيلع ملسف

 . ىتمأ نم اهلخد نمم رثكأ هتمأ نم ةنحجلا لخدي ىدعب ثعب امالغ نأل ؛ىكبأ :لاق ؟كيكبي ام

 ؟كعم نمو :ليق «ليئاربج :لاق ؟اذه نم :ليق «ليئاربج حتفتساف «ةعباسلا ءامسلا ىلإ ىب دعص مث

 اذإ «تصلخ املف .ءاج ءىجملا معنف «هب ابحرم :ليق معن :لاق !هيلإ لسرأ دقو «ليق «دمحم :لاق

 ىبنلاو حلاصلا نبالاب ابحرم :لاق مث ءدرف هيلع تملسف «هيلع ملسف ميهاربإ كوبأ اذه :لاق .ميهاربإ

 . حلاصلا

 اياذهام :تلقف ءنائطاب نارهنو «نارهاظ نارهن ءراهتأ ةعبرأ اذإو «ىهتنملا ةردس ىلإ تعفر مث

 .رومعملا تيبلا ىل عفر مث «تارفلاو لينلاف «نارهاظلا امأو «ةنجلا ىف نارهنف نائطابلا امأ :لاق ؟ليئاربج

 .نبللا تذخأف «ءلسع نم ءانإو «نبل نم ءانإو ءرمحخ نم ءانإب تيتأ مث .كلم فلأ نوعبس موي لك هلخدي

 . كتمأ اهيلع تيتأ ىتلا ةرطفلا ىه :لاق

 ؟ترمأ مب :لاقف «ىسوم ىلع تررمف تعجرف «موي لك ةالص نوسمخ تاولصلا ىلع ضرف مث

 دق هللاو ىنإو «موي لك ةالص نيسمخ عيطتست ال كتمأ نإ :لاق .موي لك ةالص نيسمخب ترمأ :تلق

 «تعجرف كتمأل فيفختلا هلسف «كبر ىلإ عجراف «ةجلاعملا دشأ ليئارسإ ىنب تجلاعو «كلبق سانلا تبرج

 «ىسوم ىلإ تعجرف ءارشع ىنع عضوف «تعجرف .هلثم لاقف ؛ءىسوم ىلإ تعجرف ءارشع ىنع عضوف

 تاولص رشعب ترمأف تعجرف ؛هلثم لاقف «ىسوم ىلإ تعجرف ءارشع ىنع عضوف «تعجرف .هلثم لاقف

 -؛؟ترمأ مب :لاقف ءىسوم ىلإ تعجرف ؛موي لك تاولص سمخب ترمأف تعجرف «هلثم لاقف ءموي لك
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 سانلا تبرج دق ىنإو «موي لك تاولص سمخ عيطتست ال كتمأ :لاق .موي لك تاولص سمخب :تلقف-

 ىتح ىبر تلأس :لاق «كتمأل فيفختلا هلسف كبر ىلإ عجراف «ةحلاعملا دشأ ليئارسإ ىنب تجلاعو «كلبق

 . ىدابع نع تففخو تيضرف تيضمأ :دانم ىنادان تزواج املف :لاق «ملسأو ىضرأ ىنكلو «تييحتسا

 ةعجارم ىف ءاجو «مالسلا هيلع ىسوم ةروشمب هب عجار نأ دعب هنأ ديحوتلا باتك ىف ىراخبلا ةياور ىفو

 ففخف «ءمهتاذآو مهراصبأو مهعامسأو مهبولقو مهداسجأو ءافعض ىتمأ نإ بر اي» :هبرل لاق هنأ ةسماخلا

 تضرف امك «ىدل لوقلا لدبي ال هنإ :لاق .كيدعسو كيبل :لاق «دمحم اي :ىلاعتو كرابت رابجلا لاقف ءانع

 ةيادبلا) «كيلع سمح ىه باتكلا مأ ىف نوسمخ ىهف ءاهلاثمأ رشعب ةنسح لكل :لاق .باتكلا مأ ىف كيلع
 . (ءارسإلا ةروس لوأ ريثك نبال ريسفتلاو ”ج ةياهنلاو

 ىضتقم ىلعو ءاعيمج ءايبنألا مأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ءاملعلا نيب هيلع قفتملا نم هنإو

 نإ اولاق نيذلا ىري كلذكو ءةحلاصلا ايؤرلاب تتبث ةيحور ةمامإلا نوكت حورلاب ناك ءارسإلا نإ اولاق نيذلا

 .ايحور ناك جارعملا

 ناك امامإ ءايبنألاب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةالص نأ ىلع هتياور قايس لدي ام ةاورلا نم نكلو

 تاومسلا ىلإ جرعي وهو تناك ةمامإلا نأ ىلع ةياورلا قايس لدي ام ةاورلا نمو «ىصقألا دجسملا ىلإ همدقم

 . العلا

 :كلذ ىف لوقيو «جورعلا نم لزن نأ دعب تناك ءايبنألل هتمامإ نأ هخيرات ىف ريثك نبا راتحناو

 هل اميركت هعم اوطبه ءايبنألا نأ رهاظلاو «ءسدقملا تيب ىلإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر طبهو»

 نيذلا لبق دحأب نوعمتجي ال «نيدفاولا ةداع ىه امك «ةميظعلا ةيهلإلا ةرضحلا نم هعوجر دنع ءاميظعتو

 عمتجا دق ناك ولف «هيلع ملسف نالف اذه :ليربج هل لوقي مهنم دحاو ىلع لأس املك ناك اذهلو «هيلإ هوبلط

 ةالصلا تناح املف» : هلك لاق هنأ كلذ ىلع لدي اممو «ةيناث ةرم مهب هفرعت ىلإ جاتحا ام ههوعص لبق مهب

 زع هبر نع هيوري اميف ليربج رمأ نع مهب امامإ مهمدقتف ءرجفلا ةالص الإ كاذ ذإ تقو ئجي ملو «مهّتْمَمَ

 .(17ص 27ج ةياهنلاو ةيادبلا» «لجو

 نم لزنت نأ دعب تناك ءايبنألل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةمامإ نأ ىلع لدي مالكلا اذه نإو

 .ةقداص ةيؤر اناكو ءحورلاب ناك انيهتنا امك جارعملا نإو «ىلعألا قفآلا

 اهانركذ دقو «ةحيحصلا ةنسلا اهب تءاج امكو «نآرقلا ىف اهيلع صن امك «جارعملاو ءارسإلا ةصق هذه

 .اهيف لوقلا ىفصن نأ نم دب ال ناكف «تاياورلا فالتخالو ءاهلوح مالكلا ةرثكل «بانطإلا نم ءىشب

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةايح ىف تناك ىتلا ةيسحلا تاداعلل قراوخ مظعأ رمقلا قاقشناو اهنأ اصوصخو

 امب ىدحت امنإ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأل ؛ميركلا نآرقلاب ىدحت امك اهب دحتي مل كلذ عمو ملسو

 نآرقلا وهو «نيدلا موي ىلإ اهلك لايجألا ابطاخم ىقبي ام وهو هتلاسر ماودو ءهتعيرش دولخ عم بسانتي

 . ميركلا
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 2 بيجي
 ةسدقملا ضرألا لخدي نأ دارأ ىذلا ىسوم ركذ سدقملا تيب ركذ نأ دعب

 ادبأ اَهَلْخَدَن نآ انِإ ئسوم اَي اوُلاَق 8 :ةلاذنلاو نبجلا ةلاقم اولاقو «ليئارسإ ونب دعقف

 . [ةدئاملا] 4 69 َنوُدعاَف هاه ان التاَقف َكّبَرَو تنأ ْبَهْذاَف هيف اوُماد ام

 : ىلاعت هللا لاق

 ينود نم اوْدْحَمت الأ ليئارسإ يببل ىده هانلعجو باتكلا ىسوم انيتآو 9

 .4 0 ًاليكو

 يذلا ناحّبس » ىلع «باّتكلا ىسوم انيتآ9 تفطعو ةفطاع انه واولا نإ

 هللا مركأ ىنعملا نوكيو ياّصْقَألا دجّسَمْلا ىَلِإ مارَحْلا دجّسَمْلا َنّم اليل هدّبَعِب ئرسأ

 دقو تايآلاب نورفكي ذإ «سانلا ىلع ةجح هلعجو «جارعملاو ءارسإلاب يَ دمحم

 لأ ليئارسإ يبل ىده هاَنلَعَجَو 9 «عئارشلا هيف هاتأ باتكلاب ىسوم مركأو ءاهوبلط

 .اريصنو ايلو وأ «مكرومأ هيلإ نولكت ابر وأ ءاليفك ىأ « ًاليكو ينود نم اوُذْخَتت

 هنود نم اوذختت الأ وه ىأ «ةيريسفت «اوُذْحّتَت 9 ءاتلا ةءارق ىلع انه نإو

 ىده هانلعج ىنعملا نوكي ةءارقلا هذه ىلعو ١2)(اوذختي) ءايلاب ةءارق كانهو ءايلو

 الوإ» :ىلاعت هلوقك ءابرو ايلو ىأ اليكو هللا ريغ نم اوذختي الف ليئارسإ ىنبل
 .[نارمع لآ] 4 69 . . اًبابرأ َنييبتلاَو ةكئالملا اوُذِحَتَت نأ مكرمأي

 «نومركم ىلاعت هللا ءايبنأ نأو ةلصتم هللا عئارش نأ نيبتي فطعلا اذهب هنأو

 ميركتلا ىف ىلاعت هللا مهعمج دقف سدقملا تيب دنع نييبنلا عمج ءارسإلا نأ امك

 الأ ليئارسإ ىنبل ةياده ناك ىذلا باتكلاب كاذو «جارعملاو ءارسإلاو باتكلاب اذه

 يذل :لاقف حون دهع نم ءايبنألا ةلص ىلاعتو هناحبس نيب مث ءاكيرش اوذختي

 )١( :راصتخالا ةياغ .اباطخ ءاتلاب نوقابلا أرقو ءورمع ىبأ ةءارق :ابيغ ءايلاب (اوذحتي الأ) ١/044 .
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 ىف ةدحتم ةلصتم ةوبنلا نأ ىلع ةلالدلل اهلبق امب ةلوصوم ةميركلا ةيآلا هذه

 صاصتخالا ىلع بوصنم 4 حوف عم انْلَمَح نم يذل ءاهتياهن ىفو ءاهتياغ
 ةيرذ اي ىنعملاو ءءادن نوكت نأ حصيو ءانلمح دق نم ةيرذ ركذلاب صخن ىنعملاو

 ىنبو هلو دمحم مهيف ثعب نم وأ دمحم عابتأل باطخلاو «حون عم انلمح دق نم

 ناكو «حون عم لمح نم ةيرذ نم مهنأ ىلاعتو هناحبس دكأ دق هنإو «ليئارسإ

 ملو ءهلوسرو هّللاب اونمآ نيذلا نونمؤملا مه ةنيفسلا ىف حون عم اولمح نيذلا

 قبس نم لإ كلهأو. .. )9 «ةنيفسلا قوف ةاجنلا دنع ىلاعت لاق امك «نيكرشم اونوكي

 . [دوه] © (©) ليلق لإ هَعَم نمآ امو نمآ نمو لوقا هيلع

 ؛ىقابلا وه ناميإلا نوكيل نيكرشملا نيب نم هراتخا دق مكلصأ نأ ىنعملاو

 هَنِإإ9 :لاقف هلضف ركذو حون ميركتب هب اونمآ نيذلاو ءاحون عبت نم هللا مرك دقو
 نيفصو هناحبس هل ركذو «862 حون ىلإ دوعي ريمضلا ,4 اًروكش ادبع َناَك
 : نيميرك

 اذ نكي ملف ىلاعت هلل ةيدوبعلا ةمعنب سحي ادبع ناك هنأ :لوألا فصولا

 ةزعلا وه هدحو ىلاعت هلل عوضخلاو «ىلاعتو هناحبس هلل اعضاخ ناك لب «توربج

 .رابكتسا الو اهيف لذ ال ىتلا

 ىف هئامعن ىلع ىلاعت هلل ركشلا ريثك ىأ ءروكش هنأ :ىناثلا فصولاو

 دمحلا لاق لكأ اذإ ناك هنإ) :هصن ام ىرشخمزلل فاشكلا ىف ءاج «هئارضو هئارس

 «ىناقس ىذلا هلل دمحلا :لاق برش اذإو «ىنعاجأ ءاش ولو «ىنمعطأ ىذلا هلل

 اذإو «ىنارعأ ءاش ولو «ىناسك ىذلا هلل دمحلا :لاق ىستكا اذإو «ىنأمظأ ءاش ولو

 :لاق هتجاح ىضق اذإو «ىنافحأ ءاش ولو «ىنازح ىذلا هلل دمحلا :لاق ىذتحا

 اذإ ناك هنأ ىورو ««هسبح ءاش ولو «ةيفاع ىف ىاذأ ىنع جرخأ ىذلا هلل دمحلا

 . «هرثآ اجاتحم هدجو نإف «هب نمآ نم ىلع هماعط ضرع راطفإلا دارأ



 لااا

 رار س4
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 اذه نإف حصت مل مأ ىناثلا ةيرشبلا ىبأ ىلإ ىناعملا هذه ةبسن تحص ءاوسو

 .ركشلا بجوت ةمعن ناسنإلا رومأ نم رمأ لك ىف نأ ىلع لدي مالكلا

 نم نأ نايبو هل عابتالا فرشل ليلعت هيف جاكي حونل فاصوأللا هذه ركذ نإو

 هلعج دقف ةوسأ هولعجي نأل ةوعد كلذ عم هيفو «ميركتلاب نوريدج هعم مهلمح

 . ةوسأ اضيأ هوذختاف مهل ةوسأ هعم مهلمح نم

 نم زع لاقف «ىصقألا دجسملا ىف ليئارسإ ونب , هلعف ام هللا نيب كلذ دعب

 : لئاق

 2 ٍضْردْلا فن دِيْفْنَل يكل ف لب رسوب َلَنَصَعَو 11

 هت هذآ

 انمعبامهللو دعو اجا ايل اردببكحا ادلع نلعَتلَو ِنْيَبَرم

 9 لأمانة

 ب 2سلا ل ّرخ (ي0 الخفق دعو سو
 2 جو تريبولي حكت
 اجامل أَ نر كشك خس كسك
 َدِجَسمْلااوأَحَدَيِلَو م هوجو اوعكسدل َوَرْكْل اَذَعَو
 ةعحرص جا هس 2 هك

 2 رب اريَضَتاَولمََْبْسِلَوَوَّرَمَّلَيأ5 هوُلَحَدامكح

 َنيِرْعكلِل 06 مه اسود ضد ربيع “<

 ايو اًريِصَح

 نإ

 جرع هنمو لَو ىبنلا ىرسم هنأو سدقملا تيب ةناكم هناحبس ركذ نأ دعب

 هب عنص امو «هلوح ليئارسإ ونب هعنص ام هناحبس ركذ العلا تاومسلا ىلإ هحورب



 عا ارسإلا 6 رود ريسفت ا

 رح للامم م

 اا <

 نم هذقنآف مالسإلا ءاجو «مهنم هوعزتنا وأ «مهريغ ىلإ هوملسأ ىتح مهمكح ىف

 ناك اوناهو اوفعض املف «مهتوق ناميإلا ناكو «ةوق نيسملسملا ىف ناكو «مهئادعأ

 مهريغ عردب دوهيلا عردت مث الوأ ىراصنلا هيف مهاذآف «مهريغ نم ماكحلا

 .اورمنتو

 - نيترم ٍضرألا يف ًالدسفتل باتكلا يف ليئارسإ ينب ىلإ ابصَقَو ط :ىلاعت لاق
 :ىلاعت لاق امك «مهيلع لزن ىذلا مهباتك ىف مهيلإ مدقت ىأ 4 اريبك ولع نلعتلو

 انيحوأ ليقو [رجحلا] 4 (5) نيحبصم عوطقم ءالؤه رباد نأ رمأْلا كلذ هِي انيضَقَو
 فيرصتو «ءىسفن هيجوت انه ىحولا نأ كش الو ءاتوتبم اعوطقم املع مهيلإ

 ءاوغإ نم وه امنإو داسفب ىحوي ىلاعت هللا ناك امو «تلضو توغ اهنأل ؛بولقلل
 . ظوفحملا حوللا ىف ىلاعت هللا هردق ام وه باتكلاو .ناطيشلا

 باطخلا ىلإ ةبيغلا نم ميكحلا هنايب فيرصت ىف ىلاعتو هناحبس تفتلا دقو

 هاضق ام ىنعم وه ىذلا مالعإلا عضوم اذهو 4 ِنيَتَرَم ضرألا يف ٌندسْفَمَلا» :لاقف

 ديكوتلا نون نونلاو ءمسقلا مال ماللاو ءظوفحملا هحول ىف مهيلإ هب مدقتو هللا

 امك ءرمألا عوقول ديكأت ىلاعت هللا نم مسقلاو ءابوجو مسقلاب نرتقت ىتلا ةليقثلا

 مهداسف نأ هناحبس ركذو «نيترم ضرأللا ىف نودسفي) مهنأ وهو هناحبس مسقأ

 ىتلا ضرألا ىف ىرسي وأ ءسدقملا تيب ضرأ ىأ «ضرألا معي هنأ هتبقاع نوكت

 لوأ ىف لاق امك «ىلاعت هللا ةكربب كرابم وهف سدقملا تيب لوح ام امأ «هبراقت

 «ضرألا ىف مهتلكاش ىلع نمم «مهل ناب داسفلاو 4 هّلوح اَنكَراَب يذّلا 8 :ةروسلا

 كلذو «مهداسفب مهولع نرقف 4 اريبك اًوُلع َنلعَتَلو  :امسقم ىلاعتو هناحبس لاقو

 :نيرمأ ديفي داسفلاب مهولع نارتقا نإو «دقحلاو دسحلا نم مهبولق ىف نكمتسا امل

 .داسفلا هبقعي نايغطلاو «نايغط هبقعي مهولع نأ :لوألا رمألا



 ءارسإلا ةروس ريسفت اذ :

 اللات خ طماط طخ طنطا اناتالل ا انطاا تطل لختالال لا للللا اخ لتال المماطلة لال ل ااا انااا لطناناالا لال ل1! لاا !انلل الاانا الاتتاالا 06
 تا بحال

 مهلكأو ءايبنألا لتقب مهؤادتعاف رجاف ءادتعا هيف مهولع نأ : ىناثلا رمألا

 ركذي ملو «نيترم داسفلا ركذ هنأ ظحاليو ءاضعب مهضعب لتقي نأو تحسلاو ابرلا

 .هبابسأ تدجو نإ هل ددع ال هنأل ولعلا ددع

 ىلع نوكي هنأل كلذو ؛اريبك اولع نوكي هنأب مهولع ىلاعت هللا فصوو

 ءايبنألا هب مهالعأ ام نولتقيف ةمثآلا مهسوفن مهيلإ دوعت ام ناعرسو ءءايبنأ ىديأ

 هالمو هقرغأو «نوعرف نم ىلاعت هللا مهذقنأ نأ دعب هورت ملأ «فارحناو داسف ىلإ

 مهل امك اَهَلِإ اَنَل لعجا ىسوم اَياولاَق .. . مهل مانصأ ىلع نوفكعي اموق اوأر

 دعوم ىلع بهذ دقو ىسوم ةبيغ ىف لجعلا اودبعو «[فارعألا] 4 02. . .ةَهلآ

 .هير نم

 لالخ اوُساَجَف ديدش سأب يلوأ انَل ادابع مُكِيلع انْثعَب امهالوأ دعو ءاج اَذِإَف ظ
 . 4 ك ًالوُعفُم ادعو ناَكَو ٍرايدلا

 اهيف داسفإلا ىلاعت هللا دكأو ءاهيف نودسفي ىتلا ىلوألا ةرملا ىه :امهالوأ

 نيترم داسفإلا ديكأت نمض ىف

 ؛داعيمب ريبعتلا نود دعوب ىلاعتو هناحبس ربعو  داعيم  اهانعم « دعو و

 ام ديكوتب ناذيإ هيف ردصملا نأل كلذو ؛دعولا نمضتيو «نمزلل مسا داعيم نأل

 ةبرخملا شويجلا ثعبيب ىلوألا ةرملا داسف ىلاعتو هناحبس نرق دقو «هب هللا مهدعو

 .مهلالقتسال ةبهذملا وأ مهل ةلذملا وأ ةمداهلا

 دعو ءاج اًذِإَف :ىلاعت هلوقل طرش باوج 4 اْتَعِبال هناحبس لعج دقو
 ىف داسفلا نأ ديفت ةيطرشلا ةيضقلا هذهو ءداسفلل ىلوألا ةرملا ىهو «اًمهالو
 تاراغ عنل نيصحلا نصحلا نأو «مهيلع نيريغملل ابهن نوكت نأ ىلإ ىدرتي ممألا

 «لدعلاو ةنامألاب مكحلاو ةلادعلا ةماقإو اهسفن تاذ ىف ةمألا ةماقتسا وه نيريغملا ٠

 مناغم اهيف نودجي نيريغملل ةمعُط نوكت نأو رايهنالا ىلإ ىدؤي هنإف اهداسف امأو

 . اهنوملغي

 أ



 ْ . عارسإلا ةروس ريسفت ا

للا
 مما 

 أ بح

 مهنأ ىأ , 4 انثعب ل ب هناحبس ربعو 4انل ادابع مكيلع انثعب» :ىلاعت هلوقو

 هتاذ ىلإ ثعبلا هناحبس دئسأو «مهيلع نوطلسم مهل نوئوعبم مهنأك مهيلإ اوءاج

 نأ وهو ء«اليدبت هللا ةنسل دجت نلو ءاهنس ىتلا دوجولا ةنس ىلع ءاج هنأل ؛ةيلعلا

 .دوجولا ىف ىلاعت هللا ةنس

 :ناتينايب ناتراشإ انه 4 انّل ادابع ا :ىلاعت لاقو

 نوعضاحخ مهنأ ىلإ ةراشإ كلذو (دابع) ادن ربع هنأ : ىلوألا ةراشإلا
 ةدارإل

 .مهيف ىلاعت هللا

 ىدؤمو «صاصتخالا ديفي امب ىلاعتو هناحبس هل مهتفاضإ : ةيناثلا ةراشإلاو

 بيذهتو بيدأت ةلآ اونوكيل لب «ةعاطلاو ةيدوبعلا لجأل ال هل مهلعج هللا نأ كلذ

 سانلا هّللا عفد الولو ... «ريخلا اريخأ هعفديو ءرشلا عفادتي اذكهو ءاودسف اذإ

 . [ةرقبلا] 4 629 نيملاعلا ىلع لضف وذ هللا نكَلَو ضْرَألا تدّسفُل ضعبب مهضعب

 «ةوقلا : سأبلا 2« سأب يلوأ » مهنأب «دابعلا كئلوأ ىلاعتو هناحبس فصوو

 ىحاونلا مهنم تعزن دقو مهءادعأ نومحري الو ءوتعو شطب هيف ىأ 4 ديدش و

 اهلهأ ةزعأ اولعجو اهودسفأ ةيرق اولخد اذإو «مهنايغط ىف رتتلاك ةفطاعلا ةيناسنإلا

 . ةلذأ

 نولخدي لب «برحلا تاركسعمو دنجلا نكامأب نوعنقي ال مهبورح ىف مهنإو

 ىلإ ةراشإ كلذ ىفو .رودلا هذه لالخ ثنودرتيو ءاهرود لالخ نوسوجيو نئادملا

 الو ءاعئام انوناق نوفرعي الف ةزجعلا نم ءافعضلاو ةيرذلاو ءاسنلا نولتقي مهنأ

 .ةيرشبلا رزاجملاو ءامدلا ىلإ مهتوهش امنإ ءازجاح اماظن

 هنأل ؛ادعو ءادشألا ظالغلا ءالؤه تاراغ تناك ىأ .4الوعفُم ادعو ناَكوإط



 عارسإلا ةروس ريسفت ازإل/|

 22 ذأ#ذ# لل لا عك

 مه نمل ةسيرف نوكي ممألاو تاعامجلا نم ادساف ناك نم نأ ةيهلإلا ةنسلا ىضتقمب

 .لوعفم هنأب دعولا ىلاعتو هناحبس فصوو ءاسأب دشأو اددع رثكأو «ةوق ىوقأ

 نع ببسلا فلختي ال امك .داسفلا نع ةراغإلا فلختت ال زجنمو «مئاقو عقاو ىأ

 .اهتجيتن نع ةمدقملا الو «هببس

 اهببسب ليئارسإ ىنب ىلع تمهلدا ىتلا داسفلا نم ىلوألا ةرملا ىه هذه
 ركذ امك «تولاج دواد لتق ذإ «مالسلا هيلع دواد ةدايقب اهنم اوجنو تامهلدملا

 نم ةريسي ةضبق اهنم ضبقن ةملكب رشنلو «لاوقألا ضعب ىلع ميركلا نآرقلا
 . مهخيرات

 ىنب مكح دواد هللا ىتآو «تولاج دواد لتق نأ دعب هنأ مهخيرات ىف تبث دقل

 تمدقو «نميلا ىلع ىلوتساو هكلم عستاو ناميلس هنبا هدعب نم هفلخ مث ليئارسإ

 ماسقنا ىف اببس ناك نم هتيرذ نم ءاج .ءىش لك هل ىلاعت هللا رخسو اهتكلم هيلإ

 نورخآلا ةرشعلاو «ةيتثولا امهمكح ىف ترطيس نيطبس ىلإ ءاطبس رشع ىنثالا
 ىنب ةكلمم ترمتساو «ةريثك انايحأ ةينادحولاو ةليلق انايحأ ةينثولا نيب اوددرت

 كلم مهيلع راغأ مهداسف ةياهن ىفو «ةنس ىتئامو نيسمخو فلأ نم اوحن ليئارسإ

 نم اموق مهلحم لحأو روشآ ىلإ مهابسو ةرماسلا ىلع راغأو ةرماسلا حتفو روشآ
 ٠ .هدالب

 مهيلع ضقنا ىتح ادمأ مهكلم رمتسا اولصفنا نيذلا طابسألا نم ضعبو

 ةكلمم تضرقنا كلذبو ةاروتلا قرحو لتق نم لتقو مهابسف لباب كلم - رصنتخب -

 . لباب ىف دوهيلا ماقأو ليئارسإ ىنب

 تحت نونوكي انايحأ نويليئارسإلاو «هدعب نمو ىنودقملا ردنكسإلا ءاج مث

 .ايروس طلست تحت انايحأو مهريغ مكح

 بورح نامورلا نيبو مهنيب ترجو نيطسلف ضرأ ىلع نامورلا ىلوتسا مث

 .مهيلع نامورلا طلست ىلإ تهتنا

 .نآرقلا ىلإ دوعن مث مهخيرات نم ةريسي ةضبق هذه
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 016 ل اا سل اسس

 :ىلاعت هللا لاق

 رَفْكأ مُكاَنلعَجَو نيبو لاومأب مكاَتددُمَأَو مهْيلَع ةَركلا مك اًنددر مث »

 . 4 90 اريفت

 اهب اورك ىتلا ةركلا نأ ىلعو ليئارسإ ىنبل باطخلا نأ ىلع نيرسململا رثكأ

 دهع ىف دطوتو مهيلإ لآ ناطلسلا نأو . هلك دواد دهع ىف تناك مهئادعأ ىلع

 باّصأ ثيح ءاَخر هرمأب يرجت حيرلا هَل اَنرْخَسَفط :ىلاعت لاق امك ءِهَكيَع ناميلس

 ننماق انْواَطع اذه 2 دافصألا يف َنينَرَقَم نيرخآو (9) صرع ءاَنب لك نيطايشلاو

 . [ص] 4 60 ٍبآَم نسحَو ىفلزل اندنع هل نِإو 69 باسح ٍريغب كسمأ وأ
 نم ضرألا ىف اونكمت ليئارسإ ىنب نأ هادؤم نكلو حضاو بير الب كلذ نإو

 ىنآرقلا صنلا نأ عم .دعب نم داسف مهنم نكي ملو تولاج ىلع دواد راصتنا دعب
 ةرم وأ «ناث داسف نكي مل اذإو ؛ىناثلا داسفلا وه امف نيترم اودسفأ مهنأ تبثأ

 هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال باتك هنإ «هللا ذاعم !ةقداص ريغ ةيآلا نوكت لهف ةيناث
 .هفلخ نم الو

 ةركلا مكل اندر َمُث إ :ىلاعت هلوق نأ وهو «هيلإ ليمن ايأر ركذن كلذلو

 ىلإ ليئارسإ ىنب باطخ نم تافتلا مالكلا ىف نوكيو هلي ىبنلل باطخ 4 مهيلع
 هلوقو ٌهلكَي هيلإ ةلودلا در هانعم ِهَلِكَي ىبنلل ًةركلا درو «هباحصأو دمحم باطخ

 عم رفني نم ريفنلاو «4 اريفت َرْفْكَأ مكانْلعِجَو َنينبو لاومأب مكانددمَأو ظ :ىلاعت
 مئانغ نم لاومألا نيمركألا هبحصو دمحم عم ناك دقو «شيجو دنج نم لجرلا
 .نينمؤملا ةيرذ نم اوءاج نيذلا نوئبلاو ,فيثكلا دنجلاو بورحلا

 :رومأ لوقلا اذه ىف :لوقن نأ انل غوس دقو

 داسفلا ققحتي ال هنأو «نيترم ليئارسإ ىنب نم داسفلا قيقحت :لوألا رمألا

 ىف هنم اوجرخأ ام مهنأو «ةرم لوأ هولخد امك دجسملا مهلوخدب الإ ةيناثلا ةرملا ىف
 .نامورلا دهع ىف الإ ةريخألا ةرملا



 عارسإلا ةروس ريسفت اال

 ل و
 - ما

 ام اوبرخو ةيناث ةرم دجسملا اهيف اولخد ىتلا ىه ةيناثلا ةرملا نأ :ىناثلا رمألا

 .دجسملا ىلإ نوملسملا هفاضأ ام كلذو ابيرخت اولع

 تعءاس ام مهنأل ؛دوهيلا نوبطاخملا نوكي نأ نكمي ال هنأ :ثلاشلا رمألا

 ةساس مهنوملعي نيذلا مهو ؛مهريغ هوجو ءاس لب دجسملا لوخدب مههوجو

 .ندرألاو رصم ةساس صخألابو «برعلا ةساس اصوصخو «نيملسملا

 نوكي نأ نكمي ال 4 مُكَمَحَري نأ مكبر ئسع  :ىلاعت هلوق :عبارلا رمألا
 .ةلذملا اوبهذيلو «ةزع دعب اوعفتريلو لاقع نم اوطشنيل نيملسملل نوكي امنإ دوهيلل

 : لئاق نم زع لوقي
 اوؤوسيل ةرخآلا دعو ءاج اذ اق مئأسأ نإو مُكسفنأل مسسحأ مهسْحأ ذإ»

 . 4 0 ريب اوّلع ام اوربتيلو ة ةرم لوأ هولَحَد امك دجسُمْلا اولخديلو مكهوجو

 راعلاو لذلا رابغ مهسفنأ نع اوضفني نأ ىلع مهل اثح ؛«نيملسملل باطخلا

 ةداجإ ناسحإلاو ءراخفلا بلجيو راعلا ليزي هنأل .4مكسفنأل متنسحأ متنسحأ نإإ»

 ضرألا لهأ ةاغط نم هريهطتو دجسملا نم رارشألا جارخإل دادعتسالاو «لمعلا

 . نينمؤملا ىلإ لَك ىبنلا ىرسم ةداعإو هلهأ نع ةلذملا عفرو
 :هناحبس لاقو «مكيلع ةءاسإلا ةبغمف متاسأ نإو ,4اهلق متأسأ نإو»

 اهوبلتجا نيذلا مهنأكف «ةعبتلا مامت ىلإ ةراشإلل ؛مكيلع لقي ملو ؛(مكل)

 مهكرتو مهرمأ قرفتو «مهسوفن داسفو مهلسكب ءاهودارأو اهوبلط مهنأك مهسفنأل

 الإ مكل ةوق ال هنأل مكسفنأ ىف نيطرفم لب ءاهرمأ ىف نيطرفم ةيمالسإلا ىناعملا

 .اهب

 ءاف 4 اَهَلَف متأسأ نِإو 9 هلوق دعب .4 ةرخآلا ْدْعَو َءاَج اًذإَفطظ :هلوق ىف ءافلاو
 اوءوسيل «متأسأ نأ دعب ةرخآلا دعو ءاج اذإف» ىنعملاو .بيقعتلاو بيترتلا

 اوءوسيل اوءاج ىأ اوءاج هريدقت فوذحم لعفب قلعتم :(اوءوسيل) امكهوجو

 «نزحلاو ةباكلاو ءوسلا رهاظم هيلع ودبت هجولا نأل هوجولاب ربعو «مههوجو



 ءارسإلا ةروس ريسفت ا
 و للا لللللل لااا لالالا

 > هه
 يي

 دعبلاو «ةماركلاو ةزعلا نيدب نونيدي نيذلا دمحم عابتأ نم ىزخلاو راعلا ملاعمو

 .هنم اوجرخأ نأ دعب هولخديل ىأ «هولخد امك دجسملا اولخديلو «ةناهملاو لذلا نع
 لحدي الأ ءايليإ لهأل رمع دهع نم ناكف نونمؤملا مهجرخأو «نامورلا مهجرخأ ذإ

 ىديأ ىلع هنم مهجرخأف «هيف اودسفأ ىتح ةرم لوأ هولخد دقو ءدوهيلا مهيلع

 مهولع ةدم ىأ «بيرختلا :ريبتتلا 4 اري اولع ام اوريتيلو# «نيملسملاو ىراصنلا

 هللا ضرأ ىف مهئاقبو مهولع ةدم نورمديو نوقرحيو «مئاق لك نوبرخي مهبلغو
 .اهيف اوقب ام «ةسدقملا

 :ىلاعت هللا لاق دقو

 . 42د يعخ راو نعش إو مكس أو سس
 «ةمهلا ىلإ ةوعد هنآل دوهيلل نوكي نأ روصتي الو نينمؤملل اضيأ باطخلا

 نمو «دوهيلا ةمغط ىديأ نم ةسدقملا هللا ضرأ ذاقئتساو رصنلا بابسأ ىف ذخألاو

 نم ةيحان ةيأ الو «قّلخ الو مهل نيد ال نيذلا ضرألا شوحو نم مهنونواعي

 ىنعمو «سانلا نم 4 مُكَمَحَري نأ مكبر ئسع# ىف ءاجرلاو «ةيناسنإلا ىحاونلا
 «مادقإلاو ربصلاب اولبرستيو «ةوقلا اودعيو ءاليبس داهجلا اوذختي نأ مهنم ءاجرلا

 متدع نإو ىأ 4 اًندع مدع نإوإ» «دييأتلاو رصنلاب ىلاعت هللا مكمحري لئدنع

 مكيلإ اندع ةرهاطلا ضرألا ذاقنتسال داهجلاو ةينلا صالخإو ربصلاو ناميإلاب
 . مكلامعأل مككرتي نلو مكعم هللاو دييأتلاو رصنلاب

 تلاعت لاقف منهج مهل ءايبنألا اولتقو هللاب اورفك نيذلا دوهيلا نأ ركذ مث

 نم هيلع نوبلقتي اشورفم اطاسب ىأ 4 اريصح َنيِرِفاكْل منهج اَنْلَعَجَو » :هتاملك
 وهو «مهعجاضم ىفو مهبونجب هيلع نوبلقتي مهل شارف وهف «بناج ىلإ بناج
 .هبابسأ ىف اوذخأ نإ رصنلا نينمؤمللو «مهؤازج



 ءارسإلا ةروس ريسفت ا

 للا اللا 004

 ا ب

 ىدهي نآرقلا

 ىلاعت هللا لاق

 0 ءرفلا اذه َّنِإ وو ورم اس م حر ح2
 اري ارح هنأ تاع م 1 9 هم 2 نبذل 08 «نمّومْلا

 ان ريف رت

 4 ين اطل دي

 02الف اكواب م 1 رتليت الاْعَْيَو
 َةَياَءاَنْلَعَحو 2 نيئباءراَهئلاو ليلا انلَعَحِو
 وأ رس عسا ل ا 200
 هَل نيالضت وكتبت اموال

 م 7-5 ب 2 م هل كك

 نع لقت ال ةيدام ةيسح ةزجعم اهتاذ ىف ىهو ءءارسإلا ةصق ىلاعت هللا ركذ

 قشنا هنإو «رمقلا قش ةزجعم نمزلا ىف اهنراقو هللا نذإب ىتوم ا ءايحإ ةزجعم

 :اولاقو ءارفك اودادزا كلذ عمو «نورفاسلملا هآرو «ةكم لهأ هآر نيمسق

 .ارفك اودادزا ءارسإلا ةزجعم ىفو [رمقلا] 4( رمتسم رحس...

 ىدحتي نييبنلا متاخ ٌةِْلَي ادمحم نأل ؛ىضقنت ال ةمئاد ةجح نوكيو «ىلتي نآرقل

 ىهو ( لبق نم تازجعملا لك اهدنع لءاضتت ىتلا ىربكلا ةزجعملاب اهلك ةيناسنإلا

 :هعبت امو ءارسإلا دعب ىلاعت لاقف «نآرقلا

 نأ تاحلاّصلا َنوُلَمْعَي نيذّلا نيدمؤملا رْشَبيَو موُقَأ ىه ىتّلل يدمهي نآرقلا اذه نإ

 . 4 9 اميلأ اباذع مهل اًندتعأ ةرخآلاب نونمؤي ال نيِذّلا ّنَأو 5 اريبك ارجأ مهل



 مس كلل االول
 ا ١1

 يي

 نم هبرق ىلإ ةراشإلل ديعبلاب نكت ملو «بيرقلاب تناك « اذه ةراشإلا
 ةثعبلا تقو نم هنأل ؛ىلاعت هللا تايآ ىف نولداجي نيذلا ناهذأ ىلإ هبرقو «نينمؤملا

 كلذ عم وهو «هتوعد اودريل (17يراغلاو ةورذلا نولتفي نوكرشملاو «هلوزن ءادتباو

 نم بيرق وهف ملظملا لالضلا طسو ىف رصبملا رونلا نايرس مهطاسوأ ىف ىرسي

 .ةيلهاجلاو ىوهلا ةبلغل مهبولق ىف رثؤي مل نإو «مهناهذأ

 ىلاعت لاقف هل امزالم افصو نوكي ىذلا نآرقلا اذهل رثألا هناحبس ركذ دقو

 ىف لمحيف ءاليلد اهيجوتو ةماقتسا رثكأو لدعأ ىأ موقأ 4 موُقَأ يه يتّلل يدهيإ»
 هتاذ ىف ايوق نوكي ام لكب ئراقلا هردقيو فوذحم فوصوملاو «هقدص ناهرب هسفن

 مخفأو مظعأ مالكلا لعجي هفذح نإ :ىرشخمزلا لاقو «هتيادهو هتجيتن ىف اريخ

 ملو «ةغالبلا مامإ اهيلإ راشأ ىتلا ةراشإلا هذهل ركذي مل هنإ :لوقنو .هركذ نم

 ةعيرشلا فوذحملا لمشيف «داشرلاو ريخلا جهانم عاونأ لكل فوذحملا مومعل ركذي

 ىه ىتلا ريخلا جهانمو «موقأ ىه ىتلا ديحوتلا ةلمو ءموقأ ىه ىتلل ىدهت ىتلا
 ؛هتاذ ىف ريخ وه ام لك فوذحملا ريدقت لمشي اذكهو «ناسنإلا كولس ىف موقأ

 ىدهي لاقف «لومشلا اذه نم برقي امب ءاملعلا ضعب هردق دقو «هتلالد ىف ريخو

 «ةيناسنإلا لاحو «ةرسألا لاحو «عمتجملا لاح لاحلا لمشتل موقأ ىه ىتلا لاحلل

 .هداعمو هشاعم «هترخآو هتلجاع ىف ناسنإلل ريخ ىه لاح لكو

 وه ىباجيإ فصو هيفو «نآرقلل ىناسنإلا هيجوتلا ىف رثؤملا فصولا وه اذه

 رذنمو نينمؤملل رشبم وهف رذنمو رشبم هنأ وهو ؛هزاجعإ عم هتياده ىف ببسلا

 ارجأ مِهَل ّنَأ تاحلاّصلا َنولَمَعَي نيذّلا نيدمؤملا رشبيو © :ىلاعت لاقف «نيرفاكلل

 ءحلاصلا لمعلا :امهتيناثو «ناميإلا :امهالوأ نيتلاح ىلاعتو هناحبس ركذ 4 اريبك

 قداصلا ناعذإلاو لماكلا ناميإلا نإو ءامهمزالتل حلاصلا لمعلاب ناميإلا نرقو

 :ريعبلا ىف ةورذلا َلْثَق لصأ .ءىش لك ىلعأو «مانسلا ىلعأ :ةورذلاو «ةركامملاو عادخلا ىف برضي لثم )١(

 وبأ هلاَق ءهيلع مامزلاب قلستيف هيلإ نكسيل اكح همانس ىلعأ لْثَقِب هل فطلتيو هبحاص هعَّدَحَي نأ وه

 .(3199-) ءافلا لصف -نورشعلا بابلا -ىناديملا -لاثمألا مجعم ء«ةديبع



 عارسإلا ةروس ريسفت اإل .

 لل ل 0047
 يي ريو م(

 عمجلاب ©« تاحلاّصلا نولمعي  :ىلاعت لاقو «ةلاحم ال حلاصلا لمعلا امهمزلي

 نيب حالصإلاف «ةعونتم ةقرتفم حالصلا طباض اهطبض نإو ىهف اهترثكو اهعونتل

 دعبلاو «قالخأآلا مراكم نم كلذ ريغو «ءدهعلاب ءافولاو «ةنسكلا ةلماعملاو . سانلا

 .اهلالض نع

 : نيتراشبب نيح اصلا نينمؤملا رشبي هنأ هناحبس ركذو

 هريدقت ىف سفنلا بهذتلو «همظعل رجألا رّكنو «ريبك رجأ :ىلوألا ةراشبلا
 ىذلا ربكلاب ىلاعتو هناحبس هفصو مث «باوثو رجأ هنأ ةظحالم عم «ىتش بهاذم

 .هل دح ال

 مهل اندتعأ ةرخآلاب نومؤي ال نيذّلا ّنَأو  :ىلاعت هلوق ىهو :ةيناثلا ةراشبلا

 ةراشبلا نأ كلذ نع باوجلا ؟ناميإلا لهأل ةراشب هذه نوكت فيكو 4« اميلآ اَباَدَع
 هللا مهاقو لب «ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا ةيدرت اودرتي مل مهنأو ءاهنم ةاجنلاب

 اونمآ نيذلا ناميإل اعبت ءاج نونمؤي ال نيذلا باذع ركذ نأ نيبتي كلذبو ء«ىلاعت

 :ميكحلا ركذلا نايبب ناقلعتي نيرمأ انه ركذنو

 ىلع ةفوطعم 4 ةرخآلاب نونمؤي ال َنيِذّلا َنَأو 8 :ىلاعت هلوق :لوألا رمألا

 نونمؤي ال َنيِذّلا ّنَأو  :هلوق ىف ةردقم ءابلاف «اريبك ارجأ مهل نأ :ىلاعت هلوق
 نمضتت ىهو «ءادتبا ناميإلا لهأل ةراشبلاف «نونمؤي ال نيذلا نأبو ىأ 6 ةرخآلاب

 .نمضتلاب ءاج راذنإلاو «ريشبتلا وه لوقلا

 ملف «ةرخآلاب نونمؤي ال مهنأب نيرفاكلا فصو هناحبس هنأ :ىناشلا رمألا

 نع باولو ءرفكلا مئارج هذه نأ عم نينمؤملل مهتنتفو مهداسفو مهكرش ركذي



 ءارسإلا ةروس ريسفت 8#
 0 يل

 * ااا
 يي

 لصيف نإ :انلقو «نونمؤملا هجتا امك قحلا ىلإ اوهجتال هب اونمآ ولو ءرخآلا مويلاو

 امو بيغلاب ناميإلا هبلق نكس نمؤملا نأ ءرفاكلا بلقو نمؤملا بلق نيب ةقرفتلا

 (ةداملاو سوسحملا الإ هنكسي الف رفاكلا بلق امأ ءرخآلا مويلاو ةداملاو سحلا ءارو

 .رخآلا مويلاب نمؤي الف

 انأيه ىأ 4 اًميلأ اباَذع مهل اندَتعَأ ل :هناحبس لاقف «نيرفاكلا باذع ركذ دقو

 مهليوهتو «هريبكتل ريكنتلا ناكو «ميحجلا باذع وهو ءاملؤم ىأ اميلأ اباذع مهل

 .قداصل هنإو «هب

 ةرفاك تناك ءاوس ةيناسنإلا ةعيبطلل افصو ىلاعتو هناحبس هللا ركذ كلذ دعب

 . 4 الوجع ناسنإلا َناَكَو ٍريَحْلاب هءاعد ٌرشلاب ناسنإلا ٌعدَيو  :لاقف «ةنمؤم مأ

 ىف اهفذحل اعبت ةباتكلا ىف ةفوذحم واولا ىأ «واولا نم ةدرجم نيعلا تبتك

 «ةررقم ةقيقح نع ْئبني اذهو «ةباتكلا ىف تفذحف «نينكاسلا ءاقتلا ببسب قطنلا

 روطسلا ىف ال ءرودصلا ىف هظفح ىلعو «ةءارقلا ىلع هيف دامتعالا نآرقلا نأ وهو

 .ةمايقلا موي ىتحو انموي ىلإ هظفح ىذلا وه كلذو

 ءاعدك ناسنإلا نم رشلا ءاعد نأ ىأ :كٍرِيَخْلاِب هءاَعد ل :ىلاعت هلوقو

 ريخب وعدي امك «ربدتلاو ىورتلاب هسفن طبضي الو «ثيرتي الو هيف ربدتي ال «ريخلا

 نم اهنأب لاحلا كلت هّللا فصو دقو «ةيداب هتارمثو «ةنسح هتجيتن ةيريخلا حضاو

 . # الوجع ناسنإلا ناَكو ظ :لاقف «ناسنإلا ةعيبط

 ىنعم امأ «ريخلاو رشلا ىنعمو «وعدي» ىنعم ريسفت دنع اليلق فقن نأ ديرنو

 ءكرشلاك ءهررضو داسف ىلإ ىدؤيو ءءوسيو هيف عفن ال رمأ لك وهف رشلا

 «ةريغل وأ هسفنل ذؤم وه ام لك لجعتو «نيدلا ىف ةنتفلاو «ءاذيإلاو «باذعلاو

 هتاذ ىف قح وه ام وأ ءهررض عفر وأ صاخن وأ ماع عفن هيف ام لك ريخلاو

 رشلا ىنعم وه اذه ءرخآلا مويلاو ةكتالملاو هلوسرو هللاب ناميإلاو «ديحوتلاك

 ىنيدلا مكحلا ريخلاو رشلاو ءرشلاو ريخلا ىنعم برقي نّيِب رظن اذه وأ ءريخلاو



 ءارسإلا ةروس ريسفت ا
 اللا اللا س١

1 

 امنإ) :ىنعملا رتاوتملا ثيدحلا ىف ِيي لاق امك «ةبسدحملا ةينلا ىلإ امهيف ىقلخلاو
 .هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نمف .ىون ام ئرما لكل امنإو تاينلاب لامعألا

 امل هترجهف اهحكني ةأرما وأ اهبيصي ايندل هترجه تناك نمو .هلوسرو هلل هترجهف
 .17(هيلإ رجاه

 نم تناك اذإف .ةوعدلا نم مأ ؛ءاعدلا نم ىهأ ءوعدي ىنعم ىف ملكتنو
 ةعراسملا ريخلا ىفف «هيف ىورتي ال ريخلاب هئاعدك رشلاب هللا ءاعد ىنعمب نوكت ءاعدلا

 ىلإ اوعراّسَو 8 ىلاعت هلوقل «ةبولطم هيلإ ةعراسملاو ءهيلإ ةردابم اهنأل ؛ريخ هيف
 امأو [نارمع لآ] 4059 ... ضرألاو تاومَّسلا اهضرع ةّئجو مكبر نم ةرفغُم
 دنع كالهلاب سفنلا ىلع ةوعدلاك ءتوقمم كلذف رشلا ىلإ ءاعدلاب ةعراسملا
 ام انتأَف ... 8 نيكرشملا ناسل ىلع هللا لوقك «باذعلا لازنإ ءاعدكو ءبضغلا

 «كلذ ىلع امئال ىلاعت لاق دقو «[فارعألا] 4 9 َنيِقداّصلا نم تنك نإ اندعت

 ل نيد ردت مهل مهنا يعقل رباب مهاجم هلا ساهل لجيل
 .[سنوي] 4 69 َنوهَمُعَي مهناّيفط يف اَنءاَقل نوجري

 ىنعمب ءىجتو ةوعدلا نم اهنإ انلق اذإ امأ ءءاعدلا نم وعدي ناك اذإ اذه
 اذإو «ريخلا ىلإ هتوعدك ءرشلاب اسبلتم هريغو هسفن وعدي ناسنإلا نأ ىنعملاف ءاعدلا
 ىف ةيئرم اهنألو ءالآم ريخ اهنأل اهتاذ ىف ةبقاعلا ةدومحم ريخلا ىلإ ةوعدلا تناك

 ىف ربدتلاو ىورتلاو ءاهتياهنو اهبقاوع فرعت ىلإ جاتحت رشلاب ةسبلتملا ةوعدلاف اهتاذ
 كلذلو «لعفي ال هنكلو «عفنلا ىلإ ىدؤي ام الإ لعفي ال ربدتو ركف اذإو ءاهيعاود
 قلخ # :ىلاعت هلوقك كلذو 4« الوجع ناسنإلا ناكوإ» :كلذ دعب ىلاعت لاق
 لقاعلاو «رومألا ىلإ لجعتلا هعبط ىف وهف [ءايبنألا] 469 ... لَجَع نم ناسنإلا

 كاردإلاف «هزئارغ نم ةلجعلا تناك اذإف ءرومألا سرديو ءربصيو ربدتيو ىنأتي نم

 بذشت ةزيرغ لك كلذكو «هبهاوم عم ةقسانتم اهلعجيو «ةزيرغلا هذه بذهي

 .هجيرخت قبس «هيلع قفتم (1)



 ءارسإلا ةروس ريسفت 1#

 مي للكلام لللاا0االللااالاللللللللا

 يي ١ ا |

 «لالخلا ىف اهلعجي لقعلاف « ةيسنج ا ةزيرغلا هيف تناك اذإف «زئارغلا نم اهريغب

 .ربصلاب اهطبضي لقعلاف «ةلجعلا ةزيرغ تناك اذإو

 ىلإ ناسنإلا نم هناحبس لقتنا دقو ءناسنإلا وه اذهو «نآرقلا ماقم اذه

 :لئاق نم زع لاقف «ةيهولألا ناهربو «ةينادحولا تايآ هيفو نوكلا

 الضف اوغتبتَل ةرصبم راهتلا ةيآ انلعجو ليلا ةيآ انوحمف نيتيآ راهتلاو ليلا انلعجو

 . © 9 ًاليصفت ُهاَنلَصَف ءيش لكو باسحلاو َنيَِّسلا دع اومّلعتلو مكَبَر نم

 «راهنلاو ليللا ركذف تاقوأ نم ناسنإلا سمي امب نوكلا نم هناحبس أدتبا

 نالبقي ذإ «ناتيآ امهتاذ ىف امه ىأ .4 نيتيآراهثلاو ليّللا انلعجو 8 :ىلاعت لاقو

 رمقلا نأو «ضرألا لوح سمشلا نارود ىلإ نازمري اناك اذإو ءنابهذيو هللا رمأب

 يذلا وها :ىلاعت لاق امك «ضرألا ىلع سمشلا ءوض ساكعنا نم هرون دمتسي
 نأ ىف نيبأ اذه نإف [سنوي] < (2) ...لزانم هرَدقو ارون رمقلاو ءايض سمّشلا لعج

 ىلاعت هللا ةردقب ريسي وهو «ىوامسلا كلفلل نارهظم امهنأل ؛ناتيآ راهنلاو ليللا

 امهدحأ رصق اذإف «نالوطيو نارصقي امه مث «رادقمب هدنع ءىش لكو «هتدارإو

 . سكعلاب سكعلاو «راهنلا رصق ءاتشلا ىف ليللا لاط اذإف ءرخآلا لاط

 نارود ىه ةينوك ةيآ ىلإ نازمرتو ناتيآ امهتاذ راهنلاو ليللا نأ ىلع اذه

 .سمشلاك ءايض

 ءراهنلاب نوكت سمشلاف ءامهنم لك ىف سحلاب رهظي ام ليللا ىتيآب داري دقو

 .لزانم ىلاعت هللا هردق رمقلاو «ةيآ وهو «ليللاب نوكي رمقلاو «ةيآ ىهو

 حوللا ىف ام نابتسي ال امك «ءىش هيف نيبتسي ال املظم هسومطم ءوضلا وحمم ليللا

 .وحمملا



 عا ارسإلا ةروس ريسفت ا ' :

 الاقساط طم مخطط مماطلة ان الخ خخ !االا لال انااا اال ااانلنانانالاللا11 و
 اا رحل

 ىرشخمزلا جيرخت ىلع زاجم مالكلا ىف 4ِليَّللا ةيآ اًنوحمُف © :ىلاعت هلوقو
 ةنابتسالاو حوضولا مدعل هتباتك سومطملا باتكلاب هرون وحمملا ليللا هبش هنأ هادؤم

 ىف نوكيف ءاهيف سانلا رصبي ىأ 4 ةرصْبم ِراَهَلا ةيآ اَنلَعَجَو 9 :ىلاعت هلوقو
 زاجم كلذو «ءراصبإلا اهنم اهرابتعاب ةيآلا ىلإ راصبإلا دنسأف اضيأ زاجم مالكلا

 | نم هيف نوكي ام وهو «ببسملا ىلع ببسلا مسا قلطأف «تاقاقتشالا ىف
 . ةنابتسا

 اوميقتلو «مكقزر بابسأ هيف اوبلطتل ىأ 4 مكبر نم الضُف اوغَمبمل د
 «سرغلاو «تابنلاب ئلتمتف ضرألا اوحلفتو ضرألا ىف اوريستو «تاعانصلا

 نينسلا ددع اوملعتلو «هللا نم الضفو ابابسأ نولوتت ذإ ايندلا هذه عفانم نوكتو

 نينسلا ددع ملعيو «رهشلا فرعيو «مويلا فرعيف «مايألا ددجتب كلذو «باسحلاو

 .سانلا باسح ىف ىرجي امو

 ىعسلاو «شاعملا بلطو «ةكرحلا نوكتو نوكسلا نوكي راهنلاو ليللا ددجتبف

 كرابت  :ىلاعت لاق «هتينادحوو راتخملا لعافلا ىلع لدي هلك كلذو «ضرألا ىف

 ليلا لعَج يذلا وهو © ارينم ارَمَقو اجارس اهيف لعجو اجورب ءامّسلا يف لعِج يذلا

 قلخ 8 :ىلاعت لاقو .[ناقرفلا] 4 62 اروكش داَرَأ وأ رْكَذَي نأ داَرَأ نمل ةقلخ َراَهّتلاَو

 متل َرْغسو ليلا ىلراَهلاَوكيوٍراَهتل ىلعَْيلارََكي قحاب ضْألاَو تاس
 . [رمزلا] 4 (2 راّقْلا زيِزعْلا وه الآ ىَّمسُم لجأل يرجي لك َرمَقْلاَ

 . هناحبس ريشي ذخأ هب طيحي ام ىلإ راشأو «ناسنإلا ةعيبط هللا نيب نأ دعب

 ظ . باسحلا ىلإ



 عا ارسإلا - رويس ريسفت الإ

 ١ للم مااا لل

 ةمايقلا موي باسحلا

 :ىلاعت هللا لاق

 1 آم و در راع رس حرس”

 ابنتك ٍةَميقْلا موهردل جرغو هع فمر هس

 ع 0 1 وع هس لا ستحل

 اًبييح كيل مولا ِسْفَسِ فك كبتكارفأ (يي) اًروشنم ُهنَفْلي
 مث 00 رس اس ذم

 ٌلِضياَمَنإ ٌَلَصْنَمَومِوِسْفَنل ىِدَسمإمَتَِو دمها 0

 سس وب هع ساو ار ةق ع حد ع وع ل هل و هس راس سر

 تصح وَما اَمَو يرخأ دزه الو اهيلع

 ريغ نسم اثبع نوكتل ةايحلا جرخي ملو ءىدس ناسنإلا ىلاعت هللا قلخي مل

 نإو ءريخف اريخ نإ «لمعي امع الوئسم ناسنإلا قلخ ىلاعت هللا نإ لب «باسح

 نمو «ءاروفوم اظح ةرخآلا ىف لانيف ءامولظم ايندلا ةايحلا ظح هتاف نمو ءرشف ارش

 الإ نوكي ال ناسنإلا حالص نإ «منهج هل نإف .هتئيطخ هب تطاحأو مثإلا بستكا

 لاقو ءباسحلا ناك اذلو ىلاعت هللا ردق كلذك «ةرخآلا ىف باقعلاو باوثلاب

 : ىلاعت

 هاقلي اباتك ةَمايقُلا موي هَل جرخنو هقنع يف ُهَرئاَط ُهاَنْمَرْنأ ناسنإ َلُكو»

 . 4 © روم

 ىذلا هلمع هانمزلأ ناسنإ لكو ىنعملاف « لمعلا نع زاجم وأ ةيانك انه رئاطلا

 لمعلا ةمزالم تهبش دقو «قنعلل قوطلا ةمزالم همزالي لب «كاكفلا هنكمي ال

 .ةميركلا ةيآلل ىلامجإلا ىنعملا وه اذه
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 للا للللللللا 0

 ١ اال ١

7 

 مؤاشتلا نم برعلا دنع ناك ام ىلإ ةراشإ رئاطلاب لمعلا نع ريبعتلا ىفو

 مؤاشتلل هنوذختت متنك ىذلا اذهك لمعلا نأ نيبي ىلاعتو هناحبس هللاف «لؤافتلاو

 ؛«قانعألا هتمزالمب هنع ربعو .مكيلع رش وأ مكل ريخ وه لمع هنكلو «لؤافتلاو

 رعتسنلو «ةراعتسالل احيشرت كلذ ناكف ءدئالقلا هب نوكت ىذلا وه قنعلا نأل

 نأ هؤانث لج مهملعأ ذإ :لوقي وهف «ىربطلا نيرسفملا خيش نم ىنعملا اذه حيضوت
 هدروي ءاقشو همزلأ ىذلا ناك اسحن هقنع ىف هرئاط هبر همزلأ مهنم ناسنإ لك

 ىلإ فضي ملو «قنعلا ىلإ فيضأ امنإو «ندع تانج هدروي ادعس ناك وأ ءاريعس

 عضوم وهو «تامسلا عضوم وه قنعلا نأل ليق ءدسجلا ءاضعأ نم اهريغ وأ ديلا

 ةبسن ىلع برعلا مالك ىرجف «نيشي وأ هب نيزي امم كلذ وحنو ةقوطألاو ةدالقلا
 ىلإ نادبألا ءاضعأ تايانج اوفاضأ امك «قانعألا ىلإ نادبألا رئاس ةمزالملا ءايشألا

 .هجرف وأ هناسل هيلع ىرجي ىذلا ناك نإو «كادي تبسك امي كلذ :اولاقف ءديلا

 .ليلق فرصتب ه ١ 4 هقنع يف هرئاط هانمزلأ  :ىلاعت هلوق كلذكف

 ةمزالم نع ةيانك « هقنع يف هرئاط هانمزْلا :ىلاعت هلوق نأ .هتصالخو
 هلامعأ نأب ىنعملا كلذ هناحبس دكأ دقو «ةمايقلا موي هقرافت الو هليازت ال هل هلامعأ

 رداغي ال باتك ىف اقيقد ءاصحإ هيلع ةيصحم قنعلل ةدالقلا ةمزالم هل ةمزالملا

 « اًروُشنُم ُهاَقْلي اباتك ةمايقلا موي هَل جرخنو !» :لاقف ءاهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص
 هللا وهو «ةيلعلا هتاذو هسفن ىف ميظعلا ملكتملا نونب اهلوأ (هاقلي) ل تاءارق هيف

 ىف رضاح وهو «ىلاعت هللا ىلع ريمضلاب دوعيو ء«ءايلاب اهيناثو «ىلاعتو هناحبس

 هل لمح وأ هئاقل ىف ةغلابم هيف «(هاقلي) ةددشملا فاقلاب ةءارق كانهو ءامئاد سفنلا

 ءازجلاب ءاهريخ ىلع بساحي ىتلا هلامعأ ةفيحص وه باتكلا اذهو «ىقلتلا ىلع :

 باتكلا اذه نأ ىواضيبلا مالك نم مهفيو «ميلألا باذعلاب اهرش ىلعو «ىفوألا

 «ةشقتنم اطوطخ اهراركتب نوكتف «رركتت ىتلا لامعألا نم هسفن ىلع شقني ام وه

 باتكلا ىأ ىه» :هترابع لقننلو «ةفوشكم ةروشنم ةفيحص شفنا هذه ضرعتو

 ىف ثدحت ةيرايتخالا لامعألا نإف «هلامعأ راثآب ةشقتنملا .هسفن وأ هلمع ةفيحص
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 م نال

 زا رح

 اهرركتب لامعألا نأ ىأ ,227تاكلم اهل اهريركت ديفي كلذلو ءالاوحأ سفنلا

 ارهاظ اروشنم اباتك نوكتف «هللا هفشكي اباتك نوكتف لامعألا هذهب اشوقن ثدحت

 .افوشكم امولعم

 49 اح يع ملا كتب فك كناكأرف)
 كباتك أرقا :نورهطملا ةكتالملا وأ ىلاعت هللا لوقي ىأ ءفوذحم لوقل لوقم

 وأ كل ليلد هنإف ءاهيلع شوقنم وأ كسفن نع رداص وه ىذلا .ءكيلع لجسملا

 وه ىذلا باتكلا اذه ىضتقمب كسفن بساحو «كتائيس هيفو كتانسح هيفف «كيلع

 هنإو ءافورعم ىأ «اروشنم اباتك» ءترهظ ىتح تيقبو تظفح دق ءاهنم ةروص
 مويلا كسفنب ئفك 8 :ىلاعت هلوقو ءةفشاك اهدحو اهنإف ؛كسفن باسح ىفكي

 اريخ نإ تلمع ام كيلع ىصحي كيلع ابيسح كسفنب ىفك ىأ .4 ابيسح َكيَلَع
 كريمضف «ةباقرلاو باسحلاو ءاصحإلا نمضتت :ابيسحو ءرشف ارش نإو «ريخف

 دعب هللاو ,كلمع ىلع ناهرب ىوقأ ظفحو اهيلع شقن اب كسفنو .«كيلع دهاش

 .تنأ كسفن نم ليلدلا مايق عم «ءازجلا ىلوتي كلذ

 :لاقف «لمعلا سنج نم ءازجلا نأ كلذ دعب نيب دقو
 مس ياس ياس

 هر
 ٍِع

 . 4 63) ًالوسر ْثَعْبَن ئَتح نيبذعم انك امو ئرخ ل
 لامعألا ىف ناسنإلا نأ : ىلوألا ةقيقحلا :ةميركلا ةيآلا هذه اهدكؤت قئاقح

 .هيلع هتبغم هلالضف لض نإو «هيلع ريخلاب ةدئاع هتيادهف ىدتها نإ ةيويندلا
 الو .هلمحتي ىذلا وه هرزوف «ىعس ام الإ هل سيل ناسنإلا نأ :ةيناشلا ةقيقحلا

 نم نإو ... # «راذنإلا دعب الإ باذع ال هنأ :ةثلاثلا ةقيقحلا .هريغ رزو لمحتي

 . [رطاف] « 8 ريذت اهيف الَخ ذل

 )١( ةيآلا ريسفت ىف دوعسلا وبأو «ىسولآلا ريسفتلا ةمئأ نم هركذو . 470 /”ج :ىواضيبلا ريسفت )١5(.



 ْ عا ارسإلا ةروس ريسفت ااه

 الللشسططططسخضسةططلطلل ل لامن مماطخ خطانا الامم طخخكالالل الاانا اااااناالالااااالالل تا اخ الااا1االاتانالالل لل لنا طن الاانا ان اانالا م
 بلحج

 و

 .ةي ا صوصن نم قئاقحلا هذه جارختسا ىف ملكتنلو

 ١ ىلوألا ةقيق :

 سوم م يام

 كلذ ءاهلبق ركذ ام ىلع ةبترتم انه ءافلا 4 هسفنل يدتهي اَمّنِإَف ئدتها نمط
 هنإ ءايئدلا لامعأ نم ةريبك الو ةريغص رداغي ال روشنم باتكب باسحلا ناك اذإ هنأ

 نم ىرجت تانج هللا دنع نم ءازجلا لانيو ,بذعي الف هسفنل هتيادهف ىدتهي نم

 هيلع تبتكو ةلالضلا قيرط كلس نمو ءربكأ هللا نم ناوضرو ءراهنألا اهتحت

 باذع نم هادي تمدق امل ءازج هسفن ىلع نوكت هلالض ةبقاع نإف هباتك ىف تنود

 مهل «مئاد ميقم باذع مهلو مهيكزي الو ةمايقلا موي مهيلإ هللا رظني الو ءهريسع

 .نوبسكي اوناك امب ادبأ اهيف نيدلاخ منهج

 ال ىأ .4 ئرْخأرزو ةرزاو ررت الو » : ىلاعت هلوقب هيلع لد ام انرشأ امك ىه

 مثإ ةرزاو سفن لمحت ال ىأ «.سفنل فصو 4 ةرزاو ظو «هريغ رزو ناسنإ لمحي

 رزولا نأل 4ِرِرَت الو :لاقف ءرزولاب رزولا لمح نع هناحبس ربعو «ىرخأ سفن
 :لوقي ىلاعت هللاو كلذ فيك لاقي الأ «ببسملا ديرأو ببسلا قلطأف «هلمح ببس

 4 09 َنورَحفَي اوناك مع ةَمايقّلا موي َنئَأسيَلو مهلاَقَْأ عم الاَقْنَأو مهَلاَقْتأ َنْمَحِيَلو »

 اببس اوناك اذإ مهريغ لاقثأ نولمحي امنإ «ءكلذ نع باوجلا ىف لوقنو [توبكنعلا]

 نم اعون نأل ؛مهودص نم لاقثأ نولمحي هللا ليبس نع نودصي نيذلاك اهيف

 . مهلالضو هللا ليبس نع مهدصب مهرفك ىف ةيببسلا
 :نارمأ ىماسلا صنلا ىف ظحاليو

 .اهيلع هلالض رزو ىأ 4 اَهَلَع لضَي اَمنإَف» :ىلاعت هلوق :لوألا رمألا

 رصقلا انه ركذف 4 اَهيَلَع لضْي اَمَّنِإَف :لوقي هناحبس هنأ : ىناثلا رمألا
 اَنِإظ اولوقي نأ مهيدجي الف ءمهدحو مهل لالضلا نأ ىلإ ةراشإلل ءصاصتخالاو
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 م ل
 ان رح

 اولمحتي نأ مهيلعف ء[فرخزلا] 4 َنوُدَمْقِم مهراَثآ ئلع انو ةمُأ ىلع انءابآ اندجو

 لمحتي الف .ديلقت ريغ نم ريكفتب هيلع نومدقي ام ىلع اومدقي نأو «مهلامعأ ةعبت

 . مهرازوأ نم ائيش مهنودلقي نم

 :ةنلاثلا ةقيقحلاو

 نيبذعم اًنك امو 9 :ىلاعت هلوق كلذ ىلع لدو «راذنإ ريغ نم باذع ال هنأ

 ةيرشبلا زئارغلا نأل نكلو ءرشلاو ريخلا كردي لقعلا نإ 4ًالوُسَر ُثَعِبن َنَح
 لعجي ىوهلاو «ىوهلا دجوت ةيسنجلا ةزيرغلاف «ضعب ىلع اهضعب رثؤي ةكباشتم
 رصب رصبي الو «ةياده عامس عمست الف ناذآلا ىلعو «هقفت الف بولقلا ىلع ءاشغ

 رقوو «بولقلا لالضو نيعألا ةواشغ ليزي هبنم نم دب الف «كلذ نوكي ءرابتعا

 ىلاعت هللا ةمحر نم نوكي ال ريذنلا ريغ نم باذعلاو «ريذنلا وه اذهو «ناذآلا

 نم ناك ام ىأ «ةياغلا نوكت ىتح دكؤم ىفن « ْثَعَبن ئَتح َنيِبْذَعم انك امو# هدابعب

 لطابلاو «هنيبيو قحلا ملعي الوسر ثعبن نأ ىلإ بذعن نأ انتمحر نم الو اننأش

 . [رطاف] 4 8 ريذن اًهيف الخ الإ م نم نإو .. )» :ىلاعت لاقو «هقهزيو

 رامدلا هلآم فرتلا

 :ىلاعت هللا لاق

 10101 72 20 هي عسر و

 اَيبِأوُمَسَمَف اهبفرتم ايرمأ ةيرق كِلَبت نأ اندرو ْ
 ال سس حو م

 تماسكلهأ مكَو اه ايمَدَت اهتم دف ُلوَعْلا هيلع َّخَحَف
 4-5 _كآ# وو دم ل

 0 ا

 0 وي 2 مس س رس  ه هصرب ورسم تك 7

 مث دين ل ءاشذام اهيفو هل الع َةلِجاَمْلاد بريت اكَنَم
 0011 ري وي حد 0 ل ل هذآ آ

 دارأْنَمَو اروحَدم اَمومْدماَهَدصَيْمَهَجسهلانلَعَج

 ناك َكِيَلوَكِمْؤُمَوْهَواَهَيَحس الط نَعَسَو َةرْخَتألا



 عا ارسإلا ةروس ريسفت اا

 التل طقسا طوخ طلال طماط مطللاللا للمال للماط الملام ااااالاااااتللا نال نمط ناااا ا 1!1ااااالللل ل خطاط نانا نا اااا11111الل لان خخخ لااناا 1م! كلتللاالناا1 607
 ها برسل

 رع ل ع عم هل تا ١ هس ع مم -4 ع ل راكع ته وق اس
 ٠ 061 “ال ةممهيعس

 كطعنم لو د وك مام 0

 هل ا . هت ا آ هه أ رس ا

 الصف فكر ظنا (2 اًروظح كير ءاطَع نا 5
 2 7 ديس لا ا خا 3١ ااا ل ا ل

 (ه) اليِضَمَتءكَأَو اويدحردرب أ ةرخدإ الل و ٍضعب لع مهضعب

 هيف ءىش لك نوكيف «هربصو هتميزعو هتدارإ ىف ناسنإلا ىخرتسي نأ فرتلا

 تاوهشلاو «ةطبضنم ريغ هسفنو اهيف ةوق ال هتميزعو ع ةيخخ رتسم هتدارإف «ايخرتسم

 «ةدارإلا ىف فعض :لاصخ ثالثب صتخي فرتملاو .ةحماج ءاوهألاو .ةمكاح

 نع جرخي الو هسفن طيحم ىف شيعي هلعجت ةرثأو «تاوهشلاو ءاوهألا ءارو عافدناو

 لكو «ةتيقم ةرثأ اوتوأ مهنآل ؛ ءايبنألا ءادعأ مه امئاد نوفرتملا ناك اذلو ءاهترئاد

 ال نيذلا ءارقفلا نم نييبنلا عابتأ ناكو «دالجو ءالبو داهجو (عءادق ىلإ جاتحي قح

 كارن امو ... # :نولوقي نيفرتملا نم نييبنلا ءادعأ ناكو «ةيضار ةشيع نوشيعي

 .[دوه] 40. . يأرلا يداب انذار مه نيذلا لإ كعبتا

 قحَف اهيف اوقّسَفَف اهيفرتم اَنرَمَأ ةيرق كلهن نأ اًندرَأ اذِإو » :ةميركلا ةيآلا هذهو

 . 4 09 اريمدت اهاَنرَمدَف لوقلا اهيلع

 «كالهلا.بابسأ ىف ةمألا تراس اذإ نوكت ةمألا كالهل ىلاعت هللا ةدارإ نإ

 ةدصاق هقيرط ىف تراسو هبابسأ ىف تذخأ ام اهل ىلاعت هللا ديريف «هيلإ تهتناو

 دراوم درت ىتح كالهلا قيرط ىف اهريس ىلاعت هللا ةدارإ ىنعمف ءاهل ةديرم ةياغلا

 «ةرتاوتم اهلكو «ثالث تاءارق اهيف «اهيفرتم انرمأ :ىلاعت هلوقو ءاهددع ناك

 : ميقتسم قداص ىنعم تاذ اهلكو

 « ىزاجم انه رمألاو «دم ريغ نم ةزمهو ميملا حتفب (انرمأ) : ىلوآلا ةءارقلا

 ءاخرتسالا بابسأو «فرتلا بابسأ ليهست دوصقملا امنإو «بلطلا هب دوصقملا سيل



 عا ارسإلا 6 رونشس ريسفت /

 و اللول للملف وللا لالالا

 ا ل

 لقعلا رمغو «تاوهشلاو ءاوهألا ةرطيس امهعبتيو «ناقرتفي الو «همزالي ىذلا
 هنأل ؛رمألاك نوكي كلذ ليهست نإف ءامهئارو نم الإ كردي ال ىتح امهب كاردإلاو

 رمألاو :لاق «ةميكح ةملك ىرشخمزلا كلذ ىف لاق دقو «بلطلا ىدؤم ىدؤي

  نوكي نأ ىقبف نوكي ال اذهو ءاوقسفا مهل لوقي نأ قسفلاب مهرمأ ةقيقح «ىزاجم

 ىلإ ةعيرذ اهولعجف ابص ةمعنلا مهيلع بص هناحبس هنأ زاجملا هجوو ءازاجم

 امنإو هيف ةمعنلا ءالمإ ببستل كلذب نورومأم مهنأكف تاوهشلا عابتاو ىصاعملا

 امك «ربلاو ناسحإلا نم اونكمتيو «ريخلا اهيف اولمعيو اوركشيل اهايإ مهلوخ
 ىلع ةعاطلا راثيإ مهنم بلطو ءرشلاو ريخلا ىلع مهردقأو ءايوقأ ءاحصأ مهقلخ

 باذعلا ةملك وهو ءلوقلا مهيلع قح اوقسف املف «قوسفلا اورثآف ةيصعملا

 .ميملا فيفختب حتفلا ةءارق ىلع ىنعملا وه اذه .مهرمدف

 ءاهءارمأ مهانلعج نأب اهيفرتم (انرمأ) ىأ «ميملا ديدشت ىه :ةيناثلا ةءارقلاو
 امثيحو «ةرثألاو رشلا ىلإ ىدؤي انيب امك فرتلا نأل ؛ارارشأ ءارمأ اوناكف اهماكحو

 دمحم ىبنلا لاق دقلو «داسفلا ساسأ مه رارشألا ءارمألاو «ريخلا َّدْعَب ةرثألا تناك

 مكنيب ىروش مكرمأو ءمكءايخسأ مكؤاينغأو ؛مكرايخ مكؤارمأ ناك اذإ» :
 مكؤاينغأو ءمكرارش مكؤارمأ ناك اذإو ءاهنطاب نم مكل ريخ ضرألا رهظف

 . ''”«اهرهظ نم مكل ريخ ضرألا نطبف ؛مكئاسن ىلإ مكرومأو ؛مك ءالخب
 بحو «ةواخرلاو «ةرثألا مهتمعو «مهسفنأ تاذ ىف اوفرتأ نيذلا نوفرتملاو

 «ةفآ ءىش لكل نإ» :لاق هلي ىبنلا نأ ىور دقلو ءاوناك ءارمأ اوناك نإ تاوهشلا

 . '"”(هماكح نيدلا اذه ةفآو

 نوكيو «انرمآ» ىأ ةزمهلا دمو فيفختلاب ةحوتفم ميملا نأ : ةثلاثلا ةءارقلا

 هللا اهرمدف قسفلاو داسفلا اهمع ةمألا ىف نيفرتملا ىلاعت هللا رثكأ اذإ ىأ رثك ىنعملا '
 .اريمدت ىلاعت

 )١( حيرلا بس ىف ءاج ام - نتفلا :ىذمرتلا هاور )5195(.

 عماجلا ىف ىطويسلا هدروأو 2141 /7؟ج - (57) ةماسأ ىبأ نب ثراحلا دنسم (؟) )١7/71/8( ج 37/1 .



 عأ ارسإلا ةروس ريسفت ااه

 اللات طلخا خطخططخغكاامممم مطاط خط مسالا تالا لالالالا طخ مطمن الاطلال لالالالا الالات نالااااا١ 0607 .

 قا سل

 ريمدتلا ىف ببسلا نأ ىلإ ةراشإ هيف - اهيفرتم :ىلاعت هلوق ىف :لوألا رمألا

 اهلبق ام نأ نايبل انه ءافلاو «اوقسفف» : ىلاعت لاق اذلو «ءاخرتسالاو فرتلا وه

 .هلاحم ال قسفلا ىلإ دؤم نيفرتملا نيكمت نأ ىأ ءاهدعب ال ببس

 ءاهتوق باهذ لوألا عونلا :ناعون وهو كالهلا :ريمدتلا نأ :ىناثلا رمألا

 ءاهتوقل عايضو ةمألا ةيصخشل ءانف كلذف ءاهريغل ةلهس ةمعُط نوكت نأو

 اهيلع ىلاعت هللا لزني نأ :ىناشلا عونلاو ءاهتزع دقفتف ءاهريغل ةعبات اهتروريصو

 مهرطميو ءاهلفاس اهيلاع لعجي وأ «ةيتاع رصرص بصاح حيرك «هدنع نم اباذع

 .مهبر رمأ نع اوقسف ذإ .ءطول موقب لعف امك « ليجس نم ةراجح

 ىذلا ردصملاب هدكأو «ءقسفلا ىلع هناحبس هبتر دقف «ريمدتلا عون ناك ايأو

 اهيلع قحف 9 :ىلاعت هلوقو 4 اريمدت اهاَنرّمدَف 8 :هناحبس لاقف «قلطم لوعفم وه

 ىداع ببسب امإ ءاهريمدتب ىلاعت هللا رمأ ىأ لوقلا اهيلع بجوف ىأ .4 لوقلا

 .ملعأ ىلاعت هللاو ءهدنع نم باذعب امإو «فرتلا هيلإ ىدأ

 لاقف «لبق نم نورقلا كاله ىف ببسلا ناك كلذ نأ ىلإ هناحبس راشأ دقو

 : ىلاعت

 اريبخ هدابع بونذب كبرب ئفكو حون دعب نم نورسقلا نم انكلهأ مكوإ»
 . < 09 اريصب

 ثعبلا ىلإ حون نم ةقباسلا ممآلاب لاثمألا برضي ىلاعتو هناحبس هللا

 ىف مهعافدناو «ءايبنألا ةدناعم ىلإ نيفرتملا عفد ىذلا وه فرتلا نإف .ىدمحملا

 امبو اوفرتأ امب اوكلهأف مهبولق ىشغ نأ ىلإ كلذ مهعفد مث «تاوهشلاو ءاوهألا

 تسيل ىهف «ةرثكلا ىلع ةلاد 4« انكلهأ مكو» :ىلاعت هلوق ىف (مكهو اوقسف

 ءانكلهأب بصنلا (مك) عضومو «نورقلا نم انكلهأ اريثك ىنعملاو «ةيماهفتسا

 نم انكلهأ اريثك ىنعملاو «سانلا نم ليجلا وهو «نرق عمج نورقلاو «ةينايب (نم)و



 ش عا ارسإلا ةروس ريسفت /

 و للا
  37ااا ١

 يناثلا بألا احون نأل ؛حون دعب نم لايجألا تركذو «مهبر رمأبو مهب اورفكو

 ادبع َناَك ُهّنِإ حون ْعَم اَملَمح نم ةّيِرذ » :ىلاعت لاق امك ؛مالسلا امهيلع مدآ دعب

 .4 2 6 اروكش

 :ىلاعت لاق اذلو «كالهلل مهقاقحتساو «مهلاحب ملع ىلع مهكلهأ دقلو

 هللا ملع ةيافك ديكأتل 4 كبرب » ىف ءابلا 4 اريصب اريبَخ هدابع بوثذب كّبرب ئقكو )

 هلوق ىف ءابلاو «[ءاسنلا] 4 ©9 اديهش للاب ئَفَكَو .. . 98 :ىلاعت هلوقك ىلاعت

 اهرورجمو ىه تمدقو 4 اريصب اريبَحظ : ىلاعت هلوقب ةقلعتم 4 بونذب 9 : ىلاعت

 اقيقد ناك بونذلاب ملعلا نأ ىلإ ةراشإللو «ةيانعلا لامكل ءاريصب اريبخ ىلع

 مهسفنأ اوناك نكلو هللا مهَمَلَظ امو ... » ءملظ ال هنأ نايبل كلذو ءارصبم

 حضاو ملع وهو «بيغي ال ىذلا قيقدلا ملعلا :ةربخلاو . [لحنلا] <« 69 َنوُملَظَي

 تاومسلا ىف ىلعألا لثملا هللو «سانلا دنع ةرصبملا ءايشألاب ملعلاك «هدنع ني

 .ضرألاو

 ايندلا ظوظح نم نوديري ام هدابع ىطعي باهولا ىطعملا وه ىلاعت هللا نإو
 :هناحبس لاق اذلو «ةرخآلاو

 اهالصي منهج هَل الع مث ديِرُت نمل ءاَشَ ام اهيف هَ انَجع ةَلاَعْلا ديري اَك نمط

 . 4 02 اروُحدُم امومذَم

 ديق ىلع ماد ام ةمئادلا ةدارإلاو «ةرمتسملا ةبغرلا ىلع ةلالدلل انه « ناك

 ىمرمو ؛هتياغ اهلعجو ءاهعتمو ةلجاعلا ايندلا ىأ ايندلل فصو ةلجاعلاو «ةايحلا

 فوصوملا نود فصولا ركذو ءاهاوس مه هل نكي ملو «هرظن حرطمو ءهتمه

 ري ال ةدارإلا هذه بحاصف «ةيناد ةبيرق اهنوك وهو «ةبغرلا ببس ىلإ ةراشإلل

 ىه تناك نإو «ةلجآلا عفانملا ديري الو «ةلئاز تناك نإو ,ةلجاعلا عفانملا الإ

 مالكلا ىفو ,4 ديت نمل ءاشن ام اهيف ُهَل انلجَعظ طرشلا باوج ناك دقو «ةيقابلا

 هتمهن ىلاعت هللا عبشيف «ةلجاعلل فهلتي هنإو «(انلجع)و «(ةلجاع) نيب سانج



 ءارسإلا ةروس ريسفت #1 ش
 ال للام وللللل يو

 از بح

 عنميو «ةمكحب ىطعي وهف ؛ةمكحب هقلخ رّيسي هناحبس هنكلو «دارأ امب ليجعتلاب
 ىطعي هنأ الو «نوءاشي امب ةلجاعلا نم مهيطعي هنإ هناحبس لقي مل اذلو .ةمكحل

 اذلو .«هرايتخاو هتدارإل اتيبثتو «هتمكحلو هتئيشم اليجست ديري نم ىطعي لب «عيمجلا

 دقف ءاطعلل ةبسنلاب «هتعيشمب ءاطعلا دّيقف .4 ديرُت نمل ءاشن ام اهيف هل اَنلِجَع 9 :لاق
 دقو «ةزعلا هيطعي الو «ناطلسلا هيطعي دقو ءةحصلا هيطعي الو «لامل اذه ىطعي
 ةلمجلا ىفو «ةلذ ىف نودلا شيعلاو «ناوهلاو لذلا الإ هيطعي الو ءهاجلا اذه ىطعي

 اهيطعي لب اهديري نم لك ةلجاعلا ىطعي الو ءاهلك تسيل نكلو «ةلجاعلا ىطعي
 باذعو ايندلا لذ هرفك عم هل عمتجيف هقيرط بكتتي ملو ءاهبابسأ ذختا نم
 .ةرخآلا

 ىف وهو «هانمتي ام ضعبو هللا ءاشي ام لانيو ءاذه ايندلا بلاط ىطعيف
 اموُمَدَم اهالْصَي منهج هَل اَنلَعَ متل :ىلاعت لاق اذلو «باذعلاو ةرسحلا لاني ٍةرخآلا

 امئاد ىوشم اهذختي منهج مئاد لكشب هصاصتخا نمو هل انلعج ىأ 4 اروحدُم

 [ناخدلا] 4 59 َمِركْلا َريِزَعْلا تنأ َكنِإ قُذ » هل لاقيو ءاهران ىلصيو ءارقتسمو
 هللا ةمحر نم ادورطم ىأ .4 اروحدُم و ءادبأ حدمي ال 4 اموُمْذَم هنوك لاح

 . .مهملكي الو «مهيلإ هللا رظني الف هاضرو

 :هيف ىلاعت لاق ةرخآلا دارأ نمو ءايندلا دارأ نم اذه

 مهيعس َناَك كَلوُأَف نمؤم وهو اهَيعس اَهَل ئَعَمَو ةرخآلا دار نمو
 . 4 9 اًروُكْشُم

 ام قرفل ةلجاعلاب ريبعتلا لباقم ىف ةرخآلاب ريبعتلا ناكو «ةرخآلا دارأ نم

 ءرخآلا ديري اذهو «هسفن طبضي الو ربصي ال الجاع ارمأ ديري كلذ ؛نينثالا نيب

 كردملا بقرت لجآلا بقرتيو «لمعلاو ربصلا ةليضف لانيف ءالجؤم ناك ولو
 . لماعلا

 لمعلا اهل لمع ىأ ءاهيعس اهل ىعس لب ءراظتنالاو بقرتلاب فتكي ملو
 ةراشإ 4 اهيعس اهل ىعسو ب ريبعتلا ىفو ءاهميحج نع دعبملاو اهميعنل برقملا



 عا ارسإلا هه رويس ريسفت اا

 و اللا للافلام لل
 > ههه

 يي

 «ةلماعم نسحو «ةنامأو قدصو رب نم هبلطي ام لمعيو ءاهل ريسي هنأ ىلإ

 ناميإلاف 4 نمؤم وهو 9 :ىلاعت لاقو «ميقتسم طارص ىلع ريسو «سفن ةماقتساو

 مهءازج ىلاعت هللا نيب دقو «قحلا مانسو اهتورذو اهبلو ةحلاصلا لامعألا لصأ

 ىف ةراشإلاو «طرشلا باوج ىف ءافلا 4 اروكشم مهيعس َناَك كَلوُأَف :لاقف
 ناميإلابو «حلاصلا لمعلاب ىعسلاب ةرخآلا ةدارإب نيفوصوملا نيقباسلا ىلإ كئلوأ

 ركش وه ءازجلاو ءءازجلا ببس اهنأ نايب فاصوألا ىلإ ةراشإلاو .«قداصلا نعاذلا

 ميعنلا وهو «هنع ءازجلاب ىلاعت هللا نم هركشو «لضافلا رهاظلا ىعسلا كلذ

 هنأ ىأ ءروكش هنأب هناحبس ربعو «دبعلا هب باثي ام مظعأ وهو ءاضرلابو «ميقملا
 ثرح ديِري ناك نمط :هلوق ىنعم ىف نانيبآلا ناتاهو ءركشلا قحتسي هتاذ ىف
 نم ةرخآلا يف هَل امو اًهْنم هتون اينّدلا ثرح ديِرُي ناَك نَمَو هئرَح يف ُهَل درت ةرخآلا

 .[ىروشلا] *« 69 بيصُن

 ءءاشي امب تابغر نم نوديري امب مهدمي سانلا برو سانلا قلاخ هللا نإو

 :لئاق نم زع لاق اذلو «ديري نملو

 . 4 60 اروظحم كبَر ءاَطع ناك امو كبر ءاطع نم ءالُوَهَو ءالُؤَه دم الك

 فاضملا نع ضوع انه نيونتلا نإ :اولاقو «ءالؤهو ءالؤه نم قيرف لك ىأ
 ةمعنب ىلاعت هللا مهدمأ الإ ةمعن بهذت ال «شيجلا ددمك «دملا ىطعن دمنو «هيلإ

 مهل هللا ليجعتو ةلجاعلا اودارأ نيذلا ىلإ # ءالؤهو ءالؤه 8 ىف ةراشإلاو .«ىرخأ

 هللا مهيطعي نورخآلاو «نولوألا مه ءالؤهف هل لجعي نأ هللا ديري نمو هتئيشمب

 ناكو «حلاصلا لمعلاو ربلاب اهيعس اوعسو هللا دنع ام اودصق اذإ ةرخآلا ثرح

 ىتثو ءهبلط ىف امهنم لك تافص ىلإ نيلاحلا ىف ةراشإلاف «مهلظي ناميإلا
 ءازجلاو بلطلا ىف نافلتخم ناعون امهنأل ؛ 4 ءالؤهو ءالؤه  :لاقف «ءالؤه

 .فاصوأللا هذه ىلع بترت امو «فاصوألاو

 ال ءاطع هنأ ىلإ ةراشإ هيف برلا ىلإ ةفاضإلاو « كبر ءاطع نم :لاقو

 رمتسملا ددملاب هدميو «ةايحلاب هدمي ىذلا وهو دوجولا بر وه هللاف «ىهتني الو دفني



 عا ارسؤإلا ةروس ريسفت اذ

 الظشفخممطمططاطاناللل لالا ط طلال اطال ممم اطال تلال للاكل ظل اكللالالالا ا نلمخاااللاا لالالالا ااا لال لان لا ااا ألللا مي
 ريب محل

-- 

 دحأ هقوف سيل هنأل ؛اعونمم ىأ .4 اروُظَحُم كبر ءاطع ناك امو 9 «عطقني ال ىذلا

 ميعنلا هل ناك ركش نإف «هئازجب الك ىزاجي نكلو «عنمي ال طعم وهو «هعنمي
 .ميحجلا باذع هل نإف اهركنأو هتمعنب رفك نإو « ميقملا

 ءريخلا لبس نم اوكلس امب سانلا ضعب لضف ىلاعت هللا نأ اذه نم ىرنو

 امب اهنم ذحخأ ةلجاعلا بلط نم فيكو ءرشلا نم اوكلس امب سانلا ضعب بقاعو

 اهل ىعسو «ةرخآلا دصق نإ هثرح ىف هداز ةرخآلا بلط نمو ءءاشي نلو ءاشي

 :كلذ دعب ىلاعتو هناحبس لاق اذلو «نمآو

 4 اليضفت ربكأو تاَجَرد ربك ةرخآللو ضعب ىَلَع مهضعب انلَضَف فيك رظنا :

 سانلا ضعب اهيف لضف ىتلا لاحلا ىف لمأت ةرظن رظنن نأب ىلاعت هللا نم رمأ

 بسح ىلع الك ايندلا ىف ىطعي هناحبس هللا نأو «لاملاو قزرلا ىف ضعب ىلع

 نم نوكي ىنابرلا نيكمتلا اذهب هنأو «ةبغرلا هذه قوف هللا ةئيشم نأ عم هتبغر
 لضفيو ءءارقفلاو ءاينغألا سانلا نم نوكيف مهريغ نم الاح لضفأ مهاطعأ

 ةقرفت ةيأ وأ رمأ فرشلا ىف ليضفت عبتي نأ ريغ نم قزرلا ىف ضعب ىلع مهضعب
 امف «ريقف ىلع ىنغل لضف الو ءءاوس هعرش مامأو ءاوس هللا دنع سانلاف «ةيقبط

 .[لحنلا] + © . .. ءاوس هيف مهف مهئاميأ تكلم ام ىلع مهقزر يدارب اوُلَصُف َنيذّلا

 رّبْكَأ» اهوبلاطف ةرخآلا ىف امأ ءطقف ايندلا ىف هيلإ راشأ ىذلا كلذ نإو

 «نيصلخم اهودصقف «ةرخآلا ثرح اودارأ نيذلا نأ ىنعملاو 4 ًاليضفت ٌرْبْكَأو تاَجَرد

 ءايلع تاجرد ىف مهو قبسأو ىلعأ ىأ تاجرد ربكأ نينمؤم اهيعس اهل اوعسو

 ىف ريبعتلا ناك كلذكو ,«ىنابرلا فرشلاو ولعلا ىف الإ نوكت ال تاجرد ةملكو

 ,ضعب قوق مهضعب انعقرو اينالا ةاّيحلا يف مشي مهب انمسَف نحن .. #9 :ىلاعت هلوق

 .ةرخآلا ةايحلا ىف ىأ «[فرخزلا] 4# 6 .. .اًيرخس اضعب مهضعب ذختيل تاجرد

 ةرثك ىف ةنزاوم الف هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفأ «ًاليضفت ٌرَبْكَأ لاقو

 انيفنو «ديزتسمل لضف هءارو سيل ةرثك لضفلا نم نوقلي مهنأ دارملا لب «لضفلا



 عا ارسإلا ةروس ريسفت اان

 ١ ل ا ل
 ل <

 لب «ريبك ردقب الو «ليلق ردقب ال «مهدنع لضف ال ةلجاعلا بالط نأل ؛ ةلئباقملا

 .نودلا ةلزنملاو ءنوهلا باذعلا ىف ةمايقلا موي مه

 . ةتباثلا قئاقحلا كلت ريرقتو «هيبنتلل «فيك# ىف ماهفتسالاو

 هرماوأو هللا اياصو

 :ىلاعت هللا لاق

 ريب وع> ل ا يل ا ا ا

 اي الود اموُمْدَم دع راء َعمْلسَجاَل
 اس ول حس هه هه

 اكس َديولََوِلأَودبسالاَكيَءىَستَو ©

 1-1 ه2 ل م

 امن لقب الق امها امه لَحأ ارركهلأ 1ََدنِعنَعْلي

 ُضِفْخَأَو 0 اميركحالَءاَمُهَلَلُو اَمُهَرَهتاَلَو فَ

 نهم طوول حامل
 َنيِحِلَصْأوو نو لامي 3 اريِغَص

 و ]آ رم ىؤ جو م 0000 وع

 ,همح ندرفلا اذ تاءو قبلا اروفع يبوذلإ ناَكصمهّنو 7

 ف أ عسل ع ف سرا سس ل رص رس تح رس »صر

 ذبمل ددسن رس ِدسالوِل يسلب َدكسِْلاَو

 اسر

20110 
 2+2 مو هل رع بدوار مس جوووود دل اس جر

 الوقرهل لّفَف اهو َكيَرْنيَؤَمَح ٍةمحر َءاَعِبَأ مهنعْن ضرع َمِإَو

 اسهطسنالو كِقْنعَلإولْعَم كدي لع الو( اروسدم
 َقْرَرلأ ظسبي كير نول اروسح اموُلم َدعَفف طبل 1 رس لل 2 م وص هك

 5. ع و

 0و اصب أريح -وداَبعب َنكضَتإت ةردفبو ءاشننمل
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 ميظنتو ةلادعلا تضتقا ثيح ةنيدملاب ماكحألا رثكأ تناك كش الب هنإ

 «ميظعلا قلخلاو «ةليضفلا ىلعو «ىلاعت هللا ماكحأ ىلع اهئانب ةماقإو «ةعامجلا

 اميظنت نكت مل نإو «ةليضفلاو ةءورملا لاصخ اهيلمت اهلك ةليلق ماكحأ ةكمب ناكو

 ىف ةيناسنإلا ةرطفلا ىضتقمب اهنأ الإ ةلضافلا ةنيدملا اهيلع موقت ةلصفم ماكحأل

 ةثعبلا تناك هنأل اهب اهأدتبا دقو «ةيدوبعلاب ىلاعت هللا دارفإ اهلوأو «ىلوألا اهئدابم

 ةرسألا ةماقإو «ىبرقلا ىذ ءاتيإو «نيدلاولا ىلإ ناسحإلاب ىنث مث ءاهلجأل ءادتبا

 مالسإلا ىف ةرسألاو «عمتجملا ءانب لصأ ةرسألا نأل ؛محرلا ةلصو ةدوملاو ربلاب

 نوفرعي ال نم دنع نأشلا وه امك دالوألاو نيجوزلا ىلع ةروصقملا ال ةدتمملا ىه

 هناحبس أدتبا دقو «لصوي نأ هب هللا رمأ ام نوعطقيو ءامهب ربلاو ةمحرلا

 :لاقف ةينادحولاب

 4 © ًالوُذَخُم اًموُمَذَم دعْفَف رخآ اَهَلِإِهّللا عم لعجت الإ

 هل ثعب وهو ءاذهب بطاخي فيك ةينادحولا ىبنو هِي ىبنلل باطخلا

 باوحلاو «دهاج اهلو «بروح اهلو «ىذوأ اهلو ٠ .هتوعد ىلوأ ةينادحولاو «ءادتبا

 عم نوكيل لوقلا ىف وه ركذو ءايناث مهيف ثعب نملو الوأ هل باطخ هنأ كلذ نع

 ءارطيسم نوكيل ءاج ام هنأو ءهب نوبلاطت امب بلاطم هنأو ءءاوس ىلع مهوعدي نم

 ءرذني امك رذنيو «نمؤم لك ىلع قبطي ام هيلع قبطم وه لب ال «ةنوصم هتاذف

 مالكلا اهيوطي ىتلا ةيوستلا هذه ىفو «ةقيرطلا ىلع ميقتسم وهو «فوخيو فاخيو

 اًموُمْدَم دَعَقَتَف» :هلوقو ءاهيلع ضيرحتو ةغالبلا ىصقأب ديحوتلا ىلإ ةوعد
 ولع ىلإ مست مل كنأل ءامومذم مراكملا ىلإ وممسلا نع دعقتف ىأ 4 ًالَوُدَخُم

 .هاوس اريصن دجت ال موي ىلاعت هللا كلذخيو «ةينادحولا

 اهلإ هللا عم لعجي الأ ىضتقم وهو ءهدحو هناحبس هتدابعب ىلاعت هللا رمأ دق

 انه « ىضَق 2و «ىباجيإ انه رمألاف ةقباسلا ةيآلا ىف ايبلس ىهنلا ناك اذإف ءرخآ

 ضقن هيلإ لواطتي الو ءمربم ماربإ ىلإ جاتحي ال ىلاعت هللا مكحو ءمكح ىنعمب
 .ىلاعتو هناحبس ضقان
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 هلوق ىف كلذ دعب اهلوخد اهيلع لد «ةفوذحم ءاب انه 4 هاّيِإ الإ اودبعت الأ )

 ىنعملاو 4 هاَِإ الإ اودبعَت ًألأاظ ىلع ةفوطعم ىهو 4 اناسحإ نيدلاَوُلابو ل : ىلاعت

 الف هايإ الإ اودبعت الأب ةنيبلا هتايآو ءةعطاقلا هتلدأب اتباث امئاد امكح ىلاعت هللا مكح

 سانلا هب بطوخ ماع مكحلاف ْةْكلَي ىبنلل باطخلا ناك اذإ ىهو «هريغ ةدابع حصي
 «هبرو هقلخ ىذلا ىبرملا ئشنملا قلاخلا هنأل ؛ 4 كبر 9 ىلإ مكحلا دنسأو «نوعمجأ

 نأ دعبو «هبابسأ ىلع المتشم مكحلا نوكيل برلا ركذف «تايآلا لزنأ ىذلا وهو

 ىف لخدي امب هبقعأ هللا الإ دبعي الأب دوجولا ىف تايآلا لك هلجست امكح مكح
 هب نرتقي كارشإلا نع ىهنلا امئاد دجنو «نيدلاولا ىلإ ناسحإلا وهو «هنومضم

 مرح ام لثأ اَوَلاَعَت لق :الثم ىلاعتو هناحبس لوقيف نيدلاولا ىلإ ناسحإلا امئاد
 هلوقو ء[ماعنألا] 40629 .. . اناسحإ نيدلاولابو ايش هب اوكرشن د الأ مكيلع مكبر

 ء[ءاسنلا] # 63 .. . اناسحإ نيدلاولابو ايش هب اوكرشت 3 د الو هللا اودبعاو » : ىلاعت

 . هلل دمحلاو ريثك كلذو

 ئشنملاب ء«ضرألاو تاومسلا عيدب قلاخلا ىلاعت هللا قح نرقي اذه ىف هنأكو

 ءامهتلافك وه سيل نيوبألا ىلإ ناسحإلاو «ناوبألا امهو «هللا نذإب ايبسن

 ةطيحلاو لمعلاو لوقلا ىف كلذ نم قمعأ وه لب ءطقف هيلإ ناجاتحي امب امهدادمإو

 هلأس دقف «ةبحصلا نسحب دلك ىبنلا ريبعت وه كلذ نع ريبعت عمجأ لعلو ءامهب
 :لاق «كمأ» :لاق ؟هللا لوسر اي ىتبحص نسحب سانلا قحأ نم ةباحصلا ضعب

 :لاق ؟نم مث :لاق .«كمأ» :لاق «؟نم مث :لاق «كمأ» :لاق ؟نم مث

 ديزم 4 اناسحإ نيدلاولابو » :ىلاعت هلوق ىف رورجملاو راجلا ميدقتو (7(كوبأ»

 لجرلا نوكي الف ءناسحإلاب سانلا نود نم ىلوأ امهنأ تابثإلو امهب مامتهالا

 .هيوبأ ىلإ نسحي الو «سانلا نيب ءاطعلاب ارخافم اميرك

 ءامب ةدكؤملا نإ ىه (امإ) 4 اًمهالك ْوَأ امهدحأ ربكلا كدنع نعني امِإ :هلوقو
 «ةليقثلا ديكوتلا نون اهعم لخدت اذلو ءمسقلا غلبم قيلصعتلا ديكأت ىف غلبي ىتلاو

 نيدلاولا رب -ةلصلاو ربلا :ملسمو 00(5١2)سانلا قحأ نم -بدألا :ىراخبلا هاور ءهيلع قفتم )١(

(4551). 
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 ىلع ةفوطعم امهالك وأ «نغلبي لعاف 4 اًمهدَحَأاٍلَو ءاهريغ نم كلذك نوكت الو

 .فأ امهل لقت الف نانثالا وأ امهنم دحاو ربكلا كدنع نغلبي نإ ىنعملاو ءامهدحأ

 ماركإلاو ةياعرلا ىضتقت ىتلا ةفيعضلا امهلاحل ركذ ءربكلا غولب ىف ديكوتلاو

 امهفعضل هيلإ آجل امهنأ ىلع ةلالدلل * كدنع 8 :ىلاعت هلوقو «لمعلاو لوقلا ىف

 ريغ امهل لظ الو ءامهاعري هتمعنو «هتوق لظو هفنك ىف ناشيعي امهتخوخيشلو
 ام ضعب راذقتساو «ةخوخيشلا فعض عم «ةرمتسملا ةايحلا هذه نوكت دقو «هلظ

 وأ رجضت ةرابع هنم تلفتتف ءرجضلا ضعبل ايعاد امهدحأ نم وأ امهنم نوكي

 توص وهو 4 ْفأ اَمِهَّل لقت الَفإل :لاقف اذه لثم نع ىلاعتو هناحبس هاهنف «ففأت
 ففأتلا توص ناك اذإو «كلذ نع ىتح ىهنف ءهرجض ةلاح ىف ناسنإلا نع ردصي

 نأب « اًمهرِهنَت الو 9 :هلوقب هفدرأ اذلو ءىلوأ هريغف ءهنع ايهنم رجضتتلا وأ
 فعضت امهنأل كلذو «هنع ىهنم كلذ نإف ءامهنم عقي ام ضعب نع امهمولي

 وه رهنلا ىنعم نإ :ءاملعلا ضعب لاقو ءامهاوق لك ىف امهفعضل امهتيلوكسم

 هيف ىهنلا نآل ؛امهاهني الو امهنم رجضتي ال هنأكو «ةدحاو ةدام نم امهف .«ىهنلا

 ىف فطلتي لب «ىهني ال ىهنلا بجوي ام امهنم ناك نإف «ةبحصلا نسحل ةافانم
 ًالوَق اَمُهَْل لقو 8 :لاق اذلو «ىهنلاب ةحراصم ريغ نم ديري ام ىلإ اهبنم لوقلا

 نوكي ىذلا ليمجلا لوقلا وه :ميركلا لوقلاو ءرهنلاو ىهنلاو ففأتلا لدب 4 اميِرَك

 «ىهنلا وأ رهنلا وأ فقأتلا وأ رجضتلا نم رهظي نأ ريغ نم بجي ام ىلإ هيبنت هيف
 نم موللاو رهنلاو .ىهنلاو بيدأتلا نع امهب تلع انس اغلب دق امهنإف موللا وأ

 «لوقلاو لعفلا ىف هفنك ئطوي لب «كلذ امهب قيلي الو «بيذهتلاو ةيبرتلا لامعأ

 .امهيضري امب الإ ملكتي الأو «ةرابعلا نع ةراشإلاب هيبنتلا ىف ةضاعتسالا حصيو

 نأ دب الف «كلذ نم ءىش ىف امهعقوت دق هتيب ىف اهرارمتساو ةايحلا نإو

 هسفن ًالمي نأ وه عردلاو ءاذه نم ءىش ىف عقي نأ نم هل ةياقو نوكي عردب عرّدي

 الو «ةففأتم نوكت الو اًدبأ ةمئال نوكت الو ءةفطاع ةمحرلا نيعو ءامهتمحرب

 :ىلاعت لاق اذلو ءادبأ ةرجضتم
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 ينايبر امك امهمحرا بر لقو ةمحرلا نم لذلا حانج امهل ضفخاو

 .4 9 اريغص
 هب نوكي ىذلا حانجلاب ىناعملا هذه تهبشو «ةياعرلاو ةطايحلا وه انه حانجلا

 «رابكتسا ريغ نم اعضاوتو ءامهل الذ ةياعرلا نوكتل هيلإ لذلا ةفاضإو ءرئاطلا ةوق

 «لذ نم حانج ضفخ ناكو «ةلذلا نم ال ةمحرلا نم راسكنالاو نماطتلا كلذ نإو
 «نماطتو قفرو فطع وهف «ةمحرلا لذ نيب قرفو «ةمحرلا نم لب «ةلذلا نم ال

 ريبعتلا اذه نإو «ةوق ريغ نم فعضو «عونخ لذ وهف «ةلذملاو ءاذختسالا لذو

 هللا نإو «ميحرلا نمحرلا مالك هنكلو «ةمحرلاو فطعلا ريبعت نم نكمي ام ىلعأ

 :ىلاعت لوقيف ءامهربك ىف ةمحرلاب امهل ايعاد لوقي نأ هدبع نم بلط ىلاعت
 هاعنص ام امهل عنصت نأ كلمت ال كنإ ىأ .4 اريغص ينايّبر اَمَك امهمحرا بر لقو
 كلمتف اذه كلمت ال تنأو كءاقب ناديري ةيحم ىف كيلع ابدح دقف ءريغص تنأو

 اصلخم ةمحرلاب امهل ءاعدلا وهو «ريبخلا فيطللا ميركلا وهو «كنم هللا هلبقي ام

 . فعض نم امهلاح نكت امهم امهترشعل ايضار سفنلا بيط

 لامجل اهفورحب اهلقنن نيوبألا ماركإ ىف ةحفص ىرشخمزلا بتك دقلو

 ةيصولا هباتك ىف ىلاعت هللا ررك دقلو» :ُةَيقإَك لوقي  اهانعم ميركو ءاهظفل
 ىف هطخ سو نيدلاولا اضر ىف هللا اضر» هيلي ىبنلا نعو «نيدلاولاب

 ,رانلا لخدي نلف لعفي نأ ءاشي ام هيدلاوب رابلا لعفي» ىورو ,2")امهطخس

 نأ بيسملا نب ديعس ىورو «2"”(ةنجلا لخدي نلف لعفي نأ ءاشي ام قاعلا لعفيو
 ىلأ نأ ربكلا نم اغلب ىوبأ نإ» :ّكَي ىبنلل لجر لاقو ءءوس ةتيم تومي ال رابلا
 كلذ نالعفي اناك امهنإ ءال» :لاق «؟امهتيضق لهف رغصلا ىف ىنم ايلوت ام امهنم

 . "””«امهتوم ديرت تنأو كلذ لعفت تنأو «كءاقب نابحي امهو

 رظناو ءملسم طرش ىلع حيحص :لاقو :مكاحلاو هحيحص ىف نابح نباو ءهفقو حجرو «ىذمرتلا هاور (1)
 . 7371/7 :(719/58) ىرذنملل بيهرتلاو بيغرتلا

 نب ذاعم نع 537٠١ . /5ج-(515*1487): ىطويسلل ثيداحألا عماج ىف امك «هخيرات ىف ركاسع نبا هاور )١(

 .اعوفرم ُةَيلص لبج
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 اكوتي خيش اذإف ءهب اعدف هلام ذخأي هنأو هابأ ِةَِلَب هللا لوسر ىلإ لجر اكشو

 هعنمأ ال تنكف ىنغ انأو اريقفو «ىوق انأو افيعض ناك هنإ :لاقف هلأسف ءاصع ىلع

 ىلع لخبيو «ىنغ وهو ريقف انأو ءىوق وهو فيعض انأ مويلاو «ىلام نم ائيش
 .«ىكب الإ اذه عمسي ردم الو رجح نم ام» :لاقو كي هللا لوسر ىكبف هلام

 ءوس رخآ هيلإ اكشو .7١2(كيبأل كلامو تنأ .كيبأل كلامو تنأ» :دلولل لاق مث

 اهنإ :لاق .؛رهشأ ةعست كتلمح ثيح قلخلا ةئيس نكت ملا :ةِْككَك لاقف همأ قلخ

 :لاق .«نيلوح كتعضرأ ىتح كلذك نكت ملا :ميركلا لوسرلا لاق «قلخلا ةئيس

 تءامظأو ءاهليل كل ترهس نيح كلذك نكت مل» :ةَلِكَك لاق .قلخلا ةئيس اهنإ

 «ىقتاع ىلع اهب تججح :لاق .2«؟تلعف ام :لاق .اهتيزاج دقل :لاق .(اهراهن

 .فاشكلا ىف ىرشخمزلا مالك ىهتنا .«اهتيزج ام» :ةِْلَم لاق

 فلأ ةريسم اهحير دجوت ةنجلا نإف «نيدلاولا قوقعو مكايإ» :ِكَي :ِةاِكلَع لاقو

 .©0(...هرازإ راج الو «ناز خ خيش الو محر عطاق الو قاع ال ءاهحير دجي الو ماع

 ناميإو ءافو صالخإ وهف .«لمعلا ىف رهظي ىفخ رتتسم رمأ نيوبألا رب نأو

 :ىلاعت لاق دقو «سوفنلا حالص ىلع ليلد وهو «ماركإو ءافوو «قحلاب

 َنيباَوَألل َناَك ُهّنِإَف نيحلاّص اوُئوُكَت نإمكسوفن يفامب ملعأ مكبر 9

 .4 62 اروُمَغ

 امهل ىهنلا نعو ءرجضتلا نع ىهن ءرومأ نع ىهن ىلاعتو هناحبس هللا نإ
 نوكي امبرو ءىسملا امهيف نوكي امبرو اميرك الوق امهل لوقي نأب رمأو «لمع ىأ نع

 هناحبس لاقف ءههباشي ام هريغو ماقملا اذه ىف هناحبس هللا نيبف ءملاظلا امهنم

 «لاعفألا تانه رفغي ىلاعت هللاو ءاهحالصو .سوفنلا ىلع دامتعالا نإ :ىلاعتو

 كتسم -نيرثكملا دلسم :دمحأ هاور امك ؛.(5785) هدلو لام نم لجرلل ام -تاراجتلا : هجام نبا هاور )00

 .(5508)صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 .١/75096ج - (44000) لمعلا زنك ()
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 هبسكت ام ىلع بساحي امنإو ءادوصقم رشلا ىلإ هيف دمعي الو ءهيف دصقت ال امو

 ليضفتلا لعفأو 4 مكسوفن يف امب مّلعأ مكبر :لاق اذلو «بلقلا هب دبريو سفنلا
 ىفخ ملعي الف «هريغ ملعو هناحبس هملع نيب ةلضافم ال هنأل ؛هباب ىلع سيل

 لعفأ نم دارملا امنإو «ءىش لكب ملاعلا ,ءىش لك ىلع بيقرلا اهقلاخ الإ سوفنلا
 . طق ملع هيلإ لصي ال املع سوفنلاب ملاع هناحبس هنأ ليضفتلا

 دوسيو ةينلا هب ءوستو «سفنلا هبسكت ام ملعي وهف «سوفنلا ملعي ناك اذإو

 داريإ نم اوفع ءىجت نأ الإ ةءاسإ هيف سيلو ءاءوس دصقي ال ام ملعيو «بلقلا هب

 .ةين الو ءرشلا

 ىذلا وه هنأل ؛قيقدلا هملع ىلع ةلالدلل « مكبر 8 :هلوقب مالكلا رّدصو

 مكسفنأ تاذ ىف اونوكت نإ «نيحلاّص اونوكت نإ «ىمنو ىبرو «عدبأو قلخ
 ميقتسملا وه حلاصلاو ءاروفغ نيباوألل ناك هللا نإف ءمكسفنأو مكبولقب نيحلاص

 هلك حالصلا ىه ةماقتسالاف «بلقلا رهاطلاو ءصالخإلاب هسفن :ءرلملا «سفنلا

 نأ ِهِْلَك ىبنلا ةباحصلا ضعب لأس «ةرينلا سفنلاو ةصلخملا ةينلا ىضتقت ةماقتسالاو

 . ""«مقتسا مث هللاب تنمآ لق» : هلك هل لاقف ءهيدهتف اهلوقي ةملك ىلإ هدشري

 هّنِإَف ظ :ىلاعت هلوق انرشأ امك وه 4 نيحلاص اونوكت نإ طرشلا باوجو

 قيرطلا نع لض اذإف ءامئاد قحلا ىلإ عجري ىذلا وه باوألا 4 اروُفَع نيباَوَألل َناَك

 رش ىف هسفن سكري ال «هيلإ بآ حلاصلا لمعلا نع اليلق دعتبا اذإو «هيلإ بآ

 اذإ ةيصعملا نإف ءةيصعم هسفن ديرت الو ءىصعي ال ةبوتلا عيرس نوكي كلذبو ءادبأ

 باوتلا باوألاف «بلقلا دبرأ ترركت اذإف «ءادوس ةتكن تتكن سفنلا ىلع تضرع

 هتاذ ىلاعت هللا فصو دقو هللا هل رفغيف ءبوتيف ءءادوس هتكن هبلق ىف تكتت ال

 «ناكبو نإب هناحبس كلذ دكأ دقو 4 اروُفَغ نيبال ناك ُهنِإَفل :لاقف «ةميركلا

 مث احلاّص َلِمَعَو نمآَو بات نمل ِراَقَمَل ينو :ىلاعت لاق امك «ةغلابملا ةغيصبو

 . [هط] 4 69 ئدتها
 )١( هنع هللا ىضر ىفقثلا هللا دبع نب نايفس ثيدح -نييكملا دنسم :دمحأ هاور )١14859(.



 ءارسإلا ةروس ريسفت ا
 ا ااا للملا 0

 زا رسل

 ناسحإلا تاجرد ىلعأ ىف ناسحإلا وهو «نيوبألا قح هناحبس نيب نأ دعبو

 :لاقف ىبرقلا ىوذ ىقح نيب

 نيردبملا ّنِإ 69 اريدْبت َرَدَبَت الو ليبَسلا نباو نيكسملاو هّقح ئبرقلا اذ تآوإ»
 . 4 9 اروفك بر ناَطيَشلا ناَكَو نيطايسلا ناوْخِإ اوناك

 ىبرقلا اذ ىطعي ىأ «برقألا ثنؤم ىبرقلا نأل ؛ةبارقلا وذ وه ىبرقلا وذو

 هيلع نإف اريقف ناك نإ ءاطعلا قح :ناعون ىبرقلا ىذ قحو ءهقح برقألاف برقألا

 ئمعألا ىلع سيل 8 :ىلاعت لاق دقو ءاينغ تام اذإ هئري هنأ امك «جاتحا اذإ هتقفن

 نم اولكأت نأ مكسفنأ ىلع الو جرح ضيرملا ىلع الو جرح جرعألا ىلع الو جرح
 مرنم 6 رم

 توُبي وأ مكتاوحأ توُيب وأ مكناَوْخِإ توُبب وأ مكتاهمأ توُيب وأ مكئابآ تويب وأ مكتوُيب

 وأ هحتاََم مُككَلم امو مُكتالاَخ توي وأ مُكلاوخَأ توبي وأ مُكتاّمع تومي وأ مُكماَمع

 ىلع اوُمَلسَف انوي ملحد اذِإَف اناَتْسَأ وأ اعيمج اوُنكأَت نأ حاتج مُكيلع سيل مكقيدص

 46 نولقعت مُكّلعل تايآلا مُكَل هللا نيب كلذك ةَبْيَط ةكرابم هللا دنع نم ةّيحت مكسفنأ

 . [رونلا]

 بانك يف ضني ىلوأ مُهضْعَب ماَحْرألا اوُلْوُو .٠ . # :ىلاعت لاق دقو ءاوجاتحا

 . [لافنألا] < ©9 .. . هللا

 ءمهدوعيو مهروزيف ةلصاولا ةدوملاب مهلصي نأ مهقح نم ىناشلا عونلاو
 لصاولا سيل» :ةِْلَك ىبنلا لاق امك .هنولصي ال اوناك ولو «مهلاوحأ فرعتيو

 نأ ٍةِيكَك ىبنلا ررق دقلو .20:ةعيطقلا دنع همحر لصي نم لصاولا امنإ ئفاكملاب

 دارأ نم» :ِهَِيكَي لاق دقو «توملا دعب رثألا ىقبتو «قزرلا ىف كرابت محرلا ةلص

 ىرشخمزلا ركذو .2)همحر لصيلف هرثأ ىف هل ًأسنيو ؛هقزر ىف هل كرابي نأ مكنم

 ةلص ىف ءاج ام -ةلصلاو ربلا :ىذمرتلاو 007(4) ئفاكملاب لصاولا سيل -بدألا :ىراخبلا هاور (1)

 .دمحأو دواد وبأ هاور امك )١871(«2 محرلا

 ةلص -ةلصلاو ربلا :ملسمو )١975(« قزرلا ىف طسبلا بحأ نم -عويبلا :ىراخبلا هاور ؛هيلع قفتم (5)

 .(8"557) اهتعيطق ميرحتو محرلا



 عا ارسإلا ةروس ريسفت ااه

 و لئلا لالا

 ا <

 ةفلاؤملاو ةرشاعملا نسحو ةرايزلاو ةدوملاب مهتلص مهقح) :لاقف ىلاملا ريغ مهقح

 . (كلذ وحنو ةدضاعملاو ءارضلاو ءارسلا ىلع

 وهف «ليبسلا نباو نيكاسملا قح امأو «ىبرقلا ىذ قح ىلإ تاراشإ هذه

 ناعبش تبي الأو «مهيطعي تاقدصلاب كلذو «مهؤاويإو ء.مهتوسكو «مهماعطإ

 ٠ .ناعوج هريغو

 قح مهل فاعضلا نأ ىلإو «ةدتمم ةرسألا نأ ىلإ ريشي ىئآرقلا صنلا نأ دجنو
 الو اريذبت دعي ال مهليبس ىف لام ىأو مورحملاو لئاسلا قح وهو «لاملا ىف

 قحلا نإو ءاهدس بجي ىتلا قوقحلا هذه ريغ ىف فارسإلاو ريذبتلا امنإ ءافارسإ
 ءماع لكشب ءارقفلاو ليبسلا ءانبأو نيكاسملا قح لاملا ىف ةرسألا قح ىلي ىذلا

 .افاحلإ سانلا نولأسي ال نيلمجتم اوناك مأ نيكاسم اوناكأ ءاوس

 ريذبتو .4 اريذبت رَذبت الو 99 :لئاق نم زع لاقف ريذبتلا نع هناحبس ىهن دقو
 ىف هقافنإ ىلوألابو ىغبني ال اميف لاملا قيرفت وه لب ءهقح ىف هفرص وه سيل للملا

 ام وأ مارح ىف قافنإ لكو «تارخافملا ىف هقافنإ اريذبت دعيو ىغبني ال اممو «مارحلا

 :لاق هنأ دهاجم نع ىور دقلو ءافارسإو اريذبت دعي اليلق ولو رخفلل نسحي ال

 ناك قح ريغ ىف امهرد قفنأ ولو ءارذبم نكي مل قحلا ىف هلك هلام ناسنإ قفنأ ول)
 .(ارذبم

 ىوه ةرطيس نم :نوكي ام ريغ ىف قافنإلا :ركذ امك وهو ءريذبتلا نإو
 .هدنع هريغ قح فرعي نم فرسي الف «هريغ قح مارتحا مدعو «ةاهابملاو «ةرخافملا

 :ىلاعت لاق اذلو

 . 4 69 اروفك هبرل ناَطَيَشلا َناَكَو نيطايشلا َناَوْخِإ اوُناَك َنيِردبمْلا نإ »

 :هوجو نم نوكت نيطايشلاو نيرذبملا نيب دقعت ىتلا ةوخألاو

 كلذ ىلع نوضرحي نيطايشلاو «قوقحلا عيضي فارسإلا نأ :لوألا هجولا

 . عيضم قح هءارو الإ فرسم نم ام :لاق هنأ سابع نبا نع ىور امك «هنوضريو



 عا اريسإلا ةروس ريسفت ا

 12121111 لل
 أ بر

 ررض ىف لب «عفن ريغ ىف «ىلاعت هللا قزر ةعاضإ ريذبتلا نأ : ىناثلا هجولا

 .هيلإ رذبملا برقيو «ناطيشلا ىضري اذهو ءدكؤم

 «ىصاعملا ىلع ثحي ناطيشلاو ةمعنلل رفك ريذبتلا نأ :ثلاثلا هجولا

 هبرل ناطيَشلا ناَكَو 9 :هلوقب ةيآلا هناحبس هللا متخو «معنلل رفك اهلك ىصاعملاو
 . هللا هنعلف هاصقأ هيف غلب ارفك هللا ةمعنب رفاك هنأ ىأ «# اروفك

 وه لادتعالاو ءهنع ىهنم اضيأ لخبلاف .هنع ايهنم فارسإلا ناك اذإو

 :ىلاعت لاق اذلو «هيلع ردقي ال ام ناسنإ فلكي الو بولطملا

 . 46 اًروُسْيمًالوَق مهل لقف اهوجرت كبَر نم ةَمَحَر ءاغتبا مهنع نضرعت اًمِإَو ل
 الو «ضرعملا هنأك تكسي لب عنمي الو «ىطعي الأ ءاطعلا نع ضارعإلا

 سأيلا ىقلي الأ ةءورملا وذ ديري الو ءءاطعلا نم سائيإ هيف عنملا نآل ؛ عنملا نسحتسي

 قاقحتسا مدعل وأ ءازجع ىطعي ال هنكلو «ءبلاط سفن ىف سيؤملا عطاقلا درلاو

 ميرك بيدأت ةيآلاو ءهتمأ باطخ هباطخ ءارو نمو هِةدَي ىبنلل باطخلاو «بلاطلا

 نوكي ال امدنع وأ «هنم ءاطعلا بجي لام نوكي ال امدنع نوكي ام ىلإ هيجوتو

 .ءاطعلل بجوم

 هلاح ديكوتب ضارعإلا ديكوت ديفت ىتلا (ام) ىف ةمغدملا (نإ) ىه 4 اًمإظو
 .مسقلا دنع نوكت امك «ةليقثلا ديكوتلا نون تناك كلذلو ءهبجوم ديكوت وأ

 مه ماس ساو

 : هتاذ ىف ميلس ىنعم ىلإ ىدؤي

 ضارعإلا نأ ىأ ضارعإلل اليلعت 4« ءاغتبا ا نوكي نأ :لوألا جيرختلا

 ةمحرلاف ءرمحخ وأ ةيصعم ىف اهوقفني نأك ؛اهوجرت كبر نم مهب ةمحر ىغتبتل

 ةنواعملا مدعب مهل اهليهست مدع وأ ىصاعملا نم مهعنم ىه ضارعإلاب اهيغتبي ىتلا

 وهو «ليبسلا نباو نيكسملل ةبسنلاب اديعب نوكي امبرو «هتاذ ىف نسح اذهو ءاهيلع

 عوضوم مه كئلوأو «بيرقلل ةبسنلاب ادوصقم نوكي دقو «هلام نع عطقنملا بيرقلا

 . ءالؤه ىلإ دوعي 4 مُهَنَع نضع مو :ىلاعت هلوق ىف ريمضلا نأل ..ضارعإلا



 عارسإلا ةروس ريسسفت 1#
 ا كلل واااالللللل للا للاالااببللا

6< 

 ساه ساس

 ءاهوجرت كبر نم ه ةمحرل ابلط اروسيم الوق مهل لقف ىأ ءطرشلا باوجب اقلعتم

 .ءاطعلا ةمحر نع

 « اهوجرت كبَر نم ةمحر ءاغتبا ١ ىلاعت هلوق نوكي نأ :ثلاثلا جيرختلاو
 دقفل مهنع نضرعت امإ :اذكه ىنعملا نوكي نأ ىلع «باوجلاب ال طرشلاب اقلعتم
 قيقحت دنع مهيطعتل ءاهوجرت كبر نم ةمحر وه قزر ءاجر عم ءاطعلا ىلع ةردقلا

 .قزرلا ءاجر ءاعنام اعطاق ادر مهدرت الف «كعم لام ال تقو

 ريغ نم انيل الهس الوق ىأ .4 اروُسْيُمالْوَفْمُهَّل لَقَف طرشلا باوجو
 ءرسي نم لوعفملا مسا فصوب روسيملاو « مهذعبي الو مهيندي فطع ىف لب «ةوفج

 نيدلاَخ ةّنِجْلا يفف اودعس َنيِذّلا اًمأوإ» :هلوق ىف دّعسُك لوهجملل ءانبل

 ءاجر هيف لب ءاطعلا نع عطق هيف نوكي ال روسيملا لوقلاو [دوه] 9 ا

 . مكاطعأو هللا ىناطعأ وأ ؛مكلو ىل هللا رسي هلوقك مهل

 اًمولم 2 ك بلا لك سو الو كقش ىلإ هَل اغم كدي اع جت الوإ»

 نع ىهن ,# كقنع ىلإ ةلولغم كدي لعجت الو :ىلاعت هلوق ىف ىهنلا ىنعم

 ديدح نم لغب هدي دش نمب ليخبلا هيبشت وهو «ةراعتسا هيفو ء«ريبعت غلبأب لخبلا
 ثيغتسم دادمإ الو «زوعم ةجاح دس عيطتست الو ءطق ءاطعب دتمت الف «هقنع ىلإ

 ءطعي ملف هلخب هلغ ليخبلا نأل ؛ءاطعلا مدع وه هيبشتلا ىف عماجلاو «توقب
 .سانلا نم مذلا ىلإ ىدؤي لخبلاو «كرحتت الف هدي تدش دوبدشملاو

 ال ثيحب اهحشف ديلا طسب ىنعمو 4 طسملا لك اهطسمت الوب : ىلاعت هلوقو

 «هؤاطع طبضني الف قحتسي ب ال نمو قحتسي نم اهيف ام ىلع ىلوتسي ائيش ضبقت



 ءارسإلا ةروس ريسفت #4 ١

 ل م
 ا برس

 نم اهيف ام ذخؤي هدي طسبت نمب فرسملا هبش دقو «طبضي طباض ريغ نم قفني لب

 ال نمو «هيطعيف قحتسي نم فرعت ريغ نمو «هريدقت ريغ نمو اهبحاص ةدارإ ريغ
 ىف ىدنلا عضت «ةردقم ةميكح ةدارإ ريغ نم لاملا يس عماجب ءاهعنميف قحتسي

 . عنملا قحتسي نم عنمتو «ىدنملا عضوم

 دعقتف «هتاملك تلاعت لاقف «فارسإلاو لخبلا ةجيتن ىلاعت هللا نيب دق

 لخبلا وه اهلبق امو ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل ءافلا 4 اًروُسْحّم اّموُنَم
 ىف ريصت ىأ انه (دعقت)و 4 اروَسْحُم اًموُلم دعَفتف » :ىلاعت هلوقف «فارسإلاو

 ىفف ءهقح ريغ ىف كلام عايضب اروسحم «كلخب ىلع امولم اهيف ادعاق لاح
 «لخبلا لاح ىف امولم نوكيف ىأ :ريثك نبا لاق امك «ءبترم رشنو فل مالكلا

 ىف ام عايض ىلع ةرسحلا هتباصأ ىأ ءاروسحمو «فارسإلا لاح ىف اروسحمو

 ال رفسلا ىف رسح نم اروسحم لوقنو ءاينغ ناك نأ دعب اريقف هتروريصو «هدي

 روسحملا لاحب هل لام ال حبصأ نم لاح هيبشت مالكلا ىف نوكيو «ةكرحلا عيطتسي

 .هلام نع اذه عطقنا امك .هلهأ نع عطقنا ىذلا ءرفسلا ىف

 ىف امك «ةزجاعلا ةروسحملا ةبادلاك زجاع ليلك ىأ ءروسحم هنإ لوقن وأ

 4 9 ٌريِسَح َوْهَو اًمساَخ ّرَصْبْلا كيل ْبلَقَي ِنيَكَرَك رَصَبْلا عجزا ّمُث» :ىلاعت هلوق
 .ليلك ىأ «[كلملا]

 هلعجيو هعاضأ ىذلا هلام ىلع ةرسح ىف فرسملا لعجي فارسإلا نأ عقاولاو

 هاطعأ هللا نأل ؛ابعتم اليلك هلعجيو روسحملا فرسملاك لام نم هل ناك امع اعوطقم

 . هعاضأف اقزر

 الإ دابعلا حبصي موي نم ام» :لاق ٌةِكلَك هللا لوسر نأ نيحيحصلا ىف ىور

 :رخآلا لوقيو ءافلخ اقفنم طعأ مهللا :امهدحأ لوقي ءامسلا نم نالزني ناكلمو

 . "7«افلت اكسمم طعأ مهللا

 )١( كسمملاو قفنملا ىف -ةاكزلا :ملسمو «(1101) ةاكزلا :ىراخبلا هاور هيلع قفتم )١518(.



 ى عا ارسإلا ةروس ريسفت اه

 م اللغم مطخ طلال لاطخطططخ مضخات ااا اخلط اطلالة كاملة نطل طالما خخسطخالااااااللااااا نا اااااااا1ااةااااااااالااااالاا[ئأا111
 أ بحل

 فارسإو «بهذ نإ عيضي هنأو «لاملا ىلع هصرح هببس ليخبلا لخب نإو

 «هريدقت ىف ليخبلا أطخ ىلاعت هللا نيبف «لاملا قحل همارتحا مدع هببس فرسملا

 :ىلاعت لاقف «هريذبت ىف رذبملا أطخو

 .4 و ارينا هاب رماح ل قل سو
 ناك اذإو «قزرلا ردقم وهو ءهقزري نم حنام وه ىلاعتو هناحبس هللا نإ

 الو قفني ال افلخ ىطعي امبرف قزرلا ىطعي هنأل ؛لخبلل لحم الف كلذك رمألا

 هلعجي ىأ عسوي طسبي ىنعمو «ةمعنلا ركش ىفاني فارسإلا نأآل ؛فارسإلل لحم

 نأش ىف لاق دقو ءريشكب سيل ادودحم هلعجي ىأ ,«ردقيو » ءاطوسبسم اعسوم

 060 . هّللا هنآ امم قفنيلق قر هيلع َردق نمو هتعس نم ةعس وذ قفنيل » :قافنإلا

 .[قالطلا]

 ىف اهقفنأ نإف «ربتخم هل وهو «ةعس نع ءاشي نم ىطعي هللا ديب قازرألا نإ
 يِباَذع نإ مترفك نكَلو مُكُنديِزَأل متركش نمل ... 9 :لوقي هللاو ءاهل اركش ناك ريخ

 رتغي ال ةعسلا اذ نإف ءرقفلاو ةعسلا هللا نم هلك ناك اذإو [ميهاربإ] 4 © ديد

 ةمكحل هاطعأ هللا ءاطع هنأ ملعيلف هقزر هيلع ردق ىذلاو «لخبي وأ «فرسيف

 نينمؤملا ىلاعت هللا فصو دقو ءربصلاو ءاهب اضرلا وه ذئيح ركشلاو ءاهدارأ

 كلذ نيب ناكو اورتقي ملو اوُقرسي مل اوُقَقنأ اذإ َنيِّلاَو » :هتاملك تلاعت لاقف

 . [ناقرفلا] < ك9 اًماَوَق

 «هركش وأ .هاطعأ نم نايغط رهظيل ىطعي امبرف ءاهدارأ ةمكحل كلذ نإو

 دوعي ريمضلا © اريصُب اريبَخ هدابعب ناك ُهَنِإ :هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس متخ اذلو

 ىذلا وهف ءهرصبيو ىري نم ملع ءأشنأ ىذلا ريبخلا ملع ميلعلا هللا ىلإ (هنإ) ىف

 رباصلا ريقفللو «هّللا دنع هلضف ركاشلا ىنغللو «للقو ردق ىذلا وهو «ىطعأو ردق

 .هردق

 برلا ركذف «...طسبي كبر نإ :هناحبس هلوقب ةميركلا ةبآلا ردص دقو

 .هيدهيو ةايحلا هذه نم هردق ناسنإ لك ىطعي ىذلا ءىش لك ىلع مئاقلا ئشنملا
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 770 وَلا سفن اودََتاكَو 2 البس
 ف فرَسُم الق اًننطس و كول اَنْلَعَج دع ةاموُلَظم لق

 قلاب ِبتلَاَلاَمأوبرَف و 72 ايوصنم نادت اتت

 تدمر ووو ةْنا هَ يَوَعْسكَو
 ممَقسسمْلاساطَسِقْلاب وزو ملك هكا هك 0 هم 3 هم 1

 م 0 م
 كي الدوأت نسح اوربت كِل

 6م

 نأ حصي ال هنإو «هب احشو لاملا ىلع افوخ لخبي نأ حصي ال هنأ هللا نيب

 نمل قزرلا طسبي هللا نأ نيب مث «هفراصم ريغ ىف لاملل قيرفت فارسإلاف ,فرسي
 نم فونلاو صرحلا عاونأ دشأو «نينملا ةوقلا وذ قازرلا وه هللا نأو ءردقيو ءاشي

 كلتو قالمإلا ةيشخ دالوألا لتق نع ىهنلا ءاج اذلو ءرقفلا ةيشخ دلولا لتق رقفلا

 لب «ضعب نع اهضعب ةعطقم ريغ تايآلا نأ ىرتو «تايآلا نيب ةحضاو ةبسانم

 ةقباسلا تايآلا نأ ىهو ءرخآ رمأ انهو .ءضعب زجحب اهضعب ذخأي ةلوصوم ىه

 لاق امك ءافعضلا ةياعر ىلع عمتجملا ءانبو «ةبحملاو ةدوملا ىلع ةرسآلا ءانب اهيف ناك

 نايب دعبو '١"(مكئافعضب نورصنتو نوقزرت امنإف .مكئافعض ىف ىنوغبإ» :ةَِك
 .هجيرخت قبس )١(



 عا ارسرإلا 0 ونس ريسفت ا

 و لالالا

 ا سل

 نع ىهني لخأ «اتبات املاص ءانب عمتجملا ءانب كلذ ىفو «ءافعضلا ةيامحو ةرسأللا

 :لاقف «قالمإلا ةيشخ دالوألا لتق وهو ءاركن اهدشأب أدتباو «هتافآ

 اًنطخ َناَك ْمُهَلَتَق َنِإ مكاّيإو مهقزرن نحن قالمإ ةيشح مكدالوأ اولتقت الو»

 .4 © اريك
 هل قبي مل اذإ لجرلا قلمأ ىوغللا اهلصأو ءرقفلا ةدشو «ةقافلا وه قالمإلا

 ءاملا فقي ال ىذلا سلمألا رجحلا ىهو «ةقلم عمج ىهو «.تاقلملا الإ كلمي امم

 .هب مهتوقي ام كلمي ال هنأ نع ةيانك كلذو ءاعرز تبني الو «هيلع

 «هنم مهيلع نوقفنت الام مهل اوكلمت الأو «ةقافلا ةيشخ مكدالوأ اولتقت ال ىأ

 لب كلذل مهنولتقي الو ءهنم نوقفني ام نوكلام نآلا مهنأ ديفت © قالمإ ةيشخ لو

 مهقزرت نحت ا: ىلاعت لاق اذلو «قالمإلا نوكيف اورئاكتي نأ ةيشخ مهنولتسقي

 نوعراسيف «عوج نم مهتوم نوفاخي مهنأل ؛مهيلع مهقزر ميدقتب 4 مكاَيإ
 دالوألا قزر ميدقت ىفو «دالوألا ءالؤه قزر ىلع مهنمأ ىلاعت هّللاف .مهلتقب

 اضيأ مه اومرح دقف مهولتق نإف دالوألا قزر عبتي مهقزر نأ : نيرمأ ىلإ ةراشإ

 . هللا نم قزر مهتاذ دالوألا نإ مث قزرلا

 هيلإ راشأ وأ لتقلا كلذ رثأ نيب .مهيلع رمألا ليهستو «بيغرتلا اذه دعبو

 ئرقو «رزولاو مثإلا :أطخلاف ءامثإ ىأ 4 اريبك انطخ َناَك مِهّلتَق نإ » : ىلاعت لاقف

 امثإ مثأي مثأك ءأطخ أطخي ئطخ نم هنأل ءاضيأ رزولا نم هنأ ىلع 27ءاخلا حتفب

 .رسكلاو ءاحلا حتفب ارذحو ارذح لاقي امك «رزولا ىنعمب أطخ لاقيو ءامثإ :لاقي

 هنإ ذإ مثإلا نوكي ام دشأ ميظع أطخ هنأ ليلد ءاركنم ربكلاب هناحبس هفصوو

 .اهتوقو اهحير باهذ لسنلا فعض ىفو ءاهلسن فعض وأ ةمألا ءانف ىلإ ىدؤي

 نم هلبق امو نآرقلا لوزن رصع ىف ناك ام لمشي ةيآلا ىف هنع ىهنملا لتقلاو

 نيذلا نيدناعملا نيفرحنملا ضعب نآلا هب موقي امو «تانبلا دأو نم «نيلهاجلا لامعأ

 )١( :راصتخالا ةياغ .ناوكذ نباو (ىندملا رفعج وبأ) ديزي :ءاطلاو ءاخلا حعتفب (اتطخ) ةءارق 045/7.
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 تارابعلا نم كلذ ريغ وأ «هنومظني وأ «هنوطبضي وأ «هنوددحي وأ «لسنلا نوعنمي

 ىف ىور .دوهيلاو ىراصنلا اهيلإ نوعدي الو نيملسملا اهيلإ نوعدي ىتلا ةدلقملا
 :لاق مظعأ بنذلا ىأ :هّللا لوسر اي تلق» :دوعسم نب هللا دبع نع نيحيحصلا

 نأ ةيشخ كدلو لتقت نأ» :لاق ؟ىأ مث :تلق «(كقلخ وهو ادن هلل لعجت نأ»

 .27(كراج ةليلحب ىنازت نأ» :لاق ؟ىأ مث :تلق ,(كعم معطي

 4« © تّلعف بْنَذ يأب © ْتَلْيُس ةَدوُءَوَمْلا اَذإو :ىلاعت لاق دقو

 . [ريوكتلا]

 وه «هميظنت وأ هديدحت وأ لسنلا طبضو «لتقلا نع ىهن ةيآلا ىف نإ اولاق

 كلذ نإ كلذ نع باوجلإ ىف لوقنو ءايح دلوي نأ دعب لتقلاب ال ءلمحلا عنمب

 نكي امهمو "”(ىفخلا دأولا وه لزعلا» :لزعلا رابخأ رخآ ىف ِهِْكَي ىبنلا نأل ءدأو

 نحُن 9 ةيآلا حيرصل ةدناعمو «قازرلا وه م هللا نأل ؛دحتو هللا ةدارإل ةبراحم هنإف

 . 4 مكايإو مهفزرت
 :نيرمأ ررق هنكلو «ةريثك بابسأل لزعلا ىف ىلازغلا مامإلا صخر دقلو

 نوكي كلذ نأل ؛رقفلاو فوخلا لاحل لزعلا زوجي ال هنأ :لوألا رمألا

 نم لني ملف ءاهناكسب قضت مل ضرألا نإو «ىئآرقلا صنلل ةحيرص ةمداصم
 .ةعساو نيملسملا ضرأو «ليلقلا اهضعب الإ تاريخ

 .ىغبتي ال هنأ ىأ ىغبني ال امم اهيف صخر لاح ىأ ىف لزعلا نأ :ىناثلا رمألا

 ىلإ ىدؤي ام ءاجر دالوألا لتق نع ىهنلا دعب .ملعأ هللاو «لكلاب زوجي الف ءزجلاب
 : ىلاعت لاقف لسنلل فاعضإ اح لكشب هيف رأ اهعايض د دالوألا لت

 ساس اس كش

 (ادادنأ هلل اولعجت الف):ىلاعت هلوق -نآرقلا ريسفت : ىراخبلا : ىراخبلا كلذ نم وحنب هأور «؛هيلع قفتم )١(

 مظعأ كرشلا نوك - ناميإلا :ملسمو «ةبراقتم ظافلأب ىرخأ عضاوم ةسمخ ىف هاور امك )81١1(«

 .هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع.(755١) «(١؟4) بونذلا

 .هجيرخت قبس (6)



 عا ارسإلا ّةه رويس ريسفت اه

 يم لئلا للا ل
 1: كاك

 يي

 لب ءاونزت ال :هناحبس لقي ملف «ىهنلا نمضتي وهو «ىنزلا برق نع ىهنلا

 هنأ نظي وأ - ىدؤي ام لك نعو ىنزلا نع ىهنلا نمضتي اذهو ءاوبرقت ال :لاق

 صقرلاو «ةأرملا مسج نم ةيرغملا ءازجألا ةيؤرو «ةسمالملاو ةلبقلاك «هيلإ - ىدؤي
 ريثي امب ةأرملا اهيف ىولتت ىتلا ةيرغملا ءاسنلا تاوصأو «ةيسنجلا ةزيرغلا ريثي ىذلا

 ىهنم اذه لكف «موي لك هعمسنو هارن امم كلذ ريغو «ةيراعلا روصلا رشنو «عفديو
 هتاذ ىف امارح ناك ام لكو «هيلإ ةعيرذ وأ ىنزلا نم برق هنأل ؛مارح وهو «هنع

 مارح ىلإ ىدؤي ام لكف «عئارذلا دس هقفلا ىف ىمسي باب اذهو «ةعونمم هتعيرذف

 .هيلإ ىدؤي هنأل امارح نوكي هتاذل

 فعضي هنأل ؛امرحم دالوألا دأو ناك اذإف «لسنلا عايض ىلإ ىدؤي ىنزلاو

 اهمع الإ ةمأ ىف ىنزلا رثك امو «ةمألا ةوقب بهذيو «لسنلا عيضي ىنزلاف «لسنلا

 لحنت ىتلا ممألاب كلذ ربتعاو ءاهلسن عاض لب باسنأآلا اهيف تعاضو «بارخلا

 ال نيذلا دالوآلا اهيف رثكيو ءاهلسن عيضيو ءاهددع لقي هنإف ءاهيف ىنزلا عويشب

 ءاهلسن لق اهلالحناو ءاهيف ىنزلا ةرثكل ةيبروألاو ةيكيرمألا دالبلا نإو «مهل ءابآ
 ةشحافلا هذه لازت ال دعبلا وأ مالسإلا نم برقلا ىف مهلاح نكت امهم نوملسملاو

 لسنلا فاعضإ ىلع نولمعي نييبروألاو ناكيرمألا دنع اهترثكلو مهيف ةريثك تسيل

 :نيرمأب مهترثك مهظيغت نيذلا نيب

 عيمتلو ةيمالسإلا قئاقحلا نم غرفتل نوجملاو وهللا ةعاشإ :لوألا رمألا

 .اوعام امك مهسوفن

 لاومأو ةمظنم تاياعدب مهترثك عنم وأ لسنلا عنم ىلع لمعلا :ىناثلا رمألا

 .مهيف ةياعدلا هذه معتل نيملسملا ىف اهنورذبي

 4ًاليبس ءاسَو ةشحاف َناَك هَّنِإ» :هتاملك تلاعت هلوقب ىنزلا هللا فصو دقو
 ةدايز ةدئاز حبقلا ىف ةطرفم ةحيبق لاح هنأ ىأ «ةشحاف هنأب هناحبس هللا هفصو

 اليبس هأوسأ ام ىأ بجعتلا لعفأ ىنعمب لمعتست ءاس ؛4ًاليبس ءاَسَوإ» ءةشحاف
 «ةرسآلا لالحنا ىلإ ىدؤيو «ةليضفلا ىلع ءادتعا هنأل ؛ةايحلا ىف اقيرطو



 عارسإلا ةروس ريسفت ا

 الل ا0االلا اال 6

 7 : هول

 لتقلا نع هناحبس ىهن ةمألا لتق بابسأ نايب دعبو .عمتجملل لالحنا اهلالحناو

 :هناحبس لاقف رشايملا

 هّيلول اَْلَعَج دَقَف اًموُلَظَم لق نمو قحاب الإ هللا مْرَح يتلا تلا اوت الو»
 . 4 9 ًاروُصَنَم ناك هن لدَقْلا يف فِرسُي الف اًناَطْلُس

 ىلإ ىدؤي ام مرح مث ءدالوألا لتق نع ناك لوألا ىهنلاف «ىهنلا ىف جردت

 «حيرصلا ىهنلا ىهن مث ةعامجلا لالحناو لسنلا عايضو ءمهتومو دالوألا عايض

 هتياغ ءمسجلا ىلإ هجتا نإو «لتقلا نأل ؛سفنلاب ربعو « سلا اولتشقت الو

 وهف ءاهلتق مرحم هنأب ىلاعت هللا حرص دقو «دوجولا نم اهتلازإو .هيلع ءادتعالا

 :ىلاعت هلوقو هل عوسم ال ىذلا عطاقلا ميرحتلا ىلع لد نيبم فشاك فصو

 لاحلا وأ تاغوسملا ضعبب ب ىلاعت هللا حرص دقو «ىهنلا نم ءانثتسا 24 قحلاب الإ

 اسف َلََق نم هنأ ليئارسإ يب ىلع انبعَك كلذ لجأ نم )) :لاقف لتقلا اهيف نوكي ىتلا
 الا اي منكَ اَهاَيَحَأ نمو اًعيمَج سانا لَ اَمّنأََف ضرألا يف داس وأ سفن ٍرَْ

 . [ةدئاملا] 4 69 ... اعيمج

 الإ ملسم ئرما مد لحي ال» :لاقف قحلاب لتقلا ىنعم ّةَِكدَي ىبنلا ركذ دقو

 . '170ناميإ دعب ةدرو «بيث ةينزو ءسفنلاب سفنلا :ثالث ىدحإب

 منهج هؤازجف ادمعَتم انمؤم لمي نمو :لاق دقف ءمئارجلا دشأ لتقلا نإو

 لَك ىبنلاو ء[ءاسنلا] 4 © اميظع اباَذع هَل دعو هَنعلو هيلع هللا بضغَو اهيف ادلاخ

 ملسم ىرما لتق نم هللا دنع نوهأ ضرألاو تاومسلا لاوزل» :ىعفاشلا هاور اميف

 .200قح ريغب

 دقق اَموُلَظم لق نمو ءهمدب بلاطي نأ لوتقملا ىلول ىلاعت هّللا غوس كلذلو

 ةبلاطملا ىف ايلو رمأآلا ىلو نوكيو «ةبصعلاب هبيرق وه هيلوو 4 اناطلس هّيلول اَلعَج

 -نييراحملاو ةماسقلا :هوحنب ملسمو :(770) سفنلاب سفنلا نأ ىلاعت هللا لوق -تايدلا :ىراخبلا هاور (1)
 .(711/0)ملسملا مد نم حابي ام

 قبس دقو .ورمع نب هللا دبع نع ىئاسنلاو ىذمرتلاو «بزاع نب ءاربلا نع هجام نبا هوحئب هاور امك (؟)
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 هيلو زجعو ربكألا رمألا ىلو وه هلتاق ناك اذإو ,بصاع ىلو هل نكي مل اذإ همدب
 مهنأل .مدلاب اوبلاطي نأ مهيلع اعيمج نيملسملا نإف همدب ةبلاطملا نع بصاعلا

 ناك ولو ءامولظم لتق نم مدب اوبلاطي مل اذإ نيبنذم ةاصع نونوكيو ؛هؤايلوأ
 ءةاصعو نيمثآ نونوكي همدب اوبلاطي ملو «هولذخ ولو .مظعألا ةفيلخلا وه لتاقلا

 .نيملسملا ةوق تبهذ سدقملا بجاولا كلذ كرتبو

 «ناميإلا لهأ ضعبل نيملاظلا ماكحلا لتق نع ريثكلا خيراتلا ىور دقو

 نوملسملاو ةرجاف ةلتق نينمؤملا لتق نم انرصع ىف انيأرو «نينمؤملا توكسو

 ةوق الو لوح الو «نوثحيو نورربي نيدلا لابرسب نولبرستي نمو «نورظني نوتكاس
 امك «مالسإلا ىف مد ردهي ال هنأ مالسإلا تاررقم نم هنإو «ميظعلا ىلعلا هللاب الإ

 .مالسإلا ىف مد ّلَطِي ال هنأ ههجو هللا مرك يلع نع ىور

 هعبتتي «لتاقلا ىلع اطلست ىأ .4اًناطْلس هّيلول اَنلَعَج دَقَف :ىلاعت هلوقو

 وأ لتاقلا ريغ لتقب 4 ٍلتقْلا يف فِرَسي القط :ىلاعت هلوقو ءهنم مكاحلا ىضتقي ىتح
 نإ «قلثُلا فارسإلا نمو «ةيلهاجلا لهأ لعفي ناك امك ءدحاو ىف نيريثك لتقب

 ىبنلا هريخ دقو ء«هزواجتي الف هقح هلذخ دقو «هرصان هللا نإ ىأ ,4 اروصنم ناك

 .هيدي ىلع اوذخف ةثلاثلا نع داز نإف ةيدلا وأ وفعلا وأ دوقلا نيب ديك

 «ليبسلا ءانبأو نيكاسملا نم ءافعضلا قحو «ةبارقلا قح نيب هناحبس هللا نإو

 نوكت اال انايحأو .فعضلاو ةبارقلا قح انايحأ مهيف عمتجي نم كلذ دعب نيب مث
 :ىلاعت لاقف «مهفنكت ةعامجلاو .هللا ةمحر ىف نونوكي لب «ةمحار ةبارق مهل

 دهعلا نإ دهعلاب اوفوأو هدشأ غلبي ىَتح نسحأ يه يِّلاب الإ ميتيلا لام اوبرقت الو
 00 . 4 69 ًالوئسُم ناك

 قح ىعور نإف ء«ةمداه ةوق وأ تاعامجلا ىف ةيناب ةوق نوكي نأ امإ ميتيلا

 هلوح نم نأب سحي ةحلاص ةأشن ةئشنتلاو ةيبرتلاو ةنايصلاب هيلع ظفوحو «ةياعر

 أشن نإو «هريغ ةمحرب شاع هنأل «هريغب اميحر ابحم أشن هيمحيو هؤلكيو ءهاعري



 عا ارسإلا ةروس ريسفت اإل

 الل سطخسطمط خطط خم طل لمخطط خططا لالالا طم مالطا ااااالاااااامممماممماطخخخا نال الالام خخعخانااللااااالااالا انااا! ١1 هه
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 ناكو «ةعامجلل اودع أشن ةقفرو ةبحم هيطعي الو ءهمركي الو هسنؤي ال تيب ىف

 ةيانع غلبأ مالسإلا هب ىنع اذلو ءصقنلا بكرم وأ «سفنلا ةدقع ىمسي ام هيف

 ء[ىحضلا] 5(4) رهقت الف ميتيلا اف : ىلاعت هلوق لثم ميركلا نآرقلا صوصنب
 مولان نإو رجخ مهل حالصإ لذ الا نع كوي .. .ظ :ىلاعت هلوقو
 ميركلا نآرقلا ىرتو «[ةرقبلا] * 652 .. حلصملا نم دسفملا معي هّللاو مكئاوخإف

 دقلو «ةشحولا مهنع دعبتو مهسنؤت ءاركالا عم ةطلاخلا نأل ةطلاخملا ىلع ثح دق

 هيف رهقي تيب تويبلا رشو ميني هيف مركي تيب تويبلا ريخ» :ةَك ىبنلا لاق
 اللا

 لاق دقلو «ىلاعت هللا رمأب عمتجملا ةمحر ىف ناك اريقف ناك نإ ميتيلا نإو

 موي يف ماَعْطِإ وأ 05 ةَبقر كف 09 ٌةَبَقعْل م كارد امو 00 ةبقعْلا محمفا الف ) : ىلاعت

 ار يذلا نب اك مث 9 يم اذ نيكس وأ 0 ير اذ امي 9 فسم يذ

 ىلع بابذلا تفاهتي امك «ءنوعماطلا هيلع تفاهت «لام اذ اذ ميلا ناك اذإو

 «سانلا عمط نم هب سحي امب ميتيلا سفن دقعتف ؛هل ىماح ال ىذلا ولحلا ماعطلا

 ءرهقلاو نامرحلا هلاني هنألو مائل ةبأذم ىف هنأك سحيو ءاَّمل الكأ هلام مهلكأو

 ةظفاحملاو «هتياعر بوجوو هلام ذأ نع ىلاعت هللا ىهن اذلو ءلام وذ وهو

 هناحبس ىهنو 4 نسحأ يه يتلاب الإ ميَيلا لام اوُبرقَ 3 الو 8 :ىلاعت لاق اذلو .هيلع

 :رومأ ةثالث نمضتي كلذو «نسحأ ىه ىتلاب الإ هلام نم برقلا نع

 لهسي فيعضل هنإو «قح ريغب هذخأي وأ هبهني وأ هلكأي الأ :لوألا رمألا

 . هللا الإ بيسح ريغ نم هلام لخأ

 ءنسحأ ىتلا ةقيرطلاب ىأ نسحأ ىه ىتلاب هبرقي هبرق اذإ هنأ :ىناثلا رمآلا
 ىلع مهتردق تقو ىف ىماتيلا اهئاطعإو اهيلع ةظفاحملاب كلذو ءهظفحل ىعدأو

 .هجيرخت قبس )١(



 0 ءارسإلا ةروس رينسفت |

 ميم لل وللا لالالالا

 ا رح

 ادشر مهنم متسنا ْنِإَف حاكتلا اوغَب اذِإ ئَّتح "اتي التاب )ل: : ىلاعت لاق امك ءمهترادإ

 .[ءاسنلا] *(5) . . مهلاومأ مهيلإ اوعَقداَف

 ىه ىتلا ةقيرطلا نم كلذ نإف ءاهتيمنت ىلع لمعي نأ :ثلاشلا رمأآلا

 ال ىتح ميتيلا لام ىف اورجتا» : هلع ىبنلا لاق دقلو «هلاومأ ةاكز عفدي نأو « نسحأ

 . '0١(ةقدصلا هلكأت

 روصعلا فالتخاب كلذ فلتخيو «هدشر سنؤيو «هدشأ غلبي نأ هتياهن

 «حاكنلا غولبك رجحب ةدقعم «تاالماعملا نوكت ال ثيح دشرلا غلبيف «تاالماعملاو

 ئتح 8# :ىلاعت هلوق هيلإ ىمري ام اذهو تالماعملا تدقعت املك دشرلا نس ولعت مث

 ريغ نم هسفنب هلام ريدي نأ عيطتسيو ةيندبلاو ةيلقعلا هاوق ىلعأ ىأ 4 هدشأ غلي

 وهو درفم هل ليقو درفم ريغ نم عمجلا ةغيص ىلع ةيلاعلا ةوقلا وه دشألاو «ةباقر

 ىلع عمجي دش عمج ليقو «لعفأ ىلع ةلعف عمج دهعي مل نكلو ةوق ىنعمب ةدش

 .بلكأو بلك لثم دشأ

 تح ٠ .. :ىلاعت هلوق ىف امك «نيعبرألا غولب ىلع دشأ ةملك تقلطأو

 تاداعلا اهيف دمهجت ىتلا ىهو ء[فاقحألا] 62# . . . نس نيعبرأ غلبو هدشأ علب اذ

 بر َلاَق ةنس َنيعبرَأ غلبو .٠ . # :هدعب لاق اذلو «عدرلا نع اهبحاص ولعيو ديلاقتلاو

 .[فاقحألا] 4 6 . .. يلع تَْعْنَأ يتلا كمن رْكشأ نأ يضْْوَ
 هقلخ ىوقتي ردقلا اذه غلب اذإ ناسنإلا نإ) :ىناهفصألا كلذ ىف لاق دقلو

 :رعاشلا هلاق ام نسحأ امو .«كلذ دعب هليازي داكي الف ءهيلع وه ىذلا

 رتس الو ءايح ىوهي ام نود هل نكي ملو نيعبرألا ىف ءرملا اذإ

 رمعلا هل ةايحلا بابسأ رج نإو ىضم ىذلا هيلع سفنت الو هعدف

 رمألاب نسحأ ىه ىتلاب الإ ميتيلا لام نم برقلا نع ىهنلا هناحبس نرق دقو

 دهع وه دهعلا 4 ًالوُتسَم ناك َدْهَعْلا نإ دهعلاب اوُفَوَأَو 8 :ىلاعت لاقف دهعلاب ءافولاب

 .هجيرخت قبس )١(



 عارسإلا ةروس ريسفت ا##
 للا و

 ا برأ

 ىف هيلع سانلا دهاعي ىذلا دهعلاو «فيلكتلا قحب مايقلاو هب ناميإلاب ىلاعت هللا

 ىلاعت هللا نيميب هب دهعلا اقثوم سانلا مامأ هب طبتري امم كلذ ريغ وأ دقع وأ ةدهاعم

 لأسي هنأ ىأ 4 ًلوُيْسُم ناك َدْيَعلا نإ :ىلاعت هلوقب رمألا للعو «قثوم ريغ وأ

 ىلاعت هللا ةباقر تحت وهو لماكلا هجولا ىلع هب فوي مل اذإ لأسيو «هيف ثكن اذإ

 : هلوق ىف دهعلاب ءافولل مالسإلا بلط انيب دقوا «هيف طيرفتلا حصي الف «هتلافكو

 مكيلع هللا متلعج دقو اهديكوت دعب َناَميَألا اوضَشنت ةتالو متدهاع اذ هللا دهعب اوفو ط

 .[لحنلا] © نولعفت ام مْلعي هللا نإ اليفك

 لام برق نع ىهنلا عم دهعلاب ءافولاب رمألا عمتجا اذامل لئاس لأسي دقو

 عم ميتيلا نأ الوأ ريشي كلذ نإ :لوقنو ؟ةدحاو ةيآ ىف نسحأ ىه ىتلاب الإ ميتيلا

 ايناث ريشيو ءدهعلا كلذ عيضي الف هيلع ىلاعت هللا دهاع ةنامأ دهع ىف هنأك هلفاك

 ريشيو «هريغ لام ىف ءافولا بجي امك هب ءافولا بجي ميتيلا لام ىف دقعلا نأ ىلإ

 .ملعأ هللاو «ميتيلا لام ىف لعف امع هللا مامأ لوئسم هنأ ىلإ اثلاث

 نم هظفحي امو عمتجملاو «ةرسألا ءانب هيلع موقي ام ىلاعت هللا نيب نأ دعب

 :لاقف لماعتلا ىف ةلادعلا وهو هيمني ام نيب تافآلا

 نسحأو ريح كلذ ٍميقَعْسُمْلا ساطْسقللاب اوُنَِو ملك اذِإ َلْيَكْلا اوُقوأو »

 . 4 69 اليرأت

 ساطسقلا «ميقتسملا ساطسقلاب اونزو «متلك اذإ ايفاو هومدق :ليكلا اوفوأ

 نوكي برعي امو تبرع اهنكلو «ىمور اهلصأ ىف ةملك ساطسقلاو «نازيملا وه

 الو ءاهريغ نم ةراعتسم تناك ولو اهيف ظافلأ ةدايزب ومنت تاغللا نإو ءايبرع

 ماد ام اهبيرعتب ةيبرع تراص اهنأل ؛وحنلا كلذ ىلع ايبرع هيف نأب نآرقلا ىف نعطي

 .اميوق ءانبلاو اميلس وحنلا

 لطابلاب نزيف «ميلس ريغ اليم ليمي ال ىذلا ىوسلا ىأ ميقتسملا ساطسقلاو
 هبو «ةلماعملا ىف لدع هنأل هتاذ ىف ريخ كلذ ىأ ,4ًاليوأت نسحأو رْيَخ كلذ إو



 عءارسإلا ةروس ريسفت 0

 م 010100 ل
 زب لجل

 يب

 لدعلا نإف ءالآم نسحأ ىأ 4 اليوأت نسحأو نوئئمطيو « سانلا رومأ ميفقتست

 .امئاد نسح ممألا ىف هلآم ةلماعملا ىف ىواستلاو

 ىتلا تالماعملا لكل زمر امهنكلو ءنايسح امهنأل نازيملاو ليكلا ركذ نإو

 دقلو « مصفنت ال ةوقلا نم طابرب سانلا طبرت ةلداعلا ةلماعملاف «ةعامجلا نيب نوكت

 لداعلا نوناقلا وه كلذف .27(كولماعي نأ بحت امب سانلا لماع» كك ىبنلا لاق
 . ةايحلا هذه ىف سانلا حلصي ىذلا

 ريخلا ىلإ ليبسلا وه قحلا بلط
 :ىلاعت هللا لاق

 م 0 يا اا

 ملع هي كل سلام فقئالو
 00 0 سو حور رس رس را م

 7 الوْعَسَمهْنَعَد كيتلؤأ داّوَفْلَ رصبلاو َعمَسلاَنِ

 ركع 0 د ا 2 1 ع م ل تميم
 غلبت نرلو ضرال | قرخت نل كنإ ارم ٍضرال ا فش متلو

 0 ولا 207 ه2 ري نو م الس > <

 0 اهوركم كير دنِعهُيَس َناَمكِلَد لع يير) الوطّلاَبْخ
 ا لل 0 ايت هس 7 هم سرر هم

 اهلإ ملأ عمل عجبت الو ةمكجلا نم كبر كيل! وأ اَمِمكِلَذ
 ْ : ارب عدي رج دك سل سس ٠ و

 07 اروحَدَم اموُلممَهَب ف قلقا

 الأ وهو .قحلا ىلإ لوصولل نمؤملا هكلسي ىذلا ىوسلا قيرطلل نايب اذه

 ريغ لوقعلا بأدو ماهوألا ءاروو «ماهوألا عابتاب الإ سانلا لض امف «ماهوألا عبتي

 ةدابع ماهفألا لالض ءاروو ءماهفألا لالضو تاوهشلاو ءاوهألا نوكت ةكردملا
 يقم د ل ههه سل سس سمس هدم اي 5 سا مم هم اماه ةماااش

 لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ ملع هب كل سيل ام فقت الو ظ :ىلاعت لاق اذلو «ناثوألا

 . 4 © ًالوُؤسَم هنع ناك كتَلوأ

 .هجيرخت قبس )١(



 عارسإلا ةروس ريسفت اهل 0

 لل م

 را بسأل

 هنمو «ناتهبلا وأ فذقلا وأ بذكلا ىلإ ىدؤي ام هلصأو «عبتتلا هانعم وفقلا

 ناك الإو نيمختلاو سدحلاب ملعلا وهو سايقلا هلصأو «راثآلل عبتتملا وهو فئاقلا

 :ىلاعت لاق دقو «ىملع ساسأ ىلع ىنبي ال ىذلا نظلا ؛ىعفاشلا ربعي امك

 .[مجنلا] 52# ايش قَحْلا نم يبغي ال َّضلا إو... 8١

 ملعلا هيفاني ام وأ «هب ملعلل بابسأ هدنع سيل ام عبتي ؛ نأ نع ىهنت ةيآلاو

 نينمؤملا تاروع عبتتو تانصحملا فذقو «روزلا ةداهشك ةنيبلا عئاقولاو حيحصلا

 هيف سيل امب انمؤم افق نم» :ّةِْلَي لاق دقلو «مهيلع ىلاعت هللا اهرتس دقو ءاهنلعيل

 . 170جرخملاب ىتأي ىتح لابخلا ةغدر ىف ىلاعت هللا هسبح

 ءملع هب هل سيل ام وفق ىف ةباحصلا لاوقأ ىور نأ دعب ريثك نبا لوقيو

 وه ىذلا نظلاب لب ملع الب لوقلا نع ىهن ىلاعت هللا نأ :هركذ ام نومضمو

 نَم اريشك اوبنسجا اونمآ نيا هيأ اي :ىلاعت لاق امك «لابخلاو ممر

 لحي هناظم ريغ نم ملعلا ذخآ نم رومألا عبتت نإو «[تارجحلا] # 09... .نّظل

 لاق دقلو «عمسي ملو ءري مل ام ىرتفيو يس مهر ا

 ناسنإلا وفق ةجيتن نإو ,2")«ايرت مل ام هينيع لجرلا ىري نأ ىرفلا ىرفأ نإ» :ِلك

 نيعب ايرت مل ام هينيع ىري نأ نم دلي ىبنلا هركذ ام ىلإ ىدؤي ملع ريغب مكحلاو
 نيب ةعئاش نينس عضب ذنم رصم ىف انعمس دقو «لابخلا وه كلذ نإو «هلايخ

 .اهوأر امو ءاهوأر مهنأ اوعداو «ءراذعلا ةروص اوأر مهنأ ىراصنلا اهعاشأ سانلا

 بابسأ هدنع نكي مل ام لجرلا وفقي نأ نم امئاد ءىجي ماهوألا عابتا نإو

 نم ةلطابلا دئاقعلا أشنت كلذكو «لابخلا وه كلذو «لاخي مث ليختيف «هب ملعلا

 نأو ماهوألا نم أشنت ىتلا ةلطابلا دئاقعلا نم كلذ ريغو «ثيلثتلاو «ناثوألا ةدابع

 .نيبملا لالضلا وه كلذف ءرت مل ام نيعلا ىري

 .(0186)نيرثكملا دنسم :دمحأ هاور )١(

 .(ه هال نيرثكملا دئسم - دمحأ هاور قفز



 عأ |رسإلا ّه رويس ريسفت ل

 و اال

 ا حل

 اهبهو ىتلا ىلاعت هللا تابه ىهو ء«دشرملا ىداهلا ملعلا قيرط هللا نيب دقو

 هذه .4ًالوُوسَم ُهْنَع َناَك كئّلوُأ لك َداَوُفْلاَو رَصبْلاو عَمّسلا نإ :لاقف ناسنإلل

 . رصبلا لأسيو «هيلإ تصنيو قحلا عمسي مل اذال عمسلا لأسيف ةلوئسم اهنإو

 هيلإ هلقنت اميف ركفي مل اذامل لقعلاو «فرعتو كاردإ ةرظن اهرظنيو تايآلا ري مل اذامل

 ةءاروو لابخملا نوكيف ماهوألا عبتيو ملعلا بابسأب ذخأي مل اذاملو «ساوحلا

 .لالضلا

 اهنم دحاو لكو «داؤفلاو رصبلاو عمسلا ىلإ ةراشإلا 4 كئلوأ لك  :هلوقو

 ناك اركذم عمجلا ىلإ اهب راشي (كئلوأ)و هتعامج ىف الوئسمو «هدرفكب الوئسم ناك

 لالضلا ليبس وهو فاليخلاو بجعلا نع كلذ دعب ىلاعت هللا ىهنو

 :ماهوآلاك

 لك 69 الوط لابجلا غلبت نَلو ضرألا قرخت نل كّنِإ احرم ضرألا يف شمت الو

 . 4 © اهورْكم كبر دنع هئيس َناَك كلذ

 وأ هأج وأ لام وأ ةحص نم ىتوأ امب حرفلاو «بجعلاو ءاليسخلا «حرملا»

 ىأ الاح نوكتو ««”رسكلاب ةءارق كانهو «حرم اذ ىأ ردصم احرَمو «ناطلس

 . هيطعأ امب ازتعم انيزتم الاتخم ابجعم احم

 نكت امهم كئاطوب اهقرتخت ىأ .4 ضرألا قرخت نل كنإ :ىلاعت لاق

 غلبت ىتح ءاهبصانتو ءامسلا دهانت نل ىأ 2« الوط لابجلا غلبت نلو » « كتوق

 قرخ ىلع ارداق نوكت نل كتوق ىف نكت امهم كنإ ىأ ءاهيلع ولعتو ءاهلوط

 هنأو ءايوق هسفن معز امهم هرجع ىلع لدي اذهو «ءامسلا ىلإ لواطتلا وأ ضرألا

 .ةرتاوتملا رشعلا ىف اهدجأ مل ء؛ءارلا رسكب (احرم) ةءارق )١(



 ءارسإلا ةروس ريسفت
 0 م

 ١ ال ١

 يب

 ىف نأكو ءراخف نم هسفن طعي امهم ءىش ىلع ردقي ال ٠2)ءىمق وهف رخافتي امهم

 ءامسلا ىلإ ولعي وأ هتوقب ضرألا قرخي نأ لواحي نم ةلاحب هلاحل اهيبشت مالكلا

 .ليحتسم هسفنل همعزي ام كلذكف ليحتسم كلذ نإو «هرورغب

 هللا دنعو ريقح هسفن ىف وهف 2هعفر هلل عضاوت نم» :ةِلَو دمحم ىبنلا لاق

 .ريقح هللا دنع وهو ريبك هسفن ىف وهف هللا هعضو ربكتسا نمو «ريبك

 «مهقوقح عيضيو مهيلع ىلعتسي ربكتملا نأل ؛سانلا ىلإ ءىسي ربكلا نإو

 نع لأسي الو «ةعبتلا قوف هنأك هسفنب خمشيو مهساسحإب سحي الو مهيلابي الو

 . "7(سانلا طمغو .قحلا رطب ربكلا» :ِةِلكَي لاق اذلو ءهلاحو هلعف

 . 4 © اًهوُرْكم كب دنع هي ناك كلذ لك
 « هئّيس ا ءهسفنب ابجعم احرم الاتخم ىشملا وه ابيرق روكذملا ىلإ ةراشإلا

 «ضوغبم هوركم هللا دنع وهو هريغل ءىسيو هسفن تاذ ىف ءوسي ىأ ريمضلاب أرقي

 . ىلاعت هللا دنع ضوغبم هوركم : مهألا وهو : ىناثلا رمألاو

 .هريغ تؤي مل ام ىتوأ هنأب ساسحإ نم ثعبني ربكلا نإ

 - سيل اناكم مهسفنأل اوطعأ ذإ «ملعلل نيبستنملا ضعب ىف كلذ دهاشن اننإو

 نمع ركذي هانيأرو ءانرصع ىف كلذ انيأر دقو «نيملاظلا ماكحلاب اولصتا وأ مهل

 هلوق ىف لاق دقف « عباسلا نرقلا ىف تام ىذلا دمحأ رصانلا لاق «ءانلبق اوناك

 .(أ م ق)طيحملا سوماقلا .اردق وأ امجح ريغصلا ليلذلا :ءىمقلا )١(

 . ىمرادلاو كلامو دمحأو ىذمرتلا هاور امك .(54869) بادآلاو ةلصلاو ربلا :ملسم هاور قفز

 .هجيرخت قبس ('9)



 . عارسإلا ةروس ريسفت ا

 14 110 لل اللا
 أن بسلك

 ىشمي نمل عيرقتلاو مكهتلا نم اذه ىفو :« احرم ضرألا يف شمت الو :ىلاعت

 «ةيشملا هذه نع اننامز ماوع هللا ظفح دقو ءاهنع رجزلا ىف ةيافك ةيشملا هذه

 نيب سلجأ وأ نيتئام فرع دق مهدحأ امنيبف ءانؤاهقفو انؤفارق ضعب اهيف طروتو
 الو عفرتيو «هتيشم ىف رتخبتي وه ذإ ءايندلا ةساير نم افرط دش وأ «نيبلاط هيدي

 :قيفوتلا ىلو هللاو «ءامسلا نانع هخوفايب كحي نكلو «لابجلا لواطي هنأ ىري

 يف ئقلتف رخآ اهلإ هللا عم لعجت الو ةمكحل لا نم كبر كيلإ ئحوأ امم كلذ »

 . © 69 اروحدُم امولم منهج

 لعجت الوإف : ىلاعت هلوق نم تايآلا نم روكذملا ىلإ « كلذ 9 ىف ةراشإلا

 نأ َكّنِإ احرَم ضْرألا يف شمت الو :ىلاعت هلوق ىلإ . كقنع ىلإ ةلولغم كدي

 كيلإ ىحوأ امم كلذ ركذ ىلاعت هللا نإو 4 60 ًالوُط لاّبجلا ْعْلَبت نلو ضرألا قرخت

 ًادتبا دقف ءريبك عفن ملعلا اذه ىفو « عفانلا ملعلا ىه ةمكحلاو «ةمكحلا نم كبر

 ىهنو طسبلا لك اهطسبي الو هقنع ىلإ ةلولغم هدي لعجي الأ ىلعو «ةرسألا مئاعد

 هرازوأ نم عمتجملا رهط مث «عيضم قح هءاروو الإ فارسإ نم امو فارسإلا نع

 ناسنإلا بحي نأ ىلعو ءدهعلاب ءافولا ساسأ ىلع سانلا نيب ةقالعلا موقت نأب

 ريخ ىه هيف ءادتعا ال ىذلا ماقملا ساسأ ىلع ةقالعلا نأو «هريغل بحي ام هسفنل

 عفن اهيف نأل ؛ةعفان مولع اهلك هذهو «ماهوألا ءارو ريسلا نع ىهنو «نسحأو

 .سانلا مئالم نم ىلخو قالخألا مراكمب ىّلَح دق حلاص عمتجم ةماقإو ناسنإلا

 عم لعجت الو # اهلوأ «حاولأ ىف تناك ةرشع ىنامثلا هذه سابع نبا نعو

 .ةيآلا هذه ىلإ ©« ... هّللا

 ال مكحم مالك اهنأل ؛ةمكح اهامسو» :فاشكلا ىف ىرشخمزلا لوقيو

 نم لاحب خسنلا لبقت ال ةمكحم ناعم اهنأل :لوقأو «هجوب داسفلل هيف لخدم

 نع ىهنلا اهتمتاخو اهتمحتاف هللا لعج دقلو» :اضيأ ىرشخمزلا لاقو «لاوحألا



 عارسإلا ةروس ريسفت اانا

 لل 0
 ا بر

 همكح هعفنت مل همدع نمو اهكالمو ةمكح لك سأر وه ديحوتلا نأل ؛كرشلا
 ةفسالفلا نع تنغأ امو ءءامسلا هخوفايب غلبو «ءامكحلا اهيف ذب نأو همولعو

 .؟معنلا نم لضأ هللا نيد نع مهو «مكحلا رافسأ

 اًمولم منهج يف ئَقْلَف رَخآ اَهَِإ هللا عم لعجَت الو ف : هلوقب تايآلا هللا متخو

 :ناباذع كيلع عمتجي ىأ ,4 اروحدُم

 هتاذ ىف وهو ءالقعلاب قيلي ال العف تلعف نأل مولم كنأ :لوآلا باذعلا

 قئاقحلا كردي نم دنع مومذم

 هناحبس أدتبا دقو « منهج ران ىف ءاقبإلاب كلهت ىأ رحدت نأ :ىناثلا باذعلا

 هرصني ال ءالوذخم امومذم دعقيو قحلا ىلإ لوصولا نع هب دعقي كرشلا نأ نايبب

 .دحأ هرفك رربي ال امولم امومذم اكلاه منهج ىف ىقلي هنأب تايآلا متخو ءدحأ

 لوقعلا لالض كرشلاراثآ

 :ىلاعت هللا لاق
01 7 

 سل جءعامل عر رص رع حرجرع ١ رس سكيب ير را

 ا د امتإٍكَهكمْلاَن مدعو نتا
 0 نوال مبرووك فَلا اذنه ىف انفَرَص دَقْلَو

 اليس ٍشمْلا ىذ لاول اذ نوُلوُعياَك هاء دةعم ناكل لق
 رع سس 7 ل 22 م 2011

 01 وس نيف 0 نووي 20 جيم 27 01

 هرم ويميدؤ ىلا ممصس رو ا

 نكلو ورح دم حيصالٍءىَش نم نإَو نينو يلا
 ةرعاس ١ حاس رع وس حس
 69 اروُهَخ ميل ا

 م

 ليلد ال ام نوعديف «ملع هب مهل سيل ام نوفقيو ماهوآلا ءارو نورجي مهنإ

 ءاثانإ هللا دابع مه نيذلا ةكئالملا اولعج نأ كلذ نمو «لقع نم الو لقن نم هيلع



 عا ارسإلا ةروس ريسفت اهب

 رو 0
 1-ججش

 اذهو ثانإلا هل لعجو «نينبلا مهل ىفطصا هناحبس هنأ هادؤم نآل ابيرغ كلذ ناكو

 ريخلاب مهسفنأ نورثؤي ةيداعلا مهنوئش ىف سانلا نأل ؛هتاذ ىف لوقعم ريغ

 : ىراكنإ ماهفتسا ىف ىلاعتو هناحبس لاق كلذكو «هنود مهريغل نوراتخيو

 ًالوق َنوُلوُفَعَ َمُكَنإ ًناَنِإ ةكئالَمْلا نم َدَحّناَو َنيَبْلاب مكبر مكافصأفَأ»

 . 4 69 اميظَع
 سيل ام نوفقي مهنأ ىلع بترت ىأ اهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل (ءافلا)

 ىلع نكلو ؛«هوملع ملع ىلع مهملع اونبي مل ماهوأ ءارو اوراس نأ ملع هب مهل

 .اهومهوت ماهوأ

 انه ماهفتسالاو «ةرادصلا هل ماهفتسالا نآل ؛ميدقت نع ةرخؤم (ءافلا)و

 نم ىلاخلا وفصلا مكل راتخا ىأ .4 مكاَفصْأَفَأ 8 خيبوتلا عم ىفنلا ىنعمب ىراكنإ
 ءاثانإ ةكئالملا ذختاو نينبلا مكل راتخا له ىأ ,فعض هطلاخي ال ىذلا «بوشلا

 :مهماهوأب امهوعدا نيءاعدا نمضتي اذهو

 .اثانإ ةكئتالملا نإ :اولاق مهنأ :لوآلا ءاعدالا

 هللا ىلع اورتفا دق كلذب مهنإو «ىلاعت هللا تانب مهنأ :ىناثلا ءاعدالاو

 «لابخ ىف مهتلعج ذإ «لطابلا مظعأ ٍمهماهوأ مهل تنيزو ءةيرفلا مظعأ ىلاعت

 نآل ؛ ؛ميظع ناتهب هنأ ىف ميظع ىأ .4 اميطع ًالوق نوت مكنإ» :ىلاعت لاق اذلو

 ملو دلو هَل نوكي ىَنَأ ضرألاو تاومّسلا عيدب » «ثداوحلا سنج نم سيل ىلاعت هللا

 هناحبس هللاو ,ثداوحلا ةفص نم دلولا نإو ء[ماعنألا] 4 69 ... ةَبحاّص هَل نك

 ملو دلي مل © دمّصلا هللا 0 دَحَأ هللا وه لُق» «ثداوحلاب ةهباشملا نع هزنم ىلاعتو

 لوقلا اذه نأ هناحبس دكأ دقو [صالخإلا] 452 دحأ اوفك هَل نكي ملو 0 دّلوي

 .ديكوتلا (مال) ب ايناثو «ديكوتلل ىتلا (نإ) ب الوأ ميظع مهنم

 :ىلاعت لاقف نآرقلا وهو ىربكلا هتزجعم ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ دقلو

 . 4 69 اررفن الإ مهديزيي امو اورّكَذيل نآرقلا اذه يف اًفَرص دقلو



 عارسسإلا ةروسس ريبمسفت ا

 ااا 4 2

 32 2: هيكل
 اذه يف انْفرص دقلو  :لاقف ءنآرقلا ىف لوقلا فرصي هنأ ىلاعت هللا دكأ

 انايحأو ءربعلا اهيف اصصق نوكت انايحأف «هيناعمو هتارابع انقدص ىأ :4 نآرقلا

 ءاهيفني انايحأو «ماهفتسالا قيرطب قئاقحلا ررقي انايحأو ءاهبرضي لاثمألاب نوكت

 لاق دقو «.هلثم ىلإ زجعم ميكح رارقإ نم لقتني كلذ لك ىف وهو ءاهركنتسيو
 امكحمو اديعوو ادعو لب ادحاو اعون هلعجي مل :نآرقلا فيرصت ىف ءاملعلا ضعب

 «لامشو بونجو روبدو ابص نم حايرلا فيرصت لثم ءالاثمأو ارابخأو اهباشتمو

 .اهرارسأو ةغالبلا تاجرد ىلعأ وهو زاجعإلا رارسأ نم فيرصتلا ناك اذكهو

 ىلإ غئاس بيط نم اهيف لقتتت ىلاعت هللا ةبدأم وهو نآرقلا أرقت تنأو كنإو

 بر ةدئام هنأل ؛ءىرم ءىنه هلكو رظنم لامجو «معط ةوالح ىف «غئاس بيط

 . نيملاعلا

 اوألميل ىأ .4 اوُرُكَذَيل 9 فيرصتلا كلذ نآرقلا ىف هناحبس هللا فرص دقو

 ةلاسرب مهركذي ىذلا زجعملا مالكلا هيف اوريلو «هربعب اوربتعيلو هللا ركذب مهبولق

 .اونمؤيل ىبنلا

 هنايغطو هدانع نإ لب اناميإ هديزي الو ليلدلا هعنقي ال دناعملا تنعتملا نكلو

 ,4 اروفن الإ مهديزُي امو :لاق اذلو «هرفك ىلع ارارصإو هلالضب اكاسمتسا هديزي
 .هنم نيرفان قحلا نع ادعب الإ ىأ

 موقل تايآلا انلَصَف دق ...  :ىلاعت لاق امك ربدتلا وه انه ركذتلاو
 هيف ناعمإلاو لالضلا ىف لاغيإلا انرشأ امك روفنلاو «[ماعنألا] < 659 َنورْكَدَي

 . هبانتجاو قحلا نم روفنلا نم دشأ لالض ىأو

 :مهكرش لاطبإل دلي ىبنلا ىلإ لوقلا اهجوم ىلاعت لاق دقلو

 هتاحبس (59 ًاليبس شرعلا يذ ىَِإ اوَعَتبَأل اذإ نوُلوُقي امك ةَهلآ هَعَم تاك ول لقط



 ءارسإلا ةروس ريسفت ضب

 0 الاسس

 ا برأ

 يف ئَقلتَف رخآ اهلِإ هللا عم لعجَت الو إ» :ىلاعت هلوقب ةلصتم ةميركلا ةيآلا هذه

 نآرقلا فيرصتو «تانب ةكئالملا نأ مهو امهنيب طسوتو 4 اروحدَم اًموُلَم منهج

 ماهوألا نوعبتي ىرخأ ةهلآ هللا عم نولعجي نيذلا نأ ىلإ ةراشإلل كلذو نوركذتيل

 «مهبولق ىلإ ازاجم ىباجيإلا ليلدلا دجي الو «ماهوألا هذهب لابخلا مهبيصيو

 هللا نيبيو «قحلا ءادعأ نأشك اروفن الإ اوبأف اوركذتيل نآرقلا ىلاعت هللا فرصف

 :هناحبس لوقيف «نودبعي ام نالطب هيبن ناسل ىلع ىلاعت

 . 4 69 ًاليبس شرعا يذ ىَلِإ اوغَبأل اذإ َوُلوَقي امك ٌةهلآ هعَم ناك ول لق

 هكلم ىف هناطلس لامك نايبل ريبعتلا اذهب ربعو «ىلاعت هللا وه شرعلا وذ

 ول :سابع نبا ررقي امك ىنعملو «كلذل رامضإلا دعب رهظأف «هل كيرش ال هنأو

 ىف هودناعلو ءدوجولا ىف ناطلسلا هوعزانل نوعدي امك هريغ ةهلآ ىلاعت هللا عم ناك

 امهيف ناك ول © :ىلاعت لاق امك «نوكلا دسف الإو «كلذ نكمي ال نكلو ؛هقلخ

 . [ءايبنألا] 4 69 نوفصُي مَع شرعْلا بَ هللا َناَحّبسُف اًنَدَّسفَل ِهّللا لإ ةهلآ

 «لطاب كلذو عازن نم هيلإ ىدؤي ليلدب مهمعز لاطبإل مالكلا اذه نوكيو

 ىتلا ةوعدلا لاطبإ هنإ ثيح نم هذه لثم هيف اجيرخت نورخآ ةيآلا جرخ دقو
 امك ةهلآ كانه ناك ول هنأ ىنعملا نإ :اولاق مهنأ رخآلا جيرختلا كلذو ءاهنوعدي

 ةيآ ىف ىلاعت لاق امك ؛هودبعيل شرعلا ىذل اليبس اوبلطل ىأ .# اوغتبأل 8 نولوقي
 ناهربب هناحبس ىتآف 4 9 ... ةليسولا مهر ىَلِإ نوُغَتِبي توعدي نيذّلا كدلوُأ »
 ىف نم لك نأل ؛هلل ةعضاخ ةيهولألا اهل نوعدي ىتلا نأ ىأ «مهاوعد نم ديحوتلا

 .ضرألاو تاومسلا توكلم ىف ىلعألا ناطلسلا هل نأل ؛ىلاعت هلل عضاخ دوجولا

 اهنأو ماهوألا نم اهنأو ناثوألا ةدابعل لاطبإ ةيآلا نإف جيرختلا نكي امهمو

 مهنأ نوبسحي مهو لطابلا ىف نوعقيف ؛ملع هب مهل سيل ام نوفقي مهنأ نم

 .اعنص نوئسحي

 :ماهوآلا هذه نع ةيلعلا هتاذ اهزنم ىلاعت لاق دقلو



 عارسإلا ةروس ريسفت #8 ش
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 قا سأل

 . < 69 اريبك ولع َنوُلوََ مع ئلاعتو هتاحبس ف

 نم عون ىأب ةقالع ةمث نوكي ال ثيحب هتاذ ىف اريبك «هولع ىف اديعب اولع ىأ

 «هدمحب حبسيو هل عضخي هلك دوجولا نأ ؛ ةيربلا بر نيبو هنيب ةقالعلا عاونأ

 هدَمَحب حّبسي الإ ءيش نم نإو نهيف نمو ضرألاو عبسلا تاومّسلا هَل حبست إف

 .4 69 روف اميلح ناك هّنِإ مهحيبست دوهقفت أل نكلرو

 هل ةعئاط اهنوكو «ىلاعتو هناحبس هل عوضخلا حيبستلاو ءاهموجن ىه حيباصمب تنيز

 هلوقل ؛ىناثلا ريسفتلل حشري حيبستلا اذه نإو .هتضبق ىف دوجولا لكف هناحبس

 مهتهلآ نأ ىنعملا نإ :لوقي ىذلا ىأ .«ًاليبَس شرعْلا يذ ىلإ اوعَتبَأل اذإ » :ىلاعت

 . ةليسولا مير ىلإ نوفتيي وعدي هلل ةضاخ

 ىلاعت هّللا ركذ عم عوضخلا اذهب داري نأ حصيو « هناحبس هتعاط نع دحأ وأ دوجولا

 ٍةناحبس هنيمي عوط ةراجحلا نإو ءالقعلا فلكي امك فلكم ريغ ناك نإو «ادياع

 قّقُشي اَمَل اهنم نو راهنألا هنم ٌرَجَمَتي اَمَل ةراجحلا نم إو .. . 9 :ىلاعت لاق دقلو

 . [ةرقبلا] 4 69 69 . ... هللا ةيِشَح نم طهي امل اهنم نإ املا ُهنم ٌجَرْخَيف

 كردن ال انك نإو «ىلاعت هللا حبسي هنأ نم هلك دوجولا لاح هذه تناك اذإو

 هّللا كردتسما دقو «هاوس دبعي ال هدحو هتدابع بوجو ليلد كلذ ناكف هحيبست

 4 مهحيبست نوهقفت أل نكلو إ» :هلوقب دوجولا حيبستب هناحبس همكح ىلع ىلاعت

 فيطللا الإ هملعي ال هنأل ؛هحيبست كاردإ ىلإ مككرادمو مكرئاصب دفنت ال ىأ

 .ىلاعتو هناحبس [كلملا] 4 69 ريبخلا فيطُللا وهو قلَخ نم ملعي الأ 98 ريبخلا
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 + للا لللولاا للا لبللل

 ا سل

 ثيح «لاحلا ناسلب حبست اهنأ هلمحب حبسي ىنعم نأ ىرشخمزلا ركذ دقلو

 زع هللا هزنت اهنأكو كلذب قلعتت اهنأكف ءهتمكحو هتردق ىلعو عناصلا ىلع لدت

 ال نكلو » :ىلاعت هلوق نإ :لوقيو «هريغو ءاكرشلا نم هيلع زوجي اال امن لجو

 ةلالد ىضتقمب اوذخأي مل مهنإ ثيح نم نيكرشملل باطخ 4مِهَحيبست َنوِهَقْفَت
 .هدحو هّللاب ناميإ نم هبجوت امو «لاحلا

 ىف حيحص زاجم ىلإ هرهاظ نم صنلا جرخأ ىرشخمزلا نإ «قحلا ىفو
 ةنيرقب الإ زاجملا ىلإ ةقيقحلا نم مالكلا لقني الو ,.ةهج نم ديعب هنكلو «هتاذ

 قيلي صاخ ىظفل لامج زاجملا ىف نوكي وأ ةقيقحلا ”رذعتب الإو «جورخلا بجوت
 امف لوقي نأ لئاقلو» :هلوقب ىرشخمزلا مالك رصانلا دنف دقو «ىنآرقلا نايبلا ماقمب

 نع زواجتي الو نيكرشملل رفغي ال وهو 4 اروُفَغ اميلح ناك : ىلاعت هلوقب عنصت

 رهاظلاو نينمؤملا 4 اروفُغ اميلَحظ نيتفصلا نيتاهب بطاخي امنإو «مهكارشإو مهلهج
 هللاو هنأكف «تادامجلا نم رداصلا حيبستلل انهقف مدع امأو «نونمؤملا بطاخملا نأ

 ةلمنلا ىلإ ظقيتلا قح ظقيت ول ناسنإلا نإف «كلذ ىضتقمب لمعلا مدع نم ملعأ

 هلالجب دهشتو ههزنتو هللا حبست اهدجول نوكلا تارذ نم ةرذ لكو «ةضوعبلاو

 باطخ 4 مهحيبست َنوُهَقَفَت أل نكلو » :ىلاعت هلوق نأ ىدنعو «هرهقو هئايربكو

 .باطخلل لهأ وه نم لكل

 نمل نارفغلا حتفيو ةبوقعلاب لجاعي ال 4 اروُفَع اميلح ناك هّنِإ :ىلاعت هلوقو

 اوهَسني نإ اورَفَك َنيِذّلُل لقط :لاق امك ؛هكرش نع بوتي اكرشم ناك ولو ٍبوتي

 نيفصولا نيذهب هفصو هناحبس دكأو «[لافنألا] 4# 52 ...فلس دق ام مهل رفعي

 لامك ىلع ةلادلا هيبشتلا ةفصو «رارمتسالا ىلع ةلادلا ناكو «ةدكؤملا (نإ)ب

 . فاصتالا



 عارسإلا ةروس ريسفت ااه

6 010100 
 زلم لمح

- 

 مهكرشل نيكرشملا نعروتسم باجح نآرقلا
 :ىلاعت هللا لاق
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 تارقاذإو

 اَباَجِحةَرْخآْلاب نووي نلبي كتيب اَنلَعَج نافل
 اس حس ع وول سس سجل زل 200

 موناَدامفَو هوهقينأ أدَنكأ يول لال ّذَ .اروتسم

 0 هم واس 0
 اروفن هرتبد داتلع ولو هدو نافل ف كير ا

 اريده ومعين
 اير ايوحسم الجال 0

 :نآرقلاب نآرقلاو قحلا ىلإ وعدي ىذلا هيبن ابطاخم ىلاعت هللا لوقي

 اباجح ةرخآلاب نوني ال يذلا نيبو كيب انلعج نآرقلا تأرق اذإو»

 . © (62) اروتسم

0 

0 

 بد

 دمجت ثعبلاب نونمؤيال نيذلا نأل ؛ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا هناحبس ركذو

 ال هنأ نوبسحي مهنأل ؛ىدهلا ىلع ظلغتو «هريغب نونمؤي الف سحلا ىلع مهبولق

 كلذو ءاثبع ناسنإلا قلخ امنأكو نوهليو نوبعليو نوبقتريف «ةايسحلا هذه ريغ ةايح

 .ءىشب نونمؤي ال اوراصف رفكلا ىلإ مهادأ

 «داقتعا وأ رمأ ىلإ لوصولا نع زجاحلا وه باجحلا : 4 اروتسُم اباجح و

 ىقالت هساسأ زاجم كلذ نإو «رتاس هانعم اروتسم نإ :ءاملعلا ضعب لاقو
 مهيلع قئاقحلل هرتس نم هنإ ىتح «هرتس ىف ةغلابم كلذ نأ بسحأو «تاقتسشملا

 الو هنوكردي ال مهيلع روتسم هنإ :لاقي نأ حصيو «مهدنع روتسم هنأك وه راص

 ال مهف ءباجحب مهيلع روتسم نآرقلا نأ وأ «هنوفرعي مهنأ نوبسحيو هنوفرعي

 روتسم ىونعم رمأ لب سوسحمب سيل باجحلا اذه نأ وأ «هامرم الو هازغم نوفرعي
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 رو 00 وللا
 كالا ١١

 يي

 هيناعم نوربدتي الو نآرقلا نم نوعفتني ال مهنأ نايب ىلإ هجتت ناعم اهلكو «مهيلع

 ناكو «مهسفنأ مهئاوهأبو مهلعفب نورتسيو «هنع مهرتسي ىذلا باجحلا اذهل

 مهضارعأب باجحلا اوعنص نيذلا مهنأب راعشإ 4 اروتسُم :ىلاعت هلوقب ريبعتلا

 وهو ىنعملا اذه ىلاعتو هناحبس دكأ دقو «مهسفنأب مهسفنأ نع هورتس نيذلا مهو

 :ىلاعت هلوقب هنع نيبوجحم مهنوكو مهنع هرتس

 نآرقلا يف كبَر تركذ اًذإو ارقو مهناذآ يفو هوهققي نأ ةنكأ مهبولُف ىلع انلعجو

 . 4 69 اروفن مهرابدأ ىلع اوُلو هدحو
 اعنام افالغ نوكت ةنكأ انأشنأو انريص اهانعم (انلعج)و «نانك عمج ةنكألا

 القثو اممص ىأ 24 ارقو مهناذآ يفو ءرونلا ىلإ لصتو كردت نأ نع مهبولق

 عضو افالغ نآل هوهقفي نأ عنمت ةنكألاف «قحلا نآرقلا ىلإ عمتست 3 نأ نم اهعنمي اهيف

 ء«هصصقو «هيناعمو «هتغالب ىف ربدتتو كردت مل ىأ هقفت ملف ءرونلا نيبو اهنيب

 نآرقلا عامس نع ارقو مهناذآ ىف انلعجو ءهارت الف قحلا رون نم هيف امو «هربعو

 . هنايب قسنو هتارابع لامجو «همغنو هظافلأ قوذتو

 مدعو نآرقلل مههقف مدع ىف مهلاحل لثمم ىماسلا مالكلا نإ لوقن نأ حصيو

 ىلع ىلاعت هللا لعج نم لاحب هتغالبل فرعتو ربدتو مهف عامس هتايآل مهعامس

 روصي مث ءعمسي الف لقن هناذآ ىف نم لاحو «قحلا ىلإ لصي الف ةواشغ هبلق

 ةيهولألا اهيف نودقتعي مهتلعج ىتلا مانصألاب مهرثأتو قح لا نم مهروفن هناحبس

 . « اروفن مهرابدأ ىلع اَوّلو هدحو نآرقلا يف كبر تركذ اًذإو : ىلاعت لاقف

 مهتهلآ ركذ ريغ نم هدحو مهبرو مهقلخو كقلخ ىذلا كبر تركذ اذإو

 ىلع نيرئاس اوضرعأف ءدشأ ضارعإ مهارتعا ةيهولألاب هدحو درفتملا هنأ ىلع ظ

 ىلوتلاب نوعراسي ىأ «سمشلا ءوض نم دمرلا وذ رفي امك قحلا نم نيرفان مهرابدأ

 روصي صنلا اذهو «مهلابقإب ال مهروهظب نيرئاس «نيربدم نيرفان ضارعإلاو

 اكيش ىأر هنأك ارفان اربدم عجر ءاربدم ىلوف ىأر ام هلاهف ائيش ىأر اصخش

 مهلابقإو «قحلا ديحوتلا نم مهروفن رادقم روصي اذهو «هندب هل رعشقا ءافيخم
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 ا <

 افوخم قحلا مهل تروص مهسوفن ىف تنكتسا ىتلا ماهوألاف «ةلطابلا ةينثولا ىلع
 ام ءاسو ةمادنلاو ةرسحلا الإ هءارو امو ةمالسلا هيف اوبسح ابيط لطابلاو ءابوهرم

 .نوعنصي اوناك

 ةفآ اهترع «ةضيرم سوفن روفنلا اذه قحلا نم رفنت ىتلا سوفنلا هذه نإو

 يلعت لاقف اهداؤف تسمو اهترطف ٍتفرصو قا ن نع اهتلوح

0 
 ملع هقوف سيل املع ملعي هنأ ركذيف ةيلعلا هتاذ نع اربعم ىلاعت هللا ملكتي

 مهبولق نوكت كيلإ نوعمتسي نيح مهنإ ءاهب نيسبلتمو اهيلع نونوكي ىتلا لاحلاب
 مهناوخإ عم ىوجن ىف مهو «لطاب ءاوهتساب كلذو أرقت امعو .كنع ةفورصم

 لطابلا مهيرت ىتلا لطابلاب ةاوهتسملا مهلوقعو «ةفرحنملا مهسوفن نوعدويف رافكلا

 ىف ضيرم وه 4 الجر الإ نوعبَتت نإ نوملاظلا كئلوأ لوقي ذإ ءالطاب قحلاو اقح

 .هسفن ىف رحسلا دجوأ ىذلا لابخلا نم ببطي نأل جاتحي 4 اروحسُم )» هتاذ

 ىلعأو ىمسأ ىلاعت هللا مالكو «ةيآلا ىنعمل ةرينملا ةحضاولا ةصالخلا هذه

 ىلع رون ىه ىتلا اهظافلأ نم ىناغملا هذه ءاقتساب جرعنلو «هالعأو نايبلا ةورذ وهو

 .رون

 هللا ملع نيب ةلضافم ال هنأل ؛هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفأ 4 مَلعَأ نحن
 ءملع هقوف سيل ىذلا ملعلا ىصقأ هب دارملا امنإو ء.هقلخ نم دحأ ملعو ىلاعت

 .كام» ظفل ىلع دئاع ريمضلا (هب) «لاحلا ىلع ةلاد انه «ام» هب نوعمتسي امب ف .

 نآرقلا اذه مهعامس دنع اهب نيسبلتم نونوكي ىتلا لاحاب ملعأ ىنعملا نوكيو

 ىف مهو كيلإ نوعمتسي ذإ «لاحلا هذه ىلاعتو هناحبس هللا روص دقو «ميركلا

 .ىوجنلا هذه ىف نوملاظلا لوقي ذإ «قحلا نع فراصلا لوقلا اهيف نوركاذتي ىوجن
 ىوجنلا ىف مهيلإ نورسي مهف ةئتفلا ةجردم ةيرسلاو # اروُحَسم الجر الإ نوع نإ»
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 و الللتتتلاكا طنط طل خطانا الا الطل لخطط كالا انااا الا تالا اتا طنخ اة ططط ملا ااا اللا الال نانا ااا اال نا اانا اانا الا ااا الا ااا [ااأزانازلا
 وب لطب

 - يي

 ىذلا وه روحسملاو «اروحسم الجر لإ نوعبتت نإ «هوعبتت ال ىبنللو قحلل نيملاظ

 امئاد ىوجنلا نإ .ءابطألا بط ىلإ جاتحي لابخ ىف هلعجو «رحسلا هريكفت دسفأ

 عدخت نأ تدرأ اذإ كنأ رت ملأ «قحلا عابتا نوديري ال نيذلا سفن ىف لعفأ نوكت

 اوهتسا دق نونوكي لب ةيعيبط لاح ىف نونوكي ال مهرابدأ ىلع نولوتي اروفن
 .اروفن رابدألا نولوي نآرقلا ىف هدحو هللا ركذي امدنعف ءءاوهتسا لطابلاب

 ثعبلاب ناميإلا مدع رمكلا ببسي ىلا ءادلا

 :ىلاعت هللا لاق
 رش و

 ري ل 2 ا ا
 2 اليس نوعيطتس الف اوُلَصف لاتملك أوبَرَص فص

 89 ادي ِدَجاَمْلَحَي وو لاا املظعاتك اد اولاََو
 . ل ء

 فركياَئَماَفْلَمَو 10 اًديِدَحَوَأ َةراَجِحأونك لف ©

 ومو َرطَم كفاني وي رود
 را وذ لو هر تشم وو 70 وى م

 0-0 نوضغلم

2 

 أوت

 ودمي جر

 الجر لِ نوع د مهمل ببسي , توئالا لوقي مدار ىف مى

 لاق دقلو ؛لمعلاو لوقلا ىف ةماقتساو ةلادعو هنامأو قدص نم م ىئاسنإلا لامكلا

 : مهلوق ىف ىلاعت
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 14 0 اليس نوُيطَتسي الف ولصق لامألا كل اوبَرَص في رظنا)
 رظنا ىنعملاف «هنايب :هبيرضو 2«فصوب فصو وأ لاحب لاح هيبشت وه لثملا

 انايحأو روحسملاب انايحأو ءرحاسلاب انايحأو ءرعاشلاب انايحأ لوسرلا لاح هبش فيك
 اوفرحناو « ىركفلاو ىسفنلا داسفلا ىف اولغوأ الطاب الثم اوبرض املكو . نهاكلاب

 لاق اذلو «ىلثملا ةقيرطلا نع سفنلا هب فرحنت لطابلاب لثم لك نإف ءقحلا نع

 ام ىلع اهدعب ام بيترتل ءافلا .# اوُلضف # ةلطابلا لاثمألا ةرثك ىلع ابترم ىلاعت

 قيرطلا نع دعبت لالضلا تاراثم نإف اليبس نوعيطتسي ال اولغوأ املكو ءالالضو

 اماظع اوريصي نأ دعب ثعب كانه نوكي نأ نم نوبجعي مهنأو ءنودتهي الف ميقتسملا

 :ىلاعت لاق اذلو «ةرخن

 . 4 © اديدج اَقلَح َنوُنوعْبمَ انآ اًناَقرو اماظع انك اذئأ اولاَقو )»

 ءىشلا تفر هنم لوقت شفخألاو ءارفلاو ةديبع ىبأ نعو «ىلبو رسكت ام تافرلاو

 :رومأ ةثالث نم اوبجعت مهنأك ةميركلا ةيآلا ىف انهو

 ةروسكم ةضوضرم اماظع ريصت نأ دعب اهنأ نم بجعتلا :لوألا رمألا

 .ايوس اناسنإ نوكتو عمتجت ةموطحم
 .هتاذ ىف ثعبلا نم بجعتلا : ىناثلا رمألا

 .اديدج اقلخ نوكت ةرخدلا ماظعلا هذه نأ :ثلاثلا رمألا

 نآل ؛ ماهفتسالاب هدرفأو 4 اتاقرو اماظع انك اذئأ مهلوق وه لوألا بجعتلاف

 عم هنأ عم ماهفتسالاب هدارفإ ناكف اتافرو اماظع راص نأ دعب اديدج اقلخ هثعب

 .هتاذ ىف بجع عضوم هنأ ىلإ ةراشإلل «بجعت راثم لك اديدج اقلخ ثعيلا

 . .4# اديدج اقلخ نوثوعبمل اًنثأ 9 دارفإ ناك كلذكو
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 . ةيعامتجالا ةئيهلا ىفو اعزج اءزج ءازجألا ىف بجعتلاو

 هللا قلخ ىف بجع الو «بجعتلاو داعبتسالا ديفي ىراكنإ ماهفتسالاو

 . [فارعألا] 4 69 نودوعت مكأدب امك ... » :لوقي ذإ «ىلاعت

 :مهبجعتل ادر ىلاعت لاقو

 نم نولوقيسُف مكرودص يف ربك اَمَم اَْلَح وَأ ©) اديدَح وأ ةَراجح اونوُك لق
 نأ علوه م نوأوفيو مهموم كل دوف هرم لأ ْمحرطف يذلا فان
 . 4 69 اييِرَق َنوُكَي

 اَقَلَخ َنوُنوْعبَمَل انئَأ َاَقرو اًماظع انك اًدئَأ :هوبرض ىذلا مهلثم ىف اولاق

 لاق امك مهتأشن ةقيقحو دوجولا قئاقح نيسان هوبرض ىذلا مهلثم اذه 4 اديدج

 اًماَظع انك اذئأ اوُاَقَو ء[سي] 462 ... ِهَقَلَخ يسنو ًالعَم انَل برضو ا :ىلاعت

 4 9 اديدَح ْوَأ ةراجح اوُنوُك لقا هيبن ىلاعت هللا رمأف ؟اهدعب ثعبنأ 4 ...اًناَقرو
 اوريص ىنعملا نوكيف اتافرو اماظع انرص اذئأ ىأ ءانك ىنعم نم انه #اونوُك ظو

 .ةلاحم ال نودوعت مكنإ ىأ «مكرودص ىف ربكي امم اقلخ وأ اديدح وأ ةراجح

 .زجعي الو ءرداق كلذ ىلع هللاف اديدح وأ ةراجح مترص ولو

 :نينيابتم ريغ نارظن ةميركلا ةيآلا هذه ىف انلو

 اممو .ديدحلاو ةراجحلا نع زجعي ال هنأ ىلإ هناحبس ريشي هنأ :لوألا رظنلا

 ال ىلاعت هللا ناك اذإو «مكتبهر هب مكذخأتف مكبولق ىف ىأ مكرودص ىف ربكي

 ةايحلا ديعي نأ ىلوأف كلذ وحن وأ ءهديدح وأ ةراجح ىف ةايحلا دجوي نأ نع زجعي

 تناك نإو ناسنإلا رظن ىف ءاشنإلا نم لهسأ ةداعإلاف ؛لبق نم تناك دقو «مكيف

 .لوألا رظنلا وه اذه ءءاوس هللا دنع اهلك

 ىف ربكي امم اقلخ وأ اديدح وأ ةراجح اوريص ىنعملا نأ وهف : ىناثلا رظنلا امأ

 بعصي هنأ نونظتو ءاهتبالص ىف اونوكو اهئازجأ ىف اولخداو مكرودص



 عأ ارسإلا ةروس ريسضفت اا

 اللات ضم طط مااا لااا لاططخط خططا مناط لان خاخخخماخخططخ مخططا طخطاان الانا اللا ااااةلانااالل ا اتالااااناناان!لتلللا 2
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 .ةميركلا ةيآلا رخآ ىلإ 4 ديعي نم نووي

 انه ءافلا 4 نولوقيسف  :هناحبس لاقف مهبارغتسا ريثي ام ىلاعت هلل نيدو

 هيبن ىلاعت هللا رمأ دقف .. .اديدح وأ ةراجح انك اذإ ىأ ءردقم طرش نع حاصفإلل

 ىهو ىلوألا ةأشنلا مكأشنأ ىذلا ىأ ,4ةرم لوأ مكرطف يذلا لق :مهل لوقي نأ

 امك ءردقأ ةداعإلا ىلع وهف لوألا ناسنإلا اذه ًأشنأ ناك اذإو «ةرم لوأ ةرطفلا

 يذلا اهييحي لق 2 ميمر يهو ماظعْلا يبحي نم لاَق ... 89 «سيا» ةروس ىف ءاج
 هبلق نردتي نمل عنقملا درلا كلذ مهيلع در نأ دعبو 4 9 ... رم لّوُأ اهأشنَأ

 لاق اذلو (مهبارغتساو مهبجع ىف نورمتسي مهنإف «هيف دناعيو هل بصعتيو كرشلاب

 ىتم » لهاج دحت ىف نولوقيو « مهسوءر كيِلإ نوضغنيسف » :مهنع ىلاعت هللا

 .(«ره

 ايارغتسا ىلعأ ىلإ لفسأ نمو «لفسأ ىلإ ىلعأ نم سأرلا كرحت ضاغنإلاو

 ءالالض الإ قحلا مهداز امو بارغتسالا ىف الاغيإ الإ ليلدلا مهداز امف ابجعتو

 نايب ىلع بترت ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل # نوضغنيسف ! ىف ءافلاو
 الإ مهديزي الو ليلدلا مهعم ىدجي ال ءالؤهو ءاومكهتو اوءزهتسا نأ قحلا

 ايدحت نولجعتسي ىأ نوكي ىتم ىأ ,وه ئتمإ» :نيدحتم نولوقيو «ءاراسخ

 ىجري هنأ ىأ .4 ابيرَق نوُكَي نأ ئسع لقط : هيبن ىلاعت هللا رمأف «رفكلا ىف اناعمإو

 .ابيرق نوكي نأ

 ؛مهعم ةبواجملا ىلوتي نأ هيبن ىلاعت هللا رمأي اهلبق امو تايآلا هذه ىف ىرنو

 .دشرملا ىداهلا ىلاعت هللا نع ّْلبملا قحلا ىلإ ىعادلا هنآل

 :لاقف مويلا كلذ ىلاعت هللا نيب دقو

 . 4 290 ًاليلق الإ متشبل نإ نوُنظَتو هدمحب نوبيجتسَتف مكوعدي موي »

 باطخلا نوكيو «وه ئتم مهيدحت نع نيكرشملل باوج وه #مويإ#

 ىلإ ةراشإلا هانعم «# هدمحب نوبيجتستف مكوعدي  :ىلاعت هلوق نوكيو «نيكرشملل



 عا ارسإلا ةروس ريسفت ا

 و لل
 ١ كالا ١ .«

 يي

 نك ٍِط :ىلاعت هلوقك مهتباجإو هناحبس هرمأب الإ نوكت ال مهتداعإ نأ

 امك زاجيإلاب نوكت ةباجتسالاو ءاهيف زاجم ال ةوعدلاف «[ةرقبلا] 4 019 نوكيف

 . ةميركلا ةيآلا ىف انركذ

 نع ةيانك اذه نإ :ىرشخمزلا مهسأر ىلعو نيرسفملا نم ةفئاط تلاقو
 اهانعم انه ةباجتسالاو «ةوعدلا روف وعدملا بيجيف ىعادلا وعدي امك ةداعإلا ةعرس

 الو ءاهنوعقوتي مهروبق ىف نودماخ مهو اوناك مهنأك اهبلطو ةباجإلا ىف ةبغرلا

 بغارلا دماحلا لاح نوكت مهلاح ىأ .#هدمحب 8 :ىلاعت هلوقو ءاهنوبرغتسي

 ريغ لاح ىف نونوكي مهنأكو «برغتسملا وأ ركنتسملا لاح ال ىلاعت هللا ةردقب ملاعلا

 هللاب رارقإلا لاح ىلع مه لب «راكنإو رفك نم ايندلا ىف اهيلع اوناك ىتلا لاحلا
 .ىلاعتو هناحبس ةيهولآلل قحتسملا هدحو هنأو ىلاعت

 ايندلا ىف اليلق اونكم مهنأ نوبسحي مهنأ ىأ ,4اليلق الإ متبل نإ نونظَتو

 لاق امكو ءايندلا ىف ليلقلا ثبللاف ءىرشخمزلا هعبتو ةداتق هررق ام بسح ىلع

 اهنأو ةايحلا ىه ةرخآلا نأو عاتم اهنأ اودقتعاو مهرظن ىف ايندلا ةلم ترصاقت ةداتق

 ىلع قئاقحلا اوكردأ مهنأ ىأ «لبق هب اونمآ اونوكي مل امب ناميإ كلذ ىفو «ىقبأ

 ملو اهنابإ ىف مهعفني ملف .«تقولا تاوف دعب مهكاردإو مهدمح ناك نكلو اههجو

 .ناميإ الو ءدمح مهعفني

 ءاملع نم نوريثك ىأر امك ىرن نكلو ءايندلا ىف ليلقلا ثبللا نأ ىلع اذه

 :كلذ ىف ىلاعت لاق دقلو .ثعبلا لبق روبقلا ىف ناك ليلقلا ثبللا نأ فلسلا

 لإ متنبأ نإ مهنيب َنوََقاَحَتُي 0 اقر دعموي نيمرَجمْلا رشحت ٍروُصلا يف حني موي ط
 [هط] 4 0 امي الإ مَتْنبَل نإ ةقيِرَط مُهلتمَأ لوقي ذِإ نوُلوُقَي امب مّلَعَأ نحت 2 ارشع

 (نإ) نإ 4ًاليلق الإ متبل نإ نوُظَتَو » :هلوق بارعإ ىف ةملك لوقن نأ ديرنو

 نونظيو مالكلا ريدقتو «(نأ) ل اربخ كلذ نوكيو «اليلق الإ متثبل ام» ىأ «ةيفان

 هنكلو بارعإلا اذه ىلإ اهنايب ىف جانحت ال ةنيب ةيآلاو ءاليلق الإ متثبل ام مكنأ

 .ملعأ هللاو نآرقلا بارعإب نوينعملا هركذي مل ثيح هانركذ ىوحن جيرخت



 عارسإلا ةروس ريسفت اا لآ
 لل وللللل ى
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 قحلا هللا ةوعد

 :ىلاعت هللا لاق

 سمورت عر س ركر

 ىه يتلا ولومي ىداَبِعَللقو
 سا - 1 إي رم 1 انا نسمح

 11 2200 مخ سى

 ١ علا تبا دمك“ ألاو تاوككلاقدتب 000

 الف نود ن م نبذل أوعدألف انين وو دووأَد اَنيَتاَبو

 ل اليوم الو كَ َرصلا فنك توكلي
 ا 00 هر آ

 توجريو برق ا ةكيلا مهْير لإن روعلدب بر روعُدي
 0 ل ا ا جوس روف كيوت 2-0

 2 اروذح ناك كير باَذَعَّنِإَ رهباذع جر و.ةتمحر

 «نيكرشملا بناج نم ارمتسم ءاذيإ نينمؤملاو نيكرشملا نيب ةقالعلا تناك

 دقو «نيترم ةشبحلا ىلإ ةرجهلا ىلإ اورطضا ىتح نينمؤملا نم ةرباصمو اربصو
 «نينمؤملل راغص كلذ نأ نينمؤملا ضعب بسح امبرو «مهاذأ ىف نوكرشملا طرفأ

 اهبسح ةرباصملا نإو «ةمواقملا ىلإ اعد نم مهنم ناكف «ناميإلا قح ىف طيرفتو

 متش نيكرشملا نم الجر نأ ىورو «هملست ال ةيبصع هل نم نإو «مهيرغي ءاخرتسا

 هيبن ىلاعت هللا رمأف ءاريدق كلذ ىلع ناكو هلتقي نأب رمع مهف «باطخلا نب رمع

 :ىلاعت لاقف «نسحأ ىه ىتلا اولوقي نأو ءاوربصي نأب نونمؤملاو
 ناك ناطيشلا نإ مهنيب غزني ناَطَيشلا ّنِإ نسَحَأ يه يحأا اوُلوُقَي يداّبعل لو »



 عارسإلا ةروس ريسفت هس

 4١ ١ 00010 ااالاللاللللل ال ل ل

 ١و

 :اولوقيو 4 نسحأ يه يتلا اولوقي :ىدابعل ائدهفو انئمطم دمحم اي لق

 ىلإ ايعاد مهل لق ىأ «لوقلاب رمآل للعملا ىنعم ىف وهو «رمآلا باوج ىف موزجم
 ىه ىتلا ةملكلا ىأ ءنسحأ ىه ىتلا اولوقيل ءاهلثمب ةءاسإلا اولباقي الأو ءربصلا

 نيملسملل نوكي امدنع نوكي ةءاسإلا در نإو ,ءنسحأ ىه ىتلا ةلعفلاو «نسحأ

 ةملكو ايلعلا ىه هللا ةملك نوكتو قحلا ىلع مهنولمحيو «نيدتعملا اهب نوبدؤي ةوق
 دقو «قايسلا لدي امك ةنيدملا ىلإ ةرجهلا لبق كلذ ناكو «ىلفسلا ىه اورفك نيذلا

 سوفنلا هذه هللا أدهف «هتجيتن ىفو رمآلا كلذ ىف ببسلا ةفرعمل سوفنلا تفرشتسا

 جيهي ىأ .«مهنيب غزني ناطيشلا نإ ىأ .4 مهنيب غرتي ناطيّشلا نإ :هلوقب ةفرشتسملا
 نع سوفنلا دعبت ةوفحلاو «ةرتاهملاو ةوفحجلا ىلإ ةيعاد ةنشاخملا نوكتف مهنيب رشلا

 مثإ ريغ ىف ةدوملاو «ةنسحلا ةلماعملاو ةبيطلا ةملكلا امنيب ءادعب اهديزت وأ قحلا

 ناك ناطيشلا نإ :ىلاعت هلوقب ىناطيشلا غزنلا اذه هللا دكأو ءرشنت الو ءبرقت

 «ةوادعلل انيبم اودع ناسنإلل ارمتسم ناك ناطيشلا نإ ىأ ,4 انيبم اودع ناسنإلل

 ىلع ٌهّيِلَك ىبنلا ربصي نأ انركذ امك تضتقا ىلاعت هللا ةمكح نإو ةوادعلا رهاظ

 ةدوملا نإف «ةلوصوم هبناج نم ةدوملا رمتست ىتح .هصخشل ىذآلاو «هعابتأل ىذآلا

 رفاكلل لعجت ةبلاغملا وأ ةنشاخملا امنيب «هاذأ رارمتسا ىف ددرتي ىذؤملا لعجتو ؛ ىلدت

 .هتريشعو هصخشب ةبلاغملا عيطتسي نم نينمؤملا ىف ناك دقو ءهرفك ىف جليف ةرذعم

 دقو ءروفنلا نوكيف ةرفانملا طسو قحلا ةوعد عيضت ال ىتح ؛هللا دري مل نكلو

 :لاقف ءارذنم ابرقم نيكرشملا ىلاعت هللا بطاخ

 مهل كلَ امو ْمكْيدَعُي اشي نإ وأ مُكَمَحْري أَي نإ مكب ملعأ مكبر )»

 .0©4اليكر
 ءمهبرو مهقلخ ىذلا هنأ ىلإ ةراشإلل 4 مكبر  :ىلاعت هلوقب مالكلا ردص

 الأ هملع نايبل ؛ىدهي وهو ( مهنوئشو ٍمهتايح ىلع ماق ىذلا مويقلا ىلا وهو

 امو ءمكلاوحأو مكسفنأ ملعي ىأ 4 مكب ملعأ © ء[كلملا] 4 69 ... قَلَخ َنْم مّلعَي

 .هباب ىلع سيل هنإ ذإ ؛ليضفتلا لعفأ ىنعم اذهو ءملع هقوف سيل املع هيلإ متنأ



 عارسإلا ةروس ريسسفت ا ْ

للملا لل و
 

 ش يي زب بجل»

 ال املع ملعي انرشأ امك دارملاو ؛هريغ ملعو ىلاعت هللا ملع نيب ةلضافم ال هنأل

 .دهاني الو ىماسي
 ه مب رو ماه م هما م

 مكمحري أشي نإ «ةقلطملا هتئيشمب لمعي مهلاحب طيحملا هملع عم نإو

 هيف مترس اذإو «ناميإلا قيرط ىف ريسلا ىلإ مكيدهي نأب ىلاعتو هناحبس هتمحرو

 اوريست نأب .4 مكبذعي أشي نإ وأ# «ةيناسنإلل ةمحر ربكأ وهو «ناميإلاب مكمحر

 نوكيف «كرشلاو لالضلا مكنم نوكيف «هتياغ ىلإ هيف اولصتف ةلالضلا قيرط ىف

 ىفو «ةرطفلا نع مكدعبو مكسوفن بارطضاب ايندلا ىف مكل اباذع لالضلا كلذ

 .مهيكزي الو ةمايقلا موي هللا مهملكي الأ «ميلألا باذعلا نوكي ةرخآلا

 كّلعَل 8 :هبر هل لاق ىتح «نيكرشملا ناميإ ىلع اصيرح ٍةِككَت ىبنلا ناك دقلو

 كانلسرَأ امو :ىلاعت لاق اذلو «[ءارعشلا] « (2 َنينمؤم اونوُكي الأ كَسْفّن عخاب

 كانلسرأ انإ لب «ناميإلا ىلع مهرسقب مهرومأ كيلإ الوكوم ىأ .#اليكو مِهِيَلَع

 4 © نيدتهملاب ملعأ وهو ءاشي نم يده هللا نكلو تببحأ نم يدهت ال َكّنِإط
 .[صصقلا]

 «ضرألا ىف نمو تاومسلا ىف نم ملعي هللا نأ كلذ دعب هناحبس نيب دقلو

 :لاقف هتلاسر لعجي ثيح ملعي ىذلا وه هنأو

 انيتآو ضعب ئلع نييبنلا ضعب انلضف دقلو ضرألاو تاومسلا يف نمب ملعأ كبرو |

 . 4 62 اروبز دواد

 وهو .هقلخ ىلع مئاقلاو قلاخلا هنأ ىلإ ةراشإلل (كبر) ب مالكلا ردص

 ال هنأل ؛هباب ىلع نوكي ال ىلاعت هلل ةبسنلاب لعفأ نإ :انلقو «قلخ ام ملعي ىذلا

 .اهريغو ةيلعلا تاذلا نيب ةلضافم

 . نحلاو سنإلا ونب مه ضرآلا ءالقعو .ةكئالملا ىلإ ةراشإ تاومسلا



 ش ءارسإلا ةروس ريسفت ا
 يو اللول الملللللا

 ا رح

 ةرهطم ةرهاط حاورأ ةكئالملا مهو «تاومسلا ىف نم ةعيبط ىلاعت هللا ملعي

 ىلاعت هللا هلعجل ضرألا ىف كلم ناك ول لب ءمهلاحو مهعبطب ضرألا ىلإ لزنت ال
 ام مهيلع انسبللو ًالجر هاَْلعِحَل اكلم هاَملعج ولو :ىلاعت لاق امك «ناسنإ ةروص ىف

 ءايبنألا لعجيو «ضرألا ىف نم ىلاعتو هناحبس ملعيو «[ماعنألا] © (5) نوسبلي

 ىضتسقمب ءامسلا ىف نم ىلع رذعتيو «مهداشرإ ىلإ برقأ اونوكيل «مهسنج نم
 «ةكئالملا نم داشرإلا اوقلتي نأ ضرألا لهأ ةقاط ىف سيلو ءاولزني نأ مهعبط

 ' ءاقل لوأ دنعو «نيمألا ليربج هبطاخي امدنع ءاقرع ببصتي ناك هلي دمحم ىبنلاف

 .هداؤف فجري ةجيدخ ىلإ عجر هب

 نم لسرلا رايتخا ناك كلذلو ءضرألا ىف نمو تاومسلا ىف نم ملعي هللا

 ءايبنألا هرايتخا ىلإ ريشي نمو تاومسلا ىف نم هملعل هللا نايبو «ضرألا لهأ

 : كلذ دعب لاق اذلو «مهنم

 نم مزعلا ىلوأ ىلاعت هللا لضفف 4 ضعب ىلع َنييبنلا ضعب انلضف دقلو ©

 مهئامسأب مهركذ دقو وكي دمحمو ىسيعو ىسومو «ميهاربإو حون مهو لسرلا

 كمو مقام نيا نم اندَحَأ ذو إل :بازحألا ةروس ىف ىلاعست لاقف «نآرقلا ىف

 ةروس ىف ىلاعت لاقو 4( ... ميرم نبا ىسيعو ئسومو ميهاربإو حوت نمو

 هب انيصو امو كيلإ انيحوأ يذّلاو او هب و امنيا نم مك عرض :ىروشلا

 مهوعدت ام نيكرشملا ىلع ربك هيف اوُقَرَمَتت الو نيدلا اوميقأ نأ ئسيعو ئسومو ميهاربإ

 . 4 69 بيني نم هيَلِإ يدهيو ءاشي نم هيَلِإ يبتجي هللا هي

 ةعيرش ايحأ هنإف «ىسيع رمأ نم ناك ام الإ عئارشب اورمأ ءايبنألا كئلوأ نإو

 ةاروتلا ىهو ٌةْليك دمحم ىبنلا لبق تناك ةثالث ابتك ةمث نإو ءاهيلع دازو «ةاروتلا

 لاقو ءامهيف فيرحتلا ركذو «عضاوم ةدع ىف نآرقلا امهركذ دقو «ليجنإلاو

 اورَكْذ اَّمَم اَظح اوُسَنَو هعضاوُم نع َملَكْلا َوُقْرَحي .. ف :ىلاعتو هلاحبس

 , [ةدئاملا] # 05



 عا ارسالا ةروس ريسفت ا#

 الشلة طماط اللاطط لمخطط كنار اللا 11كلل لل طططططمطالاا ات اللالالل!اااااالاالااااااننتااناا نا! كالااا1كلاااااااااا لالا ة111انالا ١
 7 اوكا

 هيف نكي مل وهو 4 اروبز دواد انيتآو 9 :لاقف دوواد باتك هناحبس ركذ دقلو

 . اهب ىحوأ ىلاعت هلل ةيعدأ هيف تناك نكلو «ةاروتلا ريغ ماكحأ

 ضْرألا يف ةَقيلَخ كانَ نإ دوُواَد َيط :ىلاعت لاق امك امكاح ناك دواد نإو

 نم ةفالخلا مكحلا فرش عم هل ناكو «[ص] 469 ... قحْلاب ساّنلا نيب مكحاف
 .مركأو ءمظعأ فرش اذهب وهو ءروبزلا هيلع لزنأ دق ءضرألا ىف هللا

 . ليجإلا لبقو ةاروتلا دعب ناكو «ليجإلاو ةاروتلا ىلإ ةراشإ روبزلا ركذ ىفو

 ةراشإ نييبنلا متاخ دمحم ركذو «نييبنلا ضعب ليضفت ركذو اذه ركذ ىف

 .ملعأ هللاو (هذعب

 نج وأ رشب وأ كلم نم اهنوسدقي ىتلا ةهلآلاو ءاهنودبعي ىتلا ناثوألا نإو

 :ىلاعت لاق اذلو «نوثيغي الو ءارض الو اعفن مهسفنأل نوكلمي ال

 الو مكنع ْرضلا فشك َنوُكلمَي الف هنوذ نم مْتْمَعَر نيذلا اوعدا لقط

 ش . 4 69 ًاليرخت

 فشك ىلع ارداق نوكي نم الإ دبعي الو «ةقلطملا ةردقلا ةيبوبرلا تافص نم

 اوناكف ؛ءىش لك ىلع هدحو رداقلا هنأو ىلاعت هللا نوفرعي اوناك برعلاو ءرضلا

 اذإو «هأوس هيجل ال هنأ نودقتعيو «رحبلاو ربلا ىف سأب مهباصأ اذإ هب نوثيغتسي

 وأ هبنجل اًناعَد رّضلا ناسنإلا سَ اذإوط :لاق امك هيلإ الإ ٍنوأجلي ال رض مهسم

 [سنوي] ©0659 .. . نسم رض ىلإ انعدي مل نأك رم هَرض هنع انفَشَك امَلق امئاَق وأ ادعاق

 ىسيع وأ «ةكئالملا وأ «ناثوألا نم هريغ هّللا عم نودبعي ةدايعلا دنع مهنكلو

 . هللا هقّلخخ دبع هنأ ىلع حيسملا نوفرعي ال ىراصنلاو «ةئباصلاك

 لوقي كك ىبنلل باطخلا 4 هنود نم متمعز نيذّلا اوعدا لق » :مهل لوقي اذهل

 هناحبس هّللا نود نم ةهلآ مهنأ متمعز ىأ 24 هنود نم متمعز نيذلا اوعدا 8 مهل

 امدنع وأ «رحبلا وأ ربلا ىف ىف ةدشلا وأ رضلا مكب لزني نأ ةعاس مهوعدا :ىلاعتو



 عا ارسإلا ةروس ريبسفت اه

 و لاتقل لااا للخطخ اال االلالاللاخطخطخخطططمانانل اللا للن اال نال نانا انااا اناا ننخ نانا اقل تكللل تن ااتا ااا النزال انتل االالا 3111
 ا بحل

 انه ءافلا 4 مكنع رضا فشك َنوُكَلمَي الفل «ةيتاع رصرص حير مكمهادي

 وأ مكنع لوزي نأب هدعبو هلبق ام نيبي ردقم طرش نغ حصفت اهنأل .حاصفإلل

 . (ًاليوحَت الو » :ىلاعت لاق اذلو «مكريغل هليوحت

 «مهنودبعت فيكف ءرض عفد الو «عفن بلج مكل نوعيطتسي ال اوناك اذإو

 .زجعلا اذه عم اهتدابع مكرمأ بيجعو ءاهلاح رهاظ زجعلاو

 ةدابع تناكو «ريزعو .حيسملاو «نجلاو .ةكئالملاك نوعدي نيذلا ضعب نأو

 اذلو «هنودبعيو هللا ىلإ نو عرضتي «مهاراصنو مهدوهيو برعلا ةئباص نم ءالؤه

 :مهيف ىلاعت لاق

 هَّمَمَحَر نوجرُيو برأ مهيأ ةليسولا مهَبر ىلإ نوُعَتبي َنوَعَدَي نيذّلا كتلوأ»
 14 ©9 اروُدْحَم ناك كبَر باَدع نإ هَباَدع َنوُفاَحَي

 نيذلا برعلا ىكرشم ضعب ىف تلزن ةيآلا هذه نإ :ىربطلا ريرج نبا لوقي

 ةيبرعلا ةريزحلا فارطأ ىف ذ اوناك اعيمج ءالؤهو حيسملاو ريزعو ةكئالملا نودبعي اوناك

 نودبعي اوناك نيذلا مهريغو ةئباصلا نم «قارعلا بقاصت ىتلا ميلاقألاو نميلا ىف

 .برقأ ةيسوجملا ىلإ مهنمو «برقأ ةينارصنلا ىلإ اوناكو «حاورألاو موجنلا

 رضلل ةبسنلاب اهيلع قبطنيو «عفنت الو رضت ال ةموعزملا تادوبعملا هذهو

 نلف « :حيسلاك نومركم دابع اهيف نكلو ءامامت ناثوألا ىلع قبطني ام عفنلاو

 .نوبرقملا ةكئالملا الو ءهّلل ادبع نوكي نأ فكنتسي
 و

 ,صوصخملاو «ىلاعت هللا ريغ تادوبعملا ىلإ ةراشإلا 4 كئلوأ 9 :ىلاعت هلوق
 وأ ةدابعلا ىنعمب انه ءاعدلاو 4 َنوُعْدَي َنيذّلا 8 ؛ىلاعت هللا دبعي نم لوقلاب مهنم
 ىهو هيلإ ةليسولا نوغتبي ىأ .4 ةَليسولا مهب ىلإ نوُعَبي ١ «ىلاعت هللا ىلإ ءاجتتلالا
 ىرخأ ةيآ ىف تءاج ةعاطلا ىنعمب ةليسولا ءىجمو «ةعاطلا نوغتبي ىنعملاو «ةعاطلا

 4 69 .. . ةّليسوْا هْيَلِإ اوُعَسباَو هللا اوُهَنا اوُمآ نيا اَهْيَأ اي :ىلاعت هلوق ىهو

 ' .ىلاعتو هناحبس هيلإ ةلصوملا ةليصولا ىهو «ةعاطلا اوبلطا ىأ «[ةدئاملا]
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 للا و
 ١ كالا .«

 يل

 نوغتبي ىف واولا نم لدب لوصوم مسا «ىأ» .4 برأ مهيأ » :ىلاعت هلوقو
 (صخأ) نوغتبي «ميركلا ىنآرقلا جسنلا ىلع تايتفا ريغ نم اذه ىلع ىنعملاو

 هّللا ةدابع نوديريو اهنوبلطيو ةعاطلا نوغتبي نيذلا ءالؤه نأ ىأ .«برقأ مه نيذلا

 . هللا ىلإ برقألا مه هدحو

 نوكت فيكف اهنوجريو «ةعاطلا هيلإ نوغتبي راهطألا نوبرقملا كتلوأ ناك اذإف

 .ردجأ وأ ىلوأ كلذب مهنأ مهنودبعي نم لاح

 ىلع # نوجري 8 تفطع «.ةفطاع واولا #«هباذع نوفاخيو هتمحر نوجري

 هيلإ نيفلدزم نوغتبيو «هدحو هّللا نوعدي نيبرقملا دابعلا ككتلوأ نأ ىأ , 4 نوغتبي

 وه هنأل «هباذع نوفاخيو «ميحرلا روفغلا وه هنأل هللا ةمحر نوجريو «تاعاطلاب

 «فاخي نأ رذحي نأ هنأش نم ناك 4 اروُدَحُم ناك كبر باع نإ :رابجلا مقتتملا

 نم ء ءايقتألا نمو «باذعلا فاخيو ةمحرلا وجري نأ ةيدوبعلاو ةيبوبرلا ماقم نإو

 ىف امهالكو ءءاجرلا ىلع فونخلا بلغي نم مهنمو «باذعلا ىلع ءاجرلا بلغي

 .ىلاعت هلل ةدابعلا تاماقم ىلعأ ىفو هللا ةعاط

 هللا اودبعي نأ ىلوأ مث نيكرشملاب ىلوأف .ءمهنودبعي نم نأش كلذ ناك اذإو

 .ائيش هب نوكرشي ال هدحو

 نيضام لا ىف ةربعلا

 :ىلاعت هللا لاق

 0 رس سه هروب 00 : 0 2

 ٍةَسسِيقْلاِ وب لاه وكلهم اَلِإَوِس ةنمنإو

 ريم له هل رع را 000 هالو ع

 عي اروطسم يتكلف كلذ نك اديِدَساباَدَعاَمَوبَّذَعَمْوَ
3 

-_- 0 
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0 

 تلال اَمَواه اومَلُظَف ةرصبم ةقاتلأ ومَا ظ
 رر م فلي هم 2

 ام ا رن كلا وملاعب يرحل
 ةئوعلملا فاو كتلك جس لَ اَنلَعَج 771 مهر هر أ ري رس تح رس
 2 ايي انديفطالِإْه ُديَرِإَمَف فو وناءَرَفْلا ف

 َناَك اديدَش اَباَذَع اهوُبَدَعم وأ ةَمايقلا موي لبق اهوكلهم نحن لإ ةيرق نم نإو
 . 4 62 اروطسُم باتكلا يف كلذ

 ثعبي ىتلا ةميظعلا ةنيدملا :ةيرقلاو «ىفنلا قارغتسال (نم»و «ةيفان انه (نإ)

 امنإ «ةمايقلا موي ىف باذعلا وأ «ةمايقلا موي لبق كالهلا ىف رصحلاو «ءايبنألا اهيف

 ايندلا ىف مهثاثتجا وه كالهلاو «نييبنلاب نورفكي نيذلا اهلهأ ملاظلا ةيرقلا ىف وه

 امك «ةيتاع رصرص حيرب وأ ءطول موقب لعف امك اهلفاس اهيلاع لعجت فوسخب

 ىه هذه .ءالؤه ريغو «هئلمو نوعرف موقب لعف امك قرغلاب وأ ءدومثو داعب لعف
 ةلاحلا .ةمايقلا موي لبق نوكي كلذو ء«ربادلا عطقو لاصئتسالا اهيف نوكي ىتلا لاحلا

 نوكلهي ال كئلوأو «مثآملا نوبكتريو نودسفيو نوصعي ايندلا ىف اوكرتي نأ ةيناثلا

 باَتكْلا يف كلذ َناَك» ءاديدش اباذع ةرخآلا ىف نوبذعي نكلو ءايندلا ىف
 .هدابع نيب هب ىضقي ام هيف لجسي ىذلا ظوفحملا حوللا وه باتكلاو 4 اروُطَسَم

 ةدلاحخ ةوعدلا تناك اذإ هنإف «هريدقتو ىلاعت هللا ةمكحل عيونتلا اذه نإو

 مهيفو «نيليلق اوسيلو «نيعئاطلا مهيف نأل مهب ىنأتسا كلك انيبن ةوعد ىهو «ةيقاب

 ةمركعك نيدهاجم اوناك نم دلك ىبنلا اد صاع نيذلا ةيرذ ىفو «ىغبو ىغط نم
 ءروهشم عاب داهجلا ىف مهل ناك نمم مهريغو «ديلولا نب , دلاخكو «لهج ىبأ نبا

 4 اهوبذعم وأإ» ٠ ,مهلاح عونت اهيف (اهوبذعم) وأ « اًهوكلهم نحن الإ » :هلوقو

 نمو ةمايقلا موي لبق اوكلهأ نم مهنم ناكف «عيمج ةعنام ال ءولخ ةعنام (وأل)و

 «ضرألا نم اهعلتقي فصاعب هللا اهكلهي مل ّةْكلَك دمحم ىبنلا ةمأو ءاهدعب اوبذع

 .ةرخآلا باذع اولانيل ةةصعلا كلهأ نكلو
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 كلللمااللااللللاااا10اللا لل دل

 لعجي نأ ٌلَك ىبنلا ةكم لهأ لأس :لاق سابع نبا نع دمحأ مامإلا ىور

 ىذلا لعفن نأ تللامإ تئش نإف ءاولاق ىذلا تعمس دق هيلإ ىحوأف ءابهذ افصلا مهل

 نأ تئش نإو .ةرطانم ةيالا لوزن دعب سي هن «باذعلا لزن اونمؤي مل نإف ءاولاق

 .237(مهب نأتسا بر ايا :لاق ءمهب تينأتسا كموقب ىنأتست

 هنأ ىأ ,4 اروطسم باتكلا يف كلذ َناَك ف :هلوقب ةيآلا هناحبس هللا متخ دقو

 اوناك نيكرشملا نأ اذه نم نيبت دقل «لبق نم انرشأ امك ظوفحملا حوللا ىف لجسم
 صربألاو همكألا ءاربإو ىتوملا ءايحإك نيقباسلا نييبنلا تاياك ةيسح تايآ نوبلطي

 هذه لزنأ هنأب ىلاعت هللا مهباجأ دقو ءاضيأ روبقلا نم ىتوملا جارخإكو «ىسيعل

 ىهو «ىربكلا ةزجعملا ءاقب ىقبت ال تايآلا هذه نإو ءاونمؤي مل كلذ عمو «تايآلا

 :ىلاعت لاق اذلو «قح لك ديؤتو «لطاب لك بلاغت تلاز ام ىتلا ميركلا نآرقلا

 ةرصبم ةَقاَنلا دوُمَن انيتآو نولوألا اهب بدك نأ الإ تايآلاب لسْرُت نأ انعم امو 9

 . 4 23 اًقيِوْخَت الإ تايآلاب لسن امو اهب اومَلَظَ

 دحأ امو همزال ديرأو ؛موزلملا قلطأف «عنمل مزال وهو ءكرتلا وه انه عنملا

 وهو  ملعي هنأ وهو ءهردق رمأو ءاهدارأ ةمكحل ءكرت وه ىنأ ةيربلا بر عنامب

 نآلو ءمهقبس نم اهب نمؤي ال امك اهب نونمؤي ال ةيسحلا تايآلا نأ بويغلا مالع

 دعب ىضقني رصرص حير وأ فسخ وأ ءءامسلا نم بصاحك «ءةيسحلا تايآلا

 ىسومو ىسيع تازجعم لجس نآرقلا نأ ولو «رابخألا نم اربخخ نوكيو «هتعاس

 . فيرحت ريغ نم ارتاوتم املع دحأ اهب ملع ام ميه اربإو حونو

 لوعفملا ىف اهدعب امو «نأ» نم كبسنم ردصم 4 لِسرُن نأ إل :ىلاعت هلوقو

 «نأ»و «مهيلإ تلزن نيذلا مهو 4 نولوألا اهب بدك نأ الإ ) :ىلاعت هلوقو «عنملل

 هب ديرأ عنملا نأ تملع دقو «عئملل لعافلا عضوم ىف كبسنم ردصم ىف اهدعب امو

 بر اهدارأ ىتلا ةمكحلا نأ ىلإ ةراشإلل ؛عنمي نم دجوي الو عنملاب ربع امنإو كرتلا

 امهنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع دنسم ةيادب -مشاه ىنب دنسم :سابع نبا نع دمحأ ةياور هذه )١(

0717 
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 0 للا
 ا ب

 هلوقك «ةيلعلا هتاذ عنم ىذلا وه ىلاعت هللاف «عنمت ىتلا ىه تايآلا نم نيملاعلا

 . [مورلا] 4 690 نينمؤملا رصن انيلع اًقح ناكو ... :  ىلاعت

 «مهضرأ ىف تناك دقو ءاهب نوملعي برعلا ناك ةيآ ىلاعت هللا ركذ دقو

 ةيداه ةنيبم ىأ 4 ةرصبم َةَقاَنلا : دومت انيتآو :ىلاعت لاقف «مهراد نم ابيرقو

 دومُن انيَتآو » : ىلاعت لاقو « هوبنجن هورصبأ نأ دعب مهنكلو «قحلا اهب اورصييل

 ركذ نكلو هل ةجح حلاصل اهانآ هنأ عم ءدومثل اهاتآ هناحبس هنأ ىأ 4 ةقاثلا

 مه مهنآل ؛ مهيلع ةجح مهيف تلزن اهنألو اهب اولضو اورفك دقو مهل ءاتيإلا

 ىنعملا نوكيف ٠ ءرفكلا ىنعم ملظلا نمضت وأ ءاهيبس ىأ :4اَهب اوُملطق

 لسرن امو :لوقيو «هيلإ مهيدهت ال اونعذي ملو ءاوقدصي ملو ءاهب اورفكف

 اوملعيل الإ ءافيوخت الإ | تايآلاب نيديؤم لسرلا لصرن ام ىأ . « افيرخت ألإ تابآلاب

 .ىلاعت هللا باذع نم ةفوخملا ةرذنملا ةلاسرلا

 :لاقف ةنتف تناكو ّديِلَكَي ىبنلا اهب ءاج ةيسح تايآ ىف ىلاعت لوقيو

 سائل ةئتف الإ كانيرَأ يتلا ايؤرلا انلعَج امو ساّئلاب طاَحأ َكّبَو ّنِإ كل اَنلُق ذِإَو 5

 . © 9 اريبك اناّيفط الإ مهديزي اَمَف مهفوَخنو نآرقلا ىف ةنوعلملا ةرجّشلاو

 كبر نإ :انلق ىذلا تقولا ركذا ىأ ««ركذا» هليوأت فوذحمب ةقلعتم (ذإ»

 داري ال ماعلاف «.رهاظلا وهو «اعيمج سانلا مهب ديري نأ امإ سانلا 4 ساّلاب طاحأ

 وأ ملعلا ةطاحإلا ىنعمو «صوصخملا ىلع لدت ةنيرقب الإ مهلمشي نم ضعب هب

 4 69 امّلع ءيش لُكب طاخأ .. . # :ىلاعت هلوق ملعلا نمف «كالهإلا وأ ةردقلا

 مُهْنَأ اوُنَظَو .. . # لثم كالهإلاو ءههتضبق ىف ءىش لك نأ ىأ ةردقلاو «[قالطلا]

 .كالهلل اوضرعت ىأ «[سنوي] 4 659 ... مهب طيحأ

 هللا ةضبق ىف مهنأو ءمهب طيحأ دق سانلا نأ ىحوب كانملعأ انإ ىنعملاو

 ىلاعتو هناحبس هنإف «فئاخ ريغ كتوعد غلبف مهنم كمصاع هللاو «ىلاعت



 عا ارسإلا ةروس ريسفت اذ

 00 لل 441
 يي ا

 كبَر نم ِكْيلِإ لزنأ ام ْعَلِب لوسرلا هيأ ايإ» :ىلاعت هلوق ىف امك سانلا نم كمصاع
 . [ةدئاملا] 4 69 . .. ساّنلا نم كمصي هّللاو هتلاسر تب اَمَف لعفت مّل نإو

 هللا غلب دقو «كالهإلا ةطاحإلاو «ةكم لهأ مهنأب سانلا ىرشخمزلا رسفيو

 هذه ىف مهكلهم هنأ هايؤر اهنأب ةيمانملا ايؤرلا رسفيو .مهكلهي نأب ردب موي هيبن
 :كلذ ىف لاق دقو «مهناطلس فعضأ دقف ةدابإلاب مهكلهي مل نإ هنأو «ةوزغلا

 كانرشب ىنعي «شيرقب ىأ 4 سائلاب طاحأ كبر نأ كيلإ انيحوأ اذإ ركذاو»
 4 62 ربدلا َنوُلويو عمجلا مزهيس 8 :هلوق كلذو «مهيلع ةرصنلابو ءردب ةعقوب
 [نارمع لآ] 409 ... ْمنِهَج ىلإ نوُرَشحَتو َنوُبَلعتس اورَقَك َنيِذّلَل لقط ء[رمقلا]
 «هرابخإ ىف هتداع ىلع سانلاب طاحأ لاقف ءدجو ناك دق هنأك هلعجف «كلذ ريغو

 ناك ةَيقاَك ركب ىبأ عم شيرعلا ىف ِهلَي ىبنلاو «ردب موي ناقيرفلا فحازت نيحو
 ضرحي عردلا هيلعو جرخ مث 2”(كدعوو كدهع كلأسأ ىنإ مهللا» :لوقيو وعدي
 . (ردب رابخأ ىف ءاج ام رخآ ىلإ سانلا

 ايؤرلا نأو «ةكم لهأب سانلا رسفي هنأ ىرشخمزلا مامإلا ريسفت ةصالخو

 «ناقرفلا موي ىف ناعمجلا ىقتلا امدنع اهآر ىتلا دلك ىبنلا ايؤر هنأو «ةيمانم ايؤر

 عئاقو نع نوكت ميركلا نآرقلا رابخأ نإو «نيكرشملا ةكوش باهذ كالهلا نأو

 مهاذأ دتشا امدنع كلذب ربحخأ دق دلك ىبنلا ناكو «نآلا تعقو اهنأك لبقتسملا

 .اوبذك مهنأ ىف ةنتفلا تناكو «مهتابثإو

 . هيأر ىرن ال نايبلا ىف ىرشخمزلا مامإلا ماقمل انلالجإ عم نحنو

 .ةبسانملا هذهل رفك ثدحي ملو «ةنتف نوكت ال هنألو «ديعب ليوأت هنأل :الوأ

 ىلع ةنيرق وأ ليلد موقي ىتح .همومع ىلع ماعلا قالطإ لصألا نآل :ايناث

 . صيصختل تلا ةدارإ

 مشاه ىنب دنسم :دمحأو ,(7199) كك ىبنلا عرد ىف ءاج ام -ريسلاو داهجلا :ىراخبلا هاور )١(

 .(؟8ى0)



 ءارسإلا ةروس ريسفت ا
 4 لااا الفلل للا

 از <

 نوكيس امب اريشبت ناك مالكلا نأب كلذ نع باجأ دقو «ةيكم ةيآلا نأ :اثلاث

 ىبرع باتك نآرقلاو «هيلإ ئموت الو «هدعاست ال ظافلألا نإ :لوقنو ءردب موي

 لك ىلع رداق هنأو «هتضبق ىف مهنأو «سانلاب طاحأ هللا نأ ىرن كلذلو

 .ىلاعت هبر ةلاسر ىدؤي ىتح هظفاحو «مهنم هيبن مصاعو « ءىش

 ىف ةيرصبلا ةيؤرلا ىف لمعتست ايؤرلا :ةغللا لهأ لاق ؟ايؤرلا ىه ام نكلو

 ىهو «ةظقيلا ىف ةيرصبلا انه اهب داري نأ حصيو «مونلا ىف ةيمانملا ايؤرلاو «ةظقيلا

 .«ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم اليل هب ىرسأ دقف» ءءارسإلا

 ةشهدلاو بارغتسالا هب بهذ نم ةكم لهأ نم نأل ؛سانلل ةنتف تناك دقو

 ايؤرلا داري نأ حصيو «نيقيلا دعب كشلا لقألا ىلع وأ «ناميإلا دعب ةدرلا دح ىلإ

 انعبتاو انرتخا ام ىلع ىلعآلا الملا ىلإ جورعلاب ناك ام ىهو «حورلاب نوكت ىتلا

 .حلاصلا فلسلا نم ةرثك هيف

 املف «ءىسومو ىسيع تايآك تايآب نوبلاطي اوناك نيكرشملا نأ انه ظحالنو

 ىف مهتءاج املو رمتسم رحس اولاق ءرمقلا قاقشنا ىف مهتءاج املف ءاورفك مهتءاج

 باَذَعْلا اري ئّتح ةيآ لك مهتءاج ولو إف :ىلاعت هللا لوق مهيف قدصف اورفك ءارسإلا
 الو هارت ام اذه «نوهقفي الف مهبولق ىلع عبط مهنأل ؛[سنوي] 4 69 ميلآلا
 «ةيآلا هذه ىف كلذ ىرن ال انك نإو «مالسإلا خيراتب قلعتي ارمأ ركذن نأ نم عنام

 .اهريغ ىف هارن امبرو

 ىنب ىري ناك ٌةكلَ هللا لوسر نأ ىه ايؤرلا هذه امنإ :دعس نب لهس لاق دقل
 ذئموي نم اكحاض عمجتسا امو «كلذل متغاف ةدرقلا وزن هربنم ىلع نوزني ةيمأ

 اكلم مكحلا اوريص دقف «خيراتلا هديؤي كلذ نإو .«!1كلَي هللا لوسر تام ىتح

 ىف ىقهيبلا هاور امك «ةقث وهو «ريبزلا نب هللا دبع نس بعصم ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو ىلعي وبأ هاور )١(

 7731/1 (91155) لامعلا زنك . ركاسع نباو «لئالدلا
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 اللا لللل اال 4

 ١ لا ١
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 نإو» ةيواعم ةعيب نأش ىف ىرصبلا نسحلا لاق دقو «ىروشلا تبهذو ءاضوضع

 . [ءايبنألا] < 059 نيح ىَإ عاَممو مُكَل ةنف ِهَلعَل يرد

 حبقو ءاهقاذم ءوسل كلذو 4نآرقلا يف ةنوعلمْلا ةرجّشلاو :ىلاعت لاق

 درطي امك ةدورطم اهنأ اهنعل ىنعم سيلف «ميحجلا لصأ نم جرخت اهنأو ءاهناكم

 لاقيف ءةمومذم ىه امنإو «ةيلوتسملاو نايصعلاب فصوت ال اهنآأل ؛نولوئسملا ةاصعلا

 ايؤرلا اَلَعَج امو » :ىلاعت هلوق ىلع ةفوطعم ىهو «نوعلم قاذملا حيبقلا ماعطلل

 ىلاعت لاقو مهل ةنتف تناك ايؤرلا نأ امك مهل ةنتف ىهف 4 سائل ةنف لإ كانيرأ يل

 نيملاظلل ةنف اهانلعج اَنِإ < مولا ةرِجَش مأالْرن ريَخ كلذأط : ةنتف اهنأ ىلإ اريشم

 4 ©© نيطاّيَّضلا سوور هّنَأَك اَهُعْلَط 69 ميحجلا لصُأ يف جّرْخَت ٌةرِجش اَهْنِإ د
 .[تافاصلا]

 عازفإو «باهرإ نم اهيف امب اوربتعي نأ لدب مهنأل «مهل ةنتف تناك اهنإو ش

 ةراجحلا لكأت ميحجلا رانو «ميحجلا لصأ ىف جرخت اهنإ :اولاقف ءظافلألاب اونتف

 ىلع اوذخأ مهنآك لوقلا اذه نوددري نينوتفم اوذخأو «راجشألا اهيف تبنت فيكف

 قحلا ىلإ هجتي ال لاضلاو «مهل ةنتف ىرخألا ىه تناكف ءافلتخم ارمأ نآرقلا

 . ميقتسم طارص ىلإ هاجتا ريغ نم جراعملا ىف هب جرعتي وهف ءاميقتسم اهاجتا

 اولاق» :لاقف ءءايشألا عئابط ىف قرحت ال امبر رانلا نأ ىرشخمزلا ركذ دقو

 هّللا ردق امو ءرجشلا اهيف تبني لوقي مث ةراجحلا لكأت ميحجلا نأ معزي ادمحم نإ

 رانلا هلكأت ل سنج نم ةرجشلا هللا لعجي نأ اوركنأو «كلذ لاق نم هردق قح

 ىف تحرط تخسنتا اذإ ليدانم هنم ذدختت كرتلا دالبب ةبيود وهو «لدنمسلا ربو اذهف

 ءرمجلا علتبت ةماعنلا ىرتو «رانلا هيف لمعت ال الاس ىقبيو خسولا بهذيف ءرانلا

 قلخ هنأ كلذ نم برقأ مث ءاهرضت الف رانلا ءامحإب رمجلاك رمحملا ديدحلا عطقو

 .«اهقرحت الف اران ةرجش لك ىف

 «دهاشملا عقاولاب ميحجلاب اهلصأ تبني رجش دوجو ىرشخمزلا برق دقو
 ءرادقمب هدنع ءىش لكو «نوكرشملا روصتي ام قوف ىلاعت هللا ةردق نأ ررقت نكلو



 ١ عا ارسإلا ةروس ريسفت ااه

 ظ م لالا
 ا رحل

 ةنوعلملا ةرجشلا نع لاق اذلو ءضيقنلا ىلع اهنوذختي ةياغل ركذي رمأ لكو
 ىلع مكهتلاو ءازهتسمالاو ةيرخسلا هذهب 4 اريبش انايفط لإ مهدبزي امف مهفوَْنو
 ظ .ناميإلا لهأ

 ةيناسنإلا ةماركلاو سيلبإ
 :ىلاعت هللا لاق

 رس حج مسالا 8 مسسرولا س سس رس رس الار ل د ج

 0 ُُ سيلبإ !اودجسف مدلل اودجسا ةكحجلملإ انه ذِإَو
5 

 هب ادله َكَنيِءَرَأ لاق ايزل انيط َتَشَلَح َنَمِلدَجسْاَء لَ
 7 20000 رم آ

 آل ٍةميِمْلا م وي لإ َنتر رح نيل َعإَع بم
 م

 مرح م

 هم
 ب جريح ماس حرص تب ل م

 َتكَدُوْن َكَعِبَي نَمَف ُبَهدأَلاَ ب اليقالِإ رهتيرذ

 تعطتس سأ نم رِزْفَتَسَأَو ْ اروُفوَم ءاَرجْرهو اج مَئَهَج
 2 مك

 ٌرهمِراَسَو كللجر و كل موي َبَِْأَو ٌكَتوَصِيِم تم

 إطلاع لوألا لاومدْلاف
 و ةطْلُس رهن 1ع كاسب ىو يل اورُع أ »

 هت آ

 ي) اليكَو كبَر
 - ةوملا

 ةوادع لصأ نأ ىلإ هبنو «نيوكتلاو قلخلا لصأ ىلإ ىلاعتو هناحيبس هبث

بإ مرح ميركت نم ىلاعت هللا هاتأ ام ىلع مدآ دسحي هنأ وه مدآل سيلبإ
 هتيرذو سيل

 « ىصاعملاب ءارغإلاب اهيف (1) رضفي نأ لواحو «ةماركلا هذهل ءادعلا مدآ بصانف « هنم

 ناك نمف ناعمتجي ال ناضيقن ةيصعملاو ةماركلا نأ ةرطفلا ىضتقمب هنأ مهف كلذبو

 .حاحصلا .ةقرفتلاب رسكلا :ضفلا )١(



 عا ارسإلا ةروس ريسفت ا

 1 للملا 0
 1 ل سل

 نإف ءايغاط اسرطغتم سانلا نيب ب رهظ نإو هل ةمارك ال ىصاعملا ىف شحفتي ايصاع

 ترفاوت قحلا ناطلسلا عم ناك نإف «قحلا ىه امنإ «ناطلسلا ىه تسيل ةماركلا

 ىف نيكرشملا نأ ىلإ ريشي اذهو ءسرطغتملا نيهملا وهف اهنم الخ نإو «ةماركلا

 . ةيلهاجلا ةيهجنعلا مهيلع تبلغو اوبصعت نإو «مهل ةمارك ال مهكارشإ
 . 4 سيلبإ الإ اودَجَسَف مدآل اودجسا ةكئالملل اَنْلُق ذِإو » : ىلاعت لاق اذلو

 مهنأ هللا نيبيف ناطيشلا نوعيطيو نوسرطغتي مهنإ ذإ «مالكلا لصول 'واولا»

 مهسوءرب نولزنيو «ىلاعت هللا مهمرك ىذلا ميركتلاب نوبهذي هنوعيطي ذإ
 هرمأ ىلاعت هللا ركذيو .فوذحمب ةقلعتم اذإ)و .مدآ مهيبأ ةمارك ىلإ «مهماسجأو

 هتاذب ىلاعت هللاو «مدآ زكرمل انايب ةيلعلا هتاذ ىلإ رمألا افيضم دوجسلاب ةكئالملل

 نيبطاخملا مومع ىف لخدي ناك سيلبإ نإو «دوجسلاب ةكئالملا ىلإ رمألا هجو ةيلعلا

 ةيآ ىف نجلا نم هنأب حرص امك .نجلا نم ناك مأ ةكئالملا نم ناكأ رمألا اذهب

 # 2 ... هّبر رمُأ نع قسفف نجلا نم ناك سيلبإ الإ ... :لاق ذإ ءىرحخأ

 ءاهتاذل ةمركم ةيمدآلا نأكف «ةيمدآلا فصوب مدآل ناك دوجسلاو ء[فهكلا]

 نيدجاس اورخو ءاوعاطأ ىأ 4 سيلبإ الإ اودَجَسَف «ةيصعملا نم اهيرتعت ةئاهملاو
 ولع ريغ نم ايلاعتم ادرمتم لاقو «هبر رمأ نع قسفو «درمت دقف «سيلبإ الإ

 عوقولا راكنإ ىنعمب ىراكنإ انه ماهفتسالا 4 اًنيط َتَقَلَح نمل دجسأأ » هعابتأ نأشك

 :ىرخأ ةيآ ىف هناح بس لاق امك «هبر ىلع اضرتعم .دجسأ ال :ىأ «ىفنلا ىأ

 ْش سل دْجْسَأ> :هلوقو «[ص] 4650 نيط نم فلو ٍراَن نم يسفلح نم ريخ انأ لاق »
 لاح هنأ ىلع (انيط) ةملكب ىتأ هنكلو «نيط نم هتقلخ نمل ىأ ,4 انيط َتْقَلَخ
 تقو ىلإ هنأكو فاوس هللا نأ ركني هنأ ىأ «نيط نم هتقلخ نمل دجسأأ :ىأ

 .رابكتسالا رهاظم نم اذه ناكو «لاحلا هذه ىلإ ىتح انيط ناك دوجسلا

 :لاق ءدسحلا كلذ ببسو ءدسحلا هيلإ عفد ىذلا رشلا ةين نيب دقو

 ضعب لوقيو «باطخلا ديكأتل فاكلا 4 يلع تمرك يذلا اذه كتيأرأ

 عضوم ىف نوكت نأ نم عنام ال هنأ ىرأو «بارعإلا نم اهل لحم ال «نييوغللا |



 ش عا ارسإلا 5 :روبندد ريبسفت /

 م4 لملم

 «ىلع تمرك ىذلا اذهأ ىنربخأ مالكلا ىنعمو «ماهفتسالل ةزمهلاو «ىأرل لوعفملا

 تمرك ىذلا اذه ام لوقي هنأك هيلع رابكتسالاو «مدآل ريغصتلا ىنعم اذه ىفو

 :سيلبإ لوقيو «ىنود ميركتلا قحتسي ال هنأو «ىلع هل الضفم هتمرك ىأ «ىلع
 «نيط نم وه نم مركأ هلعجي ران نم هنوك نأ مهوت امك «ميركتلاب ريدجلا انأ

 ران نم كلعج ىذلا وه مزاجلا رمآلا كلذب رمأ ىذلا نآل ؛رورغلا طرف نم كلذو

 ءالطاب اذه هسايق ناكو «لطابلاب هئثالعتساو «هليفغت نم كلذو .نيط نم هلعجو

 .سيلبإ سايقب هنالطب ىلع سايقلا ةافن لدتساو

 موي ىلإ نترَخَأ نعل © :ةلاهج نع هبر ايدحتمو « هتيرذو مدآ ادعوتم لوقي مث

 هتلخدو ءمسقلا باوج نكتتحألو ءمسقلل ماللا 4ًاليلق لإ رد َنَكَسحأل مايل
 مهَيِوْغَألَو .. . #9 :ىرخأ ةيآ ىف هلوقك .كلذ دكؤي وهو «ةليقثلا ديكوتلا نون
 نم «لاصئتسالا :كانتحالاو ء[رجحلا] 4 6 نيصّلخملا مهنم كدابع الإ 9 َنيِعمَجأ
 ىأ نيتاش كنتحا لجرلا :كلوقكو ءائيش هنم قبي مل اذإ عرزلا دارجلا كنتحا

 «لبحلا وأ نسرلا اهمف ىف تعضو سرفلا تكنتحا نم نوكي نأ حصيو ءامهلكأ

 ىتح ءاوغإلاو ءارغدلا مهلصأتسا ىنعملا نوكي ذإ «ناحلصي ناينعملاو «هنم اهرجي

 :لاقف هتيرذ نم ىلثتسا دقو ءاعبت هل مهلعجيو ؛هتباد لجرلا رجي امك مهرجي

 4 و يمال وم كداعأل) :هلوقك وهو ءاليلق اددع الإ ىأ ,4اليلق الإ »

 هللا دابع نم نوصلخملا نوكي عامتجابو ءاليلق الإ :لاق ةيآلا هذه ىفو ء[رجحلا]

 . اليلق اددع

 هعابتأ نوكي نأ ديريو «كلذ لعفي نأ مزتعا هنإ :لوقن «؟كلذ ملع فيكو

 لاق ذإو » : مهل ىلاعت هللا لاق امدنع ةكئالملا نأ كلذ ىف هعمطأو ءاريبك اددع

 ءامدلا كفسيو اهيف دسفي نم اهيف لَمْ اوف ةفيلَخ ٍضرألا يف لعاج يّنإ ةكئالملل كلب

 لبق نم ىتؤي هنأ كردأ هنألو ء[ةرقبلا] 4 © .. كَل سّدقُنو كدمحب حبس نحتو

 لاق امك « كسمتسي ال عادخنالل الباق نوكي ثيحب رع ىتوأ هنأو وهو هتوهش

 . [هط] 4 012 امزع هَل دجن مّلَو .. .  :مدآ ىف ىلاعت هللا
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 :هلوقب هلاق ام ىلع سيلبإ هناحبس هللا باجأ دقلو

 . 4 69 اروفوم ءازج مكؤازج منهج ّنِإَف مهنم كعبت نمف بهذا لاق
 «ةدارإو ارايتخا مهل نإف هيلع مزتعم تنأ اميف ضما انه اهانعم #« بهذا

 كعبت نمف : ىلاعت لاق اذلو ءاهنوغتبيو ءاهنوديري ةدارإب الإ مهنم نكمتسن الف

 تلواحو «تيرغأو تبهذ نإ ىنعملاو «ردقم طرش نع حاصفإلل انه ءافلاو 4 مهنم

 ءازج مكؤازج منهج َّدِإَف ظ :هيلإ هوعدت ام ىلإ كعبت نمف مهسوفن ىلع ة ةرطيسلا

 اعمج مترص دق مهو تنأف «كئارغإل ابيجتسم اراتخم كعبتي نمف 4 اروُقَوُم

 اوراص اعيمج مهنأ رابتعاب اعيمج مهبطاخ اذلو «دحاو مهؤازجو كؤازج ءادحاو

 «عبتلاب مهلو «ءادتبا هل باطخلا نأل ؛عمجلاب باطخلا ناكو ءادحاو اعمج

 ال قافوو ةلماك ىمصهو ءاوءاسأ ام ردق ىلع لماك ىأ روفوم ءازج اهنأب تفصوو

 ةروس ىف ىلاعت هلوق ىف ىرخأ ةيآ ىف مهئازج فصو ىف لاق دقو ءاومرجأ

 ءزج مهنم باب لكل باوبأ ةَعَبس اَهَل © َنيِعَمْجَأ مهدعومل منهج نِإو :رجحلا

 . [رجحلا] © (69 موسقُم

 ةيرذ نم هءاوغإ عيطتسي نم ءاوغإل قلخ هنأو ءودع ضعبل مهضعب ءاعيمج اهنم

 :ىلاعت لاق اذلو مدآ

 مُهكِراشَو كلجرو كلْيَخب مِهلَع بلجأو كتوصب مُهنم تفطَتسا مز زفتْسار ل
 . 4 69 ارورغ َّألِإ ناَطِيشلا مهدعي امو مهدعو دالوألاو لاومألا يف

 حص ىأ © مهيلع بلجأو « ىصاعملا ىلإ ةوعدلا ىف هب رهاجو « ىعادلا كتوصل

 نونوكي نم بلج أو كتدع دعأف «لاتقلل شيحلا ىعدي امك حايصو ةبلجب ب مهيلع

 عماج مسا © كلجرو ظ «ةلايخ نم كنورصاني نيذلاب 4 كليخب » كل ةبلج ىف 7 7 7, 03 ك٠ .٠ 1 7 ًَّف 0 3 ًّ ُة
 ةلاضلا ةيواغلا هتوعد ىف ناطيشلا لاح هيبشت وهو «هيبشت مالكلا ىفو «لجارل
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 نوكيو «عابتألاو راصنألا زفتسي رارشألا نم شيج لاحب ءاوغإلاو رشلل دعتسملاو
 ىلع ةراغالل دعتسم داسف شيج لاح هبشت لاحلا هذهف «نيلجارو ةلاّيخ نم ةبلج
 ىتلا لاومألا ىف 4 دالوألاو لاومألا يف مهكراشو )» :ىلاعت هللا رمأ ىف ءاجو «ريخلا

 ريغ نم اضيأ نوئيجي نيذلا دالوألا ىفو «لالحلا ريغ نمو ؛تحسلاب اهنوبستكي
 تلثم» :هصن ام زازفتسالا اذهو ةبلجلا هذه ىف ىرشخمزلا لاقو ؛لالح قيرط
 مهزفتسي اتوص مهب تّوصو موق ىلع عقوأ راوغمب هيوغي نم ىلع هطلست ىف هلاح
 ىتح ةلاجرو ةلايخ نم دنجب مهيلع بلجأو «مهزكارم نم مهقلقيو «مهنكامأ نم
 ءرشلا رصانع مهيلع بلغ وأ ء«رصانع نم مهيف ام لك لازأ ىتح ىأ «مهلصأتسا

 لكف دالوألاو لاومألا ىف ةكراشملا امأو» :لاقف «لاومألا ىف ةكراشملا نع ملكت مث
 ىف قافنإلاو ةبئاسلاو ةريحبلاو «ةمرحملا بساكملاو ابرلاك ءاهيلع مهلمحي ةيصعم

 ىوعدو «مارحلا ببسلاب دالوآلا ىلإ لصوتلاو.ةاكزلا عنمو «فارسإلاو «قوسفلا
 ش .(ببس ريغب دلو

 ال اهيلع باذعلاو ءاهمثإ ىف مهكراشي هنأ لاومألا ىف ةكراشملا هذه ىنعمو

 مهكراشيو «مهيوغي وهف «ءاوغإلا الإ مهنم ديري ال هنإ ءذخألاب اهيف مهكراشي هنأ
 .ءاوغإلا مثآم لك ىف

 مهل عفشت ىتلا هللا ريغ ىرخألا تادوبعملا نم ةلطابلا ديعاوملا 4 مهدعو
 مهل ةمايقلا موي مه باسنألا ىوذ نأو «مهنع عنمتو هللا دنع - مهداقتعا ىف -

 .ءىش لك ىه ايندلا ةايحلا نأ اضيأ مهل ركذاو ءايندلا ىف مهل ىه امك «ةلزنملا
 .ءازج اهيف نوكي الو «مهعدخت ارومأ الإ ىأ ,4 ارورغ الإ ناطيشلا مهدعي امو »

 ريغ نوروصتيف ةبذاكلا ماهوألا مهيف دلوي ناطيشلا نإو «ماهوأ ىف ماهوأ ىه لب
 .رورغب نولدي كلذبو ءاعقاو عقاولا

 دابع امأ «مهاوغأ ثيح ناطيشلل اعابتأ اونوكي نأب اوضر نيذلا مه ءالؤه

 هللا لاقو «هتياوغ نم اوصلخت دقو «ناطلس مهيلع ناطيشلل سيلف نوصلخملا هللا

 : مهيف ىلاعت

 . 4 و الكر كرب فكر اطلس مهل كل سل يدابعأنإ)
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 :لاق دقو «نيصلخملا هللا دابع ءاوغإ عيطتسي ال هنأب ناطيشلا سحأ

 لاقو ء[رجحلا] 40 َنيصَلْخُمْلا مهنم كَداَبع لإ ©9 َنيِعَمْجَأ مُهَئيِوْغَألو. .. »
 هيف 4 يدابع ب مهنع ريبعتلا ىفو 4 ناَطلس مِهيَلَع كل سيل يدابع نإ » : ىلاعت
 :ناتراشإ

 رورغ اومواق مهنأل ؟ىلاعت هللا ىلإ باستنالا فرش مهل نأ :ىلوألا ةراشإلا

 ناك نإو «هدابع مهنأب هللا مهصتخي نأب نيريدج اوناكف «هءاوغإو هعادخو ناطيشلا

 انه صاصتخالا نكل «هللا دابع ىصاعلاو عئاطلاف «مهقلخ هنأل ادابع عيمجلا

 كلذلو «مهدابعك مهف «ناطيشلا عابتأ نيرخآلا نأب ةراشإلا :ةيناثلا ةراشإلا

 . .توغاطلا ةدبعو ناطيشلا ةدبع مهنع لاقي

 اونصحت مهنأل ؛طلست ىأ 24 ناطْلس مهيلع كل سيل :هناحبس لوقيو

 ىدهب ءادتهالاو «ىلاعت هللا تاظعب ظاعتالاو «ىوقلا مزعلاو ةدارإلاو ةميزعلاب

 مهيفكيو «هيلع نولكوتي اليكو كبر ىفك ىأ ,4اليكو كّبرب ئفكو 9 :هلسر
 قيرط اوضتراو ىقثولا ةورعلاب اوكسمتسا مهنأل ؛مهنع هءاوغإ دريو ناطيشلا رورغ

 .اقيرط ريخلا

 همعنو ىلاعت هللا تايآ دوجولا ىف

 :ىلاعت هللا لاق

 210 و 52 رس و

 تىلذلا مكحل ىجزي ىلا مكبر
 اس حر ماس حت .٠

 هل امسح مُكَي تهت وِاَضَم نمبر حبلا

 كنود إووْعَدَيَنَمَّلَص رحل رص محَسَصاَذِإَو
 ءمار رمراثو ومو للحم و١ رس ع و م

 َفسُحيَنَأ شنِمافَأ يي ارو كنف اناكَو مضرعأ بلاك



 عا ارسولا ّه روس ريسفت اهب

 0 الالاف شسطسط كم ممخمخمممخخ كلاما اللا لل اللا كالاتل( نطل اللا! ةطكل ل ]كلتا االا الامل كاكا تلا لالالا خلل الزلل انااا غ1 للاخ الان الاكل اةلاللل اانا نا ااذأأ

 ترس

 رس ه وح ب كدر وع 0 مص رس ل

 0 0 بنز ب ل اود ال مثابصاح اراب اج“

 ٌلِسٌررِو ىرخ أها همك د يعي دشن

 أود حيال ترفكاسي مك رق عيكس د

 تايرجم ىفو ءانسفنأ تاذ ىفو انلوح اميف انطوحت تانيبلا هللا تايآ هذه

 نبا نع ىورو «ىلاعتو هناحبس هللا نم ريكذت ىهو .ظقيتسن الف انظقوت انرومأ

 . «هوبتعأف مكبتعتسي نإ هّللا دابعاي» :لاقف «ةفوكلا تفج هنأ دوعسم

 - مكبر # :هناحبس لاقف نوحشملا كلفلا ىف سانلا ىلع هتمعن ىلاعت هللا ركذ
 «هؤارجإو هقوس كلفلا ءاجزإو 4 هلْضَف نم اوغتبمل رحبلا يف كلفلا مُكَل يجزي يذلا

 قدولا ىرتق اماكر هلعجي مث هيب فلي مث اباحس يجري هللا نأ رت ملأ ) :ىلاعت لاق امك

 نع هفرصيو ءاشي نم هب بيصيف درب نم اهيف لابج نم ءاَمّسلا نم لِي هلالخ نم جرخُي
 .[رونلا] # 5 (<9 ٍراصْبألاب بهذي هقرب انس داكي ءاشي نم

 ىف اهيرجي ىذلا وهو ءاهلامحأو ةنيفسلا قوسي هللا نأ نمضتت ىجزي ةملكف

 اهزهت ىتلا حايرلا طسو ىف اهيلع ظيفح هناحبس وهو «ةمطالتملا جاومآلا طسو

 ىلع ريست اهنأك نوكت ىتح طبهتو «لابجلاك نوكت ىتح ولعت ىتلا جاومألاو ءازه

 ضرأألا طاسب

 كلفلا هنأب كلفلا ىلاعتو هناحبس فصيو 4 هلضَف نم اوغتبتل 9 :ىلاعت لاقو

 ىلإ ميلقإ وأ ءدلب ىلإ دلب نم اهلقنت ىتلا عئاضبلاو ةعتمألاب ءولمملا ىأ ءنوحشملا
 . ميلقإ

 لكف «لبقتسملا ىف نوكي امع هرابحخإ ىف «ميركلا نآرقلل ةزجعم ركذن انهو
 نطاب ىف لفاوقلاب ريست تناك برعلا دالب ىف رجانملا نأ ملعي خيراتلاب ملم
 ىري ناك نم برعلا نم ردنيو «ءارحصلا ةنيفس لمجلا :لثملا ناك ىتح .ءارحصلا
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 رلقإ نم عئاضبلا لقنل قيرطلا ىه نوكتس .كلفلا نأب بنت نآرقلا نكلو ءرحبلا
 هداصتقا رادقم نوكي دلبلا نأ ىرن نآلاو ءاهاصقأ ىلإ ضرألا ىصقأ نم «ميلقإل

 .هيلإ رحبلا بابع رخمتو «هيسارمب رمت ىتلا تآشنملا رادقمو «هلحاوس رادقمل اعبت

 «تاشنملا ىراوجلاو رحبلا فصو نم تلخ نآرقلا نم ةروس دجت داكت الو

 بجعف - انآرق نكت مل نإو - نآرقلا مجارت ضعب ىلع ةراحبلا ضعب علطا دقلو

 .نمآف ءرحبلا بكري مل ةِْكَك ادمحم نأ ملع امدنع

 ءهلضف ضعب نيديرم نيغتبم اوبلطتل ىأ .4 هلضف نم اوغَتبتل 9 : ىلاعت هلوقو

 نم دحاو ببس وه امنإ «نئافسلاب ىغتبي ىذلا لضفلا نأل ؛ضيعبتلل انه نمو

 ىذ لمع راصمألا نيب عئاضبلا لقنو ءراجتالا وهو «لالحلا بسكلا بابسأ

 نم نداعملا جارختسا كانهو «ةعارزلا كانهف «هريغ هلل ريثك لضف كانهو ءراطخأ

 هللا ةمحر نم كنئلوأ لكف «راحبلا نطاب نم رهاوجلاو ئلآللاو «ضرألا نطاب

 دوعي ريمضلا 4 اميحر مكب َناَك ُهّنِإ ل :همعنو هتاملك تلاعت هلوقب ةيآلا متحخ اذلو

 مدقو ءرارمتسالا ىلع ةلاد 4« ناك إو لوقلا هب ردص ىذلا « مكبر» ىلإ

 ءمهب ةمحرلابو ماعنإلاب مامتهاللو «هقلخب ةيانعلا لامكل # اميحر ىلع 4 مكب »

 ريثكو ؛هدابع نيب نم روكشلا ليلق نكلو ءاهب رومغم همعنب طوحم ناسنإلاف
 .روفكلا

 هببسي رض لك نم اهيبكار ظفحي ب راحبلا ىف نئافسلا ىرجي امك هللا نإو

 :ىلاعت لاق اذلو ءهب نوكي ال وأ راحبلا بوكر

 متضرعأ بلا ىَلِإ مكاَجَ اَملف ُهاَيِإ الإ نوُعْدَت نَم ّلْض رَحْبْلا يف ف رضلا مكسم اًذإَو »

 4 69 اروُقَك ُناسنإلا َناَكَ

 «بارطضا وأ فوخ وأ ضرم نم همسج ىف ناسنإلا بيصي ام وه رضلا

 «ةيعارشلا بكارملاب هيف ريسلا ناك امدنع اصوصخو «ةريثك رحبلا لاوهأ نإو

 انايحأ اهولعو جاومأللا مطالت اهنمو ءرحبلا راود اهنمف «ةمئاق لاوهألا لازت الو
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 ىف نوكي هنإف ؛هلهأ نع اعطقنم نوكي ثيح ضرملا اهنمو ءلابجلاك ريصت ىتح
 ركذي لهف «هنوثيغيف مهثيغتسي نمت دحأ هب ملعي ال سانلا نع اعطقنم لاحلا هذه

 باغ ئأ .4ُهاَّيإ الإ نوعدت نم لض 8 :هناحبس لاق هنود نم اهوعدي ىتلا ناثوألا

 الو عفنت ال راجحأ اهنأ ىهو اهتقيقح مكل تدبو ةهلآ اهنوعدت نف مكرطاوخ نع

 ةقيقحلا هذه نوكردت ال مكلعلو «ثاغتست الو ثيغت الو رصبت الو عمست الو رضت

 باغ ىأ 4 هاّيِإ الإ ف :ىلاعت هلوقو مكتاضأ ىتلا ماهوألا مكرمغتو مكبارس تقو

 ىف لصفنم ريمض (هايإ)و «ىلاعتو هناحبس هللا رضحي الو «ةوق نومعزت ام لك

 .ةدابعلاو نيوكتلاو قلخلا ىف ىلاعت هللا ةينادحو ىلإ ريشي مالكلاو ءبصنلا لحم

 اذإو إ :ىلاعتو هناحبس لاقو «مكباصأ هانعم « مُكَّسُم اًذِإَو» :ىلاعت هلوقو

 بيصت ىتلا ةباصإلا لمشي سملاف ءبوهرم فوخم رحبلا نأ ىلإ ةراشإلل 4 ْمُكّسَم
 كلفلا ولعيو جاومألا برطضت امدنع عزفلاو قرغلا فوخ لمشيو «نادبألا

 .ةدئفألا تبرطضاو بولقلا تفجو دقو «ضفخنيو

 . 4 اروفك ناسنإلا َناَكو مُكضَرعَأ ربا ىلإ مُكاَجَن اَمَلَف ط : ىلاعت لاقو

 هنأ ىأ «ىسكع بيترت وهو «اهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل ةفطاع انه ءافلا

 ءدوحجلا ىلع ليلد اذهف «سكعلا بترت نكلو ءركشلا اذه ىلع بترتي ناك

 .ةركاشلا ريغ ةرفاكلا مهبولق ببسب هلغلغتو مهسوفن ىف هقمعو
 ىف مه رحبلا ىف مهو مهنأ ىلإ ريشي «ِرَبْلا ىلإ مكاجن اَمَلَف» :ىلاعت هلوقو

 مهنأو ءذاقنإلا ىنعم اهيف 4 مكاَجن 8 ءربلا ةاجنلا ةياغ تلعج كلذلو «هرطاخم
 هب ريست ىذلا راخبلا رصع ءاج نأ دعبو «هلاوهأل ةضرع مهف رحبلا ىف اوماد ام

 .ةرطاخم رحبلا ىف لازت ام اهريغو رطق ىلإ رطق نم بكارملا رئاسو نفسلا

 ةعارضلا ىناعم نع مكسوفن تفرصنا ىأ .4 متضرعأ ا :هناحبس لوقيو

 ركذي ال امئاد ناسنإلا نأش كلذكو «فرص الو رض نكي مل نأكو اهومتيسنو

 دعب ءامعن هانقذأ نئلو  :ىلاعت لاق امك ءاهيسن تلاز اذإف اهلوزن تقو الإ لاوهألا

 . [دوه] 4 9 روُخَف َحِرَفلُهَنِإ يّنع تاّيسلا بَهَذ َنوُقَيَل هم ءارض



 1 جلو

 ءارسإلا ةروس ريسفت ا ز

 ال لللللللللااا لل لااا وللملل 4

 : يي

 دعب ةعس ىف مترص ىأ «متعستا : 4 متضرعأ 9 ىنعم ىف ىواضيبلا لاق دقو

 :ةمرلا ىذ لوقب دهشتساو قيض

 الاطتساو مراكملا ىف ضرعأف ىلاعملا ىف نكمي ىتف ءاطع

 .هلمشي همومعب ىنعملا نأ ىرنو «ىنعملا ىف لامتحا هنأ ىلع هركذ دقو

 رصعلا ىف ادج اديدش ناك وأ ديدش رمأ راحبلا ىف بكارملاب ريسلا نإو ءاذه

 حتفلا دنع هنأ ىوريو «ةكردم سفنلا تناك اذإ ناميإلل عفدي ناكو «لوألا

 ىلإ كلفلا اوبكرو اوبرهو دلك ىبنلا مكحل اوعضخي نأ نم سان رفن ةكلل ىمالسإلا
 لاقف فصاع حير مهتءاجف ءرحبلا بكرف «لهج ىبأ نب ةمركع مهنمو ةشبحلا

 ىف ةمركع لاقف «هدحو هللا اوعدت نأ الإ مكنع ىنغي ال هنإ :ضعبل مهضعب موقلا

 هنم ىنتجرخأ نعل دهع ىلع كل مهللا «هريغ رحبلا ىف عفني ال ناك نإ هللاو :هسفن
 رحبلا نم اوجرخف ءاميحر افوءر هنلجألف ءدمحم دي ىف ىدي نعضألف نبهذأل

 .همالسإ نسحو ملسأف ٌةَْك هللا لوسر ىلإ عجرف
 ,مهركذي هللا نإف ءرحبلا ةدش مهنع تلاز نأ دعب اوضرعأ دق اوناك اذإو

 ىلاعت هللا ةضبق ىف مه ذإ ءاضيأ ربلا ىف ةدشلا مهب لزني هنأ ميكحلا ميلعلا وه

 :لوقيف

 مكل اودجت ال مث ابصاح مكيلع لسري وأ ْرَيْلا بناج مكب فسخي نأ مشمأفَأ )»
 . 4 62 ًاليكو

 ةزمهلاو ....متنمأف متوجنأ هريدقت فوذحم لعف ىلع ةفطاع (ءافلا)

 فسخلا اونمأ اوجن ذإ مهنأ اومعز مهنأل ؛عقاولا راكنإ ىنعمب ىراكنإلا ماهفتسالل

 .ءامسلا نم بصاحخلا حيرلا وأ «ضرألا ىف

 دعب قلطملا نمآلا مهنظو رورغلا اذه ىلع مهل خيبوت اذهف كلذك اوناك اذإو

 ىتلا ىهو ءاهيف نوكي ىتلا ةعاسلا همكحت امئاد رورغلا اذكهو ءرحبلا نم ةاجنلا

 .رورغلاب هيلإ ىحوت



 6 ءارسإلا ةروسريسفت ا
 للا للالبوم

 أ بحت

 مهرورغ نأ ىأ عربا بناج مكب فسخُي نأ مسمأكَأ » :ىلاعت هلوق ىنعمو
 هللا ةردق نع اوجرخ دق مهنأ اونظو «نمأم ال ثيح اونمأ مهنأو هعضوم ىف سيل

 رحبلا نم اوجن اذإف ءاهنم نيجراخب مه امو «هتردق ىف اولخد دق مهنأ عم ىلاعت
 اذإ فيسخ ركب :لاقيو «ضرألا راهنت نأ فسخلاو «لاوهأ ربلا ئفف «هلاوهأو

 لاقو ءاهنم بناج ىف عقي فوسخلاو «ضرألا ةيحان ربلا بناجو ءاهلصأ مدهنا

 4 69 ... ضرألا هرادبو هب انفسَحَف 8 :هموق ىلع ىغب امدنع نوراق ىف ىلاعت هللا

 .[صصقلا]

 ىلاعت هللا لسري وأ «ضرألا فسخ نم اوجني نلف رحبلا نم اوجن اذإف

 «ةريغصلا ىصخلا ىهو ءابصخلاب ىمرت ىتلا ىهو «ةديدش احير ىأ ءابصاح

 بصاخلاو فسنخلا ءاج دقف ءطول موقب لعف امك مهبصحت ءامسلا نم ةراجحلاو
 نم ةراجح اًهيلع اًنرَطمَأو اهلفاس اَهَيلاَع اَملعِج اَنرْمَأ ءاج اًمَلَق :ىلاعت هللا لاق ءاعم

 .[هوهأ 469 يعيب لأ نم يه امو بو دعو )دوس ليج
 .نوقحتسي اوناكو اعم بصاحلا حيرلا مهءاجو «فسخلا مهءاجف

 للعو .4 فسخيإ» ل لوعفم بوصنم 4ِربْلا بناج# :ىلاعت هلوقو
 هلو .هتردق ىف اهلك تاهجلاو بناوجلا نأ هانعم» :هلوقب بناجلا ركذ ىرشخمزلا

 هدحو رحبلا بناج سيل ةكلهلا بابسأ نم دصرم ارحب وأ ناك ارب بناج لك ىف

 هلثم وه ام ربلا بناج ىفف ءرحبلا بناج ىف قرغلا ناك نإ لب «كلذب اصتخم
 . (ءاملا تحت بيغت قرغلا نأ امك بارتلا تحت بيغت وهف .فسخلا وهو

 ءرحبلا نم بناجلا ةهجاوم ىف ربلا ىف بناجلا ركذ نأ اذه نم دافتسيو

 رحبلا بناج لباقم ىف بناج اهلك ءضرألا امنإ ضرألا نم اصاخ اءزج سيلو
 وأ رب ىف ىلاعت هللا ةردق نع بيغي ال هنأ فرعي نأ كردملا لقاعلا ىلع ناكو ءهلك

 . رحب



 عارسإلا ةروس ريسفت اا

 اللا اال ,

 -- اا ١١

 نم دجوي هنأ نمهوتي الف «ربلاو رحبلا ىف ىلاعت هللا ناطلس تحت وهف اَذإو

 مث :لاقف ىلاعت هللا ردق عنمي نأ ىف ةردق دحأل سيلو «هايإ الإ هباذع نم هيجني

 .مكيلع هردقي ام مكنع فرصيو هيلع نولكتت 4ًاليكو مُكَل اودجت ال

 امب مكق رغيف حيرلا نم افصاق مكيلَع لسيف ئرخأ ةرات هيف مكديعي نأ متنمأ مأ ل

 . 4 9 اعيبَت هب اَنيَلَع مكل اودجت ال مث مترفك

 نأ متنمأ مأ ءربلا نم ابناج مكب فسخي نأ متنمأأ «ةلداعملا مأ ىه 4« مأ»

 نأ حضاو ىنعملاو «هرخآ ىلإ افصاق مكيلع لسريف ىرخأ ةرات رحبلا ىلإ مكديعي

 رصق هيف ىدام لك نأشك ةيتقولا لاحلا ىف الإ ركفي ال «مئاد رورغ ىف نمؤملا ريغ

 نم توجنو «هلاوهأو رحبلا نم توجن ذإ كنإ «بقاوعلا ىف ركفي ال «كاردإو ركف

 ال هنإو «كاوهو كتدارإل هلك ماقتسا دق دوجولا نأ تبسح دقف هماقسأو هرض

 ال كنأ تنمأ مأ ربلا بناج تنمأفأ ؛هدحو ىلاعت هللا ىلإ أجلت كلعجي ام ءىجي

 . كرفك ىلع باقعل ضرعتتف ىرخأ ةرم رحبلا ىلإ دوعت

 ءالوأ مكباصأ ام متيسنأ مكسوفن ىف تيوق ةبغرل ىرخأ ةرم ىأ 24 ةراثإ»

 هذه ةيوقتب مكديعي ىذلا هدحو وهف هللا ةدارإب كلذ نأو هللا ةمحر متيسن امك

 متنمأأ ىأ «بيقعتلاو بيترتلا ديفت ةفطاع (ءافلا) 4 افصاق مكيلع لسريف ةبغرلا

 مكيلع لسري نأ مكتداعإ ىلع بنر دق هردقو هئاضق ىف وهف «لسريف مكديعي نأ

 ءرسكنت ىأ فصقنت اهنأك جعزم ديدش توص اهل نوكي ىتلا حيرلا ىهو ؛افصاق

 اهليبس ىف فقي ام لكو اهرسكتو ١'حودلا زهتف هتفصق الإ ءىشب رمت ال ىهو
 :ىلاعت لاق اذلو ءاهيف نمب قرغت نأ اهعارشو كلفلا اهفصق ىلع بترتيو «هرسكت

 ذإ ةاجنلا ىف مكيلع اهمعنأ ىتلا ةمعنلاب مكرفك ببسب مكل ةاجنم الو 4 مُكَترْعُيَف ل
 .ىلاعت هللاب مكرفك ببسبو رضلا مكسم

 ؛مكل قح ال نال مكل قحب ابلاطم ىأ اهب عمك اود الها
 هلوقك «هيلع ام ءادأ هنم بولطملا ميرغلا عبتي نم وه عيبتلاف ,متذخُأ مكرفكب مكنإ

 .حاحصلا .ناك رجش ىأ نم ةميظعلا ةرجشلا ىهو «ةحْوَد عمج )١(



 عارسإلا ةروس ريبسفت اهب

 م4 كلل االول

 ال رحل

 ىنعملاو «[ةرقبلا] 4 059 ... ناسحإب هّيلِإ ءادأو فورعملاب عاَبَتاَف ... ]» :ىلاعت
 .ههبشي ام وأ قحب مهل بلاطم الو مهيف هللا هعنصي ام مهب عنصي مهنأ

 مدأ ىنب ةمارك

 :ىلاعت هللا لاق

 هلو مداَءَقَباََسرك دلو
 01110 00 5 7 8 دام وهو لد وار ةرصس اس حو

 لعمهلناضفو ِتابّيطلا م مهلنقزرو رحبلاوربلا يف

 مو ( ل د4 د مج 52 2 ا ع

 سانا كاوعدن موي ا اليضفت انقلخ ن م راكم
 دص .2

 ماس وعسل 6 و اس 3
 را

 8 للالتأ ا - و و

 نو ءرقي كيتلؤاف هني هباتكح ىفوأ نمف عملمإب

 دمي 5 هم هس يي د ود ل د عسب

 موزه ىف تاكنَمو يبل اليف نوما ظيالورهبتكح
 رس ع 2 سل 10-100-2 ارا م 2

 ير اليس لضأو ئمعأ ة رخل ا فوهف ئملعأ

 تبلغ نإو ةكئالملا نم لضفأ وهف هتيكلم تبلغ نإف ةيكلمو «ةوهش قلخ هللا

 ولع فيلكتلا كلذ نإف «هفيلكت هميركت نم ناكف مئاهبلا نم طحأ وهف «هتيناوهش

 ثعبي ناك نأ ميركتلا اذه نمو «ةيناسنإلا ةصاخ ىلإ وأ ةيكلملا ىلإ ةيميهبلا نم هب

 نيراتخملا ءالقعلل الإ باقعلاو باسحلا نوكي الو «لقعلا ةبيرض هذه نأل ؛رشنيو

 نم اهقبس امو تايآلا هذه نيب ةقالعلا نإو «بيطلاو ثيبخلا نيب نوزيمي نيذلا

 مدآل ىلاعت هللا ميركت ىلع سيلبإ ضارتعال ضرعتت تناك ةقباسلا تايآلا نأ تايآ

 .اهركش مدعو «معنلا هذهب نيكرشملا رفكو همعنو هللا لضف تركذ مث ؛هنود

 ةأشنلا ذنم هابأ مرك امك ايندلا هذه ىف ناسنإلل هميركت ركذي ةيآلا هذه ىفو

 . ىلوألا



 عا ارسإلا ةروس ريسفت ا

 للا 06
 ارو بمبلا»

 كي

 رمأب لوألا ميركتلا لوانتي ميركتلا 4 مدآ يب ب انمرك دقلو » :ىلاعت لاق

 هانعم سيلو «ءادتبالا ذنم ىناسنإلا قلخلل ميركت كلذ نإف «مدآل دوجسلاب ةكئالملا

 ناك ىصعي نأ لبق هتاذ مدآ نأ هانعم لب «ةكتالملا نم هللا دنع مركأ ناسنإ لك نأ

 ريشي اذهو «ىوغف هبر مدآ ىصع كلذ دعب هنكلو «ةكئالملا قوف ةماركلل اقحتسم

 . ىصع اذإ الإ اهب همرك ىتلا ةماركلا قحتسي مدآ نأ ىلإ

 نم ناك مث «ىلوآلا ةأشنلا ذنم تيأر امك ءادتبا ناسنإلل هللا ميركت نإو

 ىلاعتو هناحبس هاطعأ نأ هميركت نم ناك مث «ميوقت نسحأ ىف هقلخ نأ هميركت

 نع ولعيف رشلاو ريخلا اهب راتخي ةدارإ هل لعج نأ هميركت نم ناك مث ءزيمملا لقعلا
 نم ناك مث ءهقيرط ضرتعت ىتلا تابوعصلا لك للذو «ريخلا راتخا نإ ةكئالملا

 امك ءهل دوجولا ىف نم لك راصو موجنلاو ضرألاو تاومسلا هل رخس نأ هميركت

 .[ةرقبلا] 69# .. . اعيمج ضرَألا يف ام مُكَل قلَح يذلا وه :ىلاعت لاق

 ىتلا بئاكرلاب اهيف لمحي ضرألا نم نكمت هنأ هميركت نم ىلاعت هللا ركذو

 نيح لاَّمَج اهيف هل لامجو ةقوسم ريغو ةقوسم ليخو ريمحو لاغب نم هل اهرخس

 هناحبس ركذ امك نوحشملا كلفلاب رحبلا ىف هلمح ناكو «نوحرست نيحو نوحيرت
 . ىرخأ تايآ ىف

 . ءاوهلا ىف حبست ىتلا ةرئاطلاب وجلا ىف لمحلا هيف لخدي ربلا ىف لمحلا نإو
 :4 20 نوملعَت ال ام قلخَيو ... 8 :ىلاعت لاق امك «ءاملا ىف كلفلا ىرجي امك
 لك نإو «ًاليضَفت اَنَقَلَخ نمُم ريفك ىلع مهاَنْلَصَف» :ىلاعت هلوقو .«[لحتلا]
 رشلاو ريخلل ةدارإو ربدم لقع نم مدآ نبا ىتوأ ام لثم تؤت مل ىتلا تاقولخملا

 62 ... ةنتف ٍريخْلاَو رشلاب مكولبتو ... )» :ىلاعت لاق امك ءرشلاو ريخلاب ءالتباو

 لمحتو لعفي امل ةدارإلاو زييمتلاو لعفلاب مهيلع ناسنإلا لضف ءالؤه لك «[ءايبنألا]

 .ةعبتلا

 نم ناسنإلاف «ةرثك مهو ضعب ىنعمب (نم) 4 انقلخ نَمَم ظ :ىلاعت هلوقو
 اهقحتسي ةماركلا هذه نإو «دودحم ريغ ريثك هريغو ؛دودحم ليلق قلخ ام نيب



 عا ارسوإلا َة -روسنفل ريسفت ل

 14١ للا

 تا رس

 فلختم وأ دوسأ وأ ضيبأ وأ ىمجعأ وأ ىبرع هنأل ال اناسنإ هنوك فصوب ناسنإلا

 باوثلاو باقعلاو باسحلاو روشنلاو ثعبلا نإو «ناسنإ لك قح ىهف «ملعتم وأ

 ميركت ةيلوئسملاو ؛لعفي امع الوئسم نوكي هنأل ؛ناسنإلا ميركت بابسأ نم
 لاق اذلو «ميحجلا ىلإ هتدأو ةمارك هل نم لوئسملاو «لمه لوئسملا ريغ نأل ناسنإلل

 : ىلاعت

 الو مهتاتك نوءرقي كلوأف همسي هباتك ينوأ مف مهمامإب سانأ لك وعدن موي)»

 . 4 69 ًاليتق تومَلظي

 4 سانأ لك وعدت موي (ركذا) هريدقت فوذحم لعفب بوصنم 4 مويإ»
 ميركت نم ناكف ميركتلاب ةلص هل كلذ نأ ىلع لدي ميركتلا ةيآ دعب اذه ءىجمو

 «ءامركلا الإ اهلمحتي ال ىتلا ةعبتلا المحتم قلخ لب «ىدس قلخي مل هنأ ناسنإلا

 .نولقعي اوناك ول اهايإ ىلاعت هللا مهمركأ ىتلا ةماركلل نوضفار ثعبلا وركنمف

 هيلإ ءاعدلا هناحبس فاضأ 4 مهماَّمِإِب سانأ لك وعدت موي 8 :ىلاعت هلوقو

 انارسخ كلذب اورسخو ء مهبر ءاقلب لبق نم اوبذك دقو «هنوقلي مهنأ ىلإ ةراشإلل

 «[ماعنألا] 4 ©9 ... هللا ءاقلب ب اوبَذَك نيذْلا رسخ دق :ىلاعت لاق امك انيبم

 هوسرادت باتك وأ دشرم وأ داه نيب نم هنوعبتيو هب نومتأي امب ىأ (مهمامإ)و

 هنإف «مهلامعأ باتك هنأب ريثك نبا هرسفو ءاعبت هل نونوكي امم كلذ ريغو «هوعبتاو

 2 : ىلاعت لاق امك ءاهباحصأ مدقت ىتلا ةقطانلا ىه لامعألا نوكت تقولا اذه ىف

 انباتك اذه 62) 052 َنوُلمَعَت مشك-ام ثوزجن مويا اهباتك ىلإ ئعد مَ لك ةيئاج مَ لك ئرتو

 [ةيئاحلا] 4 9 َنوُلَمْعَت مشنك ام خسدتسن انك اَنِإ قحلاب مكيلع قطني

 . 4 .. .هباتك يتوأ نمَف 9 :ىلاعت هلوق كلذل حشري هنإو

 هريغ عابتال ةجيتن وهو ءامامإ ايندلا ىف لامعألا باتك ىمسي فيك نكلو

 ءادشرم ايداه عبتملا ةودقلا وه مامإلا نأب نورثكألا حجر اذهلو «لاض وأ داه نم

 .الضم ايواغ وأ



 عأ ارسإلا ةروس ريسفت اا##/)

 اللتلاالططططمطططسطسطسطما لالالالا لالا لطاا طلال اا الاانا طلااز لل اططااااا ااا اااتلات الالات لااا اانا ااا اللا اذا 2
 "جب >: اك

 ال هيلع ةجح هنآل ؛ كلب ىمس باتكلا نأب لوألا ىأرلا نع باجي. دقو

 ىطعي نم كانه نأ ىلإ ريشت ؛7 ءافلا 4 هنيمَيب هَباتك يتوأ نمَف )» ءاراكنإ هعم عيطتسي

 ىطعأ ىأ 24 يتوأ » ءردقم مالك نع حصفت ىه وأ ؛هلامشب ىطعي نمو «هنيميب

 امك ةنجلا لهأ مهو نيميلا لهأ نم هنأ ىلإ ريشي هنيميب باتكلا ءاطعإو هنيميب هباتك

 20 ميما باحصأ ام ةَسيَملا باَحْصَأَف 0 نال جاوز مسك ١ :ىلاعت هللا لاق

 باحصأ نع هناحبس لوقيو «[ةعقاولا] © 9 ةمأشملا باَحصأ ام ةَمأشَما باحصأو

 نم لظو 69 ميمحو مومس يف () لامشلا باَحْصَأ ام لامشلا باَحصَأَو :لامشلا

 .[ةعقاولا] © (59 ممِرَك الو دراب ال 09 مومحُي

 مهباتكا نوءرقي مهنأ ىأ 4 مهباتك نوءرقي كتلوأف» :ىلاعت هلوقو

 ىأ ,4ًاليف َنوُمَلظُي الو » ؛هل نيعقوتم مهءازج نيكزدم ةءارقلا هذهب نيعتمتسم

 :ىلاعت لاق امك ؛ «ليئض وهو ةاونلا ىأزج نيب نوكي ام وهو ءليتف رادقم

 الو اًمْلَظ فاَحَي الف. . ١ :ىلاعت لاق امكو ء[ميرم] 4« 9 اًميش َنوُمَلظِي الو. ١

 . [هط] 4 09 امضَه

 مهنأ لامشلا لهأ ركذي ملو مهباتك نوءرقي نيسميلا لهأ نأ هناحبس ركذ دقو

 ةريغص رداغي ال باتك وهو مهلاعفأ نم ءازختسا هنوءرقي ال مهنآل ؛ مهباتك نوءرقي

 .اهاصحأ الإ ةريبك الو

 ىلاعتو هناحبس راشأ دقف لامشلا لهأ لاح امأ «نيميلا لهأ لاح هذه نإو

 : ىلاعت هلوقب اهيلإ
 . 4 69 ًاليبس ّلَضَأَو ئمَعَأ ةرخآلا يف َرُهَف ئَمْعَأ هذه يف َناَك نَمَو

 3 نمف «لك ىف كاردإلا مدع عماجب رصبلا ىمعب بلقلا ىمع هبش ثيح ةراعتسا

 لضأو ئمعأ ةرخآلا يف َرْهَفظ اهركشي الو اهكردي وأ معنلا كردي ال ايندلا ىف ىمع

 قيرطلا كاردإ نع دعبأ ىأ ءاليبس لضأو ّىمع رثكأ ةرخآلا ىف وهف ىأ 4 ًاليبس

 ايندلا ىمع نآل وأ «ءازجلا اهيفو لمعلا تقو ىهتنا دق ةرخآلا ىف هنأل ؛ ميقتسملا |



 عارسإلا ةروس ريسفت ا
 و التلال للللللااا0ا0االلل للا للا

 از رح

 هيف دجوي الف ةرخآلا ىمع امأ «سمللاو عمسلاك ىرخأ ةحراجب ضوعي دق

 امأ ءاهل عستم نامزلا ىفف ةبوتلا هكردت دق ايندلا ىمع نألو ءهرصبلا نع ضوعم

 نإو «ايندلا ةايحلا ىف كاردتسالا نمز امنإ «ةبوتب كردتسي ال اهيف ىمعلاف ةرخآلا

 :ليقو ءاضيأ ىزاجم وه ةرخآلا ىفو انرشأ امك ىزاجم ايندلا ىف ىمعلاب ريبعتلا

 لغلو ؛بلقلا ىمع ىف كلذ زوجيو ليضفت لعفأ ىه ةيناثلا 4 ىمعأ ةملك نإ
 . ليضفت لعفأ ىهو لضأب اهيلع فطعلا نم هوذخأ كلذ

 هذه نع هولأسف سابع نبا ىلإ نميلا لهأ نم رفن ءاج هنأ ىور دقلو

 هلوق ىلإ «رحبلا يف كلقلا مُكَل يجزي يذلا مكبر » اهلبق ام أرقا لاقف ء«قيآلا
 مهاتلْضَفَو تاَبيَطلا م مُهاَقَرروٍرحَبلوِرْبْلا يف َمُهاَلمَحَو مدآ يبب انمَرك دقلو ا : ىلاعت

 تايآلاو معنلا هذه ىف ناك نم :سابع نبا لاق 4 69 ًاليضفت اَقَلَح نَمَم ريثك ىلع

 . اليبس لضأو ىمعأ ةرخآلا ىف وهف «ىمعأ ىأر ىتلا

 هليوحت نوديري مهو مهتياده لواحي دمحم

 :ىلاعت هللا لاق
 هايع م 2

 ايداكذنإو

 قس 200 ا م هم سر هس ع سو .

 هريغا:يلع ىرتفلل كيل[ حْوأىِذَلاِن ع كتوُنِتْفبل
 - 0 ا ها يول

 تدئلدف كلنيثنأ َِول

 ٌكْعِض 20 اًيِقاعيَس مهلك
 207 و دعو اس رض سس اساس حو

 2 ايست ع هيا تالا ضو زعل
 لس 4-2 مهو م

 - وه

 دق َنَم ةّنَس د8 يال قتلج يختم 7

 07 البوح انيس 9 ديالو انس نمل[ اَنْلَمَد



 عا ارسإلا ةروس ريسفت اهل

 000 هه
 2 بر

 مهريخ مهيف هنودعيو هنوربكيو «هنوفلأي هموق ىف ابوبحم ّلِلَي دمحم ناك

 مهنيبو هنيب مهضعب روعش قرف ءالوسر ثعب اذإ ىتح «قلخ ةوقو اقدصو ةنامأ

 لاق اذلو ءمهلالض ىلإ هللا ةياذه كرتي نأ فنآلا عدجب نونمتيو مهيندتسي نأ

 : ىلاعت

 َكوُدَختأل ذو هَرْيَ اَنَع يِرَمفَمل كي انَْحْوَأ يذلا نع نوفي اوُداَك نإو »
 . 4 9 اليلخ

 ريمض اهمساو ةليقثلا نم ةففخملا ىه نإو ءواولاب هلبق امل لوصوم مالكلا

 تنأ امع كنوليزي اهانعم كنونتفي « ةدكؤم ىهو ةقرافلا ماللا ىه ماللاو «نأشلا

 «ةنتفلا ىف كنوعقوي اهانعم نإ ىناهفصألا بغارلا لاقو «ءكنوفرصي وأ هيلع

 نآرقلا وهو كيلإ انيحوأ ىذلا نع كنوفرصي ىنعمب نوكت نأ ىناعملا حضوأو

 ىوست ىتلا اهيف ةررقملا ئدابملا نعو هتعيرش نعو هماكحأ نع فرصنت نأب «ميركلا

 كيلع لزن هنأ ىعدتو هللا ىلع بذكتل ىأ .4 انيلع يرتفتل ١ ءريقفلاو ىنغلا نيب

 :هناح بس لاق اذلو «تنك امك مهبيبحو مهليلخ نوكت لاخلا هذه ىفو ءهريغ

 مهيلإ ىلاعت هللا نع تلوحتو كنم كلذ ناك اذإ ىأ :«اليلخ َكودَخَنَأل اذإو»

 . (اذإ) باوج ىف ةعقاولا ىه (ماللا)و ءاليلخو ايلو كنوذختي

 افيقث نإ نولوقيف 2 مهنم ةلواحملا هذه ىلع لدت تاياور نورسفملا ركذيو

 ىلإ تااللا ةدابعب اوعتمتسي نأو « نينيدم اوناك اذإ امارح نوكي نأو نينئاد اوناك اذإ

 نينسب ةرجهلا دعب ناك بلط ام بلط ىذلا فيقث دفو نإ :لوقنو «ءاوركذ ام رخآ



 عا ارسإلا 3 رويس ريسفت /

 مي للمال
 كك 1

- 

 اذهو «نالف مهعم ناك اذإ الإ دوسألا رجحلا مالتسا نم هوعنم مهنإ :ليقو

 ريشي وأ هديؤي ام حاحصلا نم دجوي الو هنالطب ليلد هسفن ىف لمحي مالك اضيأ

 . هيلإ

 اولخ اشيرق نأ ركذ ام وه ةيآلا هذه لوزن بابسأ ىف تاياورلا برقأ لعلو

 كنإ :اولاقف ؛هنوبراقيو هنودوسيو هنومخفيو هنوملكي ةليل تاذ ّهَِئلِك هللا لوسرب

 درطا : هالك ىبنلل شيرق رباكأ لوق وه اذه نم ريخو هللا همصعف نوديري ام ضعب

 لِكَو ىبنلا مهف كنم عمتسنو كعم سلجن ىتح ىلاوملو طاقسلا ءالؤه انع

 دقف ميركلا نآرقلا نم دهاش اهلو «مهتالواحم ىف تاياورلا حصأ هذه ؛217كلذب

 نم كيلع ام ههجو نوديري يشعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي يذلا درطت الو ا : ىلاعت لاق

 # (©5) نيملاظلا نم نوكتف مهدرطتف ءيش نم مهيلع كباسح نم امو ءيش نم مهباسح
 ىبنلا ةباجتسا ركذي ملو مهتلواحم ركذ # اوداك نإو 8# :ىلاعت هلوقو ء[ماعنألا]

 مهبذجي نأ ىف ٍةلَم ىبنلا ةبغر نكلو «نييبنلا متاخ بيجتسي نأ هللا ذاعمو ْدِيكي

 . 4 69 اليل ايش مهْيلِإ نكرت تدك دَقَل كاتب نأ الولو

 باوجلا عانتما ىأ ء.دوجول عانتما فرح (الول) نأ ةغللا ءاملع لوقي (الول)

 نع لدعتل مهءارغإ نأ ىأ «تيبثتلا دوجول مهيلإ نكرت نأ عنتما ىأ .دوجول

 .رمتسم مئاد هللا تيبثت نأل ىودج ال نكلو «رمتسم مئاد كتوعد

 :ةثالث ارومأ ديفي اذه نإو

 ريغ قحلا هتوعد ىلع رارمتسالا ىلع لي ىبنلا ضيرمت :لوألا رمألا

 .هيلإ وعدي اميف هلمنأ ديق نواهتي الو ءهلوق ىلع رصي نأو ءىش ىف مهيلابم

 )١1( ةتقتط صاقو ىبأ نب دعس لضف ىف -ةباحصلا لئاضف :ملسم ىف كلذ ىف ءاج ام رظنا )4415( .



 عارسإلا ةروس ريسفت ل

 التالتة لالان المسخ للالا الاانا تالا! خلان الانا !تاللالالااللالاا لااا الامال للا للا تاتا اللااازاللللالااانللالاالا تاتا اللا ك0
 دا ب

 ىلاعت هّللاو ةرمتسملا قحلا ةوعد ىفو قحلا ىف هديؤم هللا نأ :ىناشلا رمألا

 نم اولاني نأ نكمي الو همسج نم نولاني ال مهف ءايدامو ايسفن مهنم همصاع
 .قحلا ىماحو .هعم هللاف ءهسفن

 .اهلبق نم كوتأي نأ حصي ال مهتياده كتدارإ نأ :ثلاثلا رمآلا

 ىف ادمحم نكلو «مهيلإ ليمي نأ هنأش نم مهءارغإ نأ ىلاعت هللا دكأ دقو

 نيذْلا هللا تبقي © :ةنسلألا تبثي امك بولقلا تبثي ىلاعت هّللاو «هقيبثتو هبر ةمصع
 ام هللا لعقيو َنيِملاّظلا هللا لضيو ةرخآلا يفو اينّدلا ةايحْلا يف تباُقلا لَوَلاب اوُنمآ

 .[ميهاربإ] < 69 ُءاَشَي

 . «اليلق ايش مهيَلإ نكرت تدك دقل  :لوقيو

 فصو هنكلو «دقبو ماللاب ديكأتلا ناكو «مهيلإ ليمي داك هنأ هناحبس دكأ

 ةوقو ءارغإلا ةوقل ليملا ديكأت ناكو «سفنلا هعم لمت مل ليلق ءىش اهنأب ةدوديكلا
 ةباجتسا نكت ملو «ليمت هانعم * نكرت ظو كلي ىبنلا بلق ليمي نأ نولواحي ام
 .ىلاعت هللا ةمصع الول ةباجتسالا ةنظم نكلو

 : ىلاعت هلوقب ةباجتسالا هذه نم هيبن ىلاعت هللا رذح دقو

 . 4 62 اريصن اَنْيَلَع كل دجت.ال مث تاَمَمْلا فعضو ةاّيَحْلا فعض َكاَنْقَدأل اذإ

 مهل ةباجتسالا ىلإ اذه كّرجو ءمهيلإ تنكر كنأ كنم ناك اذإ ىأ .4اذإ»

 وه اباذع كانقذأ :4 اذِإ باوج ماللا (َتاَمَمْلا فعضَو ةاَيَحْلا فعض َكاَقَدَأل د
 اباذع نوكيف «ةلذلاو ناوهلاو «ىزخلاو غيلبتلا نع كزجعب ةايحلا باذع فعض

 تامملا فعض امأ «ةايحلا باذع فعض اذهو ناوهلاو ىزخلا هعم نوكي افعاضم

 ملعلا رادقم ىلع نوكي باذعلاو ءافعاضم ةمايقلا موي نوكي باذعلا نأ وهف

 دييأت نم مظعأ تايآ ىأو «ةوبنلا ملع نم مظعأ ملع ىأو نايب نم ىتوأ ام رادقمو

 .هببس ىف عقو نم ربكب ربكي باذعلا نإو «قحلا



 مي اللللسطعمممعمم نال وطلال خط خط ا طط كلوا الااللماملممملطةط لاك انامل الماما مخلل غطللاململمخمممامنلامامخممعغاغلم ممم اماما
 جى و ب

 ةفاضإ عم اهلبقتو ةدوديكلا ركذ ىف :ماقملا اذه ىف ىرشخمزلا لاق دقلو
 رادقمب هحبق مظعي حيبقلا نأ ىلع نيب ليلد نيرادلا ىف فعاضملا ديدشلا باذعلا

 هلل ةداضم ةاوغلل ةنهادم ىندأ نأ ىلع ليلد هيفو «هتلزنم عافتراو هلعاف نأش مظع

 هذه الت اذإ نمؤملا ىلعف «هلاكنو هبضغل بجوم ببسو هتيالو نع جورخو «ىلاعت
 .ةيشخلا اهيف رظانلا رعشتسي نأو ربدتلاب ةريدج ىهف اهربدتيو اهدنع وثجي نأ ةيآلا

 هنأ ديفي صنلا ىنعم سيلف «نكري داك هنأ ميركلا نآرقلا ركذ دق ناك اذإ هنإو

 اَذإ 9 ىنعمف «نوكرلا برقل ال نوكرلل افعاضم اباقع هللا ركذ ردقو «نكر
 نأ نكمي الو ِةكَي ىبنلل باطخ اذهو «كانقذأ تنكر اذإ ىأ «4 ...كانقذأل
 «مهيلإ اونكري نأو نيملاظلا ص اوطخي نأ نم هتمأل ريذحت وهو «نوكر هنم نوكي

 نم دَللا فود نم مك امو راتلا مكسََمف اول نيذلا ىلإ اونكرت لولا : ىلاعت لاق امك

 . [دوه] 4« 059 نورصتت ال مث ءايلوأ

 فطعلا .4 اريصت انيَلَع كَل دجت ال مث 9 : هتمأو ادمحم ًًرذحم ىلاعت لاق دقلو

 انيلع كل سيل ىأ ,4 انيلع لف :لاقو «نوكرلا هنم ناك اذإ ةرصنلا دعب 4مث» ب

 ملاظل نكرت نأ نم ةمألل ريذحت كلذ نإو ءمهيلإ تنكر نمل ككرتن امنإ كرصنن نأ

 اذلو .ةكم نم ِهِلَج ىبنلا جارخإ نولواحي اوناك مهنأو «هئاوغإ تحت عقت وأ ءطق
 :ىلاعت لاق

 الإ كقالخ َنوُنَبلَي أل اَذإو اهنم َكوُجِرْخيل ضرألا نم كتوزفَتسيل اوداك نإو »

 . 4 5 ًاليلق

 ءاغلاب ءاذيإ هباحصأ اوذآ دقلف «هباحصألو ليكي ىبنلل نوديكي ةكم رافك ناك

 مهنم نإ ىتخو ؛«هيبأو رساي نب رامع مأك باذعلا رح تحت تام نم مهنم نإ ىتح
 ىلإ ىذألا نم ارارف مهنم رجاه دقو «ناميإلاب نئمطم هبلقو رفكلاب قطن نم
 تباث ِةْلللَ ىبنلاو «نيترم اورجاه دقو مهناميإل اذاقنتسا نينمؤملا نم ةفئاط ةشبحلا

 ىف اوقاضل جرخ ولو «ةرباصملاو ىذألا رفسلا عطتسي مل نم كراشي ميقم هناكم ىف

 .ةوعدلا بطق وهو «مهكراشي نم مدعب ملألا مهب دتشاو «مهسفنأ



 عارسإلا ةرومس ريسضفت اه 1

 للا و
 هاا :١

 يي

 ء«جرخيل هوزفتسيو هوجعزيل هئاذيإ ىف اوديزي نأ اوأرو كلذ نوكرشملا ىأر

 هلوق ريشي اذه ىلإو هجارخإ وأ هتيسئت وأ هلتقب اومه امدنع هاصقأ كلذ غلبو

 ةففخملا ىه انه (نإ)و 4 اهنم كوَجرْخَيل ضرألا نم كنوُرفَتسِيَل اوُداَك نو » : ىلاعت

 اهنيب ةقراف ديكوتلا مال ماللاو «ةوالتلا ىف ةقباسلا ةيآلا ىف ىه امك ةليقثلا نم

 ءالؤهو ءاتباث اراق نوكي الأب ّرفلا بلط ىأ ءزفتسا ىنعمو «ةيفانلا (نإ) نيبو

 ال ىتح نكسيو اهيف نمأي هل ارقتسم نوكت الأب ضرألا نم هلي ىبنلا زفي نأ اوبلط
 مهل جعزم مهناثوأ ىلع ضاق مهكرش عيضم ةلاحم ال هنأ اوملع مهنأل ؛اهب ىقبي

 ءدهعلل (لأ) ف «ةدوهعملا اهنأل ؛ةكم ضرأ ىه ضرألاو ءجرخيل اهنم هوجعزأف
 تارمث هيلإ ىبجي ىذلا نمآلا مرحلا اهنأل ؛مارحلا ضرألا ىمست نأب ةريدجلا اهنألو

 نإ هنكلو ء«ةكم ضرأ نم كوجرخيل كلذ نولعفي مهنإ «ىرقلا مأ اهنألو ءىش لك

 اذإو» :ىلاعت لاق اذلو «مهتحت نم برطضت ىهو مهناطلس لاوز ئدتبي هنإف جر
 الإ هدعب اورمتسي نل مهنيب نم هجورخل ةجيتن هنأ ىأ ,4ًاليلق الإ كقالخ َنوُعبَْي أل

 :نيرمأ دحأب كلذو «لاوزلا ىف ذخأت مهتلود نإف اليلق انمز

 ةوق مهب هل نوكتو هتوعدل نوبيجتسي مهريغ اموق دجي نأ :لوألا رمألا

 اهتاقيم ىف ةرجهلاب هرمأ ىلاعت هللا نإف «كلذ ناك دقو مهنتفو «مهتاءادتعا نودريف

 مالسإلا ةوق اورجاه نمو مه اوناكف ءبرشي لهأ نم باجتسا نم دجو امدنع

 هذه ىف دبعي نأ ناطيشلا سئيو كلذ دعب ناثوأألا ةلود تلاز مث «مهنم اوفصنتسا

 .ضرألا

 وأ مهوجرخأو مهءايبنأ اوذآ نيذلاب لزنأ ام مهب هللا لزني نأ :ىناثلا رمألا

 :مهنم ىبن لكل هللا لاقو ءاونمؤي نأ نم اوسئي ىتح مهيلع قحلا لبس اودس

 هتايآ نم مهيلع لزني هنإف ء[دوه] 4 69 ... نمآ دَق نم الإ كموق نم نمؤي نأ ... )»

 .ةيتاع ارصرص احير وأ ءابصاح وأ ءالازلز وأ ءافسخ

 :ىلاعت لاق دقو «نيلوآلا ةنس كلذ نإو لوألا ناك دقو
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 مي للا لااالولللالا

 قا رح

 اننس فوذحملا لعفلاو ءردصمك قلطم لوعفم اهنأ ىلع ةبوصنم «ةَنس»
 نم كلبق انلسرأ دق نم ةنس كل نسن وأ ءانلسر نم كلبق انلسرأ دق نم ةنس
 مهيبن اوجرخأ طول لآف ؛مهنم انلدأ الإ مهءايبنأ موق جرخي ال هنأ وهو ءانلسر

 مهيلع مدمدف احاص اوذآو ةقانلا اورقع دومثو ءاهلفاس اهيلاع ضرألا مهيلع لعجف

 امك ءمهنم لادأو ىلاعت هللا مهقرغأف ه هؤلمو نوعرف هجرخأ ىسومو «مهبنذب مهبر

 مِهَلعِجَنو ةمئأ مهلعجتو ضوألا يف اوفعضتسا نيبذلا ىلع نمت نأ ديرنو ا :ىلاعت لاق
 .[صصقلا] < 2 نيثراولا

 لوحتت ال امولعم اجاهنم اهل اهنأل ؛ارييغت ىأ .4 اليوحت انتنسل دجت الو

 دقو «[رفاغ] © 29 ... انلسر رصتنل اًنإ » :ىلاعت لاقو «هلسر رصني نأ وهو ءهنع

 ةكم لخد هترجه نم نينس عضب دعب هنإف ٌةِْللَي دمحمل كلذك ةبسنلاب رمألا ناك

 . كرشلا ةلود تبهذو اهلهأ نمأ دقو ءاهناثوأ امطحم

 قحلا رصنو سّمنلا ءاود دمحم ةعيرش ىف

 : ىلاعت هللا لا“

-_ 

 ي_ي دم د دحصم سو ريب 6 رو ل

 َنِرجَمْلاَناَرفَوِلدلاٍقَمَعَكِإ مشل كولد ةوَلَصلأ

 .ويدَهتف لاَ ؟يأ ادوهمتم تاكِرْجَفْلاَن ارق

 يرو هل اًووُمْحح اَماَفَم كير كعب نأ مَعَكَ د ةلفات

 نمي لَعَجَو ٍقَدِص يرحم نحو ِقدصلَحْدُم ىنخدأ

 للكبار © ارتاح كَ
 ”ةاَمِسَوهاَمِناَءرشْلاَنِمْلردَو ايزل اذ وه هر ناك لِطبلاَنِ

 نب م

 آ5إَو () اًراَسَحاَلإ نَا زبلو نمور
 ليس
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 2 وعي اكسل هادو وا 0
 ١ اوه نم 1 ملعأو هتلكاش ٌلعْزمحي ٌَّكض

 ئدهأوه كرف تاكا
 داس

 ا
 ره

 تناك اهلك ءارسإلا ةروس نإ لب «ةرجهلا ليبق تناك تايآلا هذه نأ بسحن

 دقف نأ دعب هيك ىبنلل اسانيإ ةرجهلا ليبق ناك دقو ءءارسإلا اهيف ذإ ؛ةرجهلا ليبق

 اذلو «ةيساوملا نكسلا تناك ىتلا ةجيدخ هجوزو ءهيمحي ناك ىذلا بلاط ابأ همع

 :ىلاعت هلوق نإ : لوقت

 ناك رجلا نآرف نإ رجلا نآرقو ليَثلا قس ىَِإ سْمّشلا كوُندل ةالّصلا مقأ )ل

 . 4 60 ادوهشم

 ىف نينمؤملا اونتفيل نوكرشملا هلواحي ناك ام ىلع لدت ةقباسلا تايآلا نإو

 مث «هيلإ هب ىلاغت هللا ىخوأ امع ٌَِلَي ادمحم نونتفي مهنأ اوبسحف اولواطتو «مهنيد

 هرمأ كلذ دعب ءارقتسمو اماقم ةكم هل نوكت اليكل هنولعفي اوناك ام ىلإ راشأ

 4 ليللا قسغ ىلإ سمّشلا كولدل ةالّصلا مقأ» :لاقف «هتمألو هل اهتاقوأ انيبم ةالصلاب

 راضحتساو ىلاعت هللا ىلإ ءوحجلو فارصنا اهنأل ةوقلاب سفنلا ءالتبا اهيف ةالصلاو

 نأ ملعَن دلو ٠ :ىلاعت لاق دقلو .ءديدسلا ناميإلا نكر ىه ةالصلاو «ةيلعلا هتاذ

 ءارجحلا] 4 62 نيدجاّسلا نَم نكو كّبر دَمَحب َحَبسَف 0 َنوُنوُقي مب َكردَص قيضي

 لبقو سمسا عوُط لبق كبر دَمَحب حّبسو َنوُوُقي ام ئََع ربصاَف» : ىلاعت لوقيو

 رمألا ناكف ءا[هط] 4 029 ئضرت كّلعل ر راهتلا فارطأو حَّبسُف ٍليْللا ءانآ نمو اهبورغ

 تاجرد ىلعأ اهيفو.ناميإلاو .ربصلا ةدام اهنأل ؛اهتاقوأ ىلإ ةراشإلاو ةالصلاب

 . اهئاوألو ةايحلا بعاتم نع ناولسلا

 كلامعأ تيقوت ىف لوقت امك «تيقوتلل 4 كوُلَدل 9 :ىلاعت هلوق ىف ماللا
 س9 سرس

 نوكت نأ حصيو ؛كلذ وصحن وأ ىدامسج نم نول سمسخل اذه ناك ثداوسحلا وأ
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 ... .ليللا قسغ ىلإ سمشلا كولد تقو لوخد لجأل ةالصلا مقأ ىأ «ليلعتلل

 ةالصلا نإ ثيح نم «ةالصلا بوجو ببس تقولا نإ :لوصألا ءاملع لوقي اذهلو

 .هلوخدب الإ بجت ال

 ةميقتسم ةموقم اهؤادأ اهانعم 4 مقأ و ,ماقأ ردصم ىه ىتلا ةالصلا ةماقإو
 ةنطابلا اهناكرأو ءاعدو ةءارقو دوجسو عوكرو مايق نم «ةرهاظلا ناكرألا ةيفوتسم

 هلل اركذ اهلك نوكت ىتح اهتيعدأو اهتءارق ىناعمو ءاهيناعمل راضحتساو عوشخ نم

 .اهانعم بل وهو «ىلاعت

 ىلإ ءامسلا دبك ىف اهنوكو ءاهلاوز تقو نم اليم هانعم (سمشلا كولد)و
 رصعلاو رهظلا تلمش اهنأل ؛اهلك تاقوألا تايآلا لمشت اذهبو «ليللا قسغ

 نآرُق نإ رجَملا نآرقو 8 :ىلاعت هلوق ىف رجفلاو ءليللا قسغ ىف ءاشعلاو برغملاو
 . 4 ادوهشم ناك رجَفلا

 . ىفتخت ذإ ؛سمشلا ليم ةياهن هنأل بورغلاب كولدلا ةباحصلا ضعب رسفو

 لعج نم :ىدرواملا لاقو «هئادتباب اهرسف «لاوزلا ىف اهليمب كولدلا رسف نمو

 «بورغلا ةلاح اهنيبتل هيتحارب هينيع كلدي ناسنإلا نآلف ءاهبورغل امسا كولدلا

 .اهعاعش ةدشل هينيع كلدي هنآلف اهلاوزل امسا هلعج نمو

 اذهب ةيآلا نآل ؛حضوأالا وه لاوزلا تقو اهليمب كولدلا ريسفت نأ ىرنو

 ريسفت ىف ءاج .(لام) اهانعم (كّلد) نألو «ةالصلا تاقوأ لك لمشت ريسفتلا

 رقتست ال كلادلا نإتف كلدلا هنمو «لاقتنالل بيكرتلا لصأو» :هصن ام ىواضيبلا

 .«فلدو «علدو حلو ,جلدك ماللاو لادلا نم بكرت ام لك اذكو هدي

 اًييش لاوزلا نم انهليم ىأ .4 سْمّشلا كولدل ةالّصلا مقأ 8 :ىلاعت هلوقو

 لك لوط .هتمالع ليملا عاستاو ءرصعلا نوكيف ليملا دتشي مث رهظلا نوكيف ءائيشف

 سمشلا ئفتختو برغملا نوكيف ليملا عطقنيو :بيغت مث ءرصعلا نوكيو «ءايشألا

 نوكيف «ريني قفش لك باهذو «هتملظ عامتجا وهو ليللا قسغ نوكيف ءاهراثآو
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 نوكي نأ بجي هنألو اهنكر ةءارقلا نآل ؛يرجقلا نارك ) : هلوقب رجفلا ةالص

 نآرقلا نآلو ءاهضعبب وأ روسلا لاوطب اهيف ةءارقلا نوكت نأ بدني هنألو ءاهب رهجلا

 هدهشت ىأ ,4 ادوهشم ناك ٍرجفلا نآرق نإ :ىلاعت هلوقو «نسحتسم دوهشم اهيف

 نآلو ؛عزانملاو ءاوهألا تافالتخاو «ةايحلا ءاجوعب سفنلا نردت مل اذإ ةكتالملا

 نم نيبيرقلا نينمؤملا رثكأ هدهشي نأ بجيو ؛ةعامج ىف ىدؤي نأ ىغبني رجفلا
 ةيانك 4 ادوهشُم ط نإ :لوقن نأ حصيو «ةايحلا هب لبقتست ام لوأ هنألو ءدجسملا
 ىف ىلاعت هلوق عم ىقالتت تاقوألا هذهو ٍنينمؤملا دنعو هللا دنع هماقمو هتعفر نع

 يف دمَحْلا هلو 09 نوحبصت نيحو وسمت نيح هللا ناَحبْسُف : ةيكملا مورلا ةروس

 .[مورلا] < 62 نورهظت نيحو اًيشَعَو ضرَألاَو تاومّسلا

 :لاقف لفاونلا ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ «ضئارفلا ىلاعت هللا ركذ دعبو

 . 4 69 ادومحُم اماَقَم كبر كتعبي نأ ئسع كل ةلفان هب دَجَهتَف ليلا نمو

 اءزج مق مالكلا ريدقتو فوذحم لعف ىلع ةفطاع ءافلاو « ضيعبتلل انه نم

 نأ ءاجر ىأ 4 اًدوُمَحُم اًماَقَم كبر كَنَعَبَي نأ ئسَع ل ةلفان هب دجهتف ليللا نم

 «ةالصلا ةصاخو ةدابعلا ىف ليللا عطق هانعم دجهتلاو ءادومحم اماقم كبر كئعبي

 «لعفلا بلس ىنعمب انايحأ ىتأت لعفت ةدامف مونلا ىأ دوجهلا بلس هنإ :اولاقو

 هداعبإ وأ مثإلا بلس مثأتلاك ةحارتسالاو مونلا وهو دوجهلا بلس دجهتتلاف

 . ظافلألا هذه لاثمأ رخآ ىلإ جرحلا داعبإ جرحتلاو

 ةبسنلاب وهو «ةدابعلا ماقم وهو «همئاق دمحي ىذلا ماقملا وه دومحملا ماقملاو

 رمؤي نمل هلي ىبنلا هيف عفشي ىذلا ماقملا وهف «ةمايقلا موي ةعافشلا ماقم لَو ىبنلل

 هتيشخ نم مهو ئضترا نمل الإ نوعَفشي الو .. . :ىلاعت لاق امك «ةعافشلاب

 . [ءايبنألا] © 52 نوقفشم

 اذه نأ ىأ «ةدئاز ىأ ةلفان دجهتلا اذه ىأ .«كّل ةَلفاَن آل :ىلاعت هلوقو

 نإ ةنمؤم ةأرماو ... 9 :ىلاعت هلوق لثم تنأ كل وه ةدئاز ةلفانك دجهتلاب فيلكتلا
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 4 ©9 ... َنيِمْؤُمْلا نود نم كل ةصلاَخ اًهَحكسسَي نأ يلا داو نإ بلل اًهَسْفت تْبهَ
 ةالص نع ترخأتو رجفلا ةءارق نع ركذلا ىف ةلفانلا هذه تمدق دقلو «[بازحألا]

 ىف ىلاعت لاق دقلو «نينمؤملا ىلع اضرف سيل دجهتلا نأل ؛امهنيب تناكو «قسغلا

 هفصت 52 اليلق الإ ليلا مق 0 لمزملا اهي ايف :كلَو ىبنلا نم ةيولطملا ةلفانلا هذه

 اليت ًالوَق كيلع يقلتس اّنِإ 0 ًاليترت نآرقلا لئرو هلع دِز وأ 2 اليلق هنم صقنا أ

 90 آليوُط احبس ٍراَهْنلا يف كَل ّنِإ (5) ًاليق ُمَرْقَأَو اًنَطو ُدَشَأ يه ِلْيَّللا ةئشان نإ تق

 اصوصخو اههجو ىلع تيدأ اذإ ةدابعلا نإو 4 0 ًاليتبت هيَ لتبتو كبر مسا ركذاَو
 :ىلاعت لاق اذلو ءهل بيجتسيف هوعدي «هبر نم ابيرق دبعلا ناك ةالصلا

 كندل نم يل لعجاَو قدص جرخم ينجرخأو قدص َلْخْدُم ينلخدأ بر لقو»
 . 6 69 اريصُن اناَطْلس

 تلزن ةيآلا هذه نإ :ليقو «جرخ ىدعتم جارخإلاو «لخد ىدعتم لاخدإلا

 ايعاد ةنيدملا لخدي نأو ءارجاهم ةكم نم جرخي نأ ِةَلِكك ىبنلل نذأ امدنع

 ماع هنأ ىرنو «صاخلا ىنعملا اذهب جارخإلاو لاخدإلا رسفي نأ حصيو ءارصنتسم

 لوخدلا وه ةْلَك ىبنلل ةبسنلاب وهو ءاريخ هنم ديريو ناسنإلا هيلع مدقي رمأ لك ىف
 ءاهنع دوزلاو اهئادأ ىف رارمتسالاو اهل هؤادأو «ىلاعتو هناحبس هللا ةلاسر غيلبت ىف

 .هيلإ ىلاعتو هناحبس هللا هضبقي ىتح '
 ةعقومو .قدص لمعو .«.قدص لوق لاقي ماقملا اذه ىف قدصلا ىنعم امو

 «عقاولاو لاوقألاو لاعفألا ىف لامكلا وه قدصلا :لوقنو «ءقدص ةفقوو «قدص

  لمكأ ىف ةياغلا ىلإ اهجتم اصلخم صخشلا اهب ىدتبي ىأ اهقدص ىنعمو عقاوملاو .
 ايطعم «ءارم الو ءاوتلا ريغ نم اميقتسم اكولس اهبلط ىف قحلا اكلام ءاهروص

 قدص قدصلا .ىفو «ميركلا قلخلاو ةماقتسالا لئاسو نم رمألا هيلإ جاتحي ام

 . حراوجلاو ناسللا قدصو «ةبيطلا ةينلاب لمعلا قدصو «ءصالخإلاب سفنلا

 طاح نأب ءاعد قدص جرخم هجرخي نأو «قدص لحدم هلخدي نأب ءاعدلاف

 ؛هيحاون لك نم قحلاو ءاهلك مراكملاو «ةيناسنإلا لئاضفلاب جرخملاو لخدملا ىف
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 هعابتأ لكل باطخ وه لي ىبنل باطخ لكو «ىلاعت هللا هملع ىذلا ءاعدلا اذه

 . عبتملا ةوسألا هنأل

 ءاعدلا ناك 4 اريصُن اًناَطْلَس كندُل نم يل لعجاو 8 :ىلاعت هلوق ءاعدلا رخآو
 «هريغ هعم ىذلا ملكتملا ظفلب ناكف ءاعدلا اذه ىف امأ «درفملا ملكتملا ظفلب لوألا

 ةيدنعلاب ةصاخ ةيبرعلا ةغللا ىف نوكت داكت ىهو «كدنع نم ىأ :4 كندّل او
 | .ةيلعلا تاذلا ىدل

 ىأ ناطلسلا هعم نمو هبهي نأب هريغ هعمو ّكِْلَلَي ىبنلل نوكي نأب ءاعدلا ناكو

 ءةجحلا ىنعمب ناطلسلا لمعتسيو هديؤتو هرصنت ةوق ىأ ,4 اريصُن طو «ةوقلا
 ةرصانلا ةوقلاو ةجحلا لمشت عضوم لا اذه ىف ىهو «ةوقلا ىنعمبو ءطلستلا ىنعمبو

 هل اناطلس هاطعأو «بلط ام لك ىلاعتو هناحبس هللا هطعأ دقو «مزهنت ال ىتلا

 بلاغلا وه هبزح لعجو سانلا نم ىلاعت هللا همصعو هتوعد تبيجأف هعم نملو

 نيدلا ىلع هنيد رهظأو «[ةدئاملا] 4( َنوبلاَغْلا مه هللا بزح َنِإَف ... ٠ :لاقو
 .اذكهو «ىرخأ كلاممو سراف كلم هللا عزنو ضرألا ىف مهفلختساو هلك

 وهو هعم نمل اهبلط لب ءهسفنل اهبلطي مل «ةوقلا بلط امدنع هنأ ظحالنو

 نينمؤملا رهقو ةبلغلل اهبلطي امنإف هسفنل اهبلطي نمو «ةيعامجلا ةوقلا نوكتل «مهنيب
 .نامزلا اذه ىف نيملسملا ءاسؤر نم انيأر امك

 نوكي ةنمؤملا ةعامجلل ناطلسلاو ءقدصلا جرخملاو قدصلا لخدملا ءارو نإو

 :ىلاعت لاق اذلو «لطابلا نالذخو «قحلا راصتنا

 . 4 69 اًقوهَز َناَك َلطاَبلا نإ لطاَبْلا قهر قحلا ءاج لو »
 ةرجهلاب ةكم نم قدصلا جورخلا نوكي نأ دعب عقيس امب نذؤت ةبآلا هذه

 .ءاويإلاو ةرصنلا وهو ةنيدملاب لوخدلاو

 ىلاعت هللا رمأ ءكرشلا ةهباجمو ةوقلاو «ريصنلا ناطلسلا مهاطعأ نأ دعبو

 نكلو ءارهاظ كلذ نكي مل نإو ةقيقحلا هذهب ارهاج اتبثم اررقم كلذ لوقي نأ هيبن
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 اريشب تانعإلا ىف مهدادتشا ناكو «ترفاضتو تدجو دق بيرقلا رصنلا بابسأ

 هجرخي نأو قدص لخدم هلخدي نأب ٌةِْلَم ىبنلا ءاعد ناكو «جرفلا برقب نينمؤملل

 .رزؤملا رصنلا اهدعب نم ناك ىتلا ةرجهلاب اناذيإ ؛قدص جرخم

 جرزخلاو سوألا دلك ىبنلا عياب نأ دعب نم ةرجهلا اوءدتبا نينمؤملا نأ ىوري

 مهءاسن نومحي امك هتوعدو ادمحم اومحي نأو «ةرصنلا ىلع نيتعيبلا

 نوفختسي ةريغص تاغامجو ىدارف ةرجهلا تأدتبا تقولا اذه نمو .'!)ههدالوأو

 لخدم لخدي نأب لوسرلا ةوعد نأ ىخيراتلا قاسملا نم رهظيو «نونلعي الو اهب

 هب رمتأت شيرق تناكو نابإلا اذه ىف ناك قدص جرخم ةكم نم جرخيو «قدص
 :ىلاعت هلوق ىف اذهو ءاهتارماؤم ىف هلتق ىلإ تهتناو هجرخت وأ هتبشت وأ هلتقتل

 هللاو هللا ركميو نوركميو كوُجِرْحُي وأ كولتقي وأ كوتبشيل اورَمك نيذلا كب رْكْمَي إو
 . [لافنألا] 4 2 نيركامْا َريَخ

 هلوقف هللا رمأب رصنلا ناك مث اولتوقو نونمؤملا لتاقو كي ىنلا رجاه
 ابلاغ قحلا ءاج انتبثم ارشبم لق ىأ ,4 لطاَبْلا قهزو قحْلا ءاَج لُقو 8 :ىلاعت
 ناك لطابا نإ «حورلا قوهز نم قاضو بهذ ىأ لطابلا قهزو اروصنم

 .تباث ريغ الحمضم ىأ ,4 اقوه

 نإ انلقل «ءثداوح نم اهب نرتقا ام ةينآرقلا صوصنلا حور نم ذخأن اننأ ولو

 نم نمآ نأ دعب مهعيابو جرزخلاو سوألا دفوب ىقتلا دق ٌهْلِلَك ىبنلاو «تايآلا هذه

 وأ انيبم نآرقلا انبسحو لوقن ام ديؤي ام ريسفتلا بتك ئف دجن مل نكلو مهنم نمآ
 هلع

 .اريسم

 .قح هيف ام لكو قحلا الع هبو «قحلا وه ىذلا نآرقلا ىف ىلاعت لاق دقلو
 الإ نيملاّظلا ٌديِزَي الو َنيِسِموُمْلَل ةَمْحَرَو ءاَقش َرْه اَم نآرقلا نم َلّزَمْنَو»

 )١( هلك هللا دبع نب رباج دنسم -نيرثكملا دئسم ىقاب :دمحأ هاور ام كلذ ىف رظنا )١4175(.
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 راشأ لطابلا سمطو قحلاب سوفنلا قارشإ ىلاعتو هناحبس ركذ نأ دعب
 سمتلي الو «قحلا الإ هيف سيلف نآرقلا وهو مالسإلا ىف قحلا ردصم ىلإ هناحبس

 4 ءافش وه ام نآرقلا نم لّزتنو إف :ىلاعت لاقف ء«هتايآ نم الإ بلطي الو هنم الإ
 ءافش وه ىذلا نآرقلا لزنن ىأ «ةينايب اهنإ :ةغللا ءاملع ضعب لوقي انه (نم)

 ضيعبتلل (نم) انلعج اذإو «ةمحرو ءافش هلك نآرقلا نأل ؛نينمؤملل ةمحرو سانلل

 ىدؤي ام لطبيف لطاب كلذو ةمحر الو ءافش هيف سيل هضعب نأ ةيآلا ىنعم نوكي

 . هيلإ

 نآرقلا نأ ىفاني ال ضيعبتلل (نم) لعج نإ» :نيرسمملا نم ةيطع نبا لاقو

 نم لزننو» اذه ىلع ىنعملا نوكيف ائيشف ائيش لوزنلا هانعم (لزنن) نأل ؛ءافش هلك

 ىف ال لوزنلا ةقيرط ىف ضيعبتلاف «نينمؤملل ةمحرو ءافش وه ام ائيشف ائيش نآرقلا

 .«نينمؤملل ةمحرو ءافش هلك هنأب مكحلا

 لمتشا ىذلا ءافشلاو «هب نوعفتتي نيذلا مهنأل ؛نينمؤملل ةمحرلاو ءافشلاو

 ةينثولا سجر نم لوقعلا ءافشو «لطابلا ماهوأ نم سوفنلا ءافش وه نآرقلا هيلع
 اهدعبو ةيلخت كلتو «ةميثألا لئاذرلاو قالخألا دسافمو ةيلهاجلا قالخألاو

 نيب تاللماعملا مظنتو قالخأللا مراكمب سوفنلا ًالمتف «ةمحرلا ىه كلتو «ةيلحتلا

 ةيعامتجا مظنب سانلا لامعأ مظنتو «ةتباث قئاقحو ةمكحم ةعيرش ىف سانلا
 لظ ىف هرومأ فيرصتو «كالتمالاو فرصتلا ىف هقح درفلل ظفحت ةيداصتقاو

 قوقحلا اهيف بلست ال ةعزانتم الو «ةعطاقتم ريغ ةطبارتم ةميحر ةلداع ةعامج

 .هل ىنعم ال مالكب

 دق ساّنلا اهيأ ايل :ىلاعت هلوق نم هداؤم ىف براقتي ميركلا صنلا اذه نإو

 [ سنوي 420 نيم ةَمْحَرو ىدهَو ٍرودصلا يف ام اشو مكبر نم ةظعْم مكن
 عجانلا ءاودلاو سوفنلا ىذغي ىتلا بيطلا ءاذغلاب نوعفتني نيذلا مه نينمؤملا نإو

 اومصو «قحلا نع اوضرعأ مهنألف نينمؤملا ريغ امأ «بولقلا ضارمأ ليزي ىذلا

 :لاق اذلو ءاراسخ مهديزي لب مهيذغي الو مهيفشي ال نآرقلا اوعمس اذإ هنع مهناذآ
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 ةجحلا ديزت الو دناعم هرفك ىف جوجل رفاكلا نأل ؛4 اراسَخ ّألإ نيملاّظلا ديزي الو
 .اراسخو ادنع الإ دناعملا
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 مهتمف ةروس تلزنأ م اذإو )ل : نيقفانملا ىلع نآرقلا لوزن عقو ىف لاق دقلو

 امأو 059 نورشبتسي , مهو انام مهتدازف اونمآ نيد مَ انام هذه هاو مكيَأ لوقي نم

 4 052) َنوُرفاَع مهر اوتاَمو مهسجر ىَلإ اسجر مُهتداَزَف ضرُم مهبوُلُق يف َنيِذّلا
 .[ةبوتلا]

 هلوق اذهو «نورباصلا الإ «ءالبلا هسئويو اهرطبيف ةمعنلا هيغطت ناسنإلا نإو

 : ىلاعت

 ناك رّشلا هَّسَم اَذِإو هبناجب أنو ضرغأ ناّسنإلا ىلع اًنمعنأ ذو

 . 4069 اسوي
 ءهيغطتو ةمعنلا هرطبت هنأ ناسنإلا سنج ىأ «سنجلل (لأ) 4 ناّسنإلا»

 ربصلاب ىلاعت هللا هاده نم الإ ناسنإلا ةعيبط هذه نإو «هفعضتو ةمعنلا هسئوتو

 ىذلا ملاظلا وهو ةقباسلا ةيآلا رخآ هيلع لدي امك وهو .دهعلل (لآ) وأ «ناميإلاو

 ةرطفلا اهب فناج ىتلا ةلاضلا هتعيبط هذه نإو ءاراسخ الإ نآرقلا ملع هديزي ال

 .اهنع لامو

 اهطاحأ امب ةلعفنم أشنت ةيناسنإلا ةزيرغلا نإ :كلذ ىف قحلا هيجوت ىف لوقيو

 نأ الإ قحلا نع ضرعتو ىغطت امبر لاملاو ةحصلاو ةوقلا تحنم نإف «تحنم امو

 اهرسيو اهرضي رمأ اهباصأ نإ هللا حور نم سأيلا اهبيصيو «نيدلا بيذهتب بذهتت

 .ربصتو نمؤت نأ الإ

 ريفوتو لاملاو ةحصلا ةمعنب 4 ناسنإلا ىلع انمعنأ اذِإو 9 :ىلاعت هلوق اذهو

 نعو «هل نماطتلاو قحلا نع ضرعأ ىأ .4 هبناجب ئأنو ضرعأ  نكسلاو «قزرلا
 ىنث ىأ ,4هبناجب ئأنو 8 :لاقف ىلاعتو هناحبس روص دقو «ىلاعت هلل ةعاطلا

 نمل ةيسح ةروص هذهو ؛هرهظب هجاوو ههجو رادأو هبطاخي نم ربدتساو ههجو

 .هيلإ تفتلم ريغ «هرهظ ءارو رمألا احرطم ضرعي
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 هللا حور نم اديدش اسأي اسئاي ناك ىأ .« اسوي ناك رشلا هسم اذإو ف

 موقلا الإ هّللا حور نم سأيب ال هّنِإ ... ١ ءاديدش اسأي هب لزن امم هذاقنإو

 .[فسوي] 4 9 نورفاكلا

 #هسم و :ىلاعت هلوقو ءاريخ هتبقاع تناك ولو ملؤيو ءوسي ام وه رشلاو

 ءهيغطتو هيرغت ةوقلاف «هللا ةمحر نم اسئاي هلعجي اليلق ولو هبيصي هنأ ىلإ ةراشإ

 .هسئويو هدهي اريغص ولو فعضلاو

 نق حف ل يع تالا فق لويس دارس ب ءامط قا نقو رو

 . [دوه] 12 9 ريبك رجأو ةرفغُم مهل كتلوأ تاحلاّصلا اوُلمعو اوربص َنيدّلا الإ ©

 ىلع سانلا نأ نيبي هتايآ مكحم ىف ميركلا نآرقلاو ةقباسلا تايآلا ىنعم

 مهنمو «جاجوعا ريغ نم اهاجتا قحلا ىلإ هجتي ىذلا ىدتمهملا مهنمف ىتش فانصأ

 اونمؤي ملو نوملسي نيذلا مهنمو «قفانملا مهنمو ءاضارعإ قحلا نع ضرعملا لاضلا
 اذهو ءهل بتك ام ىلإ ايهتنم اراتخم هقيرط ىف ريسي لكو «ناميإلا مهل ىجري وأ

 :ىلاعت هلوق

 . < 69 ًاليبس ئدْهَأ وُه نمب ملأ مكبرف هتاكاش ىلع لمعي َلُك لق
 ىف نيونتلاف «قيرف لك ىأ .4 هتلكاش ئلع لمعي لك» هللا ىبن اي 4 لقإ»

 وأ ةيحانلا ةلكاشلاو «ماقملا بساني امب ردقي ىذلا هيلإ فاضملا ماقم مئاق 4 لك
 «هقنتعا ىذلا بهذملاو اهراتخا ىتلا هتيحان ىلع لمعي لك ىأ .بهذملا وأ ةقيرطلا

 نودباع معنأ الو 0 نودبعت ام دبعأ ال (0) نورفاكلا اهي اي لقط : ىلاعت هلوقك اذهو
 مكنيد مكل (2) ديعأ ام نودباع متنأ الو © ©© متدِبع ام دباع انَأ الو © دبعَأ ام

 . [نورفاكلا] 4 50 نيد يلو

 ؛مهيلع در ةيآلا هذه نآكف «هنيد نع دللي ىبنلا اونتفي نأ اولواح دقل

 مهونتفت الو «مهرايتمخا ىف ارارحأ سانلا اوكرتاف هومترتخا ام مترتخا دق اهانعمو
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 مكبرف» :ىلاعت لاق اذلو «ىلاعت هللا دنع لكاوشلا هذه ىف مكحلاو مهنيد نع

 . 4 ًاليبس ئدهأ وه نمب معَ

 ىدهأ وه نمي ملع هقوف سيل املع ملاعلا وه مكابرو مكقلخ ىذلا مكبرو

 لعفأو «نيمكاحلا ريخ وهو ةمايقلا موي مكنيب مكحي ىذلا وهو ءاقيرط كلسأو
 .ارارم انركذ امك هباب ىلع سيل ليضفتلا

 نارقلاو حورلا

 :ىلاعت هللا لاق

 لقال اريكم َكَيَلَع تكل ناكر نمدَمْحَماَلإ ًّ 42 010 < عج 5272 َِ
 نامل اذنه ٍلْمِمِبْأونَأَبَأ َلعنِجْلاَو سال ات َءمَسحبأ ِنِ
 َدَعْلو )) اريهظ ضع مصعب كَوَلَو هِلْمِب نونا

 7 هو 000 ا -ه

 ساتلارثك قلتم لكم نامل اذه فَلاَ 528
 هل وو ع ل ع

 نوانارجفت نوح كل ى تمون نلاوُلاَمَو 0 اروهكحاَلِإ
 اوم هو هس ره مرا

 بَسِعَو ٍليْحج نينجا كل هكر 0 نرثي ضل

 كاملا طير © رجا يرن
 اس حصرم هه ص را عش

 © اكييد كِبكِئايق أم نك تُعد

 تصون نو ِءَمَصلَا قرأ رْحُم نم تنيك م
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 .٠ ام 8 200000 207 و عع ل
 ]مه َقَرَناَحْبْس لق.هؤَرَفَن ابنك اندلع اندلع لاَ ٌقَحَكَيِقرِل

 4 لوسي ارسال تنك

 باتكلا لهأب نونيعتسيو «مهتاباجإو مهتلئسأ ىف نوتنعي اوناك نيكرشملا نإ
 .كَك ىبنلا جارحإ ىف

 دبعلا نعو «حورلا نع :ةثالث نع هولس :مهل اولاق دق مهنأ ىوريو

 هناحبس نيب دقو «2'/ىبن وهف اهضعب نع باجأ نإف «نينرقلا ىذ نعو «حلاصلا

 ةروس ىف نينرقلا ىذ نعو ءىسوم بحص ىذلا حلاصلا دبعلا لاح ىلاعتو
 :لاقف حورلا نعو .فهكلا

 إللي مكس و ينو رسشأ نم ألا ف حلا و نول تيو)
 ىتلا حورلا ىهأ حورلاو ءرهوج مأ ضرع ىهأ اهتيهام ام حورلا نع هولآس

 «سانلا نم دصقيو ءاهرايتخاب ريستو اهتدارإب كرحتت اهلعجتف ماسجألا ىف نوكت

 اهنع هولأس «اهتاياغو هدصاقم ىلإ قحلاب هجتت ىتلا سفنلا اهنم داري نأ حصيو

 اهنأ ىأ 4 يب رمأ نم حورلا لق » :هلوقب بيجي نأ هيبن رمأ وأ «هناحبس باجأف

 لإ ملعلا نم متيتوأ امو » ءهب صاخلا هرمأو هنأش نم اهب ملعلاو هقلخ نم قلخ
 . مكتقاط قوف اهب ملعلاو ءاليئض اردق الإ ملعلا نم هومتيتوأ ىذلا ام ىأ ,4ًاليلق

 ,هنيوكتو هقلخ > رس اهنأ ىلإ ةراشإلل 4 ير ب ب ربعو «ميلعلا قالخلا صتخا امنإ

 هَل اوعقَف يحور نم هيف تخفتو هتيوس اذإف 8 :ىلاعت لاقف حورلا ىلاعت هللا فرش دقو

 حورلل اميركتو افيرشت هيلإ مدآ حور هناحبس فاضاف «[جحلا] 4069 نيدجاس
 . ةيناسنإلا

 رائلاو ةنحلاو ةمايقلا ةفص :ملسمو 3 6 وف -حورلا نع كنولأسيو -نآرقلا ريسفت :ىراخبلا هاور قد

 . حلاصلا دبعلا .(02005)
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 نآرقلا امأ ءهمد ناسنإ لك سفن نأ ىلع صنلا اهيف انيديأب ىتلا ةاروتلا نإو

 ةقيقحلا ررقي وهف هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا قداصلا هللا مالك

 هعادبإ ىف ىلاعت هللا رسو هقلخو هللا ءاشنإ رمأ نم حورلا نأ ىهو ةدلاخلا ةتباثلا

 ال وهو ءاهاوق مادختساو تاسوسحلملاب ملعلا الإ ناسنإلا ىتوأ امو «هنيوكتو

 ىدؤم اذهو «هيدل ةرهاظلا اهنيناوقو اهرهاظم فرعي نكلو ءايشألا ةقيقح فرعي

 اهرهاوظو تاسوسحملاب ملعلا وهو 4اليلق لإ مْلعْلا نم متيتوُأ امو ط :ىلاعت هلوق
 .موهفلا اهفرعتو لوقعلا اهفشكتت ىتلا ةيئيبلا

 ىلإ لصوو ءامارم هل موجنلا لعجو ضرألا نم الع دق ناسنإلا رت ملأ

 قلخي نأ عاطتسا هأرت لهف ءاضفلا اذه ءارو ام فرعتي نأ لواحيو «خيرملاو رمقلا

 نود نم نوعدت نيل نإ ُهَل اوعمَتساَف لَم برض سائلا اَهْيَأ اي :ىلاعت لاق امك «ابابذ

 فعض هم هوُذَقَسَي أل انْيش بابا مهي إو هَل اوُعَمَعجا ولو باب اُقلخَي أهلا

 . [جحلا] 4 69 بوُلطَمْلاَو بلاَطلا

 نأ دحأ عيطتسيأ :هيلإ ملعلا ةزهجأ نولقنيو ءاضفلا نودعتقي نيذلل اولوق

 نإ ؟ضرألا ماوه نم ةماه وأ ضرألا ىف ةضوعب وأ ناويح وأ ناسنإ حور ئشني

 حاورألاو سفنألاو ماسجألاو ضرألاو تاومسلا عيدب دوجولا ئشنم نأش نم كلذ

 ش ٠ .رادقمب هدنع ءىش لكو

 هركذ ءاج اذلو «هنأش نمو هللا رمأ نم هنأو «ةعيرشلا حور وه نآرقلا نإو

 :ىلاعت لاقف «ىلاعت هللا رمأ نم ىتلا حورلا ركذ دعب

 . 4 69 اليكو انيَلع هب كلل دج ال من كي انيحْوَأ يدب هَل انش علو ف
 ةزمه نع بونت ءابلا نأكو هبهذأ ىنعمب ميركلا نآرقلا اهلمعتسي هب بهذ

 4 .. مهراصبأو مهعمسب بَهَدَل هللا ءاش ولو .. . # :ىلاعت هلوقك «ةيدعتلا

 هبحصو هاحم ىأ انيحوأ ىذلاب بهذ هانعمو ادكؤم اباهذ اهبهذأل ىأ ء[ةرقبلا]

 . هللا دنع هب ذخألاو سانلا دنع وحملا نمضتي وهف هعم هذخأو
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 هلوق ىف ماللاو ءمسقلل ةئطوملا ماللا © انئش نئلو » :ىلاعت هلوق ىف ماللاو

 مئاق وهو مسقلا نيهذنلو ءمسقلا باوج ىف ةعقاولا ماللا ىه # نبهذنل 9 :ىلاعت

 .طرشلا باوج ماقم

 ةزجعملا هذهب بهذي نأ ىلع رداق ىلاعت هللا نأ دكؤي ىلاعت هللا نأ ىنعملاو

 «هدارأو كلذ ءاش ول اهلثمب اوتأي نأ نع برعلا رجعو ماهفآلاو لوقعلا ترهب ىتلا

 هيف لوصوملاب ريبعتلا © كيلإ انيحوأ يذّلاب 9 :هلوقو هيضتري ملو هأشي مل هنكلو
 :ىلاعت لاقو «هيلإ ىلاعتو هناحبس هاحوأ ىذلا وه هنآل كلذ ءاشي ال هنأ ىلإ ةراشإ

 «ىونعملا ىخارتلا نم اهعضوم ىف انه # مث إب ,4 اليكو انيلع هب كل دجت ال مث إو
 ءانتكيشم ريغبو انمازلإب ىأ ءانيلع هتداعإب لكوتي نم دجت نأ َدَعَب «هب انبهذ ول ىأ
 ريغ نم انيلع كيلإ هدري هب اليكو كل دجت ال ىأ .«اليكوإ ب ةقلعتم ءابلاف
 . كلذ نوكي نأ ىلاعت هللا ذاعم ءانمزلي انتئيشم

 :نيرمأ ديفي ميركلا صنلا اذه نإو

 نأل ؛هب قلخلا ىلع ىلاعت هللا نمو ميظعلا هناكمو نآرقلا ةلزنم :لوألا رمألا

 ءاش ول هنأو هدابع ىلع هللا لضف وهو ةظعوملاو ةيادهلاو ةمحرلاو ءافشلا هيف

 . هدرتسال

 هدشرمو هيداهو ىناسنإلا دوجولا رون ةمايقلا موي ىلإ هئاقب ةنس : ىناثلا رمألا

 .بولقلا سمطتو رئامضلا دسفت امدنع

 لدي ةمئادلا هتيادهو ميركلا نآرقلا ةناكم ىلع ةمكحملا هتلالد قوف صنلاو

 :ىلاعت هلوق نأ ىلعو راتخم لعاف هنأ ىلع

 . 4 ريب كيل ناك هل انإ كبر م ةَمْسَوألإٍِ
 نوكيو «ةقباسلا ةيآلا نم ةريخألا ةلمجلا ىف ىفنلا نم اهيف ءانثتسالا «ًالإ»

 هدادرتساب لكوي نم كل دجت ال ىنعملا نوكيو «اليكو هب انيلع كل دجي ال) ىنعملا

 ال هباهذإ هناحبس ءاش نإ هنأ ىأ «الصتم ءانثتسالا نوكيو كبر نم ةمحر الإ انيلع
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 نوكيو اعطقنم ءانثتسالا نوكي نأ حصيو ٍءميظعلا نآرقلا وهف «هظعاومو هتمحرو

 اميف مالكلا قايس نوكيو (نيكل) ىنعمب (ةلإ) نكلو اهلك ة ةقباسلا ةيآلاب اقلعتم

 انيلع هب كل دجتال ّمُث كيل انْيَحْوَأ يذّلاب َنبهدَنَل امش نملو » :اذكه ملعن

 كردص ىفشو «ملعت نكت مل ام كملع ىذلا كبر نم ةمحر نكل 465 اليك

 .(هب بهذي نأ أشي ملف تماق ةمحرلا هذهو «كافطصاو

 لضف نإو « اريبك كيلع ناك هلضف نإ :هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخ دقلو

 ةمئاق ةجح هئاقبو ميركلا نآرقلا لازنإب اميمع ناك اهيبنو ةمألا هذه ىلع ىلاعت هللا

 هللا ىلإ دوعي ريمضلاو «ةيادهو ةمحرو ءافش نم هيلع لمتشا امبو ةمايقلا موي ىلإ

 هللا لضفو هلك ىبنلا ةلزنمب مامتهالل 4 كيلع)» مدق 4 اريبك كيلع ناك 9 :هلوقو

 ىلع ةلادلا (ناك)و ةدكؤملا (نإ) ب هلضف ىلاعتو هناحبس دكأ دقو ءهيلع ىلاعت

 نوكي نأو «هبلق ىلع نآرقلا لوزن ىف هلضف ىلاعتو هناحبس دكأ اذامو

 تضقنا ىتلا ةيسحلا .تازجعملا نأ اوبسح نيكرشملا نأل ةباجإلا ؟ىربكلا هتزجعم

 هناحبس نيبف «لسرلا ءالؤه لضف ىلع لدت ىسيع تازجعم لثم اهنامزأ ءاضقناب

 ىه تناك ىتلا ةيقابلا ةدلاخلا نآرقلا ةزجعمب هصتخا نأ ىف هيبن ىلع ميظع هلضف نأ

 لايجألا اهتفرع ام نآرقلا الولف «ةقباسلا تازجعملا لك تلجسو ىربكلا ةزجعملا

 ظ .ةيلاتلا

 :لاقف «مهنجو مهسنإ اهلك لايجألل زجعم هنأ هناحبس نيب مث

 ولو لثعب نوني ال نآرقلا اذه لقمب وني نأ ىلع حلاو سنإلا تعمجا نأ لإ

 . 4 62) اريهظ ضعبل مهضعب ناك

 سيل هنأو نآرقلا ةناكمب يلي ىبنلا مالعإ هيف باطخلا اذهو ِةِْلَكَ ىبنلل باطخلا

 «لايجأآلا لك ىف نحجلاو سنإلا هب ىدحتي نأ عيطتسي زجعم هنأو طق باتك هلثمك

 ا
 ا
 ا
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 ءرخآلا مهضعب رهاظي مهضعب ناك ولو نوتأي ال هلثمب اوتأي نأ ىلع اوعمتجا ولو
 مهوت امك مهدحو برعلا ال سنإلاو نجلا نم عيمجلا زجعي نآرقلا نأ اضيأ هيفو

 نأو مهتغلب سيل هنآل ؛مهريغ هب بطاخي الو «مهريغ زجعي ال هنأ سانلا ضعب

 .برعلا هلثمب نايتإلا نع زجعي نأ هبسح
 « هلثمب َنوُنأي ال نآرُقْلا اذه ٍلْثمب اوُنأي نأ ئَلَع نجْلاو سنإلا تعممجا نأ »

 «لوقلا ىف ايوطم امسق مالكلا ىف نأ ىلع لدت ىتلاو «مسقلل ةئطوملا ىه (ماللا)

 باوجلا مزجي ال هنأل ؛طرشلا باوج ناكل ماللا الولو «نوتآي ال مسقلا باوجو

 ىف تعمتجاو تضقنا ىنعم نمضتي تعمتجا هلوقو ءايضام طرشلا لعف ناك اذإ

 ٍضعبل مهضعب ناك ولو 9: نوتأي ال هلثم باتك وأ هلثمب اوتأي نأ اودارأو دحاو ديعص

 زجعم هنأل كلذو ؛هلثمب اوتأي نأ ىلع اورهاظلو اعيسج اونواعت ول ىأ :4 اريهظ

 اهل هلمج نم ةلمج لك نإ ىتح «همغنو هقسنو همظنو هتارابعو هظافلأ ىف هتاذب

 عمسي ىذلا مغنلا اذه لثم تاغللا نم ةغل ةيأ ىف دجوي الو «ةدرفنم اقيسومو مغن

 ىف سيل ام مغنلا عئاور نم هيف ىري ىقيسوم قوذ ىذ لكو «هيناعمو هتارابع ىف

 ال هنأب مكح ملعلا ضعب ةيبرعلا ملعي ناك ايبروأ ابتاك نإ ىتح «ةغل ىأب مالك ىأ

 ىلع ظافلألا ىدتعت نأ ريغ نم هلصاوف اقيسومو «هتارابع ىخاتب ازجعم لازي
 الو فهتامغنو هلصاوفو هتارابعو هظافلأ «ىناعملا ءادأ ىف ىخآتي هنإ لب «ىناعملا

 اذإ هعئارشف ءزجعم هيف ءىش لك اذه قوفو «كسفن ىف اريثأت دشأ اهيأ ىردت

 هنأل زجعم نوكلا ىلإ هيبنتو رابخأ نم هملعو ءازجعم ناك هرصع عئارشب تسيق

 ريغو «هرصع ىف نوكلا ءاملع دنع ةمولعم نكت مل نوكلا نوئش نم رومأ ىلإ هبني
 :لاقف نآرقلا زاجعإ ضرعم ىلاعتو هناحبس ركذ مث «نآرقلا ملع هب طاحأ امم كلذ

 الإ ساّنلا رَمْكأ ئبَأَف لَمَم لك نم نآرقلا اذه يف ساّسلل انفرص دقلو »

 . 4 69 اررفك

 بورض هيف انلوح ىأ 4 انفرص ءهديكوتل (هق)و «لوقلا ديكوتل (ماللا)
 ةنسحلا ةظعوملا اهيف صصق نمو رارقإ ىلإ راكنتسا نمو ءاشنإ ىلإ ربخ نم لوقلا
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 «ميلاقآلاو ةعامجلاو رسألاو داحآلل ةحلصم ةيعرش ماكحأ ىلإ ةدشرملا ةربعلاو

 ىف عئابطلاو ةيناسنإلا قئاقحلل ةنيبم تايآ ىلإ تاعمتجم ىف ةيناسنإلا نيب ةطبار
 لك نم سانلل نآرقلا اذه ىف فيرصتلا كلذ ناكو «ناسنإلاو نوكلاو باوجلا

 اهلكاشتل اهانركذ لاح لك ىأ «لثم لك مهل انفرص ىأ «ةينايب انه (نم)و «لثم

 .ىناسنإلا دوجولا عم

 :هناحبس لاق اذلو ءاونمؤي مل مهنكلو «هب اونمؤي نأ سانلا ىلع اقح ناكو

 ردقيف ريثك ىلع لخد ءابإلا نأ انه ءانثتسالا عضومو 4 اروفك الإ ساثلا رثكأ ئبأف»

 اروفك نيرفاك اونوكي نأ الإ ىأ ,4 اروفك الإ © ءىش لك رثكي نأ ىبأف :اذكه

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو مهفاصوأ نم افصو راصو «مهمزال

 نعذي ىذلا لقعلل ةبطاخم اهنكلو «ةعراق الو ةجعزم ريغ ةزجعم نآرقلا نإ
 صقنل ال «ةعراق تازجعمب هلهأ بلاط اذلو ةيادهلا رونب ةقرشملا بولقلاو قئاقحلا

 لاق اذلو «مهكرادم ىف نوصقان مهنألو نونمؤي ال مهنأل لب «نآرقلا ةزجعم ىف

 : مهنع هناحبس

 نم ةنج كل دوُكَت وأ ©) اعوبني ضرألا نم انَل رجشت ئَتح كَل مؤ نأ اوُلاَقو
 افّسك اَنيَلَع َتْمَعَر امك ءامّسلا طقّسُت ْوَأ 67) اريجفت اهلالخ َراَهْنَألا رَجَفَتَف بتعو ليخُن

 ءاَمَّسلا يف ئقرت وأ فرخ نَم تسيب كل نوكي وأ 69 اليبق ةكئالملاو هللاب ينأت وأ
 ارش الإ تنك له يِبر ناَحْبَس لق هورس اباتك انِيَلَع لست َنَح كّيقرل نموت نأو
 . 4 © ًالوُسُر

 ةزجعم هب اوعنتقا وأ «ةزجعم هب اوعنتقي ىتح نآرقلا ىلإ مهماهفأ لصت مل
 ضفرلاب نوللعتيو «لالضو لهج نم هيلع مه امب نوكسمتسيو نورامي مهنكلو

 قلك ىبنلا زجعي هنوبسحي ام نوبلطي اوذخأ «نيضفار ريغ مهسفنأ تاذ ىف مهو

 .ديدحلا نيدلا اذه نمو «هنم نوحيرتسيو هتوعد نع لدعي زجع اذإف
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 ام قدصب نيملسم نمؤن نل ىأ .4نمْؤن نطل ب اودكأ 4 نمؤُن نأ اولاقو»
 ءاملا جرخي ىتلا نيعلا عوبنيلا ءاعوبني ضرألا نم انل رجفت ىتح ءهيلإ انوعدت
 ءاملا نم ةفاج مهضرأ تناكو ء«رمتسملا عوبنيلا اذه انل قشت ىأ ««رجفت» ءاهنم

 ءاملا اهنم جرخيف ةبلصلا ضرألا هذه ققشي نأ هنم نوبلطي مهف ةيرخص ىهو

 .مهعرز نوقسيو «هنم نوبرشي ثيغلاك نوكي ىذلا رمتسملا

 : ةيلاتلا ةيآلا هتركذ ىذلا رخآلا رمألا نوكي هذه نكت مل نإف

 . 4 69 اريجفت اهلالخ راهنألا رجه بنعو ليخُن نم هن كل نوُكَت وأ ل
 نوكتل راهنألا اهلالخ ىرجت بنعو ليخن نم ةقيدح 4 ةَنجا» كل نوكت وأ

 لالخ نم ىرجت اهنأو راهنألا ةرثك ديفي فيعضتلاب ريجفتلاو «جيهب رظنم تاذ

 .موركلاو ليخنلا

 ذإ ىسوم لاحب ديك ىبنلا لاحل هيبشت هيف امهدحأ وأ نيبلطلا نيذه نإو
 ةزجعمك ةزجعم نوبلطي مهف انيع ةرشع اتنثا رجحلا نم رجفناف ءءاصعب برض
 اهنم ىوقأب تايآلا مهتءاج دقو ءاهلشم نوبلطي مهف اهوملع دقو .هلكيِك ىسوم

 دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم هب ىرسأو ءرمتسم رحس اولاقف ءرمقلا قشك
 ىضرمو ناميإلا فاعض نم دترا نم دترا ىتح «مهنيد ىف سانلا اونتفف ىصقألا

 .بولقلا

 امهادحإ نيتبعش وذ وهو :اهلوأ وهو «مهبلاطم دحأ وأ لوألا بلطلا اذه

 ىرجت بنعو ليخن نم ةقيدح نوكت نأ :ةيناثلا «نامزلا لوط ءاملاب حسي عوبني رجَف
 اهتحت نم ىرجت ءانغ قئادح هل اينغ نوكي نأ نمضتي ةبعشلا هذهو «راهنألا اهلالخ
 نويسح مهنآل هفرتلاو معنتلاو ريفولا لاملاب مهدنع ةمظعلاو ءاميظع نوكيل راهنألا

 . ىسحلا ىداملا ميعنلاو ةداملاو سحلا الإ نوفرعي ال

 لقن دق رمأب اهنيب رييختلا ناكو بلاطملا دحأ هولعج ىذلا : ثلاثلا بلطملاو

 :ىلاعت هلوقب مهريبعت نآرقلا
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 . 4 69 ًاليبق ةكئالَمْلاَو ِهّللاب يتأت وأ افسك اَنيَلع تمعَر امك ءاَمّسلا طقست وأ

 «فسكلا دارملاو 4ءاَمَّسلا طقست وأ هيف ريخملا ثلاثلا ىدحتلا وه اذه
 ءامسلا نم ةعطقلا ىهو ةفسك عمج فسكلاو «ءامسلا نم لك نم ضعب لدب ىهو

 اهنم لدبلا مث ءامسلاب ربعو «عزفتو بهلت اران نوكت دقو «بعرلا ىقلتف لزنت ىتلا

 لوزن راذنإلاو عازفإلاو بعرلا ثيح نم ىواست عطقلا لوزن نأ ىلإ ةراشولل

 ىف ثعبلا موي رطفنتو قشنت ءامسلا نأ نم # تمعز امك 8 :هلوقو ءاهلك ءامسلا

 راحبلا اذإو © ترْفَتنا بكاوكلا اذِإو 00 ترطفنا ءاَمّسلا اذ :ىلاعت هلوق لثم

 هلوق ىف امك «ءانب كلذ لزن هيف هنأ نم تمعز امكو ,[راطفنالا] « © ترجف

 4 0 .... ماَمَسلا نم افسك مهيلَع طقسن وأ ضرألا مهب فسخت أَ نإ .. . 8 :ىلاعت

 ىتأت ىأ «ةليبقل ىعمج سنج مسا وهو 4ًاليبق ةكئالَمْلاَو ِهّللاب يتأت وأ » ء[أبس]

 .اهقدصب مكحلا ىلع نورفاضتيو هتوبن قدصب اودهشيل ةليبق ةليبق مهب

 : نيتيحان نم كي لوسرلل دمت هيف بلطلا اذهو
 مهيَلَع طقسن وأ ضرألا مهب فسخت أَشّن نإ ... 8 :هلوق نأ :لوألا ةيحانلا

 .راذنإلا كلذ نوكي نأب نودحتي مهف راذنإ هيف [بس] 4 (5) ... ءاَمّسلا نَم اسك

 اليبق ةكئالملا مهيلع لزني نأب ِةَِك ىبنلا نودحتي مهنأ :ةيناثلا ةيحانلا

 ناذهو «لكشلا اذهب اجاوفأ نولزني ال ةكئالملا نأ نوملعي مهو ةحصلاب نودهشي

 .ةدحاو ةيآ ىف اناك نإو نابلطم

 نيرمأ نم ادحاو ةسماخلا ةرملل هنم اوبلطف ءاميتي اريقف ٌدِددَي ىبنلا ناك دقلو

 ءامسلا ىلإ ىقري وأ فرخز نم تيب هل نوكي نأ :امهلوأ :عبارلا بلطملا ىف امك

 :ىلاعت هلوقب هنع هناحبس هللا ربع ام اذهو «هنوءرقي اباتك لسري نأو ءاجراع

 لزنت ئتح كيقرل نمؤن نلو ءامسملا يف ئقرت وأ فرخز نم تيب كل نوكي وأ»
 . 4 69 الوسُر ارشب الإ تنك له يَبر ناحبس لق هؤرقن اباتك انيلع



 عارسإلا ةروس ريسفت ل

. 00 
 نب لج

 يي

 رركو هلي ىبنلا هب نودحتي ءرييختلا ىلع ةلادلا « وأ ب ةيآل | تردص

 مهنأ لوألا ءزجلا :نيءزج نم نوكم ثلاثلا رمألا اذهو ءجودزم امهالكو «(وأ)

 ىبنلاف «ةورثلاب ةنرتقم ةوبنلا نأ اوبسح دقو ءاريقف ناك مث اميتي ناك هلك ىبنلا اوأر

 «لام ريغ نم ميظع الو لام لاب مهدنع ةمظعلاف ٠ ءاميظع نوكيل ايرث نوكي نأ بجي

 نيتيرقلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه لن الول اوُلاَقو 8: مهنع ىلاعتو هناحبس لاق اذلو

 .ةكم وأ فئاطلا ىأ «[فرخزلا] 4# 6 ميظع

 تمد ام لاملاب كينغي ناك امأ :هل نولوقيف «ريقف هنأب دمحم ةوبن نوبيعي مه

 تيب كَل َنوُكَي وأ 8 كبر دنع ةلزنم اذ تنك اذإ ءامسلا ىلإ كعفري وأ ءضرألا ىف
 مل نإف ءافرخزم بهذلا ءامب اهومم اتيب ىأ ءبهذلا وه فرخزلا 4« فرخز نَم
 ءامسلا ىلإ كب جرعيلف ءامظعلا نم اميظعو ءاينغألا نم اينغ كلعجيو اذه كطعي

 «تولعو تعفترا كنأ هنم ملعنو و هور اباخك اني لَ نكح كلقال نمت أو »

 .ءامسلا ىلإ كيقر باتكلا اذه ملعنو

 لهأ نم الوسر تنك نإ كانأ َِِلَك هللا لوسر ةلاسر هب نودحتي ىذلا ىنعملاو

 «ةورثلاو لاملاب مهيف ةمظعلا ضرألا لهأو ضرألا لهأ مكح كيلع رجيلف ضرأآلا

 لهأك نوكت نأ ديرت ال تنك نإو «معنتلاو هفرتلا لهأك فرخزم تيب كل نكيلو
 كنأب ملسن نلو كتلاسرب نمؤنل ءامسلا ىلإ قرتلو ءءامسلا لهأ نم نكتلف ضرألا

 .هؤرقن باتك انيلع لزن اذإ الإ ءامسلا ىلإ تعفترا

 مهبيجي نأ هيبن ىلاعت هللا رمأ دقو ءبرقأ لزهلا ىلإ وهو مهيدحت وه اذه

 الور ارش لإ تنُك له يِبر ناَحْبُس لقط :هلوقب ةيدحتملا بلاطملا هذه نع

 4ًالوسر ارشب الإ تنك له» ىنتلمكو ىنابرو ىنقلخ ىذلا ىبر تاذ تسدقت

 ارشب الإ تنك ام هانعم ؛عوقولل راكنإ وهف «ىفنلا ىنعمب ىراكنإ انه ماهفتسألاو

 ىفنلل اريرقت ماهفتسالا لكش ىلع ىفنلا ةغيص تناكو .ىلاعت هللا دنع نم تلسرأ

 ريغ فصو سيلو «لوسر رشب هنأب دك ىبنلل لماكلا فصولا راصحناو تابثإلاو
 .ىناسنإلا لامكلا فاصوأ ىلعأ وهو اذه



 عارسإلا ةروس ريسفت ا

 4 ااا ا اسس

 قا بح

 تايآلاو «ةوبنلا اهب نودحتي ىتلا مهبلاطمو نيكرشملا تاضارتعا هذه

 نم ةضبق ضبقنلو .ٌةْلكَي ىبنلا نيب عقت تناك ىتلا تالداجملا نم روص تاميركلا

 :تايماسلا تاميركلا تايآلا هذه عئاقو نيبت ةرهاطلا ةريسلا

 كرشلا نودوقي اوناك نيذلا شيرق ءاسؤر نأ ةريسلا ىف قاحسإ نبا ركذ

 هوملكف لكي دمحم ىلإ اوثعبا :ضعبل مهضعب لاق مث «ةبعكلا رهظ دنع اوعمتجا

 ادب دق نأ نظي وهو ِةَِكَك هللا لوسر مهءاجف هيلإ اوثعبف ءاورذعت ىتح هومصاخو

 اولاق مهيلإ سلج املف «مهتنع هيلع زعيو ءمهدشر بحي اصيرح ناكو ودب مهل

 لخدأ برعلا نم الجر ملعن ال هللاو انإو «كملكتل كيلإ انثعب دق انإ دمحم اي :هل

 تهفسو نيدلا تبعو ءابآلا تمتش دقل .كموق ىلع تلخدأ ام هموق ىلع

 نإف «كنيبو اننيب اميف هتتج دق الإ حيبق رمأ نم امف «ةعامجلا تقرفو مالحألا

 ءالام انرثكأ نوكت ىتح انلاومأ نم كل انعمج الام هب بلطت اذهب تعج امنإ تنك

 اكلم هب ديرت تنك نإو ءانيلع كدوسن نحنف انيف فرشلا بلطت امنإ تنك نإو

 ىف انلاومأ انلذب كيلع بلغ هارت ايئثر كيتأي ىذلا اذه ناك نإو ءانيلع كانكلم

 . كيف رذعن وأ هنم ككربي ىتح كئافش بلط

 بلطأ هب مكتئج امب تثج ام «نولوقت ام ىب ام لَك لوسر مهل لاق

 ىلع لزنأو مكيلإ هللا ىنثعب نكلو «مكيلع كلملا الو مكيف فرشلا الو مكلاومأ
 نإف مكل تحصنو «ىبر تالاسر مكتغلبف ءاريذنو اريشب مكل نوكأ نأ ىنرمأ اباتك

 ىتح ربصأ ىلع هودرت نإو «ةرخآلاو ايندلا ىف مكظح وهف هب تئج ام ىنم اولبقت

 . مكنيبو ىنيب هللا مكحي

 دق كنإف «كيلع هانضرع امن ائيش انم لباق ريغ تنك نإف دمحم اي :اولاق

 ءانم اشيع دشأ الو ءام لقأ الو ادلب قيضأ دحأ نم سانلا نم سيل هنأ تملع

 انيلع تقّيض ىتلا لابجلا هذه انع رّيسيلف «هب كثعب امب كثعب ىذلا كبر انل لسف
 نم ىضم نم انل ثعسيلو «ماشلا راهنأك اراهنأ انل قرخيلو ءاندالب انل طسييلو

 .قدص خيش هنإف بالك نب ىصق ثعبي نميف نكيلو ءانئابآ



 عارسإلا ةرو دس ريسفت ااه

 00 يه

 دا بحل

 امب ىلاعت هللا نم مكتتج امنإ :هيلع همالسو هللا تاولص لوسرلا مهل لاق

 ايندلا ىف مكظح وهف هولبقت نإف مكيلإ هب تلسرأ ام مكتغلب دقو ءهب ىنثعب

 . مكنيبو ىنيب مكحي ىتح هللا رمأل ربصأ ىلع هودرت نإو ةرخآلاو

 «كنع انعجاريو لوقت اب كقدصي اكلم كعم ثعبي نأ كبر لس :اولاق

 كارن امع اهب كينغي ةضفو بهذ نم ازونكو اروصقو انانج كل لعجيلف هلأساو

 كلضف فرعن ىتح «هسمتلن امك شاعملا سمتلتو قاوسألا مدْقَت كنإف «ىغتبت

 .معزت امك الوسر تنك نإ كبر نم كتلزنمو

 انأ امو لعافب انأ ام :هيلع همالسو ىلاعت هللا تاولص لوسرلا مهل لاق

 نإف ءاريذنو اريشب ىنثعب هللا نكلو مكيلإ اذهب تئعب امو ءاذه هبر لأسي ىذلاب

 رمأل ربصأ ىلع هودرت نإو «ةرخآلاو ايندلا ىف مكظح وهف هب تئج ام ىنم اولبقت
 ش .مكنيبو ىنيب هللا مكحي ىتح هللا

 نمؤن نل انإف «لعف ءاش نإ كبر نأ تمعز امك افسك انيلع طقسأف :اولاق
 .لعفت نأ الإ كل

 .لعف مكب هلعفي نأ ءاش نإ لجو زع هللا ىلإ كلذ: لوسرلا لاق

 .هنع كانلأس امع كلأسنو كعم سلجنم اننأ كبر ملع امف دمحم اي :اولاق

 عناص وه ام كربخيو «هب انعجارت امب كملعيف كيلإ مدقيف بلطن ام كنم بلطنو
 . كلذ ىف

 . اليبق ةكئالملاو هللاب ىتأت ىتح كل نمؤن نل :مهنم لئاق لاقو

 نب هللا دبع وهو مهضعب هعبت نكلو مهعمج ضفناو ٌةِكَك ىبنلا فرصنا دقو
 همتخ امالك لاقف «ملسأ دق نكي ملو بلطملا دبع تنلب ةكتاع هتمع نبا ةريغملا

 رظنأ انأو هيف ىقرت مث املس ءامسلا ىلإ ذختت ىتح ادبأ كب نموأ ال هللاوف :هلوقب

 كل نودهشي ةكتالملا نم ةعبرأ هعم كبحصي كعم كصب كعم ىتأت مث ىتأت ىتح

 . "27كقدصأ ىنأ تنئظ ام كلذ تلعف ول هللا مياو «لوقت امك كنأ

 )١( /؟ج-نيفعضتسملا نيملسملا داحآل ةيذألا ىف مهتغلابم ىف لصف :ةياهنلاو ةيادبلا 187 .



 .ءارسإلا ةروس ريبسفت /

 ه١ التت طططلا نال خااللالل ااا لا طخخخخسخط كالا ااا نمخاط اطال الالام ااااال مانا الاانا اناا ةةللئان1!!!ا1111
 دا رحل

 اوبلط ىذلا اوبلط ام مهنأ كل روصت ةريغملا نب ةيمأ نب هللا دبع ةملك هذه

 دعب نم هنكلو نمؤي هنظأ ام بلط ام لك ىلإ بيجأ اذإ هنإ :لوقيف ءاتانع الإ

 .هناميإ نسحو نمآ كلذ

 رشبلا نم الإ نوكت ال ةلاسرلا

 :ىلاعت هللا لاق

 اسوس رس جرم َس

 - 7 اساس طع ع حو | عاش سر

 ل هللا دهم نمو

 بو مههوجو موي مهرشحتو -هنود نم انكي وايمعم لع ٍةَملِيقْلا موب مهرشحو هنود
 سس موي » ءدد م سو مايا 010 7

 لف اوس مهتما م وأنا

 منظم ا اوُلاَعواَِياَأورَفَك هَ ب مُهْآَرَج َكِ
 1 اَننقُرَو

 كل اديدج اًعْلَح نوثوعبمل اًنِوأ انف

 صقل اه ةجحلا ىف صقل نقلا ريش ةجح نوبطيارنوكي مل نيكرشلا

 ولو» :٠ ىلاعت لاق دقلو «نوبلطي امب نوتنعي امإ ٍمهبولق ىف ىمعو مهكاردإ ىف

 نييم رحس ألإ اذه نإ اورَفك َنيدّلا لاَقَل مهيدي هوُسَمَلَف ساطرق يف اًباتك كيَلع ان

 هيف الطف ءاَمّسلا َنّم اب مهّيلع انحَمف ولو ١) :ىلاعت لاق دقلو «[ماعنألا] 462

 .[رجحلا] 4 ©© نوروحسمم موق نحن لب انراصبأ ترك اَمّنإ اوُلاَقَل 09 َنوُجّرْعي



 عا ارسإلا ةروس ريسفت ا

 21210 و
 ل <

 ءادلا اغإ .نمؤن اننأ انئظ ام بلطن ام ءاج ول :لوقي نم مهنم انيأر دقلو

 اذلو ءرشبلا نم هلوسر ىلاعت هللا ثعبي نأ مهداعبتسا وه مهسوفن ضرمأ ىذلا
 :ىلاعت لاق

 ارْشَب هللا تعبأ اوُلاَق نأ الإ ئدُهْلا مهءاج ذِإ اونمؤي نأ ساّنلا عنم امو

 .4 هوس
 طولو ليعامسإو ميهاربإ دعب اليوط ادمأ برعلا نع باغ دق ىحولا ناك

 ىقب ام الإ ةيوامسلا تالاسرلا نوملعي الو تاوبنلا نولهجي اوناكف ءدوهو حلاصو

 دقو «مهيلع ةرطيسم ةيلهاجلا ةيبصعلا تناك دقو «مهيبأ ميهاربإ ةلم نم مهل

 ءاريذنو اريشب ايبن مهطسوأ نم ٌةْلَِو دمحم ءاج دقو «نيقرفتم اعازوأ مهتلعج

 كلذ فرشلا فانم دبع ىنب نوسفانيو فرشلا مشاه ىنب نوسفاني نيذلا لغتساف

 . مهيلع هب اهوراثأو لوسر رشبلا نم نوكي نأ بارغتسالا

 ارشبب هللا ْثَعَبَأ اوُناَق نأ الإ ئدهلا مهءاج ُذِإ اونمؤي نأ سائلا عم امو

 .4 9 الرس
 امهنم كبسني اهلعفو (نأ) ف «مهبولق لخدي نأ ناميإلا سانلا عنم ام ىأ

 (الإ) دعب ىتلا (نأ) لعافلاو «لوألا لوعفملا (سانلا»و «ىناثلا لوعفملا وه ردصم

 ارشب هللا ثعبأ مهلوق الإ ناميإلا سانلا عنم امو مالكلا ىنعمو «مهلوق وه اهلعفو

 مل مهلوق الإ ناميإلا سانلا عنم ام ىأ «ىفنلا ىنعمب ىراكنإ ماهفتسالاو ءالوسر

 بارغتسالا ىنعم نايبل ماهفتسالا ةروص ىلع ىفنلا ءاجو ءالوسر ارشب هللا ثعبي

 :نارمأ انه ظحاليو «ىفنلا ىلإ ىدأ ىذلا لؤاستلاو

 ال مهنأ ىلإ ةراشإ هذه «ىدهْلا مهءاج ذإإ :ىلاعت هلوق :لوألا رمألا

 ام عم ةعنقم ةدشرم ةيداه اهنآل ؛اهليلد اهسفن ىف لمح اهنآ عم ةلاسرلاب نونمؤي
 .قالخألا مراكمو لوقعلا ماكحأ هيضتقت



 ل ااا ال اسس

 1 ب1

 ةقيقح ال مهلوق وه امنإ الوسر رشبلا نوكي نأل مهيفن نأ :ىناثلا رمألا

 ريغ نم الوق هنولوقي مهنكلو الوسر رشبلا نوكي الأب نونمؤي ال مهف ءمهرمأ
 .ناميإ الو ناهرب

 ةلاسر نوكت الهف الوسر رشبلا نوكي نأ نيبرغتسم وأ نيدعبتسم اوناك اذإو

 نذإو «ةلاسر ريغ نم ناسنإلا كرتي نأ زئاج ال «ةكئتالمللا نم لوسرلا نوكي وأ

 الف رشبلا عم نوسناجتي ال ةكئالملا نكلو «ةكتئالملا نم نوكي مهمعز ىلعف

 :ىلاعت لاق اذلو .مهودهي

 اكلم ءاَمّسلا َنّم مِهْيَلع انتل َنينْئَمْطَم نوشُمي ةكئالم ضرَألا يف َناَك ول لق

 .4 © السر
 ةراق شيعت نأ نكمي ال ةيكلملا ةعيبطلا نأ مهملعي نأ ميركلا هيبن هللا رمأ

 ضرآالاف «هلكاشي ام هل دوجولا اذه ىف سنج لك نأو «ضرألا ةعيبط عم ةنكاس

 نم نوكي لوسرلاو «هيف نوشيعي ىذلا مهناكم مهلكاشي ةكئالملاو ناسنإلا لكاشت

 لق :لاق ةلاحتسالا هذه مهل ةلاسرلا نيب اذلو ءمهموق نم لب مهيلإ لسرملا نيب

 ىف ناك ول ىأ .4 ...َنيَئْئمْطم نوشمُي ةكئالم ضرألا يف َناَك ول هللا ىبن اي مهل
 نينكاس ىأ «نينئمطم هيف نوشمي ةرهطملا ةرهاطلا حاورألل أيهم ناكم ضرألا

 ىأ ,4الوُسَر اكلم ءاَمّسلا نم مهيَلع املَرتَلاٍ ةيحورلا مهعئابط عم قفتي انوكس

 .ةكئالملا نم الوسر

 لزني نأ عنتما ىأ «عانتمإل عانتما فرح :نايبلا ءاملع لوقي امك 4 ول ظو

 هيف نوشمي ناكم ضرألا ىف مهل نوكي نأ عانتمال الوسر اكلم مهيلع هللا

 . مهتيناحور عم قفتيو نونكسيو

 عرز اهيف ةدام ضرألا نأل كلذف ؛طرشلا وهو «مدقملا عانتما هجو امأ

 «ىرت ال حاورأ ةكئالملاو «ةداملا نوتش نم كلذ ريغو لامرو راجحأ اهيفو سرغو

 نودغيو هيف نوحوري ةيداملا ضرألا هذه ىف ناكم مهل نوكي نأ نكمي فيكف



 عارسإلا ةروس ريسفت ا

 اللتالْا التلال الالام اال طلت الاانا اللات طال لاالااائالاا اال اااللاااااا!م امم اناا اللااانالاااا 11 ننال1 ١-0
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 ىرث نأ نكميل حاورألا هذه دسجت نأ نم دبال هنإ «مهيلإ اولسرأ نم نوبطاخيو
 دقو «نييمدآلا نيبو مهنيب قراف ةمث نوكي ال لاحلا هذه ىفو ضرألا ىف ريست نأو

 ام مهّيلع اَنسْملَلو الجر هاَْلَعِجَل اكلم هانأعج ولو : ماعنألا ةروس ىف ىلاعت لاق

 .4 © نوسبلي
 اهنوعمسميو اهنوري ال حاورأ مهو مهوبطاخي نأ نوديري نوكرشملا ناك ولو

 .مهل ليخ نجلا نم ىئر :نولضملا نولاضلا لوقيو مهيلع رطيست ماهوألا نإف

 حلصي ام ضرألا ىف ةكئالملا دجي نأ ليحتسملا نمف «كلذك كلذ ناك اذإ

 عنتما اذإو «مهيلإ عامتسالاو مهباطخل نيحلاص مهيلإ لسرملا نوكي الأو «مهتوعدل

 ا هيبن ىلاعت هللا رمأي «ةيلقعلا تايهدبلا هذهب اضيأ عنمي ىناثلا نإف (ول) مدقملا
 اديدج اليلد نوبلطي ال مهنكلو داشرإلل عستم مهبولق ىف ناك نإ مهدشري نأ

 .نودناعيو نورباكي لب «هيف زجعل لوسرلل رييغت وأ «ليلدلا ىف صقنل

 «هتداهش لئالد تماق دقو ءاديهش هللاب ىفكو ىودج الف نيدناعم اوناك اذإو

 :ىلاعت لاق اذلو

 . 469 اري ريخ داب مكين ادي لب تحلف »
 ءطيحم مهئارو نم هللاو «هنيبو مهنيب لدجلا ماق هنأل لَك ىبنلل باطخلا

 نيدناعملا ءالؤهل ىبنلا اهيأ اي لق :هيبنل ىلاعت هللا لوقيو «هيبنل رصانلاو ديؤملا وهو
 ةكئالملا نم الوسر نوديري وأ نآرقلا ريغ كتلاسر ىلع اليلد نوبلطي نيذلا نيلاضلا

 «ىلاعت هللا ةداهشب ةيافكلا ىنعم ديكأتل انه ءابلا 4 مكتيبو ينيب اديهش هّللاب ئَفَك )»
 هلوقك «كلذ ىف لمعتست ىهو ءمكحلا ىنعمب ةداهشلا رسفت نأ امإ 4 اديهش و

 [فسوي] 4 65 ... لبق نم دق هصيمق َناَك نإ اًهلهَأ نَم دهاش دهشو ... ا :ىلاعت
 ىنأب «مكنيبو ىنيب امكاح هللاب ىفكو «ىماسلا صنلا ىنعم نوكيو «ةيآلا رخآ ىلإ

 نإو «ةجحلا لا مكتسزلا دقو ةمزلم ةيفاك نآرقلا ىهو ىربكلا ةزجعملا نأو «ءلوسر

 .هب مكتئج ام قدصب ةمئاق هتداهشو ءحضاو هللا مكح



 عارسبإلا ةروس ريسفت اا

 4 سس سس سس
 أ رسل

 ةمساحو «مكنيبو ىنيب لصفلل «دهاش هانعم اديهش نإ :لوقن نأ امإو

 هللا مرك يلع لاق امك «هتداهش ىلع ىنبي مكحلا نأل ؛مكاح دهاشلاو «مكفالخل

 . كادهاش كلتق امنإ :ههجو

 هللا ةداهش نإو ؛مكنيبو ىنيب اميف هدحو هللا دهشي امنإ كلذ ىلع ىنعملاو

 اميلع ىأ ,4 اريصُب اريبخ هدابعب ناك هّنِإ :هناحبس لاق اذلو «ةمّكحملا ىه ىلاعت

 .حلصي ال امو مكل حلصي ام فرعيف ءرصبي نم ملع 4اريصب ظو ءاقيقد املع

 .ريدق ءىش لك ىلع وهو نوكي ال نمو الوسر نوكي نمو

 :ىلاعت لاق مث

 مهرشحتو هنود نم ءاَيلوُأ مهل دجت نلف للضي نمو دتهمْلا وهف هللا دهب نمو )»
 مهاندز تْبَح املك مئهَج مهاوأم امصو امكبو ايمع مههوجو ىلع ةمايقلا مو

 . 4 5 اريعس

 ىف هتزجعم ةحصو «لوسرلا قدصل ةيفاك هتداهش نأ هناحبس نيب نأ دعب

 ريسي نأ الإ ىقب امو «ليلدلا ماق دق هنأ ىلإ هناحبس راشأ .هتوبن ىلع ةلالدلا

 . 4 دتهملا وهف ِهّللا دهي نمو 9: ةلالضلا ةاوهم ىف لاضلا ىدرتيو «هئوض ىف ىدتهملا

 «ةيناثلل ليلدلا ةمدقم ةباثمب ىلوألا تناك «ةلمج ىلع ةلمج ةفطاع (واولا)

 «هقيرط ىف راسو «قحلا رونب ىدتها نم ىأ ,4 دتهملا وهف هللا دهي نمو ىنعمو

 كلاسلاو «داشرلاب ذخآلاو «ةيادهلا ىف لامكلا غلابلا وهو اقدصو اقح دتهملا وهف

 نم ىأ .4 هللا دهَي نمو ]ف :ىلاعت هلوقب ىدتهملا ةياده نع ربع دقو «ةاجنلا قيرط

 رابجإلا اهانعم سيل ىلاعت هللا ةيادهف «هيدهي هللا نإف اميقتسم قحلا ليبس كلس

 نإو «رايتخالا عم الإ ءازج ال هنإف «قافولا ءازجلا ناك ام الإو «ةيادهلا ىلع

 لصوملا قيرطلا ىلإ ةياهنلا ىف هذخنأ مث ءريسلا ءادتبا ىف اراتخم نوكي ىدتهملا

 ءايلوأ مهل دجت نلف للضي نمو 8 :هناحبس لاق مث «هقيفوتو ىلاعت هللا فطلب ةياغلل
 دعب باقعلا غاس ام الإو «لالضلا ىلع رابجإلا هانعم سيل لالضإلا # هنود نم
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 اللتان تاتا اللا كمال اللات لاااللاا لالالالا اانا ااالاالاااااااااالالل الاانا كلاالااالا اللا الاانا اانا 4
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 ءاوغإو هاوه اعبتم لالضلا قيرط ىف لاضلا ريسي نأ هانعم لالضإلا امئإو «باسحلا
 هلوقو «نيلاضلا لجس ىف هتباتكو ىلاعت هللا ريدقتب هتياهن ىلإ لصيف «ناطيشلا
 اوناك ىتلا ةهلآلا نم هللا ريغ اراصنأ ىأ .4 هنود نم ءاَيِلوَأ مهل دجت نلف :ىلاعت

 .هنم جنم ريغ نم لالضلا قيرط ىف ءاوهإ نووهي مه امنإ ءاهريغ وأ اهنودبعي

 ىف ريمضلا دوع ناكو «عمج (نم) ىنعمو «(نَم) ىنعم ىلع دوعي ريمضلاو
 لالضلا لاح ىف ديعأ امنإو ءعمبج هانعمو درفم وهو ءظفل ىلع 4هَللا دهي نمو إط
 ىف (نم) ظفل ىلع ديعأو ؛هكلاسم بعشتو هترثكو لالضلا ددعتل ىنعملا ىلع

 ما ياس صام ل

 ظفل نع ةينغم ىهف «مومعلاو لامكلا ىلع لدت سدجلل ىتلا (لأ) نألو «نيلاضلا

 . عمجلا

 ةيأل نوحلصي الو ءائيش مهيدجت ال مهناثوأ نأ ىلإ ريشي طرشلا باوجو

 «مههوُجو ىلع ةمايقلا موي مُهرشْحََوط ىلاعت هللا باقع كلذ دعب نيب مث «ةيالو
 مهنأل كلذو ؛مههوجو ىلع نيبوحسم ىأ «فوذحم ريدقتب نيرسفملا ضعب اهرسف

 ىلاعت هللا تقمل اراهظإو «مهب اناوهو مهل الالذإ مههوجو ىلع العف نوبحسي

 امك :هادؤم ام لاقف ءمههوجو ىلع نوريسيأ :ةْكَي ىبنلا لئس دقو «مهيلع

 ازاجم كلذ نوكي نأ حصيو ؛"”'هههوجو ىلع مهريس مهلجرأ ىلع مهريس
 . منهج ىلإ اعفد نوعفدي لب ءريس ىف مهل ةدارإ ال مهنأو مهلالذإل

 مهنأ © مههوجو ىلع ةَمايقلا موي مهرشحتو ]ف ىنعم نإ :نيرسفملا ضعب لاقو
 ىف لوقعم كلذو «تاذلا نع هب ربعي هجولاف «نيفئاخ «سوءرلا ىسكنم نوريسي
 . ىماسلا ىنآرقلا صنلا ىنعم هيلع ميقتسيو «هتاذ

 ةيفات ةريره ىبأ دنسم ىقاب - نيرثكملا دنسم ىقاي :دمحأ هاور امك . رس ”ثيدَح اذه : ٍسيع وبأ لاق )١(

 .( م5575
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 ىمعلا مهبيصي ؛ مهف ةجحب نوملكتي الو ؛مهسوفن هب بيطت ام نوعسسي الو

 نعو ؛هيلإ عامتسالا نعو «هورصببي ملف قحلا نع اومع امك «مكبلاو ممصلاو

 . قطنلا

 : كلذ ىنعم ىف ىواضيبلا لوقيو

 نوقطني الو هعامس مهل ذلي ام نوعمسي الو «مهنيعأ هب رقت ام نورصبي ال١

 نع اوماصتو «ربعلاو تايآلاب اورصبتسي مل مهايند ىف مهنأل ؛مهنم لبقي امب

 هلوقك اذهو «فاشكلا نع هلقن دقو «قدصلاب اوقطني نأ اوبأو .قحلا عامتسا

 4 9 اليبس لضأو ئمعأ ةرخآلا يف َوِهَف مع هذه يف ناك نمو إذ : ىلاعت

 :لاقف , مهاوأم ىلإ اولصي نأ وهو ءمهرشح نم ةياغلا هناحبس نيب دقو

 . اريعس مهاندز تبَح املك مئهج مهاوأم )»

 رارقلا عضوم ةداع ىهو «ىوأملاب ريبعتلاو ءمنهج نونكسي مهنأ ىأ

 نوكت لب نانئمطاو رارقتسا عضوم نوكت ال منهج نأل مهب مكهت هيف نانئمطالاو

 .مالآو قلق عضوم

 اهقارغتسال تتئفطأ وأ تنكس ىأ ,4 تبَح املك ف ءرمتسم اهيف باذعلا نإو

 :ىلاعت لاق امك «اهريغ ادولج . ماندو 4غ اريبس مها إل مهموحلو ماظعلا لك

 . [ءاسنلا] © (65) 62 .. اهريغ ادولج مهاب مهدولج تجضن املك .. 4

 نوثوعبمل انآ اتاقرو اًماظع انك اذئأ اوُناَقَو انتايآب اوُرَمَك مُهّنَأِب مهؤاَزَج كلذ

 . 4 69 اديدج اَقْلَح

 هوجولا ىسكنم نورشحي مهنأ نيكرشملا ءازج نم ىضم ام ىلإ ةراشإ «كلذ»

 الو ؛هعامس مهل بيطي ام نوعمسي الو ءهورصسيي نأ مهل ذلي ام نورصيي ال

 دعب ةعفد اهيف باذعلا نوقوذي منهج مهاوأمو .مهسفنأ نع هل نوعفدي امب نوقطني
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 قوف هللا حرص دقو .«باقعلا اهنأ نمضتت تافصلا هذه ىلإ ةراشإلاو .ةعفد

 ةلادلا تازجعملاو «هللا ةينادحو ىلع ةلادلا تايآلاب رفكلا وهو «ةيببسلاب ةراشإلا

 .ىربكلا ةزجعملا وهو «نآرقلا ةزجعم اصوصخو لسرلا لاسرإ ىلع

 «ثعبلل مهراكنإ وهو «قحلا لكب ٍمهرفكل ىلصألا ببسلا ىلإ اوراشأو

 اَقْلَخ َنوُنوعَبَمَل انكأ اناَفرَو اًماظع انك اذئأ» :مهنع ىلاعت هلوقب كلذ ىلإ راشأو

 . 4 اديدج

 اماظع اوراص دقو .نودوعي فيك «هنوبرغتسيو «؛ثعبلا نوركني مهنأ ىأ

 ىلاعت هللا درو «كلذ انركذ دقو !؟اديدج اقلخ نونوكيأ ءاميمرو اتافرو «ةرخن

 .بارغتسالا كلذ

 نيكرشملا نم اهيرّمكلاو تايآلا' ةردق

 : ىلاعت هللا لاق
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 ٌليةَرسِإ بل ودك نم انفو ون اعيجسهعَم نمو هسقرغََ
 5-75 8 -- ص خب وع رس مصرس لس 2

 اًقيفل لل باند رخال الع :و جاد ضر اا ونكت أ

 دقو ءاديدج اقلخ اوداعي نأ نم اوبجعو ءرخآلا مويلاب ناميإلا اوركنأ

 ةيسح تازجعم اوبلطو «ةزجعم نآرقلا نوكي نأ اوركنأو ءاتافرو اماظع اوراص

 مهلوق هللا درف نيقباسلا ءايبنألا تازجعمك هلي هنزجعم نوكتلو «ىلاعت هلل ةداحم
 هللا ةردق نأو «مهلاثمأ قلخ ىلع هتردق ىلإ راشأ لوألا رمألا ىفف «نيرمألا ىف
 هنأ هتردق ىلاعت هللا ركذ ىناثلا رمألا ىفو «قافنإلا ةيشخ اهب بساحي الو ةعساو

 :ةيآ دعب ةيآ اهنياعو ءاهآر نأ دعب نوعرف لاق دقو «تانيب تايآ عست ىسوم ىطعأ

 . 4 69 اروحسم ئسوم اي كنظأل ينإ... »

 ضرألاو تاومَّسلا قّلَخ يذلا هللا َنَأ اوري ملوأ » :لوألا رمآلا ىف ىلاعت لاق

 «مالكلا بساني امب ردقم لعف ىلع ةفطاع (واولا) 4 مهلغم َقلَخُي نأ ئَلع رداَق

 نأ ىلع رداق ضرآألاو تاومسلا قلخ ىذلا هّللا نأ اوري ملو كلذ اولاقأ هريدقتو

 لق ىنعي ءهيبنتلا عم ىفنلا هانعمو «ءاوري مل ىلع لخاد م اهفتسالاو «مهلثم قلخي

 قلخي نأ ىلع رداق ضرألاو تاومسلا قلخ قلخ ىذلا نأ اوأر دقو ءمهلوق اولاق

 ديعي نأ ىلع رداق وهو ىلوالابف ءمهلثم قلخي نأ ىلع ارداق ناك اذإو . مهلثم

 «ىلوألا ةلالد قيرطب اديدج اقلخ مهتداعإل تابثإ اذهف مهلك وأ مهضعب

 . مدقملا نم ىلاتلا اوذخأي نأ مهل كرتو «ليلدلا مدقم

 مهل لعج١ ةفطاع (واولا)» « هيف بر أل لجأ مهل لعَجو © :ىلاعت هلوقو
 ريغتسي الو ىهتني الجأ مهل لعج وهف . : . «ضرألاو تاومسلا قلخ» ىلع «الجأ

 4 © َدوُمدُقَتْسَي الو ةَعاس َنوُرْخَأَتَسَي ال مهَلِجَأ ءاج اًذِإَف .. . ءهتياهن ىف

 الو نوهتتني سانلا نوري مهنآل ؛هيف كش ال هنأ 4 بيرأل» ىنعمف «[فارعألا]

 نأ ىلع رداق :هلوق ىلاعتو هناحبس مدق دقو ( ىمسم لجل تارخسم موجنلاف



 للا 0

 أ ب

 لعفلا فاصوأ لبق ةجيتنلاب ةردابملل © الجأ مهل لعجو أ :هلوق ىلع *« قلخي

 ليللاف « هدلع ىهتني رود هل دوجولا ىف ام لكو « سحلاو ةيؤرلاب ةتباث اهنأل «لوأآلا

 . هتاقيم ىف لك نارهظي «رمقلاو سمشلاو «هتاقيم ىف راهنلاو

 وهو «سحيو ىري لجأ امهدحأ :نالجأ ىلاعت هللا هركذي ىذلا لجألاو

 «جوربلا تاذ ءامسلا ىف هارت ام لكل ةبسنلاب امهوحنو «بكاوكلاو موجنلا لوفأ

 «مري لك ىهتني هارت لجأ وهو ءماع لكشب ءايحألاو ناسنإلل ةبسنلاب توملاو

 ماقأ دقو «ةمايقلا موي وه دودحم لجأ ىلإ اهنإف ايندلا هذه لجأ وه ىناثلا لجألاو

 ةلدآلا مايقل ءهيف بير ال اضيأ وهو «ملاعلا اذه ةياهن ىلع ةعطاقلا ةلدألا نآرقلا

 .ةرخآلا اهدعبو ءانف ىلإ ايندلا نأ ىلع لقعلاو لقنلاب

 ىلاعت لاق اذلو « سانلا رثكأ نمؤي مل ةتباثلا ةمئاقلا ةلدألا هذه مايف عمو

 اهيف ةلالدلا هذهب ىهو «بيقعتلاو بيترتلل انه ءافلا © اروفك الإ نوملاظلا ىبأف ©

 ملعلاو رظنلا اذه ىلع بترتي ناك هنأ لوقلا ىدؤم نآل ؛مهرفك ىلع مهل خيبوت

 ال سانلا رثكأ نإف «اعيمج سانلا وأ ةكم لهأ انه سانلاو « هضيفن ليلدلاب ديؤملا

 الإ سانلا رثكأ كلذ ىلع بتري مل ىأ .4 ىبأف © «نيبت اذإ قحلل نونعذي

 ىف حال حلم رفك هانعم «اروفك # ف «ةنيبلا قئاقحلا هذهب ارفك الإ ىأ © اروفك

 . ىنعملا ةدايز ىلع لدت ىنبملا ةدايزف ءرفكلا

 مه مظعأو عسوأ هللا دنع ىهو «نيرفاكلا بولق ىف اهجئاتنو قئاقح هذه

 اذلو روتق هنأ ناسنإلا فاصوأ نم ناك نإو «مهكرادم ىف نورتقي الو «مهريكفتو

 :ىلاعت لاق

 ناسنإلا ناكو قاقنإلا ةَيشَح متكسمأل اذإ يبر ةمحر نئازخ ن كلمت امت متنأ ول لق»

 . # 0 اروتق
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 ءايشألا عئابطلو ءدوجولا قئاقحل ركذ هنأل ؛ىلاعت هللا نم مالكلا ناك

 هيلع بجو نم رمأ ةيناسنإلا عئابطلا نايب ىلإ هناحبس هجتا املف نيوكتلاو قلخلاو

 ةَّمَحَر نئازخ نوكلمت متنأ ول لق » :لئاق نم زع لاقف ءمهعئابط مهغلبي نأ غيلبتلا

 اذإ هللا ةمحر نئازخ نوكلمت متنك ول مهيلإ ىلوسر اي مهل لق 04... يبر

 مككرادم ىف نوعسوت الو اهئاد مكسفنأ ىلع نوقيضت مكنإ ىأ «متكسمأل

 ةمحر نئازخخ ىلع نورطيست وأ نوكلمت قيضلا ريكفتلا اذهب متنأ ولف «مكريكفتو
 هللا ةمحر نئازخو «مكريكفتو مككرادمو ءمكلوقع متقيض امك اهباحصأ ىلع هللا

 اذإ 9 :هلوقو «هدابع ىلع ىلاعت هب هللا معني ام لكو «ةوقلاو ةحصلاو قزرلا ىه
 ىف ةعقاولا ىه (ماللا)و ءمتكسمأل كلذ ناك اذإ ىأ 24 قاقنإلا ةَيَْشَخ متكسمأل

 24 قاقنإلا َةَيَشَخ 9 هتمحر نم اوقزر ام سانلا ىلع متكسمأ ىأ 4 اذِإ 8 باوج

 مك دالوأ اولتقت الو 9 :ىلاعت هلوقك «قالمإلا ىنعمب راقتفالا هانعم انه قافنإلاو

 باحصأ نوعنمتو «مكريغ لام ىف ىتح نولخبت مكنإ ىأ 24 ©9 ... قالمإ ةيشَح
 هنأل ءاليخب ىأ ,4 اروثق ناسنإلا ناكو » :ىلاعت لاق مث ,.مهقوقح نم قوقحلا

 ةبسنلاب هنأل ؛امئاد جايتحالاب رعشي هنإو «نينض ريخلاب وهو ءةضواعملا امئاد بلطي

 ضحي ال وهو «نامرألا لك ىف هسفنل ىقبي نأ ىلع صرحيو «دافنلا ىشخي ايندلل

 نينمؤملا نأ عنمي ال هنكلو «ناسنإلا عبط ىف اذهو «رقفلا ةيشخ نيكسملا ماعط ىلع

 لاق اذلو ءاريسأو اميتيو انيكسم هبح ىلع لاملا ىطعي ىذلا ىخسلا داوحلا مهنم

 اعودم ريَخْلا هّسَم اذإو 60 اعوزج ٌرَشلا ِهَّسَم اَذِإ 09 69 اعوله قلخ ناسنإلا نإ ف : ىلاعت

 عمتجم الو «قحلا نيد هبذهي مل اذإ ناسنإلا نإو «[جراعملا] 69# نيلصملا الإ ©ه

 «لباقلا ىف هتقفن همزع ىف هسفنل ظفحيل ديدش صرح :نارمأ هيف ودبي لضاف
 ءارقف مهف (رقف ىف رقفلا فوخ نم سانلا» :ةمكحلا ققحتت ىتح ءرقفلا فوخو

 : ةثالث رومأ ىلع لدي ميركلا صنلا اذه نإو ءرقفلا اوفاخ اذإ مهسفنأ تاذ ىف

 معتو ءرجافلاو ربلا لمشت دفنت ال ىلاعت هللا ةمحر نئازخ نأ :لوآلا رمآلا

 .زجاعلاو رداقلاو « بقفلاو ىنغلا
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 نوكي نأ الإ امئاد رقفلاب سحيو ءرتقي ىذلا وه دبعلا نأ :ىنانلا رمألا

 .ةصاصخ هب ناك ولو هسفن ىلع رثؤي انمؤم

 نأ بجي اروتق ناك اذإف «هزئارغ بذهي نأ ناسنإلا ىلع هنأ :ثلاثلا رمآلا

 .راثيإلاو ءاخسلا َدوَعُي

 تاومّسلا قّلَخ يذلا هّللا نأ اوي ملأ » :هلوق نم تايآلا نأ انركذ

 ىلع لدتو «هأدب امك قلخلا ةداعإو «ثعبلا ىلع هللا ةردق ىلع لدت 4 ...ضرألاو

 هنأ اهيلع هصرح نمو ءايندلا ةايحلا هذه ىلع صيرح هنأو .هقلخو ناسنإلا ةعيبط

 ةضبق ىف امب الإ نمؤي ال هنأل ؛رخآلا مويلاب نمؤي ال هنأ هنض نمو «نينض روتق
 . هيلع صرحيو «هدي

 ول نولوقي نيذلا ىلع ةقداصلا عئاقولاب در اذه دعب نم تايآلا نأ ركذو

 ةيسح تايآ مهتءاج مكوقبس نم نأ مهل ىلاعت هللا نيبف ءاونمآل ةيسح ةيآ مهتءاج

 . ةريثك

 :ىلاعت لاقف ىسوم عم نوعرف كلذ نم الثم هللا برض دقلو

 نوعرف هل لاَقَف مهءاج ْذِإ ليئارسإ يدب لأساف تاَنّيِب تايآ عست ئس وم انيتآ دقلو »

 . 4 9-6 اروحسُمم ئسوم اي كنظَأل ين

 4 انيتآظو «ةلمج ىلع ةلمج ةفطاع ىهو ءهلبق امب مالكلا ةلصاو (واولا)

 ىلع اهتلالد ىف تانيب تازجعم ىأ 4 تايآ عست8 اليلدو ةجح هانيطعأ اهانعم

 سابع نبا اهركذ امك عستلا تايآلا كلتو «ليئارسإ ىنبو نوعرف ىلإ ىسوم ةلاسر

 ىقلي نأب هرمأ ذإ ةرحسلا هاقلأ ام تفقل ىتلا اصعلا :ىه هنع ىور اميف الامجإ

 « 6 نوكفأي ام فقلت يه اَذإَف اصع ئموُم ئقلأف» ٠ «مهيصعو مهلابح ةرحسلا

 ريغ نم ءاضيب جرخت كحاتج ىلإ كدي ممضار إل :ىلاعت هللا لاق ذإ ديلاو «[ءارعشلا]

 دارجلاو َناَفوطلا مِهيلع انَأَسْرَأَفط :ىلاعت لاق امك ء[هط] 4 09 ئرخأ ةّيآءوس

 4 09 َنيمرجُم موق اوُناَكو اوَرَبكَمْساَف تالّصَفم تاَّيآ مدلاَو َعداَفّصلاَو َنّمُفْلاَو



 عارسإلا ةروس ريسفت اهب

 4 ا اسس
 بلطي

2 

 «ةديدشلا نيئسلاو بدجلاب مهذخأ ىلاعتو هناحبس هنأ ةنماثلا ةيآلاو «ء[فارعألا]

 نم صقنو نيئسلاب نوعرف لآ اندَحَأ دقلو 98 :ىلاعت لاق اذلو ءرمثلاو ريخلا لقي ىتلا

 .[فارعألا] 4 099 َنوركَذَي مهّلعَل تاَرْمُللا

 نأ مهيلع ناكو «ليئارسإ ىنبل قيرطلا حتفو ءرحبلا قلف ؛ةعساتلا ةيآلاو

 «ليئارسإ ىنب اوعبتيل اليبس قشلا اوذختاف اورتغا مهنكلو «ةيآلا هذهب اوربتعي
 .نيقرغملا نم اوناكف مهوعبتاف

 ىأ 4 مهءاج ذإ ليئارسإ يبب لأساف «نوعرف اهب ىسوم هجاو «تايآ هذه

 هنأ ىأ .4 اروحسم ئسوم اي كنْظَأل يَنِإ نوعرف هل لاقف )» نوعرف ىسوم اهب هجاو ذإ

 هلالضو «هيغ ىف رمتساو رباك «تانيب هتءاج ذإ قحلاب نمؤيو اهب نعذي نأ لدب

 نظلا 4« كِنظَأل يَّنِإ 9 ءادكؤم لاق لب ءائيش ةيسحلا تايآلا كلت تدجأ امو ميدقلا
 لاق « اروحسم و «ماللا»و (نإ) ب ىسوم رحسب هملع دكأ دقو ؛ملعلا ىنعمب انه

 اهانعم نأل لوعفم ىنعمب اهانعم نإ :لوقأو «رحاس ىنعمب اهنإ :جاجزلاو ءارفلا

 كنإ لب «قحلا لوقت ال تنأف «كل ليخم وأ عودخم ىأ .روحسم هيعدت اميف كنأ

 . مهاو

 اب هسح ضقاني هنأ هل انيبمو «لوقي امب انقيتسم ىسوم هيلع ىسوم هباجأ

 .مهاو وأ روحسم هنأ نم معز

 اي كنظأل ينو رئاصب ضرألاو تاوَمّسلا بر الإ ءالؤه لّرنأ ام تملع دَقَل لاقط

 . 4 09 اروبثم نوعرف

 دقل /» اهيطعأ ىتلا تايآلا ىف هنع ثدحتللا هنأل ؛هيلإ دوعي لعافلا ريمض
 بطاخملا ريمض «ءاتلا) «رئاَصَب ضرألاو تاوَمّسلا بر الإ ءالؤه لزنأ ام تملع
 هذه لزنأ ام هنأ ملع هنأ نوعرفل ىسوم ديكأت هيفو :«2"١'نيرثكألا ةءارق ىلع حتفلاب

 اهآرق دقف «مصاع نب ركب نع ىشعألاو .(ىئاسكلا) اذع ام ءمهلك ءعاتلا حتتفب (تملع دقل) ةءارق )١(

 .١061/؟ :راصتخالا ةياغ .ءاتلا مضب
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 «ةريصب عمج رئاصبو «ةرصبم تايآ ىأ «رئاصب ضرألاو تاومسلا بر الإ تايآلا

 انعذم انمؤم اربدتم اركذتم هبلق نيعب اهيف رظني ةريصب هل نم رصبت نأ اهنأش نم ىأ
 كلذ نع باوجلاو ؟همعنأبو هب رفاك اهركنيو اهملعي فيك :لاقي دقو «درمتم ريغ

 4 09 ... مهسفنأ اهتنقيتساو اهب اودحجو :ىلاعت هلوقل نعذي ملو ملع هنأ

 ىف تقلأ نكلو ءاهاري نم لك سفن ىف نيقيلاب ىقلت نأ اهنأش نم ءا!لمنلا]

 .ملعلا بابسأ تيوق املك ةوق دادزي دوحجلاو .دوحج اب مهسوفن

 «قحلل ةرينم رئاصبلاو «تاومسلا بر نم تلزن اهنأب انأ تملع دقل ةءارقلا هذه

 دقف نوعرف اي تنأ امأو ءاهب ادهاش ىلاعت هللا ىبسحو «.قحلل ةتبثم تازجعمو

 ِالَيَِع ىسوم متخ اذلو «كيلع مثاإلاف ترفك نإو «نمؤت نأ كلو .ةجحلا انمدق

 ؛كاردإلا صقانو انوعلمو اكلاه ىأ ,«اروبشم نوعرف اي كضأل يَنِإو 8 :هلوقب

 .هعنمو هكلهأ ىأ ءاربث هربثي ىلاعت هللا هربث لاقي «ريخلا نم عنملاو كالهلا روبثلاو

 نع ربعو «ققحملا ملعلا نظلاب دارملا # كنظَأل يّنِإو 8 :هلوق نأ ظحالن انهو
 ايناثو «(نإ) ب الوأ ملعلا اذه دكأ دقو ءنوعرف نع ءاج امل ةاراجم نظلاب ملعلا

 . مسقلاب كلذو ,(ماللا) ب

 دق ىسومف هتوربجب ىلعتسا دق نوعرف ناك اذإ هنأل همسأاب هاداث هنأ ظحاليو

 نأ ظحالأو ء حيرصلا همساب هبطاخي نأهل قحف «ةلاسرلا ماقمب ىلاعت هللا هالعأ

 .ربكأ هسفن نظي ناك ابيرق مهرخآ تام نيذلا نامزلا اذه ةنعارف

 كلذكو «هعنقت ملو ءاداسفو ضرألا ىف اوتع ةيسحلا تايآلا نوعرف تداز

 لواحف «هدهع نع نوعرف جرخ دقلو هكلم تيغاوط نم نوعرف هابشأ عنقت مل

 :ىلاعت لاق اذلو «هيلع هنايغط ةدايزب ليئارسإ ىنبو ىسوم جارخإ

 . 4 05 اعيمج هَعَم نمو ِهاَنقَرْعَأف ضرألا نم مهزفتسي نأ َداَرأَف

 ىسوم ءاتيإ ىلع بترت هنأ ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل («ءافلا) |

 نايغط دتشا نأ اهيلع بترت «نوعرف مامأ ةجحلا اهب ماقأ ىتلا عستلا تايآلا
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 مكهت هيفف «تانعإلا ىف اجولو دادزا لب «ناميإلا ىلإ دانعلا كرتي ملو «نوعرف

 «ىذألاب مهجاعزإ مهزازفتساو .ناطيشلا قيرط وهو ءهفرخم نوكلسي نمبو «مهب
 مهعبتأف «جورخلاب اومه دقو «ضرأللا ىف ىفنلاو «حبذلاو لتقلا :فافختسالاو

 ةروس ىف ىلاعت هلوق اذهو «هولخدف ميظعلا دوطلاك قرف لك ناكو ءرحبلا قلفناف

 : ىلاعت لاق «ليئارسإ ىنب هعمو ىسوم ةيجنتو زازفتسالل ةنيبملا تايآلا ءارعشلا

 انَل مهْنإو 2 22 َنوُيلَق ةمذرشَ ءالْوه نإ 65 نيِرشاَح نئادُملا يف نوعرف لسرأَف»

 ٍماقمو زونكو (©0 60 ٍنوُيعو تانج نم مهاَتجرْحأَف (65) نورذاح عيمجُل انو © َنوُظئاَعَ

 ناَعَمَجْلا ىءاَرَت اَمَلَف 60 َنيقرشم مهوعبتأف 9 ليئارسإ ينب اهاشنروأو كلذك (ت) رك

 ىلإ انيحَوأَف 09 ٍنيِدْهَيس يّبر يعم نإ الك َلاَق 09 نوكردمل اَنِإ ئموم باحصأ لاق

 مث انفلزأو 05 3 ميظعلا درُطلاَك قرف لك َناَكَف قلفناَف رحِبلا كاَصَعَب برضا نأ ئسوُم

 كلذ يف نِإ 09 َنيِرحآلا اقرأ مَ ك9 َنيِعَمَجأ هعّم نمو ئسوم انيمبأو 6 نيرخآلا

 . 4 62 ميحرلا ٌريَِعْلا وهل كبر نِإو 550 نينمؤم مهرثكأ ناك امو ةيآل

 نكلو «نمؤي مل ءاهب نوعرف نمآ لهف ءعستلا ةيسحلا تايآلا جئاتن هذه

 : ليئارسإ ىنب لآ ىف ىلاعت لاق مث «نولعفي كلذكو ءانايغطو اتانعإ دادزا

 مكب انتج ةرخآلا دعو ءاَج اَذِإَف ضرألا اونُكسا ليئارسإ ينبل هدعب نم انفو 9

 .4 © يق
 هشيجو وه قرغو «نيجان رحبلا نم اوجرخ ذإ نوعرف نم مهاجن نأ دعب ىأ

 4 62 ... يِرْيَغ ِهلِإ نم مكَل تملع ام ... 8 :هتوقب هموقل لوقيو «هب رطيسي ىذلا

 لاحلا ناسلب مهل انلق لوقي «مهلالضب ايوقتسمو «مهرارتغاب ارتغم [صصتقلا]

 مهمكحي نمو ءرصم ضرأ ىهأ انه ضرألاو 4 ضرألا اونكسا هدعب نم عقاولاو

 ؟ضرألا سنج وه مأ نيربتعملل ةربع اوراصو ؛هدونجو وه لاز نأ دعب نوعرف

 نيبلاط اوداع مث مهل ةحابتسم اهولخد مهلعل ءهرصم ضرأ ىلإ ليمن اننإ

 :ىلاعت هللا لوقي ذإ «كلذ ديفي صصقلا ةروس ىف تايآلا رهاظ نأل ؛ضرألا
 مهءانبأ حْبذي مهنم ةقئاط فعضمسي اعيش اهلهأ لعجو ضرألا يف الع نوعرف نإ ف
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 يف اوفعضتسا نيِذّلا ىلع َنِمَن نأ ديِرْنو (©) نيدسُفُمْلا نم َناَك ُهَنِإ مهءاسن يبحتسيو

 نانو طاف يرو ضل فهل كو (2: نيالا مهو نأ جر ضل
 ليئارسإ ىنبل داسفلا اذهو ء[صصقلا] 450 َنوُرَذَحَي اوناَك ام مهنم اًمهدونجو

 اذلو «ةرخآلا موي وهو ءدودحم دمأل نيعمجأ قلخلاو ءنوعرف المو رصم لهأو

 ءىجيو ءايندلا هذه هب ىهتنت ىذلا داعيملا وهو 4 ةرخآلا دعو ءاج اًذإَفظ : ىلاعت لاق
 ضيبو دوس ىتش تاتشأ نم نيطلتخم ىأ ,4 افيفل مكب انئجإ» ةرخآلا ةايحلا دعو

 نم سانلا نم عمتجا ام فيفللاف «لداعو غاطو .موكحمو مكاحو ءرمحو رفصو
 ماقم ىف موقي لكو «ءامركلاو ءازعألاو «ءاقلطلاو ءالذألا ءىجي ىأ «ىتش لئابق
 دق ناك نم امأف «سخب الو صقن الو ءهيف ططش ال ىذلا قحلا نازيمب نوبساحيو

 .ميقم باذع هلف ىرخألاب ءاج نم امأو «ىنسحلا هلف ريخلاب ءاج

 عم ىدجت ال ةيسحلا تايآلا نأ نيب نأ دعب هنأو نآرقلا ماقم هللا نيب كلذ دعب

 ش . لالضلا

 : ىلاعت هّللا لاق
00 

 لاا ]ا #ا وو لس

 .٠ .٠

 7 ايزو ارسم كنس مولر حلاو هئلزنأ قي مج بس ع عدس هلأ سالو يآ ص2 لس بف هل ملحم
 © 3يرةلوو خلع انكلترا
 سس حرك ل ص لج ءمدورخ م م و ل م هرف نس 2

 نتي اذإ هاش نم ملعل ا اونوأ نيذلاَنِإونمؤن الوأ وي اونماءلق
 "و 01 ري عار يوجب ا ا 2

 ناكنإانير ندح بس نولوقبو ايي ادجس ِناقذالل نورخ متل
 ويرن ىر لس 26 و يهقتج رح

 ره ديِزبو توك ناقد الل تورخصَو يبول الوعفملانيردعو
 دع - 5

 0 2 و هب هم سس هي مو وحرص عر ممدوو عم ع اج 2-52 را

 ُهآَف وعد ماي نمحيلااوعدأوأ هللا وعدا لف نيل 9 اوسخ
 ل حل ا هل ل وس حس هس موج ص وس يو جو

 ختباو اهيتفاختالو كِنالصب :رهجين الو نيسحلا ءامسالا
 قكيرلوأدإو َدِخْس ل ىلا تل دمع( لقو 9 البيبي كلذ نيب طش رس + هدر | 22 هي ومع م خ1 جب 1 5 ل رع رس اس سل

 لع م رم[

 كج ل لس دل هي 3 مم 2 7 رس ءوجص رك وَ

 هي ابيت ريكو لدليل نكيَملو كاملا ىف كبرشدمل
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 برضو «مهوقبس نم عم دجت مل ةيسحلا ةزجعملا نأ ىلاعت هللا نيب نأ دعب

 هدزت ال اعست تراص ىتح اهددع رثك ىتلا ةيسحلا ةجحلا هتداز فيكو نوعرفب الثم

 مهل ةوسأ هوذختاف «هنايغط ىف نوعرف نودلقي مهو «هيغ ىف ارارمتساو اتانعإ الإ
 موي ىلإ ةدلاخلا ىلاعت هللا ةجح وهف «نآرقلا اودصقيلو «عستلا تايآلاب هرفك ىف

 :ىلاعت لاق اذلو «ةمايقلا

 . 4 2-0 اريذنو رشم ّذلِإ كاْلسَرَأ امو لزن قحلابو هانلزنأ قحلابو

 لعفلا ىلع رورجملاو راجلا ميدقت وه ءرصقلا دافأو «لزن هدحو قحلاب ىأ

 نوكت ةزجعم لك نإف «ءاهاندرأ ةتباث ةمكح قحلاب اندنع نم هانلزنأ ىأ «هانلزنأ

 متاخ وهو «نيعمجأ سانلل ٌهَلِكَك دمحم ةلاسر تناك الو ءلوسرلا ةلاسرل ةبسانم

 لب ءاهنامز ءاضقناب ىضقنت مث «عقت ةثداح تسيل ةزجعم نوكت نأ بسانف نييبنلا

 راتحخا ىذلا وه ىلاعت هللاف .«نيدلا موي ىلإ لايجألا ىدحتت ةيقاب ةدلاخ ىقبت

 هلزنأ كيَِإ لزنأ امب دهشي هللا نكل » :ىلاعت هلوقك اذهو «ةزجعملا هذه هيبنل هتمكحب

 ديفي «لّزت يقحْلابَو » ء[ءاسنلا] 4059 اديهش للاب ئقكو دودي ةكئالَمْلاَو ملعب
 ٠ دمحمل ةزجعم هللا هراتخا دقف «.هضعب ال قحلا ىلع المتشم لزن ىأ ءصاصتخالا

 ىلع لمتشي ىذلا هدحو وهو «نيملاعلا بر اهردق ىتلا ةيلاعلا ةمكحللو «قحلاب

 ءاقبلا قحتسي نم اهنم ىقبي اهيلع نميهم وهف «ةيوامسلا بتكلا نيب نم قحلا

 ابيذهت ليئارسإ ىنب ىلع تضرف تناك ىتلاك ءاهخسسن ماكحأ نم ىقبي ام ىهنيو
 .مهتاوهشل امطفو «مهسوفنل

 مل اذإ كيلع امف «كل هناحبس اهراتخا ىتلا ىه نآرقلا ةزجعم تناك اذإو

 ارشبم الإ كانلسرأ امو «ليلدلا ماق اذإ اودتهي مل اذإ كيلع امو ءاهب اونمؤي

 اورفك نيذلل ارذنمو ءاودتهاو قحلاب اونمآ نيذلا نينمؤملل ارشبم ىأ ءاريذنو

 ءاوس مهتدئفأ تلضو «هتيؤر نع مهراصبأ تيمعو «قحلا نع مهناذآ اومصأو
 .ليبسلا
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 ىلإ ىقبيل اءورقم لزن ٍةِْلَك ىبنلا ةزجعم وه ىذلا ميكحلا باتكلا اذه نإو
 نحن اّنِإ :لاق امك ىلاعت هللا ظفحب لايجألا ىف ظفحيو «ةدلاخ ةجح ةمايقلا موي

 .نآرقلا لوزن ىف ىلاعت لاق دقلو ء[رجحلا] « 5) َنوُظفاَحَ هَل انو ركذلا امل

 . 6 ًاليرتت ُهاَنلَرَتو ثْككم ىلع ساّنلا ىلع هأرقتل هانقرف انارقو 9

 ءهدعب ءاج ام هنيبيو ءماقملا بساني فوذحم لعفل لوعفم 4 انارقإ

 هللا ملع دقلو ؛طقف ابوتكم ال ءاءورقم اباتك انلزن ىأ ءانآرق انلزنو ءهريدقتو

 هب لجعتل كئاسل هب كرحت ال9 :ىلاعت لاقف «هليترت وهو «هتءارق قيرط ِةَكَي ادمحم
 4 09 هَنايب انيلع َنِإ مث 09 هتارق عبَتاَف هانأرف اذِإَف 09 هنارقو هعمج انيلع نإ 09

 دز وأ » :ىلاعت لاق امك «ةنيبم ةلترم ةءارق نآرقلا أرقت 7 نأ انيلع نإ ىأ «[ةمايقلا]

 . [لمزملا] < 0 ًاليترت ة تآرقلا لَو هيلع

 جاهنمو «هتوالتو «هتاءارقو هتاملكو «هتارابع لكب ظوفحم ميركلا نآرقلاف

 ايرورض املع هب ملعلا ّدَعُي ارتاوت كي ىبنلا نع رتاوتم هلك كلذ نآل ؛ةوالتلا هذه

 .رفاك الإ هيف باتري ال

 لك هتمظع ىف لقعلا بهذيلو «ميظعتلل 4 انآرُق :ىلاعت هلوق ىف ريكتتلاو
 ىف ظوفحم وه لب ءطقف بوتكم ريغ ءورقم هنأب هفصو دوصقملا نألو ,بهذم
 .فيرحتلا نم هل ةيامح رودصلا ىف هظفح ناكو ءروطسلا لبق رودصلا

 «ءارلا ديدشتب ىرخأو .فيفختلاب ةءارق اهيف 4 هاتقرف :ىلاعت هلوقو

 لزن لب «ةدحاو ةعفد لزني ملو ءاقرفم لزن هنأ وهو «قالتمو ءدحاو ىنعملاو

 عم لزني ناكف هتدارإو ىلاعت هتمكح هيضتقت ام بسح ىلع مجن دعب امجن امجنم

 ةعفد لزن ولو «هظفح هتباحصو ىبنلا عيطتسيلو «هنايب ىلإ ريشت ىهو «ثداوحلا
 «فيرحتلا اهبيصي دق ةباتكلا نألو «نويمأ موق مهنأل «هبتكي نم دجو ام ةدحاو

 ةقباسلا بتكلا نأشك هظنح بهذي الو .فحصي الو «فرحي ال رودصلا ىف امو

 .هب اوركذ امم اظح دوهيلاو ىراصنلا ىسنو «تفرح ىتلا
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 ىَلَع سانا ىَلَع هرقل :ىلاعت هلوقب اقرفم هلوزن ىف ببسلا هناحبس ركذو
 ىلع هتباتكب اوقلي نأ لدب اظفح هوظفحيف «ةدملا ىف لواطتو لهمت ىلع ىأ « ثْكَم

 .اذكهو ءرجشلا ىف امك ىرخأ داوم نم عطق وأ عاقر

 ءهظفحو هتءارق نم هيف نوثكمي ادادتما نمزلا دادتما نمضتت 4 ثكم و

 اظفح تايآ ةدع اوعمج املك ةباحصلا ناكو «هيمارمو هتاياغ فيرعتو ءهمهفتو

 .اهومهفي مل اوناك نإ اهيناعم ةلمج نع ٌةْلكَك ىبنلا اولأس ءاليترتو
 سوو هم

 لّزن دكآو ءامجنم اجردتم هانلزن ىأ .4 اليت هالو 9: :ىلاعت لاق مث

 اورتفا نيذلا ىلع ادر اذه ىف لعلو ء«هظافلأو هيناعمب لزنت هنأ اوملعيل ردصملاب

 اومظعأو كلذ ىف اوبذك دقلو «لزن فيك ةرابعلاو «هانعمب لزن هنإ اولاقو «بذكلا

 .مالسإلل نوبستني نم ضعب ناميإ نهوو «هيلع رافكلا ءارتفا نم كلذ نإو «ةيرفلا

 مظعأ هنأو «ىلاعت هللا تايآ طسو نآرقلا ماقم نايبل ىلاعت هللا هقاس ام اذه

 نأ نيبو ءاهاقتأو ءاهمودأو ءلوسرلا ةلاسر ىلع ةلالدلا ىف ىلاعت هللا تايآ

 ةاغطلا نم اهعبت لب اناميإ جتنت ملو «ةريثك لاوحأ ىف تءاج دق ةيسحلا تايآلا

 : ىلاعت هللا لاق نايبلا اذه دعبو «ملاظملا ىلاوتو ءارابكتساو اوتع

 نورخي مِهِيَلَع ىلتي اذإ هلَبَق نم مّلعْلا اوُثوُأ َنيذّلا نإ اوئمؤُت ال وأ هب اونمآ لقط
 ْ . 4 69 ادجَس َناَقذَدل

 ءءاوس ىلع هللا دنع مهناميإ مدعو مهناميإ نأ مهل نيبي نأ ىلاعت هللا رمأ

 الأ اهيف هللا هعضو ىتلا هتلزنم قوف هعفري الو «لاهجلا هب نمؤي نأ نآرقلا ريضي امف

 مهراقتحاو مهنع ضارعإلاب ٌةْكَم ىبنلا رمأ» :اذه ىف ىرشخمزلا لوقيو «نونمؤي

 مهو «نآرقلاب اوقدصي ملو ناميإلا ىف اولخدي مل نإ مهنإو «مهنأشب ءاردزالاو

 ام اوملعو «باتكلا اوءرق نيذلا ءاملعلا مهو مهنم اريخ نإف «كرشو ةيلهاج لهأ

 دوعوملا ىبرعلا ىبنلا هنآ مهدنع تبثو ءهوقدصو هب اونمآ دقو عئارشلا امو ىحولا
 ام زاجنإلو ءهرمألل اميظعت هللا اوحبسو ءادجس اورخ مهيلع ىلت اذإف مهبتك ىف
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 هلوق ىف دعولاب دارملا وهو ِهكي ادمحم هئعب نم رّشبو «ةلزنملا بتكلا ىف دعو
 . 6 ًالوعفمل ابر دعو ناك نإ : ىلاعت

 ناَقذَألل نورخي مِهيَلَع ىلتي اَذإ هلبَق نم مّلعْلا اوتوأ يذلا نإ :ىلاعت هلوقو
 ىأ ,4 اونمؤت ال وأ هب اونمآ :هلوقل ليلعتلا ماقم ىف ميركلا صنلا اذه 4 ادجس

 هب نمؤي نم دجو دقف مترفك نإ مكنإف «نآرقلاب مكناميإ مدعو مكناميإ نايس

 ىف لزنيو «هب نمؤيو هردق فرعي نم هلبق ملعلا ىلوأ نم ناكو «هتلزنم كرديو
 . ىلاعت هللا اهدارأ ىتلا ةلزنملا هبلق

 ذإ نيرسفملا نم هريغو ىرشخمزلا ركذ امك باتكلا لهأ مه ملعلا ولوأو

 ال قدصم باتك لزنيس هنأب ملعلاو «تاوبنلا ملعو «ىوامسلا باتكلا ملع اوتوأ

 كاردإلا ولوأ مهنأب ملعلا ىلوأ ىنعم ىف عسوتلا نم عنام ال هلعلو «هيدي نيب

 ةفرعملاو ةمكحلا لهأو «باتكلا لهأ نم ىلاعت هللاب قلعتي ام لكب ملعلاو لمأتلاو

 نمؤم ناميإك اهيف ناميإ ال طاسوأ نم نونوكي دق ءالؤه نإف «ةفرعملا اوتوأ نيذلا

 نم إ» :ىلاعت هلوقو «جرزخلاو سوألا ناميإكو ةرحسلا ناميإكو «ءنوعرف لآ
 لقعلا نوكي ثيح «نونوكي ءالؤه نإف .ءىدمحملا ثعبلا لبق نم ىأ .4هلبق

 باتكلا لهأ مهنأ رهاظلا نكلو ءطقف ةيوامسلا بتكلا ثيح ال ءريكفتلاو

 .نوكردملا

 ناَقذَألل َنوُرْخَي ا مهيلع ىلتي امدنع ملعلا لهأ فصو ىف ىلاعت لاق دقو

 عوضخو عوشخ ىف نولزني 4 نوَرْخَي ظو «عكرك دجاس عمج ادجس 4 ادّجَس
 ىلعأ وهو مههوجوب نورخي ىأ ؛4ناَقذَألل نورخي» :ىلاعت هلوقو «نيدجاس

 «ءزجلا مساب لكلا ةيمست ليبق نم 4نوُرْخَي 8 ب ريبعتلاو ىندبلا مهفرش عضوم
 اهنأ رهظيو «ءفرشلا عضوم وهو «نقذلا وهو «هئازجأ زربأب هجولا نع ربع وهف
 .هجولا لامج لامك نم ةيحللا نأل ؛احَّللا نم هيلع لمتشي امب ناقذألا

 :ملعلا لهأ فاصوأ ىف كلذ دعب هناحبس لوقيو
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 انَبر دعو ناك نإ انّبر احبس نولوقيو 00 ادجس َناَقذَألل نورخي»

 . 4 00 ًالرعفمل

 رثأتلا كلمي مهدوجس عم مهنإو «نيدجاس نورخي مهنأ ىلاعتو هناحبس ركذ

 ءانقلخ ىذلا انبرل اعوضخو اهيزنتو اسيدقت ىأ .4 انْبر ناحَبس نولوقيو 8 مهسوفن
 انايبو «مهلاشتمال انايب ءانبر مساب ىلاعت هللا ركذو «نآرقلا لوزنب هتمحرب اندمأو

 (نإ)و 4ًالوُعَفَمَل ابر دعو ناك نإ9 مهبيذهت لامك نم نآرقلا نأو «مهابر هنأل
 (ماللا)و ءانبر دعو نأشلاو لاحلا هنإ ىأ «نأشلا ريمض اهمساو «ةليقثلا نم ةففخم

 «ةدكؤملا (ْنِإ)و «ةيفانلا (نإ) نيب ةقرافلا ىهو «ديكوتلا مال 4 ًالوعفمل » هلوق ىف

 لكَ دمحم ثعبو نآرقلا لزنإب وه ىلاعت هللا دعوو «رارمتسالا ىلع ةلاد (ناك)و

 اعقاو ىأ ءالوعفمل هلوقو «ةيدوبعلاو ةيبوبرلاو عوضنخلا ىنعم لامكل انبر راركتو

 امو هناحبس دعوف «ريدق ءىش لك ىلع وهو ةراتخملا هتدارإب ىلاعت هللا هلعفي

 . فلخأ

 هناحبس هركذ نآرقلا نوعمتسي امدنع ملعلا ىلوأ فاصوأ نم ثلاثلا فصولا

 : هلوقب

 . 4 6» اعوشخ مهديزيو نوكي ناقذألل نورخيو )ف
 «نآرقلا مهيلع ىلتي امدنع ملعلا ىلوأ فاصوأ نم ثلاثلا فصولا وه اذه

 نأب مهساسحإو «هب مهرثأت نم نيكاب ناقذألل مهطوقس ىأ لوألا مهرورخ رركو

 طرف نم ءاكبلا مهيلع بلغتيف هيلإ نوعمتسي مهنأو «همالكب مهبطاخي ىلاعت هللا
 ىلاعت هلل اعوضخ ىأ 24 اعوشخ مهديزيو» :لوقيو «مهساسحإ ولعلو «مهكاردإ
 اودادزا املع اودادزا املكو ءاملع اودادزا مهيلع ىلت املكف «هتيدوبع قحب اناميإو

 . مهيلع ىلت املك دادزي ةيدوبعلا قحب مهناميإو ءومث ىف رمتسي مهعوشخو اناميإ

 نوكرشملا ناك اذإف «ىرشخمزلا ركذ امك ّةْللَ ىبنلل ةيلست تايآلا هذه نإو

 ةلاسرلاو «ىحولا نوملعي نيذلا نوكردملا ملعلا لهأ كانهف «هللا تايآ اوركنأ دق



 ءارسإلا ةروس ريسفت اا
 الا ا لوللاا0تاالإلللللا 0

 أ برسل

 قح كتزجعم نوردقيو «كتلاسر نوفرعيو «ىلاعت هللا معن نوكرديو «لسرلاو

 .كل نودهشي ملعلا لهأو كعم هللاف «تفتلت الو «مهيلع سأت الف اهردق

 هللا نيب نآرقلا ماقم نايبو «تايآ نم اوبلط اميف مهلوق نالطب دعب هنإو

 :لاقف ىنسحلا هئامسأ ىلإ راشأو هللا ةوعد هناحبس

 رْهجَت الو ئتسحلا ءاَمسألا ُهَلف اوعدت ام اَيَأ نمحرلا اوعدا وأ هللا اوعدا لق

 . 49 ايس كلذ م ع هب تفاخر كجالس
 امهنإف «نمحرلا مساب وأ هللا مساب هدان ©« نَمَحرلا اوعداوأ هللا اوعد ©

 لكب هفاصتاو «هئايربكو هلالج ىلع لدت امهريغ ءامسأ هلو «ىلاعت هللا تافص

 4 ىتسحلا ءاَمسألا ُهَلَف اوعدت ام اَيَأ 8 :ىلاعت هلوقو ةدحاو ةيلعلا هتاذو «لامك

 ثنؤم ىنسحلا «ةجرد اهقوف سيل ىتلا «ىنسحلا تاجرد ىلعأ غلبت ىتلا ءامسألا

 «ىلاعت هللا ءامسأ نيب ةلضافمال هنأل ؛هياب ىلع سيل ليضفتلا لعفأو «نسحألا

 4 اوعدت 9 ل لوعفم 4 ايأ ا 4 ىتسحلا ءامسألا ُهَلف اوعدت ام اَيَأ 8 «هريغ ءامسأو
 ىأ 24 اًيَأ 8 ىف ةرثكلا ديكوتل ةلص 4 امو فوذحملا فاضملا نع ضوع نيونتلاو

 هناحبس هنإف ءامسألا هل نأل غئاس كلذف ؛اهردق نكي امهم وعدت ءامسألا نم اَّيأ
 .انحرش ام ىلع «ىنسحلا ءامسألا هل

 نم ركذلاب نمحرلا ركذ صتخاو «ءاعدلاك هنأ نمحرلاب ءاعدلا ركذ ناكو

 الإ نمحرلا نوفرعي ال ليق امك برعلا نأل ؛ىنسحلا هئامسأو ىلاعت هللا تافص

 يلع ذخنأ امدنع نيكرشملا نأ ةريسلا حاحص ىفو «ىور امك وأ ؛«ةماميلا نامحر

 ميحرلا امأ اولاق «ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لاق ةيبيدحلا حلص ىف دهعلا بتكي

 نأ اذهب نيب هناحبس هللاف «"ا'ههللا كمساب بتكا هفرعن الف نمحرلا امأو «هفرعنف

 . ىنسحلا ءامسألا نم هريغ نأو «هّللا مسا نمحرلا

 -نيرثكملا دنسم ىقاب :دمحأو 77119(2/) ةيبيدحلا ىف ةيبيدحلا حلص -ريسلاو داهجلا :ملسم هاور ام رظنا )١(

 نع :((7579)داهجلا ىف طورشلا -طورشلا :ىراخبلا ةياور عجارو .(177775) ةَيقَِط سنأ دنسم ىقاب

 .لوط اهيفو «هبحاص ثيدح امهنم لك قدصي ناورمو ةمرخم نب روسملا
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 >جىل + كاكا 01

 نأ ىلع ةنيرق اذه ىفو « اهب تفاخت الو كتالصب َرَهَجَت الو 9 :ىلاعت لاق

 ىف اولاقو «ةدابع وه امنإ ءاعد وأ ءادن درجم وه سيل صنلا ىف روكذملا ءاعدلا

 بسيف نآرقلا أرقي ناك هلك ىبنلا نإ ءصنلا اذه وأ «ةيآلا هذه لوزن ببس

 ابأ نأ ىورو «تفاخي الو ءرهجي الأب دلي ىبنلا رمأف ىلاعت هللا مالك نوكرشملا

 رهجي رمع ناكو «ىتجاح ملعي وهو «ىبر ىجانأ امنإ لوقيو تفاخي ناك ركب

 ركب ىبأل ليق ةيآلا هذه تلزن املف «نانسولا ظقوأو ناطيشلا درطأ انأ :لوقيو

 اطسو اقيرط بلطا ىأ .4 اليبس كلذ نيب باو » اليلق ضفخا رمعلو ءاليلق عفرا
 رهجلا نيب ىتلا ةءارقلا طسو قالطإ ىف ء«زاجم مالكلا ىفو «ةتفاخملاو رهجلا نيب

 .طسولا قيرطلا ىلع تفخلاو

 تفاخي الو «هتالص لك ىف ىلصملا رهجي الأب تفخلاو رهجلا ريسفت ليقو

 طسولا وه كلذو راهنلا ةالص ىف تفاخيو «ليللا ةالص ىف رهجي لب ءاهلك ىف

 . كلذ دعب نيبلا ليبسلا نيب

 تأدتبا امك ىلاعت هللا ريبكتب ءارسإلا ةروس ىلاعتو هناحبس ىهنأ دقو

 :ىلاعت لاقف «ءارسإلاب

 هل نكي مّلو كّلمْلا يف كيرش هَل نكي مو ادلو َدحَتي مل يذلا هلل ُدَمَحْلا لقر »

 . 49 اريك ريكو ل ضي
 دمحلا قحتسي نم دجوي ال نإف «هربكيو هدمحي نأ هيبن ىلاعت هللا رمأ

 هناحنبس هلل هلك دمحلا ىأ ؛4هّلل دَمَحْلا :هللا لوسر اي لق .هريغ ريبكتلاو

 يذلا 8 ءنوكو أاشنأو قلخ ام ىلع هاوس دمحلاب صتخي الو «قحتسي الف «ىلاعتو

 نم لاح ىأ ىف ثداوحلل الئامم سيل هنأ ىلإ ريشي اذهو ,يادّلو دَخَعَي مَ

 عيدب ١ :ىلاعت لاق دقو « ءريصبلا عيصمسلا وهو ءىش هلثمك سيل ؛ ءمهلاوحأ

 هلوقو «[ماعنألا] 469 . . . ةبحاص هَل نكت مَلو دلو هَل نكي نأ ضْألاو تاَوَمّسلا

 ملو دلي مل » ءءاوس ىلع هقلخ عيمج نأ ىلإ ريشي 4ادلو دخَمي مل» :ىلاعت
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 0 با .ظ
 ْ ىف

 ىعدا امك ءانبأ كانه سيلف ءادلو الو ةبحاص ذختي ملو «[صالخإلا] 4 © دلو

 . هنبا ىسيع سيلو «دوهيلا

 نكي مو «ءىش لكل قلاخلا كلاملا وهف 4 كّلمْلا يف كيرش هَل نكي مو
 ,4 اريبخكت هربكو 8 ءلذلا نم هيمحيو هرصاني ىلو نكي مل نئأ 4 لاذلا نم يلو هَل
 .ةيلعلا هتاذب قيلي اريبكت ىأ

 ىفنلا اذه دعب تبثأو ءرومأ ةثالث ةيلعلا هتاذ نع انركذ امك ىلاعت هللا ىفن

 دلولا نأل ؛هافنو ءاتركذ امك ادلو هذاختا ىهف «ةثالثلا رومألا امأ «ريبكتلا بوجو

 هّللاو هللا ىَلِإ ءارقفلا متنأ سائلا اَهيَأ اَيا» «ديمح ىنغ ىلاعت هللاو «ةجاحلا نع ئبني

 الف هناطلس ىف كيرش هل نوكي نأ هناحبس ىفنو ء[رطاف] 462 ديِمَحْلا يلا وه

 هللا َناَحبسُف اندسفل ِهّللا لإ ةهلآ امهيف ناك ول » كلاملا وهو ,قلاخلا هنأل ؛دحأ هعزاني

 «لذلإ نم ىلو هل نوكي نأ ىفنو ء[ءايبنألا] * © نوفصَي اّمَع شرعلا بر

 ببسب ىأ .4 للا نمل :لافو «هتيامحل هراوج ىف نوكي نمو ءريصنلا (ىلولا)
 ىلع لاحم كلذ نإف ىفنلا دكؤيل لذلا ظفل ركذو ءريصنلا ىلإ هجايتحاو «هلذ

 ىهتني هلك كلذ ىفن نإو «ماركإلاو لالا ىذب قيلي ال هناحبس هيلإ هتبسنو «هللا

 ىلاعت هللا ناحبسو اريثك هلل دمحلاو «ءاريبك ربكأ هللاف .ادكؤُم اريبكت هريبكت بوجوب

 . اليصأو ةركب .



 ارطش تذخأ مهتصقو فيهكلا لهأ نآل ؛فهكلا ةروسب ةروسلا هذه تيمس

 ةيآلا نأ فحصملا ىف ءاجو «ةيكم ىهو «ةيآ ةئامو ةرشع اهتايآ ددعو ءاريبك

 هنآرق اهلكو ملعأ هللاو ٠١١« ىلإ 8 نم تايآلا كلذكو ةيندم نيثالثلاو ةنماثلا

 . ميكحلا

 هدبع ىلع لزنأ ىذلا ىلاثت هللا دمحب ةميركلا ةروسلا ىلاعتو هناحبس أدتبا

 ركن ءىش هنأ نيبو «دلولا ذاختا ىفنو «ريبكتلاب ءارسإلا ةروس متتخا امك «باتكلا

 راشأ مث 4 ابذك الإ َنوُلوُقي نإ مههاوَْأ نم جَرحَت َةَملَك تربك » ءءالقع نم عقي ال

 . ضرألا ةنيز ىلإ هناحبس

 ىلعو «قحلا لهأ ءربص ىلع ليلد ىهو .فهكلا لهأ ةصق ركذ كلذ دعبو

 ىف ىلاعت هللا بئاجع ىلعو ءههبش وأ «توملا دعب ءايحإلا ىلع ىلاعت هللا ةردق

 نم كيَلإ ي يحوأ ام لئاو : ىلاعت هلوق ىلإ مهلاوحأو مهتصق تقرغتسا دقو «هقلخ

 يدا عم كَسْفَت ربطصاو (59 احلم هنود نم دجَت نآو هتاملكل لَم ال كبَر باك

 ينال ةايحلا يدي مهن كاَمع دغت الو هه نودي ىشعلاو ةادغلاب مهر نوعي

 هناحبس نيب 00 اطرف هرمأ ناكو هاوه َعَباو اَركذ نع ُهَبَقاَنلَغْعأ نَم عط الو

 مهي طاَحأ اران نيملاظلل ندع نط : لطابلا ىلع باقع نم نوكي امو «قحلا ىلاعتو

 تءاَسو بارشلا سقب هوُجْوْلا يِوْشَي ٍلْهُمْلاَك ءاَمِب اوُناَحُي اوُكيعَمْسَي نو اًهُقداَرُس

 . 4 اَقفترم

 هناحبس ركذيو «تاحلاصلا اولمع نيذلا نينمؤملا ءازج هناحبس نيب مث

 ميعن نأو ءارورغ هللاب رتغي الأو نمؤملا ناميإو نمؤملا ريغ رورغ رّوصُت ةصق ىلاعتو

 هللا ءاش ام تلق كنج َتْلَخَد ذإ الؤلو 9 :لوقيف رورغملا حصنيو لاوزلل ةضرع ايندلا
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 تا ب

 كنج نم اريَخ ينيتي نأ يِبر ئسعف (©9 ادلوو الام كم لق انأ نرت نإ هلاب الإ ةوف ال

 نلف اروَغ اَهْواَم حبصُي وأ 9 اَقَلَر اديعص َحِبْصْمَف ءاَمّسلا م انابسح اًهِيَلع لسريو

 لوزي ىتح هرورغو هيغ ىف رمستسي ةحيصنلا هذه دعب هنكلو 4 5 الط هل عيطتست

 اهشورع ىلع ٌةيواَح يهو اهيف قفنأ ام ىلع هْيفَح بَلقي حبصأف هرمفب طبحأو )ف «هرمث
 ناك امو هّللا نوذ نم ُهنورصني ةف هَل نكت ملو (0 ادحأ يبرب كرشأ مَل يسيل اي لوقيو
 هللا برض دقو 4 9 ابْقَع ٌرْيَخَو اَباوَت ِريَح وه حلا هلل ةيالوْلا كلانه 9 ارصّسم
 .اهفرخز باهذو اهتئانف ىلع لدي امب ايندلا ةايحلا لثم ىلاعت

 ريخ تاحلاصلا تايقابلاو ءايندلا ةايحلا ةنيز نينبلاو لاملا نأ هناحبس ركذيو

 نازيملاو ةمايقلا موي مهلاح هناحبس مهل ركذيو ءالمأ ريصخو ءاباوث كبر دنع
 .باسحلاو

 هقسفو «هتيرذو مدآل سيلبإ ةوادعو ناسنإلا قلخ لصأب هناحبس مهركذي مث

 ودع مكل مهو 9 هللا نود نم ءايلوأ هتيرذو سيلبإ مدآ ونب ذختا دقو «هبر رمأ نع

 . « الدب نيملاَظلل سكب

 هناحبس مهركذ مث ءاهقلخ اودهشي مل نإو «ضرألاو تاومسلا قلخ هللا نإ
 ملو ءاهوعقاوم مهنأ مهنظو رانلا نيمرجملا ةيؤرو ء«هيف نوكي امو ةمايقلا مويب

 .افرصم اهنع اودجي

 وأ نيلوألا ةنسب مهرذنأو «هيف هناحبس هفيرصتو نآرقلاب هناحبس مهركذ دقلو

 . لطابلاب اورفك نيذلا لداجيو «ءالبق باذعلا مهيتآي نأ

 هناحبس ركذ مث ءاهنع ضرعأف هبر تايآب ركذ نم ملظ ىلاعتو هناحبس نيبو
 .ملظلا ببسب اهكالهو ىرقلا ملظ

 :حلاصلا دبعلا عم دي ىسوم ةصق

 عمَجُم علبأ ئَتح حربأ ال هاَنَفل ئسوم لاق ذِإو» «ىلاعتو هناحبس ركذ مث

 ئسوم هل لاَق» ءاحلاص هللا دابع نم ادبع ادجو ىتح 59# اًبقح يضمأ وأ نيرحبلا



 فهكلا ةروس ريسفت اا

 و اللا اال مخطط خطط طخ خلط طماع اال لاامامامااممخااملممخخطلل طال ااالاالاللا !كااااالخانمللمخط لالالالا الا ااالاااالاااااا اال! ااتا اناا 1١١

 قا سس

 اراسو «ةرواحملا امهنيب تناك مث ٠ ,4 9 ادشر َتْمَلُع امم َِمَلعُت نأ ْئَلَع َكعبتَأ لَه

 راس مث .4 اهلهأ قرغتل اهَقرَحَأ لاقط ٠ ءاهقرخف اهابكرف ةنيفس ايتأ اذإ ىتح اقلطناف

 تتج دَقْل سفن ٍريغب ةّيكز اسْفن تَََأٍ :ىسوم لاق , 4 ِهَلََقَف امالغ اق اذِإ ئَمح إل
 2و

 اهيف ادجوف » امهوفيضي نأ دارأف ةيرق لهأ ادجو اذإ ىتح اقلطناف ٠ 4 ارْكُن اًئيش

 كلذ دعب هباجأ دقو . 4 اج هع تذَحّمال تنس ول لاق هاف ضف نأ ديرب ارادج

 هيوبأ نأب مالغلا لتق نعو .4 اًبصغ ةئيفس ): لك ذْخأَي كلم مهءارو 8 نأب ةنيفسلا نع

 نيمالغل َناَكَف رادجلا امو .4 ارفكو انايْغَ اَمهَقهْري نأ ائيِشَحَف د نيخلاص اناك

 مه افي نأكل اأف احلا امون اكو امه هن اكو يدم يف مس

 :نينرقلا وذ

 مك تأسف نيرا يد نع نواس :نينرقلا ىذ ركذ ءاج كلذ دعب

 ضرألا ىف هل هللا نّكم فيكو ةحلاصلا هلامعأ هناحبس ركذ مث 24 69 اركذ ُهْنم

 «لدع نم عمو ملظ .نم عم هلدعو «سمشلا برغم هغولبو «بابسألا هل ًايهو

 ءارتس اهنود نم مهل لعجي مل موق ىلع علطت اهدجو سمشلا علطم غلب امدنعو

 نأ اوعاطسا امف إل ءادس مهنيبو هنيب ماقأ دقو «جوجأمو جوجأي نم ام ناك م
 سا ياسا هع

 ءاّكد هلعج يَّبر دعو ءاج اَذِإَف يب نَم ةَمَحَر اَذَه َلاَق 69 اّبْقَتُهَل اوُعاَطَعسا اَمَو ُهوُرَهْظَي

 ءازج ىف لاقو ؛«نيسقتملا ءازجو نيملاظلل منهج ءازج هناحبس ركذ دقو

 نيبو 4 25 اوزه يلسرو يتايآ اوُدَحناَو اورَفَك اَمب منهج ْمُهُراَرَج كلذ ) : نيرفاكلا

 ةروسلا متتخاو ءالوح اهنع نوغيي ال اهيف نيدلاخ سودرفلا ةنج نينمؤملا ءازج نأ

 تاملك ده نأ لبق ربا دهَتل ير تاملكل ادآدم ربل ناكر لق :نيتيآلا نيتاهب

 نَمَف دحاو هّلِإ مكه امن يَلِإ ئحوي ْمُكَْتَمرشب انأ اَمنِإْلُق 9-0 اًددَم هلفمب اَتجْوَلَو يَ

 . < 59 ادَحأ هر ةداّبعب كِرشُي الو اًحلاّص المع ْلَمْعَيلَف هّبر ءاقل وُجْري ناك



 فهكلا ةروسريسفت #٠ ش م

 هرمي 15

 يب

 ةميركلا ةروسلا ىناعم

 :ىلاعت هّللا لاق
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 َنيِدَل !ننموملارشسو هندل نماديدش اسابرذنملا
 ةد 6-2 سرك ل س62 م / سس حب رعاس جم
 نيِدكدَم قيل اًئَسحارجأ مهل نأ تاحللصلا ترولمعي

 02 0ونص اوفا ياَرسَو )ادب دف

 ع م ةملكح تَرَكَ مهيب ال وع نهيمُلاَع

 اَنِإ 1 2018 أوصل نإ هراء
 َمعْنَسَحَأ أمرهم الدير ضر اَكعاَماَمأَح

 2 هوو 7 ٌديِعَصاَملَعاَم نولي ٍهجلاَتِإَو

 رمألاب ةقباسلا ةروسلا تمتخ نأ دعب ديمحتلاب ةميركلا ةروسلا تأدتبا

 ىف «لا»و ىلاعتو هناحبس دحأ هقوف سيل ىذلا ريبكلا دومحملا وهف ء«ريبكتلاب

 دومحم الو دومحملا وهف «هالعأو دمحلا لك قارغتسا ىأ «قارغتسالل «ِدَمَحْلا©

 ىفو «ىبسن الإ دمح هريغل سيلو «قالطإب هيلإ دوعت دمحلا داحآ لكو هاوس قحب
 يذّلا 8 «ىلاعت هللا نم الإ ائيش كلمي ال ىذلا قولخملا ةرئاد ىه «ةدودحم ةرئاد

 نإف «هبابسأ ضعب وأ دمحلا ببس ىلإ ريشت ةلمج هذه 4« باتكلا هدبع ئلع لزنأ
 لازنإ ةمعن اهنأل ؛اهمظعأو «معنلا لجأ ةمعنلا هذهو «ةمعنب الإ نوكي ال دمحلا

 ديزمل باتكلا ىلع 4 هدبع ىلع رورجملاو راجلا ميدقتو ءهدبع ىلع باتكلا

 ملعأ وهو هتوبنل هصتخا نمو هتلاسر غلبمو هللا دبع هنإف .هدبع هنوكب مامتهالا



 فهكلا ةروس ريسفت اا

 م
 اا < 1

 ىف باتكلا لامك ىلع ةلالدلل «باتكلا 8 :ىلاعت هلوقو «هتلاسر لعجي ثيح

 كلذ هلو «ةيمستلا هذهب اريدج هريغ سيلو ءاباتك ىمسي نأب ريدجلا وهف «هتاذ

 امو مهداعمو ءمهشاعم ىف رشبلا حلصي ام لك ىلع لمتشي هنأل ؛ىنادلا فرشلا

 ىفاضإ رخآ فرش هلو ءاهريخ معدتو ءاهثبخ ىفنت ةلضاف ةميلس ةيندم هب موقت

 لك تعسو هتمحر ىذلا روفغلا فوءرلا ميحرلا زيزعلا هللا نم لزنم هنأ وهو

 .ءىش

 اذلو ؛هيف جوع ال هنأ اضيأ ةيتاذلا هتافص نمو «ةيفاضإو ةيتاذ تافص هذه

 ريغ نم قحلا ىلإ اهجتم هقلخ هناحبس هنأ ىأ .4اًجَوع ُهَّل لَعَجَي َمَلَو ظ : ىلاعت لاق
 هتاذ ىف نوكي دق مسجلا نإف ءايسح جَّرعي ال ىذلا مسجلاك هنأو «فارحنا

 نإو «ضبقني وأ '١)خيسي هلعجت ىتلا تامدصلا ضعبل ضرعتي دق نكلو ءاميقتسم

 الو اميوق هنوك وهف «هنيوكت لصأ نم الو هجراخ. نم ال «هيف جوع ال نآرقلا اذه

 .جاجوعالل لباق ريغ ميوق وهف «فرحني وأ غيزي ءىش هسمي

 نم ةيحان ىأ ىف جاجوعا هرعي مل هنأ امك هتاذ ىف ميقتسم هنأ ىأ ,4امّيَق»

 نميهم هنأل ؛اهلك ةقباسلا بتكلا ىلع مّيق وهو هيناعم نم ىنعم ىأ الو «هيحاون

 امو ءىسن امو .«فيرحت هيف ناك امو «خسني مل امو ءاهنم خسن ام نيبي اهيلع

 مظنمو «حلاصلا اهئانب مايقو ءاهدسافم عفدو «سانلا حلاصم ىلع ميق وهو «ىقب

 .لئاذرلاو دسافملا داعبإو «ةليضفلاو قالخألا دعاوق ىلع ةيناسنإلا تاعامجلا

 «مهداعمو مهشاعم ىف سانلا ميقتسيلو «ميلس ىعامتجا ءانب ةماقإل ناك اذإو

 نوميقتسي ال ةةاصعلا نإف «ةمايقلا موي بجي امو مهل ةيفيلكتلا ماكحألا نايب هيفف

 | ,4 هْندَل نم اديدش اَسَْبَر ل :ىلاعت لاق «ةمايقلا موي باذع مهمامأ ناك اذإ الإ

 ىف سانلا حلصت ماكحأ نم هيف امبو روشنلاو ثعبلا رابخأ نم هيف امب هلوزن نأ ىأ

 هل انه وهو نالوعفم هل راذنإلاو ءاديدش اسأب رذني نأ دب ال ناك ء«مهرومأ ةماع

 امهيناثو «(سانلا) وهو «مالكلا ىف هريدقت عم فوذحم امهلوأ :نالوعفم

 .(خاس) طيحملا سوماقلا . خسري - ءاخلاب اذكه - خيسي )١(
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 قلطأف «ديدش سأب هنأب فوصوملا باذعلا دارملاو .4 اديدش اسأب 9 وهو ءدوجوم
 ال ىذلا لجاعلا باذعلا هنأب سأبلا ءاملعلا ضعب رسفو «فوصوملا ديرأو فصولا

 . ادنأ

 هللا دنع نم ؛ىلاعت هللا ىلع دوعي ريمضلا 4هندَل نم :ىلاغت هلوقو
 ؛باذعلا اذهب باهرإ هدنع نم تآ ىلاعت هللا نع رداص هنأب مكحلا ىفو «ىلاعت
 الو «هنم صانم الف ءهعوقو دكأتو «هتدشل نايبو ءراهقلا دحاولا دنع نم تآ هنآل

 .هعوقو نع داعتبالل ليبس

 مل نإ راذنإلا ىف ىودج الف .«عاطأ نمل رشبم وهف «ىصع نمل رذنم هنأ امكو

 وهف «تاحلاصلا لعفي نمل اريشبتو ىوغي نمل اريذحت نوكي هنأل ؛رب ريشبت هعم نكي

 َنوُلَمَعَي نيذّلا نيدمؤملا رشيو » :ىلاعت لاق اذلو ؛؟ ؛ ضيرحنو عيجشتو فيوخت

 لوصوم اب انربعو ءرضي الو رسي امب رابخإلا ريشبتلا 4 انسح ارجأ مهل نأ تاحلاسصلا

 ىتلا لامعألا ىه تاحلاصلاو «ءازجلا اذه ىف ببسلا ىه ةلصلا نأ ىلإ ةراشإلل

 ىتلا ىهف «ةميلس ةبيط بولقلا نوكت نأو عفنلاو ريخلا بلطو ؛هللا هجو اهب دصقي
 ملو ةحلاصلا لامعألا ركذ هنأ انه ظحاليو ءدسفت اهب ىتلا ىهو لامعألا اهب حلصت
 وهف بولقلا لمع هنألو «تاريخلا ساسأ هنأل ردقم ناميإلا نأل ؛ناميإلا ركذي
 هللا مركت .4انسَح ارجأ )» :لاقف ءازجلا هناحبس ركذو «تاحلاصلا لمع ىف لخاد
 هللا لضف نم ةيادهلا نأ عم مُدُّق ريخل نمث هنأكو ارجأ ءازجلا ىمسف ىلاعت

 فصوو «هيلع ىزاجيو ريخلاب نمي «ميلح ميرك هللا نأ ىلإ ةراشإلل ءهتمحرو

 هرهظم ىف هنأل بلطيو «هيف بغريو بحيو نسحتسي رجأ ىأ «نسح هنأب رجآلا
 كلذ لكو ءمظعأ وهو ءهنم ناوضرو هلل ءاقلو «ةمئاد ةمعن هتقيقح ىفو «نسح

 ةّنجْلا يفق اودعس يذلا امَأو » نودلخي ىتلا ةنجلا وه نسحلا رجألا اذه نإو
 :ىلاعت لاق اذلو ؛[دوه] < 9-0 ... اهيف نيدلاخ
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 تاومسلا تماد ام مئاد هنإو طق عازن نوكي الأو نانئمطالا عم ءاقبلا ثكمحملا

 4 009 .. . ضرألاو تاَومّسلا تَماد ام اهيف َنيدلاَخ» :ىلاعت لاق امك ضرآألاو

 .[دوه]

 هلل اوذختا نيذلا راذنإ ةاصعلا راذنإ نم ركذلاب ىلاعتو هناح بس صخ دقو

 :ىلاعت لاقف ءادلو

 ةملَك تربك مهئابآل الو ملع نم هب مهل ام 0 ادّو ُهَّللا َدَحَنا اوُناَق َنيدّلا ردنُيَو

 . 4 9 ابذك الإ نولوقي نإ مههاَرْفَأ نم جرخت
 اوذختا نيذلا صخ مهريغو نيينثو نم ةاصعلا نيرفاكلا ةماع راذنإ دعب

 صاوخ الو «هللا تاذ اومهفي مل مهنأل ؛4 ادلو ِهّللا َدَحَْتا» :اولاقو «دلولا

 ملو 4 اوُلاَقط 'هاوقب هناحبس ربعو «ةمات ةافانم ثداوحلل ةيفانم اهنأو ةيهولألا

 « رمثكسم مئاد بير ىف وه لب هداقتعا لزلزتف هرواست ماهوألا نآل «ءامزاج اداقتعا

 لدتو ىلاعت هللا ىلع ةيرف ىهو «هلل ذاختالا اوبسن مهف ءادلو هللا ذختا ةرابعو

 ناقيلي ال نالطاب نارمأ هيلع بترتي نادلولا ذاختا نأل ؛هناحبس هلامك مدع ىلع

 : هللا تاذب

 نأل .هلثم ريظن هناحبس هلل نوكي نأو «ثداوحلل هتهباشم -لوألا رمألا

 .ليثمو هيبش ىلاعت هلل نوكي فيكف «هيبأ ليثم دلولا

 ديمح ىنغ ىلاعت هلل ,ةترصتل دلوللا هّللا جاينسا نع نب هنأ ىتاثا رمألا

 ىأ مهل ام ام ىأ ( ىفنلا قارغتسال انه 4م ةملك يا

 اهتبجوأ ىتلا معبأ 0 «ربدت الو «ركفت ريغ نم لوقلا نومري لب ءملع
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 ا رحل

 تلخ دقو «ىداليملا عبارلا نرقلا لئاوأو ثلاثلا نرقلا رخآ ىف تناك ىتلا ةثيدحلا

 ىرست تذخأو «داليملا نم 776 ةنس ىتح ةفرحنملا دئاقعلا هذه ىف حيبسملا ةيهولأ

 . لطابلا رهظو قحلا ىفتخا ىتح ةينارصنلا عومجلا ىف

 لاق اذلو ؛مهولا ةرطيسسو «لهجلا نم الإًاشن ام اذه ةوبنلا ءاعدا نإو

 .ريكفت لك نادسفي امهو «مهولاو ىوهلا وه امنإ ,4 ملع نم هب مهل امإف : هناحبس

 مهدعل ملعلا مهنع ىفنف «ىفنلا ديكأتل ال 4 مهئابال الوإ» :ىلاعت لاقو

 ىف ماهوألا كلت اولهس نيذلا مهنأل مهودلق نيذلا مهئابآ نعو «نيعبتم نيدلقم

 .ليبسلا ءاوس نع اولضو اريثك ولضأو اولضف ءمهسوفن

 مهفلا ضعب اومهف ام دعب هنأ ىتح لوقعلا تلضأ ةيرف دشأ ةيرفلا هذه نإو

 ىلع سيبلت وه نكلو اهنم رارف ال اهنولوقي ال مهنأ نوعديو «نولوأتي اوذخأ

 نم جرخت ةملك تربك # :اورتفا مث اومهوت ام مظع ىف ىلاعت لاق دقلو

 .ءاتلا مضب ةءارق كانهو ءزيمت اهنأ ىلع ةبوصنم ىهو زيي # ةملك » .4 مههارفأ

 ىنعملا نوكيو «ديدشلا مذلا ىنعمب نوكت ءاتلا بصنب ةءارقلا نأ جيرخت ىلعو

 اهجورخ ليقث اهنأ ىأ .4 مههاوفأ نم جرخت  :ىلاعت هلوقو ءاهداسفو اهتعاظف

 نإف اهنوييطتسي مهنكلو ءاهنم ركف ىأ ةرفنو «لوقعم لك نع اهدعبل هاوفألا نم

 اقح اولوقي نأ الإ برطضم لك اوبرطضاو ءاباوج اوريحي مل اهلولدم نع مهتلأس

9 

 نم هل غاسم ال ابذك الإ نولوقي ال ىأ «ىفنلل نإ .4اًبذك الإ نولوقي نإ

 ةمحرو سانلل ءافش هيفف ىربكلا ةزجعملا وه امك ىربكلا ةمعنلا وه نآرقلا

 «سانلا اهب عفتني نأ ديري ةمعنلا هذه هدنع تناك نمو «نينمؤملل ةظعومو ةيادهو



 9 00 فهكلا ةروس ريسفت ا
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 نأ بسحيو «ءاوئمؤي نأب ايفح ناك كلذلو ؛مهيلإ ةمحرلا هذه ردصم نوكي نأو

 لاق كلذلو ؛مهسوفن ىف صقن ىلإ ال هغيلبت ىف صقن ىلإ عجري امبر مهرفك

 : ىلاعت

 . 4 0 اَهَسَأ ثيِدَحْلا اذهب اووي مل نإ مهراَثآ ىَلع كَسْفَت عخاب ّلعََف ط

 مهناميإ ىلع اصيرح تنك اذإ هانعم ءىوطم ىلوق ريدقت نع ئبنت ءافلا
 «كسفن عخابو «فلتت ىتح سفنلا دهج :عخبلاو «. . .خلإ كسفن عخاب كلعلف

 ىلإ ةجاح ال ام كسفن ليمحتو كمه ةدش نم اهكلهمو فلتلا ىلإ اهب ىدؤم ىأ
 حوضن نإ ذإ ءهعقوتت ال كنأل ؛مهيلوت راثآ ىلع ىأ .4 مهراثآ ىلع هليمحت

 ايلوتو اضارعإ ءاجف ءاناميإ عقوتت كلعجي زاجعإلا ةوقو قدصلا حوضوو ليلدلا

 مهنأك ءاهل حيشرتو ةراعتسا هيف 4 مهراّثآ ئلعإ :ىلاعت هلوقو نيبلا قحلا نع
 كلذلو ملألا اذهل هسفن عخاب هنأك ةغولو ملأ ىلإ قارفلا عفديف كقرافي بوبحم

 ىرشخمزلا جيرخت اذه .هسفن عخبي داكي ىتح قارفلاو دعبلا هب حربي هنأو «قارفلا

 هتاذ ىف لوقعم وهو 4 مهِراَثآ ىلع كَسْفُن عخاب َكّلََلَف ل : ىلاعت هلوق ىف هانعم وأ
 مهيلوت راثآ ىلع كسفن عخاب كلعل لوقت نأ جيرختلا اذه نم برقأ نوكي امبرو

 نآرقلا وه ثيدحلاو ,4 ثيدحلا اذهب اوسؤي مل نإط رانلا مهلوخدو مهضارعإو

 هن رمشفت ينام اياشتم انج ثيدحلا نسحأ لن هلو : ىلاعت لاق امك «ميركلا

 . [رمزلا] 4 69 .... هللا ركذ ىَلِإ مهبولفو مهدولج نيلت م مث مهبر نوشخي نيذْلا دولج

 هلوق ىف قبس ام ىلإ ةراشإ 4 ثيدحلا اذهب :هناحبس هلوق ىف ةراشإلاو

 هيف تلجس ىذلا هللا باتك وهف 4 باتكلا هدبع ئّلع لزنأ يذلا هلل دَمَحْلا 8 : ىلاعت

 ةقيلخلا ىلإ لب «نينمؤملا هقلخ ىلإو هلوسر ىلإ هللا ثيدح وهو .هعئارش
 . نيعمجأ

 ناك مأ ابوغرم ناكأ ءاوس هعوقو عقوتي ام ءاجرلاو «ءاجرلا اهانعم (لعل)و

 هلاح نأ هيبنل ىلاعت هللا نيبي انه وهو ؛هيلاح اتلك ىلع عقوتملا رمألا وهف ءابوهرم

 مافسأطو 4اًفَسَأ ثيدَحلا اذهب اوُنمؤُي مل نِإإ» هسفن عخب هنم هنم عقوتي نم لاح



 ا بر

 كّلعَل » :ىلاعت هلوقك ءاونمؤي مل نإ انزحو امه هسفن عخبي ىأ «هلجأل لوعفم

 ال ىذلا ديدشلا مهلا وه فسألاو [ءارعشلا] 5(4 نينمؤم اونوكي الأ كَسْفَن عخاب

 امومهم ىأ «[فارعألا] 4 629 ... افسأ َناَبَصَع ... » :هلوقك ىقبي لب «بهذي

 مث روثت ةعبوزلاك «لوزي مث ضرعي بضغلاك نوكي الو بلقلا ىف نكسي امه
 .ىقبيف مهلاو فسآلا امأ .ءأدهت

 بئاجعو ءربعلا ايندلا هذه ىف ىري ناسنإلا نأ هناحبس نيب كلذ دعب

 :ىلاعت لاق اذلو ؛ربتعي ال نكلو دوجولا

 ام َنوُلعاجَل انِإو © المع نسَحأ مهيأ مهولبتل اهل ةئيز ضرألا ىلع ام انلعج ان

 .4 0 رج اع هيَ
 هناحبس ذخأف سوفنلا حورو بولقلا باذع ىلاعتو هناحبس ركذ كلذ دعب

 ٍضرألا ىلع ام انلعج اًنِإ 8 :لاقف ةايحلا فرخزو «نيعألا ةعتمو ماسجألا ءاذغ نيب

 ىرت ءاهناويحو اهداتوأو ءاهتاحودو اهبقساوبو اهرامثو اهعورزف 4 اهل ة ةئيز

 نيحو نوحيرت نيح لامَج اًهيف مُكلوط «ةدئاع ةبهاذ ىعارملا ىف ثفنت ناعطقلا

 ضرألا ىرتو .. . # :ىلاعت لاق امك ءايندلا ةنيز هذه «[لحنلا] 4( نوحرست

 ؛[جحلا] 4 (2) جيهب جوز لك نم تَعبنأو تبرو ترمها ءاملا هيلع انلزنأ اذإَف ةدماه

 نم اهيف اًنتبنَأو يساور اهيف انيَقْلَأو اهاتددم ضرألاو 8 :ق ةروس ىف ىلاعت لاق امكو

 اكرام ءاَم ءاَمسلا نم اَلزتو 2 ٍبيُمٍدّبع لكل رخو ةرصْبَ 60 جيه جوز لك
 دابعلل اقزر 6 00 يضل عْلَط اهل تاقساب لخثلاو (©) ديصحلا بحو تائج هب انتبنَأَف

 14 © ْجورَخْلا كلذ اني هدب هب ايي
 نكم مسجلا ءاذغو سفنلا ةداعس اهيف دجتف سفنلا اهب قرشت ىتلا عتملا هذه

 كلانرلت» :ىلاعت لاق اذلو ؛رابتخالا وهو «ةياغل اهنم مدآ ىنب ىلاعت هّللا

 مكل هردق ام رهظي نأ ديري ىذلا ربتخملا ةلماعم مكلماعنل ىأ 24 المع نتحأ

 لأسي نم لاح مهلاح ىأ 4 ًالَمع نسحأ مهيأ / :ىلاعت هلوقو ءاعقاو اسوسحم

 هيلع تلوتساو ايندلاب رتغا نمف «ءالتبالا ىنعم وه ماهفتسالاف ءالمع نسحأ مكيأ



 . 2 فهكلا ةروسريسفت 8#
 0 بي لل

 يي اك 7

 ىهو ءاهتقيقح كردأ نمو ءالمع نسحي ال هنإف «ةرخآلا ىسنو هترهبو «اهتنيز

 «نوملعي اوناك ول ناويحلا ىه ةرخآلا ةايحلاو «بعلو وهل اهنأو «لئاز لظ اهنأ

 .ىفوألا ءازجلا قحتسيو لمعلا نسحي ىذلا وه هنإف

 غلب ىنعملاو «هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفأ 4 ًالَمَع نَسَحَأط :ىلاعت هلوقو
 هجتا نمف انم سانلا ليزنتل رابتخالا نوكيو هباب ىلع وه وأ «نسحلا تاجرد ىصقأ
 . ةيصعملا ردحنم ىف ىدرت هريغ ىلإ هجتا نمو «هردقب هلان ريخلا ىلإ

 لاق اذلو ؛ىوحأ ءاثغ نوكتو «ةايحلا ىهتنت امك ىهتنت ايندلا ةنيز نإو

 : هناحبس

 ةدعصلاو :بارتلا ديعصلا 4 (2) ازرج اديعّص اًهِيَلع ام نوُلعاجَ انو ل
 « رامشلاو عرزلا عطق عطقلا وهو زرجلا نم مضلاب زرجلاو «بارتلا نم ةمكألا

 ىتلا ءارحصلاك ءرجش الو اهيف تابن ال ىتلا ضرألا ىلع زرجلا قلطتو ءاهريغو
 ىتلا ضرألا قلخف ءاهلك عاونألا قلخ ىلاعت هللا نأ اذه ىف ىنعملاو .تبنت ال

 كلذكف «ىوحأ ءاثغ ىلإ لوحتت اهنأو «ءامئلاو بصخلا اهيفو ةنيز هللا اهلعج

 دعب ءايحأ سانلا دوعي نأ ابيجع سيلف «ىحلا نم تيملاو «تيملا نم ىحلا جرخي

 اقلخ كلذ دعب نم اونوكي مث ابارت اونوكي نأ ىف بجع الو ةبارغ الف «مهتوم
 . [فارعألا] 4 63 نودوعت مكأدب اَمَك ... 8 اديدج

 فهكلا لهأ ةصق
 الو «سدقم باتك هب دصتي مل امب فهكلا لهأ نايبل ميركلا نآرقلا ىدصت

 نأ الو «بيغلاب مجرن نأ ديرن الف نآرقلا هيف ضخي مل رمأ ىف ضوخن نأ ديرن

 .هيف بيرلل لاجم ال قدص هيف

 ىراصنلا نم مهنإ :نولوقي فهكلا لهأ مه نم نايبل اوضرعت نيذلا رثكأ

 تقو نم داهطضا عضوم اوناك دقف «ىراصنلا داهطضا دهع ىف اوناك نينمؤملا

 «مهنيدب نورمي اوناك ةديدش داهطضا روصع تءاجو ء«ايندلا ىف حيسملا ةايح ءاهتنا



 ١ كا ١

 "يي

 ناك امور روطاربمإ نورين نأ ىتح داهطضالا ىف نوغلابي امؤر ةرطابأ ضعب ناكو

 ءاردزا «هبكوم ىف ريست ةيناسنإ لعاشم مهنم لعجيو راقلاب ىلطت مهدولج لعجي
 ارارف تاراغملاو فوهكلا ىلإ رفي نم مهنم رفي ناكف «مهتناهإ ىف ةغلابمو مهل

 . مهسفنبو مهنيدب

 «ىراصنلا نم ال دوهيلا نم مهنأ ديفي امب ريثك نبا تارابع تءاج دقو

 لهأ نعو حورلا نع ٌةْييَي ىبنلا اولأس نيذلا مه دوهيلا نأ كلذ ىف هتجحو

 تناك فهكلا لهأ ةصق عئاقو نأ ىلع لدي كلذ نأو «نينرقلا ىذ نعو .فهكلا

 .اهدعب ال ةينارصنلا لبق

 :كلذ نع باوجحلا ىف لوقنو

 .مهب اطيحم ناك نم الو «فهكلا لهأل ركذ اهيف سيل ةاروتلا نإ - الوأ

 مهبتك ىفو ىراصنلا ءادهش ىف ةروكذم فهكلا لهأ رابخأ نأ - ايناثو

 . (نيمثلا زنكلا» باتكك

 «سونايدلقد وهو نامورلا كولم دهع ىف هنأ ركذ هسفن ريثك نبا نأ - اثلاثو

 مهنأ فلخلاو فلسلا نم نيرسفملا نم دحاو ريغ ركذ دقل» :هصن ام هيف ءاج دقف

 «مهموق دايعأ ضعب ىف اموي اوجرخ مهنأو «مهتداسو مورلا كولم ءانبأ نم اوناك

 مانصألا نودبعي اوناكو «دلبلا رهاظ ىف هيف نوعمتجي ةنسلا ىف عمتجم مهل ناكو

 ناكو سونايدلقد همسا «دينع رابج كلم مهل ناكو ءاهل نوحبذيو «تيغاوطلاو

 مهعمتجمل سانلا جرخ املف «هيلإ مهوعديو «هيلع مهثحيو «كلذب سانلا رمأي

 نيعب مهموق عنصي ام ىلإ اورظنو «مهموقو مهئابآ عم ةيتفلا ءالؤه جرخو «كلذ
 اهل حبذلاو مهمانصأل دوجسلا نم مهموق هعنصي ىذلا اذه نأ اوفرعو «مهتريصب

 نم صلختي دحاو لك لعجف «ضرآلاو تاومسلا قلخ ىذلا هلل الإ ىغبني ال

 ,مهدحأ مهنم سلج نم لوأ ناكف «ةيحان مهنع زربتيو .مهنم زاحنيو «هموق
 «سلجف رخآلا ءاجو «هدنع اهيلإ سلجف رخآلا ءاجف «؛ةرجش لظ تحت سلج

 ىذلا كانه مهعمج امنإو ءرخآلا مهنم دحاو فرعي الو ءرخآلاو ءرخآلا ءاجو

 .2... .ناميإلا ىلع مهبولق عمج



 للا للا
 :ير_و محل

 يت

 نم ناكو «هركذ دقو سونايدلقد ركذ هنأ هنم انمهي اغإو هلك ربخلا انمهي ال

 ةلتقم مهب عقوأ دقف ءرصم لهأ اصوصخو ىراصتلا ىلع نامورلا ةرطابأ دشأ

 ىلع لدي اذهو «ىطبقلا خيراتلا ناك اهنمو «داليملا نم 584 ةنس تناك ةميظع

 .اهلبق اونوكي ملو «ةينارصنلا دعب اوناك مهنأ

 نع اولأسي نأ ىلع نينمؤملا اوضرح دوهيلا نأ نم ةريسلا بتك ىف ركذ امو
 تناك ةلئسألا ناحجرب تباثلاو «هيف ديزتم وهف نينرقلا ىذو فهكلا لهأو حورلا

 ءالوأ انركذ امك نينرقلا ىذ نعو ىسوم بحاص حلاصلا دبعلا نعو «حورلا نع

 ةدايس تناكو خلع حيسملا نيد اوفرح ىتح رمتسا ىراصنلل داهطضالا نأو

 مهيف ىلاعت هللا ةزجعم تناكو «مهنم فهكلا لهأو

 تايآلا لدت امكف مهددع امأ .؟اهوئكم ىتلا ةدملا امو «مهدلع ام نكلو

 مهعبار هال نولوقَيس د : لئاق نم زع لاقف «كلذ مهنع ىلاعت هللا ىكحو « ةعبس

 لف هك هاو عبس نول قبو بن جو هَ هسداس اسخن

 مهنم مهيف تفتست الو ارهاظ ءارم الإ مهيف ِراَمت الف ليَ الإ مهمَّلعَي ام مهتدعب ملعَأ يب

 . 4 © اَدَحَأ

 ةسمخلاو ةئالثلا ىف ركذ هنأل ؛ةعبس مهنأ ىلإ اريشم صنلا اذه نوكي امبرو

 ال ملع لكو «هتفرعم ىف ىودج ال هنأل ؛ هيف ءاتفتسالا مدعو « كلذ ىف ةارامملا

 .هب نهذلا لغش ىف الو هيف ةدئاف ال لمع وأ داقتعا هيلع بترتي

 يف اوشبلو )» :ىلاعت هللا لاق امك اهنإف « «فهكلا ىف اهوثكم ىتلا ةدملا امأو

 «ةئامثالثو نينس عست اوثكم مهنأ ىأ ,4 2 اًعّست اوُداَدْزاَو َنينس ةّئام ثالث مهفهَك

 كلذ دعب ىتأيو «ةنس ةئامثالثب ةيسمشلاب اهردق ءاملعلا ضعبو «ةيرمقلا نينسلاب

 ىذلا سونايدلقد دهع ىف اهنظن انكو «ةدملا هذه تناك روصعلا نم رصع ىأ ىف

 «ةثامثالثو عست وهو «قحلا ىلإ ىنآرقلا صنلا اًنعجر نكلو ءريثك نبا هيلإ راشأ

 رمتسا هنأ كلذ ىنعم نأل ؛سونايدلقد دهع ىف ثكملا ءادتبا نوكي نأ نكمي الو

 9 فهكلا ةروس ريسفت ا



 فهكلا ةروس ريسفت #٠
 0 اال 4

 "يي تا جو

 ملو «تثلث دق ةينارصنلا تناك تقولا اذه ىف هنأو ءابيرقت سداسلا نرقلا رخآ ىلإ

 .اهنم ءىرب حيسملا نآل ةيحيسم الو «ديح وت ةنايد دعت

 ال نكلو «نينعذم نيقدصم نآرقلا مهفأ ثيح « مهفن نأ انيلع اقح ناكو

 حيسملا ةايح تهتتنا نأ دعب ىنامورلا داهطضالا دهع نم تأدتتنبا اهنإ لوقن نأ عنام

 الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال 9 ىذلا نآرقلا اهركذ ىتلا ةدملا ترمتساو ءايندلا ىف
 .[تلصف] 4 657 ديمح ميكح نم ليزنت هفلخ نم

 : ىلاعت هللا لاق

 ٌتْيِسَحرَأ

 07 اجامل ِفْهكْلاَب حصد
 ٌةَميكنَد]نِماَِلاءاَبراولاَمَف ِفِهَكْلاَلِإ يف ًاكمأذإ

 لل ا

 يف مهناذاءحاعاسب اَنيَرْصَف ردم 7 اكرام

 زلال كسل (ج ك2 كريزي فكل
 يلا مْهَأَبَت َكَيَلَع َكْيَع صفت صفت نحيل ادم اوُملاَمِ صح
 22 اس رص رع ريا حب ما 1 ا

 اًنطيرو اي ىدُه مه دِزَو ْمِهيَربوْنَم اء مَنِ هينفع
 هذ

 ضلت رأوا و
 او

 ”ه ل اططس اذ |اناقدقل اهل إن نود نم أوُعَدَت ن

 مهي توفي الوأ ةَهِلاء هِنوُحنم اردن
 لس داخص ام و آ نيب ننطلس

 ا كةايتس أع بَ
 أمم اال حب ٌلبَصَيمَوم ا

 رم 5005 اتا يلب هاج لس ل يآ >4

 رو ركِرْمَْنمَم ل ئهبو ءهّيمحر نم محبرجلرشني



 فهكلا ةروس ريسفت 1

 لل ل
 الا ١

 يب

 ا . ربك ميقرلاو فهل باحسن تيبس أ

 0 وهف ناك ام 5 :لبجلاب دا داو وأ « مهؤامسأ هيف تمفر صاصر

 .هيلع مهؤامسأ تبتك صاصر وأ هيداوب وأ هلبجب مهفهك

 اجع نم رثكأ تسيل اهنأو «هتبجع نمل بارضإلا عم ماهفتسالل 4 مأ و

 سيل هنأ امك ءاليوط ادمأ ةيح ةيناسنإ ماسجأ ءاقب سيلف «هللا ةدارإب قلخلاو دوجولا
 ٠ تاومسلا قلخ نم هتاذ ىف ابجع ارمأ ةنس ةئامثالث نم رثكأ نيدقار مهدوجو

 نم ناسنإلا قلخ راودأ نم وأ «نيط نم ناسنإلا قلخ نم وأ ءاهيف امو ضرألاو

 قلخلا اذه نم بجعأ ادوقر ءايحأ مهؤاقب سيل «ةغضم ىلإ ةقلع ىلإ ءام نم ةفطن
 . ميظعلا

 ءاباجع ناك اذه نأ ىلإ الوأ راظنألا هيجوتو هيبنتلا هنم دوصقم ماهفتسالاو

 تايآ نم ابجع ةبرقم ىلع مهفهك ناك ىذلا ماقملاو فهكلا باحصأ نأ متبسحأ ىأ

 هللا قلخ لك نإ «هقلخ ىف هتايآ ىلع ديزت هللا تايآ نم بجعب تسيل اهنإ «مهّللا

 ىلع هتلالد ىف وهف ءىش فهكلا لهأ ىف ناك اذإو «بابلألا ىلوأل تايآ ىلاعت
 ناك اذإ هنأل ؛توملا دعب ثعبلا ىلع لاد وهو ءدوقرلاو ءايحإلا ىف ىلاعت هللا ةردق

 وهف ءاقبولاو ءاشنإلا ىلع ارداق ناك اذإو «ةداعإلا ىلع رداق وهف ءاقبإلا ىلع ارداق

 .ةداعإلا ىلع رداق

 انِرمَأ نم انَل ئَبهَو ةَمَحَر كندَل نم انتآ اني اوُلاَقَف فهكْلا ىَنِإ ةَيمفْلا ىَوُأ ذِإ»

 . 4 © ادَشَر

 ةيتف مهنأ فاصوألا هذه نم فصو لوأو ء«مهفاصوأب ميركلا نآرقلا مهفرع

 ؛ماهوألا اهقهرت مل ةضغ مهسوفن «مهرامعأ ةروكاب ىف نابش مهنأ ىأ «ىتف عمج

 نم سوءر ىف تششع ىتلا ةقيتعلا ءابآلا تاثورومو «ديلاقتلاو تاداعلا الو

 مل نإ قحلا ىلإ سانلا عرسأ امئاد بابشلاو «ةميلسلا ةرطفلا ىلع مهنإ لب « مهلبق

 ظفاحلا كلذ ىف لاق دقو ؛هنود باجحلا دسي وأ هنع قوعي ام مههيجوت ىف نكي

 اوتع دق نيذلا خويشلا نم ليبسلل ىدهأو قحلل لبقأ مه بابشلا :ريثك نبا



 إرسل

 امأو ءابابش ِةَِكَع هلوسرو هلل نيبيجتسملا رثكأ ناك اذهلو ؛لطابلا نيد ىف اوسمغناو

 .ليلقلا الإ مهنم ملسي ملو مهنيد ىلع اوقب مهتماعف شيرق نم خياشملا
 فصولا امأ .فهكلا لهأ هب هللا فصو ىذلا لوألا فصولا وه اذه

 هللا ةردقب سحم بلقب ىلاعت هللا ىلإ اوهجتا مهنأ ةيوطلا مالسل ةجيتن ىهو «ىناثلا
 كندَل نم انآ ابر » :اولاقف هريغ نود ىداهلا معنملا ىلاعتو هناحبس هنأبو .هتزجعمو

 انتقلخ ىذلا ىأ ,4 انبر «نيلئاق مهبر اودان 4 ادّشَر انرمَأ نم انل ئَبهو ةمحر

 4 كندّل نم انتآ .هماهوأو كرشلا نم انسوفن تصلخو ء«انبولق ترهطو انتنوكو

 ءاقيفوتو اماعنإو 4 ةمحر 9 «دفنت ال ىتلا كنئازخو «ةيسدقلا كترضح نم

 لك معت ىهو ءىش لك تعسو هللا ةمحرو .قيفوتلل اماودو ءاميقتسم اكولسو

 ًالمي قداص ناعذإو ءهجوم قيمع ناميإ نم ةثعبنملا ةيناثلا ةوعدلاو «ناسنإلا ةايح
 نم انسفنأل هانرشخا ىذلا رمألا ىأ ,4 ادَّشَر اَنرْمَأ نم انَل َىَبهو » ءارون بلقلا

 «هيف جوع ال اميقتسم اكاردإ رومألا كاردإ وه دشرلاو «ةينثولا طسو ىف ناميإلا

 ىواهم لك نع داعتبالاو .قحلا بلطو كرشلا بنجت ىضتقي ميقتسملا قيرطلا اذهو
 الو ططش نوكي الأو «قالخألا نساحمو ةليضفلا قيرط ىلإ هاجتالاو «ةليذرلا
 . ىوهلا بنجتو قحلا كلذ ىلإ عفدي نأ الإ .طيرفت الو .طارفإ

 الإ نوكي ال ءاويإلاف .فهكلا ىلإ اووأ ىتح اودروط ةيتفلا كئلوأ نأ رهظي
 دقو «مهنيد نع مهونتفي نأ نوديري نمب مهل لبق ال مهنأب اهيف نوسحي ةعزانم نع

 اذه ريغ ىف انيب امكو انرشأ امك «ىراصنلا داهطضا دهع ىف اعقاو كلذ ناك
 , 2320تانكلا

 اوجنيل اددع نينس هللا مهمانأ دقلو «سفنلا نوكس هيف نوكي مونلا نإو

 ىف ىلاعت هللا تايآ نم اونوكيلو ءثعبلا ىلع ةيسح ةجح اونوكيلو «مهنيدب
 .دوجولا

 . 4 09 اَدَدَع َنينس فهَكْلا يف مهناذآ ىلع انبرضف )»>

 .ةرهز وبأ دمحم مامإلل ةينارصنلا ىف تارضاحم باتك عجار )١(
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 ةوقلا تقولا كلذ ىف مهلو «نيكرشملا ىذأ نم ارارف فهكلا ىلإ ءاويإلا ناك

 «مهنم ةباشلا ةلقلا اصوصخو «نينمؤملا باقر ىلع طلسم باذعلاو «ناطلسلاو

 اوناك نإو  نيكرشملا ءايحألا نع مهدعبأف مهل ىلاعت هللا اهرفو دق ةاجنلا نك

 «ىلاعت هللا عينص وهو «ةلماكلا ةجحلا مهب متتو «ةماتلا ةراهطلا مهل متتلو

 . < 9 ادع ينس فُهَكْلا يف مهناَذآ ىلع انيرصَق » : ل :لاقف

 فهكلا ىلإ اووأ مهف «خارت ريغ نم اهلبق ام ىلع اهدعب ام فطعل «ءافلا)

 « فهلا ىلإ ةيتفلا ىوأ ذإ) : :لاقف ةيتفلا هللا قرع دقو مهناذآ ىلع هللا برضف

 باحصأ نأ تبسح مأ» :ىلاعت هلوق ىف ركذلا ىف نودوهعم مهنأل مهفيرعتو
 . 4 90 اَبَجَع اَنتايآ نم م اوناك ميقرلاو فهَكْلا

 «تيبلا قلغأ اذإ باجحلا برض لاقي هنإف ءزاجم ناذآلا ىلع برضلاو

 ,4 فهكلا يف مهناذآ ىلع انبرْصَف ط :ىلاعت هلوقب ىنكف «هدس اذإ ءابخلا ىنب لاقيو
 اهلخاد ىلإ لصي اليكل امكحم ابرض هيلع انبرضو باجحب ناذآلا هذه انددس ىأ

 ىأل عامسلا مدع ىف مهلاح تهبش لاقي نأ حصيو «مهداقر نم مههبني توص ىأ

 اهيلإ لصي الف ءاهيلع برض دق باجحب مهناذآ تدس نمب مهتايح عم توص

 : ىلاعت هلوقو «ءايحألاب نوسحي ال ءايحأ مهف ءاجعزم وأ ايلاع نكي امهم توص

 امب ساسحإلا هيف مهيلع بعصي هتاذ فهكلا ىف نأ ىلإ ةراشإ هيف « فهكلا يف »

 ءارهش الو اموي سيل ءاليوط ادمأ كلذ رمتسا دقو «ماليإو باذع نم ءايحألا دنع

 افصو ددعلا لعجف 4 ادَدَع َنينس » :ىلاعت لاق اذلو ؛ةدع نينس لب ةئس الو

 اتيش تسيل ىهف ىلاعت هلل ةبسنلاب امأ ءانل ةبسنلاب ةريشك نينس ىأ ءدودعملل
 ىأ ءددع تاوذ ىأ 4 اددعل ىنعم نإ :هعبت نمو ىرشخمزلا لوقيو ءاروكذم

 عباصألا نأل ؛دع ىلإ جاتحت ال ددعلا لق اذإ هنإ اولاق دقو ءادع نينسلاب دعت اهنأ

 لاوطلا نينسلا هذه دعب باسحلاو دعلا ىلإ جاتحي هنإف ءددعلا رثك اذإ امأ ءاهيصحت

 : ىلاعت لاقف مهداقر نم هللا مهظقيأ باسحلاو دعلاب الإ ىصحت ال ىتلا

 . 4 09 ادم اوُنبَل امل ئصَحأ نْ نيبزحلا يأ ملعتل مهاثعب مّ إ»
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 فهكلا مهلوخد نيب لواطت نمزلا نآل ؛هعضوم ىف 4من ب فطعلا
 دعلاب الإ فرعت ال ةريثك نينس تناك دقف مهناذآ ىلع ىلاعت هللا برضو
 هنأ عم ءاثعب مهناذآ ىلع برض نأ دعب مهعامس ىلاعت هللا ىمسو «.ءاصحإلاو
 نكلو «عمسلا ةسانح اودقفي نأ ريغ نم اوعمسي مل نأ دعب اوعمسي نأ الإ سيل

 رهظم هنأل ؛اثعب كلذ ىمسو «ىلاعت هللا ةدارإب عامسلا نم عنمي باجح كانه ناك

 لاقي دقو «ةدملا هذه لوط ءايحأ اورمتساو ءايحأ مهنأ عمف «تفتخا نأ دعب ةايحلا

 هلهأل هتبطخ ىف ِهلِيَيَع ىبنلا لاق دقلو ءهمون نم هظقيأ اذإ ؛هثعب :ةغللا ىف
 ثعبلا نيبف ؛'7نوظقيتست امك نثعبتلو ؛نومانت امك نتومتل هللاو» :هتريشعو
 ءاقب عم انه ثعبلا نأ اصوصخو ءرخآلاك امهدحأ لعجت ةهباشم مونلا دعب ةظقيلاو

 .داقرلا وه عامسلاو مالكلا بيغ ىذلا امنإو «ةايحلا

 لس . 4مم مكبر :مهترك تلقو 4من صعبا نوال لا مهنم قيرفف نيقيرف ىلع اوفلتخا ءداقرلا لوط دعب اوظقيتسا امدنع مهنإو
 برح وأ نيد نم نيعم رمأ ىلإ زاحني ام بزحلا نأل ؛نيبزح نيقيرفلا ىلاعت هللا
 بزح كلوأ ... » :ىلاعت لاق امك ؛نوحلفملا مه هنيد ىف هللا بزحو «ةرصن وأ

 . [ةلداجملا] 4 69 توحلفملا مه هَّللا بزح نإ الأ هللا

 مسقو «نّيعو ددح مسقف تقولا نم اوضمأ مك نورعشي ال مهداقر ىف اوناك
 ؛ةقيقحلا مهفرعيس ثعبلا نأ نيب ىلاعت هللاف ءاومتهي مل اضيوفت دشأو ءابرأ رثكأ

 نونوكي مكاح ىأ دهع ىفو نوشيعي نمز ىأ ىف نوملعيو «ةايحلاب نوربتخي مهنأل
 هللا نإ 4 اَدَمَأ اوبل امل ئصْحأ نيبزحلا يأ ملعتل 8 :ىلاعت لاق اذلو ؛داقرلا اذه دعب
 ملعي ال ىلاعت هللاف «نئاك وه امو نوكي امو ناك ام ملعي ءىش لك ملعي ىلاعت
 يأ ملعتل 8 ىنعمف «هنوملعي اعقاو ىلاعت هللا هملعي ام رهظي نأ دارملا نكلو ءاديدج
 اوناك نأ دعب «سانلا هملعي اسوسحم اعقاو ىلاعت هللا ملع رهظيل ىأ , 4 نيبزحلا

 .نوسدحيو نونظي

 .هجيرخت قبس )١(
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 توملا هبشي ىذلا مهدوقرلو .هلهأ ننظت ىتح دمألا لوط ىلإ هيبنت كلذ نإو

 نامزألا نأو «نودعت ام ةنس فلأك كبر دنع اموي نأ سانلا ملعيلو «هيف اوفلتخا

 ننس اس عربا ل

 ماهفتسالا ىنعمو «نيلوعفم دسم دسي 4« يأ » دعب ام لعج انه ماهفتساللاو

 اوفرعتيل مهدقارم نم اوثعبو «هردق ىف اوفلتخا ىتح لاط نمزلا نأ ىلإ هيبنتلا
 .اليق قدصأ نيلئاقلا ىأ نوفرعي كلذبو مه نامز ىأ ىفو «نامزلا

 نم الإ نوكي ال ليضفتلا لعفأ نكلو «ليضفت لعفأ اهنإ :ليق « ىصحأ او
 هنأل وحنلا دعاوق مامأ مكاحي ال نآرقلاو «ءانثتسا زاج هنكلو ءدرجم ىثالث لعف

 ام مهلوقك ىعابرلا ىف ليضفتلا لعفأ رثك دقو .ههجوت الو ءاههجوي وهو ءاهقوف
 «دئاوزلا نم هديرجت دعب زوجي ليضفتلا لعفأ نإ لاقيو ءريخلل هاتآو «لاملل هاطعأ

 ىأ ءانامز هانعم 4 اَدَمَأظ :ىلاعت هلوقو ءءاصحإلا ىنعم هيفو ءايثالث ريصي ذإ
 ىذلا مأ ءموي ضعب وأ اموي لاق ىذلا اذهأ ىصحأ ىذلا نمزلا رادقمب ملعأ

 :لاقف قحلاب مهصصق ىلاعتو هناحبس صق دقو .ضوف
 . 4 09 ىذه ْمُهاَندَرَو مهرب اوُنمآ يف َمُهّنِإ قحلاب مُهأبَن كلَ صفت ْنحَن ا
 ةينادحولاب اوبطوخو اوئشن نأ تقو نم قحلاب مهصصق هناحبس هللا صقي

 نامورلا ىف مهيلإ هلاجر ضعب ءىجمو ماَكلَع ىسيع ثعب دعب ةينثولا طسو ىف

 ددع نم ربكأ نأشو رطخ ىأو «نأشلا ريطخلا ربخلا وه أبنلاو «ديحوتلا ىلإ نيعاد

 ىتح ىلاعت هللا هلفكتيو «ىح وهو «ديزت وأ ةنس ةئامثالث وحن ماني سانلا نم

 ىأ 4 قحلاب ) :هلوقو «دقر ىتم نييعتلا ىلع ىردي ال وهو «هدقرم نم هظقوي

 كلذ صصقي هناحبس ذخأ مث ءدعبي الو «قدصلا نم ائيش رداغي ال قحلل ابحاصم
 اونمآ ةيتف مُهّنِإ 8 ةصاخب ثعبلاو «ةماعب ةردقلا ىلع ءىش لدأ هيف ىذلا صصقلا

 صصتقلل نايب ىهف نايبلا ةبترم ىف اهنأل ؛اهلبق امع ةينايب ةلصفنم ةلمجلا 4 مهّيرب
 ىتلا سفنلا ضغ ىوقلا باشلا وهو «ىتف عمج انركذ امك 4 ةّيتفط ءميكحلا
 مراكم عامج ىهو «ناميإلا ةوتفو بابشلا ةوتف مهيف ءالؤهو «ةرطفلا ىلع تناك



 2 : هوا

 مسجلا ةوتف مهيفف «هرماوأ ةعاطإو «ىلاعت هللا مراحم نع داعتبالاو «قالخألا

 .ميقتسملا طخلا ىف فلكملاب ريست ةماقتسالا نإو «ميوقلا كولسلاو «ناميإلا ةوتفو

 املكو .قحلا قيرط اوكلس مهنأ كلذ « ىده مهاندزو :ىلاعت لاق اذلو

 امو «هيلإ ىلاعت هللا مهاده ام اوأر ةينثولا طسو ىف قحلا قانتعا ىف ةبوعص اودجو
 مهتدازف ءارارصإ اورصأ لب «مهيف اومغدنا امف «ناثوألا ةدابع نم مهريغ هيلع
 املكف «راجحألا ةدابع نم نوينثولا هيلع امو «هيلإ اودهو هيلع مه ام نيب ةنراقملا
 اناميإو إو .«مهنيد ىف ةوق هللا مهدازا «ءاوربص اونتفو اوقوع املكو اناميإ اودادزا اونزاو

 هوكلس ام ببسب ىأ ,4 ىده مهاتدزو :هناحبس لاق اذهلو ؛مهرودص ىف

 ناكم لخد نم نأل .ىده مهاندز اوناع ام ةنتفلا نم مهتاناعمو هيلع اورصأو

 ةيادهلا تناكف ءافاشكنا نيلاضلا لالض دادزاو ءاحوضو هل رومألا تدادزا رونلا

 كرتو لهألا كرتب اوضرو .قحلاب اورهاجو اقوثوو املع اهب دادزاو «ةنيب ىلع

 .رواغملاو فوهكلا ىف ةماقإلاو نارمعلا

 ؛ضرألا ةربابج مامأ نوفقي مهلعجو مهبولق تبث ىلاعتو هناحبس هللا نإو
 : هتاحبس لاق اذلو

 هنود نم وعدت نل ضرألاو تاَوَمسلا بَ ان واف اُماقذإ ميول ىلع اطول

 . 4 60 اًطَطَش اذ انُق دَقَل اهل

 اوماق نأ تقو ىأ ءاوماق ذإ مهبولق ىلع انطبرو مهانتبثو ءىده مهاندز ىأ

 تاومسلا بر انبر اوُناَعَف ١) ءايندلا تيغاوط نم ةيغاط نيسهباجم مهناميإب نيرهاجم

 امنإ ءانهلإ كَرَجَح الو ءانبر تسل ةيغاطلل اولاق  اهَلِإ هنود نم وعدن نل ضرألاو
 بر هلك دوجولا اذه بر وهو .كرادمو اسوفنو الوقع اننوكو انقلخ ىذلا انبر

 وه «هريغ هلإ ال هنأل ؛هريغ اهلإ دبعن نل ىأ .يَوعدّن نأ .4 ضرألاو تاومّسلا
 ةيبوبرلاو نيوكتلاو قلخلا نيب نوطبري اذهب مهارنو «مويقلا ىحلا دحألا دحاولا

 تاومسلا قلاخ هللا نأب نونمؤي برعلاك اونوكي ملو ء«دوبعملا وه قلاخلاف «ةدابعلاو

 نيمزاج نولوقي مهف «ةيتفلا ءالؤه امأ ءاناثوأو اراجحأ هعم نودبعي نكلو ضرألاو
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 ؛هريغل ةيدوبعلاب رقن الف طق اهلإ هريغ دبعن نل ىأ ءاهلإ هنود نم وعدن نل

 اذإ اَنلق دَقَل ٠» :مسقلا هبشي امب نيدكؤم نولوقيف «كلذ مهنم عقو هنأ نوضرفيو

 مهلوق نم «هيف ناعمإلاو ملظلا ىف طارفإلا ططشلاو ءاططش الوق ىأ .( طش

 :ناتيناب ناتظحاللم انهو .لوقعملا دح نع دعب اذإ لوقلا ىف طش

 هللا مهعدوأ ام ةوق ىلع لدت 4 انطبرو ا :ىلاعت هلوق نأ - ىلوألا ةظحالملا

 اهيلع طبر دقو ءاناميإ ةئلتمملا ةبقحلاب مهبولق هبش دقف عزعزتي ال ناميإ نم ىلاعت

 هنأل «ناك نم انئاك رابج مامأ برطضت الف مهيلع دشي '')داكولاك امكحم اطابر

 .برطضي ال ناميإلاب رماع

 دقْل ١ : مهلوقب مهناميإ ىلع اورصأو «مهلوق اودكأ مهنأ - ةيناثلا ةظحالملا

 : نيرمأ ىلإ ريشي مالكلا اذه نإف 4 اًطَطش اَذإ انلق

 .ققحتلا ىلع ةلادلا دقو مسقلل ةئطوملا ماللاب لوقلا ديكأت - لوألا رمألا

 ايفن ىلاعتو هناحبس هللا ريغ نع ةيهولألا ىفن اودكأ مهنأ - ىناثلا رمألا

 . 4 اهَلإ هنود نم وعدن نأ 9 :اولاقف ءادكؤم

 مهريغ ةديقع نالطب اوركذ لب «مهتديقعب رابجلا ةهباجمب اوفتكي مل مهنأو

 . كرشلا نيلطبم اولاقف

 ” 4 نكل لعاكرق

 ةربابحلا نيد ىلع اوناك نمت مهورصاع نيذلا ىلإ ةراشإلا 4 اًنمَوَق ءالؤه)»

 هلإ نولوقيف «ليثامتلا ددعتب ةهلآلا نوددعيو ليئامتلا نودبعي نيذلا مهرصع ىف

 نم اهب ىلاعت هللا لزنأ ام اهومس ءامسأ نم كلذ ريغو «ةلادعلا ةهلآو «بحلا

 بسنلاو راوجلا تالص نم مهب مهطبري ام ىلإ ةراشإلل مهموق اوركذو «ناطلس

 .دكو -برعلا ناسل .قاثولا :داكولا )١(
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 ءمهودهيو مهودشري نأ تالصلا هذه بجاو نأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو ءانايحأ

 نوريشي .4 ةَهلآ# هريغ نم ىأ 4 هنود نم اوْذَحّنا 8 «ءالؤه لعفي ام :اولاقو
 قلخلا ىلع ةردق ىأ اهل سيلو كلذك اهودع مهنكلو «ةهلآ تسيل اهنأ ىلإ كلذب
 ةيهولأ مهل نأ مهل تنيز ىتلا مهماهوأ ىه امنإ ءرضت الو عفنت الو «نيوكتلاو

 .راهقلا دحاولا هللا وه هدحو ةيدوبعلل قحتسملا قلاخلاو «مهتالايخ هروصت ام ىلع

 الوُل »ل :اولاق اذلو ؛ةيهولألل مهقاقحتسا ىلع لدي ناهرب مهدنع سيلو

 «مهتيهولأ ىلع لدي جتنم عطاق ناهربب نوتأي اله ىأ ,4 نيب ناطْلسب مهِيلع نوي
 ال ىهو ءاهودبعو ءاهوعدا ىتلا ةيهولآلا هذه ىلع لادلا ناهربلا هانعم ناطلسلاف

 امنإ اهتدابع زاوج ىلع ناهرب مقي ملو ءاهتدابع عنمل ليلدلا ماقف ءرضت الو عفنت
 .اهومهوت ماهوأ ىه

 ءافلا 4 اًبذك هّللا ىَلَع ئرتفا مم مَلْظَأ نمَف ل :مهلوقب ليلدلا ىفن اودكأ دقلو
 نم اهوذختا دق اوناك اذإ :مالكلا ريدقتو ءردقم طرش نع حصفت اهنأل ؛حاصفولل

 دمعت نمت ملظأ دحأ ال ىأ .«ىفنلل ماهفتسالاو ءاوملظ دقف ء.حيحص ناهرب ريغ

 ىنعمب «ىرتفا لوعفم 4 ابذك ظو .هناحبس هيلإ كيرشلا ةبسنب ءهّللا ىلع بذكلا

 .ءارتفالا ىنعمل ةدكوم لاح 4 ابذك نإ لوقن وأ «,بذكلا ىلإ دصق

 ىلع ليلد ال هنأل ؛مهلوقم تيكبت وهف ةيتفلا ءالؤه مالك نم ناك اذإ هنإو
 ٍءاَمْسَأ يف يتنوُلداجتَأ ... 8 :ىلاعت لوقيو ؛مهل بينأتو مول وهف «لاحملا لطابلا
 ءامسأ ىهف [فارعألا] 69# .. ناَطْلَس نم اهب هللا لَن ام مُكؤابآو متنأ اهومتيمس

 .اهل تايمسم ال

 ةقرافملا تناك امدنع ماهلإلاو ىحولاب ىلاعتو هناحبس هللا مهبطاخخ دقو

 مهدعب نمل ةيآ مهلعجي نأ ماوقألا ءالؤهل مهلازتعاو ءمهموق نيبو مهنيب ةيركفلا

 :ىلاعت لاق اذلو ؛فهكلا ىلإ اووأي نأ مهمهلأف

 نم مكبر مُكَل رشني فهلا ىلإ اوُوَف هللا الإ نودبعَي امو مهومتلزععا ذإو ف

 . 4 09 اَقَقَرَم مُكِرْمَأ نم مكل ئَبهيو هتمحر



 فهكلا ةروس ريسفت ااه

 م للملا للا

 اا بل

 وهو ءاووأب قلعتم فرظ 4 ذإ#و ءكرشلا ىلع مهموق رصأ امك ءارارصإ ناميإلا

 . « رشدي » رمألا باوجب ىنمزلا نارتقالا كلذل ةيببسلا ىنعم ىف

 :رومأ ةثالثب هللا نم ماهلإ وهو «مهسوفن ثيدح اذه

 . نيرابحلا ىذأ نع نودعتبي ثيح فهكلا ىلإ ءاويإلا - لوألا رمألا

 مهعيضي نل ىلاعت هللا نأب اوسحأ هللاب مهناميإ ةوقل مهنأ - ىناثلا رمألا

 .مهل طسبي ذإ «هتمحر نم مهل رشني هنإ لب «ءادبأ

 اقفرم مهل لعجيس هنأب نوسحي مهتلعج هللاب مهناميإ ةوق نأ - ثلاثلا رمألا

 .مهماوقأ نم ارارف الإ نويمدآلا هيلإ ىوأي ال ىذلا فهكلا طسو ىف هب نوقفتري

 متلزتعاو مهومتلزتعا ىأ ,4 هّللا الإ نودبعي امو مهومتلزتعا ذإو :ىلاعت لاق

 مهلازتعا ىلع ثعابلاو «ىرهوجلا ببسلا وه مهتدابع مكلازتعا نإ لب «مهتدابع

 :ىرشخمزلا لاق .هللا الإ :هلوقو «ةيموقلاو ةبارقلا ىلع هومتمدق مكناميإف

 «هّللا ريغ مهتدابعل ناك لازتعالاف ءهريغو هللا نودبعي اوناك مهنآل ؛لصتم ءانثتسا

 نأ ةداتق هلاق ام اذه نم اريخ نأ ىدنعو «اعطقنم ءانثتسالا نوكي نأ هدنع لمتحيو

 دنس ىلإ جاتحي كلذ نإف «هريغ هللا عم نودبعي اوناك مهنأ وهو «هيلع ليلد

 | .برعلا دنع تباث وه امك «ىخيرات

 نإ ىأ «رمألا باوجب موزجم 4 هتمحر نم مكبر مكل رشدي : ىلاعت هلوقو

 «ةمحرلا عساو هللا نإف ءايرع الو اشطع الو اعوج اوفاخت الف فهكلا ىلإ اووأت

 بوثلاب ةفلاسلا ةمحرلا هذه ىف هبشو «مكيلع اهرشنيو هتمحر نم مكل طسبي

 مكل :ىلاعت لوقيو «مكرتسيو مكظفحيو مكمعيف مكيلع رشني ىتلا «طوسبلا

 .ءىش لك تعسو ىتلا هتمحر نم وهو مكلجأل هرشني ىأ ,4 هتمحر نم مكبر



 دا رسل

 لك هيف نودجتو ,نوقفترت اناكم ىأ .4اَقَفرَم مكرمأ نم مُكل ئجهيو»
 ناك دقو «مهسوفن هب تشاج ام كلذ ؛مكل انئمطم نوكيو «مكتاجاحو مكقفارم

 لفكو .مهماكح نايغطو مهماوقأ ةاحالم نم اوحارتسا دقف ءاونمتو اوروصت ام مهل

 هب دمي هّللا ريخ ناكو ءاهلهأو ايندلا تاجاح نع اونغتساو اونأمطا ائداه امون مهل

 .ادبأ مهعيضي الو هءايلوأ

 مهدوقر ىف مهب هللا ةيانع
 :ىلاعت هللا لاق

 َتاَدِهْفْهَكَنَحَرَوَرَت تعلْطاَدِإَسْمَّسشلَاىَرَتَو

 وجم فو ِلاَمياَت د مهضرفت تعاد يميل
 نرَمَو ودمه يسوم تلكم طحر هو عمدوعب نه هل
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 فهعلا ةروس ريسفت اا

 0 اس
 اا رسل

 هرمأل اعوضخو «مهنيدب ارارف فهكلا ىلإ اووأي نأ مهمهلأ ىذلا هللا نإ

 وأ سمشلا مهدولج قزمت نأ نم مهنادبأ ظفحي فهك ىف اولزني نأ اضيأ مهمهلأ
 لامشلا ءاوه مهيلإ ءىجيف لامشلا ىلإ هتحتفو اولزني نأ مهمهلأ «مهناولأ ريغت

 ئفدت نكلو سمشلا مهسمت الو ءمهسافنأ بطريو مهماسجأ شعنيو «ليلعلا

 دقو «برغلا ىلإ دوعت ىتح «بونجلا ىلإ قرشلا نم اهرورمب هئارو نم فهكلا
 ىف حابصلا ىف ءارمحلا اهتعشأب مهبيصت سمشلا نإو .فهكلا ءارو ام تزاتجا

 ىف اضيأ فهكلا نم فرط ىف ءارفصلا اهتعشأب مهبيصتو .«فهكلا نم فرط

 «حابصلا ىف اهترمح ىف نوكت ةيحلا ماسجألل ةشعنملا ةعشآألا ريخو «بورغلا

 :ىلاعت هلوق وه اذكهو «بورغلا ىف اهرارفصاو

 مِهْضِرْفُت تبرع او نيميلا تاذ مهفهك نع رواَرَ " تعلط اذإ سمّشلا ىرتو )»

 نّلق للضي نمو دتهملا وهف هللا ده نم هللا تاّيآ نم كلذ ُهنَم ةوجف يف مهو لامششلا تاّذ

 .4 9 اشر يلو هل دجت
 سمشلا مهسمت الف نيميلا ةيحان ةهجتم فهكلا نع ليم تعلط اذإ اهنأ ىأ

 لب «ةنوخسب مهحفلت ال ءاهنم ليلق عاعش الإ مهلاني ال .فهكلا نع ليمت لب
 ةلزان لصت ىتح «هبونج نم فهكلا ءارو نم سمشلا ريستو ءارينم ائداه نوكي

 مهناميأ نع مهل تروازت امك ؛مهلئامش ىلع مهضرقتف «هيلإ ةلئام «بورغلا ىلإ
 مهلامش ىلإ لصت ىتح ةعطاق مهب زواجتت اهنأ .4 مهْضِرقُن ا ىنعمو «حابصلا ىف
 فهكلا بونج عطقت اهنأ ىأ «عطقلا ىنعب ضرقلا نم مهضرقتو «بورغلا ىف

 ىنعملاو «ريناندلاو مهاردلا ضرق نم هنإ :لوقي ىسرافلاو «هلامش ىلإ لصت ىتح

 اذه ىف ىرنو ء«درتسملا ضرقلاك ةعرسب لوزي مث ائيش اهنيخست نم مهيطعت اهنأ
 ائيشف ائيش مهزواجتتو مهب لدعت مهضرقت ىنعم نإ. :لوقت نأ لوقلا ريخو ءافلكت

 . 4 هنم 8 عستم ناكم ىأ (ةَوجَف يف مهر» ؛بورغلا متي ىتح ائيشف

 ءاجتلالا مهماهلإف ءهّللا تايآ نم هلك كلذ نإ ىأ 2 هللا تايآ نم كلذ »

 هلخدت الو هيلإ ليمت سمشلا نوكو «؛لامشلا نم حوتفم فهك ىلإو .فهكلا ىلإ

 نأ ىلع ةجح اونوكيل ءايحأ مهنوكو «ةنوفعلاو ىلبلا نم مهماسجأ هللا ظفحيل
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 الاول لللا0ا060ا0االلاولللللللا

 يي .. ااا

 ىهو هللا تايآ نم اذه لك ءءاشي نمل اهبهي ءاهحنام وهو «ىلاعت هللا ديب ةايحلا

 اهنع سانلا نكلو «ةيداه ةريثك تانيبلا تايآلا نإو «هيلإ ئدهتو قحلاب سانلا رصبت
 «هديب هللا ذخآي قحلا ليبس كلسي نم ىأ 4 دَمهُمْلا وهف هللا دهي نم نوفرصنم
 نّلَف للضي نمو )» ءهلضي دحأ الو اقدصو اقح ىدتهملا وهو .«طارصلا ءاوس هيدهيو

 «نيلاضلا نم هبتكي ىلاعت هللا نإف ةلالضلا قيرط كلسي نمو 4 ادشرم ايو هَل دجت

 7 .ىوسلا طارصلا ىلإ هدشريو هرمأ ىلوتي نم هل دجت نلو

 :ىلاعت لاق اذلو «نومئان مهو اظاقيأ نودبي فهكلا ىف مهنإو

 طساب مهبلكو لامششلا تاذو نيميلا تاذ مهبقنو دوفر مهو اًاَقَ مهبسحتو )ل

 . 4 9 ابعر مهنم تقلملو ارارف مهنم تيَلوَل مهيَلَع تعَلَطا ول ديصولاب هيعارذ

 مهنأ ةقيقحلاو ءاظاقيأ مهنظي ىأ ءاظاقيأ مهبسحي رظنلا ىداب مهاري نم

 ردصملاو هب فصو ردصم وه وأ ءدقار عمج دوقرلاو ءظقي عمج ظاقيألاو «دوقر
 امدنع ةيتفلا ءالؤه نإو .عمجي الو ىنثي الف «ةيردصملا مزتلي هب فصوي ىذلا

 كن نيمئان اوسيل ظاقيأ مهنأ رظانلا مهنظيف ةحوتفم مهنويع تناك دوقرلا مهباصأ

 يقر) :ىلاعت لوقيو «لامشلا تاذو نيميلا تاذ نوبلقتي هللا ةدارإب مهنألو

 «لامشلا ىلإو نيميلا ىلإ ىلاعت هللا ةدارإب نوبلقتي ىأ 4 لامشلا تاذو نيميلا تاذ

 لامشلا تاذو نيميلا تاذ هللا مهبلقيو «مونلاو ةظقيلا نيب نونوكي نم لاح كلتو

 الأ مئانلل لاوحألا نسحأ نألو «ةدحاو لاح ىلع اوقب اذإ مهماسجأ نفعتت اليكل

 اليكل ءامهنيب بلقتي لب ءالامش وأ انيمي ادحاو ايناج مزتلي الو اعجطضم ماني
 . اهلاقثأ ريغتت لب «دحاو لقث ىلع ةدعمو بلقو دبك نم ةيلخادلا ءاضعألا نوكت

 نيرسفملا ضعب هلوقي امو «داتعملا مئانلاك نوكي ىذلا بلقتلا اذه ىف مهو

 نم هل ساسأ الو «بيغلاب مجر نينس وأ نيتنس :س وأ ةنس لك نوبلقتي اوناك مهنأ نم

 .موصعم نع لقن الو ةحيحص ةياور

 طساب هتبتع ىلع وأ فهكلا ءانفب مهبلكو © ديصرْاب هيعارذ طساَب مُهبلكو ١
 ةيداب تناك ةايحلا رهاظم لك اذكهو ءاظاقيأ اموق سرحي هنأ ىئارلا سحي «هيعارذ
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 اذهو «هنم ةبرقم ىلع وأ ؛هتبتع وأ ءفهكلا ءانف وه ديصولاو «نيرظانلا مامأ

 مركي ماركلا نم برقي ام ناك دقلو «مهلثم ناكف مهل ديص بيلك هنإ لاقي بلكلا

 . اومرك امك مركف ءمهلثم
 اهيأ تعلطا ولو ءمهرهاظم هذه 4 ارارف مهنم تيّلوَل مهيلع تعلطا وَلإ»

 راثأل ىأ 4 ارارف مهنم َتِيَلوَل 8 مهلاح تصحو ءمهرمأب فرعملا بطاخملا
 ةبهر مهيف لب ةايحلا رهاظم مهيف سيل ءايحأ نع كدعبي ام كسفن ىف بارغتسالا
 نينسلا نم نيئم نوثكمي اصاخشأ ىرت نأ فولأم ريغ هنأل بجعلا ريثي امو «ةبيهو

 الإ ىرت ال كنكلو :مالكو ةكرح نم ةايحلا رهاظم لك اهيف ةايح ىه ال لاح ىلع

 مهلعجي نيرظانلا لعجت هذه ةظقي نويع نم ةدوجوم ةايحلا رهاظمو ءانوكس

 ةصالخلاو ءارارف هنم رفي ناسنإلا هفلأي ال امو ءايحأ الو اتاومأ اوسيل مهنأ نوبسحي

 نوبسحي مهنم نيراف نيبراه اولول مهرومأ ىلع اوعلطاو ,مهلاح اوملع ول مهنأ
 . ىسانأ اوسيل مهنأ

 فرعملا مهرابخأب عماسلا وأ ئراقلل باطخلاو 4 اًبعر مهنم تئلملو

 «مهثعب ربخ أرقنلو «ىلاعت هللا مهثعب ىتح اهيلع اوثبل ىتلا مهلاح هذه .مهلاوحأل

 :ىلاعت لاق

 ضعب وأ اموي انثبَ اونا متبل مك مهنم لئاق لاق مهنيب اولءاستيل مهاثعب كلاذكو )»

 ئكزأ اهي لف ةنيدملا ىلإ هذه مكقروب مكدَحأ اونعباَف متنبب امب ملعأ مكبر اولاَق موي

 . 4 09 ادَحأ مكب كرعشي الو فّطلَتيْلو هنم قزرب مكلف اماَعَط

 امدنع مهبولق ىلع طبرو ءاوعمسي ملف مهناذآ ىلع برض ىلاعت هللا نإ

 امك .«ديزي وأ ةثامثالث ترواجت نينس ىلبلا نم مهامحو «مهرصع رابج اوبطاخ

 اظفح الامشو انيمي اوبلقتي نأ الإ ةكرح ريغ نم اوناك نإو ءايحأ كلذك مهلعج

 هتايآ ترهظ امك وأ ءمهدوقر نم مهثعبو كلذ لكب مهيلع نم امك ؛مهماسجأل

 وه سيل ثعبلاو «ةيآ دعب ةيآ ىءارتت تايآ ىهف مهدوقر نم مهثعب اذه لك ىف
 :هناحبس لوقيو ءادمأ لاط نإو «مانم نم ةظقيلا وه امنإ ءتوم نم ثعبلا



 -- اال ١١

 مهانثعب اننأ ىأ «ليلعتلل ماللا نوكت نأ زوجي 4 مهنيب اوُلءاستيل مهاننعب كلذكو

 ىف اورمتسا ول اولءاستيل اوناك امف ءمهئثبل ةدم ىف اوشقانتيلو «مهنيب اولءاستي ىكل
 نأ نيرسفملا نم نورثكألا هلاق ام ىلوألا نكلو «مهناذآ ىلع انبرض دقو «مهدوقر

 اودع مهل نوكيل نوعرف لآ هَطَقَاَفظ :ىلاعت هلوق ىف ماللاك ةبقاعلا مال ُ

 مهنيب اميف اولءاستي نأ ةبقاعلا نوكتل مهانثعب ىنعملاف «[صصقلا] *0) ...

 تلاق دقل «متثبل نمزلا نم مك ,4 متبل مك مهتم لئاق لاق ءاهوثيل ىتلا ةدملا نع
 رخآ موي ةيشع ىف اوحصو ؛موي ةودغ اومان مهنأ اهيف نظلل هجو ال ىتلا رابخألا

 مل اذإ ,4موي ضعب وأ اموي اَشبل اوُناَق ل ءاوظقيتسي نأ ىلاعت هللا ةدارإ تناك امدنع

 «موي ضعب نوكي ليللا بسح نإو ءاموي دعي دقو ءاراهن نوكي ليللا بسحي

 هيضرو ءمهضعتب هلاق هنأ رهظيو ,4 اوُلاَق :لاقف مهلك ىلإ لوقلا اذه بسنو

 ىلاعت هللا ملعل ضيوفتلا اوراتخاف مهب طيحي ناك بيرلا نكلو «مهنم انظ مهلك

 نأ وأ «مهب طيحي اميف ارييغت نوري مهلعج دق مهسح نأ رهظيو «لوقب مزجلا لدب
 :اولاق اذلو ؛ىلوأ ضيوفتلا نأ نودقتعي مهلعج ىلاعت هللا ةردقب نمؤملا صرح

 لك ىلع رداق هللاو «ىلاعت هللا ىلإ نمزلا ملع رمأ اوضوف 4مَعِبل امب مَلعَأ مكبر ل
 هللاو ءاليوط نوكي نأ لمتحي ىذلا ثبللا اذه دعب ,عوجلاب اوسحأ مهنكلو ءىش

 . ميلع هب

 ؛عيمجلا هيلع قفاوو هلاق مهضعب نأ رهظيو ءاعيمج مهيلإ لوقلا بسنو

 دشأو «ملسأو طوحأ لاحلا هذه ىف ميلستلاو «نيعم نمزي نيمزاج ريغ اوناك مهنآل

 اولغشي نأو «هب مهل ملع ال اميف ضوخلا اوكرتي نأ اودارأ دقو ءاتيبشتو اناميإ

 © ةئيدملا ىلإ هذه مكقروب مكدحأ اوُهَعْباَف ل :اولاق مهنع ىلاعت لاقف «مهسفنأب
 ةكوكسملا دوقنلا دارملاو ءةضفلا ىه قرولاو «عوجلا ةلغ اودسي نأ ىلع اوعمتجا

 «متنبل مك نوملعت ال متنك نإ هريدقت ردقم طرش نع حاصفإلل (ءافلا)و ءاهنم

 .مكل ءاذغ اوبلطاو «مكسفنأب مكسفنأ اولغشاف
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 ٠اس سسوس
 يي د جس

 لاقو ءاهلوح اوشقانتو اهوشبل ىتلا ةدملاب قرولاب مهدحأ ثعب ةلص هذه

 «هيف نوشقاني اوناك ىذلا رمآلاب ةلص هل قرولاب مهدحأ ثعب نإ :نيرسفملا ضعب

 ةروص اهيلع بورملا دوقنل قيرط نع هتقومو نامزلا ةدم صحفل اليبس ناك ذإ

 ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بترت ديفت ىتلا ءافلا ليلدب «؛هدهع ىف تبرض ىذلا كلملا

 .ةيببسلا ىنعمل نوكت امنإ «حاصفإلل ءافلا نوكت ال ىأرلا اذه ىلعو

 رظنيلو هوطعأ ىذلا قرولا اذهب هيرتشي ءاذغ نع مهل ثحبيل مهدحأ اونعب

 ىأ 44 اًماَعَط ئَكْرَأ اهي رظنْلَف 9 :ىلاعت لاق اذلو ؛مهل ىمنأو ىكزأ بيط ءاذغ ىف
 هلوق ىف ءافلا كلذكو ؛ةفطاع ءافلاو ءاماعط بيطأو ءامن ىكزأ وه ام ريختتيل

 هلوقو (مهيفكي وأ هب نوغلبتي ىذلا ردقلا قزرلاو «هنم قزرب مكدأَيلَف ط : ىلاعت

 4 اًماَعَط ئكزأ ةنيدملا ىف ءىش ىأ ىنعملاو «ةنيدملا ىلإ ةراشإلا 4 اًهيأ» : ىلاعت

 .ةيمان ةيكز داوم رثكأو

 «قمرلا دس هيف نوكي ءاهنم رادقمب ىتأيو «ةمعطألا بيطأ فرعتي هنإو

 ىف فطلتي نأ ىف دهتجيل ىأ 4 ادحأ مكب ًنرعشي الو فّطَلَيْلَو ط ءابيط نوكيو
 الو :اولاق اذلو ؛اوحضفت وأ ءاوفرعت ال ىتح ةمواسملا ىف ظلغي الو «لوقلا

 دقو مكب نورعشي مهلعجي نأ هنأش نم المع ىتأي ال ىأ 4 ادَحأ مكب درعشي

 / . مهنايغط نم ةفيخ متررف

 :مهلوقب مهب دحأ روعش مدع اوللع دقو

 اذإ اوُحلْفَت نآو مهعّلم يف مُكوُديعُي وأ مكوُمُجَري مُكيلع اورهظي نإ مُهّْنلِإ»
 . # 0 ادبأ

 «ليلعتلا ماقم ىف اهنأل ؛ةقباسلا نع نايبلا ىف ةلوصفم ةيماسلا ةلمجلا هذه

 ىف ناتلصفنم امهف الإو ءامهنيب ىنايبلا لصفلا بابسأ نم نيتلمج نيب ليلعتلاو
 مكيلع اوعلطي ىأ .4 مُكيَلع اورَهظَي نإ مهّنِإ 8 «لولعملاب ةلصتم ةلعلا ذإ ؛ىنعملا

 ءمهريغو دنجو مشاغلا مكاحلا ةوق نم مهعم امب نيلعتسم مكيلع نيرهظتسم



 فهكلا ةروس ريسفت ش 0
 اللا للا (

 أ بر

 أ ءاهاسقأو «لتقلا ون دشأ ىو  ةراجسحاب | متوانقب ىأ .4مكرمصر)

 اهنم متررف ف ىدتلا ةينثولا ىلإ اهرك وأ اعوط اودوعت نأ الإ مجرلا نم مكيجني 95
 ؛ ةمايقلا موي ىلإ ةمئادلا ةراسخما نوكت لاحلا هاه ىفو ؛برسخملا نم ميلسلا رارف

 لوقيو ءدكؤملا ىفنلل 4 نلطو .4 ادبأ اذإ اوحلفت نلو » :كلذ ىف اولاق دقو

 : ىلاعت هلوقب دبؤم ىفنلا نإف 4 نل» ىنعم نكيامهمو :ديؤملا ىفنلل ىرشخمرلا

 «مهتلم ىف مكتدوع نع ببس زوفلا مدع نأ ىأ # اذإ ب ريبعتلا ىفو © ادبأ
 نإو ىتوملا ثعبي امك هنم مهظقيأ نأب ىلاعت هللا مهثعب ءهببس هب نرتقا نامرح وهف

 مهددعو مهيلع هللارثعأ

 :ىلاعت هللا لاق

 َنَوّقَحوَهَدعو َرأأ وملعب | منع اَبرثعَأ َكِلَدَكحَو

 أواه متنوع ٌدِإآهيِف برا َهَعاَلَ
 كَعاولَع سلاَلَم مهب بملعب

 رولر هر هر آ 01

 ةثدلثذ ذب © جنك, تدون ذختنل أ وهرْمأ
 جو ني مد 2 ترولوفتو ومهم هعيأَر

 0 سس سعرا يخل ل لب سس طع س7
 معقل اس راش 7 ل

 اوكا وراضي هلت مود عب
 ا

 ِءْئَأَسِل َنلوُفناَلَو 0 ادحلر ْهَهْنَمم هيف فتسنالو

 كير ذاودْلأ سيدال إ 2 8 دع كِل لعام نإ
 “_-ظذ

 --0- هه آ هر لس لذ

 ّّس 0 اًدسراَده نم بركأل قر نيد نأ وسع لفو َتيِسضاَدِإ
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 ىتح مهثعبب الو «مهدوقرب دحأ ملعي ناك امو ءمهمانم نم ىلاعت هللا مهثعب
 مهقروب مهدحأ اوثعب املف «مهرمأ هيلإ لآ امو مهنم ناك ام اوملعف مهيلع اورثع

 رهظيو مهقرو اوضرعو «مهل ىمنأو بيطأو ىكزأ وه اماعط مهل سمتلي ةنيدملا ىلإ
 .«فهكلا ىلإ هيف اووأ ىذلا دهعلا ىلإ ئموي كلم مسا ىلع ابورضم ادقن ناك هنأ

 ناك ىذلا توغاطلا توربج مامأ مهبولق ىلع طبر نأ دعب مهناذآ ىلع هللا برضو

 ذخأ هنإ لاقيف قرولا اذه ىلع سانلا علطا املف ء.مهدهع ىف ىسيع عابتأ دهطضي

 ىسيع نأبو «ةينادحولاب نمؤي ايحيسم اينارصن ناك كلملا نإ نولوقيو «كلملا ىلإ
 طاسوألا ىف ثراوتت ودبي امك فهكلا ةيتف رابخأ تناكو «هلوسرو هللا دبع

 لايجألا اهثراوتت نيدهطضملاو كولملا داهطضا رابخأ نأل ؛ةدحوملا ةيحيسملا ةينارصنلا

 اهنأ ىلع ةينارصنلا طاسوألا ىف ةفورعم فهكلا لهأ رابخأ نإو «ليج دعب اليج

 كلملا نإ لاقيو «نيمشلا زنكلا باتك ىف كلذ انيأر دقو «نيقيدصو ءادهشل رابخأ

 ىلإ بهذو فهكلا ىلإ هذحخأف .ماعطلا مهل ىرتشي ناك ىذلا مهدحأ عم بهذ

 . مهنيب هلخدي مل هنكلو هعم اوناك نيذلا

 دصق ريغ نم اوفع مهعلطأ ىأ ءمهيلع ىلاعت هللا رشعأ ةقي ةقيرطلا هذهب

 ىلع لدت دوقن نم هعم امب ةفداصم مهفرع ىذلا وه مهدحأ نأ كلذ ءعالطالل

 : ىلاعت لاق . مهرمأب مهفرع ماعلا ىنارصنلا خيراتلاو ءاهخيرات

 ذإ اهيف بيرال ةعاّسلا نأ قح هللا دعو نأ اومّلعَيل مهملع انرفعأ كلذكو ل

 مهم لع اوُبلَع يدا لاَ مهب ملأ مهب اناني مهيلع اونبا اوُناَقَف مهرمأ مهنيب نوعزاتتي

 .4 9 ادججسُم هيلع نحس
 نأ ىأ ,« اهيف بْيَر ال ةَعاّسلا ّنَأو قح هّللا دعو نأ اوملعيل :ىلاعت هلوقو

 ش : نيرمأ راودآلا هذهب اوملعيل اوثعبو اوبيغ نأ دعب مهيلع راثعإلا

 امك نوماني سانلا نأو ءروشنلاو ثععبلاب ىلاعت هللا دعو نأ - لوألا رمألا

 دعو وه - ادبأ رانلل وأ ءادبأ ةنجلل مهنأو .نوظقيتسي امك نوثعبي مهنأو نوتومي

-. 
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 ال ةيتآ ةمايقلا ىهو ةعاسلا نأو «ىدس اوقلخي مل سانلا نأ - ىناثلا رمألا

 . اهتياهنو اهتياغو ةايحلا كردي باترم اهيف باتري الف ءاهيف بير

 برضي ملو اوتام لب ؛مهيلع رثعأ نأ دعب ءاليوط اوشيعي مل مهنأ رهظيو
 اميركت مهل نوعنصي اذام «مهرمأ ىف اوعزانت مهدعب نم مهنأو ءطقف مهناذآ ىلع

 .ءالبلاو قحلا ىف مهتابثو «مهنأشل

 قلعتم ىضاملل نامز فرظ «ذإ 9 .4 مهرمأ مهنيب نوعزاتتي ذإ 9 :لاق اذلو

 وأ اناينب مهيلع نونبي مهرمأ ىف عازنلا نأ ىأ © انرفعأ» :ىلاعت هلوقب رهاظلا ىف

 ناك اذلو ؛اذه روف اوتامو «هملعب ةيسح ةدهاش ةمئاق ةجح اونوكيل مهيلع روثعلاو

 ابرق امهبرق ىلع وأ امهداحتا ىلع لدي ام مهرمأ ىف عزانتلا نمز وه روثعلا نمز

 . ةينمزلا ةدحولا هبشي

 «هيأرل ىأر بحاص لك بصعت نمضتي ىذلا فالتخالا وه انه عزانتلاو

 مهميركت ةرورض ىلع ناعزانتملا نافرطلا ق قفتا دقو «عزانتلا ةجرد ىلإ لصو ىتح

 ءادفلاو نيقيلا ىف تابثلا ىلع ازفاح كلذ نوكيل مهناكم ىلإ ريشت ةمالع راهظإب

 . نيبملا ءالبلاو ربصلاو داهجلا

 0 ناينب نوكي نأ أد قيرف نيناج ىلع مهربأ اوعرانت

 اهيف مهساسجا ظفح ىلا هلا رم مهرمب ملعب اويل يت روايركت يف عر

 ءانبلاب مهركذ ءاقب ىلإ اوهجتا نيذلا نأ رهظيو ءروصعلا رم ىلع نوكسلا عم ةايحلا

 ضرتعا كلذلو ؛راجحألاو ناينبلاب مهاتوم ديلخت ىف نامورلاب نورثأتي نم اوناك

 مّلعأ مهبر » :لئاق نم زع لاقف «:ةضرتعم ةلمجب مهمالك ىلع ميركلا نآرقلا

 مهبولق ىف غرفأو ناميإلاو ىوقتلا ىلع مهابرو مهقلخ ىذلا مهبر نأ ىأ 24 مهب

 ميلعلا هدحو وهف اناينب مهيلع اونبي نأ نوديري نيذلا ءالؤه نم مهرمأب ملعأ ربصلا

 .ةرخآلا ىف ىفوألا ءازجلاب نومركي امنإ ناينبلاب نومركي اوسيلو «قيلخ وه امب
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 4 مهِرمَأ 9 ىف ريمضلا .4 ادجسُم مهيَلع ندخل مهرمَأ ىلع اوبلع يذلا لاَق»
 اودكأو ءادجسم اونبي نأ «مهرمأ ىلع اوبلغ نيعزانتملا نأ ىأ «نيعزانتملا ىلإ دوعي

 اهيف اونفد ىتلا ضرألا قوف ىأ 4 ادجسُم مهيلع ٌنَدْخَسَل »ل :اولاقف دجسملا ءانب

 ىأر هنأ ىأ «ةليقشلا ديكوتلا نونئبو ءمسقلابو ءمسقلا مالب دجسملا ذاختا اودكأو

 اوذختا اذإ هنع ىهنم دجسملا ذاختاو «هدنع عازنلا مسحو «هب اومزجو هيلإ اوهتنا

 ةماقإو ءدوجسلل ناكم درجم ناك اذإ امأ «دبعي انثو حلاصلا لجرلا وأ ىبنلا ربق

 . عطاق ىهن هيف دجوي ال كلذف ةالصلا

 :مهددع ىف ىلاعت هللا لاق . .؟مهددع امو

 بَاب اًمْجَرْمُهْيلَك مُهسداَس ٌةَسْمَح َنوُوَُيو مُهيَع مها هال َنوُوُقَبم »
 الإ مهيف رام الق ليلق الإ مهَمَلعي ام مهتددعب مَلعَ يِبر لق مهبلك مهنماثو ةعبس نولوقيو

 .4 © ادحأ مهنم مهيف تفَتست الو ارهاظ ءارم

 مهنإ اولاق «ةعبس وأ ةسمخ وأ ةثالث هنأ مهددع نع نولوقيس نيذلا مه نم

 نأ نم هولاق ام دعبتسنو «فهكلا لهأ رابخأ نم ارابخأ نوفرعي نيذلا ىراصنلا

 «ليجنإلا لهأب نوفرتعي ال مهو ةاروتلا دعب اوناك مهنأل اولوقي مل وأ اولاق دوهيلا
 نإ :اولاقف «ةرطاسنلاو «نيبوقعيلا برعلا دنع نيفورعم اوناك نيذلا ىراصنلاو

 ةسمخ :اولاق نييروطسنلا نإ :!ولاقو «مهبلك مهعبار ةثالث :اولاق نييبوقعيلا

 لوقلا نإ لوقن نكلو ء«ءالؤه وأ ءالؤه ىلإ لوقلا ةبسن حرطتو «مهبلك مهسداس

 .مجر هنأب ةسمخو ةثالث نيلوقلا فصو دقو «مهريغ وأ ءالؤه وأ ءالؤه نم ليق

 تهبش دقو «ءاملع الو اردصم هل نوفرعي ال مهنع بيغم رمأ ىف نظ ىأ «بيغلاب

 هنفده ريغ نم لالض ىف ارجح وأ امهس ىمري نم لاحب ملع ريغب لوقي نم لاح
 .4 مهتدعب مّلعَأ يبر لق مهبلك مهنماتو ةعبس نولوقيو » «ةدوشنم ةياغ الو دوصقم

 :رومأ ةثالث ةعبسلا ركذ دنع ظحاليو

 تفذحو «ةعبس نولوقيسو لقي ملف «نيسلا ركذي مل هنأ - لوآلا رمألا

 نألو ءاهيف سدحلاو نيمختلا مدعل وأ «نيقباسلا نيرمألا ىف اهركذب ءافتكا نيسلا



 فهكلا ةروس ريسفت ا ْ و
 ااا الل اللا اللا اطلالات ااا الاساماث لا لااا اال ااا الاانا

 را رحل

 نإو «قدصلا ىلإ برقأ ناك لب «نيقباسلا نيرمألا ىف لوقلاك نكي مل اهيف لوقلا

 .اعطق نكي مل

 ناك امبر ءرخخآ عون وه لب «بيغلاب مجر هنأ هيف ركذي مل هنأ - ىناثلا رمألا
 مل ماد امو «نظلاب الو «بذكلاب عطق هيف سيل لقألا ىلع وأ «قدصلا ىلإ برقأ
 .مئاق ساسأ هل نوكي نأ لامتحاف «بيغلاب مجر هنأب مكحي

 صنلا ناكف نيلوألا نيرمألا ىف واولا ركذي مل هنأ - ثلاثلا رمألا

 بلكلا ركذ ناكف .4 مهلك مهسداس ةسمخ نولوقيو مهبلك مهعبار َهنالَث نولوقيس
 دقف «ةعبسلا ىف امأ «ددعلا ىف مهنع الصفنم سيل وهف «فصو ددعلا ىف هنأ ىلع

 ماكحإلاو ةقدلا اهيف نآرقلا تارابعو «ةرياغملا ىضتقي فطعلا نأل ؛مهل ارياغم ركذ

 .اثبع نكي ملو ةادؤم ةياغل ناك دق هعضوم ىف لك هتاملكو هفورح نوكت نأو

 بسنو «ةعبس وه قداصلا ددعلا.نأ نيرسفملا ضعب اذه نم طبنتسا دقو

 نامجرت هنإ هنع لاقي ناك ىذلا امهنع هللا ىضر سابع نب هللا دبعل ىأرلا كلذ

 واولا تعقو نيح :لاق هنأ ىمشاهلا ىشرقلا ىبرعلا وهو «هنع ىور دقف نآرقلا

 اًمِجَر9 :ىلاعت هلوقب نارتقالا ناك نيقباسلا نيددعلا ىف هنألو «ةدملا تهتنا

 ؛اذه ىف لمهي نأ زوجي ال سابع نبا لوق نإو نورسفملا كلذب سناتساف 4 بيغلاب

 رمأ ىف ناك اذإ ىباحصلا لوقو «ىباحص لوق وه ذإ لاوقألا نم هريغك سيل هنأل
 عوفرملاك نوكيو ٌهْلَي ىبنلا نم هعمس هنأ ىلع لمتحيف درجملا داهتجالاب ملعي ال
 . عوفرم هنأ ىلع لمتحيف عضوم هيف داهتجالل سيل اذه ىف رمألا نإو ءامامت

 ركذنو «ةعبس مهتدع نأ «نييحيسملا ءادهش تاقبط» باتك ىف ءاج دق هنإو

 ملع نآل ؛مهدنع هنأل نكلو هتيكزت وأ «سابع نبا نع لقن ام ةيوقتل ال كلذ

 لك نم ةقث دعي حيحص دنس هل سيلو «ارتاوتم املع سيل اوشلث نيذلا ىراصنلا

 «ةريخألا نينسلا ىف نيرسفملا ضعب ىعدا امك ارتاوتم نوكي نأ نع الضف .هوجولا

 هناحبس لوقيو ءانيلإ تدر انتعاضبف «نيملسملا باتك نم هولقن مهنأ نظلا برقأو

 ضوخ اذه ىف اوضوخت ال ىلوسر اي لق ىأ .4 مهتدعب ِمّلعَأ ير لُقإ» :هيبن ارمآ
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 0 للم

 هذه رورم دعب مهتدع ملعي ىذلا وه هدحو ىلاعتو هناحبس هللاف «نعذملا نقيتسملا

 ثعبلا اهدعب نوكي ىتلا ةريخألا ةتوملا مهتومو «فهكلا نم مهثعب ىلع نورقلا

 ريبك ددع اهملعي مهلاح تناك ام ىأ 4 ليلق الإ مهُمَلعَي امإ» ءءازجلاو «ةمايقلاو

 اوناك لب «هب عوطقملا رتاوتلا دح غلبي ىتح عمج نع عمج لقانت لايجألا هلقانتت

 نمو كلملا ؛ليلق ددع الإ مهملعي مل مهئاعبنا ىفو ءاليلق اددع لوألا مهداهجو

 لوح دجسملا ةماقإ اولوت نم وأ «ملع دق كلملا ناك نإ ء,ةيشاح نم هب طيحي

 ش . مهروبق

 ءارم الإ مهيف ِراَمَت القط اليلق اددع مهرومأب ملعلا اولمحت نيذلا ناك اذإو

 ةلداجملا ءارملا ءردقم طرش نع حصفت اهنأل ؛تيأر امك حاصفإلل «ءافلا» © ارهاظ

 «مصخلا ةاراجمو لطابلا لوق ىلإ رجي هنأل هنع ىهنم ءارملاو «مصخلا لوقي ام درب

 ريغ نم وه هتيؤرب كسمتسي هنأل ؛لوقي ال ابصعتم ملكتم لك لعجي ءارم لكو

 ةفرعمب لماكلا رظنلا نع ةيامع وهف «قحلا ىه نوكت دقو «هريغ ةيؤر ىلإ تافتلا

 «عطقنم ءانثتسا هنأ ىلإ ليمأو «رهاظلا ءارملا ىنثتسا نكلو ههوجو لك نم رمألا

 فرعت لواحي الأ رهاظلا ءارملا ىنعمو «ةيظفللا ةلكاشملا ليبق نم ءارم ىمس نكلو

 ركذ امب فتكيلف ؛«ةرفاوتم ريغ ملعلا بابسأ نأل ؛هيلع ةلدألا وأ «هلوق تامدقم

 ىف ريمضلا , 4 ادَحأ مِهنَم مهيف تْفَحْسَت الو بير ال ىذلا قداصلا وهو نآرقلا

 0 .ةنالَث نوُلوقيم © : :ىلاعت هلوق ىف ريمضلا هيلإ دوعي ام ىلع دوعي 4 مهنُم)»

 . ليبإلا لهأ نم مهريغو «نارجن ىراصن نم باتكلا لهأ مهنأ رهاظلاو

 ةفرعم لواحت ال ىأ «قداصلا لوقلا وأ ءمكحلا وأ «ىوتفلا ةفرعم ءاتفتسالاو

 ام اوفرح نأ دعب هنأل ؛كنورصاعي نيذلا ىراصنلا ءالؤه نم فهكلا لهأ لاوحأ

 0 .اهب قوثوم ريغ مهرابخأ تراص ءاوفرح

 بولق ىف ناميإلا ىبرت نأ اهنأش نم مهرابخأو .«فهكلا لهأ لاوحأ نإو

 رومألا نأ نمؤملا ملعي نأو «ضيوفتلاب ىلاعت هللا رمأي نأ اذه بسان اذلو ؟؛نينمؤملا

 :ىلاعت لاقف امئاد هللا ركذي نأو ءهتئيشمو ىلاعت هللا ةدارإب الإ ريست ال



 فهكلا ةروس ريسفت ا مك
 01 للا 2

 2 ا هي
 تيسن اًذِإ كر ركذاو هللا ءاَشَي نأ الإ 09 ادع كلذ لعاف يّنِإ ءيشل َنَلوَقت الو إف

 . 4 9 اَدَشَر اذه نم برقأل يب نيدهي نأ ئسع لُقو

 هنأ مهَوتيف ىلاعت هللا ىلع ناسنإ تاتفي اليكلو «ىلاعت هللا نم بيدأت اذه

 وهو «هناحبس هأشي مل وأ هءاش ديري ام لعفي هنأو «لعفي ام ىلع رطيسم رداق
 «ةقلطم ةريخ رمأ ىف هريغل ةريخ الو «هدحو راتخيو ءاشي ىذلا ءىش لكل كلاملا

 لعاق يّنإ ! ءيشل نلوقت الو» :لاق هناحبس هللا ءاشي ام دودح ىف امئاد ةديقم ىه امنإ

 نينمؤملل هدعب نم هجومو للي ىبللل هجوم ىهنلا 4 هللا ءاَشَي نأ الإ © ادغ كلذ

 تايتفالا هنم بقرتي ال ثيح هل ىهنلا نئالو «هريغل ىهن هل ىهنلا نآأل ؛ىلوآلاب

 نم ىوقأ نوكي عوقولا بقرتم رمأ نع ىهنلا ذإ «ىلوألاب هريغل ايهن نوكي هللا ىلع
 لوقلا نع ىهنلاو «ةليقثلا ديكوتلا نونب ىهنلا هناحبس دكأ دقو «عقوتملا ريغ ىهنلا

 ةئيشم ىلع قيلعت ريغ نم رارصإلاو «ضيوفت ريغ نم لمعلا ىلع مازتعالا ىأ
1 03 

 . هللا

 مزعلا ىلع ليلد نامزلا نييعت نأل ؛رارصإلا ىلإ ةراشإلل دغلا ركذو

 هعم نكمي الام هيف نوكي دقو «هتردقو هللا ملع ىف بيغلا نإف ءزارصإلاو

 هليري ال امف «ىلاعت هللا ةدارإ ىف وه هتدارإ امنإ هتدارإ ىف هللا ةدارإ تسيلو «لمعلا

 لكوتلاو ىلاعت هللا ةئيشم ىلع ذيفنتلا قيلعت نم دب ال ناك اذلو ءادبأ عقي ال هللا

 «كبسنم ردصم اهدعب امو (نأ) ,4 هللا ءاشي نأ الإ 8 ءانثتسالا ناك كلذلو ؛هيلع

 ءاهدعب اممو اهنم كبسنملا ردصملا لبق اريثك فذحتو «ءابلاب رجلا عضوم ىف وهو

 هللا ةئيشمب الإ ادغ كلذ لعاف ىنإ ءىشل نلوقت الو «كلذ ىلع جيرختلا نوكيو

 . هللا ءاش نإ كلوق ىلع كتمزع اقلعم لوقت نأب

 :ناينايب نارمأ انهو

 ءىش لمعل اهانعم «ءيشل © :ىلاعت هلوق ىف ماللا نأ - لوألا رمألا
 . ىف ىنعمب (ماللا) نإ لاق نيرسفملا ضعبو



 9 فهكلا ةروس ريسفت اا

 شخ لااا اااااا0اااا0 ل لاإمللا

 ا بر

 نود لبقتسملا لعفلا ركذ «ءاشي نأ الإ :ىلاعت هلوق نأ - ىناشلا رمألا

 مالع وهو هدحو هللا ديب لبقتسملاو «لبقتسملاب قلعتم هنأ ىلإ ةراشإلل ىضاملا

 .بويغلا مالع هملعي امنإ نوكيس ام ملعي الف بويغلا

 عم هرمأ ميقتسيو «هتايح ميقتستل ءامئاد هلل اركاذ نوكي نأ بجي نمؤملا نإو

 كبَر ركذاو 8 :لئاق نم زع لاق اذلو ؛امئاد مهل ريخو عفن ردصم نوكيو سانلا
 نإف «هركذ نع لفغت الف ءامئاد كبلق ءلم ىلاعت هللا ركذ لعجا ىأ 24 تيسن اذإ

 ال هسفن ىف ىلاعت هللا ناك نمو ءاهئاودأ نم بطتو «هب بولقلا نئمطت هركذب

 ىسعف ءىش نم نكمتت مل وأ رمأ كنع باغ اذإو «ىقشي الو لضي ال هنع بيغي

 :ىلاعت لاق اذلو ؛ىنقأو ىنغأ هل رخدملا نأ ىسعو «تاف امم اريخ بيغملا نوكي نأ

 ىلع 4« لق ةفطاع (واولا) .4 ادَشَر اذه نم بَرُقَأل ير ٍنْيدْهَي نأ ئسع لُقو»
 رمألا مزعي نأ نع هناحبس هاهن هنأ ىأ «ىهنلا ىلع رمألا فطع وهف 4نآوقت الو»

 هل اعقوتم «ريخلا ايجار هناحبس هيلإ اضوفم ىلاعت هللا ةئيشم ىلع هقلعي لب ءادغ

 .هتيغرو هتدارإ ىف هلوقيو

 هتدارإب اهلك رومألاف «هتاف اذإ هنم اريخ هللا لعجي نأ ءاجر ةئيشملاب هؤانثتساو

 لقو  ىنعمف «هتتيشمب الإ دوجولا ىف ءىش نوكي نلو ءايلعلا هتئيشمو هناحبس
 تنك امم اريخ ارمأ كل ققحي نأب ءاجر كسفن الما 4 ...يبر نيدهي نأ ئسع

 : نيتيحان نم هتمزتعا

 .اليصحت لهسأو ءالانم برقأ نوكي هنأ - ىلوألا ةيحانلا

 .ميلع ىلاعت هّللاو «ةبقاعو ادشر اريخ نوكي هنأ - ةيناثلا ةيحانلا
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2 0 
 1 أ برسل

 فهكلا ىف مهثبل ةدم

 : ىلاعت هللا لاق

 اعتاد اَدْزأو يدوم تلت زهق اوُدِبلَو ٠

 ضْراْلاَو تموْمَّسلا بحد اميل هنأ لف 2

 ذاك وودي هندي عيسأَو-هِيَرِضبأ

 باك نم َكيَلإَى يوم لت 008 اًدَحل ءديكح ىف

 20 ادحتلم هونوُدنوَدَحجدلَو هيكل لِما يَ

 ينل اوَوودْعْلْاب مهي ب مهر توعد ب ني 11م َكَسْفَْرِ فت ربصأو
 0-70 أ ل ل لة ماهم سل رح و

 ةزيحلا َةَسِز ُديِ مَع كان دعت الو.ههجو نوديرب

 سس و 1000 >6 سا 2

 تاكو ةبوه عبتأو انو نعلق انْلفْعَأَنم ْعِطْاَلو ابدل

 07 لور
 ملكتي ىلوألا ةيآلا ىفو «ةمحرلا رونب لوصوم فهكلا لهأ ةصق ىف مالكلا

 نينس مهناذآ ىلع ىلاعت هللا برض دق فهكلا ىف مهثبل ةدم نع ىلاعتو هناحبس

 «نينسلا نم ددعلاب ةنيبم هناحبس اهركذ ةيآلا هذه ىفو «ةلمجم الوأ اهركذ «ةدع

 | :هناحبس لاقف

 . 4 2 اعست اودادْزاو نينس ةّئام ثالث مهفهك يف اوُبَلَو »

 مالسإلا ىف ددعلا لصأ ىه ىتلا نينسلاب تناك نينسلا هذه نإ اولاق دقو

 هناحبس هنإ :لوقن نأ انلو  ةسيبكو ةطيسب نيب  ةيسمش ةنس ةئامثالثب اهوردق دقو

 تيصحأ ول كنإو «ةيرمقلاو ةيسمشلا نيب ةقرفتلل ةعستلا داز مث «ةئامثالثلا ركذ

 نإف «ةيرمق ةنس ددعلا دادزي ابيرقت ثلثو ةنس نيثالثو ثالث لك هنأ ساسأ ىلع



 و فهكلا ةروس ريسفت ا

 . كا

 يي

 زاجعإلا ىلع لدت ىتلا ةينايبلا نآرقلا تاراشإ ىلإ رظنا «نينس عست نوكي قرفلا

 ءددعلا اذه دكؤي هللا رمأ نإو «ءباسحلاو ةباتكلا فرعت ال ةيمأ ةمأ ىف اصوصخ

 :ىلاعت لاقف صقني الو ديزي ال هنأو

 نم مهل ام عمسأو هب رصبأ ضرألاو تاومّسلا بيغ هل اوك ام مع ُهَّللا لق )
 . 4 69 ادَحَأ همْكَح يف كرشي الو يلو نم هنوذ

 بير ال ىذلا قحلا هنأ نم اوقثوتسيو .«نينمؤملا هب ملعيل دلي ىبنلل باطخلا

 ال هنآل ؛هباب ىلع سيل 4 اوبل اَمب ملعأ هللا لق :هلوق ىف ليضفتلا لعفأو «هيف

 ليضفتلا لعفأ نم دارملاو ؛لماكلا ملعلا وهف ءدحأ ملعو ىلاعت هللا ملع نيب نزاوي

 لكب وهو «ىلاعت هللا ملع هنأل ؛ملع هقوف سيل املع كلذ ملعي ىلاعت هللا نأ

 :ىلاعت لاق اذلو ؛ءىش لكل قلاخ الإ هملعي ال تايبيغلا ملع نإو «ميلع ءىش
 هملعي بيغم لكف «تاومسلا ىف بيغلا هدحو هل 4 ضرَألاو تاوُمّسلا بيغ هَل

 فيطألا َوُهَو قَّلَح َنَم مَلْعي الأ :ىلاعت لاق امك .ءقلاخلا هنأل ؛ىلاعت هللا

 ىلعأ وه ىذلا قيقدلا هملع ىلاعتو هناحبس دكأ مث «[كلملا] 469 ريِبَخْلا

 رصبأ 9 :ىلاعت لاقف «عمسلاب ملعلا تاجرد ىلعأكو ءرصبلا ملعك ملعلا تاجرد

 ؟ىلاعت هلل ةبسنلاب امهادؤم امف ,بجعتلا غيص نم ناتغيصلا ناتاه 4 عمسأو هب

 قيقدلا ملعلا تاجرد ىصقأ غلب ىلاعت هللا ملع نأ امهانعم نأ كلذ نع باوجلا

 هنإ ىتح عمسلاب ملعلا تاجرد ىلعأو ,قلخلا هاري ال ام ىري هنإ ىتح «رصبلاب

 هنأك بيغلاب هناحبس هملع كلذ ةجيتن نإو ءعّمسي ال ىذلا لمنلا بيبد عمسي

 نم مهل امإ» ءامسلاو ضرألا ىف ةيفاخ هيلع ىفخت ال هناحبس وهف عومسم ىئرم

 ثدحتملا مهنأل ؛فهكلا لهأ ىلإ دوعي «مهل» ىف ريمضلا 4 يلو نم هنود

 مهرومأ ىلوت ىلو نم هلدب مهل ام ىنعملاو «ىفنلا قارغتسال 4نم »و «مهنع
 4 ادحأ همكح يف كرشي الو «ناك ىلو ىأ مهيغ ىف مهطاحو مهلاوحأ ملعو

 .همكحو هكلمو هئاطلس ىف ادحأ هناحبس كرشي ال ىأ

 ىف مهثبل ةدم ىف ةملك ركذن فهكلا لهأ نع مالكلا نم ىهتنن نأ لبقو

 ىتلا ةدايزلا ىلإ راشأو «ةيسمشلا ةنسلاب ةدملا نيع نآرقلا نإ :لوقنف «.فهكلا

 نأ نيبتي نيئسلا باسحب هنأ انركذ دقو «نينس عست ىهو «ةيرمقلا ةنسلا اهديزت



 تا رحل

 .هتراشإو هترابعب ميركلا نآرقلا هركذ ام ددعلا نوكي اذهيو «ةدحاو

 اهنإو هلك حيسملا دعب تأدتبا اهنأ هيلع قفتملا ؟ةدملا هذه تأدتبا ىتم

 فشك ىلاعت هللا نأو هاك حيسملا عابتأ نودهطضي نوينثولا ذخأ امدنع تأدتبا

 وأ مكاحلا ناك وأ ,داهطضالا هيف لاز رصع ىف مهناذآ ىلع اهبرض ناك ىتلا ةمغلا

 عست ةدملا نم دكأتلا عم «مهتفادم ىلع دجسم ءانبو مهميركت ىلع لمعلا

 ةدملا هذه ىضع نأ بجي اذهل هنإو « ةيسمش تناك اذإ طقف ةئامثالث وأ «ةئامثالثو

 .هيلع تناك ام ىلع ةيحيسملا ءاقب عم نامألا رصعو «داهطضالا رصع نيب

 مهءافتخا نإ :نيمثلا زنكلا باتك ىفو ةينارصنلا ءادهش رابخأ ىف ىراصنلا تاباتك

 نآرقلا نأ كش الو 2551 ةنس ناك مهروهظو «ةيداليم ”١07 ةنس ناك فهكلا ىف

 اهداس دق ةينارصنلا تناك 441/ ةنس ىف هنآأل ؛اليق قدصأ وهو ءاذه بّذكي
 .ةدصتقم ةمأ مهنم لازت ال لب ءاهلهأ لك قرغتسا نكي.مل نإو «ثيلثتلا

 نأل ؛مالك هيف سونايدلقد دهع ىف ناك فهكلا مهمازتلا نإ نيرسفملا لوقو

 رصم ىراصنب اهلزنأ ىتلا ةعقاولاو «هرخآ ىف ثلاثلا نرقلا ىف ناك سونايدلقد

 روهظلا نوكي نأ بجيف ثلاثلا نرقلا رمخخآ ىف ءافتخالا ناك اذإف 2585 ةنس تناك

 فداص نوكي نأ الإ مهللا «ثيلثتلا ةنايد تمع دق تناكو سداسلا نرقلا رخآ ىف

 ءهلوسرو هللا دبع هنأب الإ نمؤي الو ءحيسملا نيد ىلع لازي ال كلم مهروهظ

 مهنأو «حيسملا رصع نم ةبرقم ىلع اوناك فهكلا لهأ نأ ىلإ ليمن نحن اذهلو

 :ىلاعت لاق امك «نآرقلا الإ ولتن ال كلذلو ؛هدحو نآرقلاب الإ مهرابخأ

 هنود نم دجت نّلو هتاملكل لدبم ال كبر باتك نم َكيَلِإ يحوأ ام لتاو

 . 4 ©9 ادحتلم

 نإو انإو «فهكلا لهأ ةصقب قلعتي ام رخآ ةيآلا هذه نإ نيرسفملا ضعب لاق

 نإ ثيح نم اهب ةلص اهل نكلو «ءاهل ةممتم تسيلو ءاهنم ءزج اهنإ لوقن ال انك
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 5س اسس

 دا بحل

 هدعب ءاج اذلو ؛هاوس قح ردصم ةمث سيلف نآرقلا وه اهل .تباثلا قداصلا ردصملا

 نمو ّةْلَِع هللا لوسر وعدت ةيآلا هذهو «هب ةيانعلا لامكو هقدص لامك ىلع لديام

 ارمأ اهب ذخآلاو ء.هماكحأ فرعتو هيلع فوكعلاو هتوالتو «هتسرادم ىلإ هعبت

 ش .اهنطابو مهسوفن رهاظ ىف هتعاطو «ءايهنو

 4 لئاو» «ةينايب انه 0 نم 4 كلير باتك نم َكيلِإ يحوأ ام لئاو» : ىلاعت لاق

 باتك ا لبق 4 كيل ي يحوأ امإ» ركذ هل اظقيتم هيناعمل امهفتم اولتم الترم هأرقا هانعم

 كيلإ ىحوأ هنأ ةوالتلاو ةساردلاو ةيانعلا هذه ىف ببسلا نأ ىلإ ةراشإلل 4 كبر
4 

 اَهْيَأ اي :ىلاعت لاق امك ءاهغيلبت كيلع بجوو ءاهتلمح ىتلا كتلاسر ىهف
 نم كمصعتي هّللاو هَمَلاَسِر َتْعَلب اَمَف لعفت مل نإو كبَر نم كيِلإ لزنأ ام غَلِب لوسّرلا

 . [ةدئاملا] 4 69... . سانا

 امك # نم ذو .4 كبر باتك وه ولتملا هب ىحوملا نأ ىلاعتو هناحبس ركذو
 قدص رابخأ نم هيف ام لكو قح ماكحأ نم هيف ام لك مئاق تباث هنأو «ةينايب انلق

 ءاقحو اقدص اهلئامي اهل لدب الو ءهللا تاملكل ريغم ال ىأ 4 هتاَملكل َلَدَبم الإ»
 موي ىلإ ةدلاخلا ةجحلاو .«نمؤملل مصتعملا ىهو «ليدب الو لدبم دجوي الف

 هللاو هيلع دمتعت ىذلا كّوجلمو ,كتجحو .ءدمحم اي كمصتعم وهو «ةمايقلا

 ءالئوم وأ ًأاجلم هريغ نم دجت نل ىأ 4 ادَحلم هنود نم دجت نو ءهيلع كديؤم
 هتاذ ىف ىهو ءاهب جتحت ةجحو أجلمو ادامع كل ىلاعت هللا هلعج ىذلا كدانس وهف

 .نيدلا لك ىلع لمتشا ىذلا هنأل ؛دامع

 مهب لدبتست الو «نمآ نم ىلعو «هدحو هيلع دمتعت نأ بجوي كلذ نإو

 لاق اذلو ؛ناميإلا لهأ نآرقلا لهأ نع كولصفي نأ نولواحي نم عطت الو «مهريغ

 : ىلاعت

 دعت الو ههجو نوديري يشعلاو ةادغلاب مهب نوعدي نيا عم كسفَت ربصاو»

 ناكو هاوه عَبتاو انركذ نع ِهِبق اَنلَفْعَأ نم عطن الو اًيندلا ةاَيحْلا ةئيز ديرُت مهنع َكاَنيع

 .4 6 © اَطْرُف هرم



 فهكلا ةروس ريسفت اا

 0 وح
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 حونل مهفالسأ لاق امك نولوقيو «نينمؤملا فاعضب نومربتي نوكرشملا ناك

 ء[دوه] 4« 9 ... يأرلا يداب اَلذاَرَأ مه نيذا الإ كَعَبَنا كارت اَمَو ... ٠ : هك

 ىلاوملا نم ٌةْيلَو دمحم عابتأ نع اولاق «مهئاوغطو كرشلا ةيهجنع ىف اوناكو
 لضف ىلاعت هللا نيبف «نأضلا ةحئار مهنم حيفت ءالؤه نإ :نيززقتم ءافعضلاو

 ىلوألا ةباصعلا نونوكيو «نيدلا دومع موقي مهب نيذلا نييبنلا عابتأ مهنأو ءالؤه
 هسفن ربصيو «مهيلع هسفن سبحي نأ ٌيلَم ىبنلا ىلع بجي هنأو «هتوق نوكت ىتلا

 ربصاو :ىلاعت لاقف «ةماعدلاو ةوقلا مهنآلو ؛هللا دنع كلذ ابستحم مهيلع

 ربصت اهلعجاو «كسفن سبحا ىأ .4 يشعلاو ةادعْلاب مهّبر نوعدي نيذّلا عم كسفن

 مهنم نوكيسو «ناميإلا ةوقو قحلا ةوق مهنإف مهتمزالمو «مهترشاعم ىلع
 ردب ىف نوكيس امك .ءالؤه باقر ىلع قحلاب نوبكريسو «ةرصنلاو «ةماعدلا

 .اهزتحي لهج ىبأ ةبقر ىلع دوعسم نب هللا دبع بكريو

 ةادعْلاب مهّبر نوعدي 9 :ىلاعت هلوق ىهو ةلصلا نأل ؛لوصوملاب ربعو

 مه اذهب مهنأل ؛مهيلع هسفن سبحو مهمازتلا ىف ببسلا اذه نأل ؛4يشعلاو

 الو اهاج نوديري ال مهو «ىشعلاو ةادغلاب هللا نودبعي مهو ةوعدلا اوباجأ نيذلا

 هيلإ اوفرصنا دق مهف «هاوس نوديري ال هللا هجو نوديري نكلو ءاناطلس الو الام
 نأ دعب هناحبس لاق مث «ىلاعت هلل نيصلاخ نيينابر اوراص دق كلذب مهو «هناحبس

 ال ىأ ,4 اًيندلا ةاَيَحْلا ةنيز ديرت مهنع كانيع دعت الو » :مهنم ابيرق نوكي نأب هرمأ
 ىأ «ايندلا ةايحلا ةنيزب نونيزتي نيذلا ديرت مهنع اضرعم مهزواجتو «كنع مهمحتقت

 ىهنلا اذهو ءايندلا ةايحلا ةئيز مهدنع نم ديرت مهرقفو مهلامسأب كانيع مهودعت

 : نيرمأ نمضتي

 مهزازعإو مهتنواعمو ءافعفلا ءالؤه ميركت ىلع ضحلا - لوألا رمألا

 .مهب زازتعالاو

 «ءاردزالا رهاظم ال رابكإلا رهاظم اهيف رهظت هينيع لعجي نأ - ىناثلا رمألا

 . 4 هاوه عْبتاو انركذ نع ُهبلَق اَْلفعَأ نم عطت الو )»
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 7 .. ١ الا

 ىشعلاو ةادغلاب مهبر نودبعي نيذلا كئلوأل نماطتي نأب هرمأ دق ناك اذإ

 نع نولفغي نيذلا نع هاهن دقف ىندملا برقملا لابقإ مهيلع لبقي نأو ءههجو نوديري
 هلوقو ناثوألا نودبعي ال نيذلا ءايربألا راهطألا درطب مهتعاط نع هاهن «هللا ركذ

 امو ايندلاب هبلق لغش هسفن داسفو هرورغل هنأ ىأ ,4 اًنركذ نع هلق انَلَفْعَأ » : ىلاعت

 هنكس ىلاعت هللا ركذ نم بلقلا غرف اذإو ءهركذ نع ىلاعت هللا هلفغأو هيف

 هاوه هبلغ ىأ .4هاوه َعَبَتاَوط للا ركذ لافغإ دعب ىلاعت لاق اذلو ؛ناطيشلا
 افصو هناحبس هفصو اذلو ؛هسفن تلحنا كلذك ناك نمو «هتاوهشل اذبع راصو

 ابرطضم الحنم هرمأ ناك هنأ ىأ .4 اًطَرف ُهرْمَأ تاكو » :لاقف ىسفنلا لالحنالا ديفي

 لك ىف فرسم عيضم لمهم وهف ؛هحامج حبكي قلخ الو .هطبضي طباض ال
 .هلاوحأ

 هؤازج هل لكو ؛نيب قحلا
 :ىلاعت هللا لاق

 سو نووي هاش آم نَمَفرُكَيَر نِم

 ًاهفد ارش مو طاحأ 0 0 | فكيف ءاَس

 تشب هوجولا ىوُشَي همكم وتس نِإَو
 ايكوم نإ رم تءا آَسو بارا

 هه 4 5 20211 وه اس ا دس م

 ءاجلوَأ ايف المعَْنمحأَنَم مص
 رواسأ نا نول مالا منحك نم ىرَجج ِنْدَعتَنَج 4 ا خخ 0 رك 4

 - رع لوس م ير 6 00

 رحت وقرا و نيذنس نيا رضخاب يتوسل هذ نم

 مْ م 2 ع 421 2
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 اا بل

 «هتلدأب قحلا نابو «ىغلا نم دشرلا نيبت لق هنأ نلعي نأ هيبن ىلاعت هللا رمأ

 :لاقف هسفنل راتخي ام ناسنإ لك فرعي نأ دبالف

 ارات نيملاظلل اندَمعأانِإ رفق ءاَش نمو مؤلف ءاش نَمَف مكبر نم قحلا لقط

 بارشلا سكب هوجولا يوُشُي لِهمْلاَك ِءاَمب اوُناَعي اوئيغتسُي نإو اًهقدارس مهب طاحأ

 . 4 9 اقَقَترم تءاسو

 دق .4 مُكَبَر نم َقَحْلا قو 9 قحلاب اعداص اغلبم هللا لوسراي « لقوا ىأ
 مكريخ هيف ام فرعيو مكابرو مكقلخ ىذلا مكبر نم هيلع ليلدلا ماقو تبث

 وأ اوعبتت نأ الإ ىقب امو «قحلا نيب دقو ءمكداسفو مكلالض هيف امو «مكحالصو

 داعتبالاب «( رفكيلف ءاش نمو » «ىوسلا قيرطلا عابتاب 4 نمؤيلف ءاش نم » ءاوفرحنت

 هدعأ ام ىلاعتو هناحبس ركذ مث «ءازج لكل دعأ هللا نإو «لثمألا قيرطلا نع

 هناحبس مهفصو 4 نقدر مهب طا ان ال أنو :لاقف «نيكرشملل

 داسف نم ةمكارتم تاملظ عم «لقعلل ملظو سفنلل ملظ كرشلا نأل ؛نوملاظ مهنأب

 مهب طاحأ اران انددعأو انايه ىنعي «اندتعأ إو «ىلاعت هللا ليبس نع دصو

 ىف نونوكي بناج لك نم مهب طيحتو «رانلا نول خدي نيذلا لاح هبش 4 اَهُقدارس

 هلكو «مهطاحأ قدارسب رانلا تهبش وأ ءاهرطقب ةرئادلا ةطاحإ مهب طيحيو قدارس

 ىوكي شطعلاو «ةدش ىف نونوكي مهنإو ءرطق ىلإ الإ رطق نم نوجرخي ال ران

 نم روهصملا وه لهملاو 4 لهملاَك ِءاَمب اوُناَعي اوثيغتسي نإوط ءايك مهنوطب
 غلبت ةرارح ىف وهف ءايش #هوجولا يوشي 8 وهو «ةرارحلا ديدش هنإف «تازلفلا
 .تيزلا ءىدرك اظيلغ هنم نأ ىورو «ةرارحلا ماقرأ نم فولآلا اهتجرد

 لطابلا ىف مهرامغناو «قحلا مهتبناجم ببلسب مهلبقتست ىتلا منهج

 بارشلا سئب 9 :ىلاعت لاق اذلو ؛ابارش اهبارش سئبو «ماقملا سئب اهنإو ءارامغنا

 بكس نإ هوجولا ىوشي هنأل مذلا دشأ مومذم بارش اذه ىأ ,4 اَققترم تءاسو

 تءاس منهجو «مهءاعمأ عطقيو «هب ىوشت نكلو هب دربتسي ال «هوجولا ىلع

 ءازج اذه «ىظلو نارين نكلو «نانئمطا الف «قفتري اناكم اهأوسأ ام ىأ اقفترم



 9 فهبكلا ةروسريسفت ا

 للم

 ا <

 «ةرخآلا ىف رانلا نولصيو ءايندلا ىف ركفلا ءارقح مهف ناثوألا ةدبع ةاصعلا

 .ادبأ نانئمطا الو نانئمطالا ةمالع وهو «قفترملا ىلع أكتا قفترا لصأو

 دقو «ناحيرو حور ىف مهف «اليبس قحلا اوراتخا نيذلا نينم وما ءازج امأو

 :لاقف مهءازج ىلاعت هللا ركذ

 كنلوأ (©9 المع َنَسَحَأ نم رجَأ عيضن ال اَنإ تاَحلاّصلا اوُنمَعَو اونمآ نيا نإ ل

 نوُسِبَيو بهذ نم رواَسَأ نم اهيف َدوَلَحُي راهن مهعحت نم يِرْجَت نع تانج مه

 تنسَحَو باَوُلا معن كئارألا ىَلَع اهيف َنيِتكّتُم قربتْسِإو سدنُس نم ارْصُخ ابا

 . 4 ©9 اققترم
 نينمؤملا لبقتسي ام ركذ ناثوألا ةدبع ةاصعلا ءازج ىلاعت هللا نيب نأ دعب

 اوُلمَعَو اونمآ نيا نإ ل : لئاق نم زع لاقف «تاحلاصلا نولمعي نيذلا نيعيطملا

 ام ببس ىلاعت هللا لعج « 24 ©9 ًالّمَع نسحَأ نم رجأ عيضنال اَنِإ تاَحلاّمملا

 : نارمأ ميعنلا نم مهلبقتسي

 ريغ نم باوث ال هنإف بولقلا رمعي صالخإو قداص ناميإ - لوألا رمألا

 هنع هّللا ىهن ام بانتجاو هب هللا رمأ ام ءادأب عفان حلاص لمع - ىناثلا رمألا

 . عفنلا ىلإ هاهتاو دصق لامكو «بلق ةماقتسا ىف

 ءمهرجأ عيضن ال انإ لقي ملف رامضإلا عضوم ىف رهظأ هنأ انه ظحاليو

 ال اَنِإ 9 :لاقف ءلوصوملاب رهظأ لب ءربخلاو أدتبملا نيب طبري ىذلا ريمضلا ركذب

 لمعلا ناسحإ ببس رجألا هقاقحتسا نأ نايبل ,4 المع نسحَأ نم رجَأ عيضن

 0 0 ءالمع عيشي ال هنأو 0 دقو ناتو

 .هلالج

 نم مهمرحي ال ىلاعتو هناحبس هنأب «ايبلس هركذ وأ ءامهيم ءازحلا ركذ انه

 ءاطع ايباجيإ كلذ دعب هناحيبس هركذ مث .«مهروجأ مهيلع عيضي الو «مهقوقح
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 :لاقف «مهنانئمطاو «مهبايث نم مهميعن ىلع لدي ام ىلاعتو هناحبس لاقف ءالصفم
 ءالؤه ىلإ ةراشإ 4 كتلوأ » ,راَهْنَألا مهتحَت نم يِرَجَت ندع تانج مهل كلوأ »

 لدت فوصوملا ىلإ ةراشإلاو «حلاصلا لمعلاو ناميإلا نيتفصلا نيتاهب نيفصتملا
 ببس ناميإلاو حلاصلا لمعلا نأب ديكأت اذه ىفو «مكحلا ببس ةفصلا نأ ىلع

 :ناءازج صنلا اذه ىفو «ةقباسلا ةيآلا ىف ىلاعتو هناحبس راشأ امك «ءازجلا

 .ندع تانج ركذب كلذو «ةمئادلا ةماقإلاو رارقتسالا - لوألا ءازجلا

 سلجملا بيطو «سفنلا حايترا هب نوكي امو رظنلا بيط - ىناشلا ءازجلاو

 تحت نم راهنألا ىرجتف اهراجشأ لالظ ىف مهتحت نم ىرجت راهنآلا نأ وهو .
 رارقتسالا عمو رظنمللا لامج عم سفنلا ةحار ىقتلتف «ةلصتملا ةفتلملا راجشألا

 اليلد نوكي ىذلا بايثلا ميعن «ميعنلا اذه ىلإ ىلاعت هللا فاضأ دقو «نانئمطالاو

 َرواَسَأ نم اهيف نوُلحي 8 :ىلاعت لاقف ءايندلا ىف هنم اومرح نمل فرتلاو زعلا ىلع
 ىه رواسأ َنوُلَحُي ىأ «نايبلل ةيناثلاو ىلوألا 4نمإ» نأ بسحأو .4 بهذ نم
 سفنلا اهل نئمطتو «ةرضن اهيف نوكت رضخلا بايثلاو ءارضخ ابايث نوسبليو «بهذ

 ىأ 24 قربتسإو فيفخ ريرح ىأ 4 سدنس نم ةرضنلا عورزلا نول ىهو
 ىف ثوشبملا نيللا شارفلا ىأ .4 كئارألا ىّلَع اهيف َنيئكَّتُم ءفيشثك ريرح
 اذه نأ ىأ ,4 باوُتلا معن » :لاقف ءءازجلا كلذ ىلاعت هللا حدم دقو «مهتارجح

 ىأ 4 اققفترم تنسحو » «ىئرلاو رظنملا نسح تاجرد ىصقأ غلاب حودمم باوثلا
 نم هلصأ قفترملاو ءندع تانج ىلإ دوعي تنسح ىف ريمضلاو ءاقفترم اهنسحأ ام
 ش .ميعنلاو ةحارلاو نانئمطالا ليلد وهو «قفرملا ىلع ءاكتالا

 «ريرحلا ةرضنلا بايثلاو «ىلحلاب صتخا ىذلا ةيآلا هذه ىف ءازجلا نأ ركذيو

 ملف ءهنم رواسألاو بهذلا ىلح اصوصخو ءاسنلا عتم صخأ وه اهفيثكو اهقيقر

 تانمؤملا ةعتم نوكيف ايندلا ىف ءاسنلل ةعتم هنكلو «لاجرلل ايلح كلذ دهعي

 . 4 ًالَمع نسحَأ نم رجأ عيضن ال اَنِإ 8 «ةرخآلا ىف تاحلاصلا
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 حلاص رخآلاو صاع امهدحأ نيلجر لثم

 :ىلاعت هللا لاق

 كفو ينبه رسخت
 كوله أتاك اَرامتيمجَوِرغَس
 رس س: 02 ,اتنلي [جترأتم ثني
 هر © اًرَهَترَعَأوالاَم كنمرتك اأن :هرواوطو يبجاصل
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 هوِزاه ديري نأ نظأ املاك هنن ]ملا ظوهَوهَبَِمِجْلَحَدَو

 سال اا 0 00 يل ماد 4 عسل ب هوك

 فر إتدوز نيلوةمياق ةعاّسلا نَظأ مو يرن ادبأ

 رع د د رج عي رود د رو
 :هرواحيوهو.هبحاص.دل لاقي

 جك رول هس وع رع 7 هر و 92 - مج

 ذإ الولو أف ادحأ قر كل هأ الو ىر هللاوه انجل ايي
 ا هَ هآآ

 هرع هد جهيم م 2 م رت ع و هلآ 77

 انانرت نإ هللابال | ةوقال هللا ءاشام تلق كنج تلحد
 ها ع هس 4 ما سام سد 0 و
 نمار ٍنييْوِب نأ ير ئمعف يف ادلوو ال ام كنم لك

 1 سس رع حر ل م ا و ال ل رن يب ا
 14 لِ 17 2 .٠ .٠

 اديِعص حيصنف ِءَمَسلا نمانابسح اهتلعليربو كِئَنَح
 رج حب لاس يحس رس و ع يحج 2 ل

 ايل ابلط,هل َعيِطَتَسَش نلف اروغاهؤام حيصيو أ ُييناَقِلَر
 ةيواخىهو هيف قفنا ام ىلع ِهّيفك ٌبلقي حبصأق ءورمشي طيحأو 7 ٠ هلا امض دع .٠ را 1 م 2. 85 هه قس سس رس ل رع ل سس سس رس. ل يس ف سول هس د الساس لس
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 1 لل سس
 رس 2 ساس 2 0 090 ا

اي ادحأقري رسول ملي لوقيو اهش ورع لل
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 رب رم ص حرص ل | مس يره ع وع وو هقطلم

 ةيلولا كل انه ؟ ُ ارتد كامو هلأ نود نم.هتورصتي ةَف

 )بقع رح اباَوبَحوه قلل
 نوظعتيو نوربتعي نيذلا بابلألا ىذل ىلاعت هللا اهبرضي لاثمألا كلتو

 نساحملا ةيؤرل اهوحلصيو اهوبدؤيو ءمهريغ ةروص نم مهسفنأ نوكرديو
 . مهريغ ىف اهدادضأو

 امبر اريخ دحاو لك ىطعأ ؛«رابلاو رجافلل هنيبو ىلاعت هللا هبرض لثم اذهو
 ال هاطعأ ام رثكتسي امهدحأ نكلو لقي ال وأ ءاريخ رخآلا نع امهدحأ لقي

 لضفب ذخأ هنأ ىلإ هرورغ طرف بهذيو اذخأ هذخأ هنأ بسحيو رتغيل لب «هركشيل

 ودبتو «هرارتغا ةلعش ئفطنت وأ هرورغ عمقيل بهذي مث ءادبأ عيضي نل هنأو ءهلقع
 هركذي ءهبحاص ىناثلا امأ ءائيش رمآلا نم كلمي ال هنأ ىهو .ةحضاو ةقيقحلا هل

 ام ىلع ركشلاو دمحلا ىلإ ههجويو ءاروكذم ائيش نكي مل هنأو هقلخ لصأب
 .نيعمجأ سانلا هباتكب زجعأ ىذلا غيلبلا وهف نيملاعلا برل لوقلا كرتنلو «ىطعأ

 :ىلاعت لاق

 ٍلخنب اًمهاَفَفَحَو باتعأ نم نيج اًمهدحأل انلعج ِنيَلََر العم مهل برضاو

 اره امهّلالخ اَنرَجقَو ائيش هنم ملظت ملو اهلكأ تن تنآ نينا انلك 09 اعرز امهنيب انلعجو
 هتنج لَخَدَو 0 5 ارقت رعأو الام كنم رك انأ هرواحي وهو هبحاصل لاق مَن هل ناكو 00

 ىلإ تددر نينو ةمئاَق ةعانسلا نأ امو 0 ادبأ هذه ديبت نأ نظَأ ام لاَق هسفنأ ملاَغ وهو

 . 46 ام اهم اريح ندجأل يب
 نيلجر لاح: ىهو «ةربعلا اهيف نوكت الاح نيب 4الَغُم مهل برضاو

 انْلعَجو لخنب اًمهاتففحو باتعأ نم نيتتِج امهدحأل اَنْلعَج ا انايصعو ةعاط نيفلتخم

 رابك لعف لخنب امهطاحأو ؛مورك نم نيتنج امهدحأل هللا لعج ىأ 4 اعرَز اَمهنيب
 فوطي روس هنأك اهطوحي لخنو نويعو تانج تاذ مهعرازم نولعجي نيذلا كالملا

 لب ءانب الو ءابشخ الو اديدح نوكي ال ارمثم اهروس نوكيو «ةرمثم نوكتف ءاهب

 ازرأو احمقو الوقب جتني ءاعرز امهنيب انلعجو «هانج ىتؤي ارمثم ايح الخن نوكي
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 ؛هريغو الوقبو ارمو ةهكاف ءابيط اماعط تدجو نيتنجلا ىلإ ترظن امثيحف «ةرذو

 ماظتنابو اروفوم الماك اهرمث ىأ ,4 اهلكأ تنآ نيتجلا الك و «ةعتمو ءاذغ وه امن

 مل ىأ ءائيش هنم ملظت ملو ءاعابت ابيتر هب تنآ لب ىرخأ نع ةنس فلختت مل

 نوكيف ىرجي ارهن امهلالخ انققش ىأ .4 ارهن اًمهّلالخ اَنَرَجَفَو » ائيش هنم صقنت

 الو «ءاملا نم نامرحب عورزلا باصت ال ءروفوم ءاملاو «ةلآب ال حبسي ىقسلا

 لب «هلام لك امه نيتنجلا اتلك نكت ملو «دهمم ءىش لك لب ءهنم فافجب ضرألا

 هرمثي ناك ذإ رمث لاملا اذهل ناكو ءاهوحنو ةراجت نم رمثم لام وهو رخآ لام هل

 تانجلا عم 4ُرَمَن هَل ناَكو )9 :ىلاعت لاق اذلو ؛انركذ امك رجاتمو معنك هب جتنيو

 .ىرخآ لاومأل رامث ليخنلاو عورزلاو

 ةوخأآلا قح هل نأب هبحاص رعشي نأو ء«هذه ركشي نأ هيلع اقح ناكو

 هللا معنأ نم سفن ىف راخفلا لخد اذإو ءاهب رختفاو ربكت هنكلو ءاهيف ةبحصلاو

 طمغو ةمعنلا رطب ربكلا ذإ ءربكلاو رورغلا ءارو راخفلا نإف «ةمعنب هيلع ىلاعت

 رك انأ هرواحي وهو هبحاصل لاقف ةرخافملاب هرداب نم لوأ هبحاص ناك اذلو ؟سانلا

 نأ بقع لاق ىأ «بيترتلاو ةيروتلا عم فطعلل (ءافلا) ,4 ارق ٌزعأو ًالاَم كنم

 كنم ىلعأ انأ هل لوقي هنأكو ,4 الام كنم ٌرثْكَأ انأٍ «لاحلا هذه ىلإ هلاح تلاح

 هلام ةرثك قوف هنإو «لاملا ىلع تينب ايندلا لهأ لزانمو ءالام كنم رثكأ ىنأل ةلزنم

 هلاومأ ىف هوعبت نيذلا ةزعب زيزع هنأ ىأ ,4 ارق ٌَرَعَأَو 8 :لاق ذإ ءزعأ هنأ بسحي

 وه ىتلا لاحلا هذهب هرورغ بهذو مهتوقبو مهب زتعي ءادالوأ رثكأو ءهبسن ةرثكلو

 نمو ةسوسحملا ةداملاب الإ نمؤي ال ىسح رفاكلا نآل ؛ةيناف اهبسحي ملو اهيلع

 دوجوملا رمآلاو ةمئاقلا لاحلا نم الإ هريكفت نوكي ال ءامه اهلعجو مهيلع تملع

 ىأ 24 هسفنل ملاَظ وهو ُهَمْتَج لَخدَو .نامزلا اذه ىف لاقي امك عقاولا مكح وأ

 بذاكلا ىلاعتلا لاحو «رورغلا لاح هيلع تلوتسا ىتلا لاحلا هذه ىف ةنجلا لخد

 رورغلا كلذب وهو «كرشلا ىلإ اهب عفدناو ءاهيف وه ىتلا ةعاسلاب الإ ةالابلا مدعو

 هادأ دقو «هب طيحم وه ىذلا اذهب هسفنل هملظف «هسفنل ملاظ سانلا طمغو ربكلاو

 نأ نظَأ ام: :لوقي نأ ىلإ كلذ هادأ دقو «ميظع ملظ كلذو انركذ امك كرشلا ىلإ

 رسأي ىذلا ىداملا نأش كلذو «لبقتسملا ىلع رضاحلاب مكح وهف « ,4 ادبأ هذه ديبت
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 بو «(ام) ب ىفنلاب اهءاقب دكأ دقو «هطيحم ىف الإ ركفي ال ىتح «هريكفت رضاحلا

 .ءىشب وه امو ريداقملا ىف مكحتيو «هللا ىلع مكحي هنأكو «(ادبأ)

 ةعاّسلا نظَأ امو :لوقيف «هريدقت ىف تاتفيو «.ثعبلا ركنيف لواطتي مث

 بجوي ال: رمألا نأك ئباع ريغ ءانيهتسم لوقيو .ةعاسلاب هناميإ ىفني ٠ ,4 ةَمئاق

 نوكت ىتلا ىهو باسحلا ةعاس ىه ةعاسلاو ,4 ةّمئاَق ةعاسلا نَظَأ امو همامتها

 .ءازجلاو باسحلا ةعاس الإ اهب داري ال نآرقلا ىف ةعاسلا تقلطأ اذإو «ةمايقلا موي

 .اهريغ ةعاس ىمسي نأب ريدجب سيل هنأكو

 ءاهنم رثكأو ايندلا ىف لاني ام لانيس هنإف ةعاسلا تحص اذإ هنأ ضرفيو

 «هيلإ بلقنأ اعجرم 4 اَبَقنم اهْنَم اريح ندجأل يِبر ىلإ تددر نتلو :ارتغم لوقيف

 وأ مسقلل ةدهمملا ئلوألا ماللاف ءانتمطم مسقي اذه ىف وهو ءهيف تنك امن الدب

 نونبو «مسقلاب تيأر امك لوقلا دكأ دقو «مسقلا باوج ةيناثلا ماللاو «هيلإ ةئموملا

 تانج نأكو «ةرضاحلا لاحلا ىلع ةلبقملا لاخلا سيقي اذهب وهو «هباوج ىف ديكوتلا

 تاتفي وهف «رورغلا تاجرد ىصقأ اذه نإو ءاهيلع ديزت لب ةرخآلا ىلإ ةدتمم ايندلا

 «هيلإ مهلامعأب اوفلد اذإ نيذلا هيلإ نيبرقملا نم سيلو ؛هيلع مسقي وأ هبر ىلع
 ءانبأو نيكاسملاو ىماتيلا نم نيجاتحملا ىلع ريخ نم مهانآ امب اوداعو «ىدابع اوبحأو

 . ليبسلا

 «نيتنجلا ىتوأ ىذلا لجرلا لاح نم ميركلا نآرقلا هصق ام ظحالي هنإو

 هبسحت هاطعت ام ةنمؤملا ريغ سفنلا نأ نايغطلاو رفكلا ىلإ هب ىدأت ءاتيإلا اذه فيكو

 الف ءاهب تصتخا ةيزمل وأ ءاهتيافكب هتلان اهنأ داقتعا ىلإ اهرورغ اهعفديو ءاهل اقح

 ال بابسألا نأ الو «هنم رفوأب هريغل نوكي نأ نكمي ناكو «هللا نم ءاطع هبسحت

 ىلع اهلضف نم هبسحتف رورغلا اهب عفدني مث هللا نذإب الإ اهجئاتن ىلإ ىدؤت
 مث ىه اهدنع ام اهبهاوم غلبت مل ىذلا اهناصقن نم اهريغ نامرحو ءاهريغ

 ىلع اهلواطتو ءاهرخافت ىعاود نم كلذ نأ بسحتف ءاهئاولغ ىف لسرتست

 نم لقتنت اهنأو ءديبي ال مئاد كلذ نأ بسحتف رثكأ اهرورغ ىف لسرتستو ءاهريغ
 ىف اهؤاولغ اهعفدت مث «لبقتسمل ةردقم الو «ءىشب ةئباع ريغ هلثم ىلإ ريخلاب رفظ
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 نإ هنأ هللا ىلع ناتهبلاو مثإلا نم انظ نظتو هب متهت ال وأ ثعبلا ركنتف ريدقتلا

 .اذه نم اريخ هللا نم لانتسف ثعب ناك

 رفكلا ىلإ ىدأ ىذلا وه سانلا ىلع نايغطلاو «ىسفنلا رورغلا اذه نإو

 .رفكلا قيرط ىف ريست ىتلا ةيغاطلا سفنلا ىه هذه «باسح ريغ نم هيف لاغيإلاو

 نيلجرلا دحأ وه ىذلا رخآلا لجرلا ىف لثمتت ىتلا ىهو ةنمؤملا سفنلاامأ

 :سحت ىهف نمؤملا لجرلا اهيف لثمتي هنإف «لثملا امهب برض نيذللا

 .دحألا دحاولا هنأو بارت نم ناسنإلا قلخ هنأو «قلاخلا وه هللا نأب - الوأ

 . ركشلا قحتسي ىطعملاو «ىطعملا وه هنأو - ايناث

 ذاختا دعب هنم ءاطع ءىش لك نأب ساسحإلاو «هللا ىلإ ضيوفتلاو - اثلاث

 . بابسألا

 عنمي ىطعأ نم نأو «هيلإ رمألا ضوفي نأ ىلع ءاجرلا عضوم هنأبو :اعبار
 نأو ءءاطعلا دنع عنملا ركذتي نأ هيلع نأو «هتعاط نع بغرو «هاطعأ نم رتغا اذإ

 .ارخافم هبحاص هرواح امل هباوج اذهو ريصنلا دقف اذإ هلاح ركذتي

 كهف مك بارث نم كفل يذلاب ترف هرواَحُي رو هبحام هل اق

 . # 69 ًالجَر َكاَوَس

 بارت نم تعشنأ لوألا كقلخ تيسن كنإ :هل لوقي لوألا ديكأتلا وه اذه

 ىف ةفطن تاهمألا ماحرأ ىلإ ءابآلا بالصأ نم كراودأ تناك مث «نيهم ءام نم مث

 ءايوس الجر ترص مث امحل ماظعلا انوسك مث اماظع مث ةغضم مث «نيكم رارق

 اذه لك ىلإ راشأ «رورغلا كرغ الجر ترص مث كراودأ لك ىف افيعض تقلخو

 ماهفتسا ىف اذه لكب رفك هنأ ىلإ ههبنو .ةحضوملاو ةريشملا ةزجوملا هتاملك ىف
 نسحأ ىف هاوسف هقلخ ىذلا هبرب رفك نم هنم عقو ام راكنإل هنأل ؛ىخيبوت ىراكنإ

 .ميوقت

 هنأو هلك كلذب هركذف هرمأ ةقيقحل لهجو «ةمعنلل راكنإو رفك لاح هلاحف

 دشأ هللاب رفك دق ىلاعت هللا تاعاطل هلامهإو ثعبلا نايسنو رورغلاو نايغطلا اذهب

 .رفكلا



 أ بحل

 :اهيف لاق دقف «ناميإلا لاح ىهو ءوه هلاح امأ

 . 4 © ادَحَأ يّبرب كرش الو يّبر هللا وه اكل

 ءهلاحك تسيل هلاح نأ نايبو ءهبحاص هلاق ام ىلع كاردتسالا ديفت (نكل)

 هللاب كارشإ نم هبحاص لاح فالخخ ىلع هدحو ىلاعت هلل ناعذإ لاح هلاح امنإ

 وهو 4 اكل 8 ىف نونلا دعب افلأ نأ فحصملا ىف ظحالنو «ثعبلاب ةناهتساو
 هيبنت هتباتك نإ لب «ىنعم ريغل وأ ءاثبع تسيل هتباتك نأ بسحنو هدحو ثدحتي
 ءارورغم ارخافم ايغاط ناك لوألا انيبف «نيلجرلا نيب ةكردتسملا لاحلا دعب ىلع

 هيلإ هلك هرمأف هئارضو هئارس ىف .«همعنأ ىلاعت هلل ركاش نماطتم دحوم اذهف

 ظ .ادبأ ائيش هرمأ نم كلمي ال «هناحبس
 ىذلا هبر هنأل ؛ماركإلاو لالجلا ىذل قلطم ضيوفت 4 يبر هللا وه » :هلوقو

 ةينادحولا دكأو «مويقلا ىحلا هنأل ؛ءايحألا نيب غلب ام غلب ىتح هيلع ماقو هقلخ
 قلاخ ىلاعت هللا نأب نوئمؤي نيذلاب ضيرعت اذهو ,4 ادحأ يّبرب كرشأ الو» :هلوقب

 هلوقو «هب نوكرشي ةدابعلا دنع كلذ عمو ءهاوس قلاخ ال هنأو ضرآلاو تاومسلا

 وه نولوقيو ءاهيف كارشإلا مدعو ةدابعلا ةلع قبس ام عم ديفي ©« يبرب 8 :ىلاعت
 لقتنيو ءادحأ ىبرب كرشأ الو ىبر هللا وه رمألا نكل هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ

 :ىلاعت هللا هاكح امك لوقيف ركشلا بوجو ىلإ ههيبنتو .هبحاص خيبوت ىلإ

 لَم كلم لق نأ نر نإ هللا لإ هال هلا ءاَش ام تلق كن تلح ذإ الولو ١)

 حبصُمَف ءاَمّسلا نم اناَبْسَح اهيلَع لسريو كنج نم اريح نيتي نأ يبو ئسعف 9 ادور
 . 4 60 اقلز اديعص

 كتنج تلخد ذإ اله ىأ ءاله ىنعمب راكنإلا ىف ةغلابملاو ءضحلل «الول»
 كلوخد تقو اله ىنعملا ءتقو ىنعمب « ذإ و هللاب الإ ةوق ال هللا ءاش ام تلق
 هتدارإب هنأو هللا ءاش ام اذه ىأ ءهللا ءاش ام تلق ةمعنلا هذه كتيؤرو كتنج

 ىذلا وهف ءهلل اهلك ةوقلا امنإ كل ةوق ال هنأو ءاهتلن ام هتتيشم الولو هتتيشمو
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 كريغ ىلع ةرخافملاو ءاهب لواطتلا الو اهرفك ال اهركش ةمعنلا قح نإو كاطعأ

 . ىلاعتو هناحبس هللا ةزع ريغ نم اهب زازتعالاو

 الام كيم َنقَأ نأ نرَت نإ ءايجار ايضار هترخافم ىلع دري كلذ دعب ذخأ مث

 هلعفو طرش فرح 4 نرت نإ ,4 كنج نم اريَخ نيتؤي نأ يبر ئسعُف 09 ادّلوَو

 ريمض 4 انأو ءءاجرلل بلط لعف هنأل ؛هيف ةلخاد ءافلاو « ىسعف 8 «هباوجو

 ىف هنم لقأ هنأ نايبل ديكأتلا ناكو .هسفن نع ملكتملا ثيدحل ديكأت هيف لصفلا

 ال «نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وه هللا نإف «كنم لقأ كرظن ىف انأ ىنرت نإ ىأ «هرظن

 نأ ىنوئش ىلع ماقو ىنلفكو ىنقلخ ىذلا ىبر ىسعف «هؤاشي ءاطع نم دحأ هعنمي

 هدنع ام وجرأو هللا وجرأ ىنإ ءاهب رتغتو اهب رخافت ىتلا كتنج نم اريخ ىنيتؤي

 ريخ وهو ءانربص انعنم نإو ءانركش اناطعأ نإف عنميو ىطعي ىذلا وه هنأب انمؤم

 .انل

 عجري 4 اهيلع» ىف ريمضلا ,4ءاَمّسلا نم انابسح اًهَيَلَع لسريو ظ :لاقو
 نم اريخ نيتؤي نأ يِبر ئسعف» :ىلاعت هلوق ىف اهدحو ةروكذملا اهنأل ؛ةنجلا ىلإ

 ءامسلا ىمارم اهيلع قلطي ىتلا ءامسلا نم فصاوعلا وه نابسحلاو 4 كتنج

 ةقرحملا ةقعاصلا وه ىناعملا برقأ لعلو «باذعلا ىلع قلطيو «ةقعاصلا نابسحلاو

 نوكيو «ةرمثملا ريغو ةرمثملا راجشألا عاونأ نم امهريغو ليخنلاو رجشلاو عرزلل

 نم قعاوص كتنج ىلع لسريو «كتنج نم اريخ هنم هللا ىنيطعي نأ ىسع ىنعملا

 ال سلمأ ديعص ىأ اقر اديعص راجشألا نم ةيلاخ ةنجلا 4 حبصتف 8 ءامسلا

 وهو مدق هيلع تبثي ال ىذلا وه 4اَقَلَز 8و ءالك الو ءارجش تبني الو «هيف رجش

 .هيف رمث ال عقلب وهو رجشو تابن لك نم لاخ هنأ نع ةيانك

 لزنت الف ءاملا فجي نأ ىسعو «رذي الو ىقبي ال ءامسلا نابسح وه اذه

 نع ىلاعت لاق اذلو «تابنلل ةايحلا ةدام وهو «ءاملا فجي نكلو «ةقحام ةقعاص

 : نمؤملا لجرلا

 . < 9 ابل ُهَل عيطتسَت نق اروَغ اهْواَم َحِبصُي وأ ظ



 فهكلا ةروس ريسفت ا## 9

 للا

 "يي ١ ا

 نويع ءام ناك نإ ضرألا حطس نم ىفتخيو ضرأآلا ىف روغي اهءام نأ ىأ

 اذهو «هيلع لوصحلا عيطتست نلف ضرألا نطاب نم ةديعب قامعأ ىلع ىأ «رابآو

 دجت الو هدجت الو هبلط كيلع رذعتي ىأ .4 ابَلَط هَل عيطتست نلف إ» :ىلاعت هلوق ىنعم
 ريصيو عرزلاو رجشلا كل فجي ذئتيحو ايعر الو ايقس اهل دجت ال «هنع اضوع

 .اماطح

 لاقف نيتنجلاب رامدلا لزنو .ءقدص نمؤملا هعقوت ام نأ هناحبس نيب دقو

 : ىلاعت

 اهشورع ئلع ةيواخ يهو اهيف قفنأ ام ىلع هيفك بلقي حبصأف هرمشب طيحأو ف
 . 4 69 ادحأ يبرب كرشأ مل ينتيل اي لوقيو

 هيلع دس ىتح ودعلاب شيجلا طاحأ لاقي 4 هرمثب طيحأو  :ىلاعت هلوق
 حبصأو اروهشم ازاجم كالهلا ىنعمب ةغللا ىف قلطت تراص مث «ةاجنلا كلاسم

 . # «كالهلل نوضرعتي نيذلا ىف ىلاعت لاق دقلو ءهضرعت ىنعمب هب طاحي ريعبلا

 هبش ةراعتسالاب زاجم مالكلا ىف نوكيو «[فسوي) مكب طاحي نأ ّذلِإ

 هودعب شيجلا ةطاحإب هتاذب امئاق ائيش هيف عدي مل اقرغتسم اكاله عرزلا كاله

 ةطاحإلا وه زاجملا ىف عماتملاو ءدحأ ةاجنلاب مهنم تلفي مل ثيحب هلاصئتتساو

 هللا عم برح ىف هنأك ةدناعملا هذهب رورغملا ىلإ ةراشإ زاجملا اذه ىفو «لومشلاو

 «مدنلا نانب ضعي لحخأ عرزلا لكل ةقرغتسملا ةكلهملا ةطاحإلا هذه لدعبو «هتناحبس

 ةيببسلا ءاف ءافلا : اهيف قفنأ ام ىلع هيفك بّلقي حبصأف 9 :كلذ ىف ىلاعت هللا لاقو

 مدنلاب ساسحإلا نع ةيانك فكلا بيلقتو «بيقعتلاو بيترتلل ديفملا فطعلاو

 1 ىتلا ةقفنلا ىف ةراسخلاب سحيو لكامدان هيفك بلقي وهف ةراسخلاب ساسحإلا نعو

 ةرسح ىفو «هرورغ ىلع مدن ىف نوكي رورغلل رربم ريغ نم رتغملا اذكهو .اهقفنأ

 ىذلا كتقو اذهف ىلاعت (تيل) اي :لوقي هنأك «تيل ىداني هنأك :# ينتيل ايو» ىدانو
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 هسفن ىف ىَبر ىذلا وه كرشلا نأب سحأ هنآك ,4 ادَحأ يّبرب كرشأ مل » هيف كيدانأ

 . كالهلا نم لاحلا هذه ىلإ هالد ىذلا رورغلا نأو «رورغلا

 هنأو ءايندلا ىف هنأ قايسلا ىلإ برقألا ؟ةرخآلا ىف مأ ايندلا ىف ىنمتلا اذهأ

 ةيواَح يهو :هلوقو «ةيتآلا ةيآلا لدت امك ةرخآلا ىف نوكي دقو ؛ةبوتلا ليبس

 ترعقأ اذإ ءاومخ رادلا توخ نم كلذو «ةئجلا ىلإ دوعي ريمضلا 4 اهشورع ىلع

 ىلع موركلا ةطقاس اهانعم اهشورع ىلع ةيواخف ءاهشورع تطقسو اهؤانب مدهتو

 عرزلاو «تفج راجشألاف ءاهضعب ىلع اهضعب طقس اهيف ام لك نأ ىأ ءاهشورع

 .ءاوخ اهلك تراصو ءاماطح راص

 زتعي ناكو ءالام كنم رثكأ انأ لوقيف «هلامب زتعي هتنجب نوتفملا رورغملا ناك

 بهذو «بارخو ءانف ىلإ لآ دق هلآم اذهو ءادلوو الام كنم رثكأ انأ لوقيو «هرفنب

 . هتلزع انيبم هناحبس لاق اذلو ؛هّللا نود نم هنورصني ءارصن هل نكي ملف هرفن

 . 4 69 ارصتنم ناك امو هللا نود نم ُهَنوُرصنيٌةَف هَل نكت مَلَو ل

 انأ ١ :لاق دقلو ءاهب زتعا «هرصانت ىتلا ةبصعلا وأ «ةرصانملا ةعامجلا ةئفلا

 كانه نكي ملف «لاملا داعبإ دنع رفنلا ةزع هنع هللا دعبأف 4 ارقت ٌرَعَأو الام كنم ْرَثكَأ

 ريصن الف هصخش رصانت الو «هلام رصانت ةئف اوناك لب «لاح لك ىلع هرصنت ةئف

 «هريغ نم ريصن هل نكي ملف هنايصعل هنع ىلاعت هللا ىلخت دقو «هللا نود نم هل

 نم ةوق تسيلو «هسفنل رصتتني هتاذ ىف ايوق سيلف «هتاذب ارصتنم وه نكي ملو

 «هنم دقف ام لدب ادرتسم ناك ام ةداتق لاقو «كلذ هبش ةوقب اعنتمم ناك امو هجراخ

 موي كلذ نأ رهظيو ةريشعلا ىهف ءهرصنتل اهيلإ ءىفي ىأ «ءىفلا نم ةقتشم ةئفلاو

 :ىلاعت لاق اذلو «ةمايقلا

 . 4 68 اقع ريخو اباوث ريح وه حلا هلل ةيالوْلا كلاَتهط
 فاكلاو ماللاب ديعبلاب ةراشإلا تناك اذلو ؛ةرخآلا ىف ديعبلا ىلإ ةراشإلا

 نمل ... 8 :ىلاعت لاق امك «لماكلا ناطلسلا ىأ ءديعبلل هيبنت امهالكو ءاعم

 ره ظ ريمضلاو 4 ابو رْيَخ وه «[رفاغ] 4 65 ٍراّهَقْلا دحاولا هَل َمْوَيْلا كلما
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 7 ١ كا

 ,4 ابقع ريخو «ىقتاو نمآ نمل ةرخآلاو ايندلا ىف اباوث ريخ ىأ «ىلاعت هلل دوعي
 ايندلا ىف هلك اذه نإ لوقن انإو اذه «ميقملا ميعنلا وهو ةرخآلا ىف ةبقاع رين ىأ

5 

 .ةرخآلاو

 فرحنملا لاحو «ميقتسملا لاحل ريوصت وهأ لثملا ربخ ثحب بجي نكلو

 لاح روصم ناك امفيك هنإو «ىخيرات عقاو هل مأ ءريدقت وهو «لك ةبقاعو ءرورغملا

 ةصق روصي لثملا نإ :ىرشخمزلا لوقيو ميقتسملا لاحو «كرشملا لهاجلا رورغملا

 ةملس وبأ وهو نمؤم ءموزخم ىنب نم نيوخأل لثم امه ليقو) :لوقيف ةعقاو
 وهو رفاكو ّهْلِلَي هللا لوسر لبق ةملس مأ جوز ناكو ءدشألا دبع نب هللادبع

 .(دشألا دبع نبا دوسألا

 تعقو ةصق ناك مأ «ةرفاكلا سفنلل اريوصتو اقداص اريدقت لثملا ناكأ ءاوسو

 لالضلا رارتغالا ءاروو «ءاطعلاب رارتغالا اهدوسي ىهو رفاكلا سفنل نيبم وهف

 سانلا طمغو ربكلاو رطبلاو «ةمعنلا قحل بجاولا نايسنو ةرخافملاو «رابكتسالاو

 ةمعنلا ركشو ىلاعت هللا ىلإ هاجتالاو ةعانقلاو اضرلا هتافص نم نمؤملا نأو

 .[ميهاربإ] <« 60 ٌديدَشَل يِباَدع ّنِإ مترفك نتلو مُكُنديِزَأ متركش نأ...

 ثعبلاو ةرخآلاو ايندلا لثم

 : ىلاعت هللا لاق

 7 ل وك سس > #ثس

 ةؤيحلا ل ثم مط برضأو
 ضرالات راب هي طالخاف ِءاَمَّسلأن ل هنأ ذأ ع ايندلا 8 ريغ 7 ايي م 0 : وه >م لص رس رس دع رم مس 070 وس >6 سرس سس

 مس >و ل ل و ع هلال صرع ع جس رس هه
 ٌُ 0 هه ا 2 در 1 م 6

 اهرإ ار رقم ِءىس لك ع هللا ناكو حتيرلا هور ذن اميشه حبص
 ريل سس يل ع سى 0 2 طر اساس 2 وع م وايعصار رف اس م

 تدحلِبَصلا تنقل وام دلاَوَو
 ري موسع 5

.:_ 

 0 6 6-2 عدم د ع ليز 2

 ىرتو لابجلار يسن مويو 2 الم أر يَحَو اباوث كيردنعريخ
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 أوُضرُع 2 ا 0 ردو هزراب صر
 7 ليقوم لَو كَل امك نوم وشد اََص وَ
 َنيِمِرَجْمْلا ىف بنكلاعضوَو عنرل ا َدِعَوَم لع نَلَ

 000 ره

 يعود يضاف

 أوُلِيَعاَمْأوُدَجيوواهْنَصْخَلَاَلِإ هرم الود ةريِعصْ داعيا

 أوج كهَملاَنلف انَلْدِإَو () ادحأ كيري ظيالو ارضا

 َقَسَفَف َنِحْلاَنمناكَسلإِدَلِإَْةدَجَس مد
 8 سرك ة هس نى ول خا

 2هظشه--7 :هتيردو.هنوذجمنفأ

 ويمنع

 ٍضرألا تابت هب طلتخاف ءامّسلا نم هانلزنأ ءامك اًيندلا ةايحلا لَم مهل برضاو

 . < 6 اردتقم ءيش لك ىلع هللا ناكو حايرلا هورذت اميشه حبصأف

 اهفرخز ىف : 4 اَينالا ةاّيحلاط لاح 4 لثم مهل نيب اهانعم  برضاو »

 روذب هب تطلتخاف ىأ 4 ضرألا تاّبن هب طَلتخاَف ءاَمّسلا نم هاَتلزنَأ ءامك ءاهقيربو

 ترمتسا نكلو «ةايحلا اهيف ترجو «هب ةناير تراصو «تابن تراص ىتلا ضرأآلا

 « حايرلا هورذت ىتح تتفتي «ءارسكتم ابطح ىأ «اميشه تحبصأف اليوط سيل ادمأ

 بحلا قلفف ءروذبلا ىف ةايح ءاملا نم اشنأ ذإ . .« اردتقم ءيش لك ىلع هللا ناكو
 مل نكلو .هقوس ىلع هب ىوتساو ىهئاغغ ةدام ناك ذإ ءاملاب طلتخا دق اتابن ناكف

 ىلإ ناكم نم هورذتو هلمحت حايرلا تناكف تتفت مث ءهرسكت ىتح «اليلق الإ ثبلي

 .هيلإ لآ ام ىلإ هتردقب لآ مث «ناكم

 تابنلا لوصأب ءاملا طالتخا نم نوكت ىتلا لاخلاب ايندلا هيبشت وه هيبشتلاو

 ايندلا ةايحلا نيب هباشتلا سيلف «هتتفت عم عيرسلا هرسكت مث. هضعبب هضعب هفافتلاو
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 رسكتلاو ءانفلا ةعرس مث «تابنلاو ءاملا نم ةلاحلا هذهو ايندلا نيب لب «ءاملاو

 .بيرقلا لجاعلا تتفتلاو

 هلوق كلذ نم ءرخأ تايآ ىف كلذ لثمب ايندلا لاح ىلاعت هللا روص دقو

 لكأَي امم ضرألا تابت هب طَلتخاَف ءامّسلا نم هانلزنأ ءامك اينالا ةاّيحْلا لم اَمَّنِإ : ىلاعت
 بع اناا ُةاَيحْلا اَمنأ اوُمَلْعا ا :ىلاعت هلوقو «[سنوي] 469 ... ُماَعْنَألاَو َساَّنل
 م نا راثكلا بجعأ ثيغ ل دالألاو لاوأل يف رئاكتو مك رح اتو عزو ري

 .[ديدحلا] 452 . . اًماطح نوكي مث ارفصم هارتق جيمي

 ركذ دقو «ىقبأو ريخ ةرخآلاو «عيرس ءانفو .ليلق عاتم ايندلا لاح هذه

 :لئاق نم زع لاقف عاتمو ةئيز نم ةايحلا ىف ام زربأ هناحبس

 ريخو اباوَث كبر دنع ريخ تاحلاّصلا َتاَيِقاَيلاو ايلا ايا ني نونبلاو لاَمْلا ل

 . 4 © الم

 «ةيقاب ريغ ةعتم اهنإ ثيح نم ايندلا ةايحلا لثم ىلاعتو هناحبس نيب نأ دعب
 «رخافتو ةنيز نم اهيف ام هناحبس ركذ هيف ءاقب ال ءانفلا وه ريخخ نم اهيف امو

 ىهو «هب نيزتي ام ةنيزلا .4 اينالا احلا ةنيز نوَُبْلاو لاَمْلا :لاقف لواطتلل ةدامو

 لاملا هب فصو اذلو ءعمجي الو ىنئي ال فصو اذإ ردصملاو «هب فصو ردصم

 نكمي امل ةوق لاملا ناكف «ةوقلا امهب ناك هنأل ؛ةنيزلا نوئبلاو لاملا ناكو «نونبلاو

 هئادعأ نم هبرآم ىلع لوصحلا نم هنكمي املو ؛هتاجاح ىلع لوصحلا نم هبحاص

 ىلع نيلجرلا دحأ ةرحخافم تناك اذلو ؛ ةرصنلا ىف ة ةوقلا مهنآل نونبلاو «هتايلوأو

 هللاو «دلولاب نوكي ام رثكأ رفنلاو 4 ارت َزعأو الام كنم رقكأ انأ» :هلوق هبحاص

 الام هَل تْلعجَو 9 اديحو َتَقَلَخ نمو ينرَذ ل ؛هدلوو هلامب ىغط نميف لوقي ىلاعت

 اك الع 02 يزأ ذأ عطب مث 9 ادمن ال تدمر 0 دوش نينو 90 دود

 [رثدملا] < 09 ادوعص هقهرأس 0 62 ادينع انتايآل

 هابتو رخافت عضوم اهنأل ؛ةنيز نينبلاو لاملاب ةوقلا ىلاعت هللا ىمس دقو

 لب «ةنيز نونوكي ال لام ريغ نم نينبلا نأل ؛نينبلا ىلع لاملا مدقو «ةنيزلاك
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 امف «ةعفنملا ةنس ىلع ىرجت ءالقعلا رومأ نإو .اقهرم نوكي دقو ءافيلكت نونوكي

 هنم رفني ىقبي الو ءاعفن لقأ نوكي امو «ءالقعلا هبلطي ىقبأو ةعفنم رثكأ نوكي
 ريغ اهتاريخو ايندلا ةنيز نأ ئلاعت هللا نيب كلذلو ؛هيلع نولبقي الو ءءالقعلا

 :ىلاعت لاقف ءالمأو ةدئاف رثكألا ىه ةرخآلا ىف تاحلاصلا تايقابلا امنإ «ةيقاب

 فوصومل فصؤو تايقابلا 4الَمَأ رْيَخَو اًباوَت كبر دنع ريح تاحلاّصلا َتاَيِقاَبْلاَو »

 ةرماع اهتاذ ىف ةحلاص ىهو ءاعيرس ىنفت الو «ىقبت ىتلا لامعألاو ىأ .ءفوذحم

 نم تناكأ ءاوس ءايناث برلا اهكرابيو سانلا نيبو هنيبو ءالوأ هبرو دبعلا نيب ال

 مأ «توملا دعب هرثأ ىقبي بيط لمع نم ءايندلا ىف قاب رثأ تاذ نوكت نأ اهنأش

 اهتاذ ىف عفنلا ةريثك نوكت ىتلا لامعألا ةلمجلا ىفو «ةرخآلا ىف هريخ ىجري ناك

 نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ» لَك ىبنلا لاق امك ءاهدعب اهرثأ ىقبيو

 امأ ءايندلا ىف اذه ه ؛هل وعدي حلاص دلو وأ هب عفتني ملع وأ «ةيراج ةقدص :ثالث

 :ههجو هللا مرك ىلع لوقي ءايقاب نوكي ةرخآلل دبعلا هثرحي ام لكف ةرخآلا ىف

 دقو «تاحللاصلا تايقابلا ةرخآلا ثرحو «نونبلاو لاملا ايندلا ثرح ناثرح ثرحلا»

 دنع ريَخ تاحلاّصلا تاّيقاَبْلاو نأب هناحبس مكح دقو «ماوقألا ىلاعت هللا نهعمجي

 ريخل لمألا باب حتفتو «ةبقاعو ةدئاعو ةدئاف ريخ ىأ ,4الَمَأ ريح اباوت كب

 فالتخال 24 ريخ ةملك رركو ءاهيف نيدلاخ ةنجو «ميقم ميعنو «ميمع

 هللا ركذ دقو «ةرخآلا ىف ءاجرو لمأ ىناثلاو ءايندلا ىف لجاع لوألاف ءامهعون

 :لئاق نم زع لاقف ةمايقلاو ثعبلا تامدقمو «ةرخآلا ىلاعت

 . 4 69 ادحأ مهنم رداَعن ملف مهانرشحو ةَرراب ضرألا ىرتو لاَبجْلا رّيسن مويو 9

 4 68 ... باحسلا رم رمت يهو ةدماج اهبسحت لابجلا ىرتو ] :ىلاعت لاق امك

 موي ىأ «لابحلا ريسن موي ركذا هريدقت فوذحم لعفب قلعتم * موي لو «[لمنلا]

 # ريسن 9 نأ ىرطاخب رطخ دقو «تاومسلاو ضرألاو ءايندلا ريغتت ذإ ثعبلا

 ريخ تاحلاصلا تايقابلا ىأ ءاهلبق ةيآلا اهيلع تلد ةفوذحم © ريخ » ب قلعتم

 . ضرألا ىرتو «لابحلا ريسن موي ريخو ىلمأ اريخو اياوث كير دنع



 فهكلا ةروس ريسفت ا 0
 نا للا للا

 أ < بح

 ةخماشلا داتوألا هذه نوكتف اهريسكتو ءاهنكامأ نم اهكيرحت لابحلا رييستو

 4 9 بم ءاَبه تناَكف 20 سب َلاَبِجْلا تّسسبو 9 :ىلاعت لاق امك «ةتتفتم ةرسكنم
 4 2 تلطع راشعلا اذإو © ترّيس لابجلا اذإو :ىلاعت لاق امكو «[ةعقاولا]

 ءازراب ضرألا ديعص تقولا اذه ىف ىرت ىأ ,4 ةزراب ضرألا ىرتو «[ريوكتلا]

 زربو «تازلفو راجحأ نم اهنطاب ىف ام زربو راجشألاو داتوألاك لابج هيلع سيل

 بكاركلا اَذِإو 00 ترّطقفنا ِءاَمَّسلا اَذِإ :ىلاعت لاق امك «روبقلا نم اهيف ام
 تَمّدَق ام سفن تّملع (©) ترثعب روبقلا اَذإو ص ترجف راحبلا اذإو © ترفشنا

 . [راطفنالا] 4« (2) ترْخأو

 دقو «كلذ دعب نمو ء«اهيناب ةايحلا هذه بهذيو هّئراب نوكلا ىهني اذكهو

 لاق اذلو ؛ادحأ مهنم رداغي الو رشحلا نوكي ذئدنع ءىش لك قلاخ ءىش لك زربأ

 ةن ال مويلا كلذ ىف مهانرشح ىأ .4ادَحَأ مهنم رداغن ملف مهاترشحو ظ :ىلاعت
 عراضملا ماقم ىف ىضاملا لامعتساو ءرشحلا اذه دكأتل ىضاملاب هناحبس ربعو ءادحأ

 وأ «نيديرم ريغ مهعمج ىلإ ةراشإلل رشح لعفلاب هناحبس ربعو «عوقولا دكأتل
 نوضرعي كلذ دعب مهنأو «نولضملاو نولاضلا نوقالتم اعيمج مهنأو «نيراتخم
 :ىلاعت لاق اذلو ؛مهبر ىلع

 َلَعَجَن نّلأ متِمَعَر لب ةرم لَوَأ مكانقلخ اَمَك اًنومدنج دَقَل امص كبَر ىلع اوضرعو ل»
 142١ ارت مك

 نأ وأ ءنيلوهجسم اونوكي مل هيف اورشح ىذلا رشحملا اذه ىف مهنأ ىأ

 نيفورعم دشاحلا عمجلا اذه عم اوناك مهنإ لب «نيفورعم ريغ مهلعج ماحدزالا

 الأ ءامسلا ىف الو ضرألا ىف ءىش هيلع ىفخي ال ىذلا نيملاعلا بر دنع نيزيمم

 ضرعي امك افص اوضرع مهنإ لب «[كلملا] 4 68 ٌريِبَخْلا فيطُألا وهو َقَلَح نم مَلعي
 ىلاعت هللا مهفص كلذكف ءرماوأ مهيلإ ىقلي مهدئاق مامأ ةصارتم افوفص دونجلا

 لاح نإ وأ هتكئالم ناسلب مهل هللا ركذي «مهملعي هنأب مهل ارقم ةزيمتم افوفص

 َلّوُأ مكانَقَلَح امك ئدارف انومتئج دقلو © :لوقلاب نوبطاخي مهنأك فقوملا
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 لل

 > هوك
 يي

 مهنأو (دق)و «(ماللا) ب مهئيجم ىلاعتو هناحبس دكأ «[ماعنألا] 4 69 ...ةرم

 : ناتراشإ هيف 4 ةَرَم لَوَأ مكانقلخ امك !> :ىلاعت هلوقو نونياعم

 لاوحأ نم لاحو بسن لك نم نيدرجم نوئيجي مهنأ - ىلوألا ةراشإلا

 .ناطلسو نامليهو ليهو ءرفنو لام نم نورخافتي اهب اوناك ىتلا ايندلا

 امك مهداعأ هنأو «ةرطيسملا لماكلا هللا ةردق ىلإ ةراشإ - ةيناشلا ةراشإلاو

 4 ادعوُم مكل لعجُن نْلأ متَمعَر لب :ىلاعت هلوقو «نودوعت مكأدب امك «مهأدب

 عقاولا تابثإو ايندلا ىف هيلع اوناك امع بارضإلا هانعم 4 لب ب انه بارضإلا

 ىه (نأ) «ةتباثلا ةقيقحلاب ال مكمعزب متئنظ ىأ .4 متمَعَر و ءهنوري ىذلا ررقملا
 هللا نأ ىفنب ثعبلا ىفن اومعز مهنأ ىأ «نأشلا ريمض اهمساو «ةليقثلا نم ةففخملا

 هنإو ءرشو ريخ نم اومدق ام ىلع نوبساحيو ءهيف نوثعبي ادعوم مهل لعج ىلاعت
 :ىلاعت لاقو «ةريبك الو ةريغص رداغي مل مهلامعأ باتك مهعم ءىجيس

 اذهل ام انتليو اي نولوقيو هيف امم نيقفشم نيمرجملا ىرتف باتكلا عضوو إف

 كبر ملظي الو ارضاح اوُلمع ام اودجوو اًهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص رداَغي ال باتكلا

 . 4 © ادَحَأ

 الف ؛مهلامعأ اهيلع تبتك ىتلا فحصلا تلجس ىأ ,4باتكلا عضوو»
 ءاهيف نوركاني ال ةيقاب ةمئاد مهيلع ةجح ةدتباث ىه لب ءوحم الو ءاهيف صقن

 امم َنيقفشم َنيمرجمْلا ىرَتف © ٠ «مهيلع ديقيو بتكي ام سنج باتكلا نم دارملاف

 اوكردأ دق نيسنآلا نيمرجملا ىرت باتكلا عضو ببسب ىأ ؛ةيببسلل ءافلاو # هيف

 ؛هيلع تلمتشا امم نيفئاخ نيقفشم اوناكف اهتملعف مهسوفن تقشو ؛«مهماثآ

 هنم رفم ال ذإ كالهلا اودانو هللا بنج ىف اوطرف امل اوهتناو «تارسحلا مهتباصأو

 لوقي امك ءانب لزانلا انكاله اي ىأ ,4انتليو اي نولوقيو » ملألاو ةرسجلا ءادن وهو

 يف تطرف ام ئَلَع ئترسح اي سفن لوقت نأ اهنوداني اوناك دقو ءاترسح اي مدانلا

 ةريغص رداغي ال باتكلا اوأر مهنأل ءادنلا كلذ ناكو ء[رمزلا] 465 ... هللا بنج

 «باتكلا اذهل ام 4 اهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص ِرداَعُي ال باتكلا اذهل ام «ةريبك الو



 فهكلا ةروس ريسفت ا## .:
 للمال

 ا رس

 اولمع ام اودجوو » مهلامعأ وهو .عوضومب ةلماك ةطاحإ طاحأ هنأ ىأ «هاصحأ

 هتياهن ىذلا ريسعلا باسحلل ال اومدقتيل مهتنادإو ,مهماثآب ىداني ائيهم # ارضاح

 .ميلآلا تاذعلاب باقعلا

 دزو ةرزاو رزت الو ءريخ لماع نم صقتي الف © ادحأ كبر ملْظَي الو»

 نإو «ريخف اريخ نإ بسك امب لك ىزاجي لب «لمع نم ءىش ىفخي الو «ىرخأ

 .لمع ام رادقمب ىزاجي لكو ءرشف ارش

 مهئيوغأل كتزعبف لاق :هلوق ىف هللا دابع سيلبإ هب دعوت ام نإو

 اوبنتجيلو ءاوطاتحيل ةوادعلا هذهب نينمؤملا هدابع هللا ركذي [ص] 4 69 َنيِعَمَجَأ
 :ىلاعت لوقيف هتسوسو

 ٍرمأ نع قسفف نجلا نم َناَك سيلبإ الإ اوُدَجَسف مدآل اودجسا ةكئالملل نلف ذِإو

 .# 62 2و الدب نيملاظلل سْنب ودع ْمُكَل ْمُهَو ينود نم ايو ُهَْيردَو هنو دخت هب

 تقولا كلذ ركذا «هريدققت فوذحم لعفب برصنم ىضاملل فرظ 4(ْذإ9
 لبق امو هئادحأب نمزلا اذه ركذو .4مدآل اودَجْسا ةكئالَمْلل » هيف 4اَنلْقا ىذلا
 هللا رمأل عوضخلا ىف دناعو «هبر سيلبإ ىصع فيكو «هتروصل راضحتسا هيف
 لواح امو «هتيرذ هب دده امو هتوادعل راضحتسا هراضحتساو «مدآل ةبسنلاب ىلاعت

 ءراهطألا ةكئالملا نم سيلو نجلا نم ناك دقو «ةرفنلا بجوي كلذ لكو مهءاوغإ

 تلذأ امك ةيصعملا ىلإ ىدؤت اهنإف هتسوسو ىلإ اوعمتسي الأو هبنجت بجي ناكف
 نم ءايلوَأ هعيِرَذو هَنوُذْحَمَحْفَأ »9 :ىلاعت لاق اذلو «ةرجشلا نم لكألل مدآ مهابأ
 نأل ؛ماهفتسالا نع ترخأت دقو ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل ءافلا «4 ينود

 ءارصن ءايلوأ هتيرذو هنأ متملع نأ دعب هنوذختتفأ ريدقتلاو «ةرادصلا هل ماهفتسالا

 رشعم متنأ مكل الدب سئب «ءايلوأب اوسيل ءادعأ مهو «لدبو هللا نود نم نولاوم

 نيملاظلل سئب ف :لاقف «باطخلا ريمض عضوم ىف رهظأو ءمهسفنأ اوملظ نيذلا

 ءمهسفنأ اوملظ اذهب مهنأ ىلإ ةراشإلل «مكل الدب سئب لوقي نأ لدب 4 الدب

 .نيملاظ نيرفاك اوناكو ءاهعضاوم ريغ ىف رومألا اوعضوو



 و ظ فهكلا ةروسريسفت ا

 ا 7 14

 دحأ نكي ملو هللا هقلخ هلك دوجولا

 :ىلاعت هللا لاق

 0 دبش

 عد ومس د د ره كلا لس تحرس سس

 اشعل : ةابو يشأ حلو يلا

 دست لاهل 6
 :رجمْلا رو اهل اًعيَوَم مهيباَنلعحيو مطْأوبحَيسْولَ

 2 تاج لاش 2 ّط قرا

 10-5 5 نال

 ماو ءوعكم هي عهدا ىلإ حاس سم رس
 ةنس مهين للمتوفي مغ

 0 ابك بادي وأ َنيِلَودْلا
 هللا ركنتساو «نيكرشملا نيلاضلا ىف هتيرذو سيلبإ مكحت ديفت ةقباسلا ةيآلا

 مهو ينود نم ءايلوأ هيرو هتوف ط :ىلاعت هلوقب سانلا سوفن ىف مكحتلا كلذ

 . الدب نيملاظلل سن ودع مُكَل

 نم نوذختي مهولعج ىتح مهنولضي نيذلا هتيرذو سيلبإ ىلإ دوعي ريمضلاو

 وأ «ةعافش اهل نوكت وأ «ةوق اهل نوبسحي مهنولعجيو ءاهنودبعي اناثوأ ةراجحلا

 ىلاعت هللا ىفن «ةدابعلا ىف ةكيرش اهولعجي ىتح ءهقلخ ىف هللاب ةكرش اهل نوكت
 قلخو ضرآلاو تاومسلا قلخ ىف ةدهاشم وأ ةرواشم هتيرذو سيلبإل نوكي نأ

 فيكف «نوقولخم ءالؤهف ةدابعلا ىف ناثوألا نوكرشت مكولعجي ىتح سفنألا

 :ىلاعت لاقف «مهل تسيل ىوق ءاطعإ ىف نوكرتشي
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 للكل
 : هواك

 يي

 َنيَلْضُمْلا ذخُتُم تنك اًمَو مهسفنأ َقلَح الو ضرألاو تاوَمّسلا قلخ مهُتدهشأ امال

 . 4 69 ادضع

 تاَوُمّسلا َقلَخ مُهُتدَهْشَأ امإ» ىنعمف ءروضحلا نم مهنيكمت «داهشإلاو
 ىتح ضرألاو تاومسلا قلخ ىف نورواشيو ؛.نودهشي مهتلعج ام ,4 ضرألاو
 ىذلا .قلاخلل ةيهولألا ىف اكيرش نوكيل ناسنإلا ىف ةوق صخش وأ رجحل اوعّدي

 اوس دوبعم الو دويعملا هلحو وهف قلخ ىذلا وه هدحو هللا نإ ءربدو عذبأو أشنأ

 ائيش اونوكي مل ىلاعت هللا مهقلخ امدنعف نوقولخم مهنأ ىأ 4 مهسفنأ َقْلَخ الوإ»
 .هسفن قلخ قولخملا دهشي فيكو اروكذم

 «هتيرذو سيلبإ ءاوغإ نم رذحلا بوجو ىلإ :الوأ ريشي ىماسلا صنلا اذهو

 امنإ «ةيتاذ ةوق مهل سيلف ءاهئاذختساو مكسوفن فعضب الإ مهل ةوق ال مهنأ نايبو
 ام الإ دوجولا ىف ءىش ىف مهل ةدارإ ال هنأ ىلإ :ايناث ريشيو ءمكفعض نم مهتوق
 .ءىش لك قلاخ هدحو هللا نأ ىلإ :اثلاث دكؤيو «ةلاضلا سفنألا هبسكت

 : ىلوألا ناتءارق ءاتلا ىف « ادضع َنيَلْضمْلا ذخّتم تنك امو 9 :ىلاعت هلوقو
 .باطخلل حتفلاب : ةيناثلاو «ملكتملا ءات نوكت مضلاب

 نأ ميلعلا قالخلا انأ ىنأش نم ناك امو جيرختلا نوكي مضلا ةءارق ىلعو

 ذإ ىنعملا ناكو ءانواعم هذختأو هنيعتسأ وأ هب دضتعأ ادضع نيلضملا نم ذختأ

 ىنعملا نوكيو «نيلضملا نم انيعم ذختأ نأ ليحتسملا نمو .ءدحأب قلخلا ىف نيعتسأ

 الو لضم الو لاضب نيعتسي ال هناحبس هللاو ءنودشري الو نولضي مهنأب مهيمر

 دمحم اي تنك امو ىنعملا نوكيو «ةْكَيىبنلل باطخلا نوكي حتفلا ةءارق ىلعو

 لواحت الو «مهترصن ىف عمطت الف ارصنو ادضع نيلضملا نم ذختت نأ كنأش نم

 .ههجو نوديري ىشعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي نيذلا درطتو «مهتاضرمب نيعتست نأ

 ىلع 4 ادضع َنيَلضملا ذْخّتم تنك امو :لاقف رامضإلا عضوم ىف رهظأو

 ءءاوغإلل هتيرذو سيلبإ ذإ «لالضإلا وهو «ىقيقحلا مهفصو نايبل «مضلا ةءارق
2 
 ع

 نيذّلا اوعدا لق :ىلاعت لاق [ص] 4 69 َنيِعمِجَأ مهُنيِوْعَأل .. .  :لاق امك
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 ل
 3 2: اا

 نم اًمهيف مهل امو ضرألا يف الو تاومّسلا يف ةَرَذ لاقثم نوكلمي ال هللا نود نم متمعَز

 نم لإ ةعاقشلا عفت الراوي :اضيأ لاقو ءا[ًبس] 4 09 ريظ نم مهنم هل امو كرش

 نم عم نيلضملا لاحب هناحبس ركذ مث ء[هط] « 69 ًالوَق هَل يضَرَو نمحرلا هَل ذأ

 :لاقف ةمايقلا موي .مهولضأ

 مهنيب انلعجو مهل اوبيجتسي ملف مهوعدف متمعز نيذّلا يئاكرش اودان لوقي مويو

 .4 ©9 ابو
 كلذ مهل «ركذاو» هريدقت فوذحم لعفب ةقلعتم واولاو «ةمايقلا موي وه مويلا

 مهناوه ىلإ ريشت ىلوآلاو «نيتلصفنم اتسيلو «نيتلمجلا لصو ىلع ةلادو «مويلا

 ىلإ ريشت ةيناشلاو «نابإلا اذه ىف مهل دوجو ال هنأو نيوكتلاو قلخلا دنع ءادتبا

 ىلإ دوعي 4 لرقي» ىف ريمضلاو «ءىشب نوعفني ال مهنأو «ءباسحلا موي مهناوه

 هيلإ ىلاعتو هناحبس فاضأو 4 يئاكرش اوداَت ا :لوقلا لوقمو «هلالج لج قحلا
 :ىلاعت لاق اذلو ؛مهب مكهتللو «مهمعز ةرياسملل - كلذ نع ىلاعت  ءاكرشلا

 هنأ ظحاليو «مكلالضو مكمعز ىف ىئاكرش اوناك نيذلا ىأ .4 متمعَر نيذّلا»

 هنإ لوقن نأب امإ لوقلا هجونو «عفنت الو رضت ال راجحأ ىهو لقعي ام ركذ مهركذ

 هتيرذو سيلبإ دارملا نإ لوقن نأ امإو ,لقعي نم قوف ةهلآ اهولعج ذإ «مهب مكهت
 .ةلاضلا ةدابعلا هذه ىف مكوعقوأو مكولضأ نيذلا مهنأل

 ىتلا ةفطاعلا ىه ىلوألا ءافلا 4 مهل اوَبيِحَتسَي مَلَف مهوعدف 8 :ىلاعت هلوقو
 «ضام لعف .4 مهوعدف لعفلاو «كلذك ةيناثلا ءافلاو «ببستلاو بيترتلا ديفت

 لهأل رمألاب ناك باطخلاف «ةكئالمللا نم مهعم فح نم مهل نينواعم مهاعد ىأ
 مهنيب انلعجو ل ٠ «مهل اوبيجتسي مل اذإ مهزجع نيبتيل مهوعد نيذلا مه وأ رانلا

 دحأ نواعي نأ عنمي ءاعنام ازجاح مهولضأ نمو نيلاضلا نيب انلعج ىأ .4 اقوم

 ىف وه ءازجاح انلعج ىأ «كله ىنعمب قبو نم «كالهلا قبوملاو ءرخآلا نيقيرفلا

 .نيقيرفلل كاله هتاذ



 لالا

 ١ ا
 يب

 فهكلا ةروسريسفت ا م

 نيذلا امهدحأل ةاجنم ال هنأو «نيقيرفلا معي ب كالهلا نأ نع ةيانك اذهو

 مهل اونوُكَيَل ةَهلآ هللا نود نم اوُدَحّناَو » :ىلاعت هلوقك اذهو «مهولضأ نمو اولض

 : ىلاعت لاقو «[ميرم] 4 69 ادض مهيلع نونوكيو مهتدابعب نورفكيس الك 50 ازع

 اًلّيزَف مكواَكر شو متنأ مكناكم اوكرشأ َنيذّلل لوقت َمُتاعيمج مهرشحن وير »
 0 . مهنيب

 تس سا م ص

 مهلامعأ اوأر مهناكر اهب هل ةقاط ال مهلأو ءاهلاوهأب رانلا نومرجملا نياع

 نأ لدب هناحبس هنإ ذإ رامضإلا عضوم ىف رهظأو ءاران تناكف مهب تلعتسا دق

 نومرجملا ىَأرو 98 :لئاق نم زع لاق «ديعبب سيل ريمضلا دوعو رانلا اوأرو :لوقي
 نوسحي مهنأو ,مهقاقحتسا ببس هنأو «مارجإلا وهو مهفصو نايبل راتلا

 ءاهوسبالمو اهوطلاخم ىأ 4 اهوعقاوُم مُهنَأ اونظَف 8 ءاومرجأ مهنأل مهقاقحتساب
 «ةيببسلاو بيترتلا ءاف ىه ءافلاو ءاهنع نولصفني ال ىتلا ةسبالملا ةعقاوملاف

 ربع مل نكلو نيقيلا انه نظلاو ءاهوعقاوم مهنأ اودقتعا مارجإلا نم مهلاح ببسب

 الو نونظي اوناك اهتدشو اهلوه اوأر ذإ ميهنأل كلذو ؛نيقيلاو ملعلا نود نظلاب

 هلوق ىنعملا اذه روصيو «ةاجنلا لامتحال ةوك ولو ةلفان مهسفنألا اودجويل نونقيتسي

 بير ال ةيتآ اهنأو اهنع الوحتم اودجي مل ىأ ,4اًفرصُم اهْنع اودجي مّلوط : ىلاعت

 بابسأ مهل مدق هنأ ءاهيلإ اولآ ىتلا مهلاح نيب نأ دعب ىلاعت لاق دقلو

 :ىلاعت لاقف ءاهلوح تاراثلا اوراثأو اهنع اوضرعأف ءاهنابإ ىف ةيادهلا

 عيش رْثكأ ناسنإلا ناكو لم لك نم سائل نآرقلا اذه يف انفرص دقلو

 . 4 و ًالدج

 ىلإ لاح نم ليوحتلا وه فيرصتلاو ءلاح ىلإ لاح نم درلا فرصلا
 ةظعوملاو نايبلا بيلاسأ نم هيلع لمتشا ام وه ميركلا نآرقلا فيرصتو ؛لاح



 فهكلا ةروس ريسفت اا

 و اللتان اماما ممم مااا خم كاتااااالاللالاا ما 1ككالال لا ااااااالالا اللا ااا! اا اا[ئ!::ًللا أ لا! 1غ كلا ااا!!! خم

 اا <

 وأ لوضف ريغ نم بانطإو زاجيإو «ربعلاو صصقلاو ماكحألا نايبو رابتعالاو

 نآرقلا اذه يف انفرص دقلو إ» :ىلاعت هلوق ىنعمف «بيهرتو بيغرتو رجزو «ليوطت
 رودصلا ءافشو ةمحرلاو ةيادهلا لاوحأ نم لاح لك نم ىأ 4 ٍلّمَم لك نم سائلل

 ةفرعملاو نايبلا بورضب هيف هناحبس ىتأف ء«مهيديأ نيب احضاو قحلا لعجي امت

 نيرفاكلا نكلو ؛لوقلا نم ءارم وأ «باترم ةبيرل اعضوم لعجي مل ام ةيادهلاو
 :اولاق ةثلاثو ءرعش هنإ :اولاق ىرخأو ءرحس هنإ :اولاق ةرمف هلوح لوقلا اوراثأ

 هيف ةلطاب لاوقأ مهل تناك اذكهو ءرشب همَّلع :اولاق ةعبارو «نيلوألا ريطاسأ

 ركأ ناسنإلا اكو :ىلاعت لاق اذلو ؛مهلدج هريثيو «مهؤاوهأ هريشت ام رادقمب

 ةيوصنم ىهو «الدج ىراميو لداجي نأ هنأش نم ءىش رثكأ ىأ 4 ًالدَج عيش

 نأ ىأ ,4 ارق رَعَأو ًالاَم كنم رَثْكأ انَأ د :ىلاعت هلوق ىف ىه امك زييمتلا ىلع

 لب «مهريغو ةكئالملا نم الدج رثكأ وهف ءادج لوقلاو ةنسلألا ىوذ رثكأ ناسنإلا

 .نولداجي ال ةكتالملا نإ

 قئاقحلا رثعبتت نأو «نيلداجتملا نيب قث قئاقحلا عيضي نأ هنأش نم لدجلا نإو

 نوينابرلا ءاملعلا ناك كلذلو ؛ركف ميقتسي الو «لوق طبضي الف «هاوفألا ىلع

 ىه لدجلا تاراثم نأل ؛كلام مامإلا كلذب فرع نم دشأو «لدجلا نع نوهني

 الو «نيلسرملا تالاسر لوح لدجلا نوريثي امئاد سانلا نإو «ناطيشلا تاراثم

 :ىلاعت لاق اذلو ؛باذعلا وأ كالهلا مهيتأي نأ الإ مهلدج عطقي

 هس مهينأت نأ الإ مهب اورفغتسنيو دا مهَءاج ْذإ اوي نأ سانا عم امو

 . 4 62 البق باَذدعلا مهيتأي وأ نيلوألا

 «نيرفاكلا عئابطل نايب اذه نأ ىلإ ليمأو «ةكم لهأ مهنإ ليق انه 4 سانلا

 « قئاقتللا ىف ةاءارملاو لدجلاب اورغأ دقف ةكم ىف نوكرشملا مهيلع قبطني نم صخأو

 نأ سائلا عنم امو 9 «مهفاصوأ ىف ميركلا نآرقلا ركذ امك ءنومصخ موق مهو

 مهءاج ذإو هبابسأ ترفاوت دقو «ناميإلا مهعنم ام ىأ 4 ىدهلا مهءاج ْذِإ اونمؤي

 مهعنم ام ءادشرم ايداه هلّرن ميكحلا باتكلابو «مهيلإ هللا هلسرأ لوسرلاب ىدهلا



 د بر لك

 هذه جالع نإف .هلوح لدجلاو قحلا نع مهراروزاو « مهسوفن نايغط الإ ناميإلا

 لاصتتسالا ىهو نيلوأآلاب تلزن ىتلا ةقي ةقيرطلا ىأ «نيلوألا ةنس مهيتأت نأ لاخلا

 مهراطمإب وأ «قرغب وأ «ةيتاع رصرص حير وأ ءاهلفاس ضرألا ىلاع لعجب

 . ليجس نم ةراجحب

 الإ مُهّبر اورفغتسيو ئدهلا مهءاج ذِإ اونمؤي نأ ساّنلا عنم اموإ» . : ىلاعت هلوقف

 راظتنا ىأ ةرهاظ انايع ىأ 4 © ًالُبُق ْباَدَعْلامُهِينأَيْوَأ نيكولا ُهَنس مُهِسأَت نأ

 ناميإلا نم مهعنم ىذلا وه ةنياعم ةمايقلا موي باذع راظتنا وأ لاصئتسالاب كالهلا

 مهلاح ىلاعتو هناحبس هبشف ةيادهلا نورظتني الو باذعلا نورظتني مهنأك مهئاولغو

 ناودعلاو ملظلاو نايغطلا ىف مهناعمإل ريوصت اذهو «باذعلا راظتنا درجم ةيادهلا

 .ركفلاو لقعلا دودح ةزواجمو

 ماوقألا عم لسرلا
 :ىلاعت هللا لاق

 و حرص
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  يىت

 اني اليوم هنود نمودج نأ ٌدِعوَمم هَل لب َباَذَعْلا

 مهكِلْهَِلاََمواوماَظاَمَلْعُهَتكَلْمَأ ىىَرفْلاَك ليَ
 © اَدِهَوَم

 اورفك نيذلا ةلواحم نأو ء«رذنإلاو ريشبتلل لسرلا لاسرإ نأ ىلاعت هللا نيبي

 امو ء.مهرشبي ريشبلاو «مهرذني ريذنلا ىلإ اوعمتسي نأ نم رارف وه قحلا لاطبإ
 ش : كلذ ىف ىلاعت لاق دقلو «لالضلاو رفكلا ىف مهناعمإ نم الإ كلذ

 لطالب اوُرَفَك نيدلا َلاَجُيو نمو َنيرَشْبم الإنس لسن امو
 . 4 65 اوزه اورذنأ امو يتايآ اوُدَحَتاو َقَحْلا هب اوضح

 ديفي اذهو «تابثإو ىفن مالكلا ىف نوكيف ءءانثتسا «الإ)و «ةيفان «ام»

 «ةنجلا لوخدو «هللا دنع ىفلزلاب نينمؤملا ريشبتل الإ لسرلا لاسرإ سيل ىأ ءرصقلا

 مهفتو «رابتعالا بجوي ناك كلذ نإو «هتنج نعو هللا نع دعبلاب نيرفاكلا راذنإو

 نأ لدب مهنكلو «مهبيذهتو مهتحلصمو مهريخ هنأل هب ناميإلاو «لسرلا هب ءاج ام

 مهف قحلا در ىف مهريكفت نولمعي اوذخأ ءرومألا هقفو ربدتلل مهلوقع اوحتفي

 ىف هريكفت نوكيو ؛همهفتي الف ءاملع ءىش ىلع ضرفي نمك «هللا عرش نع ىأنمب
 .4 لطاَبْلاب اوَرَمَك َنيذّلا لداجيو :لاق اذلو ؛هنع جورخلا ىلع لياحتلاو ءهدر

 لطابلاب مهلدج ىف نيسبلتم ىأ .4 لطابلاب ا :لاق اذلو ؛ةارامم لادج نولداجي

 لوح لدجللا اذهب ابارت نوريثي مهنألو «هنع نوعفادي مهنأل «لطابلاب مهسبلتو

 هب ب اوضحديل )» :لاق اذلو ؛قحلا ضاحدإ هتياغو «هترئاد ىف نوركفي مهنألو «قحلا

 تضحدو «تقلز ىأ ؛هلجر تضحد :لاقي قلزلا ضحدلا لصأو , 4 قحلا

 تراث دقو قحلا هيبشتب زاجم مالكلا ىف ناكف «تلاز ىأ ءامسلا دبك نع سمشلا

 مهنكلو «مهثعابو مهتياغ كلذ نإو طقسيف همدق قلزت نمب ,مهلدجب تاراثملا هلوح

 . ثعابلا نايبو ليلعتلا مال انه ماللاو «هيلإ نولصي ال ىغتبم وهو «هنولاني ال



 د رسل

 ارمأ هيلإ اوفاضأ لطاب وهو «مهلدج ىلع مهثعب ىذلا ثعابلا اذه نإو

 اورذنأ امو يتايآ اوَذَحّناَو » هيف ىلاعت لاقو ءداسفلا ىف اناعمإو ءالالض مهداز

 مهنأو ءةلاسرلا ىلع ةلالدلل لسرلا اهب اهب ءاج ىتلا تازجعملا ىه تايآلا 4 اوزه

 أزهتسا نوعرفف «نوئزهتسي اوذخأ ءمهسفنأ دنع نم ال ىلاعت هلا نع نوملكتي

 اوأزهتسا طولو حون موقو دومثو داعو ءاهل نعذي ملو تايآ عست ىهو تازجعملاب

 راسم مترس برعلا رشعم متنأو «نورعشي ال ثيح نم مهتمهد ىتح تايآلاب
 دعب متيغصأ امو متزجعف هلثمب اوتأت نأ مكادحت دقو ءنآرقلاب متأزهتساف ءالؤه

 هب اورذنأ امب اوأزهتسا «تايآلا عم اوأزهتساو ءانايغط متدز لب «قحلل مكزجع

 لهج ابأ نأ ىوري هنأ ىتح اومكهت نأبو «هيلإ اوتفتلي مل نأب هب مهؤازهتسا ناكو
 هباحصألو رانلاب مكيتأي هنإ مكل لوقي ادمحم نإ :رانلا ىلع امكهتم لوقي ناك

 مسالاب نولداجي نيذلا ركذ هنأ ةينايب ةظحالم انهو «ندرألا تانجك تانجب

 «كاردإلا عماسم دسف مهبولنق ىلإ قيس رفكلا نأ نايبل 4 اورفك َنيذّلا لوصولم ا

 دعب ىلاعت لاق اذلو ؛نوملاظ ءالؤه نإو ءرفكلا وه مهلدج ىف ببسلا نأ نايبلو

 : كلذ

 انلَعَج نإ هادي َتَمّدَق ام يسّنَو اهنع ضرعأَف هّبر تايآب رْكذ نّمم مَلْظَأ مو

 اذ اوُدَْهَي نلق ىدُملا ىَلِإ مهدت نإو ارق مهناذآ يفو ُهوُهَقَفَي نأ ةَنكأ َمهبوُُق ىلع

 . 4 ©9 ادبأ

 نم رمألل فرعتو ةيور ريغ نم راكنإلاب نوئدتبي نيرفاكلل قيقد ريوصت اذه
 «هرون ادب دقو قحلا نع اوضرعأ وأ ءاودحج مهيلإ عراس اذإف .ههوجو لك
 لاق اذلو ؛مهبولق هقفت الو مهناذآ عمست الف كاردإلا ذفانم لك مهيلع تدسو'

 راكنإل انه ماهفتسالا 4 اًهْنَع ضَرَعَأَف هّبر تايآب َرَكْذ مم مّلْظَأ نمو :ىلاعت
 نمم ملظأ دحأ ال ىأ «مهب ديدنتلاو نيملاظلل خيبوتلا عم دكؤملا ىفنلل ىأ «عوقولا

 لك قلخ ىذلا هدحو هنأو قلخلا ىلع اهتلالدو «نوكلا ىف ىلاعت هللا تايآب َركذ

 ثيرتي ملف ءريكذتلا اذه ركذ ءهاوس دوبعم الو دوبعملا وه هدحو هنأو ءىش



 فهكلا ةروس ريسفت اا

 لل
 أ رحل

 هنأ ىأ «بيقعتلاو بيترتلل ءافلاو ءاهنع ىلوتلاو «ءضارعإلاب عراس لب «لمأتيو

 تمدق ام يسنو» هب ركذ اميف لمأت ريغ نم عيرسلا ضارعإلا ريكذتلا ىلع بتر
 «نازيملاو ليكلا ىف فيفطتو «لطابلاب سانلا لام لكأو ملظو رفك نم .4 هادي
 رش نم همدق ام ىسن «هناطلس لامكو ىلاعت هللا تايآب ريكذتلا ماقم ىف اذه ىسن

 ربعو «مدق ام هب داري «هادي تمدق امب ريبعتلاو «عالقإلاو رافغتسالل اباب حتفي ملو

 ديزم هل ءزجلا كلذ نآل - لسرملا زاجملا نم كلذو - لكلا نع ءزجلا ىهو ديلاب

 .هب نوكي رشلا رثكأ هنأل ءازجألا نيب نم صاصتخا

 اَنإ 8 :لاقف «ةيادهلل نيلباق ريغ نوحبصي مهنأو مهلاح هناحبس نيب دقو

 «ةعناملا بجحلاو ةفلغألا ةنكألا 4 ارقو مهناذآ يفو ُهوُهَقَفي نأ ةنكأ مهبوُلُق ىلع انَلَعَج

 قحلا رون لصي نأ عنمت زجاوح انلعج لامجإلا ىف ىنعملاو «نذألا ىف لقثلا رقولاو

 ذوفنلاو رمآلا كاردإ هقفلاو ءهل ناعذإلاو ءاهكاردإ ىلإ ذفنيو ههقفتل بولقلا ىلإ

 «ةفوذحم مالب رورجملا ماقم ىف 4هوهقفي نأ :هلوقو «هيلإ وعدي امو هتاياغ ىلإ

 نأ نم ةعناملا بجحلا انلعج ىأ ءاهدعب امو نأ ىف رجلا فرح فذحي ام ريثكو

 نع ضارعإلا ىف مهلاح تهبش «ةيليشمتلا ةراعتسالاب هيبشت هيف مالكلاو
 عضو نم لاحو ءاهيلإ لصي نأ رونلا عنمت بجح هبلق ىلع عضو نم لاحب قحلا
 ةلمجو «ميركلا نآرقلا ىف لاثمألا ىرجم كلذ ىرجو «هعمسي الف لقث هنذأ ىلع

 .اهل ليلعتلا ماقم ىف اهنأل اهلبق ةلمجلا نع ةلصفنم 4 اَنلعِ اَنِإل
 ئدهلا ىَلِإ مهعدت نو  :ىلاعت لاق اذلو ؛نودتهي ال مهنأ كلذل ةجيتنلا نإو

 نأ نم لاحلا هذه ىلع اوناك اذإ ىأ ِهِدلِلك ىبنلل باطخلا ,4ادبأ اَذإ اودَعْهَي نلف

 اودي نلف ظ ىدهلا ىلإ مهعدت نإف «مهبولقو مهعامسأ ىلع تدس دق قحلا ذفانم

 لكك ىبنلل اسيئيت اذه سسيلو ايندلا ىف اوماد ام وأ هذه ىلع اوماد ام ىأ 4 ادبأ اذإ

 نوعدي نيذلا درطب مهناميإ وجري ال ىكل هل نايب هنكلو «مهوعدي الف مهناميإ نم



 2 ففهكلا ةروس ريسفت ا 9
1 1 1 1 1 1 1 ”2 

 1 و بحل

 كرت ىعدتسي ال موق ناميإ نم سأيلاو ؛ههجو نوديري ىشعلاو ةادغلاب مهبر
 .اونمآ نمي كاسمتسالاو ,مهريغ ةوعد بجوي لب ةوعدلا

 :لكئاق نم زع لاقف ءايندلا هذه ىف ريثك رشلا نأ هناحبس نيب دقو

 مُهَل لب باَدَعْلا مهل لجل اوُبَسَك اَمب مُهدحاَوُي ول ةمَحَرلا وذ روشقلا كبروا

 .4 66 ًالئوم هنود نم اودي نَل دعم

 مويقلا «هدابع ىلع مئاقلا ىبرملا قلاخلا هنأ ىلإ ةراشولل كبرب ربع 4 كبرو »
 لكب ذحأي الو ريثك نع وفعي هدابعل ةرفغملا هنأش نم ىذلا روُفَعْلا 8 مهرومأ ىلع

 ريهطتلاف «ةيلحتلا ىلع ةمدقم ةيلختلا نأل ؛ةمحرلا ىلع ةرفغملا تمدقو «اولعف ام

 ىنعملاف «بحاص ىنعمب (وذ)و 4 ةمحرلا وذ# : ىلاعت هلوقو « ليمجتلا ىلع مدقم

 «هنم الإ ةمحر الف ءاهب صتختو ةيلعلا هتاذ مزالت ةمحرلا نأ ىأ «ةمحرلا بحاص

 دعي ال هللا ريغ دنع امو «ةمحرلا كلمي ىذلا وه هدحو هللاف هدنع ةمحر ال هريغو

 دنع نم الإ نوكت ال قحلا ةمحرلاو ءايبسن ارمأ نوكي امنإ «هدنع امل ةبسنلاب ةمحر

 .هنم ىه ةمحر لكف «ءامحرلا قلاخو دوجولا قلاخ وهف «هللا

 «حوصنلا ةبوتلا نوكت ىتح لهمي هنأ هتمحر نمو «هترفغم هتمحر نم نإو

 مب مهذخاؤي ول : هناحبس لاق اذلو ؛هدنع برقأ هترفغمو هيلإ بحأ دبعلا ةبوتو

 اذ اروفغ ىلاعت هللا نوكل ةجيتنلاك ةيماسلا ةلمحلا هذه 4 باذعْلا مهل لجعل اوبسك

 لب اوعقو نأ تقو ريطتسم رش نم اوبسك امب مهذخاؤي مل كلذل هنإ ذإ ؟ ةمحر

 امب» : ىلاعت وق ىف ىضام ىلاعتو هناحبس ربعو .فطعلاب اهب ةلصتم ريغ
 ليجعتو 4 باّذعْلا مهل لجعل » «باقعلا دشأل ىفكي ريثك هنأ ىلإ ةراشاإلل 4 اوبسَك
 رشلا نم اوبكترا ةكم لهأ نأ ىلإ ريشي اذهو «ىويندلا باذعلا وه باذعلا

 ام ِكَلكك دمحم هب ءاج امبو هللا تايآب ءازهتسالاو نيدلا ىف ةنتفلاو ءاذيإلاو ءرفكلاب

 نوكي نأ دارأ هناحبس هللا نكلو «لزن ام مهب لزني نأو «باذعلا دشأ هب نوقحتسي



 ا <

 نأ دعوُم مهل لبإ» :ىلاعت لاق اذلو ؛ةصاخ اورفك نيذلا بيصي الو ءمعي اباقع
 ام درل ةقب ةقباسلا ةيطرشلا جئاتن نع وه 4 لب » ىف بارضإلا 4 الئوم هنود نم اودجُي

 ءمهنم ليدي نأو داهجلاب ىويندلا باقعلا مهب لزني نأ وهو دعم مهل ءاهدع

 صيحم الو ءرخأتي الو «مدقتي ال دعوم هل امهالكو ءىورخألا باقعلا هدعب مث

 صالخ ال هتاقيم ىف مهب لزان وهف ًأجلم ىأ ,4الئوُم هنود نم اودجي نأ 8 هنع
 :لاقف اهيلإ ىلاعت هللا مههبن اذلو ؛اهب نوربتعي «ربعلا مهمامأو ءهنم مهل

 . 4 69 ادعوُم مهكلهمل اَنلعَجو اومَلَظ امل مهاتكلهأ ئرقلا كلتو

 انإ «نكامألا تسيل ىرقلاب دارملاو «ةريبكلا لودلا وأ ةريبكلا ندملا ىرقلا

 دنع ىأ .اوُمَلَظ امَلا» ل ءالقعلا ريمضل 4 مهانْكَلهَأ ا :لاق اذلو ؛اهلهأ
 «مهلالضو مهيغ نع اوعجري نأ نم مهانكم ىأ ءادعوم مهكلهمل انلعجو «مهملظ

 عم لسرلا رابخأ انيديأ نيبو «ىميم ردصم كلهّمو 4 ادعوُم مهكلهمل اَنْلَعِجَو

 .طولو «ميهاربإو ءبيعشو «حلاصو دوه موق ىلإ حون موق نم مهمثأ

 و فهكلا ةروس ريسفت 0#

 حلاصلا دبعلاو الكي ىسوم

 :ىلاعت هللا لاق

 0-00 جاه مسد وب

 وح بأ آل ُهمَسفل سوم كد و
 امل 0000م 2

 اَمَلَم 2 ابشح ضم أو َرَحَبلََمَجَم َملْب
 جس انهو يادي 2270

 انرَصَس نما دع انءآَدع اياه لاا اًرواَجاَمْلَ



 اطال ١

 يب

 هج و

 ابعرخسلا ف
 09 اَصَصَق

 ىف ىلاعت هللا ةردق ىلع لدت صصق ثالث فهكلا ةروس ىف ىلاعت هللا صق

 ال ام عدبي هللا نأ ىلع الاد نوكي امو ءاقراخ نوكي ام ىوقلا نم ناسنإلا عدوي نأ

 ىف هل ىلاعت هللا اهنس ىتلا ىناسنإلا دوجولا ةنس ىضتقمبو مهفارعأ ىف سانلا هفرعي

 . ضرألا هذه

 ثالثو نينس عستل اومان نيذلا باتكلا لهأ ةصق - ثالثلا صصقلا ىلوأ

 طساب مهبلكو لامشلا تاذو نيميلا تاذ مهبلقيو .دوقر مهو اظاقيأ مهارتو «ةئام

 نم انكردأ ام انركذو «مهب ةصاخلا تايآلا لبق نم انولت دقو «ديصولاب هيعارذ

 . اهيناعم

 ملعلا ضعب هاتآو «ةمحر هندل نم هللا هاتآ حلاص دبع ةصق - ةيناثلا ةصقلاو

 «لسرلا نم مزعلا ىلوأ نم ايبن بحاصو ىلاعتو هناحبس هللا هردقي اميف بابسألاب

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهصصق ئراقلا ىدي نيب ولتنو ِهَكيِع ىسوم وهو

 ملع هتؤي مل ناك اذإو ةمكحو املع هللا هاتآ لجر ةصق - ةثلاثلا ةصقلاو

 .ةروسلا تمتخ هبو ضرألا ىف امو ءايشألا ملع ىلاعت هللا هاتآ دقف بيغلا

 اراك نام امك كل 3
 لد

 ءاقب ىفو ءءايحإلا ىف ىلاعت هللا ةردق نع :ئبنت ىلوألا ةصقلا تناك اذإو

 ال انك نإو ءابيس ءىش لكل نأ نع ئبنت ةيناثلا ةصقلاو .«ةكرحلا ءافتخا عم ةايحلا

 ضرألا نوكت نأ نكمي فيك ةصقلا ىفف «هضعب ملع حلاصلا هدبع هللا ىتآف هملعن

 ةمدقملا هذه ذعب «بئاجعلاب ىتأيف هرايتحاو هلقعب هيتأي ناسنإلل املع اهيف امو

 . حلاصلا دبعلا تايآ لوانتن ةريصقلا

 رمحألا رحبلا فيس هنأ ودبي «رحبلا فيس ىلع هاتف عم ريسي ىسوم ناك 3

 «نيرحبلا عمجم حم غلب ىتح ناريسي هاتفو هنأ حلاصلا دبعلا دجو «قرشلا ةهج نم

 :حلاصلا دبعلاب ءاقللا لبق ىلوألا ةيآلا كيلإو



 و فهبكلا ةروس ريسفت ا
 اللا للام

 2 رو يع
 . 4 09 ابقَح يضُمأ وأ نْيَرحَبلا عَمجَم علب ىَتح حرب ال هال ئَسوُم لاَقْذِإو ف

 ملع ركذي مل هنأل «نآرقلا ىف روكذملا نارمع نب ىسوم وه خدي ىسوم

 ىوعد ىهف «هريغ ىسوم هنإ لوقي نمو «ميركلا لوسرلا اذه ىوس ىسوم همسا

 لوح اهل لصأ ال ءايشأ قلخب نآرقلا ىف ككشي نمم الإ اهل ردصم الو ليلد الب
 ريسلا كرتأ ال ىأ 24 حربأ ال» هلوقو ءاهنم دارملا نع هيناعمل اداعيإ «هتارابع

 غلبي نأ هل لوألا دصقملا نأ ديفي اذهو .4 ابقح يضُمَأ وأ نيرحبلا عمجم غلب ىتح»

 «ريسي نأ ىلاعت هللا ءاش ام ىأ ءاليوط انمز ىأ ءابّقح ريسي وأ نيرحبلا عمجم

 داتريل وأ «هلحترم ىف سانلاو ىضارألا فرعتل هيك ىسوم نم ناك كلذ نأ رهظيو

 دعب هيلإ مهلقنيلو ءالوأ هتنوئم مهيفكيل دايترالل مهقبس دقو ءاماقم ليئارسإ ىنبل
 لاق اذلو «نيرحبلا عمجم غولب وهو هدصقم ىلإ لصو دقو «هفرعتو هيلإ ءادتهالا

 : ىلاعت

 . 4 9 ابر ٍرحْبلا يف لبس َدَخُناَفامهتوح ايس امهنيب عَمَجَم اب مَ
 لضفأ انيبن ىلعو هيلع -ىسوم ىلاعت هللا ىبن هغلب ىذلا نيرحبلا عمجمو

 ءرصم ضرأ نم ىسوم هيلإ جرخ ىذلا ناكملا ىف نوكي - ميلستلا متأو ةالصلا

 انهو ءهيف ريسي ىذلا راسملا تناك ضرألا هذهف «ندرألاو ءانيس ىلإ جرحخ دقو

 طيحملاب ىسرافلا جيلخلا هيف ىقتلي عمجم انه ناكف «نامزلا كلذ ىف اناك ناعمجم

 وهو «ندرألا رحبب مزلقلا رحب وأ رمحألا رحبلا هيف ىقتلي عمجم انهو ىدنهلا

 ىلإ لوصولا هفده ناك ٍهاَكِيَع ىسوم نأ انمهي امنإ ءامهيأ انمهي الو ةبقعلا جيلخ

 ىف امهنم دحاو لك ىلإ راس دق نوكي دقو «ةقطنملا هذه ىف امهيأ نيرحبلا عمجم

 دق اهداتري ىتلا ةثحابلا ةفرعتملا ةلحرلا هذه ىف امهنأ رهظيو «هريس تابون نم ةبون
 .عوجلل اًدس امهتلحر ىف هاتفو وه هنايوشي ءاتوح هعم ذخأف ءاهتدع ةلحرلل دعأ

 رمأب امهلاغتشالو هل انايسن توحلا اكرت امهنأ امهل نيبت نيرحبلا عمجم اغلب املو

 ايسن امهنيب عمجم اغلب اَملَف 8 :ىلاعت لاق اذلو ؛ةدبعملا اهقئارط فرعتو «ةلحرلا

 اثحب امهنأل ؛كلذ ىف نايسنلا نيبت نكلو غولبلا تقو نكي مل نايسنلاو 4 امهتوح



 هقيرط ذختا هايسن امل اذلو ؛ايح ناك لب ءاتيم توحلا نكي ملو .هادجي ملف «هنع

 ِرحَبْلا يف هليبس َذَحَناَفظ رحبلا ىلإ لصو ىتح بلقتي ذخأ هنأ ىأ ءابرس رحبلا يف

 دنع فقي مل هنأ رهظيو «كلس ىنعمب برس نم وهو «كلسملا برسلاو ,4 ابرَس

 .هزاتجا لب «نيرحبلا عمجم

 :ىلاعت لاق اذلو

 . 4 9 اًبصَن اذه اترفس نم انيق دَقَل اًنءاَدَع انآ هافل لاَق ازواج اّمَلَف ط

 الصو ىتح «ارب اراس نيرحبلا عمجم ازواج ىتح امهريس ىف ارمتسا امهنأك

 .اداترم افرعتم اسراد ىناثلا ربلا ىلإ الصو ىتح براق ىف هروبعب هازاتجا مث «هيلإ

 وه بصنلاو ؛«عوجلاب ناسحي امهلعج بصنلاو «بصنلاب سحأ ذئدنع

 هنأل ؛ ؛بعتلا امهب لزن لقي ملو امها ءاقللا فاضأو «لوذبملا دهجلا نم

 .امهبلطلو امهل راتخم بصن

 «ىتفب مداخلا وأ عباتلا نع ىنارقلا ريبعتلاو «عباتلا وأ مداخلا وه انه ىتفلاو

 . «ىتاتفو ىاتف لق لب «ىتمأو ىدبع لقت ال» : لع ىبنلا لاق دقلو

 ملعي نأ لبق توحلا بايغ ملع دق هنأ رهظيو «هاتفل ىسوم كلذ لاق

 رحبلا ىف هليبس ذختي وهو هلاح رشاب هلعلو «هبايغب ربخأ ىذلا وه اذلو «ىسوم
 :لاقف «.ةرخص راوجب ناكم وهو «هبايغ ناكم دعب نم ملعي ناك كلذلو ءابرس

 نأ ناطيشلا الإ هيناسنأ امو توحلا تيس يّنإَف ةرخّصلا ىَإ انيوأ ذإ تيأرأ لاقل

 ش . 4 69 اًبَجَع ٍرحَْبلا يف ليس َذَحّناَو هركذأ

 نم اهدنع دقر «ةرخص ىلإ ىسوم ىوأ ذإ ؛هكرتو هبايغ ملعي ناك هنأ نيبت

 ,4 ابجع رحْبْلا يف هليبس َذَحّناو  توحلا كرتف ءاضيأ ىتفلا بعتلا قهرأ امك بعتلا

 هقيرط ذختيس هنأ بسحي ناك امو ,لوهذلاو كرتلا ىنعمب انه نايسنلاف هكرت هنأ ىأ

 هقيرط ذختاف ءردصمل فصو قلطم لوعفم ابجعف 4 ابَجَعظ قيرطب رحبلا ىلإ
 لتكم ىف ناك ذإ «ءكلذ لعفيس هنأ بسحي ناك امو ءابجع اذاختا رحبلا ىلإ

 .رحبلا ىلإ هقيرط ذخأو هنم جرخف



 فهكل ١ ةروس ريسفت ااه

 اللا طال طططا طل طل خطخخخ مالا اال لاللااا الا ةلالااال امانة لالالالا كتالاااااااااااالااااا ااا !1كلللا كالا مااا اااااااثاتلللا 1
 ا بر 1

 الإ هيناسنأ امو توحلا تيسن» :لاقف «الماك اراذتعا ىتفلا رذتعا دقو

 طايتحالا كرت هنأل ؛توحلا باهذ أطخ لمحتي هنأب فرتعاف 4 هركذأ نأ ناطيّشلا

 .اظقي نوكي نأ بجي ناكو

 دنع هاقليس حلاصلا دبعلا نأ هبر نم ملع دق ناك هيي ىسوم نأ رهظيو

 اهنأ اهدنع دوقرلا ببسب هبنتي ملو اهدنع دقرو رام وهو اهكرت هنكلو «ةرخصلا

 ةرخصلا دنع كرت توحلا نأ ىلإ هبنت نأ دعب ءاهيلإ هدر ىلاعت هللا نكلو «ىقتلملا

 :لاق كلذلو ؛ةدوعلا نم دب ال ناكف

 . 4 9 اصصق امهراثآ ىلع اَدَتراَف عب انك ام كلذ لاقط

 اهيلإ عوجرلاو ةرخصلا ىلإ ةدوعلا ىلإ # كلذ # :ىلاعت هلوق ىف ةراشإلا

 عضوم ةرخصلا نأل ؛هب ارم ىذلا قيرطلل نيفتقم امهرثأ ناعبتي ىأ ,.«اصصق و

 . حلاصلا دبعلاب ءاقللا

 ءافللا

 :ىلاعت هللا لاق

 2 حربا ع ال وع م ل رح  آ آ

 كعب له ئموم هل لاَ ايزل َمْلِع تدل نم هَئَمَلَعو ائِدنِع
 َميِطَعَس نل كَنَلاَف ايزل اًدشَر َتَمَلْعاَمِم نمت نأ لع

 لدن كلى ع دلواَرإَهَمأَآَص دادس
 و

 0 . 21 - < م , .٠ .- « 0 ىلا هم هم. ٠|. 14 ريد مم يل مام يب اي تس اا يمل

 62200 2 رطل ل 2

 َلاقاهَفرَح ةَبيِفَسلَافاَبِكرادَفَحاَفلَطنَم اي رم لس رس هوس بَ



 فهكلا ةروس ريسفت ا

 اللام للامام االلللللا م09

 ْ زل برج

 8 ل ال ا لا
 ١ اعيش نع نا أقرغنل

 0 ريرج فر
-- 0 
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 ٌلِاَوث ال َلاَق 29/9 اراصى مميت
 0 هه هما ع ف 5

 .هلئقف اعلمي 7001 07 ارسغىرْمأْنِم ىنقِس

 اكيد تدق يصبو اَسفَت تقل

 ىسوم ءاقل دنع ىراخبلا ىف ءاجو «مالسلا امهيلع رضخلاب ىسوم ىقتلا

 هبوثب ىجسم رحبلا دبك ىلع ءارضخ ةسفنط ىلع رضخلا ادجو .رضخ اب هبحصو
 نع فشكف ىسوم هيلع مَّلَسَف .هسأر تحت هفرطو هيلجر تحت هفرط لعج دق
 ىسوم :لاق .ىسوم انأ :لاقف ؟تنأ نم !!مالس نم كضرأب له :لاقو ءههجو

 تمّلع امب ىنملعتل تئج لاق «؟كنأش امف :لاق «معن :لاق ؟ليئارسإ ىنب
 .©0دشر

 انضرأب ىنأو» مالسلا در دنع لاق هنأ «سئارعلا باتك ىف ىبلعثلا لاقو

 ىنب ىبن اي مالسلا كيلعو :لاق مث ءامئاق ىوتساو هسأر عفر مث «مالسلا

 « ؟ليئارسإ ىنب نم ىنأ كربخأ نمو «؟ىب كاردأ امو :ْخغلَِلَت ىسوم لاقف «ليئارسإ

 ليئارسإ ىنب ىف كل ناك دقل ىسوم اي :لاق مث «ىلع كلدو ىب كاردأ ىذلا :لاق

 .كملع نم ملعتأو كعبّتأل كيلإ ىنلسرأ ىبر نإ :ىسوم لاق «لغش
 هلمع بابسأ ضعب هللا هانآ ىذلا ردقلا ملعو ةوبنلا ملع نيب ءءاقللا وه اذه

 هيف َدْيَرَت ال هنأل ىورملا ىلع ءاقللا ربخ ىف اندمتعا دقو «ميكحلا وهو هناحبس

 . هيلع هبنو «هيلإ راشأ ىنآرقلا صنلا عم قالتم هنألو

 ىتلا فطعلا ءاف ىه 4 اًنداّبع نم ادْبع ادَجَوَف» :ىلاعت هلوق ىف ءافلا

 ءاندابع نم ادبع ادجو ةرخصلا ىلإ لوصولا بقع هنأ ىأ «بيترتلاو بيقعتلل
 نم هقح مالغلا ءاطعإو ةبحصلا ةيوستل همالغو ىسوم عم ءاقللا هناحبس لعجو

 )١( ؛(امهنيب عمجم اغلب املف) :هلوق - نآرقلا ريسفت :ىراخبلا اهاور ةلماك ةصقلا )47019(.
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 نإو :الباق مهحلاص هيف نوكي ام لعفي ذإ سانلاب ةمحرلاو «ةمعنلا ةمحرلا 4 اَمَلع

 كاردإلاب ءرومألا بقاوعب ملعلا ىلاعت هللا ندل نم ىذلا ملعلاو ءالجاع هوملعي مل

 ءرضخلا حلاصلا دبعلا ملعو «ىسوم ملع نيب نيرسفملا ضعب نزاو دقو «ىنطابلا

 ماكحألا رهاوظ ىطعت ال هيلإ تيحوأ دق نطاوب ةفرعم ملع رضخلا ملع :لاقف
 سانلا لاوقأ رهاظب ايتفلاو ماكحألا ملع ىسوم ملع ناكو ءاهبسحب هلاعفأ

 . مهلاعفأو

 ملعو ءاهثعاوب ىف بابسألا ملع رضخلا ملع نأ كلذ ىلإ فاضي هنأ قحلاو

 .امهنيب تناك ىتلا ةبواجملا ىف كلذ ىرنس امك ءاهعقاو ىف بابسألا ملع ىسوم

 :لاقف «هعابتاب هل نذأي نأ نم ِعَِكِيُط ىسوم بلط

 .4 9 ادْشَر تْمَلع امم ََِلعُت نأ ئَلع َكعِبأ له ئسوُم ُهَل لاقط

 نأ دري ملف «عاَبتالا ىف نذأتسملا فطلتلا لاؤس رضتلا ل2 ىسوم لأس

 «فطالملا لاؤس اذه» :ىبطرقلا لاق دقو ءاهب مجهتملا هسفنل محقملا رهظمب رهظي

 «كيلع فخيو «كل قفتي له :ىنعملا ءبدألا نسح ىف غلابملا لزنتسملا بطاخملاو

 «بولقلا ىقالتو «سوفنلا قافتاب نوكت اهنأ ةبحصلا بادآل ميلعت بير الب اذهو

 :لاقف «بلطلا كلذ ببس نيبو «بدأ غلبأ ىف عابتالا ةدارإ نايبل ماهفتسالاو

 كعبتأ ىأ ,4 ِنَمَلعَت ا » ل لوعفم 4 ادشرظو ,4 ادشر اتْملع امم سعت نأ ئلعإ»

 عابتالا اذه نأ ىأ ءطرشلا ديفت #4 ىلع و ءتملع أم ادشر ىنملعت نأ ىلع

 لعفلا ىنبو «ىلاعت هللا كملع ام ادشر ىنملعت نأ اهطرش ناك اذلو ؛ةياغل

 :ىلاعت هلوق قبس دقف «ةقيقحلا ىف مولعم ظفللا ىف لوهجملا نأل ؛لوهجملل

 ةبيرغ رومأ هنم عقتس هنأل ؛ربصي الأ حك رضخلا عقوتو © املع اًندَل نم هالو »

 :ىلاعت لاقف :هفرعتي نأ ريغ نم بيرغلا ىلع دحأ ربصي الو ءاهرهاظ ىف
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 هب طحت مل اَم ئَلع ربصت فيكو 69 اربص يعم عيضتست نأ كْنِإ لاق

 .4 62 اربخ
 اهروص ىف عئاقولا ملع ىتوأ هنأل ؛هنم عقي ام ىلع اربص عيطتسي ال هنأ دكأ

 ةيآلاو ««نل»و ىذإ) ب «ربصلا عيطتسي ال هنأ دكأو ,ةفورعملا اهجئاتنو «ةرهاظلا

 . 4 62 ًاربخ هب طحت مل ام ىلع ربصت فيكو # : اهدعب

 دجتس كنأل ؛اربص ىتبحص ىف ىأ ؛4 اربص يعم عيطتسَت نأ :هلوقو
 هب ملعلا ربخلاب ةطاحإلا ءاربخ هب طحت مل رمأ ىلع ربصت الو «كل ةبسنلاب بئارغ
 اهملعي ال ىتلا عقاولا اذه ةجيتن ملعت الو .عقاولا ملعتس تنأو .هجئاتنو هعقاو ىف

 هلوقك .هب املاع ناك ىأ «رمألاب طاحأو «هناحبس هضعب ىنملع دقو ىلاعت هللا الإ

 طاحأ هانعم اربخ هب طاحأو «[قالطلا] 4 09 اَمّلع ءيش لُكب طاحأ ...  :ىلاعت
 امهيلع ىسومل لوقي هنأ مالكلا اذه ىدؤمو «ةنياعملاو رابتخالاب ءاربخ هب الصتم
 ىتلا ةرهاظلا لامعألا جئاتن ملعت الو «هنياعتو هربتخت ام الإ ملعت ال كنإ مالسلا

 .نونكملا هملع ىف ىلاعتو هناحبس هللا اهردقي

 نم ةعاط ىف نوكي نأ ةجاح ىذ لكل اميلعت ربصلاب ِهكيط ىسوم هدعو

 اريحا ىف ناك اذإ ه هيلإ بلا جاي
262 - 

 : هللا ةئيشم ىلع قيلعتلا هيف رمأو «ةعاطلا امهيف نارمأ :رومأ ةثالث ىلع

 ام ذفنم ىنأ ىأ 24 يندجتسإل :لاقف ءهربصلاب هدعو - لوآلا رمألا

 :لاق اذلو ءرمتسم فصو هنأ ىلع ءامئاق ربصلا وهو تبلط ام دجتسو «تبلط

 . 4 ارباص هللا ءاش نإ يندجتس

 ادمحم هيبث هّللا رمأ امك « ةكيشملا ىلع قلعت بدأتب بدأت هنأ - ىناثلا رمألا

 هللا بيدأت اذهف 4 هللا ءاَشَي نأ ّألِإ 69 ادَغ كلذ ٌلعاَف ينِإ ءيشل َنلوقت الو » :لاقف

 . ني اصلا هدابعو هئايبنأل ىلاعت
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 .ةفلاخملاو ةرفاخملا مدع ىضتقت ةبحصلاو «ةعاطلا ىضتقفي

 لاّؤسلا نع عانتمالا ىلع ريص هنأو «ربصلا دودح نيب حلاصلا دبعلا لخأ

 لقعلا نإف «ربصلا ىف ةيلاع ةقاط هذهو «هتاذ ىف لعفلا ةبارغ عم لعفلا ببس نع
1 

 5 ا 00

 :لاقف «لوهجم لك رسو «عقاوا لك ببس فرعت ديري ةعلط

 . 6 © ًاًرخذ هلم كل ثدخأ تح ميش نع ينأست الف يَا نإ لاق
 . عابتالا نع حاصفولل ءافلاو «ربصلاب هدذعو دقو ىسوملا حلاصلا دبعلا لاق

 ءىش نع ىنلأست الأ كلذ يضتقمف ىنتعبتاف تربص نإ ىأ ءهريصلاب طورشملا

 «نايبلاب كئدابأ ىتح ىنلأست ال ىأ «هتلعل « اركذ هنم كَل ثدحأ ئتح 8 ءهبرغتست

 ال عوبتملل عباتلاو «ملعملا مامأ ملعتملا بادآ نمو ءربصلا تايضتقم نم كلذو

 وه دعب نم هب ريخي ام نأ ىلإ ريشي ركذلاب ريبعتلاو «هدنع ام وه نيبي ىتح هردابي

 ش ( 2.ىلاعت هللا ةردقب ريكذت

 مالسلا امهيلع حلاصلا ديعلاو ىلاعت هللا ميلك ىسوم نيب قيثاوملا هذه دعب

 : ىلاعت لاق اذلو ؛ريسلا ىف اذخأ

 ين تلج دق هنأ قرفه لاق قرح ةنيعسلا يف ير اذإ لح طنا )»ا

 ظ . 4 © ارمإ
 هذه ذخأ ببقع امهنأ ىأ «بيقعتلاو بيترتلل 4 اقلطناف 8 ىف (ءافلا)

 حرف امهيلك نأ ىلإ ئموي «اقلطنا) ب ريبعتلاو «قافتاإلا كلذ روف اقلطنا «قيثاوملا

 ىلع ريسلا ناكو «ةنيفس ادجو نأ ىلإ اريسي نأ هللا ءاش ام اراسو ةبحصلا هذهب

 ءاهبكر نأ تقو اهقرخ هنأ ىأ . 4 اه ةنيفسلا يف ابكر اذِإ ئَنحط «رحبلا فيس

 006 يسوم كردي ءاهنم احو عد ءارجأ اهفدي مل امهلأ نيحيحصلا ىفو

 «ةبقاعلا مال 4 اهله قرفلا» ىف ماللا 4 ارم ايش تنج دق اهلهأ قرش اهتقرخأ )
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 لالالالا لل

 1 ا

 يت

 هتاذ ىف ميظعلا ريطخلا رمألا وه :رمإلا رمألاو ءاهلهأ قرغي نأ ةجيتنلا نوكتل ىأ

 ىبأ نبا رمأ رمأ دقل :امكهتم نايفس وبأ لاق امك «مظع اذإ رمألا رم مهلوق نم

 .هنع لأسيو ٌةلِلَك ىبنلا رمأب متهي لقره ىأر امدنع «ةشبك

 «ربصلا عطتسي ملو «هبارغتسا ىدبأ هنكلو ءرسلا نع كغ ىسوم لأسي مل

 . 2 :حلاصلا دبعلا لاق اذلو

 . 4 9 ارم يعم عيطتست نأ كن نق مَلأ لاقط

 ملع ملعي حلاصلا دبعلاو «ةايحلا ىف لامعألاو ءايشألا ىلع هب مكحي ام عم ريست

 وهف هذه ىف اعيمج سانلا نع بيغملا ملعلا ىف لامعألا جئاتن وهو «ةقيقحلا

 هللا اهررقي ىتلا قئاقحلاب ملعلاو «سانلا نيب مكحت ىتلا ماكحألاب ملعلا نيب فلاخي

 ملعلاو مهرومأ هيلع سانلا مظني امب ملعلا «نيملعلا نيب قرفلاف ءاهجئاتنو « ىلاعت

 ش .ىلاعت هللا هردق امو «دوجولا برب

 :ارذتعم لاقف «هرمأ كردتساو ءهأطخ ىلاعت هللا ميلك كردأ

 . 4 69 ارسع يِرْمَأ نم ينقهرت الو تيسن امب ينذخاؤت ال لاق

 «ردصم اهدعب امو «ام» ف «نايسنلا ببسب ةذخاؤملا عفر بلطب ىنذخاؤت ال

 نع كلأسأ الأ نم كتيصو نم تكرت امو «ةعبتلا طقسيو ةذخاؤملا عفري نايسنلاو

 ىأ .# ارسع يرمأ نم ينقهرت الو 9» نايسنلل الإ  اركذ هنم تنأ ثدحت نأ لبق ءىش

 ارسع ىنقهرت ال ىظفللا ىنعملاو «ديدشلا قاهرإلا نوكيف فينعتلا ىف ىلع دتشت ال

 .اهديرأ ىتلا ةبحصلا ىلع ظلغتف ىرمأ نم

 قرخ نم ارهظم فنعأو «ةبارغ دشأ رمأ ناكف « نيبحطصم اراس امهنكلو

 :ىلاعت لاق دقلو «مالغ لتق وهو « ةنيفسلا
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 . 4 60 ارك

 ءاقل وهو «ةياغ ىلإ رمتسا ريسلا نأ ىأ 4 هلتقف ام لب ىسوم بارغتسا راثأ ام ثدح نكلو «رحبلا فيس
 اذهو «هئاقل روف هلتق هنأ ىأ «بيقعتلل 4 ِهلَقَفظ :ىلاعت هلوق ىف ءافلاو «مالغ

 .ءاقللا روف ناك لتقلا نإ ذإ ؛لتقلا غوسي ام بكتري مل هنأ ىلع لدي

 نوكيف ةيبيغلا ةقيقحلا ملعو «مارحلاو لالحلا ملعب عم فلاختي انهو

 ةرهاط ىأ 4( ةّيكر اسفن تْلَقَأ» امئال ابرغتسم ميلكلا يسوم لوقيو ٍبارغتسالا

 ٌعوسي غوسم ريغب «ةيمندتلا ةيكزتلا ذإ ءاهتايح ةروكاب ىف
 هيف ءادتعا ال اصاصق لتقلا نوكي ىتح ىأ « سفن ريغبا

 لك فلاخيو «لوقعلا هركنتست هتاذ ىف اركنم ارمأ ىأ ( 4 اَرُكث اًميَش تئج دَقَلاِ

 . لوقعم

 نيب فلاختتلا نم اضيأ وهو ءاديدش راكئتسالاو ءاديدش لعفلا ناك دقو

 ءركن ءىش هنأب انركذ امك هفصو دقو «ةيبيغلا ةقيقحلا ملاعو ؛مارحلاو لالحلا ملع

 . دشأ بارغتسالا ىلع موللا ناك دقو «ىناسنإ فرع لكو لوقعلا هركذت

 : ةقداصلا ةصقلا ةيقب ؛ ىف ىلاعت لاق دقلو

 0 أ

 نَلاَق ايل اربصَى كَ د
 وو م - 2-21 طع

 رم وج ب

 دوعن

00 

 اًملطناف
 أ

 هله

 الم امعلتتتاو مِن قفا
 سدا - خو 2210

 .ُةَماَقَأَق صفين ُديِرياَراَد جابو َدَجَوَ
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 اَّمأ 9 كَْص وقم سك ليوأ قت هال - 2 رس حسي همومك كت
 م م . د رخام حسد 0200

 اهيِصْأْنَأت دراةرحبلا فن ومعي نكَسمِلَتن و
 و ماو كَ و 2ك

 َملْغلااَمَأَو 2 اضع ٍةَييِفَس لم ُدْحَأَي كليم مه ءآرو ناو
 مو اعط ها ا م

 ارفهح اًكيفْط مهَفِجَرب نأ انيشخف ِنيِنِمّوَم هاوب أ ناَكَف

 م ء رو اس ل 4 كس سعر سس 7 20

 و َرةنَمارإح امه رام دن اِدَرَأَف ايل
 2 يدل ىفنيَميينيمكُ اكتر © 2 2 ل. دحض 20010 14 5

 اغلمي نأ 4 أوراكل َناواَمُهْل كدت ترؤ مع ع أقل ١
 2 00 2 و اه و وي

 .هتلعفامو َكيَرْنَمهَمَحَراَمَهَرك اَعيِرخَسس امه دش

 | م 4 1 مو حس

 © ارَصوكَع طم 22-0
 كلذلو «ركتلاب هل فصوو راكتتسا هعم ناكو ءاديدش ىسوم بارغتسا ناك

 :ىلاعت لاقف ءدشأ مول هيف ىوق بولسأب اربص عطتسي مل هنأب ريكذتلا ناك

 . 4 69 ارّبص يعم عيطتسَت نأ َكّنِإ كل لقأ ملأ لاَق»

 ديزم ديفت ىهو «ةنيفسلا قرخب صاخلا قباسلا موللا نع 4« كل © ديز دقف

 مل هنأل «مولل ديكوت لضف كلذ ىفو ءهل ناك باطخلا نأب هركذي هنإ ذإ «موللا

 عم عوقولا راكنإ ىنعمب راكتإلل ماهفتسالاو ءءادتبا هل ناك لب «هريغل باطخلا نكي

 «ىفنلل ةدكؤملا «نل»و ءديكوتلا ىلع ةلادلا «نإ)»و ةيمسالا ةلمجلاب ةعاطتسالا مدعل

 ليسو «ضافت لب كدبحص نم رسع ىف ىنلعجتف «ىرمأ نم ارسع ىنقهرت ال ىأ



 . فهكلا ةروس ريسفت ا

 نول لاا06املللاااالااااالا0ا6اا امال
 يي يربو مزو .

 لاق ذإ «حلاصلا دبعلا ىلع وه هتدشب سحأ دقف ةرملا هذه ىف امأ ءاهبرقو ةبحصلا

 . ركن هتلعف ام نإ

 ءهبجوأ ام هنم ناك هنأب سحأو «موللا ةدشب -ىلاعت هللا ميلك -ىسوم سحأ

 :راذتعالا هبشت لاح ىف لاق اذلو

 . 4 69 ارذع يندَل نم تَْلب دَق ينبحاصت الق اَهَدعَب ءيش نع كتلأس نإ لاَ

 ام نإ عقاولا ىفو «ةلأسملا هذه دعب ءىش نع هلأسي الأ ِمَكِلُع ىسوم مزتعا

 لعفلا ىلع مكح هيف سيلو «راسفتسا لاؤسلا نآل ؛لاؤسب سيلو ضارتعا هنم ناك

 ناك ِهَِلَط ىسوم مالكو «عضومب سيل مأ مالم عضوم هنأب وأ ءهرش وأ ريخ هنأب
 «هفلاخخو ربصلاب هرمأ هنأل ؛الاؤس هامس هنكلو راسفتسالا ال موللا ىنعم لمحي

 «ضارتعاب سيلو «راسفتسا هنأ ىلع همالك لمحي نأ دارأف لوقلا ىف هعم ابدأتو

 اهركنأ ىتلا ةركنملا وهو «لوقلا موهفم ىلإ دوعي ريمضلا 4اهدعب إ :ىلاعت هلوقو
 حيشرت اذه ىفو «ماهفألاو لوقعلا هركنتست ركن اهنأب اهامر ذإ ؛حلاصلا دبعلا ىلع

 ىأ 4 ارذع يّندُل نم َتفَنب دق :ىلاعت هلوقل ديهمتو «حلاصلا دبعلا نع راذتعالل

 4 يدل طو «ىدنع كسفنل ترذعأ ىنعملو «ىل كمول ىف ارذع تغلب ناك دقف

 هللا دنع ةيدنعلل نوكت ام رثكأو «ريطخ رمأ ىف ةيدنعلل الإ نوكت الو «ىدنع ىنعي
 .[دوه] © (0 ريبْخ ميكح ْنْدَل نم ... ل» :ىلاعت هلوقك ىلاعت

 :ىلاعت لاقف «دابعلا لامعأل نيبقارم امهريس ىف ارمتسا

 اهيف ادَجّوف امهوُفيَضي نأ او اهلهأ امعطتسا هير لهأ اين ذإ ئَمح اقلَطناَف ل

 . 4 9 ارجأ هْيَلَع تذَحّتال تئش ْوَل لاَ ُهَماَقأَف ضني نأ ديري ارادج

 هاتأ هللا نأل ؛حلاصلا دبعلا نم ىسوم اهدارأ ىتلا ةياغلا ىلإ نيقلطنم اراس

 ريسي ىذلا نإو 4 ةيرق لهأ ايتأ اَذإ ئّتح  ءاملع هندل نم هملعو هدنع نم ةمحر
 ءاهلهأ فرعتيو ءاهقرطو ءاهينابمب الوأ ةيرقلا ىتأي امنأ ءالوأ ةيرقلا لهأ ىتأي ال



 فهكلا ةروسريسفت ا
 للمال لللالللل وحلا

 كك
7 

 سفنلا داسفو ؛مؤللا وهو ءاقللا اذه ىف نأش مهل مهنأل -الوأ لهألا ركذ هنكلو

 نيسلاف «ماعطلا اوبلط مهعم ءاقللا روف ىأ .4 اهلهأ امعطتسا  :ىتأي امم ودبي امك

 ال نيذلا ىرقلا مألأو ءديدش عوج ىف اناك امهنأل «ماعطلا ابلط «بلطلل ءاتلاو

 هداز هنع عطقنا دق ناكم ىف نوكي ىذلا ليبسلا نبا نومعطي الو فيضلا نورقي

 :ىلاعت لاق اذلو ؛عانتمالاب ماعطتسالا نع امهوباجأف «هناكم ىف اينغ ناك نإو

 عم ةدشب اهدرو «ةجاحلا ةدشب ةفايضلا بلط فّيضتلاو « امهوفيضي نأ اوبَأَف»

 ؛اهلهأ ركذ راركت ناكو ماعطتسالا نم دشأ اروهظ نوكي لهو «ةجاحلا روهظ

 .ةءورملا داسفو «موقلا مؤل ىلع ةلالدلل

 اذلو ؛هماقأف طوقسلل اليآ ارادج ىأر لخب نم ةيرقلا لهأ هيلع ادب ام عمو

 دبعلاو ىسوم نأ ىأ ,4هَماَقَأَف ضَقنُي نأ ديري ارادج اهيف ادَجوَف : ىلاعت لاق

 ربع دقو ءاهلهأ عم هماقأف طوقسلل لآ وأ رايهنالل ىعادت دق ارادج ادجو حلاصلا

 راهني ىأ 24 ضقني نأ ديري » :هناحبس هلوقب طوقسلل ةلوليألا نع ىلاعت هللا

 «ةدارإ هل ناسنإب طوقسلل لام ىذلا رادجلا هبش دقف «ىزاجم ريبعت انه ةدارإلاو

 ضافأ دقلو «هبشملا بساني فصو هنأل ؛ةزاجإلل ديرجت ضقنيو (عقي نأ دارأو

 « ضقني نأ ديري » :لاقف راجملا اذه ىف ةغالبلا ىف ليوطلا هعابب ىرشخمزلا

 :ناسح لاق ....مزعلاو مهلا ريعتسا امك «ةفراشملاو هانادملل ةدارإلا تريعتسا

 ناسحإلاب مهي نامزل لْمحب ىلمش فلي ارهد نإ

 انيتأ اَتلاَق ... : ىلاعت هللا لوقو ءأفطي نأ جارسلا مزع :لوقي نم تعمسو

 .[تلصف] « 09 نيعئاط

 مل نكلو «هماقأ هنأ ىلاعت هّللا انربخأ دقل «ةريثك ةلثمأ كلذ ىلع برض دقو

 مر مأ هتدئس ةدمعأ ماقأ مأ ؟ديدج نم هماقأ مث همدهأ «هماقأ فيك هناحبس انل نيبي

 ريغ نم تاياورب هتفرعم عيطتست الو كلذ نآرقلا نيبي مل «؟تارغث نم هيف ام

 انك نإو «نهو الو «هيف ةيرم ال ء.حيحص دنسب تتبث ةيوبن ةنس نوكت نأ الإ نآرقلا



 و فهكلا ةروسريسفت ا

 ان بلت

 رنك هتحن ناكو «نيميتي نيمالغل ناك هنأ ىف نيبيس امك «هانيو همده هنأ ىلإ ليمن

 .امهل

 ةماقإ هسفن فلكو «لاذنأ مهنأل ىسوم ىلاعت هللا ميلك بارغتسا راثأ رمألاو

 هنأ ىأ .4 ارجأ هيلع تذَحّنال تئش ْوَل )» : هبحاصل لاق اذلو ؛ضقني نأ دارأ رادج

 ول :ىلاعت هلوقو ءاهيلإ ةجاح ىف امهو ةرجأ قحتسي مائل موقل عفان لمع

 نإو ضارتعا بير الب اذهو «تدرأ ول ارجأ هيلع ذخأت نأ كنكمي ىأ .4 تئش

 نم ولخي ال هنإف نكي امهمو ءركن رمأ الو ءرمإ رمأ هنأ لقي مل هنأل ؛افيفخ ناك

 :لاقف

 . 4 62 اربص هيَلَع عطتست مل ام ليوأتب كئبنَأس كديبو ينيب قارف اذه َلاَق)»

 ىأ .4 ارجأ هيلع تذخّتال تتش وأ) وق وهو ءريخألا رمألا ىلإ ةراشلا

 لطي نأ اي مل هال هي مجرب

 ببس ناك ىذلا وه ربصلا مدعو تابواجعملا ةرثك نأ ىلإ ريشي ُثياذهب هنأك

 «ةراشإلا نوكت نأ حصيو ءاننيب لصافلا دحلا وه اذه نأ ىأ «كنيبو ىنيب قارفلا

 الف اهدعب ءيش نع كتلأس نإ :ىسوم لاق دقف هلأس اذإ ءةبحاصملا نع ىهنلا ىلإ

 . 4 ينيحاصت
 لصافلا دحلا وه كلذ نأ ىنعملاف «ةراشإلا مسأ هيلإ ريشي ام نكي امهمو

 كلذ اهنم ناك ىتلا ةبحاصملا ءاهتناب ناذيإ وهف «ةبحصلا هذه ىف امهنيب قرف ىذلا

 .ىلاعت هللا هملع ام ميلعتلا

 نم لآملاو ةياغلا وأ «لعشف ام ببس هربخأ ءامهنيب تاملاكملا ىهنأ نأ لعبو

 رابخألاب رابخإلا :ءابنإلا « اربص هيلع عطتست مل ام ليوأتب كئبنأس  :لاقف هلعف
 هلوقو «لبقتسملا ىف دكؤملا رابخإلل نيسلاو «لآملا ةفرعم هانعم ليوأتلاو ةريطخلا



 1 ترحل

 ىعدأ كلذ نآل ؛ 4 اربص» ىلع 4 هيلع مدق ©« اربص هِيَلَع عطتست مل امل : ىلاعت

 . مامتهالل

 فهكلا ةروس ريسفت ا مم

 :ىلاعت لاقف «رادجلا ةماقإب مث «مالغلا لتقب مث « ةنيفسل أب هبني كلذ دعب لحخأ

 مهءارو ناكو اهبيعأ نأ تدرأق رحببلا ىف نولمعي ءي نيكاسمل تناكف ةئيفسل اامأ»

 ظ . 4 6 يصغي لح أي كل
 «ىنيعلا لاملا وأ ةيبيغلا هتياغو لعف ام ريسفت وأ ليصفت ىف ذخأ كلذ دعب

 «نيكسم عمج انه نيكاسملا .4 رحبلا يف نولمعي نيكاسمل تناكف ةنيفسلا امأ

 ضعب دنع ءهريقفلا نم الاح ىندأ وه ىذلا ريقفلل ميسقلا نيكسملا وه سيلو

 ال ىذلا فيعضلا دارملا امغإ «نيرخآ لوق ىلع ريقفلا نم الاح ىلعأ وأ .ءاهقفلا

 موقل دارملاو «بلاغ ىوق مامأ ءاذختسال وأ .ددعلا ىف ةلقل ةوطس الو ةوق

 وأ بلغت ةوق ىوذ اونوكي ملو ءاراجت وأ ةراحب رحبلا ىف نولمعي اوناك عءافعض

 مهنأ ىأ «ريسلا ىف مهءارو ابصغ ةنيفس لك ذخأي كلم مهءارو ناكو «رهقت

 مهتنيفس بصتغيو «مهلبقتسي وهف «مهريس دعب وه نوكيو «هنوقبسيو نوريسي

 ؛ريخأت نع ةمدقم ىهف © اهبيعأ نأ تدرأف إ» :ىلاعت هلوقو «مهتناكتساو مهفعضل

 « ببسملا ىلع مدقم ببسلاو «هرخآ ىلإ اكلم مهءارو نأ اهبيع ةدارإ ببس نآل

 بصغلا عن ببس ىه بيعلا ةدارإ نآل «اهبيس ىلع بيعلا ةدارإ انه مدق هنكلو

 اهاري ذإ «بصغلا نم مهتئيفسو نيكاسملا ءالؤه ىمحي بيعلا اذه ذإ «هيلع تمدق

 نكلو هتاذ ىف بصغلل ةيهارك ال اهبصغ نع عنتميف «هيف بغري امم تسيل

 . بيعلا اذه دعب اهل اراقحتسا

 «.رظنلا ىداب ةراض نوكت دق رومألا رهاوظ نأ ىلع لدي ليوأتلا اذه نإو

 نأ ئسعو مكل ريخ وهو ائيش اوهركت نأ سعو ... 99 «ريفو ريخ ءاهتياغ ىف اهنكلو

 .[ةرقبلا] 4# 653 ... مكل رش وهو ائيش اوبحت

 امك هيف لاق دقف مالغلا لتق امأ «هلآم نايب وأ ةنيفسلا قرخ ليوأت وه اذه

 :هنع ىلاعت هللا ىكح



 0 فهلا ةروسريسفت 1#

 نبيا 00

 نأ اندرَأَف (0) 2 ارفكو اناّيفط امهقهري نأ انيِشَحَف نيمو هارب ناَكَف مالفلااًمأوط

 . 4 (20) امحر برَْأو اك هنم اريخ امهبر امهلدبي

 ءانولت امك هلتق دقو ء«دشرلا غلبي مل ىذلا قهارملا ىبصلا ىلع قلطي مالغلاو

 اهنأب اهفصوو «ةلتقلا كلت مارحلاو لالحلا ملعب -ىلاعت هللا ميلك -ىسوم ركنتساو

 حلاصلا دبعلا لوقي ءاهتجيتنو ءاهلآم ةفرعم ىأ «ةلعفلا كلت ليوأت اذهو ءركن رمأ

 نكي ملو ىأ .4 نينمؤم هاوُبَأ َناَكَف مالغلا اّمَأو هندل نم املع ىلاعت هللا هاثآ ىذلا
 وأ رشلا هنم عقوت لب «هتماقتساو هاوقتب امهنيعأ هب رَقَت اح اص ادلو نوكي نأ وجري

 ىأ ,4 ارفكو اناَيغُط امهقهري نأ انيِشَحَف ١ :لاق اذلو «ىلاعت هللا هملع امن هملع

 هنم نوكي نأ انيشخ كلذ ببسيف ءريبك رش هنم نوكيس هنأ هللا انملع امم انملع

 لزني ىأ .4 اًمهقهري نأ ىنعمف «رفكيو امهيلع ىغطيو امهل ىدامو ىسفن قاهرإ
 امهل اقاع نوكي لب ءامهب اراب نوكي الف امهيلع هب ىنطي 4 ائاّْعَط اقهر امهب
 .ءاذيإ ردصمو ءامهل ةبس نوكي 4 ارفكو  ءامهيذؤي

 :لاق اذلو ؛امهنيعأ هب رقت ا ةبيط ة ةيرذ 3 امهل دارأ أ هنألو «كلذل هلتقا

 هللا ةدارإ ىه 5 «هدحو هتدارإ تسيل ىهف هعم هللا نأ ىلإ ريسي  اذهو «هريغ

 ءهدحو هتدارإ تسيل اهنأل هدحو هل اهلعجي ملف «ذفنم اهل وهو «ىلاعتو هناحبس

 .ىلاعت هلل لتقلا بسني نأ بدألا نم دجي مل هنأل ؟ىلاعت هلل اهلعجي ملو

 ناسلب لقي ملو 4 اهبيعأ ْنَأ تدَرَأَف ةنيفسلا ىف لاق اذا :لئاس لأسي انهو

 ءهسفنل هبسني نأ حصف لتقلا ظح ىف سيل ةنيفسلا قرخ نأل ؛هريغ هعمو ملكتملا

 ليدبتلا دنسأو «هتروطخل ىلاعت هللا رمأب هنأ ىلإ راشأف لتقلا امأ ءهللا رمأب ناك نإو

 ام ببسب هنأ ىأ «ةرهاظلا ةيببسلا ديفت انه (ءافلا) ءهنم الإ نوكي ال هنأل .؟ هللا ىلإ

 اًمِهَلدَي نأ :ىلاعت هلوقو «ليدبتلا ةدارإ تناك نايغطلاو رفكلا نم هنم هاشخي

 ارهاط ىأ «ةاكز هنم اريخ هلحم لحي هنم الدب لعجي نأ ىأ ,4 هنم اريخ اًمُهبر

 داريو قلطتو «ةمحّرلا اهنم داريو قلطت ءارلا مضب محّرلا ءامحر برقأو ءايمان



 فهكلا ةروسريسفت ا 6
 كلل بلل ااوإللللااا ل وللووللاللللاا لل اوللللا

 ا

 ىندأ ىأ «ةمحر برقأو «ةراهط هنم اريخ ىنعملا نوكي لوألا ىلعو ءمحلرلا اهنم

 ءامحر برقأ ىناثلا ىلعو «ءارفكو انايغط امهقهري ىذلا اذه نم ربلاو ةمحرلا ىلإ

 نوكي الف ءامهب ربلاو ةراهطلا هنم نوكيف «ةوبألا قحل ظفحأو ءهمحرل لصوأ ىأ

 هنم ىجري ال ىذلا دلولاب هللا امهل ربد دق نوكيو ءامهيلع نايغط الو ءكرشو رفك

 هرب نوكي ال امحر لصوألا نأ ظحاليو ءمحرلا هتلصو هربو هريخ ىجري نم ريخ
 .امهدادجأ نم وأ امهنم عرفتي نملو ءامهل اهلك هترسأل نوكي لب ءطقف هيوبأل

 ؟هماقأ اذاملو «رادجلا نع باجأ كلذ دعب

 امهوبأ اكو امه زنك هتحت ناَكو ةنيدَملا يف نيميتي نيمالفل َناَكَف رادجلا امأو »

 يِرْمَأ نع هتلعف امو كبَر نم ةمحر امهزنك اجرختسيو امهدشأ اًعلبي نأ كبر داَرَأَف احلاص

 . 49 اربص هيلع عطس ملام ليون كلذ
 دعب متي ال هنإف «متيلاب امهفصو كلذ ىلع لدي امك نيريغص اناك نامالغلا

 مقي مل ام رهاظ ىلع قلطي ظفللاو «سفنلا وأ لقعلا ىف ةفآ نوكت نأ الإ غولبلا

 دقلو «زاجم غلابلا ىلع متيلا قالطإو ءزاجملا ىلإ ةقيقحلا نع هليوحت بجوي ليلد
 نكلو «نيعبرألا غلب ولو دشري مل ام ميتي لجرلا زاجملا اذه ىف سابع نبا لاق

 .ةقيقح ال زاجم كلذ

 اذإ الإ اميتي نوكي ال هنأل ؛بيرقلا بألا وه بألا « احلاص امهوبأ ناكو»

 الإ ةيآلا ريشت امك ءانبألا ىلإ ادتمم حالصلا نوكي الو «بيرقلا بألا دقف دق ناك

 نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ» كي ىبنلا لاق امك ءايبص دلولا ناك اذإ

 ءانبألا حالصف ؟١”(هل وعدي حلاص دلوو .هب عفتني ملعو «ةيراج ةقدص :ثالث
 .ءابآلا حالص كلذكو «ءابآلل اريخ بحسني

 ءرهظي اميف حلاصلا امهيبأ نع هاكرو ءامهل زنك رادجلا اذه تحت ناكو

 نإ عيضم زنكلا اذهو «ناسنإلا نفدب ضرألا نطاب ىف نوفدملا ريثكلا لاملا زنكلاو

 .هجيرخت قبس )١(



 9 فهكلا ةروسريسفت ا(

 اللاتتا طلال ططخمخمخمطممطط طم خالل خططا طاطا تلاللا ااا ضلال اااا ا! !اللللا الانامل اطلالة ااا اانا ااالممخخمامل اال ل االلاتا لااا

 ا حل

 دارأف ) :ىلاعت هلوق اذهو ءامهزنك جرختسي نأ ىلاعت هللا دارأ دقو «جرختسي مل

 اغلبي نأ ىأ ءهقاقتشا انحرش دقو «ةوقلا وه دشألاو ,4 اًمهدشَأ البي نأ كبر

 جارختساو ؛4 امهزنك اًجِرْخَتسَيَو » لماعتلا ىف دشرلاو «لقعلاو مسجلا ىف امهتوق

 ءامهب ةلص هل نمم امهريغ نم وأ امهنم كلذ ىلع لمعلاو «هجارخإ بلط زنكلا

 ةعبات هتدارإ تناك نإو ءوه هتدارإ نود هللا ةدارإ ركذو «بلطلل ءاتلاو نيسلاف

 لصتي لبقتسملا ىف رمأب ةقلعتم ةيهلإلا ةدارإلا هذه نأل ؛ىلاعتو هناحبس هللا ةدارإل

 لذبب هجارختسا ةلواحم دعب امهزنك ىلع الصحي نأو ءدشألا غولب وهو نيوكتلاب
 ىذلا كبر نم ةمحرلا لجأل ىأ 4 كبَر نم ةمحر »» ةداع كلذ ليبس ىف لذبي ام

 .ءايحأ ريغو ءايحأ ءاعيمج دوجولا بري ىذلا مويقلا ىحلا وه
 اميف متي ال كلذ نإو ءزنكلا جارختسا لجأل ناك رادجلا ةماقإ نأ دجن انهو

 فشك دعب ديدج نم هتماقإ مث ءزنك نم هتحت ام رهظيل الوأ رادجلا مدهب الإ رهظي

 . هتحت ام

 نع هتلعف امو :لاقف هفيلكتو هللا رمأب كلذ نأ ىلإ حلاصلا دبعلا راشأ مث

 نأ دحأل سيلو «هللا رمأ اذفنم لب «ىرمأ نع ارداص هتلعف ام ىأ , 4 يرمأ

 مل ام اهلصأ 4 اربص هِيَلَع عطست مَل ام ليوأَت كلذ » :ىلاعت هللا رمأ ىلع ضرتعي

 ىتلا ءاتلاب قطنلا بعصي ذإ قطنلا ىف افيفخت ءاتلا تفذح «هيلع اربص عطتست

 تاكرحتم اهنأل ؛4 عيطتست نأ إ» ىف فذحت ملو «جرخملا ىف امهبراقتل ءاطلا اهبقعي

 قرخ رس ىف لآملا ةفرعم ىلإ ةراشإلا «ةنكاس ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألاف انه اهفالخب
 قلعتي هنأل ؛ىلاعت هللا رمأ نم كلذ نإو ءرادجلا ةماقإو «مالغلا لتقو ةنيفسلا

 هللا ملع نم ذخأي امنإ بيغلا نع ملكتي نمو هللا الإ بيغلا ملعي الو «بيغلاب
 . نيح اصلا هدابع ضعب هملع ىذلا



 فهكلا ةروس ريسفت 08 0
 كلل مااا للا

 «. كالا ١

 يب

 ةهصقلا هذه ىف ةربعلا

 نآرقلا نأ طظحالليو ءرضخلا وه حلاصلا ديعلا نأ ىلع حاحصلا لك تعمجأ

 نع ركذي ملو مالسلا امهيلع ىسوم هللا ميلك عم هتابواجمو هلاوقأ ركذ ميركلا

 ىف تبث اذإف ءاملع هندل نم هملعو «ةمحر هاتآ هللا دابع نم دبع هنأ الإ هصخش

 نكلو «نيضرتعم ريغ هلبقن ةرضنلاو ةرضخلا نم وهو ءرضخلا همسأ نأ حاحصلا

 ةبسنلاب مسالا ىف ةداشم الو ءاهيتاعمب ةصقلا ىف ةربعلاو «نينعذم نيعضاخ نيضار

 .اهل

 تماق دق تابواجمو تعقو دق ةصق اهنأ ىلع هيف تركذ ميركلا نآرقلا نإو

 . تبثو عقو

 ىرت امك نايعلاب ايئرم ناكأ رضخلا ةيؤر لوح مالك ريثأ دق نكلو

 الإ ةنيفسلا قرخي وهو ري مل هنأو هك ىسومل طقف ايئرم ناك هنأ مأ «صاخشألا

 ىلإ جاتحي هنإف رادجلا كلذكو «هوكرت امو سانلا هدراطل مالغلا لتقي وهو قىؤر هنأ

 .سانلل هيف ايثرم نوكي ليوط نمز ىلإ

 ءايبنألا دهاشي امك .قكَع ىسومب ةصاخ تناك ةيؤرلا نأ ىلإ ليمأ ىنإو

 نأل ريغلو ىسوم هيف ف ايئرم ناك لوألا ءاقللا نإ» : لوقن اذهل انليم عد .ةكئالملا

 14ج الع ل م هنأ ندع مة

 ىفو هكرت نيأ انمهي الو ءرضنملاو ىسوم امه طقف نينثا نع ثيدحلا ركذي ناكو

 1 .هأتف هنع قرتفا ناكم ىأ



 و فهكلا ةروس ريسفت 1#

 نبيا

 ىذلا هللا ملع وه بيغلا ملع نأ وهو ءاليلج ىنعم نمضت ةصقلا نإو

 ىف الإ نوكت ال ةيركفلا ناسنإلا ةقاط نأو ءءاشي نم همّلعي هناحبس هب صتخا

 اهيف ريسن نأ انيلعف «ةرهاظلا بابسألا ةرمث نوكت ىتلا جئاتنلاو «لامعألا رهاوظ

 جتنت ال بابسألا نأ ضرفن كلذ عم نكلو ءاهيلع انلامعأ ىنبنو ءاهاضتقم ىلع

 ءىش لكب طاحأ ىذلا نونكملا هملع ىضتقمبو «ىلاعت هللا ةدارإب جتني امنإ ءاهتاذب

 رومألا نيضوفم «ىلاعت هللا ىلع لكوتن نأ بابسألا ذاختا دعب انرمأ اذلو ؛املع

 ىلع لّكوتف تمرع اَذِإَف رمَألا يف مهرواشو .. . # :ىلاعت هللا لوقي اذلو ءهيلإ

 . [نارمع لآ] 4 629. . .هّللا

 ام نوكي دق نكلو «بغرن ام عم قفتي ال امبر انعم ىلاعت هللا هيرجي ام نأو

 رادجلا ةماقإو «مالغلا لتقو «ةنيفسلا قرخ ىف انيأر امك ءانل اريخ ىلاعت هللا ُهَبََغ

 ادبع هل رخس ىلاعت هللا لمع وه ىذلا ةئيفسلا قرخ ناك رومألا هذه ىف هنإف

 . سانلا ىلع هرمأ ىفخ هدابع نم احلاص

 الو امئاد معت ىلاعت هللا ةمحر نأ تايآلا اهيلع تلمتشا ىتلا دئاوفلا نمو

 ةنيفسلا نأ ىلاعتو هناحبس ردق دقف ءءافعضلا ىلع نوكت هتمحر نأو «صخت

 ىذلا اهذخأي الف «ةبيعم نوكتل قرخت نأ ررقف ءرحبلا ىف نولمعي نيكاسمل تناك

 ىف نولمعي نيذلا نيكاسملاب ىلاعت هللا ةمحر نم هذهو ءابصغ ةنيفس لك ذخأي

 .سانلا عفني امل نيلقان وأ نيدئاص رحبلا

 لتق اذلو «حلاصلا ريغ ءانفو «.حلاصلا ءاقب ىلع ىرجي ىلاعت هللا ردق نإو

 ةاكز هنم اريخ امهلدبيو انايغط نيحلاصلا هيوبأ قهري نأ ىشخ ىذلا مالغلا رضخلا

 .امحر برقأو

 بجي هنأ ىرنف «ريثكلا ةيلاعلا قالخألاو «ةيناسنإلا بادآلا نم ةصقلا ىفو

 كلذ ىف رخدم ريغ هبلط ىف دهجلا لذبي نأو «ملعلا بلطي نأ ناسنإلا ىلع

 .بصنلا ىقلي ىتح ملعلا بلط ىف ريسي نكي ىسوم اذهف ؛ادهج



 -ىا هرب محل

 ىلع مكحلل اساسأ بارغتسالا لعجي الآ نم بجي ام اضيأ ةصقلا ىفو
 ءالآام اهنسحأو قحلا ىلإ اهبرقأو ءرومألا قدصأ برغتسملا رمألا نوكي دقف ءايشألا

 وأ «هررضل دري نكلو «بيرغ هنأل رمألا دري الف رادجلا ىفو ةنيفسلا ىف انيأر امك

 انيأر امك ءهمّلعي نمل ملعلا بلاط نماطت نم بجي ام ءاضيأ اهيفو .رض هلآم نأل
 . حلاصلا دبعلل ِهكيَع ىسوم نماطت ىف

 عفدب نيررضلا لامتحا اهيف ظحول رادجلا ةماقإو مالغلا لتقو ةنيفسلا نإو
 ةحلصمل ةنيفسلا تقرخ دقف مالغلا لتقو ةنيفسلا ىف كلذ ظحول دقو ءامهفخأ

 ةماقإو «لمشأ عفنل مالغلا لتق كلذكو «باصتغالا عفدو ءرحبلا ىف نيلماعلا

 اذإ هب ذخؤي عرشلا ىف ررقم لصأ كلذو «ليلق ررض لمحتب ريثك عفن هيف رادجلا

 . صن نكي مل

 نينرقلا ىذ ةهصق

 : ىلاعت هللا لاق

 هت و هر

 كنولعسو

 51 04 ذهني أَسّْلق ِنيََرَمْلا ىِذ نع

 يسم ايس لي
 كم 50 دبع يفُبرْفَتاَهَدَجَ د

- 

 [عاولتأَس

 11 1 اا ا آ

0 
 ٠ يسرا حل

0 06 0 

 ءَرَج ضاق اسِللصلمحَوَنَماَءْنَماَمْأَو ينال اركتاباذعدهب لعب

 ه7 اسما ه0 ارض ارم ودل ارمتسو وسما
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 :ةبيرغ رومأ ةثالث ةروسلا هذه ىف ىلاعت هللا ركذ

 لعجي فيك سانلا اهاري ةيسح ةيؤر وهو «فهكلا لهأ رمأ - لوألا رمألا

 فيك قحلا ءادهشل ريوصت وهو «مهداهجل اماركإ ةايحلاو توملا نيب سانلا ضعب

 .اروفوم ءازج مهءازج اولاني ىتح «.تولملاو ةايحلا نيب نونوكي

 ىذلا بيغلاب ملعلا ضعب هللا هاتأ حلاص دبع ةصق انركذ امك - ىناثلا رمألا

 راهطألا هدابع نم ملعي ام ضعب هيطعي نأ ءاشي امو «ىلاعت هللا الإ هملعي ال

 ىلع ىنب ىلاعت هللا ردق نأ نايب كلذ ىفو «ءكلذ ضعب حلاصلا هدبع ىطعأف

 بقاوع هل ىلاعت هللا دنع وهو ءارش رهاظلاب ملعلا لهأ هبسحي دقف ةلماكلا ةمكحلا

 .ريخ اهلك

 وهو َّْكِلَع ىسوم لجر عون ريغ عون نم حلاص لجر ةصق - ثلاثلا رمألا

 ريغ نم حلاصلا لمعلا مهلأو «ريخلا قيرط راتخاف بابسألا هل تأيهت ريخ لجر
 لثمو «ريخلا هتدارإو هداهجو «هريسيتو ىلاعت هللا قيفوتب لب هللا ندل نم ميلعت

 املع ىتوأ امهدحأ نينثا لثمك حلاصلا دبعلاو «ىدارإلا لمعلا اذهب اح اص ناك نم

 ىناثلاو «لعف ام ىلع ةبترم هللا اهردق امك «لامعألا جئاتن لجسي ردقلا ملع نم

 عفنو ةدكؤم ةحلصم هيف لمعب موقي نأ ىلع هنذإو ىلاعت هللا قيفوتب ةردق ىتوأ

 احضاو ادصق ريخلا دصقيو «هءاوهأ حفاكي اذه ىف وهو «هيلإ ادصاق هلعفي دكؤم
 .هقيفوتو هريسيتو هنذإو هللا لضفب لكلاو ءانيب

 . 46 اخذ م مكي وتأس لق رفا يذ نع نوير )
 ءاج دقف «ةرشابم دوهيلا نم وأ «دوهيلا نم ميلعتب نوكرشملا مه نولئاسلا

 «حلاصلا دبعلا نعو حورلا نع هولس «نيكرشملل اولاق دوهيلا نأ ةريسلا بتك ىف

 وهو كلذ نع هِي ىبنلا اولأس دوهيلا نأ ءاجو ءاحلاص ناكو كلم لجر نعو

 ٠ . ةنيدملاب

 ةيكم ةروسلا نأل ؛دوهيلا نم ضيرحتب اولأس نيكرشملا نأ حجرن نحنو

 ىف نونيعتسي دق مهو ةكم ىف نيكرشملا نيبو هنيب ةلداجملا نوكت نأ برقألاف

 . باتكلا لهأب هلك ىبنلا مهتلداجم



 فهكلا ةروس ريسفت #8 يم

 كني ا ا ا اواالللااا نحيت

 فورعملا حلاصلا كلملا كلذ نع كك ىبنلا لئسو ء«عقو لاؤسلاف نكي امهمو

 لدي امك هفاصوأ نم ناكو «هنيعب صخش نع ناك لاؤسلاف «نينرقلا ىذ مساب

 أدتبا هنأو ءاهبرغمو ضرألا قرشم ىف مكح هنأو ءانكمم ناك هنأ ىلع تايآلا قايس

 نسحملا ىزجيو «هتءاسإ ءازج ءىسملا ىزجي الداع ناك هنأو «برغملاب همكح ىف

 هنأو «ناسنإلا ىنب ضعب نم َنَوُدؤي نيذلا عجرم ناك هنأو «هناسحإل اقافو ءازج

 . مهنم نوذأتي نمو رارشألا نيب ادس ماقأ

 ىلإ كلذ مهف ىف جاتحن الو هلاعفأو هتافص ةفرعمب ىفتكن نأ انقح نم ناكو

 ال امك «هيناعمو نآرقلاب املع ديزي ال كلذ نإف ءوه ليبق ىأ نم وأ هصخش ةفرعم

 .هثعب ناك نامزلا نم نرق ىأ ىف الو «ىسوم نوعرف ةيصخش انمهي

 رصع ىف ناك هنإ :لئاق لاقف .ههصخش ةفرعمل اوضرغت نيرسفملا نكلو
 ىبنلل ةبوسنم راثآ ضعب ىلإ نيدنتسم نورخآ لاقو «لوقلا اذهل دنتسم الو ميهاربإ

 حيسملا داليم لبق ٠٠١ ةنس ىلاوح ةيردنكسإلا ىناب ىنودقملا ردنكسإلا هنإ بك

 اذه ىلع ماق نكلو «كلذل اودصت نيذلا نيرسفملا رثكأ ىأرلا اذه ىلعو ءِهاّك#
 ش :تاضارتعا ةثالث ىأرلا

 ءريرج نبا اهركذ ٌهْلكلَك ىبنلا نع حصت مل راثآلا هذه نأ - لوألا ضارتعالا

 .ريثك نبا ظفاحلا اهبذكو

 ىغدا ىتح ءادحوم ناك نآرقلا تارابع ىف ركذ امك هنأ - ىناثلا ضارتعالا

 .نامورلاو نانويلا ةينثوب نيدي ناك هنأ هنع فورعملا ىنودقملا ردنكسإلاو «ىبن هنأ

 ىنودقملا نكي ملو «نينرقلا وذ هنأب نآرقلا ىف ىمبس هنأ - ثلاثلا ضارتعالا

 .نينرقلا اذ مسي ملو «نينرق اذ

 نوكي نأ ىضتقي ال نيينثو موق ىف ناك هنوك نأب ىناثلا نع بيجأ دقو

 ركذ نآرقلا ناك اذإف ءادحوم انمؤم ناكو «ىراصنلا ىف ناك ىشاجنلاف ء«اينثو

 . هتينادحو ىفني ام ىنودقملا رابخأ ىف سيلف «دحوم هنأ ىلإ اريشم نينرقلا اذ
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امم
 لل

 ا رس

 همسا ناك نإو «نينرق اذ ناك هنأ ىعدي ال نينرق اذ نكي مل ىنودقملا نوكو .

 هنأل ؛كلذب بقلي ناكو «نينرقلا اذ ىمسي نأ زوجي ناك ىنودقملا نأ ىلع «كلذك

 ازمر بونجلا جاتو لامشلا جات سبل رصم حتف امدنع هنإ ذإ «نيجات اذ اراعش ذختا

 نينرق هبش ناكف «هناطلس تحت نيميلقإلا عامتجال

 انلدع ام ةيردنكسإلا ىناب هنأب ُهلِكَك ىبنلا نع ةياورلا تقدص ول هنأ قحلا ىفو

 .نآرقلل ةنيبملا ىهو ةنسلاب نآرقلل اريسفت نوكي هنأل ؛لوقلا اذه نع

 ىسرافلا شروغ هنأ وهو هداز مالكلا وبأ ىدنهلا ةمالعلا هلاق لوق كانهو

 ىف انيديأب ىتلا ةاروتلا ىف فصو دقف «لباب ىف مهرسأ نم ليئارسإ ىنب ذقنأ ىذلا

 .هناطلس ةوقو هكلم عاستاو هتوق ميظعل «نينرقلا وذ» بقل هنأب هريغو لايند رفس

 ءاج امك لاؤسلا نأو «نآرقلا ىف روكذملا فصولا هيلع قبطني هنأ اذه برقيو

 مأ «ةرشابم ٌةِْكَك ىبنلا ىلإ دوهيلا ههجو ءاوس .دوهيلا نم ثعبنم ميركلا نآرقلا ىف

 نيب طسو ىف ناك دقف هكلم امأو ءانحجرو انرتخا امك نيكرشملا قيرط نع هوهجو

 ىلإ كلذ دعب نم هجتا مث «برغلا ىلإ هناطلسب هجتا هنأو اهقرشو ايسآ برغ

 ىف مث برغلا ىف هلمع ركذب أدتبا هنإ ذإ «ميركلا نآرقلا ئموي امك «قرشلا

 حضاو هنأل ميركلا نآرقلا ريسفت ىف هيلإ جاتحن ال اننأل ايأر راتخن ال انإو «قرشلا

 .نينرقلا ىذ ليبق فرعي مل ولو ىنعملا

 ديزت ال هصخش ةفرعم تناك نإو «نينرقلا ىف صخش ىلإ ةرظنلا ىه هذه

 .هليبقو هسنج ملعي مل ولو ةتباث هربخ ىف ةربعلا لب ءانايب نآرقلا

 لق ىف هلك ىبلل باطخلا 4م مُكلَعولئاَس لفل :هوقو
 «حلاص لجر ربخ هنأل ؛رابتعالل «نيلئاسلا نيكرشملل 4 مكيلع ) ىف باطخلاو

 مكيلع ولثأم :ىلاعت هلوق .سانلا عفنو «:ةحلصملا  ماقأو «لدعلا ماقأف نّكم

 ءديحوتلا بوجوب مكل ريكذت هيف نوكي اربخ ىأ 4 اركذإ» هربخ نم ىأ 4 هنم

 ريبعتلاو «مهئاذيإ لدب سانلا عفنو .لدعلا ةماقإو «ناثوألا ةدابع كرتو
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 زر - ج0

 ٠ يي

 ريشي (ولتأ) ب ريبعتلاو .هصصق مكيلع صقأو هربخب مكربخأس ىأ ,«رلتأس »ب

 الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال قداص نآرق وه صقأ امو نآرق هيف لزن دق هنأ ىلإ

 .ديمح ميكح نم ليزنت هنأل ؛هفلخ نم
 . 4 69 انيس ءيش لك نم هانيتآو ضرألا يف هل انكم اَنِإ ل

 ةتباث دمع ىلع امئاق مئاعدلا تباث امكح هانيتآ ضرألا ىف انكم هانلعج ىأ

 ىذلا طوبرملا لبحلاو لصوملا قيرطلا وه ببسلا «ءىش لك نم اببس هانينآو «ةنكمم
 ءىش ىأل لصوي املع هانيتآ نأب «ءىش لك نم اببس هانيتآ ىأ «ءايشألا نيب لصي

 ىعارزلا حالصإلا نمو ءابابسأ ملعلا نمو ءابابسأ ناطلسلا نم هانيتآف .هراتخي

 ام لكل اببس هذختي املع هانيتآ ىنعملاف «لبحلا لصألا ىف ببسلاو .ىراجتلاو

 .ىري

 . 4 62 ايس عبتأَف »

 عبتي اببس لمعلا بابسأ دراوتت اذكهو ءرخآ ءىشل اببس بيسلا فدري هنأ ىأ

 قحلا ليبس ذختا ذإ ءايندلا ىف نّككم اذكهو هل اعبات هدعب نم ءىجي ىأ ءاببس
 الداع ناك اذإف كاردإلاو ملعلا نم هللا هاتآ اب ةلصوملا بابسألا كلسي «لدعلاو

 ةعامجلا تْيوق رومألا تمظتنا اذإو ءهرومألا تمظتناو ؛.همكح رقتسا افصنم

 «تفصنأ ترصتتا اذإو بورحلا ىف ترصتناو ةليضفلا تداسو قالخألا تماقتساو

 هنإو «رومألا ميقتستو بابسألا فدارتت اذكهو ء«راضملا تعفدو .حلاصملا تبلجو

 ارشان احتاف ميلاقألا ىف راس «ةلداع ةيوق ةلودل ةنوكملا بابسألا ذاختاو ريخلا رفاوتب

 .لدعلاو ءاول

 .لدعلا ءاولب تاعامجلا الظم احتاف لودلا لالخ سوجي راس اذلو

 نقانق دع دوو ةَمح يع يف بر اًمَدَجَو نشل برغم علب اذإ نَح)
 .4 659 انسح مهيف َذْحّتت نأ امو بّذعت نأ امِإ نينرقلا اذ اي

 مكاحلا نإو «هبقاصت ىتلا ميلاقألا اهنآل ؛الوأ هدالب برغ ىلإ هريس ىف هجتا

 لصي ىتح ائيشف ائيش اهدعب ام ىلإ هجتي مث ءالوأ هناريج نم هضرأ نمؤي لداعلا
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 سمتلا برغم علب اذ ئَتح) :هنع ىلاعت لاق اذلو ؛ لعف كلذكو ءاهاصقأ ىلإ

 . 4 ةّمَح نيع يف برغت اهدجو

 انقلخ دقلو )» :ىلاعت لاق امك «نيطلا ًامحلاو ءةأمحن تاذ ىأ «ةئمحلا»

 . [رجحلا] 4 65 نوَسم اَمَح نم لاصلص نم ناّسنإلا

 .نيط اهيف ىأ «ةئمح ءاملا نم نيع ىف ىرتل برغت سمشلا نأ ىأ

 ةيماح وأ «ةرارحلا ةديدش ةراح ءاملا نم نيعلا هذه نأ ىأ «(ةيماح) ئرقو

 ىف دحاو ظفللا ذإ 4ةئمح» ةءارق عم ىقالتتو نيطلا ةريثك ىأ «ةئماح اهلصأ

 .بلق هيف ىرج نإو هتلمج

 دارملا امو ءأمح «نيط اهيف ءام نيع ىف ةبراغ اهنأك ىرت سمشلا نأ دارملاو

 ؟رهن ءام وه مأ ءرحبلا مأ «طيحملا ءام وهأ نكلو «ءاملا اهنم دارملا ؟نيعلا هذه نم

 رثكأ ىف نويعلا ءامو «نيع هنأ ركذ هنأل ؛طيحم ءام ال رهن ءام هنأ ىدل رهاظلا

 اهنأ ركذ هنألو «ليمأ ةبوذعلا ىلإ ىندعم وهف ناك نإو ءاحلم ءام سيل هلاوحأ

 .راحبلا ىف ال راهنألا ىف نوكت كلتو «نيطب اهؤام طلتخا ىتلا ىأ «ةئمح نيع

 دالبك اهباقصأو ايسآ نم برغلا ىلإ هتياهنو ههاجتا ناك دقف نكي امهمو

 .اهوحنو «راغلبلا

 ًايهت دق اسان دجو (اًمْوَق اهدنع َدَجَوَو 8 «برغلا ىلإ اههاجتا ناك اذه

 هلقع ىف ددرو «مكحي ىذلا مكحلا عون ةمكحلا ماهلإب ىلاعت هللا هملعف مهمكحل

 ددرت ,4 انسح مهيف َذِحَتت نأ امو باذعت نأ اَمِإ ِنيِرقْلا اذ اي اَنلُق ل ٠ «مكحي فيك هبلقو

 ىلاعت هللا لوق ىنعمف «قفرلاب مهمكحي وأ «ةوسقلاو فنعلاب مهمكحيأ هبلق ىف

 دحأ هلمع نوكي نأ ىلاعت هللا رونب هبلقو هلقعو هسفن ىف ددر هنأ ددرتلا اذهب

 امإو » ىنعم اذهو ء«هيجوتلاو داشرإلاو بيذهتلاب ناسحإلا امإو باذعلا امإ «نيرمأ

 ةيداهلا عئارشلا نسو ساطسقلا ةماقإو لدعلاب اناسحإ ىأ ,4 انسح مهيف دخت نأ

 سيل ام ذاختا هانعم نسحلا ذاختاو «حيبقلا دض وه نّسَحلاو «ةيدرملا ريغو ةهجوملا
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 ا بح

 ناقتإلا وهو ناسحإلا ىنعم وه اذهو «لقع الو فرع هركنتسي الو هتاذ ىف حيبقب

 ,هتدايزو لدعلا لضفو

 لدعلا رارقلا ىلإ ىهتتا هللا ىدهب ةيدهملا ةيفاصلا سفنلا ىف ددرتلا اذه دعب
 :هناحبس هلوقب ىلاعت هللا هركذ دقو «ةيقت ةَرَب سفن لك هيلإ ىدتهت ىذلا

 نم اًمأو 69 ارك اَباَذَعُهيَعَف هير ىلإ دري مث هبذعن فوسف ملظ نم ام لاقل
 . 4 6 ارسي انرمأ نم هَل لوقتسو ئنسحلا ءازج هَلَف احلاص لمعو نمآ

 .هناسحإب نسحملاو «هتءاسإ ىلع ءىسملا ىزاجي نأ وهو لدعلا نوناق اذه

 فووسف ملَظ نم ام » :هذيفنت امزتعم لاق اذلو ؛همزتعاو هرمأ هيلع رقتسا ام اذه
 ةدشلا لاوحأ ىصقأ اغلاب اديدش اباذع ىأ 4 (رْكُت ابدع ُهيذعُيف هّبر ىلإ دري مث هبدَع

 امث ركنتسملا رمألا وه ركنلاف «مهيلع هتبارغل هوركنيو هوعقوتي ملو مهب لزني ىتح
 ديكوت ىلع ةلادلا (فوس) ب لبقتسملا ىف هعوقو لوقلا ىف دكأ دقو «هيلع عقو
 . لبقتسملا ىف لعفلا عوقو

 طيرفتلاو ,ءقوقحلا صقنب نوكي ملظلا نأل ؛تاركتملا لك ىلع عقي ملظلاو

 ميظع ملظل كرشلا نإو «كرشلا ىلع عقيف «لوقعملا دح ةزواجمب نوكيو ءاهيف

 ىمرو «ىنزلاو رمخلا برشو لتقلاك ىصاصعملا نم تايهنملا لك ىلع عقيو
 .ىويند ءازج لداع كلم هكلمي ىذلا ءازجلاب نوكي ركنلا باذعلاو «تانصحملا

 تلفي ال ءهسفنل نينرقلا وذ هنس ىذلا لدعلا نوناق ىف ءىسملا ءازج وه اذه

 نمآ نم اًمأوإ» :لاق اذلو ؛نسح ءازج نم نسحملا صقني ال كلذكو «ءىمملا
 ىنسحلاف ىأ «رورجملاو راجلا هربخ أدتبم ىنسحلا 4 ىتسحلا ءازج هلق احلاص لمعو

 دعب نايبلا انمضتم زييمتلا ناكو «ربخلا نع لوحم زييمق © ءازجإ» ف «ءءازج هل

 (ماللا) 4هلفإ :لاقو «ةغالبو ناب لضف كلذ ىفو ءلامجإلا وأ ماهبإلا

 «ةيطعأ ىطعي ءاطع سيلو نسحملل اقح هلعج نأ هللا مرك نم ناكو «صاصتخالل
 .الضفو اّنم كلذ ناكو
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 ثنؤم هنأل ؛ةنجلا تاجرد ىلعأ ىف ىنسحلا وه ىذلا ءازجلا اذه نإو

 ا :نالاح هب تماق نمل «نسحأ

 كرش نم بلقلاو لقعلاو سفنلا هيف رهطتت قداص ناميإ - ىلوألا لاخلا

 .هماهوأو ةيلهاجلا

 ريخ هيف نوكيو «عمجلا عفنيو «سفنلا ىكزي حلاص لمع - ةيئاثلا لاح او

 .سانلل

 :هلوق ىف ءاج ام وهو «ءازجلا معن ىهو «ىنسحلا قوف ايناث ءازجج ركذو

 رومألا رسيي ىذلا لوقلا اذه وه رسيلا لوقلا 4 ارسي اَنِرَمَأ نم هَل لوقتسو لذ

 «مكحلاو نيكمتلاو لوصولا بابسأ هل لهسيو «هيلإ هبرقي نأب كلذو ءاهلهسيو

 دسفملا دعبيو «حلاصلا حلصملا ىندي لداع كلم نم ريخلا ىلع ىلع عجشملا لوقلاو

 .دسافلا

 معدو لدعلا تيبثتل ميقي نأ ءاش ام ماقأو «برغلا ماوقأ ىف لدعلا ماقأ دقلو

 لاق اذلو ؟قرشلا ىلإ كلذ نم لداعلا حلصملا هجتا مث هناينب ةماقإ دعب «هناكرأ

 : ىلاعت

 40 ساقط
 سيل ادمأ مكح هنإ ذإ ىخارتلا ىلع لدت اهنأل ؛اهعضوم ىف انه 4من

 جاتحي سوفنلا ىف لدعلا مئاعد تيبثت نإف اماقم هنم ىندأ هنإو «برغملا ىف ريصقب

 ىلإ فدرأ ىأ 24 عبتأ و «ماوقألا ىف ةبيط ةداع حبصيو «ىقبيو رقتسيل نمز ىلإ

 «ضرألا قرشم ىلإ باهذلا وهو ءرخآ اببس اهب ىلاعت هللا هنكم ىتلا بابسألا

 (هيلإ اهجتم راسف «قرشلا ىف هنيكمت برغلا ىف هنيكمت ىلإ هناحبس فاضأ اذكهو

 نوكتي هلمع نأل ءاسارم ىوقأو ءاجالع بعصأ برغملا ىف هلبقتسي ام ناك دقلو

 :ةثالث رومأ نم

 .لدعلا ةماقإ - لوألا رمألا
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 يح
 نم مهل لعج 7 لعمل اَهَدَببَو سمسا عظم ملِباَذِ 0100 ا 0200 204 ل رس... ع توج رص ص كرس تس

 2 ملأ 000 امي دمك اراساهنفد

 اًمْوَفاَمهِن ود نم دجو دس َنيب ملباذَيَح از نع اببس

 0 هَل
 0 مسوس 12 7-40 . م كي

 رو لمت مَ لحي َلُهَف ضرالا فو دسفم

 2 لل م 2000 او

 ا تم ذآ م دع 11 لا يحس

 : رسل قرا رجع ريلي نوار م

 لفك رو ارا. هلعج ا َدِةَوَحأوحفن لاَ
 221111111111 1 ًاوعطتسااموه ا 7 آم
 قر دعونا 0 ا
 يل اَقَح أ
 ناكم سمشلا علطمو «ناكم مسا وهف ءاهعولط ناكم وه سمشلا علطم

 علطملا اذه مث ءاهبرغ ىف نونوكي نمل ةبسنلاب عولط عضوم نوكي امبر وهف «ىبسن

 ةبسنلاب علطملاو برغملا نيب , انه ةيبسنلاو «علاطملا نم هءارو نمل بورغ عضوم نوكي

 لدعلا ماقأ نأ دعب مث هل ةبسنلاب برغملا ىلإ نينرقلا وذ هجتا دقف امهنيب طسولل

َّ 
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 ىلإ هجتاو ءاببس عبتأف هل ةبسنلاب علطملا ىلإ هادأت لداعلا مكاحلا نأشك سانلا نيب

 4 ارتس اهنود نم مهل لعجن مل موق لع ْعلطت اًمَدَجَو) «هغلب اذإ ىتح ؛علطما

 ةحفال مهيلع قرشت سان ىلع علطت سمشلا دجو ىأ «سمشلا ىلإ دوعي ريمضلا

 اهنع مهرتسي ءارستس اهل امواقم اهنود نم مهل هللا لعجي مل ء«ةحفال ريغ وأ مهل

 ىف اهنم مهرتست بايث مهل نكت مل مهنأ لوقلا رهاظو ءمهلظت لالظ مهل نكت ملف
 ةراضح ىأ مهل تسيلو نيرضحتم اوسيل نويئادب مهنأ اذهو ءاهرورحو اهلظ

 ؛ةيلاملا رداصملا وأ ةوقلا ضعب مهل ناك نإو «ىلوألا ةوادبلا ىلع مه لب «ةيناسنإ

 سيل اهنأ ىهف مهضرأ امأ ءمهضرأ ىفو مهيف فصوب ماوقألا ءالؤه فصو دقو

 دقو ىلوألا ةوادبلا ىلع مهنأ وهف « مهسفنأ امأو ء«رمثي رجش الو «لظي ءانب اهيف

 ارتاس ىأ 4 ارتس اهنود نّم مهل لعجن ملل ةيماسلا ةملكلا «نيفصولا تدافأ

 . سراق درب وأ حفال رح نم مهرتسي

 رشنيل برغملا ىلإ ههجو امك «ماوقألا ءالؤه ىلإ نينرقلا اذ ىلاعت هللا هجو

 لمحيو ءالوأ ناك ام هنم نوكي ءهجوتلا اذه نإو «مهيف نانئمطالاو نامألاو لدعلا

 :ىلاعت لاق كلذلو ؛بعاتم

 . 4 69 اربخ يدل امب انَطحَأ دقو كلذك »

 ةلداعلا نيزاوملا عضوو «لدعلا ةماقإ نم الوأ هنم ناك ام ىلإ ةراشإلا

 نأ بجي ام وأ نآلا موقي ام نيبو برغملا ىف الوأ ماق ام نيب وه هيبشتلاو ءامهنيب

 ةوقلا بهاوم نم ىلاعت هللا هبهو ام ىضتتقمب هنأ ىأ «قرشملا ىف نآلا هب موقي

 ةيناث ةرم هفلك دق نيزاوم عضوو «ةبجاولا ةلادعلاب روعشلاو ذيفنتلا ىلع ةردقلاو

 اذكهو «برغملا ىف حلصأ امك «قرشملا ىف داسفلا عفديو حلصي نأ قرشملا ىف

 عنميو حالصإلاو لدعلا رشني امحلاص الجر نامزألا ضعب ىف ةيرشبلا هللا بهي

 ضعبي بيطلا نم ثيبخلا رهظيل سانلا ىلاعت هللا ربتخي نامزألا ضعب ىفو «داسفلا

 الو انرصع ىف ىرن امك دسفيو لضيف ءرطيسي  داسفلا لود وأ  داسفلا لاجر

 .ىلاعت هللاب الإ ةوق الو لوح



 ا برأ

 ىف هلبقتسا امم دشأو ىوقأ سمشلا علطم ىف نينرسقلا اذ لبقتسي ام نإو
 انطحأ دقو :ىلاعت لاق اذلو ؛مهتوادبو مهتيارد ماعو .مهلهجل كلذو ءاهبرغم

 لاح همزلتست امو اهل هتيافكو هيلع تابجاولاو هلاحب انطحأ ىأ .4 اربخ هيدَل اَمِب
 اقيقد املع انطحأ ءاهنع ىناوتي الو ءاهب موقي مكاحلا ىلع تابجاو نم ماوقألا

 طاحأ دق هللا أو ... : هلوق لثم ىف مالكلا ىفو «ميلعلا ريبخلا ملع وهو :كلذب
 ذإ «ةراعتسالاب زاجم .4 اربخ هيدّل اًمب انْطَحَأ طو «[قالطلا] 4 09 اَمّلَع ءيش كب

 هلخاد ىف ام لك فرعيف ناكمب طيحي نمب مولعملل هئارقتسا ىف ىلاعت هللا ملع هبشي
 ىف ام لك هملع طاحأ دقو «ةلماكلا ةطاحإلا عماجب هملع نع ءىش بيغي ال
 .ضرأللاو تاومسلا

 وه فيلكتلا كلذ نينرقلا اذ فلك ذإ هللا نأ صنلا نم رهاظلا دوصقملاو

 طيحمو فلك ام ىلع ةرداق ةقاطو ةيسفنو ةيلقع ىوق نم هيدل امب اقيقد املع طيحم
 ٠ .تافيلكتلا هذه جالع ىف دهج نم هفلك ام هيلإ جاتحي امب

 ةلادعلا ءبع :هلمح ام ءابعأ المحتم هقيرط ىف راس هنأ نيب دقو
 :ىلاعت لاقف ءحالصإلاو

 هه تدق
 رخآ اببس لمحت ام لمحت ىف اببس تناك ىتلا ةقباسلا رومألا ىلإ فدرأ ىأ

 نم هلذب اميف ناك ىخارتلاو «ىخارتلاو بيترتلل انه 4مُث إو ءرخآ اقيرط كلسو
 نيبو مهنيب هللا لعجي مل ةرطفلا ىلع نوشيعي نيذلا كئلوأ لاح نيبت ىف نمز

 ىتلا تاحالصإلا هذه ىف نمز ىضم دعبو ء«رورح الو لظ ىف ارتس سمشلا

 ,ىرخأ تابجاول اببس فدرأ كلذ دعب «مهيلع امو مهل ام نوفرعي اسانأ مهلعجت

 1 :راسف

 . 4 5 ًالوَق نوهَقَفَي نوداكي أل اموَق امهنود نم دجو نيدّسلا نيب غلب اذإ ئتح

 ءاينيمرأو ناجيبرذأ نيب امهنأ ءاطع لاق «نالبج ةيآلا ىف ناروكذملا نادسلا

 اذه 4ًالَوَق نوهقفَي َنوُداَكَي ال » اموق نيلبجلا نيب دجو هنأ ىلاعتو هناحبس ركذ دقو
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 نبيا 00000

 مهدجو نيذلا نم ةيناسنإلا ىف ةجرد ىلعأ ودبي امك مهو «موقلا ءالؤهل فصو

 ىأ ,4 امهنود نمإ) ىنعمو «رتس اهنيبو مهنيب لعجي مل نيذلا سمشلا علطم ىف
 ءارو وأ «نيلبسجلا نيذه ءارو اوناك لب «مهنيب اونوكي مل مهف «نيلبجلا ءارو نم

 لامشلا ىلإ مهو ءامهنم رغوأ ماقم ىف مهف «نالبجلا ناذه اهيف ىتلا دالبلا هذه

 . ىلعأو دعبأ

 نوبراقي ىأ .4 الق َنوُهَقْفَي َنوُداَكَي الل مهنأ ىلإ انرشأ امك مهفصو دقو

 .هلك هنوهقفي الو لوقلا ضعب نوهقفي مهنأ ىلع لدي اذهو ءالوق اوهقفي الأ

 نمو نينرقلا ىذ ةغل نوفرعي ال مهنأ هببس كلذ نإ :نيرسفملا ضعب لاقو

 لوقلا هقف نأل ؛لوقلا هقف ىفنب هنع ربعي ال كلذ نكلو .ءمهتغل فرعي الو ءهعم

 ىف نونغي نيمجرتملا نأ ىلع «ةغللا ةفرعم لهجب ىفني الف «هيمارمو هرارسأ ةفرعم

 الف «مهنوبطاخي نيذلا ىف ابيعو «مهيف ابيع نوكي حص نإ كلذو ءاريبك ءانغ كلذ

 لاوقألا ىمارم نوكردي ال مهنأ دارملا نأ ىدنع رهاظلاو ءفصولاب نوصتخي

 َنوُداَكَي الج عم قفتي ىذلا اذهو «مهنيب تاقالعلا مظنت ىتلا ماكحألاو اهرارسأو

 رومألا فالغ اهيف قشي ىتلا ةفرعملا امنإ «ةفرعملا درجم سيل هقفلا نأل ؛ 4 نوهقفي

 لاوقألا هقفو «تابجاولاب ملعلا ىلإ كلذو «ظافلألا ءارو امو «قئاقحلا كاردإل

 بلجل بجي امو «مكحلا ماظنو لدعلاب ملع مهدنع سيل دارملا نوكيو ءبرقأ

 .راضملا عفدو عفانملا

 ىلاوتت راضملا نوري ماكحألا مظن الو «عئارشلا نوفرعي ال مهنأ عم مهنكلو

 الو ءاقوقح نورقي الو ءماظنل نوعضخي الو «ةلاهج دشأ ناريج نم مهيلع

 ايلوغنم قطانم ىف نونكسي مهو ء.جوجأمو جوجأي مهو ,بجاول نوعضخي

 مظن نم هعم لمحي امو نينرقلا اذ اودجو امل اذلو ؛مهنم مه وأ ءايروشنمو

 .داسفلل ةعفاد ملظلا نم ةعنام ةيحالصإ

 اجرَخ كَل لعجَن َلهَف ضرألا يف نوُدسُفُم َجوُجأَمو جوي نإ نيترقْلا اذ اي اوُناَق ل
 000 . 4 69 دس مُهَتيبو اني لعجَت نأ َْلَع
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 0 الل كاملا

 ١١ كاان

 ٠ يَ

 هنأ ىلعو «مهنيب اروهشم ناك هنأ ىلع لدي امم بقللا اذهب نينرقلا اذ اودان

 مهنم ابيرق نوكي نأب حلاصلا مكاحلا تارامأ لوأ كلذو ءابيرق انماطتم ناك

 قحلا بحاص ىلع بعصي ال ىتح ,مهنود ابجحتم نوكي ال هنوفلأيو , مهفلأي

 هيلإ لوصولا

 اسيل نامسا امهو «ةينيمرأ لابج ءارو ام لئابق 4جوجأمو جوجأي و
 مئاق لكب نوثبعيو «ثرحلا نودسفي رخآل تقو نم نوعفدني اوناك دقو «نايبرع

 ىف هداز مالكلا وبأ انالوم ركذ دقو «مهعفدب دحأال لبق الو دحأ مهطبضي الو

 . جوجأمو جوجأي جورخل ةعبسلا

 :راودأ ةعبس ىلإ لئابقلا هذه جورخ انيلع لهس

 رجاهت لئابقلا هذه تأدب امدنع ىخيراتلا رصعلا لبق ناك اهنم لوألا رودلا

 . ىطسولا ايسآ ىف رشتنتو ىقرشلا لامشلا نم

 « ةنيكسلا ىلإ ةرجاهملا .لئابقلا دلختف «رارقتسالا ةايحو «ةوادبلا ةايح : نيتفلتخم

 ىدمو «قرشلا نم قفدتت لازت ال ةديدج الويس نأ الإ ,ةيعارزلا ةايحلا ةرشابمو

 .داليملا لبق ٠٠٠١ ىلإ ٠6٠١ نم رودلا اذه

 ودبلا نم اجمه اموق دجتف «داليملا لبق فلأ ةنس نم «ثلاثلا رودلا ىدتبيو

 نم ةفلتخم ءامسأب رهظت نأ ثبلت ال مث ءدوسألا رحبلاو رزخلا رحب دالب ىف

 . .داليملا

 رهظ ىذلا نمزلا داليملا لبق 2٠١ ةنس ىف هلعجن نأ ىغبنيف عبارلا رودلا امأ

 .شوزوع هيف



 لل

 تل رح

 نم ليس هيف قفدت دقو «داليملا لبق ثلاشلا نرقلا ىف سماخلا رودلا ناكو .

 ىذلا ميظعلا رادجلا ىنب رصعلا اذه ىفو «نيصلا ىلع بصناو «ةيلوغنملا لئابقلا

 رشع ةدم ىف هومتأو م ق 595 ةئس ىف هئانب اوأدب دقو «نيصلا رادجب رهتشا

 ايسآ ىلإ اوهجوت برغلاو لامشلا ىف لوغملا تالمح رادجلا اذه رصاعو . .نيئنس

 و فهكلا ةروسريسفت 8#

0. 

 .ديدج نم ىطسولا

 امهركذ انمهي الو «داليملا دعب كلذ ناكو عباسلاو سداسلا رودلا ركذ مث

 ىف ةيناسنإلا راودألل فرعتملا قئاقحلل ىصقتملا خرؤملا مهي كلذ ناك نإو انماقم ىف

 ردنكسإلا هنإ لاق نمل ءايخيرات اهجو ىرن راودألا هذه ضارعتساب هنإو

 : ىنودقملا

 ىذلا رصعلا وهو داليملا لبق ثلاشلا نرقلا ىف نيصلا رادج ىبنب هنأل - الوأ

 ءانبلا نوكو «داليملا لبق ثلاثلا نرقلا ىف هتايح تناك ذإ ؛ردنكسإلا هيف رهظ

 .ردنكسإلاب ةناعتسالا عنمي ال نيصلا كولم نم كلم ىلإ ابوسنم

 . طقف نينرقلا اذ سيلو «نينرقلا

 .ةيردنكسإلا ئشنم وه دسلا ئشنم نأ نم راثآ نم ءاج ام - اغثلاثو

 جاتو بونجلا جات نيب عمج هنأل غئاس نينرقلا ىذب هفصو نأ .- اعبارو

 .رصم' ىلإ ءاج امل لامشلا

 ليس دتشا هنأو «لوغملا نم لئابق جوجأمو جوجأي نأ ىلإ اذه نم ىهتنن
 .ملعأ هّللاو «ىنودقملا ردنكسإلا روهظ رصع داليملا لبق ثلاثلا نرقلا ىف مهداسف

 الو ىناعم ركذ ىف انمدقي ال ردنكسإلا صخش ةفرعم نأ رركنف دوعنو

 .اهنايبو اهبولسأ ىف ةنئيب اهيناعم ىف ةحضاو هظافلأ تماد ام «انرخؤي
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 00 لولا للملا

 قا بح

 اوبلط وأ نينرقلا ىذ ىلع نيدسلا نيب اوناك نيذلا موقلا كئلوأ ضرع دقل

 «ضرألا ىف نودسفم جوجأمو جوجأي نأ هل اوكش نأ دعب دس مهل ىنبي نأ هنم
 نإ نيئرقلا اذ اي اوُلاَقط ادس مهل ىنبي نأ ىلع اجرخ هل اولعجي نأ هيلع اوضرعو

 اس ْمُهَنيَبو انَنيَب لعجَت نأ ىلع اجْرَخ كَل َلَعجَن َلَهَف ضرألا يف نودسفم جوجأمو جوجأي

 بئارضلا نع اوربعو «مهسفنأ ىلع اهنوضرفي بئارض هنإ اولاق جرخلا .# 59
 ىلع سفنألا وأ ضرألا جارخك نوكي هنألو .هيلإ مهيديأ نم جرخت اهنأل جرخ اب

 دقو ءراقعلا وأ لاملا وأ سوفنلا ىلع بئارمغلا ذخأي نأ امإ ءوه هاريام بسح

 امك اولاقف «ماهفتسا ةروص ىلع اهولعجف «ةيندم ةبرقم تارابع ىف كلذ اوضرع
 ءافلاو ءاجرخ كل لعجت نأ غوسي له ىأ .4 اجرح كَل لعجَن لِهَف 8 :نآرقلا ىكح
 ىنبت نأ ىلع اجرخ كل لعجاف نيدسفم اوناك اذإ ىأ ءردقم طرش نع حاصفولل

 .اذس انل

 حالصإلاب موقي نأ لداعلا مكحلا نيناوق نم نأ دجو لداعلا نينرقلا اذ نكلو

 اذلو ؛حلاصلا مكحلا ةبيرض ريخلا لمع نإ لب «عفدي رجأ ريغ نم داسفلا عفدو

 :لاق

 . 4 62 اًمذر مهتيبو مكتبي لعجأ ةوقب ينونيعأف ريخ يبو هيف يتم ام لاقط
 ازجاح ىأ .4 امر 9 :ىرشخمزلا كلذ ىف لاق دقو ءدسلا نم ىوقأ مدرلا

 ءعاقر قوف عاقر ىأ ءمدرم بوث مهلوق نم دسلا نم ربكأ مدرلاو ءاقثوم انيصح

 ىوق اقيثو ادس مكل ىنبأ ىنأ ىأ

 .مكجرخخ نم ريخ ىل طسبو هيف ىلع عسوو ىبر هيف ىّنكم ام ىنعملاو

 نم لمعلا لمتحت ةوقب ىنونيعأف «مكنم ةوقب نيعتسم ىنكلو «جرخب انيعتسم تسلف
 «لمعت ةلماع ديأ ىلإ جاتححأ نكلو «لاملا ىلإ جاتححأ تسلف ىأ «مكلاجر

 ريخ كلملاو ةردقلا نم ىل هللا هطسب ام» :ةميركلا ةيآلا هذه ىنعم ىف ىبطرقلا لاق

 مكنم لمعو لاجرب ىأ «نادبألا ةوقب ىنونيعأ نكلو «مكلاومأو مكجرخ نم

 .«دسلا وهو مدرلا اهب ىنبأ ىتلا ةلآلاو نادبألاب



 0 ل با

 1 بح

 ماد ام كلملل زوجي ال هنأ نينرقلا ىذ نع صصقلا اذه نم طبنتسا دقلو

 هيلع ضرف كلملا نإ) :كلذ ىف لوقيو «قهرت بئارض ضرفي نأ ةعسو ةردق ىف

 نم مهروغث حالصإو «مهتجرف دسو «مهتضيب ظفح ىف قلخلا ةيامحب موقي نأ

 اهتلكأ ول ىتح مهنئازخ ىف اهعمجي ىتلا مهقوقحو «مهيلع ءىفت ىتلا مهلاومأ
 طورشب كلذو رظنلا نسح هيلعو مهلاومأ نم كلذ ربج مهيلع ناكف نؤملا اهتذفنأو

 : ةثالث

 .ءىشب مهيلع رثأتسي الأ - لوألا طرشلا

 .ةجاحلا لهأب أدبي نأ - ىناثلا طرشلاو

 .؟)ءاطعلا ىف ىوسي نأ - ثلاثلا طرشلاو

 . مهيلإ دحأ هنم تلفتي ال امكحم دسلا ىنبي نينرقلا وذ كلذ دعب ذخأ

 اراث هلعج اَذإ ىَنَح اوُحَفنا َلاَق ٍنيَقدصلا َنْيَب ئَواَس اذ ىَنَح ديدَحْلا َربز ينوثآ)»

 .4 وارق يع عرفأ ينل
 «نيقدّصلا نيب نواس اَذإ ئَتَحظ «ةريبكلا ديدحلا عطق «ديِدَحْا َريَز

 اهب الع ريبك عطق نم ديدحلا عضو نأ دعبو ءامهنيب دسلا لعج نالبج :نافدصلا

 «باطحألا عمج ءاديضنت امهنيب ديدحلا دضنتو نيلبجلا ىلعأ عم ىواست ىتح

 هيف ىواس ىذلا ديدحلا ىف ىأ . اوخفنا لاق  ءديدحلا رهصيل رانلا اهيف لعشأو

 ' ارا هَلَعَج اَذإ ئَتَح ءباطحألا لعشم ىف اوخفنا ىأ ءامهاماسو «نيفدصلا نيب

 ءاديدش اعافترا هترارح ةجرد عافتراب هرارمحاب اران راصو «رهصنا رمحاو هرهص

 نيذلا لامعلل ءادنلا 4 ينوتآ لاقط ٠ « لمعلا اذه دعب ىظلتي اديدش رمحأ هنول راصو

 .باذملا روهصملا ساحنلا وهو ,4 ارطق هيلع غِرْفأ » ءاهورهصو ديدحلا ربزب اوماق

 .هحطس رادج ىوستو هءازجأ طبرت ديدحلا قوف ةقبط ساحنلا لعج هلعلو
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 اللا

 ةان رحل

 «تارغثلا لك اًداس ايوق راصف «ساحنلاب اكوسمم ديدح نم انوكم راص هارنو
 هلفسأ ىلإ اولزنيو «هالعأ ىلإ اوعفتري نأ مهتقاط قوف ايلاع اعفترم راص كلذبو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛مهنم اوثاغتسا نيذلا دنع

 . 4 69 بقت هَل اوعاطتسا امو هورهظي نأ اوعاطسا اَمَف

 ةسدنهبو «ضقنت ال ةيوق تاودأبو «مكحملا ءانبلا كلذ ىنب دق ناك اذإ

 مهل لبق ال جوجأمو جوجأي نإف ءساحنلا ٌبْوُذ بكسأو «ديدحلا ربز تدضن

 .لسنلاو ثرحلا اهيف نوديبي مهضرأ ىلإ لوصولاب
 اعفترم ىنب هنأل ؛هرهظ ىلإ ولعي نأ ىأ .4هورَهظي نأ اوعاطسا امَف

 نأ اوعاطتسا امو 4 اّبقت هَل اوعاطتسا امو إ» «هيلإ اودعصي نأ مهتقاط قوف اعافترا

 .اقتسم دمجت مث رهصم ديدح هنأل ؛هبناوج نم بناج ىف هوبقني
 قيفوتلا كلذ نينرقلا وذ قفو نأ دعبو

 يبد دعو َناَكَو َءاّكَد هلع َج يّبر دعو ءاَج اَذِإَف يّبَر نَم ةمحر اذه لاقت

 نم رصع ىلإ رشبلا خيرات ىف هل ليثم ال ىذلا - لمعلا كلذ لمع نأ دعب

 4 يّ نم ةَمَحَر اذَهط ىف ةراشإلاو «هبر نم هلعج لب ءهسفن ىلإ هبسني مل  هلمع
 نايدلا قيفوت نم وه امنإ ناسنإلا ةردق نم سيل «هتدامو «هريبدتو ءانبلا نأ ىلإ

 هلهأو داسفلا نأ هتردق تلاعت هتمحر نم نأل ؛هدابعب هللا ةمحر نم هنإ :لاقو

 ضرألا تدّسَفل ضعَبب مهضعب سائلا هللا عقد الولو ... 9 حالصلاو ريخلا لهأب عفدي
 . [ةرقبلا] 4 629 َنيِمَلاَعْلا ىَلَع لضَف وذ َهَّللا نكلو

 :لاقف «.ثعبلا موي وه هنامزل دحلا لعجف ثعبلاو رخآلا مويلا سني ملو

 ءاهيف ولع ال «ةيوتسم اضرأ هلعجيو دكدَتي ىأ ,4 ءاَكد هَلعج يّبر دعو ءاج اذِإَف ط

 .ساحنو ديدح نم ناك ولو

 . ملعأ هللاو لقاع هيف باتري ال 4 اًقح يّبر دعو ناكو ا :لاقف ثعبلا دكأ مث



 فهكلا ةروسريسفت ا
 مي للم

 م بأ

 رشحلا موي ىلإ نيدسفملا كرت

 :ىلاعت هللا لاق

 مم هدانا هس ذم هند د

 رولا عنو تو عطيف دديمويمهضعباننربو
 هما ذم َّنَهَم رس جرس ل

 ايدين ]موي مَهَجاَضرعو نيل اعجْمُهنَم
 دوُعيطَتسيا اواو ىرْكذ نع طخ ف هنأ تاكيد

 10 َندلاَبِيَحَفَأ ل اعْمَم

 نرد ملهم 2 نوكأ 5
 سَ نوبي فوايد ويلف بعسل 27 عَ

 بق م انبَأورَفكَِدلاَك كيو 2 نص نو 2
 : 0: عرض د رس 10 و ع يلع

 مدا كلك اج نوزع 2و مي الف مهلامعأ َتْطِيخ
 م روم ره 16 و 110

 لا اوزهيلسرو تياءاوذختاوأ 7

 نيئرقلا وذ ناكو ءدسلل نينرقلا ىذ ردنكسإ ءانبب ةقباسلا تايآلا تهتنا

 لمعيو مهل ريخا بلجي مهمكحي نم ةحلصمل لمعي ىذلا دهاجملا مكاحلل ةروص

 نودسفي جوجأمو جوجأي كرتو هعفد دقو « نيدسفملاو داسفلا عفديو « مهحلصي ام

 . 4 65) اعمج مهانعمجف روصلا يف خفنو ضعب يف جومي ذئموي مهضعب انكرتو

 ملو ءمهرش رصحناف «جوجأمو جوجأي ىلإ دوعي 4 مهضعب ! ىف ريمضلا

 جالع نوكي اهحالصإ نكمي مل اذإ ةريرشلا ةعامجلاف «مهريغ ىلإ مهداسف دعتي

 .اهنع مهداعيإو اهنم ةياقولاب سانلا
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 للا للللاللللللللللا
 ١1 الا

 ىف

 رهاظلا وه هنأ ىلع ىرشخمزلا ىأرلا كلذ قاس دقو «تاقولخملا ىنعم لقعلا ىف

 .ردابتملا ريغو رهاظلا ريغ وه هريغو :ردابتملا

 سانلا قلخ ىلاعت هللا 0 ا دوكيد

 عيمجلا ةوعدو «لصفلا موي وكي ىلح ضعب ىلع مهضعب ىدتسي وأ :نوفلاخت

 قحلا نيب عفادتلاو «رابتخالا ثيح ءايندلا ىف ىأ ,4رذتموي :ىلاعت هلوقو

 نأ ىأ 24 ضعب يف جومي » :هلوقو ءداسفلاو حالصلاو «رشلاو زيفخلاو لطابلاو

 عم رايخألا عفادتيف ةبحطصم ىهو جاومألا عفادت صضعبلا عم عفادتي مهضعب

 روصلا يف خفنو » :هلوقب كلذ نع ربعو «ىلاعت هّللا ىلإ اعيمج اوعدي ىتح

 مهعمجيف روصلا ىف خفنيف دنج ا دئاقلا ىداني امك مهانيدان ىأ 4 اعَمج مهانعمجف

 روشنلاو ثعبلاو سانلا ةداعإ اذه ىف هبش دقو ءدحأ مهنم فلختي ال « ءاعمج

 قوبلا ىف خفني امدنع «دئاقلاب نولسني بدح لك نم مهروف نم مهجورخو
 نك ... 9 :ىلاعت هللا لوق نم رثكأب نوكي ال ثعبلا نأب راعشإ اذه ىفو «دنجلل

 :ناينايب نارمأ هيف 4 اًعَمَج مهاَنعَمِحَف » :ىلاعت هلوقو [رفاغ] 4 52 نوكيف

 . عوقولا ديكأتل «لبقتسملل وهو ىضاملاب ربع هنأ - لوألا رمألا

 هنع فلختي الو «عيمجلا معي ثعبلا نأ ديكأتل ردصملا ركذ هنأ - ىناثلا رمألا

 لاق اذلو ؛نايعلاب مهل ةيئرم قئاقحلا نوكتو ةمايقلا نوكت ثعبلا بقع هنإو

 : ىلاعت

 . © 6 اضرع نيرفاكلل ذئموي منهج انضرعو لف



 9 فهكلا ةروس ريسفت |

 اللا للام
 ؟ام_م لمح

 يب

 مهرفك ببسب نيرفاكلل منهج انضرع ىأ «ةمايقلا موي وه # كئموي و

 نايتإلاو ءاهتيؤر نيبو مهنيب لوحت ةواشغ ريغ نم نيعلا ىأر اهنوري ىأ ءاضرع

 مهلامعأ جئاتن نم مهيلع ىفخي الو «نيعلا ىأر كلذ نوري مهنأ ديكأتل ردصملاب

 . ءافخلا نم ءىش

 ءاهلهأ مهنأل عيمجلل ةمولعم نوكت اهنأ عم ضرعلا ركذب نيرفاكلا صخو

 | .هءارو امو ثعبلا نوركني اوناك نيذلا مهو «نولفاغتي اوناك نيذلا مهنألو

 باوثلاو باذعلل هللا ركذل ةبسنلاب مهلاح تناك فيك ىلاعت لاق دقلو

 :لئاق نم زع لاقف «ثعبلاو

 . 4 9 اعمس نوعيطتسي يال اوناكو يرْكذ نع ءاطغ يف مهنيعأ تناك نيذّلا ل

 . هيلإ

 ىأ «ىلاعت هللا ىلإ فاضم ركذلا 4 يركذ نع ءاطغ يف مهنيعأ تناك »

 ىف هتايآ ىلإو ءىش لك ىلع ةرهاقلا ةرهابلا هتردقو ىلاعت هللاب ركذت ىتلا رومألا

 مهكاردإ مدع ىف مهلاح هبشو «مهأدب امك مهتداعإ ىلع هتردق لئالدو نوكلا

 هينيع ىلع عضو هنكلو «تارصبلملا مامأ نوكي نم لاحب ىلاعت هللا تايآ نم قحلل

 ال اوناك مهنيعأ ىلع هوعضو ىذلا ءاطغلل تايآلا نوري ال اوناك مهنأ عمو هيبشتلا

 لئاسو لك مهينامأ تدس دق مهف مهاعد اذإ قحلا ىلإ ىعادلا ىلإ نوعمتسي

 . كاردإلا

 ىلع نونوكي نمك وأ ءءاطغ مهنيعأ ىلع مهف مهسفنأب تايآلا نوري ال مهف

 ايندلا هذهب مهرورغو مهتاوهشو مهءاوهأ نأل ؛قحلا عامس نوعيطتسي الو «مهنيعأ

 هنع مهضارعإ هبشو «هنيبو مهنيب تلاح دق اهتتيزو اهفرخزو اهرورغب مهترغأ ىتلا



 فهكلا ةروس ريسفت #4

 كل لااا للللمللا

 7 ١١ اال ١

 .دشرملا

 الأو ءدشرم ريغ نم مهلالض ىف مهكرتي نل هنأ ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقو

 منهج اندتعأ نإ ءاَيلَوَأ ىنود نم يدابع اوَدْحَني نأ اوَرَفَك نيذّلا بسحف 1

 . 4 0-6 الزن نيرفاكلل

 ىنعم ىف ىهو «ميدقت نع ةرخؤم 4 اورفك نيذْلا بسحفأ © ىف (ءافلا)
 هل ماهفتسالا نأل ؛تمدق ةزمهلاو ءاضرع نيرفاكلا ىلع منهج ضرعل ةيببسلا

 نم هجو هل نوكي نظلا نأل ؛اومهوت اهانعم قدأ ةرابعب وأ ءاونظ هانعم ةرادصلا

 الإ ىه ام اولاقو «كلذ اومهوت العف نيرفاكلا نآل ؛خيبوتلل ماهفتسالاو «قدصلا

 .نيثوعبم انك امو «بعلنو وهلن ايندلا انتايح

 ينود نم يدابع اودْحَتي نأ» «مهخيبوت ببس ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ دقو

 «ىريغ نم ىأ 24 ينود نم و اهنودبعي ةهلآ وأ مهنولاوي اراصنأ ىأ , 4 ءايلوأ

 ىأ .4ًالْزن نيرفاكلل منهج اًندتعأ ان :ىلاعت هلوق هيلع لد فوذحم مالك انهو

 ءمهيف هللا مكح مهب نومواقي اراصنأ وأ اهنودبعي ادادنأ مهذاختا عم نوبسحي

 :ىلاعت هلوقك اذهو «نولعفي ام ىلع مهبساحن ال وأ ةذخاؤم ريغ نم مهكرتنو
 سيضم يما س -

 نيرفاَكلل منهج اندتعأ اًنِإإ8 ء[ةمايقلا]ا <69 ىدَس كرشي نأ ناسنإلا بسحيأ »

 نم يداّبع اوُدْحََي نأ :هلوق ىف هتلع ركذ دقو هل نايبو باذعلل ركذ اذه ,4ًالْزن
 ءمكهت عون هيفو ءاماقم هانعم الزنو ءانأيهو انددعأ اهانعم اندتعاو .4 ءايلوأ ينود
 سئبو منهج هنكلو «هيف لزن ىذلا هيلإ بوثي احيرم اناكم ةداع نوكي لزنلا نأل
 ىف مهلوزن ببس ىلإ ةراشإلل رامضإلا عضوم ىف ٌراهظإ نيرفاكلا رْكذو .داهملا
 . منهج



 هلل

 ا <

 نمض ىف ركذ «نورفاكلا مه الامعأ نيرسخألا نأ ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 ْش :لئاق نم زع لاقف «مهنارسخ ببس ميكحلا نايبلا

 مهو اًينالا ةاَيحْلا يف مُهْيعَس لّض نيذّلا 620 ًالاَمْعَأ َنيِرَسْخَألاِب مكن لَه لقط

 مهنأب نيررقم اوباجأف اولئس مهنأكف ءريرقتلل ماهفتسالاو ِةْلكك ىبنلل باطخلا

 نيذلا هب داري «ليضفت لعفأ وهو ءرسخأ عمج نورسخألاو «(الامعأ نيرسخألا)

 نينمؤملل ةبسنلاب مهنأ وأ «مهتراسخ قوف ةراسخ الف ءهاصقأ نارسخلا نم اوغلب

 مظعأ وه ام اورسخ كئلوأف ءاهعاتم ايندلا ىف اورسحخ نإ نينمؤملا نآأل ةراسخ رثكأ

 «نيرفاكلا لاحو نينمؤملا لاح نيب ةنزاوم كلذ ىف ناكو «ةرخآلا عاتم وهو

 عاتم نورفاكلا دقف كلذ لباقم ىفف ايندلا عاتم ضعب اودقف دق اوناك نإو نونمؤملاف

 .مهتراسخ راوجب ركذت ال نينمؤملا ةراسخو ءاقدصو اقح نيرسخألا اوناكف ةرخآلا

 لض نيذّلا 8 :لئاق نم زع لاقف اهماوقو ةراسخلا نكر هناحبس ركذ دقو

 «لالض ىف لالض مهلمع ناك ىأ ,4ايْندلا ةاَيَحْلا يف مهيعَس لص َنيِذّلا

 هنأك ءلالضلا ىف ةغلابم لماعلا ىف لالضلا نأ عم لالض هنأب لمعلا فصوو

 الالض نوكي لمعلا نأ ىلإ ةراشإلل «لمعلا ىلإ لالضلا لقتنا سفنلا لالضب

 ةراشإلل ؛«مهلمع» لقي ملو 4 مهيعس :لاقو ءدصقلا داسفو «سفنلا لالضب

 .ادبأ اريخ هيف نوكي الف لالض ىف ادهج نوكي هنولذبي دهج لك نأ ىلإ

 نوُبسَحَي مهو » :لاق اذلو ؛اداشر هبسحي لب لالض هنأ دقتعي ال اذه عمو

 ءرشلا نولعفي ءركفلا لالضو لعفلا لالضب مهنأ ىأ ,4اًعْنُص َنوُنِسْحُي مُهنَ

 دشأ كلذو ءاريخ رشلا بسحف مهريكفت بلقناف ريخلا نولعفي مهنأ نونظيو



 فهكلا ةروس ريسفت ا 9

 00 اللا

 داو سأل

 ءاقح لطابلا بسحيو لطابلاب هئشنيف «مهريكفت ىلع لالضلا ىغطي ذإ لالضلا
 «نسحلا وه هنولعفي.ام نأ نونظي ىأ ء.نوبسحيو لالضلا دشأ اذهو ءالطاب قحلاو

 نولعفي ام نسحل ةدكؤم لاح ىهو «َدوُبسْحي9 لعاف نم لاح 4 اعنصإطو
 . مهمعزب

 نأ نوبسحيو ناثوألا نودبعي مهنذل ؛نيكرشلا ىلع قبطني صنلا اذه نإو

 «مهئابآ عابتا ىف ريخلا نوريو «دبعت ىوُق اهيف نومهوتي ذإ ىّتسح عنص اهتدابع

 ىأ ةايحلل نوميقي الو مهمعز ىف ةدابعلل نوعطقني ذإ ىراصنلا نابهر ىلع قبطنيو

 نكلو «نينمؤملا ءامد نوحيبتسي اوناك نيذلا جراوخلا ىلع قبطنت اهنإ ليقو «رابتعا

 مهيلع قبطني ال جراوخلا نإو .4 مهب تاّيآب اورفك َنيِذّلا كئلوأ ظ :ىلاعت هلوق
 دقلو «نينمؤملا مهناوخإ عم اولض نكلو مهبرب نونمؤي مهنأل ؛مهبرب اورفك مهنأ

 بلط نمك سيل اطخأف قحلا بلط نم نإف «ىدعب مهولتاقت ال :ىلع مهيف لاق
 . «هباصأف لطابلا

 :نيرسخألا فصو ىف كلذ دعب لاق دقلو

 اقل مول مال مهئاضأ تلف هاو هت تاب ارك ني كتأ)
 . 4 9 انو

 تلض ىتح مهركف لض نيذلا ءالؤهف ءرفكلا ىلإ ىدؤي ركفلا داسف نإ
 مهرورغ مهعفد نيذلا مه ءالؤه ءانسح هوأرف مهلامعأ ءوس مهل نيزو «مهلامعأ

 الو «قحب دوبعملا ءراهقلا دحاولا قلاخلا هنأ ىلع ةلادلا مهبر تايآب اوبذكي نأ ىلإ

 كلذو «مركألا ىبنلا هلوسر ةلاسر ىلع ةلادلا مهبر تايآب اوبذكو «هاوس دوبعم

 .الطاب قحلا نومعزيو ءاقح لطابلا نودقتعي مهلعج ىذلا مهركف لالض طرفل

 تايآلاب رفكلا ىف ببسلا ىه تافصلا هذه نأ ديفي نيفوصوملا ىلإ ةراشإلاو

 .ىلاعت هللا ءاقلب ايندلاب مهرورغ ببسب اورفكو



 فهكلا ةروس ريسفت اا

 0 يسلب

 زر بسس

 . 4 629 اوزه يلسرو يتايآ اوُدَحَناَو اورفك اَمب منهج مهؤازج كلذ )»

 هربخ أدتبم وهو «هئاقلو مهبر تايآب مهرفكو مهرورغ ىلإ ةراشإلا

 :لاقف مهءازج كلذ دعب هناحبس ركذ مث ؟ مهرمأو ( مهلاح كلذ ىنعملاو «فوذحم

 هلوق وهو ببسلا هناحبس ركذ مث . الو ةداقلا مَ مهل مق الف مهلاضأ تلحق )

 :نيترم اوملظ مهف 4 اوزه يلسرو يتايآ اوُدَحَناَو اورفَك اًمب »

 .راجحألا نم دادنألا مهذاختاو مهرفكب - ىلوألا

 اهوذختاو اورفكو هّللا تايآ اوملظف «هتاعدو هلهأو قحلل مهملظ - ةيناثلا

 .لالضلاو رفكلا ىف لاغيإ كلذو «ةيرخسو اوزه هللا لسرو

 ةمايقلا موي نينمؤملا لاح ركذ كلذ دعب

 نيئمؤملا لاح

 :ىلاعت هللا لاق
1 

 اوئماءَيتلاَنِ

 َنرِاَح 7 اًلزن سورا تصب حط تناكيلحلَصلأ ولع

 قرت محلا َدِورحَبْلاَناكْوَللف 2 اًلوح اهنعَوعَسبال اف

 لك اي اهدا قوتك نقاد
 أوشن و و لإ امنأ لإ وب مل مورس امن

 ين أدير بالو اَصلِص امص لمعي هرم

 ايندلا ىف مهلالض ناك فيكو ةمايقلا موي نيرفاكلا لاح ىلاعتو هناحبس ركذ

 ىف اوحلص ىذلا نينمؤملا لاح دعب نم ركذو ءمنهج ران ىف مهادوأو ءمهل ايدرم

 ةراشإلل لوصوملا ركذ «ةرخآلا ىف مهءازج اولانف تاحلاصلا اولمعو اونمآف مهسفنأ
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 ءازجلا ببس امه حلاصلا لمعلاو ناميإلاف «ءازجلا ىف ببسلا ىه ةلصلا نأ ىلإ
 ءكرشلا ناردأ لك نع دعبلاو «سفنلا ةميزعو بلقلا ريهطتل ناميإلا ذإ ؛ميظعلا
 هللا ىهن ام لك نع ءاهتنالاو «هب هللا رمأ ام لكب مايقلا نمضتي حلاصلا لمعلاو

 ةمحر هرفغي ىلاعت هللا نإف «ممللا الإ ةريبكو ةريغص نيب قرف ال ءهنع ىلاعت

 لئاضفلا نمضتيو «ناسنإلل عفن هيف حلاص لمع لكب مايقلا اضيأ نمضتيو «ةدابعب
 .ناسنإلا اهب لمكي ىتلا ةيناسنإلا

 ماللا .4ًالزن سودرفلا تانج مهل تناك ظ :لوقي ىلاعت هركذ ءازجاو
 لدي كلذو كلام ىف كلامل امك مهل ىهو ءاهب نوصتخم مهنأ ىأ ءصاصتغخالل

 سودرفو «ءاّنغلا قئادحلا هب داري ىبرع ريغ ظفل 4 سودرفلا و . ءازجلا ديكأت ىلع
 عونتو ءاهلضف ةرثك ىلع ةلالدلل اهعمجو ءانأش اهطسوأو ءاناكم اهالعأ ةنجلا

 ةماقإلا بيطب نيضار اهيف نولزني ةتباث ةماقإ ىأ «4ًالزن فو ءهددعتو اهريخ
 ؛ةرمتسم ةمئاد ةتباث ىنعمو «ءنكاسم ىهو «ةبيط ةئداه ةماقإ اهنأو .ىوثملا ءودهو

 نودجي الو «ةمئاد ةماقإ اهيف نيميقم ىأ .ياهيف نيدلاخإ :ىلاعت لاق اذلو
 نوبلطي ال ىأ .4ًالوح اًهْنَع نوغيي الإ» :ىلاعت لاق اذلو ؛هيلإ نولقتني اهنم لضفأ

 مدعو ءاقبلاو ماودلا ةمعنب اهيف نومعني مهف ءءاقتناو المت اهنع نيغتبم نيديرم

 نوغبي الف نانئمطالاو ةحارلا ىف ةياغلا غولب ةيناثلا ةمعنلاو ءاهنم لاقتنالاب جاعزإلا

 .اهنم اريخ نودجي ال مهنأو ءاهب اضرلا ةمعنب اهيف نومعني لب ءالوح

 ءىش لك عسو دقو «طيحملا | هملعو هريدقت وهو هللا لضف نم اذه ناو
 م م اس هي

 4 5 هدم لس انج و ينر تامل دفن ذأ لق حبلا دل يب

 مهملعي نأب هيبنل ىلاعت هللا رمأ نمضتي وهو هك ىبنلل 4 لقط ىف باطخلا
 ءامسلا ىف ةرذ لاقثم هملع نع بيغي الو ءىش لكب ىلاعت هللا ملع ةطاحإ

 هذهف «دحي الو ىصحي ال ىذلا هملعل ريوصت ىه (ىلاعت هللا تاملك)و «ضرألاو

 "ال تاملكلاف «دح هدحي الف فانتم ريغ هنأب هملع روصي نأب ٌةْنلَم ىبنلل رمأ ةيآلا



 فهكلا ةروس ريسفت /

 لي ا
 اا بس

 (لا)و «رحبلا ءام دادملا تناك ولو تاملكلا دادم نكي امهمو «هب طيحت الو «هدحت

 تاملكل » هب بتكي ام وهو 4 ادادم)» اهلك راحبلا نأ ىأ «قارغتسالاو سنجلل

 نم ٍضرألا يف اَمنَأ ولو :ىلاعت هلوقك 4 يِبر تاَملَك دفنت نأ َلبَق رحِبلا دفتل يب

 ريع هللا نإ هللا تاَملك تدقت مرحب ُهَمْيس هدب نم ُهدُمَيٌرْحَبلاَوٌمالفأةرَجش

 ءىش لكب طاحأ ىذلا هللا ملعل برقم ريوصت اذه نإو «[نامقل] 469 ميكح

 ولف «هتاملك نودي ىذلا ادادم دجو ام بوتكم ىف نودي هللا ملع ناك ولف. ءاملع

 اذهو «ىلاعت هللا تاملك تهتنا امو رحبلا دفنل هناحبس هتاملكل ادادم رحبلا ناك

 ىهتنت ال اهنأو «تاملكلاب هللا تامولعم تادرفمب هيبشت هيفو «بيرقتو ريوصت

 . اذبأ

 :اهيلإ هيبنتلا بجي ةينايب رومأ انهو

 نايب كلذو «نيترم هبر ىلإ ةفاضم ىلاعت هللا تاملك ركذ - لوألا رمألا

 .لماك هملع نأل ءاهولعو اهفرشل

 دنت نأ َلبَق ٌرَحَمْلا دَفَنلا» :ىلاعت هلوق ىف ةينايبلا ةلباقملا - ىناشلا رمألا

 ليبسق نم دافنلاب كلذ نع ربع نكلو «ىهتنت ال هللا تاملك نإف .4 يّبَر تاَملَك

 .رحبلا دفنل ىلاعت هلوق ىف سانجلا

 ناك ول لق :ىلاعت لاق دقف رامضإلا عضوم ىف رهظأ هنأ - ثلاثلا رمألا

 4 69 ادم هلثمب انئج ولو يَبر تاّملَك دفنت نأ لَ رحَبْلا دَتَل يبو تاَملَكل اًدادم ُرْحَبلا

 :لاق اذلو ؛ىلاعت هللا تاملك ةعس ديكأتل رامضإلا هعضومو ءارهاظ رحبلا ركذف

 ىدب امو انل ردب ام اذه «دونجلاب شيجلا دمي امك هدمي 4 اددُم هلثمب انتج ولو »

 هعم ىقالتت ىذلا ىنعملا نوكيو «ادانم» ىرخأ ةءارق اندجو نكلو «ىأرلا ىداب

 حصيو ءامجح هلثم ناك ول ىأ ءادادم هلثمب انئج ولو «ىنعملا نأ وهو «تاءارقلا

 رحبلا نأ ىلإ ريشت وألا ةءارقلا نوكتف ىنعم نيتءارقلا نم لكل نوكي نأ كلذ عم

 .ملعأ ىلاعت هللاو «ةلئامملا ديفت ةيناثلاو «هل دئاز لوألا رحبلل نيعم ةدايزلا



 ١ كال ١
 يت

 ءىش لكب طاحأ هنإ لب «ىهتنملا ريغ ملع ديفت ىتلا ةيآلا هذه تركذو
 تافص ةدارإلاو ةردقلاو ملعلاو «هترذق لامك نايبل ىهانتت ال هتامولعم تادرفمو

 تافص نم اهريغو اهب هنإو ءاضعب اهضعب بحاصي نيوكتلاو قلخا ىف كلامك

 : ىلاعت هلوق اهدعب ءاج اذلو ؛ ةدابعلا قحتست 3 لامكلا

 بر ءاقل وجي ناك نَمَف دحاو هَل مكه امنأ لإ ئحوُ مُكَدنَم رشب انأ اَمّنِإ لف إلا

 . 4 699 ادَحَأ هّبر ةدابعب كرشي الو احلاص المع لمعيلف

 رصق ةادأ 4 اَمَّنِإ و ءهبر ةلاسر غيلبت نم ءزج هنأل كك ىبنلل لوقلاب رمألا

 رشب هنأ زواجتي الو رشب وهف «هيلإ ىحوي امنإو ةيرشبلا ىلع روصقم هو هنأ ىأ
 نأ هب ىحوملاو «ةكئالملا نم ادحاو سيلف هيلإ ىحوي هنأب مهنيب نم صتخا نكلو

 «ىلاعت هللا وهف ءاقح هلإلا وه نمب ىلاعت هللا نم مالعإ وهف .4 دحاو هَلِإ مكهلإ)»
 ىلع لئالدلا تماق ىذلا قداصلا ىحولا اذه عم تماق دق هنإو «هريغ هلإ الو

 «ضرأو ءامس نم هيف امب نوكلا نإف نوكلا ىف تايآلاب ديؤم وهو .هقدص

 ىلع تانيبلا تايآلا اهيف ءزونكو نداعمو رامثو عودزو ءامسلا ةنيز ىه بكاوكو
 .دحاو قلاخلا نأ

 :نامسق ىلاعت هللا دنع نم ةلاسرلا هذه ىقلت ىف سانلا نإو

 .ةداملا هقرغتستو سحلا هرسأي الو «بيغلاب نمؤي - لوألا مسقلا

 «ىسح ىدام وه امب الإ نمؤي ال ىتح «ةداملا هتقرغتسا - ىناثلا مسقلاو

 ؛ قحلاب ناميإلاو «ريخلا لعفب ىداني ىذلا وهو هبر ءاقل وجري ىذلا وه لوألاو

 هّبر ةدابعب كرشي الو احلاص ًالّمَع َلمعَيْلَف هب ءاقل وجري ناك نمَفإ» :ىلاعت لاق اذلو

 . 4 ادحأ

 لدب ءاجرلاب ربعو («هبر ءاقلب نقيتسي ىأ 4 هّبر ءاقل وجري ناك نمف ل» :لاقو

 باوج ناك اذلو ؛لمعلاب هبلطو هيف ةبغرلاو ءاقللا ىنمت عم نيقيلا ديفي هنأل ؛ نيقيلا

 هللا وجري ناك اذإ هنأل ؛ ؛ 4 اَدَحَأ هب ةدابعب كرشي الو احلاص المع لمعيلف طرشلا
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 نأ ةدابعلا ىف كرشلاو ءاهب نمآو ةلاسرلاب ذخأ هنأل ءهريغ دبعي ال وهف هءاقلو

 ةدابعلا ىف كرش كانهو .اصخش الو انثو ةدابعلا ىف كرشي الف ءهدحو هلل اهلعجيب

 قدصت نمو ؛كرشأ دقف ىئاري ىلص نم» كي لاق دقو «سانلا ىئاري دبعي نأب

 كرشلاو ىفخلا كرشلا وه اذهو ,2”(كرشأ دقف ىئاري ماص نمو «كرشأ دقف ئئاري

 ىف كارشإلا نع ىهنلاب دارملاو :ةيآلا هذه ريسفت دنع ىرشخمزلا لاق دقو ءرغصألا

 «هريغ هب طلخي ال اصلاخ ىلاعت هللا هجو الإ ىغتبي الأو «هلمعب ىئاري الآ ةدابعلا

 اذإف ىلاعت هلل لمعلا لمعأ ىنإ :ِلك ىبنلل لاق ريهز نب بدنج ىف تلزن ليقو
 كل» :لاق هنأ ىورو .«هيف كروش ام لبقي ال هللا نإ» :لاقف «ىنرس هيلع علطأ

 اوقتا» :ِةِْئدَك هنعو «هب ىدتقي نأ دصق اذإ كلذو ,«ةينالعلا رجأو رسلا رجأ نارجأ

 .«ءايرلا» :لاق «؟رغصألا كرشلا امو :اولاق ؛«رغصألا كرشلا

 )١( .هجيرخت قبس ١



 نامث اهتايآ ددعو «ناتيندم ١ .908 ىتيآ نأ ليقو «ةيكم ةروسلا هذه

 ىف ةداعلل ةقراخن تازجعم ركذب ةميركلا ةروسلا هذه تأدتبا دقو .ةيآ نوعستو

 اهتقالعو بابسألا نأ ىلع ةمئاق تناك ةينويألا ةفسلفلا نأ كلذ «ىناسنإلا دوجولا
 ملاعلا نإ :اولاقو «ةِّيلعلا ىلع ةيهولألا ةيرظن اونب ىتح طق فلاخت ال تايبسملاب
 تءاجف «راتخملا لعافلا نم ةدارإ ريغ نم لولعملا نم ةلعلا ءوشن ىلاعت هللا نع أشن

 نأ قلخلا بابسأ نم نإ .ةيرظنلا هذهل قرخ وه امب اهتايآ نم ريثك ىف ةروسلا
 زوجع نم مرهلا لجرلا بجنأ اذإف دلت ال رقاعلا ةأرملا نأو بجني ال ريبكلا خيشلا

 نمو بجنت ال زوجع رقاع نم دلولا دجوي ذإ «بابسألا ةيرظنل قرخ كلذف ءرقاع

 . لسني ال مره خيش
 هدبع كبر تَمَحَر ركذ# ايركز هّللا ىبن ركذب ةميركلا ةروسلا تأدتبا دقو

 ايش ألا لعَتشاَو ينم مظعلا نو يَنِإ بو لاَق 2 اًيفَح ءادن هب دان ذإ (2) يركز

 ْبْهف ارقاَع يتأرما تَناكو يئارو نم يلاوملا تفخ ينو (2) اًيقش بر كئاعدب نكأ ملو

 . 4 9 يضر بَ ُهلَعَجاَو بوُقُعَي لآ نم ثريو يثري (2) اًيلو كندّل نم يل

 همسا مالغب كرش ان اًيرَكَر ايإ» :هل هناحبس لوقيف هءاعد بيجي ىلاعت هللا
 ريشي ةيداعلا بابسألا ىرجمب هرثأت نكلو 4 ©9 امس لبق نم هل لعجن مل ئمحي

 تع ربكلا نم َتََْب دقو ارقاع ينأرما تناكو مالَغ يل نوكي نأ ) :لوقيف هبارغتسا

 . 4 0 اًئيش كت ملو لبق لبق نم َكقَلَح دَقَو نيه يلع وه كبر لاَق كلذك لاَق 0

 كني لاَق ةيآ يل لعجا بر :لوقيف هسفن ىف ددرتي لازي ال بارغتسالا نكلو
 . 4 ©9 اًيوَس لال ثالث سائلا ملكت الأ
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 «بابسألا رصع ىف بابسألل اقرخ كلذ ناكو «رقاع ةأرما نم ادلو هاطعأ

 .ايصع اراب نكي ملو هيدلاوب اربو ءانانحو ابح ىلاعت هللا هبهو دقو

 مزلت ال اهنأ نايبو تاببسللاو بابسألا درجمل ةقراخلا ىربكلا ةزجعملاب ءاج مث

 ركذاو ]» :ىلاعت لاقف لولب ءارذع نم بأ ريغ نم ىسيع قلخ ئهو راتخملا لعافلا

 سدقلا سد اهيلإ لزنو « 09 اًيقرَش اًناَكَم اهلهَأ نم َتَدَبَنا ذإ مُيَرَم باتكلا يف

 اباجح مهنود نم َتَدَحُنافٍ هيل هفاضأ نأب ىلاعت هللا هفرش ىذلا هلك ليربج

 ايقت تنك نإ كدم محلا ةوعأ نإ تَلاَق 9 اوس ارب اه لَم انَحوُر اً اَسراَ

 مّلو مالغ يل ُنوُكَي ئنأ سلاف 09 اّيكَر اًمالُع كَل بهل كبَر َلوُسَو ان امنِإ لاق 9

 سال يآ ُهلَعَجنلو نيم يلع وه كّبر لاَق كلدك َلاَق ©9 اّيََبكأَْلورَشَب يسَسْمَي

 . © 69 اًيضَقُم ارم َناَكَو اََم ةَمْحَرَ

 ةيلاوتم ةداعلل قراوخلا تاججو «ةلخنلا عذج ىلإ اهأجلاو ضاخملا اهءاج

 ءاملاو اينج ابطر طقاسستف ةلخنلا عذج زهتف ؛تاببسملاو بابسألا ةيرظن قرخ نلعت

 ترذن ين يلوقق ادحأ ٍرْشَْلا نم نير مق انيع يِرَقَو يبرشاو يلُكَف » اهتمت نم ىرجي

 ىشخت تناك امب اهنوهباجي مهنكلو 4 © اًيسنإ ميلا مَلَكَأ نلف اًموُص ٍنَمْحرلل

 نكلو ,4 © اّيغب كم تناك امو ِءْوَس ًارما كوُبَأ ناَك ام َنوُراَه تخَأ ايف :نولوقي

 ,ةمكحاب دهملا ىف وه نم ملكتي نأ وهو «عيمجلا هل ريشي ةداعلل قراخ رس ء ءىجعي

 يناتآ هللا دبع ينِإ لاق © ©©9 ايبص ٍدهَمْلا يف َناَك نم مكن فيك اوُاَ هّْيَنِإ تراَسَأَف ل

 تمد ام ةاَكّرلاو ةالّصلاب يئاطوأأو تك ام ني كرام يلَعَجَو ©©9 اين يِلَعَجَو باكل

 تومأ مويو تدلو موي يلع مالسلاو 9 اًيقش اريج يِْعجَي مل يتدلاوب اًربو 9 اًيح

 . < 69 اّيح تعبأ مويو

 ىف هتلوفط ىفو هتدالو ىفو هب لمحلا ىف ةزجعم مَع ميرم نبا ىسيع ناك

 وهف تاداعلا ىرجعم ريغ ىلع هدوجو ناك اذإو «ىلاعت هلل دبع قولخم وهو دهملا

 ناك امإ9 مهلهج نمف ىراصنلا هدبع اذإ اذإو هريغ نم ىلاعت هللا ةردق ىلع لدأ هقلخب
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 دم نكلو 4 ج2 نوُكَيف نك ُهَلَلوقَي انف ارْمأ ئضق اذإ ُهَئاَحْبْس دلو نم دي نأ هلل
 مهب عمسأ» ميظع موي دهشم نم مهل ليوف ةنيابتم لحن ىلع ق قرفلا تفلتخا هدعب
 يِضق ذإةَرسَحلا مي مهرذنأو 620 نيم لالض يف ميلا نوُملاَلا نكل اننونأي موي رصبأرو
 . 4 ح9 َنوُنمْؤي ال مهو ةَلفَغ يف مهو رمألا

 تازجعم نم مهتالاسرب نرتقا امو نيقباسلا ءايبنألا رابخأ ةروسلا ىف ءىجيو

 ةبحم ىلجتت اهيفو .هكَع ميهربإ برعلا ىبأ ةصقب أدتباف .عئارش نم هب اوءاج امو
 :لوقيف اهكرت ىلإ هوعديو ناثوألا ةدابع هبنجي نأ هابأ هتبحمل ديريف ءابآلل ءانبألا
 نأ ْفاَخَأ يِنِإ تَبأ ب 63 اًصع ٍَمَحرلل ناك ناطيشلا نإ ناطشلا دبعت ال تبأ ايف

 رطضيف ايفاج ادر هوبأ هدريو 4 69 يلو ناطْيشلل َنوُكَمَف مَحّرلا نم باذع كّسَمي
 نأ ىلإ هتبحم طرف هب بهذيو هل ةيادهلا هبلطو هتبحمب قلعم هبلقو هلازتعال
 اًملفإ» 4 اًيفَح يب اح هن يِبر كل رفعت كيل مالسإل :لوقيو هل رفغتسي

 . 4 69 اين الع ًالكَو بوُقْعَيو قاحْسإ هَل ابو هللا نود نم نودبعَي امو مهلزتعا

 مث ءايبن نوره هاخأ هعم هتمحر نم هللا بهو فيكو ىسوم ةصق تركذ مث
 هنأ ىلإ ةراشإ اذه ىفو ءِهلَكَِع ميهاربإ دالوأ نع ادرفنم هلع ليعامسإ رابخأ ركذ

 رْكذاو »» نييبنلا متاخ دمحم هنم نوكيس هنأو اليل ميهاربإ نم عرفتم بسن دومع

 ىف ةدوسلا عجرتو 0 يلون ذاكر دعوا قداص ذا نإ لصاسإ باكأ يف

 يَ سنا نم يلع الا معلا يذلا كرأ» : نيعمجأ نييلا ىلإ هناحبس ريشيو

 مهيلع ئلتت اذإ نجا ايده نمو ليئارثسإو ميهارنإةَيزَذ نمو حون عم انلمح نمو مدآ
 مهنم لعج فالخلا نأ ىلإ هناحبس راشأ دقو © 52 اين اًيكبو ادُجَس اوًرَخ نمحرلا تايآ
 اوعبَتاو ةالّصلا اوعاضأ فْلَخ مهدعب نم فلَخَف ةالصلا اوعاضأ نيذلاو «نيحلاصلا
 نجلا َوُلَحْدَي كو اًحلاّص َلمَعَو آو بات نَم الإ 9 اَيَغ نوفي فوسف تاوهشلا

 ىف نيرفاكلا باقعو نيقتملا ءازج ةميركلا ةروسلا لصفتو 4 9 اًميش نوملظي الو
 .هروسو نآرقلا تايآ لكك زجعم نايب
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 ركذي الوأ 9 ثعبلاب سانلا ركذيف «ةريثكلا ةفلتخملا تايآلا ىف ربعلا ءىجتو

 مهنرضحل مث نيطاينشلاو مُهنرْسحمل كيووَف 9 انيس كيمو لق نما نأ داسنإلا

 نحن مَ 9 اًيتع نَمْحرلا ىلع دش مهيأ ةعيش لك نم َنعِتَلمَف 7 انج منهج َلوَح
 9 اضم مح كلير ىلع اك اهدا لإ مك نإ © ًيلص اهب ئوأ مه ندب مَعَ

 يذلا لاق تايب اهنا مهلع ئلتت اذإو 0 انج اهيف نمل رن وَلا يدا يم

 . 4 6 ايدن نسحأو امام ريح نيقيرقلا يأ | يأ اونمآ نيِذّلل اورَفَك

 مهكلهأو نييبنلا اوداع نيذلا نم اوضم نيذلاب نيكرشملل لاثمألا برضيو

 .ايئرو اثاثأ مهنم نسحأ مهو ءهللا

 ميلف ةلالضلا يف َناَك نم َلُقِظ :نيلاضلا لالضو نيدتهملا ءادتها هللا نيبيو

 رض وه نم نوعي ةعاسلا امو باَذَعْا مودي أوو اذى ادم نَسْحرلا هَ

 دنع ريخ تاَحلاّصلا َتاَيِقاَْلاَو ىَدُه اًودَحْها نيا ُّللاديِزَيو 2 اًدنج ْفَعْضأو انكم

 . 4 69 اذَرُم ريَخو اباَوَت كبر

 انتايآب رفك يذلا تيَرْفأل : :هرورغو رفاكلا سفن ةميركلا ةروسلا حرشتو

 نيب مث ٠ #2 00 ادهع ٍنَمَحَرلا دنع َدَحَنا مأ بْيَعلا َمَلَطَأ 9 ادَّلَوَو الام َنيتوُأل َلاَقَو

 اوُدَحَّتاَو ) :لوقيو «لوقلا اذه باقعأ ثريس هنأو هيلع بوتكم كلذ نأ هناحبس

 مَع ونوكيو مهاب ورفع الح ا ار مَعَ اوُنوُكَل هلآ هلا دود نم
 .4 65 اًدض

 نيطايشغلا انس نأ رمل :نيرفاكلا ىلع نيطايشلا ةرطيس هناحبس نيبيو
 . 4 62 ادع مهل دعت امن مِهيلع لَجْعَت الَف © ار مهين نيرفاَكْلا ىَلَع

 ىلإ َنيِقَّتمْلا رشحت موي ظ ؛ةرخآلا موي نوكي امب اعيمج سانلا هللا ركذيو

 نم الإ ةعافشلا نوُكلَمَي ال 9 اًدرو منهج لإ َنيِمِرْجُمْلا قوُسَنَو © اَدْفَو ِنَمْحّرلا

 . 4 69 ادهع ِنَمْحَرلا دنع َدَخَنا
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 © اذِإ اًئيش متنج دقل 0 1 2 ادّلو نمحرلا ََحَنا اوَلاَقَو» نيرفاكلا ةلاقم نيبيو
 ادّلو نمحرلل اوعد نأ 6 9 ده ٌلاَبجلا ٌرخَتَو ضرَأْلا قّشدتو هنم َكرَطَفعي تاَوُمّسلا داكت
 ينآألإ ضرألاو تاَوّمَّسلا يف نم لك نإ 69 9 ادّلو َدِخَتي نأ نَمحّرلل يغسي امو 9

 . 4 62 اذرق ةمايقلا موي هيتآ مهّلكو 69 ©و دع َمُهَدَعَو مهاصحأ دَقَل 69 ادبَع نمحرلا

 «ةمايقلا موي ءازج نم مهل بتك امو «نينمؤملا نايبب ةميركلا ةروسلا متخو
 َمنإَف 9 او نمْحرلا مهل لعَجَيَم تاحلاّصلا اوُمعو اونمآَن يذلا نإ ف : ىلاعت لاقف

 لَه نم مُهلبق انك مَكَو ©9 ال امو هب رو نقلا هب رتشبتل كاسب هانرَسي

 . 4 6 ازكر َمُهَل عمسَت وأد َحَأ نم مهنم سحت
 ىيحي قلخي نأ تضتقا ىلاعت هللا ةمكح نأب تأدتبا ةروسلا دهن اذكهو

 ىتأي مث «تاببسملاو بابسألا كلذب فلاخيو ءرقاع هتأرما مره خيش نم هَ
 نم دبع وهو «ةزجعم اَكلط هدوجو نوكيل بأ ريغ نم كي ىسيع قلخب هناحبس
 هب رشبتل كناسلب هاترسي امنِإَف 9 «نآرقلا وهو ىربكلا ةزجعملاب اهمتخيو هللا دابع

 .4© ©9 ادن موق هب رذعتو نيقّمْلا

 ةميركلا ةروسلا ىناعم

 :ىلاعت هللا لاق

 ير كر هَدْبَع َكَيَر تَعسمذ ايو صعيهكح
 ممله إبن لاق كح دير ان ذإ

 بر كياعذي نكح ْكَوابْيَس سرا َلعَتْشَأَو قم
 اكسو ىو ولولا إو ني
 رع سل سس سس 0 1
 ُثرَيَو قدري 2 اًنيِلَو كنَدُل نم ىلَبَهَف اًرَقاع تأرمأ

 سلس سدو - رع حل

 ًاَبركرَي () ايِضَر ٌبَر هلو ُبوُقْحَيِلاَءْنِم



 ميرم ةروس ريسفت
 ل

 1 5.2 7 إيل

 ايس ُلَبق وُمَل ل صحي مَ 2 همس الغي كرين

 ٍقاَرم اكسو ملعب ثرُكََنَأ َنرَلَ 3

 كلك َلاَف اين اًيِيِءَب جصحْلاَن م ٌتْفَآبدهَواَوَف
 هدم و دم اوال ا ا

 كك رمل سك ا كل

 0 آاَقَّدَما اعل ترلَك ال انش

قاس فس يخل انم
 2 

 0 لل تح لس |
 117 و

 09 ايس | هننيباءوووقي باتكحلا ذم دح لوحيلي

 0 8 0202 ١ رس ل و هه

 كيدي اًيَقّيَكم 4 وأ فاتح

 0 و ا وموديل ُملَسَو َراَمج كي

 00 و

 ةلازإو .لوقعلل احيحصت تناك اهنأل «تاداعلا قراوخ هيف ترثك رصع اذه

ىتلا ةفسلفلا اهيف تعقو ةئطاخ ةركفل
ماظن ىهو ءرصعلا اذه ىف ةدئاس تناك 

 

 «ءايشآألا هنع تقلخ هللا نأ اومعز ىتح «دوجوملا ماظنلا وهو «هرييغت نكمي

لا نم رايتخاب سيل هنأو «ةيّلعلاب ةلعفنم
 ءاج ءدوجولا ىف ام لكف «ةدارإو ىلاعت هل

 دوجول ةَّلع بآلاف «ةيّلعلا ماظنب هلك ىلاوتي ىتح ؛هريخل لع وهو ةلع نع العفنم

اك اذإ اهدلو دوجول ةَّلع مألاو ايوق ناك اذإ « هئبأ
 .ارقاع تسيل ةيوق ةميلس تن

 اهبابسأ ريغب ءايشأ نوكت نأ اهنالطب نايبلو ةفسلفلا هذه حيحصتل دب ال ناكو

و اهل ةيعيبط بابسأ اهنأ ىلع مهماهفأ ترقتسا ىتلا
 ناك ةميركلا ةروسلا هذه ىف
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 جى اهل 22201111 ]1 1 ذ] ]1 111111101000000 للا

 ةدارإب قلخ دوجولا نأ ىلع لدي تاببسملاو بابسألا ماظنل ضقن امهيف نارمأ

 :ديري امل لاعف ىلاعت هللا نأو «راتخم

 .ايتع ربكلا نم غلب اهجوزو رقاع ةدالو :لوألا رمألا

 مأ نم ةدالولا اهيف ىلوألا تناك اذإو بأ ريغ نم دلو ةدالو :ىناثلا رمآلاو
 نكلو باجنإلل اهتيحالص مدع تبثي مل مأ نم ةدالو ةيناثلاف «باجنإلل ةحلاص ريغ

 .حلاص ريغ وأ باجنإلل اح اص اقلطم بأ ريغ نم
 .4 0 صعيهك»

 هللا ملع هب .صتخا دق اهانعم نإ : 'روسلا ضعب , اهب أدبت ىتلا فورحلا ىف انلق

 هبنت اهنأ ىلإ انرشأو ءاهب روسلا صضعب ءادتبا ىف ةمكحلا فرعتن نأ انلو «ىلاعت

 كلذ عمو مكمالك اهنم فلأتي ىتلا فورحلا نم فلؤم هنأو «نآرقلا زاجعإل
 اودهاعت نوكرشملا ناك دقو «عامتسالل ناهذألا هبنت اهنأو ءاهلثمب اوتأت نأ متزجع

 نآرُقلا اذهل اوعمست ال اورَفَك نيذّلا لاَقو » :هيف اوغليو نآرقلا اذهل اوعمسي الأ ىلع

 اهّنَعِب فورحلا كلت مهيلع تيلت اذإف «[تلصف] 3 5 َنوِبلعَت مكّلعَل هيف اوغْلاو
 نوعمتسيف «ةكردملا ةموهفملا تايآلا مهيلع مجهت ءاهيلإ نوعمتسيف مهتهبن اهدمو

 .باتكلل ركذو «روسلل ءامسأ ىهو نيراتخم ريغ نيمغار اهيلإ

 .4 0 يركز دبع كبر تمْحَر ٌركذ )
 ءهضعب وأ باتكلا اهنأ ىلإ ريشي اذهو «صتيهكإ» ربخ 4ركذ)»

 نأ حصيو «محرلا نم ةرملا ىنعمب ردصم ةمحرلا نأل ؛ةمحرلاب ةبوصنم 4 هدبع و
 ةفاضإ نم ةمحرلا ىلإ ركذلا ةفاضإ نوكت نأ ىلع ؛« 24« ركذ» ل الوعفم لعجي
 ليوأتل جانحت ال امو «ليوأت ىلإ جاتحيو ديعب كلذ نأ ىرن انإو «؛هلعافل ردصملا
 .ليوأتل جاتحي امم ىلوأ

 :ىلاعت لاق اذلو «ءاهب هبر ىدان تقو ىف ةمحرلا هذهل ركذلا كلذ نإو

 . 4 0 يف ءادن هير ىدان ذِإ
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 كلل ولالا للالإلللللا

 ب لجبل
 يي

 ءادنلاب ربعو «هبر الإ وجري ال ىذلا «لكوتملا عضاخلا عراضلا ءاعد هاعد ىأ

 بلطلا اذه ناك دقو «هترسألو هصخشل بلط وهو «هيلإ هيف أجتلا «هنم .بلط هنأل

 © . ..مكل بجَعسَأ ينوعدا .. . 8 :ىلاعت لاق امك «ةدابعو ءاعد هتاذ ىف

 :« 0 يفَح هان دير دان إل :هناحبس لاق اذلو ءءافخ ىف هاعدو ء[رفاغ]

 ؛هموق هملعي الف هئاعد ءافخإ ىف غلاب هنأ ىأ «ىفمن نم ةغلابم ةفص 4 اًيفَخ و

 يف كبَر ركذاو » :هدحو هيلإ الإ ّئجتلي ال وهو (هيلإ ةعارضو هلل ةاجانم هنآلو

 «[فارعألا] 42:9 . . لاصآلاو َودغْلاِب لوقلا نم رْهَجْلا نودَو ةقيخو اعرضت كسفن

 «[فارعألا] < جي يدا بحب هلة عت كير اغا :ىلاعت لاقو

 ةوعد هيف نوكي هنأل ؛ءادتعا هب رهجلا ىفو عرضت ءاعدلا نأ ىلإ ةراشإ اذه ىفو

 .هبر نم سانلل ىوكشو هللا ريغل

 | :هنع ىلاعت هلوقب هنيب «ءادنلا عوضومو

 اًيقش بر كئاعدب نكأ ملو ايش سأرلا لعتشاو ينم مظعْلا نهَو يّنإ بر لاَقط»
 . 429 لو هد نم يب به رفا يأرلا تناكو يئازو نم يلوا فخ ينو 0

 هنأل ؛هلك مسجلا نهو ىلع ليلد مظعلا نهوو ,فعض ىأ .4 مّظَعْلا نهَو 9
 ؛هتوق رئاس طقاستو ىعادت نهو اذإف ءهتانب لصأ وهو «هماوق هيو نيدلا دومع

 ىف ىبطرقلا لاق اذك ءهنم نهوأ هءارو ام ناك نهو ااذإف «هبلصأو هيف ام دشأ هنألو

 ,©900هريسفت

 ىلع ارهاظ لدي ام ركذ مث ء«ىقيقحلا فعضلا ىلع لد ام الوأ ركذ

 «راشتنالا لاعتشالا 4« سأرلا َلَعَمْشاَو :لاقف بيشلا هولعي هنأ وهو «فعضلا
 بيشلا رشتنا ىأ «سأرلا بيش لعتشا ىنعملاو ؛لعافلا نع لوحم زيبمت 4 ابيِش و
 .رانلا زاشتنا ىلع بلغ هنأ الإ راشتنالا ىنعمب هنأ عم لاعتشالاو « هيف

 نوكي ذإ «رانلا لاعتشاب بيشلا ضايب راشتنا هبش دقف «ةراعتسا ةمث دجن انهو

 قرحت امك .دوسألا رعشلا ءانفإ هيف نأيلو «رانلا جهروك اعمال هراشتنا دنع بيشلا

 )١( :نآرقلا ماكحأل عماجلا ١1١/77 .
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 للا لال

 يي : هول
 دنسأو «هقرحت ام رانلا ىنفت امك رمعلل ءانفلا ةرامأ هنأآلو ءاهبطح نوكي ام رانلا

 ذإ «لاحلا ةدارإو لاحملا مسا ليبق نم رعشلا ىف نوكي هنأ عم سأرلا ىلإ بيشلا

 قيلي ام غالبلا نم صنلا اذه ىف نإو «هيف نوكيو رعشلا تبنم وه سأرلا دلج
 هيتأي ال ىذلا ىلاعت هللا مالك وه ذإ ءاهلك ةيناسنإلا ىف لوقلا غلبأ ميركلا نآرقلاب
 مامتهالا ريثي ام سأرلا ىلإ لاعتشاللا ةبسن نإف «هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا

 لاعتشا ديفي امب «اًيش» زييمتلا ءىجيف سأرلا لاعتشا فرعت لقعلا لواحيف

 .هلحم ركذب ىفتكا لب رعشلا ركذي ملو ءرعشلا

 ةلمجلا هذه ىف 4 اًيقش بر كئاعدب نكأ ملو» :ايركز نع ىلاعت هللا لاقو

 «ءاعدلاب انه ربعو «ةعارض اهتاذ اهيفو «ىلاعت هللا نم هئاجر ىلع ةلالدلا ةيماسلا

 ةدابعو ءاعدو ءءاجرو فهلتو ةثاغتسا ءادنلا نأ ىلع ةلالدلل ءادنلاب ىلوألا ىفو

 ذنم امئاد ةلوصوم ىلاعتو هناحبس همعن نأ نايبل هذه ىف #« بر ركذو «ىقتو

 نم درط وأ «هترمث لئي ملو هيف بعت اذإ رمألاب 4 اًيقش و ءايبن هثعبي نأ ىلإ هقلخ

 ةباجتساو ةمعن تناك لبءابعتم امورحم كتاعدب ىنتقلخ ذنم نكأ مل ىنعملاو «ريخ
 ءاجرلل ديكأت ايضام ءاعدلا ىف ءاقشلا ىفن ىفو «ةلوصوم ةمئاد ةمئاق ىئاعد

 ركش ةيضاملا ةمعنلا ركذ نإو ءاهيف ةبغرلاو ةباجتسالا قئارط نم كلذ نأو ءالباق

 .هلعاف ركشل ناذيإو اهل

 ينأرما تناكو يئارو نم يلاوملا تفخ ينو :لاقف ءاعدلا عوضومب حرصو
 ىنعملاو «لاحلا واو واولاو «ةيلاح ةلمجلا هذه .4 () اّيلو كندّل نم يل ْبْهَف ارقاع
 نم يلاَوَمْلا تفخ 5 توملا اندو ابيش سأرلا لعتشاو مظعلا نهو ىذلا لاحلا ىف هنأ

 اومسو «هتبارق نم تابصعلاو ىشاوحلا مه ىلاوملاو ,4 ارقاع يتآرما تناكو يئارو

 نم ثروت ىتلا لاومألاو ةوبنو ملع نم كري ام ىلع هنولي نيذلا مهنأل ؛ىلاوم

 تفخ ىنإ لوقلا رهاظ نوكيو ىلاوملاب قلعتي نأ امإ 2 يئارو نهال :هلوقو «هدعب
 : ىنعملا رهاظ نوكيو 4 تقخإ»ب قلعتي نأ امإو «ىئارو نم نوئيجي نيذلا ىلاوملا
 اذالو .دحاو نيريدقتلا ىف ىدؤملاو «نوئيجي نيذلا ىلاوملا ىتوم دعب نم تفخ ىنإ



 مييرم ةروسريسفت ا
 للام

 واهل ١
 يي .

 ةاصع اوناك ذإ هدعب نم هتكرت ىلع ءانمأ اونوكي مل مهنأل :ليق ؟ىلاوملا فاخ

 ءافلا ديدشستو ءاخلا حتفب (تّقَخ) تئرق اذه ىلعو قلق مهنأل وأ «نيفرسم

 :ناضارتعا انه درو دقو «هيلإ مضنيل دلولا بلط نوكيو ءاتلا نوكسو

 ثرون ال ءايبنألا رشعم اننإ) :رثألا ىف درو هنأ :لوألا ضارتعالا

 ىلاعت هللا ميسقت ىلع ضرتعي امنإ هثري دلولا بلطي ذإ هنأ : ىناثلا ضارتعالا

 .هوذخأي ام ىلاوملا ىلع رثكتسيو ثاريملل

 دقف الإو «ىبنلل ةبسنلاب ناك رثألا اذه نأ :لوألا ضارتعالا نع باوجلاو

 ةثارولا نأ ىلع وأ «مهرمأ بلاغ هنأ ىلع وأ - مالسلا امهيلع  دواد ناميلس ثرو

 .ديعب كلذ نكلو ةوبنلاو ملعلا ةثارو ىه

 دارأ امنإو «ةثارولا ىف ةراضم ال هنأ وهف :ىناثلا ضارتعالا نع باوجلا امأو

 تق ةءارق كلذ ديؤيو ءايركز هلمح ىذلا ملعلا ءابعأ لمحت ىف مهيلإ مضي نأ

 يتأرما تناكو  :هلوقو ءدلت ال ىتلا رقاعلا ةأرملاو «ءافلا ديدشتو ءاخلا حتفب

 ماودلا ىلع ةلادلا «ناك» ب ريبعتلا هيلع لدي هماودو اهرقع تبث ىأ .4 ارقاع

 هللا نم هؤاجر نكلو ءاهمقعو هربكل ةدالولا ىف هل لصأ ال هنأ ىأ ءرارمتسالاو

 بهف 8 ةرهاظلا بابسألا قوف هنأل ؛هيلإ اهجتم لاق اذلو «بابسألا ببسم ىلاعت

 بنرتم وهف ءاهلبق اس عم ىلع اهدعب ام بيترت نايل الا 4و كَل نم يب
 ب ريبعتلا ناكو ةيداعلا بابسألا ةهج نم ءاجرلا كرتو «ىلاعت هللا ىف هئاجر ىلع

 هلوق ناكو ءراتخملا لعافلا تنأ كتدارإو كلضف نم ةدرجم ةبه هنأ ىأ ««(بها

 هنإ لب «هيف ةيداعلا بابسألل لخد ال ىلاعت هللا لّبق نم هنأب ديكأت 4 كندَل نمإ»

 .بابسألا هذهل قرخ

 .ةمكحو مكحو ملع نم تيتوأ امو ىلام ىف ىنفلخيو ىنيلي ىأ :4 اًيلو»

 ال ءايبنألا رشعم انإ) : (5557) ا/5/١ ىربكلا ىف ىئاسنلاو .(4097) نيرثكملا دئسم ىقاب  دمحأ هاور )١(

 .رخآ ظفلب ملسمو ىراخبلا هاور امك .«ةقدص وهف انكرت ام ثرون
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 نال اااللالا

 2و  7هه ١

 :ةيالولا ىنعم نايب ىف ىلاعت لاق مث

 .4 هو يزال بوي ام رو ىلا
 نع تلصفنا اذلو «هنع هتيالو ىنعم وه وأ ىلو هنأ ىلع ةبترتم ةئارولا

 ةلزنمب هذهو .ببسلا ةلزنمب اهنآل وأ اهيلع ةبترتم اهنأل ؛ةقباسلا ةيماسلا ةلمجلا
 زئارغلاو لقعلاو مسجلا ىف ةثارو نوكت ةثارولا نإ :اولاق ؟ثوروملا امو «ببسملا

 ةمكحلاو ملعلاو لاملا ىف ةثارولا نوكت ىك ؛ةبستكملا ضعبو ةيرطفلا تافصلاو

 رشعم نحن» هول ىبنلا لوقل ةثارولا ءاملعلا ضعب ىفن دقو «ةيرطفلا اياجسلاو

 ىه هلَكِلع ايركزل ةبسنلاب لاملا ىف ةثارولا نأ ىلع رثكألا نكلو 2)ثرون ال ءايبنآلا

 باحصأ نيلسرملاب صاخ وأ ءايبنألا هيلع ام بلاغ ّدْيِللَم ىبنلا هركذ ام لعلو «ةتباث

 ؛ليمت اذه ىلإو - مالسلا مهيلع - ميهاربإو حونو ىسيعو ىسومك مهنم عئارشلا
 .ميركلا نآرقلا صنب دواد ناميلس ثرو هنأ دكؤملا نم هنآل

 ىأ «ءادتبالا ىلع لدت انه « نم ل ,4 بوقعي لآ نم ثِريو 8 :ىلاعت هلوقو
 .بوقعي لآ نم اثاريم ثري

 هنأ وهف ىناثلا بلطلا امأ «هيلإ اعراض هبر اعد ىذلا لوألا بلطلا وه اذه

 اذلو «ةميقتسم ةيضرم هقالخأو هلامعأو هاياجس نوكت ىأ ءايضرم نوكي نأب هصخ

 هلعجا ىأ ءلوعفم ىنعمب ليعف انه 4 اًيضر 9 .4 اًيضر ْبَر هلعجاو 8 :ىلاعت لاق
 ملو «كنم اضر عضوم ةبستكملا هتافصو هلاعفأو هقالخأ نأ ىأ «كدنع ايضرم

 هلعجا ىأ ؛هنيوكتو ىلولا قلخ ىف بلطي ام بلطي هنأل ؛هنع ايضار نكو :لقي

 كاضر لانيل بابسألا ذختي ثيحب «هنع ىضزت نأو «كاضر الواحم هنيوكت ىف

 .ايقت ارب ايضر نوكي لب ايصع نوكي الو ءايقش نوكي الف ميكحلا ميلعلا تنأ

 ناكو هناحبس باجتسا اذلو «ءعراض عشاخ بلق نم رداص ءاعدلا نإو

 :ىلاعت لاقف ةداعلل قراخلا

 .قباسلا عجرم لا قد
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 انيكمتو .هصاصتخاو ةبحملا راهظإو ةيانعو «ءاندإ همساب هئادنب ةباجإلا أدتبا

 ,4مالغب كرشبن اًنِإ 8 :هلوقب برقملا ءادنلا كلذ فدرأو ؛عراضلا هئادن ىف هتباجإل

 قوف ميظعلا ملكتملا ريمضب اركاذ ةيلعلا هتاذ ىلإ ريشبتلا هناحبس فاضأ 4 كرشَبن

 مالغب ظ ديري ال لاعفلا هنإ لب ء.مهتاداعو سانلا بابسأب ديقتي ال ىذلا ةمظع لك

 مسالا اذهلو ءىيحي هامسف ؛ىلاعت هللا همس ريشبتلل اديكأتو .4 ىَيَحَي همسا

 هدلو ةايح ىف هبابش هيلإ در امنأكو «ناف خيش هوبأف «هيوبأل ةبسنلاب ةحضاو ةبسانم

 بري ملف فج محر ىف ةايحلا ىلاعت هللا قلخ امنأك ءرقاع همأو «ءءايحإ هل ناكف

 ىتلا ةيداعلا تاببسملاو بابسألل قرخ بير الب كلذو «دلولا هنم ناكف ءانينج
 ءاهلفاك ايركزو ءهمأ ميرمو هليل حيسملا روهظ اونراق نيذلا نانويلا ةفسالف اهضرف

 اروصح ناك دقف هاياجسو هلالخ ىف اهيبش ىأ .4 امس ُلْبَق نم هَل لعجن مل و
 ءامسألا لك اهب ىيحي قبس دقو هللا نم ةيمستلاف «ىمس هل سيلو نيحلاصلا نم

 .لاجرلا اهب ىمس ىتلا

 قلاخ هللاب ناميإلا لاح :نيلاح نيب فقو دقو ءايركز هللا ىبن دجن انهو

 ىتلا لاحلاو ءببس ىأ ببس الو ةداع هتدارإ ديقت ال ىذلا تاببسملاو بابسألا

 ىلوألابف «مهريكفت ىلع ةيداعلا تاببسملاو بابسألا ةرطيس ىهو «سانلا دوست
 ؛هبجع راث ةيناثلابو «تاببسملاو بابسألا قوف ىلاعت هللا نأ املاع بلط ام بلط

 :هنع ىلاعت لاق اذلو

 ربكلا نم تْفَلَب دقو ارقاع يتأرما تناكو ُمالغ يل نوكي ىَنَأ بر لاَق»

 ءايشألا ىلع ىلاعت هللا ةردق ىبن ركنتسي فيكف ؛راكنتسالل سيل مامهفتسالا

 لاؤسلا اذه ناك امنإو ءبابسألاو طئاسولا قلاخ وهو «بابسأو طئاسو ريغ نم

 ال هنأو «ىلاعت هللا ةردقب نمآ نكي مل نم نمؤيلو «ةبارغلا عضوم ىلإ هيبنتلل
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 سيل هنأو «هيلع نيه هنأ ىلاعت هللا نايب سانلا عمسيلو طئاسو ىلإ هقلخ ىف جاتحي

 نع ىنغ ىلاعت هللا نأو ءاثيش كي ملو ناسنإلا قلخ دقف «ىلاعت هللا نم بيرغب

 عم هناحبس باجأ دقف ءاعدلا ةباجإ ىف هللا ةمعنل اركشو «بابسألاو طئاسولا

 .ديعبب هللا ىلع سيل نكلو «ةباجإلا دعبي ام روهظ

 ىرجت ال ىذلا ماطخحلاك راصو هماظع تبلصت دق ناف خيش هنأ دعبلا عضومو

 نأش نم نكي ملو بجنت مل رقاع هتآرماو ءايتع ربكلا نم غلب دقف ؛ةايحلا هيف

 نم تغلب ىأ ,4 اًيتع ربكلا نم تغَلب دقو » :هلوقو «بجنت نأ ةداعلا ىف اهلاثمأ

 ىف ىرشخمزلا لاق دقو «محللا قورعم ماظعلا بلص هيف ترص ادح نسلا ربك

 لصافملا ىف ةواسجلاو سبيلا وهو ايتع تغلب ىأ» :اهقاقتشاو (ىتع) ةملك ىنعم
 نسلا ىف نعطلاو ربكلا لجأ نم دوعلا اتع :لاقيو ءلحاقلا دوعلاك ماظعلاو

 ."١)ها «ايتع ىمسي ام هبتارمو ربكلا حرادم نم تغلب وأ «ةيلاعلا

 ءايلاو واولا تعمتجا مث تبلقف ىلوألا واولا لبق ام رسك .ووتع ىتع لصأو

 رسكب # ايتع )8 تئرقو «ءايلا ىف ءايلا تمغدأو ءاي تبلقف ةنكاس امهادحإ تناكو
 .©0اهمضبو نيعلا

 :هلوقب ايركز ىلاعت هللا باجأ

 . < 90 ايش كلت مو َلْبَق نم كفل دقو نيه يلع وه كبر لاق كلك لاَق»
 وه اذه لئاقو ءكلذك رمألا الثم هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ 4 كلذك»

 هردق دقف «كلذك رمألا :كلملا لاق ىأ «هبرو ايركز نيب ىحولا ىلوت ىذلا كلملا

 يلع وه كبر لاَقإ» :هلوق ىلاعت هللا نع لقن مث ءردق ام مكحأو «ىلاعت هللا

 هنأو ؛هرومأ لك ىلع مئاقلاو هيبرمو هقلاخ هنأ ىلإ ةراشإلل < كبر طب ربعو 4 نيه

 دوعي وه 9 ريمضلا 4 نيه يلع وه مويقلا ىحلا نم اذه نوكي نأ ىف ةبارغ ال

 .اسج-برعلا ناسل . ةنوشخلاو ةبالصلا :ةواسجلاو :008/7:ىرشخمزلل فاشكلا )١(
 ليلخ دومحم خيشلا . مضلاب نوقابلا اهأرقو «نيعلا رسكب : صفحو ىئاسكلاو ةزمحف «(ايتع) ىف فلتخا ()

 .ارصتخم .ىلرمشلا -ةردلاو ةيبطاشلا نم رشعلا تاءارقلا -ىرصخ ا
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 هذه دوجو عم دلولا ىلإ دوعي وهو 4 مالغ يل نوكي ئّنأإ) :هلوق ىف 4 مالغإ» ىلإ
 ءابارغتسا الو ابجع ريثي ال نيل لهس ىأ 24 نيه ظو ءابيرق هلعجت ىتلا لاوحألا

 ىلع لدي ام كلذ دعب هناحبس قاس مث هيف ةبارغ ال هنأ ىلإ ريشت 4 نيه ظو
 ةيسايق ةمدقم هذهو .4 ائيش كت ملو لبق نم كتقلخ دقو © :هناحبس لاقف «ءهبرق

 .اذكه ةمدقملا هذه هريدقتو «ىلاعث هللا ةردق ىلع ةبارغ ال هنأ نيبتو ةبارغلا ليزت

 اذإو «ءىش دعب ال مدع نم كتقلخ ىنأل ؛ائيش كت ملو اذه لبق نم كتقلخ دقو

 بأ نم ناك نإو «ءىش نم قلخلا نوكي ىلوآلابف عقو دقو اعقاوو انكمم كلذ ناك

 .مدع نم قلخلا نم دوجولا ىف برقأ ءىش نم قلخلاو «ءىش امهف رقاع مأو خيش

 تلاز وأ «هنانتمطا ىوق وأ نيملاعلا بر ىرشب ىلإ لوسرلا ايركز نأمطا

 : ىرشبلا قثوي نأ ىقبو هسفن نم ةبارغلا

 . 4 69 اًيوس لاَيَل ثالَث ساّنلا ملكنا كنيآ لاَ يآ يل لعجا بر َلاَقط
 ال ةيتآ ةدالولا نأو «تلمح هتأرما نأ اهب فرعي ىتلا ةمالعلا انه ةيآلا

 فلخي ال هللا نإو .هب ىلاعت هللا دعول ةلاحم ال تآ هنإو هنيع ةرق دلولا نإف «ببر

 ةروس ىف ىلاعت لاق دقو « ,4ايِوَس لاَيَل ثالث سائلا مَلَكَن الأ كتيآ لاق داعيملا

 ركذلاو ازمر لإ ماي ةَالَث سانا مَلَكَ الأ كَتبآ لاق ةيآ يل لعجا بر لاَق) :نارمع لآ

 . 4 69 ٍراكبإلاو يشعْلاب حّبسو اريثك كن
 ىلع ةلالدلل ؛ميرم ةروس ىف ىلايللاو «نارمع لآ ةروس ىف مايألا ركذ دقو

 هذه ىف ىلايللا ركذ ناكو ءاهيلايلب مايأ ةثالث سانلا ملكي الأ ىه ةمالعلا نأ

 «ىلايللاب الإ مايألا نوفرعي ةكم ىف نويمألا برعلا ناك امو «ةيكم اهنأل ةروسلا
 نع هناسل ىلاعت هللا سبح دق ةثالثلا مايألاو «نييمألا رهش وهف رمقلا نوري ثيح

 :نارمع لآ ةروس ىف ىلاعت لاق امك «ةراشإلاب الإ ملكتي ناك امف «قطنلا

 تاراشإلا حضوأو «ةراشالاب ىأ «59(4 . . . امر الإ ماي ةثالَث سائلا ملكت الأ. 0

 ميلس قلخلا ىوس ىأ ملكت ريمض نم لاح 4 اًيوس» :ىلاعت هلوقو «ةباتكلا
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 هارشبب هللا ءافو ىلع ةلادلا ةمالعلا تناك اذاملو «ةميلس كتساحو ىأ «ساوحلا

 «؟ساوحلا ميلس وهو «ةعباتتم مايأ ةثالث مالكلا نع هسبح ىه لعفلاب اهذيفنتو

 ةفرعم سملتن دقو «ىلاعتو هناحبس هللا الإ هللا ةدارإ ملعي الو ىلاعت هللا ةدارإ كلت

 ةبارغ ركذل «بتعلا هب دارأ دق ىلاعتو هناحبس هنإ لوقنف سبيحلا كلذ رارسأ ضعب

 نم نييلوضفلا دنع لوقلا ةجاحل نم هتأرماو ايركزل ًءافعإ نوكي دقو «ىرشبلا
 «ىصقألا دجسملا وأ هلزنم ىف فوكعلاو ةدابعلا ىلإ فارصنالل نوكي دقو «سانلا

 دلولا ءىجم دكأت املو .ريبخلا ميلعلا هللا دنع ملعلاو «هريغل وأ كلذل نوكي دق

 كلذ ناكو «ىلاعت هلل ركش وه ريبكتلاو حيبستلا ناك ؛ءىجملا كشو ىلع ناكو

 لاق اذلو «هتبحمو هفطعو هنانح هل ءايركزل ىلو مهل نوكيل هنأل ؛هموق نمو هنم

 : ىلاعت

 . 4 69 اًيِشَعو ةركب اوحبس نأ مهيلِإ ئحوَأف بارحملا نم موق ئلع جرخف )»
 ناك وأ هبر هدعو امدنع همزالي ناك هنأ رهظيو ؛ىلصملا وه 4 بارحملا »

 براحي هنأل ؛ايارحم ىلصملا ىمسو «هنم أدتيم هجورخ ناك اذلو ءامئاد هنم ايبرق

 برقلاو هللاب هيف سنأيو بعتلا براجي وأ ,برحملا نم قتشم وهف هموزلب ناطيشلا

 .سفنلا داهجو بعتلاو برحلا نم اقتشم نوكيف ءهنم

 نأ مهيلإ ىحوأو هنم هموق ىلع جرخ ناكم فرشأ وهف هقاقتشا نكي امهمو

 «ناسللا سوبحم ىلإ ناك هنأكو «مهيلإ راشأ ىأ 4 ىحوأف  ءايشعو ةركب اوحبس

 «مئاد ركذ ىف وه ناك دقو ءزمرلاو ةراشإلاب هموقل هتبطاخم كلذ ىلع لدي امك
 . [نارمع لآ] 4 9 ٍراَكبإلاو يشَعْلاب حّبسو اريك كبَر ركذاو. .. » :ىلاعت لاق امك

 نم دكأت امل ىلاعت هللا ركشل ةراشإلاب اذه ىف ةكراشملل هموق اعد دقو

 .ايلو نوكي ىذلا دلولا هبهو ىلاعت هللا نأ ةمالعلا

 ىذلا ىلولا كلذ هنآل ؛هعم حيبستلل هموق ةوعد تناكو «ليللا نم افرطو راهنلا
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 بابسألاب ناميإلا نم افلخ نوكي هنألو ءمهل ريخ ردصم نوكيس ايضر هلعج

 .ديري امل لاعفلا هللاب ناميإلا ىلإ تاببسملاو

 :ىيحي هيبن ابطاخم ىلاعت لاقف هيبأ ىلعو هيلع هب هللا معنأ

 . 4 09 اًيبص مكحلا هانيتآو ةوقب باتكلا ذخ ئَيحَي اي

 دقو «ءابيرقتو هل ةيحم همساب هادانو ءافيرشتو هل ءالعإ ديعبلاب هناحبس هادان

 فطعو «لمكو ربك ىنعم نمضت اذلو ؛باطخلا دح غلب هنأ ىلع ءادنلا كلذ لد

 ىنعم هنمضت ام ىلع لمحت ةفطاع واولاف ,4 اًيبص مكحلا هاتيتآو » :هلوقب هيلع

 ةداعلل قراخ رمأ كلذو ةيناسنإلا ةيصخشلا ءاوتساو «دشرلا غولب نم © ىيحي ايا

 مكحلاو «مكحلا ىلاعت هللا هيطعي نم غلبم وهو «لاجرلا غلبم غلب هنكلو «لاجرلا
 ءمكح تمصلا» ىفيص نب مثكأ ميمت ميكح مالك ىف امك كلذو «ةمكحلا انه

 «ةاروتلا وه هذخأ ىذلا باتكلاو هلعاف ليلقو ةمكح تمصلا ىأ .4(هلعافق ليلقو

 نوذفنيو اهنوأرقي ىسوم دعب نم اوءاج نيذلا نييبنلا ةعيرش ةاروتلا تناك دقف

 نم تلمتشا ام ناميقيو «ةاروتلا مكح امهكلم ىف ناذفني اناك  مالسلا امهيلع -

 ال ةوقب هل اذفنم هذخ ىأ 24 ةوقب إ» ىنعمو ءاهيف طيرفت ريغ نم صاصقو دودح

 .ميثأل ةرذعم الو «مئال ةمول هيف ىشخت

 لماكلا رشبلا تافص ىه ةيرشب تافص نم هالح ام هناحبس هللا ركذ دقو

 :ىلاعت لاقف

 . « 09 اًيقت تاكو َةاكَرو اًندّل نم اناَتحَو »

 طسو ىف شيعي ناسنإل لامكلا تافص ىه تافص ثالث ىلاعت هللا ركذ

 .ءوسلا هنع بنجيو «هتفطاعو هلامب هيذغي عمتجم
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 ةفأرلاو ةقفشلا نانحلاو .4 اًناَتَحَو » :هلوقب ىلاعت هللا اهركذ :ىلوألا ةفصلا
 ةفطاع واولاو «مهيلع بدحلاو «هبح نم مهيلع ضيفلاو «سانلا ةلماعم ىف قفرلاو

 هللا هعدوأ ام وهو ءايبص ناك ذنم هيف ادب كلذف ,4 اًيبص مكحللا هانيتآو ىلع

 هنم ةفصلا كلت هاطعأ ىلاعت هللا نأ ىأ ,4 اندَل نم :لاق اذلو «هترطف ىف ىلاعت

 ىرطفلا هنيوكت ضتقمب قيفش نونح ىدهم وهف ميلعت الو ةيبرتب ال

 «ةراهط ىأ .«4ةاَكَرو 8 :هلوقب ىلاعت هللا اهركذو ةراهطلا :ةيناثلا ةفصلاو

 :لوقن اذلو «هريغ ىلع هتراهطب ضيفيو ءهسفن ىف رهاط وهف ةيباجيإ ةراهط ىهو

 ةراهط نوكتف «تاقدصلاب هموق ىلع ضيفلاو «سفنلا ةراهط نمضتت «ةاكز» نإ

 . عمتجملل ةراهط ةاكزلا نإف «تاقبوملا نم هعمتجمل ةراهطو هتاذل

 هسفن تناك ىأ 24اّيقَت َناَكو ىلاعت لاق دقو ىوقتلا :ةثلاثلا ةفصلاو

 اناسنإ ناكو ءايبن ناكف «هموقل رشلا فوخو «ىلاعت هللا فوخ ىهو ىوقتلاب ةءولم
 :ىلاعت لاق اذلو هيبأ ةينمأ هيف تققحتو «سفنلاو قلخلا ىوس الماك

 . 4 6 اًيصع اراّبج نكي لو هيدلاوب ارو إ»
 نيفصولا لوأ «ةقباسلا ةثالشلا فاصوألا ىلإ نافاضي نافصولا ناذه

 . ىبلس ىناثلاو «ىباجيإ .

 ناك هنأل ؛ايركزل ةباجتسا وهو «هيوبأب ارب ناك هنأ وهف :لوألا فصولا امأ

 نودجي الو ءامهنيعأ رقت هب ىذلاو ءهمأبو هب ربلا هءاجف «هئارو نم ىلاوملا فاخي

 .ةرب ةميرك ةبيط ةبحص امهبحاصي لب هترشع ىف ةوقش

 ىلع اليطتسم اربكتسم ارابج نكي مل هنأ وهو «ىبلس :ىناثلا فصولاو
 الو ءبهري ال ءالداع سفنلا نئمطم انماطتم افيلأ ناك لب «هتبهر وأ هتوقب سانلا

 سانلا نع دعبلاب ىصعي نأل ؛ ىصع رابج لكو «ىصع هنأب رابحجلا فصوو «ربجتي

 ءميخو هعترم ملظلاف «ءملظلاب ىصعيو «مهتوادعب ىصعيو «مهتافاجمب ىصعيو

 الإ ملظي ال هنإف ءءاقش ملظلا بسحو ءهيلع ىلاعت هللا بضغب كلذ قوف ىقشيو



 ميرم ةروسريسفت ا
 كالا اللاب

 *: وك
 و

 وهو نايصعلا نم «ىَّصَع نم ليعف ىصعلاو «ىقش الإ ملاظ عم ىعسي الو «ىقش
 دلو نأ تقو نم ىلاعت هايح دقف هل ةميرك ةيحتب ىبحي ىلاعت هللا مرك دقو «ةغلابم

 . 4 02 ايح عبي مويو تومي مويو دلو موي هيلع مالسو » :ىلاعت لاقف تام نأ ىلإ

 ءهاضرب رفظلاو هللا باذع نم نمألا نمضتي نمألاو «نمألا وه مالسلا

 نمآ كرابم وهف «هتدالو تقو نم اضرلاو نمألا اذهو «دبعلا هذخأي ام ربكأ وهو

 .ايح ثعبي مويو «تومي مويو ءدلو موي

 ىسيع ةدالو

 : ىلاعت هللا لاق

27 

 2 ةنل :٠ ايزق كم هيأ
 سأل ساس 01 6 دلو

 ف 3 اذ اًيوَساَرْسباَهَل لثمَتَف فاسو اَهَيلإاَنْلسرََ

 ُلوُسَرأَنأآَمَشِلَت 72 ابنتك كنده
 يل نحب نأ كلاَت اي) اًيكحر ملغ ِكَأ َبهَأِلِكْيَر
 قدك لاَ 3 يأ لور تس طم

 0 رس ح2 0 ا ل

 َةَمَو ساَنلْلَدَي داء عجتلو 2

 0 :ًاودتيَحَق

 ا 2
 تاببسملاو بابسألاب ناميإلا رصع وه ىسيع براق ىذلا رصعلا نإ :انلق

 .لولعملاو ةلعلا :ماظن ىلع هئشنم نم أشن نوكلا نأ ىعدا ىتح ةيداعلا

 وو عا

- 



 مييرم ةروس ريسفت 6.
 كلل لااا للملا

 - الا ١
 ريكفتلا كلذل ةلطبملا قراوخلا رصع ناكف رصعلا اذه ةمس كلت تناك اذإو

 ربكلا نم غلب بأ نم ناك هنأل ؛ ؛ةداعلل اقراخ هلمح ناك ىيحي نإ انلقو «لاضلا

 .بجنت ال ارقاع تناك مأو ابيغ

 .همأب لمحلا ىف ىرخأ قراوخ كلذ قبس لب «بأ ريغ نم ناك ىسيعو
 دجسملا ىف شيعت ايركز ةناضح ىف ىهو تناك دقف ءاهتناضح ةدمو اهتلافك ىفو

 تلاقذإ) :اهبر ةبطاخم تلاق ذإ ءاهب لمحلا ءانثأ ىف اهمأ اهترذن امك هل ةررحم

 ميلا عيمّسلا تنأ نإ ينم م ليقف ررحم ينطب يف ام كل ترن يَنِإ بر نارمع تأرما

 ركل سيو تعض اَمب ملأ هللاو نأ اهمعضو ينإ بر أتناَق اهْمَمَصَو اَمَلَف 2

 اهبر اهلبَقَف 02 ٍميِجّرلا ناطيبشلا نم اهتيِرْدو كب اهذيعأ يّنإو ميرم اهتيمَس ينو ىتنألاك

 دجو بارحملا اًيركز اهيلع لخد ملك ايركز اهلفكو انسح اَناَبَن اَهَمَبْنَأَو ٍنسح ٍلوبقب
 ٍريَغب ءاَشي نم قزري هللا َنِإ هللا دع نم وه ْتَلاَق اَذَه كل نأ م ميرم اي َلاَق اَقزر اهدنع

 عيمس كن ةَسيَط ةّيرذ كن نم يل به وَلاَ هر اِرَكَ اعد كلام 09 ٍباّسح

 .[نارمع لآ] 462 ءاعدلا

 راثأ ىذلا ميرم قزر نم ناك امب أدتبا تاببسملاو بابسألا ماظن قرخ نأ ىرن

 اعدف «ديري امو ىلاعت هللا نيب لوحت الو ىوطت بابسألا ىأر دقو ءايركز بجع

 .ةبيط ةيرذ هندل نم هل بهي نأ هبر

 ءىجت نأ لبق ىسيع مأ ىف ناك اهتاببسمو ةيداعلا بابسألا ماظن قرخف

 هللا ءافطصا ناك اذلو «ىلوألا تاصاهرإلا ىه هذه تناك لب «هتدالو تاصاهرإ

 نإ مير اي ةكئالمْلا تل ذإَو> لئاق نم زع لاق ذإ «حيسمملا مأ نوكتل لوتبلا ميرم
 يدجساو كلبرل يتنقا ميرم اي( نيملاعلا ءاسن ئلع كافطصاو كرّهطو كامطصا هلا
 هللا اهراتخا ال تاصاهرإ اهلك هذه تناك «[نارمع لآ] 4 9 نيعكارلا َعَم يعّكَراَو

 .هل ىلاعت
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 ةنب جل
 "يي

 :ىلاعت هللا لاق

 . 4 69 اًيقرش اناكم هلأ نم تذبتنإ ذإ ميرم باتكلا يف ركذاو »
 ىذلا لماكلا باتكلا وهف «ميركلا نآرقلا وه باتكلاو لل ىبنلل باطخلا

 هنأل ؛باتكلا ىمسي نأب هدحو ريدجلا وهف «هيلإ تهتنا باتكلا ةملك تركذ اذإ

 نم هيلع لمتشا اميف لماكو «هدابعل هباطخ وه ذإ «ىلاعت هللا ىلإ هتبسن ىف لماك
 . صصقو ظعاومو مكحو عئارش نم هيلع لمتشا اميف لماكو «زاجعإ

 هذبن هانعم ذبتناو «ىمرلاو حرطلا :ذبنلا 4 اًيقرش اناكم اهلهأ نم تذبتنا ذإ

 ال ءهدحو هللا ةدابعل تدرفناو «مهتذبنو سانلا تلزتعا اهنأ ىنعملاو ءاديدش اذبن

 اناَكَم اهلهأ نم تدرفنا ىنعملاو .هركذب الإ اهبلق رمعي الو «هب الإ سنأت

 هيف ناك ىذلا سدقملا تيب ىقرش ناكم ىف اهلهأ نم تدرفنا ىأ ,«اًيقرش

 اياجح تذختا نأ دارفنالا اذه ءارو ناكو ءِهاَتِيَط ايركز اهلفاك بارحمو ءاهبارحم

 .امهنيب لوحي

 «بيقعتلاو بيترتلل ءافلاو 4 اباجح مهنود نم َتَدَحّناَف »8 :ىلاعت لاق اذلو
 ءاهنيبو مهنيب لوحي مهنود نم اباجح تذختا نأ هبقعأ وأ ذابتنالا بحاص هنأ ىأ

 هللا نم ماهلإب اهتدارأ ىتلا ةلزعلل ماكحإ كلذو «مهارت الو ءاهتلزع ىف اهنوري الف

 ىقلتل دادعتسا ىلع ةيحورلا ةولخلا هذه ىف تناك دقو «ىسيعل امأ نوكتل «ىلاعت

 «ىحولاب اهل ابطاخم نارمع لآ ةروسلا ىف ءافطصالا ىف ىلاعت لاق دقو ءاهبر رمأ

 كافْطصاَو كَرّهَطَو كافطصا هللا نإ ميرم اي ةكئالملا تاَق إو :ىحورلا ماهلإلاب وأ
 4 © نيكازلا عم يجكراو يدسجساو كبر يتنفا م رم اي 69 نيملاعلا ءاسن ئلع

 .[نارمع لآل

 ليربج ءافل ناك «ةكئالملا اهيف ثدحتي ناك ىتلا ةيحورلا ةولخلا هذه ىف

 حورلا .4 اًيوَس ارشب اهل لَّمَف انحور اهي انَلسرَأَف 9 :ىلاعت لاق اذلو ءاهل نيمألا
 ؛اهقلاخ هنأل ؛هللا ىلإ حورلا تفيضأو «سدقلا حورب هنع ربع دقو «ليربج وه
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 32 > اك
 :ىلاعت هلوق ىف ريبعتلا ناك كلذكو «هقلخ ىلإ هتلاسرب صتخملا هنآلو

 ءافلاو «نيمألا ليربج ىأ ء[ءايبنألا] 4 69 ... اًتحور نم اهيف انْخَفَف. .. »
 اناكم مهنود ةذبتنم سانلا نيبو اهنيب اباجح تذختا نأ دعب هنأ ىأ «بيترتلل

 ىأ ءايوس ارشب اهل لثمتف «ليربج ةيحورلا ةولخلا هذه ىف اهيلإ انلسرأ ءايقرش

 اهءاج دقو ءةروصلا نسح نيوكتلاو قلخلا ىوتسم ىوس لجر ةروص ىف اهل رهظ
 :ىلاعت لاق ءرشبلا ةروص ىلع الإ ةكئالملا نم كلملا نوري ال رشبلا نأل «كلذك
 رشبلا نآل ؛[ماعنألا] 4 90 َنوُسْلَي م مهّيلع انسب الجر ُهاَنْلَعَجَل اكلم هانلعج ولو ©

 .ةيحورلا هتروص ىف وهو اكلم اوري نأ نوعيطتسي ال ةيرشبلا مهلاحب

 «سانلا تذبتنا دق ىقرش ىصق ناكم ىف ىهو - ميرم لوتبلا تئجوف
 نم ىردت الو اهيلع لخدي رشبلا نم لجر ةروصب  اباجح مهنود نم تذختاو

 هللا لاق «ةأجافملا نم عزفلا ىفو ءباجحلا ماقو «باوبألا تدس دقو ءاهءاج نيأ

 : اهنع
 . 4 02 اًيقت تنك نإ كنم نَمحَرلاب ذوعأ يَنِإ تَلاَق »

 فصوب ىلاعت هللا تركذو «ةفئاخ ةرذح كنم ىلاعت هللا ىلإ أجلأ ىأ

 أجلت ةعاسلا هذه ىف اهنأو «ىلاعت هللا ةمحرب سانلا نم ثيغتست اهنأك نمحرلا

 :لوقتف «هاوقتب ةدجنتسم اهنم اند ىذلا ىلإ هجتت مث «ميحرلا نمحرلا ةمحر ىلإ .
 ىلإ أجلت ىهف ءهاشختو ىلاعت هللا فاخت اوجرم انوصتم ارهاط 4 ايقت تنك نإ
 انه «هباوث وجريو هباذع فاخي اءرما نوكيو «هيقتيو هفاخي نأ ىلع هثحتو «نمحرلا

 ارش اهنم لانيل ءاج ام هنأو ءهتمهمو هتقيقح نلعي ايوس ارشب لثمت ىذلا كلملا مدقتي

 امك ىلاعت هللا ءافطصا ىوقيو اهيكزيو ءاعطاق ايفن هيفني اهمهو ىلإ قبس ام نأو

 , 204 09 اًيكز اًمالغ كَل بهأل كبَر لوس انأ اَمّنِإ لاق » :نارمع لآ ةروس ىف ءاج

 )١( كرابملا ريسفتلا اذه نم نارمع لآ ةروس عجار .



 ش مييرم ةروس ريسفت ا
 للملا

 اا <

 كبر نم لسرم انأ ىأ «ءكبر لوسر الإ تسل ىأ ءرصح ةادأ 4« اَمَّنِإ»

 ىنوكتل ؛نيملاعلا ءاسن نم كافطصا هنأو «كتراهطو كلاح ملعيو كقلخ ىذلا

 ماللا 4 كل بهأل :هلوقو «بأ ريغ نم ناسنإ قلخ ىهو ةريبكلا هتزجعم عضوم

 هللا ةبه قيرط وأ «كل هلل ةبه ةادأ نوكأل ءكل بهأل ىتلاسر ىأ لوسرب ةقلعتم

 بهيل» ىرخألا ةءارقلا ىنعم اذهو «ىلاعت هللا بهي امنإ بهي ىذلا وه سيلف ءكل

 ىلاعت هللا نم ةبهلا نيتءارقلا اتلك ىلعو «ةرشابم ىلاعت هلل ةبهلا دانسإب ؟170كل

 .اهدحو ةلاسرلا اهعوضوم «كل بهيل» ةءارق ىف ةلاسرلاو «باهولا زيزعلا

 هسفنو همسج ىف ايمان ارهاط امالغ ىأ .4اًيكَر امالغط :ىلاعت هلوقو

 . لماكلا ىناسنإلا ومنلاب لصتي ام لكو ءهحورو

 تناكف ةيداعلا تاببسملاو بابسألا ءاليتسا نم ايركز اهلفاك ىرتعا ام اهارتعا

 :تلاق اهنأ اهنع ىلاعت هللا ىكحو «ةبرغتسم

 . 4و الو حب ينسي قو مغ يب انوكب لأ تلف
 تناك ىتلا بابسألا ةيرظنب اهرثأتل بارغتسالل ىهو فيك ىنعب « ىنأ»

 بارغتسالا عضومو «سانلا هفرعيو هفرعت تناك ىذلا ماظنلا وه اذه نألو «ةدئاس

 ةيسنج ةطلاخم اهطلاخ ىأ ءاهسم دق لاجرلا نم دحأ نكي ملو مالغ اهل نوكي نأ

 ةيغبم ةأرما ىأ ايغب كت ملو «لالحلا ىف لجر ىلإ فزت مل اهنأ ىأ «ىعرش جوازب
 :نييفرصلا ضعب لاق :ىغبو «ةرهاط ةهيزن ةفيفع تناك لب «لاجرلا نم ةدوصقم

 امهادحإ تقبسو ءايلاو واولا تعمتجا نأب لالعإلا اهلخد «لوعف» نزو ىلع اهنإ
 ملو «لوعفم ىنعمب «ةليعف» نزو ىلع اهنأ ىدنعو «ءايلا تمغدأو تّلعف نيكستلاب
 ىغبت اهنأل ىغب اهل لاقي ةشحفتملا ةأرملاو «حيرجو ليتق لثم كلذو «ءاتلا اهقحلت

 .اهنوبلطيو لاجرلا نم

 وبأو «شروو - هلامكب بوقعي رشنلا ىف ىرزجلا نبا بوصو -حورو ءورمع وبأ :(كل بهيل) ةءارق )١(

 قيقحت -راصتخالا ةياغ-ىنادمهلا : عجار .ةحوتفم ةزمهب (بهأل)نوقابلا أرقو «عفان نع نولاق نع طيشن

 .("18/؟) رشعلا تاءارقلا ىف ف رشنلاو «(057/7)تعلط داؤف دمحم فرشأ /د
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 اا للا للملا

 ا سل

 اهنأو ءرشبل تفز دق نوكت نأو «جاوزلا كلذب لوتبلا ةديسلا كلذل تفنف

 بابسألا مكحب ةروسأم اهداعبتسا عضوم اذهو «لاجرلا نم ىغتبت نكت مل
 .دوجولا لك ىف تاببسملاو بابسألا :ضرفت ىتلا ةيرظنلا ترطيس دقو «ةيداعلا

 قوف هتدارإو «كلذ دارأ هناحبس هنأب اهلوق ىلاعتو هناحبس هللا در دقو

 :ىلاعت لاق اذلو «بابسألا

 ارمأ ناكو نم ةَمَحَرَو سائل ةيآ هلعجنلو نيه يلع ٍه كبر لاق كلذك لاق»

 «كلذك رمألا ىأ ءفوذحم أدتبل ربخ 4 كلذك  «ليربج يأ :4لاق»

 مل وأ هيتاعبتسا هيف رييغت الف «موتحملا هردقو نونكملا هللا ملع ىف ررقت دق

 ائيش ىنوكت ملو كقلخ ىذلا كبر لاق ىأ .4 نيه يلع وه كبر لاقط ءهيدعبتست
 هللا كحنم ىتلا ةصاخلا هذهل ؛نيملاعلا ءاسن ىلع كافطصاو كابرو كامحو كآلكو

 :ىلاعت هلوقب دوجولا ىف ءىش ىأ نوكي هنأل ؛نيه هللا ىلع وه ءاهايإ ىلاعت

 ءىش ال قلاخ هللا ىلع زيزعب ءىش قلخ سيلف ء[ةرقبلا] 4 059 نوُكيَف نك ... )»
 يلع وه 9 مالكلا نم مهفي فوذحم لعف ىلع ةفطاع «واولا» « سائل ةيآ هلعجنلو »

 ال انتدارإ نإو ءاهتاببسمو ةيداعلا بابسألا ريغت ىف ةلماكلا انتردق تتبثف 4 نيه

 دوعي ريمضلا 4 سائل ةْيآ هلعجتلو » ءديري امل لاعفلا هناحبس هنأو «ءىش اهديقي
 بابسألا قرخ ىلع ةقلطملا ىلاعت هللا ةردق ىلع ةلالدلا ىه ةيآلاو «مالغلا ىلع

 ديقتت ال ءديري امل لاعف ىلاعت هللا نأ ىلع ةلالدلا ىف ىوقأ ةلالد ىأف «تايبسملاو

 .مهبورد ىف ريسيو مهفل فلي نمو ةفسالفلا مهوتي امك «تاببسملاو بابسألاب

 ةردقلا لامك ىلع ةلاد ةيآ نوكيس مالغلا كلذ نأ ىأ .4اَنُم ةمحرو»

 . ىناسنإلا حماستلاو ةفأرلاو ةمحرلاب هثعبن ذإ ؛انم ةمحر نوكيسو ةينابرلا

 انررق 4اًيِضَقم ارمأ تاكو موتحم رمأ كلذ نأ نايب ىف هناحبس لوقيو
 كرادم اهيلإ ولعت ال ىتلا ةيلاعلا انتمكحب هانذفنو ءانتردق دودح ىفو «هتكحب

 .ريصبلا عيمسلا ريبخلا ميلعلا وه هنإ ءرشبلا
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 . 4 9 اًيصَق اناكَم هب تدَبتناَف هتَلمحُف )»

 نأ ىورف ءاهبايث ضعب ىف ليربج خفنب تلمح اهنأ تاياورلا ضعب ىف ءاج

 ءاهعرد بيج ىف خفن 4 نيه يَلع وه كبر لاَق كلك )» :اهل لاق نيح ط ليربج
 ؛ىسيعب اهتعاس نم تلمحف هيف خفنف !'ةاهصيمق ندر ليربج ذخأ سابع نبا نعو

 نم اهيف اتخَفَنَف اهجرَف تنصحأ يتّلاو :ءايبنألا ةروس ىف هلوق عم ىقالتي اذه نإو

 كلذو ءاهتاذ ميرم ىف خفن نكلو «جرفلا ىف خفني مل وهف . اتحور

 «ءادج اذ سيل كلذ ىف مالكلا لاح ىأ ىلعو ءاهصيمق نم تاحتف ىف خفنلاب

 ةيحورلا صاوخلا هل لب «ىمدآلا صاوخ هل تسيلو ىلاعت هللا نم حور ليربج نإف

 . ةداملاب لصتت ال ىتلا

 انمهي الو ءاهرمع نم ةرشع ةثلاثلا وحن ىف ميرمو ىسيعب لمحلا ناك :ليق
 لب ءاقلطم جوز ريغ نم تلمح اهنأو ءارذع تناك اهنأ انمهي امنإ ءاهنس رادقم

 الو «ةفسالفلا هب نمؤي ناك ىذلا تاببسملاو بابسألا ماظنل اقراخ ارمأ اهلمح ءاج

 اذهل اقراخ ارمأ بأ ريغ نم ىسيع ةدالو تءاجف «ديري امل لاعف هللا نأب نوئمؤي

 .اهتاذ ىف ةزجعم هدوجوب ىسيع نإ قحب :ىناتسرهشلا لاق اذلو ؛ماظنلا

 ناكم ىف مهتذبتلاو «مهنع تدرفناو سانلا تلزتعاو لمحلاب تسحأ امدنعو

 بحاصت تراص اهنأل ؛مهعمج ىف رامغنالا مدعو مهذبن ىف تددشو ديعب ىصق

 هذه ىف ةأرما لك هب دعست ىذلا لمحلا وهو ءاهتدحو ىف اهسنؤي نم اهسفن نم

 ,4 اًيصق اناَكم هل هبحاصم تذبتنا ىأ هب تذبتاف» :ىلاعت لاق اذلو ءايندلا

 اهوقلقيف اهوري ال ىتح سانلا نع ديعب 4 ايصقإ ناكم ىف ىأ «فرظ 4 اناَكَم»

 الو مهينعي ال ام هيف نولوقي «ءلوضف روصعلا لك ىف سانلا ىفو «مهلوضفب

 ٠ مهمهي

 ايكز ارهاط امالغ اهعم ةلماح مهيلإ عجرت امدنع ةهجاوملا نم دبال نكلو
 . ايمان

 .صيمقلا مك ْمَدَقَم :نيعلا ىفو . طيحملا سوماقلا .ُناَدرَأ عمجلاو « مُكلا لصأ :مضلاب قدرا (1)
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 ىرجم ىلع كلذ ناكف ءهلمح ةدمب قلعتي ائتيش رابخألا ءاملع ركذي ملو

 ةغضسم مث ةقلع اهلك هراودأ نينجلا ذخأي ىتح رهشأ ةعست وهو لمحلا ىف داتعملا

 ىف ةفطن نكت مل هنأ ةداعلل قراخلا رمألا ناكو ءامحل ماظعلا ىسكت مث ءاماظعف

 دجوي ال ليربج هللا حور نم صيمقلا ىف خفنلاو «ةقلعلا اهنع تدلوت نيكم رارق

 تلمح نأ الإ وه ام  امهنع هللا ىضر - سابع نبا نع ىور نكلو «ءةفطن

 هلعلو «لمحلا بقع ذابتنالا ركذ ىلاعت هللا نأل :ىبطرقلا لاق «لاحلا ىف تعضوف

 اقراخ ارمأ نوكي حص نإو هيلع ليلد ال نكلو «كلذ لوبق نم اندنع عنام الو

 للي لوسرلا ىلإ ةعوفرملا ةنسلا الو نآرقلا نم هيلع لدي ام ركذي ملو ءرخآ

 ىتح «ىصقلا ناكملا كلذ ىف سانلا تذبتنا دق - مالسلا اهيلع  تناكو

 لاق اذلو «ةدالولا ةمدقم وه ىذلا ضاخملا ببسب كلذو هنم جورخلا ىلإ تررطضا

 : ىلاعت
 يود َ 2 و 0 00

 رج ماع سم ا خرا سي عم يم 2
 5 اًيسنُم ايش تنحواذله لبق تم ىئتتلليت لاق

 ص هس سل شل ع رس عل 2 ع + ل

 يي برس كذحت كير لعج دق نزح ال أ اهلحت نم اهلددانف
 هد وع. رم و يي ه0 ممول و 54 هال

 ثكءاس هم ن1 اًينجابطر ِكّيلع طّقلش َعلخنلا عنج كيل[ ىرهو

 رع رس هس تحرر ه6 بح هايم م جمد سر

 يوقفادحأر شبلا نم نيِرتاَمِإفانيع ىرقو ىبرسأو ىِكَف
 ور ف رت رس 0 هما 2 لل

 هل اًيِينإ مولا ملك نا امْوصْنَمسلُتْرَدَن ف
 ايست تنكو اذه لبق تم يسيل اي َتْلاَق ةلخّنلا عاج ىلإ ِضاَحَمْلا اَهَءاَجَأَف ل

 هانعم ناك اذلو « هيف راتخم ريغ هيلإ هقاسو ءىجملا ىلع هلمح ىلإ هرابخإ نم

 عذج ىلإ اهؤاحلإ ناكو «ةدالولا ةمدقم وأ ءاسنلا دنع قلطلا وهو ضاخملا اهأجلا

 ةدالولا هركو لمحلا ةدشل هب قلعتتو هيلع دمتعت ءىش ىلإ تجاتحا اهنآل ؛ةلخنلا
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 وهو «[فاقحألا] 4 02 ... اهرك هتعضوو ... ل اهتبوعصو ةدالولا ىف لاق امك
 ةبحمل هلمحتت ةدلاولا نكلو «هرك هتاذ ىف وهو «ديدش رسعب اهلامتحاو اهتبوعص

 .هيف اهفغشو دلولا

 ريسغ تناك مأ ةرمثم ةلخنلا تناكأ ءاوس اسباي نوكي ةداع ةلخنلا عذجو

 ىف نوكي لخنلاو «ةيعارز ريغ تناك مأ ةيعارز ضرأ ىف تناكأ ءاوسو «ةرمثم

 سيلف ءائيش رتشاو قوسلا لخدا :كلوقك سنجلل «لأ»و «ةيعارزلا ريغ ضرألا

 ىف نوكي الو «ةرجش لبق نم ركذت مل هنأل ؛دهعلل نوكت الو «ةنيعم قوس ةمث

 . ةنيعم ةرجش نهذلا

 :نيبرك ىف لوتبلا ءارذعلا ميرم تناك دقو

 .انركذ امك ةدالولا هرك وهو ةرطفلا مكحب هتيضرو هتلمتحا :لوألا بركلا

 ليقتست ة ةرهاطلا ةئيربلا اهنإف ءاهلبقتسيو هتمعز ىذلا راعلا :ىناثلا بركلاو

 لبق تم يستيل ايإ» :تلاق اذلو «ليقث ءىربلا ىلع هؤبع كلذو ةئيربلا ىهو اماهتا

 . 4 اسم ايسن تنكو اذه

 ةادأ ىدانتو «توملا ىنمتت اهنإ لوقت اهنأكو «ىنمتلا ىلع ةلادلا «تيل» ىدانت

 ىهو «ملاظلا ماهتالا راع نم ارارف توملا ىنمت تقو كلذ نآل ءاذه لبق توملا ىنمت

 .نيملاعلا بر اهافطصا ىتلا ةرهاطلا ةئيربلا

 ناك امثإو «ةمارك نم اهل نيملاعلا بر دارأ امت الملمت هتلاق ىذلا تلاق ام اهنأو

 امبو هللا ىضق امب ةيضار تناك نإو «لامتحالا ةبوعصو اهفعض نم ًراعشتسا كلذ

 ىسنملا ,4 ايسدُم ايسن تنكو 9 ءةعاط ىلع ةدرمتم الو «ةقبر ةعلاخ ريغ ءرمأ
 ىسنلاف «صوقتملا ءىشلا صقنو .حوبذملا ءىشلا حبذك « ىسنملا ءىشلا : ىسنلاو

 . لعفلاب ىسنملاو «هتاذ ىف لمهم هنأل ؛ ىسني نأ هنأش نم ىذلا ءىشلا

 اللحم - لوتبلا ءارذعلا هيلع تناك ىذلا رمألا اذه ىف ىرشخمزلا لاق دقو

 ةقرخك ىسنيو حرطيو ىسي نأ هنأش نم ام ىسنملا : ةغالبلا مامإ وهو - ظافلألا

 حبذب هاتيدفو» :ىلاعت لاق «حبذي نأ هنأش ام مسا حبّذلاك ءاهوحنو ثماطلا
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 اورظنا :اولاق رادلا نع اولحترا اذإ برعلا :سنوي نعو «[تافاصلا] 409 ميظع
 .حدقلاو اصعلا وحن ريسيلا ءىشلا ىأ مكءاسنأ

 دقو «ةداعلا ىف ىسني نأ هقحو هنأش نم هل هبؤي ال اهفات ائيش تناك ول تنمت
 ءايحلا طرف نم اهقحل ال كلذو ءهقح نم وه ىذلا نايسنلا هيف دجوف حرطو ىسن

 ةهارك ال ةيرشبلا ةداعلا مكح ىلع سانلا نم (ءايحتسالا بجوت ىتلا لاحلا ىأ)

 ام دضبو ةحاسلا ةءاربب ةفراع ىهو ءاهوتهب ذإ اهيلع فيلكتلا ةدشل وأ هللا مكحل

 (١)7صضحد ماقم هنأل «ماركإلاو لالجإلا ةياغب اهايإ هللا صاصتخا نم «هب تفرق

 هب قحتست رهاب لضفو «ميظع رمأب كطابتغا فرعت نأ : مادقألا هيف تبثت املق

 فنعي وأ هب باعي ابيع مهلهجل سانلا دنع هارت مث «ميظعتلا بجوتسيو «حدملا
 .اهيبسي ىلاعت هللا اوصعي نأ سانلا ىلع اهفوخل وأ «هببسب

 هللا مراكم اهب فحت تناك هيف درمت ال ىذلا ديدشلا بركلا اذه ىف

 .تاداعلا قراوخو

 عالجب كِيَِإ يَرْهَو 69 اًيرَس كّتحت كبر لعج دق ينزحت الأ اهتحت نم اًهاداَنَف ١

 . 4 62 انج اطر كِيلع طقاست ةلخنلا
 ىلع دوعي لعافلا ريمضو «بيتردلا ديفت ىهو .ةفطاع ءافلا 4 اهادانف»

 اهيل انلَسرَأَف 8 :ىلاعت هللا هلسرأ ىذلا ىلاعت هللا حور وهو ءروكذملا هنأل ؛ليربج
 نم 99 هلعج دق ناك هنأ #2 اهتحت نم :اولاقو « اوس ارب اهل لَثَمَسَف اتحور

 ةءالك نم كلذو «دولوملا ةلباقلا لبقتست امك هلوزن دنع رهاطلا مالغلل الباق © اهتحت

 ىف ةبرجت اهل سيل ءارذع ىهو ءاسنلا نع ةلوزعم تناك ذإ ءاهل هتيامحو ىلاعت هللا

 .ءسدقلا حور اهل رخسي نأ ىلاعت هللا ةياعر نم ناكف «لبق نم ةدالولاو لمحلا

 نإ :ليقو «بيرقلاو نواعملا نع دارفنالا اذهو ةلزعلا هذه ىف اهنم بيرقلا نوكيل

 ءاذه دعبتسن نكلو ةداعلل اقراخ ءادنلا كلذ نوكيو ىسيع ىلع دوعي لعافلا ريمض

 ةيآ هركذي مل هللا نآل :ايناثو ءهيلإ دوعي ىتح مالغلل ركذ انه نكي مل هنأل :الوأ

 .ضحد .برعلا ناسل .قالزإلا :ضاحدإلاو «قّلَرلا :ضحدلا )١(
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 صف كو دق نزع ١ ال ءادنلا ناك ىأ «ةيريسفتلا ميزا ىف ةمغادملا (نأ)

 وه لاجرلا نم ىرسلا :نولوقيو «لماكلا لثمألا ىنعب قلطي ىرسلا :4 اًيرَس
 نإو لاجرلا نم ايرس هللاو ناك :ِهلكيط ىسيع ىف نسحلا لاق دقلو «لماكلا لئمألا

 .نأشلا ىأ نأش هل نوكيس هنأب اهارشب نإ ذإ ءاهتفطاعو ةمومألا ةبحمل ةراثتسا كلذ .

 نم اهعم نوكي امك ةمالم نم هرظتنت ام اهلغشي الف ءاهنزحب بهذيو ءاهنع ىرسي
 ىرسلا ءاملعلا ضعب رسفيو «ةحرتلا بهذت ىتلا ةحرفلا وه ىذلا لثمألا مالغلا

 ماعطل اهنزح ناك ام لوقنو ءاهيف ىه ىتلا ةبضهلا تحت ناك ءام لودج هنأب

 نإو كلذ لوقتو «ةئيربلا ىهو «هعقوتت ىذلا مالملا ةيشخل اهنزح ناك امنإ بارشو

 دق ٌةكَو ىبنلا نأ ىور دقو ..ءملا لودج ىنعمل حشري دق برشلاو لكألا ركذ ناك

 كيلع طقاست ةّلخّنلا عذجب كّيلِإ يَرهَو )» :ىلاعت لاقو «١2)ءاملا لودجب ىرسلا رسف

 دعب اهوعدي ذخأ نزحلا نع ىدانملا ىهن نأ دعبف «ةفطاع (واولا) 4( اًينَج اًبطر

 ةجاح ىلإ تفتلتو اكيرم ائينه برشت نأو «ةنئمطم ةحيرتسم لكأت نأ فارصنالا
 .هضيوعت ىلإ جاتحتو ضاخملا هكهن ىذلا مسجلا

 هنأ ىرشخمزلا لوقي «ةلْخّنلا عذجب كِيلِإ يَرهَو » :ىلاعت هلوق ىف ءابلاو

 # 0509 ٠ .. ةكلهتلا ىَلِإ مكيديأب اوقلث الو .. .# :ىلاعت هلوقك ديكأتلل ةلص

 زهت اهنأ كلذ ؛اهيلإ بطزلا لوصو ليهست ىلع ةلالدلل ءابلا نأ ىرأو .[ةرقبلا]

 اريسيت بير الب كلذو ءلَع نم بطرلا اهيلع طقاستت عذجلا وه ناكم ىف

 اهبعتت ىتلاو ءاسفنلا ىهو ءاهنم بيرق ناكمب زهت لب ىلعأ نم زهت الف «لوصولل
 .ةريثكلا ةكرحلا

 لاقو ءاهيلإ ةدشب هنم زهت ىذلا ناكملا برق ىلإ ةراشإلل 4ِكْيَنِإل هلوقو
 لكو «تاءارق عست 4 اًيَج اًبَطر كّيلع طقاست )» :ىلاعت هلوق ىف نإ :ىرشخمزلا

 ىلإ ةجاح ال اذلو «تاءارقلا هذه ىناعم نيب ريبك قرف الو ءءافلا تاكرحب قلعتي

 هاورو «هاجرخي ملو نيخسيشلا طرش ىلع حيحص اذه :لاقو 5550(2) كردتسملا ىف مكاحلا رظنا )١(

 ١159)001١١(. /1/:دئاوزلا عمجم ىف امك ءاعوفرم بزاع نب ءاربلا نع ريغصلا ىف ىناربطلا
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 : ىنجلاو «هلوانت ىف لهسلا بيطلا حلبلا بطرلاو ءاهعضوم ىف عجارتلو ءاهركذ
 نم ناك اولاقو فاشكلا ىف ءاجو .هدسفت ةدم هيلع ضمت مل هنأ ىأ «ىنجلا بيرقلا

 :ليقو «لسعلا نم ريخ ضيرملل الو بطرلا نم ريخ ءاسفنلل ام :ليقو «ةوجعلا
 .بطرلا نم ريخ اهل نكي مل اهدالو رسع اذإ

 نكي ملو «ةفاج ىهو ءافاج ناك ةلخنلا عذج نإ :نيرسفملا رشكأ لاق دقو

 ةصاخلا تاميركلا تايآلا نإ :لوقنو «ةداعلل اقراخ كلذ ناكف ترمثأف رمث اهيف

 الو «صنلاب تبثي ام الإ اهيلع ديزن الف قراوخلاب ةيرث هتدالوو هك ىسيعب لمحل اب
 . صن ريغ نم ضرفن

 «برشتو لكأت نأ اهيل اقح ناك دقف رفاوت دق بارشلاو ماعطلا ناك اذإو

 :ىلاعت لاق اذلو

 نمَحّرلل تردَن نإ يلوقف ادَحأ رَشَبْلا نم نير مَ انيَع يِرَقَو يبرشاو يلكف
 . 4 9 اًيسنإ ميلا ملكُأ نلف اموص

 ' ةءاربلا تناك اذإ ىأ ءهردقم طرش نع حصن اهنأل ؛حاصفإلل (ءافلا)

 نيب لثمألا نوكيس ىوس مالغ كعم ناكو بارشلاو ماعطلا أيهت دقو «ةرفاوتم

 نم ىبرشاو «ىنجلا بطرلا نم ىلكف ,4 انيع يِرَقَو يبرشاو يلكف » «لاجرلا
 نيعلا رارقو «ىكز مالغ نم ىلاعت هللا كبهو امب 4 اًنيَع يرقو » «ىرسلا لودجلا

 رارقب ىنكف ءرقتست الو هنيع رودت هفوخو هبارطضا ىف ناسنإلا نإو ءاهنوكس

 رارقب رمألاو «ءسفنلا رارق نع نلعي نيعلا رارقف «نانتمطالاو نوكسلا نع نيعلا

 سجاوهلا داعبإو سفنلا نانئئمطاب رمأ ةدارإلا ناطلس تحت نكت مل نإو نيعلا

 هناحبس هنأ ىلع ةلادلا قراوخلا تماقو ءاهعم هللا نأل ؛اءوس عقوتت الأو «ةفيخملا

 .سفنلاو نيعلا ريرق انئمطم نوكي نأ بجي هنإف هعم هللا ناك نمو ءاهعم ىلاعتو

 نيرت اًمِإَق ©: كلملا لاق سانلا لوضف ءاقتال اهيلع بجي امب كلملا حرص دقلو

 فرح («نإ» 4 اًيسنإ َموَيلا مَلَكَأ نلف اموص نمحرلل ترذن ينإ يلوقف ادَحأ ٍرَْشْبْلا نم

 ءمسقلا ديكوتك «ةليقثلا نونلاب ديكوتلا ليلدب «ءطرشلا لعفل ديكأت «ام١و «طرش

 ءاهرسي ال ام مهلوضف نمو مهنم ىرت الو ريثك رشبلا نم ىرتس اهنأل ديكوت وهو
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 هنأكو 4 اموص ِنَمَحَرلل َتْرَذَن يَنإإ» مالكلا نع اموص ىلاعت هلل رذنت نأب اهيلإ أموأو
 لوقلا وغل نم توكسلاف «ىلاعت هللا ىلإ ابرقت لوقلا نع موصلا رذنت نأ اهيلإ راشأ

 ««نمحرلا» ميركلا هفصوب ىلاعت هللا نع ربعو ؛ىلاعت هللا ىلإ اهب برقتي ةبرق
 لوقت ذإ ىهو .اهيلإ هبيرقت و اهب ىلاعت هللا ةمحر نم موصلا كلذ نأ ىلإ ةراشإلل

 ىفنلا تدكأ اذلو «مهئاهفس هفس نعو ,مهوغل نع اهدْعُب دكؤت اهموقل كلذ
 وأ ارب ءارجاف وأ ابيط طق اناسنإ ملكأ نل ىأ ,4 ايسنإ ويلا مّلكأ نلف :اهلوقب

 هنأ ناسنإلا نيبو هنيب ةقالعلاو «سنإلل ابوسنم ىأ 4 اًيسنإ» :تلاق اذلو ءايغب

 .هروجف وأ هاوقت ىف هلاح ىلإ رظن ريغ نم درجم ىسنإ

 :ىلاعت هلوقب مهب اهئاقل نع ىلاعت هللا ربعو ءمهب تقتلا

 5 مّ مالو و

 كيس ِتْدِح ْدَقَل ْمَيرَميْأوَل اق, هذِيحت اَهَموَقِهِيَتَنَأَ

 5 كامو ووسام وبنك أَم نوره تحاتي )اير

 َناكمْملكت فص اوُناَِهْلِإَت راَأد (ي) اًيِنَبِكمأ
 و ادبعِقِإَلاَف اهل اًييِصِدْهَمْل

 رص نصْوَأَو تنُكحاَم نبأ كر اَبم لعب اين ادب

 قامو قدور يل احم ٌتَمْداَمَةرَكَرلاَو
 و هس د دللي رس سرس

 كموُمأ موَيو تدل |وموي لع ملَّسْلَاَو ا اًكقَس اراَج

 رك ع و

 انضر يح ُثَصْبَأ موو

 ام نوراه تخأ اي 09 اًيِرَف اًئيش تمج دَقَل ميم اي اوُلاَق هلمحت اَهَمْوَق هب تَنأَف »

 . < 69 ايغب كمُأ تناك اَمَو ءوس ًارما كوبأ َناَك

 كنأ وهو ءاميظع ارمأ ىأ .4 ايِرَف :ىلاعت هلوقف حبقلا ميظعلا ىرفلا
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 ةعيب ىفو هب عوطقملا بذكلا انه وهو عّْطَقلا ىرَقلاو ,ايِرَف ظ هنإ ىنزلا دلو نع
 نيب هتيرتفي ناتهبب نيتي الو ... 8 :نهتعيابم ىف ىلاعت هلوق ءاسنلا عم كك لوسرلا

 .الوقو العف هنيرتفي ىنزب نيتأي ال ىأ «[ةنحتمملا] < 69 ... َنهلِجَرَأَو نهيديأ
 هب اهسفن هللا رقأ دقو ءاهيلع بذاكلا ءارتفالا اذه ىف لوقلا اولسرأ دقو

 ةدهاش ىهو ءاهدلوو اهلجأل تاداعلا قراوخ ءارجإو اهب ىلاعت هللا ةيانع نم تأر

 .رابكإلاو ةماركلاب ىكزلا مالغلا اهدلولو اهل
 ًارْما كوبأ ناك ام توراه تخأ ايف :مهكرادم بسح ىلع اهل نيددنم اولاق

 لغلغت أرما نكي مل اهوبأف ءرشلا اهيوبأ نع نوفني 42 اًيغب كمأ َتَناَك امو ءوس

 اهنوغبي 4 اًيغب كّمُأ تناك امو إ» ءءوس نيرق نكي ملف هب فرعي راص ىتح ءوسلا هيف
 ةلافك ىف تبرتو تيبلا ةمدخل ةصلاخ تناك اهنأ اوسانتو «مهبرام ءاضقل لاجرلا

 وخأ نوراه وه تاياورلا رفاضتمو نآرقلا رهاظ ىف نوراهو , هلكيي ايركز هللا ىبن

 «شيرق اخأ ايو «برعلا اخأ اي لاقيف مهيبأو هليبق سأرب لجرلا ىدانيو «ىسوم

 تتمص اهنكلو «سانلا ةنسلأ ىلع ىرجي ام رخآ ىلإ نادمه اخنأ ايو « ميت اخنأ ايو

 . مهيغ دريو مهتهبي ام رهظ انهو دري نم ىلإ تراشأو درت ملو

 : ىلاعت هللا ماهلإب كلذو ءِهلَكلَي ىسيع اوبطاخيل اهومهف ةراشإ تراشأف

 . 49 م ده يف ملكت فن ول هن “تراف)
 هب لمحلا ناك هنأ اوفرعيل ماهتالا ةدام هودع ام ىلإ اوعمتسيل مهيلإ تراشأ

 مهلعلو ءاهتراشإ نيركنتسم نيدعبتسم اولاقو ءمهبجع كلذ راثأف «هللا نم ارمأ

 4 اًيبَص دُهَمْلا يف َناَك نَم مَلَكَن فيك ظ اومهتا امم دعبأ وه ام مهسوفن ىف ترج
 ءايبص دهملا ىف ناك نم ملكن نأ بيرغ ىأ «بارغتسالا وأ راكنإلل ماهفتسالا

 يف 5 ىنعم ريسفتل وأ راكتتسالا عضوم ىلإ ةراشإلل 4 ملكن» ةملك تركذو
 4 دهملا يف هنوك :نيرمأل راكنتسالا نأ ىأ «راكنتسالا ىف ةغلابملل وأ ,4 دهملا

 ءاوس رجلا (دهملا» ب دارملاو ءاضيأ بجعأ اذهو ,4 اًيبصإ» هنوكو «ءبجع اذهف
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 ملعأو مكحأ ىبصلا اذه نأ مهل نابتسا نكلو ءامهريغ مأ ةداسو مأ اريرس ناكأ

 .اوبرغتسا نمم قحلاب قطنأو «مهنم

 تك اَم نيأ اكرابم يِلعَجَو (©2 ابن يِبلعجو باتكلا يناتآ هللا دبع نإ لاَق)»

 ©9 ايش رابح يِنأَعجَي ملو يتدلاوب ربو 9 يح تمد ام ةاكرلاو ةالّصلاب يِناصْوَأو

 . 4 69 اًيح تعبأ مويو تومأ مويو تدلو موي يلع مالّسلاو

 ءاهتالل ادر نوكي ام غلبأو لطابلاو قحلا نيب لصيفلا ميكحلا همالك ناك

 ىتلا ةمكاحلا تاداعلا ىرجم قوف هنأ مهل نيبتف «تاداعلا ىرجمب الإ موقي ال ىذلا

 قلاخ نأ اوسنو «فلختلا لبقي ال نوناق تاببسملاو بابسألا نأ مهتفسالف اهبسحي

 .ديري امل لاعفو ماظن لك قلاخ هنأل ؛ماظن لك قوف تاببسملاو بابسألا

 مل موقلا تهجاو امدنع اهنأ تايآلا هذه ىناعم ىف ملكتن نأ لبق ظحالنو

 تذفن اهنكلو 4 اًيسنإ مويلا مّلكَأ نلف اموص نمحرلل ترَذَن ين 98 ترمأ امك لقت

 رمألا لولدم تذفن ىهف ءدري نأ هيلإ تراشأ لب مهعم ملكتت ملف لعفلاب رمألا
 .هترذن ىذلا موصلل اضقن كلذ ناكل تقطن ولو هب قطنت ملو

 الإ هب قطني ال ىذلا مالكلا اذهب اريغص هقطن لوح اثحب ءاملعلا راثأ دقو

 ىف ىبص وهو ثعب كلذب هنأو ءايبن هثعب ةجيتن مالكلا اذه ناكأ ءهيلإ ىحوي ىبن
 ءاهرذنب همأ ءافو ققحتيل دهملا ىف ملكت هنأب كلذ نع نورثكألا باجأ دقو ءدهملا

 هللا اهافطصا ىتلا لوتبلا ءارذعلا ةئيربلا ىهو «ىنزلاب اهماهتا نم همأ ةءارب ققحتلو

 قطني ىذلا غلبملا غلب ىتح لافطألا هيلع نوكي ام ىلإ داع مث «نيملاعلا ءاسن ىلع

 ىتوأ هنأ نم هلوقب ءاج ام لوح اثحبب اوراثأو «قطنلا نس ىف نوكي نم هيف

 مالّئسلاو  هلوقب هقطنو همأب هربو «ةاكزلاو ةالصلاب هئاصيإو ءايبن هلْعَجو «باتكلا

 . 4 اًيح تعبأ مويو تومأ مويو تدلو موي يلع
 هانعمو «ىضاملا ظفلب قبس هب ربخأ ىذلا اذه لك نأب كلذ نع بينجأو

 كلذو «ء[لحنلاا هولجعتست الف هللا رمَأ ئتأ# :ىلاعت هلوقك لبقتسملل
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 «لباقو ضام نيب اهيف قرف ال «ةدحاو هللا دنع نامزألا نألو ؛عوقولا ديكأتل

 وه امنإ الباق اهضعبو ايضام اهضعب نوك نكلو ءدحاو ىلاعت هللا ملع ىف اهلكف
 نأ دهملا ىف ِهَكَِِط ىسيع مهلأ نونكملا هملع ىف هللاف ءاندحو نحن انملعل ةبسنلاب
 .ةلاحم ال نوكتس ىهو ةعقاو اهنأ ىلع رومألا هذهب قطني

 4 ©9 ايبَن ينلعجو باتكلا يناتآ هللا دبع يَنِإ لاق :دهملا ىف ىسيعل لوق لوأ

 نم هوجرخأ نيذلا ىلع دري هك هنأكو «ىلاعتو هناحبس هلل ةيدوبعلا راهظإب أدتبا

 نوكي نأ فكتتسي نل وهو «ةيهولألا ةبترم ىلإ رهاطلا ىكزلا صلاخلا دبعلا ةبترم

 وهف ليجنإلاو ةاروتلا وهو «هعابتا ىلإ سانلا وعدي اًباتك هانآ هنأ :ىناثلاو .هّلل ادبع

 هّنَكَأ ىلاعت هللا ملع ىف لعَجلا اذهو .ايبن هلعج هنأ ثلاثلاو ءامهب لمعلا ىلإ وعدي
 رابخإ هلاق ىذلا تقولا اذه انل ةبسنلاب وهو «ةلاسر لمحيو أبني نم غلبي نأ ىلإ

 . لبقتسملا ىف دكؤم ىلع ةلالدلل ىضاملاب

 نإف «ليجنإلاو ةاروتلا هنأ ىلإ انرشأ دقو «(لأ) ب فيرعتلاب ركذ باتكلاو

 هب لخؤي ال اهيف رياغي امو ءاهماكحأ ضعب خسن نكلو «ةاروتلا خسني مل ليجنإلا

 .اهماكحأب ذخؤي اهيف هيلع صني مل امو

 ءاكرابم نوكيس هنأ دهملا ىف وهو هناسل ىلع يع ىسيع نيب دقو
 تمد ام ةاكّرلاو ةالّصلاب يناصوأو تنك اَم نأ اكرام يِنلعِجو 9 :هنع ىلاعت لاقف
 . 4 © ايَح

 ىعادلاو ءركتملا نع ىهانلاو فورعملاب رمآلا دشرملا ىداهلا عفانلا كرابملا

 نولكأي امب مهربخي ناك :تاكربلا حضاو مَع ىسيع ناك دقو «هيزنتلاو قحلا ىلإ
 «ىتوملا ىيحيو هللا نذإب صربألاو همكألا ئربي ناكو «مهتويب ىف نورصخدي امو

 ءءامسلا نم ةدئاملا هيدي ىلع ىلاعت هللا لزنأو مهروبق نم نوجرخيف ىتوملا ىدانيو

 . !؟كرابم هاطعي مظعأ ةكرب ىأف ءمهرخآو مهلوأل اديع نوكت نأ ىلع

 دكؤملا رمألا :ءاصيإلا .4اًّيح َتْمْد ام ةاكّرلاو ةالّصلاب يناصوأو ا :لاق مث
 هسفن حالصإ نع اهب ىنكيو .4ةالّصلاب 8 ىلاعت هللا هاصوأ عابتالا بجاولا
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 « ةاكزلاو  ءهسفن تاذ ىف اينابر نوكي نأو «ىلاعت هللا نم بيرقتلاو اهريهطتو

 ةاكزلاو ةالصلاب ءاصيإلا ناكف رقفلا ماثآ نم عمتجملا ريهطتو «هقح ريقفلا ءاطعإ

 .«فلؤتو فلأتل اهريهطتو سفنلا حالص ةالصلابف «عمتجملاو سفنلل احالصإ

 .ريقفلاو ىنغلا نيب ىعامتجالا نواعتلا نوكي ةاكزلابو

 كرت ىف صخرتي ال ءايح مادام هيلع بتك كلذ نأ رهاطلا مالغلا ررق دقو

 .اهتابجوم ترفاوت اذإ ةاكزلا كرتل غوسم الو ءاهكرت غوسي الو ةالصلا

 ىضاملا نألو ؛لبقتسملا ىف هلوصح ديكأتل ىضاملاب لاعفألا هذه لعج نإو

 هلل ةبسنلاب امأ ءاندنع اهب ملعلا توافتي ىتلا نامزألاب وه امنإ رمألاو عراضملاو

 .نامزألا هدحت ال ىلزأ هملعف ىلاعت

 ينلعجي ملو يتدلاوب ابو » :هلوقب دنع ىلاعتو هناحبس هركذ ثلاثلا رمألاو
 :ناليلج نارمأ ميركلا صنلا اذه ىف 4 6 اًيقش اًراّبج

 ام ءازج اهيلإ ناسحإلاو اهتبحص نسحو ءهمأ رب وهو ىباجيإ :لوآلا رمألا

 مالملاو سفنلا ىذألا نم تلاقو ءاهرك هتلمحو اهرك هتعضو دقف هببسب تلاق

 نكي امهمو هوه همالكي ىلاعت هللا اهأرب ىتح كلذ ليبس ىف تلمحت ام تلمحتو
 ربلا وهو «ناسحإلاو ةبحصلا نسحب ةريدج تناكف ءاريثك ىذأ لبق تلمحت دقف

 .ةيحورلا ةيمدآلاب «ميركلا رهاطلا

 رابجلا ,4 اًيقش اًراَبج يلَعَجَي مو » :ىلاعت لوق وهو «ىبلس :ىناثلا رمألا

 «مهيلع ىلعتسيو ءافعضلا ىذؤي ىذلا قحلاب سانلا ىلع لواطتملا ربكتملا ملاظلا وه

 هلعجي مل هنأ ِهَكيبَع ىسيع ىلع ىلاعت هللا معنأ ىتلا ىلاعت هللا ةمعن نم ناك دقو

 ةوقشلا هيلع تبتك دقو «هللا ةمحر نم دورطم ىقش هنأب رابحلا فصو دقو ءارابج

 «تاالزانلا هب نونمتي سانلا ىلإ ضغبم هنأ وهف ايندلا ىف امأ «ةرخآلاو ايندلا ىف

 وهف «هب نوطيحي نممو سانلا نم هسفنب سجوتي وهو «هودريل ضرفلا هل نونيحتيو

 وهف اديعس سانلا هبسح نِإو هسفن ىف ةداعس الف «هنم سانلا ةرفنل مئاد ءاقش ىف
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 هنأ ىكزلا ,مالغلا نيب مث .'"مرجأ دقف ملاظ عم ىشم نم" :لاق اذلو ؛ىقش

 مويو تومأ مويو تدلو موي يلع مالّسلاو » :هنع هللا لاق اذلو ؛مالس ىف شيعي

 تومي هنأو نمأ ىف دلو دقو نمأ ىف شيعي هنأل ريرقت اذه ىفو 24 69 اًيح تعبأ

 ءانمآ دلو وه لب ءدحأ هبلصي نلو هلتقي نل هنأ ىلإ ةراشإ اذه ىفو .نمأ ىف

 .نمألا وه مالسلا نأل ؛انمآ تامو انمآ شاعو

 نوكيس ام وه رهاطلا مالغلا ناسل ىلع ءاج ام نأ وهو ؛هانظحال ام رركنو

 .ناسنإلا نامزل ةبسنلاب لبقتسملا ىف هل

 الَيع ىسيعب فيرعتلا وه اذه

 :ىلاعت هللا لاق
4 2 

 جولس ع وب هل ل ل 0

 وجهل م ل يف
- 0 

 ق0 يو نكي دل لوبان ارَمَأَوَصقاَدِإ
 ْنمُباََدْلاَفلتْخَأَ 2 ٌةيَقَتَسُم طاصاده و

 نم © ٌييَبْشَم نمأورعكَن د َنيِذ دلل مَ
 2 نوم لكَ فويل كلامي يربو

 2 ولام اس حس ءلدوي 2 رق اس حاس جفا د

 َنونصود ا رموِواْنَح ف موالى درس َمَووهدِذأَو

 د ول رسوم سيد علم <

 2 َنوُعَحرب ايو اَهلصْنَمَو ضال ات ِرتنحَنِإ ين

 نأ تنيبو «همأ هب تلمح فيك هيف تايآلا تنيب ؛هاَكيَط ىسيعل نايب اذه

 اقولخم هخفني ام نوكيف «ىلاعت هللا نم قولخم وهو «سدقلا حور اهيف خفن ىذلا



 مييرم ةروسريسفت ا
 للملا لااا ملل

 ب لجحي#
 يب

 ءاهتاذ ىف ةلطاب لب «ةحصلا نم اهل ساسأ ال ىوعد هللا هنأ ىوعد نوكيف ءاضيأ

 «ثّدحم وهف اقولخم ناك اذإو «تاقولخملا رئاسك قولخم وهف هتدالوب نرتقا اميفو
 نع ببسملا أشني امك «لولعملا نم ةلعلا ءوشن هللا نع أشني ملو «ميدقب سيلو

 :ىلاعت لاق اذل ؛نكي مل ثيح نم هأشنأ ءاديرم اراتخم هعدبأو هقلخ لب «ببسلا

 . < 69 نورتمي هيف يذلا قحلا لوق ميرم نبا ىسيع يع كلذ

 ميرم ىف هخفنو علَكلط ليربج ناسل ىلع هب ريشبتلا نم روكذملا ىلإ ةراشإلا

 ماظنل قراخ هلك كلذ نإو ءايكز امالغ هقطنو هتدالو ىلإ اهصيمق بيج نم

 ةنايد اهنم تدلو ' ىتلا ةيردتكسإلا ةفسالف هب نمؤي ناك ىذلا تاببسلماو بابسألا
 7 0 ا ا ا جم مم ممم م مما مسلسلل_ااا ا ع  ريرررشريىه 1 ى كات ”اكجت صب  ”ألبةَتحآج9 2

 سام اه م اه ع

 تملك .. : ىلاعت لاق امك ناكف «نكا : ىلاعت هللا لاق اذإ ءلوقلاب أشن هنأل

 «لرت) نوكي 20بصنلا ىلعو ء[ءاسنلا] 4 9 ...هنم حورو ميرم ىلإ اهاقلأ

 مالكلا ريدقتو قحلا لوق هنأب هصاصتخا نايبل هفذح نوكيو «فوذحم لعفل لوعفم

 لوقيس امكو ءانرشأ امك ««نوكيف نك» :ىلاعت هلوقب قلخ هنأو «قحلا لوق صخأ

 4 َنورَمَي هيف يذلا :ىلاعت هلوقو «تانيب تايآ نم كلذ ولتي اميف ىلاعت هللا
 .انايحأ تارتاهم لب تالداجمو تاحالمب نرتقملا كشلا :ءارتمالا

 فئاوط نيب تافالخو تاحالم عضوم عَكع ىسيع صخش ناك كلذكو

 لوح ةيراج تاشقانملاو ةيداليم 7750 ةنس ةيقين عمجم دقعنا ذنم هنإف ؛ةيحيسم

 نييحيسملا ىلع اهضرفو هتيهولأو ىلاعت هلل هتونب ءاعدا نمف «هكيط حيسملا صخش
 حور ةيهولأ هتيهولأ ىلإ اومض دقف «ىرجت تاحالملاو تافالخلاو ؛«نيدحوملا

 راصتخالا ةياغ .عفرلاب نوقابلا أرقو ءبوقعيو ءمصاعو ءرماع نبا :بصنلاب (قحلا لوق) ةءارق )١(

0/7 

 . قباسلا عجرملا رظنا (؟)



 مييرم ةروس ريسفت 8#
 للا اااا لالالا

 زب لجبل
 يي

 .ىف فالخلا ناك مث ءامهنم مأ حيسملا نم مأ هللا نم أشن وهأ اوفلتخا مث «سدقلا

 ىف تبث مث ءاوفلتخا ام رخآ ىلإ ءامهنم مأ توهاللاو توسانلا نم ىهأ ةئيشملا

 اهتعرتخا ءاهل دوجو ال ةيفارخ ةيصخش حيسملا نإ :لاق نم ةريخألا ةينارصنلا

 كلذو ءاهب عانقإلا لهسيف «نايدألا نم انيد اهبهذم لعجتل ةثيدحلا ةينوطالفألا

 .امامت ةفسلفلا هذه عم ةثلثملا ةينارصنلا قفاوتل

 هللا دابع نم دبع هنأ وهو ِهِلَييَط ىسيع حيسملا ىف قحلا ىلاعت هللا نيب دقو

 ءةيآ هقلخ ىف نوكيل ءبأ ريغ نم قلخ دقو ءالوسر ايبن هناحبس هراتخا ىلاعت

 .اهتاببسمو ةيداعلا بابسألا ماظن همزلي ال راتخم لاعف ىلاعتو هناحبس هللا نأ نيبت

 زع لاق اذل «ىلاعت هللا تاقولخم نم قّلَخ هنأ نم هركذ ام هناحبس دكأ دقلو

 : لئاق نم

 نك هل لوقي مَنِإَف ارمَأ ئَضَف اَذإ هَئاحبَس دلو نم دخت نأ هلل ناَك امإ»

 . 4 69 نوكيف

 هحيرصبو لوقلا نحلب هناحبس هل اتبثم دلو هل نوكي نأ ىلاعتو هناحبس ىفن

 ىلاعتو هناحبس فصتا «لالجلاو لامكلا تافص نم الو «هنأش نم سيل كلذ نأ

 امو ءغاس ام ىأ .يِدَلو نم ذختي نأ هلل ناك امإ» :لاقف ثداوحلا افلاخم اهب

 هتهباشم نع هزنم هنأل ؛هريغ وأ ىسيع «ءناك دلو ىأ دلو نم ذختي نأ ماقتسا

 قلاخ هنألو ؛دحأل جاتحي ال ديمح ىنغ هللاو «جايتحالا ليلد هنألو ؛ثداوحلل

 تناكل دلو هل ناك ول هنألو ؛قلاخلل قولخملا ةبسنك هيلإ دوجوم لك ةبسنف دوجولا

 ملو دلو هل نوكي ىَنَأ ضرألاو تاومّسلا عيدب إ» :ىلاعت لاق اذلو .هدلت ةبحاص هل
 حرص دقو «[ماعنألا] 46:9 ميلَع ءيش لُكب وهو ءيش لك قلخو ةبحاص هَل نك

 ةفصنلا هتاذ تسدقت ىأ .4 هئاَحّبس» :ىلاعت لاقف كلذ نع ههيزنتب هناحبس
 ئضَق اذإ :كلذ نع  ءىش هلثمك سيل ىذلاو «رشبلا لك نع ىنغلاو «لامكلاب
 هتدارإ نوكت دجوي نأ دارأ رمأ دوجوب مكح اذإ ىأ .4 نوكيَف نك هَل لوقي اَمّنإَف ارم

 كلذ ىف هلاح هبش دقو ءطئاسو الو «طاسوأ ريغ نم اهدحو ةدجوملا ىه هدحو
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 اللاب للا

 يي هيب لجلب

 هنألو «داجيإلا ةعرسل نوكيف نك لاق اذإ امب طئاسو ريغ نمو داجيإلا ةعرس ىف
 .هناحبس هتدارإ ريغل ناكم الف «ديري امل لاعفلا هدحو

 :ىلاعت لاق اذلو «هدحو دوبعملا وه هناحبس هللا نإو

 . 4 9 ميقتسم طارص اذه هودبعاق مكبرو يبر هللا ناو إ»

 ىسيع ةدالو صق نأ دعب هلوقي نأب ىلاعت هللا هرمأ ِةِْلَ ىبنلا مالك نم اذه

 قحلا ررقي نأ هيبن رمأف «هتيهولأو هتونب اوعدا دقو ءهرمأ ىف سانلا ءارتماو هلك

 «مكقلاخو ىقلاخخ ىلاعت هللا نإ ىأ .4 مكبرو ير هللا َدِإَو  .لاقف ةدابعلا ىف

 ررق نأ دعب اذلو «هدبعن نأ ىضتقي كلذ نإو «مكنوئشو ىنوئش ىلع مئاقلاو

 ىفو «ةيبوبرلا مزالت ةيهولآلا نأل ؛هدحو ىلاعتو هناحبس هل ةيدوبعلاب رمأ ةيبوبرلا

 بر هنأو «ةيبوبرلاو قلخلاب ىلاعت هلل نورقي نيذلا نيكرشملا ماهوأل لاطبإ كلذ

 ىف كلذ عمو .هقلخ نم امهيف امو ءامهيف نمو ءامهنيب امو ضرألاو تاومسلا

 وهو «نوكرشي امع ىلاعتو هناحبس هل ادادنأ اهنوذختيو ناثوألا هب نوكرشي ةدابعلا

 .دمصلا درفلا دحألا دحاولا

 ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل «هوُدَبْعاَف :ىلاعت هلوق ىف «ءافلا»و
 «ميقتسملا طارصلا وه كلذ نإو «قحلا هنأل ؛ةيبوبرلاب رارقإلا ىلع ةبترتم ةدابعلاف

 نع ههزنتو هدحو هللا ةدابع ىلإ ةراشإلا 4 ميقتسم طارص اذه :ىلاعت لاق اذلو
 ء«طارصلا وه هدحو اذه ىأ «لامكلاب ةفصتملا هتاذب قيلي ال هنأو ءادلو ذختي نأ

 لاق اذلو «قحلل طوطخلا برقأ وه ميقتسملا طخلاو «قحلا ىلإ لصوملا قيرطلا ىأ

 نع مكب َقَرَفَحَف لبسلا اوعبَتت الو ُهوُعِباَف اميِقَمْسُم يطارص اذه نوط يلع

 .[ماعنألا] ©

 رسكب ةءارق 4 هودبعاف مكبرو ير هللا إو 9 :ىلاعت هلوق ىف ناتءارق انهو

 ىناعم ىف هانلق ام ناك ىلوألا ةءارقلا ىلعو :«2')اهحتفب ىرخأ ةءارقو 4نِإ

 .ةزمهلا حتفب نرقابلا أرقو «حورو «فلخو ىئاسكلاو ةزمحو مصاعو رماع نبا :(نإ) ةزمه رسك ةءارق )1(

 . ه514 /7؟-راصتخالا ةياغ
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 لل لللللاللللللئئاالاالملللا

 2: ةكالاكككلا |
 يي

 هللا نألو ىأ ءرجلا «مال» وهو ءافوذحم انه نإف ةيناثلا ةءارقلا ىلع امأ ءنآرقلا

 هنمضت امب حيرصتلل ءافلا نوكتو «ميركلا صنلا رخآ ىلإ هودبعاف مكبرو ىبر
 .فوذحملا

 قيرط ىهو ء«ةتباثلا ةقيقحلا نأش ىف سانلا فالتخا ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 لاقف © ميقتسم طارص اذه :ىلاعت هلوق ىف هناحبس هركذ ىذلا ميقتسملا ىلاعت هللا
 : ىلاعت

 . © ©9 ميظع موي دهْشُم نم اورفك نيِذّلل ليوق مهنيب نم بازحألا فّلتخاَف »

 هللا ىلص ىبنلا ناسل ىلع ىلاعت هلوق ةيآلا هذهل ةقباسلا تايآلا رخآ تناك

 ام نايب ىف باطخ لك ىف ظحالم هنأل هيلإ ةبسنلا ركذت مل نإو ملسو هيلع ىلاعت
 نيب دق ,4 69 ميقَتْسُم طارص اَذَه هودبعاف مكبرو يبر هللا نو » : هنايب بجي

 لضو غاز هنع داح نمو «ميقتسملا طارصلا ىه هدحو ىلاعت هللا ةدابع نأ هناحبس

 الالض كلذ ىف اولض دقف ءعوضخلاو ةعاطلاب سانلا هاقلت له نكلو «ةيادهلا نع

 ىلع كلذ ىف اوفلتخاو ءادلو ذختا هنأ لاق نم مهنمو «كرشأ نم مهنمف ءاديعب

 اهلبق ام ىلع ةفطاع «ءافلا» .4 بازحألا فّلتخاَف 9 :ىلاعت لاق اذلو «ىتش قرف
 ىلع مهداقتعاو مهلمع فطع وهو «ٍميَقَتْسُم طارص اذه :ىلاعت هلوق ىف
 .هيف بير ال ىذلا ميقتسملا داقتعالا

 ' اهب زيمتتو ةلحن لحتنت ىتلا ةعامجلا وهو ,بزح عمج « بازحألا طو

 ءاهنود ىحالتو اهنع عفادتو ءاهريغ نع اهب زاحنتو اهديؤتو ءاهرصانتو

 نوكرشملاو ءفئاوط دوهيلاو «فئاوط ىراصنلاف «ةنيابتم لحنو بازحأ نورفاكلاو
 نأ عمو « سمشلا ةدبع مهنمو «نارينلا ةدبع مهنمو «نائوألا ةدبع مهنمف « فئاوط

 ىتش حاون ىلع «فالتخالا كلذ نورفاكلا فلتخا ميقتسملا وه حضاو قيرطلا

 دارملا امنإ «ةينارصنلا قرف ىلع ةروصقم تسيل ©« بازحألا ةملكف «ةنيابتم ءاوهأو
 مأ اران مأ اسمش مأ امنص هوكرشأ ام ناكأ ءاوس هللا عم اوكرشأ نيذلا لك اهب

 ا

 نإ الآ هللا بزح كنئلوأ ... » :ىلاعت لاق امك .ءنونمؤملا مه هللا بزحو ءاصخش
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 اللاوو لااا للا ئللللللللا

 را حلت

 هذه ىف نيلخاد اوسيل نونمؤملاو «[ةلداجملا] 49 9 نوَحلفمْلا مه هللا بزح
 نَأو 8 :ىلاعت هللا لوق قدصو ءانرشأ ام وحن ىلع اوفلتخا دقو . 4 بازحألا )

 4 00 .هليبس نع مكب قَرَفَتَف لبسلا اوعبتت الو هوُعِبَاَف اميقتسم يطارص اذه

 .هلزانمو ناطيشلا تاراثم ىلاعت هللا طارص ريغف «[ ماعنألا]

 ال نحنو «ةدئاز نيرسفملا نم ريثك لاق 4 مهنيب نم :هلوق ىف «نم و

 كلوق سيلف اميلس ىنعم ىدؤت « نه نإ لوقن لب ءادئاز افرح نآرقلا ىف ىرن
 نإ 4 مهنيب نم بازحألا فْلَتْخاَف ط :ىلاعت هللا لوقك ؛«مهنيب بازحألا فلتخاف»

 رحانتلا نإف «مهنيب نمو «مه مهنع رداص بازحألا فالتخا نأ ىلع لدت 4 نه)»

 نمو مهنيب نم فالتخالا هننع ردص ىذلا وه ةلاضلا ماهوألاو ءاوهألا نيب
 نيِذّلل ليوَق» :لاقف فالتخالا اذه ىف مهلآمب ىلاعت هللا مكح دقو ؛.مهبرطضم

 ىف كالهلاف ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل «ءافلا» «ميظع موي دهشُم نم اورفك

 ىف ميظع موي دوهش ىنعمب ردصم مسا وه دهشملاو «مهئاوهأو مهماهوأ نم دوهشملا

 منهجب ءازجلاو «باقعلا هيفو باسح هنأ

 ةمايقلا موي وهو ء«ميظعلا دوهشلا موي ديدش كالهف ءانل رهظي ىذلا ىنعملاو

 وهو «كالهلا ببس تابثإل رامضإلا عضوم ىف رهظاف 4 اورَمَك َنيِذّلَل ل :لاقو
 .نيبملا لالضلاو ىركفلا داسفلا ةرطيسو ماهوألا مكحتو ءدوجحلاو رفكلا

 الو «بقاوعلا نورصيي الو «روشنلاو ثعبلا ركذ نع نوضرعي اوناك نإو
 ارصبو اعمس سانلا دحأ نونوكي دوهشملا مويلا اذه ىف مهنإو «ءارو ام نوربدتي

 | :ىلاعت لاق اذلو «لبق نم اوركنأ امل اكاردإو

 . 4 ريب لال يف يل وطلال كل وام رع مهب عين )
 لعفأل وأ «ةيبرعلا ةغللا ىف بجعتلل نالمعتسي ناظفل 4 رصبأو مهب عمسأ

 ءرصبلاو عمسلا وديدح مهف «مهرصبأ امو مهعمسأ ام ىأ هب مهفتسملا ليضفتلا

 لاح قحلل مهكاردإو مهرصب ةوقو قحلل مهعمس ةوق ىف مهلاح نأ ىنعملاو



 مييرم ةروس ريسفت (## /
 للان الل

 * كاكا
 يب

 هنأل ؛هناحبس هيلع بيرغ الو هللا ىلع بجعب كلذ سيلو برغتسملا هنم بجعتملا

 نكل # :ىلاعت لاق اذلو «مهتلضأ ىتلا ماهوألا تلازو «لالضلا لازو ةلفغلا تلاز

 ىف لالض ىف مهف ءايندلا ةايحلا هب دارملا © مويلا 8 .4ٍنيبم لالض يف مويِلا نوملاظلا

 اهترطيسو ماهوآلاو «مهسيساحأو مهكرادم ىف اهمكحتو ءاوهألا ببسب ايندلا ةايحلا

 اذه ىف ببسلا نأ تايثإل «ريمضلا عضوم رهاظلا عضو :لوقنو .مهلوقع ىلع

 ةنتفو «نييبنلل دابعلا ملظو . حيحصلا كاردإلا مدعب مهسفنأل مهملظ وه لالضلا

 نايبل ؛# نيبم لالض يف مويلا نوملاظلا نكل 8 :ىلاعت هلوق ىف كاردتسالا «نينمؤملا
 مويلا اذه ىف مهلاحو «بجعلا بجوت ىتلا مهرصبو مهعمس ةدح نيب توافتلا

 نيبلا نيبملا لالضلا ىف مهعوقوو «قحلا نع نيمع اهيف اوناك ىتلا ايندلا ىف
 . حضاولا

 موي هنألو ؛دوهشملا مويلا اذهب مهرذني نأ نيمآلا هيبن رمأ ىلاعت هللا نإو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛مهيلع ةرسحلا

 . © 69 نونمؤي ال مهو ةلفغ يف مهو رمألا يضق ذإ ةرسحلا موي مهرذنأو

 ذإ» ةرسح نوكي ىذلا مويلا اذهب مهرذنأ ىأ .4 ةرسحلا موي مهرذنأو

 4« ذإ و «هذفنو هدوجو ردق نأب «ماضق ىذلا ىلاعت هللا رمأ نيبت ذإ 4 رمألا يضق

 «ةرسحلاو .ذيفنتلا ءاجو رمألا ىضق هنأل ةرسحلا هنأ ىأ «ةرسحلاب قلعتم فرظ

 هللا بنج ىف انطرف ام ىلع انترسح اي نولوقيو مهرومأ ىف اوطرف مهنأل
 دق مويلا مهو «هوركنأ مهنآل ةرسحلاو «هوئياعو باذعلا اوأر مهنآل ؛ةرسحاو

 . هللا ءاقلب اوبذكو مهسفنأ اورسخ مهنأل ةرسحلاو «هوئياع 1

 :رخآلا ةعيرذ امهدحأ نيفصوب ىلاعت هللا مهفصو دقو

 ةيلاح ةلمجلا 4 ةلفغ يف مهو ا :ىلاعت لاقف ةلفغ ىف مهنأ :لوألا فصولا

 دق مهنأ ديفي «ةلفغ يف 9 :هلوقب ريبعتلاو «ةلفغ ىف ايندلا هذه ىف مهنأ لاحلاو ىأ
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 «هيف اورقتسا دق مهل فرظ اهنأك مهتطاحو مهيلع تلوتساو ةلفغلا مهتقرغتسا

 «مهسوفن ىلع ءاوهألا ءاليتسا نمو ءايندلا ةايحلاب رورغ نم مهتءاج دق ةلفغلاو

 نم مهتءاجو «مهيلع ماهوألا ةرطيس نم مهتءاجو ءاهنع الإ نوردصي ال اوراصف

 .ركنم نع ىهن وأ فورعمب رمأ مهيف سيلو «ىداه الو دشرم ال هنأ

 هلوقب كلذ نع هناحبس هللا ربعو «نوضؤي ال مهنأ : ىناثلا فصولاو
 ناكو «نونمؤي ال مهنأ لاحلاو ءاهتخأك ةيلاح ةلمجلا هذهو # نونمؤي الف :ىلاعت

 ىتلا ةلفغلل ةجيتن وهو ناميإلا ىلع مهرارمتسا ىلع ةراشإلل عراضملل ايفن ىفنلا.

 .اهل كاردإو قئاقحلا رصب ناميإلا نآل ؛اهونكسو مهتطاحأ

 مهنأ مهلامعأ ىف نوبسحي مهنأ ايندلا هذه لهأ ىف نكمتملا رورغلا نإو ءاذه

 «ثعبلا ىف نوركفي ال توملا ىف اوركف نإو «توملا ىف نوركفي الو «نوقاب

 :ىلاعت لاقف ثعبلاو توملا نيتقيقحلا نيتاه ىلاعتو هناحبس دكأ

 . < 69 نوعجري اني هيلع نمو ضرألا ثرث نحن نإ
 ريمض دكأو «هلالجو هللا ةمظع ىلع لدت ةرابعب هسفن نع ىلاعت هللا ربخأ

 امك ءتيم عيمجلاو «ىلاعت هللا الإ ىقاب ال هنأ ىلع ةلالدلل 24 نحن ب «اًنِإ »

 مكبر دنع ةمايقلا موي مكَنإ مث © (©9 نوت مُهّنِإو تيم َكّنِإ ف :هيبن ابطاخم ىلاعت لاق

 نحن ىأ .4 اهيَلع نمو ضرألا ثرئ )» :ىلاعت هلوقو ءارمزلا] © نومصَتْخَت

 « اهيلع نمو 9 :ىلاعت هلوق ىف 4 نمو عضومف ءاهيلع نم ثرنو ضرألا ثرن

 اهيف نمو ضرألا دعب ىقابلا هدحو وه هنأ اهتثارو ىنعمو 24 ثرَت » ب بصنلا

 نوكي ىك ؛اهدعب نوكي هنأب رابجلا زيزعلا ههوجو هبش دقو «ةياهن ىلإ اهلكف

 ال ىح هللا نكلو ءهدعب تومي ثراولاو تومي ثروملاف «ثروملا دعب ثراولا

 «بسنلاو لاملا نم سانلا كرت ام ثريو ضرألا ثري هللا نا ىنعملا سيلو «تومي

 وه هاو هللا ىلإ ءارقفلا منأ سانا اَهّيأ اج :ىلاعت لاق امك تاقولخملا نم ىنغ هللاف

 راجلا مدقو .ثعبلا وهو 4 نوعجري اَنيَلإَو ا :لاق مث ء[رطاف] 4 02 ديمحْلا يعل
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 كلام هدذحو وهو «هدذحو هيلإ عجرملا نأ نايبل ؛هب قلعتي ىذلا لعفلا نع رورجملاو

 هدالوأو هوبأو ِداَكع ميهاربإ
 :ىلاعت هللا لاق

 تاكل د قاََناعيِسَد كن ميه "نإ بتكليف

 تأتي اب كن نالورصب اأو عمسإلال امدابعت امدح

 اريك لَو ََدَعَ 1

 نمل نو طِيّشلاَنإَنطِيَّشلار بسال تي رايس
 نمل باَدَع َكَّسَمَيِدَأ ُفاَحَأ فِ تأتي ا اًيِصع

2 

 هلا نَعَسنأ بالا )ايو نطل
 دس لة يهم اعل

 َّلاَق يل اًيلم فرجهاوك 1 كتم هَل نيل يهرنإ درب اني
 6 ايف ف تاك هتإينر كل رفغعَسأَس كّيلع ملاس 4 سو ع م د 2 ا رس

 مهرس 2 -_ مو و 16

 ّحوَمَع قرأ عدو هلأ نوذ نم توعَدتاَم و لزَتعَأَو

 و 0 1 :اًيِقَس قر ِكَعدَ نكاد 0

 ك1 هس هيبس وجب سم وساع 7

 2 انعام بوُشَحيو َقحْسإ هل اًنسبهوِهَسأ نود نم
 لا لب عج سس لس رس

 2 كيعِؤَنِم 2 ناس مط اَْلَعَجو انيمي نم ْمُهاَنبَعَوَو
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 ميهاربإ رابخأ تركذ دقو ؛ِهَكيَع ميهاربإ ءايبنألا ىبأ رابخأ نم فرط كلذ

 عضوم لك ىف ركذ لب ءاطق اهيف راركت الو «ميركلا نآرقلا نم عضاوم ةدع ىف

 ةلصو ةبعكلا ءانب رابخأ تناك ةرقبلا ةروس ىفف ءرخآلا فلاخي هرابخأ نم ءزج

 ةروس ىفو «ىتوملا ءايحإ ربخ اهرخآ ىفو ولو دمحم نييبنلا متاخب ميهاربإ
 ةروس ىفو هللا ىلإ ىدتها ىتح سمشلاو رمقلاو مجنلا ىف هلمأت ناك ماعنألا

 ةروس ىفو ؛ميلح هاوأ هنأب ميركلا هصخشل روصملا ميه اربإ فصو ناك ةبوتلا

 كتيب دنع عر يذ ٍريغ داوب يّيرَذ نم تدكسأ يّنِإ ابر : هتيرذل هتوعد تناك ميهاربإ

 تارمّشلا نم مهقزراو مِهيَلِإ يوُهَت ِساّنلا م دف لَعِجاَف ةالّصلا اوُميقّيل ابر مَرَحُملا

 ليعامسإ هل هللا ةبه ةصق تناك اهسفن ةروسلا ىفو :«4 69 نورُكشي مهّلعَ

 ىفو 46 . .قاحسإو ليعامسإ ربكلا ىلع يل بهو يذلا هّلل دمحلا » :قاحسإو

 ادري ينوُح رنين :رانلا ىف هئاقلإو ناثوألا هميطحت ةصق تناك ءايبنألا ةروس

 تناك اذإو .هصصقو نآرقلا ىف راركت ال هنأ ىرن اذكهو 4 59 ميهاربإ ىَلع امالسو

 رابخأل اراركت سيلف نآرقلا ىف اهركذ رركت دق مهريغو حونو ىسومو ميهاربإ ةصق
 .ةيحان رركتت الو «ةفلتخم ىحاون ءازجألا لوانتت امنإو «ةدحاو

 :ميهاربإ ةصق ءادتبا ىف ىلاعت لاق

 ١ اين اقيدص َناَك ُهّنِإ ميهاربإ باّتكْلا يف َرْكْذاَو 69 4 .

 وه هنأ ىأ ىنعملا «قارغتسالل (لا)و «نآرقلا وه باتكلاو ِِثكَك ىبنلل رمألا

 «لامكلا تافص لكل قرغتسملاو لماكلا وهو ءاباتك ىمسي نأب ريدجلا باتكلا

 هلوقو ءهاوس قلطملا لامكلاب فصوي باتك ال هنأ ىأ ءىفاضإ رصق هيف رصقلاو

 لوقلا ىف قدصلا تاجرد ىصقأ غلابلا وه قيدّصلاو 4 اين اقيدص ناك ُهّنِإ : ىلاعت

 الو هيف ىرامي ال «هيلإ ىقلأ اذإ قحلا قدصي ىذلا وهو «قحلل ناعذإلاو لمعلاو

 امدنع ناعذإلاو قيدصتلا نم غلبأ ةلالد ىأو «هل ناعذإلاو هب رارقإلا نع عنتمي

 غلب املف » :كلذ ىف ىلاعت لاق دقو «هحبذي نآب مَهَف هنبا حبذي هنأ مانملا ىف ىأر

 ام لعفا تبأ اي َلاَق رت اَذام رظناَف كُحْبْذَأ يأ ماَمْلا يف ئرأ ين ذإ ينب اي لاَق يعّسلا هعَم
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 و
 سوس سرع

 نما ماليه انهن د يو ديلا ين كلك نلتفت دف ت20 مار

 4 9-6 ْميهارْبإ ىلع ٌمالَس 020 نيرخآلا يف هيلع انكرتو 020 ميظع حبذب هانيدفو 2

 .نييبنلا متاخ دج «لسرلا نم مزعلا ىلوأ نم ىبن وهو [تافاصلا]

 فطلتلاو اهمارتحاو ميهاربإب ةوبألا ةقالع هيف ميهاربإ ةصق نم ءزجلا اذه نإو

 .اهل ةبحملاو اهب قفرلاو اهيف

 :هابأ ابطاخم هنع ىلاعت لاق

 اي 9 اًميَش كنع يي الو رص الو ْعمسي ال ام دبعت مل تبأ اي هيبأل لاق ذإ»
 . 4 69 اًيَوس اًطارص كدهأ يِنعبتاَف كتأي مل ام ملعلا نم ينءاج دق يِنِإ تبأ

 نأش كلذو «ةبرقملا ةفطاعلا ةبحملا ءادن وهو 4 تبأ اي :هلوقب هئادنب أدتبا

 .رفني الو برقي امب ئدتبي لماكلا ىعادلا

 ةقيفرلا ةوعدلا كلت هيبأل هتوعد لاح ركذا ىأ .«رْكذا ب ةقلعتم 4« ذإو
 ىف اهركذي نأب هِي ادمحم هيبن ىلاعت هللا رمأو .ةدشرملا ةيداهلا ةرسيملا ةبرقملا

 نيبرقألا اصوصخو «قحلا ىلإ ةوعدلا ىف ةنس اهوذخأيو سانلا ىلع ىلتتل باتكلا
 اهركذو «ملكتملا ءاي نع ضوع 4 تبأ اي ا :ىلاعت هلوق ىف ءاتلاو «مهل نيندألا
 ءابآلا ىلع ءانبألا للدت نم اهيف نوكي امبر لب «قفرلاو فطلتلا ىف ةغلابم ءايلا لدب

 . برقم ببحم ىنعم

 «ىندتسملا ماهفتسالا قاسم هداشرإ قاس نكلو امول هجوم ريغ لاق نأب أدتباو
 قفرأب هبملا نكلو «هقايس ىف مهفتسملا لاؤس هل الئاس ىلعتسملا رمآلا ماقم ال
 فصو دقل .4 اًمْيَش كدع ينعي الو رصني الو عمسي ال ام دبعت مل تبأ ايف : ريبعت

 :ةيبلس تافص ثالثب منصلا وهو هدوبعم

 لقأ وهف «عمسي ال ام عمسي نم دبعي فيكو «عمسي ال هنأ :لوألا فصولا

 .زجع عامسلا مدع نأل ءزجاع وهو هنم الامك



 ميرم ةروس ريسفت 1#
 ل

 ملل
 -- + هه 1

 ءرصبي ال امم لمكأ رصبي نمو ءرصبت تنأو رصبي ال هنأ :ىناثلا فصولا

 .هنم لضفأو ريخ تنأو «كنع صقني ىذلا اذه دبعت فيكف

 هلوق اذهو ءاعفن هل بلجي الو ارض هنع عفدي ال هنأ :ثلاثلا فصولا

 ةيبلسلا تافصلا هذه عومجمو ءائيش عفدي ال ىأ ,4 اًئيش كنع يني الو)» : ىلاعت

 ىلع ةردقلا اهب نوكي ىتلا هللا تافصل دقاف هنأل ؛ ؛عفن ىأ هل بلجي ال هنأ ديفت

 . عفنلا

 اميف هظعيو ءهابأ حصني نأ دارأ نيح رظنا» :كلذ ىف ىرشخمنزلا لاق دقو

 ءالقعلا رمأ هيف ىصع ىذلا عينشلا باكترالاو ميظعلا أطخلا نم هيف اطروتم ناك

 مالكلا بتر فيك «ةوابغ اهدعب سيل ىتلا ةوابغلا نم زييمتلا ةيضق نع خلسناو

 نيللاو قفرلاو ةلماجملا لامعتسا عم «قاسم قشرأ هقاسو «قاستا نسحأ ىف هعم

 وبأ ' ثدح «(«العو زع هبر ةحيصنب كلذ ىف احصتنم نسحلا قلخلاو ليمجلا بدآلاو

 نسح «ىليلخ كنإ ِهَكِِط ميهاربإ ىلإ هللا ىح وأ» :ِةَِكَك هللا لوسر لاق :لاق ةريره

 الخ نسمح نم تقبس ملك نإ راربألا لخادم لخدت راك عملو كح

 . '72ىراوج هيندأو سدقلا ةريظح هنكسأو ىشرع تحت هلظأ

 ىتح لب «ةيهولألا ماقم نع رصاقتت ناثوألا نأ ىلإ هبن نأ دعب هنإو

 أدتبا امك اضيأ قفر ىف لاقف «لماكلا قحلا ىلإ ههجوي ذخأ ةيناويحلا لب «ةيناسنإلا

 كنأي مل ام ملعلا نم ينءاج دف يَنِإ تبَأ اي 9 ةيجارلا ةبحملا باطخب لوقلا اًرِصُم الوأ

 . © 69 اًيوَس اًطارص َكدْهَأ يعَاَ

 بلج نع اهتاذ ىف ةزجاع نائثوألا نأ نيب «ةيلختلا لبق ةيلحتلا ءاملعلا لوقي

 وه نم لقاعلا دبعي امإف ءاهتدابع نع عانتمالل فاك كلذو ءررضلا عفدو عفنلا

 ذخأ !؟دبعي نمف ؛«نيوكتلاو قلخلا ىف هنود هذهو ءاكاردإو امهفو ةردق هنم ىلعأ

 مل 4 ملعْلا نم ينءاج دَق يِنِإ تْبَأ ايإ» :ببحنملا لسوتملا ءادنب لاقف دوبعملا هل نيبي

 نب لمؤم :هيفو ءطسوألا ىف ىناربطلا هاورو «نيرسفملا نم ةعامجو «فاشكلا ىف ىرشخمزلا هركذ )١(

 )5131١(. دئاوزلا عمجم .فيعض وهو «ىفقثلا نمحرلا دبع
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 4 ملعلا نم ينءاج » هل لاق لب «كلذ نم دودولا قّللا هعنم دقو «لهجلاب هابأ مري
 ملعلا ءاعدا نع ففعتو «لهجلاب هيمري نأ نع ففعتف 4 كتأي مل ام» ةفرعملاو
 :لاق لب هيلع ايلعتسمو هسيبأ ىلع هملع لضفب اليطتسم نوكي ال ىتح لماكلا
 عاد ملعلا هركذو «قحلا ىلإ كوعدأ ىنلعجي كلذو «ملعلا ضعب ىأ ,4 ملعلا نم

 اذإو .هنم ىلعأ ناك ولو «ملعلا هنبال بحي فطاعلا قيفرلا بألا نآل ؛هعبتي نآل

 كدهأ ينعبتاف ل :لاق اذلو «هعبتي هنإف ءهرضي الو «هرسي ىذلا ملعلا ضعب هل ناك

 اذه تيتوأ دق تنك اذإ :هريدقت ردقم طرش نع حصفت انه «ءافلا» 4اًيوَس اطارص

 ©7تيرخلا دئارلا هملعي ال قيرط ىف رئاسلا عبتي امك .كدهأ ىنعبتاف ملعلا
 . فراعلا

 الو هيف جوع ال ىذلا ىوتسملا :ىوسلاو ءانركذ امك قيرطلا : طارصلاو

 هلي ىنث» :هيبأب رابلا نبالا كلذ نم ءادنلا اذه ىف ىرشخمزلا لابق دقو «تمأ

 ملعلاب هسفن الو ءطرفملا لهجلاب هابأ مسي ملف ءافطلتم اقفرتم قحلا ىلإ هتوعدب
 ملع كلذو ءكعم سيل هنم اًئيشو ملعلا نم ةفئاط ىعم نإ لاق هنكلو «قئافلا
 ةفرعم ىدنعو ريس ىف كايإو ىنبهو .,فكنتست الف ىوسلا قيرطلا ىلع ةلالدلا

 .(هيتتو لضت نأ نم كيجنأ ىنعبتاف «كنود ةيادهلاب

 ؛هعابتاب هرمأو رصبي الو عمسي ال ام دبعي نأ قيلي ال هنأ ىلإ هبن نأ دعبو '
 ودع ناطيشلل ةدابع رضي الو عفني ال ام ةدابع ىهو ةلالضلا هذه نأ هل نيب هنأل

 :لاقف هتيرذو مدآ

 . 4 ©9 اًيصع ِّمْحرلل ناك َناَطْيشلا نإ ناَطْيَشلا دعت ال تَبأ ايف
 اطلاع الإ ىهلا اكو ءابرتتو يطل ا افيطعت هرركو ةوبألاب هادان

 مهتيرغأل . .. :لاقف هللا دابع اهب دعوت ىتلا هتياوغ عاطأ هنأ ىف ناطيشلا ةدابعو
 نألو «هتدابع ىنعم ىف هتعاطف «[ص] 4 69 نيضلخملا مهنم كدابع الإ 9 نيعمجأ

 )١( طيحملا سوماقلا -برعلا ناسل .(قيرطلا ئف) ةلالدلاو ةيادهلاب قذاحلا ليلدلا :تيّرَخلا .
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 وه لب «ناطيشلا نم هلك كلذو راجحألا ةدابع تلهس ىتلا ىه ماهوألاو ءاوهألا

 ىف اهعقويو اهيدري ةيناسنإلا ودع وهف مدآ ودعو «هللا ودع ناطيشلاو «هتياوغ نم

 ال ةوقب نوكي هتاذ ىف وهو «ىهنلا ناك كلذلو «قحلا نم دعبيو «لالضلا دشأ

 :لاقف نمحرلا ةمحر نع دعبم صاع هنأب ناطيشلا فصو مث «ةدعاسم نم ولخت

 هنأ ىأ ءىصع نم ليعف نزو ىلع ىِصَع 4 اًيصَع نَمَحّرلل ناك نايا نِإإ»
 نايصع نأ ىلإ ةراشإلل (نمحرلا) ب ةيلعلا تاذلا نع ربعو «نايصعلا ىف غلابم

 ىف هسفنب ىقلأ هعاطأ نمو «محر دقف هاصع نمف «ةمقن هتعاطو «ةمحر ناطيشلا

 .نمحرلا ةمحرو ةداعسلا نع دعبو «ةوقشلا ةدهو

 نأب هيلع ناك امك هيهنو هطيبشتب ثلث مث» :اضيأ كلذ ىف ىرشخمزلا لوقيو

 نم معنلا نم كدنعام عيمج ىذلا نمحرلا كبر ىلع ىصعتسا ىذلا ناطيشلا

 كيبأ ودعو .لاكنو ىزخو كاله لك الإ كب ديري ال ىذلا كودع وهو «هدنع

 كل اهنيزو اهب كرمأو «ةلالضلا هذه ىف كطرو ىذلا وه مهلك كسنجو ءمدآ

 ىف هناعمإل مالسلا هيلع ميهاربإ نأ الإ ءناطيشلا دباع رظنلا تققح نإ تنأف

 امهنم صتخت ىتلا ناطيشلا ىتيانج نم ركذي مل ةينابرلا هتمه ءاقترالو صالخإلا
 نأك «هتيرذو مدآل هتاداعم ركذ ىلإ تفتلي ملو هرابكتساو هنايصع نم ةزعلا برب

 .«هنهذ ىلع قبطأو هركف رمغ كلذ نم بكترا ام مظع ىف رظنلا

 «سفن ىف ماهوآلا هب ىقلأو سيلبإ هب سوسو ام مظعأ وه كرشلا نإ لوقنو

 ام رفغَيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ :ىلاعت لاق دقو «نارفغلا هلاني دق هنود امو

 .[ءاسنلا] < (62 .... ءاَشي نمل كلذ نود

 ةدابع اهتدابع نأ هركذو «ناثوألا ةدابع نع عطاقلا حيرصلا ىهنلا اذه دعب

 ىف رارمتسا كلذو «هيبأ ىلع فاخي ام ركذ اهب سوسو ىذلا وه هنأل «ناطيشلل

 :هنع ىلاعت لاقف هيبأ ىلع فطعلاو نانحلا

 . 4 © يلو ناطْيشلل َنوُكَتَف نَمَحَرلا َنَم ْباَذَع َكَّسَمَي نأ ْفاَحَأ يَنِإ تبأ اي
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 يي بجلب
 ىف اطرفم لاق ©« تبأ ايإ» امهنيب ام ىندملا ببحتملا فطلتملا ءادن اضيأ هادان

 ماقم ىف اصوصخو ءطق طارفإ هيبأ ىلع نبالا ةقفش ىف نكي مل نإو هتقفش

 هنكلو ءميحجلا لخدي نأ وهو «نيكرشملل ررقملا باذعلاب هتباصإ رهاظلا ذإ «ةيئايب
 باذعلا هبيصيس هنأب هيبأ ىلعو هسفن ىلع ليوهتلا ديري ال هنأكو «سملاب ربع الوأ
 باذعلا نأ ركذ هنأ ةيناثلا امأ «ىلوألا ىه هذه ءميظع ملظ كرشلاو «كرشلا كلذل
 ناكف جوعملا قيرطلا رثآ هنكلو «ةمحرلا هنأش نم نمت ناك هنإ . نمحرلا نم ناك

 ناطيشلل ايلو نوكيف ىصاعملا ىف كمهني نأ نم هيلع ىشخي هنأ ةثلاثلاو «باذعلا

 نمحرلا ةيالو نيب اريخم ناك هنأكو «ةرخآلا ىف هل انيرق نوكيو ءايندلا ىف
 .انيرق ءاسو هيلو راصو ناطيشلا ةيالو راتخاف هتيالوو ناطيشلا ةوقشو «هتمحرو

 هبن نإو «ديدشلا باقعلاب حرصي ملو «بدأ ىف فيوختلا ىف هترابع تناكو

 .انيرق هل نوكي نأو «هتيالو سئبو «هنيرقو ناطيشلا ىلو نوكيس هنأب ءةدش ىف هيلإ

 «هئابآ ةلمو هتلمو ناثوألا ةدابع كرت هتلواحمل ظيغملا قنحملا ةباجإ هوبأ باجأ

 :هنع ىلاعت لاق امك لاقف

 ينرجهاو كَتَمِجْرأل هتدت مل نفل ميهاربإ اي يتهلآ نع تنأ بغارأ لاق

 . 4 < يَ

 كلذ نم ىخيبوت ىراكنإ ماهفتسا اذه .4 ميهاربإ اي يتههلا نع تنأ بغارأ )ط
 ناك هنأكو ءاهنع دعبو هتهلآ نع هفارصنا وه خيبوتلا عوضوم ناكو طبخملا بألا
 ام لك نع احفص برضي كلذب وهو ءلالض ىف ارمغنم هلثم نوكي نأ بجي

 ةلملو هل هكرت نع خيبوتلاب هيلع بلقنيو انيصعو انعمس :لاحلا ناسلب لوقيو «هلاق
 ديكأت كلذ ىفو « تنأ# :لوقب ريمضلاب ديكأتلاب خيبوتلا دكأ دقو «نيكرشملا هئابآ

 ىلإ هتوعدبو هكاردإب ريبكلا ناك لب ءاريغص ناك امو «هنأشل اراغصتسا خيبوتلا

 بغريو هيلإ وعدي امل ضرعتي ملو «هتهلآ نع بغري نأ ركنتسي وهو «ةينادحولا
 .هتايآو هتلدأ نعو هنع ضرعم هنأكو «هيف
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 3 انتجت

 مسقلا ىنعم اهيف ةرابع ىف «ديدشلا راذنإلاو ءديدهتلاب خيبوتلا بقعأ دقو

 ماللاو ةراجحلاو ماجرلاب ىمرلا :مجرلا « كئمجرأل هّست ِمّل نتل ظ هتادكؤمب ديكأتلاو

 ءمسقلا باوج ىف نوكت ىتلا ماللا 4 كئَمَجَرَأل ىف ماللاو مسقلل ةئطوملا ىه

 برضلا وهف :هعاونأ ىسقأب لتقلاب ديدهت وهو ةليقثلا ديكوتلا نونب دكأ دقو
 - ناثوألاب هناميإ تباصأ ىتلا ةوعدلا هذه نع هنتي مل نإ تومي ىتح ةراجحلاب

 .لاضلا فرحنملا هرظن ىف دومحم ريغ ارمأ ناك نإو «هيف هءاجر تبيخف

 نمضت دقو 4 الم ينرجهاو » :هلوقب رمألا مسح مث ءداع نإ داعيإ اذه

 هنمضت ىذلا لعفلا ىلع فطع اذلو ىنرذحاف هل لاق هنأك ء«ريذحتلا ديدهتلا
 ديدهتلا هنمضت ىذلا لعفلا ىلع فطع ىهف ءايلم ىنرجهاو مجرلاب ديدهتلا

 . مجرلاب

 ارجه هرجهي نأ ىلإ هوبأ هوعديو «ءليوطلا نمزلا نم ةوالم ىأ .4ايلم»

 «راكنتسألا ىف ةغلابسم هذهو «هبراقي الو هسلاجي الو هرمأب متهي الو ءليمج ريغ

 .هعمسي نأ ديري الو قحلا نع هينذأ مص دقو

 ميرك ماس َلَتَم وه ىذلا رابلا نبالا نلعي ىفاحجلا روفنلا اذه نلعي ذإ هنإ

 :هنع ىلاعت هللا لاق امك لوقي ءانبألل

 ديعب لالض ىف هنأل ؛هتءاسإ ىف هابأ رذعيو «ةنسح لاب ةءاسإلا لباقي وه
 مالس' هبلق ىلع ةواشغب هباصأو «هتريصب ىمعأو هسفن قرغتسا دق ميثأ كفإو

 ىف ةمالسلا هل ديريو هقرافي وهو هل ةيحت وهو كيلع ضيفي نمأ هانعم .4 كيلع

 «ةعيطقلا ةلاقم لوقي ناك نإو «ةدوم ىلع هقرافي وهف «نمأ ىف نوكي نأو «هتبيغ
 مهطاَح اًذِإو ... 8 :ىلاعت هلوق ليبق نم كلذ نأ نيرسفملا ضعب لاق دقو
 . [ناقرفلا] 4 69 اًمالّس اوُناَق َنوُلهاَجْلا
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 هلوقك سيلو «هنع داعتبالا ىلع لدي ال ةيآلا قايس نأ نحن ىرن امبرو
 ال مكيلع مالس مكلامعأ مكلو انلامعأ انل اواو هنع اوضرعأ وْغّللا اوعمس اًذِإو ظ : ىلاعت

 رافغتساب هدعو عم مجسني ال هنأل كلذ ىرن ال ال ء[صصقلا] 4 2 نيلهاجلا يغتبن
 . 4 اًيفَح يب ناك ُهَّنِإ يَبر كل رفغتسأس :لاق امك ءهل ىلاعت هللا

 «ةبوتلا هيف اطورشم ناك هيبأل ميهاربإ رافغتسا نإ :ىرشخمزلا لاق دقو

 امك ؛كرشمل رافغتسا وه لب ةبوتلا طارتشا ىلع لدي ال ةيآلا قابس نأ ىرن نحنو

 ولو ني نيكرشملل اورفغتسي نأ اونمآ نيِّلاو يبل ناك امإ» :ىلاعت هلوق كلذ ىلإ ريشي

 راَقْفَسا ناك امو 00 ميحجلا ُباَحْمَأ هنأ ْمُهَل نيت ام دهب نم ئيرُق يلو اوُناَك

 هاوأل ميهاربإ نإ هنم ارب لل ودع هنأ هل نيبت اَملف هايإ اهدعو ةدعوُم نع ذل هيبأل ميهاربإ

 . [ةبوتلا] 4 65 ميلَح

 ءاهب هابأ ميهاربإ دعو ىتلا ةدعوملا وه . يب كل رفغتسأَس ا صنلا اذهو

 نإ «بيرقلا لبقتسملا ىف رافغتسالا ديكأتل نيسلا «َرفْغتساَم :ىلاعت هلوقو

 ةباجتساو ةيانع عضوم ىف نوكي ىذلا 4 يَّبَرإ ىلإ دوعي ريمضلا 4 اًيفنح يب ناَك
 هنأ نظي اذهل هنأو ءهربو هتمحر عضوم تنك ىأ .4 اًيفح يب ناك ُهنِإ 8 ىنعمف ءىل

 .هنم أربتف هلل ودع هنأ دعب نم هل نيبت نكلو «ىئاعد بيجيس

 ىقبي نأ ديري ال وهف كي ىلاعت هللا ىبن مهنيب نم جرخي نأ دب ال ناك

 :هنع ىلاعت هللا ربخأ امك لاق اذلو ؛اهساجرأو ةينثولاب اموكحم

 ءاعدب نوكأ الأ ئَسع يب وعدَأو هللا نود نم نوعدت امو مكلِزمعأو )ف

 . 4 62 اًيقش يّبَر

 مكنع جرخأ ىنإ ىأ .4 يّبَر كَل رفغتسام » هيلع فوطعملاو ةفطاع ؛واولا»

 ىأ .4 مكلزتعأو 8 ءمكلأسأ تقولا ىفو ءتدرأ امك رجاه ريغ ارفغتسم املاس
 امو مُكَلْرَْعَاو » ءايفاجم الو مكل ارجاه تسلو بحم داوم ةقرافم مكقرافأ
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 ىلإ اثجال ةمثآلا ةكرشملا مكتدابعو مكلزتعأ «نودبعت ىأ هللا نود نم َنوعْدَت
 مئاقلا ىنقلخ ىذلا ىبر هنأل هدبعأ ىأ .4 يّبر وعدأو  :لاق اذلو «ىلاعت هللا

 .ىرومأ لك ىلع

 «هيلإ ةعارض ىهو «ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلا هنأل ؛ةدابعلا ىنعمب ءاعدلا قالطإو

 كلذ دعب ةدابعلاب حيرصتلا ركذ دقو ,/'"«ةدابعلا خم ءاعدلا» :ِةِلَع ىبنلا لاق دقلو

 ءاعدب ب نوكأ الأ ئسع» 4 هللا نود نم َنوُدبعَي امو مهلزتعا اًمَلَف ظ :ىلاعت هلوق ىف

 ءاقشلا وه كلذ نإف «ىتدابعو ىئاعد ىف لوبقم ريغ اعئاض ابئاخ ىأ ,4 اًيقش يب

 ؛هدرطو هبضغ نم هتيشخو «ىلاعت هلل هصالخإ طرفل ناك ءاجرلا اذهو ءربكألا

 نم ىشخيو هاضر ىلع لمعيو «هبوبحم بضغ نم ىشخي امئاد بيبحلا نإف
 ميهاربإ هللا َذَحَّناَو ... 8 :لاقو ءاليلخ ىلاعت هللا هراتخا ىذلا هللا ليلخو «هبضغ

 ىقشيف هتدابع دري نأو «هبر بضغ هاشخي ام دشأ ناك «[ءاسنلا] # (059) اليلَخ

 «هتدابعل اراغصتساو هلل اعضاوت ءاجرلا ىلع ةلادلا 4 ىسع :لاقو ءدرلا اذهب

 ذإ هنأو هرمأ حلصيل فوخلا بَّلغ ذإ ؛بوبحملا بيبحلا ربلا صلخملا اذهب ناكو

 :ىلاعت لاق اذلو «ةيرذلاو نينبلا هبهوف ءهلهأ سنأ نم مرح مهلزتعا

 انلعج ًالكو بوُقُعيَو قاَحْسإ هل انهو هللا نود نم َنوُدُبْعي اَمَو مُهَلْرَمْعا اّمَلَق ل

 هضوع هللاف ,4هّللا نود نم َنوعَدَت امو مُكُلْرَمْعَأَو 8 ىلع ةفطاع «ءافلا»

 «بوقعيف ديفحلا امأو «قحسإف دلولا امأ «دافحألاو دلولاب سنألا ةبرغلا نع

 «لازتعالا اذه ىف هسنأ ناكو ءاهب ىلاعت هللا دعب زتعا ىتلا هتتف كلذب اوناكو

 ل مدقم لوعفم «الكاو ءايبن امهنم دحاو لك انلعج ىأ .4 ابن انْلَعج الكر »

 هددهو هرهن ىذلا كرشملا هيبأ نم هلّدب نأ ىلإ ةراشإللو ءهتيمهأل مدقو ««انلعج»

 دعب مهب سنأتسا هتيرذ نم ءايبنأ اذه نم هلدب «هتبحم نم امورحم هدرط مث مجرلاب
 .لازتعالا ةشحو

 .هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع هنئس ىف ىذمرتلا ةياور نم هجيرخت قبس )١(
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 «قحسإ نم ربكأ وهو ليعامسإ هل بهو هنأ هناحبس ركذي مل :لاقي دقو
 سنأ هل نكي ملف «ةكم ىف رجاه همأ عم هدحو ميقم وهو ناك كلذ نأ رهظيو
 عفري ذإو > :ىلاعت لاق امك ةبعكلا ءانبب اذحخأو هيلإ بهذ نأ دعب الإ «برقلا

 4 09 َميِلَعْلا عيمّسلا تن َكْنِإ ام َلّبَقت انّبر ليعاّمسإو تيِسْلا نم دعاوقلا ميهاربإ
 . [ةرقبلا]

 :ىلاعت لاقف «ةدحوملا هترسأ ىف نايبلا لامك ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 .4 9 يلع قادص نال مه انلعجو انمحُر نم مهل انبهوو )ف
 بوهوملا ركذي ملو ءبوقعيو قحسإو ميهاربإ ىلإ دوعي 4 مهل اط ىف ريمضلا

 لقعلا ناكف «هناحبس هتمحر نم هنأو «هللا ةبه هنأ هبسحو «هتماخفلو هنأشل ءالعإ
 «ةوبنلا لمشت ىهف «هتمحرو هللا ةبهب قيلت ىتلا بهاذملا ىلعأ هريدقت ىف بهذي

 ىف ولعلاو «ةماركلاو ةزعلا لمشتو «ناطلسلاو هاجلا لمشتو «لاومألا لمشتو

 قاحسإ ىفو «ميهاربإ ةيرذ ىف ناك كلذ لكو اهيف ةمامإلاو ءاهتثاروو ضرألا

 . طابسألاو بوقعيو

 انلعجو ا «ىلاعت هلوق ىه هتيرذو ميهاربإ ىلع اهمعنأ ىتلا ةيناثلا ةمعنلا

 ةفاضإ نم 4« قدص ناسلإ» ,4اّيلَع قدص ناسل هتيرذو ميهاربإل ىأ 4 مهل
 .مهرثآل اضفاخ سيلو مهل اعفار ءايلع اقداص اناسل ىأ .هفصو ىلإ مسالا

 قلطأف «نوكي ام ىلع ةلآلا قالطإ ليبق نم «بيطلا ركذلاو بيطلا مالكلا دارملاو
 هلَكط هئاعد ىف لاق اذإ ِخَكيع ميهاربإ ةوعدل ةباجتسا اذهو «مالكلا ديرأو ناسللا

 كلذ ميهاربإ هللا ىتآ دقو .[ءارعشلا] ©« 293 2 نيرخآلا يف قدص ناسل يل لعجاو »

 مكاّمس ره ميهاربإ مكي لَم جرح نم نيذدلا يف مُكيَلَع لعج امو ... ف :ىلاعت لاقف
 ميهاربإ َةَلم عِبْتا نأ َكِيَلِإ انيحوأ مث 8 :ىلاعت لاقو ء[جحلا] 469 .. . نيملسملا
 . [لحنلا] 4 659 َنيِكِرْشُمْلا نم َناَك امو افينح
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 2 ضم هير َلنِعناكُو َةوكَرلاَو

 ىسوم بوقعيو قاحسإ ةيرذ نم ركذي نأ هناحبس هرمأ هلك ىبنلل رمألا

 هتيرذ نمو «برعلا ىبنو برعلا وبأ وهو ليعامسإ ميهاربإ ةيرذ نمو «نوراهو

 وخأ هنأل ليئارسإ ىنب مع دالوأ نم هنأ ىلع هب ةراشبلا ىف ركذو هّلِلَو دمحم

 نآل ؛هيلإ فرصنا باتكلا قلطأ اذإو «نآرقلا وه باتكلاو «ريبكلا وهو قحسإ

 هللا باتك هنأل «نآرقلا وه بتكلا نيب لمكألاو «لمكألا درفلا ىلإ فرصني قلطملا

 4 59 نيرذنملا نم نوُكتل َكِبلَق ئَلَع 050 نيمألا حوُرلا هب َلَرَت ا هانعمو هظفلب ىلاعت

 .مهتازجعمو ءايبنألا لجس هنأل ؛نآرقلا ىف هركذي نأ هيبن رمأ هللا نإو «[ءارعشلا]

 كلذكو .هقيرط نع الإ ليدبت الو رييغت ريغ نم رتاوتم قيرطب فرعت ال مهرابخأو

 اهنكلو «دحأ فالخألا نم اهنياع امو اهتقو ىف تضقت ثادحأ اهنإف « مهتازجعم

 هل انو ركذلا اَنلْرَن نحت اّنِإ» :ميظعلا هللا دعوب ظوفحملا رتاوتملا نآرقلا ىف تلجس

 هلوق ىف انه ىسوم ركذو داعيملا فلخي ال هللا نإو ء[رجحلا] 4(© َدرظفاَحَل

 : ىلاعت

 . 4 © اين ًالوسر تاكو اصّلخُم ناك ُهنِإ ئسوم باّتكْلا يف َرُكْذاَو

1 

1 
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 -00 ولاا لااا

 هللا دعو دقو «ميهاربإ ةيرذ نم هنأ ىهو هيف ةنيعم ةيحانل انه ىسوم ركذ

 ىلاعت هللا هافاكف نودبعي امو هلهأ لزتعا امدنع هتيرذو هدالوأب هسنؤي نأ ميهاربإ

 ناكو «نيرخآلا ىف قدص ناسل هل لعجي نأ هءاعد باجتساو «ةيرذلاو دلولا سنأب

 مزعلا ىلوأ نم مهنم ناكف ءايبنألا نم ةيرذ هل نوكي نأ قداصلا ناسللا اذه نم

 .ٌةَو دمحمو ىسيعو ىسوم

 نم ةريثك عضاوم ىف ركذي مل ام ركذ ىسوم صصق نم ءزجلا اذه ىفو

 (اصلخم) ئرق ءاصلخيمم ناك هنأ هتافص زربأ نم تناك ىتلا هتفص وهو ءهصصق

 هنأ اهانعم رسكلا ةءارقف «ناتيقالتم ناتءارقلاو اهحتفب (اصلخم)و «ماللا رسكب

 هشيعب اغفار نوعرف تيب ىف أشن دقف «هتايح ىف كلذ ادبو هلل هسفن صلخأ

 ليئارسإ ىنب نم نوكي نأب ىضرو هتلمو هنيد نم رفن كلذ عمو «ناطلس انكمتسم

 َنويَحَتْسَيَو مكءانبأ نوحبذي .. . # رصم ضرأ ىف نيفعضتسملا نيلزتسملا

 اعراز رجأتسي ثيح ىلإ ةينوعرفلا ةمعنلا نبا رجاه مث «[ةرقبلا] # 639 . . . مكءاسن

 .اذه نم رثكأ صالخإلا ىلع لدي ءىش ىأف ءاحداك

 هصلخأ ىلاعت هللا نأ ىنعملا نوكي ماللا حتف ةءارق ىهو «ةيناثلا ةءارقلا ىلعو

 تقو ىف همأ هتدلو دقف «ِاَكيَع ىسوم ةايح نم تباث كلذو «هميلك هلعجو هل

 هيقلتو توبات ىف هعضت نأ ىسوم مأ هناحبس مهلأف «مهءانبأ نوحبذي هلآو نوعرف

 ةرق هودارأ دقو ءانزحو مهل اودع لبقتسملا ىف نوكيل نوعرف لآ هطقتليو «ميلا ىف

 ىَلع مكلدأ له... 9  هتخأ ىأ .4َتَلاَقَف َلَبَق نم عضارَملا هيلع انمرحو ١ مهل نيع

 همأ ىلإ عجر كلذبو ؛[صصقلا] 4 09 وحصان هَل مهو مكل هنولفكي تيب لهأ

 لاق امك «هللا نيع ىلع عنص كلذبو «نوعرف فنكو اهدهم ىف ىبرتف اهل صلخو
 اصلخسم نوكي ال اهدعب فيكف [هط] 4 69 ينّيع ئَلَع عنصتلو ...  :ىلاعت
 .اميلك هل نوكي نأ هراتخاو «هّلل اصلاخو

 ىف صلخم وهف «نيتءارقلا عومجمب نيدارم ناينعملا نوكيف نآرق ةءارق لكو
 .ةيلعلا هتاذل هناحبس هللا هصلخأو .هصخش
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 للامام

 بت
 يب

 :ىلاعت لاقف ءايبن الوسر هلعج نأ هب ىلاعت هللا ههافطصا ىذلا فصولا

 باتكب لسرأ نم نآرقلا تارابع نم رهظي اميف - لوئسرلا 4 ابن الوسر ناكر »

 وأ ءالوسر لسري وأ ىحولاب هل هللا ةبطاخمب أني ع نم ىبنلاو «ماكحأ ىلع لمتشم

 عئارشلا لك اهيف ةاروتلاب لسرأ دقف «كلذك ىسوم ناك دقو «باجح ءارو نم

 .هخسني ملو نآرقلا هلجس قاب اهضعبو هتلاسر ىف ةيناسنإلل ةحلصمل
 ىف وهو «هيف ءاذتبا ىحولا هيلع لزن ىذلا ناكملا ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 1 :ىلاعت لاقف نيدم ضرأ

 .4 © يجن هاب نَميَألا رولا بناج نم هاَنيِداَنو )»

 بناج نم هاَنيَداَنو ط :ىلاعت لاق اذلو «مالكلاب ىسومل ىلاعت هللا باطخ ناك

 ةهج نم تناك هبر ةاجانم نأ ىأ ءروطلا نم ىنميلا ةهجلا ىأ 4 نَْيألا رولا
 روكذم لمجم انه امو ءنمّيلا ىلإ ةراشإ هذهف «نوميم نيميلاو «ىنميلا روطلا

 :بيعش عم ةراجإلا ىهنأ نأ دعب ىلاعت لاق دقف ءصصقلا ةروس ىف الصفم

 ينإ اوفكما هلهأل لاَ اوان ٍروُطلا بناج نم سنآ هلطأَبَراسَو لَجألا ىَسوُم ئَصَق امج

 يدون اهانأ ملف 09 نولطصت مكانا مود بحب هَ مككيآ يعل اان تْسَنآ

 ماعلا ب هلا نأ ين ئسوُم اي نأ رشا نم ةكرابمل قبلا يف أل داولا ئطاَش نم

 الو لبقأ ئسوم اي ٍبَقعي مّلو اربد ىو ُناَج اَهنَك رعت اهآر امَلَف لاصع يأ نو ©

 . [صصقلا] 4 69 نينمآلا نم كَّنِإ فخت

 لب ءاراركت نكي ملو «ءادنلا ناك فيك نايبل ليصفت هنأ ىف حضاو اذهو

 هنأ وهو «ةيلاع ةلزنم هذه ءاراركت سيل لمجملا نايبو «كلانه لمجأ امل انايب ناك

 ناك ىأ 4 اًيجن هاَنبَرَقَو » :ىلاعت لاق اذلو «باجح ءارو نم هملك ءهللا ميلك

 مل هنأل ؛هل ةراسم اهنأكو 4 اًيجن إف هبطاخو هاجان ذإ ابيرقت ىلاعت هللا باطحخ

 .اريبك اولع هناحبس هللا ىلاعت «ءادنلا اذه ةعاس ىف هريغ ءادنلا كلذ عمسي



 مييرم ةروس ريسفت ١#
 223213136013111 ]1 ]1 ]1 ]1]ذ]1] 1 ل 100000000 لا

 قا رح

 نأب ىرخأ ةمعن هاتآ لب ِهََط ىسومل طقف ميركتلاو فيرشتلا كلذ نكي ملو
 :ىلاعت لاقف ايبن نوراه هاخنأ هعم لسرأ

 . 4 9 اين وراه ُهاَحَأ انتحر نم هَل انبهوو )»

 ناميإلا ىلإ وعدي نأ وهو ءهفلك ىذلا فيلكتلا مظعب هَ ىسوم سحأ
 ءهقحب مئاق هب ضار وهف فيلكتلا مظع نكي امهم هنأو ء.هرصع ىف ايندلا ةيغاط
 الماك ءبعلا لمحيل انواعمو هل اريزو نوراه هوخأ هعم نوكي نأ بلط نكلو

 :ىلاعت هللا لاق دقف كلذ ىسوم بلط دقو .ىسومل سيل انايب هل نإف هنواعيو

 9 يِئاَسَ نم دفع لّدحاَو 65 يرْمأ يل رَسيَو 62 يردص يل حرشا بر لافإ»
 5 يِرْزأ هب ددشا 60 يخأ َوَرَه 9 يلهأ نم م اريزو يل لعجاو 2 يلوَف اوهَقَمَي

 هل لعج نأ ىسوم ىلع ىلاعت هللا ةمعن نم ناكف ء[هط] 4 69 يِرْمَأ يف هكِرْشَأَو

 نوعرف ىلإ اعم ابهذا ءايبن هل هتبه ىف تناك ةمحرلاو ءايبن نوراه هاخأ هتمحر نم

 ةيآب ب كانتج دق مهبذعت الو ليئارسإ يب انعم لسرأَف كبَر الوسر اًنإ : نيلئاق هابطاخو

 . [هط] 4 69 ئدُهلا ْعَبَتا نم ىلع مالّسلاو كبَر نم

 ةيرذ ميهاربإل ناك دقو .«قحسإ نم اوناك نيذلا ميهاربإ ةيرذ نم ءالؤه

 ذ ىف ىلاعت لاق دقو .ل4© ليعامسإ وه - نييبنلا متاخ مهنم ناك  ىرخأ

 : ليعامسإ

 تاكو © اين ًالوُسَر اكو دعوا قداص ناك ُهَّنِإ ليعاَمسِإ باتكْا يف ركذاو »

 . 4 2 اًيضْرَم بر دنع تاكو ةاكّرلاو ةالّصلاب ُهَلهَأ رمأي

 وه ماقأو «ةيبرعلا دالبلاب ميقي ناك هنأل ؛ركذلاب ليعامسإ نآرقلا درفأ دقو

 اذإف ءماركإو هل فيرشت ركذلاب هدارفإو ءاهتسارحو اهتنادسل «ةبعكلا لوح همأو
 ءاهريسفتو ةاروتلا ذيفنتب اوماق نيذلا ليئارسإ ىنب ءايبنأ ابأ ِهاَكَي قحسإ هوخأ ناك

 لك ىلع نميهملا باتكلاب ءاج ىذلا نييبنلا متاخ ِخَكيلَع ليعامسإ ةيرذ نم نإف

 . مهتازجعمو ءايبنألا لك هيف ىذلاو «ةلزنملا بتكلا
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 باطخلا نألو ؛انهون امك بتكلا لمكأ وهو نآرقلا وه ركذ امك باتكلاو

 هوجو انركذ دقو «نآرقلا وهو هيلع لزن ىذلا باتكلا وه نوكي باتكلاف ِهْيكك ىبنلل

 اردصم اهل ىرت الو ء«مهتازجعمو ةيقابلا مهعئارشو ءايبنألا لجس هنأو «هلامك

 .انركذ امك «هاوس اقداص ارتاوتم

 ال ىذلا ىناسنإلا لامكلا ىلع لدت فاصوأ ةعبرأب ىلاعت هللا هفصو دقو

 .لامك هيلع ولعي

 الو ءسيخي ال دعو اذإ ىأ ,«دعولا قداص» ناك هنأ :لوألا فصولا

 ناك هنآل ؛ليعامسإ هب هللا فصو نكلو كلذك ءايبنألا لكو «هذفني لب بذكي

 مل ليعامسإ حبذب ايؤرلا ىأر امدنع هابأ ميهاربإ نإف «هب رهتشاو هفاصوأ صخأ

 © 69 نيِرباّصلا نم هللا ءاَش نإ ينجس .. .# :لاق لب ليعامسإ نبجي

 ميهاربإ اي .. . # :ىلاعت هللا لاقو «حبذي نآل دعتساف ءهدعو قدصو «[تافاصلا]

 دعولا قدصو «لوألا حيبذلا وهف «[تافاصلا] 4 69 ... ايؤّرلا تْقَّدَص دق 9

 دعو اميف كلذك ليعامسإ ناك دقو ءهيف فيحلا مدعو هذيفنتب اضرلاو هب ءافولاو

 .ىفوأو

 ًالوُسَر ناكو 2 :ىلاعت لاق امك 4 اين الوُسَر 8 ناك هنأ : ىناثلا فصولا

 هملكيو «ىحولا هيلع لزني ناك دقف ة ةوبنلا ىلاعت هللا هحنمو عئارشب ءاج دقف 4 اين

 لإ هلا هملكي نأ ر شبل اك موف :ىلاعت لاق امك ؛مالكلا قرط ىدحإب ىلاعت هللا

 نإ :لاقي دقو «[ىروشلا] 4 9 ... ًالوُسَر لسري وأ باجح ءارو نم وأ اًيَحَو

 بطاخي نأ نم عنام الو ءاهب لسرأ هنإ لوقنو «ميهاربإ هيبأ ةعيرش تناك هتعيرش

 ليعامسإو الوسر ناك ميهاربإ نأ ىلاعت هللا ركذ دقو «نالوسر ةدحاولا ةعيرشلاب

 .ايبن الوسر ناك

 نإ «ةاكّرلاو ةالّصلاب هّلهَأ رمأَي ناَكَو ظ هنأل ىلمع وهو :ثلاثلا فص ولا

 ناك نكلو «ةاكزلاو ةالصلاب برعلا نم هموق رمأي نأ هيلع اقح ناك هلي ليعامسإ
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  3ااا ١١

 برقألاب ائدتبم مهريغ ىلإ لقتني مث ءهب نيلصتملاو هتبارق ىوذو هلهأب أدبي نأ هيلع
 رذنأو 9 :هلوق ىف ىلاعت هللا رمأب نيبرقألا هتريشعل لِي ىبنلا أدتبا امك «برقألاف

 سا سا سا سس هه

 . [ءارعشلا] < 52 َنيِنمْؤَمْلا نم َكعَبتا نمل كحاتج ضفخاو 52 نيبرقألا كتريشع

 هل لوقلا كلذو ءنوعمجأ هوعبتا نيذلا هلهأ نإ :لاق نم ءاملعلا نمو

 بيذهتلل زمر اذهو «ةالصلاب :نيرمأب ِهَكَي ليعامسإ هللا ىبن رمأ دقو هههجو
 ىف اههبشيامو «ةالصلاب نوكت ىتلا ةيحورلا ةيبرتلاو اهوعدي ىتلا ةعامجلل
 وهو ىناثلا رمألا ءىجي مث «ةينيدلا دصاقملا ىف لوألا نكرلا نوكتو ءاهتايناحور

 ىف ةعامجلا نيب نواعتلا هب نوكي ىذلا ىعامتجالا نكرلا نوكت اهنإف «ةاكزلاب رمألا

 دصاقملا نم ىناثلا نكرلا لثمي اذهو «سانلا نيب تالصلا ىف ىناسنإلا نكرلا ققحت

 «لوألاب الإ لمكألا ههجو ىلع ققحتي ال وهف لوألا نم ىناشلل دب الو «ةينيدلا

 .حورلا ةيبرتب الإ هادؤم ىدؤي ال ىدام طابر ىناثلاو «ىحورلا طابرلا وه لوألاف

 وه ملكي ليعامسإ اهب فصو ىتلا فاصوألا ىلعأ وهو : عبارلا فصولا

 مسا «ىضرم 4 اًيضَرَم هّبر دنع ناَكو :لئاق نم زع لاق دقف «ىلاعت هللا اضر

 ىف ىضر وهف 4 هّبر دنعإ» ىضرم هنأب ليعامسإ هللا ىكز دقو «ىبضر نم لوعفم
 لصي ام ىلعأ اذهو .هدوجو ىلع ماقو هنوكو هقلخ ىذلا هبر دنع ىضرمو هتاذ

 هللا نم ناوضرو ...  ميقملا ةنجلا ميعن ركذ دعب ىلاعت لاق اذلو ؛نمؤملا هيلإ

 دنع ناكر :لاق اذلو ءءازج لك نم ربكأ هللا ناوضرف [ةبوتلا]ل 409 .. . ربكأ

 انيلع مدأ مهللا «رارمتسالاو ماودلل ىلاعت هللا فاصوأ لك ىف «ناك»و 4 اًيضْرَم هّب

 . كاضر انحنماو كتمعن
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 ميهاربإ ةيرذ نم اوسيل ءايبنأ

 :ىلاعت هللا لاق

 5 كر

 اقرذاو
 2 يلع طمني وِصنَ

0-11 0 

 اءةيرذ نِم نيل

 2ك
- 

 نمضو مد
0 53 

 هللا معن

 2 اال
 يي

 هه غم
__/ 
 عي

 جرم ىلا مرار

 سردإ ب تكلا 0
 راسا ص هس ل

 نزلا كجلؤأ
 هر 22

 هر ا

 جون :عمانامح

 َنَمِمَوَل ِرْسِإَو لبن مه ٍديَرد نمو

 اكواَدَجُس أور نَا ثني

 نم اهيف امل ركذت نييبنلا رابخأ كلت
 وه مهقيرطو «راربألا ةوسأ مهف « مهقيرط كولسو مهب

 .رايخآلا قيرط وه مهقيرطف ءرارشألا قيرط سيلبإ قيرط

 لبق نم انرشأ امك نآرقلا ره باتكلا

 هرم م 3 2020 21 هت ذآ

 مهيلع تن اذإانيبلجاو انيده

28 
 ءادتقالا ىلإ ةوعد نم اهيف املو « ةربع

 ناك اذإو «رايخألا قيرط

 عما ت2 سرس

 : ليق سيردإو او لك للا باطخلاو 2) ٠

 رابخأ ىه امنإو «ةنس الو باتك نم كلذ ىلع لدي ام دجن الو «حون لبق ناك هنإ

 . ءايبنألا صصق باتك

 طاخ نم لوأو ءملقلاب طخ نم لوأ لكي سيردإ) ىبطرقلا ريسفت ىف درو

 اذه حص اذإو «ء«باسحلاو موجنلا ملع ىف طخ نم لوأو «طيخملا سبلو باِيثلا

 ليزي ال هنإو «هللا دنع هملع لوقن اذه لثم ىف انكلو ءحون نم مدقأ نوكي امبرف

 .ديدج ملعب ىتأي الو ءنآرقلا ىف اماهبإ
 :ءاملعلا ضعب لوقيو ءِهَكيلَع حون ىبأ دج هنأ ىرشخمزلا دكؤيو ءائيش

 لاق دقو «تافاصلا ةروس ىف روكذملا هلك

 قحلا نم ىنغي ال نظلاف رمأ نمل هنإو
 سايلإ هنإ

 :تافاصلا ةروس ىف ملكي سايلإ نع
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 َنوُرَدَتو الْعب َنوُعَدَنَأ 50 َدوُقّت الآ هموقل َلاَق َذِإ 00 َنيِلَسْرُمْلا نمل ساييلإ دوال
 نوُرَضَحُمَل مهن هوُبدَكَف 059 نيلرألا مكئابآ برو مكبر هللا 073) نيقلاخلا نسحأ
 . [تافاصلا] #4 659 نيرخآلا يف هيلع انكرتو 07 نيصلخملا هّللا دابع الإ 090

 نأو «هتوعد تنيب دق تافاصلا ةروس نوكتف سايلإ وه سيردإ نأ حص اذإو

 :تافص ثالثب سيردإ ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا فصو دقو ءاوبذكو اوركنأ هموق

 الإ لوقي ال قيدص وهف .4اَيِبَن اقيدص ناك هّنِإ» :ىناثلاو لوألا فصولا
 «لملمت ريغ نم هل ناعذإلا هعمو هذيفنت ىف ددرتي الو هذفنيو قحلا قدصيو ءكاقح

 .هبر ةلاسر غيلبتب فلك دق ايبن ناكو «لوبقو اضرو نانئمطاب لب

 ىلاعتو هناحبس ربع دقو «ةيلاع ةلزنم هعفر ىلاعت هللا نأ :ثلاثلا فصولا

 هب دارملا ناكملاو «ةيونعم انه ةعفرلاو .4 59 ايلع اناكم هانعفرو 8 :هلوقب كلذ نم
 الو «ةيدام ةعفر اهنأ ىلع لدي ناكملا ركذ نأ نيرسفملا ضعب معز دقو ءايلع ةلزنم

 ريغ نم صيصخت كلذ نإف «ةيسحلا ةعفرلاب ناكملا ركذ صيصختل اهجو ىرن

 هيبنو هلبع ىلع ىلاعت هللا نم ةمعن اهنإ :لوقن امنإو هيلع ليلدلا ماق صّصخم
 نأ انيلع قحف انل هنيبي ملو «نونكملا هملع ىف كلذ ىضتقا رمأل نيمألا قيدصلا

 ءىش لكب طيحملا ميلعلا وه هللاو «هملعن مل ام قدصب ملسنو ءهملعن ام لوقن

 .املع

 نمو حون عم انلمح نممو مدآ ةيرذ نم نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا كئلوأ )»
 دم اوُرح نحل تاَيآ مهمل ل اذ ايبا ايده سمو ليئارسإو ميهارنإ يزد
 . 4 62 اًيكبو

 ميهاربإو ىسيعو ىيحيو ايركز ةروسلا هذه ىف نيروكذملا نييبنلا ىلإ ةراشإلا

 «ةروسلا هذه ىف اوركذ دق اعيمج ءالوهف « سيردإو نوراهو ىسومو هدالوأو

 مدآ ةّيِرَذ نم :هلوقو «ةينايب «نم» 4 نييسبتلا نم إ» :هلوق مدآ ةيرذ نم مهلكو

 هذه ضعب نوروكذملاف «ةيضيعبت انه «نم» 4 ميهاريإ ةّيِرَذ نمو حون عم انْلَمَح نّممو



 ميرم ةروس ريسفت ا
 للييم مم

 زار_ لمجز)

 يي

 حلاصو دوهو ميهاربإ كي حون ةنيفس ىف ىلاعت هللا لمح نم ضعب نمف «ةيرذلا

 ليئارسإ ةيرذ نمو «بوقعيو قحسإو ليعامسإ 4 ميهاربإ ةّيِرَذ نمو إ» «بيعشو
 ةمعنو «ديحوتلا ةمعنب ءالؤه ىلع ىلاعت هللا معنأ اذكهو «ناميلسو دوادو ىسوم

 .هتمرحو قحلا ةوعد ىف داهجلا ةمعنو «نيملاعلا ىلع ءافطصالا ةمعنو «ىحولا

 ىدهب ىلاعت هللا مهاده نم ىلاعت هللا معنأ نمم نأ ىلاعت هللا ركذ دقو

 ىلع ةفطاع «واولا» .4 انيبتجاو انيده نممو ف :ىلاعت لاق اذلو ؛نيلسرملاو ءايبنألا

 ءمهعبت نمو نييبنلا ىلع معنأ هللاو «ةينايب «نم» ف «( نييبنلا نم :ىلاعت هلوق

 « انيبتجاو ل ٠ «ميقتسم طارص ىلع مهوعبتا نيذلا ىأ ,انيده نممو :هلوقف

 ىنبل اسيئر ىلاعت هللا هلعج ىذلا تولاطو ء«دوادك داهجو ةوبنل مهانرشخا ىذلا

 مهئاربك ءانبأ نم نكي مل نإو ةزعلاو ةيرحلا ىلإ مهداق ليئارسإ

 مهسوفن تفص دق راربألا نيعباتلاو رايخألا نيفطصملا ءايبنألا ءالؤه نإو

 هبتك ىف هتايآ مهيلع تيلت اذإ اوناكف مهتدئفأ قحلا ىلإ تغصو «مهبولق تماقتساو

 تايآ مهيَلع ىلتن اذإ © :ىلاعت لاق اذلو ؛نيكاب نيدجاس اورخ نمحرلا اهلزنأ ىذلا

 طرفل مهنأ ىأ «كاب عمج ايكبو ءدجاس عمج :ادجس 4 اًيكبو ادّجَس ورح نَمَحَرلا

 فصولا كلذ ريتخا اذلو «نمحرلا دنع نم لزنت ىتلا ةمحرلا تايآب مهرثأت

 نودجسيو «هللا ةمحرب مهروعشل نوكبي مهف «تاذلا نع ريبعتلا ىف 4 نَمَحَرلا

 ركب وبأ ناكف « «نيحلاصلا نأش نم ناك كلذ نإو «معنأ ام ىلع ىلاعت هلل هلل اركش

 اوكبو ىكب سانلاب ىلص اذإ ىعفاشلا مامإلا ناكو ؛ميركلا نآرقلا ةوالت دنع ٌءاَكب

 ىكيي هانيع عمدت ال نيحلاصلا نم ناك نمو «عاكبلا ئراقلا ىمس ىتح هتوالت دنع

 ىلاعت هللا عمسي هنأب «ةوالتلل عماسلا ( سحي ذإ «بيطلا ىعولا نم كلذ نإو .هبلق

 اباّتك ثيدحْلا نسَحَأ لَ هللا » :ىلاعت هللا لاق دقلو ءهندب رعشقيو فجتريف ىداني

 و ال مهولو مدوأج نعل مير وطي ذا ولج لم رهف ين هاش

 .[رمزلا] 4 . .هّللا

 .نيقيدصلاو نييبنلا نم راربألا كئلوأ فلخ نم ىلاعت هللا ركذ دق



 ميرم ةروسريسفت 8#
 خذاك

211111212 

 رز سل

 ءايبنألا كتلوأ فاخ

 :ىلاعت هللا لاق

 مرنم 2

 2 5 قب ا ةوكَصلاوُعاَسأ فَ
 200 لل لآ آ  آ آ

 لك وديكور وَيَا 02

 يآ آ 4 1 ا 034

 8-0 ابعْناميلا َدَعَو ل ٍندَعِتَتَج هه ير انهَس نوم

 2 ! وعل ايف وعما 2 يمدحون لآ

 0 هيد اًشَعَو ركب اف مشد
 تنيبام 2ك كيمو 0 اَنَقَي نكن َماَنِاَبِع

 42 اًئِض َكيرَنكاَمَو َكِلَذ َِباَمَواَنَفْلَخاَمَواَسيِدَيأ
 يدل ْريَطَصاو هدب اَمُهيباَمَو ٍضَراَلاَو توسل بَ
 راس حرس

 2 اًيِيَسلَولَعَتْلَه
 نوقلي فوسف تاوهشلا اوعاو ةالّصلا اوعاضأ فل مهدعب نم فلخف)»

 .4 هو يَ
 نم راهطألا ءالؤه بقع ءاج هنأ ديفت ىهف «بيقعتلاو بيترتلل «ءافلا»

 نم مهيف نكي مل هنأ كلذ ىنعم سيلو «مهجاهنم نع اوجرحخو :مهقيرط اوبكتت
 نم ةمواقم ىقل نم ءايبنألا ءالؤه نم ىبن لك ناك لب «مهماوقأ نم جاهنملا فلاخ

 مه نيا َالِإ كَعَبَتا كارت امو ... © :اولاقو .همواق نم سيردإ موق نمف ءهموق
 نم رايخألا نيفطصملا لك نأش ناك اذهو ء[دوه] 4 69 ... يأّرلا يدب انذار



 ميرم ةروس ريسفت ا
 اللا ا0ا0ال لل طاللللللا

 يي .. كاكاو

 ءمهرصع ىف مهلاثمأ ناك مهنأ عم ءالؤه فلخ لاقي فيكف ؛هرصع ىف مووُق
 نم مهعابتأ نم ماوقأ ىف اوناك نييبنلا اوفلاخ نيذلا فالخألا كئلوأ نإ : لوقنو

 اولمح نيذلاو «ليئارسإ ىنبك هعضاوم نع لوقلا اوفرحو «نييبنلا لاوقأ اوفرح

 . هليبس نع بكنتو هتياده نع فلخت نم مهنم ناك ىسيع ليمجنإ

 «هتجيتنو فارحنالا اذه ببسب اوفرحنا نيذلا فالخألا ىلاعت هللا فصو

 4 تاوُهّشلا اوعّبَتاو ةالّصلا اوعاضَأ فْلَخ مهدعب نم فلَخَف» :لئاق نم زع لاقف
 :نارمأ هبابسأ ربكأ نأ ركذ وأ نيرمأ ىف هرصحف مهفارحنا بابسأ ركذو

 ةعاضإ ةالصلا ةعاضإ ىنعمو ؛4ةالّصلا اوعاضَأ » مهنأ :لوألا رمألا

 ىهف «(«ةالص ريغ نم نيد ال» هَلْ ىبنلا لاق امكو «نيد لك دومع اهنأل ؛نيدلا

 ىلع اهتماقإ ريغ نم ةالصلا وأ ءاهلامهإ اهتعاضإ ىنعمو «هراعشو نيدلا ةمس
 ةالصب نايتإلا وأ ءاهبابل اذهو ءعوضخلاو عوشخلا تدقف ىتلا ةالصلا وأ ءاههجو

 .اهسبالت لب ءركتملاو ءاشحفلا نع ىهنت ال

 «سفنلا ىلع تاوهشلا ترطيس اذإ هنإف «تاوهشلا عابتا وه : ىناثلا رمألا

 ناكو مهاوه مههلإ نوذختي ذئيحو ءاهل اعبت داقتعالا فرحنا اعاطم اديس تراصو

 . مهلامعأ لك ىلإ كلذ ىرسو مهدوبعم

 4 اّيَغ َنْوَقْلي فْوَسَف 8 :ىلاعت لاقف كلذ نم ةجيدتلا ىلإ هناحبس هبن دقو

 تاوهشلا عابتا نإو «ميقتسملا قيرطلا بكنت ىهو «ةياوغلا وهو داشرلا دض ىغلا
 ؛داشرلا بكنت اهبو «ةياوغلاو داسفلا ليبس لمكألا ناطلسلا اهل ءاوهألا لعجو

 ناطلس ناك اذإف ءدحاو بلق ىف ناعمتجي ال ناضيقن لقعلاو ىدهلا نأ كلذو

 ىف لعفلا عوقو ديكأتل انه «فوس» 4نوقلي فوسف » :هلوقو لقعلا بهذ ىوهلا
 كرتل ةيعيبط ةجيتن وهو مهمامأ نودجي ىأ 24 نوَقْلِيإ» :ىلاعت هلوقو «لبقتسملا
 . تاوهشلا عابتاو ةالصلا

 : ىلاعت لاق اذلو ؛راربألا نيقتملا ىنثتسي ميركلا ىلاعت هللا ناو
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 ال «نمآو بات نمإ» ف ؛الصتم ءانثئتسا سيلو «عطقنم انه ءانثتسالا
 ««نكلا ىنعمب 4 الإ ف ءةالصلا اوعاضأو تاوهشلا اوعبتا نم مومع ىف لخدي

 هبر ىلإ باوت نمؤم ىناثلاو «تاوهشلا عبتي تب لوألاف «هريغو نمؤملا نيب ةلباقم ىمهو

 ءاوهألا مهنم ىوغ نم لمشي « با نمألإ) :ىلاعت هلوقو «بلاط هيلإ عجار

 «قحلا ليبس عبتاو ًءادتبا هاوه هيلع رطيسي مل نمو «هبر ىلإ عجرو تاوهشلاو

 باوتلا نمؤملا نأل ؛لماكلا ناعذإلا ىلإ ةراشإ « بات ب هنع ريبعتلا نوكيو

 هسفن بسحيو هللا مامأ هلاعفأ رغصتسي هنأل ؛ناميإلا تاجرد ىلعأ ىلإ لصو

 بلغي الو فوخلا هيلع بلغيو ةمئادلا ةيشخلا رعشتسي لب «ةعاطلاب لدي الف ارصقم
 . هتعاط لقتسيو «هاأطخ رثكتسي هنأل ؛باوثلا ءاجر هيلع

 نيعجارلا نيسبئاتلا ىلإ ةراشإلا 4 اًئيش نوملظي الو ةئجلا نولخدي كتلوأف »

 فاصوأللا هذه نأ ىلع لدت فاصوأب نيففوصوملا ىلإ ةراشإلاو «ىلاعت هللا ىلإ

 نوملظي الو» «نيقتملا ءازج ىه ىتلا 4 نجلا نولخدي 8 مهنأ وهو (مكحلا ببس

 امل اقافو ءازج مهءازج نوذخأي لب « « صقنلا نم ءىش ىأ نوصقني ال ىأ 24 ميش

 . ةيدرملا اهئاوهأ نم مهصالخو ايندلا تاوهش نم مهدرجتلو «تابيط نم اولمع

 ةراشإلل 4 هدابع نمحرلا دعو > ىتلا اهنأ ةنحجلا فصو ىف ىلاعت هللا ركذو

 رفكلا مهل ىضري الو «داشرلا مهنم هم ديري نيذلا هدابعب هتححر لضف نم اهنأ ىلإ

 .4© يتم هدعو ناك ِهّنِإ بيَغْلاِب هدابع نمحّرلا دعو يتلا ندع تانج )

 اهيف مهل ... 8 :ىلاعت لاق امك «ةمئادلا ةماقإلا ةنج ىه : 4 ندع تائجإ»

 انه :4 نمحّرلا 9 ركذو «بيغلاب هدابع نمحرلا دعو دقو «[ةبوتلا] 4 09 ميقم ميعن

 هنم ناكو «ةمحر وهو نارفغلا هنم ناك ذإ «ىلاعت هللا ةمحر نم كلذ نأ ىلإ ةراشإ
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 الإ هنارفغو هوفع هنم ناكو « تائيسلا نبهذي تانسحلا نأو ةمحر وهو «ةيوتلا لوبق

 .هب كرشي نأ

 مهو هناحبس مهدعو هنآل ؛ # دعو ب قلعتم # بيغلاب :ىلاعت هلوقو

 ثعبلاب اونمآ مهف «بئاغ وهو ء«هيلإ اونأمطاو دعولا اذهب اونمآ دقو «هنع نوبئاغ

 ءقحلا كاردإ ليبس وهو بيغلاب نينمؤم اوناكف ءمهنع بئاغ وهو ةمحرلاو ءازجلاو

 داعيملا فلخي ال هنأو هدعو قدص هناحبس دكأ دقو .ةمايقلا موي قئاقحب ناميإلاو

 .# نمحرلا إ» ىلع دوعي 4 هْنِإ ىف ريمضلا 4 ايتأم هدعو ناك هنإ 9 : ىلاعت هلوقب

 كلذو «ةلاحم ال ايتآ - ىلاعتو هناحبس  هلعجي هنأ ىأ ءلوعفم مسا 4 ايتأمإو

 نيرسفملا ضعبو [نارمع لآ] « () داعيمْلا فلخي ال هللا نإ ... 8 :ىلاعت هلوقك

 وه دعولا نأ ىرنو «هب اودعو نمل ةلاحم ال ىتأم وهو «ندع ةنج هنأب دعولا رسف

 هل ةبسنلاب ايتآ نوكيف ءهدعو نم هدابع نّكمي ىلاعت هللاو ةنجلا ميعنب قلعتي ام

 نم نايب فطع وأ لدب # تانج فو ءهنم ىلاعتو هناحبس مهنكمي ذإ مهنم ايتأمو

 ءاعمج لدبلا نوكي فيك لاؤس دري انهو 4 ةئجلا نولخدي كئلوُأَف » :ىلاعت هلوق

 دارفإلاب "2"1ندع ةنج» ةءارق كانهو ءعمج نم عمج لدب وهف تانجلا نم ريثكلا

 . ملعأ ىلاعت هللاو

 :لئاق نم زع لاقف ةنجلا ىف ةلضافلا ةايحلا ىلاعت هللا فصو دقو

 . 4 69 ايشعو ةركب اهيف مهقزر مهّلو امالس الإ اول اهيف نوعمسي ال)
 ىذلا وهو «ءالقعلا دنع ةروكذم ةدئاف هل نوكي ال ىذلا مالكلا وه وغللا

 ةايحلا نع كديعب كلذ لكو «لادجلاو لوقلا ةلدابمو ,ةعزانملاو ةنحاشملا ىلإ ىدؤي

 الو اهيف وغل أل ... إ» :ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت لاق اذلو ؛ةنجلا ىف نوكت ىتلا ةلضافلا

 سيل هعامسو «ءالضفلا بأد نم سيل ايندلا ىف وغللا نإو «[روطلا] < 69 مينأت

 حا

 .رشعلا ىف تسيل «(ندع ةنج) ةءارق )١(
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 اوُلاَقو هنع اوضرعأ وغّللا اوعمس اذإو 9 :راربألا فاصوأ ىف لاقو .ءالقعلا نأش نم

 . [صصقلا] 4 (22 َنيِلهاَجْلا يغتبن ال مكيلع مالس مكلامعأ مكلو انلامعأ ان

 نوعمسي نكل ىنعمب «عطقنم اهيف ءانثتسالا «امالس ًالإإ» :ىلاعت هلوقو

 ركذ دقو «ميثأت الو اهيف وغل ال ىتلا ةئداهلا ةبيطلا ةيونعملا ةايحلا ىه هذه

 اهيف مهقزر مهلو 8 :ىلاعت لاقف هتيقاوم ىف هظح لاني اهيف مسجلا نأ ىلاعتو هناحبس
 ىف ءىجت ىهو ةرمتسم ةمظتنم تاقوأ ىف مهيتأي مهماعط نأ ىأ 24 ايشعو ةركب

 .ةيشعلا ىفو «روكبلا
 اهنم لخآلا ىف طارفإ الو ةداهز ريغ نم ةايحلا هذهل نيلوانتملا ةداع ىلع ىأ

 .ءانع الو ضرم ريغ نم ةايحلا ةماقتسا نوكت لادتعالا كلذ ىفو ءاهيف اوفرتيل

 ريغ نم مسجلا اهيف ايحيو «حورلا اهيف ايحت ىتلا ةبيطلا ةنجلا كلت نإو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛نيقتملل نوكت طيرفت الو فارسإ

 . 4 9 ايقت َناَك نَم انداّبع نم ثروث يتلا ُةَنجْلا كلت »

 ىأ «(© ثرون # اهل اميركتو افيرشتو اهنأشل ءالعإ ديعبلل انه ةراشالا

 هب ىلاعت هللا ثروأ اثاريم تيمسو ءايقت ناك نمل اثاريم ىلاعتو هناحبس اهلعجي

 كلت اهل اليدب لخنأف تاوهشلاو ءاوهألا كرت هنألو «حلاصلا لمعلل فلخ هنأل

 امك «ءفلخ اهنأل ؛اثيروت كلذ ىلاعتو هناحبس ىمسو «مودأو ىلغأ ىهو ةنحلا

 مئاد وهف مئاد ميعنب حلاص لمع نع ثاريم كلذ نأ ديب ةفالخلاب ثراولا كلمي

 ىأ ةراعتسا : ثرون» : هصن ام ىرشخمزلا اذه ىف لاق دقو «ثوروملا لاملا ماودب

 مهبر نوقلي ءايقتألا نألو ؛ثوروملا لاملا ثراولا ىلع ىقبن امك ةنجلا هيلع ىقبن

 ةنجلا اولخد اذإف «ةنجلا ىهو «ةيقاب اهترمثو مهلامعأ تضقنا دق ةمايقلا موي

 . «لاملا ثراولا ثروي امك مهاوقت نم مهثروأ
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 (نم)و ءلوعفم (َنَم) «ايقت ناك نم اندابع نم ثرونإ» :ىلاعت هلوقو

 نأل ؛اهنع لوحتي ال ىوقتلل ةمزالملا ديفت 4 ايقت ناك ف :ىلاعت هلوقو ضيعبتلل

 .رارمتسالاو ماودلا ىلع لدت 4 ناك

 كبر ناك امو كلذ نيب امو انفَلَح امو انيديأ نيب ام هل كبر رمأب الإ لزسن امو )»

 نإ ؟نيقتملا نم مأ ةكئالملا نم وهأ ؟وه ام ملكتم نم نايب اذه 4 لّزتن امو»
 نأ ىذمرتلاو ىراخبلا ىورو .ةكئالملا نم كلذ نأ ىور دقو ءامهلمتحي صنلا

 نأ سابع نبا نع ىراخبلاو ىذمرتلا ىور دق هنإف هاني ليربج كلذ لاق ىذلا

 هذه تلزنف ««انروزت امث رثكأ انروزت نأ كعنمي ام» :هلَكيع ليربحجل لاق هلل ىبنلا

 رمأب الإ 9 ةكئالملا نحن لزنتن ىأ .4 لّرتتن امو 9 «كلذ ىلع اهانعمو ««)ةيآلا

 ىبنلا لاق هنأ ىورو «ةدارإب لب انسفنأ ءاقلت نم لزنن الف .ءكقلخ ىذلا © كبر

 . (كيلإ قوشأ انأ» : لك

 ةروس ىف ىلاعت لاق دقو ء«هعدوو هللا هالق :اولاق نيكرشملا نإ :ليق دقو

 «ةحيحصلا ةياورلا هديؤت جيرخت اذه < © ىَلَق امو كبر كعدو امإ» :ىحضلا

 .رخآ دعب اتقو لزنن ىأ لزنتنو

 نوكيو «نّييقفرتم اهيلإ لوزنلا لزنتلا ىنعم نوكيو ءاهيف ىلاعت هللا مهلخدأو

 .ىلاعت هلل مهركشل انالعإ مهمالك

 « حيحص ثيدح هيف درو دق هنأل ؛هحجرنو لوألا جيرختلا ىلإ ليمن نحنو

 هنألو «ةدحاو ةعفد نوكي هنأل ؛ ةنحلا لوخد عم قفتي الو « ليربج لوزن عم قفتي

 نآرقلا ريسفت :ىذمرتلاو :«(5777) (كّيَر رْمأب الإ ْلَرَتََت اَمو) - نآرقلا ريسفت :ىراخبلا ظفللا اذهب هاور )١(

 .امهنع هللا ىضر سابع نبا نع .(70487) ميرم ةروس نمو -
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 (ليعف) 4 ايسن كبر ناك امو :كلذ دعب هلوق ىف نايسنلا ىفن بساني ىذلا وه

 «هتعيرش نايبل هلسرأ دقو «هيبن كرتي ىتح اديدش انايسن ايسان ىأ ((ىسن)» نم

 .ديمح ميكح نم ليزنت وه ىذلا ميكحلا هنآرقب ةوعدلاو

 «نجلاو سنإلاو ةكئالملل كلملا وه هنأو «ىلاعت هللا ةردق ةكتئالملا ركذ دقو

 ام هل .# كلذ نيب امو انفلخ امو انيديأ نيب ام هَل :مهنع ىلاعت هللا ىكح امك اولاقف

 امم انفلخ امو ءامهبم وه امم انيديأ نيب ام هلو ماوس هملعي ال انرمأ نم ىضم

 كلم نيب ام وهو ءانرضاحل هناحبس هتيكلمو «انرضاح وه كلذ نيب امو «ءانكرت

 .اطيحم املع ملاعلا فرصتملا

 :لاقف ضرألاو تاومسلل هكلم ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 هَل ملعت له هتدابعل ربطصاو هديعاق امهنيب امو ضرألاو تاومّسل ابر

 . 4 © اًيمس

 تاومسلا براوه هريدقت فوذحم أدتبل ربخ 4« ضرألاو تاومّسلا برإ»

 لكل قلاخلا برلا وه ناك اذإو ءءاضف نم امهنيب ام برو ضرألا برو تاومسلا

 هدبعاق : ىلاعت لاق اذلو «ةدابعلا قحتسي ىذلا هدحو هنإف هاوس قلاخ الو ءىش

 قلاخلا ناك اذإ هنأل ؛اهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل «ءافلا»و .4 هتداّبعل ربطصاو
 هل ةدابعلا هذه نكلو «ةدابعلل قحتسملا هدحو وهف مويقلا ىحلا «ةيبوبرلا قحب مئاقلا

 راجحأالا ةدابع نم سانلا فلأي امو «ماهوألاو ءاوهألا طسو ناسنإلا اهل ميقتسي

 ءاط لاعتفالا ءات تبلق «ربتصا» ربطصا لصأ 4 هتدابعل ربطصاو ا :ىلاعت لاقف

 هَل ملعت له :لاقف «ثداوحلا نم هل هباشم ال هنأ ىلإ هناحبس هبنو ؛دوهج

 وهف اهيبش هل ملعت ال ىأ «ىفنلا ىنعمب راكنإلل ماهفتسالاو ءاهيبش ىأ #2 ايمس
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 4 69 ريصببلا عيمّسلا وهو ءيش هلثمك سيل ... 8 :ىلاعت هلوقك ثداوحلا نع هزنم
 ةدابعلل هدحو هقاقحتسا ىلع ليلد ىراكنإلا ماهفتسالاب ىفنلا اذهو ء[ىروشلا]

 .هل هيبش ال هنآل

 ثعبلل ناسنإلاراكنإ

 :ىلاعت هللا لاق

 ه7 هه سب هوس ا 0م د1 عامر

 هوسَل َتِماَم اذ ِءأ نضال لوقو
| 

 تنظم مهنَرْشَحَمَل كيرف يت ايس كير
 لصنع 52 امَهَجَلوحْمهنَر وح

 َكِيَرلعناكاهدراوالإ ْركَمِنِإَو ني ايصال مه

 هم وفك دلال ِهتلَعَلتلاَدِإَو 2 اتجاهه

 روج م و هر 28 بره لس 01 ل + هل ع هو د 0200 ًّس

 كو 0 اًيِئنسَحَأَو اَماَقَمرإَح نإ درملاىأ اونماءنيذلل
 مهح ىو وو اس جوا +2 5 وع حب سس

 ع ايءرواشتأ نسحأ هه ٍنرنومُهَلَ اكلهأ

 قفتي مل اذإ لباقلا ركتيو «هلباق ىلإ رظني الو هرضاح ىلإ امئاد رظني ناسنإلا
 ملو «دهاشلاب مهناميإ بيغلاب اونمآو هّللا مهاده نمت نوكي نأ الإ هرضاح عم
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 . 4 9 يح جَرْخُأ فاوَسَل تم ام اذئأ ناّسنإلا لوُقَيو »
 هرتس بيغ نم سحلا ءارو ام ىلإ هلقع ذفني ال ىذلا سحلاب روسأملا ناسنإلا

 ال ناسنإلا ضعب دارملا نوكي كلذ ىلعو «قداص لقنب الإ هب نمؤي الو «ىلاعت هللا

 رياسم مهضعتب هلوقي ام نأل ؛لكلا مساب ضعبلا اذه نع ربعو هداحأ لك

 ؛مزاجلا عطاقلا لقنلا هئيجي نأ لبق ناسنإلا لاحل وأ «مهنم نيريثكلا ساسحإل

 .بيغملا لياقلا ال «ءسوسحملا رضاحلاب روسأملا ناسنإلا ةعيبط نم قتشم هنألو

 سحجحلا كردي ناسنإلا سنجف «ءهنع ثدحتملا وه سنجلا نإ :لوقي مهضعبو

 . كبر محر نم الإ «هدحو

 هنأو «هراركت ىلإ ةراشإلل عراضملاب ربع 4 ناسنإلا لوقيو » :ىلاعت لوقيو
 4 اّيَح جرْخأ فوُسل تم ام اذ 9 رركتملا هلوق ةروص ىلإ ةراشإللو ءارارم هركذي

 بيكرتو 4 اًيَح جَرْخُأ فْوّسَل9 ىلع لخاد هلولدمو ظفللا رهاظ ىف ماهفتسالا
 ترخأتو «تم ام اذإ ايح جرخأ فوسل .ىلعألا لثملا ىلاعت هللا مالكلو «لوقلا

 :نيرمأل «اذإ» ىلع 4« فوسل

 .ةرادصلا هل ماهفتسالا نأ :لوآلا رمألا

 دعب نوكي نأ وه امنإ جارخإلا وه سيل راكنإلا عضوم نأ :ىناثلا رمألا

 لق 60 ميم يهو ْماَظعْلا يِبَحُي نم ... 9 ىلاعت هلوقك ءاميمر ريصي نأو توملا

 .[سيل 4 مه لبوة لأ امأنأ يل اهي
 ءازجألا عمتجم ايح جرخي فوس ادكؤم اقحأ :جيرختلا اذه ىلع ىنعملاو

 نيب دقلو «لبقتسملا ىف عوقولا ديكأتل فوسو «جورخلا ديكأتل «ماللا»و «قرفم ريغ

 :لاقف توملا دعب ةداعإلا ىف ةبارغ ال هنأ هناحبس

 . © ©9 اًنيش كلي مّلو لبق نم ُهاَقلَح اّنَأ ناسنإلا ركذي الوأ )»

 كلذ لوقيأ «هريدقتو « قبس اميف هيلإ راشم روكذم لعف ىلع ةفطاع واولا

 ...ناسنإلا ركذي الو



 مييرم ةروس ريسفت ا
 كيلا لل للفلل

 أ بل

 «ةرادصلا هل ماهفتسالا نآل ؛ترخأو ميدقتلا اهماقمو ةفطاع واولا «وأ»

 لوقيأ :ىأ «خيبوت عقاولا راكنإو «عقاولا راكنإ ىنعمب ىراكنإ انه ماهفتسالاو

 ىسني ىذلا نايسنلا اذه ىلع خيبوت وهف ءائيش كي ملو قلخ هنأ ركذي الو «كلذ

 لوقلا قاسم ناكو «ناسنإلا رهظأو «ناطيشلا الإ هيسني الو ءنوكت فيكو ءهلصأ

 ةايحلا ىف ةعيبط وه ىذلا نايسنلا ديكأتلو «هيلع خيبوتلا بابصنال كلذو ءرهظي الأ

 قاسم ىف ىلاعت هللا لاق دقلو ءركذت الو اهنع بيغي ام ىسنت ىه ذإ «ةيناسنإلا

 قلخلا نأ كش الو ءهل دوجو ال ىأ ,4 اًميش كي مو َلَبَق نم هانْقَلَح اًنَأ» : خيبوتلا

 ريغو ةقلخم ةغضمف ةقلعف ةفطن هريوصتو نيط نم ءاشنإلا ءادتباو ةروص ريغ نم

 ناك لب «ةينيوكتلا راودألا هذه ىلع رمي اروصم هتداعإ نم بعصأ ..ةقلخم

 امك . .. # :ىلاعت لاق دقو ءروصلا ىف خفنلا درجمبو ءنوكيف نك هلوق درجمب

 اهئاشنإ نم ةبوعص لقأ ةرثانتملا ءازجألا عمج نإو [فارعألا] 4 69 نودوعت مكأدب

 يف ربك امم اَهْلَخ وأ © اًديدَح وأ ةراجح اونوك لق :ىلاعت لاق ءاهعادبإو

 .[ءارسإلا] © (2) . .. ةرم لأ مكرطف يذلا لق انديعي نم نولوقيسُف مكرودص

 :لاقف ءدوجولا ديس ىلإ افاضم دوجولا برب مسقلاب ثعبلا هللا دكأ دقلو

 . 42 اينج منهج لوح ٍمُهنرضحنَ مث نطابشلاو ْمُهنرشحتل كبف ط
 ؛هميركتو هنالعإو هزازعإل انايب ؛هيبن ىلإ افاضم ةميركلا ةيلعلا هتاذب مسقأ

 مركأبو «ناسنإلاب ةلصتملا ةيماحلا ةئلاكلا ةيبوبرلا ناونعب ةيلعلا تاذلاب مسقلا ناكو

 امك وهف «ةيبوبرلا نم ثعبلا نأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو لي دمحم وهو ناسنإ

 ىلع بيقعتلل انه «ءافلا»و ءاثبع مكقلخي مل وهف «مكثعبي مكابرو مكألكو مكاشنأ

 هلوق ىف «ماللا»و ءهوركنتسا لب هوركنأو هردقو هررق ىذلا رمألا ديكأتب خيبوتلا

 ديكوتلا نونب دكأ اذلو ؛هباوج ىف ةعقاولا مسقلا مال « مهَّنرشحتل» :ىلاعت
 نورشحي مهنأ ىأ 24 نيطايشلاو ا :ىلاعت هلوق ىف ةيعملا واو «واولا»و «ةليقثلا

 نودبعي مهيف تَّنب ىتلا ماهوألاب مهولعجو ء.مهولضأ نيذلا مهو ءمهعم

 .ناثوألا



 مييرم ةروسريسفت
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 32 1 اا
 ىلاعت لاقف منهج ىلإ مهراضحإ وهو رشحلا دعب نوكي ام ىلاعت ركذ مث

 مسقلا باوج ىلع ةفطاع مثل ا يح لحل اطل :امسقم
 مهل اوسوسو نيذلا مهنيطايش عم مهرشحي نأ دعب هناحبس وهف 4 مهُنرشحتل»
 مهاوغأ نيذلا مهنأل ؛ةرفكلاب اصاخ ناك نإو كلذ نإو ء,نورضحي ناثوآلا ةدابعب

 رشحلا نأل ؛راجفلاو راربألا عيمجلا ىلإ تفيضأ نكلو «مهولضأو نيطايشلا

 .دعب نم تايآلا ىلتت ىك منهج نوري عيمجلاو  عيمجلل

 مث» :ىلاعت لاق اذلو ؛مهبكر ىلع نيئاج منهج لوح راضحإلاو

 .مهبكر ىلع نوسلاجلا مهو «ثاج عمج ىثحلاو ٠ 4 اًينج منهج لوح ٍمِهَنرضحنأ

 لاوحأ ىف نوكي كلذو «[ةيثاجلا] 468 ... ةّيئاج ةّمُأ لك ئرتو :ىلاعت لاقف

 لاح ىف نوكي كلذو ,مهبكر ىلع اهلهأ ىثاجت نم كلذو «ءلوقلا تالقانت

 مهباصأ دق نيعزف مهبكر ىلع نوثاجتي نوري ام لوهل مهنأكو ء«قلقلاو زازفتسالا

 .عزج ىف مهرمأ نم نوكي ام نيبقرتم منهج لوح نونوكيو «علهلا

 ء«راضحإلاو رشحلا نيب اريصق سيل دمأب الصاف ىضتقي 4 مث 8 ب فطعلاو

 ءراجفلل هررقي امو ءربلا لهأل هللا هررقي ام نوكيو باسحلا هيف نوكي دمألا كلذو

 رمأ هيلإ لآ ام نوري ذإ ةنجلل كلذ دعب راربألا نوكي مث منهج لوح رضحي لكف

 امشح كبَر ىلع ناك اًهدراو ألإ مكسُم نإوإ» :ىلاعت هلوق ولتنس امك ءرافكلا

 . 4 69 اًيضقُم

 :هلاوهأو ةمايقلا موي لاوحأ ىف لوقيو

 .« نو نع وخل عنأ طش لك ضو
 مث رشحلا نوكيف «موي لامعأ بيترت هنأل ؛ىخارتلاو بيترتلل ةفطاع 4من

 اهاتعأ ةعيش لك نم «عيشلا نم اوتع مهدشأ عزن مث ايثج منهج ىلإ راضحإلا

 نوكت ىتلا مسقلا مال «ماللا» # نعزنسل 9 :ىلاعت هلوقو «ءنمحرلا ىلع اهؤرجأو

 رايشخا ال جارختسالا عزنلاو «لوقلا ىف رّدقم مَّسَق نع ئبنت ىهو هباوج ىف



 ميرم ةروس ريسفت ا
 للا

 ريو جو

 يي

 ««ةلعف» نزو ىلع ةعيشلا ء«هيف هل رايتخا ال اذخأ ذوخأم ريختم لب «هيف عوزنملل

 اهل ةفئاط لك نم عزنلاو ءاهنايصعو اهئايربكو اهدانع ىف ةعياشتملا ةفئاطلا ىهو

 ىتعلاو 4 اًيتع نَمَحّرلا ىَلَع ُدَْشَأ مهيأ ل :ىلاعت هلوقو ءرشلا ىلع نواعتلا اذه

 دق 4 مهيأ ظو «مهيف ارش دشأو ءاوتعو ءرسكلاب ايتعو مضلاب ايتع وتعي اتع ردصم

 ىلع دشأ مهيأ مهيف لاقي ىذلا ىأ ءهنع باوجلاو .ماهفتسالا ىنعم ىف نوكت

 ؛ايتع نمحرلا ىلع دشأ :ليقو «رابكتسالاو ملظلاو لطابلا ىف أرجأ ىأ «نمحرلا

 ريغ وه ذإ ءاناعمإ رشلا ىف نعم وهف «هيلع ائيرج نمحرلا ىلع ايتاع ناك اذإ هنأل

 هللا عزني اذكهو ءاهلسرمو اهردصم ىلع رابكتسالا ىف نعمت هنأل ؛ةمحرلل ركاش

 لك هيلي ىذلا مث اربجتو اوتع مهدشأ رشلا ىلع ةعياشتم ةئف نم ةمايقلا موي ىلاعت

 نوكي دق ءادوحجو اوتع ءالؤه نود نم نأ ىلإ ريشي اذهو ءرشلا نم هتقبط ىف

 مهدشأ عزن دعب هنإو «تائيسلا نبهذي تانسحلا نإو «بات اذإ نارفغلا عضوم ىف

 :ىلاعت لاق اذلو «منهج ران ىف ىلصلا نوكي اوتع

 . < 9 اًيلص اهب ئلوأ مه نيذّلاب ملعأ نحن من
 هللاو «ةكف ةئف رارشألا نيب نم اوتع مهدشأ عزني ىلاعتو هناحبس هنأ ىأ

 لثم ايلص ىلصي ىلص ردصم 4 اًيلص لو ءايلص رانلاب ىلوأ مه نمب ملعأ ىلاعت

 ىلطصي نأب قحأ ىأ .«« ىّلوأإ» ىنعمو ءايوه ىوهي ىوهو ءايضم ىضمي ىضم

 اهيلصو «عيشلا نم عزنلا نيب ىونعملا ىخارتلا ديفي « مث اإل ب فطعلاو ءرانلا هذه

 عيشلا نم راتخي اذكهو ءءاقلإ رانلا ىف ءاقلإلا نوكي مث «ءضرعلا نوكي هنإف رانلاب

 وفعيو «رانلا ىف ىلصلاب اهقحأ ىقلي مث ءاهاتعأ هيف ةعياشتملا رشلا ىف ةقرغتسملا
 ئفاكت تانسح مهل تناك وأ اوبات اذإ نيكرشملا ريغ ةاصعلا ضعب نع هناحبس هللا

 نمل كلَذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفعي ال هللا َنِإط :لوقي ىلاعت هللا نأل ؛ مهتائيس

 4 059 ... تاّيسلا نيهذي تاتسحلا نإ .. . 9 :لوقيو ءاءاسنلا] < 62 . ءاشي
0. 

 .[ىروشلا] 9 ريثك نع وفعيو ... » :لوقيو ء[دوه]
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 و[ محلب
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 اذإ ىلاعت هللا ماركإ رادقم راربألا فرعيل «رانلا نوري اعيمج سانلا نإو

 :ىلاعت لاق

 . 4 9 اًيضَقم امَنَح كبر ىلع َناَك اهدراو الإ مكنم نإو »

 نم ىلاعتو هناحبس تفتلا دقو ءاهدراو الإ مكنم ام ىنعملاو «ةيفان انه (نإ)

 .مهيلع ىلاعتوا هناحببس هردق امو مهل ررق امب هدابع ةهجاول ؛باطخلا ىلإ ةبيغلا

 ءاهيف بذعي الو ىقلي الو اهدي نمؤملا نإ لب «لوخدلا هائعم سميل دورولاو

 ةبسنلاب ىلاعت هلوقو 4 اههراو لإ مُكَس نإوإل :ىلاعت هلوق نيب قفوي كلذبو

 الو اهباذع نم نودعبم ىأ «[ءايبنألا] 4 9 نودعبم اهنع كتلوأ ... » :نينمؤملل

 ,؟1)ةرواض ىهو اهيلع نودروي نينمؤملا نأ ىورو ءاهنولخدي الو اهيف نوقلي
 .اهباذع نوقلي الو مهسمت ال مهيلإ ةبسنلاب ةدماخ

 ىذلا 4 كبر ئلع» دورولا كلذ 4 ناك © ,4اًيضْقُم امْتَح كبر ىلع ناك

 ىلع هبتكو ىلاعت هللا هاضق ىأ ,4 اًيضقم )»ف ءامزال ىأ 4 امتح» كابرو كفلخ

 «[ماعنألا] # (6 ... ةمحّرلا هسفن ئلع مكبر بتك ... 8 :ىلاعت لاق امك ءهسفن

 الو «ةيلعلا هتاذ ىلع هبتك دق ىلاعتو هناحبس هنإو «عوقولا ديكأتل مالكلا اذه نإو

 ءهنم ءاضقلاو عوقولا ديكأتل امنإ «ءىش ىف بابلا كلذ نم سيل اذه نإف «حلصآلا

 .ميكحلا زيزعلا وهو ردقيو ىضقي ىذلا وهو

 مهيجليف «ةاقتلا نينمؤملا اهدرو نم ىلاعت هللا ىفطصي عيمجلا اهدري نأ دعبو

 :ىلاعت لوقي اذلو ؛اهنم

 . 4# 69 ينج اهيف نيملاّظلا ردو اونا نيذّلا يجنن مث .

 نم ءمضلاب ٌكروُمفلا و ؛ٌةروض ةأرماو ةروُض لجر :مهلوق نم فَعضُتلا :ٌرْوَضَّتلاَو ءواولاب اذكه )١(

 نم «ءارلاب (ةرماض) نوكت دقو .روض -برعلا ناسل :سابعلا دب هلاق .نأشلا ريقحلا ريغصلا :لاجرلا

 . ملعأ هللاو دوما ىنعم لمتحي امهالكو .لازهلا وهو رومضلا
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 ءاوقتا نيذلل هللا اهبتك ىتلا ةاجنلا نيب ديعبلا توافتلل انه 4 َمُثظب فطعلا

 نيذلل نوكت ةاجنلاو «ىلاعت هللا ملع ىف ىلصلاب سانلا ىلوأل ناك ىذلا ىلصلاو

 «هنيد ىف ادحأ اونتفي ملو «ناثوألا اودبعي ملف ائيش هللاب اوكرشي ملو باذعلا اوقتا

 ىهو ةلصلا نأ ىلع لدي لوصوملا ركذو «هتينادحوو ىلاعت هللا تايآب اورفكي ملو

 .ةاجنلا ىف ةغلابملا ىه ةيجنتلاو «ةيجنتلا وأ ءاجنإلا ىف ببسلا ىوقتلا

 نيِملاَظلا رَدَنَو ا :مهيف ىلاعت هللا لاقف نورفاكلا امأ «نيقتملل ةبسنلاب اذه
 مهلاحل ريوصت ىثجلاو ءاملأو ابعرو اعزفو الذ مهبكر ىلع نيثاج ىأ ,4 ايثج اهيف

 ربعو «مهكرتن اهانعم كرَذَنَو و «ملألاو عزفلا دشأ ىف مهنأ ىلع لادلا سحاب

 مهرفكب مسفنأ اوملظ مهنأل ؛ 4 نيملاظلا ظب نيرفاكلا نع ىلاعتو هناحبس

 ىف هللا ليبس نع دصلاو ةنتفلاب مهوملظو «مهداسفب سانلا اوملظو ءمهكارشإو

 اهب اودحَجَو )» : هتايآ ةيؤر عم مهدوحجب قحلا اوملظو مهل ٍنيفلاخملل مهتلماعم

 .[لمتلا] 09 .. .ًاولعو اَمْلَظ مهسفنأ اهتنقيتساو

 امام ريح نيقيرقلا يأ اونمآ نيذّلل اورفَك نيذْلا لاق تايب انتايآ مهيلع ىلنت اذإو »

 . 4 9 اًيدن نسحأو

 نإ  ةرخآلا نأ اوبسح دقف «نومع اهنع مهنكلو «ةرخآلا ىف مهلاوحأ هذه

 نوئرمتسي اوناك اذلو ؛مهل نوكت ايندلا نأ امك مهل نوكتس - مهمعز ىف تناك

 اونَمآ نيِذّلل اوك نيذألا لاق تاني انتايآ مهيلع ئلتن او ظ مهنع هللا لاق اذلو ؛ ؛ مهنع

 . 4 69 اًيدن نسحأو اًماَقُم ريخ نيِقيرفْلا يأ

 ىأ «ىلاعت هللا نم لزنملا نآرقلا مهيلع ىلتي ىأ ,4 انتايآ مهيلع ىلتت اذإو »

 ةحضاولا اهيئاعمو ةزجعملا اهتارابعو اهظافلأ ىف ةنيب ةحضاو ةلترم هتايآ أرقت

 «نينمؤملابو اهتءارقب اوءزهتساو اهنع اوضرعأ - ةرذنملا ةرشبملا ةظعاولا ةرجازلا

 : مهرمأب نينيهتسمو مهب نيئزهتسم مهنم نيرخاس مهنأش ىف اونمآ نيذلل اولاقو

 نسحأو )» ةلزنمو 4 اَماَقُم ريحت رجافلاو ربلاو ء«رفاكلاو نمؤملا 4 نيَقيرَمْلا يأ )»
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 ةا حل

 هاحلاو لاملا ووذ ءاربكلا ءايوقألل اذهف «نورمسيو هيف نوعمتجي ىدتنم ىأ 4( ايد

 ءافعض نينمؤملا نأ لوقلا ىدؤمو .نيلذتسملا ءاقرألاو ءافعضلل كلذو .ةوطسلاو

 بيط ىدتنم ىف مهنوفلاخي نيذلاو .هذه ىف مهناكمو مهسفنأ تاذ ىف نولذرتسم

 نإ كلذك كلذ دعب نوكي نأ دبالف كلذك اوناك اذإو ءرفنلا ىف ةزعو ريفو لامو
 الإ كعَبَتا كارن امو ... #ذ :هل حون.موق لوقك اذهو «هنونظي الو ءروشنو ثعب ناك
 َلاَقَو» :نيرفاكلا نأش ىف لاق دقلو [دوه] 4« 69 ... يأرلا يدب انلذاَرَأ مه َنيِذّلا
 مهف «[فاقحألا] 469... هيَإ انوُقَّبَس اّم ارّْيَح َناَك ول اونمآ نيذّلل اورَفَك َنيَِلا
 «مهلالضو مهرورغل كلذو «نالطبلا ىلع اليلد ءافعض ونمآ نيذلا نأ نم نوذختي

 فعضل لطاب هنأب رمألا ىلع نومكحي مهنأ كلذو ءاهيف اوعقو ةنتف كلتو

 :ىلاعت لاق كلذلو مهل ةنتف كلتو «مهتوقب قح ىلع مهنأبو «مهعابتأ

 ملعب هللا سيلأ انسب نَم مهّيَلع هللا م ءالّؤهَأ اوُلوقَيل ضعَبب مهضعب اعف كلذكو »

 . [ماعنألا] 4 © نيركاشلاب
 نيريثك نإو ءرضاحلا رمألاب ال «ةبقاعلاب ةربعلا نأ نايبب مهلوق هللا در دقو

 ةمئأ مهنم ناكو ءاوفعضتسا نيذلا اجنو «مهملظب هللا مهكلهأ ةقباسلا نورقلا نم

 :ىلاعت لاق اذلو ؛؟نيثراولا اوناكو

 . 4 69 اًيءِرو اَناَنَأ نسَحَأ مه نق نم مهّلبَق انكلهأ مكو »

 نسحأ اوناكو «مكلبق مهانكلهأ ممألا نم ريثكو ىأ «ةيددعلا ىه (مك)
 :(ىترلا)و «تيبلا عاتم وه ثاثألا نأل ؟بيطلا عانم اب ةءولمم تناك مهتويبف ءاثاثأ

 (17سفانطلا هيف نسح دن لهأ مكنأب نينمؤملا نورخافت متنك اذإ ىأ «نسحلا رظنملا

 ىدن مهل سيلو «ةدش ىف نوشيعي ءارقف مهنأو «ةثوثبملا ىبارذلاو كئارآلاو

 هللا مهفصنأ دقف «لطابلا لهأ مه نونمؤملاو «قحلا لهأ كلذب مكنأو «مكيدنك

 شيعت ىتلا سانلا نم ةمألا وأ ةعامجلا نرقلاو «مكب الزان هللا كاله ناكو مكنم

 ىنغلا سيلف لطابلا لهأل الإ نوكي ال كالهلا ناك اذإو «نامزألا نم نمز ىف

 .سفنط-برعلا ناسل .قيقر لمح هل طاسب ىهو :ةّسفنط عمج )١(
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 للامم ل

 اا <

 هللا تايآو «ناميإلاب الإ فرعي ال قحلاف ءامهبناج ىف قحلا نأ ىلع اليلد ةورثلاو

 . ءاينغألا رافكلا كلهأو ءارقفلا ني نينمؤملا هللا يش كلذكو « ىلاعت

 ةيادهلاو لالضلا ىف ىلاعت هللا ةئس

 2 : ىلاعت هللا لاق

 نملق

 َنوُدعوباَمأَو ردح دم نمسلاهَد د1 ٌدَمِيلف َةاالََصلا ف نك

 ناك رهن وولي ةَءاَصلاَو او ُباَدَمْلَأاَنِإ
 لق مولا م سمس ص 0 -- ملح

 ىدهأودتشهأ « رز | هلل بِزَيَو هيل اًدنحِب ٌفعِضَأَو

 2 سس ةيديشع تسب ليَ

 6 أ ص -_ رع حرص هس هس |

 َآ اومن هم ايي
 هم

 عر هي هل حصر و مدد وو 2

 تركو ايل ادم ٍباَدَمْلاَنِمِدُهلدَمَتَو ا

 ه رسب صر 7 رع حاس ع رب رخص ل

 هله ودنيا جول ادرف اينو ُلوُهَيَم

 سالك 2 راوي
 َنونوْكَيَو مج داصي وركب ١

 ةيفكلا م يليبشاقسوَيوأ ج1 اَدِضْمِلَع
 ان اًدَعْمُهَل دك اَمَنِإ هيلع جسام © ارو

 َيمرَجُمْلا قو )ا َدفَوِنمحَيلاَلَِنيَِتْمْلاَممَح ارشح موي
 لص

 َدنِعَدن مال َةَعْلفَسلانوْكَلْمَب 2 كينج © نودع

 72 اًدَهَعَنسمَيل
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 للا ولا 2

 ا بح

 َّمِإ َنوُدَعوُي اَم اور اَذِإ ْئَّتَح ادم ْنَمْحَرلا ُهَل دَدْمَسلَف ةلالّضلا يف ناَك نم لق
 . 4 69 دج ْفَعْضَأو َناَكُم رش وه نم َنوُمَلَعَيسَف ةعاسلا امو ِباَدَعْا

 هاجلا ةعتمو نينبلاو لاملاب مهرورغ ىف نيسكرشملا ىلع ادر ىلاعت لوقي
 ُلِللَع دمحمل باطخلا ادم نِمْحَرلا هَل هَدَمِسْلف ةلالّضلا يف َناَك نم لقط : ناطلسلاو

 «ةيادهلاو ةلالضلا رمأ ىف ىلاعت هللا ةنسو قحلا مهل نيبي نأب ىلاعتو هناحبس ه
 مهدمي .اهبابسأ ىف اوذخأو اهليبس اوكلسو ةلالضلا اودارأ يلا ةَي هناحبس ره

 يديك نإ مهل يلمأو » :ىلاعت لاق امك «مهيلإ رمألا نأ اوبسحي ىتح ادم اهيف

 لاملاب مهديزيو ءنوهمعي مهيغ ىف مهكرتيو هناحبس مهلهمي ء[ملقلا] 4 52 نيتم

 لاقو .اعنص نونسحي مهنأ نوبسحي مهلعجيو رورغلا مهقرفي ىتح .مهيطعيو
 نأ نايبل ؛ ؛رمألا ةغيص ىلع ربخلا ءاج 4 ادم نمَحّرلا هل ددمِيلَف ل١ :رمألا ظفلب ىلاعت
 لاق امك «٠ ءمهل ىلاعت هللا نم جاردتسا وهو ءارمأ هب هرمأي هنأكو هللا ةدارإب كلذ

 4 9 ْنيتَم يدْبَك نإ َمُهَل يلْمُأو 60 َنوُمَلعَي ال ثْيَح نم مهجردتستس .. . » :ىلاعت

 . لبق نم انولت امك ء[ملقلا]

 4 ادم ردصملاب مهيلع ةرفوب ءاطعلاب مهجاردتساو مهلاهمإ هناحبس دكأو
 نأ هدابعب هللا ةمحر نم نأ ةدافإل كلذو ؛نمحرلا ىلإ دملا ىلاعتو هناحبس دنسأو

 امب الُك ئفاكيف ءرش وأ ريخ نم لعف ام ىلع الُك بساحي مث ءبحي ام الك نكمي
 .رشف ارش نإو ءريخف اريخ نإ لعف

 امو .4 ادنج فعْضأَو اًناَكم رش وه نم َنوُمَلعَيسَف 8 هيغ ىف لاضلا رمتسيو
 ءكرشلا لاصتتساو داهجلاو لاتقلاب ايندلا ىف باذعلا امإ نيرمأ دحأ وه نودعوي

 داهجلا نكي مل نإو ءاثاثتجا كرشلا ث ثتجا دقو يللي ىبنلا داهج ىف هوأر دقو

 نوكيو مهلبقتست ةعاسلا نوكت اهنإف ءايلعلا ىه هللا ةملك لعجو كرشلا برضو

 ٠ .ةمايقلا موي باذعلا

 فعضأو اَناَكَم رش وه نم َنومَلعَيسُف إ» ةموتحملا ةياغلا هذه ىلإ لوصولا دنعو
 لبقتسملا ىف لعفلا ديكأتل «نيسلا»و 24 نودعوي امإ» ىلع ةفطاع «ءافلا» 4 ادنج
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 ىف نينمؤملا ءافعضو «ميحجلا ىف نوكي ثيح ةمايقلا موي 4 اَناَكم رش وه نم»

 هلوقو .4 اًيدَن نسحأو اًماَقم ريح نيقيرفلا يأ » : مهلوق ىلع در وهو «ميعنلا تانج

 نيذلا ءافعضلا كئلوأ نإف ايندلا ىف مهباذع ناك اذإ 4 ادنج فعضأو : ىلاعت

 لالضلا لهأ نأش اذه ءاقحس مهنوقحسيو ىلاعت هللا دنج نونوكيس مهنم اورخس

 نيذلا امأ ءاجاردتسا مهل ىلمأو ءمهتلالض ىف اودم نيذلاو هبابسأ اوذختا نيذلا

 :ىلاعت لاقف ةيادهلا ليبس اوكلس

 ريَخَو ابا كبر دنع ريح تاحلاّصلا َتاَيقاَبْلاو ىده اودعها َنيذْلا هللا ديزيَو )»
 1 1 ش 1 . 4 © اًذّرَم

 ةواشغ لك اولازأو ةيادهلا قيرط اوكلس نأب 4 اودمها َنيذّلا هللا ديِزيو »

 ىتلا تايآلاو .هيدهب اودتهيو قحلاب اوكسمتسي نأب  ىده ل: قحلا رون ىلإ اوذفنو

 لاق امك ؛مهناميإ ىف ةوق ديزت لزنت ةروس لكو «مهناميإ قوف اناميإ مهديزت لزنت
 اونمآ نيا مَ اناعإ هذه هتداز مكيأ لوقي نم مهنمف ةروس تأ ام اذإو)» : ىلاعت

 ىلإ اسجر مهتدازف ضرُم مهيوُف يف نيد ماو 055) َنورِشْبَحسَي مهو اناإ مهتدازف

 .[ةبوتلا] 4 022) َنورفاك م مهو اوتاَمو مهسجر

 نوريسيف ةعاطلا نوئرمتسيو ناميإلا بح مهبولق برشت اودتها نيذلا نإو

 هباوثو هرجأ هل قاب وهف مهلامعأ نم ناك امو «ةياغلا ىلإ نولصيو ءاهقيرط ىف

 هل نوكي دبزلاك وهف لوزي رش لكو «ىقبي ريخ لك نإو «ةمايقلا موي مهيلع دريو
 عَقني اَم امو ءاقج بهذيف دبّزلا اَمأَف ... 9 :ىلاعت لاق دقلو «ىقبي الو دوجولا رهظم

 اذلو ؛ةيقاب اذهل ةحلاصلا لامعألاو ء[دعرلا] 4 09 ... ضرألا يف ثكمَيف سائلا

 رمثملا ىوقلا ناميإلل ةرمث نوكت ام ىهو 4 تاحلاّصلا َتاَيَقاَبْلاَو  :ىلاعت لاق
 لامعألا نم اهريغ امأ «هللا دنع الوبقو ءازج ريخ ىأ ,4 اباَوَث كبر دنع ٌرْيَخإ»

 قفني ام لثم ىف لاق دقلو «ىقبت الو اهيف ريخ الف ناميؤلل ةرمث نوكت ال ىتلا

 موق ثرح تباَصَأ رص اهيف حير لمح ايندلا ةايحْلا هذه يف نوقفني ام لئم ف :نورفاكلا

 . [نارمع لآ] 4 09 نوملظي مهسفنأ نكلو هللا مهمَلظ امو هْتَكَلهَأَف مهسفنأ اومَلَظ
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 «نيرفاكلا لامعأ نم ءازج ريخ نوكت ناميإلا لهأ نم تاحلاصلا تايقابلاف

 هلوقو ءطق هيف ريخ ال هلباقم نأل ؛هباب ىلع سيل هنكلو «ليضفت لعفأ « يخطو
 نم ايراع عجري وهف ةمايقلا موي نمؤملا هب دري ام ريخ ىأ 4 اًذرُم ريخو  :ىلاعت

 ىف ةيريخلاو «باقعلا هريغل نوكيو باوثلا هب نوكي ىذلا لمعلا ةيلح الإ ةيلح لك

 سيل ليضفتلا لعفأ ناك اذإ اهريغ ىف ريخ ال ذإ اهباب ىلع تسيل ليضفتلا لعفأ

 . طق هولعي ريخ الف هتاجرد ىلعأ ةيريخلا نم غلب هنأ هب دارملاف «هباب ىلع

 ىلاعتو هناحبس روص دقو ؛عمطلاو ةايحلا هذهب رورغلا وه ةلالضلا أشتم نإو

 :هلوق ىف رورغلا اذه

 دنع َذَخَنا مأ بيغلا َعلُطأ 9 ادّلوو الام َنيِتوأل لاَقو انتاَيآب رَفَك يذلا تيءَرقَأ ل

 ءاهدعب ةايح ال اهنأ اوبسحو ءاهرورغب مهترغ ايندلاب نورورغم نيكرشملا نإ

 سنج نم مهلباق نأ نوبسحيو «مهرضاحب نوعتمتسي مهف اهريداقم مسفنأل اوردقو

 هيف نونوكي ناك نإ ثعبلا نأ اوبسح نأ ىلإ مهرورغ طرف مهب بهذ لب مهرضاح
 .ايندلا ىف مه امك نيلعألا

 ,4 69 ادّلوو الام نيتوأل َلاَقو انتايآب رفك يذلا تيءرَفَأ» :ىلاعت هلوقو
 ىهو «رورغلا هبيصي ىتح رفاكلل دمي فيك روصت ىهو «بيقعتلاو بيترتلل «ءافلا»

 ىلع مدقف ةرادصلا هل ماهفتسالا نكلو «تيرأف :لوقلا ريدقتو ميدقت نع ةرخؤم

 كلذك هلاح تناك نمل ديدنتلا ىنعمب وهو «عقاولا راكنإ ءراكنإلل ماهفتسالاو «ءافلا

 ىلع اهتلالد ركنأو اهدحج ىأ .4/انتايآب رفك يذّلا 8 :ىلاعت هلوقو «هرورغ ىف
 .ماهفتسالا هدافأ ىذلا راكنتسالا نم اذهو «دمصلا درفلا دحألا دحاولا ةينادحو

 مسقلا مال «ماللا»و ؛ ,4 ادّلَوَو الام َنيتوأل هيف ثناح وه امسق امسقم لاقو

 فلحي نأ هل ناك امو «ةليقثلا ديكوتلا نونب ديكوتلا ناك اذلو «هباوج ىف ةعقاولا

 ثناحلا همسق ىف لاقو «دلوو لام هل نوكيس نأب ةمثآلا ةرجافلا نيميلا كلت

 هذصخأو هذختا دق لام هل نوكيس ةمهاولا هتردقو هتدارإب هنأ ىأ «4 نيتوأل»
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 مأ بيغلا علْطَأ ظ :اقداص رورغملا نوكي الو «رورغم هنأ نايب ىف لاق دقو ءهسفنل

 ىنعمب وهف «عوقولا راكنإ ىنعمب ىراكنإ ماهفتسالا 469 ادهع نَمحرلا دنع َدَحَنا
 دنع ذختي ملو بيغلا ىلع علطي مل وهف «هلباقمو هيلع ماهفتسالا لخد ال ىفنلا

 .ادهع هللا

 لبق نم «بيغلا ملع ىقترأ هانعم 4 بيغلا علْطَأ  :هلوق ىف ىرشخمزلا لاق
 ةزمه انهو «ةيؤرلا نمضتت علطا :هلوق نأ ىرأو .هاقترا ليجلا علطا :مهلوق

 «ىلاعت هللا دنع ادهع ذختا مأ ءانايع بيغلا ىارأ ىنعملاو «لعفلا ةزمهو « ماهفتسا

 ركفلا سومطم وه ذإ ؛انايع بيغلا ري مل وهف .ءثدحي مل كلذ نم ائيش نإو
 يدهع لاني ال ... # :ىلاعت لاق امك هللا دنع هل دهع ال وهو «بلقلاو سفنلاو

 . [ةرقبلا] < 659 َنيملاّظلا

 . 4 69 ادم ِباَذَعْلا نم ُهَل دِمَتَو لوقي ام بتكتس الك )»

 نمؤملا ترألا نب بابخ نأ ةيآلا هذه لوزن ببس نأ اعيمج نوثدحملا ركذيو
 هبلاطف ائيش لئاو نب صاعلل عنصف ادادح ىأ ءانيق ناك هللا ليبس ىف بذع ىذلا

 مكنإ نولوقت مكنإ :لاقف ءال :لاقف دمحمب رفكي ىتح هطعي ملف «هترجأب

 هللا در دقو .تايآلا هذه تلزنف ءهنم كيطعم ىنإف بهذ ىل نوكيسو «نوثعبتس

 ام نإو ادم ِباَدَعْلا نم هَل دمَنو لوقي ام بتكتس 8 :هناحبس لاقف همالك ىلاعت
 اهيصحي الإ ةريبك الو ةريغص رداغي ال ىذلا ىلاعت هللا ملع ىف بوتكم هلوقي

 هب هّللاو «لبقتسملا ىف ةباتكلا دكؤت ىتلا نيسلاب 4 لوقي ام بتكتس :لاقي فيكف

 رهظنس ىأ 24 بتكتس 8 ىنعم نأب كلذ نع ىرشخمزلا باجأ دقو «ميلع
 هيلع أرقي ىذلا هباتك ىف هبتكنس ىأ .# بتكنس  ىنعم نأ بسحأو «بوتكملا

 هيلع هلجسن ىأ «هراكنإل ليبس هل نوكي ال ةمئاق هيلع ةجح هتائيسب قطني ىذلاو
 .ةمايقلا موي روشنملا ِهّكص ىف

 ببسملا ركذف «هباذعل ببس هنأل ؛اباذع كلذ ىمسو ءادم هرورغ ىف هل دمنو

 :ىلاعت لوقي مث .ملعأ ىلاعت هللاو لسرملا زاجملا ىف زئاج كلذو «ببسلا ديرأو
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 . 4 ©9 ادرُف انيتأيو لوقي ام هئرتو »

 موي انيتأيو ايندلا ىف هكرتي افلخ لوقي ام لعجن ىأ .4«لوقياَم هثرتو»
 لام هل نوكي نأ ىّلأت ىذلا وه : 4 لوقي ام: ءهدلوو هلام نع ادرفنم :ادرف ةمايقلا

 امهكرتيو هدعب نم اهفلخي نكلو ءامهاطعي وهف ايندلا ةايحلا ىف هتنيز انوكيل دلوو

 امك ئدارف اًنومتتج دَقَلو  :ىلاعت لاق امك ءادرفنم ءىجيو ءايندلا ىف اناك ثيح
 تايقابلا امنإ «ىقبي دلو الو لام الف ء[ماعنألا] 4( ... ةَرَم لَوَأ مكانقلَح

 كارشإلاو دادنألا ءاعد وه لوقي ام نإ :لوقن نأ حصيو .ىلاعت لاق امك تاحلاصلا

 نإ نينمؤملا نم ةاجنلاب ىلوأ هنأ هؤاعداو «مهنيد ىف نينمؤملا ةنتفو «ىلاعت هللاب

 4 © ... ٍديدج َقْلَخ يفل اًنئأ ابارت انك اذئأ ... 9 :هلوقو ءثعبلا هراكنإو «تناك
 نوكيس اذه لكو «بذكو هللا ىلع ءارتفا نم ايندلا ىف هلوقي ىذلا اذهو .[دعرلا]

 .داهملا سئبو منهج لخديو هباذع لاني ةمايقلا موي هثاريم

 ىف ثيروتلا لمعب موقي ىذلا وه هناحبس هنأل ؛هناحبس هلل ثاريملا ةفاضإو

 ىلع ميلألا باقعلا هئثروي ىذلا وهو لوألا ريسفتلا ىلع «هفالخأ هثرويف ءايندلا

 .هدارمب ملعأ  ىلاعت  هللاو «هراتخن ىذلا وهو ىناثلا ىنعملا

 هللا نود نم ةهلآ ذختي مهضعبف «نيرفاكلا عاونأ هللا نيب كلذ دعبو

 :مهيف هناحبس لاقف نولوألا امأف ءادلو نمحرلا ذختا اولاق مهضعبو

 مهتدابعب نورفكيس ًالَك 59 ازع مهل اونوُكَيَل ةهلآ هللا نود نم اوُدَحَناَو

 . 4 69 اًدض مِهْيَلَع نونوكيو

 ؛مهعمج ىلإ دوعي ريمضلا ىلاعتو هناحبس لعجو «نيرفاكلا نم قيرف اذه
 ,موجنلا اودبع نورخآو «ةهلآ امانصأ اوذختا موقف «ةهلآ اوذختا اعيمج مهنأل

 «صاخشألا اودبع مهضعبو - ىلاعت - هللا تانب اولاقو ةكتالملا اودبع مهريغو

 هدوبعم ىف ىري لكو .اذوب اودبع نيذلا نييذوبلاو ءهنشرك اودبع نيذلا دونهلاك

 هللا ىلإ مهوبرقيل مهنودبعي اوناك مانصألا ةدبعو .هل عفشي اعيفشو «هرصني اريصن
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 دقو ءارمزلا] 4 20 .. . ئفلز هّللا ىلإ اوبر الإ مهدبعت ام .. .» :اولاقو «ىفلز

 مهتدابعب نورفكيس الك » :هناحبس لاقف ءارجاز ادر كلذ ىلاعتو هناحبس هللا در

 ءوسو ةلفغلا نايبو رجزلاو عدرلل فرح 4ًالكإ ,4 ©9 اًدض مِهيَلَع نونوُكَيو

 نورفكيس مهترصن ىلإ نوجاتحي ىذلا تقولا ىف مهنأل ؛لهجلاو ريدقتلا

 «نيدباعلا ىلإ دوعي # مهتدابعب نورفكيس إف :ىلاعت هلوق ىف ريمضلاو «مهتدابعب

 ىلولاب نوزتعيو ءريصنلا ىلإ نوجاتحي موي ةمايقلا موي ىف مهنأ ىنعملا نوكيو

 نيبتت ذإ ؛ايندلا ىف ةزعلاو ةرصنلا اهنم نوجري اوناك ىتلا ناثوألا ةدابعب نورفكي

 .«حبصلا رهظيو ءائيش اهرمأ نم كلمت ال اهنأ نوريو ( مهرمأ فشكتتيو مهلاح

 الو مهيلع ادض نودباعلا نوكي ىأ ,«اًدض هيلع َنونوُكَيو © قحلا ىلجنيو

 .مهعم نونوكي

 هللا نود نم ةهلآ اودب ع نيذلا نيدباعلا ىلع دوعي ريمضلا نأ ىلع اذه

 نكت مل مث :ىلاعت هلوقك ءمهل مهتدابع اوركني نأ ىلإ رمألا لصي لب «- ىلاعت

 : ىلاعت لاق امكو ء[ماعنألا] 4 9 نيكرشم انك اَم ان هّللاو اوُناَق نأ لإ مِهمَسف

 مهئاعد نع مهو ةمايقلا موي ىلإ هل بيجتسي ال نم للا نود نم وُعْدَي مم لص نمو

 400 نيرفاك مهتدابعب اوناَكو ءادغأ مُهَل اوناَك ساّنلا رشح اَذِإَو ى َنوُنفاَغ

 هللا نود نم اهوذختا ىتلا ةهلآلا ىلع ريمضلا دوعي نأ حصيو .[فاقحألا]

 مهل ازع اهودارأ ىتلا مانصألا نأ ىنعملو «مهمعز ىف ءالقعلا ةلزنم ناثوألا ليزنتب

 ءمهيلع انوع نونوكي لي مهل انوع نونوكي الف مهنم أربتتو ؛مهيلع ادض نوكتس

 انك نيرا انؤاكرش ءالؤ اب اوف مهَءاَكرش اوُكَرشأ نيذلا ىأر اذإو» :ىلاعت لاق امك

 .[لحنلا] 4 6 َنوُبذاَكل مُكَنِإ لوقا مِهيَلِإ اوقلأَف كنود نم وُعْدَ

 نيذلل ءاقعضلا لاَمَف اًعيمَج هلل اوزربو» :٠ :ميهاربإ ةروس ىف ىلاعت لاقو

 هللا ناد وَ اوُناَق ءيش نم هللا باَذَع نم نع وغم مسأله اً مُكَ انك ان اوُربكَتْسا

 رمألا يِضُق مَ ناطيشلالاقو (7) صيحُم نم انام اَربص مآ نع نيام مكاني

 نأ الإ ناَطَلس نَم مُكْيَلَع يل ناك امو ْمُكَْفلْخأَف مكُندَعَوَو َقَحْلا َدْعَو مُكَدَحَو هلا نإ
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 يخرصُمب مّ امو مُكَحِرْصمب نأ ام مُكَسفنَأ اوُموُلو ينوُمولَ الف يل مبجتساَف مكتوعد

 .4 © (9 ٌمييلَأ ْباَدَع َمُهَّل نيملاظلا نإ لبق نم ينوُمكر شأ امب ترفك ين

 الكف «دوبعملاو دباعلا ىلإ دوعي ريمضلا نإ :لوقن نأ نكمملا نم نوكي امبرو

 ىف ىلاعت هللا لوقيو «هدارمب ملعأ هللاو ءادض هيلع نوكيو رخآلاب رفكي نيقيرفلا

 :نيطايشلا ءارغإ

 اَمّنِإ مهيلع لع لجعت الف © رَأ مهزوت نيرفاكلا ىلع نيطايشلا انلسَرَأ اَنأ رت ملأ»

 ءرشلل مهجييهتو مهزازفتساب نيرفاكلا نم نيطايشلا هللا نيكمتل نايب اذه

 ىفنو «نيطايشلا نكمت ىلإ هيبنت هيفو ؛ ىفنلا ىنعمب ىراكتإ ماهفتسالا رت ملأ
 دق ىنعملاو ((مل» ب ىفنم ىلع لخاد ىفنلا ىلعمب < ىذلا ماهفتسالاو « تابثإ ىفنلا

 مهزفتست ىأ 4 مهزؤت 9» «مهنووغي نيرفاكلا نم مهانكم ىأ «نيطايشلا انلسرأ

 رارصإ نم لي ىبنلا بجع ليزي كلذ نإو ءاديدش اجييهت رشلا ىلإ مهجيهتو

 .قحلا درو لطابلا ىلع مهعامتجاو لَك ىبنلاب مهئازهتساو مهرفك ىلع نيرفاكلا

 ىلإ مهجيهتو ءمهزفتست مهيلع نيطايشلا طيلست نم كلذ نأ نيب هناحبس هللاف

 .داصرملاب مهل ىلاعتو هناحيس هنأو , مهيلع هطخسو ةلماك هللا ةمقن اوقحتسيل رشلا

 مهيلع ناك مهرش ىف اونعمأ املكو ءاَدَع نولعفي ام مهيلع ُّدْعَي هنأو «مهيكزي ال

 مهلدعن اَمَنِإمهيَلَع لجعت الفإ :ىلاعت لاق اذلو «مهناعمإ رادقمب باذعلا

 مهل دارأ ىلاعت هللا نأ ىأ ءاهدعب امل ببس اهلبق ام نأ نايبل «ءافلا» 4 نه دع

 ءامئاد مهزفتسي وهف ناطيشلا ةدبع اونوكي نأ مسفنأل اوراتسخا مهنأل ؛كلذ

 بوسحم هلكو «هوغتبيو هيف ةياغلا ىصقأ ىلإ اولصي ىتح رش دعب ارش نوبكتري
 ءادع مهيلع دعيل كلذ لعفي امنإ ىأ «رصق ةادأ © امنإ «ءاذع دودعم مهيلع

 دع هع نأ نيرسفملا ضعب مهفو .نوبكتري ام ردق ىلع باذعلا ناك اورثكأ املكو
 .هتاذ ىف ليلق هنأ ال .ءىلاعت هلل ةبسنلاب ةلقلا نإ :لوقن نحنو «ةلقلا ىلع لدي

 موي كيلإ نوتآ مهنإ مهرمأ نم لجع ىف مهبلطت ال 4 مهيلع لجعت الفل ىنعمو



 ٠ ميرم ةروسريسفت ا

 للامم ل

 ا تسأل

 كيدي ىلع مهباذع نوكيسف مهيلع لجعت ال ايندلا ىفو «نيرغاص ءالذأ ةمايقلا

 . ىلفسلا ىه اورفك نيذلا ةملكو ءايلعلا ىه هللا ةملك نوكتو

 . © 62 ادفو نمحرلا ىلإ نيقّتمْلا رشحن موي

 ءازجو نيقتملا ءازج نوكي موي ىلإ مهلجؤن هانعم فوذحمب قلعتم # موي

 ءادفو نونوكيف «مهل ىلاعت هللا مرك ىلع نيعمتجم نورشحي نوقتملاو .نيمرجملا

 ءداوجألا ءاسؤرلا ىلع نابكرلا دفي امك «ءامرك نيدفاو نونوكيف امركم ابكر ىأ

 رشحلا نأ ىأ .4 نمحرلا ىلإ :ىلاعت هلوقو «مهتحاس ىف ةماركلا لحم نولحيو

 «بيطلا مهلمعب اهوثروأ ةنجب نينمؤملا هدابع محري ىذلا ميحرلا نمحرلا ىلإ

 نولخديو «نينئمطملا راهطألا فرعو ريبع هل لجر هنأك بيطلا مهلمع مهلبقتسيو

 لسع نم راهنأو «نيبراشلل ةذل رمخ نم راهنأ «راهنألا اهتحت نم ىرجت ةنحلا

 .نيقتملا دفو اذه ءراربألا دفو ماركإ اذهو ءىفصم

 نوبرشي ادرو نودري شاطع مهو ءمنهج ىلإ اقوس نوقاسيف نومرجملا امأ

 : ةمايقلا

 . < 63 ادرو متهج ىَلِإ نيمرجملا قوسنو

 «نيمركم ريغ نيناهم مئاهبلاك نيقوسم مهعفدن ىأ .4نيمرجملا قوسنو

 نوبهذي مهنأكو شاطع مهو منهج ىلإ نوقاسي امنإو «نيملاعلا بر نمحرلا ىلإ ال

 منهج مهدرو نوكيف منهج ىلإ عفدلاو قوسلا نوكي نكلو هنودري ءام درو ىلإ

 تهبش هنأ ىأ «هيبشت اذه ىفو عاملا ىلإ باهذلا درولاو ءمهل دوروملا درولا سئبو

 .ةيليثمت ةراعتسا ىهف «منهج وه اذإف عام هنأ ىلع هنودري ىذلا درولاب مهل منهج

 : ىلاعت لاق اذلو ؛عفشي عيفش ال منهج ىف نوقلي مهو



 ميرم ةروسريسفت /##
 011000 للالللللا

 حى

 لاق امك ؛عفاش مهل عفشي ال اهيف نيدلخم رانلل نيعطقنم نونوكي مهنأ ىأ

 : ىلاعت هلوقو ءارفاغ] 407 ْعاَطُي عيفش الو ميِمَح نم نيملاَظلل ام ... » : ىلاعت
 الو «لدع لبقي الف «عيفش عفشي نأ نم نونكمتي ال ىأ ,4 ةعافشلا نوكلمي ال

 انه ءانثتسالا .4 ادهع نمحررلا دنع ْدْحّنا نم الإ 9 :ىلاعت لاق مث ,ةعافش مهعفنت
 ذختا نم نكل :انه ءانثتسالا ىنعمو «نينمؤملا لاحب مهلاح هيف لبوق دق عطقنم

 هدحو هللا ةدابعو «هّللا الإ هلإ ال نأ ةداهش وه انه دهعلاو .هل عفشي ادهع هللا دنع

 أل ذئموي  :ىلاعت لاق امك «هل ىلاعت هللا نذأي نمل ةعافشلا هب نوكت دهعلا اذهو
 :ىلاعت لاق امكو ء[هط] 4 6 ًالوَق ُهَل يضرو نمحَرلا هَل نذأ نم الإ ةعاَفتشلا عفتت
 4 ©9 َنوُمَلعَي مهو َقَحْلاب دهش نَمَّألِإ ةَعاَفّشلا هنود نم نوعدي َنيذّلا كلمي الوإ»

 هللا نذأي نمل قحلاب دهش نمل ةعافشلاو «قحلاب دهشي ال نمل ةعافش الف ء[فرخزلا]

 انيش مهتعافش ينغت ال تاومّسلا يف لَم نَم مكو ل» :ىلاعت لاقو «ةعافشلاب هل ىلاعت

 . [مجنلا] 4 9 ئضرَيو ءاشي نمل هللا ني نأ دعب نم الإ

 ادلو هللا ذختا لاق نمرطك

 :ىلاعت هللا لاق
 مو هك هر لآ

 0 0 ومرح 1 لاَ

 2 أوعد هله اا
0 

 هنأ: هس قل, ضتلاو توتا

 5 اًدُرُفَوَم مد 0 عد

 ْمُهُلَعَجَِيَس ٍتحِللَصلا اولي عوأونماء تذل َنِ و ه-ه هه آ م 1 هس هذ
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 لل

  7كاكا ١
 رى ١

 و ل هت ا آ -- ب رههح

 ِهيَرْفْتِل َلاَسلهيَسيامَنِإَو لاذ دو نحيل

 رُهَلَبقاَكَلَهَْدكَو © ادلاَمَتِفيَرْزجَو َسِقَتمْل

 اهل ارك ْمُهَلْعَمْوَأِرَحأَي مهتم لَم ْرَفْنَم
 نودبعي نيذلا مهو «هانركذ دق لوألاو «نيرفاكلا نم ىناثلا مسقلا وه اذه

 موي مهتبقاعو «مهلآم نيب نأ دعبو ءسمشو بكاوكو رانو ناثوأ نم هللا ريغ

 :ىلاعت هللا ىلع اوبذكو اورجف نيذلا ركذ «ةمايقلا

 . 4 62 ادّلو نمحّرلا َدَحّنا اوُناَقَو ل

 ةينوطالفألاو «ثيدحلا ةينوطالفألا نم ىراصن انإ اولاق نيذلا ىلإ انه ىرس

 اذوبو ءامهارب نبا هنشرك نإ :اولاق ةمهاربلا نإ ثيح «ءدنهلا نم اهتذخأ ةئثيدحلا

 ءمهسفنأ اولضأو رمألا اومظعأ «ءىراصن انإ اولاق نيذلا مظعأ دقلو «هللا نبا

 ؛هيلإ هجايتحال ؛ادلو ذختاو ءدلو هل نوكي نأ دارأ ىأ ءادلو ذختا هللا نأ اومعزف

 ٍضرألاو تاومّسلا عيدب 9 ىلاعت هللا مدقب ميدق هنإ اولاقف ءاميظع اناتهب اوعاذأ مث

 فصوب ىلاعت هللا ركذو «[ماعنألا] 4 9 ... ةّبحاص ُهَّل نُكَت مَلو دلو هَل نوُكَي ىّنأ

 «ةبحاصب وأ دلوب اصتخم نوكي فيكف عيمجلاب ميحر هناحبس هنأل ؛ةمحرلا

 .نيملاعلل ةماع هتمحرو

 ىلاعت هللا لاق اميظع ارفك هب اورفكو ىراصنلا هلوقي ىذلا مالكلا كلذ نآلو

 :ىلاعت هلوقب اذه فصو ىف

 لاَبجلا ٌرخَتو ضرَألا قشدت قش قشدتو هنم َنرَطَفتي تاومّسلا داَكَت 9 اذِإ ايش منج ْدَقل إد

 . 4 © اَدَه

 تاذب قيلي الو «لوقعلا هركنت اركنم ىأ ءادإ ائيش لوقلا اذهب متتج دقل ىأ

 :زجارلا لاق دقلو «ةيلعلا هللا
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 23211111 ملل

 ا بج اهيل

 ركن ىّنم نارقألا ىقل دقل 20

 ارْمِإ اَذِإ ءاَيْهَد ةيهاد

 . 4 ادّلو نمحرلا َدَحَت 9 :لئاق لوقي نأ لوقعلل ةيهاد نوكي ركنم ىأو

 لوقلا هجويل ؛باطخلا ىلإ ةبيغلا نم ميركلا مالكلا لقتنا هنأ ظحاليو
 لوقعلا تقباطت رمأب اوتأ مهنأو ءاوبكترا ام ميظع ىلإ مههبنيو مهيلإ ديدشلا

 ريكفتلا نع ةلفغ ىف نوفأم الإ هلوقي ال هتاذ ىف ريطخ وهو ؛هراكنإ ىلع ةكردملا

 كلذ نإ :نولوقي لوقلا اذهل نيلئاقلا عم انركاذت املك انك دقلو «ىقطنملا ميلسلا

 ىراصنلا ةفسالف نيب عاش اذلو ؛هتاذ ىف كردمب وه امو ء«هكردت ال لوقعلا قوف

 ال نيدلا قطنم نإ :اولاقو .ناهربلا ىلقعلا قطنملا لباقم ىف ىنيدلا قطنملا ةملك
 :مهل لوقنو .لقعلا قوف هنآل نولوقيو «لالدتسالاو ناهربلا سيياقم هيلع قبطت

 هنأ عم رمأ وهو .لوقعلا ىف دإ وهو «لوقعلا ىف ركنم رمأ ىنيدلا مهقطنم نإ
 ُداَكَتإظ :لوقعلا ةلفغو ءماهفألا ليلضت ىف هرثأو «هنالطب ىف لئاه ءركن
 . 6 60 ده لاَبجْلا رختو ضرألا قشدتو هنم َنرَطَفَتي تاومّسلا

 نم ةقتشملا ةفسلفلل نيدلقم ىراصنلا هلاق ىذلا لوقلا كلذ نم لوهلا اذه

 وهو ٠و «لوقعلا ىف هلاخدإ ,نولواحيي وق و رهو ,نييذوبلاد ةمهاربلا دنع ةينثولا ةنايدلا
 ساه يام صس

 هرطف نم وهو .ةعواطلا لعف لي نم ("!(نرطقي ئرقو .ةررك ةددعتم ةفلتخم
 ترسك لاقي الف «هرطف بعصي اممو «ةجلاعم ىلإ جاتحي امم قشناو ءهّقش ىنعمب
 :لاقي نكلو «ةلواحمو ةجلاعم ىلإ جاتحي ال ملقلا رسك نأل ؛رسكناف ملقلا

 .رسكناف بابلا ترسك وأ ءرسكناف رجحلا ترسك

 ءةملكلا هذه لوه نايب هب داريأ :ىلاعلا ىماسلا ريوصتلا اذه نم دارملا امو
 تدهو «ضرأللا تقشناو ءامسلا ترطفتل ضرألاو ءامسلا ىلع تلزن ول اهنأو

 (ىئاسكلا)ىلعو ءرفعج وبأو ريثك نباو عفان :ءاطلا ديدشتو .ءاتلاب :ميرم ةروس ىف (نرطفتي» ةءارق )000

 . 077/7 :راصتخالا ةياغ . ةففخملا ءاطلا رسك عم ةنكاس نونب (نرطقني) نوقابلا أرقو ءصفحو



 ميرم ةروسريسفت 1#
 اك ملل

 يي

 نم «اهيف نالطبلا ةماخضل ةراعتسالا وأ هيبشتلا قيرطب نايب ريوصتلاف ءاده لابجلا

 لاصوأ تعطقتو ترطفتل تاومسلا ىلع لزنو سحي اسوسحم تناك ول اهنإ ثيح

 .داتوألاك ىه ىتلا اهلابج تدهو تقشنال ضرألا ىلع تلزن ولو ءاهموجن

 ءامسلا رطفنت نأب مهيلع باقعلا ليجعت غوست تناك ةملكلا هذه نإ مث

 ءامسلا كسمي ىلاعت هللا نكلو ءاده لابجلا دهتو ضرألا قشنتو ء«مهيلع

 نإ اَنلاَز كلو الوزت نأ ضرألاو تاَومّسلا كسممي ِهّللا نإ :ىلاعت لاق امك ءضرألاو

 اذه ببسب كلذ نإو «[رطاف] 4 69 اروُفَغ اًميِلَح ناك ُهَّنِإ هدْعَب نم ٍدَحَأ نم اَمُهَكَسْمَأ

 :ىلاعت لاق اذلو ؛لطابلا ءاعدالاو ءارتفالا

 . 4 69 ادّلو َذِخعي نأ ِمحّرلل يبي امو 69 الو نَمْحَرلل اعد نأ

 «ةفوذحملا ليلعتلا مالب رورجم لعفلاو «نأ» نم كبسنملا ردصملا 4 اوعد نأ

 ؛هوعدا ءاعدا وهو ءادلو نمحرلل نأ مهئاعدال ضرألاو تاومسلا رطفتت ىنعملاو

 ةهلآ نمض ىف اهلإ هوذختاو هللا ىلع ءارتفا هوعدا دقف «مهتادابع ىف مهل ءاعدو

 ءسدقلا حورو نبالاو بألا مهمعز وهو ءاهيف هودلق ىذلا ردصملل نيعبات ةثالث

 ماقمل نيفراع ريغ ء«ةجح الو ملع ريغب هوعد ذإ 24 ارعد» ل لوعفم 4ادلو ظو

 فصولا اذه نأل ؛ماقملا اذه ىف نمحرلا فصو ركذو «نيكردم الو «ةيهولألا

 انبا صتخي الف «هللا دابع لكل نمحرلا ةمحر نأل ؛مهلوق نالطب ليلد لمحي

 . ىرتفم الو ىعدم

 نأ هلالجو هّللا لامك عم قفتي ىذلا لوقعملا نم سيل هنأ هناحبس نيب مث

 غوسي ام ىأ ,4 69 ادلو ذختي نأ نمحّرلل يغبني امو » :لاق اذلو ءادلو هللا ذختي

 هتفلاخللو ءالوأ دلولا ىلإ ةجاحلا مدعل ءادلو نمحرلل نوكي نأ لقعي الو

 ؛اعبار هللا الإ ميدق ال هنألو ؛اثلاث ةبحاص ىلإ جاتحي دلولا نألو ؛ايناث ثداوحلل

 نع لولعملا أشني امك ىلاعت هللا نع أشنت ءايشألا نأ ىلإ ىفسلفلا هلصأك ىدؤي هنآل

 .ديري ام لعفي راتخم لعاف هللاو ءهتّلع
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 اللا

 ةعواطملا لعفو «هتجاحل ةدشب بلط ىأ «ىغب نم ةعواطم لعف 4 يغبني )»
 «ىلاعتو هناحبس هللا نم نوكي ال كلذو ؛ةلواحمو «ةجلاعمب لعفلا وه انركذ امك

 ؛نيملاعلل ةمحرلا فصو ىفاني انركذ امك هنأل ؛هلالج لج نمحرلا فصو ركذو
 الو ءمهضعب صخي الو «مهمعت اهنأو نيملاعلل ةمحرلاب هفصو ىف ىلاعت لاق اذلو
 :هسنج نم سيل هنأل ىنبتلاب الو «ةبحاص ال هنآل ةدالولاب دلو نوكي

 مهاصْخَأ ْدَقَل © اًدْبَع نَمَحَرلا يتآّألِإ ضرألاو تاومّسلا يف نم لك نإ
 . 4 © ادع مهدعو

 نبا ىنيذك» :ىلاعتو كرابت هللا لوقي : ةقارك ةريره ىبأ نع ىراخبلا ىور متل

 نل هلوقف ىايإ هبيذكت امأف ءكلذ هل نكي ملو ىنمتشو «كلذ هل نكي ملو مدآ

 هلوقف ىايإ همتش امأو «هتداعإ ىلع نوهأب قلخلا لوأ سيلو «ىنأدب امك ىنديعي
 ؛27(دحأ ائفك هل نكي ملو دلوأ ملو دلأ مل دمصلا دحألا انأو ءادلو هللا ذختا

 نم ةيهولألا ماقم ىلع لواطت هنأل ؛ادلو نمحرلل نوكي نأ ىغبني ناك ام اذلو

 .هلوسرو هللا دبع ِهَِكيَط ىسيعو «ءاوس ىلع هل ةبسنلاب اعيمج دابعلا نأل ؛هيلئاق
 ةَكئالَمْلا الو هلل دبع َنوُكي نأ حيسَمْلا فكتُسي نأ :ىلاعت لاق امكو
 . [ءاسنلا] < 0992. . .نوبرقملا

 ىف نم لك ام ىأ «ةيفان ©« تاَوَمّسلا يف نم لك نإ :ىلاعت هلوق ىف (نإ)و
 «ةيدوبعلاب امئاق «ىلاعتو هناحبس هلل اعناخ اعضاخ ادبع هينآ الإ ضرألاو تاومسلا

 يف نم دجسي هّللو» ءءايحألا ريغو ءايحألا ديبعلا عوضخ هل عضاخ عيمج اف
 . [دعرلا] 4 62 ... ضرألاو تاومسلا

 لابقإ ىلاعت هللا ىلع البقم هينآ الإ .4 ادّبع نمحّرلا يتآ الإ :ىلاعت هلوقو
 لوقيو .هلالج لج هللا وهو ءدوبعملل دباعلا عوضخ «عونخو عوضخ ىف دبعلا
 تاومسلا ىف مهل دوبعم نم ام ىنعملاو :ةيآلا هذه ريسفت ىف ىرشخمزلا مامإلا

 ىئاسنلا هاور امك . ةيفازتك ةريره ىبأ نع (15947) دحاو ىأ ءدحأ نوني ال -نآرقلا ريسفت : ىراخبلا هاور )١(

 .دمحأو



 ميرم ةروس ريسفت ا
 لل لااا لل

 ا <

 ىلإ ئجتليو هيلإ ىوأي ىأ «نمحرلا ىتأي وهو الإ سانلا نمو ةكئالملا نم ضرألاو

 بجي امكو ءديبعلا لعفي امك ايجار اعشاخ اعضاخ اعيطم اداقنم ادبع هتيبوبر

 كتلوأ ) :ىلاعت هلوق هوحنو «لالضلا ءالؤه هل هيعدي ام هسفنل ىعدي ال مهيلع

 نوُفاَخُيَو هَمَمَحَر نوجَريو برقأ مهيأ ةليسولا مهَبر ىلإ نوُعَسِبَي نوعي نيل

 نميهم وهو «هرهقب نوروهقم هكلم ىف نوبلقنم مهلكو ء[ءارسإلا هاذ

 ءمهتيمكو «مهتيفيكو ءاهليصافتو .مهرومأ لمحيو «مهب طيحم ؛مهيلع

 .مهلاوحأ نم ءىش هتوفي ال «مهئيجمو

 هللا ملع ةطاحإ ىنعم هيف .4 68 ادع مهدعو مهاصحأ دَقَل 8 :ىلاعت هلوقو
 اضيأ هيفو «فاشكلا بحاص نع انلقن امك مهصاخشأبو مهلاوحأبو مهب ىلاعت

 هطاحإلا كلت رادقمب مهبساحيس ىلاعتو هناحبس هنأب «نيبنذملا ةصعلل راذنإ

 ءاهئاصحإ ىف تلخد الإ ةريبك الو ةريغص عدت ال ىتلا ةيصقتملا ةفرعملاو «ةلماشلا

 :كلذ دعب ىلاعت لاق اذلو

 . 4 ©2) اد ةَمايقلا موي هيتآ مهلكو )»
 رفنو «ةريشعو نينبو لام نم هب زتعي ناك امع ادرفنم ىلاعت هللا ىتآ ىأ

 ءةدرجم مهلامعأب ىلاعت هللا نوقلي نكلو ءريصن الو عيفش الو ءةوقو

 ام ىلع دحاو لك بساحي موي «ةمايقلا موي كلذ نإو «نيدرجم مهصاخشأبو

 اوناك امب مههاوفأو مهيديأ قطنتو «لمع ام ءاصحإ هيف هباتك ىتؤيو «هادي تمدق

 . نوفرتقي

 ىلع اوبذك نمو «ناثوألا ةدبع نم نيرفاكلا لاح ىلاعت هللا نيب نأ دعبو

 :لاقف ايندلا ىف نينمؤملا لاح ىلاعتو هناحبس هللا نيب ءادلو هللا ذختا اولاقو هللا

 . 4 69 اذَو نمَحَرلا مهل لعجَيس تاحلاصلا اوُنمَعَو اوُنمآ نيا نإ إف

 لمعلاب مهناميإ اووقو هلل نينعذم ناميإلا ىلإ اوقبسف ,4اوُنمآ نيذّلا نإ
 ءاغراف ايواخ نوكي نأ هلآم هيمنيو هيكزي حلاص لمع ريغ نم ناميإلاف ءحلاصلا



 مييرم ةروس ريسفت
 للا ملال للا للللللللا

 : اا
 يي

 مهل لعجيس 8 :ةيناسنإلا مهتاقالعل ةبسنلاب ةيعامتجالا هثرمث ىف ىلاعت هللا لاقو

 ئرقو .مضلاب ئرقف «ةءارقلا تناك امهبو ءاهرسكبو واولا مضب 4اذو نمحرلا

 نإف «ةنمؤملا بولقلا باذجناب لب ءاهيلع لمح ريغ نم ةبحملا دولاو ءرسكلاب
 «بيبحت ريغ نم ضعبل مهضعب بذجنيف «مهرئاصب رينيو «مهبولق ىفصي ناميإلا

 «سانلا نيب ىخاؤيو «بولقلا فلؤي ىذلا صالخإلاو .عماجلا رهطلا ىضتقمب لب
 ءايبنألا مهطبغي ءادهش الو ءايبنأب مه ام ادابع هلل نإ» :لاق ٌهْيِلكَك ىبنلا نأ ىور

 موق :لاق هللا لوسر اي مه نمو :اولاق «ةمايقلا موي هللا نم مهناكمل ءادهشلاو

 ءرونل مهنإ هللاو ,نوطاعتي لاومأ الو مهطبرت ماحرأ ريغ ىلع هللا نم حورب اوباحت
 مهالو مهيَلَع فوح ال هّللا ءايلوأ نإ الأ ) :ىلاعت هلوق الت مث رون ىلعل مهنإو

 .[سنوي] 4 69 نونزحي

 ناك ةاحخاؤمل دعب راصنألا نم لجرلا نإ ىتح «نولوألا نونمؤملا ناك كلذكو

 قلطي نآب م مهف نيتجوز اذ ناك مهضعب نإ لب «نينض ريغ هلام ىف هاخخأ رطاشي

 نورثؤيو . 17 :ىلاعت هلوقب ىراصنألا هللا فصو اذلو «هوخأ اهجوزتيل امهادحإ
 . [رشحلا] 4 © ... ةَصاصَخ مهب ناك ولو مهسفنأ ئَلَع

 ال ثيح «ةكم ىف نيملسملا ةوق ةطبارلا ةدوملاو ةقداصلا ةبحملا تناك دقلو

 ىرتشي نآل ركب ابأ ةعفاد ةدوملا هذه تناك دقف «ناطلس وأ هاج وأ لام نم مهل ةوق

 ىوذو داهجلا ىف نيملسملا ةوق دعب اميف اوراص دقو «مهقتعيو «نينمؤملا نم ءاقرألا

 .ناميإلا لهأ نيب نأش

 «مهتوق تبهذو «مهتدحو تلاز نينمؤملل عماجلا دولا لاز تقو نم هنإو

 اولمعي مل مهنأ دكؤملا نكلو «ناميإلا نع اوجرخ مهنإ :لوقأ نأ عيطتسأ الو

 .مهحير تبهذو اوذبانت لب ءاحلاص المع

 بهذيو .مهرمأ دحويو مهلمش عمجي ام ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقلو

 :ىلاعت لاقف .ميركلا نآرقلا وهو مهتاتش



 ميرم ةروسريسفت ا
 لاما

 اا < سل

 نينمؤملا بولق ىف رضاح هنأل ؛نآرقلا ىلإ دوعي 4هاَنرَسُي 8 ىف ريمضلا
 امئاد روكذم هنأل ؛اقباس نيعم ركذ ىلإ جاتحي الف هرونو هرطعب مهءاوجأ ألمي

 ردقم طرش نع حصفت اهنأل ؛حاصفإلل «ءافلا»و ءاهنع بيغي ال بولقلا ىف رضاح

 «ىبرعلا كناسلب هانرسي امنإف «ميظعلا نآرقلا اذه ىربكلا كتجح تناك اذإ :هريدقت

 هب رشبتل ,ماهبإ الو هيف ةمجع الو جوع ريغ نم هؤرقي ىبرع لك ىلع هانلهسو

 سانلاو «مهءاج اذإ قحلل نونعذي مهنأل ؛مهبولق ناميإلا لخدي نيذلا نينمؤملا

 ةثالث ماسقأ

 ناميإلا ةيلخ اوناك نيذلا كئلوأك مهءاج ذإ قحلاب نمآ مسق :لوألا مسقلا

 .ةثراح نب ديزو بيهصو لالبو ركب ىبأ لاثمأ نم ىلوألا

 ءالؤهو «هيدان رضحيو «هيعاد بيجي قحلل حتفنم هّبلق مسق :ىناثلا مسقلاو
 .ىفوآلا ءازجلاب نآرقلا مهرشبي نيذلا مه مهقبس نمو

 نآرقلا مهرذني ءالؤهو «قحلا ريغب نولداجي نيذلا مهو ُّدّنلا :ثلاثلا مسقلاو

 لاق امك ؛مهيلع ةجحلا موقتلو ءمهرفك ىف رذع مهل نوكي اليكل ديدشلا راذنإلا

 .. # :ىلاعت لاقو «[رطاف] 4« 9 ريذن اهيف الَح ذل همَأ نم نإو .. . #9 :ىلاعت

 ير انه ىهو ةغللا وه ناسللاو ء[ءارسإلا] 4 2 ًالوسَر تعبت ئَتح َنيِبدَعُم انك

 دْلَأ وهو ... 8 :ىلاعت هلوق هنمو ءةموصخلا ديدشلا وهو دلأ عمج ُذّللاَو

 .[ةرقبلا] 4 62 © ماصخلا

 :ىبرعلا رعاشلا لاقو

 اذُل لَدَج ىوَذ اًماوقأ مصاَخُأ ىننأك مومههلل اًيجن تيبأ

 ىلإ ىبناج زايحنا ىف مهلقع نوكي نأ ةموصخلاو لدجلا لهأ نأش نمو

 ءاوعد اذإ قحلا ىلإ نوعمتسي الف مهيلع ىقلي امل مهلوقع نوحتفي ال «ريكفت



 مييرم ةروس ريسفت 4 #١
 لااا اللا

 ١١ اال
 يل

 الإو .نودتهي امبرو «مهسح جعزي راذنإلاو ءاقح نيكردم ريغ مهقيرط تدوريسيو

 .نورئاس ةياوغلا قيرط ىف مهف

 ىلع باقعلا مث باسحلا ثيح .ةمايقلا موي ىلإ هللا مهلهمي امبر ءالؤه نإو

 دقلو «ىلاعت هللا مهكلهأف مهلبق نم نيذلا ىصع امب نيكرشملا رذنأ دقو ءاوفرتقا ام
 :ىلاعت لاق

 . 4 ع9 ارك مهل ست دسأ نم مهم حف له نزف م مهم انك مك )
 .ةعامجلا نرقلاف .ءدحاو رصع ىف شيعت ىتلا سانلا نم ةعامجلا :نرقلا

 تراصو «اوديبأ مهنأ كلذ ىنعمو «ىفخلا توصلا وه زكأرلاو .نمزلا سيلو

 ام لثم نوبكتري نمل تالثملا اونوكيلو «نيربتعملا ةربع اونوكيل مهنع ئبنت مهراثآ
 ضرأالا ىف ىفتخا ىأ ,حمرلا زكر لاقيف «فتخم ءىش لكل لاقي زكرلاو ءاولعف

 .فاشكلا ىف ىرشخمزلا لاق كلذك .ىفتخملا لاملا زاكرلاو

 موقل ناك امك ءرامدلاو كالهلاب ايندلا ىف نيكرشملل راذنإ بير الب اذه نإو

 .اهلفاس اهيلاع مهضرأ ىلاعتو هناحبس لعج

 ةبقاع نايبل هركذ هنكلو مهب كلذ هناحبس لزني مل نيكرشملا نكلو ءاذكهو

 ةفئاط ىقبت نأ دب الف نييبنلا متاخ ٌةِْكلَي ادمحم نأل ؛لصأتسملا باذعلا كلذ مهب

 نم نيكرشملا كئلوأ نم ناك دقو «هناحبس هيلإ ةيعاد قحلا ىلع ةرهاظ هتمأ نم

 نم راص نم نيتاعلا ةيرذ نم ناكو ؛مالسإلل اًرعو نينمؤملل ةوق ناكو هللا هاده
 . ميلع ءىش لكب هللاو «لهج ىبأ نب ةمركعك نينمؤملا ءارصن



 ةيآ الإ ليقو «ةكمب تلزن اهلكو 1 اهتايآ ددعو ةيكم ةروسلا هذه

 ىقشيل نآرقلا هيلع لزنأ ام ىلاعت هللا نأب ِدَلكَي ىبنلا باطخب تأدتبا دقو ءك7٠

 ىوق نم ليزنت نآرقلاو ءركذم الإ وه سيلو ءمهرفك ىف نيرفاكلا ءابعأ لمحتب

 شرعا ىلع نمحرلا» .دوجولا اذه ىلع رطيسملا وهو ءالعلا تاومسلا قلخ رهاق
 . 409 ىَفحَأو رسل معي ِهنإَف لوقلاب رهجت نإوإ «ءىش لك ملعي وهو «(2 ئوتسا

 ىلاعت هللا باطخو هثعب ىف مالسلا هيلع ىسوم ثيدحب هناحبس ثدحت دقو

 داواب تنك علا كيو نأ نإ ©9 ئسوُم اي يدوُ هان ملل ران ىأر دقو هل
 يندبعاف اَنأ الإ هَل ال هللا اَنَأ يِّنإ 009 ئحوُي امل عمَتْساَف كترتَخا اَنأو 00 ىَوُط ِسّدقمْلا

 2402 ئعست امب سفن لك ئزجتل اهيفخأ داك ةيتآ ةعاّسلا ّنِإ 69 يرْكذل ةالّصلا مقأو
 كلت اًمو» :لاق ءاصعلا ىهو ىلدألا هتزجعم ىلإ ههبنو ايبن هرايتخاب هربخأ كلذبو

 برآُم اهيف يلو يِمَنَع ىلع اهب شو اَهْيَلع اكوَنَأ ياصَع يه َلاَق 09 ئسوُم اي كنيمَيب
 اهذخأي نأ هرمأو <«( ئعْسم ٌةيَح يم اد َهاقْلاَف ©9 ئسوُم اي اهقلأ لاق 69 ئرْخأ

 نم ءاضيب جرخت كحانج ىَِإ َكَدَي ممضاو» :لاقف ىرخأ ةزجعمب اهبقعأو ءفاخي الو

 . 49 ىَرْبكلا اننايآ نم كيرل 09 ئَرخأ يآ ءوس ريغ

 :هناحبس لاقف ىدهلا ىلإ نوعرف وعدي نأ نيتيآلا نيتاه ىأر نأ دعب هفلك

 ال هنأو «.هفعضب سحي ميلكلا ىموم نكلو 4 59 ئَعَط ُهّنِإ نوعرف ْىَلِإ بهذا»

 نم ةدقع للحاو 6 يأ يل ريو 69 يِرَدَص يل حرشا بر :لوقيف لوقلا نسحي

 يِرزَأ هب ددشا © يخأ ١ نوره 69 يلْهَأ نم م اريزو يل لعجاو 62 يلوق اوُهَقََي 69 يناس



 هط ةروسريسفت ااه .

 0100 الا
 يي كاكا ١١

 انب سك كن 0 اريك َكرْكدَو 9 اريثك كَحّبسُن يك 9 يِرمَأ يف هكرشأو ©

 ةَرم كيلع انتم دقلو 69 ئسوم اي كّلؤس ت تيتوأ دق .. .» هللا هبيجيو 462 اريصب

 هيفذقا نأ» هم | مهلا ذإ هتدالو دنع ىلوألا هتنم ىلإ هناحبس راشأ دقلو 4« 9 ئرْخأ
 كِيلع تيفو هل ودع يب َودَع هَ لحاسلاب ميلا هي ميلا يف هيفدقاق توُباَتل يف

 َكاَنعِجَرَف هلفكي نم ىلع مكلدأ له لوقف كتخأ يشمت 0 ذإ 09 ينيع ىلع عنصتلو ينم ةبحَم

 ةلاسرلا لبق هصصق ضعب هناحبس ركذيو 460 ... رحت الو اهنيع رقت يك كمأ ىلإ
 تثبلف » نيدم لهأ ىف هتصق ىلإ هناحبس ريشيو «ليئارسإ ىنبب هتنتفو ىرصملا هلتقو
 . 4069 يسْفَنل كعَنَطصاَو ©) ئسوم ايردَق ئَلع تئج مث نيدم ٍلهأ يف نينس

 لوقلا ىف هعم اقفرتي نأو ءنوعرف ىلإ هوخأو وه بهذي نأ هناحبس هرمأ دقو
 هتوربجو هتوطسل هنايشخي امهنكلو ,4©© ئَشْخَي وأ َرْكََتي هلل اني الق هَل الوقف»
 مهلامعأ راكتتساو ةاغطلا نع سانلا توكس رربي اذكهو «ناسنإ لكب هتناهتساو

 يب انَعَم لسرَأَف كبَر الوسر ان الوقف هاَيِتَأَفل :امهل ىلاعت هللا لاق دقلو «بولقلاب
 امهرمأ 4069 ئدهلا ْعَبْتا نم ئَلع مالّسلاو كبَر نّم ةيآب كانثج دق مهبذعت الو ليئارسإ
 بدك نم ىَلَع باَذَعْلا نأ اَنيلِإ يح وأ دَق اَنِإ#» :ىلاعت هللا ىحوب هاربخي نأب
 ىطعأ ىذلا انبر :الاق ؟امكبر نم امهلأسو ءامهلداجي نوعرف ذخأ :402 ئلوتو
 ىبر دنع اهملع :الاق ؟ىلوألا نورقلا لاب امف :امهلأسو .ىده مث هقلخ ءىش لك

 هقلخ ىف ىلاعت هللا لامكب نوعرف نافرعي اذخأو «ىسني الو ىبر لضي ال باتك ىف

 مكجرخن اهنمو مك ديعن اهيفو مكانقلخ اهنم» ةداعإلاو قلخلا ىف ىلاعت هللا ةردق نايببو

 . 469 ئرخأ َةراَ

 اهلك تناكو «ىربكلا تايآلا نوراهو ىسوم دي ىلع ىلاعت هللا هارأ دقلو

 .هيدهيل ال ء,نوعرف كلم عزنيل ءاج ىسوم نأ بسحو «نمؤي مل هنكلو ةيسح

 انتثجأ لاق :رونلا روصع ىف رصم اومكح نيذلا ةنعارفلا نيعتسي ناك كلذكو

 هنيب اولعجو «52(4) .. . هلْثَم رحسب َكَنيِنأَلَف 69 ئسوم اي كرحسب اًنضْرَأ نم اًنجرَختل

 رشحي موي هنيزلا موي وه دعوملا نوكي نأ ىلع ىسوم قفاو دقو ءادعوم مهنيبو

 . ىحض سانلا



 مط ةروسريسفت ب
 م كلل للاب لااااللللاالاللإللل

 .. ككل

 يي

 ةزجعم نأو ءارحاس سيل ىسوم نأ ةرحسلل نيبتف ةرحسلاب ىسوم ىقتلا

 مهمآ لاق : ةرحسلل لاق نمؤي نأ لدب نوعرف نكلو ءاونمآف ةرحسلا تزجعأ ىسوم

 فالخ نم مكلجرَأو مكيديأ نعَطَقُألَف رحسلا مُكَمّلَع يذلا مكريبكل هّنِإ مكل نذآ نأ لبق هل
 2 8 1 ”مهروع ع2 2 هي د 2 هوو و مه سلا هكو مق ةظطروعس 4

 ناميإ ةوق ودبت انهو ,.407) ئقبأو اباذع دشأ انيأ نملعتلو لخنلا عوذج يف مكنبأصألو
 م 6 م لل مسموم سمس اس اسس لس مه ل عج ا 1

 تنأ ام ضقاف انرطف يذّلاو تاديبلا نم انءاج ام ئلع كرثؤت نل اولاقإ» :نمآ اذإ ىرصملا

 نم هيلع انتهركأ امو اناياطخ اَنَل رفغيل انبرب انمآ اَنِإ 69 ايندلا ةايَحْلا هذه يضقت اَمّنِإ ضاَق

 نحيل ف ول لنه لف موجة تب نإ تو أو رخو رحت

 460 و ا دقو ف ياا حل و

 نوعرف رف مهمين اليل ليئارسإ ى ىنبب ىرسي 7 هرمأف «هؤلمو نوعرف نمل نك
 . 469 ئده امو هَموَق نوعرف لْضَأَو 62 مُهْيشَع ام ميلا نم مهيشَعُف هدونجب

 لاقو «ءانيس ضرأ نم مهنكمو «هنايغطو نوعرف نم ليئارسإ ىنب هللا جرخأ
 بناج مكاندعاوو مكودع نم مكانيجنأ دق ليئارسإ ينب اي» :هتاملكو هتمكح تلاعت مهل

 ىلإ مو م م ها مولع 002 رو مهو م يا مو #ظ ظدلا ههه مم م ءاهو 0

 هيف اوغطت الو مكانقزر ام تابيط نم اولك (60 ئولسلاو نملا مكيلع انلزنو نميألا روُطلا

 . 469 ئوه دقف يبضغ هيلع للحي نمو يبضغ مكيلع لحيف

 ىتلا سوفنلا جالع نأل ؛نوعرف جالع نم دشأ مهجالع ناكو ليئارسإ ىنب جلاعي

 مهسوفن رثأتو «نيرفاكلا ةرشاعمو ءفعضل او قافنلا ىلع تدرمو (« فعضتو يغطت 2

 .مهرمأ بعص اذلو «كرشلاو رفكلاب

 :ىلاعت هللا لاقف هدعب نم لجعلاب ليئارسإ ونب نقف هبر ىلإ ىسوم بهذ
 ئضرتل بر كيلِإ تلجع عو يِرْنَأ ئلع ءالوأ مه لاق 609 ئسوم اي كموق نع كلجعأ اموإ»
 نأب ىرماسلا مهلضأ . 462 يِرِماَّسلا مِهّلْضَأَو كدعب نم كموق اًنعف دق اًنإَف لاق 69

 توص تبه اذإف حيرلا بهم ىف مهل هعضوو «بهذ نم لجع لاثمت مهل عنص
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 ةدابعب مهرثأتلو 460 ... راوخ ُهَّل ادسج ًالجع مهل جرخأَف» راوخلا هبشي توصب

 46 ... ئسوُم هَ مكه اذه... :اولاق اهنوسراه نويرصملا ناك ىتلا لجعل
 ش» لإ عجري الأ نوري الفأل ةايح هيف الو «ىحب سيلف راوخ توص هل ناك اذإ نكلو

 «مالسلا هيلع ىسوم ةبيغ ىف كلذ اولعف . 49 اًعفَت الو ارض مهل كلمي الو ًالوَق

 ينوعبتاَف نمَحرلا مكبر نو هب متنتف امن موق اي .. ١ :لوقيو مهدشري نوراه لذخأو

 نيفكاع هيلع حربت نأ .. .#9 :اولاقو هتدابع ىلع اورصأ مهنكلو . 400 يِرْمَأ اوعيطأو

 امهيلع نوراه هيخأ ىلإ موللا هَّجوف ىسوم ءاج .9(4 ئسوم انيلإ عجري ْىّتَح
 «ليئارسإ ىنب نيب ةقرف نوكت نأ ىشحخ هنأب نوراه هللا ىبن رذتعا نكلو «مالسلا

 يب نيب تْقَرَف لوقت نأ تيشح ينإ يسأرب الو يتّيحلب ذخأت ال ٌموَنب اي... :لاقو

 ىف مكراشي مل مالسلا هيلع نوراهف لاح ىأ ىلعو 462 يلوَق قرت ملو ليئارسإ
 ةلدألا مظعأ نم اذه ناكو «ةقداصلا ريغ ةفرحملا ةاروتلا تلاق امك «لجعلا ةدابع

 مهلضأ ىذلا ىرماسلا ىلإ هجتا ارصقم هبسحو هاخأ بتاع نأ دعب ءاهفيرحت ىلع
 نم 469 ... هب اورصِبي مل مب ترصْب َلاَق 62) يرماس اي كبطَح اَمَف لاَق» :لاقف

 هتوعدو هميلاعت نم ىأ .4لوُسّرلا رْثَأ م َةَضْبَق تْضْبْفَفط «ليثامتلا ةعانص «ةعانصلا

 لا يف كا ضاق لاف 69 يسفن يل تلوس,كلذكو هنت... ديحوتلا ىل
 افكاع هيلع تلظ يذلا كهلإ ىلإ رظناو هفلخت نأ ادعوم كل ْنِإو ساسم ال لوقت نأ
 ال منصلا كلذ نأ ىلع ايلمع اليلد اذه ناك 469 اًمسن ميلا يف هّتفستل من هنقرحنُ

 وه الإ هَل ال يذلا هللا مُكَهْلِإ امَنإ9 هدحو هللا ةيهولأ ررق كلذلو ءائيش هرمأ نم كلمب

 كلذكإ» :كلذ ىف ىلاعت لاقو هيالسلا هيلع يسوم ةصق نم فارطأ هله

 . 4669 ارك اًندل نم كاَنآ دقو قبس دق ام ءابنأ نم كيلع صقن

 موي ىلإ هناحبس راشأو , ىلاعت هللا ركذ نع ضرعأ نم ةبقاع هناحبس نيبو

 لاح هئاحبس انيبم ضف اقرز دموي نيمرجملا رشحتو روصلا يف ختي موي» ةمايقلا

 افسن يب اهفسدي لق لابجلا نع كنوُلأسيوإ اهيف امو ءضرألا لاحو ةمايقلا موي سانلا
 هَل جوع ال يعاّدلا َنوُعبَتي ذْمْوَي 070 اَنمَأ الو جوع اًهيف ئرت ال 9-0 اًفصفص اعاَق اَهرَديَف 2
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 22 كلل لااا للملللا

 ا بحت

 هَل نذأ نم لإ ةَعافّشلا عفتت أل دعوي 00 اسمه الإ ْعَمْسَت الق نمحّرلل تاوصألا تعّشَحَو

 . 4699 اًمَّلع هب َنوُطيحُي الو مهَفلَح امو مهيديأ نيب ام مّلعي 9-6 ًالوَق هَل يضرو نمحّرلا

 نم باخ دقو «ةعضاخ ةيناع نوكت اهلك هوجولا نأ هناحبس نيب اذه دعب

 ام ديعولا نم هيف فرصو ءايبرع لزن هنأو نآرقلا ةلزنم هناحبس نيب ءاملظ لمح

 ئضَقي نأ ٍلبَق نم نآرقلاب لجعت الو ...# قحلا كلملا هللا ىلاعتف ؛بولقلا هل علهت

 . 4659 اَمَلع ينذز بر لقو هيحو كيل

 لوقيف «نايسنلاو أطخلل هتضرع نايبو مدآ نبال اريكذت هناحبس لوتيو

 هناحبس ركذف ,4652) امزع هَل دجن ملو يبن لبق نم مدآ ىلإ اندهع دقلو» هن

 اًمكَتجِرْخي الق كجوزلو كل أودع اذه نإ .. .# :هل لاقو ناطيشلا نم هرذح هنأب انابأ

 ىلع كلدأ له مدآ اي لاَق ...» :ناطيشلا هيلإ سوسو نكلو 4059 ىقشنف نجلا نم
 امهيلع ناَفصْخَي اقفطَو امهناءوس امل تدق اهنم الحف 059 ىَليي أل كلمو دخلا ةرجش

 ضرألا ىلإ سيلبإو هجوزو مدآ طبهو 4050 ئَوَعَف هب مدآ ئىصعو ةّنِجْلا قرو نم
 وادع ضعبل مكضعب اعيمج اهنم ابها لاق :ةيربلا بر مهل لاقو ءودع ضعبل مهضعب

 يركذ نع ضرعأ نمو 039 ( ئقشي الو لضي الف ياده عنا نمَف ىده يتم مكئيتأي امِإَ

 تنك دقو ئمعأ يترشح مل بر لاَق 050 ئمعأ ةمايقلا موي هرشحتو اكدض ةشيعم هل انإَ

 باذعلا نإو ,« 059 ئستت ويلا كلذكو اَهَميسَنَف انتايآ كنتَأ كلذك لاَق 052 اريصب

 «لوقعلا لهأل باذع اذهو «قحلا نع ىمعلاو لالضلاب ايندلا باذع :ناباذع

 .ىقبأو قشأ وهو ةرخآلا ىف باذعو

 لزني نأ نكمي ناكو اوكلهأ نيذلا نيضاملا ىف ربعلا كلذ دعب هناحبس هللا ركذي

 تقبس نكلو ءاولضو «نينمؤملا اونتفو ءدمحمب اورفك نيذلا نيكرشملاب كلذ لثم

 :كلذ ىف ىلاعت لاقو «ىلاعت هللا نودبعي نم مهتيرذ نم نوكيل مهئاقبب ةملكلا

 ىبنلا ىلإ هناحبس هجتاو ,79(4 ىّمَسُم َلجأو امازل ناَكَل كبَر نم تقبس ٌةَملَك الولو»

 لبقو سنتا عولط لبق ف ىلاعت هللا حبسي نأو «نولوقي ام ىلع ربصلاب هرمأي ٌك

 . . 4 629 ئَضْرَت كلَ ٍراَهُّتلا فارطأَو حّبسف ليلا ءانآ نمو اهبورغ
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 عتم نم هب نوعتمتم مه ام ىلإ علطتيو «هينيع دمي نأ نع ٌهِْكَي ىبنلا ىهن دقلو
 ىهف عتم نم هيف مهام ىلإ علطتت الف «هتمأل رمأ كلذو ءايندلا ةايحلا ةرهز ىه

 اقر كلأست ال اهْيَلَع ربطصاو ةالّصلاب َكَلْهَأ رمأو 00 قبو ريح كبر قؤرَو ...#» ءةنتف

 . 4029 ئرقتلل ةبقاعْلاو كقزرن نحن

 :اولاقو «ةيسح تايآ اوبلط نالطبلا ةرهاظ تاللعتب مهرفك ىف اوللعت دقل

 . 4079 ئلوألا فحّصلا يف ام ُةَنيِب مهتأت مّلوُأ هّبَر نم ةيآب انيتأي الول ...»

 مهانكلهأ ا أ ولو» اودناعو اورفك مهنكلو ءاريذنو ارشبم لوسرلا مهءاج دقل

 79 رخو لت نأ لبق نم كاايآ عت لوس انيلإ تسر الو ان اوُاَقَ لبق نم باع

 ساه يه مسا م

 . 4022 ئدتها نمو يوُسلا طارصلا باحصأ نم نوملعتسُف اوصبرتق صيرتم لك لق



 02 مط ةروسريسفت ا

 ةروسلا ىناعم

 رك الإ و قفا َكيَعاَدَرَآَم 2
 0 ل يللا يل لل اء 2 مولع نش

 02 لأ توتو صلاح سال رت 2 شخ نمل

 رث ىوتساشرملال عنمحرلا

 وقل رهججِنإَو يل تدق برسيأَجَو ضل
 ل ل ب >< هود حس عي

 ةمْسُألاهَوْهالِإ هلك () قفل
 م ئنقت
 نم اهريغك اهنأ ىأ «ىلاعت هللا رارسأ نم اهنإ :قيدصلا ركب وبأ لاق «هط#

 ىف هيلإ ريشت اميف انملكت دقو «#رلا ءصمّلا «ملآ# لثم روسلا اهب أدتبت ىتلا فورحلا
 .قبس امث روس ةدع

 :ليقو «ىلاعت هلل مسا هط نإ :ليق «كلذ ىف ليق ام درسن كلذ عم نكلو

 هنأكف ٌوْلْكَو ىبنلل اباطخ ناك اهدعب ام نأ كلذ غوسي امبرو هِّكِلِكك ىبنلل مسا اهنإ
 هيلع سيلف «ةلاسرلا هذه ىف هيلع ام ىلإ هبنملا نايبلاو لوقلا ىقلأ مث «كلذب ىدون

 . هيجوتلا نم هجو لوقلا اذهلف ةركذتلا هيلع امنإو ءاونمؤي نأ

 تبلق اهنإ :لاقي نأ حصيو .ءاه ةزمهلا تبلق «أط» هلصأ رمأ لعف اهنإ :ليقو

 ةغل ىف هط نأل ؛«لجر اي» هانعم نإ :ليقو ءاهنع الدب تكسلا ءاه تءاج مث افلأ

 .ةشبحلا ةغل ىف ىنعملا اذهب ىه :ليقو .لجر اي اهانعم ')كع

 نوكي نأ ٌزئاج ةغللا يف اهقاقتشاو ءاهلوزن نيح" ْكَع'ب تيمس :يجاجزلا مساقلا وبأ لاق «نميلاب ةليبق )١(

 هبسن نم لوق وهو «ناطحق ىلإ اهبسن يهستني ليقف « كع بسن يف فلتخخا دقو ءرحلا ةدش وهو كعلا نم
 - نادلبلا مجعم .ناندع نب دعم وخأ دَدُأ نب ناندع نب كع وه :نورخآ لاقو ءنميلا يف

 . (ارصتخم) . كع
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 ءامسأ اهنإ :لاقي ءروسلا اهب أدبت ىتلا فورحلا نم اهتاوحأك اهارأ ىنإو

 امسا نوكي نأ ىلإ ليمن انإف «هكردن ىنعمب نوكت نأل لامتحا ةمث ناك اذإو .روسلل

 .ةلَو لوسرلل

 ىفو «(نآرقلا كيلع انلزن ام) ةءارق كانهو 40 ئقشتتل نآرقلا يلع انلزنأ امإ»
 ىف كلذ انيب «ةدحاو ةعفد لزني ملو ءامجنم نآرقلا ليزنت ىلإ ةراشإ ةءارقلا هذه

 هانلزنأ ام ىأ «ليلعتلا مال «ماللا» 4ىقشتلا» :ىلاعت هلوقو .«لوقلا نم هعضاوم

 كّلعْلط :ىلاعت لاق امك ءاونمؤي مل اذإ تارسح مهيلع كسفن بهذتو بعتتل كيلع

 َكَسْفَن ٌعخاَب َكّلملَفظ : ىلاعت لاقو ء[ءارعشلا] 40 نينمؤُم اونوكي الأ كَّسْفَن عخاَب
 الو :ىلاعت لاقو «[فهكلا] 40 ... ثيدَحْلا اذهب اوضؤي مل نإ مهراّثآ ىّلع
 مه لمحي ناك ِدكك ىبنلاف «[نارمع لآ] <«( ... ِرْفُكْلا يف توعراسي نيذّلا كنزحي

 ةوقل كلذو ؛هتوعد ىف ريصقت نع نوكي دق كلذ نأ بسحيو ؛مهرفك
 نم يدهت ال كّنِإ» : : هبر هل لاق مهناميإ ىلع هصرحلو «هحور ةيفافشو هّسح

 كيلع سيل# :ىلاعت لاقو ء.[صصقلا] 452 .. مَ نم يدي هللا نكلو تيحأ

 .هدحو هلل لامكلاو ,«ىقشتل» ىنعمل بيرقت اذه «[ةرقبلا] 450 مهاده

 ىنعملاو ,««نكل» ىنعمب عطقنم ءانثتسالا < ب شي نمل ةركذ الإ) :لاقو

 نكلو «ىلاعت هللا ىقتيو ىشخي نم ركذت نأ كيلع امنإو «مهيدهت نأ كيلع سيل

 وهف .«ئصعي نملو ىشخي نمل نوكت ةركذتلا نأ عم ةركذتلاب ىشخي نم صخ اذا
 «نوصعي نيذلا ال ,نوشخي نيذلا ناميإ وجري نأ بجي هنأ نايبل كلذو «ريذنو ريشب

 لوعفم «ةركذتالو .اناميإ مهنم رظتني نأ ىغبني ال هنأ نايبل ةاصعلا راذنإ فذح ناكف
 نأ ءالؤه كبسحو ىشخي نم ةركذت لجأل هانلزنأ نكلو ىنعملا نوكيو «هلجأل
 .نينمؤم اونوكي

 .نينمؤملا نم كعبتا نم كبسحو «نزحت ال :نيتيآلل ىئاهنلا ىدؤملا ناكو

 ضرألا َقّلَح َنّمَم اليزنتإ :لاق ىفاضإلا نآرقلا فرش ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 ىفاضإلا فرشلا نايب اذه 2(4) ئوتسا ِشْرَعْلا ىلع نمحرلا 2©) ىلعلا تاومّسلاو
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 م اللا طططخ خطاط للطلاق اللا لطاالا اللا طط طماط لااا لالل مااا الاط لاا انالللاااالل اا نكالانذال انااا الاانا لاخلا اةلللاالل١
 ا <

 لمتشا امو «زاجعإلا بابسأ نم هيلع لمتشا امب ىتاذلا هفرش قوف كلذو «ءنآرقلل

 لوعفم «ًاليزتت» : ىلاعت هلوقو «مهتازجعمو نييبنلا لجسم هنألو «مولع نم هيلع

 :نايئايب نارمأ انه ظح اليو ءاليزنت لزنو «هريدقت فوذحم لعفل قلطم

 نآرقلا ءيجم ررقملا ليزنتلا وهو ؛«لّزن» هلعفو «ليزنت» ركذ هنأ :امهلوأ
 ىف اظوفحم الترم هظفح نكمي ىتح ؛ةروس دعب ةروس وأ «ةيآ دعب ةيآ امجنم

 ام» :ىلاعتو هناحبس لاق امئيب «لايجألا ىدم ىلع ىسني الو فرحي الف «رودصلا

 ىف ةربعلا تناك هنأل ؛ليزنتلا ال لازنإلا لعفب ركذف 40 ئَقشَتل نآرقلا كيل الن

 لوزنلا نم هعضوم ىف لازنإلاب ريبعتلا ناكف «ىقشيل ال «رشبيو هب رذنيل هلك هلزنأ هنأ

 .ائيشف ائيش ليزنتلا وهو «عقاولا ىكحي هنإف انه امأ «هليضفت ىف ال هتلمج ىف

 بئاغلا ريمض ىلإ ملكتملا ريمض نم اتافتلا مالكلا ىف نأ :ىنانلا رمألا

 هلم نوكي ىاذلا وهي للص ىبلاب قفرلا ليبق نم هنألو ؛لوقلا فيرصتل كلذو

 ام كتفلكو نآرقلا تلزنأ ام «ىلعألا لثملا همالكلو «لوقي هناحبس هنأكف «فيلكتلا

 وهف ةيآلا هذه ىف امأو «نيرفاكلا موقلا ىلع سأت الو «كيلع نوهف «ىقشتل هيف
 بئاغلا ثيدح اهبسانيف «هلاعفأو هناحبس هتافص نيبي

 ىبنلا ثعب نمل ابسانم ءاج هنأو «هتردقو نآرقلا ةزيم ملع نيب هناحبس هللا نإو

 دقو «هدابع قوف رهاقلا وهو «مهيلع بلاغ هللاف ةوق نم مهل نكت امهمف مهيلإ لك
 هنأل 4( . ضرألا قلَخ نّمَم .. .# :لئاق نم زع لاقف ضرألاب هناحبس أدتبا

 مظعأ اهنآل ؛ضرألا ىلع تاومسلا قلخلا ىف مدقي نآرقلا ىأ رثكأ ىف هناحبس

 ناطلسلا ةاغطلا نم مهريغو نوكرشملا ىعدي ىتلا اهنأل ضرألا مدق انه نكلو ءاقلخ
 هناحبس ركذ مث «اهيلع هناطلسو «كلمأ اهل وهف اهقلاخ هنأ ىلاعت هللا نيبف ءاهيف

 ناكم ىأ مهل سيو ءاهقلاخ هناحبس وهو «ةماخفلا ىف ةيلاع ةروصب تاومسلا

 .اهيف ناطلسلل

 ىذلا ناكملا وه :شرعلا «2(4) ئوتسا ُشرَعْلا ىَلَع نمحَرلا# :ىلاعت لاق مث
 فرعي ال اشرع هلل نإ :اولاق مهنأ فلسلا ءاملعل بسن دقلو «هللا ناطلس هيف ىلجتي

 ةهباشم الو «مسجم ريغ هنكلو هئاوتساب ملعأ وهو «هيلع ىوتسي ىلاعت هللاو «هفيك
 ال ىذلا قلاخلا نإو هناطلس لامك ىلع ليلد كلذ نإ :لاقي دقو «ثداوحلل هيف
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 ل ولالا للا الكلب

 يي 1 كالا

 ابرو «ةنيدملا ىلع هدي ريمألا عضو :لاقي امك .هناطلس نع قلخ ام ءىش جرخي

 هذي :ميركلا نعو «ةلولغم هدي :ليخبلا نع لاقي امكو «نيديلا عوطقم نوكي

 ءملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو «؛ةعوطقم نوكت لب دي هل نوكي ال امبرو .ةطوسبم

 مامإلا نع ىور اذلو «ىلج قح ىلإ هيف لوصولا نكمي ام اذه ىف ضوخلا سيلو
 .«ةعدب هيف ضونملا) :لاق هنأ كلام

 :لئاق نم زع لاقف .هكلم لامكب هناطلس لامك ىلاعتو هناحبس نيب كلذ دعب

 ةقباسلا ةيآلا ىف 452 ىَرّقلا َتْحَن اَمَو اَمُهَنْيَب امو ضرَألا يف امو تاوُمّسلا يف ام هَل

 ةيلعلا تاذلا نع ربعو «شرعلا ىلع ىوتسا ىذلا وه نمحرلا نأ هناحبس نيب
 هشرع ربدم ىلاعتو هناحبس هنأ ىلإ ىحوي وهو «تاذلاب مسا وه ىذلا نسمحرلاب

 باذع ىتح «ةمحرلا وه نوكي ام لكف هلك دوجولا معت ىتلا ةمحرلا ىضتقمب

 ال «ميلعلا قالخلا ةعيرش ىف هنإف هلك دوجولا نازيم ميقتسيل ةمحر نوكي ةاصعلا

 .رورحلا الو لظلا ىوتسي الو ءرشلاو ريخلا ىوتسي

 هلو هرمأب تارخسم اهلكو ءاهموجنو اهجاربأب تاومسلا هل نأ هناحبس ركذ دقو
 كامسأ نم اهيف امو راحبو تاخماش لابجو «داهوو هل داجن نم اهيف امب ضرألا
 :ىلاعت لاق مث «ناسنإلل رَّخَس دق ءاضف نم امهنيب امو «هبابع رخمت تايراج نفسو

 هللا معن نم هلك اذهو «رهاوجو تازلف ريغو تازلفو نداعم نم «ىرَّثلا تحت امو»

 .ريدقلا ميلعلا وهو «ةنيز اهبارتو اهراحب نم نوجرختسي هدابع ىلع

 - ءىش هنع جرخي ال ىذلا ميظعلا هكلم تنيب دق ةميركلا ةيآلا هذه تناك اذإو

 ىف وأ ءامسلا ىف ةيفاخ هيلع ىفخت ال ىذلا ميظعلا هملع هناحبس نيب

 هّنِإَف لوقلاب رهجت نإو» :هيبن ابطءاخم ىلاعت لاقف ناسنإلا اصوصخو «ضرألا

 وهف نيعمجأ سانلا معي هنومضم نكلو ,لَك ىبنلل باطخلا 4 ىَقْحَأو سلا مَعَ
 ىفخأ وه امو «تفخ ىف هب قطنيو هرسي ام وهو رسلا ملعيو ءرهجلا ملعي هناحبس
 لأسي دقو «كلذ لك ىلاعت هللا ملعي «سفنألا هب ثدحتت ام وهو ءرسلا نم

 هملع مومعل نايب هنأبإ ءكلذ نع بيجنو ؟عضوملا اذه ىف اذه ةيسانم ام :لئاس

 409 ريِبَخْلا فيطُألا وهو َقَلَخ نَم معي الأإ# مدقت ام جئاتن ضعب وهو «هتقدو
 ام ملعي هنأ هناحبس هل نيبي «نيمألا ىداهلا ىبنلا عم ثيدحلا بساني وهو ؛[كلملا]
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 اذهو «نالعإ ريغ نم ارس هب قطني ام ملعيو «هانمتي ام ملعيو هتوعد نم هب رهجي

 ىتح هموق مالسإ نم هانمتي ام ملعيو «ةوعدلا ىف هداهجو هتوعد ملعي هنأب هرعشي
 . تاينمتلا هذهب ىقشي داكي

 ءامسألا هَل وه ذل هل ال هللا» :هناحبس لاقف لالجلاو لامكلا تافص نيب مث
 هنأل ؛ةلالجلا ظفلب لوقلا رّدصو ءفوذحم أدتبمل ربخ عفرلاب «هّللا» «() ىنسحلا

 لإ هلِإ الط :لاقو «ىلاعت هلل اعوضمخو اعوشح اهؤلميف سوفنلا ىف ةباهملا ىبري
 فيطللا وهو ءريبخلا ميلعلا وهو ءىش لك كلامو ءىش لك قلاخ هنأل يوه

 ىف ام نسحأ اهلك ىتلا «ىتسحلا ءامسألا هل» :ارض الو اعفن هريغ كلمي الو «هدابعب

 :ىلاعت هللا لاقف (مهريغ هلإ ٍنمحرلا نأ نوبسحي نوكرشملا ناك دقلو عامسألا

 ء[ءارسإلا] 409 ... ئئسحلا ءامسألا ِهَلَق اوعدت ام يأ نمحرلا اوعدا وأ هّللا اوعدا لق

 وهو «هناحبس هل ءامسأ ىه ةيلعلا تاذلل تافص نم ميركلا نآرقلا ىف ركذ ام لكو

 .ةريثك هؤامسأو «دحاو ىلاعتو هناحبس

 ىسوم ةصق نم

 ا

 اراتاَءرْذِ | ايل ىم وسوم م ُثيِدَح َكدَتَأْلَكَو

 يشهي ينال ارث تضاف َحدِلَلاَقَ
 8 سمعو »ع

 00قَسوُميَى ونامل يي ىَدُهِرأَت | دِجاَو
 أعد

 ب
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 (7) ىَوط دما اولا كن كيل ملحم َكْ كيران
 انمي © يقسم كنك
 هناء َدَعاَصلاَذِإ © تركنا ةوكّصلا مؤدي
 َكئَدْصياَلَف (ي) نامي َتْلمىَرجُيِل فدك هس مس حرللا لن 51

 يول َوَرَتَف هيو معبأ اهينِمْؤياَلْنم اهنَع

- 



 هط قة رون ريسفت 0

 اولا وللا الفلل

 يي رار جل

 ىف هلّصفي مل ام اهيف لّصف دقو «ةروسلا هذه ىف تءاج امك ىسوم ةصق هذه
 «نآرقلا ىف راركت ريغ نم ىرخألا روسلا ىف هلصف ام اهيف لمجأو «ىرخألا روسلا
 نع فلتخي عضوم لك ىف ركذي امم دصقملاف «عبتتلاو ءارقتسالا كلذ ىلع لدي امك
 عبتي ليصفتلاو ءرخآلا نع عضوم ىف فلتخت ةربعلاو ءرخآلا عضوملا ىف دوصقملا

 .كلذل اعبات ءيجي اميف نوكي لامجإلاو «ةربعلا

 ريطخلا ربخلا ىلإ هيبنتلل ماهفتسالا «ئسوم ثيدح كاَنَأ لهو :ىلاعت هلوق
 هب ثدحتي ام (ثيدحلا)و «هبر هملك فيكو «مالسلا هيلع ىسوم نع هصقي ىذلا

 «ةسبالم ىندأل ةفاضإلاف «ىسوم نع هب ثدحتي ام 4ىسوم ثيدح# ب دارملاو

 مل اذإو كلك هملع نع ماهفتسالا ناكو ءريطخ رمأ ىلإ هيبنتلل انلق امك ماهفتسالاو
 .هملعيس هناحبس هنإف هب ملع ىلع نكي

 ةليل ىف اهئوض ىلإ ريشي اهآر اران هيف بلطي ناك ىذلا تقولا ىف ثيدحلاو

 اوتبثا ىأ ,«اوثكما هلهأل لاقل :كلاح مالظ ىف ناكو ءمالظلاو ةدوربلا ةديدش ةراق

 مالظلا كلذ ةشحو ىف اهب تسنأتساو اهتيأر ىأ ,« ارا تسْنآ ي ينإ» ٠ «مكنكامأ ىف

 ةوذج ىأ «سبقب» اهل ىيعسو مكثكم ىف «مكيتآ يلعأ» ميهبلا ليللا كلذو كلاحلا

 مكل فشكيو «مكل ء ءيضي العشم اهب نولعشتو مكرق نم اهب نولطصت ةلعش وأ

 دجأ وأ ىنعملاو ««دنع» ىنعمب انه «ىَلع» «ىده ِراَلا ىَلع دجأ أل ةكلاحلا ةملظلا
 نإ :لاق نم كانهو «ءرانلا هذه ىده ىلع ريسنو «قيرطلا ملاعم ملعأ ىده رائلا دنع

 «ةيادهلا بلطب هرمأ نم لغاش ىف نوكي قحلا بلاط نأل «ةيادهلا وه ىدهلا

 ةروس ىف ةصقلا تركذ دقلو .نوعرف ملظ ىلع راث ىذلا ميلكلا لثم اصوصخو

 لجألا ىسوم ىف ملف ٍيصصقلا ةدوس ىف ءاج دقف .كلذ ىف ليصفتب صصقلا
 سو < 27

 سو ساه ص

 ميلك ىسوم لمحت قاشم هذهو و ء[نمصقلا] 49 نوُلطصَ ْمُكَلََلا نَم ةوذج وأ

 ةايح ىلع دجلا ةايح رثآ هنكلو «نوعرف تيب ىف اهفرم امعنم ىبرت دقو « ىلاعت هللا

 .نييبنلا نم ناكف نيفرتملا نم نوكي نأ دري ملف فرتلاو وهللا
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 2 ملام
 يي رار

 ربخلا الو «ىسحلا قيرطلا ىلإ ةيادهلا دجي ملف رانلا ىلإ مالسلا هيلع بهذ

 «قحلاو ةياسهلا ىلإ قيرطلا دجو لب «ضرألا هذه ىف هشيعب قلعتي ىذلا

 سدقملا داولاب نإ كت ْعَلْخاَف كّبرانأ يَنِإ 09 ئَسوُم اي يدوُ اهاَنَأ ملقا :هبر دجو
 («اي) ب ءادنلا ناكو ,«ىسوم اي» ناك ءادنلاو «ىدون رانلا ىتأ املف ىأ .«05 ىرَط

 وه هدابع نم دبعو «هلالج لج ءادنلا بحاص نيب دعبلا «ديعبلل ءادن نوكت ىتلا

 هفرشو «ةيربلا بر نم ميركلا ءادنلا اذهب ىلاعت هللا هفرش دقو «مالسلا هيلع ىسوم

 نم بيبح ىلإ ميحرلا نمحرلا هللا ءادن وه ذإ ؛ةبحللا نم هيفو همسا ركذ نأب

 ,"”رسكلاب ئرقو 4يّنِإ9 ىف ةزمهلا حتفب ئرق «كبر انأ ينإ# نيصلخملا هئايفصأ

 ءادنلا نوكي رسكلا ةءارق ىلعو «كبر انأ ءادنلا ىأ ءادنلل (ريسفت حتفلاب نوكيو

 .لوقلا دعب رسكت «نإ)و «لوقلا ىنعم انمضتم

 «ةدكؤملا (نِإ) :امهلوأ نيديكأتب ملكتملا ءاي وهو .«ملكتملا ريمض دكأ دقو

 ىف دّكؤملا ةبارغل ديكأتلا ناكو «ملكتملا ءايل دّكؤملا 4اَنَأ# رهاظلا ريمضلا امهيناثو

 برغأ نم هنأ وهف اهتاذ ىف ةبارغلا امأ «مالسلا هيلع ىسوم ىلع هتبارغلو «هتاذ
 رمأ كلذف هملكي نأ امأ ء«هيلإ ىحوي دقف «هدابع نم ادحأ هللا ملكي نأ بئارغلا

 جرخ هنأ وهف ىسومل ةبسنلاب ةبارغلا امأو «ءايبنألا دنع ىتح دهع هب نكي مل بيرغ

 مهل لوقي ىتح هتدابع سانلا ىلع هضرفو ءهرهقو نوعرف ملاظم نم ابراهه رصم نم

 ريخ نم يَلِإ تلزنأ امل يْنِإ بر .. .] :لوقي اجاتحم جرخ دقو «ىريغ هلإ نم مكل ام

 هبر هبطاخي نأب أجافي هنكلو «منغلا ىعريو عرزي روجأم مث «[صصقلا] 409 ريق

 ةشحو هنع بهذتو هبرب سنأيل هعضوم ىف ديكأتلا ناك اذلو «ءباجح ءارو نم

 كتياعر ىلع ماقو .كماقأو «كّبرو ؛كقلخ ىذلا هانعم «كبر»و «بارتغالا

 ءردقم طرش نع حصفت ىهو «حاصفإلا ءاف «ءافلا» «كيلعت علْخاَفظ .كب ةيانعلاو

 ةرضحلا ىف هنأ ىلع بترتي هنإف ءاهلبق ام ىلع بترتم اهدعب ام نأ ديفت ىه وأ

 :راصتخالا ةياغ . ةزمهلا رسكب نوقابلا أرقو ءديزي نع يندملا رفعج وبأو «رمع وبأو ريثك نبا :ةزمهلا حتفب )١(

 لة
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 أ بى

 ىف وه ذإ ؛عوضخلاو عوشخلل علخلا كلذو «هيلعن علخب رمألا نوكي نأ ؛ةيسدقلا

 كولم ةرضح ىف اوناك اذإ سانلا نإو ءرهاط سدقم داوب وهو ؛ةينابرلا ةرضحلا
 ماركإلاو لالجلا ىذ ةرضح ىف ىسوم ناك اذإ فيكف .مهلاعن اوعلخ ضرألا
 «ىلاعت هلل غرفتت نآب سفنلل راعشإ ىسحلا لعفلا اذه ىف نإو «ماعنإلاو لضفلاو
 كّنِإ» :ىلاعت لاقو ءهاوس ءىش اهلغشي الف ءاهلغاش وه هدحو هللا نوكي نأو

 مسا وهو :4ىّرُط# وهو «ةيونعملاو ةيسحلا ساجرألا نم رهطملا 4سّدَقملا داولاب
 ىسوم ملكو هيف قحلا ىلجت دق هنأ افرش هبسحو «ةسدقملا ضرألا هذه ىف داول

 ريمضلا ررك «كئرتخا انأو# :مالسلا هيلع ىسوم هيبن ابطاخم ىلاعت لوقي
 هنأ هانعم «كترتخاإ#و بارغتسالا ةلازإو «هسانيإلو «ىلاعتو هناحبس هباطخل اديكأت
 يتالاسرب ساّنلا ىَلَع كتيفطصا يَنإ .. .# ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت لاق امك «هتلاسرل هراتخا
 . [فارعألا] 4059 نيركاشلا م نُكو كتينآ ام ذخَف يمالكبو

 «بيقعتلاو بيترتللو فطعلل ءافلا «ىحوي امل عمتساف» :ىلاعت هلوقو
 «هتاذ رايتخالا عوضوم وه وأ «هل رايتخالا ىلع بترتم هب رمألا ىحوي امل عامتسالاف

 ةحيحص ةديقع اهساسأو ماكحأو عئارش نم اهيف امو ةاروتلا وه هيلإ ىحوي امو
 ةالّصلا مقأو يندبعاف اَنأ الإ هَلِإ ال هللا انَأ ينط :ىلاعت هلوق هنمضت ام ىه ةميقتسم
 هل عامتسالا بجي ام هب هللا ىحوي ام ىنعمل نايب ةيماسلا هلمجلا هذهل 409 يركذل
 بل وه ءماقملا اذه ىف هركذ امو «نوعرف هب بطاخي نأو (هغيلبتو هب ذخألاو

 عوشنخملاو «ىلاعت هللا ركذل ةالصلا ةماقإو هدحو هللا ةدابع وه نيدتلا بلف «نيدتلا
 بولقلا ئىلتمتل تعرش ىهو «ىلاعت هلل ركذ اهلك ةالصلاف .دوجسلاو عوكرلاو
 462 بولقلا نئمطت هّللا ركذب الأ ...# :ىلاعت هللا ركذل ةنئمطم نوكتلو «هللاب
 ىتلا بولقلاو «ءىوهلا ناردأ نم بولقلا ىقني ىذلا وه ىلاعت هللا ركذو [دعرلا]
 ركذ نم ةغرافلا بولقلا الإ ناطيشلا نكسي الو «ناطيشلا اهلخدي ال ىلاعت هللا ركذت
 ىأ :ىركذل» ,«يركذل ةالّصلا مقأوإل ىنعم ىف ىرشخمزلا لاق دقلو «ىلاعت هللا
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 ىلع ةالصلا لامتشال اهيف ىركذتل وأ ءىل ىلصيلو دبعأ نأ ىركذ نإف ىنركذتل

 بلطو «ىركذ صالخإل وأ ىريغ ركذب هبوشت ال ةصاخ ىركذل وأ . .. راكذألا

 لعف «سان ريغ اركاذ ىل نوكتل وأ ءرخآ اضرغ اهب دصقت الو ءاهب ىئارت ال ىهجو
0 

 ناعم هذه .«[رونلا] 469 ... هللا ركذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت أل .. ١ :ىلاعت لاق

 ىنعم ىف ةلخاد اهلك نوكت نأ حص اهقفاوتلو 4يرْكذلا ةملكل ةبراضتم ريغ ةقفاوتم
 .#يركذل# ةيماسلا ةملكلا هذه

 لصتي امو «ثعبلاو ةمايقلاب ناميإلا مالسلا هيلع ىسومل هناحبس ركذ كلذ دعب

 وه هبقعي امو ثعبلاب ناميإلاف «ةقدنزلاو نامبإلا نيب ةقرفتلا لصيف اذه نإو «ةرخآلاب
 ناكرأ نم لعج اذلو «هللا ىلإ ريسلا نوكي هبو «ناعذإلا وهو ةنمؤملا ةيصخشلا ماوق

 .ىلاعت هللا ركذب سفنلا ءالتمال ةالصلاو ديحوتلا عم ناميإلا

 نيبي ال هنأل اهافخأ ىلاعتو هناحبس هنأ ىأ ,4اًهيفخأ داَكَأ ةيتآ ةعاّسلا ّنِإ»

 اهعوقو ديكأت عم «سانلا نم دحأل الو «ىبنل اهملع طعي ملو ءنوكت ىتم سانلل

 ءاهفخي مل وهف ءاهعوقو دكأو اهنامز ىفخأ ءاهافخأ هنأكف ءاهنامزل نيبعت ريغ نم
 . اهئيجم دكأ هنكلو «نوكت ىتم ملعأل الماك اًملع اهب سانلا ملعأ ناك ولو

 نأ ىأ .هةينآ» ب ةقلعتم ؛ماللا» «ىعسَت ام سفن لَك ئرجتل» :ىلاعت هلوقو
 ائيس المع لمع نمو ءاحلاص ءازج احلاص المع لمع نم ىزجيف ءازجلل اهئيجم

 نإو «ريخف اريخ نإ هلمعب ايزجم لك نوكي اذكهو ؛بكترا امل اقافو ءازج ىزجي
 ءازجو لعف ام ىلع باسح ريغ نم ءاشي ام لعفي ىدس ناسنإلا قلخ امف .رشف ارش
 ىذلاب ءازج ىزبت ىأ ,«ىعست امب# :ىلاعت هلوقو ءهلعفو هاونو هدارأ ىذلا ريخلل
 ةاواسمل كلذو ىعست ام تاذب ىزجت وأ «ىعست ام لباقم ىأ ةلباقملل «ءابلا» «ىعست

 وه وه هنأكف ءازجلا عم ىعسلا

 ال نيذلا نم اتنع ىقليس هنأ ىلإ ىسوم هميلكو هيبنل هناحبس هللا راشأ دقلو

 :ىلاعت لاقف «هعابتأ لكل وهو مهتعواطم نع هناحبس هاهن دقو «ثعبلاب نونمؤي
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 حصفت ذإ «حاصفإلل «ءافلا» 469 ئدرتف هآوه عبتاو اهب نمؤي ل نم اهنع كئدصي الفإ
 بوجو سانلل نيبف ءايفاخ اهنامز ناك نإو «ةيتآ تناك اذإ :هريدقت ردقم طرش نع
 ىه نإ :لوقيو «ثعبلاب نمؤي الف اهب نمؤي ال نم اهنع كندصي الو ءاهب ناميولا
 وه ثعبلاب مهناميإ مدع ىف ببسلاو «نيثوعبمب نحن امو ايحنو تومن ايندلا انتايحالإ
 .ىوهلا عابتا رخآلا مويلاب ناميإلا مدعب نرق اذلو «مهيلع مهئاوهأ ةرطيس

 ىأ «ةيببسلل ءافلاو «مالسلا هيلع ىسومل باطخلا «ىدرتف» :ىلاعت هلوقو

 بابسأ لوبق نع ىهن ««كندصي ال» ىف ىهنلاو «ىدرلا ىف عوقولا ببس اهنع دصلا

 نم مهنيكمت نع ىهن ىأ ءرخآلا مويلاب ناميإلا عنم «نيرفاكلا ةلواحم وهو ءدصلا

 نم دحأ عمطي ال ىتح رخآلا مويلاب ناميإلا حور ثب ىف ابلص نكف «هب ءارغإلا
 نأ لامتحال سيل ىلاعت هللا ىبنل ةبسنلاب كلذ نع ىهنلاو «هنع دصت نأ ىف نيرفاكلا

 .ملعأ هللاو ناميإلا نم ثعبلاب ناميإلا ناكل كلذ نإ لب «عقي

 ََعدلَياَمَو

 المار كَوَتْأ َءاَصَع َهَلاَف ©: ئموُمنَي كني
 َ-ظ

 ا ا

 الَأَلَد اي رْخُأ ُبِراَحماَيفَِلَو ىهَنْع لعاب شْهَأَو
 اَهْدُحَلاَف ين ستي َهادَواَهَصْلَم يل نومك و
 ديممض 2 ادي فضا لولا تي اَهد يس قع

 2 رأيا سن جوع َكِعِلَئَجَلِإ هه أ مص امل 4 مما س نر جوت ا 7
 09 وطن نوع لإ بهذا انر) ىربكل ا انثي َءْنِم

 «همالكب هافطصاو «ايبن الوسر هراثتخا هنأب مالسلا هيلع ىسوم هللا بطاخ

 هيلإ ىحوي ناك هنأو «باجح ءارو نم ىلاعت هللا مالكب بطاخي ناك هنأ رهظي نكلو

 هللا باطخ ناكف .«ىحوي امل عمتساف «هملكي وهو هل لاق اذلو ,هماكحأو هتاميلعتب

 ةاسل
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 3 زر_ب لج

 هللا هبطاخ «لسرلا نم هريغك ىحولاب هل هباطخو «باجح ءارو نم همالكب ىلاعت

 هحانج ىلإ هدي مضو ءاصعلا وهو ؛هقدص ىلع لدي ام هاطعأو ةزجعملاب ىلاعت

 . اهتبسانم ىف ةيآ لك ءيجت تناك ىرخأ تايآ عم ءءوس ريغ نم اهجارخإو

 ىلإ هيبنتلل ماهفتسالا 409 ئسوم اي كنيميب كلت اًموإ» :هميلكو هيبنل ىلاعت لاق
 كلذ دعب هيلإ لوئتس ام ىلإو ءاهوحن وأ ءرجش بشخ اهنأ نم اهيلع ىتلا اهلاح

 «هيلإ ةريشم ةلصلا تماقو فوذحم لوصومل ةلص «كديميبإلو «ىعست ةيح اهنأ نم

 لدع ىسوم نكلو ءاهنوك ىلإ ةراشإلاو هيبنتلا ناكو «كنيميب ىتلا كلت امو :ىأ

 اهتيهام نايب ىف ىفتكاو ءاهمدختسي ام نايب ىلإ اهتدام نعو هيلع ىه ام نايب نع
 ئرقو ««اصع» فلأ دعب اهعوقول تّحتُف ملكتملا ءاي ءايلاو .4ياصع يه» هلوقب
 ءاقتلا نم صلختلا ىف لصألا وهو ءرسكلاب نينكاسلا ءاقتلا نم اصلخت اهرسكب
 . نينكاسلا

 رظني نأ ىلإ مالسلا هيلع ىسوم نهذل هيجوت ماهفتسالا نأ «لوقلا ةصالخو

 ىتلا لاحلا ىف كلذ دعب اهلاح ىأر اذإ زاجعإلا هجو دعب نم كردي ىكل اهتقيقح ىف

 . اهيلإ لوحتت
 رمأو نيرمأ ركذو اهيف اهب عفتني ىتلا ةعفنملا ىلإ مالسلا هيلع ىسوم باجأ دقو

 ًاكوتأ» :هلوقب مالسلا هيلع هنع ربع هركذ ام لوألا رمألا «عفانملا ىتش هيف ثلاث

 وأ «بعتلا انب لحي امدنع اهل ىتبقارمو «منغلل ىتعباتم ىف اهيلع دمتعأ ىأ ,4اهيلع
 اهب شهأو# :هلوقب هركذ ىناثلا رمألاو ءاهل ىتبقارم ىف لاوحألا لك ىف اهيلع دمتعأ

 كلذو ءهرضت نطاوم نع هدعبأل ءافيفخ اطبخ هسأر ىلع طبخأ ىأ .4يمنغ ئلع
 اذهب قفرلا ىلع ةلالد كلذ ىفو «همظنيل اريسي اطبخ هطبخ اذإ قرولا شه نم

 اذلو ءرجز الو برض ريغ نم هيجوت نم نوكي ام لقأب ههيجوتو فيعضلا ناويحلا
 هللا هئعبي نأ لبق ىسوم هللا ىبن اذهف «منغلا ةياعرب قفرلا نودَوَحُي نويبنلا ناك

 لآ نم لجرلا زكو ىذلا ىوقلا وهو «منغلا ةياعر ىلإ نوعرف روصق نم هعزن الوسر

 رمألاو .منغلا ىعر ىف قفرلا دوعتيو رقفلا قوذي نأ دبال ناكف «هيلع ىضقف نوعرف
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 مضب ةبرأم عمج برآملاو «ىَرْخَأ برام اهيف يلو» :هلوق وه هيلإ راشأ ىذلا ثلاثلا
 ال ام عمج نأل ؛«ىرخأ» لاقو « عفانملاو جت تاوحجلا ىهو ءاهحتفو اهرسكو ءارلا

 ء[ابس] 409 ... ُهَعَم يِبَوَأ لابج اي . ..8 :ىلاعت هلوقك ثنؤملا درفملاب نوكي لقعي
 برآملا هذه دع هنأ سابع نبا نع ىور دقو «ثنؤملا درفملاب لابجلا تبطوخ دقف

 رح ىنباصأ اذإو ءاصعلاب هثْلصَو اشرلا رصقف رئب سأر ىلإ تيهتنا اذإ) :لاقف

 ماوه نم ائيش تفخ اذإو «ىنلظي ام اهيلع تيقلأو «ضرألا ىف اهتزرغ سمشلا
 ةنانكلاو سوقلا اهيلع تقلعو «ىقتاع ىلع اهتيقلأ تيشم اذإو ءاهب هتلتق ضرألا
 .«منغلا نع عابسلا اهب لتاقأو «ةالخملاو

 نأ لدبف اهعفانم نايب ىلإ ههاجتاب ةضافإلا ضعب درلا ىف لوسرلا ضافأ دقو

 . ىلعألا ىلعلا مالك وهف هبر مالكب سنأتسيل ؛ةرجش نم دوع :اهتيهام ىف لوقي

 «قرتفاف رحبلا برض اهبف تازجعملل ةرهاظ ةادأ كلذ دعب اصعلا هذه تناكو

 .انيع ةرشع اتنثا هنم تسجبناف رجحلا برضو «ميظعلا دوطلاك قرف لك ناكو

 «لمجأ ام لمجأو «لّصف ام لصف ءاصعلا نم هب عفتتي ام هبرل ىسوم ركذ

 «هريغل تسيل نوكت اهنأل ؛ركذ ام لك قوف اصعلل ةعفنم ىلإ ىلاعت هللا ههبن دقو
 ىأ اصعلا ىلإ دوعي ريمضلا «ىسوم اي اًهقْلأ :لاقف اهيف زاجعإلا ىلإ هبر ههبن دقو
 دوعلا كلذ بلقني فيك رظناف ءبشدلا نم دوعلا ىهو «كديب ىتلا اصعلا تاذ قلأ

 هل ببحتو هيلإ ءاندإ «ىسوم اي ةملكب ءاقلإلا دنع هئادن ىفو ءرخآ قولخم ىلإ
 دوعي 4اهاَقْلأَفط :ىلاعت هلوق ىف ريمضلا 40 ئعسَت َةّيح يه اَذإَف اهاَقْلأَفط «بيرقتو

 «مالسلا هيلع اهركذ ىتلا عفانملا اهنم تناك ىتلاو رجش نم دوع ىه ىتلا اصعلا ىلإ

 الامشو انيمي ىولتي محل نم نوكت ىأ «ىعست ةيح بلقنت ةيبشخلا صاوخلا كلت اهلو
 بشخملا نم نوكت تاجاحو ىرخأ برآم اهيف هلو هيلع أكوتي ابشخخ تناك نأ دعب

 بشخ نم تلوحت اهنأ ىف ةأجافملا تناكو «ءةأجافملل «اذإ»و «ءافلا»و «ةيح نمال

 تناك اذإ الإ نابعث اهل لاقي ال نكلو «نابعثلا ىه ةيحلاو ءكرحتم ىح ىلإ دماج
 ةرابع ىف ءاج دقو «تايحلا نم ةكرحلا عيرسلا عيفرلا وهو «ناج اهل لاقيو «ةريبك
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 40290 نيبم ناَبعُت يه اَذإَف ط :ىلاعت لاقف «ةثالثلا تاريبعتلا ىسوم ةيح نع نآرقلا

 سوم اي بَقَعي ملو اربدم ىو ناج اَهّنأك ْرَمهَت اَهآَر امَلَف ...8 : ىلاعت لاقو [فارعألا]

 «تاماقملا بسح ىلع نوكت تناك اهنأ رهظيو [صصقلا] 469 ... فَخَت الو لبق
 ةأجافملا نأ رهظيو «نوكفأي ام فقلي اريبك انابعث تناك نوعرف ةرحسب ىقتلا امدنعف

 «ىعست ةيح ىلإ دماجلا بشخلا بالقنا نم ىه امنإ مالسلا هيلع ىسوم ترتعا ىتلا

 نم ةأجافملا تناكف «ةورملاو افصلا نيب ىعسلا كلذ نمو «عيرسلا ىشملا وه ىعسلاو

 ىلو ةأجافملا طرف نم هنأ رهظيو ءاديدش اعيرس اريس ريست اهنأو «ةيح بالقنالا

 هبر هادان دقو «لبق نم اهانولت دق ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت لاق امك «بقعي ملو اربدم

 اهذخ لاقل :ىلاعت هل لاق انهو «[صصقلا] 469 .. . فخَت الو لبقأ ئسوم اي .. 28#

 . 409 ئأوألا اهتريس اًهديعنس فختالو

 اهيلإ هدي دمي نأ بالقنالا اذهل «ةأجافملا ببسب برطضم وهو ىسومل ناك ام
 اهذخأب رمألا ىلاعتو هناحبس نرق اذلو «سفنلا رارقو «نانئمطالا دعب الإ اهذخأيل

 «لئاز بالقنالا نم كجعزأ ام نأ هل نيبو «نئمطتو هسفن رقتل فوخلا نع ىهنلاب
 ؤكوتلا ىف اهمدختست تنك ثيح :«صىّلوألا اهتريس اهديعنس# :لئاق نم زع لاق اذلو

 ةئيه مسا ةريسلاو ءاهب عفتنت تنك ىتلا ىرخألا برآملاو كمنغ ىلع شهلاو اهيلع

 اراق اهيف اهمدختست تنك ىتلا ةئيهلا ىلع اهديعنس ىأ «ءافلا رسكب «ةّلعف» نزو ىلع

 اهنأ اهيناثو «فرظ اهنأ اهلوأ «ةريس» هوجو ةثالث ىرشخمزلا ركذ دقو ءانئمطم

 «هدوعي ضيرملا داع مهلوق نم اهسفنب ةيدعتم اهلصأ داع نأل ؛«داعأ» ل ناث لوعفم

 هركذ دقو هحجر ىذلا وهو ثلاثلاو «نيلوعفمل ىدعتي راص ةيدعتلا ةزمه تءاج اذإف

 ب قلعتم ريغ هسفنب القتسم ,(اهديعنس» نأ وهو نسح ثلاث هجوو» :هلوقب

 ةيح بلقلاب تلطبو تبهذ مث «ىصع تئكشنأ ام لوأ تتشنأ اهنأ ىنعمب «اهتريس»

 ريست ىأ رمضم لعفب «اهتريس# بصنو ءالوأ تئشنأ امك اهباهذ دعب اهديعنسف
 هيجوتلا اذه ىف ريسن نأ انل ناك امو ىرشخمزلا هلاق ام اذه ةلمج ««ىلوأألا اهتريس

 لعفلا عم «اهتريس# نوكت ريخألا بارعإلا اذه ىلع هنأ هيف لوقلا مامتلو «ىبارعإلا
 لعف «ةريس» نإ :لوقن ةميركلا ةيآلا ىف لوقلا كرتن نأ لبقو «ةيلاح ةلمج فوذحملا
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 ةريس :ليقو «ةايحلا ىف هكلسم :ىأ .نالف ةريس :ليقف تايونعملا ىلع تقلطأ

 ةقيرطلاو بهذملا ىلع تقلطأ مث «نييبنلا

 عانقإل اهب عردي ىلا ةحلسألاب ىئسوم هميلكو هلوسر - ىلاعت - هللا حلس

 هئاقل ىف نئمطيلو ىسومل اسانيإ ىرخأ ةيآب هل ىتأف «هتوبنب هرصع ىف ايندلا ةيغاط
 لاق اذلو ؛هئاقل دنع برطضي الو «فاخي الف .هعم ىلاعت هللا نأب ةيغاطلا اذهب

 نم كّيِرئل 69 ئرخأ ةيآء وس ِرْيَغ نم ءاضِيِب جرخت كحانج ىَإ كدي ممضاو» :ىلاعت
 . < 69 ىربكلا انتايآ

 امهنأل ريطلا حانجب ناسنإلا ىبناج هيبشت وهو «بناجلا انه «حانجلا»

 «ريطلا دنع نايوطي امهنأل كلذب رئاطلا ىحانج ىمسو .هيبناج ىف ناسوسحم

 تحن نيديلا عضو هأئعم نييناحلا ىلإ نيديلا مضو «ليملا حانجلاو «هيبنج ىلع ناليميو

 باوج ىلع موزجم لعفلاو «ءوس ريغ نم ِءاضِيِب جرخت» :ىلاعت هلوقو .«نيطبإلا

 «ىلاعت هللا ةدارإب ىسوم امهجرخي لب ءامهسفنأ ءاقلت نم ناجرخي ال امهو ءرمألا

 :ةرجشلا نم يح ل لك ردنع ىلع ل ترسل يوما يع ع ا

 ضرملا كلذ ريغ نم ناواضيب ناديلا جرخت ىأ «ضربلا نع اذهب ىتك :اولاقو

 «ءوس ريغ نم :ىلاعت هلوق نإ :كلذ ىف ىرشخمزلا لوقيو «هيلإ رظنلا ءوسي ىذلا
 «برعلا ىلإ ءىش ضغبأ صربلاو «ةءوسلاب ةروعلا نع ىنك امك «صرَبلا نع ةيانك

 الو «هنع ىنكي نأب أريدج ناكف «ةجاجم همسال مهعامسأو .ةميظع ةرفن هلع مهبو

 ركذ دقلف «ميركلا نآرقلا ىف صربلا ركذ نكلو «هتاذ ىف ميق مالك كلذ نإو

 4059 صربألاو همكألا ئربتو » :ىلاعت لاقف ىسيع تازجعم ىف ىلاعتو هناحبس
 ضايبلا نأ نيبتل «ءوس ريغ نم ءاضيب جرختإ» :ىلاعت لاق دقلو [ةدئملا]



 هط ةروس ريسفت ل

 022 ل ل
 : اان < سأت

 ةيآ ريغ ىرخأ هيآ هذهو «ضايبلل حدم وهف «ضرم ىأ نع ةهزنم ءايضو قارشإ
 - هريدقت صنلل بسانم فوذحم لعفل بصنلاو «ىرْخُأ ةيآ# :ىلاعت لاق اذلو ءاصعلا

 ىرامي ال ثيحب ةجحلاب احلسم هيلإ لسرُت نم ىلإ بهذتل ىرخأ ةيآ كانيطعأ :الثم
 نوعرف ىرتسو ءاهنودحجي نكلو «تايآلاب نوئقيتسي نم لهاجتم وأ لهاج الإ اهيف
 . عونلا اذه نم

 تابثإ ىف نيتعطاق نيتيسح نيتيآ لوألا هئاقل ىف هاطعأ دق ىلاعت هللا نإو

 نم نكمتيل ةيآ لكب هدوزيس هنأ ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأو «ىلاعت هللا باطخ

 هتوغاط مامأ دئادش نم هب لزني ام لكل المحتمو «باّيه ريغ نوعرف مامأ فوقولا
 . 469 ىربكلا انتايآ نم كيِرْثل» :هناحبس لاق اذلو «هتوربجو

 كل انلعج :الشم هريدقت فوذحم لعفب ةقلعتم ىهو «ليلعتلا مال «ماللا»

 انتايأ ضعب كيرنل ىأ ءضيعبتلل «*نمإ#و «ىربكلا انتايآ نم كيرنل نيتيآلا نيتاه

 كدوزمو هدنع نم نوعب كدمم ىلاعت هللا نإو «ىغاطلا نوعرف اهب هباجت ىتلا ىربكلا
 ىسوم ءاطعإلو ءادييأت كلذ ناكو ءنوعرف ىلع قحلا اهب ميقت ىتلا تايآلا لكب

 بلقب هاذأ ىقلتي ارباص الومح نوكيو «نوعرف توغاط اهب لمتحي ةوق ميلكلا
 امهو «ناهربلاو ةجحلا هعمو «هديؤم هللا نأب الماك اساسحإ سلا ميلحلا رباصلا

 ناطلس قوف هناطلسو «هئارو نم هللا نأب راعشإلاو دييأتلا كلذ دعب «ءايبنألا ناطلس

 ناك تايآلا نم قبس ام نإو 469 ْئَفَط ِهَّنِإ نوع
 هملظل امواقم ادشرم ايداه ايعاد نو عرف ىلإ بهذا هتجيتن فيلكتلا اذهو «ةمدقم

 .هب ىلاعت هفصو ىذلا هفصوب ءافتكا «هيلإ هوعدي ام ركذي ملو «ناهربلاو ةجحلاب
 الإ مكيرأ ام :مهل لاقف سانلا ملظ هنأ نمضتي اذهو ءدحلا رواجت هنأ ىأ «ىَغَط نإ

 «ىرتو ركفت نأ لوقعلا ىلع رجَح كلذو «داشرلا ليبس الإ مكيدهأ امو «ىرأ ام

 الإ انوجو سانلل بسحي ملف ىغطو «مهقوقحو مهلاومأ لكأو دابعلا ملظف ىغطو

 لاقو ءهودبعف هودبعي نأ نييرصملا رمأو ءاهلإ هسفن بسحف ىغبو ىغطو .هدوجوب
 :ايغاط لاقو «هكلم دالبلا نأ بسحف ىغبو ىغطو «ىريغ هللا نم مكل سيل «مهل
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 ١ يب

 ناكف ىس وم هيلإ ىلاعت هللا لسرأ . يتحت نم ىرجت راهنألا هذهو رصم كلم ىل سيلأ

 .اريبك ءبعلا

 . نوراهو ىسوم

 َلاَق
 لك سل ون ه

0 

 0 وأ

 ىذلا ءبعلاب سحأ هنكلو ءهعم مالكلاب همركأ ىذلا هلل ىسوم باجتسا

 ىف وهف ةلاسرلا ىلع ةلادلا تايآلاب هدمأ دق ميركلازيزعلا هللا ناك اذإو «هلمحيس

 هرصني نم هيطعي نأبو «ةنوعملب هصخش ىف هدمي نأ ىلاعت هللا نم بلط هسفن
 سحأ دقلو «هريغ هفرعي نأ ريغ نم هبويع فرعي سفنلا ىفاصلا لقاعلا نإو «هديؤيو
 ريسع ريطخ هب هللا هثعب ىذلا رمألا نأبو انايحأ هردص قيضي هنأب مالسلا هيلع ىسوم
 نم ىلإ جاتحي هنأبو ءهلوق سانلا هقفي ثيحب ناسللا حيصف سيل هنأو «ريسيب سيل

 هايإ ىلاعت هللا هفلك ىذلا فيلكتلا هيلع لهسيل ةعبرأ ارومأ بلط اذلو «هرزاؤي

 :ةعبرأ ارومأ بلطف

 ءاسح هتعسوت ردصلا حرش 402 يردص يل حرشا بر لاق :هلوق -اهلوأ
 ىذلا ىأرلا لامتحا ىلع ةردق هدنع نوكي نأ بلط امنإ ءاسح هتعسوت بلط امو

 «نيرباصلا ةانأ هدنع نوكت لب «هفلاخي نمب اجرح اقيض هردص نوكي الأو «هفلاخي
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 موق ىف امنو أشن هنأل كلذ لعلو :هفلاخي نم لكب اعرذ قيضي ناك ىسوم نإو

 «نوعرف تيب ىف ىلوألا ةيبرتلا نمو «مهؤاسن ايحتستو «مهؤانبأ لتقي نيروهقم
 دجوف اهلهأ نم ةلفغ نيح ىلع ةنيدملا لخدوإ» «نومولظم هموقو هنأب سحي ناك هنألو

 نم يذلا ىلع هتعيش نم يذلا هَناَعتساَ ودع نم اذهو هتعيش نم اذه نالت نجر اهيف

 بو لاق 62 نييم لضم ودع هّنِإ ناطيشلا لمع نم اذه لاق هيلع ئضقف ئسوم هزكوف هرودع

 نآف ىلع تمعنأ امب بر لاَق 09 ميحّرلا رومعلا وه هن هَل رَفَعَف يل رفْغاَف يسفن َتْمَلَظ يّنإ

 سمألاب هرصنتسا يذلا اَذِإَف بكَ اًئاَخ ةئيدَمْلا يف حَبْصأَف 09 َنيِمرَجمْللاريهظ نوكأ

 لاق مهل ودَع وه يدب شطني نأ دارأ نأ ملف 00 نيم يول كنِإ ئسومُهل لاق هَحرصَمسي

 امو ضرألا يف اراب َنوُكَت نأ لإ يرق نإ يسألاب اسْفَن تق امك يتق نأ ديْأ ئسوُم اي

 .[صصقلا] 409 9 نيحلصملا نم َنوُكَت نأ ديرت

 املاع اهنم هتربي نأ هبر نم بلطف اهبويع تكردأ ةفافشلا ميلكلا ىسوم سفنو

 «مئاس الو ءرجض ريغ ىوق بلقب هاقلي نأ دبالو ءاتنع نوعرف نم ىقليس هنأ
 لب «ةفلاخملا لامتحا ىلع ارداق هلعجب هردص حرشي نأ بلطف «هلمح ام لمحتيل

 . «يردص يل حرشا بر# :لاقف ةرتاهملاو ةدناعملا

 وه ءانيل انيه سيل ميسج ريطخ رمأ ىلع مدقم هنأب سحأ هنأ -يناثلا رمألا
 :لاقف هعم هرمأ لهسي نأ بلطف ؛هرصع ةيغاطو ءايندلا رابج نوعرف ةهباجم
 رمألا ىأ هيلإ رمألا ةفاضإو «ىمامأ ةرسيم رومألا لعجا ىأ :53(4 يِرْمَأ يل رَسْيَوظ

 ىناثلاف .هصخشب اصاخ لوألا بلطلا ناك نإف نوعرف ءاقل وهو ءهينتفلك ىذلا
 ىتلا ةادألا ىلإ كلذ دعب نم هجتا دقو .اهايإ هللا هفلكو ءاهلمح ىتلا هتلاسرب صاخ

 :هلوقب هنغ ربع ىذلا وهو ثلاثلا بلطلا ناك اذلو «ناسللا وه «غيلبتلا اهب نوكي

 لوقلاب ناسللا قلطني الآ ةدقعلا 462 يلوَف اوهَقَفي 60 يناسَل نم ةدقع لحاو»
 دقو «هنر ىسوم ناسل ىف ناك هنإ نيرسفملا رثكأ لوقيو «حيحصلا حيصفلا

 داَكي الو :ىلاعت هللا نع لوسرلا وه نوكي نأ اركتتسم هب انيهتسم نوعرف هفصو
 «هناسل نم ةمئاق ةدقع لحي نأ اريسي ابلط ىسوم بلط دقو [فرخزلا] 4059 نيب



 هط ةروسريسفت 0

 00 ا
 3 زر جل
 نم هعنمت ةدقع هيف نوكي نم لاحب لوقلا نسحي ال نم لاحل هيبشت مالكلا اذه ىفو

 ءاقيقد امهف هومهفيو هوملعي ىأ .4يلوَق اوهقفي# :هنع ىلاعت هلوقو «قالطنالا
 ءاميقتسم اكاردإ هكردأ ىأ لوقلا هقف :لاقي «هتياغو هامرمو هدصقمو هبابل ىلإ لصي

 اوهقفي نأ وهو ةياغل ةدقعلا لح نأ ىأ ءرمألا باوج ىف موزجم «يلوق اوهقفي»و

 - .هانعم اوكرديو ىلوق
 اعم انوكيل هل اءدر نوراه هوخأ هعم نوكي نأ هبر هب بلاط ىذلا عبارلا بلطملا

 يلهأ نم اريزو يل لعجاو» :كلذ ىف لاق دقو «هنامز ىف ضرألا رابج نوعرف مامأ

 ©9 اًريفك َكَحّبَسُن يك 60 يِرْمَأ يف هكرشأو 09 يِرْزَأ هب ددشا 60 يخأ نوره 9

 . 469 اريثك كركذتو

 نم وأ ءهعم رمألا رازوأ لمحي هنأ ىنعمب رزولا نم وهو «نواعملا :ريزولا

 وأ ءتاّملُا ىف هيلإ أجلي هنأ ىنعمب وهو ءأجلملا ىنعمب  ىازلاو واولا حتفب -رّرولا
 لمحي وهف اهلك ىناعملا هذه هيف صلخملا قداصلا ريزولاو «ةنواعملا ىنعمب ةرزاؤملا نم
 نيعي «مهلدتو رومألا دتشت امدنع نواعم وهو «تاململا ىف أجلم وهو «تاعستلا

 .هريبدتو هيأرب

 «نوراه هوخأ وهو تاذلاب هريزو نيعو .هلهأ نم ريزولا نوكي نأ ركذ دقو

 نأب اريخأ هصصخ مث ؛هلهأ نم نوكي نأ هصخ مث ءاقلطم ريزولا ركذب ًأدتبا دقو

 هلسرأَف اناسل ينم حصفأ وه نوره يخأو» :صصقلا ةروس ىف لاق دقلو «تاذلاب هنيع

 اَمُكَل َلَعِجَنَو كيخأب َكَدضَع دس َلاَق 69 نوُبَذَكُي نأ فاَحَأ ين يبقدّصي اءدر يعم
 .[صصقلا] 462 َنوُبلاَقْلا اَمُكَعَبَلا نمو امتنَأ انتايآب امكِيَلِإ نولصَي الق اناّطلس

 هرزأ دشي هنأ :امهلوأ «نيرمأ هيخأب قلعتي اميف مالسلا هيلع ىسوم بلط دقو

 ءاءدر نوكي صصقلا ةيآ ىف لاق امك «هل ةوق نوكي هنأ نع ةيانك وهو ءرهظلا وهو

 ءابعأ لمح ىف ىل اكيرش هلعجا ىأ 9(4 يِرْمَأ يف هكرشأو» :هلوق :امهيناثو
 نوكي نأب بلاط هلعلو «نيدرفنم ريغ نيعمتجم نوعرفب ىقتلنلو اهتابجاوو ةلاسرلا
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 هريعو نوعرف هابر دقف ىسوم امأ «هيلع دي نوعرفل سيل هنأل ءنوراه هوخأ هعم

 [ءارعشلا] 402 نيدس كرمع نم انيف تْعبَلو اديلو انيف كبرن مْلَأ ... :لاقف «كلذب
 ةيبرتلا قح هيلع نوعرفل سيل نوره نإف ةلاسرلا ماقم سمي ال كلذ ناك نإو هنأو

 ىلوأو هتجيتن ركذ هبيجي نأ هبر ىسوم اعد ىذلا رزآتلا اذه نإو .نوعرف هاعدا ىذلا

 اريثك اسيدقت كسدقنو كحبسن ىأ «هركذو ىلاعت هلل حيبستلا ةرثك وهو «هتارمث

 ىنب نم انعم نوكيو «كركذو كسيدقتب رهجت ةوق نوكن ذإ ءاريثك انسفنأ ىف كركذنو

 ةنعارفلا ضرأ ىف كركذ عيشيو اريثك اركذ كركذيو ءاريثك كحبسي نم ليئارسإ

 تنأ كنإو «همسا ريغ اوركذي نأ نم سانلا لك عنمف نوعرف مهب دبتسا نيذلا

 انب تنك كّنِإل :مالسلا هيلع لاق اذلو ءانسفنأ نم انب ملعأو بويغلا مالع

 ىف الو ضرألا ىف ءىش كيلع ىفخي ال رصبي نم ملع املاع ىأ ,«©9 اريصب

 اي كلؤس ت تيتوأ دق َلاَقه :ىلاعت لاقو ةعبرألا ىسوم بلاطم هللا باجأ ءءامسلا

 469 ئسوم

 <69 ئّسوُم اي كَلؤَس تيتوأ دَق لاَقط :هميلكو هيبن ابطاخسم ىلاعت هللا لاق
 «تيتوأ#و ءلوكأملا ىنعمب لكألاو «زوبخملا ىنعمب زبخلاك «لوئسملا ىنعمب لؤسلا
 نآل ؟تبجأ نم غلبأ انرظن ىف كلذو «تبلط ام كدي نيب راصو «هتيطعأ هانعم

 «ققحتلا ىضتقت ال ةباجإلا ذإ ءدعب اهلولدم ققحتيو «لوقلاب نوكت دق ةباجإلا

 هئادنب هنإو «هفلخمب سيل بيجملاو «نمز قيقحتلا نيبو اهنيب نوكت امبر اهنإ لب
 لوط هللا ميلك اهنم مرحي مل ىتلا ةدوملاب ءاقلإو «ءاندإو بيرقت مسالاب هناحبس
 «مءالصلا بابسأ لكب ىلاعت هللا هدمأ ليئارسإ ىنب رمأ هيلع ىصقي الئلو «هتايح
 ىلع نوعرف مهابر امك قافنلاب مهبولق تضرمو «لذلا ىلع اودرم دق اوناك مهنكلو

 ةيداهلا ةيالولاو ةنسحلا ةظعوملاو داشرلاب مهئيجي نم مهيف دجي ملو «ليلذلا عونخلا

 . ةديشرلا
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 9 ردد يف
 ةبوبحملاو هللا نم ةميحرلا ةبواجملا كلت تناكو «مالسلا هيلع ىسومل مالك

 وأ سبقب اهنم هلهأل ىتأيل اهيلإ بهذو اران روطلا بناج نم سنآ نأ تقو نم ىسومل

 ىسوم ركذو ءهلوس هاتآ نأب ىسوم ىلع هللا نم دقو ءىده رانلا ىلع دجي

 ةّرم كيلع اًننم دقلو# :هل لسلق اذلو دلو نأ تققو نم ةميركلا هتءالك تناك هنأب

 «لبق نم ةريثك ننمب .كيلع نم دقف «كيلع هب انئم ام لوأ هذه تسيلف 469 ئرخأ

 ةلافكلاب كيلع تننم دقف «كيلع اهغيلبتو «ةلاسرلا ليهست ةنم ةذه تناك اذإو
 ناملا هذه صخلنف ئدتبنو «ةرجبشلا دنع ىنتيقل نأ ىلإ كتدالو تقو نم ةبحملاو
 : ةيركلا

 ةيغاطلا نوعرف نم كيلع تيشخ «'موءرلا كمأ نإف كتدالو دنع :اهالوأ

 وأ تويبلا ىف امدخ اونوكيل مهءاسن ىيحتسيو «ليئارسإ ىنب ءانبأ حبذي ناك ىذلا

 .ءارلا لصف -يرهوجلل حاحصلا . هنبحأ اذإ ءانامثر اهّدلو ةقانلا تمر :مأر نم «ةبحملا :موءرلا )١(



 هط ةروس ريسفت ْ ا

 ١ لا
 األ سس

 يف هيفدقا نأ 02 ئحوي ام َكَمأ ىلإ انيَحْوَأ ذإ» :هئاجنإ ىف ىلاعت لاق دقو .ءامإ

 ةّبحم كيلع تيفو ُهل دعو يل ودع هدْحأَي لحاسلاب ميلا هي مَا يف هيفدفاف توُياا

 نوعرف نيكس نم هذاقنإ ىهو «ةدحاو ةنم ىف ةريثك ننم 4059 ينيع ىلع عنصتلو ينم

 هنايغطو «هيفلاخمل هملظ ىف هودلقي نأ ةاسقلا نوملاظلا لواح ىذلا ىساقلا ملاظلا

 نود ناك ةيغاط ىف هانياعو كلذ انيأر دقو «ةيناسنإ ةفأر وأ ةمحر ريغ نم مهيلع

 ليئارسإ ىنبل هتلماعم ىف نوعرف نم هانيأر امف ةظلغ هنم دشأ ناك هنكلو انأش نوعرف

 ىنب عم هلعفي ناك هنأ ىف دشأ اذه ةطلغو هتدلج ىنب نم اوسيل مهنأ نابسحب

 ذإ» . ظلغأو دشأ امهاذحإ تناك نإو «نيلاحلا ىف هيف شحفو ٍملظ وهو «هتدلج

 كيلع اننم# ب ةقلعتم ىهو «ىضاملا نمزلل فرظ ؛ذإ» «(02) ئحوي ام كم ىلإ اَنْ

 ةتس نم ءزج ىهو «ةقداصلا ايؤرلاب مانملاب وأ ماهلإلاب ىأ «انيحوألو ,«ىَرْخأ ةَرَ

 الإ ملعي الأ هنأش نم ىذلا رمألا ىأ «ىحوي ام :هلوقو ىحولا نم اءزج نيعبرأو

 : ىلاعت لاق امك .ىلاعت هللا لبق نم الإ ملعي ال ىذلا بيغلا نم هنأل ؛ىحولاب

 409 ... ٍلوُسُر نم ئضّترا نَم الإ 29 اًدَحَأ هِبْيَغ ىَلع ٌَرِهظُي الَف بْيَْلا ملاَع

 ةينيدلا ةحلصملا امأ «ىضرأ لدعو «ةينيد ةحلصم ىحولا اذهب تقلعت دقو [نجلا]

 نيفطصملا نمو امييلكو ايبن نوكي نأ نونكملا هبيغ ىف ىلاعت هللا بتك نم ةاجن ىهف
 لتقي ناك ىذلا ليئارسإ ىنب نع نوعرف فك وهف ىضرألا لدعلا ةماقإ امأو «رايخألا

 ملظ نم هدابع ىجني نم ضرألا ىف لسري هللا نإو «مهءاسن ىيحتسيو مهءانبأ
 .نيدسفملاو داسفو «نيملاظلا

 دعو يل ودع هدأ لحاتسلاب ميا هيما يف هيفدقاق توُباَتل يف هبفدفا نأ»
 لاق ىلاعتو هناحبس هنأ ظحاليو «ىسوم مأ ىلإ هب ىلاعت هللا ىحوأ امل نايب اذه هل

 ماهلإلا ةوقلو «كيلع ناسنإ قفشأ ىه ىتلا ةفوءرلا ةقيفشلا موءرلا كمأ ىأ «َكمُأل
 :هلوق ىف نإو .ايحتل نكلو «كلهتل ال كتكرتو «ةبحم نكلو «كل اضغب ال كتكرت

 امك «ءاقلإلا وه فذقلاو «هفذقب رمألا هب ىحوأ ام ناك ىأ «ترباّتلا يف هيفذقا نأ»

 ريبعتلا نأ كش الو [بازحألا] 463 ... بعرلا مِهبوُلُق يف فَدَقَو ...# :ىلاعت لاق



 همط ةروسريسفت
 01 لاول

 يي اال ١
 ىف جلتعت تناك ىتلا ةيسفنلا ةاناعملل كلذو ءاقلإلا ىف ةدشلا ىنعم ديفي فذقلاب
 ةعطق فذقت اهنأكو «ءاقلإلاب ددرتلا ىهتنا مث «ديدشلا ددرتلا ناكف موءرلا مألا بلق
 .هب لعاف هللا ام سحلاب ىردت ال قلغم توبات ىف اهنم

 ةعطق - ىبسوم هيف ىذلا توباتلا تقلأ مث «ةيسفن ةاناعمب توباتلا ىف هتقلأ

 «توباَّتلا يف هيفذقا» :ىلاعت هلوق ىف ريمضلاو ءريرم ملأ ىف ىهو ميلا ىف - اهسفن
 ىسومل نوكي نأ لمتحي 4ِمِيلا يف هيفذقاف# :هلوق ىف امأو بير الب ىسوم ىلع دوعي
 نوكي نأ حضوألاو هب قلعم اهبلقو هفذقت ىه نيلاحلا اتلك ىفو «توباتلل نوكي نأو

 تسيل ةوادعلاف هل ردع يل ودع هذخأي لحاسلاب ميلا هقليلف» :ىلاعت هلوقل «ىسومل

 .ميلكلا لوسرلا صخشل ىه امثإو .توباتلل

 خارت ريغ نم بيقعتلاو بيترتلا ديفت ىتلا ءافلاب هلك فطعلا نأ ظحاليو

 ءاقلإلاو «حبذلا نم بيبحلا اهدلو ةاجنب ةعراسملا ديرت موءرلا مألا نأل كلذ ؛ينمز

 وه ىذلا هماهلإب اهمهلأ ىذلا ىلاعتو هناحبس هللاو ءاهمامأ ديحولا ليبسلا وه
 ةاجنلاب ىلاعتو هناحبس لجعي «حايرلا هفذاقتت وأ اعوج تومي نأ لبق هذقني «ىحو

 ىف موزجم «هذخأي» «هل ودعو يل ودع هذخأي#» :ىلاعت هلوقو لحاسلا ىف هاقلأف
 امأ ءلحاسلا ىلع ءاقلإلا تقو ةحضاو ىلاعت هلل نوعرف ةوادعو ءرمألا باوج

 .لباقلا نم.نوكتسف نوعرفل ىسوم ةوادع

 نوكي فذقلا نأل ؛فذقلا نود ءاقلإلاب لحاسلا ىلع هدوجو نع ربع دقو
 هللا نم ةمحرب ناك لب «مألا نم ةاناعمب نكي مل ءاقلإلا نألو لفسأل ىلعأ نم

 . ىلاعت

 ىنب نم ركذ دولوم لك بقرتي ناك ىذلا حبذلا نم اريغص ىسوم اجن
 اذهو اهناضحأ نيب نوكي نأو «هل همأ ةلافكو هظفح ىهو ةيناثلا تناك مث «ليئارسإ

 :هتاملك تلاعت لاقف «ةبحم ىلاعت هيلع ىقلأ دقف ىلاعت هللا ةنل ىناثلا رهظملا وه
 ىتلا ةبحملاو «هناحبس هنم ةبحم هيلع ىلاعت هللا ىقلأ « ينم ةَّبحَم كيلع تيقلأو»

 ناك ىلاعت هللا هبحأ نمو «هبحأ ىلاعت هللا نأ :اهلوأ ءهرصانع تاذ ىلاعت اهاقلأ



 هط ةروسريسفت
 0 كلللل لل ضل لل

 أ سل

 مهنم اببحم ناكف «هوبحأ ههيجوتو هللا قيفوتب سانلا نأ :اهيناثو «سانلا ىلع اميرك
 هل حتفف «ةقلغملا بولقلا هل حتف ىلاعت هللا نأ :اهثلاثو «هتبحم مهبولق ىف عز ذإ
 هولتقت ال كلو يل نيع ترق .. .# :تلاقف «هتأرما بلق هل حتفو «قلغملا نوعرف بلق

 لآ هطقتلاَف» :ىلاعت لاق امكو [صصقلا] 450 .. . ادّلو هَذْحَتَن وأ اًنعفني نأ ئسع

 ءطاقتلالا تقو ال لآملا ىف ىأ ء.[صصقلا] 40 . .. انَرَحَو اودع مهل توكيل نوعرف

 ىلع عنصتلو# :هتأرماو نوعرفل نيع ةرق نوكيل هوطقتلا طاقتلالا تقو ىف مهنإ ذإ

 نوكت لب لذت الو ءرهقت الف ىتظحالمو ىتباقر تحت ىبرتت ىأ «عتصتلا» «ييَع
 نآل ؛«ىلع» ب تدعت ىلاعت هللا ةباقر تحت نوكت نأ ةيبرتلا نمضتلو ءاميرك ازيزع

 راشأ هنوئش ىلع مايقلاو هتيبرت نم نوعرف نكم دقو هللا نأ ةيدعتلا هذه ىنعم

 .هل ةباقر ىلع هنأ ىلإ هناحبس

 هتيبرت ىلع ةباقرلا لاح ىلاعتو هناحبس هبش ذإ «ةيليثمت ةراعتسا مالكلا ىف نإو

 انه «ىلع» نإ :لاق نيرسفملا ضعبو ءهرظنو هآرم ىلع ائيش عنصي نم لاحب هتنايصو
 .ملعأ هللاو ««ءابلا» ىنعمب

 هريدقت فوذحم لعف ىلع ةفطاع ؛واولا» 2« ينيع ىلع عتصتلو» :ىلاعت هلوقو

 هتياعرو هتبحمو هتباقر تحنو «ىلاعت هللا نيع ىلع عنصتلو «سانلاو هللا ةبحمب معنتل

 اهتتاضح ىف ىبرتيل همأ ىلإ هتدوع وه ىرحخألا هتنم ثلاثلا رهظملاو .ىلاعتو هناحبس

 امك ءاهسفنل هديرت اهنألو «هتاجنل الإ هقارفب اهسفن تباط ام همأ نأل ؛اهبو هب ةمحر

 مرحف انوصم اظوفحم اهيلإ دوعي نأ اهل ىلاعت هللا بترف «ةبحم موءر مأ لك ديرت
 ءلم راص دقو «هرمأ ىف نوعرف تيب ىف نم راتحا دقو «عضارملا هيلع ىلاعت هللا

 . مهيلإ لسرأ ىلاعت هللا نكلو «مهعيمج مهبولق

 هتناضحب موقي نم ىأ ,4هلْفُكَي نم ىلع مُكّلدَأ له لوُقََف كتخأ يشمت ذإ»

 ةياعرلا هذهبو «هتمدخو هتيبرت مه لمحي نمو «ةعاضرلا نبلب هيذغتف مكل هعاضرو

 ءاهنع هتبيغ ىلع اهسفن بارطضا بهذيو «هتيؤرب اهنيع رقت ىك همأ ىلإ داع ةينابرلا

 .هيلع اهفوخو اهبارطضا بهذيو



 هط ةروسريسفت 1

 01000 وللا 0
 ال أ

 هناحبس ركذ دقف ءراركت ريغ نم انه لمجأ ال ليصفت صصقلا ةروس ىف هنإو

 تدك نإ اًعِراَف ئسوم َمأ داؤف حبصأو» : ىلاعت لاقف رحبلا ىف هتقلأ نأ دعب همأ لاح

 نع هب ترصِبف هيصُق هخأل تَلاَقو 00 َنيمؤمْلا نم وكل اهبل ىلع انطبَر نأ الو هب يدبتل

 ِتْيَب لهَأ ىلع ىلع مك له تاع لبق نم عضارملا هيلع رح 9 ورشي المهر بْن
 دعو نأ ملعَتلو نزحت الو اهنيع رق "يك دمَأ ىلإ هاتددرف (65) وحصان هَل مهو مك هَ هتولفكي

 َكلَدَكَو املعو اًمْكَح ُهانيَتآ ئوتساو هش علب امَلو 00 َنوُمَلعَي ال مهرتكأ نكلو قح هلا

 . [صصقلا] 409 نينسحملا يزجن

 كلانه حضو دق نايب ريغ نم ةراشإ هيلإ ريشأ وأ انه لمجأ ام نأ ىرت كلذبو

 وأ ظفل راركت ريغ نم هعضوم ىف قيس ءزج لب «راركت ريغ نم صصقلا ةروس ىف

 . ىلعم

 سفن َتْلََقَو9 :لئاق نم زع هلوقب ىلاعتو هناحبس هركذ ىرخألا ةنملل رهظملا
 هلتق نم هباصأ ىذلا مغلا نم ءجن دق ىلاعت هللا نأ انوع كفو مهلا نم كانيجنأ
 هللا نأ دجن انهو ءَةَّمُحلا هبشي امب اهبيصيو سفنلا رمغي ىذلا نزحلا «مغلا»و اسفن

 هنأ وهو «مغلا ببس ىلإ ةراشإ كلذ ىفو .وه ليبق ىأ نم ركذي ملو سفنلا ركذ
 نرقثك ست نم ديا بركب بيصي ىذلا مثلك بجرم كك بسمو ءاسفن لتق
 لاَق ...» :اهلتق امدنع ىسوم لاق دقلو ءهللا نيع ىلع تعنص ىتلا ةرهاطلا ىسوم
 ف يب طاف يش ملح ينإ بر ل ا ذيع ودع ل نامل لغم

 409 َنيِمِرَجُمْلل اريِهَظ َنوُكَأ نلف يلع تْمَعْنَأ امب بر لاَق 65 ميحّرلا روُفَعْلا وه هن
 .[صصقلا]

 هل رفغ نأب هنم ىلاعت هللا هاهن دقو «سفنلا لتق دعب هباصأ ىذلا مغلا وه اذه

 اريهظ نوكي الأ ىلاعت هللا دهاعو «هيلع اهب هللا معنأ ةمعن هذه تناكو «هناحبس

 نم فوخلا وه هباصأ ىذلا مغلا نإ :لوقي مهلج وأ نيرسفملا ضعبو

 افئاخ ةنيدملا يف حبصأف» :ىسوم نع ىلاعت هللا لوق اذه ديؤي امبرو ءصاصقلا



 هط ةروس ريسفت ااه

 ١ للا
 ام بأ

 هسفن نع «نيرمألا نم ناك مغلا نإ :لوقن دقو .[صصقلا] 409.... بقري

 لتق دقو سانلا نم وأ ءنوعرف نم فوخلا نمو ءامغو ادمك تدجوأ ىتلا ةماوللا

 .ادحاو مهنم

 هنع ىلاعت هللا رّبع مالسلا هيلع ميلكلا ىسوم ىلع هللا ةنم نم سماخلا رهظملا

 ك ردصم «نوتف»و ءاديدش ارابتخا كانربتخا ىأ ,4انوُتُف َكاَنََقَو :ىلاعت هلوقب

 نوكت نأ حضيو «ىسوم ىلاعت هللا نتف ىتلا ةئتفلا ديكوتلا ردصم نوكيو ««روكش»

 «ةبرغلا ةنتفو «جايتحالا ةنتفف «نتفلا نم عاونأب هباصأ ىلاعت هللا نأ امأ «نتف عمج

 .نوعرف تيب ىف اًمرتم اًهَّقرم ناك ىذلا وهو «لمعلا ةئتفو
 وأ «ةنملا رهظم نتفلا فانصأب وأ اًئونتف هل ىلاعت هللا ةنتف نوكي فيك نكلو

 «نوعرف تيب ىف ىبرت مالسلا هيلع ىسوم نإ :كلذ نع انباوج ىف لوقنو ؟ةنم
 0 ا رمي نأ ديال لب ؛ىن هنم نوكي ال كلذ نإو «هميعل ىف اهكاف .

 وأ ةوبنلا ماقم ىلإ لصيل ىلتبي نأ دبالو « مهنينأ ىلإ عمتسي نم نيب شيعيو

 حجو كلذ ىسوم ىدأ دقو «نامرح لاب ربتخيو نتفلاب نتفي نأب كلذو ءاهل صاهرإلا

 للا هيي نأ نم مظعأ ةنس ىو ةنلا رهاظم نم ارهظم دع كلذلو «رابتخالا ىف

 هل مدقيو «رذنلاب هرذني الوسر ايبن هيلإ ءىجيل نوعرف راد نم جرخيو «ةوبنلل ىلاعت

 ش .ةيآ دعب ةيآ ىرتت تايآلا

 ىلإ نوعرف تيب نم هلقن هناحبس هنأ رابتخالا اذه جئاتن انيبسم ىلاعت لاق مث

 ؛ةيضار ريغ ةوخر ةشيع ىف نوعرف فرت نم لكأي ناك هنأ نمو «ءحلاص لجر تيب

 :ىلاعت لاقو «بيعش عم رمتسم دهج نم ٍلَجَأب ةحداك ةلماع ةايح ىلإ لقتتاف
 .رصم نم لحارم ىنامث دعب ىلع ءانيس ضرأ نم ىهو 4نيدم لهَأ يف نينس تْبَلَق9

 ةراشإلا عم بيقعتلاو بيترتلل ىهو ةفطاع «تثبَأَف# :ىلاعت هلوق ىف ءافلا

 هنم ىلاعت هللا هاجنف «مغلل اببس سفنلا لتق ناكف «ثالثلا تاءافلا ىف ةيببسلا ىلإ

 ءاحداك الماع نيدم لآ ىف ماقملا هب رقتسا مث «ةوبنلل هدعيل ىلاعت هللا هربتخا مث

 هتوبن راهصأ تماق كلذبو .مهءابعأ لمحي دالوأو تيبو ةرهاط جوز اذ راصو



 هط ةروسريسفت ا
 011 للا

 ره #1

 يب

 ىلع ةلالدلل امث» ب فطعلا «ىسوم اَيرَدَف ىلع تئج مث» :هل ىلاعت هللا مالكو

 هللا هملك ذإ ءاهتاجرد ىلعأ ىف ةوبنلا ةناكم ىهو «ةناكم ىلعأ ىلإ ناكم نم هلاقتنا

 .اميلك ايبن الوسر نوكي نأ ىلاعت هللا هردق ام وه ردقلاو ءاميلكت

 24069 يسفنل كتعنطصاو# :ىلاعت لاقف هتلزنم ميظعب ىلاعت هللا حرص دقلو
 عنصلاب هرايتخا وهو .عنصلا نم لاعتفا عانطصالاو « ىسفنل نوكتل كترتخا ىأ

 لجرلا عنطصا :لاقي ,«ينيع ئلع عنصتلو# :هلوقب حضوم اذهو هرابتخا ىف اددشم

 هللا رايتخا هبش ذإ «ةراعتسا هيف اذهو « هدنع ميركتلا عضوم ىف هلعج :هسفنل انالف

 عضوم ىف نوكيل سانلا نم هسفنل ريمألا هعنطصي نم لاحب اميلك اين هل ىلاعت

 .اميلكت هملكي نأو «هميلك نوكي نأ نم ىلعأ فرش ىأو «فرشلاو ةماركلا

 ريطخلا ميظعلا لمعلاب اموقي نأب هاخأو هناحبس هرمأ ىسومل عانطصالا اذه دعب

 . 469 يركذ يف انت الو يتايآب كوخأو تنأ بهذا» :لاقف

 هللا ةدابعو «ديحوتلا ىلإ هناوعدي نوعرف ىلإ ابهذي نأ هب افلك ام لوأ ناك

 :امهركذ نيرمأب امهدوز دقلو «هدحو ىلاعت

 نأ ىلع ةلادلا تايآلا ركذو ءامهثعب ىلاعت هللا نأ ىلع ةلادلا تايآلا :امهلوأ

 دوجو ىلع ةلادلا تايآلا اركذ امهنأ ىرتسو «ضرألاو تاومسلا قلاخ هدحو هللا

 .هقلخو ىلاعت هللا

 دبعي ىذلا هلإلا هدحو هنأ ىلع ةلادلا ىلاعت هللا تافص اركذي نأ :ىناثلاو

 ارصقت الو ارتفت ال ىأ .«يركذ يفااينت الو# :ىلاعت هلوق ىنعم اذهو ءهاوس نود

 .لالجلاو لامكلا تافصب ىركذ ىف

 ركذب ةيانعلاو «ىتايآ امكعم وأ «ىتايآ امكبحصت ىأ 4 يتايآبإ» :ىلاعت هلوقو

 ثعب نيذلا برعلاك هللا نوفرعي اوناك ام هموقو نوعرف نأل ؛نوعرفل ىلاعت هللا

 أجلي ىذلاو ضرألاو تاومسلا قلاخ هنأو هللا نوفرعي اوناك مهنأل ِ؛ٌِكلَذ دمحم مهيف
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 «ةايحلا رهاظمو سمشلا لودبعي اوناكو «نوفرعي اوناك امف نوعرف موق امأ

 .ىلاعتو هناحبس هللاب فيرعتلا ىلإ اوجاتحاف

 غيلبتلاو ةلاسرلا

 اني لهل الوشم ا 0 لا
 اَبِئَلَع طرف ذم كاتلوج ىتنت
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 دلع دمحم رمأ امك «نوعرف ىلإ ابهذي نأب «عطاقلا رمآلاب ىلاعت هللا امهرمأ

 <69 نيكٍرشمْلا نع ضِرْعَأو رمت امب عدصاف» :هل لاقف هبر رمأب عدصي نأ دعب نم
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 ىحاون ىلإ انرشأ دقو 409 ئَفَط ِهّنِإ نوعرف ىلإ ابهذا» :هناحبس امهل لاقف

 هبطاخ ةيآلا هذه ىفو * 69 .. . نوعرف ىَلِإ بهذا# ادرفنم ىسومل هلوق ىف هنايغط

 بلط دقو ,9©4 ىَفَط ُهّنِإ وعرف ىلإ ابهذا» :لاقف «هبلطل ةباجإ نوراه هاخأو

 وأ رْكَذََي لعل انيل الوق هل الوقف :هناحبس لاقف ءهعم لوقلا ىف اقفرتي نأ امهنم

 رومأ هذه نإف «ةاراوملا وأ ناهدإلا وأ قلملاب نوكي ال نيللا لوقلاو 469 ئشخي

 بلطو قحلا الإ هيخأو ىسوم ةلاسر تناك امو «قحلا لوقلاب الإ قحلا عم ىفاجتت

 ىتح «قفرلاو نيللاب نوكي لوقلا نيل امنإو «قحلا لوقلاب الإ قحلا بلطي الو «قحلا
 «هيف ىه ام قوف هسفن عفريو «هسفن ىكزي قحلا نأ نايبو «ةوفجلاب هرمأ ىف مدصي ال
 نأو «ماهفتسالاو لؤاستلا لوقلا رهاظ نأل ؛يكزت نأ ىلإ كل له :هل الوقي نأك

 ال امب هبطاخي نأو هيفاجي الأ نيللا لوقلا نمو .دحأ نم بلطب ال هرايتخاب رمألا عبتي

 ىف مهناطلس نم مهيلع زعأ ائيش نودجي ال ايندلا تيغاوط نإف «هناطلس سمي
 انيل الوق ىسوم لوق نإو «ديعب نم ولو ّسْم اذإ مهسح ىف نوباصيف «ضرألا
 ىلاعت لاق امك ءلوقلا ىف نيللا ىضتقي ىذلا حيحصلا غيلبتلا لصأ عم قفتي نوعرفل
 اوُضَقنال ِبَْْلا ظيلَغ ََف تدك ولو مهل تنل هللا نَم ةمحر امفإ» :لكَك ادمحم ابطاخم

 . . هللا ىلع لُكَوَحَف َتْمَرَع اذ ِرْمَألا يف مهرواشو مهل رفغتساو مهنع فعاَق كلوح نم
 ىف قفرلا ىضتقي نوغرفل ىسوم نم ةوعدلا ىف فطللا نإو «[نارمع لآ] 23
 دقو «ةوبألا قح لثم هل ناكف ةبحم هب هل تناكو «هاعرو اريغص هابر هنأل ؛لوقلا

 ايف كبرن ملأ ...» :هل لاقو «ةقيقرلا ةوعدلا هذه ىتح ىسوم ىلع نوعرف بتع
 . [ءارعشلا] 469 نينس كرمع نم انيف تلو اديلو

 «ةباجإلا ءاجر هعم نوكي لوقلا نأ ىأ .4ىَشْحَي وأ َرْكََي ِهلعْلظ :ىلاعت لاقو
 باسني امك سفنلا ىف باسني نيللا لوقلا نإو «ىلاعت هللا نم ال امهنم ءاجرلاف
 لوقلا نإو ءادص اهدصي ىفاجلا لوقلاو ءاهتارمث رمثتو ءاهتاوم ىيحيف بذعلا ريمنلا
 ةميلسلا ةرطفلا ىف ثعبي ىأ ,ك(ركَذَتي ِهّلعْلظ :لاق اذلو ءركفتلاو لمأتلا هعبتي نيللا

 مامأ «هنايغفط نكي امهم ناسنإلا فعض ركذتيف هنايغطو مكحلا ةيهجنع نم ةيلاخلا
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 ىلاعت هللا ةردق مامأ هفعضب سحي هلعجي نيللا لوقلا لعل وأ «راهقلا ىلاعت هللا ةردق

 .هرهق قوف هرهقو «هتردق قوف هتردقو «هشطب قوف ىذلا رابحلا شطب ىشخيف

 «هتوقب رتفي ال رذحلا نكلو اباجتسا هيف ةيونثم ال ىذلا عداصلا رمألا اذه دعب

 . 62(4) ئغطي نأ وأ انيلع طرفي نأ فاخن اَنّنِإ ابر الاَق# :امهنع هللا لاق اذلو

 ناك ولو «ضرألا ىف رابج لك قوف ىذلا هللا ىلإ ءاجتلالاب امهمالك اءدتبا

 امو «ةردق نم اندنع ام فرعيو انّبرو انقلخ ىذلا ىأ 4اَنّبر# نيلئاق «نوعرف

 هددرت مدعو ء«رشلا ىلإ هتعراسم ىدمو «هعم هعيطتسن ام ىدمو نايغط نم هدنع

 . هيف
 ءهيلإ ةعراسملاو ىذألاب مدقتلا طرفلاو «ىَفْطَي نأ وأ اَنيَلَع طرفي نأ فاحت اَننِإِ

 كلذبو «ةقباسملا سارفألا قباس ىأ ءطراف سرف لاقيو «قابسلا مدقتملا طرافلاف

 نأ وأ# هئافج وأ لوقلا نيلب كتلاسر ىلإ هدشرن نأ لبق ىذألا وأ كالهإلاب انلجاعي

 وأ «ىلعألا هماقمب قيلي ال ام هئاوغط ىف لوقيف كالهإلاب لجعي ملو عمس اذإ «ىفطي
 نم اننكمي ال اباقع انب لزني وأ ءاهلبس قييضتو ةوعدلا نم انعنم ىلإ هتوربج هب بهذي

 ءاذيإو بيذعت نم هنايغط قئارط انعم عبتي ةلمجلا ىفو «ةوعدلا ىف رارمتسالا
 يننإ افاخت ال لاقط :امهل ىلاعت هللا لاق :ملعت امك هل ّدح ال هئايفطف ءرمتسم

 . 453 ئرأو عمسأ امكعم

 هنأو «هتءالكو هتيامح ىف امهنأ ىلإ اريشم هلالجو هتزعب ىلاعت هللا امهبطاخ

 وهو نوكي فيك فونخلا نع ىهنلاو «فوخلا نع ىهن نوكي فيكف ءرصبيو عمسي
 ىف لوقنو ؟فئاخلا ةضبق تحت عقي ال ىسفن رمأ وه ذإ فوخملا رمألا نم عزف

 هللا لالجب ارعشي نأو «سفنلا رارقو نانئمطالاب رمألا دارملا نإ :كلذ نع باوجلا

 ةيعم ىف امهنأب فوخلا نع ىهنلا ىلاعتو هناحبس بقعأ كلذلو ءامهعم هنأو «ىلاعت

 اذإ هلوق عمسأ امكتبحص ىف ىننإ ىأ 4ىرَأو ْعّمسَأ امُكَعَم يَِنإ#» :لاقف ىلاعت هللا

 نإ هنأب ريشبت اذه نإو «ىذأ امكب لزنأ وأ اءوس لواح نإ هلعف رصبأو «رذنأو دده

 .نيملاعلا بر نم ىربكلا ةشطبلا هب تلزن امهب شطبي نأ لواح



 هط ةروسريسفت
 1113211 ا لللااللللللا

 اا سأل

 ضرألا ىف ارابج ناك دقف «فوخلا امهيرتعي نأ ةرطفلا تابجوم نم ناك دقلو

 .هنايغط ليزيو هديك دري نم هموق ىف هقوف سيل

 فريبدتو هترصنب انئمطي نأ الإ امهل ناك امو «ىلاعت هللا لوق ىلإ انأمطا

 عم لسفر لوسر الوق اأن :لاق رذلو ا نوعرفأ 0 نم ميا
 هس اه لله م

 «فونلا بهذ نإ :هريدقت ردقم طرش نع حصقت ؛ماصنإلا ءاف» انه «ءافلا»

 هللا ةوقب ناعردم امهنأ ديفي هنايتإب ريبعتلاو «هيلإ ابهذاف «هايتأف# هللا ىلإ امتننأمطاو

 4ك الوُسَر اّنِإ الوقَفإ» ضرألا ةيغاط نوعرف ناك ولو «قولخم لك بهرت ىتلا
 امهدحأ نيملاعلا بر الوسر امهنألو «ةبلاغمو هيلع ةرثاكم اعم امهتلاسر تركذ
 انمأو فعض دعب ةوق ىلاعت هللا امهاطعأ دقل «ةنواعملاو ةرزاؤملاب ىناشلاو ةلاصألاب
 :الاقف هارمأ «ىلعألا مكبر انأ لوقي ناك ىذلا وهو «هايهنو ةارمأف فوخ دعب

 وهف هشطبو هتوقو هناطلسب قلعتي ىهنلاو رمألاو «مهبذعت الو ليئارسإ ينب انعم لسرأف»

 نع مهجرخأو مهمكح نع لختو «ليئارسإ ينب انعم لسرأف# هتوربج ميمص سمي
 مهءانبأ حبذي - ةنعللا هيلع - ناكو «مهيذعت الو) كنايغطو كتوربجو كتعاط
 ّرجآلاو بوطلا لمحو عرتلا رفح نم لامعألا قشأب مهفلكيو مهءاسن ىيحتسيو
 مهل عمجف «ديدشلا تنعلاو ةناهتسالاو لالذإلا عم ةريبكلا ةينبألا ءانب ىف راجحألاو
 ناكف «ناوهلا باذع مهتقاذإو ءاهلالذإب سفنألا باذعو ءاهقاهرإو ماسجألا باذع
 .هتوربجو هتوق ىف هل ةهجاومو «هنايغطل ةبراحم امهمالك

 درجمبف «خارت ريغ نم بيقعتلاو بيترتلل ةفطاع «الرقف» :هلوق ىف (ءافلا»و
 ىلاعت هللا ةوقب هل هاعمسأ امهنكلو ءادبأ هعمسي مل ىذلا رملا لوقلاب هاهباج هايتأ نأ
 ىلإ اعجر دقلو «هب ارهج ىذلا قحلا ةوق نم امهبولق ىف ىلاعت هاقلأ امبو ءهتردقو

 «كبَر نم ةيآب كاتثج دق :الاقف ءامهتلاسر ىلع لدت ىتلا ةئيبلا هتايآ ىف ىلاعت هللا
 ىأ .«كانئج دّق» :ىلاعت هلوقو «نيبهرم ىلإ نيفئاخ نم امهب فقوملا لقتنا انهو
 ناطلسلا اذه كاطعأو كابرو كقلخ ىذلا «كبَر نمإ# ةيآب نيحلسم نيهباجم كانئج
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 ءاقلإب امهلوق امتخو «كيلع بستحم لوقو لعف لكو «كسفنل ارابتخا توربجلاو

 عبا نم ئلع مالّسلاو» :الاقف ءرصم نوعرف ناك ولو «هل عزفملا باهرإلا دعب نمألا

 .ىدهلا عبتا نمل نوكي جاعزنالا مدعو ةعدلاو نانئمطالاو نمألا نإ ىأ ,«ىدهلا

 نم باهرإو «رارقتسا مدعو جاعزنا لي «نانئمطا الو نمأ الف ىدهلا عبتت مل نإف

 ىلع ناهربلا هب ام دارملا نأل ؛ناتنثا امهو ةيآلا ادَّحوو «نوعرف تنك ولو هللا

 .ةيفاك ةدحاوو ةلاسرلا

 ىلع باذدعلا نأ انيَلِإ يحوأ دق اَنإط9 :الاقف ءاهب اثعب ىتلا ةلاسرلاب هتابطاخي اذخأ

 اهانعم هللا نم انيلإ ىحوأو اهب انثعب ىتلا ةلاسرلا نأ ىأ .42 ْئَلوَتو بَذَك نم

 هبناجب ايئان ههجوب ىعادلا ايلوم ضرعأو 4ىّلوتو بدك نم ىلع باَذعلا نأ اهبلو

 «هيلإ ىحويو هملكي هبر ناك مالسلا هيلع ىسوم نأ امهادحإ :ناتراشإ انهو «هنع

 ضرعأو ىلوت نمل باذعلا وهو ءاهنم فوخملا ءزجلاب ةوعدلا اءدتبا امهنأ :ةيناثلاو

 مهعزفيو مهنع بيغملا رمألا مهبهري ةربابجلا نأل كلذو ؛ةوعدلا نع هبناجب ىأنو

 ىف عامتسالا ةبقاع تناك نإو «لوقلا ىلإ عامتسالا مهباهرإ دعب نم نولواحيف

 تناك بلغ امهيأف «ريخلا مواقيو «مهسوفن عزاني رشلاف «ةققحم ريغ ةباجتسالا
 .هل ةبقاعلا

 بيهرتلا كلذ ناك دقلو , .«نأ»و «(دق) ب هعوضومو ىحولا هناحبس دكأ دقو

 . .فرعتلاو ماهفتسالا ىلإ هجتا دقف هرثأ هل

 ىسوم صتخا نكلو امهل باطخلا ناك 4069 ئسوم اَي اًمُكَبَر نمف لاق»

 هقفاويو ىسوم ملكتي ناك لب ءاعم ناملكتي اناك امف ءامهمساب ملكتملا هنأل ؛ركذلاب

 ىبرت هنأل ؛ىسوم سنأي ناك هنألو «ءثوعبملا لوسرلا كاذو «ريزو اذه نأل ؛نوراه

 «ىسوم ىف ةيادهلاب دعب نم امهنيب ام عم هسفن ىلإ بيرق وهو «هتياعرو «هتلافك ىف

 نأ ديريو هناسل ةّنر ملعي ناك هنأل :ىرشخمزلا لاقو «نوعرف ىف لاضلا ءايربكلاو

 نم ريخ اَنأ م8 :فالخلا مدتحا امدنع هلوقب كلذ ىلع لدتسيو «نايبلا ىف هجرحي
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 ببسلا نكي امهم لاح ىأ ىلع «[فرخزلا] < يي داَكَي الو َنيِهَم وه يذلا ذه
 .امهباطخ ممعو ءادنلاب ىسوم صتخا

 ءامكبر نمف ىلعألا امكبر نكأ مل اذإ ىأ .«ىسوم اي اَمُكَبَر نِمَف9 :لاق
 .ردقم طرش باوج ىف ةعقاو ءافلاف

 :بيجملا نوكي نأ نيعتف هيلإ هجو ءادنلا نأل ىسوم هباجأ

 انبرو انقلخ ىذلا 4انُير» 49 ئدَم مث هَقلَح ءيش لك ىّطعأ يذلا انبر لاَق)
 هتروص ىأ ,4هَقْلَخ ءيش لك ئطعأ يذّلا» وه انرومأ رّيسو ءاننوئش ىلع ماق ىذلا
 ءهلجأل هآشنأ امل هأيهو هدوجو ءىش لك ىطعأ وهف هيلإ هب دهع ام بسانت ىتلا هلاحو
 ىذلا هلكشو هتروص ءىش لك ىطعأ ىأ» :ىرشخمزلا مامإلا كلذ ىف لاق دقلو

 ىذلا لكشلا نذألاو ءراصبإلا قباطت ىتلا ةئيهلا نيعلا ىطعأ امك هب ةعفنملا قباطي
 هب قلع امل قباطم دحاو لك ناسللاو لجرلاو .ديلاو فنألا كلذكو «عامتسالا قفاوي
 هنأ ىنعملاو .«ةروصلاو قلخلا ىف هريظن ناويح لك ىطعأ ؛هنع بان ريغ ةعفنملا نم

 ىوق نم هيف ام لك ًيهو .هل ىلاعتو هناحبس اهراتخا ىتلا ةروصلا دوجوم لك ىطعأ
 ىكل هناحبس هللا هرّوص ناويحلاو ناسنإلا ىوق لكف هل ىلاعتو هناحبس هللا هدعأ ال
 ىف ةماعلا ةيادهلا نوكت قلخلا اذه دعب مث «هل ىلاعت هللا هقلخ ىذلا هلمع ىدؤي
 ةلالد هيف «مث» ب فطعلا ناكو «ىَدَه مث :ىلاعت لاقف ءرشلا ىفو ريخلا ىفو ةايحلا
 كاردإو ةايحلا ىف هتمهم وضع لك ءادأو ءريوصتلاو قلخلا لصأ نيب دعبلا ىلع
 تيدهف اهل قلخ ىتلا ةعفنملا ءادأل ةروص وضع لك ىده ىأ «ىدهإطو ءاهيناعم
 قيرط نع ملعي ام لك ةفرعمل نذألا تيدهو ءرصبلاب ءايشألا ةفرعم ىلإ نيعلا
 هانيدَهَول :ىلاعت لاق امك ءرشلاو ريخلا كاردإ ىلإ ىناسنإلا لقعلا ىدهو «عامسلا
 اًهَروَجُف اَهَمَهْلَأَف ص اًهاَوَس امو سفتو# :ىلاعت لاق امكو ءادلبلا] 4 00 نيدجنلا
 .[سمشلا] 420 اهاوقتو

 هباجاف 49 ئّوألا نورقّلا لاَب اَمَف لاق :لاقف رخآ لاؤس ىلإ نوعرف هجتا
 . 4029 ىَسني الو بر لضَي أل باتك يف ير دنع اهملع لاقط : ميلكلا ميكحملا ىسوم
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 ءاهب عنص امو ءاهلآمو اهلاح ىأ ,4ىلوألا نورَقْلا لاب امَفظ :نوعرف لاق
 هللا نع ثيدحلا نع هفرصيل :نيرسفملا ضعب لاق لاؤسلاو «حاصفإلل انه «ءافلا»و

 ىنيد رمأ نع ناك لاؤسلا نأ ىرأ ىنإو .هريغ هلإ نع عامسلا ديري ال وهو «ىلاعت

 طينحتلاب اونع اذلو «ثعبلاب نمؤت تناك ةيرصملا ةنايدلا نإ ذإ «ءامدقلا نييرصملا دنع

 نإ ىتح «ةنئيب لاوقأ كلذ ىف مهلو «ىه امك ثعبتو «ىه امك ماسجألا ىقبتل

 وهو «تومي ىذلا تيملا ربق ىف هنوعضي «ىتوملا باتك» وه مهيدل سدقملا باتكلا

 مامأ ةباجإلا نسحتل حورلا هنقلت ام ىلعو «قالخألا لئاضف ىلع لمتشي باتك

 ءامدق دنع ىلعألا باتكلا دعي وهو ؛مهدنع رخآلا مويلا ىف باسحلا ةمكحم

 .مهتوم دنع مهروبق ىف عضويو ءايحأ هتءارقب نودبعتيو «نييرصملا

 عبان لاؤس «لايجألا ىأ نورقلا لاح نع ىسومل نوعرف لاؤس نإ كلذ ىلعو

 اوناك مهتيلهاج ىف مهنأب نييرصملا نولضفي برعلا ناك اذإو «ىتوملا ىف مهبهذم نم

 «هعم ناثوألا نودبعي مهنكلو «ثداوحلل ةهباشملا نع هزنملا قلاخلا هللا نوفرعي

 :نولوقيو برعلا هلهجي ناك ىذلا رمألا ءباسحلاو ثعبلا اوفرع ءامدقلا نويرصملاف

 . [دعرلا] 4«( ... ديد قْلَح يفل ان ابارت انك اذئأ ...»

 أل باتك يف يّبر دنع اًهمّلع َلاَقط :ىلاعت هلل هرومأ ضوفملا ةباجإ ٌنوعرف باجأ

 . 469 ىسني الو يِبر لضَي

 هللا ملع هيبشت اذهو «باتك ىف لجسم مهتوم دعب تاومألا لاح ملع نإ ىأ

 اذإو «باتك ىف لجسملا ملعلاب اهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص رداغي ال ىذلا ىلاعت

 نأل ؛ىسني الو ئطخي ال ىأ «ىسني الو يِبر لضي الا هنإف لجسملا ملعلاك ناك

 .نايسنلا هورعي نأ نكمي الو أطخ هيف نوكي نأ نكمي ال لجسملا

 لأسي ذخأف «ىلوتو بذك نم ىلع باذعلا نأ هل اركذ نأ دعب نوعرف لجعت

 ءهسفن نع ربع امك ىلعألا هلإلا هنأ ابساح فرعتلا ىلإ لزني ال ناك نأ دعب افرعتم

 قلخلا ىنعمل ةعماج اهنأل ؛ةديفم ةرصتخم ةباجإ هباجأف «ىّسوم اي اَمُكُبَر نمط لاف
 لاح فرعت ىف الجعتم وأ «لوقلا افراص «ىّلوألا نوُرَقْلا لاب امَفط :هلوقب ضرتعاف
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 كلذ ناكف ءانرشأ امك نوثعبي مهنأب مهناميول نييرصملا مهي مهرمأ ناك نيذلا تاومألا

 لاقف «فيرعتلا كلذ فنأتسا مث «هبرب فيرعتلا مني نأ نع ىسوم الغاش ضارتعالا

 لزأو البس اهيف مك كلسو ادهم ضرألا مكل لعج يذلا» :هنع ىلاعت هللا ىكح امك
 . 49 تش تاب نم اًجاَوَْأ هب انجرْخَأَف ءام ءامّسلا نم

 ءرصم ضرأو نوعرفب لصتي ام ىلاعت هللا ةردق نم ميلكلا ىسوم ركذ دقو

 ةيعارز ضرأ ىهو «لهس روسيم اهشيعو «نيلبج نيب داو وه طسبنم رصم ضرأف
 لاقف «ةرعو تسيل ةدهمم اهلامش ىلإ اهبونج نم اهرايد ىف اطوسبم اهلين ىرجي
 ةرعو تسيل ةلهس ةنيل ةدهمم ىأ ادهم ضْرَألا مُكَل لعج يدلل :هبر نم ىحوب
 لفطلا شيعي امك ءاهميعن ىف نيهكف نوشيعي نيذلا اهلهأل ىهف ءراجحألاب ةرثعتم
 اهيف لاقتنالا ليهست هناحبس نيب مث «رارقتسالاو ةحارلا نع ةيانك اذهو ءهدهم ىف
 اهطخ ىنعملاو 4ًالبس اهيف مكل كلسو» ةيضار ةشيع ىف ناكم ىلإ ناكم نم
 :ىلاعت هلوق اذه ريظنو «ةكولسم ةفلتخم اقرط ىأ ءالبس اهيف ًاشنأو ءاطوطخ

 ء[فرخزلا] 409 َنوُدَحُهت مُكَلعَل البس اهيف مُكَل لعجو ادهم ضرألا مكل لعج يذّلا»
 © اًجاَجف ًالُبُس اهم اوُكُلَسَل 69 اًطاسب ضرألا َمُكَل لعج ُهُللاوإ» :ىلاعت هلوقو

 دجن ءارحصلا ىتح نايدولاو قرطلا اهيف ضرألا ةطوسبم كلذك رصم نإو ء[حون]

 طسو ىف تانجلاك دعت ىتلا تاحاولاو ةيوارحصلا كلاسملا لامرلا نابثك طسو اهيف
 فئاكتي ىذلا باحسلا نم لزنأ ىأ .4ءاّم ءامّسلا نم لزنأو# ةبدجملا ىراحصلا
 مث اباحس يجزي هللا َنَأ رت مْلَأأل :ىلاعت لاق امك ءاراردم ءام لزنيف «هربلا هيرتعيل
 نم اهيف لابج نم ءامسلا نم ليو لالخ نم جرخَي قولا ىف ماكر هلع من هنيب فلي
 ءامو 400 ٍراَصبألاب بهذي هقرب انس ُداَكي ءاشَي نم نع ُهُقِرصيو ءاشي نم هب بيصيُف درب

 لصي ىتح ةشبحلا لابج نم ىرجيف عمجتي مث ءاراردم ارطم ءامسلا نم لزني لينلا
 .قئاع اهنع اهقوعي ال رصم ىلإ

 هل افرعم اعطق هبر نع ىسوم ثيدح نم وه 4ءام ءامّسلا نم لزنأو# :هلوقو
 نع هينذأ مصيو ءاهلهاجتي هنكلو «ةفرعم هيدانت هترطف تناك نإو ءهفرعي ال نمل
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 ةبيغلا نم لاقتنا انه *« ئّتش تاَبُث نَم اجاَوزأ هب اَنجرْخَأفط :ىلاعت هللا لاق مث .اهتوص

 ريمض هنآل ؛ديعب وهو «ىسومل ملكتملا ريمض نوكي نأ لمتحيو ؛ملكتملا ىلإ
 هللا نأل ؛حضاولا وهو ىلاعت هلل نوكي نأ لمتحيو درفم ريمض سيلو «ةعامج

 دعب روذبلا ىقليو ءثرحي ىذلا وه عرازلا ناك نإو «تابنلا جرخي ىذلا وه ىلاعت
 نم لوقلا لوحتت هنآل ملكتملا ىلإ تافتلالا ناكو «برلا نم رامثلا وجريو «ثرحلا

 وهو ىونلاو بحلا جرخي وهف ءهل تباث لعفلاو ءهنع ثدحتي ىذلا هبر ىلإ ىسوم
 اهدمأ ىذلا وهف ءاملاب ىأ .4هب اتجرخأف# :ىلاعت هلوقو ؛«ءىش لك جرخأ ىذلا
 ء[ءايبنألا] 409 ... يح ءيش لك ءاَملا نم اَنلعَجو ...# :ىلاعت لاق امك «ةايحلاب

 نم تسيل اجاوزأ نأ ىرأو ءاانصأ ىأ :نورسفملا لوقي «اجاَوْزَأ# :ىلاعت هلوقو
 ىف نأ امك ناجوز تابن لك نم هنأ ىأ «ةيجوزلا نم لب «فانصألا ىنعمب جاودزالا

 نإو امهنيب حقالتلا ىرجي ىثنأو ركذ ناجوز تابنلا ىفف «نيجوز لك نم ناويحلا
 .رادقمب ىرجي نكلو هارن ال امبر ناك

 لبانس ىف اذهو «بكارتم بح اذهف عونتم فلتخم ىأ .4«ئّنش تابت نم
 «نامرو ةهكاف هذهو «مورك اذهو قساب ليخن اذهو «ناويحلل كاذو ناسنإلل اذهو

 .تابنلل ةفص انلق ام ىلع وهو «ضيرم عمج ىضرمك تيتش عمج «ىتشإ» و

 هنأو «عرزلا دلب ىف عرزلا نم ءىش لك جرحخأ ىذلا هنأ هناحبس ركذ نأ دعب

 اذه ىف ةرشابملا هتمعن ركذ كلذ دعب «لينلا دلب ىف ءامسلا نم ءاملا لزنأ ىذلا وه

 . 42 ئهنلا يلوأل تايآل كلذ يف نإ مُكَماعنَأ اوعراو اولك# :لئاق نم زع لاقف

 اهب معنأ ىتلا معنلا نايبل ؛نيبطاخملا ريمض ىلإ ملكتملا ريمض نم تافتلا اذهو

 لبإلا ىهو معن عمج («ماعنآلاو» مكماعنألو مكل ماعط هيف تابنلا اذه نإ ذإ «مهيلع

 عاونأ ذخأ ىفو ءاهلكأ ىفو ءاهبوكر ىف مكيلع اهب معنأ معن اهنأل ؛منغلاو رقبلاو
 .نيح ىلإ اعاتمو اثاثأ اهراعشأو اهرابوأو ءاهفاوصأ نم ءاهنم عفانملا

 لكالاب رمألاو ءبوجولل ال ةحابإلل اهيف رمألا 4مُكَماَعْنَأ اوعراو اولك# :هلوقو
 اهضعبو ءزبخو نجعو لخنو نيحط نم دادعإلا دعب الإ نوكي الو حضاو ناسنولل
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 : لقي ملو «مُكماعنَأ اوعراو# :ماعنألل ةبسنلاب لاقو ءرضخلا ضعبك ةرشابم لكؤي
 ءاهل تسيل ةمعنلاو «بطاخت ال «ةيشاملا نأ كلذ نع باوجلاو ؛«مكماعنأ لكأتل»

 :هتزع تلج هلوقب مهيلإ اهجوم ةحابإلا باطخ لعج اذلو ءاهكلاملل ةمعنلا نإ

 ماعنأ مهل نوكت امبر ذإ ؛مهيلع اهب معنأ ةمعن هتاذ ىعرلا نأل ؛ (مكماعتأ اوعراو#

 اهونكم «مكماعنأ اوعراوإ# :ىنعمو ءاهب اوعفتني نأ مهنكمي الف ءاهاعرم نودجي الو

 عبتتيو ءاهنوئتش ىلع موقي نأ اهيعر ىنعمو «ىلاعت هقلخ ىذلا بشعلاو ءآلكلا نم

 دوصقملاف ءاهلكأو اهيقسل ناكم ىلإ ناكم نم اهب لقتنيو ءًالكلاو ءاملا نطاوم اهب
 «لآملا ةدارإو لعفلا وأ «ببسملا ةدارإو ببسلا نع ريبعت وهو ءاهلكأ وه رهاظلا

 .نايبلا بيلاسأ ىف زئاج لسرم زاجم كلذو

 قلخ نم هللا تايآ نم روكذملا ىلإ ةراشإلا 4ىّهثلا يلوأل تاّيآل كلذ يف ّنإ»

 «ضرألا ىلإ ءامسلا نم ءاملا لازنإو ءاهيف لبسلا طخو .ةدهمن اهلعجو ضرألا

 نإ «سانجألا ةعونتم عفانملا ةددعتم ةقرفتم ىتش فونص ىف جاوزأ تابنلا جارخإو

 ولوأ الإ اهكردي ال نكلو ءدحألا دحاولا ةردق ىلع لدت تانيب تايآل هلك كلذ ىف

 امك ؛لاعفألا حئابق نع ىهني هنأل ؛(ةيهن" لقعلا ىمسو «لوقعلا ولوأ ىأ «ىهنلا

 نإ اياطخلاو ءاطخألا ىف عوقولاو للزلا نع سوفنلا لقعي هنأل ؛القع لقعلا ىمس

 انرشأ امك اذه لك ىفو ءدسفي ملو ءططشي ملو .هل ىلاعت هللا هقلخ اميف لمعتسا

 .باهولا قلاخلا هدحو هنأل ؛هللا ةينادحو
 ةيآلاب ةهجاوملاو دانعلا هه

 رم

 اهني
 همام 2 رس هج د رع ع -و مم سو >0 1 رم حر

 َدَفلو نول ئرخأ ةرات جرم اهو مدينا 9 دنقل

 يلق ربك
 2 هس

 وردم حس ص َكّلَسيْأناَف ١ ومني كِرْحِساَنِضَرَأْنِم
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 كمن نشفظَلاديزم كتير يزعل
 ٌىض سئل َدأوةَسْرلا هوي كد عزَم لَك( كون
 مُهَلَلاَك 00ه هديك محمدو 9
 باني َتِحْ لَك ئأءادنَتال ليو وسوم

 1 وهم حس ا

 اوس مهندي مهرمأ اوعزتلف ايل ىرتفان مَباَحدَيَو

 يدك
 هنإ ىتح ديدش ارابتخا رصم لهأ هب هللا ربتخاو «قلخلا ىلع نوعرف ىلعتسا

 بجوأو «هودبعف لجعلا ةدابع مهيلع ضرفو «هولعجف اهلإ هولعجي نأ مهيلع ضرف

 مكيرأ ام مهل لوقيل هنإ ىتح ءهيأر ىف مهيأرو «هلقع ىف مهلوقع اوغلي نأ مهيلع

 دوعيو «ضرألا نم هنأ ىلاعت هللا نيبف «داشرلا ليبس الإ مكيدهأ امو ىرأ ام الإ

 :ىلاعست لاق اذلو «لمع نم مدق ام ىلع ديدشلا باسحلا نوكي مث «ضرألا ىلإ

 . 2 أ عكر اهو كد اه مكافح اهلج
 ناك مث «نيط نم قلخ ةقيلخلا وبأو «هوبأ مدآف «بارت نم تبن همحلو هماظعف

 ىذغتي ىذلا ضرألا ناويح نمو «نيطلا ىف تبني ىذلا ضرألا تابن نم هتيرذ ءاذغ

 ربكتسا ىذلا نوعرفل ىلاعت هللا باطخ ناك دقلو ءهمحل ناك اذكهو ءاهتابن نم

 .هئاولغ نم ففخيل ىلعتساو

 هروصو «ءاهنم تبن ىتلا ضرألا ىلإ دوعي ىتح ايندلا ىف هتايح ىهتنت نأ امو

 هناحبس ربعو «اهيف اونفدت نأب «مكديعت اهيفو» :ىلاعت لاق اذلو ءاهنيط نم هللا

 مل هنأ ىلإ ةراشإلل ؛«ىلإ» نود «ىف» ب ىّدعف «مكديعت اهيفو» :هلوقب ىلاعتو

 .اتيمو ايح اهيف رمتسم وهف ىيحي اهيفو قلخ اهنمف ضرألا طيحم نم جرخي
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 اهنموإ» :هناحبس لاق اذلو «ةقرفتملا هئازجأ عيمجتب كلذ دعب جرخيس هنإو

 0 ءاهنم مكقلخ امك اديدج اقلخ سيل جارخإلا اذه نكل «ىَرْخأ ةراث مكجِرخن

 ©9 اديدَح وأ ةراجح اونوك لق» : ىلاعت لاق امك ءاهئازجأ نم قرفتملا عمجب ةداعإ

 2 . هرم لوأ مكرطف يذلا ٍلُق انديعي نم َنوُلوُقَيَسَف مكرودص يف ربي امم اقْلَخ

 .[ءارسإلا]

 لاقف ىبأ هنإ كلذ دعب ىلاعت لاق دقلو «هتايآ كلتو .نوعرفل هللا ةظعوم كلت

 . 42 ئّبأو بّدَكَف اهلك انتايآ هانيرأ دقلو» : ىلاعت

 ئسوم اَنيتآ دَقَلو# :ىلاعت لاق امك «تانيب تايآ عست ىسوم ىلاعت هللا ىتآ
 نوعرف سفن ىف رفكلا خوسرل كلذو ء[ءارسإلا] 9 ... تانيب تايآ عست

 هتفثك ىذلا مهرفك نم مهجرختل مهّسح عرقت ةميسج عراوق نم دبال ناكف ءهموقو
 هيلع اوناك ىذلا ىداملا ملعلاو «ةنكمتسملا ةراضحلاب فئكتو «ةيلاونملا نونسلا
 دارجلا :تايآلا تلاوت مث ءءوس ريغ نم ءاضيبلا ديلاو اصعلاب ىسوم مهأدب دقلو

 بلقلا ىف دجي مل كلذ لكو ءزجرلاو ءتالصفم تايآ مدلاو عدافضلاو لمقلاو

 اذلو «عبتي نيد ةنعارفلل عونخلا نأ بسحت ىتلا ةفئاخلا بولقلاو «ءبلضتملا ىساجلا

 :لاق

 لك اهب بطوخ اهلك تايآلا نأ ديفي صنلا اذهو 4اَهّلك انتايآ هانيَرَأ دقلو»
 اودعو امك «هللا اهعفر اذإ ناميإلاب دعولاو ءاهيلإ ةجاحلا دنعو ءاهتاقيم ىف ةدحاو

 رمأ ىف ملكتن نأ لبقو (اوغبف) ءهعفر هنكلو ءمهنع زجرلا هللا عفر اذإ ناعإلاب

 ىبأ هنأ دكأ ىلاعتو هناحبس هنأ :امهلوأ «نيرمأ ركذن اصعلا ىهو ىلوألا ةزجعملا

 ةيآ الإ انه نيبي مل هنأ عم ىرخألا دعب ةدحاو ءاهل انيبم اهلك تايآلا هاطعأ دقو
 هئابإ ىلع ماع مكح ميكحلا صنلا اذه نأ كلذ نع باوجلاو ءاصعلا ىهو ةدحاو

 دكأ دقف .ىسوم همدق امل ماتخ ءابإلاو ءاهلك تايآلا هتءاج دقو «هرابكتساو هربجتو

 بير ال قح كلذ لكب ديكأتلاو «(دق»و «ماللا» ب اهلك تايآلا هل نيب هنأ ىلاعت هللا

 .ىلوألا ةمدصلا اهب تناك ىتلا اهنأل ؛تايآلا ىلوأ صتخا هنكلو «هيف
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 هموق ركذي ملو ركذلاب نوعرف ىلاعتو هناحبس هللا صتخا اذامل : ىناثلا رمألا

 امأ «مهئامعز ىلإ راشيو نوكرشملا ركذي ناك قلي دمحم ىبنلا ةصق ىفف «نيعبات الإ
 الو معي زجر نوكي امدنع «ةراشإلاب هموق ركذي امبرو «ةلاصألاب نوعرف ركذيف انه
 نكي ملف ءالطاب ولو مهريكفت ىف ارارحأ اوناك اشيرق نأ كلذ نع باوجلاو ؟صخي

 رصم لهأ امأو «ىرأ ام الإ مكيرأ ام مهل لوقيو هيأر ضرفي ةيغاط وأ كلم مهيف

 انأ رصمو رصم انأ :لوقي نأ هل غاس ىتح هتدارإ ىف مهتدارإ مغدنت نأ اوضر دقف

 : ىضم ةيغاط دهع ىف نآلا اهضعب انيأر دقو «مهيف هتصاخ كلتو

 تبهرأ لوقنو «نوعرف تمحفأ ىذلا ججحلا اهعمو ةيآ لوأ ىسوم مدق امدنع

 قلخلا ىف ةرهابلا هتيآ ركذو «ىلوتو بذك نم ىلع باذعلا نأ هل ركذ امدنع رابجلا

 ةركف تناك اذإ هنأ ررقت ذئدنع «لينلاو ةعارزلاب قلعتي ام ركذلاب صخو «نيوكتلاو

 نوعرف ريغ ناك ولو كلم ىلختي الو ءهتدواع دق ناطلسلا ةركفف «هتدوار دق ناميإلا

 نم ركفلا برستي نأ ىشخ دقو «هتمواقم نم دبالف ارايتخاو اعوط هناطلس نع

 ىلع مهصرح وهو ؛هيلع نوصرحي ام ةيحان نم نييرصملا ءاجف هموق ىلإ نمؤئملا

 انتئجأ لاق» :لاقف ءنوعرف ناك ولو « مهنم مهيف مكاحلا نوكي نأو « مهضرأ ةمالس

 ل ادعم تو اَنْ لَعجاَف لم رخسب َكئيأَدف 0 ئسوُم اي لحس انضْأ نم انجرح

 . 402 ىوس اَناَكَم تنأ الو نحت هفلخن

 «مهتيمح ريثيل هموق لخدأو «مهضرأ وهو «هيلع نوصرحي ام ةيحان نم مهاتأ

 ءراهقلا ىوقلا هبر ركذب هعزفأ دق .هعم لوقلاب درفنا امدنع ىسوم نم ىشخ دقو

 ةملك ىرشخمزلا كلذ ىف لاق دقلو ءاهدارأ نإ ةملكب هسفنو نوعرف كلم ليزي ىذلا

 هناقيإو «مالسلا هيلع ىسوم هب ءاج امم افوخ دعترت تناك هصئارف نإ) :هلاح ةروصم

 لقي الو لذخي ال هلثم نأو «تداقنال لابجلا دوق دارأ ول قحملا نأو «قحلا ىلع هنأ

 رحبلا ىف قرغو .هكلمو هلازأ دقف ءناك ام كلذو .(«هكلم ىلع بلاغ هنأو «هراصنأ

 ماهفتسا اذه «# انتئجأ )> : ىلاعت لاق «نييرصملا باقر ىف مهب مكحت ىذلا هدولئجو وه

 برستي نأ نم افوخ هب ءاج ىذلا راكنإل ةبراحملاو ةمواقملا ىلع ممهلا ثحو «هيبنتلل



 هط ةروسريسفت ل 7
 للا لللللللللللااللاااااللللللا

 .. | اال 7:

 يت

 ىلإ ىرسي اليكلو .«فيوختلاو باهرإلاو عزفلاب هسفنل برست امك ء.مهسوفن ىلإ

 ليلق هنوكلمي ام نأل ؛اصرح هنود اوناك نإو «ةينوعرفلا هسفن ىلإ ىرس امك مهسوفن
 فرتعي انضرأ نم انجرختل «كرحسب انضرَأ نم انجرختل» :لاقو «مهيلع هب لضفتي
 كلم يل سيلَأ ...» :مهل لئاقلا وهو ءاهتيكلمب درفني ال هنأو ءهضرأو مهضرأ اهنأب
 هنأك «كرحسب# لوقيو ء[فرخزلا] 469 يتحت نم يِرَجَت راَهنألا هذهو رصم
 نأل ؛كلذ دقتعي ناك هلعلو «ءضرألا نم جرخي رحسلا نأ بسح هفوخو هعزفل

 ؛ةمواقملا ىلع هموق ثحتسي ناك هنكلو «لدبيو ريغي املع مهدنع ناك رحسلا

 . «هلثم رحسب كنتيتأتلفط لاق كلذلو

 ىدان دقلف ءلدجلا نم ةموَحلا هذه ىف اهلاق ةملك ىلإ تافتلالا بجي انهو

 نم لاق ذإ «مهنيب هتيبرت قباسب هل اريكذتو ءهتبحمل اراردتسا «ىسوم ايف الئاق ىسوم
 لدي اذهو ء[ءارعشلا] 46 نيدس كرمع نم انيف تلو اديلو انيف كّبرن ِمَلَأ ...» لبق
 دقلو «نانئئمطاو نمأ هيف نوكي بناج ىأ نم نمألا سملتو هبارطضاو هعزف ىلع

 «هلثم رحسب كيتأتلف» مهيلإ انئمطم مهيلع هلوق اقثوم «مهدنع هب مسقي امب مسقأ
 مهموق ىلع مسقأ ءكرحس لثامي رحسب كنيتأنل كرحس ببسب ىأ «ةيببسلل «ءافلا»
 «نون» ب هلوق دكأو «ىسفنلا بركلا اذه ىف مهتنوعمل اراردتساو مهممهل اثاثحتسا

 وهف مهيلع ديزي ال هنأو ءفعضلاب (روعش 4هلثم» لاقو ءمسقلا «مال» بو ءديكوتلا

 وه نيعي نأ ىلع ؤرجي ملو «ةكرعم ىف ءاقللا دارآ كلذلو «ةدايزلاب ةقاط هدنع سيل
 كنيبو اننيب لعجافإ# :لاقف ءدعوملا نيبيو رمألا دعي نأ ىسومل كرتو اهنامزو اهناكم
 ميلكلا ىسوم عم رابجلا نوعرف فطلت .«ىوس اًناَكَم تنأ الو نحن هَفلخن ل ادعوُم
 ىصعو مهرحس نيب ةبلاغملا هيف نوكت ىذلا ناكملاو نامزلا وه راتخي نأ هيلإ ضوفف

 كلملا الول «ناميإلل اعمطم نوكي نأ نكمي ناك فطلتلا اذه نأ كش الو ءىسوم

 ال ادعوم» :هلوقو ءاهءاملع اوناك اهترحس نأو « ءرحسلا دلب رصم نأو ؛ هنايغطو

 انكم كلذكو «َلَعْجاَفط ب لوعفم «ادعوم» «ىوس انكم تنأ الو نحت هفلخن
 حلاص وهو «كيلع الو انيلع قشي ال نيقيرفلا نيب اطسوو الدع اناكم ىأ «ىوسإ#و
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 ال ىأ ,«تنأ الو نحت هفلخن ال» نوعرف ناسل ىلع هلوقو .سانلا هيف عمتجي نأل

 ىف افطلتو ءانماطت فالخإلا مدع ىف هعم نمو هسفن مدقو «دعولا هيف فلخن

 ردصم «ادعوم»و .«تنأ الو» لاقف ءهعم افطلت ىسوم نع ثدحت مث «لوقلا

 «مازتلالا مدع فالخإلاو «فلخُي ال ىذلا وه دعولاف «هفلخن لج ليلدب ىميم

 ءاقللا ٍنامزب فيرعتلا نمضستي دعوملاو «ىسوم هئيعي ىذلا دعوملاب نوعرف مازعلاف

 رّشحي نآو ةنيزلا موي مكدعوم لاَق» :هلوقب مالسلا هيلع ىسوم باجأ دقو «هناكمو

 . 4669 ىحض سآّنلا

 «ةنيزلا موي ىحض وه نامزلاف «ناكملاو نامزلا انيبم مالسلا هيلع ىسوم هباجأ

 «لافتحالا اذهل سانلا هيف عمتجي ىذلا ةنيزلا مويب لافتحالا ناكم وه ناكملاو

 نئادملا يف نوعرف لسرأف# :ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت لاق امك «عمجلا وه «رشحلا»و

 .[ءارعشلا] 40292 نيرشاح

 دبالف ةنيزلا موي اهعوضومو لومحم اهنأ ليلدب نامز مسا «مكدعومإ»و
 عوضوملاو ءاناكم لومحملا نوكي الف «ةيهاملا ىف عوضوملاو لومحملا قفتي نأ

 ش .انامز

 لدي ام ةنسلا نع حصي ملو «مويلا كلذ وه ام نآرقلا نيبي مل ؟ةنيزلا موي امو

 «بعشلا هيف نيزتي ميظع قوس موي ليقو ءءاروشاع موي :نيعباتلا ضعب لاقف «هيلع
 هيف لفتحت نامزلا ميدق نم رصمف «لينلا ءافو موي هنأ ءلوقعلا ىلإ لاوقألا برقأو

 كلذ راتمخا ىسوم هللا ميلك لعلو «ىعرلاو ىقسلا ىلع اهنانئمطاب ارورس نيزتتو
 لينلا اذهب رصم ىلع ىلاعت هللا ةمحرب ريكذت هيفو ءدشاح عمج هيف نوكي هنأل مويلا

 نامز ىف ناميإلا ةيضق ىف لصفلا نوكيف «هللا نم ةمحر ضيفي ىذلا ءديعسلا
 .ةيعارزلا رصم ىلع ةغباس هللا ةمعن نوكي ناكمو

 ىحض وهو مويلا نم ءزجب لب طقف مويلاب ال هنامزو دعوملا ىلع قافتالا دعب

 ةاضاقملا نوكتف ءرثكأ دوهشلاو ءدشحأ عمجلا نوكيل ىحضلا راتخاو «ةنيزلا موي

 قافتالا اذه دعب ءددع رفوأل غيلبتلاو ةوعدلا نوكتو «نكمم ددع ربكأ مامأ قحلا ىلع
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 نيذلا رظنلاو ىأرلا لهأو «هاآروش دحأ عم ىأرلا ىف لداجتي لحخخأو نوعرف فرصتنا

 «ءافلا» 460 ئتأ مث هديك عمجف نوعرف ئَلوتف# :ىلاعت لاق اذلو ءمهب رصنتسي

 عمجي ذخأو «نوعرف فرصنا ةرشابم هناكمو ءاقللا ىلع قافتالا اذه دعب ىأ ةفطاع

 هللا هامسو «هريد ىذلا ريبدتلا وه اذهو ءمهنم عماجلا ىأرلا فرعتيو «ىأرلا لهأ

 فرعتيو «نوئيجي نمو هيلإ لسري نم فرعتي «بلغلل ربدي ناك هنآل ؛هديك ىلاعت
 «ىتَأ مث# هدعب لاق اذلو ءاليوط اتقو ريبدتلا اذه ذخأو ءهل سانلا صلخأ كلذب
 ديكلا عمج نأ ىلع لدي اذهو «ىخارتلا ىلع لدت ىتلا (مث)» ب فطعلا ناكف

 .اليوط اتقو ذخأ ريبدتلاو

 هيلع - هللا ميلك أدتبا دقو «ىتأ دق ىلاعت هللا ميلك ىسومو ءدعوملا ىلإ ىتأ
 «هنوربجو هتوغاطو نوعرف ةوقب نوروهقم مهنأل ؛ىلاعت هللا ةوقب مهباهرإب - مالسلا

 :لاقف ربكأ هناطلسو «مظعأ هللا ةوق نأ ركذف

 نم باَح دقو باذدعب مكتحسيف ابذك هللا ىلع اورتفت ال مكليو ئسوم مهل لاق#

 ىلاعت هللا ةبهرب ليزيل «ءلصأتست اهنأو ىلاعت هللا ةردق نايبب مهيلإ همتا 4 69 ئرتفا

 ىف وهو ءمهوو ليخت هتوق امنإو اًئيش هرمأ نم كلمي ال ىذلا نوعرف ةبهر - رداقلا
 .سانلا نم هريغك فيعض هتاذ

 اوعطقت "ل :هانعم «ابذك هللا ىلع اورتفت ال# : ىسوم نع ىلاعت هلوق ىئعمو

 لزانلا كالهلا ىأ «مكليو# :هلوقب ىهنلا ردصو «ءقحلا ماقم ىف هولوقت الو ابذك

 ىف نيئلامم هموقو نوعرفل ةاضرم هيلع لطابلا مترثآو هومتلدبو قحلا متريغ نإ مكب
 :ىسوم نع هللا لاقف مهيلع كالهلا عوقو دكأ مث «لطابلا نولوقتو قحلا

 مهنم ىقبت الأو «لاصئتسالا :تاحسإلا #ىرتفا نم باخ دقو باذعب مكتحسيف#

 هيلإ أجلي الو اهشحفأو ةبيخلا دشأ ءارتفالا نآل ؛ةبيخلا لاصئتسالا اذه عمو «(ةيقاب)

 ال مكب لزان كالهلا نإف متيرتفاو متبذك نإ مكنأ ىنعي « مهسفنأ تاذ ىف نوبئاخلا الإ

 بلط ىلإ هاجتالا هيف نوكي ىذلا قابسلا اذه ىف متحجن دق نونوكت الو «ةلاحم

 . قحلا
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 امك ءايوق اريثأت مهسوفن ىف ىلاعت هللا ميلك نع ةرداصلا تاملكلا هذه ترثأ

 قحلا هرهبيو .«لوقلا ىف نماطتي هتلعجف هسفن ىف نوعرف عم ىسوم تاءاقل ترثأ

 ىلاعت لاقو «مهنيب اميف نولداجتي اوذخأ مهسفنأ ىف تاملكلا هذه ريثأتلو «حضاولا

 . «ىوجتلا اورَسَأو مهنيب مهرمأ اوعزاسق» :مهنع
 ىأ مهرمأ اوعزانت مهبهرأ ىذلا بيهرلا لوقلا كلذ ببسب ىأ «ةيببسلل ءافلا

 ىذلا ىسومو «مهفلك ىذلا نوعرف نم مهفقوم ىف نيقفتم ريغ.نيفلتخم اولداجت

 مهنأب مهلداجت نع هناحبس ربعو «قحلا اوبناجو باوصلا نع اوداح نإ مهعزفأ

 نيب ةلداجم لكو اولداجتو «بناج ىف رخآو «بناج ىف قيرف ناكف لوسقلا اوعزانت
 مهنأ مهيلع بلغ دعب نم مهنكلو ءرمألا ىف عراصتو لازن رظنلا ىف نيضقانتم

 مهسيساحأ ىلع سانلا عالطا اوديري ملو «لوقلا اورسأو «مهسفنأل ةمالسلا نوديري

 رارسإ ىف اوغلاب ىأ «ىوجنلا اررسأر» : مهلاح فصو ىف لاق اذلو ءمهعزفو

 عيطتسي ال ثيحب اهيف ةغلابملا اهرارسإ ىنعمو «رارسإ اهتاذ ةاجانملا نأل ؛مهتاجانم

 .هب اوجانتو هورسأ ام فرعي الو «مهيلع علطي نأ دحأ

 ةلزانملا

 مكابي نأ ندري نرسل ناد َنِوُلاَ
 اوعي لم بلا كيقبرطيإبه ذيوامهرخس مكرم
 يرن لَ قنتشأم يئن دقوأَمصأثشأ خديك
 َلاَق َقْلأَنمَلَوأ ودل امل سموم مد ألام

 وَ دري ويم سوا 11 210 0 رخو
 .٠ 5 هسفن ىف سج
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 هيي ج1 هه 0م اتيبالو رحس دي دل نر ذص يس ري

 ا

 رمألا ةبقاع - مالسلا هيلع - ىسوم هللا ميلك مهل نيب امدنع اوفلتخا مهنأ

 ىأر اونلعأ نأ ىلإ اوهتناو «راكنإلا ىف نيغلابم ىوجنلا اورسأو مهنيب اميف اوجانتو

 .هعوقو دعب رمألل افرعتو رشلل ءاقتا نوعرف
 فلألاو ةددشملا ّنِإِب اهرهشأو اهالوأ تاءارق ثالث اهيف «نارحاسُل ناذه نإ

 «(نيذه) ىف ءايلاو ةددشملا نإب (نارحاسل نيذه نإ) ةيناثلا ةءارقلاو «ربخلاو مسالا ىف

 ىطسولا ةءارقلا نإو .ةددشملا ال ةففخملا «نإ) ب (نارحاسل ناذه نإ) ةشلاثلا ةءارقلاو

 .ءايلاب بوصنم «نإ)9 مسا (نيذه) نأ وهو روهشملا بارعإلا ىلع ةرئاس (ةيناثلا)

 عفرلا ىف فلآلا ىنثملا مزلت ىتلا ةغللا ىلع اهنإ اولاقف ىلوألا ةءارقلا امأو

 :لئاقلا لاق امك «ةسمخلا ءامسألا ىف ىه امك رجلاو بصنلاو

 اهاتياغ دجملا ىف اغلب دق اهابأ ابأو امابأ نإ

 «ةليقثلا نم ةففخم (نإ) نإ :لوقنف (نإ) فيفختب أرقت ىتلا ةئلاثلا ةءارقلا امأو

 نوكتو «نارحاسل ناذه تباثلا ررقملا رمألا هنإ ريدقتلا نوكيو نأشلا ريمض اهمساو

 «بارعإلا ىلإ ةتفل هذه «ةليقثلا نم ةففخم «نإ) نوكت نأب نذؤتو «ديكوتلا مال ماللا

 ةنسلأ هححصت انحل فحصملا ىف نأ نامثع نع ىور هنأ ىعداف سانلا ضعب لض دق

 عماج ىلع ميظع ناتهب اذه نإ مهللا «ماقملا ىف انه ناك لالضلا اذهو «برعلا

 . ")اري مالسإلا نغ هازجو هنع افعو هنع هللا ىضر نيرونلا ىذ نآرقلا

 .نونلا فيفختو .فلأآلاب (ناذه)و :؛(نإ) ديدشتب اصفح الإ نويفوكلاو «بوقعيو ءرماع نباو «نايندملا أرق )١(

 أرقو «نونلا فيفختب هنأ الإ .كلذك صفحو «نونلا ديدشتو ,«فلألاب .(ناذه)و «(نإ) فيفختب ريثك نباو

 تاءارقلا -يرصحلا ليلخ دومحم خيشلا .نؤنلا فيفخت عم «ءايلاب (نيذه)و «(نإ) ديدشتب ورمع وبأ
 ش 0776 ص -ةردلاو ةيبطاشلا نم رشعلا



 هط ةروس ريسفت / ل
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 نأ دعب ةرحسلا نإ «ةميركلا ةيآلا ىنعم ىف مالكلا ىلإ لَّجَع ىلع دوعنو
 ىلع اوقطني نأ اورثآو قحلا نع اوداح نإ مهلوق ةبقاع نايبو «ءىسوم ةلوقم مهتعزفأ

 نم مكاجٍرخي نأ ناديري نارحاَسَل ناَدَه ْنِإ اوُناَق ل .قمحلا مهل نيبتي ىتح نوعرف ىوه

 . 469 ئلثملا مكتقيرطب ابهذيو امهرحسب مكضرأ

 ةيناسنإلا سفنلاو «هشطب نم مهسفنأب ةاجنم ءادتبا نوعرف ةمغن ىلع اوبرض
 اههذيو# ءالؤه ناك كلذكو «هتاقيم ىلإ لباقلا ةلجؤم رضاحلا رمألاب ةروسأم امئاد

 ةيوقتل ءابلاب ءىجو «مكتقيرط ابهذيل ىنعملاو ةيدعتلل انه «ءابلا» .4ىَلْمْلا مُكتقيِرطب
 دقتعي دقتعم لكو لثمألا مكنيد ىأ «ىلثملا مكتقيرطب باهذإ ىأ ابهذيل ىأ ةيدعتلا
 .لالض ىف الالض ناك نإو «نايدألا ىف لثمألا هنأ هنيد ىف

 .اولاق اذلو «هوفخأ نكلو امكحتسم فالخلا ناك هنأ رهظيو

 «ةيببسلل ءافلا .*2 ىّلعتسا نم مويا َحَنَْأ دقو اًفص اونا مُث مكدْيك اوعمجأَف »
 «ىلثملا مكتقيرطب ابهذيو ءمكضرأ نم مكاجرخي نأ مهرحسب اودارأ مهنأ ببسب ىأ

 ريغ نيعمتجم اومدقأو «هومزتعا ىأ مكديك اوعمجأف ؛هيلع قفتم عماج رمأ وهو

 ىلع اوقفتاو «عزانت الو قارتفا الو هيف للخ ال افص ىسوم ىلإ اوتئاو «نيقرفتم

 ريبدت ىلع نيعمجم ةموح ا اولخدا ( مهريبذت وهو « مهديك عامجإ :اهلوأ

 اوعزانت الو رجعو فعض ةقرفلاو «ةوق هدحبو عامجإلا نإف نيقرفتم ريغ دحاو

 .اولشفتف

 عرزي كلذ نإف «قارتفا الو هيف ةملث ال ادحاو افص ىسوم اوتأي نأ :اهيناثو

 .لاتق ناديم ىلع نومدقم مهنأكو كلذ اولاق ءمكنم ةبيهلا هسفن ىف

 نم مويلا حْلفأ دّقو# :اولاق اذلو «ةمشاغلا هئايربكو ةينوعرفلا هتزعب ءالعتسالاو
 ىأ «بلطلل ءاتلاو نيسلاو «همصخ ىلع ىلعتسا نم نوعرف اضرب زاف ىأ .* ىلعتسا



 هط ةروسريسفت 0
 اللا للللااا0اااولاا0ا060ا0ا0 لااا للفلل

 2 هوس
 يي
 «نوعرف اضرب اوزوفيل دحلا دعاس نع اورمشي نأ ىلع ثح اذهو «العف ولعلا بلط

 ىلإ كلذ دعب اوهجتا «ىرحسلا ناديملا اذه ىف راصتتنالاب مهئالعتساب هدنع اولعتسيو

 . 42 ىقلأ نم لَوَأ نوُكُن نأ امو يقلت نأ اًمِإ ئسوم اي ...» :هل اولاقو ىسوم

 تيب نم مهدنع ناك هنآلو ؛نوعرف لبق نم ددوت امك هل اددوت همساب هورداب

 دق هنأل ؛مهنم بدأ نسحو «ةينوعرفلا مهسوفن ىف هتناكم هلف «لبق نم نوعرف
 اولاقف بدأب هوبطاخ «اهيف اوعزانت اذلو ءاهلخدت مل نإو ةقيقحلا مهسوفن تفراش
 دحأ كسفنل رتخا ىأ ,4« © ىَقلَأ نم لَوَأ نوُكَن نأ امو يقلت نأ امِإ ئسوم اي ...»

 لباق «ىقلأ نم لوأ نوكن نأ امإو «كدي ىف ىتلا كاصع تنأ ىقلت نأ امإ «نيرمألا

 نأ نوديري مهنأ ؛اوسقلا ةراشإب مهمالك نم حمل دقو همركب مهبدأ ميلكلا ىسوم

 ىف ةيوطملا مهتبغر ذفنف 4ىَقْلَأ نم لَوَأ نوُكَن نأ اًمإو» هربيخت ىف اولاق ذإ ءاوءدبي
 بيترتلا نألو ؛هدنع ام اوفرعي نأ لبق مهدنع ام فرعي نأ ديري هنآلو «مهتارابع

 اوقلي نأ ىعيبطلا بيترتلا ناكف «نوقلي ام فقلتس اهنأ هب ىلاعت هللا همهلأ ىذلا
 هلا ان

 اهّنَأ مهرحس نم هيَّلإ لّيَخي مهيصعو مهلابح اَذإف اوقّلَأ لب ...# ىسوم لاقف ءالوأ مه
 سانلا نيعأ مهلعفب اورحس دقو «مهتقاطو مهدهج لك اوذفنتسا 4 65 ئعست

 مهيصع نأ مهرحس نم ىسوم ىلإ ليخو «ميظع رحسب اوءاجو مهوبهرتساو
 نيعألا نكلو «ىصعو لابح اهتقيقح ىلع ىه لب «ىعست تايح تبلقنا امو «ىعست

 مهرحس نم هيَ يخيل ىسوم ىلع كلذ ريثأت ىف ىلاعت لاق اذلو «ترحس ىتلا ىه
 ةأجافملل ىتلا (اذإ) ب ربع اذلو «ىسومل ةأجافم ليختلا كلذ ناك دقلو «ىعست اهْنأ

 نم هيلإ ليخ ىتلا ةأجافملا تناك امنإ «تايح ىلإ ىصعلا لوحت ىف تناك ام ةأجافملاو

 ليختلاو «ةيرشبلا ةعيبطلا هيف لثمتت مالسلا هيلع ىسوم ناكو «ىعست اهنأ مهرحس
 هللا نم دييأتب الإ ةأجافملا لوزت ال نكلو «نيبملا قحلا هدنع ناك نإو رشبلا ىف رثؤي

 قلَأو 69 ىّلعألا تنأ َكَنِإ فَحت ال اَْلف 69 ئسومم ةقيخ هسفن يف سجوأف» :هعم هللاو

 «فاخ وأ سحأ وأ رمضأ اهانعم «سَجْوَأفل 4059... اوعنص اَم فقلت كنيمي يف ام
 الابحو ايصع اليخت ىري نأ وهو «هداتعاو هفلأ دق نكي مل رمأب ئجوف هنأل كلذو



 هط ةروس ريسفت ااه
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 يي
 امامأو ءالامشو يمي كرحتيو ىعسي دامجلا ىري مث «ىعست تايح ىلإ لوحتت

 تبلق «فوخلا نم «ةلعف» «ةفيخإلو «بهري سحلل ئجافملا لوحتلا اذهف «ًءاروو

 هنألو «ةأجافملا نم ةبيهو فوخ لاح ىف راص ىأ ءاهنوكسو اهلبق ام رسكل ءاي واولا
 ءهعم هللا ناك دقلو «كفإلا اذه قدصتف «ةدشاحلا ريهامجلا ىف كلذ رثؤي نأ ىشخ

 تنأ َكَّنِإ فخَن ال اَنَلُق# : ىلاعت لاق اذلو «فخحت ال# :انئمطم هل لاقف «هلاحب اميلعو
 «كعم اننأل ةأجافملا نم كترتعا ىتلا سجاوهلا كنع بهذأ ىأ 42 ىلعألا

 ؛هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفأو «ةزرابملا هذه ىف 4ىلعألا تنأ َكَّنِإ» كل ةبقاعلاو
 رطيسملا تنأو «هئلمو نوعرف ىلع بلاغلا تنأ كنأ دارملا امنإو «مهدنع ولع ال مهنأل

 لاق اذلو «كنيمي ىف ىتلا ةزجعملا وهو «ناطلسلاو بلغلا حالس كعمو «ةلوجلا يف
 ناك امو «رحبلا تقلفو رجحلا تسجب ىتلا ىلوألا هتزجعم ىلإ ههبني لئاق نم زع هل

 ىلاعت هللا ههبني نأ ىلإ جاتحي هتلعج ةفيخ اهنم سجوأ ىتلا ةشهدلا نإ لب «الفاغ

 :لاقف

 اصعلا اهنأ ركذي ملو مهبأ امإ :اولاقو «اوعنص ام فقلت كنيمي يف ام قلأو»
 الو ىصعلاو لابحلا هذه لك ذخأت رجش نم ريغص دوع ىه اهنألو ؛اهرمأل اميظعت
 هدي ىف نأ ىلإ هيبنت 4كديمي مي يف اما هلوق نأ ىرأو «ليختي ال وأ «ليختي اًئيش ىقبت

 ام فقلت » : ىلاعت هلوقو .هلي ىف وهو «ةفيخ سجوي فيكف ءمهمهو عفدي ام

 :ىلاعت هلوقو - اصعلا وهو - كنيمي ىف ام يقل ىأ ءرمألل اباوج مزجلاب «اوعتص

 «اوعتص ام فقلت» .رثأ هل نوكي الو هعلتبتو ةعرسب هذخأت ىأ ,«اوعتص ام فقلت»

 قلأو» لاقف نايب مث ماهبإ هنأكف ءءاتلاب عراضملا ردص اذلو ءاصعلا ىلإ دوعي ريمضلا

 ءءاتلاب اصعلا ظفل ىلع ريمضلا دوعب اهئيب مث ءاصعلا هنأ ركذي ملف 4كنيمي يف ام

 :لاقف «لابحلاو ىصعلا فقل ىلاعت هللا للع دقو

 . 49 نأ ثّيَح ٌرحاّسلا حلقي الو رحاس ديك اوعتص امّنِإ ...»

 ديك» ىلاعت هلوقو "نه مسا ىهو «ىذلا» ىنعمب لوصوم مسا انه «ام»

 ريطاسألا ىف ىعدا ىتح ةرثاك ةرثك اوناك مهنأ عم رحاس درفأو «نإ» ربخ «رحاس



 هط ةروسريبسفت ل 7

 اللا لل لل

 : هه
 "يي

 «ليلق ريغ اددع اوناك لاح ىأ ىلعو .مهددعب ملعأ هللاو افلأ نيعبس اوناك مهنأ

 وه امنإ «عيمجلا نم نوكي نأ نكمي ال ريبدتلا نألو ؛رحاس فصو دوصقملا نأل درفأ

 ءهصخش ةفرعم مهي ال مهعمج نم دحاو هنأل ركنو ؛هيلع عيمجلا هرقأو دحاو نم

 بلقي ملف «قئاقحلل ابلق سيل وهف هريبدت هنأل ؛«رحاّس ديك» ب هناحبس ربعو

 «قحلل ديكي ءركام ريبدت وهف ءطقف نيعألل ليخ امئإو ءىعسي ىح ىلإ دماجلا
 . طق قئاقحلل ابلق سيلو

 ىتلا «لأ» ب فيرعتلا ناك «ىَتَأ ثْيَح رحاّسلا حلفي الو» :ىلاعت لاقو

 ةملكف «ىتأ ناكم ىأ ىف رحسلا هلمع ناك نم حلفي الو ىنعملا نوكيو «سنجلل

 وهف ءراس ناكم ىأ ىلإو «ىتأ ناكم ىأ نم ىأ «ناكم فرظ :ثيح «ىتأ ثيح#

 .سوفنلل باهرتساو نيعألل ليختو « هيومتو لالض نكلو ءادبأ هل زوف ال

 اوناك مهنكلو ءاويلغيل مهب ناعتسا ةرحسلاو رحسلاب نوعرف ناعتسا امدنع

 اهنكلو ءرحسلا نم تسيل ىسوم اصع نأ اوكردأف ةزجعملاو رحسلا نيب نيزيمملا
 :ىلاعت لاق ءاونمآف ىسوم اهاطعأ ىلاعت هللا ةزجعم

 . 469 ئسومو نوره برب اًنمآ اوُناَق ادّجس ٌةرحّسلا يقلأف»

 دق مهرمأ بجعأ ام هللا ناحبس» :عكاقولا هذه ةربع ىف ىرشخمزلا لوقي

 مظعأ امف ءدوجسلاو ركشلل ةعاس دعب مهسوءر اوقلأ مث « مهيصعو مهلابح اوقلأ
 نيبو .قحلاو لطابلا نيب قرفلا مظعأام :لوقنو .ها «نيءاقلإلا نيب قرفلا

 .هلالج لج قحلل ةباجتساو لطابلل ةباجتسالا

 اهفقلو اصعلا ءاقلإ وه اهلبق ام ناكو ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل «ءافلا»

 نأك ىتح «ىعست ىتلا ىصعلاو لابحلاب ناكملا ًالتما ذإ اريثك اًميش ناكو اوقلأ ام لك

 ءاهيلع ًاكوتي اصع اهعلتبت نأ ابجع ناكف «ىئارلا رظن ىف تايحو ىعافأ راص ىداولا

 وه ام ةفرعم ىف ةربخلا لهأ مهو «ةزجعملاب ناميإلا ناكف «همنغ ىلع اهب شهيو

 .نيدجاس اورخو ةزجعملاب اونمآف رحسب سيل امو رحس
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 « مئاص عمج (موصلا كى «دجاس عمج 4«ادجس# 4ادجس ةرحّسلا يفلأف»

 قحلا حوضول ادجس اوقلأ مهنأ ىلإ ةراشإلل لوهجملل ءانبلاب 4يقلأف# :هلوقو
 نوكي نأب فيرعتلا نم اوفتكاو هللاب اونمآ 4ىسومو نوره برب انمآ اولاق ءهروهظو
 .قداص قداصلا ربخو «نيقداصلا نيذه بر

 مهتاميإ دعب ةرحسلاو نوعرش
 هل هل ل حا حا ول سل

 نذاءنأ لبق,هل متنماءلاق

 ل 10 هر سر 7 مور رك 0 مصر سر و 7

 د ديأ يرَعِق القرحيلا مكَملع ىلا مكي هنإ محل
 00 خخ عو . حط رم س6 ء ماد خس و عر

 ٌنملَعنلَو لْخَسلا عوذج يف مكَسسلصاِلو ضل راو
 رسرم سد سو لا ل 1 0 ا

 رماَنَءآَاَم لع كربون نأ أولا يرن نقب اَواَاَذَع دس اني
 طي هل
 وذله ىضقئامنإ ضاق تنأ امضفاف انرطف ىزلاو تلا . م ل ل لع ري ل لس ل ل ا

 انسهرْكَأ امواتنا طخ الر فغيل اميري انما ءاَنإ اييزم ايندلا وحلا 1 0 مسرع + ور مر
 سس مو رعرم عر لو يدع سووحم وه مدة ىمممص يد
 امر هير تاي منكر قبأو ريح هلو رحيل نويل

 مدار هو 5 ره هرم 0011 1007 و

 دقانمّؤم -هْيأي نمو ميل ىحب الواهض توميال هج هلْنِإف
 هس ل يم 9 سوم و هه ا 2 ع 72 لل ع لل ]ل

 ندع تانج ابل للعلا تاحرذلا مه كيل اوَأَم تَحِلدَّصلا لمع
 - را . 8 4 - م سس ره سرع لس هع هس رمال ساو درو ورم ى< و
 2 ٌقركْنم ءارج كلذ اهفنيرإدخ اال | اهنحت نم رحت

 ذخأو «ىنوعرفلا دلجلا سبلف همادقأ تحت نم ديمت ضرألا نأب نوعرف سحأ

 «هيأرل ةعزانملاو هرمأأل ةفلاخملا رداوب ىأر هنآل ؛رش نم هب ماق ام ذفنيو رذنيو ددهي

 .نايغطلا ىلإ داعو ءرهقلا ىلإ هيلإ جاردتسالا نم لقتناو « شطب كلذلو
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 ىسومل ةرياسملا ىنعم نمضتيو هل متنعذأو هل متملسأ ىأ هل متنمآ لاق#

 ناعذإلاو هل ميلستلا ماللاب ةيدعتلا نمضتتو «هب متنماءو هل متنماء لاقي «هل ةدناعملاو

 :ىلاعت لاق دقف ءابلاب ةيدعتلا تناك فارعألا ةروس ىفو «ماللاب ةيدعتلا انهف ماقملا

 .[فارعألا] 4659 مكل نَذآ نأ لبق هب متنمآ نوعرف لاق

 مهخيبويو «عقو ىذلا مهناميإ ركني وهف « عقاولل راكنإ ماهفتسالا اذه ىفو

 ىلعأ ىلإ مهب لصي كلذب وهو مهل نذأي نأ لبق اونمآ مهنأ خيبوتلا عضومو ءهيلع
 «مهبولقو مهركف ىلإ لصي همكح نأ اذهب نلعي وهف «نايغطلاو تنعلا تاجرد

 .داشرلا ليبس الإ مكيدهأ امو «ىرأ ام الإ مكيرأ ام هلوق مهيف ققحيو

 «نعذيو قحلا لقي ملف «ةرحسلا هكلسي ذخأ قيرط سأر ىلع نوعرف ناك

 امف ىسوم اوعبت مهآرف «لطابلا نم هيومتب قحلا هومب ذخأ لب ءداشرلا ليبس كلسيو
 هنأل .مهبلغ هنإ لوقي الو « ىرامي ذخأ لب «هيف ىسوم عم ىضاقت ىذلا قحلل نعذأ

 .مهملع ىذلا ملعملا ةلزلمب مهنم هنأو «.ةقاطو ةردق مهنم ربكأ هنأل لب ء.قحلا ىلع

 ةلزنمب هنم مهو «ملعأو مهنم رحسأ وهف ,«رحّسلا مكمّلع يذلا مكريبكل هّنإإ» :لاقف

 رحسأ هنأل مهبلغ امنإو «نولطبملا مهو قحملا هنأل مهبلغي ملف «ملعملا نم ذيملتلا

 . تزرب دقو هللا تايآل ةدناعملا تناك اذكهو «ملعأو مهنم

 «هتوربج ةمواقمو هتعاط ىلع جورخلا وهو ديدج قيرط سأر ىلع مهنألو

 نعطقأل متلعف ام ببسب ىأ «ةيببسلل («ءافلا» «فالخ نم مكلجرأو مكيديأ نعّطقالفإ»

 . مكيديأ

 «نون» تناك اذلو ءمسقلا مال «ماللا»و «هدنع هب مسقي امب مسق مالكلا اذه ىف

 ةغيصب لجرألاو ىديألل عيطقتلاو «ةغللا ىف مسقلا مزالت ىتلا «ةليقثلا ديكوتلا

 نم## هلوقو «مهلجرأو مهيديأ تعطق نم ةرثكل ءعطقلا ةرثك ىلع لدي ليعفتلا

 « ىرسيلا لجرلا عطقت « ىنميلا ديلا تعطق اذإف .عطقلا ةهج فلتخت ىأ «فالخ
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 ,«ِلْخَنلا عوذج يف ْمُكَنبلصألَول مهدنع هب مسقُي امب اضيأ امسقم لاقو ءاذكهو

 مهرارقتساو بلصلا نكمت نايبل «ىف» ب ربعو ««ىلع» ىنعمب انه 4يف# نإ :اولاقو

 يتح بلصلا ىلع مهئاقب ىلإ ئموي عوذجلا ىلع بلصلا اذهو «لخنلا عوذج ىلع

 اباَذع دش انيَأ نملعتلو# :نايغطلاو ةلاهجلا ةلاقم لاق مث ؛عيطقتو لتق وهف اوتومي

 . «ىقبأو

 ديفت ىهو «ماهفتسا 4اَنيَأو ءمهدنع هب مسقُي امب اذه هلوق ىف لوهجلا مسقأ
 نم هباذع ىف ارثأ ىقبأو ءىسوم نم ىسقأو اباذع دشأ هنأ ىلإ همعز ىف هيبنتلا

 ىذلا امنإ ءىدهيو دشري نكلو «بّدعي ال ىسوم نآل مط لهج وهو «ىسوم

 نمو نوعرف اهيف دلخي منهج وه ميلأ هباذعو «نورهو ىسوم بر هللا وه بذعي
. 5 

 اوناك ولو ءايحألاو ةايحلاب نيهتسيو هرونب هللا هرمعي هبلق ناميإلا لخد نم

 ىلاعت هللا ىكح امك مهلوقب هذفن ىذلا هديدهت نع اوباجأ اذلو «هليبقو نوعرف

 امْنِإ ضاق تنأ ام ِضْفاَف انطق يذلا تالا نم اَنَءاَج ام ىلع كروت نآ اوُاَق9ا: : مهنع

 . 409 اًينادلا ةايحلا هذه يضقت

 بلقلا لخد اذإ ناميإلاو «مهعوجر ىفف هلمأ عطقت ةعطاق ةمساح ةباجإ

 ئلع كرئؤن نإ ناهربو ةنيبو ةجحب ناميإ وهو «ىساورلا نم تبثأ ناك هبح برشأو

 اذهو «ىغابلا ىغاطلا اهيأ كلجأل هكرتن نل ىأ .هانرطف يذّلاو تانيبْلا نم اًنءاج ام

 ديبأت ديفت اهنأ ىرشخمزلا ىعدا ىتح ءدّكؤملا ىفنلا ديفت «نلا نأل ءدكؤم ىنعم
 ىلع كلضفن نل ىأ «ليضفتلاو راثيإلاو قحلا نع انعوجر ىف عمطت الف «ىفنلا

 لطاب هدنع ام نأ ىلإ ةراشإ اذه ىفو ءانتءاج ىتلا تاحضاولا تالالدلا ىأ «تانيبلا

 يذلاو» :ىلاعت هلوقو !؟ناهربلاو ليلدلا ىلع ماهوألا لضفن فيكو ء«ماهوأو

 كرثؤن نل ىنعي «هللا وه انرطف ىذلاو .4تانيبلا نم انءاج امإ» ىلع فطع 4انرطق
 لك ىلع رداقلا وهف هلالج لج ىلاعت هللا ىلع كرثؤن نلو «حضاولا قحلا ىلع

 نوكي نأ زوجيو ءراهقلا لداعلا رداقلا هللا ىلع رهاظلا فيعضلا رثؤن نلف «ءىش
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 ىنعملاو ,فطعلل ال مسقلل واولا ءائيش نكن ملو انأشنأ ىأ ,هانرطف يذّلاوط :هلوق
 اهيأ تنأ نوكت نمف مدع نم انأشنأ ىذلا هللاو تانيبلا نم انءاج ام ىلع كرثؤن نل
 !؟كوتعو كفلصب ربجتملا ىغاطلا نوعرف تنك ولو «فيعضلا قولخلا

 مهبر ىلإ رومألا مهضيوفت ةنمؤم بولق نم ةعبانلا مهتمزع ىلع اوبتر دقو
 الوصوم تناك نإ «ام» «ضاَق تنأ ام ٍضْقاَف اولاقف هديدهتبو نوعرفب ةناهتسالاو
 ىه ةرخآلاو «ةيناف ىهو ايندلا ةايحلا ءاضق هنأل ؛كءاضق ضقاف ىنعملا نوكي ايفرح
 نوكيو ءضاق تنأ ىذلا ضقاف ىنعمب ايمسا الوصوم نوكت نأ حصيو ؛ةيقابلا
 .هيضاق تنأ ام ضقاف ريمض ةلصلا ىف طبارلا

 هايل َةّيَحْلا هذه يضَْت مّن رصاقلا همكحب ةناهتسالا ىلع لدي ام اولاقو
 ةايحلا هذه ىف وه كءاضق نإ :ىنعملاو «مالكلا ىف مدقتف «فرظ ايندلا ةايحلا هذه
 تقو هذيفنت ءاضق وهف «ةايحلا هذه ىف وه كؤاضق اذإو «ىفرح لوصوم امو ءايندلا
 نإو «ىقبأو ريخ ةرخآلاو ليلق عاتم ايندلا ةايحلا امنإف «ليوط ريخ هدعب نمو ريصق
 .هباذعو نوعرفب ةناهتسالاو «هللاب ناميإلا لامك ىلع لدي اذه

 رمأ اذهو «ىلاعت هلل ناعذإلاو ريصقتلاب ساسحإلا خسارلا ناميإلا تارامأ لوأ
 نيبنؤمو مهناميإ نيدكؤم اولاق ,نيرحاس لبق نم اوناك نيذلا نينمؤملا كئلوأ

 ُرْيَخ هللاو رحّسلا نم هيلع انتهرْكأ امو اَناياَطَح امل رفغيل انبرب انمآ انإ» :هتعيشو نوعرف
 . 409 ئقبأو

 هاير مهلوقبو ءايناث ةيمسالا ةلمجلابو ءالوأ نإ» ب مهنايإ نيدكؤم اولاق
 ال روصو قلخ نمي ناميإ هنأب مهناميإ نوقثوي مهنأكف ءءاشنإ انأشنأو انقلخ ىذلا ىأ

 .ءاشنإلاو قلخلا ىف ال ءاذيإلاو باذعلا ىف هتردق رهظي نمب

 انه «ماللا»و «اناياطخ انَل رفغيل» :اولاقف مهناميإ ءارو نم نوجري ام اوركذو
 «ةئيطخ عمج اياطخلاو ءاناياطخ انل رفغي نأ انبرب اننايإ ةبقاع نوكتل ىأ «ةبقاعلا مال
 نم ةفص هنأك ريصي ىتح «هيلع ىلوتسيو سفنلاب طيحي ىذلا بنذلا ىه ةئيطخلاو
 بسك نم ئىلب# :ىلاعت لاق اذلو ءركفت الو ربدت ريغ نم هنع ردصي سفنلا تافص
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 كلذو ؟[ةرقبلا] 4069 َنودِلاَخ اهيف ْمهِراَلا باَحْصَأ كو ُهتَنِطَح هب تَطاَحَو يم

 هذه ترركت ترركت اذإف ءءادوس ةتكن هبلق ىف تتكن ابنذ بنذأ اذإ ناسنإلا نأ

 ىهو ءاهل دصاق ريغ هنأك اهلاعفأ هنع ردصتو اياطخلاب ئلتميف ٌدابري ىتح تكتلا

 .امثآ ىأ اتطاخ ىمسي هنم عقت نمو هسفن تاذ ىف حلاصلا نم أطخلا هبشت ٌلاضلل

 ىف مهو «مهنم تناك ىتلا «مهماثآ ىأ «مهاياطخ نم نارفغلا ءاجر ركذ دقو

 «نيراتخم اياطخلا هذه نولعفي اوناك مهنأ اوفرتعا دقو «نييرصملا نم ءامدقلا ةنايد

 نأ اذه ىف اوركذ مهنكلو «مثإ وهو ءرحسلا وه هب اوفرتعا ىذلا ىناثلا رمألاو

 . «ٍرحّسلا نم هيلع انتهركأ امو» اولاق اذلو ءمههركي ناك نوعرف

 <09 ىقبأو اباَذَع ُدَشَأ اَنيأ َنملعََلو ... :لوقت نأب كرورغ بهذي تنك اذإو

 نوكي الف ءهلك ريخلا وهو «مئادلا وه هللاف .4ىَقِبَأَو ريح ُهللاو# :قحلا لوقن نحنف

 .ريخ لك الإ انل ىضري الو ريخ الإ هنع

 :ىلاعت هللا لاقف نيم نيمرجملا ةبقاعو «هللا ىف مهءاجر اونيب دقلو

 . 4069 ئيحي الو اهيف تومي ال منهج ُهَلَنإَف امرجم هب تأَي نَم ُهّنِإِ

 ,4امرجم هير تأي نمل تباثلا ررقملا نأشلاو لاحلا هنأ ىأ نأشلا ريمض ريمضلا

 متهج هل نفل «هسفن تقرغتساو هماثآ هيلع ترطيس دق ءاهل ابساك ماثآلا ابكترم ىأ

 . «ىبحي الو اهيف تومي ال

 ؛قايسلا رهاظ كلذو اونمآ نيذلا ةرحسلا مالك نم نوكي نأ لمتحي لوقلا اذهو

 ىلع ىرجي امل افصو نوكي نأ لمتحيو «نوعرف ىلع هب اودر اميف مالكلا نأل

 «نيقتملا باوث نم كلذ دعب ءاج ام اذهل حشريو «هئاضقو ىلاعت هللا مكحب ءايقشألا

 نيذلل قيمع فصو اذهو «ىبحي الو اهيف تومي ال» :منهج لخدي نمل ىلاعت هلوقو

 وأ ءاقش سحلا نودقفي ذإ «توملا ةحار اوحيرتسيل نوتومي ال مهف رانلا ىف نودلخي

 نوتومي ال مهف «مالآو باذع اهنكلو «ءايحألا ةعتم اهيف ةمرك ةايح نويحي الو ءاميعن
 . عطقني ال ىذلا رمتسملا ريرملا ملآلا ةايح ىه ذإ ؛نويحي الو اهيف
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 :كلذ دعب نم صنلا ءاج دقو

 . 462 علا تاَجَردلا مُهَل كَلْوأَف تاحلاّصلا َلمَعدَق انمْوُم هتأي نمو»
 قلخلاو «ةيبوبرلاب رارقإلا ىنعم نمضتيو «هبر ىلإ دوعي «هتأي» ىف ريمضلا

 مكبر انأ لوقي ناك ىذلا وهو «هب ةناهتساو نوعرف در كلذ ىفو «ناسنإلا ءاشنإو

 نم لاق اذلو .لمعلاو سفنلا ميشتسم قحلل اعضاخ انعذم ىأ انما . ىلعألا
 قحلاو لدعلا رشنت ىتلا ةحلاصلا لامعألا تاحلاصلاو ,4تاحلاّصلا لمع دقإ» دعب
 ةناهملا هنع عفدتو .هتمارك ناسنإلل ظفحتو «ضرألا ىف داسفلا عفدتو عفنلا ميقتو

 مهل كعلوأف» :لاقف مهءازج ىلاعتو هناحبس ركذ دقو «سانلا نيبو هنيب ىوستو
 ناميإلاب نيفصتم ءالؤه ىلإ ةراشإلاو ءطرشلا باوج ىف («ءافلا» «ىلعلا تاجردلا

 ,«تاجردلا مهل» «ةدسفملا ريغ ةعفانلا ةحلاصلا لامعألا ىلإ دصقلاو «حالصلاو

 ىأ «(ىلعأ» ثنؤم ىهو «اًيلع» عمج 4 ىلعلا»و عافترالاو ومسلا ىف ءاقترالا ىهو

 «نوعرف مهنع ىضري نأ نينمؤملا عفري الف «عافترا اهقوف ام ىتلا ةعفترملا تاجردلا
 هللا هنعلف «هادرأو رشلا هيشغ ملاظ مثآ مرجم وهو راهطأ مهنأل ؛مهنود رشب وهو
 .ءاقمحلا ةسرطغلا اهنكلو ءارادتقاو ةوق هنود اوناك نإو هب هبشتي نمو

 نم يِرَجَن ندع تاّنجإ» :هناحبس لاقف «ىلعلا تاجردلا هذه هناحبس نيب دقو

 . 469 كرت نَم ءازج كلذو اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت
 باَوْكَأَو ١ ٌةَعوُفْم رس اهيف» ةحيرم ةماقإ ىهو «ةماقإ ىأ «ثدع تانج

 تيكبت كلذ ىفو «[ةيشاغلا] 403 نوع يباَرزو 62 ةفوَفصَم قرامتو 09 ةعوضوم
 هللا ريغب ازتعم لوقي ناك اذإو ءهيف امم اربخ حلاصلا مهلمعب نولاني مهنأب نوعرفل

 ء[فرخزلا] 469 ٠٠ . يتحت نم يِرْجَ راَهْنألا هذهو رصم كلم يل سيلأ .. .] :ىلاعت
 تانجلا هذه نإو ,ندع تانج ىف راهنألا مهتحت نم ىرجت ءايقتألا ةرربلا كئلوأف

 نم ءازج كلذو» ةعونمم الو ةعوطقم ريغ معنلا اهيفو ءنورمتسيو اهيف نودلخي
 رسي ملو «ىصاعملاو ملظلا نم رهطت نم ءازج ميقملا ميعنلا اذه ىلإ ةراشإلا 24 ىَّكرت
 . ةدسافلا ماهوألا ءارو
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 نمو و 4079 ... امرجم هبر تأي نم هّنِإ» نيتيآلا نأ ساسأ ىلع انرس دقلو
 ىطعم هنأل ؛ةرحسلا مالك نم ال ىلاعت»هللا مالك نم وه 462 ... انمؤم هتأي

 مالك نم نوكي نأ لامتحا ةمث ناك نإو ءهب قيلأ وهف بيثملاو بقاعملا وهو «ميعنلا

 نأ ىلإ مهنع ثيدحلا نم اتافتلا ةمث نإف ءادتبا / هوس قايسلا ناك اذإو ٠ «ةرحسلا

 نوعرف قرغو ليئارسإ ىنب ةاجن

 رج م سيم ا سمس 2 0 ل مس رس 02

 ه-
 اس عدل راس ساس

 ُنَوَعَو هبا (ه) ىَدح الكرد ُفَصال ان اسييرحبلايف

 هم نوع َلْصَأو ايل يشمل معمم

 و دعنا دق لب يرش وسي اي 0 ئَدَه امو

 أول اهيل واسلم حيلَانلَرَبونمياار وطلاب لج
 قبض يَ لح أعطال قوام تبيِطنم
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 ور

 دتهأ مث احصل معو َنَماَءو

 تالداجمو «ىرخأ تايآو «مهيلع زجرلا لازنإ ىلاعتو هناحبس ركذي مل

 كتفلا لواحي مل هنأ ظحاليو ءهعم نمو ىسومب ريطتلا مهئاعداو هئلمو نوعرفل

 عبتت اذكهو «فارعألا ةروس ىف لاوحألا هذه تركذ دقو «نوراه هيخأو ىسومب

 اهدجت لمأتلابو « ةرركم اهنأ ىأرلا ْئداب ودبي ليئارسإ ىنبو نوعرف عم ىسوم ةصق
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 ها بسأل

 ةربع تناك ناكم لك ىفو ءرخآ ناكم ىف كرتي ناكم ىف ركذي امو «ةرركم ريغ

 ددجتلا نوكيف « عضوم ىف ةربع لك درفتل .ةصقلا نم ءزج اهل ركذي اهتاذب ةمكاق

 هللا هصتخا ىبن نيب ءاقللاو ءنوعرف ءاقلل ىسوم دادعتسا «ةربعلاو رمتسملا هيبنتلاو

 مهرخآو «ضرألا ىف ةيغاط لك هب هبشت ىذلا ةاغطلا ربكأو ءاميلكت همّلك نأب ىلاعت
 روصيو «سجنلا هنامثج ىلع رصم ضيحارم هللا ىرجأ ىذلا ءرصم ىف انيأر نم
 انيأر امك بلغي نأ دعب نم هدادبتسا مث «مهيفلاخم ةفطاعل ةاغطلا راردتسا ءزجلا اذه
 عطقو 469 !.. مُكَل َنَذآْنَأ لبق هَل متنمآ لاَقظ :مهل لاق نيذلا «ةرحسلل هتلماعم ىف
 . مهلجرأو مهيديأ

 ضرأللا ىف توغاطلا ةياهن ىلإ ميركلا نآرقلا هجتاو تالداجملا كرت كلذ دعب

 :هبحاص قارغإو

 . 409 اسي ٍرْحَبلا يف اَقيِرَط مهل بِرضاَف يدابعب ٍرسَأ نأ ئسوم ىلإ انيحوأ دقلو»
 نأ ىأ «ةيريسفت انه «نأ» ,«يداّبعب رسأ نأ ىسوم هيبن ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ

 ىلع اوجرخ مهنأكو ءاليل ريسلا :ءارسإلا ,4يدابعب رسَأ# :هلوق وه ناك ءاحيإلا
 .هدونجب مهقحلف ءمهب ملع هنكلو «ءاذيإلاب مهردابي نأ ةيشخ نوعرف نم ءافختسا
 اذه طخ نألو ؛ءاملا نم افاج اسبي اقيرط مهل طخي نأ ىسوم ىلاعت هللا رمأو

 «برضلاب طيطختلاب رمألا نع رّبع - امئاد هديب ىتلا ىصعلاب برضلاب ناك قيرطلا
 لك َناَكَف قلفناف َرْحبْلا اصعب برضا نأ ئسوم ىلإ انيَحوأَفط ءارعشلا ةروس ىف ءاج دقو
 مك ح9 َنيِعَمْجأ ُهَعَم مو ئسوُم اينو 60 نرحل مناَنفَلزَأَو 9 ميظعلا دوُطلاَك قرف
 ءادق» و «ماللا» ب ىسومل هيحو هناحبس دكأ ةيآلا هذه ىفو 4055 نيرخآلا انقرغأ

 ردصم وهو «هب ىسوم رمأ ىذلا قيرطلل فصو وه ردصم 4اسيإ# :ىلاعت هلوقو
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 هنأل ؛ هدابع مهامس نيذلا ليئارسإ ىنب نم هعم نمو ىسوم هللا نأمط دقو

 «ىشخت الو اكرد فاخت ّال# :ىلاعت هلوقب مهنآمط «هلاوهأو نوعرف نم مهصلخ
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 كاردإلا حتفلاو نوكسلاب كردلاو «كوقحلي نأ فاخت ال ىأ «قاحللا : كّرَدلاو

 هللا نمأ ىف تنأف ءهسأب ىشخت الو «كب قاحللاو كيلإ لوصولا وهو «ىسحلا

 نم سيل ىنعم اف «ىهنلل ال ىفنلل انه «ال»و هنمآ ىف وه نم كردي ال ىذلا ىلاعت

 ناتلمحلاو .هموقو نوعرف شطب مويلا دعب ىشخت الو «كب قاحللا فاخت نأ كنأش

 هللا نيب دقلو «هاشخي الو ادحأ فاخي ال هللا نامأ ىف نوكي نم نإو «ناتيلاح

 اذلو «قاحللا اذه ىف هفتح ىقل هنكلو مهب قاحللا لواحو مهعنم نوعرف نأ ىلاعت

 :ىلاعت لاق

 . 46 هنن مين دوب تو تتاح
 نوعرف مهعبتو ىنعملاو ,قحلاو «قحل ىف امك عبت ىنعمب عبتأو عبت لاقي

 «نوليلق ةمذرشل ءالؤه نإ :الئاق هعم مهوعدي مهيلإ لسرأ دقو هدونج ابحاصم

 ىسوم عبتف «دناعو مهب ربجت ىوق دنج نم هدنع ام لكب عمتجا - نوظئاغل انل مهنأو

 هللا ناك نكلو «ءافعضلا عمج ءارو «ءايوقألا عمج ناكف ليئارسإ ىنب عمج ىذلا

 رحبلا نأ رورغملا بسحيو «ليئارسإ ىنبو ىسوم ءارو هدنجو نوعرف ءءافعضلا عم

 «مهل رحبلا قش «راهنألاو راحبلا برو «ضرألاو تاومسلا بر نكلو «مهزجاح

 ىذلا رحبلا ناك «ميظعلا دوطلاك قرف لك ناكو «قلفناف هاصعب رحبلا ىسوم برضف

 لك عبتو ءاقيرط ةعامج لكل ناك اقرف رشع ىنثا دوع ىلع دودك هيف سانلا نوكي

 «ليئارسإ ىنب ىديأ نيب وه امك اسبي هيدي نيب قيرطلا رورغملا ىأرف «مهمامإ سانأ

 هلوق ىنعم اذهو ءرحبلا مهيلع قبطنا مهلوخد مت 3 اذإ ىتح ؛هدنجو وه لض دقو

 نم اذهو ءمهاطغ ام رحبلا نم مهاطغ ىأ 4مِهْيشَع ام ميلا نم مُهّيَشْعَف9 : ىلاعت

 الإ ُهّلِإ ال هنأ تنمآ . . .» :لاق قرغلا هكردأ املف ءرحبلا ىف اوراصو ءزجعملا زاجيإلا

 لايخلاب سفنلا هيف بهذتل انه ماهبإلاو «[سنوي] 4062 ... ليئارسإ ونب هب تنَمآ يذلا

 نوعرف هب ربجتي ناك ؛هلمكأب ادنج نأل ةقيقحلا نود هيف لايخ لكو «بهذم لك

 لاق اذلو «ءاقلإ رحبلا ىف نوعرف هاقلأ دق «هتدارإب هلك هعمج دقو رشغيو ىلعتسيو

 :دعب نم ىلاعت
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 . 49 ئده امو هَمَوق نوعرف لضأو#

 نم لزرع مه ذإ ,مهولتاق مهن ذأو ءمهكردم هنأ هلنج سوفن ىف نوعرف عقوأ

 لك ىلع ىلاعت هللا مهعم نأ مهو وه ملع امو ؛لاق امك نوليلق ةمذرش مهو حالسلا

 نإو «مهقارغإب مهيفو هيف هتبقاع ترهظ ءايسح الالضإ مهلالضإ اذهب ناكو ؛ءىش
 اهلإ هسفن لعجف مهلضأ دقف «ىنيدلاو ىلقعلا مهلالضإ نم ةيّسح ةيلج ةروص هذه
 لاق مث «ىناسنإ دوجو مهعم هل سيل اوراصو ءهسفن ىف مهمغرأف ٍمهلضأو مهيف
 الإ مكيدهأ امو ئرأ ام الإ مكيِرأ ام. #8 : مهل لوقي ناك ىذلا وهو «طده اموإلا : ىلاعت

 .ةياوغلا ىف اناعمإو ةيادهلل اداعبإ هركف ىف مهماغدنا ناكف «[رفاغ] 4 9 داشرلا ليبس

 ليئارسإ وئبو ىسوم

 نوعرف تيب ىف شاع هنأ اهلوأ :راودأ ةعبرأ قحلا ىف دهاجملا ىسوم شاع
 ىف ناكف ءدلو هل نكي مل ىذلا هسفن نوعرف امبرو ءنوعرف جوز نم ةبحملا هؤلكت
 «ىناثلا رودلا ناك هيف شيعي ىذلا عمتجملا كردأو هدشأ غلب اذإ ىتح «هدلو ةباثمب هتيب
 ءهموق ملظ الو «هتاذ ىف ملظلا ىضترا امف ءهموق نمو رصم ىف وه نم كردأف

 رصم نم جرخ ذئدنعو «نيدهطضملا ن نيمولظملا ةعيش نم نوعرف ةمعن بيبر ناكف

 :هبر ايجانم لاقو هلل صلخو ءارحصلا ةوفجو «شيسعلا فظشب ىضر اميرك ارح
 نم جوزتو احداك شاعو ء[صصقلا] 49 59 ريقَف ريخ نم ّيِلِإ تلزنأ امل يَنِإ ...»
 ريغ اهميسنو ءارحصلا ةيرحب اعتمتم مانغألا ىعري رمتساو «بيعش ىتنبا ىدحإ

 سفنلا ةيرح حنم دقف ؛نوعرف تيب ىف شيعلا "'غفار مرح دق ناك اذإو «ءىبولا
 تلمتكاف «اهميعن راوجب ةايحلا بعاتم قوّدو .«حافكلا ةمعنو «داقتعالا ةمالسو

 .هتايح نم عبارلا رودلا ءاج ذئدنعو «هتيناسنإ كلذب
 «نوعرفب هوخأو وه هؤاقل :امهلوأ :نيرود هتقيقح ىف ناك عبارلا رودلا اذهو

 عم هرود وهو « ىناثلا رودلا ىدتييو «ليئارسإ ىنب ةاجنو «نوعرف قرغب ىهتنا دقو

 «ةناكتسالاو فعضلاو ءاذختسالا ىلع اوبر دقل ءمهل هتيبرت ةلواحمو ليئارسإ ىنب

 عفر و . بيط عساو بيصصخ : غيفر و غفار و ْمَقَرَأ شيعو . .ةعّسسلاو بصخلاو ن ثيعلا ةعس : ةيغاقرلاو 00

 .غفر -برعلا ناسل . .عَسّنا : :ةغافر ءمضلاب شيع



 .  هلط ةروسريسفت
 02 الللي لل

 يي يو مج
 مهيف عرزت نأ دبالف ةينثولا ناضحأ ىف اوبرو «ةماركلاو ةزعلا مهيف ىبري نأ دبالف
 «ميركلا قلخلاو ةيانعلا مهيف ىبرت نأ دبالف «ةناهتسالاو لتخلا ىلع اوبرو «ةينادحولا
 ىسوم ةايح ىف راودألا قشأ اذهو

 هللا لاق «ميلا ىف ىلاعت هللا هاقلأو ءنوعرف نم ليئارسإ ونبو وه اجت نأ دعب

 ٍروُّطلا بناج مكاتدعاوو مُكودَع نم مكانيجنأ دَق ليئارسإ ينب ايا :مهل ابطاخم ىلاعت

 . 4069 ئرلسلاَو َنَمْلا مكيلع انلَزنو نميألا
 اوفرعيل ؛مهيلع هتمعن هناحبس اركاذ مهل اسنؤم ايندم ابرقم ىلاعت هللا مهادان

 مكيف مكحت ىذلا «مكَودَع نَم مكانين دق ءاهورفكي الف ركشلا نم مهيلع اهقح
 مشاغلا ملاظلا كلذ نم ةوادعلا رهاظم تناك هذه نإو «باذعلا ءوس مكماسأو
 ىلع مالكلاف «نميألا روطلا بناج ىف نايتإلا ىأ «نَميَألا ٍروُطلا بناج مكاتدعاو#
 هنأل هب ةداشإلاو «نميألا بناجلا ءزجلا تاذ وه دوصقملا نأل فذحو «فاضم فذح

 تناك ىذلا ناكملا وهف «هيف ةرشعلا حاولألا هيلع تلزنأو «هبر هيف ىقل ىذلا بناجلا

 نم ةاروتلاو «لسرلا نم مزعلا ىلوأ نم وهو «مالسلا هيلع ىسوم ةوبن تايركذ
 .ميركلا نآرقلا هخسن ام الإ ةدلاخلا عئارشلا ىلع لمتشت ىتلا ةسدقملا بتكلا

 امهادحإ :ناتظحالم انهو «نميألا روُطلا بناج ِمُكاَندَعاَو :ىلاعت لاق دقو
 هللا مهلعج «نيبناج نم نوكت ةلعافم ىهو ةدعاوملا ىف افرط مهلعج ىلاعت هللا نأ

 ىتلا مهسوفنل عفرو «مهل ميركت كلذو «هتاذل الباقم افرط ىلاعتو هناحبس
 ةسيسخ مهنع لازأو مهتوبك عفرو نيملاعلا بر مهالعأف ,نوعرف لالذإب تمدختسا

 .لذلا

 ىسوم نكلو «مهلك مهعم ال ءمهلوسر ىسوم عم تناك ةدعاوملا نأ ةيناثلاو
 نيثالث ئسوم اًندعاووإ» ةدعاوملا هذه ىف ىلاعت لاق دقو 2 مهيلإ عئ ئارشلا هذهب ءىجي

 ىسوم نألو ؛[فارعألا] 4019 .. . هليل نيعبرأ هبر تاقيم مف رشعب اهانممتأو هَل

 ٠ راتخا ىسوم نألو .مهل ةدعاوم هعم ةدعاوملا تناك مهيلإ لسرأ ىذلا مهلوسر وهو
 الجر نيعبس هَموَق ئسوم راتخاو» :ىلاعت لاق دقف «ءاقللا اذه ىف مهنوليس نم مهنم
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 اوناك مهنأ ىنعم هيف دعوملا اذهل رايتخخا ناكف «[فارعألا] 4623 .. . انتاقيمل
 راتخاو# :ىلاعت لاق اذلو «ليئارسإ ىنب نولثمي اوناك مهنأ اصوصخو «نيدعاوم

 ىسوم موق مهنأك مهنأ ىأ ء[فارعألا] 4062 .. . الجر َنيعَبَس ُهَموَق ئموم

 .ةوبك نم هيف اوناك امم مهل اعفرو ءاميركتو افيرشت هلك كلذ ناك «مهعيمج

 ماعطب هللا مهلدبف «ءادرجلا ءارحصلا هذه ىف مهماعط ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 ىولسلاو ءراجشألا ىف هللا هلزنأ ىذلا نملا وهو ىدجأو أرمأو ىهشأ اًماعط رصم

 «انْلرتو» :لاقو «ىولسلاو ّنمْلا مكيلع انلْزَتو# ىلاعت لاق اذلو ؛ىرطلا محللا كلذ
 مهرمغيف «ةدحاو ةعفد مهيلع لزني مل ىولسلاو نملا نأل ؛«انلزنأ» لقي ملو

 مهتجاح بسح ىلع مهل ضرعي ناك لب ؛هظفحو هراخدال لئاسو ىلإ نوجاتحيف
 ,عوجلا نوكيف مهنع عطقي الو ءراخدالا ىلإ نوجاتحي الف عوطقم ريغ ائيشف ائيش

 .ىلاعت هللا نم ةمحر رمتسم لب «عونمم الو عوطقم ريغ مهيلإ ءىجي لب

 هللا مهاهن دقو «ءادرجلا ءارحصلا هذه ىف ليئارسإ ىنبل ىلاعت هللا قزر اذه

 :لئاق نم زع لاقف «قزرلا ىف نايغطلا نع

 عَ تو يب مك لعب ف ارت الواو ام تاني نب اوتو
 ءانيس ىف ىولسلاو نملاب ليئارسإ ىنب قزر ىلاعت هللا ركذ 4069 ئوه دَقف يبضع
 نم اولك#» :لاقف «نايغطلاب ةمعنلا داسفو «قزرلا ركش - هناحبس - نيبي نأ بسانف
 ؛بلطلا نمضتي هانعم ىف وهو «تابيطلا ةحابإ نايبل رمألا اذهو «مكاتقَرَر ام تاّبّيط
 ناسنإلا عنملف هبلط امأو «ةبيطلا هناولأ ريختلف هتحابإ امأ «بولطمو حابم لكألا نأل

 ابيط الالح ابسك نوكت نأ :نيرمأ نم اهل دب ال تابيطلاو .كلهيف لكألا نم هسفن
 «ريزنخلا محلو ةتيملاك رذقتسم ريغ نوكي نأو ؛هيلع لوصحلا قيرط نم ثبخ ال

 ىهنو ؛رذقتسم سجر اهنأل تمرح ىتلا تامرحملا نم كلذ ريغو .حوفسملا مدلاو

 اوزواجتت ال ىأ .«اوغطت الو» :هناحبس لاقف «قزرلا ىف نايغطلا نع هناحبس

 ؛هّلح ريغ نم هبلطي نأ :اهنم ءىتش بورضب نوكي هيف دودحلا زواجتو «هيف دودحلا
 فرسي نأ :اهنمو «هقح نم ريقفلا عنمي نأ :اهنمو ءابرلاو تحسلا لكأي نأ :اهنمو
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 رانيدلا دبع نوكي نأب لخبلاو حشلا اهنمو ءهعضوم ريغ ىف هقفني نأو ءافارسإ هيف

 ىف نايغطلا ىلع بترتي ىذلا نإو ءنايغطو ءدحلل ةزواجم هذه لكف ءمهردلاو

 ءاف «ءافلا» «يِبَضْع ِمُكِيَلَع لحيف» :لاقف ىلاعت هللا بضغ هركش مدعو قزرلا

 ىناعم ناسنإلا دقفي ام مظعأ وهو ءىبضغ مكب لزني نايغطلا ببسب ىأ «ةيببسلا
 نم قيحس ناكم ىف ىوهيو «ةعفرلا ءامس نم صخشلا دعبي هللا بضغف ءولعلا

 «ىره دقق يِبْضَع هيلع للحي نمو» :ىلاعت لاق اذلو «ىلاعت هللا نع دعبلاو «تقملا

 ال كلهي هنإف ةيواهلا ىف طقس نمو ءروغلا ةديعبلا ةقيحسلا ةيواهلا ىلإ لزن دقف ىأ

 «ىره دَقَف© جاَجْزلا رسف كلذلو ,«كله» اهانعم «ىروه# نإ :اولاق اذلو «ةلاحم

 :ىلاعت لاق اذلو «هباقعب هترفغمو «هباذعب هتمحر نرقي ىلاعت هللا نإو

 <69 ئدتها مث احلاص لمَعَو نمآو بات نم راَفَعَل ينو

 عوجرو ء؛هللا ىلإ ةعارض ةبوتلاف «تاوفهو رئابك نم بكتري امع «بات#
 نم اهلبق ام بجت ةبوتلاو «هدابع نم ةبوتلا لبقي هللا نإو «ةدابع اهتاذ ىهو ء«هيلإ

 نأب ءهبلق لالجب ناميإلا الم اهانعم «نمآطو «رفكلا ؛ بجي ناميإلا نأ امك « صاعم

 «احلاص لمعو» :لاق اذلو «هبلقك هلمع ناكو «ىلاعت هلل قلطم ناعذإب هتبوت نرق

 هبحي ال ءىشلا بحي ناكو «سانلل عفانلا لمعو ءابستحم اصلخم ةدابعلاب ماق نأب

 .هلل الإ

 ىنادلا نع نوصلخي نيذلا نيدتهملا ةجرد ىلإ ولعي نأ ءادتهالا 4ىدتها مث

 رومأ لك نوحرطيو «مهبر الإ نوفرعي ال نيينابر نونوكيو ءمهسوفنو مهلوقع ىف

 ةجردلا هذه ىلإ لوصولا نإو «هب مهرمأ اريخ نوكي نأ الإ مهروهظ ءارو ةايحلا

 اذهو ءدعبلا ىلع لدت ىتلا «مث» ب فطعلا ناك اذلو «لاع ىقترم ىلإ لوصو

 ل اوال ةكالملا مهل لَو ومات هُّكل ير وناقد ذنإ» : ىلاعت هلوقك

 .[تلصف] 462 اونزحت



 هط ةروسريسفت
 01 االلل

 اا برسل

 !!لجعلا اودبع

 نعَكلَجْعَأاَمَو
 و اسس و 0 مسد ك2 2 ا

 َكيَلِإْثِيَعَو ىرْثأكلع ءالؤأ مه لاَ اير ئمومنيك موق
 رع د سل سس سلس 0 ل سوما سار

 ملص َكِرَحبْنِم كمون دفان لال صر
 د هس لل جا ودم ل امج وو مس سد م 07
 لاقافسأَن بضع ءدِصْوَف لإ خوموم محرق اهو يراسل
 مُكحِلَع لاطفأاَمَسَحاَدَعَو مكبر دعي ملأ موق وز مر د د ده 20 ماس ح12 هلا ل جم
 ا ا م رو 2 ت] م 01 رى 2011

 انج اَكلواَككْلميَكَدِعوَماَنفَلحَأاموُلاَق ول كوم
 60 ُقِراَنلاَىقلأ َكَِدكَف هتف َدَعف موقْلاةَِ نمو
 ّمُكهلإَدهْأُْاَممراَوُحهَل اَدَسَجالَجِعمُهَل جَرْخأَ
 الوله ْع جرا َنوريالفأ 7 َىََِ ئَوُمُهَلِإَو
 لق ن يوزع ل َلاََدَْلَو 0 َعَقئاَواَرَصَط ُكِلمَي

 0 وماني يَقح نيك هيلع تت نأ 7 كر

 70 سا رص

 ىنبل هتياعر وهو مالسلا هيلع ىسوم ةلاسر نم ريجح :ألا رودلا وه اذه نإ

 ىلع مهتيبرت نكلو «فلأ هئامتس ناك مهددع نإ :تاياورلا ىف ليق دقل «ليئارسإ

 نم مهسوءرب قّلع ام ةلازإ مث ءاريبك ادهج تذخأ ةينادحولا ةديقع ةميلسلا ةديقعلا



 2. هلط ةروسريسفت ا

 2 لل
 1-جىج

 ةقاط قوف ناك ةزعلاو ةوقلاو ةوخنلا ىلع مهتيبرتو .اليوط ادمأ ذخأ نييرصملا ماهوأ

 اهيف اوبرتيل «ةنس نيعبرأ ضرألا ىف نوهيتي هللا مهلعج اذلو «مالسلا هيلع ىسوم

 ىلاعت هللا لاقو ءاهفيلاكتلو اهل دادعتسا مهيف ناك نإ «ةزعلاو سأبلاو ةوخنلا ىلع

 سأ الق ٍضْرألا يف َنوُهتَي هس يعبأ مهل ٌةَمَرَحُم اَهنإَف لاق: :ايساوم ىسوم هميلكل

 . [ةدئاملا] 465 نيقساقلا موقلا ىلع

 «نميألا روطلا بناج ىلإ ىسوم بهذ «لجعلا ةنتف ميلكلا ىسومل ةمدص لوأ

 «هبر ةبطاخمل قوش ىلع هنأل ؛ًالجع احرف بهذو «ةاروتلا ىقلتيل هبر هدعو امك

 هموق نع ىسوم ةبيغ ىفو ءهسفن ىضرتو «هيضرت بيبحلا دعو ىلإ ةعراسملا نآلو

 هذهب بتع عضوم نوكي امبرو ءلجعلا ةدابعب ليئارسإ ونب نتف ءاليوط اتقو نكي مل

 نأ ىداهلا دشرملا ىلع نكلو «هللا ةدارإب ءىش لكو ء«هتبيغب نرتقا ال ءةعراسملا

 مهترشاعم وه نييليئارسإلا دنع فعضلا عضومو ءاهفعض عضومو سوفنلا بقاري

 . مهديلاقتو مهتاداعو مهماهوأ ىف ءالؤه قيرط مهعابتا وه «نوعرف لهأل

 :هدعوم ىف هيلإ اعراسم ءاج دقو «هميلكل ىلاعت هللا لاق

 بر كيَلِإ تْلِجَعَو يِرْنَأ ىلع ءالؤأ مه لاَق 69 ئَموُم اي كمَْق نع َكَلَجْعَأ امو
 . 409 ئضرتل

 دعب تءاج ةنتفلا نأ نايبلو «قايسلا لامكل اهلبق امب اهدعب ام تلصو ؛واولا»

 «ىسومل ىلاعت هللا باطخ ىلع ةدعاوملاو «ىولسلاو نملا ليزنتو «ءاجنإلاب ماعنإلا
 ال رفكلاب ةيصاسلا معنلا كلت اونرق ذإ ءدعب نم مهنم عقي امل بيرقت هيف اذهو
 .مهنم نوكيس ام ئراقلا روصتي كلذبو «كشلاب

 نوعبسلا مهو «مهنولثمي نمب هموق نم جرخ دق مالسلا هيلع ىسوم ناك

 رمأ فرعتي هعم نم قبسي دق سيئر لكك هنكلو «مهطابسأ نولثمي نيذلا نوراتخملا

 عئارشب هبطاخيس ىلاعت هللا نأ ىري هنألو ؛هبر مالكب سنآلل قوش ىف هنألو ؛ءاقللا
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 ءاهتنالاو ءادتبالا ددحم اتاقيم ردق ىلاعت هللا نكلو .دعوملا ىلإ مهقبس

 دق هموق ىف ىسوم ثبل نإو .؛هناحبس هردق رمأ ريغل هريدقت نكي ملو اهردق ةحلصمل
 «هريدقتبو هللا ءاضقب ءىش لكو «داعيملا فلخي ال هللاو ءررض عفد هيف هللا ردق
 .نوكيس امو ناك ام ملعي ىلاعتو هناحبس وهف نونكملا هملع ىفو

 هموق قبس نأ هيلع بتعو «هتاذ ىف هلجعت راتخملا هميلك ىلع ىلاعت هللا بتع
 دهع وبيرق مهو هتريصبب مهرطاوخ ةبقارمو هتياعر ىلإ نوجاتحي مهو «مهكرتو
 . نيقسافلا ةرشاعمب

 .هنم ناك امع رذتعي نأ ىسوم ىلع ناكو ءاذه هميلك ىلع ىلاعت هللا بتع
 ب تأي ملو ءمهيلإ راشأ 4يِرْثأ ىلع ءالوأ مه» :لاق رودصلا تاذب ميلع هللاو
 ذإ اهب هيبنت ىلإ جاتحي الف «ميلعلا هناحبس هنألو .20هللا عم ابدأت باطخلا «فاك»

 الو «ىنم ةبرقم ىلع مهنأ «يِرْنَأ ىَلَع ءالوأ» ىنعمو ءريبخلا ميلعلا بطاخي وه
 بر كِيَلِإ تلجعو» :هلجعت نع ارذتعم لاق مث ىئارو مهنأل ؛قيرطلا نولضي
 ةعراسملا نأ ابساح كءاضرإ ىتلواحم كيلإ لج ىلع عفادلا ناك ىأ ,«ىضرتل
 كلذ ىف ةبغر ىلإ امهب اريشمو هناحبس هيلإ ابرقت نيتملك لاقو «كيضرت كيلإ
 .هعم همالكب اسنأ وهو ليجعتلا

 ىلإ بيرقلا تنأو «كيلإ تناك ىتلجع ىأ .4كيلإ» ىه ىلوألا ةملكلا
 نمو «ءىسفن ىلع مئاقلا ىأ 4بْر» ىه ةيناثلا ةملكلاو «؛كمالكب سنآ ىسفن
 . هلالج لج هنيع ىلع ىنعنص نم ىلإ عراسأ ىنإف كنيع ىلع ىنتعنص

 :لئاق نم زع لاقف هلجعت ةّبغم ىلإ هناحبس ههبن دقو
 . 462 يرماسلا مُهّلضَأَو كدعب نم كَموَق انتف دق انف لاقط

 ىأ ءةيببسلل ءافلاو «هتردق تلج هللا ىلع دئاعلا ريمضلا وه «لاق» لعاف
 انتف دَق» ءاهنم كانكم ىتلا مهيلع ةيسفنلا ةباقرلا قحب كمايق مدعو كتبيغ ببسب
 فاضأو مهكرادمو مهلوقعو مهتادارإ رادقم نيبتتل مهانربتخا ىأ «كدعب نم كمرق

. 
 (ءالوأ :لاق نكلو 3 كئلوأ مه : لقي مل يأ

)١( 
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 دعبو .هعوقو لبق ءيش لكب ميلعلا وهو ءهسفن ىلإ «ةنتف» هامس ىذلا رابتخالا

 .ةيلعلا تاذلل ةبسنلاب ال سانلل ةبسنلاب نوكت نامزألاف ءهعوقو

 «هتمهل اثاثحتسا هيلإ موقلا فاضأ 4كدعب نم كَموَقظ :لاقف هناحبس ربعو

 مل نكلو «نوعرف ءاوغط نم مهجارخإل ءاج ىذلا هموق مهنأ ىأ «هباتع ىف ةوقو

 اولازأو «ةقب ةقبرلا اوعلخ نإو ءايسفن مهيلع هميلاعتب ىغطف مهلوقع ىف ئيسلا رثألا لزي

 ىأ ,«يرماّسلا مُهَّلْضَأو» :ىلاعت لاق دقلو «سوفنلا قر اوليزي ملف ءداسجألا قر

 تحنلا ديجي ناك ءرصم نم مهعم لقتنا صخش ىرماسلاو «لالضلا ىف مهعقوأ

 ىلع بلغيو «نييلصألا رصم لهأ وأ نييليئارسإلا نم هنأ ىلع صني ملو ء«ريوصتلاو

 دبعي ايدنه ناك هنإ :ليقو «مهتاعانص فرعو نييرصملا عم جمدنا ىليئارسإ هنأ نظلا

 .ليئارسإ ىنب ةنايد قنتعا مث ءرقبلا

 لاطفأ انسح ادعو مُكْب مكدعَي مل موق اي لاَ افسأ َناَبصَع هموق ىلإ ئسوُم عجرف»

 .# 5 يدعم متفلخأف مُكَبَر نم بَضَع مكيلع ّلحَي نأ ُْتدَرَأ مَأ دَهعْلا مُكْيلَع

 عجر هموقب ناك ام ىلاعت هللا نيب نأ روفف «بيقعتلاو بيترتلا ديفت «ءافلا»

 «افسأ َناَبْصَع هموَق ئَلِإ ئسوم عجرَقط :ىلاعت لاق اذلو ءنزحو بضغ لاح ىف

 اونوكي ملو لجعلا اودبع نيذلا مهنم ناك نيذلا اعيمج تريلا رسال مه انه ملا

 ةيسفنلا ةروثلا وه بضغلاو «نيرثكألا اونوكي مل نإو «نيريثك اوناك لب ءاليلق اددع

 رمأ ببسب سفنلا نكسي ىذلا نزحلا : فسألاو .هعقوتي نكي مل ملؤم رمأب ةأجافملل

 «ةباك سفنلا ىف دجوي نأ هنأش نم نزحلاو ءرربم ىأ هل دجوي الو ءلوبقم ريغ

 هموق نأ هبر نم ملع امدنع مالسلا هيلع ىسوم لاح تناك كلذكو ءاّمغو اًمهو

 «مغلاو ةبآكلا ىف لسرتسي الأ بجوت ةيوبنلا ةمكحلا نكلو «لجعلا اودبع

 «هلصأ نم هئاثتجاو رشلا مزحو ديدش راكنتساب فقوملا جلاعي نأ دبال لب «لاعفنالاو

 :اركنتسم امئال لاقف «لعف كلذكو

 اريخ نوكي ام هحرفيو «مهلضي ام هلؤي مهنم هنأب برقم ءادن اذه «موق ايإ»

 وهو «ةرخآلاو ايندلا ىريخب مكبر مكدعي ملآ ىأ كاسح اذَْو مكي ديلا مهل
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 هيف مه ىذلا مهرضاحب مهركذي ملو .مكلباقو مكرضاح ىف مكنئمطي نسح دعو
 هيلع ماعنإ كلذ نألو «ةافاجملا ىلإ موللا لصي ال ىتحو «ىضاملا ىف هيلع اوناك امو

 .كلذب مهركذي ىذلا وه ىلاعت هللا وهو معنلا لزنمو «مهيلعو

 معيد مكدعو دقل ىأ «ىراكنإ ماهفتسا «مكبر مكدعي ملأ» :ىلاعت هلوقو
 ال ققحم دعو هنأ ىلإ ةراشإلل «مكبر» ب ب ربعو «ىفحلا ديدنتلا عم انسح ادعو
 مكلامو مكرومأ لك ىلع مويقلا وهو «مكقلخا ىذلا مكب هللا نم دعو هنأل .ةلاحم
 «ةيببس انه «ءافلا»و .«نمزلا ىأ دهعلا «دهعلا مكيلع لاطفأ» دعولا اذه متيسن
 لوط ببسبأ ىنعملاو «هللا هدعو ىذلا دعولا متيسنف نمزلا مكيلع لاطأف ىنعملاو
 ثادحألا تناك لب «لّطي مل نمزلا نإف ءديدش خيبوت وهو ؟مكبر دعو متيسن دمألا

 مث «نوعرف قرغأو .مكبر مكاجنأ دقف «نايسنلا نوكي ىتح اهيف ىخارت ال ةقحالتم
 .كلذ نم برق ىلع لجعلا ةنتف تناكو «ءاقللاب هللا نم دعولا ناك

 - مكبر نم بضع مكيلع لحي نأ مُتدرَأ مأإ ةلداعملا ةيماهفتسالا ةلمجلا تناك مث
 ال بعص ىقترم ىهو «ىلاعت هلل ةدناعملا نم مهب اقفر ءمهب لزن «يدعُْم متُفلْخَأَ
 هلل ةبضاغم ,ىرخألا ىه اهنأ نيبتف عراسو وه هل ةدناعملا ىلإ «هيف اونوكي نأ ديري

 .ةلداعملل ةيماهفتسا 4م هللا نع الإ ملكتي ال مالسلا هيلع هنأل ؛ ؛ىلاعت
 بصنم مهتدارإ امإ «مهبر نم بضغ مهب لحي نأ ىلإ ةهجتم تسيل انه 4ُتدرَأِ»

 تسيل ةراشإ اذه ىفو . مهيلع ىلاعت هللا بضغ لولح ىلإ ىضفي ىذلا ببسلا ىلع
 كلذ نإو «هب رفكو «ىلاعت هلل باضغإ لجعلا ةدابع نم هوبكترا ام نأ ىلإ ةيفخ
 :هلوقب ةيلعلا تاذلا نع ربعو «ىلاعت هللا بضغ مهب لحي نأ ىلإ ةلاحم ال ىدؤي

 هتءالكب مهالكو .هقرغأو نوعرف نم مهاجن ىذلا وه هنأ ىلإ ةراشإ «مكبر نمإ»

 .ىولسلاو نملا مهيلع لزنو

 نم ءالبلاب مهتباصإ نم هراثآ ىنعملاو «مهيلع لحي هنأب هللا بضغ نع لاقو

 اذهو ءرصم ىف مهتايح ىف هيلع اوسرمتو هوقاذ دقو «ضرألا ىف راغصو حبذو لتق
 .هبضع مهب لحي نأ بجوي اميف اوريسي نأ لدب «ىلاعت هللا اضر بلط ىلع ثح
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 متفلخأف» :لاقف هدعوم مهفالخإ ىلع هللا بضغ لولح ىلاعت هللا بتر دقو

 «هبجومب اوموقي الأ دعولا فالخإو ءدعولا ىنعمب ىميم ردصم انه دعوملا «يدعوم

 ترطيس ىتلا ةلطابلا ماهوألا كرتو هدحو هللاب ناميإلاو ةماقتسالاب ىسوم اودعو دقو

 .نوعرف ضرأ ىف مهماقم ببسب مهيلع

 اكارشإ نوكي هنأل ؛ىلاعت هللا باضغإ ىلإ ىدؤي بير الب دعوملا اذه نإو

 ام مهيلإ داعي نأو ىلاعت هللا بضغ مهيلع لحي نأ دبالف هللا بنج ىف اطيرفتو

 . ىربكلا مهتلعف نع نيرذتعم اوباجأ «هوفرعو لبق نم هوقاذ

 كلَدَكَف اَهاَنْفَدَقَف مولا ةئيز نم اراَزوأ المح اًنكلو انكلمب كدعوُم اَنفَلخَأ اَم اوُلاَقل
0 2 2 1 1 1 1 1 2 > ” 1 1 

 . 480 يرماسلا ىقلأ
 ديدش ءارغإ ريثأت تحت اوناك لب «نيديرم نيراتخم مهدعوم اوفلخأ مهنأ اوفن

 «انكلمب# لوقب ءارغإلا نم ةيلاخلا ةرحلا مهتدارإل مهدقف نع اوربعو «ريبك ليلضتو
 ةينادحولا ىف كدعو اوفلخأ ام مهنأ دارملاو ,"'”اهمضبو اهرسكيو ميملا حتفب تئرق

 . ءارغإب نكلو «ةراتخملا ةرح ا مهتدارإب ركفلاو سفنلا ةماقتساو

 ةبولسم مهتدارإو اهوبكترا مهنأب رخآ فارتعاو «ةميرجلاب فارتعا اذه ىفو

 مهراذتعاو «مهفارتعاب مهذخأل ايندلا ةاضق نم ضاق مامأ اوناك ولو «ديدش ءارغإب

 «هتبثيو مهيلع هررقي لب باقعلا نم مهيلخي ال نيعودخم و نيرورغم اوناك مهنأب
 .اهاركإ رورغلا دعي الو هاركإ ريغ نم رايتخالا ناك دقو «رايتخالاب ةميرجلا ىف ةربعلاف

 ارازوأ المح اًنكلو» :اولاقو «ليلضتلا ببس اومدق نيذلا مه مهنأ اصوصخو

 ..«رباسلا ىلا كيذكف هاف مق ع نب

 4(اَلمُح» نامزألا لك ىف ليئارسإ ىنب نأشك فيخس راذتعا وهو «مهسوفن لالضو

 نيذلا مه امنإ «رازوألا هذه مهلمح ىذلا نم اوركذي مل لوهجملل ىنبم لعف اذه

 أرقو «ةلبجو فلخو «يئاسكلاو ةزمج :اهمضبو .ةلبج ريغ مصاعو «رفعج وبأو عفان : ميملا حتفب هب اهأرق )١(

 . 011/7 :راصتخالا ةياغ .ماللا رسكب نوقابلا
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 اللاش مان طخ الانامل لت الانا لن المان نا انة لالخ طالت اننا اناالاناال انااا امانا اا لانك الانا خطانا ان انااا نختم اا اتا تلا للا نالت لاننا ل انللتاا
 ا بروست

 «ليقثلا لمحلا وهو «رزو عمج رازوألاو «0"2(انلمح) ةءارق كانهو «مهسفنأ اهولّمح
 ءمهبهذ نم ىأ موقلا ةنيز نم هتدهع ىف ام اضعب انضعب لمح نوكي نأ حصيو

 مثإلا ىلع قلطي رزولا نأل ؛مثإ نم ولخت ال ةليقث الامحأ رازوألا نوكو

 عّم الاَقْنأو مِهَلاَقْنأ نامحيلو» : ىلاعت لاق امك ءسوفنلا ىلع اليقث المح هرابتعاب

 رصم ىنب ةنيز نم اهنأل ؛ ماثآ اهيف ناك لامحألا هذهو «[توبكنعلا] 405 مهلاقثأ

 اوذخأف مهلالذإو مهلا نوعرف ءاذيإل اهلثم نوكلمي اوناك امف «مهنم اهوراعتسا اوناك

 اذلو ءاهانيقلأ ىأ «اهاتفذقف» هلوقو «ليحرلاب مهل نذأ امدنع ةراعتسالا نم نورثكي

 راثلا ىف ناك اهل مهفذق نأ ىلع تاياورلا لدتو ,«يرماّسلا ىَقْلَأ كلَذكَف» اولاق

 نإ : مهل لاق هنأ ىوريو .مهعم كلذ ربد ناك دقو «مهلثم ىرماسلا لعفو ءرهصتل

 .اهاري الو رهصتل رانلا ىف اهقلنلف موقلا ةنئيز نم انذخأ ام ىلع انمولي ىسوم

 مهنأو «ةميرجلا ىلع رارصإ ناك هنإو «ةدارإ تناك هنأ ىلع لدي اذه نإو

 .هرخآ ىلإ هلوأ نم اهبابسأ ىلإ قيرطلا اوكلس
 ىلوتو «هتعانصل لوألا ببسلا اوعضو دقف «لجعلا ةدابع ةميرجلا تناك اذإو'

 .هودبعف هتدابع ىلإ مهاعدو ىرماسلا ةعانصلا ربك
 الع لئاق نم زع لاقف ىرماسلا هعنص ام هناحبرم ركذ دقو

 . 409 اقتل ارض ْمُهَل كلي الو وق مهيلإ عجرم لأ ور

 ارازوأ اوبكتراو ءالاقث الامحأ تناكو .«بهذلا نم موقلا ةنيز تيقلأ امدنع

 نم دعي ىراوعلا دوحج نأل ؛اهوقرس الاومأو ءاهوبصتغا تايراع تناك اهنأل ارابك

 نييرصملا رابخأ اوملعو «رضاحلا رصعلا اوكردأ نم الإ نورسفملا لوقي .تاقرسلا

 ةضبق ذخأ « لجعلا عنص :ص نأ دعب ليربج نيمألا ىأر ىرماسلا نإ :اولاق «مهتعانصو

 امك روخي راصق عوتصللا ىف اهاقلاف هسردف وأ ليربج اهيلع راس ىتلا ضرأللا نم

 .راوخ هل اذسج راصف «ةايحلا ءام همسج ىف ىرسو «لجعلا روخي

 فلخو «بوقعيو «ىئاسكلاو «ةزمحو « مصاعو ءرمع وبأ : ميملا فيفختو «لعافلل ءانبلاب (انلمح) ةءارق )١(

 .هالا /؟راصتخالا ةياغ . ميملا ديدشتو .لوهجملل ءانبلاب نوقابلا أرقو -س يورو صفح ريغ-
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 الإ نوكي ال دسجلاو ءدسج هل وأ دسج هنأب :نيرمأب هوجورو مهمالك كلذ

 ءدسج هنإ دامج ىأ نع لاقي ال امك ءدسج هنإ رجحلا نع لاقي الف «ىحلا مسجلل

 ةليحلا امف «ىح لجعل الإ نوكي ال راوخلاو «راوخ هَل :ىلاعت هلوق :ىناثلا رمألاو

 ريسفتلا بتك ىف ترشح ىتلا تايليئارسإلاب نينيعتسم مهريكفت اولمعأ دقل ءاذه ىف
 .لوقلا اذه ىلإ اوهتناف

 ىف ريست اال ىلاعت هللا ةكئالم نإف ءلوقعم ريغ لوقلا كلذ نأ ىرن نحنو

 ليلد ةمث ناك امو ءايبن ىرماسلا ناك امو «ىبنل الإو «هللا نم رمأب الإ ىح ةروص

 «ناتهبلا اذه ىف ىسوم هشقان امدنع ىرماسلا هاعدا امو «ءلوقلا كلذ ررقي لوقنم

 «لطابلل انييزت نوكي فيكف «لطابلا اهنبيزتو سفنلا ليوست نم كفإلا كلذ دع هنإو
 كلذ عمو «ىلاعت هللا نم نذإب نوكت ةايحلا نإف اضيأو «ليربج راثآ عبتتب نوكيو

 . 465 يسفن يل تّلوَس كلذكو ...# ىرماسلا لوقي

 هعم نمو وه بهذلا ىقلأ ركذ امك ىرماسلا نإ :لوقن نأ لوقعملا رمألا نإو

 ءالئاس تراص ىتح ترهصف رانلا ىف اهوقلأ ليئارسإ ىنب نم موقلا ةنيز نم بهذ

 حايرلا بهم ىف هعضوو «لجع لكش ىلع هعنص ةيرصملا تاعانصلا نم هملعت امبو
 ءروثلا راوخك راوخ هل راصف - هفاوجأ ىف حيرلا توصب هقورخ ىف ءاوهلا لخدف

 .بعللا ىف تاوصألا هذه لثم لافطألا بعل ىف ىرن انلز امو

 مُكهْلإ اذه اضعب مهضعب بطاخي اولاق ىتح اذه نويليئارسإلا ىأر نإ امو
 ديرأو نايسنلا قلطأف «كرت اهانعم انه «*يسنف# .ىرماسلا ىأ .«يسدف ئسوم هلإو

 ءهدحو هللا ةدابع اوسن وأ اوكرت اعيمج لجعلا دابع نأ عم هيلإ نايسنلا بسنو «هكرت

 مهل جرخأف» ب ريبعتلا ىفو «هتعانصب هجرمخأ ىذلا وه هنأل كلذو ؛قحلا اوسنو

 . ةعانص هعنص هنأ ىلإ ريشي ام «ادسَج ًالجع

 مدلا هيف ىرجي ايح امسج الإ نوكي ال دسجلا نأ مهف نم ىلع درن نأ ىقب

 «مسجلا هب صتخي ىنعمو «هيف ناكرتشي ىنعم امهل مسجلاو دسمجلا نإ :لوقنف

 :لاقيف روصي الو دسجتي ال امو ءروصيو دسجتي ام ءايشألا لك ىلع لاقي مسجلاف
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 ءاج دقف «هتافلؤم ىف بغارلا كلذ ركذ دقو ءدسج هل لاقي ال نكلو مسج ءاملا نإ
 :هصن ام دسج ةدام ىف هيف

 نم ناسنإلا ريغل دسجلا لاقي ال :ليلخلا لاق «صخأ هنكل مسجلاك دسجلا»

 نول هل نيبي ال امل لاقي مسجلاو «نول هل ام دسجلا نإف اضيأو «هوحنو ضرألا قلخ
 400 ... ماَعَّطلا َنوُلُكْأي أل ادَسج مِهاَتلَعَج امو :ىلاعت هلوقو «ءاوهلاو ءاملاك

 :ىلاعت لاقو «راوخ هَل ادسَج ًالجع» :لاقو . ليلخلا لاق ال دهشي ء[ءايبنألا]

 داسج نارفعزلل لاقي نوللا رابتعابو «[ص] 4« 00 باَنأ َمُث ادسج هّيسرك ىلع انيقلأو»
 . (داسجلاب دسجيم بوثو

 ناك امبرو «هيف ةايح ال مسج هنأ عنمي ال «راوخ هَل ادسج# :ىلاعت هلوقف
 .هيف ةايح ال مسج هنكلو «راوخ هَل ىلاعت هلوقل ابسانم دسجلاب ريبعتلا

 الرق مهل عج جري الأ نوري الفأ) : طق ةايح هيف سيل هنأ نايب ىف ىلاعت لاق اذلو

 هلو مُكُهَّلِإ اذه اولاق مهنأ ىأ «حاصفإلل ءافلا <09 اعف الو ارض مهل كلمي الو

 نع ةرخؤم «ءافلا»و «نوري الفأ» « ءيش ةيهولألا تافص نم هل سميلو «ىسوم

 دري ىأ ءالوق مهل عجري ال هنأ دوري الأف ريدقتلاو «ةرادصلا هل ماهفتسالا نأ ميدقت

 لاخلا ريمض اهمشاو «ةليقشثلا نم ةففخملا ىه «نأ»و «لوق ىف مهبيجي الو الوق مهل

 ويفهم 7
 الو «.هدوفي دئاق الو «هقوسي قئاس ةباجإ دري ال وهف هتباجإ لوقلا عجرو «نأشلاو

 ىف ايح دعي ىتح هتايح ىلع لدي رمأ هيف سيلف «ناويحلا فرعي امك الوق فرعي
 نأ اضيأ نكمي الف ايح ناك اذإو ءاهلإ نوكي نأ نكمي ال هنإف ناك اذإو «ناويحلا ءايحأ

 ءايح هودع مهنأل اوئطخأ مهف «عفني ال هنأل اهلإ نوكي نأ نكمي ال ءاهلإ نوكي

 .اديعب الالض كلذب اولضف ءاهلإ هودبع مهنأل اورفكو



 . هلط ةروبس ريسفت ا
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 يرماسلاو ليئارسإ وتيو نوراهو ىسوم
 تَعَبَتاَلَا اصبت م 020 هه
 و ع 2 ره

 2111111 1 ]1 لاق اول ىرْمأ تيصعفأ
 رس دس حرس ل لل 7 0 فت

 فرت رسب تفرط لو نأ تين
 ُ ُثَرْسَبَلاَف اين ترمس كبطَح امه َلاَف الز لَوت

 دوش نفح ثابتا
 2 - 2 و

 كلن اساسيا لثمن : ةريحلا فكك ك ابعد
 هع كلطوِزأ ةهترقإ نس اَدِعَوَم
 03 9!اَفَسفَمَمْلا فب . ُةَّفَفَسْنَدَل مك و نورك

 نم ىسوم هب مهجرخأ ىذلا ديحوتلا ةبترم نم نولدتي مهو نوراه فقوم ناك
 ىف ةليوطلا مهتماقإ ةدم اهب مهرثأتل ةيرصملا ةينثولا ةبترم ىلإ لذلاو دابعتسالا قبر

 ديلقتب امئاد فوغش - نودلخ نبا لاق امك - فيعضلاو «نينيكتسم ءافعض رصم
 ىف ةلطاب تناك ولو «ءارآو راكفأ نم هدنع ام هببس ةوق نم هيف ام نأ هنابسحل ىوقلا

 فقوم ال ىداهلا دشرملا فقوم هموق ىف ىسوم فلخ ىذلا نوراه ناك .اهتاذ

 ىأر نأ درجمب مهل لاق «هب متنتف امنِإ موق ايإ» :مهيلدت دنع مهل لاق «ئلامملا تكاسلا

 مهتنتف رمأ ىسومل فرعي نأ لبقو «مهيلإ ىسوم رضحي نأ لبق لجعلا ةدابع مهنم
 «هب# ىف ريمضلاو «لجعلا ةروص ةروصلا هذهب مكناميإ ربتخا ىأ كدب متسسف اَمّنِإل

 ابذجو «ديحوتلا ىلإ ادش اباجيإو ابلس .ثيدحلا عضوم وه ىذلا لجعلا ىلإ دوعي
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 ةقيقح ىأ ةقيقح هل سيل هنأ ىأ .«هب متنتُق اَمّنإ9ِ :ىلاعت هلوق ىف امنإو ءرفكلا ىلإ

 ضرأ ىف مكتماقإ اهيف ترثأ ىتلا مكسوفن ةنتف اهنكلو ءدبعي اهلإ هولعجت ىتح
 . ةنعارفلا

 «داشرإ ىف رصق امف «هنابإ ىف كلذ مالسلا هيلع نوراه هللا ىبن مهل لاق

 ىسوم نأل ؛مالسلا هيلع ىسوم نم ناك ول امك ءلوقلا كلذ مهيف رثؤي مل نكلو
 ةسايرب نورقي ال مهنأكو .هريثأت هل نكي ملف «هل ءدر نوراهو «ةلاسرلا ىف ليصألا

 هوعبتي نأب مهبلاطو «نمحرلا مهبر نأ ىهو «ةيهدب ةقيقح ررق هنأ عمو «ىسومل الإ

 اسيئر ىسومب الإ نوفرتعي ال مهنأ ديفي ام اونلعأ كلذ عم ءرمأ ىف هوفلاخي الو
 امب مهادان نوراه نإ :الوأ لوقن مهرارصإ دافأ ىذلا مهلوق لقنن نأ لبقو ءاعاطم

 ءابسن هب مهطبري ىذلا طابرلاب راعشإ اذهف *«موق اي» :لاقف ءهب مهسنؤيو هيلإ مهبرقي
 هتنتف لوزت نوتفملاو ءاهوكرتي نأ بجي ىتلا ةنتفلا ادكؤم ايناث لوقيو .هيلإ مهينديو

 قفاوي ىذلا باوصلا ىلإ اودوعيو اهوكرتي مل كلذ عمو ءاهيلإ هيبنت لوأ دنع
 اوذخأي نأ بجي ىذلا رمألا ىلإ داشرإلا اذه نم لقتنيو اثلاث ركذيو «لوقعلا

 ىسوم عم لوسر هنأل هوعيطي نأ بجي ناكو «يِرمُأ اوعيطأو ينوعبتاف» :لوقيف

 الو ءمهسوفن ىف تبث دق ةينثولا سجر نكلو «ىسومل ةفلاخم هتفلاخمو ءهؤدرو

 اذه ةدابع نأ ىلع رمألا اذه بيترتل ىه «ينرعبتاف» هلوق ىف «ءافلا»و ءهنم علخني

 ىأ رصقلا ديفت «نّمحرلا مكبر نإو» ةرابعو «هدحو نمحرلا مكبر نأو ةنتف منصلا

 .مويقلا ىخلا مكنوئشل ربدملا قلاخلا برلا هنأل هريغ دوبعم ال

 ةدابعلل ةماقإلا فوكعلا 47 ئسوُم اَنيلِإ عجرُي تح نيفكاع هيلع حربي نأ اولاَقل
 ىلع رارمتسالا ديفت ىتلا لاعفألا نم 4حَربَت نلإلو «هريغ وأ دجسم وأ دبعم ىف
 امو «كفنا ام» :اهتاوخأ لثم «ىفنلا فرح اهقبسي نأ دبالو ءاهيلع مه ىتلا لاحلا

 ناك اذإف ءلالض نم هيلع مه ام ىلع مهئاقب ديكأتل «نل» ب ىفنلاو ««لاز امو «ئتف
 مهلوقو «ةدناعملا ىف ةياغلا ىصقأ اولذب دقف مهداشرإ ىف ةياغلا ىصقأ غلب دق نوراه

 ىلع راصتقالا ةدافإل رورجملاو راجلا ميدقتو .هتدابع ىلع نيميقم ىأ 4نيفكاع هيلع
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 ىف نيرثأتم «ميحرلا نمحرلا هللا ناك ولو «هريغ هعم نودبعي الف «هدحو هتدابع
 .ىسوم هلإو مكهلإ اذه نإ :مهل ىرماسلا لوقب كلذ

 . «ىسوم اَنيلِإ عجري ئّتح» :مهلالض ىهتني اهيلإ ىتلا ةياهنلا اوركذ دقو
 الو «ديحوتلا ريغ قئتعي نأ ىبنل ناك امو «ئلامم ريغ ادحوم نوراه ناك اذكه

 هنأ ررقت هللا مهنعل اعيمج دوهيلا ىديأ ىف ىتلا ةاروتلا اهنكلو «نيكرشملا لامي نأ

 قيلت الو «نيرتفم موقب قيلت هللا ىبن ىلع ةيرف كلتو «هودبع امك هدبعو مهألام

 .كلذب نونمؤي دوهيلاو ىراصنلا نكلو «ىلاعت هلل بوسنم باتكب

 ىف رصق هنأ بسحي هيخأ ىلإ ءادتبا موللا هجوو ءافسأ نابضغ ىسوم ءاج
 ىلإ هعبتي نأ ىري ناك هنأ هلوق نم رهظي امك ناكو ءّرصق امو «داشرإلاو هيجوتلا

 بقريو ءمهداشرإ رركيو ءمهعم ىقبي نأ نوراه ىأرو ءهيلإ بهذ ىذلا ناكملا

 . 469 يرمَأ تيصعَفَأ نبتت الأ 60 اوُلض مهَتيَأر ذِإ كعَنم ام نوراه اي لاقط :مهلاح

 ةبحملا ةوخأللا ءادن همساب هاداتف «فطاعتب نوراه هاخأو هءدر ىسوم بطاخ

 فرظلل «ذإ)و «قمحألا نوفأملا لالضلا اذهل 4اوُلَض مهتيأر ذإ كعنم اما «ةفيلألا
 ىرن ال نحنو «ةدئاز «ال» :اولاق ,«نعبتت ًالَأ» مهلالض تقو كعنم ام :ىأ ىضاملا

 ىف ةملك لك لب «ةدايزلا نع هّرنملا ىلاعت هللا مالك وهف ءادئاز افرح نآرقلا ىف

 اذ نالفو . عينم نصحو عينم ناكم هنمو «ةيامحلا ىنعمب عنملا نإ :لوقنو ءاهعضوم

 .ةيامح ىأ «ةعنم

 كعنم ام :هيخأل ىسوم مالك نوكي ىنعملا اذه ىلع ىماسلا صنلا جيرختبو

 ماعلا ىنعملا نوكيو «ىنعبتت الأ ىلع ةيامحو ةعنم اذ كلعج ىذلا ام «ىنعبتت الأ

 ىنواعم كنإ :هل لوقي هنأك «ىنعبتت الأ ىلع اعينم كلعج كل ريصنلا ام صنلل

 «ىنع الصفنم كلعجتو «كعنمتو كيمحت ةوق اذ ترصأ ؟ينعبتت ال اذاملف «ىرصانو
 «ءافلا» «يرمأ تيصعَفَأ» :هلوقب اذه فدرأ اذلو «عنامم ريغ نواعمو ءدر ىل تنأو

 «ىرمأ تيصع ىريغ نم كتيامحو كدامتعابف ىأ ءاهلبق ام: ىلع اهدعب ام بيترتل
 نالفو «عينم ناكم هنمو «ةيامحلا ىف عنملا لاقيو :هتادرفم ىف ىناهفصألا لاق دقو
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 نم مكعتمتو مكيلع ذوحتسن ملأ . .# :لاق هموري نم ىلع عنتمم زيزع ىأ ةعنم وذ
 <62 ُهُمْسا اًهيف َركْذُي نأ هللا دجاَسَم عم نمم ْملظَأ مول «[ءاسنلا] 4059 َنينمْؤُمْلا
 ام ليقو «ءكلمح ىأ «[فارعألا] 469 ... دجست الأ كعنم ام ...# ء[ةرقبلا]
 .كلذ كرت ىلع كدحو كلمح ىذلا

 هل

 ٠ هم ام م22 6 م سلم 2 يع م 8 0

 أ 69 اولض مهتيأر ذإ كعنم ام نوراه اي ...# :هلوق ىف انركذ امم بيرق اذهو

 .هدارمب ملعأ هللاو 469 يرمأ تيصعُفأ نعبتت

 «هيلع بضاغ الو «هل رفانم ريغ وأ هيخأ عم افطاعتم ودبي ةيآلا هذه ىف هنإو

 :ىلاعت هللا لاق دقف ؛هيخأ ىلع بضغلا ديدش ابضاغ ادب فارعألا ةروس ىفو
 مم 6 رهو مل

 هيخأ سأرب َدَحأو حاولألا ىقأو مُر رمأ متلِجَعَأ يدعب نم ينومتفّلَح امسنب. 3#
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 الو ءادعألا يب تمشت تمن الق يتوُلتقُي اوداَكو ينوفعضتسا موَقْلا نإ مَأ نبا َلاَق هيَلِإ هرجي

 مَحْرَأ تنآو كَمْحَر ىف انلخْوأو ىخألو ىل رفغا بر لاَق 629 َنيملاظلا مولا عم يِنلَعْجَت

 .[فارعألا] 000(4) نيمحارلا

 نأ قيفوتلاو «فارعألا ةروس ىف ءاج ام كلذو ىفط ةروس ىف ءاج ام اذه

 بضغلا ةروس دعب فطاعتلاو قفرلاو «بضغلا ةروف ىف ناك هرجي هيخأ سأر ذخأ

 . ليئارسإ ىنب سوفن هذه نأ ملعو نكسو أده دقو .هتدحو

 لاح هنع تبهذو «نأمطاو أده نأ دعب ىسوم هاخأ نوراه باجأ دقلو

 :هموق اهب هأجاف ىتلا ةأجافملا

 همم همم هه م

 ينب نيب تْقَرَف لوقت نأ تيضَح ينإ يسأرب الو يبيحلب دخت ال ٌمْونب اي لاق

 . 469 يلوق بقت مّلو ليئارسإ
 ةروف تقو فارعألا ةروس ىف ركذ امك «هتيحلب ذخأ هنأ ىلإ ةراشإ اذه ىف

 ةلصاو ةدوم ىف فيطل قيفر بتع نم اعون نوراه ناسل ىلع اهركذ ناكو .بضغلا

 .ةقرفم ريغ
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 نيوخأ اناك امهنأ نيرسفملا ضعب اذه نم مهفو «مْوَنب اي هيخأل ءادنلا ناك
 ىلع لدي امنإو ءالاق ام ىلع لدي اذه نأ بسحن ال انإو «ىبأ نب اي :لاق الإو «مأل

 ىلإ ريشي اذه نإف «ةيضارلا ةرفاغلا ةمحرلاو ةدوملاو فطعلا لامكو «ونحلا لامك

 ىومأ فطع امهعمجو «دحاو ءاذغ امهيلع ردو ةدحاو ىدث ىلع اعمتجا امهنأ

 امهيلك نإف «ءايحأ الصفنا دق اناك اذإف ءدحاو ءاذغب ايفطاع ايذغت امهنأو دحاو

 «ىناعملا هذه لك نمضتتي ال دحاولا بألا ركذ نأ بسحأو «ةدحاو مأ نم ناتعطق

 :لاق ؟يتباحص نسحب سانلا قحأ نم لوسر اي :الئاق هلأس لجرل * ىبنلا لاق اذلو

 :لاق :ةعبارلا لاق اذإ ىتح .«كمأ» :لوقي ةرم لك ىفو ءاثالث اهلاق ,.«كمأ»

 , 0(كوبأ»

 «قحللو ةبحملل نكلو ءرجزلل سيل ىهن اذه «يسأرب الو يتيحلب ذخأت ال»
 ىف هذخأ دق ناك هنأ لمتحي «يسأرب الو هلوقو .ةذخاؤملاو ماهتالا نم ةءاربللو

 كلذب نوكيو «هلمعو هريكفت نع ةيانك هسأر ركذ هنأ لمتحيو ءهسأر رعش نم هبضغ

 مهداشرإ دعب هتوكس ٍلّلعو .رصبيو ىريو اهب ركفي ىتلا هسأرب هلوقو هلمع نع ىّنك

 ينب نيب تْقَرَف لوقت نأ تيشَح يّنِإ» :هلوقب مهيف فنعلا لامعتسا وأ هب قاحللا مدعو

 قفرلاب مهتذخأ لب كب قحلأ ملو .مهعم فنعأ مل ىنإ ىأ «يلوق بقرت مّلو ليئارسإ
 نوكي ةقرفلا ىفو «مهنيب ةقرف تعقوأ ىنإ ىل لوقت نأ تيشخو ءاوقرفتي نأ ةيشخ

 «ةداحملا مث «ةلداجملا نوكتف «هلوق ىف رخآلا قيرف لك مواقيف «ةمواقملاو ىفالتلا

 هاده قيرفو «لض قيرف :اومسقنا دق كش الب مهنإو «قيرف ىدتهيو «قيرف لضيو
 تنأ ءىجت ىتح مهتكرتف «ةرتاهملاو ةعزانملاو ةدحلا تناكل .«نيلاضلا تمواق ولف «هللا

 .ةيادهلا نوكتف «هرون كعم نوكيف «ىلاعت هللا ءاقل نم

 ىموق ىف ىنفلخا ىلوق ظحالت مل ىأ «يلوق بقرت ملو» لوقت نأ تيشخو
 قرفتلا اذه ىف ايبس تنكو اوقرفت ول بيبر الب هنإو «نيدسفملا ليبس عبتت الو حلصأو

 مهضعب لض دق اوناك اذإو «لالضو داسف هتاذ ىف قرفتلاف «نيدسفملا نم تنكل

 نوكتو ء«بّصعتلا نوكي قرفتلا دنع نكلو «ةبيرق قحلا ىلإ هتدوعو ةنكمم هتيادهف

 .هجيرخت قبس )١(
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 نأ ذكتيح نكمي الف «ةدح ةدابعلا ةنتف ديزت ىهو ؛:مهعومج ىف مهنيب ةنتفلا
 .قارتفالا ةوه عستت ذإ ءاوعمتجي

 هجتا هيخألو هل هللا رفغي نأ ىسوم بلطو ءايضارتو ناوخألا بتاعت نأ دعبو

 :هل لاقف ءءادلا ردصم ىلإ

 رْثَأ نَم ةضْبق تضبقف هب اورصْبَي مل امب ترصب َلاَق 629 يِرماَ اي كُبْطَح امف َلاَقط

 . 463 يسْفَت يل تّلوَس كلذكو اهتذبتف لوسرلا
 كلذ دجوأو «ءانحطلا ةنتفلا هذه ثدحأ ىذلا ىرماسلا ىلإ اهجتم ىسوم لاق

 قحأ اوناكف «مهسفنأ مهيف هتايآ اوأر دقو «ىلاعت هللا نودبعي موق ىف ريظخلا بطخلا

 .ىلاعتو هناحبس هللا ديحوتب سانلا

 لوسرلا نوراه اذه ناك اذإ ىأ ءحاصفإلل «ءافلا» 4يرماَس اي كبطخ اَمَف ه

 نيب هسفنب ضيفيل همساب هادانو ءابطخ هتاذ ىف ناك ىذلا ريطخلا كنأش امف «ىعم

 .هسفن ىف ام لك فشكي الف ءعزفي الو هبهري الو «هيدي

 نوكي راصبإلا نإف ءاونطفي مل امل تنطف ىأ .هب اورصبي مل امب ترصب لاق»
 دقو ءركفلاو لقعلاو بلقلاب نوكي رصبي ردصم وه ىذلا رصبلاو «ةرصبلا نيعلاب

 نيصصختملاك ةقئاف ةراهم كلذ ىف هل ناكو «ليثامتلا ةعانص ملعي انطف ىرماسلا ناك

 رخآلاو ءروثل امهدحأ عمش نم نيلاثمت لبق نم عنص هنإ ليق دقو «ةعانصلا هذه ىف

 ةعانص نم هب رصب ام رادقم ىسوم ملعيل ىسوم مامأ امهعنص هلعلو «ةروشل

 . ليثامتلا

 الو «ليربج رثأ وه سيل رثألاو «لوسّرا ِرْثَأ نم ةضْبَق تضَبقَفط : ىلاعت هلوقو
 ليربحل ركذ ئجي ملف «ليربج وه سيل لوسرلاو «ىونعم رثأ هنكلو «ليربج سرف
 ةلاسرلاب هركذ رركت ىذلا لوسرلا امثإ ,.«لأ» ب فرعملاب داري ىتح عوضوم لا اذه ىف

 ىلإو ؛ديحوتلا ىلإ هتوعد وه ىلاعت هللا ميلك ىسوم رثأو «هللا ميلك ىسوم وه
 لوسر لك رثأ وهو ىسوم رثأ وه كلذف «هل كيرش ال هدحو ىلاعت هللا ةدابع
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 نا بح

 ىقلت امك حيرلا بهم ىف اهاقلأ ىأ .اهتذبنَفط ىلاعت هللا نم ةيوامس ةلاسرب

 نودبعي نم نيد ىلع نوكي نأو ءرفكلاو كرشلا ديحوتلاب لدبتساو «ىمرتو ةاونلا
 ىلع امئاق سيلو سفنلا ىوه نم اذه نأ كلذ دعب نيب دقو «ىلاعت هللا مهنعل رقبلا

 نم متيأر ىذلا كلذك ىأ .4يسفن يل تلوس كلذكوإ» :لاق اذلو «لقع نم قطنم

 اذه ىف ددرت هنأ ليوستلا ىنعمو «ىسفن ىل تنيز ليلضتلا اذهب ليئارسإ ىنب ةلتف

 باقع نم هل دبال ناك .هتنسحو هتتنيزو راتخأ ام راتخأ ىتح ىسفن لؤاستب رمألا

 .هل تباث ةرخآلا باقعو «ءايندلا ىف ةربع هب نوكي

 .ىلعألا هبرل ةرخآلا باقع كرتو «ايندلا ىف باقعب ميلكلا ىسوم هركذ اذلو
 رظناو هفلخت نّل ادعوم كلل ّنِإَو ساسم ال لوقت نأ ةاَيحْلا يف كلل َنِإَف بهذاف لاقل

 امك «ءافلا» 469 اَقْسَن ميلا يف هتف من هتقِرَحَمل افكاع هلع تْلَظ يذأا كهل ىلإ
 «هرخآ ىلإ بهذاف «تعنص ام اذه ناك اذإ :هريدقت ردقم طرش نع حاصفإلل انركذ

 :هيف لاق دقف ءايندلا امأف «ةرخآلا باقعو ايندلا باقع انرشأ امك نيباقع هل ركذ دقو

 رفني نأ هيف كل ىقبي ىذلا نإف ىأ «ساّسم ال لوقت نأ ةايحلا يف كل ُنِإَف بهذاف»
 تيقل اذإف «ماليإلا دشأ كلؤي اهيف كسمي نم لاح ىف نوكت نأو «كنم سانلا

 ساسملا نأ ىلع ةعطاق ةلالد لدي كلذ نإو «ىنوسمت ال ىأ «ساسم ال :تلق سانلا

 . هتفآب سانلا نيب ةربع نوكيو ءهب باصي ضرم وهف «هلؤي

 ىتح «سانلا ةطلاخم نم عنم ساسم ال هلوق نأ ىلإ هجتت ىرشخمزلا لاوقأو
 ءيش ال ةبوقعب ايندلا ىف بقوع :كلذ ىف لاقو «ةنتفلاو لالضلا ىلإ مهرجي ال

 هيلع مرحو ءايلك اعنم سانلا ةظلاخم نم عنم هنأ كلذو «شحوأو اهنم مطأ

 مهضعب سانلا هب شياعي ام لكو «مهتهجاومو «مهتعيابمو «مهتملاكمو «مهتاقالم

 ىماحتف ءسوسمملاو سامملا مح ةأرما وأ الجر ادحأ سامي نأ قفتا اذإو ءاضعب

 ْئجاللا لتاقلا نم شحوأ سانلا ىف داعو «ءساسم ال :حيصي ناكو .هوماحتو سانلا

 نم ةرفن ايندلا ىف ىرماسلا باقع وه اذه «ةيربلا ىف رفانلا شحولا نمو «مرحلا ىلإ

 .انرشأ امك لوألا ىرنو «سانلا نم عنمو ءهب ملأ ضرمل هنم ةرفنو «سانلا



 ضلال لا

 ا بحل

 كَل نِإو# ىسوم هل لاقو «ىلاعت هلل هرمأ كرت دقف ىورخألا باقعلا امأو

 .ثعبلا موي وهو «ةلاحم ال ءاج هنأ ىأ 4هَفَلَحت نأ ادعوم

 «لجعلا ةروص وهو «مرجملا ىلإ هجتا نأ دعب ةميرجلا ةدام ىلإ ىسوم هجتاو
 «افست ميلا يف هْئَفسََل مث هَتقرحتَل افكاع هْيَلَع تْلَط يذلا كهل ىلإ رظناوط :لاقف هلاثق

 «ىنفي الو مودي قاب دوبعملا نإف ءدبعي ائيش سيل هنأ نايبل هيلإ رظني نأ ىسوم هرمأ

 يذلا» اهلإ هذختا نمبو «هب امكهت هدبعي ىذلا ههلإ هنأب ريبعتلا عم هيلإ رظنلاب هرمأو

 هتقرحتل» هدحو هلل ادباع اميقم تللظ ىأ ,4افكاع هيلع تلَظد نم ففخم «تلَظ

 «فيسنت تارذ راص ىتح «دربملاب هدرب اذإ ءيشلا قرح لاقي «افسن ميلا يف هتفسنتل م

 ىف ىقلي ىأ افسن رحبلا ىف فس هدرُب دعب هنإو ؛مرألا قرحي :مهلوق كلذ نمو

 ىنعمب «هنقرحتل» رسفي نأ أطخلا نمو «ةعومجم الو ةعمجتم ريغ تارذ رحبلا

 نألو «فسنت تارذ هلعجت الو «هرهصتو بهذلا بيذت رانلا نأل ؛رانلاب قارحإلا

 قايسلا عم قفتملاو ءماقملل بسانملا لوقعملا وهو «دربملاب دربلاب قيرحتلا رسفت ةغللا

 .فسنلا ةملكو

 هدوحج ةبقاعو دحأللا دحاولا

 سر

 هته ا ماتيو 2 ل ل مساس | يع ب موو سو
 ه0 اَمَلِع ٍءْيشلك َمَوَوْهالِإَهَل لإ ىِزَلَأهَمأ مكه ا

 010 0 ومس رعت رس رس 2 ه7

 اندلنِم كيتا دقو قبس دام كان م َكَيلَع صْفَن كِلَدَك

 أادزو ةَمكيقْلا موي ُلِمحمُهَنِإَو هْنَع ضرع نمار اركحذ
 حقن مول يي 22 ) الْمحَوَمسمفْلاَم مويه سود ضَنبَخ 2 همز

 ا ١

 ريع هول يع يب
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 توُبَمَخَكَي 7 ًهَرِذِمْوبَمِرْجمل كافور شأذ
 وياريت و (ج ارض دار

 لأم مويا ٌءْتفلْنَِدَم ل

 لاثم مهتدابع نالطب ليئارسإ ىنبل ىسوم فشك نأ دعب هناحبس هللا نيب

 دوبعملا نيبي ذخأ «ليثمتلا كلذ لآمو «هتدابع عدتبا نمب لزن امو ؛هودبع ىذلا لجعلا

 مهريغو اشيرق نيعمجأ سانلا ابطاخم ةيهولألا بابسأ هيف ترفاوت ىذلا هلولاو «قحلا

 : لئاق نم زع لاقف ءمهاوسو ليئارسإ ىنبو ةقيلخلا نم
 ةثالثب هلالج لج هللا ىف ةيهولألا ةينادحو هناحبس دكا هللا مكهلِإ امّنِإف

 هريغ هلإ ال هنأ ىلع لدت اهنأ ىأ ءرصحلا ىلع لدت اهنإف 4امّنِإ# :اهلوأ تادكؤم

 هلالج لج هللاو «ةفرعم مكهلإف هلالج لج هللا مُكِهلإَؤ نيفرطلا فيرعتب :ىناثلاو
 هنأل ؛لاحلا ىضتقم نم ناك ديكأتلا اذه «وه الإ هلإ ال# :هلوقب ثلاثلاو .ةفرعم
 الاثمت اوعنص نأ مهولا مهب غلب ىتح ءاديعب الالض اولض سان لوق ىلع بيقعت

 ٠ دتشي امدنعو «كرادملاو لوقعلا هب اوتهب اميظع اناتهب مهلعف ناكف «هودبعو «مهيديأب

 ظ .ماهوألا وحميل قحلا نايب دكؤي نأ لاح لا ىضتقم نم نوكي لطابلا لوق

 عسو# :لاقف ءهلإلا وه هدحو هللا نأ ىف ببسلا كلذ دعب هناحبس ركذ دقلو

 نم هلك دوجولا ملعي ىلاعتو هناحبس وهف ءيش لك هملع عسو ىأ ,4امّلَع ءيش لك

 ىلاعت هللاف «ىلاعتو هناحبس ربدملا قلاخلل الإ كلذ نوكي الو هلآمو هاهتنم ىلإ هثدتبم

 اذهب وهو ءدحأ هقلخ ىف هكراشي الف ءهدحو ءىش لك قلخ هنأل ؛هدحو هلإلا ناك

 وهف ءاهنم هريغو ءاهأشنأ ىتلا ثداوحلا لكل فلاخم وه لب «قلخ ام عون نم سيل
 اصخش وأ ارجح هادع ام نأل ؛هاوس دوبعم الو ءهدحو دوبعملا لقعلا مكح ىضتقمب
 . قلطملا دوجولا بجاو لماكلا الإ دبعي الو «هريغ ىلإ جاتحم صقان الاثمت وأ
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 ىأ «لعاف نم لوحم زييمت هيف 4امّلع» 4امّلع ءيش لك عسّوإ :ىلاعت هلوقو
 هيلإ ملعلا ةبسن نيكمتل زييمت ىلإ لعاف نم ليوحتلا كلذ ناكو «ءىش لك هملع عسو

 . لضف نيكمت نايبلا هدعبو ؟عسو# ىف ماهبإلا ىف نإ ذإ هناحبس

 : لئاق نم زع لوقيف هتربعو صصقلا ةمكح ىلإ ىلاعتو هناحبس ريشيو

 . < 69 اركذ اندَل نم كاَنيَتآ دقو قبس دَق ام ءاَبنَأ نم كِيَلَع صقت كلذك»

 ىنبو نوعرفو ىسوم رابخأ نم ىلاعت هللا هصق ىذلا صصقلا ىلإ ةراشإلا

 فيكو «لوقعلا ىف تلح ىتح لوقعلا تعفادو ماهوألا ترطيس فيكو ليئارسإ

 مث «مهباذع نم ليئارسإ ىنب هللا ىجن فيكو .,فعضتساو حبذو ربجتو نوعرف ىغط

 .مهيلع هللا لضف دعب لوقعلا لخدف ميدقلا مهولا بلغ فيك

 ب قلعتم رورجملاو راجلا «َكِيَلَع صقن كلذك» :ىلاعت هلوق ىف «كلذك»و

 كلذ لثم قبس دق ام ءابنأ نم كيلع صقنو :اذكه نوكي جيرختلاو «صقن»
 نوقتسي ىتلا ةيادهلا عيبانيو «نولضي نم دنع لالضلا تبانمل نيبلا فشاكلا صصتقلا

 .ايقس قئاقحلا اهنم

 نم ىلعأ أبن ىأو «ميظعلا نأشلا وذ ريطخلا ربخلا وهو ءأبن عمج ءابنألاو

 اوناك نيذلا ليئارسإ ىنبو «هللا ميلك ىسومو «داتوألا ىذ نوعرف ءابنأ نم ةربعلا

 .اهنومهوتي ىتلا مهماهوأب اهنم تالفنالاو ءاهيلع درمتلاو ةيادهلا قرط ىف لثملا .

 دق ام ءابنأ ضعب ىأ «ضيعبتلل «نم» قبس دق ام ءابنأ نم» :هناحبس لاقو

 لض امك اولض مهنأو ءاهنم ةكم لهأ ملعتيل «دق» ب مهقبس ىلاعت هللا دكأو «قبس

 لزن ام مهب لزني هنأو «ءمهب تلح ىتلا ةبقاعلاك مهدنع ىبقعلا نوكتسو ءالؤه

 دَّقو# :ىلاعت لاقف «ربعلا هذه هيف تركذ ىذلا لزنملا باتكلا هناحبس نيبو «مهريغب

 دمحم ةلاسر وهو ءرّكذملا هنأل ؛ميركلا نآرقلا وه انه ركذلا «اركذ اًندّل نم كاَنيَتآ

 هللا ءاطع هنأب :الوأ «ةيماس تارابعب نآرقلا ىلاعتو هناحبس هللا مّظع دقو هِي
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 وهف ءرّكْذم هنأب هفصوو «هدنع نم ىأ هندل نم هنأ ركذو «ىربكلا هتنيبو ِةَِكَك هيبنل

 .اهبطو اهؤاودو بولقلا ركذ

 . لمحتي هّنِإَف هنع ضرعأ نم» :دحجي وأ هنع ضرعي نم ءازج ىف ىلاعت لاق مث
 نمف «ىربكلا هتزجعمو هتجحو لِي ىبنلا ةلاسر نآرقلا . 9-40 ارزو ةمايقلا موي

 .هيبن ىصعو ءهللا ىصعو «هتايآ نعو «هبر ةلاسر نع ضرعأ دقف هنع ضرعي
 موي بهذيو «ةيناسنإلا ىوقلا هلمحب ءونت اليقث اريبك امثإ ىأ ارزو بكتري كلذبو

 ىف نوكي هنإف ءامثآ اروزوم ةمايقلا موي بهذ نمو «مثولا كلذ لماح وهو ةمايقلا

 .ديدش باذع

 مهف نع ضارعإلا نأل ؛«رفك» لقي ملو «ضرعأ# ىلاعتو هناحبس لاقو
 هيلع لمتشا امل «دوحجلا ىلإ ىدؤي هزاجعإ هوجوو «هتغالب كاردإو اهرصبتو «هيناعم
 دارأو ءدوحجلا ببس وه ىذلا ضارعإلاب هناحبس رّبعف «ةرخآلاو ايندلا ىريخ نم

 نم هيلإ ىدؤي امو ؛هرطخو ضارعإلا نأش ميظعتل كلذو «هببس ركذب دوحجلا
 . اليقث نوكي هنأل هباقع - مثإلا ىنعمب - رزولاب دارأ هنإ لوقنو «رارضأ

 «ميظع مثإو ءريطخ رزو هنأ نايبو ليوهتلل «ارزو» ىلاعتو هناحبس ركنو
 :لاقف رزولا اذه هئناحبس فصو دقو .ميلأ هباذعو

 ىلإ دوعي «هيف» ىف ريمضلا .4029 المح ةّمايقلا موي مهل ءاسو هيف نيدلاخ»
 وهو ءانرشأ امك هباذع رزولاب دارأف «مئادلا باذعلا وهو ءريطخلا هرثأو ءرزولا
 ميظعلا رطخلاو «لقثلا نم هردق ىلع نوكي هنآل ؛هباذع ديرأو رزولا ركذو « ميحجلا

 ( يس لمح اذهب وهو :هل قافو ءازج وهف امهنيب ىواستلل وه هنأكف .هرادقمب نأشلا

 ةمايقلا موي مهل ءاسو#» :ىلاعت لاق اذلو «سانلا دنع هنم بجعتي ىتح ءوسلا ديدش

 منهج ران ثروي ءءوسلا ثروي هنألو «هتبغم ءوسل ءالمح هأوسأ ام ىأ ,4المح
 .ءوس نم اهبسحو

 وهف ءريصملا سئب ىهو «منهج ران عم ىواستي ليقثلا لمحلا وهو رزولا اذإو

 رمأ هتاذ ىف وهو «(انيه) هوبسح دقو «هلآم ىف بجعتلا ريثي وهو «ئيس ليقث رزو
 . ميظع
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 :ىلاعت لاقف ةمايقلا موي تامدقم ىلاعت هللأ نيب دقو

 لإ متنبأ نإ مهنيب نوتفاحتي 090 0 ٍدصوي نيمرجملا رشحتو روصلا يف خفني موي»

 . 46 ارشَع

 موي وه روصلا خفن موي نإو «ةمايقلا موي## هلوق ىلع نايب فطع «موي»
 ءايلاب ئرقف 4ْخَفنيط ىف تاءارق ثالث انهو «ةمايقلا موي هدعب مدقي ىذلا ثعبلا

 نأل ؛ىلاعتو هناحبس هلل ملكتملا ريمضو (خفنن) ئرقو «لوهجملل ءانبلاو ةمومضملا

 «لعافلل ءانبلاب ءابلا حتفب (خفني) ئرقو ءهلعاف دعي رمأب رمآلاو «هرمأب نوكي خفنلا

 .انركذ امك هب رمآلا لعفلاو ءرمآلا هنأل ؛ىلاعت هللا ىلع دوعي ريمضلاو

 وه ليق» :تادرفملا ىف ىناهفصألا بغارلا لاق دقو «قوبلا وه «ٍروُصلالو

 ىلإ حاورألاو روصلا دوعل اببس كلذ هناحبس هللا لعجيف ءهيف خفني نرق لثم
 . مهلك سانلا روص هيف روصلا نأ رثألا ىف ىورو ءاهداسجأ

 ىلاعت هللا عمجي قوب هنأ :امهدحأ ناينعم روصلا ىف خفنلل نوكي كلذ ىلعو

 روص نأ :ىناثلاو ءاهحاورأو اهروص دوعتف ضرألا ىف ةتتفتملا ءازجألا هيف خفتلاب
 .اهحاورأ اهيف ةيح اداسجأ نوكتف اهيف خفني هيف ةتتفتملا داسجألا

 مهثعبو تاومألا عمجل ريوصت «روّصلا يف خَشني موي» :ىلاعت هلوق نأ ىدنعو

 هنإ لب دنجلا عمتجيف قوبلا ىف خفني دئاقلاك (نوكيف نك) هلوقك ءادنلا زواجتي ال هنأب

 عمتجا اذإو «عيمجلا عمت جيف ةزعلا بر نم ءادنلا ىفكي ذإ ءرصبلا حمل نم عرسأ

 ٍذعموي نيمرجملا رشحنو# : لئاق نم زع لاقف ءركذلاب نيمرجملا هللا صتخا عيمجلا

 لاق دقو ءاوربكتساو اودناعو «مهيلع مويلا ناكف اودناعو اورفك نيذلا مهنآل ؛ياقرز

 ريغ نيناهم لب مهل ةمارك ال ءايشألاك نيسدكم مهعمجن ىأ «رشحت» :ىلاعت
 نأل تيمع مهنيعأ نأ ىأ اقرزو ««اَقرز# مهلاح ءوس ىف ىلاعت لاقو ؛نيمرتحم
 سمطو هجولل هيوشتو اهل هيوشت كلذو «قرزأ اهتبح داوس ناك تيمع اذإ نيعلا

 ةقرزلا نأل ؛كلذب اوفصو «نويعلا قرز :ىرشخمزلل اعبات ىواضيبلا لوقيو «نيعلل
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 .هتاذ ىف اديج امذ نويعلا قرزي

 فصو هنكلو «نويعلل افصو «اقرز# لعجي مل ميركلا نآرقلا نإ لوقن نحنو

 مهل فصو مههوجوو مهماسجأ ىف قرز مهنأب مهفصو نأ كش الو «مهماسجأل

 «ديدشلا مويلا كلذ لوه نم نوعزف نوعله مهف «دوصقملا وهو .عزفلاو ملهلاب

 ءادوس نوئيجي مهنأ هانعمو «عزفلا ىلع لدأ ىهف ءداوسلا ىلإ برقأ ةقرزلاو
 راق تشو دلل سا هاري و

 .[نارمع لآ] 469 ... هوجو دوستو هوجو ضيبت موي# :ىلاعت هلوق ققحتيو

 <25 ارشَع الإ مت دب ل نإ مهنيب نوتفاختي» :هناحبس لوقيو

 ىذلا تفاخلا توصلا نولدابتي :4َنوَتَفاَحَتيؤو ءتوصلا ضفخ :تنفخلا

 ىف نالعإ هنكلو «ىوجن الو ارارسإ سيل وهف «ىوجنلاو رارسإلاو رهجلا نيب نوكي

 همالك نوكي علاهلا فئاخلا عوزفملا نإف «عزفلاو علهلا نم تفاختلا اذهو «تفخ

 هيلع بوسحم هنأ بسحي هنألو .هنم ىلعأ عيطتسي ال ذإ ؛هعزف ةدش نم اضيفخ

 .هلوق

 ثبللا مأ ءايندلا ةايحلا ىف ثبللا وهأ ءوه لاح ىأ ىف هنع ثدحتملا ثبللاو

 ايندلا ةايحلا ىف ثبللا هنأ ىلإ نيرسفملا نم نوريثك هجتا ؟ثعبلاو توملا نيب روبقلا ىف

 مهيلع عمتجيو اليلق انمز هنوبسحي مهنإف ءاهفراخزو اهتنيزو اهذئاذلب نيعتمتسم

 ىأ «ةرخآلا ىف مهباذع لوط ىناثلا ملآلاو ءايندلا ىف مهعاتم ةلق روعشب ملأ :ناملأ

 مهلاح نكت امهمو «ليوطلا ةرخآلا باذع راوجب ليلق عاتم ايندلا نأ نوكردي مهنأ

 ميحجلا راد ىف هنوقلي ىذلا ءاقشلا راوجب اهيف نوبساحي ىتلا مهتعتم نولقتسي مهنإف

 19 نينس ددع ضرألا يف متبل مك لاقط :ىلاعت هلوق اذه ىكزيو ءاهيف نودلخي ىتلا

 .[نونمؤملا] 409 نيداَعْلا لآساَف موي ضعب وأ اموي ابل اوُناَق



 هط ة ,روسس ريبسفت ل.ل

 0 ل
 1-جيش

 مهنأ كلذو «ثعبلا تقو ىلإ روبقلا ىف ثبللا نأ ىلإ نيرسفملا ضعب هجتيو

 . ثعبلاب اوظقيتسا مث اريصق اتقو اوثبل مهنأ نوبسحي

 اتقو اوضق مهنأ نوبسحي ال ثعبلا تقو مهنإف .ىأرلا كلذ ىلإ ليمأ ىنإو

 لايل رشع ىه رشعلاو «ناسنإلا فعضو هللا ةردق نم كلذو ءروبقلا ىف اليوط

 ميركلا نآرقلا ةغل وهو «ىلايللاب فرعي ىبرعلا رهشلاو «ءاتلا فذح ليلدب

 مهلشثمأ وهو «ءدحاو مويب نورخآ هردقيو «سانلا ضعب هردقي ام اذه

 الإ مقبل نإ ةقيِرَط ملم لوقي ذِإ َنوُلوُفي امب مّلعأ نحنإ» ىلاعت لاق دقلو ,ةقيرط

 . 49 امو

 :هلوقو «ريبكلا ميظعلا هدحو وهف «ميظعتلا ريمضب ىلاعت هللا وه ثدحتملا

 الو «ملع هلثم سيل املع ميلعلا هانعم لب هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفأ «ملعأ»

 توصب «تفخ ىف مهلوقو مهتفاخت عم ىأ «نوُلوقَي امب# :ىلاعت هلوقو ءملع هقوف
 «ةقي ررَط مهلتمَأ لوقي ذإ» : ىلاعت لاقو .مهريغ دحأل سيل مهسفنأل الإ عومسم ريغ
 هاجتاو ءريكفتلا ةقيرط ىأ ,(ةقي درطإلو كاردإلا ىفو لوقلا ىف لدعألا وه لثمألاو

 موي ىأ اموي الإ متثبل ام :ىأ «ةيفان «نإ» كامي الإ متِبَل نإ» ميقتسملا قيرطلا ىلإ
 .ادحاو

 ىف مهنأو ءربكألا عزفلا تقو ىف مهتفاخت نع ربخأ ىلاعت هناحبس هللاو

 ءظالغ دادش مايأ نم نولبقتسي ام راوجب ةايحلا ىف مهيلع ىضم ام نولقتسي مهلوه

 ىف هوثبل ىذلا ىقيقحلا نمزلا نوفرعي ال نيرعاش ريغ مهروبق ىف مهدوجول وأ
 قلخ ىف هتمكحو ثعبلا ىلع - ىلاعتو هناحبس - هللا ةردق ليلد كلذو ءروبقلا

 .ناسنإلا
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 ' ثعبلا دعب سانلاو ءامسلاو ضرألا لاح

 م و ذآ

 لالا نعكنولع
 1206 ل حاس نس سا اس - و

 كَمَا رديف اي اًعِسْنَقراَهَفِسْنيْلَفف
 َىاَدلاَت وعنيف سوي 2س الواوا حا

 منه َّث 0

 وو ل مو 2 2 7 ع

 ءوبحب ولعل و كيأ قيس 1 6

 مص ع فيس م رم 0 هت آ 5 0

 نم باخ دقو ويقل يحلل ولا تنعو #2 امل

 3 اَمللعَلَح رجح و هد
 «ضرألا داتوأ ىه ىتلا لابجلل ةبسنلاب لهس نيلئاسلا رظن ىف ءايحإلا ناك

 ,كيافست يّبر اهفسنيإ لب ةاناعم ىلإ جاتحت ال هللا دنع ةنيه اهنأ نايب ىف ىلاعت لاقف

 فيسنلا ديكأت ىفو ءاهفسن هناحبس دكؤيو «فسنت تارذ اهتتفي نأ ىضتقي فسنلاو

 .اضيأ تيتفتلل ديكأت

 ءةفطاع «ءافلا» 490 اَتمأ الو اجرع اهيف ئرتال افصقّص اعاَف اَهِرَذَيَف9

 ركذ دنع نهذلا ىف ترضحتسا اهنأ ىلع ضرألا ىلإ وأ لابجلا ىلإ دوعي ريمضلاو
 هلوقك «نهذلا ىف ارضحتسم ركذلا ىف ئوطم ىلع ريمضفلا دوعي دقو «لابجلا

 «ةيوتسملا ضرألا «عاقلا»و [رطاف] 4062 ... ةباد نم اهرهَظ ىلع كرت ام ...# :ىلاعت

 ةيوتسم ضرألا نوكت ثعبلا موي نأ ىأ ءاهيف تابن ال ىتلا ضرألا «فصفصلا»و

 «جيهبلا اهعرزو اهداهوو اهلابج لوزت ىأ ءاهيف عرز ال ءاسلمو اهلابج فسنل
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 : جوعلا اتم الو اجوع اهيف ئرت ال :ىلاعتو هناحبس حضوو ءافصفص اعاق نوكتو
 ال ةيوتسم اهلابج فسن دعب ضرألا ريصت ىأ «ةريغصلا لالتلا :تّمألاو .جوعتلا
 هنع ىورو ءرثألا تمألاو «ليملاب جوعلا سابع نبا رسفيو «عافترا الو اهيف ضافخنا

 نأ ىلإ اهعيمج ىهتنتو «ةبراقتم ناعم اهلكو «ةيبارلا تمألاو ىداولا جوعلا لاق هنأ
 الو البج الو «ةيبار الو ايداو اهيف فرعت ال ءدحاو قسن ىلع ةيوتسم ريصت ضرألا
 ديهمت كلذو ءادحاو ائيش ىقبتو لوزت اهئازجأ نيب قرفت قورف نم ناك ام لكف ءالت
 ىلعي هنإف ءاحلاص المع نوكي نأ الإ صاخشألا نيب نوكت ىذلا قورفلا لك لاوزل

 .هيدريو هطحي هنإف اًئيس المع وأ ءهبحاص

 نيعلا رسكب «جوعلا» نأ ررق هنإف ىرشخمزلا هركذ رمأ ىلإ انه هبنن نأ بجيو
 ام نيعلا حتفب «جوعلا»و «تاسياقملاو رظنلاب الإ فرعي ال ام وأ تايونعملا ىف نوكي
 ىفنلا نوكيل كلذو ؛تايونعملا ىلع لدي امب انه ربع هنكلو «تايسحلا ىف نوكي
 فرعي لب ءدرجملا رظنلاب فرعي ال ولعلا ناك ولو ءاولع نوكي ام لكل الماش

 .نيزاوملاو سيياقملاب فرعي مل تايسحلا ىف ناك نإو جوعلا اذهف «ءاملا نازيمو سايقلاب
 .ةيلقعلا

 الق نَمْحّرل تاوصألا تَعَشَحَو ُهَل جوع ال يعادلا نوعبتي ذئموي» : ىلاعت لاق

 «توتسا دق ضرألا نوكت نأو لابحجلا فسن 'تقو ذئموي ىأ ,89-6«4 اسمه ّألِإ عمست

 رجش الو تابن الو «ءاسلم ناعيق الو ءردم الو رجح الو رايد الو «ءانب اهب سيل
 نم ةباجإلا نوكتف ىعادلا وعدي تقولا كلذ ىفو مويلا اذه ىف «تمأ الو جوع الو

 «ىعادلا ىلإ دوعي «هل# ىف ريمضلاف ءاهيف جاجوعا ال ةوعدلا نأ امك جاجوعا ريغ

 اهل بيجتسيو ثعبلا اهب نوكي ىتلا قلخلا ةوعد رمأ هيلإ َلكَو كلم وه ىعادلاو
 هتوعد نأ رابتعاب ىعادلا نع جوعلا ىفنو «نيبيجتسم نيعراسم ؤكلت ريغ نم عيمجلا

 جوع ال «ةميقتسم مهتباجتسا نأ رابتعاب اضيأ نيوعدملا نعو «هيف ءانثتسا ال ةميقتسم
 ةباجتسالاو ةمساح ةوعدلاف «هيف ءاوتلا ال ميقتسم طخ ىف نيرئاس نوبيجتسيو اهيف

 عوضتخلاو ةناكتسالا اهيف تدبو تعضخ ىأ «تاوصألا تَعَشَحَوط ءاهيف نايصع ال
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 وهؤ ,«نمحرلل» عوضخلاو .«لوقلا ىف ةراهج لكو .ءضفخنا توص لكف ىلاعت هلل

 لكف «ةمحرلا وه لدعلاو «لدعلا موي هنأل ةمحرلاب فصوو «مويلا كلذ ىف راهقلا

 نإو «ريخف اريخ نإ ءهادي تمدق ام ىلع بساحيو «هيلع ام ىدؤيو ءهقح ذخأي

 ,اسْمَه الإ عمسَت الف لداعلا نمحرلا نم ةيشخ عوشخلا كلذ ناك اذإ ءرشف ارش

 .اعزفو اعله مالك الو ثيدح الف مادقألا عقو توص هنإ :اولاقو ءايفخ اتوص الإ

 سحأو ؛«ءاقللا ةبيه هترتعا دقو «هتروطخب سحأ رمأ ىلع مدقم ناسنإ لكو
 مهءاطخأ نودعيو «مهتانسح نولقتسي راربألاف ءهب لعاف هللا ام ىردي الو باسحلاب

 مهلمع نودجيو ءاوبكترا ام مظعو مهماثآب ساسحإلا مهورعي رارشألاو «رئابك

 .باسحلاو ثعبلا وهو «لبق نم هوركنأ ام نوناعيو ءارضحم

 . < 0 ًالوَق هل يضرو نمحرلا هَل نذَأ نم الإ ةعاَفشلا ْعََت ال دصْويط

 موي دارملا ثعبلا نوكيو «روصلا ىف خفني موي ىلإ ريشت ؟ذئُموي» ىف اذإا
 .هتانسح تلجس دق هباتك ىف هيلع ةلجسم هلامعأ هعمو ناسنإ لك ءىجي «باسحلا

 بساحيو تائيسلا هطوحتو ماثآ نم تبستكا امب قطنت هحراوجو «هتاكيس تلجسو
 هَل يضرو نمَحّرلا هلأ نم ألإف عفدت ةيدف الو عفشي عيفش الو ؛لمع ام ىلع
 «باوث ىف ةدايز وأ «باقعل الازنتسا تسيلو عفاشلل اميركت ةعافشلا هذهو .*الوق

 زيزعلا هللا دنع ءامركلا ةماركل راهظإ ىه امنإو ملعلا قح ءازجلا ملعي هناحبس هللاف

 نإف «ةلاحم ال عقاو هملع ىف هردق امو اريدقت هردقف ءىش لك ملع ىذلا «ميكحلا

 .امركم اميرك اهب صتخا ةعافشل ةباجتسا هنأ ىلع بتك ام عقو عيفش ةعافشب ناك

 هللا نم نذإب الإ نوكت ال ىهف «عفشت عفشا عيفشلل لاقيو ءنذإلاب ةعافشلاف

 نأ دعب نم الإ ...8 ءىرخأ ةيبآ ىف لاق امك .الوق هَل يضرو» نم الإ نوكت الو
 .[مجنلا] 4069 ئضريو ءاشي نمل هللا َنْذأي

 نيطرش نسم دبال هناك 4آلوَق ُهَل يضرو نمحألا ُهَل نذَأ نَم الإ :ىلاعت هلوقو
 «لوبقم لوقلا ىضرم نم الإ نذإلا نوكي الو «ىلاعت هللا نذإ وهو ةعافشلا لوبقل

 أل عفشي الف «لوقلا ىف ةلادعلاو «ةماقتسالا لجأل لجو زع هللا نم ميركت هنأل
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 «نونكملا هملع ىف رّدقم وهو «دابعلا ةمحرلو عيفشلل اميركت نوكي اذه نإ :انلقو

 الق هل يضرو# :ىلاعت هلوقو ءرودقملا ذفنت نكلو ءارودقم ريغت ال ةعافشلاف
 يأ الوق هل ىلاعتو هناحبس هللا ىضر ىأ ؛هصيصختل ال لوقلا ميمعتل انه ريكدتلا
 نيبرقملا نم لوسرل الإ كلذ نوكي الو «ىلاعت هللا دنع نيمألا قداصلا ناك ىأ «لوق

 .رايخألا نيفطصملا

 . 469 اًمّْلع هب َنوُطيِحُي الو ْمُهَمْلَح امو مهيديأ نيب ام مّلعي»
 ام ىأ ,4ِمهَفَلَخ اًمر» ءمهلبقتسيو مهمامأ وه ام ىأ «مهيديأ نيب ام ملعي»

 ةلبقتسملاو ةرضاحلا رومألا نع ربعي ىنآرق ريبعت اذه «لامعأ نم هب اوماقو هوفلخ

 وأ رضاحلا ىف عقت ىتلا رومألا هبش ةراعتسا مالكلا ىف نأكو «ىديألا نيب اهنأب

 ىضاملا ىف اهولمع ىتلا ةيضاملا رومألاو «هنولعفي مهيديأ نيب أيهم نوكي امب لبقتسملا
 نم قحتست امو «مهلامعأ ملع هللاف مهباقعأ ىف ناكف هوكرت مهنأل ؛ مهفلخ امب

 ميحرلا روفغلا وه هنإ هدنع نم ةمحرو نارفغو باوثو «باقع نم هردق امو «ءازج
 .ريصبلا عيمسلا دودولا

 ام ىلع دوعي هنإ لوقن نأ حصي «هب# ىف ريمضلا 4اَمَلع هب نوُطيحي الو)»
 ملع نم ءىشب نوطيحي ال مهو «هملعي ىلاعتو هناحبس هللاف «ِمهَفْلَح امو مهيديأ نيب
 ملع لب «ةطاحإ ملع هنوملعي ال رضاحلاو «هنوملعي ال مهنع بّيغم لباقلاف ءاذه
 ملعب دارملاو ؛ةطاحإ ملع هنوملعي ال مهفلخ ام كلذكو ءهدحو هللا دنع ةطاحإلا
 اهقئاقحو اهتارمثو لامفألا جئاتنو ءراضلاو عفانلاو تاياغلاو ثعاوبلا ملع ةطاحإلا
 هلوقك وه 4اَمّلع هب نوُطيحي الو» :ىلاعت هلوقو «هنلعت امو سفنألا هرست امو اههنكو
 .[ةرقبلا] 422 . .. َءاَش اَمب الإ همّلع ْنَم ءيشب نوُطيحي الو ...» : ىلاعت

 نأ نم ىلعأ هللا نأل؛ «ةلالجلا ىذ ىلع دوعي ريمضلا نإ :لوقن نأ حصيو
 هللاو «لوقن هبو «برقأ لوألا لامتحالاو «ءتافص نم هب انفرعي امب الإ «هتاذ فرعن

 . ملعأ
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 نأ ريسألا نع مهلوق نم هنمو «معنخو عشخو , ءعضخ اذإ ونعي انع نم «تنعو

 كش الب هنإ ؟رخآلا مويلا ىف مأ ءايندلا ىف وه له عونخلا اذهو عضاخلا ىأ «ىناعلا

 نوكي ال هيفف «هكلام وهو «نيدلا موي كلام وه هناحبس هللا نأل ؛رخآلا مويلا ىف

 هتضبق ىف ىلاعت هللا نإف ءايندلا ىف اذه نإ ليقو «راهقلا دحاولا ةدارإ الإ ةدارإ

 .هناحبس هل ناع عناخ دوجولا لكف ضرألاو تاومسلا

 هجولاف ءاهلك تاوذلا هب دارملا «هوجوْلاظ :ةرخآلاو ايندلا ىف كلذ نأ ىرأو
 ىقبي ىذلا ىأ ,«موُيقْلا يحلل» :ىلاعت هلوقو «ةهجاوملا هب نأل ؛تاوذلا نع هب ربعي

 ىلع مئاقلا وه مويقلاو «هوجولا لك هل لذت ىذلا ىقابلا ىح لا وهف ءادبأ تومي الو
 ىقابلا مئادلا وهو «مهتائيسو مهتانسح ىصحي مهيلع مئاقلا وهو «مهربدي قلخلا
 .ةرخآلاو ايندلا ىف سانلا كلم

 . 4مْلَظ لمح نم ِباَح َدَقَوط :هناحبس لاق دقلو
 اهانعم ىف لمشت ىهف ءزجعلاو لشفلاو نارسخلا :ةبيخلاو «لاحلا واو واولا

 هناحيبس ربعو ءاملظ لمح نم ىلع ةبيخلا ىلاعتو هناحبس لجسو «ىناعملا هذه لك

 رزو هنأ ىلإ ةراشإ «املظ لمح نم# :ىلاعت هلوقب هبسك وأ ملظلا لمح نع ىلاعتو

 نوملظي نمل هيبنت وهو «ليقث لمح وهو ءانيه هبسحي هنإو «هلمحي نم هب ءوني ريبك
 ركن دقو «هللا مامأ سانلا هب ءوني القث نولمحي مهنأب نيفختسم سانلاب نينيهتسم
 .ملظ ىأ املظ لمح ىنعملاو «ريبك ءبع ملظلا مومع نأ ىلإ ةراشإلل 4امْلُظد

 زواجي ال ىلالجو ىتزعو» :لجو زرع هللا لوقي» :حيحصلا ثيدحلا ىفو

 موي تاملظ ملظلا نإف «ملظلاو مكايإ» :ُةلَك ىبنلا نعو "”ملاظ ملظ مويلا

 نإ» :لوقي هللا نإف كرشم هب وهو ىلاعت هللا ىقل نمل ةبيخلا لك ةبيخلاو ("”«ةمايقلا

 لاني نم نأل «ةبيخلا لك ةبيخ رثك وأ لق ملظلاو [نامقل] <69 ميظع ملظَل كرشلا

 . ملعأ هللاو «هتيناسنإ ىف صقانو «هتاذ ىف قحلاو سانلاو هللا مامأ بئاخ ملظب هقح

ا ىلاعتو كراس - رابجلا ليي" :ملاق ملسو هيلع هللا يلص يبنلا نع «نابوث نعو )١(
 يي ما

 0 2 هلو

 : دئاوزلا عمجم عجارو «يناربطلا اور .٠ 'ًايحَطَنت ةحّطتب ءاّبضعلا ةاّضلا نم سَ ًةاَّلا فصيل

(41441). 

 دئسم :دمحأ هاور ثيدح نم ءزج وهو 0(” 5) ملظلا نع ىهنلا يف - ريسلا : يمرادلا هاور : ظفللا اذهب 2232

 .(690147؟)صاعلا نب ورمع نب هللا دبع دئسم -نيرثكملا
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 ايندلا ىف نآرقلا ملعو ةرخآلا ىف ءازجلا
 ور 9 رع عرس هر

 لذ روٌؤوموهو تحل لان مْلَمْحِي نمو
 اًيبرَعاَناَمرف هل أ 0 ام مهام فاح

 2 او ثري نوسمُملُمل دلَ ص ِهِفانَْرَصَو
 نأٍل بكن مناضل ايْلَجَت ]َجتاَلَو حل كَما

 9اَملعفْدْرَب .لُقَوةْبَحَم َلَبلِوَصقُي
 ثعبلا مهل رهظي امدنع مهلاحو رارشألا ءازج ىلاعتو هناحبس هللا ركذ نأ دعب

 ركذ «لوقعم ريغ هوبسح ىتح هراكنإ ىف اوددشو لبق نم هوركنأ دقو ءانايع هنوريو

 فاَخَي الق نمؤم وهو تاحلاّصلا نم لمعي نموإ» :هوقدصو هب اونمآ نيذلا لاح مهل

 . 495 اًمُضَهالَو اًمْلُظ

 «هبرب هتقالع ىف حلاصلا لمعلاب موقي نم ىأ ,«تاحلاّصلا نم لمعي نموإ
 هبر رمأل ةباجتسا سانلا عفنيو ءاهايإ هفلك ىتلا ةدابعلاب موقيو ءهل الإ عضخي الف
 «)(هلل الإ هبحي ال ءىشلا بحي نأ» :ِةْلكَك ىبنلا لاق امك نوكيو .ءمهعفن بحبو
 كلذ لعفي ذإ هعضب ىفو هسبلمو هبرشمو هلكأم ىف ىتح ةمئاد ةدابع ىف نوكيف
 هنأ لاحلاو ىأ «لاحلا واو «واولا» «نمؤم وهر» :ىلاعت لاقو «ىلاعت هلل ةباجتسا
 ءازحجلا ىطعم نأل .ناميإلا عم الإ ءازمجلا نم هقح ىطعي ال حلاصلا لمعلاف «نمؤم
 هللاب نمؤي ال نم ىلاعت هللا نم باثي فيكو هللاب ناميإلا وه ناميإلاو «ىلاعت هللا وه
 ىف لاق دقو ءاهب ريخلا ىجتري ةين الو «هلمع ىف دصقم هل سبيل رئاب رئاح هنإ «ىلاعت

 ةاّيَحْلا هذه يف نوقفني ام لممإلا : نيدلا ىف ةعفانلا رومألا ضععب اولعفو اورفك نيذلا
 نكَو هللا مهمل امو هلم مهَسفنَأ اوملَظ موق ثرح تِباَصأ رص اهيف جبر لثَمك اينالا
 .[نارمع لآ] 4029 نوملظي مهسفنأ

 .هجيرخت قبس )١(
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 هانعمو ءطرشلا باوج اذه ,«اًمضَه الو امْلَظ فاَخَي الَّق# :ىلاعت هلوقو

 نم صقنلا ملظلا «اًمّضَه الو اَمَلُظ َفاَحَي الَق9 صوقنم ريغ اروفوم مهرجأ نوطعي
 ءامهنيب قرفلا ىف نورسفملا ضاخخ دقو ءرسكلا هانعم مضهلاو «هباوث وأ لمعلا

 اسسؤم هب اصاخ ىنعم لكل نوكي نأ بجي هنأل ؛قرفلا ركذ بجو اعمتجا امثيحو

 .ديكأتلا نم ىلوأ سيسأتلاو هيلع

 :قحتسي ىتلا لامعألا نم صقنلا وه انه ملظلا نإ :لوقنف امهنيب قرفلا برقنو

 وهف مضهلا امأو «ةحلاصلا لامعألا نم صاقتنا تائيسلا نم ةدايزلاو «باوثلا اهيلع

 .ملعأ هللاو «ميضهلا بلق ىف ماعطلا رسكي امك ءرسكتف اهقح لامعألا ىطعت الأ

 ةايحلا ىف ةيادهلاو قحلا نايب ماقم ىف ميركلا نآرقلا ىلاعت هللا ركذ كلذ دعب

 .نيدلا موي ىلإ اظوفحم ىقب فيكو ايندلا
 وأ َنوَقَتي مهّلعَل ديعولا نم هيف اَنفرَصَو اًيِيرع انآرق هانئ كلذكو» :ىلاعت لاق

 لازنإلا اذهك ىأ .كايبَرع انآرق هاَنلرنَأ كلذكو» :ىلاعت هلوق 469 اركذ ْمُهَل ثدُحُي

 هردق ام وه هبشملاو «هنأش نايبل ةراشإلاو ءايبرع انآرق كبلق ىلع لزنو هتنياع ىذلا
 :نيتظحالم ظحالن انهو ءهب ركذت ىذلا اذه وه هب هبشملاو «ةزجعم كل هللا

 ءانلزنب ريبعتلا ناك تايآلا رثكأ ىفو ,4هاتلزنأ# ب ربع انه هنأ -امهالوأ

 هب دارملا نإ :لوقنف ةمكحلا سملتنو ؟هانلزنأب رايتخالا ناك ملو قرفلا امف «لزنيو
 ءانلزنأب ريبعتلا ناكف ءامجنم مأ ةدحاو ةعفد لزنأ ءاوس هتاذ ىف ةزجعمك نآرقلا

 ةزجعم هنأ نايب انهو ءانلّرتب ريبعتلا ناك ةيآ ةيآ ظفحلو عرشلا نايبل لزني ناك امدنعو

 .اريذن مهل نوكيل مهريغ هب ركذيو نوقتملا هب عفتني ارذنمو ارشبم ءاج هنأو

 امهدحأ نافصو هيفو «ةاَتلْنَأ نم لاح هذهو 4اًيبرع انآرُق# لاق هنأ : ةيناثلا
 نأو «هتوالتب دبعتي ولتم ءورقم هنأ ديفي نآرق فصوو «ىبرع هنأ ىناثلاو نآرق هنأ

 وهو ؛«هتاءارق قرطو هتوالتب رتاوتم هنأو «هتوالتو هتاءارقب ليربج نع هاقلت ٌةِْكلَم ىبنلا
 ظفحي وهف هريطست ىلإ ال هتاءارق ىلإ هجتت ةيانعلا نأو «هتوالتو هتاءارقب ظوفحم

 .روطسلا ىف هتباتكب طقف ارتاوتم سيلو ءرودصلا ىف اظوفحم ليج دعب اليج هرتاوتب



 هط ةروس ريسفت' ل ل

 0 ولالا لل

 ا

 دعت ال نآرقلا ةمجرتف «ىبرعب سيل ام انآرق دعي الف ىبرع هنأ ىناثلا فصولاو

 ناك اذإو «هتاذ ىف قحلا وه امكو «ءاملعلا ررق امك طق هتمجرت نكي ال هنإ لب انآرق

 ىلع ال ءاعد اهنأ ىلع كلذف ةيسرافلاب ةحتافلا ةءارق زاجأ هنأ ةفينح ىبأ نع ىور دق
 ةياورلاف كلذ عمو «ةمجرتلا ةءارقب ةوالتلا ةدجس بهجت ال اذلو «نآرق ةمجرتلا نأ

 .ملعأ هللاو «كلذ حجر هنأ ةحيحصلا

 ركذ نم «هيف ديعولا فيرصت وهو ء«اثلاث افصو نآرقلا نأش ىف ىلاعت لاقو

 هيف نوكي امو «ةمايقلا موي ركذ هيفو «ةاصعلاب لزن امو ؛ثالشللا هيف ىذلا صصقلا
 .هب ىلحتي نم لامكو «هلامك نايبو «هتاذ ىف قحلا ركذ ىفو .باسحو باقع نم

 امك ؛ةفلتخم بيلاسأب هب نايتإلا راذنإلا فيرصتو «راذنإلا وه «ديعولا»و
 ءراصبألا ىلوأل ةربع هيفو «نيضاملا صصق وأ «ةمايقلا موي لوه نايب نم انرشأ
 .ىلعلا هللا ةردق ىلع ةلادلا ةفلتخملا تايآلل هيبنتلاو «ةمايقلا لوهو

 قرطب ديعولا نم انفرص ىأ ,4ارْكذ مهل ثدُحُي وأ نوي ملل :ىلاعت لاقو
 «قحلل مهناعذإو مهاوقت ىجري نم لاح ىف اونوكيل ةقداصلا ةفلتخملا نايبلا

 هناوضر نولانيو .ىلاعت هللا باضغإو منهج باذع كلذب نوقتيو هل مهقيدصتو

 «نيصاعلا باذعب مهركذي اركذ مهل فيرصتلا اذه ثدحي وأ «باوثلا مظعأ وهو

 مايق دعب هيلإ نوهجتي ىسفن رمأ اهنأل ؛مهيلإ ىوقتلا تدنسأ دقو ءاريذن مهل نوكيو
 :ىلاعت لاق دقلو اراذنإو اركذ مهل ثدحي نآرقلاف ظعتي مل نم امأو «ليلدلا

 بو لق يح كين ئضقتي نأ لبق نم نآرقْلاب لجعت الو قحلا كلما هللا ىناَعتف)

 | . 4659 امّلع يندز

 ردقم طرش نع حاصفإلل ءافلا ,4قحْلا كلملا هللا ىَلاَعَمَفط :ىلاعت لاق

 مل نم رذنيلو ىقتي نم ىقتيل ديسعولا نم فرصو نآرقلا لزنأ دق ناك اذإ :هريدقت
 هالعأ ولعلا ىف غلب اهانعم (ىلاعت) .هتمكح لامكو هولع ىلع لدي اذه نإف «ظعتي
 فصتمو ثداوحلا نع هزنم وهو «ءىش هلثمك سيلف هتافصو هتاذ ىف ىلاعت دقو

 دوجولا اذهل عدبملاو «هقلخ ىف رمألا ذفانلا كلملا وهو «لامكلاو لالجلا تافصب



 هط ةروسريسفت لإ
 مي كلما

 كالا ١ ..

 ١ يب

 ىلإ ىهتني برطضم ضرألا ىف دحأل ناطلس لكو «ءهاوس دحأل ناطلس ال ىذلا

 وه هللاف « ىلمعلا هركفو هريبدتو .هلمع ىلع ىرجمو « لعفي امع بساحمو «لاوز

 قح ءىش لك ردقي ىذلا لدعلا وهو «دحأ هقوف نوكي ال ىذلا تباثلا قحلا كلملا

 .هردق

 اذه نازيم كلمي ىذلا وهو ءامهنيب امو ضرألاو تاومسلا قلاخ هللا وه اذه

 نم دحأ نم امهكسمأ نإ اَنَلاَ نئلو ال وزت نأ ضرألاو تاومّسلا كسي هللا نإ» :دوجولا

 ا . [رطاف] 409 ... هدعب

 ٍلبَق نم نآرقلاب لجعت الو» :لئاق نم زع لاقف نآرقلا لوزن هناحبس ركذ دقلو

 . هيحو َكِيلِإ ىضقي نأ

 هاهنف نآرقلاب هيلإ ىحوي امدنع هتءارق ىف ليربج نيمألا قواسي ٌلكَك ىبنلا ناك
 «ميركلا نآرقلا ىقلت دنع اميلعت هل ىماسلا صنلا اذه لاقو «كلذ نع ىلاعت هللا

 كيلإ هيحو ىهتني نأ لبق نم ىأ ,«هيحو كِيَلِإ ئضقي نأ لبق نم» :ىلاعت هلوقو

 هلوقك كلذو ءالترم هوثراوتيف الترم هتمأ ىلإ هلقني ىتح «هتوالتو هليترتب مكحيو
 هنارقو هعمج اني نإ 09 هب لجعتل كناسل هب كلرحُ الإ : ةمايسقلا ةروس ىف :ىلاعت
 اهانعم ةيناثلا هناءعرقو «[ةمايقلا] يعل هتايب انيلع نإ ' مث 0 هتارق عبئا هانأرق اذإف ©

 لاق امكو «[لمزملا] <00 ًاليترت تآرقلا لئرَو .. . : ىلاعت لاق امك «هليترتو هتوالت
 كداؤف هب تّبشنل َكلَدَك ةدحاو ةلمج نآرفلا هيلع لن الو اورَفَك نيا لاقو» : ىلاعت

 . [ناقرفلا] 469 ًاليترت هاتر

 هللا ظفح ققحتيل ىربكلا هتزجعمب قلعتي رمأ ىف هيبنل ىلاعت هللا نم ميلعت اذه

 هبن دقو ء[رجحلا] 490 َنوُظفاَحَ هَ انو رْكذلااَلْزت نحن اّنإظ «دعو امك ىلاعت
 ناسنإلا لامك نأل ؛ملعلا ىف ةدايزلا بلطي نأب هرمأو «ملعلا كلذ ىلإ هيبن هناحبس
 بلطي نآب كك ىبنلل رمألا 4امّلع يندز بر لقو» :لاقف هيف ةدايزلا بلطو ملعلا ىف

 اذه ىف ىرشخمزلا لاق «هبلط ىف ىعسلابو «هناحبس هيلإ ةعارضلاب ملعلا ىف ةدايزلا
 بيترت نم ملع امدنع هل ركشلاو «ىلاعت هلل عضاوتلل نمضتم رمأآللا اذه» :ماقملا
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 ا ب اهل لا

 ىندزف «ىدنع ناك ام اليمج ابدأو « ميلعتلا باب ىف ةفيطل بر اي ىنتملع ىأ/ميلعتلا

 .«ملعلا ىف الإ ءىش ىفف ةدايزلا بلطب

 همزعو مدآ نايسن

 0 امره دي ملوى لبق نِممَداََلإ

 قس ُدَجسَس مدل اوُدجْسَأ و حقكم هر يسم ول
 ا

 منحرطالم كو دلو كوع انمي 1

 أإ سوسو م © نسال فاول
 7 77 َةَرَجَس لع كَ كدا حمدي ُنطَمَّشل
 اعنا 'ءوسامْط تدق ان الح خي
 0 ايومف ير مدا نوصعو هن ََق ةرو نم اَمِهيلَع ِناَعِصْحي

 000 ام حرت دس ع م هه ا آ هر رخو ب

 اسهنماظيها لاق يه يزل ىدهو ِهياَع بان ة.دير هلبشجأ م

 ىّده َْىَم ع 2010011 ضب صب امي

 اي 200م هك
 ا

 هللا نم عرشب ركذت مل اذإ اهنأو «ىسنت اهنأ ةيناسنإلا ةعيبطلل هللا فصو اذه
 وبأ مدآو «ةميزعع ناسنإلل نوكت ال ءباقعلا فوخو باوشلا ءاجرب ةدارإلا ىوقي

 كوس جد رح

 .٠



 هط ةروس ريسفت ا

 0 لا ا
 ل بسلا

 ناك ءامزع هل دجي ملو «ىسن هنأ هيلإ ىلاعت هللا بسن ىذلا تقولا اذه ىف ةيرشبلا

 نكي ملو «لسر اهب ءاج دق ةنودم عئارش اهيف نكي مل ىتلا ىلوألا ةرطفلا ىلع وهو
 ةيرذ ىلع هنم طلستلا اذه لكو «هتيرذ ىلع طلستو «نيعللا سيلبإ هيلع طلست دق

 ضرألا ىلإ ةنجلا نم طبه نأ دعب مدآ

 نأ لبق نم ىأ «لسرلاو عئارشلا لبق نم ىأ .4لبَق نم مَآ ىلإ اندهع قلو
 رمأ وه دهعلا اذهو «ناطيشلا هيلإ سوسوي نأ لبق مدآل ىلاعت هللا دهع ىنعملاو «عقي

 نيب دهع وه ىلاعت هللا نم رمأ لكو «فيلكت 7 راد ىف نكي مل نإو ءهفيلكتو هللا

 ابرقت الو اًمتئش ثيح ادَعَر اهنم الكو ...» :ىلاعت هلوق وه دهعلا كلذو «هبرو دبعلا

 دهع كلذ نأ ىلاعت هللا نيب دقلو «[ةرقبلا] 49 َنيملاَظلا نم انوُكَتَف ةرجّشلا هذه

 «ىلاعتو هناحبس هيلإ دهعلا ةفاضإبو ء«دق» بو ««ماللا» ب هناحبس هدكأ دقو ءدكؤم
 امهدحأ مدآل نيفصو ىلاعتو هناحبس ركذ دقلو «قيثوت دشأ مدآ ىلع قثو هنأو

 .فطعلل «ءافلا» «*يسنف# :لاق دقف نايسنلا وهف لوألا امأ «ىبلس ىناثلاو «ىباجيإ

 ءهنم هرذح ىذلا روظحملا ىف عقوو «دهعلا ىسنف ىأ ءدهعلا ىلع ةبصنم ىسنو

 هنأو «ىناسنإلا عبطلا فصي ىلاعت هللا نأل «مدآ ىلع ةضاضغ نوكي ام كلذ سيلو

 «لفاغ سان وهو الإ هنع ىهني ام ىف عقي امو «ةلفغلا هل ضرعتو نايسنلا هل ضرعي

 ىأ عامر هَل دج مّلو) :هلوقب ىلاعتو هناحبس هركذ ىبلسلا وهو «ىناثلا رمألا

 4َمْرَع هَل دجن ملو» : لوقلا اذهب هناحبس ربعو 5 هرومأ مزحت ةقداص ةميزع

 لك ىلاعت هللا ردق دقف ,«عقي نأ لبق نم هب ملعي ىلاعت هللاو «عقاولا رمألا ىف

 هقلخ ىذلا وهو «اًمزع هَل دجن ملوإ» :لوقي فيكف هعوقو لبق عقو ام ملعو .«كلذ

 قلخ ىذلا وه هنأل ايلزأ املع ملعي وهو ءاعقاو هدجو هنإ :لوقنو ءهردقو هروصو

 .روصو

 صقنو «مهتلفغو مهنايسن نم «مدآ ةيرذ ىلإ نوئيجي هتيرذو سيلبإ نإو

 هل نكي مل هنأو «هنايسن ةهج نم ةيناسنإلا ىبأ ىلإ نيعللا سيلبإ ءاج امك «مهتميزع
 .هتيرذو سيلبإ ةسوسو نم عئارشلا مهتءاج نأ دعب سانلا رذحيلف «عنام مزع



 هط ةروس ريسفت اا

 0 اللا الملل
 يي كاكا ١
 ةوادع تدب فيك روصي مدآ ةصق نم اءزج ىلاعتو هناحبس هللا أدتبا دقلو

 . 4059 بأ سيلبإ الإ اوُدَجَسَف مدآل اوُدَجَسا ةكئالملل اَنلُق ذإو» مدآ اهيسنو سيلبإ
 هتمأل نلعيل لكي ىبنلل باطخلاو ءركذا هريدقت فوذحم لعفل لوعفم «ذإإلو

 :رارصإ ىف لاق ذإ مهدعوت ىذلا هئاوغإ ىف اوعقي اليك «سيلبإ نم رذحلاب مصعتستف
 .نيصلخملا مهنم كدابع الإ نيعمجأ مهنيوغأل

 ىف الخاد ناك هنأ رهظيو ءةكئالملل رمألاو «ىلاعت هلل ملكتملا ريمض 4اتلقطو
 ناك اذلو ءرمألا مومع ىف لخاد وهف نكي مل مأ مهنم ناكأ ءاوس رمألا اذه مومع

 نأ اوأر املف «ضرألا ىف هتفالخل ءادتبا مهتضراعم عم نيعئاط اودجسف ء«ءانثتسالا

 دقف سيلبإ امأ ءاودجس مه اهوفرعي ملو اهلك ءامسألا هملع نأب مهيلع هلضف مهبر

 «هئابإ ببس ركذي ملو «ىبأ» هنأ ركذ انهو «نيملاعلا برل اضراعم دوجسلا ىبأ
 هللا نأ ىسنو «نيط نم هتقلخو ران نم ىنتقلخ هلوق وهو ءرخأ تايآ ىف هركذو

 ال .ديري ال لاعف ىلاعت هللا نكلو .سكعلا نوكي نأ هتعاطتسا ىف ناكو «قلاخلا

 .نولئسي مهو لعفي امع لأسي

 :لئاق نم زع لاقف «هقايسو دهعلا ىلاعت هللا نيبي ذخأ دقو

 . 4059 قش هنَجْلا نم اَمُكُنجِرْحُي الَق كجوّرلو كل ودع اَذه نإ مدآ اي اَنلَقَفل

 مدآل ودع هنأب مكحلاف ءاهدعب ال ببس اهلبق ام نأل ؛ةيببسلا ءاف ؛ءافلا»
 ريخ هنأ همهوت وهو ,عانتمالا هل غوس امو دوجسلا نع هعانتما ىلع بترتم هجوزو

 تناك اذإو «كلذ نم ىوقأ ةوادع ىأو «هبر دنع هتلزنم ىلع هدسحي هنأو «هنم

 هذه هللا دكأ اذلو «ةلاحم ال اهب نرتقي ءاذيإلاو ءرشلا عّقوتف تدب دق ةوادعلا
 ءديكوتلل ةديفملا «نإ» ب ةوادعلا دكأو 4كجؤوّرلو كل ودع اذه ّنِإؤ :لاقف «ةوادعلا
 همالك وهو هنم ادب ام وحن ةهجتم ةراشإلا نأل ؛ةراشإلابو ءةيمسالا ةلمجلابو

 نأ دبالف ةوادعلا تتبث اذإو «ةوادعلا ببس ىلإ ريشت ةراشإلاف «دوجسلا نع هعانتماو
 دوجسلا ناكو هيف مرك ىذلا ناكملا نم هجارخإ ةلواحم ىهو ءاهجئاتن مدآ عقوتي

 ىهنلاو «ةيهان «ال» «ىَقشَت ةّنِجْلا نم اَمُكَنِجِرخي الَق» ىلاعت لاق اذلو ءهيف عوضخلاو



 مط ةروسريسفت لإ
 2 للا لالالا

 هلو بمبجزوب

 يم

 هنأو «ةنجلا نم جورخلا نأبو «ةليقثلا ديكوتلا نونب ىهنلا دكأ دقو «ةوادعلا هببس

 ءاقشلا ركذ نكلو ءامهل ناك ىهنلا نأ وهو «ةينايب ةظحالم انهو «ءاقشلا هيلع بترتي

 «نيءاقش ىقشي مدآ نأل «هدحو مدآ ركذ نكلو ءامهل اضيأ ءاقشلا نإ لوقنو «مدآل

 نع تاعبتلا نولمحتي لاجرلا نأل ؛هب ىقشي ذإ هؤاقشو «هيف عقي ىذلا وه هؤاقش
 مهيلع تاعبت ةماوقلا اذه تدجوأف «مهيلع نوماوق مهنأل ؛ءاسنلا نعو مهسفنأ '

 .نهدحو نهئاطخأ ىلع ىتح ةعبتلا لاجرلا ليمحت مويلا ءاسنلا ةعيبط ىفو «رثكأ

 «فيلكت الو ءرمأ ىأ تاعبت لمحتي ال هنأ وهو «ةنجلا ىف ةعتملا ىلاعت هل نيب
 :ىلاعت لاقف

 . 4059 ئحضَ الو ايف مَ ال كنار 09 رعت الو اهيف َعوُجَت الأ كل نإ

 ناسنإلا هيف عمطي ام لك ةنجلا ىف نأ نيتيآلا نيتاهب ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 ىفو «ةماقإو «ءبرشو «ةوسكو لكأ نم ىمدآلا هماوق قفارم لك اهيف ةنيه ةايح نم
 ايندلا ىتوأ دقف اذه ىفك اذإف «ناسنإلا هبلطي نأ بجي ام ىلإ ةراشإ كلذ

 لاق امك ؛عراصملا مكحتو ناطلسو هاج نم ىرخألا عماطملا ءارو نإف ءاهريفاذحب

 ظ . عماطملا قورب تحت لاجرلا عراصم :ههجو هللا مرك ىلع

 ىأر هنأ رمع نبا نع درو دقو ءزربت ال ىأ 4ىحضت الو» :ىلاعت هلوقو
 زرب ىنعمب ىح ضف 230ه تمرحأ نمل حضا :لاق سمشلا نع الظتسم الجر

 ىف ىأ ءهل اهيف زربي ال نك ىف نكسي نأب اهل زربي ال ىنعب ىحضي الو «سمشلل
 .هلكأت ىذلا ماعطلا دجتف ةايحلا ىف كتيافك دجت كنأ كلذ ىلع ىنعملاو «نكسم

 كلذ كبسحو كيوؤي ىذلا نكسلاو «هبرشت ىذلا ءاملاو «ىرعلا كيقي ىذلا سابللاو
 ىف هل امل ريكذتو نايب هنإ :ميركلا ىنآرقلا صنلا اذه ىف ىواضيبلا لاق دقو «ىفكو

 «نكسلاو ةوسكلاو ىرلاو عبشلا ىه ىتلا فافكلا باطقأو «ةيافكلا بابسأ نم ةنجلا

 ركذب اهنم لوزيو عطقني ىسع ام ضارغأ ليصحت ىف ىعسلاو ءاهباستكا نع اينغتسم
 .اهنع رذحملا ةوقشلا فانصأب قرطيل اهضئاقن

 )١( نآرقلا ماكحأل عماجلا يف يبطرقلا هركذ ١١/5897 .
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 ةغيصب نكسملاو بارشلاو ةوسكلاو ماعطلا ىهو «ةيافكلا هذه ركذ هنأ ىأ

 دقو «ةنجلا ىف ءاقشلا وه اهمدع نألو «عنملاو ريذحتلا عضوم وه اهمدع نأل ؛ىفنلا

 ىلع لمعي ودعلا سيلبإو ءاهريغ ىف ءاقشلا امنإ ةنجلا ىف ىقشي ال هنأ كلذب ىفن
 هذه نأ ىلإ انرشأ دقو «هاعيطت الف ةنجلا نم امكجرخأ ذإ ءامكحدكو امكئاقش

 ءءاقبلا ىلع رحانتلا اهريغ بلط ىف نإو «مدآ اي كبلطم نوكت نأ بجي رومألا

 .اهئاقش نود ايندلا ةنج دارأ نمل ةظعوم هذهو «ءاقشلا هعمو

 «كل ّنإ» ىناسنإلا ىماسألا بلطملا ركذف «نايبلا بيلاسأ نم نيتيآلا ىفو
 ىفو «هريغ كل سيل هدحو كل اذه «ىوأملاو بارشلاو ةوسكلاو لكألا هل نأ ادكؤم

 . كلبقتست ىتلا ةايحلا ىف اهيلع راصتقالا بجيو «ةنجلا

 .دلخلا وهو ءرومألا هذه ءارو نم امهيلإ سيلبإ ءاج دقلو

 ل كْلُمَو دّلَخْلا ةرجش ىَلع كّلدَأ له مدآ اي لاَق ناَطَيَشلا هِيَ |سوسوفو

 ةشيع ىف ناك نمو ءدلاخ هنأ ركذي مل نكلو نأ نام امي نبا ين ناك

 له :مدآل لاقو «ةينمألا هذه ةيحان نم سيلبإ ءاجف «ةيقاب نوكت نأ ىنمت ةيضار
 ةسوسو هبشي ىفخ لوقب امهيلإ سوسو «ىلبي ال كلمو «دلخلا ةرجش ىلع كلدأ

 انه ماهفتسالا «دّلخْلا ةرجش ىلع كّلدَأ لهط :هلوقب هسفن ىف ىنمتلا راثأو .7"2بهذلا
 اهنم لكأ نم دلخلا ةرجش ىه اهنم لكألا نع ىهن ىتلا ةرجشلا هذه نأ ىأ هيبنتلل
 ذإ «ىرخأ ةيآ ىف روكذملا ىنعملا وه اذهو «ةرطيسلاو ناطلسلاو ءاقبلاو دولخلا لان

 انوُكَت وأ نيَكَلم انوكت نأ الإ ةرجشلا هذه نع امك امكاهن ام ... :هنع ىلاعت هللا لاق
 لاق دقلو ءالكأ ىتح لكألاب امهيرغي امهب لازامو «[فارعألا] 4( نيدلاخلا نم
 [فارعألا] 469 ... رورغب امهُألدَف 69 نيحصاّنلا نمَل اَمُكَل يِنِإ امِهَمَساَقَول : ىلاعت
 : ىلاعت لاق اذلو ءىنسحلا تسيل ةبقاعلا تناكو ءاهنم الكأ نأ رورغلاب ىلدتلا ناكف
 هبر مدآ ئصعو ةّنجْلا قرو نم اَمِهْيَلَع ناَفِصْخَي اقفطو امهتاءوس اَمهَل تدق اهنم الَعأَت9

 . 47590 ئروغف

 .سسو -برعلا ناسل .يلحلا توص :ساوسولا و .حير نم يفخلا توصلا :ساوسولا و ةسوسولا )١(
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 ءاهنم الكأ ةعطقنملا ريغ ةرمتسملا ةسوسولا هذه دعب ىأ «ةفطاع «ءافلا»

 امهل ةسوسولا تناك ىرخأ ةيآ ىفو طقف مدآ اهيف ركذ ةيآلا هذه ىف هنأ ظحاليو

 ال طقف مدآ اهيف ركذ ىتلا.ةيآلاو «نيحصانلا نم امهل هنإ ناطيشلا امهمساق ذإ ءاعم

 رخآللو باطخلاب امهدحأل ؛امهل ناك ءارغإلا نأو ءهعم عمتست تناك ءاوح نأ عنمت

 . باطخلا ىف ةكراشملا عم عامتسالاب

 «تايآلا ىف ىلاعت هلوق ىف امهيلع تمرح ىتلا 'رجشلا نم ىأ هايم ك1

 اهنم الكأ نأ درجمبو «[ةرقبلا] 402 َنيملاَظلا نم اًنوكتف ةرجشلا هذه ابرق ل

 اراس اهيلإ رظنلا سيلو ءاهيلإ رظنلا ءوسي ةروعلاف ءامهتاروع ىأ ير امه
 نيئراقلا ضعب هنم مهف عضوملا اذه ىف نيتءوسلا فشكو «ةميقتسملا عئابطلا لهأ دنع

 هلوسرو نيبي مل ىلاعت هللا نكلو ٠ «سنجلاب قلعتت ةعونمملا ة ةرجشلا نأ ميركلا نآرقلل

 .ملع هب انل سيل ام فقَت الأ انيلع قحف ءرسفي مل

 قاروألا امهيلع نافصخي اذحأ امهنأ امهل نيتءوسلا ودب بقع هنإ :لاق دقو

 نم امهئايحتساو امهتاروع فشك ءارج نم ءارمتساو اذحخأ «اقفطإب :ىلاعت لاقف

 . «ةئجلا قرو نم امهيلع نافصخيإ» اهفاشكنا
 هقلخ ىذلا هبر ىصع ميركلا مدآ نإف «تفشكتا ىتلا امهلاح نم نكي امهمو

 سيلبإ هبنجتو «فاشكنالا كلذ هيقت ةعاط ىف نكي ملو «هل اودجسي نأ ةكئالملا رمأو

 .لالضلاو ةياوغلا ىف عقوو لض ىأ 4ىوغق» هتسوسوو

 «ىنمتي ام ةيحان نم ىتؤي ناسنإلا نأ ىلإ :الوأ ءريشي ام مالكلا اذه ىفو

 مزعلا ىه ةيوقلا ةدارإلا نأ ىلإ :ايناث ريشتو ءهينامأ ةيحان نم نوتأي هتيرذو سيلبإو

 .ناطيشلا ةسوسو مواقت وأ عنمت ىتلا ىهو «قداصلا

 : ركذ هنأ كي ىبنلا نع رثأ دقو «نتفلا دشأ سنجلا ةنتف نأ ىلإ :اثلاث ريشتو
 . "7لاجرلل ءاسنلا ةنتف نم دشأ ةنتف كرت ام هنأ

 لب «.هللا ةنج ىف ماقم سيلبإو وه هل دعي مل مدآ انيبأ نم نايصعلا اذه دعب

 ال ىتلا هللا ةنج نم لزني نأ لبق نكلو «ضرألا ىف كرتعملا ىلإ الزني نأ دبال

 ىَلَع رض ٌةئيف يدْعَب تْكَرَت ام * :لاَق َمّلَسو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص يلا نع ٠ اً هللا ير ديو نب ةماسأ نع
 ءاعدلاو ركذلا :ملسمو 22 ”)ةأرملا مؤش نم ىقتي ام لعل :يراخبلا ا . *ءاسشلا 0 لاجرلا
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 ةسوسوي اهيف لز ىتلا ةيصعملا نم هللا هرهطي نأ دبال فيلكتلا ضرأ ىلإ اهيف فيلكت

 . ناطيشلا

 . 4029 ئدهَو هيلع باَتق هب هابتجا مثل

 نيتبترملا نيب دعبلا ىلإ ةراشإلل «ىخارتلاو بيترتلل ةفطاعلا «مث» ب ريبعتلا
 .ةيادهلاو ءابتجالا ةبترمو ةياوغلاو نايصعلا ةبترم

 هابتجاو .هقلخت لوأ هلعج نأب ءادتبا هابتجا دقو ءءافطصالاو رايتخالا ءابتجالاو

 ىلاعت هللا عجرف ءاهاصع ىتلا ةيصعملا هذه نم هيلع باتو ءرابتخالل هراتخا نأب ايناث

 ةيادهلاب مث «ةرفغملاب هيلع ىلاعت هللا داعو ءاطخلاب روعشلاب وه بات ذإ ؛ةرفغملاب هيلإ
 . كلذ دعب

 هللاو نييدهملا قلخ ةبوتلاو «ناسنإلا ةعيبط ىف أطخلا نأ ىلإ ريشي ىنعملا اذهو

 .ميحر روفغ ىلاعت

 يده عا ٍنَمَف ىده يتم مُكينأَي مف ودع ضعَبل مكضعب اعيمج اهنم اًطِبها لاقل

 . 4679 ىقشي الو لضْيالف
 ضرألا ىف سيلبإ عم انوكي نأ ءامهل ردق دقو ؛هلالج لج هللا وه لئاقلا

 دعب ىلاعت هللا امهرهط دقو «ضرألا ىلإ الزني نأ ىلع «ءالتبالاو فيلكتلا ثيح
 مل ةنجلا نأل ؛نايصعلا امهل رفغو نايصعلا اذه دعب ةيادهلا امهل راتخاو «رابتخا

 ىلإ لاع ناكم نم لوزنلا طوبهلا «اعيمج اًهنم اًطبه» امهل هللا لاق «فيلكت راد نكت
 نوكيف «فيلكتلا ثيح ىلإ اهيف فيلكت ال ىتلا ةنجلا كرت نأ كش الو «ضفخنم

 ليبس وه هنكلو «طوبه كلذ نأ كش الو .باقعلا هعمو رشلاو «باوثلا هعمو ريخلا

 داهجب ةعفرلا ىلإ جردتلل قيرط وه «لوزن وه امك فيلكتلاف ءىرخأ ةرم ةعفرلا
 لصو دقف داهجلا اذه دعب الع اذإف «ةيضرألا ةعيبطلاو ةيحورلا ةقالعلا نيب عزانتلا

 قيحس قيمع ءاوهنا ىلإ ةعيرذ اضيأ طوبهلاو .ناميإلا ةوق نم لزعألا )كامسلا ىلإ

 :حيضوت ىلإ جاتحي اهضعب ةثالث رومأب ىلاعتو هناحبس حرص دقو «ةيصعملا ىف

 ءيش ال هنأل لزعأ يمسو «حمارلا ُكامّسلا رخآلاو «لزعألا كامّسلا امهدحأ نارين نامجن ناكامّسلا (19)
 -برعلا ناسل .لزانملا نم وه سيلو حمارلاو ءهعم حمر ال يذلا لرعألاك «بكاوكلا نم هيدي نيب

 .كمس
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 «لامتحا عفرل نوكي ديكوتلاو ءديكوت اهنإف «اعيمج#» ىلاعت هلوق :اهلوأ
 :ىلاعت هلوق اذه ىلع لدتو ءامهعم سيلبإ دوجو ىلإ ريشت هت «اعيمجإ» نإ :لوقنو

 نوب ةنتفلا نوكت نأ الإ ءهجوزو مدآ نيب ةوادعلا تناك امف «ٌردَعضْعَبل مُكُضْمَبو

 ودع اذه َنِإ» :ىلاعت لاق امك «سيلبإو مدآ نيب ىه ةوادعلا امنإو ءءاسنلاو لاجرلا

 . «ىقشتف ةنجلا نم امُكُتِجرخي الق كجورلو كل

 :ىلاعت لاق اذلو ءنايصعلا ةبقاع نايبو فيلكتلاو رابتخالا وه :ىناثلا رمألا

 ةيطرشلا «نإ» ىه «امإ»و «ىقشي الو لضْي الف ياَدُه با نمَف ىده يتم مُكَنتأَي اًمإَفه

 ىأ «ةليقثلا ديكوتلا نون اضيأ هتدكأو «طرشلا لعف ىف طارتشالا ىنعمل ةدّكؤملا «ام)و

 وه داه ناسل ىلع ءىجي ىدهلاو «هيف بيرلل لاجم ال دكؤم ىداهلا ىدهلا نايتإ نأ

 اذه نإو «هليبس نع لض نمل رذنم قحلا عبتا نمل رشبم وهو «نيملاعلا بر نم لوسر

 انك امو ...» :ىلاعت لاق امك «نايب دجو اذإ الإ فيلكت ال ذإ ؛فيلكتلا بجوم وه

 . [ءارسإلا] 402 ًالوُسَر تعبت تح َنيبدَعم
 ناكو «ىقشي الو لضي ال هنإف ىلاعت هللا ىده عبتا نم نأ :ثلاثلا رمألا

 الو ءاقح اهيف كردي ال ةريح ىف نمؤملا لعجي لالضلا نأل ؛لالضلاب انرتقم ءاقشلا

 نإف كلذ قوفو «هتريح ىف ناسنإلا ءاقشو «ءءاقش ىأ ءاقش كلذ نإو ءىدتهي

 نإو «باقعلاو باسحلا ثيح رخآلا مويلا ىف ةلاحم ال ءاقشلا ىلإ ىدؤي لالضلا

 .باقعلا وه ةلاحم ال لالضلا ةرمث

 ةروس ىف الصفم ركذو ءالمجم رابتخالا ةيآلا هذه ىف ركذ دق هنأ ظحاليو

 ٍضرألا يف مُكلو ودع ضعبل مكضْعَب اوطبها اً : ىلاعت لاقف ٠ «ليصفتلا ضعب ةرقبلا

 9 محلا بلوم بق تادك و نم مه نق دره نإ حار رشم

 مه الو مهِسلع فوَح الف ياه عبق نَمَف ىده يتم مُكَتأَ اَمِإَق اًعيمج اًهنم اوبن

 . [ةرقبلا] 400 نونزحي
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 القاتل اناانان انام خطط طالت ان الاانا للان نال ان انااا اخ خا طنال الانا لل الاانا نطل انانان انااا انااا ناكااالال الانا نان انكللل خلالنا ااا اما 111 مم

 ةاصعلا لاح

 0 نعضرعأّنَمَو 0

 م 2 1 10007
 هلام ويدور شو مدح مَنِ ىركذ

 17211111 22 كملي لَم لرمعأ
0 

 1001 ياتيك لكلا
 ع ورجل (ُباَدَعْلو 57 هرب حس رس هه رع >

 ١باذعلو ءوير تيكن مون مْلو فرس َنَم رح
 ل

 وسمو وم َِيمُهلاحلمأَط دبله 2
 و01 2 م له

 77 9 م 0
 ٌيَسفلجْأَوام 21 0

 ال ثيح هلسرأ ىذلا ىداهلاب ىدتهاو هللا هاده ىذلا لاح ىلاعت هللا نيب

 سحي ءاكنض ةشيعم هل نوكي هنإف ىدهلا عامس نع ضرعأ نمو «ىقشي الو لضي
 هلوق اذهو ءاهنم عونب وأ ةايحلاب مئاد جهل ىف هلعجي ىذلا مئادلا ديدشلا قيضلاب اهيف

 لزنم :لاقي «قيضلا :كنضلا «اكض َةَشيِعَم هَل َنِإَف يِركذ نع ضرعأ نمو# : ىلاعت

 ركذلا هيف ىوتسيو «ةقيض ىأ كنض ةشيعمو «؛كنض شيعو «قيض ىأ كنض
 .فوصوملا ريغتب ريغتي ال فصو وهف ىنثملاو عمجلاو ىثنألاو

 ب دشرملا نع انه ربع هنأ :امهلوأ «نايبلا ضعب ىلإ ناجاتحي نارمأ انهو
 وأ «هديبعل هللا نم ريكذت وهف هلعافل ردصملا ةفاضإ نم اذه نأ باوجلاو «يركذإ»
 نإ هباوث هل ىدهلاب ركذ نم نأو ءطقف رذنمو ركذمو رشبم لوسرلا نأ رابتسعاب
 .همثإ هيلعف دتهي مل نإو «ىدتها
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 دق هنأ عم «كنض ةشيعم اهنأب ةايح لا ىف ىصاعلا ةشيعم فصوت فيك :امهيناث

 انأ ... :ارخافم لوقيو هب رخافي ىوسيند دغر ىفو شيعلا نم ةحوبحب ىف نوكي
 ؟كنض ةشيعم ىف هنأب فصوي فيكف [فهكلا] 48 ارت زعأو الام كنم رْثْكَأ

 ؛كلذ ريغ ىف نوكي لب .طقف لاملا ةلق نم نوكي ال قيضلا نأ كلذ نع باوجلاو

 ىف نوكي لب «ةيضار ةعانق ىف نوكي ال هللا ركذ نعو ؛ىدهلا نع ضرعأ نم نأل

 ايندلا ةهاجو ديريو ءهريثك ىف بهلف هلقتسا ريفو لام هدنع ناك اذإ ءرمتسم عمط

 سحي وه اذكهو «ةئراكلا اهنظ مرح نإف «هتايحب قيض ىف نوكيف «ةايحلا ناطلسو

 ىف اهتأرق ةملك كلذ ىف ىنبجعتو .قيضلاب ساسحإلا بلطلا ءاروو «مئادلا بلطلاب

 ميلستلا نيدلا عم لعج ىلاعت هللا نأ كلذ ىنعمو» :لاق دقف «ىبطرقلا ريسفت

 ةلوهسو حامسب لجو زع هللا هقزر امم قفني هبحاصف «هيلع لكوتلاو «ةعانقلاو

 «[لحنلا] 469 .. . ةَبيَط ةاّيح هئييحْلف .. .# :ىلاعت لاق امك ءاغفار اشيع شيعيو

 نم دايدزالا ىلإ هب عمطي لازي ال ىذلا ءصرحلا هيلع لوتسم نيدلا نع ضرعُاو

 «ةملظم هلاحو «كنض هشيعف قافنإلا نع هدي ضبقي ىذلا حشلا هيلع طلسم ايندلا

 .(هقزر هيلع شوشتو «هتقو ملظأ الإ هللا ركذ نع دحأ ضرعي ال :مهضعب لاق امك

 تغرف ثيحو ةغراف سفنلا نوكت ىلاعت هللا ركذ نع ضارعإلا نأ قوفو

 عقوتو «ةايحلا بارطضا ناك ملظلا ناك ثيحو «ملظلا ناك هللا ركذ نع سوفنلا

 اذه .بقاوعلا فرعي نمل ةقيض ةايحلا نوكتو اكنض ةشيعملا نوكتف ماقتنالاو رشلا

 :هيف ىلاعت لاق دقف «ةرخآلا ىف امأ ءايندلا ىف هللا ركذ نع ضارعإلا باذع

 امو لعف ام هب رربي اناهرب الو ةجح كلمي ال هنأ دارماو «ىَمْعَأ ةَمايقْلا موي هرشحتو#
 ريحي الو ةجحلا هيلع موقت نم لاح تهبشف «ةيليثمت ةراعتسا اذه ىفو هنم عقو

 ىف عوقولا عماجب «ةاجنلا نوكت نيأ قيرطلا رصبي ال ىذلا ىمعألا لاحب ءاباوج

 ىذلا اذهف «ىمعأ ايندلا ىف نم ناك اذإو ءادبأ صالخلل قيرطب رصبلا مدعو «ةوهلا

 .الالض دشأ وهو ةريصبلا ىمعأ ةرخآلا ىف لالضلا لهأ نيب رشح

 .ليبسلا هيلع تلضو «ليلدلا هيلع ىمع دق هسفن ىأر دقو لاق
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 ين

 . 4052 اريصب تنك دقو ئمعأ ينترشح مل بر لاق

 ملو «ليلدلا نع تيمع دقو .عافدلا نع ازجاع « ىمعأ ىنترشح مل هبر لأسي

 افرتعم «بر# ب ىدانو «ىمعألاك ىندوقي نل ملستسم انأ نآلاو .مواقأو لزانأو

 .اديعب الالض لضيو «ةدابعلا ىف هبرب كرشي لبق نم ناك دقو «هئرابو هقلاخ هنأب

 انتايآ كتتأ كلذكإ» :هل قحلا ىلاعت هللا ماهلإب وأ ةكئالملا ناسلب ىلاعت ه هللا دريف
 مس مص سل ساس

 - اهيلإ كتجاح تقو ىف ةجحب مايقلا عيطتست ال ىمعأ رشحلاو ءاتيإلا اذهك
 تناك اهايإ ككرتو «ىلاعت هللا تايآ كنايسن لباقم ىف هنأ ىأ ءاهتيسنف انتايآ كتتأ

 تنأ ىسنت هللا تايآ هب تكرت ىذلا كلذكو «ةجحلا نع كزجعو كيلع ىمعلا ةيشغ
 :ميلأ باذع نم قحتست اميف ىقلتو لمهتو كصخش ىف

 دّشأ ةرخآلا باَدَعَلو هّبر تايآب نمؤي مّلو فرسأ نم يزجن كلذكوإ» :ىلاعت لاقو

 ركذل ىعادلا نع ىأ هير ركذ نع ضرعأ نمل نيتبوقع ىلاعت هللا ركذ 4059 ئقبأو

 عماطملل عوطتو سوفنلا اهيف قيضت ىتلا ةقيضلا ىأ «كنضلا ةشيعملا :امهالوأ «هبر

 ولخلا ناك فيك هريسفت ىف ريثك نبا نيب دقو ءاهريغ تبلط تلين نإو «لانت ال ىتلا
 ىف اكنض ىأ» :كنضلا ىنعم ىف ريثك نبا لاق ءاكتض ةشيعملا لعجي نيقيلا نم
 معنت نإو .هلالضل جرح قيض هردص لب ردص حارشنا الو ةنينأمط الف ايندلا
 ىلإ صلخي مل هبلق نإف ءاش ثيح نكسو ءءاش ام لكأو ءاش ام سبلو .هرهاظ

 كنض نم اذهف ءددرتي ةبير ىف لازي الف كشو ةريحو قلق ىف وهف ىدهلاو نيقيلا
 . (ةشيعملا

 راشأ دقف «ةيناثلا ةبوقعلا امأ «لبق نم اهيلإ انرشأ دقو ىلوألا ةبوقعلا ىه هذه

 نأ انركذو «ىَمْعَأ ةمايقلا موي هرشحنو» :لئاق نم زع هلوقب اهيلإ ىلاعتو هناحبس
 عضوم ىف زجع وهف ءاهب ءالدإلا بجي ثيح «ناهربلاو ةجحلا نع وه زجعلا



 هط ةروسريسفت مب
 0 للملا

 ا بح

 نم باقع وهف ةميرجلا تاذ نم قتشم وهو ءايندلا ىف امهدحأ ناباقع مكناذ «ةجاحلا

 راكنإ نم ءاج دقو باسحلا نم هل دعتسي مل ام ىلع وهو رخآلاو «لعفلا تاذ

 اباذع اذه ناكف «هبلق جتراو هب ئجوف امو ءهل دعتسال هب نمآ دق ناك ولو «ثعبلا

 ءاطغ هيلع نوكي رصبلاو «هيلإ نوكت ام دشأ ةجاحلا ثيح فقي ناسللا نأل ؛اديدش

 .راصبإلا ةدارإ دنع

 «ءازجلا ريدقتو «باسحلا دعب نوكي ىذلا ةرخآلا باذع لبق ناتبوقعلا ناتاه

 لاق كلذلو «تاوهشلا ىف رمغناو «هرمأ ىف فرسأ نم نالاني ناباقعلا ناذهو

 . «فرسأ نم يزجن كلذكوإ» :ىلاعت

 هتايحب مربتلاو هيف قيضلاو شيعلا كنضب ساسحإ نم ىويندلا باقعلا اذهك

 ساسحإلابو «تاذللاب هسفن ىلع فارسإلاو «ءىش ىأل نانئمطالا دقفب ساسحإلاو

 راحتنألا رثكي هدجت اذلو «رومألا ربكتسي مث «ةذل نم عبشي ال ىذلا ددجتملا نامرحلاب

 مدعو ءمهقلقب مهسفنأ ىلع نيفرسملاو «ىصاعملا ىف نيفرسملا دنع سفنلا عخبو

 .مههوجو ىف قرطلا دسب مهساسحإ نوكي كلذ عمو مهنانئمطا

 . «نمإ» لوصوملاب ريبعتلاو «4يِزَجَنط ل لوعفم «كلَدَكو ىمعأ رشحلاو «كنضلا
 .ءازجلا كلذل ببس «فارسإلا ىهو «ةلصلا نأ ىلإ ةراشإلل

 :لئاق نم زع لاقف «ىقبأو دشأ اباذع باذعلا اذه ءارو نأ هناحبس نيب دقو

 دشأ ءازجلا نأ ريرقتو ءباسحلا دعب نوكي ىذلا وهو * ئَقبَأو دَشَأ ةرخآلا َباَدَعَلَول

 .داهملا سئبو اهيف نيدلاخ منهج ىف نونوكي مهنإ ىأ ىقبأ وهو «رانلاب هنأل

 صصق نم هقاس امو «ربع نم مهءاج ام ةكم ىكرشمل ىلاعت هللا ركذ دقلو

 يف دوشمي نورقلا نم مهب انكََْأ مَ مهل دهب مَلقأَ) :لئاق نم زع لاقف دشرم هاه
 . 405 ئهنلا يلوأل تاّيآل كلذ يف نإ مهنكاسَم
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 فوذحم لعف ىلع ةفطاع «ءافلا»و .ةكم ىكرشمب قلعتي ةيآلا هذه ىف مالكلا
 دهي ملف مهلالض ىلع ةلادلا ربعلا مايق عم ناثوألا ةدابع ىف نورمتسيأ :الثم هريدقت
 .نورقلا نم مهلبق انكلهأ مك مهل

 ةيدعتلا ةيوقتل ماللاو .«هيدهيو هاده لاقيف (مال» ريغ نم اهسفنب ىدعتت «ىده)

 ىنعم ةنمضتم انه «ىدهي» نإ لوقن وأ «تاذلابو الوأ مهل ةيادهلا نايبو ءهيبنتلاو
 راكنإ ىنعمب ىراكنإ انه ماهفتسالاو ءانكلهأ مك مهل نيبتي مل وأ ىنعملاو «"1نييتي#»
 .مهراثآ نودهاشي مهو «ريثكلا مهددع ىف مهانكلهأ نمب اوربتعي مل ىنعملاو « عقاولا

 رم دقلو «هنم ةدوعلاو ماشلا ىلإ مهتالحر ىف اهيلع نورمي ؛مهنكاسم ىف نوشميو
 .©0كوبت ةوزغ ىف رام وهو دومث نكاسمب ٌلِلَِك ىبنلا

 ىهو ؛ ةيضاملا نورقلا نع ربعلا هذه ىف نإ «ىهنلا يلوأل تايآل كلذ يف إل
 عمج ىهثلاو «ىهنلا يلوأل» ىلاعت لاقو «رابتعا هدنع نمل ةربعل ةفلاسلا تاعامجلا
 اقح ناكو ءاهتساحم ىلع ثحيو راكفألا ئواسم نع ىهني ىذلا لقعلا ىهو يه

 .رابتعالا لقو «لوقعلا تفعض نكلو ءاوربتعي نأ

 نولجعتسي هللا ليبس نع مهدصو' ءمهضارعإ طرفل نوكرشملا ناك دقلو
 تْلَخ دقو ةئسحلا لبق ةيسلاب كتولجعتسيوإ : ىلاعت لاق امك ءالهج وأ ايدحت باذعلا
 نكلو «مهيلع رداق هنأ نيب ىلاعت هللا نكلو ء[دعرلال 0٠ .. تالْمْلا مهلبق نم
 :لاقف «مهرخأ ةمكحل

 . 4099 ىّمَسُم لَجَأو امال ناَكَل كبر نم تَقبس ةملك الولوإ»
 نأ عنتما اذه ىلع ىنعملاو ء.دوجول عانتما فرح اهنإ :نويوحنلا لوقي «الول»

 ةقباسلا ممألل ةبسنلاب ناك امك عوقولا ىف اهب انرتقم ىأ ةميرجلل امزالم باذعلا نوكي

 موزلل هباقع اهب هللا لزنأ اهيبنب ترفكو «ىلاعت هللا معنأب ترفك ذإ اهنإف ءاهضعبل وأ
 نم تقبس ةملك دوجول ؛هباقعو رفكلا مثإ نيب ةمزالملا هذه تعنتما .ببسلل ببسملا
 ةملكلا كلتو «ميلعلا ميكحلا وهو «ةمكحل ىلاعت هللا ههدلح ىمسم لجألو .«كيجر

 هللا لوس اَنل َلاَقَف ٠ رجلا ىلع َمَلَسو ِهْلع هللا ىَّلص هللا لور مم انررم : :لاَق َرَمْع نب هللا دّبَع نع )١(
 مُكبيصُي نأ ارَدَح ؛نيكاب اوُنوُكَت نأ الإ ًَ مُهسفنأ اومَلَظ َنيِذَّلا نكاَسم اوُلَحدَت ال' :مّلسو هيلع هللا ىَّلَص

5 
 00 ع

 اولخدت ال -قئاقرلاو دهزلا :ملسسم هاور أوو .اًهَقلَع تح يْسأَف رج 'مهباصااَم لثم
 1١(. 6 الصلا :ارصتخم يراخبلاو ل( . نكاسم



 ١ هط ةروسريسفت اا

 م 000
 ا بحل

 سيلو «ةيقاب هتلاسر نأو نييبنلا متاح ٌةِْكَي ادمحم ىبنلا نأ ىه اهب هللا دعو ىتلا

 جرخي نأ وجري دلي دمحم ناكو مهلايجأ مهدعب نم لب «نيبطاخملا مهدحو ءالؤه

 لعجف ميركلا هلوسر دمحم ءاجر ىلاعت هللا باجأ دقو «هللا دبعي نم مهبالصأ نم
 «ةمركع لهج ىبأ بلص نمو «ديلولا نب دلاخ مهنم ناكف «نيدهاجم مهبالصأ نم
 فوطعم «ىمسم لجأو» هللا ةملك هذه «نيدترملا براحو هللا ليبس ىف دهاج دقو

 ببسملا نارتقا هب هنارتقاو ءرفكلا مثإل باقعلا ةمزالمب ةمزالملا مازللاو ملك ىلع
 . ببسلاب

 : ىلاعت لاقف ربصلاب هرمأ دلع ىبنلا هاجر ىذلا ليجأتلا اذهلو

 00 و وك هع ب سس هس رس رج خس

 يولي ٍعوُلْطَلَبف كير رَمَحبَحِيَسَو نوُلوعبإَم
 090 نصرت كار اتلاف اًرطأَو حيف أو حيِسْفِلَيْلا اناء ْنِمَو

 ايدل قلد كل يتسم كام
 سار م دد 2 ءوعر 3 100 000 هريس

 مَ ' اور كير قزرو دف

 2 رل رس نخر ع ظروف 7 1 2 210 --- 7

 كلة بلاك ةدر كلف كلعشف 00

 لهم خس م را ساب سام

 قامت أدهيرنُمةياَحِاَسن
 قم اَذَعي مُهَسْكْلْهَأآَنأْولَو 37 وع م أ

 اا

 نيكني الوش لم استكر انيراولاقل
 5 و 27 وو لس و م ب

 نكن كتف 000 2 ا ف



 هط ةروس ريسفت 0

 للفلل للكلام لااللللا

 اا أ

 هلجأ ىلاعت هللا نأو .ممألا كاله نم ناك امب نيكرشملل راذنإلا اذه دعب

 ءرحاس كنع مهلوقو مهئاذيإو «نينمؤملاب مهتيرخسو كب مهئازهتسا عم نيكرشملل
 ىلع ريما :مهلمهم ريغ مهلهمت ىلاعتو هناحبس هنإو «نونجمو ءرعاشو , نهاكو
 ربصا «مهلهمي الو مهلجأ دق ىلاعت هللا نأ ببسب ىأ «ةيببسلل «ءافلا»و ,4نولوقي ام

 امه الفاغ هللا نأ يسحت الو ءالاب قلت الو «نولوقي ام لمحت ىأ «نولوقي ام ىلع

 ققحم وه امو «عوقولا ققحم وهو ءديعب ريغ لجأل مهرخؤي امنإ نوملاظلا لمعي

 هيلإ هاجتالاب نوكت ربصلا ىلع سفنلا ةيبرت نأ هللا نيب دقلو «ديعب ريغ بيرق عوقولا
 .ههزن ىأ 4كبر دمحب حّبسو#» :كلذ دعب لاق كلذلو .تاقوألا لك ىف هراكذتساو
 ادماح ء.مهكرتي نأ نع كبر هزن ىأ «هيزنتلل دمحلا ةبحاصم ىلع ةلالدلل «ءابلا»و

 كعم هللا نأ ملعاو «مءاشتت الو لءافتو ءرهاق مهل وهو ةوقلا كاطعأ هنأ ىلع كبر

 . كنع لختم ريغ
 تقو لك ىف بولطم كلذو «دمحلاب بوحصملا قلطملا هيزنتلا هب داري حيبستلاو

 وهو «جارعملا دعب تلزن تايآلا كلت نأو تضرف دق تناك اهلعلو «ةالصلا دارملا مأ

 . سمخلا تاولصلا هيف تضرف ىذلا تقولا

 أجلي نأ اهب بولطملا نوكي نأ حصيف «نيرمألا ىلع جرخت نأ نكمي ةيآلا نإ

 لبق حابصلا ىف «هدحو ههيزنتو سفنلا نانئمطا ىلع هب انيعتسم ربصلا دعب لوسرلا
 لبق «راهنلا فارطأ ىفو «هتاعاسو ليللا ءانآ نمو ءاهبورغ لبقو ءسمشلا عولط

 هللا ركذ نإو ءدمحو «سيدقتو هيزنت ىف اهلك وحصلا تاقوأ ممعي د ىأ .هدعبو لاوزلا

 «رارقلاو نانئمطالا اهيطعيو ءربصلا نم اهنكميو «ةوق سفنلا ىطعيو «دئادشلا بهذي
 نأ لوسرلا اهيأ تنأ ايجار *ىضرت كّلعل :ىماسلا صنلا ماتخ ىف ىلاعت لاق كلذلو

 .مهيلإ تفتلم الو مهل هبآ ريغ نيعلا ريرق ةلاسرلا غيلبت ىلع لبقتو ىضرت

 «ةالصلا قايسلاب داري دقو ءاضرلاو دمحلاو قلطملا حيبستلل نايبلا نأ ىلع اذه

 نيح هللا ناَحَبسف : ىلاعت هلوق ىف امك اهتاقوأ ىلإ تاراشإ ىماسلا صنلا ىف نوكيو

 4 (05) نوُرِهظت نيحو اًشَعَو ٍضرألاو تاومّسلا يف دَمَحْلا هلو 09 نوحبصت نيحو نوسمت



 هط ةروسريسفت ا

 م0 للاشغسططم خلاط خم الا الالالللخل خللا الاخاخطن الالام اال اخل مالا اامخنا ل ضلال طلال اانا خ لااا الا ااا ا ااااالاتالال انااا ااا! نان لاقل
 رب لجل

 يي
 ةالص لوألاب دارملا «اهبورغ لَبَقو سمّشلا عولط لبق» هلوق ىنعم نوكيو [مورلا]
 وه بورغلا لبق امو «ءسلعغلا لاز دقو نوكت نأب اهب رافسإلا نسحتسم هنأو حبصلا

 راهنلا فارطأو «- ءاشعلاو برغملا - ةمتعلا ةالص «ٍليْللا ءانآ نمو# ءرصعلا ةالص

 ةالّصلاو تاوّلصلا ىَلَع اوظفاحإ» :ىلاعت هلوقك «برغملاو رجفلا ةالصل ديكأت

 ةالص ىف بلطلا ديكأت نإو «بلطلا ديكأتل راركت وهف «[ةرقبلا] 4652 ئطسولا

 ةالصو «ةيحورلا ىوقلا لك عامجتساو سفنلا مامجتساو ءودهلا تقو اهنأل ؛رجفلا

 دق رجفلاو ءاهوطقتلاف ةرهوج برغملا :رثألا ىف درو كلذلو ءاهتقو قيضي برغملا
 ريخ ةالصلا ىلإ ةوعدلا ءرجفلا ناذأ ىف ةنسلا نم كلذلو «مونلاب هتالص نع ىهلتي

 . مونلا نم

 تاقوأ لك ىف هدمحاو ىلاعت هللا هزن ىأ «تقو اهانعمو «ىنإ عمج «ءانآ#و

 مدق «حبسُف ليلا ءانآ نمو# :ىلاعت هلوق :اهلوأ «ةينايب تاظحالم ضعب انهو «ليللا
 ةأدهلا تقو هنإف تقولاب ةيانعلا ديزل كلذو «ءافلاب امهنيب طبرو لعفلا ىلع نامزلا
 .هلحو هللاب لاصتالاو «نوكسلاو

 :هلوقك «لوقلا لصوو بلطلا ديكوتل «حبسفإ» :هلوق ىف ءافلا نأ : ةيناثلا

 ء[ةدئاملا] 6*4 .. . هللا نم الاَكَن اًبسَك اَمب ءازج امِهيديَأ اوعطفاَف ةقراسلاَو قراسلاو»

 .[رونلا] 400 ... َةدْلَج هام اًمهْنَم دحاو لك اودلَجاَف يناّرلاو ةّينارلا» :هلوقو

 هللا نم ال كي ىبنلا نم اهيف ءاجرلا 4ىضرت كّلعَلل :ىلاعت هلوق نأ :ةثلاثلا
 اميلعت ىماسلا صنلا اذه ىف نإو «ريبخلا ميلعلاو «ديري امل لاعفلا وه هدحو هللا نإف
 .ةديدشلا دتشت امدنع هللا ىلإ اوئجلي نأ ِِْلَي ىبنلا عابتأل

 :ىلاعت لاق دقو ''”ةالصلا ىلإ أجل رمأ هبزح اذإ ناك هلك ىبنلا نأ ىور دقلو

 ىذلا نإو «[ةرقبلا] 462 َنيعْشاَحْلا ىلع الإ ةَريِبكَل انو ةالّصلاو ربّصلاب اونيعتساوإ»

 .هريغ دنع ايندلا ةايحلا عتم ىلإ رظنلا بيبللا بلب بهذي

 .همهأو هيلع دعشا :هبزح * ىَّلص رم ُهَبْرَح اَذإ َمّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلص ينل ناك" :َلاَق ةَقْيَذَح ْنَع )١(
 كدئسم ىقاب :دمحأو ((١١؟5)ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مايق تقو -ةالصلا :دواد وبأ هاور ثيدحلاو

 ٠ 777١(. )راصنألا



 هط ةروس ريسفت هه

 لاا للا ولللا1للااال
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 يي
 ةاّيحْا ةَرْهَز مهنم اجاوزأ هب انعم ام ىلإ كينيع ندمت الو» :لئاق نم زع لاقف

 . 459 ئقبأو ريخ كبر قزرو ؛ هيف ف مهنتفتل اينادلا

 نم مهريغ دنع ام ىلإ نورظني مهنأ ءاوهألا ىوذ عجضم ضقي ىذلا نإ

 اذلو « قئاقحلا اًيغتيو ربصلا ديري نم ربص عنمي ىذلا وه هنإو ءذالملاو عتملا بابسأ

 نوصيل ةدارإلاو «سفنلا ةوق فعضي امع هاهن ربصلاب هيبن ىلاعت هللا رمأ نأ دعب

 زرع لاقف «ةرصابلا ةيوقلا ةدارإلا فعضت ىتلا بابسألا نع ءهسفن هعم نمو لوسرلا

 . «اّينلا ةاّيحْلا ةَرهَر مهنم اجاوزأ هب انعم ام ىَلِإ كينيع ندمت الو» : لئاق نم

 ذحش ىهنلا اذه ىفو ءربصلاب رمألا ىلع نيئيعلا دم نع ىهنلا ةفطاع «واولا»

 ىبنلل ىهن هنأ صنلا نم ودبي ىذلا ىنعملا نإو ءانرشأ امك ربصلا ىلع ىوقتل ةدارإلا
 الو اهتنيزو ءايندلا فراخز ىلع ءاليتسا نم هيف مه ام ىلإ ٌدِْكلَو ىبنلا تفتلي نأ نع

 «مهنارسخ ليلد هنإ لب «ىلاعت هللا دنع ةلزنم هب مهل نأ بسحيف كلذ هسفن ذخأي

 ةالصلا هيلع هلرمأ وهف ءايندلا ةايحلا ةنيز ىلإ ثفتلي نأ نع ىهنلا ناك اذإو
 .اهفراخز نع اهتايونعمو رومألا ىلاعم ىلإ اوهجتي نأ هعم نمو «مالسلاو

 نم مهاطعأ ام ىلإ تافتلالا مدع نع هناحبس ربع دقف ءزاجم مالكلا ىفو

 بجوي كلذو «هيف لسرتستو رظنلا لطق ال ىأ 4 كينيع ندمت الو» هلوقب فراخز

 ىفو لمأتلا ىف ناعمإلل كلذو هرصب دمي نم لاحب تافتلالا لاح هبشف «تفتلي الأ

 ةأرما ىف رظنلا لاطأ دقو «سابع نب لضفلل ٌهْلَك ىبنلا لوق كلذ نمو «عبتت كلذ
 . 7(كيلع ةيناثلاو كل ىلوألا»

 رصبلا نأك ءدملا ةياهن ىه «ىلإ» «مهْنَم اجاوزأ هب انعَتم ام لإ :ىلاعت هلوقو
 امو «مهل اًطباغ مهيلإ رظنلا ىلإ ىدؤي دق كلذو ءمهعتم ىلإ نيعلا نم ادتمم نوكي

 ةرهزإو «ةريبك ةلباقتم اهابشأ اهائعم «اجاوزأ#و هيلع نوطبغي ام وأ «ةطبغ ىف مه

 نع ريبعتلاو ««انيطعأ» اهنيمضتب ,4انعّتم# ل وأ فوذحم لعفل لوعفم «اًيندلا ةايحلا
 نيرمأ ىلع لدت 4ةرهزإ» ب ةرهاظلا ةوقلا بابسأ نم اهريغو «فراخزلا هذه

 ةراشإلا ىناثلاو ءاليوط ىقبت ال ىهف ءريصق اهرمع ةرهزلاو .ةرهزلاك اهنأ امهدحأ

 ةرظنلا عبشت ُ ال يلع اي“ :َلاَق هعقر ةَدْيَرِب نع( !):اجافمارظن يف ءاج ام -بدألا :يذمرتلا ىور (13)
 نم الإ ُةّفرْعَت ال بير َسَح ثيِدَح اَدَه :ىسيع وبأ لاق . «ةرخآلا كَل تسيل ىلوألا كَل إف ؛ ةرظَنلا

 .دواد وبأو «دمحأ هاور امك . كيرش ثيدح



 هط ةروس ريسفت اا

 0 لل
 أ ل

 ناعرس رهزملا جارسلاك عتم ىهف «ةيقيقح ةوق هدعب نوكي ال قيرب ايندلا ةعتم نأ ىلإ
 .ادبأ هرون ٌئفطني ال دمحم اي هيلع تنأ امو « ئفطني ام

 :ىلاعت لاق كلذلو ءمهل رابتخا ىهو ىافطنتا ىلإ تارهزلا هذه ةياغ نإو

 . مهنايغط ىلع انايغط اودادزيف نيربتخملا ةلماعم مهلماعنل ىأ ,«هيف مهتتفنل»

 نود #«هيف# هلوقب ةيدعتلاو ءرشو ىغ نم مهيف ام فرعيو «مهرمأ ةقيقح فشكنتو

 مهف مهب تطاحأ دق ةمئاد ةنتف ىف نيرومغم مهنأ ىلإ ةراشإللو «ءابلاب ريبعتلا

 . مهب طيحأ دقو ةبنج ىلإ ةبنج نم اهيف نوعراسي

 ةقفنلا بابسأ نم هدابعل هللا هيطعي ام وه قزرلاو 4ىقبأو ريح كبر قزرو#

 اهلوأ قزرلا نم ةثالث اعاونأ نينمؤملا نم هعم نمو ّهْلِلَككي ىبنلا قرر دقو ء«زاجملا

 تاذ ىف ةوقلا :ثلاثلاو «ىقنلا رهاطلا لاملا :اهيناثو «ةيادهلا اهلمكأو اهالعأو

 ميعنلا وهو «ةمايقلا موي ءازج هل نأل ىقبأو ءهتاذ ىف ىقبأ هنأل ؛ريخ اذهو

 ةبقاعلاو كقزرت نحت اًقزر كلأست ال اهيلع ربطصاو ةالّصلاب َكَلهَأ رمأو# : ىلاعت لاق ميقملا

 . *ىرقتلل

 هلل ارضحتسم نوكي نأ وهو «هلوقي امب هرمأو «ربصلاب هيبن ىلاعت هللا رمأ

 ىلإ رظنلا وهو ةدارإلا فعضي امع هاهنو ءاهريغو ةالصلا ىف ادماح هل اهزنم ىلاعت

 ةرمتسملا ةمئادلا ةالصلا نأ هناحبس نيب مث ءاهلهأ هيلع امو ءاهتنيزو ايندلا فراخز

 نأب ةالصلا وج ىف نمؤملا نوكي نأ بجي هنإو «نيرباصلا ةدعو «نينمؤملا ةدع ىه

 لاق «اهيلع ربطصاو ةالصلاب كلهأ رمأو# :ىلاعت لاقف تاولصلل اميقم هتيب نوكي

 مهرمأو «نْيب رهاظ كلذو «هتبارق ووذ وأ هتيب لهأ مه ىبنلا لهأ :ءاملعلا ضعب

 ىلاعت لاق امك «نامأوت ربصلاو ةالصلاو «ةالصلل اميقم هلك هوج ىبنلا تيب لعجب

 «[ةرقبلا] 462 نيعشاخلا ىلع الإ ةريبكل اًهَنِإو ةالصلاو ربّصلاب اونيعتساو# :انولت اميف
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 هترسأ ةنيدملاو ةكم ىف اوناك دقو ء«هوعبتا نيذلا مه ىبنلا لهأ نإ :نورخآ لاقو
 ىذلاو 20«تيبلا لآ اًنم ناملس» :ىسرافلا ناملس ىف لوقي ّةِْلَي هنإ ىتح «ةراتخملا
 هيلع هرمأو «هنورشاعي نيذلا نوبرقألا هلهأ مه هلي هلهأ نأ نييأرلا نيذه نم هارأ
 ىلع هتيب مئاعد ميقي نأب نمؤم لك رمأي ىلاعتو هناحبس هللاف «هتمأل رمأ مالسلا
 ىلع تيب هب لك ىبرت ول هنإو «ىلاعت هللا ىلإ هاجتالاو .ناميإلاو ىوقتلا نم ناكرأ
 عمتجم نوكتيل ةالصلا ةدابعلا ناكرأ لوأو ءىلاعت هللا ىلإ هاجتالاو ةدابعلاو ناميإلا

 .ةحلاص رسأ نم حلاص

 رمأو ءعطاقلا مزاحلا بلطلا وه رمألا 4ةالّصلاب كّلهَأ رمأو# :ىلاعت لاق
 ىلصيو ةالصلا هلهأو هدالوأ ملعيف ةودقلاو ذيفنتلاب نوكي «ذيفنتلا نكمي ثيح لهألا

 :لجو زع هلوقب اهتمزالمب هرمأ دقو ءاهوعبتي ىتلا ةنسحلا ةوسألا هيف نوريو مهعم
 ىلع هسفن ىبري هنأ ىلع لدي وهو ءربصلا نم «لاعتفا» رابطصالا «اهيلع ربطصاو»
 راضحتساو ءروضحو عوشخب ةلماك اهئادأب اهيلع سفنلا ةضايرو ءاهلامتحا ةوق

 .هاري وه نكي مل نإو «هلمع ىف هاري هنأو «بويغلا مالع ىلاعت هللا لالجل

 ةالصلا نإف ةالصلا ةماقإ اهل رهظم لجأ ىتلا ةدابعلا ىلع ةيبرتلا هذه نإو

 ةيبرتلا هذه تسيل "اهلي ىبنلا راشأ امك «ةالص ريغ نم نيد الو ءنيدلا دومع
 ,؛ةحلاص ةرسأ نيوكتل امنإو ءديمح ىنغ هللا نإف «ىلاعت هللا ىلع دوعت ةدئاعل
 نحن اقر كلأست ال» :ميكحلا زيزعلا لوقي اذلو .حلاص ليجو حلاص عمتجمو
 هذهو ءاهلك هتمأل باطخ مالسلاو ةالصلا هيلع هباطخو ٌةْللَي ىبنلل باطخلا «كقزرن

 وهف ءىش اهنم هللا ىلع دوعي الو «نيدباعلا حالصإ ةدابعلا ةياغ نأ ىلع لدت ةلمجلا

 :هلوقب ىنعملا اذه ىلاعتو هناحبس دكأ دقو «هيلإ نوجاتحي سانلاو «جاتحمب سيل

 برَح ماع ةئراح ينب فرط نيتخبسلا رمحأ نم قدنخلا طخ كي هللا لوسر نأ :ينزملا فوع نب ورمع نع )١(
 ناملس يف راصنألاو نورجاهملا جتحاو ءاعارذ نيعبرأ ةرشع لكل عطقف ؛جحاذملا غلب ىتح «بازحألا
 هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءانم :راصنألا تلاقو ءانم ناملس :نورجاهملا لاقف ءايوق ًالجر ناكو «يسرافلا
 . "تلا لهآ ام ُناَمْلَس' :ملسو هيلع

 هلاجر ةيقبو «هثيدح يذمرتلا نسحو ءروهمجلا هفعض دقو «ينزملا هللا دبع نب ريثك :هسيفو «يناربطلا هاور
 ْ ١89/5. :دئاوزلا عمجم .تاقث

 .هجيرخت قبس (؟)
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 اذهلو «ضرألا قالعأ نم مكصالخو ؛مكحالصإ رمأ رمألا امنإو « كقز رن نحن

 «ةالصلاب رمألا اذه بقعي ىذلا رمألاو ىأ ,«ىرقتلل ةبقاعلاو» :ىلاعت لاق

 «هتوادعو سيلبإ رورش نم اهل ةيقاولا سوفنلل ةبذهملا ىوقتلل وه اهيلع رابطصالاو

 عمتجم دوجوب مهل ةبقاع ىهف ةفصلا هذهل ةبقاعلا تناك اذإو «نيقتملا ةفص ىوقتلاو

 .ىقن رهاط

 تأي مل ادمحم نأ نوبسحي مهنأ وهو «نيركتملا راكنإ كلذ دعب نيبي ذخأ

 فحصلا يف ام َةَنيب مهتأت مّلوأ هبَر نَم ةّيآب امي لول اوُناَقَو» ٠ :هقدص ىلع لدت ةيآب

 ىف مهفارسإو نيكرشملا نم ناك امو «ةيآلا هذه نيب ةلصاو واولا . 4029 ىلوألا

 هنأل ؛ِولَك دمحم ةلاسر ىلع ةدهاش ةيآ مهتأت مل هنأ اوبسحو «مهبرب مهرفكو مهرمأ

 موق قرغأ امك مهقرغي ملو «صربألاو همكألا ئربي ملو «ىسوم اصع لثمب مهتأي مل

 ش .لوعرف موقو حون

 ثحلا ىلع ةلادلا «اله» اهانعم انه «الول» «هّبَر نُم ةّيآب انيتأي الو اوُلاَقَول

 ىلاعتا هللا در دقو «ةيآلا هذه دوجو نوركني مهنأ اذه نمضتيو «ضيرحتتلاو

 يف اَم نيب نآرقلا ىمس «ئّلوُألا فحّصلا يف ام ُةَنيِب مهتأت مَلَوُأ» :لاقف مهراكنإ

 هب ءاج امو «روبزو ليجنإو ةاروت نم نيقباسلا نييبنلا بتك ىهو ,«ىّلوُألا فحُصلا

 ناكو «نآرقلا ىه ةنيبلا هذهو «نيقيدصلاو نييبنلا نم مهريغو ليعامسإو ميهاربإ

 ةجح وهو «هتيجح ليلد هسفن ىف لمحي ىذلا ىقابلا دلاخلا باتكلا هنأل اهتنيب

 تازجعملا لكل لجسملا وهو «ةيقاب ةزجعم هنأل ؛هوقبس نيذلا نييبنلا لكلو «هسفنل
 ىدحتت ةيقاب ةزجعم وهف نآرقلا امأ ءاهتقوب ىضقنتس اثادحأ تناك اهنأل «ةقباسلا

 ىور «ىقابلا دلاخلا اهلجس وهو «تازجعملا ةزجعم وهف هلثمب اوتأي نأ اهلك لايجألا

 هلثم ىلع نمآ ام تايآلا نم ىتوأ الإ ىبن نم ام» :لاق ِيِلكَي هنأ نيحيحصلا ىف

 اعبات مهرثكأ نوكأ نأ وجرأو ىلإ ىلاعت هللا هاحوأ ايحو هتيتوأ ىذلا ناك امنإو «رشبلا

 مهسفنأ اومسو «دوهيلا اومس نيذلا مه ىسومو ىسيع عابتأ سيلو 2"ةمايقلا موي

 )١( هظفلب هجيرخت قبس دقو هيلع قفتم .
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 للكلام
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 ةاروتلا هيلع تلمتشا امبو «ايبن الوسر- ىسومب نونئمؤي نيذلا مه ءالؤه امثإ «ىراصنلا

 هقلخ هلل دبع هنإ نولوقي نيذلا مه ىسيع عابتأو .هدعب نم لسرب ريشبتو عئارش نم

 رصع ىف سانلا ميلعتل ةيداعلا بابسألا ريغ نم هقلخ ناك نإو ؛ ءرشبلا قلخي امك

 هنأ مهملعي ىلاعت هللاف «ةيداعلا تاببسملاو بابسألاب الإ نمؤت ال هيف ةفسلفلا ناك

 «مهناميإب نوئمؤي ىسيعو ىسوم عابتأ مهنأ نوعدي نيذلا لهف ءديرملا راتخملا لعافلا

 ةالصلا هيلع دمحمو ءةرثكلا مه دمحم عابتأف نذإ ؟عئارش نم هب اوءاج امو

 هلوقك «هريغ يآ نوديريو «ةيآ نآرقلاب نورفكي مهنإو ةمايقلا موي اعبات رثكأ «مالسلاو

 هي ريد انأ مولا دع تال امن لفه نم تاآ لع لأ لأ واقر 0

 يك 4 و

 انعنم امو :ىلاعت لاق امك ءاورفك مهنأل ةيسح لا تازجعملاب تأي مل هللا نإو

 بالط اوسيل مهف «[ءارسإلا] 4639 .. . نولوألا اهب بدك نأ َألِإ تاّيآلاب لسرُن نأ

 . مهدوحج نورربي نودحاج نودناعم نوبذكم مه لب ءاهيلإ لوصولا نوديري ةياده

 مل مهنأب مهرفك اوررب اضيأ مهئجت مل اذإو ءاهب اورفك ةيآلا مهتءاج ذإ مهو

 : ىلاعت لاق اذلو «ةيآ مهئجت

 نم كاي ف الوُسَر اَنيلِإ تل الو اً اُاَقَل لبق نَّمٍباّدعب مهاتكلمأ ان ولو»

 . 409 ئرخنو لدن نأ ٍلبَق

 نوكي اليكل ءامزال امتح ىلاعت هللا ةمكح ىضتقمب ناك لسرلا ثعب نإ
 وهو هلسرأ نم ةدارإب نوكت لوسرلا ةلاسرل ةتبشملا ةنيبلا تناكو «ةجح سانلل

 نم ةلاسر ىلع لدت تايآ نم رشبلا هيلع نمؤي امب ميلعلاو «لسرملا ىلاعتو هناحبس
 .هلسرأ

 اذلو «ةجح مهل تماقل كالهلا ناكو «السر لسري مل ىلاعتو هناحبس هنأ ولو

 . هلْبَق نَم باَدَعب مهاتكلهأ اًنأ ولو : هناحبس لاق
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 وهف «نيكرشملا عم ةشقانملا نأل ؛ٌةْيلَك لوسرلا ىلإ دوعي «هلبق# ىف ريمضلا

 هنأل ؛نآرقلا ىلإ دوعي نأ حصيو ءظفللاب اروكذم نكي مل نإو «نهذلا ىف رضاح

 انبر# .: :اواقل اداسف ضرألا ىف نوثيعي مهتأو «مهلالضو مهرفكي مهاتكلمأ انأ تبث

 انقلاح « انير# نوداني ذإ ءاعراض ةمايقلا موي مهلوق نوكي «ةلوسر اَنيَلِإ تلسرأ الول

 انيلإ تلسرأ اله ىأ ,«ًالوُسَر انيلإ تلسرأ الول» : انتايحو انرومأ ىلع مئاقلاو

 عبتنف» ميقتسملا قيرطلا ىلإ انيدهيو «لطابلا قيرط انبنجيو ءانملعيو اندشري الوسر

 ةيعرشلا تايآلا دارملاو «تانيبلا كتايآ عبتن لسرلا ببسب ىأ «ةيببسلل ءافلا 4كتايآ

 نم## :هلك دوجولا اذه ىف كتايآ هيلع لدت ام بجومل نيعضاخ عبتن وأ «ةيفيلكتلا

 ايندلا ىف راعلاو ىزخلاب باصن ىأ 4ىزختإ» كالهلاو لطابلا عابتاب «لذّن نأ ِلبَق
 ش .ةرخآلاو

 لسرأ اذإف «بجعلا ناك رطيس اذإ لالضلا نأل ؛بجعل هلهأو كرشلا رمأ نإو

 ال مهراكنإ طرفل ةجح مهبجعت ملو هودناعو «هعم اوتنعو اودحج لوسر مهيلإ

 مهدوحج ةبقاع اوري نأ الإ مهل سيل هنإ «ىزخنو لذن نأ لبق نم لوسر انيلإ لسرأ

 :لئاق نم زع لاق اذلو .مهدانعو

 نمو يوسلا طارصلا باحصأ نم َنوِمَلَعَحَسَف اوصّبرَتَف صّبرَحم لك لق»

 . 429 ئدتما

 ل يبا ىلسرت تما م 2 ا 8 0

 ماقم ىلإ مئاق *لك# ىف نيونتلا 4صبرتم لك لقإ#و «مهرمأ ةبقاعل مهكرتاو مهرذف

 ةسوسحم اهاريل هتبقاع رظتنم ىأ « صبرتم قيرف لك الثم هريدقت فوذحم فاضم

 وأ اًنإَو ...# :ىلاعت هلوقك اذهو هلي ىبنلل ةفورعم ةقيقحلا تناك نإو «ةمولعم

 . [أبس] 409 نيبم لالض يف وأ ىده ىَلعَل مكايِإ
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 . «ىدتها نمو يوّسلا طارصلا باَحصأ نم نوملعتسف»

 قيرطلا باحصأ نم نوملعتسف انصبرت اذإف «ردقم طرش نع ئبنت «ءافلا»

 ىلإو ةيادهلا ىلإ لصو نمو «ميقتسملا ىأ ىوسلا قيرطلا وه طارصلاف «ميقتسملا
 «ةقيرطلا ىلع راس نمو «ميقتسملا كلسملا كلس دق نوكي نم نوملعتس ىأ «قحلا

 اهلك ةلمجلاو «هيجوتلاو هيبنتلل ماهفتسالاو ءهيلإ ىدتهاو «قحلا ىلإ لصو نمو
 لانو قيفوتلاو ةيادهلا نسح لان دقف قحلا قيرط كلسو ىدتها نم نأل ؛ديدهنلل
 تاراثم ىف راسو «ىوغو لض نمو «ربكأ هللا نم ناوضرو ميقملا ميعنلاو ةنجلا
 .ريصملا سئبو منهج ران ىلإ ىوه دقف ناطيشلا

 باذع ىلإ ةلصوملا ةلالضلا لبس انبئجو «ميقتسملا كطارص ىلإ اندها مهللاف
 . .ميحجلا



 ام عم رركم ريغ وهو «نييبنلا رابخأ نم اصصق اهيف نأل ؛اهمساب ةريدج ىه

 اهعضوم ىف ةربع وه ةصقلا نم اءزج تسل ةصق لكف ءصصتقلا نم اهريغ ىف ركذ

 قلخ ءدب ةصقب لثملا انبرضو «لبق نم كلذ ىلإ انهبن دقو :هريغ عم رركم ريغ

 .تاقرافملاو «ناسنإلا

 .ةئامو ةيآ ةرشع اننثا اهتايآو ةيكم ةروس ءايبنألا ةروسو

 ام ىلع باسح نم اهءارو امو اهبرقو ةعاسلا ركذب ةميركلا ةروسلا تأدتبا دقو

 نوذخأيو 4< نوْضرْعُم ةلْفَغ يف مهو مهباسح ساثلل برتقا » «مهيديأ تمدق

 مهر نم رْكذ نَم مهيتأَي امإ» رخآلا ,مويلاب اريكذت نوكي ام ىتح اوهلو ابعل ةايحلا

 لوسر لكل اولاقو 4# <22 .. . مهبولق ةيهال <22 َنوُبْلي مهو هوعمتسا الإ ثَدْحُم

 اومهتاو ,4 22+ نورصبت مكنأو رحسلا َنوََُأ مك ٌرَشَب الإ اَذَه لَه ... » مهءاج

 هللا ىلع هارتفا ءارتفا همالك نأو مالحأ ثاغضأ همالك نأب مهيلإ لس لسري لوسر لك

 اوقبس نم لاح ىف ةربعلا ركذيو 4 + ... ةيآب اننأَْف رعاش وه َلَب ... » «ىلاعت
 امو 92 :لوقيف هيبن بطاخيو . 4 21 دونمؤي مهأ اهانكلمأ يرق نم مهلبق تنمآ امإط

 امو <22 نوملعت ال متنك نإ ٍركذلا لهأ اولأساف مهيلإ يحون الاجر الإ كلبَق انلسرأ

 . 4 20 َنيِدلاَخ اوُناَك امو ماعلا نوكأ ال اَدَسَج ْمُهاَيلَعَج

 نيرفاكلا كلهأو مهاجنأف هئايبنأل هدعو ىلاعت هللا قدصف مهماوقأ رفك دقلو

 باتكلا نأو «هلبق بتكلا ىف روكذم هنأ ِةكَي ىبنلل نيبو «لالضلا ىف اوفرسأ مهنأل
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 كلهأ هنأ ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو «مكتعفرو مكركذ هيف مكيلإ هللا هلزنأ ىذلا

 امْوَق اهدعب انأشنأو ةملاَظ تناك ةيرَق نم انمصق مكوإ» «مهلالضل مهلبق نم نيذلا
 مه اذ انساب اوُمَحأ ملف هلوزن دنع مهب لزانلا كالهلا أوسحأ دقو : 4 (77) نيرخآ

 نولأست مُكَلعَ مكنكاسمو ؛ هيف مهفرثَأ ام ئَلإ اوعجراو اوضكرت ال 117 نوضكري اهَنَم
 اديصتح مُهاَنلَعَج تح مهاوعد كلت تلو اف 120+ نيملاط انك ان ايو اي اوناَق <20

 422 نيس
 ةينادحو ىلع اهتلالدو ضرألاو تاومسلا قلخ ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 ال هدنع نمو ضرألاو تاومّسلا يف ذ نم هلو » ضرألاو تاومسلا كلام هنأو «قلاخلا

 مأ 72 تورتفي ال راهّتلاو ليللا نوبي (0)55 نورتي الو هتدابع نع نوربكتسي
 . 4 5106 نورشني مه ضرألا نم ةهلآ اوُذَحَنا

 لاقف قطنملا تاجرد ىلعأو ةغالبلا نيب عمجي ليلدب ةينادحولا تابثإ ءاج دقلو

 ال 62 َنوُفصَي مَع شْرَعلا بو هللا احبس اَندَسَل هللا الإ ةهلآ امهيف ناك ول » : ىلاعت
 ىلع لدي امب اوتأي نأ هناحبس مهادحت دقلو 4 <12 نولأسي مهو لعفي اًمع لأسي
 نم ركذ اذه مُكَناَهرب اوُناَه لق ةهلآ هنود نم اوُدَحَنا مأ :لاقف هناحبس هريغ ةيهولأ

 . 4 222 دوُضرعُم مُهَف قحلا َنوُمَلعَي ال مهَرتكَأ لب يلَبَق نم ركذو يعم
 مهتوعد تناكو مكلبق نم السر لسرأ دق هنأ ىلإ دعب نم هناحبس راشأ دقو

 دلو نمحرلا َدَحَنا اوُلاَقو » دلولا ذاختا ةيلعلا هتاذ نع هناحبس ىفنو صلاخلا ديحوتلا

 نيب ام مَلعَي <82 نولي هرمأب مهو لوقلاب هَنوُبسَي ال 055)> دوُمرْكم دايع لب هناحبس
 ىفنو . 4 227 دوُقفشُم هتيشح نم مهو ئضترا نمل الإ نوُعَفْسَي الو مِهَفلَح امو مهيديأ
 منهج هيزجي كلذب لقي نمو هللا ءانبأ مهنأ اوعدا نمم دحأ لوقي نأ هناحبس

 .نيملاظلا هللا ىزجي كلذكو

 روصعلا ىف الإ ملعلا اهيلإ لصي مل ةينوك ةيضقب هناحبس ىتأ دقو
 نيا ري مل وأ » :لاقف ادحاو ائيش اتناك ضرألاو تاومسلا نأ وهو ءةرخأتللا
 القَأ يح ءيش لك ءاَمْلا نم اَنلعِجَو اَمُهاَقَتفَف اًقتر اتناك ضرألاو تاومّسلا نأ اورفك
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 نمو ءداهم نمو «تايسار لابج نم ضرألا ىف ام كلذ دعب نيبو «4 + َدوُسْؤُي
 نيبو «نوضرعم اهتايآ نع مهو اظوفحم افقس ءامسلا لعجو ؛لبسو جاجف

 ةياهن نأو «نوحبسي كلف ىف لك رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليللا قلخ هنأ هناحبس

 نيو ةنتف رْيخْلاَو ٍرشلاب مكولبتو توملا ةَقئاَذ سفن لك » توملا ىلإ اعيمج سوفنلا

 ىبنلا ةيؤر دنع نولوقي نيكرشملا ءازهتسا ىلإ هناحبس راشأ مث «4 27 نوعجرت
 راشأ دقو . 4 207 نورفاك مه نمحّرلا ركذب مهو مكتهلا ركذي يذلا اذهأ > هل

 باذعلا نول جعتسيو :لاجعتمالا نم هشبل فة ىفام لإ هتاحبس

 مها ل نع 37 را مههوجو نع نودي ال نيح - اوُرتك نيذلا مَلُعَي 7
 4 جنوط مه الو اعذإ تركت دف يف ب مهدت اب 20ج ترص

 مهلسرب ةيرخسلا نم نوسقباسلا هلعفي ناك ام ب ىبنلا ةيلستل ىلاعت هللا ركذ دقلو

 .نوئزهتسي هب اوناك ام اورخس نيذلاب قاحو

 مكؤلكي نم لفل ةمئاد ىهو معن نسم مهيلع هب هب معنأ ام ىلإ هناحبس هبن مث

 نم مهل سيلو «4 220 نوضرعم مهر ركذ نع مه لب نمحرلا نم ٍراَهَنلاو ليْللاب
 ال هنأ اونظو مهيلع لاط ىتح مهءابآو ءالؤه ّمَّثَم هناحبس هنأو هللا نم مهعنمي

 مهيلع صقنت تناك ىتلا برحلاب ةكم ىكرشمل ىلاعت هللا باقع اودجو دقو «باسح

 ظ .اهفارطأ نم ضرألا

 «نيقتملا رّكذو قحلا ءاضأ اما مهانآ دقو نوراهو ىسوم ىلإ هناحبس راشأ دقلو

 رشعم متنأفأ «نآرقلا وهو كرابم ركذ اذهو «ءلالضلاو ىدهلا نيب اناقرف ناك امو

 ظ .نوركنم هل نيكرشملا

 هذه ام ... » :مهل الئاق ناثوألا داّبعل ميهاربإ ةبواجم نم ائيش كلذ دعب ركذ

 مش مسك دل لاق 220 َنيدباَع اه اء اندجو اوُناَق <20: وفك اه ْمَُأ يبا ليام

 مكبر لب لاق <52) نييعأللا نم تنأ مآ قَحْاب ان اُنَف 200+ نيم لال يف مَا

 نديكأل هللاتو )+ نيدهاشلا َنَم كلذ ىلع انو ْضَرَطَف يذلا ضْرَألاَو تاومّسلا بر
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 اهمطح ىتلا سأفلا عضوو مهمانصأ مطحو . « )+ نيربدم اولوت نأ دعب مكمانصأ

 هوقرحي نأ اودارأف ميهاربإ ىلع ةنظلا تعقوف اورحتو اوءاج مث «مهريبك قنع ىف اهب

 مل ميهاربإ ةصق .نم ردقلا اذهو «ميهاربإ ىلع امالسو ادرب ىلاعت هللا اهلعجف رانلاب

 ادب نإو «نآرقلا صصق ىف راركت ال هنأ ىلع لدي امم «ءىرخأ ةروس ىأ ىف ركذي

 نيب ترج دقو «هيف ةربعلا عضومو صصقلا ىمارم صحفي مل نمل رمألا رهاظب كلذ

 مُكَل فأ »8 :مهل هلوق ىلإ ىهتنا ىتح «ناثوألا ةدابع ىف تالداجم مهنيبو باشلا
 . 22 َنوُلقَْت الأ هللا نوُذ نم َنوُدُبعَت املو

 لعف مهيلإ انيحوأو ... 9 :هناحبس لوقيو «هرمأب نودهي ةمئأ مهلعجو نيحلاصلا نم
 مّلعو اَمْكَح ُهاَنيَتآ اًطوُلو 620ج نيدباع اَنَل اوُناَكو ةاكزلا ءاَعيإو ةالّصلا ماَقَو تاريخا

 خْدآو 72 نيقساف مس مق واح مَنِ ثنابخلا لمعت تناك يبا ةيرْفلا نم ايت
 . 4 (22)ج نيحلاّصلا نم ُهَنِإ انتمحر يف

 بركلا نم ُهلَأو هايس هل انيس لبق نم ئدات نإ... » :احون ركذ مل
 ْمهاَقَرْعََف ءوس موق اوناك مهن انتايآب اوبذك نيدْلا موقلا نم هاترصنو + ميظعلا
 . 4 22 نِممحأ

 نم ىلاعتو هناحبس همّهف امو ناميلس اياضقو «ناميلسو دواد هناحبس ركذو

 متنأ لهف مكسأب نم مكتصحتل مكل سوبل ةعنص نم دوادل هملع امو اهيف مكحلا

 يرجت ةفصاَع حيرلا َناَميَلسلو ل :لاقو «ناميلسل ىلاعتو هناحبس نّكم امو «نوركاش

 نوصوَُي نم نيطاّيشلا نمو 427 نيملاع ءيش لك اًنكو اهيف انكَراب يتلا ضرألا ىَِإ هرمأب
 . 4 22ج نيظفاَح مُهَل اًنكو كلذ نوذ المع َنوُلمَعَيو هل

 هباصأ ام هربصو رض نم هباصأ امو بويأ ىلاعت هللا ىبن ةصق هناحبس صقو

 هل باجتسا دقو . 4 422+ نيمحارلا , محرأ تنأو ٌرضلا يسم ينأ هّبر ئدان ذِإ . ١
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 مُهَعَم مهلثمو هلهأ هانينآَو ... 9 :هناحبس لاقو رض نم هب ام فشكو «ىلاعت هللا

 نم لكو . لفكلا ىذو سيردإو ليعامسإ ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأو

 2 . 40809 تحلاسلا نم مهن انسحر يف مهام أر )ل : : هناحبس لاقو (نيرباصلا

 م 2

 ايو سف 02 نيل نم اسك يإ كاحتس أ هل الأ تانمأطا

 . 4 620)+ نينؤملا يجنن كلذَكو معلا نم
 ريخ تنأو ادرف ينرذت ال برو هير هءاذنو ءايركز ربخ ركذو

 . ىيحي هل بهوو هل ىلاعت هللا باجتسا دقو «4 <25 نيشراَوْلا

 نم اهيف انخفنف اهجرف تنصحأ يتلاو ) :لاقف ميرم ربخ ىلاعتو هناحبس ركذ مث

 . 4 809 نيل اباوع احوُ
 «دحاو نيد ىلإ تيعد ةدحاو ةمأ اعيمج سانلا نأ ىلإ هناحبس راشأ مث

 . 45:0 نودبعاف مكب انأو ةدحاو َةمَأ مُكُمأ هذه نإ ) :لاقف

 اوعد نيذلا ءايبنألا لوح اوقرفت ةعماجلا ةدحولا هذه عم هنأ ىلإ هناحبس راشأو

 . 4 6320 نوعجار اني لُك مهيب مهرمأ اوُعُطقَتو » :ىلاعت هللا ةدابع ىلإ

 «بيرق تآ لك نأل تبرتقا دقو ءاهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا نأ هناحبس نيبو «نولسني

 هللا دود نم نودبعي امو مهنأ نيبو «ةعاسلا هذه دنع سانلا لاوحأ ىلإ راشأو

 منهج نع كئلوأ ىنسحلا هللا نم مهل تقبس نيذلا نأ انل نيبو «ملهج بصح

 عزفلا مهنزحي ال «نودلاخ مهسفنأ تهتش - تاهت اميف مهو اهسيسح نوعمسي ا «نودعبم

 هبتك ىف هللا هبتك امو «ةمايقلا موي نوكلل نوكي ام ىلاعتو هناحبس ركذو

 اورفك نيذلا نيكرشملل لوقي نأ هيبن رمأو ءنوحلاصلا اهثري ضرألا نأ ةيوامسلا
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 از بحل اإا ه-جز

 وكوت نق <22 دوم مه لَهق دحاو هل مكه نأ ّينإ ئحوي امْنِإ لق» : هتلاسرب
 نم ره مع نإ 73» نودعوُ ام ديعب مأ ْبيرْقأ يردأ إو ءاونم ىلع مكتنَذآ لقف

 بر لاق 4220 ميج ىلإ مو مك هن لعل يرذأ ذإو ©[2> دوك م معي لوقا

 . 4 619 درفصت م ع ااتسملا نمحزل ارو يحلب مكس

 اهنأ ضرعلا اذه نم ئراقلا ىري امك اهيفو ءةفيرشلا ةروسلا ىهتنت :ت اذهبو

 هيفقل امو «ديحوتلا ىلإ ةوعدلا اهبلصو «نييبنلا صصق نم تاراشإ ىلع لمتشت

 .اهدناعي نم لضو .قحلا ىه ىتلا ةوعدلا هذه ليبس ىف نوييبنلا

 ةروسلا ىئاعم

 قحلا ةوعدل سانلا ىتقلت

 . مسد وح سس ى حرك سرع الاسم ٍ 2

 0 َنوُسرْعُموفَح فْمهَومِهباسح سات ب رق

 مووت دن مير فر كصو نيم هيام ل و سد
 أوملَظ نبذل وجل اورسأو أَو مهبول 04 ةَيِهاَل اي نوبملي

 ٌرساورح د( كرات تس رسال َددَهلَم
 ٍضْرلاو1َِمَسلا فلومي َلاَف ايل ورب مس سرس دس م. د حس صو حاس سس

 لب ملاح ل 01 أةدكضَأولاَهلب ان ميل عمَسكده

 و م رو 2س حره
 نور السلاح ةَهَكِإمَْعرَع ,وه ّلِب هليرتفا

 5 م ل دموع ل رع ,
 ين تونمؤي مهف أيقن يِمُهَلَبَق تمام ايم

 وه ارثأ ةمايقلا ىف ام مظعأو .ةمايقلا ركذب ةميركلا ةروسلا ىلاعت هللا أدتبا

 ام لك نأل ؟هب أدتبا « ميحتلا ىلإ هجوتلا وأ « ميعنلا ىلإ هجوتلا بقعي ىذلا باسحلا

 مهصصق ىلإ تراشأ نيذلا ءايبنألا تاوعد ىف ىلاعت هللا ركذ نع ضارعإ نم ركذي
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 تاوعد نع ضارعإلاو «ديحوتلا ىناعم كاردإ مدعو هللا ركذ نع ةلفغلا هببس

 ىلإ اوثعب نيذلا ءايبنألا نم ىبن لك ناسل ىلع هيلإ ةوعدلا تددجت ىتلا ديحوتلا
 .ِةلِلَك دمحم نييبنلا متاخ ءاج ىتح ءرصع دعب ارصع سانلا

 ىضر سابع نبا نع ليق «مهباسح سال برتقا» :ىلاعت هلوق ىف سانلاو
 هيلإ اعد امع اوضرعأو «ثعبلا موي نع اولفغ نيذلا مهنأل ؟نوكرشملا مهنإ هنع هللا

 ريغ اصوصخو رذنلا مهيلع تلاوت نيذلا ةفاك سانلا مهنأ رهاظلا نكلو هلع دمحم

 هلوق نم ةيآلا هذه دعب ةيآلا هب ءىجت ام ليلدب «لايجألا نم ليج ىأ ىف نينمؤملا

 . 4نوبعلي مهو هوعمتسا الإ ثدحم مهب نم ركذ نم مهيتأي اما : ىلاعت

 عوقولا دات بارتقالا ىنعم نإ :لوقن «مباسح سائل بقا :ىلاعت هلوقو
 دّكؤم رمأ لك نإ ذإ [رمقلا] 4 ُرمَقْلا قشناو ةعاسلا تَبَرَتْفا 8 :ىلاعت هلوقك
 هللا دنع دعبلاو برقلل ةبسنلاب نامزأآلا نإو «برتقم هنإ هنع لاقي نأ حصي عوقولا

 برو «بوجولا بجاو ىلإ ةبسنلاب ال ثداوحلل ةبسنلاب دعبلاو برقلاف «ءاوس
 «ةمايقلا نم برق ىلع هثعبم ناك دقو ّهْيَِكَي دمحم ىلع تلزن ةيآلا هذه نألو «ةيربلا

 نم لاعتفا ةغيص :(برتقا)و 2«ةعاسلا مسن ىف تثعب» :لاق هنأ هنع ىور امك

 نوكي ىتلا ةعاسلا بارتقا وه باسحلا بارتقاو «بارتقالا ةدش ىلع لدت ىهو (ٍبْرَق)

 موي قئالخلا نيب لصفلا وه انرشأ امك باسحلا نأل ؛باسحلاب اهنع ربعو باسحلا اهيف
 تركذف ءادبأ رانلا ىلإ امإو ادبأ ةئحلا ىلإ امإ ءمهرئاصم نيعي ىذلا وه هنأل ةمايقلا

 هيبنتو سانلل بيهرت هيف هركذ نألو «سانلا لآم ددحي ام وهو ءاهيف ام مظعأب ةمايقلا
 .نيلفاغلل هيبنت هركذف «تبسك ام سفن لك هيف ىزجت ىذلا مويلا اذهل

 «باسحلا ديكوتل اهنإ «مهباسح سائلل برَتْقا# :ىلاعت هلوق ىف ماللاب ةيدعتلاو
 مهبأ ىماسلا صنلا نأكف «سانلا باسح برتقا :لوقلا ريدقتو ءماهفألا هيبنتو
 ىفو «مهباسحلا لب .«مهتاوذل سيل هنأ نيب مث «سانلل بارتقالا نأب ءباسحلا

 دئاوزلا عمجمو )25١55(« ريبكلا حتفلا .هنع هللا يضر ةريبج يبأ نع رازبلاو «ىنكلا يف مكاحلا هجرحخأ )١(

 ش .(1 380
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 نأ ىلإ ةراشإلاب بيهرتلا ىف ةدايزو «ىنعملل ديكوت لضف ماهبإلا دعب حيضوتلا
 .مهنم بارتقالا

 :لاقيف «نم» بو «هيلإ برتقا :لاقيف «4ىلإ) ب ىدعتي بارتقالا نأ ظحاليو

 نإ :كلذ نع باوجلا ىف لوقنو ؟ماللاب نارتقالا ىف ىدعتلا ناك اذاملف ءهنم برتقا

 اذه ىف ناحلصي ال امهو «ةدوملاو ةبحملا ىلع لدت امبر «نم» وأ «ىلإ) ب ةيدعتلا

 برتقا «ةزرابلا برق ىف لاقيو «ةدومو قفر برق ال ةدم بارتقا بارتقالاف «ماقملا
 «صاصتخالا ديفت «ماللا» نألو ؛هنم وأ هيلإ برتقا لاقي الو ءههمصخل زرابملا

 .مهكلميو مهصخي باسحلل بارتقالاف

 اهيف اوفصو دقو «ةيلاح ةلمجلا «نوضرعم َهَلْفَع يف مهو» :ىلاعت لاقو
 ببسب ثعبلاب نونمؤي ال مه ذإ باسحلا اذه نع ةلفغ ىف مهنأ :لوألا :نيفصوب
 نوروسأم مويلا كلذ نع نولفاغ مهف .فلغ مهبولقو «مهنيعأ ىلع تءاج ةواشغ

 «سحلا ءارو ام فرعت ةيسفنلا ةظقيلا رهاظم لوأو «هءارو ام نوفرعي ال «سحلاب

 ءاثبع قلخي مل هنأ نوكرديو ؟هتياهن امو ؟هتياغ امو ناسنإلا قلخ اذامل نولءاستيف

 .ناويحلاو ناسنإلا نيب ام قرف اذهو

 ىبن وأ لوسر نم مهلوقعل ظقوم ركذم ءاج اذإو ءاذه نع ةلفغ ىف مهف
 ىناثلاو ءاهتاذب كردت ال ةيسفن ةلفغ :امهلوأ نارمأ مهفاصوأ ىف ناكف ءهنع اوضرعأ

 «نوضرعم » :ىلاعت لاقو «مهبناجب اوأنو هنع اوضرعأ مهركذي نم ءاج اذإ مهنأ

 اذلو ؛مهل ةلفغلا ةمزالم مهمزالم ضارعإلا نأ ىلإ ةراشإلل لعفلا لدي فصولاب
 :كلذ دعب ىلاعتو هناحيس لاق

 مهبوُلف ةيهال 2) َنوُبلَي مهَو هوما الإ ثَدْحُم مهب نم ركذ نّم مهينأُي ام
 نورصبت متنأو رحسلا َنوَناَْفَأ مكلثم رشب الإ اذه له اوملَظ نيذْلا ىوجُنلا اوًرسَأو
2 

 ءهتلاسرو هلمع هنأل ؛ركذلاب لوسرلا نع ربعو ءرّكذملا لوسرلا وه انه ركذلا

 [ ةيشاغلا ] 4 2[ ركذم تنأ اَمّنِإ رْكَذَف ١ :ىلاعت لاق امك «هفاصوأ صخأب هنع ربعف
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 انه ركذلاف [ىروشلا] 4 #4207 ... غالبلا الإ كِيَلَع نإ ... 9 :ىلاعت لاق امكو
 «نوركذتي ال ركذلا ءاج اذإو «نولفاغ مهنأ ىنعملاو ءاهتياغو «ةلاسرلا بل وه

 ىلإ ركذلا فيضأ 4مهُبَر نم :ىلاعت هلوق :امهلوأ نيفصوب ركذلا فصو دقو
 امو مهلاحب ملعأ وهف .«مهتيبرت ىلع ماقو مدعلا نم مهقلخ ىذلا مهبر نم هنأ

 وه مهنم لوسر مهبساني نكلو ةكئالملا نم كلم مهبساني ال هنأ ملع دقف «مهبساني

 ىأ «ثّدحُم# :ىلاعت هلوق ىناثلا فصولاو ءمهيلع فوءر مهب ميحر مهسفنأ نم

 ريغ «نآ دعب انآ مهيلإ ءىجي ركذلا هعمو لوسرلاف «مهنع عطقني مل ددجتي ريكذت هنأ
 موي ىلإ مهركذي ىذلا ميكحلا نآرقلا هعم لزنو ٌةْيَو نييبسنلا متاخ ىتح عطقنم
 . نيدلا

 ىف زاجملل حيشرتلا باب نم اذهو ءركذلا ىلإ دوعي 4هوعمتسا# ىف ريمضلاو
 نإ :نيرسفملا نم ريثك لاق امك لوقن نأ زوجيو ءانركذ امل ركذلاب لوسرلا ةيمست
 دمحم هب ءاج ىذلا نآرقلا هب ديرأ وأ «لوسرلا هب ءاج ىذلا باتكلا ىنعمب ركذلا

 ىدهي ىذلا ريكذتلا ةددجم ةيآ دعب ةيآ هتايآ لوزن ددجت وه «ثّدحم» ىنعمو
 .نودتهي ال نيملاظلا نكلو لاضلا

 لاحلاو ءلاح دعب لاح «نالاح 4َنوبَعْلِي مهو ةوعمتسا ّالإ# :ىلاعت هلوقو
 ناميإلا ددجت ىتلا تايآلا ىقلت اهببس «ةّيهال# ف ءىلوألا لاحلا نع هببس نع ةيناثلا

 عم «ربدتلاو ريصبتلاو رابتعالا مدعو ةيرخسلاو ثبسعلاو بعللاب «بلق هل نل
 «قحلا ىلإ ءاغصإلا نع فرصنتو «مهبولق وهلت كلذ ببسبو «ءازهتسالاو ةيرخسلا
 ىلع نولمعي - امامت قحلا نع فارصنالاو بعللاو وهللا لاح ىف مهو مهنإو

 دصل نولوقي اذامو «لوسرلا ةوعد نودري فيك نورواشتيو نوعمتجيف هتمواقم
 نم نك ىف اوعمتجا «ةيلهاجلا مالظ ىف قحلا ءاضأ دقو هللا ليبس نع مهريغ
 ىف ثدحتلا :ىجانتلاو ىوجنلا 4ىَوَجُنلا اوُرَسَأو# ىلاعت هلوق ىنعم اذهو .ءافخلا

 «سانلا نع اديعب رمألا ىف اورواشت «ىَوجُتلا اوُرَسَأط ىنعمو «هيف رهج ال رس

 هنع سانلا اوفرصيو ء«هب اوئجوف ىذلا ريطخلا رمألا اوربدتي ىكل ءرارسإلا ىف اوغلابو
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 ىف «عمجلا واو» نم لدب كاوُمَلَظ نيذلا# :ىلاعت هلوقو «مهئابآ نيد ىلإ اودوعيو
 رواشتلا اذه ىف نيملاظ اوناك مهنأب مهفصو لدملا اذه ركذ ةدئافو 4اوُرَسَأو» هلوق
 هللا ركذ نع ضارعإلا ىف نيملاظ اوناك امك «هللا ليبس نع دصلاو قحلا ىلع رمآتلاو

 .لوسر دعب الوسرو «ةيآ دعب ةيآ ددجتملا

 انه ماهفتسالا «مُكَلتَم رشب الإ اذه له» :مهلوق مهرمآت ةجيتن تناك دقو
 ال مهنأل ؛مهراكنإل غيوست اذهو ءمكلثم رشب الإ اذه ام :ىنعملاو ءراكنإلل

 نأ نوديري مهف «ةكئالملا نم نوكي لب رشبلا سنج نم نوكي ال لوسرلا نأ نودقتعي
 ماهفتسالاو ءالسرم ايبن نوكي نأ نكمي الف «مهلثم اذه نأ سانلا عور ىف اوقلي
 .ملكتملا نم ال عماسلا نم ىفنلا نأكو مهل هيبنت هيف ىفنلا ىلع لدي ىذلا

 «نورصبت متنأو رحسلا َنوَننْكَأ» :اولاقف ءرحسلاب ناميإ هب مهناميإ نأ اونيب دقو
 «نورصبت متنأو رحسلا نوتأتف هنوقدصتأ هريدقت فوذحم لعف ىلع ةفطاع «ءافلا»

 «نورصبت متنأو# «هوتأ نيذلا مه مهنأكف هتدهاشمو هروضح رحسلا مهنايتإ ىنعمو

 نورتو مكرصب لماكب نوكردت متنأ لب «مكنويع رحسف مكراصبأ ىلع هومي مل ىأ
 .عئاقولاو ءايشألا

 اقيرط اودجي ملو ءرحسلا لمعي هنأل ؛رحس هنأب نآرقلا ىلع مكح اذه ىفو

 لكك ىبنلاب اورمتئا دق اوناك اذإو «لطابلا ءاعدالا اذهب الإ سانلا ىلع مهكفإ لاخدإل

 لَك همهي الو «هيلع اورمتئا امو «هب اوجانت ام ملعي ىلاعت هللاف مهاوجن رارسإ ىف
 لاق اذلو ؛هللا ليبس نع دص نم هنوربدي امو «لوق نم هيلع نورماتي ام ملعي نأ

 : ىلاعت

 «ميلعْلا عيمسلا وهو ضرألاو ءامسلا يف َلوَقلا مَلعَي يبر لاق

 ذإ «كلذ لبق روكذملا هنأل ؛ِلكَك ىبنلا ىلع دوعي 4لاق# ل لعافلا ريمضلا

 هيلإ اوجرحخو «ىوجنلا هل اورسأو «نيكرشملا بطاخ ىذلا ريخألا لوسرلا وه

 نم هب نورمتأي ىذلا نأ اذه ىف نيبي وهف ءهنع هوعبتا نيذلا فرصو ء«هيف نعطلاب

 ىذلا هلوسر هنآل ؛هناحبس هيلإ ضيوفتلا ىنعم ىف وهو هللا هملعي رهج وأ ىوجن
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 نيذلا ىمحي ىذلا وهو .هئلاكو هظفاح وهف ةلاسرلا قيوعتل وه هل ديك لكو هلسرأ

 .نوكرشملا ءالؤه هربدي ىذلا لوقلا ةنتف نع هوعبتا

 ءامسلا يف لوقلا ملعي» ىتلاسر ةيامح ىلع موقيو ىنلسرأ ىذلا « يبر لاق#

 لوق لكل ىلاعت هللا ملع مومع ديفي وهو ءرهجلاو رسلا لمشي لوقلاو 4ضرألاو
 «مهريبدت لطبمو مهروحن ىف مهديك دار وهو «نلع ىف وأ رس ىف «ريهج وأ ىفخ

 نم ناك مأ ميرك كلم نم ناكأ ءاوس لوق لكب هملع مومعل *ضرألاو ءامسلا# ركذو

 ءءامسلا ىف الو ضرأالا ىف ءىش هيلع ىفخي ال ىلاعتو هناحبس وهف « ميجر ناطيش

 وهو# :ىلاعت هلوقب ءلامكلا فصوب هناحبس هفصوب ةيآلا ىلاعتو هناحبس متخو

 لكب هملعب طيحم وهو ءاهرسو اهرهج اهلك لاوقألا ملعي هنأ ىأ 4مِيلَعْلا عيمّسلا

 امو .مهديك هب اوربد ىذلا لوقلا ةيآلا ىف ملعلا عوضوم نأل «عيمّسلا# ركذو ءىش

 ليبس نع اونمآ نم هب نودصي لوق نم اوربد امع ىلاعت لاقو «لالض ىف الإ مهديك

 : قحلا

 . «نوُلوأْلا لسرُأ اَمَك ةيآب اَنتأَيْلَف رعاش وه لب هارتفا لب مالحأ ثاغضأ اوُلاَق لب#

 اهنوبسحي ةيرف ىلإ ةيرف نم مهلوقب نولقتني ؛ىلاقتنالا بارضإلل انه «لب#
 مالحألا ثاغضأ ةيرف ىلإ رحسلا ةيرف نم اولقتنا ءاهنم ىوقأ ىلإ مث ءادص ىوقأ

 هذهب نوضري ال مهنأ ىلإ نوهتتي مث «رعاش هنأ ةيرف ىلإ هللا ىلع هارتفا هنأ ةيرف ىلإ
 نم نيقباسلا ءايبنألل تناك ىتلا تايآلاك ءهللا دنع نم لسرم هنأ ىلع ةلادلا ةيآلا

 ««ثغض» عمج «ثاغضألا»و ؛صربألاو ةمكألا ءاربإو ىصعلاك ةيسحلا تازجعملا

 مالحألا اهب تهبشو ء«[ص] 4« © ... ثنحت الو هب برضاَف اًنْغِض َكدْيِب ذخو»

 نآرقلا نأ ءاعدا نم اولقتنا .ملاهلا دنع نيبتست الو اهقئاقح نيبتت ال ىتلا ةطلتخملا

 .كردي قح اهيف سيل مالحالاك



 ءايبنألا ةروسريسفت م
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 «مهمعز ىف درلا ىف هنم لغوأ رخآ ءاعدا ىلإ ءاعدالا اذه نم اولقتنا مث

 بل وه اذهو «ىرتفم لوق وهف اعارتخا هدنع نم هعرتخا ىأ «4هاَرتْفا لب# اولاقف

 اولقتنا مث «لاوحألا لك ىف هل نوبذكم مهف «ءادتبا هيلإ اودصقي مل نإو «مهبيذكت

 .هتقيقح ىف رعشلا نوملعي مهنآل رعش هنإ اولوقي ملو ءرحاس لوق هنأ ءاعدا ىلإ

 نم هنأو ءرعاش ادمحم نأ اوعدا دقلو رعشلاو نآرقلا نيب ىنايبلا مهقوذب نوقرفيو

 لكو ءارعش وأ اعجس وأ ارثن لوقلا ىف ننفتي رعاشلاو ءارعش نكي مل نإو «هنينافأ
 مهتجاحل ىلع ليلدو «درلا ىف مهتريح ىلع ليلد لوقلا ىف ددرتلا كلذو «لطاب اذه

 هنإ :ةرمو «هارتفا :ةرمو «مالحأ ثاغضأ :ةرمو ءرحاس :ةرم اولاقف .ءدوحجلا ىف

 .رعاش

 صخ اذاملف «ءارتفالا نوعدي مهلاوقأ لك ىف اوسيلأ :لاؤس ءىجي انهو

 هل ىبنلا ىف نوملكتي ءارتفالا ريغ رمخألا ةثالثلا ىف مهنإ لوقنو ؟ركذلاب ءارتفالا

 مه :ىرشخمزلا مامإلا كلذ ىف لاق دقلو ءهسفن نآرقلا ىلإ نوهجتي ءارتفالا ىفو

 ىلإ مث «ىرتفي مالك هنأ ىلإ مث مالحأ طيلاخت هنأ ىلإ رحس وه مهلوق نع اوبرضأ
 لوق ىلع تباث ريغ عاّجر ءريحتم لطبملاو جلجل لطابلا اذكهو ءرعاش لوق هنأ
 . مهلوق نأو «داسفلا جرد ىف مهلاوقأل ىلاعت هللا نم اليزنت نوكي هنأ زوجيو «دحاو

 .«ثلاثلا نم دسفأ عبارلاو «ىناثلا نم دسفأ ثلاثلاو «لوألا نم دسفأ ىناثلا

 نم ةياكح ةيلاقتنالا تابارضإلا هذه نأ ءادتبا انيأر نحنو «هانرتخا ىذلا اذهو

 . مهيغل ىلاعت هللا

 ؛هللا دنع نم لوسر هنأ ىلع ةلاد ةيآ نآرقلا نودعي ال مهنأ مهلاوقأ ةصالخو

 «ءافلا» «نولوألا لسرأ امك ةيآب انتأيلَقظ :لاقف نيقباسلا ءايبنألاك ةيسح ةيآ اوبلط اذلو

 انتأيل :مهلوق «ةيآ نآرقلاب مهدوحج ىلع بترف ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل
 ام نيب هيبشتلا «ةيسح تايآب نولوآلا لسرأ امك «ةيسح ةرهاق ةرهاب ةيسح ةيآب
 .نيلوألا لسرلا تايآو تايآ نم نوديري



 ءايبنألا ةروسريسفت
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 :ىلاعت لاقف اهب اونمؤي ملو اوبلط امك تءاج تايآلا هذه نأ هناحبس نيب دقو

 . «نونمؤي مهفَأ اهانكلهأ ةيرق نم مهلبَق تنمآ امإ»

 امف ءاضيأ مه اهوبلط ىتلا نيلوألل تناك ىتلا تايآلاك تايآ نوبلطي اوناك اذإ

 املف «مهتءاج اذإ اونمؤي نأ ىلع ىلاعت هللا اودهاع دقو «مهبلط بيجأ نأ دعب اونمآ

 اهنوبلطت تايآلا نيب نوسياقت متنك اذإف «مهب كالهلا لحف «مهناميأ ىف اوثكن مهتءاج

 « مكنم نوكت ىتلا ةجيتنلا تاذ ىهو «مهتايآ جئاتن ىف اوركفف ءاوقبس نيذلا تايآو

 .ةجح هعنقت الو ليد هعفني ال دحاحجلا نآل ؛اونمؤي مل امك اونمؤت نلف

 وأ «ةميظعلا ةنيدملا ةيرقلا «اهاتْكَذهَأ ةّيرَق نم مِهلْبَق تَنَمآ ام :ىلاعت هلوق

 . [ ماعنألا] 4 4239 نونمؤي ال تءاج اذإ اهْنَأ مكر عشي

 مهتءاج اذإأ : هريدقت طرش نع حصفت ءاملا «نونمؤي مهنأ» : ىلاعت لاق اذلو

 نمؤي مل هنأ امك «نونمؤي ال مهنأ ىنعملاو «ىراكنإ ماهفتسالاو !؟نونمؤي مه ةيآلا

 .هتمارصو باقعلا هجلاعي امنإ «هترثكو ليلدلا هحجلاعي ال ءدوححملاف «مهلبق اوناك نم

 هه

 مث ءرشبلا نم ارشب لوسرلا نوكي نأ اوركنأ مهنأ تاميركلا تايآلا قايسو

 «هتلاسر ىلع ةلادلا ةيآلل نيركنم دعب نم اولاق مث «رعاش هنأو رتفم هنأو « مالحأ

 نايتإلا نع اوزجع نإو «ةزجعم نآرقلا نوكي نأ ركنملا دوحجلا مهلقعب اولقعي ملو

 .ىرتفم ولو هضعب وأ هلثمب اوتأي نأ مهادحت نأ دعب هلثمب

 متاخل ةزجعم بسنأ وهو «هيلع ضارتعالا ىلمأ ىذلا وه دوحجلا نأ ةقيقحلاو

 ىقب ام ةيقاب ةلاسر بساني اذهو «هتدج ىلبت ال زاجعإلا ددجتم قاب هنأل ؛نييبنلا

 . ةطيسبلا رهظ ىلع ناسنإلا
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 ااولسف ميل! ى ون دال 2026 َسرأَمَو

 اًدَسْج مُهتلعَجاَمَو ين 7 روملعتال 6 .نإركمزلا

 وا د لد 1 يات
 مِهنَق مه دص مني نييالَح ا مانو صايل
 يو نورت َنَكمَأَو اتسم مهاد
 2 وقتال 5: هينابتكح مكان ١ امل أدق

 اًمَوَقاَم دعبانأمذأو ةملاظ َتناكْة يرق مات انمصق اًَمصَق َكَو

 02 نوف مهاد[ وسحق 2 سدر درك

 أهلك ويفهم وأو مكر |
 لتداول 0 0

 دصَح ا 0 ىلا رزلس هج رس

 4 22ج مكلثم رشب الإ اذه له :ِلكَي ىبنلا ةلاسر ىركنم نوكرشملا لاق

 درف ؟هيلإ ىحوي لوسر هنأب نمؤن فيكف مكلثم ارشب الإ اذه سيل ىأ «[ ءايبنألا]
 :ىلاعت هلوقب مهلوق ىلاعت هللا

 4نوُمّلعَت ال مثنك نإ ركذلا لْهَأ اوُلأساَف مِهْيَلِإ يحوُن الاجر الإ َكَّلَبق اْلسَرَأ امو

 .هنالطب ىلاعت هللا نيب لِي ادمحم اوعبتا نيذلا ريرغت ىف هيلع اودمتعا امف

 ىف ىلاعت هللا لاق امك ءالاجر الإ اوسيل اعيمج لسرلا نأل ؛ةضحاد ةجح وهف



 ءايبنألا ةروسريسفت ل
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 راسب ب

 يب

 . ئرقللا لهأ نم مهيلإ يحون الاجر الإ كلبَق نم انلسرأ امو :ىرخأ ةيآ

 4 قل ... لسرلا م اعدب تنك ام لق :ىلاعت لاقو [فسوي] 4#

 . [ فاقحألا]

 اوفلتأيلو «نوعدملا مهب سنأيل ءرشبلا نم هلسر لسري نأ ىلاعت هللا ةنسف

 :ىلاعت لاق امك لجرلاك راص اذإ الإ رشبلا بطاخي نأ نكمي ال كلملا نألو «مهعم

 مههبن دقو .[ماعنألا] 4 43+ َنوُسِْلَي ام مهْيلع اَمسْبلَلو الجر ُهاَنلعَجَل اكلم هاََْعَج ولو
 ةنس هيف نوملعي ام مهيديأ نيبو «مهثعبي نميف ىلاعت هللا ةنس كلت نأ ىلإ هناحبس
 «ءايبنألا نم اناك هنبا ليعامسإو مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإف ءهلسر ىف هللا

 ناك - لسرلا نم مزعلا ىلوأ نم الوسر ناك ثيح مهرخف طانمو مهزع ميهاربإو

 فطختيو انمآ امرح ناك ىنذلا مارحلا تيبلا ىنبو «ةكئالملا نم نكي ملو لاجرلا نم

 .ةيكلملا حورلاب ال ةيرشبلا هتوقب هانب «مهلوح نم سانلا

 اوناك نيذلا دوهيلا نم مهنوعياشي نم اولأسي نأ ىلاعت هللا بلط كلذ عمو

 ءاوس ىلع نوكرشملا هيذؤي امك ْةْيِكَك ىبنلا نوذؤيو ءمه هنوئواني امك مالسإلا نوئواني

 اوكرشأ َنيِذّلا نمو ْمُكلْبَق نم باتكلا اونو نيذلا نم َنعمسَعَلو ... 9 :ىلاعت لاق دقلو
 ال متنك نإ ركذلا لأ اوُلأساَفط :هناحبس لاقف [نارمع لآ] 4 473+ ... اريثك ىذَأ
 مه ركذلا لهأو «هدعب ام هيلع لد فوذحم طرش باوج ىف ةعقاو «ءافلا» 4نومَلْعت
 لسرلاو ةيهلإلا تالاسرلاب ملع هدنع نم لك مه ملعلا لهأو «تالاسرلاب ملعلا لهأ

 الإ لوسر ال هنأب ملعلا نوعدي نيذلا نأو «لهجلاب مهل ىمر صنلا اذه ىفو .نييدهملا
 «قبطملا لهجلاب مهل ىمرو «مهل لالذإ اذه ىفو ءنودسفمو «نيملاع ريغ ةكئالملا نم

 . مهلثم ولك ىبنلا نوئواني نيذلا باتكلا لهأ ملعب جاجتحالاو قحلا ىلإ داشرإلا عم

 :ةقباسلا ةيآلا ىنعم ادكؤم ىلاعت لاق مث

 «نيدلاَح اوناَك امو ماَّطلا َنوُلكأَي ال ادّسَج مُهاَلَعج اموإ»

 مومعلا ديفت ةرابعب ةقباسلا ةيآلا ىف نوروكذم مهنأل «لسرلا ىلإ دوعي ريمضلا

 لكأي ال ىذلا دسمجلا ىلع لخاد ىفنلاو الاجر الإ كَّلبق انلسرَأ امو# لاجرلا ركذب



 ءايبنألا ةروسريسفت
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 نم ىلع در اذهو «قاوسألا ىف ىشميو برشيو لكأي نأ دسجلا ةعيبط نمف ماعطلا

 نم اولاق نيذلا ىلع درو «هولهج وأ كلذ اولهاجتو ءرشبلا نم اوسيل لسرلا نأ معز

 كلم هيلإ لزنأ الول# .قاوسألا ىف ىشميو ماعطلا لكأي لوسرلا اذهل ام :نيكرشملا

 مهن الإ نيلسرملا نم كلب انلسرأ اموإط :ىلاعت هللا در دقو ؛«اريذن هعم نوكيف

 كير ناكو نوربصتأ ةنتف ضعبل مكضعب اَنلعجو قاوسألا يف َنوُشْمَيَو ماعَّصلا نولكأيل

 . [ناقرفلا] 4 ل اريصب

 ةيح داسجأ مه لب نولكأي ال ادسج اونوكي نأ تايآلا هذهب ىلاعت هللا ىفن

 نأل «ادسج مهانلعج امو# :ىلاعت هلوق ىف دسجلا جاتحي امك ءاذغلا ىلإ جانحت
 :ىنعملاف ءاضيأ ظحالم دارفإلا نألو «مومعلا ديفي سنجلاو «سنجلا ىلع لدي دسجلا
 ام ىرشبلا مسجلا ضوعي ماعطلا نإو «ماعطلا لكأي ال ادسج لوسر ىأ انلعج امو»

 ىلاعت لاق اذلو ؟؛توملا ناك ءاذغلا نع مسجلا فعض اذإ ىتح ايموي هنم دقفي

 لماوع هورعت هنإف ادسج لوسرلا ناك اذإ هنأل «نيدلاَح اوناك امو# :كلذ دعب
 مُكَأدَب امك :ىلاعت لاق امك «مايقلا موي ثعبلا نوكي ىتح «ىدسجلا ءانفلا
 ةيدسجلا ىنعمل ديكأت «نيدلاخ اوناك امو# :ىلاعت هلوقف [فارعألا] 4 53+ نودرعت

 هناحبس هللا دكأف نوتومي ال مهنأ ةكئالملا ىنعم نم اومهوت دقو «ماعطلا لكأت ىتلا

 نم لسرلا نأ ىف نومعزت امك نيدلاخ اوسيل مهنأ ركذب مهنع ةيكلملا ىفن ىلاعتو
 ءرشبلا نم نونوكي ال لسرلا نأ مهاوعد ىلاعت هللا لطبأ اذكهو «نونفي ال ةكئالملا

 نيذلا رشبلا نم الإ اونوكي نأ نكمي ال لسرلا نأ عبتتلاو ءارقتسالاب هناحبس تبثأو

 . مهيلإ ىحوي

 :ىلاعت لاق اذلو ؛هتيانعب مهطوحي رشبلا نم لسرلا لسري ذإ ىلاعت هللا نإو

 . «َنيِفرَسُمْلا انْكَلْهَأَو ءاَشن نمو مهانيجنأَف دعولا مهاتقدص مثال

 تايآلا ىف مهركذ رم نيذلا ءايبنألا ىلإ دوعي «مهاَنْقدَص 8 ىف ريمضلا
 ش ءدهعلل اقفاوم لمعلا ءىجي هنسأب هب ءافولا هانعم دعولا قدصو «ةقباسلا

 اودهاع ام اوُدص لاجر َنْؤمْلا نمط :ىلاعت هلوقو «ءقدص لسرلا لوق كلذ نمو

 . [بازحألا] 4 20 + هيلع ِهّللا
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 دعولا نيب هنأ ديفي «مث» ب فطعلا «دعولا مهانقدص مث» :ىلاعت هلوقو

 لاق امك ءءاذيإو ةيرخسو ءازهتساو دانعو در نم ءايبنألاب تلزن ةريثك دئادش هقدصو

 الو ءاشُن نم يجف انرصن مهءاج اوبذك دق مِهّنَأ اونَظَو لسرلا سأيتسا اَذإ تح :ىلاعت

 هذه ىلإ ًاريشم «مث» ب فطعلا ناكف [فسوي] 4 10 نيمرجملا موقلا نع انسأب دري

 ملو «مهناميإ زهت ملو ءاهوقاذ دئادش دعب الإ دعولا قدص نيبتي مل هنأو «دئادشلا

 .هللا دعو قدص نم اسأي مهبولق ىف دجوت

 دعولا قدص روف ءىجي هنأ ىلع لدت «ءافلا» «مهانيجنأ # :ىلاعت لاق مث

 نوعباتلا مه «ءاشن نمو# ءمهدض ىوقلا رفاضت ىلإ ريشي ءاجنإلاو «لسرلل ءاجنإلا

 ءاش ىلاعت هللا نأل ؛اونمآ مهنأ ىلإ ةراشإلل ءاشن نمو هلوقب مهنع ىلاعت هللا ربع

 هب تقلعت اذإ الإ ءىش عقي الف «هتدارإو هتئيشم طيحم ىف ءىش لكو «ناميإلا مهل

 .هتدارإ نع دوجولا ىف ءىش جرخي الو هللا ةئيشم

 اورفكو ءاونمؤي ملو مهودناعو نييبنلا اوفلاخ نيذلا مهو «نيفرسملا انكلهأو»

 ىف اهوعقوأو «مهسفنأ ىلع اوفرسأ مهنآل «نيفرسملاب مهنع هللا ربعو «هللا معنأب

 ىف مهفارسإو نينمؤملا ءاذيإو دانعلا ىف مهفارسإو «هللا ةلاسرب مهرفكب لالضلا

 ىهو «ىصاعملا ىف مهفارسإو «ناهرب وأ ةجح ىأل ناعذإلا مدعو لقعلا لالض

 ش .نيدسفملا بحي ال هللاو «داسفإ

 ءرذنلا لسري نأ دعب نكلو ءامئاد نيدسفملا نيفرسملا كلهأ ىلاعت هللا نإو

 :لئاق نم زع لاق اذلو ؛مهفرشو مهركذو مهملع هيف باتكب تصتخا شيرقو

 «نولقعت الأ مكركذ هيف اباتك ْمُكيَلإ انلزنأ قل

 «دق»و ءديكوتلا ديفت ىتلا «ماللا» ب مهيلإ هدنع نم باتكلا لوزن هناحبس دكأ

 ؛ ميظعلا باتكلا كلذ مهيلع هب دوعي ام لصأل ديكأتلا ناكو «قيقحتلا ديفت ىتلا

 «لوعفملل ردصملا ةفاضإ نم اذه «مكركذ هيف# باتكلا اذه ىف ىلاعت لاق كلذلو

 نيب تاقالعلا مظنت ىتلا ةلداعلا ةيعرشلا ماكحألاو ظعاوملاو قح لاب مكل ريكذت هيف ىأ
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 ةركذت اذه لكو «ربعلاو صصقلاو ظعاوملا هيفو ءالودو تاعامجو اداحآ دابعلا

 .داشرإو ةيادهو

 فرش هيف باتكلا اذه نأ ىأ «فرشلا وه انه ركذلا نإ :ىرشخمزلا لوقيو

 هَّنإَو 8 :ىلاعت لاق امك «مهنيب هملع عيشي نمو ءمهيلإ لزني نم فرشي هنأل مكل
 . [فرخزلا] 4 6227 ... كموقلو َكّل ركذ

 ارخف نوكتف ةليبق ىف رعاش اهلوقي ةديصقب نورخافتي برعلا ناك اذإ :لوقنو
 ىلاعت هللا هلاق لب ءرشب هلاق امو ؛هغلبأو ءدوجولا ىف مالك ىلعأ نآرقلا نإف اهل

 ال هنإو .هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ءديمح زيزع نم ليزنت وهو
 همالك ةغالبو «ةينابم ةحاصفو ؛«هيناعم ربدت ىلإ نايبلا ىف ولعي نم الإ هردق فرعي
 لعف ىلع ةفطاع «ءافلا» 4َنوُلقْعت الَفَأ» :ىلاعت لاق اذلو ؛لاوحألا تايضتقمو
 نوكردت الف «نولقعت الف هنودرتأ :الثم ردقيف ماقملا بساني امب ردقي فوذحم

 ظعاومو اداشرإو ةيادهو افرش مكيلع ريخلاب دوعيو «نودرت ام ةقيقح مكلوقعب

 . باتك ّىأ باتك ىأ هفرش نايبل (باتك) ىف ريكنتلاو ءاربعو

 : لئاق نم زع لاقف «ميركلا نآرقلاب ميكحلا داشرإلا اذه دعب هناحبس داع ١
 سو اس ساو ساس

 ةيآلا ىف نيفرسملا كاله هنمضت امل ليصفتلا ضعب ةلصفم ةميركلا ةيآلا هذه

 ريسكتلا وه مصقلاو .كانمّصَق 8 ل لوعفم ىهو ءريشكلا ىنعمب «مكوإ ةقباسلا
 كالهلاو ءبضغلا ىلع لدت ىهو ءاهضعب نع ءازجألا هيف لصفنت ىذلا «ميشهتلاو
 ىأر امك ىرأ ىنإو «ةملاظ تناك ةيرق لهأ انمصق مكو ىنعملاو «ةيرقلا لهأل نوكي
 لعج ذإ «طول موقل ثدح امك ءاهسفن ةيرقلا ىف ناك مصقلا نأ نيرسفملا ضعب

 مهترمد ةيتاع رصرص حير مهتءاج ذإ ءدومثل لصح امكو ءاهلفاس ضرألا ىلاع
 ملظلاف نوملاظ اهلهأ ىأ :4ةَمِلاَظ َتَناَك# :هلوقو ءهرخآ ىلإ .. .داعل ثدح امكو
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 ىلإ لعفلا دنسأف «ةيرقلا ىف نولحي نيذلا نم نكلو ءراجحألاو ءانبلا نم عقي ال

 .لاحلا ديرأو لحملا

 تمصق ىتلا ةيرقلا هذه نأ ىأ «نيرخآ امَْق اهدعب اَنأشنَأو# :ىلاعت هلوقو

 اهنكسي اهلهأ ملاظ ريغ ىرخأ ةيرق اهدعب أشنأ دوجولا نم تليزأو اهناينب مطحو

 .تافتلالا نابجوي نارمأ انهو ءنورخآ موق

 ةرم ةيرقلا ئشني ال هنإ لاق هناحبس هنكلو ةيرقلا نع ثيدحلا نأ  امهلوأ

 رمأ رمآلا سيلو «ةيرق ئشني نيرخآ موق ءاشنإو «نيرخآ اموق ئشني امنإ «ىرخأ

 نع مهنيابت نايبل «نيرخآ# ب اوفصوو «نايئبلا نونكسي نم رمأ رمألا امنإو «ناينبلا
 .نيلوألا

 ةيدعبلل ركذلاف ««اهدعب# هلوقب ريبعتلاو «كانأشنأ# ب ريبعتلا  ىناثلا رمألا
 مصق نع ثيدحلا نأل كلذ ناكو «نيرخآلا ماوقألل ءاشنإلا نأ عم ةيرقلل ةبسنلاب

 مهنكامأو مهارق كالهب ماوقألا كالهل ىسحلا رهظملا وهو اهميشهتو اهريسكتو «ةيرقلا

 .نوشيعي اهب اوناك ىتلا

 متفرْتَأ ام ئلإ اوعجراو اوضكرت ال 00+ نوضكري اَهْنم مه اَذإ انسب اوُسَحَأ الق

 <12 نولأست مُكَلعل مكدكاسُمو هيف
 كالهلاو ديدشلا سأبلا رداوب تدب اهانعم كانسْأَب اوُسَحَأ# ءليصفتلل «ءافلا» '

 ىأ ةأجافملل «اذإ) «نوُضُكَري اَهْنَم مه اَذإ# هلوزن برقو مهسحب اهوملعو ءديتعلا

 برض نم ذوخأم وهو «ةعرسلا وه ضكرلاو ءمهضكرب مهلوح نم اوأجاف مهنأ

 ىف ةبادلا برضب ضرألا ىف مهبرضو مهريس ةعرس ىف اوهبش دقو ءاهلجرب ةبادلا
 ال# :ىلاعت هلوقو «نوولي ال نيعرسم مهبرهو مهعزفل ريوصت كلذو «ضرألا

 متفرتأ ام ىلإ اوعجراو اوعزفت ال ىأ «مكنكاسُمَو هيف متر ام ىلإ اوعجراو اوضكرت
 كلذ نإو «نيمعان هيف نيهكاف اونوكي نأو «ميعنلا ىف سامغنالا وه فارتإلاو «هيف

 :ليق ؟كلذ مهل لئاقلا نم نكلو ءرابكتسالاو سانلا طمغو ةمعنلا رْطَب ىلإ ىدؤي

 ناكف ء«ربكألا مهعزن ىف مهترتعا لاح اهنأ ىدنعو «ىلاعت هللا نم رمأب ةكئالملا
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 ىف نكمتسا ىذلا صرحلاو «سأبلا نم بورهلاو ضكرلا ىلإ مهعفدي فوخلا
 اوضكرت ال :مهسفنأ تاذ ىف مهيداني هيلع اوناك ام ىلع مهصرحو ءمهسوفن

 ضكرلا نع ىهنلا نوكي لوألا رظنلا ىلعو ءاهيف متنك ىتلا مكلزانم ىلإ اوعجراو
 مكهتلا نم اعون مهفرتل ةباثم اهوضترا ىتلا نكاسملاو سبالملاو فراتملا ىلإ عوجرلاو

 ىرشخمزلا لاق دقو ءاعم اداري نأ زوجيو «لوصحلا نكمت نيلامتحالا الكو ءمهيلع

 :ىلاعت هلوق ريوصت ىفو «مهنكاسم ىلإ عوجرلا ىنعم ريوصت ىف فاشكلا ىف
 ,خيبوتو (لوألا جيرختلا ىلع) مكهت :نولأست مكلعل» :هصن ام «نولأست مُكّلعَلال
 لزنو مكيلع ىرج امع ادغ نولأست مكلعل مكتكاسمو مكميعن ىلإ اوعجرا ىأ

 امك اوسلجاو اوعجرا :وأ ؛ةدهاشمو ملع نع لئاسلا اوبيجتف مكنكاسمو مكلاومأب

 نوكلمت نمو مكمشحو مكديبع مكلأسي ىتح مكنيازم ىف اونيزتو مكسلجم ىف متنك
 فيكو ؟نومسرت اذامبو ؟نورمأت مب :مكل لوقيو ءمكيهنو مكرمأ هيف لفنيو هرمأ

 لزاون ىف ةنواعملا مكتيدنأ ىف سانلا مكلأسي وأ «نيمودخملا نيمعنملا ةداعك رذتو ىتأت

 نوئيضتسيو «مكريبادتب نوفشتسيو «ضراوعلاو تامهملا ىف مكنوريشتسيو «بوطخلا

 فالخأ نورتميو ءمكفكأ بئاحس نورطمتسيو «مكيلع نودراولا مكلأسيو مكئارآب

 بلطؤ سانلا ءاثر مهلاومأ نوقفني ءايخسأ اوناك مهنأل امإ «مكيدايأو مكفورعم

 .«خيبوت ىلإ اخيبوتو مكهت ىلإ امكهت كلذ مهل ليقف ءالخب اوناك وأ ءءانثلا

 نوكيو «ناطلسلاو ايندلا ميعنب نومعني نيذلا نيفرتملا لال ديج ريوصت اذه

 مُكّلعْلظ :هلوق نوكيف «ىلاعت هللا رمأب ةكئالملا نم مالكلا نأ ىلع «نولاست# ىنعم

 اوثدح نيذلا مه مهنأ هيف لوقن ىذلا انرظن ىلعو .خيبوت غلبأ خيبوت هيف «دوُلأست
 ريوصت «نولأست مُكّلعل :هلوقل نوكيف «لوهلا اذه ىف ضوكرلا نع ىهنلاب مهسفنأ
 ةباجتسالا نيب ةريح ىف مهف لاؤسلاب نيدوصقم مهلعجت ةيهافرو زع نم هيلع اوناك ال

 ةرارملاب نوسحي مهف ةريحلا هذه نكت امهمو «ءاقبلاب مهصرح نيبو رارفلاب مهعزفل
 :اذلو نيملاظ اوناك مهنأب نوسحيو ءربكألا مهلاو ةديدشلا

 . «َنيملاَظ انك اَنِإ انَليو اي اولاَثل
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 نوكي امدنع لطايلاب ساسحإلا دنع نوكت ةرسمحلا دشأو «ةرسحلا ءادن اودا

 انيلع بتك ىذلا انكاله اي ىأ # انليو ايإ» نوداني ءهنم صانم نوكي الو هيلع باقعلا

 مهقاقحتساب روعش هنأ وه هوقحتسا ىذلا مهكالهب مهءادن ىنعمو «كتقو اذهف لبقأ

 طظفللا حيرصب كلذ اوررقو «هوقحتسا لقو 2« ةببس مهنأل ؛ مهيلإ ليولا ةفاضإو هل

 ىلع لدت اهنأل «انك» بو «ةدكؤملا (نإ» ب مهملظ اودكأ ««َنيملاَظ انك اّنِإ# :لوقب

 اورفك مهف «ةريثك حاون نم مهملظ ناكو «ملظلاب مهسفنأ اوفصوو .مهبلط رارمتسا

 اوموقي ملو هللا معنأب اورفكو « نينمؤملا اوذآو «مهودناعو اهودحجو نييبنلا ةلاسرب

 «ميظع ملظل كرشلا نإو «مهتدابع ىف اوكرشأو «نيب ملظ اذهو ءاهركش قحب

 اعابت ءىجي امم كلذ ريغو لطابلاب سانلا لاومأ اولكأو ءاداسف ضرألا ىف اوثاعو

 .ءايبنألاب رفكلل
 .توملا ىلإ ملظلاب ساسحإلاو هئادنو ليولاب روعشلا ىلع نورمتسي مهنإو

 «نيدماَح اديصح مهاَنَلعَج ىّتح مهاوعد كلت تَلاَر اَمَف» :ىلاعت لاق اذلو

 ؛اهنوعدي ىوعد كلت تيمسو 4اَنلُيَو اي ىلإ «مهارعد كلت ىف ةراشإلا

 ىلإ انركذ امك ةراشإلا «كوعدن انليو اي نولوقي مهنأك مهليو ءادن ديفت اهتغيصب اهنأل

 نم رمأ بلط ىلع بلطت ىوعدلاو مهل بلط اهنأل ىوعد ىهو ءانليو اي مهلوق

 هنأ دقتعيو «هبحاص همعزت قحلا بلطملا ىهف ءءاضقلا مامأ نوكت ام رثكأو ءرومألا

 نيعراض هنوبلطي ال مهنأ ريغ ءاعدلا ىلإ برقأ هنأ عم ىوعد مهبلط ىمسو 2«قح

 ام مكحب مهل قاقحتسا هنأل هنوبلطي امنإ «نوكرشم مهنأل ؛ءاعد ىمسي ىتح نيلهتبم

 «حاصفإلا ءاف «ءافلا» «مهاوعد كلت تلاز امف# :ىلاعت هلوقو ءملظ نم هوبكترا

 رارمتسا ىلع لدي اهرارمتساو ءاهئاقبو ىوعدلا هذه رارمتسا ىلع لدت « تلاز ام##و

 ءاكبلاو رسحتلاب روعشلا ىلع اورمتسا مهنأ ىأ «كالهلاب روعشلاو عجوتلاو رسحتلا

 هللا حرص دقو « ةبتعم ءاقلو هوتعب هروعش ملاظلا ىتاعلا ملؤي ام دشأو «ناك ام ىلع

 ئتح # :هتاملك تلاعت هلوقب ريرملا ءاكبلا كلذل ةياهنلاب ميظعلا هنآرق ىف ىلاعت

 عوطقملا دوصحملا عرزلا وهو لوعفم ىنعمب ليعف ديصخلاو «نيدماخ اديصح مهانلعج
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 هيف اذهو «هنع ةايحلا ببس عاطقنال اماطح ريصي ىتح ائيشف ائيش هدوع فج ىذلا
 تعطقنا امك «ةايحلا بابسأ نع عوطقملا ىقلملا دوصحملا عرزلا لاحب مهلاحل هيبشت
 دكأو «مهب ديدشلا ليولا لوزنو مهكاله لالحل ريوصت اذهو «مهنع ةايحلا بابسأ
 لصأو ءمهدومهو مهتوم نع ةيانك نافصولاو ,«نيدماخ # :ىلاعت هلوقب مهلاح
 «ىمحلا تدمخ ريعتسا هنمو ءاهبيهل ْئَفط ادومخ رانلا تدمخ مهلوق نم دومخلا
 ئفطأ ىذلا رانلاب اضيأ مههبش ءدوصحملا عرزلاب مههيبشت دعب رخآ اهيبشت كانه نأكو
 بورح نم نودقوي امو «ءاذيإ نم هنولعشي اوناك ام ىلإ ةراشإ كلذ ىفو ءاهبيهل
 تالوعفم ةئثالث انه سيلو «نانئمطالا نطاوم نع سوفنلا اهيف حمجت ةقرفم
 ءاثلاث الوعفم تسيلو .«لاح «نيدماخ و ءطقف نالوعفم انهامنإ ؛(انلعج) ل

 اباهرإ «مهاَنْلعَج# هتمظعب قيلت ىتلا ةغيصلاب هيلإ لعفلا ىلاعتو هناحبس فاضأو
 هتاذ تسدقتو «هلالج لج هللا وه مهكاله ىلوتي ىذلا نأب ةراشإلاو ءاعازفإو

 .هلاعفأو

 هدوجو تبث هبو ضرألاو ءامسلا قلاخ هللا

 دودو 2 بيلا ردك وةمَسل

 وكمون توَسلنَس
 رالي 2 َدوُوحَعَساكوََداْوَع
 يوري مه ضر انوه اود يل نورتفيال

 شلال حبهم اله! ءاَمهيض نأكل (72) عرس ا نع رس تي رصرس 5 ع دوم 5 ل 1 هذ



 ءايبنألا ةروس ريسفت اه

 02 نوال ملل
 ك8 :٠

 يب

 »2 رولر حرك جاوب سا ل رس حس يو هس ل هع ل نحو رعبا <

 أ اير رولكس مهو لعفي مع لتسمال ايزل نوُمصيامَع
 مي و ا ا ا هما سمن ث ماو زعل
 ىمزمرخذ ذه تلهب اوناهلق ةهياءدوزود نماوذخحت

 لس وع حر 7 هلم حا اخ حو
 22 نوضرَعُم مهف حلا نوملعيال ره 6 ألي لبق نم ذو

 دصقم ال هلعف ناك اذإ نالف بعل لاقيو «هل دصقم ال ىذلا لعفلا وه بعللا

 ىف بغارلا لاق امك هلصأو «ءامكحلاب قيلت ةياغ هل ايدج ادصق هب دصق ام وأ هل

 «هنم ةعنام ةوق كلمي ال نم الإ نوكي ال ىذلا لئاسلا قازبلا وهو باعللا نم هتادرفم

 «حيحص دصقم ريغل العف لعفي نأ نع هزنم ىلاعتو هناحبس هللاو «ءالقعلا ريغو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛لعفي امع لأسي ال ناك نإو

 «نيبعال مهيب امو ضرألاو ءامّسلا اَمقَلَح اموإ»

 بكاوكو رمقو سمش نم اهجاربأو موجنلا تاقبط ملعن امك ىه «ءامسلا#
 «ةيبذاجلاب انايحأ ىمست ىتلا نوكلا سيماون اهنيب طبرت ءاهتارادم ىف لك موجنو

 ردقي' ىذلا ءاملا لمشتو ءاهحطس ىلع شيعن ىتلا ىه *ضرآلاو# «ىتاذلا روصقلاو

 ضرأو ءداهوو ءاهيساور ىه لابج نم اهرهاظ ىف امم سبايلاو ءاهعابرأ ةثالثب

 هألم هعرز نكمي ال امو «راجحأو تازلف اهئطاب ىفو «ةريبكلا عرازملا اهيفو «ةطوسبم

 .ةدماجو ةلئاس نداعم نم .«هنطاب ىف تاريخلاب ىلاعت هللا

 ىتح ءاملا تانكاس نم اهريغو كامسألا نم ىرط محلو رهاوج راحبلا ىفو

 . سنأتسمو ٌدَّبَتم ناويح نم سبايلا ىف وه امع لقي ال ءايحألا ملاوع نم اهيف ام ناك

 ءاملاب لقثملا باحسلا هيفو «ناسنإلل رخس ىذلا ءاضفلا وه 4اًمهتيب امو#

 دصقم ريغ ىلع ىأ «نيبعالا# :هناحبس لوقيو «سارغلاو ثرحلا ىوريل لزني
 ءاهدصق دصاقمو اهدارأ مكحل هلك اذه قلخ وهف ءدشرمو داه عفان حيحص
 اَمّنَأ متبسحُفَأ »» :هناحبس لاق امك «ثبعلا نع ىلاعت هللا ةهازن نايبل بعللا ركذو
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 ءابعل دعي حيحص عفان دصقم هل سيل ام نألو «[نونمؤملا] 4 #43 . . .اًثبع مكانقلَخ

 هناحبس حرص دقلو «ىلوألاب هنع هزنم هلالج لج هللاف «هنع نوديعب ءالقعلاو

 اهنم فرعيلو دوجولا عئابطب هفيرعتو «ناسنإلا ةفرعمل رومألا هذه قلخ هنأب ىلاعتو
 : ىلاعتا لاق اذلو ؛مهقلاخ وه ذإ ؛ثداوحلاك نوكي نأ نع هتهازنو ءهلامكو ءهقلاخ

 مكيأ مكولبيل ءاَمْلا ىلع هشرع ناكو مايأ ةتس يف ضرألاو تاومّسلا قلخ يذلا رهو )ف

 نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقل امر » :ىلاعت لاقو [دوه] # #7 .. . المع نسحأ

 :هتاملك تلاعت هلوقب ىنعملا اذه ىلاعتو هناحبس نيب دقو «[ تايراذلا] © 3+

 ْ . «نيلعاَق انك نإ اند نم ُهاَنَدحَنَأ اوهَل ذخَتُت نأ اندرأ ول»#

 عانتمال طرشلا عنتما ىأ عانتمال عانتما فرح نويوحنلا لوقي امك «ول#

 عانتماو باوجلا عانتما نايب اهباوجو اهطرش نمضتتي ذإ «ليلدب ىفن وهف باوجلا
 لك معي وهو ءهل متهيو هب ىنعي امع لغشي ام وهللاو ءامهيف عانتمالا مزالتب طرشلا

 نع ناسنإلا ىهلت ىتلا بابسألا ىلع قلطي وهو «بلاطملاو تاياغلا نع ىهلي ام
 يئرلاو ثاثألاو «ةفرخزملا ةعوفرملا فّقَّسلاو «ءسفانطلاو فراخزلاك ءايلعلا تاياغلا

 .نوبعليو نوثبعي مهوهل ىف نيذلا نيطالسلاو ايندلا لهأ هب ىنعي امم كلذ ريغو

 هلالج لج هللا نأل «ءليحتسم كلذو ءانيهلي ام ىأ «اَوُهَل :هناحبس لوقيو

 ءريخلا ملعم وهو ءريخ هلكو لامكلا ىلإ ىدؤي وأ ءلامك وه ام الإ لعفي ال
 تافصو ايلعلا انتاذ نع ارداص كلذ ناكل ىأ هاَندَّل نم هاَنْذَحّتَأل طرشلا باوجو

 رئاغص نع ةهزنملاو ءلامك لكب ةفصتملا انتاذ نع ردصي نأ نكمي ال وهللاو «لامكلا
 اهنأل ؛«دنع» نم صخأ اهنكلو «اندنع) ىنعمب « اًندَّلَو ءانع ردصي فيكف ؛لاصخلا

 .زوجي الو غوسي ال كلذو «ئدتبم اندل نم بعللا نأ ىأ «ةياهنل ءادتبالا ىلع لدت

 فوذحم طرشلا باوجو ةيطرش ةلمجلا هذه نإ 4َنيلعاَف انك نإإ# :ىلاعت لاقو
 ءريدقتلا فلكت كلذ ىفو 4اَوهَل َذْحّتَت نأ اَندَرَأ ول اهلبق ىتلا ةيطرشلا هيلع تلد
 اديكأت نوكتو «ةيفان *نإ# نأ ىرأ ىنإو «لوألا صنلا عم قستم,.ريغ هنأ سحنو

 نيلعاف انك ام :نوكيو اَندَّل نم ُهاَنْذَحَنَأل اوُهَل ذخَتَن نأ اَندَرَأ ول :هلوقب تباثلا ىفنلل
 .ملعأ هللاو ءاهنم نوكي نأ روصتي الو ةميركلا تاذلاب قيلي ال هنأل ؛كلذ
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 .ضرألاو تاومسلا قلخ نم ىمسألا دصقملا ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 . «نوفصت امم ليولا مكلو قهاز وه اَذِإَف هغمدَيف لطابلا ىَلع قحْلاب فذقت لب

 ىمرلا فذقلاو «ىلاقتنالا بارضإلا درجم ال «هلبق امل ىفانلا بارضإلل «لب#

 نوكيو «بيرقلا نم رثكأ هيلع ىمرملا ىف ارثؤم نوكي ديعب نم ىمرلاو ءديعب نم
 نع بعللا ىفن ىلع ةلالدلا دشأ لدت بارضإلل ىتلا «لب»و «ىمرلا ةدش ىلع لدأ

 ةيجزتو «بعل نم ثداوحلا هب فصتت امع ىلاعتو هناحبس «قباسلا ىفنلا قوف هلاعفأ
 .ءىش لك قلخ ىذلا راهقلا رداقلا وهف تاقوألا

 مسجلاب قحلل هيبشت «هْغَمديَف لطابلا ىَلَع ّقَحْلاِب فذْقَتط :ىلاعت هلوق .ىفو
 هتمالسو قحلا ءاقبل كلذو «فيعض شه هنأب همامأ لطابلاو «ديدشلا ىوقلا بلصلا
 وأ هغامد ىف هباصأ اذإ هغمد :لاقيو ءهغامد ىف هبيصي هانعم «هْغَمدَيَف#و «هتبالصو

 اضيأ كلذ ىفو «هلتقيف هخم بيصي ىتح هسأر فيواجت ىلإ لصوو «هغامد رسك

 غامدلا ةباصإ ءاروو غامدلا ةباصإب لطابلل قحلا ةباصإ ىلاعتو هناحبس هبشف «هيبشت
 نم دارملاو «ةأجافملل ؛اذإ»و «ءافلا»و «قهاز وه اَذِإَق8 :ىلاعت لاق اذلو ؟توملا
 ىهحور تجرخ هانعم قهز نأل ؟تيم اهانعم «قهازإلو «لاطبإلا ةعرس ةأجافملا

 تامو تجرخ اذإ سفنلاب هتلود تبهذو لاز اذإ لطابلل هيبشت اضيأ مالكلا اذه ىفو

 امو ءدولخلا موي ىلإ قاب قحلاو «ىقبي ال لطابلا نأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو ءاهبحاص
 .دلاخ قاب قح نم تبثي امو «ناف تيم وهف لطاب نم هنومري

 قحلا قاقحإل ضرألاو تاومسلا قلخ ادكؤم كلذ هناحبس ررق نأ دعبو

 مكلو# :مهل ارذنم لئاق نم زع لاقف «نيكرشملل باطخلاب تفتلا «لطابلا لاطبإو
 «نوُفصت امم» رمتسي ملأو نينأ هبحصي ىذلا كالهلا مكل ىأ «َدوُفِصَت امم ليوا
 ببسب ىأ ةيببس «نم»و «هب هنوفصت ىذلا فصولا نم ىنعملاو «ىفرح لوصوم «ام»
 هذهو «هدنع ءاعفش نونوكي مهنإو «نودبعي ءاكرش هل نأو هنوفصت ىذلا فصولا

 ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعت ام ... »» :الطاب نولوقي مهو «ةيلعلا تاذلاب قيلت ال فاصوأ
 . [رمزلا] 4 < ... ئْلز هللا
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 الو هتداّبع نع َنوُربكَتسَي ال ةدنع نمو ٍضرألاو تاوُمّسلا يف نم هلو»
 . «نورسحتسي

 وهف ء.هكلم ىف هكراشي دحأ ال هنأو ,«ةقباسلا ةيآلا ىنعل ديؤم صنلا اذه

 «ةلزنملا ةيدنع ىه ةيدنعلاو ءامهيف نمو امهيف امو «ضرألاو تاومسلل كلاملا هدحو

 امنإ ءدحأ ناكملا اذه ىف نوكي ىتح ناكم هل سيل ىلاعت هللا نأل ؛ناكملا ةيدنع ال

 ةرهطم جاوزأ مهو .ةكئالملا مه كئلوأو «ناكملا ىهو «ةيونعملا ةيدنعلا ىه ةيدنعلا

 ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال ,نومركم دابع مهو هفرعن ناكم اهل سيل

 .تورمؤي

 «ىلاعت هللا نم برقو ةيونعم ةيدنع اهنأ نم انركذ ام ديفي امك ةيدنعلا ركذو
 ,«هتدابع نع نوربكتسي ال» ةناكملا هذه عمو «هدنع مهتناكمو مهفيرشت اضيأ ديفيو

 نل 8 :ىلاعت لاق امك ؛هناحبس هل ةيدوبعلا عوضخ ىلاعت هل نوعضاخ مهنأ ىأ

 اذإو [ءاسنلا] 4 20+ ... توبرقملا ةكئالملا الو هلل ادّبَع نوُكَي نأ حيسَمْلا فكتتسي
 نأ ىلوأ مث سانلا اهيأ مكب ىلوأف نوبرقملا مهو هتدابع نع نوفكنتسي ال ةكئالملا ناك

 لاق اذلو ؛نورجضي الو نولكي ال نورمتسم مهتدابع ىف مهو «نيدباع هل اونوكت

 «مهاوق فاشكنا ىنعمب رسحلا نم لاعتفا وهو «َنوُرِسْحَتسَي الو :مالكلا ايفان ىلاعت

 ماقملا نأ عم لالكلا ةوق ىلع ةلادلا لاعتفالا ةغيصب ىفنلا ناكو «مهللم :روهظو

 ىضتقي ال رمأ نم ىوقلا ىفن نإ ذإ ؛هنم ىوقلا لالكلا ىفن ال هلصأ ىفن ىضتقي

 لالك لاح ىف مهنأ ىلإ ةراشإلل ىوقلا ىفن ناك لوقن نكلو «هنم فيسعضلا سفن

 «بعتلا ةدش عم مهتدابع ىف نيبئاد اورمتسا كلذ عمو ءاولكي نأ نكمي ناكو «ىوق

 ركذلاب اودرفأ اذال لئاس لأسي انهو «مهبر نوضري اوماد ام رمأ ىف بعت ال نكلو

 نع باوجلا ىف لوقنو ؟هدنع مهنأ ركذ املو «ىلاعت هللا ةيكلم ىف نولخاد مهنأ عم

 ءمهسدقي ناك سانلا ضعب نألو «ىلاعت هللا نم مهبرقلو مهميظعتل اودرفأ :كلذ
 انركذ امل هدنع مهنأ ركذو «ىلاعت هللا نودبعي نمل ةربع هيف مهركذ ناكف «مهدبعي لب

 وبأ الملا لاقو «كولملا ىف نأشلا وه امك هللا نم مهبرق ىلإ ةراشإللو «مهل افيرشت
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 «ىلعألا لثملا ىلاعت هللو «كولملا نم نيبرقملا ةلزنمب ىلاعت هللا دنع مهنإ ءدوعسلا

 :مهلامعأو ةكئالملا فاصوأ ىف ىلاعت لاقو .نآرقلا ىناعم اوكرديل بيرقت وهو

 .نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسيإ»

 ال# مهحيبستو مهسيدقت ىف نورمتسم مهف ؛«هيزنتلاو سيدقتلا :حيبستلا

 راهنلاو ليللا ركذ ىنعمو «حيبستلل نافرط راهنلاو ليللاو «ءنونكسي ال ىأ *نورتفي

 هلوقو «هدذحو هتدابعو هيزنتلاو حيبستلا ومئاد مهف «راهن وأ ليل ىف نونكسي ال مهنأ

 ءاج دقو «نوكسلا روتفلاو «هرارمتساو حيبستلا ماودل ديكأت *نورتفي ال# :ىلاعت

 ىف مهطاشن نع نونكسي ال ىأ *نورتفي الإ ةملكلا هذه ىف بغارلا تادرفم ىف

 رتف نمف «ةرتف ةرش لكلو «ةرش لمع لكل» :لاق هنأ ةلِكلَع ىبنلا نع ىورو («ةدابعلا

 مهيرتعت ال ةكئالمللا نإو لطابلا ةوفغ :ةرشلاو 22”(«كله دقف الإو ان دقف ىتنس ىلإ

 .نورهطملا ىلاعت هللا دابع مهف «ةرتف مهيرتعت الو «ةرش

 لاقف ءءاكرش هل نأ نم هب - هناحبس - هللا اوفصو ام ىلإ هناحبس راشأ دقو

 : لئاق نم زع

 «نورشندي مه ضرألا نم ةهلآ اوذختا مأ#

 مهب ىنآرقلا صنلا لقتناف «ىلاقتنالا بارضإلا نمضتت ىهو ةعطقنملا ىه «مأ»

 اهتاذ ىف ةيبلس اهنكلو ةلطاب رومأ هذه لكو «تايآلا مهراكنإو لسرلا مهراكنإ نم

 يف ةميزصخ نباو )١١(- ١/« هحيحص يف نابح نياو وسور هدئنسم يف دمحأ هجرصخأ (0)

 امك .ةّمهلاو طاشنلا يه :ثينأت ءات اهدعب ءارلا ديدشتو «نيشلا رسكب ' ةرشلا ' . 797 51١(70/ 7)هحبحص

 نأ ينعي ءانوكسو افعضو انهو يأ 'ةرتف ةرش لكلو" .40(45/1) يرذنملل بيهرتلاو بيغرتلا يف

 نأ ىنعملا :يضاقلا لاقو «نيح دعب هتغلابم رتفتو هتدح نكست غلابم لكو الوأ ةدابعلا يف غلابي دباعلا

 ضيف .(ةرتفلا) طيرفتلاو (ةرشلا) طارفإلا يبناج بنتسجاو ميقتسملا قيرطلا كلس رومألا يف دصتقا نم

 .697” / ١ ريدقلا
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 مهئارتفاو مهكفإب مههج جاوي هللا ناكو «ضرألا نم ةهلآ اوذختا لب «ىماسلا صنلل

 الث ىلع بصنم ىراكنإ ماهفتسالاو «مهتدابع ىف

 . ميظع ناتهبو ركنتسم ملظ هتاذ ىف وهف «ىلاعت هللا ريغ ةهلآ ذاختا . اهلوأ

 ةهلآلا هذه نيب ةلباقم ضرألا ركذ ىفو «ضرألا نم ةهلآ اهنأ - ىنائلاو
 ال اراهنو اليل نوحبسيو «هتدابع نع نوربكتسي ال نيذلا هللا دنع دابعلاو ةموعزملا
 ىفو ءاهنودبعي فيكف هللا دنع نم نود مهتهلآ اهنم تذختا ىتلا ضرألاو «نورتفي
 نم وأ ضرألا نم رجح نم ةموعزملا ةهلآلا هذه نأ وهو ءرخآ راكنتسا ضرألا ركذ

 نوكي ام نإف نكي امهمو «ةهلآ نوكت فيكف نوركفي الو نولقعي ال ءاهنم دامج
 .هنودبعي هللا دنع نمو «هللا دنع ام نود ضرألا نم اذختم

 هنأ بسحأو ديدج ماهفتسا وهو «ماهفتسالاب اضيأ مهيلع ركنأ  ثلاثلا رمألاو

 مه# :ىلاعت هلوق ىف وهو «هولوقي مل مهف «عقاولا راكنإل*ال عوقولا راكنإل

 ىتوملا ىلاعت هللا رشنو «بوثلا رشن نم رشن لصأو «ىتوملا نويحي نأ «نورشني
 رشنلاب نولوقي ال مهنأ كش الو «ءايحأ مهروبق نم مهل جارخإو ءمهل فشك هيف
 مهومعز نم زجع تبثأ صنلا نكلو ءطق نوكي ال هنأ نوبسحي مهف .ثعبلاو

 لك ىلعو كلذ ىلع رداق راجحألا هذه هب نوكرشي ىذلا ىلاعت هللاو «هنع ةهلآ

 اذه ىفو [فارعألا] 4 4759 نودوعت مكأدب امك ... » :ىلاعت لاق امك «ءىش
 ال هنأ اهلإ نوكي نأ حلصي ال نمل ةيهولألا ءاعدا عم ثعبلاب مهناميإ مدع ىلع خيبوت

 .اررض عفري وأ اعفن بلجي ائيش ىنغي الو رصبي الو عمسي

 ةيجح لازي ال ىذلا ىلعفلا ليلدلاب كرشلا ةلاحتسا كلذ دعب هناحبس نيب دقو
 :لئاق نم زع لاقف ديحوتلا

 . © َنوُفصَي مَع شرَعْلا بر هّللا ناَحْبسف اَدَسَعل هللا الإ ةهلآ امهيف ناك ول

 نأ عانتمال نوكلا ىف داسفلا عنتما ىأ «عانتمال عانتما فرح انلق امك 4وّلإ»
 ءاهتاراسم ىف موجنلاف ,فلختي ال ماظن ىف ريسي وهف «هللا ريغ امهيف نوكي

 .ففلخت ريغ نم نابقاعتي راهنلاو ليللاو «نابسحب نايرجي رمقلاو سمشلاو
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 نوكي نأ بجي قرغتسملا ىف ءانثتسالا نأل ؛«ريغ» ىنعب فصولل انه «ًالإ»و

 الف «نينثالا نيب ةقلطملا ةيريغلل كلذ نكمي الو «هنم ىنثتسملا ىف اقرغتسم ىنثتسملا

 عون ىأب اهدعب ام لمشي ال اهلبق امف ءرخآلا نم ىنثتسم امهدحأ لعجي ىتح طابترا

 نم هنم ىنثتسملاو ىنثتسملا نيب لومشو برق عون هيف عطقنملا ءانثتسالاو «لومشلا نم
 ءابوصنم ناكل اعطقنم ناك ول ذإ «ةلالجلا ظفل عفر ءانثتسا ال هنأ عم ليلدلاو ءهجو

 .(ريغ) ىنعمب افصو (ال» نوكت كلذ ىلعو ءطق ءانثتسا ال هنأ ىلع لدف

 هنأل ىلاتلا لطب اذإو ءداسفلا وهو «ةيطرشلا هذه ىف ىلاتلا عنتما هنأ ىنعملاو

 هب مئاق لك ضرألاو ءامسلاف «حالصلاب دهاش مئاق هلك دوجولاو «ءسحلا فلاخي

 ىف ةرئاس سمشلاو ءاهموجنو اهبكاوكو اهجاربأب ءامسلاف «داسفلا لدب حالصلا
 نأ ىلع لدي امم نوحبسي كلف ىف لك رمقلاو سمشلاو «ماظتناب اهتاراسمو اهجاربأ

 ال ةفداصملاو «ةفداصملاب كلذ لك نوكي نأ نكمي الو «همظنيو هربدي نوكلل اربدم

 ةينادحولا تابثإ نإو «لطاب كلذو «ئشنم دجوم ةمث سيل هنأ تبث اذإ الإ اهضرفي

 تابثإل نوملكتملا هب ءاج ليلد ىوقأ وه نآرقلا هب ءاج ىذلا ىلقعلا ليلدلا اذهب

 نآرقلا ىف ءاج امك هررقن نأ لبقو «عنامتلا ليلدب اندنع ىمسي ىذلا وهو «ةينادحولا

 ةيآلا ىف 4ةهلآ اوُدَحّنا مأ# :ىلاعت هلوق ىف لبق نم اهركذل ةهلآلا ركذ نإ :لوقن
 ىلعلا ىلاعت هللا عم هلإ ىأ عنمل وه لب «هللا عم ةهلآ عنمل ليلدلا سيلف «ةقباسلا

 .ريدقلا

 ناك ول :نولوقي مهنأ نآرقلا لالدتسا نم نيسبتقم مالكلا ءاملع هررقي امو

 كلذ ىلاوتو ءرخآلا نود امهدحأ ةدارإ تذفن نإف ءامهتدارإ تضراعتل ناهلإ امهيف

 قافتالاو «ءدحاو هلإ وهف ماودلا ىلع امهتدارإ تقفاوت نإو «ىناثلا نود هلإلا وهف

 مل نإف ءرخآلا ةدارإ نع ةلقتسم ةدارإ هل امهنم دحاو لك نأل نكمب ريغ ماودلا ىلع

 دنع كلذ قوفو «رومألا ضعب ىف تباث ةلاحم ال فلاختلاب رمأ لك ىف فلاخت

 كلذو «نالعاف هيلع دراوتي دحاولا لقعلا نوكي نأ ىلإ ىدؤي وهف «قفاوتلا

 نيرمأ ققحت ىلإ ىدؤي فلاختلاو ,فلاختلا ضرف نم دبالف نذإ «ليحتسم
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 ميلستلا دعب ناتدارإلا تذفن نإو ءاضيأ لاحم هيلإ ىدأ امف لاحم كلذو «نيداضتم

 هيلإ ىدأ ام لطب داسفلا لطب اذإو هلك حالصلا وهو ء«دوجولا دسف «لاحملا كلذب
 اًمع ٍشرَعْلا بر هللا َناَحْبسْفل :ىلاعت لاق دقو ءادمص ادرف ادحأ ادحاو هللا ناكف

 نأ ددعتلا نالطب ىلع بترتي ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيتردل ءافلا 4نوفصَُي

 «هب كارشإلا نم نوفصي امع اسيدقتو هل اهيزنتف ءدحاولا هدحو وه ىلاعت هللا نوكي

 كيرش ال هدحو هل شرعلا نأ ىأ *شرعلا بو# :هلوقب هتاذ ىلاعت هللا فصو دقو
 0 .هل

 :لاقف لماكلا هناطلس ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 . «نولأسُي مهو لعفي اًمع لأسي الإ
 هلإلا وه ىلاعتو هناحبس هنأل ؛لأسي ىتح لعفي اميف هيلع بيقر ال هنأ ىأ

 عاضوألل بلق كلذ نأل ؛هقلخ قولخم هلأسي الف «هلك دوجولا قلاخ هنألو ءهدحو
 ىلاعت هللاو ؛هئطخخ نع لأسي ىذلا وه ئطخملاو «ئطخي ال هناحبس هنألو «ةيلقعلا
 «نسحي دق صقان هنود نم لكو قلطملا دوجولا بجاو لماكلا هنألو ءأطخ لك قوف

 اذلو ؛هيلع ىلاعت هللا نم ةباقرلاف «ئطخي ال امبرو «ىطخي امبرو «نسحي ال امبرو

 نولوقي امع نولأسي مهف «نيكرشملا ىلإ دوعي ريمضلاو «َنوُلَأسُي مهو# ىلاعت لاق
 مهنأب راذنإو «مهل ديدهت كلذ ىفو «نودسفي امعو نوركتي امعو نولعفي امعو

 .ملعأ هللاو «كرش نم مهنم نوكي ام لك ىلع نوبساحم

 رْكذو يعم نم ركذ اذه مكئاهرب اوتاه لق ةهلآ هنود نم اوُدَحَنا مأ# :ىلاعت لاق

 ظ .«دوُطوم مه حا دوب ال مهر لت يلق
 ةهلآ مهذاختا نم ىلاقتنا بارضإ وهو «ماهفتسالاو بارضولل ةقباسلاك انه مأ

 بارضإلاب اذه نم لقتنا .داسفلا ناكل ددعتلا ناك ول هنأو «ءىش ىف ةردق اهل سيل

 ىوعد لكو ؛هركنيو هفلاخي لب لقعلا هديؤي ال ىلاعت هلل كيرش ذاختا نأ نايب ىلإ
 ىماسلا صنلا مهبلاط دقو ليلدلا نيأف «ىلقع وأ ىلقن اهليلدو «ليلد نم اهل دبال
 .ناهربلاب
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 ةهلآ مهذاختا ىلع مهخيبوتل ىأ عقاولا راكنإل «مأ» هنمضتت ىذلا ماهفتسالاو

 ال كلذ نأ ىلع ىلقعلا ليلدلا مايق عم هريغ ىنعي «هنود نمو «ىلاعت هللا ريغ
 اذه عمو 4اَتدَسفَل هللا لإ ةهلآ امهيف ناك ل :ىلاعت هلوق ىف عنامتلا ليلدب زوجي

 رمأف «نوتاتفي امو «ءنوعدي ام ةحص ىلع ناهربب اوتأي نأب ىلاعت هللا مهبلاط خيبوتلا

 لوسرلا نم ةبلاطملا هذه تناكو «مكتاّهرب اوتاه لق :ناهربلاب مهبلاطي نأب ِكي هيبن
 الإو «لوقعم ريغ وأ لوقعم رربم ىأو «ليلد ىأ نع مهزجع نايبلو مهماحفإل كك

 ءرضي الو عفني ال رجحل هتدابع هب رربي ارربم وأ اليلد دجي نأ لقاعلا عيطتسي فيكف

 .ءىش لك قلخ امك ىلاعت هللا هقلخ ناسنإل وأ

 لب «لقنلا نم ليلد مهدنع سيل كلذ عمو «ىلقع ليلد ىأ مهيدل سيلو
 :هيبن نع ةياكح هللا لاق اذلو ؛لوقي ام ضقاني لسرلا هيلع امو «ىلقنلا ليلدلا

 ةفاضإ باب نم انه وهو (ريكذت» ىنعمب (ركذ» «يلبق نم ٌركذو يعم 57 ٌرْكذ اذه»

 هيف سيل نآرقلا وهو ءهعم نم مهو مهيف نيذلا ريكذت اذه ىأ «هلوعفم ىلإ ردصملا

 نم ركذو# هللاب كرش هيف ام لك نع ةرهاطلا ةهزتملا عئارشلاو صلاخلا ديحوتلا الإ

 اوعدو «ديحوتلاب مهلسر مهركذ دقل سانلا نم ىلبق ناك نم ريكذت اذه ىأ 4 يلب

 روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا وه ىلبق نم ركذو «نآرقلا وه ركذلا نوكي نأ حصيو هيلإ

 ءهعم نمل ركذلا هيف نوكي نآرقلا نأل ؛ةدحاو ةياغلاو ةيوامسلا بتكلا نم اهريغو

 هلك هلبق ناك نمل ركذلا اهيف روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلاو

 هوذختاو هوعدا امم ليلدلا ميدقت ىلإ تبثملا ليلدلا بلط نم لاقتنالا ناك دقف

 «لب» ب بارضإلاو «ّقَحْلا َنومّلعَي ال مهرتكَأ لب# :ىلاعت لاق مث «ناثوألا ةدابع نم

 الو قحلا نوملعي ال اوراصف مهتريصب ىلع هللا سمط مهنأ ىلإ ةراشإلل انه

 اوفرعي نأل ليبس الو ءفلغ مهبولق نآل ؛هيلإ ليبسلا نوفرعي الو «هنوكردي

 مهنأ ببسب كلذ نأ ىأ ةيببسلل انه «ءافلا» 4نوضرعم مهف# مهدشريو اهب قحلا

 دشرم ىلإ نوعمتسي الو «مهلوقعب نودشري ال «نورئاب نورئاح مهف ءنوضرعم

 .اضارعإ هنع نوضرعي لب ءدشري
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 بسأل

 ديحوتلاب اوءاج لسرلا

 20 0 م يي 207

 لإ دكني ِهّيَلِإَح وب 1لوسر نم تك لإبق نم

 7: ةسمر 00

 لاول رد دس ينج
 رشم ذك شوال كو

 و ا

 ِهِبِرجح كم ونود نمد الي لقي نمو فليت ُ

 1 2 0 يع
 )2 َنيِيِلِدط قى رح زج كلكم نهج

 اعيمج نييبنلا نأ سانلا ملعي ىباجيإ نايب ىهف ءاهلبق امب ةلصتم تايآلا هذه

 ىلقنلا ليلدلل ديكأت وهف «هنايبل الإ اوءاج امو «ديحوتلا ىلإ وعدت مهلئاسر تناك
 . 4 يبق نم ركذو يعم نم ركذ اذه ط : ىبنلا لوق هيلإ راشأ ىذلا

 :ديحوتلاب صاخلا ىنعملا اذه ادكؤم ىلاعت لوقي

 . «نودبعاق اَنأ الإ هَلِإ ال هنأ هيَلِإ ىحون الإ لوسُر نم كلبَق نم اَنْلسرَأ امو»

 قارغتسال ةيناثلا (نم) ف ءالماك اقارغتسا قرغتسم ىفن وهو «تابثإو ىفن انه
 توعد اذإ لسرلا نم اعدب تنك امف ؛كوقبس نيذلا ىأ «كلبق نم :هلوقو لسرلا
 وه لب «انيد نوكي نأ نكمي ال هادع امو ءاهلك تاالاسرلا بل وهف «ديحوتلا ىلإ

 .اهيفاجي قحلاو ءاهعنمي لقعلاف لقع وأ قح نم مئاعد ىلع موقت ال ةلطاب ماهوأ
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 ؛هدنع نم ىحوو «هللا نم رمأ وه ديحوتلا اذه نأ نايب هَل يحون لإ

 نوفرعي الو «مهدئادش ىف هيلإ نوأجلي ىذلا قلاخلا هنأب ىلاعت هللا نوفرعي برعلاو

 انأ لإ لإ ال :لسرلا لك ناسل ىلع ديحوتلاب مهرمأ ىذلا وهف ءمهب طيحأ اذإ هريغ
 ىلاعت هلوقو «عفرلا ريمضب ءاج اذلو ؛عفر لحم ىف هانأ» ريمضلا :4نوُدُبْعاَف

 وه الإ هلإ ال ناك اذإف ءاهلبق ام ىلع ببسم اهدعب ام نأ ديفت «ءافلا» *نودبعافق#

 ىأ ىلع كارشإلاف ءهدحو هدبع اذإ الإ ىلاعت هللا دبع دق دعي الو «هريغ دبعي الف

 . ىلاعت هلل ةدابع هيف سيل هروص نم ةروص

 نالطب نيب امك «صاخشألا نودبعي نيذلا نالطب ىلاعتو هناحبس نيب دقلو

 نودبعي نيذلا نأ ديب «ةدابعلا ىف نوكرشم عيمجلا نإف «ناثوألا نودبعي نيذلا ةدابع

 : هللا ءانبأ مهنأ نوعديف مهسفنأ ىلع نوفرسي صاخشألا

 .«نومركم دابع لب هتاحبس ادلو نمحّرلا َدَحَنا اوُاَقَو»

 ال ةدابعلا ىف كارشإ كلذ نأل ؛مهنم ىراصنلاو نيكرشملا ضعب اذه لئاق

 :ىلاعت لاق امك ء«هل انبا حيسملا ذختا - نولوقي امع ىلاعت - هللا نإ اولاقو «ةيرم

 . [ةبوتلا] 4 <52 .... هللا نبا حيسَمْلا ىراصتلا تَلاََو هّللا ْنْبا ٌريَع دوُهيلا تلاقو»

 هناحبس راشأ دقلو هللا تانب ةكئالملا اولاق ةعازخ نم مهنإ ليق برعلا نم ةفئاطو

 لع ٍريغب تانبو نيب هَل اوُقرَحَو مُهَقَلَحَو نجلا ءاكرش هّلل اوُنَعَجَو ظ :هلوقب كلذ ىلإ
 هل نك ملو دو هَل نوي ىنأ ضرألاو تاَوَمَسلا عيدَب <> نوفصي اع ىو ُهَناَحْب

 : [ ماعنألا ] 4 2 ميلع ءيش لُكب وهو ءيش لك قلَحو ٌةَبحاص

 مهمالكو ءادلو هل لعج ىأ 4ادّلو ْنَمْحَرلا َدَحَنا اوُناَقَو# :ىلاعت هلوقو

 «ةجاح نع الإ نوكي ال ذاختالا نأل ؛دلو ىلإ هناحبس هجايتحا نع ىنبني

 .مهلوقل درو بارضإ «لب# كلذ نع سدقتو هزنت ىأ «هناحبس » :ىلاعت هلوقو

 فكتتسي الو هلل دبع ىسيعف «هدابع مهو ىلاعت هللا مهمرك ىأ «4َنوُمَرْكُم داَبع»
 .هل اديبع اونوكي نأ نوفكنتسي ال نوبرقملا ةكئالملاو ءادبع نوكي نأ
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 : لئاق نم زع لاقف مهلاح ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 «نولمعي هرمأب مهو لوقلاب هنوقبسي ال
 نم ةلزنمب هللا نم مهنأ ىلإ ةراشإلل مهل فصولا اذه ىلاعتو هناحبس ركذو

 «هلوق مهلوق قبسي ال ىدؤم ىف 4 لرقلاب هتوقبسي ال# نإ :اولاقو «همامأ نومدقتي

 مهل سيلو « ىلاعتو هناحعبس هللا ةدارإب قوبسم امئاد مهلوق لب ءالوق نولوقي ال ىأ

 ميدقتو «نولمعي هرمأب مهو# :مهعوضخ نايب ىف ىلاعت لاق مث ءرمأب اومدقتي نأ
 ىفو «نولمعي هريغ رمأب ال هدحو ةرمأب ىنعملاو « صاصتخالا ةدافإل رورجملاو راجلا

 بلاطم ةموعزملا مهتهلآل نوضرفي ذإ نوكرشملا هلعفي ام نالطبب ضيرعت كلذ

 .مهماهوأ نم كلذو «ءاهنودؤي

 مهيضامو مهرضاح ىف :مهلاح ملعي هدي ةضبق ىف مهنأ ىلاعتو هناحبس نيبيو

 :هناحبس لوقيف

 هتيشخ نم مهو ئضترا نمل الإ نوعفشي الو مهفلخ امو مهيديأ نيب ام ملعي#
 | . 4نوقفشم

 نيب ام ملعيإ# مهلاوحأ لكب ملاع وهو .هتضبق ىف مهنأ ىلاعت هللا ركذ
 تحت هيف نوروديو هنولعفي مهيديأ نيب هنأل ؛مهرضاح نع هب ىنكي اذهو , « مهيديأ

 هللا نيع تحت نوركفي امو نولعفي ام عيمجو .هملع ىضتقم ىلعو «هتدارإ ناطلس

 هذختي نم نأش كلذ سيلو .مهميركتو مهليضفتو مهبيرقت عم ىلاعت هللا ناطلس ىف

 .هدابع نم نوكي نم نأش وه لب ءادلو

 هلل ىضت رم ناك اذإ الإ دحأل نوعفشي ال ىأ «ىضترا نمل الإ نوعفشي الو»

 4« ج3 هنذإي الإ هدنع عفشي يذلا اذ نمط :ىلاعت لاق امك عفشي نأ هللا ىضرو
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 هَل يضرو نمحرلا هَل نأ نم لإ ةَعاَفَشلا ْعَهَت ال ذصْوَي 9 :ىلاعت لاق امكو «[ةرقبلا]

 ىلاعت هللا لوق امنإ مهبر لوق مهلوق قبسي ال مهتعافش ىف مهف ء[هط] 4 <> الو
 .اهريغ وأ ةعافش لوقلاب مهل نذأي ىذلا وهو «قباسلا وه

 :لاقف مهل ةرمتسم ةمئاد لاح وهو ءاثلاث افصو ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 زع هلل مالستسالاو ةعارضلاو ميظعتلا عم فونملا ةيشخلا «نوقفشم هتيشَح نم مهو

 امنإو» :ىلاعت لاقف «هلالجو ىلاعت هللا ةمظع نوملعي نيذلاب تصتخا اذلو ؛لجو

 قح هوفرعو ىلاعت هللا اوملع نيذلا .[رطاف] 4 227 ءامَلعْلا هدابع نم هللا ىَشْحَي

 . هتف رعم

 هب ءىجي امب ةيانع عم فوخ وهف ؛هنوفاخي ام عقوت عم فوخلا :قافشإلاو

 ءالتماو ؛هتمظع راعشتساو هللاب ملعلا لامك نم نوكي قافشإلا كلذ نإو «نمزلا

 عم ةهلآ مهومعز نم نأش سيلو «نيعضاخ اوناك نم نأش كلذو «هتباهمب سفنلا

 املع مهرثكأو «هتمظعل كردأ مهف هللا نم اوبرق نم لاح هذه نإو «نيرظانم هللا

 .هلامكو هتمكحو «هتردقب

 ءالوأ ةيلاح ةلمجلا نأل ؛لاحلا هذه ماود ىلع لدي ميركلا ريبعتلا اذه نإو

 ملعأ هناحبس هللاو ءهريمضلاب ةدكؤمو رارمتسالا ىلع لدت ةيمسا ةلمجلا نألو

 .نوبرقملا مهف «مهلاحب
 قيرطلا نع اوفرحنا ول «نومركملا مهنأو «ىلاعت هللا نم مهبرق عم مهنكلو

 : ىلاعت لاق انلو ؛ نيلضلا نيلاضلا ا ءازج مهلانل
 سام سس يساش

 مهرمأ ام هللا نوصعي ال ' حيبستلاو 5 ةعاطلل ىلاعت هللا ( هقاع دابع ع ءالؤم نإ

 ىلإ اهبحاصب ىوهتو لضت ىتلا تاوهشلا نم نودرجم مهو «نورمؤي ام نولعفيو

 لهأ نيب عقت ىتلا تالواطملاو ةيدرملا ءاوهألا نم مهدرجتلو ةيصعملا نم قيحس ناكم

 فلاخي ام مهنم عقي ال - مدآ ودع سيلبإ ءاوهأ انايحأ مهيلع رطيست نيذلا ايندلا

 الف «ةاصعلا ءازج مهؤازج نوكي هللا ةدارإ دناعي ام مهنم عقو ول كلذ عمو «هتدارإ
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 «ةاصعلا ءازج هءازج نإف مهنم اهلاق نمف هللا نود نم هلإ هنأ مهنم دحأ لوقي

 ىأ (هنود نم» منهج هيزجت َكلَدَف هنوذ نّم هَل يَنِإ مهنم لقي نمو# :ىلاعت هلوق اذهو

 ىلإ ةراشإلاو «طرشلا باوج ىف ةعقاو ءافلاو هلاح رهاظ ىف هللا دناعيو «هللا ريغ

 ىهف «لعفلا ىلإ ةراشإ ىه لعف لعاف ىلإ ةراشإلاو «هنود نم هلإ ىنإ لوقي ىذلا
 «ىريغ هلإ نم مكل تملع ام نوعرف لوقك نوكيو «مارجإ لوقلا كلذ نأ ىلإ ةراشإ

 «نيملاظلا يزجن كلذكا» :ةميركلا ةيآلا ماتخ ىف «كلذك# و ءامئاد ةاصعلل منهجو

 .نيملاظلا هللا ىزجي ةيهولألا اوعّدا اذإ مهل ركذ ىذلا ءازجلا اذهك هنأ ىأ

 نبا ىسيعك نيبرقملا نودبعي نيذلا نأ ىلإ ةحضاو ةراشإ صنلا اذه ىفو

 مهنودبعي نم نوبضغي لب ءهدحو هللا نوبضغي ال نيبرقملا ةكئالملاكو ءميرم
 نوصعي ام لوأ نوصعي هلإ وأ برلا وأ هللا نبا ىسيع نولوقي نيذلاف «مهنوفلاخيو

 نيبرقملا ةكئالملا نودبعي نيذلا كلذكو «مالسلا هيلع ىسيع

 «مهليلضت ملظو «ةيصعملا ملظو «كارشإلا ملظ وه ةيآلا ىف روكذملا ملظلاو

 هللا ةينادحو ىلع لدي هللا قلخ

 0 _ ره ريعرم

 نينو
 000 ا 200 هه مهر
 انلعجوامهلنقئففأت اًفّيرانناك اوتاونمسلان

 2 0 و حر 2 هم سس صر
 ضرالا ينال اين موب الفأ يح ٍءىش 017 6 هه

 وكر 5 سل 2 تن هر
 مُهَلَصَل البس جاجا انلعجو مهب ديمت نأ ىماور

 َنَعوْهَواظومَح فحم اَفهَس ءاَمَسْلاانْلَعَحيو يل َنوُدَتَمي
 هل لبس سس كف ربا سس لس رس

 سلال لَح ىَروهو هير نوم اهني
 0 َنوَبنمِوَم فلعَرمفْلاَو
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 ءاوس ءهقلخ ىف هعادبإ نايبب ىلاعت هلل ءاكرشلا نالطبل لوصوم مالك اذه

 عيدب هللا نأ اوعّدا مأ ءاناثوأ مأ َليثامت مأ اراجحأ نوموعزملا ءاكرشلا كئاوأ ناكأ

 .هقلخ ةمظع نايبب نالطبلا كلذو «ءانبأ مهذختا ضرألاو تاومسلا

 ءةفطاع ؛واولا» (اَقّنَو اَعتاَك ّضْرَألاَو تاومُسلا نأ اورفك نيذّلا ري مل وأ»

 ةرادصلا هل ماهفتسالاو ءاورفك نيذلا ري ملأو :لوقلا ريدقتو «ماهفتسالا اهمدقتو

 ةيؤرلاو ءاوري نأ مهقح ناكو اوري مل مهنأ ىأ عوقولا راكنإل ماهفتسالاو ءامئاد

 تاومسلا ىري ال ادحأ نأل ؛كاردإلاو رصبلاو ملعلا ةيؤر نكلو ءرصبلا ةيؤر تسيل

 ىناهفصألا لاق دقو «ةعينص وأ ناك ةقلخ ماحتلالاو مضلا :قترلاو ءاقتر ضرألاو

 تاومسلا قلخ نايب ىف نآرقلا تايآل عبتتملاو «نيتمضنم ىأ اقتر اتناك :هتادرفم ىف

 ربعي ام وه وأ «ناخدلاك ناك ادحاو ائيش اتناك امهنأ ىلع رفاضتت صوصنلا نأ ىري

 ريسفت ىف كلذ لثم ائيش تركذ دقو «ناخدلا لثم هنأل «ميدسلاب نوكلا ءاملع هنع

 ؛ةينمز مايأ ةتس تسيلو «راودأ ةتس اهنإ انلقو ءروس ةدع ىف تءاج ىتلا مايألا ةتس

 موجنلاو بكاوكلاو تاومسلا قلخ دعب اناك امهو راهنلاو ليللاب ةردقم مايألا نآل

 نيمو يف ضوألا لَ يذلا نوف مك لقط :ىلاعت هلوق ارقاو ءرمقلاو سمشلاو
 ردقو اهيف كرابو هقوف نم يباور اهي لمحو د نيل بر كلذ لذ ادادنأ هَل نوع

 نيموي يف ٍتاومس م عبس َنماَصقَ ©2 نيا ان أ َنَلاَق مَ وأ عط انا ضر

 ميلعلا زيرعلا ٌريدقت كلذ اظفحَو حيباصمب اًيثاللا ءاَمّسلا اًنيزو اهرمأ ٍءاَمَس ّلُك يف ئَحْوَأَو

 . [تلصف] © 27

 تناكو ءادحاو ائيش اتناك ضرألاو تاومسلا نأ ىلإ ريشت تايآلا هذه نإف

 ىذلا ناخدلا نأل ؛هفرعن ىذلا ناخدلا سيل وهو ءاناخد ضرألا اهعمو ءامسلا

 كلذ ناك امو «ماطح ىأ نم هوحن وأ بطح نم ران لاعتشا نم جتانلا وه هفرعن

 نوكت ال ءميدسلا نوكلا ءاملع همس ىذلا هنإ انلق اذإف ءضرألاو ءامسلا لبق

 دق ضرألا نوكتو «هيف سيل ام نآرقلا ىلع نيعدم ريغ نيبرقم نوكن لب «نيدعابم
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 هللا قلخف «ميلعلا زيزعلا هللا ريبدتب نيوكتلا ىف راودأ ىأ مايأ ةتس ىف تقلخ

 ةيضرأالا اهتقبط نيوكتو «ةيسمشلا ةلتكلا نع اهلاصفنا رود امه نيموي ىف ضرألا

 فذفقت نيكارب ىف هنم ءىش انايحأ ودبيو ءاهلصأك ابهتلم اهنطاب ءاقبو «ةرهاظلا

 اهيف «ىرخأ راودأ ةعبرأ تناك ةيضرألا ةرشقلا تنوكت نأ دعبو ءريعسلاو ممح اب

 ناسنإلاو «ةبذعلا هايملاو باحسلا نوكتو .جاجفلا لبسلاو «ىساورلا لابجلا تنوكت

 نأب هللا رمأ ىهتناو « شارفلاو داهملا اذه «ضرألا تناكو «رامثلاو عورزلاو ناويحلاو

 راحبلا تناكو «بذعلا ءاملا نم ناويحلاو تابئنلا ناكف « ىح ءىش لك ءاملا نم لعج

 نكي مل هنأل بيقعتلا ناكو «بيقعتلاو بيترتلل ةفطاع «ءافلا» «امهاتقتفف »

 :ىلاعت هلوقب نوكي ىلاعت هللا لعف نم ءىش لكو ء.رخآ ىنوك رمأ قتفلاو قترلا نيب
 .نوكي امو «نك» هللا لوق نيب نامزلا نم لصاف الو «نوكيف نك»

 زيزعلا ردق امك «ةعبرأ راودأ هيف ناك يح ءيش لك ءاملا نم انلعجو# :هلوقو
 ام ىلع ناميإلا مدعب خيبوتلا بيترتل «ءافلا» «نونمؤي الَفَأ# :ىلاعت لاق مث «ميحرلا

 عقاولا راكنإل ماهفتسالاو «نونمؤت الأف : ىنعملاو «ميدقت نع هرخؤم («ءافلا»و ءاهلبق

 ةلدألا مايق عم رفكلا نم بجعتلاو خيبوتلا ىنعمب عقاولا راكنإو «ناميإلا مدع وهو

 امك كاردإلاو ملعلاب ال ءرصبلاو نيعلاب اهيف ىري امو ضرألا هناحبس نيب دقو
 :ىلاعت لاق

 . «نودتهي مُهّلعَل البس اجاجف اهيف انلعجو مهب ديمت نأ يساور ضرألا يف انلعجو#

 «ءاتلا هيف امل اعمج نوكت لعاوفو « سأر عمج ىهو «لابحلا ىه ىساورلا

 فذحو فصولا ركذ انهو *يساور ضرألا يف انلعجو# :ىلاعت هلوق

 «نيعم فصوب فوصوم رمأل قلخ لعّجملاو «ةتباث ىأ ىساور الابج ىأ .فوصوملا
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 وهو «نيوكتلا ىف ىلاعت هللا هدارأ رمأل قلخ وهف لعجلا امأ «ءاشنإلا درجم قلخلاو

 4 017 ... نيعيا راهنلاو ليّللا انلعجو إذ :ىلاعت لاق امك «دابعلل عفان رمأل نوكي نأ

 «مهب ديمت نأ# :ىلاعت هلوقب ىساور اهلعجو لابجلا قلخ هنوك هللا للعو [ءارسإلا]

 نوكت نأ ققحتيو «تابثو رارق اهعم نوكي ال ىتلا ةكرحلاو ديدشلا بارطضالا ديملاو
 ديمت نأ ةهارك :نويرصبلا لاق امك لوقلا ريدقتو ءارقتسمو ءاداهم نوكت نأو «ءاشارف

 :نويفوكلا لاقو «نكستو نئمطتو اهيف سوفنلا تبثت رارق اهل نوكي الو .ءبرطضتف
 ريغي الو ءهيف فلتخا ىظفل ريدقت وهو ءمهب ديت الثل :«مهب ديمت نأ ىنعم نإ

 برطضت الف «ىساور لابجلا نأ ريدقتلا ىف ىنعملا لب «ءارآلا فالتخا ىنعملا نم

 .اداهمو ارارقو اشارف نوكتو ضرألا

 ىلإ دوعي ليق «اهيف» ىف ريمضلا 4البس اجاجف اهيف اَْلعَجَو :ىلاعت لاقو
 نيب نوكت ىتلا بعّشلا ىهو ءاهنيب اميف اجاجف لابجلا ىف انلعج ىنعملاو ءلابجلا
 نأ رئاسلا عيطتسي قرط اهيف نوكت تايسار اهنأ عمف ءاهسفن لابجلا ىف وأ لابجلا

 . برغملاو سنوتو رئازجلا ىف سلطألا لابج ىف ىرت امك ءاهولع ىف اهيف ريسي

 ىأ اجاجف ضرألا ىف انلعج ىأ «ضرألا ىلإ دوعي ريمضلا نأ ىرن انكلو

 نيلبجلا نيب قيرطلل هفصو لصأ ىف وهو «عساولا قيرطلا وه جفلاف ,ةعساو اقرط
 :تادرفملا ىف ءاج «قيرط لك لمشي راص ىتح هيف عسوتو ءاقش امهنيب قش هنأك

 :ىلاعت لاق «جاجف هعمجو «عساولا قيرطلا ىف لمعتسيو نالبج اهفنتكي ةقش جفلا

 .[جحلا] 40599 قيمع جف لك نم»
 فصو هناحبس هنأ :امهلوأ نيرمأل قيرطلا ىنعم - انركذ امك - انرتخا دقو

 نأ اهنم ةياغلا نأب اهفصو هناخبس هنأ :امهيناثو «ةدبعم لبس ىأ لبس اهنأب جاجفلا
 اذهو ءاهتاهاتم ىف لالض ريغ ىف ضرألا كلاسمل فرعتلاو ةيادهلل اقيرط نوكت

 . عساولا قيرطلا ىنعمل بسنأ

 «ضرألا قئارط ىف ةيادهلا اوكردتل ىأ «نودتهي مهْلعَلل :ىلاعت هلوق

 اوكردأ اذإ مهف «ةيادهلا نوجرت مكلعل جاجفلا هذهب هنإو ءاهتاهاتم ىف اوهيتت الأو
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 ةماعو مهشاعم ىف مهحلاصم ىلإ اودتهيل البس جاجفلا مهل لعج ىلاعت هللا نأ

 .نيملاعلا بر هتينادحول نودتهي مهاسع ءاهلالض ىف اوهيتت اليكلو مهرومأ

 . «نوضرعم اهتايآ نع مهو اًظوُفَحَم افقس ءامّسلا اًلعَجو»

 ودبت ذإ ءاهموجن رثتنت نأ نم ةظوفحم اهانلعجو ءاقلخ ءامسلا انقلخ ىأ
 اهضعب اهطبرت '')ناسرأ اهنأك ةيبذاجب ةطبارتم ةكسامتم ىهو «ةكسامتم ريغ ةقرفتم

 هللا نإ :ىلاعت هلوقك اذهو ءرخآ مجنل ةبسنلاب رادم نع مجن لصفني الف «ضعبب

 لك نوكي نأ امهكاسمإو [رطاف1 457. . الوُرَت نأ ضْرألاو تاوُمّسلا كسمي
 لإ ٍضرألا ىلع عَقت 7 نأ ءامسلا كسميو :ىلاعت لاق دقلو .هناكم ىف امهنم

 اهانظفحو إذ :ىلاعت لاق امك «ناطيش لك نم ةظوفحمل اهنإو «[ جحلا] 4 727+ هنذإب

 امكو ءاهولعبو ءاهجاربأب هناحبس اهظفحو [رجحلا] 4 10 ميجَر ناطيش لك نم
 امكو [دعرلا] 4420 ... اَهَتوَرَت دمع ٍرْيَغب تاومّسلا عَفَر يذلا ِهّللا8 :ىلاعت لاق
 نأب ةريدج دوجولا ةنيز ىهو [تايراذلا] 4 422+ كبحلا تاّذ ءاَمّسلاَو ل :ىلاعت لاق
 مهَقوَف ءامسلا ىَلِإ اورظني مَلَقَأ 9 :ىلاعت لاق امك .ةظوفحم ىلاعت هللا اهلعجو «ظفحت

 100430 عورأ نبه انو هاو اان في

 نم اهب نوكت امو سمشلاف ؛هرمأب رخسم اهنم لكو «ةرايسلا بكاوكلاو «ةئلألتملا
 نم سمشلا ةرود ىف نوكي امو «ةيّمئتو عرزلا تبنت ةعشأو ءايضو ءفدو ةرارح

 «باسحلا اهب فرعي تايآ نم رمقلاو ءاهيف امو ءاتشو فيص نم ةنسلا لوصف
 ء[ سنوي ] «42)+ باسحْلاَو َنيَّسلا َدَدع اوملعتل َلزاَم هَرَدَقَو  :ىلاعت هللا لاق امكو
 مهنكلو وه الإ هلإ ال دمص درف دحأ دحاو هنأو «ريبتخلا ىلع لدت تايآ اهلك هذهو

 .نوضرعم اذه لك نع

 . لهجلا مظعأ ىف وهف جوربلا تاذ ءامسلا تايآ نع اضرعم ناك نمو

 .قبس دقو .لبحلا وهو «نسر عمج )١(
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 ءامسلا تايآ نم وهو « هنوسحي اسوسحم ارمأ كلذ دعب هناحبس ركذ دقو

 :لاقف

 «نوحْبَسَي كلف يف لك َرَمقْلاَو سْمّشلاو َراهّتلاو لْيَللا َقَلَح يذلا َرُهَول
 امهماظنو امهببس قلخ هنأل ؛راهنلاو ليللا قلخ هنإ لاقو «ىلاعت هلل ريمضلا

 راهنلاو «هيف نونكسي ليللاف ءاشاعم راهنلاو اسابل ليللا لعجف ءاهتاذ ىف ةمعن ىهو

 رمقلا رونب عاتمتسالاو «نوكسلا ةمعن نم ليللا ىف ام كلذ دعب ركذو «هيف نوجرخي

 عطاسلا سمشلا ءوضب عاتمتسالاو ةكرحلا نم راهنلا ىف امو «نكاسلا ئداهلا

 يذلا وه :ىلاعت لاق امك .رَمَقْلاو سْمّشلاَو# :ىلاعت لاقف ءاهئفدو اهترارحو
 4 <22 ... باسحلاو َنينسلا َدَدَع اوملعتل لِزاَنم ُهرَدَقو اًروُن رَمَقْلاَو ءايض سمّشلا َلَعَج

 .[ سنوي ]

 نم لك ىأ «هيلإ فاضملا نع ضوع انه نيونتلا «نوحَبسُي كلف يف لكل

 حبسي «حبسلاب اهنايرج هبش انهو «نوحّبسَي# رادم ىف ىأ كلف ىف رمقلاو سمشلا
 ريمض داع ريمضلاو «تباث ماظنبو «هيف اهعدوأ ةردقب هكلف ىف ىرجي هنأل ؛ميلا ىف

 ءاج املف «ةداع ءالقعلا ىف لخدي لقاع حباسلا نأل ؛ةراعتسالل احيشرت لقاعلا

 .ةداع هيف نوكي نم فصو هعم ءاج حبسلاب ريبعتلا

 ىذلا رركتملا رمقلاو سمشلا علاوط ىلإ ةراشإلل عمجلا ريمض ريمضلا ناكو

 نم ةبيرق سمشلا نوكتف ءسمشلا اهعم فلتخت علاوطلا نألو ءاعمج امهلعج

 رظنلا ىف ودبي رمقلاو ءرخآ علطم ىف اهنع ةديعب نوكتو اهعلاطم دحأ ىف ضرألا

 «نيددعتم امهعلاطمب رمقلاو سمشلا تناك كلذلو ؛اردب ريصي ىتح ربكي مث ءالاله

 .عمج ريمض ريمضلا امهيلإ دوعي نأ حصف
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 ازال وحلمت إأةرفك اكلنا
 قمار حزب مْهَو كَمَا رنيه قاده

 يعزل ا 31
 0 _- 2 ذأ ري ع الار وت

 ٌدَعوْلا اذنه يم تولوشبو اي 2

 تام اذإو .«تومي رشب هنأب هنوريعيو هلك ىبنلا توم نونمتي نوكرشملا ناك

 امك ءنوتومي مهو «توميس هنأ ىلاعت هللا نيبف «مهبييعتو هبس نم وجنت مهتهلآ نإف

 انلعج امو# :ىلاعت لاق اذلو ؛[ رمزلا] 4 <> انوتيُم مهّنإو تّيم َكّنِإ ف : ىلاعت "لاق

 امف ءرشبلا لكك ثعبتو تومت نأ ىضتقي ارشب كنوك نإو «دّلخْلا لبق نَم رشَبل
 دحأل دلخلا انلعج ام ىأ ءريدقتلا انه لعجلاو «.ءاقبلاو دلخلا كلبق نم رشبل انردق

 «كتوم نونمتي اوناك اذإو ءرشبلا نيب نم اعدب تسلو ءكرصع ىلإ مدآ نم كلبق

 لاق اذلو ؛البق تومي نم «ىلاعت هللا الإ ملعي الو ءنوتيم اضيأ مهنأ اوملعيلف

 تنك اذإ ىأ ءاهلبق عم اهدعب ام يترتل «ءافلا» «َنوُدلاَخْلا مهَف تم َنِإَفَأل :ىلاعت
 ىلع بترتم ءافلا هزيح ىف ىذلا ماهفتسالاف ؟نودلاخ مه لهف ةلاحم ال تومتس

 ماهفتسا وهو «ةيطرشلا نومضم ىلع لخاد ماهفتسالاو هٌْلكَي هنع دولخلا ىفن
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 ال تم نإ ىنعملو «باوجلا اهطحم ةيطرشلا ةلمجلاو ,عوقولا ىفن هيف ىراكنإ
 توملاف اوتمشت نأ حصي الو .كاتوم اونمتي نأ حصي الف ءاضيأ نوهتني لب نودلخي

 :ةِللَك هتومو مهتو» ادكؤم ىلاعت لاق اذلو ؛سفن لك ىلع قح

 «َنوُعَجرت انو ةنف ٍرْيَْلاَو رشلاب مُكوُلتَو تملا ةقئاذ سفن لكا»
 ىف كلذ ركذ مث ءدولخلا مدع ىف دلك ىبنلا عم مهتاواسم نايبل ليمكت اذه

 نم ىح نم ام هنأل ؛ةيرشبلا مزالي توملا نأل ؛اهيف ءانثتسا ال ةيلك ةسام ةيضق

 ؛رشبلا لك وأ ءناسنإ لك ركذي ملو «سفن لك ركذو ءاهتتنا هل الإ ضرألا ءايحأ

 :هلوقو «ءادتبا اهيلمم بصني توملاف «دسجلا قارف ةرارم قوذت ىتلا ىه سفنلا نآل

 توملا هيبشت هيفو «قاذي ءىش توملا نأك قوذلاب قارفلا نع ربع 4تْوَمْلا ٌةقئاذ»
 مكلماعن ىأ «ةتتف ٍرْيَخْلاَو ٍرشلاب مكولبتو» ةرارمو ملآ هيرتعي امهيلك نأل قوذلاب
 مدقو «هولعفتل ريخلا نمو «هوبنجتت وأ هولعفتل رشلا نم مكنكمن نأب ؛ربتخملا ةلماعم
 «ىرم هنكلو اولح هذخأ دبي نإو «هتاذ ىف دشأ رشلاب رابتخالا نأل «ريخلا ىلع رشلا

 ىلاعت هللا ىلإ ءالبلا دانسإو «سيلبإ ءارغإب رشلا ىعادل نوبيجتسي سانلا رثكأ نألو

 :ىلاعت لاق دقف ءرشلا دجنو ريخلا دجن نيدجنلا مهل لهسيو مهنكمي ىذلا وه هنأل

 . [دلبلا ] 4 12+ نيدجتلا هانيدهو

 «هظفلب نكي مل نإو «مكولبن» ىنعم ىف ردصم هنأل ؛قلطم لوعفم «ةَنيفلو
 «ءازجلا هلف ءركشف ريخلا ىطعأ نإف ءرضلاو عفنلا ىف رابتحما عضوم ىف ناسنإلاف

 ءابوبحم هاريو رضلا هيلإ ىقليف ءرضلا ةنتفب ربتخيو ءازجلا هلف ربصف نامرح ناك نإو
 ىزوج اعتر اهيف عتر نإو «رجأ ربص نإ «ءالتبا ىف نوكيف ءاهنع عزنيل تاوهشلاو

 ربصلاو «باوثلا هيف اهركشب ةمعنلا ىلع ربصلاو «ةرخآلاو ايندلا ىف ةبقاعلا ءوسب

 لوقيو «باوشلا هب قحتسي رجض الو نينأ ريغ نم اهمالاآ لامتحاب ةمقنلا ىلع

 انيلإ نوعجرت ىأ صاصتسخالا ديفي رورجملاو راجلا ميدقت «نوعجرت اَنيَلِإو9 :هناحبس
 باقعلاو نيعئاطلل ءازجلا مث باسحلا نوكيف هلل ذئموي كلملا نوكيو ءاندحو
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 ىلاعتو هناحبس روص دقو « ىلاعت هللا رمأ نوعيطي ال نيذلل راذنإ اذه ىفو «ةاصعلل

 : لئاق نم زع لاقف قحلل مهاعد اذإ و ىبنلاب مهئازهتسا ىف مهضارعإ

 رد دب مهر , 2 وزه ع توك !او نيدلا تار 2و ذب مهو مكتهلا ركذي يذلا اذهأ اوزه الإ كَتوذخَتي نإ اورفك يذلا كار اَذإ

 .«نورفاك مه نمحرلا

 ءاقللا بحص اذإف عاقل ىأ نم وأ ءاقل لوأ نم نايدبتي رفكلاو ناميرلا نإ

 ادسو ءاضارعإ ءاقللا ناك اذإو «ىدتهاو قحلا فرعت قيرط كلس فّرعتو لابقإ

 عبمي ءازهتسالا نأل ؛ةيرخسلاو ءازهتسالا ضارعإلا رهاظم دشأ نمو «كاردإلا عيبانيل

 نأش ءازهتسالا ناك دقلو «باوصلا ىرحتو «ةفرعملا بلط ىلإ هجتت الف «.سفنلا

 كَتوُذْحَتَي نإ اورَفك َنيِذّلا كآر اًذِإو  :ىلاعت هلوق اذهو كي ىبنلا ءاقل ىف نيكرشملا
 الإ ىأ ءاوزه الإ ءاقللا ىف كنوذختي ال ىنعملاو «ةيفانلا ىه (نإ) «4 اوه ّذلِإ

 نم كدنع ام فرعتب كصخش ىلع الو «كتوعد ىلع نيلبقم ريغ «كنم نيئزهتسم
 سيلف «مهلاوحأ لك ءازهتسالا قارغتسال ديفم ءانثتسالاب تابثإلاو ىفنلاو «لوق

 ذإ مهنإو «لابقإو دج ىف هيلإ تاصنإلاو .قحلا عامسل غارف مهسوفن ىف مهدنع
 نأب ةيؤرلا هذه مهيرغت اًعداو ءاعضاوتم مهتابغإ ديري ال مهب افوءر ٌهِْكَي ىبنلا نوري
 ىف اودتبا دقو «مكتهلآ ركذي يذلا اَذَهَأل ءازهتسا عضوم ايلعلا تافصلا هذه اولعجي

 ىلإ ولعي نأ هل نوكي ىّنأو ءاهركذي :اولاقف «ءوسب ةهلآلا ركذ مهمالك نع مهتارابع
 ءازهتسالاو بجعتلل ماهفتسا اذهو ءاهتدابع ىف مهمالحأ هيفست نع الضف اهركذ
 اذهأ اوزه ّذلِإ كَنوُدَخَتُي نإ كوأر اذإو» : مهنع ىلاعت هللا لوقك كلذو «ةيرخسلاو

 نوملعي فوسو اهيلع اَنرَبص نأ الول انتهلآ نع اليل داك نإ 517  ًالوُسر هللا تعب يذلا

 . [ناقرفلا ] 4 557 ًاليبس لَضَأ نم ِباَدَعْلا َنَوَرَي نيح

 مهلثمو ٌةلْكَو ىبنلا نأش ريغصتو ؛مهتهلآ ءالعإ ىنعم اهيف «مكتهلا ركذي#و

 [فرخزلا] 4 27 نيبي داَكَي الو نيهم وه يذلا اذه .. ]8 ىسوم نم نوعرف لثمك
 داسفلا ٍلهأ دنع عضاوتلاو « عضاوتلل اذه نأ نم بارغتسالاو بجعتلل لل ماهفتسا وهف

 . ملظي سانلا ملظي ال نم :مهتدعاقو «ةوقلا مهدنع رشلاو ريخلا سايقم نأل ؛ةعض
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 مهل نمحرلا ريكذت ىأ «نمحرلا ركذبإ#و 24نورفاك مه نمحرلا ركذب مهو#

 بجي نارمأ انهو ءنودحاج ىأ «نورفاك # هلعاف ىلإ ردصملا ةفاضإ نم وهف

 :امهيلإ ةراشإلا

 «صيصختلا ىلع لدي وهو «نورفاكا# ىلع «نمحرلا ركذب# ميدقت - امهلوأ

 . ةينادحولاب نورفاك مهف نورفاك هدحو نمحرلا ركذب مه ىأ

 نأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو «نمحرلا ةفصب افوصوم ىلاعت هللا ركذ - ىناثلا رمألا

 كانلسرأ امو ]» :ىلاعت لاق امك «ةمحرلا نم وه هلي ادمحم اصوصخو لسرلا ثعب

 ناك نإو ءانيهم نكي مل ِلِككَك ادمحم نإ :لوقنو [ءايبنألا] 4 0272 نيملاعْلَل ةمحر ّذلِإ

 نم ٌهِْلَي ىبنلا اهيقل ىتلا مايألا دشأ نم موي نع صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ىوري

 رم ذإ ناكف «تيبلا ءانفب شيرق نم ًالملاو تيبلاب فوطي ناك ّةَلِيلِك ىبنلا نأ نيكرشملا

 متأ اذإ ىتح لَك ىبنلا هجو ىف كلذ رثأ ادبف «لوقلاب اوزمغ فوطي وهو مهب

 اي «سطاعملا هذه هللا مغرأو «هوجولا هذه تهاش» :لاقو مهيلإ تفتلا فاوطلا

 «لوقلا نسحأب هؤفري لوقي نم الإ ناك امف ««حبذلاب تئج دقل شيرق رشعم

 ءابيهم مالسلا هيلع ناكف 2')اريخ الإ كنع انملع ام اروفوم مساقلا ابأ بهذا :لوقيو

 ال الماك ارايتخا نيراتخم ةوعدلا ىف سانلا لخديل نماطت نكلو ءانيهم نكي ملو

 . هيف ةبهر

 . «نولجعتست الف يتايآ مكيرأس لجع نم ناسنإلا قلخإ»

 «مركلا ىف ةغلابم مرك نم قلخ لاقي امك هتلجع ىف ةغلابملا «لجع نم قلخ هنأ

 عجارو 25١١ /51501(5')هحيحص ىف نابح نباو 17(5١1١/2)صاعلا نب رمع نب هللا دبع دنسم :دمحأ هاور )١(

 خيراتو 2118 /7هللا لوسرب شيرق وكرشم هعنص ام دشأ يف لصف -ةياهنلاو ةيادبلاو «دئاوزلا عمجم

 . 41/7 /١يربطلا
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 4« (23)> .... ةرُق فعض دعب نم لع مث فعض نم مُكَقلَح .. . 8 :ىلاعت لاق امكو
 ناّسنإلا َناَكَو ... 9 هادؤمو هريظن «لَجع نم ناسنإلا قلخإ# :ىلاعت هلوقو [مورلا]
 نم نوكي هنأكو «هتلجع ىف ديكأت هيف ريبعتلا اذهو [ءارسإلا] 4 الوجع

 اعبط اهنوكو هتلجع ىف هيبشتب زاجم هيفو «رومألل هلاجعتسا نع ةيانك اذهو «ةلجع

 امئاد نولجعتسي مهو «هنع لصفنت ال هل اعبط اهنم قلخ هنأب هتاذ نع لصفنم ريغ هل

 مهلْبَق نم َتَلَح دقو ةنسحلا لبق ةئيسلاب كنولجعتسيو » لق امك باع نم دعوا

 هللاو ءهللا نودحتي مهنأك باذعلا نولجعتسي مهف [دعرلا] 4# ...

 هللاف نيلجعتسم نودحتي اوناك اذإو «رادقمب هدنع ءىش لكو يسب هم هاهنا

 الف يتايآ مكيرأس» : هناحبس لوقيو هيف بير ال مهيتآ هنأب مهربخيو مهرذني ىلاعت

 لكَ دمحم ةبلغب «ّئموت ىتلا رذنلاب رهقلاو ةردقلا تايآ ىه تايآلا 4 نولجعتست

 تايآ هذه ءردب ةوزغ ىف ِهيكَي دمحم اهب بلع ىتلا فصاعلا حيرلابو ءهب نمآ نمو
 ديكأتل انه «نيسلا»و «مهيلع قحلا ةرصنو مهرفكل نيرفاكلاب لزني ام ىلع تانيب

 هذهل مهتيؤرو «عوقولا ديكأت هيف ىلاعت هللا ىلإ لعفلا دانسإو «لبسقتسملا ىف لعفلا
 نوبلطت ال ىأ «نولجعتست الَف# طقف رظن و ملع ةيؤر ال ةنياعم ةيؤر ىه تايآلا
 .لزان نوبلطت ام نإف اونأتساو «ةلاحم ال مكيف عقاو وه رمأ نم ةلجعلا

 :هلوف 0 نم هناحبس ركل

 هامه ساس

 «مهرفك ىلع اورمتسا نإ كالهلاب ىلاعت هللا دعو نيلجعتسم نولوقي ىأ
 كرشلا ةملكو ءايلعلا ىه هللا. ةملك نوكت نأو «ةردقلاو بلغلاب نينمؤملا هللا دعوو

 ال رضاحلاب نوروسأم مهنأل ؛اتانعإو ايدحتو اراكنإ كلذ نولوقي «ىلفسلا ىه

 مهنولذتسي نيذلا فاعضلا ءالؤه نوكي نأ نوروصتي ال مهف «هءارو ائيش نوكردي

 نوروصتي ال «مايألا نم اموي بلغلا مهل نوكيس مهنوذؤيو لذلا مهيلع نوضرفيو

 ناك نم لالب لتقي نأو «هتبقر زحيو لهج ىبأ قوف دوعسم نب هللا دبع سلجي نأ
 باذع اضيأ نودعبتسيو نوروصتي ال «شيرق تاداس نم وهو «ةكم ىف هل اديس
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 مه اونوكي نلف «باذع وأ ثعب ناك نإ هنأ نونظيو «نينمؤملا نود مهل ةمايقلا موي
 دمأ مهتلاطتسا دعب ىدحتلا مهب غلبيو ءايندلا ىلع ةرخآلا نوسيقي لب ءاهدوقو

 وأ «ماركلا هعابتأو ٍةْلي دمحم بطاخملاو 4َنيقداص مشنك نإ# :نولوقيف باذعلا

 مهنكلو «هللا نودحتيو نومجهتيو ؛مهعابتأو لسر نم هللا ىلإ ةاعدلا بطاخملا

 .لالضلا الإ قحلا دعب اذامو «نولاض

 ةمايقلا موي لوه

 و 0-00 نعول
 2 ريش حر هك خس هس رس

000 3 - 2 02 

 ىياوناكام د ل
 وه 0 رك مر و مج رص ور ه-

 َنيِراَهتلاَو ٍليلاب مكحو د نم لق اير كوءزهتسا
 + وهج و لين 0

 9 7 شرم وزر كون نعمه لب نامي
 ملا ىعر 78 6_7 دف 50

 : تروغيطتس اكو دو هت هه م

 ا 14 م و 1, حا تروبيحصي رع ذآ هو رع و مهسفن ا

 أَي قدا عا قل 2و و
 © سوبانلا عمق اهؤارطأَن واَهصْفنت كح
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 اللا للا لللاا0ا0ا161ا وللا ولللللااللللااالل 0

 2 ينيب ب0
 نإ باذعلاب اوتأي نأ هلوسرو هللا اودحتو «باذعلا اولجعتساو نمزلا اولاطتسا

 «ةتغب الإ ةمايقلا موي مهيتأي ال هنأو مهءاج اذإ هلوه ىلاعت هللا نيبف نيقداص اوناك

 نأ لوسرلا نودحتي اوناك نيكرشملا نإو «هنوكردي الو هنوروصتي ال باذع هدعب هنأو

 نم ىدحتلا كلذ نأ هناحبس نيبف ءاقداص ناك نإ باذع نم هب دعو امب ىتأي

 باذعلا اهءارو نوكي ىتلا ةمايقلا نأو «هنوقلي باذع نم مهلآم نيب مث «مهلهج

 ملعي ول# :لاقف باسحلا دعبو اهدعب هنأ عم ةمايقلا لبق باذعلا ركذو ةتغب مهيتأت

 ركذو ءمهب طيحي ىأ «مهروهظ نع الو َراَثلا مههوجو نع َنوُفُكَي ال نيح اورفك َنيِذّلا
 الإ رهظلا ىلإ لصي الف ةلاحم ال نيبناجلاب طاحأ امهب طاحأ اذإ هنأل رهظلاو هجولا
 نع زجعلا كلذو اهفك اوعيطتسي الو «مهب طيحت رانلاف «نيميلاو لامشلاب طاحأ اذإ
 مهقوف نمو داهم ِمَنِهَج نم مهَل 9 :ىلاعت لاق امك ءمهب ةطاحإلا ىضتقي هنأل اهفك
 ئشغتو نارطق نم مهليبارس .:ىلاعت لاق امكو [فارعألا] 4 42[ ... شاوغ

 اَثلا نم لَلظ مهقوق نّم مهل :ىلاعت لاق امكو ء[ميهاربإ] 445:0: راثلا مههوجو
 . [رمزلا ] 4 150 ... لَلَظ مهتحت نمو

 «عقاولل قباطملا مزجلا ىهو «ةفرعملا ىنعمب انه ملعلا «اورَفك نيِذّلا مَلعَي ولو
 .ديدشلا باذعلا مهب لزنيو «باذعلا نونياعي امدنع مهلاح ريوصتل عراضملاب ربعو

 ٍههنك اوكردي مل الوه اوأرل هريدقتو لوهلا ميظع ىلع لدي فوذحم طرشلا باوجو

 باَذَعْلا نوري ذِإ اومَلَظ َنيذْلا ىرُي ولو ... 8 :ىلاعت هلوق ىف امك «هرمأ اوفرعي ملو

 رفكلا نأ ىلإ ةراشإلل «اوُرَفَك نيذلا» :هلوقب ىلاعت ربعو ء[ةرقبلا] # هتّردإ# ...

 ال مهب لزني باذعلا نأ ىأ «نوُرصني مه الو# ءميظعلا ناوهلا كلذ ببس وه
 ,هنولجعتسي ام اذه «مهنع فكيو «مهرصني نم دجوي الو هفك نوعيطتسي

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءنوكي نأ نودحتيو

 ركذب هناحبس رداب دقو «ةمايقلا موي وهو ءدعولا اذه ىتم مهل ركذي نأ اودحت

 ىف ىتأي ال هنأ مهل ركذ مث ءهولجعتسي نأ مهل غوسي ال امم هذه ىف مهل نوكي ام

 :لاقف ةأجف ىتأي لب «مولعم تقو
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 «نورظني مهالو هدر نوعيطتسي الف مهتهبف ةَنغَب مهيتأت لْب»
 ءىجملا تهّبلاو ءاديدش اهعقو .نوكيو «ةرظتنم نوكت ال ىتلا ةأجافملا ةتغبلا

 4 522+ ... َرَفَك يذلا تهب ... » :ىلاعت لاق ءريحتو ةشهد هيف نوكي ىذلا
 ريحيو ؛هل لصأ ال ىذلا بذكلا ىلع تهبلا قلطيو ءريحتو ةدش ىأ [ةرقبلا]

 نينمؤملا مأ ىمر ىف ىلاعت لاق امك ةضقانم رهاوظلا لك نوكتو «ةميقتسملا لوقعلا

 . [رونلا] 4 257 ميظع ناتهب اذه .. . ل :ةشئاع

 دقو «دعولل داعيم ىبلاط ىلع درلا نمضتو ىلاقتنالا بارضإلل انه «لب#و
 مكنم راظتناو عقوتو بقرت ريغ ىلع ةأجف ىأ ةتغب مكيتأت لب ىنعملاو «هوأطبتسا

 ىأ اَهدَر َنوُعيطَتسَي الف مهب طيحتو ءمهريحتو مهشهدنف مهئجافت ىأ «مهتهبتت )
 كاكفنا الو صالخ الو ءاهنم صانم ال ىتلا ةعقاولا اهنإ لب ءاهعفد نوعيطتسي ال

 تاقيمب «ةدودحم ىهف اهليجأت نوعيطتسي الف «نولهمي ال 4نورَظني مه الو# ءاهنع
 .ىلاعتو هناحبس هللا دنع مولعم

 مهب رم اذإو ءاهودر ديحوتلا ىلإ ةوعدلا مهيلع ضرع اذإ ٌةِْلَي ىبنلا ناك

 نأ ركذب ىلاعت هللا هاساوف «ىوقلا وهو «هورغصتسا هوأر اذإو «نيرخاس اوأزهتسا
 .مهلاعفأو مهتنسلأب اولاطتسا نإو «مهزجع ليلد وهو «نيرفاكلا نأش ءازهتسالا

 ام مهنم اورخَس نيذلاب قاحف كلبق نم لسرب ٌئزهتسا دقلو ط :ىلاعت لاق اذلو
 . «نوءزهتسي هب اوناك

 «لوق ديكوت ىلإ جاتحي الو ءلوق لك ىف قداصلا وهو هناحبس هللا دكأ
 نألو «مهتيادهل ءاج ىذلا مهيبنب سان ئزهتسي نأ هنزحأ ّكْيِللَي لوسرلا نأل دكأ هنكلو

 «ةيرخسلاو ءازهتسالاب ةريدجلا ىه ناثوألا مهتدابعو «هنم أزهتسي ال قح ةينادحولا

 ةوعد نأب مالسلاو ةالصلا هيلع هسفن ىف عقويلو هلي ىبنلا ةاساومل هناحبس دكأف

 ىلإ مهتموصخ ىف اوطبهي نأ ءاسخألا ةعيبط نمو «ءالضف سان اهضراعي ال قحلا
 ءازهتسا هناحبس دكأ «كلَبَق نم لسرب ًىزهتسا دَقلو# :لاقف ءءازهتسالا ةكرد
 لسر ىأ «ءهللا نم مهماقمو مهترثكل (لسر) تركذو ءادق» و «ماللا» ب نيقباسلا
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 اصوصخ لطابلا لهأ هنم رخسي قحلاو «مهماوقأ ىفو هللا دنع مهتناكم مهل نوريثك

 عمو «ةجح تسيل اهنأب نورعشيو «:ةضحاد هتجح لطابلاو ءارين احضاو ناك اذإ

 .ةدساف ديلاقتو تاداعل اعوضخو مهئابآلو «مهماهوأل اعابتا اهب نوكسمتسي كلذ

 وهو «لاعفألاو لاوقألا نم اوغل هوبسح دقل «مهئازهتسا ىلع نوبساحم مهنإو

 «ةرخآلاو ايندلا ىف هباقع هل ناك كلذلو «ةسخو دانعو رفك هنأل ؛ميظع هللا دنع

 . «نوءزهتسي هب اوناك ام مهنم اورخس َنيِذّلاب قاحَف :ىلاعت لاقو

 ءةيببسلا هذهب حرص دقو ءاهلبق امل بّبسم اهدعب ام نأ ىلع لدت «ءافلا»

 لوصوملا ركذف «مهنم اورخس نيذلاب باقعلا وأ باذعلا لوزن ىلاعتو هناحبس صخف
 هذه نايبل ءرامضإلا ماقم ىف راهظإلا ناكو «مكحلا ببس ةلصلا نأ ىلع ليلد
 صاخ باقعب نيرخاسلا صخ دقو «مهباصأو مهب لزن اهانعم (قاح)و «ةيببسلا

 اذ نمف «مهسفنأ تاذ ىف ءاسخأ اوناك ةضراعملا نم عونلا اذهب مهتضراعم ىف مهنأل

 هيف ىناثلاو سيسخ لوألاف «نايفس ىبأك ناميإلل هتضراعم ىف لهج ابأ لعجي ىذلا

 ظفحت نأ ىشخأ ىنأ الول :هللا دبع نب دمحم نع هلأسي لقرهو لاق دقلو «فرش

 .تبذكل برعلا ىف ةبذك ىنع

 باذع دارملاو 4نوءزهتسي هب اوناك ام مهنم اورخس نيذّلاِب قاحف# :ىلاعت لاقو
 قيحي ىذلا وه هتاذ ءازهتسالا نأب ربع هناحبس هنكلو .ءازهتسالا تاذ ال ءازهتسالا

 هلوق ىف «اّمإ#و «ةلداعلا ةاواسملا نايبل ؛ىه وهف ةميرجلل قافو ءازجلا ىلإ ةراشإلل

 . مهءازهتسا ىأ «ةيردصم «نوءزهتسي هب اوناك امإ»

 ىف مهكالهب نآرقلا صصق ءاج دقو ءايندلا ىف كاله مهب لزني ىذلا ءازجلاو

 .ةرخآلا ىف ميلأ باذعو «ةريثك تايآ

 ىتلا ةماعلاو ةصاخلا مهتايح ىف ىلاعت هللا ةمعنب مهركذي ىلاعت هللا نإو

 .اهنورفكي لب ءاهب نورعشي الو ءمهطوحت

 . «نوضرعم مِهَّبر ركذ نع مه لب نمحرلا نم ٍراَهّنلاَو لْيقلاب مكؤلكي نم لق
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 نم ءازهتساو ٌةلِككَي ىبنلاب نيكرشملا ءازهتسا ىف مالكلا ناك دقف «تافتلا انه

 ىبنلا رمأو «شيرق نم نيئزهتسملا ىلإ لوقلا تفتلا مث «نيقباسلا ءايبنألاب مهلبق اوناك
 :هللا لوسر اي لق ىأ «ٍّسَحرلا نم راَهّنلاو ٍليألاب مُكولكي نم لق :مهل لوقي نأ كي
 رسكب ةءالكلاو «ىويندلا هباقعو هباذع نم ىأ «نمحّرلا نم مكيقبيو مكيمحي نم
 «ةءالكلاو :هتادرفم ىف ىناهفصألا لاق دقو «ةيقبتلاو ةيامحلا ىه ًالك ردصم فاكلا

 .رمعلا الكأ كب غلبو هللا كألك لاقي هتيقبتو ءىشلا ظفح

 :ةثالث ارومأ ديفي ىماسلا صنلاو

 مهمئارج ميظع عم مهتيقبتو مهظفح ىف مهيلع ىلاعت هللا ةمعن نايب  اهلوأ

 مهسفنأ ظفحل ءاسكلاو ءاذغلاب مهدميو «دربلاو رحلا مهيقيو ء«هيف نونكسي ىوأم ىف
 ىلاعت هللا ةءالك ىف مهف ءالوعفم ناك ارمأ ىضقي نأ ىلإ مهتيقبتلو .توملا نم

 .هل لهأ مه ام مهب لزني ىتح ةرمتسملا

 وه مهألك ىذلا ىلاعت هللا نأو «مهل ديدش راذنإ نم هنمضي ام  ىناثلا

 .لمهي الو لهمي وهف ,نوقحتسي ام مهب لزنم مهيلع رطيسم

 ةيلعلا هتاذ هناحبس فصوو «هباذع ىأ نمحرلا نم ةياقولا هذه نأ  ثلاغلا
 ؛هتمحر ىعاود نم ءازهتسالا اذه دعب مهب باذعلا لوزن نأ ىلإ ةراشإلل ؛نمحرلاب

 «راربألاب ةمحر وهف راجفلل اباذع ناك اذإ هنأل «ةمحرلا نم نيمرجملا باذع نأل

 .ءىسملاو نسحملا نيب ىوسي الأ ةمحرلا نمف

 ىلإ فصو نم ىلاقتنا بارضإ انه بارضإلا «نوُضِرْعُم مِهّبَر ركذ نع مه لب
 ىذلا دشرملا هبنملا دوجو عم نوهبتني الو نولهجيو نوئزهتسي مهف «نيكرشملل فصو

 .هركذت ىأ مهبر ركذ نع نوضرعم مهنأ تبثأو «مهل هركذبو «مهبر ىلإ مهدشري
 هنأ عم «هنع ةرمتسم ةلفغ ىف مهو «لوعفملل ردصملا ةفاضإ نم «مهّبر ركذإ# ف

 رارمتسال ةدكؤم ةيمسالا ةلمجلاو «مهركذي ام مهتايح لك ىفو مهظفاحو مهقلاخ
 نارمأ انهو ءهمعنو هئالآ ركذو هناحبس هركذل حتفت ال فلغ مهبولقو «ضارعإلا

 : ناينايب
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 ركذ دقو «ءنمحرلا باذع نم ةءالكلا ةمعن ركذ ىف ىلاعت هللا نأ  امهلوأ

 ليللا نألو ءدشأ اهعقوو «رثكأ هيف نوكت باذعلاب تآجافملا نأل ؛راهنلا لبق ليللا

 .دشأ هيف نوكت ةتغابملاف نانئمطالا نوكي ثيح

 «ةيقاو معن نم هيف مه ام ىلإ «هيبنتلاو ريكذتلل انه ماهفتسالا نأ  امهيناث
 . ملعأ ىلاعت هللاو «ةيباجيإو

 ؛ مهتهلآ ال هنوقحتسي ىذلا باذعلا نم مهيقي ىذلا وه ىلاعتو هناحبس هللا نإ

 :لاق اذلو

 . «وُحصب ان هالو مهبط رص وتس ل وذ نب مه همه
 ءماهفتسالل اهتزمهو «بارضإلا ىلع لدت ىهو .ةعطقتملا مأ ىه «مأ#

 ىلع هناحبس مهمال «مول ىلإ مول نم ىلاقتنا بارضإلاو .. ةهلآ مهلأ لب ىنعملاو
 نم مهعنمت اهنأ نوبسحي ةهلآ مهذاختا مهيلع ركنأ مث .مهل ىلاعت هللا ةءالك مهراكنإ

 .ةهلآ مهل «لب» ىنعمب «مأ» ب دافتسملا ماهفتسالاو ءراهنلاو ليللاب لزني امم وأ باذع

 ةهلآ مهل مأ» :هلوقف ؛مولو بينأت عقاولا راكنإو «عقاولا راكنإ ىنعمب ىراكنإ ماهفتسا

 هللا مهعنمي نأ نود مهعنت مهتهلآ نأ نم نودقتعي امل راكنإ «اًننود نم مهعتمت

 مهفصوو .فصوب اهومعز عر ىلا ةهلآلا فصوو ءانريغ اهانعم «اًننود نم# :هلوقف
 ال مهنأ ىأ «مهسفنأ رصن نوعيطتسي الإ» :ىلاعت هلوقبف مهتهلآ فصو امأ .فصوب

 نوكلمي ال مهو «مهريغ نورصني فيكف ارصن الو ءارض الو اعفن مهسفنأل نوكلمي

 سيلو ءمهتدابع ىف مهل ةاراجم ء ءالقعلا ريمض ناثوألا ىلع ريمضلا ناكو

 نم مه الو» :ىلاعت هلوق وهو «نيكرشملا فصو «ىناثلا فصولا .لقعت اهنأب افارتعا

 هراتخناو .«دهاجم هنع هاور ىذلا سابع نبا ريسفت اذهو «نوراجي ىأ «نوبحصي

 «مهناثوأ مهرصنت ال اذه ىلع ىنعملاو «رايتخالا اذه ىف هقفاون نحنو «ىربطلا

 الو هب كرشي نمل هللا نم راوج الو «ءنوكرشم مهنأل مهعنمي راوجب مهبحصي ال هللاو
 .هذحو هذبعي

 ةوعدل مهتدناعمو «كرشلا ىلع مهرارصإ ىف ببسلا ىلإ هناحبس راشأ دقلو

 :لئاق نم زع لاقف ؛ديحوتلا
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 اهصقنت ضَرَألا يتأت اَنأ نوري الأ رمعلا مهيلع لاط ئَتح مهءابآو ءالؤه انعَتم لب#

 ْ ش . «نوُبلغْلا مه اهفارطأ نم
 مهيتأي نأ نم مهتيامح ىلاعت نيبف «نايب ىلإ نايب نم ىلاقتنا بارضإ اذه

 ىلإ هناحبس لقتنا مث «ءىش نم هللا نم مهنع ىنغت ال مهتهلآ نأو «ةتغب باذعلا

 «ةماعب ءايبنألا ةدناعمو «هيلع رارصإلاو كرشلا ىلإ مهب ىدأت ام ضعبل نايب

 «رمعلا مِهْيَلَع لاَط ىّتَح مهءابآو ءالؤه انعتم لب# :لاقف ةصاخب ٍةكَي دمحم مهلوسرو
 مهعتم «مهلبق نم مهعءابآ هب عتم امل ادادتما مهتعتم تناكو ءالؤه هناحبس هللا عتم ىأ

 «كلملاب هبشأ اذوفن اوناك لب ءاكلم نكي مل نإو «ةيبرعلا دالبلا ىف ناطلسب الوأ

 نم سانلا فطختيو نونمآ مهو «مارحلا هللا تيب ىف مهتماقإ تناك نأب ايناث مهعتمو

 ىلإ اهلامش نم ةيبرعلا دالبلا ىف ريست رجاتم مهل تناك نأب انلاث مهعتمو ؛مهلوح
 حاتفمو «ةياقسلاو ةنادسلا مهيديأ ىف جحلا ءاسؤر اوناك نأب اعبار مهعتمو ءاهبونج

 ىديأ ىف نأب اسماخ مهعتمو «قيمع جف لك نم سانلا اهمؤي ناك ىتلا ةبعكلا
 .اريفن رثكأ مهنأو نينبلاو لاملا مهنم نيريثكلا

 ىلإ ىدؤي اهرارمتساو «رشلاب ىرغت ناميإ ريغ نف ةعتملاو ؛كلذ لكب اوعتم
 نع ءانبألا اهيف لسلستت عتملا هذه تناك دقلو «ةينيدلا فراعملا نع سفنلا سمط
 «لّب»و .«رمعلا مِهْيَلَع لاط ئتخ مهءابآو ءالؤه انعّتم لب# :ىلاعت لاق اذلو ؛ءابآلا
 نع مهضارعإو مهكرش ىف تدب ىتلا رهاظملا نم لقتنا نأب «ىلاقتنالا بارضؤلل انه

 هللا ىلع لواطتلاب مهترغأ ىتح اهيلع اوناك ىتلا ةيسفنلا لاحلا نايب ىلإ ىلاعت هللا

 ترجحت ىتح ليج دعب اليج اهوثراوتو ؛ماهوألا مهيلع ترطيسو «قحلا ىلعو
 قطنلا نع امكب قحلا عامس نع امص اوراصو «افلغ مهبولق تراصو ؛مهبولق اهيلع
 عم قفتي ام الإ نوعقوتي الو «عقاو وه ام نوري ال اوراص ىتح «ءاوغطلا مهتبكرو هب
 لاق اذلو ؛مهيضرت ال مهل بيغلا اهنكتسا ىتلا رومألا نأ نوفرعي الو «مهئاوهأ
 . «اهفارطأ نم اهصقتت ضرألا يتأت اَنأ نوري الفأ# :ىلاعت

 ىنعملاو ءاهدعب امل ببس اهلبق ام نأ ىلع لدت ىهو ءميدقت نع ةرخؤم «ءافلا»
 دق داهجلا نكي ملو «ةيكم ةروسلاو ءاهفارطأ نم مهيلع صقنت ضرألا نأ نوري الأف

 دنسأو .مهب طيحأ ىتح رصن ىلإ رصن نم مالسإلا راسو فويسلا ترجتشاو «ماق



 ءايبنألا ةروسريسفت
 للا ولللللللللا 0

 قا سأل

 هللا ةدارإب كلذ نأ ىلإ ةراشإلل «ضْرَألا ىتأت# :هلوق ىف ىلاعت هللا ىلإ نايتإلا

 ضرألا ىتأي وه ىلاعت هللا ناك اذإو ءءاشي نم زعيو ءاشي نم رصني ىذلا ىلاعت
 ىف ىراكنإلا ماهفتسالا ناك كلذلو ؛نوبلاغلا مه هدنج نإف ءاهفارطأ نم اهصقني
 ناك اذإ هريدقت ءردقم طرش نع حاصفإلا ءاف «ءافلا» «نوبلاَعْلا مهَّفَأ9 :ىلاعت هلوق
 «ميدقت نع ةرخؤم ؟ءافلا»و «نوبلاغلا مهأف اهفارطأ نم ضرألا صقني ىذلا وه هللا

 اهانعم ىف ةيآلا هذهو .ماهفتسالا نم موهفملا ىفنلا دكأ دقو «نيبلاغلا مه اوسيل ىأ

 نوكت نأ ىلإ برقأ اهلعجي مهئابآلو مهل عتمتلا نإو «ةنيدملاب تلزن اهنأ اهرهاظ
 .كلذ ءاملعلا زوج دقو «ةنيدملاب ىرخأ ةرم تلزن مث «ةكمب تلزن اهلعلو «ةيكم

 تالاسرللرافكلا ىقلت

 رم مس لإ جام رعم هس هب . اي ا لا ل

 ادَمآعَدلاع ضل عم سيالو يحولاب مكحرِذنأامَّنإَلَ
 011 م - ناش اس هد سوء 2 2 د وت ل و

 كير باذعنم ةحفن م هتَسُم نيلو ايف تورذنام
 ص لص #9 لاب رس سس سس

 ١
 نزولا تول يبي َنُك نبوي كلتَب م لياضعلا م سو هر سس هسه | عرب
 دع اس يب جحر صح جو د مس ص ل عض
 تاك ْنإَو اني 7 سفن مل 5307 َّقْلَأ امومأ | دل

 - تيِيِسَحاَسيفَك اهيانثأ ل درخْنْمدَبحْلاَقْنِم يك - مس ساس ١ سبك سس ُ 1 17 1

 نأ هناحبس نيب ةقباسلا تايآلا ىف تاراذنإلا ىلاعتو هناحبس ركذ نأ دعب

 نم وه امنإ «هب نوئزهتسي ىذلا دمحم دنع نم سبيل هنأو «هللا نم ىحوب راذنإلا

 نوعرضيو مهب طاحي امدنع هيلإ نوأجلي ىذلا «ضرألاو تاومسلا قلاخ هللا دنع

 «مهرفك ىف باذعلا لزنم وه دئادش ىف مهل ًأجلم ناك نمو ءرضلا مهسم اذإ هيلإ

 :ىلاعت لاق اذلو



 ءايبنألا ةروسريسفت
 02 للا لا لللللاا

 - رز ب لمجنوب

 «نورذني ام اذإ ءاعدلا مصلا عمسي الو يحولاب مُكرنأ امّنِإ لق
 ,«يحولاب مكرذنأ اَمنِإ9 مهل لوقي نأب هناحبس هرمأي كك ىبنلل باطخلا

 نم مكرذنأ الف «ىلاعت هللا نم ىحوب الإ مكرذنأ ال ىنعملاو ءهرصقلل ةادأ 4اَمَّنِإ 9

 اوثزهتست الأ مكيلع بجوي كلذ نإو «ىلاعت هللا دنع نم مكرذنأ امنإ «ىدنع

 هيلإ نوأجلت ىذلا ميظعلا ىلعلا هللاب نوئزهتست امنإ ىب نوئزهتست ال مكنأل ءراذنإلاب

 «ىلاعت هللا نع رداص هنأل ؛راذنإلل ديكوت كلذ ىفو ءرحبلاو ربلا ىف مكدئادش ىف

 .داعيملا فلخي ال هللاو

 ىف مصلاف «عمسي ال امهالك نآل ؛مصلاب رذنلا عامس دنع نيكرشملا ىلاعت هللا هبشف

 لك ىف عامسلا مدعل مصلاب اوهبش نيذلا نوكرشملا عمسي ال ىنعملاو «هللاب نوكرشملا

 . طرشلا ىف ةيطرشلا ديكأتل امو نورذني ام

 اونياع اذإ عزفلاو علهلا دشأ ىف مه رذنلا نع مهناذآ نومصي مهنأ عمو

 «نيملاظ انك اَنِإ انليو اي نلوقيل كبر باذع نَم ةحفت مهتسُم نكلو»

 لمعتست دقو «ريخلل لمعتستو «ةبيطلا حيرلا ةحفنلاو ءمسقلل ةئطوملا ماللا

 دنع مص مهنأ ىنعملاو .4كبر باذع نم ةحفن# :ىلاعت هلوق ليلدب انه امك رشلل

 ولو « لعفلا اوأر اذإف «ىلاعت هللا نم ايحو ناك ولو «ءارذنم الوق تماد ام «رذنلا

 «كّبر باذع نَم# ةيقيقح ةباصإ مهتباصأ اهانعم «مِهْتَسَم 8و «ميلألا باذعلا اوري



 ءايبنألا ةروسريسفت
 جيش اللالاتْاظظللا للفلم نخم اطالع لخوض طالل لالا خامل خلال لخط خالل طلال ااان1!كتللااا الل للك ككانال لمنال م ماالالااكالالااااأ| 0

 «نوعزفي باذعلا نم ةليلق ةحفن مهتباصأ اذإ مهنأ ىأ «نيملاظ انك انِإ انليو اي»

 :تادكؤم ةثالثب مهملظ اودكأ دقف .«نيِملاَظ انك اًنإ# :نولوقيف هنودكؤيو ء«مهملظ
 رمتسملا مهملظ ىلع ةلادلا «ناك» بو ءايناث ةدكؤملا 2 بو ءالوأ ملظلاب مهفصوب

 نورذني ىذلا اذه ىف مهتسم نئلو» :ةيآلا هذه ىنعم ىف ىرشخمزلا لاق دقلو ءاغلاث

 ءاوضرعأو اوماصت نيح مهسفنأ اوملظ مهنأب اورقأو اولذو اونعذأل ءىش ىندأ هب
 هتحفن لاقي «ةرازنلاو ةلقلا ىنعم ىف ةحفنلا نأل «تاغلابم ثالث ةحفنلاو سملا ىفو

 . 2«ةرملا ءانبلو ءهخضر ؛ةيطعب هحفنو ءريسي حمر وهو ةبادلا

 .ةسمل وه لب «ةرماغ ريغ ةباصإ سملا نإ لوقنو

 لسرلل مهتانعإبو .مهداسفبو «مهكرشبو ءمهسفنأل ملظ وه مهملظو

 «ةمايقلا ركذل ديهمت باذعلا نم ةحفنلا هذه ركذ نإو «ىلاعت هللا ليبس نع مهدصو
 1 :ىلاعت لاق اذلو ؟ ميحجلا باذع نم هيف نوكي امو

 ْنَم ةَّبح لاقْثم َناَك نإو اًئيش سفن ملظت الف ةماّيقلا موُيل طسقلا نيزاوملا عضنو»

 تناك الإ ةريبك الو ةريغص هنم بهذي ال هنأو «ةمايقلا موي باسحل نايب اذه

 نإو ءاريخ نإو ءاريبك نإو اريغص نإ تبسك ام سفن لك ىزجتسو «باسح عضوم
 ش .ارش

 هتلعف لئاقلا لوقك .«ىف» ىنعمب انه «ماللا» 4ةمايقلا مويل# :ىلاعت هلوقو
 ردق مهضعبو «ناضمر نم نولخ رشعل تدهاج وأ «ةجحلا ىذ نم نولخ سمخل

 )١( :فاشكلا ريسفت 01/4/7.



 ش ءايبنألا ةروسريسفت
 0 للامم للكل ملل

 ا رحل

 هلوق ىف نازيملا عضوو «نيبأو حضوأ لوألاو «ةمايقلا موي لهأل ىأ ءافوذحم افاضم

 اهانبسحو ادصر لامعألا اندصر ىأ «ىونعم عضو وه «طسقلا نيزاوملا :ىلاعت

 موي سوسحم نازيم كانه نوكي نأ حصيو ؛هيلع وأ ناسنإلل ءاهرشو اهريخب اباسح

 لك نأ سابع نبا ركذ دقلو «لوألا ريسفتلا ىلإ ليمن انكلو «لامعألا هب نزوت ةمايقلا

 بيرقت هركذو «هريغ هنكلو ءايندلا ىف هلثم سنج نم وه ةمايقلا موي نوكي ام

 ءايندلا ىف اهارن ىتلا نيزاوملا ريغ هنكلو ءاسوسحم نوكي نأ عنام الو ءلوقعلل

 .ملعأ هللاو ءاندنع امل بيرقت اهركذو

 هفئاحص نزوتف «فلكملل باتك لك ىف روكذم وه امب نوكي لامعألا نزوو

 الو ىبر لضي ال «باتك ىف هللا ملع ىف لامعألا نوكت وأ ءهرش ىفو هريخ ىف

 .ىلاعتو هناحبس ىسني

 «لدعلا وهو «طسقلا ىه ىتلا نيزاوملا ىأ «طسقلا نيزاوملا» :ىلاعت هلوقو

 هنع بزعي ال ءاهتاذ ةلادعلا اهنأك «ةلادعلاب نيزاوملا فصو ىف ةغلابم اذه ىفو

 .ءامسلا ىف الو ضرألا ىف ةرذ لاقثم

 لمعلا ناك نإ «اهب انيتأ لدرخ نم ةّبح لاقفم ناك نإو# :ىلاعت لاق دقلو

 ناكو «اليلق هتاذ ىف نزولا ناك ىأ «لدرخ نم ةبح لاقثم نزو هنزو ىواسي اريغص

 نإو «ريخف اريخ نإ هيلع بساحيو هب ىتؤي هنإف نأشو رطخ اذ سيل هتاذ ىف نوزوملا

 ريغ نم ءىش باسحلا نع الو ؛ءىش ىلاعت هللا ملع نع بيغي الو ءرشف ارش
 لاقثم كت نإ اهنِإ يب اي :هنبال نامقل ةيصو ىف هناحبس ىكح دقلو ؛ءازج
 فيطق َهّللا نإ هللا اهب تأَي ٍضْرَألا يف ْرَأ تاومّسلا يف ْوَأ ةرْخّص يف نُكَتَف لدَرَح ْنَم َةّبَح

 . [نامقل ] 4 157 ريبَخ

 انب ئفكو# :ىلاعت لاق اذلووءىش لك ملعي ىذلا هللا وه بساحملا نإو

 .لدعأ الو هنم قدأ الو هللا باسح دعب باسح الف نيبساح انكو ىأ «نيبساح



 عايبنالا ةروسريسفت
 0111 لل للللللاا ل للللللللا

 اهلل

 7 ب

 ميهاربإو ىسوم ةصق نم

 يك رعت ه_-“# أ و ىو رولا رس و هم حا م

 [كذوءايضو ناقرفلا نور دهو ئموم انيتاءدقلو
 سار ىاس ص عب هل و حس صو حم

 و مهو بيحب مهير وتخينزلا ه2 تقم
 ع

 ,هلمتنأفأ هئلزنأ كرام رك اذلهو ايت تبوففشم ٍةعاّسل 0 عع عع سا
 بور 0 وذ و 4 يآ وت ' 2 ص

 نو لبق نمد در ميرسي دَقْلَو# يرن نوركيم
 00 يال و عا 7 > 0 4

 يلازِشامتلاوزلهام-هموقو هيبال لاق ذإ اما نيملدع هي
 ها ل سر عم مرعب < هى

 72 ريب املاكهآَساءآَنْرَمَوْأولاَ انو تونك عاطرسأ
 اولاق 2 نيم ٍللَصف كوب َءومْس أمسك دّعل لاق ك1 ل حر دي سس سل حلل 1 حر سس

 يآ مور و و م د هج م 1 لب ضرر | رس 2 2 مالح م دل و

 توسل اير ركبَر لبلاق نيل نيينعبللا نم تنأرمأ حلا انتج
 هر #آ ا ا وددد مم ص ءصر

 ترهشلا نمد لعانأو يرهرطف ىزلا ٍضرالاو
2 

 ل ا ع اس ل و ع يل

 مم

 0 10 هو رع »ع ع د هت 01 ع

 تروعجر هلام هلعل مطار يكحال | اذانج م هلعجف

 تيب نيلمَايدملق ال
 رميهم لاَعي هوك ذي ىفانعوسأو لاق ب وج . وكر دى. ل تس رعب اس ماركا <
 مهح رغاس ج2 و ورىمرم م عوكل

 دهشي مهلعل سانلا نيعاحلع
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 0 للمال وللا لل ظل للل

 ا بل

00 

 كل اوغَحيَف ا كروشطتيأُو :كدإْعُم راح ةاذنه
 0 27 # 8 ص جاسر 2111 27 1

 لع أو سك م تس ءاولاقف مهسفت

 لاق اين وفني الوهاَم َتَمِلِعَدَفَل هس
 راس هل هس هع و سس

 الويس ْمُكحَحَفسِاَلام هلأ يودنم تبودبعتف ىتفَ

 قاوم نم ومنا اميَودلَقأ از مدع
 "0 أ | 07

 دك نكت !ءاةرصنأو وفرح أولا هيل توات
 هه ا آ

 50 ميه ها مكسيم 2 ترك
 جج كلن

 -( تبرسخلال فادي يدار

 «دحاو لوسرك امهو نوراهو ىسوم ةصق :لسرلا نم نينثال ناتصق ناتاه

 :ظحاليو «ءايبنألا ىبأ ميهاربإ ةصقو

 ةصقف «رخأ تايآو ىرخأ روس ىف امهنم ركذ امل راركت امهيف سيل هنأ -الوأ

 ءاهيف ليصفت ال ةحمال ةراشإب امهيف تاميركلا تايآلا تملكت نوراه هيخأو ىسوم

 «رانلاب هقارحإ ةلواحمو ءاهتدبعل ديكلاو ماصنألل هميطحت ىف تناك ميهاربإ ةصقو

 ميهاربإ ىلع امالسو اًدرَب ينوُك ...# :اهل لاقو اهأفطأ نأ ىف ىلاعت هللا ةزجعمو
 ىف راركت ال هنأ اذه لدف ءدعب نم الو لبق نم ركذي مل كلذو [ءايبنألا] 4 32

 .كلذ ريغ قئاقحلا نوصحمي ال نمل ادب نإو «نآرقلا صصق

 هدج هنأ عم ميهاربإ ةصق لبق مالسلا هيلع ىسوم ةصق ركذ هناحبس هنأ -ايناث

 ذخأو باتكلا اذهب ىتأ هنأو «باتك ىف تنود ةعيرش بحاص هنأل كلذو «ىلعألا

 ىتح خيرات باتك سيل نآرقلاو «هدعب نم تءاج ىتلا ةينارصنلا ىف ىتح هب



 عايبنالا ةروسريسفت
 0 للا لااا60للللللا

 اا بسلك

 ىلوأل ىركذو ةربع هصصق امنإ «خيراتلا بتك بيترتك ءاينمز ابيترت هرابخأ بترت

 .ةظعوملا نطاومو «ةربعلا عضاومب ركذت امنإو «بابلألا

 ىذلا برعلا وبأ هنأل ؛مالسلا هيلع ميهاربإ ةصق ىف ليصففت ناك هنأ - اغلا

 اوناك مهو «ليعامسإو ميهاربإ ''"ىئضئض : مهنإ نولوقيو «هب نورختفيو نوزتعي اوناك

 نإو «مهؤابآو مه اهنودبعي ميهاربإ مهيف ثعب نيذلا ناك امك «ناثو الا نودبعي

 .اررض مهسفنأ نع نوعفدي الو .«نورضي ال مهنأ لمعلاب تبثأ مالسلا هيلع ميهاربإ

 «نيقتمْلل اركذو ءاّيضو َناقَرفْلا نوراهو ئسوم انيتآ دقلو»

 «هنم هانكمو هانيطعأ ىأ كاَنْيَنآظ ءاهلبق امب اهدعب ام ةلصاو ؛واولا»
 ناطلس مهل سيل موق نيبو «لطابلاو قحلا نيب تقرف اهنأل ةاروتلا وه «ناقَرفْلا 8و
 مهناطلسو مهمكحي نوناق مهل اهدعب نم اوراص نأو مهيضام ىف مهمكحي نوناقو

 4 0 ... اًكوُلَم مُكَلَعَجو ... » :مهيلع امعنم ىلاعت لاق امك ءمهسفنأ نم
 . مكسفنأ نم مكتاطلس نيلقتسم ىأ [ ةدئاملا]

 لك راصف رحبلا هللا قرف ذإ ؛رحبلا ىف مهتاجن وه ناقرفلا نإ :مهضعب لاقو
 «نيرمأ نيب قراف لك همومعب لمشي ناقرفلا نإ :قحلا ىفو «ميظعلا دوطلاك قرف
 ىلإ ناوهلاو لذلا نم ليئارسإ ىنب جرخأو «هاصعب رحبلا قلفنا نأ ىلاعت هللا هاتآف

 نأل ىسوم رطضا ىتح اهتاعبتو اهتابجاو اولمحتيو ءاهوقبطي نأو «ةوقلاو ةزعلا

 نإف نكي امهمو «ةوقلاو سأبلا ةايح اودوعتيل ةنس نيعبرأ ضرألا ىف نوهيتي مهكرتي
 ئسوم انيتآ دقلو# :هلوق ىف رسلا وه كلذ لعلو ءكلذ لك ىسوم ىتآ ىلاعت هللا
 «نيقتمْلل اركذو ءاّيضو» :لاقو «ناقرفلا انلزنأو) :ىلاعت لقي ملو 4ناَقرفْلا نوراهو
 ىسوم ىلاعت هللا ثعب ىتلا عستلا تازجعملا انه وهو «دشرملا ىداهلا رونلا ءايضلا
 اهنآل ؛ءايضلاب تهبشف ةراعتسالا ليبق نم ءايضلاب اهنع ريبعتلاو ءاهب مالسلا هيلع
 ىلاعتو هناحبس اهامسو «ءايضلا تاذ ىهو ءرون ىهو ءايضلاك ةفرعم ةيداه ةدشرم

 اذلو ؛قحلل ةحتفتم بولق نوكت نأ طرشب نكلو ءامئاد قحلاب ةركذم اهنأل «اركذأل

 .ًاضاض -برعلا ناسل -ُندْعَملاو لصألا :ٌوضؤوضلا و ءىضّتضلا )١(



 ءايبنألا ةروس ريسفت !

 م للفلل

 يي ار جل
 هناحبس هللا ةفاخمو ىوقتلاب مهبولق تألتما نيذلا ىأ «نيقتملل ١ :ىلاعت لاق

 ش :مهفاصوأ ىف لاق اذلو «ىلاعتو

 « وفم اس غو قلمه وتشمل
 هل نيمظعم هنوفاخي ىأ «هنوشخي مهنأ :امهلوأ نيفصوب ىلاعت هللا مهفصو

 هللا فصوو «هيهاونو هرماوأل نيعئاط «هب رمأي ام لكل نيقدصم هتيهولأب نينمؤم

 هنوشخيو «مهنوئش ىلع مئاقلا وهو مهبرو مهقلخ ىذلا مهبر هنأب هنوشخي نيذلا

 ناسحإلا وه اذهو هنوري مهنأك هنودبعي مهف لقنلاو لقعلاب هوملع «مهنع بئاغ وهو

 .ةيشخلا ةقيقح وهو «ةدابعلا ىف

 ثعب مهل لب ءاثبع سانلا قلخي مل ىلاعت هللا نأ نوفرعي مهنأ :ىناثلا فصولا

 :ىلاعت لاق اذلو ؛باسحلا ةجيتن نم فوخلا نورعشتسي مهو «باقعو باسحو

 ةعاسلاو «ءاجرلا ىلع فوخلا نوبلغي مهف «باوثلاو ىأ 4َنوُقفشُم ةعاسلا َنَم مهو»

 مهنأل باسحلا نوفاخي مهف «ةديدش ةعاس اهنأل ؛ةعاسلاب ربعو «ةمايقلا موي ىه

 . مهتائيس نورثكتسيو مهتانسح نورغصتسي

 هذه مهل نيذلا نيقتملل ريكذت هيف ىسوم هللا ىتآ ىذلا ناقرفلا نأش اذه

 ركذو ءايض كلذ عم هنكلو ءفاصوألا كلت ىلع ليئارسإ ونب نكي ملو «فاصوألا

 .ةلكَي دمحم ءاج ىتح مهدعب نم نودجوي امبر نيذلا نيقتملل

 :لاقف نآرقلا ىلإو دللي ىبنلا ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ دقو

 .«ن وركنم هَل متنأفأ هانلزنَأ كرابم ركذ اذهو»

 ناثوألا مطاح ميهاربإ ةصقو «نوراهو ىسوم ةصق نيب هناحبس هللا طّسو

 نآرقلا نأل ؛ةيبرعلا دالبلا نم ناثوألا لازأ ىذلا ّهَِكوي دمحمو نآرقلا ىلإ ةراشإلاب

 هعرش ذخأف ءاهضعب نآرقلا خسنو «ةاروتلا اهضعب تلصف ىتلا عئارشلل باتك لمكأ

 ادمحم نألو «ليدبت الو خسن هورعي ال مئاد دلاخ هنكلو ء.هضعب ىسوم عرش نم

 .اهرقتسم ىف ناثوألا ةلود لازأ هي



 عايبنالا ةروسريسفت ل
 وللا لالالا للللللللا

 يي رب بح
 هلثمب اوتأي نأ مهادحتيو «هتوالت نوعمسي ىذلا نآرقلا ىلإ ةراشإلا 4اذهألو

 سنإلا تعَمَتجا نئَل لق 9 .عيطتست الف هلثمب ىتأت نأ اهلك ةقيلخلا ىدحتيو «نوزجعيف
 4 227 اريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب نوُنأَي ال نآرقلا اذه لثمب اونأي نأ ئَلَع نجلاو
 . [ ءارسإلا]]

 ىف هراثآ اونياعو ءازجعم هوملعو «ءاولتم هوأر هيف ام لك نمضتت ةراشإلاو

 «باوثلاو باذعلاب ركذم ىأ «(4كَراَبم ركذ# هنأب ىلاعت هللا هفرع دقو «نينمؤملا ناميإ
 نئمطت هبو «مئاد ركذ اهيف ناك هب بولقلا تألتما اذإ ىلاعت هللاب ريكذت هيفو
 هفصوو «عزجت الو علهت الو عزفت الو ,برطضت الو ءسواسولا بهذتو «بولقلا
 نآرقلا فصوو «تاريخلا ريثكلا رمتسملا مئادلا ريخلا :ةكربلا «4كراَبم# هنأب هناحبس
 وهو «ضرألاو تاومسلا تماد ام ةدشرملا تارمشلاو ريخلاب مئاد هنأل الوأ كلذب

 «ةيادهلاو ظعاوملاب قلعتي ءىش لك ىلع لمتشا دق هنألو «نييبنلا متاخ دولخب دلاخ

 .ةمايقلا موي ىلإ ةيقابلا ةعيرشلا ىلع لمتشم هنألو

 هنأل ؛هوكردي مل نودناعملا نكلو «كلذ لك هيف نوكردملا برعلا ىأر دقو

 بترت «ءافلا» «نوركنم هل متنأفأ» : دعب نم ىلاعت لاق دقلو مهبولق ىلع سمط

 بجي ناك ىذلا تقولا ىف ناميإلا مدع وهو عقاولا راكنتسا ىلع لادلا ماهفتسالا

 هل متنأأف :ريدقتلاو «ةرادصلا هل ماهفتسالا نأل ريخأت نع مدقم ءافلاو .هب ناميولا

 مهلاؤس كرابمو ركذم وهو «نآرقلل ةتباثلا ةقيقحلا هذه ىلع بترتي هنأ ىأ «نوركنم

 «نوركنم مهنأ تباثلاف «عقاولا راكنإل ىراكنإ ماهفتسالا نإ انلقو «نوركنم هل متنأأ

 ىلع ليلدلا ماق ثيح «كارشإو هيلع ليلدلا ماق امب دوحج وهو ةيلقع ةميرج كلتو
 . هلثمب نايتإلا نع اوزجع ثيح نآرقلا ةزجعمل راكنإو «ديحوتلا

 ميهاربإ ةصق

 همطحو «هموقل هتهباجمب مالسلا هيلع ميهاربإ ةصق نم ءزجلا اذه صتخا
 هجو ىلع ىردن الو .هتثعب لوأ ىف وأ ركابلا هبابش ىف ناك هنأ رهظيو مهناثوأ
 . هنس ناك مك ديدحتلا
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 . «نيملاع هب كو لبق نم هدشر ميهاربإ انيتآ دقلو# :ىلاعت لاق

 ملعلا وه دشرلاو ء(دق»و «ماللا» ب «ميهاربإل هاتآ ام ىلاعتو هناحبس دكأ

 تناك ىتلا ةلاهجلا طسو ىف ىلاعت هلل هفرعت انيأر امك قئاقحلا ىلإ ذافنلاو كاردإلاو

 «لفأ دق هآرف مجن ىف فرعت فيكو «ميلسلا كاردإلا نم اهتعنم لوقعلا ىلع ةمامغ
 ىلإ ىهتنا ىتح اذه لاقف «ةغزاب سمشلا ىأر مث «لفأ اضيأ هآرف رمقلا ىف مث

 . ةينادحولا

 ةهزنملا ةيهولألا ىنعمل لماكلا كاردإلا ىلإ ىهتنا ميلس كاردإو دشر هلك اذه

 .اهئاقبو اهئانف ىفو ءاهروهظو اهلوفأ ىف ثداوحلل ةهباشملا نع

 ناكو ءهنم قبسأ وهو «مالسلا هيلع ىسوم لبق نم ىأ «َلْبق نم :هلوقو

 هلوقو ءرحخآلا ىقبو اهضعب خسن نإو ةلصفم ةعيرشب ءاج هنأ نم انركذ امل هميدقت

 هيف انيبرو ءانئيعأ ىلع عنص فيكو «هانيبر فيك نيملاع ىأ «َنيِملاع هب اًنكو# :ىلاعت
 .هيلإ لوصولاو هعبتتو قحلا حور

 ةدهاجملا تأدتبا ,نيكرشملا هموقو هيبأ ةدهاجمل مدقت ىلاعت هللا هثعب نأ دعبو

 :هلوقب

 «نوفكاع اهَل متنأ يِتّلا ليئامَتلا هذه ام هموقو هيبأل لاَق ذإ»

 «اركذا» هريدقت فوذحم لعفل لوعفم ىهو «ىضاملا تقولل انه اذإ»

 هب نورخفي نيذلا برعلا ىكرشم نم كموقل ركذا ىنعملاو كو دمحمل باطخملاو
 «قحلل عاد هنأل هابأ ركذو «كرشلا اذه ىف هموق دهاج فيك هعابتا نوعديو ءابسن

 برقأ هنأل بيرقلاب ئدتبي لب «هريغو بيرق نيب هتوعد ىف قرفي ال قحلا ىعادو

 ىلإ ايناد هوبأ ناك ميهاربإو «ىنادلا هب ىلوأف «ريخ قحلا ىلإ ةوعدلا نألو «ةباجإ

 «نوفكاع اَهَل متنأ يتلا ليِئامَتلا هذه اما :وه مهل هلاق امو ءهموق هيبأ دعب ركذو هبلق
 نوكي ام رثكأو «ناويحلل وأ ناسنإلل ةمسجملا ةروصلا وهو «لاثمت عمج ليثامتلا

 وأ اهنودعي اوناكو نامورلاو نانويلا دنع ليثامتلا تناكو «ناسنإ ةروصل ةهلآلا
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 لابقإلا :فوكعلاو «ةلادعلا هلإو «عرزلا هلإو «بحلا هلإ :نولوقيف «ةهلآ اهنومسي

 .هتدابعو هل ميظعتلا ليبس ىلع هتمزالمو ءىشلا ىلع

 ءاهنومظعي اهيلع اوفكع ىتلا مانصألا هذه:نع هلاؤس ىلع بصنم ماهفتسالاو

 خذ: ةراشإلا نأل ؛ةراشإلاب اهريقحتو اهب ةناهتسالا الوأ نمضتي وهو ءاهنودبعيو

 اهيلع فوكعلا راكنتسا ايناث نمضتيو «عفنت الو رضت ال ةسوسحم ةراجح اهنأ

 رضت ال اهنأ ىلإ هيبنتو ءاهفاصوأ نع لب .ةيهاملا نع سيل ماهفتسالاو ءاهتدابعو

 .ةدابعلا بجوت ىتلا ةيهولألا تافص اهيف سيل اهنأل اهتدابعل غوسم الو

 نم اورف دقو ؛«ةدابعلل غوسمب مهبلاطي هنأ هرهاظ نأل هلاؤس نع اوبيجي مل

 : مهلوق ىلإ ةغوسملا ةباجإلا
 . «نيدباع اهل انءابآ اندجو ا ولاق#

 دمحملا نوكرشملا لاق امك «ءابآلل ديلقتلا الإ ايلقن الو ايلقع اغوسم اودجي مل
 َنودَتهي الو اًئيش نوُلقعي ال مهؤابآ ناك ول وأ انءابآ هيلع اَنيَفْلأ ام عمت لب اوُناَق .. . > كك

 ىلع اورمتسا ىأ «نيدباع اهل انءابآ اندجو انأ غوسملا نأ ىأ [ةرقبلا] 4 2#

 ىلع صنلا لدو .كلذ ىوس اندنع ليلد الو «قح وهف هيلع اورمتسا امو ءاهتدابع

 اهل مهتدابع رارمتسا ىلع ليلد هنأل ؛«نيدباع # ب فصولاب مهئابآ رارمتسا
 مسا ىلع رورجملاو راجلا ميدقت اهدحو اهل مهتدابع رارمتسا ىلع ليلدلاو ءاهدحو

 هذه هعم نوكرشيو هنوفرعي وأ «هللا نوفرعي ال مهنأ ىلع لدي مالكلا اذهو «لعافلا

 .ناهرب الو ةجح ريغ نم ليثامتلا

 :لاقف «لالضلاب مهتدابع فصي نأ ريغ نم مهكرتي نأ ءايبنألا ىبأل ناك امو

 . «نيبم لالض يف مُكٌواَبآو متنأ متنك دقل لاق»
 ىلع قلطأو «هتياغل الصوم سيلو «هتياهن فرعي ال قيرط ىف ريسلا :لالضلا

 تاراثم نم ةفلتخم تاراثم ىف نوكت هنإف ءهاذم ىلإ لوصولاو لطابلا ىف ريسلا

 ىملع ليلد ىلإ دنتسي ال هنأل احضاو ناكو ءحضاو :هانعم «نيبم #و ءناطيشلا
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 ىف لهف .هدباع نم ىوقأو ىلعأ نوكي نأ بجي دوبعملا نأ ؛«لوقعلا هئادب ضقانيو

 .اركفو القع لضأو اذه نم نيبأ لالض ىأف «ناسنإلا ىلع ولعو ةوق لاثمت

 ةلادلا «ناك»و ءدق»و «ماللا» ب مهلالض ميهاربإ ناسل ىلع هناحبس دكأو

 مهلالض نيب عمج ميهاربإ نإو ءدّكؤملا لصفلا ريمضبو «رارمتسالاو ماودلا ىلع

 .دّلقملاو دّلقملا لالض نيب اعماج ناكف «مهئابآ لالضو

 :مهلوقب داحلا مالكلا كلذ نع اوباجأ

 . «نيبعأللا نم تنأ أ قحلاب انتنجَأ اوُلاَق#

 نأ اوبسحف «مهراكفأ ىف كاردإلا عماسم دسو «مهبولق لالضلا قرغتسا دقل

 انه ماهفتسالاو «قحلاب انتئجَأ# نيمهفتسم اولاق «هنيعب لالضلا وهو قحلا وه كلذ

 «نيبعاللا نم تنأ لب ,قحلاب انتئج ام :هانعمو ءعرقولا راكنإل وهف «ىفنلا ىنعمب

 «نيبعأللا نم تنأ مأ# ءهنع مهناذآ تمص دق ذإ قحلا همالك نع بارضإلل «مأ#و

 ناك هنإ ثيح ءهرغصلو «نيبعاللا نم هنأ وهو رمتسم فصوب هوفصوو ءدجي

 ىف هلاخدإبو ««تنأ» بو «ةيمسالا ةلمحلاب هبعل اودكأ دقو «نسلا ريغص مهل ةبسنلاب

 . ةياغ هل نولعجي الو ءاتافتلا همالك نوريعي ال مهنأل ؛ نيلزاهلا فوفص

 لبق ةيلختلا نأل ؛باجيإلا ةبترم ىلإ راكنتسالا ةبترم نم هللا ليلخ مهب لقتنا

 .هتدابع بجتو هدبعي ىذلا هللا نم مهل نيبف «ةيلحتلا

 نم مُكلَذ ئلع انو َُهَرَطَف يذلا ضرألاو تاومّسلا بر ْمُكبَر لب ل9
 . « نيدهاشلا

 لب ءابابرآ تسيل ليثامتلا نأ نايبو مهتدابع لاطبإو «درلاو بارضإلل «لب#
 مويقلا ىحلا وهو امهبرو «نهيلع ماق ىذلا ضرألاو تاومسلا بر وهو دحاو برلا

 :هلوقب ربعو ءدوجولا اذه ىف نهأشنأو مدع نم نهقلخ ىذلا « نهرطف يذّلا#

 هلك دوجولا قش وأ «ءامسلا نم ضرألا قش هنأ ىلإ ةراشإلل نهقلخ لدب «َنهَرطَف#
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 نيذْلا ري مل وأ 9 :ةروسلا هذه ىف لبق نم ىلاعت لاق امك «هعمجت تناك ةدحو نم

 4 420+ يح ءيش لك ءاَمْلا نم اَنْلعَجَو امهاَنقَتفَف اقتر اتناك ضرألاو تاومّسلا نأ اورق
 .ةيآلا هذه ىف ىنعملا اذه انركذ دقو [ءايبنألا]

 ملعي هنأب ليثامتلا كلت تسيلو «مهبر وه اذه نأ - مالسلا هيلع - دكأ دقو

 «نيدهاتشلا نم مُكلَذ ىلع انَأو# :مالسلا هيلع ليلخلا لاقف هملع مهل دكؤيو كلذ
 اميف مهبذكي ال هنأو مهدنع نيمألا دشرملاو مهيف ةقثلا وهو كلذب هملعل ديكأت اذه

 :ةثالث رومأ اهيف ظحالي «نيدهاتشلا َنّم مُكلَذ لع انأوإ# :لوقي

 ؛«نيدهاشلا نم اهقلعتم ىلع 4مُكلَذ ئَلع# رورجملاو راجلا مدق هنأ  اهلوأ
 .ةداهشلا هذه ةيمهأل

 املك كلذكو ءدرف ال عمج نيبطاخملا نأل ؛باطخلا ىف عمجلاب ريبعتلا  اهيناث

 ال دحاولل باطخلا ناك نأب كلذك نكت مل اذإو «عمج هب بطاخي ةراشإلا مسا ناك

 امنإ .حيحص ريغ كلذو «نازئاج نيرمألا نأ باتكلا ضعب بسح دقو «ميملا ءىجت

 نكي مل اذإ هنأل ؛ميملا ريغ نم كلذ ادع اميف نوكتو ءاعمج بطاخملا ناك اذإ نوكت

 للي اذدمحم بطاخملا ناك اعمج

 ةدهاشملا ملع هبشي املع نيملاعلا نم اهانعم 4نيدهاشلا نم# نأ - ثلاثلاو

 .اهدهشيو اهاري ىتلا ةنياعملاك نيقيلا تبثي هدنع ليلدلاف ةنياعملاو

 مطحي نأب هيتوأ ىذلا ملعلاك نايعلاب مهل تبثي نأ ميهاربإ كلذ دعب مزتعا

 :لاقف ءاديك هل درت الف مهناثوأ

 . «نيربدم اوُلوت نأ دعب مكماتصأ نديكأل هُللاتوإ»

 ءاهسفن عفنت ال لب ءاهريغ عفنت الو رضت ال اهنأ لعفلاب مهل تبثي نأ دارأ

 لاقف ءاهرضي اهريغ عم لعف ول ارمأ اهل ربدي ىأ ءاهل ديكي نأ دارأف اهنع عفدت الو

 نوكي ام مهعم نلعفأل ىأ «نيربدم اوُلوَت نأ دعب مكماتصأ نديكأل هُللاَتو# :امسقم
 ىأ مهرابدأ ءارو اهولعج دقو اهنع اوفرصنا اذإ ىأ «نيربدم متيلوت اذإ ءايحألل اديك

 مانصألا وه ديكلا عضوم نكلو «نيدباعلا ءالؤهل ديكلا :لوقن وأ ءاهنع مهتبيغ ىف
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 دشأ رهظم هنأل ءاتلاب مسقلا ناكو مسقلل ءاتلاو «نيدباعلل وهو ءاهل ديكلا نأك لعج

 كلذ ىور مهل ديعل نوبهاذ مهو ناك كلذ نأ ىورو ءمسقلا مال ماللاو ءاقيثوت

 ال اهنأ ىلإ انركذ امك ةراشإلل اهل نيدباعلا ةدارإو مانصألا ركذ نإ انلقو ءدوعسم نبا

 نم كلمي ال رداق ريغ نودبعي امنإ ءاهنودبعي نمو ءاهل ةردق الو ءاهسفن نع عفدت

 .ريدق ءىش لك ىلع هللاو «ءىش ىأ هريغل كلمي فيكف «ائيش هرمأ

 . «نوعجري هيل ملل مهل اريح لإ اذاَدج ْمُهَلعَجف
 ذاذجلاو ءرسك ىنعمب ذج نم «تاقفلا :ذاذجلاو ء«ديكلا عون ةئيبم «ءافلا»

 غارف 9 :ىلاعت لاق امك ءبرضي ذخأو سأفلا ذخأ ىأ ءرسكلا نم حصفأ مضلاب

 نيميلاب ابرض مهل غارق 20+ نوفطت ال مُكَل ام ه2): َنوُلكأت الأ َلاَقَف مهتهلآ ىلإ

 نولمعت امو مُكقلح هللا <20 نوتحتت ام نوديعتأ لاق 55) َوُفَي هيِإ اوُقأَف 2

 نيلقسألا مهانلعجف اديك هب اوُدارأَف 20 ميحجْلا يف ذ هوقلأَف اناينب هَل اونبا اولاَق 2:2

 هذه لازأ ىأ ءارسكتم اتاتف مالسلا هيلع ميهاربإ مهلعج «[تافاصلا] « 27+

 مانصألا هذهل اريبك ىأ 24مهل اريبك ّالإ» مادقألا هؤطت احورطم ائيش اهلعجو روصلا
 هنولأسي هيلإ نوعجري سانلا لعل وأ «هيلإ عجرت مانصألا لعل 4َنوعِجْرُي هيَلِإ مهّلعلا»
 نأ ظحاليو ءاهباصأ اذامو ءاهلآم امف ارسكتم اتاتف تراص ىتلا ةراجسلا ةيقب نع

 اوداع امدنعو «دسافلا مهمعزل ةاراجم لقاعلا عمجلا ريمضب امئاد داعي ناك ريمضلا

 مكهتلل ريبعت «نوعجرُي هِيَلِإ مهّلعَلل :هلوقو ءرمألا مهلاه ارسكتم اتاتف مهتهلآ اوأرو

 . مهتهلآب ةيرخسلاو مهيلع

 . «نيملاّظلا َنمَل ِهَّنِإ انتهلآب اذه َلَعَف نم اوُاَق#ل

 نولآسي اوذخأو ءاهل مهتدابع فعضو مهتهلآا فعضب اوسحأو اوعزج
 هذه باصأ ام ىلع نيرسحتم #انتهلاب اذه لعف نم# نيعله نيبجعتم نيمهفتسم

 «َنيِملاَظلا نمل ُهَنِإؤ :اولاقو ءارسكتم اتاتف اهلعجو تيقفتلاو مطحلا نم ليثامتلا
 تيملاظلا دادع ىف دودعم «هملظ دكؤم ملاظ هنأب هفصوبو «ماللابو نب هملظ اودكأ

 .هيف برتم ملظلا نابل نم عضار مهتيب ىف برتم
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 :اولاق ىتح نيفرعتم نيثحاب مهنيب اميف اولءاست

 . «ميهاربإ هل لاقي مهركذي ىتف انعمس اولاَق»
 هَل لاقي مهركذي ىف انعمس» مهنم نولئاق لاق ىتح مهنيب اميف رمألا اولواقت ىأ

 «ةوتفلاو بابشلا ىلإ برقأ ناك هنأل ؛4ىَتَفط هلوقب ميهاربإ نع ربعو ؛4ميهاربإ
 وه هللا نأو ءةهلآ نوكت نأ راكنإو ءاهتدابعب راكنتسالاب مهركذي هانعم «مهركذي#و

 هدحو وهو «مهقلخ ىذلا هنأل ؛ضرألاو تاومسلا ىف دبعي ىذلا برلا هدحو

 هماهتإ ةهبش هيف ىرجت ىذلا ماقملا اذه ىف هنإف ءاركذي» نم كلذ مهفو .دوبعملا

 هجتا كلذلو ؛اهتدابع ىف مهقفاوي ام ريغب ركذلا نوكي نأ دبال اهميطحتو ءاهريسكتب
 .تابثإلا اودارأو «هيلإ ماهتالا

 . «نودهشي مُهَلعَل ساّنلا يع ىلع هب اوتأق اولا

 «ةعولب مث «ةرسحب ميهاربإ ةلعف مهتباصأ ةديدش مهتهلآ ىلع مهتريغ تناك

 تعمتجاسف «ىذألا لازنإ ىلع مهتيزع تدتشاف ءاهب زفحتلاو ةمقنلا بحب مث
 هتروص بكرتل «نيعألا ىلع هوضرعا «4ِساّنلا نيعَأ ىلع هب اوتأَفظ :اولاقو مهعومج

 نيترك ةددرملا ةققدملا مهتيؤر هيبشتب زاجم كلذ ىفو «مهنيعأ قوفو .مهلوقع ىلع
 مهّلعل» ةبضاغلا ةقناحلا مهبولق ىف لزنتو هاسنت اليكل اهيلع بكر ىذلا ءىشلاب
 ءازج باذعلا نم هب اولزنيو «مهمعز ىف هتميرج اودهاشيو نورضحي ىأ «نودهشي
 .هودهاشو ءهب ءىج «هللا دنع قحلا نيع وهو ءمهمعز ىف ميثألا هلعف ىلع ىدتعملا

 :هل اولاقو

 .«ميهاربإ اي انتهلآب اذه تلعَف تنأأ اوُلاَقل

 لب «هتارربمو لعفلا نع هولأسي ملو «هيلإ لعفلا ةبسن نع ميهاربإ اولأس
 .هعوقو نع لاؤسلا ىلإ ةجاح الف «هوأر لعفلا نأل ؛لعافلا هصخش نع هولأس
 ىهو ءاهميطحت غوسي ارربم نوملعي ال مهنأل ؛هتارربم نع الو «هوأرو هوئياع مهنأل

 «باطخلا ريمض مدقت اذلو ؛لعافلا نع لاؤسلا ناك امنإ ءمهمعز ىف ةدوبعملا ةسدقملا
 لاؤسلاو .4ميهاربإ اي انتهلآب اذه َتْلَعَف تنأأ# ءابابصنا هيلع بصنم ماهفتسالا نآل
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 هيفف «ىلاعت هللا ليلخ مساب نرق اذلو ؛لعفلل اراكنتساو امالمو اماهفتسا نمضتي

 .هلعف ليوهت نم عون مسالا ركذ ىفو «ديدش مول

 . سفنلا راق انئمطم ارباص اتبث ناك ميهاربإ نكلو

 . «نوفطني اوناك نإ مهوُلأساَف اذه مهريبك هلعَف لب لاَق#

 مطحلا ةلآ عضوو ءارسكتم اتاتف اهلعجو «مانصألا مطح ىذلا وه ميهاربإ نإ

 «لباو .(اَذَه مهريبك هّلَعَف لب :لوقي فيكف ءاهنم ريبكلا سأر ىف رسكلاو
 ضعب لاق ءاحيرص نكي مل نإو «لعافلا هنأ ىلإ ئموي ىذلا مهلوق نع بارضإلل
 وه ناك نإو «ميهاربإ ىلإ دوعي 4ِهَلعَفل ىف ريمفلا نإ :مالكلا ءاملع نم نيلوؤملا

 «لعف هنأ ىنعملاو ؛هنع ربخي رخآ اصخش هسفن نم درج لوقلا ءاميإب هنأك «ملكتملا

 اذه ىلإ نيملكتلا ضعب عفد دقلو ءمهريبك اذه وه كلذ دعب مالك فنؤتساو

 ىبنلاف «ءايبنآلا ىبأ ىلإ ةبذك اوبسني نأ نوديري ال مهنأ قايسلا ىفاني ىذلا فلكتلا

 نحيحصا ىف نكلو ءاهدعبو ةوبنلا لبق «ملظلاو ةنايخلاو بذكلا نع موصعم ٌدِكي

 :لاق هنأ ةيناثلاو «هذه اهالوأ تابذك ثالث ميهاربإ ىلإ بسن ٌةْكَك ىبنلا نأ

 ”هتخأ اهنإ :ةراس هجوز نع لاق هنأ ةثلاثلاو « ميقس

 مكهت اهيف لب «بذك هيف سيل اذه مهريبك ِهّلعَف لب :هلوق نأ ىرن نحنو
 رثألا لعلو «هركذن لامتحا هنكلو ءاذهب انعطقل رثألا الولو مهتهلآب ةيرخسو مهيلع

 لوقلا رهاظ نأل ؛ميهاربإل دصقملا ساسأ ىلع ال لوقلا رهظم :ساسأ ىلع ةبذك هدع

 .بذك هنأ

 نيتنث ٠ . تاّبذك ثالث الإ مالّسلا هْيَلَع «يبلا مي ميهاربإ بذكي مل :لاق هللا َلوُسَر نأ « َةريره يبأ نع )١(

 فدا هَ .ةناس نأ يف ةدحاو .مانح قري لعن ل لولد مهتم )ا هلو .هللا تاّذ يف

 كريو يِرَغ املس يضذألا يف لع ال نو. .مالسإلا يف ين كَ . يتغأ كّنأ هيربعات كلاس د

 ميهاربإ هللا ذختاو)ىلاعت هللا لوق -ءايبنألا باتك : :يراخبلاو كل 0/0 ا هاور هيلع قفتم
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 كلذ دعب هلوق مهتهلآيو مهب ةيرخسلاو مكهتلل قيس هنأ ىلع ليلدلاو

 «لعف ىذلا مهسيئر نأب مهرابخإ ىلع ةفطاع «ءافلا» «نرقطتي اوناك نإ مهولأساف»

 مكهت هيف كلذو ءمهولأساف مهريغ وأ وه لعافلا ناك اذإ ىأ «حاصفإلل «ءافلا» وأ

 مهنم فارتعا ذخأ مكهتلا ىفو ءنودبعي فيكف نوقطني ال مهنأل ؛مهيلع حضاو

 مهلالض ىلع عطاق ناهرب اذهو «عفنت الو رضت ال راجحأ اهنأو «نوقطني ال مهنأب

 .نودبعي ام نالطبو

 امبر اهنإف «هيبنتو داشرإو قح ةمدص تناك اذإو ءركفتلا ىلإ عفدت ةمدصلا نإ

 مهلعج امث اذاذج اهلعجو مانصألا ريسكتب اومدص دقف «ءالؤه ناك كلذكو «ىدهت

 :مهنع ىلاعت لاق اذلو ؛ءادتبا نوركفتي

 مهنيب اميف رمألا اوعجارت ىأ «َنوُملاَظلا منأ مُكَنِ اوُناَقَف مهسْفنأ ىلإ اوعجَرَف»
 حال دقو قحلاب دشرتسم نيب امو ءمطحلاو رسكلا ىأ لعفلا ركنتسم نيب ام اولواقتو

 مهنأ ىأ «نوملاظلا مه مهنأ نيدكؤم «نوملاظلا متنأ مكّنإ» :اولاق نأب ىهتناو ءهرون

 نوملاظلا متنأ ىأ ءرصقلابو ««متنأ» بو «نإ) ب مكحلا دكأت دقو ءمهدحو نوملاظلا

 ام نكلو ءهدكأو ملظلاب مكحلا بجوأ نيفرطلا فيرعت نأل ؛مكريغ دحأ ال مكذحو

 هنأ حجريو ءمهتهلآ ةسارح مدع ىف ملظلا وأ ةدابعلا ىف ملظلا لمتحي ؟ملظلا اذه

 نع راع رهاظ ءاشغك ناك هنكلو ءقح ةروس ىف هودكأ كلذلو ؛ةدابعلا ىف ملظلا

 , :ىلاعت لاق اذلو ::بولقلا ميمص

 . «نوقطني ءالؤه ام تملع دَقَل مهسوءر ىلع اوسكن مثل

 هتدبلو «مهسوءر ىف تباشلا ميدقلا مهلالض ىلإ اوداع ىتح اريثك اوثبلي مل

 :لئاق نم زع هلوقب كلذ نع هناحبس ربعو «مهريكفت نم اءزج راص ىتح «نونسلا
 نوردقيو نوركفي مهتتغب ىتلا ةمدصلا مهتاعج نأ دعب ىأ «مهسوءر ىلع اوسكن ٌمْنإل

 ىلع اوسكن# : لئاق نم زع هلوقب ريدقلا ىلعلا كلذ نع ربعو «مهريكفت ىف اوسكن
 «ىلعأ ىف مهماسجأو لفسأ ىف مهسوءر تراصف مهماسجأ تبلق ىأ 4مهسوءر
 هبش امكو «داسفلا ىلإ داشرلاو «لطابلا ىلإ قحلا نم ريكفتلا بلق نع ةيانك اذهو
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 اا رسل

 «مهريدقت سكع فيك ربدتملا ئراقلا روصتيل «ىدسملا بالقنالاب ىركفلا مهبالقنا

 نيب دعبلل «باطخلا زواجتي مل رمألا نأ عم انه «مث» ب ريبعتلاو «مهريكفت سكنو
 .اذهل ةروصم (مث» تناكف «ترطيس ىتلا ةلالضلاو تردب ىتلا ةيادهلا

 تملع دقل# :اولاقف «ةلداجملا ىف مهلوق اضيأ سكن مهسوءر ىلع اوسكن امو

 نأ اهنأش نم سيلو «قطنت ال ليثامتلا ءالؤه نأ ملعي هنأ نيدكؤم #*نوقطني ءالؤه ام

 كلذ ملعي هنأ اودكأو «قطني اناسنإ نوكي نأ نع الضف ايح انئاك تسيل اهنأل قطنت

 ىلع ةعقاو ىهو «ىضاملاب ىفنلا ىلع ةلادلا «ام» ب ىفنلابو ء«دق» بو «ماللا» ب

 ىف نوقطني الو ىضاملا ىف نوقطني ال مهف «رضاحلا ىف مهقطن مدعل روصملا عراضملا

 ىف قطنلا نع راجحألا هذه زجعب نيفرتعم هب اوقطن ام اذه نإو «لباقلا الو رضاحلا

 فيكف ناسنإلا نم زجعأ اهنإ !؟اذه نم رثكأ مهتيهولأ ىفني ليلد ىأو «لاوحألا لك

 :هللا ليلخ لاق اذلو ؛رضت الو عفنت ال ىهو ناسنإلا اهدبعي

 . «مكرضيالو ائيش مكعفتي ال ام هللا نود نم َنودبعَتفَأ لاقل

 دقل# :اولاق دقل «مانصألا ةيهولأ نالطب ىلع ةلادلا ةجحلا مهلاوقأ نم ظفل

 ءىش ىلع ةردق الف مالكلا ىلع ةردق مهل تسيل ىأ «نوقطني ءالؤه ام تملع
 :مالسلا هيلع هللا ليل لاق .ءعوفدم ررضاالو «بولجم عفن مهنم سيلف

 مكعفتي ال ام 8 هناحبس هل نيدناعم ىلاعت هلل نيفلاخم ىأ للا نود نم نودع

 ماقم مئاق قلطم لوعفم ايش و ءرضلا وأ عفنلا نم ائيش ىأ «مكرضيالو اًئيش يش

 .ردصملا

 ام ىلع بترتم اهدعب ام نأ ىلع لدت «ءافلا» «نودبعَفَأ # :ىلاعت هلوقو

 كمي ال ام نودبعي اونوكي مهنأ 4نوقطني ءالؤه امل مهلوق ىلع بترت هنأل ؛اهلبق
 هب مهو «خيبوت عقاولا راكنإو «عقاولا راكنإل ىراكنإ ماهفتسالاو عفن الو ارض

 .عفني الو رضي ال دامج اذهو ىح وهو «هنود ام دبعي لقاع ىأف «نوريدج

 ءالقع مهنم روفنلا ىلع ففأتلا اذه لدف «مهنم ففأت نأ اذه ىلع بترت دقو

 «كلذ ىلع ديزت ال راجحأ ىهف ءاليمج اتحن ةتوحنم ليثات تناك ولو راجحأ ىهف
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 ؛اهنودبعي نمم اضيأ ففأتلا ناكو ءانيوكتو اقلخ اهنم ريخ وه نمم دبعت اهنأل القعو

 ردقت ىتلا ةكردملا ةيناسنإلا ىوتسم نع لب «ريكفتلا ىوتسم نع مهلوقع اوطح مهنأل

 :لئاق نم زع هنع لاق اذلو ؛راضلاو عفانلا فرعتو ءايشألا

 . «نولقعت القأ هللا نود نم نودبعت املو مكل فأ)»

 ةمالقو خسو نم رذقتسم لك فألا لصأ» :بغارلا تادرفم ىف ءاج 4«فأ»

 «مكل فأط ىنعمف «؛هل اراذقتسا فختسم لكل لاقيو ءامهارجم ىرجي امو ءرفظ
 مَنِ اونمآ َنيِذّلا هيأ ايإ» :هللا لوقل «ءىونعم انه راذقتسالاو نودبعت املو مكل راذقتسا
 .[ةبوتلا] 4427 ... اَذَه مهماع َدْعَب مارحْلا دجَسمْلا اوُبرقي الف سجن َنوُكِرْشُمْلا
 متخو ءاهيدباع نم ففأت امك اهنم ففأتي ةرذقتسم ىهف مهراجحأ ىف رمألا اذكو
 ىأ عوقولا راكنإل انه ماهفتسالا «نولقعت الَفَأ» :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس
 ءارو مهلوقع اوحرطي الأو «لقعتلاو ريكفتلا ىلع ضيرحتو خيبوتلا عم ىفنلا ىنعمب
 1 1 .مهروهظ

 ىف ةجاجل دادزيو هبناجب ىأتو ضرعأ ليلدلا ءاج املك قحلا نع ضرعملا نإو
 ءاماطح اذاذج اهوأرو «مهمانصأ مطح دق مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ اذه ءهلطاب

 مهنكلو «مهءاج ذإ قحلل اونعذي نأ مهيلع اقح ناكو «نوقطني ال ءالؤه نأ نيبتو

 . قحلاب قطانلا قارحإ اودارأو ءاريبك اوتع اوتعو لالضلاو ةئتفلا ىف اوجل

 «نيلعاف مثنك نإ مكتهلآ اورصناو هوقرح اوُناَقل
 خرصي هججحب قحلاو «هعم هللاو هدحو وهو «ةبلاغمو ةعنامم رمأ رمألا اوذخأ

 مهو ءهاوس ادحأ ىلابي الو .هدحو هللا ىلابي هنأل ؛مهيلابي ال هطاسوأ ىف هب

 - ميهاربإ مطح املف ءمشاغلا مهكلمو ةمشاغلا ةيداملا مهتوقو مهددعو مهليئامتب

 ديالف «مهمانصأ بلغ هنأ ةبلاغملا نوناقب اوبسح مهمانصأ - هتنوعمو ىلاعت هللا دييأتب

 كلذكو ءبلغيو بلاغيو سحي ءىش اهنأك اهورصني نأ دبالو ءاهل اورصتتني نأ

 .اهدشرب بهذيو «لوقعلا لالضلا لخدي كلذكو «مهسفنأ مهل تلوس

 كلذ اولعج دقو «هبطح راثكإو قارحإلا ىف ةغلابملا قيرحتلا «هوُقرَح اوُلاَقظ
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 اتاتف اذاذج اهلعج ىتح .مهمانصأل ميطحتو ريسكت نم هب ماق ام لباقم ىف قيرحتلا

 نع مهرأثب اوذخ ىأ .4مكتهلآ اورصناو# :اولاق اذلو ؛اهؤازجأ تقرفت ارسكتم
 مهعمج ىف ثدحتملا مهلئاق لاقو «مهنأش هب فعضأو «مهرمأ هب رغص ىذلا مطحلا

 ةناهملاف الإو «هوقرحأف مكتهلآل رأثلا نوديرت متنك نإ ىأ «َنيلعاَف متنك نإ# :مهنع

 مدع وأ ,«فطع وأ ددرت مهضعب ىف ناك هنأ ىلع لدي كلذ نإو ءرانشلاو راعلاو

 .لالضلا نم هيف مه امب مزاح ناميإ

 ؛مهديدهت نم عزفي ملو ءاتافتلا مهرعي مل قحلابو هللاب نمؤملا ميهاربإ نكلو

 ءادف نم هيف دبالف ءهقحتسي ال هسفنب قحلا ىدتفي ال نمو «ىقبأ قحلا نأ ملعي هنأل
 ةقداص ايؤرل هنبا حبذي نأ لبق دقف ءالبلاو ءادفلاب دعب نم ءايبنألا وبأ فرع دقو

 . ميظع حبذب هللا هادف ىتح ءاهآر

 ىف هوقلأ «هللا مكحب ىضارلا رباصلا وهو ءرانلا ىف هللا ليلخ ميهاربإب اوقلأ

 مهرمأ قوف ناك ىلاعت هللا رمأ نكلو «هيف مرطضت ءانب اهل ىنب دقو «نارينلا نوتأ
 :نيملاعلا بر ةمحر اهتعاس ىف هتفقلتو رانلا ىف ميهاربإ ىقلأف «مهيلع ةرهاق هتردقو

 . «ميهاربإ ىلع امالسَو ادرب ينوك ران اي نلف ل
 اهتيؤر نم عزجي ال مالس ىف نمآ وهو ةجهوتم تسيل ةدراب ىأ ادرب ىنوك ىأ

 .اهبهل نم عزفي الو

 ءاهيلع رمهنا رطم الو «ةديدش حيرب تئفطأ اهنأ ىلع لدي ال مالكلا قاسمو

 قرحلا ةصاخ اهنع لازأ ىلاعت هللاف «هقرحت ملو ةجهوتم تيقب اهنأ ةزجعملا اهنكلو

 الئاحو ةعنام عناوم همسجب نأك «هيلإ اهاذأ لصي نأ نم تعنمو «ميهاربإل ةبسنلاب

 . اهنيبو هنيب لوحي

 مهنأل ىدحتلا ىنعم اهيف ناكو «ةرهابلا ةزجعملا هذهب مالسلا هيلع ميهاربإ اجن

 ناكو «مهل ازاجعإ كلذ ناكو ءاهباه الو ذؤي ملف مهتهلآل راصتنالاو بلغلا اودارأ

 .مهتوقش مهيلع تبلغ نكلو ءاونعذي نأ دعب نمو لبق نم مهيلع اقح
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 .«نيرسخألا مهاَنْلعَحَف اديك هب اوداَرآو»
 ريبدتلاو ديكلا ةجيتن نوكي ىذلا ديدشلا رارضإلا وه انه ديكلا

 ىف ناك مهديكو «ررضلا وهو ببسملا اودارأو ببسسلا اوقلطاف «ثيبخلا

 «نيرسخألا مهاَنلَعِجَفط :لاق اذلو ؛نيرساخلا مه اوناكف «مهتلداجمو هل مهتبلاغم

 .نارسخلا تاجرد ىصقأ اوغلب نم دارملاو ءرسخأ عمج نورسخألاو «ةبلاغملا هذه ىف

 هعمو ميهاربإ دعب نم نييبنلاربخ
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 ءاج امل هنإو ءركذلا ىف هب نرتقا اذلو ؛مالسلا هيلع ميهاربإب ةبارق اذ طول ناك

 اكد هتيرق اوكدف طول ىلإ هدنع نم اوبهذ «دلولاب هتأرماو ميهاربإ نيرشبم ةككئالملا

 ميهاربإ ةاجن نرق اذلو ؛نيملاعلا نم دحأ اهب مهقبس ام «ثئابخلا لمعت تناك اهنآل

 : ىلاعت لاقو «ةكرابملا ضرألا ىلإ هعم هذحخأ هنأو «هتاجنب مالسلا هيلع
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 . «نيملاعلل اهيف انكراب يتلا ضرألا ىَلِإ طوُو هاَنيَجَنول
 ىلإ امهذخأو امهاجن ىأ ءرامدلا نم اطولو ءرانلا نم ميهاربإ انيجن ىأ

 :امهركذن نارمأ انهو ةكرابملا ضرألا

 اهنأ نايبل ءمظعملا ملكتملا ريمضب ىلعألا ىلعلا ىلاعت هللا نم ملكتلا  امهلوأ

 عزف ال انمأ اهلعجو ةدراب هيلع اهلعج وأ رانلا نم جارخإف ءملكتملا ربكب قيلت ةريبك

 ليجس نم ةراجح اهيلع لاسرإو ءاهلفاس اهيلاع لعجب قسفلا ةيرق كالهإو ءاهنم

 .دوضنم

 ءاهيلإ طول هتبارق وذو هللا ليلخ ىهتناو ءاهكراب ىتلا ضرألا ام  ىناثلا رمألا

 .ةكرابم ىهف هدعب نم نويبنلا اهيف ناك هنأل ؛ماشلا اهنأ بعك نب ىبأ نع ىور
 ىذلا وه ميهاربإ نأل ؛ةمركملا ةكم اهنأ «هريغو نآرقلا نامجرت سابع نبا ىورو

 ءانمآ امرح تراص اهنألو «سانلل عضو تيب لوأ اهب نألو «ليعامسإو اهءانب عفر

 «كرابم يم فصو هللا نألو 0 ءاعدب  ةكرابم تناك اهنألو
 همس نمو

 سوس مع

 امهنأ ىلع ليلد اذهو «ةكرابم ضرألا ىلإ الصو نأ ىلإ ام امهاتظفح ىأ «ءامانيجن» ب

 الصو ىتح (١)ةاموم ةاموم ءارحصلا فئنع ىقال ةكرابملا ضرألا ىلإ امهترجه ىف

 هيف ركذ هل نكي مل نإو مارحلا تيبلا ىلإ لصو دق اطول نأ ىلع لدي وهو «نيملاس

 تناك سانلا لكل «نيملاعلل ةكم ةكرب تناك دقو «هرارمتساو ريخلا توبث ةكربلاو

 .ِلَك دمحم قلخلا ريخ رهظو دلو اهئاحطب
 ءايبنألا ضعب ركذو «ميهاربإ ةيرذ ىف ةوبنلا كلذ دعب هناحبس ركذ دقو

 م ىو 2 2 - 537 رم سوم ساس : مهنم

 . 4نيحلاص انلعج ًالكو ةلفان بوقعيو قاحسإ هل انبهوو#

 ىلإ هتاجن ىلإ ةراشإلاب «ليعامسإ هدلو ميهاربإل هللا ةبه ىلإ هناحبس راشأ

 انهو مارحلا رعشملاو تافرعو ىنم نم اهلوح امو «ثوح امو ةكم ةكرابملا ضرألا

 :لاق .سينأ الو اهب ءام ال ىتلا ةالفلا ىه ليقو .ىظفل ديكوت اهراركتو «ءاسلملا ةعساولا ةزافملا :ةاموملا )١(

 .موم  برعلا ناسل .تاولفلا ءامسأ عامج ىهو
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 قحسإ نأ عم اعم امهلعجو «بوقعي هئارو نمو «قاحسإ ميهاربإل بهو هنأب حرصي

 ةوعدلاو ةوبنلا تلاوتو «هللا ةبه امهتوبن نأو «نييبن اناك امهنأل ءهنبا بوقعيو بأ

 ىتلا سوءرلا نم ناثوألا ةدابع اوعلتقيل ؛دج نع بأ نع انبا ناثوآلا مده ىلإ
 ىأ «ءهدلو دلو هنأل بوقعيل فصو #ةلفان#و ءدلولا دلو ةلفانلاو ءاهيف تنكمتسا

 نم يل به بر :لاقو «هبر اعد ميهاربإ نأل ؛دلولا قوف ةدئاز ةبه كل هانبهو

 . [ تافاصلا ] 4 #47 نيحلاصلا

 مده ىلإ ةوعدلا هيف ثراوتت نأ ميهاربإل دارأ ىلاعت هللا نأ ىرن اذكهو

 مواق هدعب نم ٌهْيكلَي دمحمو «سانلا سوفن نم ةبذاكلا اهتعور بهذتل «ناثوألا

 نيعباتلاو هباحصأ نم ناك نكلو ءاهمواق نم هتيرذ نم دحأ نكي ملو .هدحو ةينثولا
 لاقو 27«ليئارسإ ىنب ءايبنأك ىتمأ ءاملع» :لاق دلك ىبنلا نأ ىور ىتح ءاهمواق نم
 دجلا نم دحاو لك ىأ .هيلإ فاضملا ماقم مئاق نيونتلا «نيحلاص اَنلعِج ًالكوإ» : ىلاعت
 مهنأ ركذو «قحلا ىلإ مهقيرط ىف نيميقتسملا ىأ «نيحلاصلا نم هانلعج هديفحو هنباو

 ىف حلاصلا نأل كلذو «هيلإ ةيادهلاو قحلا قيرط ىف نيحلصملا نم مهنأ عم نوحلاص
 ايداه احلصم انلعج اذإ الإ حالصلا متي ال هنأل ؛احلصم نوكي نأ دبال قحلا تاذ

 :ىلاعت لاق اذلو ؛ميقتسم طارص ىلإو «قحلا ىلإ ايعاد ادشرم

 ءانيإو ةالّصلا ماَقإو تاَرْيَخْلا لْعف ْمهْيَلِإ انيحْوَأو انرمأب َنوُدَهَي ةمأ مُهاَنلعِجَو#
 ش 1 0 00 .«نيدباع ال واكو ةاكرلا

 3 ظفلب ريمضلا ديعأو بوقعيو قاحسإ ىلإ دوعي ريمضلا «مهاَتلعَجو#
 دقو «نيمضتلاو ةراشإلا قيرطب رخآلاو ظفللا حيرصب مهضعب ةيرذلا لك عمجي هنأل

 قم هلا إب ايابوُتيو ديب ميار اهب نصور ) :ىلاعت هلوق ىف حيرصلا ءاج

 ذإ توما بوُقعي رضَح ذِإ ءادهش شك مأ 27 نوُملسُم مقنأو الإ نتومت الف نيذلا مك

 اهَّلِإ قاحسإو ليعاَمسِإو ميهاربإ كئابآ هلو كهل دبع اوُاَق يدعب نم نودبعت ام هينبل لاَ

 الو ْمُكبسك ام مُكلو تبسك ام اهل َتَلَخ دق ةَمُأ كلت 429 نوملسُم هل نحتو ادحاو

 . [ةرقبلا ] 4 29ج َنوُلَمعَي اوناك مع نولَأست

 .هجيرخت قبس )١(
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 ءاسؤر ىأ ةمتئأ هتيرذو ميهاربإ انلعجو ىأ «انرمأب َنودْهي ةّمأ مهانلعجو#

 «هانرمأب َنودَهَيل ةيادهلاو ريخلل ةوق نونوكيو «مهب ىدتقيو «نودشريو نوهجوي

 ءالوأ مهتعاط ىلإ ةراشإلل هللا رمأ ىلإ ةيادهلا ةفاضإو «هللا ةياعدب نوعدي ىأ

 ىأ «تاريخلا لعف مهيَلِإ انيحوأو# هيف بير ال قحلا هنأو هيلإ نوعدي ام باوص نايبلو
 نيذلا مهلسرل هب انيحوأ امب ءاهيلإ مهانيدهو تاريخلا لعف مهبولقو مهسوفن انمهلأ
 4 57 ... ارثت اًنلسو اَنْلسْرَأ َمُثاظ :ىلاعت لاق امك ءلوسر دعب الوسر اوءاج
 مالسلا هيلع ميهاربإ ةيرذ ىف كئلوأ لكو ءلوسر دعب الوسر ىأ [نويمؤملا]

 «سانلل هعفنل هلعف هب دصقيو «سانلل عفن هيف ام لك وهو ء«ريخ عمج تاريخلاو

 نم لمكأ هجو ىلع اهءادأ ىأ «ةالّصلا ماقول :هناحبس لاق مث ىلاعت هللا ءاضرإلو

 مهنأب نوسحي هوري مل اذإو «هنوري مهنأك هللا تاذل راضحتساو ء.عوشخو عوضحخ

 ءاتيإوا» ءهناوضرو هعبحم نوبلطيو هباذع نوفاخيو هتمحر نوجري هترضح ىف

 ىأ «نيدباع اَنَل اوناكو» اضعب هضعب ربي اراب انواعتم هلك عمتجملا نوكيل «ةاكرلا

 دصق اذإ ةدابع هيف لمع لكو «ىلاعت هلل نيدباع مهلامعأو مهلاوحأ لك ىف اوناك

 مكدحأ نمؤي ال» دلك ىبنلا لاق امك «هناحبس هتبحمو هدحو هللا ءاضرإ هناقتإب

 . "27(هلل الإ هبحي ال ءىشلا بحي ىتح

 ديفي اذهو «رورجملاو راجلا ميدقت «نيدباع اَنَل اوناكو# :ىلاعت هلوق ىفو
 ةدابعلا رارمتسا ىلع لدت ةلمجلاو ءائيش ىب نوكرشي ال اندحو انل ىأ صاصتخالا

 نيرمتسم ىأ «نيدباع# فصولا ايناثو «رارمتسالا ىلع ةلادلا ناك" دوجول ؛الوأ

 .راهنلا فارطأو ليللا ءانآ ةرمتسم ةدابع ىف مهف مهل افصو ةدابعلا ريصت ىتح

 بوقعيو ء«هينبو ميهاربإ ىلإ ةنيب تاراشإ ىلاعتو هناحبس هللا ركذ نأ دعب

 :لاقف هتان دعب طول ىلإ داع هتيرذو

 واح مهن تفاح لمَ تناخ يبي نم اين املعو امك انآ طوُلو)
 . «نيقساف ءوس موق

 .ثيداحأ نم هانعم يف ام جيرخت قبس )١(
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 «ركذلاب اطول صخو ءاطول ركذاو :هريدقت فوذحم لعفب بوصنم 4اطولو#
 اوطحنا ىتح مهسوفن ةثيبخو .مهلاعفأ ءوسو مهتناهمو مهتراقحل طول موق ركذي ملو
 هنأشب هيونت هموق نع ادرفنم طول ركذ ىفو «ةرطفلا ذوذش ىف ةيناويحلا ةبترم نع

 هنإف «نييدهم ريغ نيدسفم هموق نوكي نأ دك ىبنلا رضي ال هنأ نايبو ؛هركذل ةعفرو
 اموق أشنأو مهيلع هللا رمد اوحلصي مل نإف ءدسافلا حالصإو لاضلا ةيادهل ءاج
 . نيرخآ

 الإو «نيدسفملا ةرشاعم ىلع ربصلاو ملحلاو ةمكحلا انه مكحلا 4 اًمُكح هاتيتا#
 نم ذاوشلا كئلوأ رشاعي نأ اهب عاطتسا ىذلا ميركلا ىبنلا كلذ اهيتوأ ةمكح ىأف

 مهتياعر ىف رمتسيو لوقلا ىف قفرلاو داشرإلاو ةيادهلاب مهذخأيو مهوعدي ةيناسنإلا
 مهسوفن ءوس ودبي هللا ةكئالم هءاج اذإ ىتح «لالم الو مأس ريغ نم ادشرم ايداه

 امو .هثعبو ةوبنلا ملع وهو «املعو» .نوتكسي الف اوتكسيل مهيرادي ىتح رهظيو
 ةليضفلا وجنت امك «ةاجنلا طولل تقحو باقعلا ةملك مهيلع تقحف هتوعد تدجأ

 يتلا ةّيرَقْلا نم هانيجَنو# :ىلاعت لاق اذلو ءاهروص حبقأ ىلع ةليذرلا "”ةغدر نم
 «ةميظعلا ةنيدملا ىأ «ةّيَرَقْلا نم# ارهطم ارهاط املاس هانيجن ىأ 4ثئاّبخلا َلَمَعَت تناك
 فصولا كلذب ةفوصوملا ةيرقلا هذه سنج ةدارإل درفملاب تركذو ؛ةميظعلا نئادملا وأ
 نأ نكمي الو «ةثيبخ عمج ىهو 24ثئابخلا َلَمْعَت تناك يتلا «ءضيغبلا موئشملا
 ام ةشحافلا نوتأتأ ... # اهيف ىلاعت لاق دقلو ءههبشي ام وأ فصولا اذهب الإ فصوت

 ىتأت تناك اهنأب ةيرقلا تفصوو [فارعألا] # جر َنيِمَلاَعْلا نم ٍدَحَأ نم اهب مكقبس

 ضرأللا تراص امنأت تمطو تمع اهنأل نكلو ءاهداحآ اهلعفي ىذلا نأ عم ثئابيخلا

 ريمضلا ديعأ «َنيقساَف ءوَس موق اوناك مهّنِإ# :كلذ دعب ىلاعت لاق دقلو ءاهلعفت اهتاذ
 «ةملاظلا ىرقلا هذه راع اوراص ىتح اولعف ام اولعف نيذلا مهنأل ةيرقلا لهأ ىلع
 .ثئابخ نم نولعفيو اولعف ام ببس ماقم ىف 4اوناك مُهّنِإ#© :ةيماسلا ةلمجلا هذهو

 ىلع نيجراخ نيذاش «نيقساف» «ةميلسلا عئابطلاو سفنلا ىذؤيو ءوسي ام «ءوسلااو

 .ناويحلا نود ام ىلإ اووهنا ذإ ةيناسنإلا ةرطفلا

 عدر -طيحملا سوم 4 و عنو رجعم )١( غدر -طيحملا سوماقلا .ديدَّشلا لحولاو «نيطلاو «ءاملا :نكَسْتو «ةكرحم ءةغدرلا .
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 «هيلع اورمتسا ىأ «اوناك# ب ءالوأ قسفلاو ءوسلاب مهفصو هناحبس دكأو

 ءايناث مهنع جرخي الو ءهزّيح نع نوجرخي ال هلهأ مه امئأك ءءوسلا ىلإ مهتفاضإو

 اهريدصتو ةيمسالا ةلمجلابو *نيقساف# :ىلاعت هلوق ىف لعافلا مساب ريبعتلاو

 هنوئشو هقلخب ميلع هللاو ء«ّنإ) ب

 : هناحبس لاقف ةملاظلا ةلودلا هذه نم اطول ىلاعت هللا ىجن

 . «نيحلاّصلا نم هن انتمحَر ىف هاَنْلَحَدَأَو#

 نم هتاجنو «مهنم هترجه ىه «هناحبس هيلإ ةيسئلاب اهفرش ىتلا هللا ةمحر

 لاق امك هناحبس هل هؤاجتلاو «:نيرخآلا ىف هظح هؤاتيإو مهل بتك ىذلا كالهلا

 لاقو ء[توبكنعلا] 430 ... يبر ئلِإ رجاهم يَنِإ لاَقو طول هل نمآف :ىلاعت

 هناحبس هفرش دقو «هناحبس هتمحر هقاقحتسال نايب اذهو «َنيحلاّصلا نم ِهّنإ# : ىلاعت

 .نيحلاصلا نم هنأب نم هفصو نأب

 7” 2 ب سس حب 2 عرس 020 داون

 ها ء ضار و ل و ال اسال ينتج 001

 رف رو 2 كسلا يب هلهاو
 مرح سس ا 2-0 721

 مهكقءأكرسمفاحمبإْونكَسيا

 ل ا مطج < ل

 ذإ ثرما فواستمز د نميَلَسَو دودو 2 نيعمجا

 2 ب لهلش تهشم 2ك موَقْلامَنعويف هيف تّكَفَت

 ارَكَسومعوك تايلوس
 5 بيكسل

 كس َ دلك ول ةصنص َةَصْنصُةَنسَنََو
 هرب رمل يزن نورس مَتَألَهَف مسأله
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 .٠ 2 تل وع

 * © كيطيك ملاكم تلت ود

 ميهاربإ ةيرذ نم ءايبنألاو طولو ميهاربإ رابخأ نم قباسلا مالكلل لصو اذه

 ءوس نع ٌةكَو ىبنلا نع ةيرستو «بابلألا ىلوأل ةرببع مهصصق ىفو ؛مالسلا مهيلع
 هللاو ءمهئازهتسا ىف فارسإو «لوقلا ىف ططش نم نوكرشملا هعم هبكتري ام

 احون ركذا ىأ ءركذا هريدقت فوذحم لعفب بوصنم 4احوُنَوأل :هلوق « مهب ئزهتسم

 بولقلا هباشتل هلك ىبنلل نيكرشملا لاوقأ عم مهلاوقأ تهباشت دقو ءهموق ءاذيإو
 هبر ىدان «هّل انبجَتِساَف لبق نم ئدان ْذِإإ» «سانلا دالوأ سانلاف ءاهقئارطو ةمواقملاو

 57 رايد َنيِرفاَكْلا نم ضرألا ىَلعْردَت البر ... ) :هلوق ىف كلذو هللاب ائيغتسم

 كلذ هبر حون اعد [حون 1 4 507 اراك ارجاف الإ اودلَي الو كداب اوُلضي مهردذت نإ كن
 بيترتلل «ءافلا» .هل انبجتساف# :لاقف هناحبس هباجأف ءادنلا كلذ هادان وأ «ءاعدلا

 «هل اًنِبِجَساَفط :ىلاعت لاق دقو «ةباجإلا ديكأت بيقعتلاب دارملاو «بيقعتلاو

 ةباجإلا بلط بلطلا نأ ىأ «بلطلل ءاتلاو نيسلا نال ؛ةباجإلا ةدش ةباجتسالا

 نكلو ءاهسفنب ىدعتت «باجأ» نأ عم «ماللا» ب ةيدعتلا تناك اذلو ؛هل اهدارأو

 هيلع حون لجأل بلطلا ىف هددشتو «هللا بلطب اهنأل ؛ةباجإلا ةدشل «ماللا» تناك

 :هناحبس لاقو «ميظعلا بركلا نم هلهأو هاجنو هناحبس هل باجتسا ذإ هنأو «مالسلا

 ؛نافوطلا برك ناك ثيحو «مهءاذيإ اودارأ ثيح «ميظَعْلا برَكْلا نم هلهَأو هانيَجنْفل
 .هءاجنإ هللا دارأ نم ةنيفسلا ىف بكرو «بناج لك نم ءاملا مهب طاحأ ذإ

 . «نيعمجأ مهانقرغأف ءوس موق اوناك مهْنإ انتايآب اوبذك نيذْلا موقلا نم هانرصنو#

 ةنمضتم «هانرصن» ف ءاوبذك نيذلا موقلا نم هل انرصتنا اهانعم (انرصن)و

 ىف «هل# اهيلع تلد فوذحم هل تناكو ««نم» ب ىدعتت «رصتنا» نأل ؛انرصتتنا
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 ةيرخسلاو دانعلاب هوملظ ذإ مهنم هل انفصتنا ىنعملاو هَل انبِجَتِساَفل :ىلاعت هل هلوق

 اقفال موس مزق اول هن لا :لاقف ؛مهب لزت امل مهقاقحتسا هئاحبس نيب دقو

 نم ىقبي الأو ءدوجولا نم مهتلازإو قارغإلا كلذ مهقاقحتسال نايب اذه «نيعمجأ

 «مهيذؤيو سانلا ءوسي ام وه : ءوسلاو ءارافك ارجاف الإ نودلي ال ذإ دحأ مهتيرذ

 هللا مهقرغأ كلذ ببسبيو ءءوسي ام الإ مهنع ردصي ال مهنأل ؛ مهيلإ ءوسلا فيضأو

 . ةكرابملا ةنيفسلا هتلمح نم الإ قبي ملو « نيعمجأ

 ىسوم دعب اوناك بوقعي دالوأ نم ءايبنأ صصق

 مهمكحل اًنكو موقلا منغ هيف َتَشَقَن ذِإ ثرَحلا يف ناَمُكَحي ذإ َنامْيلسَو واد
 . نيدهاش

 فوذحم لعفب بوصنم (دواد)و «نييبنلا صصق ىف رابخألا ةلصو «واولا»

 اهيف ناك ىتلا بوركلاو دئادشلا ىف هل ةيرست ٌهِْللَك ىبنلا بطاخملاو ««ركذا» هريدقت

 ةيرست تسيل ىهف «هكاردإو قحلا ماظنل اماكحأ نيبت ةيدج رابخأ اهيف ةيرست ىهو

 .ريكفتلاو ةلادعلا ميظنتل هيبنت اهيفو «ةفارط اهيف رابخأ ىه لب ءوهلب

 لعفلاب قلعتت ىلوألا «ذإ# ,«موقلا منع هيف تحقن ذإ ثرحلا يف نامُكَحَي ذإ»

 ضرألا :«ثرحلا » 4 ناَمُكَحَي # ب ةقلعتم ةيناثلا «ذإ#و ««ركذا» فوذحملا

 ىلع «ثرحلا» قلطيو «ضرألا بلق وهو ثرحي ثرح ردصمب تيمس «ةعورزملا
 منغلا هيف ترشتنا ىأ «موقلا منَع هيف تشقفت»و ءهسفن عرزلا ىلعو ةثورحملا ضرألا

 منغلا بحاصو ثرحلا بحاص نامصخلا مكاحت دقو «ةميق ىذ ريغ حبصأو «هتفلتأف

 .مالسلا هيلع دواد ىلإ
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 مثغلا ثرحلا بحاص ذخأي نأب مكح مالسلا هيلع دواد نأب تاياورلا تءاجو

 .نيتبراقتم ناتميقلا تناكو «ثرحلا نم منغلا تفلتأ ام لباقم ىف

 ثرحلا بحاص ذخأي نأ اذه نم اريخ نأ ىأر - مالسلا هيلع - ناميلس نكلو

 نأكو ءاهثرحي ضرألا رخآلا ذخأيو ءاهعفانم ىلع ىلوتسيو اهنبل هيلع ردت منغلا

 .اهدرو منغلا عفانم ىه نوكت ضرألا ةرجأ

 زع لاقف مكحلا اذه ناميلس مهفأ ىذلا وه هنأ ىلاعتو هناحبس هللا ركذ دقو

 : لئاق نم

 ريَطلاَو َنحّبسُي لاَبجْلا دواَد عم اَنرْخَسَو اَمَلَعَو امُكَح اي ًالكو ناَميَلس اهاَنمهَمَفل

 ناك هنأ ىلإ ئمويو «هللا نم ماهلإب ناك ناميلس مكح نأ ىلع لوقلا اذه لد

 ناكو ءداهتجالا ليبس هيف لذب دقف ءالطاب ناك دواد مكح نكي مل نإو «قحلا

 ناك ولو «ةبراقملا ىلع ايندلا ىف ىنبت ماكحألاو ءقحلل اضقانم نكي ملو ءابراقم
 لاق اذلو ؛هيف ططش ال مكحلا ماد ام ضرألا ىف ةفيلخ ىلاعت هللا هلعج ايبن ىضاقلا

 نإ اولاقف مكحلا امأو «ةوبنلا ملعف ملعلا امأ «َمّلعو اَمْكَح اَنيَتآ ًالكو# :ىلاعت
 نإ :لوقن نأ حصيو ءاهبناوج لك نم اهتساردو رومألا مهف ىلع ةردقلاو ةمكحلا

 ارقم ادهاش ناك هنأ ىلاعتو هناحبس ركذ دقو «موصخلا نيب لصفلا ةيلهأ مكحلاب دارملا

 . مهمكحل

 مكح وهو ءادهاش هيلع ناك وأ ىلاعت هللا هرقأ ىذلا مكحلا نأ انه ظحاليو

 ولو ءادتعالا تاذ نم قتشم ءازج وه ناميلس هنبا مكحو مالسلا هيلع دواد

 «ثرحلا ىف تشفنف اهظفحيو اهبقاري نأ ريغ نم اهكرت منغلا بحاص نإف «ببستلاب
 عرزلا ريظن ىف منغلا ذخؤت نأب دواد هردقف «ءادتعالا عضوم تاذ نم ءازجلا ناكف

 «براقم وهو ءادتعالا سنج نم ءازجلا ناك كلذبو «عرزلا ىواست تناك اهتميق نأل
 عضومل رهاظلا ىف ولو الثامم هءازج ءادتعالا لعجي نأ ناميلس ىلاعت هللا مهفأو

 اذإ ىتح ءاهعرزيو اهثرحي منغلا بحاصل ثرحلا بحاص كرتي نأ ناكف ءادتعالا
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 دق ثرحلا بحاص ناكو اهبحاص ىلإ منغلا درو هّمّلس لوألاك راص وأ ظلغتساو الع

 .اهعفانمو منغلا ّردب ريخأتلا ضوع ذخأ

 :ناتدكاف اهيفو «نواعت هيفو ةاواسملاو ةلادعلل ةبراقم ءازجلا اذه ىفو

 .ةاواسملا نم ةيراقم وأ ةاواسم هنأ :ةيناثلاو «نواعت لضف نوكي نأ : ىلوألا

 نأ سوفنلا بيذهت ىلإ ءازجلا برقأ نأ رضاحلا رصعلا ىف ثحبلا ءاملع تبثأ دقو

 .ىقوتلا وأ عانتمالا ىلإ ىعدأ كلذ نوكيف ءأطخلا وأ ةميرجلا ىف عقي

 ىف ةلادعلا قيقحت ىلإ قرطلا برقأ ىلإ ماكحلل داشرإ مكحلا اذه ةصق نإو

 :لئاق نم زع لاقف «دوادل هب هللا نكم اميف ىلاعت لاقو «ءايندلا هذه

 دواد ىلاعت هللا مرك «نيلعاف انكو ريطلاو نحّبسي لابجلا دواد عم انرَحسو#

 هيلع هرمأب حبستو « نكستو هتدارإب كرحتت لابجلا هل رخس هنأ :امهلوأ : نيرمأب

 الو «هللا اهثبي «ةيبيغلا ةوقلاب نمؤن اننأل كلذ نم ائيش برغتسن انسلو «مالسلا

 هل ىلاعت هللا رخس كلذكو «اهرهاوظو ةداملاب الإ نوئمؤي ال نيذلا الإ اهيف ىرامي

 لاق دقف ةبارغ الو «ريطلا كلذكو «هحيبست ىف هبواجت تناك لابجلا نأ ىورو «ريطلا

 :ىلاعت لاقو [ةعمجلا] 4 48 ... ضْرألا يف اَمَو تاومّسلا يف ام هلل حّبسي > :هللا

 اي ... )> :دواد ىف هللا لاقو [دعرلا] 4 27 ... ةَكئالَمْلاَو هدُمَحب دعّرلا حّبسُيو ©

 الو «هللا ةدارإ هذه نأ ىأ .[ابس] 4( ديدحلا هل انو ريّطلاو هعم ىبوأ لابج

 :ىلاعت لاقو «ديري اميف هل ''”ةحاشم
 2 0 ا 828 سا ليرعا وه مه مه لاروع رس دمولا ىف هه يمد

 «نوركاش متنأ لهف مكسأب نم مكدصحتل مكل سوبل ةعنص هانمّلعو»

 هللا قيفوتب وهو ءام لمع ىلع ةنارملاو قيفوتلاو ماهلإلا انه ميلعتلا «هانمّلعإ

 ةعانصلا ىه «ةعنصلا»و «هقيفوتو هتدارإب الإ ءىش ال هنآل هيلإ بسنيو «ىلاعت

 ىلع مُهْضْعَب حش :رمألا يف موقلا حاشتو ءامُهَتوُمَي نأ ناديرُي ال :رْمَألا ىلع اًحاشّتو .ُةّمفلا :ٌةَحاَشُحاو )١(

 . هتوف ردح ضعب
ٍ 3 
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 انه وهو «ءسبلي ام :«سوبللا»و «ناسنإلا صاوخ نم ىهو ءاهتداجإو اهيف نئفتلاو

 هذه نم هيف دفنت الف ماهسلاو حامرلاو «فويسلا تابرض هب ىقتت ىذلا عردلا

 ءادأ نم نكمتيل مالسلا هيلع دوادل ديدحلا ىلاعت نالأ دقو ءمسجلا ىلإ ةحلسألا

 وه :سأبلا «مكسأب نم مكنصحتل# :ىلاعت لاقو «لمكألا هجولا ىلع ةعنصلا

 اموجه تناكأ ءاوس ضرألا هذه ىف ناسنإلا اهلعشي ىتلا برحلا انه وهو ءقةدشلا

 هذهو «ةيامحلاو عنملا وهو ناصحإ اهردصم مكنصحمت و ءالداع اعافد مأ ءامثآ ايدتعم

 عفدلا نوكيف عردلا هل دجوأ «فيسلا ناسنإلل دجوأ امك هنإف « ىلاعت هللا ةمعن

 نيذلا مه مهنإ ذإ ؛عئار ىغالب ىنعم هيف سانلا ىلإ سأبلا ةفاضإو «ءادتعالل

 .اهعفدو اهدر رمأ مهل ربدي هللاو .دئادشلا ىف مهسفنأ نوعقوي

 لهف# :لاقف كلذ ىلإ هناحبس اعد دقو «ىلاعت هللا ركش بجوي كلذ نإو

 ىتلا معنلا كلت ببسب ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترحل «ءافلا» «نوركاش متنأ

 لامتحا دنع عفدلاو «ءادلا دنع ءاودلا مكل أيه نأب مكحملا ربدتلا اذه نم مكل اهادسأ

 لدأ ريبعتلا اذه نإ ةغالبلا ءاملع لاق اذلو ؛ركشلا ىلع ضحلل ماهفتسالاو .ءادتعالا

 دق هنأ ضرألا ىف ةفالخلاو مكحلا هاتآ ىذلا دواد هللا ىبن نع ىلاعت ربخأو

 لجرلا لكأ ناك امو «ةعانصلا هذه ىلاعت هللا همهفأو ءاهنم لكأي ةعانص هسفنل ْذختا

 ءلمعلا ىلع رداقلا وهو سانلا ىلع ًالك ٌنوكي نأ بيعلا امنإ ءابيع هدي لمع نم

 وهو «بابسألاو عئانصلا ذاختا ىف ةيآلا هذه :هصن ام ىبطرقلا ريسفت ىف ءاج دقلو

 نع ىلاعت هللا ربخأ دقو «هقلخ ىف هللا ةنس ببسلاف «بابلألاو لوقعلا لهأ لوق

 لكأي ناكو «صوخلا عنصي اضيأ ناكو ,عوردلا عنصي ناك هنأ مالسلا هيلع دواد هيبن

 ليقو ءاغابد تولاطو ءاطايخ نامقلو ءاراجن حونو ءاثارح مدآ ناكو «هدي لمع نم

 :ثيدحلا ىفو ءررضلا اهب عفديو «سانلا نع هسفن ناسنإلا فكي ةعنصلابف ءءاقس

 , 7(فحلملا لئاسلا ضغبيو «ففعتملا فيعضلا نمؤملا بحي هللا نإ

 رنك .اهنع هللا يضر ءارهزلا ةمطاف نع دوعسم نبا نع يناربطلا هاور .حلأ :لئاسلا فحل :فحللملا )غ0(

 .١/7901(175/826)لامعلا



 ءايبنألا ةروس ريسفت /
 را

0 

 ا بس

 :لاقف دواد دعب ناميلسل هللا نكم ام هناحبس ركذ دقو

 بش لب حنو ايف ادب بل ضزألا ىلإ هرثأب ير ةفصاع حيزا مرج
 . «نيملاَع

 انرخس امك «حيرلا ناميلسل انرخسو :ىأ «فطعلا لعفب ةبوصنم 4حيّرلا9
 ناميلسل انرخس كلذكو «ديدحلا هل انلأو ريطلاو هعم ىبوأ لابج اي انلقو لابجلا دوادل

 تناك وهو ءهل ةرخسم لابجلا ىساور تناك هوبأف ءالولذ هل اهانلعج ىأ حبرلا

 ىف ةديدشلا حيرلا ىه ةفصاعلا حيرلاو «هل ةللذمو هل ةرخسم حايرلا فصاوع

 اهنأ ىلإ ةراشإلل فصولا اذهب حيرلا هللا فصو دقو «مئاقلا ضوقت ثيحب ءاهبوبه

 ىلاعت هللا اهللز «هتلازأ الإ هيلع تتأ ائيش رذت ال اهفصعو اهبوبه ةوسق ىف

 ًأدهت اهفنع عم «هرمأب يرجت# :ىلاعت لاقو «ءاخر هرمأب ىرجت تناكف «ناميلسل

 ذإ (ميلشروأ» ةنيدم انه ىهو ,«اهيف اتكراب يتلا ضرألا ىلإ» هرمأب ىرستو «هل

 امهيلع ناميلس هدعب نم ءاجو اهيف مكاحلا ناكو هلا ىديأ نم دواد اهدرتسا

 «نيملاع ءيش لكب اًنكو» :لاق اذلو ؛هملعو ىلاعت هللا ةدارإب هلك كلذ نإو «مالسلا

 ىلع لدت ةيماسلا ةلمحلاو «هناحبس هملع مومعب مامتهالل رورجملاو راجلا مدقو

 لدو «ءضرألا ىف الو ءامسلا ىف ءىش هنع بيغي ال هنأو «هناحبس هملع رارمتسا

 «ةدكؤملا ةيمسالا ةلمجلا ءرورجملاو راجلا ميدقتو «نيملاع» فيصولا رارمتسالا ىلع

 .رارمتسالا ىلع ةلادلا ناكو

 . «نيظفاح مهل انكو كلذ نود الَمَع َنوُلمَْيو هَل نوصوُعَي نم نيطايشلا نمو

 هللا نأ ىأ .4ِهَّل نوصوغي نَم# نيطايشلا نم هل انرخسو ىنعملاو ةفطاع «واولا»

 هل رخس كلذك «باصأ ثيح ءاخر هرمأب ىرجتف ةفصاعلا حايرلا رخس امك ىلاعت

 اهنم اوجرختسيل رحبلا قامعأ ىف نوصوغي ىأ «هل نوصوغي نم نيطايشلا نم
 ناميلس هللا ىطعأ دقو «ءاملا عفانم نم اهريغو ربنعلاو ةميركلا راجحألاو ئلآللا

 صوغت نيطايشلا تناكف ءرحبلا تاورثو ْئلآللاب اهراحب ئلتمت ىتلا نميلا كلم

 هلوقو .ىلاعت هللا ءاش نإ لمنلا ةروس ىف كلذ ءىجيسو هل اهجرختو ءاهيف

 َنوُلَمعَيول .هل مهصوغ عفانمو هرمأبو هلجأل نوصوغي ىأ هَل َنوُصْوُعَيه :ىلاعت



 ءايبنألا ةروسريسفت
 11 اال 0
 > هه

 يي

 هيف نيلمعلا الك لب كلذ نم لقأ ىنعملا سيلو ءكلذ ريغ يأ ,«كلَذ نود ًالَمَع
 دافصألا يف نقم نيرَخآو 290+ صاوغو اب لك نيطايششلاو ف :ىلاعت لاق اذلو ؛ريخ
 ٍنافجو ليثامتو بيراحُم نم ءاشي ام هل نولمعي ) :ىلاعت لاقو [ص] 4 <20
 . [أبس] 4 27 ... باوجلاك

 نيديؤمو ءرحبلا فوج ىف امم نيظفاح مهل انك ىأ «نيظفاح مهل اًنكر#
 نم وأ سيلبإ ناوخإ مهنأ دقتعن ال انه نيطايشلا نإ :لوقن نأ بحنو مهلامعأل
 امنإ «ناميلس ىلع نودرمتي ال فيكف مهبر ىلع نودرمتم هتيرذو سيلبإ نأل ؛هتيرذ

 .مهل ظفاح وهو ءهللا نم نيديؤم اوناكو «نيعئاط قلخ نم مه
 ضرألا راطش نم اوناك نيذلا سنإلا نيطايش نم مهنأ سانلا ضعب دقتعا ولو

 . ملعأ هللاو .ديعب وهو ناميلسل هللا مهرخس

 مهريغو ليئارسإ ىنب ءايبنأ نم ءايبنأ
 هه

 كس
 0 20 -_ه أ 11 هر

 .هلهأ هِيَ 2 جل 0 00 ذأ ا 1

 22 2001 َرَطص ضو ينعْنَيدَمي 5 مم ىو

 نرد لك لْدكْلا اًذو سدردإو ليِعِيَمَسِإَو

 0-2 هورس يك #

 تيلي د منإنحر فمُهَكَلََأَو 22
 يا

 هَتَعَر 20 َ ل أ را هت .٠ 21

 ردن أ نظف اببضلغم بهذ ذإنونل اذو هي
 ناصح لام نأت نملظلا ف ئدانق 7 2 هيج مس نفر رس مس تلج م / 2

 0 2 1001 مولان هس 00 م ريمي ظلام ع



 ءايبنألا ةروسريسفت ل
 م الللللل طك الل ل طلخا ل ل طماع لل ااا الا كالا ااا 1ك أ [!لا لااا[ اللات! لا ا!ًالاا ااا! [الالا؟الل[!ان1 اتا ألاال

 را <

 0 هه ل د ح#آ هه 9 ا ا اند

 <سيئرأولار يخ تنأو زك زكام م اخ

 اَكْعَِكْأَو حي 2017 هل اميه وفلان حت 00 44

 تاكلاو تفرح أذا ْمُهَنِ كه كئردا
 0 ا م وا حرس

 تريعشلخابلا اوناك و ابهروابعراكوعديو

 «لسرلا نم مزعلا ىلوأ رابخأ تناك ةروسلا هذه ىف نيقباسلا نييبنلا رابخأ نم

 «مهربصو كرشلا ىذأل مهضرعتو ءرفكلا مهتدهاجمل نايبو .كرشلا مهداهجو

 ىلع هل ضيرحتو للي ىبنلل ةيرست كلذو ءمهبر تالاسر اودأ ىتح اوربص فيكو

 نالذخب ىلاعت هللا هعيضي نلو مهرصن امك هرصان هناحبس هنأ نايبو «ةلاسرلا غيلبت

 1 . ادبأ

 مهو مغ ىف لجرلاب ىقلت نأ اهنأش نم دئادشب باصي ٌةلْكَم ىبنلا ناك دقو

 .مهنع عفرو  «ىلاعت هللا مهذقنأ فيكو مخي وأ رضب :ب اوييصأ نم رابخأ ىلاعت هللا

 محال محرأ َتنأو رضلا يسم م ين هب ئدان ذإ بر

 بطاخملاو «؛ركذا» هريدقت فوذحم لعفل لوعفم هنآ ىلع بوصنم «بوُيأ»

 بيصي ام وه «رضلا#و «بويأ ركذتو دمحم اي ركذا هريدقتو قلع دمحم ىبنلا

 همسج ىف مالسلا هيلع بويأ بيصأ دقو .هئابحأو هسفن وأ همسج ىف ناسنإلا

 ءاج دقف هريسفت ىف ريثك نبا كلذ ركذ دقو ءماذجلا هنإ ليق «لاضع ضرمب بيصأف

 هدلوو هلام ىف ءالبلا نم هباصأ ناك ام مالسلا هيلع بويأ نع ىلاعت ركذ) :هيف

 نوريثك دالوأو ريثك ءىش ثرحلاو ماعنألاو باودلا نم هل ناك هنأ كلذو «هدسجو

 لاقي «هدسج ىف ىلتبا مث ءهرخآ نع بهذو هلك كلذ ىف ىلتباف «ةيضرم لزانمو
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 هج
 يف

 هللا امهب ركذي ناسلو هبلق ىوس ميلس ءىش هنم قبي ملو ؛هندب لك ىف ماذجلاب
 ونحي سانلا نم دحأ قبي ملو دلبلا ىف ةيحان ىف درفناو 2١ سيلجلا هفاع ىتح «ىلاعت

 سانلا مدخت تراصف تجاتحا اهنإ لاقيو ىهرمأب موقت تناك هجوز ىوس هيلع

 . (هلجأل

 :ىلاعت هللا لاق امك ءارباص ناك دارفنالا عمو ءرفنل ضمملا ضرملا اذه سد

 هللا ريغ دحأل كشي ملو [ص] 4 2:2 باو هن دبعلا معن (رباص هاتدجو اَنِإ . ..

 :هبرل لاق «سانلل ىوكشلاو نينألا هيفاني ىذلا امنإو ءربصلا ىفانت ال هلل ىوكشلاو

 عفر ابلاط كلذ لاق «ىّسحو ىسفن باصأ ىأ «ةيداهلا ةلمجلا هذه .«رضلا سم9

 ركذ هنكلو ءظفللا حيرصب هللا نم بلطي مل «َنيمحارلا مَحْرَأ تنأو» :لاقف ءررضلا

 همحري نأ وهو «بلطلا نع ئبني ةمحرلا ركذ نإو ءميلع اهب وهو «ىفكو هلاح
 «ةمحرلا نم رضلا نوكي دقف ءرضلا نع ةفشاك ةمحرلا نيعتت مل نكلو «هناحبس

 ديز هبالص هنيد ىف ناك نإف ءهنيد ردق ىلع لجرلا ىلتبي» : هلك ىبنلا ثيدح ىفف

 ىلع سيل ليضفتلا لعفأو «4نيمحارلا م محرأ» هنأب ىلاعت هللا فصو ؟(هئالب ىف

 هتمحر ىف غلب ىلاعتو هناحبس هنأ ىلع رسفي امنإو «هتمحر براقي محر ال هنآل هباب

 .٠ اهتاجرد ىلعأ

 اندنع م ةَمْحَر مهعم مهلثمو هلهأ هانيتآو ٍِض نم هب ام اًنفْسُكَف هل انبجتس افإ»

 .«نيدباعلل ئركذو

 «ىلاعتو هناحبس هل ةعارضلا روف فشكلا ناك ىأ «بيقعتلاو بيترتلل «ءافلا»

 ضرملا اذه ةلازإ فشكلا ناك اذإ اصوصحخو «هتلازإ :رضلا فشكو ؛«هتمحر ركذو

 ءىش رذعتي الو «ةدارإب الإ فشك نكي ملو ءهنم سانلا رفنو «همسج هوش ىذلا

 ىف ىلاعت لاق دقلو «مهبطو سانلا ةداع ىف ىفشي ال اماذج ناك ولو «هللا ةدارإ ءازإ

 ٍباذعو بصنب ناطيشلا يسم يأ هب ئدان ذإ بوُيأ اتدبع ركذاو )» :هفشك فيك نايب

 ةمحَر مهعم مهلثمو هلهأ هل انبهوو <50 بارشو دراب لسَمغم اذه كلجرب ضكرا 40

 )1١9(. ةهدئسم ىف دمحلأ مامإلا هآور غ2(
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00 0 
 يي وود جل»

 ارباص هاَندَجَو اَنِإ ثَحَت الو هب برضا اًنْغض َكدَيب لْخَو 22+ باّبلَألا يلوأل ئركذو اَنَم
 سانلا لك نأ ديفت مالسلا هيلع بويأ رابخأ نإ [ص] 26 باو هّنِإ دبعلا معن

 ملأ ناكف ءدّنهملا ماسحلا عقو نم سفنلا ىلع دشأ كلذو ءهلهأ ىتح هنم اورفن

 ىأ «هلهَأ هانيتآو# بويأ ىلع هتنم ىف هناحبس لاق اذلو ؛ةبحألا قارف ملأ عم هضرم
 مهعم ءاجو ءذوذجم ريغ هللا نم ءاطع مهتدوع ناكو اورفن نيذلا هلهأ هانيطعأ

 ةمحر 8# كلذو ءروفن لوط دعب سانلا هيلع لبقأ ىأ «نيداومو نيبحم نم مهلثم

 نمحرلا وهو ةميركلا هتاذب قيلت ةمحر ىهف «ةيلعلا هتاذ ىلإ هناحبس اهفاضأو «4اَنَم
 هنإو امئاد مهعم هللا نأب «نيدباعلل امئاد اريكذت ىأ «نيدباعلل ئركذو# ميخرلا

 هرمأ نإ نمؤملا رمأل ابجع» ءمهنع عفريو «ءالبلا ىف مهبيثي ءادبأ مهكرتي ال مهعم
 ءاريخ كلذ ناكف ركش ءارس هتباصأ نإ «نمؤملل الإ دحأل كلذ سيلو ءريخ هل هلك

 ىلاعت هللا ىضر دمحأ مامإلا ىور امك «'""'اريخ كلذ ناكف ربص ءارض هتباصأ نإو

 ةدابعلا ةوالح اوقاذ نيذلا نودباعلا الإ اهكردي ال ةركذت هذهف هِةْلَِلَي ىبنلا نع «هنع

 .ررضلا دشأ ىف ولو

 . «نيرباّصلا نم لك لفكلا ذو سيردإو ليعامسإو»
 ءالؤه لكو ««لفكلا وذ» وهو حلاص لجرو نايبن وأ «ةثالث ءايبنأ ءالؤه

 باطخملاو ء«ركذا» وهو ءفوذحم لعفل لوعفم «ليعامسإو # ءربصلاب اوزاتما
 ليعامسإ مهلوأو مهب ءادتقالاوربصلاب مهلت نيرباصلا رابخأف لو دمحم ىبنلل

 ئرأ ين ينب اي) : هوبأ هل لاق ءاهآر ايؤرل هوبأ هحبذي نأ دارأ امدنع اروبص ادبع ناك

 نم هللا ءاش نإ يندجتس رمت ام لعْفا تبأ اي َلاَق ئرت اَذاَم رظناَف كحَبْذَأ ينأ ماَمْلا يف

 بالا نم ربصلاف ءاميظع نبالاو بألا نم ربصلا ناكف [تافاصلا] 4477 نيرباصلا

 .قحسإ هاخأو وه ربكلا ىلع هبر هل هبهو دقو ءركبلا هدلو حبذب ىضري نأب

 ىلاعت هللا ركذ دقو «مالسلا امهيلع حون نم ربكأ هنإ نولوقيو ««سيردإو#
 .هربص ليلد وأ عضوم ركذي ملو ؟نيرباصلا نم هنأ

 .هجيرخت قبس لقو ءملسمو دمحأ هاور )١(
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 لاقو ءءايبنألا رابخأ ىف هدوجو نم ىبن هنأ ريثك نبا مهف .«لفكلا اذو#»#

 نم وهف هرمأ نم نكي امهمو ءاحلاص الجر ناك هنإ نييفلسلا نيرسفملا ضعب

 ءالؤه نم دحاو لك ىأ 4نيرباصلا نم لك# :ىلاعت لاق اذلو ءربصلا رثأ ىضتقي

 راربألا الإ اهب معني ال ةمحر ىهف هاضرو هتبحم :الوأ لوانتت ىلاعت هللا ةمحر

 «مهبرل مهركذو مهلاعفأ نع مهاضرو مهسوفن نانئمطا :ايناثو «رايخآلا نوفطصملا

 مهل ىتلا دلخلا تانج :اشلاثو [دعرلا] 4 4220+ بولقلا نئمطت هللا ركذب الآ ... »
 نيذلا «نيحلاصلا نم مهنإإ» :لاقف كلذ ىف ببسلا هناحبس ركذ دقو «ميقم ميعن اهيف

 .داشرلا ىلإ ىداهلا وه هللاو «مهبولق

 الإ هَل ال نأ تاَملُظلا ىف ئدانف هيلع ردَقَن نأ نأ َنَظَف ابضاغَم بهذ ذإ نوثلا اًذو»
 يجنن كلذكو معلا نم هانيَجَو هَل انبجَتِساَف 4207 َنيملاظلا نم تنك يّنِإ كَناَحْبس تنأ
 . 407+ نينمؤملا

 هب بطوج فوذحم لعفل لوعفم ىهو ءاهلبق ام ىلع فوطعم «*نونلا اذو#

 نأش نم سيلو ءبضغ ىذلا نوئلا ىذ ةصق ركذا ىأ .««ركذا» :هريدقت ٌةْْكَك ىبنلا

 مهيلع هبضغو هموقب همربتل قيضب ىلاعت هللا هبقاع دقو «بضغي نأ ىداهلا ىبنلا

 بحاص سنوي وه نونلا وذو «ةداوهلاب مهذخأي مهب اقيفر نكي ملو ءمهرفكل

 «نونلا ىذ لاحب قلعتم ا(ذإ» «ابضاَعُم بهذ ذإ# «نونلا همسا توحلاو «توحلا

 بهذو .مهبضاغف هل اوبيجتسي ملف ديحوتلا ىلإو هللا ىلإ مهاعد هنآل ؛ ىلاعت

 الف ىبنلا وه ىعادلاو «ءالهج نيوعدملا نإ «ىعادلا نأش سيل كلذو ءاضرعم مهنع



 1 عايبنالا ةروسريسفت لب
 م للا لاا للفلل لااا لالا لالللملل

 ا برحلا

 «دعبي بضغلاو «ىندي قفرلاف ءاروفن مهداز الإو مهبضاغيو مهمصاخي نأ زوجي
 لامعأ قشأ لب «نيل نيه رمأ ةوبنلا نأ بسح دقو «هبر فلاخ ةبضاغملا هذهب وهو

 .رشبلا

 ,«هيلع ردقُت نأ نأ» ىنعمل ناليوأت انه «هيلع ردقت نأ نأ نَظْف# :ىلاعت لاقو

 نل هنأ نظف :ىنعملاف «هيلع قيضن ىأ «هقزر هيلع ردقف ىنعم ىف ردقن نأ :امهلوأ

 همقتلا نآب ىلاعت هللا هبقاع دقو «قيض اهيف سيل ةوبنلا نأ بسحو «هيلع قيضن

 «كتاَحبس تنأ الإ هَلِإ أل نأ توحلا فوج تاملظ ىأ 4تاّمّلُظلا يف ئداتْقل توحلا

 بلطو هللا ىلإ ءاجتلالاو ةلماكلا ةعارضلا ىنعم لوقلا اذه ىفو «كتاذ تهزنت ىأ

 . «هل انبجتساف# :دعب لاق اذلو ؛هب ةثاغتسالاو هذاقنإو «هترصن

 رسيلا ردقن ال ىأ «4هيلع ردقت نأ نأ# :ىلاعت هلوق ىنعم نأ :ىناثلا ليوأتلا

 .هماقملو ةميركلا ةيآلل ةمءالم رثكأ لوألا ليوأتلا نأ بسحأو «جرفلاو

 ةدش ىلع نالدي امهو «بلطلل ءاتلاو نيسلاو «هانبجأ ىأ ,هل انبِجَتِساَفل

 ؛اهسفنب ىدعتت «باجأ» نأ عم ««ماللا» ب ةيدعتلا تناكو «قفرلا ةدشو ةباجإلا

 4مَمْلا نم هاَيَجنوط :ىلاعت لاقو هيلع معنلا فدارتو هب ةيانعلا لامك ىلع ةلالدلل

 رثأ نم كلذو «بصاو مهو ةديدش ةمغب اهبيصيو سفنلا مصي ىذلا ملآلا وه مغلا

 نيداهلا نييبنلا ةنس نع - مالسلا هيلع - جرخو ءهموق اهب بضاغ ىتلا ةبضاغملا
 توحلا بحاص اهب انيجن ىتلا ةجيتنلا هذهك ىأ «نيدمْؤمْلا يجنن كلذكو# «نيدشرملا
 .هنع جرفن لب ءمغ ىف انمؤم عدن الف « نينمؤملا ىجنن

 :امهيلإ ريشن ناينايب نارمأ انهو
 توحلا ماقتلا ركذي ملف «مالكلا قايس هب ابنأ ام لوقلا نم فذح هنأ - امهلوأ

 ةدشلاو هماقتلا ىلع لدو توحلا فوج تاملظ ىف هئادن ىلإ ريشأ نكلو «هل

 «ةياغ الو ةياهن اهل فرعي ال تاملظ ىف ناك هنأو «سنوي اهيف ناك ىتلا ةديدشلا

 .ميكحلا فذحلاب زاجيإلا نم كلذو
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 ةاجنلا ةفاضإو «بيقعتلاو بيترتلا ىلع ةلادلا ءافلاب فطعلا ىف  ىناثلا رمألا

 .هلضفو هناحبس هتمحرب نادكؤم امهنأ ىلع ةلالدلل هناحبس هيلإ ةباجتسالاو

 هَل انبجتساف 2 نيثراولا ريَخ تنأو ادرف ينرذتا ال بر 3 ئدان ذِإ ايركزوإ

 ابَهَرو اًبغر انتوعديو تاَرْيخْلا يف نوعراسي اوناك مهّنِإ هوز هَل اتحلصأو ئبحي هل انبهوو
 ش . 4(: نيعشاخ اَنَل اوناَكو

 هيلع ايركز ةصق تقبسو «نييبنلا رابخأ نم قبس ام ىلع فوطعم 4ايركز#
 ةيداعلا بابسألاب هتدارإو هقلخ ىف ديقتي ال ىلاعت هللا نأ ىلع ةلالدلل مالسلا
 نع ةيرست ربخلا ىفو «رقاع ةأرما نم دلولا ىتأي ال ةيداعلا بابسألا ىفف ءاهتاببسمو

 تناك نإو «نيكرشملا ىلع هتملك ءالعإو ءهرصن عقوتو ىبنلا صصقب ٌةْإَي ىبنلا
 بر لاق * ِهّبر ئدات ْذِإ اًيركرو# ءهلل هلك رمألاف «ءكلذ نع ئبنت ال رومألا رهاوظ
 ناك دقلو «ىنئري ىندأ بيرق نع ادرفنم ىأ ادرف «َنيراَوْلا ُرْيَخ تنأو اًدْرَق ىنَرَدَت ال
 ةبارقلا ىذ ةئثارو لعجي ال وهف ءهللا بنج ىف بدألا تاجرد ىصقأ اغلاب هئادن ىف
 ىلع سيل ليضفتلا لعفأو «نيثراولا رْيَح تنأو# :لاقف هللا ةثارو نم ىلوأ ةبيرقلا
 .اهاقبأو ةئارولا تاجرد ىلعأ كتئاروو ىنعملا لب «هباب

 ينم مظعلا نهو يّنِإ بر لاقط : ىلاعت هلوق هانعم ىف زجوملا رييعتتلا اذهو

 يئارو نم يلاوملا تفخ ينإو <10 ايقَش بر كئاعدب نكأ ملو ابيش سأرلا لعتشاو
 بر هلعجاو بوُقُعَي لآ نم ثريو يشري جل الو كندَل نم يل ْبَهَف ارقاع يتأرْما تَناَكَو

 . [ميرم] 4 21 اًيضَر
 :انه هلوقب ىلاعت هباجأ دقو

 . «هجو هَل انتحلصأو ئََحي هل انبهوو هل انبجَتساَفل
 ةيدعتلاو «هلاؤس بقع هانبجأ ىأ «بيقعتلاو بيترتلا ىلع لدت ةفطاع «ءافلا»

 اهلعج وه هجوز حالصإو «هب ةيانعلاو ىعادلاب صاصتخالا لامك ىلع لدت ماللاب

 «دلت ال ارقاع اهتاذ ىف تناك دقو «ىلسانتلا اهزاهج فج نأ دعب «ةدالولل ةحلاص

 .راتخملا لاعفلا وهو اهمكحي لب بابسألا همكحت ال ىذلا راتخملا لاعفلا ناحبسو
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 ا حلا

 «هئاعدل ةباجتساو هب ةيانعو ءهل اميركتو هلجأل اهانعم «ماللا» «هَلا# هلوقو

 ىلاعت لاق اذلو ؛اعيمج نوقباسلا ءايبنألا كلذكو ءاصلاخ اريخ ىيحيو ايركز ناكو

 مهنأك «تاريخلا ىلإ نوعراستي نأ 4تارّيَخْلا يف نوَعِراَسُي اوناك ْمُهَّنِإ9 :مهفاصوأ ىف
 اضعب مهضعب قباسي نوعراسي مهنأ ىلإ ةراشإلل *يفإ# ب ةيدعتلا تناكو «نوقباستي
 «ةرئادلا ةطاحإ مهب تطاحأ تاريخلاف ءاهنع نوجرخي ال تاريخا ةرئاد ىف

 . «هناحبس هل ةصلاخلا ةدابعلاو هللا هجو اهب دصق ىتلا ةعفانلا لامعألا «تاريخلا#و

 ةعسلا لاح ىف مهبر نودي ىنعلاو «ةعسلا هانعم بغرلا 4و ايغ اَنوعيو
 ىلاعتو هناحبس هنوعدي ىنعملاو «جاعزنالاو بارطضالا عم فوخلا بهرلاو «ءاخرلاو
 ال «لاوحألا لك ىف هنوعدي مهف «مهجاعزناو مهتلش لاحو .مهئاخر لاح ىف

 اوناكو# «نوكرشي مه اذإ تبهذ اذإف «ةدشلا ىف هللا نوعدي نيذلا نيكرشملا كئلوأك
 .ةمحرلا نيجار نيفئاخ نيعضاخ ىأ «نيعشاخ انل

 :لاقف اهنباو ميرم صصق هناحبس درفأ

000 00 
 اًنِحوُر نم اه ناكخفف هع > ٌتصخْأَىلاو
 يف تح 1 امد مللي |[ ه1 مل "احح

 ىلع اهبر اهافطصا ىتلا لوتبلا ميرم ىهو «نييبنلا نم قبس ام ىلع فطع
 ةأرملل فصو لجأ ىلاعت هللا ركذو ءاهيلإ ىحوأ ىبن اهنإ ليق ىتح نيملاعلا ءاسن
 نوكيل ةنايصلا هذه تناكو .هتظفحو هتناص ىأ .«اهجرف تنصحأ# :لاقف .هلمكأو

 ببسب ىأ «اتحور نم اهيف اَنْخَفَنَقط :لاقف ىلاعت هللا اهعدوأ ىتلا ةعيدولا هيف
 هدبع ىسيع اهعدويل ىلاعت هللا اهراتخا ةرهطم ةرهاط اهنأو ءاهجرفل اهناصحإ

 رهاظب خفني ملو اهيف خفن ىذلا وهف «مالسلا هيلع ليربج وه «اتحورإلو «هلوسرو
 ىف ىلاعت لاق دقو «اهبايث ضعب ىف» :نورسفملا لاق امك خفن لب ءاهجرف ىف ةيآلا
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 اهل لمَ احور اهيل السر اباجح مهنود نم تدق : ىلاعت لاق دقف خفنلا ريوصت

 لوسر انأ امن لاَق 120: اًيقت تنك نإ كنم نمحّرلاب ذوعأ يّنِإ تَلَق 800 اًيوس ارشب

 ايغب كأ مو رشب يبسسمي ملو مالَغ يل نوُكي نأ تلا 15)> اًيكَر امالغ كلل بهَأل كبر

 اًيضْقُم ارمَأ ناَكو اَنُم ةمحَرو ساّئلل ةيآ هلعجتلو نيه يلع وه كبر لاَق كلذك َلاَق <22 :

 .[ ميرم] 4 7#

 :ىلاعت لاقو «نيمألا سدقلا حورلا ليربج هحور نم ىلاعت هللا خفن وه اذه

 ال راتخملا لعافلا هنأو ءهتردق لامك ىلع ةلاد ةيآ ىأ 4 نيملاعلل ةيآ اهنباو اهانلعجو#

 «بابسألا قرخخ ىف ةيآ همأ تناكف ءراتخم لعاف وه لب «تاببسملاو بابسأالا هديقت

 مدآ قلخ امك بأ ريغ نم ىلاعت هللا هقلخ ذإ ةيآ اهنبا ناكو «لعب ريغ نم تلمح ذإ

 ْ .مأ الو بأ ريغ نم

 ةدحاو ىهو ةيهلإلا ةلاسرلا لوح سانلا قرت

 ا دوك م

 أو هَدِح
 4-5 ره ]# 1 م

 0000 ءوسو م عرس حاس هت

 رس مز وبي دعي نمش

لع ماركو © تت 4 ان 0
 2 ٍةَيرَف 

 نإو «ةينادحولا ىلإ اوعد نيذلا لسرلا نم ةفئاط ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 مهو اودئاعو اورفك مهنمو «ليلق مهو نوئمؤم مهنم «ةدحاو تناك سانلا ةباجإ



 . ءايبنألا ةروس ريسفت 0 ل
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 مه نولوقي اوناكو ءاونمآ نيذلاب نوئزهتسي اوناك اودناعو اوكرشأ نيذلا نإو «ريثك
 توم ايندلا انتايح الإ ىه نإ نولوقيو «ءثعبلا نوركتي اوناكو «ىأرلا ىداب انلذارأ

 نويبنلاو «بيغلاب نونمؤي الو ءمهرسأت ةداملا تناكو «نيثوعبمب نحن امو ايحنو

 اورذعيل ةوعدلا ىف نوغلابيو «مهنورباصيو قحلاو هللا ىلإ ةوعدلا ىف نودهاجي

 ءارو نيرئاس شحاوفلا شحفأ نوبكتري نم ةاصعلا نمو «مهبر دنع مهسفنأل

 ةدحوو «ةيرشبلا ةدحو ىلاعتو هناحبس هللا نّيب كلذ دعب «ةفرحنملا مهتاوهش

 :لئاق نم زع لاق اذلو ؛ةلاسرلا

 .«ن ودبعاف مكبر انأو ةدحاو َةّمَُأ مكتمأ هذه نِإ»

 اوثعب ماوقأو نيرذنمو نيرشبم السر ةيضاملا تاعامجلا ىلإ «هذه# ب ةراشإلا

 لَو دمحم ىبنلا مهيف ثعب نيذلل باطخلاو ءمهوقفاو وأ مهودناعو مهيلإ

 تضم ىتلا تاعامجلا هذه نإ ىنعملاو ؛ةدحولاب فصولا رابتعاب لاح 4ةّمَأ 8و

 ىنعملاو «نيبطاخملا رشعم مكتمأ ىه ةدحاو ةمأ اهنوك ةلاح رايخألا نيفطصملا اهلسرب

 «نيفرحنمو نيميقتسمو «نيرفاكو «نينمؤم مهنوك ىف ةدحاو ةمأ اعيمج سانلا نأ

 ام «ةدحاولا ةيناسنإلا تافصلا ىلع اهلبجو ءاهيلع ىلاعت هللا هعبط اميف ةدحاو ةمأو

 «راجفلاو راربألا نوعدي نوراتخملا لسرلاو ء«روجفلا نيمهلمو ىوقتلا نيمهلم نيب

 هلوقك ةيآلا هذهو «رارشألا ةداجلا نع فرحنيو «راربألا ىلثملا ةقيرطلا ىلع ميقتسيف

 . [ةرقبلا ] © 4572+ . .. ةدحاو َةمَأ ساّنلا َناَك ظ : ىلاعت

 «ةلاسرلا ةدحو نيب تآلبجلاو عئابطلا ىف ةيرشبلا ةدحو هناحبس نيب نأ دعبو
 مكقلاخ انأ ىأ «نوُدْبْعاَف مكبر انأو» :لئاق نم زع لاقف «ةيبوبرلاو ةيهولألا ةدحوو

 ةيبوبرلا هذه ببسب ىأ ةيببسلا ءاف ءافلا 4نودبعاَف ١ مكل ئلاكلاو مكيلع مئاقلاو

 .مالكلا ىف اهريدقت عم ةفوذحم ملكتملا ءاي انه «نودبعا - ةعدبملا ةصلاخلا

 له

 عزانتو .اهبلاغتو اهبراضتو زئارغلا عونتو «ةلبجلا ىف ةدحولا هذه نع جتن هنإو

 «ديشر دتهم نيب ام مهعزانم تفلتخا نإو «سانلا عزانت نأ تاوهشلاو ءاوهآلا

 : ىلاعت لاق اذلو ؟كينع فرحدمو
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 «نوعجار اَنيَلإ لك مهنيب مهرمأ اوعطقتو»
 دقو «لاض اذهو ءدتهم اذه :ةنيابتم اقرفو «قئازم اوقرفت ىأ 4اوعُّطَقَتو»

 زئارغلا ىفو ءبّلغلا بح زئارغلا ىفف ءزئارغلاو عئابطلا ىف ةدحولا نم اذه جتن
 رتفت اهعبنمو اهلصأ ىف تفلتخا نإ اهنإو ءتاوهشلا زئارغلا ىفو «ةرطيسلا بح

 نمثل نك) : ىلاعت هلوقك اذهو اهفالتخا نوكي اهتدحو نمف ءاهتاهاجتاو اهعوزن ىف

 سانا نيب مكَحَيِل قحْلاب باّتكلا مهعم لزنأو نيرذصو نيرشبم نيا هللا ْتَعبق ةدحاو م

 ىدهف مهنيب ايغب تاَنيبلا مهتءاج ام دعب نم هوُتوُأ نيا الإ هيف فلتخا امو هيف اوفلتخا اميف

 ويقتسم طارص ىلإ ءاشَي نم يدهي هللاو هنذإب ّقحْلا نم هيف اوفلتخا امل اونمآ نيد هلل

 مَ ىساّثلا ناك لذ : ىلاعت هلوق دعب انفلسأ امك لوقلا ىف ردق دقف [ةرقبلا] 42

 اوفلتخا اميف ساّثلا نيب مكحيل» :هلوقب ررقت ىذلا ردقملا فالتخالا ناكف 4 ةدحاو

 .رحانتت ىتلا تالبجلاو «براضتت ىتلا زئارغلا لصأ ىف ةدحولا ىلع ابترتم #هيف

 اببس سفنلا عيبانيو زئارغلا لوصأ ىف ةيناسنإلا ةمألا ةلحو تناك انه كلذك

 «عطقت» ب ةيناسنإلا قرفت نع هناحبس ربعو «هقرفتو رمألا عطقتو فالتخالا ىف

 «ةدحولا لصأل ديكأت وهف ءءازجأ عطقت دقو دحاو ىناسنإلا مسجلا نأ ىلإ ةراشولل

 زئارغلا ةدحوو ةدحولا لصأ وهو «مهنيب عماجلا رمألا ىأ 4مهرمَأ :ىلاعت هلوقو

 دتهمو «هيلع رطيسمو رطيسمو بولغمو بلاغ نيب اهوعطق «ةعماجلا مهتعامجو
 .لاضو

 نيعمتجم ىلاعت هللا ىلإ نودوعي ةدحو اوأدتبا امك هنأ ىلاعتو هناحبس نيب مث

 ىلع ةلالدلل رورجملاو راجلا ميدقتف 4نوُعجاَر اَنْيَلِإ لك :ىلاعت لاق اذلو ؛رشحملا ىف
 .انريغ ىلإ ال اندحو انيلإ نوعجار ىأ «ءصاصتخالا

 :لئاق نم زع لاقف ءراجفلا ءازج مث «راربألا ءازج هناحبس ركذ مث

 4 وتحاول نار الفم هو تاحلالا نم لمي سف)
 انيلإ اعيمج اوناك اذإ ىأ ءردقم طرش نع حصفت اهنأل ؛حاصفإلا ءاف «ءافلا»

 تاحلاصلا نم#» :ىلاعت هلوقو «هتءاسإب ءىسملاو هناسحإب نسحملا ىزاجن انإف «نوعجار

 ضعب لمعي نم ىنعملا نوكيو قارغتسالل وأ «ضيعبستلل امإ انه «نم» «نمؤم وهو
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 هلمع لبقي هللا نإف «ىلاعت هللا ىلإ اهب ابرقتم هناميإ قح هللاب نمؤم وهو تاحلاصلا
 الإ هدحو هلل نوكت الو «هدحو هلل نوكت نأب الإ لامعألل ةمالس ال هنأل ؛ هيلع هبيثيو

 لكب مايقلا ةيناسنإلا ةقاطلا ىف سيل هنأل ؛تاحلاصلا ضعب ركذ امنإو

 .اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الو «هعيطتسي امل رسيم لكو «تاحل اصلا

 الق هتقاط ىف امب تاح اصلا لمعي نمو ىأ «ةينايب «نم# نوكت نأ حصيو

 ةمعنلا نارفكو «رتسلا نارفكلاو «طرشلا باوج ىف ةعقاو «ءافلا» «هيعسل نارفك

 هيف نوكي ىذلا عفانلا لمعلا وه ىعسلاو «هيلع ءازجلا مدع ىعسلا نارفكو ءاهرتس

 .ىلاعت هللا ىلإ برقلا

 لمهي نل هنأب اديكأتو ىعاسلل اماركإ «نارفكلاب ءازجلا مدع نع هناحبس ربعو

 ,لماع لمع عيضأ ال يَنأ .. . ## ىلاعت لاق امك «لعفي نأ ىلاعت هللا ذاعمو «هءازج

 المع نسحأ نم رجأ عيضن ال نإ .. . 8 :ىلاعت هلوقو [نارمع لآ] 4 <59 ... مُكَس

 ظ .[فهكلا] 4 <20
 هَل اًنِإو :لاقف ىلاعت هللا ءاصحأ دق بونكم ىعسلا اذه نأ «هناحبس نيبو

 ءادبأ عئاض ريغ هنأ ىلع ةلالدلل ةباتكلا ركذو ءءاصحإ هانيصحأ دق ىأ «نوبتاك

 ءاحلاص المع لمعي نمب ةيانعلا لامكل رورجملاو راجلا مدقو «ميلع ءىش لكب هللاو

 .هصخي ام لكل ىصحيو «ةصاخب هلمع هل دّيقي لماع لك ىأ

 :مهئازج ىف هناحبس لاق دقف مهريغ امأ «راربألا ءازج اذه

 *ن وعجَري ال مهن اهاتكلهأ ةيرق ئلع مارحو»

 ام انه مارحلاو «كلذ وحن وأ «عبطلا نم وأ «ىلاعت هللا نم عونمملا :مارحلا

 «ىلاعتو هناحبس هيلإ اعيمج سانلا عوجرل ديكأت وهو «هسفن ىلع ىلاعت هللا همرح

 ىلاعت هللا بجوأ :ىنعملو ءاوكله نيذلا عجري الأ هسفن ىلع ىلاعت هللا مرح ىأ

 ؛عوجرلا بجاولا نوكيف عوجرلا مدع ناك اذإ هنأل «نوعجار هيلإ مهنأ هسفن ىلع

 .اوعجري نأ بجو ىنعمب مارح «نوريثكلا رسف اذلو
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 ا سل

 :ىلاعت هلوقو «ةبراقتم نئادم وأ ةميظع نئادم ىف ةعمتجملا ةعامجلا ةيرقلاو
 امك «رامدلاو كالهلا وهو «نيلاضلا لاني ىذلا ايندلا باقع ىلإ ةراشإ «اهانكلهأ#

 اَنيَلإ لُك» :ىلاعت لاقو ءايندلا ىف نيمثآلا كاله ىلاعتو هناحبس ركذ دقو
 ةمحرلا ىلاعتو هناحبس بجوأ امك ءاوعجري نأ هسفن ىلع هللا بجوأ ىأ «نوعجاَر

 ىأ ءصاصتخالا ىنعم ىف رورجملاو راجلا ميدقت «نوعجري ال مهنأ» :هلوق
 ىف كالهلاب مهالوت امك ةرخآلا ىف هباذعب مهالوتيل هدحو هيلإ الإ نوعجري ال مهنأ
 مهباذعب راذنإ هدحو هيلإ ىلاعتو هناحيس مهعوجرف « مهيديأ تمدق ام ءازج ايندلا

 اهتامدقمو ةمايقلا

 2م لى 26 01
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 ءايبنألا ةروس ريسفت
 0 مل

 ا <

 نوعجار هدحو هللا ىلإ مهنأ ركذ دقو «ةمايقلا موي نيرفاكلل دعأ امم نايب اذه

 ةيآلا هذه ىفو «هدابعل مهملظو « هناحبس هللا قح ىف اومرجأ ام ىلع مهبساحيسو

 ضرألا ىف نوثيعي رارشأ موق نم هدابع هب ربتخي امو «ةمايقلا مويب نيرفاكلا ركذي

 ٍٍس ءمهرشا ةيادهلاب ٠ ففش*شيو ءىلاعتو هناحبس هللا مهيدي ارو ءاددسف

 مو ني لج دأ ع مخ لأ لجل لهف ضرألا يف نواس جوجو يأ

 . [فهكلا] 4 0

 ةروس ىف هذه ريسفت ىف انملكت دقو ء«دعو ام متأ نأ ىلاعت هللا ًايه دقو

 . فهكلا

 : ىلاعت لاقو «2"'دسلا نم بناج مهل حتف هنأ رهظيو

 نأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو «نوعجري ال مهْنَأ :ىلاعت هلوق نم عيرفتلل 4ىّتَح»

 .ادحاو ارصنع اوناكو كلذ دعب نم ابعشنا مث «دحاو

 ىلإ اولصو ىتح «قرشلا ىف ف اوباسناو «سداسلا نرقلا ىف ءالؤه رهظ دقو

 نيعرسم نيحتاف نوريسي اوناك دقو « مهتملص ةيمالسإلا دالبلا تقلتو ءابروأ طسو

 ىف مهتمزهف «ةيرصملا شويجلا مهتلوت عباسلا نرقلا ناك اذإ ىتح «ءىش مهمامأ فقي

 اوردحنا دقو «مهتيفقأ نم اهعضاوم فويسلا تفرع ةرم لوألو «تولاج نيع

 «ميمرلاك هتلعج الإ ءىش ىلع ىولت ال ريست تلاز امو «نيصلا ىلعأ نم ةرخصلاك

 . مهرابخأ عامس نم ضهجت ىلابحلا تناكو ءانييف ىلإ تلصو ىتح

 دق رش نم برعلل ليو هللا الإ َهلإ ال» :لوقي اعزف اهيلع لد لَ يبلا نأ شحّج تنب بنيز نع )١(

 اي تلقف : :بنيز تلاقف . .اهيلت يتلابو هعبصإب َقلحو :اذه لم جوجامو جوجأي مدر نم ويلا حن 5 : برتقا

 مامألا ةياور نم ؛هيلع قفتم . «ثّبَخلارثك اذإ معا : :لاق ؟ نوحلاصلا انيفو كلهنأ هللا لوسر

 .(911/5) نتفلا بارتقا -ملسمو :(17/9 ٠ 5)يراخبلا
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 اللا لل

 جوجأي تحف اذإ ىح)» :ىلاعت لاقف مهرابخأ نم كلذ ميركلا نآرقلا ركذ دقو
 رظاوم

 ءانبلاب «تَحتف » ب هتحتف نع ربعو « مهعنام لعي ملو مهدس حتف ىأ « جوجأمو

 فيضأو «لوهجملل ءانبلاب ربعو «ىلاعت هللا هملعي رمأل مهل حتف ىأ «لوهجملل

 « سانلا ىلع تحتف ةراجح وأ نارين مهنأكو «مهلوه ىلع ةلالدلل مهيلإ (حتفلا)

 «نوعرسي «دولسي) ضرأألا نم 2”زشن ىأ «بدَح لك نم» ايندلا منهج مهنأكو

 . هتعرس ىأ بئذلا نالسن نم قتشم

 نماثلا نرقلا ةيمالسإلا ضرألا لغشي رمتساو «خيراتلا هآرو عقو رمأ اذه

 ىلع نوكي هنأ امهلوأ :نيرمأ ىلع لدي ةمايقلا موي لبق هب رابخإلا نإو «ىرجيهلا

 زاجعإ نم ةزجعم هنأ اميهناثو «ايندلا ىف سانلل كاله مهنأو «ةمايقلا نم ةبرقم

 ناكف «هناحبس ربخأ امك عقوف «لبقتسملا ىف عقي رمأ نع ربخأ هناحبس هنأل ؟؛نآرقلا

 . ميكحلا هلوق نم هنأو «بويغلا مالع ىلاعت هللا ملع نم هنأ ىلع اليلد كلذ

 قط دفان ياسا ةعحاح يم اف ف طف بقا

 .قح وهو «باسحو ةمايق نم هءارو امو «ثعبلاب دعولا وه يلا دعولا#

 جوجأي تحتف» ىلع ةفطاع «راولا»و «نولطبلا الإ هيف باتري ال تباثو قداص هنأل
 هاوم ل

 «قحلا دعولاب جوجأمو جوجأي ىلع َّس ام حتف نارتقا ىلع ليلد اذهو ,«جوجأمو

 ناعمس نب ساونلا نع(1/55) هحيحص يف ملسم ىورو .ضرألا نم عفترا ام زشنلاو .ةمكألا بدحلا )١(

 هللا َثَعَب ْذِإ كلذك وه اَمنيبَف ..." :لاق نأ ىلإ «لاجدلا رمأ نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هيف ركذ ائيدح
 هس ربه رس اس هس

 ةحنجأ ىَلَع هيك اعضأو . نيتدورهم ني .قشّمد يقرش ءاضيِبلا ةراتمْا دنع لِ .ميرم نبا ,حيسملا

 الإ هسّفت حير ُدجَي رفاكل لحي الَف .ولؤللاك نام هنم َرَدَحَت هع ذو ّرطَق ُهَسأَر ًاطأط ا . نيَكْلَم

 هللا ىحوأ ذِإ كلذك وه امتي .ةلَجْلا يف مهتاجردب مُهثدَحيو مههوجو نع حسم ٠ .ُنم هللا مُهَمَص دق موق مهرم نبل ىسيع يني م هتك .ددل بابي هكر تح ظبي .ةقرط يبي اهنَح يتب م .اتان
 هللا ثعبيو .روُطلا ىلإ يدابع ٌرَرَحُف . مهلاتسقب دَحأل نادي «يل ًادابسع تجرخأ دق ين : ىسيع ىَلِإ

- 
 مس ست ع

 0 نوُلِسْنَي ٍبدَح لُك نم مُهَو) .جوجأمو جوجأي
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 لل ل

 را بأ

 ذنمف «رشلا مكحتساو «نيزاوم اهيف تبرطضاو تدسف دق نوكت ايندلا نأل كلذو

 تاوزغلا هلعب تءاجف «داسفلاب جرميو ءرشلاب جومي ملاعلاو «ةيلوغملا تاوزغلا

 «نيتيكيرمأألا نيتراقلا ىف "'جلاعلا باذش نوكت اهدعب نمو «ةسرشلا ةيبيلصلا

 نكمي ىتلا عئارذلا تذختاو «ريرشلا هقلخو «هلقعو سيلبإ ملع ةيلامشلا تيطعأو

 ددهت رخآل تقو نم ىهو «عدري رجاز الو «عنمي ريمض الو «ملاعلا ةدابإ اهب

 «ناسنإلا لعفي .بارخلا دشأ هب لزني نأ نم نيسوق باق ملاعلا راص ىتح «ءانفلاب

 دقو «ناسنإلا لامعأ نم المع اهل رخسيو «هللا نم ةدارإب نوكي ةمايقلا مايق لعلو

 نيذلا ناكيرمألا مهناوخإب متخو «جوجأمو جوجأي مامأ دودسلا حتفب بارخلا أدتبا

 .هوضوق ىتح ةليضفلاو قالخألا نم امئاق اوعدي مل

 اذإف# ءدوجولا برطضا دقو «ةمايقلا مايقو ثعبلا دنع سانلا لاح روص دقو

 ءاج اذإ ىأ ءردقم طرش باوج ىف ةعقاو «ءافلا» «اورفك نيذّلا راصبأ ةصخاش يه

 ىهو ردقملا طرشلا اذه باوج ةيئاجفلا «اذإ»و «ءافلا» ف 9 ..اذإف قحلا دعولا

 «كرحتت ال مهنيعأ ةفقاو ىأ ءاورفك نيذلا راصبأ ةصخاش لاحلا اذإف ىأ «لاحلل

 «علهلاو عزفلا لاح ىف نوكي كلذو «فرطت الف حتفت اهنأ نيعلا صوخش ىنعمف

 ةصخاش مهراصبأ نوكت نم لاحب مهلاح تهبش دقف عزفلا نم مهلاحل ريوصت اذهو

 . عزفلا مهنيب عماجلاو «ءاعزفو اعله

 عزف وهف ءمهرفك مهعزف ببس نأ ىلإ ةراشإلل اوُرَفَك َنيِذّلال لوصوملا ركذو '
 لوقل لوقم اذهف «انليو اي :لوقي مهلاح ناسلو ءاومدق ام ءوسل ةياهن هل فرعي ال

 «مهليو نوداني ءانليو اي :لاحلا ناسلب نولئاق مهف «مهلاح نم موهفم فوذحم

 مهنأك هنودانيو كالهلا نوعقوتي اذهب مهف «هتقو اذه نأل ؛كالهلا نوداني مهنأك

 ولو «لاحلا هذه لوزت نأ نوري علهو عزف لاح ىف نوكي نم نإ ذإ «ةنولجعتسي

 عم ريرم اهءاقبو اغقو سفنلا ىلع دشأ راظتنالا لاح نأل ؛لجاعلا كالهلا لوزنب

 .ديدشلا مهلا

 نم ىَقْلِي ام وهو ءبّدّشلاب هّبش «ريخلا نم يرع هناك هحالف نم اسويأَم ءآحرطُم ناك اذإ بّداَش لجر )١(

 .كلذ ريغو فيناركلا نم ةلخنلا



 ءايبنألا ةروسريسفت ا
 لااا لل للملا 0

 : اك
 "يي

 بسحن انك امو «ثعبلا اذه نع نيلفاغ انك انبر ىأ اذه نَم ةَلفَغ يف انك دَق»
 اورقأ مث ءديدشلا بركلاو ميظعلا لوهلا اذهب نوكي ال ناك اذإو «نوكيس هنأ

 «لسرلاب انرفكبو «نينمؤملا ىلع انئادتعالو انسفنأل «َنيملاَظ انك لب» مهملظب

 بارضإلابو ملظلاب مهفصوبو «ةيمسالا ةلمجلاب مهملظ اودكأ دقو «مهل انتدناعمو

 «رمتسملا دكؤملا ملظلاب مهسفنأ نوفصيو لوق نع نوبرضي مهنأ ىأ 4لب# :مهلوقب
 .ايندلا ىف مهملظ ىف رارمتسالل «اًنك# نآل

 : منهج باذع ىف هناحبس لوقي مث

 . «نودراو اهل متنأ منهج بصح للا نوُد نم نودبعت امو مكّنإ»

 «نودبعت امو» «مهلثم راصو مهلاوقأب عدخو مهعبت نمو نيكرشملل ريمضلا
 اودع نمم مههابشأو ةنعارفلاك نيدوبعم اونوكي نأ اوضر ءالقعو .راجحأو ناثوأ نم

 نوقلي مهنأ ىأ «منهَج بصح# هللا ريغ ىأ دّللا نوذ نمإ» ضرألا ىف ةهلآ مهسفنأ
 راثلا ىف مهئاقلإ ىف مههبشف ءاهلاعتشا ديزيل اهيف بصحلا ىقلي امك رانلا ىف
 .اهجيهيو الاعتشا اهديزيل اهيف ىمري ذإ بصحلاب

 اودبع نم نيكرشملا نمو «حيسملا اودبع ىراصنلا نإ :لاؤس دري انهو

 بنذ الو «مهل نيكرشملا ةدابع ببسب ةكئالملاو ريزعو حيسملا بقاعي لهف «ةكئالملا
 هللا دابع نم ءالقعلا ءالؤه ىف لخدي ال هنإ :كلذ نع باوجلاو ؟مهوهن دقو مهل
 فيكف لقعت ال ناثوآلا هذه :رخآ لاؤس دري انهو «ناثوألا طقف لخدي امنإ «راربألا

 نأ نودقتعي اوناك مهنأ كلذ نع باوجلاو ؟اميعن الو اباذع سحت ال ىهو «بذعت

 اهنأو ءاهل ةوق ال اهنأ نيبي ىلاعت هللاف «٠ ءمهل عفشتو مهعفنت ةراجحلا هذه نم مهتهلآ

 ىلوأف رانلا نم اهسفن ذقنت ال تناك اذإو «سحت ال تناك نإو «مهلثم رانلا ىف ىقلت
 . مهذقنت الأ

 اَهَل متنأ» :هلوقب ةميركلا ةيآلا متخف رانلا ىف مهلوخد هناحبس دكأ مث

 ىأ رانلا نودراو اهلجأل متنأ ىأ .مهتيلآل دوعي اهل # ىف ريمغغلا «نودراو



 ءايبنألا ةروسريسفت
 م اال لللللالاا0ائاتاللللللل

 اان أت

 «دوروملا درولا سئسب ىهو راثلا نودراو ناثوألا لجأل متنأ ىأ ءاهيف نولخاد
 .لوخدلا :دورولاو

 :لاقف «ناثوألا هذه ةدابع ىف نوللضم مهنأ هناحبس نيبو

 . «نوُدلاَخ اهيف ّلكو اًهودرو ام ةهلآ ءالؤه ناك ول»
 راجحألا هذه تناك ول ىأ «ةمايقلا موي عئاقولا نم قتشم ىطرش ليلد اذه

 ناطلس ال ةيوق ةرطيسم نوكت اهنأل ؛اهتلخد امو رانلا تدرو ام ةدابعلل ةقحتسم

 «ةهلآ نكت ملف اهودبع نم عم اهتلخد اهنكلو ءرانلا اهلخدُي ىتح اهيلع دحأل
 لطابلاب دباعلا نم لك ىأ «هيلإ فاضملا ماقم مئاق نيونتلا 4نودلاَح اهيف لكو#

 ءرانلا ىف نودلاخ مهلك «نوكرشملاو تدبع ىتلا راجحألا ىأ ءاهيف نيدلاخ دوبعملاو

 اباهتلا دادزت ذإ نوكرشملاو «ةبهتلم ةراجح نوكتف رانلا اهيلع ىمحت ذإ راجحألا

 .مئاد ميقم باذع وهف «نودلاخ اهيف مهو «ةدلاخ رانلاو ءاهرانب نولصي

 :لاقف اهيف مهلاح ىلاعت هللا فصو مث

 . «نوُعمْسَي ال اهيف مهو ريِفز اهيف مُهل»
 ددرت :ىناهفصألا تادرفم ىف ءاج امك ريفزلاو «نيكرشملا ىلإ دوعي ريمضلا

 مهنأ ىأ «ماقسلا لاحو قيضلا لاح ىف نوكي وهو «هنم عولضلا خفتنت ىتح سفنلا

 ةدش نع ةيانك اذهو «هعالضأ خفتنت ىتح رفزي ىذلا لاحك ماقسو قيض لاح ىف

 الو «هنوعمسي ءىش مهنع ىرسي الو «نول أتي «ةمئاد لاح ىهو ءرجضلاو قيضلا

 :ىلاعت لاق دقلو «ةاجنم الو هيف ةيرست ال رمتسم ملأ ىف مه لب «هب نونئمطي ربخ

 [ءارسإلا ] 4 نإ .. . امصو اًمْكَبو ايمع مههوجو ىلع ةمايقلا موي مهرشحتو .. 4

 ىرست رظانم نم مهنع ىرست ذفانم مهساوح نم مهل سيل نكلو نوسحي مهنأ ىأ
 مهلاح اهب نوكشي تاملكب نوملكتي وأ .مهسوفنل حورت اهنوعمسي ثيداحأ وأ مهنع

 .اركف نوددري الو الوق نوعجري ال «مهملأو



 عايبنالا ةروسريسفت ل
 اللا لاا

 ةمايقلا موي نينقتملا لاح

 013 تودعبسم اَهنعَكيِلْو و سْحْلا ان مُهَلْتَكَبَس مَ
 مه هر ا -جروعمتدال

 هالو ربك م2 ركل ٌعرفلا مهر © يَ 22 آ آ

 جرو لو 2 0و ىِرلأكَكِوِياَدهَ 2 ل 1 رم ل حر

 كيس فطن ك مصل ولي
 سس

 تيمشأق ناكل اعاد ديجقَكلَرأ امد

 . «نوُدَعْم اهْنَع كدلوأ ئتسحلا ان مهَل تق يذلا نإ)
 ىه ىتلا ةلصخلا ةمكحو ملع ىف مهل تقبس ىأ «نسحأ ثنؤم «ىنسحلا#

 «هباوث ءاجرو هيباقع ةفاخمو ىلاعت هللا ىوفقت ىهو « نسما تاجرد ىلعأ ىف

 اودتهاو )2 اهليبس اوكلسو «مهل اهردقو ىلاعت هللا ملع ىف تقبس ىأ «تقبس #و

 كلس نم نأل ! ؛لثمألا قيرطلا ىلإ مهادهف «مهيديأب ىلاعت هللا ذخأف ءاهقيرط ىلإ

 هللاو «هادرأو هللا هلضأ ريخلا قيرط بّكنت نمو «هادهو هللا هقفو هبلطو ريخلا قيرط

 .بانأ نم هيلإ ىدهيو ءاشي نم لضي
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 ىهو «ةفصلا هذهب نيفوصوم ىوقتلا لهأ ىلإ ةراشإلا «َنودَعْبم اهنع كتلوأ»
 اهميحجو رانلا نع مهتدعبأ مهاوقت نإ ىأ ءاهنع مهدعبو رانلا نم مهتاجن ببس

 ديزمل رورجملاو راجلا مدقو «ةدقوم تارمج نوكي ىتح ءاهبصح باهتلاو اهئاقشو

 ْ .المع نسحأ نم رجأ عيضي ال هللا نإو ءاهنع دعبلا ديكأت

 . «نودلاَخ مهسفنأ تهتشا ام يف مهو اهسيسح نوعمسي ال»

 ال ثيحب رانلا نع ىلاعت هللا مهدعبي مهنأ ىأ ءاهسحو رانلا ةكرح سيسحملا

 ديكأت اذهو ءمه نيأ نوملعي مهنكلو ءاهب اهلهأ ءالطصاو اهعالدنا توص نوعمسي

 ال ثيحب اهنع نودعبم مهف «نودعبم اهْنَع كتّلوُأ# ةقباسلا ةيآلا رخآ ىف ءاج امل
 «نودلاح مهسفنأ تهتشا ام يف# مهف ءرانلا نع نيدعبم اوناك اذإو ءاهنوعمسي

 امم كلذ ريغو راهنألا اهتحت نم ىرجت تانجو «ميقم ميعن مهسوفن هيهتشت ىذلاو

 دعبو «رارقو نانئمطا مهسفنأ هيهتشت امو «ةنجلا هيلع تلمتشا اميف ىلاعت هللا هركذ

 نم ربكأ وهف «ىلاعت هللا ناوضر مهسفنأ هيهتشت ام مظعأو «نيع روحو «وغللا نع
 :ىلوألا ناميإلا لهأ ةذل وه لب ءذئاذللا

 نم اومرح مهنأ ىلإ ةراشإ «مهسفنأ تهتشا ام يف# :هلوقب ريبعتلا ىفو
 .ابيط الالح ةرخآلا ىف اهولانف ةمثآلا ايندلا تاوهش

 :ناتينايب ناتظحالم انهو

 ءمهدوجول افرظ نوهتبشي ام لعجب نوهتشي ام مهلين نع ربع هنأ - امهالوأ

 ال «نوهتشي ام ةرئاد ىف نوشيعي مهف هفورظمب فرظلا ةطاحإ مهب طاحأ نوهتشي امف

 .هنوبغري ءىش نم نومرحي الف «مهبئاغر ةباجإ ةرئاد نع نوجرخي
 يف# ميدقتبو ««مهأل ب هدكأ ءاهيف مهبتاغر نم مهنكمت دكأ هللا نأ  امهتينا

 وهو تبسك ام سفن لك ىزجي هناحبس هللاو «ةيانعلاو مامتهالل «مهسفنأ تهَتشا اَم
 .ميكحلا ميلعلا

 .«نودعوت متنك يذلا مكموي اذه ةكئالملا ماتو ربكألا عرفا مهنزحي ال»
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 ١ ا ١1

 ١ ىت

 4 47+ نيلفاغ اذه نع انك اَنِإ 9 :نولوقيو .ءعزفلا اهبيصي ذإ ءلوهلا ةدش
 لب هب اونمؤي ملو هوعقوتي مل مهنأل ديدشلا نزحملاب نوباصي كلذلو .[ فارعألا]

 . نيلفاغ هنع اوناكو هوركنأ

 اذه مهنزحي ال هنإف «ىلاعت هللا نم ىنسحلا مهل تقبس نيذلا نامعإلا لهأ امأ

 عقيس هنأب اونمآ لب ءعقي نأ لبق هوعقوت مهنأل ؛مهريغل ةبسنلاب عزف وه لب «عزفلا

 .ةلاحم ال

 «برطضي هلك دوجولا نإ ذإ ءعزفم رمأ هتاذ ىف هنإ كلذ «.كلذ نع باوجحملاو

 امب برطضت ايندلا لكو ءائبنم ءابه ريصت لابجلاو ءرطفنت ءامسلاو .ءروكتت سمشلاف

 هنأل انزح مهبولق ىف ىقلي ال نكلو هثادحأب مهعوري وهف ءعزف هتاذ ىف وهف ءاهيف

 مهنأكو مهنافيضل ءامركلا ىقلت ةكئالملا مهاقلتت مغلاو نزحلا نع مهدعبو ,, «يهناتتملا

 ىقلتلاو «مهمالسو مهنمأ دكؤي كلذو «ءازجو باسح راد ىف اال فيضم ىف نولزني

 ةديدحلا | مهتايح ةبارسغ وأ ل عهنزح هنأش نم ام لك ليزي ةكرابلا ةيحتلاب

 ل قيدصتا يهل ةيح نال ؛ ؛ىقلتلل نايب اذه 4 :ىلاعت هلوق نأ ىرن

 ءازجلاو ثعبلاب ىلاعت هللا دعول نايب «نودعوت متنك يذّلا» :ىلاعت هلوقو
 رارمتساو «راركتلا ديفت ةرابعب كلذ هناحبس ركذ دقو «ناوضرلاو ميعنلاو ةنحلاو

 لسرلا ةنسلأ ىلع رركتملا دعولا ىلإ ةراشإ هيف *نودعوت# عراضملاب ريبعتلاف «ريكذتلا
 «ركذتي ناك نمل ريكذتلا اذه رارمتسا ديفت «متنك# : ىلاعت هلوقو ءالوسر الوسر

 .راربألا نونمؤملا مهو
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 نإ انيَلع ادعو هديعُت قلَح َلَوأ انأدب امك بْتُكْلل لجسلا ّيَطَك َءاَمَسلا يوْطَن َمْوَيل

 1 0 ١ 1 . «نيلعاَق انك

 «ربكألا عزفلا عونل نيبم فرظ وهف .4ربكألا َعَرْفْلا ب ةقلعتم هذه «مْوي»
 نأ حصيو «بتكلل لجسلا ىطك ءامسلا ىوطت ذإ ةلئاه لاوهأ نم هيف نوكي امو

 بسانم هنأل ؛لوألا ىلإ ليمأو «نودعوت# :ىلاعت هلوقب قلعتم *موي# نإ لونت

 وأ ةيمعتلا وأ هسمطو هءافصخإ نمضتيو «بوتكملا جرد هانعم ىطلاو «ربكألا عزفلل

 اهسومشو اهبكاوك ردكنتف ىوطت اهموجنو اهبكاوكب ءامسلا نأ ىنعملاو ءهوحم

 4 420+ تردكنا موجنلا اذِإو #4 ترْوُك سمّشلا اَذِإ» :ىلاعت لاق امك ءاهموجنو

 ترثتنا بكاوكلا اًذِإو <> ترَطَفنا ءاَمَسلا اذإ» :ىلاعت لاق امكو «[ريوكتلا]
 يي يو يل يم ل ذل ل2 ترف راحيل اذإد 20

 ؛ًكلصلا وه «لجّسلا »و [رمزلا] 4 270 ... هنيميب تاّيِوْطَم ارسل ماا م موي

 اولد دحاو لك عزن اذإ لجرلا لجرلا لجاس :لاقيو ولدلا وهو ءلجّسلا نم اهلصأو

 ضرألا لاوز نايب دعب ىلاعت لاقو «تابتاكملل ريعتسا مث ءرخآلا ولد ريظن ىف

 ءامسلا ىوطن اننأ ىأ «ةديعُت قْلَخ َلْوَأ اَنَأدَب امك ربكألا عزفلا موي ىف ءامسلاو

 انئأشك ةداعإلا مث «ةلازإلا مث ءالوأ ءاشنإلاب كلذو ءنوكلا رييغتل ضرألا لزلزنو
 نم نأ كلذو ءاهقدص ليلد اهسفن ىف لمحت ةرابعلا هذهو «هتداعإ مث قلخلا انئدب ىف

 َنوُدوُعَت مكأدب امك ... 8 :لاق امك «هتداعإ ىلع رداق قلخلل ءادتبالا ىلع ارداق ناك

 «انيلع ادعو» .[فارعألا] « 22 ... ةلالَضلا ْمِهْيَلع قَح اًيرَفَو ئدَه اقيرَف <27
 ادعو هاندعو ىنعملو ءفوذحم لعفل قلطم لوعفم هنأ ىلع «ادعو# بوصنم

 اقح راص هنأو هسفن هب مزلأ ىلاعتو هناحبس هنأبو ءردصملا اذهب هناحبس هدكأو ءانيلع

 ةرم دعولا دكأو ءهدعو فلخي نأ نكمي الف «داعيملا فلخي ال لجو زع هللاو «هيلع

 ةداعإلا نولعاف ىأ *«نيلعاف انك نإ :لاقف «لعفلا ىلإ دعولا نم هلقني هنأب ىرخأ

 امْنَأ متبسحفأ )» : هناحبس لاق امك ءاثبع ناسنإلا قلخي مل هناحبس هنأل ءامتح
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 ةداعإلا هناحبس دكأ دقو [نوسمؤملا] 4 43 نوُعجرت ال اني مكّنأو انبع مكاتقلَخ
 ريبعتلابو «ةيمسالا ةلمسجلاب هدكأو «ميكحلا زيزعلا وهو «هيلإ لعفلا ةبسنو نإ) ب
 .ريدق ءىش لك ىلع وهو «لعافلا مساب

 نيقفتملل ةبقاعلا

 وه

 ضئالاى أ ذي عب وِروَرلاِفاَسيكحْرَفلَو
 07 ا 0 35-5 و هل ا هه هر هذ

 اًمدلَبلاًذده ِفَّنإ ايه) كروخحيدصلا ىداب كاهن
 07004 وج رس 2 رح دك خس 0 هس م ل لي

 تيملدعلل ةمحرال تلدتْلسْرأاَمَو ايدل

 2 رك دس رس ع راسو

 4 يا
 20 عدم 1 1 -

 ريرلا ا م سوو حس 9 مر واس موك هل زو

 َت امملعيو لوقلا سورهجلاملعيمهَّنِإ

 ا :
 مكتسب يي سس هس ركل سس حر ركل سا هت ا سس ل

 ول نومصتام لعن اعَتَسملانامحرلا انيرو قحل ابرج بر

 ليلد الو ءاهتجح نآرقلا ناك نإو امكحم رمتسا ىقب امو «نآرقلاب خسن ام اهنم

 طع 3 :
 ةجودلإ كحملإامنأ كعامل © و رو م حو و 0 تم واسم »و
 مكحئنذاءلقفاولوتنإف ايرإل نوملسممتنألهف ءاءأ د. مح ء 6

 0) تودعو ام ديعبمأ بيرقأ ذأ نإو ءاوس لع

 و 1 1 ل سس ده 2 ل رآ تؤ >
 لق 2 ناحل عمو ركل ٌةَنَعِفهَلَعل فردَأْنِإَو ا

 اروبز دواد انيِتآو ... » :ىلاعت لاق امك «مالسلا هيلع دواد باتك وه روبزلا
 خسن «اهل نايبو عئارشلل ركذ اهنأل ؛ةاروتلا وه :اولاق :ركذلاو [ءارسإلا] #4 تد#

 دك دمحم عابتا الإ هعسو ام ايح نارمع نب ىسوم ناك ولو ءهاوس اهقداص ىلع

 ةلزنملا هللا بتك نأ ىلإ ةراشإلل ةاروتلا ىف ام ذيفنتب دواد ماق دقو روبزلا ركذو
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 ا بأ

 يدابع اَهْنِرِي ضرَألا ّنَأظ وهو «هبادآ ىلع تنواعتو ىنعملا اذه ىلع تدراوت
 الو «غاط كلل تسيل اهنأو «هلل اهينادو اهيصاقب اهلك ضرألا نأ ىأ «نوحلاصلا

 هلل ىه امنإ ؛ةكلهتلا نطاومو داسفلا عتارم ىلإ سانلا دوقي سيئرل الو دسفم. ميعزل

 هلوقب ربعو «نيحلاصلا هدابعل كلملا كلام اهيطعي ىأ «نوحلاّصلا يدابع اهني
 «ةاتع نيلاظ نيدساف نم اهيلع اوناك نم نوفلخي نيحلاصلا نأ ىلإ ةراشإلل 4اهْنِريل
 اهيراغَمو ضرألا قراشم نوفعضتسي اوناك َنيذّلا َموَقلا اننِرَوَأو 9 :ىلاعت هلوقك كلذو
 -  .نيقتملل امئاد نوكت ةبقاعلا نإو [فارعألا] 4 29+ . .. ايف اَْكَراَب يلا

 «هلالج لج هللا وهو «ملكتملا ريمض ىلإ ةدوعلا ىلإ بئاغلا نم تافتلا انهو

 ضرألا نأ ركذلا دعب نم ٍروبزلا يف انبتك دَقَلو :ىلاعت هلوق ىف ملكتملا ةغلب مالكلاف

 ديكأت كلذ ىفو «4يدابع» :هلوق ىف ملكتملا ىلإ داع مث بئاغلا ىلإ لقتناف 4اًهّنري
 .هناحبس هيلإ دابعلا ةفاضإو «ةلزنملا هبتك ىف هناحبس هبتك ىف بوتكم اذه نأ

 «نيحلاصلا هدابعل ضرألا هذه لآم نأب هبتك ىف هناحبس هلجس دعو كلذ نإو
 . ضرألا ىف داسفلاب مهيعسو مهتبلغو نيدسفملا تاحنج مغرب

 ىلإ مهرئاصب ذفنت الو «هيف نوشيعي ىذلا نامزلا مهرسأي نيذلا ضرتعي دقو

 بيرخت لئاسو «نوكلاب .ملعلا نم اوذختا نيذلا ضرألا ىف نيدسفملا نأب هءارو ام

 «نوفعضتسم مهيلع بولغم نيحلاصلا قحلا لهأ نأو «ملظلل نيكمتو ءضرألا ىف

 نأ ربخأ ىلاعت هللا نكلو «شيعن ىتلا ىه نامزلا نم ةبقح مكح كلذ نإ :لوقنو

 الإ هملعي ال بيغ لبقتسملاو قداص هربخ نإو «نيدسفملاب ملعأ هللاو «نيحلاصلل لآملا

 .لباقلا ىف نامزلا مكح بذكتو هللا قدصن نأ انلو وه

 نأو «ميلعلا ميكحلا هب ربخأ ىذلا ميركلا ربخلا اذه ىلإ ريشي ةراشإلا مسا

 ىلعو «غيلبتلا ىنعمب قلطيو «ةيافكلاو ىهتنملا ىنعمب قلطي غالبلاو «نيحلاصلل ةبقاعلا
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 هذه نأ ىأ غيلبتلا وه غالبلا ىنعم نوكي «ةقباسلا ةيآلا ىف ربخلا ىلإ ةراشإلا نأ

 امزالم افصو ةدابعلا تراصو «ىلاعت هللا ةدابعب مهبولق تألتما نيذلا نيدباعلل غيلبت

 .هركذب امئاد بطرتت مهتئسلاو ةعضاخ مهبولق تراصو «هنوقرافي ال مهل

 ظعاومو «نييبنلا صصق نم ةروسلا ىف ركذ ام ىلإ ةراشإلا نوكت نأ حصيو

 اهكردي ةيافكو ىهتنم «غالب» ىنعم نوكيو «هرارسأو نوكلا ىلإ تاهيجوتو

 . هناحبس هتدابع ىلع نوفكاعلا اهبل مهفيو «نودباعلا

 ةراشإ 4اَذه يف َّنإإ# :ىلاعت هلوقب ةراشإلا نأل ؛لوألا جيرختلا ىلإ ليمأ ىنإو

 ساّنلل برتقا إذ :ىلاعت هلوق نم اهلك ةروسلا ىف روكذملا ىلإ تناك ولو «بيرقلا ىلإ
 مالكلو «اذه يف ّنِإ» :لئاق نم زع لاقف «ةيآلا هذه ىلإ [ءايبنألا] 4 ل ...
 ميكحلا ءزجعلملا هباتك ماقم ىلع لواطتت نأ انل سيلو. «ىلعألا لثملا ىلاعت هللا

 ظ ظ .دلاخلا

 . «نيملاعُلل ةَمحر الإ كانلسرَأ امو#

 لكل ىأ «نيملاعلل ةمحر نوكت نأ ىلع ةروصقم لي دمحم ةلاسر نأ ىأ

 ماهوألا نم سانلا ذاقنإل ؛لسرلا نم ةرتف ىلع ثعب هنأ ىف هلي هتمحرو ؛ءالقعلا

 نم اقح اهعم نوكردي ال مهيلع ةبراض ءايمع ىف اهب اوراصو ءاهيف اوسكرأ ىتلا

 ىف ريخلا ىناعم لك ةوادعلا تلكأ دقو ءءامدلا نوكفاستي اوناك مهنأو «لطاب

 ىتلا هتعيرشب ةمحر كي ناكو «مهرودص ىف ةدوملا عيباني لك تفتشاو «مهرطف

 سانلا كرت ىتح هرارقإو هلمعو هناسلب «ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا اهتنيبو نآرقلا ىف تنود
 مُكَتَءاَج دق ساّنلا اهي ايإ» :ىلاعت لاق دقلو ءاهراهنك اهليل ىتلا ءاضيبلا ةجحملا ىلع

 دقو «[سنوي] 4 497 َنينمْؤُمْلَل ةَمحَرَو ىدهو ٍرودصلا يف امل ءاقشو مكبر نَم ةظعوُم
 تقرغتساو «ةحلصم اهيف ام لكف «دابعلا حلاصم ىلع ةلمتشم ةعيرشلا هذه تءاج

 فوءر هللاو «ىناسنإ عفن لك لوصأ عضوبو «ةراشإلابو «ةرابعلاب حلاصملا لك
 .دابعلاب



 ءايبنألا ةروس ريسفت ا

 0 ل للا لال

 ريب لمحل
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 . «نوملسُم متن لَهَف دحاو هّلإ مكهلإ اَمّنَأ يَ ئحوي اَمّنِإ لق

 هتاملك تلاعتو هناحبس لعجي غيلبت عضوم لك ىف وهو ٌةِْيلَي ىبنلل باطخلا

 «ديحوتلا ىف ذ وه ةلاسرلا غيلبتب فيلكت لوأو هبر ةلاسر غلبيل ْنَو ىبنلل باطخلا

 . «دحاو هَّلِإ مكهلإ اَمّنَأ يلِإ ئحوي اَمَنِإ لق :ٌةكَك هب عدص ام لوأ وهو

 ىلاعت هللا نم ءاحيإب ناك ديحوتلاب غيلبتلا نأ :امهلوأ :نارصق مالكلا ىف ناك

 نوثيغتستو دئادشلا ىف هيلإ نورأجت ىذلا ىلاعت هللا نأ ىأ هيلي دمحم نم رمأب ال

 رصتقلاو «هولحوت نأب ىلإ ىحوي ىذلا وه - مكب طاحي امدنعو كلاهملا ىف هب

 «نوملَسُم مثنأ ٌلْهَف9 مالسإلا ىلإ مهاعد دقو «ةيهولألا ةدحو نايبل :ىناشلا
 ىوقأ ريبعتلا اذه نإ ةغالبلا ءاملع لاقو «مالسإلا ىلع ضحلاو هيبنتلل ماهفتسالا

 ىلع «مالسإلا ىلع ةوعذلا بت رت نايبل (ءافلا»و «مالسإلا ىلإ ةوعدلا ىف ريبعت

 . هللا نم ءاحيإب هدحو هللا ىلإ ةوعدلا نأ ريدقت

 . «نودعوت ام ديعب مأ بيِرَقَ يِردَأ نإو ءاوس ىلع مكتنذآ لق اولوت نإف»

 ناعذإلاو مالسإلا ىعاد اوبيجي ملو قحلا ةوعد نع اوضرعأ ىأ «اوُلوت إف
 ءردقم طرش نع حاصفإلا ءاف ىلوألا ءافلاو ؛هدحو ىلاعت هلل مههوجو صالخإو
 :ىلاعت هلوق ىف ةيناثلا ءافلاو «هرخآ ىلإ ... اولوت نإف مهتوعد نإ :لوقلا قسنو

 .رمألا وه ابلط اهدعب نأل طرشلا باوج ىف ةعقاو «لْقق»

 ىلع نوبساحتو نوثعبتس مكنأو «قحلا مكل تنيبو مكتملعأ ىأ «مكتنذآ»و
 اذهل ثوعبمو بساحم الك ىأ ءىدهملاو لاضلا نيب ةيوست ىلع ىأ ءءاوس
 . باسحلا

 مأ بيرقأ ىردأ ام ىنعملاو «ةيفان انه نإ «نودعوت ام ديعب مأ بيِرَقَأ يردأ نإو#

 هيلإ ىحوي ىذلا وهو ٌِْلَي ىبنلا نإو ,ثعبلا موي وهو «متدعو ىذلا مويلا ديعب

 نع كنولَأسُي 9 :ىلاعت لاق دقو «ةعاسلا نوكت ىتم ملعي ال «هثيدحو ميركلا نآرقلا
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 اهملع ىفخ دقف [فارعألا] 4 29 ... يّبر دنع اًهملع اَمَّنِإ لق اهاسرم َناَيَأ ةعاسلا

 لاق امك «ةعاسلا ملعب هدحو هللا صتخاو ء«رشبلا ريخ ناك ولو رشبلا لك نع

 . [نامقل ] 4 50 . .. ةعاّسلا مّلع هدنع َهَّللا نإ » : ىلاعت

 مهنأ ركذ نأ «لوقلا ىف مهب قفرتلا نم ناكو ءاوضرعأ نمل راذنإ هيف اذه نإو

 فلتخا نإو «باسمحلاو ثعبلاب مالعإلاب قلعتي اميف ءاوس ىلع هللا مهاده نمو

 . ءازجلا

 :لئاق نم زع لاقف «لماكلا هملع ةطاحإ ىلاعت هللا نيب مث

 . «نومتكت ام ملعيو لوقلا نم رهجلا ملعي هنإ#

 ناك ام وهو «لوقلا نم رهجلا#و «ماركإلاو لالجلا ىذ ىلع دوعي ريمضلا
 هب ىلاعتو هناحبس هملع ركذو «هريغ وأ «ءازهتسا وه «لوق نم ةكم لهأ هب رهجي

 «لاعفأآلاو لاوقألا نم ءىش هيلع ىفخي ال نم باسح وهو «مهلوقل باسحلاب ديدهت

 "نم لاعفألا ركذي ملو «مكهتو ةيرخسو ءاذيإو دانعو دوحج نم لاوقأآلا تركذو

 « هيبأو رساي نب رامع عم اولعف أمك « مهبيذعتب مهنيد ىف مهل ةلتفو ءافعضلل ءاذيإ

 نم نيبأو رهجأ لاعفألا نأل «لاعفألا ركذي ملو «ترألا نب بابخ عم اولعف امكو

 .ميلع ءىش لكب وهو «لاعفألا ملعي نأ ىلوأف «لاوقألا ملعي ناك اذإ ال «لاوقألا

 ىبأ نم ناك امك بذاكلا فرشلا ىلع ةسفانمو نحإ نم «نومتْكَت ام مّلعيو»

 ىنب ىلع ةيمأ ونب سفني اميفو «فانم دبع ىنب ىلع نوسفني اميف ههابشأو لهج

 . مشاه

 نم مهسوءر ىف ششعي امو «ناثوألا ةدابعو ءداقتعالا فارحنا ملعيو

 امو رهجلاو « ىفخأو رسلا هللا لزنأ ام ريغب نومرحيو نولحي امو «ماهوأو تافارخ

 .باقعلا مث باسحلاب مهل راذنإ نايصعلاب ىلاعتو هناحبس هملع ركذو «نلعي



 ءايبنألا ةروسريسفت
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 مهرهج ىف مهب طاحأ ىذلا ءوسلا اذه عم مهلهمأ اذال لئاس لأسي دقو

 .هيبن ناسل ىلع هللا لاقف «مهنامتكو

 . «نيح ىَلِإ عاتمو مكل ةنتف هلعل يردأ نإوإ»

 ام ىنعملاو ءىردي هللا نأل هِّةْلِفدك لوسرلا ناسل ىلع مالكلاو «ةيفان انه نإ

 . لَك ىبنلا لءاست ىلاعت هللا مكلهمأ اذامل ىردأ



 نامث اهتايآ ددعو ءه5 ,55 .ها“ ,ه+ تايآلا الإ ةيندم جحلا ةروس

 اهيف ةريثك جحلا كسانم نأل ؛ءارقلا فرع ىف جحلا تيمسو «ةيآ نوعبسو

 ةَلرْلَر نإ مكبر اونا ساكلا اَهِيَأ اي :ةمايقلا موي ركذب ةروسلا تأدتبا دقو

 لمح تاذ لك عضتو تعضرأ اًمَع ةعضرم لك لهذت اهتورت موي (0) ميظع ءيش ةعاسلا

 نم ِساّنلا نمو 2 ديِدَش هّللا ِباَذَع نكلو ئراكسب مه امو ئَراكَس ساّنلا ىَرَتو اَهَلَمَح

 نم نأ ىلإ هناحبس راشأو 4 (5) ٍديِرم ناَطْيَش َّلُك ْعبَتَيو مل ٍريعب هللا يف َلداَجُي
 نوركني نم هناحبس ركذو «ريعسلا باذع ىلإ هيدهيو هلضي هنإف ناطيشلا هالوتي

 نم من بارت نم مكان اَنإَف ثعبلا نَمِبْير يف مس نإ سانا اهي ابطا :لاقو ثعبلا
 لإ ءاشَ ام ماَحرألا يف وو مك نيمو حم عم نم قع نم مكة
 ىلإ دري نم مكمو ئُقوَي نم مكدمو ْمُكَدْسَأ اوبل مث الفط ْمُكَجِرْخن من ىَمَسُم لَجأ
 ترتها ءاملا اهيلع انلزنأ اذإف ةدماه ضرألا ىرتو ايش ملع دعب نم مَلَعي اليكل معلا لذ

 تبثي ىنيوكتلا روطتلا كلذ نأ ىلإ ريشيو . 4 © جيهب جوز لك نم تتبنأو تبرو
 ثعبي هللا نأو ءاهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا نأو «ىتوملا ىيحي هنأو «قحلا وه هللا نأ

 ناطلس الو ىده الو ملع ريغب هللا ىف نولداجي نيذلا ركذيو ءروبقلا ىف نم

 باذع ةرخآلا ىف مهباقع نأو ؛هللا ليبس نع نولضيو نيضرعم نولوتيو «نيبم

 . ىزخ ايندلا ىفو «قيرحلا

 نودبعيف «نوددرتي نم ركذ «رشلل نيصلاخلا رارشألا هناحبس ركذ نأ دعبو

 ىلع اوبلقنا ةنتف مهتباصأ نإو «هيلإ اونأمطا ريخ مهباصأ نإ فرح ىلع هللا

 ءالوأو ءالؤه نإو .نيبملا نارسخلا وه كلذو «ةرخآلاو ايندلا اورسخ مههوجو
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 سئبلو «ىلوملا سئبل هعفن نم برقأ هرض نمو ءعفني الو رضي ال ام نوعدي
 . ريشعلا

 هناحبس لطبأو ءمهءازجو تاحلاصلا نولمعي نيذلا هناحبس ركذ كلذ دعب

 هللا هرصني نأ نأ نظي ناك نمل :لاقف هللا مهرصني ال هنأ نونظي نيذلا ماهوأ

 ام هديك نهدي له رف عطقيل مَن ءاَمَّسلا ىَلِإ بسب ددَمِيلَف ةرخآلاو اينالا يف

 ءديري نم ىدهي هللا نأو تانيبلا هللا تايآ ىلإ هناحبس راشأ مث 24 62 ظيغُي

 نيذلاو سودنهلاو سوجملاو نيئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا ىلإ هناحبس راشأو

 .ةمايقلا موي مهنيب لصفيس هللا نأو ءاوكرشأ

 اورفك نيِّْلاَف .. . ط «لاضلاو ىدتهملا نيقيرفلا لاح ىلإ هناحبس راشأ دقلو

 مهنوطب يف ام هب رهصي 9 ميمحلا , مهسوءر قوف نم بصير نَم باث مهل تعطق
 اهيف اوديعُأّمَع نم اًهنم اوُجرْحَي نأ اوُدارأ امَلُك 09 ٍديدَح نم ْعماَُم مُهَلو 0 ُدوُلجْلاَ

 . 4 69 قيرحلا باَذع اوُقوُذَو

 اوُلمَعَو اونمآ َنيِذّلا لخدي هللا َنِإإ» :لاقف نينمؤملا ءازجج كلذ دعب نيبو

 ولو ب نم وواسأ نم هيف ايران همت نم يرض تانج تالا
 . 4 689 ٍديِمَحْلا طارص ئَلإ اودهو لوقا نم بّيَطلا ىلإ اودهَو 9 ريرح اهيف مهساّبلو

 مارحما دجسملاو هللا ليبس نع دصلا نم نيكرشملا لامعأ ضعب هناحبس ركذو

 نم هَقَذُن ملظب داَحْلِإب هيف دري نمو داَلاو هيف فكاَعلا ءاوس ساثلل هاَنْلعَج يذلا. . ١

 . 4 62) ميلأ باذع

 عّكرلاو «نيفكاعلاو نيفئاطلل تيبلا ريهطتو ميهاربإ أبن ىلإ هناحبس ريشيو

 لك ىَلعو الاجر كوقأي جحلاب ساَنلا يف نو : جحلا ىلإ مي ميهاربإ ةوعد مث ءدوجسلا

 ٍتاَمولعم ماي يف هللا مسا اوركذيو مهل عفانم اودهشيل 59 قيم حف لك نم نأ رماض

 ريشي مث .4 62 ريقفلا سئاَبْلا اومعطَأو اًهنم اوُلُكَف ماَعنَأْلا ةميهب نَم مِهَقْرَر ام ىلع

 «ىلاعت هللا تامرح ميظعت ىلإ هناحبس وعديو «جحلا كسانم ضعب ىلإ هناحبس



 ا بر لل

 ىلإ هناحبس وعديو «هميرحتب صنلا ءاج ام الإ ماعنألا ةميهب تلحأ هنأ نيبيو

 هب نيكرشم ريغ هلل ءافنح اونوكي نأو «ناثوألا نم سجرلاو ءروزلا لوق بانتجا
 قحلا لهأ كسنم نأ نيبيو «بولقلا ىوقت نم هللا رئاعش ميظعت نأ هناحبس نيبيو

 ندبلا يهو رقبلاو لبإلا نأ هناحبس ركذي مث ءمارحلا هللا تيب ىلإ جحلا ناميإلاو

 ملا اور يح هيف مك هلا رئاعش م مل اع دبا :ىلاعت هللا رئاعش نم

 اهاَنرَخَس كلذَك َرتعمْلاو عناقلا اومعّطَأو اهنم اوُلُكَف اهبوتج تَبجَو اَذإَف فاَوص هيلع هللا

 كلذك مكنم ىلا هلا نكلو اًهوامد الو اهموحُ هللا لاني نَل 9 َنورْكْشَت ْمُكَلعَل مك
 . 4 9 نينسحملا رشبَو مكاده ام ىلع هللا اوٌربكتل كَل اهَرَحَس

 نم وهو جحا ىلإ تاراشإلا هذه دعب داهجلا ةيعرش هناحبس نيب مث

 مث ٠ 4 © ٍروفك ِناَّوَح لك بحي ال هلل نإ اوُنمآ نيا نع عفادي هللا نإ ) .داهجلا

 ىلع هللا نو اوملظ مهّنأِب نولتاقي نيذلل ذأ » :لاتقلاب نذإلاب ىلاعتو هناحبس حرص
 عد الو هلل انْ وُلوقي نأ الإ قح ٍرْيغب مهرايد نم اوُجرْخأ نيذْلا 09 ٌريدَقل مهرْصن
 لا مسا اهي جامو تاولصَو يبو عماوص تمهل ضع مهضْعب اذهل
 لضف ىلاعت هللا نيب دقو 4 © زيِزَع يِوَقل هللا نإ ةرصني نم هللا كرصنَيَلو اريفك

 .ركنملا نع مهيهنو فورعملاب مهرمأو ةاكزلا مهئاتيإو «ةالصلا مهتماقإ ىف نيقتملا

 ىلإ مهوقبس نم كالهب اوربتعي مل مهنأو «نيكرشملا ىلإ هناحبس راشأو

 داع موق ىلإ هناحبس راشأف «لسرلا ةدناعمو ناميإلا لهأ داهطضاو «كرشلا

 :لاق مث ىسوم ٍبّذُكو «نيدم باحصأو ءطول موقو ميهاربإ موقو ءدومثو
 . 4 69 ريكت انك فيكَ ُهنَخَأ مف نيرفاكلل تيم... ١

 يهف... » ةملاظ ىهو هناحبس اهكلهأ ىتلا ىرقلا كاله ىلإ هناحبس راشأ مث

 نأ ىلإ نيكرسشملا هللا اعدو 462 ٍديِضّم رصَقَو ةَلَطعُمرثبو اهشورع ىلع يواَخ
 ءاهب نوعمسي ناذآ وأ ءاهب نولقعي بولق مهل نوكتف «ضرألا ىف اوريسي

 . 4 65 ٍرودصلا يف يلا بوُلَقْلا ىمُعَت نكلو راصبألا ىمعت ال اَهّنِإَف. .. )



 جحلا ةروس ريسفت ه9

 مي 00

 اولمعي نأ لدب «باذعلا مهلاجعتسا ىف «نيكرشملا لاح هناحبس ركذ مث

 يهو اَهَل تيِلمَأ ةيرق نم نيأكو 8 ءهمئإب مثآلا ذخأي مث مهل ىلمي هنأ نيبو «باوثلل

 . 4 69 ٌريصَمْلا ينو اهتذخأ مّن ةملاَط
 كلذ دعب سانلاو ءراذنإلا وه هيلي لوسرلا لمع نأ كلذ دعب ركذو

 اونمآ َنيذّلاَف (59 َنيبُم ريذن مك انَأ اَمَّنِإ سانلا اَهيَأ يلق ءادعس وأ ءايقشأ

 كأني جام انآ ف رع نيدلاو © مر قو ةرقغم مهل تالا ولع
 اذإف ء.مهمصعي هللا نكلو «رشبلا رئاسك رشب ءايبنألا نأ هناحبس نيب مث

 نم كلبق نم انلسرَأ امو :ناطيشلا ىقلي ام خسن مهرودص ىف ناطيشلا سوسو

 نكلو «ءايبنألل ةنتف نوكي ال ناطيشلا هيقلي امو © (29 ميكح ميلع ُهّللاو هتايآ هلل

 .ديعب قاقش ىفل نيملاظلا نإو مهبولق ةيساقلاو ضرم مهبولق ىف نيذلل ةنتف نوكي
 نيذلا امأو ء«مهبر نم قحلا هنأ ملعلا لهأ ملعي هللا دنع نم نآرقلا نأ ىلإ راشأ مث

 ءميقع موي باذع مهيتأي وأ «ةتغب ةعاسلا مهيتأت ىتح هنم ةيرم ىف مهنإف اورفك

 «ءنيهم باذع مهل اورفك نيذلاف ءمكحي ىذلا وه ةمايقلا موي هلل كلملا نإو

 ري وهل هللا إو انسح اقر هللا مهَتقْزريَل اونا وأ اوف مّن ّللا ليبس يف اوُرَجاَه َنيِدّلاَو ظ
 ام لثمب بقاع نمو كلذ (29 ميلح ميل هللا نو ُهَنوضَري الَخَدُم مهئلخديَل < َنيِقِزاَرلا

 .4 © روُفَغ وفعل هللا نإ هللا هنرصنيل هيلع يغب مث هب بقوع

 نأو «قحلا وه هللا نأ ىلع لدي اذهو «راهنلاو ليللا ىف هتايآ هناحبس نيب مث

 .ريبكلا ىلعلا وه هللا نأو لطابلا ؤه هنود نم نوعدي ام

 ضرألا حبصتف رطملا لزني هنأ ىف همعن ىلاعتو هناحبس نيب اذه دعب

 كسيو ِهِرْمأب رَحَبْلا يف يِرْجَت َكْلْفْلاَو ٍضْرألا يف ام مُكَل َرْحَّس ه هنأو «ةرضخم
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 اللئام اللاب ونا

 ؟[ا!- لمعت

 مك ايحأ يذلا وهو (2) ميحر فوءرل سائلاب هّللا نإ هنذإب الإ ٍضرألا ىلع عَقَت د نأ ءامسلا
 يمر و م م

 .4 و ٌروُفَكل ناسنإلا نإ ْمُكيبحي من مُكْمُي من

 ءرمألا ىف كنعزاني الف اكسنم انلعج ةمأ لكلو «ةفلتخم سانلا كسانم نإو

 . 4 69 ميقتسم ىده ىَلعَل كَّنِإ كبر ىلإ عداو... # : لوقيف هيبن بطاخيو

 متنك اميف ةمايقلا موي مكنيب مكحي هّللاو «قحلا مهل نيبت نأ دعب مهلداجت الو

 يف ام مّلَعَي هللا نأ مّلعَت ملأ » .ءىش هيلع ىفخي ال ىلاعت هللا نإو .نوفلتخت هيف

 . 469 بن هلا ىلع كلذ نإ بانك يف كلذ اذإ ألو وامس

 ملام هللا نود نم ثودبعيو )» :لاقف «ةكم وكرشم مهو ناثوألا ةدبع ركذ مث

 انئايآ مهيلع تت اذإو 69 ريصُن نم نيملاظلل امو مّلع هب ب مهل سيل امو اناطلس هب لّزني

 لق انتايآ مهيلع نولتي نيدّلاب نوطسي َنوُداَكَي ركدملا اورفك نيّلا هوجو ىف فرعت تايب

 برض دقو © 69 ريصَمْلا سئبو اورفك َنيذّلا هللا اهَدَعَو راّثلا مكلذ نم رش مُكَتبَأَ

 نيذْلا ْنِإ هل اوعمتساف لثم برض سانلا اهيأ ايإ» :ىلاعت لاقف بابذلاب الثم ىلاعت هللا

 رافعسيأل ل ائيش بابذلا 1 . إو هل اوعمتج الو ا وأ لا نود نم نوعا

 نم ىفطصي هنكلو .«ءاوسس ىلع هل ةيسلاب ىلاعت هللا قلخ نأ هناحبس نيب مث

 «قحلل ةاعد نونوكي السر سانلا نم ىفطصاو هقلخل نونوكي السر ةكئاللملا

 عجرت هيلإو «مهفلخ امو مهيديأ نيب ام ملعي «مهنيب ىلاعت هللا نع رابخإلاو
 :لاقف « ميهاربإ ةلاسرل دادتما ٌكِْللَي دمحم ةلاسر نأ هناحبس راشأ مث «رومألا

 نوحلفت مُكَّلعَل ريخلا اولعْفاو مكبر اودبعاو اودجساو اوعكرا اونمآ نيذّلا اَهُيَأ اي

 مكي لَم جرح نم نيدلا يف مُكيلَع لَعَج امو مها ره هداج َقَح للا يف اوُدِهاَجَو
 اونوكتو مكيلع اديهش لوسرلا نوكيل اذه يفو لبق نم نيملسملا مكاّمس وه ميهاربإ

 ىلوملا معنف مكالوم وه ِهّللاب اومصتعاو ةاكزلا اوثآو ةالّصلا اوميِقأَف ساّنلا ىَلَع ءادهش

 . < 69 ريصنلا معنو



 جحلا ةروس ريسفت ا(

 را ضسخمططخطمم نخلط الامال اللا طالا لن طللاالاالالالاناللطلاااالللانلا اللا اللا اللا لالالالا ناتاتلا اطال انلالا اا اااااالااللالتاااال١
 ا رس

 ةميركلا ةروسلا ىناعم

 اهلوح سانلا لدجو ةمايقلا موي لوه
 :ىلاعت هللا لاق

 00 2 02007 رو ؤخ هو لا يا

 3 كلل توحي راوقتاس اس ااهياتي 6

 اًمع ةك لك ُلَهداَهَت انهو موي ايل طع
 لا م رع ولا ل لح هل
 دقاق لتحل سك

 ٌديَسونَأ با بادي ُئ ورك شيم 9 0

 مسالا

 و و 0 م # وش
 ,هلضيد 1 سوك ا | 2 :٠ دطنش
 ا 207

 هيو ريعَسْلاِب اَدَعلِإ هدو
 تلزلز اذإف «ضرألاو بولقلا لزلزت ثيح ثعبلا موي لوه ىلاعت هللا ركذ

 راصبألا تغازو «سوفنلاو بولقلا ةلزلزلا هذه عم تبرطضا اهلازلز ضرألا

 . ةدئفألا تبرطضاو

 . 4 0 ميظع ءينش ةعالا لاذ مكبر اوقا أنا اهيأ ايا»

 برع ؟ ةوبنلا رصع ىف نيعمجأ سانلل ءادنلا . 4 مكبر اوت هَثا سائلا اهيأ اي

 ( مهدعب ءاج نمو 2 ىبنلا رصع ىف نورضاحلا ءرمحأو دوسأو ضييبأ «مجعو

 ةاواسملا نوناقب نيلبقملا ىلع تبثي نيرضاحلل تبث ام نأ ىلع ءانب مهل باطخلاف

 الهأ سيل نم نع الإ باطخلا عفري ال هنإو «فيلكتلا ىف سانلا ىواست تبني تبثي ىذلا

 ءاقتاب مكسوفن ئلتمتلو «ىوقتلا سابل اوعردا ىأ 4 مكر اولا «باطخلل

 «رانلا نم هتياقوو «نمؤملا عرد هللا ةيشخف «هناحبس هتيشخو «ىلاعت هللا باذع



 جحلا ةروس ريسفت #4

 ملم

 ' يي ١ كالا ١ ..

 ةفينعلا ةديدشلا ةكرح لا ةلزلزلا 4 ميظع ءيَش ةعاّسلا َةَلْْلَر نإ :ىلاعت هلوقو

 مث لاوزب كرحتت اهنأ ىأ ««لاز» ل راركت اهنإ :ليقو «ىرخأ دعب ةرم اهديدرتو

 0 اَهَناَرْنَز ضرألا تَنِرلُاَذِإ 8 :ىلاعت لاق امك ءضرألا برطضتف

 أب © هرابخأ تدني ص اهل ا ااسإلا لاقو 9 اهلا ضرألا تجرخأر

 رد لاقثم لمعي نمف (5) مُهلاَمعأ اور انشأ سان ٌردصَي دموي ع اهل ئحأ كَ

 .[ةلزلزلا] 4 9 هر ارش ةّرَذ لام لَمْعَي نمو © ُهَرَي اْيَخ

 ىف نوكت ىتلا ةلزلزلا ىأ ءهفرظ ىلإ ردصملا ةفاضإ نم 4 ةعاسلا ةّلزلَز و

 ةعاس نوكي هنآل ؛ةعاسلاب مويلا كلذ نع ربعو «ةمايقلا موي وهو ؛ةعاسلا موي

 هللا ربع دقو «ءباقعو باسحو «مظعأ لوه نم اهدعب ام اهل «ةريطخ ةديدش

 ةديدش اهنأ ىأ 24 ميظع ِءيَش ةعاّسلا َةَْْنَر نإ :هلوقب ةلزلزلا هذه نع هناحبس

 لكل مسا ءىشلاف , ميظَع ءيش © اهنأب الإ اهنع ربعي الو ءاههنك هنتكي ال ةدش

 اظفل نوكي ام الإ ظفل اهل عستي الف ءاهيناعم نع قيضت ظافلألا نأ ىأ «ديدش

 .قاطن اهدحي الو «ةدودحم ريغ اهتدش نأل ؛ةدودحم ريغ اماع

 ' :لئاق نم زع لاقف «ةلزلزلا هذه لوه ىلاعت هللا روص دقو

 ىرتو اهلمح لمح تاذ لك عضتو تعض مَع ةَعضْرُم لك َلهَ اَنْ موي

 . 4 © ديدش هللا باَدَع ّنكلو ئَراَكسب مه امو ئَراَكس َساَّنلا

 موي ا :لاقبف ةلزلزلا هذه ةيؤر دنع سانلا لاني ىذلا عزفلا ىلاعت هللا روص

 انزح ثروي لغش لوهذلاو «لفغتو ىسنت ىأ لهذت 24 ةعضرم لك لهذت اهتورت

 نوكيو ««ىذلا» ىنعمب نوكت نأ امإ «ام» 24 تعضرأ اًمع)» :ىلاعت هلوقو «ءانايسنو

 ءاهنم ةعطق وه ىذلا اهنبل نم هتلغو ءهتعضرأ ىذلا اهلفط ةيسان لهذت ىنعملا

 «ام» نوكت نأ حصيو ءاهتاذ نم ةعطق وأ اهسفن ىسنت مهادلا نزحلا اذه ىف اهنأكو

 دادتما وأ ءاهصخشك وه نم هيذغت ىستف اهعاضرإ ىسنت اهنأ ىنعملاو ؛«ةيردصم
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 .هنع لهذي وأ ىسني نأ نكمي ال امع لهذتو ىسنت عزفلا اذه لاح

 4 اهلمح لمح تاذ لك عضتو )» ةلزلزلا كلتو «فقوملا اذه لوه نم هنإو
 هعضوو «.هعضو داعيم لبق عزفلا نم نهلمح لزني ىلابحلاف . عزفلاو ةبهرلا نم

 لزلزتو ء مسجلا لزلزت ةلزلزلا هذه نأكو ءاهبارطضاو ءاهعزفل اهنم مغرلا ىلع

 م وح ندا لغم كأي امو نس اولد نأ مسح ماو :ىلاعت لاق امك .«سفنلا

 ىلاعت هللا روص دقو ء«[ةرقبلا] 463 . . اوُلْلرو ءارضلاو ءاسأبلا مهتسُم مكلبق

 :لاقف «ىلابح ريغو ىلابح «عضارم ريغو عضارم «ءاسنو الاجر ةماعب مهلاح

 مهامو# ,.ىراكسلاك مهارت ىأ .4 ىراكسب مهامو ئراكس سانلا ىرتو
 مهسفنأل مهنايسنو «مهلوهذ طرفل سانلا نأ اهادؤم ةراعتسا انه نأكف 4 ىراكسب
 مل نإو «ىراكسلاك ىعو عايضو «دشر باهذو ةلفغ ىف مهف «ىراكسلاب اوهبش

 دسأ وه ىوق عاجشل لوقت امك ءاركسم اولوانت ىراكس مهرمأ ةقيقح ىف اونوكي

 القاع الجر ناك نإو ءوه وه هنأك .دسألا ةعاجش ىف هنأ ىأ «دسأب سيلو

 .ةعاجشلاب هفصو ىف غلبأ نوكي كلذ لعلو

 اوناك نإو «مهنع ركسلا ىفنل انه كاردتسالا 4 ديدش هللا باذع نكلو
 عقوتملاو .ةلزلزلا دنع عقاولا هباذع ةدش هناحبس نيب كاردتسالا اذهبو «ىراكسلاك

 ايلقع اعازفإ سيل وهف ءاماليإ مظعأو ءاعقو دشأ الوه نولبقتسي مهنأو ءاهدعب

 مهاتلدب مهدولج تجسضن املك راثلاب ىسح ماليإ كلذ عمروه لب «طقف ايسفنو

 .باذعلا اوقوذيل اهريغ ادولج

 نع وهل ىف سان انه ءسوفنلاو لوقعلا لزلزت ىتلا ةلزلزلا هذه عم هنإو

 :ربعلا ةرثكو «ريذنلا ةدش عم كلذ عقوت

 . « 0 ديم نط لك عيتيو مل ريغب هللا يف لداجي نم سانلا نمو )ف
 ىذلا ةمايقلا موي رابخأب ٌةِْلدَي دمحم هللا لوسر رذني ىذلا تقولا ىف هنإ

 نوكي ضرألا ةلزلزب لوقعلاو سوفنلا لزلزتو تاومسلا ريغ تاومسلا هيف نوكت



 ة[ بمحو
 ١ رج

 نم ساّنلا نمو  :هناحبس لوقيو ىلاعت هللا تاذ ىف نولداجي نيكرشملا نم سان

 هللا تاذ ىف ةلداجم ىلاعتو هناحبس هللا ىف مهتلداجمو ؛4مّلع يغب هللا يف َلداَجُي

 «نيرذنمو نيرشبم لسرلا هلاسرإ ثيح نمو «ثعبلا ىلع هتردق ثيح نم ىلاعت

 نوقلتي الو قئاقحلا نع رمتسم وهل ىف وهف «ةدابعلا ىف ءاكرش هل نإ ثيح نمو

 لب «ميلستو ناعذإ ريغ نم اهلوحو اهيف لدجلاب كي دمحم اهب ءاج ىتلا قئاقحلا
 لدجلا دش طسو ىف ةقيقحلا بل بهذي نأ هنأش نم رمأ ىف لدجلاو «ةجاحلو دانعب

 «ثراحلا نب رضنلا وهو نيكرشملا ضعب لدج ىف تلزن ةيآلا نأ ىوريو «هبذجو

 الو «نيلوألا ريطاسأ نآرقلاو هللا تانب ةكئالملا :لوقي امصخ الدج الجر ناكو

 اذه ىرنو «ةماع ةميركلا ةيآلاف لاح ىأ ىلعو ءاذكهو ... «توملا دعب ثعب

 ءاهلوح هنوريشي ميقع لدجب قئاقحلا نوغضمي ءرصع لك ىف سانلا نم فنصلا

 اوذحو ناكيرمألاو نويبروألا مهعبتا نيذلا دوهيلا سانلا نم فنصلا اذه صتتخاو

 .ردصملا ةدحول ءاولكاشتو اوهباشتف «ناطيشلا وهو دحاو مهمهلم نأل ؛مهوذح

 هربخ ءاج ىذلاك «هيلإ انرشأ ىذلا وحنلا ىلع هللا تاذ ىف نولداجي نمو

 ءاهوغلب ةلاسر وأ ؛هوملع ملع ىلع امئاق مهلدج نوكي ال ثراحلا نب رضنلا نع

 ٍذاَطيش لك عبَتيَو ملع ريغب » :ىلاعت لاق اذلو ؛نيلطبملل درجملا ديلقتلا هنكلو

 نيلاضلا ءاسؤرلاو ءارمألاو ةداقلا نم سنإلا ناطيش لمشي ماع انه ناطيشلا 4(ٍديِرم

 :ىلاعت هلوقو «هنونيزيو ءرشلاب نوسوسوي نيذلا نجلا نيطايش لمشيو «نيلضملا

 «لاوقألاو راكفألا نم فرحنملا نوعبتي مهنأ ىلع لدت ةيلكلا «4ِناَطْيَش َلُكه

 «ىدوهيلا اهسيئرو ةيعويشلا نيطايش انايحأو «ةيدوجولا نيطايش انايحأ نوعبتيف

 ىنعم لك نم درجتملا هانعم «ديرُم و ءميرك قلخ لك نم للحتلا نيطايش انايحأو
 ديرملاو دراملا» :هصن ام ىناهفصألا تادرفم ىف ءاج .«لئاضفلا نع ىراعلاو «ميرك

 «قرولا نع ىرعت اذإ مهلوق ىف تاريخلا نم ىرعتملا سنإلاو نجلا نيطايش نم

 . «ائيش تبنت مل اذإ «درم ةلمر ليق هنمو
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 «ةليضف لك نع ىراعلا «تاريخلا نم درجتملا ريسفتلا اذه ىلع ديرملا» ف
 زع هناحبس لاق اذلو ؛منهج ىلإ هلسرأو ءهسفن دسفأ ديرم ناطيش هيلع رطيس نمو
 :لئاق نم

 . « © ريعسلا باَذَع ىلإ هيدْيو هَلضي هنأ هالوت نم هنأ هيلع بتك )»

 وه هنأل ؛ملع ريغب لداجي ىذلا صخشلا ىلإ دوعي 4 هيلع 9 ىف ريمضلا
 بسنألاف «نيفلكملا ىلع نوكت ىلاعت هللا اهردقي ىتلا ةباتكلا نألو ؛هنع ثدحتملا

 ىلع هل ةيالولا لعج 4ةألوت 9 ىنعم نوكيو «ملع ريغب لداجملا ىلإ ريمضلا دوع
 اميفو «روجفلاو لطابلا ىلإ ةوعد نم سنإلا ناطيش هب سوسوي اميف هعبتاو «هسفن
 هل هلعجي نمف ىأ ؛ةلطابلا تاينمألاو تاوهشلاب ءارغإ نم نجلا ناطيش سوسوي
 .ةلالضلا ىف هعقوي ىأ .4 هلضي ِهّنَأَف ظ هل اريصن هبسحيو .هعبتيو ءايلو

 ىلإ ىأ «ريعسلا باذع ىلإ قيرطلا هعم كلسي ىأ .4ٍريعّسلا باذع ئأإ هيدهيو )»
 .داهملا سئبو منهج

 كلذكو «ديرملا ناطيشلا ىلإ دوعي 4 هيلع ىف ريمضلا لعجت نأ زوجيو
 هيلع رطيسيو ناطيشلا هالوتي نم نأ نوكيو ءهيلإ دوعي 4هألوت ا ىف ريمضلا
 .ريعسلا باذع ىلإ هلصويو «هلضي هل اعبات هلعجيو

 ءمكهت هيف 4 ٍريعّسلا باذع ىلإ هيدهيو )» :ىلاعت هلوقب ريبعتلا نيلاحلا ىفو
 مهءارغإ نإف «نيطايشلا نوعبتي نيذلا امأ «ةنجلا ىلإ نودهي لسرلا نأ هادؤمو
 .ةياده ىمست نأ حص نإ مهتياده كلتو ءرانلا ىلإ مهلصوي

 ثعبلا ىلع لدت ءادتبالا ىلع ةردفلا

 :ىلاعت هللا لاق

 007 م سد
 فمك ]سائلا اهيأتي

 ٌمُكَوَفطُت نِوَمُت ٍبانِيكَكَقَلَح اَنِإَو تعلم يَ
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 - 000010 -_ٍمدع 00 مغ هه 2 نصّدُدَةَفَلَع

 هفس ة4 24 دف
 مك نمو كركم رات وذب
 الو و -_ 1 2 2 ديل

 كوني نم مكحنوَو مكنش أوفا َكمتالْفِط

 0 2 دن

 2 - سو هع سس لس مآ 0 2 رو مم روض

 2 مب تلح ا

 01 201 6 بس حسو هر 2 رحم رو 2226 لس

 م وْ 2111111112 هللاناي كلذ

 كح تكناواَبفبن دوال دينا َةعاَملاَدََو 2

 ير وبلا

 نيكرشمللو «ةماع سانلا لكل «سآّنلا اًهِيَأ ايف :ىلاعت هلوق ىف ءادنلا

 الو «روشنلاو ثعبلاب نونمؤي ال نييقودصلا ةفئاط دوهيلا نم نإف «ةصاخ دوهيلاو

 .ايندلا الإ ةايحلا نم نومهفي

 مهلاح تسيلف «مهلاحل ىلاعت هللا نم فيفخت 4 ثععَبْلا نَم بير يف مك نإ

 ليلدلاو «راكنإلا لاخ ىلاعت هللا ركذف «راكنإ لاح مهلاح لب ءكشو بير لاح

 ىتلا سفنلل ريوصت هيف اضيأ وهو «نيركنملا نم مهريغو نيكرشملا لاح نم فيفخت

 سفنلا ىرتعي دقف «ملعي ال بّيغم هنأل ؛راكنإلا ىلع الو «نيقيلا ىلع رطفت مل

قفاوم باطخلا نوكيف « «لقنلاب الإ ملعي ال هنأل كش
 ناك اذإ ءرطفلا نم ريثكل ا

 ىلإ نيركنملا وعدي كلذ قوف وهو «راكنإلاب عطقلا نود بيرلا لاح ركذي باطخلا
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 نم مث بارت نم مكانقلخ اًنِإَف» :وه طرشلا باوجو «عطاقلا لقنلا نم ليلدلا

 ةعاسو «موي دعب اموي مئادلا رمتسملا عقاولا ىضاملا نم قتشم ليلد وهو .ٍةقطن
 مث «ةفطن نم نوقلخي «ةعاس لك لب موي لك نوقلخي سانلا نآل ؛ةعاس دعب

 .هناحبس ركذ ام رخآ ىلإ .. .ةغضم مث «ةقلع

 قلخلا لصأ ىف امهالوأ :نيترم بارت نم قلخلا ناك بارت نَم مكاَنقْلَخِإ)
 كلذو قلخلا كلذ ةصق هناحيبس ركذ دقو «بارت نم ةقيلخلا ابأ مدآ قلخف نيوكتلاو

 ضرألا هتبنت ام نالكأي مألاو بألاف ءرمتسم ددجتم كلذ نأ ةيناثلا ةرملاو «نيوكتلا

 نم اهنيط هجتني امو ءاهيف ىعري ناويح نمو ءاهناولأ فلتخم تارمثو «تابن نم
 نم رامثلا ديلوتو راجشأو «تابن ىلإ اهرصانع ليوحتب ضرألا نم كلذف «تابن

 هناحبس نّوكي لاوحألا لك ىفو «ةفطن ىلإ ةفلتخملا رصانعلا لوحت مث ءراجشألا

 . ىح ىلإ ميمرلا ليوحت نع زجعي لهف ءىش نم ائيش

 ىف اهمحر اهثفني ىتلا ةأرملا ةيلخب ىقتلي لجرلا ءام ىهو 4ةَفطُ نم من
 ءام هناحبس هامس دقو هنم رطقي ىأ هفطني هنأل «ةفطنلا ىمسو ءضيحلا لاح

 9 قفاَد ِءاّم نم َقلُخ 0 َقلْخ َمم ناَسنإلا ٍرْظَيلَف 9 :ىلاعت هلوق ىف امك ءاقفاد

 < 9و رئارسلا ىَلْبم موي 0 ٌرداَقل هع ىلع ُهنِإ © بئارلاو بللا نيب نم جرحي
 مث ةيرط محل ةعطق ىهو «ةقلع تراص ةفطنلا نأ ىأ ,4ةقلع نم مث. «[قراطلا]

 مهلا :لئاق نم رع لاق اذلو ؛ةغضم وهو .رخآ قلخل ًادتبم تراصو «تدمجت

 َةَقّلَحَم «رخآ قلخ ءادتبا هذه تراصو «ةغضم ىلإ ةقلعلا تهتنا ىأ , (ةنضُم

 محل ةعطق تسيلو «نيوكتلاو قلخلاب ءازجألا ةزيمم ةروصم ىأ / قل ٍريغو
 نوكت الو ءاهنيوكت لامك دعب ءازجأ ىلإ ريشي زيمب لكش تاذ تراص لب ءطقف

 ريغ اماظع نوكت ىتلا ىه ةقلخملا لعلو .ءءاضعألا نايبو قيلختلا اذه لبق ةقلخم

 .ةوسكم وأ محلب ةوسكم

 ركذت مل اذلو ؛اهماظع نوكتت مل ةغضم نوكت ىتلا ىه ةقلخملا ريغ بسجحنو

 لاق ثيح ««نونمؤملا» ةروس ىف هناحبس ركذ امك «اماظع تراص اهنوك لاح انه



 أ حل

 69 ٍنيكُمِرارَق يف ةَمطن هانلعج مَن 09 (59 ٍنيط نّم ةلالس نم ناسنإلا اقل دقو اف : ىلاعت

 مث محل ماظعلا اَنوَسَكَف اماَظع ةَعْضمْلا انْقَلَخَف ةَعْضُم ةَقَلَعْلا اقَلَحَف َََلع َةَمْطُتلا افلح من

 قلخ راودأ هذه «[نونمؤملا] 4 68 نيقلاخلا نسحأ هللا كَراَبتَف َرَخآ اَقلَح هاتأشنأ

 ملعلا ءاج ىتح «ةينيوكتلا راودألا هذهب ملع دحأل ناك امو ءهمأ نطب ىف ناسنإلا

 ملاعلا هنأل ؛ ؛ملع لك قوف ميكحلا نآرقلا ىف ذ ءاج ىذلا هللا ملعو ءاهنايبب دعب نم

 4 69 ريبَحْلا فيطُللا وهو َقَلَح نم ملعب الأ » :ىلاعت لاق امك «قلاخلا ئشنملا ريبخلا

 .[كلملا]

 ةقلعتم تناك اذإ ليلعتلا مال «ماللا» 4 مكل نيِبنَل 9 :ىلاعت لاق دقلو

 «نيوكتلاو قلخلاب مكملعن ىأ 4 مُكَل َنْيبنْل ال كلذ انركذ ىأ «ةفوذحم «انركذاب

 ناسنإلا انقلخ ىأ .4 مكانقلخ إ :هلوقب ةقلعتم ماللا تناك اذإ ةيفانلا ماللا نوكتو

 نيوكتلاو قلخلا اذهب اوملعت نأو «مكل نيبتي نأ ةبقاعلاو لآملا نوكيل قلخلا كلذ

 : نيرمأ

 راشأ امك «ءناسنإلاو نوكلا قلخ ىف ىلاعت هللا عنص بئاجع لوألا رمألا

 هللا نإو «[تايراذلا] 49 نورصبت القأ مكسفنَأ يفو » :زعو لج هلوقب كلذ ىلإ

 نم اهليوحت ىلاعتو هناحبس وه ىلوتي مث «مدع نم ءايشألا قلخي ىذلا وه هدحو

 .ايوس اقلخ ناسنإلا ىوتسا ىتح «لاح ءيلإ لاح

 هقّلَخِب تدلاوتو «ةيح تانئاك ىلإ بارتلا لوح ىذلا نأ  ىناشلا رمألا

 ١ . ىتوملا ىيحي نأ ىلع رداقب سيلأ ءايحألا

 «فانئئكتسالا واو نورسفملا لوقي امك ؛واولا» 4 ءاَشَن ام ماَحْرألا يف ٌرقنو 8

 ىف رارقلا ليبس ىلع عضن اننأ لاجلاو هنأ ىأ ءلاجلا واو واولا نأ ىرأ ىنإو

 ماحرألا ىف اهنإف «ةقّلخم ريغو ةقّلخم ةغضمو ةقلعو ةفطن نم «ءاشن ام ماحرألا

 ماظعلا ىسكتو «ةقلخم ريغو ماظعلاب ةقلخم ةغضمف «ةقلع ىلإ ةفطن نم لوحتت

 وهف «ةفلتخملا هراودأ ىف هؤاشن ىذلا ىأ 4 ءاشن ام :ىلاعت هلوق نإو «محللاب



 جحلا ةروس ريسفت ال9

 | كهل

7 

 لعافلا ةدارإ ريغ نم لعافتلاب هنومسي امب ال «هتدارإو ىلاعت هللا ةئيشمب هعضوب

 الإ اهردقي ال ىتلا لمحلا ةلدم وه ىمسم لجأ ىلإ اهعضو نإو «باهولا راتخملا

 .ىلاعت هللا

 ةايحلا ىلع ىوقي ال الفط مكنم دحاو لك جرخي ىأ 4 الفط مكجرخن مْثإ»
 4 6 اًفيعض ناسنإلا قلخو .. . # :ىلاعت هللا لاق امك افيعض نوكي هنأل ؛هدحو

 اهيفو «ناسنإلا وه ناويحلا نم هيوبأ ىلإ دولوملا ةجاحل ةدم لوطأو ء[ءاسنلا]
 اذه «هاوق لمكتو «هدشأ غلبي اباش ىوتسي ىتح «ةناضحلاو ةعاضرلا ىلإ جاتحي

 «فوذحم لعف ىلع مكدشأ اوغلبتل ةفطاع مث 4 مكدشأ اوغلبتل مثال :ىلاعت هلوق

 مكجرخي ىنعملاو «قباسلا مالكلا نم ذوخأم هريدقتو «ةلعلا ءزج ىنعم ىف وه

 اوغلبتل مث ٠ ءمكتاهمأو مكئابأ ةياعرب نوألكتو ائيشف ائيش اوربكتو اوبرتتل الفط
 ىخارتلاف ءرصقت الو لوطت «ةلوفطلا ةدم نأل ؛«مث»ب فطعلا ناكو 4 مك دشأ

 عمج اهنإ ىواضيبلا لوقي «دشَأ»و ةلوجرلاو ةلوفطلا نيب دعبلابو «نامزلاب تباث
 نوكيو اهتاذ ىلع دمتعت ىتلا ةنكمتسملا ةوقلا انه ةدشلاو «ةمعن عمج معْنأك «ةدش
 هتلوهك وأ هبابشو هتوق ىف ىلاعت هّللا هافوتي نم مكنمو «هيوبأ نع لقتسم نايك اهل

 لقي ملو 4« رمعلا لذ ىلإ دري نم مكسسو )» :ءادتعا وأ داهج ىف التق وأ هفنأ فتح

 ايغَتُت ةياغ مقلب سيل رمعلا لذرأ غلب نأل ؛رمعلا لذرأ غلبي ىلاعتو هناحبس

 «ءارولا ىلإ ةعجر هنأل ؛ ؛ «رمعلا لذرَأ ىلإ دري» :هلوقب ربعو ءاهتاذ ىف ةحلاصو

 سوقتيو «مظعلا هيف همسج ىف فعضلا ىلإ ةدوعو

 :لاق اذلو ؛ ملعي ناك نأ دعب ىسنيو «ركفلا لضيو

 «لقعلا فعضيو ءرهظلا

 ملع دعب نم معي اليكل )ف
 ريبدت نم هدنع ناك امو ءةبهذي ملع نم ناك امف ءىهاسني هملع ام نأ ىأ 24 اًيش

 9 :ىلاعت هامسو «رومألل نزوو «لمعلا ىلع ةردقو

 . هبحاص ىلع اعبع نوكي ىذلا لوذرملا

 ةردق نيبملا مزلملا ليلدلا اذه دعب هناحبس ركذ دقو

 رمعلا ىأ ,(رمعلا لذرأ

 «رخآ اليلد ركذ ىلاعت هللا

 ةمعن لوألا ىف ناك اذإو «ناسنإلا ىف لوألا ناك امك تابنلاو رطملا ىف وهو

 .ثرإلا ةمعن ىناثلا ىفف ءداجيإلا
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 جوز لك نم تتبنأو تبرو تّرَمها ءاملا اهيلع انلزنأ اذإف ةدماه ضرألا ىرتو ::

 .4 0 جيهب
 ىف باطخلاو لاح ىلإ لاح نم اهعضاوم وأ ءايحألا ىلاعت هللا رييغتل ريوصت

 لالدتسا هنأل ؛باطخلل لهأ وه نم لكل «ةدماه ضرألا ىرتو :ىلاعت هلوق

 نم ىحلا جرخي هنأو «لاح ىلإ لاح نم ءايشألا ىف ىلاعت هللا ةردق ىلع عيمجلل

 تراصو «تامو اهيف ام لبذو اهتابن فج ىأ .4 ةدماه ضرألا ىرتو 8 «تيملا

 «تابنلا ىرتعي هنأ حضاو دومهلاو عام الو تابن الو اهيف ةايح ال ةتيملا ضرأالاك

 مسا قالطإ نم وهف «هتايح لحمو .هدومه لحم هنآل ؛؟ضرألا هب تفصوو

 .هلحم ةدارإو ءىشلا

 ؛الازنإ ىمسو «نويعلا وأ راهنألا وأ ءامسلا نم 4 ءاملا اهيلع انلزنأ اذإَف ١

 نم نويعلا ءامو «ثيغلا نم راهنألا ءامو ءامسلا نم اثيغ نوكي ىذلا ءاملا رثكأ نأل

 .ةبّذعلا ةيفوجلا هايملاو راهنألا ءامو ءءامسلا

 اهتابن زتها ىأ .# تزتها و «ضرألا ىلإ دوعي # اهيلعإ» ىف ريمضلاو

 «ضرألل ال تابنلل زازتهالاو «هليمت ىتلا حايرلاب الامشو انيمي ليميف ءهرضخألا

 زازتها ىف ىئارلا هاري زازتهالا نألو ؛هلحم اهنأل اهتابن ديرأو ضرألا تقلطأ نكلو

 «تابنلا ال زتهت ىتلا ىه ضرألا نأك ىريف «ىسدنس نولب طسبنم وهو «تابنلا

 ىذلا وحنلا ىلع زاجم اذهو «تابنلل ولعلاو ومنلاو ءتلعو تمن ىأ :«تبرو#

 ولعت ىتلا ىه ضرألا نأك «هاري ىئارلا نأل ؛ضرأالا هب تفصو ولعلاو «هانركذ

 ءرهظملا نسح ىأ .4 جيهب جوز لك نم تتبنأو » :ضرألا تابنإ ىف ىلاعت لاقو

 ناولألا هب دارملا # جوز 8و ءهتفرخزو هتمسر مسار دي نأك ضرألا ىف رهظي

 . ميلعلا قالخلا هللا كرابتف ء«رفصأو رمحأو «قرزأو ضيبأ نم ةلباقتملا
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 ءاهتوم دعب ضرألا ايحأ هنأ ىف سوسحم وهو «ىناثلا ليلدلا وه اذه

 ءاملا اذهب ىلاعت هللا لوح دقو «رظانملا نم اهيفو «ءايحألا توق هيف ام اهيف تبنأو

 .أدب امك ناسنإلا ىلإ ةايحلا ةداعإ عيطتسي الفأ «ناويحلاو ناسنإلا ءاذغ هيف اتابن

 لوقعلا ناهبني نيذللا نيليلدلا نيذه نم ةجيتنلا هنتاحسبس هللا ذحنأ كلذ دعب

 ليلدلاب مهمحفيو «نوباتري اوناك نإ «مهبيرل ليزملا ليلدلاب مهمهلتو «كردت ىتلا

 .نوركني اوناك نإ عطاقلا

 . 4 90 ٌريِدَق ءيش لك ىلع ِهّنَأو ئتوملا يبحي هّنَأو قحلا وه هللا َنَأِب كلذ )»

 ىلإ مث «ةفطن ىلإ بارت نم ناسنإلا نوك ليوحت ىلإ ةراشإلا 4 كلذ إ»
 لوألا رودلا ىف هوم لمكتسي ىتح محرلا ىف هرارق مث «ةقلخم ريغو ةقلخم ةغضم

 «تابنلاو ءاملا لازنإو ءهدشأ غلبي مث «دوجولا ىف الفط جرخي مث همأ نطب ىف

 هتاذ ىف تباثلا ىأ .4 قحلا # ةيببسلل «ءابلا» ف .قحلا وه هللا نأ ببسب كلذ لك

 هدوجو دمتسي دوجوم لكو «دوجولا بجاو دوجوملا وهف ءهلك دوجولا ىف قلطملا

 الف ءاهضعب نم اهضعب قلخيو ءادتبا ءايشألا ىلاعتو هناح يس قلخي وهو «هنم

 وهام وأ «ديدح وأ ةراجح نيوكت ىف تناك ولو «ايح ميمرلا نم قلخي نأ ةبارغ

 لهسأ اهتداعإف ءادتبا اهقلخ هنأل ؛4 ىتوملا ييحي هّنَأو ظ «نيذه نم ةبالص ىوقأ

 ركذ مث «[فارعألا] 409 نودوعت مكأدب امك ...  :ىلاعت لاق امك هيلع
 لمتشي ىذلا ةلالحلا ظفل ركذو «ةدكؤملا «نأ» ب لجو زع هتردق ىلاعتو هناحبس

 ئلع 9 رورجملاو راجلا ميدقتب هدكأو «صقن لك نم هيزنتلاو «هلامك فصولا ىلع

 .هقلخب همامتها ميظع ىلع لدي كلذ نأل ؛4 ريدق 9 ىلع «ءيش لك

 : لئاق نم زع لاقف ءناميإلا بل وهو .عطاق وه ام هناحبس ردق دقو

 . 4 60 روبقلا يف نم ثعبي هللا ّنَأو اهيف بي ذل ةيتآ ةعاسلا ّنَأَو

 هدحو هللا ىأ ءرصقلا نمضتت ىهو .© قحللا وه هللا َّنَأِبآل ىلع ةفطاع واولا
 بيرأل ةيتآ ةعاسلا نأو إل كلذ ىلع فطعف «هناحبس هريغ قح الو «قحلا وه



 : ههه
 يب

 ةعاسلا كلذكف ءهدحو دوبعملا هنأو ءدوجولا هل هدحو هللا نأ امك هنأ ىأ .4 اهيف

 نم سانلا نم ناك اذإو ءاهيف نوباتري نيذلا بير ىلإ تفتلي الف اهيف بير ال ةينآ
 :ىلاعت لاق مث «قحلل ةفشاك بيرلل ةليزم ةبجوم ةتبثم ةمئاق ةلدألاف «نوباتري
 ءمهلاصوأ تعطقتو «مهؤالشأ تددبت ولو .«ٍروُّسُفْلا يف نَم عب هللا ناو
 .ريدق ءىش لك ىلع هللاف «ماسجأ ىف تلخادتو

 نوقفانملاو بولقلا ىضرمو نودحاجلا
 : ىلاعت هّللا لاق

 سلس مم ربا سرب الذ صر

 ىده الور اع يغب هللأ ةلرا##نَمساَتلَنِمَو
 لص 7 يرلا -

 لريك مم  س امد وى

 قد هللا يبس نعل ضيل هن ه-ه#آآ ِهِفْطِع نات كرار يزم

 هر 2 و 1 ىسورر ع 0 و م

 الذ يلق قي باعوا 1 لة
 - - هيأ 2 دم حج 2

 0 و 14 2 ا رص هس هيو مخ ع اس

 نأمطارتخ» نإ وز ل ا
 راسو سم مع 214 لرب صم ل ماس م رس سس م ا

 ىه كلان ذ ةرخأل او اين دل يح - ههجولعبلقنا ةنثف

 . - يم ع و دل - هوك

 ههرصضي ام وللا يود موعدي ايل نيم !نارسخلا
 رم و ءمو و 211 2 وم 27

 نمل اوعي هيد يِصَلَللَصلا اوه كلو ةعفنسالامَو
 7 وس درو 1 ةعْم ىلا 06 عل

 20 ريشمل ريشعلاس ليلو لوَمْلاَس بل ةِعَفت رق دهر

 لهأ نم مهريغو «دوسهيلاب ِدِكلَي ىبنلا ىقتلا ةنيدملا ىفو «ةيندم ةروسلا هذه

 ىلإ ىلاعت هللا لوح ةشقانملا تبعشت كلذل ِةَْك ىبنلا نيب لدجلا نكي ملو «باتكلا

 ناكف «ىلاعتو هناحبس هللاب كارشإلاو ناثوألا ةدابع ىف لدحلا قوف ىتش بعش

 ىنب ريغ نم لسرلا لاسرإ لوحو «ةدابع نم برعلا هعاشأ ام لوح لدجلا

 ع



 و جحلاةروسريسفت ا##

 هاا :١
 يي

 اصوصخو «ةقباسلا عئارشلا نم دلي دمحم اهب ءاج ىتلا ةعيرشلا ماقمو «ليئارسإ
 :ىلاعت لاق دقو «هعضاوم نع ملكلا فرح نأ دعب ةاروتلا ةعيرش

 . 4 () ريم باَتك الو ىده الو ملع ريب هللا يف لداجي نم سأَلا نمو ف
 هملعو هتردقو هتافصو هتاذ ىف ةلداجملا ىه ىلاعت هللا ىف ةلدانجملا

 :ىلاعت هلوقو «هللا تاذ ىف ةلداجم هل ءاكرش لوح ةلداجم لكو «هتينادحوو

 «ةرطفلا هيلإ ىدهت رمأ لك اركنم «ةرورضلاب تبثي ملع ريغب ىأ .«ملع ريغب ط
 ركنمو «عفنت الو رضت ال ناثو ألا نأ لهاجتي نأب ةتباثلا قئاقحلا الهاجتمو

 قحلا ىلإ ىدهي ليلد الو ,4 ىده الو «ةلاهجب 4 ملع ريغب ىنعمف «تايهدبلا

 ريغ لوقنم باتك الو ىأ 4 رينم باتك الوب «قحلا ىلإ كرادملا ددسيو «هنيبيو

 ملعب نوذخأي ال «نورئاب نورئاح مهنأ كلذ ىنعمو ءهيلإ ليبسلا حضويو «قحلا

 ءرينم لزنم باتك نم لوقنمب الو «ناهربلاو رظنلاب ىتأي ملعب الو .ءىرورض

 . ليبسلا ءاوس ىلإ ىدهيو

 ٍناَطيَش لك عِبّتَيو مّلع ٍرْيَعب هللا يف لداجي نم ساّنلا نمو » ءةقباسلا ةيآلاو
 ةدراو ةقباسلا ةيكلاف «دحاو دروم ىلع نيتدراو اتسيل ةيآلا هذه عم 4 0 ٍديِرَم

 هءارو نوريسيو هنودلقيو سنإلا نيطايش نم درمتم ناطيش لك نوعبتي .نيذلا ىلع

 نيذلا ىف ةدراو ةيماسلا اهيناعم ىف ملكتن ىتلا ةيآلا هذهو «عوبتملا ءارو عباتلا ريس

 املع نوعبتي ال مهنكلو «ناطلس ىذ الو درامل نيعبات ريغ نيلقتسم نولوقي

 بر ىلإ همالك بسني موصعم نع الوقنم املع الو ءايرظن املع الو ءايرورض
 . نيملاعلا

 :هناحبس لاق اذلو ؛هريغ لضيو «قحلا نع ضرعي نأ هنأش نم اذهو

 باد ايل مهيدي الا يف هلا لبس بل هع ين
 .4 690 قيرحلا

 اربكتسم هاول ىأ «ىنثي ىنث نم لعاف مسا 4 يناث و «بناجلا وه (فطعلا)
 لب «ملعلا نم عون ىأ ريغب هللا ىف لداجي هنأ عم ىأ ءاّحم امه وأ ءاضرعم وأ



 ا برسل

 نودصي مهتيأرو مهسوءر اوول هللا لوسر مكل رفغتسي اولاعت مهل ليق اذإو » :ىلاعت لاق
 ىو انتايآ هيلع ىلثت اذِإَو ١ :ىلاعت لاق امكو «[نوقفانملا] 2(4) نوربكتسم مهو
 . [نامقل] 4 00 ... اربكتسم

 «قحلا قيرط نع هريغ لضيل ىأ هللا ليبس نع لضيل » :ىلاعت لاق اذلو

 هللا طبر نم الإ هكرتب ىرغي قحلا لهأ لالذإو «هعابتاب ىرغي لطابلا ءالعتساف

 .هبلق ىلع ىلاعت

 يف هل 9 :لئاق نم زع لاقف «لطابلاو قحلا ةبلاغم دنع ىلاعت هللا ركذ دقو

 ناك امك «ىلفسلا ىه لطابلا ةملكو ءايلعلا ىه قحلا ةملك لعجي .4 يزخ ايندلا
 ةرخآلا باذع نم مهيفعي ال كلذو ءامهريغو «بازحألاو «ردب ىف ىزخلا

 بهليو «رانلا قيرح قوذي نأ ريغ نم ميحجلا ىف ءاقلإلا نأل ؛4 هقيذن ب

 .رانلاب ساسحإلا تاذ ىف باذعلا نأل ؛باذعلا ةقيقح هعم كردي ال اهب هساسحإ

 . 4 009 ديبعلل مالَظِب سيل ِهّللا َنَأَو كادي تمدق امب كلذ

 «كادي تمدق ام ببسب ىأ «ةيببسلل «ءابلا»و باذعلل 4 كلذ © ىف ةراشإلا

 لوقلا هل قاسي اميف صاصتخا ديزم كلذل ناك اذإ «لسرملا زاجملا نم وهو «ءزجلا

 اهب نوكي ىتلا ديلاب تاذلا نع ربع كلذك انهو «نيعلاب سوساجلا نع ربعي امك
 .ءاذيإلاو باصتغالا وأ ءامدلا كفسو شطبلاب ءادتعالا

 هل لاقي ىأ «باطخلا ىلإ ةبيغلا نم تافنلا هيف « كادي تمّدق امب كلذ و

 تنأ نكلو ءاملاظ هللا ناك امف كادي تمدق ام عم ئفاكتم كب لزن ىذلا كلذ

 امبإ ىلع فوطعم نأو .4 ديبعلل مالظب سيل ِهّللا َنَأَو :ىلاعت لاق اذلو ؛ملاظلا



 جحلا هه رويس ريسفت /

 لئلا للللل لل

 ا بحت

 ءديبعلل مالظب سيل هللا نأ ببسبو «كادي تمدق ام ببسب ىأ .4 كادي تمّدَق

 الإ بقاعي ال ىلاعت هللا نأ ىلإ ةراشإلل «ملظلا نم ةغلاملا ةغيص 4مالظب ظو
 ذإ «مالظب سيل وهو امالظ ناكل هللا ذاعم  بنذ ريغ نم بقاع ول هنإو «بنذب

 تانسحلا نأل ؛ِهّلَعَف ريخل ملاظ نع وفعي دق هنإو ءتبسك امب سفن لك ذخاؤي

 نوكي نأ نكمي ال نكلو ءاحلاص لمعو نمآو بات نمل رافغ هنألو ؛تائيسلا نبهذي

 . املاظ

 ةَف هعَباَصَأ نو هب أَمْ ٌرْيَخ ُهَباصَأ ْنِإَف فْرَح ىلع هللا دبْعَي نم ساّنلا نمو )»
 . 4 69 نيبملا نارسُحْلا وه كلذ ةرخآلاو اًينالا رسخ ههجو ئَلَع بّلقنا

 ىف ءالبلا ىلع ربصلا ةجرد ىلإ هبلق ناميإلا لخدي ال سانلا نم فنص اذه
 ءانمآ :اولاق نيذلا «بارعألا كئلوأك وهو ءرهاظب همالسإ نوكي لب «هناميإ

 ءالؤه «مهبولق ىف دعب ناميإلا لخدي املو ءانملسأ :اولوقي نأ ىلاعت هللا مهرمأو

 . « فرح ىلع هللا دبعي نم ساّنلا نمو ل2 :مهيف ىلاعت هللا لاق نيرذلا مه

 نوكي ىذلاك «نيدلا نم فرط ىلع هللا دبعي ىأ «فرطلا وه انه «فرحلا»

 سحأ نإو «ةمينغلا نم ذخأيل رصنلاب سحأ اذإ هيف رقي شيجلا نم فرط ىلع
 ىلع هللا دبعي 9 :هناحبس لاقو «ةميزهلا راثآو لتقلا هلاني اليكل رف ةميزهلاب
 قاذو «ناميإلاب هبلق ًالتما نم ةدابع هدبعي الف «ناميإلا فرط ىلع ىأ .4 فرح
 ناميإلا ءافعضل ريوصت اذهو ء«داقتعا ةماقتساو « سفن نانئئكمطاب سحأو «هتشاشب

 ىلإ برقأ وهو ناميإلا عم فرح ىلع نونوكي مهنأكف «مهداقتعا برطضا نيذلا
 ضعب ىف تلزن اهنإ :اولاق دقو «هيفاجي ام ىلإ برقألا وه ءىشلا فرطف ءرفكلا

 هتآرما تدلوو هلبإ جتنو «هندب حص اذإ مهضعب ناكو ةنيدملا اومدق نيذلا بارعألا

 هباصأ نإو «نأمطاو اريخ الإ نيدلا اذه نم تبصأ ام لاق «ةيشامو الام بسكو

 بارعألا نم سان ناك :لاق هنأ سابع نبا نع ىورو «بلقناو تبصأ ام لاق رش

 ماعو «ثيغ ماع اودجو نإف مهدالب ىلإ اوعجر اذإف ءنوملسيف ّةلَك ىبنلا نوتأي

 ماعو ةبودج ماع هودجو نإو «هب اوكسمتف حلاصل اذه اننيد نإ :اولاق نسح دالو

 هلوق ءالؤه ىلع قدصيو ءريخ اذه انئنيد ىف ام :اولاق طحق ماعو ءوس دالو



 جحلا ةروس ريسفت 1#
 01011 للالللللاا ا لللللملل ه7

 ا برسل

 ىَلَع هللا َلَرنَأ ام دود اوُمَلعي الأ ردجأَو اًقاقتو ارفك دَشَأ بارعألا» : ىلاعت

 هللا لاق نيذلا مه ناميإلا فاعض نم مههابشأو ءالؤهو «[ةبوتلا] * 69. . هلوسر

 ىأ , هب انأَمْطا ريح هباصأ نِإَف فرح ىلع هلا دبعي نم ساّنلا نمو )» :مهيف ىلاعت

 ةديدش ىأ 4 ةنتف هتباصأ نإو 9 ءاونكسو اونأمطا ريخ وهو «مهرسي رمأ مهباصأ

 دترا ىأ ءههجو ىلع بلقنا «هناميإ ةوقل فرعتو هسفنل رابتخاو هناميإل ءالتبا اهيف

 هتدر نع هناحبس ربعو «فرط ىلع ناك نإو «ناميإلا نلعأ امب رفكو «مالسإ دعب

 نم لاحب هنيد نع دترملا لاح هيبشت هيف ريبعتلا اذهو 4 ههجو ىلع بلقنا» :هلوقب
 ةروصب هريوصت ىأ هالعأ ىف هالجرو .هلفسأ ىف هسأر راصف ههجو قوف بلقنا

 .اهتقيقح تحبقو ءاهرظنم هاش ءءاهوش

 هنيد ىف اهب ربتعي مل ةنتف نم هباصأ امب ايندلا رسخ كلذك نوكي نم نإو
 تومي هنأل ؛ةرخآلا رسخو «هنيد ىف اهب دفتسي مل اذإ «هايند ىف هيلع ارش تناكو
 حضاولا نيبملا نارسخلا وه هيلإ لآ ىذلا رمألا كلذو ءارفاك

 .ءاوس ىلع ناثوألا ةدبعك هنأب هلاح هذه نوكت نم ىلاعت هللا فصو دقو

 ١ .4 60 ديعَبلا لالّضلا وه كلذ ُهعَفني ال امو هرضي ال ام هللا نود نم وعدي ظ
 ال نم ىلإ ادترم دوعي مالسإلاب مءاشتو ههجو ىلع بلقنا ىذلا اذه نأ ىأ

 ربتخي ةنتف هتباصأ اذإ مءاشتو ىلاعت هللا نيد هبجعي مل ناك اذإف «عفني ال امو رضي

 دقف ءرضيو عفني ىذلا ءىش لك قلاخ ىلاعت هللا ىلإ رومآلا هميلستو هناميإ اهب

 رضي ال ام ءاعد ىلإ داحو ىلاعت هللا ءاعد كرت دقل «عفني ال امو رضي ال ام اجر

 ءرضي ال ىذلا ىأ 4 رضي ال امإ» هللا ريغ اهانعم 4 هللا نود و ءعفني ال امو
 ربتخيل هيف متنتف مكنأل قحلا نيد مكيلإ ضغب خب ىذلا مؤاشتلا هيف ببس سيل ىأ

 ؛مكعفني ال اضيأ وهف ءهب مكناميإ رضي ال هنأ متمعز دقو «هّلل مكميلست رادقم

 مالسإلاف عفني ال ام اضيأ وهو ءهرضي ال ام نوعدي ىأ «لوصوملا مسا ررك اذلو

 . عفني ال امو رضي ال ام نيدف هريغ امأ عفنيو رضي ىذلا هللا نيد



 جحلاةروسريسفت 8#

 للا وللمااا ل0

 1-جخأ

 لاق اذلو ؛لالضلا ىلإ ىدهلا نم متجرخ دقف مكنيد نم متجرخ ذإ مكنإو

 مكنأ وهو ءمكنم ناك ىذلا كلذ ىأ ,«ديعُبلا لالضلا وه كلذ :لئاق نم زع

 «ديعبلا لالضلا وه نوهتشت ام ىلع ريستو «نوبحت ام ىلع رادقألا نوديرت

 ءاليوط ادعب اهنع متدعب متلغوأ املكو «ةياده هنأ نيبساح هيف ريسلا نوئدتبت ىذلا

 .اناعمإ هيتلاو لالضلا ىف نونعمت كلذبو

 . < 09 ريشعلا سّفبلو ىَلوُمْلا سْمِبل هعْفُت نم برأ ةرض نمَل وعدي )»
 «مهعفني ال امو ء.مهرضي ال ام نوعدي مهنأ هناحبس ركذ ةقباسلا ةيآلا ىف

 ىلع رطخ نكلو .دحاو فوصوملا نأو ءمهعفني ال وهف مهرضي ال ناك هنإ :انلقو
 ال امهيناثو ءرضي ال امهلوأ نيفوصوم ىلع نادراو امهنأ مدقت ام ةباتك دعب ىلقع

 لالضلا هنأ دعب نم ركذ ام بسانيو «لالض اذهو «لوصوملا راركت لدي امك عفني

 نآرقلاو ءامهدحأ ريختي ئراقلا ىدي نيب ناينعملو «لالضلا قيرط ىف لغوملا ديعبلا
 . طق هيف ماهيإ ال نيب اهلك ناعم لاّمح

 نم هوعدي ىذلا نأ ىلإ ريشت اهدجن ءاهانعم ىف ملكتن ىتلا ةيآلا هذه ىفو

 نوكتو 24 هعفُت نم بّرُقَأ هرَض نَمَلإ» :هلوق ىف (ْنَم) ب ريبعتلا ليلدب «ءالقعلا
 (ماللا)و «هيلع دامتعالاو «ةرصنلاو ةالاوملا وأ ,ةثاغتسالاو ءاجتلالا ىنعمب ةوعدلا

 قيلعتلل تناكأ ءاوس «ديكوتلا ديفت 4 هعْفَن نم بّرْقَأ هرض نَمَل ا :ىلاعت هلوق ىف
 «نَّماو ىناعملا ديكوت نم هيلع لدت ام عنمت ال ةيوحن تاجيرخت كلتف «ءادتبالل وأ
 «تادامجلاو ناثوألا نم اًدوبعم سيلو «ءالقعلا نم هنوعدي نم نأ ديفت انرشأ امك

 ؛هعفن نم ربكأ هرض ناكو «لطابلا ىلع ةنواعملاو «ةالاوملاو ةرصنلل ةوعدلا نأو

 دامتعالاو «هللا ريغ ىلع دمتعي هنأل ؛ىسفنو ىلقع ررض هيف هيلع دامتعالا نآأل

 لمعلا ىلإ قالطنالا عنميو «ةيرحلا نم دحي قولخملا اذهل قر ىلاعت هللا ريغ ىلع
 نواعتلا نوكيف ء«رشلا ىلإ هرجي هنألو ءهل رصتني ال «هلثم فيعض هنألو ؛حلاصلا

 راهني راه ريفش ىلع دامتعا هيلع دامتعالا نألو «ناودعلاو مثإلا ىلع امئاق امهنيب

 . منهج ران ىف هب



 جحلاةروس ريسفت 0# 6
 كلل للا

 زان رحل

 ىهف «فوذحم مسق باوج ىف ةعقاو «ماللا» 4 ريشعلا سئبلو ئّلوملا سئبل )»

 ىف ىهو «مذلا ىلع لدت ىتلا ةدماجلا لاعفألا نم «سئب)»و «هتبثتو .مكحلا دكؤت

 هيلع دمتسعي ىذلا ىلاوملا ريصنلا # ىلوملا )و «حدملا ىلع لدت ىتلا «معن» لباقم

 بحاصلا ©« ريشعلا 9و «تاململا ىف هتالاوم وجريو «تايئانلل هبدنيو «هوعدي نم

 ريغ ىلع هعم نواعتيو مداوي ىذلا بحاصلاو «لالضلا ىلإ ه هرجيف « هرشاعي ىذلا

 ىف ناعتسملا وه هدحو هلو «ريخلا ىلع نواعتي نم مذي ال ذإ «ةمذ ليلدب «ريخلا

 . ءارسلا ىف دومحملا «ءارضلا ىف ثيغملا دئادشلا

 ةوعد سيل اهعوضوم نأ :ةميركلا ةيآلا هذه ىنعم ىف لوقلا ةصالخو

 لهأ ىلع دامتعالاو «صاخشألاب راصنتسالا اهعوضوم امإ ءراجحألاو ناثوألا

 . مهنورشاعي نيذلاو «ءالولا ىف لطابلا

 سانلا نيب لصملاو نيقتملا ءازج
 :ىلاعت هللا لاق

 01 مو ءرر

 ٍتّنَب تحلل وأ عونا دم هللا
 رول هل واس حس 2 1 2 ىلا 2

 ئ
 لسن ركل 1 0 3 4 20 رو مسدس ملل انكر - يع

 رك نيِّذي لهر ظني عطب مك ءلمَسلا
 رشم عي هايتي هَ َكدَكو

 رلصتلأو َنيِكدَّصْلاَو انام بدل وماني 09
 م وعام وس ع 700 ص مصر

 مدهنيب لوفي هلل تاور َنرلاَو سوُجَمْلاَو

 07 ٌديِصَسو نم لكلعهلاَنِإِةمِْلاَمَو

 ا

0 



 و جحلاةروسريسفت 1#

 ا ب1

 ىف لداجي نم مهنمف «مهلالض ىف سانلا فانصأ ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ

 عبتم ريغ هللا ىف لداجي نم مهنمو «سنإلا نيطايش نم اديرم اناطيش ادلقم هللا

 باتك نم لقن وأ «ىرظن وأ ىرورض ملعب ركفي الف ىوهلا عبتي هنكلو «هريغل

 ههجو ىلع بلقنيو ءطقف ايندلا ريخ وجري فرط ىلع هللا دبعي نم مهنمو «رينم

 وه هناحبس هنإو ءهردقو هللا ءاضقب هناميإ رادقم نيبتيل هب ربتخُي ام هباصأ اذإ
 ال امو رضي ال ام وعدي نم مهنمو ءاوهألا ووذ ديري امك ال وه ديري امك فرصتملا

 «ةرصنلاو ةوقلا مهيف نوبسحيو «ءارشعلاو ىلاوملاب نورصنتسي نم مهنمو «عفني

 .رانلا ىف كئلوأ لكو

 :لاقف «قداصلا ناميإلا لهأ ءازج هناحبس نيب كلذ دعب

 نإ راهنألا اهتحت نم يِرَجَن تانج تاحلاصلا اوُلِمعو اونمآ َنيذّلا لخدي هللا نإ ١

 . 4 69 ديري ام لفي هللا

 سجر نم مهلوقعو مهبولق اورهطف اونمآ نيذلا راربألا نينمؤملا ءازج اذه

 «ىلاعت هللا ريغ ىلع دامتعالا ىفو ءمهسفنأ ىف سانلا لالض اولازأو «ةينثولا

 ءمهسفنأل ريخو «سانلل ريخ هيف ام لك اولمع ىأ .4 تاحلاّسصلا اوُلِمَعَو ظ

 ميعن اهيف تانج مهنكسي ىلاعت هللا نإو «مهتدابع ىف مهتعاطو مهداقتعا ةمالسو

 «ةنجلا ناحير ىف ةمئاد ةماقإلاف «سفنلا رورسب مسجلا ميعن اهيف ىقتلي «ميقم مئاد

 ةدارإ هذه نإو ءرصبلا ةحارو ءرظنلا ةعتم نوكيف راجشألا تحت نم ىرجت راهنألاو

 « ديري ام لعفي هللا نإ ظ :ىلاعت هلوقب «ةدارإلا هذه هناحبس دكأ دقو «ىلاعت هللا

 نع ةّلعلا رودص ءايشألا هنع ردصت ال راتخم لعاف هناحبس هنأ ىلاعتو هناحبس دكأ

 دكأ دقو «مهعبتا نمم مهريغو ةفسالفلا لض امك «هببس نع ببسلا الو ءاهلولعم
 نمضتي ىذلا ةلالحجلا ظفل :اهيناثو 2«نإ» :اهلوأ «ةثالث تاديكأتب لوقلا هناحبس

 ام لعف هناحبس هنأ ىلع لدي ىذلا عراضملاب ريبعتلا :اهثلاثو ءلامك لكب فصولا

 .ديري ام امئاد لعفيو «دارأ



 ها بح

 الو ءنوكيف نك هل لاق ارمأ دارأ نإ «ديري ال لاعفلا ىلاعتو هناحبس هنإو
 دحأ لان نإو «هريغي نأ دحأ عيطتسي نلف هؤوسي ام دحأب لزن نإو ءادبأ ارش ديري

 لاق اذلو ؛هللا ةدارإب الإ نوكت نلف هريغ نم ةرصن دارأ نإو ءدحأ هعنمي نلف هعفن

 : لئاق نم زع

 مث ءامّسلا ىَلِإ ببَسب دَدَميَلَف ةرخآلاو اًينالا يف ِهّللا هرصني نأ نأ نظي ناك نم )»

 ةرصنلا بلط اذإ هرصني نل ىلاعت هللا نأ مهوستي نم مهو نالطبل ةيآلا هذه

 ىلاوملا نم دابعلا ىلاوي نم ىلع در كلذو «هريغ ىلع دمتعاو ؛هنم ةلداعلا

 بلطي نم سئبو ءريصنلا معنو ىلوملا معن وه هدحو هللاف «ةرصنلا ىف ءارشعلاو

 ' .ةرخآلاو ايندلا ىف هيبن رصان هنإو هريغ نم ارصن

 دوعي 4 ةرصني نأ نأ نظي ناك. نم ا :ىلاعت هلوق ىف 4 ةرصني إ ىف ريمضلاو
 هنإف «ةقباسلا ةيآلا ىف وأ ءهلبق تايآلا ىف هركذ رجي مل ناك نإو كلك ىبنلا ىلإ
 نإو ءامئاد رضاح وهف نمؤم لك بلق ىفو «نآرقلل ئراقلا سفن ىف رضاح
 هللاو ءدوهيلا نيبو هنيبو «نيكرشملا نيبو هنيب بورح تماق دق ةرجهلا دعب دمحم

 ىف لتق نم لتقو حارجب بيصأ دق ناك اذإو .ةعقوم ىف مزهي ملو .ءامئاد هرصان
 .دوهيلا اصوصخو نيرفاكلا ظيغي كلذ ناكو ءاهيف رحدني ملو مزهي مل وهف دحأ

 هرصني الأ اونمتي نأ ىلإ مهنايغط ىف مهب بهذيو «ةنيدملا ىف هنورواجي اوناك نيذلا
 نم نأ ةيآلا هذه ىف هناحبس نيب دقو ءدوقحلا دساحلا ىنمتي امك «ىلاعت هللا

 هرصني نأ نأ نظي ناك نم :لاق اذلو ؛مهظيغب اوتوميلو هللا هرصني الأ ليحتسملا

 ىذلا هنظ ىف ارمتسم نظي ناك نم 4 ءامّسلا ىَلِإ بسب ددْمَيَلَف ةرخآلاو ايندلا يف هللا

 نم ةففخم «نأ»و .«4 ناك ب ريبعتلا نم وه نظلا اذه ىف رارمتسالاو .قدصي ال
 هللا رصني نل نأ نأشلاو لاحلا نأ نظي نم ىأ ءنأشلاو لاحلا اهمساو «ةليقثلا

 دعصي ىذلا لبحلا :ببسلاو «ءامسلا ىلإ ببسب ددميلف «ليحتسم كلذو ءادمحم

 ىأ «تيبلا فقس هنإ :لاق هنأ سابع نبا نع ىور .ءامسلاو ؛لخنلا ىلع هب



 و جحلاةروسريسفت

 *: ةاااك
 يي

 مث «هقنع ىف طوبرم ءهب لصتم وهو لصو اذإف «تيبلا فقس ىلإ لبحلا ددميل

 له رظنيْلَف » «لبحلا كلذب قانتخالا اذه ديق ءاقانتخا قنتخيف «لبحلا كلذ عطقيل
 ىف ديكوتلا نون تناك اذلو ؛ىفنلا ىنعمب ماهفتسالاو .4 ظيغُي ام هديك نبهذي

 ىفنلا. ديكأت قوف ديكأت اذهو «ىفنلل ًديكأت «ىفنملا لعفلا ىف ءىجت ىهو .لعفلا

 . ماهفتسالا ةغيصب هئيجمب

 لق ... 9 :ىلاعت هلوقك هنومضم ىف وهو .قدصلا لك قداص جيرخت اذهو
 اجتتنم ماد ام جيرختلا ىلع قفاون انإو «[نارمع لآ] 4 699 ... مكظيعب اوتوم

 «ةريسلا ىف صصقلا قايس عمو .نآرقلا لالج عم قفتي اميقتسم اميلس ىنعم
 رسفت امنإ «نآرقلا ىف سيل كلذف .فقسلاب ءامسلا ريسفت طقف فلاخن نكلو

 لبحلاب دتميل ىأ ««ددميل» ىنعمو «جوربلا تاذ ءامسلا نم ,كقوف وه امب ءامسلا

 هللا نإو «ريبدتلا «ديكلا»و ءالدنجم اقنتخم طقسي هنإف هعطقيل مث ءءامسلا ىلإ

 امكو «تارسح هئادعأ سفن بهذتلو «ةرخآلاو ايندلا ىف ادمحم هدبع رصان ىلاعت

 نآرقلاب هتلاسر قدص تبثم :هيبن رصان .ةرخآلاو ايندلا ىف هيبن رصان ىلاعت هللا نأ

 :ىلاعت لاق اذلو «نيبملا

 42 دي ري نم يدهي هَّللا َنَأَو تاَنيِب تاَيآ هاَنلزنأ كلذكو ص

 قدص ىلع ةلادلا ةيداهلا تاحضاولا تانيبلا تايآلا لازنإ ىلإ ةراشإلا

 ىف هانلزنأ ىأ ءالعف هلزنأ امو هلازنإ ىلاعت هللا ردق ام نيب ةهباشملاو «لوسرلا

 ةزجعم نوكت نأ ىف ىلاعت هللا ةدارإل ديكأت اذهو ءانملع ىف هانردق امك عقاولا

 .4 ديري نم يدهي هللا نوط :ىلاعت هلوقو «تانيب تايآب ىحولا عون نم ْهكَك ىبنلا
 ىرأ ىنإو ءاهكلسيو ةيادهلا هل ديري نم هيلإ ىدهي ىلاعت هللا نأ لازنإلا كلذك ىأ
 ىرأ امنإو «ىعقاولا لوزنملاو «ىلزألا هملع ىف ردقملا لازنإلا نيب تسيل ةهباشملا نأ

 ءايندلا ىف هتلاسرل ةجحلا ةماقإو ةرخآلاو ايندلا ىف هيبنل هللا رصن نيب ةهباشملا نأ

 ةزجعلملاب هانديأ ةرخآلاو ايندلا ىف هرصنن امك ىنعملا نوكيو «لجألا غلبي ىتح

 تانيب تايآ انلزنأو ءهلثمب اوتأي نأ اهلك لايجأللا ىدحتت ىتلا ةعطاقلا ةرهابلا



 جحلاةروسريسفت ا و

 ههه
 يف

 اهب ديزيو ءاهب ءادتبا سانلا ىدهيف ءءاشي نم هيدهب ىدهي هّللا نأو «تاحضاو

 ريع هيلإ هجحاو ىي و «ءكيري نمو «ديري ني غ هيلإ هجتاو «قحلا ق كلسو «ديري نمو «ديري امك كلذو «ءاودتها نيذلا

 .هاوسل تفتلم

 كلذ ىف ىوتسي مهلمعب نويزجم اعيمج سانلا نأ هناحبس كلذ دعب نيبو

 :لئاق نم زع لاقف «ئباصلاو ىنارصنلاو .«ىدوهيلاو كرشملاو نمؤملا

 نإ اوكرشأ نيدّلاو سوجَمْلاو ئراصُتلاَو نيئباصلاو اوداه َنيِذّلاو اونمآ َنيِذّلا نإ

 اباقع ءازجلا اهب نولاني ىتلا ىهو ءمهلامعأ مهزيمت ةمايقلا موي اعيمج سانلا

 ىتلا ىه مهلامعأو نيملاعلا بر نيمكاحلا مكحأ وه مهنيب لصافلاو ءاباوث وأ

 مهو) نوئباصلاو ء«دوهيلاو «نونمؤملا :مهو «ةتس افانصأ هناحبس ركذ دقو

 ةفيلخلا نومأملا مهدارأ امدنع ةينارصنلا ىف مهلوخد اوعدا نيذلا بكاوكلا ةدبع

 ء(داقتعال سانلا ىفخأ مهو «ىباتك نيد ىف اولخدي نأ ىلع ىسابعلا

 «نييليجنإو «سكذوثرأو كيلوثاك نيب ام مهفئاوط فالتخا ىلع 4 ىَراَصتلاو »

 هللا عم اوكرشأ نيذلا ىأ .4 اوكرشأ نيدْلاو ظ ءرانلا ةدبع مهو .4«سوجَمْلاَو »

 هللا تانب ةكئالملا نإ :اولاق نيذلا مهيف لخدي اذهبو «ةدابعلا ىف هريغ ىلاعت

 «ليثامتب مهتهلآ نوروصي مهو هللا نبا ةنشرك نإ :اولاق مهنأل ؛ةمهاربلا لخديو

 نوذخآلا ةيسويشوفنوكلا لخديو «هللا نبا اذوب نإ اولاق مهنأل ؛ةيذوبلا لخدي امك

 ؛نيكرشملا ىف نولخدي مهف اذكهو «سويشفنوكب فرح ىذلا ستوف غنوك ميلاعتب

 عم مهريغ ىفو مهيف وه لب «نيمدقألا برعلا ىلع روصقم ريغ كارشإلا نأل

 .نيصلا لهأ هب ذخأ ايقلخ ابهذم هل نكلو ةنايدلا ىذوب ستوف غنوك نأ ةظحالم

 :نيرمأ ىلع لدي نيفطاعتم دحاو عوضوم ىف اعيمج ءالؤه ركذ نإو



 و ش جحلاةروسريسفت 0#

 ان بح

 لب «لحنلاو للملا فالتخا ىلإ نييبنلا ةباجإ ىف ةربع ال هنأ لوألا رمألا

 ءاريسع هباسح ناك ملظو فرسأ نمف «ءاوس ىلع ةيهلإلا تالاسرلا مامأ عيمجلا

 . مهنيب لصفيس هللا نإو ءابيرق هللا نم ناك ىدتهاو نمآ نمو

 ءهلهأ بيثيف قحلا :ةمايقلا موي نيبي ىذلا وه هدحو هللا نأ  ىناثلا رمألا

 موي مهنيب لص هللا نإ :ىلاعت لاق اذلو ؛هيف اودرت نيذلا بذعيف لطابلاو

 نيب لصفلاو ءهرشو هريخب لك ةنابإ صاخشألاو ءايشألا نيب لصفلا 4ةُمايقلا
 لحنلا نيب لصفلا كلذكو ءاهلطاب نم اهقحو ءاهبذاك نم اهقداص نيبت لاوقألا

 لهأ باوثو «لطابلا لهأ ءازجو ءاهنم لطابلاو اهيف قحلا نايب ىأ ءاهباحصأو
 ريخ وهو «ىلاعت هللا وه لصافلا نأل ؛قحلا وه لصفلا كلذ نإو «قحلا

 ىلع هللا نإ :ىلاعت لاق اذلو ءاعيمج مهبو ءىش لكب ملاعلا هنألو ؛نيلصافلا

 «هبابسأب ديؤم مكح وهف «نياعو دهاش نم ملع ملاع ىأ , ديهش ءيش لك
 ةراشإ «ىلع»ب ةيدعتلا هيف 4 ديهش ءيش لك ىلع» :ىلاعت هلوقو ءربكألا هدهاشو

 ءىش لك نأل ؛طيحم ءىش لكب وهو ءمهب ةطاحإلاو «مهيلع ةباقرلا ىنعم ىلإ

 .هناحبس هل عضاخ

 هناحبس هتدارال دوجولا عوضخ

 :ىلاعت هللا لاق

 مهم 2

 !ٌتارتَولا

 021 6. م ب 4 7” و«

 رمقلاو نسل لا فوتو 2, اين“ هلدجسي
 1 وس 728

 4 مفَهَلأ ا َِآءَّقَح قع

 2 سس 1



 دز <

 «هناحبس هتدارإل هلك نوكلاو اعيمج سانلا عوضخل ىلاعت هللا نم نايب اذه

 «مل» ىفنلا فرح ىلع لخاد وهو «ىفنلا ىنعمب عوقولا راكنإل انه ماهفتسالاو

 ئراقلا اهيأ تيأر دقل ىنعملاو «ىفن مث ماهفتسا ناك هنأك «دكؤم تابثإ ىفنلا ىفنو

 اعوضخ عضخي ىأ «ضرألاو تاومسلا ىف نم هل دجسي هللا نأ ميركلا نآرقلل

 ةروس ىف ىلاعت لاق امك ءاهرك وأ اعوط ضرألاو تاومسلا ىف نم لك اقلطم

 نم اهب بيصيف ف قعاوصلا لسريو هتقيخ نم ةكئالَمْلاو هدمحب دعّرلا حبسيو )> : دعرلا
 :لئاق نم رع لاق هنأ ىلإ 495 لاحملا ديدش َرهَو هللا يف نولداجي مهو ءاَشُي

 409 لاصآلاو ّودغْلاِب مهلالظو اهركو اعوَط ضرألاو تاوُمّسلا يف نم دَجَسَي هّللو )ل

 مكحب ىأ ءاهرك دوجسلاو «نيراتخملا ءالقعلا نم ةدابعلا ةدارإب وه اعوط دوجسلاو

 .راهقلا دحاولا نوكلل ئشنملا ةدارإل قلطملا عوضخلا

 نأ مالكلا رهاظ 4« ٍضْرألا يف نمو تاَوّمَّسلا يف نم. :هلوق ىف 4 نم ظو

 «نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال نيذلا ةكئالملاك ءالقعلا نم كلذ

 رمقلاو سمشلا نم ركذ نمم ىقابلاو «نيديرملا نيراتخملا سنإلاو نجلا نم ءالقعلاو

 هلك دوجولاف ءاهرك دوجسلا مهيلع قبطني ءالؤه «باودلاو لابجلاو موجنلاو

 عوضخ هل نوعضاخ مهف هدمحب حبسي الإ ءىش نم نإو «هناحبس هلل عضاخ

 مث «هرمأو هتدارإب كرحتتو ءاشبنم ءابه ريصتو هل رخت لابجلاف «هدجوأ نمل ءىشلا

 :هناحبس لاقف ىدتهملاو لاضلا نيب ةقرفتلاب هدابع نم نيدتهملاو نيملاظلا هناحبس ركذ

 نإو «اليلق اددع اوسيل مهتاذ ىف مهف اونمآو اودتها ريثك ىأ ,# سائلا نَم ريثكو ل

 ريثكو » :ىلاعت لاق اذلو ؛نيدتهم اونوكي مل نإو ءاددع رثكأ ىناثلا قيرفلا ناك

 لهأ نم وأ ناثوألا ةدبعع نم ناك لب «ءىدتهملاب سيل هنأ ىأ .4 باَدَعلا هّيَلع قح
 بكاوكلا ةدبع نم وأ «ناريئلا ةدبع نم وأ ءهدوهيلا ةيرشبلا ءادعأ نم وأ «ثيلثتلا

 .ىلاعت هللا تانب مهنإ مهنع اولاق نيذلا ةكئالملا ةدبعو

 هيلع قحإ :هلوق وهو ءمهئازجب نيلاضلا ءالؤه ىلاعتو هناحبس ركذو

 قح :ىلاعت هلوقو نونيعي هبو ءنوفرعي هب .مهمزالم هنأ ىلإ ةراشإلل « باَذَعْلا



 جحلا ةروس ريبسفت 0

 مك الاطتطمط خطط ط خطط طنط ططسخخ طلال لالالالا طخالانااااطخاطخ للخط ااااال ملام انطق لنا نلالانلاقا خطاط الانا الانا ااا ناال الاانا
 نا <

 مهسفنأ اوملظ مهنأل ىقحب مهباذع ناكو مهمزالو مهل تبث ىأ 24 باذعلا هيلع

 اوذآو ءاوبذك دقو «نولسرملا مهءاج نأ دعب اديعب الالض اولضو «سانلاو

 . مهسفنأ هتنقيتساو هب اودحجو قحلا اودناعو « نينمؤملا

 نأ نكمي الو «ةناهإلا هتمزال دق نيهمو «مركم دتهم «سانلا مسق هللا نإو

 هللا ةناهإو 4 مركم نم هل امُف هللا نهي نمو  :ىلاعت لاق اذلو ؛ادبأ دحأ همركي

 ليبس كلس نمل نوكت امنإ «موتحملا هردقو ظوفحملا هحول ىف هل بتكي نمل ىلاعت

 «ناه هلعفبف «ناوهلا نطاوم ىلإ هنأحبس هذخأيف «ةيادهلا عماسم دسو «ةياوغلا

 ءهمركي نأ دحأل امف باذعلا هيلع قحو «بَّذع اراتخم اديرم قحلا نع هضارعإبو

 .هيلع هل ةردق الو «كلذ نم نكمي نأ نكمي الو

 هديري ام ىأ .« ءاشي ام لعفي هللا نإ 99 :لاقف ةدلاخلا هتدارإ هناحبس ذكأ دقو

 مهو لعفي امع لأسي ال # ةدارإ هدنع هقلخ نم دحأل سيلو «هبحيو هؤاشيو

 جرخت الف ىلاعتو هناحبس هللا ةدارإ ناطلس ىف مهلامعأو «[ءايبنألا] 4 09 نولأسي

 هدحو هل نأ هناحبس دكأ دقو «ميلعلا عيمسلا وهو «هنذإب الإ ةكرح نع ةكرح

 لدي ىذلا ةلالجلا ظفل ركذبو «ةدكؤملا * ن8 ب ةراتخملا ةدارإلاو «ةقلطملا ةئيشملا

 .ريدق ءىش لك ىلع هللاو «لامك لكب لاصتالاو «ةقلطملا ةدارإلا ىلع

 ةمايقلا موي هللا مامأ نامصخلا

 :ىلاعت هللا لاق

 را

 ًارمصتخناَمَصح ذه

 ًَ 7 5 م ٌتَعطَق ومع سس

 50 8-5 ٌباَيثمط َتَعَِف اوك ديلي
 2 ريب س حو

 ودار املك 22 ري 206 5
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 وَلا فوفو م أوج نأ
 تحصل أوما سب كلنا أ خر #آ
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 ور ير اهيف سار أو هد نمرواسأ

 همسو وم تل ص سس ري ريل

 ديري الزم كهدف سماهم
 ٍدِجَسَسْلاو هَل يس نعنو د صيو أ رفك رك يذلا -

 زاَناوويِف سكدمْلاَء اوس ساَكلإ هكلَعَج لاو ارحل
 وبأن اَدَعَنِمهقْرْنِو واظب اكل إيد ةرْمْنَم

 اخر نهنئ ا باق هز تست دا انو
 . 409 مَ ٌمهسوُر قف نم

 باتكلا لهأ نم اورفك نيذلاو ِءّدِْلَك دمحم اونمآ نيذلا امه نامصخلا

 نونمؤي نينمؤملا نآلو ؛نيلباقتم نيبناج ىف امهنأل ؛نامصخ امهو «نيكرشملاو

 ةمئاق قحلا ىف ةموصخلا نأل ؛هللا ىف نولداجي مهريغو «هللا نع ءاج ام لكب

 ىه ىتلاب ةلداجمو ءاداشرإو ةياده لَك اذمحم اوعبتا نيذلا بناج نم ىهو مهنيب

 «لطابلاب ةلداجمو «ةنايخو سدو ءاوغإو دانع مهل نيفلاخلا بناج نمو «نسحأ

 .هل ءاعداو

 لكو ؛قافولا ءازحجلا ناك ةرخآلا ىفو ء«ايندلا ىف تناك " ةموصخلا نأ حضاوو

 مهسوءر قوف نم ُْبصيِراَن نَم باي مُهَل تَعَطُف اوَرَمَك َنيِذّلاَف » «قحتسي ام لاني

 رانلا طيحت ثيحب «ءطاختو عطقتو «مهماسجأ ردق ىلع مهل ردقت ىأ 24 ميمحلا



 و جحلاةروسريسفت ##

 ا برسل

 مهسوءر قوف نم بصي و ءاعم ماسجألاو بايشلا ىف ةلعتشم رانلا نوكتو

 ىف مهقرحت رانلاف «نايلغلا ةجرد ىلإ لصي ىذلا نخاسلا ءاملا وهو ,4ميمَحْا
 :ىلاعت لاق اذلو «مهنادبأ لخاد ىلإ لصتو ءمهسوؤرو مهماسجأ

 . 469 ولا ْمهنوطُب يف مب رهْصُي ل
 نم ءاشحأ نم 4 مهنوطب يف ام هب رهصي )» :ىلاعت هلوقف «ديدحلا ةباذإ رهصلا

 هذه ىف نوكي باذع ىأو ءهلك اذه باذي ءاهريغو دبكو بلقو ءاعمأو ةدعم

 ريوصت هلك كلذ نأ كش الو «ةرارحلا ةدش نم باذت اضيأ 4 دولجلاو 8 «لاحلا
 .هتمحر لضفب نينمؤملا ىجني ىذلا وه هللاو «عقاول هنإو «مهب لزني ىذلا باذعلل

 .ميحرلا فوءرلا وهو «هنم نمبو

 :لاقف «مهباذع نم ةيقب هناحبس فصو دقو

 اهيف اوديعأ مَع نم اهنم اوجرخي نأ اوُداَرَأ اَمَلُك 69 ديدح نم عِماَقُم مهّلو »

 . 4 69 قيرحلا باع اوُقوُذَو

 نم منهج ةنزخ نأكو «عفديو «هب للذيام وهو ءعمقم عمج عماقملا

 عماقملا هذهب اهيلإ مهودر رانلا نم اوجرخي نأ اومه املك نوفقاو «راهطألا ةكئالملا

 « اوجرخي نأ اوُدارأ امّلُك ط :ىلاعت لاق اذلو ؛اهيلإ مهدرتو «مهعفدتو مهدوزت ىتلا

 .  اولاقو ءاهيف اوديعأو اهيلإ عماقملاب اودر اهمالآو اهمغو اهنارينو منهج نم نيراف
 ش اهرهاظ ىف مكماسجأ قرحت ىتلا رانلا باذع ىأ 24 قيِرَحْلا باَذع اوُقوُذَو» :مهل

 :هلوقو ءايندلا ىف باذعلا نينمؤملا متقذأ امك ءاهنطاب ىف مكؤاشحأ توش امك

 ' اذه ءدلاخ ئىدبأ هنأب مهروعشو «سؤبلا مغو باذعلا مغ ببسب ىأ ,4(ِمَغ نمإ»
 مصخلا امأ لوألا مصخلا ءازج وهو «مهبقتري ىذلا مهل دعملا نيرفاكلا ءازج

 :لئاق نم زع لاق اذلو ؛ميعنلا ةنجو ناحيرو حور هؤازجف نمؤملا وهو ىناثلا

 راهألا اهعحت نم يِرْجَت تانج تاَحلاّصلا اوُنمَعَواوُمآَن يذلا لديها نإ

 . © 69 ريِرَح اًهيف مُهساَبلو اَولوُلو بَهَذ نم رواَسَأ نم اًهيف َنْوّلحُي



 جحلا ةروس ريسفت ااه

00 
 اا سل : دج

 مهعاونأ ىتشب نيرفاكلا لمشيو «لوألا مصخملا لاح هناحبس نيب نأ دعب

 ناك اذإو «نونمؤملا مهو رخآلا مصخلا لاح هناحبس نيب «نينمؤملا نولداجي نيذلا

 ترهصو ميمحلا مهسوؤر قوف نم بصو «ران نم بايث مهل تعطق لوألا قيرفلا
 ببسب ىلاعت هللا هلخدي نمؤملا قيرفلاف «ءكلذك قيرفلا اذه ناك اذإ مهؤاشحأ

 ميعنلا اهيف عمتجيو 4راهنألا اهتحت نم يرجت تانج .لوصوملاب ربع دقلو «هناميإ

 فرغو «تانجلا تحت نم ىرجت راهنألاب جيهبلا رظنملا نوكيف ءىسفنلاو ءىسحلا

 ال «نومركم هتفايض ىف مهنأك هيلإ لاخدإلا ىلاعتو هناحبس فاضأ دقو «ةنجلا لهأ

 .نيبذعم نيروحدم ميحجلا ىف نرقلي

 بهذ نم نينمؤملا بايثف ؛اهوسبل ران نم تعطق نيمرجملا بايث تناك اذإو
 . 4 اؤلؤلو بهذ نم َرواَسَأ نم اهيف َنوُلَحُي إف :ىلاعت لاق اذلو ؛ريرحو ئلآلو

 رواسأو «بهذ نم رواسأ ضعب نولحي ىأ ءهضيعبت نم نوكت نأ حصي

 4 نم نوكت نأ حصيو ءراوس عمج ةروسأو «ةروسأ عمج ىه ذإ ءراوسل عمج

 ءرواسأ نم ىه ىأ «ةينايب نوكتف رواسأ نم مهتيلحو «نولحي ىأ «ةيئادتبا

 لوعفم لوقن وأ «بصنلا اهلحم نأل ؛ (ٌرِواَسَأ نمل لحم ىلع فطع 4و »
 الإ نوسبلي ال ىأ :4ريرَح اهيف مهسابلو » ءاؤلؤل عصرتو هريدقت فوذحم لعفل
 نم هنأ ىلع كلذ ركذي فيك :لاقي دقو «ىسحلا ميعنلا لاوحأ ىصقأ اذهو «اريرح

 ءةمألا لاجر ىلع مارح ريرحلاو بهذلا نأب راثآلا تدرو دقو «ةنجلا لهأ ميعن

 .27ةنجلا لهأ ميعن نم امهنأ ىلع ناركذي فيكف

 اذلو ؛باوث راد ىه امنإ .فيلكت راد تسيل ةنجلا نإ :كلذ نع باوحلاو

 4 69 نوفي الو اَهنَع نوعّدصي ال» «نيبراشلل ةذل رمح نم راهنأ اهيف ناك
 :_ 2ع وو 521 رم هي ساه ربا ع لسع يا ” ا ارت ىلا < # < و« خب م ٠ ماى هام 3

 لحأو ىتمأ روكذ ىلع بهذلاو ريرحلا سابل مرح :لاق هِي هللا لوسر نأ ىرعشألا ىسوم ىبأ نع )١(
2 

 :لاَق ةَقيذح نعو .حيحص نسح لاقو . بهذلاو ريرحلا ىف ءاج ام -سابللا :ىذمرتلا هاور .«مهئانإل
 200 هءدعرس | مش ءخععمس يب اشوع لاو مس هلاهم هيلا سب تاس ا عع رعب ع سا
 هاور .ةرخآلا ىف مكلو ايندلا ىف مهل ىه :جابيدلاو ريرحلاو ةضفلاو بهذلا» : ولو هللا لوسر لاق

 . 0849) ةنيزلاو سابللا :ملسمو «(0787) لاجرلل هشارتفاو ريرحلا سبل -سابللا :ىراخبلا



 جحلا هم روبشس ريمسفت اا

 و للمال

 ا سل

 رواسألا نأ كش الو ءءاسنلاو لاجرلا ميعن اهيف ةنجلا نأ كلذ قوفو «[ةعقاولا]

 .ريدقلا ىلعلا ئفاكملا وه ىلاعتو هناحبس هللاو «ءاسنلا ميعن نم ريرحلاو ئلآللاو

 اذلو ؛ىونعملا ميعنلا ةنجلا ىف بناوجلا لك نم ىسحلا ميعنلا اذه راوجب هنإو

 . ىلاعت لاق

 . 4 69 ديمحلا طارص ىلإ اودهو لوقلا نم بّيطلا ىَلِإ اودهو

 فصو وه مأ ءايندلا ىف مهلاعفأو مهلاوقأ نم ةنجلا لهأل فصو اذه

 :هيلع لدي ام ضعب ىلإ ريشن لوقلا ناكم ىف ملكتن نأ لبقو «ةنجلا ىف مهلاوقأل

 لئاقلا ررقي ىذلاو «ىلاعت هللا ىلإ هب برقتي ىذلا «قحلا لوقلا وه بيطلا لوقلا
 ءهسيدقتو «هريبكتو «ىلاعت هلل ةعاطلاو هتيهولأ ةدحوو ىلاعت هللا لامك هل

 ىه 24 ديمحلا طارص هو «تقو لك ىف هدمحو «هل قلطملا عوضخلاو «هحيبستو

 دومحملا ىأ ,«4 ديمحلا و ءائيش هب كرشي ال هدحو هتدابع نالعإب ىلاعت هللا قيرط

 ىأ «ديدح متاخ مهلوقك «ةينايب نوكت نأ امإ ةفاضإلاو ءهب فصوي ام لك ىف

 نم هكلاسم لك ىف دومحملا ديمحلا وه طارص ىنعملا نوكيو ءديدح وه متاخ

 وهف ءاهريغ ىلإ ريخ ةلحرم نم هيف لقتني «ريخ لك قيرط وهف ؛هاهتنم ىلإ هئدتبم
 نم دارملا نوكي نأ حصيو ءاهتياهن ىلإ اهلوأ نم ئدتبت ةماقتسالا لحارم

 قيرط ىلإ اودهو «ىنعملا نوكيو «دمحلاب صتخملا هنأل ىلاعت هللا تاذ #4 ديمحلا

 اوعبّست الو هوُعبتاَف اميقتسُم يطارص اذه أَو :هلوق لثم هل ةلصوملا ةغلابلا ىلاعت هللا

 ىف لوهجملل ءانبلاب اودهو «[ماعنألا] 4 025 . .. هليبس نع مكب َقَرَفَتَف لبسلا
 ؛هب ملعلل فذحف «ىلاعت هللا نم اهلك ةيادهلا نأ عم لعافلا ركذي ملو «نيلعفلا

 قحلا ىلإ هجتي نأب ىدهملا نم لمعب ئدتبت ىهف ءاهكلاسم ددعتت ةيادهلا نألو

 .هبتارم نم هب غلبي ام ىصقأ ىلإ هب غلبيو هديب هللا ذخأيف «ةينلا اصلخم

 مهتلصوأ ىتلا ىهو ءايندلا ىف تناكأ ءاهناكمو اهنامز ىف ملكتن نأ ىقب

 اهل اديكأتو ءاهل اقيقحت ةنجلا ىف اهركذ نوكيو «ةرخآلا ىف قافولا ءازجلا اذه ىلإ



 جحلا ةروس ريسفت اا

 00 للا ل
 رو يسجل

 يي

 ىف مهلمعيف «هتنمو هلضفب هللا مهاتآ ىذلا ميعنلا ىف ببسلا وه كلذ نأ نايبو

 ىف اولان ام اولان موقألا قيرطلا مهكولسو «ةدابعلاو ديحوتلاب ةبيطلا مهلاوقأو ايندلا

 .ةرخآلا

 وه ديمحلا طارصلاو «بيطلا لوقلا ىلإ مهتياده نأ وهو ءرخآ هاجت ةمثو

 لوقلا نولدابتيو نورمسي ةنجلا لهأ نإ ذإ «ىسفنلا ميعنلا نم نوكيو ةرخآلا ىف

 ىتلا ةرماسلاب ماعنإ هللا ماعنإ ىلإ فاضيف «ةرخآلا ىف ديمحلا كولسلاو «بيطلا

 نيب عمجي هنأ ىدنعو «ةبحمو ةبحم ةلدابم لب «لوقلا ىف قوسف اهيف سيل

 «ةرخآلاو ايندلا ىف دومحملا قيرطلاو بيطلا لوقلا ىلإ ةيادهلا نوكتف «نيلوقلا

 . ملعأ هّللاو

 نيرفاكلا ءازج ركذ ىلإ هناحبس داع نينمؤملا ءازج ىلاعت هللا نيب نأ دعب

 ساّنلل هاَْلَعَج يذلا مارحْلا دجسمْلاَو هللا ليبس نع نودصيو اورَمك َنيذّلا نإ

 . 4 69 ميلَأ باَذع نم هْقذُن مّلَظب داحْلب هيف دري نمو دابلاو هيف فكاعلا ءاوس

 ىلع ةلادلا (نإ»ب مهرفك ادكؤم نيرفاكلا ركذب لوقلا ىلاعتو هناحبس أدتبا

 :ديدشلا باذعلاو راكنتسالا ىعدتست ةثالث

 .ناثوألا ةدابعب ىلاعت هللاب كارشإلا وه ةكم لهأ رفكو ءرفكلا لوألا رمألا

 ةوعدو « مهتبراحمو نينمؤملا ءاذيإب ىلاعت هللا ليبس نع دصلا - ىناثلا رمألا

 .هلوسربو هللاب ناميإلا مدع ىلإ برعلا

 جحلا نينمؤملا ءادأ نم مهعنمو ءمارحلا دجسمملا نع مهدصب - ثلاثلا رمألا

 نيبو مهنيب ليح نيملسملا نأل ؛ةيبيدحلا ةرتف ىف تلزن ةيآلا هذه نأ رهظيو ءهيف

 لوصولم اب ىلاعت هّللا هفصو اذلو ؛؟اعيمج سانلل وهو «مارحلا دجسملا ىلإ لوصولا



 و جحلا ةروس ريسفت ا

 ا بس

 نودصملا سانلا ءالوه نأ ىأ ,4 داَبْلاو هيف فكاعلا ءاوس ساّئلل ُهاَنْلعَج يذلا )ل :هلوقب

 - هب مهمركأو هكراب ىذلا - هللا هلعج دقو هيلإ جحلا ديري نم مارحلا دجسملا نع

 هللا ناك نإو «سانلا نم مهريغك هيف مهف ءاهدحو شيرقل سيلو ءاعيمج سانلل
 «هترامعو هتمدخ ىلعو هيلع نيمئاقلاو تيبلا ةندس مهنم لعج نأب مهمرك ىلاعت

 «ىناثلا لوعفملا ىهو هانلعجل الوعفم نوكتو ةحوتفم تئرق 4ءاوسإ» ةملكو
 نوكتو «ةمومضم تئرقو 24 ءاوس) ب ةقلعتم 4 ساثلل  نوكتو ءءاهلا لوألاو

 ىناثلا لوعفملا ماقم ىف ةلمجلا نوكتو «دابلاو فكاعلا ةيفوتسم ىنعملا نوكيو ءأدتبم

 . 37لاح وأ

 نأ ىغبني هنأ ىلإ ءاميإ فكاعلاب هنع ربعو «ةكم ىف ميقملا 4 فكاَمْلا و

 ميقملا :ىدابلاو «هل اًعنام هنع اًداص ءاكرشم اينثو نوكي نأ ال ءادباع افكاع نوكي

 مارحلا تيبلا لوح ةكم ىف ميقملا عم ىوتسي ةيدابب ميقملا ناك اذإو «ةيدابلا ىف
 ريغ نم نوكي نم وه ىدابلا نإ :اولاق اذلو ؛ةرضاحلا ىف ميقملا رضحتملا ىلوأف

 ىلإ ةراشإ نودصي ىف عراضملاب ريبعتلاو «ىدابلاو اهيف رضاحلا ءاوس ةكم لهأ

 . هللا ليبس نع دصلا ىلع مهرارمتسا

 هيف دري نمو إط :هلوق نم كلذ دعب ءىجي ام هيلع لد «فوذحم «نإ ربخو
 نم هقذت ملظب داَحْلإب هيف ُدِرُي نمو ظ :ىلاعت هلوقو ءديدش باذع هل هريدقت 4ٍداَحْنإب

 هتنايصو تيبلا مارتحاو قحلا نع اليمو اداحلإ هيف ديري ىذلا نإ ىأ ,«ميلأ باذع

 فاوطلا نم مهعنمو «سانلا دصو «هتامرح ىلع ءادتعالاو كرشلاب هبكتري ملظب

 ىفو «مهمزهت ىتلا بورحلاب ايندلا ىف هب لزني ميلآ باذع نم ىلاعت هللا هقيذي

 .اهقيرح نوقوذي رانلاب ةرخآلا
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 : اهيلإ ريشن ةينايب رومأ © داحلإب هيف دري نمو 9 :ىلاعت هلوق ىفو

 ةياغ .بصنلاب نوقابلا أرقو «مصاع نع لضفملا نع ةلبجو «صفح ةءارق :ةيبوصنم (ءاوس) ةملك )١(

 .6ا/8/7 :راصتخالا



 جحلاةروس ريسفت ا و

 از بأ

 ديري ىأ «مارحلا دجسملا ىلإ دوعي ريمضلا «هيفو» هلوق ىف - لوألا رمألا
 طرشلا باوجو «ةيطرش « نمو ءداحلإب اسبلتم ناميإلاو قحلا ئدابم نع اجورخ

 ليملا داحلإلاو «ةيدعتلا ةيوقت وأ ةقصالملا وأ ةسبالملل «ءابلا»و ءهرخآ ىلإ 4 هقذث

 ىناهفصألا لوقيو «هيلإ لام :اذك ىلإ دحلأ لاقي «لطابلا ىلإ فارحنالاو قحلا نع

 «بابسألاب كرشلا ىلإ داحلإو هللاب كرشلا ىلإ داحلإ :نابرض داحلإإلا :هتادرفم ىف

 هلوق وحنلا اذه نمو «هلطبي الو هارع نهوي ىناثلاو «هلطبيو ناميإلا ىفاني لوألاف
 . «ويلأ باَذَع نم قُتل داي هيف دري نمو ط : ىلاعت

 ىلإ فارحناو ليم وهف «ناميإلا لطبي ىذلا عونلا نم انه داحلإلا نأ ىرنو

 تناك دقف «مارحلا دجسملا ىف نوكرشملا كلذ لعف دقو «ىلاعت هللا ريغ ةدابع

 .اهسفن ةبعكلا ىلع ةعوضومو تيبلا ىف داحلإلا كلذ ةدام ناثوألا

 ءملظلا وهو ءداحلإلا عونل نايب .4مْلظِب 9 :ىلاعت هلوق نأ  ىناثلا رمألا
 4 09 ميظع مّلظَل كرشلا نإ ... ١ :ىلاعت لاق دقلو ءهدشأو ملظلا عظفأ كرشلاو
 فرصنا انه وهف «هدارفأ لمكأ ىلإ فرصنا ديقي مل اذإ قلطملا ظفللا نإو [نامقل]
 ناكف ىرخأ تاملظ ملظلا دشأ وه ىذلا كرشلا عم نيكرشملا نم ناكو كرشلا ىلإ

 ىلع مهنم رركتملا ءاذتعالا ملظ مهيف ناكو « مهؤاذيإ ءافعضلا ملظ مهيف

 ةنايخلاو ردغلا ملظ مهيف ناكو هلي ىبنلاب ءازهتسالا ملظ مهيف ناكو «نينمؤملا

 .ةمذ الو الإ نينمؤملا ىف.نوبقري ال اوناكو ءدوهعلا ثكنو

 ةينايب انه 4« نم .4ميلأ باَذع نم هْقذُن » :ىلاعت هلوق ىف  ثلاثلا رمألا
 هللاو ؛ميلأ باذع نم اذوخأم ارم اقوذ هقذن وأ ءاميلأ اباذع هقذن ىأ «ةيئادتبا -وأ

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس
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 هرمأ نم لوأ هنآلو ؛ ةبعكلا ىناب هنأل < هلك تيبلا ىناب ميهاربإ ةعيرش جحلا

 نأل ؛ِهلَكيلط ميهاربإ كسانم ىه اهلك هكسانم نآلو ؛هيلإ ةوعدلاب ىلاعتو هناحبس هللا

 مه امدنع 2 ليعامسإ اهب ىدف ىذلا ىلاعت هللا ةيدف ىلإ ئموي ىده نم هيف ام
 قح سيل هنأ ىلإ ةراشإ ماقملا اذه ىف انه ركذو .كي ميهاربإ ايؤرب ءههحبذب

 .اهدحو شيرق ىلع اروصقم هيف فاوطلا

 نيفئاطلل يتب رَّهَطَو اًميَش يب كرشت ال نأ تلا َناَكَم ميهاربإل انأَوب ذو »

 . 4 69 دوجسلا عّكرلاو نيمئاقلاو

 هريدقت فوذحم لعفب قلعتم 4 تيبلا ناكم ميهاربإل انأوب ذإو 8 :ىلاعت هلوقو

 ىنعمب أوب 4 ميهاربإل انأوب ذإو 8 «تيبلا نع نودصي نيذلا ءالؤهل دمحم اي ركذا



 2: ااا
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 4 ميهاربإل :ىلاعت هلوق ىف «ماللا»و «هدعأو هاوس ناكملا أيهو ءىوسو ايه

 «مارحلا تيبلل اناكم هذختي ميهاربإل هانيوسو ناكملا انأوب ىأ ءصاصتخالا «مال»

 هذه نإو «ةريثكلا ىرخألا تايآلا كلذل تراشأ امك ءانمأو سانلل ةباثم نوكيو

 عضو تيب لوأ ىه ىتلا ةبعكلا ىلإ ةراشإ وهف «ةدابع ناكم ناك ناكملاو ةئوبتلا

 ةنمضتم مالسلا هيلع هلامعأو ميهاربإ خيرات قايس نم ةئوبتلا تناك كلذلو ؛سانلل

 هلوقب ميهاربإ هليلخو هيبن اهب هللا رمأ ىتلا ةدابعلا ىلاعت هللا رسف دقو «ةدابعلا ىنعم

 (نأ) 4 دوجّسلا عّكّرلاو نيمئاقلاو نيفئاطلل يتب رَهَطو اًميِش يب كرش 3 د ال نأ ) : ىلاعت

 سانلل ةباثم هلعجو «ءصيصختلاو ةئوبتلا ىنعم هنمضت امل نايب ىهو «ةيريسفت انه

 .انمأو

 ىه اهب هليلخ ىلاعتو هناحبس هللا بلاط ىتلا ةدابعلا ىلاعت هللا رسف

 ىل كتدابع لعجا ىأ ءكرشلا نم ائيش ىأ ,4 اًئيش يب كرشت 3 أل - الوأ

 الو ءارمق الو اسمش الو ءابكوك الو ءامنص كتدابع ىف كرشت الف ء«ةصلاخ

 .تادابعلا نم ةدابع ىأ ىف ءايرلا نم عون ىأب ىئارت

 نيفئاطلل ١ .ىنعم وأ اسح تاروذاق هيف ام لك نم تيبلا ريهطت - ايناثو

 اهيف ركذ دق هنأكف «ةالصلل نومئاقلا مه نومتاقلاو .4 دوجسلا عّكّرلاو َنيمئاَقلاَو

 .عكار عمج 4 عكرلا هو ءدوجسو عوكرو مايق نم ناكرأب رمألاب «ةالصلاب رمألا

 اهيف اهيلع فطع امو « كرشت : د أل نأ ) : ىلاعت هلوقو دجاس عمج 4 دوجّسلا ظو

 نيمئاقلاو نيفئاّطلل يتب رّهَطَو » ىف بلطلابو 4 كِرْضُن ال9 ىف ىهنلاب بلطلا
 :ىلاعت هلوق ىف تيبلا هتاذ ىلإ ىلاعتو هناحبس فاضأو .4 دوجّسلا عّكّرلاَو

 ءاميركتو افيرشت هللا هداز تيبلا اذهل افيرشت «هرخآ ىلإ 4نيفئاطلل يتبب رهْطَو
 ؛هنع دصي نأ دحأل غوسي الف «نيعمجأ سانلل ىلاعت هللا تيب تيبلا نأ نايبلو

 رمأ دقلو «ىلاعت هلل دحت هنع دصلا نأكف «ىلاعت هللا توبب مركأ نع دصي هنأل

 :ىلاعت لاقف «جحلل نذؤي نأب رمأ  هنع ىهن امبو ءرمأ امب رمألا دعب هناحبس



 و جحلاةروسريسفت ا

 20و بج

 جف لك نم نيتأي ر ماض لك ىَلعو الاجر كونأُي جحلاب سائلا يف نذأو»
 . 4069 قيمع

 «نذأ» نم  (َنّذَأَو 9 ءةبعكلا ىناب ميهاربإل ىلاعت هللا نم رمأ 4 نذأو )»
 هللا ىلإ ىعادلا وه نذؤملاو «ةوعدلاو مالعإلا :نيذأتلاو «.نذآاك ملعأو  زاجأ ىنعمب

 .ةالصلا ىلإ ةوعدلاب افرع - صصخو «ىلاعت

 جح ىلإ ةماع ةوعد ىئهو ءامجعو ابرع مهلك سانلل رابخإ 4 ساّلا يف »

 يف 9 :ىلاعت لاق لب ««سانلا» لقي ملو ««ىف»ب لعفلا ىدعو «مارحلا تيبلا

 مهفي دقف «(ىف) ركذي مل اذإ هنأل ؛سانلا ىف مالعإلا مومع ىلإ ةراشإلل 4 سانلا

 نأ ىلع لدي (ىف) ركذو ءطقف مهباطخ هنكمي نم وأ .هرصع لهأ ملكي هنأ

 ءىصاقلا ديعبلاو ىنادلا بيرقلا نيب قرف ال «مهلك سانلا طاسوأ ىف مالعإلا

 ةدابعلل عضو تيب لوأ هنأل ؛ هللا تيب ىلإ جحلا ىلإ اوردابي نأ بجي عيمجلاف

 ىدعت سانلا مالعإ هانعم وأ «سانلا مالعإ نمضتي جحلاب نيذأتلا نألو ؛سانلل

 . ءابلاب

 افرع صصخخو «مارحلا هللا تيب ىلإ دصقلاب صخو ءدصقلا هانعم جحلاو
 ءايعاس ةورملاو افصلا ىلإو ءافئاط ةبعكلا ىلإ دصقلاب اينيد احالطصا وأ ءايعرش

 فوقولاو «ىنمب تايبلاو «عساتلا مويلا لاوز نم وهو .هتاقيم ىف افقاو ةفرع ىلإو

 مايأ ىف رحنلا دعب اهب رامجلا ىمرو ىنم ىلإ دوعلاو «ةفلدزملا وهو «مارحلا رعشملاب

 نم ريثك ىلإ راشيسو «ىدهلا نوكيو قيرشتلا مايأ ىهو ءرحنلا موي دعب ثالث

 .دعب نم اهيناعم ىف ملكتن ىتلا تايآلا ىف كلذ

 نيلجار كوتأي جحلا ةضيرفب مهتملعأو تيدان اذإ ىأ ,4ًالاجر كوتأي)»

 ,راجتو رجاتو ءباحصو بحاصك لجار عمج 4 الاجر طو مهمادقأ ىلع نيرئاس

 :ناينايب نارمأ انهو «بكارلا لباقم ىف ءهلجر ىلع ىشاملا وه لجارلاو



 جحلا ةروس ريسفت ااإإ/)

 لل
 ا

> 

 ىلإ ءىجملا تسيل ةوعدلاو 4 الاجر كوتأي» :هلوق ىف لوألا رمألا

 هنأل ميهاربإ ىلإ ءىجملا ركذ نكلو ءهلوح امو تيبلا ىلإ ءىجملا امنإ «ميهاربإ

 .تيبلل ىنابلا هنألو ءْنِّدؤملا

 «ةباجإلا ةوق ىلع لدي وهو ءرمألا باوج .4 كوتأي 9 نأ  ىناثلا رمألاو

 عنمي الو .بجيو ىغبني امل نايب وهو نواعتلاو ةيادهلاو قحلا ىلع سانلا عمجي ذإ

 .ىلاعت هللا ىعاد نوبيجي الو نودتهي ال ةاصع سانلا ىف نوكي نأ كلذ

 ىذلا لوزهملا رييعبلا :رماضلا .# قيمع جف لك نم نيتأي رماض لك ىلعو ©

 امو ةكم هلوصو دنع نوكت لاخلا هذهو «رفسلا هدهجأو « بعتلا ةدش نم رمض

 لاقف «ىلاعت هللا تيب ىلإ هاجتالل هب تأدتبا ىذلا ءادتبالا فصو ىف كلذب ةيآلا

 ىلع قلطيو نيلبج نيب قيرطلا ىلع قلطي جفلا #قيمع جف لك نم © :ىلاعت

 رابآلاك ايسأر ادعب ديعبلا ىلع قلطأو «ديعبلا هانعم قيمعلاو «عساولا قيرطلا

 اميركت لبإلا ىلإ ريمضلا دوعي «نيتأي إو ءاقلطم ديعبلا ىلع قلطأ مث ءاهوحنو
 . مارحلا هللا تيب ىلإ جيجحلا لمح ىف اهل

 عضو تيب لوأ ئشنمو هللا ليلخ ميهاربإ اهب ماق ىتلا ةوعدلا هذه نإو

 تايآلا تذخأ دقو نوملسملا دابعلا اهلوح ىلصي ىتلاو ملاعلا طسو ةكم ىف سانلل

 . ىليصفت نايب ريغ نم جحلا كسانم ىلإ ريشت ةميركلا

 ةميهب نم مهقزر ام ىلع تامولعم مايأ يف هّللا مسا اوركذيو مهل عفانم اودهشيل »»
 . 4 62 ريقَفْلا سئابلا اومعطأو اهنم اوُلُكَف ماَعنألا

 اودهشي نأ ليوطلا رفسلا كلذ ةبقاع نوكتل ىأ «ةبقاعلا مال انه «ماللا»

 ءروضحلا وه دوهشلاو «ماعنألا ةميهب نم مهقزر ام ىلع هللا اوركذيو ءمهل عفانم

 هللا ركذ قبست ىتلا عفانملا هله ىه ام نكلو ءاهونياعيو «مهل عفانم اورضحي ىأ

 عفانم امأ «ةرخآلاو ايندلا عفانم :هنع هللا ىضر سابع نبا لاق «حبذلاو ةدابعلاب



 و جحلاةروسريسفت ا

 ا سأل

 «ةرخآلا عفانم امأو «تاراجتلاو حئابذلاو ندّبلا عفانم نم نوبيصي امف ايندلا

 هنإ :لوقنو «سابع نبا نع ريسفتلا ىوار دهاجم لاق اذكو «ىلاعت هللا ناوضرف

 عفانم اهنأ ىلع لدي ةركنلاب ريبعتلاو «ةركن ظفلب عفانملا ركذ ىلاعتو هناحبس

 ةيدام عفانملا هذه نأ ىرنو «سانلل اهتياهن كردت الو اهردق ردقي ال «ةميظع

 ميلاقألا نيب لدابتت تاراجتف ةيداملا عفانملا امأ «ةعفنملا مانس ىهو «ةيدابعو ةيونعمو

 «مهريغ دنع نوكي ال ام مهدراوم نم مهعم نوبلجي ميلقإ لك لهأف «ةيمالسإلا

 دنع امو «نيملسملا نم مهريغ ىلع هب نوضيفي تاريخ نم دونهلا دنع امف

 «ليلق وه وأ اهلثم مهدنع سيل نمت مهريغ ىلع هب نوضيفي تاريخ نم نييرصملا
 «بولطم وه لب «عونممب سيل كلذو ةيداصتقالا تاقفصلا جحلا مساوم ىف دقعتو

 ء[ةرقبلا] 4 059 ... مكبر نَم الضف اوَُتْبَت نأ حانج مُكِيَلَع سيل » :ىلاعت لاق امك
 نم ذختيو «ةيراجتلا تاقافتالا جحلا مسوم ىف دقعي نأ بجوي لب زيجي كلذ نإو

 ةكم ىف تناك دقلو «نيملسملا نيب ةيداصتقالا تاساردلل ادعوم جحلا مسوم

 .امهريغو ءزاجملا ىذو ظاكع لثم ةيراجتلا قاوسألا

 ةيعامتجالا ىحاونلا لك نم ىمالسإلا نواعتلا ةساردف «ةيونعملا عفانملا امأ

 ةيمالسإلا ميلاقألا ةيقبب فرعتلا ىلع ميلقإ لك لمعيو ةيميلعتلاو ةينواعتلاو ةيبرحلاو

 شيعي هنأب ميلقإ لك رعشي كلذكو امهريغو «برحلاو ملعلا نم هتاجاحب فيرعتلاو

 .دارفنالا ةرفني رعشي الو «ةيمالسإلا ميلاقألا ندم ىف

 نإو «كسنلا نكامأ ىف ىمالسإلا كسنلا ءاضق ىهف «ةينيدلا عفانملا امأ

 هللا هجو اهب دصق اذإ ةدابع نوكت اهنأو «ةينيد اهنأ نم ولخت ال ةقباسلا عفانملا

 «ةدحاو ةمأ اعيمج نوملسملاف ءاهقيثوتو ةيمالسإلا ةدحولا داجيإو «مالسإلا ةعفرو

 ىف ةوخألاو ةفرعملاو ىوقتلاب دوزم وهو «مارحلا هللا تيب ىلإ جاحلا عفتني كلذبو

 . ىلاعت هللا

 مهب نم مهام ئلَع تاو ماي يف هلل مسا اوكي :ىلاعت هلوقو
 «عوشخلاو هل عوضخلاو «هب ناميإلاب بلقلا ءالتماو هحيبست هللا ركذ 4 ماعنألا



 : ةووكلا
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 نوكتل ةحيبذلا ىلع هللا مسا ركذي نكلو ءاضيأ اذهل همسا ركذو ءهل ةعارضلاو

 «ناثوألا مسا ركذو «بصنلا ىلع مهحبذ ىف ةيلهاجلا سجر نع دعبللو هلل

 ىشبح مسا ندبلاو «منغلاو ندبلا نم ىدهلا حئابذ ىلع انه ىلاعت هللا مسا ركذو

 .ةعبس نع ىفكت اهنم ةدحاولاف «رقبلاو لبإلا نم حئابذلا ىهو «ةندبلل عمج
 ركذلا نأو «تامولعم مايأ ىف ىلاعت همسا ركذ نأ هناحبس ركذ هنأ ظحالنو

 ؛ماعنألا ةميهب ىلع نوكي ركذلاف «ماعنألا ةميهب نم مهقزر ام ىلع نوكي
 «منغلاو رقبلاو لبإلا ىهو «معت عمج ماعنألا ىه ةميهب ىأ «ةينايب ةفاضإلاو
 عمجي نمل «جحلا ىف ايده نوكت ىتلا ىهو «ىلاعت هللا ةمعن اهنأل ؛امعن تيمسو

 . جحلا رهشأ ىف للحت امهنيب نيمارحإ ىف وأ «دحاو مارحإ ىف ةرمعلاو جملا نيب

 ىدهلا حبذ نوكي نأ ىضتقي اذهو «تامولعم مايأ ىف نوكي هللا مسا ركذو

 «حبذلا اهيف نوكي ىتلا تامولعملا مايألا ىه ام نكلو ؛تامولعملا مايألا هذه ىف

 هب ةنمؤملا رعاشملاو سفنلا ءالتماو «ريبكتلاو حيبستلاب ءاهيف ىلاعت هللا مسا ركذو

 «تافرع مويب ئدتبت ىتلا رشعلا ىلايللا اهنأ ىور «تامولعملا مايألا هذه ىه ام

 نم متضفأ اَذإَف .. ١ :ىلاعت هلوقب ىنآرقلا صنلا اهيف ءاج ىتلاو «جحلا اهب ىهتنيو

 نمَل هلْبَق نم مشُك نو مكاده امك هوركذاو مارحلا ٍرَعْشَمْلا دنع هلا اوركذاف تافرع

 659 ٍميحُر رفع هلل نإ هللا اورفغتساَو ساّنلا ضاَقَأ ثيَح نم اوضيفأ مث 052 َنيَلاَضلا
 اير لوقي نم الا نمف اركذ دش وأ مكءابآ مكركذك هللا اوركْذاَف مُكَكسانس متيضق اذ

 ةتسح اًينلا يف انتآ نير لوقي نم مهنمو 3-6 قالَخ نم ةرخآلا يف هل امو اينالا يف انآ

 . [ةرقبلا] © 6290 ٍراَثلا ِباَذَع اًنقو ةَنسَح ةرخآلا يفو

 هذه ىف هئاعدو هللا ركذ لضفنب ٌةَلِكلَك ىبنلا نع ةحيحصلا راثآلا تدرو دقو

 هنأ لَك ىبنلا نع رمع نبا ىور دقف «عساتلا مويلا نم ئدتبت ىتلا رشعلا مايألا

 رشعلا مايألا هذه نم نهيف لمعلا هيلإ بحأ الو .هللا دنع مظعأ مايأ نم ام١ :لاق

 .2؟)«ديمحتلاو ريبكتلاو ليلهتلا نم نهيف اورثكأف

 )١( امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع دنسم -ةباحصلا نم نيرثكملا دنسم :دمحأ ظفللا اذهب هاور )0149(.
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 :ىلاعت هلوق ىف تادودعملا مايألا ىصه تامولعملا مايألا هذه نإ :ليقو

 مثإ الف رخأت نمو هيلع مثإ الف نيموي يف لجعت نمف تادودعم مايأ يف هللا اوركذاو

 ىلايللا اهنإ :ليق دقلو «ةرشعلا مايألا اهنأ ىلإ ليهو 4 6 ... ىَقَنا نمل هيلع
 . [رجفلا] 4 © رشع لايَلو 0 ٍرِجفْلاو 8 :ىلاعت هلوق ىف رشعلا

 ؛حاصفإلل انه «ءافلا» .4 َريقَفْلا سئابلا اومعْطَأو اًهنم اوُلَكَف 8 :ىلاعت لاق

 ءاهنم اولكف ىلاعت هللا مسا اوركذا اهومتحبذ اذإ ىأ ءردقم طرش نع حصفت اهنأل

 ىف نوكي ىذلا وه سئابلاو ءاعونم الو ءاضرف سيلو ؛بودنم ىدهلا نم لكالاف
 دقو  جاتحملا ريقفلاو «رفس ىف داهجإ وأ (ةدش وأ « ضرم نم ديدش سؤبو ةدش

 ال ام ىدهيو «ثلثلا ىلع ديزي ال ام لكأي نأ بودنملا نإ :ىدهلا ىف ءاملعلا لاق

 .ريقفلا سئابلا ماعطإ ىف ديزيف
 : ىلاعت لاقو

 . 4 69 قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو مهروذن اوفويلو مهثفت اوضقيل مث إ»

 قلحو «مامحتسالا نم عنملا ببسي تنوكت ىتلا ناردألاو خاسوألا : ثفتلا

 لوانتي ال «امرحم صخشلا هب رمتسيو «مارحإلا هبجوي امت «طبالاو ةناعلاو «رعشلا

 «ءارقفلا مالآب سحيف «ءارقفلا ةشيع شيعيل كلذو «ىلاعت هللا همرح امم ائيش

 امك .جحلا نم اوجرخيو «مهتاهمأ مهتدلو امك «نمحرلا ةفايض ىلإ اوئيجيلو

 ردقب ءافتكالاو ريصقتلا وأ «سأرلا قلحب هيلإ زمري ثفتلا ءاضقو « مهتاهمأ مهتدلو

 . ميرحتلاب اعونمم ناك ىذلا رافظألا ميلقتو «رعشلا صق نم

 للحتلا لاحو .مارحإلاب عنملا لاح نيب توافتلا ةدافإل انه 4 مث ب ريبعتلاو

 . ىدهلا هيلع بجو نمل ىدهلا رحن نوكي كلذ نيحو ءامركم ابوثم هنم
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 مارحإ نم للحتلا دعب وه هتقوو روذنلاب ءافولاب رمأ 4 مهروذن اوفويلو »

 نمو .هعطيلف «هللا عيطي نأ رذن نم» :ٌةَِكلَي ىبنلا لوقل ءرذنلاب ءافولا نأل ءجحلا

 طرشب هن ءافولا بجي رذنلا نإ :ءاهقفلا لاق دقو .0)2هصعي الف هللا ىصعي نأ رذن

 ءافولا ناكو «هسنج نم نوكي نأو «هتاذ ىف ةعاط نوكي نأو ةيصعم نوكي الأ

 اصلاخ مجحلا مارحإ نوكيلو «ناتدابع طلتخت اليكل «مارحإلا نم للحتلا دعب رذنلاب

 فاوطلا ىف هناحبس ددشو 4 قيسعلا تيِبْلاب اوُهَرُطَيْلو  :ىلاعت لاق مث ءجحلل

 ىف ديدشتلا ديفت لاعتفالا ةغيص نآل ؛بوجولا ىف اديدشت «لاعتفالا ةغيصب

 وه مارحلا رعشملاو ةفرعب فوقولاو رحنلا دعب نوكي ىذلا فاوطلا اذه نإو «لعفلا

 درجم هركذو «مارحلا دجسملا وه «تيبلا»و «ةرايزلا فاوطب ىمسي ام وهو «نكرلا

 هانعم «قيستعلا» «قيتعلاب فصوو .فيرعت ريغ نم فرعم هنألو «هفرشب راعشإ
 امك «سانلل عضو تيب لوأ وهف .هتامرح ىلع ىدعتلا نم قتعملا هانعمو «ميدقلا

 ء[نارمع لآ] 469 . .. اكرام ةكبب يدلل ساّنلل عضو تيب َلْوَأ نإ ل :ىلاعت لاق

 ىمر ىذلا ريبكلا مثإلا نيبتي كلذبو ءمجاهم ودع نم هيلع ءادتعالا نم قتعم وهو

 ىأ هرربي الو «تيبلا ىف داحلإ اذهو ءىفقثلا فسوي نب جاجحلا ميثألا ةيغاطلا هب

 .اضيأ اقتعم ناكف «ةمداهلا هدي ىلع هتيب هللا داعأ دق جاجحلا مثإ عم نكلو «رربم

 جحلا كسائم ميظعت

 :ىلاعت هللا لاق
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 نوكتو «ميهاربإ هللا ليلخ هب نذأ ىذلا جحلا ىلإ انه ةراشإلا 4 كلذ»
 تراشأ ةقباسلا تايآلا نأل ؛كلذ وه جحلا هريدقت فوذحم أدتبل اربخ « كلذ إ»

 تراشأو «ةرشعلا مايآلا لوأ ةفرعب فوقولا ىلإ تراشأ ذإ «هتابجاوو هناكرأ ىلإ

 لك تّدحو «للحتلاو «مارحإلا تامرحم ىلإ تراشأو «تيبلاب فاوطلا ىلإ
 ىلع ةميركلا ةيآلا تثح مث .مولعملا اهتاقيم ىف اهل تقوو «هرئاعش نم ةريعش
 ام بسح ىلع جحلاب مرحأ نمل هتاقيم لبق للحتي الف «جحلا تامرح ىلع ةظفاحملا

 مظعي نمو » :لاقف ءهمارحإ نم هللحت تقوو ءامهدحأ وأ ةرمعو جح نم ىون

 زجوملا فيرعتلا ىلع ةلادلا 4 كلذ ةلمج ىلع ةفطاع ؛واولا» ,4 هّللا تاّمرح

 اهيطعي اهانعم 4مّظَعِي و ءهتاقوأو ءهتامرحمو «هناكرأ ىلإ ةراشإلاو ءجحلل
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 ىف ناكرألا ىدؤي الو «مارحإلا عناوم كهتتني الف «رابكإلاو ماظعإلا نم اهقح
 هباتك ىف ىلاعت لاق امك .جحلا ىف لداجي الو قسفي الو ثفري الو ءاهديعاوم
 لادج الو قوُسُف الو تقر الف َجَحْلا نهيف ضرف نَمَف َتاَموُلعُم رهشأ جحلا » :ميركلا

 هكاهتنا لحي ال ام وهو ««ةمرح» عمج تامرحلاو «[ةرقبلا] 4059 ... جحلا يف

 نع ىور دقو ؛هيلع جحلا ضرف وهو مارحإلا دعب نم جحلا ىف ىلاعت هللا همرح ام
 «مارحلا دجسملاو «مارحلا ةبعكلا :سمخ جحلا تامرح :لاق هنأ ملسأ نب ديز
 جحلا هضرف دعب مرحملا ىلع ىلاعت هللا همرح امو «مارحلا رهشلاو «مارحلا دلبلاو
 .؟)هسفن ىلع

 4هللا تاّمرح مَظَعي نمو طرشلا باوج اذه ,4ِهّير دنع هل ريَخ وهف إل
 ديكأت اهيف .4 هّبر دنع هَل ريح رهف :هلوق وهو «طرشلا باوج ىف ةعقاو «ءافلا»و

 ماق هنآل ؛«هل» ةيريخلا صيصختب :ايناثو  (وه» لصفلا ريمض ركذب :الوأ ةيريخلا

 قح ىلاعت هللا ةفايض قحب ماقو ءاهعناوم نع دعبو اهتابجوم ىدأ «جحلا كسانمب

 :اثلاثو .نينمؤملا لكلو هل ريخ كلذو «مهب فرعتو نيملسملا عم نواعتو «همايق
 .ىماحلاو هل ئلاكلا © هبر دنع اهنأب ةيريخلا فاضأ نأب

 اهتنايص ىلع اضح لالجلاو ةزعلا ىذ ىلإ ةفاضم تامرحلا ركذ دقو
 ال جحلا نإو ءمرح ام مرحو لحأ ام لحأو ءاهتياعر قح اهتاعارمو اهميركتو
 كيرش ال هدحو نايدلا ىلإ تهجتاو ماثآلا نم سوفنلا ترهط اذإ الإ اريخ نوكي

 «ةينايب انه ةفاضإلا 4 ماعنألا مكل تّلحأو » هلبق ام ىلع افطاع ىلاعت لاق اذلو ؛هل
 اهميرحتف «مكيلع اهب هللا معنأ ىتلا معنلا نم اهنأ ىأ «ماعنألا ىه ىتلا ةميهبلا ىأ

 هتمعنب رفك ىلاعت هللا ةحابإ ريغب اهتحابتساو «هتمعنب رفك ىلاعت هللا ميرحت ريغب

 ةرقبلا ةروس ىف ءاج ام وه ىلت امو 4 مكيلع ىلتي ام الإ )» :ىلاعت لاق اذلو ؛اضيأ

 مكيلع تمرح :ىلاعت لاق دقف «ةدئاملا ىف ءاج ام اهرخآو «ةدئاملاو ماعنألاو

 «لسري ةقث وهو «نيعباتلا نم ىطسولا ةقبطلا نم .ةماسأ وبأ هتينكو «ىشرقلا ىودعلا ءملسأ نب ديز ()

 .ملسأ نب ديز -ىطسولا ةقبطلا -دعس نبال ىربكلا تاقبطلا عجار .ه1175١ اهب ىفوتو ةنيدملاب ماقأ
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 سف مك ماب اومسقتسق أر بألا ىلع حو مان عش لكان

 مكتيد مك تلمُكأ َمْوَيْلا نوشحاو مهرشخت الف مكنيد نم اورَمَك َنيِدّلا سكي مْويْلا

 ٍفئاجتم ريغ ةصمْخم يف رْطضا مف نيد مالسإلا مُكَل تيضرو يتم ْمُكيَع تَصْنأ

 . [ةدئاملا] 4 9 ميحّر روُفَع هللا َنإَف مْنإل

 ىف اهلالحإو ماعنألا مئاهب تركذو «لالحلا نم ىنثتسا ام اذهو لحأ ام اذه

 ام اولحأ انرشأ امك نيكرشملا نإو «هنم لكألاو هبوجوو ىدهلا ةبسانمل ماقملا اذه

 ىف ىلاعت هللا لحأ ام اومرحو «مهناثوأ نم هللا ريغل هب لهأ ام اولكأف هللا مرح

 ىف روز كلذو «ىلاعت هللا ىلإ ميرحتلا اوبسنو «ماحلاو ةليصولاو ةبئاسلا ميرحت

 نم كلذ لك «مالزألاب ماسقتسالاو بصنلا ىلع حبذلاو هللا ريغل لالهإلاو «لوقلا

 لوقو ةينثولا نع ىهنلا دعب نم ءاجج كلذلو ؛ىلاعت هللا ىلع بذكلا وأ ةينثولا

 . رولا َلوَق اوبَتِجاَو ناّثوألا نم سْجّرلا اوُبَتجاَف ل :لئاق نم زع لاقف «روزلا

 نأل ؛ةيسح تسيلو ةيونعم انه ةراذقلاو ءرذقلا ءىشلا وه 4 سجّرلا

 ىف لالضو ءركفلل ليزنت اهنأل ؛اهتدابعو راجحألا سيدقتب نارذقي لقعلاو سفنلا

 نم دبعي ام وهو «نثو عمج ناثوألاو «هلالج لج هللا ىلع تائتفاو «لقعلا

 زكري هنأل ؛كلذك نثولا ىمسف «هماقم ىف هماقأ ىأ ءىشلا نثو نم هلصأو «ليثات

 :ىلاعت هلوق ىف « نمو «كرحمب الإ كرحتي ال دامج هعبطب وهو .هماقم ىف
 دعب نايب مالكلا ىفف «ناثوألا وهو «ءسجرلا اوبنتجا ىأ «ةينايب « ناّنوألا نم

 غلبأ وهو «داعتبالا لك اودعتبا اهانعم اوبنتجاو «ءسفنلا ىف ىنعملا نكمي وهو ماهبإ

 الإ «ماعنألا ةميهب لحأ هللا نأل ؛ماقملا اذه ىف ناثوألا نع ىهنلا ناكو «ىهنلا ىف

 حبذ امو مانصألل هب لهأ ام اوحابتسا دقو ء«هب هللا ريغل لهأ امو ءاههبشي امو ةتيملا

 ىف هل ريخ الو ,ءكلذك ناك نمل جح الف «مالزألاب اومسقتساو «بصنلا ىلع

 . ةحبح-



 جحلا ةروس ريسفت اه :

 000 ل وح
 أ بعل

 مهنأل ؛ناثوألا بانتجا ىلع روزلا لوق بانتجاب رمألا ىلاعت هللا فطعو

 نيبذاك هللا ىلإ ميرحتلا نوبسنيو «ماعنألا مئاهب ضعب مهسفنأ ىلع نومرحي اوناك

 نأل ؛جحلا كسانم ضعب مهميظعت ىف مهل ريخ الو .ءالؤهل جح الو «نيروزم

 .ىلاعت هللا ىلإ ىبرقلا عناوم دعبأو .بجاولاب ماق نمل نوكي ريخلا

 هلوقب هبر دنع هل اريخ هللا تامرح ميظعت نوكي ىذلا ىلاعت هللا فصو دقو

 : ىلاعت

 ريطلا هَفطْحَت ءامّسلا نم رح امّنَف للاب كلرشي نمو هب نيكرشم ريغ هلل ءافتح)»

 . 49 قيحّس ناَكَم يف حيررلا هب يوهت وأ

 ةملك تناك اذلو ؛اهظافلأب ةلصتم ةقباسلا ةيآلل ممتم ءزج ةيآلا هذه

 «ناثوألا نم سجرلا اوبنتجا ىأ #2 اوبنتجاف و ىف (واولا» نم لاح 4« ءافنح و

 «هليبس ىف نيرئاس نيميقتسم ىلاعت هلل نيصلاخ مكنوك لاح روزلا لوق اوبنتجاو

 ءالؤهف ,ةماقتسالا ىلإ فارحنالا نم لئاملا وهو «فينح عمج 4 ءافتحإلو

 ىأ ىلاعت هلل 1 صالخإلاو ةماقتسالا روزلا لوق نمو «ناثوألا سجر نم نوصلخي

 ءطق كارشإ الو ءطق لالض مهيف سيلف اجوع اهنوغبي ال ىلاعت هلل مهلك نونوكي
 ادكؤم ىلاعت لاق اذلو «هريغ مهبولق ىف نوكرشي ال .هدحو هلل مهسفنأ اوصلخ لب

 نيكرشم ريغ ىأ «لاح دعب لاح . هب نيكرشم ريغ :ىلاعت هلل مهصالخإ ىنعم
 ردحني فيك روصي نيكرشملل الثم كلذ دعب برضو «هتدابع ىف ائيش وأ ادحأ هب

 هللاب كرشي نموإ» :ىلاعت لاقف «ضرألا ىوهنم ىلإ ءركفلاو لقعلا ءامس نم

 هللا هبش «قيحس ناَكَم يف حيرلا هب يوُهَت وَأ رّّطلا هفطختف , ءامّسلا نم ّرخ امّنأكف

 ىذلا ىوهنملا نينيبم نيهيبشتب هاوغأو ناطيشلا هلضأ دق ىلاعت هللاب كرشي نم ىلاعت

 هطوبه ىفف ءاطباه ءامسلا نم رخ نمب لوألا ىف ههبشف ءهكرادمو هلقع هيلإ ىوهنا
 ىوه دق كرشأ نم نأل كلذو ءءازجأ هتمهتلاو ءاهريقانمب هعطقتف ءريطلا هفطخت

 راص ىتح «ءاوهألا هتعزوت واهم ىلإ ميقتسملا ركفلاو «ميلسلا كاردإلا ءامس نم
 نيب اعزوم راصو «هسفن تتش لالض نيب اعزوم راص لب «عماج ركف هل سيل

 .هيدهي لقع الو «هدشري ادشار ال ةدساف ماهوأ



 جحلاةروسريسفت ا

 مي للا لال

 از بح

 ةشيرلاك راصو ءءامسلا نم رخ امنأكف هللاب كرشي نم نأ وه ىناثلا هيبشتلاو

 نع قيحس ناكم ىف هتقلأ ءاجوه حير نتم بكريف ماهوألاو كشلا حير بهم ىف

 هل ةدارإ ال لالض ىلإ لالض نم لقتني راص لب «ةيادهلاو «قحلا

 عطقم اتاتف هدعب عم هيلإ ىقلي ديعبلا ىأ «قيحسلا ناكملاو «تيتفتلا قحّسلاو
 نيذه ىف مالكلا انسبق دقو ءدشري لقع الو ريسي ركف الو «ءاوهألا عزوم ركفلا

 اذه ىف روجيو١ :لاق دقف «ىرشخمزلا مالك نم هيجوتلاو حيضوتلا عم نيهيبشتلا
 دقف هللاب كرشأ نم لاق ابكرم اهيبشت ناك نإف قرفملاو بّكرملا نم نوكي نأ هيبشتلا

 ءامسلا نم رخ نم ةروصب هلاح روص نأب «ةياهن هدعب سيل اكالهإ هسفن كلهأ

 ىف هب توه ىتح حيرلا هب تفصع وأ ءاهلصاوح ىف اعزم هتريصف ريطلا هتفطتخاف
 ىذلاو «ءامسلاب هولع ىف ناميإلا هبش دّمف اقرفم ناك نإو «ةديعبلا حواطملا ضعب

 هراكفأ عزوتت ىتلا ءاوهألا هبشو «ءامسلا نم طقاسلاب هللاب كرشأو ناميإلا كرت

 امب ىوهت ىتلا حيرلاب ةلالضلا ىداو ىف هب حوطي ىذلا ناطيشلاو «ةفطتخملا ريطلاب

 .ها «ةفلتملا ىواهملا هب تفصع

 وأ نيقرفم ناهيبشت هنأ ىرنو «ءاقرفمو ابكرم ادحاو اهيبشت هلعج هنأ ىرنو

 ىف كلذ ىلع وه ىرشخمزلا ركذ امكو ءانركذ امك ريوصتلا اذه نإو «نيبكرم

 «هلالضو هلقع داسف نيبيو هكرادمل ءاوهألا فطختو ءكرشملا كاله نايبل ءايندلا

 ءهسفن ىلع هل ناطلس الو ماهوألا هريست ةريح ىف الإ نيدلل ةبسنلاب نوكي ال هنإو

 ال ةرخآلا ىف ىه امنإ «هيبشتلاب ةنيبملا لاح ا هذه ققحت نإ :نيرسفملا ضعب لاق دقو

 هنإو ءةرخآلاو ايندلا ىف هلاح هذه نوكت نأب نكمم عيمجلا نأ ىرن اننإو .ايندلا ىف

 ىدرتي ةرخآلا ىفو «ناميإلا ءامس نم ءاوهألاو ماهوألا لالض ىلإ ىدرتي ايندلا ىف

 .ادلاخ هيف نوكي ىذلا ميلآألا باذعلا ىلإ

 . 4069 بولقلا ىوقت نم اهّنِإَفِهّللا رئاعش مّظعي نمو كلذ
 بانتجاب رمآلا هيف ناك دقف .جحلاب اقلعتم ناك لصافلاو «جحلا ىلإ ةراشإلا

 نأو هلل ةحيبذلا نوكت نأب رمألاو روزلا لوقب هللا ىلع بذكلاو «ناثوألا سجر



 جحلاةروسريسفت

 اذلو ؛هنع اديعب سيل جحلا نم نكي مل نإ اذه لكو ءكارشإلا نع دعبلا نوكي

 اذإو «تامرح نم هيف امب جحلا كلذ ىنعملاف ء.جحلل ميمتت وه امب ضارتعالا ناك

 رئاعش كلذكف ءاهيلع ىدتعم ريغ ةنوصم نوكت نأ بجي ىلاعت هللا تامرح تناك

 ىهو «ةريعش عمج ىلاعت هللا رئاعشو «ةمظعم ةنوصم نوكت نأ بجي ىلاعت هللا

 اذلو ؛هيف حبذت مارحلا تيبلل تصصخ اهنأ ىلع ةمالع اهيلع تعضو ىتلا ماعنألا

 بغارلا تادرفم ىف ءاجو «لجو زع هيلإ اهتفاضإ وأ ىلاعت هللا ىلإ اهتبسن تحص
 هللا تيب ىلإ ىدهي ام ىأ . . .ةريعش دحاولا جحلا رئاعش :لاقيو» : ىناهفصألا

 رعشي ةديدح وأ ةريعشب ىمدت نأب ملعت ىأ رعشت اهنأل ؛كلذب ىمسو ء«ىلاعت

 اهنألو «ىلاعت هللا تيبل اهنأل لب «ةميهبلا تاذل ال «ميظعتلا ةبجاو تناكو ء«اهب

 نوكي نيذلا ةكم ءارقفل نوكت اهنأآلو ؛هللا تيب ىف ميركلا ءاطعلا ىلإ هاجتالا ليلد

 ءاهيلع ىدتعي الأو ءءوسب سمت الأ اهميظعتو «ميهاربإ ءاعدل ةباجتسا مهماعطإ

 ىف اهفنص ريخ نم راتخت نأو ءهب ترعشأ ىذلا راعشلا ىلعو اهيلع ظفاحي نأو

 :ىلاعت لوقيو .اهل ةبسنلاب بيط لكأ اهل نوكي نأو «هنمسو ؛«همانسو هماظع

 «ءافلا»و ءرئاعشلا ىلإ دوعي 4 اهنإف © ىف ريمضلا 4 بولقلا ىوقت نم اَهَنِإَف ظ

 تناكو 4هّللا َرئاَعش ْمّظَعي نمو » :ىلاعت هلوق وهو «طرشلا باوج ىف ةعقاو
 ةدابعلا ىف اهب هاجتالاو «مرحلا ءارقفل اهصيصخت نآل بولقلا ىوقت نم رئاعشلا

 «ىوقتلا نم ةعبان اهتياغو اهدصقمب ىهو «بولقلا ىوقت ىلع لدي ىسسح رهظم
 مهعم ايواستم سانلاب ىقتليو «هتفايضب روعشلاو ىلاعت هللا ةيشخ راعشتسا ىهو

 تفيضأو «جيجحلا نم نمحرلا فويضل امركمو «مهريقفل انيعمو ءاينغو اريقف

 ىوقتلا » :ةِلَكذ لاق دقو ءىوقتلا ناكم وه بلقلا نأل ؛بولقلا ىلإ ىوقتلا

 .')بيركلا هبلق ىلإ راشأو ء«انهاه

 ءاوضْغابَت الو ءاوُشَجاَتَت الو ءاودَساحَت الد : ةِْكَع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع )١(

 ال ءملْسُملا وخأ ملسُملا ءاناوخإ هّللا ةابع اوُنوُكو ءضعب ىلع مُكضعب غب بالو ءاوُرَباَدَت الو

 - 2 ها

 ريشلا نم ئىرما بحب - تارم ثالث هردص ىلإ ريشيو -انماه ىوُقَتلا هرفحي الو هلذخي الو هملْظَي

 ملسم هاور .«ةضرعو هلامو مد مارح ملل ىلع مشا لك مشا العا رومي



 جحلا هه رويس ريسفت اا
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 أ بأ

 . 4 عي تيا ىإ العم ف نش لأ نإ عضم اه خل
 نم اهريغو ندبلا نأ ساسأ ىلع رئاعشلا ىلع دوعي 4 اهيف ىف ريمضلا

 ىف ةنواعملاو «تيبلا ميركت نم هيلإ زمري ام ساسأ ىلع «رئاعشلا ىه تيبلا اياده

 مكتزوح ىف تماد ام اهربوو اهفوصو ءاهلمعو اهردب 4 عفاتم اهيف مكَل ) « هتفايض

 موي ىف اهرحن تقو نيحي نأ ىلإ مكيديأ ىف اهئاقب ةدم وهو ,4 ىمسم لجأ ىلإ »
 اهّلحَم مث » ؛عفن نم اهل نوكي ام لكو «مكل اهلسن نوكي لاحلا هذه ىفو ءرحنلا

 نإ «ىنمزلا ىعخارتلا انه ىخارتلاو «ىخارتلاو بيترتلل 4م .4 قيتعْلا تيَبْلا ىَلِإ
 «قيتعلا اهلحم ىلإ جحلا تاقيم ىف ريسلا نمز وهو «نمزلا ىف خارت ةمث ناك

 رعسشت ةينيد ةبترم ىلإ ةيويند عفانمل ةباد نم لقتنت اهنأ وهو «ىونعملا ىخارتلاو

 ىلع اهتلالد عم 4 مثلو «تيبلا ىف ءارقفلل سبحتو :نمحرلا رئاعش نم نوكتو
 ىهو «ةريعشلا هذه اهيلإ ىهتنت ىتلا ةياغلاو ىمسملا لجألا ءاهتنا ىلع لدت ىخارتلا

 ىلإ ىهتني اهحبذ لحم ىأ ؛4قيلا تيل ىلإ الحمم هيف حبت ىذلا ناكلا
 كولملا مكحت نم موصعملا قتعملا وهو «همركأو تيب مدقأ وهو «قيتعلا تيبلا

 عم هل ةيغاطلا جاجحلا مده نم ناك امو ءطق كلم هيلع رطيسي ملف «مهترطيسو

 هانب دقو «كلم ناطلس نم اطلست نكي مل هللا كسانمل متهي ال نم نايغط ناك هنأ

 .هل لمعي جاجحلا ناك ىذلا ناورم نب كلملا دبع دعب نم

 مُكَهلإَف ماعنألا ةميهب نم مِهقَرر ام ىَلع هللا مسا اوركذيل اكسدم اَنلعَج َةّمَأ لكلو »

 . 4 9 نيتبخملا رَشّبو اوملسأ هلق دحاو ُهَلِإ

 اهيلع قلطي ةدابعلاو «ةدابعلا ناكم وهو «كَسَن» نم ناكم مسا «كسنملا»

 جح ىف ةدابعلا ءادأو اهكسنل اناكم مارحلا تيبلا دمحم ةمأل هللا راتخا دقو «كسنلا

 اورُكَذَيَل » ءءارقفلا ماعطإو «حبذلا نوكي نأو «هلوح اميف ةماقإلاو «مارحلا تيبلا

 ءاهحبذ دنع ىلاعت هللا مسا اوركذي ىأ , ماعنألا ةّميِهب نم مهَقَرر ام ىّلع هللا مسا

 مه اكسنم ةمأ لكل لعج دق عئارشلا عراش ىلاعت هللا ناك اذإو هتمعن هل نيركاش

 ممألا نم نيضاملل ناكف ءادحاو اهلإ مكريغو متنأ مكهلإ هنأل كلذف ؛هوكسان



 7 ار يجمل

 اهيضام ىف اهلك كسانملاف .ادحأ ًدحاو هللا ناك اذإو «دحاو ةمأ لكل كسنم

 كسنم لعجو «نيرضاحلل اهنيب امك «نيضاملل اهنيبم وهو «هناحبس هل اهرضاحو
 سانلل عضو تيب لوأ «قيتعلا تيبلا اهب ىتلا ةمركملا ةكم ىه نييبنلا متاح ةمأ

 . ةمركملا ةكمب

 اهنأل ؛حاصفإلا ءاف ىه «دحاو ُهَلِإ مُكَهْلِإَف :ىلاعت هلوق ىف ؛ءافلا»و
 كسانملا عرش ىذلا هللاف كسنم ةمأ لكل ناك اذإ ىنعملا ذإ ءردقم طرش نع حصفت

 ناكو .مككسنم ناك كلذك «ىلاعتو هناحبس هيلإ برقتلاو هتدابعل اهلكو ءدحاو
 ,ةفطاع «ءافلا» .4نيتبخملا ٍرّشَبَو اوملَسَأ هَلْق اهعرش كسانم نيضاملل
 الو نيلواطتم الو «نيدرمتم ريغ نينماطتم اوعيطأو ءاونعذأ ىأ 4 اوملسأ
 ميعنلاو ليزحلا باوثلاب 4 نيتبخملا رشبو » :ىلاعت لاق اذلو ؛دحأ ىلع نيليطتسم

 تاومسلا عيدب قلاخلا اضرف ءءازجلا ربكأ وهو «ىلاعت هللا ناوضرو «ميقملا

 . ىغتبم لك قوف ىه ىتلا ايلعلا ناميإلا لهأ ةياغ ضرألاو

 دقو «دحأ ىلع ليطتسي الو «ىلاعتي ال ىذلا عضاوتملا نماطتملا وه تبخملاو

 تبخأو «ضرألا نم نئمطملا َتَبَحلا» :تبخ ةدام ىف ىناهفصألا بغارلا لاق

 نيللا لامعتسا تابخإلا لمعتسا مث «دجنأو لهسأ وحن هلزن وأ تبخلا دصق لجرلا

 «نينمؤملا ةمس عضاوتلاف «نيعضاوتملا :ىأ ,4نيتبخملا رّشبو » ءعضاوتلاو
 اوسيل مهو «ناميإلا بح مهبولق برشي مل نيذلاو «نيرفاكلا ةمس ةسرطغلاو

 داز امو .لام نم ةقدص تصقن ام :هِللَع دمحم لاق دقلو ءءازعألا مه لب ءالذأ
 ِ ورب

 .؟" تقرأ لل سأ ضاون امو ا .ازعألإ وقع ادب هللا
 مم ع

 ةالّصلا يميقُمْلاَو اأن الح يرام مهبولق تلجو هللا "5 اَذإ نيذّلا )ل

 . 4 62 نوقفني مهانقزر اًممو

 .هجيرخت قبس دقو .(590454) ملسم هاور )١(



 و جحلاةروسريسفت 8#

 أ أ

 ءربصلاب لمجتو «هسفن تبذه ىذلا نمؤملا لاصخ عامج ىه عبرأ لالخ
 .ىلاعت هللا هقزر امم قفنأو «ةالصلا ماقأو

 نم ةيشخلاو فوخلا (لجولا) .4 مهبولق تلجو هللا ركذ اذِإ 8  ىلوألا ةلخلا
 مهتائيس راثكتساو «مهتانسح راغصتسال وه امنإ «بونذلا وريثك مهنأل ال هللا

 رذح هللا فاخ نمو «ءلجو ىف راهقلا ىوقلا ىلاعت هللا نم مهف ءاهروصتو

 لاق امك ناميإلا لهأ ةفص لجولاو ء«هتاضرم ىف ىعسو «هتعاط لواحو «هتفلاخم
 مهتداز هتايآ مهيلع تيلت اذإو مهبولق تلجو هللا ركذ اَذإ نيذّلا نونمؤملا اَمَنِإ 9 :ىلاعت |

 ثيدَحْلا َسْحَأ لَن هللا :ىلاعت لاقو ء[لافنألا] « 0 َنوُلَكَوَتي مهّبر ئلعو انا
 لإ مهو مهول نيت م من وَشْحَي نيذلا ولج هم وعشت ينام هباَشَمُم اًياتك
 .[رمزلا] 5# .... هللا ركذ

 . هتاقت قح هنوقتيو هللا نوفرعي نيذلا لاح هذه

 .4 مهِباصَأ ام ىلع نيرباصلاو 9 :ىلاعت لاق اذلو ؛ربصلا اهيف - ةيناثلا ةلخلا
 ال ةجعزملا ايندلا رومأ نم رمأ مهباصأ اذإف «لقعلا ةرطيسو «سفنلا طبض ربصلاو

 الف ؛:ةحماج ةوهش مهيلع نوكي الف ءمهسفنأ نوطبضيو «نوعزفي الو نوعلهي

 نم ءىش لك نإو ءاهل ةرطيس ال ةمأ ةوهشلا نوكت لب ءاعاطم اديس ىوهلا نوكي

 .رباصلا مامأ نوهي ايندلا بئاصم

 ءاهنطابو اهرهاظ ىف ةلماك ةموقم اهؤادأ ىأ «ةالصلا ةماقإ - ةثلاثلا ةلخلاو

 ىذ ةرضح ىف اهنأو ءاهتعورب سفنلا سحت ةتناق ةعضاخ ةعشاخ سفنلا نوكتف

 :ىلاعت لاق اذلو ؛هتمظعل عشختو «هتبيهب سفنلا ئلتمتو ماركإلاو لالجلا

 ال هنوئش نم انأش تراص ةالصلا نأ نايبل لعافلا مساب ربع 4 ةالّصلا يميقملاو
 :ىلاعت لاق «ةعاطلا ىلع نمؤملل نوع امهيف ربصلاو ةالصلاو ءاهنع فلختي

 . [ةرقبلا] © 63 نيعشاَخْلا ىلع الإ ةريبكل انو ةالّصلاو ربصلاب اونيعتساو ف
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 دسو «ريقفلا ةنوعمب كلذو «ىعامتجالا نواعتلا ىلإ هاجتالا  ةعبارلا ةلخلاو

 .4نوقفني مهاَنقَرر اممو » :ىلاعت هلوق اذهو «ةيبرحلاو ةيعامتجالا تاجاحلا
 «بونذلا رفكت تاقدصلاو «ةروثنملا تاقدصلاو «ةضورفملا ةاكزلا لمشي قافنإلاو

 لمشيو «١2)رانلا ءاملا ءىفطي امك «ةئيطخلا ئفطت ةقدصلا» :ِةِلكَي ىبنلا لاق امك

 ليبس يف اوقفنأو ل :ىلاعت لاق امك داهجلا ىف قافنإلا لمشيو «تارافكلاو بونذلا

 داهجلا ىف قافنإلا كرت نأل ؛[ةرقبلا] 4059 . . . ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو هللا

 .مازهنالاو ةكلهتلا ىلإ ىدؤي

 ام قافنإلا نأ نايبل ؟لعفلا ىلع 4 مهاَقَرَر اممو ا :ىلاعت هلوق مدقت دقو
 «ىلاعت هللا قيفوت نم نكلو مهلامعأ الو مهدوهج نم سيلف هدحو هللا .مهقزر

 . مهايإ هقزر ىذلا هقزر نمو

 ملسلا ىف ف ىعامتجا نواعت وه اهيلإ انرشأ ىتلا هعاونأ لكب قافنإلا نإو

 مه يذلا 0 َنيلصمل ليف : ىلاعت لاقف نوعاملا ىلاعت هللا هامس اذلو ؛برحلاو

 ء[نوعامل] *(9) َنوعاَمْلا توعتميو 5 نوءاري مه نيذلا (2) َنوُهاَس مهتالص نع

 .رمتسملا مئادلا نواعتلا اهب نوكي اهنأل ؛ةاكزلا ىهو

 ىدهلا عاونأ ىلعأ

 :ىلاعت هللا لاق

 روت نيرا أعجب مر -حرّربلاَو

 2 23 ماع دل تاع 28

 تمجبواذإ ٌفاَوَص هلل

 اهرحَس كِل 24 كك 0 اوُحعطَأَو اح 0 وع اوو

 - 54 رس ل رس

 اهؤامدالو اَهَموَلَمَسَل اًسنل نل يل 0

 .هجيرخت قبس )١(



 جحلا ةروس ريسفت /
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 ا بأ
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 نجح رس م تس هته ذا 01“ 5 00 خم 2 ا
 1 تينسحملارشبو حد دهام لع هللا

 «ءكلذك تيمسو «لبإلا نم ةندبلا ىلع قلطت ىهو «ةندب عمج ندبلا

 ءاهمكح ةرقبلا ىطعتو لبإلا ىلع الإ قلطت الو ءاهتماخضو اهنمسو ءاهتنادبل

 امهنم ذخؤي امو ءمجحلا ىف نابراقتم امهنأل ؛ةندبلا ئزجت امك ةعبس نع ئزجتف

 ىهو ؛هللا رئاعش نم جحلا ىف اهقوس نأ ىأ «هللا رئاعش نم ندبلاو «محل نم

 كسانمب مالعإلاو «ةنيبلا نيب اهيف عمجي ىتلا ةملعملا ةدابعلا ىهو «ةريعش عمج

 اهيف ىقتلي ءجحلا كسانم راعشإو «مالعإ مايأ اهلك جحلا مايأ نآل كلذو ؛جحلا

 ةفايض ىف امئاق دبعلا نوكو ءاهرابتعاب ىهف «بولقلا ىوفقتو ,ىمالعإلا رهظطظملا

 «هريبكتو «هتعاطو .هلامعأ نم لمع لك ىف هلالجو هتمظع راعشتساو هللا

 ةريعش تناك ءىسح رهظم اهنألو ؛بولقلا ىوقت اذه لك ىف «هبيثرتو هلالهإو

 هبرل دبعلا ةاجانم اهنألو ؛ةملعم رئاعش دوجسلاو عوكرلاو ةءارقلاو مايقلاك ةملعم

 .بولقلا ىوقت اهيف ناك

 عمج فاوصو «نفاوص ةءارق ىفو 4 فاوص اهيلع هللا مسا اوركذاف #

 ركذا ىنعملاو .«برطضت الثل لعفلاب اهيدي ىدحإ تعفر نم ىه ةفاصلاو (ةفاص

 .ىنعملا ىف ةفاصك ةنفاصو «حبذلل اهدادعإ دنع ىلاعت هللا مسا

 حبذلل ةمدقم نوكت ثيحب ءاهحبذ دنع افوفص قونلا ّفّصَت نأ هارأ ىذلاو

 روهظو ءرهظملا ىف ةعور هيف كلذو «ضعب ءارو اهضعب ةيلاتتم فوفص ىف

 اًهْيَلع هللا مسا اوركذاف 2 :ىناهفصألا بغارلا تادرفم ىف ءاج دقو ءرعشملل
 :ىلاعت لاق ءدحاو فص ىلع هتلعج :اذك تففصو ء.ةفطصم ىأ «فاوص
 . [روطلا] 469 ... ةفوفصُم رس ىلع ... )»

 تْبَجَول 24َرَمْعَمْلاَو َعناَقْلا اومعْطَأو اهنم اوُلُكَف اهبونج تبجَو اًذإَف»
 عناقلا اوُمعْطَأَو اهنم اوُلُكَف © «ىلاعت هللا مسا ركذ دعب ةحيبذ تطقس ىأ 4 اهبونج
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 ءافاحلإ سانلا لأسي ال ىذلا ىضارلا ريقفلا وهو «ةعانقلا نم «عناقلا» 4 رتعملاو

 «سانلا نم بلطيو «هرتسي الو هرقف فشكي ىذلا وهو ءرع نم لعتفا «رتعملا»و

 اليكل وه هلكأ اهيلع مدقو «ةروربم ةقدص ءالؤهل ءاطعإلاو «لاؤسلا نع عنتمي الو

 ةرخسم اهنأ ىأ 4 مكل اهاَنرَحَس كلذك» ٠ «لكأي نأ حصي ال هنأ سانلا بسحي

 لوقي امكو «ةقرحملا ءارحصلا هذه ىف مكلقنتو «مكجئاوح اهيلع نوضقت مكل
 ةنيفسلا لقنت امك ءارحصلا ىف لامحألا لقني هنإ ءءارحصلا ةنيفس لمجلا :سانلا

 نوكتل مكل اهللز اهانعم اهرخسو ءراحبلا نتم ىلع ميلقإ ىلإ ميلقإ نم لامحألا

 دق هللا رئاعش نم اهلعج هللا نأ امك ليإللا نأ ىأ ؛هيبشتلل فاكلاو «مكعفانم ىف

 ىتلا همعنأ ىلع ىلاعت هللا اوركشت نأ ءاجر ىأ 4 نوركشت مُكّلعَل 8 مكل اهرخس

 يِباَذع نإ مترَفك نكلو مُكُنديِزَأل مترَكَش نأ .. . ]» ءاهورفكت الو مكيلع اهمعنأ

 .[ميهاربإ] 4 0 ديدشُل

 ىلاعت هللا تاذ ىلع دوعي الو «كسانملا نالعإلو ءدابعلا ريخل هلك اذه نإو

 .ءىش اهنم ةيلعلا

 مكل اهَرَخَس كلَذَك مكنم ىَوُقَتل هلي نكلو اهْؤاَمد الو اهُموُحُن هللا لاني نأ )
 ْ . 4 9 نينسحملا ٍرشَبو مكاده ام ئَع هللا اوربت

 دجاو هنأل ؛ءىش اهنم ىلاعت هللا ىلإ لصي نأ ءادكؤم ايفن ىلاعت هللا ىفن

 نم كلذ ىلإ جاتحي امنإف ءاهؤامدو ندبلا محل ىلإ جاتحي ىتح جاتحم ريغ دوجولا

 دق ناك اذإف ءاهئامد ىف الو ءاهموحل ىف هتاضرم نوكت نأ الو ءاهيلإ اريقف نوكي

 محللاب هئاضر لجأل كلذ سيلف ءاهحبذب برقتلاو ءاهرحن مكيلع بجوأ
 ءمكنم ىوقتلا هلوبقو هاضر غلبم غلبي ىأ .4 مكنم ىَرََّتلا هلانب نكلو © ءءامدلاو
 ناك نإو «قارهي مد ىف هتاضرم نوكت الو لكؤي محلب ىضري ال هناحبس هللاف

 :نيرمأ ىلإ ةراشإ هذهو «ىوقتلا هلوبقو هتاضرم غلبي امنإو «كلذ

 . ليعامسإ ءادفب اريكذت جحلا ىف بولطم قارهملا مدلا نأ لوألا رمألا
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 .«ىوقتلا لجأل الإ ندبلا ةريعش بلط ام ىلاعت هللا نأ  ىناثلا رمألاو

 .جحلا كسانم راعشو «ةيبلقلا ىوقتلا هذه رهظم نوكتلو

 اهَرْخَسظ قدصتو لكأو حبذ نم ريخستلا اذهك ىأ .4 مكل اهَرَخَس كلذك إ»
 نأ ةبقاعلا نوكتل اهرخس ىأ «ةبقاعلل ماللاو .4 مكاده ام ىلع هللا اوربكتل مكل
 .هرئاعش اوميقتلو «ىلاعتو هناحبس هيلإ مكتياده ىلع جحلا ىف هللا اوربكت

 نينسحملا نأ ىأ . «نينسحملا ٍرَشْبَو » ءاهومتفلك ىتلا تافيلكتلا ءادأ اونسحتلو

 ءازجلاو «ةبيطلا ىرشبلاب مهرشبف «ةيادهلاو «ميظعلا لضفلاو «ميمعلا ريخلا نولاني
 .المع نسحأ نم رجأ عيضي ال هللا نإو «نسحل

 داهجلاب نذإلا
 :ىلاعت هللا لاق

 وس هي مرقسو رك روك عمور 2 سلو و

 9 - لاو ل بيحيال هللا نإاونم ءنبزل نع عف 3 20 رومك ناوح لك تحال هّيلاَنِإا ونم اء نيذلا نع فالي
 2". 2م 00007 رهو ري را 014 0 -

 مهرصن لع هللأ ن |وأومِلظ مهنأي بولتدقي نيذلل نأ
 7 ل خيا "روس _- -_ 0 هم اكل َقحِرْيَمِب مهركيي نما يخأ با اي رِيَق 0 #0 00 هل هو كلا 27 ) 1 -

 ج م سوك ( حس مم ع هم هس حس سك سوو يم سلب سو لاش

 َتَموْطضْعِب مصعب سانلاوللا عفد الولو هللا اسيراولوقي
 هممو يم م رم - ءريور هل هه و هس ره سلخ هع هس هع ]أ

 2 اهفرك دي و مو عبو عهاوص هللا أامن ديدجلسموث' ١
 و وْ رورو عع - سو 7 رو ره ًََُ

 2ٌووَقل هلأ كك إةرصني نم هلل تدرصنسو اريوهكحم
 200 مو اسك ىو وص يس ل و وق م

 لص اوماقأ ٍض رالف مهتم نبذل نيل ربع
 ركنملانعاوهنو فورغملاباورمأو ةركحزلا اواو لق سس وو سف بسس 200000 ا

 11 ل ل

 الا ةبقدعوليو يز) رومألا ةبقدعوَت
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 مهؤايلوأ اورفك نيذّلاو رولا ىَلِإ تاَمّلَظلا نم مهجرْخُي اوُنمآ يذلا يلو هللا »
 نيذلا ناك اذإو «[ةرقبلا] 429 ... تاَمْلّظلا ىلإ روثلا نم مهنوجرخي توغاَّطلا
 قحلا ىلع نيمئاق اوماد ام مهتيامحو ءمهنع عافدلا ىلوتي هنإف هللا ءايلوأ اونمآ

 :ىلاعت لاق اذلو ؛ىقثولا ةورعلاب نوكسمتسي

 . 4 © روفك ناَوَخ ّلُك بحي ال هللا نإ اوُنمآ نيذّلا نع عفادي هللا نإ ط

 اوضرعت دق اوناك اذإو ءةكم ىف مهظفحف اونمآ نيذلا نع هللا عفاد دقل

 ىلإ مث «نيترم ةشبحلا ىلإ مهنيدب نيراف ةرجهلاو ءربصلاب هللا مهامح دقف ءىذألل

 اورجاه املو «نينمؤملا ةدع وهو «هتيامحب اومتحاو ءربصلا مهيلع غرفأو «ةنيدملا

 ىف مهل نذأو ءداهجلا مهيلع بتك نكلو «لازو ءاذيإلا مهنع فخ ةنيدملا ىلإ

 عراضملاب ربع هناحبس هنأ انه دجنو ءحضوأ ىلاعت هللا ةيامح تناكف ءلاتتقلا

 ؛هؤايلوأ مهنأل ؛اونمآ نيذلا نع عفادي نأ هنأش نم هللا نأ ىأ ءلبقتسملاو

 قحلا نع هعافد هللا دكأ دقو «قحلا نيدو قحلا نع عافدلل مهبصن نمو «هؤابحأو

 بلاغ الف هللا هرصني نمو «مقتنملا ىوقلا هلالج لج هللا ةلالجلا ظفل ركذو «نإ»ب

 قحلا ءادعأ مهنأل ءمهءادعأ بحي ال هناحبس هنأب هعافد هناحبس دكأ دقو .هل

 ال هللا َنِإ :لئاق نم زع لاقف ءارفك سانلا دشأو نوبئاخ مهنألو ؛هيلع نوبلأتمل

 نع هناحبس هتعفادمل ليلعتلا ماقم ىف ةيماسلا ةلمجلا هذهف «ٍر وُفَك ٍنأََخ َلُك بحي

 امه امهفاصوأ نم نيفصو ركذ دق «مهيلتاقم بحي ال هناحبس وه ذإ ؛؟نينمؤملا

 :مهبحي ال ىلاعت هللا نأ ببس

 .اهب فاصتالا ىف اوغلاب ىتلا ةنايخلا لوألا فصولا

 ناَوَخإظ ب ربع اذلو ؛اونعمأو هيف اولغوأ ىذلا رفكلا  ىناثلا فصولاو

 «هيهاونو هرماوأ ةعاط مدع نمضتتو «ةرطفلا ةفلاخم نمضتت ةنايخلاو .4ر وفك

 ثكنو «نينمؤملا ةنايخ نمضتتو ؛هللا عم مهكارشإو ءاراجحأ مهتدابع نمضتتو

 .مهونواعو هءادعأ اوألامو ِةِثَدَك ىبنلا اوبراح نيذلا دوهيلا لعفي ناك امك دوهعلا
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 لل لللاااللللااا0للاا0االلااالللاللل

 يي هيب لمجبل

 .ربيخ ىف مهازغو «مهيف داسفلا سوءر لتقو «مهرايد نم مهالجأو مهل زرب ىتح

 ىرتفاو ىلاعت هللا ةمعنب رفكو ؛ماهوألا هيلع ترطيسو كرشأ ىذلا وه «روفكلا»و

 .لحأ امو لحأو ؛مرح امو مرح هللا نأ ىعداف «ىلاعت هللا ىلع

 اداحآ ةنايخلا ىف مهمومعل «روفك ِناَرَح لك 9 :لاقف ةيّلُكلا هناحبس ركذ دقو
 .روفك نآوخ الإ مهنم سيلف «تاعامجو

 قحلا نيب ةبلاغملا ىلع ةلالدلل ةلعافملا ةغيصب 4 عفادي 9“ :ىلاعت لاقو

 .ةبلاغملا هذه ىف مهعم هللا نأو «لطابلاو

 . 4 زيدق مرت ل ل او الط مهب ديني أ
 ةرصنلو «هيلإ ةوعدلاو قحلل ءاج نكلو «لاتقلل ّةْئَلَي دمحم ئجي مل

 ناك 5 «ىبلسب سيلو «ىباجيإ هنيدو «ةيبلس تسيلو ةيباجيإ هتليضفو «ةليضفلا

 .. 8# :ىلاعت لاق اذلو ؛داسفلا مع الإو «همواقي لب « لطابلا مامأ ىذختسيل

 495 نيالا ىلع لطف لا نك زل تدق يمه اهل عل

 ةنيدملا ىف اوناك اذإ ىتح «ءنوربصيف نوّدؤي ةكم ىف نونمؤملا ناك دقلو «[ةرقبلا]

 :ىلاعت لاقف «مهنيدو مهنايك نع اعافد لاتقلا ىف مهل نذأ ةيماح ةوق مهل تناكو

 ,4نوُتاَقي )و . .لوهجملل ءانبلاب ىلاعتو هناحبس ربعو 4 نوُلتاَقي نيِذّلل نذأ»

 نوذؤي اوناك امدنع مهريغ أدتبا لب «لاتقلاب اوئدتبي مل نينمؤملا نأ ىلإ ةراشإ
 ءمهنم هاجن هللا نكلو «هولتقيل هرادب اوطاحأو هلك ىبنلا لتقب اومهو «نينمؤملا

 نوركميو كوجرْخي وأ كلولتقي وأ كوتبيل اورفك نيدلا كب كمي ذإو ) :ىلاعت لاق امك
 . [لافنألا] 4 6 (©9 نيركامْلا ريح هللا هللا ركميو

 مهنأ ببسب ىأ .4 اوملظ مهّنأِب ل :هلوقب :لاتقلاب نذإلا ىلاعت هللا للع دقو
 نوناقو لدعلا نوناق هغوسي رمأ اهل نيملاظلا نم ةمولظملا ةمألا راصتناو .اوملظ

 نع عفادي نأو ءهيلع هيغب درو .هملظ فقو ناسنإلاب ةمحرلا نمف «ةمحرلا
 4 ريدَقَل مهرصت ىلع هللا َنِإَو :هناحبس لاق اذلو ؛دعو امك نيمولظملا نينمؤملا
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 «بابسألا ىف اوذخأ اذإ مهرصن ىلع ةقلطم هتردقو رداقو «مهئلاك هللا نأ ىأ

 دكأ دقو «هناحبس هب ةنمؤم ىلاعت هلل ةعضاخ بولقب اومدقتو «هتدع لاتقلل اودعأو

 «بلاغلا رداقلا 4 هّللا 9 وهو ةلالجلا ظفل ركذبو «نإ» ب مهل هرصن ىلاعتو هناحبس

 هللاو 4 ريدقل :هلوق ىف «ماللا» بو 24 مهرصن ىلع رورجملاو راجلا ميدقتبو

 .نيرفاكلا ىزخيو «نينمؤملا قحلاب ديؤيو ءهرصني نم رصني

 :لئاق نم زع لاقف «نونمؤملا ملّظ فيك هناحبس ركذ دقو

 سانا هلا عفد الو هلا نب اوُوَفي نأ الإ قح ريع مهرايد نم اوُجٍرْخأ نيا

 اريك هلا مسا اههيف رئي دججاَسَمو تاوَلصَو يبو ( عماوص َتَمْدِهَّل ضعبب مهضعب

 . © 62 زيزع يرق هللا نإ هرصني نم هللا ُنرصنيَلو

 نم جورخلا نإ ذإ ءمهملظل نايب :4قح ٍرِيَعب مهرايد نم اوجرخأ نيذّلا
 رربم قح وأ غوسم ببس ريغب ناك اذإو ءملظ هتاذ ىف ناطوألا نع دعبلاو رايدلا

 نأ الإ رربم ريغب ىأ 24 قح ٍريغب :لاقف ؟١)رّشألا اذه ركذ اذلو «ملظلا نوكي

 كلذ دكأ دقو ةلاحم ال ملظ وهف رربي وأ غوسي نكي مل اذإ هنأل ,(املظ) نوكي

 عيدب نم اذهو 4وهّللا انْبر اوُلوقي نأ الإ» قحلا ريغ رمأل لب «قح ريغب هنإو «ملظلا
 :ىنايبذلا ةغبانلا لوقك كلذو ءمذلا هبشي امب حدملا ديكأت هيفف لوقلا

 بئاتكلا عارق نم لوف نهب 20 مهّقويس نأ ريغ مهيف بيعالو
 مهرايد نم نينمؤملا اوجرخأ نيكرشملا ءالؤه نأ ىماسلا صنلل ىنعملاو

 نم مهماهفأ هب تلضو «مهلوقع هب تهاش ام نوكي نأ الإ قح ريغب مهلاومأو

 4 هللا و١ :لوق نوبسحيف « ماهرألل عوضخو «ةدابعلا ىف ىلاعت هللاب كارشإ

 نلوقيَل ضرألاو تاومّسلا قّلَخ نم مهتلأس نكلو)» هوركنأ ام مهنإف .قحلا وهو الطاب
 رصق ديفي 4 هللا ابر » نينمؤملا نع ةياكح ىلاعت هلوقو ء[نامقل] 459 ... هللا

 قحب دوبعم الو «هاوس قلاخ الو هاوس بر ال ذإ هدحو ىلاعت هللا ىلع ةيبوبرلا

 .هاوس

 .حاحصلا .رطَبلا :رشألا )١(
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 داسفلا مكحت الإو «ملظلا ةعفادمو ءرشلا ةمواقمو «لطابلا ةبراحم بجت هنإو

 هللا عفد الولو ١ : ىلاعت لاق اذلو ءرمتسم توغاط تحت سانلا ناكلو «نايغطلاو

 هللا مسا اهيف ٌرَكَذُي دجاَسُمو تاوّلصو عيبو عم ماوص َتَمْدِهْل ضعبب مهضعب سانا

 َتَمْدِهْل ل هللا رمأب عفدلا دوجو الول ىأ «دوجول عانتما فرح (الول) 4 اريثك

 رايخألا هللا عنم دوجول ةدابعلا تويب مدهت مل نكل ةدابعلا رود ىأ .4 ...عماوص

 .«عيبلا»و «ةينابهرلل ةصصخملا تويبلا ىهو «ةعموص عمج عماوصلاو «رارشألل

 ىه :جاجزلا لاق .دوهيلل ةدابعلا تويب ىهو «تاولصلا»و «ىراصنلا سئانك ىهو

 .تاولص تراصف تبرع مث ءاتولص ةيناربعلاب ىهو دوهيلا سئانك

 اوميقي نأ نيد لهأ عطتسي مل نكي مل اذإ لطابلا عفد نأ ديفي ميركلا صنلاو

 مدهت تناكو دوهيلا تاولصو «ىراصنلا عيبو «نابهرلا عماوص مدهتف «مهتادابع

 داسو ءاهخاستنا لبق ةيوامسلا نايدألا نم نيد لهأ رئاعش ماقت الو «تويبلا هذه

 نيرمأ ديفي ىماسلا صنلا اذهو .مكحتو كرشلا

 مدهت ال ةدابعلا نكامأ ءاقبب مهتدابع نم نيد لك لهأ نيكمت - لوألا رمألا

 .سمت الو

 .اديدج اوثدحي الأ ىلع ةمذلا لهأ دباعم مده عنم - ىناثلا رمألاو

 ىلع فوطعم «(دِجاَسُم ,4اريشَك هللا مسا اهيف ركذي دجاسُمو»

 هللا عفدي نكلو ءاوعاطتسا اذإ نوكرشملا اهمدهي دجاسم تمدهل ىأ 4 عماوص)»

 اهيف ركذي )»ل اهنأب دجاسملا ىلاعت هللا فصوو .«نونكمي الف «ضعبب مهضعب سانلا

 اًهيف ركذيو عقرت نأ هللا نذَأ تويب يف )» : ىرخأ ةيآ ىف لاق امك ؛ ,4 اريثك هّللا مسا

 هللا ركذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت ال لاجر 9 6 لاّصآلاَو ٍودغلاِب اهيف هل حّبسي همسا

 .[رونلا] # © ٌراصبألاو بولقلا هيف بْلَقَتَت اموُي َنوُفاَحَي ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماَقإَو

 رشلا عفدي مل نإ هنأ ىلاعت هللا مكح نأ وهو «ىلاعت هللا مكح ررقن اريخأو

 هناحبس هّللاو «دابعلا ىلع دجاسملا مدهتو ءاهلك ةدابعلا تويب مدهتو «مكحتي

 . هدابع ىلوتي
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 كلذلو «هلالج لج ةزعلا بر نم مسق اذه 4 هّرصني نم هللا درصَيلَو ل
 نأ لالجلاو ةزعلا ىذ نم مسقلا ناكو «ةليقشلا ديكوتلا «نون» تناكو («ماللا» تناك

 ايلعم نوكيو «هيهاون بنتجيو «هرماوأ عيطيو هنيد رصني نأب هرصني نم رصني

 نوكي نم رصني ال هللاف ءهرصني هلل هرصن لباقم ىف هنإو «ناميإلاو قحلا ةملكل
 هللا هرصني نم نإو «نوعفني الو نورضي ال اناثوأ هب اكرشمو هئدابملو ىلاعت هلل اودع

 لمعي نم رصنيف «4زيِزَع يِوَقَل هللا ّنِإإ» :هناحبس لاق اذلو ؛ةلاحم ال بلاغ

 ةلادلا 4 نإ طب هناحبس هتوق دكأو ؛ءىش لك ىلع رداق رهاق ىوق وهو هنيد زازعإل
 وذ هنأ ىهو ةزعلاب هفصوبو «4هّللا 9 ةلالجلا ظفل ركذبو «ماللا» بو «ديكوتلا ىلع
 .راهقلا بلاغلا ةعنملا

 اوماقأ ضرألا ىف اونكم نإ قح ريغب مهرايد نم اوجرخأ نيذلا كئلوأ نإو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛نودسفي الو ءاوحلصأو «قحلا ةدابعلا

 اوهنو فورعملاب اوُرمَأو ةاكزلا اوتآو ةالّصلا اوُماَقَأ ٍضْرَألا يف ْمُهاَنكُم نإ َنيذّلا

 . 4 69 ٍرومألا ةَقاَع هلو ٍرَكَسْلا نع
 هللا انبر اولوقي نأ الإ قحب مهرايد نم اوجرخأ نيذلا ىلع عقو ملظلا نإ

 هللا انبر نولوقيل مهنإو «هللاب نوكرشي ال مهنأ لضف مهلو ةيربلا ريخ ءالؤه نإو

 نم اونكمت نإ مهو «نيوكتلا ةدحوو قلخلا ةدحوو ةيبوبرلا ةدحوب نومكحيف

 .ةليضفلاو لاملا ىف نواعتلاو قحلا ةدابعلا اهتداسو ءاهورمع ضرألا

 دقو «مهرايد نم اوجرخأ نيذلل ناث فصو اذه ,4 نيذّلاا8 :ىلاعت لاق

 لطابلا عدرو «هولمح ىذلا قحلا نع عافدلاب مهل نذأ نيمولظم هناحبس مهروص

 اهيف اورشنو ءاهورمع ضرألا ىف اونكم نإ مهنأ نآلا مهروصيو «هنم اوملظ ىذلا

 ةلودو «ضرألا ىف ازيمتم اناكم مهل انلعج ىأ 4 مهاَنَكَم نإ و «ةليضفلاو ريخلا

 نوموقي الامعأ ىلاعت هللا ركذ دقو «ةليضفلاو ريخلاو لدعلا اهلظي ضرألا ىف ةمئاق

 .ضرألا ىف ةلضافلا ةمألا تناك ةعامج ىف تدجو نإ اهب
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 ريهطت ةميركلا ةعامجلا كلت اهب موقت ىتلا ةالصلا ةماقإ :لامعألا هذه لوأ

 اوماقأ » :لاقف ةالصلا ةماقإب كلذو «هتيشخو هللا ةعاطب اهؤلمو ءاهداحآ سوفن

 هتيشخ رعشتستو «هناحبس هركذب بولقلا اهيف ءئلتمت ةموقم اهب اوتأ ىأ ,4 ةالصلا
 ىلاعت هللا ةيشحخ اهرمعتو «بولقلا رهطتت كلذبو «هلالجو هتبحمو هتبيهو

 » :ِةِلَك ىبنلا لوق مهيف ققحتيو هل ءىش لك بحتو «هدابع بحتف «هتبحمو
 . "17(هلل الإ هبحي ال ءىشلا بحي ىتح مكدحأ نمؤي

 لئاسلا قح ىهو .4ةاَكّرلا اوتآو ءةاكزلا ءاتيإ :لامعألا هذه ىنا

 نمو ء«ريقفلاو ىنغلاو زجاعلاو رداقلا نيب ىعامتجالا نواعتلل زمر ىهو «مورحملاو

 .نامرحلاب ىلاعت هللا هالتبا نمو «لاملاب ىلاعت هللا هالتبا

 رمألاب نوكي كلذو «ماثآلا عفدو ءريخلا ىلع نواعتلا :لامعألا هذه ثلاثو

 عنميو «ةليضفلا ىلع ثحي لضاف ماع ىأر نيوكتو ءركنملا نع ىهنلاو فورعملاب

 ىأر نوكتي اهبو 4 ركنمْلا نع اوُهَنَو فورعملاب اورمُأو 9 :ىلاعت هلوق وهو «ةليذرلا
 .نيلذرألا عمقيو «ءالضفلا عجشي لضاف ماع

 ىلإ ريشي وهو .4رومألا بقاع هّللو» :ةميركلا ةيآلا ماتخ ىف ىلاعت لاقو
 موي هلهأل ريخلا نوكيف «ىدس اوقلخي مل مهنأو ىلاعت هللا ءاقلب نونمؤي مهنأ

 .ميمحلا باذع رشلا لهألو «ميعنلا تانج ةمايقلا

 ةيَجو دمحم لبق لسرلا بيذكت

 :ىلاعت هللا لاق

 00 هدد ووزريمب هءودحس

 قر 0 لو مو مم
 .هجيرخت قبس دقو . حيحص ثيدح نم ءزج وهو هلل الإ هبحي ال ءرملا بحي نأ :ظفلب درو )١(



 : اا
 ير

 0 22 5-2 طيح راموس رس سور

 ديت كس ل قبح
 3 2. 722 يحج 0 يورو 1

 هضم 4 ينام سيكا و 2
 0 ا

 م ٍديِشمٍر صقور طعَمِرْبَيَو

 دالبلا ىف مهماوقأ تغط نيذلا نييبنلا ضعب صصق ىلإ تاراشإ هذه

 مل رشو «هورظتني مل كاله نم مهرمأ ةبقاع تناك فيكو ءداسفلا اهيف اورثكأو

 دلع ىبنلا نع ةيرست وهف «هل هموق دانع ىف كيك ىبنلل ةيلست كلذو ءهوعقوتي

 . هللا تايآب اودحج نيذلا نيكرشملل راذنإو

 موقو ميهاربإ موقو (9 دومثو داعو حون موق مهلبق تبذك دقف كوبذكي نإو »
 . 4 69 طول

 نأ هودحتو «هولداجو هودناع دقو ءحو موق ىلإ ريشي ام ىلاعت هللا ركذ

 نمآ نم الإ ةنيفسلا ىف هعم جني ملو هللا مهقرغأ دقو «هب مهدده ام مهب لزني

 1 . تانيبلا

 اورفكو هودناع نأ هك دوه ىلاعت هللا ىبن موق داع ةصق ىلإ هناحبس راشأو

 اورقع نيذلا ءِهَكيلع حلاص موق دومث موق ىلإو «ةيتاع رصرص حير مهتءاجف هب
 . ةيتاع ارصرص احير اباذع كير مهيلع مدمدف «ةقانلا

 مهل مطح امدنع هقارحإ اودارأ نيذلا خت ميهاربإ موق ىلإ هناحبس راشأو

 نم دحأ نم اهب مهقبس ام ةشحافلا نوتأي اوناك نيذلا طول موق ىلإو «ناثوألا

 ةراجح مهيلع رطمأو ءاهلفاس اهيلاع لعجو «مهرايد مهيلع رمد فيكو «نيملاعلا

 . ليجس نم
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 لل للا مااللا

 ا بر

 ناك فْيكف مهدت نيرفاكلل تْيَلْمَأَف ئسوُم بكَ نيم باَحْصأرٍ
 . 4 62 ريكن

 كطهر الولو ... # :هلاولاقف ىداصتقالا حالصإلابو ءديحوتلاب بيعش
 سو مس ماش

0 
 . [دوه] 4 69 . . . كانمجرأ 8

 اورفكو اودناع نيذلا مهماوقأو ءايبنألا ءالؤه ىلإ هناحبس راشأ نأ دعبو

 . 4 ريكت ناك فيكف مهتذخأ مث نيرفاكلل َتِيلمَأَف ١ : ىلاعتو هناحبس لاق اودسفأو

 نم ةوالم مهتيطعأ «مهل تيلمأ» ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل انه «ءافلا»

 ملكتملا ءاي «ريكن» فيك رظناف ءاديدش اذخأ مهتذحخأ مث ءمهتلهمأو نامزلا

 اوقرشأ امك حون موق ناك فيكف «مهيلع ىريكن ناك فيك رظناف «ةفوذحم

 نم اوناكف ءرحبلا مهيلع قبطنا دق هعم ًالملاو نوعرفو ءاوكلهأ طول موقو ءاوقرغأ
 . نيقرغملا

 : هتايآ تلاعت لاقف «ةملاظلا تاعامجلا لآم هناحبس ممعو

 رطقو طعم طبر اههوع لع يف ةملاط يو اهانة نم نياكذ
 .46ه ديت

 ةيربخلا «مك» ىنعمب «نيأكاو 4 تيَلمأَف :ىلاعت هلوق ىلع ةفطاع («ءافلا»

 ةليبقلا ىنعمب ةميظعلا ندملا ىهو «ىرقلا نم ريثكف ىنعملاو «ةرثكلا ىلع ةلادلا

 ىنعمب ىلاعت هللا اهكلهأ ىرقلا نم ريثك ىنعملاو «ميلقإلا وأ «نئادملا ىف ةعمتجملا

 هشورع تطقسو «مدهتو برخت هنأل ؛ناكملا ىلإ كالهلا فيضأو ءاهلهأ كلهأ

 ىلع الإ عقي ال ناك نإو ءرهظملا ىف اهباصأ كالهلا نأكف ءىوخو هناردج ىلع

 «ملظلا اهيلإ بسنف «ةملاظ اهنأ لاحلاو ناك كلذ نأ هناحبس هللا ركذ دقو «ناكسلا

 لاومأ لكآف ءاهنايك لكو ءاهعوبر لك ىف ملظلا مومعل كلذو ءاهلهأ نم ناك نإو

 نم عون ىأل ةماقإ مدعو ءءافعضلا ىلع ءادتعاو «هللاب كارشإو «لطابلاب سانلا
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 جحلا ةروس ريسفت #0 مي

 أ بأ

 ءداسف ىف داسف لب ؛«عامتجا الو ءءاضق الو «نوناق ىف لدع الف .لدعلا عاونأ

 ءاهءاج كالهلا نأ ىلإ ةراشإلل «ةملاظ لقي ملو .4 ةملاظ يهوو» :ىلاعت لاقو

 ؛هب سبلتلا ىلع لدي لاحلاب ريبعتلا ىف نألو ؛هنع جرخت ال اهب طيحم ملظلاو

 يهف » :ىلاعت لاق مث ءةيرقلا ركذل راركت هيفف «ملظلا ديكأتل «ىه» ةملك نألو

 ءاوخلا ينسب واخ جو , 4 اهاتكلهأ ىلع ةفطاع «ءافلا» .4 اهشورع ىَلع ةيواَخ

 اوكرشأ نيذلا نيملاظلا كئلوأب لزني ناك ىذلا باذعلا نإو ءطوقسلا ىنعمبو غارفلاو

 ةراجحب راطمأ وأ مهب لزنت قعاوصب مهئيجي ناك ءاداسف ضرألا ىف اوثاعو ءهللاب

 «فوقسلا نأ اذه نأش نمو ءاهلفاس ضرألا ىلاع لعجك اهوحن وأ «ليجس نم

 ىلع دعب نم ناردجلا طقست وأ مطحتت مث «ىوهت ةيآلا ىف ةروكذملا شورعلا ىهو

 .شورعلا ىلع ةمدهتم اهطوقسب ةيواخلا ريسفت نوكي نأ حجرن اذلو «شورعلا

 نيذلا ءانف نع ةيانك رثبلا ليطعتو .4ٍةيرَقل ىلع ةفوطعم .4ةلطعم رثبو »
 نكي مل هنأ اذه ىنعمو ءاهريغو مهمعن مهعمو ءاهنم نوقستسي اهيلإ نودري اوناك

 ةايحلا تلطعتف «كلذ لك بهذ لب «هباودو وه هب ىيحيل ءاملا ذخأي اهلهأ نم دحأ

 .هاومألاو

 تلطعت امك لطعت هنأ ىأ «نيزم صحلاب صصجمو عفترم 4ٍديشم رصقو »
 ءرصقلا ىقبو بهذف «ةحارلاو ةنيزلل هانب دقو هيف نكاس ال ايواخ حبص حبصأو «رثبلا

 .ءاقبلل هدارأ دقو ءاهنمض ىف وأ ةيرقلاك مدهت وأ

 ةربع نيضاملا ىف ضرألا ىف

 :ىلاعت هللا لاق

 ضرالا وادم 0

 جرش 5 ا السا



 جحلا ةروس ريسسفت | ل

 مي للا
 دا برسل

 دلو ب ا ا ا

 نيك تاكل لو اق كنولجعتسو

 اكباو وُدَكاَئِمَوَعَس قلك كيد
 « راصد لع سؤ > هه آ

 هسة وراك كيوي
 هركسا و 46-20 ر و
 لَ >ثثرنخلالاكرغااناجلت ©

 يركع فمك تسيل
 ريل شكت كوز نجم اَنَِيأَِف اوَعس َنيدَلاَو

 دهاوش ىهو «ةقباسلا تايآلا هتتمضت ال ةحضوم ةميركلا تايآلا هذه

 :ميكحلا ميلعلا هب ربخأ امل «ةيسح

 اَهنِإَف اهب َنوُعَمسَي َناَدآوَأ اهب َنوُلقْعَي بوُلُق مهل وُكَنف ضرَأْلا يف اوريسَي مَلَقَأٍ

 ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل © اوريسي مَلَقَأ :ىلاعت هلوق ىف «ءافلا»و

 «ةرادصلا هل ماهفتسالا نأل ميدقت نع ةرخؤم ىهو ءريسلا ىلإ مههبنت ىهو

 رابتعالل ريسلا ىلع مهل ثح اذهو «...ضرألا ىف اوريسي ملأف :مالكلا ريدقتو

 ,4 اهب نوعمسي َناَذآَوَأ اهب نوُلقْعي بوُلق مهل َنوُكَنَف 8 «لزن امب ظاعتالاو اوقبس نمب

 ضرألا ىف ريسلا ىلع ثح ماهفتسالاو ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام ةفطاع «ءافلا»

 ىلع بترتيف «ربدتلاو «لقعتلا ىلع مهل ثح اذهو ءاوضم نمب رابتعالاو ظاعتالل

 ءائيش هب اوكرشي الأو قح لا ىلإ لوصولل اهولمعيو ءمهلوقعب اوربدتي نأ ريسلا

 ,4 اهب َنوُعَمْسَي َناَذآَوَأل ءاهلهأ ملظب هللا اهكلهأو تّفع ىتلا رايدلا موسر اوريو

 نم مهنم ىرج امو ءاهيف اوناك نمو رايدلا رابخأ فرعت ىلع مهل ثح اذهو

 . مهرايدو مهضرأ بارخو «كاله نم مهيلع ىرج امو ء«ملظ



 جحلاةروس ريسفت ا ©
 01011 لالللللا

 ا رسل

 ىضام ىلع ٍمهرضاح اوشيعي ملو «مهرمأ اوربدتي ملو ءاوربتعي مل مهنكلو
 يف يتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبألا ىمعت ال اَهّنِإَف» :ىلاعت لاق اذلو ؛؟ ؛مهريغ

 . «رودصلا

 اهنكلو ىرتو رظنت راصبأ ىوذ اوناك نإو مهنأ ىلإ ةراشإ هيف صنلا اذه

 كاردإلا نع مهبولق تمع مهف «راصبتساو رابتعا ةرظن هرظنت ملو «قحلا نع تمع
 ةراعتسالاب زاجم مالكلا ىفو «هانعمو هبل. ىلإ ةذفان الو .قحلل ةرصبم ريغ تناكو

 مدع عماجب  ىمعلاب مهبولق ناعذإ مدعو قحلل مهلوقع كاردإ مدع هبش ذإ
 راصبألل داعبإو ةراعتسالل حيشرت «رودّصلا يف يتلا > :هلوقو لك ىف كاردإلا

 ىف ريمضلاو «بولقلا نود هوجولا ىف اهنأل ؛دارملا وه اهامع نوكي نأ نع

 عم نيكرشملا نإو راصبألا ىمعت ال نأشلاو لاحلا ىأ نأشلاو لاحلا ريمض 4 اهْنإف ©
 لاقف «باذعلا نولجعتسيف كنودحتي «نيرباغلاب لزن ام نلعت راثآلاو موسرلا نأ

 | : مهنع ىلاعت

 مم ةئس فلك كبَر دنع اًموي نو هدعو هللا فلخُي نو باَدعْلاب كتولجعتسيو )ف

 نأ نيمعاز نيدحتم باذعلاب ةلجعلا نوبلطي ىنعملاو «بلطلل ءاتلاو نيسلا

 4« 69 َنيِقداّصلا نم تنك نإ اندعت ام انتأَف ... 8 :اولاق امك عقي ال راذنإلا كلذ
 نل هنأ اوبسح ذإ «مهلوقعو مهسوفن ىف ةلفغ هؤشنم ىدحتلا اذه نإو «[فارعألا]

 24 هدعو هللا فلخي نلو 9 :هلوقب ىلاعت هللا هدكأف «مهمعز بسح ىلع «ءىجي
 نامزلا نإو «نامزلا ىدامت نكي امهم بيرقو عقاو ىتأي ام لكو .ةلاحم ال ءاج وهف

 «نكامألاو نامزألا همكحت ال هنإف هللا دنع امأ ءدابعلل ةبسنلاب وه «ءىطب وأ بيرق
 ضارعأ ءايندلا لهأ نامزأ نأل ؛4َنوُدعَت امم ةَس فْلأَك كبَر دنع اموي نِإوظ

 نإو :ىلاعت لاق اذلو ؛دودعم الو رودقم ريغ وهف هللا دنع نمزلا امأ ؛ مهلاوحأل

 هب مكدعي امل انمز اوردقت نأ اوعيطتست الف «نودعت امم ةنس فلأك كبر دنع اموي

 اذهو «هناحبس هريدقتو هتدارإب موكحم وه نكلو «ناتئام وأ ةئام وه مكل لاقي الف
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 م09 للاكل للا

 ان بر 1

 هريدقتو «ريدقلا ىلعلا ميكحلا ميظعلا وهو «هريدقت ىف هللا لاهمإل ريوصت

 ال هنأ ىلإ ةراشإ «ىلايللاو مايألاب هدعن امم ةنس فلأب ىلاعت هللا دنع مويلا «هناحبس

 ءادع هتافعاضمو فلألا الإ نوفرعي اوناك ام برعلاو «مكريدقت قوف وهو دعي
 ول :هل لاقف ءهبحص ضعبل كلذ ركذف «رانيد فلأ ةفيلخلا هاطعأ ايبارعأ نأ ىور

 ركذف ءاددع فلألا قوف فرعأ تنك ام :ىبارعألا لاقف «كاطعأل رثكأ تبلط

 اوروصتت نأ مكل سيل هنأ ىنعملاف ءددعلل قالطإ وأ «هفرعن ددع ربكأب ريدقت فلألا

 «هلوسر اودحتت الو «ةلاحم ال مكئيجيس باذعلاب هللا دعو نإ لب «ةدودعم نينس

 .ابيرق هارن نحنو ءاديعب هنوري مهنإو

 . 4 6 ٌريصُملا يو اهتذحأ مث ةملاط يهو اهل تيلمأ ةيرق نم نياكو )ف
 دعب ابيرق هب مهيتأي نأ ِةَِلَم ىبنلا اودحتو باذعلا اولجعتسا ةقباسلا ةيآلا ىف

 لاثمألا مهل برض ةيآلا هذه ىفو «ةملاظ ىهو تكلهأ ىتلا ىرقلا هللا مهل ركذ نأ

 ملو هب اورتغا وأ مهرغ دق لاهمإلا كلذ نأو «ىرقلا نم مهلهمأو ءمهل ىلمأ نم

 اهتحأك انه 4 نيأك ف .4 ٌةَملاَظ يهو اَهَل تيِلمَأ ةيرق نم نيأكو » :لاقف 9

 يهو ) اهانكلهأ ةيرق نم مك ىأ «ةرثكلا ىلع ةلادلا ةيربخلا (مك) ىنعمب ةقب

 كرش نم اهلامعأب اوطاحأ دق ملظ لاح ىف ىهو ىأ «ةيلاح ةلمجلاو 4

 اهءاج مث «لاحلا هذه ءاقب عم هناحبس اهلهمأف ضرألا ىف داسفو ربكو ءوتعو

 .نوبعلي مهو ىحض وأ ؛نولئاق مه وأ اتايب نوعقوتي ال ثيح نم باذعلا

 بسانتيل ىخارتلل 4مُثا .4ٌريصَمْلا ّيَلِإو اهَتذَحَأ مث :ىلاعت لاق اذلو
 هيف هناحبس هيلإ ذخألا ةفاضإو «مهل هب ىلاعت هللا ىلمأ ىذلا لاهمإلا عم ىخارتلا

 هلوق مث «ءىش هتردق نع تلفي ال ىذلا رابحجلا ىوقلا مهل ذخآلا نأل ديدش ديدهت

 لسرأو رذنأ ىذلا وهو «هناحبس هيلإ نوريصي مهنأ ىأ .4 ريصملا ّيّلِإو 9 :ىلاعت
 ءاذيإو ءوس نم اوبستكا امب مهيزجي «لاحملا ديدش وهو «نيرذنمو نيرشبم لسرلا

 .لالضإو



 ا <

 ىلع ةروصقم ةيدمحملا ةلاسرلا نأ كلذ دعب ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 :لاقف ءاونمؤي نأ هيلع سيلو «راذنإلا

 . 4 69 نيبم ريذت مك نأ امن سال هيأ اي لقط
 امساح ىلاعت هللا لوسر اي 4 لق كك هل رمأ وهو للك ىبنلل باطخلا

 «ةصاخ ةكم لهأ نم نيكرشمللو «ةفاك سانلل باطخلا 4سآّنلا اًهيأ ايل :مهل

 لاجعتسا اوبلط مهنأل انه رصقلاو ءرصقلل 4اَمَنِإط .4 نيم ريذت كَل انأ اَمَنِإل
 ىبنلل نولوقي «مهبولق ىف قحلا نع ةلفغلا ناكمتسالو «ديعبلا ٍمهلالضلو باذعلا

 ةكَو ىبنلا مهل لوقيف «[فارعألا] < © ) َنيقداّصلا نم تنك نإ اندعت امب انف . ١

 قحلا مكل نيبم حضوم ريذن ىنأ «مكيلإ ىتلاسرو ءمكيف ىلمع نإ :هبر رمأب

 هيلإ باقعلاو باوشلا كلذكو «هدحو ىلاعت هللا ىلإ هرمأ باذعلاو «ةعيرشلاو

 :هناحبس لاق اذلو ؟نيهر بسك امب ئرما لكو ءهدحو

 . 469 ميك قزرو ةرِفعُم مهَل تاحلاَصلا اوُنمعو اوم َنيذلاَفط
 ىنأ متملع اذإ هانعمو «ةقباسلا ةيآلا نم نيبتي ردقم طرش نع حصفت «ءافلا»

 اورفكتف اوصعت نأ امإو «نينمؤم اونوكتف اوعيطت نأ امإف ءطقف نيبم ريذن مكل

 المع نولمعيو اقداص اناميإ نينمؤملل ركذي ءازجلاو «همعنو ىلاعت هللا تايآب

 مايقلاو ءهاونو رماوأ نم تاعاطلا هنأ عضوم ىف هانركذ حلاصلا لمعلاو ءاحلاص

 دصقي امنإ «مهءاضرإ مهعفنب دصقي الف «ىلاعت هلل ةضرم سانلل عفان وه ام لكب

 .مهئاضرإ ليبس ىف امثإ بكتري دق طقف سانلا ءاضرإ دصقي نمف «مهبر ءاضرإ

 ىلاعت هللا هيكحي هبر رمأب ىبنلا مالك مالكلا نأ ىلإ هجتي مالكلا قايسو

 اضر نع ئبنت ةرفغملا 24 ميرَك قْزِرَو ةَرفْغُم مُهَل » :هلوقب نيقنملا ءازج ركذو ءهنع
 تانهو تاوفه هل ايقت نكي امهم نمؤملا نأل ؛ءازج اهتاذ ىهو «مهيلع ىلاعت هللا

 هسفن تبَّذه املكو «ىنيدلا هساسحإ فهرأ املكو ءهسفن تاذ ىف اهب سحب

 :هيبنل ىلاعت هللا لاق دقلو «هتانسح رغصتساو ءاهرثكتساو هتاوفهب ًسحأ ىوقتلاب
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 نكلو «بنذ لكك هل ناك امو ء[حتفلا] 4( .. .كبنَذ نم َمُدَقَت ام هللا كَل رفغيل »
 «مهتانسح نورثكتسي نيذلا مه نيرورغملا نإ .هتبحمب هيبن ربخي ىلاعت هللا

 ءرشلا ىف عوقولاو نايصعلا ىلإ مهرجت دق هذه مهلاحو ؛مهتائيس نورغصتسيو

 هللا ىلع نمي الو اهب لدي ال وهف «تانسح نم لعف ام رغصتسي لجرلا ماد امو

 4 ... اوملَسَأ نأ َكِيَلَع نومي » :لاق بارعألا ضعب نع ىكح امك

 .[تارجحلا]

 لك اهيفو «ميرك قزر اهتاذ ىهف «ةنجلا لوخد وه ةرفغملا دعب ميركلا قزرلاو

 نم راهنأو ءىفصم لسعو ءاهراجشأ تحت نم ةيراج راهنأو «سفنألا ىهتشت ام

 نيقتملا قزر ميرك هللا نم قزر لكو «كلذ ريغو «نيع روحو نيبراشلل ةذل رمخ

 ءاوهآلا نع مهسفنأ اوفكو «ريسخ نم اولعف ام ءازج «ءبيط ىخس قزر وهو «هايإ
 .ميقم ميعنو «مئاد عساو قزر وهو «تاوهشلاو

 . 4 9 ميحَجْلا باحصَأ كتَلوُأ نيِزِجاَعم انتايآ يف اوعس َنيدّلاَو 9 اذه

 اهكاردإل ال انتايآ ىف اودهتجا ىأ .4 نيزجاعم اَنتايآ يف اوَعَس نيِذّلاو »

 انولدابيل ىأ ءانوزجاعيو اهيف انوبلاغيل لب «ناهربو ةجح نم اهيف ام ةفرعمو
 ىلاعت هللا ةينادحو ىلعو هيلي دمحم ةلاسر ىلع اهتالالدو ءاهزاجعإ ىف ةشقانملا

 وأ هحلصأ اذإ نالف رمأ ىف ىعسو» :ةيآلا هذه ىف ىرشخمزلا لاق دقو ءالعو لج

 نع رخآلا زجع بلط ىف امهنم دحاو لك نأل ؛هقباس :هزجاعو ءهيعسب هدسفأ

 نم داسفإلاب اهانعم ىف اوعس ىنعملاو «هزجعو هزجعأ ليق هقبس اذإف «هب قاحللا

 وأ «نيقباس اهنع سانلا طيبشت نمو «نيلوألا ريطاسأو ارحس اهومس ثيح «نعط

 .«مهل متي مالسإلل مهديك نأ ىف نيعماط «مهريدقتو مهمعز ىف نيقباسم

 ىلاعت هللا تايآ ىف نودهتجي نيكرشملا ءالؤه نأ مالكلا اذه ىف ىمرملاو

 ةزجاعم ىهو «ةياغل لب «ميلس كاردإو ةنامأو قدصب ال اهتلالدو اهتياغ نيفرعتم
 ءمهتجح ىف نينمؤملا زاجعإ نولواحي «ميقع لدج ىلإ رمألا ليوحتو «نينمؤملا
 ترثعبتو «ةقيقحلا تعاض ةلداجم ىلإ رمألا لوحتبو ءاوتأي نأ مهنودحتي نونمؤملاو

 .لوقلا ىف مهتجاجل طسو ىف



 ا بس

 ةراشإلا 4 ميحجلا باَحصَأ كتلوأ » :هلوقب مهءازج ىلاعت هللا نيب ءالؤه

 لطابلا نم ةجاحل ىف هعايصفو «هلهأ ىلع قحلا داسفإل نوعسي نيذلا ءالؤه ىلإ
 اهببسب ةفصلا هذهب نوفصتملا كئلوأ «لطابلا ةجاجلب عيضي ال قحلا نكلو ءاهنوريثي

 .هبحاصل بحاصلا ةمزالم اهل نومزالملا ميحجلا باحصأ مهو «رانلا نولخدي

 همصعو هللا هناص رشب ِذِلَع لوسرلا

 : ىلاعت هّللا لاق

 وستايل اوُسّر نم َكِبقاَْلسَآمَو
 و و 0 هل 0

 ُنَطيَّشلاىْلاَم هَلْ سن ة هيي ف نطلق
 021 وو تت رم هر يو
 ٌلَعَجْسَل (نو) ميكس يلع هللاو_هيلياء هلل بصوص مث

 ديس ياقوت يكسب هوني
 اج تامش تسكر إ و ل

 7 2 رقم ىف نيو 0 كرإو مهول
 ويأمومَم كك تكلير نم ٌّقَحْلاَم ل اووأ بدلا

 لص لوما او اَهَلهَنلَو وم وقبل ترس
 ٌٍّقحُهْنَْوَي 57 فتكا 2 2

 د هزيل 1 ع سب حس د ل 71 ور ًُ

 نأ ف طيش فل م نبأ الر لوس ساس نر

 . 4 69 ميكح ميلع ُهّللاو هتايآ هللا مكحي مث ناطيشلا يقلي ام هللا حسني

 ىف ءىش ريدقت ىنمتلاو» :هتادرفم ىف ىناهفصألا بغارلا هيف لاق «ىنمتلا»

 ءانبو «ةيور نع نوكيو «نظو نيمخت نع نوكي دق كلذو ءاهيف هريوصتو سفنلا



 و جحلاةروسريسفت ا

 يي أ

 روصت ىنمتلا رثكأو كلمأ هل بذكلا راص نيمخت نع هرثكأ ناك امل نكل لصأ ىلع
 .ءىش ىنمت نم سفنلا ىف ةلصاحلا ةروصلا :ةينمألاو «هل ةقيقح ال ام

 ال «ىبنلا»و «سانلل ةعيرش نوكي عرشب هيلإ ىحوي ىذلا وه «لوسرلا»»
 نم ءايبنألاك لوسر ةعيرش هللا نم ىحوب حرشي نكلو «ةلقتسم ةعيرش هل نوكي

 ىنب ءايبنأك ىتمأ ءاملع» :رثألا ىف درو دقلو «ىسوم دعب نم ليئارسإ ىنب
 . «ليئارسإ

 هنإ ءناسنإلا بلق ىف ناطيشلا لخدي فيك روصت ةميركلا ةيآلا هذه نإو
 ىنمت اذإف «ةينمألا ىهو ىنمتلا اذهل ةجيتن ءىجي امو «هانمتي ام ةيحان نم هئيجي
 ايبن وأ السرم الوسر ناك ولو «ىنمتملا سفن ىف هليلضتو هفيزب ناطيشلا ىقلأ

 ىأ ىلاعت هللا هخسني لوسرلا وأ ىبنلا سفن ىف ناطيشلا هيقلي ام نكل «هيلإ ىحوي

 ةدارإ تسيلو «ضرم مهبولق ىف نيذلا فالخب ءارثأ هسفن ىف هل ىقبي الو «هليزي
 . ءايبنألا ةدارإك فكت

 ىقلَأ نمت اَذإ الإ يبن الو لوسُر نم كلبَق نم اَْلَسرَأ امو :ىلاعت هلوق اذهو

 دجو الإ هانمتيو هبحيو هديري ائيش هسفنل ردق اذإ الإ ىأ .4هتّيسُأ يف ْناَطيَشلا
 ام هتينمأ ىف سوسوي ام ىقليف ءهتسوسوب اهنم ذفني ىتلا ةعيرذلا هسفنل ناطيشلا

 ةينارونلاو ةدارإلا هذهبو «ىدهو رون هبلق ىفو «ةمكاح ةدارإ هل ىبنلا نكلو «هانمتي

 هللا مكحي مث «ناطيشلا هب سوسو ام ىلاعت هللا اهب ليزي هبلق ىف هللا اهفذق ىتلا

 ميلع ىلاعتو هناحبس هللاو «نيملاعلل ىدهو ءاهيف بير ال ةمكحم اهلزني ىأ «هتايآ

 .هربديو ءىش لك ملعي «ميكح

 لكك ىبنلا نأ اهيف ىعّدا ىذلا العلا قينارغلا ةصق رثألا ءاملع ضعب ركذيو

 ىهف «ىجترتل نهتعافش نإو ءالعلا قينارغلا كلت :ىزعلاو تاللا نع لاقو ءرحّس
 ىلإ ىدؤي اهقيدصتف «ةياورلا ىف هتلزنمو ءاهيوار نكي امهم ةبذاك ةلطاب ةصق
 بيذكت نم ريخ ةلهلهم ةصق ىف وار بيذكتو «ةيدمحملا ةلاسرلا ىف نعطلا

 ىلإ انه هبنن نأ بجيو ءهيلإ تفتلي ال ةلفغ ىف وهف اهلبقي نمو «لوسرلاو ةلاسرلا
 8ع

 :نيرما



 جحلا ةروس ريسفت ا

 000 ل
 ١ كال ١ ..

 يب

 لوقلاب نوقبسي نم لكك ىبنلا ثيداحأ ةياورل ةبسنلاب انسل اننأ - لوألا رمألا

 .اهفلاخي ام ةتباثلا صوصنلا

 قينارغلا كلت :ىزعلاو تاللا نع لاقو ءرحس ِّهَلِكَي ىبنلا نوكك اهلك ةيدمحملا

 . نمؤم هبيذكت ىف ىرتمي ال بذك اذهف «العلا

 ةيحان نم اهيف سوسوي سانلا بولق ىتأي ناطيشلا نأ ىلإ اضيأ هبننو
 هرحس ءاعداو ؛عطاقلا ىنآرقلا صنلاب هتايبنأ نع كلذ ىلاعت لازأ دقو ءمهينامأ

 هللا دابع اوسيل مهنأل مهيوغي هنإف مهريغ امأ «عطاقلا صنلا كلذ ضقاني

 :ىلاعت لاقو « نيصلخملا هدابع نم بير الب ءايبنألاو « نيصلخملا

 نإو مهبولق ةيساقلاو ضرم مهبولق يف نيذّلَل ةسف ناطيشلا يقلي ام لعجيل ©

 . 4 69 ديعب قاقش يفّل َنيملاَظلا

 ةرين اهوفرعيو «هقلخ ىلإ هتلاسر ةلمح مهنأل ؛ءايبنألا مصع ىلاعت هللا نإ

 مهو «مهبولق تماقتساو «هّلل صلخأ مسق ؛ماسقأ مهنإف ءايبنألا ريغ امأ «ةغئاس

 رخآ مسقو . نييبنلا نوعبتي نيذلاو ءادهشلاو نوقيدصلا مهو «نيصلخملا هدابع نم

 امب ةوسق دشأ وأ ةراجحلاك ىهف مهبولق تسق مسقو .ىلاعت هلل اهوملسي ملو «مهل

 نوقفانملا مهو ,قحلا رون اهلخدي الف «مهبولق اوفلغ دقو «قافن نم هيلع اودرم

 .ةيآلا هذه مهيف ىلاعت لاق نيذلا مه ناقيرفلا ناذهو ةيربلا رش دوهيلاو

 ةيساقلاو ضرم مهبولق يف نيذّلَل ةنتف ناطيشلا يقلي ام لعجيل إ» :ىلاعت هلوقو

 ناطيشلا كرت ةجيتن نوكتل ىأ «ةبقاعلا مال ىمست ىتلا ىه «ماللا» 4 مهبرلق



 ١ جحلا - رويس ريسضفت | ل

 للا للللال
 يي ١ 0 1

 ىأ ,4ةنتف 9 مهيدري ام ىلإ اولصي ىتح هنونمتي اميف مهترياسمب ءاوغإو ةسوسو
 مهنيوغيل مسقأ دقو «هرشب مهيوهتسي سانلا نم نيفنصل ربتخملا ةلماعم مهلماعن
 ىلوتسا دق نيذلا مه ضرم مهبولق ىف نيذلاو .نيصلخملا هللا دابع الإ نيعمجأ

 :نولوقيو «مهءابآ ٍنوعبتي نيذلا مهو «بولقلا ضرم كشلاف كشلا مهيلع

 46 99 ودمعي الو ايش نوُلقعي ال مهؤاَبآ ناك وَل وأ انءابآ هيلع اني ام عبُتت لب ...

 ةيساقلاو «ديزي وأ كشلاك ضرم لاوقألل نزوو «ريكفت ريغ نم ديلقتلاف «[ةرقبلا]

 ىلإ تمت ال لاوقأ نم هيلع مه امب نوكسمتسي نمم مهريغو دوهيلا مه مهبولق
 ىه لب قحلل حتفت الف «بولقلا ةوسقب ىلاعت هللا مهفصو دقو «ببسب ةاروتلا

 يهف كلذ دعب نم مكبولق تسق مث » :مهيف ىلاعت لاقف «ةيادهل رون لك دست «ةقلغم

 جيف قيام اهنم نو راهنألا هنم جف امل ةراججحلا نم نو ةَوسَف دش وأ ةراجحْاَك

 .[ةرقبلا] 4 69 َنوُلمعَت اَمَع لفاقب هلا امو هّللا ةيئشَح نم طبه امل اهم نإ ءاَمْلا هنم

 سدلل اوشاعو ءاونمؤي ملف ء«دوهيلا امأ «كرش دعب اونمآ نيكرشملا انيأر دقو

 ءايلوأ ركذب ةميركلا ةيآلا ىلاعت هللا متخو «قيثاوملاو دوهعلا ضقنو ةنايخلاو

 ةدابعلا ملظ معي فصو ملظلاو .4ديعب قاقش يفل نيملافلا ًنِإوط :لاقف ناطيشلا
 لمشيو «هنبال ميكحلا نامقل لاق امك ءميظع ملظل كرشلا نإو «كرشلا لمشيف

 نيملاّظلا َنِإو  .دوهيلا لعف ةميمنلاو ةنايخلا لمشيو «ضعبل مهضعب دابعلا ملظ

 «قش ىف نوكرشملاف ءرخآلا قرافي قش ىف مهنم قيرف لك ىأ .«قاّقش يف
 نيبو هنيب قش لكو «ةفلتخم بورض قافنلاو «قش ىف نوقفانملاو «قش ىف دوهيلاو

 .هئازجأ ىف فلتخم 4 ديعب © هنأب هلك قاقشلا فصو اذلو «ةديعب ةفاسم رخآلا
 مري ور مل

 هللا نو مهبولق هل تبخدف هب اونمؤيف كبَر نم حلا هنأ ملعلا اوثوأ نيا مَلعَيلَو ظ

 . 4 6 ميقتسم طارص لإ اونَمآ نيذّلا داهّ

 ءاقلإ ةجيتن نوكتل ىأ «كانه «ماللا» ك انه «ماللا»و «ةفطاع ؛4واولا»

 اوتوأ نيذّلا ملعيلو © «ظالغلا ةاسقلاو بولقلا ىضرمل رابتخالل «هتسوسوب ناطيشلا

 نع اوفنف ءايبنألا نم ةوبنلا ملع اوتوأ مهنأ ىأ «قحلا نييبنلا عابتأ نم «ملعلا



 زان رسل

 سفنلل طباضلا ربصلاو قدصلاب ملع نم مهبولق ىق ىلاعت هللا ىقلأ امب مهسفنأ

 ىتايآ تمكحأ هنأ ىلاعت هللا ركذ ىذلا نآرقلا ىلع دوعي ريمضلا «4ّقحْا ِهّنَأ»

 نأ ىلإ مهثعبم تقو نم ءايبنألاو لسرلا نع هتسوسوو ناطيشلا ءاوغإ عفد دعب
 .هيلإ ىلاعتو هناحبس هللا مهضبق

 وه ميركلا نآرقلا نأ ىأ نيفرطلا فيرعتل ءرصق هيف ,4قحْلا هّنَأط :هلوقو
 هب نوئمؤي كلذلو ,4هب اووف ط «نيلوألا ريطاسأ الو ىرتفي اثيدح سيلف ؛«قحلا

 لاق تايخإلا ,4 مهبولف هَل تبختف 9 هب نونمؤي مهملع ببسب ىأ «ةيببسلل «ءافلا»و

 تبخلا دصق لجرلا تبخأو «ضرألا نم نئمطملا تبخلا :هتادرفم ىف بغارلا هيف
 ىنعملاو «عضاوتلاو نيللا لامعتسا تابخإلا لمعتسا مث .دجنأو لهسأ وحن هلزن وأ

 ىلإ تنكسو تتبخأ لب «مهبولق قحلا ىف رامت ملو «نينمؤملا بولق تعضاوت
 .قحلا

 ىذلا ملعلا ىلع ةفطاع وأ ةيببسلا ءاف «اوضْويَف ظ :ىلاعت هلوق ىف «ءافلا»و
 هللا َنِإَو 8 :ىلاعت لاق مث .4 تبحَتَفط :ىلاعت هلوق ىف ؛ءافلا» كلذكو ءاوتوأ
 ىدهي نأ هلالج لج هنأش نم هللا نأ ىأ .4ميقَتْسُم طارص ىأإ اونمآ نيذّلا داهل
 طارصلاو «مهيديأب هللا ذخأآيف اوعرش وأ موقألا قيرطلا ىلإ اوكلس نأب اونمآ نيذلا

 يطارص اذه نأو» :ىلاعت لاق امك «ىلاعت هللا طارصأ وهو ٍميقتسملا قيرطلا وه

 . [ماعنألا] # 629 .. . لبسلا اوعَِت الو هوُعبتاَف اميقتسم

 ةدكؤملا «نإ)ب ميقتسملا طارصلا ىلإ نينمؤملا ىلاعت هللا ةياده هناحبس دكأ دقو
 .«ةيمسالا ةلمجلا» بو («ماللا»بو

 موي باذع مهيتأي وأ ةَتغَب ةعاسلا مهيتأت ئّتح هنم ةيرم يف اورفك نيذّلا لازي الو

 رفاضتو «ةلدألا ىلاوتب عقوتي ناك هنأكو «رمتسا اهانعم 4لاَزي الو

 ىف ريمضلاو «كشلا :ةيرملاو «رمتسا لب لزي مل هنكلو «مهبير لوزي نأ تابثإلا



 الا ١ ..

 يي

 مهبر نم قحلا هنأ نيقيلا اوبهو ملعلا اوتوأ نيذلا امنيبف «نآرقلا ىلع دوعي 4 هنمإ»
 .زجعلا ىلاوتو ىدحتلا ىلاوتل اقح الإ نوكي نأ نكمي الو «مهئراذو مهقلاخو

 تح 9 كشلا اذه ىلع نورمتسم مهنإو .4هنم ةيرم يف اورفك نيذلا لازي الو إ»

 وأ» .ميدقلا مهلالض ىف مهو .نوكلا ىهتنيو ةمايقلا ىأ 4 ةتغب ةعاسلا مهيتأت

 ال هنأو « ميقعلاب ىلاعت هللا هفصو ىذلا مويلا اذه ىف ,4ميقع موي باذع مهيتأي

 نأ ىف همقع نوكيو ةمايقلا موي نوكي نأ لمتحيو «هنم جتنت ةرمث الو هيف ريخ

 نوكي لات هل سيلف ةمايقلا موي امأ .هبجنأ ىذلا هبقع هنأكو .هبقعي موي هل موي لك

 نأ ىضتقت ك4 وأو ةمايقلا موي ةعاسلا نآل ؛كلذ ىفاجي قايسلاو «هل بقعلاك

 ؛ ميقع هنأب فصوو ءةنرذب مويك اموي نوكي نأ لمتحيو «هريغ ميقعلا مويلا نوكي

 اوراصف نهدالوأ نم ءاسنلا تمرح هيفو «نوكرشملا اهعطق ماحرأ تعطق هيف نآل

 هولتاقمو هلاجر فصويو «برح موي ههابشأو ردب موي نأآلو ؛مهودلي مل مهنأك

 «نيكرشملل هيف ريخ ال وه مث «ميقع ىهف «جتنت ال برحلاو «برحلا ءانبأ مهنآب
 4 60 ميقعلا حيرلا ...  :ميركلا نآرقلا ىف امك لاقيو ءميقع مويوهف

 .ريخ الو اهيف رطم ال ىأ «[تايراذلا]

 ىتح «بارطضاو ةريح كشلاو «مهتيرم ىف نورمتسي نيرفاكلا نإو ءاذه

 رش لب «مهيلع دوعي هيف ريخ الو «هيف نولتاقي موي مهيتأي وأ ةعاسلا مهيتأت

 . هنذإب ءاشي نم ىدهي هللاو «ميقع موي وهف « ريطتسم

 يي جحلاةروسريسفت 8#

 ةمايقلا موي هلث كلملا

 :ىلاعت هللا لاق

 06 0 رس و وص

 اوما تلافي حيف يمول هو.فكللملا

 اورفكَن لاو )وتلا ب ف تحصل اولي
 0 تهت تاع مْهَل كيِكوةاََنلَصْأَدَكَو



 ا بحل

 أوناَصْوأ اوله َمش هلا يس يفاورجباه يذلا
 رْيَجوُملهْلا تاواتسسعا كفرهم
 و هوَسْرالَكْنُم مهَاحْدِل © تقزّرل

 تانج يف تاَحلاّلا اوُلمَعو اونمآ نيِدْلاَف مهيب مُكَحَي هلل دعُموُي ُكْلُمْلا ل
 . 4 63 ميعللا

 ولو ناطلس كلذ ىف دحأل سيلف ءهدحو هلل ةمايقلا موي ىف 4كلملا»
 الو «نيدبتسملا كولملا لاحك ءايمكحت ولو ءمكح الو ءايندلا لهأ ناطلسك ايروص

 مكح الو «نايغط الو توغاط الف هدحو هلل كلملا لك «ىلاعت هللا ريغ دحأل ةباقر

 موي وهو «ماقملا بساني هيلإ فاضم نع ئبني 4« ذئمَوي 8 ىف نيونتلاو هللا ريغل
 ؛ةمايقلا موقت موي قلطملا كلملا نوكي كلذ ىلع ىنعملو ءباسحلاو ءازجلاو ةمايقلا

 ديدش راذنإ هيف كلذو «باقعلاو باوثلا دعب نمو باسحلا نوكيو «نازيملا بصنيو

 هناحبس مهنيب لصفيو «مهلامعأ نوهجاويو «مهبر نوقالي مهيفلاخمو نينمؤملا نأب

 . ميقتسملا ساطسقلاو قحلاب

 نع حاصفإلل «ءافلا» , ميعُتلا تانج يف تاحلاّصلا اوُلِمَعَو اونَمآ نيذّلاَف )»

 اوُلِمَعَو اونمآ َنيِذّلاَفط هدحو مكحلا وه ىلاعت هللا ناك اذإ ىنعملاو ءردقم طرش
 سانلل عفان حلاص لمعو «ىهاونلاو رماوألل تاعاطو ؛تادابع نم .4 تاحلاّصلا

 ىف ىأ «ةينايب انه ةفاضإلا 4 ٍميعنلا تانج يف هللا هجو الإ هب نودصقي ال

 . ميقملا دلاخلا مئادلا ميعنلا تانج

 . 6 69 نيهم باَدَع مُهَل كلو انتايآب اوُبَدَكو اورَفك َنيِذّلاو ا

 لهأو نيكرشملا نم اورفك نيذلا امأ مهبر نوقالي امدنع نينمؤملا ءازج اذه

 ةراشإلل ؛هللا تايآب بيذكتلاو رفكلا ىف لوصوملاب ربعو ءانتايآب اوبذكو «باتكلا



 جحلا ةروس ريسفت /

 000 ل
 2” اا

 "يي

 : نأ نع مهزجع عم نآرقلل مهبيذكت ىأ «ةينآرقلا تايآلل مهبيذكت لجست هللا تايآ

 ىف هعادبإو هتينادحو ىلع ةلادلا ةينوكلا تايآلا ةلالدل مهبيذكتو «هلثمب اوتأي

 مهنأو «مهئارتفا ميظع نايبل ةيلعلا هتاذل تايآلا ىلاعتو هناحبس فاضأو

 لزانلا باذعلا ىلاعتو هناحبس هللا فصو كلذلو «ارابكتساو ءالعتسا كلذ اولعف

 . هّللا تايآو قحلا ىلع مهئالعتسال ؛ناوهلا ىف مهب قلم لذم نيهم باذع هنأب مهب

 هللا َنِإو انسح اقر هّللا مِهتقزريل اوتام وأ اولتف من هللا ليبس يف اورجاه نيذّلاو »
 . 4 62 نيقزارلا ريخ وهل

 وعدم نمؤم لكو «ءدحاو ءاول ىف نينمؤملا عيمجت ىلع ثح اهيف ةيآلا هذه

 «ضرألا ىف نيرثعبم نونمؤملا نوكي ال ىتح «نينمؤملا عمجت ىلإ ةرجهلل
 نأ نمؤمل سيلف «نينمؤملا عمجت عضوم ىلإ رجاهي نأ هيلع ضرأ ىف فعضتتنسملاف

 .اهيف ةيمالسإلا هرئاعش ميقي نأ عيطتسي ال ودع ضرأ ىف فاعضتسالل اليلذ شيعي شيعي

 نك اواق مت مهف اوناق مهسفنأ يملاط ةكئالسا مهافوت يذلا نإ :ىلاعت لاق دقف

 منهج مهاوأم كََلوُأَف اهيف اورجاهتف ةعساو هّللا ضرأ نكت ملأ اوُاَق ضرألا يف َنيفعضَمسُم

 الو ةليح نوعيطتسي ال نادْلوْلاو ءاسّنلاو لاجّرلا نم نيفعضتسملا الإ 69 اريصم تءاسو

 نمو 9 اروُفَع اوه هللا اكو ْمُهْنع وفي نأ هللا ىسَع كاوأَف 6 ًاليبَس نودي

 ىلإ ارجاهيم هتبب نم جرخُي نمو ةعسو اريثك امام ضرألا يف دجُي هللا ليبس يف رجاهي
 4« 2 اَميحَر اروُفغ هللا ناكو هللا ىلع هرجأ عَقو دَقَف تملا هكردي مث هلوسرو هّللا

 .[ءاسنلا]

 احوتفم هباب لاز ام دهاجيو لتاقيل وأ نينمؤملا ةعامج ىلإ لصيل ةرجهلاف

 نم ةرجهلا هب داري (200حتفلا دعب ةرجه ال١ ثيدحو .ةرجهلاو داهجلا باوث هيفو

 نب نع رجه .(المام) هاور امك ُةَيْفيَو رمع هللا دبع نع (7١78؟) حتفلا دعب ة ال :ىراخبلا هاور )١(

 .ةينو داهج نكلو ءحتفْلا دعب ةرجه الو :َلاَقَق ؟ةرجهْلا نع هللا لوُسَر لئس : َتلاَق «ةشئاع نع هظفلو

 .«اورفناَق مترفنتسا اذِإو



  7كالا ١١

 يي

 ىف داهجلل الإ اهنم رجاهي ال «مالسإلل اضرأ ةكم تراص دقف «ةنيدملا ىلإ ةكم

 .ةكم ىف نوكي ةنيدملا ىف نوكي امك عمجتلاو ةنيدملا

 ةيمالسإلا ةزعلا ثيح ىلإ فعض اهيف ضرأ نم ةبولطم ةرجهلا تناك اذإو

 مهعم اودهاجيو نينمؤملا عم اوعمتجيل ىلاعت هللا ليبس ىف اورجاه نيذلاف «داهجلاو

 مهترجه تناك ىأ ,4 هللا ليبس يف اورَجاَه َنيِذّلاَو » :ىلاعت لاق اذلو ؛ءازج مهل

 لاقو «هتاذ ىف داهج ةيمالسإلا ةعامجلل ةرجهلا تاذ نإ ىأ هللا ليبس ىف.

 ؛هعضوم ىف ىخارتلا ىلع ةلادلا 4 مثل ب فطعلا .4 اوتاَم وأ اوُلَُق مث » : ىلاعت

 .نينمؤملا عم نيميقم نوشيعي مهنإ لب «مهتوم الو «ةرجهلا بقع سيل مهلتق نآل
 «مهفونأ فتح اوتومي وأ لاتق ىف اودهشتسي ىتح نيدهاجم اوميقي نأ هللا ءاش ام

 :هلوقب ىلاعتو هناحبس هنيب دقو ءايندلا يف امهدحأ نيءازج ىلاعت هللا نيب دق

 . 4 نيقزارلا ريح هلل ذإو انسح اقل مهري

 ىلاعت هللا قدغي ءايخس ابيط ىأ ءانسح اقزر مهقزري هنأب هناحبس هللا مسقأ

 قزر لعج ىلاعت هللا نإف ءبرحلا مئانغو ءىفلا نم .هريخ نم مهيلع هيف

 هّللا نإو © ٠ «مهليخ كبانس ىفو «مهحالس ةاكشو «مهفويس لالظ ىف نيدهاجملا

 نإ لب «هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفأو .نيقزارلا مركأ هللاو .4 نيقزارلا ريح وهل
 نم ةرجهلا نإف «ءايندلا ءازج وه اذه «قزرلا تاجرد ىلعأ ىف هقزر ىلاعت هللا

 .قزرلا هيف نوكي هللا ليبس ىف ةزعلا ضرأ ىلإ لذلا ضرأ

 :لئاق نم زع هلوقب هناحبس هركذ دقف ىورخأللا ءازجلا امأ

 . 4 69 ميلح ميلعَ هللا نو هَنوضَرَيًالَخْدم مُهّلَخدُيل )»

 ىأ 4 هنوضري ًالَخَدُم مُهَئلخْدُيَل ل :لاقف ءهتردق تلاعتو هناحبس مسقأ
 (همال» و «مسقلا» ب كلذ دكأو «ةمايقلا موي هفويض مهنأكو «هللا مهنلخديل

 نوبيطتسي .4 هتاوضَريإط مهنأب هفصو ءناكم مسا :4ًالَخَدُم ءديكوتلا «نوناو
 هللا نِإو 9 ءراهنألا اهتحت نم ىرجت ىتلا ةنجلا وهو ءهريخ ىف نوهكفيو «هميعن
 تائيسلا رفغي ميلح وهو «مهرفاكو مهنمؤم ملعي هقلخ لاوحأب .4 ميلح ميل



 و جحلاةروسريسفت ا

 بلبل
 ١ يف

 4 09 ... تاَمّيَّسلا نيهذي تانسَحْلا نإ ... 9 :ىلاعت لاق امك «تانسحلاب

 هملعو ؛ايلعلا هتردقو ىلاعت هللارصن

 :ىلاعت هللا لاق
 5 تت آ آ 4

 لثمببقاعْنمو كلذ
 المص سس لس 7

 44 عمار هدمرب ا 47 يسد صدا | سر اس
 هللا كرإمللاهيرصنيل هيلع يغب مث ءهيبِقوعام

 أ
 فَلا جِيويَهلا كأي كلذ 2 ' 700 - روب لب خخ سس هه 2

 يصب ءيمس هللا نأو ليلا ٍفراهتلا جيوب وراسهنلا 0 رهمههس | ص . يصو ىىم 2
 نم كر وغرام ىرأو ٌقَحْلاَوْه هلا كرأب كلذ ل و2 اس 3 ار ءصرو رود 9 2 ١

 مط ءررلا سم رو روم 02 ]ا 82

 رن ري بكل ل علاوه هلا تاو لطتبلاوه ونود
 رف مك عصب حرب رسم همس رس 7 ل |

 ل م دع

 ِتاَوَمسلا فمه اين رابح فيِ هلأ كر هَرصصم م . الود سطح و ب 8 ملم 2#
 02 ةييحلا كلاما هَل كَم ضْناْلافاَمَو و ماو < اس أذ الا ىلع وم اسال
 وفعل هّللا نإ هّللا هنرصنيل بَل هيلع يغب مث هب بقوع ام لثمب , بقاع نمو كلذ #

 هلوق نم «ديعبلا ىلإ ةراشإلا «ةيآلا «هب بقوع ام لثمب بقاع نمو كلذ »

 نم كلذ دعب ءاج ام رخآ ىلإ 469 ... اوملُظ مهْنَأب نوُلتاَقي نيذّلل نذأ  :ىلاعت
 هللا ركذ ةرخآلاو ايندلا ىف لطابلا لهأ ءازجو «ةرخآلاو ايندلا ىف قحلا لهأ ءازج

 لعب هيلع ىغب اذإ ىأ ,4 هيلع يغب مث » .هلثمع ءادتعالا دري نم نأ ىلاعتو هناحبس

 . 4 هللا هنرصنيل هيل 9 كلذ



 : 7كالا ١١ .
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 بقاعيف ىذوأ هنأل ؛قح كلذو «ىناجلل اباقع ءادتعالا در هناحبس ىمسو

 متيلو «ةيظفللا ةلكاشملا ليبق نم كلذو اباقع ءادتعالا ىمس نكلو «رادقمب ىذؤملا

 درب باقعلا دعب هنأ ركذي هللا نإو «ىواستلاب هيلع ىنجملاو ىناجلا نيب صاصقلا
 ءاملظو ايغب نوكي كلذ نآال ؛هءادتعا دواعي نأ ىدتعسملل حصي ال «هلثمب ءادتعالا

 نيب ام دعب ىلإ ةراشإلل 4 مّن ب ريبعتلا ناكو ,4 هيلع يغب مث :ىلاعت لاق اذلو
 . ىغابلا ىلع لداعلا رصني ىلاعت هللا نإو «ملاظلا ىغبلاو لداعلا صاصقلا ةبترم

 هرصن ىلاعت هللا دكأ دقو «هيلع ىغب نم ىلإ دوعي ريمضلا هللا هّئرصنيِل

 ربعي امك ةليقثلا ديكوتلا «نون» بو «مسقلا «مالاو مسقلاب «صتقملا بقاعملل

 .نويوحنلا

 وفعلا «روُفَع وُفَعَل هللا نإ :ىلاعت هلوقب ةميركلا ةيآلا ىلاعت هللا متخو

 لج هتافص نم ةفص وهو ءوفعلا ريثك ىلاعتو هناحبس هنأ ىأ ءوفعلا نم «لوعف»

 ءابنذ تسيل ةفلاخم لكو ءريصقت لك نع وفعي وهف «هئامسأ نم مسا وأ ءالعو

 لب ءامالظإو اماتعإ اهبسكيو «سفنلاب مثأي مل امم تناك اذإ اهرفغي روفغ وهو

 بحت حوصن ةبوت كلذ عم نوكتو ءاهتملظ فشكت تانسح هراوجب نوكي
 . تائيسلا

 ءملظلا عفدل ةرصنلا نأ عم ءروفغلا وُفَعلاِ ةيآلا تمتخ اذامل :ليق دقو

 نولواطتي دق نورسفملا نوكي نأ هللا ذاعمو «؟رهقلاو ةردقلا مسا ىضتقي كلذو

 «ىغابلل ةبسنلاب ءروفغلا وفعلا وه بسانملا :لوقنو «ميركلا نآرقلا تارابع ىلع

 نم نوعباتلاو ةباحصلا هب ماق امو هلك ىبنلا رصع ىف برحلا نأ كلذ «بقاعملاو

 عفرو «ميلعتو «داشرإو ةياده برح تناك لب «بلغو ءامد برح تناك ام هدعب

 نإو 8 :ىلاعت لاقف اهيف وفعلا ىلإ ىلاعت هللا اعد كلذلو ؛نيملاعلل ةمحرو «ملظلل

 «[لحنلا] 4 653 نيرباّصلل ريَخ وهل متربص نثلو هب متبقوع اَم لثمب اوُبقاَعف ميقا
 4 © روما مزع نيم كلذ رف رسم نمو ؤ :اضيأ ماقملا اذه ىف ىلاعت لاقو

 ء[ىروشلا] 42 .. هللا ىلع هرجأف حّلصأو اَمَع نَمَف.. . # :لاقو «[ىروشلا]



 جحلا ةروس ريسفت | ل

 اللا وعل

 اا سل

 ءاغئاس صاصقلا ناكف .ءصاصقلا عم وفعلاب تبلاط ىتلا تايآلا ترثكأ اذكهو

 حفصلا حفصاَف ...  ىلاعت لاق امك ءهيلإ ابودنم حفصلاو حماستلاو وفعلاو

 نم وهو «هعقوم هل نارفغلاو وفعلاب ةيآلا متخ ناك اذلو ء[رجحلا] 462 ليمجلا

 امك وفعلا ىلع ثحي وهف «ضرألا ىف ملكتم هيلإ ولعي ال ىذلا ميكحلا بولسألا

 نم حفصلا اهيف هللا رثؤي ةلداعلا مالسإلا برح نأ نيبي وهو ءرخآلا تايآلا تثح

 «بورحلا ترركت الإو «ماقتنالل تسيل اهنإ ذإ ءهيلإ ليبس ناك ام ناميإلا لهأ

 باب حتفو «ىغبلاو صاصقلا ىلاوتيو «ىغبي رخآلا قيرفلا مث «ءصتقي قيرفلا اذهف
 ءالداع لاتقلا «لاتقلا ىلاوت ريغب هتماقإ نكمي قحلا ماد ام «برحلا باب قلغي وفعلا

 .ايغاب وأ

 ةلود نوكي هل لاتقلاو رصنلا نوكو «قحلاب لطابلا عفد ىلاعت هللا روص دقو

 : ىلاعت لاقف «راهنلا ىف ليللا جاليإب

 يمس هللا أو ٍلّيَللا يف راها جلوُيو ِراَمّنلا يف َلِْللا ٌجلوُي هللا دأب كلذ »

 جولولاو .ههسفن نع عفاد نأ دعب هيلع ىغبي نمل هللا رصن ىلإ ةراشإلا

 يف ليللا جلوي » :ىلاعت هلوق تادرفملا ىف ءاجو «[فارعألا] 4( ...طايخلا

 ليللا ةدايز نم ملاعلا لجو زع هللا بكر ام ىلع هيبنت 4 ليلا يف راهْنلا جلويو راها

 .اهبراغمو سمشلا علاطم بسحب كلذو «ليللا ىف راهنلا ةدايزو «راهنلا ىف

 اهدعب وأ اهبرقو «ءسمشلا لوح ضرألا رادم فالتخال هيبنت اذه نأ ىنعملاو

 «ليللا لوطيف هلثمب ايبسن ةديعبو «راهنلا لوطيف «ليئض ردقب ايبسن ةبيرق اهلعجب

 نوكلل ريسملاو «ءيش لكل كلاملا لاعتم ا ريبكلا وهو «رادقمب كبر دنع ءىش لكو

 ناو ءىش لكب ملاعلا ميكحلا زيزعلا راتحنا امك «فلختت ال سيماونبو «ماكحإب

 «هرخآ ىلإ « راهتلا يف لَّللا جلوي هللا نب » ىلع ةفوطعم «نأ» 4 ريصب عيمس هللا



 كك
 "يي

 ملعي # ريصب و ءعمسي نم ملع ملعي «نوكلا ىف ىرجي ال #عيمس هللا نأو إف

 هرصن نم عضوملا اذه ىف كلذ ىلاعتو هناحبس ركذ اذال :انه لئاس لأسيو

 هيلإ هيذؤي ام كرتي نمع وفعي ىلاعتو هناحبس هنأو «؟هيلع ىغب نمل ىلاعتو هناحبس

 :امهيلإ راشأ وأ نيرمأ ركذ ىلاعت هللا نأ كلذ نع باوجلاو «هل رفغيو «هناحبس

 ىلاعتو هناحيس دكأو هيلع ىعب نم رصني هناحبس هللا نأ  لوآلا رمألا

 .اهعضوم ىف اهانركذ ىتلا تاديكوتلاب «هرصن

 ىفو «صاصقلا دنع حماستلاو وفعلا ىلإ بدني ىلاعت هللا نأ  ىناثلا رمألاو

 «راهنلا ىف لخدي ليللا لعجي امك سانلا نيب ةلود فعضلاو ةوقلاو «سانلا

 نأ ةرصتتنملا ةلودلا ىلعف «ىرخأ صقنيو ةرات اذه دازيف «ليللا ىف لخدي راهنلاو

 لكل ةعنام ةعطاق ةيناسنإلا بورحلا نوكت ال نأ ىلإ مالسإلا وعدي كلذبو

 ودعلا نوكي نأ الإ «ةلداعلا بورحلا تقو ىف مالسلا رون عشي نأ بجي لب «مالس

 .ةيناسنإلا ءادعأ دوهيلاك اسرش

 يلعلا وه هللا َنَأَو لطاَبْلا وه هنود نم نوعدي ام َّنَأَو قحلا وه هللا َنَأِب كلذ

 . 4 69 ريبكْلا
 هتوعد عم هيلع ىغب نمل هناحبس هرصن نم ةقباسلا ةيآلا ىنعم ىلإ ةراشإلا

 اعمطم نكي مل ام «هقلغي الو مالسلا باب حتفيو ءعضوم هل ناك اذإ وفعلا ىلإ

 هللا نأب 9 ءوفعلاب بابلا حتف عم صاصتقلا ةزاجإب كلذ ناك ىأ .«قحلا ىف لطابلل

 «نوكلا ئشنم هنأل قحلا وه ىلاعت هللاو «قحلا وه هللا نأ ببسب ىأ .«*قحلا وه

 هنأب فصو اذلو ؛هريغ هلإ ال ىذلا قحلا دوبعملا وهو «هيلإ ىعادلاو قحلا رصانو



 يي جحلاةروس ريسفت 1#

 3 ا
 كلذل «قحلاب دوبعملاو «هتافصو هتاذ ىف دحاولاو «قحلا قلاخلا وه هنأو «قحلا

 ريغ قح ال هنأ ىأ ءرصقلا ديفي 4قحْلا وه :هلوقب ريبعتلاو «قحلا هنأب هنع ربخأ
 . ءانف ىلإ هنأل «لطاب هادع ام لكف ء«هللا

 ال اهنأل ؛ةلطاب هريغ ةهلآ نم نودبعي ام ىأ ,4 هنود نم نوعدي ام ناو ظ

 نإ الإ كّرحتي ال .دامج ىه ذإ ؛اهتاذ ىف دوجو نم اهل سيلو «عفنت الو رضت
 . كرحت

 عيمجلا ذإ ءدحأ هدهاني الو ءدوجوم هيماسي ال ىذلا 4 يلعلا وه هللا ناو

 .قلطملا دوجولا بجاو وهف ,4ريبكلا» وهو «ءدابعلا قوف رهاقلا وهو .هقلخ
 راصحنا ىلع لدي ىماسلا صنلاو «ريبكلا هدحو وهف هدوجو هنم دمتسي ءىش لكو

 هلوقب ريبعتلا كلذب هصاصتخا ىلع لدو .هدحو هيف هتافصو هتاذب ربكلاو العلا

 ءايربكلاو ءالعلا ناكف ءرصقلا ىلع لدي هنإف نيفرطلا فيرعت ريكا يلعلا رهط
 ريغ هدوجوو «هنم هدوجو دمتسم هاوس قولخم لك ذإ ؛هدحو هيلع نيروصقم

 .دوجولا بجاو هدحو وهو «هدحو ىقابلا هناحبس وهف «قاب

 :لئاق نم زع لاقف «هقلخ ىلع همعن هناحبس نيبو

 فيطق هللا َنِإ ةرَضْخُم ضْرَألا حبصْمَف ءام ءاَمَّسلا نم لن هللا َنأ رت ملأ »

 ىراكنإلا ماهفتسالا ةغيص ىلع ءاج دقو «هيبنتلل انه ماهفتسالا كرت ملأ»

 ىنعملاو «تابثإ ىفنلا ىفنو ةيفانلا «مل» ىلع لخاد وهو «عوقولا ىفن ىلع لادلا
 «كالع ام انه ءامسلاو 4 ءاَم ءاَمَّسلا نم لزنأ هللا َنَأ» كملعو كرظنب تيأر دقل

 رطملا امنإ ءاهكسامتو ءاهجاربأ ىف بكاوكو رمقو سمش نم ءامسلا مارجأ تسيلف
 نأ رت ملأ :ىلاعت هلوق هنيب كلذو «ةيصاق ةديعب وأ ةيناد ةبيرق باحس نم لزني

 نمو الحم رشي قل ىرت انكر ةعجب مه لعل احس يل
 هقرب انس داكي ءاَشي نم نع هفرصيو ءاشي نم هب بيصيف درب نم اهيف لابج نم ءامّسلا



 جحلاةروسريسفت ا مك

 يي رز جل
 4 60 ٍراصبألا يلوأل ةربعل كلذ يف َنِإَراهَنلاو َلْيَلا هللا بَلقُي 60 ٍراَصْبَألاِب بهذي

 .[رونلا]

 ىلاعت هللا ةردقب فئاكتملا باحسلا نم رطملا لوزن حضوي ميركلا صنلا اذهف

 رذبتف عارزلا ىديأ لمعتل ضرأألا ىلإ رطملا لزني هنإو «هّللا رمأب الإ هردتل تناك امو

 حبصتف » :ىلاعت لاق اذلو «ضرألا رضختو «برلا نم رامثلا وجرتو روذبلا

 رارضخالا نوكي ظفللا رهاظبو «بيقعتلل ىهو «ةفطاع «ءافلا» 4 ةرضخم ضرألا

 روهظو رذبلا تابنإب خارت ةمثو نوكي فيكو «نمزلا ىف خارت الب رطملا لوزن بقع

 لامعأ ىف ىخارتلا نأ كلذ نع باوجلاو «؟ةرضخم ضرألا ةروريصو «هناديع

 نك لوقي نأ ىه امنإ ءاهيف ىمخارت ال هللا ةدارإ نإ لب «هّللا نم سيلو «دابعلا

 ىف هللا بئاجع ىلإ هيبنت هيف ةيروفلا ديفت ىتلا «ءافلا» ب ريبعتلا نألو ؛نوكيف

 نادزت رضخم تابن ةسبايلا ضرألاو ءاملا نيب حقالتلا نم نوكي ذإ «نيوكتلاو قلخلا

 ذإ ةرضخم اهنأب ضرألا هناحبس فصو دقو «جيهب رظنم تاذ نوكتو «ضرآلا هب

 هنأل نكلو ؛اهل ال عرزلل رارضخالاو ءاهعرز ةرضخ الإ دبت ملو ءاهتنيط تفتخا

 ةرهاب ةوسك اهل راص هنآلو ءاهيف ام رابتعاب رارضخالاب ىه فصوت نأ حنس اهيف

 . ةرهاز

 ميلع هدابعب فيطل ىأ .4 ريبَح فيطُ هللا نإ :هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا مدخو

 .هل مهقفويف «مهشيع هب موقيو مهعفني امب ةربخ ملع اقيقد املع

 ةريثكلا معنلا هذهب هماعنإل ليلعتلا ماقم ىف .4 ريبَح فيطت هللا نإ ةلمجو

 . ىرخأ ولت ةمعن ةيلاوتملا

 . < 9 ديمحلا يعل وه هللا نو ضْرَألا يف اًمَو تاَوَمّسلا يف مهل

 ءام ءامسلا نم لزني هللا نأ ىأ «ةقباسلا ةيآلل ليلعتلا ماقم ىف ةلمجلا هذه

 يف ام هَل ىلاعت هللا نأل ؛ نيرظانلل ةجهب نوكت ة ةرضخم ةسبايلا ضرألا حبصتف

 وهف «هدابع نع ىنغ ىلاعتو هناحبس وهو ءاهيف ام هلو 24 ضرألا يف امو تاَوَمّسلا



 جحلاةروسريسفت 1#

 اهنألو «هيلإ ءارقفلا نحنو «ىنغلا وه هللاف هيلإ نوجاتحم مهو مهيلإ جاتحم ريغ

 لصو نكي ملو امهنيب لصفلا ناك ةقباسلا ةيآلا هتنمضت امل ليلعتلا ىنعم ىف
 رمقو سمش نم تاومسلا ىف امل كلام ىلاعت هللاف «.ةيكلملل «ماللا»و «واولا»ب

 «رامثو عورزو «داهوو لابج نم ضرألا ىف امل كلامو «هرمأب تارخسم موجنو

 اهيف امو ءزونكو نداعمو تازلف نم اهنطاب ىف امو «سارفأو لبإو «ماعنأو ناويحو
 ينغلا وهل هللا نِإَو 9 ءهقلاخ هنأل ءهلل كلذ لك ءىرط محلو ءرهاوجو ئلآل نم

 لدي 4 ُديِمَحْلا يَِعلا وهل هللا إو 9 :ىلاعت هلوق ىف نيفرطلا فيرعتو « ديمحلا
 هيلإ جاتحم دوجولا عيمجو «ىنغلا وه هدحو هللاف ءصاصتخالاو رصقلا ىلع

 قحتسملا هلحو وهف «ءلوعفم ىنعمب «ليعف» وهف ءدومحملا ىنعمب ديمحلاو «هناحبس

 .هاوس دوجولا ىف دمحي الو «دمحي نأل

 «ماللا» بو ءديكوتلا ىلع ةلادلا «نِإ) ب هلالج لج هناحبس هانغ دكأت دقو

 هيأ ايإ» :ىلاعت لاق امك نيفرطلا فيرعتبو ءلصفلا ريمضبو 4(َوُهَلا» :هلوق ىف
 جاتحي دوجولا لكو ء[رطاف] 4 62 ديِمَحْلا ّيَِعْلا وه هّللاو هللا ىَلِإ ءارَقُفْلا متنأ سانا

 .دوجولا ىف ءىشل جاتحي ال وهو «هناحبس هيلإ

 هقلخ ىلع هللا لضف

 :ىلاعت هللا لاق

 رْحْسلآ فى ء ردت كلْمْلاو ضرالا ف امرك َرَخَس هللا نارتو

 ايديال ضلك ممكن ءآمستلا كعضو هوي أب

 هل

 تف 1 ا 2
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 ك0 بسقف 7 ا

 كيو هرم رحبلا يف يرجت كلقلاو ضرألا يف ام مُكَل رْخَس هلا درت مَلَأٍَ
 . 4 ©2 ميحر فوءرل ساّئلاب هللا نإ هنذإب َألِإ ضَرَلا ىلع عفت 3 نأ ءامّسلا

 «ةيفانلا (مل» ىلع لخاد وهو «عوقولا ىفن ىنعمب راكنإلل انه ماهفتسالا

 هللا رخس دق ىنعملاو «ضرألا ىف ام رخس هللا نأل نايب وهف «تابثإ ىفنلا ىفنو

 ىف ام للذ ىلاعت هللا نأل ؛هيبنت ىفنلا عم انه ماهفتسالا نأكو «ضرأألا ىف ام مكل

 نأ نايبل 04 ضرألا يف اًمإف وهو لوعفملا ىلع 4 مُكَل ل مدقو ءمكل ضرألا
 «مكشاعمو «مكتابغرو مكتدارإل اهيف ام لك للذيل ءمكل ىلاعت هللا نم ريخستلا

 ىف امو «داهوو لابجو «تاباغو «رامثو عورز نم اهضرأ قوف ارهاط اهيف ام لكف

 هللا هرخس اذه لك «ىرط محلو «ئلآل نم اهراحب ىفو «زونكو نداعم نم اهنطاب

 ىف ارمأ ركذو ءاهركشب اهب هيلع معنأ نم ىدانت معن ىهف ٠ ءمكل هللذو ىلاعت

 ٍرحبلا يف يرجت كلفلاو » ءهيف ىلاعت هتمعن حوضول ءركذلاب هصخو «ضرألا

 ىلاعتو هناحبس اهل هرييستو هرمأو هللا نذإب رحبلا ىف ىرجت كلفلا هذهف ,4 هرمأب

 رحبلا ىف ريست ىأرم ىف اهنأل كلذو «هرمأب ءىش لك نأ عم 4 هرمأب )» اهنأ

 ةرياسم اذه ىف ©« هرمأب # ريبعتلا نإف «ءاوهلا الإ ءىش اهرّيسي ال «هبابع تارخام

 نمو 8 :ىلاعت لاق اذلو «ىلاعت هللا تايآ نم ةيآ ىهو «حيرلا ىرجمو نيعلا ىأرمل

 لمحت ام ةلقان رحبلا ىف ىرجت ىهو [ىروشلا] 4 69 مالعألاك رحبلا يف راوجلا هتايآ

 يتلا كّلفْلاَو ... 9 : ىرخأ ةيآ ىف لاق اذلو «ىرخأ ميلاقأ ىلإ ضرألا تاريخ نم

 مهضعب سانلا لصت ىهف «[ةرقبلا] 4659 ... سآّنلا عْفََي امب ٍرْحْبْلا يف يرْجَت

 .مهنيب مئادلا لاصتالاو فراعتلاو تالحرلاو «رجاتملاب ضعبب



 و جحلاةروسريسفت 8#

 رب 1#
 يي

 ىوقب ةطوبرم اهنكلو ءاهنورت دمع ريغب ضرألا نع ءامسلا عفر هللا نإو

 ةينوكلا سيماونلا هذهب هنإو «نوكلا نزاوت هللا ظفحو «ىتاذلا روصقلاو ةيبذاجلا

 عفت نأ ءامسلا كسميو نوكلا ظفحب «هناحبس اهقلخ ىتلاو «هرمأب ىرست ىتلا

 ىأ ,4 هنذإب الإ ضرألا ىلع عقت ة نأ ءاَمَّسلا كسميو# :لاق اذلو ؛ضرأآلا ىلع

 كسمي امغإ ءاهنورت دمع ريغب اهنأل «ضرألا ىلع عقت نأ نم ءامسلا كسمي

 اذإ : ىلاعت هلوقو نمي ةرورجم اعقت نأو» ءاهقلخ سيسماونو ىوقب هناحبس

 وبلا ذو © ترجف راحل ذو 0 تاتا بكاكلا إو 63 ترا ءامحما

 نانئمطاو نمأ ىف سانلا شيعيل ضرألاو ءامسلا نيب ىنوكلا نزاوتلا اذه نإو

 نم فوءرلا 4 ميحُر فوعرل سالاب هللا نط :ىلاعت لاق اذلو «نوكلا ثداوح نم

 ةقفشلاو «بلقلا ةفر اهلصأ ةفأرلاو «ةمحرلل ةهبشم ةفص ميحرلاو «2(فؤر»

 ةهباشملا نع هناحبس ههيزنتو «لامكلاب هفاصتا هيضتقي ام ىهف ىلاعت هلل ةبسنلاب

 . مهرومأ ةماع ىف ناسحإلاو ماعنإلا ةمحرلاو «مهسيساحأو

 فأري نم ةلماعم مهلماعي ىأ ,4 ميحَر فوءرل ساّلاب ِهّللا نإ :ىلاعت هلوقو

 نإو «مهرومأ ةماع ىف مهمحريو مهيلع معني نم ةلماعمو «ءمهيلع قفشيو مهب
 دكأ دقو «نوكلا ىف هفرصت نم قبس امل ليلعتلا ماقم ىف ةيماسلا ةلمجلا هذه

 ميدقت اهيناثو 4 نإ ءاهلوأ «تادكؤم ةدعب «مهب هتمحرو هتفأر هناحبس

 نايب هناحبس ركذو «ةهبشملا ةفصلاب ريبعتلاب اهعبارو ««ماللا» ب اهثلاثو , 4 سانلاب

 :لئاق نم زع لاقف مهيف هتردق

 . 4 9 روُفَكَل ناسنإلا نإ مُكييحي مث مكتيمي مث مكايحأ يذلا وهو ل

 رخس إ» :ىلاعت هلوق ىلع ةفوطعم ىهو «هلالج لج هللا ىلع دوعي ريمضلا

 ةثالث ىف معنملا ئشنملا وهو «ىلاعت هلضف هناحبس ركذ دقو 4 ضرألا يف ام مكل

 :راودأ



 جحلا ةروس ريسفت ا

 الالللما لوول 1 ل رجا

 اا

 يي

 نم مث «بارتلا نم انجرخأف اهتاذ ةايحلاب اندمأ ىذلا وه هنأ لوألا رودلا

 «رامثو تابن نم انتايح ىقبي امب اندمأو «ميوقت نسحأ ىف انلعج نأ ىلإ «ةفطن

 دقو ©« مكايحأ يذلا وهو إ» :هلوقب هناحبس رّبعو «ضرألا تبنت ام لكأي ناويحو

 .رخأ تايآ ىف هتدارإب ءاقبلاب اهدمت ىتلا ةايحلا رصانع ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ

 سوسحم اذهو «ةايحلا 0 « لجأ دعب ؛تولا - ىتاثلا ر رودلا

 .نايعلاب ىئرم هنأل «باترم هيف باتري الو ءموي لك ىرُي ددجتم رمتسم

 هناحبس ربع دقو .روشنلاو ثعبلا وهو «توملا دعب ةايحلا  ثلاثلا رودلا

 ىف عقاو هنأل ؛عراضملاب ربعو #«مكييحي مثإ» :هلوقب رودلا كلذ نع ىلاعتو

 نكلو ءاثبع قلخي مل ناسنإلا نأ ملعي نمو «بيغلاب نمؤي نم هب نمؤي لبقتسملا

 انتم اذئأ :اولاق مهنأل «نورفاكلا هركنأ نايعلاب نآلا دهاشم سيل رودلا اذه نأل

 قلخ ىذلا هللا نكلو ء[ءارسإلا] 49 اديدج اَقَلَح َنوُنوْعَبمَ اَنتأ .. . # ابارت انكو

 ىذلا رداقلا وه هنأب ربخأ ءاقبلاو ةايحلا رصانع لكب هدمأو « بارت نم ناسنإلا

 4069 نودرعت مكأدب امك ... ١ مهأدب امك مهديعي هنأو ءمهايحأو مهقلخ

 نمؤي ال هنأل ؛ريخألا رودلا دحجي ىأ .«روفكل ناسنإلا نإ 9 :كلذ بقع ىلاعت

 نمؤملا نأ نمؤملاو رفاكلا نيب قرفلاو «بيغم رمأ كلذ امنإو ءسوسحملا رمألاب الإ

 .«روفك» ةهبشملا ةفصلاب اثلاثو ««ماللا» ب ايناثو «4 نإ ب الوأ

 4 مث » ب ريبعتلا ىف ظحاليو «بيغلاب نمؤي ال ىذلا وه انه 4تاّسنإلا و
 هيلع بساحي ام اهيف لمعي ةريصق تسيل توملاو ةايحلا نيب ام ةرتفف «ىخارتلل اهنأ

 . ةيناثلا ةايحللاو توملا نيب ةرتفلا كلذكو «باوثلا وأ باقعلاب

 امب مالسإلا ىلع نوضرتعي ىوامس لصأل ىمتنت ىتلا تانايدلا لهأ نإ

 :ىلاعت هلوقب مهمالك ىلاعت. هللا درف «مهدنع تسيل ماكحأ نم هيلع لمتشا



 و جحلا ةروس ريسفت 1#

 ا رح

 ءاضيأ ةدابعلا دارملا»و ءىميم ردصم وأ «ةدابعلا وهو كسنلا ناكم كسنملا

 انج لكل ... 8 :ىلاعت هلوقك «نييبنلا عئارش وه كسنلا نأ نيرسفملا رثكأ ررقيو
 اهب ءاج ةعيرش ةمأ لكل لعج ىلاعت هللاف «[ةدئاملا] 4 52 ... اجاهنمو ةعرش مكنم

 ءاهفلاخي امل ةخسانو ءاهل ةمتاخو «عئارشلا لك ىلع ةنميهم ةعيرش تءاجو ء«اهيبن

 ىه هتعيرش نآل ِ؛ٌدِْلَك دمحم عابتا الإ هعسو ام ايح نارمع نب ىسوم ناك ولو
 ىلاعت هللا نودباعلا ىأ ,4 هوكسان مهو :ىلاعت هلوقو «ةيهلإلا عئارشلا ةمتاخ

 قيرط نوكلاس :انرشأ امك هوكسانو «كسنلا ىلع دوعي ريمضلاو ؛«هجاهنم ىلع
 .هيف نس ىذلا ةدابعلا

 الف «نيد ةمأ لكل ناك اذإ ىأ ,حاصفإلل «ءافلا» .4ِرْمَأْلا يف كئعِزاني الف»
 هانعمو لي ىبنلل نوكي نأ لمتحي نمل ىهنلاو «ةيهان «ال»و ءرمألا ىف كنعزاني

 اذه ديؤي امبرو «ةلداجملاو ةعزانملا هذه ىف مهدرو «هتعزانم نم مهنيكمت نع ىهنلا

 4 2 َنوُلَمعت امب ملعأ ُهّللا لْقف كوُنداَج نإو ا: ةيلاتلا ةيآلا ىف دعب نم ىلاعت هلوق
 هناحبس لاق اذلو ءهجاهنم ىلع ريسلاو «مهيلإ تافتلالا مدع نع ىهنلا نومضمف

 لكب ميلعلا كبر ىلإ ايعاد كقيرط ىف ضما ىأ .4 كبر لإ عداو إف :كلذ دعب
 تاّيآ نع كّئدصُي الو 9 :ىلاعت هلوقك ىهنلا اذهو «ءارتفا وأ اقح لوق لكبو «لمع

 هيضم هناحبس دكأ مث ء.[صصقلا] 429 ... كبر ىلإ عداو كيلِإ تلِنَأ ذإ دعب هللا

 ككسن ىف كنإو ىأ .4ميقَتْسُم ىده ىَلعَل كّنِإإ» :هلوقب مهيلإ هتافتلا مدعو

 هلوقب ريبعتلاف «ةيادهلا ىلع ولعي نم نيكمت ةميقتسملا ةيادهلا نم نكمتسمل هتعيرشو
 ةيادهلا قوف ناك نم نكمت كتياده نم نكمتم كنأ 4« ىده ْئىَلعَلا» :ىلاعت

 نكمتسا ىذلا ىدهلا هناحبس فصوو اهيلع سلاجلاو اهيلع مئاقلاك اهنم انكمتسم

 .ةياده لكلو «قحلل فصو ةماقتسالاو «ةماقتسالاب هدعتقاو ولك هنم



 7 هوك
 - و

 بحاص هيلي هنأل ؛ىبنلل اهجوم هيف ىهنلا نوكي ىذلا لامتحالا وه اذه

 نوفلاخملا سيلو «ةلاسرلا تافيلكتب بطاخملا وهو ءاهلماحو «ىلاعت هللا ةلاسر

 .هقيرط نع الإ نيبطاخم

 ىهنلا نوكي نأ وهو «نوريثك هحجرو «رخآ الامتحا نورسفملا ركذ دقو

 ال هنآل ؛ةعزانملا نع هاهني هّللا ناك اذإو «ءاذديعب هارثو « نيضرشعملا نيفلاخملل

 ام ةخسان ةماع دلي دمحم ةعيرش نإو «هتعيرشو هكسن نيد لكل ذإ اهل عوضوم

 :لئاق نم زع لاقف «مهعم لدجلا نع اضيأ هاهن دقف «ءاهفلاخي

 . <« ©2 نولمعت مب ملعأ هللا لَقَف كولداَج نإو

 لطابلاو قحلا لئاسم ىف لادجلاو «ءانبلا ماكحإو «لبحلا لتف ماكحإ لّدجلا

 «قئاقحلا ىف لدجلا نع ىهني ُهَيْفَط كلام مامإلا ناك دقو «هيف ككشيو «قحلا

 دقو «ِةْليلَذ دمحم هب ءاج امم صقن لجر نم لدجأ لجر ءاج املك :لوقي ناكو

 مهل نيبت نأ دعب مهرومأ ضوفي نأو «دوهيلاو نيكرشملا لداجي الأ ىلاعت هللا رمأ

 لوقي نأ هرمأو «ةينوكلاو ةولتملا هللا تايآ نم هلئالدو «هعابتا بجي ىذلا قحلا

 ال هادؤمو «مهلمع ىلع مهل ديدهت هيف اذهو 4 نولمعت امب ملعأ هللا لقف : مهل

 .مكلمعب ملعأ هللاف «ةلداجملاو ةاحالملاب مكلامعأ ىف مكتتربت اولواحت

 امنإ «ىلاعت هللا ملع ىف ةلضافم الف «هباب ىلع سيل انه ليضفتلا لعفأو

 هنيبيس مكلامعأب هللا ملع نإو ملع هقوف سيل املع نولمعت امب ملعي هللا نأ ىنعملا

 . 4 9 نُقل هيف مسك امي ةماقلا مْ ْمُكَبْمُكْحَي هللا
 ىذلا وهف ؛ ءملع هقوف سيل املع مهلمع ملعي ىذلا وه ىلاعت هللا ناك اذإ

 هّللا :هلوقب ىلاعت هللا مهبطاخو «نوفلتخي هيف اوناك اميف ةمايقلا موي مهنيب مكحي
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 جحلا ةروس ريسمت |

 للمال ل للا

/ 1 

 نيرفاكلا نيب مكحي ىذلا وه ىلاعت هللا نأ ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعت هللا ركذ

 هيف نوفلتخي اميف باتكلا لهأ نم نيرفاكلا نيب مكحيو «هيف اوفلاخ اميف نينمؤملاو

 هنأ ركذ ةراشإلابو ةرابعلاب هناحبس هركذ ىذلا اذه دعب «لطاب لكو «مهنيب اميف
 :لئاق نم زع لاقف ءءامسلا ىف الو ضرأآلا ىف ءىش هيلع ىفخي ال ملاع مكح

 هللا ىلع كلذ ّنِإ باتك يف كلذ ّنِإ ضرألاو ءاَمّسلا يف ام مّلعي هللا نأ ملعت ملأ »

 «ىماسلا ىنعملا كلذ صلختسا فيك انيبو «تملع دق :اهانعم 4 ملعت ملأ

 دمحم اي تملع دق :لوقلا قايسو «ىفنم لعف ىلع لخادلا ىراكنإلا ماهفتسالا

 «نيفلكم سانأو ءالقع نم « ضرألاو ءامَسلا يف ام مّلعي هللا َنَأ  اينيقي ادكؤم املع

 مكحي ىذلا هللا وه ناك اذإف ءمهل رخس اميف اولعف اذامو ءامهيف مهل نّكم امو

 دق «طيحملا هناحبس هملع عم هنإو «نيلصافلا ريخ وهو .لصفلا وه همكحف مهنيب

 الو ةريغص رداغي ال ىذلا باتكلا وهو «ظوفحملا حوللا وهو باتك ىف كلذ لجس

 ىلع ريسي لهس باتك ىف ءاصحإلاو مكحلا ىلاعت هللا نيب دقو ءاهاصحأ الإ ةريبك

 جاتحي ال لهس ىأ :4ريسي هللا ىلع كلذ نإ :هتاملك تلاعت لاقف «ىلاعت هللا

 لصافلا مكحلا نإو «هناحبس هيلع لهس هنإ لب ءريبكلا ىلعلا هللا نم ةاناعم ىلإ
 .تاظحل وأ تاعاس ىف هنم عقي

 نكلو «هادي تمدق ام ناسنإ لك ملعي موي مهيقاليس هنإو «قحلا وه اذه
 :هتاملك تلاعت لاق اذلو ؛قحلا نع ءامع ىف نيكرشملا

 نم نيملاظلل امو ملع هب مهل سيل امو اناَطْلس هب لري ملام هللا نود نم ودعي ط
 469 ريص

 ماهوألا مهيلع ترطيس نيذلا نيرفاكلا ىلإ دوعي 4َنودَبْعَيو 9 ىف ريمضلا
 ناطلسلاو ءهتدابع ىلإ مهدشرت ةجح هب لزنت مل ام نودبعيف «ديلقتلاو ءاوهألاو

 «ىلاعت هللا دنع نم تلزن ةيلقن ةجح ىأ ,4 اناطّلس هب لني مل امإ» :هلوق ىف

 ايوق هدنع ام لعجت ةوق هل تلزن نمل لعجت ةوق نوكت اهنأل ؛اًناطلس تيمسو
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 أ برسل

 هللا دنع نم ىلقن ليلد لزني مل ناك اذإو «كلذ نم ءىش لزني مل نكلو ناطلسلاك

 :ىلاعت لاقف اضيأ كلذ ىلاعت هللا ىفن ؟انيقي جتني ىلقع ناهرب مهيدل له «هتدابعب

 نإ لب «مهتدابع غوسي ىلقع ناهرب هب مهل سيل ىأ .4 مّلع هب مهل سيل امو»
 ىلقعلا نوناقلاو ءهرصبي الو عمسي ال هنأل ؛هضيقن ىلإ ىدؤي ىلقعلا ناهربلا

 وهو «ءايحأ مهو ءادامج نودبعي فيكف ءدباعلا نم مظعأ دوبعملا نوكي نأ بجوي

 .!!؟نولقعي مهو «لقعي ال

 ملع الو ءناطلس مهل ناكف هلزنأ هللا دنع نم ليلد مهدنع نكي مل اذإ

 :ىلاعت هلوقب ةميركلا ةيآلا هناحبس هللا متخ اذلو ؛املظ نوكي كلذ نإف ىلقع

 ؛لقع وأ لقن نم هيلع ليلد ال ام نودبعي اوناك اذإو .4ٍريصُن نم نيملاظلل امو»
 مهلوقلو مهسفنآل كلذ نإف ءدحألا دحاولا وهو «ةدابعلا ىف مهقلاخ عم نوكرشيو

 نأ نكمي ال ذإ ؛ريصن ىأ ريصن مهل نوكي نأ ىلاعت هللا ىفن دقو ءداسفو لالض

 . هللا ةوق مامأ اريصن نوكي

 .ناسنإ وأ كلم نم ريصن ّىأ ريصن سيل ىأ ىفنلا قارغتسال نمو

 ةملك نأ هيف 4 مّلع هب ب مهل سيل امو : ىلاعت هلوق ىف ةينايب ةراشإ انه ريشنو

 ريغ نم اومجهت مهنأ ىلع ةلالدلل ؛ًادتبملا ىهو « .4 ملع» ىلع تمدق 4 مهل»
 ىلع هب 7 مدقو ,مهلالض ىلع ةلالدللو ءمامتهالا ىف هباقع مدقف ملع

 .نينمؤملا ىلو هللاو «قحلل مهملظو لالضلا ىف مهناعمإ ىلع ةلالدلل 4 ملعإ»

 ديلقتلاو ءاوهألا مهيف تمكحتو «ماهوألا مهيلع ترطيس نيذلا ءالؤه نإو

 راكنتسالاب نولباقي لب «ةيانع نم قحتسي امب ىلاعت هللا تايآ نوقلي ال ىمعألا

 ىلاعت لاق اذلو «ةيادهلا لوخدل مهبولق نوحتفي الو نودتهي الف «ةيرخسلاو

 ٠ مهنع

 َنوُداَكَي َرَكْمْلا اوَرَفَك َنيِذّلا هوجو يف فرغت تاّنيب انثايآ مهيلع ئلتن اذإو »

 اورق نيد هللا اَهَدَعَو را مُكلَذ نم رشب مكب لق اَنتايآ مهيلع نوي نيدلاب َنوُطْسَي
 .4 69 ريصملا سشبو
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 هتدابع غوسي مهدنع ليلد ال ام هللا نود نم نودبعي نيذلا ءالؤه لاح نإ

 لب «قحلا ىلإ اوعمتسي الأ مهنأش نم  ماهفألا للضت ىتلا ماهوألا نوكت نأ الإ

 فرعت تايب انثايآ مهيلع ئلتت اذإو 9 :لئاق نم زع لاق اذلو ؛اضارعإ هنع نوضرعي

 مهيلع ىلتت اذإف ةركنملا نآرقلا تايآ انه تايآلا (رَكُمْلا اورَفَك نيِذّلا هوجو يف
 نم نوكيو راكنإلاب انه ركنملا رسفي نأ حصي  ركنملا اورفك نيذلا هوجو ىف فرعت

 هوجولا نم راكنإلا ةفرعم نوكتو «ماركإلا ىنعمب مركملاك «ءىميملا ردصملا ليبق

 ءروسبلاو ظيغتلا نم مههوجو لاح وه ركنملا نوكي نأ حصيو «ظيغلاو «مجهتلاب

 ال ذإ ءركنم رمأ اهتاذ ىف اهنأل ؛ # ركدملا # «لاحلا هذه تيمسو ءعاظفتسالاو

 تظلغ دق «نيربكتسم افينع ادر هدرب نوردابي لب «ربدتلاو مهفتلاب قحلا نوقلتي

 :وطسلا © انتايآ مهيلع نولتي نيدّلاب نوُطَسي َنوُداَكي 8 مههوجو تمهجتو «مهقانعأ
 لواح امكو «قيدصلا ركب ىبأب اوطسي نأ اولواح امك «نولتي نيذلاب كتفلل بثولا

 َنوُداَكي  :ىلاعت لاقو «نينمؤملا نم نيفعضتسملا ىلع وطسلاب نولهاجلا

 ىلعفلا وطسلاو ماع مكح كلذ نإ :لوقنو «لعفلاب اوطس مهنأ عم 4 نوطسي

 مهقانتعا نم ناك لب «طقف ةوالتلا نم ناك امو «مهعيمج نم ال ءمهضعب نم ناك

 .مهضعبل ةبسنلاب ال «مهعيمجل ةبسنلاب ةبراقملاف «ةوالتلا هذه عم مالسإلا

 مُكلَذ نم رَشِب مُكَئبنَأفَأ لق :مهل لوقي نأ ميركلا هيبن ىلاعت هللا رمأ دقو

 ال ةريطخ رابخأب رابخإلا ءابنإلا «4ريصَمْلا سّنبو اورَفَك نيا هللا اهَدَعَو راّنلا
 «هنمضت ام رطخ نع ْئبني ظفللا نأ ديب ءابنإلاك ءىبنتلاو «مهرضت لب مهرست

 نومهجتت متنك اذئأ الثم هريدقت ءهطرش نع حاصفإلا ءاف *« مكئبنأفأ ىف ؛ءافلا»و

 مهراذنإو مهب مكهتلا نم عون اذهو «ةوالتلا هذه نم رشب مكئبنأفأ ةوالتلا نم

 هنع ضارعإلاو نآرقلا نم مجهتلا ةلباقمل نايبو «ديتعلا باقعلاو «ديدشلا راذنإلاب

 هللا رذنأ رانلا وهو «عظفأو دشأ روسبلاو «مهجتلاو ظيغلا بجوي امب مهلبقتسي هنأب

 ءرفكلا ىهو ةلصلا نأ ىلإ ةراشإلل لوصوملاب ربعو ءاورفك نيذلا اهب ىلاعت

 لب ءاهباذعل ةياهن ال ران اهنإو «(مكحلا ببس ىه) تانيبلا تايآلا نع ضارعإلاو
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 ا بحت

 سئبو 8 :ىلاعت لاق اذلو «ىهتتني ال ىذلا مهريصم ىهو ءاهيف نودلاخ مه

 ىلع ةلادلا ظافلألا نم ىهف ةدماج اهنأ عمو «مذلا لاعفأ نم سئب «ٌريصمْلا

 . سؤب وه ريصم رانلاف «سؤبلا

 ملع ىلع نبي مل ىذلا لطابلا مهداقتعا ىف مهلالض هناحبس هللا نيب دقو

 :لاقف «ميظع لثمب ىلقع وأ ىلقن

 نأ هّللا نود نم نوعَدَت َنيِذّلا نإ هَل اوُعمَتْساَف َلْغَم برض سائلا اًهيأ ايف

 بلاّطلا فعَّض هنم ُهوُدَقسسَي أل اًمْيِش باَبذلا مهبلسي نإو هَل اوعمَسجا ولو ابابذ اوَقلخَي

 . 4 69 بولطملاو
 معي ناك 4 ساّنلا اَهيَأ اي :ءادنلا ناك اذإ هنإ :اولاقو سانلل ماع باطخلا

 لعجي ناثوألا ةدابع وهو «لوقلا عوضوم نإو ء.ةصاخ نيكرشملاو ةماع سانلا
 «نأشلاو لاحلا لثملاو «نّيِب :اهانعم #« برضو «برقأو سْمَأ نيكرشملل باطخلا

 مهزجعل مهنأب هناحبس اهروص ديدشلا مهفعض لاحف «لاحب لاح بيرقت هيفف

 ولو يح ىأ قلخ نع زجع لاح مهلاحف هَل اوسع وو يا اولي نأ )
 تعمتجا ولو «بابذلا قلخ عيطتست ال ىهو «دبعت فيكو ءاهلك ناثوألا تعمتجا
 «ىفنلا ديكأتل ىه 4 نل و «ىلاعت هللا نود نم اهنودبعي ىتلا ةهلآلا هذه لك هل

 نع الضف ءايحأ اوسيلو «مهريكفتو مهمعز ىلع ءالقع ريمض ناثوآلا ريمض ركذو

 بورضم لثم هنأك «لثملاب مهزجع لاح نع هناحبس ربعو «نيزجاع اونوكي نأ
 ةاقلملا ةعئارلا ةصقلا وأ ةفصلا تيمس دق» :لاقف ىرشخمزلا كلذ نيبو «رئاس

 ةنسحتسم اهنوكل ةريسملا لاثمألا ضعبب اهل اهيبشت الثم بارغتسالاو ناسحتسالاب

 ىلع ناهرب وه ءالثم هلالج لج هامس ىذلا ىماسلا ريوصتلا اذه نإو .(«ةبرغتسم

 . زجاع ريغ رداق دوبعملاو «ةجاتحم ةزجاع اهنأل ؛ةيهولألل مهتيحالص مدع

 نأ ىلع لد ىماسلا صنلا اذه 4 هنم هودقتتسي ال اًئيش بابذلا مهبلسي نإو
 ليبس ىلع ائيش اهنم ذخأ ول هنأل ؛اهيلع ودعي هنأل ؛بابذلا نم زجعأ ةهلآلا هذه
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 نيسلا .4هوذقنتسي و ءاهيلع رداقلا وهف «هنم هودرتسي نأ نوعيطتسي ال بلسلا
 اهل ةوق ال اهنأل ؛هنم هوذقني نأ بلطو دهج رثكأب نوعيطتسي ال ىأ «بلطلل ءاتلاو

 ىف ةوق اهل لعج ىذلا وه مهولا نكلو ءكرحتي ال دامج ىهف «ةيحان ىأ ىف

 .اهتدابع ناطيشلا مهل لَوّسَو ءرصبي ال ىذلا مهرظن
 اذه ةدحالم مهو هللا دوجو نوركني نيذلا لأسنف «ةريصق ةفقو انه فقنو

 متملعو نوكلا متربتخا دقل :ةيلقع ةفسلف ىلع موقي مهداحلإ نوبسحي نيذلا نامزلا

 ءءايشألل رهاوظ هنوبسحت متنك نإو «هللا اهقلخ ىتلا سيماونلا متفرعو ؛هملع

 نيوكت متملعو «ىرتشملا ىلإو رمقلا ىلإ متلصو ىتح ءاضفلا لخاد ىلإ متولعو
 ءىش لك ىف هلل نإ «ةبابذ اوملخت نأ متعطتسا لهف ءاهرصانعو اهءازجأو ءايشألا

 .هوركنت الو هب اونمآف «ةيآ

 نإ دهجلا ىصقأ تلذب ولو «بابذلا هبلسي ام ذقنتست نأ مهتهلآ عطتست مل

 وه 4 بلاّطلا ٠ 4 بوُلْطَمْلاَو بلاّطلا فعض :ىلاعت لاق اذلو «دهج اهل ناك

 ناويح وهف بابذلا وهو © بولطملاو ا ءاهل ةوق الو اهيف ةايح ال اهنإف ناثوألا

 لاق امك «لثملا هب برضي هلل قولخم هنكلو سانلا نيعأ ىف رقحتسي فيعض

 ء[ةرقبلا] 4 © ... اهَقوَق اَمَف ةضوعب ام التم برَضَي نأ يِبحَتسَي ال هللا نإ » : ىلاعت

 لقعلاو ركفلا فيعضف ءمنصلاب بولطملاو دباعلاب بلاطلا فلسلا ضعب رسف
 .لوقعم نييأرلا الكو ٠ ءدامج هنأل هتاذ ىف افيعض وعدي كاردإلاو

 امهئيبف «ءلصولا لدب لصفلا ناك كلذلو ؛ةقباسلا تايآل ةجيتن ةيآلا هذه

 .ةجيتنلاو ةمدقملا وأ «لولعملاب مكحلا ىف ةلعلا ةقالع هبشي ام

 ءرضت الو عفنت ال ةراجح اولبعف مهماهوأل اوعضح نيذلا ءالؤه نإ

 قح ةيهولألا ىنعم اوفرع الو «كاردإلا قح هلالجو هلامك اوكردأ الو ء«ةفرعملا



 جحلا ةروس ريسفت اا

 2 7 للاكل

 از ترسل

 ىف سيلو «هتافصو هتاذ ىف دحاولا وهو «قلاخلا رداقلا وه ىلاعت هللا نإ «ةفرعملا

 فرع اذلو ؛ًرجاع نوكي نأ نكمي الو ءرهاق ىوق ىلاعت هللاو ءاذه نم ناثوألا

 لك ىلع رداق ىوق ىأ .4ٌريِزَع يِوَقَل هللا نإ :هلوقب نيملاعلا بر ىلاعت هللا

 .ريدقلا ميلعلا وهو «ءىش لك هيلإ جاتحيو ؛«ءىشل جاتحي ال بلاغ زيزع «ءىش

 هلوق ىف «ماللا» بو .«مكحلا ديكوت ىلع ةلادلا 4 نإ »ب هتوق هناحبس دكأو

 .هدابع قوف رهاقلا هنإ هناحبس ««ةيمسالا ةلمجلا» بو 4 يِرَقَل ا : ىلاعت

 ةلصتم ةيهلالا تالاسرلاو :نومطصم لسرلا

 : ىلاعت هللا لاق

 و ليج و 2 00 2 | ل. وو
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 جلا ةروس ريسضفضت ازنلإ

 ا لاا0ا60لللالل الا 6 اننا

 . 4 9 ريصُب عم هللا نإ ساّنلا نمو ًالَسر ةكئالَمْلا نم يفطصت هللا ل:

 هقلخ ةوفص نم راتخي ىأ 24 يفطصي ) ءماركإلاو لالجلا وذ 4هّللا»

 هئايبنأل الوسر نوكيل هراتحنا .سدقلا حور نيمألا ليربجك 4 السر ةكئالملا نم

 نم ةكئالملا نم هناحبس راتخاف «هدابع ةوفص نم اضيأ مهراتخا نيذلا هلسرو

 نيذلاف «سانلا ىلإ هللا ةلاسر اوقلتيل سانلا نم نيفطصم ىلاعت هللا نع نوغلبي

 هللا رمأب كلذ لكو .هقلخ اوغلبيل الإ ىلاعت مهراتخا ام ةكئالملا ةوفص نم مهراتخا

 لسرب امإو ىحولاب امإ نوغلبي ةكئالملا نم نيراتخملا ءالؤه نإو «هرايتخابو

 ٍباجح ءارو نم وأ ايحو الإ هللا همَلكي نأ رشبل َناَك امو: :ىلاعت لاق امك ؛نولسري

 .[ىروشلا] 3# .. ًالوسر لسري وأ

 ىلاعت هللا نع غيلبتلا بصنم سدقألا بصنملا اذهل راتخي ال ىلاعت هللا نإو

 لعجي ثيح ملعأ ُهّللا .. .# ةيقنلا ةهازنلاو ةسادقلا ىلغأ ىف ة اوناك نم الإ

 نع الإ ىفطصي ال ىلاعت هللا نأ انيبم ىلاعت لاق اذلو «[ماعنألا] 4 052 .. . هتلاسر

 ميلع هللا نأ ىأ , ٌريصُب عيِمَس َهَّللا نإ :لاقف ءءىش هيلع ىفخي ال نم ملع

 .ريصبلا وهف رصبي نم ملعو ؛عيمسلا وهف «عمسي نم ملع وه اينيقي املع

 :ىلاعت لاقف هملع ةطاحإ هناحبس دكأ دقلو

 . 4 69 رومألا عجر هللا ىو مُهَمْلَح امو مهيدي نيب ام ملي ط

 .مهمامأ هنأل :مهيديأ نيب ىمسو ءأيهملا رضاحلا وهو 4 مهيديأ نيب ام»

 وه ام ىلع قلطي فلخلا 4 مِهَمْلَخ اَمَوظ ءادعم ايهم نوكي امب رضاح ملع هبشف

 هفلخي ىذلا وهو «لباقلاو ىضاملا ىلع قلطي وهف «مادقلا دض وهو ناسنإلا فلخ

 ملعي ىنعملا نوكيو «عقي مل ىذلا لباقلاب رسف دقو «ةفالخلا نم هلعلو «هدعب نم

 نيب ام :ىلاعت هلوق ىف ريمضلاو رضاحلا كلذ فلخي ىذلا مهلباقو «مهرضاح

 مهغلبي نيذلا ىلإ دوعي هنأ رهاظلاو «لسرلا ىلإ دوعي :ليق ؛ , 4 مهَفلَخ امو مهيدي
 عجرت هّللا ىَلِإَو » :هلوقب ةيآلا بقع اذلو «سانلا لك ىلإ دوعي ريمضلاف لسرلا
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 امب سفن لك بساحيل «ةمايقلا موي هدحو هيلإ عجرت اهلك رومألا نأ ىأ .ك«رومألا
 هدحو هل نوكيو ءرش نم وأ ريخ نم ءارضحم تلمع ام سفن لك دجتو «تبسك

 «باسحلا هدحو هلو ءهدحو هيلإ عجرملا نأ نايب رورجملاو راجلا ميدقت ىفو «ءازجلا

 .ميلع ءىش لكب وهو

 :لاقف قلك دمحم ةلاسرب اونمآ نيذلا ىلاعت هللا بطاخ كلذ دعب

 مكّلعَل ريخلا اوُلعْفاَو مكبر اودبعاو اودجماو اوعكرا اونمآ نيِذّلا اهُيأ ايإ»

 . 4 09 نوحلفت
 سانلاف «سانلا لكل سيلو ؛هعابتأو لوسرلل ءادنلا نأ حوضولا لك حضاو

 ءاهفيلكت اذهف ةيدمحملا ةلاسرلاب نمؤي نمو اونمآ اذإ ءادنلا ىف نولخدي
 نإو ةالص ريغ نم نيد الو «نيد لك دومع اهنأل ءادتبالاب تصتخاو ؛ةالصلا

 «هناحبس هيلإ هاجتاو هللا ىلإ قيرط ًلكو ةيوامسلا تانايدلا ىف اهلاكشأ تفلتخا

 اهنألو ءهدحو هللا ىلإ حراوجلاو سفنلا اهيف فرصنت ىتلا ةدابعلا ىه ةالصلا نألو

 عوشخو مايق نم اههجو ىلع تيدأ اذإ اهنألو ؛ىلاعت هللا ركذب سفنلا ءالتما

 ناسنإلا نم عقت ال ءاهيناعم لكل سفنلا راضحتساو «ةقداص ةعارضو «لماك

 ءاشحفلا نع ئهنت ةالّصلا نإ .. . :اهتصاخ ىف ىلاعت لاق امك .ءتايهنملا

 ةالصلا نأ عم بلطلاب دوجسلاو عوكرلا صخو «[توبكنعلا] # 652 .. . ركسلاو

 اوعكرا اونمآ نيذّلا اهيأ ايإ» :ىلاعت لاقف ءدوجسو عوكرو «ريبكتو ةءارق ناكرأ اهل

 ىسحلا رهظملا امه دوجسلاو عوكرلا نأل كلذو ؛4 مكبر اودبعاو اودجسار
 ةءارقلاف ءطق فلكملا نع ناطقسي ال امهنآلو ءالماك اعوضخ ىلاعت هلل عوضخلل

 نع زجعلا دنع طقستو «ئراق مامإب امتّوم ىلصي ناك اذإ فلكملا نع طقست دق

 ىلص «ءامئاق ةالصلا عطتسي مل نإف ناطقسي الف دوجسلاو عوكرلا امأ «ةءارقلا

 (هّللا وفع ىف وهف الإو «ءاميإلاب ىلص تاكرحب ةالصلا عطتسي مل اذإو ءادعاق

 اناكف ناطقسي ال امهنألو «نينيعلاب ءاميإلاب ةالصلا زاجأ ةيعفاشلا ضعب نأ ىورو

 .اهلك ةالصلل ازمر
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 ماعلا ركذ ليبق نم اذهو ءاهلك تادابعلاب ىلاعتو هناحبس رمأ ةالصلا دعبو

 «ةاكزلاو «روذنلاو تارافكلاو ءجحلاو موصلا ةدابعلا ركذ لمشيف «صانخملا دعب

 هجو هب دصقي نأب .هلمعي لمع لك ىف ىلاعت هللا دبعي نأو «ةروشنملا تاقدصلاو

 عقتو هللا هجو دصقي ضرألا ةحالف وأ رجتم م ىف دأ عنصم ىف لماعلاف «ىلاعت هللا

 ىتح مكدحأ نمؤي ال٠ :ٌةِْللَي هلوق هيلع قدصيو «ةرمتسم ةدابع ىف نوكيف «سانلا

 . '1)(هلل الإ هبحي ال ءىشلا بحي

 لاقف دودحم الو ديقم ريغ اقلطم ارمأ ريخلا لعفب ىلاعتو هناحبس رمأ دقو

 عفن هيف نوكي لمع لك ريخلا ,4«نوحلفت مُكّلعَل ريخلا اولعفاو 9 :لئاق نم زع
 ؛هردقب ريخلا نوكي ريثكلا عفنلاف «عفنلا رادقم براقتب هيف ريخلا توافتيو «سانلل

 لكو اهعورف ىتش ىلع تادابعلاب مايقلا عم ؛هلك ريخلا نوكي ددع ربكأ عفنو

 . اهعاونأ

 نيرادلا ىف اوزوفتو اوحلفت نأ ءاجر ىأ .4 نوحلفت مُكَلَعَلا» :ىلاعت لاقو

 «سانلل مهعفنأ سانلا ريخ» :لوقي ةِكَك ىبنلا نأل ؟؛سانلا ريخخ اونوكتف ايندلا ىف

 ميلع هنإ .ذفنيو ملعي لب وجري ال ىلاعت هللا نأل ؛هّللا نم ال دابعلا نم ءاجرلاو

 .ميكح
 ىف ىلاعت هللا ىلإ اههجوتب سوفنلا ريهطتب رمأالاب تأدتبا ةيآلا نأ ىرنو

 رصنع دحاو لك نوكي نأو ةعامجلا عفن ىلإ رماوألا تهجتا مث «ةدابعلاو ةالصلا

 . اهيف ىناسنإ عفن

 لاقف ءاهتوعد رشنو ةيمالسإلا ةمآلا ةيامح هيف ام ىلإ دعب نم تهجنا مث

 : ىلاعت

 هلم جرح نم نيدلا يف مُكيلع لعج امو مكابا وه هداهج ّقح هللا يف اودهاجو
 مكيلع اديهش لوسّرلا نوكيل اذه يفو َلْبَق نم َنيِملسُمْلا مُكاَمَس وه ميهاربإ مكيبأ

 .ابيرق قبس ()



 جحلا ةروس ريسفت الإ

 ٠ كلل لالالالا

 د رسل

 معنَف مكالوُم وه هّللاب اومصتعاو ةاكّرلا اوثآو ةالّصلا اوُميِقأَف ساّنلا ىلع ءادهش اونوكتو

 4 65 ريصتلا معنو ئلوملا
 رمألا نم جردتلا ناك ةقباسلا ةيآلا ىفف «ةقباسلا ةيآلا ىف ءاج ام ليمكت اذه

 ددع ربكأل ريخلا لعف مث «ةدابعلاو ةالصلا ىف ىلاعت هللاب اهئلمو «سفنلا ريهطتب

 ةيدمحملا ةلاسرلا غيلبتب ىناسنإلا عفنلاب ةبلاطملا ةيآلا هذه ىفو ءةمألا ىف نكم

 ليلذتو ءداهج وهو «مالسإلا ىلإ ةوعدلاب كلذو ءاعيمج سانلل ةيناسنإلا ةلاسر

 ناك ولو ءاهنود زجاحت ىتلا تازجاحملا لك ةلازإو «ةوعدلا هذه ليبس ىف تابقعلا

 . 4 مكابتجا وه هداهج ّقَح هللا يف اودهاجو ا :ىلاعت لاق اذلو ؛برحلاب كلذ

 مواقملاو «هللا ىلإ ةوعدلا ىف هدهج لذبي نمؤملاف .دهجلا لذبب ةلعافم داهجلا

 .قحلا ةمواقمو «هّللا ليبس نع دصلا ىف هدهج لذبي رافكلا نم

 هتاضرم ءاغتباو هللا تاذ لجأل داهجلا ىأ هللا يف :ىلاعت هلوقو

 ىف رانلا ةأرما تلخد» :فيرشلا ثيدحلا ىف امك «ةيببسلا ديفت انه © يف »ف

 ىلاعت هللا ةطاحإ ىنعم هيف «نم» وأ «ءابلا» لدب 4 يف ف ب نايتإلاو .2)ةره

 ىأ «ةينايب هيف ةفاضإلا 4« قح» :ىلاعت هلوقو ءىلاعت هلل هلك نوكي نأب داهجلاب
 داهجلا قحو ءاهبيصي ايند ءاغتبا وأ ءرخفلا ةدارإ ريغ نم نوكي ىذلا قحلا داهجلا

 هسفن لتاقملا دهاجي نأو «ءامدلا ةقارإ ةدارإو «ىوهلا ناردأ نم سفنلا صلخي نأ

 قحلل دهاجي نأو «ناطيشلا تاغزن اهنع دعبيو ءاهتاوهش نع اهيقيف ءالوأ

 : هلع دمحم ىبنلا لاق دقلو «نيمشاغلا ماكحلا مامأ انايحأ داهجلا نوكيو «هتعفرو

 .ءادهشلا ريخ نوكي هلتق اذإو .2"!«رئاج ناطلس دنع قح ةملك داهجلا مظعأ»

 ءاهتطبر ةره ىف ّرانلا ةأرما تلخدلا :لاق دلي ىبنلا نع «ةريره ىبأ نعو ءامهنع هللا ّىضر رمع نبا نع )١(

 نم (19171) ملسمو 75544(2) :ىراخبلا هاور .«ضرألا شاشخ نم لكأت اهعدت ملو ءاهمعطت ملف

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح

 .هجيرخت قبس (؟)



 جحلاةروس ريسفت )ا

 للا الوولللللاااا0ا0اا االول للا للللللا

 دا رحل

 ترذعت اذإ الإ ةيمالسإلا ةوعدلا ليبس ىف فيسلا عفري الأ داهجلا قحو

 ةوعدلا نيب لطابلا لهأ ةزجاحمو «نايبلا دعب الإو ءنسحأ ىه ىتلاب ةباجإلا

 ركسعمل نكلو ءبوعشلل سيل مالسإلا ىف داهجلا ناك كلذلو «سانلاو ةيدمحملا

 ىلإ ةوعدلا تلصو اذإو ءبوعشلاو ةيمالسإلا ةوعدلا نيب لوحي ىذلا ناطلسلا

 «ديبعلل مالظب كبر امو اهيلع لضي امنإف لض نمو هسفنلف ىدتها نمف بوعشلا

 .ىغلا نم دشرلا نيبت دق «نيدلا ىف هاركإ الف

 ىه ةيمالسإلا ةمآلا نأ انيبمو «ةيمالسإلا قئاقحلا ىلإ اريشم هناحبس لوقيو
 «سانلا رئاس نم مكراتخا ىأ ,4 مكابتجا وه :ىلاعت لاقف ةوعدلا هذهل ةراتخملا

 ةمألا مهنأ ىلع نيملسملا لكل باطخ اذه :انه لوقنو «مكافطصاو مكراتخا ىأ

 ىلع برعلا مه بطاخملا نأ مأ «هليبس ىف داهجلاو «هيلإ ةوعدلاو ديحوتلل ةراتخملا

 نيذلا مهنأو ءمهنم هيبن راتخا هللا نأو «مهيف تناك ةيدمحملا ةثعبلا نأ ساسأ

 .نييبنلا متاخ باتك ىف ءابتجالا ناك اذامل انيب دقو «ةوعدلا اولمح

 ىنعمب «جارخلا ىبج :لاقي «عمجلا ىنعمب ىْبَلا نم .4مُكاَتْجا آل ىنعمو
 ءالماك اعمج سانلا عمج ىلاعتو هناحبس وهف «ىبج نم لاعتفا «هابتجاو «هعمج

 وأ برعلا ىبتجا ىلاعت هللا نإو «ىبتجملا ناكف «ريخلاب عومجلا هذه ضعب صخو

 منمو ءاهليبس ىف ءادتبا نيدهاجملاو «ةوعدلا ىلماح اونوكيل .ةماعب نيملسملا

 اودهاج » :ِكَك لاق دقو ءداهجلا قرط لكب اهقيرط ضرتعت ىتلا تازجاحملا

 ."7«مكتنسلأو .مكلاومأو مكسفنأب نيكرشملا
 لعج امو  :لئاق نم زع لاقف «داهجلا راذعأ ىلإ ىلاعتو هناحبس راشأ دقو

 ىلع ضورفسم داهجلا نأ ىلإ ريشي صنلا اذه نأ عمو 4 جرح نم نيدلا يف مكيَلَع

 ىلع سيل  :ىلاعت هلوق ىف نيذلاك ريذاعملا باحصأ ىلإ ريشي نيرداقلا لك
 هلل وحصن اَذإ جرح َنوُقفنُي ام نودجي ال نيذّلا ىَلع الو ئضَرَمْلا ىلع الو ءاَفَعُضلا

 كوتأ ام اذإ نيِذَلا ىَلَع الو 9 ميحَر روف ُهَّللاو يبس نم َنيِدسْحمْلا ىَلَع ام هلوُسَرَو
 .هجيرخت قبس )١(
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 ام اودجي الأ ارح عَمَدلا نم ضيفت مهنيعأو اوُلوَت هيلع مكلمحأ ام دجأ ال تْلُق مهلمحتل

 .[ةبوتلا] < 69 رقفني

 ةيضرف نأ ىلإ ةراشإ هيف # جرح نم نيددلا يف مكيلع لعَج امو إف :ىلاعت هلوقف
 ةدعاق هتاذ تقولا ىف ىهو «مهرذع تقو ريذاعملا باحصأ نع ةعوفرم داهجلا

 وهف ةعمتجملا ءايشألا نيب قيضلا هلصأ جرحلاو «ةيمالسإلا ةعيرشلا ىناعم ىف ةماع

 .مهتافيلكت ىفو سانلا رودص ىف قيضلا

 نيدلا ريخو» ءمهل ريخلا بلجو سانلا عفنل تءاج ةيمالسإلا ةعيرشلاو

 ىبنلا لامعأ نع ةشئاع نينمؤملا مأ تور دقو هلي هنع ىور امك ,21)(هرسيأ

 قاشلا نأ كلذ ءامثإ نكي مل ام امهرسيأ راتخا الإ نيرمأ نيب , ريخ ام تلاقف كي

 اهل نوكتو «ةعاطلا ةداع سفنلا ىف ىبرت ةموادملاو «ةموادملا نمؤملا ىلع بعصي

 :لاق هنأ هلك ىبنلا نع حيحصلا ىف ىور كلذلو «ريخلا ريثت : راجم سفنلا ىف

 نم ةميدلا بحي هللا نإ) :لاق هنأ هنع ىورو ,«لق نإو اهمودأ لامعألا بحأ)»

 اوددس نكلو ءاوددشت ال» :لاقو «نيدلا ىف ددشتلا نع ىهنو .«لاعفألا

 برعلا ىبأ مي ميهاربإ ةعيرشب ٌلكلَِذك دمحم ةعيرش ىلاعت هللا لصو دقو .«اوبراقو

 :لاقف «مهيلإ اهبيرقتل

 بوصنم (ةلإ» ,4اذه يو لق نلمس ره ماري مكيأ لم
 ناك نإو «برعلل ابأ ىمسو «ِاَكيَع ميهاربإ مكيبأ ةلم ىنعأ ىأ ءصاصتخالا ىلع

 ىناب هنألو «هيلإ باستنالاب نورخافتي اوناك اعيمج برعلا نأل كلذو ؛مهضعبل ابأ

 نيذلا شيرقل لعفلاب بأ هنألو «نيعمجأ برعلا ةزع طانم ناك ىذلا مارحلا تيبلا

 ءاندإو ءافيلأتو ابيرقت ةميركلا ةوعدلا هذه ركذ ناكو «مهيف ةيدمحملا ةوعدلا تأدتبا

 مهامسو «نآرقلا ىلإ ةراشإلا ,4 لْبَق نم نيملسملا مُكامَس وه «مالسإلا نم

 انلعجاو انبر 9 :ِهإ5ط ميهاربإ ءاعد نم ىلاعت هللا هاكح ام لثم ىف لبق نم نيملسملا

 ريح :هظفلو «حيحصلا لاجر هلاجرو «هنع هللا ىضر نيصح نب نارمع نع «ريبكلا ىف ف ىناربطلا هاور )١(

 . (9784) دئاوزلا عمجم .4هرسيأ مكنيد
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 نيعبسملا نآرقلا ىمسو [ةرسقبلا] 403 ... كل ةَملَسُم َةَمأ انتيِرَ نمو كَل نيملسم
 . [نارمع لآ] < 69 .... مالسإلا هللا دنع نيذدلا نإ : ىلاعت لاق امك كي دمحل

 4 ساّنلا ىلع ءادهش اونوكتو مكيلع اديهش لوسرلا نوكيل 8 :ىلاعت هلوق

 نأ لجأل اودهاج ىنعملاو .4 اودهاَجو 8 «ىلاعت هلوقب قلعتم اهدعب امو «ماللا»
 هيبنو هللا اهعدوأ ىتلا ةنامألا متيدأو متغلب مكنأب مكيلع اديهش لوسرلا نوكي

 نإو ءاهتياعر قح اهومتيعرو ءاهئادأ قح اهومتيدأ مكنأب لوسرلا دهشيف «مكايإ

 نمو اوعاطأ نمو ءمهتازجعمو نيعمجأ ءايبنآألل ةداهش امهيف نآرقلاو مكيبن ةلاسر

 ءاهتازجعمب ةديؤم هللا تالاسر مهل متغلب نأب ءادهش نونوكت اذهب متنأو ءاورفك

 .رفك نم مهنمو نمآ نم مهنم نأو

 ةقباسلا لئاسرلاو هيك دمحم ةلاسر نم مهماقمو «ةلزنملا هذه مهل نألو

 اوتآو ةالّصلا اوُميِقَأَفظ :هتاملك تلاعت لاقف «ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإب مهرمأ

 مكل تناك نإ ءريدقت ردقس طرش نع حاصتإلل افلا ,4دهلب اوصل
 ةماقإب مهرمأف هللاب ماصتعالاو «ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإب اوعرداف «ةناكملا هذه

 اهناكرأب ىلاعت هللا هجول ةصلاخ ةموقم اهب اوتثا 4 ةالّصلا اوُميِقَأَف 9 :لاقو ةالصلا
 ذإو هومتركذ اذإ «ةيلعلا هتاذل نيرضحتسم هلل نيعشاخ دوعقو دوجسو عوكر نم

 «ةالصلاب ىحورلا بيذهتلا نيب كلذب هناحبس عمج دقو .# ةاكزلا اوتآو (متربك
 :لاقف ىلاعت هللا ةعاط ىلع قافتالاب رمأ مث «ةاكزلاب ىعامتجالا نواعتلاو

 هب كاسمتسالا هللاب ماصتعالا ىنعمف «كاسمتسالا ماصتعالا 4 هّللاب اومصتعاو ©
 الإ نوركفي ال ةيلعلا هتاذب نيكسمتسمو «هيهاونو هرماوأب نيكسمتسم اونوكي نأب

 ىلوملا معن وهو «هنع نيلصفنم ريغ هتعيرش لوح نوفتليو ءهريغ نوغتبي الو «هيف
 ةيالو هل نوكت ىذلا 4 ىلوَملا معنف © :هلوقب ةروسلا متحخ اذلو ؛ريصنلا معنو

 الف ءرصانلا 4 ريصَنلا مُعنو 9 ءهلوسرو هللا داحي نم داوي الو هريغ ىلاوي ال نمؤملا

 .هاوس ىجنم الو «دئادشلا ىف رصان

 2 ثني 4



 ةئامو ةرشع ىنامث) ١١4 اهتايآ ددعو ؛«ةرجهلا لبق تلزن ةيكم ةروس ىه

 بتك نيذلا نينمؤملا فاصوأب تأدتبا دقو «ءايبنألا ةروس دعب تلزن اهنأ ليق «(ةيآ

 ىف مه نيذْلا 0) نونسْؤُمْلا َحَلَْأ دَقط :ةرخآلاو ايندلا ىف زوفلاو حالفلا مهل ىلاعت هلل

 0 وطاف ةكرل هنا 0 ورش رمل ع مه ياو 2 نوعا متل
 نيمولم ريغ مُهّنِإَف مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ (2) نوظفاح مهجورفل مه نيذّلاو

 ةنامألا ةياعر نأ هناحبس نيب مث «4(©) َنوُداَعْلا مه كَلوُأَف كلذ ءارو ئغتبا نمَف

 مه فاصوألا هذهب اوفصو نيذلا نأ ىلإ راشأو «ناميإلا لهأ فاصوأ نم دهعلاو

 . 409 َنودلاَخ اهيف مه سودرفلا نوُنِري نيذّلا»

 ةفطن هناحبس هلعج مث «نيط نم ةلالس نم ناسنإلا قلخ لصأ هناحبس نيبو

 ةغضملا نم قلخف «ةغضم ةقلعلا نم قلخ مث «ةقلع ةفطنلا قلخ مث «نيكم رارق ىف
 مث 69 نيقلاَخلا نسحأ هللا كراَبََف 8 رخآ اقلخ هآشنأ مث ءامحل ماظعلا اسكف ءاماظع

 ةمايقلا موي مكنإ مث .4 63 َوُفَعِبَت ةَماَيقلا موي مُكَنِإ مث 02 َنوَسَيَل كلذ دعب مكن
 . نوثوعبم

 نم انلزنأو# «قئارط عبس ضرألا قوف أشنأف «نوكلا قلخ كلذ دعب نيب دقلو
 هناحبس نيب مث 4062 َنوُرداَقَل هب باَهَذ ىلع اًنإَو ضرألا ىف ُهاَنَكَسَأَف ردقب ءاَم ءامّسلا

 اهنمو هكاوف اهيف مكل بانعأو ليخن نم تانج نم ءاملا هب أشنأ اميف ىلاعت همعن



 , نونمؤملا ةروس ريسفت نإ

 الل للام االاللل

 هبل
 يب

 معن نيبو «ءانيس ىف تبنت ىلا نوتيزلا ةرجش نم هب هللا معنأ ام ركذ مث «نولكأت

 اهيف امو ءاهنوطب ىف ام انيقسي ىلاعتو هناحبس هنأ ىف ةربعلاو «ماعنألا ىف ىلاعت هللا

 عنص نأ دعب مهرمأ هيلإ لآ امو مهرفكو حون موق ربخ ىلاعتو هناحبس ركذو

 رفك نم مهسفنأل هوغوس أم ناكو «هوبذكو الوسر مهيف لسرأو «نيرخآ انرق مهدعب

 يه نإ 0) نودعوت ال تاَهْيه تاهيه» :اولاقف «ثعبلاب مهرذني هنأو ءمهلثم رشب هنأ

 بذكلاب مهلوسر اومرو . 469 َنيثوعِبَمب نحَن اَمَو ايحنو تومن اينالا انتاَيح الإ

 مهلوسر هجتاف 402 نينمؤمب هَل نحت امو ابذك هللا ىَلَع رفا لجر الإ وه نإ :اولاقو

 نحصل ليلَق مع َلاَق 9 نوبذك امب ينرصنا بر لاق :لاق «هب رصنتسي هبر ىلإ

 . 460 نيمدان

 قحلاب ةحيصلا مهتذخأف» قحاس باذع نم مهب لزن ام كلذ دعب نيب مث

 نوعرف ىلإ © امهلاسرإو نوراهو ىسوم ةصق ىلإ ىلاعت هللا راشأ كلذ دعب

 «نوراهو ىسومل اونمؤي نأ اويرغتسا 2465 نيلاع اموق اوناكو اوربكتساف هئلمو

 نبا انلعجو # ءميرم نبا ىسيع ىسوم دعب نم ءاجو .539(4 نودتهي مهّلعَل باتكلا
 . 469 نيعمو رارق تاذ ةوبر ئلإ امهانيوآو ةيآ هَمأو ميرم

 2 و ري دمار < و 5

 نم اولك لسرلا اهيأ اي# :لاقف ةماع لسرلل هباطخ ىلاعت هللا هجو كلذ دعبو

 مكبر انأو ةدحاو ةّمَأ مكتمأ هذه ّنِإَو (20 ميلع نوُلمعت امب ىَنِإ اًخاَص اولمعاو تاَبَيَّطلا

 لكو مهرمأ اوعطقت سانلا نكلو «ةيهلإلا ةلاسرلا ةدحو كلذب نيبنل 406 نوقَنتاَف

 امَنَأ نوبسحيأ» « نينبو لام نم اوتوأ اب نورثكألا رتغاو «نوحرف مهيدل امب بزح

 ميتا

 . 425 نورعشي أل لب تاَرْيخْلا ىف مهَل عراسن 62 نيبو لام نم هب مهدمن
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 موتر ةسنح نب مه نذل الإ :لسرلا اوعبتا نيذلا نينمؤملا لاح هناحبس ركذيو

 ©9 نوكرشي الب مهّبرب مه نيدْلاَو عه نونمؤي مهر تايآب م نيذّلاو © قنا نوقفُشُم

 ىف َنوعِراَسي كهوُأ 60 نوعجارم مهر ىلإ مهن ةلجو مهبولقو اوتآ ام نوتؤي نيذّلاو

 ال مهو قَحْلاِب قطني باتك اَنيدَلو اهعسو الإ اسفت فْلَكُن الو 9 نوقباَم اَهَّل مهو تاَرْيَخْلا

 . 49 َدِوْمَلظي

 مهلو «نآرقلا اذه نم ةرمغ ىف مهنأو «نيملاظلا ملظ كلذ دعب هناحبس نيبيو

 اذإ ىتحإ» مهسوفن دسفأ ىذلا وه فرتلا نأو «نولماع اهل مه كلذ نود نم لامعأ

 دق 6 نورصنن ال نم مكن مويا اورأجت ال 69 َنورأَجَي مه اذ باَذَعلاب مهيفرم اَنََح

 نورجهت ارماس هب نيِربكَتسُم 9 دوصكدَ مُكباَقَعَأ ئع ْمُسُكَف مُكَْلع ىلتُت ىتابآ تناك
 مهَف مهلوسر اوُفرعَي مل مأ 9 © نيلوألا مهءابآ تأي مَ ام مهءاج مأ لوقا اوربي مفَأ 0 6

 علا ولو 69 َنوُهراَك يحل مُهرثكأو قحاب مهما لبن هب نوُنوُقَي أ 9 نوركدم هل

 مهركذ نع مُهَف مهركذب مهانيِنأ لب نهيف نمو ضرألاو تاومّسلا تادسفأ مهءارهأ قحلا

 مهوعدتل كلنِإو 09 نيقزارلا ريح وهو ريح كير ٍجارَخَف اجرَخ مهلآست مأ © 0 توضرعم

 . 469 دوُبكانل طارصلا نع ةرخآلب نومي ال يذلا ذو 0 ميقتسُم طار نإ
 اّمَف باَذَعْلاِب مهاَنْدَحَأ دقلو» ءمهيمعي رضلا فشكو «مهيغطت ةمحرلا نإو

 مهيلع ىلاعت هللا لزنأ اذإ نوريحتي مهنإو 469 َنوعّرَصَتَي اَمو مهّبرل اوناَكَبْسا

 .اباذع

 ؛ةتامإلاو ءايحإلا ىف هتردقو ءءاشنإلا لضف هناحبس نيبي كلذ دعب نمو

 اذئأ اوُناَقط :نولوألا لاق ام لثم اولاق لب .«َنوُقَتت الَقأ» :راهنلاو ليللا فالتخاو
 لإ اذه نِإ لّبَق نم اَذَه انواَبآو نحت ادعو دَقَل 60 َنوُنوُعَبل انآ اًماَظعو اباَرُت انُكَو ام

 ش ش . 469 نيلّوألا ٌريطاَسَأ

 نمو ءامهيف امو ضرألاو تاومسلا قلخ ىلإ مهراظنأ ىلاعتو هناحبس هجوي

 ريجي وهو ءىش لك توكلم هديب نمو «شرعلا برو ضرألاو عبسلا تاومسلا بر
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 : ىلاعتو هناحبس هلل اهنأب ةهبنملا ةلئسألا هذه لك ىف نولوقيسو هيلع راجي الو

 هيلع راجُي الو ريجي وهو ءىش لك توكل هديب نم لق 9 0 َنُفَص الأ لف هلل نوُلوقَيس9
 واكل مهو قحاب مهيأ لب 00 9 توُرحْسُم ىف لق هلل نوُوقيس 62) نومّلعَت مشك نإ

 ىلع مُهْضْعَي العلو قل ام إلك بهل اذإ لإ نم هَ ناك امو دلو نم هلا حا ام 0

 . 462 نوكرشي اًمع ىَاَعَتف ةداهشلاو بيغلا ملاع 9 نوفصيي امَع هللا َناَحَبس ضعب

 َنوُدَعوُي ام ىنيِرت اًمِإ بر لُكَو# هعبت نمو وه مهوعدي نأب ىلاعت هللا رمأ دقو
 46 َنورداَقَل مهدعت ام كيِرن نأ ىَلع اًنِإَو 69 نيملّظلا موَقْلا ىف ىنلعجت الف بر 65
 مهقمح ىف مهبراحي الو «نسحأ ىه ىتلاب» قحلا ىلإ ةوعدلاب هناحبس مهرمأيو

 تامه نم كب وأ بولو 69 ةوقصي ب بط ضن نيس نشأ نم ينبع
 بر لاَق توَمْلا مهدحأ ءاَج اَذِإ ىَّنَح 69 نوُرْضْحَي نأ بر كب دوعأو 69 نيطايشلا

 ل عقر مهاذو يو اه ةك هن الك تر امه اًاس لمغأ ىلعأ 9 نودع

 يف خفن اًذِإَق9 روصلا ىف خفنلاب ئدتبي فيكو «ةمايقلا موي كلذ دعب ركذي مث

 نمفإل ماقي كلذ دعب نازيملا نإو ,« 6 َدوُنءاَسعي الو ذئموي مهني باسنأ الق روصلا

 مهن اوًرسَخ يذلا كو هيوم تح مو 0 وحلفملا مه كلوأَ هنيزاوم تلق

 مهل نيسبيو ؛409 َنوُخاَك اهيف مهورالا مههوجو حفلت 05 نودلاَخ منهج ىف
 امْوَق اًنكو انتوقش اًنيَلَع تبلغ انو اوُلاَق » «نيعدم نوبيجيو هللا تايآب اوبذك فيك

 ءنودرعي ال مهنأو ءمهجرخي نأ نيبلاط مهبر ىلإ نوهجتيو 463 نيلاض

 . 42 نوُمَلَكن الو اهيف اوئسْخل :نوباجيف
 َناَك ُهّنِإإ9 ءاومدق امب نولماعي مهنأو «نيحلاصلا قيرف ىلاعتو هناحبس نيبيو

 مهوُمْتحّتاَف 039 نيمحارلا ريح تنأو انمَحْراو ان رِْغاَف انآ اير نولوقي ىدابع نم قيرف

 ْمُهّنَأ اوربص اَمب َمويْلا مهئيزج ىَنِإ 019 نوكحضت مهنم مشنكو ىركذ مكوسنأ ئتح اًيرخس
 . 469 َنوُرئاَقْلا مه



 نونمؤملا ةروس ريسفت
 م دلل ملم

 اال < سل

 ٍ.سانلا ملع ىف لطي امهم هللا ملع ىف ريصق ايندلا دمأ نأ هناحبس نيبيو

 نينس داع ضرألا ىف متنبل مك لاَق ) ءايندلا ىف نوشبلي ام دودعم نوسحي ال مهنإو

 منك مكن وُ الييق لإ معبأ نإ لاَق 69 َنيِداَعْلا لاف موي ِّضعَبْوأ امْوَي امثل اوُناَق ©9

 . 409 دوملعت

 اَنيَلِإ مكَنَأو نبع مك انقل اَمْنَأ متبسحفأ» :لاقف ثعبلا ةمكح ىلاعت هللا نيب دقو

 .« 052 نوعجرت ال

 زع لاقف هب كرشي نم رفكو «هناطلس عساو نايبب ةروسلا ىلاعتو هناحبس متخو

 : لئاق نم

 هللا عم عالي نمو 055) ميكا شرعلا بر وه الإ هَلِإ ال قَحْلا كلمْلا هللا ىَلاَعَمَف ل

 رفغا بر لقو 079 نورْفاَكْا حلقي النهب دنع ُهباَسح اَمنإَف هب هل اه ال ٌرَحآ هَل

 . 4090 552) نيمحأرلا ريح تنأو محراو



 نونمؤملا ةروس ريسفت 0

 000 فلل
 زا سس

 ةروسلا ىناعم

 افمح نوئمؤملا

 :ىلاعت هللا لاق

 92 4 0 دلي نسم اورد
 هن ا 310 2 7 وو

 11 : م 0 ير ع - نيو 09 و

 00 مهنإف ا و روحي وس وبيت »و 20 ا
 0 0 لل ا

 مو فأكل كك يقتات
 ها

 وتولَص لعمل يي نوع مِيِدْهَع رهو مهتلتمالر
 يري سي 0 قرأ َككِلُو 16 وظف احب

 هج و لل حولا رس حاس

 جي ودل اَبِف مه َسْودرْفْلأ

 «سودرفلا ةنجب نوزوفي نيذلا مهو ءاقدصو اقح نيئمؤملا فاصوأ هذه

 مل ىتلا ءدقب مهحالف دكأ دقو هللا مامأ نوحلفي نيذلا مهو ءاهيف نودلخيو

 نأ عم «ىضاملاب ربع دقو .ءلوقلا ديكأتو «قيقحتلل الإ ميركلا نآرقلا ىف لمعتست

 : ىلاعت هلوقك نوكيس ةلاحم ال هنأو , عوقولا دكأتل نل كلذو  سودرفلاب روفلاب باوثلا

 .[لحتلاا هولجعتست الق هللا مَآ ئتأ»

 .مهحراوجو مهسوفن هزنتت اهب نينمؤملل تافص هذه ىف ىلاعت هللا ركذ دقو

 :ةفصلا هذه ىف ىلاعت لاق دقو «ةالصلا ىف عوشنلا تافصلا هذه ىلوأ

 نمو «بلقلا عوضخو ةعارضلا :عوشملا 4« َنوُعْساَخ مهتالص يف مه نيِذّلاا»



 نونمؤملا ةروس ريسفت نإ
 مم للم ا

 ا <

 ىلإ ههاجتا لك نوكي نأب الامش وأ انيمي ىلصملا تفتلي الأ ةالصلا ىف عوشخلا رهظم

 «بلقلا هلحم هتاذ ىف عوشخلاو «حراوجو ءاساسحإو اسفنو ابلق ىلاعت هللا

 «ةالصلا ىف هتيحلب ثبعي الجر ىأر هنأ ِةِلِللَك ىبنلا نع ىورو «.هرهظم حراوجلاو

 نأ نمضتي عوشخلا نإو .""هحراوج تعشخل لجرلا اذه بلق عشخ ول» :لاقف

 لك ىف هللا رضحتسا هبلق رمع اذإو «ىلاعت هللا ركذب هبلق رمع دق ىلصملا نوكي
 .هاوسب سحي الف «ىلاعت هللا ةرضح ىف هنأب سحأو ةالصلا ناكرأ

 ةيبرت ىف لصألا ىه ىتلا ةيبلقلاو ةيسفنلا ةراهطلا هنأل ؛فصولا اذهب أدتباو
 . نمؤملا

 ِوْغَللا نع مه َنيِذّلاأظ :ىلاعت لاقو ءوغللا نع ضارعإلا :ةيناثلا ةفصلاو

 ال ام «مالكلا نم وغللا» ىناهفصألا بغارلل نآرقلا تادرفم ىف ءاج 45) َنوْضِرْعُم

 توص وهو «اغللا ىرجم ىرجيف «.ركفو ةيور نع ال دروي ىذلا وهو هب دتعي

 <02 اًميِنأَت الو اَوُغَل اهيف َنوُعَمْسَي الط :ىلاعت لاق . .رويطلا نم اهوحنو «ريفاصعلا
 1 1 . [ةعقاولا]

 لاح ىف اهلعجيو «ةريطخلا رومألا سفنلا ىف نوهي لوقلا نم وغللا عامس نإو

 لمحت ىلع ىوقت الو ءاعايمنا سفنلا عامنت وغللا عامس نم راثكإلا عمو «وهلو ثبع

 الجر نوكي الو «سفن طبضو ءربص نم هيضتقت امو «ةيعرشلا تافيلكتلا قاشم

 الإ ضرعي ال هنأو ءوغللا نع ضارعإلا ةيمهأ ديفي (وغللا نع) ميدقتو «ادبأ اعفان

 «ةعفانلا لامعألا ىف ةكراشملاو رومألا نم دجلل هسفن لك نوكتل ءوغللا نع

 نولعجي نيذلا ربتعيلف الأ . . .مهسلاجم نعو «نيغاللا نع دعبلا ديفي ضارعإلاو

 .اثبعو ابعلو اوهل مهتايح

 :ىلاعت هلوقب ةفصلا هذه هناحبس ركذ دقلو «ةاكزلا ءاتيإ :ةثلاثلا ةفصلاو

 . <90 نولعاف ةاكّرال مه َنيذلاو
 :لئاق نم زع هلوقب ةاكزلا نع ربعي هنأ ميركلا نآرقلا ريبعت ىف فورعملا

 نكلو ءاهئاتيإ ىف اهلضفو ءءاطع ةاكزلا نأل ؛اهانعل بسانم وهو 4ةاَكَرلا َنوُنْوُيَول

 )١( ريبكلا حتفلا .هنع هللا ىضر ةريره يبأ نع ميكحلا هاور )٠١١0(: /5ج 10.



 نونمؤملا ةروس ريسفت
 00 للام

 - ل

 ىناعملا نم ىنعمو «ىطعي نأ اذه ىف ىرشخمزلا لاق .(نولعاف) ب اهنع ربع انه

 ةاكزلا جرصخأ هنأ وهو « ىونعملا رمألا لعف دق وهف ءاهلعف هنأ ىلع ىطعملل بسني

 ىحاونلا ىلإ هجتت اهلك تايآلا نأ ىنعملا اذهل حشري هنإ لوقنو «ءاطعلاب ايضار

 اهعفدي نأ وهو «ةيونعملا اهتيحان اهل ةاكزلاو «ةيسحلا لامعألا درجم ىلإ ال «ةيونعملا

 ةمألا نإف ءاهيف ريخلا وه اذهو ءاّمرغم اهدعي الو ءامنغم اهبسحي ةيضار «هسفن ةبيط

 ءاطعلا نم منغي اهل ىطعملا نأو ءامرغم اهدعت ملو امنغم ةاكزلا تدع ام ريخب نوكت

 .لام نم هل ىطعملا هيطعي امث رثكأ

 ىعامتجالاو ىناسنإلا نواعتلاب ساسحإلا تاجرد ىلعأ نوكي كلذ نإو

 هنع ىلاعت هللا ربع ام اذهو ؛لسنلا ىلع ةظفاحملاو :ةفسعلا عبارلا فصولا

 :هلوقب

 رع مَن مُهئاَميأ تكلم امو مهجاَوزأ ىلع الإ 22 َنوُظفاَح مهجور مه يذلا
 . 45 نيمولم

 ةيوقتل ماللاو «ةأرملا دنعو لجرلا دنع لسانتلا وضع وهو ء«جرف عمج جورفلا

 ةثالث نمضتي جورفلا ظفحو .«(ظفاح) لعافلا مسا ىلع جورفلا مدقت ببسب ةيدعتلا

 :ناعم

 ىونعم مارحلا سجرو «مارحلا سجر نع اهنوصي وهف «ةنايصلا ىنعم  اهلوأ
 وهف ىداملا امأو «هنم هسفن رهطي ثبيخ نم مارحلا ىف ام وهف ىونعملا امأ .ىدامو

 ىتلاو «نييبروألا نم تءاجج ىتلا ىه «ةثيبخ ضارمأل ضرعت نم ىنزلا ىف نوكي
 مل نإو «ةيآلا ريسفت دنع اهيلإ ريشن نأ نم عنام الو «ىجنرفإلا ضرملا اهضعب ىمسي

 .بويغلا مالع وه نآرقلا لزنمف .تفرع اهنكلو «ةفورعم نكت

 ظفحيلو .هلحم ريغ ىف هءام ىمري الأو .ةفعلاب ظفحتلاو كاسمتسالا  اهينا

 .هبسن هل



 نونمؤملا ةروس ريسفت
 2 اللا اا

 هه
 ىى ٠

 لك «ةأرما ىأ ىلعو «ناكم ىأ ىف اهنوقلي نيقلطنم اوسيل ىأ «ديقتلا  اهثلا

 .ناتأ لك ىلع وزني رامح اكو « ةدرقلا وزنت امك وزني

 ب ةيدعتم ةحابإلا تناك «ةنايصلاو كاسمتسالا ىنعم ظفحلا نمضتلو «مهناَميَأ

 تكلم ام وأ هجوز ىلع الإ هسفن لسري ال ,4مهجاوزأ ىلع ًالإو ىنثتسملا ىف (ىلع)

 راج «ىلع» ب ةيدعتلا نأو هنيمي تكلم ام وأ هجوز ىلع لسرم هنأ ىأ « هنيمي

 نم اذوخأم ريبعتلا نوكي امبرو «ةنالف هتحت نالف وأ «نالف تحت ةنالف :مهلوق ىقىرجم

 َنوُماَرَق لاجّرلا» ةيمالسإلا ةقيقحلا ىلإ ةراشإ «ىلع» ب ةيدعتلا ىفو «ىسحلا عقاولا

 .[ءاسنلا] 49... هانا لع

 ىلع نوظفاحي مهنأب مهفصو ىنعملا نوكيو ءاعطقنم ءانثتسالا نوكي نأ حصيو

 مهناميأ تكلم امو مهجاوزأ ىلع نكلو «رارمتسابو «لاوحألا لك ىف مهجورف

 .الصتم نوكي نأ زاوج نم كلذ عنمي الو «نيمولم ريغ مهنإف

 طرش نع حصفت اهنأل حاصفإلل «ءافلا» «نيمولم ريغ مُهْنإَف :ىلاعت هلوقو

 مِهإَف مهناميَأ تحلم ام وأ مهجاوزأ ئَلع» كلذ ناك اذإف ىأ «مالكلا نم ذوخأم ردقم

 نأ ىلإ ةراشإ «نيمولم ريغإ» :ىلاعت هلوقب ريبعتلا ىفو ءامارح سيل ىأ 4َنيِموُلم ريغ

 .ةليضفلاو ةمكحملاو

 .ةجوزلاك اهتلزنمل ءالعإو ةمألل اميركت هيف نأل ؛لالح نيميلا كلمب ءطولاو

 . تفتع تدلو اذإو ءاهعيب مرح دلو مأ تراص اذإ اهنأل ؛اهعيب عنمو ءاهقتعل ةعيرذو

 .ىدتعملا وهف هتوهش ءارو كلذ ريغ ىف راس نم نإو
 . 40 فردا مه كيارأت كذا ءارو ئغتبا نمف#

 رئادلا هذه ىف لالحلا ناك اذإ ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترت ديفت «ءافلا»

 قباسلا ميوحتلا ىلع بترتي «سفنلا ىلعو عمتجملا ىلعو ؛رسألا ىلع ناودع هريفف



 نونمؤملا ةروس ريسفت
 لل الللملللا

 ربه لجبل
 يي

 نأل ؛ناودعلا ىلإ ىدؤي ىذلا ديدشلا بلطلا وه ءاغتبالاو .تامرحملا ءاغتبا عنم

 فرحذت نيذلا كئلوأو «ىدعتلا ىنعم ىف هتاذ ىف ىغبلاو «ىغبلا نم لاعتفا ءاغتبالا

 فارحنالا ىلإ مهب ىدؤت ةدشب تاوهشلا نوبلطي لالحنالا دنع نوفقي الف .مهعئابط

 هنأ ىلإ ةراشإ «ءارو» ب هنع ربعو ءهاوس ىأ « كلذ ءارو# :هلوقو «ةداجلا نع

 :دصقلا ىف فارحناو «ةميقتسملا ةيناسنإلا ءارو هنأ ىلإو «ةبترلا ىف طاطحنا

 ىلإ ةراشإلاو ؛لالحلا ريغ نوغتبي نيذلا ءالؤه ىلإ ةراشإلا 4 َنوُداَعْلا مه كئلوُأف»

 نوملاظ ىأ ,نوداع مهنأ مكحلاو «مكحلا ةلع ىه هذه نأ نايب اهيف ةفصب فوصوملا

 نمب ىرستلاو «عبرأ جاوز زوجي :عساو وهو لالحلا دح اوزواجت دقف «نوزواجتمو

 «عمتجملل ملاظو ءهلسنل ملاظو «مارحلا باكتراب هسفنل ملاظ وهو «ءامإلا نم ءاشي
 ءاجاوز تسيل اهنأل ؛كلذ ءارو امم ةعتملا حاكن نأ كشاالو «ميخو هعترم ملظلاو

 هعبت نمو ىرشخمزلا أطخأو «سابع نبا ىلع ةشئاع تجتحا اهبو «نيمي كلم الو

 .اجاوز فلسلا نم دحأ اهامس امو «جاوزب ىه امو ءاجاوز اهدع ذإ

 ىلإ سفنلا ةبترم نم تايآلا تلقتنا اذكهو «ةنامألا ةاعارم :سماخلا فصولا

 مث «لسنلا ىلع ةظفاحملاو ءلدعلا ساسأ ىلع ةرسألا ةماقإ ىلإ ىعامتجالا نواعتلا

 نم زع لاقف «ةنامألا وهو .«ىناسنإلا لماعتلا اهيلع موقي ىتلا سسألا كلذ دعب تنيب

 : لئاق

 . 40 درعار مهدهعو مهتانامآل مه نيدّلاو»

 لك دهعتي نيفرط نيب اقافتا نوكي ام دهعلاو «ناسنإلا هيلع نمتؤي ام :ةنامألا

 نم امهتنايخو «نينمؤملا تافص نم دهعلاو ةنامألا ىلع ةظفاحملاو ءهبحاصل دحاو

 «بذك ثدح اذإ :ثالث قفانملا ةيآ» حيحصلا ثيدحلا ىف درو دقو «نيقفانملا تافص

 مصاخ اذإو» ,.ةعبار ىرخأ ةياور ىف تديزو ««ردغ دهاع اذإو .ناخ نمتؤا اذإو

 . (رجف

 ةظفاحملا ىف ةقدلاو ءامهتظحالمو امهيلع مايقلا دهعلاو  ةنامألا ةياعرو

 ىلع مئاقلا ىعارلاو :كلذ ىف ىرشخمزلا لاقو «هتيعر ىعارلا ىعري امك ءامهيلع



 نونمؤملا ةروس ريسفت ب
 مم للملا

 "يي .. اال 7

 اذه ىعار نم :لاقيو ةيعرلا ىعارو منغلا ىعارك حالصإو ةمهب هظفحي ءىشلا

 . هبحاصو هيلوتم ىأ ءىشلا

 «ضرعو رسو «فرشو لام نم ناسنإلا هيلع نمتؤي ام لك لمشي ظفللا نإو

 «هيلع دهاعي ام لكو «هنالعإ ةءورملا نم نوكي الو «ناسنإلا هيلع علطي ام لكو

 رمألاب ةنامألا ءادأب رمألا ىلاعت هللا نرق دقلو «.هب ءافولا ريخلاو ربلا نم نوكيو

 نيب متمكح اًذِإو اهلهَأ ىَلِإ تاَئاَمَألا اوُدَّوَت نأ مُكَرْمأَي هللا نإ :ىلاعت لاقف ءلدعلاب
 تانامألا ءادأف ء[ءاسنلا] 4589 ... هب مكظعي اًمعن هللا َنِإ لدعلاب اومكحت نأ ساّنلا

 الو ططش ريغ نم مهنيب اميف نونواعتيو «سانلا رمأ امهب ميقتسي لدعلا ةماقإو

 . الضاف عمتجملا نوكيو .دحلل ةزواجم

 ال اونمآ نيِذّلا اهيأ ايإ# :ىلاعت لاقف «هلوسرو هللا ةنايخب ةنامألا ةنايخ تنرقو

 .[لافنألا] 469 نوملعت متنأو مكتانامأ اونوختو لوسّرلاو ِهّللا اونوخت

 لوألاف .عوشخلا ريغ وهو «ةالصلا ىلع ةظفاحملا وه :سداسلا فصولا

 وهو «بولطمو «مزال امهالكو ءاهيلع ةظفاحملاب فصولا انهو ءعوشخلاب مهفصو

 ىلع عوشخلا مدق نكلو ءاهيف عشخيو «ةالصلا ىلع ظفاحي نمؤملاف «نمؤملل ةفص

 ةيناحور هنألو ؛ةيمالسإلا لئاضفلا لك ساسأ هنألو ءاهبل عوشخلا نأل ؛ةظفاحملا

 :اهيلع ةظفاحملا ىف ىلاعت لاقو «ءاهب سفنلا عالتما هنألو ؟ةالصلا

 .«(3) نرظفاحي مهتاولص ىلع مه نيذلاو#

 : ىضتقت ةالصلا ىلع ةظفاحملاو

 .اهيلع ةموادملا الوأ

 .اهتاقوأ ىف اهؤادأ  ايناث

 ىف ةالصلا ىلع ةموادملا نإو «ةنطابو ةرهاظ ةموقم اهنايتإب اهتماقإ  اثلاث

 اهعوكرو اهمايقو اهتءارق ىف هراضحتساو هللا ركذب ةيوحصم اهتماقإ عم اهتاقوأ

 ةالصب هموي ئدتبي «سوفنلا أدصل ةبهذم نوكت ةيشخلاب سفنلا ءالتماو ءاهدوجسو
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 أدصلا أدتبا اذإ ىتح «هللا ةيشخ نم اعشاخ سفنلا رهاط مويلا ىلع لبقيل «حبصلا

 اتالص مث ءرصعلا ةالص مث ءرهظلا ةالص تءاج اهلامعأو ةايحلا ةجلاعمب اهولعي

 ىلع ةظفاحملاو ءارهاط أدتبا امك ءارهطم ارهاط ماني مث ءءاشعلاو برغملا ؛ىشعلا

 . هناحبس هنم قفشم وهو «ةمئاد ةيشخ ىف نمؤملا لعجت اهتاقوأ ىف ةالصلا

 : ناهيبنت

 هناحبس ناك اهب نينمؤملا هدابع ىلاعت هللا فصو ىتلا فاصوألا نأ  امهلوأ

 مهو ءمهيلع ةروصقم اهنأو ءاهب مهصاصتخا ديفت تارابعب ةنورقم اهركذي

 .فاصوألا لكب «مه» نارتقا ليلدب اهيلع نوروصقم

 نع مه َنيّلاو 0 َنوُعشاَح مهتالص ىف ْمُه نيل :عوشخلا ىف هناحبس لاقفا
 مهنأب نجلاو سنإلا نم ىلاعت هللا دابع نيب نم نوصتخم مهف « 2 نوضرعم ِوْغَللا
 نيذلا مهنأو ؛نوضرعم وغللا نع مه نيذلا مهدحو مهنأو «مهتالص ىف نوعشاخلا

 مه مهنأو ءامرغم سيلو امنغم كلذ نيربتعم اهئاطعإ ىف نيبغار نولعاف ةاكزلل مه

 نوموادي نيذلا مهدحو مهنأو «مهضارعأ ىلع ةظفاحملاب نوكسمتسي نيذلا مهدحو

 ربعي رومألا هذه ىف هنإو «تانامألاو دوهعلا نوعاري نيذلا مه مهنأو «تاولصلا ىلع

 .ةفص مهل راص هنأ ىلع ةلالدلل عراضملاب ربع دقف ريخألا ادع ام لعافلا مساب مهنع

 لجرلا نيب ةقالعلا نم حابملا ىلع لدت ةيآلا نأ نم هيلإ انرشأ ام  ىناثلاو

 ءامارح ةعنملا نوكت كلذ ىلعو «نيميلا كلمب وأ جاوزلاب نوكي ام وهو «ةأرملاو

 « 9 َنوُداَعْلا مه كتلوُأَف كلذ ءارو ئغتبا مف :ىلاعت هلوق ىف ةلخاد نوكتو
 - ةشئاع تايآلا هذهب تجتحا كلذلو ؛اهنوحيبي نيذلا دنع ىتح ءاجاوز تسيلو

 ىهو ؛ةعتملا حيبي هنأ اهغلب امدنع سابع نب هللا دبع ىلع  اهيبأ نعو اهنع هللا ىضر

 هيف نوكي الأ جاوزلا دقع طورش نم نأل ؛هنوكت ىتح جاوزلا طورش اهيف رفاونت ال
 .تيقوتلا ىلع لدي ام

 مهو «تافصلا هذهب نيفصتملا كئلوأ ءازج كلذ دعب هناحبس هللا ركذ دقو

 :لئاق نم زع لاقف ءاقح نونمؤملا



 نونمؤملا ةروس ريسفت
 2 كلل للا لااا00ا وللا

 ا سس

 409 نودلاَح اهيف مه سودرفلا َنوُنِرَي نيذْلا 02 َنوُئِراَوْلا مه كتلوأ»

 مهنأ نوبسحي اوناك نيكرشملا كئلوأ نإف «تارابعلا نم رهاظلا وه ىنعملا اذهو

 اوناك ام مهنأل ؛ايندلا هذه ىف مهؤاقبو ءارفن زعأو الام رثكأ مهنآل ؛«نوقابلا مهدحو

 نإ هنأ نوضرفيو «ديدج قلخ ىفل انتأ ابارت انكو انتم اذتأ نولوقيو «ثعبلاب نونمؤي

 «مهريغ نوفلخيو «نوثري نيذلا مه تافصلا هذه لهأ نأ ىلاعت هللا نيبف

 لهأ مهلعجت مهاياجسو ىقبأ مهنألا ؛ مهل ٍنوكت ةرخآلا عتم لك نأو «نرقابلا مهنأو

 .«نودلاَخ اهيف مه سودرفلا نوري » : مهثاريم نع لاق اذلو « ىقابلا ميعنلا

 «تاعنايلا تارمثملاو «عانغلا قئادجلاب ةءولمملا ةعساولا ضرألا سودرفلا

 ,راهنألا اهتحت نم ىرجت ذإ اهرظانمو اهتاريخب اهيف نومعنيو «ةرهزملا تانجلاو

 ىف ريمضلاو ,«نودلاخ اهيف مه : ىلاعت لاق اذلو ؛دولخلاب كلذ عم نومعنيو

 .ةنجلا اهانعم نأل ءاهانعم ساسأ ىلع سودرفلا ىلإ دوعي « اهيف»

 ناسنالا قاخ ىف هللا ةيآ
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 :نيترم نيطلا وفص هنيوكت ىف لخد ناسنإلاو ءانه نيطلا وفص ىه :ةلالسلا
 نأ  ةيناثلاو «هنيوكت ىف نيطلا وفص ناكف بارت نم مدآ قلخ امدنع  ىلوألا ةرملا

 تابنلا نم نوكتي هءاذغ نأ كلذ ؛ايسنإ انايك راص نأ دعب هنيوكت ىف لخدي نيطلا

 «ءاملاب نيطلا طالتخا نم تبني تابنلا نأل ؛نيطلا وفص نم امهالكو ناويحلاو

 نم# :ىلاعت هلوق ىف *نمإ هيف نيط نم ةلالس تناكف ؛تابنلا نم لكآ ناويحلاو

 «نّمظو نيط ةلالس نم نوكي ناسنإلا نأ ىلع لدت ىتلا ءادتبالا 4نما ىه 4ةلالس
 .نيط ىه ةلالس نم ىأ «ةينايب ةيناثلا

 «تاهمألا ماحرأ مث «ءابآلا بالصأ ىف راص نأ دعب هقلخ هناحبس ركذ دقلو

 :لاقف

 . 49 نيكُم رآرَق يف ةفطن هانلعج من
 وه ىذلا ءاملا قفد مث عابآلا بالصأب رم هنأل ؛هعضوم هل «مث» ب فطعلا

 (2) قلخ مم ناسنإلا ريف ) : هنيوكت ىف ىلاعت لاق امك ؛تاهمألا ماحرأ ىف ةفطنلا

 موي (©) رداَقَل هعمجر لع ُهّنِإ ©) بئارّثلاو بْلصلا نيب نم جرخي (5) يقفاد ام نم قلخ
 .4ةاتلعج مث» :هلوقو [قراطلا] <69 رصان الو ةَوُق نم هَل اَمَف © رئارّسلا ىَلبت

 .ةفطن  هنم لسني ام ىأ هتلالس لعج ىذلا نيطلا ىلإ دوعي ريمضلا

 ىذلا قفادلا ءاملا ىه ةفطن ءابآلا بالصأ ىف هانلوح ىنعمب انه «هانلعج#و

 ءرقتسملا هانعم رارقلاف (نيكملا رارقلا) ىه ماحرألا هذهو «تاهمألا ماحرأ ىف ىقلأ

 فصوو «هنم جرخي نأ نكمي ال هيف رقتسا ام «مكحم هنأ ىأ «نيكم هنأب فصوو

 ىذغتيو هعضوم ىف ىبرتي لب ءاتباث نوكي هلخدي ام نإ ثيح نم نيكم هنأب رقتسملا
 تباثلا نأ عم تابثلاو ةناكملاو «رارقتسالاب عضوملا فصوف «هتاقيم نيحي ىتح

 .هيف ىشاملا وه رئاسلا نأ عم رئاس هنأب قيرطلا فصوي امك .هعدوأ ام وه رقتسملا

 ىبرتيو هيلع قلغي ءاملا اهيف قفدي امدنع ماحرألا لعجي ميلعلا قالخلا هللا نإو

 ىلاعت هللا اهركذي ىتلا راودألاو «ةدالولا داعيم نيحي ىتح «مدلا نم ىذغتيو «هيف

 :ىلاعت لاقف اديدج اقلخ قلخ ىتح «نيكملا رارقلا ىف وهو كلذ دعب
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 امحل ماظعلا اَنَْسَكَف اماظع َةَعضمْلا اْقَلَحَف خف ةغض ةغضم ةَقلعْلا انَقَلَحَف ةقلع ةفطنلا انَقَلَح مثل

 . 4 69 َنيِقلاَحْلا نسحأ هللا كرا رَحآ اقَلَح هانأشنأ مْ

 هنأل ؛هعضوم ىف ضيبألا لئاسلا ءاملا نم ةقلعلا قلخ ىف «مث» ب فطعلا

 ناك نأ دعب ناكم ىف زيحتيو «ءارمح ةمحل ىلإ لوحتي هنإ ذإ «ءلوطأ تقو ىف نوكي

 هنأل «لعجلاب ربعي ملو «قلخلاب انه ربعو ءاغارف ألمي هيف زيحتم ناكم هل سيل الئاس

 ؛قلاخلا قلخب ليوحت ةفطنلا وه ءام ىلإ نيطلا نم لسني ام لوحت نإ ذإ «ءاشنإ هأشنأ

 انقلخَف» كلذ دعب «ليوحتلاو رييصتلاو ؛قلخلا ىلع لدت ىتلا 'لعج)» ب ربع اذلو

 غضمي ام ردق ةغضملا ىف لصألاو «ةغضم ىلإ تلوحت ةقلعلا نأ ىأ ,«ةغضم َةَقَعْلا

 نوكت ىتلا ةروصلاب هريوصتو محللا ليكشت ةغضملا ىف ئدتبيو ءمحللا نم مفلا ىف

 [جحلا] 42 .. . ةقّلخم ٍريغو ةَقَلَحَم ةغضم نم مث » :جحلا ةروس ىف ءاج اذلو ؛هيلع

 انه 4انقَلَخط ب ريبعتلاو ءاماظع ىسكي نأب ىهتنيو «قيلختلا ةغضملا ىف ئدتبيف

 ىتلا ةيببسلاب ال ىلاعت هللا قلخب وه امنإ ليوحتلا وأ رييصتلا كلذ نأ ىلإ ةراشإلل

 ميلعلا قالخلا وه ىلاعت هللا نإف «:ةغضم ىلإ مث ةقلع ىلإ ةفطن نم نينجلا لوحت

 ىه هتردقو ىلاعت هللا ةدارإ امنإ «هتدارإ ريغب ءىش أشني الف «ءىشلا ئشني ىذلا

 . ةلعافلا

 ءةغضملا تقلخت نأ دعب ىأ 4اماظع ةغّضمْلا اْفَلَحَفظ :هناحبس لاق مث

 ةبلص اماظع ةغضملا هذه نم لعج ىأ اماظع ىلاعت هللا اهلعج ءاهؤازجأ تزيمتو

 ريغو ةقلخم ةغضمف «محل ةعطقف نيهم ءامف نيط «ىلاعت هللا ناحبس .لمحتت

 نم تقلخ ىتلا ماظعلا انلعج ىأ .4«امحل ماظعلا انوسكفإ» :ىلاعت لاق مث «ةقلخم

 مث «نيهم ءامب تأدتبا «هنيوكتو هللا قلخب كلذ نأ رهاظو «محللاب ةوسكم  ةغضملا

 وسكي مث اماظع اهلعجو ءاهقيلختب مث «ناسنإلا هغضمي ام ردق ةغضمب مث محل ةعطقب
 .هقلخو ميكحلا ميلعلا ةردقب كلذ «محللاب ماظعلا

 هلوق ىف ؛«بيقعتلاو بيترتلا ىلع ةلادلا ءافلاب ناك فطعلا نأ ظحالن انهو
 سو م مارس م

 ةعرس ىلع ةلالدلل كلذو ؛«امُخل ماظعلا اًنوَسَكَف اًماظع ةغضملا اَنَقَلَخَفل : ىلاعت
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 نيبتي كلذبو ءهدحو ىلاعت هللا ةدارإب لوحتلا وأ «نيوكتلا اذه توافت عم نيوكتلا

 قلخ نم ربكأب ناسنإلا قلخ امو ءرسيأ نوكت هتداعإ نأو هيلع ريسي لهس هنأ
 .ضرألاو ءامسلا

 نِإَف ثعَبْلا َنَم بير يف منك نإ سائلا اَهيَأ اي » :جحلا ةروس ىف ىلاعت هلوق امأوا

 رقثو مك نيب ةقّلخم ريغو ةقّلخم ةغضم نم مث ةقلع نم مث ةفطُن نم من بارت نم مكانقلخ
 فوت نم مكنمو مكدشأ اوغلبتل مث الفط مكجرخن مث ىمسم لجأ ىلإ ءاشن ام ماحرألا يف

 . 42... اًعْيَش مّلع دْعب نم ملعب اليكل رمعلا لّذرَأ ئَلِإ دري نم مكنمو
 لاق امك «لحارملا ناييل قايسلا نأل ؛«ءافلا» ب ال (مث» ب فاعلا ناكو

 نإو «ىخارتلا ىلع لدي امب فطعلا نوكي نأ اذه ىضتقا دقو 4 مُكَل نين : هناحبس

 ىلإ جاتحي ةفطنلا نم ةقلعلا نوكت نإ ذإ «ءىقيقح خارت انل ةبسنلاب وهف «ىبسن كلذ
 .اندنع تلاط نإو «ةريصق نامزأ هدنع انمايأف ءاريسي هللا دنع ناك نإو «نمز

 لاوحألا ريغ الاح هيف اندجوأ ىأ .<رَخآ اَقْلَح هاَنأشنُأ مث :ىلاعت لاقو
 دري نم مهنمو «ىفوتي نم مهنمو هدشأ غلب مث ءالفط ةايحلا ىلإ جرخ دقف «ةقباسلا

 اعمس مهل ىلاعت هللا لعج دقو ءائيش ملع دعب نم ملعي اليكل ؛رمعلا لذرأ ىلإ

 ىدتهاو لض نم لَضَف لسرلا هيلإ لسرأو ءايوس اًناسنإ راص كلذبو «ةدئفأو ارصبو

 اَقْلَح هاتأشنأ مث :لئاق نم زع هلوقب ىلاعتو هناحبس هيلإ راشأ اذه لكو «ىدتها نم
 .ةفلتخم اراودأ ذخأ رخآلا قلخلا كلذ نأل ؛هعضوم هل «مث» ب فطعلا ناكو «رخآ

 ريغو ةقلعلا ريغو نيطلا ريغ ىه لاح ىلإ لصو هنأ ىلإ ريشت «رخآإل ةملكو
 اقلخ ىأ .«رَخآ اَقْلَخط :ىرشخمزلا كلذ ىف لاق دقو «لماك قلخ هنإ لب «ةغضملا
 ناكو .اقطانو ءادامج ناكو ءاناويح هلعج ثيح اهدعبأ ام ةئيابم لوألا قلخلل انيابم

 لكو «هرهاظو هنطاب عدوأو ءهمكأ ناكو ءاريصبو ءمصأ ناكو ءاعيمسو «مكبأ
 كردت ال همكح بئارغو «هتردق بتاجع هئازجأ نم ءزج لكو «هئاضعأ نم وضع

 . حراشلا حرشب الو «فصاولا فصوب

 ردقم طرش نع حصفت اهنأل ؛حاصفإلل «ءافلا» «نيقلاخلا نسحأ ِهّللا كرابتف#

 نأ ىورو «نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف قلخلا كلذ قلخ ىذلا وه هللا ناك اذإ هانعم
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 نم ناسنإلا انقل دقلو» :هلوق نم ةيآلا اعمس امدنع لبج نب ذاعمو باطخلا نب رمع

 نسحأ هللا كراَبحْفظ :الاق ,«رَخآاَقلَح ُهاَنأشنأ َمُثظ :ىلاعت هلوق ىلإ * نيط نم ةلالس

 نكلو «ةياورلا هذه ىض رت هل نحنو 27تلزنأ اذكه : ديل ىبنلا لاقف «نيقلاخلا

 .قباسلا قلخلل ةبيط ةرمث ةيماسلا ةلمجلا هذه نأ نع ئبنت اهنأل ؛اهانركذ

 «مئادلا هريخ ىف دحأ هدهاني ال ىتح ءالعو ةكربلا ىف ىماست اهانعم 4كرابتف#

 ىلاعت هللا قلخ نأ هانعم امنإ هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفأ ,4نيقلاخلا نسحأإو

 هللا قلخ دقل اقحو ءطق نسح هبصاني ال ثيحب .«نسحلا تاجرد ىلعأ ىلإ لصو

 42 موقت نسحأ يف ناسنإلا انَقَلَح دَقَلل :ىلاعت لاق امك «ميوقت نسحأ ىف ناسنإلا

 .[نيتلا]

 دعب نوكي لب ءاّثبع قلخي ملو «توملا ىه ايندلا ىف ناسنإلا اذه ةياهن نإو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛ثعبلا توملا

 . 463) نوثعبت ةمايقلا موي مكنإ مث 02) نوتيمل كلذ دعب مكن مثإ»
 ,ةقلخ نسحأ ىف مهقلخ دعب مهنأ هادؤم نأل ؛هعضوم ىف «مث» ب فطعلا

 اولض «ىمسم لجأ ىلإ نورمتسيو «نيلفاسلا لغسأ ىلإ ىلاعت هللا هدري نم مهنمو
 نيرذنمو نيرشبم لسرلا مهيف ثعبو ءاورفك وأ هلل مهنيد اوصلخأ ءاودتها وأ هيف

 لك دهاشم عقاو هنأ عم سانلا توم هناحبس دكأ دقو «نوتيلل رودلا اذه دعب  مهنإ

 ماللابو «ءةيمسالا ةلمحلاابو «نأ» ب ديكأتلا ناكو « سان دلويو سان تومي موي

 اهنأو «ءايندلا هذه رورغب سانلا رتغي اليكل ديكوتلا كلذ ناكو «نوتيم» «فصولابو

 ىف وأ « ميعنو ةداعس ىف ةدلاخلا ةيقابلا ىه ةرخآلا ةايحلا نأو «تلاط أمهم ءانف ىلإ

 . ميحتمو ءاقش

 توملا اهنأك ايندلا ىف مهتايح نأ ىلإ ةراشإ «نوتيم# فصولاب ريبعتلا ىفو
 : ىلاعت لاق اذلو «ثعبلا نوكي توملا دعبو ءاهرورغب اورتغي الف 2 مهدصرتي هنأل

 :(701/419/)لامعلا زنك ىف امك . حيحص وهو «ءركاسع نباو (هيودرم نباو متاح ىبأ نباو «ىسلايطلا هاور )١(



 نونمؤملا ةروس ريسفت
 لل للا وللللاااللل

 ةر_بو حج
 يي

 .* نونعبت ةمايقلا موي مكنإ مثإ»

 نوكت ثيح وأ روبقلا ىف ىقبت ماسجألا نأ ؛ هعضوم هل (مث) ب فطعلا ناك

 يف ربكي امم اَقْلَح وأ 0 اديدح وأ ةزاجح اونوك لل : ىلاعت لاق امك ىرخأ ءازجأ ىف

 هئاحبس دكأ دقو 4069... رم لوأ مكرطق يذلا لق انديعي ديعي نم َنوُلوقيَسَف مكرودص
 امَّنَأ متبسحفأ» :لئاق نم زع لاقو ءاثبع انقلخي مل ىلاعت هللا نأل ثعبلا : ىلاعتو
 . 4002 نوعجرت ال اَنيَِإ مكّنَأو اًثبع مكانقلَخ

 هراكنإ ىف اوغلاب دقلو ءهل مهراكنإ مظعيل ثعبلا ىلاعتو هناحبس هللا دكأ

 «نأ» ب هناحبس هدكأو «بيغلاب نونمؤي الو نوسحي امب الإ نونمؤي ال نيذلا نأشك

 .ةداعإلا ىلع هتردق ىلع ليلد ءءاشنإلا ىف هقلخو , عدبأو

 ناسنالا ىلع هللا معنو نوكلا قلخ

 :ىلاعت لاق

02 

 دَقْلو
 56 72 هه ١ ارط عبس 4 وفاَنَقَلَح

 تر نكس َدقيءأم 0 رو لا ا 03و أ و 0200 3: أ
 مه 2 ري طج» 2

 نع او لِي نمِتَتَج لاح ىو ب كل اناس ج وكل دي
 0 2 7 دوم كَ

 نو جرحت ةرجبشو اول رولك أت اهنمو ة رك هكر هير
 روس ا ك0

 10ج ونص انيس وُط
 0 ًَّ 2ث ف م +

 ري مم ا يوكو اهو قام يل لا
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 نونمؤملا ةروس ريسفت مب
 2 لااا

 رب بيحب

 يف

 هللا ةردق ىلع لدت بئاجع نم هيف امو «ناسنإلا قلخ ىلاعت هللا نيب نأ دعب

 هيف امو «ناسنإلا نم ربكأ وه ام قلخ ىلاعتو هناحبس نيبي ذخأ  زعو لج - ىلاعت

 دقلو 8 :ىلاعت لاقف ضرألاو تاومسلا ىف هل رخسم وه امو «هشاعمو ناسنإلا ةايح

 . 409 َنيِلفاَغ قْلَخْلا نع انك امو قئارط عبس مُكَفَوَف اَنَقَلَح

 اهنإ ثيح نم لقنلا قرط نم ةقورطم ىنعمب انه ىهو «ةقيرط عمج قئارطلا

 ةقبطلا قوف اهنم ةقبط لك نأ ىنعمب «ريطلا ىف ىفاوخلا قرط نمو «كلاسم

 ةطوبرم لكو رخآلا كلفلا قوف كلف لك ذإ ءاهكالفأ ءامسلا قئارطو «ىرخألا

 بكوكو مجن لك ؛ةكسامتم نوكت ثيحب «ةينوكلا سيماونلاو ةيبذاجلا نم '”ناسرأب
 اذه كلفلا ءاملع ضعب رسفو «هكسمي اكلس وأ البح نأك ءرخآلاب دودشم اهيف

 نم اهيف امب ىرجي قيرط ءامس لكل كالفأ ةعبس قئارط عبس نأب ىماسلا صنلا

 . موجنلاو رامقألا

 نم اهيف امب قئارطلا هذه نأ ىأ 4نيلفاَغ قلَحْلا ٍنَع انك امو :ىلاعت هلوقو
 وهو «هنيعو ىلاعت هللا ةياعر تحت لك ىرجي هناحبس هرمأب تارخسم موجنو بكاوك

 وهو َقَلَخ نَم ملعب الأ» ريبخ ميلع هنإ هناحبس هرمأب هريسي ءىش لك ىلع مئاقلا
 . [كلملا] 469 ريبخْلا فيطُألا

 لماكلا هملع مكحب ةيفنم ىهو «ةيلعلا هتاذ نع ةلفغلا ىلاعتو هناحبس ىفنو

 ضرألاو تاومسلا كسمي هنأو ءهقلخب هتيانع لامك نع ةيانك ةلفغلا ىفن ناك نكلو

 ىضتقم ىلعو «هرمأب ريسي هنأو «هتيانعو هتياعر تحت دوجولا لك نأو ءالوزت نأ

 . ةيلاعلا هتمكحو «ةذفانلا هتدارإ

 ةنونيكلا ىفن هنأل ؛ىلاعت هنأش نم تسيل ةلفغلا نأ ىلع لدت ىفنلا ةغيصو

 ءانقلخ نع لفغن نأ اننأش نم سيل ىأ ,4َنيلفاَغ َقْلَخْلا نع انك امو# :ىلاعت هلوقب

 .هيلع نوظفاحم هل نوبقارم هيلع نومئاق نحن لب

 .لبحلا وهو «نّسَر عمج ناسرأ )١(



 نونمؤملا ةروس ريسفت 60
 0 لااا الا لللللللا

 از أ

 امب ضرألا ةلص ىف هقلخ ىلع همعن كلذ دعب ىلاعتو هناحبس نيب دقلو

 :ىلاعت لاقف ءاهقوف
 هب ِباَمَذ ئَلع اّنإو ضرألا يف ُهاَنَكْسأَفرَدَقِب ءاَم ءاَمّسلا نم انلزنأو »

 . 402) َنورداَق

 دجنو «ءاحخرب ضرألا ىف شيسعن اننأب «لضفلاو نملا هلو ءانيلع هللا نمي

 ىأ .«ردقب ءاَم ءاّمّسلا نم انلْزنَأوط :هلوقب ةمئاق اهبابسأو «ةروفوم اهنم انتاجاح
 ال فراجلا ليسلاك دئازلا رطملاف ءايتع ال اثيغ نوكي نأ ىلع ضرألل حلصم رادقمب

 موق قرغأ ىذلا ليسلاك «سانلا نم نيملاظلا هب هللا ددهيو ءايتع نوكي لب اثيغ نوكي

 ءاحالصإ نوكيو «تاجاحلا هينعت ىذلا ردقلا ىلع ىأ «ردقب# :ىلاعت هلوقف «حون

 ىأ «ٍضرألا يف هاَّنَكَسْأَفل :هناحبس لوقيو ءعرضلاو عرزلل داسف هيف نوكي الو
 .هنكسم ىلإ ىوآلا ىوأي امك ءاهنكسي امنأك هل ارقتسم ضرألا ىف انلعج

 «بدجلا تقو ىف ثيغي رطمم ضراع مسق :نامسق ءامسلا هلزنت ام نأ كلذو

 نمو «ىقستسي ِةْلكَو ىبنلا ناك امك «ءاقستسالاب لزني ىذلا رطملاك ماظتناب لزني الو

 «نويع ىف ضرألا عيباني كلسيو راهنأ ىف ىرجي مسقو «ىوقتلاو حالصلا لهأ هدعب
 دمت ىتلا تاريحبلا ىفو «لابجلا ىلع لزني هنإف «لينلا رهنك «ضرألا هنكسي اذهو
 ءهبصم ىلإ هعبتم نم مئاد ريس ىف ناك نإو «ضرألا ىف نكاسلا هنأك ودبي اذهو
 مئاد هنأ دقتعا نم سانلا نمو «ىلاعت هللا نذإب ءامنلاو بصخلا دجوي ههابشأو اذهو

 هباهذإ ىلع انإ ىأ © َنورداَقَل هب ِباَهَذ ئّلع اَنإو 8 :ىلاعت لاق اذلو «ضيغي ال

 مهعمسب بهذ هللا ءاش ولو» :ىلاعت هلوقك باهذإلا ةوقلو «ةيدعتلل ءابلاو «نورداقل
 اهتنزتمخا دق ضرألا ىف عيباني ىهف «نويعلا راهنألا لثم نإو «[ةرقبلا] «مهراصبأو
 ٍنيعُم ءامب مُكيتأَي نِمَف اروَغ مكؤام حبصأ نإ متي برأ لفه هلل ىهو اهفوج ىف ضرألا

 . [كلملا] #462

 :ءاملا معن ضعب نايب ىف ىلاعت لاق دقو



 نونمؤملا ةروس ريسفت اه
 2 اللئام

 يي 1 كك 7

 نمو ةريخك ةكاوف ايفل بأ لمح نب تانج ب كت داق
 . [ماعنألا] 469 تولكأَت

 «ءىش نم ءىشل ديلوتلا درجمب ال ديدج ءاشنإب انقلخ ءانأشناو «ةفطاع ءافلا

 أرقاو «ديدج قولخمل ءاشنإ وه امنإ ءادرجم اديلوت سيل دماجلا نم ىحلا جارخإ نإف
 ىحلا نم تِيَملا جرخمو تّيَمْلا نم يحلا جرخحي ئوتلاو ّبَحْلا قئاق هللا نإ ل :ىلاعت هلوق

 ءاَمّسلا نم لزنأ يذّلا وهو » : هناحبس لوقي مث [ماعنألا] < 69 نوكفؤت ىَأَف هللا مكلذ
 نم ٍلْخّنلا نمو ابكارتُم اّبح ُهنم ٍجِرْخُن ارضخ هنم انجرْخَأَف ءيش لك تابت هب انجرْخَأَف ءاَم

 هرم ىلإ اورظنا مباشتم ريو اهبعشم ناَمرلاو نوتيرلاو باتعأ نم تانجو ةيناد ناونق اهعلَط

 .[ماعنألا] 4065 نونمؤي موقل تايآل مكلذ يف نإ هعنيو رمثأ اذإ

 «تانجلا عونل نايب ىهف «ةيئايب انه نم .«بانعأو ٍليخُن نم :ىلاعت هلوقو
 اهقلخ ءاهعاونأ لكب بانعألاف ةفلتخم عاونأ هنأل هعمجو «بنع عمج ,4بانعأو»

 ءاهلوح امو ةكم ىف ةليلق تناك اهنأل ؛بوبحلا ركذت ملو ءءاشنإ اهأشنأو ىلاعت هللا

 اهنم ةبيرقلا فئاطلا ىفو ءاهيف بانعألاو ليخنلا ناك امنإو

 بيط ءاذغو ءاهب نوهكفتي ةعناي ةهكاف «بانعألاو ليخنلا ناعونلا ناذهو

 روفوملا ءاذغلا هدنعف «ةقانو ةلخن لجرلا دنع ناك اذإف «ةمعطألا لك نع هب نونغتسي

 اهنإ ىأ .«نولكأت اهنمو ةريثك هكاوف اهيف مُكَلظ :ىلاعت لاق اذلو «نبللاو رمتلا نم
 عاونأ وهو ءارسبو ابطر لكؤي حلبلاو ءابيبزو ابطر لكؤي بنعلاف «ءاذغو ةهكاف

 :ىلاعت لاقف «نوتيزلا وهو «راجشألا نم اثلاث اعون ىلاعتو هناحبس ركذو

 . 40 اكل يصر ضب لق تس وو م عطف جوف
 لاقو «ةرجش انأشنأ ىأ ,.«تانجو# ىلع ةفوطعم «ةرجش# «ءةفطاع واولا

 لضف نايبل اهريكنتو «ةكرابم ةرجش ىهو نوتيزلا ةرجش اهنإ ءاعيمج نورسفملا

 روط ىف ةكرابم جرخت ةرجش ىنعملاو «(ىف) ىنعمب وأ ءادتبالل 4نم#و ءاهتاريخ



 نونمؤملا ةروس ريسفت م
 اللا لاا

 أ بر

 نأل ؛اهيف ناكم مركأب تفرعو «ءانيس لك دارملاو ءروطلا لبج وه روطلاو ؛ءانيس

 هللا اهفرش ىتلا ىضارألا نم ةسدقم ضرأ ىهو «هميلك ىسوم ىلع هللا ىلجت هيف
 نيتلاو» :لئاق نم زع لاق دقف ءاهب ىلاعت هللا مسقأ دقو ءهسيدقتب ىلاعت

 دلبلاب مسقلا ىف اهنرقف [نيتلا] 40 نيمألا دَّلبْلا اذهَو ©) نينيص ٍروُطَو (2) نوتيزلاو
 ءايبنألا ةلتقل اهكرت مدعو اهيلإ راظنألا هيجوتل اهركذ ناكو «مارحلا هللا تيب نيمألا

 سانلا قحأ نآأل ؛هفلخ ام وأ ىسوم ثارت اوبلطي نأ دوهيلل سيلو «ضرألا ةقسفو

 نأ الإ هعسو ام ايح ىسوم ناك ولف «هعبتا نمو هلو دمحم مالسلا هيلع ىسومب

 دق - مالسلا هيلع - ىسوم نع نوعوطقم مهلبق نمو نامزلا اذه دوهي نإف .هعبتي
 ىسوم هب ءاج امو «ةاروتلا ةعيرش تخسن دق ةقَودمحم ةعيرش نألو «؛ءايبنألا اولتق

 .صاصقلا ةعيرشك ميركلا نآرقلا هاقبأ ام الإ

 نيملسملا لوقع هيجوتل «نوتيزلا ةرجش اهيلإ ةبوسنم ءانيس روط ركذ نإو
 ةرجش ىلاعت هللا فصو دقو «ىلاعت هللا ضرأ نم ريثك ىف هترجش نوتيزلا ذإ ءاهيلإ

 ةكرابملا ةرجشلا هذه تبنت ىأ ,«نيلكآلل غبصو نهدلاب تبنت# :هلوقب نوتيزلا

 وه تبني ىذلا نإو «نهدلا ىلاعت هللا اهعدوأ دقو تبنت ىأ «نهدلل ةبحاصم

 اهنأك تلعج هب ضيفتو ءاهيف ىلاعت هللا هقلخ نهدلا نأل نكلو «ةرجشلا باشخأ

 هيف نإو «تيزلا وه نهدلاو ءاهباشخأ عم تبن نهدلا نأ وأ «هتاذ نهدلا تتيبنأ

 :رونلا ةروس ىف ىلاعت لاقف ةكرابم اهنأب هترجش ىلاعت هللا فصو دقو «سانلل ءافش

 ةجاجزلا ةجاَجز يف حابصملا حابصم اهيف ةاكشمك هرون 05 ضرألاو تاومّسلا رون هّللا»

 ولو ءيضي اهنيز داَكي ةيبرغ الو ةيقرش ال ةئوتيز ةكرابم ةرجش نم دّقوي يِرَد بكوك اهْنأَك
 .[رونلا] 462 ... ءاَشي نَم هرونل هللا يدهي رون ىلع روث ران هسسمت مل

 هتيز رصعي مل اذإ ةرجشلا نوتيز نم ذخؤي هنإو «ماعطلا مادإ وهو «غبصلاو

 ةرمث ءىجت ىتلا ىلاعت هللا معن كلذ دعب هناحبس ركذو «هلوانت لهسي «ماعطلل مادإ

 .ءاملاب ىلاعت هللا هجتنأ ىذلا تابنلل
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 5 سأل

 اهو ةريدك مام اهيف ْمُكو اهنوُطُم يف مس مكيف هرب مَن يف مك دو )
 . <09 نولكأت

 ام اهادؤم ىدؤي اميف اههبشي امو «منغلاو رقبلاو لبإلا ىهو معن عمج :ماعنألا

 نأ هناحبس هب مكح ام لوأو «هتدارإل عوطيو «هناطلس تحت نوكيو «ناسنإلل للزي

 ىهف .ناسنإلا ىلع هئاقبإو هتردقو قلاخلا قلخ ىلع اهتلالدب رابتعا ىأ ةربع اهيف

 هرخس «القتسم انوكو .ةلقاع نكت مل نإو «ةدارإ هل نأ عمو «ناسنإلل رخسم ناويح

 نبل نم اهرد ىف ام ربعلا هذه نم ركذو .هل ةسنأتسم هل ةعوطم ناسنإلل ىلاعت هللا

 اهراعشأو اهرابوأو ءاهفاوصأ نم ذختيف ( عفانم اهيف مكلو «نيملاعلا بر هايإ انيقسي

 لالح وهف اهمحل لكأن ىأ «نولكأت اهنموإ» «ةيبخأو اتويب اهدولج نم ذختيو ءاثاثأ

 اهمحلو «نكاسمو تويبو «ثاثأ اهنم ذخؤيو ءانبل ردت ريخ اهلك اهتايحف «بيط

 هللاب كرشنو ءاهب رفكن نأ حصي الو ءاهركش انيلع بجي معن هذه لكو «لكؤي

 .ناميإلاو لقعلا مكحب بجاو معنملا ركش ذإ ؟ معنملا ىلاعت

 :ىلاعتو هناحبس لوقيو

 . 469 نولمحت كلفلا ىلعو اهيلعو»
 ناسنإلا لمحي اهلك نأ هانعم سيلو «ماعنألا ىلع دوعي «اهيلعإ» ىف ريمضلا

 «ءارحصلا ةنيفس ليإلا اومس ىتح لمحلل ذختي لبإلا وهو اهضعب نأ دكؤملا نمو

 .اهمامز ىدخ تحت رب ةئيفس :لبإلا ىف ةمرلا وذ لاق دقو

 ىلاعت هللا ةردقب ىرجت كلفلا نإف «كلفلا ماعنألا نم لبإلا ءارو تركذ اذلو

 ىلإ اهضعب ضرألا ىف ميلاقألا ةطبار .برغلا ىلإ قرشلا نم عفانملاو ةعتمألا ةلماح

 . ضعبل اهضعب ضرألا تاريخ لقنت ىتلا ىهف «ضعب
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 4# رو

 2 وفرفممإومكط لاو ىو مهن هه

 انج ىلا دم العمله بالكم وَ َتوتسأاَذِ
 ع 0 هريس هس عم

 ريح تاو كرام الرمل لو اج ني وعلا

 ير نمل اكن: نيم
 انايبو هل اميلعتو «ةَليكَكىبنلل ةيلست نييبنلا صصق كلذ دعب ىلاعت هللا صق

 ىلإ اهب ىداني ىذلا مهبولق ىف كشلا نطوم ىلع لدي امم ؛نيرفاكلا ةباجإ هباشتل

 ىف نوهباشتي ذإ مهنإو «ةرطفلا اهديؤت ىتلا قتاقحلا راكنإو «نييبنلا ملظو «رفكلا

 ىف ةدحاو نييبنلا تاوعد نأ امك ء«راكنإ نم هب نوعرذتي اميف اوهباشت دق رفكلا
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 2 للامم للا لللل ا لل

 ةا حل

 ةيرشبلل ىناثلا بألا حون اذهو (هذحو ىلاعت هّللا ةدابع ىلإ ةوعدلا ىمهو اهئادتبا

 :هيف هتاملك تلاعت هللا لوقي

 الَفأ هَرْيَغ لإ نم م مكل ام هللا اودبعا موق اَي لاَقَف هموق ئَلِإ احون اَْلَسرَأ دقلو»

 . 49 ْنرَقَتت

 أدتبا «هّللا اودبعا ِموَق ايا :لوقلا ىف مهعم افطلتم مهسوفنل ابرقم مهادان

 اذه هبشأ امو ءابذك هيلع اودهعي ملو ءهوبرجو .هوفلأو مهفلأ نيذلا هموق مهنأ ركذب
 ديرت ىداولاب اليخ نأ مكتربخأ ول مكتيأرأ» : شيرقل هتوعد لوأ ىف ِةَلِلك دمحم لوقب

 ىنإف :لاق ءاقدص الإ كيلع انبرج ام ؛معن : :اولاق ؟ىقدصم متنكأ مكيلع ريغت نأ

 هدحو ىأ هللا اودبعا موق اي ) : هموقل حون لاق ""ديدش باذع ىدي نيب مكل ريذن

 قارغتسال «نْم» «هريغ ِهَلِإ نم مكل ام ا» كلذ دعب لاق اذلو ؛هدحو هل الإ ةدابع الف

 مهضرحو «ىلاعتو هناحبس هل الإ ةيهولأ الف «ءهريغ هلإ ىأ مكل سيل ىأ « ىفنلا

 اهدعب ام بيترتل ءافلا .«نوقّتت الَفأ# :لاقف «ناثوألا ةدابع علخو «ةعاطلا ىلع

 ىتلا ناثوألا ةدابع نالطبو هدحو هناحبس هتدابعب رمألا ىلع بترت ىأ ءاهلبق ام ىلع
 ميدقت نع ةرخؤم ءافلاو «هباذع ءاقتاو هللا ىوقت اضرحم مهنم بلطي نأ اهنودبعي

 امك «باذعلا ءاقتا ىلع ضيرحتلاو «هيبنتلل ماهفتسالاو «ةرادصلا هل ماهفتسالا نأل

 اهنإو .ديدش باذع ىدي نيب ب مكل ريذن نإ" :هتوعد لوأ ىف هموقل ّيِلَك ىبنلا لاق

 . 7(ادبأ رانلا وأ ادبأ ةنجلل

 ةوعد عم هباشتي هنأ انيب دقو ء«هموق هتوعد ىف  مالسلا هيلع  حون مالك اذه

 ةباجإل اهباشم مالسلا هيلع مهاعد نأ دعب هموق باوج ناك دقو «هموق هلي ىبنلا
 :مالسلا هيلع هل اولاق «هتوعد ىف نعمأ نأ دعب ٌيِكلَك دمحمل شيرق

 ولو مكيلع لّضفتي نأ ديري مكلتم رشب الإ اذه ام هموق نم اورَفَك نيا وَمْلا لاَقفَ

 . 49 نيلوألا اًنئابآ يف اذهب انعمس ام ةكئالم لزنأل هللا ءاش

 وف ىف م وحب رق ريشع :ىلاعت هلوق ىف ناميإلا :ملسم هوحنبو (47917) #نيبرقألا كتريشع رذنأوإ نآرقلا ريسفت :ىراخبلا هاور )١(

 .امهنع هللا ىضر سابع نبا ةياور نم (7 79 «نييرقألا كتريشع رذنأو»

 .هجيرخت قبس ()
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 ةباجإ تناك كلذكو «هفرعي ملو هفلأي مل رمأب ئجوف نم ةباجإ مهتباجإ تناك
 ءةكم لهأ لاق كلذك .4مُكُذْعَم رشب الإ اذه امل  الوأ اولاق ِدَي ىبنلل ةكم لهأ

 - ايناث اولاقو ء[ناقرفلا] 4قاوسألا يف يِشّمَيَو ماعَّطلا لكأي لوسرلا اذهل اما :اولاق
 لاق كلذك «ناطلسلاو ةسايرلاب مكيلع لضفلا بلطي ىأ 4مُكِيَلَع لّضفتي نأ ديري#
 دبع ىنبو انعزانت :هرفك ببس ىف لاق دقف ؛ مهاغطأو كرشلا ءامعز دحأ لهج وبأ

 اولاق بكرلا ىلع انيذاحت اذإ ىتح ءانيقسف اوقسو ءانمعطأف اومعطا «فرشلا فانم

 .دبأ هب نمؤن ال هللاو «كلذ انل نوكي ىنأف «ىبن انم

 نم ةلاسر لزني نأ هللا ءاش ول ىأ .4 ةكئالم لزنأل هللا ءاش ولو - انلاث اولاقو
 «كلم ةلاسرلاب مهيلع لزني نأ نوكرشملا بلط كلذك ءانبطاخي اكلم اهب لزنأل هدنع
 اكلم هانلعج ولو 0 (2) نورظني ال مث رمألا يِضَقُل اكلم الزنَأ ولو كلم هيلع لزنأ الو اوناقوإ»

 . [ماعنألا] 420 َنوُسِْلُي ام مهْيلَع انسَبَلو الجر هاَنلعَج

 ىأ ,«نيلوألا انئابآ يف اذهب انعمس امإ» :ديحوتلل حون ةوعد در ىف اعبار اولاقو

 عب لب» «ةكم ىكرشم نع ىلاعت لاق امك «مهؤابآ هيلع ناك ام الإ نوعبتي ال مهنإ
 اذكهو «[ةرقبلا] 4 659 َنودَمهي الو ايش تولقعي ال مهؤابآ ناك ول وأ انءابآ هيلع اني ام

 تناك دقو «ّةْلكَك ىبنلا ىلع نيكرشملا در امامت ههبشي مالسلا هيلع حون موق در دجن

 ام لثم اوعقوتي نأ مهيلع ناكو «حون موق نم نيرفاكلا ىلاعت هللا كلهأ نأ هتجيتن

 لب «هللا دبعي نم مهبالصأ نم هللا جرخي نأ ىسع «هللا ةمحر الول «ءحون موقب لزن

 .نيدهاجملا عم دهاجيو «قحلا رصني نم مهنم نوكي نأ

 هوفصوو «مهدانع رمتساو «قحلا ىلإ مالسلا هيلع حون ةوعد ترمتسا دقلو

 . قيفي ىتح هنورظتني مهنأو «نونجم هنأب

 . 462) نيح تح هب اوصئرتف ةنج هب لجر الإ وه نإ )ف
 بيترتل ءافلا «هب اوُصُبَرَتَقل نونج هب لجر الإ وه ام ىأ «ميجلا رسكب 4ةنج»

 نيح ىلإ ىأ «نيح ىتح هب اوصبرتف نونج هب ناك اذإ ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام
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 وأ «قيفي ىتح هورظتنا ىأ ءهئيجم وأ ءرمأ لاوز راظتنا صبرتلاو ءدشريو قيفتسي

 .ةوعدلا هذه نع ضرعي

 ايثر كيتأي ىذلا ناك نإ اولاقو «نونجم اولاقف ّةِْيَلَِك دمحم موق لاق كلذكو

 عبنت اهنأل رافكلا لاوقأ تهباشت اذكهو «كنع هفشكن ام انلاومأ نم انلذب نجلا نم

 .دشرملا ميكحلا لوقلا ىف كشتو «ةنمؤم ريغ سوفن نم اعيمج

 ىلإ يحوُأو# :ىلاعت هللا هل لاقو «مهنم نيرثكألا وأ هموق ناميإ نم حون سئي

 هجتاف [دوه] <( َنوُلعْفَي اوناَك امب سبت الف نمآ دَق نم الإ كموَق نم نمي نآ هنأ حون
 .ةرصنلا ابلاط اعراض هبر ىلإ

 . 469 نوُبَدك امب ينرصنا بر لاَق ل
 :لاقو .داسفلا ىلإ مهبيذكت مهعفدو ىنوبذك مهنأل مهيلع ىنرصنا :لاق ىأ

 كداّبع اوُلْضُي مُهْردَت نإ ّنِإ 55 اراد نيرفاكلا نم ضرألا ىَلعْردَت ال بر حون لاقو»

 .[حون] 409 اًراقَك ارجاف الإ اودلي الو

 حون امنيبف واكو دمحم نييببنا متاخو «مالسلا هيلع حون نيب قرافلا دجن انهو

 كدابع اوُلضي مهرذت نإ كنف :لوقيف ءهبر بطاخيو هموق نم نيرفاكلا كالهل وعدي

 ةريخألا ةلاسرلا بحاص نييبنلا متاخ لوقي «[حون] <09 اًراَقك ارجاف الإ اوُدلْياَل
 هب كرشي ال هدذحو هللا دبعي نم مهبالصأ نم هللا جرخي نأ وجرأل ىنإ) :ةيقابلا

 . "7(اعيش

 امو ءهعم نمآ نمو حون وجنيل رمألا هل ربدو «حون ءاعدل ىلاعت هللا باجتسا

 :ىلاعت لاقو «ليلق الإ هعم نمآ

 ايف كُلساَف رولا َراَو نم ءاجج اً انيحوو انديعأب كلفلا عنصا نأ هيِإ انيحوأف )

 ,مُهنإ اوُمَلَظ نيذلا يف يِيطاَخُت الو مُهنم لوقلا هيلع قبس نم الإ كلهأو نينا نيج لك نم
 . 469 نوُقرغم

 .هجيرخت قبس دقو «هيلع قفتم )١(
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 هتاجن ىلاعت هللا دارأ نم هيف وجنيل كلفلا عنصي نأ حون ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ

 ىذلا ءاحيإلا ىنعمل ءةيريسفت نأ ءاورفكي مل نيذلا حون لهأو اونمآ نيذلا مهو

 عنصا ىأ ,«اتيحوو اننيعأب كلفلا عصا :هلوقف ءمالسلا هيلع حون ىلإ هب ىحوأ

 لب ءاليوأت كلذ دعي الو ءرصبلاو نيعلا تحت نوكي نمك ءانتباقرو انتياعرب كلفلا

 «فلخلا لوقك ليوأت اذه نإ ليق ام ىلإ ةجاح الف «ليوأت ريغ نم ءظفللا رهاظ هنإ

 اذه ىف عجار) فلسلا لوق هنأ ىعّدُي امك ءاننيعأك تسيل انيع هلل نآب لوقلا ىلإ الو
 .(مالكلا ملع نع ماوعلا ماجلإ :ىلازغلا ةلاسر

 ءانبلا ىف هيحوو هتياعرو - ىلاعت - هللا ةباقرب تناك كلفلا ةعانص نأ ىأ

 ريس ببس نع ريبعتلاو ءزبخلا هيف زبخي ىذلا ُنرْفلا «روُتلا راَفو# ءتافرصتلاو

 تناك اهنأ ىلإ ريشي ام هيف وتلا َراَقَول :ىلاعت هلوقب اهريسب نرتقي ىذلا ةئيفسلا
 .دوه ةروس ىف ىنعملا اذه ىلإ انرشأ دقو «ءاملا راخبب ريست

 ركذ نيجوز نيفنص لك نم اهيف لخدأ ىأ ,«نيَجوَز لك نم اهيف كلساف»
 يف مككّلم امإ» :ىلاعت هلوق كلذ نمو «ةغللا ىف ىه لخدأ ىنعمب كلساو «ىثنأو

 لخدأ ىأ ,«كلهأو » :ىلاعت لاقو ءاهيف مكلخدأ ام ىأ ء[رثدملا] 469 رقس

 هنبا نأش ىف حون هبطاخ دقو «نورفاك مهنآل مهكالهب لوقلا هيلع قبس نم الإ كلهأ

 نم ينبا نإ» ,:هنبا ىلع اقافشإ - مالسلا هيلع  حون لاق ذإ دوه ةروس ىف ءاج امك

 ريغ لَمَع نإ كلهأ نم سيل هّنِإ 9 :هل ىلاعت هللا لاقف ء[دوه] . يلهأ

 «كالهلاب مهيلع مكحلا وهو «لوقلا هيلع قبس نمإ» :هلوقو .[دوه] * . حلاص
 ىلعب ىدعت اذلو

 دعب مهل ًركذم هعم نمو حون ىلإ كلذ دعب نم ءهمكح ىلاعت هللا تفتلا دقو

 :احون ابطاخم لاقف «نيرفاكلا قرغأ نأ

 موقلا نم اَناَجَن يذّلا هّلل دَمَحْلا لقف كلفلا ىَلَع كَم نمو تنأ تيَوَمْسا اَذإَف »

 . < 6م َنيمّظلا

 يذلا هّلل دَّمَحْلاظ ءمكدعاقم كعم نمو تنأ تدعتقاو تنكمت ىأ «تيوتسا
 ةدارإو ىذألاب هورواس دق حون موق نأ ىلع لدي كلذ نإو 4 نيملاَظلا موَقلا نم اناَجن



 نونمؤملا ةروس ريسفت

 0 لال

 ا سس
 يي

 اذهو «نيملاظ اوناك دقو مهنم هتاجن ىلع ىلاعت هللا دمحي نأب رمأ ىتح ؛هموقو هكالهإ

 «[ماعنألا] 4069 نيملاعلا بر هلل دَمَحْلاَو اومَلَظ نيا موَقْلا رباد عطقف» :ىلاعت هلوقك

 :دوه ةروس ىف لاق امك ىوتسا اذإ ىلاعت هللا دمحي نأب احون ىلاعت هللا رمأ اذكهو

 هرمأ امك ء[دوه] 407 ميحر روُفغَل يِبر نإ اًماسرمو اهارجم هللا مسب اهيف اوبكرا لاقو»
 :ىلاعت لاقف ءادماح اركاش هرمأ لباق ىف هللا وعدي نأ ىلاعتو هناحبس

 . 09 َنيِلَِمْلا ريح تنأو اكرام الزنم ينلِنأ بر لقوإ»
 ال هاجن ذإ هنأ ىلإ ةراشإلل «برط ب : :هروصو «مالسلا هيلع حونل باطخلا

 ىنعمب انه لزنملا 4اَكَراَبم الزم ينلزنأ» هتيامحو هتءالكو هتيانعل الإ اجلي نأ حصي

 ىلاعت هللا تبثي نأب .ةكربو ءامغو ريخ هيف الازنإ ىنلزنأ ىأ .ناكملا ىنعمب ال ءردصملا

 رفكلاب مهسفنأ اوملظ نيذلا ةبقاع مهنيعأب اوأر دقو .قحلا ىلع اونمآ نيذلا بولق

 بألا قحب ناكف ةقيلخلا ةيرذ مهنم لعجف عم نم هناحبس كراب دقو «قحلا ةدناعمو

 تنأ ىأ «نيلزنملا ريح تنأو » .هقح وه امب هبر ىلع ىنثأ دقو «ةيناسنإلل ىناثلا

 . كرابملا لازنإلا نوكي ام ىلعأ لزانم لزنت ىذلا

 «هموقو حونب صاخلا مكحملا صصق اذه ىف ةربعلا ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 :لئاق نم زع لاقف

 . 4 69 َنيلتبم انك نإو تايآل كلذ يف نط

 ةلاسرلا رمأ نم هوقهرأ فيكو ءهموقو حونب صاخلا صصتقلا كلذ ىف نأ ىأ

 اهباحصأ ضرعتي ةيلابلا رومألا نأ نوكرديو «نورصبتسي نيذلل ربعو تايآل ءارسع
 «مهلثم رشب هنأل الوأ نيلاضلا ماجحإ ناك دقو «لالضلاو لطابلا لهأ نم تاقشملل

 مهتردزا نيذلا ءارقفلاو ءافعضلا هعبتا هنالو «هب نوئمؤي الو ثعبلا نوركني مهنألو

 ىلاعت هللا نأ ةريخألا ةيآلا تناكو «تنأ هب تيلتبا امم اذكهو «نيربكتسملا نيعأ

 هللا دنع ىفلزلا نأ ىهو اهولع ىف ةيماس ةيآ هيفو ءاوملظ نيذلا رباد عطقو «مهقرغأ

 سانلا برقأ هنأ عم نيقرغملا نم ناك حون نبا اذهف ةبارقلاب ال هب ناميإلاو قحاب

 . حون ىلإ

 لاق اذلو «نيربتخملا ةلماعم رايخألا لماعي نأ هنأشو ىلاعت هللا لضف نم نإو

 «نأشلا ريمض اهنإو «ةليقشلا نم ةففخملا ىه انه نإ 4 َنيِلَْبل انك نإوإ» : ىلاعت
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 «ماودلا ىلع لدت (ناك)و ,4نيلتبمل اًنك# ةيلعلا تاذلل نأشلاو لاحلا نإو «ىنعملاو

 مسا ال «لعاف مسا ىهو ءانك ربخ نيلتبمو ءاهل ةزيمع نإ ربخ ىف ةعقاو ماللاو

 « مهريخ فرعي ىكل نيربتخملا ةلماعم راربألا لماعن نأ نأشلاو لاخلا نإ ىأ «لوعفم

 نم نم هل دب ال ءارسيم الهس اوفع ىتأي ال ريخملا نإو «باوثلل مهقاقحتسا رهظيو
 دهاجي نأ ٌةِْكدَي دمحم ىلع اقح ناكو «باوثلا نوكي داهجلا ردق ىلعو ءداهج

 .ةزعلاو ةبلغلا هلوسرو هللو هللا رصن نم سأيي الو « نيكرشملا

 ىقال ام اوقال حون دعب لسرلا

 مك يلع لا
 أوُدصان أهتم ل ءالوسر فالس 072 نرحب

 ره ذآ رع 2

 يزكي 1كر جنا زعل زيلع

 اية ةريفكيف وعر او قرا ِءاَمِليوبَدكَو أورفك نبذل
 اًنِربَرْشَسَو هنو انامل اولي دهام

 َنوُرِيتَخَل 0 َنيَلَو يو نويت
 توون امطعَو نرمي ثا[ 31يإ 2ج
 د ش1 8

 لالا وه نإ هي وُسياَموَبحَوُث ب متاَيندلا

 ٌتَرّلاَ يل تين هوميدهل نحن اموابز كح الع ىرفأ

 2ك لامعا ند وك امي فرص
 ِوْوَملْل ادع دب ماك وكلب يحل يحله حيض َدْمَأَك

0 



 نونمؤملا ةروس ريسفت نإ
 ل لالالالا

 هيي مهجزإ)ب

 يي
 ىذلا اهرئاس ىلإ ةريشم مالسلا هيلع حون ةصق نم ةريغص ةذبن ىلاعت هللا ركذ

 دمحمو حون نيب اوناك نيذلا ةصقل ىنآرق جذوم ىهو ءدوه ةروس ىف الصفم ركذ

 نأ نوبسحي مهف «بيذكتلا اذه عونو ءمهماوقأ بيذكت ىف «لسرلا نم هّدكَي

 ثعب ال هنأ نوبسحيو «نوبرشي امم برشيو «نولكأي ام لكأي ارشب نوكي ال لوسرلا
 مهمعز ىف نيلذألا ءافعضلا نم ال ءايوقألا نم نونوكي عابتألا نأو ءروشن الو

 روص وه نيربكتسملا ءايوقألا ءالب نم دمحمب لزني ام نأ نايب كلذ ىفو «نيدسافلا

 . لسرلا نم مزعلا ولوأ ربص امك ربصلا هيلعف .حون نم نويبنلا هاقال ام روص نم
 . 469 َنيِرَحآ اًنرَق مهدعب نم اًنَأشنَأ مث » : ىلاعت لاق

 نم ةعامج نرقلاو ءدعب اوءاج نم نيبو «حون نيب نمزلا لواطتل مثب فطعلا

 ىف مهلاوحأ هباشتل «عمجلاب مهركذي ملو درفملاب ىلاعتو هناحبس مهركذو «سانلا
 «نيددعتم انورق اوسيلو ءدحاو نرقك اوناكف ءمهلسر هيلإ نوعدي امو . مهراكنإ عون

 اورفكو .مهتلكاش ىلع اوناك نإو «حون موق مه سيل ىأ ,«نيرخآ» ةملكو
 ءاج هنأ كش الو «نرقلا اذه مه نم هناحبس ركذي ملو .مهلالض اولضو .مهرفك

 حون هيلإ اعد ام ىلإ مهوعد نيرخآ السر مهل لسرأو «نيدمو ءدومثو داع حون دعب
 باقعلاو «نينمؤملل باوثلا نأو ءروشنلاو ثعبلاب ناميإو «ديحوت نم «مالسلا هيلع

 نآرقلا صصقي مل ذإد ءماوقألا ءالؤه نييعتلاب ٍىلاعت هللا ركذي ملو «نيملاظلل

 400 َكِيَلَع صصقت مل نم مهنمو كِيَلَع انصصُق نم مهنم» :ىلاعت لاق دقف مهصصق

 .[رفاغ]

 : ىلاعت لاقف لسر مهيلإ لسرُأ نورقلا هذه لهأ نإو

 . 49 َنوُقَت اق هَرْيَغ هَّلِإ نَم مُكَل ام هللا اودبعا نأ مِهنم الوسر مهيف اَنْلسرَأَف ل

 دعب اوءاج نيذلا نأ عم ءالوسر مهيلإ لسرأ ىلاعتو هناحبس هنأ صنلا اذه ىف

 نونوكي امبرو «ءلوسر دعب الوسر «ةيلاوتم نورق ىفو «ةفلتخم ميلاقأ ىف لسر حون
 ركذ درفأ نكلو «نوراهو ىسومكو «طولو ميهاربإك .دحاو ليج ىف لسر ةدذع

 نإو مهف ءحالصإلاو «ديحوتلا ىهو ةدحاو ةلاسرب اوءاج اعيمج مهنأآل ؛لوسرلا



 نونمؤملا ةروس ريسفت
 لل لا

 ا بح

 هياع حون ةوعد اهب تركذ ىتلا ةغيصلاب ةوعدلا تركذو ءدحاو لوسرك مه اوددعت

 ام نأل ؛ةيريسفت انه «نأط و 4« نرقتت د القأ هريغ هَلِإ نم مكل ام هللا اودبعا نأ» : مالسلا

 هلإ نم مكل ام هللا اودبعا اولوقي نأب مهانلسرأ ىأ ,«انلسرأف# ل ريسفت اهدعب

 اهانعم ركذ مدقت دقو ,«نورقَت الفأ» «هريغ هلإ ىأ هلإ نم مكل سيل ىأ .هريغ

 مهطسوأ نم نوكيو «هنوفلأيو هنوفرعي مهنم لوسرلا نأ هناحبس ركذ دقلو ءاّبيرق

 اوءاج نيذلا لسرلا نم لثم وهو - هيلع هموق در ناك دقلو «ةناكم مهالعأو ءابسن

 :مهنع ىلاعت لاقف حون موق درك  حون دعب

 ايندلا ةاّيحْلا يف مهاَشرنَأو ةرخآلا ءاقلب اوبَدَكو اورفك َنيدّلا هموق نم ُةاَمْلا لاَقَو ١

 1 1 . <49 توبرشت مم برو هنم َنوُلكَأَت امم لكي مُكَتَم رَشَب الإ َذَه ام

 ىضراعمل ةمزالملا تافصلا ىه تافص ثالثب اوبذكو اورفك نيذلا هللا فصو

 ةناطبو هموق فارشأ نم ىأ «ألملا نم مهنأ :ىلوألا ةفصلا ءمهيدناعمو ءايبنألا

 مهنأ :ةيناثلا ةفصلا ءديبعلاو ءارقفلا الو ءافعضلا نم اوسيلو «ءاربكلاو ءاسؤرلا

 نونمؤي الف «ةداملا مهتقرغتسا مهنأل ؛روشنلاو ثعبلاب نونمؤي ال «ةرخآلا ءاقلب اوبذك

 هبلقف سحي امب الإ نمؤي ال نمو «هنوري ىذلا سوسحملا الإ نوقدصي الو «ثعبلاب

 ءاقلب اوبذكو» :ىلاعت هلوقو ءاليبس لضا لب ماعنألاك وهو ؛لالض ىف هلقعو ىمعأ
 ءاقل وهو «ةرخآلا ىف نوكي ىذلا ءاقللا ىأ ء.هفرظ ىلإ ردصملا ةفاضإ نم «ةرخآلا

 لك ةرخآلا ىف لك ىقلي هنأ ىأ «باذعلا ةكئالم ءاقلو «باوثلاو باقعلاو باسحلا

 .بوهرم ءاقش وه ام

 ىف عسوتلا فرتلاو «اينالا ةاّيَحْلا يف َمُهاَْفرْئََوِ ىلاعت هلوق :ةثلاثلا ةفصلاو

 ةايحلا» ركذو ءاهميعن اولانو ءاهيف مهل عسو اهانعم ايندلا ةايحلا ىف اوفرتأو «ميعنلا

 مهنأل ؛اهيف ةمعنلا ركش اومهلي ملو ءايندلا ةايحلا ىف نومعني مهنأ ىلإ ةراشإ 4اّيندلا

 .ةرخآلاو ايندلا ىف ةمعنلا مهيلع تعسول ءركشلا اومهلأ ول

 نولمعي مهلعجي ال اهيف فرتلا نأل ؛ايندلا ةايحلا هذه ىف فارتإلا ركذو

 ىلاعت هللا لاق امك «ةرخآلل لمعلا نع مهدالوأو مهلاومأ مهيهلت ذإ ؛ةرخآلل
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 ريغ نم فرتلا نألو ؛[رثاكتلا] 40 َرباَعمْلا متر تح 0 َرْئاكَتلا مكاَهلأ# : نيرفاكلل
 عنمت ةداملا ةرثك نألو ؛لاملا عمج ىنعي اميف الإ ةداج ريغ ةعئام سفنلا لعجي ناميإ

 «بيغلاب ناميإلا وه ناميإلا ساسأو .كاردإلا قرغتست ةداملا نآل ناميإلا ىناعم كاردإ

 . ةيماسلا ةيناسنإلا ىناعملاو ةمحرلاب ءولمم بلقب الإ كلذ نوكي الو .سمحلا ءارو امبو

 :مهبيذكت ىف نولوقيف ءمهلثم رشب هنأ مهراكنإ ببس دجن فاصوألا هذه د

 نومكحي الوأ مهف «نوبرشَت امم برشيو هنم نولكأت امم لكأي مكلثم رشب الإ اذه ام»

 كلذ نأو .«مهنود ةوبنلا نم هتناكم هيلع نوسفني مهنأب راعشإ كلذ ىفو .؛مهل ةيلثملاب

 هذه اوحضوو ءهلضف نم ىلاعت هللا هاتآ ام ىلع هل مهدسحو هيلع مهدقحب ىموي

 ةيدام مهتسيقأف «نوبرشت امم برشيو هنم نولكأت امم لكأيإ# :مهنع ىلاعت هلوقب ةيلثملا
 ارشب اوعاطأ نإ مهنارسخ اوررق دقلو «ةيلاعلا ىناعملا نم ىنعمب نونمؤي الو ءةفرص

 . 49 َنورِساَخ اذإ مُكَنِإ ْمُكَلْنم ارشب متعْطأ نكلو ال :مهنع ايكاح ىلاعت لاقف ءمهلثم
 مالب هودكأو ءمهلثم ارشب اوعاطأ نإ مهئارسخ مهدسح طرف نم اودكأ

 باوج ىف ةعقاولا ديكوتلا مالبو «نإ» ب باوجلا ىف ديكأتلابو ءمسقلابو .مسقلا

 «مهليبق ىف موعزملا مهفرشو مهموق ىف مهتناكم نورسخي مهمعز ىف مهنإو «(نإ)
 كلذو ءمهماوقأ ىف نوعوبتملا مهو ءمهلثل نيعبات نوريصيو ءمهماوقأ ىف مهناطلسو

 . ةداملا ةرطيسو « سيياقملا داسفو «فرتلا رورغ هلك

 لوقيف .ءثعبلاب مهدعو وهو ءاراكنتسا مهوعدي ام دشأ كلذ دعب نوركذيو

 . 469 نوجرخم مكن اماظعو ابارت متنكو متم اذإ مكْنَأ مكدعيأ )

 تناك مث ءمهلثم رشب هنأ مهرفك تغوس ىتلا مهراكتإل ىلوأألا ةداملا تناك

 مكن مكدعيأ » : نيدعبتسمو نيركنتسم اولاق ء نوشعبيس مهنأب مهدعيا هنأ ةيناثلا ةداملا

 اذه راكنتسا ىأ ءراكتإلل ماهفتسالا «َنوُجَرْخُم مُكَنَأ اًماظعو اًبارث متنكو متم اذإ

 .هودعو ىذلا دعولا اذه ىلع نييبنلل خيبوتلا ىنعم ىف وهف عقاولا راكنإل ءدعولا

 نيرمأ ىف راكنإلا ببس نوركذيو ءمهتلاسر نم ءزج وه ىذلاو
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 للملا
 زي حلوب

 يب

 .اوتام مهنأ -الوأ

 ةداعإلا لعجي كلذ نإو «ميمر ىهو «ةيلاب اماظعو ايارت اوراص مهنأ - ىناثلاو

 ىذلا نأ اوسنو «تيلب ماسجألاو «توملاب تقهز حاورألا نأل ؛ ةليحتسم مهرظن ىف

 «[فارعألا] قفل نودرعت مكأدب امك» :هناحبس لاق امك مدعلا نم مهأشنأو مهأدب

 مهراكنإ وأ مهداعبتسا ىف نوديزيو . ةيناث مهديعي ىذلا وه الوأ مهرطف ىذلا نأو

 .ةداملا ةرطيس نم كلذ لكو ءدوجولا رهاظ ىلإ روبقلا نئافد نم نوجرخم مهنأ

 . 4 69 نودعوت ال تاهيه تاهيه »

 دعبلا اودكأ دقو ءدعب ىنعمب ضام لعف مسا اهنإ :نويوحنلا لوقي 4تاهيه »

 ام# :ىلاعت هلوق ىف ماللاب داعبتسالا دكأ امك «ةملكلا راركتب ىظفللا ديكوتلاب

 ثعب نم هنودعوت ىذلا ىأ «نودعوت امل دكؤملا دعبلا مالكلا نومضم نأكف «نودعوت

 [فسوي] 49 ... كل تيه # :ىلاعت هلوق ىف ماللاك ءباسحو باقعو روشنو

 ءاهقيرط نع الإ نوركفي ال اوراص ىتح «مهريكفت ةداملا تيشغ دق اذكهو

 امك نولوقيف «ثعبلا راكنإ نودكؤيو «مهلوقعب نوركفي الو «مهئاوهأب نودعبتسيو

 :هلوقب مهنع ىلاعت هللا ىكح

 . 4690 نيثوعبمب نحن امو ايحتو تومن اًيثدلا ائاَيح الإ يه نإ

 دقو ءاهديكوتو ءاهل نايبلا ىنعم ىف اهنأل ؛اهلبق امع ةلمجلا هذه تلصف
 ةايحلا هذه دعب ةايح ال هنأ ءاعداو ضيقنلا ءاعدا ةبترم ىلإ «راكنإلا ةبترم نم اولقتنا

 ديفي اذهو «باجيإو ىفن ةلمجلا ىفف «ةيفان نإف 4اَيْندلا اًتايح الإ يه نإ» :اولاقف
 ةبيرقلا ايندلا هذه ىأ «ىندأ ثنؤم ايندلاو ءايندلا ةايحلا هذه الإ ةايح ال ىأ ءرصقلا

 .اهدحو ةايحلا هذه نأ اهنومضم ذإ «ديكوتلا ديفت - 4يه# ةديعبلا ةايحلا تسيلو



 نونمؤملا ةروس ريسفت لإ
 2 للامام لاا للا لل

 ١ اك

 يف

 نم داليملاب ايحيو «تومي نم توميو «دلوي نم دلوي ىأ «ايحنو تومن#»

 ىكح اذلو «تام نمل دوع الو .«تومي مث ايحيف دلوي نم دلويو (دوعي الو 2« ثومي

 ىأ ءفصولا ىفنيو «ءابلاب ىفنلا اودكأ «نيثوعبمب نحن امو» :نولوقي مهنأ مهنع

 تراص نأ دعب ماظعلا ايحت ال هنألو ؛دوعي ال تام نم نأل ؛ثعبن نأ اننأش نم سيل

 .اميمر

 ةبترم نم نولقتني ةرخآلا ءاقلب اوبذك نيذلا نأش نم ىذلا راكنإلا اذه دعب

 . 462 نينمؤمب هل نحن امو ابذك هللا ىلع ئرتفا لجر الإ وه نإ »
 ىف دتشاو عطق هنأ ىأ «عطق ىنعمب ىرف نم لاعتفا هنأل ؛قالتخالا :ءارتفالا

 ءارتفا هنأ اوعداو «مهئاوهأو مهلوقعم نع ديعب لوق نم لاق امب «بذكلا قالتخا

 وهف ءانثتسالا اهدعبو «ةيفان 4نإ9 «ءارتفالا مظعأ وهو «ىلاعت هللا ىلع بذكلا

 هللا ىلع بذكلا ءارتفا ىلع لوسرلا لاح اورصق مهنأ كلذ ىنعمو «باجيإو ىفن

 نم «لجر الإ وه نإإل :نولوقي ذإ «مهلوسرل ريقحت عون اهيف مهترابع نأكو «ىلاعت
 نوفدري مث «هناحيس هيلع ءارتفالا ىف هنورصحيو «هتلاسر وأ «همسأ اوركذي نأ ريغ

 الو هلوقل نينعذمب نحن ام ىأ ,«نينمؤمب هل نحن امو» مهرفك نيدكؤم كلذ

 نحن ام ىأ «ماللاب ىدع ميلستلاو ناعذإلا ىنعم ناميإلا نمضتلو «هب نيقدصم

 نم ىلإ لوسرلا هجني اذلو «هودده دقو .ءاذيإلاب اناذيإ اذه مهمالك ناك

 :هرصن بلطيف .هلسرأ

 . 469 نوبذك امب ينرصنا بر لاق »

 مهل نيرفاكلا ةدناعم ىف مهف .ءحوت دعب ءاج لوسر ىأ وهو «لوسرلا هجنا

 هيلع هدعب تءاج ىتلا نورقلا ىف ترركت ةدحاو ةروص ببسب مهبر ىلإ مهئاجتلاو
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 تنعلا ءاقبو «لسرلا ربص نيبتو «قحلا ىقلت ىف سانلا ضعب عئابط نيبت «مالسلا

 ىأ 4 نوُبَذَك مب ينرصنا»# .ىماحلا ئلاكلا ظفاحلا هبر ىدانو .مهماوقأ نم

 ةرصنلا بلطف «ةمئآ ةفينع ةمواقمو «ءاذيإو تانعإ نم بيذكتلا عبت امو «بيذكتلا

 .هل امزالم نوكيو هبحصي امم نوكي امنإ «درجملا بيذكتلا نم نوكي ال

 :هل لاقف بيرق هرصن نأب هبر هباجأ

 . 40 يداي نعلق
 مهيلع لزني ىتح نوكت ىتلا ةينمزلا ةلقلا نايبلو «لوقلا ديكأتل انه «امعإ»

 ىأ هل نيكرات ىأ هنع نيزواجتم نمزلا نم ليلق نع ىأ «قحاملا قحاسلا هللا باذع

 نع مهدصو .مهدانع ىلعو مهرفك ىلع «َنيِمداَن نحبصيْل نوعتري مهيغ ىف ةلق
 . قحلل مهتمواقم دعب هللا ليبس

 ءةدكؤملا كام» ب الوأدكأف .تادكؤمب مهب باذعلا لوزن دكأت دقو

 هناحبس نيب دقو «ةليقثلا ديكوتلا نون  اعبارو .مسقلا مال  اثلاثو .مسقلاب - ايناثو

 .مهرايدو مهضرأ تفجرأ ةحيصب مهباذعب هللا رمأ نع ربعف «باذعلا مهب لزن فيك

 :لاقف «ةيتاع رصرص حيرب مهتءاجو

 . 40 َنيِلَظلا مْرَقلل ادعِبف ءانغ مهاَتلعجف قحلاب ةحيصلا مهَتَدَحََف »

 ديعبب سيل نمز دعب ىأ «هروف هدعب ام ءاج قباسلا مسقلا ىلع ةفطاع «ءافلا»

 ةدارإ نع ةيانك ىهف ءامئاد قحلاب نوكت ىتلا هللا ةدارإ ىه قحلاب ةحيصلاو «ملع ىف
 ىف ىلجتت ةدارإلا هذه تناكو «نامز نم ةعاس اهمكح فلختي ال ىتلا ىلاعت هللا

 امك «ةيتاع رصرص حيرب وأ «رايدلا كدكدت وأ ءاهلفاس ضرألا ىلاع لعجت ةفجر

 .دومثو داعو طول موق عم هللا لعف

 اهراثآ مهب تلزن هنأ هادؤم ىزاجم ريبعت 4 ةَحْيّصلا مِهْتَدَحَأَف :ىلاعت هلوقو
 مل اهنأل ؛مهذخأو مهمهتلا :عبسب ةحيصلا تهبش دقو مهب ىلاعت هللا اهدارأ ىتلا

 ,«مهتذحأق» ىلع ةفطاع ءافلا « ءاّنغ مهانلعجف» :ىلاعت لاقو «رذت ملو مهنم قش
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 اا <

 نكلو نايك اهل سيل ىتلا ءايشألا ءاثغلاو ءخارت ريغ نم ةبقاعتم رومأ هذه نأ ىأ

 تادرفم ىف ىناهفصألا بغارلا تادرفم ىف ءاج نايك هل دوجوم ءىش اهنأك ودبت

 ديزو «سبايلا تابنلا نم قرغيو حفطي ام وهو ءردقلاو ليسلا ءاثغ ءاثغلا «نآرقلا

 ىداولا اثغ» :لاقيو «هب لتعم ريغ بهذيو ءعيضي اميف لثملا هب برضيو ءردقلا
 .2«تيثغ انايثغ ىثغت هسفن تثغو ءاوثغ

 ىف رخصلا ديمالجك مهنأ نوبسحي اوناك نيذلا كئلوأ نأ :لوقلا اذه ىدؤمو

 ال وهف «نايك مهل ناك نإو «نايك هل سيل ائيش اوراص دق مهئاذيإو مهدانعو مهفنع

 ادعبف» :ىلاعت لاقو «ةدحاو ةخفنب لوزيو خفتنيو ولعي «ءاغر ناك لب «نينامز ىقبي

 ادعبف اوكلهو اودعب دقف ءاشثغ اوراص دق اوناك اذإ ىأ «حاصفإلل ءافلا «تنيملاظلا موق

 (دعباا :لاقي اذل ؛تومو كاله ةبوأ ريغل دعبلاو «برقلا دض دعبلاو مهل اكالهو

 «[دوه] 462 دومُت تدعب امك :ىلاعت لاق امك «كلهو تام ىنعمب نيعلا رسكب

 مهملظ ببسب ناك كلذ نأ نايبل رامضإلا عضوم ىف هناحبس رهظأو «تكله ىأ

 «مهملظ نم صاصق مهباقعف كرشلا ىف مهيلدتلو «قئاقحللو «سانللو «مهسفنأل

 ديبعلل مالظب كبر امو

 مهدعب نم نورقلا
 ىلاعت لاق

 ا 1

 ال يرحل ءايورقرهدعبْنمانْأَمْفاَمُت
 و ارتتانلسر الس 0 نورس َمَواَهَلْأَد منيا

 ا و ديت انت ودك وصدام
 هاحاو م ١ سوم انس ا تقم

 تالا اع نوره

 ءوُيالَمَو َس -توعرف لِ 2 نيِمنطْلسواََِس رورله



 نونمؤملا ةروسريسفت
 لالالا

 اا رسل

 اهي ألان )يلق هركتسأ
 م سس أحرم اَكُف اوك )ذيع اًمههَمَرَعَو

 اكو يذكرنا بتكلا يم
 لا ا لير آ رس 111 00

 52001111111 ءددمأو مام نب

 لواطتت امهم اهنأ ىلإ ةراشإلل انه تركذ دقو «ىخارتلاو بيترتلل 4م

 «انأشنأطو ءرذنلا تلاوت دقو ءلوسر نم ليج ولخي ال «ةبقاعتم اهنإف «ةنمزألا
 ,نيرخآ الايجأ ىأ .«انورُق مهلبق نيماظلا (نيقسافلا) مدع دعب اندجوأ اهانعم

 ّئشنملا وه ميلعلا ميكحلا رداقلاو «هلبق ام ليج لك فلخي «ليج دعب اليج نوئيجي
 .اعيمج اهل

 نم قبسيو ءاهقبس نم بقعت اهتاقيم ىف ءىجت ةدحاو ةمأ ليج لك نإو
 ىف نم هللا ثعبي ىتحو ءالوعفم ناك ارمأ هللا ىضقي ىتح فقت ال ايندلاو ءاهدعب

 .روبقلا

 . 4065 َنوُرْخَأتسُي امو اهَلَجأ ةمُأ نم قبست امإ»
 «تقو ىف ءىجت اهتاقيم لبق ةمأ دجوت الف ءاهل دودحملا مولعملا تقولا لجألا

 هللا هدح ام نإ لب ءاهرمع ىف ديزتف اهتقو ريخأت نوبلطي ام ىأ .«نورخأتسي امو »
 ةراشإلل لقاعلا عمجلا ريمضب ةمألا ىلإ ريمضلا داعو ءهدح ىف عقاولا وه «ىلاعت
 دح نإو «لسرلا نم نيبطاخملا «نيفلكملا نيكردملا ءالقعلا ةعومجم ةمألا نأ ىلإ

 ىلاعت لاق اذلو ءاهل ىلاعت هللا باطخب ثعب ىذلا اهلوسرب دودحم ةمأ لك نمز
 :لاقف مهيلإ نيلسرملا مهلسر اركاذ
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 مهاتلعجو اضعب مهضعب انعبتأَف هوُبدَح اَهلوُسُر هم ءاج ام َلك ارت الس انلسَأ من

 . 469 نونمؤي ال مول ادعبف ْثيِداَحَأ

 اهلصأ «ارثت# :ىلاعت هلوقو «ةنمزألا لواطتل انرشأ امك انه 4مثل ركذ
 ىأ «نيونتلاب ةءارق كانهو «قاحلإلل وأ ىرشخعمزلا لاق امك ثينأتلل فلألاو «ىرتو

 ةمَأ ءاج ام لك دحاو دعب ادحاو ىأ «ءارتو انلسر انلسرأ ىأ ء«دحاو ىنعملاو ءارتت

 ىلاعت هّللا هفلك ىتلا هتلاسرو هتوعد ءىجم وه ةمأل لوسرلا ءىجمو «هوبذك اًهلوَسَر

 هنوك فصوب هئيجم اغإ «درجم ىصخش ءىجم لوسرلا ءىجم سيلف ءاهغيلبتب

 هذه ىف هل بيذكتلاو «ةلاسرلا ءىجم نوكي فصولا اذهبو «ىلاعت هللا نم الوسر

 نم الإ لوسرلا راتخي الو « مهنيب قدصلاب فورعم لاوحألا لك ىف هنأ عم ةلاسرلا

 . ةنامألا لهأ نيقداصلا

 عابتإ وه امنإ عابتإلاو «نيبذكملا ىلإ دوعي ريمضلا «اضعب مهضعتب انعبتأف#
 ىلاوتو «لاسرإلا ىلاوتف «هوقبس نم عبتي كالهلا ىف مهضعب ىأ كالهإلاب نيبذكملا

 ثيداحأ بقاعتملا كالهلا دعب اوراص دقو «كلذ دعب نم كالهلا ىلاوتو «دوحملا

 .ثيدحل سنج مسا (ثيداحأ)و «رابتعالاو ةربعلل ركذت
 سانلل ثيداحأ اوراص نامزألاو روصعلا ىف ىلاوتملا مهكاله دعب مهنأ ىنعملاو

 رابخأب ىهلتي نم اهب ىهلتيو ءهرصبتسي نم اهب رصبتسيو «ربتعي نم اهب ربتعي
 . نيلوألا

 مهنأش نم سيل ىأ «نونمؤي ال موقل اكالهف ىأ ,«نونمؤي ال موقل ادعبف»

 .نآ دعب انآ مهبذك ددجتيو «نونمؤي ال نيذلل كالهلاب ةوعدلا نوكت فدارتملا كالهلاو

 ءايبنأ ىلإ هناحبس راشأ «برعلا ضرأ ىف لسرلا عباتت هناحبس ركذ نأ دعبو

 ةياغ .نيونت ريغب نوقابلا أرقو «ىندملا رفعج وبأ :ديزيو ءورمع وبأو ريثك نبا : نيونتلاب اهأرق )١(
 .6084 /؟راصتخالا
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 هعّلمَو كَوَعَرف ىَلِإ 62 ِنيبُم ناَطْلسَو انتايآب نوراه هاَحأو ئسوم اَنْلسرَأ مث )ف

 . 462 َنيلاع اَموَق اوناكو اوربكتساَف
 موق نم لاقتناللو «ناكملا دعبو نامزلا دعبل ىخارتلل ىتلا «مث» ب فطعلا

 ىلاعت هللا نأل ؛نوراهو ىسوم ةلاسر ىلاعت هللا ركذ ء.مهريغ ىلإ نيهباشتم

 اعم ابطاخ دقو «نوراه .هلهأ نم اريزو هل لعجي نأ هبر اعد امدنع ىسومل باجتسا

 .هايقل امدنع داتوألا اذ نوعرف

 ةجحب ىأ «ِنييُم ناَطْلسَوط ءاعست تغلب دقو «هتايآب ىلاعت هللا امهلسرأ
 ىعادلا ناطلس ةجحلا نآلو ؛ةجحلا ىلع قلطي نآرقلا ةغل ىف ناطلسلاف «ةرهاب

 هنأب ناطلسلا ىلاعت هللا فصوو .نوعرف ناك ولو هل ةجح ال نملة وق الو «هتوقو'

 مولعمو «ضقنلل لباق ريغ هنإ ذإ ؛ةيجحلا ثيح نم نيب حضاو ىأ ؛4نيبم»
 .راكنإلل لباق ريغ هنأل ؛فورعم

 :لاقف نوراه هاخأو ىسوم هيلإ لسرأ نم ىلاعت هللا ركذ دقو

 . 46 َنيلاع اًموَق اوناكو اوربكتساف هئلمو نوعرف ىَلِإإ»
 ناكو هل اوملستسا دق نويرصملا ناكو ءايندلا ةيغاط ناك هرصع ىف نوعرف

 هب ام هل نوغوسيو «لعفي ام لك هل نولوسيو «هنايغطب نومكحي رصم ماكح هؤلم

 ىسوم ىلاعت هللا ثعب «قحلاو قطنملاو لقعلا رمأ نع اوتع همسابو «فرسيو ولعي
 نم اوناكف «هتزعب نوحتفتسي اوناكو ,نوعرف ةزعب زتعي لكو ءالؤه ىلإ نوراهو

 مهنأ مهلاح ىلع بتر اذلو ؛نيربكتسم لقعلاو قحلا قطنم نم ال «عئاقولا قطنم
 ءاوغطلا هذه ببسب ىأ «ةيببسلا ءاف (ءافلا)و ,4اوربكتساف» :لاقف نوربكتسم

 لب « مهسفنأ تاذ ىف ال «سانلا نع نيعفترم ىأ «نيلاع اموق اوناكو اوربكتسا

 ءاعدا مهسفنأ ىف نولعي مهو ءادرطم اريس ريست ىتلا رومألاو مكحلا عقاو مكحب

 دقلو هدر ىف نولاغي «ةيعاد ىلإ نوغصي الو «قحلا ىلإ نوعمتسي ال انايغطو اولغو

 حّبذي مهنم ةفئاط فعضتسي اعيش اهله لعَجو ضرألا يف الع نوعرف نإ ل : ىلاعت لاق

 ىلعت هللا ركذ دقو ء[صصتقلا] *(2) نيدسفملا نم َناَك ِهَّنِإ | مهءاسن يبحتسيو مهءانبأ

 «مهلثم لوسرلا نوكي نأ داعبتسا وهو «مهريغ درك ناكف ءمهدر نومضم
 . ةيلثمللا هذه ركذ ىف اوعضاوت
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 . 469 َدوُدباَع اَنل امُهُموقو الم نيَرشَبل نمَؤْنَأ اوُاَقَف

 «انلثم نيرشبل نمؤنأ» مهلوقو .4اوُرَبكَتْساَفط ىلع اهدعب ام ةفطاع ءافلا
 نعذن الو نمؤن ال ىنعملاف ءديدشلا راكنإلا عم ىفنلا ىنعمب رإكنإلل انه ماهفتسالا

 .نيببسب مهرفك اوببس «دقو ءانلثم نيرشبل

 نوكت ال ةيهلإلا ةلاسرلا نأ اوروصت مهنأكو «ةيرشبلا ىف مهلثم امهنأ  امهلوأ

 .مهركذ رم نيذلا نيكرشملا نم مهريغ فل اذه ىف اوفل دقو ءرشبل

 اعوضخ نوعضاخ ىأ «نودباع مهل  ليئارسإ ونب مهو  امهموق نأ - ىناثلاو

 ضرف امك «مهودبعو وه ءاسن اويحتساو مهءانبأ اوحيذو مهولذتسا دق اقلطم

 4600# .. . يِرغ ِهَلِإ نم مكل تملع امل :مهل لاقو ءهودبعي نأ نييرصملا ىلع نوعرف

 فيعضلا امئاد ىوقلا دعي امك «مهنود مهنودعي اوناك مهف نكي امهمو «[صصقلا]

 .اناكمو اردق هنود ليلذلا

 . 462) نيكلهملا نم م اوناَكَف اًمهوبَدَكَفل

 ةلاسرب اورفكو ءامهوبذك دقف مهلوق كلذ ناك اذإ ىنعملاو «حاصفإلل «ءافلا»

 «مهيلع هبلغ عمو «هتلاسرل ةتبشملا تايآلا ىلاوت عم  مالسلا هيلع - ىسوم

 :ىلاعت لاق اذلو «نيكلهم اوناك كلذلو «نيرشاح نئادملا نم عومجلا اوعمج

 ؛ليئارسا ىنبل رحبلا حتف دقف ءهشويجو هؤلمو نوعرف ىأ * نيكلهملا نم اوناَكف»
 نم اوناكف « «مهيلع قبطناف هدنجو هولمو نوعرف راسف « ميظعلا دوطلاك قرف لك ناكف

 .هدنج نم الو هتلم نم اونوكي مل نيذلا نويرصملا اجنو «نيقرغملا

 ضرفي «نوناق وهف هدارأ امف «ةدرفنملا هتدارإ ىلع موقي ناك نوعرف مكح نإو

 نوعرف نم اال «هّللا نم نوناقلا نأ مهل نيب ىسوم مهيف ثعب امدنعف «ةوقلاو رسقلاب
 :ىلاعت لاق اذلو «ةاروتلا ىف نوناقلا اذهب مهل ىتأ هنأو «ههابشأو

 . 469 نودي مهَّلعَل باتكلا ىسومم انينآ دَقلَول
 «ضعب عم مهضعب سانلا نيب ةقالعلا مظني اباتك مهاطعأ هنأ ىلاعت هللا دكأ

 دكأو ءاهداحآ نيب تاقالعلا ميقيو «ةرسألا مظنيو «موكحملاو مكاحلا نيب ةقالعلاو



 نونمؤملا ةروس ريسفت نإ
 راش مخطط خ طلال الامم مسلط ط كلل لل لالالا ااا نط اال انا ذاك نا غم ال الاانا لأ ازال نضال ااا! م ممم م مما

 ان بحل

 رصم ضرأل مكحلا روتسد دعي ىذلا باتكلا اذه ىسوم ءاتيإ ىلاعتو هناحبس

 هللا دنع نم اذهب ىسوم ءاج «هنايغط نع هفكيو «هريغو نوعرف ديقيو ءاهريغو
 تيغاوط نم ههابشأو نوعرف نم توغاطلا مكح الإ فرعي نكي مل رصع ىف ىلاعت

 اوفرعي نأو «حلاصلا لمعلا ىلإ اودتهي نأ ءاجر ىأ ,4«نودتهي مهّلعْل» ءرصم لهأ

 سانلا نيب تاقالعلا اهب مظنتو «تابجاو نم .مهيلع امو «ةيناسنإ قوقح نم مهل ام
 . قحلاو لدعلا نم ساسأ ىلع

 تسيل ميدقلا دهعلا بتك ىمسي ام انيديأ نيب ىذلا نأ ىلإ انه هبنن نأ بجيو

 نم اهب هللا لزنأ ام ثيداحأ اهيف ديزو «هب اوركذ امم اظح اوسن لب «ىسوم ةاروت ىه
 .نيلوألا ريطاسأ ىه لب ناطلس

 دوادك ء:ةقداص تناك ىتلا ةاروتلا ماكحأ نوذفني ءايبنأ ءاج ىسوم دعبو

 :ىلاعت لاق اذلو «مالسلا هيلع ىسيع مهدعب نم ءاج مث «مهريغو بويأو ناميلسو

 . 49 نيِعَمَو رارَق تاذ ةوُبر ىلإ امهاتيوآو ةيآ هّمأو ميرم نبا انلعجو
 نبا هنأب ىسيع فرعو «ةداعلل ةقراخ ةزجعم ىأ «ةيآ همأو ميرم نبا انريص ىأ

 ةيآ همأو وه كلذب ناكو «بأ ريغ نم هتدلو ميرم نأو «بأ هل سيل هنأ نايبل ميرم

 دلولا نأ تاببسملاو بابسألا ىف تاداعلا ىرجم نأ كلذ «تاداعلا ىرجمل ةقراخ

 ىف نيبت امك «ىلاعت هللا نذإب دلولا ءىجيف ةأرملا محر ىف عضوت ةفطن نم نوكي

 409 نيكم رار يف ةَفطْ هاَنْلعج ْمُث 09 نيط نم ةلالس نم ناسنإلا انقَلَح دقلوإ» : ىلاعت هلوق
 كلذو ؛بأ ريغ نم ءاج ىسيع نأ ىف ةزجعملا تناكف «تاميركلا تايآلا رخآ ىلإ

 ةينويألا ةفسلفلا نأ كلذ «ديري امل لاعف راتخم هنأو «هتدارإو ىلاعت هللا ةردق تابثإل

 اناميإ نمؤت تناك ةينانويلا ةفسلفلا اهنم تدلوتو «ءىرغصلا ايسأ ىف ترهظ ىتلا

 «ةلع نع لولعملا دوجوب ىأ ؛ةيببسلاب تدجو ايندلا نأب  الطاب ناك ولو  اقيمع
 بأ ريغ نم ىسيع ةدالوبو «ةلعلاب لوألا ببسلا نع دجو هلك نوكلا نإ اولاق ىتح

 همأو مالسلا هيلع ىسيع ناكو «نيتملا ةوقلا وذ وهو «قازر «راتخم لعاف هللا نأ نيبت

 ريغ نم دلو وهو «ةفطن ريغ نم تلمح - مالسلا اهيلع  همأف «ةذاعلل ةقراخ ةيآ

 امهنم ةنوكمو ءامهيلك ىف ةزجعملا تناكف «بأ



 نونمؤملا ةروس ريسمفت ل
 كلل للافلام لل

 ره لجل
 ١ يب

 لق ءاعفترم اناكم ىأ «ةوبر امهاوأم انلعج ىأ ,«امهانيواو# : ىلاعت لوقيو

 دقو سانا اهاري ال ىتح «ةلخنلا عنج ىلإ ضاخللا اهأ جاف امدنع ميرم هيلإ تأ
 0206 ين 2

 5 2 2 2 5 2و

 .[ميرم] 5-5 و اًيسنإ | ميلا 5 ف اًمْرص سحر ترد ين يلوقف ادحأ رحل

 رارقلا نكمي ىأ ,4 نيعمو رارق تاذإ» ضرألا نم عفترم اهنأ عم ةوبرلاو

 لاقو .رث رهاط ءام ىأ * نيعموط .شارفلاك داهم اهيف «ةيوتسم اهنأل ءاهقوف
 «ىرج اذإ ءاملا نعم :لاقي ةغللا ىف نيثحابلا ضعب لاقو «ىراجلا ءاملا وه :جاجزلا
 تاذ «ضرألا نع عفترملا ىف ةوبرلا تناكف «تازجعمب ىسيع ةدالو تنرتقا اذكهو

 .ةزجعم هتاذ ىف وه ناكو ءايبص دهملا ىف ملكتو .ىراجلا ءاملا اهيفو ءدهمت رارق

 دحاو مهبرمكلاو ؛نولكأيرشب ءايبنألا

 8 001 م رم 111 1
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 وي مى ذآ

 حل نومي مهر ِتاباَحِ



 نونمؤملا ةروس ريسفت نإ
 الل لللالولللللااااللللللااااللالللا

 كا

 يت

 0 نوع مير لإ ةلجو بول وأول ام نوني

 فكل يزل نشيل وفيس أَ مهو تريل يف نعرض كلو وأ
 © رك ايدو اهعسوالِإاَسعن
 4: كقولك ٍئ ميمو لب

 ورح ٍِ هور مهاد موِضممانذحأذإَوَح 0 نول
 دع عع و

 و نورصتسال ا انِم م موملا ورعب 1 2

 «لسرلا ةقيقح نايبل ءادن وهو «لسرلل ءادنلا 4تابيَطلا نم اولك لسرلا اهي اي»
 نكي ملو ٠ «مهبر ىلإ اوضم دقو مهل ءادنلا ناكو «ماعطلا نولكأي رشبلا نم مهنأو

 مهنأ ىلع ةلالدلل اذه ىف ءادنلا ركذو لِي دمحم الإ ةميركلا ةيآلا لوزن دنع

 هل حابتو ءباطخلا اذهب بطاخي ناك مهنم لوسر «باطخلا اذهب نوبطاخي اوناك
 ققحتت تابيطلاو «حابم لكب رمألاك هب رمؤيو «قزرلا نم تابيطلاو «ماعطلا تابيط
 نأو «ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملاك هتاذ ىف اثيبخ نوكي الأ امهلوأ :اهنم ؛رومأب اهتبيط

 لحلا هيف عمتجيف «لالح نم بسك دق نوكي نأو «هحبذ دنع هيلع ىمس دق نوكي
 رئاس نع ازيمتم هب نوكي ىذلا رمألا سيلو ة«احاص اولمعاو# «ىنيدلا لحلاو ىتاذلا

 بيطلا لمعلا وه حلاصلا لمعلاو «هل اصلاخ نوكي نأب حلاصلا لمعلا الإ رشبلا
 لمعلاو «هتين ىف الو «هتاذ ىف ال رش هعم نوكي ال سانلل اضحم اريخ نوكي ىذلا

 رثكأل ةلجاع ةداعس هيف نوكت امو «نكمم ددع ربكأل عفنلا هيف نوكي ام حلاصلا

 ءداشرلاو ةيادهلا ىلإ مهتوعد اذه ىف لخديو «مهتماعل ةلجآ ةداعس وأ «سانلا

 .مهبر رمأ نع غيلبتلاو

 ةطاحإ نايبب مهيلع حلاصلا لمعلا ىلاعت هللا قثو دقو © ميلع نوُلمعَت امب يّنإ»
 ام لكب هملع ىلاعت هللا دكأ دقو 4 ميلع نولمعت امب ينِإ» :لاقف ءهب ىلاعت هملع



 نونمؤملا ةروس ريسفت له
 لااا

  7كاك :١
 يي

 نومدقي ام ىلع ريخلاب نوزجي رشب مهو «مهلامعأل قافولا هءازج اوبقرتيل نولمعي

 .رشبلا نم مهريغك

 «ةدحاو زئارغ نع نوثعبني ةدحاو ةرطف اعيمج سانلا نأ ىلإ هناحبس راشأ دقو

 نم زع لاق اذلو ءاهفالتخاب عوزنلا فالتخاو «زئارغلا هذه مادطصا دنع نوفلتخيو

 :لئاق

 . 49 نوََّتاَف مكبر انَأو ةدحاو َهَمَأ مكتمُأ هذه نو )ف

 ةلصلا قيثو هل ءديدج مالك فانئتسال واولا نأ ىلع ءرسكلاب نإ « هذه ٌنِإوإ

 ةبوصنم ةمأو «ةلملاو نيدلا ىنعمب ةمألا نإ :نيرسمملا رثكأ لاقو «ةقباسلا ةيآلاب

 ديحوت وهو ءدحاو نيد ىلع ىأ ةدحاو ةمأ اهنوك لاح مكتمأ هذه نأ ىأ «لاحلاب

 اوراصو ءاربز اوعطقتف «فالتخالا ءاج نكلو «نوعمجأ لسرلا هتغلب  ىلاعت - هللا

 ىأ ,4نوَقّناَف مكبر انأاو# :ىلاعت هلوقو ءنوحرف مهيدل امب بزح لك نكلو ءابازحأ
 «هّللا دنع نم اوثعب نيذلا لسرلا هيلع عمجأ ءدحاو مكنيد نأ امك ءدحاو مكبر نأ

 «مكقلخ ىذلا مكبر ىنأ ببسب ىأ «ةيببس #«نوقت هتاف :ىلاعت هلوق ىف ءافلاو

 .ةياقو هبضغ نيبو مكنيب اولعجاو «هودبعا ىأ ,«نوقّناَف #9 راهنلاو ليللاب مكؤلكيو

 ريغ ىمست نأ حصي الو «هعابتا بجاولا مكنيد ىنعمب مكتمأ ريسفت ىلع هذه
 «ةرقبلا ةروس ىف هب اهانرسف امب ةمأ ةملك رسفن نأ ىل ضرع دقو ءاميق ائيد ديحوتلا

 ةقيرط ىلع افنص ىأ «[ةرقبلاا ةدحاو ةّمَأ ساّنلا َناَك » :ىلاعت هلوق ىف

 ريغ نم زئارغلا ءارو ريست ىتلا سوفن عزاون رحانتت دقو ةدحاو زئارغ ىلعو «ةدحاو

 ىف ةدحولا هذه نم عطاقتلا بترتي كلذبو «لسرم ىبن هب ءىجي نيدب بيذهت
 دجي الك نأل ؛بلاغتلا نم دبال هنإف «ةزيرغ بلغلا بح ناك اذإف «عئابطلاو زئارغلا

 ءافلاب ريبعتلا نوكيو عطاقتلاو عزانتلا نوكيف «بلاغلا وه نوكي نآل اعفاد هسفن ىف

 نم عطقتلا ءاج هنأ ىأ 2 .اربز مهنيب مهرمأ اوعّطقَتَف » :ةينآلا ةيآلا ىف هلوق ىف

 .زئارغلا ةدحو

 ءادنلا نأ ىأ ,4نوَقّتاَف مكبر انَأو# :هلوقو «هدارمب ملعأ هللاو ءانل ردب ام اذه

 .لادتعالا نازيم ىف اهلعجيو ءاهفكي ىذلا وه اهبيذهتو «زئارغلا فكل ىوقتلاب



 نونمؤملا ةروس ريسفت
 للا للا اال

 ههه
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 ١ وح مهنا اني بزح ل اوه م ارلطقتف 40 .
 عمجلاو درفملا نيب هيف قرفي ىذلا وهو «ىعمج سنج مسا وأ ةربز عمج ربزلا

 تهبش دقو ءديدحلا نم ةعطق ةربزلاو «ىمورو مورك «بسنلا ءايب وأ ءاتلاب

 ىف ةديدش ةدحاو لك نإ ثيح نم ءديدحلا ربزب اهعازن ىف ةفلتخملا تاعامجلا

 .ديدحلا ربز قرفتت ال امك ءاهيأر كرتت ال «ديدحلا بلص اهنأك اهدنع امب كسمتلا

 عستم ال ثيحب «مهرمأ ىف نيعمتجم ريغ نيزبانتم نيعطقتم اوفلتخا ىأ

 لك ىأ .«نوحِرَف مهيدل امب بزح لك» :مهريكفت ىف نوبزحتي «مهنيب اميف ءاقتلالل
 «هيف بير ال ىذلا قحلا هنأ بسحتو «هب ةحرف ءاهدنع امل ةبصعتم ةبزحتم ةعامج

 ىمعي بصعتلاو ءاهل بصعتلا ىلإ عفدي ةركفل بزحتلا نإو «نيبملا لالضلا وهو
 . مهدنع هتيمهأ نايبل - مهيدل امب  رورجملاو راجلا ميدقتو «مصيو

 ىنعملا اذهب ىهو ؛«ةيببسلا ءاف 4اوُعّطَقَتَفل :هلوق ىف ءافلا نأ ىلإ هبنن انهو
 ال هنأل ؛ديحوتلا نيد :اهانعم نوكي نأ اعبتو ءانل ردب ام ةمألا ىنعم نأ حجري

 .قرفتلاو عطاقتلا هيلع بترتي

 . 4( نيح ىّنح مِهتَرَمَع يف مُهَرَدَف »
 نهذ ىف نورضاح مهنإف «نيكرشملا ىلإ دوعي ريصضلاو كَم ىبنلل باطخلا

 لجأل هيبنل هللا ةيرستو ءلوقلا عوضوم مهدانعو مهرفك ىف مهنأ ىف ِهِلَك ىبنلا

 «ةلاهجلا دارملاو «هيف لزني نم رمغي ىذلا ريثكلا ءاملا ةرمغلاو «حوحللا رمتسملا مهاذأ

 ىطغت ىتلا :ةرمغلا ىطغت امك مهركفو مهلوقع تطغ ىتلا مهتلاهج ىف مهرذ ىأ
 دق لطابو «هلئالد اوأر قح نيب ةريح ىف مهتلعج هذه مهتلاهج نإو «مهماسجأ

 هنإو ءديعبب سيل نيح ىلإ 4 نيح ئتح 8 :ىلاعت هلوقو «مهسوفن ىلع ىلوتسا
 . هنامز دعابتي امهم بيرق عقاو لكو «عقاو هنأل ؛بيرقل

 ىف اوجلو «قحلا نع اوضرعأ دق اوناك اذإ ىنعملاو ءحاصفإلا ءاف ءافلاو

 هللا رمأ راظتنا هدنع ىهتني ىذلا نيحلاو «نيح ىتح مهرذف ةريحو ةلاهج مهضارعإ
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 دنع مهفقوو مهملظ عفد نوكيو «لاتقلا ناديم ىف مهؤاقلو «ةرجههلا دعب ام وه

 لاق اذلو ءائيش مهنع ىنغت مهدالوأو مهلام نأ اونظي نأ حصي الو «مهدودح

 : ىلاعت

 أل لب تاريخلا يف مهل عراسن (22 نيبو لام نم هب مهدمن اَمْنَأ نوبسَحيَأ »

 .03(4) نورعشي

 ىلاعت هللا نأ ةقباسلا ةيآلا ىزغم ذإ ؛اهلبق امب ةلصتم ةميركلا ةيآلا هذه

 ىلاعت هللا ةمقن تناك اذإو «نونمؤملا دابعلا مهيلع طلستيس نيح دعب مهنأب مهرذني

 عراسي هللا نأ اونظي نأ حصي الف «نيرباصلا هللا دابع ىديأ ىلع ةلاحم ال مهب ةلزان

 لهجلاب مهيمر عم ىفنلا ىنعمب راكنتسالل ماهفتسالا «نوبسحيأ# «تاريخلا ىف مهل

 ةعراسم ةوقلا بابسأ لكو «نينبو لام نم مهدمن ىذلا نأ نوبسحي ال ىأ «رورغلاو

 لب «نورعشي آل لب# «لامهإ ريغ نم لاهمإو «ةلواطم وه امنإ ءمهل ريخ ىف مهل
 امإ ,نونظي ىذلا نابسحلاو «هنومعزي ىذلا معزلا اذه نع بارضإ ىأ «بارضإلل

 هللا باذع نأب نورعشي الو «مئارج نم نوبكتري امب نورعشي ال ىأ «ءنورعشي ال مه

 .نودعتسي ال اذلو .عقاو

 : لئاق نم زع لاقف نينمؤملا كلذ دعب ركذ دقلو

 . 4690 نوقفشم مهبر ةيشخ نم مه َنيِذّلا نإ »

 «ىلاعت هللا هبحيو «ىلاعت هللا بحي وهف ءهبحيو ءهمظعيو هللا فاخي وهف نمؤملا

 «باقعلا فاخيو «هءاطخأ رثكتسي وهف «هباذع فاخيو «ىلاعت هللا مظعي وهو

 ءاجر ىلع باقعلا فوخ مهسوفن ىف بلغي نأ ناميإلا لهأ نأش نم ناك كلذلو

 :تادكؤمب مهقافشإو نينمؤملا ةيشخ هناحبس دكأ دقو «باوثلا

 .مالكلا ديكوتل ىهف «نِإؤ  اهلوأ
 .«مه# لصفلا ريمض  اهيناثو



 نونمؤملا ةروس ريسمت نإ
 لالا للوللللل

 زان رس

 .اهقلعتم ىلع ةيشخلا ميدقت  اهثلاثو

 .مهيماحو «مهئلاكو مهرومأ ىلع مئاقلا ىأ «مهبرب ريبعتلا  اهعبارو

 «باوثلا نوقحتسي نيذلا ناميإلا لهأ فاصوأ نم لوألا فصولا وه اذه

 .مهبر دنع ةنمآلا تافرغلا مهلو

 نوكيف «هناحبس هتبيهب سفنلا ءالتماو «بلقلا ناعذإ نمضتي هنأل  الوأ ركذو
 :ىناثلا فصولا ىف هناحبس لاق اذلو «هتايآل نطفي «هنم ابيرق

 . 42 نونمؤُي مِهَير تاّيآب مه نيذّلاَو »
 بهذتو ءمهسوفن وفصت مهبرل مهتبحمو «مهقافشإو «مهبر نم مهتيشخح مهنإ

 رون هب فذق «قرشم ميلس بلقب اهيلإ اوهجوت تايآلا اوأر اذإف «مهماهفأ نم ةردكلا

 مه نيِذّلاَو» :ىلاعت لاق اذلو ؛ةفص ىلع ةفص فطعت ةفطاع واولاو ءصالخإلا

 نأ كلذ ؛هيلإ وعدت امو «تايآلا هله بجوم نوقدصي «نونمؤي مهر تايآب

 نود لئاوح فقت ملو هب كردأف «ةمكحلا رونب هالم بلقلا لخد اذإ صالخإلا

 امب مكحلا دكأت دقلو «قحلاب الإ ناسللا قطني الو ءاميلس كاردإلا نوكيف كاردإلا

 املكف «تايآلا ددجتب ناميإلا ددجت ديفي عراضملاب ريبعتلاو «لوألا فصولا هب دكأت

 ءءامن ىف ددجتم مهناميإف ءاناميإ نمؤملا تداز ةريثك ىهو هللا تايآ نم ةيآ تناك

 :ثلاثلا فصولا ىف هناحبس لاقو «تايآلا ةدايزب ديزيو

 . 469 نوكرشي ال مهَبرب مه نيذّلاَو »
 ةوق دقتعت اهلعجتف «ةيناسنإلا سفنلا ىلع رطيست ماهوأ نم امئاد ءىجي كرشلا

 نم ايسفن مهولا نوكي دقو «ةمهوم تاغوسم نوكت دقو «صخش ىف وأ ءرجح ىف

 ترمعو «هب تءاضتسا دق «قحلا رون اهيف ةيفاص ةميلس نمؤملا سفنو «سفنلا تاذ

 نم ثلاثلا فصولا ىف :ىلاعت لاق اذلو ,ءادبأ لضت الف هب تلتماو ىلاعت هّللا ركذب

 الإ نوكت ال ةدابعلا نأ نوفرتعي مهنإ «نوكٍر شي ال مهيرب مه َنيِذّلاو » نينمؤملا فاصوأ

 اوفرع امك مهف «هقلخو هتافصو هتاذ ىف دحاولا هل ليثم ال ىذلا ءىش لك ىلع رداقلل

 ةلمجلا ىفو ءائيش هب نوكرشي الف «ةينادحولا ىناعمل نونعذي اضيأ مهف ءاونعذأو هتايآ

 لبق نم انرشأ امك نينمؤملا تافص لجأ نم نإو ةقباسلا تايآلا ىف تاديكوتلا ةيماسلا

 .نيملاعلا بر مهيف لاق اذلو «مهءاطخأ نورثكتسيو «مهتانسح نورغصتسي مهنأ



 نونمؤملا ةروس ريسفت ب
 للملف
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 ١) نوعجار مهب ىلإ مهّنَأ ةلجو مهبولُقو اوتآ ام نووي نيذّلاَو 462 .
 نم نوطعي ام عم مهبر ءاقل نم لجو ىف مهنأ وهو «عبارلا فصولا وه كلذ

 . تائسح

 وه اذهو ءروصقلاب ساسحإلاو ءديدشلا بارطضالا عم فونلا :لجولا

 طرفل نينمؤملا ءالؤه نأ ىنعملاو ءءاطعإلا :ءاتيإلاو «ناميإلا لهأل عبارلا فصولا

 لبقي الأ كلذ عم نوشخيو ريبكلا ءاطعلا نوطعي هقافشإو «مهبر ةيشخب مهساسحإ

 دقلو «تابرقلا ريخب بهذي ءاد دوجول وأ «تانسحلا قحمي امن هوحن وأ ءايرل مهنم

 درت نأ مهتانسح نم اوناك اماوقأ انكردأ دقل :ةرصبلا لهأ ديس ىرصبلا نسحلا لاق

 مهفوخ بيلغت نم كلذ نأ كش الو ءاهيلع اوبذعت نأ مكتائيس ىلع مكنم قفشأ

 ”نوتؤي لعاف نم لاح 4ةّلجَو مُهبوُلُقَو© :ىلاعت هلوقو «مهئاجر ىلع
 :نيرمأ ىلع لدي اذهو «نوعجار مهبر ىلإ مهنأ نم مهلجوو

 مهئاجر ىلع هنم مهفوخ نوبلغيو ءرخآلا مويلل امئاد نوركاذ مهنأ  امهدحأ

 .ىلاعت هللا نم ةيشخلاب مهساسحإ طرفل «هيف

 «مهتانسحل اراغصتسا هللا مامأ فوقولا نوبهري مهنأ ىلع  ايناث لديو

 . مهتائيسل اراثكتساو

 : مهئازج ىف ىلاعت لاق دقو

 ١ وباسل ههَوٍتاريخْل يف دوري أ 40 .
 ةيشخ نم مه نيذلا «ىلاعت هللا دنع قبسلا فاصوأل نيلماحلا ىلإ ةراشإلا

 ىف ائيش نوكرشي الو ءمهبر تايآ لئالدل نونعذي مه نيذلاو ءنوقفشم مهبر

 آلا هَ نع ملول هللا ىَلص للا لوُسر تكس :تلق مّلَسو هيلع هللا ىلَص ىلا جور ةشئاع نع )١(

 تنب اَياال' :لاَق ؟نوُقِرَسَيو َرمُحْلا نوبرشَي َنيِذَّلا مهأ :ةشئاع َتَلاَق )ةَلِجَو مهبولقو اوتآ ام َنوُنْؤي َنيذّلاو)

 َنيِدَلا كتلوأ جهنم َلَبَقُي ال ذأ َنوُقاَحَي م مهو نوُدصَقيودوُصُيو نومي َنيِذَلا مهنكلو ؛قيدصلا

 هجام نبا هاور امك ؛(99١7)نونمؤملا ةروس نمو -نآرقلا ريسفت -ىذمرتلا هاور . "تآريخلا ىف َنوعراسي

 1 .(41847 دهزلا ىف
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 مهبر ىلإ مهنأ نوملعي ذإ نولجويو «ءارقفلل مهلاومأ نم نوعطقي نيذلاو «ةدابعلا
 نولقنتي مهنأل ؛؟تاريخلا ىف نوعراسي مهب ومست ىتلا تافصلا هذهب ءالؤه «نوعجار

 نأ انه ظحاليو «.تاريخ طسو ىف نيعرسم نولقئتيف «ةيماس تافص طسو ىف

 هذهب نيعراسم اهنم ىلعأ ىلإ ريخ ةبترم نم نولقتني مهنأ ديفت «ىف» ب ةيدعتلا
 دهمي ريخلا وأ ءاهتاجرد ىف نولقنتي امئاد ريخلا ةرئاد طسو مهف «ةيماسلا تافصلا

 لعاف نم لاح ةلمجلا * نوقباس اهل مهو# :هنم ىلعأ ىلإ دهمي ريخ لكو «ريخلل
 امنأكو اهيلإ نوقباسي ريخ ىلإ ريخ نم مهب ةلقنتملا ةعراسملا هذهب مهف .نوعراسي

 ريمضلاو «هيلإ قبس «ريخلا ىف ةعراسملا ءازجف «ميعنلاو «ىفوألا ءازجلا ىلإ نوقبسي

 .هئازج ىلإ ىهتنيو ءريخ هسفن وه ريخلا ىلإ قبسلا نأ ىنعملاو «تاريخلا ىلإ دوعي
 «مهبر اضرب مهعاتمتساو ,.مهرئامض ةحارب مهلامعأ نم مهؤازج ئدتبي ءالؤهف

 ىلإ هب ىهتنيو .هلعف تاذ نم ئدتبي هؤازج ريخلاف «ةميركلا مهتيناسنإب مهساسحإو
 .ةمايقلا موي ميعنلا

 ال هنأو ءرسعلا ديري الو «هدابع نم رسيلا ديري ىلاعت هللا نأ هناحبس نيبو

 تلاعت لوقيف «ةقشم ريغ نمو رسي ىف ةقاطلا ةرئاد ىف نوكي امب الإ هناحبس فلكي
 :هتمكح

 . 49 َنوُمَلْظي ال مهو قحاب قطني باتك اَنيِدَلو اهعسو الإ اسفن فلكت الو ا
 عيطتستو ءاهتقاط ىف ام الإ ىأ «اهَعسْو الإ اسْفَن فلكن الو» «فانئتسالل واولا

 نوكت هنأ ىلإ ريشي .«اهعسو» ظفلف ءداهجإ الو قاهرإ ريغ نم ةعس ىف هب مايقلا
 «قيض الو نيدلا ىف جرح الف «جارحإ الو قيض ريغ نم ةعس ىف هلمع دنع
 امبر ةقش اهيف نوكي امو «ةقاطلا قوف ةقش اهيف سيل مالسإلا تافيلكت لك كلذكو

 نأ الإ ةيافك ضرف ءادتبا نوكي لب ءداهجلاك ةفاكلا ىلع نوكت ال انايحأ ةديدش نوكت

 هنآل ؛حالسلا لمح ىلع رداق لك ىلع نيع ضرف نوكيف ءانضرأ ودعلا لخدي

 دشأ هذهو «نيدلا عايضو لذلا ةقش ىهو ءدشأ ةقش عفدل ةديدش ةقش نوكي

 .تاقشلا
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 «ةقاطلا ىف اهب نوموقي ىتلا لامعألاو «نونمؤملا اهب فصتا ىتلا تافصلاو

 .رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي ال نيذلا ىلع الإ ةلوهسو رسيو ةعس نع لمعلاو

 لاق اذلو «ءىش هنع فلختي ال قيقد ءاصحإ ىف ارش وأ اريخ لمع لك نإو

 لك هيف ىصحي ىذلا لامعألا باتك هنإ :اولاق «ْقَحْلاِب قطني باتك انيدَلو :ىلاعت
 لك هلعفي امب هللا ملعل ريوصت كلذ نإ :لوقن نأ حصيو ءارش وأ ناك اريخ لمع

 هب كرشي نأ رفغي ال ءهيلع بساحيو هب ربخي ارضحم هدجي ةمايقلا مويو «ناسنإ
 هلك هلامعأ ءاصحإ ىلاعتو هناحبس هللا روصو ءءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو

 «نوملظي ال مهنأ هناحبس دكأو «ةديعب ريغ هل ةطلاخم قحلاب ةسبلتم هب قطنت اهنأك

 مهتائيس ىلع دازي الو «هولعف ريخ نم صقني الف .4نومَلَظي ال مهو# :لاقف

 نبهذي تانسحلا نإ 9 :تانسحلا ترثك اذإ تائيسلا نع وفعي هللا نإ لب «تائيس

 .[دوه] 4172... تاقيسلا

 «نيرفاكلا فصو طسو هناحبس اهب ءاج اهابقعو نينمؤملا تافص هذه

 نايب ممتي هناحبس ذخأ مث «مهل نكميلو :رابتعا لاجم نونمؤملا نوكيل مهرابكتساو

 :ىلاعت لاقف «نيرفاكلا لالض

 . 49 دوُلماَع اَهَل مه كلذ نود نَم لامعأ مهّلو اذه نم ةرمغ يف مهبولف لب »

 ةيادهب نورصبتسي الو ءربعلاو تاظعلاب نوعفتني ال مهنأ نايب هيف انه بارضإلا

 «اذه نم ةرمُغ يف# هلهأو لطابلا لآم الو «هلهأو قحلا لآم نوفرعتي الو «نيدتهملا
 ىتلا ةلفغلاب ةرمغلا مهضعب رسف دقو «ءاملا نم ناسنإلا رمغي ام اهلصأ ةرمغلا

 تانسحلا بتكي ىذلا باتكلا نع الوأ اولفغ دقو «نسح ريسفت وهو «مهترمغ
 اولفغو ءاهاصحأ الإ ةريبك وأ ةريغص رداني ال ىذلا ىلاعت هللا ملع وأ «تائيسلاو

 مهو «مهبولق ةماقتساو نينمؤملا لامعأ نع اولفغو مهلامعأل ىلاعت هللا ةباقر نع

 قبسلاو تاريخلا ىف ةعراسملاو «ناميإلا فرشو لضفلا ىف مهوقبس دق «مهلثم سانأ

 ءاهيلإ اوقبسو «تاريخلا ىف نوئمؤملا عراس امك ءرفكلا ىف اوعراس دق مهنأو ءاهيف
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 هللا مرحي مل ام مهسفنأ ىلع اومرح مهنأ :اهنم ةريثك لامعأ رفكلا ىف مهل ناكف

 ناثوألل اولعج مهنأ :اهنمو ؛...ةريحبلاو ةليصولاو ةبئاسلا اومرح امك «ىلاعت

 ىف نينمؤملا اونتف مهنأ :اهنمو هللا ليبس نع اودص مهنأ :اهنمو «ثرحلا نم ابيصن

 تافارخلل اشع تراص مهسوءر نأ :اهنمو ,مهوجرخأو مهرذأآ مهنأ : :اهنمو «مهنيد

 انرشأ دقو «نولماع اَهَل مه كلذ نود نم لاّمعَأ مهلو» :ىلاعت لاق اذلو ؛ماهوألاو

 رمأ ىلاعت هللا نأ مهؤاعداو «ةارع تيبلاب مهفاوط :اهنمو .لامعألا هذه ضعب ىلإ

 :ىلاعت هلوقو «[فارعألا] 462 .. .انءابآ اهيلع اًندجو اوُلاَق ةشحاف اوُلعَف اذِإَو 9 اهب

 ءديحوتلا راكنإو «ىلاعت هللا تايآب رفكلاو كرشلا ىلإ ةراشإلا «كلذ نود نْمإ»
 «نورمتسم مهنأو «فيلكتلا ىف ةجرد اهنم ىندأو اهريغ ىأ «نود» «ةينايب *نمإلو

 ىأ ««مهل١ ريمض نم ةيلاح ةلمجلاف «نولماع اهل مه» :ىلاعت هلوق ىنعم اذهو

 .رمتسم لالض ىف مهف اهنع نيعطقنم ريغ لامعألا هذه ىلع نورمتسم مهنأ لاحلاو

 ال اَنم مكَنإ موَيلا اوراجت ال 9 َنوُرَأَجُي مه اذإ باَذَعْلاِب مهيفرتم اَنذَحَأ اذ ئَتحل

 . 49 نورصتت

 ال لطابلاب قحلا ةرماغلا ةرمتسملا مهتلفغ ىف مهف :ىنعملاو «ةياغلل ىتح
 انذخأ اذِإ ئّتح» :لاق اذلو ؛مهعرقت ةعراق الإ مههبني الو «نوظقيتي الو نورصبتسي

 ةعراق ةلفغلا نم مههبنت ىتح «نولفاغ مهنأ ىأ «ةعراقلا مهعرقتف « باذعلاب مهيفرتم

 تاكلهملا ذإ مهريغو مهمعت ةعراقلا نأ عم «ركذلاب نيفرتملا صخو «نيفرتملا سمت

 مهيهلت نيذلا راكنإلا لصأ مهنأل ؛نيفرتلا صخ .مهنم نيفرتملا صخت الو «معت

 ال مهنأل ؛قحلا اوكردي نأ نع فرت نم هيف مهام مهبهلي وأ «قحلا نع ةلفغلا

 ىلع نوربصي ال مهنألو ءماهفألا ظقوتو «كرادملا فهرت دئادشلاف ءمههبنت دئادش

 اذإ ئتحإ :لاق اذلو ؛مهثركت ةئراك وأ .ةدش ىأ مامأ نيرغاص نورخي لب «ءالتبالا
 نم مهلاح لوحت ةأجافملاو «ةأجافملل اَذإ9 «َنورَأَجَي مه اذإ باَدَعْلاب مهيفرتم اَندَحَ

 عفر وهو رأج ردصم راؤجلاف «ةعارضو «هبنتو راغص ىلإ ةلفغو زازتعاو رابكتسا

 . ةثاغتسالاو ةعارضلاب توصلا
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 ريبعتلاو مهل ةمزاه برح وأ ةيويند ةثراكب ايندلا باذع وه : ليق باذعلاو

 نع ىنكو .اومرجأ ام ءازج باذعلا مهب انلزنأ اهانعم «باذعلاب مهيفرتم اًنذَحَأِل

 ال ىتح مهذخأ هنأ نع ةيانك «مهانذخأ لاقو ءاهب هوقحتسا ىذلا باذعلاب مهبونذ

 .ديدشلا باذعلاب ايوحصم اذحتأ هيلإ مهذحخأب مهب ؛ هلازتإ هيشو «هنم اوتلفي

 تاف دق هنآل ؛بسانم ريغ تقو ىف كلذ نولعفي نورأجيو نوعرضي ذإ مهنإو

 ؛فيلكتلا تقو ىف مهو تناك ةعارضلا كلت نإ ذإ «هللاب ةثاغتسالاو ةعارضلا تقو

 . 462 نورصتت ال اَنَم مكُنإ موَيلا اوراجت الإ»

 ءاوعرضت ال ىأ ءاهلبق ىتلا ةلمجلل ليلعتلا ماقم ىف ةيماسلا ةلمجلا هذه

ا عترفكو انيلع متريكتساو فيلكتلا تقو ىف متيبأت مكنأل
 لير «مكرصنت ناف ا

 سمرشم او ا س

 .[ص] 400 صان يحتال د رت يق

 مهضارعإو مهتلّمغ ىف مهلاح

 : ىلاعت لاق
 لل

 ىقلياع تن و

 5 ه7 . _ 1ك و

 ريكس انجل نو كتل ينفعل رسف كك نلت

 نملك نأ © وجهت ريسسمب
 ,هل مهفمهوسراودرعيرلمأ يزل نيلو الا مه ءابأ و ع 0 وارد دس يوك يلج ل م6 مو

 ينل لحل مْهءآَج لب هَنِح دي نوُوشيرَأ ايل
 10 0 764 2-2 ص

 ٌتاومَسلاٍت َدَسَفَل مه ءأ قحلا عبو لو اهل نوهِرَك
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 ا حل

 اس حج 266م معرس 20 لو
 نعرهف مِهِرَك لب تويضسو شن و |

 "ب2 كيرا 2 () كوُرَعُ مِهِرْكَ
 070 يقَتَسُم طرود مهوعدتل كن َكَنِإَو اير 507
 07 ىزبكلا طولا نعوَرْبلاي ومواكَنَنإَ
 ةءارقلا ةوالتلاو ,«ىلتت» :هلوقب ريبعتلا ليلدب ةينآرقلا تايآلا ىه تايآلا

 قطنلا دنع اهفرص ىف ةنقتم اهقطن ىف ةحضاو ةملكلا ولت ةملكلا ءىجت ىتلا ةلترللا
 ء[لمزملا] <« ًاليترت ة نآرقلا لئرو#» :ىلاعت لاق امك «ليترتلا ىهو اهدم ةيفوتسم

 ةءارقو ةباتك رتاوت دق ميركلا نآرقلا نأو «[ناقرفلا] «ةاتلترو# :ىلاعت لاق امكو
 .هايإ ىلاعت هللا هملع «ليربج نع ل ىبنلا هاقلت دق هليترت ىف وهو ءاليترتو

 ىلع لدت 4تناكإ#و قيقحتلا ىلع ةلادلا (دَق) ب ىلاعتو هناحبس دكأ دقو
 ءاهتياغو اهيمارم نوفرعتيو ءاهنوربدتيو «ءاهنوعبتيل اوناك ام مهنكلو «ةوالتلا رارمتسا

 «ةيهال مهبولقو «مهناذآب نوعمتسي مهنإ لب ءاهلآم نيلوأتم ءاهربعب نيربتعم
 ةفطاع «ءافلا» < نوصكتت مكباقعأ ىلع متنكف» :ىلاعت لاق اذلو ؛ةضرعم مهلوقعو

 مهبولقو «مهناذآب الإ نوعمتسي ال ةرمتسم ةمئاد الاح تناك هذه نأ اهانعم «متنك»

 ضارعإلل ريوصت ريبعتلا اذه ,«توصكتت مكباقعأ ئلعإ :ىلاعت هلوقو «ةضرعم
 ءمكءارو نوعجرت ىأ ,«نوصكت» قحلا نع مهضارعإ ناك فيك ءايسح رهظي
 ءارولا ىلإ نوريسيو «مهرابدأب ءىرقهقلا نوعجري مهف «ةلبقم اهنأك مكهوجوو
 ىلع متنكف» بلاط ىبأ نب ىلعل ةبوسنم ةذاش ةءارق ىف ءاج دقو «مهباقعأب

 تهبشف «لاحب لاح هيبشت اذهو «هنع ىلاعت هللا ىضر هل ريسفت اهلعلو ««مكرابدأ

 مهو مههوجوب نوقلي نم لاحب مهبولق هيعت نأ نود مهناذآب نوعمسي مهنأ ىف مهلاح

 .ءارولا ىلإ ىرقهقلا نوريسي

 :لاقف ءارابكتسا ناك كلذ نأ هناحبس نيبو
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 . 40 نوف ريا دب سرت
 نيب ةحضاو ةقرفت ىهو 24«نوصكدت# ىف «واولا» نم لاح «نيربكتسم#

 دنع مهباقعأ ىلع نوصكتي مهنإ ىتح قحلا عامس دنع مهلملمت امهادحإ «نيلاح

 باذعلا ضعبب نوذخؤي امدنع نيرغاص نيعراض نورأجي مهو مهلاحو ؛مهعامس

 .نوقحتسي ىذلا

 ىلتت ىذلا نآرقلا ىلإ دوعي هبا ىف ريمضلا 4هب نيربْكَسُم» :ىلاعت هلوقو
 وأ ءهسفن نآرقلا ىلع نيلاعتم ىأ «هعامسل ابحاصم ارابكتسا نيربكتسم «هتايآ

 ىأ «ارماسإ ب اقلعتم نوكي نأ حصيو «هقئاقحل اونعذي مل مهنأل هبيسب نيلاعتم

 نم رجهلا نولوقي ىأ ,""4نورجهت# «ةبعكلا لوح مهرمس عضوم نآرقلا نيلعاج
 نولعجي هتوالت عامس دنع مهباقعأ ىلع مهصوكن عم مهنأ ىأ «ءشحافلا لوقلا

 «شحافلا لوقلا نم رجّهلا مهلوقو مهرمس عضوم ِةْلَي ىبنلا بسو هيف نعطلا
 .لوقلا رجه ىف لخد ىأ «رجهأ» اهيضامو ءايلا مضبو «نورجهي ئرقو

 نيربكتسم ةوالتلا عامس دنع نيضرعم نوصكني مهنأ اذه ىلع ىنعملا ةصالخو

 رجهلاب نيقطان كك دمحمبو هب ةيرخسلا الإ مهل رمس ال ىأ «لوقلا رجهب هب ارماس
 وأ مهأجفي باذع مهذخأي امدنع نيعراض نورأجي كلذ عمو «لوقلا نم شحافلا

 هوذختيو هنع اوضرعي نأ لدب نآرقلا اوربدتي نأ مهيلع اقح ناكو «مهئركت ةثراك

 .مهرجهو مهرمسل اعوضوم

 . 42 نيلوألا مهءابآ تأي مل ام مهءاج مأ لوقلا اورَبدي مَلفَأ »

 ماهفتسالا نأل ؛ميدقت نع ةرخؤم ىهو ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل ءافلا

 تدتشا امدنع اورأج مث مهباقعأ ىلع اوصكن دق مهنأ لوقلا ىدؤمو «ةرادصلا هل

 مهيلع ىلت ام اوربدتي نأب لوقلا اوربدتي نأ اذه نم ىلوأ ناك امفأ «ةديدشلا مهب

 ىه اذه ىلع «مأ# ف «نيلوألا مهءابآ تأي مل ام مهءاج هنأ مأ «هيناعم اوفرعتيو

 ملأ ىنعملاو «ةلداعملا راكنتسال انه ماهفتسالاو «نيرمأ نيب ةلداعملل نوكت ىتلا

 ةياغ .ميجلا مضو ءانلا حتفب نوقابلا أرقو «عفان :ميجلا رسكو ءانلا مضب (نورجهُت) ةءارق )١(
 .0/854 /7 :راصتخالا



 نونمؤملا ةروس ريسفت
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 1جىك

 مهؤابآ هب ءاج ام ةلزنم ىف ةيآلا هذه اولعج مهنأ مأ ىلتت تايآ نم اوعمس ام اوربدتي

 نم مهل خيبوت اذه ىفو ء«راكنإلا عضوم ىف ىهف مهؤابآ اهب ئجي مل تمادامف
 : نيتيحان

 .لطابو قح نيب ةنزاوم ريكفت مهلوقعب نوركفي ال نودلقم مهنأ  امهالوأ

 .نودتهي الو اًئيش نولقعي ال مهؤابآ ناك ولو «مهءابآ نودلقم مهنأ  امهيناثو

 . 42 توركسم هل مهف مهلوسر اوُفرعي مل مأ »
 «بارضإلا اهانعم «لب»و «ىراكنإلا ماهفتسالاو «لب ىنعم نمضتت «مأ»

 مكلوسر اوفرعت ملأ مهلأسنو ءاذه نع برضن ىنعملاو «ىلاقتنا بارضإ هيف مالكلاف
 «مكنيب أشن دقف ءمكلوسر متفرع دق مكنأ لؤاستلا اذه ىدؤمو «نوركنم هل متنأف

 نم هنأو ءهبسن ئضئضو ؛«هعبط ةمالسو «هركف نازتاو هللعو هقدص متفرعو

 نيمألا وهو ءهصخش نوركنتو «هتلاسر نوركنت فيكف مكنيب نيمألا هنأو «مكطسوأ

 .القع مكلاجر حجرأو «مكيف بيسنلا

 . 469 نوهِراَك ّقَحْلل مهرتكأو قحلاب مهءاج لب ةنج هب نولوقي مآ
 اهب برضي ىلاقتنا بارضإ وهو ءاعم ماهفتسالاو بارضإلا ىلع لدت 4مأ»

 ءهقدصو هتنامأ نوفرعي مهنأ كش الو ء«ديدج ماهفتسا ىلإ لقتنيو «هلبق مالكلا نع

 ىلقعلا هنايك برطضا اذإ الإ كلذ لوحتي الو «هعبطو «هلقعو هقلخو هسفن ةماقتساو

 هباصأو ؛هتعيبطنع لوحتأ ىأ ؟ةنج هب نولوقيأ ىنعملاو «نونجب بيصأو «ىسفنلاو
 «نونج هب نكي ملف «ميكحلا فرصتلا فرصتيو «ميكحلا لوقلا لوقي وهو «نونئج

 قحلاب مهءاج لبإ# :لاق اذلو ؛قحلل ةيهاركلا وه امنإو ءاملعو القع ثعبلاب داز لب

 زاجسعإ نوفرعي مهف قبس ام لك نع بارضولل «لب» ,«نرهراك قحْلل مهرتكأو

 مهعرقي وهف «لوقلا اوربدتي مل اذإو ءاوزجعف هلثمب اوتأي نأ مهادحت دقو نآرقلا

 اذه سيل «نونجم هنإ نيقداص نولوقي ال مهو «هدنع ةنامألا نوفرعي مهو «ةجحلاب

 مهميرحتو ناثوألا ةدابع لطبيل هب ءاج دقو :مهيلع لقث قحلا نكلو ءهنم ءىش الو



 نونمؤملا ةروس ريسمت ب
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 كولضي ٍضرألا يف نم رْثْكَأ عطت نإو» :قحلل نوهراك ةكم لهأ رثكأو «هللا لحأ ام

 مههلإ اوذختاو مهيلع رطيس ىوهلا الإ وه نإو «[ماعنألا] 4055 ... هللا ليبس نع

 :ىلاعت لاق اذلو ؛ مهاوه

 مهركذب مهانيتأ لب نهيف نمو ضرألاو تاومسلا تدسفل مهءاوهأ قحلا عبتا ولو »

 . 469 نوضرعم مهركذ نع مهف
 :نيردصم نم ثعبني ىوهلا

 «دادسلا جهانم نع اهبحاصب حمجت دق ىتلا ةرطيسلاو ةوهشلا  امهلوأ

 امهب موقي ال نيرمآلا نيذه نإو «لاخي مث ليختيف ءءاوهألا ةرطيس  امهيناثو

 لب .مودت ال ةيتقو تاذل الإ اهعم نوكت الو تاعزن تاوهشلاف .ءاقبلل حلاص رمأ

 لعفنت ةيمسج ةذل لك كلذكو ءاهتقو ءاهتناب ىهتنت رمخلا ةذلف ؛اهتقو ءاهتناب ىهتنت

 عزانتلاو سائلا نيب داضتلا نوكيف «ةفلتخم سانلا تاوهشو «مودت ال سفنلا اهب

 ماهوآلا مث ءاكيرمأ ةصاخو ابروأ ممأ ىف نآلا ىرن امك «لتاقلا رحانتلاو ءرمتسملا

 .لاخي مث «ءصخشلا ليختيو .عقاو هنأك اعقاو سيل ام روصت نأ اهنأش نم

 ناسحتسا ىلإ ىدأ ايركف افارحنا تناك «برعلا ءاوهأو «ءىوهلا وه اذه

 ىلإ ىدأ امم ءاكيش نولقعي ال اوناك ولو ءابآلا عابتا ىلإ ىدأ ايلقع افعضو ءرشلا

 ؛ةيونعملا بايشلا ةساجن نم صلختلل ءايارع فاوطلا ىلإ ىدأو «هللا لحأ ام ميرحت

 . لطابلاب
 هردصم نإف قحلا امأ «برعلا دنع هضعب اهنم افورعم ناك ام ءاوهألا ىه هذه

 :رومأ ةثالث ىلع موقي لقعلاو «لقعلا

 اهرثكأو ءاهحلصأو اهتبثأو اهاقنأ ريختيف لاعفألاو ءايشألا نيب نازيملا  اهلوأ
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 ا برأ

 اهيف ةنزاوملا مكحو ءءايشألا نازيم نوكي ىذلا ميقتسملا ساطسقلا - اهيناثو

 . لجآ ىف ناك ولو ءايقاب نوكي ام هنأب رومألا ريخ ردقي هنأ - اهثلاثو
 برعلا ءاوهأ اصوصخو ,ءاوهألا عم اقفتم قحلا نوكي نأ نكمي ال اذه ىلع

 تاومّسلا تدّسَفَل مهءاوهأ قحلا عبْتا ولوإ» :ىلاعت لاق اذلو ؛اهضعب ىلإ انرشأ ىتلا

 ناكرأب اهمارجأ كسامت ىلع ةمئاق اهنألف تاومسلا داسف امأ . «نهيف نمو ضرألاَو

 ءاوهأ نأل ؛تليازتل كرشلا لهأ ءاوهأل ةعضاخ تناك ولو .«فلختت ال ةمظتنم ةيوق

 رمعت اهنألف ضرأآلا امأو «مهنيب لاحلا تناك امك .«عمتجملا قرفت كرشلا لهأ

 ةوهشب سوفنلا دمت ىتلا ةيناسنإلا زئارغلاو اهحالصإ فّرعتو ءاهريخ طابنتساب
 هذه تمكح اذإو «مكحتلاو ناطلسلا ةوهشو «لاملا ةرهشو «سنجلا ةوهشو «بلعغلا

 ىف ولو قحلا ناطلس ءاقبب كبر نم ةمحر الولو «هئانفب لجعي مكاحلا نإف ءاههابشأو
 اعيمج لسرلا نأ نايب ىف ىلاعت لاق «بارخب ايندلا تنذآل «لاعفألا نود لاوقألا

 موقيل ناَزيِمْلاو باتكلا مهعم اَنلنَأو تالا انلسر اَنْلسرَأ دَقَل ال :هنازيمو قحلاب اوءاج
 لوو رص نم هلل ملي سائل عفاّسو ديِدَشس أَ هيف ديدَحلا انلرنأو طسقلاب سانا
 .[ديدحلا] « 9 ٌريِزَع يِوَق هللا َنِإ بيغلاب

 نأ مهمهوت نع بارضإلل لب «َنوُضِرْعُم مهركذ نع مهَف مهركذب مهاتيتأ لب»
 مهركذيو مهئاوهأ نع مهدعبيو «قحلا مهركذب امب مهانيتأو «مهءاوهأ رياسي قحلا

 مههبنيو ءمهركذي امب مهانئج ىأ .هلوعفم ىلإ ردصملا ةفاضإ نم وهو ءريكذتلا ىنعمب

 «نوضرْعَم مهركذ نع مهَف# مهئاوهأ ةرطيسو قحلا نع مهدعبو مهريكفت للخ ىلإ
 لامهإ اونبو .هضيقن ىلع ضيقنلا اوبترف ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل '«ءافلا”و
 .ريكذتلا ىلع ضارعإلا اوبترف «لوقعلا لالض نم كلذو ءهريكذتلا ىلع ريكذتلا

 مهلأسي ال «صلاخلا قحلا ىلإ مهوعدي ديك ىبنلا نإ «ءاوهألا لالض رش انفكأ مهللا

 :ىلاعت لاق اذلو ؛اناطلس الو ءازج الو ءارجأ

 . 469 نيقزارلا ريخ وهو ريخ كبر جارخف اجرخ مهلأست مأ »
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 «ىلاقتنا بارضإ بارضإلاو «ماهفتسالا ةزمهو «لب ىنعم نمضتت 4مأ»
 ال هنأو وللي ىبنلا ةناكم ىلإ ,مهءاوهأ نوعبتي مهنأب مكحلا نم هناحبس مهلقنف

 اجرخ مكلأسي ال ىأ ؛عوقولا راكنإل انه ماهفتسالاو ءاناطلس الو ءالام مهنم بلطي

 مهتلأس ام «ريثكلا ءاطعلا جارخلاو «ةيعرلا نم ناطلسلا هذخأي ىذلا لاملا جرخلاو

 وهو «ريخ ىلاعت هللا هاطعأ امف ءاهاجو مهيلع اناطلس ديرت كنأ اوعدي ىتح اجرخ

 وهو «سانلا نع امئاد كينغم وهو .«كيلع ءاطعلا ميدمو .«كلفاكو كبر وهو «ريثك

 ىنعملاو «هباب ىلع فقو نم ىلع لضفتي رفاو «قازرألا ريخ هقزرف «نيقزارلا ريخ

 نأ حصيو «قزر بلاطل قزر هقوف سيلو «ءاطعو قزر ىلغأ هؤاطع ىأ هجارخ

 امف «ةيونعم معن ىهو للي دمحم ىلع ةمعن ىلاعت هللا جارخ نم دارملا نإ :لوقن

 مل ىذلا لماكلا ىناسنإلا ومسلاب افورعم ناك امنإ «لاملاب افورعم هيك دمحم ناك

 حرص ىفف ةنبل رخآ ناكو «نييبنلل امتاخ نيملاعلا بر هابتجا اذلو ؛هيف دحأ هبصاني

 .ةيهلإلا تالاسرلا

 ىف ةجحلا مهمزلأ دق :ةيآلا هذه ىنعم ىف ةغيلب ةملك ىرشخمزلا لاق دقلو

 هرمأ فورعم لجر مهيلإ لسرأ ىذلا نأب ءمهللعو «مهريذاعم عطقو «تايآلا هذه

 هنأو «مهينارهظ نيب نم ةلاسرلل هلثم ىبتجي نأب قيلخ ءهنلعو هرس روبخم «هلاحو

 املس كلذ لعجي ملو «لطابب ةميظعلا ىوعدلا هذه لثمب ىعدي ىتح هل ضرعي مل

 طارصلا وه ىذلا مالسإلا ىلإ الإ مهعدي ملو .«مهلاومأ ءاطعتساو مهايند نم لينلل

 هنأب مهللعتو لمأتلاو ربدتلاب مهلالضإ وهو «مهئاودأ نم نونكملا زاربإ عم ميقتسملا

 «ةلزنملا تايآلاو تازجعملاب هللا نم قيدصتلا تابثو قحلا روهظ دعب نونجم

 .اصخلم ه | .ركذلا نم مهظح هيف امع مهضارعإو قحلل مهتيهاركو

 . 469 ميقتسم طارص ىلإ مهوعدتل كّنِإول
 هتاوهشو مهماهوأ نم ثعسبنملا ىوهلا نوغتبي مهنأ ىلإ هناحبس راشأ نأ دعبو

 ةِكَك دمحم ةوعد نأ ىلاعتو هناحبس هللا نيب «مهءاوهأ عبتي ال قحلا نأو «مهديلقتو

 :ىلاعت لاق اذلو ؛هيف جاجوعا ال وهف هقيرط ةماقتسا قحلا ةرامأو «قحلا ةوعد ىه
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 «نيتطقن نيب طخ برقأ وه ميقتسملا طخلا « ميقتسم طارص ىلإ مهوعدتل كنإو»

 قحلا ىلاعت هللا هبش دقلو «ميقتسملا قيرطلا وه طارصلاو «لهس بيرق هيلإ لوصولاف

 «قحلا هقيرطو «قحلا وه هللا نإف «ىلاعت هللا ىلإ لوصولل قيرط برقأ هنإ ثيح نم
 ميقتسملا وه هطارص نأو «قحلا ىلإ وعدي هلوسر نأ ىلاعت هللا دكأو «قحلا هتلاسرو

 :تادكؤمي

 . قيقحتلا ىلع ةلادلا ةدكؤملا «نإ»  اهلوأ

 .اهربخ ىف ماللا - ةيناثلاو

 وعدي ىذلا ىوهلاو «نويبنلا هيلإ وعدي ىذلا قحلا نيب ةحضاو ةقرفت دجن انهو

 جاجوعا الو لوقعلا عم قفتي ميقتسم قيرط ىلإ هلوسرو وعدي هللاف «نوكرشملا هيلإ
 ىف ةتوافتم قراخملا ةقرفتم ءاوهألا امئيب «نوضفخنيو هيف نوعفتري «تمأ الو «هيف

 .مهرمأ اهيف نوعزانتي قيرط

 . 469 نوبكاتَل طارصلا نع ةرخآلاب نوئمؤي ال نيذّلا نِإَو ©

 وه طارصلاو «هريغ ىلإ فرعحذناو هنع لام :ىأ هنع بكت :لاقهي

 وه ميقتسملا طارصلاف «ناطيشلا تاراثم ىلإ هنع اولام دقو «ميقتسملا طارصلا

 اوعبتت الو هوعبتاَف اميقتسم يطارص اذه َنَأو» : هتاملك تلاعت لاق امك ىلاعت هللا طارص

 . [ماعنألا] « 9 َدَقّتت مكّلعَل هب مكاصو مكلذ هليبس نع مكب قرفتف لبسلا

 ؛قحلا قيرط نع ليملاب ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا هناحبس هللا فصو دقو

 حور ناسنإلاو «ةداملاب الإ نوئمؤي ال نويدام ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا نأل كلذو

 نإو «بيغلاب ناميإلا :نينمؤملا فاصوأ نم ناك كلذلو «بيغلاب نمؤي نأ ىف هلامك

 مهيلع طلستف ءىش لك ىه ايندلا ةايحلا نأ نوبسحي بيغلاب نونمؤي ال نيذلا

 نونمؤي ال نيذلاو «سوفنلا ةنتاف ءاوهألاو «ةيدرم تاوهشلاو «مهتاوهشو مهؤاوهأ
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 2 الللي اال ا0ا60ا06الا اا لل

 اكل :٠
 ١ يب

 نم ىلع باقع الو «نسحأ نمل ءازج ال هنأو .اثبع اوقلخ مهنأ نوبسحي ةرخآلاب

 . 4652 نوعجرت ال انيلِإ مُكّنأو انبع مكانقْلَح اَمّنَأ متبسحفأ» :ىلاعت لاق امك «ءىسي

 ءاخرلا ىف هنوركذي الو ةدشلا ىف هللا نوركذي

 :ىلاعت هللا لاق

 ع 001 ل جد خل اح 2 وس
 عننم رغط يفأو جلل رْصْنِم مهبام انفشكو مهتميرو ]و #

 يب ل

 مير اوناكَتسأ مَ اَمَقِناَدَعْلابِمُهتْذَحَأَدَقََو 05 َنوُهَمَعَي
 0 ل ا ا ا لا

 ٍريِدَش ٍباَذع دبابو انحسْفادَوح ؛ يل نوعرضتبامو

 دسالاو تكلا لأعأهْرَو © نيت ت يما
 ٍضْرأْل يف م 5 ىِرلاَوهو نوفق ١ اليهري ذو

 ُْتَكيْعْم 2 ىرلاَوهو اهل ندرس
 اَهاَمَلَئِأوْلاَكْلَب ان ترلِقَمتالفَأِراَهَتلاوِلَيل
 ه1 206 لح و ةرسلل ل 2 1

 ذء 2 امظع دارت انك اَمَسِم اذ ِءَأ أولاق تبرولوالا
 م سس رح هآ ا ساس و جب سا ح و عاش

 نإ ,ةنماذنه ايوا او نحنان دعودقل ل نوُبوعبم
 ج بيئات الإ 2 أ

 ةعاسلل اعضاخ هساسحإ نوكي نأ «رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ال نم نأش نم نإ

 . هلظت ىتلا ةلاحلا ىف الإ ركفي الو ءايندلا

 د
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 نونمؤملا ةروس ريسفت نإ
 لولا للللمللا

 د

 اذإف ءرضلا فشاك هنأو «ىلاعت هللا ناطلسب سحأ ةدش هتلان اذإ هنأ هنأش نمو

 ناسنإلا نسم اذإو)» : ىلاعت هلوق هروصب ىنعملا اذهو «هرفك ىلإ داع رضلا هنع لاز

 رض ىآإ اعد مل نك رم هر ُهْنع انْفَشَك املُق امئاَق وأ ادععاق وأ هبنج اناعد رضا

 .[سنوي] 409 ُهَّسم

 هتنس انيبم ىلاعت هللا لاقف ِْلك ىبنلا قرف مهب لزن ءالبل نوكرشملا عرضت دقل
 :مهلاثمأ ىفو مهيف

 . 42 َوَهمعي مناي يف اوُجْلل رض نم مهب ام انْفْسَكَو مهانمحر ولو »ل
 رضلا انفشكو «مغلا مهنع انلزأف «مهتدش تقو ىف انتمحرب مهانرمغ ول ىأ

 نع ةيانك فشكلا «نوهمعي ىغاطلا مهملظ ىف نيجال اورمتسال ءالب وأ ضرم نم
 ةمحرلا نم دارملا امو ءاهبرك ةلازإ اهفشكو «ةمغلاك نوكي ررضلا نأل ؛رضلا باهذ

 ةمعنب عتمتي نأب ةمحرلا ىف رمتسي هنأ مأ «لوزتلا دعب هلاوز وهأ ررضلا فشكو

 عتمب عتمتلا ىه ةمحرلا نإو ءامهلمتحت ةيآلا نإ ؟ررضلا دوجو مدعو ةيفاعلاو ةحصلا

 ءدجوي نأ لمتحي ررض لك اهنع فوشكم وه لب ءررضلا لوزن مدعو «ةايحلا
 نورمتسيف ,كلذك مهب ررض لوزن مدعو ءاهنورفكيف مهرغت خت ةمعنلا نأ ىنعملا نوكيو

 ىأ ,4«دوِهَمْعي9ِ ىغاطلا مهملظ ىف ىأ «مِهِناَيْعَط يفاطو اهيف نيّجال مهلاح ىف
 نإو اتوص ةلداعلا ةرطفلل نإ ذإ ءامئاد ريحتم ددرتم ىغاطلا نإف «ءنوريحتيو نوددرتي

 نأ ملعاف ءامئاد فنعي ملاظلا تيأر اذإو ءامتاد جلجل ملظلاو ءالجلجم نكي مل

 . هتكسيل اتفاخخ ثعبني ىذلا ىفخلا توصلا تاكسإل كلذ

 هنإف ءههفشكو ررض لوزن دعب نوكي اذه نأ وهو ءرخآلا لامتحالا ىلعو

 ةجاجللا نأل ؛هرخآ ىلإ 4 اوُجْنَلط :ىلاعت هلوقل لوألا حجرن نحن نكلو «حضاو

 مهيغطت مهيلع ةمعنلا رارمتسا نأ ىنعملا نوكيو ءاهيف ةدشلاو «ةمئاق لاحلا رارمتسا

 .رشلاب مهيرغتو «ملظلاب :

 . 469 َدوُعرَضمي امو مهبل اوُناَكَسا امَف باَذَعْلاب مُهاَنْذَحَأ دلو ١



 نونمؤملا ةروس ريسفت لإ
 2 كلا للام لللللللا

 اك ١
 "يي

 اوناك نيذلا ةكم ىكرشم ىلإ دوعي «باّذَعْلاب مهاَنَذَحَأظ :هلوق ىف ريمضلا
 ىف «رافكلا لاحل نايب هنإ ثيح نم ةماع رافكلا ىلإ دوعي وأ هةِْلدَي ىبنلا نودناعي

 امو اهل اوناكتسا امو ءاهلوزن تقو ىف اوعنخ ةديدش وأ ةحئاج مهب تلزن اذإ مهنأ

 عوضوم نأ ىلع ىرشخمزلا ريسفت ناك .اونمآو اهدعب اوعرضت امو اهل اوعرضت
 ةيآلاو ةقباسلا ةيآلا عوضوم لعج امك ؛«ةعاجم مهب تلزن ةكم رافك مه .لوقلا

 ال :لاقو «ةكم لهأ نع ةريملا عنم ىفنحلا لاثأ نب ةمامث نأ ركذو .ةكم لهأ ةيلاتلا

 وبأ ءاجف نيئسلاب ىلاعت هللا مهذخأف هللا لوسر نذأي نأ الإ ةطنح ةبح مكيطعأ

 كنأ معزت تسلأ ء«محرلاو هللا كدشنأ :هل لاقو «ةنيدملا ىف هللا لوسر ىلإ نايفس

 ءانبألا تعوجو «ءابآلا تلتق :لاقف .ىلب ٌِلَي دمحم لاقف .نيملاعلل ةمحر تثعب

 . 27ثالثلا تايآلا هذه تلزنف

 دعبو «ردب ةوزغ دعب تايآلا تناك ول اميقتسم مالكلا اذه نوكي امبرو

 ةيآ ءىجت فيكف .«ىكم اهقسنو ةيكم اهلك ةروسلا نكلو «ةيبيدحلا ١ ىلإ اهلك تاوزغلا

 ءانثتسا ةنيدملاب تلزن تايآلا هذه نأ تبثي ملو «ةنيدملا ىف الإ ققحتت مل ةيندم ناعمب

 .ةروسلا نم

 مهنأ نم مهرفك ىف رافكلا ريغ فصو ىف ةماع ثالثلا تايآلا نإ :لوقن اذلو

 هلوق أرقا «نودرمتي مث .نوعنخيف «رابكتسالا ىلإ نودوعيو «دئادشلا دنع نوعنخي

 ٍتالَّصَفُم تايآ مّدلاو َعِدافمضلاَو لَمَملاَو دارجلاو َناَفُلا ٍمِهِيلَع انلسرأَف9 : ىلاعت

 امب كير انَل عدا ىسوم اي اوُاَق زجرلا مهيلع عفو كو 0 نيِمرجُم اًموَق اوناكو اوربكتساف
 انفشك الف 0539 ليئارسإ يبب كلعم نكسر كل نسمؤتل زجرلا نع تفشك نيل كدنع دع
 . [فارعألا] 4022 َنوُبُكَني مه اَذإ هوغلاب مه لجأ ىلإ زجرلا مهنع

 نكلو ءاهلوزن دنع نولذيف «نيرفاكلا ىلع دئادشلا لزني ناك هالع لج هللاف

 دقو «هئلمو نوعرف ىف انيأر امك «مهنايغطو مهرفك ىلإ اوداع ةمغلا تفشكتا اذإ

 اذإ رضلا مهنع ىلاعت هللا فشكي نيرفاكلا لك نأش كلذ نأ ىلاعتو هناحبس ركذ

 .هفشك دعب مهرفك ىلإ نودوعي مث «هتقو ىف نوعنخيف «هب اوبيصأ

 ةريس عجارو « سابع نبا نع ديمح نبا ةياور نم :275/1١8 نايبلا عماج ىف ىربطلا :كلذ نم وحنب هركذ )١(



 نونمؤملا ةروس ريسفت
 لما للاااللللللاااااللللللااللا لل
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 يي

 «حاصفإلل «ءافلا» «نوعرضتي امو مهئرل اوُناَكَتِسا اَمَقظ :ىلاعت هلوقو
 «نوك ىلإ نوك نم لاقتنالا :ىرشخمزلا نيبو «بغارلا راشأ امك اهانعم ةناكتسالاو

 وهو هيف مه ىذلا نوكلا نم اولقتنا اميف ىأ «ناك نم لعتفا ىهف «لاح ىلإ لاحو
 امو هلوسرو هللاب ناميإلا وهو «هيلإ مهلوسر مهوعدي ىذلا نوكلا ىلإ رفكلا

 هلل ةددجتملا ةمئادلا ةعارضلاب اوهجتا امو «ناميإلا نوك ىلإ اولقتني مل ىأ «نوعرضتي

 ةعارضلا ددجت ىفنل عراضملا ىفن ناكو «مهبرل نيعراضلا نينمؤملا نأش ةرمتسملا ىلاعت

 .طقف ةدشلا تقو ىف ال .ءصخشلا لاوحأ لك ىف اهماودو

 هنأ ىأ «باذعلاب نيسبلتم مهانذخأ اهانعم .4باّذعْلاب مهاَنْذَحَأ دلو :هلوقو

 «مهرفك ىلع اورمتسا كلذ عمو ءمهذقنأو باذعلا لاح ىف مهو «مهذخأ هناحبس

 :ىلاعت لاق اذلو ؛لوزي ال ىذلا باذعلا مهئيجي ىتح مهيغ ىف نورمتسي مهنأو

 . 469 نوسلبم هيف مه اذإ ديدش باَذَع اذ اَباب مهْيلَع انحَتف اَذإ ئَتح 9

 نأ وهو «ثالشلا تايآلا ىف هاضترا ىذلا جاهنملا ىلع ىرشخمزلا راس

 هنأ ركذو «عوجلا وه ىلاعت هللا هحتف ىذلا بابلا نأ ركذف ءةكم لهأ تايآلا عوضوم

 .باوبألا دشأ

 «مهب لزنت دئادشلا ىف نيكرشملل فصو تايآلا نأ وهو ءانيأر ىلع نحنو

 نم مهيلع حتفي ىذلا بابلا نوكيو «مهلاوحأ لك ىف مهسبالي ىذلا رمتسملا رفكلاو

 .ةمايقلا موي  قلغي الو باذعلا

 . 469 ... ديدش باذع اذ اباَب مهّيلع انحتف اذإ تحل

 «نورئاس هيف مه ىذلا وهللا اذه نع عرفتي ىأ ةيئاغ ال ةيعيرقت انه «ىتح»

 الو «قلغي ال ةدشلا نم باب ءاج اذإ اوأجافي نأ مهرش نع دئادشلا مهب عزنت ال

 بابلاك هنآل ؛ديدش باذع اذ اًباب هناحبس هامسو «ةمايقلا موي وهو «قلغي نأ ىجري
 ثعبلاب أدتبا باب وهف ءادبأ دسي الف ىلاعت هللا هحتف مث ءادودسم ناك ىذلا

 قطنتل اهنإو «مهماثآب مهيلع قطنت مهلامعأو باسحلاب هناحبس ىنث مث ءروشنلاو



 نونمؤملا ةروس ريسمفت ل
 نال لاااا ل ا و لل لالا
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 اوناك مهنإ ثيح نم مهلاحل ريوصت اذه لكو «ميحجلا ىف ءاقلإلاب متخ مث «قحلاب
 وهو «ادبأ دسي الو ىهتني ال ام مهءاج ىتح ةاجن اهدعب اوجر ةديدش مهب تلزن املك

 .نورجسي اهيف ىتلا ميحجلا ىلإ ىهتنيو «حتفي هنأل ؛اباب ىمسو «ةمايقلا موي

 ام دصقيو «بابلا ىلإ دوعي ريمضلا «نوسلبم هيف مه اَذإ» :هناحبس لوقيو
 موقت مويو» :ىلاعت هللا لوقي امك «نوريحتم ىأ «نوُسلْبم هيف نولخدي امم هءارو
 هيف مهو مهنع رّثَمي ال» :ىلاعت لاقو ء[مورلا] 409 نومرجملا سلبي ةعاّسلا
 ىذلا سأيلا عم ةديدشلا ةريحلا وه انرشأ امك سالبإلاو .[فرخزلا] 462 وسلب
 .هيف ءاجر ال

 «سحي اهب ىتلا هساوح هل أشنأ هنإو «ناسنإلل هءاشنإ هناحبس نيب كلذ دعب

 :ىلاعت لاقف «معنلا هذهب رفك هنكلو «كردي هب ىذلا هلقعو

 . 469 نوركشت ام اليلَق ةَدفَألاَو راصبألاو عمّسلا مُكَل ًاشنأ يذلا وهو )»

 اوركشي ملو ءاوكردي ملو «كاردإلا بابسأ مهحنم هنأ ىلاعتو هناحبس هللا نيب

 ريخلا اوعمستل عمسلا مكل أشنأ ىلاعتو هناحبس وهف «معنأ ام ىلع ىلاعت هللا

 ءاوقتتف رذنلا اوعمستلو «هوبهرتف «دعرلا ىف ىلاعت هللا تايآ اوعمستلو «هوكردتو

 «هيف امو نوكلا اورصبتل ء«رصب عمج ىهو :راصبيألاو .هوجرتف تارشبملا اوعمستلو

 نوكتو «عرزلا تبنيف لزني ءاملاو ءاهجاربأ ىف موجنلاو ءرمقلاو سمشلا اورصبتف

 ددعتل عمسلاك ةدرفم اهب تأي ملو «راصبألا عمجو «جيهب رظنم تاذ ضرألا

 هللا ةينادحو ىلع لدت ةيآ اهنم رصبم لك ىفو ءاهرثاكتو اهرياغتو تارصبلملا

 رظانم تارصبملا ىف نأ نايبلو «ةفلتخم روصو لكشو زيح هل رصبم لكو «هتردقو

 .اهلجأل رصبلا ددعت غوست ةفلتخم

 كاردإلا عضوم لعجت تناك برعلاو «بلقلا وهو «داؤف عمج ةدئفألاو

 سحيو رعشي بلقلا نأل ؛لقعلا نم اكاردإ عسوأ قيقحتلا دنع هنأو «بلقلا ريكفتلاو

 «جئاتنلاب بابسألا طبريو روصتيو كردي لقعلاو «ملع روعشلا ىفو ءروصتيو

 .اهرادحنا وأ اهومسو «تاكردملا ددعتل ؛ةدئفألا عمجو «ءايشألا نيب سيقيو



 نونمؤملا ةروس ريمسفت
 اللتتلس طلت اخ 1 كلتا اللام خطط قال ل اممم معمم ممم ا اكل اال لازلنا خخ اخ مخ ااا! اضم ما مااا مااا مام ماما ممم

 1 برسل

 اَماليلَقظ :ىلاعت لاقو «ناسنإلا الع اهب ىتلا ىه كرادملاو ساوحلا هذه نإو
 الف «نوُركشَت ام ةلق َىأ اليلق ىأ اهلبق ام دكأت ىلع ةلاد «اما « نوركشت

 هنع ناك كلوأ لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ : ىلاعت لاق امك معنلا هذه قحب نوموقت

 الو مهراصبأ الو مهعمس مهنع ىنغَأ امف :٠ ىلاعت لاقو «[ءارسإلا] 65#) ًالوؤسم

 لوأ نإو «ىلاعت هللا تايآب نودحجي اوناك ذإ [فاقحألا] 65 59 ... ءيش نم مهتدشفأ

 سيلو «عفني الو رضي ال امم هريغب ىوسي الأو ,معنأ نم لضفب رارقإلا ةمعنلل ركش

 .اهيف ةايح ال راجحأ ىه لب ءداؤف الو رصب الو عمس هل

 . 469 نورشحت : هيَلِإَو ضرألا يف مكًرذ يذلا وهو »

 رشنو رهظأ اهانعم أرذ «ةفطاع واولاو «ماركإلاو لالجلا ىذ ىلع دوعي ريمضلا

 ىف ىتش ميلاقأ ىف انرشنو «ضرألا ىف انرهظأ ىذلا وه هلالج لج هللا وهف

 تلج لاق امك «ىلاعت هللا تايآ نم كلتو «ةفلتخم ةنسلأو اناولأ انلعجو «ضرألا

 1 مكناولأو مكتنسلأ فالتخاَو ٍضرألاو تاومّسلا قلَح هتايآ نموإ»

 ىف راشتنالا نأ ىلإ ةراشإ «ضرألا يف :هلوق ىف ىلاعتو هناحبس ركذو «[مورلا]

 لاق مث «دوعن اهيلإو ءاهيف ىلاعت هللا انّنبو اهنم اننأ ىلإ ةراشإو ءاهلك ضرألا مومع
 هيلإ ىأ ءصاصتخالا ىنعم هيف راجلا ميدقت «نورشحت هيلو ل :لآملا انيبم ىلاعت

 :هناحبس لاقو «هنود نم نوعدت امم ءىش مكعم نوكي ال ,نورشحت هدح

 توافت ال اعمج نونوكي لب «نيقرفم ريغ نيروشحم نوعمجُت ىأ .4نورشحت»

 . 400 تولقعت الأ راهتلاو ِلّيللا فالتخلا هلو تيميو يبحي يذلا وهو )»

 «سفنلا ىف ةباهملا ةيبرتل كلذو ؛هلالج لج هللا ىلإ اضيأ دوعي ريمضلا

 نم ئشنيف «نامز نم ةعاس لكو موي لك ناسنإلا ىيحي ىئلا قلاخلا هللا وه : ىنعملاو

 «ةعاس مدقتي الو «ةعاس رخأتسي ال هلجأ ءاج اذإف ؛هلجأ ىهتني نم تيميو «هييحي

 . باتك لجأ لكلو



 نونمؤملا ةروس ريسفت لإ
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 نم موي لك نياعن اننأو «توملاو ةايحلا كلمي هنأ ىلاعتو هناحبس هللا ركذ امكو

 ليللا هل ءربكأو مظعأ وه ام ىلاعتو هناحبس هللف ةايحلا لبقتسيو «دلوي نمو «تومي

 هتضبقو هناطلس ىف كلذ نأ ىلع ماللاب راهنلاو ليللا ىلاعتو هناحبس ركذو ء«راهنلاو

 نم نائيجي راهنلاو ليللا نأل ؛هتضبق ىف ضرألاو تاومسلا ىلإ ةراشإلل هناحبس

 ناعبتي امهرصقو امهلوطو ءامسلاب ضرألا ةلص نم ىأ سمشلا لوح ضرألا نارود

 ضرألاو ءامسلا ىلع لماكلا ىلاعت هللا ناطلس ىلإ ئموي راهنلاو ليللا ركذف «كلذ

 هنأو «ءايحألا قلخت روصت توملاو ةايحلا تناك اذإو ءهلك دوجولا ىلعو امهنيب امو

 هناح بس - هناطلس روصي راهنلاو ليللا فالتخا ركذ نإف «توملاو ةايحلا ناطلس ىف

 .دوجولا لك ىلع - ىلاعتو

 ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل «ءافلا» «نوُلقعَت الَفَأ#» :ىلاعت لاق مث

 اهنوري ىتلا قئاقحلا نيب ةنزاوملاو «مهلوقعب ريكفتلا ىلع ضيرحتلل ماهفتسالاو
 رداق هللا نأ مكلوقعب نوكردت الأ اسوسحمو انيع كلذ متيأر اذإ ىنعملو «مهنيعأب

 ليللاو ءاتومو ةايح موي لك نورت متنأو «توملا دعب ةداعإلا ىلعو ؛ءىش لك ىلع
 ثعبلا نوركني كلذ عم مهنكلو «ءىش لك قلاخ هللا وه كلذ «ةفلخ راهنلاو

 عرقت ةتباث ةمئاق هلئالدو

 انئَأ اماَظعو ابارت اًنكو انتم اًذئأ اولاَق 69 نوُلوألا لاَقاَم لْثم اوُناَق لب ل

 . 409 نوُثوعبل

 اليج ةهباشتملا نيرفاكلا لاوحأ ركذ نم لاقتنالا وهو «لاقتنالاو بارضإلل لب

 لوقو مهلوق نيب ةهباشملا نايبو دلك ىبنلا نودناعي نيذلا نيكرشملا ىلإ ؛ليج دعب
 «نوضاملا رفك امك «ثعبلاب نيرضاحلا رفك ىف ةهباشملا هذه حضوأو «مهوقبس نم

 «نولوألا َلاَق ام لثم اوُلاَق لب :لاقف «ثعبلاب مهرفك ىف ةهباشملا هناحبس دقعو
 ىلاعت هللا رسفو «لوقعملا بيغلا نود ةسوسحملا ةداملا مهريكفت ىلع بلغ نيذلا

 ىداملا ريغل راكنإلا ةدئام ىلع مهعم اوقتلاو ءمهوقبس نم هب اوهباش ىذلا مهلوق

 هلوق ىف ءراكنإلل ماهفتسالا «نوثوعبلانئَأ اماظعو ابارت اًنكو اننم اذئأ» « سوسحملا
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 ماهفتسالا اذه ىف ,«نوثوعبمل انئأ» :هلوقو انتم اذئأ» :مهنع ىلاعت

 اوريصيو اوتومي نأ دعب ثعبلا مهراكنتسا عضومف «مهراكنتسا عضوم ىلإ ةراشإ

 اهأشنأ يذلا اهييحي لق (75) ميمر يهو ماظعلا يبحي نم # :مهلوقك ءاماظعو ابارت

 وأ مهراكنإ عضوم ىلع صنلل ماهفتسالا هناحبس رركو ء[سي] 40859 ... ةرم لوأ

 .لاحملا ديدش وهو «قلاخلا وهو هللاب مهنم لهج كلذو «مهراكنتسا

 :اولاقف مهراكنإ ىف نوكرشملا طرفأ دقو

 . © َنيِلَوَأْلا ريطامأ لإ اذه نإ لبق نم اذه انواَبآو نحن اندعو دقل »

 امدنع لاق دقف «مهل هتوعد لوأ ىف روشنلاو ثعبلاب مهدعو لَم ىبنلا نإ

 062 نيكٍرشملا نع ضرعأو رمؤت امب عدصاف» :هل لاقو 2« هير رمأب عدصي نأ هير هرمأ

 لاق [ءارعشلا] 4659 َنيِبرْقَألا كتريشع رذنأو# :لجو زع هل لاق امدنعو «[رجحلا]

 ةوعدلا هذه رركي رمتساو 2(نوظقيتست امك نثعبتلو نومانت امك نتومتل هللاو» : هك

 هللا ربخأ اذلو ؛ نيكرشملا دوحج ناك هرارمتسا رادقمبو ءرصقم الو ناو ريغ مهل

 نيذلا مهؤابآو اودعو مهنأ اودكأ «لبَق نم اذه انؤابآو نحن اندعو دقل» : مهنع ىلاعت

 نكلو «ماللابو ءدقب مهدعو هنأ اودكأ دقو «نامزلا اذه لبق نم يلي ىبنلا اوكردأ

 «نإ» «نيلوألا ريطاسأ الإ اذه نإإ :اولاق دقف ءهل مهراكنإ اودكأ مهدعو ديكوت عم

 هكفتلاو رمسلا عضوم ىف لاقت ىتلا نيلوألا بيذاكأ الإ رركملا دعولا اذه ام ىأ ةيفان

 «ةروطسأ عمج ىه دربملا لاق» :ريطاسألا ىف بغارلا تادرفم ىف ءاج «لوقلا غرافب

 نم ادَج الو ؛عبتت اقح تسيلف ءاهيلع رمسلاب تقولا عطقيو ءاهب هكفتي ةقداص

 .هب ظعتي لوقلا

 .هجيرخت قبس )١(
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 2 كلل لااا بللللل لااا للا للللللا

 هنو لجي
 "يب

 هللا ةينادحاوب ربخي نوكلا

 :. لاعت هللا لاق
 1 هه #آ .٠ 7 رع .َ 1 م 4 دره ب هي

 نإاسهيفنموضرالا نمللق
 00 00 و7 ءءء او

 تورك دي الفأ لق لل نوُلوفَبسم اهيل بوما عت م تنكح

 مظعلاش رسعلا برو ع بستلات ونمكلا ُبرَمْلع ©
 يات © كشتات وج سرب © م ماد ح2 ا 4 هس

 و ه ] لاس روب  رييامور لس 2 س ىو هل سس

 تإإويطرامجم ءورياخ وهو َْت ْلكح ٌنوكَلَم
 ع 2 ب د حو رع ذأ ءزع 2

 يلف تورحست فَ لك وِر وُلوفَيس اهيل بوماست رت
 3-0000 و ار هلام 2 مس ةحرس

 !َنوبْدكل م ِهْنِإَو يحلي مهشيتأ لب
 هس ومد 0 /

 دلو نمهللا دخت أم ايي
 و

 مسسسس سس ار ل ع 000 لل هه 20
 العلو َقلخ امي عنلِإ لك بهذأ اذإ هانم هَعم تاكحاَمَو
 < و لآ 010 مآ سس رع ج حس يس حر رع د

 إو تروكسيْض معلن َوَدهَشلاَو َعل و رو هه د ل اس حر
 هيلع ماوقلاو نوكلا قلاخ ىلاعت هللا ىلإ لوقعلل هيجوت اهلك تايآلا هذه

 باوجلا لب «باوجلا راكنإل ليبس مهيدل سيلو اهيف باوجلا نيعتي تاماهفتسا ىهو

 قلاخ هللا نأ نوملعي اوناك برعلا نأل ؛هريغل ليبس الو «هنم صانم ال «نيعتم

 402 ... هللا نلوقيل ضرألاو تاومسلا قلخ نم مهتلأس نئلوإ# ضرأآلاو تاومسلا

 تاومسلا قلاصخ هنأ نوملعي اوناك لب «ىلاعت هللا نولهجي اوناك ام مهف «[نامقل]

 «(هتافصو هتاذ ىف دحاو هنأ نوملعيو «دئادشلا ىف هيلإ أجلي ىذلا هنأو «ضرألاو

 ماقم ىلإ نولصي ال مهنأ نوبسحي مهنأكو «هريغ هب نوكرشي ةدابعلا ىف مهنكلو

 انوبرقيل الإ مهدبعن ام نولوقيو «عئارذ ناثوألا مهماهوأب نوذختيف «ةيلعلا تاذلا

 . ىفلز هللا ىلإ
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 منك نإ اهيف نمو ضرَألا نَّل لق » :هلارمآ هيبن ابطاخم ىلاعت هللا لاق

 ءاهب ملعلا ىلع بترتي امو قئاقحلاب مههجاوي نأب كي ىبنلل رمألا 469 َنوُمَلعَت

 قلخلاب ةلماك ةيكلم ءالقعلا نم اهيلع نمو ضرألا كلمي نم ىأ ؟ضرأألا نملو

 مل نكلو ءاهيف ءالقعلا نعو «ضرألا تاذ نع مهلأسي نأ هرمأ ؟نيوكتلاو ءاشنإلاو

 ىف امو «تازلفو نداعم نم اهنطاب ىف امو «باودلا نم ءالقعلا ريغ نع لأسي

 ىلع ام لك اهمومعب تلمش ضرألا ةملك نإ :لوقنو «ةميرك رهاوج نم اهراحب

 ةلئاس ريغو ةلئاس تازلف نم اهفوج ىف امو ءدامجو ناويحو تابن نم اهرهاظ

 ىلع ىهف مهفارتعاب ءالقعلا ىلع تعقو نإو ةيكلملا نألو .اهنطاب ىف اهرثكأ نداعمو

 ؛ةيكلملاب ىلوأ ىهف «عابتو ىرتشت ءايشأ ءالقعلا ريغ نأل ؛ىلوألاب تبثت مهريغ

 هنأو مهملع ىلإ ئموي قيلعتلاو ءمهملع ىلع ةباجإلا - هللا رمأب - ىبنلا قلعيو

 نأ ىلإ ةراشإلل ء«طرشلا عوقو ىف كشلا ديفت ىتلا «نإ» ب ركذ نكلو «ةقيقح
 .هضيقنب نولمعي مهنأل ؛ملع الك مهملع

 <( نورّكَذَت الأ لق هّلل َنوُنوُقَيَسظ :لاقف .مهتباجإ ىلاعت هللا نيب دقلو

 نأ نوملعي مهنأ نم انركذ امل «هّلل :امتح مهباوج نوكيس ىأ «لوقلا ديكأتل نيسلا

 مهنكلو «كلذ ىف مهدنع بير ال ىلاعت هللا وه هيف نمو هيف امب هلك نوكلا قلاخ

 ؛هريغ اودبعي الأ مهيلع بجوي ناك قلاخلاب مهملعف ءاهتامدقم نع ةجيتنلا نولصفي

 :ِكك ىبنلل باطخلاو «َلُق# :ىلاعت لاق اذلو «نيوكتلاو قلخلا ةجيتن ةدابعلا نأل

 ىلع ركذتلا بيترتل ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل (ءافلا) «نورّكَدت الفأ»

 نونمؤتو اذه نوملعت متنك اذإ ىأ ءاهيف نمو ضرألا قلاخ ىلاعت هللا نأب مهناميإ

 «نوركذتي ال عقاولا ىف مهنأ ىأ «عقاولا راكنإل ىراكنإ ماهفتسالاو «نوركذت الأف

 ىتلا قئاقحلاو «لقعلا تابجوم كاردإ وه ركذلاو ءاهجئاتنب تامدقملا نوطبري الو

 .بولقلا اهب نمؤت

 .رخآ ىنوك رمأ ىف مهلأسي نأ هيبن ىلاعت هللا رمأ دقو
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 ل جحش

 الفأ لق هلل َنوُلوَقَِيَس 53 ميظعلا شْرَمْلا برو عبّسلا تاوّمّسلا بر نم لق
 . <49 ْنِرَقَش

 ةيبوبرلاو .4عبَّسلا تاومّسلا بر نم مهلأسي نأ هرمأي ىبنلل اضيأ باطخلا

 : ىضتقت

 . هتمح رب دادمإلا  ايناث ىضتقتو

 .هنوئش ىلع مايقلاو «هل رييستلاو «هل ميظنتلاو هيلع ةباقرلا - اثلاث ىضتقتو

 بحاص ىأ «4 ٍميظَمْلا شرعا بَرو» :ىلاعت لاق مث «عبس اهنأب اهفصو تاومسلاو
 .هلك دوجولا ىلع نميهملا ميظعلا ناطلسلا

 ال كلذو «ليقتسملا ىف لوقلا ديكأتل نيسلا «هلل نولوقيس» ةلاحم ال مهتباجإو

 ىلع ةنميهلاو نيوكتلاو قلخلا ىف ناطلس ال هنأ نوملعي مهنأ نم لبق نم انركذ

 ريغ نودبعي لب «مهملع ىلع جئاتنلا نوبتري ال :انلق امك مهنكلو ؛هلل الإ دوجولا

 «لاؤسلا نع باوجلا ىف اقارتفا انه دجنو ءمهريكفت ىلع مهماهوأ ةرطيسب هللا

 ريغ نم («هللا» نوكي نأ باوجلا رهاظو «هللا :باوجلاو ؛تاومسلا بر نم :لاؤسلاف

 ةيكلملا نع لاؤسلا ىضتقي ةيبوبرلا نع لاؤسلا نإ كلذ نع باوجلا ىف لوقنو «مال
 . (هّلل) باوجلا ناكف كلملاو ناطلسلا نمل ليق هنأك «ناطلسلاو

 برو عبّسلا تاوَمّسلا بر نم :ىلاعت هلوق ىف برلا ظفل رركت هنأ ظحاليو

 نع لاؤسلا ىلوألا ىفف «ةيبوبرلا ىنعم رياغتل راركتلا نإ :لوقنو « ميظعلا شرعلا
 ناطلسلا ةيبوبرلا ىنعم ىناثلاو ء«ربيستلاو «رسيبدتلاب مئاقلاو «ىمنملاو ؛قلاخلا

 هقاقحتسا عم هللا قلخب مهعنقيل يك ىبنلل هجوم رمألا دوت الفأ لف) ءمكحلاو

 ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل انركذ امك (ءافلا) «نوقتت 7 الفأ» ةيدوبعلا هدحو

 وه ماد ام «هباذع نيبو مهنيب ةياقو اولعجيو هللا اوقتي نأ مهيلع بجي ناك اذإ هنأ

 رفغيو ءءاشي نم بذعي ىذلا وهو ءهدحو هيف ناطلسلا برو ؛«هلك دوجولا اذه بر
 . ءاشي نمل
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 :اثلاث الاؤس مهلأسي نأ هناحبس هرمأ دقلو

 © َنوُمَلعَت مسك نإ هيلع راجي الو ريجي وهو ءيش لك توُكَلم هديب نم لق »
 ال ىذلا نكمملا كلملا ديفت ةغلابم ةغيص توكلملا 469 تورحست ىّنَف لق هلل نوُلوَقيس
 ىنبملا ةدايزو ء«تومحرو توبهرو «توربجك « ةغلابملل ءاتلاو واولاف «هل الإ ناطلس

 ىصقأل لماكلا كلملاو ناطلسلا هل نم ىأ 4 هديب نمإلو «ىنعملا ةدايز ىلع لدت
 . "”ناحوصلا بحاص ضبقي امك هضبقي وهو «كلملا عاونأ

 لكو ناسنإ لك ىلع هضرفو «هناطلس عاستا ىلاعتو هناحبس هللا روص دقو

 ال «ةيدتعم دي هيلإ لصت نأ نم هعنميو «ءاشي نم هراوج ىلإ مضي ةوق ىذب ءىش
 ؛ءاش نمل ءاش ام كالهلا نم لزني نأ نم هناحبس هعنمي راوج دحأل نوكي نأ نكمي

 ىتأو 4 نوُمّلعَت منك نإ» :نولأسي مهو «لعفي امع لأسي ال نيملاعلا قوف هنمأل
 ةيدعتلا هلل َنوُلوقَيَس» «نوملعي ال مهنأ ىلع لدت كرشلا نم مهلاح نأل ؛(نإ) ب

 .ىلاعت هلل هلك توكلملا نأ ىأ «ناطلسلاو كلملا ىنعم لاؤسلا نمضتل ماللاب

 اهدعب ام بيترتل اضيأ (ءافلا» «نورحّست ئَئَأَف لف :هلوقب هيبن ىلاعت هللا رمأ
 اهيف نمو «ضرألا قلاخ ىلاعت هللا نأب مهملع ىلع بترتي ىأ ءاهلبق ام ىلع
 بترتي مظعألا ناطلسلا بحاص هنوكو ءاهلو شرعلل هتيبوبرو «عبسلا تاومسلاو

 ىف زكارلا قحلا نع نوليميو نوعدخني ىأ «نورحسي فيك اولأسي نأ اذه لك ىلع
 ركف ىذ لكل ةمولعم ةتباث قتئاقح سيلو «ةليخم ماهوأ وه ىذلا لطابلا ىلإ مهسوفن

 ثرح مكؤاسنإ :ىلاعت هلوق ىف «ىنأ» ك ءفيك ىنعمب انه (ىنأ)و «كاردإو لقعو
 . [ةرقبلا] 4679 . . . متنش ىّنَأ مكّترح اوتأَف مُكَل

 «نوركفي ال نيذلا ءاوهألا ىوذ ىلع ماهوألا رطيست فيك نيبت تايآلا هذهف

 مهدنع ناك املو «لوقعم لكل اهتفلاخم عم مهريستو «مهيدل ةتباثلا قئاقحلا مواقتو

 :ىلاعت لاق دقلو «قباس ملع نم

 برعلا ناسل كولم او ءامظعلا ىديأ ىف هارن ىذلا .جوعملا دوعلا ىأ نجحملا وهو «بّرعم ىسراف :ناجلوصلا (1)

 . (جلص) «فرصتبا»
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 اذ لإ نم ُهَعم ناك امو دلو نم هللا َدَحّنا ام ©) نوال منو قحْلاب مهانيتأ لب )ل

 . 469 توفصُي مع هللا َناَحبس ضْعَب ىلع مهضعب العلو قل امب هَلِإ لك بهذ

 نيبو مهنيب نوكت ىتلا ةبواجملا نم مهب هللا لقتنا «ىلاقتنا بارضإ اذه

 جئاتن نم اهذخأي «ةينادحولا وهو قحلا نع ئبني ام ىلإ مهراظنأ هجوي ذإ لَك ىبنلا
 امو ءاهتامدقم ىف ةنمضتم جئاتنلا :ةقطانملا لوقي امك رمألا ناك اذإو «نولوقي ام

 هلل قولخم هلك نوكلا نأب مهملعف « جئاتن نم تامدكقملا هيوطت ام فشك الإ ناهربلا

 .ةدابعلا ىف ىلاعت هتينادحو نمضتم ىلاعت

 ام نالطب انيبم قحلا ريرقت ىلإ ةبواجملا نم لاقتنالا وه ىلاقدتنالا بارضإلا
 مهاَنيََأ لب :ىلاعت لاق .هضيقن ةحص نايبو «هتاذ ىف هنالطب تابثإ قيرطب نوعدي
 لعج «َنوُبذاَكَل مهّنإو# «بيرلا هيلإ قرطتي ال ىذلا تباثلا رمألاب ىأ .4يقحلاب
 اذإ بذكلا نأل ؛هب ىلاعت هللا مهءاج ىذلا قحلل الباقم رمتسملا بذكلاب مهفصو

 ريغ هسفن نوكت ذإ «قحو لطاب نيب قرفت ال تراصو .ءتدسف سفنلا هيلع تدرم
 دقلو «ناميإلا نوكي ىكل قدصلا نم دبالف «ناعذإو قيدصت ناميولا نأل «ةنمؤم

 ىلإ ىدهي روجفلاو ءروجفلا ىلإ ىدهي بذكلا نإف بذكلاو مكايإلا :وكلَو ىبنلا لاق

 . "2«اباذك هللا دنع بتكي ىتح بذكي لجرلا لازي الو «رانلا

 لئس دقف «ناعمتجي ال ناضيقن بذكلاو ناميإلا نأ ّةَْلَي ىبنلا ركذ دقلو

 «نوكي معن :لاق «؟انابج نمؤملا نوكي وأ ءنوكي :لاق ؟اليخب نمؤملا نوكيأ

 . 9( اباذك نمؤملا نوكي ال :لاق ؟اباذك نمؤملا نوكيأ : لئسو

 دقو «مهبذك دكأتيو ىلاعت هللا هب ءىجي ىذلا قحلا لباقي نأ اقح ناك اذلو

 «بذكلا مهنأش نم مهنأب ,فصولابو «ماللابو «ةدكؤملا «نأ» ب ىلاعت هللا دكأ

 .ةيمسالا ةلمجلابو

 .هجيرخت قبس )١(
 «" مَعَن' :لاَقَق ؟ناَبَج َنِمْؤُملا نوكيأ' :ملسو لع هللا ىلص هللا لول ل لهن يكس نب اناوثص نع 0

 111 رص 0

 ىف كلام هاور ."ال" : لامك ؟اباَدَك مما نوكيأ : هَل ليقف .' معت' :َلاَقَق ؟اليخب نمْؤُملا نوكيأ : هل ليقف
 .(198/1) عماجلا -اطوملا



 نونمؤملا ةروس ريسفت
 لئلا للا االلللللا

 را رسل

 نأل ؛بذكلا ىلع درمي نأ الإ ناطيشلا ةسوسوو «ماهوألل بلقلا حتفي الو

 كلذ دعب نم ىلاعت هللا ىفن دقلو «لقعلاو ناهربلاو قحلا توص تفخي بذكلا

 . «وّلِإ نم هَعَم َناَك امو دلو نم هللا َدَحَنا امل :لاقف «مهماهوأ

 :اولاق ىراصنلاف ادلو ذختا هللا نأ مهءاعداو ءدلو هل نوكي نأ ىلاعت هللا ىفن

 «هل تانب ةكتالملا ىلاعت هللا ذختا :اولاق نيكرشملا ضعبو «هل ادلو ىسيع هللا ذختا

 ىلإ ريشي « ِدّلو نم هللا َدَّناظ ب مهريبعتو هل ادلو اريزع هللا ذختا :اولاق دوهيلاو

 نع رّمكيو لتقيل ادلو ىسيع هللا ذختا ىراصنلا لوقي امك «دلولل ىلاعت هللا جايتحا
 متنأ سائلا هيأ ايل ءبوتلل لباق بونذلل رافغ ىلاعتو هناحبس هللاو «مدآ ةئيطخ
 هلاضفإو همرك ىلع دومحملا ىأ ؛[رطاف] 402 ديمحْلا يَِعْلا وه هللاو هللا ىَلِإ ءارقفلا

 .امئاد

 دقو «هعم وأ هّللا نود نم ةهلآ ناثوألا اوذختا نيذلا نيكرشملا نم ىناثلا مسقلاو

 دلو نمط :هلوق ىف «نمإ»و ءاقرغتسم الماك ايفن كلذ ىلاعتو هناحبس هللا ىفن

 قل لكلاف «ناك دلو ّىأ دلو نم هللا ذختا ام ىنعملاو «ىفنلا قارغتسال هَلِإ نمإ»و

 .ةدام ىأ نمو «هلإ ىأ هلإ نم هعم ناك امو «همامأ توافت الو ءهل

 قلَح اًمب ِهَّلِإ لك بَهَدّل اذإ# :لاقف كرشلا نالطب ىلع ؛هناحبس َنِهْرَب دقلو

 ئبني «اذإ9 ىف نيونتلاف .هللا ريغ ةل ةهلآ كانه ناك اذإ ىأ «ضعب ىلع مهضعب العلو
 ىلع بترتل كانه ناك ولو «طرشلا ىنعم ىف نوكتو «(اذإ) اهيلإ تفيضأ ةلمج نع

 مزاللا ىفنف ءامهيلإ ىدأ ام ىفتنا ايفتنا اذإو ءامهل دوجو الو «نالاحم نارمأ كلذ

 :امه نارمألاو «موزلملا ىفن ىضتقي

 «دوجولا ىف قسانتلا ققحتي ال كلذبو «قلخ امب دحاو لك بهذي نأ لوألا

 .هيف توافت ال ءدحاو قسن هلكو
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 نانوكي لب «ةدحاو ةردق ىف نانوكي الف «ىلاعتلا امهنيب نوكي نأ  ىناثلاو

 دحاو صخشك اونوكي نأ ىلإ ىهتني ردقلا ىف ىواستلا ضرفو «ةفلتخم رادقأ ىلع

 ضرفي نأ دبال ددعتلا ضرف ميقتسي ىكلف «ددعتلا دض دحاولاو .دحاو هلإك وأ

 ىلإ ىدؤي اذهو .عزانتلا ىلإ ىدؤي كلذو «ضعب ىلع ولعي مهضعب نأ

 امع شرعلا بر هّللا ناحبسُف اتدسفل ِهّللا الإ ةهلآ امهيف َناَك وَلا :ىلاعت لاق امك ءداسفلا

 . [ءايبنألا] 465 نوفصي

 سدقت ىأ ,«نوفصي اًمع شرعلا بر هَّللا ناحبسف» ءةيآلا هذه ىف لاقو

 الوصوم نوكت نأ حصيو ءايفرح الوصوم نوكت نأ حصي «ام) ىلاعتو هناحبس

 هل نأب هل مهفصو نع هزنتو ىلاعت هللا سدقت ىنعملا نوكي لوألا ىلعو ءايمسا

 .دحاو ىدؤملاو ءاكيرش هل نأ

 : لئاق نم زع لاقف «ةقلطم ةهازن هتهازن ىلإ ىدؤي ام هناحبس نيب دقو

 . 469 نوكرشي اًمع ىَلاعَتف ةداهشلاو بيلا ملاع

 فصو ىلع ةلالدلا ىف غلبأ بيغلاب ملعلا نأل ؛ةداهشلا ىلع بيغلا مدقو

 ىلإ ةراشإلل «ءابلاب ةيدعتلا ريغ نم «بيغلا ملاع# :ىلاعت لاقو «ةداهشلا نم ملعلا

 الو بيغلا ىفال ءءامسلا ىف الو ضرألا ىف ءىش هنع بيغي ال هلك بيغلا ملعي هنأ

 سيل «ليثم الو «هيبش هل سيل ءدوجولا لماك وهف كلذك ناك نمو «ةداهشلا ىف

 نع هناحبس ىماستف ىأ «نوكرشي امع هللا ىلاعتف «ريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك

 حصيو «هب مهكارشإ نع هللا ىلاعت ىأ ءىفرح لوصوم (ام)و ءائيش هب اوكرشي نأ
 .ايمسا الوصوم نوكت نأ



 نونمؤملا ةروس ريسفت
 الل لولا واللمللا

 از رح

 باّدع نم نودعويام

 لدي :ىلاعت لاق

 برلق
 موق . يك 004 م ّقَيرئأَم

 © نضيع مه دِعتأَم 20 د يمد
 5 هيفي أ قت

 كب د ذدوعأو زل نِيِط نيل رمَهنِمكيذ دوعأ تَرَ

 ا ٌهآَجاَدِإََوَح 2 ِن نوضح أبر در

 2غ اكرام © ورث

 مك < 17 ال راو قى

 ه7 نوم خور مهيارو نيو اهلي ةوه

 نأ دعب نيكرشملل باذع نم ىلاعت هللا هدعأ امب ديدهت ةميركلا تايآلا هذه ىف

 ليلدلاب بطاخت ةفرحنملا سوفنلا نإو .لطاب كرشلا نأ ةعطاقلا ةلدآلاب مهل نيب

 .ديدشلا راذنإلا ناك ةعطاسلا نيهاربلاو ءةدشرملا ةيادهلا دجت مل نإف ءدشرملا ىداهلا

 هنأ ىلإ ٌْلِلَِك ىبنلل راشأ نأب «ديدشلا راذنإلا هناحبس أدتبا «راذنإلا ىقبف نهرب دقو

 امِإ بر لق » :لاقف ءهتيؤر بلطي نأ نسحي هنأو .هلئمُّولكَعىبنلا رظن ىف عقي ال راذنإ

 . < 69 نودعوي ام يتيِرت

 «ةيبوبرلا ىضتقم نم هب رذني ىذلا كلذ نأ نايبل 4بّر# ب ءادنلاب لوقلا أدتبا
 ىوتسي الف «قحتسي امب ءىسملاو ءاناسحإ نسحملا ىزجي نأ ؛ةيبوبرلا ىضتقم نأل

 ىف ةمغدم«ْنِإ) ىه  «امإ» 4 يتيرت امإإ . رونلا الو تاملظلا الو «ريصبلاو ىمعألا
 ةفدار ةليقشلا ديكوتلا نون تءاج كلذلو ءطرشلا لعف ديكوتل تءاج (ام)و ««ام»



 نونتمؤملا ةروس ريسفت
 02 للا للللااال

 ا رح

 ىلإ ةراشإ كلذ ىفو «بهذم لك هيف سوفنلا بهذتل فوذحم باوجلاو «ام» ديكوتل
 انه ام 4نودعوي ام :ىلاعت هلوق ىف (ام)و «ههنك لوقعلا هنتكت ال هنأو هلوه
 ىف باذعلاو ايندلا ىف باذعلاب مهدعو ىلاعت هللا نإو «ىذلا ىنعمب ةلوصوم

 هيف هل ناك ىذلاو «نيمألا هيبن هب ىلاعت هللا دعو ىذلا رصنلاف ايندلا ىف امأ «ةرخآلا

 وهف ةرخآلا باذع امأو ءدحأ ىف الو مزهي ملو امئاد هفيلح رصنلا ناكو «بلغلا

 .ريصملا سئيو ءاهيف نيدلاخ ميحجلا

 . 469 نيلاَظلا موقلا يف ينلعجت الف بر )ف
 طرش نع حصفت (ءافلا)و «هبر رمأب هبر ىلإ اهب هجتا ِةِلَك ىبنلا نم ةعارض

 ردقي الو «هنتكي ال ىذلا لوهلا اذه نم هب نودعوي ام ناك اذإ لوقلا ريدقتو «ردقم

 ءمهملظ تابثإل رامضإلا عضوم ىف رهظأو «مهيف ىنلعجت الف «باذعلا نم هردق

 نأ نم ٌةْلَي ىبنلا ةءارب نمضتي صنلا اذهو «ملظلا كلذ ببسب وه باذعلا كلذ نأو

 ملظلا نع اضرلا نإف «مهفوفص ىف وأ نيملاظلا ماوقألا نم نوكي نأو ءاملاظ نوكي

 .ءازج هنود ناك نإو «ملظلاك

 . 49 ورود هم ليث نأ نع إذ
 ايندلا ىف باذع نم رافكلا هب دعو ام «هلوسر ىريس هنأ ىلاعت هللا نيبي

 نم مهدعي ام نأب ٌةَك ىبنلل ريشبت «راذنإو ريشبت كلذ ىفو «راصتتالاو بلغلاب
 نأ لبق هتايح ىف هيبنل هيري نأ ىلع رداق ىلاعت هللا نأو «نينمؤملا ىديأ ىلع باذع

 ايندلا هذه ىف هلك ىبنلا هيري نأ ىلع هتردق ىلاعتو هناحبس دكأ دقو «هبرل ىضمي

 ملكتملا ريمضب هناحبس هيلإ رمألا ةفاضإو ««نإ)و ةيمسالا ةلمجلاب هناحبس هللا اهدكأ

 .ىلاعتو هناحبس .رداقب فصولابو «ماللاب ايناثو ءمظعملا ميظعلا

 «مهيف اظيلغ نوكي الأ «هنيح نيحيو «مهباذع هيري نأ ىلإ لوسرلا رمأ دقلو

 نأ هيلع بجوي غيلبتلا نإ لب ءمهسوفن سمشي ال ىتح «نسحأ ىه ىتلاب عفدي لب
 :ميلعلا ميكحلا لاق اذلو «نيئوانم اوناك ولو «مهيندي



 نونمؤملا ةروس ريسفت ل
 الالام

 ريب لجلب
 يي

 . 409 ذرب اب حن نيس لل يم يب فدا
 لب ءاهلثم ةئيسب ةئيسلا عفدي ال غيلبتلا ليبس ىف هنأ هيبنل ىلاعت هللا نيب دقو

 لاقف «ناميإلاو قحلا ةوعد ليبس ىف ةءاسإلا نع زواجتلاو «حفصلاب مهذخأي
 لاحلا ىأ .4 نَسْحَأ يه يلا «لوعفم ةئيسلا 4ةئيَسلا نسحأ يه يتّلاب عّقدا» :ىلاعت

 لعفأ ب ريبعتلاو ءادعبم ايفاج سيلو ءابرقم ايندم ادر دودرلا نسحأ نوكت ىتلا
 ةيرخس نم لاعفلا قمحو «لوقلا هفس هب عفدي ام ريخ ريختي نأ هانعم ليضفتلا

 درو «مهبيذعتو مهئاذيإو ءوسلاب مهركذ نم هعم نيذلابو «هتوعدب مكهتو ءازهتساو
 :ىلاعت هلوقو «نيرباصلا لاجرلا نم مالسلا ىوذ ةليضف نسحلا رمألاب ةءاسإلا

 ىتلا فاصوألاب ملع هقوف سيل املع ملعن نحن ىأ ,«َنوُفَصَي امب ملعأ نحت»
 ءاهلثمب مهلماعت نأ ىلإ فاصوألا هذه كذخأت الف «كباحصأو تنأ اهب كنوفصي

 قفرلابو ءايداعم الو ايفاجم تئج امو ءادشرمو قحلا ىلإ ايعاد ايداه تئج كنإ

 نم ةاعدلا قمحأو .مهمصاخت الو ءمهفلأف ,.مهيصقت ةظلغلاو ةوفجلابو مهيندت

 نيب دقو «هتوعد مواقتل مهباصعأ روثتف «ءمهوعدي نم نيبو هنيب ةموصخ دجوي

 :لاقف «نيطايشلا تازمه نم مهوعدي نم ةيضاغم نأ هناحبس

 نأ بر كاب هوُعَأَو 0 نيالا تاَرَمُهْنِم كب دوُعأ بر لَقَو9
 . 462 نورضحي

 نأو «نيطايشلا تازمه نم هب ذوعيو «هيلإ أجلي نأب هيبن ىلاعت هللا رمأي
 .هقلخ ىلإ ةيهلإلا ةلاسرلا غيلبتو «ىلاعت هلل ةصلاخلا ةوعدلا ةحلاعم ىف هورضحي

 نم نوكت ىتلا ةسخنلا ىه ةزمللاو ءءارو نم نوكت ىتلا ةسخنلا ىه :ةزمهلاو

 اهنأل ؛ناطيشلا ىلإ تبسنو ؛هتدحو بضغلا ةروس ىه ناطيشلا تازمهو «مامألا

 رمأ وه نيطايشلا تازمه نم ذيعتسي نأب هيبن ىلاعت هللا رمأو «ةمكحلا ريغ نم نوكت

 مهرياسي لب ءمهوعدي نم لاعفأ نم بضغلا ءارو قاسني الأو ربصلاب عردي نأب هل

 ءاجتلالاب ءاعدلاب رمألاف «لطابلاب ولع وأ قح عايض كلذ ىف نكي مل ام مهنياليو

 وعديو ءدئتي نأب مالسلاو ةالصلا هيلع هل رمأ ,نيطايشلا تازمه نم هللا ىلإ



 نونمؤملا ةروس ريسفت
 للل0ااااللللاالا0ا0600اللبللللاااا الولف

 ؟رو +(

 "يي
 مِهلداَجَو ةَنسَحْلا ةظعْوَمْلاَو ةمكحلاب كبر ليبَس ىلإ عذا# :ىلاعت لاق امك «ةمكحلاب

 .[لحنلا] 4059 .. . نسحأ يه يتْلاب

 رضحي نأ اذئال اذئاع كيلإ املأ ىأ 24 نورضحُي نأ بر كب ذوعأ»

 نإو «نسحأ ىه ىتلاب ةوعدلا ةداج نع جرخأ ال ىتح «قحلا ىلإ ىتوعد نيطايشلا
 «قفرلاب هموق ذخأي نأب ةراشإ غلبأو «ةرابع فطلأب كلي ىبنلل ضيرحت هقبس امو اذه
 نم ديدجل وأ ؛رمأل عاد لك ىف نأشلا كلذكو ء«اورفني ال ىتسح ةاتاوملاو «ةانآلاو

 الو ءمهنم برقيو «مهفلأتي لب «مهرفاني الو مهبضاغي ال سانلا هفلأي مل قحلا

 . مهدعابي

 مهنأو «مدنلا عفني ال ثيح نومدنيس مهنأب نيكرشملا هناحبس رذنأ دقو

 ال مهقبس امو «نمزلا مهقبسو لجألا مهتاف ثيح مهسفنأ نم اوحلصي نأ نولواحي

 .دوعي

 تكرت اميف احاص لمعأ يّلعَل 69 نوعجرا بر لاَق توملا مهدحأ ءاج اذإ ىتح )»

 . 429 نوثعيي موي ىلإ خرب مهئارو نمو اهلئاَق وه ةملك اَهّنِإ الك

 انتم اَذئَأ# :نوددري اوناك نيذلا نيكرشملا ىلإ دوعي ,«مهدحأإ» ىف ريمضلا
 4 َنيِلََألا ريطاسُأ الإ اذه نإ نوددري اوناك نيذلاو ,«نوثوعبل انئأ اماظعو ابارت اًنكو

 «ةينآرقلاو ةينوكلا تايآلا ىناعم كردأو هتبهر ىأرو «توملا مهدحأ رضح اذإ ءالؤه

 ؛مهمعي رمألا نأ عم مهدحأ ركذو «لالض ىف ناك هنأ ملع «ةيدمحملا ةوعدلاو

 ىلع مهنواعتو «لطابلا ىلع مهفلأتو مهعامتجا نم ناك لالضلا نأ ىلإ ةراشإلل
 وه وأ «ةكئالملا نم حاورألا ضبقت ىتلا ةعامجلل باطنملا «نوعجرا بر لاق - همثإ

 «نوعجرا :لوقي هسفن ىف وأ هلوح نم ىداني .«توملا نم نيسوق باق نوكي امدنع
 :ىلاعت لاق امك «كلذب هسفن هثدحت وأ ءرمألا هيلع مهلدي امدنع ثيغتسملا لوقي امك

 . [ةلداجملا] 4( . . لوقت ام هللا انبذعي الول مهسفنأ يف نولوقيو»

 اميف احلاص لمعأ نأ ءاجر ىأ ,«تكرت اميف اًحاَص َلَمْعَأ يَلَعَلظ :ىلاعت هلوقو
 وأ «هّللا قيفوت نمضي ال هنأل ددرتلاو ءاجرلا ناكو «ءناطلسو «ةوقو لام نم تكرت
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 ابذكم هءاجر ىلاعت هللا در دقو ءايجار هبلطي وهف «ةسايكلا هيضتقت ام وه ءاجرلا نأل

 ىف دعي ناك امك اهفلاخيو اهانمتي ةينمأ ىه امنإو هتاف ام كرادت ىلع هتمزع ىف هل

 . ارفاك داع رضلا هنع هللا فشك اذإف ءانمؤم هبر ىلإ داع بركلا بهذ اذإ هنأ ايندلا

 قطن ةملك ءاجرلا اذه نأ ىأ .4اَهّلئاَق وه ةَملك هن ًالك# :هلوقب همالك ىلاعت هللا در
 ال هنأ ىأ 4اَهلئاَق وه# :ىلاعت هلوقب اذه دكأو «هبلق ىف ةديقع فداصت الو ءاهب

 ان اوداَعَل اود ولو ل :ىلاعت لاق امك .«بلقلا ىف اهل ىنعم الو ءاهب قطنلا زواجتي
 ام ىلع لدت ءارولا «َنوُفعبي موي ىلإ خرب مهئارو نمو ظ ء[ماعنألا] 462... هنع اوهن
 ٍةنيفس لك ذخأَي كلُم مهءارو ناكو ا :هلوقك اذهو «مهلوق دعب مهئيجي ام ىأ لبقتسي

 . [فهكلا] «*(09 ابصغ

 وه مهدحأ هلاق امو «نيكرشملا ةعامج ىلإ دوعي « مهئارو» ىف ريمضلاو

 «عناملا زجاحلا وه خزربلاو ءاعيمج مهيلإ ريمضلا داعف ءاعيمج مهتتسلأ ىلع ددرتملا
 تقو نم ةرخآلاو ايندلا نيب ام خزربلاو «نيئيشلا نيب زجاحلا خزربلا :ىرهوجلا لاق
 . ملعأ هللاو «ربقي نمل ربقلا وه :لوقنو ءربقلا هنإ :اولاق دقو «ثعبلا ىلإ توملا

 باقعو باسح نم هيف امو ةمايقلا موي

 : ىلاعت لاق

ك فسد م َباَسسَأاَلَ روصلا يف
 2 توق مسرد نب

 5 سل وطجج مكس را ساس تح سرس هس

 نمو الين تب تروخلُملا اذه كيلوا يوم تفك

 لل اسال 6 م م ولا سس تح كي ل
 0 0 اكلم .ةئيزاوم تفَح

 مف مهوراتلا عههوجيو حشلت ا( 0 نود
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 أولاَف 22 وبزكك اهيرشكف نكلع لت تيا ء نكت ولأ
 ابريل سامو اوفس اَنَكِلَع سلع

 اضاع اَلاَف 9 روملتط نإ انَدعنإَف اهساَحرْخَأ

 نيو ىو أندر 06
 0 ا مج 7 1 مسصرص ع «  صرص سل رع

 مومتذختاف ايه 2 َنيِحيرليَح تنأوأتحاو لأَن

 4 + رح س وع . مع © ا ل

 2 عت : ممكنكو ى 0
 1 00 ا اور سامي 20

 0 ورمل مه مهنأ أةراصاميمويلأ مهرج ف

 « روّصلا يف خفن اَذِإَفظ :هلوق ىف روصلا ةملك ريسفت ىف تادرفملا ىف ءاج

 ىلإ حاورألاو روصلا ةدوعل اببس كلذ هناحبس هللا لعجيف هيف خفني نرق لثم روصلا
 «قوبلا ىف دئاقلا خفنك الإ سيل ذإ ءاريسي هللا ىلع نوكي ثعبلا نأ ىأ ءاهداسجأ

 نم قرفتم عمج دعب مهماسجأب ىقتلت مهحاورأو «مهماسجأو مهروصب سانلا ءىجيف
 ءاف « وصلا يف خفن اذا :ىلاعت هلوق ىف ءافلاو «ةقرفتم اهيف تناك ىتلا اهنكامأ

 ىف ةعقاولا «مهنيب باسنأ الق» :ةيناثلا ءافلاو «فوذحم نع حصفت اهنآل حاصفإلا

 ىلع ىلاعت هللا مامأ نونوكي مهنأ ىأ «مهنيب باسنأ الف ىنعمو «طرشلا باوج

 الو مهفرشب ضعب ىلع مهضعب ولعيو ءاهب نورخافتي مهنيب باسنأ الف ءءاوس
 :رابكتسالا رسو ءرخفلا طانم نوكت ىتلا ىه لامعألا امنإ ءاهببسب مهنيب توافت

 لأسي الف ءميظعلا مويلا لوه نم هسفنب لغش ىف لك نوكي ىأ «4نوُلءاَسعي الو»
 ىراكسب مه امو ىراكس سانلا ىرت لب «هنباو «هيخأو هيبأ نع الو هجوز نع ءرملا
 وه هتموكح ىضترت ىذلا مكحلا نوكي تقولا اذه ىفو «ديدش هللا باذع نكلو

 :ىلاعت لاق اذل «لامعألا نازيمو «لمعلا
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 نيذْلا كملوُأف هنيِزاوم َتّفَح نمو 00 نوحلفملا مه كلوأَف هنيزاوم تَلَقَت نمف»
 . 4١ فوط هه مهوب حقل ح١ ولاَ مَ يف مه اوسخ

 نإف نزوت تاسوسحملاك اهنأب لامعألا هللا روص دقو ءاضيأ حاصفإلل ءافلا

 كلذ نإو ءاهلقثل اهتفك ضفخنتو نازيملا ىف نوكت اهنإف ىلاعت هللا اهلبقي ةديج تناك
 تناكو «سانلا تعفنو «قحلا عم تناك ىتلا ةلوبقملا ةحجارلا لامعألل ريوصت

 سخبت ال ىتلا ةينابرلا ةلادعلل قيقد ريوصت هنأب «نازيملل نسح ليوأت اذهو «ةحلاص

 الو «نولوؤي ال نيذلا نويفلسلاو «مهلامعأ سانلا صقنت الو «مهءايشأ سانلا

 .لامعألا هب نزوت ىقيقح نازيم ةمايقلا موي نوكي هنإ :نولوقيو نورسفي

 كوُأَف» اهيلع مهئفاكيو «مهلامعأ هللا لبقي نيذلا ءازج ىف ىلاعت لاق دقو

 ركذ نأك وأ نازيملاب تفرع ىتلا ةبيطلا لامعألا ىوذ ىلإ ةراشإلا 4 نوحلفمْلا مه
 مهيلإ ةراشإلاو «لامعألا هذه ببسب كئلوأ ىأ «باسحلا ةقدو ةلادعلل ريوصت نازيملا

 «ىلاعت هللا ناوضرو ءاهميعنو ةنجلاب نوزئافلا ىأ نوحلفملا مه مهلمعب نيفوصوم

 ايندلا ىف اوناك ولو .مهدحو نوزئافلا مه ىأ «هرصق مالكلا ىفو ءربكأ وهو

 فيرعت رصقلا ىلع لد دقو «نوربكتسم ةاتع مهريغو «نيكاسمو ءاقرأو «ءافعض

 رصقلا دكأت دقو «نايبلا ملع ىف فورعم وه ام ىلع ءرصقلا ديفي هنإف نيفرطلا

 .«مهإو «لصفلا ريمضب
 :هيف هناحبس لاق دقف «هنيزاوم تفخ نم امأ «هنيزاوم تلقث نم ءازج اذه

 . 460 نودلاَح منهج يف مهسفنأ اورسَح نيذّلا كلوُأَف هئيزاوم تّقَح نموإ»
 ىذلا نازيملاك وهف ءادحأ ملظي ال ىذلا ىلاعت هللا لدعل ريوصت كلذ نإو

 لوقي امك ءىقيقح نازيم ةمث نوكي وأ ءائيش دحأ ملظي الف ءلامعألا هيف عضوت

 نازيم ةمث لوقيو «ضوفي نكلو «لوؤي ال فلسلا نإ :نولوقي نيذلا نويفلسلا

 :ةثالث نم نوكم وهو «مهباقع مهل ىلاعت هللا ركذ دقو «رخآلا مويلا بساني
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 ان لووول لالا

 ان حل

 مهعفرت تناك ىتلا ةيحورلا ىناعملا ارسخ دقف «مهسفنأ اورسخ مهنأ - اهلوأ

 فشكي ناك ىذلا ىسفنلا ءازعلا اورسحخو «ةيناسنإلا ةبترم ىلإ ةيناويحلا ةكرد نم

 ال ةمعن وهف هللاب قداصلا ناميإلا اورسخو ءاهنولمتحي مهلعجيو ةايحلا ءارض مهنع

 .نونمؤملا الإ اهب سحي

 لاق اذهلو «منهج ىف لوخدلا وهو «مهب لزني ىذلا ديدشلا باذعلا  اهينا
 منهج صاصتخا نايبل ؛رورجملاو راجلا مدقو © َنودلاَخ منهج يف» :هيف ىلاعت هللا

 دولخلا اذه ىف مهدنع سيلف ءريغ ىف ال منهج ىف نودلاخ ىأ ءاهيف مهدولخب
 .ميعن نم ةمسق

 اهيف مهوراتلا مههوجو ِحَملَت8 :ىلاعت هلوقب هركذ ءازجلا نم  ثلاثلا رصنعلاو
 . «نوُحلاك

 اهانعم :حفلو .نودلخيو اهيف نولزني نيذلا بيصي ام وأ منهج فاصوأ هذه

 ءاهمومسو اهرحب باصت مههوجوو ءاهبطح مهماسجأف ءاهمومسو اهرحب مهتباصأ

 ءزج هنم ملسي ال رمتسم مئاد باذع ىف مهف ءهب هتبرض اذإ فيسلاب هتحفل :لاقيو

 «نوُلاَك اهيف مهو 8 ريسفت ىف سابع نبا نعو 4َنوُخاَك اهيف مهو » مهماسجأ نم

 ىوشت «ىلمجلا ىنعملاو ء.هديدص لاسو «؛هاتفش تصلقتو .حلك ىذلاك ديري

 تصلقتو ىذلا وه حلاكلا نإ :لاقيو .ءسبعتو مههافش صلقتتو «رانلا مههوجو
 مهل لوقيو ماسجألا تقرحتو هوجولا مهنم تهاش ةلمجلا ىفو «هناتسأ تدبو «هاتفش

 .لاحلا هذه ىف مهو مهبر

 . 2-40 نوُبذكُ اهب مسكَف مكيلع لت ي يتايآ نكت ملأ »

 ىفنو «ءعوقولا مدع ىنعمب راكنإلل وهو ءىفن فرح ىلع لخاد ماهفتسالا
 «مهمئارجب ريكذتو خيبوت هيف ىفنلا ىلع هتلالد عم ماهفتسالاو «تابثإ ىفنلا

 اهنأ حضاولاو ءمكيلع ىلتت ىتايآ تناك دق ىنعملاو «جلبأ وهو «قحلاب مهدوحجو
 هلل دمحم هيبن ىلع ىلاعت هللا اهلزنأ امك «ةلترم ىلتت ىتلا ىه اهنأل «نآرقلا تايآ
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 «ىلاعت هللا مالك وه ذإ هتايآ اهنأل ؛ةيلعلا هتاذ ىلإ تايآلا ىلاعتو هناحبس فاضأو

 «ىلاعتو هناحبس هللا نوبذكي ذإ «مهبيذكت ىف مهمرج مظع نايبو ءاهل فيرشت وهو
 نوعراست اهتوالت روف متتكف ىأ «بيقعتلاو بيترتلل (ءافلا)و « متنكف» :ىلاعت هلوقو

 هتماقإ عم كي ىبنلا نوبذكيو اهنوبذكي مهنإو «ربدتو لمأت ريغ نم بيذكتلاب
 ىذلاو «قلخلا لزنم ىلاعت هللا نوبذكيو «هلثمب اوتأي نأ نع مهزجعو ءةجحلا
 هللا تايآ بيذكتلا عوضوم نأ ىلإ ةراشإلل ءابلاب بيذكتلا ىّدعو ءهقلخ بطاخ

 .ءىش لك قلاخ ىلاعت هللا تايآ مهبيذكت عوضوم ناكو «ىبنلا اوبذك مهنأ ىأ

 :ةمايقلا موي نوكرشملا باجأ دقو

 . 49 َنيِلاَض امرَف انك انتوقش اًنيَلع تبع اني اوُناَق ل
 ةيبوبرلا ىنعمل اناعذإ ابر :ةظفلب هل نيبطاخم مهبر نيفراع ةمايقلا موي اولاق

 ءاقشلاو ةواقشلا اهانعم «ةدرك نيشلا رسكب ةوقشلاو «هل ةركنم مهلامعأ تناك ىذلا

 تبلغ ىتلا ىهف ةحماجلا تاوهشلاو ءاوهألاو ذالملاب دارملا لعلو «ةداعسلا دض وهو

 ىلع ببسلا اودارأو ببسملا نع اوربع دق نونوكيو «قحلاو مهسفنأ مهتسنأو مهيلع

 ءءاقشلا اذه ىلإ انب تدأ ىتلا انذالم انيلع ترطيس ىنعملا نأكو «لسرملا زاجملا ليبس

 اًمْوَق اًنكو» :اولاقف لالضلا ىلإ تاوهشلا مهب تدأ اهنأبو كلذب اوحرص دقو
 انتايح انشع ىأ «رارمتسالا ىلع لدت «ناك» نأل ؛نيلاض انررمتسا ىأ ,«نيلاض

 ىلع اونواعت مهنأ ىلع ةلالدلل (اَمْوَق) ركذو ءباوصلا نيبناجم قحلا نيلاض اهلك
 .نيعمتجم اولضو .قحلا اومواقو «ناودعلاو مثإلا

 . :اولاق ء.مهرمأ نم اوحلصأ اوداع نإ مهنأ اوبسح مهنكلو «مهلالضب اورقأ

 . 469 َنوُماَظ اَنإَف اندع ْنِإَف اهنم انجرخَأ انبر

 (اهنم انجرخأ) نيفرتعم ةئلاكلا ةيبوبرلاب مهئادن ىف نيمدقتم نيعرضتم اوءدتبا
 ىف داسففو رفك نم هيلع اوناك ام ىلإ اودوعي الأ ىلع «ميحجلا ىلإ دوعي ريمضلا

 كرش نم هيلع انك ام ىلإ ىأ ,4اندع ْنِإَفِط ةميقتسم ةداج لك نع جورخو «ضرألا
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 مهنأب مهسفنأ ىلع اومكح .«طرشلا باوج ىف ةعقاو ءافلا 4 َنوُماَظ اًنِإَفل «نايصعو

 مل مهنأ ىلإ نوئموي مهنأكو «مهل ارمتسم افصو ملظلا نوكي ىأ «نيملاظ نونوكي

 سيل نييبنلا قيرط نع قباسلا مالعإلا اودعي مل مهنأك وأ «ءلبق نم نيملاظ اونوكي

 ان اوداَعَل اوذر ولو 8 :ىلاعت لاقو «باذعلاب الإ مالعإ ال هنأكو «مالعإلا ىف اًدودعم

 . [ماعنألا] 462) . .. هنع اوه

 . 2-40 نوملكت الو اهيف اوُئسْحا لاَق :هلوقب كلذ ىف هللا مهباجأ

 اودعبا ىأ «اوئسْحا ءهلالح لج هللا وه لوقلا ايانث نم رهظي امك لئاقلا
 هللا مالك نأل كلذو ؛«ىنوملكت ال» ىنعملاو ةفوذحم ملكتملا ءاي ,«نوملكت الو

 رظنيو هللا مهملكي نيذلا نوقنملا راربألا الإ اهيلإ لصي ال اضرلا نم ةلزنم ىلاعت

 در كلذو ءهاضر نم نومورحم هتمحر نم نودورطم مهف ءالؤه امأ .مهيكزيو مهيلإ

 دقو .فشاك ايندلا ىف مهلاحو «مهبر نوعدخي مهنأك اوجرخي نأ مهبلطل فينع
 . لبق نم اوعرضتي مل نأك اوداع اذإف ةديدشلا ىف نوعرضتي اوناك

 «ىلاعت هللا ىلإ نوعرضتي نمم ةيرخسلا ىهو «مهلاوحأ أوسأ هناحبس ركذ دقو
 :لاقف

 رْيَخ تنأو انمَحْراَو اَنَل رْْغاَف انآ ابر َنوُلوُقَي يداّبع َنَم َقيِرَف َناَك هنإو
 . 3-4 نيمحارلا

 هللا ىلإ نوعرضي اوناك نيذلا نينمؤملا عم مهلامعأب مهركذيل ىلاعت هللا نإو

 هذه «يدابع نم قيِرف ناك ُهّنِإِؤ :لوقيف «هباذع نوفاخيو «هتمحر نوجريو «ىلاعت
 هنأ ىأ ءهعم مالكلا نم مهعنمو ءمهدرطو نيكرشملا داعبإل ليلعتلا ماقم ىف ةلمجلا

 اوناك امل اقافو ءازج ةدراطلا ةدعبملا ةلماعملا هذهب ةمايقلا موي مهلماعي ىلاعتو هناحبس

 هب نونمؤي اوناك نيذلا نينمؤملا قيرف مه هدابع نم قيرفلاو «نينمؤملا عم هنولمعي

 اوعبتا نم انرصو ءاّنعذأو انقدص ىأ .4انمآ انبر# :نولوقي «هيلإ نوعرضيو هلسربو
 . «انأ رفغاق# «كلوسر
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 لبق نارفغلا بلطيف «هتانسح لبق هبونذ نأ بسحي نأ عراضلا نمؤملا نأشو

 بلاطي ىتح «هيلع ىلاعت هللا قحب مقي مل هنأ سحي هنأل ؛ةعاطلا ىلع ءازجلا بلط

 هللا اوعد ؛,كتمحر ىف انلخدأو «ةيادهلا ماودب انيلع ننما ىأ ,انمحرا# ءهل قحب
 ناك ام نأ راربألا نأشك نوبسحي لب .مهئفاكي نأب هوعدي ملو مهمحري نأ ىلاعت

 ام اولمع مهنأ نوبسحي الو «هناوضرو هتمحر لضف وهف ريخ نم هب مهيزجي
 سيل ةمحر محرت ىذلا تنأو ىأ :«نيمحارلا رْيَخ تنأوإط ءءازج هيلع نوقحتسي
 .نيملاعلا بر اي ةمحر اهقوف

 ؟نينمؤملا ءالؤهل نيكرشملا ءاقل ناك اذام
 هامه 0# وا مرتو ل يم

 . 409 َنوُكَحْضَت ْمُهْنُم مثكو يركذ مكوسنأ ىّتح اًيرخس مهومتدخْئاف»ل

 اودتقي ملف «ةعارضلا هذه ىلع اوناك اذإ ىأ ءردقم طرش نع حاصفإلل ءافلا

 قرفو 02" اهرسكب ئرقو «نيسلا مضب ئرق . .ايرخس مهوذختا لب ءاوستأيو مهب
 الو« ءازهتسالا اهانعم رسكلابو ءريخستلا اهانعم مضلاب ةءارقلا نأب نييوغللا ضعب

 ناتغل امه لب ءارفلا الو ىئاسكلا الو هيوبيس الو دمحأ نب ليلخلا ةقرفتلا هله فرعي
 ىتح# :ىلاعت هلوقو ءاونمآ نيذلا نم نورخسي نوكرشملا ناك دقلو «دحاو ىنعمب
 «ميكحلا ركذلا ىناعم ىلإ نوتفتلي ال مهتلعج ةيرخسلا هذه نأ ىأ 24 يِرْكذ مكرسنأ
 الف ىلاعت هللا ركذ نوسني هلك اذه ببسب هنإو «هربعب نوربتعي الو «هتايآ نوربدتي الو

 نوكرشملا اهيأ متنك ىأ .4 َنوُكَحْضَت مِهْنُم مشكر» ءهنوشخي الو «هب مهبولق ئلتمت
 ةربع هعم نوكت الو «بلقلا تيمي كحضلاو  مهنم نوكحضت منهج ىف نونكاسلا

 ش .راصبتسا الو
 ما سو سو رب رت ربهم

 . 4659 نورئاقلا مه مُهّنِإ اوربص ام مويلا مهتيزج يّنإ»ل

 مهتيزج ىنإ ىنعملاو «ةفوذحم مالب ةرورجم نوكتو "نأ» ةزمه حتفب ئرق
 -(مصاع نع لضفملا نع) ديزي وبأ قفاوو «فلخو ىئاسكلاو ةز ةهزرمجحو «(رفعج 0 قانا : نيسلا مضب ؛ امارق 2000
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 و

 ىلعو «مكتيرخس ىلع مهربص ببسب ميلألا باذعلا اذه هيف نوبذعت ىذلا مويلا

 ىف هيف نونوكت ىذلا تقولا ىف ىأ «مويلا ءازجلا كلذ ناكو «مهنوذؤت ىذلا ءاذيإلا

 وأ «ءازجلا ليلعت ىنعم ىف ةلمج (نإ) نوكت 58 ةزمه رسك ةءارق ىلعو

 فيرعت رصقلا ىلع لدو «نوزتافلا مهدحو مه ىأ «نورئاَفْلا مه مِهْنِإ 9 « هنايب

 ىنأ» ب ةدكؤم ىهف « تاديكأت ةدع اهيف ةلمحلاو «لصفلا ريمضب ديكأتلاو « نيفرطلا

 .ميحر فوءر هناحبس هللاو ,(مه) بو «ةيمسالا ةلمجلابو

 ضرألا ىف ءاقبلا ةدم

 :ىلاعت لاق

 هم آ 3 مر ل ل

 0 نيس ددعٍضرال أقمنا

 رسم تل رم يآ وم

 هيل نامل رسوب

 !هكإدلق حلاكِ (َكِلَمْلاُدَم 152 0 شك م رس رب مصرس دل ل علو 200 أ
 < 200010 00 هر ا

 وأ هللاعم عدي نمو 02 مركحلاِش ابروه

 5 1 تل له ب آ آ آ
 حيميال .هّنإ هي دا 2

 1 هه # 2 1 و

 22 نيمح ميرا ريح تناومجتأو فعال هدو

 ةياغ .'نإ* ةزمه حتفب نوقابلا أرقو «ىئاسكلاو ةزمح ءةزمهلا رسكب (نوزئافلا مه مهنإ) )١(
 .0857/7 :راصتخالا

 .قباسلا رظنا ()
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 نوطب نم جورخلا ىلإ ماحرألا ىف ةنجأ نم اهيف مهراودأ عم ايندلا هذه نإ

 اذلو ؛موي ضعب وأ موي اهنأك ءاهب ساسحإلا نوكي الوهكف ابابشف الافطأ مهتاهمأ

 دق ضرألا ىف متيقب ةدم ّىأ .4متنبل مك لاق مهثكم ةدم نع ةمايقلا موي نولأسي
 «نينس ددع# نينسلاب كلذ نيداعو متدسفأ ام اهب متدسفأو اشارفو اداهم اهومتذختا

 لاؤسلاف «نينسلا ددع نم متثبل مك ىأ ءماهيإ عون دعب ماهفتسالا لصأل نايب اذه
 برق نونوكي تقولا كلذ ىف مهنأل ؛مايألاو روهشلا ددع نع ال «نينسلا ددع نع

 .نينسلاب نوكي وهو مهيعو تقو نع لاؤسلاف ءالافطأ تاهمألا ماحرأ نم جورخلا

 نوعتمتي اهيف اوناك مهنأل ؛موي ضعب وأ اموي اوثكم مهنأب :اوباجأ دقو

 :اولاق اذلو «مهرظن ىف ةريصق تناكف مارحلا ىف نوعتريو

 : 409 نيداعلا لأساف موي ضعب وأ اوي انثبل اولا

 «ةباجإلا نوعيطتسي الف نينسلا ددع نولهجي مهنأ ىأ ء.حاصفولل (ءافلا)

 ىف مهتايح نينس نم مهيلع هدعو «ةفرعملا لئاسو هدنع مهلأسي ىذلا نأب اوسحأو

 نأ دبال لامعألا ىصحأ نمف «ةرضحم اهودجوو «مهلامعأ ىصحأ امك ء«ايندلا

 اودعي نأ مهنأش نم نيذلا ىأ :4نيداعلا لأساف» اذلو ؛نينسلا ددع فرعي

 .اوصحيو

 زع لاق اذلو «ةرخآلل ةبسنلاب ةلقلاو «اليلق الإ اوشبل ام مهنأ هناحبس دكأ دقو

 : لئاق نم

 . 4059 نومَلعت مشك مَن وأ اليلق الإ مشل نإ لاقل
 «قاب ريغ ليلق عاتم ايندلا نأل ؛اليلق انمز الإ متثبل ام ىأ «ةيفان *نإ#

 نزو اذإ ليلق ىنافلاو «ةيناف ىهف ايندلا ىف لاجآلا لطت امهمف «ىقبأو ريخ ةرخآلاو

 انتايح الإ ىه ام نولوقي اوناك ذإ هنوملعي اونوكي مل ام كلذو «ىنفي ال ىذلا ىقابلاب

 ,«نوملعت متنك مكنأ ول :ىلاعت لاق اذلو ؛نيثوعبمب نحن امو ءايحنو تومن ايندلا

 لاط ربعم اهنأو ءايندلا هذه ةقيقح نوملعت متنك مكنأ مكسوفن ىف رَقو تبث ول ىأ
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 0 للا لااا

 لااا ٠
 يل

 ءايقاب اميعن وأ ةيناف وأ ارقتسم اباذع نوكت نأ امإ «ةيقاب ةمئاد ةايح ىلإ رصق وأ هنمز

 ايندلا ىف مكملع عانتمال ةرخآلا ىف مكملع عنتما ىأ «عانتمال عانتما فرح - (ول)و

 ىف هللو ««ناك» بو «نإ» ب مهملع ىفن دكأ دقو «ةرخآلل ةبسنلاب ةليلق نوئس اهنأب

 زع لاق اذلو ؛توملا دعب ةايح ال هنأ اوبسح مهنأل «مهملع ىفتنا دقو «نوئش هقلخ

 : لئاق نم

 . . 402 نوعجرت ال اَنيَلِإ مكَنأو اًنبع مُكاَقَلَح امّنَأ مثبسَحُفأ »

 ةبسنلاب ريصق اهدمأ ايندلا ةايحلا نأ ىلإ ءاميإ اهيف ةقباسلا ةيآلا نإ :انلق

 «ثعبلا نم دبال هنأ نيبتي قبس ام عم كلذ نإو ءادبأ رانلو ادبأ ةنجل اهنإو «ةرخآلل

 متبسحُفأ :ىلاعت لاق اذلو «هب الإ ققحتت ال ناسنإلل داجيإلاو قلخلا ةمكح نأو
 نع ةرخؤم ىهو «ءاهلبق ام ىلع لاؤسلا بيترت ديفت (ءافلا) يانبع مُكاَنَقَلَح اَمْنأ

 .عقو ام راكنإ ىأ راكتتسالل ماهفتسالاو «ةرادصلا اهل ماهفتسالا ةادأ نأل ؛ «ميدقت

 «نيثوعبمب نحن امو ايحنو تومن ايندلا انتايح الإ ىه نإ اولاقو «كلذ اوبسح مهف

 «ةرهاظ ةرهاب ةمكح ريغ نم ىأ ءاثبع الإ مكانقلخ ام ىأ ءهرصح ةادأ «امنأ#و

 ريغ نم اوثبعتل مكانقلخ ىأ مكنم اثبعو «ىلاعت هللا نم ةمكح ريغ نم ىأ ثبعلاو

 ةايحلا امو اولوقتو اوبعلت وأ وهلتل ءاهيلإ نوهجتت ةياغ الو «مكنم بولطم بلط

 ةفطاع واولا «نوعجرت ال اَنيَِإ مُكّنَأوط «مكبساحي بساحم الو «بعلو وهل الإ ايندلا
 «ثباع وهل نم مكنم ناك ام ىلع اوبساحتل نوعجرت ال انيلإ مكنأ متبسحو ىأ

 ىلاعتو هناحبس هيلإ عوجرلاب ديدهتلاو صاصتخالا ىلع لدي رورجملاو راجلا ميدقتو

 لب «ىطعت ةيدف الو ءرصاني ىو الو «عفشي عيفش مهعم نوكي ال ثيحب هدحو
 هناحبس دكأو ءارش نإو ءاريخ نإو ءاريثك نإو ءاليلق نإ «لعف ام ىلع لك ذخاؤي

 «قيقحتلا ىلع لادلا «نإ» ب اهريدصتبو «ةيمسالا ةلمجلاب ءهيلإ مهعوجر ىلاعتو

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هّللاو

 . 4659 ْميِرَكْلا ٍشَرَعْلا بر وه ّذلِإ هلِإ ال قحْلا كلملا هللا ىَاعَتَف )ل
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 قلخ نم ركذ ام ىلع بترتي هنإف ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل ءافلا
 هفصو دقو «ءدوجولا ىف دحأ هيلإ ىماستي ال ولع ىف نوكي نأ هلك نوكلاو ناسنإلا

 كلتو «دوجولا لماك وه ذإ ؛هناحبس هل الإ نوكت ال ىه سمخ تافصب هناحبس

 :هل الإ تسيلو «دوجولا لماك تافص

 .نيملاعلا بر قوف ناطلس الو «ناطلسلاو كلملا هدحو هل هناحبس هنأ  ىلوألا

 مئاق هكلمو «هريغل تابث ال ىذلا «مئادلا تباثلا قحلا هنأ  ةيناثلا ةفصلاو

 وهو كلملا وهف «هبر وهو ءهلك دوجولا قلاخ هنوك ىلع ماق هنأل ؛لدعلاو قحلا ىلع

 .لدعلاب ىلاعتو هناحبس همكحيو .قحلا مئاعد ىلع مئاق وهو «قحلا

 ناك اذإ هنأل ؛ىلاعتو هناحبس ؛هريغ هلإ الف هدحو هللا وه هنأ  ةثلاثلا ةفصلاو

 برعلا نأ ىلإ لبق نم انرشأ دقو ؛«هدحو هلإلا وهف ءهدحو كلملا هلو .هدحو قلاخلا

 نكلو تافصو هتاذ ىف دحاو هنأو ءءىش لك قلاخ هدحو هللا نأب نوفرتعي اوناك

 ةدحو نابجوت تاذلا ةدحوو قلخلا نأ نيبي هناحبس هللاف «ناثوألا نودبعي ةدابعلا دنع

 . ةيهولألا

 ايندلا ىف هدحو ناطلسلا بحاص ىأ «شرعلا بر هنأ  ةعبارلا ةفصلا

 .ةرخآلاو ايندلا ىف هدحو هل ناطلسلا امنإ ءرجح وأ صخشل ناطلس الف ةرخآلاو

 دوجولا ىلع ةنطابلاو ةرهاظلا همعنب ضاف ىذلا ميركلا هنأ  ةسماخلا ةفصلا

 ينإو# :لئاق نم زع لاق امك «هدابع نع ةبوتلا لبي ىذلاو «محريو رفغيو هلك
 . [هط] 469 ئدّمها مث اًخاَص لمعو نَمآو بات نّذ رافع

 لاق اذلو ؛ةدابعلا قحتسا هنودبعي ام نأ ىلع مهدنع ناهرب ال نيكرشملا نإو

 : ىلاعت

 حلقي ال ُهّنِإ هَبر دنع ُهباَسح اَمّنِإَف هب هَل اهرب ال رخآ اهل هلا عم عدي نمو ا
 . < 69 ذورفاكلا
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 2 كلاس للللاا0ا60اا لااا لوللللللللا

 يي 5 ج)ج

 ال» رجح وأ رشب نم همعزب رخآ اهلإ هللا عم دبعي ىأ 4 هللا عم عدي نمو )
 دوعي «هبإ# ىف ريمضلاف «ةيهولألا ةفصل هقاقحتساب وأ ءاهلإ هدعب ىأ (هب هل ناهرب

 نوكي ثيحب هدوجو ىلع ناهرب ال هنأ الوأ ىضتقي ناهربلا ىفنو ,4 َرْخآ اهَّلِإ8ِ ىلع

 ريثك ىف هنم انيوكت ىلغأ هدبعي نم نأل ؛ةدابعلل هقاقحتسا :ايناث ىفنيو ءاراض اعفان

 رصبي الو عمسي ال رجح لاو ءرصبيو عمسي وهو ءارجح دبعي ناسنإلاف «نايحألا نم

 لقعلا ال مهولا امنإف «هتدابع غوسي ناهرب ال ناك اذإو ءدامج وه لب «هيف ةايح الو

 «هّبر دنع هباسح اَمنِإَقه :طرشلا باوج ىف ىلاعت لاقو «ةدابعلا هذه لهس ىذلا وه

 كلذ ىفو «هبر الإ هبساحي ال ىأ «رصحلل (امنإ) ءطرشلا باوج ىف ةعقاو (ءافلا)

 رهاقلا وهو ءهيلع ماقو «هقلخ ىذلا هبر دنع هباسحف ميلآلا باقعلاب ديدش راذنإ

 ةجيتن نايب ىف .ةلمجلا هذهو «نورفاكْلا حلقي ال هّنإ» :ىلاعت لاق مث «هدابع قوف
 نأشلاو لاحلا نأ ىأ «نأشلا ريمض 4هّنإ» ىف ريمضلاو «باقعلا دشأ وهو باسحلا

 .ءىش مهنع ىنغي نلو «مهرفكل نورفاكلا حلفي ال

 . 405 نيمحارلا ريح تنأو محراو رفغا بر لقوإ»

 وهف ةمحرلاو نارفغلاب هيلإ اعراض هبر وعدي نأب هبلاطي لكك ىبنلل باطخلا
 نم رفغي نأ بلط دقو دحأ هتمحر ىلإ لصي ال ىذلا نمحرلا ىأ «نيمحارلا ٌريَخ»

 نم لومشل كلذو «محري نم ركذ ريغ نم محري نأ بلطو «هل روفغملا ركذ ريغ

 هباذع هتمحر تقبس ىذلا ميحرلا روفغلا وهف «مهل ةمحرلاو «مهل نارفغلا بلطي

 نم ىنديل ءدسحلاو ءدقحلا بئاوش نم هسفنل ةيفصت ٌةْكلَك ىبنلا نم بلطلا كلذ ىفو
 .ميحر روفغ هللا نإ ,برقت ةمحرلاو دعبت ةوفجلا نإف «مهيفاجي الو «مهوعدي



 :ديهمت
 هلوقل رونلا تيمسو «ةيآ نوتسو عبرأ (14) اهتايآ ددعو ةيندم ةروس هذه

 يف حابصملا حاًبصم اهيف ةاكشمك هرون لَقَم ضْرألاو تاومّسلا رون هّللاظ :اهيف ىلاعت

 داَكَي ةيبرغ الو ٍةّيقرش ال ةئوتيز ةكرابم ةرجش نم دقوي يرد بكوك اَهْنَأك ةجاجرلا ةجاجز

 اهنإو .2(4 .... ءاَشي نم هرونل هللا يدهي رون ىلع َروُن راَن هسسمت مل ولو ءيضي اهتيز
 .مسالا اذهب ةريدج تناكل ةرسألا ةروس تيمس ول

 ةبوقع  اهلوأ ناكف «ىنزلا وهو ءهنم اهتيامحو «ءةرسألا ةفآ وه امب أدتبا دقو

 امهم دحاو لك اودلجاف ينارلاو ةينازلا# هرارشأ نم عمتجملاو ةرسألا ىمحت ىتلا ةانزلا

 هلو رخآل أو هل وُ مدل د يف فأر نهي مانا لا
 الإ اهحكتي ال ةينازلاو ةكرشم وأ هينا الإ حكي ال يناّرلا 0 َنيِسْؤُمْلا َنَم ةَئاَط اَمُهباَدَع

 . 40 َنيدمؤمْلا ىَلع كلذ مِرحو كرشم وأ ناز
 ءوسلاب ىمارتي ال اهيزن اعمتجم ىمالسإلا عمتجملا نوكي نأ ىلاعت هللا دارأو

 وأ ةنصحم ىمر نمف «ةعبرأ ىنزلاب ةداهشلا باصنو «ةليضفلل ةنايص ةشحافلاو

 اوتأَي مل مث تاتصحملا َنوُمرَي نيذّلاو» :لاقف « .ةدلج نينامث دلجي ىنزلاب انصحم

 نوقسافْلا مه كتلوأو ادبأ ةداهش مهل اولبقت الو ةدْلج نيام مه ودلجاف ءادهش ةعبرأب

 ةيدام ةيوقع هناحبسس ررق 4020 ميرو هلا نإ ومص كلذ دب نم وُ نيل
 .ادبأ ةداهش مهل لبقت الأ ىهو «ةيعبت ةيبدأ ةبوقعو «ةدلج نينامث دلجلاب



 رونلا ةروس ريمسسفت ا

 4 اللا
 : هوك

 يي
 نأب «ناعللا بجوأف «ةعبرأ دوهش هعم سيلو «هحوز لجرلا ىمري لق نكلو

 الإ ءادهش مهل نكي ملو مهجاوزأ نومري نيذلاوط :ىلاعت لاق دقو «ةءاربلا ىلع افلاحتي

 هللا تنعل نأ ةسماخلاو (5) نيقداصلا نمل ِهَّنِإ هللاب تاداهش عَبرأ مهدحأ أ ةداَهَشَف مهسفنأ

 نمل هْنِإ هّللاب تاداهش عبرأ دهشت نأ باذعلا اهنع ًارديو نيبْذاَكْلا نم ناك نإ هيلع

 لضف كلذ نإو ,*4( َنيِقداّصلا نم َناَك نإ اًهيلع هللا بَضَع ّنَأ ةسماخْلاو 20 َنيِبذاَكْلا

 عنم هنألو «ةبرخملا ةيقلخلا ةفآلا كلت نم ةرسألاو عمتجملا ىمح هنأل ةمحرو هللا نم

 .اونمآ نيذلا ىف ةشحافلا عيشت نأو روزلا لوق

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نينمؤملا مأ ىلع كفإلا ثيدح ىلإ ةروسلا تراشأ دقو

 سا ر# سهما و

 ارش هوبسحت ال مكدم ةبصع كفإلاب اوءاج نيذّلا نإ :لئاق نم زع لاقف ءاهيبأ نعو

 باَذع هَل مهنم هربك ئَلوت يذّلاو مْنإلا نم بستم ام مُهْنَم ئرُما لكل مُكَّل ريخ وه لب مُكَل

 نظن لب هعيذن نأ انل زوجي الف ءوس ربخ عمتسن امدنع بدألا انملعو 2409 ميظع

 نونمؤملا َّنَظ هومتعمس ذِإ الولإ# :لوسرلا تيبب قلعتي ام اصوصخو نينمؤملاب اريخ
 مل ذإَف ءادهش ةعبرأب هيلع اوءاج الول 09 نيبم كفإ اذه اوُلاَقَو اريح مهسفنأب تانمؤملاو

 . 4069 َنوبذاَكْلا مه هللا دنع كتَلوُأَف ءادهشلاب اوتأَي

 ىبنلا جوز ىمروأ « ميظع رمأ تانصحملا ىمر نأل ؛اميظع امرج ناك اذه نإو

 ام مكهاوفأب نوُلوقَت قتو مكتنسلأب هَوَقَلَت ذإ» :هناحبس لوقيو «مارحلا مظعأ وه مرج ٌهِِك

 نوكي ام متأق هومتعمس ذإ الولو 2 ميظع هّللا ددع وهو انيه هتوبسحتو ملع هب مُكَل سيل

 متنك نإ ادبأ هلثمل اودوعت نأ هللا مُكظعُي 09 ميظع نامه اذه كتاحبس اذهب ملكت نأ ان

 ىف ةشحافلا ةعاشإ ىلإ ىدؤت نينمؤملا مأ نع ءوسلا لوق ةعاشإ نإو «4650 َنيّْْوُم
 اًيندلا يف ميلأ ْباَدَع مهل اونمآ نيِذّلا يف ةشحاقلا عيشت نأ نوُبحي نيذْا نإ نينمؤملا

 فور هللا نو هْممَحَرَو مكيلع هللا لضف الولو 09 َنوُمَلعَت ال متنأو مّلعي هّللاو ةرخآلاو

 .ناطيشلا تاوطخ عبتت نم اذه لثم ىف ضوخلا نأ هناحبس انل نيبيو 409 ميحر



 رونلا ةروسريسفت لإ م
 ل للولللااا60الللااللاالااللللللا

 ها
 > يت

 نمو ناَطيَشلا تاوطخ اوعِت ال اونمآ نيا اهيَأ اي :لوقيف «كلذ نع هناحبس اناهنيو
 ئكَر اَم هُممَحَرو مكيلع هللا لضُف لولو ٍرَكَْلاو ءاشحفلاب رْمَيهَنإَف ناَطيْتلا تاوطخ عبي
 . 49 ... ءاَشَي نم يِكَري هللا نكلو ادبأ دَحَأ نم مكنم

 ضعب ذش امك «ذش دق اهداحآ ضعب ناك ولو «محارتلا نم اهيف دبال رسأالاو

 ىلع كفإلا ثيدح ىف ضاخف ء«هلام لضفب هدمي ناك ىذلا ركب ىبأ ةبارق ىوذ

 لثم ىف نوكي نمو «ركب ابأ ايهان ىلاعت هللا لاقف «هلضف نم ركب وبأ هعنمف «ةشئاع

 َنيِرِجاَهُمْلاَو نيكاسَمْلاو ئيرقلا يلوأ اوتؤي نأ ةعسلاو مكنم لضفْلا اولوُأ لأي الو» :هلاح
 , 469 ميحر روُمُع هّللاو مُكَل هللا رفغَي نأ نوُبحت الأ اوحَفْصَيْلَو اوفعيلو هللا ليبس يف

 «تانمؤملا تالفاغلا تانصحملا نومري نيذلا مثإ كلذ دعب هناحبس نيب دقو

 قحلا وه هللا نأ َنوُمَلعَيو قحلا مهتيد هللا مهيفوي ذئموُي 60 َنوُلَمَعَي اوناك امب مهلجرأو

 . 402 نيبملا

 تاثيبخلاو نيبيطلل تابيطلا نأل ؛ءاسنلا نم بيطلا الإ هيبنل راتخي ال هللا نإو

 نيب دقو «ميرك قزرو ةرفغم مهل نولوقي امم نوءربم هجوزو ىبنلاو «نيثيبخلل

 نيذلا اهي ايل نذإ ريغب ةرسألا ىلع مجهتلا ميرحتو «تويبلا ةمرح ىلاعتو هناحبس
 مُكّلعَل مُكَل ريخ مُكَلَذ اهلهأ ىلع اوُمَلَسُتو اوسنأتست ئَتح مكتويب ريغ اتويب اولخدت ال اونمآ

 اوما مل ليق نإ ْمُكَل ندري بح اهوُحدَت الف ادَحأ اهيف اودجت مَ نإَف 9 دورك
 لاوحأل ةقدب هناحبس لصفيو 402 ميلع َنوُلَمَعت امب هّللاو مكل ئكزَأ وه اوعجراف

 . 49 نومتكت امو نودبت ام مّلعي ِهّللاو

 اوضغي َنينمْؤِمْلَل لق# ءءاسنلاو لاجرلل فرطلا ضعب ىلاعت هللا رقأ كلذ دعب

 لو 69 َنوُعْنصَي اَمب ٌريِبَخ هللا نإ مُهَل ئَْرَأ كلذ مهجورف اوظَفَحَيو مهراصبأ نم



 رونلا ةروس ريسفت 0

 م0 لالا
 كك

 يَ

 اهنم رِهَظ اَمّألِإ نهَسيِز نيد الو نهجورَف نظَفحَيو نهراصبأ نم نضضغي تاَسْؤُمْلَ
 وأ نهتلوعب ءابآ وأ نهئابآ وأ نهتلوعبل الإ نهي نيدبي الو نهبويج ىلع نهرمخب نيرضَيْلو
 اًموأ نهئاسن وأ نهتاوخأ ينب وأ نهناوخإ ينب وأ نهناوخإ وأ نهل وعب ءانبأ وأ نهئانبأ

 ئلع اورسهي مل نيدذلا لفطلا وأ اجلا نم ةبرإلا يلوأ ريغ يعباتلا وأ َنهناَميأ تكلم

 اهي اعيمج هللا ىلإ اوبوثو نهتنيز نم َنيفَحي ام مّعيل نهلجرأب نيرضُي الو ءاسَنلا تاروع
 «تاجوزتملا ريغ ىمايألا حاكنإ ىلع ثحيو «469 نوحلفت مُكّلَعَل نونمْؤمْلا
 ىهنو «هلضف نم هللا مهنغي ءارقف اونوكي نإو «ءارقف اوناك ولو دابعلا نم نيحلاصلاو

 ضرع اوغتبتل انصحت ندرأ نإ ءاغبلا ىلع ءامإلا هاركإ نع ىهنو «هلئاسوو ءاغبلا نع

 . 49 ميحُر روُفَغ نههاركإ دعب نم هللا َنإَف نههركي نمو. . .اط ءايندلا ةايحلا
 أدتبا دقو «ىلاعت هللا ماكحأ نم رون ىلع عمتجم لا ريهطت ىلإ تايآلا لقتنتو

 ٍقاكشمك هرون لثم ضرألاو تاوَمّسلا رون هّللا» :هنأش لج لاقف «هناحبس هرون ركذب

 ةنوق ةكراممةرجش نم دفوي يد بكد هنآك ةجاجزلا جاز يف حابصملا حابصم هيف
 ساو ساو مع

 . 469 ميلع ا ماي لك هللاو سائل لاما هللا بصي اش

 «بولقلا ةراهط ىهف «ةالصلاب :ةدابعلا تويب نم ئدتبي عمتجملا حالص نإو

 دجاسملا ىلاعتو هناحبس ركذف « سوفنلا ةراهط ىلع الإ ماق ام حلاصلا عمتجملاو

 هل حّبسي همسا اهيف ركذيو عفرت نأ هللا نذَأ تويب يف# :ىلاعت لاقف هللا دنع اهتناكمو

 ءايإو ةالّصلا ماو هللا رْكذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت ال لاجر 2) لاصآلاو ّودغلاب اهيف
 اولمعام نسح أ هّللا مهيزجيل (9 ٌراصبَألاو بولقلا هيف بّلقتت اموي نوفاخي ةاكزلا

 . 462 باسح ريغب ءاشي نم قزري هّللاو هلضف نم مهديزيو

 اههبشف «تاهيبشت ةدعب ىلاعتو هناحبس اههبش دقو ءرخآلا مويلاو هللاب اونمؤي



 رونلا ةروسريسفت ل م
 للا للللللااا0اااا0ا0ا0اللا ولاا للا

 2: ةاسههكااا

 وأ# تاملظلاب ههبشو ءائيش دجي مل هءاج اذإ ىتح ةعيقب نوكي ىذلا بارسلاب

 ٍضعب قوف اهضعب تاملظ باحس هقوف نم جوم هقوف نم جوم هاشغي يحل رحب يف تاملظك
 . 6(4) رون نم هل امُف ارون هل هَّللا لعجي مل نمو اهاري دكي مل هدي جرخأ اذإ

 ل سا ميا م ليه مه سس رم 25 6 جين 2 9-2 راع ا ه2 22 1 سا بل با نم

 ميلع هللاو هحيبستو هتالص ملع دق لك تافاص ريطلاو ضرألاو تاومسلا يف نم هل حبسي

 . 49 ريصُملا هللا ىَلِإو ضرألاو تاومّسلا كلم هّللو (©0 نولعفي امب

 هيف لاب نم املا نم ليو هلالخ اميري قدْ ى ف ماكر هجم فلي هَ

 بّلقي 60 راصبألاب بهذي هقرب انس داَكَي ءاشي نم نع هفرصيو ءاشي نم هب بيصيف درب نم

 . 49 راصبألا يلوأل ةربعل كلذ يف نإ راهَتلاو ليّللا هللا

 مهنمُف ِءاّم نم ةّباد لك قّلخ هّللاو# باودلا قلخ ىلإ راظنألا هناحبس هجوي مث

 ام هللا قلخي عبرأ ىلع يشمي نم مهنمو نيلجر ىلع يشمي نم مهنمو هنطب ئلع يشمي نم
 . 462 ريِدَق ءيش لك ىلع هللا نإ ءاشي

 نيذلا لاوحأ كلذ دعب ركذيو «3(4 ميقتسُم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي هّللاو تانيبم

 دعب نم مهنم قيرف ئلوتي مث انعطأو لوسرلابو هللاب انمآ نولوقيو# «تايآلا هذه اوقلت
 ءمهرجانح ةداهشلاب قطنلا زواجتي ال ءالؤهو ,9(4 نينمؤملاب كئلوأ امو كلذ

 مده ممع مع ل م م هر مة“ ب ل و همها د قشر د هل 1 71 مما

 قحلا مهل نكي نإو (2) نوضرعم مهنم قيرف اذإ مهنيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإوإ»

 هلوسرو مهي هللا فيحي نأ َوُفاَحي مأ اوبارا مأ ضرُم مهبول يفأ (59 نيدعذم هيّإ ونأي

 دل ىبنلا رصع ىف اوناك نيذلا بارعألاك ءالؤهو . © نوملاظلا مه كتلوأ لب

 نونمؤي و ؛ةيبروألا نيناوقلاب نونمؤيو «ةيمالسإلا ءامسألا ىف نوركذي نيذلاكو

 اولوقي نأ, مهنيب مكحيل هلوسرو هّللا ىَلِإ اوعد اذ نينمؤملا لوق ناك اَمّنِإط نآرقلا ةعيرشب



 1 رونلا ةروسريسفت ا
 اللتان ممم ل اللا طالما عام اماما لاخلا خخ ملام ال لال اللا خم غماامم مل الالام خخااااماامممااممماممملا

 يي كا
 كيلوأَ قو هللا شخعيو لوس هللا عطب نمو (29 نوحلقملا مه كدآوأو انَّطأو نعمس

 هللا مهل لوقيف «مهعمل مهنإ هللاب نومسقي نم ناميإلا ء ءافعض نمو 4029 نوزئافْلا مه

 هللا اوعيطأ لق ©9 6066© نوُلمعت امب ريب هللا َنإ ةَفوِرعُم ةَعاَط اومسفت هل .. .# :ىلاعت

 امو اودتهَت هوعيطت نإو متلمح ام مُكَيَلَعو لمح ام هيلع امَنِإَف اوُلوت نإَف لوسّرلا اوعي

 مكنم اونَمآ نيِذْا هللا دعو كلذ دعب نم نيبو .28(4 نيبملا غالبا الإ لوّسرلا ىَلَع

 نمو نيش يب دور ال ينوي أ مهفوح دعب م مهو مهل صا يذلا مهد
 ةماقإب كلذ دعب ىلاعت هناحبس رمأيو .22(4 َدوَقساَقْلا مه كَلوُأَف كلذ دعب َرَفَك

 هنأ كلذ دعب نيبيو ؛«هللا ةمحر ءاجر لوسرلا ةعاطو ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا

 سئيو منهج لاهمإلا دعب مهاوأمو «مهلهمي نكلو «ءضرألا ىف نوكرشملا هزجعيال

 . ريصملا

 مهبولق ىف نمو ناميإلا ءافعض قالخأو «ناميإلاب ةقلعتملا تايآلا هذه دعب

 ناذئتسالا ىف ملكت دقو «ناذكتسالا بادآو ةرسألا ىلإ دوعي «نيكرشملاو ضرم

 نينكاسلا ناذكتسا ىف ملكت كلذ دعب نم مث «مهتويب ريغ تويب ىف نيلخادلل ةبسنلاب

 ىلإ لوخدلا ىف اهسفن ةرسألا ىلع ناذتتسالا ىف ةدحاو راد ىف ةرسألا نم

 تكلم َنيِذّلا مكنذأَتسُيل اونمآ نيذّلا اهيَأ ايل :لاقف هجوزو لجرلل ةصصخللا تارجحلا

 وُ نحو رجلا لصف نم تاون ثق مكس ملاوي مل نيو محا
 حاج مع الو مكي مك تاروغ الف ءحملا ها دن مو ةردهطلا م مَ
 ميكح ميلع هللاو تايآلا مَ هللا ني كلذ ضعب ئَلع مكضعب مكيلع َنوُفاَرَط دعب
 تاقوأ ىف ال «ةرسألا داحآ لكك ناذئتسالا مِهمَّلع ملحلا نوغلابلا لافطألا .459

 احاكن نوجري ال ىتاللا ءاسنلا نم دعاوقلا ماكحأ تايآلا كرت الو .طقف تاروعلا



 رونلا ةروسريسفت ا
 لل وللا

 ا
 >يىب

 ىلع الو جرح ئمعألا ىَلَع سيل :لوقيف براقألا تاقفن ىف هناحبس ملكتو

 توي وأ مكتويب نم اوُنكأت نأ مكسفنأ ئَلع الو جرح ٍضيِرَمْلا ىلع الو جرح جرعألا
 تويب وأ مكمامعأ توي وأ مكتاوَحأ تويب وأ مكئاوخإ توبي وأ مكناهمأ تويب وأ مكئابآ

 مكيَلَع سيل مكقيدص وأ هحتافُم متكلم ام وأ مكتالاَخ تويب وأ مكلاوخأ تويب وأ مكتاّمع

 هللا دنع نم ةّيحت مكسفنأ ىلع اوُملسَف اوي ملحد اذ انشأ وأ اعيمج اوُلأَت نأ حاتج

 . 49 نولقعت ْمُكَلعَل تايآلا مُكَ هللا يبي كلذك ةبيَط ةكرابم

 امَّنِإ9# :لاقف «نونمؤملا هيلع نوكي نأ بجي ام ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 هوذأتسي تح اوُبهَي مل عماج رْمَأ ىلع ُهَعم اوثاك اَذإو هلوسرو هّللاب اونمآ نيذّلا نونمؤملا

 ندأَف مهنأش ضع كلوت اف لوس هللاب نونمؤي نيدْا كهلوأ كتونذأتسي نيذأا نإ

 ىف نينمؤملا هناحبس مّلعيو 249 مير روف للان هللا مهل "رفغتساو مهنم تكش تعش نمل

 مكضعب ءاعدك مكتب لوسرلا ءاَعد اولعجت الط :لئاق نم زع لوقيف لوسرلا عم مهبدأ

 مهمصق نأ هرم نع نوُلاَحُي نيد ِرَدَحْمف اذاول مكم َنوَُسَي نيد هللا معي دق اضع

 . 469 ميلَأ باَذَع مهبيصي وأ ةنتف

 هلل نإ الأ# هلك دوجولا اذه ىف هناطلس نايبب ةروسلا ىلاعتو هناحبس هللا متخو

 هللاو اوُلِمَع امب مهئبنيف هيَلإ نوعجري مويو هيلع متنأ ام مّلعَي دق ضرألاو تاومّسلا يف ام

 . 069 ميلع ءيش لكب
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 22 ةروسلا ىناعم
 ىنزلا دح

 :ىلاعت هللا لاق

- 
 م و 29 0 0 ا

 9 أ تنين "يا ءآهف انلزت :اواهتْضةواهتلرنَأ ةروس

 1 دول ودجر هال ير
 و رم حاس و ار ليم حصر يدم سو

 هور وأو منهن ةفأراموي
 ع0 هس 1 سو
 ٌوَأَدَن الإ عكا يَ مؤمن ةَصْط امد
 َلَع كلك مرْخَو كلرشُموأ نارا ههكتبال يَوْم

 2 نيِنمْؤَمْلا
 اهاَتلَزنَأ ةروس# ةروس اهنأب اهصاصتخاب ةروسلا ىلاعتو هناحبس ادتبا

 هللا دنع نم ةلزنم اهنأ اهبسحو ءاهنأش ءالعإل ةركنم اهركذو .4اهانضرفو
 اهيف ام انضرف ىأ .«اهانتضرفو# :هلوقو هللا دنع نم تلزنأ اهنأ ركذب تصتخاو

 درمتي اليكلو ءاهيف لسنلا ىلع نيدتعملا باقعو ةرسألا ةيامحب قلعتت ماكحأ نم
 نم دابسعلل ريهطت ىهو «هللا دنع نم ةضورفم ماكحأ ىهف ءدحأ اهماكحأ ىلع

 ماكحألا تايآ فرش ءهيلإ اهلازنإ ةبسنب اهلك ةروسلا ىلاعت هللا فرش امكو «مهمثإ
 ىهف ةديدش تناك ولو ءاهماكحأ مازتلاو ءاهماكحأب مازلإلل اديكأت ؛لازنإلاب اهيف
 ام انضرف ىأ .«اهاتضرفو» :ىلاعت هلوقو «نينمؤملل ظفحو «نيدتعملا ىلع ةديدش

 مُكَلَمْلط :ىلاعت هلوقو «ىنزلا :ةبوقع دشأو اهلوأو ؛ماكحأ نم هيلع تلمتشا
 اهرثأو «ةميرجلا حبق نوفرعتف ءاهتدش نوفرعتو ءاهماكحأ نوركذت ىأ :4نورْكَذت
 فعضلاو «ةلذلا مهيلع تبتك الإ موق ىف نوكت ال اهنأو «يمالسإلا عمتجملا ىف
 ٠ .عونخلاو «مالستسالاو



 رونلا ةروسريمسفت مل
 لل لال وللا

 ا بح

 «تاعامجلا نيب ةقرفملا ةميرجلا هذه نوبكتري نم مكحب كلذ نم أدتبا دقو
 الو ةدْلج َةئام اًمِهْنَم دحاو لك اودلَجاَف يناّرلاو ةّيناَرلا# :ىلاعت لاقف «ءلسنلل ةعيضملا

 ةَقئاط امهباذع دهشيلو رخآلا مويا للاب نونمؤت مسك نإ للا نيد يف هر مهب مكذْخأَت
 . 400 َنيِنمؤَمْلا نم

 وضعلا عضو :ماع لكشب وأ ءهل لالح ريغ محر ىف ةفطنلا عضو وه ىنزلا
 اذلو «ةيناسنإلا تاعامجلاب كتفت ىتلا مئارجلا حبقأ ىنزلاو هل الالح سيل وضع ىف

 م رت يرسم

 مهقزرت نحُن قالمإ ةيشخ مكدالوأ اولتفت الوإ» : هتاحبس لوقي ذإ لتقلاب هنع ىهنلا نرق

 الو 69 اليبس ءاسو ةشحاف ناك هّنِإ ئترلا اوبر الو 69 اريبك انطخ ناك مهل نإ مكايإو

 يف فرسي الف نطل يول انأع دف اموظم لأ سو ينال هلا مرح يب سنا ولت

 نع ىهنلا دعب ءاج ىنزلا نع ىهنلا ىرتو .[ءارسإلا] 469 اروصنم َناَك ِهَّنِإ لتقل

 «ةفطنلا ىمري هنأل ؛كلذك ىنازلاف «دلولل التق دأولا ناك اذإو «هباب نم هنأل ؛دأولا

 عويش نأو ءائيشف ائيش ىنفت اهنأ ,ةشحافلا اهيف رثكت ىتلا ممآلا ىف ظحول اذلو

 .ةبعال ةيهال ةعامج اهلعجيو اهتوخنو اهتوق فعضي ةمأ ىف ىنزلا

 ىواهم ىف اهئادرإو «ةمألا ةوقل فاعضإو .شحف نم اهيف امل ةميرجلا هذهو

 ام امهم دحاو لك اودلجاَف يناّرلاَو ةيناّزلا# :لاقف ءاهتبوقع ىلاعت هللا ددش ةكلهلا

 : ةينايب تاراشإ ثالث انهو «(ةدلج

 ىلإ ةعفادلا ةوهشلا ةوق نأل :اولاق «ينازلا ىلع ةينازلا ميدقت ىف :اهالوأ

 رثكأ ىف بلطي لجرلا نأل ؛اريثك كلذ ىلع قفاون ال امبرو «ىوقأ ةأرملا دنع ىنزلا

 الإ اهفكي ءايحلا نإف اهسفن اهتثدح نإو ءاليلق الإ لجرلا بلطت ال ةأرملاو «نايحألا

 لوقنو «هيلإ تعراس ةنمؤم نكت ملو لجرلا اهبلط نإ اهنإ :لوقن دقو «هتعلخ اذإ
 دحلا ةماقإ نع دحأ عنتمي اليكل ةأرملا تمدق دقو «ةيساق ةبوقعلا نإ كلذ ليلعت ىف

 .ريراوقلا نم اهنأل ؛اهب قفرلاو اهيلع ةقفشلاو ءاهفعض ىوعدب

 لاوحألا رثكأ ىف نوكي كلذو «ىنزلاب فصو ةينازلاو ىنازلا ةملك نأ :اهتيناث

 كلذلو ةشحافلا ةميرجلا هذه نلعأ نمم الإ نوكي ال كلذلو «ةميرجلا هذه دوعت نم



 رونلا ةروس ريسفت ااه

 اللا

 اا برسل

 اذإ الإ كلذ نوكي الو ءاهب ةعبرأ دهشي نأ :دحلا اذه ةماقإل طورش نم دبال ناك

 دقو «ةميرجلا هذه اودوعت نمم الإ نوكي ال كلذو ءاهب ارهاجم ةنلعم ةميرجلا تناك

 عمو «لودعلا لاجرلا نم ةعبرأ هرضحي نأ ردني نكلو «هرمأ لوأ ىف ىنزلا نوكي

 .ةعيرذلل ادس مكحلا قبطي كلذ

 نأب كلذو ءدّلجلا ملؤي هنأ ىلإ ةراشإلل دّلَجلاِب برضلا نع ريسبعتلا نأ :اهتثلا

 ةوشح ىلع برضي الو «يداع بوث الإ هرتسي الف «دلجلا نم ابيرق برضلا نوكي
 .هوحن وأ نطق نم

 ءطرشلا باوج ىف ةعقاولا ءافلا ىه ك4اودلِجاَفل :ىلاعت هلوق ىف ءافلاو

 .ةدلج ةئام مهودلجاف ةميرجلا هذه بكتري نم نأ ديفي (نازو ةيناز) ب ريبعتلاو

 هذه نوكت نأ ىهو «ىرخأ ةبوقع اهتعبت دقو «ىلوألا ةبوقعلا ىه هذهو

 نم ةفئاَط اَمِهَباَدَع دَهْشْيلوا : :ىلاعت لاق اذلو ءرسلا ىف ال نلعلا ىف ةبوقعلا

 دح امو ,«نينمؤملا نم ةَفئاَط اًمهِباَذَع9 ىه ىتلا ةبوقعلا رضحيل ىأ ,«نينمؤملا

 نأب «مالعإلا اهب نوكي ىتلا ةفئاطلا اهنإ لوقنو «ةعبرأ :ليقو .نانثا :ليق «ةفئاطلا

 ؛اباذع ةبوقعلا هذه هللا ىمسو «ةيرس ال ةينلع هيف نوكت ناكم ىف ةبوقعلا نوكت

 ةيساق اهنألو ؛احوصن ةبوت ابوتي مل نإ «ةرخآلا باذع اهءاروو ءايندلا باذع اهنأل

 ةعامج اب ةمحر هباقع ىف ةظلغلاو «ةيانجلا ىلع عيجشت ىناجلاب ةمحرلاو «ةظيلغ

 . ةيناسنإلا

 لاعفنا ةفأرلا 4هّللا نيد يف َةَقأر امهب مكَذْحَأَت الواط :ىلاعت لاق ةبوقعلا ةظلغلو

 نأ حصي الف ءاهل ىسفنلا راكنتسالاو اهنم ززقتلاو ملألاو ةقفشلا ىلإ عفدي ىسفن

 ال ىأ ,4ةَقأَر امهب مكذخأت الو» :هلوقب كلذ نع ربعو «ةرطيسملا ىه ةفأرلا نوكت

 مكحلاب ةناهتسا ىناجلاب ةفأرلاف ءمكتذخأ اهنإ :لاقي ىتح مكيلع ىلوتست نأ حصي

 .انركذ امك هيلع عيجشتو

 ريغ ىأ ؛ركبلا ىلع قيطت اهنأ ىلع اوعمجأو «ةماع ةميركلا ةيآلا ظافلأو

 .جاوزلا اذه ىف لخدو جاوزلاب نصحأ ىذلا نصحملا ريغ ىأ «جوزتملا
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 .هتوق ىف صصخمب الإ ظفللا صصخي ال هنأ ةيعرشلا تاررقملا نم هنإو

 ىعطق الإ هصصخي الف .هانضرع ىذلا وهو «ةلالدلا ىعطق ماعلا نودعي ةيفنحلاو

 ةيعطق -بير الب- ةيآلاو «هتيعطق ىف نآرقلا غلبم غلبت ةروهشم ةنس وأ انآرق هلثم
 .رفك دقف كلذ ركنأ نمو «رتاوتم هلك نآرقلا نأل ؛دنسلا

 «ةلالدلا ىعطق دئسلا ىعطق صوصن نم هصصخي ام نوكي نأ دبال ناك اذلو

 ءروهشم وهف داحآ ثيدح ناك نإو « «ينازلا مجر ثيدح نأ ةيفلحلا ىعدا دقو

 هل ءاعدا ةرهشلاو

 ركذن «ىنزلا ةبوقع ىف ةدراولا تايآلا نم تايآلا هذه ماقم نيبن نأ لجأ نمو

 ؛طق اخوسنم نآرقلا ىف ىرن ال انثأ هبننو .فحصملا بيترت ىف تايآ ثالث اهلبق نأ

 موي ىلإ اهفيلكت ىف ةيقابلا ةمئادلا ماكحألا تلجس ىذلا ةعيرشلا لجس هنأل

 .نيدلا

 عبر نهيلع اودِهُشَتساَف مكئاسن نم ةشحافلا نأ يتللاو» نايلوألا ناتيآلا

 اليبَس نه هللا َلَمجَي وأ توما اوي ئَح توبا يف ٌضوُسْمأَف اوُدهَش نإ مكن

 بات ناك هلا نإ امُهنع اوُضِرْعَأَف اًحَلصَأو اَباَت نإَف اًمهوذآَف مكنم اهنايِتأَي ناذللاو 62

 .[ءاسنلا] 409 اًميحَر

 ىنزلا ىلع ةداهشلا نأ :اهلوأ :ةيقاب رومأ ةثالث ىلع نانيآلا ناتاه تلد

 كاسمإلاو «ةعبرأب داهشتسالا نئاصلا زجاحلا عنملا اذه لبق ررق اذلو «ةعبرأب :نوكت

 ىذلا ليبسلا وهو «جاوزلا وأ توملا ىتح ثبعلا نم ءافعضلا ةيامحل تويبلا ىف

 «ةينازلاو ىنازلل ةبوقعلا :اهيناث ءاليبس دحلا سيلو «نهتنايصل ىلاعت هللا هلعج

 ىف ملكتن ىتلا رونلا ةروس ةيآ اهتنيب «ةلمجم ةبوقعلا ركذ ىلاعتو هناحبس هنكلو

 اذإ ةبوتلا نأ :اهثلاث «رونلا ةروس هتنيب لمجم ءاسنلا ةروس ىف ءاذيإلاف ءاهيناعم

 احلصأو اَبات نإَفطظ :لئاق نم زع لاق اذلو «ةبوقعلا نع ضارعإلا بجو تناك

 ةروس ىف ةبوقعلا نوكتو ءابوتي مل اذإ امكحم اعرش ةبوقعلا نوكتو 4امهنع اوضرعأف
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 .هنع هللا ىضر ىعفاشلا

 اهنأب «ةشحافلا نيتأي ىتاللا» مهريسفت ةحضاولا نيرسفملا ضعب ءاطخأ نمو

 «طاوللاب ةيناثلا ةيآلا ىف ةشحافلا الو ءاهل نيكمت تويبلا ىف ءاقبلا نإف «قاحسلا

 دقو «ىنزلا ىف ةروصحم نوكت داكت ةشحافلاو «ميلسلا قوذلا هنم رفني كلذ نإف

 «ةوالت تخسنو (ةتبلأ امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيسشلا) لوقت ةيآ ةمث نإ :ليق

 230 ربخلا ةرهش تيعدا نإو داحآلا قيرطب ةياور هذهو ءامكح خسنت ملو

 اهنود ام تبثي فيكف ضرألا ىف ةبوقع ىسقأ مجرلا نإ :لئاق لوقي دقو

 داحأ ثيدحب الإ ةظيلغلا ةبوقعلا كلت تشت الو « هدلسو هتلالدب ىعطقلا نآرقلاب

 .هداريإ عفدل ليبس الو «دراو ضارتعالاو «هترهش تيعدا نإو

 لبق ةيدماغلاو زعامل هِيَ ىبنلا مجر ناكأ ةباحصلا نيعباتلا ضعب لأس دقلو

 ولو «خسنلاب مجهتن ال نحئنو ءاهلبق هلعل ىردأ ال : لاقف ؟اهدعب مأ رونلا ةيآ لوزن

 حمسن الو هتخسن اهنأ نيبي ملو «ةميركلا ةيآلاب اهخسن ىعدن انسلف «ةنسلا خسن ناك

 ةمث ناك اذإو «ةبوقع ىسقأ اهنأ عم هذه الإ نآرقلا ىف ةروكذم اهلك تابوقعلا

 دشأ نم ىسقأ ادرجم الامتحا سيلو ليلد نم ئشان لامتحا وهف «.خسنلا لامتحا

 توملا دعب هنأل نوهأ بلصلاو «توملا ىتح باذع وهف تومي ىتح ةراجحلاب ىمرلا

 نيقاطنلا تاذ تلاق امك ءاهتوم دعب اهخلس ةاشلا رضي الو «ساسحإ نوكي ال ثيح

 ءامهنع هللا ىضر باطحلا نب رمع نع سابع نبا نع (5055) مجرلا -دودحملا :هجام نبا هاور )١(

 -راصنألا دئسم ىف )75١751(2 بعك نب ىبأ نع شيبح نب رز ثيدح -راصنألا دنسم :دمحأو

 ((75978 ((7551) دودحلا :ىراخبلا عجارو ٠(. 310) هلك ىبنلا نع تباث نب ديز ثيدح

 ” 61 (1١ دودحلا :ملسمو الامر ةئسلاو باتكلاب ماصتعالا
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 معت اهنأ ظافلألا نم رهاظلاو «ماع ةيآلا مكح نأ دقتعنو «ىنزلا ةبوقع هذه

 نم ألم ىلع دلجلا دعب «ماع بيرغت ةنسلاب تبث :اولاقو «نصحملا ريغو نصحملا
 نوكت ال ىتح بذعت ال ةأرملا نأ كلام نع ىورو .دلجلا راع هنع بهذي ىكل سانلا

 ىزخ هنع بهذي ىكل لجرلل ةبسنلاب بيذعتلا ةدئافو «ىرخأ ةرم طوقسلل ةضرع

 ذإ «ةميرجلا باكترا هيلع نوهيف ءههسفن تاذ ىف نوهي هلعجي ىرخلا نأل ؛ةميرجلا

 .ناوه اهتاذ ىف ةميرجلا

 نم ةفئاط ةبوقعلا دهشي نأ ىلإ ةوعدلا نإ :ةبسانملا هذه ىف لئكاق لوقي دقو

 ىفاعم ىتمأ لك» :ٌةْكو هلوق لثم ىف ٌهَْك ىبنلا هيلإ اعد ىذلا رتسلا ضقاني نينمؤملا
 امأ ءماع عدر هنأل ءريخ ةبوقعلا نالعإ نأ كلذ نع باوجلاو 7١2(نيرهاجملا الإ

 ةوعدو عدرلا ةوعد نيب قرفو «ةميرجلا ىلإ ةوعدف ةبوقع ريغ نم ةميرجلا نالعإ
 .روجفلا

 ىهو ءرونلا ةروس ىف ةروكذملا ريغ ثالثلا ىدحإ ىهو «ةعبارلا ةيآلا ركذن مل

 تكلم ام نمَف تانمؤملا تاتصحملا حكتي نأ ًالوَط مكدم عطتسي مل نمو :ىلاعت هلوق

 نهلهأ نذإي نهوحكناف ضعب نم مكضعب مكنامإي مَع هللاو تانمؤملا مُكَايتق نم مكناميأ

 ْنِإَف نصحأ اَذِإَف نادْخَأ تاذخّتُم الو تاَحفاسُم رْيَغ تاتصحُم م فوُرعمْلاِب نهروجَأ هوو
 مكنم َتَنعْا يِشَح نمل كلذ بعل نم تاَنصْحُمْا ىَلَعاَم فصن َنِهيلَعَف ةشحاقب نبأ

 4 ميحُر روفغ هّللاو مُكَلَر ريخ اوربصت نأو

 رهاظلا نأ لمتحي ام ريغ ظافلألا ليمحت الو «ليوأت ريغ نم ةيآلا رهاظ نإ

 تانصحملا ىلع ام فصن نهيلعف نجوزت اذإف ىأ ,«نصحأ اذ : ىلاعت هلوق نم
 ادلج تاجوزتملا تانصحملا ىلع ام نوكي نذإو .فصني ال مجرلا نإو «باذعلا نم

 اذلو ؛مجر ال هنأ ىلع ءاضتقالا وأ ةراشإلا ةلالدب لدي اذه نإو «فيصنتلل الباق

 نع ىهنلا -قئاقرلاو دهزلا :ملسمو 6((2ه048-5) هسفن ىلع نمؤملا رتس -بدألا : ىراخبلا هاور قلز

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ةياور نم .,(81705) هسفن رتس ناسنإلا كته



 0 رونلا ةروس ريسفت انآ

 اج

 ناك امو «ليلد نع ئشان لامتحا رونلا ةروس نم ةيآب مجرلا خسن لامتحا نإ :انلق

 .ةنسلاب الإ تبثي مل مجرلا ذإ «ةنس خسن وه امنإ «نآرق خسن خسنلا

 دعب ىلاعت لاق «ىنزلا ماكحأب قلعتي امو ءاهب طبتري امو ءرونلا ةروس ةيآ هذه

 : كلذ

 مرحو كرشم وأ ناز َألِإ اهحكدي ال ٌةَيناَرلاو ةكرشم وأ ةيناز الإ حكدي ال ينازلا»

 . 402 يمول ىلع كلذ
 سند نم ثبخأ سند ىأو «سند عضوم ىف هئامب ىقلي ال فيظنلا لجرلا نإ

 ىور امك ءطولا ىنعمب ال «دقعلا ىنعمب انه حاكتلاو «ةيناز جوزتي ال وهف ىأ «ىنزلا

 ىف ركذي مل حاكنلا نإ :جاجزلا لوقيو ء.حصت مل ةفيعض ةياورب سابع نبا نع
 ءاحوصن ةبوت بتت مل تماد ام .طق ةيناز نمؤم حكني الف .دقعلا ىنعمب الإ نآرقلا

 ىضرت اال ةيقتلا ةنمؤملا نإو .دحلا دعب ةبوتلاب اهرهطتو «ةقبوملا هذه نم علخنت ملو

 جاوزلا ناك ةنمؤم جوزت اذإ ىنازلا نإ لب «ىنزلاب فرع ناز اهل اجوز نوكي نأ
 نيدتلا ىف ةءافكلا دع ىلع ءاهقفلا عمجأ دقو «جاوزلا ىف ةءافكلا مكحب اذساف

 .جوز هنإ :هنع هللا ىضر كلام هيف لاقو

 ال ةينازلا كلذك «ةكرشم وأ ةيناز الإ اجوز هلبقي نم دجي ال ىنازلا نأ امكو

 ىذلا ميلسلا عبطلا مكح كلذ نإو ءاكرشم وأ ايناز ناك اذإ الإ اهلبقي اجور دجت

 نأل كلذو ؛ماثآلاو سجرلاب ةسندم الو «ةلذتبم الو «ةنيهم ريغ سفنلا هيف نوكت

 ماثآلا ىودعك سوفنلا ىودعو «سفنلاب هطلاخيو «سحلاب هجوز طلاخي ريشع جوزلا

 . سانلا نيب ضارمألا لقتنت امك «ضارمألاب حقالتت

 برجلا كرابم حاحصلا ىدعت دقو كيلع ىنجي نم كيناج

 كلَ مرحَو# :لاق دقو ءهاضري ال عرشلاف «هعنمت ةرطفلا تناك نإو كلذ نإو

 ريغب ةينازلاو «ةينازلا ريغب ىنازلا حاكن ىأ «حاكنلا ىلإ ةراشإلا «نينمْؤِمْلا ىَلَع

 ذخأ ةيآلا رهاظبو «ضعبب هضعب العافتم الإ سوفنلا بأد نوكي ال ىأ «ينازلا



 رونلا ةروسريسفت
 اولا لللااا0ا0ا ل

 كالا

 يت

 ةيعفاشلا نم ليلق صضعبو « مهضعب وأ ةلبانحلاو ةيرهاظلا مهنمو «ءاهقفلا ضعب

 .دسافيب سيل ةانزلا حاكن نأ ىلع ةيعفاشلا رثكأو ةلبانحلاو ةيكلاملاو

 اهنإف تبات اذإو اهب مك 0 ىنزلا فصو ىتلا ةينازلا نإ :لوقن نأ بجيو

 رهطت ةبوتلا نإف «ىنازلا كلذكو ءاهلبق ام بجت حوصنلا ةبوتلا نأل ؛هنم علخنت

 رامفغو «ةبوتلا لباق وه هللا نإو « مدنلا بجوي ةبوتلا ىف ف صالخإلاو ١ سفنلا

 .احاص لمعو نمآو بات نمم جاوزلا زوجي عامجإلاب هنأ ررقن كلذكو «بونذلا

 عيشت نأ نوديري نيذلا نم اهيمحت ةانزلا نم ةرسأللا رهطت امك ةعيرشلا نإو

 تعضوو ىنزلاب تافيفعلا تارهاطلا نومري نيذلا بقاعيف ءاونمآ نيذلا ىف ةشحافلا

 :هتاملك تلاعت لاقف «ةدلج نينامث اعدار اباقع مهل

 فذدّقلا دح

7 
 ع هور مصر سرا سر 1 20 ري

 ادهش ٍةعيراب وت 0 باتصحملا نومرينيذلاو
 أ 0007 م 0 هس ل م حس هر آخ ى رع
 مه 3 ان ادب هبت اقر سينتشش 2 أو 24 تاجا

 ةيآلا ىف روكذملاو «ىنزلاب نصحملا ىمر ةعيرشلا ىف وهو «فذقلا ةميرج هذه
 نأل كلذ ؛لاجرلا ىمار مكح اذه نأ ةاواسملا نوناقب تبث دقو «تانصحملا ىمر

 ىف ناك فيلكتلا ىرن اننإف «ةأرملا مكحك لجرلا مكح لعجي ةيعرشلا ةاواسملا نوناق

 ىف ةاواسملا نوناق مكحب ءاسنلا لخدي مث «لاجرلا ةبطاخمب ءىجي لاوحألا رشكأ

 . فيلكتلا
4 



 رونلا ةروسريسفت ل

00 
 أ بح

 تانصحملا نأل ؛ةاواسملا نوناق مكحب لاجرلا لخخد نإو «نهدحو ءاسنلا ركذو

 عضوم اهنألو ؛ايندلا ىف فرعلا مكحب لجرلا نم رثكأ انزلاب ىمرلا ررض نهبيصي
 رهطأل ناك ىمر لوأ نألو ءدشأ نوكي اهيمرو ,بجوأ اهتنايصف «ةينابرلا ةنامألا

 «قيدصلا ركب ىبأ تنبو يكلي هللا لوسر دمحم جوز - ةمطاف دعب - شيرق ءاسن

 .الوأ ءاسنلا ركذ ناكف

 ىمرملا ركذي مل لب «ىنزلاب لقي مل «تاتصحملا َنوُمرَي نيِذّلاو :ىلاعت لاقو
 :ىلاعت هلوقو «تافيفعلا تارهاطلا تانصحملا نع نيشلا ظافلأل اًداعبإو انصحت هب

 هيفو «طرشلا ىنعم لوصوملا نمضتل طرشلا ءافك انه ءافلا ,4ةدْلج َنيناَمَ مهودلجاف»
 «يساقلا مكحلا اذه ببس وه تانصحملا ىمر نأ ىلإ ةحضاو ةراشإ كلذ عم

 الو ملسم ريغل ناصحإ الف «مالسإلا :اهلوأ :ةثالث ىناعم نمضتي ناصحإلاو

 نم ىنز ىف عقي الأ :اهثلاثو «ةمأل الو ءدبعل ناصحإ الف ةيرحلا :اهيناثو «ةملسم
 ىنزلا فصو ءاقب عنمت الو «دحلا طقست ةهبشب دساف دقع ىف لخد دق نوكي وأ «لبق

 .)هيلإ عجريلف ««جاوزلا» باتك ىف لصفم وه امث هوحنو مراحملا ىلع دقعلاك

 :انرشأ امك ثالث تابوقعلاو

 «مهودلجاف» هلوقب ريبعتلا ىف ىنعملا نحضوو «ةدلج نينامث دلجلا :ىلوألا

 ةيشحك دلجلا ماليإ عنمب زجاح ةمث نوكي الف «دّلجلا ملؤي برض دارملا نإ ثيح نم
 نمو ةبوقع هذه تناك اذإو «هملؤتو ندبلا بيصت ةيندب ةبوقع هذهو «كلذ وحن وأ

 «ىنزلا اهيف وشفي نأ نم ةنمؤملا ةعامجلاب ةمحر اهنإف «ةوسق اهيف ةينازلا ةبوقع لبق
 ةنامألل ةنايخو «لسنللو «ممألل عايضو «ريبك داسفو بارخو ةنتف كلذ ىفو «عيشيو

 .ءاسنلا ماحرأو «لاجرلا بالصأ هللا اهعدوأ ىتلا

 ش وق اذهو ءءاضق ىف ةداهش مهل لبقت الأب نيفذاقلا لاوقأ رادهإ :ةيناثلا

 اقلطم ةداهش مهل لبقت الأ بجوت ةيدبألاو 4ادبأ ةداهش مهل اولبقت الو» : ىلاعت

 ةبوتلا نأ ةيعفاشلا ررقو «ءاهقفلا رثكأو ةيفنحلا هررق ام اذهو ءاوبوتي مل وأ اوبات

 .ةرهز وبأ دمحم مامإلل «هراثآو جاوزلا دقعا باتك ىلإ عج برأ )١(



 رونلا ةروسريسفت
 للللل اولا للا لللللللا

 3 + هك
 نألو ؛يصاعملا نم اهلبق ام بهجت ةلوبقملا ةبوتلا نآأل ؛ةبوقعلا هذه ىهنت حوصنلا

 الإ دعب ءاج «اوحّلصأو كلذ دعب نم اوبات َنيِذّلا الإ» :ةيآلا ىف ةبوتلا ءانثتسا
 ىلإ ليمن نحنو ءامهدحأ نم ال امهنم ءانثتسالا لمشيف .قسفلاب مكحلاو .4/وُلَبقَت
 مه كتلوأر» نألو ؛ءانثتسالا عنمي ةيدبألا ىلع صنلا نأل الوأ «ةيفنحلا همهف ام

 الف .تهتتا دق «ادبأ ةداهش مهل اولبقت الو» ةلمجلاو «ةلقتسم ةلمج «نوقسافلا

 ةشحافلا ةعاشإ نألو ؛ةبوقع اهنأ مئالي ىذلا وه اذه نألو ؛اهب ءانثتسالا قلعتي

 .هب ةبوقعلا قلعتت نأ بجيف «ناسللا مئارج مظعأ

 .«نوقساَفْلا مه كتلوأو» :ىلاعت هلوق ىف قسفلاب فصولا :ةثلاثلا ةبوقعلا
 ءانثتسالا هب نرتقا قسفلاب مكحلاو هتلمج ىف اهنأل ؛ءانثتسالا اهلخد ىتلا ىه هذهو

 .هنم ىنثتسملا مكح نم ىنثتسملا جرخف

 ٍءمهنم وه دوهش ةعبرأب ىنزلاب ىمري نم ىتأي الأ .فذقلا دح ققحت طرشو
 مث تاتصحملا نومري َنيذّلاو# :ىلاعت لاق اذلو .هلوق نورقي هعم ةثالثب قدأ ةرابعبو

 ةراشإ هيف ىخارتلا ىلع ةلادلا (مث) ب فطعلا ىف ريبعتلا ناكو «ءادهش ةَعبرأب اونأي مل
 نأ الإ ءريسع ةعبرأب ىنزلا تابثإ نإف ءهعم نودهشي ةثالث ىلع لوصحلا دعب ىلإ
 ابوروأ لهأك اروجف ممألا شحفأ ىف الإ كلذ ثدحي الو ءاينلع العف نوكي
 .اكيرمأو

. 

 ىتح ىنزلاب احيرص ايمر نوكي نأ بجي - فذقلا دح ماقي ىكل - ىمرلاو
 اذه وحن وأ «ةلحكملا ىف ليملا عضت امك اهجرف ىف هليلحإ عضي هآر هنإ ءاهقفلا لوقي

 . ريبعتلا

 دقو ءاحوضو حيرصتلاك ضيرعتلا ناك ولو «ىنزلاب ايمر نوكي ال ضرع ولو
 ىمرلاب ةعبرألا نم ةئالث دهشف «ةيواعمل اريصن راص ىذلا ةبعش نب ةريغملا ىمر

 نب رمع مُهَدَعَف « حرصي مل هبسنب ةيواعم هقحلأ ىذلا هيبأ نبا دايز ضرعو .حيرصلا

 .دلجلا ةبوقع مهبقاعو «نيفذاق ءهسفنب رمألا ىف ىضقي ناك ىذلا باطخلا



 رونلا ةروسريسفت ا
 الملا للا للا للفلل

 يي : هه |
 اوقطني الأ ةعشبلا ةميرجلا كلت نوري نيذلا سانلا لمحيل الإ كلذ ناك امو

 نيهتسيف «ىنزلاب ىمارتلا عيشيو اونمآ نيذلا ىف ةشحافلا عيشت ال ىتح اهب
 .هب سانلا

 نيذّلا الإ © َنوُقساَقْلا مه كتّلوُأو ...» نيفذاقلا فصو ىف ىلاعت هللا لاق مث

 نومري نيذلا ىلإ ةراشإلا «©2 ميحُر روُفع هللا َنَِف اوحّلصأو كلذ دعب نم اوبات
 وه لمعلا كلذ نأ نيب «لمعب مئاقلا وأ ةفصب فوصوملا ىلإ ةراشإلاو «تانصحملا

 دكأ دقو «لوقلا ىف قسف هتاذ ىف هنأل ؛قسفلاب مكحلا ببس فذقلاف «مكحلا ببس

 لصفلا ريمضب :ايناثو «ةيسمسالا ةلمجلاب :الوأ مهقسفب مكحلا ىلاعتو هناحبس
 ال مهنأ ىأ «قسفلا ىلع مهرصقب :اعبارو مهل افصو قسفلا لعجب :اثلاثو امها

 ال مئاد رمتسم رش ىف مهف ءاهنع نوجرخي ال هترئاد ىف مهف «قسفلا نم نوجرخي
 كلذ دعب نم اوبات نيذّلا الإإ» :ىلاعت لاق ا!ذلو «ءاوبات اذإ الإ طق هترئاد نع نوجرخي

 . «اوحلصأو

 نيذلا ةاصعلل عستت هللا ةمحر نأل ؛قسفلا قارغتساب مكحلا نم ءانثتسالا

 قفتي ىذلا وه كلذ نإو «ةداهش لوبق مدع ةبوقع نيفذاقلا نع عفرت كلذلو ءاوبنذأ

 ةيآ ىف ةداهشلا لوبق مدعب رمألا نإ ذإ ؛ميركلا نآرقلل ىنايبلا قايسلا نم ردابتملا عم

 «يندبلا باقعلاب رمأ ىلع فوطعم باقعلا اذهب رمأ ىهو «ةيآلا هذه نع ةدرفنم

 .ربخ ةلمج ىف قسفلاب مكحلاو «نيتيئاشنإ نيتلمج ىف امهو

 نإ :لاق ءاوبات نإ ةداهشلا لوبق زيجي ىذلا ىعفاشلا بهذملا ىف ىذلا ىأرلاو

 نم ءانثتسالا ىف روهمجلا ىأر ىلإ ليمن اننإ :انلق دقو ءاعم نيتيآلا نم ءانثتسالا

 .ردابتملا هنألو ءاوغل هللا لوق ناك امو 4ادَبَأ# ةملك ركذل ءطقف قسفلاب مكحلا

 .ءاضقلا سلجم ةنايصلو سانلا قحل ةداهشلا لوبق عنم نألو

 ىه ةبوتلاف «اوحّلصأَو كلذ دعب نم اوبات نيذّلا الإإل :ىلاعت هلوق وه ءانثتسالاو
 روعشلاب كلذو «عقو ام ىلع مدنلاو «هيلإ دوعي الأ ىلع مزعلاو اذه نع عالقإلا

 .قسفلا ريغت ىذلاف «بيرختلاو داسفإلا لدب حالصإلا نم دبالو «هعوقول ةرسحلاب



 رونلا ةروسريسفت ملا
 لااا اللللا

 قم <

 ءقسفلا فصو مهيلع لجس هلالج لج هللا نأ اصوصخو ءاحلاص نوكي نأب كلذو

 .حالصإلا فصو الإ هليزي الف

 «ميحُر روفغ هللا َنِإَفِه :لئاق نم زع لوقيف «قسفلا نع مهتبوت لوبق نيبو

 ىف ةعقاولاك ءافلا نال ؛ةيوتلا لوبق ىلع ليلد 4ميجُر روق هللا نإ : ىلاعت هلوقو

 نع وفعيو «هدابع نم بوتي نمل بونذلا رفغي ميحر روفغ هللا نأل نيقسافلا ءالؤه
 . هدابعب ةمحر كلذو «تائيسلا

 ةيلهأ ىلاعت هللا مظن ىويند رمأ ةداهشلا لوبق مدعب ةبوقعلا نأ اريخأ ررقنو

 . ميحرلا روفغلا وهو «ىلاعت هللا ىلإ هرمأف نارفغلا امأو اهب مكحلاو «ةداهشلا

 ناعللا
- 

 ا مشل كم نكي وز نوم نيذْلاَو كير دواس

 5 لص اَنمَلبَهَّنإ | هلل تدهس ًرهرحُل رهف
 6 10 ةَسمدْلاَو 10 ءصرم 00 رعاس للا صل

 ًُُط

2 

 علا هر

 تييزكلا نمنح تاللبش 1, 5 ميرأ دهشت نأ ب اعل ااهنع

 (ز َنيقيَضلاَن منكَ هَنأَب صعيدي اي
 هز بصح باوت هللا نأ و.هتمح روك لع هللا ل ضف الولو ) كا مد سا م ل رس حس سس م 7

 هلتق نإو هلهأ عم لجرلا دجي لجرلا نإ :ةِللَع ىبنلل لاق الجر نأ ىور

 تناكف ؛2170نيب مهللا ظيغ ىلع تكس تكس نإو ءهومتبرض ملكت نإو «هومتلتق

 مم َدَجَو الجر نأ ول َداَقَ اصنألا نم لجَر ءاج ْذِإ دجْسمْلا ىف ةعمجلا هَلْ اَنِإ :َلاَ هللا دّبع نَع )١(
 وُ هلع لال لاو طبخ ىلع تكس تكس اذ ومشت لق ذأ هوُمتدَلَجمَلَكَف الجر هنأرما

 .دمحأو هجام نباو دواد وبأ هاور امك 2 باب -ناعللا :ملسم هاور .ثيدحلا .٠ . كي دّللا
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 0 اللا
 بيج

 يي
 ةرسألاب ةصاخو «سانلاب ةمحرو .هظيغل ءافشو كلذل اجالع تايآلا هذه

 ءاهينكر نيب نوكت ىتلا ةقثلاو ءيسفنلا نانئمطالا ىلع موقتل :ةيمالسإلا

 .ةلاقلا نع اهتنايصلو «ناجوزلا

 ءادهش نكي مل ىأ .4مُهسْفنأ الإ ءادهش مِهَل نكي مّلو مهجاوزأ تومري نيذّلاو»
 امب دحأ ملعي الأ وهو ءىغبني ام ىلإ ةراشإلل ؛ىمرلا ىف اددع ركذي ملو مهريغ

 الف الملا ىلع نلعت نأ حصي ال ةرسألا رارسأف «ةمهتلا هذه ىف هجوز ىلع هظحالي

 مكح هيفعيف «هتمهت وه مدقي الو «كلوق ةحصب نودهشي نيذلا كدوهش نم :لأسي

 .دهاش ىأب ةبلاطملا وأ ةداهش ميدقت نم ناعللا

 هللا ةنعل نأب ناميألا ضعب اهيلع تلمتشا امل «ناعللا ةبوقع ةبوسقعلا تيمسو

 اهب داريو «قلطت ةداهشلا «مهسفنأ الإ ءادهش# ةملكو «نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع
 :ىلاعت هلوقك رارقإلا اهب داريو قلطتو «ىلصألا ىنعملا وه اذه لعلو ءروضحلا

 ةملكو «ةداهشلا اهب داريو قلطتو «[فسوي] 409 ... انملع امب الإ اندهش امو ...»

 نم اهتاذب (دهشأ) ةملك نإ :نييوغللا ضعب لاقو «نيميلا ىنعم نمضتت هللاب دهشأ

 .نيميلا ىنعم نمضتت (هللاب) ةملكب اهنارتقا ريغ

 رهاظلا ءدهاش وأ ديهش عمج ىه «مهسفنأ ّالِإ ءادهش مهل نكي ملو» :ةملكو

 مدقتي مل وأ «مهاوس رضحي مل هنأل ؛مهسفنأ الإ دهشي دهاش مهعم سبيل هنأ

 ىمرلا ىف دهشي مل ىأ ء(ءادهش) نم غرفم ىنثتسم مهسفنأو «مهاوس دحأ ةداهشلل

 نمل هن هللاب تاداهش عبر مهدحأ ةداهشف» تاداهش عبرأ هللا ركذ دقو « مهسفنأ الإ

 عبرأ فلحيف ءانيمي ةداهشلا تناكف هللاب تنرتقا دق ةداهشلا نأ ىرنو ,«نيقداّصلا

 اهلوأ :تادكؤم ةثالثب هنيمي ىف هقدص دكأ دقو ,4َنيقداّصلا نمَل نإ ةيلاتتم تارم

 نم هنأب هفصو ةشلاثلاو «هيلع تلخد ةدكؤملا ماللاو ءديكوتلا ديفت ىتلا (نإ)

 .راربألا نوقتملا مهو ء«مهتعامجو .قدصلا لهأ ةرمز نم ىأ «نيقداصلا

 نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأب فلحي ةسماخلا نيميلا ىأ ءةسماخلا ةداهشلاو

 قثوي وهف «نييذاكلا نم ناك نإ همتعل هيلع لزني ىلاعت هللا نأب فلحي ىأ «نيبذاكلا
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 نب لج
 يي
 نم بلطي هنأ ىنعمب ةيبلط ىهأ ةلمحجلا هذهو ءابذاك ناك نإ هب هللا ةنعل لازنإ بلط

 فلحي هنأ ىنعمب «ةيربخ نوكت نأ لمتحت نكلو «كلذ رهاظلا ؟هب ةنعللا لزني نأ هللا

 اذه ىلإو «قيلعتلا نم رهاظ كلذو «نيبذاكلا نم ناك نإ ىلاعت هللا ةنعل قحتسي هنأ

 . ليمن
 ةأرملا امأ ءابذاك ناك نإ ةنعللا هقاقحتسا ىلع فلحلاب تهتنا «لجرلا ناميأ هذه

 ترقأو اقداص لجرلا ناك اذإف «ىنزلا باقع وهو «باذعلل ةضرع نوكت اهنإف

 :ىلاعت لاقف ءرقت مل اهنكلو «ينزلا تايآ ىف ةررقملا ةبوقعلا ىه ةبوقعلاف «ىنزلاب
 نأ ةسماخلاو (2) َنيبذاَكْلا نمل ِهّنِإهّللاب تاَداَهَش برأ دّهشَت نأ ِباَدَعْلا اًهنع ًارديو»

 . 40 نيِقداّصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضع

 هنإ هللاب تارم عبرأ فلحت نأ ءاهتحاس أربتو عفدي وأ ءاهنع ليمي اهانعم أرديو

 هلوخدو «ماللاو نأب «هقدصل هتابثإ هب دكأت امب هبذكل اهتابثإ دكأت دقو «نيبذاكلا نمل

 نإ اهيلع هللا بضغ نأب باذعلل اهقاقحتساب اهفلح ةسماخلاو «نيبذاكلا فوفص ىف

 ام وه ةيطرش ةيربخ اهنأ ىلإ انليمو «ةيربخ وأ ةيبلط اهنوكو «نيقداصلا نم ناك
 . تابثإلا ىف ليق ام ىفنلا ىف انه لاقيف ةتبثملا ةيباجيإلا هتداهش ىف هانلق

 :رومأ ىف مالكلا نم انه دبالو

 رارقإ هنم نوكي الأ طرشب ىمرلا نم دعي دلولا بسن ىفن نأ :لوألا رمألا

 هب هاضر ىلع لدي ام هنم دجوي مل اذإ ةدالولا ببسب ىفن ولف ءانمض ولو بسنلاب
 «ناعللا بجيو «ىفتني بسنلا نإف ءهمأ نطب ىف نينج وهو ناك ولو «هيلإ هتبسنو

 ىنزلا دح تّدح ىفنلاب ةرتس ناعللا نع ىه تعنتما اذإو ,فذقلا دح َّدُح الإو
 .نآرقلا ىف ررقملا

 نم لوق هطارتشا نإو «ىنزلل لجرلا ةيؤر طرتشا ةيآلا ىف هنأ :ىناثلا رمألاو

 ىفن دنع ناعللا ليلدب «طرشلا اذه ىفن ىلع مئاق ليلدلا لب ءاذه ىف هدنع ليلد ال

 مالك «ديلاب سجلاب هملع طارتشاو «ىمعألا نم ناعللا زاوج ليلدلابو «دلولا بسن

 .تافتلالاب ريدج ريغ
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 ةدابعلا ةيحالص الإ هيف طرتشي الف نيمي ناعللا ىف تاداهشلا نأ :ثلاثلا رمألا

 ءزج ةداهشلا لب «ةدرجم انيمي تسيلو ةداهش اهنأ مأ ءالقاع اغلاب نوكي نأب «نيميلاب

 .ارح املسم القاع اغلاب نوكي نأ نم ةداهشلا ىف طرتشي ام اهيف طرتشيف ءاهئازجأ نم

 نوكي نأ ناعللا ىف طرتشي ال اذلو ءدمحأو ىعفاشلاو كلام ذخأ لوألاب

 بجي لب ءديبعلا الو «نييمذلا نيب ناعللا زوجي الف «نيرح نيملسم نانعالتملا

 لوق نع ةهيزن ةيمالسإلا ةعامجلا لعجي لوقلا كلذو «مهريغو «نييمذلا ىف نعالتلا

 هذه نأ ىلع ىنبم ىرت امك لوقلا اذهو «ديبعلاو «نييمذلا نم هعامس نعو «لطابلا

 . ةصلاخ ناميأ تاداهشلا

 دنع لوقو «ةفينح وبأ لاق دقو «نيمي اهيف ةداهش اهنأ ءرخآلا لوقلاو
 دحأ ناك اذإ ناعل الو ءديبعلا نيب الو نييمذلا نيب ءالؤه دنع ناعل الف ,يعفاشلا

 ش .ادبع وأ ايمذ نيجوزلا

 اهعزعزي ام اهل ضرع اذإف «نيجوزلا نيب ةقالعلا ةماعد ةقثلا نأ : عبارلا رمألا

 ىهو ءامهنيب قرفيو ناعللا امهنيبو امارح جاوزلا حبصأو ةيجوزلا ةقالعلا تمصفنا

 اذه ىلعو «كرشملاو ةكرشملا ةمرحك نوكتو ءاهجوزتي نأ هل لحي ال ةيدبأ ةقرف

 .ءاهقفلا روهمج

 تلح هسفن بذك اذإف ءهسفن بذكي نأ ىلإ هيلع مرحت اهنإ :ةفينح وبأ لاقو

 دقعب ةيجوز ةرشع امهنيب موقتو ديدج نم اهجوزتي نأ هلف .فذقلا دح دحو ؛هل

 ىف هيلإ عجراف مالك عوضوملا اذه ىفو «سانلاب قفرأ ىأرلا اذه نإو «نيديدج رهمو
 مالكلا كرتن نأ لبقو «هدابع ىلع ىلاعت هللا نم لضف ناعللا نإو .١2)هقفلا باتك

 اكاردإو ادلج ىوقأ مهنأل ؛لاجرلا بناج ىف ةنعللا نع ربع هنإ :لوقن هتقيرط ىف

 بضعغلا درجم ال «ىسحلا درطلا رثؤي ام رادقمب بضغلا مهيف رثؤي الو ءدرطلا ىنعمل

 ضارعإلا درجمو «نهسوفن ىف رثؤي هنأل ؛بضغلاب ربع ءاسنلا بناج ىفو «ىسفنلا

 . نهسوفن ىف رثؤي

 .ةرهز وبأ دمحم مامإلل «هقفلا لوصأ» باتك )١(



 رونلا ةروسريسفت

 ا ل للا

 هاا :٠
 يي

 . 469 ميكح باّرَت هللا ّنَأو هتمحَرو مكيلع هللا لضف الوّلو» : ىلاعت لاق

 ءازجلا عوقو عنتما ىأ ءدوجول عانتما فرح هنإ نويوحنلا لوقي فرح 4الولإ»

 متنأو نوروصتت الو «ههنك هنتكي ال ميظع ريبك هنأ نايبل ؛ءازجلاو طرشلا دوجول

 «روبثلاو ليولا ناكل مكءاوهأ رياسي نآرقلا ناك ولو ءاهجئاتن لاعفألا هذه نولعفت

 تعاضلو «ماحرألا متعطقلو «ضارعألا ىلع نولتاقنت متنكف ءرومألا مئاظعو
 ةعسل فوذحم طرشلا باوجف «نيدلا ىف ةشحافلا تعاشلو ناسنإلا حلاصم
 ىتلا هماكحأو «ةعدارلا هماكحأ ىف هلضفب مهكرادتي مل اذإ هماثآ ةرثكو ءهمومع
 ىفو «فذقلا ىفو ىنزلا ىف هماكحأ ىف رهاظ ىلاعت هللا لضفو «قرفت الو عمجت
 ش .ناعللا ىف ةرسألا لمش عمج

 «ميكح باَوَت هللا لأول : ىلاعت هلوق ىف ةبوتلا باب ىلاعتو هناحبس حتف دقو
 .هدابع نع ةبوتلا لبقي هنأ ررقو عرش اميف ىلاعتو هناحيس هللا لضف الول ىأ

 عايضو «ميظعلا لوهلا ناكل - عرشو ردقو ررق اهيف هتمكحلو مهتائيس نع وفعيو

 .رومألا

 نم نيبنذملل ةبوتلا ريثك ىأ «باوت هنأب هسفن ىلاعتو هناحبس هللا فصوو

 «هبنلب سحأو بنذأ اذإ بنأملا نأل كلذو ؛مهسوفنل ابيذهتو «مهب ةمحر هدابع

 نم هبرقي اهنع وفعلا بلطو ةيصعملاب ساسحإلاو «هبر ىلإ عرضتو هرورغ هنع بهذ

 ةعاط نم ريخ ةلذم ةيصعم :ةيفوصلا ءامكح ضعب لاق اذلو ؛هنم هينديو ىلاعت هللا
 وفع هللاو ءاراختفاو الد تئروأ ةعاط نم ريخ اراسكناو الذ تئروأ ةيصعمو هلم
 | وقع
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 11ج كالا لااا الل لالالالا

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نينمؤملا مأ لوح كلفإلا

 وهب ملم رت كا
 1 - هلم فس غل
 كفه اورنإلا سقت تيوتا

 يؤم اوشن ٍِ 00 يس لم ا

 كِل 0 ابونا يك ب وُمَج
-_- 

 أب
 باول

 و ]أو

١ 

 1 1 حمر هير رفرف معرس 0 10 يرور .

 ,هتمجيور ءاع هذلا لصف اَلَوْلو 7 3 َنوبزَكْلا مهوهاَدنِع
 هر هجر ح3 م

 5 2 ادع يفرش تضم سس ةرخأل وايل
 ها - وِ أ

 وو م 2 سبك لا ل وعسل
 هوم 0007 2 هئوبسحتو
 ول سب رس سرس 4 2 عسر و م

 جي اذه ٌكَنحبْسا ديم نأ انل نكي امس

 ىذلا كفإلا اذه ةنتف ىف لزن ناعللا نأ ىور دقو ءامهنع ىلاعت هللا ىضر قيدصلا

 ىلع قبط هنأ دكؤملا نمف ةياورلا هذه ةميق نكت امهمو ءاهنع هللا ىضر اهلوح كيح
 « تباث نب ناسحو «لاثأ نب حطسم ىلع قبط هنأ ىور اميف ليق دقف «هوددر نيذلا

 لوسر دنع ةلزنم اهل تناكو ّقِْلَك هللا لوسر جوز بليز تحخأ شحمج تنلب ةنمحو

 .؟)اهنع هللا ىضر ةشئاع ةلزنم ىصانت لَ هللا

 :ملسمو 07 5) اضعب نهضعب ءاسنلا ليدعت -تاداهشلا : ىراخبلا عيححص ىف ةصقلا عجار 2غ(

 . (49ا/5) فذاقلا ةبوت لوبقو كفإلا ثيدح ىف -ةبوتلا



 روتلا ةروسريسفت
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 يوجب

 "يي

 كفإلا نأل ؛لطايلا ىلإ قحلا نع فرص بذاكلا نأك .بذكلا وه كفإلاو

 لطابلا لوق ىلإ هنع لدعيف «ءانيب احضاو قحلا ىري كافألا نأك . فرصلا هانعم لصأ

 قحلا تارامأ مهيديأ نيب «ةشئاع ىلع كفإلل ةبسنلاب رمألا كلذكو ءهيلإ فرصنيو

 .هيف بير ال ىذلا لطابلا ىلإ اهنع نوفرصنيف ةنيب ةحضاو

 نورمآتي ةعامج مهنأكو ءاضعب اهضعب دشي ىتلا ةعمتجملا ةفئاطلا :ةبصعلاو

 ىلإ ةراشإ .«مكنم» :ىلاعت هلوقو ءهتعاشإو هجيورتو لطابلا لوق ىلع مهنيب اميف
 هل اذه احطسم نأ كبسحو «مكطاسوأ ىف نولغلغتي مهنأو ءمكنيب نوشيعي مهنأ

 نيبت امك «ءهلام لضف نم هيطعي -هنع هللا ىضر- ركب وبأ ناكو «ةبارق قيدصلاب

 اوتؤي نأ ةعسلاو مكنم لضَفْلا ولو ٍلتأي الوؤ :ىلاعت هلوق ىناعم ىف مالكلا دنع كلذ

 رفغي نأ نوبحت الأ اوحفصيلو اوفعيلو هللا يبس يف نيرجاهمْلاو نيكاسملاو ئبرقلا يلوأ
 . [رونلا] 49 .... مك هللا

 نوكي نأ ىلاعت هللا ىفن «مُكَل َريَح وه لب مُكْل ارش هوبسحت الا :ىلاعت لاقو
 هجو ام لأسن انهو «مكل ريخ هنأ ادكؤم ررقو ءرش هنأ نظن نأ نع اناهنو ءارش

 نكمي الو «هتاذ ىف اريخ سيل هنأ ىأ ءمكل ريخ هنأ ىلاعت هللا ررقو «مكل ةيريخلا

 ةيريخلاو ةيرشلاف «مهل رش هنأ نونمؤملا نظي نأ نع ىهنو «هتاذ ىف اريخ نوكي نأ

 نأ دجن «ةرظنلا هذه انرظن نإو «هجئاتنو مثإلا اذه ةبقاع ىف نينمؤملا ةعامجل ةبسنلاب

 مسجلا ىف نوكي ىذلا ءادلا ةفرعمو ءهنم سرتحي اًئبخ مهيف نأ :الوأ اوكردأ نينمؤملا

 هجلاعف «ِةِْلكَي ىبنلا قحل ءادلا اذه نأل :ايناثو ءهب لهجلا وأ هئافخإ نم ريخ هجالعل

 ىلع ربص هنكلو «لاحلا هذه ىف رشبلا لاني ام ملألا نم هلان ذإ ءهللا نم ءاودب

 قبس ماهتالا نإ معن «عرستلاو بضغلاب ال «ةيورلاو ةمكحلاب رمألا جلاعو «ىذألا

 .ناقيتساو تيبشت ريغ نم بضغلل ةباجتسا لمعلاب قبسي مل نكلو ء.هسفن ىلإ
 ال هنأ :اعيارو «سفنلا ىوق لحنت ىتح «بضغلا ىف طارفإلا حصي ال هنأ :اثلاثو

 تائيربلاو ءايربألا ماهتاو «ضارعألا ىف ثيدحلل رمسلا سلاجم ذختت نأ حصي

 نع ضارعألا ىف ملعلا ىقلتي نأ حصي ال هنأ :اسماحنو ءءاسنلا نم تارهاطلا
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 نأو «ةنياعملاب نوكي كلذ ملع نإ لب «هاوفألا ناذآلا تعمس ام ددرتو ءعامسألا

 . «ميظع باذع هل مهنم هربك ئلوت يذّلاو مثلا نم بسَتكا ام مهنم ئرما لكلا
 ددر نم :امهلوأ  نيمسق ىلإ كفإلا اذه ىف اوثدحت نيذلا ىلاعت هللا مسق

 ربكلا (هريبك ىلوت) هنأب هنع ىلاعتو هناحبس ربع اذهلو ؟هرشنو لوقلا عرتخا ىذلا

 كلذلو « ربكأ همثإ كلذ نأ كش الو هب ىدتقاو هعاشأو هأشنأ ىذلا ريبكلا مثولا

 نم رزوو «هرزو هيلع نإف .هقوليو هاري نأ الإ هدذح دحي ال ءاميظع اياذع هل نأ ركذ

 هوأرمتساو مهتنسلأ هتكالو «هدادرتب مهتنسلأ اوسجن مهنأ مثإ مهيلع نورخآلاو هعبت

 لَو اهجوز ماقمو -اهنع هللا ىضر- اهيف لوقلا ماقم نيردقم ريغ مهسلاجم ىف

 . لطابلا ىلإ قحلا نم مهسفنأ اوفرص لب ءهردصم نيفرعتم الو

 مل هنأ ىلإ ةراشإ هذهو «كفإلاب اوءاج نيذّلا َّنِإإل :ىلاعت هلوق ىف :ىلوألا

 ء«مهسلاجم ىف نيرماس نيددرم هل نيجورم اوءاج نكلو عقاو لصأ هل نكي

 .هب نوهلتي

 فارحنالا اهيف نوثبي مكطاسوأ ىف نولغلغتم مهنأ ىلإ ةراشإ «مكنم# :ةيناثلا

 ةعاشإو «مئثآلا لوقلا وغل ىلإ لامعألا دج نع مكنوهلي «ىناسللاو ىسفنلاو ىركفلا

 ىلإ شحافلا لعفلا ةبسنو لوقلا دادرت نأل ؛قسفلا ليهستو «مكنيب عطاقتلاو داسفلا

 هلك دمحم جوز ةناكم نهل سيل ىتاللا تايتفلا نيب قسفلا جوري ِةلَي دمحم جور

 مثولا اذه ربك ىلوت ىذلا نأ اهنع ىور اميف ةشئاع نينمؤملا مأ تركذ دقو
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 ىنب ةوزغ ىفو «هتاوزغ ىف هبحصي نم هئاسن نيب نم راتخي ٌةْكَو ىبنلا ناك
 داع نينمؤملا راصتتاب ةوزغلا تهتنا نأ دعبو «ةشئاع نينمؤملا مأ راتحخا قلطصملا

 هذه ىف موقلا لحرو «ءارحصلا ىف ةجاحل اهبكرم تكرت ةشئاع تناك دقو «شيجلا
 ءهب بكرلا قلطنا دقو ءهودشو «هيف اهنوبسحي ريعبلا ىلإ اهجدوه اولمحو «ءانثألا
 اهرمأ ةمّلسم تعجطضاو ءاهبابلجب تفحلتف ادحأ دجت مل ءاهتجاح نم تداع املف
 نع فلخت دق ناكو «ىملسلا لطعملا نب ناوفص رمف «ماني ال ىذلا اهبر ىلإ

 لوسر ةنيعظ .نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لاقو ةشئاع داوس ىأرف هنأش ضعبل ركسعلا
 اوثحبب امو «سانلا ىلإ اولصي ملو «تبكرف ىبكرا لاقف هريعب اهنم برقو ءهللا
 حلاصلا عم لمج ىلع اهروضح مث اهفلخت اوملعو «حابصلا حبصأ ىتح ءاهنع
 الاقم قافنلا سأر اهدجو «ءاسنلا ىف هل برأ ال ءاروصح ناكو ؛هءارو راس ىذلا
 ال نم راصنألاو نيرجاهملا نم اهلبقو «هتلاقم لاقو قافنلا سأر مثإلا رشنف «هلوقي

 .افازج هنومريو نوفجريو ءاهتاياغو اهجئاتن نوفرعتيو «لاوقألا نوصحمي

 لوسرلا نم تأرف تضرم دقو ء«رشب هنأل هلك هللا لوسر سفن ىف لوقلا رثأو

 ةلاق نم عاش ام تفرعو ءاهمأ اهضرمتل اهيبأ تيب ىلإ تلقتناو .هدهعت مل ام
 .اهسفن عجو اهمسج عجو ىلإ فاضناو «تكبف «ءوسلا

 ةصاخ ىف هتباحص راشتساو «هسفن ىف ام نينمؤملا نيب لوسرلا نلعأ ذئدنع
 ءالؤه سأر ىلعو «هناميإ هب همهلأ امب «ةءاربلاب ةباحصلا رابك ضعب ردابف «هرمأ

 رمألا ِةْيِللَك هللا لوسر كرتي نأ ةباحصلا ىضاق بلاط ىبأ نب ىلع ىأرو ءرمع
 لَك ىبنلا لأسف ءاهلاوحأ نع اهتيراج لأسيف «ققحيو «تاريثك اهريغ ءاسنلاو

 الإ ةشئاع ىلع بيعأ تنك امو ءاريخ الإ ملعأ ام هللاو :تلاقف «ةريرب اهتيراج
 فلكأتف ةةشلا ىتأتف ءهنع مانتف .هظفحت نأ اهرمآف «ىنيجع نجعأ تنك ىنأ
 اهرذع نأ تبث دقف ءاهريعب قاس ىذلا داع دقو ةمئان تناك اهنأ ةعقاولا تناك اذإو
 نم رشع ةسماخلا غلبت مل ةيبص تناك اهنأ ةظحالم عم تداتعا ام سنج نم ناك
 .اهرمع
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 «ميركلا هتيب ىلإ اهديعي نأب مهو «ةارتفم ةيرف اهنأ ىلإ هك ىبنلا نأمطا
 ىلتي نآرق لزني نأ ىف عمطت تناك امو «هللا اهأرب اذإ الإ دوعت نأ تبأ اهنكلو

 اهتءاربب لزن ىذلا نآرقلاو نا تءارجب ىلتي نآرسقب هيبن مركأ ىلاعت هللا نكلو ءاهتءاربب

 7١تايآلا [رونلا] 469 .. . نيبيَطلل ابيل :ىلاعت هلوق

 : لئاق نم زع
 كفإ اذه اوُلاَقَو اريَخ مهسفنأب تاَمْؤمْلاَو نونمؤملا َض هومسعمم ْذإ الولإ

 . 405 نيبم

 اذإف ءاريخ مهسفنأب تانمؤملاو نينمؤملا نم ريخلا نظ ىلع ضيضحتلل «الول#

 «هدر ىلإ عراسي رش هيفو «بذكلاو قدصلا لمتحا اربحخ ةنمؤملاو نمّؤملا ىقلت

 نم سمي «ربخلا كلذ ناك اذإ اصوصخو ءحضاو نيب ىأ .نيبم كفإ اذه :لوقيو

 ؛صالخإلاو ةنامألاو فافعلاو رهطلا مهنأش نم نوكي نمو «فافعلاو رهطلاب فرع

 لبقي الف «حالصلا ىلع هلاوحأ لك لمحيو ء«ريخلا نمؤملا ىف نظي :امهدحأ

 «ءوسلا ةعاشإل اهزهتنيف ةزهن هبسحي ناطيشلل عضاخلا وهو :ىناثلا مسقلاو

 ثبعيو «همحل لكأيو «نموؤملا هاخأ باتغيو هتاهلم هلعجيو «سلاجملا ىف هب رمسلاو
 لايخلا اهامن دقو اهعيشيف ءوسلا رابخأ ربكي اذهو ءاثباع اردنتم انيهتسم هتماركب
 .ثياعلا ثبعلاو «دسافلا

 .ناتينايب ناتراشإ ةميركلا ةيآلا ىفو

 .قباسلا عجرملا )١(
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 ريبعتلاف «مهسفنأب تانمؤمْلاو نونمؤملا ض9 :ىلاعت هلوق ىف :امهالوأ

 مهضعب نع ءوسلا ةعاشإ لعجت ىتلا ةطبارلا ةيمالسإلا ةوخألا ىلإ ريشي «مهسفنأب»

 ككفت نم ثعبنت ءوسلا ةعاشإو «مهطبرت ىتلا ةطبارلل نيهوتو «مهعيمج نع ةعاشإ

 .اهيف ىقلخلا رامذلاب بهذتو ءاهلك اهككفت ىلإ ىهتنتو ةعامجلا ضعب ىف

 تانمؤملاو نينمؤملا معي رمأ وأ مكح لك نأ عم انه 4تانمؤملا» ركذ :ةيناثلا

 ام اريثك ءاسنلا نأل ؛انه تانمؤملا ىلع صن نكلو «تانمؤملا ىلع صن ريغ نم

 تنب ةنمح نأ ىلإ رت ملأ «ظفحت الو سارتحا ريغ نم ةبيغلا نم عونلا اذه ىف نعقي

 نينمؤملا مأ اهتخخأ ىضري ام كلذ ىف نأ بسحت كفإلا اذه ةعاشإ ىف تعقو شحج

 «هدرت لب ءاهتخأ مالك رقت الو ةشئاع نع ىفنت تناك «ةيقت ةرب تناك هذهو «بنيز

 ىضتقي ناميإلا نأ ىلإ -هناحبس- ريشي تانمؤملاو نينمؤملا ىف فصولاب ريبعتلابو
 .ديهش ءىش لك ىلع هللاو «كلذ

 :ىلاعت لاقف ىوقتلاو نيدلا لهأل تبثتلا قيرط -هناحبس- نيب اذه دعب

 مه ِهّللا دنع كتَلَوُأَف ءادهّشلاب اونأَي مل ذِإف ادهش ةعبرأب هيلع اوءاج الول»
 ا 0000 .«ه هرْياكْلا

 هلبقي الو «لوقلا ىف تبثتلا ىلع ضح ضحلاو «ةقباسلاك ضحلل «الول»
 ءاج دهاشل ّةِْلَك ىبنلا لاق دقو ءاحوضو سمشلا لثم نوكي نأ الإ «ةنمؤملاو نمؤملا

 . '١"راهنلا ةعئار ىف سمشلا ىلإ راشأو «دهشاف اهلثم ىلع» :دهشي

 عمج ىلع سيلو ؛«تبثتلا ىلع ضحلاف «ءادهش ةعبرأب نوكي تبشتلا نإو
 ىلع ضحلا لد دقو ,ةشحافلل ةعاشإ نم ولخي ال كلذ نإف ءاودهشيل دوهشلا
0 

 : نيرمأ

 ىف هنإف .نودهشي ءادهش ةعبرأب اوءاج اذإ الإ ملكتلا حصي ال هنأ :امهلوأ

 . نينمؤملا نم ةفئاط هيلع دهشيو دحلا ماقيس هنأل ؛ملكتلا لحي لاحلا هذه

 )١( :(17/1/857)لامعلا زنك .ةاضقلا ىف شاقنلا ديدس وبأ در ج١/ 17٠١
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 اذإ تمصلا مزليو «فكُي لب «مالكلا ىلإ ةردابمل حصي ال هنأ :ىناشلا رمألا

 ربعي امك وأ «ءارتفالل دحلا هيلع قح الإو ءءادهشلا نم ةعبرألا ءالؤه نكي مل

 :ىلاعت لاق اذلو «فذقلا دح وهو «ةيرفلا دح ءاهقفلا

 حاصفإلا ءاف ىلوألا ءافلا «َنوبذاَكْلا مه هللا دنع كتَوُأَف ءادهشلاب اوتأي مل ذِإَفِل

 نومري نيذلا ىلإ ةراشإلاو «طرشلا باوج ىف ةعقاولا ىه ةيناثلا ءافلاو «ةفطاع وأ

 مزالملا بذكلاب مهيلع مكحلل ببس لاحلا هذه نأ ديفت ةراشإلا هذهو «ةنيب ريغ نم

 فذقلا دح نودحي نيذلا مهو «كلذ دعب لوق مهنم لبقي نأ عنمب ىذلا مهيف تباثلا

 ةداهش لبقت الو «مهل مزالم بذكلا فصو نأل ؛ادبأ ةداهش مهل لبقت الو ءانيب امك

 هيلع مكحلا ىهو «ةيبدألاو «ةيعبتلاو «نيدعبملا نيرتفملا ةبوقع بقاعيو «بذاك

 . قسفلاب

 «ءادّهش ةَعبرأب هيلع اوءاج الوَلال :ىلاعت هلوق ىف «ىلع» ب ةيدعتلاو

 وهو ءهعوضوم دارملا كفإلا تابثإو «هيلع دوعي ريمضلا ذإ كفإلا تابثإ اهانعم

 ريغ هنأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو «ميركلا جوزو ميركلا تنب ةميركلا ةنصحملا ىمر

 عوضوم ماقمل ةلاحتسالا لب «داعبتسالا ىلع ضيضحتتلا عم لدت «الول» ف «نكمم

 . ءارتفالا

 :لئاق نم زع لاقف ءةملسملا ةعامجلا ىف هررضو مثإلا مظع هناحبس نيب دقو

 باَذَع هيف مْئَضَقَأ ام يف ْمُكسَمَل ةرخآلاو اًينالا يف هتمحرو مُكيلع هللا لضف الولو»

 اهباوج عنتما ىأ ءدوجول عانتما فرح انه ةغللا ءاملع لوقي امك «الوّلو#

 ام وهف ءهلضف امأف «هتمحرو ىلاعت هللا لضف دوجول ميظع باذع مهسمي هنأ وهو

 مهنأو «هبادهأب ةذخآ هبادآب ةبدأتم مهسوفن لعجت ىتلا ناميإلا ةمعن نم مهيلع هب معنأ

 مهسفنأ نيرهطم نيبئات نيمدان قحلا ىلإ اوداعف اوركذت ناطيشلا نم فئاط مهسم اذإ

 ىلاعت هللا لضف اذه «ثيدح ىف كلذ دعب نم اوضوخي الأو «مهبولقو مهتنسلأو

 «ىلاعت هللا ةيادهب لاز دق ضراع رمأ وه امنإ ناك امو «ناميإلا ةمعنب هيف اوناك ىذلا
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 ىأو .مهل رفغ لب « ضراع رمأب مهذخأي مل ىلاعتو هناحبس هنأ ىهف هتمحر امأو

 لاق امك «بيرق نم اوبات مث ؛ «ةلاهجب مهنم ناك لمعل نارفغ نم مظعأ ةمحر

 409 .. . بيرق نم دوو مل اهب ءوسلا ومعي نأ هللا ىلع يوتا امنا : ىلاعت

 . [ءاسنلا]

 باصأ اهانعم سمو 4ميظع َباَذَع هيف مكَضْفَأ ام يف مُكَسَمَلإ طرشلا باوجو
 «هيف متضَقَأط ةملك ىفو .هملؤيف ىلا مسجلا ىمحملا ديدحلا سمي امك مكدولج
 «ةراعتسالاب زاجم هيف «متضقأ» ىنعمو .«لاس ىتح ءانإلا ضاف نم اهلصأ «ضافأ»

 الف «ليسي ىذلا ءاملاب «نيركفم الو نيسرتحم ريغ هيف اوضاخ ىذلا مهثيدح هبش ذإ
 .ةياغ ريغبو «هدح نع ادئاز اليس ليسي ثيدحلا نأكو «طبضي

 هنوكردت ال باذع ىأ «ميظعتلل هيف ريكدتلا 4ميظع باَذع :ىلاعت هلوقو
 :هناحبس لاقف مهريكفت مدع ىف مهلاح روص مث «هنورتسو «مويلا

 وهو انّيه هَنوْبَسَحَتو ملع هب مكل سيل ام مكهاوفأب نولوقتو مكتسب هنوف ذإ»
 © 00) ميظع هّللا دنع

 ىف ميظعلا باذعلا مكسمل ؛ .«مكسمل» : ىلاعت هلوقب قلعتم فرظ ه4ذإ»
 الو ملع ريغ نم هنوددرتو «ةنسلألا نم كفإلا اذه نوقلتت 4هنوُقْلَت ذإ» لوقلا

 فرظلا ناك وأ «فرظلا ىف ناك ىذلا اذه نأ نع ئبني ءهنمزب سملا نارتقاو «تبشت

 مكتسب هَنوُقلَتظ ىنعمو .هتمحرو هللا لضف الول ببسلا وه هنأ نع «هل ءاعو
 ام نيددرم هنولوقتو «ةنسلألا ىه نكلو ةنياعم نكت مل ملعلاو ىقلتلا لئاسو ىأ
 تاملكلا تلقدنا لب «هورتو هونياعت ملو «مكبولق هب نمؤت ملو .مكهاوفأب متعمس
 ءملع ريغ نم هتلاق ةنسلألاف «تبثت وأ ملع ريغ نم هاوفألا اهتددرو ةنسلألا نم
 ريغ نم مثإلاب سلاجملا هيف نوبطري ءارمس هوذختاو «ملع ريغ نم هاوفألا هتددرو
 رمأ وه لوقلا اذهب هكفتلا نأو «هيف مثإ الو ءهل رثأ ال نيه هنأ مهنم انظ .ملع

 مظع نايبو «مهمعزل انيهوت ىلاعت هللا مسا ركذو «ميظع هللا دانع وهو# نيه
 ةريبك ةميرج وه لب ةريغص ةنه هوبكترا ام سيلف «مهل ديدش خيبوت هيفو «مثإلا



 6 رونلا ةروسريسفت ا
 للملا ا للا0ا0ا0ا0ا0ا0ااالاااااللوممللاا0ا0ا0ااا1ا60الللللللا

 وزب لجل
 يَ

 انهو «ةلضافلا تاعامجلا نأش كلذ سيلو «مارجإلا لهسي ماهتالا ديدرتف «ناوضرو

 ددع الإ اذه ددري مل هنأ عم عيمجلل باطخلا «مكتنسْلأب ريبعتلا :امهالوأ
 بجاو نأ ىلإ ةراشإلل عيمجلا بطوخ نكلو ءاودحو «فذقلا دح مهيلع ميقأ دق

 ملو اوعمس اذإف ءمهوعنميو هيلئاق اوفقوي نأ حراجلا لوقلا وغل اوعمس اذإ ءالضفلا

 .اوملكت اعيمج مهنأكف اوكراشي ملو اوملكتي

 ام مهتنسلاب نوملكتي مهنأ ديفت «مكهاوفأب نولوقتو» :ىلاعت هلوق نأ :ةيناثلا
 409 ... مهبولف يف سيل ام مهتنسُلأب نولوقُي ...» :ىلاعت هلوقك مهبولق ىف سيل
 .ميخو مهتعامج ىلع هلآمو «هب مهل ملع ال الوق ددرت ةنسلأ ىه لب [حتفلا]

 :لاقف ءءوسلا ريخ هيقلت دنع نمؤملل ىغبني ام ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 . 49 ميظع َناَتهب اذه كتاَحبس اذهب ملكت نأ انَل نوُكي ام متْلُق هومتعمس ذإ الولوإ»

 مثإلا اذه ىف اوضاخ نيذلل خيبوتلل دادتما وهو «نيتلمسجلا ةلصاو واولا

 «نمؤملا هيخأ ىف ءوسلا لوق عامس دنع ىغبني ام عابتال ضيضحتتلل (الول)و

 ذإ الولو# :نيعمجأ سانلاو هللا دنع نيمركملا نييلعلا نم ناك اذإاصوصخو

 اذه اولوقي نأ ىلع ضح اذهو «كَناَحْبس اذهب ملكت نأ انَل نوكي ام متلف هومتعمم
 ملكت نأ# انل غئاس نئاكب سيلو ءانل سيل ىأ ,كانل نوُكَي اما هب نينمؤم لوقلا
 ثيدح ىف ضوخي نأ هسفنل حمسي ال «لماكلا نمؤملا ناسنإلا نأش اذهو 4 اذهب

 اذإ فيكف «ناك ئرما ىأ ضرع «ضارعألا ىف ملكتي ناك اذإ اصوصخو «هملعي ال

 ةناكم اهلو «نيعمجأ قلخلا ريخ جوزو .قيدصلا تنب ةقيدصلا ضرع ىف كلذ ناك

 لثمل ىفن غلبأ ىهو د ««نركي ان ةنونيكلل ىفن ةيآلا ىفو «ِةِلَلَي هللا لوسر ةبحم نم

 نيرمأل هتاذ ىف غئاس ريغ هنأو .دكؤملا ىفنلا نم غلبأو «لوقلا اذه

 ناكم اهل نمو «هيبن جوز نع نع ىفنلا ديكأتل «ىلاعت هللا سيدقت :امهلوأ

 نأ نم بجعتلا ىنعم ىف اذهو «.هجاوزأ نم اهريغ ةبسحم قوف ةبحمب صاصتخالا



 رونلا ةروسريسفت لإ
 لالالالا لل

 يي 2: اك
 ءرمألا مقافت ىتح هوفقوي ملو «نينمؤملا نيب اددرم لوقلا اذهو لعفلا اذه لثم نوكي

 ماقملا اذه ىف هناحبس هلل هيزنتلا نأو «ميركلا هعمس ىلإ لصو ذإ «ىبنلا ىذآو

 .مثإلا هيف مقافتي عضوم لك ىف كلذ لاقيو ءهزنملا هدحو هنأب راعشإ

 هل شهدت ىذلا بذكلا :ناتهبلاو .كفإلا ىلإ ةراشإلا «ميظع َناَمِهب انهو

 جوز ىلع بذكلا وه اذهو «لوقعم لك نع هدعبو «هتبارغو هتعاظفل ريحتتو لوّقعلا

 .هلك هللا لوسر

 بجيف «لبقي الو لقعي ال ىذلا ءوسلا ربخ هيلإ لقن اذإ نمؤملل ىغبني ام اذه
 هنأل ءهثيداحأ عضوم هلعجي نأ لماكلاب قيلي ال هنأل هددري الأ :امهلوأ .نارمأ هيلع

 ةلدأ هدنع تناك اذإ بيذكتلا ىلإ عراسي نأ :ىناثلا . قطني ال شحفو ءددري ال ركنم

 فقي كلذبو ءهيلإ بستني نم ماقمو «هموق نيب هيلع ىرتفملا ماقم نم بيذكتلا
 .ميحر فوعءر هدابعب هللاو «تاعامجلا طسو ىف ريسي الو «بذكلا

 اذه ىف هللا ةظع

 :ىلاعت لاق

 يع أ عرج 0 امو راس

 07 تينمْؤُم مكسر ادبأ هلم دوت نأ مكي
 َنيِذْلابتإ يول م ' 526 رلع هلل الو بلي لأمك هلأ نيبو

 ميل باَدَعم مم . يي د فكل كَم

 الْولَو () نوملَحتالْ سالما َورْخألاوايندلا يف
 م د وحر 0 فراس ح سس ماس

 نأ ميحت فو ءر هلل أو تمَير تس تؤم
00 

 ا ِتاوطخأ 0 أاوعبّنتال أونماء نبذ ام



 رونلا ةروسريسفت اا

 ل
 يي ١

 لضم الرلوكلاو لمسلمي نطيل وش
 -. 2و هع هذآ شط مس

 قري هلل كلو ادبَأِل نيو ام,هتموحيلع هللا

 9 ميلعمي و
 ةعامجلا ىف لآملاو باقعلا ءوس وأ باذعلا نم فيوختب نرتقم رجز ظعولا

 ريبعتلاو «بلقلا هل ليميف ريخلاب ريكذتلا وه :دمحأ نب ليلخلا لاقو  ةيمالسإلا

 ددجمو رمتسم ىلاعتو هناحبس هللاو «ةظع هيف لوق نم ىضم ام نأ نايبل عراضملاب

 هيف ام ىلإ هيبنتلاو داشرإلا ديدجت ميدم ىلاعتو هناحبس وهف «نآ دعب انآ ةظعلا مهل

 امو «نأ» نم كبسنملا ردصملا «اودوعت نأ# ءاهمذ نع دعبلاو «مكتعامج ةراهط
 مكتدوع ةهارك ىأ ءاودوعت نأ ةهارك وهو «بسانم فوذحم ردقمب قلعتم «هدعب

 ءاهيف اوعقوو ءاهيلع اوناك ىتلا لاحلا وهو نأشلا ىلإ دوعي ريمضلاو ءادبأ اهلثم

 ال كلثم :ميركل لوقت امك ءاهيف اوعقي ال نأل ةغلابم ,«هلثملا# ب اهنع ريبعتلاو
 .هلثل حمست ال امك لخبي نأ هل حمست ال اياجس هيف نأل ؛لخبت ال تنأ ىأ :لخبي

 ىلع لوقلا قلع مث ءاههابشأو .اهيلإ اودوعت ال ىأ ءاهلثل «هلثمل اودوعتإ ال ىنعمف
 ناميإلا نأ تابثإ :امهلوأ نيرمأ ىلإ هيبنت اذهو «َنينمْؤم متنك نإ» :لاقف ناميإلا
 «تبشت الو ملع ريغ نم هديدرتو هيقلتو «تانمؤملا تانصحملا ىمر نع ىفاجتي
 عويشب ةعامجلا داسف ىلإ ىدؤيو ءاهشحفأو ةبيغلا عاونأ دشأ نم كلذ نإف «نيقيو

 قالخأبو ءهب كسمتلاو ناميإلا ىلع ضحلا وه :ىناثلا رمألاو .هيف ىنزلاب ىمارتلا

 .ميحر روفغ هللاو «نينمؤملا

 . 402 ميكح يلع هّللاو تاّيآلا مُكَ هللا نيبو :هناحبس لوقيو

 رهاظ تايآلا «تاّيآلا مُكَل هللا نيبيو» :ىلاعت هلوق تفطع دقو «ةفطاع واولا

 ةعامجلاب ةمحرلاو «ةيعرشلا ظعاوملا ىلع ةلادلا ةينآرقلا تايآلا ىه اهنأ لوقلا

 دق ساّنلا اهِيَأ اي :ىلاعت لاق امك .ءىدهو ةمحرو ةظعوم نآرقلا نإف «ةيمالسإلا



 رونلا ةروسريسفت هلا
 الل 1كم ق لضخ لسعات لل لالالالا ممم ملال اانا لالالالا التلال أ[! كلل مممماااااا||

  1ااا :٠
 1 يي

 [سنوي] 4059 َنيِمْؤُمْلل ةَمَحَرَو ىدهو ٍرودّصلا يف اَمَل ءاَفشَو مكبر نم ٌةظعوم مكتءاج
 تايآ ىلاعتو هناحبس مكيلع لزني ىأ «تايآلا مكل نيبيو كلذ ىلع ىنعملا نوكيو

 «ةيداهلاو «داشرلا ىلإ ةيعادلاو «ريخلا ىلإ ةهجوملا ظعاوملاو «ةيعرشلا ماكحألا ةنيبم

 .ةيمالسإلا قئاقحلا نايب وه ىلاعت هللا نم لازنإلا نأل ؛لازنإلا ىنعم نايبلا نمضتو

 ىتلا ءاهل ةدشرملا ةيمالسإلا ةعامجلل ةدئارلا ةمئالملا ىه تايآلا هذه نإو

 ريخلا هيف ام ملعي ىذلا وه ىلاعتو هناحبس هللاو «ةليضفلا ةدايس وحن اهب هجنت

 هنأ ىأ «ميكح ميلع هللاو» لئاق نم زع هلوقب ةميركلا ةيآلا بقع اذلو ءداشرلاو

 هنأو «نلعي امو رسي ام ملعي ءيش لكب ملاع هنأ مكيلع لزني -ىلاعتو هناحبس-
 «هتمكحو هملعب ريدج وه ام عرشيو «هريبدتو هتمكحب تاعامجلا تافآ جلاعي ميكح

 تجرخأ ةمأ ريخ اهنأو «ةلضاف ةعامج مهلعجيو «مهرومأ ةماعو مهلام حلصي امو

 .سانلل

 ىلع نولمعي راربألا نومهتيو داسفلا نوجوري نيذلا نأ ىلاعتو هناحبس نّيبو
 :ىلاعت لاقف ءاهرشنو ةشحافلا ةعاشإ

 اًينّلا يف ميلَأ ِباَذَع ِمُهَل اونمآ نيا يف ةّشحاَمْلا عيشت نأ نوّبحي يذلا نإ»
 . « 69 َنوُمَلعَت ال مثنأو معي هّللاو ةرخآلاو

 ءايقتألا ماهتاو «ءآربلا ىمر ىلع بترتي ام ةيآلا هذه ىف هناحبس نيب

 ةعاشإ هيلع بترتي ام نيب دقو «لضفلاو ناميولا ىف ةناكم مهل نم اصوصخو

 ةناكملا ىوذ ءايقتألا ىف تعاش اذإ اهنأل كلذو ؛اونمآ نيذلا نيب اهرشنو ءاشحفلا

 جاوزأ نم ةنالف نأ ةغزن هبلق ىف نوكي نم عماست اذإف .ةشحافلا باكترا لهس

 نوكولي نيذلا ناكف ءاهبكترت نأ ةمئال وأ اجرح دجت الف اهتبكترا دق «ءاربكلا

 عيشت نأ نوبحي اهجيورت نم نيمئأتم ريغ اهيلإ نيدصاق ءاربكلا جاوزأ ماهتا مهتنسلأب

 ىف اورمتساو «مهلوق ىلع ةبتردملا جئاتنلا اوملع اذإ مهنأل ؛اونمآ نيذلا ىف ةشحافلا

 ملعيل كلذ هناحبس ركذ دقو ءاهيلإ مهلمعب نوعسيو ةجيتنلا هذه نوبحي مهف «مهيغ
 :لاقف «مهءازج هناحبس ركذ دقو «داسفلا اذه نوبحي مهنأ اورمتسا نإ نوئباعلا



 رونلا ةروسريسفت ا
 اللا صلال االول

 يي هزي لجل
 وهو مراصلا باقعلا وهف ايندلا باذع امأ ,4ةرخآلاو اًيندلا يف ميلأ باذَع مهل»

 نينامث دلجلا ىهو ءاهرخآ الإ رّمكي ال عاونأ ةثالث نمضتي انلق امك دحلاو ءدحلا
 «نوقساف مهنأب مهيلع مكحلا :ثلاثلاو ءادبأ ةداهش مهل لبقت الأ :ىناثلاو «ةدلج

 .ةبوتلا هرفكت ام اذهو

 ءانايع ةمايقلا موي هارن ىتح «هملعب هصتخا ىلاعت هللا نإف ةرخآلا باذع امأو

 لاق مث «نيرفاكلا باذع نم ميركلا نآرقلا ىف هنايب هللا دارأ ام الإ هنم ملعن الو

 «نومّلعَت ال متنأو ملعب هللاوإ ءآربلاو تائيربلا ىمر نم ةميخولا بقاوعلا ادكؤم ىلاعت
 ىف كلذ رثأ ملعيو «ةمهتلا عضاومو ءاحيحص ناك نإ ماهتالا ةحص ملعي هدحو هللا

 ةلطابلا لاوقألا ةعاشإو «ةيعامتجالا ةطبارلا لالحناو «داسفلا ةعاشإ نم تاعامجلا

 ةحلصملا نمو ءروتسم نك ىف كلذ نإف ءاهلئاخدو تويبلا رارسأ «نوملعت ال متنأو»

 نم دح نود هتعافش تلاح لجر اميأ» :لاق ٌلِكك ىبلا نأ ءادردلا وبأ ىور «هرتس

 ىلع ابضغ دش لجر اميأو «عزني ىتح ىلاعت هللا طخس ىف لزي مل ىلاعت هللا دودح

 هيلعو ؛هطخس ىلع صرحو هقح هللا دناع دقف اهب هل ملع ال ةموصخ ىف ملسم

 اهنم وهو ةملكب ملسم لجر ىلع عاشأ لجر اميأو «ةمايقلا موي ىلإ ةعباتتملا هللا ةنعل

 ىتح رانلا ىف ةمايقلا موي هيندي نأ ىلاعت هللا ىلع اقح ناك ايندلا ىف اهب هنيشي ءىرب

 ىمرت ىتلا ناسللا تافآل عماج «ىور امك ثيدحلا اذه نإو ؛2372لاق ام ذافنب ىتأي

 منهج ىف مههوجو ىلع سانلا بكت تافآلا هذه نأ هناحبس نيبي مث .منهج ران ىف

 :ىلاعت لاقف . كفإلا ثيدح اهعئنشأو .هللا لضف الول

 . 4069 ميحر فور هَّللا نو هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو»
 «فوذحم لعف دوجول عنتمملا باوجلاو «دوجول عانتما فرح انه 4الولإ

 ديدشو «لوه ىأ لوه هنأ نع ئبني كلذو «ءبهذم لك ركفلاو سفنلا هيف بهذتل

 معنملا ىلاعت هللا لضف دوجول عنتمم باذعلا كلذو «مرجلا مظع عم بسانتي ةدش ىأ

:)39949( 
 )١( ىرذنملل بيهرتلاو بي غرتلا عجارو «هنع هللا ىضر ءادردلا ىبأ نع ىناربطلا هاور

 "ال



 رونلا ةروسريسفت
 اللات لللاا0ا0ا0اال اللب لاولللللل م9

 ا بس

 نع علقنو «رفغتسنو «عدترنل اذه ةبغم ىلإ انهبن دقو ءانع هوفعو هتعيرش نايبب انيلع
 «هباكترا روف انمرجب ذخؤن نأ نم انب هتمحرو «ناطيشلا ةسوسوو «سفنلا ءاوهأ

 سفنلا لاعفنا ةفأرلا «ميحر فوءر هنأ هتفص نم ىلاعت هللا نأو ءهقحتسن انك نإو

 ىلاعت هلل ةبسنلاب امأ «ناسنإلل ةبسنلاب اذهو «هيلع ىشخي نم ىلع فطعلاو قفرلاب
 تافص عم قفتت اهنكلو «ديبعلا دنع ام لباقت ىهو «ةميركلا هتاذب قيلت ةفص ىهف
 اهعضوو ماكحألا ىف ىلاعت هللا فطل ةمحرلاو «ىلاعت هللا اهب فصتي ىتلا لامكلا
 تناك امهم - ةبوقعلاف «باقع ىف ةظيلغ تناك مأ ةفيفخ تناكأ ءاوس اهعضاوم ىف
 اذلو «ناطيشلا ةعاط نم ءايربألا ىمر نإو «هدابعب ىلاعت هللا ةمحر نم - ةديدش
 :ىلاعت لاق

 رمي هنِإَف ناَطيشلا تاوطخ َعبَتي نمو ناطْيشلا تاوطخ اوُعِستت ال اونمآ نيذْلا اهي اي»
 . «ركسلاو ءاشحقلاب

 سانلا ةنسلأ ىلع كفإلا دادرت ىلع بترتت ىتلا ةميخولا بقاوعلا هناحبس ركذ
 ةيآلا هذه ىفو ءاونمآ نيذلا ىف ةشحافلا عيشتو نينمؤملا رمأ داسف هيلع بترتي هنإو

 كلذ نع نينمؤملا ىهنو .هكلاسم عابتا نمو «ناطيشلا ةسوسو نم هنأ ىلإ ريشي
 «ناطيشلا تاوطخ اوعبتت ال اونمآ نيذّلا اًهيَأ اي :لاقف ءمهلوقعلو «مهسفنأل ةنايص
 «ةوطخ عمج ناطيشلا تاوطخو ءاهمضب روهمجلا ةءارقو ءاهحتفو ءاخلا مضب أرقت

 كلاسم ىف ريسلا نع ىهنلا نمضتي كلذو ءريسلا دنع نيلجرلا نيب نوكي ام ىهو
 عضخي نم هبش ىزاجم ريبعت هنأ ىلع «هتاوطخب ناطيشلا قيرط نع رّبعو «ناطيشلا

 .هقيرطل الو ءاهل بنجتم ريغ هلثم وطخيف «هتاوطخ ىف ناطيشلا عبتي نمب هاوهل

 زع لاقف «ركنملاو ءاشحفلا عبتي هعبتي نم نأو «ناطيشلا ريس هناحبس نيب مث
 رمآلا :ءاشحفلاو «ركمْلاَو ءاشحقلاب رمي ِهَّنإَف ناطْيَشلا تاوطخ عبي نمو :لئاق نم
 ةرطفلاو «لوقعلا هركنت ىذلا رمألا :ركنلاو ءدح لك زواجتي ىذلا حبقلا ىف دئازلا
 مهلاوقأ ىف نورهطتي نيذلاو «تاماركلا ووذ هاضري الو «سانلا هلبقي الو «ةميقتسملا
 . مهلاعفأو



 رونلا ةروس ريسفت اه

 يي < هه لالالا

 وه لب ءطرشلا باوج تسيل .4ِرَكْسْلاَو ءاَشْحَمْلاب رْمَي ُهنِإَفط ىلاعت هلوقو
 قاسنم وهف ناطيشلا تاوطخ عبتي نمو :نايبلا ىرجم نوكيو «ةلع هنأل ؛هيلإ ئموي

 هئاوغإو ناطيشلا ةسوسو نع هناحبس ربعو ءركنملاو ءاشحفلاب رمأي هنأل ءداسفلا ىلإ

 ناطلس الو «هاهنيو هرمأي رطيسم ناطلس هنأكو «هعبتا نم ىلع ىلوتسي هنأل رمألاب

 ىلإ ةلاحم ال ىهتني وهو ءاقيرط ناطيشلا كلسم ىضر هنأل ؛هريغ لاضلا سفن ىلع
 .طق هعم ةياده ال ىذلا لالضلا

 «هسندو «ناطيشلا ءاوغإ تحت سانلا كرتي ال هتمحرو هلضفب هناحبس هللا نإو

 هللا نكلو ادبأ ٍدَحَأ نم مكنم ْئَكَر ام هْتَمَحَرو مُكْيلع هللا لضَف الولو» :ىلاعت لاق اذلو

 . 409 يلع ٌعيِمَس ُهّللاو ءاشَي نم يِكَري
 لوقعلا ةيكزت ىنعمب انهو «ةراهطلا ىنعمب قلطتو «ةيمنتلا ىنعمب قلطت ةاكزلا

 ةظعوملاب ىلاعت هللا لضف الول هنأ ىأ ءاناميإو افافعو ءارهط اهئالتماو ءسفنلا ىف

 . فواخم مكبنجتو قحلل مكلوبقو مكتيادهب هتمحرو ىوقتلاب سوفنلا ةيبرتو ةيادهلاو

 ب الوأ همومعو طرشلا باوج هناحبس دكأ دقو ءادبأ دحأ نم مكنم رهط ام ناطيشلا

 (نم) لوخدب اضيأ ىفنلا دكأو «ةعامجلاو داحآلل ىفنلا قارغتسا ىلع ةلادلا «نم»

 لبق نم سوفنلا ىتأي ناطيشلا نأل كلذو ؛(ادبأ) ركذب هدكأ امك ء(دحأ) ىلع

 كرتي ال ىلاعت هللا نكلو «ةئيبو اهنكلو «ةولح سفنلا تاوهشو ءاهتاوهشو اهئاوهأ

 هرهطيو هيكزي نم هدابع نم ىبتجي وهف «ميجرلا ناطيشلا ةياوغ تحت اعيمج هدابع
 كلس اذإ الإ ةراهطلا كلت هدبعل ىلاعت هللا ءاشي الو «هسفنو هناسلو هبلق ىف

 .راتخا ام ىلإ هذخأيف ءاهدجن راتخاو ءاهليبس

 عساو ىأ ؛4ميِلع ٌعيمس هّللاو# :هتاملك تلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخ مث

 هب كلسي نأب ىلاعتو هناحبس هيلإ هجوتيف ءاهقحتسي نمب ميلع ءلضفلاو ةمحرلا

 .ةراهطلاو ةيادهلا قيرط
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 رونلا ةروسريسفت نإ

  كفالا نم ةءاربلاو ؛محرلا عطق غوست ال ةيصعملا

 :ىلاعت لاق

 يو ٍلضَمْلاولوَ ألتي
 ف تيجو يكسو قرائة ال ا
 لكل هما فيلد هَسَئِلَس
 وو رع 7 خبل تمس

 تلفاكس تلات وسنن نككز مروعا و

 7 ٌميِظَعب عصرا واد فا أون تمل

 و

 هو ذأ 6 2 1 هم حم لع 0

 يوُلَمَعيأنك َميمهْلسَْأو ميِد
 3 2 ا سدو اس مح 1 0 1 روب ا ج  آ

 ٌقحْلاوه هلل لسلوك 6
 - 000 ليم اس < لس لاو نىثشلا

 - ااا خلل كر 9 حلاو عي ها يم

 ين“ يرام نيثيبخلل

 وسع 00 000000

 برو كيف كيش بلا ني دكا

 ا( ميركم قزرو رفعت مه نوُوتباَعَم

 نم لعتفا ىلتئاو «فلحلا ىنعمب ةيلإلا نم ءفلحي ال اهانعم «لتأي الو»
 هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ ةلاخ نبا ناك ةثاثأ نب حطسم نأ كلذ ىف ىوريو «ةيلإلا

 قلز نكلو اردب رضحو .هللا ليبس ىف ارجاهمو ءانيكسم اريقف ناكو «هنع ىلاعت

 هرقفل هيلع قفني ناك ىذلا ءركب ىبأ نم هتبارق عم كفإلا ثيدح ىف ضاخف هناسل

 ةقيدصلا ةعمس هناسلب كالو «هتلعف لعف املف ءاردب هروضحو «هترجهو «هتبارقو



 6 1 رونلا ةروسريسفت ا
 ليلا مااا لااا ااا ولللالاوللللا

 را سل

 (7١كلذ نع ىلاعت هللا هاهنف ءطق ةعفانب هعفنأ ال :لاقو «ةقفنلا عنم قيدصلا تنب

 ببسلا نإو «حطسم لاح لثمو قيدصلا لاح لثم ىف نوكي نم لكل اماع ايهن ناكو

 «هب فولحملا نعو «فلحلا نع ىهن وهو ءاماع نوكي مكحلا نكلو ءاصاخ نوكي

 امك «هنيمب ىف ثنحيو ةقفنلا ىف رمتسيو «هيلإ هتسعفان دري نأ هيلع بجي هنأ هادؤمو
 الو ,(0©2«رفكيلو ثنحيلف هنم اريخ هريغ ىأرف ءيش ىلع فلح نم» :ِّْكَي لاق

 اوربت نأ مكناميَأل ةضرع هللا اوُلعجت الو# :ىلاعت لاق امك ريخلا نم ةعنام نامبأ حصت
 نأ نيبو مكنيب ةلئاح اهولعجت ال ىأ «[ةرقبلا] 4059 ... ساّنلا نيب اوحلصتو اوُقّنتو

 . سانلا نيب اوحلصتو اوقتتو اوربت

 الو ىنعملاف «سانلا ىلع ريخلاب ضيفي ىذلا ميركلا قلخلا وه انه «لضفلا»
 ىف ركب ىبأ لثم نمو «مهنود نم ىلع ريخب نوحشي ال نيذلا لضفلا باحصأ لتأي
 ءهقتعأو هيلو نم هارتشا هنيد ىف نتفي نم ىأر اذإ ناك ىذلا «نييبنلا دعب لضفلا

 نيب نوعمجي ءالضفلا كئلوأ نوكي كلذبو «لاملا ىف ريثكلا ريخلا ىأ «.(ةعسلا)و

 نأب ءالؤه بلاطي ءهلام نم ىطعيو ءهقلخب ضيفي «ىرشلا لاملاو لماكلا قلخلا

 لوقيف «تناك نإ مهتائيطخو مهتالز مهل هللا رفغي امك «مهنوطعي نم تالز اورفغي

 بوجو ىلع هيبنتلاو ىفنلا ىنعمب ماهفتسالا 4مُكَل هللا رفغي نأ نوبحت الأ» هناحبس
 نم ءازجلا نإف ءاوفعاو اوحفصاف مكل هللا رفغي نأ نوبحت مكنأ امك هنأ ىأ «نارفغلا

 وه وفعلا نأ وه «.حفصلاو .وفعلا نيب قرفلاو ءساسحإلاو نادجولاو لمعلا سنج
 نم ةءاسإلا راثآ وحم وه حفصلاو «ةنسحلاب ةئيسلا عفدو ءاهلثمب ةئيسلا ءازج مدع

 ...# :لئاق نم زع لاقف ءليمجلا حفصلاب هلوسر ىلاعت هللا رمأ دقو «سفنلا

 .ةءاسإلاب ركذي ام ىفاجت عم حفصلا وهو [رجحلا] 4059 ليمجلا حفصلا حفصاف

 -نآرقلا ريسفت :ىذمرتلا كلذكو :ملسمو ىراخبلا نم افنآ هيلإ راشملا عضوملا ىف ةصقلا عجار )١(

 0536١ 85) رونلا ةروس نمو

 .هجيرخت قبس (؟)



 رونلا ةروسريسفت لإ 6
 لئلا مالا لااا ااا

 ا سل

 ةرفغملا ريثك ىأ .4ميحر روفغ هّللاو# :هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس متخ دقو
 اوقلختي نأب سانلل ةوعد ماقملا اذه ىف نيفصولا نيذه ركذو ءاهترثكب هتمحر معت

 .هلالجو هتاذب الإ قيلت ال تناك نإو ءهللا تافصب

 نأل ؛صاعل فرصت ال ةاكزلا نإ لوقي نم أطخ اذه نم ءاهقفلا طبنتسي دقو

 ىلإ ىدؤي امبر ىصاعلا عنم نألو ؛ميركلا اهازغمو ةيآلا هذه ىنعم عم ىفانتي كلذ
 .هيدهيو هبرقي دق هب قفرلاو ءةيصعملا ىف هفارسإ

 كلذ دعب نيب - هتنباو قيدصلا صخي الو معي ىذلا ميركلا بدألا اذه دعبو

 :لئاق نم زع لاقف ءتانصحملا نومري نيذلا باقع

 مهلو ةرخآلاو اًيندلا يف اونعل تانمْؤَمْلا تالفاغْلا تاتصحمْلا َنوُمري نيذّلا َنِإإ»

 دعبلاو ىوقتلاب تفرع ىتلا ىهو «ةنصحم ىمري نم لك ىف ةماع ةيآلا هذه

 هناسل نوكي نم لب -اهنع هللا ىضر- ةشئاع ىمر نم هعوضوم سيلو ءانخلا نع

 نم لك معت ىهف «تانصحملا ىف نينمؤملا نيب ءالاسرإ لوقلا لسري «طبضنم ريغ
 نع هناسل فعي لماكلا نإو «ةهبش ىندأل .«شحفلاب ءاسنلا ىمري ناسللا فيفع سيل

 .رجهلاب قطنلا

 فرعت ملو «ةفعلاب تفرع ةفيفع ىهو ءانخلا بكترت مل ىتلا ىه ةنصحملاو

 ةفرعم الو «ةربخخ اهدنع سيل ىتلا ةرهاطلا ةبيطلا ىه ةلفاغلا 4تالفاغلا# ءرجفلاب
 فرعت ال «سانلا هب وهلي امع ةلفغ ىف نوكت نأ ةيقتلا ةأرملا نأشو «سانلا لاوحأب

 «ميرك رغ :رثألا ىف امك نمؤملاو ءةجاذسو «ةرارغ اهيف ءاهبكترت الو ةليذرلا

 ةجناسلا اهنأب ةلفاغلا رسفت لب ءءاهلب اهنأ دارملا سْيلو :270ميثل بح قفانملاو
 ريسفت ىف ىرشخمزلا لاق دقو .اهفناجت الو ةرطفلاب شيعت ىتلا سفنلا ةميقتسملا

 نهيف سيل ىتاللا بولقلا تايقتلا رودصلا تاميلسلا تالفاغلا :تالفاغلا ىنعم

 .هجيرخت قبس )١(



 رونلا ةروسريسفت ا#)
 م للملا لا

 اا بس

 هل نطفت امل نطفي الف لاوحألا نزري ملو رومألا نفرعي ال نهنأل ءركم الو «ءاهد

 . تافراعلا تابرجملا

 قوسو ءاهدر ىلع نلمعي الو «نيمثآلا تالاقمل نهبتني ال اضيأ تالفاغلا نإو

 ىلع لدأو ءامرج مظعأ ءالؤه فذقو «فذقلا دح نهيلع ميقيل ءاضقلا ىلإ نيدسافلا

 ىأ ؛«تاّْؤَمْلا ءجرحت الو مثأت ريغ نم لوقلا ىف راتهتسالاو ىذألا ىف ةجاجللا
 «ةرهاطلا ةيقنلا ةميلسلا ةرطفلاب نهتفع قوف ةفع نهديزيو «ناميإلا نهلمجي ىتاللا

 اونعل :لاقف تالفاغلا تانصحملا نومري نيذلا ءالؤه ةسمخ باقع هناحبس ركذ دقو

 الو «بيط ركذ اهيف مهل سيلف ءايندلا ىف اوذبنو اودرط ىأ 4ةرخآلاو اًيندلا يف
 اضر نع نودعبم مهف ةرخآلا ىف اونعلو ,مهسوفن ةساسخل مارتحا الو ءمهل ةمارك

 رجهلا اذه ةعاشإب مهتنسلأ اوسند دق مهنأل ؛مهملكي الو «مهيلإ رظني نأ نعو «هللا ٠

 . ميحجلا ىف مهلوخد وهو «ميظع َباَذَع مهل «لوقلا نم
 سو سمو س

 باذعلا كلذ نأ ىأ :«ميظع باذع مهلو# :ىلاعت هلوقب قلعتم «مْي#

 ءاومرجأ ام ىلع ادهاش ءيش لك نوكيو ,مثآ هيف ىفخي ال موي ىف نوكي ميظعلا

 مهلجرأو «هيف اوصرتخا امب مهيلع دهشت مهتنسلأ نأب كلذ ىلاعت هللا روص دقو

 اولعف امو ءاوشطب امب دهشت مهيديأو «سانلا هب اودسفأو «لطابلاب هيف اوعس امب دهشت

 .نولمعي اوناك ام ىلع ةبصنم مهتداهشو «ماثآ نم

 كفإلا عوضوم وه ام تايآلا ضعب ىف ركذ «كفإلا ثداحب قلعتم هلك اذه

 «ميثألا كفإلا اذه نع ثيدحلا ةبسانمل ركذ ماع هضعبو «ةشئاع نينمؤملا مأ لوح

 :هصن ام ماقملا اذه ىف هنع هللا ىضر ىرشخمزلا لاق دقلو

 ظلغ دق ىلاعت هللا رت مل ةاصعلا هب دعوأ امع تشدتتقو هلك نآرقلا تَّلف ولا

 تايآلا نم ةيآ لزنأ الو ءاهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةشئاع كفإ ىف هظيلغت ءيش ىف

 ام ماظعتساو «فينعلا رجزلاو «غيلبلا باتعلاو ءديدشلا ديعولاب ةنوحشملا عراوقلا

 «ةنتفم بيلاسأو ةفلتخم قرط نع هيف لزنأ ام هيلع مدقأ ام عاظفتساو كلذ نم بكر



 رونلا ةروسريسفت لإ
 لالا للفلل

 : هك
 يي

 لعج ثيح ءاهب ىفكل ثالثلا هذه الإ لزني مل ولو «هباب ىف فاك اهنم دحاو لك
 نآأبو «ةرخآلا ىف ميظعلا باذعلاب مهدعوتو ءاعيمج نيرادلا ىف نينوعلم ةفذقلا

 قحلا مهءازج مهيفوي هنأو ءاوتهبو اوكفأ امب مهيلع دهشت مهلجرأو مهيديأو مهتنسلأ
 . )(هلهأ مه ىذلا بجاولا

 . 42) ْنيِمْلا قحْا وه هللا نأ َنوُملعَيو قحلا مهنيد هللا مهيقوي ذئموي»

 مهيديأو مهتنسلا مهيلع دهشت مويإ» :ىلاعت هلوق نم نايب فطع وأ لدب «موي)ا

 نم ناك هنأو ةمايقلا موي تابثإلا ىلع ةلمتشم تناك ةقباسلا ةيآلاو « مهلجرأو

 وهو «مكحلا نيبت ةيآلا هذهو «ةقداص ةداهش ىهو «مهيلع دهشت ىتلا مهحراوج
 ءازجلا ىنعمب ءىجت (نيدلا) ف «ديدشلا مراصلا ءازجلا وه انه نيدلاو ءديدشلا باقعلا
 اذه ىف ذئدنعو «ةمثآلا مهلاوقأب هوقحتسا ىذلا قحلا مهءازج مهيفوي «باسحلاو

 نوملعيو «نيبملا قحلا هدحو وه هناحبس هنأ نوملعيف ءهديعو قدصو ء«هللا نوملعي
 هللا كرابت «هاوس قحب دبعي الو «هللا الإ قح الو ءالطاب ناك هب اوكرشأ ام نأ

 .نيقلاخلا نسحأ ىلاعتو

 :لئاق نم زع لاقف «كفإلا نم ةشئاع ةءارب -هناحبس- نيب كلذ دعب

 تاّبيطلل نوُبْيطلاَو نيل تاَبّيَّطلاو تاَنيبحْلل نوُعيِبحْلاَو نئيبَحلل تاَعيبخْلا»

 5*4 9 ميرَك ١ قزرو ةرفغُم مهل نوُلوَقي امم نوءربم كلو

 «سانلل ىلاعت هللا هراتخي امو «ةايسحلا عقاو نم دمتسم ىقطنم ناهرب اذهو
 .لاوقألاو لامعألاو قالخألا ىف جاوزألا نيب سناجتلا وهو

 أ

 لاق ؟لاوقألا فصو مأ ءاسنلا فصو دارملا لهو :ةثيبخ عمج تاشيبخلا

 ثيبخ نأ ىنعملا نوكيو :فلسلا ىرسفم روهمجو ءاطعو ريبج نب دييعسو دهاجم

 نوثيبخلا كلذكو «مهيف ترصح دقو لاجرلا ثيبخ ىلع قبطني امنإ «لاوقألا

 رصحنت ةبيطلا لاوقألا ىأ .4تابّيَّطلاوط ءاهنودعي ال لاوقألا ثيبخ ىف اورصحنا

 )١( 07//؟ج :ىرشخمزلل فاشكلا عجار .



 روتلا ةروسريسفت ا
 كلل لااا اا0االااااللللللا

 كسل ١ .

 يي

 «لاوقألا ثيبحخ ىلإ اهنوزواجتي ال اهيف نورصحنم مهو «لاجرلا نم نيبيطلا ىف
 دارملا نأ هركذ ىذلا ىناشلا لامتحالاو ءىرشخمزلا ةيآلا ىف الامتحا اذه دع دقو

 ثئابخ مالكلا عوضوم سيلف «ليمن اذه ىلإو «تابيطلا كلذكو ءءاسنلا تاشيبخلاب
 نيذلا لاجرلا نم ءآربلاو ءاسنلا نم تائيربلا اهعوضوم امنإ ءاهتابيطو «لارقألا

 .اهعوضومب رسفت نأب ىلوأ ىهف «لوقلا ثبخب نومري

 سجرلا هبش دقو «ىسحلا سجرلا وهو «ثبخلا هب ماق نم وه ثيبخلاو

 «ةقرسو رمح برشو ىنز نم لاعفألا قبوم اهباكتراو سوفنلا داسف وهو «ىونعملا
 نوكرشملا اَمْنِإ .. #8 : ىلاعت هلوق ىف امك «ىسحلا ثبخلاب باصتغاو سالتخاو

 .[ةبوتلا] 462 .. . اذه مهماع دعب مارحْلا دجَسَمْلا اوبرقي الف سجن

 افيرعت هيف نأل ؛رصقلا ليبق نم وه «نينيبحْلل تائيبَحْلا» :ىلاعت هلوقو

 نأ نكمي ال ىأ «لاجرلا نم نيثيبخلل الإ نكي ال تائيبخلا نأ كلذ ىنعمو «نيفرطلل

 ناك كلذكو «نهلثم الإ نهيلع مدقي ال اذإ ءلاجرلا نم ثيبخلل الإ اجاوزأ نكي

 تائيبخلا ىف نيثيبخلا جاوز رصحنا ىأ «تاثيبخلل نوثيبخلاو «ةيناثلا ةلمحلا ىف رصقلا

 تائيبخلا الإ ةايح لا ةلحرم هعم زاتجت اهل اجوز مهنم دحاوب ىضرت ال ىأ «ءاسنلا نم

 .لمعلاو لوقلاو سفنلا ثيبخ لجرب ةبيط ةفيرش ىضرت الف ءءاسنلا نم

 نأ ىأ «نيفرطلا فيرعتب رصق هيف اضيأ وه نيبيطلل تابيطلا كلذكو
 نوكت نأ ىضرت ال ةميركلا ةبيطلا نأل ؛نيبيطلا جاوز الإ نلبقي ال ءاسنلا نم تابيطلا

 «نيدو قلخ ىذ بيط ميركب الإ اهووذ ىضري الو «ميركلا بيطلل الإ اشارف
 رطشلاو «نيدو قلخ تاذ ةميرك الإ نوراتخي ال نيذلا قالخألا ووذ نوبيطلاو

 وأ ناَر الإ اهحكني ال ةينازلاو ةكرشم وأ ةيناز الإ حكنُي ال يناّرلا# :ىلاعت هلوقك لوألا
 .[رونلا] 42 ... كرشم

 نيبيطلا ىلإ انه ةراشإلا «ممِرك قْزِرو ٌةرفْعُم مهل نوُلوقَي امم نوءربم كتلوأ»
 «مهيف فذاقلا لوقلاب ءاثبخلا مثأي نيذلا مهنألو ركذلا ىف برقألا مهنأل ؛تابيطلاو

 .ثيبخلا لوقلاب ىمري نمل الإ نوكت ال ةئربتلاو



 رونلا ةروسريسفت للا
 كاس سس( 0315

 ا بسلا

 «ممللا نم مهل رفغي ىلاعت هللا نأ ىهف ةرفغملا امأ «4ميرك قزرو ةرفغُم مهل»
 ءادتعا رادقمب مولظملا تائيس نم صقتتي هنإف مهل مثآلا فذقلا ببسب تائيسلا ضعبو

 هلوقك اذهو «ةرخآلا ىف اهؤازجو ءايندلا ىف تانسحلا وه ميركلا قزرلاو «نيملاظلا

 . [بازحألا] 49 اهِرك اقر اهل اًندتعأو ...8 :ىلاعت

 اهمومع عم ىهو «نينمؤملا ءاسنو هّيِكلَي ىبنلا ءاسن معت ةماع ةميركلا ةيآلاو

 حرص دقف «ىمرت ةبيط لكب حيرصتلا ةيحان نم ةشئاع نينمؤملا م أ ةءارب ىلع لدت

 هناحبس اهأربو «نولوقي امم نوءربم كتلوأ» :ىلاعت هلوق ىف «ةءاربلاب هناحبس

 راصحناو «تاثيبخلاو ءاثبخلا ىف لوقلا نم ثيبخلا راصحنا ىلع لادلا لوقلا نيمضتب

 لك جوز ناك اذإو ..لاوقألاو قالخألا نم بيطلا ىف لاجرلاو ءاسنلا نم بيطلا

 .ميلع عساو هللاو ءءاسنلا بيطأ ةيناسنإلا ىف لاجرلا بيطأ جوزف ةبيط بيط

 اهتنايصو تويبلا بدأ
 :ىلاعت لاق

 يدم
 اطلت قع صين اق الخ دمام
 0 2 مك < اًهلْمأَ 2 لو

 ا ا هولُح 0ك هيأ جلد
 رص جس هر 710 ع م 2 وأ

 كوني 0 لا اثينا للي
 مرعي او 2” 1 _ ك1 2

 ب و اس اسف ف



 رونلا ةروس ريسفت ه9

 للا

 ا سل

 «كفإلا ثيدحو «ناعللاو «ءفذقلا دحو ءايربألا ىمر ىف قباسلا مالكلا ناك

 نم ةعبرأ ةداهش نم اقداص ناك اذإ تانصحملاو نينصحملا ىمر هبجوتسي امو

 «ىنزلا ةنظم ديكأتل توسيبلا رس ىشفي نأ ىلإ مهضعب لوضفلا عفدي دقو «ءادهشلا

 كاهتناو تويبلا نايشغل اعنمو ءهذهل اعفد «تويبلا ةمرح مارتحاب ميركلا صنلا ءاجف

 ريغ اتويب اوُلْحدَت ال اوُنمآ َنيذّلا اهي اي :لئاق نم زع لاقف ءرسألا ةنايصو اهتمرح
 . 409 َنورَكَذَت مُكَلعَل مك ريح ْمُكَلَذ اهلهَأ ئَلع اوُمَلسُتو اوُسنأَتسَت تح مُكَتوُيب

 لهأ صاوخ نم هناحبس هبلطي ام ىلإ ةراشإ كلذ ىفو ءاونمآ نيذلل ءادنلا

 ءرسألا ىلع مجهتلا مدع وهو مكناميإ بساني ىذلا بدألا نم وهو «ناميإلا

 اوليزتو اهلهأب سنألا اوبلطت ىأ (اوسنأتست)و ءاهجاعزإ ىشاحتو ءاهراتسأ فشكتو

 ئتح# ىنعم نإ :اولاقو «بلطلل ءاتلاو نيسلاو «ةأجافملا اهثدحت ىتلا ةشحولا

 :لوقنو «؟!)اونذأتست ىتح اوءرق ءارق ةمث نإ ليقو ءاونذاتست ىتح .4اوُسنأَتْسَت

 ءدرجملا نذإلا ناذئتسالا نأل ؛مالعتسالا ىلع لدأو فيرعتلا ىف قدأ سانئتسالا

 ال كلذو «ةشحولا ةلازإو سنألا بلطف سانئتسالا امأ «نذإلاب ةباجإلا ققحتتو

 بلط قيقحت ىف نمضتي وهو «ةفلألا داجيإ نم هققحتل دبال لب نذإلا درجمب ققحتي
 .العف نذإلاب ةباجتسالاو «نذإلا

 نظو «سسحتلاو سسجتلا نع ىهنلا هازغمو هانعم ىف نمضتي اذه نإو

 .اريخ نظي نأ بجي هنأو ءءوسلا

 دقلو 4اهلهَأ ىَلع اومَلَسَتَول :ىلاعت لاق اذلو «مالسلا سانئتسالا مامت نم هنإو

 دحاو .مالسب ىفتكي الو «7"2تارم ثالث ملس اتيب لخدي نأ دارأ اذإ ٍةلِكي ىبنلا ناك

 رهاظلا :تويبلاو «ةأجافملا ةشحول ةلازإو ءمهل اًسانئتساو «مهيلع لخدي نمل امالعإ

 ةفوشكم نوكت نأ ةنظم تاروعلا نوكت ثيح تايبلا لحم ىه امنإ ءرودلا سيل اهنأ

 )١( ةرتاوتملا تاءارقلا نم تسيل «(اونذأتست) ىتح ةءارق .

 ) )0بادآلاو ناذتتسالا :ىذمرتلاو «(هالاله) اثالث ناذثتسالاو ميلستلا -ناذئتسالا :ىراخبلا

 ) .)56540.هنع هللا ىضر سنأ نع



 رونلا ةروسريسفت ا
 111010110111111 للا

 سانئتسالا ناك نكس اهنم تيب لك ىف تويب تاذ رادلا تناك اذإف «ةروتسم ريغ
 ءاحوتفم هباب تيبلا دجو اذإ هنأ حلاصلا فلسلا بدأ ىف ركذ دقو «نيبجاو مالسلاو

 .هنم بناجب فقاو وهو نذأتسي

 نيرمأ ىلإ انه هبننو

 ناذئتسالا دنع مهءامسأ نوركذي اوناك حلاصلا فلسلا نأ :امهلوأ
 كلذكو ءرمع لاقف يكب ىبنلا ىلع نذأتسا هنع ىلاعت هللا ىضر رمعف «سانئتسالاو
 . 30(همسا ركذ ريغ نم ءانأ) :نذأتسملا لوقي نأ هركيو «ىرعشألا ىسوم وبأ

 نم لتس هلك ىبنلا نأ ىورو «مهريغو همراحم ىلع نذأتسي هنأ :امهينا
 (9ةيراع اهارت نأ ىضرتأ معن :لاقف ؟همأ ىلع نذأتسيأ :لجر

 بحاص نوكي نأ :اهلوأ .بابسأ ةثالثل ميلستلاو سانئتسالا نإ :قحلا ىفو
 ءاوس «ةيكلملا مارتحا :اهيناثو .سانلا لابقتساو ءاقلل حصي لاح ىلع سيل تببلا
 :اهئلاثو ءارجؤم ناك اذإ ةعفنم ةيكلم وأ «هكلم تيبلا نوكي نأب ةينيع ةيكلم تناكأ
 .ةأجافملا ةشحو ةلازإ

 مُكّلعَل مكُل ريخ مكلذإ» :لئاق نم زع هلوقب ةميركلا ةيآلا هناحبس متحن دقو 0
 ىف باطخلا مهيلإ هجو نمل باطخلاو «ةميركلا بادآلا هذه ىلإ ةراشإلا «نورّكذت
 ءعمج نيبطاخملا نأل ؛عمجلا ظفلب باطخلا ناكو ,4نيذلا اَهيأ اي» :ىلاعت هلوق

 كلذ ىصقتب هنإو ء«هدحو ادمحم بطاخملا ناك اذإ ءدرفملا باطخلاب «كلذ» نوكتو
 :نيرمأب ةراشإلاب بطاخ دقو .باطخلا ىف ةقرفتلا هذه تبثت نآرقلا ىف

 نوكي الو «تاروعلا رتستو «ضارعألا ناصت ىكل « ,4مكل ريخ# هنأ :امهلوأ
 نظ ناكو نئفلا تناك راتسألا تفشك ثيحو «شاحيتسالاب روفنو «ماهتا قاطن

 .ءايربألا ىمرو «شحافتلاو «ةعيطقلا دوستف ءءوسلا

 ّباَبْلا تْقكَدَف ىبأ ىَلَع ناك ِنْيَد ىف كي يبتلا تين :لاق اَمُهّْنع ُهَّللا يضر هللا دبع نب رباج نع (1)
 اذإ -ناذعتسالا :ىراخبلا هاور .اَهَمِرَك ُهَنأك '!!انأ .انأ' :َلاَقَق ءاَنأ :تْلَقَف '؟ا نَم' :َلاَقَق
 .اذه نم :هل ليق اذإ ءانأ نذأتسملا لوق ةهارك :بادآلا :ملسمو )2018١(« انأ :لاق ؟اذ نم :لاق

 .هنع هللا ىضر راسي نب ءاطع نع )١0١14( ناذئتسالا -عماجلا :أطوملا ىف كلام هاور (1)



 رونلا ةروسريسفت ا
 ل ووللا اللا

 زر هلم

 يي
 ءابآلا نم ىتح «ماشتحالا ىرحتو ةحلصملا فرعتو ركذتلا ءاجر :امهينا

 .تاهمألاو

 مكل َنَذَؤُي تح اهوُلَخدَت الف ادَحَأ اهيف اودجت مّل نإَفل :ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 . 462 ميلع َنوُلمعت امب هللاو مكَل ئكَْأ وه اوعجراَف اوعجرا مكَل لبق نإو
 اهيف ضرف ةقباسلاف «ةقباسلا ةيآلا ىلع عيرفت ةيآلا هذهو «ءناتلصتم ناتيآلا

 اوملسو ءاوسنكتساو «ءاونذئتسا سانأ اهيف ناك نإو «مالسلاو سانئتسالا دعب نذإلا

 ءزجلاو ءادحأ اودجي مل اذإ لاح ىف اهنم ءزج ىف ةضورفم ةيآلا هذهو «مهيلع

 . عوجرلاو عنملاب رمألا ناك لب «نذإ نكي مل اذإ هيف ضورفم ىناثلا

 ىَتَح اهولخدَت الف ادَحَأ اهيف اودجت مّل نَِفط :ىلاعت لاق دقف لوألا ءزجلا امأف
 :لاقي دقو «تيبلا لهأ نم مكل نذأي نم رضحي وأ دجوي ىتح اوربصاف «مكل ندي

 ىلع ىرشخمزلا باجأ دقو «هتاروع نم روتسملا ىلع عالطالا ىشخي دحأ ال هنإ
 «ةروع ىلع رمادلا علطي الئثل عرشي مل ناذئتسالا نأ كلذ» :هلوقب ضارتعالا كلذ

 لاوحألا ىلع فقي الئل عرش امنإ ءطقف هيلإ رظنلا لحي ال ام ىلإ هنيع قبست الو
 هنألو ءاهيلع دحأ عالطا نم نوظفحتيو «مهريغ نع ةداعلا ىف سانلا اهيوطي ىتلا

 .20©2(بلغتلاو بصغلا هبشأ الإو «هاضرب نوكي نأ دبالف كريغ كلم ىف فرصت

 تيبلا ولخ لاحو «نذإلا لاح هناحبس نيب .عوجرلا لاح وه ريخألا ضرفلا

 نع بعشتم ىرت امك اذهو ءلوخدلا مدعو عوجرلا بلطو «درلا لاح تيقبو
 ةعقاو ءافلاو «مكَل ئَكْزَأ وه اوعجراف اوعجرا مكَل ليق نإوإ# :ىلاعت لاقف «سانئتسالا
 كلذ نإف «ةجاجللا حصت ال اهنأل ؛مركأو رهطأ اهانعم («ىكزأ»و «طرشلا باوج ىف

 .ميركلا ةماركب قيلي الو ءمكب ةسخ نوكي

 اوحلت الأ 4اوعجَراَف اوعجرا مكَل ليق نإوإ» :ىلاعت هلوق دنع ىرشخمزلا لوقيو

 ؛نيرظتنم باوبألا ىلع اوفقت الو باجحلا ليهست ىف اوحلت الو نذإلا قالطإ ىف

 ريخ ال ىذلا كلاهلا ىأ «رمادلا علطي الثل :هلوق ىف رمادلاو .54/7 :ىرشخمزلل فاشكلا ١(

 .(رمد)برعلا ناسل .هيف



 روتلا ةروسريسفت ##) 0
 للمال وللا

 يي هج
 «ةءورم ىوذ اوناك اذإ اصوصخو سانلا بولق ىف حدقيو ةهاركلا بلجي ام اذه نأل

 نع ءاهتنالا بجو ةهاركلا ىلإ هئادأل كلذ نع ىهن اذإو «ةنسحلا بادآلاب نيضاترمو

 مل نم لخدي امم كلذ ريغو رادلا بحاصب حييصتلاو «فنعب كلذ ىلإ ىدؤي ام لك

 . سانلا نم بذهتي

 ءمركأو ءمكل رهطأ وه ىأ ءرهطلا ىنعمب «مكَل ئكزَأ وهط :ىلاعت هلوقو
 ام ملعي ىلاعت هللا ىأ :4ميلع َنوُلَمْعَت اَمب هللاو# :ىلاعت لاق مث ءمكتءورمل ىمنأو

 ال متنأو ,.مكتعامج نيب ةرفانملا دعبي امو «مكئامركب قيلأو مكرهطو مكريخ هيف

 ىأ «مكرومأ نم لضافلا ةفرعمو «مكومسو مكتراهط هيف ام الو «مكريخ نوملعت

 امب# مدقو هب ميلع «قئال ريغو قئالو رشو ريخ نم نولمعت ام ملعي ىلاعت هللا
 ةيآلا هذه ىناعم ىف مالكلا لبقو ءصاصتخاللو ةيمهألل 4ميلع# ىلع 4«نولَمْعت
 مُكَل ليق نإوإ لاق لب ءاونذأي مل نإف :لقي مل هناحبس هنإ :لوقن اهلبق امو ةميكحلا
 وذ همهفي عوجرلاب رمألا نمضتي نذإلا مدع نأ ىلإ ةراشإلل «اوعجراف اوعجزا
 كلذو «ةماركلل نوصو ةءورملل ظفح هيف نوكي امل ذفنملا كردملا فهرملا ساسحإلا

 نيب دقو ءاهباحصأ مهلوخد ىف بغري ال اتويب اولخدي الأو «ةجاجللا عنم ىلإ ريشي
 :لاقف «مهريغ تويب لوخد نم هيف صخري ام ىلاعت هللا

 َنودْبَت ام مَع هَّللاو مُكّل عام اهيف ةَتوُكَسَم ري اَنوُيب اوُلخدَت نأ حاج مُكيَلَع سيل

 . 469 َنوُمَتْكَت امو
 ةنوكسم ريغ اتويب اولخدت نأ ىف مثإ سيل ىأ «معيل هريكنتو «مثإلا حانجلا

 ءةعتمأو «بايثو شرف نم هب عفتنيو ىنتقي ءيش ىأ وأ ماعط ىأ ءمكل عاتم اهيف

 لوخدلا ىلع بترتي الف «ةنوكسم ريغ نوكت نأ ىلاعتو هناحبس ديقو ءاهريغو

 ىلع ءادتعا اهيف نإ :لاقي دقو «مجهت الو «تامرحلل كاهتنا الو ءراتسألل فشك

 ررض نم ربكأ ررض عفد هنإ لب ءباصتغا اهيف سيل هنإ :لوقنو «ةيكلملا قح
 ءهذخأ ىلإ عراسي مل اذإ عاتملا فلتي امبر لوخدلا نم نكمتي مل ول هنإ ذإ «لوخدلا

 لَك دمحم عضو دقو ءاقلطم تيبلا بحاص ىلع ررض الو «عفن عاتملا بحاصلف



 رونلا ةروس ريسفت لال

 لالالا لل

 زر بح

 رضي ال كلذ ماد ام هنع ررضلا عفد نم قحلا بحاصل نّكمي هنأ نآرقلا نم سبقب

 نم راجتلا لوزنل ةصصخم نوكت ىتلا تاناخلا ىف ققحتي كلذ نإ :اولاق دقو «هاخأ

 ىتلا رودلا نم كلذ وحنو ءاهذحخأل نودوعي مث « مهعئاضب اهيف نوكرتي « نيرفاسملا

 هنورهظت ام ملعي ىأ ,.«نومتكت امو نودبت ام ملعي هللاو# :هناحبس لاقف ءاهنومتكت

 مالع هلحو وهف مكرودص هنونطبتستو تاين نم هنوفخت ام ملعيو ءمكلامعأ نم

 .بويغلا

 رصبلا ضغ

 ع سس ورم 011010 دعس م

 مهج ورأوظَعحَو هردصتيأ نو وصحي ِمْؤُمَلَل لق
 و - يو س وم حد مه ص 00 وَ 2 0 دق

 مؤ و 0 اَنِإَمَه جزا كلذ
 د 0 ونه , < م > 1 1 عع

 0 لس عربا سو حامل م هع 1

 ل 00 !نهتنيز
 ا وير الإ 6 نهتنيز سرس الو

 تولوا ءادباوأ بويات 14 عتاوعب ءآبا
- 

 ًَّ 200 م

 َنويإَسَوأ نه 6 دوأ كر هوب َنهنيوحإوَ
 تيدر * ويسود أ َتكَكَماَمَدَأ

 و 1 دلت روع َلعاورهظيرَل دلال فَلا ٍلاَجَرل هذه



 رونلا ةروسريسفت نإ
 للا

 : هس
 ين

 ةهرسؤ عام هل رس سا

 اونو نوت نو فلَمملَسيَن لخبر رضي ال
 0 يضيف لع ب م

 نأ لواحي الو ءرظنلاب نعمي ال ثيحب رظنلا نم صقنلا وه رصبلا ضغ

 نأ امإ «مهراصبأ نم اوّضفي» :ىلاعت هلوق ىف (نم)و «هيلإ رظني نم فارطأ ىصقتي
 ءيش ىف نعمت الف «ضغ ّىأ مكراصبأ اوضغ ىأ «ضغلاب رمألا ىوقتل اهنإ :لوقن
 ىذلا ضعبلاو «كرصب ضعب نم ضغت ىأ «ضيعبتلل اهنإ لوقن نأ امإو ءءاسنلا نم

 تلفني ال «هنع بيغت ىتح رظنلا ىف رارمتسالاو «عبتتلاو ناعمإلا وه هنع ضغي

 لاق اذلو ءهنع وفعمف ةأجفلا رظن امأ ءضغلا نم بولطملا وه كلذف ءاهنع هرظنب

 . 7(كيلع ةيناثلاو كل ىلوألا امنإف «ةرظنلا ةرظنلا عبتت ال» :ّةِْلَي ىبنلا

 نم انلام :اولاقف «تاقرطلا ىف سولجلاو مكايإ» :اذه ىنعم ىف كيك لاق دقلو

 :اولاق ءهقح قيرطلا اوطعأف سلجملا الإ متيبأ اذإف :لاقف ءاهيف ثدحتن دب انسلاجم

 رمألاو مالسلا درو «ىذألا فكو ءرصبلا ضغ :لاق ؟هللا لوسر اي قيرطلا قح امو
 . 9«ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب

 ؛بلقلا ىلإ ربكآلا بابلا هنأل ؛رصبلا ضغب رمألاب ىلاعتو هناحبس أدتباو
 ؛ءايحلا ضقاني فصحملا رظنلا نألو ؛شحفلا ربكأ ىلإ ةعيرذ ةبيرملا ةرظنلا نآلو

 نم دب نهلامو «نهلزانم جراخ نهنوئش ءاضق نم نهعنميف ءءاسنلا ىذؤي هنألو

 .هلك ريخ ءايحلاو «ماعلا ءايحلاو ةقايللا رشني ءرصبلا ضغ نألو ؛اهئادأ

 اذلو ءاماع ناك ىذلا راصبألا ضغب رمألا ىلع ةفوطعم «مهجورف اوظفحيوإ»
 لعجت ةئيبلا ةمالس نإف «ةيناسنإلا ةيعامتجالا ةئيبلا ريهطتل كلذو «راصبألا تعمج

. 5 

 )١( ىمرادلاو «دمحأو «ءدواد وبأو «ىذمرتلا ةياور نم هجيرخت قبس .

 :ملسمو 01/51(2) ). .اولخدت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي): ىلاعت هللا لوق -ناذئتسالا : ىراخبلا هاور (؟)

 هللا ىضر ىردخلا ديعس ىبأ ةياور نم .(5970) تاقرطلا ىف سولجلا نع ىهنلا -ةنيزلاو سابللا

 ., ةنع



 رونلا ةروس ريسفت 0

 و اللا
 ا بح

 كلذ قوفو «ةليذرلا عنميو «ةليضفلا ىلع ثحي الضاف ارهاط ابيط اح اص ماعلا ىأرلا
 اهظفحو «لجرلا ةءوسو ةأرملا ةءوس وهو ءجرف عمج جورفلاو «جورفلا ظفحب رمأ
 ضارمألل اهضرعي ىنزلا نإف «ىنزلا وهو ,ىلاعت هللا مرح امم اهعنمو ءاهرتسب
 لاجرلا بطوخو ءاعم ءاسنلاو لاجرلا جورف لمشت جورفلاو «لسنلا عنمبو «ةثيبخلا
 الأو «ةشحافلاب نهوذؤي الأو ءهللا لحأ امب نهعتمو «نهرتسب ءاسنلا جورف ظفحب

 / وهو ءءاسنلا ةمشح نع لوئسم لجرلاف «ىلاعت هللا مرح املو ءاهل نهوضرعي
 . نهيلع صيرحلا

 مكل رهطأ ءجورفلا ظفحو ءرصبلا ضغ وهو ؛كلذ «مهل ئكزأ كلذ
 مهسفنأ تاذ ىف مهو «ةميلس ةرهاط تويبلاو ءاميلس ايقن ارهاط عمتجملا نوكيف

 نم ةبق ىف نونوكيو ءامئاد ريخلا مهلظي ريخ ىف اريخ نونوكيو «نوبيط راهطأ
 ةليضفلا نم ةلظ ىف اوناك امك «ةرخآلا ةنج ىلإ اعيمج مهب ىدؤتو «مهلظت ةليضفلا
 .ايندلا ىف

 رايخألل ريشبت هيف «ريشبتو ديدهت هيف صنلا اذه «دوُعتصي امي ريخ هلا إو
 اقيقد املع ميلع هناحبس هنأل ؛راجفلل راذنإ هيفو ةميقتسملا ةقيرطلا ىلع اوماقتسا نإ
 :نم لمعلا ىلع ةلالدلا ىف قدأ «نوعنصيإلو «سانلا نم دحاو لك هعنصي ام

 .هتعنص ىف عناصلا ةداعك هل ةداع ريصيو هلعفي اهانعم عنصي نأل ؛نولمعي

 نم اوضغي نأب نينمؤملا رمأيل ىبنلل ىلاعت هللا نم ناك باطنخلا نأ ظحاليو

 ىلاعت هللا ركذ دقو «هبر ِّْلَك ىبنلا غيلبت نم كلذ نأل ؛مهجورف اوظفحيو مهراصبأ
 بلاطي نأب مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلل هرمأ هناحبس ركذ مث لاجرلل رصبلا ضغ الوأ
 :لئاق نم زع لاقف نينمؤملا بلاط امك ءاضيأ رصبلا ضغب تانمؤملا

 ام الإ نهي نيد الو نهَجورَف ظَفَحَيَو نهراصْبَأ نم نضضُي تانمؤملل لقول
 . «نهبويج ىلع نهرمخب نبرضيلو اهنم رهظ

 نم نضضفي» نينمؤملل لاق امك تانمؤملل لوقي نآب ِهِكَو ىبنلل رمألا
 لاجرلا ىرغيامك «ةنتفلاب نهيرغي كلذ نإف لاجرلا ىف رظنلا نعمي الأب «نهراصبأ



 رونلا ةروسريسفت
 للالبوم م1

 اا سس

 ةمطاف لأس ٌهْلِكَج ادمحم نأ رابخألا ضعب ىف ىور دقو «نهيلإ رظنلا ىف ناعمإلا

 ,217لجر اهاري الأو الجر ىرت الأ :تلاق ؟ةأرملا ةفع ام :نينمؤملا ءاسن ريخ هتنبا

 ةنعمملا ءاسنلا تارظن نإو «لاجرلا ةيؤر دنع اهرصب ضغت نأ الإ كلذ ىنعم سيلو

 نظفحيو» ءءاسنلل هببحي ام هيلإ رظنت نميف ناك اذإ ءاهيرغتو لاجرلا ىرغت مهيف

 ةثيبخلا ضارمألا نم اهظفحو ء«لحي اال امن اهعنمبو .ودبت الف اهرتسب «َنهَجورَف

 نرهظيو «نجربتي نأب «نهتسيز نيدلبي الو) :ىلاعت لاقو .مسجلاو لسنلا دسفت ىتلا
 كتانبو كجاوزأل لق يبنلا اهي ايف :اذه ىنعم ىف ىلاعت لاق دقو ,ىرغت ةيلح ىف

 اروُفَع هللا ناكو َنيَذؤي الف رعي نأ ئَنأ كلذ َنهبيبالَج نم َنهيلع نيني َنيِمْؤُمْا ءاّسنَو

 .[بازحألا] 4( اًميحُر

 الو» :اهراهظإ ىلإ دصق ريغ نم اهنم رهظت ام ءادبإ نع ىهنلا نم ىنثتساو
 هجولا نإ :اولاقو ءاهلامج نع نالعإلا دصق ريغ نم «اهنم َرَهَظ ام لإ نهَتنيز نيدبي
 ةايحلا ىف اهروهظ نوكيف اهحالص عنمي ال حالصلا ىف لوبقم امهروهظ نيفكلاو

 ىل رهظي» ةيكلاملا ءاهقف نم ةيطع نبا لاقو «مرحملا ةنيزلا ءادبإ نم سيل ةماعلا

 وه ام لكل ءافخإلا ىف دهتجت نأو «ىدبت ال نأب ةرومأم ةأرملا نأب ةيآلا ظافلأ مكحب

 «'نأش حالصإ وأ هنم دبال اميف ةكرح ةرورض مكحب رهظي اميف ءانثتسالا عقوو «ةئيز

 ءاهنتافمو ءاهنساحم ىلإ راظنألا تفلتل ةئيز نم ةأرملا هيدبت ام عونمملا نأ ةصالخلاو

 ًءارغإ هل ءادبإ ةلواحم ريغ نم ةنيز نم اهنم رهظ ام امأ «لاجرلل ءارغإ كلذ نوكيف

 .هب سأب ال هنإف لاجرلل زربتو

 ءازجأ هنم ودبت ىتلا ردصلا تاحتف بويجلا «نهبويج ئىَلع نهرمخب نبرضيْلو»

 رمخلا نعضيل ىأ «نيرضيلو# ءرامخ عمج رُمُحلاو «ةروعلا نم هذهو ءمسجلا نم
 نأل ؛ةأرملا ةروع نم ءزجلا كلذ رتتسيف ءرودصلا اهنم ىرت ىتلا بويجلا هذه ىلع

 نهماسجأ ضعب نيدبي نم مايألا هذه ىف ءاسنلا نمو ءاهمسج لك ةرحلا ةأرملا ةروع

 .لاجرلا ىرغت ىتلا ةنيزلا نم هنأ ىلع

 هللا ىضر ىلع نع ىرصبلا نسحلا ةياور نم دارفألا ىف ىنطقرادلا :هذه نم لوطأ ةياور ىف هاور )١(



 رونلا ةروس ريسفت لال

 للا للا لللللاااا ل للللللا

 ا رحل

 نأل ؛هتاذ ىف رهظي ىذلا الإ ةنيزلا نم ائيش نيدبي الأب ءاسنلل ماع رمأ اذه

 .جرح نم نيدلا ىف مكيلع لعج امو «جرحو قيض هيف هروهظ عنم

 ةنيزلا ءادبإ نم ةأرملا نوطلاخي نيذلا مراحملا ىلاعتو هناحبس ىنثتسا دقو

 ىه نوكت مهتيؤر نع ةنيزلا تعنم ول اهنألو ؛اهيلع نومرحم ءالؤه نأل ؛مهمامأ

 .اهجوزو ىه «جرح ىف

 ناجهتسا ريغ نم نسحتسملا نم مهل ةنيزلا ءادبإ نإف «نهتلوعب ءالؤه لوأو

 .ةليذرلا نع هدعبتو «هفعت جوز ىف ةبغرلا نإف

 «هرست اهتنيزو ءاهنم مرحم محر وهو ءهنم ةعطق اهنإف «نهؤابآ ةيناثلا ةفئاطلا

 .هيرغت الو .هرضت الو

 الإ هنبا ةأرماب ىرغي الو ءاهل مرحم جوزلا ابأ نإف نهتلوعب ءابآ :ةثلاثلا ةفئاطلا

 .ةميلسلا ةرطفلا نع جرخي نمو «ميئل

 . سفنلا ثيبخ الإ همأب ىرغي الو ءاهنم ةعطق مهنإف نهؤانبأ :ةعبارلا ةفئاطلا

 .اهنباك اهبيبر هنإف «نهتلوعب ءانبأ :ةسماخلا ةفئاطلا

 .نهناوخإ وئيو «نهناوخإ :ةسداسلا ةفئاطلا

 .نهتاوخأ ونبو «نهتاوخأ :ةعباسلا ةفئاطلا

 . نهمامأ ةنيزلا ءادبإ زوجي هنإف تانمؤملا ءاسن ىأ .نهؤاسن :ةنماثلا ةفئاطلا

 ديبعلا نم نيميلا تكلم ام لمشت «ام) ؛«نهناميأ تكلم ام وأ :ةعساتلا ةفئاطلا

 ؛ءامإلا اهتنيز مهل ةأرملا ىدبت نيذلا نيميلا تكلم امم صتخملا انه نكلو ؛ءامإلاو

 ىورو ءراصمألا ءاهقف رثكأ كلذ ىلعو «لاجرلا مامأ نهتتيز ىدبت نأ حصي ال هنأل

 «ديبعلل نهتنيز نيدبي الأ ىدنعو «نيعباتلاو ةباحصلا ءاهقف ضعب نع كلذ ريغ
 لعلو ,ففعتلا ىلع مهلمحي ام ةماركلا نم مهدنع سيلو «نوهتشي لاجر مهنإف

 هيهتشت لامج اذ نوكي نم ديبعلا نمو ء«مهرثكأ دنع ىوق ريثأت هل سيل نيدلا

 ةيآ نلوأت نم -هنع هللا ىضر- رمع مامإلا دهع ىف ءاسنلا ضعب ناك دقو ءءاسنلا

 تكلمف «[ءاسنلا] 46 ... مكناَميَأ تكلم ام وأ# :ىلاعت هلوق ىف ءاسنلا ةروس



 رونلا ةروسريسفت لإ 0

 كالا ١
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 عنمب اهرزع هنأ ىورو ءرمع اهعنم دقو «لاجرلا ىلع ءاسنلا ةسياقم نم اهدبع اهسفن

 .رارحألا نم اهجاوز

 اهصيصخت نم رهاظلا «َنِهْئاَميَأ تكلم ام وأ# :ىلاعت هلوق نأ ىرن اذهل

 نيدبي الأ نم عنملا ىف ءاوس ىلع لاجرلا ةيقبو نهف «لاجرلا ديبعلا امأ ءاسنلاب
 .تارهاطلا تويبلا تامرحلو «ءاسنلا ةماركلو تويبلل انوص مهل نهتنيز

 ةبرإلا يلوأ ريغ َنيعباتلا وَأ» :هلوقب ىلاعتو هناحبس اهركذ ام :ةرشاعلا ةفئاطلا

 . «لاجرلا نم

 الأو «نيعبات اونوكي نأ مهيف طرتشا دقو «حاكنلا ىلإ ةجاحلا اهانعم «ةبرإلا»

 :هتوهش دمأ ىهتنا دق كاف خيش را «نينع هنأ تبث هنأل امإ «ءاسنلل نيهتشم اونوكي

 هداعبإ ىفو «نهطلاخيو ءاسنلا لكاؤي تويبلا ىف عبات وهو «بوبجم وأ يصخ وأ

 .نهلو مهل جرح

 هل نوكي ال نم لكف ؛عونلا ركذت ملو «فصولا تركذ ةيآلا نإ :قحلا ىفو
 ىف هل برأ ال هنأ تبثو ءاعباق تيبلا ىف دعاقلا ىنافلا خيشلاك ةوهش وأ برأ

 . ءانثتسالا عضوم ىف هنإف «رظنلا ىتح نهنم ىهتشي الو «ءاسنلا

 ىف نومدخي اوناك نيذلا لاجرلا نم نيثنخملا ةبرإلا ىلوأ ريغ ءالؤهب قحلأ دقو
 كشو ؛«مهمامأ نهتتيز ءاسنلا ىدبيو «ءاسنلا تاروع ىلع نعلطيو «ةنيدملا ىف تويبلا

 فصو اذهو .نامثب ربدتو «عبرأب لبقت :الئاق ةأرملا فصي مهدحأ هعامسل وكلي ىبلا

 ,(7تويبلا نع نيثنخملا داعبإب رمأف «ةوهش هترظن ىفو ءرظنلا نعمي نم الإ هلوقي ال

 .ةماركلاو سفنلا مارتحاو ةظحالملا ىلإ ةبرإلا ىلوأ ريغ ةفرعم ىف رمألاو

 مل نيِذّلا لفطلا وأ :هلوقب هناحبس هللا اهركذ ام ىه :ةرشع ةيداحلا ةفئاطلا
 ريمضلا داع اذلو «لافطأ عمج ىأ سنج مسا لفطلا مءاسَنلا تاروع ىلع اورَهْظَي

 ىلع لوخدلا نيثنخملا عنم -مالسلا :ملسمو ل( م فئاطلا ةوزغ -يزاغملا : ىراخبلا ةهاور 2020

 .اهنع هللا ىضر ةملس مأ ةياور نم 0 448) بناجألا



 رونلا ةروس ريسفت ف ل

 للا
 يي ترب يب

 اوملعي مل ىأ .4ءاسنلا تاروع ىلع اورُهظَي مل :ىلاعت هلوق ىف عمج ريمض

 ىأ اذك ىلع ترهظ لاقي «هيلع علطاو هملع ىأ هيلع رهظ :لاقي ءاسنلا تاروع

 لامك ىلع ليلد اذهو ءاهريغو ةروعلا نيب نوقرفي الف «ةأرملا نوري ىأ ءهتملع

 نإف «مهمامأ ةنيزلا ءادبإ نم نونثتسي ءالؤهف «ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا نع ةلفغلا

 «مهنع نهتنيز ءافخإ ىف ءاسنلا ىلع جرح كانهو «ةثعبنم ةوهش اهيف سيل «مهتارظن

 ريغ هيلع ثعابلاو «مئاق ريغ عنملا ببسف «جرحلا ىف عوقولا ىلإ وعدي ام دجوي الو

 .دوجوم

 دق لاوحأ ىف ىنثتسا امو «هنم عنم ام «ةنيزلا ءادبإل ةبسنلاب رمألا وه اذه

 .الاح ءالاح اهانيصقت

 نبرضي الوإ» :ىلاعت هلوق كلذو «يهنلا ىلع افطاع كلذ دعب ىلاعت لاق دقو

 نم هيفخت ام سانلا ملعيل اهلجرب برضت ال ىأ ,«نهتنيز نم َنيِفَحي ام مّلعيِل هلأ
 هتاذ ىف برضلا نع ىهنلا نمضتي اذه نع ىهنلا نإو «قاسلا ىلع ةنيز وأ لاخلخ

 ةيرغملا ةنيزلا ىدبي هنإ مث ءايرخم ايولت ةأرملا اهيف ىولتت «:ةمشتحم ريغ ةكرحب
 هب قدت نوهلا توص عامس هتوهش ريشي ميتملا بصلا نإ :ىلازغلا لاق دقو «ةاهتشملا

3 
 . ةيسشع

 وأ رظنلا ريثي ام اهنم ودبي الف «ءيش لك ىف رتستلا بجي هنإ :ةلمجلا ىفو

 كلذلو « ءرصلا ضغ وهو بجاولا اذه ضعب نع لفغت دق سوفنلا نإو «ةوهشلا

 . «نوحلقت مُكَلَعَل نوُنمؤمْا اهيأ اعيمج هللا ىَلِإ اوبوثو» :هلوقب نيتيآلا ىلاعت هللا متخ

 ضخغلا رمأ نم هنع اولفغ دق نوكي هاسع امم ةبوتلاب ىلاعتو هناحبس هللا رمأ

 هلوقو ءرهاظملا ترهطت امك «رئارسلا هنم رهطتتلو «بويغلا مالع الإ هملعي ال ىذلا

 نظي نم تويبلا لخدي دقف «ثانإلاو روكذلا ةبوتلاب رمألا معيل «اعيمجإ» : ىلاعت

 مكلعل» «هسفن داسف نيبت اذإ هلاخدإ نم مثأت نوكي دقو ءاريخ سيلو «ريسخلا هيف

 رسلا ملعي ىذلا ىلاعت هللا نم ال ءدابعلا نم ءاجرلاو «ءنوزوفت ىأ ,«نوحلقت

 . ىفخأو ع
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 27 هيل ٌعِسوو يضم نشأ مهيار أوك
 1101 اند فعَتَسلَو
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 3 ل مرعأو 114 2 5 1 لع يق أوه

 و 07 2 2 هت آ امرك ص

 ل لاعب نم هَل 7 نويل
 ءاسنلا ةنايص هيف امو ءاهنايك ىف ةرسألا نوصي ام اهيف ةقباسلا تايآلا تناك + نيت طرق أواَح نيد َنَمالَثمو تسنيم تنيك !انلزنأ دق 2 ل 2 770 رعَر 222 7

 رمأو «رصبلا ضغب لاجرلا رمأف «ةحراحلا راظنألاب نهتفع سمت نأو «ءوسلا لوق نم

 لهأل ايرغم ةئيزلا ءادبإ نوكي الأو ءءوسلا لهأل ةيرغم ريغ ءاسنلا تارظن نوكت نأب

 رمألا نيب كلذ دعبو «رشلا نم سوفنلا ةيامحل ناك اذه لكو «داسفلاو ةراعدلا

 نم زع لاقف .حاكتلا وهو ءاهقيرطو «ةفعلا ليبس وهو ,ةأرملا نوصي ىذلا ىباجيإلا

 . «مكئامإو مكدابع' نم نيحلاصلاو مكنم ئمايألا اوحكنأو» : لئاق

 .جيوزتلا وه حاكنإلاو «جاوزلا وه حاكتلاف ءاوجأوز ىأ اوحكنأ

 نوماوق لاجرلا» :ىلاعت هلوقب مهتيالو مهل نيذلا ءاسنلا ىلع ءايلوألل باطخلاو
 نأب اهعومجم ىف ةمألل باطخلا نوكي نأ حصيو [ءاسنلا] «©9 ... ءاسنلا ىلع



 رونلا ةروس ريسفت ال9

 كللللللمل

 ا حلل

 حاكنلاب رمآلا نوكيو ءءاسنلاو لاجرلل ةلماش ىمايألا نوكتو «ىمايألا جاوز اولهسي

 لاجرلاو ءاسنلا فعي ذئنيح هنإف «ةغلابو غلاب لك نيكمتو «هتعاشإو هليهستب رمألا وه

 ىف رشلا ىلإ رجي ءيش نوكي الأو «تويبلاو تاقرطلا ىف رصبلا ضغ نوكيو ءاعم

 تاركتملا ىفتختو «ريخلا الإ هيف رهظي ال ءاهزنتم ارهاط نوكيف «ىمالسإلا عمتجملا

 .جيرختلا اذه ىلإ ليم نحنو

 ةغللا لهأ لاقو «لاجرلاو ءاسنلا نم جوزتملا ريغ وهو «مّيأ عمج ىمايألاو

 ءاوس «اهيلو نم اهسفنب قحأ مّيألا» :ِلَكي هلوق هنمو «ةأرملا وه لصألا ىف ميألا

 اهدلو ىلع تميأت ةأرما اميأ » :ِةِْلَكي ىبنلا لاق دقلو ءابيث تناك مأ ركب تناكأ

 «هيعبصأب راشأو «27)«ةنجلا ىف نيتاهك هلضف نم هللا مهينغي وأ ءاوغلبي ىتح راغصلا
 .نيبآو ء.حضوأ كلذ نإو «لجرلا ىلع قلطأ روهشملا زاجملا ليبس ىلع هنكلو

 : ةثالث جاوز ليهستب ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا رمأ

 نوكت الأو «جاوزلا ليهستب كلذو «رارحألا ءاسنلاو لاجرلا نم ميألا مهلوأ

 .عنام قهرم زاهجو «ةشحفم روهم نم جاوزلا بعصت سانلا نيب فارعأ نم قئاوع

 هرسيأ جاوزلا ريخ» :لَك ىبنلا لاق امك نوكيو «نكسلا ىف ةيلعتسم نكاسمو
 , 27 ةفلك

 دبعلا دارأ نإ هدبع ديسلا جوزيف «ءامإلاو دابعلا نم نوحلاصلا مهئلاثو مهيناثو

 مل نإ ىنزلا ىف عقي نأ وأ «تنعلا هيلع ىشحخ نإ جاوزلا ىلع ههركيو «جوزتي نأ

 هعنميو «هفعي نأ هيلعف هكلام وه دبعلا نع لوئسملاو ءاضرف جاوزلا نوكي هنإف جوزتي

 نأل ؛كلاملا ىلع اضرف جيوزتلا ناكف «هجيوزت الإ هنع عنملل قيرط الو «ىنزلا نم

 اَهنذِإَو اهيسفت ىف ُندأَتْش ركبْلاو اهيل نم اهسنتب 'قحأ ميلا“ :لاَق لي يبل الأ سابع ٍنْبا نع 1١(

 :ىذمرتلاو :«(5555) . .ركبلاو قطنلاب حاكنلا ىف بيثلا ناذئكتسا :ملسم هاور .'"اًهئامص

 .(١٠؟5) ركبلاو بيلا رامثتسا ىف ءاج ام -حاكنلا

 دنسم ىقاب :دمحأ هاور ."ةّنؤم هرسيآ ةَكرب حاَكَنلا مظعأ نإ :َلاَق لي هللا لوُسَر نأ َةَشئاَع ْنَع (0)

 .(5777)اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا ثيدح -راصنألا



 رونلا ةروسريسفت #ل
 لئلا لاا لاا0ا606اللاا000اا اال ااا0للتللللللا

 ىف >: كاك

 نوبغري نيذلا مهنآل ؛مكئامإو مكدابع نم نيحلاصلاب ربعو «دبعلا ىلع ضرف جاوزلا
 .فافعلاو نوصلا ىف

 اضرف جيورتلا نوكيف ءاهكلام اهيلع ةيالولا كلمي لب ءاهسفن كلمت ال ىهو 2« جورتت

 جيوزتلا نأ ىلع ءاهقفلا عمجأ دقو ءاههركي نأ هل ناك هدارأو هرت مل نإف « هيلع

 .اهيف اهل رايتخا ال رابجإ ةيالو ةمآلا ىلع

 .ةمأ عمج ءامإو دبع عمج دابعو

 هنإف «مالسإلا ةنس هنأل هعيشتو جاوزلا لهست نأ ةعامبجلا ىلع ابجاو ناك اذإ
 مويلا ريقفف « حئارو داغ هللا لام لاملا نإف «جاوزلا نيب هنم رقفلا لوحي نأ حصي ال

 لاو هلضف نم هلل موفي ءارقف اونوكي نإ)» :ىلاعت لاق اذلو ءاينغ دعب نم نوكي دق

 الف ءامإلا وأ ديبعلا امأ ءاريقف نوكي دق هنأل ؛رارحألا لمشي صنلا اذه نإو

 . «دلضَف نم هللا مهني ىتح احاكن نودجي ال نيذْلا ففعتسيلو»
 ةفعلا بلطيل ىنعملاو «بلطلل ءاتلاو نيسلا «ففعتسياو ءرمألا مال ماللا

 ءاهبلطل كلاسملا لك كلسي امنإ ءاهيلع لوصحلاو اهيلإ لوصولاو اهليبس ىفاجتيالو
 تائيهم ىأ «احاكن نودجي ال َنيذّلا# اهيلع لوصحلاو ةفعلا ىف داهجلل بلط ىهف

 .حاكنلا دجي ال حاكنلا تائيهم دجي مل نمو «ببسلل ةدارإو ببسملل ركذ حاكتلاب

 ةدابعلاب لاغشنالا اهنمو «مايصلا اهنمو «سفنلا طبض اهنم ةريثك فافعتسالا بابسأو

 ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي» :ِةِْككَي ىبنلا لاق دقو «نآرقلا ةوالتو



 0 رونلا ةروسريسفت ا

للا
 

 أ بس

 ىتلا جاوزلا فيلاكت ةءابلا '١)«ءاجو هل هنإف موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو «جوزتيلف

 درجتلاو ةيناحور ىناعم نمضتي موصلاو «ةكرابملا ةدقعلا هذه ىف اهب ءوبي نأ هنكمي

 عطق ءاجولاو «تاوهشلا عرقو «سفنلا طبضو ربصلا نمضتيو «ءاوهألاو ذالملا نم

 ءاعاطم اديس نوكت الو ءالولذ ةمأ ةوهشلا نوكتف ءاهترطيس عفدو «تاوهشلا

 .عنختو «نماطتتو سوفنلا هل عضخت

 هسفن اطباض رمتسي وهف «هلضف نم هللا مهينغي ىتح رمتسي فافعتسالا نإو

 لضفلا وذ وهو ءهتمحرو هلضفب ىأ هلضف نم ىلاعت هللا هينغي ىتح ءاهيلع ارطيسم

 . ميظعلا

 امف «حاكتلا ةءاب نوكلمي ال نيذلا لاجرلا نم رارحألل فافعتسالا اذه نإو

 مهجوزي الو «ةبغر هيف مهلو «حاكتلا بابسأ نوكلمي ال نيذلا ديبعلا لاجرلا لاح

 رمأو ءاهئادأب مهبلاطو ةبتاكملا مهل ىلاعت هللا عرش «هنوعيطتسي ىذلا امف «مهيلاوم

 مُكَناَمْيَأ تكلم امم باتكلا َنوُعَتْبي نيذلاو» : ىلاعت لاقف ءمهوبيجي نأ ىلاوملا
 مارتن مام

 نوبلطي «نوغتبي»و «قباسلا مالكلاب ةلص هل فئأتسم مالك ,4نوُغَتبي َنيِدلاَول
 «لعاف ردصم نأل ؛بتاكي بّتاك ردصم باتكلاو «بلطلا ىف نيددشتم نيبغار

 اوبلط نإ ىأ «ةبتاكملا باتكلا ىنعمف «ةدناعمو دانعو «ةلتاقمو لاتقك ةلعافم وأ لاعف

 ؛طرشلا باوج ىف ةعقاولا ءافلاك ىه ءافلاو «اريخ مهيف متملع نإ مهوبتاكف» ةيتاكملا

 ةبتاكملاو ءطرشلا لعف ىنعم ىف «باتكلا َنوْعَتِسي نيِدّلاو# ءلوصوملا مسالا نأل

 ناقفتي لاملا نم ردق ىلع لصحي ىتح هكرتي نأ ىلع كولمملاو كلاملا نيب قافتا

 ريغ نم باقرلا كفل اليهست دقعلا كلذ هللا عرش دقو «قتع هادأو هذفنأ نإف ءهيلع

 ريخلاو «اريخ مهيف متملع نإ» :هلوق ىلع ةبتاكملاب رمآلا قيلعتو «كلاملل قح عايض

 لاقو «ةبتاكملا لام ىلع لوصحلل ىعسلا ىلع ةردقلاو ةماقتسالاو ةنامألا انه

 بابحتسا -حاكتلا :ملسمو 5604 ةبزعلا هسفن ىلع فاخ نمل موصلا -موصلا : ىراخيلا هاور )١(



 رونلا ةروسريسفت
 لااا للملا مم

 اان ست

 ءرمألا رهاظ ىضتقمب بوجولل «مهوبتاكف» انه رمألا نإ :ءاهقفلا ضعبو ةيرهاظلا
 . ظفللا رهاظ ىضتقمب بوجولل انه رمألا نإ ىأ

 كف ىلع هب نوئيعتسي ام نورداقلا مهيتؤي نأ بودنملا وأ بجاولا نم هن

 ىذلا لاملا نم مهوطعأ «مكاتآ يذلا هللا لام نم مهوتآو# :ىلاعت لاق اذلو «مهباقر
 هللا لامب هنأل ؛ءاطعإلا ىلع ثح هيف ىلاعت هللا ىلإ لاملا ةبسنو «ىلاعت هللا مكاطعأ
 هوطعت نأ فالختسالا اذه ىضتقمب مكيلع اقح ناكف .هيف نيفلختسم مكلعج ىذلا

 بجوأ دقو «مهتبقر اوكفيل نوجاتحي نيذلا ءاقرألا ءارقفلا مهو «ىلاعت هللا لايعل

 هلوق ىف باقرلا ىف فرصي وهو «ةاكزلا فراصم نم افرصم هلعجف كلذ ىلاعت هللا

 باّقّرلا يفو , مهبولف ةقلؤمْاو اَهيلع َنيلماَعْلاَو نيكاسُملاو ءارقفلل تاَقدّصلا اَمْنِإ :ىلاعت

 .[ةبوتلاا 5 ليبسلا نباو هللا ليبس يفو نيمراَعْلاَو

 ام اودسي ىتح نييتاكملا ةنواعم ىف قفني باقرلا مهس نإ :ءاهقفلا لاقو

 . ةيرحلا مهل عراستو «مهيلع
 دقو «ىنزلل ةأرملا بلط وهو «ءاغبلا ىلع ءامإلا هاركإ نع هناحسبس ىهن دقو

 ءاغبلا ىلع نههركي ناك ءامإ تس هدنع لولس نبا ىبأ نب هللا دبع قافنلا سأر ناك

 اوهركت الو :ىلاعت لاق دقو «تحس اياغبلا رهم نأل ؛تحس وهو نهروجأ ذخأيو

 تايتفلاب نهنع ربعو «ءامإلا نهب دارملا تايتفلا 4اَنصَحَت َندَرَأ نإ ءاغبْلا ىلع مكتايتف

 (7«يتاتفو ىاتف لق لب ىتمأو ىدبع لقت ال١ :لوقي ذإ ِةكلَك ىبنلاو ءنآرقلاب ىدتقنل
 نآلو ؛نههاركإ غوسي الف «هتايتف نهنأل ءاغبلا ىلع نههاركإ مدع ىلع ضحللو

 زئاجع نسلو نهبلط ىغبم نهيف بوغرم هنأو ؛نهرغص ىلإ ءاميإ هيف ةاتفلاب ريبعتلا
 «ميثأتلاو موللا ىف ةغلابم ,4انصخحت َندَرَأ نإ» :ىلاعت هلوقو «نهنع بغري

 لاجرلا هشرفتسي اعاتم نهسفنأ نلعجي الو «هب نصحتي ةفعلا نصح ةدارإ نصحتلاو

 . مارح ىف

 ىلوم لا ىلع دبعلا ظفل قالطإ مكح -اهريغو بدألا نسم ظافلألا :ملسم اذه نم وحنب هاور )١(

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ةياور نم (؟51757) قتعلا : ىراخبلاو «(«8 ١170



 ش رونلا ةروسريسفت ا
 لل لللللا0ا0ا60ا للا لاااا ل لوللاااولللللل

 : هك
 يي

 قيقحتل طرشلا امنإ ,نهركي ءاغبلا نيغبي نك اذإ نهنأ قيلعتلا ىنعم سيلو
 ةمألا كلامل خيبوت وهو نصحتتلا ةدارإ نوكت ثيح الإ نوكي ال وهف ؛هاركإلا ىنعم

 :هناحبس لوقيو ءايغب اهديري ىذلا وهو ءايغب نوكت نأ ىبأت ةمألا ىهف «لعفت ىتلا

 ىذلا صيخرلا هقيرط نم لاما وه ايندلا ةايحلا ضرعو 4اَيندلا ةاّيحْلا ضرع اوغتبتلإ»
 .هرقحأو قيرط ىندأ وهو ءهاضري ال

 مثإ نوكيو «تاهركملا ءالؤه نع وفعي ىلاعت هللا نأ نايب ىف ىلاعت لوقي مث

 ,«ميحُر روفَغ نههاركإ دعب نم هللا َنِإَف نههركي نموإ» :لاقف «نهيلاوم ىلع هاركإلا
 «نههاركإ دعب نما :هلوقو ءهاركإب ناك ىذلا بنذلا اذه نهل رفغي هللا نإ ىأ

 «مثإلا كلذ رفغي هللاف «هببسبو هاركإلا دعب نم نوكي مثآلا لعفلا نأ ىلإ ةراشإلل

 .ميحر روفغ هنأل

 سند ال ارهاط نوكيلو ىمالسإلا عمتجملا ةنايصل ماكحأ اهلك ماكحألا هذه

 وأ ارح ملسملا لجرلاو «ةمأ وأ ةرح ةملسملا ةأرملا ةنايصلو «ةرسألا ةنايصلو «هيف

 :ىلاعت لاق اذلو «تانيب تايآ ىهو ءادبع

 .«ت فص مل م وح نيل ممر تايم هني وأ نقر>
 .رومأ ةثالث ميركلا نآرقلا ىف لزنأ هنأ ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا ركذي

 عمتجملاو ةرسألا ىف ةيعرشلا ماكحألل ةئيبم تايآ ىأ .4تاّتّيبم تايآ» :اهلوأ
 ةرسألل ةنوكملا تايآلا اهيفف «مهريغو نيملسملا نيب ةيناسنإلا تاقالعلاو ىمالسإلا

 ءاهئاهتناو ةيجوزلا ةايحلا مايق ءانثأ ىف نيجوزلل قوقحو «دالوأ ماكحأو جاوز نم

 .ةرسآلل ةيامح عرش ام اهيف مث «لجرلا قوقحو ةأرملا قوقحو

 نيذلا لاقمأ نم ىأ .«مُكلبَق نم اوَلَح نيِّلا نم الَغَمَو :ىناغقلا رمألاو
 وهو «نيعم ريغ ماد ام عمجلا ىلع لدي درفم انه «لثم»و .مكلبق نم اولخ

 ةربع مهصصَق يف ناك دَقَلِل :ىلاعت لاق امك «ربعلا هيف ناك ىذلا ميكحلا صصقلا
 ع
01 

 .[فسوي] <00 بابلألا يلوأل



 رونلا ةروسريسفت 6
 لل لل ولاا6امللا0ام00للللللللل

 ا بس

 «ىمالسإلا عمتجملا نودسفي نيذلا باقع نايبب  ةظعوملا :ثلاثلا رمألاو

 هناحبس قاسو «ةبوقعلاو ةميرجلا نيب ةاواسملا هيف نوكت ىذلا صاصقلا لبق نم ركذف

 اهب ظعتي بابلألا ىلوأل تاظع هتابوقعو اذه لك ىفف ءاوملسأ نيذلا ىف ةشحافلا

 ام نوجري الو هللا نوقتي ال نيذلا امأ «هباوث نوجريو هباقع نوفاخي نيذلا نوقتملا

 انلزنأو# :ىلاعت لاق امك «مهباقر عطقت فويسلاو «مهروهظ ىوكت طايسلاف «هدنع

 .[ديدحلا] 42 ... ساّئلل عفانمو ديدش سأب هيف ديدحلا

1 

 وبعوربسست م

 ل قش ص 0 (نزركفيكم رولكس
 0 م و لد

 ع 2 ٍةرجَس نم دقو رد 20 : اك ةجاَجْرلا
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 رونلا ةروسريسفت #ا)

 111101 ااا ااا
 يي نم ل

 ءايشألا ىرتف راصبألل ءىضي ىذلا وهو مالظلا دض برعلا ةغل ىف رونلا

 نيب قرفيف ىناعملا نيب زيمي ام ىلع زاجملا ليبس ىلع قلطأ دقو ءاهنيي زيمتو

 ارون مكي النو .. .] :ىلاعت لاقف ءميركلا نآرقلا هب فصو اذلو «لطابلاو قحلا

 4659 ريملا باتكلاو .. .9 :باتكلا فصو ىف ىلاعت لاقو ء[ءاسنلا] 4099 انيبم -

 باتكو رون هللا نم مكءاَج دق ...» :ىلاعت لاقف رون للك ىبنلا ىمسو «[نارمع لآ]

 . [ةدئاملا] 462 نيم

 ءدلبلا اذه رون كلملا :كولملا حام ىف لاقيف ءمكحملا ريبدتلا ىلع قلطأو

 نيب الصاف ايونعم رونلا نوكي ةلثمألا هذه لك ىفو .تيبلا رون هنأ تيبلا بر ىلعو

 76 :ىلاعت هلوق ىناعم ركذن اذه ىلعو «ديدسلا ريغو ديدسلاو «لطابلاو قحلا

 «ماظن قدأ ىف هربدو هقلخ «هئشنمو دوجولا ربدم هللا ىأ ,«ٍضرألاو تاومّسلا

 طقاستتف هموجن الو «هبكاوك لصفنت ال مكحم طابرب هئازجأ نيب طبرف «عادبإ مظعأو
 ءالوزت نأ ضرألاو تاومسلا ىلع هللا ىبأي «مجن دعب امهنو «بكوك دعب ابكوك

 . [رطاف] 4069 . .. هدعب نم دحأ نم اًمِهَكَسْمَأ نإ الا نئلو»

 ذإ «ةراعتسالا ليبق نم (رون) ةملك «ضرألاو تاوُمّسلا رون هّللا» :ىلاعت هلوقف

 «ءالقعلا ريغل اهريخستو «ءالقعلل هتاميلعتو ضرألاو تاومسلل ىلاعت هللا ةرادإ هبش

 رونلاب هنع رابخإلا وأ ىلاعت هللا فصو حصف ءزيمملا رونلاب قيقد مكحم بيتر ماظنب

 امم ىلعأو رصبن ام قوف هللا رونو «سحنو ىرن امل روصملا ىزاجملا ىنعملا اذه ىلع

 . كردن

 سحن اميف انكرادم نم هل ابرقم ءالقعلاو ءايشألال زيمملا هرون ىلاعت هللا روص

 ةجاجز يف حاّبصملا حاّبصم اًهيف ٍةاَكشِمَك هرو ُلَعَم :ىلاعت لاقف «ىرنو ملعنو
 «تيبلا ىف ةوكلا ىه ةاكشملا 4«ةكراسُم ةرجش نم ُهَفوُي يَرَد بَكْوَح اَهنأَك ٌةَجاَجْلا

 ةقيضلا ةذفانلا ىهو «ةوكلا هيف تحتف ىذلا رادجلا ىف ىأ ةاكشملا هذه ىف حابصملاو

 ءاهقيضل ؛ةوقب اهرون ثعبنيو «ةرينم اهتاذ ىف ىهو تيبلل رونلا اهنم ثعبني ىتلا

 ىهو «ةجاجز هيف حابصم اهرادج ىف عضو دق كلذ عمو «ةرجحلا لخاد عشيو



 رونلا ةروسريسفت
 00مل للاكل

 يي ا
 «ىرد بكوك اهنأكو «ةئلألتمو ءاحضاو ءافص ةيفاص ىهو «تيزلا ليدنق

 اذإ كلذو «قلأتملا ردلل ةبسن «يَرُذلو «ةرينملا ةرهزملا ةيردلا بكاوكلاك :4يّردلو
 تبلق ردلا نم ىهو ليعف نزو ىلع نوكتو «ىّرد اهرسكب أرقتو «لادلا مضب تن

 نوكسل ءايلا ىف ءاتلا تمغدأو «ةيبرعلا ةغللا ىف ريثك لالعإلا كلذو «ءاي ةزمهلا
 دقري» :ىلاعت هلوقو ؛مالظلا عفدت اهنأ اهانعم نوكيو «عفدلا :ءردلاو . ؟!)امهادحإ

 اذهو «ةيآلا ىف هب هبشملا «بكوك# ىلع دوعي دقوي ىف ريمضلا «ةكرابم ةرجش نم

 .هنع ثدحتملا ىهو «:ةجاجز ىلإ ريمضلا دوعي ءاتلا ةءارق ىلعو ءءايلا ةءارق ىلع

 ىه ةرجشلا هذهو ؛ةكرابم ةرجش دوقولا ردصم ىأ «ءادتبالل «نم» 4ةرجش نمإ

 ىف ىلاعت لاق دقو «ىنعملا اذه ىلع ءاهنم وهف اهتيز نم دوقولاو «نوتيزلا ةرجش
 تبنت ءانيس ٍروُط نم جرخت ةرجشو» :ىلاعت هللا معن نم اهنأ ىلع ةرجشلا هذه
 لاق امكو «ةكرابم ةرجشلا تناكو «[نونمؤملا] 409 َنيلكآلل ْغَّبصَو نهدلاب

 نآرقلا اهفصو «نآرقلا فصو اهبسحو «ةكرابم اهنأب ايبن نوعبس اهفصو ىرشخمزلا
 ةروسو «ةيكم «نونمؤملا» ةروس تناك اذإو ««نونمؤملا» ةروس ىفو انه ةكرابم اهنأب
 اهنأ ىف اهتكربو «ةكرابم اهنأ ىلع ىندملاو ىكملا نآرقلا عمجأ دقف «ةيندم «رونلا»
 وهو ءابيط اماعط نوكي نهد وهو «ءىضملا دوقولا اهنم نوكي «ةريثك عفانم تاذ

 وهو ءاهرضي الو نويعلل الحك نوكي قرح اذإ هبارتو «ةيبطلا دلجلا ةيودأ ىف لخدي
 . «نيلكآلل غبصو#» :اهيف هللا لاق ىذلا غبصلا وهو «ماعطلل هسفن نوتيزلاو «مادإ

 نم لدب اذهو (ةنوتيز) ةكرابملا ةرجشلا هذه فصو ىف :لئاق نم زع لاقو

 :هلوقب هناحبس اهفصو دقو ءدكؤم نايب هيف نوكيف ماهبإ دعب حاضيإ وهو «(ةكرابم)
 ذإ «سمشلا ءوض اهنع عطقني ال ضرألا طسو ىف اهنأ ىأ .4ةّيبرغ الو ةّيقرش الإ
 ىهف «حابصلا ىف ءوضلا اهنع عطقني ةيبرغلاو «ءاسملا ىف ءوضلا اهنع عطقني ةيقرشلا
 .اهرامث ومنو اهومن ىلع دعاسي اذهو «حابصلا وأ ءاسملا ىف سمشلا اهنع رتست ال

 ةءارقلا هذه تذش دقو .مصاع نع لضفملا :زمه الو دم ريغ نم «ءايلا ديدشتو لادلا رسكب اهأرق ()

 ءايو لادلا مضب نوقابلا أرقو ءركب وبأو ةزمح :زمهلاو دملابو لادلا مضب اهأرقو ءمويلا اهب أرقي الف
 .089/7؟ :راصتخالا ةياغ .زمه الو دم ريغ نم ءةددشم



 0 رونلا ةروسريسفت ا#)

 ان بحت

 مل ولو ءيضي اهتيز داكي# :ىلاعت لاقف ءافصلاب اهتيز ىلاعتو هناحبس فصوو

 .هيف ةنكد ال قرشمو «هيف ةركع ال فاص وهف ران هسسمت

 ةرجحلا لخدت ىتلا ةاكشملا رونف «رون ىلع ءىجي رون هنأ ىأ ,«رون ئلع رون#

 رونو «ىردلا بكوكلاك ىه ىتلا «ةجاجزلا رونو «حابصملا رونو «ءىضيف اهرون

 .ءىضي هئافصل داكي ىذلا تيزلا

 هل حتفت ىتلا بولقلا رمغي هنإف «دشرملا ىداهلا هللا رونل فصو اذه لكو

 نأ نع بولقلا تدسو «نودتهي ال مهنإف ةلالضلا مهيلع تقح نيذلا امأو «ةيادهلاب

 .اهيلإ رونلا لصي

 «ةيادهلا قيرط كلس نم وهو «ءاَشَي نم هرونل هللا يدُهَي :ىلاعت لاق اذلو
 دابع ىوغي نأ ادهاج لواحيو «ناطيشلا اهب سوسوي ىتلا «ةياوغلا هسفن نع دعبأو

 تاياغلاو رئاظنلاو هابشألا ىلاعتو هناحبس نيبي سال َلاَممألا هللا برَضَيو ءهللا

 نيدتمهملا ملعي «ميلع ءيش لكب ىأ ؛4ميلع ءيش ّلُكب لاو ءاودتهيل جئانلاو
 نينمؤملل ريشبت اهيف ةلمجلا هذهف «مهلالض ةبقاعو نيلاضلا ملعيو «مهتياده قيرطو

 .ناطيشلا مهاوغأ نيذلا نيلاضلل راذنإو «نيدتهملا

 نأ ىه «ةينايب ةراشإ ركذ نم دبال ةيآلا هذه ىناعم ىف مالكلا كرتن نأ لبقو

 مهبملا نوكيف «ةفرعم كلذ دعب نم اهركذ مث ةركنم «حاّبصم» ركذ ىلاعت هللا

 لضف كلذ ىفو «ماهبإ دعب نايب هيف فيرعتلا مت ماهبإلاب ركذلاو ءادحاو فرعملاو

 هيف كلذو «ةفرعم تركذ مث «ةركن تركذ دقف ةجاجزل ةبسنلاب كلذكو «ديكأتو نايب

 دشأ نوكيف «ىنابرلا رونلا ناكم كلذ دعب هناحبس نيب دقو «نايبلل ديكأتو نايب اضيأ

 :ىلاعت لاقف «دجاسملا ىف نوكي ام

 (79 لاصآلاو ٍودفْلاب اهيف هَل حسي همس اًهيف ركذيو عقر نأ هللا نذَأٍتوُيب يف)»

 بقت اموي نوُفاَحَي ةاكّا ءاَيإو ةالصلا ماو هللا ٍرْكذ نع عيب لو ةراجت مهل أل لاجر

 . < 69 راصبألاو بوأقلا هيف



 رونلا ةروسريسفت
 لل لااا لااا وللا

 زج جلا
 يي

 :ىلاعت هلوق نآل كلذو ؛ ينعمل ازازعإ امهلبق ىتلا تايآلاب ناتطبترم ناتيآلا

 ةدع اهيفو ءاهلبق ىتلا ةيآلاب ناقلعتم رورجملاو راجلا «عقرت نأ هللا نذَأ تويب يف»

 نم دقوي» :هلوقب اقلعتم نوكي نأ حصيف ءاقلعتم حلصي اهيف لعف لك لاعفأ

 نوكي نأ حصيو «ءيضي اًهتيز داكي» :هلوقب اقلعتم نوكي نأ حصيو ,4ةرجش

 هذه نم لعفل نوكي نأ حصي قيلعتلاف اشي نم هرونل هللا يدهي» :هلوقب قيلعتلا
 اهيفو «رونلا اهيفو «ىلاعت هللا تويب ىهو «ةيادهلاو رونلاب قلعتت دجاسملاف «لاعفألا

 .ةيادهلا اهيفو «ىهلإلا رونلا دقوي

 هناحبس اهفرع دقو «بهذم لك اهفرعت ىف سفنلا بهذتل «تويبلا تركنو

 «هّللا َنذَأ» :ىلاعت هلوق وهو «ةركتلل اهماهبإ ليزيو ءاهيلجي ىذلا اهفصوب ىلاعتو
 «ةيسح ال ةيونعم ةعفرلاف ءاهردقو اهتناكم ةعفر ىه اهتعفرو «مالعإلا نذإلا

 نيذلا نوينابرلا اهيفو ءومسلا اهيفو «ةيادهلا اهيفو رونلا اهيف نأل ؛ةيونعملا اهتعفرو
 «ىلاعت هللا مسا ركذب وأ «ةعفرلا هذهب نرتقي هنإو «ىلاعت هللا اضر الإ نوديري ال
 ئلتمو «ىلاعت هللا مسا بولقلا ركذتت ىأ ,«همسا اهيف ركذيو# :ىلاعت لاق اذلو

 رهظي امك دارملا سيلف «ىلاعت هلل ىحورلا درجتلا ماقم ىلإ عفترتو ؛«هلالجو هتبيهب
 هددرتو سافنألا هيف ثهلت امو ءركذ تاقلح ىف هدادرتو «ةلالجلا ظفلب هللا مسا ركذ

 هنم رعشقتو «هلالجب امهؤالتماو هتمظعل لقعلاو بلقلا ركذت دارملا لب «حايص نم
 سيدقت اهيف نوكيو !!ناطيشلا اهطسوتي امبر تاقلح ىف ليامتلا درجمب ال «دولجلا
 هل حّبسي# :ىلاعت لاق اذلو «ةنسلاو نآرقلا اهب ءاج امك هتدابعو ههيزنتو «ىلاعت هللا
 عمج ىهو «لاصآلاو «مويلا لوأ وهو ءحابصلا ىف ىأ .4لاصآلاو ودغلاب اًهيف
 ىلاعت لاق امك .ىشعلا وهو ءاهدعب ام اهيف لحخدي امبرو «مويلا رخآ وهو «ليصأ

 هب داري نأ لمتحي انه حيبستلاو «[ميرم] *09 ايشعو ةركب ...8 ىرخأ ةيآ ىف
 هزني ىلاعت هللا مسا اهيف ركذي ىتلا تويبلا هذه ىف هنأ دارملا نوكيو .قلطملا هيزنتلا

 الو «هريغ اهيف ركذي ال هللا تويب ىهف «هرخآ ىلإ . .لاجر اهيف هسدقيو ىلاعت هللا

 .هاوس اهيف سدقي



 رونلا ةروسريسفت ا
 1 للا للا لل

 قا سل

 حيبستلاب ة ةالصلا نع هناحبس ربع دقو «ةالصلا حيبستلاب داري نأ لمتحيو

 يف دَمَحْلا هلو 09 نوحبصت نيحو نوسْمَت نيح هللا َناحْبْسَفل :ىلاعت هلوق ىف هيزنتلاو

 ةالصلا ىلاعت هللا لعج دق «[مورلا] 4 02 دورهظت نيحو اًيشَعَو ضرألاو تاوُمَّسلا

 ركذي مل نكلو «ةالص ريغ نم نيد الو «نيدلا دومع ىهو «ههيزنتو هتدابع عضوم
 ودغلاو لاصآلا ركذ نإ :لوقنو «ءلاصآلاو ودغلا الإ ةالصلا تاقوأ نم ىلاعت هللا

 ةالصلاب حيبستلا ريسفت هت نأو «ىشعلا نم امهدعب املو ءهرهظلا نم امهنيب ال ركذ وه

 اوعدت الق هلل دجاَسَملا ناو :ىلاعت لاق امك ؛هللا تويب ىه ىتلا دجاسملل بسنأ

 . [نملا] 402) ادَحَأ هللا عم

 هذه لاصتا نإ هللا ركذ نع عيب الو ةراجت ميه أل لاجر» :ىلاعت هلوقو

 اًهيف هل حّبسي» ل لعاف «لاجر» نأل «ءحضاو ىناعملل انايبو ابارعإ اهلبق امب ةيآلا

 ل :لاقف ف «مهتافصو لاجرلا ءالؤه لاوحأ هناحبس نيب دقو ,«لاصآلاو ودغلاب

 هللا ركذ نع اهيف امو ةابحلا مهيهلت ال مهنإ امأ هللا رْكذ نع عيب الو ةراجت مهيهْلت
 ركذف «ىلاعت هللا نوركذي مهتاعايب ىفو نوركذي مهتراجت ىف «مئاد هلل ركذ ىف مهف

 ىف ىلاعت هللا ركذ اذإو ءادبأ هركذ نع نولفغي ال «بولقلا هب المت نأ بجي هللا

 سانلا سخبي الو «نهادي الو «شغي الف ةمئاد ةراهط ىف ناك ةيناسنإلا هتالماعم

 رجفلا ةالصف «ىلاعت هللا ركذ ماودل سمخلا اهتاقوأ ىف تعرش ةالصلاو «مهءايشأ

 ًأدتبا اذإ ىتح «ىلاعت هللا ركذب ئلتمم وهو «ةايحلا ىلع لبقيف «هللا ركذب سفنلا ءلل
 ةالص مث ليصألا ةالص ىتح هللا ركذب هترهطو هتلجف رهظلا تءاج أدصي بلقلا

 هللا ركذ رمتسيف «هركذب سفنلا ءالتماو «ىلاعت هللا حيبستب مويلا متتخيو «نيءاشعلا

 ىف مهنأل ؛ادبأ هللا ركذ نع ةايحلا لامعأ الو .تاعايب الو ةراجت مهيهلت الو «مهيف

 لاقف ءاهتماقإو ةالصلا ركذ اذلو «ةالصلا  اصوصخو ىلاعت هللا ةدابعب متاد ركذ

 اهب نايتإلا ةالصلا ماقإو «ماعلا ىلع صاخلا فطع نم اذهو «ةالصلا ماقإوإ» : ىلاعت

 انرشأ امك ةالصلاو .اهتارابع لكو اهناكرأ لك ىف ىلاعت هللا ركذب ةميقتسم ةموقم

 ىف فقاو هنأب سحي اهتماقإل فقاو وهو ىلصملاو «هللاب اهلاصتاو حورلا بيذهت



 رونلا ةروسريسفت لإ 6
 0 اال للللللللا

 ريب

 يي

 ءالؤهو «سفنألا ىفخت امو ءرودصلا ىف امب ميلعلا وهو هاري هللاو «ةينابرلا ةرضحلا

 ىذلا ىعامتجالا نواعتلا ىهو «ةاكزلا ءاتيإ نع اهتاياغو ةايحلا بلاطم مهيهلت ال

 .مالسإلا ىف ةيناسنإلا ةايحلا همئاعد ىلع موقت

 ةمايقلاو روشنلاو ثعبلاب ناميإلا وه نمؤملل لماكلا صالخلل ساسألا نإو
 وأ اثبع قلخي ملو «ةياغو ىنعم هتايحل نأب سحي ناسنإلا لعجي كلذ نإف «باسحلاو

 فاصوأ ىف لاق اذلو ءبسك امو مدق ام ىلع هيف بساحي اموي هل نإ لب ءىدس

 ىأ ,«راصبألاو بولقلا هيف بلت امو َنوُفاَحَيل هللا دجاسم نورمعي نيذلا لاجرلا

 ىأ لوحتلا بلقتلاو «برطضت «بولقلا هيف بُلقتت8و ءربكألا عزفلا موي نوفاخي
 لدي اذهو «ةدوع مث لوحت ىف نوكتو «دوعت مث اهناكم نم لقتنتو لوحتت ىنعمب

 عمطلا نيب نوكي بولقلا بلقت نإو «عزفلا نوكي ام دشأ اهعزفو ءاهبارطضا ىلع
 ةكرحلا ىف نيعلا ةقدح بلقتت نأب نوكي راصبألا بلقتو «علهلاو ءاجرلاو .«فونلاو

 بلقنو» : ىلاعت لاق امك ءرمتسم بارطضاو عزف ىلع لدي اذهو .فوخملا نم

 .[ماعنألا] #009 ٠ . مهراصبأو مهتدففأ

 :هلوقب ىلاعت هللا اهنيب مويلا اذهل ةجيتنلاو

 بهاي مقرن لاو لعق نم معدوم اسس لا مهرج
 . 42) باسح

 عمف «ىلاعت هللا ركذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت ال نيذلل وه «ءازجلا اذه

 نم افوخو «ةحلاصلا مهلامعأل اراغصتسا هنوبهريو هللا ءاقل نوفاخي حلاصلا مهلمع

 فاخي امك «ثولت نأ نوفاخي ةفيظن مهسوفن نأل ؛امئاد نورهاطلا كلذكو «مهتانه

 بيطلاف «هربخم حبقيو ؛هرظنم هوشي سند ىأ نأل ؛رهاطلا هبوث ىلع سماللا
 مال ىه ماللا 4اوُلمع ام نِسْحَأ هللا مهيزجيل# :ىلاعت هلوقو ءامئاد قح ىلع ميقتسملا
 انسح ءازج نوكي نأ راهطألا ءالؤهل ةبسنلاب مويلا اذه ةبقاع نوكتل ىأ «ةبقاعلا

 ىلع مهل ءازجلاو ءلامعألا نسحأل ءازجلا ىلاعتو هناحبس لعجو ؛مهلامعأ نسحأل

 ديزي دق هللاو ءامامت لمعلل واسم ءازجلا نأ نايبل ةغيصلا هذهب مالكلا ركذو ءمهلامعأ
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 لئلا للإبل

 ا حل

 ٍرَيعب ءاشي نم قْزري هّللاو» :ىلاعت لاق اذلو ءالضفو هنم ةمحر لامعألا ىلع

 «هتمحر نم ضيف وهو «لمعلا نع ديزي ىذلا باوشلا وه انه قزرلا «باسح
 .ذوذجم ريغ ءاطع هنأ ىلإ ةراشإ هيف «باسح ريغبا هلوقو «هناحبس هنم لضفو

 اهتجيتنورامكلا لامعأ

 ل و نيا

 : يلم اد 1
 در 2 رس لا هس

 م قول حم 3 - رس حر ل و ا را
 نب حوم و قرير فيَ ارت يد كر

 206 ص رس حس رع م 7 ,
 لمد حخ اذ ٍضْعب قوق اهضعباتم تراس ِقوف

 ًّ و يعج 2 7 2 رعو و 000 مرو

 نأَرَصأ يلوف نم هلامفارو ص

 دلع تلم تمول توسل ىف مهل حيه
 كمبو اه يطا
 يمهل 7 1 12 27 ريصملاولالِإَو ضرالاو توسل
 نرحب كَقدوْلا ىف ماكر هلعجي هنو أباح

 20 ا آ وكس ل وع مسمع سب هسي مر ظسهرعلا 07

 .ءاسين مسمي بيصيف بديوعيف رب نو فِلابج نم ءامسلا نم لزنبو هلدلِخ
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 لاا للللللالللالااللللا

 20 مس ع دس وو هت

 انس داكي ءاشل
 7 جريل لليل لك ف َنإَراَهَبلاَو لادم دل مخ ا ص 00 ْثَلَقَو

 ءالثم اهل برضو مهمعز ىف ةريخلا اورفك نيذلا لامعأ ىلاعت هللا فصو

 ةيآ ىف ىلاعت لاق دقوا «تاين نم اهب قلعتي امو ناثوألا ةدايع نم رشلا لامعأو

 اينالا ةاّيحْلا هذه يف نوقفني ام لثم» :لاقف «مهرظن ىف ريخلا لامعأ ٍفصو ىف ىرخأ

 مهسفنأ نكلو هللا مهمَلظ امو تكلف مهسفنأ اومَلَظٍموَق ثرح تباصَأ رص اهيف حبر ٍلمَك

 . [نارمع لآ] 4619 دوملُظي

 اريخ اهتوبسحي ىتلا لامعألل تايآلا هذه ىف الثم برض ىلاعت هللا نأو

 ءاج اذإف «ةمايقلا موي ءازجلا بلط اهيلع نونبيو ءرمخلا برشو رسيملا دنع ءاطعلاك

 ةَعيقب بارَسك مهلامعأ اورفك نيِذّلاول :هلوقب ىلاعتو هناحبس اههبشف ءنودجي ال

 رحلا دادتشا ىف ىري ام وه بارسلا 4اًمْيَش ُهدجي مل هءاج اذإ ئَتَح ءاَم نامَّظلا هبسحي

 نآمظلل هروصي أمظلا هنكلو «هتاذ ىف هل ةقيقح ال وهو .ءالاك ىرجيو برسيو ءاملاك

 ءرجش الو هيف عرز ال ضرألا نم طسبنا ام وهو عاق عمج ةعيقلاو «ءام هنأك

 ىف ريخ وهو «مهمعز ىف اريخ هنوبسحي ام ىلع نودمتعي اورفك نيذلا نأ ىنعملاو
 هنأ هب نوبسحيو ؛ةنسحلا ةينلاو .ناميإلا مدعل هل ةميق ال نكلو «محرلا ةلصك هتاذ

 ىتح ريسيو «ءام نآمظلا هبسحي ىذلا بارسلاك وهف .هل دوجو ال وهو هومدق ريخ

 مل هدنع هنظ ام ىلإ ءاج اذإ ىتح هبلط ىف دتشيو ءريسي مث ريسيو ءريسلا هدهجي
 عيرس هّللاو هباسح هاّقوَق# ءباسحلا دشأ هبساحيل «هدنع هللا دجوو» ءائيش هدجي
 «باّسحْلا عيرس#» :لاقو «ميحجلا باذع نم باسحلا فوم هللا نأ ىأ .4باسحلا
 ءىجي لب «ىسني نأ روصتي الو «ىسني ىتح رخأتي ال هنأ .هعوقو دكأت ىلع ةلالدلل

 .لمهي نأ نكمي الو ادكؤم اعيرس
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0 

 ام اهب نوديري ال ىأ لامعأ نم نولعفي اوناك امك ءاريخ هنونظي ام هيبشت اذه

 مهنأل ؛هلل ةبرقم اهنأ نوبستحي الو ءاهب رخافتلاو مظاعتلا نوديري لب ءهللا دنع

 .هب نوكرشي اوناك

 قوف اهضعب تاملظ تناك دقف ءاهرئاكتو اهرفاضتو. ةئيسلا مهلامعأ امأ

 جوم هاي يِجَل رحب يف تاَملْظَك أو :لاقف «ةفئاكتملا تاملظلاب اههبش دلو (« ضعب

 نمو اهاري دَكي مل هدي جرخأ اذإ ضعب قوُف اهضعب تاملظ باحس هقوق نم جوم هقوف نم
 . 403 رون نم هَل اَمَف ارون هل هللا ٍلعِجَي مّ

 ناك نأب «بارسلاب هيبشت نم اهضعب صتخا امو «لامعألا نايبل انه (وأ)

 لامعأو «بارسلاك تناكف - ةينلا تنسحو «بولقلا تماقتسا ول ريخلا اهنم ىجري

 ىف هرمأك انه هرمأف «تاملظلاك تناكف ءاهتاين ىف الو ءاهتاذ ىف ال ءاهيف ريخ ال

 اوُقي نأ اداَسف ضرأألا يف َنَوَعسَيو هَلوسَرو للا َنوُبراحي نيذا ءاج امنا : ىلاعت هلوق

 ء[ةدئامل] # © .. . ٍضرألا نم اوشني وأ فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عّطقت وأ اوبَلصي وأ

 هيبشتلا فالتنخا ىلع (وأ) لدت انهو «ةميرجلا فالتخاب مكحلا فالتخا نايبل ىهف

 ءرخافتلا ةينب لب ةبستحم ةينب نكي مل نإو «ريخلا رهاظ نم ءلمعلا لاح فالتخاب

 لك نم مثإلا هب طيحيو «هتين ىفو هرهاظ ىف رش هلك لمع ىلإ «ناطلسلاب رهاظتلاو

 . هيحاون

 رحبلاف «ريشكلا ءاملا ىهو «ةجللا ىلإ ةبسن ىجللا :«يجْل رحب يف تاَملظَك»

 هقوَف نم جوم» هرتسيو «هولعي «جوُم اشيل هروغ ربسي ال «ئلتمم قيمع «ءاملا ريثك
 جوملاو «تاملظ هيف يحل رحبلاف ءضعب قوف هضعب بكارتم جوم ىأ «ّجَوَم
 جوملا قوف نمو «ءقفطصم برطضم جوم دعب افيثك اجوم نوكي ىذلا بكارتملا
 ةملظو «ةجللا ةملظف «ضعب قوف اهضعب تاملظ ىهف «ديدش ميغو «متعم باحس

 ةيؤر هعم دجوت ال اسماد امالظ دجوي اذه لك «باحسلا ةملظو «بكارتملا جوملا

 لاقف «هيبشتلا ليمكت ىف لاق اذلو «حيحصلا كاردإلل اقيرط نوكت ةميلس ةحيحص

 ءاهاري داكي ال هبيج نم هدي جرخأ اذإ ,اهاري دكي مل هدي جرخأ اذإإ :لئاق نم زع
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 00 لاا لاا1 اا للل

 ؟ر وحجب

 ١ يت

 ءاهجرخأ هلمعبو «هدي اهنأل ؛ ققحتم اهب ملعلاو «هبيج نم اهجرخأو هدي اهنأ عم

 .اهاري داكي ال كلذ عمو ءاهسبلي ىتلا هبايث ىف هناكم نمو

 ىلإ هعفدت ىتلا هلاعفأ ىف رفاكلا لاح هبش ىلاعت هللا نأ هيبشتلا اذه ةصالخو

 ناكو «كرشأ دق وهف «لطاب ىلإ عفدي لطابلا نإو «لطاب اهتاذ ىف ىهو «لطابلا

 كرشلا ببسب اهقوف نوكيو ةفئاكتم لطابلا نم جاومأ ىلإ عفديو «يِجُل رحبك كرشلا
 هيلع دسنتو «لطابو قح نيب قرفم ريغ حبصي ىتح «مئاد مالظ ىف هلعجت ةمغ
 .ججللاو جاومألاو «مامغلا ىف رونلا ريصبلا ىلع دسي امك ؛كاردإلا كلاسم

 «لطابلا تاملظ هيلع فئاكتت فيك كرشملا لاح انل روصي هيبشتلا اذه نإو

 هيف لغوأ املكو «هل دودح ال لطابلا نم رحب ىف اهب لخد ةجلك نوكي كرشلاف
 ةوطخ اطخ املكف «لقعلا ىلع رومألا مالظإ بابسأ رفاضتت اذكهو ءاماتعإ دادزا

 مث هللا ريغل حبذلاب مث ءهللا ريغ ةدابعب ئدتبت ءادادسنا كاردإلا باب هيلع دسنا

 لكأو رمخلا نم هللا مرح ام ةحابتساب مث «ميرحتلا دانسإو هللا لحأ ام ميرحتب

 ىري ال ىتح «ةملظلا فئاكتت اذكهو «ةتيملاو ,ةحيطنلاو «ةذوقوملا لكأو «ريزنخلا
 هلوقب نانيآلا هللا متخو ءاهاري دكي مل هدي جرخأ اذإ نمل نوكيو ءالطاب الو ءاقح

 ؛هيبشتلل ديرجتلا ماقم ىف اذهو ,«روُت نم هل اَمَف ارون هل هللا ٍلَعِجي مل نموإ» ىلاعت
 هل هللا ٍلَعَجَي مل نمو» «يدؤملا نأل هبشملل بسانمب سيلو «هب هبشملل بسانم هنأل

 تاملظ ىلإ مهلاعفأ تدأ نيذلا نيكرشملا نم ناك امك قا ىلإ هيدؤي «ارون

 هولعي ىذلاو «ىجللا رحبلاب رفكلا تاملظ هيبشت ناك «روُت نم هل اَمَق» ,ةفئاكتم

 باحسلا نيوكت ىف ريكفتلا ىلإ ازعوم ,باحس هقوف نم جوم هقوف نم جوم هرتسيو
 طبترت «ةيلات ىناعم ىلإ ةيآ نم نوكي ىذلا ىركفلا زاعيإلا كلذبو ءراطمألا لوزنو
 اذلو «ىسفن ىلقع طابترا ىف ضعب زجحب اذخآ اهضعب نوكيف ميركلا نآرقلا تايآ

 :لئاق نم زع لاقف ءامسلا ىف ريطلا حيبست نايبب نيتيآلا نيتاه بقع

 هتالص مَع دق لَك تافاص رْيَطلاَو ٍضْرأْلاَو تاَوَمّسلا يف نم هَل حسي هللا نأ رت ملأ»

 . 49 َنوُلعفي امب ميلع هّللاو هحيبستو
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 ا -تىشت

 ءاهكاردإل قئاقحلا ىلإ هيبنتلا عم ىفنلا ىنعمب ىراكنإ رت ملأ» ىف ماهفتسالا

 حبسي هللا نأ تيأر دق : ىنعملاو «تابثإ ىفنلا ىفنو كمل» وهو 2 ىفن ىلع لخاد وهو

 دمص هنأو «دحأ دحاو هنأو «ثداوحلا ةهباشم نع ههيزنثتو «ىلاعت هللا لامك ىلع لدي

 .ىلاعت هلل لماكلا عوضخلا وهف ءدوجسلا امأو «دلو الو دلاوب سيل

 ام اهيف نأ عم «تاومسلا يف نم هل حبسي 8 :ىلاعت هلوق ىف (نَم) ب ريبعتلاو
 ءالقع اهيف نألو ؛لقاعلا ماقم تميقأ حيبستلا ىلع اهتلالد ىف اهلك اهنألف ؛لقعي ال

 «ةكئالملاك مهريغ نم ةناكم ىلعأ مهنأل ؛ءالقعلا نايبلا ىف ِبَّلَغ :«ءالقع ريغو

 نأ ريغ نم ءاضفلا ىف ريستو ءريطت اهنأ نم زاجعإ نم اهيف امل «ريّطلاو»
 مرج ريغ نم ريست ىه لب ءاهيلع ريسي ام لمحتت ةدماج مارجأ ىلع اهريس نوكي

 قلخلا ىف عادبإ نم هيلع لدت ام لضفل ركذلاب اهصخ كلذلو «هيلع ريست ليقث دماج

 تناكف دارأ ام هل متو ءاهدلقي نأ دارأف ناسنإلل سرد عضوم تناك ىتح «نيوكتلاو

 «قبس لاثم ريغ نم ءىش لك قلخ نم ناحبسو ءءاضفلا زاوجأ عطقت ىتلا تارئاطلا

 ىف ىأ «تافاص ريست ءاضفلا ىف ريطت ىأ «4تاًّفاص ريّطلاو# :ىلاعت هلوقو

 مامحملا بارسأ ىف ىرت امك «ةحنجألا ءارو ةحنجأللا «ةيزاوتمو ةيلاتتم فوفص

 كلذو «فوفص ىف ةمظتنم ةيخآتم ناكم ىلإ ناكم نم اهلاقتنا نم ريطلا نم اهريغو

 « حبست ريطلا نأ ىأ «نم#» ىلع فطع عفرلاب ريطلاو ءاهل ريبخلا ىلعلا ماهلإ نم

 ءاهقلخ ىلاعت هللا عادبإ كلذ عم ركذو «ضرألاو تاومسلا ىف نم لك حبسُي امك

 . تافاسمل ريسلاب ءاضف نم اهل رخس امو «هايإ اهمهلأ امو

 هقلخ نم قلخو «ةفئاطو قيرف لك ىأ ىلاعت هللا ىلع دوعي (ملع) لعاف نإ

 «نييدهملا ءالقعلا نم نوكت ةالصلا نإ :اولاقو «هحيبستو هتالص ىلاعت هللا ملع -

 مهف ءالقعلا ريغو نييدهملا ريغ نم نوكي عادبإلاو قلخلاب ةلالدلاو عوضخلاب حيبستلاو

 .اليبس لضأ لب «ماعنألاك مهف ءمهفص ىف
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 > هكا | لااا قت طاطا لااا اا ااا ااا مااا اتا التامات الكا

 يي

 :لاقف «ءهناطلس لامك كلذ دعب ىلاعت هللا نيبو .

 . 49 ٌريصَمْلا هللا ىَلِإَو ضْرألاو تاومّسلا كلم هّللو#

 ضرألاو تاومسلا ىلع ناطلسلا هل ىلاعت هللاو «لماكلا ناطلسلا وه كلملا
 صاصتخالا ديفي ميركلا صنلاو ءاهيف نمو اهيف امو ءاهقلخ ىذلا وه هنأل ؟هلجو

 ناطلس الف ءامسلاو ضرأأللا ىف لماكلا ناطلسلا هدحو هل ىأ «رورجملاو راجلا ميدقتب

 لك «رانو سمشو ناثوأو «صاخشأ نم اهنودبعي ىتلا تادوبعملاف هاوس دوجول

 هملعي ناطلسلا اذه نإو ءهدحو هلل ناطلسلا لب «ةعافش الو اهل ناطلس ال هذه

 ىأ .«ريصَمْلا هللا ىَلِإو# :ىلاعت لاق اذلو «نورفاكلا نايعلا ىأر هاريسو «نونمؤملا
 دحأ ىلإ ال «هيلإ نوريصي ىأ رصقلا ديفي اضيأ رورجملاو راجلا ميدقتو .ةياهنلاو لآملا
 اهيلع ءازحلاو مهلامعأب مهاقلي لئدنعو «هاوس

 دقو «نيوكتلا اذه نوري مهو «باحسلا نوكي فيك ىلاعت هللا نيب كلذ دعب

 ءاهقلخ فرعت ةدارإب زعوت باحسلاو ةمطالتملا جاومألاو ىجللا رحبلا ركذ نإ :انلق

 نم جرْخَي قولا رع ماكر هلع م هنبب فلي مث اباحس يجزي هللا أرق ملأ»

 ءاَشَي نم نع هُفرصَيو ُءاَشَي نم هب ُبيصُمَف درب نم اهيف لابج نم ءامّسلا نم لّتيو هلالخ

 . 469 راصبألاب بهذي هقرب انس داَكَي
 سه يق ماس 00

 «(8 ... ةاأجزم ةعاضبب انثجو ...# :هلوق هنمو ءعفدلاو قوسلا جزلا

 . .ىجزي هللا نأ تيأر دقل ىنعملاو «دحأ اهيلع لبقي ال ةعوفدم ىأ ء[فسوي]

 ةيفنم ةلمج (رت مل)و «تابثإ ىفنلا ىفنو .هيبنتلل ىراكنإ هيف ماهفتسالا :لوقنو

 مل مهف «متملع دقل ىأ «ةيملع انه ةيؤرلاو باحسلا نأ متيأر دقل ىنعملاو ءاظفل

 ىأ ءاباحس ىجزي هللا نأ مهملع امم اوملع نكل ءاباحس ىجزي هللا نأ سحلاب اوري

 دعب نوكي امنإ «باحيسلا نيوكت روف نوكي ال كلذ نإو ءاماكر ريصي ىتح هعمجت

 ىنعمو ,ك«اماكر هلعجي مثإ» :هناحبس لاقف «امث)» ب فطعلا ناك كلذلو «نمز
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 ا بسأل

 نم افسك اري نإو» :ىلاعت لاق دقلو «ضعب قوف نوكي هضعب عمتجم (ماكر)

 راصو «باحسلا مكارت اذإ هنإو ء[روطلا] 408 موكرم باحس اولوقَي اًطقاس ءامّسلا

 ,«هلالخ نم جرخي َقدوْلا ىرَعَف :ىلاعت لاق اذلو «رطملا ناك ضعب قوف هضعب

 جرخي# :هلوقو  ترطمأ اذإ  ةقداو ىهف باحسلا تقدو :لاقي «رطملا انه قدولاو

 لياولا نآل ؛الباو نوكي الو ءارامهنا رمهني ال فيعض رطم هنأ نع ئبني 4هلالخ نم

 مث «مكارتم باحس نم هلالخ جرخي اقدو نوكي الو «رمهنتو باحسلا هيف لحنت

 نم هيف لاَبج نم ءامّسلا نم لير :هلوقب كلذ دعب رمهنملا ءاملا ىلإ هناحبس راشأ

 كالع امت لزني ىأ «ءامسلا نم لامتشا لدب «لابج نم» «كالع ام انه ءامسلا «درب

 لابجلاب ةقبط قوف ةقبط ولعي ىذلا مكارتملا باحسلا هبش دقو ءدرب نم اهيف لابج نم
 تبكر امو «اهرظنم ىف لابجلاك تراص ىتح اهولعو ءاهمكارتو اهكسامت لامكل

 ناك اذإو ءالابج وأ ءالبج هتبسح ىتح مكارتملا باحسلا ترظنو قلحت ىتلا ةرئاطلا

 «نآرقلا زاجعإ لئالد نم اذه نوكيف ءباحسلا قوف رمت ةرئاط بكري مل هلي دمحم

 نم لزنيو ىأ درب نم :ىلاعت هلوقو ءرشبلا نم دحأ دنع نم نكي مل هنأو

 دربلاو ءاهيف ىذلا دربلا ضعب باحسلا نم لزني ىأ «باحسلا اههبشت ىتلا لابجلا

 دربو «بلصيف ءاوهلا ىف رطملا نم دربي ام دربلاو «تادرفملا ىف بغارلا لاق امك وه

 ءرخبتي ءاملا نأ نم ةعيبطلا ءاملع هلوقي امم بيرق اذهو «ركذلاب صتخا باحسلا

 .دربلا ىه ةبلص عطق باحسلا نم نوكتي مث ءاباحس نوكيف
 ال ىذلا نايبلا ىف ىلعألا لثملا نآرقلل ناك نإو «سانلا ةغلب لوقلا بيرقتو

 (نم) نوكتو ءاهرظنم ىف لابجلا هبشت ىتلا باحسلا لزنيو .اذكه هبيرقت ءدهاني

 اهنأ ىلإ ليم نحنو «دربلا ضعب اهنم لزني ىأ «:ةيضيعبت نوكت وأ «ةينايب ةيناثلا

 . ةينايب

 هب بيصيق» :هناحبس ءاشي امب الإ لزني ال هنإف ءدربلا نم رطملا لزني ناك اذإو

 ب ربعو «هيلع لزني ىأ ءاشي نم هب بيصيف ,«ءاَشي نُم نع هفرصييو ءاَشَي نم

 نوكي دقف «هريغب نوكت دقو «ريخلاب نوكت دق ةباصإلا نأل ؛(لزني) نود «(بيصي)
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 دق ءءاشي نمع افرصو ءارمدم اثيغ نوكي دقو «سانلا هيف ثاغي مرك هيف اثيغ رطملا

 .رامدلل نوكي دقو ءطحقلا ىف اببس نوكي

 هنإف قربلا ناك امثيحو ءدعرو قرب هيف نوكي نأب هرامهنا ىف رطملا فصو مث

 فطاخملا هءايض نأ ىأ , «راصبألاب بهذي هقرب انس داكي» :ىلاعت لاقو ءدعرلا نوكي

 ذخأي قيربلا نأ ىلع ةلالدلل «ءابلاب ربعو ءاهبهذي ىأ ,«ٍراصبألاب بهذيإ» داكي

 . ةيحاصملل ءايلاف ءاهل ابحاصم راصبألا

 ىف ةبجوم امهادحإ نيتباحس مادطصا قربلا نأل ؛دعرلل ركذ قربلا ركذو

 نمو «قربلا ناكف ةرارشلا تدلوت اتكتحا اذإف ءاهتبرهك ىف ةبلاس ةيناثلاو ءاهتبرهك

 «هرامهنا ةرثكو ءرطملا ةرازغ ىلع ليلد اذهو .ءدعرلا وهو توص ناك كاكتحالا انه

 :لاقف ىرخأ ةيآ كلذ دعب ركذ مث

 . 46 ٍراَصْبَأْلا يلوأل ةربعل كلذ يف نإ راهّتلاو ليّللا هللا بلقي»

 ىف هتمعن نيب «ءاملاب هقلخ ىلع هماعنإو هتردق ىلاعتو هناحبس ركذ نأ دعب

 ىف امهدحأ لعجي نأ هانعم بلقتلاو «راهّتلاَو ليلا هللا بَلَقيظ :لاقف ءراهنلاو ليللا

 :نيرمأ ىف ودبي راهنلاو ليللا بيلقتو ءرخآلا بلق عضوم

 ءرخآلل ةفلخ امهدحأ نوكيف «ةفلخ راهنلاو ليللا نوكي نأ ىف :امهلوأ

 .رمتسم ماظن ىف ليللا نم راهنلاو ءراهنلا نم ليللا خلسيف

 ماظن ىف ءءاتش لوطأ ليللا نوكي نأو ءافيص لوطأ راهنلا نوكي نأ :امهيناث

 «هءاشنإ الو هرييغت عيطتسي ال نكلو «هرهاوظ ملعلا رسفي دق .فلختي ال رمتسم
 : ىلاعت لاق اذلو «ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ ءاهدجوي الو «عئاقولا ىصحي ملعلاف
 ىدؤملاو «رابتعالا ىنعمب صاخلا اهلولدم ىف ةربعلا «ٍراصبألا يلوأل ةربعل كلذ يف نإ
 نم رصبتسملا ذخأيف ءدهاشملا ريغ بئاغلا ىلع ةلالد دهاشملا رضاحلا نم ذخأت نأ اهل

 ةميكح ةدارإ نأ ىلع اليلد هماودو ماكحإب هماظتناو «راهنلاو ليللا بلقت ةيؤر

 نوكردي مهنأل ؛ةربعلاب راصبألا ىلوأ صخو «ماكحإو ريبدتب كلذ لعفت ةفرصتم
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 «نيرفاكلا لامعأ هيبشت ىف ءاملا ةقباسلا تايآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا ركذ
 نإ هنع هفرص ىف هتمعنو «هبيصي نم ىلع هلازنإ هعم ركذو «هنيوكت ىف بذعلا ءاملاو

 ىف ناكف ءاثيغ نوكي نأ لدب ١2)ينغ نوكي ال ىتح «عرزلل ةحلاص ضرألا نكت مل
 هباتك ىف ىلاعت لاق امك ماع لكشب ءايحألاو ةايحلا ىف ءاملا ةمعنل انيبم ةيآلا هذه

 ناويحلا معي كلذو «ا[ءايبنألا] 469 ... يح ءيش لك ءاملا نم انلعجو ...# :زيزعلا
 نم زع لوقيف «ناويحلا نم ءايحألا صخي انهو ؛ءىح لك نم «راجشألاو «تابنلاو
 ىلإ ةراشإلل ةلالجلا ظفلب ةميركلا ةيآلا رّدصو 4ِءاّم نم ةَباد لك قلخ هللاو# :لئاق
 كلذ دعب ركذي ام لكو «ةيهولألا ىنعم نمضتي ةلالجلا ظفل نأل ؛ةدايعلاب هصاصتخا

 ةدابع لك كلذكو «قلاخلا ىلع لدي قولخملاف «هناحبس هتيهولأ ليلد نوكي هقلخ نم
 .ليلجلا ىنعملا اذه اهيف نوكي قلخلا ىلع تلدو «هلالج لج هلل ةيماس

 ىلع ةلالدلل ءاتلا هب تقحلأو «بادلا لعافلا مساو ؛بدي بد نم ةبادلاو

 ءاهيلع ريسيو «ضرألا ىلع بدي ناويح لكف «اعيمج .ناويحلا لمشت ىهو .ةغلابملا

 اهتايحل ةيرهوجلا بابسألا نم ءاملا نأ اهانعم ءاملا نم اهقلخو «ىلاعت هللا ةردقب

 ءاملا نآل ؛ هلعجو هنيكمتو هللا نذإي اهتايح ردصم ءاملاو «هتدارإو ىلاعت هللا قلخب

 نم سرغيو «عرز نم تيني امن هلك ناويحلا ءاذغو «هبرشب الإ ىلا ايحي الو ءاهير

 اهنأل ؛ءاملا ىلإ دوعي اهؤاذغ موحللا ةلكآ تاناويحلا ىتح «ةفلتخم رامث اهيف راجشأ

 ئقسي# :ىلاعت لاق امك «تابنلا نم الوكأمو الكآ هلك ناويحلاو ؛تابنلا نم ىذغتت

 . [دعرلا] 42 . .. لكألا يف ضعب ىلع اهضعب لّضفنو دحاو ءامب

 نيب قرفلاو «ءاملا نم تابنو ناويح نم اهلك ءايحألا لب «ءاملا نم ناويحلاف

 ذخأيو «ءاملا نم ىوتري ناويحلاو «ةرشابم ءاملا نم هؤواذغ تابنلا نأ تابنلاو ناويحلا

 .ءاملا نم هنيوكت ناك ىذلا تابنلا نم هءاذغ

 نيب قلخلا ىف ةقرفتلا مدع نايبل ناويحلا ىف هقلخ عونت ىلاعتو هناحبس نيبو

 يس 9 ع لس رس

 . هتوالح بهذأو 2« ضعب ىلإ هضعب عمج : مترا ليسلا اثغ ءاثَغ قلد
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 نم اهريغو «ناديدلاو تايحلاك «هنطب ئلع يشمي نم مهنمف# :لئاق نم زع لاقف

 ىلع ىشعمي نم مهنمو «رويطلاو ناسنإلاك «نيلجر ىلع ىشعمي نم مهلمو «فحاوزلا

 ثالث انهو «بلكلاو دسأللاو «بئذلاو «ليفلاو ءمنغلاو رقبلاو لبولاك عبرأ

 .فوذحم طرشل باوج وأ نايب ىهف «حاصفولل انه ءافلا نأ :اهالوأ

 اهنإ :اولاقو «ءالقعلا ريغو «ءالقعلا لمشت ىهو .«نّم# ب ريبعتلا :ةيناثلا
 ءمظعألا نع ريبعت كلذو «عيمجلا نع (َنَم) ب ريبعتلا زاج مومعلل تناك اذإ

 .روكذلا ظفلب ثانإلاو روكذلا لمشي ىذلا عمجلا نع ربعي امك «ةيناويح لمكألاو

 رشي وأ ركذي ملو «عبرأ نم رثكأ لجرأ اذ نوكي نم ناويحلا نم نأ :اهثلا

 وأ روكذم وهف «اهنم عبرأ ىلإ ريشم ةريثكلا لجرألا اذ نأ كلذ نع باوجلاو «هيلإ

 ركذف ةدايزلاب دارطالل ريس عبرألا ركذب ريشأ وأ «لكلا ركذت مل ةيآلا نإ لوقن

 ءرثكأ هلام ةراشإلاب مث «عبرأ هلام مث نالجر هلام مث ءهل لجر ال ام الوأ

 لك ىلع ِهّللا َنِإ ءاَشي اَم هللا قلخي» :ىلاعت هلوقب ةيآلا متخ ىلاعت هللا نأ اصوصخخو

 ىلع رداق وهو «ءاشي امك عبرأ نم رثكألا قلخي هنأ ىلإ ريشي كلذ نإف ,كريدَق ءيش

 ْ .ءيش لك

 ىلإ ىدتهي ال هنإو «هدحو هلالج لج هللا ةيهولأ ىلع ةلاد تايآ اهلك هذهو

 هللا هذخأيف «ةداحلا ىلع ماقتساو قيرطلا ىلع راس نم الإ اهلئالد مايق عم ةينادحولا
 :ىلاعت لاق اذلو «ةيادهلا ىلإ ىلاعت

 . «ميقتسم طارص ىَلِإ ءاشي نم يدهي هللاو»
 كلذ «ةلالضلا نع هسفن دعبأو قحلا قيرط كلس نمل نوكت ىلاعت هللا ةيادهو

 :ىلاعت لاق امك «لطابلاو قحلل دادعتسالا ةرطف ناسنإلا ةرطف عدوأ ىلاعت هللا نأ

 :ىلاعت لاقو [سمشلا] 7(4) اًهاَوُقتو اَهروَجُف اَهَمَهْلَأَف ص اهاَوَس امو سفتو»
 طارص ىف راس نمف «لطابلا دجنو .قحلا دجن ىأ ء[دلبلا] 462 ِنيدْجَنلا هانيدهر»
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 ىلإ هكرت ةلالضلا قيرط ىف راس نمو ؛«هتياهن ىلإ هذخأي ىلاعت هللا نإف قحلا
 ةيادهلا دجن راتخا اذإ ةيادهلا هل «ءاَششَي نم يدهي هّللاو» :ىلاعت لاق اذلو ءاهتياهن

 قيرط رصقأ وهو «قحلا قيرط وه ميقتسم قيرط ىلإ ىأ «4ميقَتسُم طارص َإ)
 اذه َنَأوط :ىلاعت لاقو «نيتطقن نيب طخ برقأ وه ميقتسملا طخلا نأل ؛ةيادهلل

 . [ماعنألا] 4059 . .. هليبس نع مكب قرفَتف لبسلا اوعبتت الو هوُعبتاَف اميقتسم يطارص

 ناميالا فعضو قامثلا

 كو امو كل دب م مهن ٌقيِرف ويم سطو لوُس لابو للبن وفير
 . 4069 نينمؤملاب

 تويب ىف قحلا اوماقأو ىلاعت هللا رونب اوءاضتسا نيذلا ىلاعتو هناحبس نيب

 هنوبسحي ام نأو ءاورفك نيذلا لامعأ ىلإ راشأو «همسا اهيف ركذيو عفرت نأ هللا نذأ

 «يحل رحب ىف تاملظك مهرشو «ءام نآمظلا هبسحي ةعيقب بارسك نوكي اهنم اريخ

 بارعألاك ؛ « مهتنسلأ هب ددرتتو  مهبولق ناميإلا سمي ال نيذلا لاح هناحبس نيبي انهو

 يف ناميإلا لخدي اّمَلو اَنمّلسَأ اوُلوُق نكلو اونمؤت مل لق# ءاونمؤي ملو انمآ اولاق نيذلا
 . [تارجحلا] 409 ... مكبرلف

 كلذ نودكؤيو «ءلوسرلابو هللاب نونمؤي مهنأب ناميإلا مهنالعإ نودكؤي
 هب ربتخي ىذلا رمألا نإو «ناميإلا فاعضو نيقفانملا ىلع دوعي ريمضلاو «ةعاطلاب

 «مهتنسلأب ةعاطلا نالعإب نوردابي ءالؤهو «ىلاعت هللا مكحل مهتعاط وه مهناميإ

 ذإ مهنإو «هناحبس هرمأل ةنعذم الو :همكحل ةعضاخ الو «ةنمؤم ريغ مهبولقو

 قحلل نمؤم ريغ مهنم قيرف ىلوتي مث انعطأ نولوقيو «لوسرلابو هللاب ناميإلا نونلعي

 ىلوتي «كلذ دعب نم مهْنَم قير وعي مثل :مهيف ىلاعت هللا لوقي اذلو ءهل نعذم الو
 مهتقيقحو اوقطن ام نيب دعبلل 4و ب ريبعتلاو «,نعذم الو نمؤم ريغ ضرعي ىأ
 امو» :لاقف ءادكؤم ايفن ناميإلا مهنع ىلاعت هللا ىفن كلذلو ءمهسفنأ تاذ ىف

 ,قيرُف ئَلوَتي مث «لوسرلابو هللاب انمآ اولاق نيذلل ةراشإ كئلوأ «نينمؤمْلاب كتلوأ
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 ١ يي

 مهنع ىلاعتو هناحبس ىفن «رفكلا نطبأو ناميإلا رهظأ ىذلا قيرفلا اذه ىلإ ةراشإلاف

 .داؤفلا ميلستو بلقلا ناعذإ ىضتقي ناميإلا نأل ؟ءابلاب ىفنلا دكأو «ناميإلا

 نكي إو (2) نوضِرعُم مهن قير اذإ مهب مُكحَل هلو هللا ىلإ وعد اذإو)

 . 4069 نينعذم هَلِإ اوتأي قحلا مهل

 اذإو «هلوسرو هللا مكحل عوضتخلا وهو ؛مهرئامض نع فشكلا عضوم اذه

 دوعي ريمضلا «مهنيب مكحيل «هلوسرو هللا ىلإ ةوعدلاو ءهلوسرو هللا ىلإ اوعد

 ءاهمكح ةدحول نكلو «هلوسرو هللا نانثا امهنأ عم دحاولا ريمض هنأ ىلع «مهيلع

 دقق لوسرلا عطي نمل :ىلاعت هلوقك كلذو «دحاولاب امهيلع ريمضلا داع «دحاو هنأو

 اهودبأ ىتلا ةعاطلاو «هورهظأ ىذلا ناميإلا اذه عم ء[ءاسنلا] 462 ... هللا عاطأ

 ام نيب ةديدشلا ةرفانملا ىلع لدت ةيئاجفلا اذإف «ضرعي مهنم اقيرف نأب نوأجافي

 عوضخ مدعو ماكحألا ةدناعم نم مهلاح نم رهظي ام نيبو «ةعاطو ناميإ نم نونلعي

 .(مه) ةملكب هريدصتو «ةيمسالا ةلمجلاب هل ادذكؤم مهضارعإ هناحبس فصوو ءاهل

 نيبو ءاورهظأو اونلعأ ام نيب ةقالع الو «ةرمتسملا مهلاح هنأك ضارعإلاب مهفصوو

 .اوفخأو اورسأ ام

 قحلا ناك اذإ امأ ,مهريغ نيبو مهنيب اددرم ناك وأ «مهيلع قحلا ناك اذإ اذه

 لاق اذلو ءعوضخلاب نوردابي مهنإف مهل ةعيرشلا مكح نوكي نأ ىف نوعمطيو «مهل

 . 469 ينعم هيل اوتأي قحلا مهل نكي نإو# : مهيف ىلاعت

 نيعضاخ ىأ «نينعذم ٌةْيلَو ىبنلا ىلإ نوتأي «مهل ةعيرشلا مكحب قحلا ناك نإ
 نوعدي ام ةعيرشلا تديأ نإ مهاوه ىلع رمألا نأكو «نيلدبم الو نيريغم ريغ هل

 الإ نوعضخي ال مهف «نيضرعم نولوتي نوعدي ام ديؤت مل نإو ءاهل اوعضخ
 مهتاوهشو .مهاوهل

 ءمهءاوهأ تقفاو نإ اهب نودانتي ةعيرشلا مكح اورجه دقو «نآلا سانلا نإو

 ساسأ ىلع مقت مل ىتلا برغلا نيناوق نم مهل نيز ام اودبأ مهءاوهأ قفاوت مل نإو
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 اذلو «سانلا ىهتشي امو «ماكحلا فارعأ ساسأ ىلع تماق لب «ةدرجملا ةلادعلا
 .سانلا قوقح تعاضأو .دودحلا تلطع

 :هذه مهلاح اركنتسم ىلاعت هللا لاق دقلو

 مه كنلوأ لب لوس ميل هللا فيحَي نأ َنوُفاَحي م اوباترا مأ ضرُم مهبول يفأ»

 . 469 َنوُملاَظلا

 بيصي ىذلا ضرملاو ء.مهرمأ نم عقاولل راكنإ وهو .ىخيبوت ماهفتسا اذه
 ناميإلا فعض نم ىسفنلا ضرملل هيبشت وهف «ناميإلا فعض امإو «قافنلا امإ بلقلا
 ءمسجلا هيف فعضي ىذلا ىمسجلا ضرملاب «ةيعرشلا ماكحألل ناعذإلا مدعو قئاقحلاب

 ىف ىنث مث «قافنلاو ناميإلا فعضب أدتباف هلاح اذه نم خيبوت ىف هناحبس جردت دقو
 هناحبس لاق مث «ناميإلاو نيدلا لصأ قئاقح ىف بايترالا ىف نوعقاو مهنأب خيبوتلا

 روجي اهانعم فيحي ,«مهّيلع هللا فيحي نأ َنوُفاَحَي مأ» :لاقف كلذ نم مظعأ وه ام
 ىف ةكرد ىلإ ةكرد نم لاقتنا اذهو «هلوسرو هللا دنع لدعلا نودجي الو .«مكحلا ىف
 مهنأل ؛خيبوتلا ناك مث «بولقلا ضرمو ناميإلا فعضب الوأ اوخبوف «خيبوتلا

 هلوسرو هللا نأ نوبسحي مهنأل ؛دشألا خيبوتلا ناك مث ةيمالسإلا قئاقحلا ىف نوباتري

 ىمرب حاوبلا رفكلا وهو هالعأ لصو ىتح «خيبوتلا ىف ايقرت كلذ ناكف «ناروجي
 «لب» «نوملاَّظلا مه كتلوأ لب# :ىلاعت لاق اذلو «نوملاظلا مهو «ملظلاب ىلاعت هللا
 .هوراتخا ىذلا لالضلاب مهسفنأل نوملاظلا مهف «مهلاح هيلإ ئموي ام درو بارضإلل

 هللا دكأ دقو «مثإلل قحلا نع اوفناجتو «ملاظلا مكحلا اوراتخا مهنأل نوملاظلا مهو
 ءمهيلع ملظلا رصقو «ملظلا ىلع مهرصقبو ؛ةيمسالا ةلمجلاب مهملظ ىلاعت

 .مهملظل ةدكؤملا لصفلا ريمض (مه) ةملكبو

 2 تلاعت هلوقب هركذ دقف «نينمؤملا لاقم امأ .ناميإلا ءافعضو نيقفانملا لاقم اذه
 : هتاملك

 يو راموس اس

 4ك نوصل مه كو انو
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 نينمؤملا لاوقأ نيب ناميإلا فاعضو نيقفانملا لاح هناحبس نيب نأ دعب

 اَذإ نينمؤملا لوق َناَك اَمّنِإِل :نينمؤملا كئلوأ نع ىلاعتو هناحبس لاقف «مهلاوحأو

 انه «ةاكدو ءرصقلا ىلع لدتو رصحلل ءاغإت هن مكي هوو هلل ىلإ وُ
 هلوقو ناك ربخ (لوقو) «لباقلاو رضاحلاو ىضاملا ىف رارمتسالاو ماودلا ىلع لدت

 لوق ناك امنإ «يماسلا مالكلا ىدؤم نوكيو كاعطَأو انعمَس اوُلوَقَي نَأ# :ىلاعت

 وهو «ةنسلاو نآرقلا مكح ىأ ؛هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإ «مئادلا رمتسملا نينمؤملا

 «انعطأو» اننيب مكحيل هلوسرو هللا ةوعد «انعمسإ» مهلوق وه هلوسر هللا مكح

 اذإ ءدحاو مكحلا نأل ؛دحاولا ريمضب امهيلع ريمضلا داعو مكحلا دحوو ءامهلوق

 روصقم مهلوق لب «ءكلذ ىوس مهل لوق الو «هيلإ.اعدو هذفن هب هلوسر هللا رمأ

 ىف ءارتما الو «مهبولق ىف ضرم الف «هريغ مهل لوق ال هيلع نوروصقم مهو «هيلع

 نوضرعيو «مهءاوهأ فداص نإ هللا مكح نوعبتيف مهيف مكحتي ىوه الو «مهناميإ
 ىذلا وه قحلا ال ءمهمكحي ىذلا وه مهاورهف ءاوهألا هذه فداصي مل نإ هنع

 . مهمكحي

 :ىلاعت هلوقب انعطأو انعمس :اولاق نيذلا ءالؤهل ىلاعت هللا مكح دقو ٠

 ةوق هتاذ ىف قحلا نأل ؛قحلاب اوزاف دقو ءنوزئافلا ىأ .«نوحلفملا مه كتلوأو»

 هللا دنع اوزافو اهرارقتساو سوفنلا نانئكمطا وهو «هفرعو هقاذ نمل ةداعسو نانئمطاو

 عامسو ةعاطلاب نيفصتملا كئلوأ ىلإ ةراشإلاو «همظعأو ء«زوفلا ربكأ وهو هاضرب ىلاعت

 ىأ نيفرطلا فيرعتب كلذو ءصاصتخاو رصق انهو «هل ناعذإلاو هب ناميإلاو قحلا

 .رصقلاب مهحالف هناحبس دكأ دقو «مهاوسل حالف الو «نوحلفملا مه مهدحو كئلوأ

 «مهئاذختساو «مهفعض دعب نيملسملا لاح نع ةزجوم ةملكب ريشن انهو

 نآرقلا ماكحأل اليدب ةيبوروألا نيناوقلا اوضترا دقل «مهيلع دوهيلاو ىراصنلا بوكرو

 مهريغ دنع امو ريخلا وه ىراصنلا دنع ام نأ نيبساح «ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا

 هومر هيبن ةنسو هباتك ىف هلوسرو هللا ماكحأ ىلإ عاد اعد ول هنإ ىتح «هيف ريخ ال
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 ال اهمامأ ةمألا مدقت نولوقيو «ءارولا ىلإ ةمألاب دوعي نأ ديري هنأو «ىعجر هنأب

 .اهءارو

 قحلا ىلإ وعدن امنإ «ةنسلاو نآرقلا مكح قيبطت ىلإ انوعد اذإ اننإ :قحلا ىفو

 قرفي ال ىذلا هتاذ ىف لدعلاو قحلاب مهوعدي ذإ تآرقلا نإو «لدعلا ىلإو هتاذ ىف

 الدع هنوك ىلإ رظن ريغ نم فارعألا ميكحت ىلإ ةينارصنلا ةمألا مهوعدت «سانلا نيب

 ام عبتن لب «نيكرشملا لوقب اذه هبشأ امو «سانلا فارعأ عبتن لب نولوقيو ءالطاب وأ

 وهو لدعلا وهو قحلا وهو ءرونلا وهو نآرقلا مكح كرتن اننإو ءانءابآ هيلع اندجو
 ىنزلا حيبت ىتلا ماكحألاب ذمخأنو «ةمايقلا موي ىلإ دودمملا هللا لبح وهو «ةليضفلا

 لدعلا ىه هللا ماكحأو «لطابلاب سانلا لاومأ لكأو .ءتحسلاو ابرلاو رمخلا برشو

 توغاطلاو تبجلاب ذخأنو قحلا كرتن . . . فاصنإلا دهشي امكو «ةرطفلا دهشت امك

 .!!نوئمؤم نحن لهف ...

 انمقأ اذإ الإ اقح الودع نوكت الو ءاننيب اميف الودع انك اذإ الإ انل ةوق ال هنإ

 ىهو «توغاطلا ىهف «نيناوقلا كلت ايرهظ انءارو انكرتو «هلوسر ةنسو هللا باتك
 .ناعمتجي ال ناضيقن ةليضفلاو

 اذلو «ىقثولا ةورعلاب ماصتعالاو «هاوقت نم هب ذخألا ىلاعت هللا مكح نإو

 : ىلاعت لاق

 . 49 َوُرئاَقْلا مه كهوف هقتيو هلا شْخَيو هلو هللا عطي نموإ»
 ءاقح زوفي ىذلا وه هاشخيو هللا ىقتي نم نأ نايبل «ةيفانغتسا ةفطاع واولا

 بترتم اهضعب ةثالث ءازجأ نم نوكم طرشلاو «ءازجو طرش هيف مالكلا اذه دجنو

 هل عضخي ثيحب .ةعاطلاب بلقلا ءالتماب ءهلوسرو هللا ةعاط :اهلوأ . ضعب ىلع

 وأ «لوألا ءزجلا وه اذهو ءهحراوج لك عوضخ عم هبلق عضخيو ءانطابو ارهاظ
 نم لقتني مث «بلقلا ءالتماو «ةعاطلاب ئدتبي ىذلا ميقتسملا طخلا نم ىلوألا ةطقنلا

 ئلتميو «هتافصو هتاذ ملعي ذإ «ىلاعت هللا ةيشخ «ةيشخلا ىلإ ةعئاخلا ةعضاخلا ةعاطلا

 ء[رطاف] 402 . . . ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي اَمّنِإظ :ىلاعت لاق امك «هتعاطو هتبيهب
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 ىلع كلذ نوكي ام رثكأو «ميظعت هبوشي فوخ ةيشخلاو :ىناهفصألا بغارلا لوقيو

 هللا تالاّسِر َنوْعَلبي َنيذَلاظ :ءاملعلا ةفص ىف ىلاعت لاقو هنم ىشخي ام
 سمس يام اه م 2 35

 .[بازحألا] 469 .. . َهَّللا الإ ادحأ َنَوشْحَي الو هَتْوُشْحَيَو

 نمو# :ىلاعت لاق اذلو «هباذع ءاقتاو هللا نم فوخلا ةيشخلا دعب ءىجي هنإو

 هللا باذعو صخشلا نيب ةياقو لعج ىوقتلاف ,4دَقّتيو هللا شخيو هلوسرو هللا عطب

 «ع9 نوقفشُم مهر ةّيشَح نم مه نيذْلا نإ «نينمؤملا فصو ىف ىلاعت لاق «ىلاعت

 .[نونمؤملا]

 ءافلا «نوزئاقلا مه كَلوُأَفط :ىلاعت هلوق وهف «ءازجلا امأ ءطرشلا ءازجأ هذه

 فوصوم ىلإ ةراشإلاو «ةليلجلا تافصلا هذهب نيفصتملا ىلإ ةراشإلاو «ءازجلا ءاف

 رصق ديفت تايآلاو «زوفلا ببس تافصلا هذهف «ءازجلا ببس تافصلا نوكت تافصي

 مهزوف ىلاعتو هناحبس دكأ دقو «نيفرطلا فيرعتل كلذو ءمهرصنو مهيلع زوفلا

 .مهيلع زوفلا رصقبو «(مه) لصفلا ريمضبو «ةيمسالا ةلمجلاب

 ةعاطلا لهأ هللا فالختسا

 2و و 72 1

 -_ م صرع ا ء<دو

 لك

 صوتي نيام
 و 2 خص اك و سا حاس حاسم 1>
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 ءوك هه 2 ا 0 و ب ه7 ا اا ل د 2 77 7# ب وِ

 مه ئنضتلا بمرلا مهني مهنيد روم حيزا
 71 َ ٌْمِهِفَوَح 35 000 0

 نق بو

 ىف ىناهفصألا بغارلا تادرفم ىف ءاجو ءاهتاجرد ىصقأ وأ «ةقاطلا دهجلا
 اوتأي نأ فلحلا ىف اودهتجاو اوفلح ىأ ,4مِهناَميَأ دهَج هّللاب اومسفأو» ةيآ ريسفت

 اوُمَسْفأو) :ىلاعت هلوق ىف دهجلا ىنعم نوكي كلذ ىلعو ءمهعسو ىف ام غلبأ ىلع
 نيميلا ىف نيلذابو «لوقلا ديكأت نم مهعسو ام ىصقأ نيلذاب ئأ ,«مهناميأ دهج هّللاب

 الإ مهتدارإو مهمزع هب نودكؤي الوق نوكرتي ال ىأ «لوقلا ديكأت ىف اهتاجرد ىلعأ

 .هوكلس

 ىلإ مهوعدي اذهب نوكيو «نينمؤملا تاعامج ىلإ دوعي «اومسقأ» ىف ريمضلاو
 ىلإ ريشي ناك نإو ءاماع ىنعملا نوكي كلذ ىلعو ءاوعيطيو اولمعي لب اومسقي الأ
 دصقلاب دوصقم مومعلاو «لوألا دصقلاب نودوصقم مهنأك .ناميإلا فاعضو نيقفانملا

 . ىناثلا

 ادتبا بولقلا ىضرمو نيقفانملا ىلإ دوعي ريمضلا نأ ىلع نيرسفملا رثكأو
 ناميألا فلحي ىذلا اذه لثم مهنم نوكي نأ نم ةماعب نينمؤملل اريذحت نوكيو

 هيف اذهو «اومسقت ال لق» :هناحبس لاقو «ناميألا هذه ىلاعت هللا در دقو «ةرجافلا
 نيمثإ نوبكتري اذهب مهنأل ؛مهل ارجز اهدرب حيرصت هيفو «ةقداص ريغ اهنأ ىلإ ءاميإ
 ىلإ اوهجستي نأ مثإلا لدب نإو «ةرجافلا نيمسيلا مثإو .داهجلا نع فلختلا مثإ
 ال ةفورعم ةروهشم ةيقيقح ةعاط ىأ ,4ةقورعُم ةعاط# :هناحبس لاق اذلو «ةعاطلا
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 زر برسل

 لوقلاب ال نايعلاب ةتباث اهنأل ؛ةعطاق ىه ذإ ءاهيف ددرتلل الو ءاهراكنإل لاجم

 مب ىأ «نولمعي امب اقيقد املع ملاع ىأ 4َنوُلَمعَت امب ريِبَح هللا نِإ9 مسقلاو ءادرجم
 امو نودبت ام ملعي هنإو «قفتي ال وأ مهنامي | عم قفتي لمع نم هيلع نورمتسي

 .ءامسلا ىف الو «ضرألا ىف ءيش هيلع ىفخي الو «نومتكت

 :ةثالث رومأ ىلإ انه هبننو

 ىه «مهترمَأ نكل» :هلوقف «نِجرْخَيَل مهترمأ نتل# :ىلاعت هلوق نأ :اهلوأ
 ماع رمألا نأ عم اورمؤي مل مهنأ ىلإ مهوي هنأك ءهطرشلا لعف نمضتت ىهو «مسقلا

 اودارأ ولو# :ىلاعت هللا لاق امك «نوبذاك مهو «نيقداص اوناك نإ هيف نولخدي

 ول 69 نيدعاقلا ْعّم اوُدعْفا ليقو مُهَطَبتَف مهّئاعبنا هّللا هرك نكلو ةّدع هل اودعَأل جورخلا

 مهل نوعامم مكيفو ةنتفلا مُكَنوعَبي مكلالخ اوعضْوَأوًالاَبح ألِإ مكوداَز ام مكيف اوجرَخ
 مهلوقل نايب هنأل ءبايغلاب مهنع ثيدحلاو ء[ةبوتلا] 469 َنيِملاّظلاب ميلع هّللاو
 . مهلاوحأو

 مهتهجاومل «اومسقت ال لُق» :ةِكَك ىبنلا رمأ ىف باطخلا ىلإ لاقتنالا :اهينا

 .ناميألا ىف رجفلاو «لوقلا ىف قافنلاو ريصقتلاو رمألاب

 ةماع نيملسملا ىلإ وأ نيقفانملا ىلإ دوعي (اومسقأو) ىف ريمضلا نأ :اهثلاث
 .نينمؤملا الإ ءالؤهل ركذ لبق نم نكي مل نكلو «ناميإلا فاعضو نوقفانملا مهيفو

 ىلإ ىعدت تاعامج طسو ىف لزني ناك نآرقلا نإ :كلذ نع باوجلا ىف لوقنو

 تناك دقو «هلوزن دنع ّعْكلَك ىبنلا ةرضحب نونوكي نمع الوصفم نكي ملف ناميإلا

 بطاخي لي ىبنلا ناك «ةكم ىفف «ريمضلا عقاوم عم نيعت ىتلا ىه اهتاذ تايآلا

 ريمضلا دوعيف نورضاح مهنأك اوناكف «هنودناعي نيذلا مهو نيكرشملا ميركلا نآرقلاب
 ردب ةوزغ دعبف «ةنيدملا ىلإ لقتنا املف «مهتارتاهمو مهدانعل ةياكح هيف ناك اذإ مهيلإ
 ءدوهيلاو نيقفانملا نم ةدناعملا تناكف «دوهيلا باينأ تدبو «قافنلا رهظ ىربكلا

 ىلإ ريشت ىتلا تايآلا تناكف ءفرح ىلع هللا نودبعي نيذلا ناميإلا فاعض رهظو



 رونلا ةروسريسفت م##
 ااا لل لل للللا

 ده الل

 ديعي نم نيعت ةميركلا تايآلا ىناعمو «ءالؤه ىلع دوعت «قافن وأ ءروخ وأ «ةدناعم

 | لإ ريمضلا
 اهريغو برحلا ىف رومألا لك ىف ةعاطلاب مهرمأب هلوسر ىلاعت هللا رمأ دقلو

 :لاقف تاعامجلا هيلع موقت امو «تاعاطلا نم

 نإو مثلمح ام مُكْيَلَعَو لمح ام هيلع اَمّنِإَف اوُلوَت نإَف لوسرلا اوعيطَأو هللا اوعيطأ لق

 46290 نيبملا غالبا الإ لوسّرلا ىَلع امو اودتهت هوعيطت
 هدحو وهو «ةلاسرلا غيلبت نم اذه نأل ؛كلذ مهل لوقي نأ هيبن ىلاعت هللا رمأ

 ىفتخي ام فشكت ىتلا ىه اهدحو ةعاطلا نإو «غيلبتلاب هفلكي ىذلا وه هللاو «غلبملا

 نحل ىف نوفرعي نوقفانملاو «لوقلا نحل ىف نيبت دق رومأ نم رهظي امو «تاين نم
 هللا اوعيطأ» ء[دمحم] 4069 ... لوَقْلا نَحَل يف ِمِهتفِرعَتَلو ...ط :لاق امك مهلاوقأ
 «مكلاوقأ رهاظ نم ال «مكبولق ميمص نم ةعاط اوعيطأ ىأ :4لوسرلا اوعيطأو

 ةبججاو لوسرلا ةعاط نأ ىلإو ءامهنيب مزالتلا ىلإ ةراشإلل ؛هللا عم لوسرلا ركذو

 ىف نيمعاز «لوسرلا ةباجإ نم نوقفانملاو ءدوهيلا لملمتي اليكل «ةمألا ىلع
 نوبسحيو «لوسرلا نوصعيف «هلوسر ةعاطو هللا ةعاط نيب لصفلا ةدسافلا مهسوفن

 اذه «اوُلوت نإَفإل ضرم مهبولق ىف نمو نيقفانملل باطخلاو ءاعنص نونسحي مهنأ

 ناسللا ىلع لقثي اليكل تفذح «اولوتت» ىف «ىلوألا ءاتلا هيف تفذح عراضم لعف

 نم «لّمح ام هيلع اَمنِإَف اوعضختو اوعيطت الو اوضرعت نإف ىأ «تاءاتلا ىلاوت

 هللا هجول ةصلاخلا ةدابعلاو «ةليضفلاو داهجلا ىلإ ةوعدلاو «غالبلاب فيلكت
 ءطرشلا باوج ىف ةعقاولا ىه ءافلاو «ةباجتسالاو ةعاطلا نم «متلمح ام مكيلعو#

 متببحتسا نإ ىأ «ردقم مالك نع حصفت «اوّلوت نفل :ىلاعت هلوق ىف ىلوألا ءافلاو

 ام هيلع امْنِإَفظ :ىلاعت هلوق اذه ىلع لدو ءمكيلع ةبقاعلاف اولوتت نإو «متنمآ دقف

 راجلا مدقو «غالبلا وهو هلمح ام الإ هيلع سيل ىأ «غالبلا وهو ىأ .«لّمح

 «هريغ هيلع سيل غيلبتلا وهو لّمح ام هيلع ىأ «صاصتخالا ىلع ةلالدلل رورجملاو

 نم «مكلمح ام مكيلعو» ىلاعت لاق مث «مكوعديو مكد شري نكلو .«مكيدهي ال وهف



 رونلا ةروس ريسفت اه

 ملل
 1 بح

 لض متلمح ام قحب اوموقت مل نإو «صالخإلاو «ةعاطلا قحب مايقو «غيلبتلل ةباجإ

 تسيل «مكئادتهال ليبسلا نأ ىأ «اودتهت هوعيطت نإو# ءمكرمأ باخو مكليبس
 عوضخو «مكبولق ءلمب اوعيطت نأ وه كلذل ليبسلا امنإو ءاهنوفلحت ىتلا ناميألا

 نأ هيلع امنإ ءاودتهت نأ لوسرلا ىلع امو «هومتلمح ام الإ كلذ سيلو «مكسوفن

 حضوملا نيبملا ««نيبملا غالبا الإ لوُسرلا ىَلَع امَول :لئاق نم زع لاق كلذلو ءدشري

 ىلإ ءاشي نم ىدهي هللاو «عايض لدجلا ءارو لدجلا نإف «ةارام ريغ نم قئاقحلل

 . ميقتسم طارص

 لاق اذلو «ضرألا ىف اوفلختست نأ داهجلاو ؛ةصلخملا ةعاطلا ءارو نإو

 : هناحبس

 امك ضرألا يف مهّنفلَخَعَسِيَل تاَحلاصلااوُنمَعَو مُكنم اوُمآَنيذُْهّللا دعو

 مهفوخ دعب نم مهل مهل ىضترا يذلا مهيد مهل كميل مهلبق نم يذلا فلختْسا

 . 49 نوقسافْلا مه كهّلوأف كلذ دْعَب رفك نمو ائيش يب وكرسي ال يِتوُدبعَي ام

 نيبف «نينمؤملا نم هعم نمو وه رمتسم داهج ىف ناك كك ىبنلا رجاه نأ دعب
 ىلع ةرطيسلا ىف نيرفاكلا نوفلخي نيذلا مه اونوكي نأ داهجلا اذه ةياغ ىلاعت هللا

 .احالصإ ًالمث اداسف ضرألا تئلم امكو ءاهيلع ناطلسلاو ضرألا

 ءاهتدمغأ ىف مهفويس عضوت ال ءارمتسم اداهج راصنألاو نيرجاهملا لاح ناك

 ىف هاركإ ال هنإف «مالسإ ىلع هاركإ ريغ نم قحلا ناسلب قحلا ىلإ وعدي ِةِكلَي ىبنلاو
 اهميقي ناك ىتلا تازجاحملا ةلازإلو «ىغلا نم دشرلا ملعيل داهجلا ناك نكلو «نيدلا

 ولخي ىكلو «تازجاحملا هذه ةلازإل الإ برحلا تناك امف «سانلا ىف نومكحتملا

 امإف لض نمو هسفنلف كلذ دعب ىدتها نمو «ةيمالسإلا ةوعدلل مههوجوب سانلا

 ىلع ةلالدلل لوصوملاب ريبعتلا 4تاحلاّصلا اوُلمَعَو مكم اونمآ نيذّا ُهّللا دَعَوط

 برعلا ضرأ ىه ضرألاو «ءافلخ مهلعج فالختسالاو ءدكؤملا اذه ببس ةلصلا نأ

 ءاتلاو نيسلاو «براغملاو «قراشملا نم اهءارو امو «مورلاو سرفلا ضرأ نم اهريغو



 رونلا ةروسريسفت 0#
 لول

1[ 1[ 232311 
 ا أ

 «فلختي ال وهو «هللا نم بلطلا نأل ؛فالختسالا ديكأت ناديفي امهو «بلطلل

 مهوفلخف ءمهلبق اوناك نمل ضرألا ىف ءافلخ مهلعجف «قلطملا ديكأتلا ىلإ نافرصنتو

 . مهئاطلس لامكو «ضرألا ىلع ةرطيسلا ىف

 ىف رمضم مسق نع ئبنت ماللا «ضرألا يف مُهُنفلَخَتسَِلظ :ىلاعت هلوقو
 ىف حلاصلا مهلمعو «مهناميإ ببسب تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا دعو هللاف .ءلوقلا
 امك ضرألا ىف مهفلختسي نأب هناحبس مهدعو ةيناسنإلا تاالماعملاو تاعاطلا

 «ضرأألا ىف ام ىلع نيرطيسم ءافلخ مهريغو ءداعك حون دعب نم نيذلا فلختسا

 «مهنيب ةهباشملابو «ةليقثلا ديكوتلا نونبو ءمسقلاب هدعو ىلاعتو هناحبس دكأ دقو
 . ضرألا ىف ءافلخ مهلعج نم مهوقبس نم نيبو

 وهو .هداهج ىف ٌهِْكَك ادمحم اوعبتاو اونمآ نيذلا نينمؤملل ريشبت كلذ نإو
 ىف هللا ةفالخ اهنكلو لَم ىبنلا ةفالخ ىه ةفالخلا تسيلو «ةمايقلا موي ىلإ ضام
 ينإ ةكئالملل كبَر لاَقذإو» :اهيف ىلاعت لاق ىتلا ةيناسنإلا ةرطفلا ىضتقمب ضرألا

 حّبسُت نحَتو ءامدلا كَفْسَيو اهيف دِسْقُي نم اهيف َلعَجَن اوُناَ ةَقيِلَح ضرألا يف لعاج
 نيكمتلا ىضتقمب ضرألا ىف ناطلسلا ىهف ء[ةرقبلا] 469 .. . كَل سدقنو كدمحب
 .ىهلإلا

 اهلك ةكم تناك ىتح .ىدهلا ىلإ هتوعدب ءاج نإ ام ّهلكلَك ىبنلا نأ كلذ

 وعديل ةئيدملا ىلإ لقتتنا املو ءهل ديكت شيرق 2')ميماهلو «ةمواقملا عاونأ لكب همواقت
 قيرطلا قشي ذحخأو ءداهجلل رطضا «برعلا ضرأ ىف هركذ اشف دقو ء«هنيد ىلإ
 نينكمملا اونوكي نأب هللا دعو ءداهجلا اذه ىف مهو «ىلاعت هللا دعو ناكف ةوعدلل

 رصن :امهدحأ نيرمأ نمضتي دعولا كلذو ءاهيف نيفلختسم اونوكي نأو «ضرأللا ىف

 «ناطلسلا مهل نوكي نأ :ىناثلاو «تاحلاصلا نيلماع نينمؤم اوماد ام امئاد رزؤم

 رومأ هعم ناك ضرألا ىف مهفالختسا نإو «ضرأللا ىف نيرطيسملا اونوكي نأو

 :ىلاعت هلوق ىف هناحبس اهركذ «مهتلعأو مهتزعأ

 .ماللا لصف :ىرهوجلل حاحصلا .ليخلاو سانلا نم داوجلا :مومهّللا عمج :ميماهللا )١(



 7 رونلا ةروسريسفت ا
 الالام للا لللللاللل

 ا أ

 ال ساسأ وهو «لوألا رمألا وه اذهو «مهل ئضترا يذلا مهنيد مهل نيكميلوإ»
 لب «نيقيلا فعض غوسي ام ةمث نوكي الف ءمهنيب اميف نكمي نيدلاف «هذعب املو هلبق

 الو ءاذيإ دجوي الو «رارقتساو ةعد ىف سانلا هكرديو ؛«هدحو نآرقلل ةجحلا ىقبت

 . [دوه] 469 ... يأرلا يداب اَنلذاَرَأ مه يذلا ّذلِإ كعَبَتا كارت امو ..

 لعجي ىأ .انمأ مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو# :هلوقب ىلاعتو هناحبس هنيب ىناثلاو
 نايبل ريكنتلا ناكو «ارقتسم امئاد انمأ نيكرشملا نم رمتسملا فونلا دعب نم ىلاعت هللا

 رمألا اذه هللا نمتيل» :ِةكَي ىبنلا لاق دقلو «تباث رقتسم نمأ هنإو «نمألا ميظع

 همنغ ىلع بئذلاو هللا الإ فاخي ال تومرضح ىلإ ءاعنص نم بكارلا ريسي ىتح

 ئضترا يذلا مهنيد#» :ىلاعت هلوق ىف ةينايب ةراشإ انهو .2'"نولجعتست مكنكلو

 لامك ىلإ :الوأ ةراشإ اذه ىفف «مهل هراتخاو هناحبس هاضترا ىذلا ىأ ,4مهل

 هل ىذلا قحلا هنأب :اثلاثو مهل هاضتراو هراتخا هنأب :ايناثو «نيدلا اذهب مهيلع هتمعن

 .هيف بير

 نم هناحبس مهلدب نيزذلا راعشو .قحلا نيدلا اذه ةصاخ انيبم هناحبس لاقو

 ىف ىدحو ىننودبعي ىأ ,4اًميش يب نوكرشي ال يتودبعي» :لاقف ءانمأ مهفوخ دعب
 هل مهتدابعف «لمع الو ةعاط الو ةدابع ىف ائيش ىب نوكرشي ال « مهرومأ ةماع

 نيب اوريخ اذإو هللا ةعاط نوكرتيو امكاح نوعيطي الف .هدحو هل مهتعاطو هناحبس

 رمتسا كلذ ىلع اورمتسا نإف «مكاحلا نايصع اوراتخا هللا نايصعو «مكاحلا نايصع

 .ضرأللا ىف ناطلسلا مهل

 فلاخو رفك نم ىأ ,«نوقسافلا مه كئلوأف كلذ دعب رفك نمو :ىلاعت هلوقو
 نوجراخلا ىأ .#نوقسافلا مه كئلوأف# رارقتسالاو نمألاو نيكمتلا دعب هللا ىصعو

 ربتعاو .ةلاحم ال عايضلا وه لب «دوححج درجم مهرفك نوكي الف نورئابلا نورئاجلا

 داهجلا :دواد اد وبأ ة فضح مالسإلا ىف ةوبنلا تامالع -بقانملا : ىراخبلا هاب هاور ثيدح نم ءزج )١(



 رونلا ةروسريسفت لإ ٠
 لااا للللللللا مح
 يي هبي لمجل)
 «ضرألا قراشم ىف مهكلم راصو ءضرألا ةفالخ اولان دقف - نيملسملا لاحب

 رمأ نع اوقسف املف «تاملظلا رحب ىلإ نيصلا نم نيرطيسملا اوراصو ءاهبراغمو
 الوق نآرقلا اوذختاو اولض مهنأل مهعايض ناك اذإ هنإو ءاروب اموق اوراص مهبر

 .مهزع ةدوع اهيف هيلإ مهتدوعف ءاروجهم

 هللاو .قافآلا هرون ألمي مالسإلا رجفو .«قرشي قسحلا رون أدتبا دق اذكهو

 . يداهلا وه ىلاعتو هناحبس

 . 49 نومَحْرَت مُكّلعَل لوسرلا | وعيطأو َةاكَرلا اوتآو ةالصلا ١ رميقأو»

 لاصتالاو ةماقتسالاو لدعلا نم ساسأ ىلع فالختسالا ةماقإل قيرطلا نإ
 . ةعركلا ةيآلا هذه ىف ةروكذم رومأ ةثالثب نوكي ىلاعت هللاب

 اوميِقَأو# :ىلاعت هلوق ىف هناحبس اهب رمأ دقو ةالصلا ةماقإ :لوألا رمألا
 اهيف سحتو .هءايربكو ىلاعت هللا لالج اهيف رعشتست ةموقم ةالص اولص ىأ «ةالصلا

 هنإف هارت نكت مل نإف «.هيدي نيب كلوثم ىف هارت كنأكو ىلاعت هللا ةرضح ىف كنأ

 .فلؤيو فلأي أرما نوكيف ىلاعتو هناحبس هللاب لاصتاو «ةيحور ةيبرت هذهو «كاري

 ىف اهفرصي وهو ءرمألا ىلول اهؤاطعإ ىأ «ةاكزلا ءاتيإ :ىناشلا رمألاو
 :هلوقب هناحبس ربع .4ةاّكّزلا اوتآو# :ىلاعت هلوقب هركذ رمألا اذهو ءاهفراصم
 منغم اهنأ ىلع ىكزملا اهيطعيو «ىطعي ءاطع اهنأ ىلإ ةراشإلل ««اودأ) نود هاوتآو»

 .ىنغل ةلاطتسا الو «ريقفل هيف ةلذم ال ىعامتجا نواعت ىهو «مرغم اهنأ ىلع ال

 ةلودلا هب مظنيو ءهنع ىهنيو هب رمأي ام لك ىف لوسرلا ةعاط :ثلاثلا رمألاو

 وه اذهو ءرومألا قيسنتو «ءلدعلا نم ساسأ ىلع مكحلا مئاعد ميقيو «ةيمالسإلا

 ىف هتعاطو «لوسّرلا اوعيطأو# :هلوقب ىلاعتو هناحبس هركذ دقو «ثلاشلا رمألا

 ديسوت ىف عبتي ثيحب ءاهلك اهاوق عيزوتو «ةلودلا ميظنت ىف هرماوأ عابتاب هتايح

 ام عابتاب هتعاط نوكت هتامم دعبو «ءاوس ىلع ملسلاو برحلا ىف ءاهب نيمئاقلل رومألا

 ميقيو «لدعلاو قحلا ذفني ىذلا ريمألل ةعاطلاو ء«ةحضاولا ةجحملا ىهف هتنس نع رثأ
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 لالا يمممل

 ا بس

 نيذلا عيطي الو «يلعو نامثعو رمعو ركب ىبأك نآرقلا نم مئاعد ىلع همكح

 برطضيو «ىضوف رومألا نوكت ال ىتح «هللا ةعاط ىف الإ ةنسلاو باتكلا نوفلاخي

 دست الو «شويجلا داقت الو ضئارفلا ماقت الو «دودحلا لطعتو «لدعلاو قحلا نازيم

 .ىمحلا ىمحي الو ءروغتثلا

 الآو «ةزعلا ءاقبب اومحرت نأ ءاجر ىأ ,4نوُمَحْرُ ْمُكَلَعلط :ىلاعت لاق مث

 ىلع ةلكألا ىعادت ممألا مكيلع ىعادتت الأو «ممألا نيب اموسقم ابهن اونوكت

 ملاع هنأل ءوجري ال ىلاعت هللاف «ىلاعت هللا نم ال سانلا نم انه ءاجرلاو ءاهتعصق

 . لبقتسملا هنكي امو بيغلا

 : لئاق

 أو 1 -

 ع ا 0

 ديلي :لامهلبو و

 نينمؤملل نوكي رمتسملا مئادلا داهجلاب هنأ نيتقباسلا نيتيآلا ىف ىلاعت هللا نيب

 «ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإبو «دكؤملا هللا دعوب ضرألا ىف فالختسالا نيحلاصلا

 نيكرشملا لآم هناحبس نييبي ةيآلا هذه ىفو «هدعب نم نيلداعلا ةمئألاو لوسرلا ةعاطو

 لاصتالا مدعو نيتلمجلا نيب لصفلا ناكو «نينمؤملاو هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا

 نينمؤملل ام نايب امهيف ناتقباسلا ناتيآلاف «نيتيآلا عوضوم نيب لاصتالا لامكل فطعلاب

 «ةدناعملاو ةفلاخملا نايب اهيف ةريخألا ةيآلاو «ءلوسرلل ةعاط نم هب اوّلحت امو ةلزنم نم

 .نونمؤملا مهدهاجي نيذلا لاح ةيناثلاو ءداهجلا ةياغ نيبت ىلوألا ةيآلا كلذ قوفو

 اي كلثل حصي ال ىأ «يفنلا ىنعم ىف وهو «نظلاو نابسحلا نع ىهنلاو

 مهدهاج لب «ضرألا ىف نيزجعم اورفك نيذلا نأ نظت نأ ديحوتلاو قحلا لوسر

 .راجفلا رافكلل ال «راربألا نيقتملل ةبقاعلاو «كرصان هللاو «بلاغلا تنأو
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 ا بسأل /

 نينمؤملا رصن ىف ببسلا ىلإ ريشي «اورفك نيذلا» وهو لوصوملاب ريبعتلاو
 ىف نوبلاغ مهنأ ىأ ,«ضرألا يف نيزجعم# :ىلاعت هلوقو «نيرفاكلا نالذحخو

 ؛مهزجع لماوع مهسوفن ىف نولمحي نيرفاكلا نإف «ءىش مهزجعي ال ضرألا
 هللا نوعب مهبلغي مهبلاغ نمف «قحلا نع نوديعب مهو ءاوهألا مهيلع رطيست مهنأل

 .هدنع نم رصنب ءاشي نم ديؤي هللاو «هدييأتو ىلاعت

 : ىلاعت لاق اذلو «منهج ىف ةرخآلا ىف اونوكي نأ مهل ايندلا ةايحللا ةجيتن نإو

 لماعلا وأ رفاسملا هيلإ ىوأي ىذلا ناكملا ىوأملا «ريصملا سئبلو راَّتلا مهاوأمو»

 لدي ظفل «سئبا)و «مهيلع مكهتلا نم عون هيف ىوأم اهنأب رانلا نع ريبعتلاف «حداكلا

 مذلا هناحبس دكأ أ دقو ءاهيف نودلاخ مهنألو «باذع اهنأل مذتا رانلاو تم ىلع

 لهألا نم تويبلا لخاد ىف ناذئتسالا

 انماء صن اهات
 0 1 هلو 224 ع

 رين 20111
 يلع تل لت ووعُتَلاسْلاَو لص ديس

 لع كُتبَ ترفوطم ره لعب دعب اتبع ظ

 6 ١ 0 27 وس >2 دام د 2220 21 دك تضع

 7 1م
 نعت هكا زن خلا يتلا علباَذِإَو ل ل ع ا
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 كاوفييدل تكلا نة إي نب كما
 ةياوتدكي انقل © ةبجستنشب
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 لاقف انتويب ريغ تويب ىلع لوخدلا دنع ناذئتسالا ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 ىلع اوملستو اوسنأتست ئّتح مكتويب ريغ اًنويب اولخدت ال اونمآ نيذّلا اهي اي :ىلاعت هللا
 ركذ مث ءاحاكن نودجي ال نيذلا ةفع ركذ مث ؛تايآلا رخآ ىلإ 469 ... اهلهأ

 بدأ ىف ىغبني ام ىلإ كلذ دعب داعو «قحلا رونو ةعيرشلا رون ىلاعتو هناحبس
 نيذلا ناذكتسا نايب ىف ةقباسلا تايآلا تناك اذإف «ةيلخادلا نوئشلا ىفو «تويبلا

 ةدحاو راد ىف نوشيعي نيذلا ناذئكتبسا نايب ىف ةيآلا هذهف «مهتويب ريغ نولخدي

 هذه «تاقوأ ةثالث ىف ناذكتسالا بوجو ىلاعتو هناحبس ركذف ءضعب نم مهضعبل

 نأ نوبغري ال لاح ىف نونوكي سانلا نوكو بايثلا نم درجتلا تاقوأ ىه تاقوألا
 | :ىلاعت لاقف ءدحأ اهيف مهاري

 مكدم محلا اوغلبي مل نيذّلاَو مُكاَميَأ تكلم نيذْلا مُكنذأَتسَيل اونمآ نيدّلا اهيأ اي»
 ءاشعلا ةالص دعب نمو ةريهّظلا نم م مكباين نوعضت نيحو رجَملا ةالص لبق نم تارم ثالث

 ٍضعب ىلع مُكضْعَب مُكَيلَع َنوُقاَرَط هدب حاج مِهِيلع الو ٍمُكَيلَع سيل ْمُكَل تاَروع ثالث
 . 49 ويكح ْميلَعهللاو تايآا ّمُكَلهَّللا نيب كلذ

 لب ءدحاو عوضوم ىلع ادري مل سانئتسالا ةيآو ةيآلا هذه نأ اذه نم حضاو

 تويب ريغ تويب ىف لوخدلل ناذئكسالا اهعوضوم ةقباسلاف ؛عوضوم .ةدحاو لكل

 لخدي نوطلتخم مهو «ةدحاو راد ىف نونكسي نيذلا لهألل ىهف هذه امأ «سنأتسملا
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 يي ل ١
 ءطالتخالا بدأ سانلا ملعت ةيآلاف «ناذئتسا وأ جرح ريغ نم ةتوتيبلا تويب مهضعب

 امل ةنيبملا بادآلا ةميركلا ةيآلا تركذف ءاونوكي مل مأ ءماحرأ ىوذ اوناكأ ءاوس

 «مكناميأ تكلم نيذّلا مكنذأتسيلا» قيلي ال امو قيلي امو ,.نسحي ال امو «.نسحي

 لافطألا ىأ .«مكنم ملحلا اوغلبي مل نيذّلاو# ماع ظفللاف ءاثانإ وأ اوناك اروكذ
 ام فصو نوعيطتسي نوزيمم مهنأ نع ئبني ملحلا اوغلبي مل نيذلا ركذو ءنوزيمملا

 نم دبال ىلوألابف ءملحلا اوغلبي مل نيذلا نأش اذه ناك اذإو نودهاشيو نوري

 غلب اذإو# :ىلاعت لاقف كلذ دعب نم ةيآلا تحرص دقو «ملحلا اوغلب نم ناذغتسا

 . «مهلبَق نم يذلا َنَأتسا امك اونذأَتسيْلَف ملحلا مكنم لاََطَألا

 نم درجتلاو ىرعلا اهيف نظي ىتلا تاقوألا ىه ةيآلا اهتركذ ىتلا تاقوألاو

 دادعتسالاو هئاهنإو ليللا دادتما تقو هنأل ؛«رجفلا ةالص لبق نمل :لاقف «بايثلا

 نم مكبايث نوعضت نيحو» ءامهبايث نم هلهأو لجرلا درجتي نأ كلذ ةنظمو «ةالصلل
 ىف نوكت ىتلا ةرارحلا نم ىأ ةريهظلا نم «مكبايث نوعلخت نيح ىأ 24ةريهّظلا

 لجأل درجتلا تقو وهف «ءاشعلا ةالص دعب نموإ» ىرعو درجت تقو وهف «ةريهظلا

 مكتاروع ودبت اهيف تاقوأ ةثالث ىأ .«مكل تاروع ثالّث» :ىلاعت لاق مث «مونلا
 هذه رهظت اهيف نأل ؛تاروع تاقوألا تلعجو «اورتتست نأ نوبحتو ءةرهاظ نوكتو

 اهيف تاروعلا نوكت ىتلا تاقوألا هذهف «هيف امب نامزلا ةيمست نم ىهف تاروعلا

 ءاورتتسي ىتح ناذئتسا ريغ نم اهباحصأ ىلع لوخدلاب محقتلا حصي ال .ةفوشكم

 ةرورضل الإ لوخدلا نع تيبلا لهأ فك ول هنأ بسحأو «رئازلا اذه ءاقلل اودعتسيو

 لهأب ٍلمجألا وهو اريخ نوكي كلذ نإف «ةلاحم ال ناذئتتسالا اهعم نوكيو ءةحلم

 الو مكيلع سيل» تاروعلا فشك ةنظم نوكت ىتلا تاقوألا هذه دعب هنإو «ةءورملا

 ليملاو «مثإلا انه حانجلا .مهيلع حانج الو «مكيلع حانج ال «نهدعب حاتج مهل

 ذو ءمهيلع اولخدت نأ ىف مهيلع مثإ الو ءاولخدت نأ ىف مكيلع مثإ ال ىأ ءهوحن
 ةياقو ءراتسألا نوذختي الو مهتاروع نوفشكي نيذلا قحلي مثإلا نأ ىلإ ةراشإ اذه

 بابسأ ذاختا ةرورض ىلإ ةوعد كلذ ىفو ءةئيرب تناك ولو نيعألا اهلانت نأ نم



 رونلا ةروس ريسفت لل

 رجح للامام
 يي هج

 هذه دعب ىأ :4نهدعب# :ىلاعت لاقو ءانخلا لهأ تويبك تويبلا نوكت الو ءرتسلا
 .تاقوألا

 نيذلا ءالؤهف «تاقوألا هذه ريغ ىف جرحلا عفر ىف ببسلا هناحبس نيبو

 مهنأل ؛ناذتتسا ريغ نم نولخدي ملحلا اوغلبي مل نيذلا لافطألاو « مهناميأ تكلم

 «تقو لك ىف ناذئتسالا ناك اذإ ديدش جرح نوكيو «تيبلا ىف نوددرتم نوفاوط

 ريغ مهو ناذئتساب الإ نولخدي ال نهلافطأ ناك اذإ تاهمألا ىلع جرح نوكيو

 هنإ .ءاسن و الاجر مهناميأ تكلم نم لك اهب داريأ :ةماع مهناميأ تكلم امو

 ءاهحور عم قفتملا نوكي ضعبب اهضعب صيصختو «ضعبب اهضعب صوصنلا ةلباقمب

 مثإ ال .ءاسنلاو لاجرلا نم مهناميأ تكلم ام لاجرلا ىلع ناذئتسا ال هنأ ءاهظافلأو
 الإ نهيلع لاجرلا لخدي ال هنإف ءاسنلل ةبسنلاب امأو «ءىرعل ةنظم الو «كلذ ىف

 ىف انلق ام عجار) ءاسنلا ىلع تافاوط نهنأل «مثإلا نهنع عفر دق ءامإلاو «نذإب

 هذه ريغ ىف نوكي نأ بجي تايآلا هذه ىضتقمب هنإو (رصبلا ضغ تايآ ريسفت

 ةروعلا روهظ ةنظمل ناذئتسالا ناك اذإ هنأل ؛هتيب ىف ناك ولو امئاد اروتسم تاقوألا

 اذإ ةروعلا ىلع علطي نأ حصي ال هنأ كلذ ىنعمف «ناذئتساب الإ ةعونمملا تاقوألا ىف

 رتس بجي كلذ ىلعو «ملحلا اوغلبي مل اوماد ام نوزيمملا لافطألا ىتح تفشك

 .جرح الو ناذئتسالا نوكي ىكل ةروعلا

 «نوفاوط نم لدب مكضعب .«ضعب ىلع مكضعب مكيلع َنوُفاَوَطل : ىلاعت لاقو
 ىلإ هيجوتو ءداشرإو هللا نم ميلعت ىه رماوأ هذه .ضعب ىلع فوطي مكضعب ىأ
 ميلع هّللاو تايآلا مُكَل هللا نيب كِلَذَكظ :ىلاعت لاق كلذكو «مهتويب ىف ىغبني ام
 ىلاعت هللا نيبي ةرسألا هيلع نوكت امو قئال وه ام ركذ ىف نايبلا اذهك ىأ ,«ميكح
 «ةمحرلاو ةدوملاو ءرهطلا نم مئاعد ىلع رسألا موقتل مكل اهحضويو ةولتملا تايآلا

 نيبي وهف .رمأيو عرش اميف ميكحو ءاهنطابو اهرهاظ مكلاوحأب ميلع ىلاعت هللاو
 .لاح لكب قيلي امو ءماكحألا مكل
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 اذإ الإ بوجولل رمألاو ءرمألا مال ىه «مكنذأتسيل :ىلاعت هلوق ىف ماللاو

 .لاح ةنيرق وأ صن نم بوجولا ىنعم نع اهجرخي ام ةمث ناك

 :ملحلا اوغلب نيذلا لافطألا مكح ىلع ىلاعت هللا صن دقو

 . «مهلْبق نم َنيذْلا َنَدأَسا امك اوُذََتسَيْلَف ملحلا مكنم لافطألا علب اذِإو»

 اوراص ملحلا اوغلب اذإ مهنإو ء.ملحلا نوغلبي نيذلا لافطألا لاح هذه

 ئَماَتيْلا اوتآو# :ىلاعت هلوق ىف ىماتيلاك «ناك ام رابتعاب الافطأ مهتيمستو ءالاجر

 اوناك مهنأل ؛ةرسألا لخاد ىف الافطأ مهتيمست ناكو [ءاسنلاا مهلاومأ

 «نيفاوطلا نم نودعي ال لاجرلاو «لاحلا هذه تأرط ىتح «لافطألا ةلماعم نولماعي

 «لوخدلا لبق ناذفتسالا مهيلع بجي نيذلا تيبلا ىلع نيلخادلا نم نودعي نكلو

 نذأتسي نأ لجرلا ىلع ىبنلا بجوأ ىتح ؛مهتاهمأو مهئابآ ىلع نيلخاد اوناك ولو

 لك ىلع لاجرلا نم بلطي ناذئتسالا نإف .«كلذ ىلع ِةِْكَو هنم صنلاب همأ ىلع
 نم اوسيل لاجرلا نأل كلذو ؛همأ ىلع لجرلا نذأتسي :ثدحملا ىرهزلا لاقو «لاح

 نيصصختملل نوكي امنإ اذه نأل ؛نيفاوطلا نم نونوكيو «تيبلا نومزالي نيذلا

 نيكولمملاك تابجاوب مايقلاو ءاهتمدخل تويبلل

 :لئاق نم زع لاقف ءءاسنلا نم دعاوقلا لاح ىلاعت هللا نيبيو

 نَا َنْعَضَي نأ حان َنهْيلع سيف اكن َنوُجْري ال يتأللا ءاّسنلا نم ُدعاوقلاَول

 . 49 ٌميِلَع ٌعيمَس ُهللاو هَل ريح نظفعَتسي نأو ةنيزب ٍت اَجربم ريغ

 «لمعلا ىلع اهل ةردق الو .ضيحت ال ىتلا ىهو «ءاتلاب ةدعاق عمج دعاوقلا

 ريغ نم دعاق عمج انه دعاوقلا :نييوغللا ضعب لاقو «تويبلا ىف ةداع مدختست الو

 تفذح امك ءاهريغ نع اهل ريمم فذحلا نوكيل ءاتلا تفذحو ءربكلا دوعق ىهو ءات

 .بطحلا ةلماحك اهفتك ىلع ةلماحلا نع زيمتتل ةلماح ىف لماح ىف ءاتلا

 نوجري ال ىتاللا تيبلا ىف لمعلا نع دوعقلا ءاسنلا ىف ةدراو ةيآلا نإو

 هذهل «هنوجري ال نهلعجي ىتاعلا ربكلا نم نهنأل ؛جاوز ىف نعمطي ال ىأ ءاحاكن
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 ىتلا تاقوألا هذهو «نهنم جاوزلا ىلع سانلا لبقي نل لاح ىف نهنألو «نسلا

 تاروع تاقوألا هذه دعت الو «نهدنع اهل ةريع ال «نهريغ تاروع اهيف فشكت

 رامخلاك «نهبايث نهسفنأ نع نيقلي ىأ «نهبايث نعضي نأ حانج نهيلع سيلو «نهل
 نس ىف نهنأل حاكنلا نوجريو «نهيف عمطي ىئاللا باوشلا هب رتستي امم «هوحنو
 تيبلا ىف نكيو «بايثلا نم ندرجتي نأ دعاوقلل نأ كلذ ىنعم سيلو «جاوزلا

 تناك اذلو ءاهلمح نهيلع لقثي ىتلا بايثلا ضعب نعضي نهنأ دارملا لب «تايراع

 مل نإو «ةيضعبلاو «نهبايث ضعب ىأ ١'(نهبايث نم نعضي نأ) دوعسم نبا ةءارق
 .لوقلا قايس نم ةموهفم ىهو ءاهيف ةظحالم تايرخألا تاءارقلا ىف (نم) نكت

 ةديدش ةبغر نم ةزجعلا ضعب نم نوكي ام نآرقلا ىف ىلاعت هللا ظحال دقو

 جربتلا «ةنيزب تاجر ريغ# :لاق اذلو «نهلثمل ىغبني امو نهنس تايسان ةنيزلا ىف

 نإو «ةنيزلا ىف نهعم حماست مالسإلا نأك «ةنيزلا تارهظم ريغ ىأ «ةنيزلاب روهظلا

 .اهب نرهظي نأب نهل اماركإ نهل ضري مل هنأ ديب ءاهتقو ىف نكت مل

 نأو# :لاقف «تاف دق اهتقو ناك ولو «لاجرلا ىف ةبغرلا نهيف هللا ضرف دقو

 ىفو «نهل ريخ ةفعلا نبلطي نأو :ىنعملاو «بلطلل ءاتلاو نيسلا «نهَل ريح نففعتسي

 «ىغبني امب ركذت هيفو «نهساسحإ ىذؤي نأ ريغ نم نهل ىغبني ام ىلإ ميرك هيبنت اذه
 ,«ميلع عيمس هّللاوط :هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متحخ دقو «لوق قفر ىف نهب قيلي امبو

 .املع ءيش لكب طيحم وهف «ميلعو ءعمسي نم ملع وه اقيقد املع ملع ىأ
 ةرسألا ىف نواعتلا

 :ىلاعت لاق

 < هم 0000 000 7
 حرعألا لعالو جرح سعال ل عسي

 أولم اكزأ و كح فأما حرك ضيرَمْلاَلعاَلَوعَرَح
 .ةرتاوتملا رشعلا نم تسيل (نهبايث نم نعضي نأ) )١(



 رونلا ةروسريسفت ل 7
 يللا للا لل

 ري معزز

 يي

 0 ل أ سيم ترين مف سا
 هسا ع رع م 2

 دوي بو صيت ٍتوُيَبَو ٍتويبَو
 ل 5 5 28 98 00 م 1 هد < 3 أ

 وحلا ىبويدو مم سويبو طيب
 هل 72 ص

 0 تمد
 كف نا آعاومْلم ايوب تلح د اَدِإ

 تكللت >2 1 ع ه- دسم لأ هنو -وه

 اه ا #آ هما 2 ربا جحد هر تترد ا 1 0

 5 سر هللآ تريس

 .هبجوت امو لاملا ىف ةرسألا ىف نواعتلا نايب ىف ةحضاو ةميركلا ةيآلا هذه

 ةجاح دسو «نواعتلا اهضرفي ةكرش اهنإو «مهنيب ةكرش ةرسألا لام نأكو «تاقفنلا

 ءزجاعلا ريقفلا ةجاح دسي ام هلام لضف نم رداقلا ىنغلا ىطعي ثيحب «جاتحملا

 مظنلا ال سانلا نيب ةطبارلا ىه ةدوملاو ةبارقلا نوكت كلذبو «هسفن ةجاح دسي هنأكو

 بيطب الإ ملسم ئرما لام لحي ال” :لوقي كي ىبنلاو «هتيكلم ىنغلا بلست ىتلا
 .اباصتغا هايإ هذخأ نوكيف «هبسكي مل لام ىف ريقفلا عمطي الو ,2100هسفن

 نوكي امو «ةقفن نم ةبارقلا ببسب ذخؤي ام امه «نيرمأ ررقت ةيآلا هذهو

 نإ :لوقن كلذ ىلعو ءهحتافم هاطعأ لضاف لجر وأ «قيدصك لام ىذ نم ةحابإ
- 

 حيبأ دق لام نم ذخألا :ىناثلاو «بيرقلا ةقفن :امهلوأ «نيرمأ ىلع تلمتشا ةيآلا

0 
 ا جا

0 ' 

1 ١ 

 ىشاقرلا ةرح ىبأ مع ثيدح -نييرصبلا دئسم لوأ :دمحأ هاور امك عادولا ةجح ثيدح نم ءرج )١(

 ش 1917/5



 روتلا ةروس ريسفت ل ل

 مج للا لل الللماا لل
 ةان حلل

 ام ركذب تأدتبا كلذلو ؛بسكلا نع ازجاع اريقف نوكي نأ نيرمألا طرشو .هل

 نأ ىلإ ةراشإ مثإ الو هيف حانج ال ذخألاب رمألا ناك دقو ءرقفلاو ءزجعلا نع ئموي

 ىلإ ةراشإ هيف حانجلا ىفنو ءذخآلاو ىطعملا نيب اهل لدابتو «ةمحرو ةدوم ءاطعإلا

 .رارطضالا لب «جايتحالا

 ٍضيِرَمْلا ىلع الو جرح جرعألا ىلع الو جرح ىئمعألا ىَلَع سيل :ىلاعت لاق
 رقفلا عم مهيف طرتشي نيذلا نيزجاعلا ءارقفلا قيرف اذهو «مثإ وأ قيض ىأ 24جرح

 توي فدو دم ارت نأ كأنك الزج ١ : ىلاعت لاق مث ءبسكلا نع زجعلا

 اذهف ءزجعلا نع اقلطم ركذ لب ءزجعلا اذه ىف ركذي ملو «مكتاهمُأ تويب وأ مكئابآ

 طرش وه كلذ نع باوجلاو «مكسفنأل ةبسنلاب طرشب سيل زجعلا نأ ىلع لدي
 لاق دقف ءاهدلوو مألاو هدلوو بلاك هلام وه هلام ربتعي نم الإ ءعيمجلل ةبسنلاب

 تويبلا ركذ «مكتويب نم اولكأت نأإ» ,210(كيبآأل كلامو تنأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 «هنم بولطملاو ةقفنلا بلاط تيب هباشت ىلإ ةراشإ هيف «ةقفنلا ذخأي نم ىلإ ةفاضم

 تبجوأ ةبارق نم امهنيب امل هتيبك وه ذإ «ةقفنلل قحتسملل ةبسنلاب دحاو تيبك امهف
 .نواعتلا اذه

 تويب وأ مكتاوَحأ تريب وأ مكناوخإ تويب وأ مكتاهُمُأ تويب وأ مكئابآ تويب وأ»
 : نيتظحالم انه ظحاليو «مكتاّمع تويب وأ مكمامعأ

 برقأللا بيترتلا ىلع لدت ىه امنإ ءدرجملا رييختلل تسيل (وأ) نأ :امهالوأ

 اذكهو «نيزجاع ءابآلا ناك نأب تاهمألاف نكي مل نإف .ءابآلا لوألاف ءبرقألاف

 هسفن ىلع قافنإلا ىلع ارداق نوكي نأ طرشب برقألاف برقألا بوجولا ىلاوتي

 .هريغو

 قحتست هنم مرحم محر ووذ براقأ مهنأ ظحول براقألا ءالؤه نأ :ةيناثلا

 مرحم محر اذ نوكي نأ بيرقلا ىلع ةقفنلا قاقحتسال ةيفنحلا طرتشا كلذبو «ةقفنلا

 امهدحأ نابيرق ناك ول ثيحب ءايساسأ اطرش هودعي ملو احجرم ثاريملا اودعو «هنم

 .هجيرخت قبس )١(
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 2 ا

 ناك اذإو ءطقف مرحم محر اذ ناك اذإ رخآلا ىلع حجري «ثراوو مرحم محر وذ

 لثم ثراولا ىلعو#» :ىلاعت هلوقل ةقفنلا بوجو ساسأ ثاريملا اولعج ةلبانحلاو
 هيلعف «تام اذإ هثاريم قحتسي ناك اذإف مرغلاب منغلا نألو [ةرقبلا] 429 ... كلذ

 ءزجاعلل حابي ىذلا لامللا نم ذخآلا نايب ىقب «براقألا نيب ةقفنلا ىه هذه

 :نيلاح ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 ليلد حيتافملا هؤاطعإف .كلاملا نم نيكمتب ىأ ,«هحتافُم متكلم اما» :ىلوألا

 ش ةحابإلا ىلع

 .هقيدص لام نم ةقفن ذخأي وهف «قيدصلا :ةيناثلا

 ىصخش عربتب نوكي امنإ «ىئاضق مازلإب نوكي ال نيتلاحلا نيتاه ىف ذخألا نإو

 اقيدص ناك مأ ,هلاومأ ةرادإ ىف ةهنع ابئان ناكأ ءاوس قةقش ةيثولا ةلصلا ىذ كلاملا نم

 اكرتشم امهلام امهنيب ةبحملا لعجت ةطلخ امهنيب

 حانج مكيلع سيل :ةرسألا ةكرشو .نواعتلا ىنعم ديكأت ىف ىلاعت لاق دقو

 .يدارفو تاعامج نولكأت :ىأ

 ذتيح ناذتتسالاو ءهنم ةقفنلا نوكت نم تيب ىف لوخدلا ةنظم كلذ نإو

 هللا دنع نم ةّيحت مكسفنأ ئلع اومّلسَف اتويب متلَخَد اًذِإَف# :ىلاعت لاق اذلو «بجاو

 مكضعب نأ ىأ , «مكسفنأ ئلع» :لاقو «ناذعتسا مالس انه مالسلاف 4ةبيط ةكرابم

 نم ةّيحّنإ» مالسلا اذهب ىيحي ىأ ءردصم 4ةّيحَتل مه متنأو متنأ مهف «ضعب نم

 هللا اضر اهفحي اهنألو اهب رمأ هنأل «ّللا دنع نمط تناكو ,4ةَّبْيَط ةكرابم هّللا دنع

 . هبيطو «هتكربو



 رونلا ةروس ريسفت ا

 للللللما لااا
 [م_يح

 نيبملا حضاولا نايبلا اذهك ىأ .«َنوُلقعت مُكّلَعَ تايآلا مُكَل هللا نيب كلدكه

 ةدشرم ةيداه ةحضاو ةنيب مكل ىتأي ىأ «ةولتملا تايآلا مكل ىلاعت هللا نيب «دشرملا

 مايقو ءمكلاح حالصو مكريخ هيف ام اوكردتو اولقعت نأ ءاجر ىأ «4دوُلقعت ْمُكَلعَلِ
 حالص هب ىجري ام مكل مدق ىلاعت هللا نأ ىأ ءدبعلا نم ءاجرلاو «مكعمج

 نواعتلاو ةيادهلاو قحلا ىلع عامتجاو «مكرومأ

 قحلا ناميإلا

 :ىلاعت لاق

 0 يو ٠و ام د هك

 :ةعماوناكاًدإوولوسرو هابأو ماء نذل وُممٌوُمْلَأاَمَّنِإ

 كيو ِرَمَسي يأن لت لاخي اجمع
17 

 0 70011 ل 1 0 5

 تتسس ممل ند كرين 2 ا 1 داك :بدأك ضب

 0 رو
 اوس اص أولعجتال أ 0 محي روُفَخ هَل رع

 تراكم وه موعد حاس حر رس ءل ل

 هللا مل عيدق دقاضعب مكسض عب أع 1ك عكسي

 ص

 م ل ل ا لل م 2 م اروم 32و ص هه

 00 ال كدت 0

 ُتاَذَع ىلع تف 2 هورس

 هه حر هر 700 4 وك أر هل سر

 مومو هيلع متن اي كنيدك ضل 0

 مط ع دو اوامعامب و 1
 لو ملعون ْنَسلحَبمَللاو مهئتنيفِهْيلِإ ب .تروعجبرب



 رونلا ةروسريسفت
 0 لااا

 | اك :١
 ١ ىف

 ٍتايآ اهيف انْلرنَأو اًهانضَرَفَو اهاَلنَأ ةروص» :ىلاعت هلوقب ةميركلا ةروسلا تأدتبا
 تابوقع نم «رسألل ةياقو نوكي ام ىلاعتو هناحبس لزنأو 40 َنوُركَدَت مُكْلعَل تاني
 نيذلا ىف ةشحافلا عيشت نأ نوديريو «راهطألا تانصحملا نومري نيذلاو «ةانزلل

 رون ىف تملكت مث «كفإلا ثيدح وهو ءاعيمج نيملسملا مهأ ارمأ تنيبو ءاونمآ
 ءاهداحآ ةيامحو اهلخاد ىف ةرسألا تاروع ىلع تملكت مث «رفكلا تاملظو ناميإلا

 ةعاطب اهتيامحو «ةنمؤملا ةعامجلا ةيامح ىلإ ةرسألا ةيامح نم ةروسلا تلقتناو

 مهرابتخاو «نينمؤملا ىروشب هفلخي ىذلا لداعلا مامإلا ةعاطو ءايح ٍلِكَو هللا لوسر

 :ىلاعت لاقف «هدعب نم

 اوُبَهدَي مل ماج رْمَأ ىلع ُهَعَم اوناَك اَذإو هلوُسرو هّللاب اونمآ نيا نونمؤملا اَمنإل
 . «هوُنذأَتسي ىَتح

 مه مهريغ نود مهدحو اقدصو اقح نينمؤملا نأ ىأ ءرصق ةادأ انه 4ِاَمّنِإ»

 فاعضك «درمت وأ ددرت مالسإ ال «ميلستو ناعذإ ناميإ ؛هلوسرو هللاب نونمؤي نيذلا
 هنإ لب «بولقلا ضارمأ دشأ وهو قافنلا ضرم مهبولق ىف نيذلا نيقفانملا ناميإلا
 ربع ىتلا لاحلا هذهو ءاهنع نوجرخي الو «مهلظت لاح ىف نوكي نأو «ىودلا اهؤاد

 . «هونذأتسي ىتح اوبهذي مل عماج رْمَأ ىَلع هعم اوناك اًذإوط هلوقب هناحبس اهنع
 مهت ةحلصم ىف ىروشك مهل عماج رمأ ىلع لوسرلا عم اوناك اذإ ىأ

 جورخلا وأ ,مهيلع ريغي ودع ةمهادم وأ «عقو نإ مهمعي ررض عفد وأ «نينمؤملا
 هلوح نوعمتجي «كلذ وحن وأ كوبت ةوزغك اهيلإ جورخلل لاوحألا ترطضا تاوزغل

 هللا ربع دقو «لوسرلا رمأو قحلا ةملك ىلع نيعمتجم هيلإ نوبهذي مث ءرظنلا ةلدابم
 نمضتي مالكلا اذه نإف .4ةونذأَتسَي ْىّتَح اوبَهَذَي مل :هلوقب كلذ نع ىلاعت
 ىلاعت هللا مالكلو «مالكلا قايس نوكيو ءاوعمتججا ةملك ىوطم هنأك «مهعامتجا

 ىتح اوبهذي ملو «هل اوعمتجا مهاعدو عماج رمأ ىلع هعم اوناك اذإو :ىلعألا لثملا

 ملط :ىلاعت هلوقو «نيقرفتم ريغ نيعمتجم عماجلا رمألا ىف نولخدي ىأ «هونذأتسي



 رونلا ةروس ريسسفت ل ل

 لل

 ىف ىفن فطع وهف .هعم اوعمتجا مهنأ ىلع ليلد اذهو «يضاملا ىفنل «مل» 4اوبهذي

 . هلبق عامتجا ىلع ىضاملا

 ضعب نم القن لاقف ىبطرقلا هطبضي نأ لواح ؟عماجلا رمألا دودح امو

 :لاوقألا

 ةنس ةماقإ نم ةحلصم ةعاذإل سانلا عمج ىلإ ةجاح نم مامإلل ام هب دارملا

 يف مهرواشو» :ىلاعت لاق «بورحللو «مهعامتجاب ودع بيهرتل وأ «نيدلا ىف

 ىف رواشتلل مهعمج هرضو هعفن مهلمشي رمأ ناك اذإف [نارمع لآ] 4629 ... ٍرمألا

 . )كلذ

 مهعمجي اماع ارمأ نوكي نأ دعب نم اهقاس ىتلا لاوقألاو لوقلا اذه ةصالخو

 نإو «ةمئاق لاح جالعلو «دعب نم سانلا ىف رثأ هل نوكي ذإ ءمهعم هيف رواشتيل

 امكو قدنخلا ةوزغ ىفو ءدحأ ةوزغ ىف مهرواش امك كلذ لعفي ناك هِي ىبنلا

 .كوبت ةوزغل مهعمج

 رمع مهعمجو «ةدرلا ةمواقمل ركب وبأ مهعمجف «هدعب نم كلذك هؤافلخ ناكو

 مهعمج امكو ؛لداعلا رمألا ىلو دي تحت اهئاقب وأ «ةازغلا نيب ىضارألا ميسقتل

 اودارأف «نينمؤملا ىلع سرفلا رثاكت ذإ «برحلا ىلإ هصخشب هجورخ ىف مهتراشتسال

 مهنع هللا ىضر نوعمتجملا ذخأ هيأربو «ىلع هاهنو ءمهعمجف «مهيلإ جرخي نأ

 مهنأش ضعبل كونذأتسا اذإف» :لاق اذلو «ناميإلا صقني ال ناذئتسالا نإو «نيعمجأ

 مهب ةصاخلا مهلاوحأ ضعب «مهنأش ضعبلإ» حاصفإلل ءافلا «مهنم تئش نمل نَذأَف

 رمأل نيعمتجملا عم اورمتسي وأ ةازغلا عم اوبهذي نأ ىف مهيلع اجرح نودجي ىتلا

 ءاشي الو هم تنش مل باوج ىف ةعقاو ءافلا «مهنم تكش نمل نذأَف9 :ام

 نمل نذإلا نوكيف «ةحلصمو ريخ وه ام الإ هدعب نم لداعلا مامإلاو «ّةِكلَي هللا لوسر

 هل نذأي نمو ءهقدص ملعي نملو ,فلختلا ىلإ هتجاح ملعي نملو «هل نذإلا رضي ال

 بلطا ىأ بلطلل ءاتلاو نيسلا #مهل رفغتساو# :ىلاعت لاق اذلو ءهل نارفغلا بلطي

 )١( ماكحأل عماجلا القرآن:1١7/ 577١.
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 25252511 1 ا لالي

 ا بسلا

 ناك هنأ ىلإ ئموي كلذو ءمهل نذأ نمل نارفغلا بلط نأ صنلا رهاظو «مهل ةرفغملا
 ءاعيمج مهل نارفغلا بلط نإ :لوقن نأ حصي رمأ ىلع نيعمتجملا عم مهؤاقب ىلوألا

 : ىلاعت هلوقب ةميركلا ةيآلا ىلاعت هللا متخ دقو «ىلاعت هللا ةمحر ىف اعيمج اونوكيل
 باوتلا وهف «حوصنلا ةبوتلا عم اعيمج بونذلا رفغي روفغ «ميحر ٌروفَغ هللا نو
 ءزعو لج هتافص نم ةفص ةمحرلاو «ميحر وهو «ةبوتلا هدابع نم لبقي ىذلا
 امل هنارفغب ميحرو «مهنيب ةمكاحو ءمهعومجل ةمظنم عئارش نم مهل نيب امب مهمحر

 .بيرق نم دعب نوبوتيو «تائيس نم نوحرتجي

 زع لاقف .عماجلا رمآلا ىف لوسرلا عم عامتجالا بدأ هناحبس هللا نيب دقو

 : لئاق نم

 َنوُنكسَتينيذلا هلا ْملعي دق انضْعَب مضي اعدك مكتب لوُسّرلا ءاعد اوُلعجت الإ
 . 49 ٌميِلَأ باَذَع ْمُهببصُي وأ ةنف مهبيصت نأ هرم نَع نوُفلاَحُي نيا رَدَحَيلَف اذاول مكدم

 هغفصو ,«عماج رمأ» ىف نونمؤملا هيف عمتجي ىذلا لاحلا نايبل ةيآلا هذه

 ةوقو ىأر ىوذ نم هيف ِكَي هللا لوسرل دبال ليلج بطخ هنأ» هلوقب ىرشخمزلا
 . )(هتيافك ىف مهبراجتو «مهفراعمو مهئارآب ءىضتسيو «هنونواعيو «هيلع هنورهاظي

 امك بطاخي الف هك ىبنلا ةناكم ظحالت نأ بجي عامتجالا اذه ىف هنإو
 ال ىأ ,هلوعفم ىلإ ردصملا ةفاضإ نم وهو «ءادنلا :ءاعدلاو ءصخش ىأ بطاخي

 «لوقلا بدأ نم عامتجالا قح اوفرعاو ءاضعب مكضعب ىداني امك لوسرلا اودانت
 . عامتجالا قح اوفرعاو «فناجتي الو ءمكدحأ رفني الف «بولقلا عامتجاو

 «قيقحتلل .«دق» «اذاول مكنم َنوُلَلسَعي نيذّلا هللا ملعب دق» :ىلاعت لاق مث

 ءريثكتلا الو ليلقتلل لمعتست الو «قيقحتتل الإ نآرقلا ىف لمعتسنت اال «دق»و

 ىف نيجردتم نوجرخي اهانعم «(نوللستي) «ىلاعت هللا ملعل ةبسنلاب اصوصخو
 «ضعبب مهضعب ذولي ىأ ,4اذارل» اليلق نوجرخي مهف ءرخآ دعب ادحاو جورخلا

 )١( ىرشحمزلل فاشكلا : 7/ //7.



 رونلا ةروسريسفت
 ري للملا

 ارو بإب

 "يي

 دتشيو «نينمؤملا عامتجا مهيلع قشي نيذلا نوقفانملا مه كئلوأو ءمهعمج رئاكتي ىتح

 موي مهيلع مايألا قشأ ناك كلذلو «مهنيب اميف رمألا نولدابتي ماد املك < هليل

 . ةلباقلاو ةرضاحلا مهرومأ ىف نورواشتي دجسملا ىف نونمؤملا عمتجي .ةعمج ا

 ئموت ىهو «حاصفإلل ءافلا «هرمُأ نع َنوُفلاَحي َنيذّلا رَذَحيَْفط : ىلاعت لاق مث
 رش نم ةياقولا ىلع لمعلا بجوي رذحلاب رمألاو ءرمألل ماللاو «ردقم طرش ىلإ

 نوفلاخي نيذلا رذحيل ىنعملاو دع ىبنلا ىلإ دوعي «هرمأ)» ىف ريمضلاو «ةفلاخملا

 ىه ةنتفلا . «ميلأ ِباَذَع مهبيصي وأ هتف مهبيصُت نإ هرمأ نع نيداص ُهكي هللا لوسر

 .ةمايقلا موي باذع وه ميلألا باذعلاو ءاهقرفتو ةعامجلا لالحناو بارطضا

 ةايح ىف كلذ نوكي الو «ةيدرم ةنتف ىلإ امإ ىدؤت عماجلا رمألا ىف لوسرلا ةفلاخمف

 مامإلا دهع ىف ةنتفلا تناك امك هدعب نم ةمئألا ىف نوكي نأ لمتحي لب «لوسرلا

 اكلم ناكف ةيواعم ىلإ رمألا تلفناو ءامهنع هللا ىضر ىلع مامإلاو ءنامثع

 .اضوضع

 ةقشقلا مدع نوعيشيو «ةعامجلا ىف نوقرفي نيذلا نيقفانملل ميلألا باذعلاو

 هتاذ قافنلا نأ ةظحالم عم ءرافكلا لك لبقتسي امك ةمايقلا موي مهلبقتسي «داسفلاو

 امو هيفخي ام نيب امئاد ابرطضم نوكي قفانملا نأل ؛ةكردملا سوفنلا ىوذل باذع

 ةأاشلا لثمك قفانملا لثم» :قفانملا لاح نايب ىف لكي لاق دقلو «هلاني امو «هرهظي
 .ميلأ ىسفن باذع اذهو «بهذت امهيأ ىلإ ىردت ال نيمنغ نيب ةرئاجلا

 :لاقف هيلإ لآملا نأو «ضرألاو تاومسلا ىف هناطلسب هناحبس مهركذ دقل

 مهب هيل نوعجري مويو هيلع معنأ ام ملعب دَق ضرألاو تاومّسلا يف ام هلل نإ الآ)
 . 468 ميلع ءيش لب هللاو اوُمع امب

 «بكاوكو موجن نم تاومسلا ىف ام لكل هتيكلم ىلاعتو هناحبس هللا دكأ

 ىف امو «داهوو لابجو «نجو سنإ نم ضرألا ىف امو ءاهريغو «ةديشم جوربو

 ريشت ءايحأ اهيف ء«راحب نم اهيف امو «تازلفو «ةلئاسو ةدماج نداعم نم اهنطاب

 .نيوكتلاو قلخلا عادبإ نم بجعلا



 رونلا ةروسريسفت للا
 ل الل

 ها بح

 لك ملعي وهو ءاهعدبمو ءاهقلاخ هنأل ؛ةقلطم ةيكلم اهكلمي ىلاعت هللا ناكو

 . [كلملا] 49 ... َقَلَخ نم ملعي الأ# قلخ ام

 اذهو ءامئاد نآرقلا ىف ىه امك ديكأتلاو قيقحتلل (دق) هيلع متنأ ام ملعي دق

 نونلعت امو «نومزتعت امو ءرشو ريخ نم هيلع متنأ ام ملعي وهف «بيهرتو ريشبت هيف
 .نولمعت امو ملعي امب مكيزاجم وهو «مكرومأ نم ةيفاخ هيلع ىفخت الف «هب

 . «اوُلمَع امب مهي هيَلِإ نوعجري مويو)»
 مهعبني نوعجري مويو «ةلصلا ءافكو هطرشلا باوج ءافك ىلاعت هلوق ىف ءافلا

 امع ةمايقلا موي باسح نم مظعأ رطخ ىأو «ةريطخلا نوئشلاب رابخإلاو ءىبنتلا
 .ميحج وأ ميعن نم هيلع مهئازجو ايندلا ىف اولمع

 ءاقافو ءازج هيلع نوزجيو .مهيديأ نيب ارضاح هلعج ءاولمع امب ءىبنتلاو
 ىف ءيش هيلع ىفخي ال «ميلع ءيش لكب هللاو» :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعت هللا متخو

 .ءامسلا ىف الو ضرألا



 اهتايآ ددعو لىولل مكتشف كمل ماقرأ ىه تايآ ثالث الإ ةيكم ةروسلا هذه

 .ةيأ نوعبسو عبس

 لاقف ءهدبع ىلع نآرقلا ليزنت ركذب تأدتا اهنأل ؛ناقرفلا روس تيمس

 فصوو ٠ 4 00 اريذت َنيملاَعلل توكيل هدّبَع ىَلَع َناَقْرُلا لَن يذلا َكَراَبَت : ىلاعت
 كلملا ىف كيرش هل نكي ملو «ضرألاو تاومسلا كلم هل ىذلا هنأب ةيلعلا هتاذ

 ال ةهلآ هللا عم اوذختا نيذلا نيكرشملا كرش ركذ مث ءاريدقت هردقف ءىش لك قلخو

 ٍةايح الو ءاتوم الو ءاعفن الو ارض مهسفنأل نوكلمي الو نوَقَلْخَي مهو «نوقُلَخَي

 :اولاقو «هلثمب اوتأي نأ نع مهزجع عم ميركلا نآرقلا اوركنأو ءاروشن الو

 ياس اوُناَقَو ب (©0 اروُزَو املظ اوُءاَج دَقَف َنوَرَخآ موق هيلع هَئاَعأو ُهارعفا كف الإ ذه

 . 4 2 ًاليصأو ةَرْكَب هيلع ئلمت يِهف ابا نيل

 تاومّسلا يف رسما مّلعَي يذلا هنأ لق: هلوقب ىلاعتو هناحبس هللا درو

 نوكي نأ اوركنأو ىبنلاب مهلدج ىف اوثدحتو 400 اًميحَر اروُفَغ َناَك هّنِإ ضرألاو

 الول قاوسألا يف يشميو ماَعَّطلا لُكْأَي لوسرلا اذهل ام اوُاَقو ١) :رشبلا نم كي لوسرلا
 لاقو اًهْنم لكي هج هَل ُنوُكَتْوأ هنن ئَقلي أ ص 9 اريد ُهَعَم وكيف كلم هْيَلإ لزنأ

 . 402 اروحسُم الجر الإ نوع نإ َنوُملاظلا

 الَق اوُنّضَف َلاَثمَأْلا كَل اوُبِرَص َفْيَك ظنا » : لاقف مهتاءارتفا هناحبس در دقو



 ناقرفلا ةروس ريسفت 0# 9
 تطططسسساطناااخخخخخخخطنطخخ الخلخال ل لااا طلخخ طم سطسطسسطسخخ ممل لااللالللاللا خخخ خطط للال اللتان الالاللاالاااااللمل ممم امن ممم خماااااا 11

 ا حل

 كرابت 9 :لاقف «هلوسرل ةبسنلاب هتردق ىلاعتو هناحبس هللا نيب كلذ دعب
 اروُصُق كل لعْجَيو ُراهْألا اهتحَت نم يِرْجَتٍتاّنج كلذ نّم اريح كَل لعج ءاش نإ يذلا
 ٍديعب نام نم مُر اَذِإ 09 اريعَم ةعاسلاب بك نمل اندَععأو ةعاسلاب اوبك لب 9

3 

0 
 ,4 9 اروي كانه اعد نير قبض انكم اهنم اوَُأاذإو 09 اريفؤو ايت اهل اوعمس

 .4 09 (9 اريك اوت اوعداو ادحاو اًروُبت مولا اوعدت ال » ذئتيح لاقيو

 لق» :نيرفاكلا باذعو «نيقسملا ميعن نيب تاميركلا تايآلا تنزاو دقو

 اماهيف ْمُهَل 69 اريصَمو ءاَرج ْمُهَل تناك نوُقتمْلا دعو يع دخلا هج مأ ريخ كلذأ

 . 4 د ًالوُتسُم ادْعَو كبَر لع َناَك َنيدلاَخ نوءاَشي

 نود نم نودبعي امو مهرشحي مويوإ» : موي مهلاح ىلاعتو هناحبس ركذ مث

 يي نك ام كاس وق © ليسا وأ م ألزم يدا مكلسأ نأ لوي هل
 روب مق اوُناَكَو ركذلا اوُسَن ئتح مُهَءبآو مهم نكلو ءايلوَأ نم كنود نم دخن نأ ان
 َباَذَع هَقذُت مُكَس ملظُي نمو ارصت الو اًقرص َنوُعيطَمسَت امَف نولوقت ة اًمب مكوبذك دقق 69
 . 4 09 اريبك

 ىف نوشميو ماعطلا نولكأي اوناك اعيمج نيلسرملا نأ ىلاعتو هناحبس نيب دقو
 ماعلا وأي مِهّنِإ الإ نيلسرملا نم كبف انلسرأ اموإط : لئاق نم زع لاقف قاوسألا

 . 40©) اريصُب كبر تاكو َنوربصتَأ نتف ٍضعبل مكضعب انلعجو قاوسألا يف نوشميو
 انءاقل توجري ال نيذّلا لاقو » : ةكئالم نوديري اوناك مهنأ هناحبس ركذ دقو

 موي 9 ارب اع اوتو مهسفنأ يف اوكا دق اير رت وأ ةكئالملا انيلع نأ الوأ

 . 4 69 اروجُحم رجح نولوقيو نيمرجملل ذئموي ند ئرشب ال ةكئالملا نوري
 ٍلَّمَع نم اولمع ام ىلإ انمدقو )» :لاقف ةلطاب مهلامعأ نأ هناحبس نيب دقو

 دقو 4 9 ًاليقُم ْنسْحَأو اتسم َرْيَخ عمو ةنجْلا باَحْصَأ 0 اروُخس ءاب هانلَعِجَف
 ةَكئالَمْلا َلَرُنو ماَمَعْلاب ءاَمّسلا قّقَشَت مويو «ثعبلا موي نوكي امب هناحبس مهركذ
 . 4 2 ًاليزتت



 ناق ٌ«رفل اة روس ريبسفت /

000 4 
 : هاك

 ين

 قحلا دموي كلملا » :هدحو ىلاعت هلل انطابو ارهاظ ناطلسلا ثعبلا دعب هنإو

 يسيل اي لوقي هيدي ىلع ملاظلا ضعي مويو (57) اريسع نيالا ىلع موي ناكو محلل

 نع يّلضَأ َدَقَل 0 اليلخ انالف ْذَخَنَأ مَل يسيل ليو اي 69 ًاليبس لوُسّرلا ْعَم َتْدَحَنا

 . 4 ©9 ًالوُذَح ناّسنإلل ناَطيشلا ناَكَو ينءاج ْذإ دعب ركَذلا

 نيرفاكلا ءالؤه نم لوسرلا فقوم ىلاعتو هناحبس هللا ركذ كلذ دعب

 هنأ هناحبس نيبيو © 60 اروجهم نآرقلا اَذه اوُدَحَنا يِمْوَق ّنِإْبَر اَي لوُسَرلا َلاَقَوط
 نيمرجملا نم اودع يبن لكل انْلَعَج كلذكو إ» : نيمرجملا نم اودع ىبن لكل لعجي

 . 6 69 اريصتو ايداه كرب ئَفَكَو

 هلوح كوكشلا نوريثي مهنكلو ؛نآرقلاب نونمؤي ال نوكرشملا ناك دقلو
 ىف هتيبثتل كلذ نأ نيب دقو 4 ةدحاو ةلمج نآرقلا هيلع لّزن الو اورفك نيذّلا لاَقَو ظ

 هب تّبَشل كلَذَك » : ىلاعت لاق اذلو ءالترم هظيفحتو ءالترم هلازنإلو «بولقلا
 دقو 4 © (9 اريسفت نسَحَأو قحْلاب كاتئج الإ لثمب كوي الو 69 البتر ُهاَلَثرو َكَداَوُ

 كيلوأ منهج لإ مههوُجو ىلع َنوُرشْحُي نيا رشحلا دنع مهفاصوأ هناحبس ركذ

 . 4 9 ًاليبس لَضأَو اَناَكم رش
 مسموم ره بلع

 ىسوم اَنيَتآ دقلو » :نوراهو ىسوم صصق ضعب ىلإ هناحبس راشأ دقو

 ويك نيا وقل ىلإ اذ اذقف © ايو دزه ةضأ هع قعر باكا

 مُهاَلعَجَو ظ لاقو ءهموق نم نيرفاكلا قارغإو «حون ةصق نم هناحبس ركذو
 نورك لا باحشمأو دوو دار و ب ندع ياقلب أن

 دعب هناحبس نيب دقو 4 9 اريبغت انين ًالكو لاغمألا هَل انبرض ًالكو 29 اريثك كلذ

 ال اوناك لب ءاهنوري اونوكي ملفأ ءءوسلا رطم ترطمأ ىتلا ةيرقلا ىلع اوتأ مهنأ

 كور اذِإو 9 :لاقف كك ىبنلل نيكرشملا ةلماعم ءوس هناحبس نيبو ءاروشن نوجري
 نأ الو انتهلآ نع اََلْضِمل داك نإ 69 ًالوسر ُهّللا ثعَب يذلا اَدهَأ اوزه الإ كَنوُدحَتَي نإ



 ناقرفلا ةروس ريسفت ١#

 للكل لااا لاول للمال

 يي 1 ا

 ركذ دقلو :4 9 ًاليبَس لْصَأ نم باَذَعلا نوري نيح نوُمَلعي فوَسَو هيلع انربص
 اليكو هيلع نوكت تنأقأ هاوه هه دنا نم َتيأرَأٍ لاقف ( مهءارهأ مهنيد نأ هناحبس

 ًاليبَس لْضَأ مه لب ماَعْنَألاَك الإ مه نإ نوُلقعي وأ نوِعَمسي مهرثكأ نأ بسحت مَأ 69

69 #. 

 كبر ىَلِإ رت مّلَأ 9 : هنيوكتو هقلخ ىف عادبإلا رهاظم دعب نم ىلاعت هللا نيبو
 اني هانضَمف ْمُت 62 ًاليلد هّيَلَع سمّشلا الع مث انكاس هَلعِجَل ًءاش ولو لّظلا دم فيك

 9 رووا لمَ اب مولا اساََلْل مك لع يذلا رهو 9 اًريسُي اب
 نيبو 4 62 اروُهَط ءاَم ءاَمّسلا نم انلزنأو هتّمَحَر يدي نيب ارشب حايرلا لسرأ يذلا وهو
 نيرفاكلا عطت الق © اريد ةيرَق لك يف اشعل انئش ولو )» هقلخل هراذنإ ىلاعت هللا

 جرم يذلا وهو ا هقلخ ىف عادبإلا هناحبس نيب م . 4 69 اريبك اداهج هب مهدهاجو

 .4 ©9 ًاًروجحُم ارجحو اًحَرَرَب امهنيب لعجو ٍجاَجُأ حلم اَذهو تارف بدع اذه نيرحبلا

 ارشب ءاملا نم قلخ ىذلا وهو «ناسنإلا لسانت ىف عادبإلا ىلإ هناحبس راشأ مث
 . اريدق كبر ناكو ارهصو ابسن هلعجف

 الام هَّللا نود نم نودبعيو هيف عادبإلاو «قلخلا ىف ماكحإلا اذه عمو

 . 4 62 اريهظ هّبر ئَلع َرِفاَكْلا ناك مهرضي الو مهعفني

 الإ كاتلسرأ امو : لاقف هبجاوو ةلاسرلا ىف ِلِلَك دمحم ماقم هناحبس نيبو

 9 ًاليبس هّبر ئَلإ ذخَتي نأ ءاَش نم الإ رجأ نم هّيَلَع مكلأسأ ام لق 65 اريذتو ارشَبم

 يذلا 9 © اريبخ هدابع بوئذأب هب ىقكو هدمحب حّبسو تومي ال يذلا حلا ىلع لكوتو

 هب لَئساَف نَمَحَرلا شرعلا ىلع ئوتسا مث  ِماَيَأ ةّس يف امهنيب امو ضرألاو تاومّسلا قلخ

 مهداوو انرمأ اَمل همسَنَأنسحلا امو اواق سحرا اوُدجْسما مهل لبق ذو 29 اربح

 وهو 59 ارينم ارَمَقَو اجار اًهيف َلَعَجَو اجورب ءامّسلا يف لعج يذلا كرابت 9 اروفن
 . 4 69 اروُكش ٌداَرَأ وأ رْكَذي نأ داَرَأ نمل ةقلخ َراَهّتلاَو ليلا لعَج يذلا

 ىَلَع نوُشُمي يذلا نَمَحَرلا دابعو » «نمحرلا دابع كلذ دعب هناحبس فصوو



 ناقرفلا ةروس ريسفت 1#

 للا
 اا رحل

 امايقو ادّجَس مهيرل نوي نيذّلاو 09 اًمالَس اوُناَف َنوُنهاَْلا ْمهَبْطاَح اَذَو انوه ٍضرَألا

 تءاس اَهّنِإ ك2 اًمارَغ َناَك اَهباذَع نإ مّنِهَج باَذَع اًنع فرصا انبر نولوقي نيِّلاو 9

 اماوَق كلذ نيب ناَكَو اورق ملو اوُقرسي مل اوُهَقنَأ اذِإَنيّلاَو 69 اَماَقمو اَرقَتسُم
 نونزي الو حلا لإ هللا مرح يحل لا وُ الو رَحآ اه هلا عم وعدي ال ندا

 نمَّألِإ ©  اناهم هيف دلخَيو ةمايقلا موي باذعلا هَل فعاضُي م اماَنأَقّْلَي كلذ َلعفَي نَمَو

 اميحر اروع هلا اكو ٍتاَنسَح مهي هللا لِي كلو احلا الَّمَع َلِمَعَو نَمآو با

 اذإو روزلا َنوُدَهْشَي ال نيذلاو 690 اًباَعم هللا ىَلِإ بوي ُهَنِإَف احلاَص لِمَعَو بات نمو 9

 نيو امص اه وخيم مهب تاب ورك اذ نيذْلاو 29 مارك اوم لاب وُ

 اًماَمإ َنيقتَمْلل انْلَعِجاَو نيْعأ رق اَتاَيِرْدو انجاَوزَأ نم ال بَ اير نوُنوُقَي َنيذَلاو ©

62 #4 . 
 ه ساه ع

 امب ةقرغلا نوزجي كلوأ» تافصلا هذهب نوفصتي نم ءازج هللا نيب دقو
 لدول

 اَبعي ام لق © 0/5) 679 اماقمو ارقتسم تمسح اهيف َنيِدلاَخ (52 اًمالَسَو ةّيحَت ايف َنُقيو اورَبص

 . 4 00 070 امال نوُكي فوسُف مئيذك دقق مك قاعد الول ير مكب



 ناقرفلا ةروس ريسفت 8#
 ااا

0 

 ةروسلا ىتاعم

 اردد تيِمَلعللوكيل دبع ناار ىل َكراَب
 7 اًدَكَوْذِحيير لَو ٍض راْلاَو توسل كمه ىلا 2
 يقتل لح 2008 4 انكي
 هم عدو هول ور ه يخ- هصر
 نوُثلفَواَيَع وقليل ٌةَهلاءةينود نمأوذختأو

201011111111011 
 ُكفَل دم نأكل يي انوش الو حلو
 ادوزواملظوءاجدقفجي / دوا موق هع هناعأو ةنيرتفأ 70 وع و و لس ل طخ ه- لع هةر و 2

 للمتىعف ًءاَهَبَبْكَأ تيرا ايس اولاَقَو اين و حو ل سس ع

 يله لسيىر مآ 2 اليو رك هك
 ) يباَووُنَع داك هَّنِإِضْرالاَو تن تاولم سليف عع ى

 مث «ريعبلا ردص وهو كربلا نم 4 َكَراَبَتا لصأ 4ناقرفْلا لت يذلا كرابت »
 ىلع قلطت ءابلا رسكب ةكربلا هنمو «تباث مزالم ريخ لك ىلع قلطت ةكربلا تراص
 . ريخو ةكرب هتاذ ىف ءاملاو «تباثلا ءاملا

 ىلبت ال ءرمتسم مز ال ريخ نم نآرقلا ىف ام ىلع هيبنتلا اهانعم - كرابتو
 ءاهدجومو ءاهردصم هنأل ىلاعت هللا ىلإ اهتبسنو «نآرقلا ىف ةكربلاف ءادبأ هتدج

 نايب نم هيلع لمتشا امب مهفيرعتو «هدابعل نآرقلا لازنإب هتكرب تماست ىلاعت هللاف
 . ماكحألاو دئاقعلا



 ناق هرفل اة :رويس ريبسفت اال

 اللا للا

 ا <

 هدبع ىلع نآرقلا لزنأ هتاملك تلاعت هللاف هِي دمحم وه 4هدبعإ»و

 نكلو «ريذنو ريشب وهو ءانيبم ارذنم ىأ ءاريذن نوكيلو «نيملاعلا نم هدابعل هغلبيل
 ىف اورمتسا اذإ «باذعلل نيقحتسم اوناك هوقلت نيذلا ةرثك نأل طقف ريذنلا ركذ

 ريغ نم ىرخألا تايآلل ريشبتلا كرتو «راذنإلا ركذ كلذلو «مهلالضو مهيغ
 .هتاذ ىف بحألا بناجلا وهف لامهإ

 ةيادهلاو «لطابلاو قحلا نيب قراف هنأل ناقرفلا ىمسو «نآرقلا وه ناقرفلاو

 انآرقو إف :ىلاعت لاق امك ءامجنم اقرفم لزن هنألو ؛ملظلاو لدعلاو ؛لالضلاو

 نآرقلا نأ ىرشخمزلا ركذو « [ ءارسإلا ] 4 69 .. ثكم ئَلَع ساّلا ىلع هأرقتل هاَنقرَف

 نم عنام ال هنأ ىرأو ءاقرفم لزن هنأل وأ «لطابلاو قحلا نيب هتقرفتل اناقرف ىمس

 نيهجو اسيل امهف ءاقرفم لزن دقو «ةعيرشلاو قحلل نيبم وهف نارمألا هيفف عمجلا

 .نارمألا هيف لب «نيفلتخم

 نوبلاطملاو ءهماكحأ نوفلكملا سنإلاو نجلا نم ءالقعلا (نوملاعلا) و
 . اهذيفنتب

 هللا وهو «هلزنمب هفرش «هئامنو «هريخو هتكرب ىلإ هناحبس راشأ نأ دعبو

 :لاقف ضرألاو تاومسلا قلاخ

 كّلمْلا يف كيِرش هَل نكي ملو ادّلو دَخَتي ملو ٍضرألاو تاومّسلا كلم هَل يذلا

 . 4 0 اريدقت هَرْدَقَف ءيش لك قلَخَو
 هبشي ال ىذلا نوكلا اذه ئشنم وه هلزنم نأ نم «هلان نآرقلل فرش اذه

 نايب فطع وأ لدب « يذلا ءدوجولا ىف ءىش ههبشي الو ؛ثداوحلا نم ادحأ

 دعب اذه ركذو 4 نوكيل هدبع ىلع َاَقرَمْلا َلَرَن يذلا 8 : ىلاعت هلوق ىف ىلوألا ىذلل
 ىف كلملا هل نم ىلإ هتفاضإب نآرقلا فرش ىلع الوأ ةلالدلل نآرقلا لازنإ ركذ

 حالصإل .هكلمل كلملا بحاص ريبدت نم نآرقلا لازنإ نأ نيبيو «ضرألاو تاومسلا

 .هب مهداشرإو هدابع



 ناقرفلا ةروس ريبسفت اا#/)

 00 اال 14
 :-_ جلاب

 يي

 مْيَق وهو ءهريغل ناطلس ال ىلاعت هلل قلطم وهو ناطلسلا وه كلملاو

 ءرمقو سمش نم اهيف ام لكو «هناطلسب الإ ريست ال موجنلاف «ضرألاو تاومسلا
 داهوو لابج نم اهيف ام لك «نوضرألا كلذكو .هدحو هرمأب تارخسم موجنو

 .هرمأب رخسم هلك اهريغو تازلفو نداعمو دامجو ناويحو داجنو راحبو

 ىلع لدت ةيباجيإ ةفصو «نيتيبلس نيتفصب ةيلعلا هتاذ هناحبس هللا فصو
 ىراصنلا ىلع در كلذو .4 ادّلو َذْحَتي مَلو 9 :ىلاعت هلوق ىلوألا «بلسلا تابثإ

 ىراصنلا مهنم ذخأ نيذلا نييذوبلاو دونهلا ىلعو هللا نبا ىسيع نأ اوعدا نيذلا

 .ىلاعت هللا تانب مهنإ نولوقيو «ةكئالملا نودبعي نيذلا ىلعو «ةلحنلا هذه

 هذختي نم هقلخ نيب نم هل لعجي مل ىأ 4ادّلو َدخَكي ملو» :ىلاعت هلوقو
 ذاختالا نأل ءذاختالا نالطب هسفن ىف لمحي ةفصلا هذهب ىفنلاو ءاريصنو انوع

 ءارقفلا متنأ سائلا اهُيأ اي 98 هقلخ نم دحأل جاتحي ال ىلاعت هللاو «ةجاحلا ىلع لدي

 . [رطاف] « 62 ٌديِمَحْلا ْينَعْلا وه هللاو هّللا ىَلِإ

 ىفن اذه 4 كلملا يف كيرش هل نكي ملو :ىلاعت هلوق ةيناثلا ةيبلسلا ةفصلا

 ول 8 :ىلاعت لاق امك «نوكلا ماقتسا ام كلملا ىف كيرش هل ناك ول هنأل «قلطم

 . [ءايبنألا] 4 70 َنوُفصَي مَع شرعا بر هّللا ناَحَبسَف ادسَمَ هللا الإ ةهلآ امهيف َناَك

 ىف بلسلا ناهرب اهانعم ىف نمضتتو «ةيباجيإلا ىهو ةثلاثلا ةفصلا

 ىأ :4 ريد هَردَفَف يش لك َقلَخَو» ىلاعت هلوقب هناحبس اهنيب دقو «نيشيبلسل
 «جورب تاذ ءامسلاف «ميلعلا زيزعلا ريدقت وه .ماكحإب اردقم ءاشنإ ءىش لك أشنأ

 نوكلا ريسي اذكهو «ضرألا تبنت امم لكأي ناويحلاو «عرزلا تبنيفف لزني رطملاو

 زيزعلا ىلاعت هللا ةدارإب ضعب نم اهضعب ءايشألا لعافتتو «ريدقلا ىلعلا هللا ةردقب

 . ميكحلا

 «هتدابع ىفو هل عوضخلا ىفو «ىلاعت هللا ةفرعم ىف لوقعلا لضت اذه عمو

 :لاقف



 | ناقرفلا ةروس ريسفت ا##

 614١ للا مام

 ا بح

 ارض مهسفنأل َنوُكلمَي الو نوي مهو نيش نولي لهآ هنود نم اوُدحّناَوٍ

 . 6 اروشن الو ةايح الو اَنْوَم َنوُكَلَمي الو اَقَن الو

 قلخو «قلطملا ناطلسلا بحاصو ضرألاو تاومسلا قل ىذلا هللا نأ عمو

 وه ام هريغ نم «هنود نم اوذختاو اودحجو نوكرشملا َرْجَف اريدقت هردقف ءىش لك

 هللا نود نم اهنودبعي مهنأل مهمعز ىلع ةهلآ راجحألا كيمسو «ةهلآ هتاذ ىف نود

 نورضاح مهنأل «نيكرشملا ىلع دوعي 4اوُدَحَّناَو» ىف |ريمضلاو .ىلاعتو هناحبس

 .كاكَو ىبنلا ةهجاوم ىف

 ؛ةزجاع ةهلآ ةدابع هّللا ةدابع ىلع اورثآ مهنأ ةهلآ هنودا نم اوذختا ىنعمو

 اكفإ َنوُفْلحَتو اان هللا نود نم َنوُدبعت اَمنِإط :ىلاعت هلوقك نيبم كفإ ذاختالا اذهو

 ؛ةهلآ اهومسف اكفإ اوقلخ مهنكلو «ةهلآ تسيل ةراجحلاف «[توبكنعلا] 469 ..

 ةعانصلا نوكتف «مهيديأب اهنوعنصي مهو «ةهلآ اهتيمست ةيحان نم اكفإ اوقلخ دقو

 .اًضيأ كفإ اهل ةهلآلا مسا لاختناو «كفإ ةهلآ اهنأ ىلع

 ةدابع لالضلاو «هللا ةدابع ةيادهلاف «لالضلاو ةيادهلا نيب هناحبس لباقو

 اهتاذ ىف ىهو ءائيش قلخت ال ةهلآلا هذه نأو قلاخ هللا نأ ركذف ءراجحألا هذه

 ام ريمضب اهيلع ريمضلا داعأو 4نوقلخي مهو ائيش َنوُقلْخَي الا» : لاقف «ةقولخم

 مهسفنأ ىلع ءارتفا اهنودبعي نيذلل ةرياسم لعفي

 اهل ةردق ال ىهف ءاعفن الو ارض كلمت ال ةقولخم راجملالا هذه نأ قوفو

 لاح ىلع اهنأ ىلاعتو هناحبس نيبو « اهنم ردقأ اهداّبعو |«عفان وأ راض ءىش ىلع

 ةفص ىأ نم ةيلاخ ىهف ءرشنت الو ثعبت الو «تيمت الو ىيحت ال ةرمتسم ةدماج

 نإ © اروشن الو َةاَيح الو اَنْم َنوُكَلْمَي الو » :هناحبس لاقو | «دوبعملا هلإلا تافص نم

 ىف ىلاعتو هناحبس لاق اذلو عفن بلج الو ءررض عفد عيطتست ال ةهلآلا هذه

 . 4 اروشن الو ةاَّيح الو نوم وكلم الو اعقَن الو ارض مهسْفنأل َنوُكَلمَي الو » اهفصو

 الو تيمت ال لقي ملو © اروشن الو ةاّيَح الو انو َنوُكَلْمَي ال» :هناحبس لاق



 > ههه اال يي ينم
 ١ يت

 الو ثعبت الو ءاهسفن ىف ةيح الو ةتيم تسيل اهنأ ىلإ ةراشإلل ؛ثعبت الو ىبحت
 اهل تسيل ةدماج ىهف ءاهريغل اهكلمت الف ءاهسفنل ةايحلا كلمت ال ىهف ءرشنت
 كلمت الو «ىحل نوكي امنإ توملا نأل ؛ةتيم ىمست ال ىهو «ىيحت الو «ةايح

 ىف نوقليو «نوبساحي نيذلا ءايحألل روشنلاو ثعبلا نأل ؛رشنت الف ءاروشن
 .ميعنلاب نوزجي وأ «ميحجلا

 ةكربلاب نآرقلا مهءاج دقو «مهماهوأو مهتدابع ىف نيكرشملا لاح هذه
 ' ! هيدهب اودتها لهف ىونعملا ءامنلاو ةيحورلا

 اوُءاَجْدَقَف َنوُرَخآ مْوَق هيَ ُهَئاَعأو هاا كف لإ اذه نإ اورَفَك نيذلا لاقو »

 . 4 اروزو اَمَلَظ

 ىه ةلصلا نأ نايبل ؛ةقباسلا ةيآلاك ادرجم ريمضلا ركذي ملو ءانه رهظأ دقو
 هلثمب اوتأي نأ مهادحت دقف «هتاذ ىف اكفإ نكي مل نآرقلاف .لوقلا اذه ىف ببسلا
 كفإلا ىف هورصحو ءاوزجعف هلثم نم ةروسب اوتأي نأبو ءاوزجعف هضعببو اوزجعف
 هتاعأو هارتفا كفإ الإ اذه نإ مهلوق ىف كفإلا ىف هنورصحي لب كفإ :اولوقي ملف
 ىأ «هارتفا كفإ الإ اذه ام ىأ «باجيإو ىفن انهف ةيفان انه (نإ) 4 نورَخآ موق هيلع
 هناعأو 9 :اولاقف بذكلا تاهبلا ءاعدالا ىف اولغوأ دقو ؛هئارتفا ىلإ دصق بذك
 ىلاعت لاق دقو .ةكمب مورلا نم اوناك سان مه نورخآلا موقلاو © نوُرَخآ موق هيلع

 « 6 نيم 'يِبرَع اس اَدَهَو يِمَجْعَأ هين دودحلي يذلا ناس إ) : مهمالك در ىف
 (اوءاج) 4 اًروزو اَمْلَظ اوءاج دَقَق إل :هلوقب مهلعف ىلاعت هللا فصو دقو «[لحنلا]
 اذهب املظ اوتأ دقف ىأ ءحاصفولل ءافلا .هتيتأو ناكملا تئج لاقيف ءاوتأ ىنعمب

 ىأ (روزو) ء[نامقل] 4 69 ميظع ِمْلُظَل كرشلا نإ .. 99 ءكرشو رفك هنأل «لوقلا
 - اروزو املظ - رّكن دقو «هل لصأ ال هنأ ىف بيرغ هنأل عماسلا تهبي بذك
 دمحمل ةبسنلاب هتاذ ىف لوقعم ريغ هنإ ذإ ءروزلا اذه ربكو ءاذه ةمظع ىلإ ةراشولل
 ناك ىتح «ةنامألاو قدصلاب رهتشاو «ةلاسرلا لبق ةنس نيعبرأ مهنيب شاع ذإ ٌهِْكي
 .ةياكح ىلاعت لاق دقو «نيمألا



 ناقرفلا ةروس ريبشسمل 2 /

 2 0 و ل ل
 ا رح

 . 4 اليصأو ةركب هيلع ئلمت يهف اهبتتكا نيلوألا ريطاسأ اولاقو »

 مهنأل ؛ىرخأ ةهلآ هللا عم اوذختا نيذلا نيكرشملا ىلإ دوعي ريمفلا

 ىبنلل مهتاحالمو مهدانعو ءرمتسملا مهلادجب امئاد ناميإلا لهأ نهذ ىف نورضاح

 نيقباسلا رابخأ وهو «جاجزلا لاق امك «ةروطسأ عمج «نيلوألا ريطاسأ » لك

 ةيجزتل نوكت امنإ .حيحص لصأ اهل سيلو «سلاجملاو رمسلا ىف مهنع ركذت ىتلا
 هل نيئراقلا دنع ةناهتسالا ثبو «هب ةناهتساو نآرقلاب ةيرخس هيف اذهو «غارفلا

 ءاهتباتك دوجو اهبتك ىأ «ةباتكلا نم لاعتفالا ةغيص هذه 4 اهبتتكا 9 نيعماسلاو
 هنأل «هريغ نم اهتباتك بلط هنأ اهانعم نإ ليقو ءاهبتتكا ىنعم هلمتحي مالك اذهو

 هيلع اهؤرقي وأ ءاهبتكيل هيلع ىقلت ىأ .4 هيَلَع ئلمت يهف 9 بتكي الو أرقي ال ىمأ
 ىلميو للمي لاح ىأ ىلعو .ءاي ةيناثلا ماللا تبلق للمت ىلمت لصأو ءاهبتكي نم

 .نافدارتم امهو ءدحاو ىلعمب

 :رومأ ةثالث ْهْلكَك ىبنلا ىلع اورتفا مهتناهتسا طرفل نورفاكلا ءالؤهو

 .ةقباسلا ةيآلا ىف هناحبس هركذ دقو «ىرتفم كفإ هنأ -اهلوأ

 . ةارتفملا مهثيداحأو «نيلوألا ريطاسأ هنأ -ةيناثلاو

 .اهظفحيف «ءءالمإ ِهَِيك ىبنلا ىلع ىلمت وأ ءاهبتكيف هيلع ىلمت اهنأ -ةثلاثلاو

 ىف ىناهفصألا بغارلا نإ :لوقن ةيآلا هذه ىف لوقلا نم ىهتتن نأ لبقو

 ةملك ىف نوكتف هل لصأ ال قلتخم وه ام ةباتكل نوكت بتتكا نإ :لاق هتادرفم

 ةودغلا ىف ىأ ءاليصأو ةركب ىنعمو «قالتخالاو ءارتفالاب عبار ماهتا بتنكا

 لبق نوكي ام ليصألاو «هرخآو هلوأ ىف راهنلا لوط هيلع ىلمي هنأ ىأ «ليصألاو

 . ةريهظلا دعبو «بورغلا

 . 4 اًميِحّر اًروُفَغ ناك ُهَّنِإ ضرألاو تاَومّسلا يف رسلا ملعي يذلا هنأ لُق»
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 للمال ملللل

 جر

 يت

 ةاراجم سيل هيبن هب ىلاعت هللا رمأ ىذلا درلا ناك دقو هِي ىبنلل رمألا

 دمحم ىلع هلزنأ ىذلا نأ وهو «ءارتفالا ضيقن تابثإب مهئارتفال نايب هنكلو .مهل

 تبشي ىباجيإ ليلد اذهو «ضرألاو تاومسلا :ىف رسلا ملعي ىذلا هللا وه ٌهِك

 .هوجو ةثالث نم نورتفي ام ضيقن

 قلخ امو «ىفخ ام ملعي ضرألاو تاومسلا ىف رسلا ملعي ىذلا نأ  اهلوأ

 ةلاسر ىلع عطاقلا ليلدلا هيف اميرك انآرق لزني نأ هيلع بيرغب سيلو ءأشنأ امو

 لك طابتراو امهنم لك قلخ ىف ضرألاو تاومسلا ىف ىذلا رسلا نإو «ّةِْكلَي دمحم

 ءانب اهلعجت ةديدش ةيبذاج نم ضعبب اهضعب موجنلا طبري امو «ىرخألاب ةدحاو
 نم دحأ اهكسمأ نإ اتلاز نئلو ءالوزت نأ تاومسلل ىلاعت هللا كاسمإو ءادحاو

 . هدعب

 دجوأ نمو ءاهدجوأ هنأ مزلتسي ضرألاو تاومسلا رس ملعي نم نأ  اهيناث

 هلك دمحم ةلاسر ليلد وه انآرق لزني نأ هيلع بيرغب سيل ضرألاو تاومسلا

 . ىربكلا هتزجعمو

 وهف «ءىش لك ملعي ضرألاو تاومسلا ىف رسلا ملعي ىذلا نأ  اهشلا
 .اليصأو ةركب هيلع ىلمي نم ىلإ جاتحي الو «نآرقلا هيبن ملعي ىذلا

 ىذلا وه ىلاعت هللا نأ ىلع لدي ىذلا ليلدلا - امهلوأ :نيرمأ ىلإ انه هبننو

 . خماشلا ىدحتلا دعب زجعلا وه «هلزنأ

 لاقف ضرألاو تاومسلا ىف رسلا ملعي ىذلا ىلاعت هللا نأ - ىناشلا رمألا

 مالك كلذو «نيبلا رهاظلا ىلوألاب ملعي رسلا ملعي نمو ءرسلا ركذ هنإ :نورسفملا
 طابترا ىف رسلا هانعم تاومسلا ىف رسلا ةفرعم نأ انيلإ ردب نكلو «هتاذ ىف نسح

 ىلإ ةراشإو «ةرهابلا ةردقلا ليلد هدحو كلذو «دمع ريغ نم اهئانبو ءاهئازجأ

 هّنِإ :لاقف ةبوتلا باب حتفب ةيآلا ىلاعت هللا متخو «هعنص ىف بيجعلا نيوكتلا

 .مهمحريو نييئاتلل رفغي ىلاعتو هناحبس هنأ ىأ « 4 اًميحر اروفغ َناَك
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 رشبلا نم لوسرلا

 :ىلاعت لاق

 هر سر

 اولاقو

 ٍقاَوناْلا ف ىثْمَيَو ماَعَطلاْل كأي اوس اَذنم
 قلو 2 اربدَسْهَعَم بركب ف كم هل ٌلِنَأ"

 َلاَكاحهْني لكاتب : 1ك راكي

 رظنأ هين اوحسّم الجوال[ حيك نإ ويد
 طيظ لكل أكل أوْيَرَص َفِي

 هم سر
 كلذ نم اربح كل َلَعَج آس ناتعِزْلأ كَراَب 52 ايبَس

 ه0

 كلا
1 

2 
١ 

١ 

 ساو 0-0

 ض 0

 ىلع حتفيو نودناعي نورضاح مهو نيكرشملا ىلإ دوعي (اولاق) ىف ريمضلا

 ناك نإو ءارشب نوكي ال ىبنلا نأ اومهوت وأ اونظ نأ مهلالض ناكو لَك ىبنلا

 نوذوليو «مهب نوطوحي نم وأ مهو «اناطلسو ةدام مهالعأ نم نوكي ارشب

 . مهذالمب

 4 قاوسألا يف يِشُمُيو ماَعَّطلا لكأي لوسرلا اذهل اَم اوُناَقو ف :نيبرغتسم اولاق

 ماعطلا لكأي هنأ لاح هللا نم ةلاسرلا ةناكلل هلهؤي لوسرلا اذهل نأش ىأ :ىنعملاو

 لصت اكلم سيلو «ماعطلا لكأي رشب وه لب «ةكئالملا نم اكلم سيلف «لكأن امك
 «سانلا لكك هتجاحو هقزر نع اثحاب شيعي هنإ لب «هديبعو همدخب هتاجاح هيلإ

 .الوسر نوكي فيكف ءدحأ ىلع هل زايتما الف
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 هعم َنوُكَيَف 8 كلم هيلإ امضنم لزنأ اله ىأ ,4 كلم هِيَلِإ لزنأ الول»
 هيلإ مض اله قايسلا ىنعمو «اهدعب لعفلا بصني ىتلا ةيببسلا ءاف ءافلا ,4 اريذت

 .ارذنم هعم نوكيف .كلم هللا دنع نم لزنأو

 الْجر الإ وع نإ َنوُملظلا اكو اهْنم ْلُكأيةّنج هل نوُكَ وأ زنك هيلإ ئقلي وأ )

 4 اروحسُم

 امضنم نوكي نأ هعابتال اوطرتشاف ىندأ ىلإ ىلعأ نم ءاعدالا ىف اوجردت
 اوبلط لبق نمو «ةلاسرلا قدصب ادهاش كلملا نوكيف ءاريذن هعم نوكيل كلم هيلإ
 .مهمالك ىلاعت هللا در دقو ءاكلم لوسرلا نوكي نأ وأ «ساطرق هعم نوكي نأ

 انسب الجر ُاَنلَعَجل اكلم هانلعَج ولو ١) «نيبم رحس اذه نولوقيو نونمؤي ال مهنأو
 .[ماعنألا] 4 © نولي م مهيلع

 ىف ىشمي نأ عنمي رخآ رمأ ىلإ كلم هعم نوكي نأ طا رتشا نع اولزن دقو
 «هينغي ازنك ىطعي ىأ «هيلإ ىقلي نأب «ءاربكلا نأش كلذ نع هينغي نأب قاوسألا

 نم فلكي ال ءاطعلا اذه نأ ىلإ ةراشإلل هيلإ ىقلي ةملكب زنكلا ءاطعإ نع رّبعو
 .هنودبعي الو هللا نوفرعي اوناك دقو «ىلاعت هللا نئازخ نم ءاقلإ هنأل ؛ائيش هلسرأ

 ضرألا لهأ كولمك زنكلا اذهب نوكيو «ضرألاو تاومسلا نئازخ هعم نأ نوفرعيف
 .ءارقفلاو سانلا ءامهد لزني امك قاوسألا ىلإ لزني الف

 كلملا مهحنمي نيذلا «مهيشاوحو اهعابتأ ةبترم ىلإ كولملا ةبترم نم اولزنتو
 هرامثب هينغي ناتسب ىأ ؛ 4 اًهنم كأي َةَنج هَل نوكت وأ :اولاقف :عرازملاو قئادحلا

 .قاوسألا لزني نأ لدب اهنم لكأيف «هتالغو

 ىناعملاب الو «حورلاب نونمؤي ال نييدام سان تارظن بير الب اذه نإو
 نم ةنكمملا ةرطيسلاب مهدنع ولعلاو ءاهدحو ةداملاب نونمؤي امنإ «ةيلاعلا ةيناسنإلا

 .نورهاق كولم لإ اهيقلي عتمب وأ ءرهاق كلمب امإ «ةايحلا هذه ذئاذل

 نآرقلا نوري .«مهيشاوحو كولملا دنع سيل ام ٌةِكلَي دمحم ىف نوري مهنكلو
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 ا رحل

 ليم اوأرو «نوصقني الو نومني دمحم عابتأ اوأرو «هلثمب اوتأي نأ نع اوزجع ىذلا

 . كلك دمحم هيلإ وعدي امو نآرقلا عامس ىلإ مهرافك ضعب

 .4 اروحسُم الجر الإ نوعشت نإ نوملاظلا لاقو

 مهملظ نايبلو ءالوأ ملظلاب مهفصول كلذو «رامضإ عضوم ىف راهظإ انه

 نع ملكتي وهو « ءرحسلاب دلك ىبنلا ىمر ىلإ مهعفر ىذلا وه قحلا مهتدارإ مدعو

 ىأ ءاروحسم الجر الإ نوعبتت ال ىأ «ةيفان انه نإ « َنوعبَتت نإ9» :ىلاعت هللا

 نم اهنإ اولوقي نأ لدبف بئاجع اوأر مهنأ ىلإ ئموي اذهو .قحلا هناسل ىلع قطني

 . نيطايشلاو نجلا هناسل ىلع قطني روحسم هنإ :اولاق هللا دنع

 دمحم عابتا نوديري نم ةكم لهأ نم ناك هنأ ىلإ ةراشإ ةميركلا ةيآلا ىفو

 . هعبتا نم هعبتا دقو دبي

 . 4 ًاليبس نوعيطتسي الف اوُلَضَف َلاَثمَأْلا كَل اوُبرض فيك رظنا

 لاوحألا ىه لاثمأللاو «اونيب اهاتنعم «اوبرضإل و لِيَ ىبلل باطخلا

 ىذلا كلملاك هولعجي نأ اولواح فيك مث «هراذنإ ىف لوسرلل اعدر نوكي ءامسلا

 تاعاطقإلا نونطقي نيذلا كولملا ىشاوحك وأ «هيدي تحت ضرألا زونك ىرجت

 ىأنت ةيويند رومأ هذهو «ةلاسرلاو لاوحألا هذه نيب ةهباشملا دقع اولواح «ةعساولا

 يدا < .٠

 ام ىلع اهدعب ام بيترتل ءافلا «اولضف # :ىلاعت لاق اذلو «ةلاسرلا ىنعم نع

 اوهبشف اولغوأو قحلا نع اودعبو اولض تاهباشملا هذه مهمعز ببسب ىأ «اهلبق

 اوهبشو «كلمك «لسرملا لبق نم دهاش اهعم نوكي هنأو « سانلا ةلاسرب هّللا ةلاسر

 اهعوضوم لصأ ىف ةلطاب ت : ل هذه لكو «هتيشاح وأ ىنغلا كلملاب لوسرلا

 .دهاشلا ىه هتزجعم امنإ ؛هقلخ نم دحأك هللا سيلف ء.عوضوملا فاصوأ ىفو
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 ىف لض نمو «لاثمألا كلت ببسب اولضف «كلمل ةيشاح وأ اكلم ىبنلا سيلو

 نوعيطتسي الف :هناحبس لاق اذلو ءهادم ىصقأ ىلإ هلالض ىف ريسي قيرطلا

 ال مهرمأ نم ةيامع ىف اوراص نأ لالضلا اذه عبتي هنأ ىأ «ةفطاع ءافلا «ًاليبس

 اهيف اوعقوأ ىتلا ةلالضلا نم ةاجنلل ليبس ةفرعم نوعيطتسي الو «ةيادهلا نوعيطتسي

 ىف ةريحو لالضو «ةواشغ نم مهباصأ امل كلذو «مهتلاهجو مهتيامعب مهسفنأ

 .قرطلا

 ىف ىشمي ريقف هنأ ِةِكَي ىبنلا ىلع اوذحأ نأ مهيلع ىلاعت هللا در دقو

 : لاقف «قاوسألا

 ْراَهْنَألا اهتْحَن نم يِرجَت تانج كلذ نم اريَخ كَل لعج ءاش نإ يذلا َكَراَبت ل

 . 4 اروصف كل لعِجيَو
 نم نيلسرملا ىلعو هئايلوأ ىلع ىلاعت هللا ةكرب تماستو ترثاكت ىأ كرابت

 تانج كلذ نّم اريح كَل لَعَج ءاش نإ نييبنلا متاخ ٍةكو دمحم هيبن ىلعو «هدابع

 ىضتقم ىلع نوكت ىتلا هتئيشم ىلع ىلاعتو هناحبس هقلع 4«راهْنألا اهتحّت نم يرجت
 تاذ نكت مل اهنأل «كتلاسر نوضقتنيو «هب نوهابتي ام اريخخ كل لعج «هتمكح

 صنلا ردابو ءريخ نم لدب (تانج)و ءلوعفم (اريخ)و «قئادح الو ءزونك
 «ةنيز مظعأ وه ام ِةِكَي دمحم ءاطعإ ىلع رداق ىلاعت هللا نأ تابثإل ةيريخلاب

 ىلاعت هللا دنع ريخ وه ام امأو «ىويندلا ميعنلاو «رهظملا ريخ ىه انه ةيريخلاو

 .ةرخآلا ىف هنإف ايدامو ايونعم ءازج

 نأل ءلَعَج لحم ىلع مزجلاو «لعجإ» ىلع فوطعم 4ك لعجيو»
 ىلع موزجم فطع فطعلا نوكيف «مزجلا هلحمف طرشلا باوج 4لعجإل
 ءاهناينب ةناتمو ءاهلامجب ىهابتي ىتلا ايندلا ءطع نكاسم ىه روصقلاو «موزجم

 .اهسفانطو «ءاهفراخزو

 ةايحلا ةقشم مهل راتخا نكلو «ةايحلا فراخز هئايبنأل أشي مل ىلاعت هللا نكلو



 و للا

 ا <

 هاجتالاو صالخإلا ناك شيعلا نم لقلا ناك ثيح هنأل «فافكلا ىلع اوشيعي نأو

 دمحم ناك دقلو «ةايحلا هذه عتم نم لغاش هنع هلغشي ال «ىلاعت هللا ىلإ لماكلا

 ىف ىنرشحاو ءانيكسم ىنتمأو ءانيكسم ىنيحأ مهللا» : لوقي هنع ىور اميف ُهكك

 نيبيرق اونوكي نأ بجيف «ىلاعت هللا ىلإ ةقيلخلا ةداق ءايبنألا نألو ,«نيكاسملا ةرمز

 ءايندلا ضارعأ نم ضرع الو ءرهظم ىف مهنع نوفاجتي ال سانلا فعضأ نم

 .اهفاسفس ىلإ نوهجتي الو ءرومألا ىلاعم ىلإ نوهجتي مهنألو

 لالضلا دجوأ ةعاسلا بيذكت نإ

 يزل ارِعَسةَعاَسليَبَدَكَمِل مدعو َةَعاَسلاَّدَك لَ
 هاو 2 سا راح لت هه

0 

 تكلل اَنَهْأَوَعَد َنْيَدَفم اقع هر سو م

 2 2 101 اخ 2

 0 هضم و تمر ءاو مو ده قس

 0 تكلل

 0 توما مل 02 اري أريِصُمَوءاَر جمل

 همز وحسم ادعو كير لع ناك

 نم مالكلا لاقتناب نوكي ىذلا ىلاقتنالا بارضإلل لب 4 ةعاّسلاب اوُبَدَك لب ط

 نآرقلا ىلع مهئاعداو ِّكَي ىبنلل مهبيذكت نايب ىف مالكلا ناكف «ماقم ىلإ ماقم

 شيعي ال هنإو «هل اءدر نوكي هعم اكلم ديرن انإ مهلوقو «لوسرلا هارتفا كفإ هنأ

 كلذ «ةعاسلاب مهرفك وهو ءهلك كلذ ببس ىلإ لقتناف «مهتيشاحو كولملا ةشيع
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 ملو «ثعبلاب اونمؤي مل مهنأل ؛مهلالض ببس وه روشنلاو ثعنبلاب مهرفك نأ

 ناميإلا مهنم ناكف ءاهدعب ءاجر ال «ةيدام اهلك مهتايح تناكف «بيغلاب اونمؤي

 .اهدحو ةداملاب

 « ميحجلا رانب وأ « ميعنلا ةنجب .لمعلل قافولا ءازحلاو لماكلا باسحلاو «لطابلاو

 ريصمب قلعتت ثادحأ نم نوكي ام ةرثكل ةلماكلا ةعاسلا ىهو «ةعاس ىف كلذ لكو
 ل

 ةعاسلا اهنأ ىأ «لامكلا ىلع لدت ماللاو فلألاف «لصفلا ةعاس ىهو «ةيرشبلا

 .ةعاسلا ىمست نأب ةريدجلا

 اران ةعاسلاب اوبذك نيذلل انأيه ىأ 4 اريعس ةعاّسلاب بدك نمل اندتعأو
 ءاهلخدي نم اهب قرتحيو ءاهآر نم بعرتو عزفت اهبيهل ىف دتشت «ةريبك ةبهتلم
 رامضإلا عضوم ىف راهظإلا ناكو ةعاسلا ترركو ءانأيهو انددعأ اهانعم اندتعأو

 ىف ببسلا نأ نايبلو ءاهب ربخلا بذكو ةعاسلا ركنأ نم ىلع ريكنلاو عازفولل الوأ

 . رمتسملا دوحمجلا ىلإ ىدأ هنآالو ,هتاذ ىف رفك هنأل «بيذكتلا وه ريعسلا

 : لاقف ءاهتدشو «ريعسلا لوه هناحبس هللا فصو دقو

 . 4 اريفزو اظيغَت اهل اوعمس ديعب ناكم نم مهتأر اذإ»

 مهنم ىأرم ىلع تناك اذإو «نورسفملا لوقي ام ىلع 4 مهتأر اذإإ» ىنعم
 «بيرقلاب سيل ناكم نم ةيؤرلا تناكو ىأ «ديعب ناكم نم ءاهنوريو مهارت اهنأك

 اديدش اجايه ىأ .4 اريفزو اًظيعَت اَهَل اوعمس 9 عمسللو ةيؤرلل ةبسنلاب ديعب اهنكلو
 ىذلا فينعلا جايهلاو ءديدشلا ظيغلا ودب وهو ظيغتلاو ءاهلوهل دعبلا عم داكي
 . هنم عولضلا خفتنت ىتح سفنلا ددرت ريفزلاو .هل هجولا صلقتي

 سحيو «رفزيو ظيغتيو ىمري ىذلا ناسنإلاب تهبش ريعسلا نأ ىرأ ىنإو
 دعتست ريعسلا نأ ىنعملاو «رفزيو ظيغتي هنإف «هباقع ديري اصخش ىأر اذإ «رعشيو

 ناكم نم ريفزلاو ظيغتلا هبشي ام نوعمسيو ءاهيلإ ةاصعلا ءىجمل «ةجئاه ًايهتتو

 .0 .ذيعب
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 . 6 اروُبُت كلاته اعد نينرقم اقيض اناَكَم اهنم اوقلأ اذِإو

 تنرَق دق ىأ «نينرقم مهنوك لاح اهنم قيض ناكم ىف ءرانلا ىف اوقلأ اذإو
 نأل «ةدشلا ىلإ ةراشإ هيف قيضلاب ناكملا فصوو «نيدفصم مهقانعأ ىلإ مهيديأ

 اولخدي مل مهنأ ديفت 4ارقلأ» و «حرفلاب نرتقت ةعسلاو «ةدشلاب نرتقي قيضلا
 لالغألا ىف نودفصم مهو اوقلأو .ءايشألا ىقلت امك ءاقلإ اهيف اوقلأ لب نيراتخم

 بوصنم «فرظ 4 اَناَكَم ل و ءرانلا نم ىأ 4 اهنمإ» و طق ةيدارإ ةكرح مهل سيل

 ىف مهو ( مهقانعأ ىلإ مهيديأ تلغ دق رانلا نم قيض ناكم ىف اوقلأ ىأ ءاوقلأل

 كلاته اوعدإ مهل ذاقنإ توملا نأل ءاهلدب توملا نونمتي «ةقهرملا ةديدشلا هذه

 ةراشإلاو ءهيف مه ام ةدش تابثإ هيفو ء«ديعبلا ىلإ ةراشإ 4 كلاته» 4 اروبت
 ةدشلا تغلب ذإ ءهتقو اذه نأل ؛هودان ىأ ءاكاله ىأ ءاروبث اودان دقف «ديعبلل

 ام ىلعو مهسفنأ ىلع ارسحت هودان وأ ءهيف مه ام مهل اذاقنإ كالهلا ناكف ءاهاوق

 ميظع نم هيلإ نيئجال هودان ىذلا روبثلا اذه نأ ىلاعت هللا نيب دقو ءاوءاسأو اوطرف

 «لاتتم كاله وه لب ءادحاو اروبث سيل «مهب لزن امم نيرحتم وأ مالآلاب ساسحإلا

 . 6 اريدك ارو اوعداو ادحاو ارو ميلا اوعدت الإ :ىلاعت لاقف ءهيف روصق ال

 هب نورسحتي وأ ءمهمالآ نم مهذقني ادحاو اروبث اودانيو اوعدي نأ نع ىهنلا

 ةرمتسم ةمئاق هبابسأ نأل ؛رخآ دعب اتقو مهيلع لاوتم روبث وه لب «هيف مه امل
 عضوو هباذعو هقيضب ىقلي «قيض ناكم ىف مهؤاقلإ ىهو مهلاح رارمتساب
 ىف اوماد ام مهؤادنو روبثلا ةوعد رمتستف «مهقانعأ ىلإ مهيديأ عمجت ىتلا دافصألا

 ىلاعت هللا مهلدب مهدولج تجضن املكو «نودلاخ اهيف مه ذإ ةدلاخ ىهو منهج

 .رمتسملا باذعلا اوقوذيل اهريغ ادولج

 امم اذاقنإ وأ ءارسحت اهنوبلطيو هنوداني رمتسم كاله لاح ىهو .«مهلاح هذه

 لاح كلذ دعب هناحبس ركذ دقو «نآ دعب انآ ددجتم كاله ةايح ىهف ءهيف مه

 . ةعاسلا دعب نيقتملا
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 . 4 اريصُمَو ءازج مهل تناك نوقّتمْلا دعو يتلا دّلُخْلا ُةَنج ِمَأ ريخ كلذأ لق»

 ىلاعت هللا هدعأ ام مهل ركذ نأ دعب ىلاعت هبر هيلإ بلط هِي ىبنلل باطخلا

 راربألا نيقتملل هدعأ ام مهل نيبي نأ «مهبرب نوكرشيو ثعبلاب نونمؤي ال نيذلل

 ريعسلا كلذأ :لاقف «نيكرشملل دعأ ام نيبو هنيب الباقم ثعبلاب نونمؤي نيذلا

 مأ « هتياهنو هلام ىسف ريخ امدنو ةرسح كالهلاب هيف نوداني ىذلاو مهل دعأ ىذلا

 دعتسم الك نإ ثيح نم ةلداعملاو «راربألا نيقتملل اهدعأ ىتلا ءاقنلاو دلخلا ةنج
 نيذلا لاني امك ءاوقتا نإ ةنجلا اولاني نأ نوعيطتسي مهف ءهقحتسي ام هل هللا أيه

 .ريعسو منهج نم نوقلي ام ثعبلا اوركنأ

 مهل ناك ىذلا مهلآمو مهريصم ىهو «مهلامعأل ءازج اهوقحتسا ةنحلا نإو

 .راهطألا نيقتملا ةياغو «ةياهن

 نوديريو نوبحي ام ىأ , « نوءاشي اما نيقتملا ىلإ دوعي مهل ىف ريمضلا

 تأر نيع ال ام ؛نوبحي ام لك اهيفف «ةايحلا هذه ىف امن ىلغأ عتم نمو «ذالم نم

 ىف وه ةمعن نم مهتابغر لك قيقحت ىلع ةردقلاب ساسحإلا نإو «تعمس نذأ الو

 ةرمتسملا ةردقلاو «ةمعن ذالملاف ءاهلاني ىرخأ معن نم نمضتي ام عم «ةمعن هتاذ

 دولخلا ةمعن ىهو مهب فحت ةثلاث ةمعن كانهو «نيكمتلا ةمعن «ىرخأ ةمعن اهيلع

 هناحبس دكأ دقو «نامز نم ةعاس ةعونمت الو .ةعوطقم ريغ معن ىهف «ماودلاو

 ادعو كبر ىلع ناك إل :هلوقب هسفن ىلع اهبتك هناحبس هنأو اهب هذعو ىلاعتو

 هلأسي نأب اقيقح ىأ ءالؤتسم هسفن ىلع هبتك ىذلا دعولا كلذ ناك ىأ . 4 الوئسُم

 هللا ىلاعت «هريغ هب ذلي ملو «هب هسفن مزلأ دقف «ةمحرو كبر نم الضف بلطيو

 . ةيلعلا هتاذ ىلع هبتك دق وهف ءاريبك اولع كلذ نع

 لضف نم هنأ ىلإ ريشي # الوئسم ادعو كبر ئلع ناك ف :ىلاعت هلوقب ريبعتلاو
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 ال ءاشي ال امو «سانيإو «بيرقت ةرظن مهيلإ هناحبس هرظنو .ءمهعم همالكب ةيربلا
 وه ثيدحلا اذه ىف ةمايقلا موي ىرجي امو .مهيكزي الو مهيلإ رظني الو مهملكي

 ةيلعلا هتاذب مهبطاخي نأل نيريدج ريغ اوناكف ,نوكشيو ثعبلا نوركني نيذلل
 ريمضب ةءارق كانهو «بايغلا ريمض كلذ بسانف «مهيلإ رظني الو مهملكي ال مهنأل
 نأ زوجيو «بينأتلاو مولل الإ مهباطخ سيلو ءمهسوفن ىف ةبيهلل ءاقلإ ملكتملا

 نودبعي نيذلاو ءرمأ ىذلا وه هنأل «هناحبس هيلإ بسنو ةكئالملا نم باطخلا نوكي
 «ةيمهربلا ىف ةنشركو «ريزعو ىسيعو «ةكئالملاك مهودبع نيذلا ءالقعلا لمشي
 .لقعي ال ام امهريغو «رانلاو ناثوألا لمشي امك «ةيذوبلا ىف اذوبو

 هجن ءمهريغو ءالقعلا نم ايندلا ىف نيدوبعملا ىلإ ةمايقلا موي لوقلا هجتا دقو

 حصفت اهنأل ؛حاصفإلل ءافلا , 4 ءالؤه يدابع ْمتلَلضَأ متنأأ لوقيف » : مهيلإ لوقلا
 . مهل لوقي نودبعي امو اورشح اذإو ءاذكه قايسلاو ءردقم طرش نع

 نم هللا ريغ اودبع نيذلا ىلإ دوعت ةراشإلاو «ءالؤه ىدابع متللضأ متنأء لاؤسلاو
 رطشلاو «ةلداعملا نم لوألا رطشلا اذه «برعو نامورو نيينثوو ىراصنو «دوهي
 مهومتللضأ متنأ مكودبع نيذلا ءالؤهأ لاؤسلاو ؛ليبسلا اولض مه مأ ىناشلا
 تشغ ىتلا ماهوألاب قحلا ىلإ لصوملا قيرطلا اولض مه مأ «مكتدابع ىلإ ةوعدلاب
 . مهتهلأ ىتلا ةيويندلا عتملاو «مهسوفن تدسفأ ىتلا تاوهشلاو مهلوقع

 . مهنع لالضإلا ىفنب دوبعملا باجأ دقلو

 ْمُهَتْعَتُم نكلو ءاَيلْوَأ نم كنود نم دخت نأ اَنَل يغّبَي ناَك ام كتاحبس اوُلاَق )ل

 . 4 اوي نق اواو رخل اون نحو
 امك تقطنف راجحألا هللا قطنأ :ليقو «مهريغ ىلع ءالقعلا لوقلا ىف بلغ

 دقف نكي امهمو «ميكحلا ىلعلا هللا ةردق ىلع زجعمب كلذ سيلو «ءالقعلا قطن

 نم كنود نم دْحَنَن نأ ان يِغَسي ناَك امإ» :نيلئاق «مهلك وأ مهلج نودوبعملا قطن
 ىنبملا لعفلاب ذختن امهادحإ ناتءارق « كنود نم َذْحَتَن :ىلاعت هلوق ىفو 4 ءايلوأ
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 ةءارقلا ىلع ىنعملا نوكيو «لعافلا ريغل ءانبلاب ىلوألا نونلا مضب ةءارقو «لعافلل

 ال كلذ ناك اذإو ءءارصنو ءايلوأ كريغ نم ذختن نأ انل ىغبني ناك ام «ىلوألا

 اندوجوب انك ام ىأ «ةنونيكلا ىلع لدت ناكو ءانريغل هغوسن ال ىلوألابف ءانل غوسي

 .هيلإ ادحأ وعدن نأ زوجي الف كريغ ءايلوأ ذختن نأ انل نوكي ال ادابع الإ

 ذختن نأب ىضرن نأ انل ىغبني ناك ام لوعفملل ءانبلاب ةيناثلا ةءارقلا ىلعو

 تنأأ 9 ةمايقلا موي هبر هلأسي امدنع ِهَيِظ ىسيع لوقك كلذو «كريغ ءارصنو ءايلوأ

 يل سيل اَم َلوُقَأ نأ يل ْنوُكَي ام كَناَحْبُم َلاَف هللا نود نم ٍنّيَهْلِإ يم ينوذخُنا ساّنلل َتْلق

 بوُيُغْل مُدلَع تنأ َكلَنِإ كسْفَت يف ام ملعَأ الو يسن يف ام مّلعت ُهتملع دَقَف هتلق تنك نإ قحب

 . [ةدئاملا] 4 2

 وهو «كريغ نم اهانعم ىلوألا نم « ءاَيلوُأ نم كنود نم » :ىلاعت هلوقو
 ىهف دوبعم ريصن ىلو ىأ «قارغتسالا ىلع لدت ةيناثلا نمو ءاماقمو ةناكم كنود

 .هديكأتو ىفنلا قارغتساا

 مهءابآو مهتعتم نكلو ل :هتاذ ىف قحلا وه ام نيدوبعملا ناسل ىلع ءىجي هنإو
 ناطلس نم اهب مهتعتم ىتلا ةعتملا نأ ىأ ؛ 4 اروب اًموَق اوناكو ركّذلا اوسن ئَتح
 .ههابشأو نوعرفل تنكم امك نكمتلاو ةرطيسلاو «دالوألاو لاملا مهئاطعإو ءهاجو

 «هّللا ركذ هب نوسني لالضلا نم داسفب سفنلا ىشغت تاوهشلاو ءاوهألاو عتملا نإو

 هللا ركذ مهتسنأف ماهوألاو ءاوهألا هيلمت ام ىلإ هتاذ ىف قح وه ام نوكرتيو

 دق نورئاب مهف ءاولض نيذلا كئلوأل فصو روبلا ءاروب اموق اوراصو «مهتهلأو

 ىلاعت هلوق كلذ نمو «دسك اهانعم راب لصأو «ناميإلا لهأل قاثو لك نم اولحنا

 اودسف دق ءالؤهو ءدسفي دساكلا ءىشلاو ء[رطاف] 4 69 َروُبَت نّل ةراجت ... ©
 .ىوهلاو مهولا الإ ليلد ىأ وأ اهيلع موقي ةماعد الو هل لصأ ال ىذلا مهمالكب

 .مهودبع ام مالك دعب مهل هباطخ ىف هناحبس نيب دقو
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 يي كك
 هفذن مكنم ملظَي نمو ارصن الو اًفَرَص َنوُعِيطَتسَت اَمَ َنوُوُقَت ة امب مكوبَذك دقَف )

 . 4 اريبك اًباَذَع

 ةيناثلاو « نولوقي 8 ءايلاب امهادحإ ناتءارق اهيف « نولوقت 3 امب » :ىلاعت هلوق

 مكبذك دقف ىلوألا ةءارقلا ىلع ىنعملاو نيرثكألا ةءارق ىهو ةروهشملا ىهو ءاتلاب

 نم هنود نم اوذختي نأ مهل ىغبني ناك ام هنأ نم نولوقي امب «مهنودبعت متنك نم

 باطخلا نوكي روهمجلا ةءارق ىهو «ةيناثلا ةءارقلا ىلعو ءرهاظ كلذ نإو ءايلوأ

 دقف «لوقلا هيجوت نوكيو ىف ىنعمب اريثك ءىجتو «ىف ىنعمب ءابلاو ءرافكلل ءادتبا

 نيذلا نم ةرصن مكل نأ نوبسحتو «ناثوألا هب نودبعتو نولوقت اميف مكوبذك

 باذعلا ررقت دقف «مهنودبعت ام مكيلع دهشو ليلدلا مكب لحم اذإ «مهنودبعت

 ءالؤه بيذكت ىلع ابترم لاق اذلو ءردتقم زيزع ذخأ هب اوذخؤت نأو «مكيلع

 ارصن الو مكنع باذعلا فرص نوكلمت ال ىأ .4 ارصَن الو اًفرص نوعيطتست اَمقإ»
 نالطب اونيبو «مهنودبعت متنك نم مكلذخ دق رافكلا اهيأ مكنأل «مكرصني دحأ نم

 ريغ نم مكدحو متيقبو «مهنم ةرصنلا نوجرت متنك اذإ ءدحأ نم رصن الو «مكلوق
 مكنم ملظي نمو » :ىلاعت لاق اذلو «مكيلع ديتعلا باقعلا ررقتو «رذاع الو رصان

 نع دصو «مهنيد نع سانلا نتفيو ءكرشي يأ ءملظي نمو 4« اريبك اباَذَع هقذن

 اميظع ىأ ,4 اريبك اَباَذَع قد » نيعملاو ريصنلا نع متدرفأ دقو «ىلاعت هللا ليبس

 ال هنأو .هلوه نايبل ريكنتلاو «بويغلا مالع الإ هتدش ملعي الو «هرادقم دحي ال

 .رشبلا اهملعي ةياغب ايغي الو ءردقب رداقي

 ىشميو ماعطلا لكأي لوسرلا اذه لام مهلوق در ىلإ ميركلا نآرقلا داع دقو

 :لئاق نم زع لاقف «قاوسألا ىف

 قاوسألا يف َنوُشْمَيَو ماَعَّطلا َنوُلكْأَيَل مِّن الإ َنيلَسَرِمْلا نم َكَْلَبق اَنْلَسْرَأ امو

 . 4 اريصُي كبر ناك نوربصتأ ةَننف ضعبل مُكَضعَب انلَعَجَو

 مهودشري نأ اوعيطتسيل كلذو ءرشبلا نم الإ نونوكي ال لسرلا نأ نايب اذه
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 نم سيل هنأل ءاكلم نوكي نأ نكمي الو «مهب ىلاعت هللا مهيدهيو ءمهوهجويو
 متتل ؟ىدتقملا سنج نم نوكي ىدتتقملا نأل ؛ةودق نوكي نأ نكمي الو «مهسنج

 لوسرلا نألو ءاهب صتخي صاوخ نم ةودقلل نوكي ام كلانه نوكي الو «ةودقلا

 نألو «هلامعأ ىف عبتيل رشبلا نم نوكي نأ دبالف «هلامعأ ىف عبتيو «هلمعب وعدي

 نم دب الف «ءاسؤرلاو كولملا نم تازجاحمب هتهجاوم نيبو مهنيب لاحي دق سانلا
 . مهل سانلا هجو ولخيل تازجاحملا عفر

 الو «ءايوقألاو ءافعضلا نوعدي مهنإو ءرشبلا نم لسرلا نوكي نأ دب ال

 شيعي امك اوشيعي نأ دب ال ءاهتمالسو ةوعدلا مامتلو «ءافعضلا الإ ءادتبا مهعبتي

 ركذ ءايبنألا ضعب ناك اذإو «كولملا ىشاوح نم وأ اكولم نونوكي الف ءءافعضلا

 مهشيع ىف نكلو «قحلا مهناطلس ىف اكولم اوناك دقف «ناميلسو دوادك كلملاب
 ناميلس هنبا لعلو «هدي لمع نم لكأي ناك ِخلَكِيَي دوادف ءءافعضلاك نوشيعي اوناك

 نكي مل هنأ دكؤملا نمو مهتيعر نع مهتشيعم ىف نولقتسي نيذلا كولملا نم نكي مل
 . مهئافعض شيع شيعي الو «هتيعر ىلع ايلعتسم اكلم

 نم كلبق انلسرأ ام ىنعملاو «ةينايب انه نم 4نيلَسرمْلا نم كَل انَلسرَأ امو »
 ىلإ ماعطلا نولكأيل مهنإ 4 قاّوسألا يف َنوُْمَيو ماََّطلا َنوُلكأيَ مهّنِإ الإ نيلسرملا
 الإ مهانلسرأ ام ىأ ماعطلا اهيف نولكأي لاح ىف 4« مهن ًالإ9 ةيلاح ةلمج هرخآ
 نوررقي نييوحنلا ضعبو «مهلاح كلتف «ماعطلا نولكأي مهنأ مهب طيحت ىتلا لاحلاو

 ءردقملا فوصوملا نع ةينغم ةفصلا تركذف (هتفص هذه) افوذحم مالكلا ىف نأ

 ةلمجلا دع نأ ىرأو «نولكأيل مهنإ السر الإ انلسرأ امو «لوقلا قايس نوكيو

 .ىلوأ ريدقتل جاتحي ال ام نأل ءذخألاب ىلوأ ةيلاح

 «نيعمجأ سانلل 4 ةّنتف ضْعَل مكضعب اَنلعَجَو 9 :ىلاعت هلوق ىف باطخلاو

 هب نتفت ام ىلع قلطأو هب قلعي ىذلا هنم جرخيل ءزلفلا هب نتفي ام اهلصأ ةنتفلاو

 ٍضعبل مكضعب انلعَج  ىنعمو «ضرألا ىف ولعو ءرفنو لامو هاج نم سوفنلا
 ,مهدانعب لسرلل ةنتف نيرفاكلاو «مهئاذيإب ءافعضلل ةنتف ءايوقألا لعج .4ةنتف
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 ناميإلا ىلإ مهقبسب ءايوقألل ةنتف ءافعضلاو «مهئالعتساب ءارقفلل ةنتف ءاينغألاو

 مل نمل ةنتف نوكي ايورخأ وأ ايويند اريخ ىطعأ نم لك اذكهو «مهرخأتو «قحلاو

 ءايبنألا نم قحلا لهأ ىلع بجاولاو ءربصلا وه نوتفملل بجاولا نإو «هلثم نكي
 وه ةنتفلا ىف ربصلاو « نوربصتأ » :ىلاعت لاق اذلو ؛اوربصي نأ نيقيدصلاو

 ءربصلل هيجوتلل وه ماهفتسالاف ءاصلاخ انمؤم اهنم جورخلاو ةنحملا زايتجال ليبسلا
 ىف نوشميو ماعطلا نولكأي لسرلا نأ دكأ ىلاعت هللا نأ ظحاليو ءضيرحتلاو

 . « نولكأيل » اهربخ ىف ماللابو «ةدكؤملا نإبو «ةيمسالا ةلمجلاب قاوسألا
 هللا ةباقر تحت سانلا نأو «ماودلا ىلع ةلاد ناك 4 اريصب كبر تاكو»

 ريصبلاو «عمسي ىذلا عيمسلا ملع مهنم نيكمتلاو نيرباصلا لاحب ملعي ءامئاد
 نإو «ريخف اريخ نإ ىلاعت هللا اهملع ىتلا هلاح بسحب الك ئفاكيو ء«رصبي ىذلا

 . طيحم ءىش لكب هللاو ءعمسيو ىري ام لمع اولمعيلف «رشف ارش

 هب ديدهتلاو ثعبلاراكنإ

 ىلاعت لاق

 520006 ها ذأ 01 هرم مس #2 وريم تندم م

 ٍ اانئيلعلِزنأ اول ان ءاَمِل وجر ال يذل لاقو
 0 نير يربو 2 ْ دوو 20000 0 وم - 7 هد د 2020

 رى قمر 00 2 دكتامْلأ نو ردو

 َنوُلوُفيو َنيِمِرجُمْللِف يمْوَي رسال ةكيتلملا نور موي يب
 ذآ ٍلَمَع َنِمَأ أوُلِم امتي ا (0) اروجحم رجح

 كر سه 2 2-3 باس حرص 2 7 7

 عنف هيكل 1 بحس ارو 9 :َقءاسبه

 ا رص هم جر وكس وَقَعَ سو اس

 مل الزتو مسخ ءامنلا قفاشت موو 0

 َكقائيداَكَو نونا هيرب © 23 د
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 لوسرلاب مهرفك ىف مهتالعتو «نيكرشملا لاوحأ نايب ىف لوصوم مالكلا

 « لسرلا اهب ءاج ىتلا تازجعملا مظعأ وه ىذلا نآرقلا اصوصخو هتازجعمو د

 هذه ىفو «ةمايقلا موي ىلإ اهلثمب اوتأي نأ لايجألا ىدحتت ىتلا ةيقابلا ةزجعملا وهو

 مهرفك ىف ببسلا ىلإ هناحبس ريشي .. . انَءاَقل نوجري ال نيدْلا اقوه ةيآلا

 لاقوإ» :* : هناحبص م لاقف ىلمت 4 هللا ءاقل 0 هل ديلا وو ءءىش 0 0

 .« ريب اخ اوتعَو

 هذه مهل نأو «دونمؤي الو ىلاعت هّللا ءاقل نوركتي ىأ «انءاقل نوجري ل

 مهناميإ مدع نع هثاحبس ربعو ءاهريغب نونمؤي الو «ءايندلا ىف اهنوشيعي ىتلا ةايحلا

 وجري هب نمؤي نمف ءريخلا ءاجر هيف رخآلا مويلاب ناميإلا نأ ىلإ ةراشإلل ءانئاقل
 هذه ىف ابعتم ناك اذإف «ءابه تسيل هلامعأ نأو «ءازج كانه نأ ملعي هنأل «ريخلا

 ىتلا ةقاشلا ةايحلا لدب ريخلا لانيف «ثعبلا موي ضوعلا ءاجر ناك ءاهيف ايقش

 ؛ هناحبس هيلإ ءاقللا فاضأو «رساح ثعبلاب رفاكلاو «ءاجر هل نمؤملاف «اهشيعي

 نأب سانيإ هيفو ءارش رشلابو ءاريخ ريخلاب هناحبس ىزاجملاو «بوركلا جرفم هنأل

 دنسلا كلذ مدعي «هب رفكي نمو «ىوقلا دنسلا ءاقل وجري امنإ هللا ءاقل وجري نم

 ال نيِدّلا 8 :لوصوملاب ريبعتلاو «هؤالآ تمظع هناحبس «هريغ هيلع دمتعي ال ىذلا

 مهراكنإو رفكلا ىف مهتجاجل ىف ببسلا نأ ىلإ ةراشإ هيف 4 انءاقل نوجري

 ءاقل اوجر ولو «هّللا ءاقل نوجري ال مهنأ وه قئاقحلل مهلقعت مدعو «تازجعملل

 .نارفكلا ل لدب اودتهاو ءاقللا اذه باسح - اولمعل « هللا

 ىلاعت هللا ةلاسرب نوربخي «ةكئالملا انيلع لزنأ دله أ ءضيرحملل الول

 اذهف «ىشمن امك قاوسألا ىف ىشميو لكأن امم لكأي انم دحاو انتيجي الو «مهل

 ىأ عانتما طرش فرح >-_ الول لوقت وأ «انئبر ىرن وأ «ةكئالم نوكي نأ ىلع ضيرحت
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 بلطن ىأ «ىنمتلل اهنأ رهظألاو ءانبر رن مل وأ ةكئالم لزنت ال هنأل انناميإ عنتما

 نونمتي مهف «ضحلا ىدؤم اذهو ءانبر ىرن وأ ةكئالم انيلع لزني نأ نينمتم

 .مهرفك ريربتل ةلطابلا ةينمألا هذهب نيللعتم

 الوسر لسري هللا ناك ولو ءلوسر كنأب نمؤن ال اننأ هادؤمو مهلوق ىنعمو

 دوهيلا راس ام ىلع نوكرشملا راس اذكهو ءانبطاخي ال اذالو «ةكئالملا نم هلسرأل

 ىذلا اذه نإ ءهّللا ىرن ىتح كل نمؤن نل ِهّكَِِي ىسومل اولاق دقف .مهلبق نم

 بجي لوسرلا نأل ؛ىناسنإلا مهروط نع مهب اجورخ هسفن تاذ ىف نمضتي هوبلط

 لبق نم ليئارسإ ىنب بلطك اذه مهبلطب مهف «مهيلإ لسرأ نم سنج نم نوكي نأ
 اوتع اومعو مهسفنأ يف اوربْكَتسا دَقَل ا كلذ دعب ىلاعت لاق اذلو «دودحلا اودعت دق
 «مهدودح اودعتو مهسفنأ تاذ ىف ربكلا اوبلط ىأ «بلطلل ءاتلاو نيسلا 4 ريب

 «قحلا نع وبنلاو «ملظلا اوفلأو «ةيرشبلا قوف مهنأ هوبلط ىذلا مهربكب اوبسحو
 ىلاعتو هناحبس هللا دكأ دقو .ءمهتعجر ىلإ ليبس الو «هترئاد نم جورخلاو

 لالضو ريبك قحلا نع دعب فصوبو «دقبو ماللاب مهدعبو قحلا نع مهرابكتسا

 ىلع ال نكلو «مهنوريسف ةكئالملا اوري نأ نوديري اوناك اذإو هيف اولغوأ دق «ديعب
 نوري نكلو «نيملاعلا بر لبق نم ايندلا ىف السرو «نورذنمو نورشبم مهنأ

 «ميحجلا ىف مههابشألو مهل نيقلم وأ «ةمايقلا موي العف ةنجلا لوخدب نيرشبم
 :ىلاعت لاق اذلو

 . اروجحُم ارجح َنوُنوُقَيو نيمرجمْلل ذئموي ئرشب ال ةكئالَمْلا وري موي إط
 امك ءرشبلا نم ةلاسرلاف ءايندلا ىف مهل نيلزان ريغ ةكئالمللا نوريس مهنأ ىأ

 دمحم لبق نم لسرلا نأش ناك امكو «ةيادهلا ىلإ قلخلا ةوعد ىف هللا ةنس ىه

 4« 0 ... لسرلا نم اعدب تنك ام لق ... 9 هيبن ابطاخم ىلاعت لاق امك هلي

 ءانايع مهنوريف ةكئالملا مهيلإ لزنتسو ءايندلا ىف الاحم نوبلطي مهف ؛[فاقحألا]
 ةرابع هذه 4َنيمرجمْلل ذمموُي ئرشب الإط» ىلاعت لاق اذلو «مهيلإ مهنم باذع نوكيو
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 ريشسبت اهيفو «ىلاعت هللا بنج ىف اومرجأ نيذلا نيمرجملل ديدهت اهيف ةيماس

 . نينمؤملل

 باذعل ركذ اهيفو ريشبت اهيف ءزجعملا اهزاجيإ عم ةيماسلا ةلمجلا هذهف

 ءاهنم نومورحم مه ذإ «ميعنلا ةنج لوخدب مهل ىرشب ال نومرجملاف « نيمرجملا

 نامرحو ميقملا ميعنلاب نينمؤملا ءازج اهيفف «نيمرجملا ريغل ىرشب - موهفملاب - اهيفو

 ىهو ةيباجيإلا ةبوقعلاو «ةيبلس ةبوقع وهو «ءازجلا ىندأ اذهو ءهنم نيمرجملا

 ىلإ ريشأو «ةريثك تايآ ىف ةروكذم ىهف «ميعنلا ىرشب لدب ميحجلا ىف مهلوخد

 .راربألا لزانم ىف افوفص اوناكف «مهبر ءاقل نوجري مهنأل «نينمؤملا ىرشب

 ىلع دوعي نأ حصي 4َنوُلوَقُي ىف ريمضلا 4 اروجْحُم رجح َنوُنوُقَيو »
 عنتمملا روجحملا ناكملا هانعم رجحلاو «نيمرجملا ىلإ دوعي نأ حصيو «ةككالملا

 هفصوو «عونمت ناكم وهف «ميهاربإ رجح كلذ نمو «ءضوقنم ىنعمب ضقنك

 .نينمؤملا ريغ ىلع عنملا ىنعمل ديكأتو ءظفللا هنمضت امب حيرصت روجحملاب

 ةكئالملا نأ ىنعملا نوكيو ةكئالملا ىلع دوعي ريمضلا نأ ىلع لوقلا جيرختو

 اروصقم نيمرجملا ريغل نوكت ةنجلاب ىرشبلا ىأ ؛نيمرجملل ذئموي ىرشب ال نولوقي

 .نومورحم هنم نوعونمم نيمرجملا رشعم متنأف «نينمؤملا ىلع هب رشبي ام

 هنأ اوكردأ مهنأ ىنعملا نوكي نيمرجملا ىلإ دوعي نولوقي ىف ريمضلا ناك اذإو

 ارجح» نيتوبكم نيمدان نيرسحتم اولوقيلا «ةنجلا ىف ىرشبلاب مهل بيصن ال
 . ادكؤم اعنم انيلع عونمم ناكم ىأ © اروجحُم

 ةءورملا هبجوت ام انايحأ اولعف نأب ايندلا ىف اونسحأ دق نونوكي نيمرجملا نإو

 اهيلع نوئفاكي ال ىلاعت هلل ةصلخملا ةبستحملا ةئيهلا اودقف مهنأل نكلو «ةدجنلاو

 : ىلاعت لاق اذلو «تاينلاب لامعألا نأل

 . 4 اَروُشم ءاَبه ُهاَلعحَف لمع نم اوُنمع ام لإ اًمدَقَو ل
 نم قئبنملا سمشلا ءوض ىف الإ ودبت ال ىتلا ةقبقرلا بارتلا تارذ ءابهلا - ؟
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 سمشلا عاعش وه روتتملا ءابهلا نأ ههجو هللا مرك ىلع نع ىور دقو «ةحوتفم ةوك
 ءوضفلا ىف الإ رهظت ال ىتلا بارتلا تارذ ءابهلاب داريو «ةوكلا نم ودبي ىذلا

 ال وأءهل دوجو ال هنأكو ءاوهلا ىف قرفملا هانعم روثنملاو «هتقدل ةوكلا نم عطاسلا

 .هريغ نع ازيمتم رصبلاب سحب
 ارب هنوري لمع نم اولمع ام ىلإ اندمع ىأ .4انمدقو :ىلاعت هلوقو

 نوكي امنإ ربلا نأل كلذ ؛ىري ال ءاوهلا ىف قرفملا ءابهلاك هانلعجف ءهيلع نوئفاكي

 هللا نودبعي ال مهنأل ةبستحم ةين مهل تسيل ءالؤهو «هّللا دنع ةبستحملا ةينلا عم

 . مهتاين داسفل مهلمعب نومثآ مهف ءاهاوس نوجري الو «ناثوألا نودبعي لب

 ىهو ءاريخ اهيف نأ نوبسحي لامعأ نم نولمعي اميف نيكرشملا لاح هذه

 .ةنحجلا باحصأ مهف ىرشبلا مهل نيذلا امأ ءةينلا داسفل لالض ىف لالض

 . «ًاليقم نَسْحَأو ارسم ريح ذصوُي ةئجْلا باَحصأ )

 دعو يتلا دخلا َةَنج مَ َريَخ َكلَذَأ إ» ىلاعت هلوقك نوقتملا مه ةنجلا باحصأ
 اهب اوصتسخا نيذلا ىأ «ةنجلا باحصأ مهنأب نيقتملا نع هناحبس ربعو «َنوُقّتمْلا

 ريخ ال هنأل هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفأو ءمهتمزالمب تصتخا امك ءاهنومزاليو

 ةنجلا باحصأ نأ رهاظلا ىنعملا امنإ «ةنجلا لهأ نيبو مهنيب هب نولضافي مهريغل

 ءىش هولعي الو «هريغل ولع الو ءهردق رداقي ال ريخ ءاقبلاو رارقتسالا ىف مهاتأ
 لعفأو «ةلوليقلا ىف حارتسا هنأ ىأ «ليقي لاق نم ناكم مسا ليقملاو .دوجولا ىف

 ام كانه سيل «ةلوليقلا تقو ىف ةحارتسا مهل نأ ىأ «هباب ريغ ىلع ليضفتلا

 نأل ؛ةلوليقلا تقو ةحارتساب ةنجلا ةحار نع ربعو ءاهتحارو اهنسح ىف اهلئامي
 ةحارلا هذهب ةنحجلا ةحار تهبش دقو ءاهتاذ ىف ةعتم نوكت تقولا اذه ىف ةحارلا

 طسو ىف ةحارلا اهنأك تناكف «رانلاب ةلباقم ةنجلا نألو ؛اهتعتمو ءاهنسحل

 نم راتس ىف نونوكي مهعاتمتساو ةنجلا ةحار تقو ىف نيمرجملا نأ ىأ «ةلوليقلا

 .دلخلا باذعو «ميحجلا
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 ىلا نسل لت قف

 ل لير ىهو ءاهنوريو ةكئالملا لزنت ىذلا مويلا انه يف أ (نيرجشل دو

 تفذح ققشتت " اهلصأ ققشن وَقشت «مامغلاب ءامسلا ققشت موي وهو ءرخآ موي هعم نوكي

 «ةيفرظلا وأ ةقصالملل انه ءابلاو © ىظلت 8 :ىلاعت هلوقك ءافيفخت نيءاتلا ىدحإ

 عطقتتو «برطضت ءامسلا نأ نع ةيانك اذهو «مامغلا ققشتب ءامسلا ققشت ىأ

 هلوقكو «[قاقشنإلا] 4 0 َتقّشنا ءاَمّسلا اَذإ © : : ىلاعت هلوقك اذهو ءاهؤازجأ

 اذإو © ترجف راحبلا اًذإَو © ْتَرْقتنا بكاوكلا اًذإو 00 ْتَرَطَفناُءاَمّسلا اَذِإ : ىلاعت

 نوكي هيف نمو هيف امب نوكلا برطضا اذإ ىنعملاو «[راطفنإلا] 42 ترفع روبل

 ريصملا ريرقتو باسحلل جوف دعب اجوف ةكئالملا لزنت لاحلا هذه ىفو «ثعبلا موي

 لوزنلا ليزنتلاو © اليزنت ةكئالملا َلْرُنَو » :ىلاعت لاق اذلو «ميحجلا وأ ميعنلا ىلإ

 نمو «باسح دعب باسح لب «دحاو باسح نوكي ال هنأ ىأ «قيرف دعب اقيرف

 نأ الإ َنورظنَي لَه :ىلاعت هلوقك اهانعم ىف ةيآلا هذهو ءبذع باسحلا هيلع ددش

 . [ةرقبلا] 4 659 .. رمألا يضقَو ةَكئالَمْلاَو ماَمَعلا م لَُظ يف هللا مهيأ

 ىذلا ثعبلا مويب ديدهت اهيناعمو اهومس ىف اههابشأو ةيآلا هذه نإو

 كئنيح ناطلسلا نإو «لوهلا هيف نوكيو «نوكلا هيف برطضي موي هنإو «هوركنأ

 : لئاق نم زع لاق اذلو «هدحو ىلاعت هلل نوكي

 . 4 اريسع َنيِرِفاكْلا ىَلع امي اكو نَمحّرلل قحلا دموي كلما ل

 ىلع لادلا لأب لامكلا ىلع لدو «لماكلا ناطلسلا ىأ . 4 ذمَمْوي كلملا

 هناحبس هفصوو «هاوس اكلم ىمسي الو «هريغ كلم ال هنأك قارغتسالا لامك

 .ادبأ هريغل نوكي الو «همكح فلختي ال ىذلا تباثلا ىأ «قحلا هنأب ىلاعتو

 ىلاعت هللا فصوو «هنمحر تلج « نمحرلل 8 لماكلا تباثلا كلملا اذهو

 ركذيس امك «نيرفاكلا ىلع ريسع ديدش مويلا كلذ نأ عم نمحرلا ةفصب انه
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 لمحلا ديدش نوكيس هللا مكح نأل « ريس نيِرفاَكْلا ىلع اموي ناَكو هناحبس
 اميحر نوكيس هنأ ىلإ ةراشإلل ؛ةمحرلاب ىلاعت هللا فصو «مهيلع اريسع
 امأو «نينمؤملاب ةصاخ ةرابعلا رهاظ ىف هتمحرف :«نيرفاكلا ىلع اريسع ؛نينمؤملاب

 ةنجلاب هارشب ىف هنإ :لوقن نأ بوصألا لعلو «مهيلع اريسع نوكيسف نيرفاكلا

 ىضتقت ةيقيقحلا ةمحرلا نأل ؛ميحرلا وهو «نيرفاكلل ريسعلا باذعلاو «نينمؤملل

 عم ءىسملا ىواستي الأ ةمحرلا بجوم نأل ؛نيقتملا ةباثإو «نيرفاكلا بيذعت

 .نوملعي نيذلاو نوملعي ال نيذلا ىوتسي الأو «ريصبلا عم ىمعألا الو «نسحملا

 ةمايقلا موي نيكرشملا لاح
 : ىلاعت لاق

 هت

 2 ثديي

 ١ أآ أ

 َكِلَ 1611 كف دركي

 ايدام كربون تأتيك

 هرسحت نع ةيانك رببعتلا اذه «4 هيدي لَ للا ضعي ىلاعت هلوقو 4 ٍماَمَهْلاب ءاَمْسلا َقْفَضَ ميو ىلع فوطعم اذه «ِهْيدَي ئلع ملال ضعي ميد ٍ



 للا

 23 : ده

 مويل هراكنإو «لمهأ ام ةبقاعب هجوو دقو «لمعلا تقو هتاف نأ ىلع همدنو هظيغو

 .همالآو هتاليو ىقلي نآلا وهو هدهاشو «نيعلا ىأر هآر ىذلا ثعبلا

 تسيل انه ايو 4ًاليبّس لوُسرلا ْعَم َتدَحّنا يَحْيَلاَيإ» :لوقي هلاح ناسلو
 «ىنامألا ىنمتو «ىنامألا تقو تاف دقو هسفن هانمتي ام ىلع هيبنتلل اهنكلو «ءادنلل

 ىنامآلا هيف ىدانتو «ءادنلل اي نإ لوقن وأ ءاهتاوف هيلع لجسو ءاهتقو تاف دقو

 . مدني :ىتح تاالو ءامدان هتتاف ىتلا

 ىأ « 4 ًاليبس لوسُرلا عم تذَحَتا © :هلوق ىهو ءاهانمتي ناك ىتلا ةينمألاو

 دمحم وه لوسرلاو ؛نيمألا قيدصلا ناك دقو «هبذكأ أ ملو « هدناعأ ملو  هقرافأ مل

 ىأ 4 ًاليبس لوُسرلا َعَم تدخن ف ىنعمو .هتلاسرو هصخش لامك نايبلا نإو هلك

 مرك ىلإ ةراشؤلل اليبس ريكنتو «راتخا ىذلا هليبس قرافم ريغ هراسم ىف ترس

 .اديعب الالض هنع لض لب «هيف رسي ملو «هقراف ىذلا ةيادهلاو ةلاسرلا قيرط

 «ميظع ملظل كرشلا نإو «كرشأف هتدابع ىف ملظلاب فصتا نم وه ملاظلاو

 ءاصاخشأ وأ اصخش دارملا سيلف ءاداسف ضرألا ىف اوثعي ناك وأ نينمؤملا ىذآ وأ

 0 نرتقا دق ةيآلا تناك ذإو

 4 ًةلوُدَح ناسنإل ناطيشلا ناكو

 ىداني وهف «كالهلا ىنعمب ةليولاو «ملكتملا ءاي نع ةبولقم فلألا : اتليو

 هلوزن ىلإ ءاميإ هكالهب ىداني هنأكف ءهب لزن امب روعشلل كلذو «هب لزن ىذلا هكاله

 ال لزان كنإف .كتقو اذهف لبقأ ىكاله اي لوقي هنأكو ءارسحت هيداني هنأكو «هب

 عم ذختي نأ ىنمتي ةقباسلا ةيآلا ىف ناك دقلو .هقحتسي هنأب راعشإ هيفو «ةلاحم

 هلاخي اقداص اليلخ انالف ذختي مل هنأ ىنمتي انهف «ميقتسملا ديجلا ليبسلا لوسرلا

 هبحاص نع ةيانك نالفو «تيل ائيش عفني لهو تيل «هعبتيو هب نرتقيو «هدويو

 :ىلاعت هلوق ققحتيو «هل ءالخأ مهذختي مل ناك ول نأ ىنمتيو «هباحصأو

 . [فرخزلا] © 9 نيم الإ ودع ضعبل مهضعب ذوي ءالخألا )»
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 نيب داسفلا ببس ىلإ ريشي ءرخآلا مويلا ىف اهعوضوم ناك نإو ةيآلا هذهو
 نإف ءءوسلا ةبحص - امهلوأ :نيرمأ ىف صخلتي ببسلاو «ءالتبالا راد ىف سانلا

 هنإف ءدسافلا ىأرلا - امهيناث ءهليبس ناطيشلل لهسي ناطيشلا وخأ ءوسلا بحاص
 ىف هناحبس لاق دقلو ءريخلا نع ليذختلاو ءرشلا ةاعدو ءوسلا نالخ هيف رثكي

 باوج ىف ةعقاو ماللا © ينءاج ذِإ دعب ٍركذلا نع ينّلضَأ دقل 9 ءءوسلا ليلخ فصو
 ءاضيأ ديكوتلا ديفت دقو ءديكوتلا ناديفت ردقملا مسقلاو ىهو ءردقم مسق

 ىبرب ىنركذي ىذلا ركذلا نع افرصنم ةلالضلا ىف ىنعقوأو ىندعبأ ىأ 4يِنّلْضَألو
 ركذلاف «ناميإلاو هللاب ريكذت نم ِهلَكِيمَع هلوق لمتشا امو ٌْكلَي ىبنلاو نآرقلا وهو

 هللاب رمتسم ركذت نم ةيدمحملا ةوعدلا هيلع تلمتشا امو «ىبنلاو نآرقلا لمشي

 .امات اداعبإ هب ريكذتلاو قحلا نع هدعبأ ءوسلا نيرقف «ىلاعت

 ىفو «لالضلاو ىدهلا هيف نوكي ىذلا هئيجم تقو وهو ءركذلا تقو حو
 ال هنأب اضيأ ناذيإو «هيعاد بجي ملو ءركذملا ءاج دق هنأب ناذيإ تقولا اذه ركذ

 .هبحاص ةبحص داسفل ظيلغتو «تاف ام ةداعتسا ىلإ هل ليبس

 نم ةيماسلا ةلمجلا هذه 4 ًالوُدذَح ناسنإلل ْناَطْيشلا َناَكو ط :ىلاعت هلوقو
 . 4 ًاليلَخ انالف ْذخَنَأ مل يتيَل ١ :لوقي ىذلا مالك نم هماكحأو ىلاعت هللا مالك

 ىف ةتباث ةقيقح ررقي ىلاعتو هناحبس وهف ىلاعت هللا مالك نم تناك نإف

 ناطيشلاك نوكي هنأل ؛ءوسلا ىلإ وعدي ىذل١ ليلخلا وه انه ناطيشلاو «سانلا

 هلذخي ناسنإلل لوذحخ ناطيشلاو «ناطيشلا تاثفن ىرست امك هسفن ىف هتاثفن ىرست

 . هتيادهو ريخلا قيرط ىف ريسلا نع

 هنأب هلضأ ىذلا هليلخل ايمر نوكي «ةمايقلا موي رفاكلا مالك نم اذه نأ ىلعو

 هليبس ذختيو لَك ىبنلا كلسم كلسي نأ نع هلذخو هكاردإو هبلق دسفأ ناطيشلاك
 نم ةغلابم ةغيص لوُدَخو «لالضلا نع دعبلاو ةيادهلاو «ةفرعملاو ركذلاو قحلا هلي
 انه دارملاو ءهلعفي الو هيف ددرتي رمأ ىلع مدقملا صخشلا لعجي ىذلا وهو «لذاخ

 .اليبس ىدهألاو «موقألا قيرطلا كولسو «ريخلا لعف نع ليذختلا وه
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 داهج كلذ دعب نم ركذ دقو «ةرخآلا ىف نيملاظلا رمأ نم نوكي ام اذه

 : لاقف ءاضعب مهضعب مهئاوغإب اولض دقو «لوسرلا

 . 4 اروجُهُم نآرقلا اذه اوُذَحُنا يمْوَق ّنِإ بو اي لوسرلا لاَقَو ط

 مهلاح ىف مهعقوي امم ايندلا ىف اهنع مهضارعإو هتلاسرو لوسرلا لاح هذه

 قح ىلإ ةراشإلل لوسرلاب هناحبس ربعو «ةرخآلا ىف ىلاعتو هناحبس اهروص ىتلا

 .هل ةعاطلاو ةباجتسالا نم مهيلع هقحو «ةوعدلاو عابتالا نم هيلع ةلاسرلا

 هنزحو هثب وكشيل ؟براي :لاقف هديؤيو هرصني نأ هل اعراض هبر ىدان دقو
 نم ةبارغلا ءادبإل ىموقب ربعو .اروجهم نآرقلا اذه اوذختا ىموق نإ ء«هيلإ

 باذكلاب سيل «نيمألا هنأ اوفرعو هورشاعو ءانيمأ اقداص هوفرع مهنأل «مهراكنإ

 .باترمل ابايترا عدت ال ىتلا هتلاسرل ةتبثمللا ةجحلا هعمو

 هتافصب فرع ىذلا نآرقلا ىلإ ةراشإلا 4 نآرقلا اذه اوُذَحْتا :ىلاعت هلوقو

 طارص ىلإ ىدهي رون وهو ءرودصلا ىف امل ءافشو ةمحرو ىده هنأ نم ةيلاعلا

 تافصلا بحاص نآرقلا اوذختا «ةعيرشلا هيفو لوق لك نع دعبت هتغالبو ميقتسم

 اوناكف مهتاوذب هورجهو «برلقلا هترجه ءاروجهم ائيش ىأ ءاروجهم ايلعلا

 اولاقو ء«[تلصف] 4 65 َنوِبلْعَت مُكّلعل هيف اَوَعْلاَو نآرُقلا اذهل اوُعَمْسَت ال ... 9 :نولوقي

 نم ٌةِْلَج ىبنلا برغتسا دقو «مهلاعفأ رجهو مهشحف ىلع لدي ام شحفلاو رجهلا

 .مهدشرل ةضقانملا مهلاح

 اذه ىلع ثعابلا نأب هيبن هللا ىزع دقو ءهموق نم ّةَلِلِك لوسرلا ىوكش هذه

 «لاعفألاو لاوقألا رجهو «ةرتاهملا ىلإ ىدؤت نأ اهنأش نم ةوادعلاو «ةوادعلا وه

 .ءادعأ كلبق نم لسرلل ناك امك ءادعأ ءالؤهو

 . 4 اريصتو ايداه كبر فو نِمرجُملا نم ودعي لك الع كلذكو
 اقيقحت ؛رمتسم عازن ىف رشلاو ريخلاو «ءضرألا ىلإ سيلبإو مدآ طبه ذنم هنإ
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 ني لوقت ألا يف مودع ضل كم طا قو... » :ىاعت هلوغ
 ىعادلاو ريذنلا ثعبي نأ هقلخ ىف ىلاعت هللا ةنس نم ناك اذإف «[ةرقبلا] 69

 رمتسم بالغ ىف ناسنإلاو «ةرمتسم ةمئاد ناطيشلا ةسوسو نوكت هنإف «ريخلا ىلإ
 كلذلو ءامئاد رشلا ةاعدو ريخلا ىلإ ىعادلا نيبو ءريخلا ىعاودو ءرشلا غزاون نيب
 ءالتبالا ققحتيلو «داهجلا لضف ىبنلل ققحتيل «نيمرجملا نم ءادعأ نييبنلل هللا لعج

 4 62 .. ةَف رْيَخْلاَو ٌرّشلاب مُكولبَتو .. ]» :ىلاعت لاق امك «نويبنلا هب ىلتبي ىذلا

 ءداهجلا لضف ناك ام الإو «نيمرجملا نم ودع ىبن لكل ناك كلذلو «[ءايبنألا]
 .ناميإلا لهأل ديدشلا رابتخالا لضفو

 ىبنلا هب لبوق ام ىلإ ةراشإلا 4 نيمرجملا نم اودع يبن لكل انلعج كلذكو

 ةوادعلا ىف امهتجاجلو «لهج ىبأو «بهل ىبأك «نيكرشملا رابك ةوادع نم ُهِكي

 نم اهاقلت ىتلا ةوادعلا هذهك ىنعملاو «ةلصاولا محرلاو «ةبارقلا برق عم نحإلاو

 لمشت اودعو «نيمرجملا نم اودع ىبن لكل انلعجو «ءكموق نم نيمرجملا ضعب
 ىتلا ةايحلا ةنس كلت نأل ؛تاعامجو ىدارف «ودع ىبنل نوكي ىأ دحاولاو عمجلا

 «ةيئادتبا انه (نم) و «[رطاف] 4 69 ًاليوحت هّللا تّنسل ّدجَت نو ا :ىلاعت هللا اهنس

 . مهريغ نود نيمرجملا نم نونوكي ىأ

 ريخلا عزانتم ىف ناسنإلا نوكي نأ ىناسنإلا دوجولا نأش كلذ ناك اذإو

 ئفكو 9 :لاق اذلو ءهعمو هرصان ىلاعت هللا نأل «بلاغ ِةِْلكَك ىبنلا نإف ءرشلاو

 ةناعتسالا نع هينغي هعم هنإو ءهل ىلاعت هللا ةيافك ديكأتل ءابلا 4 اريصتو اًيداه كرب

 «كنوئش ىلع مكئاقلاو ءكيبرمو كظفاحو كئلاك ىأ 4 كيرب )» ريبعتلاو «هريغب
 ءامئاد ارزؤوم ارصن « ًاريصتو» «ةلضافلا ةايحلا لبس موقأ ىلإ « ايداه»

 .نيح اصلا نينمؤملا ضرألا ىف نفلختسيلو



 للملا

 ا <

 لاثمألا برضو نآرقلا ليزنت
 :ىلاعت لاق

 ةَمْجنا فل ايلَع لَ لال ارك الا ظ
 0 17 21 لا

 3 لا هلئلَت روك داوم دي تيد كر كح رهو

 رسل يحلي دكني كب كا
 هل ءركاس نو

 ع كب مس تهجم رمل
 َّبتحلاىس نضاشإتاء قلو 3 ايس ٌلصَص صو اَماَكَك

 1 01 ب و يي

 ىلإابهذاانلقف يا | ايزو برورده هام 57 2 هةعماناعجو

 م هر 0 ذأ رول ا

 هم

 كْلَعَحبَو ٌمِهتِفِرَع

 2 5 0 م ا
 رطوتم ا اريك كك تيان قرابعتو
 0 0 ربيت :تَص دو كو لكلا

 هت صاف وحسميرتصأ شارع رايه
 لأ و 6و اس

 يرن اروشن تبوجرال اوناك

 مالك ىف اومحقتي نأ ىلإ ةيهلإلا ةلاسرلاو ةوبنلا ىنعمل نيكرشملا دوحج ىدأ

 عوضوم ال امالك اولوقي نأ ىلإ هتزجعمو ٌةِْلَي ىبنلل مهبيذكت مهادأو «لوقعم ريغ

 .هنيهوت اوديري نأ الإ هل
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 الل لللاااااللللا اا الملا

 كالا ١١

 يي

 ضحلل انه «الْوَل ١ 4 ةدحاو ةلمج نآرقْلا هيلع لّزن الول اورفك نيذْا لاَقو »
 لزن هنأل ؛نآرقلا نوبيعي اذه ىف مهنأكو .ءمهلوقع هكردت ام ردق ىلع ضيرحتلاو

 لكو «ةقرفم ءازجأ لزن هنأل «هزاجعإ نوبيعيو «ةدحاو ةعفد لزني ملو ءاقرفم

 :لئاق نم زع هلوقب مهلوق هناحبس در دقو ءمهرفكو مهراكفأ غيوستل كلذ
 ىف نيتمكح ىلاعتو هناحبس ركذ دقو ,«ًاليترت هاَتلثرو كداَؤُف هب تبعنل كلذك ١)

 , هلع ىبنلا سانيإ ىه -امهالوأ :ةقرفتم تاقوأ ىف لزنت ءازجأ ىلع اقرفم هلوزن

 ةمكحلا هذهو «عطقني ال نآرقلاب الزان ىحولا رارمتساب ةوعدلا ىلع هبلق تيبثتو

 هب تبثنل كلذك هانلزنأ ىأ 4 َكداَوُف هب تّبْعنل كِلَذَك 8 :هلوقب هناحبس اهيلإ راشأ

 :هلوقب هناحبس اهيلإ راشأ -ةيناثلا «ءكعم هللا نأ رمتسملا ىحولاب فرعتف كداؤف

 ىناعملل روصم قسنم قسن ىلع ميركلا نآرقلا ةءارق وه ليترتلاو 4 اليترت هاتلترو »
 هباحصأ نم ءارقلا نم هريغل هؤرقي مث ءالترم هلك ىبنلا هاقلتيف «ةوالتلا ىف ةليلجلا

 ىبنلا هأرق امكو هك ىبنلل ليربج هأرقأ امك ءالترم نآرقلا رتاوتي كلذبو «كلذك
 «هليترتو هظفلب لب ءطقف هظفلب ارتاوتم سيل ميركلا نآرقلاف «هباحصأ ىلع ديدي
 هب لجعتل كئاسل هب كّرحت ال 9 :ىلاعت هلوق ىف ءاج امك دلك ىبنلا ليربج مّلع دقف

 «[ةمايقلا] 4 69 هَاَيب انيلع نإ مت 0 هنارق عاف هانأرق اذِإَف 09 هتآرُقو هعمج انيلع نإ 09

 . [ءارسإلا] 4 679 .. ثْمكَم ىلع ساّنلا ىلع هأرقتل هاَقرَف انارقو إ» : ىلاعت لاقو

 بتكي نأ ىلع ةردقلا هدنع بتاك اهيف ناك امف «ةيمأ ةمأ اوناك برعلا نإو

 «ليدبت الو فيرحت ريغ نم هباتك ظفحي نأ لفكت ىلاعت هللا نألو «هلك نآرقلا

 ىلع ظفحي ام نإو ءهرودصلا ىف هظفحب كلذ ناكف «ةمايقلا موي ىلإ هظفحيل
 هنإف رودصلا ىف ظفحي ام امأ ءهنم ءزج فذح وأ هليدبت وأ هفيرحت لهسي ساطرق

 ةباتك ىف اوفرحي نأ ايقيرفأ ىف دوهيلا دارأ الو «لدبي الو ريغي ال ىعو ىف نوكي

 .مهروحن ىف مهديك اودر دقو «مهءارو ظافحلا ناك فحصملا



 6 للافلام لل

 زر

 الإ لّكمب كتوتأُي الو :لاقو ةرسفم ةحضوم ةرين ةحضاو ةمكحلا ىلاعت هللا نيبف

 . 4 اريسفت نسحأو قحاب كاننج
 لوقلا ىف ةجاجل ريثي نأ ديري لطبم لك نأشك كلاسملا مهيلع تدس دق مهنإ

 اوبلطو ةيآ نوكي نأ اوركنأ مهف ءاهيف بيرلل لاجم ال ةتباث ةقيقح لوح بيرلاو

 نوديري هلوح ىلكش رمأ ىلإ دعب اوءاجو «هلثمب اوتأي نأ نع خراص زجع عم هريغ
 هنإ :اولاق نأ دعب اعانطصا هعنطصا ادمحم نإ اولوقي نأل اليبس هنم اوذختي نأ

 ةلمج لزني ال اذامل اولاق ءاليصأو ةركب هيلع ىلمت ىهف اهبتتكا نيلوألا ريطاسأ

 ,لّكمب كتوتأي الو ]9 لاقو ءاقرفم لزن هنأ ىف ايلعلا هتمكح ىلاعت هللا نيبف «ةدحاو

 لاحب كنوتأي ال ىأ «ةروصلاو لاحلا لثملا 4 اريسفَت نَسَحأو َقَحْلاب كانْمج لإ

 ءهيف بير ال ىذلا تباثلا رمألاب كانتج الإ .ءكش وأ بيرب ىقلت اهنأ نومهوتي

 «ملكتم لك ةزيهج عطقي انايبو اعوطسو اعوصن قحلا دادزيو ةجحلا مهمقليف

 قئاقحلل ريسفت مهل سيل مهنأل «هباب ىلع سيل ليضفتلا لعفأ 4 اريسفت نسحأو
 دجوي ال نآرقلا ىف قئاقحلا نايب نأ رهاظلا امنإ ءهنم نسحأ نآرقلا نايب نوكي ىتح

 مهرخس هللا نأكو «نايبلا ريسفتلاف ءحضوأ الو لمجأ الو هنم ىلعأ نايب

 هناحبس ركذ دقو «ميكح ميلع هللاو ءاحوضو كي ىبنلا ةجح دادزتل مهضارتعاب

 : لاقف «مهتجاحل ةبقاع كلذ دعب نم

 . 4 ًاليبس لضأو اَناَكَم رش كتلوأ منهج ىلإ مههوجو ىلع َنوُرَشَحُي َنيِذّلا »

 مهرمأ ةبقاع نايبو ءصاصتقخالا ىلع بصنلا «نورَشْحي َنيِذّلا ل عضوم
 دقو «ةمايقلا موي ىلإ ةدلاخلا ةلاسرلل ىربكلا ةجحلا لوح هنوريثي ىذلا اذه دعب

 ةناهملا رادقم اهنم كردي ئراقلا لعجت ةروصب ةمايقلا موي مهرشح نع هناحبس ربع

 نوبلقي مهنإ ذإ «هراكنإ ىف نوغلابيو هنوركني اوناك ىذلا ءرشحلا موي مهقحلت ىتلا
 ءابحس نوبحسي مهف «لفسألا ىلإ الإ ايندلا ىف هجتت ال تناك ىتلا مههوجو ىلع

 «رايتخا مهل نوكي الو نوقاسي مهنأ ىلإ ريشي اذهو «مههوجو ىلع ارج نورجيو
 «ةرطيس نم ايندلا ىف مهسفنأل نوعدي ناك ام لدبف «ءلاح حبقأ ىلع نوقاسيو



 ناقرفلا ةروس ريسفت ا## 9

 االول الفلل لالالالا

 جك

 ىلع نونوكي مهدئاقع ىف سانلا نونتفيو «دابعلا باقر ىف هب نومكحتي ناطلسو
 رش كتلوُأ ١ ؛منهج ىلإ اذخأ نوذخؤي مهنأو «ناوهلاو لذلا نم ةروصلا هذه

 مهل تناك ىتلا تافصلا هذهب نيلمحم نيكرشملا ىلإ ةراشإلا 4ًاليبَس ْلَضَآَو اناَكَم

 لآ ام ىلإو «لطابلا ىف ةجاجلو قحلا نع راكنتساو ءايربكو ةسرطغ نم ايندلا ىف

 لعفأ ىنعم ىف (رش) و ءابحس منهج ىلإ مههوجو ىلع بحسلا نم مهرمأ هيلإ

 © 69 .. كلذ نَمرَشب مكئبتأ له لق 3 :ىلاعت هلوقك «هباب ىلع سيل وه ليضفتلا
 .هتالاح ىصقأ رشلا ىف غلب نم ىنعملاو ء[ةدئاملا]

 ىف مهو «ءارقفلاو ديبعلا هعابتأ نأ ىلع ٌكَِْلَب ىبنلا نوريعي نوكرشملا ناك دقل

 مههوجو ىلع رانلا ىلإ نوبحسي ذإ مهنأ هناحبس نيبف «هموق نم لذارألا مهرظن

 هلك رشلا وه رش ىونعملاو ىقيقحلا مهناكم ىأ ءاناكم رش ةقباسلا مهتافص عم

 ىأ «اليبس َلَضَآَو «ةرخآلا ىف ةبوثم ريخو ءايندلا ىف ىدهي ايداه ناك مهريغو
 اولصو ىتح «قحلل مهراكنإب ايندلا ىفف «ةرخآلاو ايندلا ىف قحلا ليبسلا نع دعبأ

 نيبتي مهرمأ هيلإ لآ امو «مهسفنأل نوعدي اوناك ام نيب ةنزاوملابو «ىمعلا ةجرد ىلإ

 ىدهأ اوناك مهمعز ىف نولذرألاو ءايندلا ىف مهو لالض ىف اوناك مهنأ - الوأ

 «منهج ىلإ مههوجو ىلع نوبحسي ةرخآلا ىف مهنأ -ايناث مهل نيبتيو ءاليبس
 . ميعنلا ىلإ نيرئاس اوناك نوقتملاو

 ءايبنألا صصق نم

 موَقلا ىلإ بهذا اَنلعَف © ايزو نوره ُهاَحَأ هع انلَعَجَو باّتكْلا ىسوُم انآ دَقَلو )ل
 .4 اريمدت مهاترمدق انتايآب اوبذك نيذْلا

 مث «مهدانعو مهيدحتو .مهلالضو نيكرشملا نايغط ىلاعتو هناحبس ركذ

 ءرفكلاو نايغطلا هيلإ لآ امو «مهتقبس ىتلا ربعلا كلذ دعب هناحبس ركذ مث , مهلآم

 .هئلمو نوعرف ةصقب أدتباو « - ىرخأ عضاوم ىف ليصفتلا - لصفم ريغ اريشم



 9 ناقرفلا ةروس ريسفت ا

 كلل بفللل للام لل

 11ج

 ريمدت هللا ىلع ىصعتسي ال هنأ نايبل ءهرصع ىف ةيغاط دشأ ناك دقو «هموقو

 نم مكَل تملع ام .. 9 مهل لوقيو «دبعي ناك ىذلا وهو «هنايغط نكي امهم صاع

 وهو ©« باتكلا ىسوم انيتآ دَقَلو 9 :ىلاعت لاقو «[صصقلا] 4 © .. يِرْيغِهلِ
 قدص ىلع لدي اذهف ءدقبو ماللاب اقداص هلوزن ىلاعتو هناحبس دكأ دقو «ةاروتلا

 نع ملكلا اوفرحو «هب اوركذ امم اظح اوسن دقف ءاقبلا قدص ىلع لدي الو «لوزنلا

 ىدذلا وهف «نوراه هوخأ هعم نكي ملو «باتكلا ىتوأ هنأب ىسوم درفأو «هعضاوم

 ىذلاو ؛ةلاسرلا ءادأ ىف انيعم «هل ارزاؤم ناك نوراهو «ةرشعلا حاولألا ىقلت

 ىأ 4 اريزو ثوره هاَحَأ هعم انْلَعَجَو » :ىلاعت لاق اذلو «ىسوم وه ةلماك اهاقلت
 ريو 62 يردص يل حرش بر لاق )ط :هلوق ىف ىسوم بلطل ةباجتسا انواعم ارزاؤم

 9 يلهأ نم م اريزو يل لَعِجاَو 62 يق اوُهَقفَي 60 يناسل نم ةَدَقَع لحاَو 5 يِرْمَأ يل
 . [هط] 4 09 يِرْمَأ يف هكرشأو 60 يرْزَأ هب ددشا ©) يخأ نوره

 انتايآب اوبْذَك نيدُلا موَقْلا ىَلِ هَذا اَملَقَف ظ :نوعرف ىلإ اعم السرأ دقو

 ىسومل اريزو لعجلا ةدارإ دنع هنأ ىف بيترتلل ةفطاع ءافلا 4 اريمدت مهاَنرُمدَف
 امهل افيرشت ةيلعلا هتاذ ىلإ لوقلا هناحبس فاضأو ءامهل لاقف ءاعم غيلبتلاب امهفلك

 رمألا 4 انتايآب اوبْذَك َنيّلا موَمْلا ىَلِإ اهذا :ىلاعت هلوقو ءامهرمأب اهيونتو

 هنأل ؛هتاذ ىف ريطخ ءهنأش ىف ليلج رمأ ىلع نامدقم امهنأ ىلإ ئموي باهذلاب

 .ناميإلاب قبسلا لدب رفكلا ىلإ نوقبسي «ةاتع موقل

 دعب بيذكتلا عم هللا تايآب اوبذك مهنأب ىلاعتو هناحبس هللا مهفصو دقو

 نونوكي فيكف «تانيبم تايآ عست ىسوم ىلاعت هللا ىتآ امدعبو «باهذلا
 دكأت نايبل «ىضاملاب ربخأ هنأ كلذ نع باوجلاو «باهذلا دنع كلذب نيفوصوم

 «[لحنلا] 4 0 .. هوُلِجْعَتْسَت الَق هللا رْمَأ ئتأ » :ىلاعت هلوق ىف امك «مهنم عوفدلا

 ضعب دنع ء[رمقلا] «(0 َرَمَقْلا قشناو ةَعاسلا تَبرَحْقا :ىلاعت هلوق ىف امكو

 .ثعبلا موي رمقلا قاقشنا نإ :نولوقي نيذلا نيرسفملا

 فطعلل اضيأ ءافلاو «كالهلا وأ «ءىشلا ىف كالهلا لامخدإ ريمدتلاو
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 ىسوم ثبل دقو «باهذلا بقع ريمدتلا ناك فيك لاقي دق «بيقعتلاو بيترتلاو

 سانلا دنع ناك نإو ءاليوط نكي مل هتاذ ىف نمزلا نإ :لوقنو «نينس وعدي مهيف

 ةيغاط لك ىف نأشلا كلذكو «ربجتو ىغط ام هموقو هتيشاح الول هنإ .ءكلذ نع

 . هنوعجشيو هنورقي نيذلا مه هؤلم رابج

 ملال ندمان سائل مهاب مهاقرغأ لْسرلا اوبذَح مل حو موق

 . 4 اميِلأ اًباذع

 انه لسرلاو «حون موق ركذا هريدقت فوذحم لعفب بوصنم «حون َموُقَو»
 مهناكف «هقلخ ىلإ ىلاعت هللا ةلاسر اوبذك دقف :هوبذك مهنإ ذإ ِهَكيْط حون مهب داري

 اوبذك مهنأل «هذعب اوءاج نيذلاو «حون لبق اوءاج نيذلا اعيمج لسرلا نوبذكي

 اموق مهدعب نم أشنأو اولصؤتسا نأب باقعلا ناك اذلو «ةيهلإلا ةلاسرلا لصأ

 نمآ نم الإ قبي ملو «نيعمجأ مهتفأش ثتجا ىذلا قارغإلاب كلذ ناكو «نيرخآ

 ىأ « 4 ةيآ سانلل مهانلعجو 9 :ىلاعت لاقو «ليلق الإ هعم نمآ امو ء حونب

 هلالضل ؛سانلا نم دعيال وهف ربتعي مل نمو «ةيآلا هذهب ربتعي هنأ ىلإ ةراشإ ةيأ

 .هكاردإ داسفو

 ىذلا ءمهملظ ببسب نيملاظلل انأيه ىأ ,4 اميل اباذع َنيِملاَظلل اًندتعَأو
 ىأ «اميلأ اباذع» «سانلا ىلع ءادتعالاو «ضرألا ىف داسفلاو كرشلا لمشي

 كل نب ورقو الا باَحصأو هوو اذا » لولا باذعلا ببس هنأ ىلإ ريشيل

 . « اريثك
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 هللا لزنآف ءاورفك نيذلا دوه موق مه داعو «حون موق ىلع ةفوطعم اداعو

 اًضراع هور اَمَلَف 9 : ىلاعت لاق امك ءديدش باذع هيف حيرب ايندلا ىف هباذع مهب

 4 09 ميلأ باَذَع اهيف حير هب متلجعتسا ام وه لب انرطمم ضراع اذه اوُلاَق مهتيدوأ لبقتسم

 .[فاقحألا]

 .ةيتاع رصرص حيرب اوكلهأ حلاص موق مه دومثو

 نم وأ اهريسفت ىف فلسلا نع تاياورلا تفلتما دقف «ءسرلا باحصأ امأو

 ءىشلا ىف دوجوملا ليلقلا رثألا :هتادرفم ىف ىناهفصألا لاق امك سرلا لصأو ءمه

 . سرلا نأ ىورو «هرثأ ىأ «ىسفن ىف ثيدحلا سرو «ربخن نم اسر تعمس :لاقي

 ىف ىور ام نسحأو «سرلا باحصأ نع ةريثك تاياور تدرو اذكهو ءرئبل مسا

 مهاعد نيذلا بيعش موق مه ةكيألا باحصأو سرلا باحصأ نأ امه ناتياور كلذ

 نازيملاو ليكلا ىف ةلادعلاو ةلماعملا ميظنتو «قالخألا ئدابمو «ديحوتلا ىلإ

 اوكله نيذلا دودخألا باحصأ مهو «هراتخاو ريرج نبا هاور ام ةيناثلاو

 نيذلا مه اوكله نيذلا دودخأآلا باحصأو «نارينلا اهيف تيقلأ ديداخأ ىف مهئاقلإب

 جوربلا تاذ ءامسلاو 9 :هلوق ىف جوربلا ةروس ىف ءاج امك كلذ نينمؤملاب اولعف

 تاذراَثلا 2 د ودخألا باحصأ لف هد وهشمو دهاشو © د وعوملا مويلاو

 اومَقَت امو 0 دوهش نيبمؤمْلاب َنوُلعََي ام ئلع مهو (5 ْدوُعُف اًهيَلَع مه ذإ (2 دوُقوْلا
 , 49 ديمل رت هلباوسي نأإمهم

 مهذخأ دقو «نينمؤملا ةلماعم ىف ةوسقلا تاياغ ىصقأ اوغلب دق ءالؤه نإو

 دق مهنأو ءمهوتع نايبل ؛ةبسانملا هذه ىف مهركذو ءردتقم زيزع ذخأ ىلاعت هللا

 ىلإ ليمن انإو «نيكرشملا لك نم مقتني امكو «نوعرف نم مقتنا امك مهنم مقتنا
 نأ هصصق ىف ميركلا نآرقلا ةنس نأل ؛بيعش موق مهنأ ىهو «ىلوألا ةياورلا

 هنأ ىلإ ليمن ميوقلا جاهنملا اذه ىضتقمبف «دومثو داع دعب بيعش ةصق ضرعي
 .ةراشإلا هذهب بيعش ةصق ىلإ راشأ ىلاعتو هناحبس
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 حون نيب ناك ىذلا نمزلا ىلإ « كلذ نيب اًنورقو :ىلاعت هلوق ىف ةراشإلا
 نيب الايجأ نأ ىأ «سانلا نم ليجلا وه نرقلاو «سرلا باحصأو دومثؤو داعو

 فصو 4 اريشَك» و «ربتعملا لق نكلو «ربعلا اهيف تناك اريثك ءايبنألا ءالؤه
 .اهسفن نورقل فصو وأ «ددع هريدقت فوذحمل

 . © اريبشت انرْبَت ًالكو لاتمألا هَل انبرض ًالكو

 هللا مهرذح «ىسومو حون نيب نويبنلا اهل ثعب ىتلا ةريثكلا نورقلا هذهو

 اوبذك ذإ «ماوقألا كله فيكو «نييبنلا صصق نم لاثمألا برضو «مهرذنأو

 انبرض ًالكو» :ىلاعت لاق اذلو «مهلذأو «مهتتفو مهكلهأ فيك هللا نيبيو «لسرلا

 نورقلا هذه نم نرق لك ىأ «هيلإ فاضم ماقم مئاق ريمضلا ءالك 4« َلاَغُمَألا هَل

 «مهل ةربع اوناك فيكو «مهلسر اوبذكو «هوقبس نيذلا نم لاثمألا هل انيب ةريثكلا

 «كالهإلاب ريبتتلا ىناهفصألا بغارلا رسف 4 اريك اَنرّبت ًالكو » ءاوربتعي مل نكلو
 ءداسفلا معف «رابتعا نكي مل نكلو «ةربع اوناكو ءاكالهإ مهانكلهأ الكو :ىنعملاو

 .ىدتهاو نمآو «هّللا ىده نم الإ ءاديعب الالض اولضو

 وه ريبتتلا نأ اوذخأ نيذلا نيرسفملا لك اذه ىف هعبتو ىرشخمزلا لاقو

 .اثزجتم اعطقتم ءاتاتف اوراص ىتح مهرسك ىلاعت هللا نأ ىأ «تيتفتلاو ريسكتلا

 «مهتيتفتو مهرسك قيرطب مهكلهأ نأب امهنيب عمجلا حصي نايقالتم ناينعملاو

 . ارثدنم اتاتف اوراص ىتح

 «مهملظ لثم اوملظ نيذلا راثآ نم مهيديأ نيب امب اوربتعي مل نيكرشملا نإو

 ىلع نورمي مهنإو «مهوقبس نم لآ ىذلا لآملا لثل مهسفنأ اودعي نأ مهيلعو

 : ىلاعت لاق اذلو « مهب نوربتعي الو ,مهرايد

 ال اوناك لب اهتوري اونوكي مَلقَأ ءوُسلا رطم ترطمأ يتلا ةّيرقلا ىلع اوتأ دقو )»
 .4 اروشن نوجري

 وه ءوسلا رطمو «طول موق ةيرق انه ىهو «ةميظعلا ةنيدملا ىه ةيرقلا
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 مهيلع تلزن اهنأل .رطملاب ةدوصقم تناك ىتلا ةراجحلل هيبشت اذهو «ةراجحلا

 ةراجح رطم لب «ثيغم ءام الو «ثيغم ءام رطم نكي مل هنكلو ءارامهنا ةرمهنم

 اهوري ملفأ «هابقعع ىف ءىيس وهو «ملؤم هتاذ ىف ءىيس ىأ ءءوس وهف «ةمطاح

 .رابتعا ةعور اوري ملو اورم مهنكلو ءاوربدتيو اوربتعيف اهب لزن ام اوري ملو

 لاقو ءاوربتعي ملو «ماشلا ىلإ مهتالحر ىف اهيلع اورم ىأ ةيرقلا هذه اوتأ

 ءاهب اوربتعيو ء«اوتأي نأ بجي ناك هنأ ىلإ ةراشإلل ءاورم لقي ملو ءاهوتأ

 نم نكت مل نإو ءاهنم دشأ وأ ءاهلثم ماثآ نم اوبكترا امل مهب لزني نأ نوشخيو

 . اهعون

 عقوتي ال هنأ ىأ «ىلاقتنالا بارضإلل انه لب « اروُشُن نوُجَري ال اوُناَك ْلْبإ»ٍ

 اوثعبيو اورشني نأ نوعقوتي ال ءاروشن نوجري ال مهنأل ؛نيقباسلاب رابتعا مهنم

 «رابتعا وأ ةربع ىف ركفي الو ءىشل هبأي ال روعشلا كلذ دقف نم نأل ءاوبساحيو

 امو بعلنو وهلن ايندلا انتايح الإ ىه ام :لوقيو اهدحو ايندلا ةايحلا اهنأ بسحي ذإ

 نوكرشملاو ىبنلا
 : ىلاعت لاق

 كلَبوُدِخسيْنِإ كور اَدِإَو

 َقَوَسَوأَهَماَرَإَص ألزم نَا
 0 م # ام وج هس

 ه0 البس لضأْن م باَدَعْلاَت وري سيد نوُمَلََي

 2 2م 207 0 هءوور 2

 وسر هللا كمعب ىِزا | اذلهأ اورهالإ
 ص

 نع افرصنم قحلا نع هبلقب افورصم نوكي نأ لاض لك نأشك نوكرشملا

 لكأي ىبنلا اوأر دقل «ةيسحلا رومألا ىلإ ةتباثلا قئاقحلا نعو «رهاظلا ىلإ ىناعملا
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 ةيسحلا تاهباشملا هذه مهتفرصف «نوشمي امك قاوسألا ىف ىشميو ..نولكأي امك

 ءهرضاح رهظمل اوءزهتساف «مهنيب نيمألا اهلجأ نم ىمس ىتلا ِلِيلَي هيناعم نع

 .اهتزجعمو ةلاسرلا ىنعم اوسن لب ؛ «لئاضفلاو دوجلاب رماعلا هيضام ةقيقح اوسنو

 مهتلداجمب امئاد نورضاح مهنأل «نيكرشملا ىلإ دوعي 4 كور ىف ريمضلا |
 نإ: ادشرم اهجوم ايعاد نوكرشملا كآر اذإ ىأ «نينمؤملل مهتنتفو «مهتارتاهمو

 ىفنلاف ءصيصختلاو رصقلا ىنعم مالكلا ىفو «ةيفان انه نإ 4 اوزه الإ كَتوذخَتي
 ئزهتسملا رظن الإ كيلإ نورظني ال كوأر اذإ مهنإ ءهرصقلا ناديفي ءانئتسالاو
 سانلا قالخأ ىف ىهأ وأ «لطاب مأ قح ىهأ ةوعدلا ىف نوركفي الف ءرخاسلا

 هيدحت ىفو .عطاق عطاس وهأ ءاهليلد ىفو ؛لطاب رمأ مأ نسح رمأ مهداشرإو
 نوركفي ال «ميرك ريغ مأ ميرك وهأ هيضام ىفو «نورداق مأ نوزجاع مهأ ؛مهل

 يذلا اذهأ نيرخاس نيلئاق ءازهتسالاو ضارعإلا مهبلغي لب ءاذه نم ءىش ىف
 ءزنك هل سيلو كلم هعم سيل ءشيعن امك شيعي ىذلا اذهأ ىأ 4ًالوسَر هللا تعب

 «مالكلا هيلع لدو فوذحم ةلصلا ريمضو ءالوسر هللا هثعب «هينغي ناتسب هل سيلو
 ىفن ديفي «مهتلل ىراكنإ ماهفتسا ءالوسر هللا ثعب ىذلا اذهأ هلوق ىف ماهفتسالاو
 ملعأ وهو ءميكملا زيزعلا هللا ىلع مهبذكو مهمعز ىف مهل هتقايل مدعل «ةلاسرلا
 .هتلاسر لعجي ثيح

 :ثواوقيل 0

 7 اليس لص

 نأشلاو لاحلا نإ هريدقت فوذحم نأشلا ريمض اهمساو «نإ نم ةففخم - نإ

 ىف هبذك ىلع ليلدلا مدعو .هقدص روهظو هيضامب هنأ ىأ «هرخآ ىلإ داك هنأ

 ىأ ءانتهلآ نع اندعبي نأ براق ليلد فدر اليلد ءىجت تناك ىتلا ةيلاوتملا هججح

 انسبح نأ الول ىأ *« اًهيَلع انربص نأ الول 8 ءاهايإ انبنجيو ءانتهلآ ةدابع نع اندعبي
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 نوعي نيذْا عم كّسْفَت ربصاو إف :ىلاعت هلوقك «سبح ىنعمب انه ربصف ءاهيلع انسفنأ
 . [فهكلا] 4 62 . .. ههجو نوديري يشعْلاَو ةادغلاب مهب

 -امهلوأ :نيرمأ ىلع لدي ةيسفنلا مهلاوحأل ىكاحلا ميركلا صنلا اذه نإو

 مهيديأ نيب هرون حال قحو هوقنتعا لطاب نيب .ةيسفن ةطلاغم ىف اوناك مهنأ

 امو هيلع اوناك امل مهبصعتو مهديلقتل مهنأ -ىناثلاو «ةرينملا ةعصانلا هتلدأو هججحب

 ىلع مهسفنأ اوسبحف «لطابلا دييأتو قحلا لاطبإ نولواحي اوناكف ءابآلا هيلع اودجو

 «لطابلا ىلع مهسفنأ اوسبح مهنأ الول قحلا نوعبتي اوناك مهنأو ءاسبح لطابلا

 .اهلبق ام هيلع لد فوذحم اهباوجو ءانربص اهطرش - الولو

 عضتو «رطيست ماهوألا لب «ةركف ىلع رقتسم ريغ نوكي امئاد لطبملا اذكهو

 نبسحت الو ءاهب اونمؤيو قئاقحلا ىلإ اولصي نأ نم اعنام ءاشغ كاردإلا ىلع

 .ءىشب نونمؤي نيلاضلا

 انه فوس ليس أنما نورين ومي فاسو ف :ىلاعت هلوقو
 ناك بناج ىأ ىف ادكؤم املع نوملعيس ىأ «لبقتسملا ىف لعفلا عوقو ديكأتل

 عفنت ال اراجحأ نودبعت متنأو «مكنم مأ «نيمألا دشرملا ىداهلا عم ناكأ «لالضلا

 :موهوملا هناطلس ةرئاد نم نوجرخت ال اسبح اهيلع مكسفنأ متسبح دقو «رضت الو
 نورت امدنع هضايبو هرون ىف عصانلا جلبألا حضاولا قحلا نوفرعتس مكنإو

 ارارصإ مهديزت لب «ةغمادلا ةجحلا قحلا ىلإ اهيدهي ال ةلاضلا سوفنلاف «باذعلا

 «باذعلا لوزن تقو ىف هنوملعي ذإ «هتقو ىف قحلا ذئتيح نوملعيو «مهلطاب ىلع

 .مدنم نيح تاالو «مدن ملع وهو

 ىلع مهخيبوتو مهلاح راكنإل ماهفتسا البس لْضَأ نم إف :ىلاعت هلوقو
 4ًاليبَس ْلَضَأط ءايندلا ىف ىبنلا بنج ىف مهنم ناك ام ىلع مهتازاجم عم مهلهج
 هاكح ىذلا لوقلا اذه نإو «ميلع ءىش لكب هللاو «ميقتسملا قيرطلا نع دعبأ ىأ

 نود مهاوه هيلإ هجتي ام ةهلآلا نم نوراتخي مهنأ ىلع لدي مهنع ىلاعتو هناحبس

 :هناحبس لاق اذلو «مهلوقع
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 3 كك
 . 4 ًاليكو هيلع نوكَت تنأَأ هاوه ههّلإ دَحّتا نم تيّآرأ »

 قحلا مهل ادب ولو ءاهنوزواجتي ال ةلالضلا ىلع مهسفنأ مهسبح ىلع بترت

 نوكردي ام ىلع ال ءنوبحيو نووهي ام ىلع مهتهلآ نوديري مهنأ ارينم احئال

 تيأر دقل ىنعملاو «ةرهاقلا ىلاعت هللا ةمظعو «ةرهابلا تايآلا هب نيبتو «مهلوقعب

 ىنعمب مامتهالل رّخُأو «هاوه لوألا لوعفملا نإ :اولاقو .هاوه ههلإ ذختا نم

 اهلإ هاوه ذختا نم تيأرفأ «لوقلا قايس نأكو ءطق ىوه نوكت ال ىتلا ةيهولألا

 ءدوجولا ىف ءىش لك كلمي ىذلا راضلا عفانلا دحألا دحاولا وه هلإلاو «هدبعي
 «هولعف ىذلا مهلعفل راكنإ هنأل «خيبوتلل انه ماهفتسالاو «هيلع دحأل ناطلس الو

 .قحلل فرعت الو «ريكفت ريغ نم هيف نوجليو «هنولعفيو

 ناك دقل «هيلع ىماحملا فرصتملا ظيفحلا ليكولا © ًاليكو هْيَلَع نوكت تنال

 نكلو تببحأ نم يدهت ال كّنِإ» :ىلاعت لاق امك ؛مهتياده ىلع اصيرح كي ىبنلا
 اونوُكَي الأ كَسْفَن عخاَب َكّلَعَل 8 :ىلاعت لاقو «.[صصقلا] 4 25 .. ءاَشي نم يده هللا

 ال نوبحي ام نودبعي مهنأ ىلع لدت اهتقباسو ةيآلا هذهف ء[ءارعشلا] 4 2 نينمْؤم

 لاق اذلو ءهنم مهل ةاجنم ال لالض ىف اورمغنا دق مهنأو «نوكرديو نوملعي ام

 اذإ ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل ءافلا «ًاليكو ِهْيَلَع نوُكَت تنَأََأ ا : ىلاعت

 نم مهجرختو «مهيدهت اظيفح مهيلع نوكت تنأف ءاهلإ مهاوه نوذختي اوناك
 اولضي نأ نع مهتظفح نإف «مهسفنأ تاذ ىف مهداسف نإ «رونلا ىلإ تاملظلا

 «مهسفنأ تاذ ىف مهلالض نإ ء.مهسفنأ تاذ نم مهظفحت فيكف ءمهريغ

 : ىلاعت لاقو «مهلالض ىلإ هيبنتلل ماهفتسالاو

 لضأ مه لب ماَعْنَألاَك الإ مه نإ نولقعي وأ نوعمسي مهرْفكأ نأ بسحت مأ)»

 .( البس
 ىلع لدت اهنأ ىأ ءاعم ماهفتسالاو بارضإلا ىلع ةلادلا ةعطقنملا مأ ىه - مأ

 مهنأ ضرفي ناك لوألا رمألاف ءدشأ ىلإ «ديدش رمأ نم لاقتنالاو بارضإلا
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 ىلع وهف ةيآلا هذه ىف ماهفتسالا امأ ءاهلإ ىوهلا اوراتخاو نولقعيو «نوعمتسي

 .نوعمسي مهنأ راكنإ

 مهنأ راكنإو «نولقعيو نوعمسي مهنأ ردقنو نظت اهانعم « بسحتإ»

 ال نمك اوناكف «نوربدتي الو نودتهي الو قحلا نوعمسي ال مهنأ نايبل ؛نوعمسي

 ىف نوكنلو «تآجافملا رارضأ هب ىقتنل عمسلا انل بهو هللا نأل ءالصأ نوعمسي

 كلذكو ءزاجم مالكلا ىفف «ءعمسي مل وهف قحلا كاردإ عامسلا دفي مل اذإف «ةظقي

 .هبلس هنأكف هلمعتسي الو لقع هدنع نم

 «نمؤي نم مهنمف ءامئاد همكح ىف لدع هللا نأل 4 مهَرْتكَأ :هناحبس لاقو
 اوسيلف «ءالؤه هلعفي ام هسفن ىف ركنتسي ناك نم مهنمو «نيدهاجملا نم نوكيو

 وجلا ىلع نورطيسملا مه اوناك ةرشثكلا ءالؤه نإو «بهل ىبأو لهج ىبأك اعيمج

 هلوسرلو هلل ايلعلا ةملكلا تناكو «رفكلا ةلود نم ىلاعت هللا لادأ ىتح ىركفلا

 ىف الإ هناطلس ىوهلا دقفو ءابلق ابلق ابلق بولقلا وزغي مالسإلا ذخأف «نينمؤمللو

 هناحبس نيبو «برعلا ضرأ ىف دبعي نأ ناطيشلا سئيو «دابعلا نود لامعألا ضعب

 . 4 اليبس لّضأ مه لب ِماَعْنأْلاَك الإ مه نإ :لاقف ماعنألا نم لضأ ةرثكلا هذه نأ

 نولقعي ال مهنأ ىف «ماعنألاك الإ اوسيل ىأ «ةيفان نإو «تابثإو ىفن انه

 مدعو ةلاهجلا عماجل «ماعنألاب اوهبش ذإ ءزاجم مالكلا ىفو «هنوكردي الو قحلا

 اقيرط لضأ مهنأ ىأ «ًاليبَس ْلضَأ مه لب هلوقب مهلهج هللا دكأ دقو «مهفلا

 الف مه امأ «ءاملاو لكلا عجتنم ىلإ اهذخأي نمو ءاهيداه عبتت ماعنألا نأل ؛ةيادهو

 ىف ىرشخمزلا لاق دقلو «نورئاب نورئاج مهف ءادشرم ايداه نوعبتي الو نودتهي

 : ىنعملا اذه

 نمو «اهيلإ نسحي نم فرعتو .اهدهعتيو اهاعري نم رمأل داقنت ماعنألا نإ (

 ءاهبراشمو اهيعارمل ىدتهتو ءاهرضي ام بنجتتو «ءاهعفني ام بلطتو ءاهيلإ ءىسي

 وه ىذلا ناطيشلا ةءاسإ نم مهيلإ هناسحإ نوفرعي الو «مهبرل نوداقني ال ءالؤهو

 وه ىذلا باذعلا نوقتي الو «عفانملا مظعأ وه ىذلا باوثلا نوبلطي الو ءمهودع '
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 بذعلاو ء.ىنهلا عرشملا وه ىذلا قحلاب نودتهي الو .,كلاهملاو ءراضملا لدشأ

 .(«ىورلا

 كسمتلاو ناثوألا ىلع فوكعلاو ءالالض ةيادهلا نوبسحي نيذلا ناك اذكهو

 . ىداهلا هللاو «مهيلع بسحي اناوه سيلو «هيلع نودمحي ءاربص اهب

 نوكلا ىف هللا تايآ

 :ىلاعت لاق

 ّدَمْفَ 5 كير لِإَرَتَمْل

 يئس هسا سلبا هاعجل ءاَسْول اَسَوِلوٌَلِظْلا

 َلَعَحب ىرلاَوْهَو (©) اربِساَصْباَنَهَكْضَبهَمُم ©
 © اروُسْر اَهئل ل عَجَو اتابس اوامر
 وأنين ندب بزيارتك لس َىرلاَوُهَو
 .ُهَيِقْمْشواَحَسَم هدب هي ىسحْشَل (0) اروهط ام كَمَسلاَنِه

 تنل 0 اريك كراس نك
 1 ارودكالإ سالك اضاف أور ديل

 :دملاو دمي وهو لظلا هرصبب رظني نم هنأ كلذ «ةيرظن ةيرصب انه ةيؤرلا
 عولط ىلإ ءرجفلا جالبنا نم ائيشف ائيش رجي نيعلا ىأر هاري ءبحسلاو رجلا
 ىَلَرَت َمَلأ9 :لاق كلذلو «هعناص ىف ركفلاب ربدتي مث ءرظنلاب كلذ ىري سمشلا
 كلذ رس ىف ةيرظنلا ةيؤرلاو ءائيشف ائيش لظلا دم ىف نوكت رصبلاب ةيؤرلاو 4 كب
 ةيؤرلاو ء«ءىش لك ىلع رداقلاو ناوكألا قلاخ هللا ىلإ ةيؤرلا تهجو اذلو «هببسو
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 انلق امك دملاو ءسمشلا علطم ىتح نوكي امو ءدملا عناص ىلإ ةيملع ةيؤر ذئتيح

 لاح ىف تناكأ ءاوس .«سمشلا هيف رهظت ال ام وهو لظلا و ءرجلاو بحسلا وه

 ءائيشف ائيش دتمي وهو ءاهقارشإ لبق ام انه وهو ءاهلاوز لاح ىف مأ ءاهقارشإ

 :ىلاعت هلوقك وهف سمشلا علطت ىتح اجردتم رافسإلا نوكي مث «جلبني رجفلاف

 ىلإ سانلا زربيو ءائيشف اًئيش لظلا دتمي ذإ ء[ريوكتلا] 4 620 سّفنت اذِإ حبصلاو »
 .اسفنت سفنتي هنأكو «لامعألا ىف ةايحلا ثعب ىف نيجردتم ةايحلا

 ةحارلا نوكت «لاحلا هذه ىف هنإو .قلخلا عئادب فرعت ىلإ هيجوت اذه
 «هعدبمو ءىش لك قلاخ ىلاعت هللا عينص كلذ نإو ءارشبم ةايح لا لابقتساو ؛ةيسفنلا

 هنع ردصت الف «دوجولا ىف ءىش لك اهب ئشني ىتلا «ةراتخملا هتدارإب هناحبس هقلخ

 ةملك نوكتو ءاميقم ايقاب ىأ .«انكاس هَلعِحَل ءاش ولو 9 ءاهلولعم نع ةلعلا رودص
 لاق دقو «راشبتسالاو ةداعسلاو ةحارلا ثعبت ال ذئدنعو «ىنكسلا نم اعضو انكاس
 4 69 .. ةَماَيقلا موي ىلإ ادَمرَس ليلا مُكيلع هللا لَعَج نإ مَنيأرَأ لق 2 ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت

 .بولقلا بلقم ناحبسو «لاوحألا بلقم ناحبسف ؛[صصقلا]

 ةبيغلا نم ىئآرقلا قايسلا لقتنا «ًاليلد هْيلَع سلا انلعج ٌمُثاظ :ىلاعت لاق
 ىف ةباهملا ةيبرتلو «راتخملا لعافلا وه هنأو «ةحضاولا هللا ةدارإ نايبل ؟ملكتملا ىلإ

 ىلإ ةراشإلل مثب فطعلاو ءاملعم احضاو اباطخ ةيلعلا هتاذب هباطخب سوفنلا

 نأل «لظلا ىلع اليلد سمشلا تناكو ؛«ةعطاسلا سمشلاو لظلا نيب توافتلا

 قاثبنا نم ائيشف ائيسش ليللا مالظ ىف لخدي سمشلا ءوض نألو ؛هتياهن اهقارشإ
 .حابصلا نوكي ىتح «لظلل حضاولا ليلدلا وهف «رجفلا

 اذلو «كلاحلا مالظلا نوكي ىتح ضابقنالا ىف لظلا ذخأي قارشإلا دعب هنإو
 :ىلاعت لاق

 ءرورحلاو لظلا نوكي سمشلا قارشإ دعب هنإو © اريسي اضيق اني هانضبَق مث

 بورغلا ىف نوكي ىتح رونلاو ةقرشملا سمشلا عم ابحطصم راهنلا لوط رمتسيو

 هيف نكتست ىذلا ليللاو «ءسمادلا مالظلا نوكيو ءاوضألاو لالظلا ىفتختو
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 هانخسن ىأ 4« انيَلِإ هانضبف ْمُث» :هلوق اذهو «مالظلا راتسأ ىخرتو ءسوفنلا

 هناحبس هيلإ ضبقلا فيضأو «ضبقي ءىشب ءايضلا راوجب لظلا لاوز هبشو «هانلزأو

 هناحبس لعجف «نوكلل ىلاعت هللا هعضو ىذلا تباثلا ماظنلابو «هتدارإب نوكي هنأل

 ىف انه مثو «راهنلاو ليللا نوكي نارودلا اذهبو «ءسمشلا لوح رودت ضرألا

 ىف مثب ريبعتلاف «هرخآ ىف متيو «راهنلا لوط رمتسم ضبقلا نأل ؛اهعضوم
 .هعضوم

 ضبقلاف «ةعاس دعب ةعاسو «نآ دعب انآ جردتملا ضبقلا وه ريسيلا ضبقلاو

 ىهتني ىتح ائيشف ائيش صقانتي وهو ءاهبورغ ىلإ سمشلا قورش نم رمتسم لظلل
 .راهنلا

 لوح ضرألا نارود ىلإ ئمويو «ةيورك ضرألا نأ تبثي صنلا اذه نإو
 . سمشلا

 ضعب ىلإ راشأ نأ دعب راهنلاو ليللا قلاخ هنأب هناحح بس حرص دقلو
 .بابسألا

 . © اروشن راهّتلا لَعَجَو اًنابس موَّتلاَو اسال ليلا مُكَل لَعَج يذلا وهو )»
 هلعج امو «ليللا صاوخ نم ىلاعت هللا هلعج ام ركذي ةميركلا ةيآلا هذه ىف

 الو «مهتاروع رتسي هنأل «سانلل سابللاك ليللا لعجف ء«راهنلا صاوخ نم

 ليللا هناحبس هبشف .«فشاك ريغ رتاس مالظلا نم نك ىف نونوكيو «فشكي

 موتلاَو » ىلاعت هلوقو «هؤادبإ حصي ال امو تاروعلل هرتس عماجب رتاسلا سابللاب
 «ةيمويلا ةحارلا كلذ ىفو «ةكرحلل ايهنم لمعلا نع اعطاق مونلا انلعج ىأ 4 اًنابس

 ىمسو «عطقلا وهو تبسلا نم تابسلا نأل كلذو ؛لمعلل دوعلل ىوقلا ديدجتو

 «هدعب نم ةحارلا ىلإ دالخإو هل هنمو «عوبسألا لمع نع عطاق هنأل اتبس تبسلا

 ءديصلاو لمعلا نع نوعطقني تبسلا ىف اوناك ذإ دوهيلا ةديقع ىف كلذو

 : ىلاعت لاق اذلو «ةكرحلا نع دوعقو «سحلل توم هتاذ ىف مونلاو «نومجتسيو

 . [ماعنألا] < ©9 . . راهّتلاب محرج ام ملعيو ٍليللاب مكاقوتي يذلا وهو ل
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 ةكرحلل راشتنالا ىأ ءروشنلا هيف راهنلا لعج ىأ ءاروشن راهنلا لعجو

 ليللا سابل ىلإ داعبإ - اهلوأ :ةثالث رومأ ىلإ ةراشإ روشن ةملك ىفو «لمعلاو

 بسكلا - اهثلاثو «نوكلا رمعي اهب ىتلا ةلماعلا ةكرحلا - اهيناثو «هتابسل ءاهنإو
 ءانولت ىتلا ةيآلا ىف ىلاعت لاق اذلو ءاهرشو اهريخ لامعألا روهظو ةايحلا ىف

 ءاروشن راهنلا ىلاعت هللا ىمسو «راهنلاب متبسك ىأ 4 ٍراَمّنلاِب متحرج ام ملعيو
 ديفي ام كلذ ىفو «ةيفرظلا هتقالع زاجم اذهو «هيلع عقي ام مساب نامزلا ىمسف

 لمعلاف «لمعلا ىلإ ةوعد هذهو «لسكو ناوت نمز سيلو «لمعو ةكرح نمز هنأ
 .توم لسكلاو «ةايح

 راهنلا قلخ ىف بئاجع تحرش ةقباسلا ةيآلاف ءاهلبق امب ةلصتم ةيآلا هذهو

 سمشلا لعج فيكو ءانكاس هلعجل ءاش ولو «لظلا دمب ئدتبي فيك ليللا نم

 ىفو «ليللا ءاج ىتح اجردتم لظلا ضبق فيكو «ةايحلاو لمعلا ىلإ ةيعاد ةقرشم
 قلخ ىف هتمكح هناحبس نيب 4... اًسابل َليللا مكَل َلَعَج يذلا وهو 8 :ةيآلا هذه

 ئجي ىتح «هضبق ىف اجردتم هضبقي مث «لظلا دمب راهنلا أدبي ذإ «راهنلاو ليللا

 .ةفلخ امهلعجو «راهنلا ليللا نمو «ليللا

 حورتست سوفنلا نأ نايبو «راهنلاو ليللا ىف هدابع ىلع هتمعن نايب دعب

 قزري هنأ هناحبس نيب قزرلا بلطل راهنلا ىف لمعلل ضهنتو «ليللا ىف ةحارلا

 : ميظعلا قالخلا ميلعلا ميكحلا لاقف «مهشاعم هيفو «مهلمع ةدام نوكي امب سانلا

 20 اروهَط ام ءاَمّسلا نم النو هتسْحَر يدي نيب ارشب حالا لَسرَأ يذلا وهو ف

 . 4 اريثك يسانأو اًماعَْأ اقَلَح امم هيقسنو ايم ةدْلب هب يبحنل

 حايرلا لسرأو «ةنطابو ةرهاظ همعن انيلع غبسأ ىذلا هلالج لج هلل ريمضلا

 ىقالتت ىهو «حير عمج حايرلاو ءاهلسرأ مث هناحبس هتدارإب ةديقم اهنأك ءاهقلطأ

 تناك نإو ءاضيأ ةحارلا عم اهعئاقو ىف ىقالتت امك «ةحارلا عم اهتماقتسا ىف

 ءاملا لوزنب سانلل ةرشبم نوكتل ىلاعتو هناحبس اهقلطأ «ةدحاو تسيل ىناعملا

 مضب رشب نم ةففخم ارشبو 4 هتمحَر يدي نيب ارشب ل» :ىلاعت لاق اذلو ءروهطلا
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 لازنإ وهو «هتمحرب تارشبم كلذ ىلع ىنعملاو رَشَبَم ىأ ءروشب عمج «نينثالا
 «ناويحلاو سرغلاو عرزلا ىقسيو «ءساجرألا نم رهطي ىذلا ءروهطلا ءاملا

 ءدحاو ىدؤملاو رهظأ انرظن ىف ىهو «ىرشبل اعمج نوكت نأ حصيو «ناسنإلاو

 نوكت ىتلا هذه تسيلو «ءابدج فصاوع حايرلا نوكت دقو «تارشبم اهنأ وهو
 ءحلاص موق دومشثلو ءدوه موق داعل عقو امك رذنلا نم اريذن نوكي هنإ لب ءارشب

 ةيهلإلا ةمحرلا اهيلت هتمحرل ةمدقم اهنأ ىأ 4 هتمحر يدي نيب إ» :ىلاعت هلوقو
 ةرطمملا حايرلا تهبش دقف «ةيليثت ةراعتساب نسح هيبشت مالكلا اذه ىفو «هقلخل

 ةراعتسالا تيوقو تحشرو «ةبيط ةكرابم ةمحر هريس ىف همامأو ريسي نم ائيغ

 هيف نوكي امب ةاوقم تناك اذإ ةراعتسالاو هب هبشملا ىنعم ىوقت اهنإف ارشب هلوقب
 رشن ىأ «نونلاب تئرق 4 ارشب ا لوقو .ةاوقم ىأ ةحشرم تناك هب هبشملا ىنعم
 «ةمحرلا معتل معتو رشتنت اهنأ ىنعملاو ءلوسر نم لسر عمج امك ءروشن عمج
 حايرلا نأ ىنعملا نوكيف امهنيب عمجن ىنعملا ىف نيتيقالتملا نيتءارقلا نأ ىلإ بهذنو

 .ةماعو ةرشتنم اهنأ ىناثلاو «ريخلاب ةرشبم اهنأ امهدحأ نافصو اهيف

 امهنيب عمجلاو «ةءارق ىهو ءاهتاذب ةمئاق ةيآ ةءارق لك نأ ىدؤملا نوكيو

 «تارشتنمو تارشبم حايرلا نوكت عمجلابو ءظفل زجوأ ىف «نيتيآ نيب عمجلا نوكي
 .نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وه هللاو

 انلزنأ ءولعلا ةهج انه ءامسلاو © ًاًروهَط ءام ءامسلا نم اَنلزنَأَو ل : ىلاعت لاقو
 رهاطلا وه روهطلاو ءاروهط ءام ةرشتتنملا ةرشبملا حايرلا هتلمح ىذلا باحسلا نم
 ساجنألا نم هولخن قوف هنأل ؛رطملا ءام وه ءاملا رهطأ نإو «هريغل رهطملا هسفن ىف
 ءاهريغو ةيئابولا ضارمألا ميئارج نم امات اولخ لاخ وه تاروذاقلاو ةيسسحلا

 ضارمألا ميئارجب هثولت نوكي مث كلذك لزني هنإو .كلذ نع ْئبني روهطب هفصوو

 . اهب هرارقتساو ضرألا ىف هثوكمب كلذ دعب
 ةراهطو «ةيسحلا ساجنألا ةلازإب ةيسح ةراهط ناسنإلا رهطي ةعيرشلا ىف هنإو
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 ءاثعو نم ةحارتسالاو «مامحتسالاب ماسجألا شاعنإو ءءوضولاو لاستغالاب ةيونعم

 .رجافلاو ربلا مَعَت معن هذه لكو «لامعألا

 ىلاعت هللا ةدارإب هلوزن ةبقاع وأ «ةرهاطلا ءاملا هذه ةياغ هناحبس نيب دقو

 امم هّيقسنو ايم هدب هب يحتل 9 لاقف ءهلضفل دار الو «هل بقعم ال ىذلا هرمأو
 . 4 اريثك يسانأو اماعنأ اَنقَلَح

 هلالج لج هللا لاعفأ نأل ءانرظن ىف ليلعتلا مال تسيلو «ةبقاعلا مال ماللا

 دقو «ميمعلا ريخلا اذهب ىلاعت هللا ةمعن نارتقا نايبو ةبقاعلا مال اهنكلو «للعت ال

 .اهءارو ام ىلإ ريشت ةمعن لك معن ثالث ىلاعت هللا ركذ

 هلوقب كلذ نع ىلاعت هللا اربع دقو «ضرألا تاوم ءايحإ - ىلوألا ةمعنلا

 ةلحاملاو عرزلا نم ةيلاخلا (ىه تيملا ةدلبلا 4اَتيُم ةدّلب هب يبحنل 9 :هتاملك تلاعت

 «سرغلاو عرزلل ةدعم ىه لب «هريغ وأ ءانب ىف اهب عفتني الو ءسرغلا نم

 ةايح وه ءاملاو ءاهسرغ وأ اهعرزو ءاهراوب بابسأ ةلازإو ءاهيقس وه اهؤايحإو

 » ةملك نأ انه ظحالي «لوح ءىش لك ءاملا نم ىلاعت هللا قلخو «سرغلاو عرزلا

 نيم ةملكب فصوي فيكأت «ةمقبلا ىلع هناذ يف لاد رهو «ىظفل ثنؤم ؛ ةدلب

 ناكملل فصو اتيمف ءاهناكم ةدلبلاب ديرأ هنإ :نايبلا ءاملع لاق «ءاتلا نم ةيلاخلا

 ءاميإ هيف «ءاتلا فذح ناكف «عرضلاو عرزلا نم واخ لحم هنأب فصوي ىذلا وهو

 ءرودلاو تويبلا نم نوكتتا ىتلا ةدلبلا سيلو ناكملا وهو ءايحإلا هيف ىرجي ام ىلإ

 ىذلا وه ةدلبلاب ناكملا داريإ نإو «عرزلاب ىلاعت هللا اهييحي ثيح الإ نوكت ال ىهو
 .نايبلاو «قايسلا عم قفتي

 ىف ةغلابم هيف ءات ريغ نم تيمب فصولا نإ :اضيأ نايبلا ءاملع لاقو

 ةرمتسم لاح بدجلا نأ ىعأ 2( كبي هب امو «تابنلا نم اهولخو اهبدجو ءاهلحم

 اهيبشت «ءايحإ نم امهعياتي امو « سرغلاو عرزلا دوجو ىلاعت هللا ىمسو

 اهلالغتساو اهعرز لاح ىفو «تيملاك اهبدج لاح ىف ضرألا نأ ىأ «ةايحلاب
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 بلجن

 ١ يل

 اهل ةايح ال ةلحام ضرألا تناك اذإ هنأ كلذ «ىلاعت هللا نم لضفب لكو «ىحلاك

 ىرن امك تازلف ريغو تازلف نداعملاب ارماع اهنطاب نوكي دق هنإف «سرغ وأ عرزب -

 «رئازجلاو ايبيل موخت ىف ةيبرغلا ءارحصلا ىفو «زاجحلا دالب ىف ىراحصلا ىف

 .ريدقلا ميلعلا ىلاعت هللا ضرأ نم اهريغو «ناريإو قارعلا ىفو «رصمو

 همعن نمض ىف معن ثالث ىلإ ةيآلا هذه ىف راشأ 4 اماعنأ انقلخ امم هيقسنو

 ىهو «ىلاعت هللا قلح نيقسي ماعنألا نأ : اهيناثو «ةمعن وهف هتاذ ىقسلا : : اهلوأ

 . ماعنألا تيمس اذلو «هتاذ ىف معن ىه ناويح اهنأ :اهثلاثو «ةلماعو ةلماح نوكت

 ةمعن هذهو «ناسنإلا ىنعمب سنإ عمج ىهو «ىسانألا ىتس :اهعبارو

 . ريبكلا معنملا وه هنإ «لتاقلا شطعلا عفدو «ىرلا ةمعن ىهو « ةريخأ

 ردنلاو نآرقلا ىف فيرصتلا

 : ىلاعت لاق

 5220000 ا
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 م14 للام اا

 ا حل

 دوعي ريمضلاو «ديكأتلل دقو «لوقلا ديكأتل ىهو «فوذحم مسق مال ماللا

 داز هنالف نونمؤملا امأف «نيرفاكلاو نينمؤملا سوفن ىف رضاح وهو «نآرقلا ىلإ

 ريغب هللا ىلع مهلوقو «مهئارتفاو مهتجاحجل عوضوم هنألف نورفاكلا امأو  مهاوقت

 نأ لدبو ءاوتأي نأ نع اوزجعف هلثمب اوتأي نأ مهيدحتو «هيلع مهئارتفاو «قحلا

 دوعي ريمضلا نأ ىلع اذهو ءاوبعتي نأ دعب قحلا ىف نورامي زجعلا اذه دعب اوعنخي

 زاجعإلا ىف باب نم هنايب ليوحت هفيرصتو «ناذآلا لك ىف رضاح وهو نآرقلا ىلإ

 امو عئارشلا نايب ىلإ راصبألا ىلوأل ةربع هيف ميكح صصق نمف ءرخآ باب ىلإ

 اذه نأكو ٍهعادبإو ىلاعت هللا ةردقل نايب نم هيف امو نوكلا ىلإ «حالصإ نم اهيف

 ركذاو 4اوُرْكَذُيل مهنيب» :ىلاعت هلوق اذهو «ىركذلا مهيف ثعبيل ؛مهنيب فيرصتلا

 اولعجي ملو ءاورفك مهنكلو ءامئاد هوركذيل مهلوقع اولمعأ ىأ ءركذلا نم لاعتفا

 مهو ,4 اروقك الإ الا َرتْكَأ ئبأَف ط :ىلاعت لاق اذلو «مهبولق ىف اعضوم ركذلل

 اليبس نآرقلا اولعجي نأ لدب مهنأ ىأ «ةيببسلا ىلإ ريشتو ةفطاع ءافلاو «نوكرشملا

 مه سانلا رثكأو «قحلا نع مهدعبو مهرفكل اليبس هولعج مهربدتو مهركذتل

 «ةفعضتسملا ةلقلا اوناك نونمؤملاو «ةرثاكلا ةرثكلاو ةكم ىف اوناك دقو «نوكرشملا

 .مهددغ نكي امهم نيرفاكلا لذو «نينمؤملا زع وهف قحلاب ةيوقلا اهنكلو

 روهطلا ءاملا ىلإ دوعي ريمضلا نإو «نآرقلا ىلإ دوعي ريمضلا نأ ىلع اذه

 هللا اهقلخ ىتلا ماعنألا اهب ىقسيو «ضرأللا تاوم هب ىيحيل ىلاعت هللا هلزني ىذلا

 ىأ ؛ « مهتيب هانفرص ظ ءروكذم برقأ هنأل ؛رهاظ هيلإ دوعلاو «ىسانأو ىلاعت

 ىف انايحأو «برغلا ىف ىرخأو «قرشلا ىف اثيغ نوكي ةرم وهف «مهنيب هانعزو
 هللا قزر هيلع ضيفي لكو «ءلامشلا ىف ةعبارو «بونجلا ىف انايحأو ءطسولا

 معنلا هذه اوركذتي نأ مهيلع اقح ناكو ء«ردقب ىلاعت هللا هيقسي لكو «ىلاعت

 اولمعي نأ نم مهنكمو «مهقازرأ لفكو ءمهقلخ ىلاعتو هناحبس هنأل ؛اهوركشيو

 رثكأ ىبأ نكلو ءاهريخ ضرألا نم اوجرختسيو «لسنلاو ثرحلا ىلع اوموقيو

 . ادوحجو اروفك الإ سانلا
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 ا حل

 ىذلا ٍةلكَب ىبنلا ةجح هنأل ؛نآرقلا ىلع دوعي ريمضلا نأ ىلإ ليمن انإو ءاذه
 : ىلاعتو هناحبس لاق دقلو «اريذنو اريشب ىلاعت هللا هثعب

 . 4 اريد ةيرق لك يف اعل اتش ولو )
 اهب نورصبي انيعأ مهل قلخ هنكلو مهب قيفر هدابعب ميحر ىلاعت هللا نإ

 نأ نم مهنكمو ءاكاردإو املع مهل لعجو ءاهب نوهقفي ابولقو ءاهب نوعمسي اناذآو
 لعجو «قالخألا مراكمب اوموقي نأب اهحالصو ءاهودسفي الو ضرألا ىف اوحلصي

 رذنلا مهيطعي نأ دبال هتردق تلع هنكلو «اباقعو ءازجو اباسحو ءاروشنو اثعب مهل
 ءاريذنو اريشب اذمحم مهيلإ ثعبف «لالضلا ىف مهئاوهأب اودرتي ال ىتح «ةدشرم

 ةيرقلاو ءاريذن ةيرق لك ىف لعجل ءاش ولو «نئادملاو ىرقلا معت ىتلا ةماعلا رذنلاب
 ٍةيرق لك يف اثعبل انئش ولو » :ىلاعت لاق اذلو ء«ريبكلا ليبقلا وأ «ةميظعلا ةنيدملا
 نم رفكلا بقعي ام نيبيو ء«الماك انايب قحلا نيبيو ءاهصخي ارذنم ىأ « < اري

 . ميعنلا تانج نم ناميإلا دعب نوكي امو «ميحجلا باذع

 نأ عنتما ىأ «طرشلا عانتمال باوجلا عنتما ىأ ءعانتمال عانتما فرح - ول

 هناحبس هلو «كلذ هناحبس هتئيشم عانتمال ءاريذن ةيرق لك ىف ىلاعت هللا لعجي
 «ةدارإو انيوكتو اقلخ نوهباشتم سانلا نأ ىلعو «ةدارإو ةمكح كلذ ىف ىلاعتو

 «ىلاعت هللا مهافطصا نيرخآ ىلع لقعلاو ءمهضعب ىلع ةيناطيشلا ءاوهألا ةرطيسو
 ىدتها نمو «نيعمجأ مهل امالعإ «ريذنلاو ةلاسرلاب مالعإلا ناكف ءاودتقا هادهبو

 سانلل اماع هلي دمحم راذنإ ناكو ءاهيلع لضي امنإف لض نمو «هسفنل ىدتهي امنإف
 :ىلاعت لاق امك «هدعب نم هعبت نم ىلعو هيلع اقح لماكلا غيلبتلا ناكو « نيعمجأ
 نم كمصعي ُهللاو هَتَلاَسِر َتَْلب اًمَف لعفت مل نإو كبَر نم كي 1 مك وصرنا )
 . [ةدئاملا] 4 09 ... ساثلا

 نم دبال ناك ؛هيلع ابجاو ىبنلا ىلع اقح نيعمجأ سانلا راذنإ ناك اذإو
 : ئلاعت لاق اذلو «داهجلا
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 . 4 اريبك اداهج هب مهدهاجو َنيرفاكلا عطن القط
 :نيرمأب ىلاعت هرمأ دقو .ردقم طرش نع حصفت اهنأل حاصفإلل ءافلا

 ىف هلذاختب نوكت ةعاطلاو «مهل رذنم هنأل ؛نيرفاكلا عطت الأ لوألا رمألا

 ثوعبملا دمحم نم نوكي نأ ليحتسم كلذو «نودبعي اميف مهتألاممو «ةوعدلا

 «قحلا ىف مهتنهادم ىلإ دوعي نأ حصي الف «مهحالصإل ءاج ىذلاو نيملاعلل ةمحر

 نيرفاكلا ركذو «هتايح لاح ىف هعم مه نمو ءهدعب نم ٌةِْكَي هعابتأل رمأ كلذ امنإو
 .هببس نايبب ىفنلا ديكأت كلذ ناكف ءرفكلل ةعاط مهتعاط نأ نايبل رهاظلا مسالاب

 نايبو «مهلالض ةمواقم ىف دهجلا لذب داهجلاو .مهداهج - ىناثلا رمألاو

 ةوعدلا ىلع ربصلاب ةكم ىف ناك داهجلاو «هيلع رارصإلاو «هيلإ وعدي ىذلا قحلا

 مالعإلا نع ىني الأو ءاهب ةيرخسلاو ءازهتسالاو ءاهليبس ىف ىذألاو «ناميإلا ىلإ

 اوربص دقف «ةكم ىف كلذ هباحصأو ىبنلا ققح دقو «ملعي نكي مل نملاهب

 ءاركنم ادر هودرو فئاطلا ىلإ بهذ نأ دعب لئابقلل ِةِْلَي ىبنلا ضرعتو ءاورباصو

 , ذإ «برثي لهأ نم جرزنلاو سوألا ناك ىتح «جحلا مسوم ىف لئابقلل ضرعت

 لإ رجاهف ءدوهيلا عم برحو «مهنيب ءادع نم هيف مه امم مهتاجنم هيف اودجو

 .ةرباصملاب داهجلا دعب ةلزانملاب داهجلا ناكو ءاراصنأ هل اوناكف

 اهبو «ميظع رمأ ةرباصملا نأل ءريبك داهج هنأب بولطملا ىلاعت هللا فصوو

 لَك ىبنلا عم اولمحو .ةينادحولا لهأ نم ىلوألا ةيلخلا تنوكتو ءنوملسملا ماق

 «ربصلاب هارودأ لك ىف ناك هنأل ؛اريبك داهجلا ناكو «ىناثلا هرود ىف داهجلا ءبع

 ريشي اذهب هنإو «ةوق هتاذ ىف هنإف ءهب كسمتلاو هنايبب نآرقلا ىأ «هبو :هلوقو

 الإ ريبك رمأ وهو «ةرباصملاو اهليبس ىف داهجلاو مالسإلا ىلإ ةوعدلا بوجو ىلإ

 ربصلاب نوكي هربك امنإو «نيلوتقملا ةرثكب سيل داهجلا ربك نإو «نيعشاخلا ىلع
 ىلإ لصوي ماد ام «ىذألاب اضرلاو ىذألا لمحتو ءهيف ىلاعت هللا ةدارإو ءهيلع

 .ايلعلا ىه ىلاعت هللا ةملك نوكت نأ ىهو «ةياغلا
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 ءرهابلا هعادبإو «ةرهاقلا هتردق ىلع ةلادلا هقلخ ىف هتايآ هناحبس ركذ دقو

 : لئاق نم زع لاقف

 اَخَرْرَ امُهَتيب لعجو جاَجُأ حلم اذَهَو تاَرق ْبْذَع اذه ٍنيَرحَبلا جرم يذلا وهو »
 . 4 اروجحُم ارجحو

 «برعلا ةغل ىف ادرو ناينعم اهل ءجرمو «هلالج لج هللا ىلإ دوعي ريمضلا
 لاخخدإو «جازتما ريغ نم طلخ - ىناثلا ىنعملاو ,ءلسرأو ىلخ - لوألا ىنعملا

 هذه نأ ررقن بولسألاو تاملكلا ىنعم ىف ضوخن نأ لبقو ءرخآلا ىف امهدحأ

 هركذف «نفسلا اهبابع رخمت ىتلا راحبلا ري مل ادمحم نأل ؛زاجعإلا لئالد نم ةيآلا

 ىذلا ِةِلَك دمحم دنع نم سيل هنأ ىلع ليلد نآرقلا ىف اهصاوخل ىلاعتتو هناحبس
 «سبايلاو رحبلا قلاحخ ىلاعت هلل مالكلا نأ ىلع ليلدو ءاهفرعي ملو اهري مل

 .ميلع ءىش لكب وهو «راحبلاو راهنألاو

 نيرحبلا ىّلخ ىلاعتو هناحبس هللاف «ماقملا اذه ىف نالمعتسي جرملل ناينعملاو

 ريغ امهو ءرخآلاب امهدحأ جزتمي نأ ريغ نم هارجم ىف امهنم لك نايرجي

 «ناجزتمي الو نارواجتيو ناطلتخي نيرواجتم نانوكي انايحأو ءانايحأ نيرواجتم

 نم اهريغو نوحيجو نوحيسو لينلاو تارفلاو ةلجدلاك ميظعلا رهنلا امه نارحبلاو

 اتابن عرزلا تبنتف «جورملا ىف اهلسريو ىلاعت هللا اهيلخي ىذلا ةميظعلا راهنألا
 رحبلا وه ىناثلا رحبلاو «مهماعنأو مهباود نوقسيو «سانلا اهنم برشيو ءاسارغو
 لوألاو ءاهريغو تاملظلا رحبو .دنهلا رحبو «مزلقلا رحبو مورلا رحبك .حلملا

 هيفو «ءفد انايحأ هيفو «ةحولملا ديدش حلم ىأ «جاجأ حلم ىناثلاو .تارف بذع

 هيف هؤاوهو «بيطلا محللا هيفو «ناجرملاو توقايلاو رهاوجلا هيفف ءدحت ال معن

 مالعألاك رخاوبلا ىرجت هيفو «حيرلا ثعبنت هنمو ءدويلا هيف ءردصلل ةرهطم داوم
 ضرألا ىقسل نوكي ىذلا تارفلا بذعلا ءاملا ىف ىلاعت هللا ةمعن نايب اذه ىفو

 .اهسرغو اهتابن ءايحإو

 ام ركذف .جاجألا رحبلا ىف ىلاعت هللا بئاجع ريثك نبا ظفاحلا ركذ دقو
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 ا رحل

 اذهو ف ريسفت ىف هنع ىلاعت هللا ىضر لاقف ءرمقلل اعبت رزجو دم نم هيف نوكي
 براغملاو قراشملا ىف ةفورعملا راحبلاك غاستسي ال قاعز رم حلام ىأ : 4ٌجاَجَأ حلم

 . طيحملا رحبلاو

 ال ىتلا ةنكاسلا راحبلا نم اههباشي امو :لاق ىتح لاثمألا برضي ذخأو

 دم هيف ام اهنمو «حايرلا ةدشو ءاتشلا نمز ىف مطتلتو برطضتو جومت نكلو ىرجت

 ترزج ناصقنلا ىف رهشلا عرش اذإف ضيفو دم لصحي رهش لك لوأ ىفف ءرزجو

 دملا ىف تعرش رخآلا رهشلا نم لالهلا لهتسا اذإف «ىلوألا اهتلاح ىلإ عجرت ىتح

 .ةداعلا كلت ىلاعتو هناحبس هللا ىرجأف صقنلا ىف عرش مث «ةرشع ةعبارلا ةليلل

 نع ٌةْكَي ىبنلا لئس دقو «ةميظع انركذ امك راحبلا ىف ىلاعت هللا معن نإو

 .© هتتيم لحلا هؤام روهطلا وه » :لاقف رحبلا ءام

 جاجألا حلملاو تارفلا بذعلا نيرحبلا نم الك نأ ىلإ هناحبس راشأ دقو

 ريغ نم همعنو هعفانم امهنم لك نم ناسنإلا ذخأي لب ءهبحاص نع زوجحم امهالك

 ناسنإلا عفتني الف «تارفلا بذعلاب حلملا طلتخيف ءرخآلاب امهدحأ طلتخي نأ

 . هيقسب عرزلا الو «هبرشب

 ازجاح امهنيب لعج ىأ 4 اروجحُم ارجحو اَخَرْرَب مهيب لَعَجَو ظ : لاق اذلو

 دكأو «ضوقنم ىنعمب ضقنك ءزوجحم ىنعمب وهو ءادح ىأ ءارجحو ءاعنام

 ودعي نأ نكمي ال اعونمم ادح ىأ 4اروجحُم ارجحوإ :لاقف «عنملا هناحبس

 . امهدحأ

 نيرحبلا جرم ىنعم انيب دقو «لسرأو الخ ىنعمب انه « جرم نإ انلق دقو

 لك ناءاملا جزتمي نأ ريغ نم رواجو طلخ ىنعمب اضيأ ىهو «ىنعملا كلذ ىلع

 نم نيعونلا ىف نكل ؛هيف جازتمالا متيو «ناريسلا عيرس ءاملا نأ عم رخآلاب امهنم

 ىف دجتف «رخآلا ىف امهدحأ لئاس ريغ راوجلاب نيطلتخم نارواجتي امهدجن ءاملا

 ايسح اعنام امهنيب دجت ءرحبلا ءام رواجتو رهنلا ءام طلتخي ثيح راهنألا تابصم

 حلملا ءاملاو ,فيفخ رهنلا ءام نأل ؛هودعي ال هزيحب ازيمتم امهنم دحاو لك نوكي
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 لاق اذلو ءرهنلا ءام ىلع رحبلا ءام ناك نإو ءرخآلاب جزتمي ال امهالكف ليقث

 9 ناي أل حَررب اًمهنيب 09 نايقتأي نيرحبلا جرم ف جرملا نم عونلا اذه ىف : ىلاعت
 .[نمحرلا] 469 ؛ 9 ناّبذَكَ اًمُكَب ءالآ يبق

 كرديو «نايعلل ةيداب عئادبو بئاجع نم نوكلا ىف ام هناحبس نيب نأ دعبو
 :لاقف فيلكتلاب بطاخملا ناسنإلا ىلإ انب داع نانجلا اهضعب

 . © .اريدق كير ناكَو ارهصو اس ُهلَعَحف ارشَب ءاَمْلا نم قَلخ يذلا وهو )
 هقيقدو هليلج هلك دوجولا قلاخ هلالج لج هللا ىلإ دوعي «وه]» ريمضلا

 نيب اتوافت صنلا ىف دجنو ءارشب ءاملا نم قلخ هنأ لجو زع لوقي ةيآلا هذه ىفو
 رشب هنم نوكي اهيف ةايح ال هنأ رهاظ ءام اذهف ءرشبلا هنم قولخملاو «هقولخملا ءاملا

 رهاظلا ريغتلا اذه عمو «ملأتي رشبلاو «ملأتي ال ءاماو ءىفخو رهاظ سحو ةايح هل
 ميلعلا ةردقب الإ كلذ امو «دحاو نايك ىف نيدوجوم هنم قولخملاو قولخملا ناك

 ساسحلا ىحلا رشبلا قلخ دقو «لوحتي الو لوحيو «ريغتي الو رْيَخي ىذلا ميكحلا
 هنم ناك ءاملاف ءاملا نم ناك ومني كرحتم ىح لكك هنأ - امهالوأ :نيترم ءاملا نم

 لاق امك «ناويحلا نم امو ءتابنلا نم ناك ناسنإلاو ءامهريغو رامثلاو عرزلا
 وهو ءاملا نم قلخو ء[ءايبنألا] 4 © .. يح يش لك ءاملا نم انلعِجو ف : ىلاعت
 ىذلا اذه نأ ىلإ هناحبس راشأو ءرظنلا هب أبعي ال .نيهم ءام الإ وه امو .ىنملا

 لاق اذلو ءبوعشلاو «لئابقلاو رسألا ىف رشبلا محالتيو «دلاوتي ءاملا هنم ناك
 ىلإ ةراشإ هيف اذهو 4 ارهصو اًبسَن هّلعِجَف إ» :"لاقف «دلاوتلا اذه ىلإ اريشم
 امإ .ةلصاولا ةمحارلا ةدوملا اهنم نوكتو «ناسنإلا طبرت ىتلا ةيناسنإلا تالصلا
 ىرشخمزلا ركذ دقلو ءىرهص ببسب امإو ءبسنلاو ءلصألا هعمجي ىبسن دلاوتب
 بسنب نوكت ةيناسنإلا ةقالعلا نأ ىلإ ةراشإ ببسلاو رهصلاو بسنلا ركذ نأ

 ىف ببسلا ىه ةأرملاو «ةجوازملاب نوكت ذإ ءاسنلاب نوكت ىتلا ةرهاصملاب وأ «لاجرلا
 . [ةمايقلا] 4 9 ىّننألاَو ركذلا ٍنْيجْوُرلا هنم لعجَف ا ىلاعت لاق امك ءاهتقالع
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 ىلاعت هللا متخ اذلو ءدوجولا اذه ىف هعادبإو ىلاعت هللا ةردقب هلك كلذ نإو

 كاشنأ ىذلا كقلامخ كبر ناكو 4 اريدق كبر َناَكو  «لئاق نم زع هلوقب ةيآلا

 ىه انه (ناك) و «ءالقعلا روصتي ام ىصقأك هتردق تلع دق ارداق كاعريو كؤلكيو

 .ةمئادلا ةنوئيكلا وأ «ماودلاو.رارمتسالا ىلع ةلادلا

 «لالظلا دم نم تيأر امكو «ةرهابلا بئاجعلاو «ةرهاقلا ةردقلا هذه عمو

 دجت اذه لك عم ءءام نم ناسنإلا قلخو «نيرحبلا جرمو ءراهنلاو ليللا قلخو

 بقع هناحبس لاق اذلو ءرضت لرب مفتت ال ةراجح نودبعي مهماهوأ ترطيس نيذلا

 . 4 اريِهظ بر لع رفاكْلا َناَكَو مهرضيي الو مهعفتي ال ام هللا نود نم َنوُدبعَيَو ظ :كلذ

 عم ةرهابلا ةرهاقلا هللا ةردق هذه :ىنعملاو «لاحلا واو انه واولا 4 نودبعيو »

 ام وأ ءاراجحأ هللا نود نم نودبعي مهنأ لاحلاو ءاهوكردي ملو اوربتعي مل مهنأ

 نوكتف مهل اررض عيطتست الو ءءاجر اهنودبعي ثيحب طق ءىشب مهعفنت ال اههبشي

 مهلعج مهولا نكلو «مهنود ىهو ءاهل ةايح ال ىهف ءررضلا اذهل اعفد ةدابعلا

 .لاحلا هذه عم ءاهنودبعي

 نأ «فلسلا ىرسفم نع ىور 4 اريهظ هّبَر ىلع رِفاَكْلا تاكو » : ىلاعت لاقو

 دبعي الف هرورغب هيلدي ذإ «ىلاعت هللا ىلع ناطيشلا رهاظي رفاكلا نأ اهانعم اريهظ

 «هيلع معنأو هقلخ ىذلا هبر ىلاعت هللا ىلع ةرهاظملا هذهو «ةراجحلا دبعيو «هللا

 وه كلذ ببس نأ ىلإ ةراشإلل «فصولاب رفاكلا ركذو ءانطابو ارهاظ هيلع غبسأو

 .ناثوألا دباع ةريصبل هسمطو رفكلا لالض

 هرضي ال هبر ىلع انيه ىنعملاو ءانيهم ىأ 4اريهظ» ءاملعلا ضعب رسفو
 تفتلأ ال «ىرهظ ءارو هتلعج ىأ «هيلع ترهظ مهلوق نم كلذ نإ اولاقو «هرفك

 مكارو هوصتذضُأو ...  :ىلاعت هلوق نم بيرق كلذو «هب متهأ الو «هيلإ

 ىنعمب ريهظ نأ ىلع مئاق وهو «ديبع وبأ هلاق لوقلا اذهو ء[دوه] <60... اًيرهظ

 .هرهظ ءارو ىقلم ىأ روهظم
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 ديري هنأ اومعزف يللي ىبنلا لوح ارومأ مهماهوأ نم اوراثأ نيكرشملا نإ

 هللا نيبف «مهماهوأ هب تحوأ ام رخآ ىلإ رحاس هنأو ءنوئجم هنأ اومعزو ءالام

 : لاقو ءالوسر ارشب الإ ناك ام هنأ هناحبس

 نم الإ رجأ نم ؛ ريذنو ارشبم الإ كانلسرأ امو نأ َءاَش نم الإ رجأ رم هيلع مكلأسأ ام لق 9 اريذتو ارَشَبم ّذلإ َكاَْلسرَأ اَم
 . « اليبس هبر ىلإ ذخَتي
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 اذ انلسرأ ام ىأ تابثإلاو ىفنلاب رصقلا ىلع ةلاد ىلوألا ةيماسلا ةلمجلا

 ارشبم انلسرأ نكلو ءايندلا ضارعأ نم ضرع ىأل ال «ءلام اذ الو «ناطلس

 نم ريشبتل طقف كانلسرأ «هيلإ وعدي وأ لطابلاب كسمتي نم ارذنم هيلإ ايعاد قحلاب

 باذع مهل لطابلا ىلع نورصي نمو «سودرفلا ةنجو ميقملا ميعنلاب قحلا نوغتبي

 . ميحجلا

 داه ٌةْكلَي هنأ حضوملا ءانثتسالاو «قرغتسملا ىفنلاب تباثلا رصقلا اذه ىنعمو

 هللا ليبس نع نودصتو «ةلطاب ماهوأ نم نوريثت امب ةقيقحلا هذهب اوثبعت الف «دشرم

 .ةدسافلا تاهرتلا هذهب ىلاعت

 نم زع لاقف «قحلا عابتاو ةيادهلا الإ ارجأ ديري ال هنأ هيبن ىلاعت هللا رمأو

 : لئاق

 . 4 اليبس هْبر ىلإ دخت نأ ءاش نم الإ رجأ نم هيلع مُكلأسأ ام لقط

 ؛لوقلا كلذ لوقي نأ هيبن ىلاعت هللا رمأ دقو دك ىبنلل «لُقط ىف رمألا

 «هلومتي لام وأ ,هيغتبي هاج ىف ةيويند ةدايس ديري هنأ اوحرصو اوراشأو اولاق مهنأل

 «رجأ نم هيلع مكلأسأ امإ» ةيادهلا الإ ديري ال هنأ نايبو «درلا ىلوتي ىذلا ِةِكَك وهف

 هيجوتلاو داشرإلا اذه ىلع مكلئسأ ال ىأ «ىفنلا قارغتسا ىلع ةلاد انه - نم

 هذه ةدئاف نإو ءرجأ ىأ هدحو ىلاعت هللا ةدابعو ناثوألا كرت ىلإ هب مكوعدأ ىذلا

 . مترفك نإ باقعلاب مكيلع دوعتو «متيدتها اذإ مكيلع اهتبغم ةوعدلا

 . «اليبس بَ ىلإ دي نأ َءاَش نم الإ رجألا نم اينثتسم ىلاعت لاق مث
 هنأ ىلعو ءاعطقنم نوكي نأ لمتحيو ءالصتم نوكي نأ لمتحي ءانثتسالا اذه

 ءاغتبا الإ «هنودؤت وأ «هنوعفدت ارجأ مكلأسأ ال ىنعملاو ارهاظ ىنعملا نوكي لصتم

 وه كلذ نإف «هبر ىلإ الصوم اقيرطو ءاميقتسم اجاهنم هبر ىلإ ذختي نأ ءاش نم

 هبلطم ىلع الاد مالكلا نوكيف ءءازجلا معنو رجألا معن وهو «هيغتبأ ىذلا رجألا

 نكلو ءاهاج الو الام بلطي سيلف ءاهيغتبي ىتلا ةياغلا فرش ىلع الادو لي
 .اداشرإو اقيفوتو ةياده بلطي
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 1 . ةدابعلا اودحويو هب اودتهيو

 ةينايب تاراشإ 4 ًاليبَس هّبر ئَلِإ ذخَتي نأ ءاش نم ًالإإ» :ىلاعت هلوق ىفو
 . ثالث

 الإ نوكي ال باوشلا نأ ىلإ ةراشإ «ءاش نم :هلوقب ريبعتلا - ىلوألا
 . فيلكتلا ساسأ ىه ذإ «راتخملا ةرحلا ةدارإلاب

 هنأ ىلإ هيجوت برلاب ريبعتلا 4 اليبس هير ىلإ ذختي )» :هلوقب ريبعتلا  ةيناثلا
 هللا ةمعنل اركش «كردملا عابتالل ةوعد كلذ ىفف «قلخلا ىلع مئاقلا ىبرملا قلاخلا
 . هيلع ىلاعت

 ,4ًاليبَس 9 وهو «جاهنملا هنأل ؛ليبسلا ذاختا اهنأب ةيادهلا فصو -ةثلاثلا
 .ىلاعت هللا ىلإ ناك ام وه بولطملا ليبسلا نأ نايبل ريكنتلا ناكو

 ىلإ هجتتي نأب هناحبس هرمأ لاق ام مهل لوقي نأ هيبن ىلاعت هللا رمأ نأ دعبو
 :لاّقف هدحو ىلاعتو هناحبس هيلع اذمتعم قحلا

 هدابع بونذب هب ئفكو هدمحب , ,حبسو تومي ال يذلا يحلا ىلع لكوتو»

 . 4 اريبَخ
 اصلاخ نوكيل «نيكرشملا نم سئي نأ دعب هيلع لكوتلاب هيبن ىلاعت هللا رمأ

 رصنلاب ٍلكَي ىبنلل اريشبت كلذ نوكيلو ؛هدحو هيلع ادمتعم نوكيلو «هيلإ ةوعدلل
 بلقلا دامتعا هانعم لكوتلاو «ةعفادلا ةوقلا هعم نمو هيطعم ىلاعت هللا نأو «مهيلع
 امنإ ةرصانلا اهدحو ىه نكت مل نإو ؛ةرهاظلا بابسألا ذاختاو «ىلاعت هللا ىلع
 ركذ دقو ءاهدحو اهيلع دامتعا ريغ نم اهذاختاب ىلاعتو هناحبس رمأ «طئاسو ىه
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 هنأ - لوألا :هيلع الإ دمتعي ال هنأ نادكؤي ةيلعلا هتاذل نيفصو ىلاعتو هناحبس

 ىلع دمتعي نمو «ىقابلا وهف تومي ال هناحبس هنأ ىناثلا .دوجوملا لماكلا ىحلا

 ال قاب هدمتعمف ىقابلا ىلع دمتعي نم امأ «هتوم دعب دمتعم هل نوكي ال تومي نم

 هفصوب هيزنتلا وهو «حيبستلاب رمأ هدحو هيلع لكوتلاب هناحبس رمأ نأ دعبو

 ال ىتلا تافصلا نم اهريغو ةينادحوو ةدارإو ةردق نم قلطملا لامكلا تافصب
 .ريبكلا ىلعلا ءريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيل «هقلخ نم دحأ اهيف ههبشي

 ءهلهأ وه امب هيلع ءانثلاب دمحلاب ابحاصم ىأ . 4هدمحبط :ىلاعت هلوقو

 نم لزجأ ام ىلع هركشو «معنأ امب هناحبس هيلع ءانثلاب انرمأو «هيزنتلاب رمألا ناكف
 .ذوذجم ريغ ءاطع

 ىنعم ديكأتل ءابلاو «.هلدحو ىلاعتو هناحبس هب ةيافكلا ىأ « 4 هب ئفكو )»

 ىنغي الو هريغ ىلإ جاتحي ال هيلع لكوت نمو ءهدحو هتاذ ىلع دامتعالاو ةيافكلا

 رورجمو راج «بونذب 4 اربح هدابع بوندلب )ف :ىلاعت هلوقو «هقلخ نم دحأ هءانغ

 «هريغ هملعي ال ىذلا قيقدلا ملعلا وذ وه ريبخلاو ,© اريبَخ :ىلاعت هلوقب قلعتم

 «بونذلا هذهب ملعلاب مامتهالا نايبل هقلعتم ىلع 4 بوئذب  رورجملاو راجلا مدقو
 مهنإف ىلاعت هللا ليبس نع اودصو اولضو اودناع دق اوناك اذإف ءاهب نويزجم مهنأو

 هب ىفكو «ميركلا لوقلا ىدؤمو «هب ريمض نم لاح - اريبخو «مهبونذب نوذوخأم

 راذنإو «ديدش ديدهت اذهو ءاهيلع مهؤازج اهءارو ةربخ ىهو «مهبونذب اريبخ

 :لئاق نم زع لاقف «مايأ ةتس ىف ضرألاو تاومسلا قلخ هناحبس ركذو

 شرعلا ىلع ئوتسا ّمُث ِمايَأ ةّتس يف امهنيب امو ضرألاو تاومّسلا قلَح يذلا
 . 4 اريبخ هب لّمساَف نمحرلا

 نأ نايبل ليلجلا فصولا اذه دعب كلذ ركذو «ىحلا نم فطع وأ لدب
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 ركذ ىتلا ةيآلا هذه ىف ىتلا مايألا ةتسو ءهلك دوجولل ئشنملا رداقلا ىلع لكوتلا

 نأل ءاننيب نآلا اهفرعن ىتلا مايألا ىه تسيل ضرألاو تاومسلا قلخ هنأ هناحبس

 ليللا نوكيف «ءسمشلا لوح ضرألا نارودو «ضرألاو سمشلاب ةطوبرم انمايأ
 الو سمشلا نكت مل ضرألاو تاومسلا لبقو ءرخآلا امهدحأ فلخي ةفلخ راهنلاو

 تاومسلا اهب هللا قلخي ىتلا ةينوكلا راودألاب مايألا رسفت كلذلو «ضرألا

 :لجو زع لاقف «تلصف ةروس ىف ىلاعتو هناحبس ركذ دقو «ضرألاو
 بر كلذ اًداَدنأ هَل َنوُلَعَجَتَو ِنيَموَي يف ضرألا َقّلَح يذّاب َنورْفْكََل مكتنأ لق »

 ءاوس ماي ةعيرأ يف اهتاوقأ اهيف ردقو اهيف كرابو اهقوق نم يساور اهيف لعجو (5 90 نيمئلاعْلا
 نلف اهرك وأ اعول انا ضرأللو اهل لاَقَف ناخد يهو ءامّسسلا ىلإ ئوتسا م 5 0 نيلئاسل

 ءامسلا ايو هرم ءامس لك يف ئحوأو نيموي يف تاوَمس عبس نهاضقف 09 نيعئأط انيتأ

 .[تلصف] +5 ميلعْلا زيرَعْلا ريدقت كلذ اظفحو حيباصمب اًيثدلا

 نارودلا اهنم راودأ ةعبرأ تذخأ ضرألا نأ ىلع لدي ىماسلا صنلا اذه نإو
 .نيموي ىف تاومس عبس هناحبس نهاضق ءامسلاو «نالوألا

 نم هيلع لدت امو «تايآلا هذه ىناعم ىف ةيملع تالوج نوكلا ءاملعل نإو

 .ريبخلا فيطللا ةمكح

 «ةينوك راودأ ةتس ىف ضرألاو عبسلا تاومسلا ىلاعتو هناحبس قلخ نأ دعب

 ئوتسا مث ا» :لاقف هقلاخ ىلاعتو هناحبس هنأل ؛نوكلا شرع ىلع هناحبس سلج
 مالكلا ىفف ءءاش امك هربدي هقلخ ىف هناطلس لامك نع ةيانك اذه « شرعلا ىلع

 هناحبس هنأل ءهربديو هيلع موقي نوكلا ىلع هناطلس ىلاعتو هناحبس هبش ذإ «هيبشت

 ءاهحاصم ىلع موقيو اهربدي هتكلمم شرع ىلع سلجي نمب «مويقلا ىحلا ىلاعتو
 . ىلعألا لثملا هّللو

 ىف (مث) ب ريبعتلا 4 نَمْحرلا شّرَمْلا ىَلَع ئوتسا ٌمْثاظ هناحبس لاقو
 ىلاعتو هناحبس فصوو هللا الإ اهملعي ال ةينوك راودأ كلذ قبس هنأل .هعضوم

 هيلع رطيسيو هربدي هنأ ىأ 4 نمحرلا 9 لئاق نم زع لاقف «شرعلا ىلع هناطلس
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 هتاذ ىف ةمحر ضرألاو تاومسلا شرع ىف هناحبس هنم لمع لكف «هتمحرب

 . ميحرلا نمحرلا

 هبلقب ىري ىلاعت هتردقب هيلع مايقلاو «نيوكتلا كلذو قلخلا اذهل عبتتملا نإو

 طرش نع حاصفإلل ءافلا 4 اريبخ هب لمساَف» :ىلاعت لاق اذلو «هناحبس هتمحر

 «ىف ىنعمب - بسحأ اميف - ءابلاو ءاريبخ هب لأساف فرعت نأ تدرأ اذإ ردقم

 ىلاعت هللا لالج نع كنئبني هنإف ءاقيقد املع ملعي اميلع ىأ اريبخ لأساف ىنعملاو

 .ةمحرلاو نيوكتلاو قلخلا ىف

 ىلاعت هللا قلخ ىلإ ةراشإلاو ءبيجعلا نيوكتلا اذهو «قلخلا اذه ركذ دعب

 نوقلعتي ىتلا ةكم ىف نيكرشملا لاح نايب داعأ ةمكحملا هراودأ ىف هلك دوجولا

 :لئاق نم زع لاقف «نيكردم الو نيلقعتم ريغ اهلوح نورودي ظافلأب

 مهدازو اًنرمأَت امل دجسنأ نَمَحَرلا اَمَو اوُلاَق نمحرلل اودجسا مهل ليق اًذإَو إف

 . 4 اروفن
 هللا مساب الإ هنوفرعي ال مهف «نمحرلا ظفلب ىلاعت هللا نوركذي اونوكي مل

 :اولاق «هنورقي ال مهنأكو .«مسالا اذه اوركنتسا نمحرلا مساب هركذ املف «ىلاعت

 «لبق نم كلوق انعمس نولوقي مهنأك ءفوذحم ىلع ةفطاع واولا «نمحّرلا امو»

 «ىلاعت هللا ريغ ءىش هنأ نوبسحي مهنأك «نمحرلا هيمستو هديرت ىذلا اذه امو

 هب كرشن الو «هللا الإ دبعن الأب انرمأت نولوقي مهنأكو ءانرمأت امل دجسن نأ ديرتأ

 سيل كنيبو انئيب ةلأسملا نأك «نمحرلا اذهل دجسن نأب اضيأ انرمأت نأ ديرتو ءائيش

 مكحتت كنأ مهامرمو «ىرخأ ةهلآب انتهلآ ىداعت تنأ امنإ «هيلإ وعدت ديحوتلا رمأ
 دوجسلاب رمألا مهداز ىأ . 4 اروفن مهداَرو  ءانكرش ىف انفلاخت الو ءانتدابع ىف

 مهنآل ءهتفرعم مدعو «هتلاهجب اروفن دادزي كردي ال نم نآل ءاروفن نمحرلل

 .ارفك مهديزي ةروسلا لوزن نأ امك ءاروفن دادزت ةلاضلا مهلوقعو ءاولض

 «لوهجملل ىنبملا لعفلاب ربع 4 نمحّرلل اودجسا مهل ليق اذِإو 9 :ىلاعت لاقو
 امل دجسَنأ ) كي ىبلل اولاق مهنأل «ضعبلا نم ملع دقو «لعافلا ركذي ملو
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 ةدابعلا رهاظم رهظأ نأل ؛اهنيب نم ةالصلا وأ «ةدابعلا انه دوجسلاو 4 اًنرمأت
 ش . ىلاعتو هناحبس هلل دوجسلا هرهاظم رهظأو عوضا

 هّللا ةيممست لصأ نم مهروفن ىلإ ةراشإلل لوهجملل ايلبم لعفلا ركذو

 ضرأ هلإ ىأ ةماميلا نمحر نولوقيو ىلاعت هللا ريغ هنوبسحي اوناكو ؛نمحرلاب
 . ىرخأ

 « ري اًرمقو اجاب هَل اجور ءامسلا يف لع يذل كراَم)
 ىئلتمي ىذلا ىلاعت هللا ىلإ دوعي ريمضلاف «هناحبس هتكرب تلاعت ىأ - كرابت

 هيلإ عجري دوجولا اذه ىف عفنو ةكرب لك نإو .هحيبستو هركذب هلك دوجولا
 هناحبس راشأ دقو «هلك ىناسنإلا دوجولا اذه ىف هتكرب ىلاعتت اذلو «هناحبس .

 ءامسلا يف لعج يذلا: :لاقف هتمحر ضيفو «هتكرب رهاظم ضعب ىلإ ىلاعتو

 ةميركلا ةيآلا ىف جوربلا :دهاجم لاق دقلو ء[ءاسنلا] 6 ةدّيشم جورب يف

 روصقلاب هلامكوا ءاهلامجو و اهلرم 00 اهنأكو ماظملا بكاوكلا ىم

 نم ىوقأ نوكي هب هبشملاو «ةميظعلا فاوكلا قلخ نم لقأ اهقلخ نإف ءاهيوكت

 . انكاردإل بيرقتلل هيبشتلا امنإ «هيبشتلا اذه ىف كلذك رمألا سميلو « هبشم ا 1

 لعجو# :لاقف ءرمقلاو سمشلا ركذلاب بكاوكلا نم ىلاعتو هناحبس صخو

 جيربلا ىف لعج ىأ جدأ ىلإ دوعي اهيف ىف ريمضلا «اريبم ارمقو اجارس اهيف

 ولَح فيم اورتَمْلأِ) : ىلاعت لاق امكو اء 19 اع مارس لطول ىرخا

 « 9 اًجاَرس َسْمّشلا َلَعَجَو روث نهيف َرمَقْلا َلَعَجَو 62 اًقاَبط تاَوَّمَس عبس هَل

 .[حون]

 «ةراعتسالا ليبس ىلع انماهفأل ابيرقت جارسلاب سمشلا تهبش :لوقن انهو
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 رمقلا فصوو «بكاوكلا نم اهلوح امل رونلاو ءوضلا ردصم اهنأ ىلإ ةراشإ كلذو

 ىلاعت هللا اهلعج «سمشلا نكلو «مالظلا ىف ريني نأ هنأش نم نأ ىأ «رينم هنأب

 سمشلا نإ :نوكلا ءاملع كلذ ىف لاق دقو ءدوجولا اذه جارس اهنأل ؛ردصملا

 «رمقلا رون نوكي ضرألا ىلع اهتعشأ ساكعنا نمو «راهنلا نوكيف ضرألا ءىضت

 اهئوض ساكعنابو «ضرألا ءاضأو «سمشلا نم ناك ىلاعت هللا قلخ امك لصألاف

 .ارينم رمقلا ناك رمقلا ىلع

 : سمشلا ركذ دعب ىلاعت لاق رمقلاو ضرألاو سمشلا نيب ةلصلا هذهلو

 . 4 اروكش دار وأ كدي نأ دارأ نملة راَهّنلاَولْيَللا لعج يذلا وهو »
 .نمؤم لك بلق ىف اهركذ نوكي نأ بجي ىتلا ةيهلإلا تاذلل دوعي ريمضلا

 لك فلخي ىأ 4 ةَملخ َراَهّنلاَو ليلا لعِج» .هدمحب دعرلا هل حبسي ىذلا وهو

 ماكحإ ىف هل ةفيلخ ىناثلا نوكيل دوجولا نع بهذي هنأك ءرخآلا امهنم دحاو
 ةايح نيبو ء«هزربي ليلو «هاشغي ليل نيب ناسنإلاف ءامهنيب لوادتو ماظتناو «ةقدو

 ءءانعو دكو لمعو بوغل نيبو ءاهرارقتساو ةايحلا ةحار اهيف حورتسي ةنكاس ةئداه

 ليللا ةأده ىف هنأ ىأ ءركذتيل اهلصأ ركذي 4 َرّكَذي نأ دارأ نمل ١ :ىلاعت لاقو

 ةظع هظعاوم ذخأو «ةربع دعب ةربع هرمأ ربتعيو «ةمعن ةمعن ىلاعت هللا معن ركذتي

 ١ .ةظع دعب

 قلعتم رج فرح ماللا 4 اروكش ُداَرَأ وأ رّكَذَي نأ داَرَأ نِمَلإل :ىلاعت هلوقو

 .ركذتي نأ دارأ نمل كاردإو رابتعا ةدام نوكتل ةفلخ راهنلاو ليللا اذه ىأ «لعجب

 ىلاعت هللا ةردق ركذيف «نيوكتلا ىف هعادبإو «هقلخو ىلاعت هللا ةردق فرعيو

 لك ىلع معنملاو «ءىش لك قلاخ هنأو ,ءىش هلثمك سيل هنأو «ميلعلا قالخلا

 .ةعاطلاب معنأ ام ىلع ركشي نأ دارأو «ءىش

 هنأل «هرابتعا وأ هلامهإ ىف ناسنإلا ةعبت ىلإ ةراشإ ميكحلا ريبعتلا اذه ىفو

 هذهبو «ريبكلا ىلعلا هللا ملعب هل ةهجوملا ىه هتدارإف « داَرَأ نمل إ» لاق هناحبس

 ركذتلاب ةيادهلا دارأ نم ىدهي ىلاعت هللاو «باقعلا قحتسيو باوثلا قحتسي ةدارإلا
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 ىهو ركذتلا  امهلوأ . نيرمأ نيب ددرتلا ىلع ةلالدلل انه-وأ-و «ةمعنلا ركشو

 ىهو «روكشلا وهو «ركذتلا دعب نوكت ىتلا ىرحخألا ةوطخملا وأ «امئاد ةركذت

 .روفكلاو رفكلا رفك ردصمك «روكشلاو «ركشلا ركش ردصمف ءرّكش ردصم

 لصولا ةزمه تءاجو لاذلا ىف تمغداو ءاتلا تنكس ءركذت اهلصأ ركذاو
 «سحلا ىف رمقلاو سمشلا بقاعت نم راهنلاو ليللا نإو «نكاسلاب قطنلا نكميل
 نيبئاد رمقْلاو سمُشلا مُكَل رَخَسَو 8 :ىلاعت لاق امك «لاوتو بأد ىف نارمتسم امهو

 هبلطي راهتلا ليَللا يشي ... 8 :ىلاعت لاقو «[ميهاربإ] 4 0 راَهّتلاو ليلا مكَل رَخَسَو

 . ىلاعت هللا قدص [فارعألا] 4 62 ... اينَح

 نيركذتملا نيئمؤملا تامص

 : ىلاعت لاق

 ضلع وسي اعيد
 27 0 اهكسْولاَم تحلب اج هى

 ل

 رعاكم كمه تدمع ذر أ ير

 رس هر ل مآ هءرق حا

 اوقفت إَِدَلاَو و 3 اًماَقَموارَفَسَسُم تَءاَساَهنِإ 9
 رس 2 مس أو 1

 7 اًساوَق ككلإ5 رتب ناك أوثق دلو أوفِرَسممْل
 سفتلا َنولِتفداِلَو را ءاي هلل ع صني نأ رس اج هين نق ل ل 204-202 هه

 هم م هر هل مل رع حس ل اا 2 2010

 َقَلَي َكِلَذ َلعْفي نمو تيونز الو يحلب الهلل
 هل جا رس لى رع اس حصص 4 حاس اسر ينتج

 ءويؤدلخو َةمايقْلا موي با لاه ٌفعَضَي ل
 مب
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 لالالا ل ا

 اا برس

 20 ا

 [َحيصالَمسَع َلَِعَو َىَماَءَوَباَتْنَم

 هر ١
2 

 رس ل 2 ا ارسم اس ييلنتب

 3 روني .هنإف احل صل معو باتنمو
 وم

 ام
 أ 0-08

 مك + همس ل لطم رس عد هسا ل ه0 رج -
 وغللاياومماذإو روزل ا تودهشي ال تيذلاو

 ْرَهْيَر تيا ُركْف ادا أَو

 اننصَمَو يع هيض ايَردَواَصيونناَلَبَه
 اميهَصْرُفْلاَت ور كلو © اًماَمي سنن
 < مكسيم 2070 ا ل
 هل اه . 000 ا ج 8 ل 2 22 ءو »موس اع

 قرب أؤبعِيام لق اول اماقموارفتسم تنسح اهي
 طع

 قت قهرا اس هل هل أ ال سس 0 مه

 نمؤملا اهنم نوكتي ىتلا نينمؤملا تافص روصت تاميركلا تايآلا هذه

 الو « مهب ةيناسنإلا ولعت نيذلا ناميإلا لهأ لالخ ىه ىتلاو «ناميإلا ىنعم

 رخآ اهلإ هللا عم نوعدي الإ» : ىلاعت هلوق ىلإ تايآلا لوأ نم ىهو ءاهيلع نولعتسي
 . 4 قحلاب لإ ِهّللا مَرَح ىلا سفئلا نولتقي الو

 .ةريخألا ةيآلا هذه نم ئدتبت ىتلا ىهو «ةيبلس تافص - اهيناثو

 ةيآلا هناحبس متخو «فافعلاو رهطلاب ةيجوزلا ةايحلا نوغتبي نيذلا -اهثلاثو

 . ىفوألا ءازجلا نايبب
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 ةيباجيالا تامصلا

 مُهَبَطاَح ذو انه ٍضرألا ىلع نوُشْمَي يذلا محلا دابعو )ف : ىلاعت لاق
 . 4 امالس اوُلاَق نوُلهاَجلا

 ءامحر مهنأب رعشي فصولا اذهو «نمحرلا دابع مهنأب ىلاعت هللا مهفصو

 ال «ةيناحورو «مالسو نانئمطا ىف مه لب «نورحانتي الو ءنوفاجي ال «مهنيب اميف
 مايقلل ةوقلا هنم نوذخأي ابيط ءاذغ نوكت نأ الإ مهتايح نم ةداملل نولعجي
 نوهلاو «نوربكتسي الو «نونماطتي ةنطابلاو ةرهاظلا مهفاصوأ ىف مهو «مهبجاوب

 فصو وهو ءربجت الت ءفنع ريغ ىف ىشملا وهو ءانوه نوهي ناه ردصم

 «هيلع نوهيو ءسرطغتملا وأ ىوقلل هبحاص لذي ىذلا ناوهلا دض وهو ءدومحم

 كلتو «ةدؤتو دصق ىفو راقوو ةنيكس ىف ىشمي ىأ انوه ىنعمو «باذع نم وهو
 ىشم هللا فصو دقو «قفر ىف ريسي نمؤملاف «مهب نودتقي نيذلاو ءايبنألا قالخأ

 عنطصملا ريغ غ ىشاملا ةوق هتيشم ىف ودبت «قفرو نوه ىف ىشمي ناك هنأب ىبنلا

 ٍضرألا يف شمت الو :ىلاعت هللا لاق امكو «ىلاعتملا حرملا لاتخملا ريغو «لذاختملا
 مهبطاَح اذإو 2 ء[ءارسإلا] 4 ك0 ًالوُط َلاَبجا َعْبَم نلو ضرألا قِرْخَت نأ نإ احرم
 اوُلاَق»8 ءعرشلا هلحأ ام نوفرعي ال نيذلا ىقمحلا مه نولهاجلاو 4 نولهاجلا
 اوأر اذإو «مهنوملاسي نكلو «سانلا ىلع نولعي ال مهف ءانمأو املس ىأ « امال

 بأد كلذ نإو ءمهلوق ىضتقم ىلع مهنوبطاخي الو «مهنورواحي ال ىقمح
 لهاجلا ةدش هديزت ال ِةَِكَي ىبنلا ناك دقلو ءنولهجي الو «نودهي «نيقتملا ءامكحلا
 . املح الإ

 ايولع نومأملا ناكو «ىداعي ايبصان ناك ىدهملا نب ميهاربإ نأ ىور دقلو

 همالك ىف تيأر امف «ملكتف ايلع ايؤر ىف تيأر ىدهملا نب ميهاربإ لاقف ءالدتعم
 ريشي ءايلع تيأر دقف نذإ لاق «مالس :لاق ؟هتبطاخ ذإ كل لاق اذامف لاق «ةغالب

 دقو ءامالس اولاق نولهاجلا مهبطاخ اذإو «ةيآلا هب بدؤت امب هبطاخ ايلع نأ ىلإ
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 اَنَل اوُناَقَو هنع اوضرعأ وللا اوعمس اًذِإَو ىرخأ ةيآ ىف نيقنملا فصو ىف ىلاعت لاق

 . [صصقلا] 4 2 َنيِلهاجْلا يغتبن ال مُكيَلع مالس مُكَلاَمَعَأ مكلو انلامعأ

 مهّبرل نوتيبي نيِذّلاَو :ةيباجيإلا ناميإلا لهأ فاصوأ نم ىناثلا فصولا
 مت سا سل 2 جي

 نوكي الأو «سانلل نماطتلا هانعم لوألا لمعلا ناك اذإو «ىباجيإ لمع اذه

 مهنولدابي ال «مهنع الإ ردصي ال امب ءاهفسلا مهبطاخ اذإ ىتح «بغش مهنيبو مهنيب
 اذهو .نوبغاشي الو «نونئمطيو نمألاو مالسلا مهل نومدقي لب «هلثم هفسب هفسلا

 وهو ءمهنايب ىف كلذ هناحبس ركذ دقف هلل ةبسنلاب مه امأ «سانلا عم مهلمع

 مهّبرل نوتيبي َنيذّلاو » :لاقف «ىلاعت هل عوضخلاو «هل مايقلاو ىلاعت هلل دوجسلا

 ام كلذكو ؛هلل مهلمع نايب ىف ةقباسلا ةلمجلا ىلع فطع اذه 4« اًمايقو ادّجس

 4ادجس» ب ةقلعتم « مهبرل» هلوق ىف ماللاو ,مهل لاوحأ نم هدعب نم ءىجي

 ىلاعت هلوق مدقو «هل نيمئاقو ,نيعضاخ مهبرل نيدجاس نوتيسي مهنأ ىأ

 الو «هريغ نودبعي ال ذإ هريغل نودجسي الف ءهيلع دوجسلا رصق نايبل ؛4مِهْيرلط
 .هاوسل نودجسي

 :ىلاعت هلوقل ؛نيعيطم نودجهتي مهف «ةالصلا نع ةيانك مايقلاو دوجسلاو ٠>
 . [ءارسإلا] 4 69 ادومحم اماَقم كبر كتعبي نأ ئسع كل ةلفان هب دَجْهَمَف ليلا نمو

 «مهبولق مانت الو «مهنيعأ مانت «لاحلا هذه ىلع نوتيبي مهنأ ةيآلا ىنعم نإو

 لاقو [ةدجسلا] 4 69 ... ٍعِجاَضَمْلا نع مهبونج ىَفاجَعت آ :مهنع ىلاعت لاق امك
 4 © .. .هّبر ةَمَحَر وجريو ةرخآلا رذحي امئاقو ادجاس يللا ءاَنآ تناَق َوه َنَمَأ !» : ىلاعت

 .[رمزلا]

 «سانلا ئواسم نع ءاضغإو هللا ىلإ هاجتا :نمحرلا دابع لاوحأ ضعب هذه

 نم نوحرجي اميفو «مهتيبم ىف ىلاعت هلل نونوكيف مهتابب ىف ىلاعت هللا نوكيو
 .راهنلاب لامعأ
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 00 للا

 - بجو
 نوبقرتيو « مهلامعأ تاذ ىف ريصقتلا نونظي مهلاوحأ هذه تناك نم نإو

 اًرَقَتسُم تءاس اَهّنِإ 52 اًمارغ ناك اَهَباذع ّنِإ مثهج باذع انع فرصا انبر ف
 . 4 اماقمو

 كلذ عم مهنكلو ءاهايإ مهبنجي ام اولمعو ءاهباذعب اونقيأو رانلا اوعقوت دقل
 نأ نيملاع مهنع اهفرصي نأ مهبر ىلإ اوعرضف ,مهبنجتل ىفكت ال مهلامعأ نأ اونقيأ

 لاق «هولمع امع هللا نم اضرب نكلو هولمع لمعب تسيلو «هللا لضف نم ةنجلا

 نأ ديفي عراضملاب ريبعتلاو 4 منِهَج باَدَع نع فرصا اَنْبر نولوقي نيذلاو » : ىلاعت
 «رمتسملا مئادلا رذحلاو عوشخلاو عوضخلاب ءامئاذ اهنورركي مهل ةمزالم لاح اذه

 ناك اهباذع نإ «نورتفي ال مهرذحب هللا عم نونوكيف ءرمتسم مئاد رذح ىف مهف

 ءارشو اراسخخ نوكي ىذلا مزالملا رمألا وه مارغلاف ءامزالم ارمأ ناك ىأ # امارغ

 قرافي وأ هبحاص نع لوزي مارغ لكو مزالملا رشلاب مارغلا نيعباتلا ضعب رسف اذلو

 «ىفوأ دق هبسحي الو «هقح هللا ىتؤي قحلا نمؤملا نإو «منهج مارغ الإ هبحاص
 . [نونمؤملا] 4 62 ... ةلجو مهبول اوتآ ام نوتؤي نيِذّلاَو آف :ىلاعت لاق اذلو

 رقتسملاو «منهج مذل ىهف «سئب ىنعمب تءاس 4« اًماقمو ارقتسم تءاس اهْنِإط

 ةهج ىلع اهيلإ دورولا سئب ىنعملاو «ةماقإلا ناكم وه ماقملاو «رارقتسالا ناكم وه
 اضراع ارارقتسا سيل هنأ ىلإ ةراشإلل امهنيب عمجلاو ءاهيف ةماقإلاو «رارقتسالا

 . ةمئاد ةماقإ هنكلو

 ركذي ىلاعتو هناحبس ذأ سانلا عمو هللا عم هللا دابع لاح ركذ نأ دعب |

 :لئاق نم زع لاقف «مهرسأو مهايندو «مهسفنأ ىف مهلاح

 . 4 اَمآوق كلذ نيب اكو اورق ملو اوفرسي مل اوقفنأ اذ نيذّلاو )

 ىف قافنإلا وه فارسإلاو «عوجلا عفديو دوألا ميقي اميف فرصلا وه قافنإلا

 وأ هلل قح ريغ ىف قافنإلا وه هنع ىهنملا فارسإلاو ءاهيلع ةدايزلاب ةجاحلا ريغ



لالا
 

 اا بسس

 سيلف هقح ىف فلأ ةئام قفنأ نم» :سابع نبا لاق دقلو .هسفنل وأ سانلل

 هيلع قح نم عنم نمو «فرسم وهف هقح ريغ ىف امهرد قفنأ نمو «فرسمب

 .ارتق

 ةَلوُلْغُم َكدَي لعِجَت الو :ىلاعت هلوقب اوذخأ دق نمحرلا دابع نأ ةيآلا رهاظو

 وه رتقلاو «[ءارسإلا] 4 69 اروَسْحم اموُنم دْعْفَمَف طْسَبلا َلُك اَهْطْسْبَت الو َكقْنع ىلإ

 «ةايحلا بلاطم لقأ نم هسفن مرحيو «ةردق ىف نوكي ثيحب سفنلا ىلع قييضتلا

 عسوملا ىلع :ىلاعت لاق امك «ةداملا ىف قيضلا وأ رقفلا راتقإلاو ءاهيف قيضي وأ

 رادقمب لالح ىف قفني هنأ ةيآلا ىنعمو «[ةرقبلا] 4 6 . .. هردق رتْقَمْلا ىَلعو ُهردَق

 ىأ 4 اًماَوَق كلذ َنْيِب ناَكو » «لالحلا ىف هسفن ىلع قيضي الو «هتردقؤ هتقاط

 .رتقلاو فارسإلا نيب الدع

 الأو ءطق مارح ىف قفني الأ - امهدحأ :نارمأ هنم مهفي ميركلا صنلا نإو

 اذلو «تاوهشلا نع اهل امطفو ءابيذهتو سفنلل ةيبرت الإ دوجوم لالح نع نضي

 ال رمألا قح اذإ هنأل ؛افرسم ىهتشي ام لك بلطي نم دعي هنع هللا ىضر رمع ناك

 .اهتاوهش نع هسفن عدق عيطتسي

 لاوحأ فالتخاب فلتخي رتقلاو فارسإلا نيب قافنإلا نأ - ىنافلا رمألا

 هبسك رادقمب داهجلاو لالحلا ىف قفني نأ هيلع ابوسك لجرلا ناك اذإف «صاخشألا

 نم دلي ىبنلا لبق دقلو ءاعساو هبسك ماد امو «بولطم ىف قفني ماد ام هتقاطو

 ملو «ةراسخلاو بسكلا عضاوم فرعي ءبوسك رجات هنأل هلام روفوم لك ركب ىبأ

 4 059 ... رْفَعْلا لُق توقفي اَذاَم كتوُلَأَسيَو 8 :ىلاعت لاق دقو «هريغ نم هلبقي

 .هيلع بعصي الو هقافنإ لاملا اذ دهجي ال ىذلا نيللا لهسلا ىأ «[ةرقبلا]

 تنوك ىتلاو نمحرلا دابع ةيصخش تروص ىتلا ىه ةيباجيإ لاوحأ هذه

 «لمعلا ةماقتساو «بلقلا ةمالس . نيب عمجلاو .حلاصلا لمعلاو ناميإلا مهيف

 نوكي اليكل هنوبنجتتي ام كلذ دعب ىلاعتو هناحبس ركذ دقو «عفانلا ناسنإلا نيوكتو

 : ىلاعت لاقف «ةيلاعلا قالخألا هذه قوعي ام
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 الو قا لإ هللا مرح يتلا سفن دوق الو رخآ اهل هللا عم م نوعدي ال نيذّلاو»
 . «اناهُم هيف دْخَيو ةَمايقلا موي باَذعْلا هَل فعاضي © 0 2 مان َقْلَي كلذ لعفَي نمو نوني

 هتاذ ىلإ مهفيضي نأ ىلاعتو هناحبس هللا ىضر نيذلا راربألا كئلوأ نإ

 ىلع نولعتسي ال مهف ةيرشبلا تالامكلاب اوفصتا دق «نمحرلا دابعو لاقف «ةيلعلا
 ءامالسو انمأ امئاد سانلاب مهتقالع نوكت لب نوسكاشي الو «مهب نوقفريو «سانلا
 ال مهتايح ىف اونزتا دق نيذلاو «باذعلا نم فوخلاو ىوقتلاب مهبولق تاالتماو

 ميركلاف ءءازج لمحت اهتاذ ىهو «تافصب اوفصتا دق ككئلوأ «نورتقي الو نوفرسي
 ءءازجلا معن ىهو ءاهتاذ تافصلا هذه وه هؤازج ناك .تافصلا ىلاعمب فصتا اذإ

 .ىفوألا ءازجلا اهل ناك نإو ءاهءازج ىلاعتو هناحبس ركذي مل اذلو

 اولحت مهنأ امك «ةيناسنإلا ئواسملا تايربك وهو «هوبنتجا ام هناحبس ركذ دقو
 . «َرَخآ اَهلِإ هللا َعَم توعدي ال نيدّلاو ١ :ىلاعت لاقف «ةيلامكلا جهانملا ىلعأب

 ةيناسنإلا ىواهملا ربكأ ىلإ هب لزنتو «ناسنإلا ردق نم طحت ةيصعم لوأ اذهو
 لك ميلستو «هيلإ ةعارضو ىلاعت هلل ءاعد ةدابعلا نأل «نودبعي ىنعي 4 نوعدي

 ىف طبهي ناسنإلاو كي لاق امك «ةدابعلا خم ءاعدلاو ءهللا بنج ىف مهرومأ
 الو رضي ال ارجح دبعي نمل ةيناسنإ ةمارك ىأو «هللا ريغ دبع اذإ ةيناسنإلا ةجرد

 وأ «دبعت اهنأ روصتي ةكئالملاك همهو هروصي ام دبعي وأ «هلثم اناسنإ دبعي وأ «عفني
 امهو دبعي امنإ ءاذه نم ائيش دبعي نمو «ىناسنإ ءاوهنا اذه نإ ءاهريغ وأ ءاران
 .هاوه ههلإ ذختا دقف «ةفرحنم ةوهش هيلإ عفدت

 ىذلا ىناثلا فارحنالا امأ ؛نمحرلا دابع هبنجت ىذلا لوألا فارحنالا وه اذه
 مرح يتلا سفنلا نولتقتي الو :لئاق نم زع هلوقب مهنع ىلاعت هللا هافن دقف هوبنجت
 اذهف «لتقلا ىلإ ىدؤت ىتلا ةسكاشملا وهو «نيصاعلل فصو اذهو 4 قحلاب لإ هللا
 هلوقو ,4اًمالَس اوُناَق نوُلهاَحْلا مِهبَصاَخ اذإو ) :ىلاعت هلوق ىف مالسلل لباقم
 تباثلا رمألا وه قحلا « دولتي ال » قلعتم رورجملاو راجلا « قحلاب الإ إ» :ىلاعت
 نأ ديفي صنلا اذهو «ناميإ دعب ةدر وأ ىنز وأ « ميثأ ءادتعا نم لتقلا م عوسي ىذلا
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 لئلا
 أ بح

 حابتست ال هنأو ءاهنمأ ظفحيو «هيلع ىدتعي الأو «ةنايصلا سوفنلا ىف لصألا

 لتق نم ِهّنَأ ليئارسإ ينب ئلع اَنبَمُك كلذ لجأ نم » :ىلاعت لاق امك قحب الإ «سفنألا

 ساثلا ايحأ امْئَأكَف اهايحَأ نمو اعيمج ج ساثلا لق اَمنأَكَف ضرألا يف ِداَسُف وأ سفن ٍرْيغِب اسفن

 . [ةدئاملا] 4 69 ... اعيمج

 لسنلا ىلع ءادتعالا نمحرلا دابع نع ىلاعت هللا هافن ىذلا كلاثلا رمألاو

 الو «لسنلا عيضت ىنزلا ةعاشإ نأل ؛4 نونزي الو 9 :ىلاعت لاق اذلو «ىنزلاب

 بنذ نم امو» : هيدي دمحم لاق دقلو «ةيناويحلا ةكرد ىلإ ةيناسنإلا ةميقلاب لزنتو

 . هل لحت ال ةأرما محر ىف ةفطن نم هللا دنع مظعأ كرشلا دعب

 اتقت نأ كاهنيو «قلاخلا عدتو «قولخملا دبعت نأ كاهني هللا نإ» :ِكَك لاقو

 .« كراج ةليلحب ىنزت نأ كاهنيو ,كبلك وذغتو كدلو

 :لاقف لئاذرلا تاهمأ ىه ىتلا مثآملا هذه باقع ىلاعتو هناحبس ركذ دقو

 «ىنعملا ةدايز ىلع لدت ىنبملا ةدايزو مثإلا ءازج ماثآلا 4 اماَنَأ قلي كلذ لَعْفَي نمو »

 ءازج ىنعمب ماثآلا قالطإو «ريبك ءازج هنكلو «بكترا ام عون نم ءازج هنأ ىأ

 :رعشلا نم تيبلا اذه فاشكلا ىف ءاج دقف «ةيبرعلا ةغللا ىف دراو «مثإلا

 ماثأ هل قوقعلاو ءاقوقع ىسمأ ثيح ةورع نبا هللا ىزج

 اذلو «هلثم سيل مثلا فعاضم هنأ بسحيل هنإ ىتح «ديدش ماثألا اذه نإو

 . 4 ةمايقلا موي باذعلا هل فعاضي  :هحيضوتو ماثألا اذه نايب ىف ىلاعت لاق

 ةرشعب ةنسحلا ىزاجي ميحرو ءاهلثمب ةئيسلا ىزاجي «ءلدع ىلاعت هللا نإ

 فاشكلا بحاص كلذ نع باجأ «بنذلا فعض باقعلا لعجي فيكف ءاهلاثمأ

 «ىنزو سفن لتق نم بكترا ىذلا بنذلا باقعو ءكرشلا باقع هنأل ةفعاضملا نأب
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 ا 6

 يي

 سحي امئاد بنذملا نإو «بنذلل فعاضم هنأك «بقاعملا ىدل ودبيل هنإ ىتح فينع

 هنألو ,فعاضم هنأك باقعلا هل روصي ىلاعت هللاف ,ءبنذلا نم رثكأ هنأك ءازجلاب

 وهف ءاهريغ ادولج ىلاعت هللا مهلدب مهدولج تجضن املك «نآ دعب انآ ددجتي

 .فعاضم هنأك نوكي مئادلا راركتلا اذهبو «باذع دعب باذع

 هنأ. ىأ 4 اناهم هيف دلخيو » :ىلاعت لاق اذلو «رمتسم مئاد باذع هنإو

 .هللا لدبتسي كلذكو «ةرمتسملا ةمئادلا ةحضاولا ةديدشلا هتناهم عم رمتسم

 ىنثتسا دقو «ةرمتسم ةمئاد ةناهم ىتاعلا ملاظلا مهزازتعاو «ةيلهاجلا مهتسرطغب

 :لاقف ءايندلا ىف نوبوتي نيذلا ميكحلا لداعلا

 ناَكو تاتسح مهتائّيس هللا لدبي كتلوأف احلاص المع لمعو نمآو بات نم الإ 9

 . 4 ايام هللا ىَلِإ بوق هَ احلاص لمعو بات نمو (©) اميحر اروفغ هللا
 هناحبس ركذ دقو «ةقباسلا ةيآلا ىف هركذ قباسلا باذعلا نم ءانثتسالا اذه

 :لاقف حلاصلا لمعلا -اهثلاثو «ناميإلا -اهيناثو «ةبوتلا -رومألا هذه لوأو

 . 4 اًحلاص ًالَمَع َلمَعَو نمآو باَت نمألِإ ل

 دقو ع ٌىيسلا لمعلا نع راذتعالا تاجرد ىلعأ ىهف ةبوتلا ىهو :اهلوأ امأ

 هوجو لمكأ ىلع بنذلا كرت ةبوتلا» :هتادرفم ىف ىناهفصألا بغارلا كلذ ىف لاق

 وه ريخألا اذهو «كلذل عبار الو «تعلقأ دقو تأسأو تلعف وأ اذك لجل تلعف

 ةميزعلاو «هنم طرف ام ىلع مدنلاو «هحبقل بنذلا كرت عرشلا ىف ةبوتلاو «ةبوتلا

 تعمتجا نمف ةداعإلاب لامعألا نم كرادتي نأ هنكمأ ام كرادتو «ةدواعملا كرت ىلع

 .«ةبوتلا طئارش لمك دقف عبرألا هذه هل

 ضح ريو ءرشلا ناردأ نم هبلق لسغي ةبانإلا هذه هل نوكت نم نأ كش الو



 اا
 للم مما

 ا بأ

 دق ام هللا رفغي كلذلو ء؛هيغ لاح ىف اهبكترا ىتلا مثآملا نم ناك ام لك هنع

 ناكم لدبيو ءءوسلا ةحفص لحم لحت ةديدج ةحفص بئاتلا ئدتييو «فلس

 ام مهل رفغي اوهتني نإ اورق َنيِذّلَل لُق  :كلذ ىف ىلاعت هللا لوقيو «تانسح تائيسلا

 .[لافنألا] 4 629 ... فلس دق

 ىداهلا رونلا وه لب «نيرخآلا نيرمألل ساسألا وهو «لوألا رمألا وه اذه

 ةجرد ىلإ ةيصعملا ةكرد نم لقتني نأب ناميإلا وهف :ىناثلا رمألا امأ ءامهل

 قحلل ناعذإلا ةجرد ىلإ دانعلاو نآرقلاو دمحمب رفكلا ةكرد نمو «ةينادحولا

 . هليبس ىف داهجلاو هب ناميإلاو

 الّمَع َلِمَعَو8 :ىلاعت لاق دقو ؛حلاصلا لمعلا وهف «ثلاثلا رمألا امأو

 وه وأ «ناميإلا ةرمث لمعلاو نأل «هقثويو ناميإلا دكؤي لمعلا كلذ نإو 4 اًحلاَص

 ٍملع وه ذإ «ملعلا تاجرد ىلعأ ناميإلاو لمعلا ملعلا ةرمث نأ امك «هنم ءزج

 المع لمعو» لاقف ملعلا ىلاعتو هناحبس دكأ دقو «ميلستو ناعذإو قيدصتو

 ناميإلا دعب لمعلا كلذ نوكيلو «لمعلا ىنعمل اديكأت ردصملا ركذب كلذو « اًحلاَص

 «نمحرلا دابع لمع نولمعي مهنأ نايبلو «مهتيلهاج ىف ناك ىذلا لمعلل الباقم

 .امالس اولاق نولهاجلا مهبطاخ اذإو ءانوه ضرألا ىلع نوشمي نيذلا

 «حلاصلا لمعلا كلذو «ةلماكلا ةبوثملا هذه ءازج ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 ىف ةعقاو ءافلا 4 تاَنَسَح مهتاَمّيَس هللا لدبي كَلوُأَف» : لاقف لماكلا ناميإلاو

 ءطرشلا ىنعم ىف لوصوملا نأل ؛طرشلا ىنعم ىف وهام وأ «طرشلا "باوج

 .«حلاص لمعو ناميإو ةبوت نم لاوحألا هذه مهيف تناك نيذلا ىلإ ةراشإ كئلوأو

 «مكحلا ببس اهنأ ىلإو «تافصلا هذه ىلإ ةراشإ تافصب فوصوملا ىلإ ةراشإلاو

 مهتائيس لدبي نأ ءازجلا امنإ ءدعب نم كلذ ءىجيسو «ميعنلاب ءازج مكحلا دجت ملو

 اهلحم عضيو «مهتائيس ريغي ىلاعتو هناحبس هنأ ىأ «رييغتلا وه ليدبتلاو «تانسح

 ضحرت انررق امك ةبوتلا نأ كلذ ؛ةبوتلا نم حضاو بير الب كلذ نإو «تانسح

 اهلحم لحي نأل ةحلاصو «ةلوقصم ةولجم اهلعجتو ءاهناردأ اهنع ليزتو «سوفنلا



 ناقرفلا ةروس ريسفت ا :
 يي ١ ااا 22011111 أذا اال

 ثكم ىذلا باطخلا نب رمع ىلإ رت ملأ « ىدجملا حلاصلا لمعلاو «ءاقنلاو رهطلا

 ىلاعت هللا لحأو هبلق نم همثآم تلاز دق هارت الأ ءاحلاص المع لمعو نمآو بات

 لحم مالسإلا ىف ديعبلا رثألا تاذ ةحلاصلا لامعألا تَّزَحَت ءاحلاص المع اهلحم
 4 تاَنسَح مهتاَميَس هللا لدبي كئلوأف 9 هناحبس لاق اذلو «ةيلهاجلا ىف هنم ناك ام
 تابيط لالحإو «تائيسلا ناردأ نم سفنلا ىف ناك ام رييغت وه اذه ىلع ليدبتلاف

 .اهلحم تاينلاو لامعألا

 «اًميحَر اروفَغ هللا ناكو )» :ىلاعت هلوقب ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متخو
 اذهب هدابع محريو ءاهرتسيو تائيسلا رفغي هنأ ىلاعت هللا تافص نم ناتفص ناتاه
 حتفو ةمحرلاو نارفغلاب هدابع برقي هناحبس هنأش «ىلعألا هنأش كلذكو «نارفغلا

 .نيحلاصلا هدابع نم دارأ نمل ةبوتلا باب

 . 4 اباَعم هّللا ىلإ بوتي هّنإَف احلاص لمعو بات نمو إ» : ىلاعت لاق مث

 لمعلا لمعيو ءابئات نمؤي نم نأ ىلاعت هللا نيبي ىماسلا صنلا اذه ىف
 ' «ىلاعت هللا ىلإ نكريو ءايضرم ايضار ىلاعت هللا ىلإ دوعي هنإف ءاعراض حلاصلا
 رش ىلاعت هللا بناجب نمأي «بلاغلا راهقلا ىوقلا ىلاعت هللا ىلإ نكر هنأ هبسحو

 هنكرو «نيصصخلا هنصح هلعجيو «هيلإ أجلي نم لذي ال ىذلا نيصحخلا اهئجلمو

 ؛لوصوملا باوج ىف ةعقاو ءافلا 4 بوت ِهْنِإَف 9 :ىلاعت هلوق ىف ءافلاو «نيكرلا
 .ةبوتلل ىربكلا ةرمثلا وه كلذ نإو ءانركذ امك طرشلا ىنعم ىف هنأل
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 . 4 امارك اورم وْغّللاِب اورم اذِإو روزلا نودهشي ال نيذلاو )»

 وهو «هآرم سفنلا ىف رثؤي ثيحب فرخزم روزم لطاب لك وه :روزلا
 شحفلاو بذكلاو «نجاملا لوقلاو ثباعلا وهللا كلذ ىف لخديف «لطاب فرخز



 ناقرفلا ةروس ريسفت اب
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 يي

 اذه نورضحي ال هيلإ باستنالاب اوفرش نيذلا نمحرلا هللا دابعف ءلوقلا قوسفو

 رسفت اذهبو «مهنيب هتعاضب جورت نيذلا نيئاطخلا قوس نم هنأل «لطابلا نم عونلا

 نم روزلا سلاجم ىف نوسلجي ال مهف ءنورضحي ال ىأ نودهشي الف «ةيآلا ةيآلا
 ةديمحلا لاعفألاو دحلا سلاجمو «ةدابعلا سلاجم مهقرغتست لب «لاعفألاو لاوقألا

 اهيف ىورتو «ةيحلصملاو ةينوكلا قئاقحلا اهيف سردتو «سانلا ىلع عفنلاب دوعت ىتلا

 .نيملاعلا بر نم برقلاو «ميكحلا ركذلا ىناعم اهيف فرعتو «ةيوبنلا ةنسلا

 هنأ ىلع ىنعملا اذه ىف ىرشخمزلا لاق دقلو «ىنآرقلا صنلل ريسفت اذه

 الف «نيئاطخلا سلاجمو نيباذكلا رضاحم نع نورفني مهنأ لمتحي» :ىلامتحا

 ؛هملثي امع مهنيدل ةنايص هلهأو رشلا ةطلاخم نع ازرحت اهنوبرقي الو ءاهنورضحي

 مه ةعيرشلا هغوست ال ام ىلإ ةراظنلا ىف ليق اذلو ءهيف ةكرش لطابلا ةدهاشم نأل

 ببسو «هب اضرلا ىلع ليلد مهرظنو مهروضح نأل «مثإلا ىف هيلعاف ءاكرش
 ىف مهتبغرو «ةراظنلا ناسحتسا وه هلعف ىلع طلس ىذلا نأل «هيف ةدايزلاو هدوجو

 «نسح رظن اذهو «نيئاطخلا ةسلاجمو مكايإ» هِةاَتيََت ىسيع ظعاوم ىفو «هيلإ رظنلا

 .هروضح لطابلا لوأو «هناسحتسا رشلا لوأ نأ تاررقملا نم هنإف ميلس هاجتاو

 لاحب قيلي وهو «دشرم ميلس ميكح ىنعم وهو ةيآلا ىنعم ىف لامتحا اذه

 نوكيو ءروزلا ةداهش نودهشي ال مهنأ وهو «رخآ لامتحا كانهو «نمحرلا دابع

 ةداهش نودهشي ال ىأ «روزلا نودهْشَي ال» ىنعمف «فاضم فذح ىلع مالكلا

 سلاجم ىف نوكت ىهو .«بذك اهنأل ؛روزلا لاحلا هذه ىف ةداهشلا تيمسو روزلا

 ىتلا روزلا ةداهش نأ انل حصيو «ملظلا ىلع ةنواعم وأ «ملاظلل ةنواعم وأ ملظلا

 ىف ةلخاد نوكت لطابلاب سانلا لاومأ لكؤتو «ملاظلا رصنيو «لطابلا اهيف جوري
 .هسلاجم روضحو «روزلا ةداهش

 الأ سفنلا ةعيبط نأكو «قحلا لوق نع سفنلاب لئام هنأل روز بذكلل لاقيو

 بلقلا نأل ؛ميقتسملا طارصلا نع ليمو اهب فارحنا بذكلاو ءاقدص الإ لوقت
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 ريسي مث ءقدصلاب قطنيف ءاميقتسم اقطن قطني مث ءاميقتسم اهاجتا هجتي صلخملا
 .ةيناسنإلا ةرطفلاو ةمكحلا طخ وهو «هادم ىصقأ ىلإ ةماقتسالا طخ ىف

 دتعي ال ام مالكلا نم وغللا 4 امارك اوُرم وّْللاِب ورم اًذِإو 8 :ىلاعت لاق دقلو

 ريطلا توص وهو ءاغللا ىرجم ىرجيل ءركفو ةيور ريغ نم دروي ىذلا وهو هب

 دصق هل نوكي ال ىذلا لوقلا ىلع وغللا رصقي امكو ءدودحم ىنعم هل نوكي ىذلا
 اهب وهلي ىتلا حباقملاو «ةثباعلا لاعفألا ىلع قلطي كلذك «ءالقعلا هرقي لوقعم

 ريغ اوبيعي نأ مهنأش نم وغللا لهأو «ىهاقملا ىلع مهسولج ىف سانلا ضعب

 ىف مهتلكاش ىلع نوكي نم الإ مهيراجي الو «لضفلا لهأ نم اورخسيو «بيعملا
 دصقي عفان لمع الو «ةررقم ةدابع ريغ ىف تاعاسلا نوعطقيو «لاوقألاو لاعفألا

 : ىلاعت لاق اذلو ءلعف وأ لوق ىف ءالؤه عم نوضوخي ال نمحرلا دابعف ءهيلإ

 اذإو 9 :ىلاعت هللا لوقي امك «نيضرعم اورم ىأ © امارك اوُرَم وللا اورم اذِإو
 اماركو «[صصقلا] 4 62 ... ْمُكَلاَمْعَأ مُكَلو انَلامَعَأ انل اولاَقو هنع اوضرعأ وْغَللا اوعمس

 ال ىتح «مهتنسلأب هلهأ هلعفي ام نوركتي ال مهبولقب هنوركني مهنأ ىلع :الوأ لدت
 لوقلا ثفر مهعماسم ىلع ءىجي نأ ىلإ مهرجي ثيدح ىف مهعم اوضوخي

 هلعفت ال ام سوفنلا ىف لعفي كلذو «ىبلسلا راكنتسالاب نوفتكي :ايناثو «هقوسفو

 فرصني :اثلاثو ءلاوقألاو «لاعفألاو صاخشألل راكنتساو ةظعوم وهو «لاوقألا
 ثبعلا نع داعتبالاو «دجلا ىلإ ةوعد هتاذ ىف كلذو ءوغللا نع اهبذهيف ءهسفن ىلإ

 .دجملا ىلإ فارصناو

 ثبعلا عضاوم نع هسفنب ولعي ميركلا نآل ؛امارك لاحلا هذه ىف مهامسو

 كلذ ىفو «حبقلا نع هسفن مركأو «هنيشي امع نالف مركت لاقي .فخسلاو رذهلاو

 لك طحو «ةناهملا لك ةناهم وه هيف هلهأ ةكراشم وأ ثبعلا ىف ضوخلا نأب راعشإ
 .ةطحلا

 هركذ ام باجيإ رهظم هيف لكشب ءاج نإو «ةيبلسلا نمؤملا لاوحأ نمو
 :هلوقب ىلاعتو هناحبس



 0 ااا يي
 >جىك اإا هبل

 . 4 اناّيمعو امص اهيلع اورخي مَل مهبر تايآب اوك اذإ ل

 ةينوك ةيآب اوركذ وأ ة ةولتم تناك نإ هتايآ مهيلع تيلت نأب مهبر تايآب اوركذ

 امص هيلع اورخَي ْمَل ناسنإلا قلخ ىف هعادبإو «ضرألاو تاومسلا هقلخ ىف

 نم لوزنلا وأ اتوص نوكي ىذلا طوقسلا ىلع قلطي ةغللا ىف رورخلا «ناَيمْعَو

 ام ىلإ ايبسن ولعي ناكم نم لوزن هنإف ءاملا رورخك «توصب ايبسن لفسأ ىلإ ىلعأ

 نإو #ايكبو ادجس اورخ :ىلاعت هلل دوجسلاب ايونعم نوكي دق رورخلاو «هنود

 ىسحلا رورخلا هيف ىقتليف ىلاعت هلل ادجاس لزني وهف «ىونعم ىسح دوجسلا رورخ

 .ىونعملا رورخلاو

 امص هيلع اوًرخَي ملف :ىلاعت هللا تايآب اوّكُذ اذإ مهنأ ىماسلا صنلا ىنعمو

 مل مص مهنأكف «تايآلاب رابتعالا مدع هب داري انه ىمعلاو ممصلاو 4 اًناَيْمَعَو

 مصلاك نورخي نيذلا مهف نيكرشملا قالخأ هذهو ءاوري مل نايمع وأ ءاوعمسي

 فصولا اذهب نيكرشملا فصو دارملا سيلو ءنوكردي الو نوربتعي ال ىمعلاو

 فصو ضيقن ىلع مهنآب نمحرلا دابع نينمؤملا فصو هنإ لب ءطقف «ىبلسلا

 نوربتعي لب «نوربتعي ال ءالؤه قالخأك اوسيل مهف ءايكبو ادجس نورخي نيملاظلا

 قلخ ىلإ نورظنيو ءاهنوربتعي ةربع لك ىفو ءاهنوعمسي ةيآ لك ىف هلل نورخيو

 ىلع لمتشي صنلا اذهف ءداشرلا ةبلاط ةيدهتسم ةرصبتسم ةكردم ةرظن ىلاعت هللا

 نورخي لب «ءانايمعو امص نورخي ال مهف «نوكرشملا اهيلع نوكي ىتلا لاحلا ىفن

 مالك ىف هب دارملاف «لخبي ال كلثم :برعلا لوقك «نيمهفتم نيكردم نيرظان

 . لخبت ال تنأ :برعلا

 انايمعو امص نورخي ال :لوقي ىلاعت هللا نأ ىهو ءاهركذن ةينايب ةراشإ انهو

 ىف راظنألا هجوت وأ ىلتت ىتلا تايآلا نأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو ءرورخلا ىفنب

 حوضول ارورخ رخي هلعجت نأ اهعمسيو اهلمأتي نم لعجت نأ اهنأش نم تاقولخملا

 نورخي نورفاكلاو ءايكبو ادجس نورخي نمحرلا دابع ّنكل ءاهتلالدو اهزاجعإ

 .انايمعو امص
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 مهدعب ءىجي نمل مهبولق صالخإ ىلع لدي افصو كلذ دعب ىلاعت هللا ركذ
 هناحبس لوقيف «مهدعب نم مهباقعأ ىف ىوقتلا دتمت نأ نوديري ذإ «مهتايرذ نم

 َنيقَُّمْلل انلَعَجاَو نْيْعَأ هر انتاَيِردو انجاوزَأ نم انل به ابر نولوقي نيِذّلاو»
 . «امامِإ

 ايقت احلاص دلولا اوبلطي نأ هدابع قالخأ نأ ىلع لدي ىماسلا صنلا اذه
 اذلو «دلولاب دوجولا اذه ةرامع نآل ؛معنلا اوبلطي نأ ال ناميإلا قداص انمؤم
 بلط ررك «موئشملا نامزلا اذه ةرجف بلطي امك «نامرحلا اوبلطي ملو «هتبه اوبلط
 ىلإ بوسنملا دلولا نأل ؛4 اتجاَوزَأ نم انل به :ىلاعت هلوق ىف ىبلصلا دلولا
 دعب نم وهف ةيرذلا نم دلولا امأو «ىبلصلا دلولا وه جوز عمج وهو جاوزألا

 كلذو «نبالا تنبو نبالا نباو نبالاك روهظلا نم دالوألا ةيرذلاو «ىبلصلا دلولا

 نم هنأ ىلإ ئموي صنلا نأ ىرنو «ةغللا نم قتشم وهو ؛ءاهقفلا حالطصا ىلع

 نكي امهمو «نوطبلا دالوأ نم مأ ءروهظلا دالوأ نم ناكأ ءاوس ؛همد نم نوكي
 ىلع ةيحان ىف رصتقا نإ هنأل انعوضوم نم هيف ىودج ال هنإف اذه ىف فالخلا

 معتو «هل روهظلا دالوأ نم نوكي نم هريغ بلطي ىرخأ ةيحان نمف ءروهظلا دالوأ

 .نمحرلا دابع اوناكو «سوفنلا لك تصلخ اذإ نيعمجأ تالالسلا ةوعدلا

 ىف اهنع اوربع «ةحلاص باقعأ مهل نوكت نأ «نيحلاصلا هللا دابع بلط ناك

 لوقيو «تابثلاو رارقتسالا وهو رارقلا نم ةرقلا « نيعأ ةَرقإ هلوقب مهتوعد

 نأل ؛دربلا وهو ءارلا مضب رقلا نم هنأ هيف لصألا نإ :هتادرفم ىف ىناهفصألا

 ءاديدش نوكي مهدنع هنأل ءرحلا نوبهري اوناك ذإ ءأدهتو «رقتست لاح ىف نيعلا

 نوكت نأ نيعلا ةرق نم موهفملاو «ناميإلا رارح لوقي مهريغو نيقنملا درب اولاقو

 رهاظم نم رهظم نيعلا رارقو «ناميإلا ةنيكس ىف اونوكي نأو هللا ركذب ةنئمطم

 .داؤفلا نانئمطاو «سفنلا نوكس

 - نمحرلا دابع رشعم انلعجا ىأ 4 اَماَمِإ َنيقتمْلل العجاو :  مهئاعد ىف اولاقو
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 مامإ نأل ؛ةمئأ اهانعم مامإو «قيفوتلاو ةيادهلا ىف عبتنو انب ىدتقي ىأ  امامإ

 . ىثنألاو ركذلاو عمجلاو دحاولا هب فصوي ردصم

 ةبجوملا لاوحألا هذه ىف نونوكي نم ءازج ىلاعتو هناحبس نيب دقلو

 :لئاق نم زع لاقف .ةهبشملاو «ةبلاسلاو

 اهيف نيِدلاَخ 69 اًمالَسَو ةّيحَت اهيف َدْوَقليو اورّبص ام ةَقرُْلا َنْوَرَحُي كلو

 . 4 اماقمو ارقتسم تنسح

 كتلوُأ » كئلوأ هلوق نإ ءادتبا بارعإلا ىلإ نوهجتي نيذلا نورسفملا لوقي

 تافص نم اهيلو امو 4 نمحرلا دابعو ) :ىلاعت هلوقل رب نوزجي

 ٍضرألا ىلع نوُشُمي نيِذْلا نمَحَرلا ُداَبعو 9 : ىلاعت هلوق نإ «لوقأ انأو «لاوحأو

 ىدؤملاو «ربخلا ىلع تافوطعم نم كلذ دعب ءاج امو «هربخو أدتبم وه 4 انه
 . بارعإلا ىف فالتخا امنإ «ىنعملا ىف افالتخا فالتخالا سيلف ءدحاو

 نأ فورعملا نمو ء«تافصلاو لاوحألا هذه باحصأ ىلإ انه ةراشإلاو

 ءازجلا انه وهو «مكحلا ببس فاصوألا هذه نأ ىلإ ئموت فوصوملا ىلإ ةراشإلا

 هذهل ةعماج ةرابعع ىف ىبطرقلا لاق دقو «ءازجلا كلذ ببس تافصلا هذهف

 عضاوتلا «ةرشع ىدحإ ىه ىلختلا تافصو «ىلختلا نم مهفاصوأو» :تاففصلا

 ىنزلاو «كرشلا نع ةهازنلاو «راتقإلاو فارسإلا كرتو «فونخملاو دجهتلاو «ملحلاو

 لاهتبالاو «ظعاوملا لوبقو «ءىسملا نع وفعلاو «بذكلا بنجتو ةبوتلاو «لتقلاو

 . «ىلاعت هللا ىلإ

 ىلعأ ىأ ةنجلا ةيلعل وأ ةنجلل تريعتساو «تيبلا ةيلع ىلع قلطت ةفرغلاو

 ىلعأ اوقحتساف «ةيناسنإلا تاجرد ىلعأ ىلإ مهتعفر تافصلا هذه نأل ؛اهيف ناكم

 .اهالعأ وأ ةنجلا وهو ءازج

 باحرتلا ةورذلا ىف اوناكو ءاهالعأ اومنست ىتلا ةنجلا ىف نودجي مهنإو

 اذلو «رارقلاو نانئمطالاو مالسلاو نمألا هلك اذه عم نودجيو لامكلاو سنألاو

 ةوق ىف نوقلي ىأ ىقل فعضم ىه ىَّقل 4 امالَسَو يحن اًهيف َدرُقليَو ط :ىلاعت لاق



 ناقرفلا ةروس ريسفت ا
 00 للا

 ان بحل

 لاق امك «لابقإلاو مارتحالاو سنألا عم «بيطلا ءاقللا ىهو «ةبيط ةيحت ةمحار
 الف «نانئمطالاو نمألا مالسلاو «[ناسنإلا] 4 69 ارورسَو ةرضن مهاَقَلو .. ا :ىلاعت
 لك نم مهيلع نولخدي ةكئالملا نإف ءايندلا لهأ هب جعزي امم ءىشب نوجعزي

 . [دعرلا] 4 9 ٍراَدلا ىَقع ْمعَف مثربص امب مُكيلع مالس ل» «باب
 ىأ . «اوُرَبَص ام ةَقرْعْلا نوري كتلوأ 8 :ىلاعت هلوق ىف ةينايب ةراشإ انهو

 مهربص ببسب ىأ ءاوربص امب ةنجلا تاجرد ىلعأ وه ىذلا روفوملا ءازجلا اذه نأ

 ىلإ جاتحت تاعاطلا هذه نأل كلذو ؛رمتسمللا مئادلا مهربصل اريوصت كلذ ركذو
 «ناطلسلاو ةسرطغلاو ءايندلا ىف ىلاعتلا تاوهشل عمق اهنإف «ةرباص ةيوق ةدارإ
 ىف اهولعجو ءاهوبذشو زئارغلا هذه اوعمق دقف «ةيناسنإلا زئارغلا نم اهرسيغو
 ش .اهودعت ال ريخلا ةيحا

 اهيف مهدولخو ءاهئاقبو ءاهماودب ةمعنلا هذه لّمك ىلاعتو هناحبس هللا نإو
 هذهو ءاهؤانف اهصقني معنلا ذإ 4 اًماقمو ارَقتسم تنسح اهيف نيِدلاَخ إط» :ىلاعت لاقف
 باذع ىف ىلاعتو هناحبس لاق امكو ءاهباحصأ اهيف دلخيو ىنفت ال ةلماك ةمعن

 هذه ىأ .4 اًماَقَمو اًرقَتَسُم تنسح هذه ىف لاق 4 اًماَقُمو ارقتسم تءاس » منهج

 بيط ماقم ىه معنو نورقتسي نيح اهيف ارقتسم ىه معن ةنجلا ىف ةيلاعلا ةفرغلا
 .دلاخ

 ىلإ نمحرلا دابع نم تافتلا هيفو «هتعاط نع نيجراخلا ابطاخم ىلاعت لاق
 : نيكرشملا

 . 4 امال ْنوُكَي فْوَسف ْمعبدَك دَقَف مك قاعد الول يبر مكب ًابعي ام لق »

 ىبنلا رمأ دقو «ىلاعت هللا باطخ نيكرشملا ىلإ هجويل ٌةلَو ىبنلل باطخلا
 .هنودحتيو هنودناعي مهنألو ؛لسرملا مهيبن هنأل ؛باطخلا اذهب مهبطاخي نأب دي

 مهل متهي الو «مهيلابي ال ىلاعت هللا نأ مهل ركذي نأب هناحبس هرمأف «نورفكيو

 . مهداقتعا حيحصت الول



 لم
( 

 ا رسل

 ىأ «مكؤاعد الول مكئتبع لمحي الو «ىلابي ال أبعي ام ىنعمو «ةيفان امو

 هللا ءاعدو «ةدابعلا انه ءاعدلاف «دحاولاب اهيف نونمؤت ةحيحص ةدابع مكتدابع الول

 لاقي نأ حصيو «مكتدابع حيحصت لجأل الإ مكب متهي ال هناحبس هنأ ىأ «هتدابع

 نوكي لوألا ىفو ءدحاو ىدؤملاو ةحيحصلا ةدابعلا ىلإ مهتوعد وه انه ءاعدلا نإ

 مهيلإ هلوسرو هللا نم ءاعدلا نوكي ىناثلا ىفو «ىلاعت هلل مهنم ءاعدلا «مكؤاعد)

 .ىلاعتو هناحبس هودبعيل

 «مهتدابعو ناثوألا مكؤاعد الول ىنعملا اذه لمتحي ظفللا مهضعب لعجو

 «لالضلا اذه هدابعل ىضري ال هللاو «مكسفنأ ىف نفأو «مكلوقع ىف لالض كلذو

 .هريسفتو هليوأت ىف ديعب جيرختلا نأ بسحنو

 ىلابي ال ىأ «ةيببسلل ءافلا 4 اماَرل نكي فْوَسَف َمَتبَدَك دَقَف )» :ىلاعت لاقو

 ىلابي ال مكب أبعي ال مكبيذكت ببسبو «قحلاب مكوعدي هنأ الول مكب هناحبس

 مازللاو «لبقتسملا ىف عوقولا ديكأتل فوسو ةفطاع ءافلا 4 اًماَرل ُنوُكَي فْوَسَف ل

 لاق دقو «مهل باذعلا ةمزالم وهو «ةلعافمو لاعف لعاف ردصمف ءمزال ردصم

 . [هط] 4 679 ىّمَسُم ُلَجَأَو امال ناكل كبَر نم تقَبس ٌةملَع الولو ل : ىلاعت

 نأ مكؤاعد الول مكبر مكب ىلابي ال ةيماسلا ةميركلا ةيآلا ىف صنلا ىنعمو

 نوكي فوسف «مكبيذكت ىلع متررصأو قحلا ةوعد متبذك نكلو «هدحو هللا اودبعن

 . هيف نيدلاخ نونوكتو مكل امزالم باذعلا

2 2 2 



 ءا١ا/ اهتايآ ددعو « 7١١ ةيآو . ١968 ةيآ الإ ةكمب تلزن ةيكم ةروس ىه
 . 4 9 َدوُواَعلا مُهعبت ءارعشلاو إف :ىلاعت هلوق اهرخآ ىف نأل ؛ ءارعشلا تيمسو

 مهيف ةربعلاو «نييبنلل صصخ اهرثكأ ءارعشلا ةروسو

 صرح تركذ مث هللا الإ اهملعي ال ىتلا ةعطقتملا فورحلاب ةروسلا تأدتبا
 اوُنوُكَي الأ كَسُن عخاب َكّلَعَل ال شيرق نم نيكرشلا ناميإ ىلع ْةكَو ىبنلا
 مهيلع لّزتن أَشَن نإ ريخت نلف ءمهام مهل ردق مهقلاخ ىلاعت هللا نإو 4 (20نينمؤم
 مهلاح ىلاعتو هناحبس فصو دقو ,4 (5) َنيعضاَخ اهل مهفانعَأ تلف ةيآ ءامّسلا نم
 اوبذك دقف 4 (2) َنيضِرْعُم هنع اوُناك لإ ثدحم نمحرلا نم نَم ركذ نم مهيتأي امو ا. :لاقف
 اوبذك مهنأ ىلإ هناحبس مههبن دقو .نوئزهتسي هب اوناك ام ءابنأ مهيتأي نأ لبق

 نم اًهيف انتبْنَأ مك ضرألا ىَلِإ اوري مّلوُأ )» هتينادحوو قلاخلا عادبإب مهربخت تايآلاو

 يزعل هَل كر انإو 20 َنيبمْؤُم مهرفْكأ ناك اَمَو هيل كلذ يف نإ © ميرك جوز لك
 . 4 ميحرلا

 .نوعرف ركذب أدتباو ءاناطلس مهنم ىوقأ اوناك نيذلاب هناحبس مهركذ دقو

 ىسوم ءابنأ نم عضوملا اذه ربخخ ىف ركذ ام رركي مل هناحبس هنأ انه ظحاليو
 نوعرف نيب ناك ام ركذ انهف «هريغ ىف ركذ امع قايسلا هيضتقي ام الإ «نوعرفو
 موقلا ت تْنا نأ ئسوم كبر ئدان ذِإو » لبق نم ركذي ملو هتيب ىف هابرم ىف ىسومو
 قيضُيو 09 نوُبذَكُي نأ فاَحَأ يّنِإ بر لاَق 09 َدوَمُتي الأ نوعرف موق 60 نيملاطلا
 68 َنوُقي نأ ُفاَخأف بْن يلع مُهلو 00 وره ىلإ لسْرأَف يناسل قاطني الو يردص
 َنيِمَلاَعْلا بر َلوُسَر اَنِإ الوقف نوعرف اَيِتأَف 2 َنوُعمَتسم مكعم اّنِإ انتايآب ابهذاف الك لاق
 . 4 09 ليئارسإ ينب انعم لسرأ نأ 05
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 اديلو انيف كبرت مَلَأ لاق » :لبق نم ركذي ملو 2« ىسوم ةيبرت ركذ ئدتبي انه

 ,4 69 نيرفاكلا نم تنأو تلف يتلا كتلعَف تعفو 689 نينس كرمع نم انيف تبل

 متم تروق 0 لالا نم اأو اذ! ايف لاق )ف هلت لوسرلا افرتعي انه

 بر مَ وعرف لاق» نيلاعل بر نع لاس نوعرف ذخأ 46 َليئارْسإ ين
 هلوح نمل لاَق 69 َنيِنقوُم مشُك نإ اَمُهيب امو ضرَألاو تاومّسلا بر لاَق © ملال

 هيسري انه 4نيلوألا مكئابآ برو مكبر ىسوم باجاف ,4 69 َدوُعِمَمسَمال
 بر لاقل :لوقيف هبرب فيرعتلا ىلع رصي ىسوم نكلو شيرق تلاق امك نونجلاب
 ىسوم نوعرف ددهي كلذ دنعو # نولقعت متنك نإ امهنيب امو برغملاو قرشملا
 09 نينوجسملا نم كئلعجأل يِرْيغ اهل تذَحْنا نك لاقط هريغ اهلإ ذختا نإ هنجسب

 اَذِإَف هاصع يَقْلأَف 9 َنيِقداّصلا نم تنك نإ هب تأَف لاَق 0 نيم ءيشب كئنج وَل وأ لاَ

 مل هنكلو ءرمألا هرهب # © 9 نيرطانلل اصيب يه اف هدي عنو 00 نم نبع يه

 «كلذ ابيرغ نكي ملو 4 68 ميلَع رحال اذه نإ, لاقو ءرحس هنأ نظو « نعذي

 هاخأو هجرأ اوُلاَق ١) ؛هلوح ًالملاو هباحصأ ىلإ تفتلاو «مهءاملع اوناك ةرحسلا نأل

 تاقيمل ةرحّسلا عمجف 9 ٍميلَعٍراَخَس لك كوني ©9 نيرشاَح نئادَمْلا يف ثَعْئاَ

 عمج ىف ددرتي ناك هنأكو 459 توعمتجم متنأ له سائال ليقو © ٍموُلَعَم موي
 ةرحسلا بلطو ةرحسلاو اوعمتجا «يسوم هب ىتأي ام مهيف رثؤي ال ىتح «سانلا

 وهو ءرجألا نم رثكأو ءرجألاب مدعوف نيبلاغلا مه اوناك نإ نولعفي ام ىلع ارجأ
 ىسوم برب اونمآو «هنظ اوبيخ «ةرحسلا نكل ءهيلإ نيبرقملا نم اونوكي نأ
 رحّسلا مُكَمّلَع يذلا مكريبكل هن مكَل َنَذآنَأ لبق هَل متنمآ لاَق » :لاقف ءنوراهو
 اولاق .4 ©9 َنيِعَمَجأ مُكَتبلصُألَو فالخ ْنَم مُكَلُجْرَأو مكَيديأ َعَطقَأل َنوُملعَت فوَسَنَف
 . 4 ©9 توبلقنم انَبر ىلإ نإ ريض ال اوُناَف » مهبولق ناميإلا ألم دقو

 هللا ىحوأف « بذعي نوعرفو «هبر ىلإ وعدي ىسوم «فالنخلا مدتحا

 مل نيذلا هموقب رصنتسي نوعرف لسرأو , 4 نوعبَتم مكُنِإ يدابعب رسأ نأ : يلاعت

 اَنَل مهّنِإو 69 َنوُنيلَف مدر ءالؤَهم ّنِإ »> هيلع ةرحسلا ةداهشو «هنالذخ اونياعي



 اللا

 يي اا
 ئسوم باحصأ لاَ ناعمجلا ىءارت اَمَلَف ١ «4 63 َنورذاَح عيمجأ انإَو © نوط

 نوم ىلإ ىلاعت هللا سراب 460 نيدهتس ير ينم اج لذ 9 ١> ثوكردمل

 .نيرخآلا قرغأو ؛ ليئارسإ ى ىنبو ىسوم

 تسيل اهنأ دجي اهيف لمأتملاو ءنوعرفو ىسوم ةصق نم ءازحألا هذه دعب
 ءهيجوتو فالتخا عون هيف لمأتملا دجي ركذي امو «هركذ ماقملا ىضتقي امب الإ ةرركم

 .ةوالط هيلعو «ةوالح هل ىلاعت هللا مالك لكو «عضوملا اذه ريغ ىف ركذي مل

 راكنتساب ميهاربإ ئدتبي هيفو «ميهاربإ ءايبنألا ىبأ صصق كلذ دعب نم ءاجو
 الو عمست ال اهنأل ءادوبعم نوكت نأ حلصت ال اهنأ هموقل نيبيو «ناثوألا ةدابع

 نودريو © 65 َنوُرْضَي وأ مكتوعفني وأ 00 نوعدت ذإ مكنوعمسي له : رضت الو عفنت

 بر الإ ىل ودع مهنإ لوقيو ميهاربإ مهب , رذنيف .نولعفي مهءابآ اودجو مهنأب هلوق

 يذّلاو 09 نيدهي َوِهَف يَقَلَح يذلا :لوقيف هلاعفأو «ىلاعت هبر فصيو «نيملاعلا

 69 ٍنييْحُي مَ يمبمُي يذّلاو 9 ٍنيفشَي َوُهَف تْضِرَم ذو 9 نيَقْسَيَو ينمعْطُي ره
 . 4 69 نيدلا موي يتتيطخ يل رفغَي نأ عَمْطَأ يذلا

 69 نيحلاّصلاب يِنقحْأو امك يل به بر هوعدي هبر ىلإ دعب نم هجتيو

 يبأل رفغاو (62) ميعتلا ةّنج ةّنرو نم يناعجاو 59 نيرخآلا يف قدص ناسل يل لعجاو
 الإ 69 َدوُنب الو لام عفني ال مي 69 نوعي موي ينحت الو 69 نيلاَضلا نم ناك نإ

 4 69 نيا ميِحَجْلا توربو © نقتل نجلا تفل 69 ميلس بلقب هللا ىتأ نم
 نم نودبعي امو نورفاكلا ىقتلي امدنع ةمايقلا موي نوكي ام ىلاعتو هناحبس نيب مث

 دوو 9 نوواَغْلاو مه اهيف اوكف 69 نورصتتي وأ مكتورصني له : هللا نود
 ْذِإ 69 نيب لالّض يف انك نإ هّللات 69 َنوُمصَمْحَي اهيف مهو اوُناَق 69 نوعمجأ سيلبإ

 الو 69 نيعفاَش نم انل امَف 69 َدوُمِرْجُمْا لإ ان امو 6 َِملاَعْلا برب مكون
 َناَك امو ةيآل كلذ يف ّنِإ 60 نينمْؤَمْلا نم َنوُكَف ةَرَك اَنل نأ وَلَف 09 ميمح قيدص
 را رتل سنا ل

 . < 629 ميحرلا ريع وهل كبر نِإو 0 َنيِنمْوُم مهرتكأ
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 رج للامم
 ان بسس

 م6 مب ري ع

 نوُقَت الأ حون مهوخأ مهل لاَقذِإ9 :هموقو حون صصق ىلإ راشأ كلذ دعب
 سام درت

 مارا ريس

 نإ رجأ نم هيلع مُكلأسأ امو 9-0 نوُعيطَأَو هللا اوُقئاَف 0 نم َلوُسَرمُكل يَنإ 2

 كعِبتاو كل نمؤنأ :٠ اولاقف ءافعضلا هعبتا دقو ,4 09 نيملاعلا بر ىلع ّذلِإ يرجأ
 رام م

 ماععو مام ع

 نورعش ول يب ىلع لإ مهياسح اذإ 050 َنوُمَي اونا مب يلع امو لاق 229 وُ

 جون اي هت مل نعل اوناَق 052 َنيبُم ريذن لإ انأ نإ 0 َنيِنمْؤُمْلا دراطب انَأ امو ك0
 206هس مارش سوس

1 

 احتف مهنيبو ينيب ححفاَف 079 نوبذك يِموَق نإ بر َلاَق 059 نيِموَجَرمْلا نم َننوُكَت

 اقرغأ مث 059 نوحشَملا للا يف هُم نمو هاتَأَف 09 نيدمْؤُمْلا نم يعم نمو ينَجَنَو

 ريزملا هَل كبر نإو 090 َنيمْؤُم مُر ناك امو آل كلذ يف نإ 059 قابلا دب

 .4 ميحرل
 امك مهاعد دقو دوه مهلوسرو داع ىلإ هناحبس راشأ مث

 حو اعد
 م مو ع

 20 نوملعت اَمب مكدَمَأ يذلا اوُقئاو » : مهل لاقف «حون موق بذك امك هوبذكو

 جس ويس وف باع مي فاحأ ينإ 09 ويم تاجر د نيو واع من

 ساس أ مسوظس

 نم نكت لهل تطأ الع رس ءرقكلا ىف نيحلم اولاق «4َنيَدَعُمِب نْحَ
 سا ياما شعم

 . «نييذعمب نحن امو 079 نيِلوألا قلخ الإ اذه نإ 29 َنيظعاَوْلا

 مهل َلاَقْذِإ ٠) «حلاص مهيبنو دومث ةصق كلذ دعب ىلاعتو هناحبس ركذ دقلو

 امو 059 نوعيطأو هلا اونا 59 ْنيمأ لوُسَر ْمُكَل يْنِإ 029 َوُق الأ ٌحلاَص مُهوُحأ
 ممم م

 نينمآ انهاه ام يف نوكرشتأ 652 نيمَلاَمْلا بر ىلع الإ يرجأ نإ رجأ نم هيلع مكس

 اتويب لابجلا نم نوتحنتو 52) ميضف اَهُمََط لْخَتَو مورزو 659 ٍنويعر تانج يف 655

 يف نودسفي نيدْلا 020 َنيِفرسمْا رم اوعيطت الو 03 نوعيطَأَو هللا اوُهّئاَف 59 َنيهراف

 تأ اثم رش ألإ تنأ ام 629 َنيِرَحَسُمْلا نم تن امن اوُناَق 70 َنوُحلصُي الو ٍضْرألا
 ماه

 لو 629 موُلعم موي برش مُكَلو برش اه ان هذه لاق 629 َنيقداّصلا نم تك نإ ةّيآب

 مهَدحََف 059 نيمدان اوُحبصأَ اهوَُقعَف 020 مَع موي باع مُكَدْحأََف ءوُسب اهوُنَست

 يزل مه أر إو ت29 بؤس مهيأ اس ال كلذ يف إبان
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 دقف نيقسافلا هموقو .طول هللا ىبن ةصق ىلإ اريشم هناحبس ركذي مث
 6 َنيِمَلاَعْلا نم تاَرْكذلا وأَأإ ءرجافلا قسافلا مهبيع ىلإ مهدشرأو مهحصن
 مهنايغط ىف اوجل دقو , 4 نوداع مرق مكنأ لب مكجاوزأ نم مكب مل قل ام نورتو
 نم مكمل يِإ لاق 059 نيجرْخُمْلا نم وكل طوُ اي هعنت مل نيل اولاَق ا نوهسعي
 اًروجع الإ 09 نيعمجأ هلهأو هانيجَنَف 059 نولمعي امم يلهأو ينجن بر 52 نيلاقلا

 599 َنيِرَذملا رم ءاسف ارم مهلع اَنرطمأو 050 نيرخآلا اند مث 0509 نيرباغلا يف
 . 4 ميحرلا ٌزيَِعْلا هَل كبر نو 0790 نينمؤم مهرتكأ ناك امو ةيآل كلذ يف نإ

 مهل لاق ةكيألا باحصأ عم مالسلا هيلع بيعش ةصق كلذ دعب ركذ دقلو
 ٍرجأ نم هيلع مُكلأمأ امو 059 نوعيطأو هللا وق رْفَتاَف 059 نيمأ لوسر مك يّنِإ ل بيعش
 قّلح ام َنوُرَدتو 652) َنيِمَلاَعْلا نم تاركا َنوُأَنَأ 059 نيملاعْلا بر ىلع الإ يرجأ نإ
 نم َندوُكَتل طوأ ا هَسم مل نت اوُلاَق 059 َنوُداَع موق منأ لب مكجاوؤأ نم مكبر مك
 629 َدوُلمَعَي امم يلهو ينجَت بر 058 نيالا نم ٍمُكلَمعل ين لاق 059 نيجرخملا
 انرَطْمَأَو 09 َنيِرَخآلا ارد مُث 059 نيرباغلا يف ازوجع الإ 0 نيعمجأ هلهأو هانيجنف
 نو 0 َنيِمؤُم مهرتكأ ناك امو هيل كلذ يف ّنِإ 059 َنيِرَدمْلا رطم ءاسف ارطُم مهي

 . 4 ميحّرلا زيزعلا وهل كبر

 لهأ نم مهوقبس نم لاوحأ نايبب ةربع هيف ىذلا ىصصقلا نايبلا اذه دعبو

 ةدلاخللا ةزجعملاو «ىربكلا ةجحلا نآرقلا هناحبس ركذ « مهلاوقأ هباشتو رفكلا
 29 نيمألا حورلا هب لَن 059 َنيِمَلاعْلا بر ليت هنِإوإ :لاقف اهزاجعإ رمتسملا

 59 لوألا بز يف هّنإو 052 نييم يبرع ناَسلب 050 نيرذْلا نم نوكَتل كبل ىلع
 99 نيمَجعألا ٍضْعب ىلع هارت ولو 659 ليئارسإ يِب مل هلع نأ يآ مهل نكي وَ
 َنوُنمْوي ال 2-0 نيمرجمْلا بوُلُق يف ُهاَنْكَلس كلدك 059 نينمؤم هب اوناك ام هيلع هأرقف
 ال ثيح نم مهئيجي باذعلا نأ هناحبس نيب مث ؛ ,4 ميلألا باَذعْلا اوري ىَتح هب

 نولجعتسي اوناك مهنأ هناحبس ركذي مث « ,4 69د وُرظنَم نحت له اوُلوَقيَف ل «نورعشي
 ام مهءاَج مث ©-) نينس مهانعٌتم نإ تيأرَفأ إل : يلاعتو هناحبس لوقيف هللا باذع
 . 4 09 َنرْعَمُي اوناك ام مهنع ئنغأ ام 3-0 ن نودعوي اوناك
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 امو :لاقف اهراذنإ دعب الإ ةيرق كلهأ ام هنأ ىلاعتو هناحبس هللا نيب دقو

 نيطايشلا هب تلت امو (02 نيملاظ انك امو ئركذ (-) نورذنم اهل ةّيرَق نم انْكَهَأ

 . 4 نوُلورعمَل عمسلا نع ْمُهّنِإ 50 نوعيطَتسَي اَمو مُهَل يغني امو 02

 عم عدت الف)» :لوقيف ؛ ءمهيلإ لسرأ نمو «هعم نمو هيبن ىلاعت هللا وعديو
 كحانج ضفخاو 15 َنيبرْقَألا كتريشع رذنأو 655 نيبّذعملا نم وُكَتف رخآ الإ هلل

 ىلع لكوتو 659 نولمعت امم ءيرَب يِنِإ لَقف كوصَع ْنِإَف 652) َنيِسْؤَمْلا نم َكَعَبَتا نمل
 وه نإ 059 َنيِدِجاَّسلا يف كبلقتَو 052 موُقَت نيح كاري يذْلا 679 ميحرلا زيِزَمْلا

 . 4 ميلعلا عيمّسلا

 ويثأ كاْفَأ لك ىلع َلّرَنَت 9 «نيطايشلا هيلع لزنت نم ىلاعتو هناحبس نيبو
 رعشلا نع ىأنمب هنأ كلذ دعب نيبو « 00 نوبذاك مهرفكأو عمسلا دوقلي 9

 نوميهي داو لك يف مهن رت مَلَأ 059 نوراغلا مُهعِبتي ءارعشلاو )» :لاقف ,ءءارعشلاو

 هللا اوركذَو تاَحلاصلا اوُنمَعو اونمآ نيا الإ 5 َنوُلعْفي ال ام َنوُنوُقي مُهّنأَو 5 ©

 . 6 659 نوبلَقتي بلقنم يأ اومَلَظ نيذّلا ملعيسو اوُملَظ ام دعب نم اورصتناو اريثك
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 لالالالا 6

 ةروسلا ىناعم

 رشيبمورذنم ىبنلاو نيبم نآرقلا
 : ىلاعت هللا لاق

 2 او كر تس مس ١ رس 007 وج - 6

 ٌتَلظْف هيا قا ماد (ي) َنينمْؤَمأ زازا
 سوؤا موو رس نس

0 

 أون كامن حييت

 رم

 ل رح 1

 م

 2 ل ا م 1
 جدن ا

١ 
 ا معا وو هكر 2

2 77 
 هيت
 ةقيقحلا ىلع اهانحم نأ ركذ دقو «ةروسلا اهب تأدتبا فورح هذه # مسط و

 فرعن دقو «ميلع ءيش لكب هّللاو ىلاعت هللا ملع اهب صتمخا لب « اهملعن ال

 ىتلا فورحلا نم نوكم نآرقنا نأ ىلإ ةراشإلا ىهو « انتقاط ردق ىلع اهتمكح

 ىبنلا نآلو ءهّللا دنع نم هنأل ؛هلثمب اوتأت نأ نع نوزجعت مكنكلو ءاهب نوقطنت

 ىف اهركذف «فورحلا فرعي الو تاملكلا فرعي وهف «بتكي الو أرقي ال ىمأ ٌدِكَك

 ىذلا ءيش لكب ملاعلا نم وه امئإ ىمألا كلذ دنع نم سيل هنأ ىلع ليلد نآرقلا
 اميف اولاق نيكرشملا رابك نألو ءضرألا ىف الو ءامسلا ىف ءىش هملع نع بيغي ال

 هذهب ةروسلا تأدتبا اذإف « نوبلغت مكلعل هيف اوغلأو نآرقلا اذهل اوعمست ال مهنيب

 ام مهنع بهذيو «عامتسالل نيفهلتم اوءاجف ءاهتوص مهاعرتسا ةيتوصلا فورحلا
00 

 .اوقمتا
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 ءاج انهو «نآرقلا ركذ اهبقعي «فرحألا هذهب ةحتتفملا روسلا رثكأ تناك اذلو

 . « 0 يملا باتكلا تايآ كلت ) :ىلاعت هلوق ةيتوصلا فورحلا هذه دعب

 وأ ةروسلل 4 00 ِنيِبمْلا باتكْلا تايآ كلت) : ىلاعت هلوق ىف ةراشإلا -

 تفيضأو «باتكلا نم تايآ ىأ (نم) ىنعمب ةفاضإلاو «باتكلا ىلإ ةفاضم تايآ

 ءزاجعإ نم هصئاصخ اهيف باتكلا نم ةيآ لك نأل ؛باتكلا لك اهنأك باتكلا ىلإ

 ءاهتلزنم ولعل دعبلا ىلع لدت ىتلا 4 كلتب 9 ةراشإلا تناكو «ةعورو نايبو

 عئارشلل نيبملاو هتاذ ىف نيبلا اهانعم 4 نيبملا و « اهناكم ومسو « اهردق عافتراو

 رداغي ال «هنيب الإ هعئارشو ناميإلاب قلعتي ءيش نم امو ءرشبلا ةيادهو « ديحوتلاو

 نم هنأ ىلع ةلالدلا حضاو هضعب وأ باتكلا اذهف « اهاصحأ الإ ةريبك الو ة ةريغص

 تفرع ام هنإ ىتح هتايح لوط قودصلا دمحم ناك دقلو « هزاجعإب ىلاعت هللا دنع

 هتوفت ال ىتح «هب اونمؤي نأ ىلع صيرح هموق ىلع قيفشلا وهو « طق ةبذك هل

 : ىلاعت لاق اذلو «ناميإلا ريخ مهتوفي الو « قيدصتلا ةليضف

 . 49 نينمؤم اونوكي الأ كَّسْفَن عخاب كّلعَل ا

 تارقف ىف ريسي ىذلا ىكوشلا عاخنلا ةباصإ ىأ «قنعلا طيخ عطق عخبلا

 امو نأ نم كبسنملا ريصمضلا « نينمؤم اونوُكَي الأ » جرفلا ةياهن كلذ نإف «قنعلا

 ىف ىلاعت هلوقك اذهو «نينمؤم اونوكي الأ كلتقيو كعخبي ىأ «عخاب لعاف اهدعب

 ها اس طم عيا ع كت جاي لف لل :فهكلا ةروس لوأ

 ام ذحخألاب ىلوأ ليوألا ىلإ جاتحي ال ام نأل «ليوأتلا نع ادعب «نينمؤم اونوكي

 .رهاظلا ةيآلا ىنعم نع جورخ اهيفو ءدعب اهيف تاليوأتلا نألو «ليوأت ىلإ جاتحي

 مهنأل ؛للَك لوسرلا سفن عخب نأ ىلإ ريشي 4 نينمؤم اوُنوُكي الأ :هلوقو
 اونوكيف «نينمؤم لا نم مهنأ مهتنونيك ريمضلاو ءاونمؤي مل ىأ نينمؤم اونوكي مل

 .قيفش مهيلع وهو «هيلإ سانلا برقأ مهو «ةوق

 اونمؤيف «مهناميإ ىف نيراتخم اونوكي نأ دارأ هللا نأ ىلاعتو هناحبس نيب دقو

 رايتخالا دعب فيلكتلا نوكيف «يبنلا هيلإ مهوعدي امو «مهلاح نيب ةنزاوملا دعب

 .عانتمالا ىلع ءازجلاو «ناميإلا ىلع ءازجلا نوكيو «ةنزاوملاو
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 اَهَل مُهُفاَنَعَأ لطف َهيآ ءاَمّسلا نم مهِيَلع لّرتن ْأَشُن نإ :لئاق نم زع لاق

 . 4 نيعضاخ

 مهرسقت ةرهاق ءامسلا نم ةزجعم ىأ يآ ءامّسلا نم مهيلع لزن شن نإ )
 «ريكفتلا وأ «درلا وأ بيذكتلا لامتحا مهيدل نوكي ال ثيحب ارسق ناميإلا ىلع

 ثعب دنع نم ةيآلا هذه لثم تناك امو «نيركفم ريغ «نيروسقم نيروهقم اونمؤيف
 اهبو «رايتخالا ىلع مهرفك ىلع ايندلا ىف الجاع اباقع تناك لب «لوسر ىأ

 .مهلدجو مهرمأ ىهتني

 امك هناحبس هنأل ؛هتردق تلج لفغي ال هللا نأ ىلإ ئموي - نإب  قيلعتلاو
 .نايصعلاو رشلا نع عانتمالا درجم ال فيلكتلا ديري «هلامعأ لدت

 نم ةعنام ةرهاق اهلزنأل ءاش ول ىتلا ةيآلا نأ ىلع لدي ام هناحبس لاقو
 ريغ كلذو «ةرسقلاو رهقلا ىلع (ىلع) ةملكب ةلادلا (مهيلع) لاق اذلو «ةعناخملا
 ىلع هلضفو «ضرألا ىف ةفالخلا هب هل دارأ ركفو ملع نم ناسنإلا هللا هعدوأ ام
 .ةداحجلا ىلع راسو ماقتسا نإ «ةكئالملا ىلع ىتح «نيعمجأ قلخلا

 نع ربعو «نيعضاخ اهل اورمتساو اولظف ىأ َنيعضاَح اَهَل مهقانعأ تلظف»
 نأل «لكلا نع ءزجلا مساب ربع ذإ «لسرملا زاجملا ليبس ىلع قانعألاب مهعوضخ
 ,عونخلاو عوضخلا رهظم وه ذإ « ءازجألا ةيقب نع ماقملا اذه ىف ةيزم ءزجلا اذهل

 ةلالدلل اذهب ربعف ناميإلا نم مهعنم ىذلا وه نيرفاكلا رابكتسا نأ ىلإ ةراشؤللو
 ىأ موقلا قنع لاقيف «نيربجتملا ءاربكلا نع هب ربعي قنعلا نألو نوعضخي مهنأ ىلع

 نمآل كبر ءاش ولو : ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو «نوسرطغتملا وأ نورطيسملا مهرابك

 : ىلاعت هلوقكو «نينمْؤُم اوُنوُكَي ئَّمَح سائلا هِركَ َتنَأَقَأ اًعيمج مهلك ضرألا يف نم
 ءالقعلا فصو ىه ىتلا نيعضاخب ربعو 4 ةدحاو َهمُأ ساّدلا لَعِجَل كبو ءاش ولو إ»
 وه كلذ نم دوصقملا نأ ىلع ةلالدلل قايسلا ىضتقم ىه ىتلا تاعضاخ لدب

 . صاخشألا
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 دكأت ىلع ةلالدلل عراضملا ىنعم ىف ىضاملاب ربع هنأ هيلإ هيبنتلا بجي اممو

 ىنبل اميركت رايتخالا دارأ هنكلو «نيدرمتم ريغ نيعضاخ نولظي مهنأو مهعوضخ
 .ةفيلخ هلعجي نأ دارأ امك ضرألا ىف مدآ

 :لئاق نم زع لاقف «نآرقلل نيكرشملا ىقلت ىلاعتو هناحبس نيب دقو
 اوُبَذَك دَقَف 20 َنيِضِرْعُم هلع اوناَك الإ ثدَحُم نَمحَرلا نم ركذ نم مهيتأي امو )»

 .4 نوءزهتسي هب اوناك ام ءابنَأ مهيتأَيسف

 .ةركذم ظعاوم نم لزني ام ضعب وه امنإ «هلك نآرقلا سيل انه ركذلا -

 بيرق كلذ نأ ىلع «ركذ نم مهيتأي امو ءظفلب رّبعو ءركذت ماكحأو صصقو
 لاح مهلاح تناك الإ «كلذل لهأ وه نمل ركفتلاو ركذتلا ىنعمل درجم ثدحم
 ىلع اهانعم ىف ةبوصنم (الإ) دعب ةلمجلاو ؛لاوحألا معأ نم ءانثتسالاف «ضارعإ
 : ىلاعت لاق اذلو « ةمحر ريكذتلا نأل ؛ مهب ةمحرلا نم ركذلا اذه نإو .لاحلا

 « ةمحرلا ردصم وه ىذلا ىلاعت هللا نم ىأ 4 ٍنَمَحّرلا نَم ركذ نَم مهيتأي امإ»
 « مهب ةمحر وهو ركذلا نع نوضرعي مهف « ةمحر وه ام الإ هنم نوكي ال ىذلاو

 .«ةمحر هعئارشو هظعاومو «ةمحر هباقعو «ةمحر هؤازج ةمحر هنم ءيش لكف

 ءادتبالل ةيناثلا نمو «قارغتسالا مومع نايبل «ركذ نم 9 :ىلاعت هلوق ىف (نم)و
 مهرارمتسا ىلع ةلاد اوناكو «دابعلل ةمحر وه ىذلا ريكذتلا هنع ردص نم نايبو

 « هن ميدقتو « مهلاوحأ نم ةمئاد لاحو « مهنوئش نم نأش هنأك ضارعإلا ىف
 ال مهنأك ىأ «صاصتخالا ىنعم ديفي ميدقتلا نآل ( نوضرعم) ىهو .اهقلعتم نع

 ال لب «لطاب نع نوضرعي ال مهسوفن داسف نمو « قحلا نع الإ نوضرعي
 .مهريكفت لالضو «مهسوفن داسف مئالي هنأل قحلا نع الإ نوضرعي

 ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل انه ءافلا 4 اوبك دََف 9 :ىلاعت لاقو
 اوبذك دق ضارعإلا كلذ ببسب ىأ « بيذكتلا ضارعإلا اذه ىلع بترتي هنإف
 عمج ءابنألاو نوئتزهتسي هب اوناك ام ءابنأ مهيتأآيس كلذ ببسبو «مهءاج امل قحلا

 ركذلاو « ظعاوملا نإو « مهنأش ىف رثؤي ىذلا نأشلا ميظعلا ربخلا وهو أبن

 هللا لعجي ةلجاعلا ىفف « ةلجآلاو ةلجاعلا ىف مهل عقي امب راذنإ هيف ناك ميكحلا
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 رهطت ىتح كرشلا مئازه ىلاوتب ايلعلا ىه قحلا ةملكو «يلفسلا اورفك نيذلا ةملك
 ءابنأ مهيتأيسف » :ىلاعت لاق اذلو « ميحجلا باذعب ةرخآلا ىفو «برعلا ضرأ هنم

 اهلبق ام ىلع بترتم اهدعب ام نأ نايبل انرشأ امك ءافلا 4 نوءزهَتسي هب اوناك اَم

 نآرقلا اهنع أبنأ ىتلا عئاقولا انه ءابنألاو «لبقتسملا ىف عوقولا ديكأتل ببسلاو

 ءمهسح عرقت عئاقو رابخألا هذه نوري مهف «ميكحلا ىبنلاو «ميركلا
 نيبلا حضاولا حيرصلا قحلا ىلإ ظقيلا هجوتو «مهلفاغ

 «مهئازهتسا ىلع مهل خيبوت 4 نوءزهَتسي هب اوناَك ام ءاَبنَأ :ىلاعت هلوقو

 هيف نوئزهتسي ىلع رورجملاو راخلا ميدقتو .ةعراقلا عئاقولا هذه هل ناك دقو

 مهسوفنو .ةضرعم مهبولقو «قحلاب الإ نوئزهتسي ال ىأ «يبسن صاصتخا
 مهفارحنال ىسفن ريوصت اذهو «هل نوئزهتسي الف «لطابلا ىلإ قحلا نع ةفورصم

 .هترصنو «هدييأتو لطابلا الإ مهنم نوكي ال ىتح « ريكفت ءاوتلاو « ةداجلا نع

 اهنع اوناك الإ مهّبر تايآ نم ةيآَنَم مهيتأت امو )ف : يلاعت هلوقك ةيآلا هذه نإو

 هب اوناك ام ءابنأ مهيتأي فوَّسف مهءاج اّمَلَوحْلاب اوُبْدَك دَقَف © َنيِضرْعُم

 . [ماعنألا] 4 (2نوءٍهَتسُي

 مهيلع همعنب ىلاعت مهركذي ءازهتسالاو بيذكتلاو رفكلا ىف مهتجاجل عم

 :لوقيف زاجيإب

 امو ةيآل كلذ يف نإ ١ ميك جوز لك نم اًههيف ابْنَ مَك ضررا ىلإ اوي مَلوأ ل
 . 4 90 ميحّرلا ٌزيِزَعلا هَل كبر ّنِإَو (20 َنينمؤَم مهرتكأ ناك

 لعف ىلع ةفطاع واولاو «خيبوتلا ىنعمب ىراكنإلا ماهفتسالل ةزمهلا -

 ؛ مهلعف ىلع خيبوت اذهو ءاورظني ملو . كلذ اولعفا لوقلا ىف هريدقت فوذحم

 «نوري هانعم 4 اوريإ مهقرغتستو مهطوحت هللا معنو ءقحلاب اوءزهتسا مهنأل

 انيح رصبلا عجرت لب « ةعضاخ ةلجاع ةرظن تسيلو ةعبتتم ةيلمأت ةرظن انه اهنكلو
 تبني فيك ضرألا ىلإ نيرصبتم عبتتلا ىلع ةلالدلل ةيدعتلا تناك اذلو ؛ نيح دعب
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 ابح وأ هتاذ ىف اماعط ريصي ىتح هدوع ىوقيو ؛هقوس ظلغتسيو «تابنلا اهيف

 انه -مك 4 ميرَك جوز لك نم اهيف انتَبنَأ مك » :ىلاعت لاق اذلو « اذكهو « ابكارتم

 اهيف انتبنأ ام اريثك ىأ بصنلا بارعإلا ىف اهعضومو « ةرثكلا ىلع لادلا ربخلا ىه

 وأ نوللا ىف نيلباقتم نيئيش ىأ جوز نم انتبنأ ىأ «ةينايب نم 4 جوز لك نمإ»
 -ميركو «موعطلاو ناولألا ىف نيلباقتم نيئيش لك نم كلذ ريغو «ةثونألاو ةروكذلا

 نم اهيف ةيماسلا ةلمجلا هذه نإو «ىوأملاو «سبلملاو لكألا ىف عفانملا ريثك ىأ

 ةلمجلا هذهف «ظافلآلا ةلق عم ىناعملا هيف رثكت ىذلا «رصقلا زاجيإب زاجعإلا لئالد

 هكاوفو «بنعو ليخن سارغو عرز نم هرامثو «تابنإلا ىناعم ىف ام لك تلمش
 .نيعألا هارتو .ظافلالا هلمشت ام لك نم

 ىأ «ةيآل كلذ ىف نإ ىأ « تابنإلا ىلإ ةراشإلا 4ةيآل كلذ يف نإ
 ىهو «ةماعلاو ةصاخلا انتايح ىف موي لك اهارنو «رداقلا ةردق ىلع لدت ةمالعل

 «بانعألاو ليخنلا انلوحف « ءيش لك ىلع رداقلا «ريبخلا ميلعلاب انئبنت انلوح
 انيلع ردتو ءانماعنأ اهنم لكأت ىتلا شئاشحلاو عورزلاو «بكارتملا بحلا انلوحو
 اذلو «نونمؤي ال مهرثكأ ةرهاقلا لئالدلاو ةرهابلا ةيآلا هذه عم نكلو «ريفولا ردلا

 دقو ىأ «رارمتسالا ىلع ةلادلا ىه (ناك) 4َنيِنمْؤَم مهرتكأ ناك امو ]» :ىلاعت لاق

 .اوركفتي ملو اوربدتي ملو « مهلوقع كردت مل مهنأل ؛ نينمؤم ريغ مهرثكأ رمتسا

 .4 ميحرلا ريِرَعْلا وهل كبر نِإو )
 ىلإ ةراشإلل كبرب ريبعتلاو .تانيب تاياء نم ركذ ام ىلع ةفطاع واولا

 هنأل «ءايحألاو ةايحلا ىلع مايقلاو ةياعرلاو ظفحلاو ةءالكلاو ةيبوبرلاو قلخلا ىناعم

 ةفصب فصتملا (ميحرلا) بلاغلا ىأ (زيزعلا) «ديكوتلا مال ماللا (وهل) مويقلا ىحلا

 اهلسرأ ىتلا لئاسرلا هذهب ميحرو «نيوكتلاو قلخلا اذهب ميحر وهف «مئادلا ةمحرلا

 نم لسرلا هب درو ام لكب ميحرو ءروشنلاو ثعبلاب ميحرو «لسرلا ىديأ ىلع

 ىلع لمح كلذ نأل «باوثلاو باقعلاب ميحرو ؛مهتالاسر ىلع ةلاد تازجعم

 . هيلع ءازجو «ريخلا
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 ديور 7 ني ناب ىه دقه اَصعَقْلَت () نوصل
 رسل اذه نإ ملوح ِاِلمْلِلَلاَ 2 َنيرظَتلِل ضي ىهاذإف

 ادامه هرّخسب مكح ْْرأْنم مث رحم أدير در 9 هيلع

 َنيِرْبدَح ندا ثعبأو هاحأو دج اول اَق 2 تورم
 0 25 )ٍيعرَخَس لكي ©

 و يح 2

 مم )م وُلعمِ موب تقيم .

 هل سر رج سس هس سرع او - 531 0 ل يللا

 6-2 ول نيبلبغل يي از6رقرعصلا نادم

 2 4 ينال بشلل

 نوعرفو «ميلكلا ىسوم نيب ترج ىتلا ةلواقملاو ء,نوعرفو ىسوم ةصق هذه

 ةبواجملا ىهو «نوراهو ىسوم ةصق ىف ركذي مل اءزج اهيف نإو «دينعلا رابجلا

 نم عافدو ىبرملا بتَع اهيفو « هدشر غلب ىتح هيبرمو هللا ميلك نيب تناك ىتلا

 نم عضوملا اذه ريغ ىف روكذم وه ام ءاجو «حيرصلا ىوقلا قحلاب هتهباجمو ىبرت

 ركذ نإو « ىلي اميف اهعضوم ىف اهركذنس ىتلا «ةاجنلا ةصق مث ءاصعلا ةصق
 «اعبات ةرحسلا لامعأو «ةزجعملا ركذ ءاجو «ةصقلا هب تصتخا ىذلا وه ةيبرتلا
 هبشت اميف ركذي نوعرف توغاط ناك نإ ءةصقلا لصأل اراركت كلذ دعي الو

 نع ىهنلاو ؛ ديحوستلا بلط ركذ رركي امك «نايغطلاو ملظلا ىلع اهيبنت راركتلا
 . كرشلا
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 . 4 69 وقتي الأ نوعرف موق 00 نيملاّظلا مْوَقْلا تْنا نأ ئسوم كبر ئدان ذو

 «ذإؤو فانئتسالا ىلع ةلاد وأ .هقبس ام ىلع مالكلا اذه ةفطاع واولا

 كبرب ريبعتلاو ءىسوم ةصق كموقل ركذا ىأ ء«ركذا هريدقت «فوذحمب ةقلعتم

 ريسفت فرح -نأ «ءيش لك ىلع مويقلا ربدملا ىماحلا ئلاكلا هنأ ىلإ ةراشإ

 « نوعرف موق () نيملاّظلا موقلا تْنا » ءادنلاف ءهتردق تلج ىلاعت هللا ءادن «ءادنلل

 مهنأل ؛نيملاظ اوناكف ءهملظ نم نوعرف اونكم نيذلا مه مهنأل ؛ملظلاب اوفصو

 هنإو «هملاظم ذيفنتل ةعيط ةلآ اوراصو ءاودهمو «هوعواطو .هوديأو .هوماقأ نيذلا

 ناك كلذكو «هوركنتسي الف ملظلا اوري ىتح «ةصاخلا ملظ نع ةماعلا لأسي ال

 ىف مهدوجو ىنف دقو « اعبت هل اوناك مهنأل نوعرف موقب مهنع ربعو ءرصم لهأ

 ىف اوطرفأو ءاوقتي مل مهنأ ىلع ةلاد ةفنأتسم ةلمج هذه « نوَقَتي الأ ءهدوجو

 ىف وه لغوأ اوركنتسي مل امل مهنإ ذإ « مهسفنأ ىلع مهفارسإ ناكو «نوعرف عابتا
 «هّلل ءاقتاو ءسفنألل ةياقو ةاغطلا درف .ءعوضخلا ىف مهفارسإ رادقمب نايغطلا

 ىلإ باطخلا نم تافتلا انهو ءىوقتلا ىلع ثحلاو ضيرحتلا ىلع ةلاد (الأ)و

 نوكيو « نوقتت الأ باطخلاب ةءارق كانهو «مهيلع بضغلا ىلع ةلالدلل «ةبيغلا

 .ىوقتلا ىلع مهل اضرحم صنلا

 ناك لاح ىف اوناك مهنأ هانعم نوكيف «نورق تاوف دعب صنلا كلذ نإو

 ءاهيلع مهضرح مالسلا هيلع ىسوم نأو « ىوقتلا ىلع اهيف اوضرحي نأ بجي

 الأو ١ شيرق ءاربك عمقي نأ بجي هنأ ىلإ ةراشإ كلذ ىفو «مهسفنأل مهكرتي ملو

 .ناثوألا ةدابعل اوعنخيو « مهل سانلا ملستسي

 « ملكتملا ءاي نع ةبينم نوكتو « وقتي الأ نون رسكب ةءارق كانهو

 .نيملاعلا بر هللا نوقتت

 لسرأَف يناَسل قاطني الو يردّص قيضيو 9 نوُبذكي نأ فاح يَنِإ بر لاَقل

 مكعم نإ انتايآب ابهذاَف ًالَح لاق 69 َدوُنعََي نأ فاَحأَف بْنَ يلع مهلو 69 نوره ىلإ

 . 4 09 نوعمتسم
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 لاؤس نع باوج اهنأل ةلمجلا هذه تلصف دقو «هبرل ىسوم باوج اذه

 هنأب هروعش ىلع ةلالدلل «هبرل ءادنلاب همالك ردصو «ىسوم باجأ فيكو ؛ ردقم

 رسكب 4 نوبذكي نأ فاَخأ ينإ «هتيامحو هتياعر ىف لمعيس هنأو «هتءالك ىف

 صوكتنلا ىنعم نمضتي ال انه فوخلاو « فوذحم ملكتملا ءاي نأب راعشإلل نونلا

 روعشلاو « دادعتسالا ةدارإو فقوملا ريدقت ىنعم نمضتي امنإ « هبرل ةباجتسالا نع

 نم هدنع ام لك عمج ىلإ جاتحت اهنإو « اهايإ ىلاعت هللا هفلك ىتلا ةمهملا مظعب

 اذلو «جرحلاو قيضلا عقوت عم نايبلا وهو « هيف فعضلا عضومب سحأ دقو «ةوق

 . 4 69 نوره ىلإ لسرَأَف يناّسل قلطني الو يِردص قيضيو 8 :لاق

 نوكيف «هنايغطو «نوعرف نم ةوق ىف ةتهابلاو بيذكتلا نم وه ردصلا قيض

 عيطتسي الف ناسللا ةسبح عم «ينوعرفلا نايغطلاب رزؤملا لطابلا موجه نم ةدش ىف
 :الئاق هبرب ثاغتسا اذلو «ميظع نايغطب نيدوزملا نيبذكملا نييذاكلا كئلوأ راكنإ در

 هنإف ىأ ءاهلبق ام ىلع بترتم اهدعب ام نأ نايبل ءافلاو © نوره ئلإ لسرأف ©

 نوراه ىخأ ىلإ لسرت نأ كيلإ بلطأ نأ اهيلع نوكأ ىتلا لاحلا هذه ىلع بترتي

 اذهو ( يعم دوسر نوكي نأ ةياهنلا نأ ىلع لدت (ىلإ)و «يعم ةلاسر هل لعجت نأب

 نم دفع لثحاو 69 يِرْمأ يب رَسَيَو 09 يِرَص يل حرظا بر رف :ىلاعت هلوقك

 هب ددشا 2) يخأ نوره (69 يلهأ نم اريزو يل لعجاو 62 يبرق اوِهَقَفَي 09 يناس
 تنخ ل 0 او كرو ا اريك كعبسن يك ١ يرغأ يف قرار 9 يزأ

 دق َلاَق :ىرخأ ةيآ ىف لاقو «مالسلا هيلع ىسوم بلط ىلاعت هللا باجأ

 ءابنذ مهدنع هل نأ ركذ مالسلا هيلع ىسوم نكلو 4 9 ئسوم اي كلؤس تيتو
 ةروسكم نونلاو 4 نوُلتقُي نأ فاَحَأَف َبْنَذ يلع مهل 0 :لاقف هولتقي نأ فاخي هنأو

 وهف «مهدنع بنذ وه امنإ ءايتاذ امثإ سيل بنذلاو «ةفوذحم ملكتم ءاي نع ةبينم
 لتق هنأ بنذلا كلذو «هولتقيو هيلع اوطشي نأ ميلكلا ىسوم ردق دق «مهل بنذ

 كلذ ىف ىلاعت لاق دقو «هموق نم ىليئارسإ ىلع هئادتعال «نييرصملا نم ادحاو

 نالعتقي يلج اهيف دَجوَف اهلْهَأ نم ةَْفَع نيح ىَلع ةَنيِدَمْلا لَخَدَو 9 صصقلا ةروس ىف

 أ
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 نيس اياب ل رح

 ئسوُم هك هَدَع نم ىذا ىلع هتعيش نم ىذا ُهلاَتساَف ودع نم اذهو هتعيش نم اذه

 ىبفَت تمل ىنإ بر لاَق 69 نيم لضم ودع هن ناطيشلا لمع نم اذه لاَق هيلع ئضقف

 اريِهَظ َنوُكَأ نلف يلع تْمَعْنَ امب بر لاَق 09 ميحّرلا روُفَْلا وه نإ هَل رَفََف ىل رفْغاَف
 .4 69 نيم رجم

 ىف اذه ىلع ملكتن امدنع ابنذ هنوك رادقم ىف ملكتتسو «بنذلا وه اذه

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ابيرق صصقلا ةروس

 عفدو «لمعلا حور ثب ىلعو «نوراه بلط ىلع ىلاعت هللا امهباجأ
 :لاقف «فونلا

 . 4 62 نوعمتسم مكعم ان انتايآب ابهذاَف الك ل:
 حصفت اهنأل ءحاصفإلل ءافلاو ءدرلا ىف ةوق وأ «عدر عم درلل فرح -الك

 هنأ ىلع ليلد ةينثتلاب باطخلاو ءابهذاف فاخت ام كلذ ناك اذإ ىأ ءردقم طرش نع

 ىلع لدت ىتلا تايآلاب نيلمحم ىأ 4انتايآب ابهذاَف ١ نوراهل ةبسنلاب هلؤس بيجأ
 ةرهابلا تايآلاب تباثلا قحلاب نايوق امتنأف «هناطلسب ايوق ناك اذإ هنإف «ةلاسرلا
 اَنِإ 8 :لاقف ءامهيذؤي ال هنأ ىلع امهنأمط مث «ميثأ الإ اهيف ىرامي ال ىتلا ةرهاقلا

 نإ  اهلوأ تادكؤم ثالشب امهترصن ىلاعتو هناحبس دكأ دقو 4 َنوُعِمَتْسُم ِمُكَعَم
 الو بلغي ال هعم هللا ناك نمو ءامهعم هللا ىف «ةيعملا ىناثلاو «ديكوتلا ىلع ةلادلا
 « نايغطلا لهأ هقحتسي ام هيلع بترم ىرجي امل عمتسم هنأ ةثلاثلاو ءادبأ بهري

 ل هط دوس ىف لوقك اذهو
 م ماه مو

 نأ باهذلاب رمألا ىلع بترخلا نأل ءاهلبق ام م ىلع اهدعب ام بيرم ءافلا

 بر لوسرب ريبعتلاب امهتلاسر تدرفأو «نيملاعلا بر لوسر امهنآب هابطاخيو هايتأي
 نأو «دحاو لوسرك امهنأو «ةدحاو اهب السرأ ىتلا ةلاسرلا نأ ىلإ ةراشإلل نيملاعلا

 ةلاسرل نالوسر امهف «نييبتلاو حيضوتلا ىف نوراه هنواعيو هبر رمأ ىقلتي ىسوم
 [417/:هط] 4 كبَر الوُسر نإ :الاقف ءهط ةروس ىف نالوسر امهنأ ركذ دقو «ةدحاو
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 نيملاعلا بر ىلإ تدنسأو «ةدحاو ةلاسرلا تناك نإو «نالوسر امهنأ ساسأ ىلع

 عوضخلا بجوي باطخ وهف «نيعمجأ سانلا برو «نيلوألا كئابآ برو كبر ىأ

 «هنوئلامي نيذلا هموق نم هعم نمو « ضرألا ةيغاط نوعرف نم ىلاعت هلل
 . هنوعجشيو

 مه وه لوقلا ريسفت نأ ىأ «ةيريسفت انه نأ 4 ليئارسإ ينب انعم لسرأ نأ ©

 « خراص مهملظ نأل « ليئارسإ ىئبب ئدتباو «ملظلا عفرو «ديحوتلا ىلإ ةوعد ىه

 ىسوم مالك ناكو «ىسومل ىلاعت هللا رمأ ناك هلك قبس ىذلا مالكلا اذه

 .؟ نوعرف باجأ اذامبف «نوعرفل نوراهو

 يلا كتلعَف تعفو 69 نيدس كرمع نم انيف تْعبَلو اديلو انيف كبرت ملأ لاَق )»

 اًمَل مكنم تْررَفَف 9 نيلاَضلا نم انو اذإ اًهتلعَف لاَق 69 َنيِرفاَكْلا نم تنأَو تْلعَف

 تدّبع نأ يلع اهنمت ةمعن كلتو 69 َنيلسرمْلا نم يبلعجو امْكَح يب يل بَ مُكُدََح

 . 4 9 ليئارسإ يتب
 نوعرف لاق «هتيهولأب هرفك وأ «ةمعنلا رفكب ماهتاو «بتعب مالكلا أدتبا

 كانيبر دقل : ىنعملاو .ىفنلا ىنعمب ىراكنإ ماهفتسالا 4 اديلو انيف كبَر ملأ لاق

 «ءانم كنأكو اطلخ انسفتأب كانطلخ ىأ ءازيزع انيف امركم انطسو ىف ىأ ءانيف

 ىقب هنأ رهاظلا «نيئس انب اطلتخم انيف تمقأ ىأ ؛« «نينس كرمع نم انيف تْمبلَو

 ماقمو « هتاياغ فرعيو « هرومأ ربدي « ايوس اباش راصو . دشرلا غلب ىتح مهيف
 :ىلاعت لاق امك « همأ عم ناك ةيبرتلا نم اءزج نأ اصوصخو «نيملاعلا بر

 نيثالث غلب نأ ىلإ نوعرف تيب ىف ثكم هنإ لاقيو 4 اهني رقت يك هّمأ ىلإ هاَندَدرَف
 ةوق نم هللا هاتآ ام ليلدب ءايوس الجر راص ىتح ثكم هنأ اندنع حجارلاو « ةئس

 .هودع نم ىذلا ىلع هتعيش نم ىذلا هثاغتسا امدنع

 حتفب تن كرق « كتلعف تلعفو إ هل مول هيف ام « ةبرقملا ةدوملا دعب ركذ مث

 .ةئيلل نوكت رسكلا ىلعو ةرملل نوكت حتفلا ىلعو ءاهرسكو كتلعف ىف ءافلا
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 نم ىذلا هئاغتسا ذإ «ىطبقلا لجرلا اهب ماق ىتلا ةلتقلا نيتءارقلا اتلك ىف ىنعملاو
 نكي مل هنأبو «هتيهولأب نيرفاكلا ىأ 4 نيِرفاكلا نم تنأو ظ :نوعرف لاق «هتعيش
 «يريغ هلإ نم مكل سيل مهل لوقيو « اهلإ هنودعي نيذلا نعذي امك هل نعذيل
 هتمعن رفك نم ىري نوعرف نأ بسحن الو «ةمعنلا رفك دارملا :نيرسفملا ضعب لاقو
 بسحأ اميف ىسومف «هوحن وأ مداخك هب ةلص اذ ناك ولو « اياعرلا نم دحاو لتق

 .ادلو هلو اهل هتذختا دق نوعرف ةأرما ذإ « مدخلا لك نم هيلإ برقأ ناك

 هرفكل مولم هنأ ركنأ نكلو « فصو امك اهلعف هنأ ىلاعت هللا ىبن ركني مل
 :لاقف ء«هب

 . 4 َنيلاصلا نم انو اذ اَلَعَف لاَق »
 لهجلاب نوكي ئربلا لالضلاو ءائيرب الالض «نيلاضلا نم انأو كاذ ذإ اهتلعف

 قحلا نع عافدلا ىف ءافتكالاو ءرومألا ذخأو «ربصلاو ىنأتلا نع دعبلاو نايسنلاو
 قيرط كلسي مل هنأب فرتعي ىقنلا هللا ىبنف ءيدتعملاب اهلزني ىتلا رارضألا لقأب
 نيونتلاف « كاذ ذإ اهانعم ًاذإو مالسلا هيلع ىسوم لاح هذهو «ةميقتسملا ةداجلا

 ء«يرصملا وأ ىطبقلا ىف رش نم اهتامدقم ىلع ةعقاولا ابترم هيلإ فاضملا نع ضوع
 .انركذ امك ائيرب الالض لاض هنأب افرتعم

 ركذ دقو « ةفطاع ءافلا 4 مكتفخ امل مكنم ترقق )» :لاقف « رف اهلعف الو

 لئاق نم زع لاقف « صصقلا ةروس ىف ناك فيكو رارفلا بابسأ ىلاعتو هناحبس
 جراف كُل كلب نورتي الملا نإ ئموُم اي لاَق ئعَسَي ةنيدملا اصقأ نَم لجر ءاجو)
 موَقْلا نم ينجن بر َلاَق بقري افئاخ اهنم جرخف 60 نيحصائلا نم كل ين

 . 4 690 نيملاظلا

 «ةفطاع 4 َنيِلسْرَمْلا نم ينأعجو امكح يَبَر يل بَهَوَفط :ىلاعت هلوق ىف ءافلاو
 نوعرف رصق ىف ةمعنلا ىف الفغ ناك نأ دعبو «ةبرجتلا ىأ ةمكحلا وه مكحلاو
 ةمكحلا ىبرتو ءسفنلا لقصتت ةدشلا نإف «بسكو لمعو «ةبرجتو ةمكح بستكا

 نأل '؛ ىلوأ لوألاو «ةلاسرلا ىنعمب ؟ مكحلا نوكي نأ حصيو «لاعفألاو رومألا نزوو

 بر مهلسرأ نيذلا نيلسرملا نم الوسر ىنلعجو «ديكأتلا نم ىلوأ سيسأتلا
 . لسرلا نم مزعلا ىلوأ نم ىلاعت هللا هلعج دقف «نيملاعلا
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 ؛مقنلا دشأ اهببس ةمعن ىه هيلع اهب نمي ىتلا ةمعنلا نأ هللا ميلك نيب مث

 ىف توبات ىف هيقلت همأ لعج امم ليئارسإ ىنبل قلطملا كئاذيإ ببسب تناك اهنأل

 ىتلا ةمعنلا كلت تناك ام ةرجافلا ةمقنلا هذه الولف ٠ نوعرف رصق ىف نوكيف ميلا

 ينب تدبع نأ يلع اهنمت ةمعن كلتو :لاق اذلو « اهركذب ىلع ليطتستو ؛ اهب نم

 نينس هرمع نم مهيف ثبل هنإو اديلو ةيبرتلا ةمعن ىلإ ةراشإلا 469 ليئارسإ

 ىلإ ةراشإ اذه ىفو « ليئارسإ ىنب تدّبَع كنأ يلع اهب نمت ىأ 4 يلع اهنمت

 مهءاسن ايحتساو « مهلافطأ حبذو مهلذأو ليئارسإ ىنب دبع هنأ وهو «ةمعنلا ببس

 لباقي هنأ ىلإ اضيأ ةراشإو «هرصق ىلإ هللا ماعنإب ايدؤم ناك ام ىلإ همأ ترطضاف

 . ليئارسإ ىنب هموقل هلالذإ ةمعنلا هذه

 :نيملاعلا بر نع لاؤسلا ىلإ كلذ دعب نم نوعرف هجتا

 متكك نإ اًمُهنيب امو ضرألاو تاومّسلا بو َلاَق 6 َنيمَلاَعْلا بر اَمَو ُنَوَعَرف لاقل
 . 4 69 َنيلَوألا مكئابآ برو مكبر لاق 02) نوعمتسَم الأ ُهَلوح نمل لاق 69 َنيبقوُم

 ءاهتقيقحو اهتيهام فرعتي ةيلعلا تاذلا نع نوعرف نم ماهفتسالا -

 ةباجإ « ابيجم ىسوم لاق ؟ هتاذ ام ؟وه ام ىأ ؟كلذ ىلع لدي مب ماهفتسالاف

 « هقلخب نيملاعلا بر فرعي امنإ ءاهنع رسفتسي ال تاذلا نأ ىلإ ةدشرم ةيداه

 تاومسلا برو 4 69 نينقوم مك نإ اًمِهنيِب امو ضرألاو تاوّمَّسلا ُبَرط :لاقف

 هّللا نإ :ىلاعت لاق امك « امهيلع مئاقلاو امهدوجومو امهقلاخ هنأ نمضتت

 هيف نوكت ىذلاو «مئاقلا ءاضفلا وه امهنيب امو 4 الوزت نأ ضرَألاو تاومّسلا كسمي

 ىتلا سمشلا بر هللا نأ ىلإ ةراشإ هيف تاومسلا ركذو «رطملا هنم لزنيو باحسلا

 ىذلا قحلا نوديرت متنك نإ ىأ .4نينقوم منك نإ 9 عر مساب الطاب اهنودبعي اوناك

 نأ نم هموق ىلع ىشخ نوعرف نكلو «ناعذإلاو نيقيلا قيرط ىف هيلع نوريست

 الأ ُهَلوَح نمل َلاَق» هناطلس ىلإ مههبني نأ دارأف ٠ «ميلكلا ىسوم لوقب اورثأتي

 رظنلاب ريدج وهو لمأتلاو عامتسالا ىلع هلوح نمل هنم ضيرحت صنلا «نوعمتست

 ريدج هنكلو ءاهضراعي الو هتيهولأ ضقاني ال كلذ نأ مهل امهوم ءركفتلاو

 هريغ هجوم ضرألاو تاومسلا مارجأل نوكي نأل اراكنتسا كلذ نوكي دقو «رظنلاب
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 مظع نيبي ءرخآ ماقم ىلإ نيملاعلا برب فيرعتلل هجوي مالسلا هيلع ىسوم لعج امن

 دوجولا تاقبط نم ةقبط الإ متسل نوعرفو مكنإو نيرضاحلاو نيضاملا ىلع هتيبوبر

 . 4 نيلوألا مكئابآ برو مكبر لاق 9 :ىناسنإلا

 ةتباثلا ةررقملا هتيهولأل ىسوم راكنإ ىلإ مههبني هنأك هلوح نمل نوعرف تفتلا
 قلخو .«مكأشنأو مكقلخ ىذلا مكبر هللا نأ ىلإ : الوأ ىسوم مههبنف « مهذنع

 ال ىذلا قولخملا وهو .ردقو قلخ نوعرف لهف 2 مهنوكو مهابرو نيلوألا مكءابآ

 «نوعرف دجوي نأ لبق نيلوألا مكئابآ بر هللا نأ ىلإ :ايناثو ءردقي الو «قلخي
 .نوعرفك «ءايناف اثدحم نوكي الو «ايقاب اميدق نوكي نأ بجي برلا نأ ىلإ :اثلاثو

 :لاقف « نجسلاب هديدهتو ءالوأ نونجلاب ىسوم

 م مه ماهو م 5 9. سه يت مام - ده رووا م سو رف مم .٠ 1 مارب م مي 5 ًَ

 هو برشملاو قرشملا بو لا 9 ةوجست عكنإ لسرأ يح مكترسر ا كز

1 5 

 نولوقي نوكرشملا ناك امك «نونجلا ىه ىسوم اهب نرعرف ىمر ةيمر لوأ
 دكأو «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع ةيرست كلذ ىفو هلع ىبنلا نع كلذ

 فصوب هركذو «ةيمسإلا ةلمجلابو ءديكوتلا مالبو «نأب ىسوم نونج نوعرف

 ,مكيلإ لسرأ ىعدملا هنونج عم هنأو «ريفنتلاو راكنإلا ىف اناعمإو امكهت ةلاسرلا

 .نونجم لوسر مكل ريتخا :لوقي هنأك هتلاسر راكنتسا ىلع ضيرحت كلذ ىفو

 رمتسا لب «هل زتهي ملو «لطابلا مالكلا كلذ هعري مل هللا ميلك ىسوم نكلو
 بْرْغَمْلاَو قِرْشَمْلا بر :نوكلا بر هبر نأ لاقف «نوعرف ةيهولأ نالطب نايب ىف

 رصمو ءرصم ىف نوكي نأ نوعرف ناطلس ىصقأ نأ ىأ 4 نوُلقعَت متنك نإ امهنيب امو
 «ضرألا ناكس نم عيمجلا بر نوكي قلاخلا برلاو ءضرألا نم اءزج الإ تسيل
 نأ نكمي ال كنإ لب ؟اذه ىعدت نأ عيطتست لهف «برغلاو قرشلاو «تاومسلاو
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 ٍمهيضام ىف مهماكحل عونخلا اودوعت نيذلا ءرصسم لهأ ىلع الإ لواطتت

 بر نيملاعلا بر نع رصم توغاطل مالسلا هيلع ىسوم لوقف ءمهرضاحو
 ىلإ ىسوم تفتلا دقو «ةاعدملا نوعرف ةيهولأل حضاو لاطبإ 4 برغملاو قرشملا

 :لاقف ٠ ؛مهلوقسي ريكفتلا ىلع مهل اضرحم لاقف هتيهولأب نودانب نيذلا هلوح نم

 تسيل ةيهولآلا نأ نوملعتو «نولقعت لقع ىوذ متنك نإ ىأ 4 نولقعت مك نإ
 .هلك دوجولا ىلع ناطلس ىه امنإ «ةأزجم ءازجأ

 ءاهراكنإ ىلع هلوح نم ضرحي هنأو «هتيهولأ ركتي هنأ نوعرف نقيأ ذئدنع

 ىلاعت هللا ةردقل نايب برغملاو قرشملا ركذ ىفو اذه « اهنالطب نالعإ ىلإ مهوعديو
 «برغملا ىف اهبورغو سمشلا قورش نم موي لك هنودهاشي ام ىلإ هيبنتو «ةرهابلا

 الو «برب سيل هنإ « اذه لعفي نوعرف لهف « اهتارادم ىف لقتنت كلذب سمشلاو
 .هلإب

 :لاقف نايغطلا ةعيرذ ىهو «ةغماد اهبسحي ىتلا هتجح ىلإ نوعرف هجتا

 . 49 نيج نب جال يرغ اهنإ تا نلف )
 امب مسقأ وأ «مسقلا هبشي لوقب هديدهت دكأ دقو ءمسقلل ةدهمملا ىه ماللا

 نأكو « ىريغ اهلإ كل تلعج : اهانعم تذختاو «هناوغط ىف هلثم هب مسقي

 ناطلسب دبعلا اهل عضخي دوجولا ىف ةتباث ةقيقحل اناعذإ سيلو «لعجي رمأ ةيهولألا

 توغاطلا ناك نم لك لالض كلذو «ةيعاولا ةكردملا ةرطفلا ناطلسبو ةيبوبرلا

 هيلع ىسومل ديدهت اذه 4 َنينوجسَمْلا نم َكَئَلعَجَأل »8 «هنوفلاخي ال ىذلا مهنديد

 نمض ىف نوكتو ءالوق عيطتست ال ثيح «نجسلا ىف كب نيقلأل ىأ «مالسلا

 .لوق الو ءتوص مهل عمسي ال نيذلا نينوجسملا

 ىلإ لوقلا ريدي ذخأ 0 «هبهري 0 «كلذ ا نكلو

 ايف مالسلا هيلع ىسوم ه هاراجف اق «سوسحل رمآلاب نمؤي الجر نوعرف ناك

 بساني هريدقت فوذحم لعف ىلع ةفطاع واولا 4 كتئج وَل َوَأ :لاق ام لاقف نمؤي
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 ١ يب

 ةحضاو ةجحب ىأ 2( نيبم ءىشب كتئج ولو « ىننجستأ لوقلا قايس نأكو ماقملا

 ءاج ىتلا ىربكلا ةزجعملا وه ءىشلاو «كزجعو كتيهولأ نالطبلو «ىتلاسرل ةنيبم

 امو ءاصعلا نأل ماقملا اذه ىف ءيشب ربعو « تانيب تايآ عست نمض ىف ىسوم اهب

 لطبيو هلواقي ال ةجيتن ةجحلا نوكتلو « نوعرف ىلإ لوقلا بيرقتلو «ءيش اهعم

 .هلوق 3

 نم تنك نإ هب تأَف َلاَق» :لوقيف «يتأي نأ نع زجعي هنأ بسحي نوعرفو

 الو اباذنك تسلو نيقداصلا ةرمز ىف قداص كنأ كنأش ناك نإ ىأ 469 نيقداصلا

 .هتيهولأو نوعرف ىلع ايرتفم الو « اتاهب

 9 َنيرظاّنلل ءاضَيب يه اَذإَف هدي عرتو 60 نيبم نابعُت يه اذِإَف هاصع ىَقْلأَف ل ةزجعملا

 َنوُرُمأَت اَذاَمَف هرحسب مُكَضْرَأ نم مُكَجِرْخُي نأ ديري 69 يلع ٌرحاَسَل اذه ّنِإ هّلوح داَمَلل لاَ

69 4. 

 هءاج ليلدلا بلط نأ درجمب هنأ ىأ «بيقعتلاو بيترتلا ديفت ةفطاع ءافلا

 « ضرألا ىف هاصع ىقلأ « الوق سيلو المع باوجلا ناكو «بلطلل ابقعم اعابت
 احضاو ىأ انيبم انابعث اهدجوف « رظانلا ئجوف ىأ ةأجافملل (اذإ) «نابعث ىه اذإف

 « نيرظانلل ءاضيب اهنأب اضيأ ئجوفف ءهدي جرخأو «ىرخأ ةزجعمب هعبتأو « انيب

 ىف ىلاعت لاق امك « ءوس ريغ نم ءاضيب ىه اذإف « هبيج نم اهجرخأ دق ناكو

 كِيإ مُمْضاَو ِءوُس ٍرْيَغ نم ءاَضْيَب جرخت كبي يف َكَدَي كلسا ) صصنقلا ةروس

 نيقِساَف امو اوُناَح مه هشأمو نوعرف ئإ كبر نم ناناهرب كناذف بهرلا نم كحانج

 .[صصقلا] 4 ©

 اهنول ريغتف «ضايبلا ةعصان ءاضيب هتقلخ لصأ ىف هدي نكت مل هنأ رهظيو

 نوكتس هدي نأ ىلإ ئموت ىهو ءاهتاذ ىف ةيسح ةزجسعم دعي ةعصان ىلإ ةأجافم
 «نوعرف نايغط ىلع ةيضاق نوكت ذإ ءرصم ىلعو «ليئارسإ ىنب ىلع ريخ مدقم
 ميلع رهام رحاس هنأب ىسوم ىمرف نوعرف ناتزجعملا وأ ةزجعملا تريح ايناث

 هلوح ْداَمَلل لاَق 8 مهضرأ نم رصم لهأ جرخي نأ رحسلا اذهب ديري هنأو ءرحسلاب
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 مهنيب تناك ىتلا ةوادعلا وأ «ةينطولا مهتوخن راثأ مث 4 69 مِيِلَع ٌرحاَسَل اَذَه نإ

 . 4 ورم اذامف هرخسب مُكضرأ نم مكي نأ ديون > :لاقف «ءسوسكهلا نيبو

 :نيرمأ هنايغطل ةيامح نوعرف هلمح

 نكلو « احالصإو اداشرإو اميلعتو ةياده ديري ال اذهب هنأ : لوألا رمألا

 ىف ناطلس مكل نوكي الأب نوكي جارخإلاو ءهرحسب مكضرأ نم مكجرخي نأ ديري

 .اهيف ةايحلا شماه ىلع نوشيعت اديبع نونوكتو مكريغل رمألا نوكي لب «ضرألا

 جارخإو « مكناطلسل باهذ كلذو «مكيلع ناطلس هل نوكي نأ :ىناثلا رمألا

 روصتي عزف هنكلو «٠ عزفلا نع ئبني اذهو ءهرحسب هلك كلذ نإو «مكرايد نم مكل

 اجرخمو « كلملل اليزم هتاذ رحسلا ناك ام الإو « رومألا مئاظعو روبثلاو ليولا

 .رايدلا نم

 هنأل هل ليملا لك اوليمي الأو .يسوم ةدناعم ىلع هموق ثحتسي اذه ىف هنإو

 انماطتم مهتراشتسا بلطي «نوُرمأَت اذاَمَف مهيلإ رمألا لكيو «رايدلا ودع

 اذامف مهتراشتسا ىف لوقيف ؛ هناطلس نع جرخي رمألا نأ سحأ دقو ءاعضاخ

 .هذفنأ ىنإو « هب نورمأت ىذلا ام ىأ «نورمأت

 رحس ىف نأ اومهوت مهنأكو « هلك بعشلا نوزفتسي مهنأب كلذ نع اوباجأ

 . رايدلا نم جرخي ام ىسوم

 عيمجف 70 ٍميلَعر احس لك كوي 69 َنيرشاح نئادَمْل يف تَعْاَوُهَحأو دج واق ا

 اوناك نإ ةرحّسلا ع انّلعَل 9 َنوعمتجُم متنأ له سائل ليقو 00 ٍموُلعُم موي تاقيمل ٌةَرَحسلا

 . 4 60 َنيلاَْلا نحَ انك نإ (رجأل اَنلنئأ توفل اوُلاَق ةَرَحّسلا ءاج اًّمَلَق 69 َنيِبلاغْلا مه

 ةملكلا رخآ ىف ةزمهلا تفذحو « هاخأو هئجرأ ىأ « هاَحأو ُهَجْرَأ اوُناَق ١)

 هاخأ ئجرأو هئجرأ ىنعملاو «مالسلا هيلع ىسوم ىلع دوعي ريمض ءاهلاو « افيفخت

 هيلع لدي ىذلا امنإ «كلذ ىلع لدي ام اندنع سيلو ءامهسبح امهسبح هنأ ليقو ءادمأ

 ناك هنأ بسحن الو ءمامدق ىذلا ليلدلا ربتخيل امولعم ادمأ امهلجأ هنأ وه لوقلا

 ئجوف دق عزف ىف ناكو «هريبدت ريحتو ءهرمأ برطضا دقف «سبحلا ىلع ةوق هدنع

 ءاهب اومدقت ىتلا ىلوألا ةيصولا ىه هذه «هتوغاط نازيم لتخاف « هبابسأب



 000 ل11 للا
 2 هه 1

 «ةنيدم عمج -نئادملا .نيرشاح نئادملا ىف ثعباو ؛مهلوق ىه :ةيناثلاو

 ىمسو ؛مولعم موي تاقيم ىف مهعمجي سانلل عماج ىأ ءرشاح عمج -نيرشاحو
 ٍراَحَس لُكَب كوُنأَي 89 ءارشح مهرشحيو ددع ربكأ عمجي هنأ ىلع ةلالدلل ارشاح
 «(ثعبا) « طرشلا لعفو ٠ كلذل موزجم وهف رمألا باوج (كوتأي) « «ويلع
 « نوبلغي ال « رحسلا ىف نوعراب مهنأ ىأ رحسلا نم ةغلابم ةغيص (راحسلا)و
 قيرط الو هباوبأ نم باب مهنع بيغي ال ثيحب « هيف نوكي امو « هبابسأب ءاملع
 .هجهانم نم جاهنم الو « هقئارط نم

 «يبسنلا بيقعتلاو بيترتلل ءافلا 4موُلعَم موي تاقيمل ٌةَرحَّسلا عمجُفإ»

 ىنعمب ماللاو .هوظفح ىذلا جاهنملاو «؛هومسر ىذلا قيرطلا ذاختاب ةرحسلا عمجف

 4 62. . لْيَللا ٍقسَع ىلإ سمّشلا كولدل ةالّصلا مقأ ف :ىلاعت هلوق ىف ماللاك ىهو «يف
 .[ءارسإلا]

 ىف ىلاعت لاق امك « مالسلا هيلع ىسوم حارتقاب ناك مولعملا تاقيملا اذهو
 لاق ©9 ىَوُس َُناَكَم تنأ الو نحن ُهَفلْخُنأل ادعو كتبو اَنْ لَعْجاَف ط : هل ةروس
 . [هط] 4 ©9 ىحض سائلا رَشَحي نأو ةئيزلا موي مكدعوم

 :نيرسفملا ضعب ىعدا امك انوجسم نكي مل هنأ ىلع لدي اذه نإو

 وه نمف ءروكذم ريغ لوهجم سانلل لئاقلا 4َوُعمتجم متنأ له ساّنلل ليقو )»
 اذه ناكو ؟سانلا اوعمجيل اوثعب نيذلا نورشاحلا مه مأ ؟ نوعرف وهأ لكئاقلا

 ىلع ةلالدللو ,دحأ فلختي مل هنأو نيعمجأ مهعامتجا نم دكأتلل ماهفتسالا

 .هيلإ نوعرف ةجاح ةدشلو «هعضوم رطخل عامتجالاب ةيانعلا

 مه اوناك نإ ةرحّسلا عبَشن اَنَلعَل 9 لهج ىذلا وأ روكذملا ريغ ىعادلا لاقو

 هنأ امك « مهملع نم نيدكأتم ريغ مهنأ ىلع لدي وهو «ءاجرلل لعل 4 © © نييلاغلا

 نإب قيلعتلا ىف ريبعتلا وهو «بلقلا ىف كشلا ىلع لدي ءرخآ رمأ اضيأ دجو
 4 ةرحّسلا عبْتت 9 مهريبعت ىفو «قيقحتلا ىلع ةلادلا اذإب ال ءكشلا ىلع ةلادلا
 .اوبلغ نإ مهمكح ىف مهءارو نوريسي مهنأ ىلإ ريشي

 ءارعشلا ةروس ريسفتالإإ ١
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 ا بح يبي اال

 معن لاَق 69 َنيِبلاَغْلا نحن انك نإ ارجأل ال نأ َنَوَعَرفل اوُلاَق ةرَحّنسلا ءاج اّمَلَقظ

 .4 69 َنيبرقمْا نمل اذإ مكن
 ىلع ارجأ هنم اوبلط مهنأ ليلدب « هلك ناميإلا نوعرفب نينمؤم اونوكي مل

 بيبطلاك ةياغلا ىلإ لوصولاب رجألا ادودح نأل ؛مهبلط ىف الودع ناكو «مهلمع

 ىف نيدكؤم اولاق اذلو «لمعلاو جالعلا ىلع ال ءافشلا ىلع رجألاب بلاطي ىذلا

 تادكؤم ةدعب بلغلا لاح ىف رجألا اودكأف 4َنيِبلاَعْلا نحن انك نإ ف بلغلا لاح

 ةكرعملا دعب نوكت ىتلا ةرمتسملا ةتباثلا ةنونيكلا ىلع لدت ناك نأل ءانك اهلوأ

 نيبلاغلا ركذ -اهثلاثو ءانك ىف ريمضلل ديكأت ىهف نحن - اهيناثو «ةبلاغملاو

 .اوءدتبا اذكهو « مهانبلغ لب «٠ ىسوم مامأ مزهنن ملو ىأ «٠ فيرعتلاو فصولاب

 الو مهيلط رقآ ير نمل مكر متل :هلوقب نوعرف مهياجا
 :نيءازج ررقو «مهبلط ةلادعو «مهقاقحتسا ىلع ةلادلا (معن) هلوقب

 . مهل هنأب رجألا ادكؤم ارجأل مكل نإ :لاقو ءرجألا : لوألا ءازجلا

 .هردق رداقي ال اميظع ارجأ ىأ « ارجأ ريكنتل ريبك رجأ هنإو «مهقاقحتساو

 اونوكي نأ وهو « ةاغطلاو كولملا دنع اريبك ءازج دعي ىذلا : ىناثلا ءازجلاو

 اضرلا وهو «مهرظن ىف ةيونعم ايازم نمضتتي «هيلإ بيرقتلا اذهو «نيبرقم
 اوناك نيذلاو كولملا دنع نيبرقملا ىلع ءانثلا تارابع نم عمسن انك امك «يماسلا

 ايازم نمضتيو «هنم ارش ةيعرلا ةلماعم ىف اوناك نإو «هناوغط ىف نوعرف نودلقي

 ةيدام بساكم نمضتيو « مهطيلستب دابعلا ىلع طلسي امم ءازج نولاني مهنأب ىرخأ

 « ماللا :اهيناثو « نإ : اهلوأ تادكؤمب هنم مهبرق دكأ دقو ءداسفإلاو ةياعسلا نم

 همالظ ىف نونوكيف «هب نيطيحملا ىفلزلا ىوذ نم نونوكي مهنأب مكحلا :اهئلاثو

 «مكلمع ةجيتن هنأ ىأ (نذإ) ب ريبعتلاب كلذو مهلمع ةجيتن كلذ نأ نيبو «هملظو

 . ةيانعلاو دجلا ىلع مهل اثح
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 وكف امفَقلت ىهاذإف هاصع ئمومئقلأف كر نوبللغلا
 وج رخل هر يوقحج

 لحب رمز

 رو رخص ع رس ل هس وك عونا سلع < - وحج 9 0
 ,هّنِإ مكل َنَذاء نأ لبق هلمسنم اء لاكي َنورلهو ئسوم بر

 ر.ع مهل سد 0 00 م أ و تس

 كرب َنمطَف أل نوما 3ٌفوسل رحيل 1كَملع ىلا مر َ
 1 1 لي 74 211101 5 د و ع

 نريضالاولاقا : تعم مكَسسْلَص و قل نم حلجتأو
 0 م سه ده و د سه حا و ا حاس د يا ل 0
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 ُُ يصاب راَتم'ءأولات ان

 م ١

 تما

 قح مهيطعي وهف 4 نرقلم متنأ ام اوقلأ 9 :مهل لاقو «ىسومب ةرحسلا ىقتلا

 اوبهرتسيل مهل ىمرلا ءدب نوكي نأ نم مهنكمو ءمهدنع ام لكب اوتأيل ءادتبالا

 ملعي وهو 2 عافدنا ةوقو ةسامح كلذ نم اوبستكيو « نيعمتجملا نيدشاحلا سانلا

 . ىلاعت هللا نكمي ال ىذلا قحلا ةوقو ىلاعت هللا رصنب مهبلاغ وهو «هعم هللا نأ

 .ادبأ هنم لطابلا

 ةروس ىف ءاج امك نيعمتجملا سوفن ىف ديدش رثأ مهل ناكو «مهيصعو مهلابح



 ممم
 م لال

 أ رحل

 ٍرحسب اوءاجو مهوبهرتساو ساّنلا نيعَأ اوَرَحَم اًوَقْلَأ ملف اوّل لاق فارعألا

 سانلا نيعأ اهب اورحس ىتلا ىصعلاو لابحلا نوقلي مهو اولاقو 4 (53)ميظع

 نيدكؤم نوعرف ةزعب نيمسقم نينميتم ىأ © نوبلاَغْلا نحن نإ نَوَعَرف ةعب اوُناَقَو )»
 اديكأت ريمضلل ةدكؤملا نحنبو «ماللابو نأب الوأ هيلع اودكأو مهل بلغلا نأ كلذب

 نود نوبلاغلا مهدحو مهنأ ىأ نيفرطلا فيرعتب مهيلع بلغلا رصتقبو ..ايظفل

 .بيرقتلاو ريبكلا رجألا نم دكاتلا دعب كلذ اولاق دقو ىسوم بلغي نلو «مهريغ

 فطعلل اضيأ ءافلاو « 62 َدوُكَفْأَي ام فقلت يه اَذِإَف هاَصَع ئَسوُم ىَقْنأَف »

 ؛هتزع ىلعو «ىلاعت هللا ىلع ادمتعم مالسلا هيلع ىسوم عراس ىأ بيقعتلاو

 تناك هنأ ىأ «ةأجافملل ىه *« يه اًذِإَفطظ :ىلاعت هلوقو «ةرهاقلا هناحبس هتردقو

 ىصعلاو لابحلا فقلت ىأ «نوكفأي ام علتبت «عمتجملا دشحللو مهل ىربكلا ةأجافملا

 «مهباهرتساو سانلا نيعأ رحسب ةزجعملا نع نوفرصيو اهب نوبذكي اوناك ىتلا

 ودبت انهو «ىلجلا حضاولا قحلا نع فرصلاو بذكلا ىنعم نمضتي كفإلاو

 نم سيل ىسوم هب ءاج ام نأ نوملعيو ءرحسلا ىف ةربخلا لهأل ةنيب ةيلج ةزجعملا

 :مهنع ىلاعت لاق اذلو «ىلاعت هللا زاجعإ وه لب ءرحسلا عون

 . 4 6©نورهو ئسوم بر 69 َنيمَلاَعْلا برب اًنمآ اوُناَف 69 نيدجاس ةرَحّسلا يقلأف

 ام فقلت اصعلا نأ اوأر ام روف مهنأ ىأ بيقعتلاو بيترتل انلق امك ءافلاو

 الو الييخت ال ةقيقح اودجوو «نويعلا رحست ىتلا مهرحس ةدام علتبتف «نوكفأي

 2« نيدجاّس ٌةَرَحَّسلا يقلأَف» ىلاعت هلوقو «دوجسلاب اوعرسأف قحلا ناكف ءامهو

 «نيدجاس مهاقلأ ىذلا وه قحلل مهناعذإو مهناميإ نأ ىلإ ةراشإ لوعفملل ىنبم

 نم هوتوأ ىذلا ملعلل اقواسم ناك دوجسلاف «نيديرم الو نيراتخم ريغ مهنأكو

 رهاقلا ئشنملا هنأل « ,4نيملاعْلا برب اًمآاوناَقط و «مالسلا هيلع ىسوم ةزجعم

 . 4 تورهو ئسوم بر # ىماحلا ئلاكلا ريدقلا

 ىلإ ةقباسلا تايآلا ىف انرشأ دقو «ءالؤه سوفن ءافص ىلع لدي اذه نإو

 . مهلاوقأ نحل نم ودبي امك «نوعرف هيعدي امل نينعذم اونوكي مل مهنأ
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 اوكرتو ءاريبك ناكو ءرجألا اوكرت مهنإ ذإ ءاقدصو اقح اونمآ كئلوأ نإو

 اوبلصيو اوعطقي نأب اوضرو «همساب مكحتلاو هنم برقلاو نوعرف ىلإ فالدزالا

 .اقدصو اقح ناميإلا وه كلذو

 راث هراتخا ىذلا مكحلل نعذي نأ لدبف «هقمح رهظو «نوعرف نايغط ىغط
 : لاقو مهيلع

 َنوُمَلَعَت فوَسَلَف رحّسلا ْمُكَمْلَع يذلا مكريبكل ُهنِإ مكل نذآ نأ لبق هل متنمآ لاَق )»

 . 40 نيا مكتمل فدخل مك فا
 ىسوم در ىف هتجح نالطبو «هموق ىف هريثأتو «نوعرف ةيهولأب تلزن ةيهاد

 «هتجح نالطب اودهشف «هترصن اودهشيل اهلك رصم نئادم نم «عمتجم دشح مامأ
 هَل متنمآ9» هتجح لحم هتبهر نوكتلو «ناهذألا لوحيل نايغطلا مدختساف «هتميزهو
 نوكي ماهفتسا نكي مل اذإو «لوقلا ىف «ماهفتسأ ةزمه انلعج اذإ 4 مكل نذآ نأ لبق
 مهداسجأو مهبولق كلم هنأك «راكنتسالا وه .هنم نذإلا لبق ناميإلا ركذ

 ةدئفألا كلم هنأك « مكحتم رابج لك نأش اذهو ,ءمهسوفن عزاونو مهرطاوخو

 هتضرف هللا قح اذه نأبو «كلذب هل نوزعوي هلوح نيذلا نأل ؛سوفنلاو لوقعلاو

 .هل نيعضاخ نينعذم ىأ هل  ىلاعت هلوقو «ةلطابلا ةيهولألا مث «ةعاطلا

 ةزجعمو ءرحسلا لطاب نيب مهقيرفتو «مهملع بجومب قحلا هنأ ضرفي ملو
 . هنإ لاقف «سانلا ىلع هّرميل رحسلا مهملع ىذلا مهرسيبك هنأ ضرف لب «قحلا
 . ينوعبتت الو مكملعم نوعبتت متنأف «٠ رحسلا مكملع ىذلا مكريبكل

 ليلدلا مهب لح ام اذإ امئاد ةاغطلا نأشك ديدهتلا ىلإ ليلضتلا نم لقتنا مث

 ىلع اهدعب ام بيترتل ءافلا 4 نومَلعَت فوسَلَف 9 :لوقيف «ديدهتلاب مهزجع نورتسي
 «لبقتسملا ىف ملعلا ديكأت نايبل -فوسو .ديدهتلا ديكوت ديفت ماللاو « اهلبق ام

 مكيديأ َنعَطَقَأل 8 اعقاو اذفان هب دده ام ركذ اذلو «رابخإ ملع ال ةئياعم ملع وهو

 مُكَئبَلصَألَو ١ ءبناج نم لجرو «بناج نم دي : ىأ «فالخ ْنَم مُكَْمْرَأ
 اهلوأ ةثالث رومأب مهدده هنأكف «لتقلل انراقم نوكي بيلصتلا نإ «نيعمجأ
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 ؛بيلصتلا -اهئثلاثو «لتقلا -اهيناثو «فالخ نم لجرألاو ىديألا عطقب بيذعتلا

 ءارو هتيهولأ اوذبنو «ةعاطلا اصع اوقش نم لوأ مه ذإ «مهريغل ةربع اونوكيل

 1 .مهروهظ

 نونمؤملا هباجأ دقف «ناميإلا توص عمسنلف ىنوعرفلا ديدهتلا توص اذه
 :مهلوقب

 انك نأ هَناَياَطَح اني انل رفغَي نأ عم اَنِإ © َنوُبَُم ابر ئَنإ اَنِإ ريض ال اوُناَق »

 . 4 ©9 َنينمؤمْلا وَ

 ام انفرع دق انإف ءانراضت نأ كلمت ال ىأ ءررضلا عاقيإو راضملا : ريضلا

 قاب هللا دنع امو «دودحم نمز ىلإ ليكض رمأ كدنع ام نأو « انبر ةردقو «كدنع

 ريغ مئاد ريخب انع هللا هعفديو هعفدن توقوم لجاع ررض كررضو «يهتني ال

 امو «ةعاس ىذأ هنإ ؟كياذع امو «تنأ ام : نولوقي مهناميإ ةوقل مهنأكو «توقوم

 اعجار هيف وه ام كرت ىأ «هيلإ بلقنا 4 نوباقم اَنْ ىلإ نإ ا: مئاد ريخ هللا دنع

 صاصتخالا نايبل هميدقت ناكو «نوبلقنمب قلعتم 4اانّبر ئَلِإإ) و «ميظعلا ريخلا ىلإ
 ٍاةوعرف همشأ نم هريغ ىلإ ال ب كل هرجع مهل

 ملو «هنارفغ ىف د اوركذو «ميكحلا ريزعلا هللا دنعام ءاجرو :ءدلبلا ىلع

 «عمطي الو وجري نأ هتاتيس ركذي ىذلا نمؤملا نأش نأل ؛هنم مهدكأت اوركذي

 مهعمط ىف اوركذي مل هللا بنج ىف هب اوئطخأ امل مهركذتلو «دكأتي الو فاخيو

 سفنلا قرغتسا ىذلا مثإلا وهو «ةئيطخ عمج اياطخلاو «مهاياطخ مهل رفغي نأ الإ
 نأ نم مظعأ ةئيطخ ىأو «نمحرلا دهع ىف اوناك كلذكو « لطابلاب ًالتما ىتح

 .اهيف نمو رصم ضرأ لذأو « مهلذأو مهيف عمط ىتح رابجلا وهو نوعرف اودبعي

 لو انك نأ ٠ نارفغلا ىف عمطلا هب نيلباقم هولعف ىذلا ريخلا ىف اولاق دقو
 ماللاب رج عضوم ىف ردصم اهدعب امو نأو «نوعرف موق رصم لهأ نم 4 نينمؤملا
 نينمؤملا لوأ اننوكل ىأ نينمؤملا لوأ انك نأل « لوقلا ريدقتو .ةفوذحملا
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 نام هيل َكِلَد فَّنِإ وذ نرحل أاسقرْعَأ مت

0 
 204 1 رع 04 110

 متل ريزعْلاوط كيرّنِإو ان َنِمْؤوُم

 نم ءزجلا اذه ىفو «ةاغطلا ىغطأ توربج مامأ قحلا فوقول ةروصملا ةقداصلا

 .هئلمو ملاظلا مامأ نيمولظملل ةاجنلا ربخ ةصقلا

 ءاليل ريسلا وه ءارسإلا 4 0 َنوُعبتم مُكَنِإ يدابعب ِرْسأ نأ ئموم ىلإ انيحوأو )ف
 مهب دارملاو ءدبع عمج ىدابعو ءروسلا ضعب ىف ةصقلا ىف ليللاب حرص دقو
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 ىدابعب ريبعتلاو « مهءاسن ىيحتسيو مهءانبأ حبذي نوعرف ناك نيذلا ليئارسإ ونب

 ىلاعتو هناحبس هنأو «هموقو نوعرف نم مهذاقنإ ىلع لماع هللا نأ ىلإ ةراشإ هيف

 . هناحبس ءاش امك مهذقنم

 قاقنإلا ىلع نولماع مهنأ نوعرف كردأو ءرحبلا ىلإ نيهجتم اوراس

 نيذلا ةرحسللو «نوراهو ىسومل هنم ناك ام دعب نم ىذألا عقوتو .هفاخف

 هفوخ رهظو « ىلاعت هللا ىلإ اوئحجلو «هتيهولأ اوضفرو هنايغط اومواقو «هودناع

 :هلوقب اليل ريسلا هناحبس للعو « ىلاعت لاق امك « هلسر لسرأف «ررضلا هعقوتو
 بيقعتلاو بيترتلل ءافلا 4 نيرشاح نئادَمْلا يف وعرف لَسْرَأَف 69 َنوعَبَتُم مُكَنِإ »

 لك نم سانلل نيعماج ىأ - نيرشاح - لسرأو مهلاصفنا روف عرابس ىنعملاو
 ىرحألاب وأ مهبرحل مهتوعد رربو «لتقلاو ىذألاب مهقحاليل كلذو ءرصم نئادم

 انِإو 62 نوظئاَعَل انل مهّنِإو 9 نوُليلَق ةمذرشل ءالؤه ّنِإ :هلوقب مهرمأ لهسو مهلتقل

 . < (©9 تورذاح عيمجل
 لاقف «ةلقلاب مهفصو دقو ءاهل رصان ال ىتلا ةعطقنملا ةعامجلا ةمذرشلا

 : مهفاعضتسال نيفصو مهيف ركذ كلذبو « نوليلق

 .مهئارصنو «مهموق نع نوعطقنم مهنأ -امهلوأ

 هفوخ نيبيو «مهكالهإو مهعابتا ىلع هموق عجشيل كلذو «نوليلق - ىناثلا
 مهنإَو » :الئاق مهنم هظيغ ركذو «نوليلق مهنإو «مهعاطقنا عم مهلاح نإو « مهنم

 © نورذاح عيمج انو ط :لاقف « مهنم رذحلا بجوتي نوليلق مهنأو , 4 نوظئاََ انل

 بهري قحلا نإف « مهمامأ هفعض نم ادب امك كلذو « هعقوتنو مهرش ىشخن ىأ

 ةدعب هعم نم رذحو هرذح دكأ دقو « داتوألا اذ نوعرف ناك ولو ءايوقألا ىوقأ

 .ماللا -ثلاثلاو  عيمجب ديكأتلاو «قيقحتلا ىلع ةلادلا (نإ) اهنم تادكؤم

 «مهفوخنل ءاناذيإ ناك «رارمتسالا ىلع ةلادلا ةيمسالا ةلمجلاب ريبعتلا -اهعبارو

 : ىلاعت لاق اذلو ؛مهحومج نم طقاستي رصم رمأ نإو « مهيديأ نم رمألا عايضو

 . 4 © رمق وكر ©0 دوو تانج نض هاجر )ف
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 لآم نيب عزفلا اذه دعب هناحبس هنأ ىأ «بيقعتلاو بيترتلا عم فطعلل ءافلا
 «ثداوح امهنيب نأ عم نوعرف لوقل ابقعم مهقارغإ نوكي :لاقي دقو « مهرمأ

 ذخأ امدنع « انيوكتو اعقاو كلذ ردق ىلاعت هللا نأ ىلإ ةراشإلا كلذ نع باوجلاو

 . هعوقو دكأتل «هبقع عقو هنأكف «٠ رعذلا كلذ هعمو ىغاطلا نوعرف

 طسو ىف اهنأو ءاهرامثو اهعرز مومعل اهنأكف 2 اهتاذ ردصم ىه - تانجلا

 « لويعو « اهاندأو اهالعأ ىف تانج اهنأك « ابرغو اقرش اهلوح نم ىراحصلا

 اهلين ىلإ ةراشإ كلذ ىفو ضرألا فوج نم عبانلا رثلا ءاملا ىهو «نيع عمج

 ىرجت « ايبيلو رصم نيب رابآلا تناك دقو «ءاهاندأل اهالعأ نم ىرجي ىذلا ديعسلا

 ىمسُت تناكو « سدوت نيبو اهئيب ضرألا تناكو ءاهبصختف عاملا نويع اهيف

 نم مهوقبس نم زونكو «تازلفلاو نداعملاب اهنطاب ىف ةءولمم اهضرأ تناكو «ايقيرفأ

 ةوق ىلع ةلادلا راثآلاب ةءولمم «ىسوم نوعرف لبق نم راثآ لازت ال امك «ةنعارفلا

  رونكو نداعم نم ضرألا هتنطبتسا ام لك وأ راثآلا «زونكلاو « مهئارثو مهناطلس

 مارتحالا عم نسح بيط ماقم ىأ «موقي ماق نم ناكم مسا ماقملا ىأ - ميرك ماقمو

 . ةديشملا لزانملا ىههو « لالجإلاو

 ينب اهاشروأو كلدَك ا :ىلاعت لاق مهدعب لزانملا هذه نوكت نمو
 ماقملاو 3 زونكلاو نويعلاو تانحلا نم جارخإلا كلذ مهانجر خأ ىأ 4 69 ليئارسإ

 «مهنوفعضتسي اوناك دقو «مهتثرو مهلعجنف ؛ «ليئارسإ ىنب اهثرونل ميركلا

 مولظملا هللا ثروأف ٠ « املظ كلذ ناكو ٍءرهءاسن نويحستسيو مهءانبأ نوحبذيو

 ةّمئأ مِهلعجَتو ضرألا يف اوفعضتسا نيذّلا ىلع نمت نأ ديرنو ل : ىلاعت هلوقك اذهو «هملاظ

 .[صصقلا] 4 (2تنيئراوْلا مهلعجتو

 «حابصلا ىف الإ مهب نوعرف موق سحي مل 0 9 نقرشم مهوعبأف )ل.

 اعرسم أريس راسو «هقحل ىأ هعبتأ لاقي «مهوقحلو مهءارو اوراس ىأ « مهرعبتأف )

 ىلإ أوهجتا دقف « مهءارو اقرش نيهجتم قورشلا تقو ىأ 4 نيقرشم و «ةعارو

 قرف لك رحبلا قلف وهو )2 ةرهابلا ةرهاظلا ةزجعملا ثيح «رمحألا رحبلا ةيحان

 مهل ىءارت ىتح ماعلا ريفنلاب هيف اعد ىذلا نوعرف شيج دج. دقو « ميظعلا دوطلاك

 فونخلا ناك كلذلو ءاعلخ مهبولق علخ ىذألا قباس نأل ؛ مهنم ليئارسإ ونب عزفف

 : 4 <90 نوكردمل اَنِإ ىسوم باحصأ َلاَق ناعمجلا ىءارت اًمَلَف :ىلاعت لاقو ديدشلا
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 ناعمجلا ىءارتو «ءابراقت اذإف وحن هريدقت ءردقم طرش نع حاصفإلا ءاف ءافلا

 «نيبناحجلا نم ةيؤرلا لعافت ىئارتلا نأل ؛رخآلا ىأرم ىلع امهنم دحاو لك راص ىأ

 اَنِإ9 مهعزج طرف نم ليئارسإ ونب لاق «رخآلا ىري امهنم دحاو لك راص ثيحب
 ةلمج ىهو «ةيمسالا ةلمجلابو «ماللابو نإب مهوكردم مهنأ اودكأ دقو # نوكردمل

 ىسوم ىلع ناكو ءمهعزفو مهعله نع فشك اهتقيقح ىفو ءاهرهاظ ىف ةيربخ
 :هنع ىلاعت هللا لاقف « فوخلا مهنع بهذي امب مهتبني نأ

 ٠ . © 69 نيدهيس يبر يعم نإ الك لاَق )»
 ىفن وأ مهوكردي نأل ىفن هذهو 4 ًالك :اعنمو ادر مالسلا هيلع ىسوم لاق

 فوخلا باهذإل ىه « نيدهيس يّبر يعم َّنِإ :هلوقو « مهب مهقاحل ىلع بترتي ال

 هللا ةءالك ىف نحنف ٠ ةموهوملا نوعرف ةزعب نوبهري اوناك اذإف « مهسوفن نم
 وهو «هتءالكو هتيامحب ىنطاحو ىنأشنأ ىذلا ىبر ىلاعت هللا «هتياعرو «ىلاعت

 نيسلاو «مهنم ةاجنلا قيرط ىلإ ىنيدهيو «ضرألاو تاومسلا بر مويسقلا ىحلا

 .ةاجنلا تناكو لبقتسملا ىف ةاجنلا قيرطل هللا ةياده ديكأتل

 دوُطلاك قرف لك َناَكَف قلفناف رْحِبلا كاّصَعَب برضا نأ ئموم ىلإ اَْيَحْوَأَف ظ

 . * 69 ميظعلا

 ءاحيإلا ناك ءادهتسالا بلط بقع ناك ىأ ءبيقعتلاو بيترتلل ءافلا

 ؛ ةيريسفت نأ . كاصعب برضا نأ ىسومل ءاحيإلا ناك «مالسلا هيلع ىسومل ةباجتسا

 قش وه قلفلا 24 ميظعْلا دَوّطلاَك قرف لك َناَكَف َقلفناَف )» «رحبلا هاصعب ىسوم برض

 ىف رخآلا نع الصفنم مسق لك ريصيو «هضعب نع هضعب لصفني ىتح ءيشلا
 ميظعلاب هفصوو ىلاعلا لبجلا وه دوطلاو ءرخآلا نع قورفملا مسقلا قرفلاو «هنايك

 ناك ولو «قحلاب نمؤي بلق لك لعجي ىسح زاجعإ اذهو «هتوقو هتناتمو هتماخضل

 ؛ليئارسإ ىنب مدقتي نأ ىسوم ايداه اذه ناكو «ضرألا ةيغاط نوعرف بلق

 رسيب هيف نوريسي « دّبعم قيرط وهو ارئاس قوعي ال سبي وهو «رحبلا ىف نولخديف

 . ةلوهسو

 زع لاق اذلو « مهءارو اوريسي نأ مهديلقتب نيرخآلا رج ىلاعتو هناحبس هللا

 . 460 نير األ : لاق نم
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 نيبساح اوبرق . هموقو نوعرف مهو « نيرخآلا مهيلإ انبرق ىأ « انفلزأو
 مهل ةمعن اهوبسحو « ليئارسإ ونب اجن امك نوجان مهنأ

 مهنأل كلذك اوفصوو « نوعرف موق مه نورخآلا «ناكم ىنعمب فرظ؛ مو
 مهريس ىف نيرخأتم اوءاجو مهلمعو مهداقتعا ىف نورخأتم

 . 4 6 َنيِرَخآلا انقَرْغأ مث © َنيِعَمجَأ ُهَعُم نمو ئسوم اينو ا١
 لهأ نم مهعم نمآ دق نم امبرو «ليئارسإ ىنب نم هعم نمو ىسوم هللا ىجنأ

 .اعيمج مهقارغإ ديفي امب ىلاعتو هناحبس دكأ اذلو «ةرحسلا نمآ امك ءرصم

 داشرلاو قارغإلاو ةاجنلا نيب ام قرف ىلع ةلالدلل متي ريبعتلا نأكو
 .نايغطلاو ةلادعلاو «ةلالضلاو

 : ىلاعت لاق اذلو « ةميظع ةيسح ةيآ هذه نإو

 ىسوم ةلاسر ىلع ةلاد ةيآ ىأ 4« ©9 َنينمْوُم مهرفكأ َناَك امو ةيآل كلذ يف نإ إط
 لك ىلع رداقلا هدحو هنأو ءراهقلا ىوقلا ىلاعت هللا ةردق ىلعو «مالسلا هيلع

 رداقي ال هنأو ءاهمظعل ةركن اهب ءىج (ةيآ)و «هنيمب ةضبق هلك نوكلا نأو «ءيش

 : ىلاعت لاق « مهلج وأ « مهلك نمآ له نكلو « اهرمأ مظاعي الو ءاهردق
 « اونمؤي مل نيرثكألا نأ ظفللا رهاظب لدت ةلمجلا هذه « نينمؤم مهرتكأ ناك امو:

 نييرصملا نم نأ اهيوطمب لدتو «نيقيلاو ناميإلا ىلإ ةرهابلا ةيآلا هذه مهذخأت ملف
 مالسلا هيلع ىسوم عبتاو نمآ نم

 . < © ميحّرلا ٌزيَِعْلا وهل كبر نو »

 :لاقف «ةرهابلا هتمكحو «ةرهاظلا هتردق نايبب لوقلا ىلاعت هللا فنأتسا
 هتيبوبرب ماقو «كقلخ ىذلا ىلاعت هّللا نإ ىأ © ميحّرلا زيِزَعْلا وهل كبر ُنِإو»

 ءوسي امم لمعي اميف «ميحرلا «بلاغلازيزعلا وهل ءمويقلا ىحلا وهو ,كتيامحل
 ىه تادكؤم ةدعب هتمحرو هتزع ىلاعت هللا دكأ دقو «نينسحملا ئفاكيو نيملاظلا

 اذه ماظن ىف ةيداب هتمحر نإو «ءلصفلا ريمضبو «ماللابو «ةيبوبرلا ركذو نإ



 لئلا
 م

 اا رح

 ال نمو «ملعي نمو «نسحي ال نمو «نسحملا نيب هتيوست مدع ىف ةيدابو ءدوجولا

 .دابعلاب فوءر هّللاو «ملظي نمو لدعي نمو ملعي

 :رومأ ةعبرأ انه ظحالي -

 دق امئال وأ ابتاع نوعرف ناسل ىلع ةيبرتلا ركذب قلعتي ام نأ لوألا رمألا

 نم الجر هلتق ىلإ ةراشإلاب قلعتي ام كلذكو «ةروسلا هذه هركذب تدرفنا

 . املاظ ناك هنأل ؛هيلع ةبوقعلا هقاقحتساو «نييرصملا

 «اركنتسم وأ ءامهتم هنع نوعرف لاؤسو «نيملاعلا برل هنايب - ىناثلا رمألا

 نوعرف ةيهولأل راكنإو هيبنت نايبلا كلذ ىفو ىرخأ ةرم ليصفتلا اذهب ركذي مل
 اذهب ركذي مل هنإف «هريغ اهلإ ذختا اذإ نجسلاب ديدهتلا كلذكو «ةلطابلا ةموعزملا
 .رخآ عضوم ىف ديكأتلا

 «ةرحسلا ناميإ نم اهيلع بترت امو ءاصعلا ةزجعم تركذ هنأ  ثلاثلا رمألا

 عم ىرخأ تايآ ىف ركذ دق «فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطقت نأب مهراذنإ مث

 دعي الو « ةروكذم نكلو ءاهضعب اهضعب ىف فذحو « قايسلاو تارابعلا ىف فالتخا

 ةزجعملا هذهو «اراركت كدعي ال « صقن وأ ةدايز عم ريوصتلاو ريبعتلا ىف فاللتخالا

 نم نوكرشملا بلطي ىتلا ةيسحلا تازجعملا نأ نايبل ىرورض اهركذ ةرهابلا ةيسحلا

 ىف ناميإلا قبسي رفكلا ماد امو « دحاج بلقلا ماد اس يد ال التم قي دمحم

 «ةزجعم ىهو « ميظعلا دوطلاك راص ىذلا رحبلا قلف ركذ هنأ - عبار مالا ١

 «تارابعلا فالتخا عم ركذو «نيرفاكلل ريذنو «ديدش اهرمأ تقولا تاذ ىف وهو

 .دشأ وأ نوعرف لآمك نيكرشملا لآم نأ نايبل ىرورض وهو
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ع ىسوم صصق نم ةصق دعب ميهاربإ ةصق ةروسلا هذه ىف تءاج
 هيل

 قرغ فيكو «هنايغط ىف نوعرف كالهب ِكِْلَي ىبنلل ةيلست ىسوم ةصق نأل «مالسلا

 «شيرق ىلع هرصنب ةراشب كلذ نوكي ىكل ؛نيئلامملا نينواعملا نم هعم نمو نوعرف

 .داتوألا ىذ نوعرفك اونوكي نلف « مهنايغط نكي امهم
 ىذلا برعلا وبأ هيلع ناك امب مهل نايب ميهاربإ ءايبنألا ىبأ ةصق ىفو

 .هتيرذو ميهاربإ ئضئض مهنإو « مهدتحم هنإو « هيلإ باستنالاب نورخفي

 . 469 ميهاربإ أبن مهيلع لئاوإو
 ريطخلا ربخلا أبنلاو «.ةصق ىلع ةصق فطع اهيف ذإ «ةفطاعلا ىنعم ىف واولا

 اضعب اهضعب ولتي ة ةولتم ميهاربإ ةصق مهيلع صصقا ىأ لتاو «ميظعلا نأشلا وذ

 مهآرف ميهاربإ ءاج «نيحرف اوناك نإ اهب نوربتعي ىتلا ة ةربعلا اهيف اوريل ةقسنم ةبترم

 :امئال اركنتسم مهل لاقف مانصألا نودبعي

 اذام مهيلع لتا ىأ ؛(لتا) ب ةقلعتم ذإو 4 69 َنوُدّبعَت ام همْقو هيبأل َلاَقْذِإ
هل واسم مهعم نرق ىف هابأ نأ نايبل هموقل هيبأ برقو «تقولا كلذ ىف ناك

 ىف م

 ةوعدلا ىف مهعم وهف «كلذ نع بات مث هل نارفغلا بلط دق ناك اذإو «ةوعدلا

 . نيبألاو رهظألا

 4 09 نيفكاع ال َلَظَف اماَصَأ دبع اوُلاَق : مهلوقب هوباجأ

 «راكنتسالل هجو ال هنأ اونظ وأ هراكتتسا هجو اومهفي مل مهنأل «هوباجأ دقل

 تاياورلا ضعب تءاج دقو « اهودبعيل ليئاق تتحن ز ىتلا ةراجحا ىه مانصألاو

 "تبا موق عم هيبأ ركذ نم هجو كلذ لعلو « اهعنصي ناك هابأ نإ : لوقت

عتسم ىأ «اهلكاعإ اهتداح ىلع مودل نعم انه لني «فوذحم
 اهتدابح ىف نير

 .نيعم تقو ىف ال «اراهن الو اليل كلذ نع ىننال

 نوكي نأ بجي دوبعملا نأل «ةدابعلا هذه نالطب مهل نيبي ميهاربإ دجن انهو

 : ىلاعت هللا ليلخ مهل لاقف «رضأو عفنأو «انايك دباعلا نم ىلغأ

 . 4 69 نورضي وأ مكَوُعَشَي وأ 69 وعدت ذِإ مُكَوُعَمسَي لَه لاَقظ
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 «نيدباع مهنودانتو 4 مُكَنوُعِمسُي له َلاَق :مهيلإ ههجو ىراكنإ لاؤس لوأ
 ىلع الاد ايضام فرظلا ناكو «مكنوعمسيب قلعتتو «ىضاملا ىلع لاد فرظ (ذإ)و
 ىف لقأ عيطتسي ال امو «ءاباوج نوعيطتسي الام نوعدي ذإ .مهتلاهج ريوصتل عراضم
 ءرصبت الو عمست ال هذهو ءرصبم عيمس ىعادلا ذإ ,هوعدي نمم دوجولاو نوكلا
 « عمسي ال ام نودبعي مهنأكو 2 نودبعت اهانعم 4 نوعدت 9 نإ لوقن نأ حصيو
 .هيف ةايح ال دامج ءالؤهو ٠ نوعمسي ءايحأ مه ذإ ,لقأ مهدوجوو

 له ؟نورضي وأ مكنوعفني له ىأ «ةفطاع وأ © َنوُرْضَي وأ مكتوعَشتي وأ 9
 وأ اعفان نوكي وأ ءادوجوم نوكي دوبعملا نإ مهل لوقي هنأكو ءاررض وأ اعفن نوكلمي
 هنإ ؟مهنودبعت فيكف كلذ نم ءيش الو ؛هررض ءاقتا وأ هعفن ءاجر دبعي اراض
 . لقعلا لالض

 الو مهعفن اوسرد ام مهنإ مهلهجل فشاكلا لدجلا نم نيصلختم اوباجأ
 :اولاقف « نيلوألا مهءابآ اوعبت نكلو ٠ مهررض

 . 4 0 نوفي كلذ انءاَبآ اندَجو باول ٍ

 ءارعشلا ةروس ريسفتا## :

 مهدنع ام ريرقتو مهجارحإو « ميهاربإ ةلئسأ نم ىلاقتنالا بارضإلل «لب

 مهئابآ نع هوذخأ اماومسي مل 4 نولعفي كلذك انءابآ اندجو # : : ءوس لاح نم

 «كلذك « «مهلاعفأ ىمرم نوكردي الو «ةدابعلا ىنعم نومهفي ال مهنأكو .ةدابع

 برعلا لوقك ءانلعف لثم نولعفي انءابآ اندجو ىأ ,هولعف ولعف ىذلا مهلعف ىلإ ةراشولا

 الو اًمْيَش َنوُلقْعَي ال مهواَبآ َناَك ول وَ انءابآ هيلع اميِْلَأ ام عبشت لب )» .ناثوألا ةدابع ىف

 . [ةرقبلا] 4 099 نودتهي

 . 4 09 َنرمدْفَألا مكاو مهنأ 09 نودبعت مشك ام متيأرقأ لاَق إف
 «ةرادصلا هل ماهفتسالا نأل ؟ ميدقت نع ةرخؤم ىهو حصتإلا اج ءاف ءافلا

 متدهاشأ ىأ متيأرفأ « ىلاعت هللا مالك نم مهفي اميف ىنعملاو « هيبنت هيبنتلل ماهفتسالاو
 مُهْنِإَف » اذلو «هاضرأ الو هيلع قفاوأ ال لالض هنإ نولوألا مكؤابآو متنأ نودبعت ام

 كلذ ببسب ىأ «اهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل ءافلا 4 69 َنيمَلاَعْلا بر لإ يل ودع
 ىه ىتلا لاحلا هذهو متنأ نأ ىأ . لاحلا ريمض مهنأ ىف ريمضلاو «لالضلا
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 .نيملاعلا بر ةدابع الإ اهمواقأو اهضهانأ ىل ودع ءابآلا ديلقتو «ناثوألا ةدابع

 هيلع ركذ دقو «نيملاعلا بر ةدابع الإ فاضم فذح ىلع 4 َنيِمَلاَعْلا بر الإ ىنعمف
 :لاقف «هل ناعذإلاو هتدابع تبجوأ ىتلا نيملاعلا بر تافص مالسلا

 نيم رهف تطول ذو ١ قست يطيح لاو »سده يح يذل )
 4 69 نيخي مث يسيمُي يذّاو

 ةدابعب الإ ىضري الو «ناثوألا ةدابع ىداعي لقاعلا نأ مهل ركذ نأ دعب

 مث ءهتوم ىلإ هقلخ نم هتايح ىف هل ىلاعت هللا ةيبوبر فصي ميهاربإ ذخأ «نايدلا

 كلذ ىفو ءوه الإ هلإ ال هنأو «ةدابعلا هدحو هقاقحتسا ىلإ مئاد هبنم اهنأو «هئعب

 مهتايح ىف مهرمغت ىتلا ىلاعت همعن ىلإ مالسلا هيلع ميهاربإ ةلالس برعلل هيجوت

 قلخلا ىهو «ةمعن لوأ ركذف « ةايحلا ديق ىف اوماد ام «ةرمتسملاو «ةيمويلا

 ةيوطم ملكتملا ءاي نأ ىلإ ةراشإ ةروسكم نونلا 4 ٍنيدهي وهف يَلَح يذلا 9 «ةيادهلاو
 ةبترتم ةيادهلاف ءاهلبق ام ىلع بترتم اهدعب ام نأ نايبل ءافلاو ءايط مالكلا ىف

 ىقش مهنم سانلاو ,كلذ نوكي فيك «لئاق لوقي دقو «نيوكتلاو قلخلا ىلع

 ىف اعيمج سانلا ناكل قلخلا ىلع ةبترتم ةيادهلا تناك ولو «يدهم ديعسو «لاض

 سانلا قلخ ىلاعت هللا نإ كلذ نع باوجلاو ؟ةعونمم الو ةعوطقم ريغ ةياده

 اريخ نإو « رشف ارش نإ « مهلامعأ تاعبت نولمحتيو نولعفيو «نوديري نيراتخم

 اهاوس امو سفنو © :لاقف ءاهيلإ مهاعدو ةيادهلا بابسأ 0 أيه هنكلو «ريخف

 4 69 ٍنيَدَجُنلا هاَنيدَهَو » :ىلاعت لاقو [سمشلا] 2(4) وقتو اهروجف اهمِهْلأَف ىك

 نيكلسملا سفنلا ىف قلخ دق هناحبس ناك اذإو 0

 ىلاعتو هناحبس هللا وه ىداهلاف ةيادهلا قيرط تكلس اذإ اهنإف « امهل دادعتسالاب

 نم يدهيو ءاَشَي نم لضي نكلو ا :ىلاعت لاق اذلو « ةيادهلا بابسأ نم قلخ ام

 .ةلالضلا قيرط اراتخم كلسي لضي نمو [97 : لحنلا] 4 ءاَشَي

 ىلاعت هللاف ةيادهلا قيرط كلس هنإف هللا ليلخ لوسرلا مي ميهاربإ ناك اذإو

 . لسرلا نم مزعلا ىلوأ نم هلعجو « ادشرم ايداه هلسرأ



 اا الل أ برس

 هنع ىلاعت هّللا ىكح امك ىلاعت هلوقب ميهاربإ اهركذ ةيناثلا ةمعنلاو

 هنأ ىهو «ةيلاعلا ةيبوبرلا رهاظم نم ىرخأ ةمعن هذه 4 نيقسَيو ينمعطي وه يذلاو )»
 «بارشلا بابسأو ماعطلا بابسأ مهل أيه ىلاعتو هناحبس هنأ ىأ « هدابع معطي

 نم كلذ لكو « ىنج رمث وأ ءزبخ وأ ءيرط كمس وأ «يهش محل ناسنإلا ماعطف
 وهو «ماعنألا تابنلا نم ىذغتو «سارغلا رمثأو «تابنلا تبنأ ىذلا وهف « هللا
 لزني ىذلا وهو «كامسألا اهيف شيعت ىتلا راحبلاو راهتألا قلخ ىذلا هناحبس

 رفاضتب « ىقسيو معطي ىذلا وه اذكهو «ناويحلاو ناسنإلا اهنم برشيف راطمألا
 .ببس دعب اببس بابسألا

 ميهاربإ لوق اهيف ىلاعت هللا ىكحو «ضرملا نم ءافشلا ةمعن ةفلاثلا ةمعنلاو
 ماعطلا دعب هنم ىلاعت هللا ءافشو ضرملا ركذ دقو « نيفشي وهف تضِرُم اًذِإو »
 ىف درو امك «ماعطلا ىف طارفإلا اهببس ضارمألا ضعب نأ ىلإ ةراشإلل ىقسلاو
 بطلا نم نكي امهمو .ءاودلا سأر ةيمحللاو ؛ءادلا تيب ةدعملا :راثآلا ضعب

 ام اريثكو ؛ءيش لك ىلع رداقلاو ءىوقلا بهاو هللا نم امئاد ءافشلاف جالعلاو

 رداقلا ىلاعت هللا ىلإ رمألا ضوفيو « ةزجعمب ءافشلا نإ :زجع دقو بيبطلا لوقي

 . ءيش لك ىلع
 مث ينتيمي يذّلاو » ةلماكلا ىلاعت هللا ةيبوبر هيف ودبت ىذلا عبارلا رمألا

 « مالسلا هيلع ميهاربإ ىلاعت هللا ليلخ نم ةيبوبرلا لامكب ىوق روعش اذه 4 نييحي
 اذإف «ءلاجآ سانللو ءةديشم جورب ىف ناسنإلا ناك ولو .تيمي ىذلا هدلحو وهف

 ةايحلا وهو «ثعبلا توملا دعب هنإو ,ءنومدقتسي الو ةعاس نورخأتسي ال مهلجأ ءاج

 ةرخآلا رادلا ّنِإَو آ :ىلاعت لاق امك ءاقدصو اقح ةايحلا نوكت نأب ةريدجلا ىرخألا
 نأل ءاهعضوم ىف مثب فطعو [توبكنعلا] 463 َنوُمَلَعي اوثاك وَ ناويحلا يه
 امأ «ىنعمو اسح نمزلا ىف خارت امهنيب نوكي لب «توملا بقع نوكي ال ثعبلا

 ةبسنلاب ةايحو «ةدودكم ةيغال ةايح نيب توافتلا وهف ىونعملا امأو ءرهاظف سحلا

 . ميعنلا تانج ىه لب ءاهيف بوغل ال ةئداه ةايح ىلاعت هللا ليلخ لثمل

 ءارعشلا ةروس ريسفتا#)



 عارعشلا ةروس ريسفت ه9

 مح كلل لااا اال ا

 ١١. كا 7

 - يف

 لوقي امك « َهّمَأ هتايح ىف ناك ىذلا ميهاربإ هوجري ام وه ةسماخلا لاحلا

 موي يتئيطخ يل َرفغي نأ عّمطَأ يذّلاو وهو 4 اًينح ّلل اَنناَق َهمَأ ناك ميهاربإ نإ 8 : ىلاعت

 هتاكيسل ارابكتساو «هتائسحل اراغصتسا ءاعمط هبلط ىمسيو عمطي هنأ ىأ # نيدلا

 امك « امئاد فوخلا مهسوفن رعشتستو «نوفاخيو نوقتي نيذلا عرولا لهأ نأشك

 . ءازجلاب ال ةرفغملاب هللا ةمحر بلطي هتناكم ميظعل ناك دقف ِّككَك دمحم لاح تناك

 ميهاربإ ناك دقو « اهيلع ىلوتسيو ٠ سفنلا قرغتسي ىذلا بنذلا ىه ةئيطخلاو

 باسحلا موي وه نيدلا مويو « ةريغص هتانسحو « اريبك هبلذ بسحي نييبنلا رئاسك

 . ءازجلاو

 : الئاق اعراض ايعاد ايجار هبر ىلإ ميهاربإ هجتيو

 يف قدص ناسل يل لعجاو 69 نيحلاّصلاب يبْقحلأو امْكح يل به بر )

 . #4 5 خ5 نيلاضلا نم ناك هَّنِإ يبأل رفغاو 6 م6 ميعنلا ةئج ةّثرو نم ينلعجاو 59 نيرخآلا

 هنواعي نأ ديري ىذلا حلاصلا لجرلا هب وعدي امب هاعدف هبر ىلإ ميهاربإ عرض

 ينقحلاو امكح يل به بر» :لاقف هكلسي ىذلا ميسقتسملا طخلا ىف يلاعت هللا

 «سوفنلا ىبرتو هجوت ىتلا ىه اهنأل ةيبوبرلاب ايدانم هلالج لج هبر ىلإ هجتا

 عنمي ىذلا وه ميكحلاو «ناطيشلا عزانمو «ىوهلا ىواهم ىف ىدرتلا نم سوفنلل

 :ىفيص نب مثكأ لاق دقلو «ليبسلا ءاوسو ةداجلا مازتلاب اهيلع مكحيو هسفن

 لجرلا نإو « ّةِْكلَي ىبنلل كلذ سانلا ضعب بسنو «هلعاف ليلقو مكح تمصلا

 هجتا اهب هبلق ألتما اذإف «ةبذهملا ةعفانلا ةمكحلا ىلع اهضوريف هسفنب ئدتبم ميقتسملا

 هللا هبهي نأ ميهاربإ اعد دقو «هتايح لك ىف ةماقتسالا تناكو «ةميقتسملا تالماعملا

 لكل ىنقفو ىأ « نيحلاسصلاب ينقحلأو » :لاقو «هسفن ىلع الوأ نوكي ءامكح

 ىف دعأو حالصلاو لامكلا لهأب قحلخل قلخلاو سفنلا ىف ذ ولعلاو «لامكلا بابسأ

 .راربألا ةرمز



 عارعشلا ةروس ريسمفتا## -

 ذل ااا أذ ]ذ]ذ]ذ]1]1]1]1*1*1]#]آ]آذ مه

 زن و1

 يب

 يل لعجاو © :هبر ىلإ اعراض هلوق ىهو «ةبقاعلاب ةوعد ىه ةيناثلا ةوعدلاو

 هيف 4« قدص ناسل و «هدعب نوئيجي نيذلا ىأ نيرخآلا 4 نيرخآلا يف قدص ناسل

 ام الإ هنع لاقي ال ثيحب «هل اقرغتسم قدصلا نوكي نأب ىأ قدصلل ناسللا ةفاضإ

 «هدعب ام ىلإ هيفو هنم قدصلا دتمي نأو ءامئاد اقداص ناسللا نوكي نأو «قدص وه

 نم اقداص انسح هركذ نوكي نأ اهنم «رومأب نوكي هدعب نوكي قدصلا ناسل نإو

 ىف اعفان ناك امك هتامث دعب اعفان نوكيو «هدعب نم ادومحم ارثأ نوكي نأب «هدعب

 نوعديو «سانلا اهددري هدعب نم ةيقاب قحلا ىلإ هتوعد نوكت نأ اهنمو «هتايح

 ىف هنودوي اوناك امك «هدعب نم سانلا نيب ةدومو ةبحم هل نوكت نأ اهنمو «اهيلإ

 نمحرلا ِمُهَل لعجيس تاحلاّصلا اوُنمعو اونمآ َنيِذّلا ّنِإ 9 :ىلاعت لاق امك ءهتايح

 .[ ميرم] 4 69ادو
 ريغ ارمأ سيل سانلا نيب ةدمحملا بح نأ ىلع لدي ميركلا صنلا نإو ءاذه

 الو ىلاعتي ال ماد امو حالصإلا مومعو «ريخلاو عفنلا اهيلإ دصقي ماد ام حلاص

 .سانلا ىلع ليطتسي

 ىأ 4 ميعّنلا ةّنج ةّثرو نم ينلعجاو 9 :هلوقب اهركذ ام ىه « ةثلاثلا ةوعدلاو
 اثاريم نوكت ميعنلا ةنج نأ ىلإ ةراشإلل ريبعتلا اذهب ربعو «ميعنلا ةنج ىف ىنلعجا

 نأ ىلإ ةراشإلل ءاحلاص المع لمع هنأ عم ىلاعت هللا نم اهبلطو .حلاصلا لمعلل

 لماع قحتسي الف « ةاضفو ةئمو ىلاعت هللا نم ةبه امثإ قحلا كلذ هيطعي ال هلمع

 . هتمح رب هّللا هذمعتي نأ الإ هلمعب

 هيبأ نأش ىف هبر ىلإ هجتا «هسفن هب حلصي ءاعدلاب هبر ىلإ هجتا كلذ دعب

 يب ناك نإ يِبَر كل رفغتسأم » : : ميرم ةروس ىف ءاج امك «ءهل وعدي نأب هدذعو دقو

 هّنِإ يبأل رفغاو 9 :هبر ىلإ اعراض لاقو « هدعو هللا ليلخ زيغأ [ميرم] 4 69 اًيفح

 رجنأ دق ناك نإو «هيلع رصي مل هنكلو هللا نم كلذ بلط *« 5 م10 نيلاضلا نم ناك

 رافغتسا ناك امو 9: « ىرخأ ةيآ ىف لاق امك «رافغتسالا اذه نم أربت نكلو « هذعو

 ةاَوأل ميهاربإ نإ هنم ارب هلل ودع هنأ هل نّيبت اّمَلق هاَيإ اهدعو ةدعو نع الإ هيبأل ميهاربإ

 . [ةبوتلا] < 659ميلح

 ىهو «هبر ىلإ صلخملا ليلخلا ميهاربإ نم بلاطم اهلك تاوعدلا هذه
 :مالسلا هيلع لاقف «ةعنام ةيبلس بلاطم ىلإ كلذ دعب هجتا «ةيباجيإ بلاطم



 4. ءارعشلا ةروس ريسفت

 ا يح لل

 ِبلقب هللا ىتأ نم الإ 6 نونب الو لام عني ال موي 09 َنوُفعَي موي نرخ الو»
 4 9 َنيِواَعْل ميحجْلا تّرْرَبو © 02 َنيقتمْلل ةنجلا تقلزَأَو 69 ٍميلَس

 تاذو «ثعبلا موي هيزخي الأ ىلاعت هللا نم سامتلا ةلمجلاو «ةفطاع واولا

 امب مهؤاضعأ مهيلع دهشت مويو باسحلا موي ىزخلا امنإ «هيف نايزخ ال ثعبلا
 فيكو هللا ليلخ نم ءاعدلا نأ ىسنن الو ءاوبكترا امب مهلامعأ قطنتو «اولعف

 نظي ىلاعت هللا قحب هساسحإ طرفل نكلو «هلوسر وهو ىلاعت هللا هيزخي نأ روصتي

 ىف هتانسح رغصتسي هلعجت ساسحإلا ةقد نإف «يزخلا هعمو ءروصقلا هسفن ىف
 «هروصقب سحأ ىلاعت هللا نم ناسنإلا برق املكو «ميكحلا زيزعلا ىلاعت هللا بنج

 .نيقداصلا نيبرقملا نم ال «نيرصقملا نم هنأ بسحيو «لعف ام ةمظعب سحي الو

 ال موي :لاقف « هبلقو هسفن ىفاصلا هليلخ ناسل ىلع ىلاعتو هناحبس نيبو

 مويلا اذه ىف هنأ ىأ «نوثعبي موي نم نايب فطع وأ لدب ءموي 4 نونب الو لام فني
 هللا لاق امك ءاهتنيزو ايندلا ةايحلا هذه زع امه ناذللا نونبلا الو لاملا عفني ال

 [45:فهكلا] 4... .ٌرْيَخ تاحلاّصلا تايقاَلاَو اًيندلا ةايحْلا ةئيز نونبلاو َلاَمْلا 8 : ىلاعت

 . ايندلا لهأ نم اهب رخفلل تدعأ ىتلا ةئيزلا امه نونبلاو لاملاف

 . ميس بقي ل ىلا الإ »
 «لالضلاو ةوهشلاو مهولا باشوأ نم ىلاخلا بلقلا وه ميلسلا بلقلا

 نينبلاو لاملاب عفنلا ىفن مومع نم نوكي نأب الصتم نوكي نأ حصي انه ءانثتسالاو

 اوناكف مهتيبرت نسحأو نينبلا ىبرو «هقح لاملا ىطعأو «نينبو لام اذ ناك نم الإ

 ةقدص :ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ هنأل ؛ امئاد احلاص المع هل

 اذإ ناسنإلا عفني دلولاو لاملا عمف .هل وعدي حلاص دلوو «هب عفتني ملعو «ةيراج

 اعطقنم ءانثتسالا نوكي نأ حصيو ءايندلا ىف دسافملا لك نم ميلس بلقب هللا ىتأ

 ميلس بلقب هللا ىتأ نم نكلو «نونب الو لام عفني ال ىنعملا نوكيو «نكل ىنعمب
 هل هسيساحأ لكو هبلق ملس دقو «هللاب الإ زتعي ال «نينبلا ةسرطغو لاملا عماطم نم

 .هناحبس



 ءارعشلا ةروس ريسمفتاإ | :

 000 ل يا
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 يت

 ظ : ىلاعت لاق

 م وامل أت ربو © نقم تو
 4 َةّنِجْلا تَقلْزَأَو 9 ىنعمف «ةنسحلا ةوظحلا ىهو ةفلزلا ىلإ تبرق ىأ «تفلزأ

 ءاهنم ربكأ وأ اهلثم ىنسح ىنسحلا ىلع مهئازجو مهتوظح عضوم ىلإ اوبرق ىأ
 «هباذع اوفاخو هوقتاو ىلاعت هللا اوفرع نيذلل ىأ 3 نيقتملل » :ىلاعت هلوقو

 .اروفوم ءازج مهؤازج ىه ةنجلا هذهو «هتمحر اوجرو

 تزرب دقف ء«ةوظحو ةفلز مهيلإ برق دق نينمؤملا ءازج اذه ناك اذإو
 ميحجْلا ترّربو# :لئاق نم زع لاق اذلو «نيرفاكلل ةدقوملا هّللا ران ىهو « ميحجلا

 ليعفتلاو «مهنم تبرقو ترهظ :اهانعم زرب نأل .ةحضاو ترهظ ىأ © نيواغلل

 «نايعلاب مهتياهنو مهلآم اوملعف نايعلا ايؤر ميحجلا اوأر ىأ روهظلا ىف ةغلابم
 .نورفاكلا نولاضلا مه نوواغلاو

 الإ ىرخأ روس ىف ركذي مل انه اهيف امو «ميهاربإ ةصق ىف نايبلا كلذ دعب
 .ةمايقلا موي نوكي ام ضعب هناحئبس ركذ مانصألا ةدابعب قلعتي ام ضعب

 : ىلاعت لاق

 « 2 هو امفأو

 ُ يناثلا
 دوم صا 2

 وف يحس

 وج ل سحر 0

 4 و
5 

 م يل

 ناك مو د فن 2
 مويس ل يسد هس

 َنينموَمْلا نم نوح 5056 انل نآّولف

4 

 07 ديري َكيَرَمِإَو (7) نوم مهر



 مح للام

 ١ ا
 يي

 ةمايقلا موي ىف مهولضأ امو نيرفاكلا لاحل ةروصم ةيماسلا صوصنلا هذه

 نأ « ىفلز هللا ىلإ مهبرقت ءاعفش اهنوذختي اوناك دقو «مهتبواجم ىلإ هاجتا لوأو
 :مهل لاقيف مويلا اهيف رهاظ وهأ ءاعدالا اذه نع اولأسي

 « مكتورصني له هللا نود نم 69 َوُدْبعت مسك ام َنيأ مهل ليقو »

 له ىنود نم اهوديعت نأ مكماهوأ مكح ىتلا صاخشألا وأ مانصألا نيأ

 ىنعمل انه وأ # نورصتني وأ )9 «ةوظح وأ ةفلز بيرقت وأ ةعافش وأ رصنب مكتدمأ

 « مكورصني نأ نع بارضإلا اهيف ىنعملاو  مأ  ماقم ةمئاق تسيلف «بارضإلا

 ىراكنإ ماهفتسالاو «عقوتم وأ عقاو باذع نم اهسفن ىمحت نأب «نورصتتي مهأ

 ال اهنأ نيبتف «رصنت ةوق اهل نأ نوبسحي اوناك ذإ « خيبوتلل وهف « عقاولا راكنإل

 . اهسفنل رصتنت الو ءاهريغ رصنت

 . 4 نوعمجَأ سيلبإ ذونجو 69 َنوَواَْلاَو مه اهيف اوُبكُْكَف »
 ىف ءيشلا طقاست «ةبكبكلاو ء.ههجو ىلع وأ هالعأ ىلع ءيشلا ءاقلإ بكلا

 بكي مث بكي وهف «بكلا ىلاوت ةبكبكلا : ىرشخمزلا لوقيو «روهدتب ةوه
 .عاقلا ىلإ لصي ىتح اذكهو «بكلا ىلاوتيو «ىرخأ

 ال اوناك اذإ ىأ ءردقم طرش نع حصفت اهنأل «حاصفولل انه ءافلاو

 ةياوغلا ىف عقاولا - ىواغلاو «مه اهيف اوبكبك مهنإفء نورصتتي الو «نورصني

 ريبعتلا اذهو ءاولض نيذلاو ىه «دبعت تناك ام اهيف بكي هنأ ىأ « ةلالضلاو

 ال ناك ولو رانلا ىف ىقلي هنإو «هل ةردق ال اعيفش هنوبسحي اوناك نم نأ نع ةيانك

 ٠ .رعشي الو سحي

 ؛هتدام وأ «لاتقلا يف هب ناعتسيي ام وه دنحلا 4 َدوُعَمْحَأ سيلبإ دوج ط
 [ص] © 69 نيصلخملا مهنم كدابع ّألِإ 69 َنيعمجأأ ِمِهْتيِوْعَأِل ا :هبرل لاق سيلبإو

 ءادنج هل اوناكف ءهرش مهسفنأ ىف اوبرشأ دق « سنإلا نم صاخشأ سيلبإ دونجو
 ءالؤه لكف ؛ماهوألاو تاوهشلاو ءاوهألاو عماطملا هدونج نم نوكي نأ حصيو

 :ىلاعت هلوقب ايظفل اديكأت كلذ ىلاعتو هناحبس دكأ دقو «رانلا ىف نوبكبكي

 .هرذت الو صاع اهنع فلختي ال رانلاف 4 نوعمجأ

 رب موس ذل ويش لالض يفلان نإ لاق 09 ومص فهو اق
 . < ©9 تومرجملا الإ انَلَصَأ امو 62 َنيمَلاعْلا



 00 لالالالا

 نأ ةراجحلا بهو امئأكو «منهج ىف دباعلاو لطابلا دوبعملا نيب ماصتخالا ناك
 غيز لازو ءرومألا تفشكت دقو اهيلع اوناك ىتلا لاحلل نايب وه وأ «نيبتو ملكتت
 مهو ]8 :ىلاعت هلوقو «ناطيشلا مهلزأ نيذلا نيرفاكلا ىلإ دوعي ريمضلاو «لطابلا
 أمعم نومصتخاي مهو «نوكرشملا لاق ىأ « ةيلاح ةلمج 4 َنوُمصَتْخي اهيف

 اهمساو «ةليقثلا نإ نم ةففخملا ىه انه نإ 4 نيبُم لالض يفل انك نإ «مهودبع
 اودكأ دقو «ديكوتلل ماللا «نيبم لالض ىفل انك نأشلاو لاحلا هنإ ىأ «نأشلا ريمض

 .مهاوتحا ىأ «هيف ام فرظلا قرغتسي امك مهقرغتسا لالضلا نأبو ءاهب مهلالض

 هكردي حضاو نيب وهو «لالض ىلإ لالض نم هئاجرأ ىف نوعراسي اوراصو
 قحلا اوررق دقو «لالضلا نم هيتلا كلذ طسو ىف مهبابلأ تعاض نكلو «ءالقعلا
 لاد فرظ ذإو ءانكب قلعتم فرظ ىذإ 4َنيِمَلاَعْلا برب مُكيَوَسُن ْذِإط :لاقف «ءنآلا
 مهتهلآ نيب ةيوستلاو «يضاملا ىف مهلاح ريوصتل عراضملا عم ركذو ىضاملا ىلع

 ال ةراجح هذه نأ اوكردأ مهنآل مويلا كلذ ىف مهراكنتسا عضوم .نيملاعلا برو
 ىلع ماقو ءاعيمج ءالقعلا قلخ ىذلا نيملاعلا بر اذهو ءاهب ىمري لب ءدبعت
 مهل نيعضاخ اوناك نمب اورقأ مث «ريبخلا فيطللا مويقلا ىحلا وهف «مهتيبوبر
 نيذلا نومرجملا الإ انلضأ ام ىأ «ةيفان ام ©« نوُمرَجملا الإ اَنَلْصَأ امو وف :اولاق

  مارجإلاب نومارتي مهف « ايمارجإ اوج ناك هلك وجلا نإ «عقاولا ىفو . مهانعبتا
 « دساف ماع ىأر نيوكت ىف اعيمج اوكرتشا مهنأل ؛اعيمج مهيف مارجإلا ناكو
 الو «هب نومارتي لالض ىف اوناكف «عداصلا قحلا هيف ىفتخيو «لطابلا هيف جوري
 .مهنم دحاو هنم صلخي

 نم َنوُكَنُف ةَرَك امل نأ وَلَف 60 ميمح قيدص الو 02 نيعفاش نم انل امفإل

 . 4 69 نينمؤملا

 عارعشلا ةروس ريسفتا#) ١

 ناك اذإ «لوقلا ريدقتو .ردقم طرش نع حصفت اهنأل ؛حاصفإلا ءاف ءافلا

 ىلإ هتوص مضيو « انل عفشي عيفش نم انل امف ,نيمرجم انوعجشو انوبحاص نيذلا
 « انكراشي وأ « انبر تقم انع عفريو « انعم ملأتي ميمح قيدص الو ءانتوص
 «مدنم ىتح تاللو « نيمدان نونمتيو ؛ ةبقاع ءوسو تقم نم انبيصي ام انم صقنيف

 نأل ادرفم قدصلا ركذو « نيريثك نونوكي ةدشلا ىف مهنأل « نيعفاشلا ددعو

 .اريثك سيلو « اليلق نوكي ميمحلا قيدصلا



 للا ل
١ 
 ىت ١

 0 عارعشلا ةروس ريسفت |

 ىلإ ةعجر اوئمتف «ةاجنلا ذفانم لك مهيلع تدس اهنأل حاصفولل اضيأ ءافلا

 «ينمتلل انه (ول) ءهل نونعذيو قحلا نوكرديو ءاهيف نونمؤي ىرخأ ةرك ايندلا

 ىأ «٠ اهدعب ةرمضم نأو «ةيببسلا ءاف ءافلاو « ىرخأ ةرك ايندلا ىلإ اودوعي نأ ىنمت

 .هيف نورامي ال نيذلا قحلل نينعذملا نينمؤملا نم كلذ ببسب نوكنف

 نونب الو لام عفني ال موي مالسلا هيلع لاق امدنع ةرخآلا موي ىف مالكلا ناك

 ءةصقلا ةمتن ىلإ كلذ دعب نم هناحبس راشأ دقلو «ميلس بلقب هللا ىتأ نم الإ

 :هناحبس لاقف

 . 4 6 ميحرلا َريرعْلا وهل كبر نِإَو 0 َنيمْؤُم مُهرتْكَأ َناَكاَمَو ديل كلذ يف نإ ط

 لضف ذايب نم ميهاربإ ناسل ىلع اهيف ءاج امو «ميهاربإ صصق ىلإ ةراشإلا

 نايب ىف ةكردملا تارابعلا كلت ىواضيبلا ىف ءاج دقو ءاهقحل ناعذإلاو «ةيبوبرلا

 مظنأ ىلع تءاج اهنإف ءربتعيو اهب رصبتسي نأ دارأ نمل ةظعو ةجحلا( ةيآل) ىنعم

 ىلإ ةراشإلا نم اهيف امل « هملع ةرازغل اهيف لمأتملا هعبتيو « ريرقت نسحأو بيترت

 هتفلاخم نسحو «موقلل هتوعد نسحو ءاهلئالد ىلع هيبنتلاو ةينيدلا مولعلا لوصأ

 ىلع ديعولاو ءدعولا قالطإو هسفن ىف رمألا روصتو  «مهيلع هقافشإ لامكو مهعم
 .لوبقلاو عامتسالل ىعدأ نوكيل مهل اظاقيإو ًاضيرعت ؛ةياكحلا ليبس

 ناك « اهتقيقحب مزلتو « اهتاذب ,عنقت ىتلا | اياصولاو «ةرهابلا ةجحلا هذه عمو

 ريغ نورثكألا ناك اذإو # مهرثكأ ناك اموإف :لاق اذلو «نينمؤم ريغ مهرثكأ

 مكحتي ناطيشلا نأل كلذو ؛ اددع لقألا اوناك نينمؤملا نأ كلذ ىنعمف «نينمؤم

 .اضعب مهضعب رشلا لهأ نواعيو «ةرثكلا ىف

 لك ىلع رهاقلا رداقلا هنأ عم ميحرلا بلاغلا 4 ميحرلا َريِرَعْلا َوُهَل كبر نو

 رشلا لهأ لهمأ لب « باذعلاب لجعي مل هنأ ىف مهب اميحر ناكو ميحرلا وه يش

 نسحملاو ميقسلاب حيحصلا وسي مل هنأ ىف مهب اميحر ناكو « مويلا نوكي ىتح

 ىف اولغوي اليكل « نيمرجملل اباذع عضو نأ ىف مهب اميحر ناكو « ءىسملاب

 ىلع موقي ال ملاعلا نأل ؛ريشبتو راذنإ ةمحرلاب فصولا اذه ىفف « مهمارجإ

 .هعضوم لكلو ءرشلاو ريخلا نيب ةاواسملا



 ءارعشلا ةروس ريسمفتاإ)

 لالالالا 4 هد
2 

 يت

 حون موق صصف نم
 : ىلاعت لاق

 00 ل
 و وأ مه لاقذإ اينو 37 ت2 لأ م ع مهتجج ع »م يغ عم

 وج 007 2 7 ١ دف 46 7 0 وسر -ٍ

 نر ا
 ) َنوُلْدراَل (كعبّتأو كل نمو أ أولا 8 2 نوُعيِطأَو

 مطاوسن# 0 ترسيم
 ام سس هس نو هْشَلَو 0-1

 م 8

 وح ل 1 ري 4 5

 و هَ 2 و خدام ل هل حس حا 7 0 0
 نمو ىئجيواحتف 00 لك

 نوُحَشمْلا الا عمو نسج 06 نيف هول ني
 هزل 4

 تاكاموةيألَكِْلذ 501 : دعب انقرغ
 2 ا ل 00

 ايندلا تيغاوط دشأ مواق ىسوم نأل ؛ىسوم ةصق دعب ميهاربإ ةصق تءاج
 نم عمجلا مزهيس دمحم نأب ناذيإ هيف كلذو .ةكرعملا دعب ىلاعت هللا هكلهأو

 هنأل . برعلل ابيدأت ميهاربإ نم صصق هدعب ءاجو « ربدلا نولويو «نيكرشملا
 مهلعلو « سانلل عضو تيب لوأ هدجسمب نومتحيو هدتحمب نوفرشي ىذلا مهوبأ
 .هبدأب نوبدأتيو « هتعاطب نوعيطيو «٠ هيدهب نودتهي

 ةاَبلاَدَعب 4 2 ْ 0 ا



 للا
 م

 د بحل

 هثدتبي ملو 2 مهبيذكتب صصقلا هناحبس أدتبا كلذلو «برعلا نم نيرفاكلا ذوذش

 همام توم

 .4 5 رشا هل اف © ذب كو

 حون موق بيذكتب ميركلا لوقلا أدتبا # نيلسرملا حون موق تَبْذَك ِ

 ىلع ةيهلإلا ةلاسرلا نوبذكي مهنأ مهرمأ هيلإ لآ امو ءمهعبط نأ ىأ «نيلسرملل '

 ةلاسرلا لصأ نوبذكي امنإو «هدحو احون نوبذكي ال مهف ءرذنيو رشبي لوسر ناسل

 وه ناميإلا بلو «بيغلاب نونمؤي الو «ةداملب الإ نونمؤي ال نويدام مهنأل ةيهلإلا
 .بيغلاب نمؤي ال نمل ناميإ الف «بيغلاب ناميإلا

 :هلوقب قلعتم ىضاملل فرظ ذإ 4 َدوَقُنَت الأ حون مهوخأ مهل لاَقذإ»

 مهل لوقي وهو « مالسلا هيلع احون اوهباج مهنأك «نيسرملا عون موف تنذك)

 ةلاسرو « كتلاسرو انلام :نولوقي مهنأكو « ةلاسرلا لصأ راكنإب 4 نوقتت الأ

 لك ردجأ امو «ىوقتلا يلع ثحلاو ضيرحتلل الأ 4 نوقشت الأ » :هلوقو كريغ

 ىلدتي نم لكو «ءارورغم نوكي هنآل ةياقو ذاختاو « ىوقتلاب بلاطي نأ ء«رابج ركنم

 . ناميإلا ىوقتلا ءاروو ىوقتلاب ئلتميل ةياقو ذاختاب بلاطي «رورغلاب

 رورجملاو راجلا ميدقتو «ةدكؤملا نإب مهل هتلاسر دكأ «نيمَأ لوسر مُكَل يّنِإ» |

 ىلع بذكي الأ ىضتقت ةنامألاو «ةنامألاب هسفن فصوو ءةصاخ مكل ىأ «مكل)»

 عمو « مهربخي اميف ةنامألا ىضتقتو .هلسري مل وهو «ةلاسرلا هيلع ىعديف «هللا

 . مهب ربلاو ءمهل صالخإلاو ةبحملاو ةياعرلا ةنامألا

 اوقئاف» :لاقف ةعاطلاو هللا ىوقتب مهبلاط مهيلإ لسرأ ىذلا مهلوسر هنألو

 رسك ليلدب لوقلا ىف ةردقم ملكتملا ءاي انه نأل ىنوعيطأ ىأ ؛ « نوعيطأو هللا

 ءاهبر نع ةيفاج ةدماج مهبولق نأل «هّللا ىوقت :نيرمأب مهبلاط ءاهنع ئبنملا نونلا

 سفنلل جالع الو «بئاغ الو رضاح نم فوخ الو «ءيشب ناميإ مهيف سيل ذإ

 الو «لوسرلا ةعاط ىناثلا رمألاو ءاهيلإ ةوعدلا وأ ءىوقتلاب الإ ةيفاجلا ةيهاللا

 . هل عوضخلاو هللا ةباهمو « ىوقتلاب مهسوفن ئلتمت نأ الإ هتعاطل ليبس



 عارعشلا ةروس ريسفتا#

 0 اللا مه
 يي ور _ب 1

 ىأ « اهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل 4 هللا اوَقَّتاَف :ىلاعت هلوق ىف ءافلاو
 .نوعيطأو هللا اوقتا مكل نيمأ لوسرلا نأ ببسب

 اذه ىلع مكلأسأ ال ىأ «يفنلا قارغتسال نم « رجأ نم هيلع مكلأسأ امو»
 الو ءاناطلس الو « ةساير الو ءاهاج مكلأسأ ال ءايندلاب قلعتي امم رجأ ىأ غيلبتلا
 بر ىلع الإ يرجأ نإ » ءايندلا ضارعأ نم ضرع ىأ الو ءالام الو «ةياغ

 ىلإ ةراشإلل ىلعب ربعو «ىلاعت هللا دنع الإ رجأ ىل سيل ىأ «ةيفان نإ 4نيِملاعْلا
 نيملاعلا بر نم هنأل ؛هيلإ اوماستت نأ نكمي الو « مكيلع ولعي وهو رجألا اذه ولع

 .عوضخلاو ةعاطلاو ةيبوبرلاب نوعمجأ نوملاعلا هل نيدي ىذلا

 ءافلا 4 نوعيطأو َهّللا اوَقَئاَفط اروكش الو ءازج مكنم دجأ ال تنك اذإو
 ديرأ الو مكل انيمأ تنك اذإ :وه هنأك ردقم طرش نع حصفت اهنأل ,حاصفولل

 ةنامألاو صالخإلا لضفل «ينوعيطأو هللا اوقتاف ءايندلا ضارعأ نم اضرع

 .درمتلاب قحلا ىلإ ةصلخملا ةوعدلا هذه ىلع هموق هباجأ -

 غلب ىذلا ىأ لذرأ عمج نولذرألا « َنوُلدْرَألا كَعْتاَو كل نمؤنأ اولاَق 9
 ةوق نوذختي مهنأكو « ديبعلاو ءافعضلاو ءارقفلا مهو «مهرظن ىف ةناهملا ىصقأ

 ةوعدو .« مهب اوواستي نأ نوديري ال مهنألو .مهلاحو «هيقنتعم ةوق نم قحلا

 راكنإل ىراكنإ ماهفتسالاو «ريقفلاو ىنغلاو .فيعضلاو ىوقلا نيب ةاواسملا لسرلا
 «كوعبتا نيذلا نيلذرألا عم ىواستن ثيحب .كل عابتا انم عقي ال ىأ « عوقولا

 نأ هيبن هللا ىهنو ِةَلكَك ىبنلل كلذ اوركذ دقل يكلي ىبنلا عم شيرق تلعف كلذكو

 سي نيب نم مهّيلع هللا م ءالؤهأ اوُلوقيل ضعب مهضععب انف كلذكو )» مهيلإ تفتاي
 مكر بتك مُكَيلع مالَس ٌلَقف انتاَيآِب َنوُْوُي نيذْلا كءاَج اًذِإو ©© نيركاشلاب ملعب هَل
 ٌروُمَع ُهَنأَف حلصأو هدْعَب نم بات مث ةلاَهَجب اًءوس مكن لمع نم هنأ ةمحّرلا هسفن ئلع
 .نولذرألا الإ كعم سيل ىأ عبت عمج كعابتأو ةءارق ىفو [ماعنألا] © 29 ميحر



 اايييييييييييييي  يبلاب
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 .. ١ كارو 7
 يىن ١

 ءارقفلاو ءافعضلا ناميإ ببسب ناميإلا نع مهعانتما ىلع حون مهباجأ
 سانلا ريدقت هيف اونب ىذلا ىداملا مهريكفتو « مهريكفت فخس نم اذهو «ديبعلاو

 :هلوقب مالسلا هيلع باجأ « مهلاومأو « ةيمسجلا ةيداملا مهتوق ساسأ ىلع

 نورعشت وأ يِبر ىلع الإ مُهباَسح نإ 050 َنوُلمعَياوُناَك ام يلع امو لاق

 . 4 659 نيبم ريذن الإ نأ نإ 09 َنينمْؤمْلا دراطب اَنأ امو 09

 ال هنأو «مهقزر لينل نولمعي اوناك ام ملعي ال هنأ ىلإ هيبنتلل انه ماهفتسالا

 ىأ «ةيادهو ىوقت نم هيلع مهضرحي امو «هتوعد ةباجإ طقف همهي امنإ هب متهي

 اوناك ءاوس هلمع ىلع نورمتسم مهو هنولمعي اوناك ىذلاب متهي ال مالسلا هيلع هنأ

 لإ مهباسح نإ « هينعي ال كلذ نإ «ةريبك تاعانص وأ «ةريغص تاعانص نونهتمي

 .هومتكردأو قحلاب مترعش ول ىبر ىلع الإ مهباسح ام ىأ 4 نورعشَت وَل يَبر ىلع

 نم درطي نأ هنأش نم نوكي نأ هسفن نع ىفن © نينمؤملا دراطب اَنأ امو إف

 ىلع لامعألا عيزوتل لسرأ ام هنأ ىأ «هتوعد باجتساو قحلاب نمآو باجتسا

 وهف «نينمؤملا درطب هفصول ىفنلا نأ ىرتو «ناميإلاو قحلا ةوعدل لسرأ امنإ «سانلا

 .هتوعد ةباجتسا الإ همهي ال «قحلا ىلإ ايعاد الوسر هنوك فصوب هنأش نع ىفن

 رذنم الإ ىأ «نيبم ريذن الإ انأ ام ىأ «ةيفان نإ (ُنيِبُم ٌريذَن الإ انَأ نإ ط

 لوق نأ ظحاليو «ريشبت نم هيف ام نايبو «راذنإلا هيف ام نايب الإ ىنمهي الف «نيبم

 ركذي ملو «راذنإلا ركذ ىلع رصققا اذلو ءمهل ديدهت هيف مالسلا هيلع حون

 .نيرمألل ةلاسرلا لصأ نأ عم «ريشبتلا

 هيلع حون هب هبوج امب نيكرشملا نم هبوج دقو ٌهِْكَي ادمحم ىلاعت هللا رمأ دقو
 :هل ىلاعت هللا لاقو «مالسلا

 نم كيلع ام ههجو َنوُديِرُي ىِشَمْلاو ةادهلاب مُهّبر َنوُعْدي َنيذْلا دَرْطَت الو

 © 69 نيملاظلا نم َنوُكَمف مُهدرْطتَف ءيش نم مهيَلَع كباّسح نم امو ِءيَش نم مهباسح

 . [ماعنألا]

 دهع ىلإ ةقيلخلل ىناثلا بألا حون دهع نم نيكرشملا لاوقأ تقفاوت اذكهو
 جرحأ اذإ لطبملاو حون موق جرحأ ادحاو باوجلا ناكو «نييبنلا متاخ دمحم موق

 .رذنأو دده
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 . 4 نيموجرملا نم َنَنوُكََل حو اَي هنت مل نيل اولاق

 ميقعلا لدجلا نم اولقتناف «ةجحلا ولت ةجحلاب مهجحي وهو «هدر نم اوسئي
 ةعيطقلا اونلعأو ءدولا رصانع لك اودقف دقو «ةراجحلاب مجرلاب ديدهتلا ىلإ مهنم
 اذإ هنأب ٠ مسقلا ىلع ةلادلا ىه ماللا 4 هنت مل نل» :رفكلا ىلع نيرصم اولاقو
 ىلإ لوقلاب مجرلا لاح نم نولقتنيو «هتلماعم قيرطو .هءازج مجرلا نوكي هتني مل

 ةعقاو ماللاو «مسقلا باوج اذه © َنيموجَرَمْلا نم ننوكَتل )» «ةراجحلاب مجرلا لاح
 دودح ىصقأ اوغلب كلذبو «ةليقثلا ديكوتلا نونب اضيأ ديكوتلاو . ةدكؤم هيف

 يموق َنِإْبَر َلاَق » :الئاق هبر ىلإ هجتا ذئدنع .فينعلا ديدهتلا عم بيذكتلا
 ىلإ ءادنلاب لوقلا ردصو «ةفوذحملا ملكتملا ءاي ىلإ ءاميإلل نونلا رسكب 4 نوبذك
 وهو .هتردق تلج هنم ميركلا ددملاو «نوعلاو رصنلا بلط ىلإ ءادنلاب ةراشإلل هبر

 مهنأ ىلإ ءاميإ هيف 4نوبذك يموَق ّنِإ 8 :هلوقو «ةيبوبرلا ةمعنب مهلظأ ىذلا
 هفوخو ءهقدص اوفرعو ءهموق الوأ مهنأل ؛مهناميإ وجري ناك لاح ىف ؛هوبذك
 اونلعأو هتلص اوعطقو هوبذك اذه لك عمو «مهريخل هتبغرو «مهب هقفرو ؛مهيلع
 .عمسيو ىري مهب ميلع هنأل « هبرل هركذي مل نإو ءمجرلاب هوددهو «هتوادع

 اَحْتَف مهنيبو ينيب حتفاف» : مهنيبو هنيب لصفي نأ ىلإ هوعدي هبر ىلإ هجتا

 . 4 نيدمؤملا نم يعم نمو ينجنو

 ىلاعت هللا هربخأو « مهنيبو هنيب الصاف اطخ مجرلاب هل مهديدهت ناك دقو

 4 © َوُنعَفي اوُناَك امب سعْبَت الَف َمآْدَق نم الإ كمْوَق نم نمؤي نأ ل :ىلاعت هلوقب
 نما دق نم الإ نمؤي الو كوبذك اوناك اذإ لوقلا ريدقتو «حاصقولل ءافلاو [دوه]

 . سئتنبت الف

 هعم نمآ امو هعم نمآ نممو ؛هنم مهتكم الأب لصفلاو مكسحلا هانعم حتفلاو

 .ليلق الإ
 ..هيلإ هئاعد روف هبلطم ىلإ ىلاعت هللا هباجأ دقو

0. 

 ره

 . « نيقابلا دعب انقرغأ مَ مث 9 نوحْشمْلا كّلفْلا يف ُهَعَم نمو هاَيبأَف )>



 يا لما ممل

 ا رحل

 نمو هاَنيْجْبَأَف 8 ءهباجأ هئاعد روف هنأ ىأ « بيقعتلاو بيترتلل ةفطاع ءافلا

 ءاليلق اوناك نإو «هورصانو قيدصتلاو ناعذإلاو ناميإلا ىف هعم نيذلا ىأ 6 هَعُم

 رب ىلع ىوتست ىتح نوجاتحي ام لك هيف هيف لمح ىذلا «نوحْشُمْلا © :ىلاعت هلوقو

 لك نم امهيف لمح الرول َراَقَو انرمأءاج اذ ئّتَحط : ىلاعت هلوق اذهو «ةمالسلا

 4 © ٌليلَق الإ هَعَم نَمآ امو نمآ نمو لولا هيلع قبس نَمَألِإ كلهآ نيا نْيَجوَ

 .[دوه]

 امأ «هلهأ نم هل نيعئاطلاو .هموق نم ناميإلا لهأ هعمو «حون ةبقاع هذه

 :مهيف ىلاعت لاق دقف نوقابلا

 .4 نيقابلا دعب انقرغأ من
 دعي وه ذإ «تباث نيلاحلا نيب توافتلا نأل ؛هعضوم ىفف مثب فطعلاو

 هاضرو «نيقابلا ىلع هللا بضغ نيب توافت هنألو « كالهإلاو ءاجنإلا نيب توافتو

 «كلفلا ةعانص دعب ناك قرغلا نأ ىلإ ةراشإ اهيف دعب  هلوقو « نينمؤملا ىلع

 وه ام كلذ ريغو «لابجلاك اهيف جوملا ناك ىتلا ةقرغملا لويسلا ءىجمو «هبوكرو

 .دوه ةروس ىف ليصفتب روكذم

 ةرهاق ةزجعمل ىأ 4نيدمؤم مهردكأ ناك امو هيل كلَذ يف نإ ط :ىلاعت لاق مث

 كلذ عمو «هبرب هناميإ ىلعو «هربص ةوق ىلعو «مالسلا هيلع حون ةلاسر ىلع ةلاد

 ةزجعملا نأ ىلع ليلد اذهو «ليلق ددع الإ هعم نمآ ام لب «نينمؤم مهرثكأ ناك ام

 ىلع مهلمحت نأ امهنأش نم سيل ءرخآ دعب اتقو اهب نوبلاطي اوناك ىتلا ةيسحلا

 ريغ نم ناميإلا ىلإ ةهجتم «ةيضرم ةيضار سوفنلا نكت مل اذإ « المح ناميإلا
 . ةيويند ةوقو نيبم رورغ وأ « لام وأ ناطلس نم قوعم

 هدابع محري ىذلا ءميحرلاو «بلاغلا ىأ # ميحرلا ٌريِزَعْلا َوُهَل كبر ٌنِإَو»

 ىف لمأ نوكي ال ىتح مهلاهمإو «نسحملا باوثو ءىسملا باقعو «مهرابتخاب

 . مهقلاخ ىلإ مهتبانإو «مهبر ىلإ مهعوجر
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 م : 07 نوماكامي هدم َىِزَلْأأ اًاوفَتأو

 ا + ُتامَنِإ 9
 0 تعول يك 1 تن اي

 7 سا وقف
 ٠9

 دوه مهوُخأ مهل لاق ذِإ 09 َنيلسْرملا داَع تْبذَك ) تاميركلا تايآلا هذه نإ
 نم هيلع مُكلأسَأ امو 79 نوعيطأو هللا اون دف و نيمأ لوسر مُكل نإ 59 نوقع

 . ( 059 َنيمْلاَعْلا بر ىلع الإ يرجأ نإ رجأ
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 ريغ نم اراركت سيل انه اهركذو «مالسلا هيلع حون ةصق اهب تمدق ىتلا ىه

 «تايآلا نوضراعي ال لسرلاب نيرفاكلا نأ ىلع الوأ لدت ىهو «ةنيب ةحضاو ناعم

 ىلإ ةيهلإلا ةلاسرلا لصأ نوركني مهدوحمجل مه امنإ « اهنوركنيو
 ال مهف ءرشبلا

 « طقف ةسوسحملا رومألاب نونمؤي امنإو «بيغلاب نونمؤي ال ذإ 2 ىلاعت هللاب نونمؤي

 نونمؤي نيذلا نينمؤملا فاصوأ ىف ىلاعت لاق امك «نيدتلا وه بيغلاب ناميإلاو

 ٠ .بيغلاب

 مهداشرإو .هقلخ ىلع ىلاعت هللا ءانمأ لسرلا نأ ىلع  ايناث لدتو

 نم نونوكي مهو 4نيمأ لوسر مكل يَنِإإ» : لوسر لك لوقي ناك امك «مهميوقتو

 «ءادتبا مهقدص ىلع اليلد ةنامألاب مهترهش نوكتل ؛ مهلاوقأ ىف ةنامألاب نيفورعملا

 .هبذك مهوتي امب نوئجافي الف

 . تبسك ام سفن

 مهنم لك لاق كلذلو ؟ نيعمجأ نييبنلا بلطم ىوقتلا نأ ىلع - اعبار لدتو

 . 4 هّللا ارقتاف 9 هتوعد أدبم ىف

 لاق امكو «يلاعت هلل ةعاط اهنأل ةبجاو لوسرلا ةعاط نأ ىلع -اسماخ لدتو

 ءاراركت سيل كلذ نإو [ءاسنلا] 469 َهّللا َعاطَأ دَقَف لوُسرلا عطُي نَم ا : ىلاعت هللا

 . لسرلا ةياده نايبو نيكرشملا عئابط نايب ديكأت هنكلو

 اذإو 09 َدوُدلخَتْمُكلعل عناصم نوُدحْصَر حو دوف هب عير كب نومأ
 . 4 029 نرعيطأو هللا اوَُّناَف 02 َنيِراّبج مَهِشَطَب مُكْشَطَب

 سنج مسا «عيرلاو «العف اونب مهنإ ذإ « عقاولا راكنإل ىراكنإ ماهفتسالا

 «ةبسنلا ءاي وأ 2 ةطوبرملا ءاتلاب هدرفم نيبو هئيب قرفي ىذلا وهو «ةعيرل ىعسصج

 نوكتو عفتر م ىلع ىنبت اهنأل «مامحلا جاربأ : ليقو « ضرألا نم عفترا ام عيرلاو
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 227011 10000000 للا يا
 ا ترحل

 دارملا لب «٠ باتكلا وأ نوكلا ةيآ اهنم دارملا سيلو «ةمالع اهانعم ةيآو ءةعفترم
 جاجف وأ لابجلا ىف تاقرطلل تامالع اوذختا مهنأ انه اهانعمو . ةمالع قلطم

 ثيح تاقرطلا اهب اوفرعتيف ءريسلا ىفو ربلا ىف اودتهيل اهنوذختي اوناكو «لابجلا
 .اوراس

 «نوثيعي مهف «ةرخافم اهب عافترالا ىف نولاغي مهنأ اهئانب ىف ثبعلا هجوو

 ام لكو « اثبع نوكي ةجاحلا ردق نع ديزي ام لكو « ةجاحلا ردقب نوفتكي الو
 .هعون ناك ايأ .ثبع وهف رطبلا ىلإ عفدي

 نأل «تامالعلا هذه ىلإ ةجاح ال هنأ اهيف ثبعلا نأ ىرشخمنلا ركذو
 مه مجئلابو تامالعو ل : ىلاعت لاق دقو « ملع اهب مهل ناكو «قرطلا ىلإ مهيدهت

 . [لحنلا] 4 09 نودع

 ةديشم اروصقو نكامأ نونبت ىأ « 9 َدوُدَلخَت مُكَلَل عناصُم نوذخّكو »

 ىأ .نودلخت مكلعل .رهدلا حطانتو نامزألا ىلع ىقبت ةموكحم ةعانص ةعونصم

 ءديسجلا عنصلا ناكم وهو «عنصم عمج عناصملاو ءاهيف اودلخت نأ اهل نوجرت
 ةديجملا ةقذاحللو «نيتحتفب ْعّنَص ديجملا قذاحلل لاقيو « لمعلا ناقتإ عنصلاو
 « اهؤالط فرخزملا ءاهؤانب دوجملا روصقلا ؛ ناسا «عاّنص لاقيو «٠ عانص

 .اهيف نودلخي ىتلا مهتنج نوكت نأ نوجري مهنأكو

 ةديشملا روصقلا نونبيو «نيثباع نولعتسيو «نونبي مهنأ «هناحبس نيب دقو
 مهفصو ىف لاق اذلو «بلغلاو رهقلاو ةطلسلا مهل نوكتل كلذو ؛نودلخي مهلعل
 | :لئاق نم زع

 . 4 َنيِراّبج مكشطب متشطب اذإو)
 «مهنايغط ىف ةربابج مهنأ وهو مهلاحل فصو وهو «.دوه موق داعل باطخلا

 ؛مهلاح هذه نإو عطاقتلاو ربادتلاو «لطابلاب ةرطيسلاو ىذألا ىلإ عفدي «ربجتتلاو
 .مهيف هسأر عفار لطابلاو «ةموضهم قوقحلاف ؛ءافعضلا لكأي مهيف ىوقلا
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 ءوطسلا شطبلاو .ميكحلا ميلعلا هبر نع مالسلا هيلع دوه مهيبن كلذب «مهبطاخو

 هللا ىفن دقو «يتاعلا طلستملا رابجلاو . طايسلاب ابرض وأ .« فويسلاب التق فسعلاو

 ىنعمو 0144 :ق] 4 ٍراّبجب مهيلع تنأ امو 9 :لاقف ارابج نوكي نأ هيبن نع ىلاعت
 نيرابج شطب مكشطب ناك نيفساع متشطب اذإ نورابج ةاغط داع اي مكنأ صنلا

 .ناوهلاو لذلا ءافعضلا نوموسي

 لاق اذلو .مكسفنأب اوقفرتو «ميمذلا فصولا اذه نع اوفلختت نأ بجيو

 متنك اذإ ىأ . حاصفإلل ءافلا 4 نوعيطأو هللا اوُقَتاَف :هبر نع اركاذ دوه مهل

 هللا بضغ نيبو مكنيب اولعجا ىأ «نوعيطأو َهّللا اوُهَتاَف نيقفرتم ريغ كلذك

 مكل لقنأ اميف نوعيطأو «ةوقلاب مكرورغ بهذي مكراعش ىوقتلا اولعجاو «ةياقو

 . مكحملا ماظنلاو ىلاعت هللا عرش نم

 اوئلمي نأ بجوت اهنأو «مهيلع هللا معنب مهركذي مالسلا هيلع دوه ذخأ دقلو

 نوملعت امب مُكدَمَأ يذلا اوُقَئاَوظ هتمعنل اركشو «هباذع نم افوخ هاوقتب مهسفنأ
 موي باذع مكيلع فاَخأ يِنإ 29 ن ويعو تانجو نيدبو ماعنأب مكدَمَأ

 00 .(6ةويظع
 مهرمأي انهو «كلذك ةعاطلابو «ةماع ىوقتلاب مهرمأ دقو «ةفطاع واولا

 اهب تناك ىتل معنلاب مهدمأ ىذلاو «مهيلع اهمعنأ ىتلا ةمعنلا بحاص ىوقتب

 نأب ققحتي ىوقتلاب رمألاو «نيرابجلاك شطبلا ىلع مهتردقو ضرألا ىف مهتوق

 , ةءولمم ةعشاخ مهبولق نوكت نأو «ةياقولا ىلع لمحللو هاوقتب مهسوفن ئلتمت

 هلوقو ءنوردقي الو ءنويهري الو «ءاروب مهرمأ نوكي نأ ال . هتفاخمو «هتباهمب

 ةوق هومتذختا امو «هيف نوحبحبتتو «هنورت اسوسحم املع 4 نوُمَلعَت امب : ىلاعت

 .ميقتسملا ساطسقلا ةماقإو لدعلل ةوق هوذختت ملو «ملظلاو شطبلل

 «ماعنألاب مكدمأ « ةوقلا بابسأ لكب مكدمأ ىأ -4َنيَبو ماعْنَأِب مكدمأ )»

 ةروس ىف ىلاعت لاق امك «سوفنلا ةعتمو «شيعلا دغر اهيفو «لاملا ةوقل زمر ىهو



 عءارعشلا ةروس ريسفتاإإ ٠

 000 ا م
 أ رع

 رنا ةدق مه نونبلاو 4 0 ور ورجل اف كلو لسنا
 لاق امك ءايندلا ةايحلا ةنيز لمتكت نينبلابو لاملابو «ىوقلا ناطلسلا نوكي اهبو

 . [فهكلا] 4 69... اَيندلا ةاّيحلا ةَئيز نونبْلاَو لاَمْلا 8 : ىلاعت

 نم مكشطب تاقوأ ىف اوركذاف « مكدمأ ىذلا ريخلا اذهب نوشطبت متتنك اذإف

 .ةمعنلا ركشو ىوقتلل اببس هولعجاو « اببس هومتذختا ام مكاطعأ

 «موركلاو ليخنلا لمشت ىهو «ةنج عمج تانجلاو «نويعو تائجو )»

 ىعرت ىتلا مهؤلكو مهتابنو «٠ مهيعرو مهيقس اهب نوكي ىتلا ءاملا نويع نويعلاو

 نم ىوقتب بولقلا ءالتما-بجوتو ءركشلا بجوت معن هذه لكف «مهماعنأ اهيف
 « اوشطبي نأ حصي الف «ةوق مهل تلعج ضرألا ىف شياعمب مهنكمو ءاهب مهدمأ

 ةداعسلا ديري هنألو .عنمب حنمب نم نأل « اهيطعم فوخب ئلتمتو « اهنوركشي لب

 . (ميظع موي باَذَع مُكْيَلَع فاَخَأ يَنإ» : مهل لاق اذلو «سانلل

 اونوكيل ةعيرذ معنلا هذه اوذختا مهنأ ىلإ راشأو ءالوأ همعنب مهركذ دقو

 ىتلا ىلاعت هللا باذعب دعب مهرذنأ دقو «نيركاش اونوكي نأ ال «نيشطاب ءايوقأ
 ملظلا ريغ ضرألا دسفي ال هنإف «ءضرألا ىف نودسفيو نوملظي نمب لزني

 مكل ارذنم مكيلع اقفشم 4 فاَخَأ يَّنِإ :هموقب قيفشلا لوسرلا لاق «نايغطلاو

 ىنأ نم الإ نونب الو لام مهعفتي ال موي «ةمايقلا موي وهو «ميظعموي باذعإل
 رداقي ال ميظع هنأب باذعلا فصوبو ءنإب باذعلا دكأ دقو «ميلس بلقب هللا

 .فصولاو ريدقتلا قوف هنأو « هتدشو هربك نايبل هريكنت ناكو «هردق

 ءاوظقيتسي ملو ءاووعري مل نكلو «ءازجلاب مهرذنأ مث «ةمعنلاب مهركذ

 :اولاقو اذه اوأر اذلو « ةلاض ءايمع ىف اوناكو

 قلح الإ اذه نإ 79 َنيظعاوْلا نم نك ِمَل ْمَأ تْظَعَوَأ انيَلَع ءاوس اولاَق»

 . 4 20 نيلوألا
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 رجزلاو «ريخلا ىلإ سفنلا ةراثإو «ريخلاب ريكذتلا ىنعم نيب عمجي ظعولا

 مهركذ الوأ وهف «نيينعملا ىلع دوه هللا ىبن مالك عمج دقو «فيوختلاب نرتقملا

 ام ىلع نيرصم اولاقف «ديدشلا باذعلاب مهرذنأ مث « ضحم ريخ ىه ىتلا معنلاب

 اندنع ىواست ىأ«, «نيظعاولا نم نكت مل مأ تظعوأ ايلع ءاوس اولاق # هيلع مه

 «نيظعاولا نم نكت مل مأ «مقنلاب رذنملاو «معنلاب ركذملا ظعاولا تنك اذإ كلاح

 .انلاحو ءانرومأ ىف انتكرت نأب

 قلخ الإ اذه نإ :اولاقو « هيلإ وعدي ام ىلع اومجهت لب كلذب اوفتكي ملو
 :ناتءارق ميركلا صنلا ىفو «نيلوألا قلخ الإ اذه ام ىأ «ةيفان نإو 4« نيلوألا

 نم هيلع مه ام نأ الوأ نمضتي اذه ىلع ىنعملاو « ماللاو ءاخلا مضب  امهادحإ

 نمضتيو ءانءابآ هيلع اندجو «نوكرشملا لاق امك «مهءابآ هيف اوعبتا دقو «كرش

 اذلو .مهموق نم نيلوألا قلخ وه نيرابج مهلعج شطب نم هيلع مه ام نأ ايناث

 .اعم امهلمشيل نيد لدب قلخب اوربع

 اذه نإ ىنعملا نوكيو «ماللا نوكسو ءاخلا حتفب قلخ ىه ةيناثلا ةءارقلاو

 «ميركلا نآرقلا نع نوكرشملا لاق امك «مهؤارتفاو نولوألا هقلتخا ام الإ ظعولا

 . [ماعنألا] 4 69 نيلوألا ريطاسأ َألِإ اذه نإ

 ديكأتل ءابلا © نيبذعمب نحن امو :اولاق مهبيذكت مظعو مهرورغ ةدشلو

 كلتو ثعنبلا راكنإ ايناث نمضتيو )2 اوبذعي نأ مهنأش نم سيلو «نوبذعي هل مهنأ

 لب «٠ مهبيصن باذعلا نوكي نلف ثعب ناك نإ هنأ « اثلا نمضتيو «نيرفاكلا ةلخ

 مهو « هب نوكفأي ام كلذ « ايندلا ىف مهلاح ىه ةرخآلا ىف مهلاح نوكت

 .نولاضلا

 : ىلاعت لاق اذلو «مهتياهن وه كالهلا ناك دقلو
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 َوُهَل كّنر إو 09 َنينمْؤُم مهرتْكَأ ناك امو ةيآل كلذ يف نإ مهاْكلهأَ ُهوُبدَكَف ل
 . 4 650 ميحّرلا َريِرعلا

 مكحلا اولاق ام ىلع بترت ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل ءافلا -

 اوكلهأف .مهبيذكت بقع ىأ «بيقعتلاو بيترتلل ةفطاع ةيناثلا ءافلاو «مهبيذكتب

 4 0 ِةَيِتاَع رصْرَص حيرب اوُكلهَأَف ُداَع امَأوإ» :ىلاعت لاق امك «ةيتاع رصرص حيرب

 مهيفنو «بيذكتلا دعب مهكاله ىف نإ ىأ « 4ةّيآل كلذ يف ّنِإإط :لاقو [ةقاحلا]
 هنأو «ىلاعت هللا ةردق ىلع ةلاد ةيآل مهرورغو مهتوقو مهشطبو «ثعبلاو بيذعتلل

 .نيزجعم اوناك امف هللا نوزجعي الو «مهتردق ىف نيملاظلا ذخأي

 امل نيقحتسم كلذب اوناكو «مهرثكأ رفك رارمتساب مهيلع ىلاعت هللا مكح مث

 نينمؤملل كالهلا ناك امف « نينمؤم مهرثكأ ناك امو» :ىلاعت لاق اذلو ءمهب لزن

 .مهشطبو مهنايغط مهنع ىنغأ امو «ةرفاكلا ةرثكلل ناك لب

 زيزعلا وهل ِلَك ىبنلل باطخلاو .كبر نإو 4 ميحلا ٌريِزعْلا وهل كبر إو »
 الآ هتمحر نمو «هلاهمإو «هماكحأ ىف ميحرلا ؛ءيش لك قوف وه ىذلا بلاغلا
 دقو « ميكحلا ميلعلا وه هللاو ءريصبلاو ىمعألا الو «ءىسملا عم نسحملا ىواستي

 هنأبو « لصفلا ريمضبو «ماللابو « ةدكؤملا ّنإب ةتمحرو هتزع ىلاعتو هناحبس دكأ

 .ةمحرلاو ةزعلاب صتخملا هدحو

 .نيتيآلا نيتاهب ىبن لك ةصق بقعي هناحبس ناك دقو
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 دومتو حلاص

 : ىلاعت هللا لاق
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 2 ري مانع يتق 02

 نس اأوقتاف ل (© يدرك يال سيروم
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 لم عرق وب حا سس ع جا
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 ) نيمؤَم مه
 لك نمسا يلا سدي 2

 2 يحيل زييعلاوهل كِيرّنِإو يؤ

 داعو « ميهاربإو حون ةصق هب أدتبا امب دومث عم حلاص ةصق ىلاعت هللا أدتبا

 ىلاعت هللا ةلاسرب نونمؤي ال مهنأكو « نيلسرملا نوبذكي مهنأ نايب نم « دوه موق

 مهنم مهل بلطم لوأ نإو « مهنيب ربصلاو ةنامألاب نوفرعي مهنإو 2 مهماوقأ
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 ناميإلاب مهبلق رمعي ىتح « ىوقتلاب مهسوفن اوئلمي نأ وه ىفلز هللا ىلإ مهبرقي
 مهرمأيف « ريفخلا قيرط ىلإ رشلا قيرط نم اولقتنيو «درمتلا نع اودعتبيو «هب
 ىناعم ىف كلذ ىلإ انرشأ دقو « ىلاعت هلل ةعاط هتعاط نأل؛ هتعاطو هللا ىوقتب

 ةصق نم ىلوألا سمخلا تايآلا ىنعم وه اذهو ء«داعو دوه ةصقل ىلوألا تايآلا

 :ىلاعت هلوق ىهو « دومثو حلاص

 مكل ينِإ 059 َنرْقَت الأ حلاص مهوخأ مهل لاق ذِإ 659 نيلسرمْلا دوم تَبذَك طل:

 ىلع الإ يرجأ نإ رجأ نم هيَلَع مكلأسأ امو 055 نوعيطأو هللا اوُقَ داَف 059 نيمأ لوسر

 .#4 022 نيملاعلا بر

 اوتوأ دق مهنأ مهل ركذي « حلاص مهوخأ مهبطاخ نأب ىلاعتو هناحبس أدتبا

 ردقبف « معن نم اولمح ام ىلع ةيلوئسم ريغ نم المه اوكرتي نأ نكمي الف « امعن

 ال اني مكنأو اثبع مكاتقلخ امن مكبسحفأ » :ىلاعت لاق امك « ةمقنلا نوكت ةمعنلا

 تانج يف 655) نيدمآ انهاه ام يف َنوُكَرْنَأ مهل لاقف [نونمؤملا] 4 652) نوعَجَرت

 . نيهراَف اتويب لاّبجلا نم نوتحنتو 052) ميضم اَهعْلط لختو عورزو 059 نويعو

 اميف نوكرتت ال ىأ «عوقولا ىفن ىنعمب ىراكنإلا ماهفتسالل ةزمهلا  نوكرتت

 توملا نم نينمآ ناكملا اذه ىف نوكرتت ال ىأ «نينمآ ناكملا اذه ىف ىأ ءانهاه

 وهو مكيلع قح توملا نكلو « مكسفنأ متسبح نإ باوثلا وأ باقعلاو باسحلاو

 اوبسحت الو « مكرومأ بقاوع ىف اوركفت نأ ىعدتسي كلذو «بابسألا لكب مكيتأي

 ارش نإو ءاهدعب ميعنلاف اريخ نإ ءاهبقعت بقاوع الو ءاهيلع باسح ال ةمعن اهنأ
 .اهئارو نم ميلألا باذعلاف

 تانجلاو «نينمآب وأ «نوكرتتب قلعتم رورجملاو راجلا 4 نويعو تانج يفإ»
 ةقسابلا راجشألا تانجلاو « لبق نم انرشأ امك ةرمثملا ءاملا نويع نويعلاو ةنج عمج

 نوكي ىذلا تابنلا وهو عرز عمج «عورزو « اهريغو نامرو حافتو « مورك نم
 زرأو حمق نم لبانسلا هنم نوكي ىذلاو «ناسنإلا هنم ىذغتيو بكارتملا بحلا هنم

 تابنلا لمشيو «هئاذغ ىف ناسنإلا ىلع اهب معنأ ىتلا معنلا نم كلذ ريغو

 « برعلا ءاذغ ناك هنأل «ركذلاب لخنلا صخو «ماعنألا الك نوكت ىتلا شئاشحلاو
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 ىلاعت هللا ماعنإ نايبل تابنلا دعب هركذ ناكو «نبللاو رمتلا ةمأ برعلا ىمس ىتح

 بحلا ىذ تابنلا نم مهؤاذغ ردملا لهأف .هعاونأ لكب ءاذغلاب ناسنإلا ىلع

 وه هللاو ؛هرثكأ ىف لخنلا نم مهؤاذغ ربولا لهأو «لبانسلا ىرفو «بكارستملا
 .نيقيرفلل معنملا

 لخنلا نأل ؛ لخنلا ىلع دوعي 4 ميضه اهعْلَط )» :ىلاعت هلوق ىف ريمضلاو

 قرفيو « ةلخنلل ىعمج سنج مسا لخنلا ذإ «لقعي ال ام عمج هنأل وأ « ىثنأ

 . ءاتلاب انه امهنيب قرف دقو « بسنلا ءاي وأ ءاتلاب عمجلاو درفملا نيب

 فيطللا ميضهلاو «فيسلا لصنك لخنلا فوج نم علطي ام « علطلاو

 هذهو «جيضنلا عنايلا وهو « رهظي نأ لبق فوجلا ىف هئاعو ىف قصالتملا مضنملا

 دوجأو «بطرلا حلبلا هنم نوكي ذإ لآملا بسحبو « لاحلا بسحب نوكت فاصوألا

 .رمتلا

 :يلاعت لاقف «بابسألا ةئيهتب لمع اهيف مهلو « مهيلع ةمعن ركذ كلذ دعب

 ىرخأ ةءارق اهيفو «ةءارقلا هذه نيهراف ىف «َنيهِراَف اتويب لاَبجلا نم نوتحنتو )»

 ىف نونبي ىأ «نيتءارقلا نيب ىنعملا ىف فالتخا الو «دحاو ىنعمب امهالكو «نيهرف

 ءازجأ باهذإو « دربو ةيوست هيف تحنب لب ءاهنولقني تانبلب ال « اتويب لابجلا

 . نيربجتم نيبجعم اهب نينصحتم نيقذاح اهانعمو لاح 4 َنيِهِراَق « ءازجأ ءاقبإو
 نم ضرألا ىف امب معن ىف مهنأ ديفي ىلاعتو هناحبس هللا نم مالكلا اذهو

 «لابجلا نم اهنووستو اهنوتحنت تويبو بيط لخنو عورزو «نويعو تانج

 .نيثباع نيربجتم نوهلتيو « نوبرشيو نولكأيو نوكورتم مهنأ نوبسحيو

 ٍضرألا يف نودسفي َنيذْلا 59 َنيِِرَسُملا َرْمَأ اوعيطُ الو 023 629 نوعيطأو هللا اوُّتاَف ١»

 . 4 629 نوحلصي الو

 تطاحأ ىتلا معنلا نم لاحلا هذه ىلع متنك اذإ ىأ ء.حاصفإلل انه ءافلا

 اعقوتو «ةمعنلل اركش هتباهمو هللا ىوقتب مكسفنأ اوئلماف ىأ «هللا اوقتاف ءمكب
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 مكيلإ لقنأ اميف ىنوعيطأو ءاهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص رداغي ال ىذلا باسحلل

 .مكلاوحأ حالصو «مكرومأ ةماقتسا اهيف ىتلا مكبر عئارش نم

 43 ةلساف ءاوجأ ضرألا ىف نوقلخيو 4 سانلا نودسفي نيذلا مه سانلا نإو

 دح ىلإ «لادتعالا دح نع ةيرشبلا مهتعيبطب نوجرخي نيذلا مه نوفرسملاو

 ىف نوفرسيو «تاوهشلل اديبع اوريصي ىتح مهتاوهش ىف نوفرسيف «فارسإلا
 ءالطاب امهو الإ تسيلو .ةقيقح ماهوألا هيلإ عفدت ام نوبسحيف « مهماهوأ

 «ميقتسملا ساطسسقلاو لدعلا ةماقإل هنأ نوبسحي الف ناطلسلا بلط ىف نوفرسيو
 ءالعتسالل اهنونظي لب )2 ءافعضلا ةيامحل اهنوبسحي الف ةوقلا ىف نوفرسيو

 . ءالذأ اديبع مهولعجيلو 4 مهيلع رابكتسالاو

 . 4 نوحلصي الو ضرألا يف نودسفي نيذلا : ماعلا مهعضو

 الو ضرألا ىف نودسفي مهنأ مهسفنأ تاذ ىف نيفرسملا ىلاعت هللا فصو

 مهزئارغو « مهتاوقو « مهتاوهش ىف مهسفنأ ىلع مهفارسإب مهنأب كلذ ,نؤحلصي
 نم قح مهريغل سيلو « مهسفنأل هللا مهبهو ام لك نولعجيف ةرثألا ىلإ نوليمي

 مضهو «لطابلا ةرطيسل بلاغتلا نوكيو ءملاظلا ءادتعالا نوكيف «قرقحلا

 « سانلا نيب مكحلا وه ةباغلا نوناق نوكي نأ نم رثكأ سانلل داسف ىأو «قوقحلا

 « ©20 َنيِمَلاَعْلا ىَلَع لْضَف وذ هللا نكلو ضرألا تادسَفْلٍضعبب مهضعب سائلا هللا عْفد الولو )»

 «يباجيإ :نيفصو مهل هللا ررق . نوحلصي الو امئاد نودسفي نوفرسملاف [ةرقبلا]

 «نوُحلْصُي الو » :لاقف ىبلس ىناثلا فصولاو «مهفارسإ ىلع بترتملا داسفلا وهو
 نم ءايوقألاو «ماكحلا نم ةاغطلا هيعدي ىذلاك حالصإ مهنم نوكي نأ نكمي ال ىأ

 ءرعشن الو «مهيلإ ةجاح ىف دوجولا نإو «سانلا نيب نوحلصي مهنأ نم ءارمألا

 ىف مهفارسإ نع اوجرخي نأ الإ . مهقانعأ ىف مهمالك دري ىماسلا صنلا اذهف

 . مهعمتجم ىلعو «٠ مهسوفن
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 .فطع وأ «نيفرسملا نم لدب 4 تودسُفي نيذّلا 8 :هلوقو

 ةراشإلل فصولاب فارسإلا نع ربع ىلاعت هنأ ىهو «ةينايب ةظحالم ظحالنو
 . حالصإلا مدعو داسفلا كلذ هيلع بترت سفنلا ىف نكمتسا اذإ فارسإلا نأ ىلإ

 ةرجازلا ةيداهلا ةظعوملا كلت نوكرشملا باجأ اذامبو

 نم تنك نإ ةيآِب تأَف انلْعَم َرْشَب الإ تنأ ام 029 َنيِرَحَسُمْلا نم تنأ اَمْنِإ اوُناَق »

 . 4 629 نيقداتصلا

 قحلاب اوقطني نأ لدب مهنكلو «مهسوفن ىف ىرس بيطلا لوقلا اذه نأ رهظي

 ىتوأ ىذلا وه رحسملا 4 نيِرُحسِمْلا نم تنأ اَمْنإ اوُناَق !» «لطابلاب اوقطن هل اونعذيو
 قحلا تالييخت دجوي ىذلا عداخلا لوقلاب نايتإلا ىلع ةردق هل تناكف ءرحسلا ملع
 رحستف «قحلا نع راظنألا فرصت هتملع ىذلا ريحستلا اذهب كنإو «قحب سيلو

 رصق هيف اذه مهلوقو «هلعفب مهبهرتسيو سانلا نيعأ رحاسلا رحسي امك سانلا ركف
 ىمر دقلو ءهرصحلا تاودأ نم (امنإ) نأل كلذو «نيرحسملا نم هنأ ىلع هل

 .رحاس لوق هنإ اولاقف « ىلاعت هللا باتك نوكرشملا

 الم رش الإ تنأ ام إل: مهلوقب مهدوحج اودكأ امك دعب نم مهلوقب كلذ دكأو

 ارشب الإ تسل كنأل ءالوسر نوكت نأ نكمي ال ىأ . 4َنيِقداّصلا نم تنك نإ ةّيآب تأف

 ماعّطلا لكأي لوسّرلا اذهل امإف : اولاق لكك دمحمل نوكرشملا لاق كلذكو ءانلثم

 . [ناقرفلا] 4 6 قاوسألا يف يشميو

 ىأ «ةيآب تئاف انلثم ارشب تمد ام تلق ام كتلاسر تابثإل ىفكي ال هنأ ىأ

 رهظيو «نيقداصلا نم تنك نإ نيملاعلا بر لبق نم لوسر كنأ ىلع لدي ليلد
 «نوبريو .«نوفلأي ام لبق نم ةزجعملا تءاجف « لبإو ماعنأ ىوذ ءاعارز اوناك مهنأ

 ءاهصاوخو لامجلاب ملع ىلع ناك دقو « هللا ةقان ىه ةقانب مهل ىتأ هنأ وهو

 ءرحس وه ام نوملعي ءرحسلاب ملع ىلع نوعرف موق ناك امك اهئانإ اصوصخو
 مهل لاق « رشبلا قون نيب نم هللا ةقان نوملعي ءالؤه كلذك ء رحسب سبيل امو

 . حلاص

 مُكَدْحأََف ءوسب اَهوُسَمت الو 659 مولع موي برش مكَلو برش اهل هَقاَن هذه لاقط
 469 رظعْوري باد
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 ىف برشلاو ءبرشلا قح وه اذهو «بورشملا ءاملا نم ظحلا برشلا
 ْمُكَلَو 9 :هلوقو « ةقانلا برش ردق دارملاو «ءاملا نم عرزلا ظح ءاهقفلا حالطصا

 موي برش مثكلو مولعم موي برش ةصوصخملا ةقانلا هذهل نأ ىأ 4 ٍموُلْعم موي برش
 . مولعم

 ةصاخ ةقانب مهل ىتأ ىلاعت هللا نأ مأ «قونلا رئاسك ةدولوم ةقان ةقانلا هذهو
 ناك نكلو «قونلا رئاسك تدلو ةقان اهنأ ةيآلا رهاظ «؟ قونلا رئاس لثم دلوت مل

 رخآ ىف ردتو ائيش هنم ىقبت الو اهبرش فتشت اهبرش ىفف «ةمولعم صاوخ اهل
 سابع نبا نع ىور نكلو ءاذه ىف ءزاجعإلاو «نيبراشلل اغئاس اصلاخ انبل راهنلا
 اهلمحل ىضم دق ءارشع ءارمح لبجلا نم تجرخ ةقان مهل لعج ىلاعت هللا نأ
 درا اذإ لوبقم مالك وهو « انبل امامت هردقب ىتأتو « هبرشتف ءاملا درت رهشأ ةرشع

 نيبتل ركذلا كِيَلِإ النو 9 هحضومو نآرقلا نيبم وهف ٠ كك دمحم ثوعبملا نع
 نكلو ءهمومع ىلع صنلا كرتأ نأ ىلإ ليمأ ىنإو [لحنلا] 4 مهْيلِإ لن ام ساّنلل
 هجويو «لوقعلا رهبي ام اهيف تافصو صاوخ ةقانلا هذهل نأ ضرفن نأ دب ال

 ىفد ةادغلا ىف ءاملا برشت نأ اهصاوخ نم نكيلو « ىلاعت هللا ةردق ىلإ راظنألا
 هتايآ نم ةيآ اهنأ ىلعو « ىلاعت هللا ةردق ىلع لاد اذهو «ءهردقب انبل ىطعت ىشعلا

 .مالسلا هيلع حلاص ةلاسر تابثإو اهزاجعإو اهتلالد اهل
 اهراعشإ بجي هنإف « ةلاسرلا ليلد اهنأو ةزجعملا ةفص اهل ةقان تناك اذإو

 . 4 ميظَع مَْي ِباَذَع مُكَدْحأَيف ءوسب اَهوُسَمَت الو 9 :ىلاعت لاق اذلو « اهب ةصاخ ةفصب
 ىهو ءاهيماحو اهسراح هللا نأل .ىذأ وأ ءوس ىأب اهوسمي نأ نع اوهن

 هلوحتف ءاملا برشت ةقان هذهو «بيطلا ىذؤت ال ةبيطلا سفنلا نألو «هيبن ةزجعم

 ساوسولا نكلو «هتوبن ةيآو «هيبن ةزجعم راهظإل هملعو ىلاعت هللا ةردقب نبل ىلإ
 باذعلا مظعل ميظعلاب هفصوو -ميظعلا مويلاو . ىرشسبلا مدلا ىف ىرجي سانخلا
 ذإ « هنايصعل ميقملا باذعلاب ةرخآلا ىفو «هببسب مهكالهب ايندلا ىف موي وهو «هيف
 . ميحجلا ىف نوقلي
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 لواحت سفنلا نألو ؛مهل ناطيشلا ةسوسول كلذو ءاهورحن ىأ 4 اَهوُرَقعَف

 اهدوجو ناك دقلو ءرومألا نم بيرغلاب ةعلوم ىهو « ءايشألا نم بيرغلا ةفرعم

 ىلع مهلمحو « مهبارغتسال ةريثم ىبنلا ةزجعمو «ةوبنلا ةلالد اهنأ قوف مهنيب

 ال «مهتلعف ىلع «نيمداَت اوحَبصَأَف ل اهصاوخ اوردقو « اهورقع املف « طبضلا

 . اهدعب ميلألا باقعلا اوعقوت مهنألو ءاهصاوخ اوأر مهنألو « اهريخ نم مهتاف

 الاح راصو « مهقرغتسا مدنلا نأ ىأ . 4نيمداَت اوحبصأف )» :مهيف ىلاعت لاق اذلو

 ظ .مهل ةمئاد

 بسنف « هوهني مل مهنأل ؛ مهاضرب هنكلو , مهضعب بير الب رقاعلاو

 اديدش اهيبنت هنع ىهنلاب اوهبن ىذلا ركنملا اذه نع اوهانتي مل مهنأل ءمهيلإ لعفلا

 .ميظع موي باذعب اورذنأو

 رطيس باذعلا نأ ىأ 4 باَدَمْلا ْمُهَدَحَأَف 9 مهنع باذعلا مدنلا عنمي ملو

 نأ وه :باذعلا اذه ىف ريثك نبا ظفاحلا لاقو .اذخأ هيلإ مهذخأ هنأك مهيلع

 نم بولقلا تعلتقا ةميظع ةحيص مهتءاجو ءاديدش الازلز تلزلز مهضرأ

 .نيمثاج مهرايد ىف اوحبصأو نوبستحي اونوكي مل ام رمألا نم مهاتأو ءاهلاحم

 « ةزجعم ىهو ةقانلا ىلإ ةراشإلا 4 نينمؤم مهرتكأ ناك اَمو ةيآل كلذ يف نإ

 ىلعو « حلاص ةوبن ىلع تانيب تايآ اهلك هذهو «هدعب باذعلا لوزنو ءاهرقعو

 .ةرهاظلا ةلالضلا ضرف ىلعو « ةرهابلا هللا ةردق

 ةلقلا مه نونمؤملا ناك لب 4 َنيِنمْؤُم مهرْتْكَأ ناَك اَمإ» تايآلا هذه عمو

 . ميلع ءىش لكب هللاو « مدلا ىرجم هعابتأ سوفن ىف ىرجي سيلبإ نأل «ةرهاظلا

 صصقلا اذهب هيلسيل ِك# دمحمل باطخلا 4 ميحّرلا ٌريِزَعْلا َوُهَل َكّبر نوط

 تازجعملا نأ ملعيلو «نويبنلا هلبق ربص امك ربصيل ربعلا ىلع لمتشملا ميكحلا

 ىف نكت مل نإو « ىربكلا ةزجعملا وه نآرقلاو «ةيمتحلا ةيادهلا اهعبتت ال ةيسحلا

 ( اهتداعسو اهتوقشو سوفنلاب ميلعلا ىوقلا بلاغلا وه زيزعلاو « ةيسح اهزاجعإ

 .اهلالضو اهتيادهو
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 هموقو طول ةصق

 : ىلاعت لاق

 نول يو قوش تك لاةذإ 2 نيام ليوأ وَ تدك
 عم

 ١-2 00 0 ا ا لعرص ع كرر رع 7
 29 تيملدعلا بر لعل [ىرج َنِإِرْأْنِم هيلع لحم
 لول قل اَمَوُودَيو ايو يملا مداد نوتات 2 ل ررسم ع 000010 لل رب ا رعرع را هزي
 1 | وسو 0 هل 00ا 5

 داعموق مسأ لب مكيوزأنم
 4 نيالا د برع بخ

 | نيجرخملا نم ننوحت
 ماج 0 هاما سدس ياس
 ٠ :ز) َنوُلَمعياَمم ىله أو نحر

 0-5 -4 1 ا -

 هم هلع و عسل عي
 !ٍ نيم :هلهأو كنيس

 سر 59 كد رس جم نس هر وعم + للص - 4 ١#

 جيل انرطمأوأ "نيرا رمد م ١ نيريعْلا ازوجعال
 - 0 دع

 مف نكمل َكِلد د 72 فيدل رطم آف ارطُم
 مج لع تف يخل نب رع ل“ 000000

 مُهَل لاَق ذِإ © َنيِلَسْرُمْلا طوأ مْوَق تَبَدَك 9 :ىلاعت هلوق ىف سمخلا تايآلا
 ْمُكنأسأ امو ك0 نوُميطأَو لل اوُقَئاَف 59 نيمأ لوُسَر ْمُكَل نإ 059 َنوَُت الأ طول مهوخأ

 ' ١ 400 نيلال ابو قلعألإ ايزل نإ جأ نم هلع
 نيلاضلا نأ نع  الوأ ئبنت ةميكحلا سمخلا تايآلا هذه نأ انركذ دق

 كلذ ىلع لدي «ضرألا لهأ ىلإ هللا ةلاسر نوركنيو «بيذكتلا ىلإ نوعراسي
 .طول موقو «دومثو داعو حون موق كلذكو 4 نيلسرملا طول موق تبذك )»

5 0 
 نايووم
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 مهوخأ هنأب هنع ربع كلذلو «مهنيب نم نوكي لوسرلا نأ ىلع ءايناث لدتو

 .اضيأ طول ىف لاقيو « حلاصو دوهو حون ىف كلذ لبقو

 «كلذب مهماوقأ نيب اوفرع مهنأو «مهيلإ لسرأ نم ةنامأ ىلع ءاثلاث لدتو

 نم رجألا نوبلطي امنإ لام نم وأ هاج نم ارجأ نوبلطي ال مهنأ ىلع «ءاعبار لدتو

 .هدحو هللا دنع

 هموق طول هللا ىبن كلذ دعب بطاخ دقو ؛لسبق نم كلذ ىلإ انرسشأ دقو

 ناَركذلا َنوَنأَتَأ نم هنع هللا هاكح اميف مالسلا هيلع لاقف «مهلاعفأ عينش اركنتسم

 . 4 نيملاعلا نم
 , دشأ اعينشت نوكيل كلذك صنلا ءاج نكلو «روكذك ركذ عمج ناركذلا

 نوتأتأ ريبعتلا ىفو «ناسنإلا روكذل الإ اعمج اناركذ نوب ال هلأ بسحأو

 نايبو خيبوتلا ىنعمب عقاولا راكنتسال ماهفتسالاو «ةفيطل ةيانك © َنيِمّلاَعْلا نم تاركذلا

 ىف هنكلو « ةأرملا لجرلا نايتإك نايتإلاب ربعو «ةرطفلا دض هنأل « «لمعلا ةعانش

 ىلع ليلد هنأل ؛ىسنجلا ذوذشلاب هنع رّبع نم نسحأو «ةرطفلل داسفإ وهف «هربد

 لهأ نم ىأ «نيملاعْلا نم ىلاعت هلوقو «هتاذ ىف لعفلا ةعانشو ةرطفلا داسف

 كلذ نإو «نيلعافلا نم اداسف دشأ وه نم الإ كلذب ىضري الو « ملعلاو ةفرعملا

 ىف رثكو «طول موق ىف ىضاملا ىف رثك دقو ءرطفلا تدسف املك رثكيو عيشي

 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءاكيرمأو ابروأ لهأ ىف ذ رضاحلا

 نم مكبر مكل قلَح اَم َنوِرَدَتو ل :ىلاعت لاق اذلو «ةرطفلا نوكرتيل مهنإو

 ىرشخمزلا نكلو « ركذي ال ىضاملا اهلعف « نورذت # َنوُداَع ُمْوَق منأ لب مُكِجاَوْزَأ
 نولوقيف ءرمألا اذه اورذ :لاقي هنأ ىلع صنو ةغالبلا ساسأ هباتك ىف هركذ

 .هانرذو

 كلتو «لامهإلاو كرتلا ىلع لدت 4 مكجاَوزَأ نَم مُكُبر مُكَل قلَح ام توردتو )»
 «جاوزألا لامهإو «ناركذلا عم لعفلا الوأ : نيرمأ نوبكتري مهنأك «ربكلا ىدحإ

 ةرطفلا نأ ىلع لدت ةيبآلاو ؛نوكرتت نم غلبأ 6 دوال ب رتل نإ اولاق كلذلو
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 نوملاظ مهنأب ىلاعت هللا حرص مث 2 ةرطفلا دض رخآلاو 2 جاوزألا عم نوكي ام ىه

 نأب ىلاقتنالا بارضإلل لب 34 نوذاع موق متنأ لب 9 :لئاق نم زع لاقف «.نوداعو

 داع عمج (نوداع)و « مهصاخشأ فصو ىلإ « مثآلا مهلمع فصو نم لقتنا

 2 اهيلع اوجرخو «ةرطفلا لح اورواجت دقف 2 دحلا زواجت ىذلا ىدتعملا ملاظلا وهو

 . ةيناسنإلا نع اوذشو

 مجرلاب هودده «ةرجافلا ةياوغلا ةباجإ هوباجأ «ةرجازلا ةظعوملا هذه دعب

 ىف امك « ديعب ناكم ىف ىفنلاو دلبلا نم جارخإلا وأ ( ىريخأ ةيآ ىف درو امك)
 .ةيآلا هذه

 © 2 يلا نم مُكلَمعل يّنِإ لاق 9 َنيجَرْخَمْلا نم َنئوُكَتل طوي هت مل نت اوُاَق ١

 . « 059 َنولمعي امم يلهأو يجن بر
 «ةينيميلا ىه ماللا «هتنت مل نكل «نيميلاب مهلوق نيقثوم نيممصم اولاق

 نكت ملو ءهل باطخلا نأ ديكأتل ءادنلا ناكو «هتنت مل اذإ هب نومسقي ام اومسقأ
 نم نوهتشي امو مهنيب لوحي هنأل «مهقرفتل ةديدش ةرفنل وه امنإ ءمهعمجب ةدومل

 وأ نيجرخملا نم ننوكتل هب مسقملاو « ىناسنإلا عبطلاو ةرطفلا ىلع جورخ
 , اهب مجرلا وأ جارخإلا اودكأ دقو «مسقلا باوج ىف ةعقاو ماللاو «نيموجرملا
 تاومألا دادع ىف نوكيو «ربقيو مجري هنأ ىأ نيموجرملا دادع ىف ريصي نأبو

 ديكوتلا نونب اضيأ مجرلا اودكأو ءاوتام ىتح «ةراجحلاب ىمرلاب نوتومي نيذلا
 .هظعاوم نم اوحاتريو مهنع اديعب نوكيف هجارخإ ىلع ديكأتلا كلذكو ةليقثلا

 ىوذ دنع الإ أرمتسي ال وهو «هوءرمتساو هيف اوحل ىذلا مهروجف ىف اوناكو
 هللا ىبن عسي ملف «نورابج ءايوقأ نوقساف مهو ةرطفلا نع ةجراخلا ةذاشلا عابطلا
 .ةيناسنإلا ةرطفلا ىفاجي ىذلا مهلعفل هراكنتسا نلعي نأ الإ

 . «نيلاقلا م مكلمعل ينإ لاق )
 . ىبنلا لتق اودارأو ءهوكرتي ملو هيلع اورصأ ىذلا روجفلا اذه وه مهلمع

 هضغب نيمألا ىبنلا نلعأ «مجرلا وهو ةلتق رجفأو حبقأب مهل هحبق نيب ىذلا

 لاق ةيناسنإلا نم ةيقب هيف ناك نإ هنع نوعلقي وأ «نوعدتري مهاسع هل ديدشلا
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 رمألا نالف ىلق لاقي ءاديدش اضغب هل نيضغبملا ىأ « نيلاقلا نم مكلمعل يّنِإ : مهل

 راشأ دقو «مهلمع نم ةرفنلا ميظعل رورجملاو راجلا مدقو هفاعو اديدش اضغب هضغبأ

 ىأ 4 نيلاقلا نمط :هلوقب ءةرطفلل فانم هنأل ؛كلذ نوضغبي اعيمج سانلا نأ ىلإ

 اورفنو هوحبقتسا نيذلا سانلا دادعت ىف ىنلعجا ىأ ءاديدش اضغب هل نيضغبللا

 . ةنم

 :لاقف 4 هيقعي ىذلا ءىيسلا رثألاو «مهلعف ىبقع ملع دقلو

 .4 يلهأو يبجن بر
 معنأ نمو «ينيمحي نمو ىئلاك ىأ 4 بر ايدانم ىأ اعراض هبر ىلإ هجتا

 ةيصعم نم نولعفي ام رثأ نم ىأ «نولمعي ام ىلهأو ىبجن «هتءالكو هتيبوبرب ىلع

 اهالق هنأل «ةرجافلا ةلعفلا هذه نم العف هاهن دق هنإف «قهاوشلا لابجلا اهل رخت

 هباجأ دقو « ءاعنشلا ةلعفلا هذه راثآ نم وجني نأ «هيلإ عرضي ىذلا امنإ ءاهضغبأو

 ش :لاقف هئاعد ىلإ ىلاعت هللا

 ١ نيِرَخآلا اَنرّمَد مث 059 َنيِرباَعْلا يف اًروُجَع الإ 9 َنيعَمْجَأ ُهلهأوُهاَنيَجَف 059
 َنيِرَدمْلا ٌرَطم ءاَسَف ارَطَم مهيلع انرطمأو 659 4

 هلهأو وه ةمراصلا اهتبوقعو «ةرجافلا ةعيرج لا هذه رثأ نم ىلاعت هّللا هاجنف

 ةئلامم اهيف تناك دقف « طول ةأرما ىهو نيرباغلا ىف تناك ازوجع ةأرما الإ نيعمجأ

 هللا رطمأ دقو « ةليذرلا ةأمح ىف اوغدر نيذلا ىأ 4نيِرخآلا اَنْرمَد مث ٠ مهل

 ركذ دقو «نيرذنملا ءالؤه نم أوسأ ام ىأ ءءاسف « ةراجحلا نم ارطم مهيلع

نم زع لاقف دوه ةروس ىف اليصفت باقعلا هناحبس
 .هباقعأو ةكئاللا ءاقل ىف لئاق 

 99 بيِصع مو اذه لاو اعرذ مهب قاضو مهب ءيس اًطوُ انأْسر تاج املا

 رهطأ نه يتانب ءالؤه موق اي لاق تائبمسلا َنوُلمْعي اونا لْبَق نمو هْيِإ نوعي هموق هءاَجَو

 ان ام تملع دق اوُلاَق ©0 ديِشر لجر مكدم سيل يفيض يف نوزْخُم الو هلا اَُئاَ مك

 ,ديدش ٍنكر ىلإ يوآ وأ ةوق مكب يل نول لاَق 09 ديرُ ام ملل كن قح نم كتانب يف

 تفعلي الو ِليَللا ع نم عطقب كلهأب ٍرسَأَف َكِيَلِإ اوُلصَي نأ كبر لَو اَنِإ طول اي اوُلاَق ©
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 9 ٍبيرقب حبصلا سِيأحْبصلا مهدعوم نإ مهباصأ ام اهييصُم نإ كرم لإ دحأ مكدم
 ةَمْوَسُم 69 ٍدوُضم ليججس نم ةراجح اهيل انرْطُمأو اَهَلفاَ اهيلاع انلعج انرمَأ ءاج املف

 .4 69 ديعبب َنيملاَّظلا نم يه امو كبر دنع

 : ىلاعت لاق اذلو 43 مه رثكأ نمآ امو ءطول لآل ىلاعت هللا تايآ تناك هذه

 . 4 699 ميحرلا ريا هَل كلن انإو 000 نيمؤم مهرتكأ ناك امو ةيآل كلذ يف نإ 9ط
 ةرجاز ظعاوم نم مهل ناك امو هب مهكلهأ ىذلا كالهإلا كلذ ىف نإ ىأ

 داسفلا نأل نايبو «٠ مكنورصاعي نمت مهدعب نم نيكرشمللو مهل ةدشرم ةهبنم ةيآل
 ال هللاف « نينمؤم مهكاله دنع مهرثكأ ناك امو .هيف بير ال كاله هعترم نايغطلاو
 اوذختي مل نإ رشبلا ءادتعاب نوكلهي نكلو «هدنع نم ءازجب نينمؤملا كلهي

 .مهديؤمو مهرصان هّللاو بابسألا

 نايبب دومثو دوهو حونو ميهاربإ ةصق هب متخخ امب طول موق ةصق تايآ متخو

 ركذب هتمحرو هتزع دكأ 4 ميحرلا ز يعل وهل كلير انإوإ» ”لاقف هتيبوبرو هتمحرو هتزع

 نيب قرفي نأو « هلاهمإ ىف ميحر هنأو « بلاغ هنأو « ةيبوبرلا ىضتقم ىضتقم نم كلذ نأ

 .رونلاو تاملظلاو « ريصبلاو ىمعألا نيب قرفلا نوكي امك ءىسملاو نسحملا

 ةكيألا باحصأو بيحعش

 لا 2 هر ع ىوي < 7 > يقع
 و

 ب عمو خي ع ب 0021 م
 00 0 رجل
 --- 1 مس هو الص
 ا مهتسملا [ساطَسِقْلابأ 2
 مة رد ومارس 0007

 'ك !نماون

 09 نيربيفم ا سانلا ا وسخبت الو
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 < َِمَسلَأَنَماَفَم : 2200 :
 رم

 © نومه يلعن 110 نون
 22024 م م رع ب سد
 37 يظع موي بأ اذعناك, هنا ظلام ْوْيَب رس
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 2 م َّنِإَف

 راص ىذلا فتلملا رجشلا باحصأ دارملاو «ةكيأ هدحاو فتلملا 7 كبألا

 نيدم ىلإ ثعب هنأ ركذي انايحأ هللا ىبن ابيعش انديس ىرنو ءاهلظ ىف شاعي ةكيأ
 نأل « دحاو ىدؤملا نأ رهظيو « ةكيألا باحصأل ثعب هنأ ركذي انايحأو « هموق

 ةكيألا تركذو .« اهب عفتنم ىهف «ةفتلملا راجشألا هذه لوح نكست تناك نيدم

 نيدم نيتمأ ىلإ ثعب هنإ نيرسفملا ضعب لاقو « مهتمعن عضوم اهنأل نيدم نود
 .نهذلا ىلإ قبسي ىذلا حضوألا وهو «لوألا ىلإ ليمأ ىنإو « ةكيألا باحصأو

 ذِإ 69 نيلرملا ةكيألا باَحّصأ بدك : يلاعت هلوق نم سمخلا تايآلاو

 امو 09 نوعيطَو هللا اوُقَئاَف 509 نيمأ لوس مُكَل يّنِإ 9 َنوُقّتت الأ بْيعش مهل لاق

 . 4 620 نيملاعلا بر ىلع الإ يرجأ نإ رجأ نم هِيَلَع مكلأسأ

 ةلاسرلاب نمؤي ال هنأ ىف كرشلا ةدحو روصت تايآلا هذه نإ لبق نم انلق

 نأو « مهدوحج نم ودبي امك « ارشب لوسرلا نوكي نأ نوركني مهنأو « ةيهلإلا

 قدص لحم ناك هنأو «٠ قدصلاو ةنامألاب مهيف فورعم هنأو « مهنم نوكي لوسرلا

 .مهوعدي ىلاعت هللا نم لاسرإلاو ةقثلاو ةنامألا هذهب هنأو « هنوبذكي ال « مهدنع

 هللا نم اضرلاو ءازجلا بلطي امنإو « اكلم الو « الام الو اهاج بلطي ال هنأو



 ءارعشلا ةروس ريسفتا

 00 ل م0
 أ رحل

 «ىلاعت هللا نم نوكي ام الإ ارجأ سيل ىأ 4َنيمَلاَعْلا بر ىلع الإ يرجأ نإ : ىلاعت

 .ءازج لك نم ربكأ وهو « هندل نم اضرو «هدنع نم باوئب

 : لاقف « قيدصتلا بجوت ىتلا ةنامألا ركذ دعب هموق ىف هتوعد بيعش أدتبا

 ©©9 ٍميقَتَسُمْلا ساّطْسقلاب اوُنْزَو 059 نيِرسْخُمْلا نم اونوُكت الو ليكْلا اوفوأ )»
 . 4 29 نيدسفم ٍضرَألا يف اوعَت الو مهءاَيشَأ سانلا اوسَحبت الو

 ةيوامسلا عئارشلا نإو « اراجت اموق اوناك ةكيألا باحصأ وأ نيدم نأ رهظي

 نإف ةكم لهأك « اراجت اوناك اذإو « سفنألا ىلعو « لاملا ىلع ءادتعالا عنمل تءاج
 دعب بيعش ةوعد صخأ تناك اذلو « نازيملاو ليكلا اوففطي الأ هب نوعدي ام صخأ

 ىلاعت هلوق ىف هب دده ىذلا ليولا مهلاني ال ىتح نازيماو ليكلا اوففطي الأ ديحوتلا
 مهونزو وأ مهولاك اذإو 2 0 َنوُفوَمْسَي ِساّنلا ىلع اوُاَمْكا اَذإ نيذلا 0 6 َنيفقطملل ليو» :

 . [نيففطملا] 4 2 دوسي

 .4 نيرسخملا نم اونوكت الو َليكْلا اوُقَوَأ 8 :هموقل بيعش لاق

 الو «صوقنم ريغ ءافولا لماك ءايفاو مكتلماعم ىف هوطعأ «ليكلا اوفوأ

 ىلإ هلماعم عفديف « لايكملا صقني ىذلا وه رسخملا 4 نيرِسْخُمْلا نم اونوكت

 نم اونوكَت الوإ» :ىلاعت هلوقو . هقح هيطعي الو هرسخي الأب ءنارسخمللا

 ةفئاطلا نم اونوكت ال ىنعم نأل ءاورسخت الو نم ةلالدلا ىف غلبأ 4نيِرسْخُمْل
 نأل ءداسكلاب مكتراجت باصتف مهفوفص ىف اونوكت ال « راسخإلا تداتعا ىتلا

 نيلماعتملا ىطعأو «هتقيرط ىف ماقتسا نمث الإ ءءارشلا ىلع نولبقي ال سانلا

 هتجيتن ملظلاو « ملظ هنألو « لطابلاب سانلا لام لكأ راسخإلا نألو «مهقوقح

 .امئاد ةميخخو

 « ميقتسملا ساطسقلاب اونو »
 اونز ىأ 2« ساطسقلاب اونزَو » ىنعمو «هب نزوي ىذلا نازيمللا .ساطسقلا

 وهو «حضاو لادتعا ىف نوكي لب «هنازيم ىف ملظي ال ىذلا ميقتسملا نازيملاب
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 .هضفخو هعفر ىف مظتنم ريغ نازيملا نوكي الأ -امهلوأ : ىهنلا نم نيعون نمضتي

 سانلا لال لكأو «لداعلا لماعتلا ساسأ ىه ىتلا ةقثلل داسفإ كلذ نإو ءاملاظ ليكي

 . َنيدسْفُم ضرألا يف او الو مهيأ سائلا اوُسَحْبت الو )
 ةدحتم اهتادحو ةيلثم لاومأ : نيمسق ىلإ مسقنت اهريدقت ثيح نم لاومألا

 ردقت هذهو « ةءادر وأ ةدوج ىف ةفصلاو عونلاو سنجل داحعتا رفاوت اذإ ةميقلا ىف

 نم مالسلا هيلع بيعش هيبن ناسل ىلع هناحبس ىهن دقو «نزولا وأ ليكلاب

 اهتميق دحي نكلو «نزولاو ليكلا اهتميق دحي ال ةيميق لاومأ ىناثلا مسقلاو

 ىف صقن وه ةميقلا ىف صقن لكو ءاهتميق نم لقأب موقت نأب سخبلا نع صنلا

 ناسل ىلع ىلاعت هللا لاق اذلو «سانلا لاومأ لكأو ءملظلا هيف نوكيف ةيلاملا

 .انيعس

 4 مُهءاَيْشَأ سائلا اوُسَحْبَت الو 9

 نأ  اهالوأ  نيتليلج نيتدئافل قيمعلا ىماسلا ىنارقلا ريبعتلا كلذ ربع نكلو

 « ملظ دقف « ميقلا ريدقت سخب نمف « مهسفنأ سانلل سخب ءايشألا ميق سخب

 اديكوت كلذ نوكيف « انايب مث اماهبإ كلذ ىف نأ- ةيناشلا ةدئافلا .ةميرجلا مظعأو

 .ديكوت لضف ىنعملل
 نع ىهن .ءايشألا ميق سخبو «نازيملاو ليكلا فيفطت نع ىهن نأ دعبو

 :لئاق نم زع لاقف « ماع لكشب ءادتعالا
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 00 لل م
 أ ترحل

 هيطعي الأ وأ . هفالتإ وأ «هنع ءاملا عنم وأ «هريغ عرز داسفإ لمشي كلذو

 داسفلا « وثعلا وأ ىثعلاو «ةحاسم نم نيطلتخملا نيب ىرجي ام وأ «ءاملا نم هقح
 لاح نيدسفم وثعلا ىلإ دصقلا ىنعملاو «ىسفنلا ىثعلا ىلإ ليمو .يداملا وأ ىسفنلا

 «نوعطاقتيف . ةعامجلا ىف داسفلا ىلإ ىدؤي وفعلا نأل ءوثعلا ىنعمل ةدكؤم

 .نوربادتيو

 4يلوألا َةلبجْلاو ْمُكَقلَح يذْا اوقئاو »

 ةلوبجملا تاعامجلا ةلبحلاو «نيلوألا ةلبحجلا قلخو مكقلخ ىأ «ةفطاع واولا

 لوقي قايسلاو ءارش تناك مأ اريخ تناكأ ءاوس « اهيلإ اوقبس قالخأو ريس ىلع
 ام ىلع اولبجو «مكوقبس نيذلاو متنأ ءهنم فوخلاب مكبولق اوئلماو هللا اوقتا

 ,مهاوعد ىف مهرداصيل «هيلع اولبج نملو .مهل ىوقتلاب رمألاو «هوعبتاو هوكلس
 نإو « مكوقبس نممو «مكنم ةبولطم ىوقتلاف «مهؤابآ دبعي ناك ام نوعبتي مهنإ
 .نوبلاطت امك ىوقتلاب نوبلاطم مهنإف كرشلاب نورأجي اوناك

 اهيلع موقت ىتلا ةيناسنإلا تالماعملا ىف لدعلا ةماقإ ىف ةحضاو ىواعد

 لوقعلا لهأ اهرقي ىتلاو «ةحداكلا ةلماعلا ةايحلا هذه ىف سانلا رمأ ميقتسيل ةشيعملا

 :نيدرمتم نولوقي هموق نكلو ءاعيمج
 نمل كُن نإو الْثَم َرَشَب الإ تنأ امو 029 َنيِرْحَسُمْلا نم تنأ اَمنِإ اولاَق ل

 . 4 َنيبذاَكلا

 هعوقو ديدشتل فيعضتلاو « ةوقب اروحسم راص ىأ رحس ىذلا  رحسملا
 4 69 اًروُحَسم ًالجر الإ نوعِبست نإ 9 لسرلا ضعب نع ىلاعت لاق امك ءرحسلا تحت

 هنأ ىلإ نوريشي كلذبو «ةئرلا ىهو هترحس ألمي ىذلا رحسملا : ليقو [ءارسإلا]
 .نزولاو ليكلا ىف هرماوأ لك تناك اذلو ؛« هلكأي ماعط ىلإ جاتحم

 ىلع مهترطيسو ءمهسوفن ةوقل ءايبنألا رثكأو .حضوألا حضاولا وه لوألاو

 ًالجر الإ نوعبتت نإ وللي دمحم هب ىمر دقو «٠ ءرحسلاب اومر مهماوقأ نم ةماعلا

 .4 اروحسُم
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 أ رح ياي اال

 نم نوكت فيكو ءانلثم ارشب الإ تنأ تسل ىأ 4اَنلْعَم رَشَب ألإ تنأ امو»
 امم لكأي مهلثم وأ مهنم لوسرلا نوكي ال مهرظن ىف هنأ ىأ « ايبنو الوسر اننيب

 مهلثم وأ مهنم ماد ام هنأ ىهو « ةجيتنلا اوركذو «نوبرشي امم برشيو «هنم نولكأي

 نم ةففخملا ىه انه نإ 4 َنيِبذاَكْلا نمَل كُن نإو 9 كلذ دعب اولاق اذلو ءايبن سيلف
 «نييذاكلا نمل كنظن نأشلاو لاحلا هنإ ىأ لاحلاو نأشلا ريمض وه اهمساو « ةليقثلا

 اودكأ دقو «نيبذاكلا نمل ىلاعت هلوق ىف ماللا ةليقثلا نم ةففخم اهنأ ىلع ليلدلاو

 .نيتاهبلا نيبذاكلا فوفص ىف هدعبو «ماللابو نإب بذكلاب هل مهيمر

 نإو « لوقلا ىقاب وأ نظلاب اوربع نكلو «يعطقلا ملعلا هانعم انه نظلاو

 نإو « عطقلا ىلع نظلا اورثؤي نأ لوقلا ىف برعلا بدأ نم ناكو «ملعلا اودارأ

 .نيملاظ اوناك

 نيقداّصلا نم تنك نإ ءاَمّسلا نم اقسك اَيَلَع طقسأف )» :اولاقف «ةزجعم اوبلطو

 . « نوُلمعت امب ملعأ يِبر لا 9
 وأ كلم عم ةلاسر اوبلطي ملف ءءامسلا نم عطق ىأ ةّفسك عمج «فسكلا

 نم اعطق مهيلع لزني نأ اوبلط «نييدام مهعبط نم ةاسق اوناك لب «كلذ وحن

 اذه ناك نإ مهّللا ظ : اولاقف « شيرق رافك مهدعب نم هذه ىف مههبشأ دقو ؛« ءامسلا

 [لافنألا] 46 ميلأ باذعب انتا وَ ءامّسلا نم ةراجح انيلع رطمأف كددع نم قحللا . م

 . مهلثم اوناكف « هشحفأو قمحلا دشأ كلذ نإو

 نم تناك ةباحس وهو اوبلط ام سنج نم ديدش باذعب ىلاعت هللا مهباجأ

 اضوفم هللا ىبن مهل لاق دقلو «نيمثاج مهرايد ىف اوناكف «ةديدش ةحيص اهئارو

 ضيوفت اهيف ةيماسلا ةلمجلا هذهو 4 نوُلمعَت اَمب ملعأ بر لاق هبر ىلإ رمألا
 هلل رمألا ضوفي وهف « نولمعت امب ملعأ ىبر :لاق هنأ وهف ضيوفتلا امأ «ديدهتو
 . هناحبس

 هدحو ملعي هنإ ثيح نم ةيماسلا ةلمجلا هذه ىف اضيأ وهف ديدهتلا امأو

 ىف وثعو مهءايشأ سانلل سخبو « نازيملاو ليكلا ىف فيفطت نم نولمعت ام ةفاكب
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 زم _-_ 1

 1 يب

 سرغو هنوعرري عرز ىف مهلاومأو دابعلا قوقح ىلع ءادتعالاب اداسف ضرألا

 .مهلالضو مهملظو مهداسفب هيف نوثعي ام «مهعرز هب نوقسي ءامو «هنوسرغي

 نم افسك اوبلط ذإ ءاوبلط ام سنج نم مهباقع ىلاعت هللا لعج دقو

 .ءامسلا

 تنك اذإ ىأ ءحاصفإلل 4« افسك انيَلَع طقسأف 9 :ىلاعت هلوق ىف ءافلاو
 .ةلاسرلاب ةناهتسالا ىلع لاد بلط وهو 4 طقسأف »8 ءانلثم رشب تنأو السرم

 :لاقف «هوبلط ام سنج نم باذعلا هّللا لزنأ

 كلذ يف نإ 059 ميظع ِمْوَي باَذع َناَك ُهنِإ ةَلُظلا موي باَذع مهَدَحَأَف هوبَدكف )ل
 . 6 659 ميحّرلا ٌريَعْلا وهل كبر إو 650 نينمؤم مهرتكأ ناك امو ةيآل

 «ةديدش ةرارح تاذ نوكت دقو ءاهتحت امل ةلظم نوكت ىتلا ةباحسلا ةلظلا

 نإو ١١[ :رمزلا] «للظ مهتحت نمو راثلا نم للظ مهقوف نم مهلإ» :ىلاعت هلوقك
 نوكت هنأل ءاريرم ملألاو ءاديدش باّدعلا نوكي ران اهيف ةراح تناك اذإ ةباحسلا

 باذع ىف اوحبصأف ءرامدلا اهءاروو «ةلتاقلا ةلظلا تناكف «ةباحس لظ ىلإ

 املظ مهشيع لشم نوشيسي نمل ةيداه ةدضرم هللا نم ةيآ هذه تناكو

 ةلاد ىهو «اداسف ضرألا ىف وثعلاو «ناودعلاو لطابلاب سانلا لامل الكأو ءاناودعو

 .نولطبملا مهو .قحلاب مهوعدي ناك ابيعش نأ ىلع

 ىلع اهلزنأ لب «ةنمؤم ةرثك ىلع اهلزنأ ام ةق ةقحاسلا هذه مهيلع لزنأ اذإو

 . 4 نينمؤم مهرتكأ ناك اموإ» : لاق اذلو «ةملاظ ةلاض ةقساف ةرثك

 ىوقلا بلاغلا زيزعلا وه هتيبوبرب هقلخ ىلع مئاقلا ظفاحلا ئلاكلا كبر نإو

 هتزع هناحبس دكأ دقو «ءىسملاو نسحملا نيب ىوسي الو «هدابع محري ىذلا ميحرلا

 . لصفلا ريمضبو ماللابو «نإب هتمحرو



 نيبم يبرع نآرقلا

 :ىلاعت لاق

 وو هج ل 1 هو نام ىو

 عا
 ةماعيذأ 2000 7 6 01 7

 5 5 . اص دس واس ب د ا ١ سور مس
 0 نوجا ضب هو - دة

 تيمرجمل يل
 وج رو 5 9 هر 2 ع خل ص دك ل حس يغس 3:

 خ41

 بايو دي كسل 9

 ميهاربإو ميلكلا ىسوم ةصق نم اضعب لمش ىذلا ميركلا صصقلا اذه ناك

 نيدسفملا عئابطل اروصم ةكيألا باحصأو « دومثو « داعو «حون موقو «ليلخلا

 «مهتازجعم ىف مهل ىلاعت هللا ةباجتساو ةيداملا تازجعملا بلطو « نييبنلا ةمواقمو

 ىربكلا ةزجعملا كلذ دعب نم هناحبس نيبي ذخأ« عادترا ريغ نم مهرثكأ رفكو

 : لاقف «ميركلا نآرقلا ىهو « ةدلاخلا

 نم دوكتل لذ نقع »ألا حولا برن 0 ياه وَ أو)
 . 4 059 نيرذنملا

 نكي مل نإو هنأل ؛ميركلا نآرقلا ىلع دوعي 4 هّنِإإ» : ىلاعت هلوق ىف ريمضلا

 بولق ىف هركذ امأ «نيكرشملاو نينمؤملا سوفن ىف روكذم وه ظفللا ىف ركذ هل

 نوئئمطيو «هعامسل مهنادبأ رعشقتو هتوالتل ةعماس هب ةرماع اهنألف «نينمؤملا

 مهبولق تباصأو «هتغالب نم ةريح ىف مهنألف هل نيدحاجلا ركذ امأو «هتوالتب



 ل اللا الملل ١
 ا

 يي

 دنع روكذم وهف هلالجو هتوالحب مهسوفن طلاخي هل مهدر ىف مهو «هتحاصف
 .هل دحاجلاو «هب نمؤملا

 قوف هتبسنب ةفرشم هل ةيلعم تافص ثالثب ىلاعتو هناحبس هللا هفصو دقو
 .عرشلا لومشو ةغالب نم ىتاذلا هفرش

 امجنم ءزج دعب اءزج لوزنلا ليزنتلاو «نيملاعلا بر نم ليزنت هنأ - ىلوألا
 هنم اهملعتيو « هتوالتو هتءارق ىبنلا ملعيلو ءاليترت لتريلو «هظفح لهسيل ءاعطقم
 اَنْلْرَت نحَن اّنِإ 8 :ىلاعت لاق امك «ةرتاوتم الترم نآرقلا ةوالت نوكت كلذبو «هباحصأ
 ركذ دنع عضاوم ةدع ىف كلذ ىلإ انرشأ دقو ؛[رجحلا] 45 0 َنرظْفاَحَ هل انو ركذلا

 . ميكحلا ركذلا ىناعم

 وه نيمألا حورلا «كبلق ىلع نيمألا حورلا هب لزن ىحولاب لزن هنأ- ةيناثلا

 هب لصتاف «كبلق ىلع هلوزن ناكو «نآرقلا اذهب لزن «ءسدقلا حور وهو «ليربج
 تيتوأو «هملع تملعت كنأل « نيرذسملا نم نوكتل )» الترم هظفحو «هاعوو
 مهتوعدو «مهتياوغ نع ةلالضلا لهأ نيرذنملا نم نوكتل هتعيرش تملعو «هتمكح

 نيكرشملا ةياده نأل «ريذنو ريشب وهو ءرشبملا نود رذنملا ركذ الو ءديحوتلا ىلإ
 هتوعد لوأ ناك كلذلو ءكرشلا نع عالقإلاب نوكي ريشبتلاو «راذنإلاب الوأ نوكت

 امدنع [ابس] ©« 69 ٍديدَش باَدَع ْيَدَي نيب مكل ريذت ألإَوه نإ » :لاق ذإ «راذنإلاب
 :لوقي دلك ىبنلا ناك دقو ©« 659 َنيِبرْقألا كتريشع رذنأو 8 : : ىلاعت هلوقل باجتسا
 .نايرعلا ريذنلا انأ

 . 4 ني يبرع ناسلب ا :لئاق نم زع لاق اذلو «ةيبرعلا ةغللاب هنأ -ةثلاثلا
 قلطأو «اهتادأو ءاهزيمتم وهو «ناسللاب نوكت اهنأل «ةغللا انه ناسللا

 اهتمغنو اهتئادأ ىف اناسل صخت ةغل لكو « ةغللا وهو هل ببسملا ديرأو ناسللا
 نوكي الام نآرقب سيلف ةيبرعلا ةغللاب ناك ميركلا نآرقلا ىف اهؤادأو . اهتوصو
 «ءانآرق تسيل (ةنكمم تسيل ىهو) ةنكمم تناك نإ نآرقلا ةمجرتف « ةيبرعلا ةغللاب
 ىلعأ ىف ىهو هيناعمو ء.هلصاقمو ؛«هيناعمو هزيمت ىف حضاو ىأ 4نيبم » :هلوقو

 .هيلع لمتشا امم هريغلو « نايبلا اذهب زاجعإلا تاجرد
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 نأ ىأ «نيلوألا ربز ىف عئارشو «صصقو ناعم نم هيف ام رثكأ نأ - ةعبارلا

 كلذ نإو «باتكلا وهو «روبز عمج ربزلاو «نيلوألا بتك ىف هضعب ميركلا نآرقلا

 اذه ىلع ىنعملا نوكيو «قايسلا ىضتقمو باتكلا ىلإ دوعي ريمضلا نأ ىلع نوكي

 «حيحصلل نيبم اهيلع نميهم وهو «ةقباسلا بتكلا ىف هيلإ راشم باتكلا اذه نإ

 انميهمو باتكلا نم هيدي ني امل اًقدَصُم ّقحْلاب باتكلا َكْينِإ اًلزنأو )» :ىلاعت هلوق ىف امك

 . [ةدئاملا] < هيلع

 ةاروتلا ىف هب رشبم هنأل ِةِْللَع ىبنلا ىلع ادئاع ريمضغلا نوكي نأ حصيو

 ابوتكم هنودجي يذلا يلا يلا لورا دوي نيذلا 8 :يلاعت لاق امك « ليجنإلاو

 تابيطلا مهل لحيو ٍرَكنمْلا نع مهاَهنيو فورعملاب مهرمأَي ليجنإلاو ةاروتلا يف مهدنع

 هب اونمآ نيدلا مهيلع تناك يتلا لالغألاو مهر منع عضو تنال مه مَرَحُيو

 .[فارعألا] 4 029 نوحلفملا مه كتّلوُأ ُهَعَم لزنأ يذلا َروُثلا اوعبتاَو ةورصَنَو ُهوُرَرَعَو

 ٍضعب ىلع هارت لَو 059 ليئارسإ يب ُءاَمَلُع ُهَمَلعَي نأ ةيآمُهَل نكَي ْمَلوأ»
 . 4 659 نينمؤم هب اوناك ام مِهْيََع ُهَأرَقَف 050 َنيمَجعَألا

 ةيآ مهل نكي ملو «نوركتيأ ميكحلا لوقلا قايسو «لعف ىلع ةفطاع واولا

 ريمضلاو «باتكلاب ملع لهأ مهو ليئارسإ ىنب ءاملع هملعي نأ قدصلا ىلع لدت

 ةلالد دنع نكت مل وأ مكلهج نيعدم متنك اذإ ىأ (ُهَمَلْعَي ىف نآرقلا ىلإ دوعي
 وأ ءانايغطو ادانع الإ هب اورفك امو «ليئارسإ ىنب ءاملع هربخ ملعي نأ قدصلا ىلع

 اونمآ نيذلا لودعلا ليئارسإ ىنب ءاملع نم دارملا :نيعباتلا ضعب لاق امك لوقن

 ميمعتلا راتخا سابع نباو «يسرافلا ناملسو :ليقو «مالس نب هللا دبعك اودتهاو

 اًملو ف :ليئارسإ ىنب ىف ىلاعت لاق دقو «نمؤي مل نمو «نمآ نم لمشي ىتح

 نق ارك نذل لم دوسي موك هع انقل هلا دعم بات ما
 امب اورفكي نأ مهسْفنأ هب اورَكشا امَسْمب 69 َنيرفاَكْلا ىلع هلل هَ هب اوُرَمَ اوُقرع ام مُهَءاج
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 نيرفاكلو بضع ىلع بصف واف هدابع نم ُءَشَي نم ىلع هلق نم هلا لتي نأ اب هللا لزنأ

 هب نوحتفتسي اوناكو ءادمحمو ٌنآرَقْلا نوملعي اوناك مهف [ةرقبلا] 4 69 يهم ِباَذَع

 .نوكرشي اوناك نيذلا ةنيدملا لهأ نم مهناريج

 وه رهظألا نكلو لكي دمحم ىلع ذوعي 4 ةملعي نأ )» ىف ريمضلا نأ ليقو
 .انررق ام

 ٍضْعَب ىلع هارت ولو 059 ليئارْسإ يب ءاَمَلع هَمَلَعي نأ ةيآ مهل نكي ملوأ )»

 . 4 659 نينمؤم هب اوناَك ام مهْيلع هأرقَف 05 نيمجعألا

 نيذلا نيمجعألا ضعب ىلع هّللا هلزن ول «ميركلا نآرقلا ىلع دوعي ريمضلا

 امو هومهف ام ةيمجعألاب مهيلع هأرقف «ةيبرعلا ريغب ايمجعأ ناكل ةيبرعلا نوفرعي ال

 نايبل هقلعتم ىلع (هب) رورجملاو راجلا ميدقتو هب مهناميإ مدع رمتساو «هب اونمآ
 ىبنجأ لجر نم ءاج هنأ امهلوأ : نيببسل ناعإلا مدع نإو 2 نامعإلا مدع ةيمهأ

 لوسر مك ءاج دقل 3: :ىلاعت لاق امك ؛ مهنم لوسرلا ناك نأ هللا معن نموا « مهنع
 .[ةبوتلا] 4 59 ميحُر فور نينمؤملاب مُكيَلَع صيرح منع ام هيلع زيزع مُكسفنَأ نم

 هانلعج ولو )ف : ىلاعت لاق امك نومهفي الف ةيبرعلاب مهيلع لزني ال هنأ ىناثلا

 ٌءاَقْشَو ىده اوُئمآ نيل وه لُق يبرعو يمجعأأ هايآ تَلصُف الو اوُناَقَل اًِمَجْعأ انآرف

 4 ©9 ٍديعب ناَكم نم توداني كئلوُأ ىمع ٍمِهْيلَع وهو رقو مهناذآ يف دونمؤي ال نيذلاو

 25 ه م6 ع يه مشو مسا  .[تلصف]

 . 4 نيمرجملا بولق يف هانكلس كلذك و

 «ءانلخدأ ىأ هانكلس و ءدوحجو بيذكت نم كرشلا هيلع ام وه هبشمل ثملا

 بولق ىف نآرقلا انلخدأ بيذكتلاو رفكلاو دوحجلا اذهك «ىنعملا نأ ءرهاظلاو
 هجوأو ةقيقحلل فرعتو داشرتساو ةياده ةرظن هيلإ نورظني ال مهف « نيمرجملا

 الو «ةياغلا نوكردي الو «هتقيقح نوفرعي ال روع هيف ارظن هيلإ نورظني لب ٠ زاجعإ
 .مهرظن جاجوعال قحلا نوفرعي.

 . 4 نوُرعَشي ال مهو َةَْغَب مُهَيتأَيَف 09 ميلألا باَدَعْلا اري ىَتح هب نونمؤي ال إ>



 للم

 ا ب

 « مهنأش كلذ نإ ىأ 4 ميلألا باَذعلا اوي ئّمح هب َنوُمْؤي الإ :ىلاعت لاق

 مه ذإ «مهناميإ مدعل اريوصت هيف نأل «عراضملا ىلع الخاد ىفنلا ناك كلذلو

 اوري ئتح :هلوق ىنعم اذه « ههبشي امو «سمحلاب الإ نونمؤي ال نويسح نويدام

 كلذكو « نوسحي امب الإ نوئمؤي ال ىأ ؛ هماليإ ىف ديدشلا ملؤملا 4 ميلألا باذعلا

 نيب قرفلاو ءطقف نوسحيو نوري امب نونمؤي لب «بيغلاب نونمؤي ال نيرفاكلا نأش

 .ةسحملا ةبرجتلاو سحلاب الإ نمؤي ال رفاكلاف «بيغلاب ناميإلا وه رفكلاو ناميإلا
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 ام بترتي ىأ «ةيببسلا ءاف ءافلا 4 نورعشي ال مهو ةَغب مهيِنأَيَف » :ىلاعت هلوق

 نع نومع مهتلاهج ىف مهنأ ىأ ءاوري ىلع ةفطاع ىهو ءاهلبق ام ىلع اهدعب

 ىف اهنأل ؛ةعاسلا ىلإ دوعي ريمضلاو 4 مهَيِنأيَف ط ءهنوعقوتي الو «هنوكردي ال قحلا
 ءابارغتسا وأ اناميإ مهيلع ةيلوتسم ىهف ءاهل نيدحاج وأ اهب نينمؤم اعيمج مهناهذأ

 ريغ ةلفاغ عتم نم اهيف امو ايندلا ةايحلا نوئرمتسي ثيح مهل ةتغابم مهيتأتف

 .اهرئاكتو ءاهيهاول مهتهلأ دقو «ةرعاش

 مهلاح ىف ىلاعت لاقو «ةدوعلا بلطب نوسحي ةرخآلا ىف نونوكي ذإ مهنإو

 .اهيف
 أولو : ىلاعت لاق

 وقح ماك لور م رد 2-2 رج رس اوم عاج هرم

 وج . سس اوم ص 7 سرس وج

 2 تودع كات ْهِةَبم ©
 7 تروح نونا أَم مهن وعم

 7 َنِمِلظاَنُكاَمَو فد
 11 رس اس اخص 0 هم مس سادس روج امد و

 ) َتوعِيِطَسْساِمو مط ىغِياَمَو يول ُنيِطنِمَّصلا
 روك و وسم

 7 طوزعمل عمَّسلا نع
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 ايندلا رورغ ىف مهو اوناك دقلو ءنورعشي ال ثيح نم باذعلا مهيتأي
 لاق امك « هنولجعتسيف «هنودحتيو هللا باذعب مهفوخي ىذلا ىبنلا نوبذكي اهوهلو

 مهنكلو [دعرلا] 4 تامل مِهلْبَق نم َتَلَخ دقو ةّنسحلا لبق ةئيسلاب كتولجعتسيو )ف : ىلاعت
 :نولوقيف « لاجعتسالا نم نوبجعيو ؛ ليجأتلا نوبلطي انايع هوأر دقو ةرخآلا ىف

 . © َدوُلجْعتسي اَنباَدَعبفَأ 20 دورظنم نحن له اوُلوَُيَف ل
 ىأ «نيرظنم اونوكي نأ نونمتي ىأ «ىنمتلا ىلع ىلع لدي انه ماهفتسالا

 اديدهت نوري ام نوكي نأ ايندلا ىف نوفوخيو نوددهي اوناك دقو «نيلجؤم
 تالل نكلو .مهتاف ام نوكردتسيو ءربلا مهنم :م نوكي ىتح هيف نورظنيو ءافيوختو

 0 « باذعلاب ليجعتلا ليجأتلاو راطتالا مهئاجر ىلع بترتيو «صانم نيح
 ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترت ىلع ةلاد ءافلاو © نولجعتسي انباذعبفأ»
 اظل ىنمت نع بترتي ىأ نولجعتسي انباذعبأف لوقلا ريدقتو «مدقت نع ةرخؤم
 قلعتت انباذعبو «ليجعتلا راكنتسال ىناثلا ماهفتسالاو «لاجعتسالا نم بجعتلا
 مهباذعب صاخ لاجعتسالا نأ مهيلإ ليخي هنأل « هيلع مدقتو ؛لاجعتسالاب
 .تائيس نم اوحرتجا امو « ملظ نم اولعف ام اوسنو ءمهدحو

 ام مهل ركذو « اودعوأو نينس اوعتم دقف « ىقطنم باذعلا كلذ نإو
 :لاق اذلو ء«ءازجلا تقو اذهو « نودعوي

 .4 2 َنوُدَعوُي اوُناَك ام مُهَءاَج مث 2-0 نينس مهانعتم نإ تيأرأ )»

 «نينس مهعتمت ىف هب اوركذ ام مهراكنإو ءمهلاح نم بجعلا هناحبس ركذي
 ماهفتسالاو « امئاد ةرادصلا هل ماهفتسالا نأل .ماهفتسالا ميدقت نع ةرخؤم ءافلاو

 ىهف رثكت امهم نينس ايندلا فراخزب مهانعتم فيك مهتيرأف ىنعملاو .بجعتلل
 نم نوبجعيو «ليجأتلا نوبلطي باذع نم نودعوي ام ققحت اذإو «ةدودحم ةدودعم
 هدمأو دودحملا هتقو ىف ءيش لك لب ادبأ لاجعتسا الو «لاجعتسالا وأ ليجعتلا

 ام نإف هانعم هل مثب فطعلا * نودعوي اوناك ام مهءاج من إف :ىلاعت هلوقو «مولعملا
 باذعلاو ةعتملا نيب توافتلاو .مهرظن ىف ريبك ةدودحم نيلنس عتمتلاو ثعبلا نيب

 لزني امو ةعتملا نيب توافتو قراف ةمث هنأل ؛ اهوحنو «مثب دعبلاو توافتلا غوسي

 . ميقم مئاد باذع نم مهل
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 اوناك دقلو « عفرت الو عفنت الو ىدجت ال ميلأ باذع اهبقعي ىتلا ةعتملا نإو

 . 4 نومي اوناك ام مهن ئَنْعأامإ» نكلو «مهيفكي عتمت نم هيف مه ام نأ نومهوتي
 ىف ةلصلا نأل «يذلا ىنعمب ايمسا الوصوم تسيلو « فرح لوصوم انه ام

 .هوحن وأ ءهريمض نم مسالاب اهطبري ام ىلع لمتشت نأ بجي ىمسالا لوصوملا

 ءاكبسنم اردصم هدعب امو نوكي ىفرح لوصوم نذإ ىهف « اهطبري ريمض الو

 ةرخآلا ىف مهنع اينغم ترصق وأ تلاط نينسلا هذه مهعتمت ناك امو :هريدقتو

 ناك نإ هنأو «ثعب ال هنأ نومهوتي اوناك امك «مهب لزانلا ديدشلا مهباذع اعفار

 ديبعلاو نولوذرملا ءافعضلا كئلوأ نوكي نأو ءاوبقاعي نأ لوقعمب سيلف ثعب

 ةدودحملا نينسلا ىف مهعتمت ماود ىلع نيدمتعم امئاد اوناكو «نيبوثملا مه نونيهملا

 . مولعملا دمألاو

 نم زرع لاق اذلو ءمهدحو مه مهيلع مهتبوقع ىف مالملاف 3 اورذنأ دق مهنأو

 4 69 نيملاَظ انك امو ئرْكذ 29 نورذنم اهل لِ ةيرَق نم اَنْكَلهَأ امل : لئاق

 ىلع ةلاد نمو « ليبقلا وأ ةميظعلا ةنيدملا ةيرقلاو «ةيرق ىأ انكلهأ ام ىأ

 ىلاعت هللا لسر نم ديدشلا باذعلاب نورذنم اهل ناك الإ هقارغتساو ىفنلا مومع

 تعبت ىَتَح َنيِبَذَعم انك اًموإ» :ىلاعت لاق دقو ؛ىلاعت هللا نع نوملكتي نيذلا

 . [رطاف] 4 69 ريت ايف الح ًةلِإَةمَأ نم نوط : ىلاعت لاقو [ءارسإلا] < (2الوُسَر

 ةمئاد ىركذ مهنم نيربتعملا سوءر ىف ىقبتو ءامئاد مهركذي لوسرلا نإو

 نأ ىأ 4 َنيِملاظ انك امو ئركذإ» :ىلاعت لاق اذلو «هب اورذنأ ام مهبنجي ىتح ةيقاب

 دكأو ءاوفاخو اوشخاو اوربتعا نأ مهل ريكذت لسرلا ةنسلأ ىلع راذنإلا كلذ

 انك امو » :ىلاعت لاقف «راذنإ ريغ نم باذعلاب مهيتأيف ٠ مهملظي ال هنأ هناحبس

 اننأش نم ناك امو ىأ ؛ نأشلا ىفن وأ « مئادلا ىفنلا ىلع ةلاد انه (ناك) 4 نيملاَظ

 [تلصف] 4 65 ديبعلل مألَغب كبر امو ؛ىرخأ ةيآ ىف ىلاعت لاق امك « ملظلا

 نرخ نير اوم ندا لوُقَيف باذعلا مهيتأي موي سائلا رذنأو طظ مهراذنإ ىف لاق دقلو

 نّم مكَل اَم لْبَق نم مُهُمَسْقَأ اوُنوُكَت مل َوَأ لسرلا عب عبتنو كتوعد بج بيِرَق لجأ ىلإ

 .[ميهاربإ] 4 62لاوز
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 لزن نكلو « هللا نم لزني ملو «ءنهاك لوق نآرقلا نأ نومهوتي اوناك دقلو
 ىفو « هلصأ ىف لطاب معز كلذو «ناهكلا ىلع نولزنيامك .« نيطايشلا نم

 هب تّلزنت امو 98 :لاقف ادكؤم ايفن كلذ هللا ىفنو «ميركلا نآرقلا ىلع هقيبطت

 . 4 9 َنوُلوُرْعمَل عمّسلا نع مِهَّنِإ 659 نوعيطتسي امو مهل يغبني امو (65) نيطايشلا
 ىهو «نيطايشلا اهب لزنتت : ناهكلا لاوقأو « نهاك لوق نآرقلا نأ اوعدا دقل

 ةثالثب كلذ ىلاعت هّللا ىفن دقو «هترمزو هعابتأ وأ سيلبإ ناوخإ مهو ناطيش عمج

 .رومأ

 داه نآرقلاو ءداسفلا ىلع نوضرحم مهنأل ؛مهل ىغبتيام هنأ  اهلوأ
 سواسو عم ىقالتي نأ نكمي الف «نآرقلا ةقيقحب ةقيقحب , مهيلع جاجتحا كلذو «دشرم

 مهنم نوكي نأ حصي امف « مهدسافمو نيطايشلا

 امك سنإلاو نجلا رجعي وهو «زرجعم هنآ «هنوعيطتسي ال مهنأ -_- ىناثلاو

 َنوُنأَي ال نآرُقلا اذه لهمب اوُنأَي نأ ىَلَع نجْلاو سنإلا تعَمَتْجا نكَأ لق 9 :ىلاعت هللا لاق
 . [ءارسإلا] ©« 69 ريِهَظ ضعَبل مهضعب ناك ولو هلثمب

 لهأ ىلع هب اولزنتيو 2 هوقرسي وأ هولقني نأ نكمي ال مهنأ - ثلانلاو

 عمسلا نع مهْنِإ إف : ىلاعت هلوق اذهو «كلذ نع نولوزعم مهنأل « ةناهكلا

 « مالابو ءديكوتلا ىلع ةلادلا ّنِإِب مهلزع ىلاعتو هناحبس دكأ دقو « 4 نولوزعمل
 .ةيمسالا ةلمحلابو

 هب .لزنتت : نأ نم ةعناملا ةثالثلا رومألا هذه ىف رسيثك نبا ظفاحلا ملكت دقلو

 ةثالث نم كلذ مهنع :ع عنتمي هنأ هناحبس ركذ » هنع هللا ىضر لاقف « نيطايشلا

 نأل « مهتبلط نم الو مهتيغب نم وه سيل ىأ .مهل ىغبني ام هنأ :اهدحأ :هجوأ

 نع ىهنلاو « فورعملاب رمألا هيف اذهو «دابعلا لالضإو « داسفلا مهاياجس نم

 لاق اذهلو « ةميظع ةافانم نيطايشلا نيبو هنيبف «٠ ميظع ناهربو ىدهو رونو ركنملا

 .4 مهل يغبني امو ل : ىلاعت
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 م نا

 اا رح

 لاق .كلذ اوعاطتسا امل مهل ىغبنا ولو ىأ :4 َنوُعطَتسَي امَو 9 : ىلاعت هلوقو

 [؟ :١ رشحلا] 4 هلا ةيشَح نم اعدصَمم اعشاَح هَل لج ىلع نال اذه الن َْل > : ىلاعت

 مهنأل ؟؛كلذ ىلإ اولصو ام هتيدأتو هلمح اوعاطتساو مهل ىغبنا ول هنأ نيب مث

 ىف ابهشو اديدش اسرح تعلم ءامسلا نأل ؛ هلوزن لاح نآرقلا عامتسا نيح لزعمب

 عامتسا ىلإ نيطايشلا نم دحأ صلخي ملف هِي هللا لوسر ىلع نآرقلا لوزن ةدم

 هظفحو هدابعب هتمحر نم اذهو ءرمألا هبتشي الئل هنم دجي ملو «دحاو فرح

 © نولوزعمل عْمسلا نع مُهْنِإ » :ىلاعت لاق اذلو «هلوسرلو هباتكل هدييأتو «هعرشل

 4 نيطايشلا هب َتَرتَت امو )|: :ىلاعت هلوق نم (هب) ىف ريمضلا نأ ىلع اذه لكو

 الو ءاهرواسي ةكرشملاو « اهؤلمي ةنمؤملا سوفنلا ىف وهو «نآرقلا ىلع دوعي

 .هاوس لامتحا

 ناميإلا بل ديحوتلا

 و لم ول دم 0م ها

 رخل ءاهنلإ هلأ عم
 04-010 3 رص

 مم

 كول كندا
 .- ع

 59 ف

! 1 
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 ىلإ وعدي وهو « قحلا وه نآرقلا ناك اذإ هريدقتو طرش نع حاصفولل ءافلا

 ال ىأ ةدابعلاو هيلإ ءاجتلالا انه ءاعدلاو « رخآ اهلإ هللا عم عدت الف . ديحوتلا
 كلذ ببسب نوكتف ىأ .4 َنيبَدعمْلا نم نوُكَتَف 9 هيلإ ًأجلتو « رخآ اهلإ هللا عم دبعت

 عم دبعي نمب قحال باذعلا نأ ناسنإ لك ملعيلو «هريغ هب ىدتقيل ةينادحولا ىب

 .رخآ هلإ هللا عم نوكي الأ نامعإلا بلو «ةينادحولا :ةدابعلا بلقف «رخآ اهلإ هلل هللا

 :لاقف « ' ةوعدلاب نيقلعتم نيرمأ ىلاعتو < هناحبس م رمأ كلذ دعب

 سلا سا سل سس ه8

 منو نم ذيول ينإ لق رص نإ
 ءاج دقو «ةبارق دشألا وهو .ءبرقأ عمج نيبرقألاو «ةبيرقلا ةبارقلا ريشعلا

 :هصن ام بغارلا تادرفم ىف

 «لماكلا ددعلا ةلزنمب هل نوريصي ىأ « مهب رثكتي نيذلا لجرلا لهأ ريشعلاو
 ءمهب زتعي نيذلا براقألا ريشعلا نأ ىنعملاو «لماكلا ددعلا ىه ةرشعلا نأ كلذو
 هنأ ةئسلا بتكو ةريسلا بتك ىف ءاج دق ِةِكَك هنأ .هنم مهنأو «مهنم هنأب سحيو
 اعدو ء افصلا ىلإ ِهلكَي ىبنلا راص هتريشع راذنإ ةيعاد ةيآلا هذه تلزن امدنع

 هنع عمسي نم ثعبو هصخشب رضحي مل نمو .هصخشب رضح نم مهنمو ءاشيرق
 مكتربخأ ول متيأرأ : ىؤل ىنب اي ءرهف ىئب اي « «بلطملا دبع ىنب اي ١ : مهل لاقو

 :لاق ءمعن :اولاق ؟ىنومتقدص مكيلع ريغت نأ ديرت لبا اذه حفسب اريع نأب

 .ديدش باذع ىدي نيب مكل ريذن ىنإف

 تاوعدلا تناكو «تاوعدلا ىلوأ ىهو «ةوعدلا هذه مالسلا هيلع مهاعد

 وأ « ةماع ةوعد لوأ هذهف ء.ءاقدصألاو لهألاو ةجوزلل ةصاخ تاوعد كلذ لبق

 .لاح ىأ ىلع ىئزج اهمومعو ةماع هبش

 «نينمؤملاب قفرلا ىلإ هناحبس هدشرأ دقو ءانمؤم نكي مل نم ةوعد هذه
 هل لاقف ِهِْكَك ىبنلا عابتاب ىذألل اوضرعت دقو «قحلا دامعو «ةوعدلأ ماوق مهنأل
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 سا سا سا سمسم

 نمل كحانج ضفخاو 8 باذعلاو ىذألا راوجب ةمحرلا اوريو ناميإلا ىلع مهنيعتل

 مهو «كعبتا نمل كحانج ضفخا ىنعملاو «ةينايب انه: نم © نيدمؤملا نم َكعَبْلا

 نم ىلع فوطعلا ىناحلا هبشف 2 هيبشت اهيف ةراعتسا هيف حانجلا ضفخو 2 نونمؤملا

 . هتيامحو «هتءالك نع اونغتسيو

 :هاصع نميف لاقو «نينمؤملا نم هعم نمو هتريشع نم هعاطأ نم نأش اذه

 . 4 699 نولمعت امي هيرب ينإ لق ةلوصع نإ

 ا 2 روكذم برقأ هنأ ءطقف نينمؤملا ىلع نوكت نأ ىلإ ليف ارو

 نوجرخي ال قحلا ىلع مهئاقيإو « مهييذهتو مهتيبرتل حانجلا ضفخت كنإف « مهنم

 نايصع هيف نوكيو 2 نولمعت امم ءيرب ينإ)» لقو « مهنم أربتف اوجرخ نإف 2( هنع

 اذلو «هللا ىلع نوكي هلك دامتعالاو « نايصعلا اذه ىف مهيلع دمتعي الو 2. ىل

 .دعب نم لاق

 وم ف يل ما ممم 8086 2 3 م0 6

 يف كبلقتو 612) موقت نيح كاري يذلا 6725 ميحرلا زيزعلا ىلع لكوتو إف

 4 692 ميِلعْلا عيمّسلا وه ُهّنِإ 09 نيدجاسلا

 بابسألا نأ نظي الف «بابسألا ذخأ دعب ىلاعت هلل رمألا ضيوفت وه لكوتلا
 «بابسألا ىف ذخألا دعب ىلاعت هللا ىلع دامتعالا نم دبال هنإ لب « ةيفاك اهدحو

 هدابعب ميحرلا «بلغي ال ىذلا ىوقلا زيزعلا هللا ىلع وه لكوتلاو « اهب ةيانعلاو

 هللا فصو دقو «هناحبس هتمحر لضفب ةلداعلا مهبلاطم بيجي ىذلاو مهتدش ىف

 ءىش لكب طيحملا ىلع دامتعا وه هيلع دامتعالا نأ نيبت «تافص ثالشب ىلاعت

 .رهقلاو ناطلسلا لامكو « ةزعلاو ملعلا لامك ديفت تافص ثالثب هفصوف 2« املع

 نم © موقت نيح كاري يذلا 8 :هلوقب ىلاعتو هناحبس راشأ :ىلوألا ةفصلا

 ىلإو ءاهبذهت كسفن ىلإو مهعفنت سانلا ىلإو «هدبعت هللا ىلإ اهجتم كمانم

 .اهميقت كتالص
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 يف كبلقتو » :لاق اذلو « لكي ىبنلا بلقت ملعي هنأ - ةيناثلا ةفصلاو
 هنأ ىأ ءدوجسلا ىلإ مايقلا نم ابلقتم نيملاعلا برل ادجاس كرورخ ىأ © نيدجاسلا

 نم « كلاوحأ لك ىف كملعي ىلاعتو هناحبس وهف « كتالص ىف كلاوحأ ملعي
 . . كتالص ىف كدوجس ىلإ كمايق تقو

 دق نم ملع كنم ءيش لك ملعي ىذلا ىأ 4 َميِلَعْلا عيمّسلا وه ِهّنِإط -ةثلاثلا
 .املع ءيش لكب طاحأ

 نيطايشلا تاذين
 :ىلاعت لاق

 2 مهح 0ث دمي نم لع كني 10

 كراك 0 رومي هلو 2

 ا 7
 د 0 رز 0 نو

 َوُلَعْفِياَ

2 06 
 2 20008 70 7 (رملَظ يذل كسا

 اهنأ نومعزي امك «نيطايشلا هب تلزنت ميركلا نآرقلا نأ نوكرشملا ىعدا
 لزنت نم تافص نيبي ذخأو « كلذ ىلاعت هللا ىفنف ٠ مههابشأو ناهكلا ىلع لزنتت
 لاقف نيطايشلا مهيلع لزنت نيذلا ءالؤه نم افانصأ ركذو « نيطايشلا مهيلع

 « هينتلل ماهفتسالا 4 نيطاَيشلا ُلّزََت نم ىَلع مُكئَبْنَأ لهإ» : ىلاعتو هناحبس
 نع لاقي الو « لوزتلا لزنتلاو ؛ مامتها هب سفنللو « نأش هل امب رابخإلا ءىبنتلاو
 ةكئالملا لّرَتَت )» :ىلاعت لاق امك لزنت لاقيف ةكئالملا نع لاقي امنإو ؛ ىلاعت هللا

 وهو [ردقلا] 4 (2) ٍرْجَفلا عّلْطَم تح يه مالم 0 رْمَأ لك نم مِهْبر نذإي اًهيف حورلاو
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 يي

 وأ ىرتفملا ىف لاقي ال نيطايشلاو « نائكمطالاو ىرشبلا نم سوفنلا ىف ثيي ام

 ىرتفملا ىف لاقي ال» ىناهفصألا بغارلل تادرفملا ىف ءاج دقو «لزنتلا الإ مثآلا

 ةيآلا رخآآ ىلإ نيطايشلا لزنت نم ىلعو لزنتلا الإ ناطيشلا نم ناك امو بذكلاو

 مثولاو رشلا وحن اهنوهجويو « هب نوسوسوي ام وه « نيطايشلا نم لزنتلاو

 .لزنتت اهلصأو « ءاتلا ةفوذحم لزنت نأ ظحاليو « نيبملا

 م
 ع

 ىذلا بذاكلا ىرتفملا وه كافألا 4 ٍميِنَأ كا لك ئَلع َلَرَت ا :ىلاعت لاق مث
 هسفن تسرمت ىذلا ميثألاو «نانتمطالاب بهذيو سفنلا لضيو «قحلا نع فرصي

 .نيبلا بذكلاو فراصلا كفإلا ىلإ عامتسالل دادعتسا هدنع راصو « مثإلاب

 هلوقب هناحبس هنيب ام وه نيطايشلا مهيلع لزنت نمل ىناثلا فصولاو

 . 4 نوبذاك مهرتكأو عمسلا نوقلي ل:

 هاوس عمسي ال هيلإ هلك هعمس لعجو هيلإ ىغصأ هيلإ عمسلا ىقلأ لاقي
 نوغصي مهنأ ءالؤه ةفص نم ىأ « ميثأ كافأ لك ىلإ دوعي 4 َنوُقْلِي 8 ىف ريمضلاو

 ةرثكلا تافص نم ىأ «نوبذاك مهرثكأو «هيلإ هنوقلي مهعمس نوعضيو «هيلإ

 ىف نيغلابم سانلا نيب هنوجوريو نيطايشلا نولمتسي مهف « بذكلا مهنم ةرئاكلا

 .مهبذك

 « هنوليختيو « هنورتفيو بذكلا نولوقي نيذلا ءارعشلا : ءالؤه نم نإو

 ىف اونثتسا نيذلا ءارعشلا نمو« ءىجيس ىذلا ءانئتسالا اذه ليلدب مهلك اوسيلو

 ىبنلا هوعدي ناك ىذلا تباث نب ناسح مالسإلا ىفو «يملس ىبأ نب ريهز ةيلهاجلا

 .هديؤي سدقلا حور نأب ٌةِْلَي ىبنلا هفصوو « نيكرشملا ىلع درلل

 . 4 َنوُواَعْلا مهعِبتي ءارعشلا ظ : ىلاعت لاق

 « ءاسنلا ركذ ىف نوميهي نيذلا كئلوأو ٠ حلاصلا وهو واغ عمج نوواغلا

 رعاش لكل نولوقي اوناك ىتح مهيلع نيطايشلا اهب لزنت دق ةبذاك عئاقو روصتو

 :ىلاعت هلوقب مهيلع نيطايشلا لزنت ىلاعت هللا ديأ دقو « ناطيش
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 . < 69 َنوُلَعَفي ال ام نوُلوُقي مُهَّنَأو 2 نوميهي داو لك يف مهْنَأ رت ملأ »

 لك ىف مهتيأر دق ىنعملاو «تابثإ ىفنلا ىفنف عوقولا راكنإل انه ماهفتسالا

 ءاسنلاب ببشتلاو «لزغلا ىف ذ اولاقف « نولوقي ىأ «نوميهي لوقلا ةيدوأ نم داو

 «هرتس بجي ام لجرلا نيبو اهنيب نوكي امو . نهماسجأ نم ىفخي امو نهركذو
 ىف ىرت امكو «سيقلا ئرما ةقلعم ىف ىرت امك «لوقيف فوقوم هيف مالكلاو

 اوناك دقلو «لوقلا ىف شحفتيو « هجاهنم ىكاحي ناك ىذلا قدزرفلا دئاصق

 ةعيبر ىبأ نب رمع رعش ىف دعب نم ىرت تنك امك « اهنولعفي الو «مثأملا نوليختي
 . ءارعشلا ىلع ناطيشلا لزنت نم هلك كلذ نإو .اذكهو « لزغ نم

 ىكل كلذ ناك امنإف  امهنع هللا ىضر هنع ىوري اميف سابع نباك رعشلا اذه
 . برعلا رعش ةياور رمتست

 حدمي الو « هلك مذي الف « ريبك رش هيفو ءريثك ريخ هيف ىبرعلا رعشلا نإو
 هدساو مذيو « هنسل دمحي هتاذ ىف غيلب هانبم ىف ديج ىبرع مالك لكك هنإو « هلك

 . ىنعملا ىف

 نآرقلاف « نآرقلا نع هداعبإل نيطايشلا هب لزنت هنأب رعشلا ركذ نأ ظحالليو

 ىبرع ناسلب ِهَلكَي دمحم بلق ىلع نيمألا حورلا هب لزن ىذلا ىلاعت هللا ىحو

 «اونماع نيذلا نوواغلا مهعبتي نيذلا ءارعشلا نم ىلاعتو هناحبس داما ىنثتسا دقو

 نم زع لاقف ءارعشلا نوعبتي نيذلا نيلاضلا نيواغلا نم اونمآ نيذلا ىنثتسا وأ

 :لئاق

 اوُملُظ ام دْعَب نم اورصتناو اريدك هللا اوركذَو تاَحلاّصلا اوُنِمَعَو اونمآ نيذلا ًالإإ)

 .« © وطي بلس أ اوملط نبذل ملعسو

 نولعفي ال ام نولوقيو « نوميهي داو لك ىف مهنأل ؛نولاضلا مهعبتي ءارعشلا



 م لئلا

 ركذب مهبولق تألتماو « تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ءارعشلا ءالؤه نم ىنثتسيف

 نب بعكو « تباث نب ناسحو ةحاور نب هللا دبعك « اريثك هللا اوركذو «هللا

 للك يبنلا نع ءاجهلا نوعفدي اوناكو « هورصانو قحلل اورصتتا كئلوأو «ريهز

 نب هللا دبع وهو « ةتؤم ةوزغ ىف مورلا مامأ دهشتساو « شويجلا داق نم مهنمو

 .ةحاور

 ىنعم نوكيو « نيلاضلا نم ىنثتسمو « اعطقنم ءانئثتسالا نوكي نأ حصيو

 اونمآ نيذلا نكل « هرخآ ىلإ نوواغلا مهعبتي ءارعشلاو : ىنعملاو «نكل (الإ)

 ىأ اورصتناو « هركذب مهبولق تألتما نأب اريثك هللا اوركذو تاحلاصلا اولمعو

 . قحلا لهأ مهعبتيو قحلا نوعبتي مهنإف اوملظ دعب نم نيكرشملا نم اوفصتتنا

 دعب نم ىأ ىفرح ردصم (ام) ؛ 4 659 اوملَظ ام دْعَب نمإ» ىلاعت هلوقو

 دعب نم ىلاعت هللا ةرصنل انايب ناك اذه لكو « مهرمأ ىف مهقاهرإو « مهملظ

 فصتتنا اهانعم رصتناو « نيبملا رصنلاب ىلاعت هللا دعو ىلإ ةراشإو «ةكم ىف ىذألا

 . ىلاعت هللا ليبس ىف داهج دعي ءرصنلا هليئب

 . © َنوبلَقني بّلقَنِم يأ اوُمَلَظ َنيذّلا ملعَبسَو » : ىلاعت هلوقو

 ملع وه هنوملعيس ىذلا ملعلاو « لبقتسملا ىف لعفلا ديكأتل انه نيسلا

 «منهج ىف نونوكي ذإ « مهب الزان هنوسحيسو « باذعلا نوريس ذإ « ةنياعملا

 باذع نم مهب لزني ام ببس ىه ةلصلا نأ نايبل لوصوملاب ريبعتلاو « داهملا سئبو
 ايناثو « كرشلاب الوأ اوملظ دقو « دعب نم هنوفرعيسو « نآلا هنوفرعي ال «ديدش

 « نيطايشلا هب لزنت هنأب هل مهيمرو « نآرقلل مهراكنإب اثلاثو « لسرلا بيذكتب

 اوفاضأ دقو « قئاقحلاو « ةديقعلا هب تملظ امم كلذ ريغو ؛ ناهكلا لاوقأك هنأو

 نم مهبالقنا وه بلقنملاو « ىلاعت هللا ليبس نع دصلاو « دابعلا ملظ كلذ ىلإ

 اديكأت «بلقنملا اذه مهبأ دقو « هتدش ىلإ شيعلا دغر نمو «ةناهملا ىلإ نايغطلا

 . ديدشلا راذنإلاو « ديدهتلل



 لمنلا عم ناميلس ةصق نأل ؛لمنلا تيمسو .ةكمب تلزن ةيكم ةروس هذه

 .هيآ 47 اهتايآ ددعو ءاهنم اريبك ازيح تذخأ

 اهركذ ةمكح انركذ دقو «نيسلاو ءاطلا ىه ةدرفم فورحب هناحبس أدتبا دقو

 ىف رثكألا نأشك «نآرقلاب قلعتت ةيآ لوأ تناك دقو ءاهقبس امو ءارعشلا ةروس ىف

 نيذلا نينمؤملل ىرشبو «ميركلا نآرقلا تايآ كلت «ةدرفم فورحب ةأدتبملا روسلا

 .نونقوي مه ةرخآلاب مهو «ةاكزلا نوتؤيو «ةالصلا نوميقي

 «مهلامعأ مهل نيزت هنأو «ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا لاوحأ هناحبس نيب مث

 ىف مهنأو «باذغلا ءوس مهل نيذلا مه مهنأو « نوهمعي مهلامعأ ىف مهنأو

 .ةورسللا مه ةرخألا

 ثحبي بهذ ذإ :نيدم ىف ىسوم ةصق نم اءزج كلذ دعب هناحبس ركذ دقو

 مُكّلَعَل سَبَق باهشب مُكيتآوُأرْبَحِب اهْنَم مكيتآس اًراَن تْسَنآ نإ ءران نع هلهأل

 نمو را يف نم كروب نأ يدون اَهءاَج اّمََف «هبر هملك نأ ناكو «4 00 َدوَُطصَت
 دلاصع لاو (5) ميكحلا يعل لا اَنأ هن ئسوم اي( نيملاعْلا بر هللا َناَحْبسو اًهلوح

 َيدَل فاَخَي ال يَّنِإ فَحَت ال ئموُم اي ٍبَقَعُي ملو اربدم ىَلَو ناَج اَهّنَأَك ٌرَمُهت ار امَلق

 يفي حذو 9 محو ينإق مو دن نسحب مه نم ألإ 9 وسم
 م كوه م همام م ام مس. لو لاس

 نيقساف امو اوناك مُهّنِإ هموقو نوعرف ىلإ تايآ عست يف ءوس ٍرْيَغ نم َءاَضِيَب َجَرخَت كيج



 لمنلا ةروسريسفت |(
 للم

 د <

 .ةزجعملا مهتعار مهنإو 4 09 نيبم رحس اَذَه اوُناَق ةرصْبُم اَنناَيآ مهتءاج اّمَلَف 0
 سا مس مس ساس سا < هت

 . 669 نيدسفملا َُبقاع َناَك فيك ظنا اولعو امَلُظ مهُسْفنَأ اهَْقيَساَو اهب اوُدَحَجَو

 ءايحإل اءاج ليئارسإ ىنب ءايبنأ نم نايبن امهنإف ناميلس اصوصخو «ناميلسو

 . لسرلا نم كلذل ءاج نميف ةاروتلا ةعيرش

 يذلا هلل دمحلا الاَقو امّلع َناَمْيَلَسَو دواد انيتآ دقلو إ» كلذ ىف ىلاعت لاق دقلو

 انمّلع ساثلا اهيأ اي لاَقو دواد َناَمْيَلَس ثروو 9 َنينمؤمْلا هدابع ْنَم ريغُك ىَلع اَنلَصَف

 . 4 09 نيبملا لضفلا وهل اذه نإ ءيش لك نم اًنيتوأو ٍرْيطلا قطنم

 نم هدونج َناَميَلَسل رشحو 2 هذعب نم دحأل نكي مل اكلم ناميلس ىتوأ دقو

 ىتوأ دقف ءريطلا قطنم ملع ىتوأ امك © 69 نوعّزوي مِهَف ٍرّيَطلاَو سنإلاو نجلا

 اولا لمّا اهي ايمن تلق لمَ داو ىَلع ار اذ ئَحط ءىش لك قطنم ملع اضيأ

 اههلوَق نم اكحاض مسْبََف 6 َنوٌرعشي ال مُهَو ُهدوُنَجَو اميل ْمُكمطْحَي ال مُكَتكاَسَم

 احلاص لَمَع ءأ نأو يدلاو ىلعو يلع تمعنأ أ يتلا كتمعن ذ ركشأ نأ ينعزوأ بر َلاَقو

 هلا ىرأ ال يب املا يطل ققَتو 69 َنيحلاَصلا كداب يف كَم يخوض

 © 9 نيبم ناَطْلسب يي وأ هَحَبْذأل وأ اديدش اًباَذَع هئياعأل 60 َنيبئاعْلا نم َناَك م

 رْيَغ ْتْكَمَف ١ ناميلس ةسايس ىف ديفي ام هل ناك بيرغ ربخب ىنأ كلذ دعب هنكلو

 مهكلمت ةأرها تدجبو يِنإ 0 قي اس نم كو هب طحن مَ مب تطخأ اقف دي

 نود نم سْمّشلل َنوُدَجْسَي اهَموَقو اًهُتدَجَو 09 ميظع شرع اهّلو ءيش لك نم تيت تيتوأو

 هلل اودجَسي الأ © 29 َنودَعهي ال مِهَف ليبُسلا نع مُهَدصَق مُهلاَمعَأ ناَطيَشلا مُهَّل نيرو هللا

 الإ هل ل هللا © نفت امو َنوُقْحُت ام مَلعَيَو ضْرألاَو تاَومّسلا يف ٌءابَحْلا ُجرْخُي يذلا

 . 4 69 ميظعلا ٍشْرَعْلا بر ره



 لمنلا ةروسريسفت 18#
 ش ل للا ئالللللللا

 | بى املأ

 هباتكب بهذي نأ هفلكو «نيبذاكلا نم تنك مأ تقدصأ رظننس :الئاق هصحفتي ذخأ

 . مهيلإ

 باك يَلِإ يقلأ ين ُلَمْلا اهيَأ اي تَلاَق اهألم تعمجف ءاهيلإ باتكلا بهذ
 ينوتأو يلع اولعت الأ 62 ميحرلا نمحرلا هللا مسب هّنِإو ناميلس نم هْنِإ 69 ميرك مام

 . 4 690 نيملسم
 2 مهم كت م

 : ةلئاق تدرف 4 5 نر اَذاَم يِرظناَف ا ا اوُلَوُأ نحت

 . كلدكو ةلذأ اهلهأ ةّرعأ اوُلعَجَو اًهوُدَسْفَأ ةَيَرَق اوُلَحَد اذإ كولملا ّنِإ تلاَق »

 . 4 9 ولسا عجب مب ةرطانق دهب مهلإ ةلسرم ينو © نوعي
 يناَثآ اَمَق لاَمب نتوُدمْتَأإل :لاق ميظعلا كلملا ناميلس ىلإ ةيدهلاو درلا ءاج

 .4 9و دوام عر ان هسا
 تيرفع لاَ ءاهئاطلسو اهشرع فرعي نأ دارأ هدنجب مهيلإ بهذي نأ لبقو

 هدنع يذلا لاَق 6 ©9 نيمأ يِوَقَل هِيَلَع ينِإو كماَقُم نم موقت ة نأ لبَق هب كيتآ اَنأ نجلا نم

 نم اذه لاق دنع قمم امَف كفر هَ نأ لبق هب كانآ نأ باكا نم مْلع

 يع يبو نق رَفَك نمو هسفنل رْكشَ اَمّنِإَف ركش نمو رفكأ مأ ركشأأ ينولبيل يبر لضف
 . 462 مِرك

 ال َنيذّلا نم نوكت مَأ يدّمهنَأ رظنن اهَشَرع اَهَل اوركت لاق :هيلإ ةكلملا تءاج
 كو اهلي نم معلا نيتوأو وه ِهنَأَك تلاَق كشرع ادكهأ ليق تءاج املف 60 نودتهي

 ال ليق 60 َنيرفاَك مْوَق نم تناك اَهِّإهّللا نوذ نم ُدَبعَت تَناَك ام اَهَدصَو 69 نيملسم



 لمنلا ًّه :رويش ريسفت ل ل

 لم مامما

 ا بأ

 ريراوق نم دَّرَمم حرص ِهنِإ لاَق اًهيَقاَس نع َتَفَشَك شكو ةَجَل هتبسح هنأ اَمَلَف حرّصلا يلُخدا

 .4 9 َنيِملمْلا بو هلل دامس عَمتسلسأو يفت تضل يتإ بر لَ
 هللا ةدابع ىلإ مهاعدو «حلاصو دومث ةصق نم اضعب هناحبس ركذ كلذ دعبو

 نولجعتست مل موق اي مهل لاقف مهاعد ذإ باذعلا اولجعتسا دقلو ءهدحو ىلاعت

 عم اومساقت دقو 463 َنوَمَحَرف مُكَلَ هللا َنوُرْفْغَتْسَت الْوَل ةنَسَحْلا َلْبَق ةَمّيّسلاب

 نوقداصت انو لهأ كلهم ادهش مط هيلول اولوقيو .هلهأو هوكلهي نأ ىلع نيدسفملا

 . 6 9 نورعشي ال مهو اركم اًنركمو ارْكم اوُرَكَمو 9

 . حلاص موق دومث ىلع رمألا ةبقاع هناحبس ركذ دقو

 أاوجرخ شحاوف نم مهدنع ام طول مهل ركذو ءطول ةصق هناحبس ركذ مث

 موق مثنأ لب ءاسنلا نود نم ةوهش َلاَجّرلا َنوُنأَتَل مُكتنَأ :مهل الئاق «ةرطفلا نع اهب

 . 4 ©9 نرلهجت

 سانأ مهن مكيف نَم وأ لآ اوجرخأ اولا نأ الإ همْوق َباَوَج َداَح مف

 د مهم الو تا نيرا نبهان قرم إو قاف 5 ور

 مترا لي ل شم نذل هدا نع ماس هل ا لو

 ةينادحو ىلع ةلادلا ةينوكلا لئالدلا ىلاعتو هناحبس هللا نيب كلذ دعب“

 لزنأو ضرألاو تاومّسلا َقَلَح َنّمَأإل :ناحبس لاقف «ءىش هلثمك سيل هنأو «قلاخلا

 . 40 .. اًهَرجش اوتبنت نأ كَل َناَك ام ةَجْهَب تاَذ َّق قئادح هب اَنَتْنََف ءام ءامّسلا نم مك

 موق مه لب هللا عم هلأ .. ظ مهلعف اركنتسم مهلأس ةقيقحلا هذه نيب نأ دعب مث

 . <« © َنوُلدْعَي

 راظنألا هجوو « بئاجع نم اهقلخ ىف امو «ضرألا ىلإ هناحبس مههبن مث



 لمنلا ةروسريسفت #1 يم
 هان رحل

 مث ءازجاح نيرحبلا نيب لعج هنأو ءاهلابجو اهراهنأو اهرارقو ءاهبئاجع ىلإ
 كلذ دعب ركذو .نوملعي ال مه مهرثكأ لب هللا عم هلإأ اخبوم اركنم مهفتسا

 ةفيلخ ناسنإلا لعجو ءءوسلا هفشكو هاعد اذإ رطضملا ةباجإب مهيلع هناحبس هلضفت
 ام اليل هّللا عم هلإَأ ل كرشلا نم مهلاح اركنتسم هناحبس لأسيو ؛ضرألا ىف
 هلاسرإو رحبلاو ربلا تاملظ ىف مهل هتيادهب هناحبس مهركذيو 4 © َدوُركَذَت

 امَع هللا ىَلاعَت هللا عّم هلأ دعب نم مهلأسيو «هتمحر ىدي نيب تارشبم حايرلا

 . 4 09 َنوُكِرشي

 ىلاعتو هناحبس هقزريو «هديعي مث قلخلا أدبي ذإ «ةيلعلا هتاذب هناحبس ركذيو
 نإ مُكئاهرب اوثاه لق هللا عم ُهَّلَِأ ال مهلاح اركنتسم مهلأسي مث «ضرألاو ءامسلا نم

 . 4 6 َنيقداص مسك
 ءهريغ ضرألاو ءامسلا ىف نم ملعي ال هنأ ىلإ مههبني نأب ميركلا هيبن رمأيو

 مل ام نوملعيو «نوثعبي امدنع مهلهج نوكرادتي مهنإو نوثعبي امدنع مهروعشو
 ' اوريسي نأ ىلاعتو هناحبس مهرمأيو .ماهفألاب ال «نايعلاب لبق نم هوملع اونوكي

 .داسفلا اهيف اورثكأو اوغط ذإ ءاهلهأ نم ربعلاو ءاهيف مهناكم اوملعيل ضرألا ىف

 الو مهيلع نزحت الو» : مهغيلبت هيلع امنإ «مهناميإ هيلع سيل هنأ هيبنل ركذيو
 نودعوي امل مهلاجعتسا « كلذ دعب هناحبس ركذو 6 69 دوركم مم قيض يف نكت

 َفدَر َنوُكَي نأ ئَسَع لق 69 َنيقداّص منك نإ دعَولا اذه تم نوُلوقيو )» باذع نم هب

 ا مُهَرَتْكَأ نكلو سائلا ىَلَع لضف وذل كلن إو ©9 دوُلِجْعَْسَت يذلا ضعب مك
 لوقيو «ضرألاو ءامسلا ىف هملع مومع كلذ دعب هناحبس ركذيو 469 نوركشي
 . 4 69 نييم باَتك يف لإ ضرألاَو ءامَسلا يف ةَبئاَغ نم امو ف : لئاق نم زع

 ليئارسإ ينب ىلع صقي نآرقلا اذه نإ9» ؛ميركلا نآرقلا ماقم دعب نم ركذيو م 2 سا سل يه هدد و هوا ماج 2 .
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 مهنيب يِضقَي كو انإ ©9 يمول ةَمْحَرو ىدَُل هنو 29 َدوُفلَتْخَي هيف مه يذل تع

لكوَمفل ءىش نم مهباسح نم كيلع امو © 052 ميلا زيا رهو همْكحب
 هللا ىلع 

ربدم اونو اذ ءاعلا ملا عم الو ىتوملا عمست ال كّنِإ 69 نيبملا ّقَحْلا ىَلَع َكْنإ
 ني

 مهَف انتاّيآب نمْؤُي نمل عمْسُت نإ مهَالَص نَع يِمُْعْلا يداَهب تنأ امو ©

 . 4 9 نوملسم

 عَقو اذِإو» :هدعب نوكي امو «ثععبلا برق نوكي ام هناحبس ركذي كلذ دعبو

 4 69 نونقوي ال انتايآب اوُناَك َساّئلا نأ مُهَمَلكت ضرألا نم ةباد مهل اًنجرخأ مهيَلَع َلوَقْلا

نومدقي مهو مهلاحو رشح ا موي سانلا لاح ةحضاولا ةراشإلاب هناحبس نيبيو
 ىلع 

 . باذعلا

 هيف اونكسيل ليألا انلعج انأ اوري ملأ ١) : هتايآ نع مهتلفغب هناحبس مهركذي مث

 . © 55 نونمؤي موقل تايآل كلذ يف نإ ارصبم راهنلاو

»وهون عر وه ري افضل هج نس :باقعلاو
 ا و 

 #4 69 نوُلمعَت منك ام الإ نوَرْجَت لَه ِراَلا يف مُههوجو تْبُكف ةئيسلاب

 ةدْبا هذه بر دبعأ نَأ ترمأ اَمَنِإ :ىلوألا ةياغلا ىه هدحو هللا ةدابع نإو

 ئدتها مف نآرقلا تأ نو 0 َنيِملسَمْا نم نوكأ نأ ترمأو ميش لهو اهمرَح يذلا

 هتايآ 1 مكيربس هلل دمحْلا لو 0 نما م نأ نإ لف لص نمو هسْنل يد امن

 . 4 69 َنوُلمَْت مَع لفاَعب كبر اَمَو اهتوُفرْعَ
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 2 برق ا يجلب

 ةروسلا ىناعم ركذ

 : ىلاعت هللا لاق

 اهوى يل نيم ٍباَتكسون سَ "اء كلي سط
 مم يدوم 0

 مشو وركز نوُنؤيو ةولَصلا َنوميِقيني 210 َنيِنمْؤَمل
 مي

 مَ نيَوَوَرْلاب نسمع دلني َنوَُقون مه ةرخالاب

 ناَّدَعْلا ءوَس -و دلك يل َنوُهَمَعَي معي مرىم م 5

 نما ءَرَمْلاىقلشل كنِإ و ير هه دوس س2
 ب ودع 57 - 30

 ) نورسخل ماتا
0 

 د ويعكس

 نكلو نيعم ىنعم اهل فرعي الو «ةدرفملا ةيئاجهلا فورحلاب ةروسلا تأدتبا

 نأب مهل ريشيل زاجعإلا اهنم نأ ىلإ انرشأ دقو ؛نوكردملا اهررقي ةمكح اهدوجول
 مكبطخو مكرعش ىف مكمالك اهنم نوكتي ىتلا فورحلا نم نوكم نآرقلا
 نوفقتو «لماشلا ىدحتلا كلذ مكادحتي ازجعم ناك كلذ عمو ؛مكتاباطخو

 هيف اوغلي نأو «نآرقلا اذهل اوعمتسي الأ ىلع اومهافت دق مهنأ اهنمو نوتكستو

 مهيلع مجهي مث «نيراتخم ريغ هيلإ اوغصأ ةيتوصلا فورحلا هذه ليترتب ئدتبا اذإف
 نإف كلذ قوفو «مهلوقع ريحت ةحاصفو ةغالب نم اهيف امو «هتارابعو هيناعمب نآرقلا

 الإ اهب قطني ال ىتلا ةغالبلا هذهب قطني فيكف «بتكي الو أرقي ال ايمأ ناك ىبنلا
 ىف ءاج ام ىلإ ةراشإلا . 4 0 نيم باتكر نآرقلا تايآ كلت .ئراق بتاك
 امسا نوكت نأ لمتحي فورحلا هذه نأ نايب كلذ ىفو «ةولتم تايآ نم ةروسلا

 :نافصو نآرقلل ركذ دقو «ةروسلل
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 هناحبس انملع دقو «ةدابع هتوالتو «ىلتي ءولتم ءورقم باتك هنأ امهدحأ

 «هظفلب رتاوتم وهف «نيعمجأ سانلل اهملعيل هتوالت انيبن ملعو «هولتن فيك ىلاعتو

 لاق امكو «[ناقرفلا] « (هواليترت ُهاَلترَو » ىلاعت لاق امك «هتوالتب رتاوتمو

 هعمج اَيَلَع نإ :ىلاعت لاق امكو «[لمزملا 4 ©اليترت د نآرقلا ترو )» : ىلاعت

 . [ةمايقلا] 4 69 هتارُقو

 هيلع لمتشا ام لكل نيبمو «هتاذ ىف نيب ىأ نيبم باتك هنأ ىناثلا فصولاو

 لاق امك ءسانللا ةيادهو «ةيعرش ماكحأو ة ةوبنلا لئالدو «ديحوتلا لئالد نم

 ةمحرو ىدهو ٍرودصلا يف امل ءاَفْسَو مكبر نم هوم مُكنَءاَج دَق سانا اَهْيَأ|>) : ىلاعت

 .[سنوي] © 69 َنيِنمّؤَمْل

 ىأ 24 ىرشبو ىدهإ :ىلاعت لاقف ءاعبارو اثلاث افصو هناحبس ركذ دقو

 ةبلاطلا سوفنلا ىدهي «ةمكحملا هتارابعو هتغالبو هزاجعإب وهف ىدهي هتاذ وه هنأ

 ىف وهف ءاهبطق ىلإ ةلصوبلا ةربإ هجتت امك «قحلا ىلإ هجتت ىتلا ةيدتهملا قحلل

 نوكلا روصو «ديحوتلا مئاعد هيفف «ةيادهلا ىلع لمتشم اضيأ وهو «ةياده هتاذ

 صصقو ءربعلاو ظعاوملاو «؛ةيعرشلا ماكحألا ىف تانيبلا هللا تايآو «ةيداهلا

 ىري ال رون نآرقلاو .راصبألا ىلوأل ة ةربعل مهصصق ىف نإو «ءايبنألا نم نيضاملا

 نكلو «ءافشو «ءاحصألا الإ هب ىذغتي ال نكلو «حاورألل ءاذغو ءرصبملا الإ هرون

 ىهو ؛هارشبب نوعفتني نميف لاق اذلو ءءافشلل الباق ناك نم الإ هب ىفشي ال

 .نينمؤملل :لاقف ميعنلاو ةنجلاب نيئمؤملا رشبي هنأ هانعم ىذلا ىناثلا فصولا

 .نينمؤملاب فيرعتلا ىف كلذ دعب نم -لئاق نم زع- لاق دقو

 . 4 9 نونقوي مه ةرخآلاب مهو َةاكَرلا َنوُويو ةالصلا َنوُميقي نيذْلا ل

 ش :ىه ةثالث ارومأ نينمؤملل ركذ

 ةيسحلا اهناكرأ ةيفوتسم ءاهنودؤي ىأ «ةالصلا نوميقي مهلنأ :ىلوألا ةفصلا

 هّللا ةرضح ىف هنأ ن سحيو ,هلالجو ىلاعت هل هللا ةمظع رعشتسي ىلصملاو «ةيحورلاو
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 ةماقإ ركذ ىفو ءاميقتسم اهاجتا ىلعأ ىلإ هجتي لب «بارطضا الو «هيف جوع ال

 ءجحو موصو ةالص نم ةيمالسإلا تادابعلا ىف ةيحورلا ىناعملا ىلإ ةراشإ ةالصلا
 ةراهطلا هذه ىلع ةيناسنإلا تاقالعلل ةماقإو ءاهناردأ نم سوفنلل ريهطت ءادتبا وهف
 .ناغضالاو داقحألا ناردأ نم

 ىتلاو «ةيحورلا ةيداملا ةضيرفلا ىهو «ةاكزلا نوتؤي مهنأ :ةيناثلا ةفصلاو
 ىأ «نوعاملاب ةاكزلا تيمس اذلو «ريقفلاو ىنغلا نيب , ىعامتجالا نواعتلا اهيلع موقي

 نيذلا ص َنيَلصملل لوف » :نيلاضلا فصو ىف ىلاعت لاق امك ؛نوعلا هب نوكي ام
 4« © َدوُماَمْلا دومَتْمَيو ك0 َدوُءاَرُي مه َنيِذْلا 29 َنوُهاَس مهتالص نع مه

 .ىناسنإلا نواعتلل ساسأ ىه ىتلا ةاكزلا وه نوعاملاو ء[نوعاملا]

 وهف «رخآلا مويلاب ناميإللا ىهو «نييلوألل لصألا ىهو : : ةثلاثلا ةفصلاو

 مه ةرخآلاب مهو هناحبس لاقف هانعم ةقيقح ىلإ ناسنإلا هيجوت وهو «نيدلا بل

 . 4 نونقوي
 نأل ؛نيددرتم ريغ نينعذم نونمؤي ىأ «نولقوي لعفلاب قلعتت - ةرخآلاب

 «ةايحلا ىف هنم ةقشملا هلانت ناك ولو «ريخلا لمع ىلإ ناسنإلا عفدي ىنيقيلا ملعلا
 ةقشملا تداز املكو ي هلبقتسي هءازج نأب انمؤم رارمتسالا ىلإ اعفاد نوكي كلذ نإف

 .ىقبأو ريخ هللا دنع امو ءرجألا داز «هيف

 ىلاعت هللا دكأ ناميإلا بل اهنوكو نينمؤملل ةميركلا ةلصخلا هذه ةوقلو
 اهيناثو ء«رورجملاو راجلا ميدقتب اهلوأ «تادكؤم ةدعب رخآلا مويلاب نينمؤملا ناميإ
 .اهرخآو .ةلمحجلا ردص ىف نيترم لصفلا ريمض ركذو «ةيمسالا ةلمجلاب

 هناحبس لاقف «ةرخآلاب نوئمؤي ال نيذلا لاح كلذ دعب هناحبس ركذ دقو
 :هتاملك تلاعتو

 نيذلا كيلرُأ © َنوُهَمْعَي مف مهَلاَمعَأ مهل نير ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا نإ »
 . 4 © َنوُرَسْخَألا مه ةرخآلا يف مهو باَدَعْلا ءوس مهل

 ببس امهدحأ نارمأ ايندلا ىف مهل ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا نأ هناحبس دكأ
 .نورسخألا مه ةرخآلا ىف مهو «باذعلا ءوس ةرخآلا ىف مهلو ءرخآلل
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 «ةرخآلاو ايندلا ىف نيرمألا ىف ميركلا نآرقلا ىناعمل نيفرشتسم ملكتنلو

 نمؤملا ةلخ رخآلا مويلاب نيقيلا نأ امك هنأ ررقن اضوخ اهيف ضوخن نأ لبقو
 دقف نإف اهءارو ام ايجار ةايحلا هذه بعاتم لمحتي هلعجت ىتلاو «ريخلا ىلإ ةعفادلا

 «ةايحلا اهدحو ىه ةايحلا هذه نأ دقتعيف هسفن ناسنإلا ىسني رخآلا مويلاب ناميإلا

 ,4 مِهلاَمعَأ مهل اًنيَز 8 :هناحبس لاق اذلو ءاثيع قلخ هنأ بسحيو ءاهدعب ةايح الو

 مهلامعأ نأ نوبسحي الو «ريخلا اهدحو اهوبسحف «مهلامعأ مهل هللا نّمَح ىأ

 مهلامعأ لكف ءانسح هوأرف مهلامعأ مهل نيز نمم امئاد مهف «ءنسح رمأو ةنيز اهلك

 ءدشرم داشرإب نوفرتعي الو «ةميقتسملا ريغ مهسوفن ءارو نم الإ اهيلإ نورظني ال

 هلاح تناك نم نإو «قحلا نع مئاد وهل ىف مهف «رجاز وأ ظعاو ؛داه ةياده الو

 هلقع لمهأ دق «هيدهب ىدتهي الو .قحلا عمسي الف «هناذآ ىلع برض دق «كلذك

 :ىلاعت لاق اذلو «ةميقتسم ةرطفو «بهاوم نم ىلاعت هللا هاطعأ امو «هريكفتو

 اذه ىلع بترت ىأ ءاهلبق ام ىلع بترتم اهدعب ام نأ نايبل ءافلا «َنوُهَمعَي مه
 مهنأ كلذ ىلع بترتي ةنيز اهنوبسحيو «نولمعي ىتلا لامعألا لكل نييزتلا

 .نوهمعي

 نأ «مهسوفن مهل اهتنيز مهلامعأ نأ ىلع بترت ىأ «ةريحلاو ددرتلا :همعلاو

 نيزتو ءالطاب لطابلاو ءاقح قحلا مهيرت ىتلا ةميلسلا مهترطفل مهتريح ىف اوراص

 رشلاو ةيداهلا ةرطفلا نيب ةريحلا نوكتف ءالطاب قحللو ءاقح لطابلل مهسوفن

 ظ . ملظملا لالضلاو ءمكحتملا

 «ةدكؤملا نإب اهلوأ :تادكؤمب لاحلا هذه ىلاعتو هناحبس هللا دكأ دقو

 نأ نكمي الو ,فلختي ال هللا هديري ام نأو «هناحبس هيلإ نييزتلا ةفاضإبو

 دقو «مهئاوغإو مهنم ناطيشلا نكمتو «مهسفنأ نم أدتبا نييزتلا نكلو «فلختي

 ابرطضم مهل نوكت ايندلا نأ وهو ءايثدلا ىف مهلاح فصو دعب هناحبس ركذ

 ءوس امهلوأ نيرمأ ركذف «ةرخآلا ىف مهلاح بارطضالاو ةريحلا نم نإف ءاحيسف

 ءوس مهل نيذلا كتلوأ » :لاقف «ءنورسخألا مهدحو مهنأ امهيناثو «باذعلا
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 ءئيسلا لمعلا نييزتو ءرخآلا مويلاب ناميإلا مدعب نيفصتملا ىلإ ةراشإلا 4 باّذعْلا
 ركذ نأل باذعلا ببس ىه لاوحألا هذهو «نسحب وه امو ءانسح هوبسحف «مهل
 باذعلا ءوسو «مكحلا ببس ىه تافصلا هذه نأ ىلإ ئموي تافصلا ىلإ ةراشإلا

 باذعلاو «ةمئادلا رانلا وهو «هوجولا ىوشيو «سوفنلا ءوسي ىذلا باذعلا وه
 ىف ىلاعت هللا لاقو .ادبأ اهيف نيدلاخن .مودت نأ ىلاعت هللا ءاش ام مئادلا ميقملا
 لعفأ وهو ءرسخأ عمج نورسخألا 4 نوُرَسْخَألا مه ةرخآلا يف مهو إف :مهلاح نايب
 هيفو ءادبأ ةراسخ اهقوف سيل ةراسخ اورسخ نيذلا مه ىأ «هباب ريغ ىلع ليضفت
 رصقلاب اثلاث دكأو «ترركت ىتلا (مه) ب ايناث دكأ دقو «ميركلا لوقلل ديكأت
 .مهاوس دحأ رسخي الو «نورسخألا مهدحو مه ىأ «نيفرطلا فيرعتل

 :لاقف ميركلا نآرقلا وهو «ةيادهلا ندعم ىلاعت هللا نيب كلذ دعب

 هلمحت هبجوي ام المحتم ةوقب ايضار هاقلتف ةوقب كيلإ ىقلي اهانعم ىقلتو
 هللا دنع نم وه هيقلتو «هئادعأل ةرباصمو رمتسم داهجو «مئاد ربص نم هيقلتو
 امب اهناردأل بطي سوفنلاب ميلع وهو «.حلاص وه امالك ىطعي ىذلا ميكحلا ىلاعت
 ْ .اهماقسأ ليزي

 .اهانعم ىف اهقمعأو تافصلا مكحأب ميركلا نآرقلل فصو وهو

 هفرش دقو «ريخ وه ام الإ هللا دنع نم ءىجي الو هللا دنع نم الوأ وهف

 مهحلصي ام سانلل عرشي ىذلا ميكحلا وهو «هردق ردقي ال ىذلا كلذب ىلاعت هللا

 لكب ميلعلا وهو «تتشيو قرفي الو .حلصيو عمجي امو ؛مهشاعمو مهداعم ىف
 .املع ءىش لكب طاحأ دق «ءىش

 . ميركلا نآرقلا ءبع هلمحو «ىبنلا باطخب «لوقلا ىلاعت هللا دكأ دقو
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 مالسلا هيلع ىسوم ةصق ضعب ىلإ ةراشإ
 :ىلاعت لاق

 مل 00 مها م 2-0

 ٌركيتاَسارا تضاف وماِلىسوُمَلاَكذإ
 2000 رعد ساس رس ل رع ل يل سم

 017 هه #آ < _ٍ >- 5 4 1 ٍ

 نلف ايَل جرولطصت لملف باهشب رتاءوا ريض اهتم

 | رت وغور هل رع ذأ ا ص رو شرس سس حو سل

 بروللانلحبسو اهلوحْنموراَنلا ف نم كروي نأ ىدون اهَءاَج
 - سا < همر مهموم د6 وم م اوس رس رع ع ءرو

 َةاَصعِقلاو يل كش يزعل نأ هن وسو () َيَصْا
 نحال قمم اتا را ٍِ م ع مك َ 6ع

 مساع ا. ا - 0 رار 0 0

 دعبانسح لدي ثماظ نما (يي) نوُلسَرمْلاَىَدَل فاَحباَلَؤِإ
 ل رس حس حري سا عرس ل كسل حي مغ < م
 ءاضي حرخم كيب يف كدي أو ايل محيروُفَعْفِإو وم

 كس 227 م حد ج .طحربوع »د

 مهند موفو نوعرف لإ يايأء عست فووسريع نم
 (ه) ٌتيوُمرحِس ادوار نيم جوت انجح برد هدر مع سو دال وحرس جد

 ها ومر و د رو وءكلا مو اول واسم واسد اس هل صرع عا 6 هَ

 فيكز ظنأف اوطَواملَظ مهسفنأ هَتَسفَتساَو هيأ وُدَسَحَو
 2 موج مصرلامب لس اس د

 9 َنيِدِيْفَمْلاةَبِمَعََك

 أ 2 رد هو

 نيقيسف اموقأو

 كنأ ىأ «ةقباسلا ةيآلا ىف ىقلتب قلعتم وهو «نامزلا ىلع لاد فرظ ذإ

 ةصق ثادحأ هيف ترج ىذلا تقولا ىف قداص ميلع ميكح نم نآرقلا ىقلتت

 ىذلا هناحبس هللا وه «ميلع ميكح ندل نم ةقداص ةصق ىهف «نوعرفو ىسوم

 .املع ءىش لكب طاحأ

 تلصف دقو ءاهريغ عم ةرركم تسيل اهتلمج ىف انه ىسوم ةصق نأ دجنو

 هءاقل هيف لصفو «هلهأ عم هتايح ضعب هيف لصف ءرخآ عضوم ىف لصفي مل اءزج
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 اصعلا وهو اهليلدو «ةلاسرلاب هطابترا ركذو ءامهنيب ناك ىذلا مالكلاو «هبرب
 نوعرفل اهمدق تاياء عست ىف اهنوكو ءءوس ريغ نم ءاضيب بيجلا نم ديلا جارخإو
 ماقملا نألف ؛اصعلاك ةرركم تركذ رومألا ضعب تناك اذإو «ةلاسرلا ىلع اناهرب
 ىسومل ةلاسرلا تابثإل ةعبات تءاج ىه لب «لوألا دصقلاب ةتباث تسيلو ءاهاضتقا

 ءارو نم هبطاخي ىذلا نأ تابثإل ىأ ءهموقو نوعرف وهو «هريغل اهتابثإل ال ءهسفن
 .هريغ دحأ ال «هبر ةرجشلا

 نوئفدتسي ام نوسمتلي ءاهدرب ديدش رورق ءاليل ةليل ىف هلهأو ىسوم ناك
 تيأر ىأ اران تسنآ ىنإ :هلهأل لاقف اران ىأر هنأ بسحف ءوجلا ىف رظنف ءران نم
 مِهلإ اوَُفداَف ادشر مهنم متسنا نفط :ىلاعت هلوقك ءاهاعريو ءاهانمتي وهو لاق اران
 بهاذ ىنإ ىأ « سبق باهشب مكيتآ وأ ربح اَهنَم مكيتآس )ف ء[ءاسنلا] 4 2 مهلاوُمأ
 «باهش وأ «ملعن نكن مل ام ملع هنم ديفتسن ربخب اهنم مكيتآ ىلعل اهيلإ
 فطع وأ لدب سبقو - اهوحن وأ ران وأ مجن نم ةلعتشملا ةلعشلا وه باهشلاو
 ةديدش رانلا نم ةعطقب مكيتآ ىأ «رانلا ةوذج نم ةعطقلا وه سبقلاو ءنايب

 ىأ 4 نوُلَطصَت مُكّلعَل 9 ىنعم اذهو ءاهنم ئفدتسن باطحأ لوح اهيقلنف لاعتشالا
 ىأ قابطإلا فورح نم اهنأل ؛ءاط ءاتلا تبلق ىلص نم لاقيف ءاهب نونفدتست
 ىبرت نم شاع اذكهو ءديدش درب ىف اوناك مهنأ كلذ ىدؤمو ءاوئفدتست نأ ءاجر

 هذه ىفو «تقولا اذه ىف «ءارحص ىف دربلاو رحلا قوذي وهف نوعرف تيب ىف
 . مالسلا هيلع ىسوم ثعب «ةديدشلا

 بر هللا َناَحْبُسَو اًهَلوَح ْنَموِراَنلا يف نم كروب نأ يدون اهءاج اّمَلَقإل
 . © (2نيمَلاَعْلا

 ةكربلا امنإ ءاهبهلي امب قلعتي ءىش ىف تسيل ةكربلاف «لقاعلل انه (َنَم)
 هللا ميلك وهو ءاهيف نوكي نأ كشويو ءرانلا ىلإ بهاذ وه نميف ةدايزلاو ءامنلاو
 نأ ىلاعت هللا راتخاو «ةكتالملا اهيف ةكرابم ةعقب اهنألو ؛مالسلا هيلع ىسوم ىلاعت

 .مالسلا ىكزأ انيبن ىلعو هيلع ءاهيف نيمألا ميلكلا هيبن بطاخي
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 ةلاسر تناك اهنم ةسدقم ةرهاط ضرأ ىهف ءراهطأ ةكئالم نم اهلوح نمو

 هيلع دمحم ةلاسرو «ريعاس نم مالسلا هيلع ىسيع ةلاسر تناك امك «ىسوم

 هذه ىف اهفيرحت دعب ىتح ةاروتلا ىف كلذ ىرت امك «ىهو .ناراف ىف مالسلا

 املف» صصقلا ة ةروس ىف كلذب هناحبس حرص امك .ةكرابملا ةعقبلا هذهو «مايألا

 هل نأ يِإ ئسوم اي نأ ةرججتشلا نم ةكرابمْا ةعقبلا يف نما دولا ئطاش نم يدون هان

 . [صصقلا] 4 (0َنيِمَلاَعْلا بر

 ءىجم ببس رانلا نآل ؛رانلا ىف ةكربلا تلعجو «هتدايزو ريخلا ءامن ةكربلاو

 رسف اذلو «ءءارضخ ةكرابم ةرجش تسيلو «ران اهنأ ىلع ءاج وهف ءاهيلإ ىسوم

 ثعب ذإ ارون ءارضخلا ةرجشلا كلت تناك كلذكو «رونلا اهنأب رانلا نيرسفملا ضعب

 . مالسلا هيلع ىسوم وهو «لسرلا نم مزعلا ىلوأ نم لوسر اهيف

 «هدابع ىلع بجاولا هللا حيبستب ةميركلا ةيآلا ىلاعتو هناحبس هللا متخو

 قلاخلا نيملاعلا بر هلل صلاخلا حيبستلا ىأ 4َنيِمَلاَعْلا بر هللا َناَحْبسَو »لاقف

 نإ نوكردملا ءالقعلا نوملاعلا الإ اهكردي الو «ناحبس ةلماكلا هتيبوبرب مهيلع معنملاو

 نأو «نيجوعم الو «نيبرطضم ريغ هدحو قحلا ىلإ اوهجتاو «مهكرادم تماقتسا

 «هلالج لج قحلا نم ءادنلل ريسفت ىه 4 اهَلوح مو ِراَلا يف نم كِروُب نأ هلوق ىف
 .نيح لك ىف ةددجتملا ةيمانلا ةكربلا هذهل ىلاعت هللا ركذ وه ءادنلاف

 . 4 0 ميكحلا زيرعلا هّللا نأ هّنإ ئسوم ايف

 «ةيلعلا هتاذب هسنؤيل مالسلا هيلع ىسوم هميلكل ىلاعت هللا نم رركتملا ءادنلا

 .هرصع ىف ضرألا ةيغاط نوعرف وهو «هيلإ لسريس نم مامأ هل هترصنب رعشيلو

 ءرصم كلم ىل سيلأ لوقي ناكو «ىلاعت هللا ضرأ بصخأ كلمو «هلأت نمو

 . ىلوح نم ىرجت راهنألا هذهو

 .ىلع ةيهولألا رصق ىلع لدت 4ِهّللا انَأإل نآأشلا ريمض 4ُهّنِإ 8 ىف ريمضلا

 هبش وأ اهلإ هيلإ بهذت ىذلا نوعرف سيلف «نيفرطلا فيرعتب كلذو «ةيلعلا هتاذ
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 أ بح 2202111 ال يللا 04

 لإ نَم مكل تملع امإ» مهل افختسم لوقيو «نييرصملا نيب هسفنل ىعدي امك ىلإ

 ىوقلا ىأ ,« ميكحلا زيِزعلا :هلوقب ةيلعلا هتاذ فصوو [صصقلا] «(20يِريغ
 ىذلا هملع ىضتقم ىلع هلك دوجولا ربدي ىذلا ميكحلا ؛«ءىش لك ىلع بلاغلا
 نلو «هبهري نل ةيغاطلا نوعرف نأب راعشإ كلذ ىفو ءاملع ءىش لكب طاحأ

 .رمألا مدتحا اذإ ءهعزفي

 ىذلا وه ىلاعت هّللا نأ ىلع لدت ةجح هاصع ىقلي نأب هرسمأ اذلو «فرشلا

 :لاقف «هبطاخي

 فخَن ال ئسوُم اي بَقَعي موا ريدم ىو نا اَهنأَك رمت اهآر امَلَف كاصع قلو ط
 اماه و يأ مس

 .4 62 © نوُلسرمْلا يدَل فاَخَي ال ين

 لج هللاف هللا هبطاخي ءهرمأ نم ةريح ىف نوكي نم لاح ىف ىسوم ناك
 هنأو «هبطاخي ىلاعت هللا نأ ىلع لدي عطاق ليلدب «ةيشفلا هذه هنع لازأ هلالج

 هنآك برطضيو زتهي ءىش ىلإ اصعلا تلوحتف ءاهاقلأ - اصعلاب ءهدنع نم لوسر
 ىأ «4 اربدُم ئَلو» كلذك اهآر املف «كرحتتو زتهت ةيح انه نامجلاو «ىعست ةيح
 ' ىذلا ىدنجلاك ءعجري مل ىأ ءبقعي ملو ههجو هنأك هرهظو .فلخلا ىلإ ارئاس

 عوجر نكلو «هبرضي همصخ ىلع بقعيف ؛موجهلا نسحيل ءارولا ىلإ دتري لتاقي
 دعب مدقي نأ هنأش نم سيل ؛« «لجولا عزفلا فئانخلا عوجر ناك مالسلا هيلع ىسوم

 ال ينِإ فخت ال» :هفوخب املاع ىلاعت لاق اذلو «ةياغ ريغل مجحي لب .هماجحإ

 هئلاك هنأب هل انايبو ءابيرقتو هل اينأت فاخي الأب هناحبس هرمأ 4 نولسرمْلا يدل فاَخَي

 ينإ 9 ىهنلل ببسلا ةلزنمب وه ام ىلاعت لاقو «هرصان هللا نم فاخي الو «هيماحو
 لك عنام ىنأل ؛نولسرملا ىدنع فاخي نأ نكمي ال ىنإ 4 نوُلسرملا يدل فاَخي ال
 فيكف «نامأ هدعب نوكي ال ىذلا نامألا الإ ىدنع مهلاني نأ نكمي الو «مهنع رش

 ىلبق نم لسرم تنأ كلذ قوف مث «هلالج لج ىلوملا ةرضح ىف تنأو فاخت
 .نيلسرملا عم هلسرأ لسرم فاخي فيكو «ةيادهلا ىلإ ةوعدلل



 لمنل ١ 1 رويس ريسفقت | ل

 للام لالالا
 كك ١

 7و

 لاقو « ىليئارسإل ةرصانم ايرصم لتق دق ناك مالسلا هيلع ىسوم نكلو

 « 9 َنيِمِرْجُمْلَل اريهظ َدوُكأ نلف يلع تْمَمْنَأ امب بر لاق :هطخب ارعاش
 ءاهرفاغ هنأ ىلاعت هللا نيب «نيدم ىلإ هتأجلأ ىتلا ىه ةلعفلا هذه نإو [صصقلا]

 . 409 محير يف ءوُس دب انس لَم نس ألإٍ
 ىتح ءوسب ىمر ةقباسلا ةيآلا ىف ةمث ناك امِف ءعطقنم ءانثتسا انه ءانثتسالا

 ريغب اأسفن هلتقب ءملظ نم نكل ىنعمب اعطقنم نوكي نأ نيعتيف «ءانثتسالا نوكي

 «ةدرجملا ةبوتلاب فتكي ملو « بكترا امع بات مث «ةيتاع ةملاظ تناك نكلو «قح

 .بات نمل ةمئادلا ةرفغملا هنأش نم روفغ هنأل هل رفغي هللا نإف انسح ءوسلا ناكم

 ريخلا لعفب هدابعل هدابع مدقتي نأ ميحرلا نأش نمو سانلاب ةمحرلا مئاد ميحر

 . مهنيب ريخلا دوسي ىكل سانلاب ةمحر

 وأ طرش اهنأل ؛نم باوج ىف ةعقاو «روفغ يّنِإف :ىلاعت هلوق ىف ءافلاو

 ىسومل ىرخأ ةزجعم هناحبس ركذو
 نوعرف ىلإ تايآ عست يف ءوس ريغ نم ءاضيب جرخت كبيج يف كدي لخدأو © 1

 . 4 69 نيقساف اموَق اوناك مهّنِإ هموُقَو
 بر نم لوسر هنأو «هبطاخ ىذلا هنأو «هبر ىسوم سنأيل ىرخأ ةيآ هذه

 .رهاظلا ىعيبطلا اهنولب هصيمق بيج ىف هدي لخدي نأ ىهو « سانلا ىلإ نيملاعلا

 ريغ نم ضايبلا ةعصان ءاضيب اهاريف بيجلا نم اهجرخيو ءهمسج رئاس عم قفاوتملا
 نوعرف ىلإ تايآ عست نم ةدحاو ىه ىرخأ ةيآ كلتو .هوحن وأ قهب نم ءوس

 اموق اوناك مهنإ ءعستب لالدتسالا ىف مهب ةيانعلا ىلع لدي ام ركذ مث ءهموقو

 .اثيدح نوهقفي ال موق مهنأو «لوبقم لك ضفرو «لوقعم لك



 لمنلا ةروس ريسفت اذنإإ)

 7 ماي 0 لل 6

 هيلإ بهذي هنأ ىلع ةلالد هموقو نوعرف ىلإ هثعب دنع تايآلا هذه ركذ ىفو
 اورصأ مهنكلو  عطاق ليلدو «مهيلع ةجح ةيآ لكو ةيآ دعب ةيآ ىرتت 2 تايآب ادوزم

0 
 مرق سه همم

 سا سش مساس ساامس ه

 . 05 يدق اع ناك فيك طف اعوان مهن

 اهنأك ةنيبم ةحضوم ةرصبم عستلا تايآلا تءاج امل مهنأ ىأ «حاصفإلل ءافلا

 نيبمو «نيبم رحس اذه اولاق ,ةحضاو ةنيب رئاصب اهتاذ ىهو ءرصبت ىتلا راصبألا
 عمجو ءارحس اصعلا نونظي اوناك دقو «مهكرادم رصقل كلذو «نيب حضاو اهانعم
 مهرابتخا ناك مث ءرحسب تسيلو هللا ةيآ اهنأ اونقيأو «نيرشاح نئادملا ىف ةرحسلا
 ماهوألا ةبلغل مهلعل ءارحس تناك لهف «تالصفم تايآ مدلاو «عدافضلاو لمقلاب

 اهنإ :اضيأ اولاق لطابلاو قحلا نيب قرفلا مهكاردإ مدعلو مهناميإ مدعلو «مهيلع
 . مهل ءاملع ةرحسلا نودعيو «مهريكفت ىلع ابلاغ ناك دقف «رحس

 ءاهل ماهفأ نعذتو «قئاقحلا نوكردي نيلاض اوناك ءاعدالا اذه ىف مهو
 ىف ىلاعت لاق اذلو «قحلا لهأ اهل نعذي ةحضاو ةنيب ىهو ءاهنودحجي مهنكلو

 .لقعلا ىف تبي اس ىفن دوحداو , هسه هب اودَحجَول مهاح
 نكلو «مهلاوقأو مهلوقعب قحلا نودحجي ءالؤهف «لقعلا ىف ىفني ام تابثإو
 «ةفلتخملا ةلدألا دراوتب مهف ءدحجتو ركنت نأل اهل ليبس ال اهنأل ةنقيتسم مهسوفن

 ماع وج مهضراعي نكلو نونعذيو نونقيتسي ةيرطف مهسوفن نألو ؛اهرئاكتو
 ىتلا ةدسافلا تارايتلا ةمواقم الول هل نعذتو «قحلاب ةنقيتسم مهسوفنف «ءىبو
 .اعفد دوحجلا ىلإ مهعفدت

 اًمُلظ» :لاقف .ملظلا هنأب هيلإ اريشم كلذ ىلاعتو هناحبس نيب دقو '

 ءاوركنأو اودحج ىأ ؛(اودحجو) لعف نم .هلجأل لوعفم امهو 4 ًاولعو
 «نايغطلاو ملظلا ىف مهرارمتسا ىأ «ملظلا لجأل « مهترطفو « مهسوفن اوفلاخو

 كلذ ىدأ دقو «ضرألا ىف ولعلا مهتدارإو هناودعو هملظ ىف نوعرفل مهتدضاعمو
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 :ىلاعت لاق اذلو «مهضرغ ىلإو «ضرألا داسف ىلإ لطابلا ولعلاو «مثآلا نايغطلا

 بارخلا وهو ءداسفلا لآم ناك فيك رظنا ىأ ؛ 4 نيدسفملا َةَبقاَع ناك فيك رظناف »

 الإ تاعامجلا دسفي ال هنإ «لطابلاب ولعلا ةدارإو «ملظلا ىف ناك داسفلاو «قرغلاو

 وهو ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بيترتل ءافلاو ءايناث لطابلاب ىلاعتلاو ءالوأ ملظلا

 .دسفملا ىلعتسملا ملاظلا دوحجلا ةبقاع وهو «كالهلاو قرغلا

 و

 وح - أ وعمد عت تل عك

 اًملِعَ»' ءلسو دوواد اندئاء دّقلو

 ني) َنينممْلاِداَبعَْمِرَِك لعن ع انلَضَف ىذا هلي دم الاَكَو
 ل ا

 « كة مر هدم لَو هم 2-00

 ريطلاَق طم ََمْلَعساَنلا اهيأتي لاو دروا د نمي وو

 ٌسشيحو ال نييملا ل ْضَمْلاَوَط اذه نإ ءوش لع صا 9

0000 
 النازل اكلت كنوع

 َنورعشيا الزَْومدوحوندسيلس كتلي لال

 َرْكْظأ نق حْروأَبَر َلاَوو هلو نِماَكحاَص 27
 ا آم آ

 اًحصصَلْمعََأَو ٌفَدلو لعَولع َتَمَهْنَق لاَ لَتَمْعِ
 مس لب ماج

 () سيحل كد اَبِصف كلوَمْحَر لأ أو ةئمصرت

 داك م َدُهَدَهْلا ىرأ آل إاَمَلاَفَفَرْطلأ َدَّفَمَتَو
 عد سس 2 2 ذأ ل

 هنحذا الوأ اًديرََماباَدَعهَسبْدَعْأَل تريسامفل
 رظ
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 ده

 دم رع رع كَم و نيم نطلس 0 َقَيَتَأَلَوَأ

 ىس -

 هَ رقت كلش ب ِ + كاميتطحل
 027 ةئرىرر هسا عرس ص دا ١ رس سا

 اووي ل كحنم َتديِوأَو مهكحيرت ةأرمأ ثدجو نإ
 لس ول رولا حرس ا ا أ د
 نمرس طال نود اَهَموَفَواَهَتدَجِو 0 ميظع شرع

 ورع سو 2م

 سك وش َّدِصَف مهللمع د مهل نزولا نود
 لأم ّ

 1 جربى ل أو 1

 02 ا نيو ٍضْلاَوت وعسل
 2 ع © 18 يعل 2 7 0 لمص ١ اسلم را راسخ كن 1 هس

 1 6 000 21 م د ىو
 مسد وَنسِيلْس نين 2 كسك قل نوكمْلآ
 (ه) َنيِمِلس فو لعَأ 706 ميسان محتال

 يحلم دَعْط مَ تنكح ام ىِرْمأِفْو ذأ اء1ملا اهياكي تلا

 يملي أبو أو نحول ا
 ةيجَةْاوْفَك د اَدإَك |وأملاَنإ تلا يول ترم مانام ىرظن
 0 ا سر 1 4

 0 كَمَنية دكر ابنَ

 و وسرير ملمس



 لمنل ١ ةروس ريبسسمت هت / ل

 لئلا

 را 77 7 اهي لل

 و ىو 2 ا 0 م 0 ا ا

 اًممريْخ هل <نئتاءامفلامي ٍنِنوٌدتْأ لاقٌن ميس ءاجاملف
 ام

 و آ

 مهسيئالف مولا حن ول :
 - يق ل 1. لل عدس هد ءركس اس وك سمر 0 .

 لاق يو نوم مهو ةذأ اهنم محير خلو مَ لس الدوح
 هج ٌءع هع دور 6 22 04 2

 079 تيوِلْسُس نوقأينأَلبقاَهشرعي نيتي كت أولم هيأت
 2 هه هل 2 ع ل ل

 هر سوو 1

 م وود 0 ب سدرعس 0

 هرع احرص ىو“ 2 م ىنج لع 0 1 12

 اءأنأ بكل ضلع, هدنعىِزل لاق (يو) نيمأ ىوقل هيلع

 ل0

 عع 6
 د

- 3 
 هر < يوم 7 سرر 7 1 د 2-7

 اذده لاق,هدنعارقتسمهاءراملف 5 ةرط 4 ٍلإديرب نأ لبق هي

 0 هه تر راو تك رس 2 لا 307 -- 2-

 ٌرهُففإمّتَِفركَش نمورفك ا مأركشأ نوبل قر لصف نِم
 ا ل لا ًّ ل رع ال هم 6

 اشعار لاَ اول ميك ع قر َنِإَورفكَسمَو سفن

 لق تاجا ايل ندا[ نوم ىدلجأ ركن
 هيه يلوم هنن ةيش ما ككمأ صاع ترس ل حرس 2 ءماس رع 7 هس د طع 000

 هت
 ذم

 7 3 7 2 ص 1 26 و رع 17 م م يوب هج

 نيرِفبك وَ نوتيلا ن وذ نِمْدبَمَي تاك اَماَهَدَصَو 59
 نَعَتَقَمكوهَحْ هبت حرصا يدا اَهَلِي © لمدد سد م18 وول ع و وعم هد ا م رع سما <

 00 000 ماتم 2
 ب نسا اس حاس سن ع رول رس ا رول حس خي ا 22 هس

 يىفإ بر تلاقرييراوق نم دّرمم حرص, هّنإ لاق اهيقاس
 عد 00 يي ا ل 00 ساس وع و._ م مهد و هدد

 9 نيمللعلا بر هلل ندمّيلَس عم تملسأو ىبَقن تملظ ب
 ص

 اهانركذ دقو «لمنلا ةروس ىف ناميلس ةصق نم ميركلا نآرقلا ركذ امب انيتأ

 دوواد هيبأ ةصق ىلإ راشأو ناميلس ةصق هناحبس ركذ دقو «ةدحاو ةلمج اهلك

 بجي ام ملعيل ءاملعو اناطلس ىلاعت هللا امهاطعأ دق نيكلم اناكو «مالسلا امهيلع

 :ىلاعت لاق «قالخأ نم ماكحلا هيلع نوكي نأ
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 ىت ١

 ١ نينمؤملا هدابع نم ريك ىَلع الصف يذلا هلل محلا الاَقو امل َنامْيلسو دوا اَنينآ دقو

 ىف امهل ىلاعت هللا نيكمتب ازاتما ءايبنألا نم نييبن ةصق فانئتسال واولا
 نم هؤانبأو ميهاربإ ناك دقف ءامهلبق ءايبنألا نم دحأل هلثم نكي مل امب ضرألا
 ةصق نم انيلع ىلاعت هللا هصق اميف انيأر دقو «نيملاظلا كولملا نومواقي ءايبنألا
 ىتح «نمآو عدترا امف تانيب تايآ عستب هاتأو ,نوعرف مواقي ناك فيك ىسوم

 تسيلو «ليئارسإ ىنبو ىسومو نوره برب تنمآ نآلا قرغلا دنع لاقف هللا هقرغأ

 كو ٍبيِرق نم نووي مث ةلاهجب ءوسلا َنوُلمْعي نيذأل هللا ىلع ةبوتلا امنِإط ةبوت هذه
 ئَنح تالا نوُلمعي نيل بولا تسيل 09 اميكح اميلع هللا اكو مهل هللا بوتي
 اندَسعَأ كلوُأَراَمَك مهو نوُتوُمي نيذلا الو نآلا تب ين لاَق توُمْلا مهدحأ رضح اذإ
 تناك اذإو «نيكلم اناك دقف ناميلسو دوواد امأ .[ءاسنلا] 42 اميلأ اباذع مهل
 دوواد ناك دقف قحلا نع نيفرحنملا ةاصعلل ةروص ءايبنألا مهيف ثعب نيذلا كولملا

 ىلاعت لاق امك «هدشريو هيدهيو ىحولا هبطاخي ىذلا كلملل ةيلاع ةروص ناميلسو '
 عت الو قحاب ساّنلا نيب مُكَحاَف ضرألا يف ةَفيلَخ كاع نإ دوواد اي ط : :دووادل

 .[ص]4 32هللا ليبس نع كّلْضيَف ئوهلا

 ىطعأ هنأ هناحبس هللا دكأ 4 اًمّلع َناَمْيلَسَو دواد انيتآ دلو إ» :ىلاعت هلوقو
 هناحبس رّكنو «قيقحتلا ىلع لدت اهنإف دقبو ماللاب ءاملع ناميلس هنباو دوواد
 «ةدايقلا ملعأ دوواد ىطعأ دقف «هردق ردقي ال ميظع ملع هنأ ىلإ ةراشولل 4 امْلع)»
 ٍ سوبل ةعنص هاَنمّلَعو 9 :ىلاعت لاق امك تاودأ ةعانص ملعو ؛ةلودلا ةرادإ ملعو

 امك «ريطلا قطنم ملع ناميلس ىطعأو [ءايبنألا] 4 (29مكسأي نَم مكتصخشل مُكَل
 «دتمم هصخشش وهف .بألا ىلع دوعت هترمث نبالا ملعو «كلذل تايآلا ريشتس

 نم امهانآ ام ىلع هللا ادمح كلذلو «ةرطفلا مكحب ررقم وه امك هل بسك هبسكو
 ليضفتلا ناكو 4 َنيمْؤُمْلا هدابع نَم ريثك ىَلع انلْضَف يذلا هلل دمحلا الاقو» :هلضف
 ملظلا ال ركشلاو دمحلا بجوتسي اذهو «مكحلاو ناطلسلاب ايناثو «ملعلاب الوأ
 نمؤملاف ءفيلكتو «ةمعن وهو .هاطعأ ىذلا امهاطعأ هللا نإ لوقنو «نايغطلاو

 ىلاعتو هناحبس صق دقو «لدعلا ماكحلل ةبسنلاب فيلكتلاو ءافيلكت ةمعنلا بسحي
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 :لاقف ةيكلملا ةثراوملاب دوواد كلم ثرو ىذلا ناميلس صصق

 ميش لك نم انيتوأو ٍرّيطلا قطن اَنمْلع سانا اهي يلق وا دامس ثروو )

 . 4 05 نيبملا لضفلا َوهَل اَذَه نإ

 ملو «ناطلسلا اذه ثرو دقف «هكلم ىف هيبأل ناميلس ةثارو ىلاعت هللا ركذ

 اولوت نيذلا ضعب أطخ اذهو «ثروت نأ نكمي الو ثروت ال ةيعرلاف «ةيعرلا ثري

 الو مكحلا وه ثروي ىذلا امنإ «ثروي ءىش ةيعرلا نأ اوبسحف «ةثارولاب كلملا

 ىنابرلا مكحلا اهحابأ دقو «دووادل ناميلس ةثاروك «عرشلا اهرقي ةثاروب الإ نوكي

 .ارسع مهرمأ نم مهوقهرأو «مهوملظ نم مامأ ليئارسإ ىنب لمش عمتجيل

 «مكحلا تالهؤم نم ىلاعت هللا هاطعأ ام هموقل نيبي ناميلس ذخأ

 ام فرعو ء«ريطلا ةغل ملع ىأ 24 ٍريّطلا قطنم انمّلع سائلا اَهيَأ ايإ» :لاقف هصدخا

 هللا نيكمت رادقم ىلع لدي كلذو ءاهديرتو اهدصقت ناعم نم اهتاوصأ هيلع لدت

 اهلو ةغل اهل انلاثمأ ممأ باودلاو ريطلا نأو «مهيلع هناطلس ىفو هكلم ىف هل ىلاعت

 ريطي رئاَط الو ضرألا يف ةّياَد نم امَوط :ىلاعت لاق امك «ةموهفم تارابعو قطنم

 4« 60 نورشحي مِهَبر ىلإ مث ءيش نم باكلا يف اًطرَف ام مُكَناَتْمأممأ الإ هْبَاَنجِ

 هللا هاطعأ امو «ناطلسلا نم هتناكم نايبل عمجلا ريمض ريمضلا ركذ دقو .[ماعنألا]

 اذلو ءىش لك نم هاتآ لب ءطقف ريطلا قطنم ىلاعت هللا هتؤي مل هنأ ركذو «ةوق نم

 قطنم انملعف ءاملع ءىش لك نم ىأ «ءيش لك نم انيتوُأو  :هنع ىلاعت هللا لاق

 ريمضلاو «لداعلا مكحلا ملعو «ةدايقلا ملع انيتوأو ءاهلك ءايحألا قطنمو «لمنلا

 دري مل نكلو «هيبألو هل ريمضلا ليقو «لداعلا ناطلسلا ةرطيس نايبل عمجلا ريمض

 ؛ءايحألا نم امهريغو ,,لمنلاو ءريطلا قطنم دوواد ةفرعم ىلع لدي ام نآرقلا ىف

 ملعلا اذه نأ ىأ 4 نيبملا لضفلا َوَهَل اذه ّنِإ ل :لاق اذلو «ميظعلا لضفلا وذ هللاو

 ىلاعت هللا لضف هناحبس دكأ دقو «ناطلسلاو قحلل نيبملا حضاولا لضفلا وهل

 . لصفلا ريمضبو «ماللابو «نأب هلبق نم هيبأ ىلعو «هيلع

 : عمجلا اذه ىف ىلاعت لاقو ( هدلنجح ناميلس عمج
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 .4 6 69 نوعروي مهَف ريَطلاو سنإلاو نجلا نم هدونج ناَميَلسل رشحو )»

 نم اوناك لب ءطقف سنإلا نم اونوكي ملو «هدونج ناميلسل عمج ىأ :رشح
 كلذ ىف ةبارغ الو ءرهاظلا ىف ىري ال ىذلا ملاعلا نم مه نجلاو «سنإلاو نجلا
 نجلاب دارملا نإ :لاقي دقو «سنإلاو نجلاب هدمي «ريطلا قطنم هملع ىذلا نإف
 مهف .هل نيرصانم هيلإ اوءاج مهنكلو ءهضرأ ىف اوسيل سانلا نم فئاوط
 مل مهف اوعمتجا اذإ ىأ ءردقم طرش نع حصفت ىتلا حاصفولل ءافلا ؛نوعزوي
 عمجتلا ىلإ «نيعوفدم اوناك لب «نيطوبضم الو نيموكحم ريغ نيقرفم اونوكي
 ىف ىناهفصألا بغارلا تادرفم ىف ءاج :لاتقلل نيفرحتم اوناك لب «فئاوط 2
 ىلإ 4 داَمّيَلسل رشحو © : ىلاعت لاق هنع هتففك اذك نع هتعزو لاق : :عزو ةملك
 مهتوافتو مهترثك عم مهنأ ىلإ ةراشإ نوعزوي هلوقف 4 نوعزوي مهف» :ىلاعت هلوق

 اوناك لب «مهتفرعمب ىذأتملا ريثكلا شيجلا نوكي امك «نيدعبمو «نيلمهم اونوكي مل
 . مهرخآ ىلع مهلوأ سبح ىأ نوعزوي هلوق ىف ليقو «نيعومقمو نيموسم

 فلتؤملاو ديعبلاو بيرقلا عمج ىذلا شيجلا اذه نأ اذهل ىلمجلا ىنعملاو
 ءاثيثح اريس شيجلا راس دقو «ميكح ةدايقب امئتلم ءاسوسم ناك دق فلتخملاو
 .امهنع ىلاعت لاقف «هرمأ بتريل ملكتف «لمنلا هب سحأو

 ال مُكَتكاَسَم اوُنْخْدا لمّا اهي اَيهلَمَت تَلاَق ٍلّْنلا داو ىلع اونأ اذ ئَتح إف
 بر لاَقو اَهلوَق نم اكحاّض مُسَبَمَف 00 َنوُرْعَشي ال مهو هدونجو ناَميلس مكئمطحي
 يبذخْدأو هاضرَ احلاص لمع ذأ يدلاو ئلعو يلع تمعن يتلا كتمعن ركشأ ذأ ينصزوأ
 . 4 09 نيحلاّصلا كدابع يف كتمحرب

 داو هنإ اولاقو «ىلعب ىدعتلا ناك اذلو «لمنلا ىداو ىلع اولبقأ ىنعمب اوتأ
 نوكيو هيف ميقي اناكم هل ذختيو «لمنلا اهيف ضرأ لك نإ :لوقنو «ماشلاب
 ىأ © هدونجو ناَميَلَس مكتمطحي الإ ىنعمو «رسك اهانعم مطحو «هل ىداولاك
 اذلو «مسقلا هبشي امب لوقلا ةلمنلا تدكأ دقو «مكماظع مطحيف «مكقوف نم ريسيل
 دئاق هرابتعاب ناميلسل الوأ مطحلا تدنسأو «ةليقثلا ديكوتلا نون تناكو ماللا تناك
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 «عبتلاب هريغلو «تاذلابو الوأ مطحلا هيلإ دنسي ىذلا وهف ءهدنج دنجلاو «دنجلا

 .لمت نم مهيلع نورمي امب نورعشي ال مهو

 ةدكؤم لاح اكحاضو 4 اَهلوَق نَم اكحاض ِمسْبَعَفط: اهمالك ناميلس عمس

 رورمل ةجيتنلا ىلإ اهئادتهاو اهصرح نم بجعتلا ىنعم نمضتي وهو ءمسقلا ىنعمل

 هاطعأ ىذلا هبر ىلإ هجتي نآل هعفد كلذ نإو ءاهبحاوص ىلعو ءاهيلع شيجلا

 يدلاو ىلعو يلع تمعنأ يتلا كَتَمْعن رْكشأ نأ ينعِزوأ بر : لاقف ىطعأ ام هابأو

 . 4 نيحلاصلا كداّيع يف كتمحرب يلخْدَأو هاضرت اًحلاص َلَمْعَأ نأ

 ءاهركش ىلإ هجتاو ةمعنلا قح فرع لب «رخافي ملو «رخفي ملو ءرتغي مل

 .اثالث هبر اعدو

 كتمعن ركشأ نأ ىنعفدا ىأ ىنعزوأ لاقف ءهعفدي نأ هبر ىلإ عرض :الوأ

 كيلإ ءاجتلالا ىلإ جاتحت ةمعن هذه نإف «ىدلاو ٍىلعو «ىلع اهب تمعنأ ىتلا

 هدلو تيتآ ام هتيتآ ايبن ناك دقف ىدلاو ىلعو ىلع ىهو ءاهركش نم نكقأل

 .هيلعو ىلع ةمعن هيف انأ ام ناكف «ناميلس
 ساس مه صه دل

 يش ضرغ لك نم ياخ نوكي نأ ءاضت ناو هاذ يف مساس وم دامس لمعأ

 . عناملاو «ىطعملا تنأ كنإ «كناحبس كاضر

 يف كتمحرب ينلخدَأو » :لاقف «نيحلاصلا هللا دابع نمض ىف نوكي نأ :اثلاث

 هتمحرب وه هناحبس هدابع نم نيحلاصلا ىف لوخدلا نأ ىأ 4 نيحلاصلا كدابع

ر نم وه ءازج لكو «هلضف نم وه لمع لكف «همدق لمعب ال «هئاحبس
 .هتمح

 .ريطلا كلذ دعب ناكو «ىأر ام ةلمنلا نم ىأر

 اباَذَع هئبدَعَأل 69 َنيبئاَلا نم َناَك م دُهْدهْلا ىَرأ اليل اَمَلاََقَرْيَطلا َدّمَمتَو ل

 «اهرمأ لآم نع اهلأسيو ءاهدهعتي ريطلا نم ةفئاط دنع ناك هنأ رهظي
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 ىلاعت هلوق اذهو ءهنع لأسو دهدهلا اهنيب نم دجي ملف ؛« ءاهلاح فرعتب اهدقفتف

 ءدهدهلا دجي ملف ءاهلاح فرعتو اهفرعتو ءاهدهعت ىأ «َرِيّطلا دّقفتو » :هنع
 ىرأ ال ىلام لأسيو «فرعي نأي ايفح ناكو 4 دهدهلا ىَرَأ ال يل امإ» ابجعتم لاقف
 «نيِبئاَغْلا نم ناك مَ ريطلا نم :م هتاوخإ نيب فختم ىنيع نع بئاغ وهأ دهدهلا

 هل نإو ء.هتضبق تحتو .ةتزوح ىف تنك ىلا رطل ساس نم اح
 نايبل (وا) ف 4 ٍنيبُم نطلب يتأَيلوأ َسَْدأِلوأ اديدش اًباذع هئيدعألا اب

 حت نأ امو بذعت نأ نإ «نينرقلا ىذل ىلاعت هلوق لثم لاحلا عونتب ةلماعملا عوتت
 اباذع هبذعأ ىنإف ارتهتسم انيهتسم باغ دق ناك اذإف ؛[فهكلا] 463 انسح مهيف
 مسقلا هبشي امب حيبذتلاو باذعلا دكأو .هحبذأ ىنإف ادرمتم ناك نإو ءاديدش

 ىأ نيبم ناطلسب ىنيتأيلف «ةجاحل ابئاغ ناك نإو ةليقثلا ديكوتلا نونبو ماللابو

 .ديدج رمأل ةنيبم ةنيب ةجحب

 مل ريطلا دهعت ذإ ىأ «حاصفإلا ءاف ىه 4« َلاَقَف :ىلاعت هلوق ىف ءافلاو
 :لاقف هدجي مل ذإو دهدهلا دجي

 .ديعب ريغ ناكم ىف اثكام ناك دهدهلا نكلو

 ينإ © 9 نقيب اس نم كتجو هب طحُ مل امب تطحأ َلاَقٍديعَب ريغ ثكمفألا

 .46© ميظع شرع الو ءيش لك نم تيتوُأو مهكلمت ةأرما تدجو
 ريغ ثكمف ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام ةفطاع ءافلا ,4ديعب ريغ ثكمف )»

 روف ءاج لب ٠ ءهثكم ىف اديدم اليوط اتقو ضقي مل ىأ ءديعب ريغ انامز وأ ديعب

 تطحأ » :هل لوقي هيلإ ءاجو «مالسلا هيلع ناميلس هللا ىبن هب دده ىذلا ديدهتلا
 هب ملعت ملو هب طحت مل رمأل «ةنياعمو ةطاحإ ملع تملع ىأ 4هب طحت مل اَمب

 لك ىتوأ ىذلا ميظعلا بطاخي نأ فيعضلا ريطلا ظح ناك اذكهو ةنياعم ملع
 لكب مكاحلا اوهجاوي نأ مهبجاو نم نأ «ةلهجلا ماكحلا ملعيل «قحلابو ةيرحلاب ءىش
 نولبقتي امك لوقلا ديدش اولبقتي نأ مهيلع نأو «ةلودلا ةحلصم هيفو نوملعي ام

 . «نيقي بتب بسم نم كتئج )» هنيل
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 نع هملع ذإ «هملع ىف نيقي وهو ءرثألا ديعبلا نأشلا ميظعلا ربخلا وه أبنلا

 مهكلمت ةأرما دجو هنأ وه «ميظعلا نأشلا ريطخلا أبنلاو ءهروضحو «ةدهاشمو نايع

 عوضخلاب مكحلا بابسأ لك نم اهوتآ اهموق نأ ىأ «ءىش لك نم تيتوأو

 وذ ميظع شرع كلملا اذه ىف اهلو «مهيلع ةكلم اهلعج ام مالستسالاو «ةعاطلاو

 : ينإ )» دهدهلا مالك ىف ىلاعت هلوق اذهو ناطلسلا مظعب راعشإو ء«قنورو ةهبأ

 ماللاب همالك دكأ دقو 4 ميظع شرع اَهَّلو عيش لك نم تيتوأو مهكلمت ةأرما تدَجَو

 ءمهكلمي نمل ديبعلا عوضخك اهل مهعوضخ نأ ىلإ ةراشإلل مهكلمت اهنإ لاقو ءدقو

 ء.مهرمأ اهوتآ اهموق نأ ديفي اذهو .ءىش لك اهؤاتيإ لوهجملل ىنبو
 اوعضوو

 لاق دقو «هتاريخب اهنكمأو ىلاعت هللا ضرأ ريخ نم أبسو .اهناطلس تحت مهباقر

لك لاموني نع داني مهتم يف ابل داك : مهيفو اهيف ىلاعت
 نم او

 مرعلا ليس مِهَيلَع اَنلَسرَأَف اوضرعأف 9 ٌروُفَغ برو ةَبيَط هدب هَل اوركشاو مكبر قْزَ

 مهانيزج كلذ 69 ٍليلق دس ميو لثأو طخ لأ يار م مهب مهاب

 مه أبسو :ريثك نبا ظفاحلا لوقيو [ابس] 4 09 روفكلا الإ يِزاَجُن َلَهَ اورَمَك ام

 ليبحرش تنب سيقلب ىه مهمكحت تناك ىتلا ةأرماو نميلا كولم مهيفو ريمح

 .أبسل ةكلم تناكو

 :نيمألا قداصلا ريبخلا دهدهلا لاقو

 مهلاَمْعَأ ناطيشلا مهل نيو هللا نود نم سْمُشلل َنوُدَجَسَي اهَموَقَو اًهتدَجو )

 يف ءبخْا جرخي يذلا هلل اوُدَجْسَيألأ 29 َدوُدَعْهَي ال مُهَف ليبّسلا نع مُهَدَصَف

 شرعلا بر ره ألإ هل الهلل 62 َنوُنْعُت امو َدوُفْخَُت اَممَلعَيَو ضْرألاو تاَوَمّسلا

 . < 69 ميظعلا

 ىيحت ةعشأ نمو ءءفد نم اهيف ال سمشلا اومظع ماوقأ رصعلا اذه ىف ناك

 ؛أبس ىفو «عرز لهأ مهنأل ءرصم لهأ ىف سمشلا ةدابع تعاش كلذلو «مهعرز

 الالض سمشلا ةدابع مهيف تعاشف «بلغ قئادح لهأو عرز لهأ اضيأ مهنأل
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 نم ةدابعلا هذه اولعفو «مهنيب ءوسلا ةاعدل ةباجتساو «مهريكفتل اداسفو ؛مهلوقعل
 ام لك قلخو ءاهقلخ ىذلا اهقلاخ اودبعي نأ نود اهودبع مهنإ ىأ هللا نود
 .ميلعلا قالخلا هدحو وهو «هئامنل اببس ىلاعت هللا اهلعج امم نوكي

 مهل نيرو 9 :لئاق نم زع لاق اذلو ؛مهبولق ىلع ناطيشلا ءاليتسال كلذو
 . 4 َنوُدتهي ال مُهَف ليبسسلا نع مهدصَق مهلامعأ ناطيشلا

 لامعأ نيزي ناطيشلاف «هناسحتسا رشلا لوأ نأ ةتباثلا ةيسفنلا قئاقحلا نم هنإ
 قرفو «لطاب اهادع ام نأو ءاهدحو ريخلا اهنأ نظيو هل اهنسحيو لعافلل ءوسلا
 ىدرتي الف «بيطلا نم ثيبخلا زيمي هللا هده نم نأ «ىدتهملا ريغو ىدتهملا نيب
 ناطيشلا ةسوسو لبقي الو «قحلا ىلإ دوعي ام ناعرس هيف ىدرت نإو «لطاب ىف
 ببسب مهنأ ىأ .4 ليسا نع مُهَدصَقظ لاق مث «هنييزتل عضوم هبلق سيلو ءرشلاب
 مهلعل ىأ ءليبسلا نع مهدصف ءمهسفنأ نم هونكم دق مهل ناطيشلا نييزت
 لالض ىف راس قيرطلا لوأ ىف لض نمو «هئادتبا ىف ميقتسملا قيرطلا نع نوضرعي
 لالض ىف نوريسي مهف ىأ «نودتهي ال مهف :كلذ ىلع ابترم لاق اذلو ءهرخآ ىلإ

 لل اودجسي ًالأ 9 :باقعلاو باسحلا نوكي ىتح «ةياهنلا ىلإ قحلا ىلإ نيدتهم ريغ
 لإ هلإ ال هللا 62 َنوُدعُم امو نوف ام مَلْعَيو ضرألاو تاما يف ءابَحلا جرخي يذلا
 . 4 ميظعلا شرعلا بر وه

 «فوذحم رج فرح 4هّلل اودجسي الأ :ىلاعت هلوق نإ لوقن نأ حصي
 .اهدعب امو نأ لبق ريثك هفذحو

 ىلإ اودتهي ال نأل هتاذ ىف ءادتهالا مدعو دصلاو نييزتلا كلذ ناك ىنعملاو
 .ضرالاو تاومسلا ىف ءبخلا جرخي ىذلا قلاخلا ةدابع

 نسح هنأ ىأ 4 مُهَلاَمْعَأ ناَطْيَشلا مهل َنْيَز 9 ب قلعتم هنإ :لوقن نأ حصيو
 اودتهي الأ مهل نيز اذكه بيكرتلا نوكيو «ليبسلا نع مهفرصيل مهبولق ىف كلذ
 .هرخآ ىلإ . .ءبخلا جرخي ىذلا ىلاعت هللا ةدابع ىلإ
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 تاومسلا ءبخف «سانلل هجرخي ىتح ىلاعت هللا هرتس ام (ءبخلا)و

 ملاع ..رادقمب كير دنع ءىش لكو «هنابإ كرديو «هنيح نيحي ىتح ءاهرطم

 .لاعتملا ريبكلا ةداهشلاو بيغلا

 بجاول تافصلا ىلعأ ىه تافص ثالثب قحب دوبعملا ىلاعت هللا فصو

 .ايلع هتافص لكو «دوجولا

 عرزلا تبني ىذلا رطملاب تاومسلا ءبخ جرخي ىذلا وه هنأ :ىلوألا ةفصلا

 جارخإو «ىونلاو بحلا قلفب « ضرألا ءبخ هب جرخيو «بانعألاو ليخنلاو

 .ءايحألا ءاذغ هب نوكي ىذلا بكارتملا

 ىف هلاحب ميلع وهف «ناسنإلا نلعي امو رسي ام ملعي هنأ :ةيناثلا ةفصلا

 اريخ نإ «لعفي ام لك ىلع هيزاجمو «رشو ريخ نم لعفي امو «هتانكسو هتاكرح

 .باقعلاب راذنإو «ءازجلاب ريشبت اهيفو ءرشف ارش نإو «ريخف

 .ىتلا لامكلا تافصب فصلا هدحو وهف وه الإ هلإ ال هنأ :ةئثلاثلا ةفصلا

 ناطلسلا بحاص . .ميظعلا شرعلا بر ناطلسلا بحاص وهو «هتدايع بجوت

 .دوجولا اذه ىف لماكلا

 «لمنلاو ريطلا قطنم ملع ىلاعت هللا هانآ ىذلا ميظعلا كلملا ناميلس عمس

 مكحي ملف «هناطلسل ىلاعت هللا ليمكتو .همكح مظع نم ودبي امك ءايحألا رئاسو

 :هنع ىلاعت هللا ىكح امك لاق لب «عامسلا درجمب

 مث مهبل هقلأَ اذه يباتكب بَهْذا 09 َنيِبذاَكْلا نم تك ْمَأ تْقدّصأ ٌرضَس لاَ 5

 ءطقف هعمس نم هيف ىضقي اميق هملع لعجي ال اميكح اكلم ناميلس ناك

 .ىذلا هيلو ةيشاحلا نوكتف ْنْذَأ هنأب فصوي ىذلا وهو «كولملا لضأ كلذ نإف

 ام ةقيقح ىف رظننس اننأ دكؤن اننأ ىأ رظننس :دهدهلل لاق اذلو ءهيلع رطيسي

 بيلغت ىلإ ءاميإ هيف ماهفتسالا .نيبذاكلا نم تنك مأ تقدصأ ءانيلإ هب تئج
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 مَا لاقف ءابذاك نوكي امبر هنأ مهوي امب ملكت بذكلا ةلداعم ىف هنأل ؛بذكلا
 فصولاب هدكأف «هبرق ديفي امب بذكلا لامتحا ركذ دقف 4 َنيِبذاَكْلا نم تنك
 .نيبذاكلا فوفص نم نوكي نأ هنوكبو «ماودلا ىلع ةلادلا ناكبو «بذكلاب

 هفلأق اذه يباتكب بهذا :هل لاقف نقيتلا ماقم ىلإ «كلملا هللا ىبن لقتناو
 . 4 نوعي ادام ضنا مهْنع لوت مث مهل

 :هل لاق مهيلإ هتلاسر الماح هلعج مهلاحب ربخملا وه دهدهلا ناك امك:
 هيف لوقلا ريدقت فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو 4 مهيلإ هن هقلأف اذه يباتكب بهذا )»
 .مهيلإ هل الصوم هقلأف

 هنإ ليق دقو «مهيلإ ناميلس باتك ليصوت قيرط نايسبل نآرقلا ضرعتي ملو
 ىلإ ءاج هنإ :ليقو ءاهيف اهدبعتل اهنم سمشلا اهيلع قرشت ىتلا ةوكلا نم هلصوأ
 مهو مهيلع هاقلأف «ناميلسل كلملا متاخب موتخملا باتكلا ىقلأو ءمهعمج
 سرعت «باتكلا مهيلإ لصوأ فيك ميلعلا هدححو ىلاعت هللاو .نوعمتجي
 فقت الو :ىلاعت لاق امك .فقوتلا انيلع قحف هللا هب انملعي مل ول هنأل « هنايبل
 ا :ىلاعت لاق مث ء[ءارسإلا] 4 69 مّلع هب كل سي
 دعبو «مهيلإ هلوصو ءادكأتم هقلأ ىأ .هعضوم ىف (مث) ب فطعلا 4 نوعجري
 اذام ىأ ءنوعجري اذام ابقرتم نوكتل ديعب ريغ فرصناو مهنع لوت كلذ دكأت
 نوعجري امنإ .باتكلا نوعجري ال مهنأ عقاولاو «باطخلا كلذ نودري وأ نوعجري
 عوضخلاو ناميلسل مالستسالاو ءهدحو هللا ةدابعل ةوعد نم باتكلا هنمضت ام
 .اهموق ءاتفتسا دنع باتكلا اذه نومضم نيبي امك همكحل

 :اهموق ىلع هتضرعف «باتكلا اهيلإ لصو
 هللا سب ُهَنإو ناَمِيْلَس نم ِهّنِإ 9 ه9 ْمِرَك باك يَإ يقل ين الملا هيأ اي تناقل

 . 4 ©9 نيملسُم ينوثأو يلع اوُلعَت الأ 0 ميحرلا نمحرلا
 مهتعمج ذإ ةميكح تناكو دج ىذلا رمألا ىف مهيتفتست اهموق تعمج

 باتك هنأب هتفصوو هتغيص مهيلع تضرع «نوري ام هيف اوريل مهيلإ رمألا تضوفو
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 بيط ميرك هنأب باتكلا تفصوو «ةلجتلاو مارتحالا «نسحلا لوقلا تمدقف «ميرك

 :هصن اذهو ٍباتكلا مهيلع تلقو ءداسف ال ريخ ىلإ عاد

 ينوتأو يلع اوُلْعَت الا ©) ميحّرلا مح نمحرلا هللا مسب ِهّنإَو ناَمَيَلَس نم ُهَّنِإط

 كولم نيب افورعم ناك هنأ رهظيو ءهمساب ىفتكاو لسرملا ركذب أدتبا « 69نيِملَسُم
 لهو «ةفرعمو املعو «ءاناطلس مهعسوأو اردق مهمظعأو «مهاوقأ هنأل «ضرألا

 لك نم ىتوأ هنإو ءءايحألا قطنمو ٍريطلا قطنم فرعي هنأ نم ىلعأ ملع كانه

 نم ةففخم انه نأ «نيملسُم ينوثأو يلع اوُلِعَت الأ :هلوق ءاملعو ةوق ءىش

 نوكت نيح ىلع اومظاعتتو اوربكتستو ىلع اولعت ال نأشلاو لاحلا هنأ ىأ «ةليقثلا

 مههوجو مالسإو هللاب ناميإلا داريإ نيملسم ةملك ىفو «نيملسم ىنوتثاو «ةبلاغم

 هل اوملستسي نأ دارملا :نيرسفملا ضعب لاقو «كلذ نيرسفملا ضعب لاق «ىلاعت هلل

 هنأل ءاذه ىلإ ليمأو «مالسإلاو ناميإلا ةوعد نوكت كلذ دعبو ءهل اوعنخيو >

 . 4 يلع اولعَت الأ إ» :هلوقل بسانملا

 :تلاقف ةلقاعلا ةكلملا تلسرتسا دقو

 . 4 69 نودهشت ئَتح ارمأ ةَعطاَق تنك ام يِرْمَأ يف ينوأ ُاَمْلا اَهيَأ اي تَلاَق ل

 نيذلا مهيف ىأرلا ىوذو مهفارشأ عم اهباطخ تذختاو ءاهموق تعمج

 ىه ذإ ءاهيلإ رمألا تفاضأو . «يِرْمَأ يف ينوتْفأ ا :مهل تلاقو «نولزعيو نولوي
 عطقتو رمأ ىف تبت ال مهنأ مهتربخأو «مهنع موقلا رمأب ةبطاخملاو «مهنع ةلوئسملا

 رمألا اودهشت ىتح «نودهشت ىتح ارمأ ةعطاق تنك ام مهنود ةدرفنم اهيأرب هيف

 ىتح ىأ ةفوذحم ملكتملا ءايو «ةياقولا نون نونلاو ءاعم نوكنو «هونياعتو

 هيف نوكي ام فرعنل مكعم رمألا لدابتأو ىعم اورضحت ىتح ىأ «ىنودهشت

 حل نيطتل | هنزأ دشيو اهعزع ىوقي امب اهوباجأ .مكريخ

 كِيلإ رمألاو ديدش سأَب اوُنوُأَو ةّوق اوُوَأ نحن » :اولاق مهعم رمألا ىربدمو «كولملا

 حور اهسفن ىف ةيقلم ةثئمطم رومأ ةثالثب اوباجأ 4 69 نيرمأت ا اذام يِرظناَف

 .اهناطلسو اهمكح ىلع نانئمطالا
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 اندادعتسا ىف ةوق باحصأ ىأ .4ةّوُق اوُلوُأ نحت ه ةثالثلا رومألا هذه لوأ
 هذه ىناثو .دعتسملا ىوقلا دنجلا هيلإ جاتحي ام لكو «ةريصخذلاو ددعلا ثيح نم
 وأ عافدلا ىف طرفن ال ةعاجشو ةدجنو ةمه لهأ ىأ« 4« سأب اوُلوُأ » مهنأ رومألا

 . برح ىف لذاختن ال «ديدش انسأب نإو «.هيعاد اعد اذإ داهجلا

 4 كِيَلِإ َرمَألاَو 8 :اولاق اذلو ««اهيلإ رمألا) اهلك ةدايقلا نأ :ثلاغلا رمألا
 ام بيترحل ءافلا « نيرمأت اَذاَم يرظناَف ط «كيلإ رمألاف نوعئاط نواعتن نحن ىأ
 ىف ىرظنا ىأ «نيرمأت اذام ىرظناف كيلإ رمألا ناك اذإ ىأ ءاهلبق ام ىلع اهدعب
 ريغ الماك هب نيرمأت ىذلا ذيفنت لماك دادعتسالا نأل ؛هب نيرمأت ىذلا كسفن

 . صوقنم

 .اهلاحو ءاهرمأ لآم تفرعتو ءاهرمأ تربد نأ دعب مهل تلاق

 َكِلَدَكو لذ اهله ةرعأ اوُنعَجَو اَهوُدَسفَأةيرق وُلد اذ كولملا نإ تلاَقإ)

 . 4 69 َنوُنَسرَمْلا عجرَي مب ٌةرظاَف ةيدهب مهبل ةَلسْرم يّنِإو ©9© َنوُلعفي
 ٍهتداوم ىف ابغرو .كلملا ىف ابهر ةمواقملا لدب ةملاسملا تأرو تربدو تردق

 ةَيَرَق اوُلَحَد اَذِإ كولملا ّنِإ» :مهرمأو اهرمأ ةردقمو مهئاولغ نم ةرذحم تلاق
 «ةفثاكتم ةريثك عومج نم ةنوكم نوكت ىتلا ةميظعلا ةئيدملا ىه ةيرقلاو 4 اهودّسفَأ

 وه اذهو «سبايلاو رضخألا لكأت ةحئاج برحب نوكي ةميظعلا ةيرقلا مهلوخدو
 رخآ ارمأ تركذو ءاريخ نوكي دق ام كلذ رش ىفو «نكمأ ولف «بارخلاو داسفلا
 نولعجيف اهيف عاضوألا نوبلقي امنإ «هلذأ اهلهأ ةزعأ اولعجي نأ وهو «كولملا هلعفي

 ناوهلاو ةلذلا نطوم ىف نونوكي نيذلا مه .ناطلسلاو ةزعلا نطوم ىف مه نم
 ريغ نوكت دق مهنم مانسلا ىف اهنأ نم اهسفن ىلع اهفوخ ىلإ ريشت كلذ ىف اهنإو
 لاح كلذ نأ تلجسو « .مهعضاوم ريغ ىف نونوكي دق مهموق ميماهل مهنأو «كلذ

 مهنأش كلذ ىأ 4 نوُلعفُي كلذكو» :تلاق اذلو ءمهنأش وهو امئاد كولملا

 نم نأش اهنأك ةمئادلا ةرمتسملا مهلاح روصتل عراضملا لعفلاب ريبعتلا ناكو .امئاد

 .مهل ةياغو ءمهنوئش
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 ىدؤيو «ةبحملا نم ءادهإلاو «ءادهإلاب ةملاسملاو ةنيالملا ىلإ كلذ دعب تهجتا

 مهيلإ ةلسرم ينإو :اهئلمل تلاق اذلو اكلم ةيدهلا هيلإ لسرت نم نكي مل اذإ اهيلإ

 لسرت ىهو «ماوقأو شيج هعم نوكي كلملا نأل « «عمجلا ةغيصب مهتركذ « ةيدهب

 مهنم سجوتت تناك لب « « قلطملا نامألا عقوتت ال اهنأ رهظيو «ةيدهب اعيمج مهيلإ

 ىنعمب ةرظان «ةفطاع ءافلاو « نولسَرمْلا عجري مب ٌةرظاََفط :تلاق اذلو ءةفيخ

 .رامدو برح مأ «نامأو مالسأ «نولسرملا هب عجري ىذلا رمألا ةبقرتم ةرظتنم

 متنأ لب مكاتآ امم ريح ِهّللا يناتآ امف لامب نن ودمتأ لاق َناَمْيَلَس ءاج اّملَق9

 . 4 09 وحرف مُكَيدَب
 قطنم ىلاعت هللا هملع ىذلا ضرألا كلمو هللا ىبن سفن ىف ةيدهلا عقو اذه

 اهتلسرأ ىتلا ةيدهلا هعمو «ناميلس لباقو دفولا ءاج ىأ ناميلسل ءاجو «ريطلا

 ريكفتب انيهتسمو «ةيدهلا ارقحتسم دفولا ضرألا كلمو هللا ىبن بطاخ ء«ةكلملا

 نيه لاملاو الام مكتيبو ىنيب لصاولا ددملا نولعجتأ ىأ 4 لامب نتودمتأ» اهيلسرم

 ىنانآ 4 مكاتآ امم ريح هللا يناثآ امَف «هنم ريخ وه ام ىدنع لب ىدنع وهو ىلع

 قطنم ملع ىنانآ ايندلا نوئش نمو ءىش لكب ملعلا ىناتآو «ءىوقلا ميظعلا كلملا

 بارضإلل لب ٠ 4 نوحرفت مكتّيدهب من لَباط «ءىش لك نم ىنانآو .ءايحألاو ريطلا

 مكنأل ءاهريغب نوحرفت الو «مكتيدهب نوحرفت متنأ «ةيدهلل درو ىلاقتتالا

 رورجملاو راجلا ميدقتو .اهلاثمأ نم اهب لصتي امو ةداملاب الإ نوحرفت ال «نويدام

 هللا ىبن مهدده مث ءاهب الإ نوحرفت ال ىأ «ءصاصتخالاو رصقلل - مكتيدهب

 :لاقف «ةرارجلا شويحلاب

 مو لأ ان مُهتمرخر اني من ليت موجب مهي مهن جا
 . © 67)نورغاص

 هب دعتسا امو «ناميلس رمأب مهربخي ىذلا دفولا هنأل ؛درفملاب باطخلا ناك

 «مهنيتأتل مهعوجر روف ىأ بيقعتلاو بيترتلا ىلع ةلاد ةفطاع ءافلا مهنيتأتلف «مهل

 لاسرإ دكأ دقو «ةليقثلا ديكوتلا نونو مستقلا مالو «مسقلاب كرشلا وزغ دكأ دقو
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 از بحل

 ىنعملا نوكي نأ حصي جارخإلاو « مهتجرخدلا» :هلوقب ءههتجيتن دكأو «شيجلا
 ءنوجرخلا مهتأكو «ةدارإ الو ىأر مهل نوكي الف .مكحلا ناطلس نع مهداعبإ

 هنأل ؛كلذب نيضار نودلا لزنملا ىلإ نيطحنم ىأ نيرغاص ءالذأ مهنوك ىأ ةلذأو
 «ىبنلا كلملا در اذه ناك «مهرمأ ىف ريكفتلاو «مهلاح رييغت ىلع مهدنع ةردق ال

 ال هتوبنو ىبن كلم وهف «نيكرشمو سمشلا نودبعي موق نع تكسيل ناك امو
 .امئاد هكلمل ريسملا لوألا لماعلا ىه لب ءرخأتت

 اهب هللا نم ىتلا ةردقلا راهظإو «مهلاح فرعت ىف ركفي ذخأ كلذ دعب
 :لاق اهءاكذ ربتخي نأ دارأف هيلع

 . « © َنيِملْسُم ينوُتأي نأ َلبَق اهشرعب ينيتأي مكيأ ُلَمْلا اهيأ اي لاق )
 هنأب شرعلا كلذ دهدهلا فصو نأ قبس دقو «ناطلسلا ىسرك شرعلا

 «ةرطيسلا لامك ىلع ليلد هنإو «ريثكلا ةفرخزلاو ةهبألا نم ىتوأ دق «ميظع شرع
 هب هوتأي نأ وهأ هموق نم ألملا نم كلملا هللا ىبن هبلطي ىذلا امو «ةورثلا لامكو
 ام لوقلا رهاظب ذخأن نحنو «رهاظلا ىفني ام دجوي ولو «لوقلا رهاظ كلذ ؛هتاذ
 ال هلك رمألاف .هريغ ىلإ رهاظلا نم انجرخي ام ةيلقعلا ةلاحتسالا نم دجوي مل

 ىف لسريو «مهفيو ملكتي ريطلاو «مهفيو همالك عمسيو «ملكتي لمنلاف «هيف ةبارغ
 . شرعلا تاذب الملا ضعب ىتأي نأ ىف ةبارغ الف نذإ بتكو لئاسر

 ىبن هبلط ىذلا نإ .ميكحلا ركذلا ىناعم ىف نوملكتي نيذلا ضعب لاق دقو
 ناك نإو ليوأتلا اذه نأ ىرن نحنو «هتاذ ال شرعلا ةروصب هوتأي نأ وه ىلاعت هللا
 ال ماد ام هادؤم ىف ريسي ظفللا رهاظو .ظفللا رهاظ ريغ هنأل ؛هاضرن ال المتحم

 حصيو «عوضخلا وه انه مالسإلا نإ لوقي نيملسم ىنوتأي نأ لبق هلوقو «ليحتسي
 ىلإ ليمن انإو «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش وهو «ىقيقحلا مالسإلا ىنعملا نوكي نأ
 ينإ بر» :سيقلب تلاق امدنع كلذ دعب ءاج قحلا ةداهشب مالسإلا نأل ؛«لوألا
 . « هج َنيِمَلَملاَبر هلل املس مم تْمَلمَأَو يسن ْتْمَلَط

 .هيلط ةباجإ ىلع نولمعي ناميلس لوح نم الملا ذخأ
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 يِوَقَل هيلع يَنإو كِماَقُم نم ٌموُقَن م أ ليث هب أ نجل نب تيرفع لا

 نجلا ناك دقو «هناينب ىف ىوقلا ىأ قلخلا قثوملا هنإ ةبيتق نبا لاق «تيرفعلا

 سيل هنأل «ليوأت ةلواحم ريغ نم هرهاظ ىلع مالكلاب ريسنو «ناميلس شيج نم

 كيتآ انأ نجلا نم ىوقلا لاق «هيف غوسي ال اميف ركفلا لمعن الو «هتاغوسم اندنع

 دكأ دقو «نيمأ ىوقل هيلع ىنإو ءاذه كسلجم نم ىأ كماقم نم موقت نأ لبق هب

 اهيفو «ميلع ةملكب ثلاثلاو «ماللاب ىناثلاو نأب اهلوأ «تادكؤم ةدعب هتنامأو هتوق

 .هلي ةضبق ىف هنأ ىلإ ةراشإ

 هللاف «٠ «نيفلكتم ريغ «ةيآلا رهاظب ملسنلو «كلذ ٍنوكي فيك ةيآلا نيبت ملو

 405 نيفلكَتمْلا نم اَنأ امو رجأ نم هْيلع مُكلأسَأ ام لقط لاقف فلكتلا مدعب رمأ ىلاعت

 .[ص]

 نيذلا ضعب هيلع مدقتف «ةدملا هذه لاطتسا مالسلا هيلع هللا ىبن كلملا نكلو

 .باتكلا ملع اوتوأ

 آر اسف كفرَط كي دري نأ لبق هب كلين نأ باكل نم ملع هدنع يذلا لاه

 هسفنل ركشي امن كش نمو رفع مأ رُكشأأ يتولبيل يبو لضف نم اذه لاق هدنع اقسم

 . 4 69 ميرَك ينَغ ير نإ رفَك نمو

 اذه وه امف «باتكلا ملع هدنع نأب هفرط هيلإ دتري نأ لبق هاتأ ىذلا فصو

 ىأ نمو «ةفرعملاو ملعلا بتك نم باتك مأ ءظوفحملا لجسلا وهأ ءباتكلا

 اقح ناكف «هباتك الو هليبق نآرقلا نيبي مل «ةكئالملا نم مأ سنإلا نم وهأ «سنج

 ام ةنسلا نع دري ملو «كلذل ليبس ال ذإ هب هللا انفرعي مل ام فرعتت الأ انيلع

 .هيلع دامتعالا نكمي حيحص ربخب كلذ حضوي

 ناميلس ةصق نم ريثكو ءاهل ناعذإلاو اهب قيدصتلا بجي تايعمس هذه نإو

 ام نيفاق الو «نيلوأتم ريغ ءاهرهاوظب ناميإلاب ىفتكيو ناعذإلا بجوت ةيبيغ رومأ
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 نم ءاشي نم هلضف نم هللا هيتؤي ىنابر ملع باتكلا ملع نإ لوقن دقو ءملعن ال
 .ريبخ ميلع هنإ هدابع

 رظنلا دعب هيلإ دري مث .نيع قيدحتتب رمأ ىلإ رظني نأ فرطلا دادتراو
 4 ةدنع ارقتسم هآر اَمَلَقإ» دعب لاق اذلو ؛رثك وأ لق نمزل عستي ال وهو .قدحتملا
 .هدنع ارقتسم هآر باتكلا ملع بحاص لوق بقع هنأ ىأ «بيقعتلاو فطعلل ءافلا
 ىلع ةمعن هذه تناك «كلذ دعب هنع هدعب روصتي ال .هدنع اتباث اراق ادوجوم ىأ
 نم اذه :لاق هللا نم رابتخا كلذ نأ انلعم لاق اذلو ءركشلا بجوتست ناميلس
 ىبنلا هررقي ام - ةقباسلا ةلمجلا هذه ىف ررقي 4رفكأ مآ ركشأأ ينولبيل يِبر لضف
 قباس ريغ نم اًنمو ءاطع اهاطعأ ةمعن الإ سيل هللا نم لضف هنأ الوأ ررقي .كلملا
 ةمعنلل نيركاشلا نم نوكيأ هربتخي نم ةلماعم هلماعي هنأ ايناث ررقيو «بلط
 نأ نوبسحيو نودناعيو نورتغيو .نودحجي نيذلا نيرفاكلا مأ ءاهقحب نيمئاقلا

 نإف ىأ .4 هسفنل ركشي اَمّنِإَف ركش نم إ» :لوقي مث ءاطع سيلو قاقحتسا كلذ
 دوعت كلذ ةرمثو هيلع رباشيو «ريخلا لعفي هنأل .هسفن ىلع ادئاع نوكي هركش
 متركش نثل 9 :ىلاعت لاق امك ءاهنم هللا هديزي ةمعنلا ركشي نم نألو هيلع
 دحجييو رتغيل رفكي نمو ىأ [ميهاربإ] 40 ديدَشَل يباذع نإ !إ مثرفك نيلو مُكُنديِزَأل
 هّللاف ءفمركو هلضفو هنم الو هللا لضفب عطقي ال نكلو .هسفن رضي هنإف «دناعيو
 .ةرخآلا ىف باسحلاو امئاد ىطعي ميركو «هدابع ركش جاتحي ال ىنغ

 اورضحي نأ وأ .ناميلس نم نيبيرق اونوكي نأ اولواح دق مهنأ رهظي
 :ناميلس نع هللا لاق اذلو «ةملستسم هيلإ ءىجملا تنلعأ اهنأ وأ ؛نيملستسم

 ّمَلَف هو َدوُدَْهَي ال نيدلا نم ُنوُكَ أ يدَمَْتَأ رظَت اهَسَرع اهل اوركت لاَقإل
 .4 © © َنيِملْسُم انكَو البق نم معلا انيتوأو وه هناك تَلاَق كشرع اذكهأ ليق تءاج

 هنإ :ليق اذلو ,فرعي ال ثيحب لاح وأ عضو ىف شرعلا لعج ريكتتلا
 نبا ىورو ءاهطسو ىف هفرعت بعصي ثيحب ةفلتخم ةقرفتم ةعتمأ طسو ىف عضو



 لمنلا ةروسريسفت 0#
 64079 للم

 اا < سس

 ءرهاوج نم هيف ام ضعب اوذخأو «هناولأ ىف اوريغ مهنأ هنع ذخأ نمو سابع

 نوكت مأ ىدتهتأ رظننل ىأ رمألا باوج رظنن «هوركن نكلو ؛هوريغي مل مهنأ ىرنو

 نم لصت «ةبقاث تارظن اهلأ ءاهتاذ نيصحاف رظننل ىأ «نودتهي ال نيذلا نم

 ال نيذلا ةلفغلا لهأ نم ىه مأ «نيلصاو نيكردم نيصحم ةقيقحلا ىلإ اهئارو

 .نوكردي الو نوصحمي الو «نودتهي

 قلعتي ام امئاد نكردي ءاسنلا نأو «ةكردم ةيعاو اهنأ رابتخالا نم نيبت دقو

 «ككشت عون اهارتعا دق ناك اذإو «تملع اذلو ءايندلا ةايحلا ةئيزو شارفلاب

 .اهئيجم لبق ناميلس هللا ىبن ىلإ ءىجي نأ ةبارغلف

 نكلو اهنيعب هتأر اهنأل ؛صرحلا ليبق نم وه هنإ لقت مل 4وه ِهَّنأَك تَلاَقظ

 قيرط ىأبو ءءاج فيك ءاهسفن تاذ ىف تلءاستف اهلبق ءاج هنأ ىف ةبارغلا تناك

 ناميلس لاقو «هنأك تلاق لب - وه وه لوقت نأ نم سرتحت ىذلا وه اذه «لصو

 نم سوسحملا نقيتسملا هب ملعلا انيتوأ ىأ 4 اهلْبَق نم مّلعْلا انيتوأو 9 :وه هنأ ادكؤم

 نأ انل ناك امو (هتاذ ال شرعلا ةروص اهنإ» :لاق نم اذهب للعي دقو ءاهئيجم لبق

 اًنكو » :ناميلس :لاق مث ةعطاق ريغ ةمهوم ةرابعب نيقيلا نيبي ىذلا رهاظلا كرتن

 . هتانيبب قحلل نينعذم ىأ 4 نيملسم

 نأ قحلا ىفو «ناميلس ةوبن ةتبثم تاداعلل قراوخ اهلك لاوحألا هذه نإو

 ةداملا نمز نمزلا ناكو «تادابعلل قراوخ ىلع هلك ماق دق ناميلس ناطلس

 بابسألاب نيقلعتملا نييداملا عامسأل اعرق كلملا اذه ناكف «تاببسملاو «بابسألاو

 .دوجولا نوناق اهنأ نييطخم نوبسحيو «ةيداعلا تاببسملاو

 :لاقف اهلاح ىلاعتو هناحبس ركذو

 . 4 69 نيرفاك موق نم تناك اَهّنِإ هللا نود نم ُدْبْعَت تناك ام اَهَدّصَو

 اجوع هيف دجت ال «هماكحأ لك ىف فصني ىذلا ىلاعت هللا باتك دجن انهو

 تناك ام هللا ليبس نع اهدص هنأ كلملا هيبن ناسل ىلع نيبي هناحبس هللاف ءاتمأ الو
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 ىلع ةلادلا ىلاعت هللا قلخ نم ىه ىتلا سمشلا نم ىلاعت هللا نود نم هدبعت
 ىف ةيماسلا ةلمجلا هذهو 4 نيرفاك موق نم تناك اهَّنِإإ» :لاقو «هناحبس هتردق لامك
 نأل ؛رفك ةئيب ىف تناك اهنأ ىأ ميوقلا ليبسلا نع اهدصي ناطيشلا :ليلعتلا ماقم

 . هللا نود نم نودبعي ام تدبعو «هتقنتعاو «رفكلا

 وهو «ءاسنلا نم اهلاثمأ بغري ام ناميلس ناسل ىلع كلذ دعب نم هللا نيب
 :لاقف رهتبي امو ءاهدنع سيل ام ةايحلا فراخز نم كلمي كلملا نأ

 حرص ُهَنإ لاَ اَهيَقاَس نع تفشل ُهنسَح هر ملف حرّصلا يلخدل اهل ليق )ل

 بر هلل َناَمْيَلُس َعَم تمَلَسَأَو يسفت تْمَلَط ينإ بر تّلاَف َريِراَوَف نّم هَرمم

 . < 62 نيملاعلا

 وهو (هنحص تلخدف  .حرصلا تلخدو «فرخزملا ىلاعلا رصقلا ء«حرصلا

 ىتح هيف ةنوشخ لك ةلازإو «هديرمت ببسب قيرب هلو معان هسملم سلمم ىأ درمب

 تيشخو حرصلا نحص ىف ءام هتبسحف ءاملا نم ةحل هنأكو «هقيسنتل ىئارلا هبسحي

 ءامب سيل هنأ ىلإ ناميلس اههبنف ءاهيقاس نع تفشكو ءاهتغفرف ةفرخزملا اهبايث ىلع
 لاّقف «ءامب وه امو ءام ةجل هنأك ىأرلا ئداب ودبي جاجز نم درحم حرص وه امنإو

 عمج ىهو «ريراوقلا هنم نوكت جاجز نم ىأ ءريراوق نم درمم حرص هنإ :اهل

 .ءاسنلا لك عورت امك فراخزلا اهعورت ىهو «سيقلب ةديسلا تكردأ

 هللا هاتآ دقو «ىلاعت هللا دبعي ناميلسو «سمشلا دبعت تناك ذإ اهيضام ىف تركف
 ىلع تناك اهنأ تملعو «تزتهاف «هريغ دحأل نوكي نأ نكمي ال ام معنلا نم
 1 «لطاب

 تنمو يسفن تنَلَظ ينإبر» :تلاق «هيلع تناك امب اهسفن تملظ اهنأو

 كرشلاف «ءسمشلا اهتدابعب اهسفن تملظ اهنأب ترقأ ؛ ,4 نيمَلاعْلا بر هلل َناَمِيَلس عم
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 ىهو .سمشلا دبعي نأ نم ربكأ لقعلل سمط ىأو ؛بلقلل سمطو سفنلل ملظ
 ظفلب ىلاعت هللا تدانو ىلاعتو هناحبس هللا وهو قلاخلا كرتيو «ىلاعت هلل ةقولخم

 «ديكأتلا ىلع ةلادلا نإب سفنلل اهملظ تدكأو .ةلماكلا ةيبوبرلاب اناميإ برلا

 ميلع ملظ ةكرشلا نأ تملع دق تناك اذإو ءاهسفن ىلع اعقاو ملظلا لعجو

 بر هّلل ناَمْيَلِس عم تمّلسأو 8 :تلاق اذلو ؛ىلاعت هلل تصلخ دقف .سفنلل

 عم اهتيعم ركذو «نيملاعلا بر هلل ناميلس عم ىسفن تملس ىأ 2« نيملاعلا

 بر هنأب افوصوم ىلاعت هللا ركذو ءاهدشرأو اهاعد ىذلا وه هنأل ؛ناميلس

 . ميكحلا ريبدتلاب نيملاعلا ىلع مئاقلا قلاخلا ىأ «نيملاعلا

 دومثو حلاص ةصق نم

 :ىلاعت هللا لاق
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 رب لجل
 ١ رى

 هتاوبنو هكلمو هتايح تناك فيكو «ءايبنألا كلم ناميلس ةصق ركذ دعب

 ضعب صصق هناحبس ركذ «دلاخ رمأب ىرجي ناك ءىش لكو «ةيلاوتم تازجعم
 نم ناك لب اكلم نكي مل ىبنل ةروص وهو .حلاصب هدعب نم أدتباو «ءايبنألا

 .هولتقي نأ هموق مه «بعشلا

 اذه ريغ ىف ركذي مل ام هيف ركذ لب ءاراركت دومثو حلاص ةصق ىف سيلو
 ناك امو «ةقانلا ىهو ةزجعملا ركذت مل «هريغ ىف ركذ ام هيف ركذي ملو ؛عضوملا
 هجني ملو «هتأرماو حلاص لتق ىلع رامتثئالا انه ركذو ءاهيلع ءادتعا نم مهنم

 .ربع نم مهيف باذعلا كرت امو مهب باذعلا لازنإ الإ مهنم

 ناَقيِرَف ْمُه اَذَِف هللا اوُدَبْعا نأ اًحلاّص ٌمُهاَحَأ دومَن نآإ انْلسَرَأ دقلو »ف

 «ماللاب هدكأو «هيعاود تعد ثيح لاسرإلا ىلاعت هللا دكأ ةيفانئتسا واولا

 لاسرإب ناك لاسرإلا نأ هناحبس ركذو «ةيلعلا هتاذ ىلإ لاسرإلا ةفاضإو ءدقو
 دق مهب قيفش مهيلع فوءر وهو «مهلاحو مهرمأ فرعي مهنم دحاو هنأ ىأ مهيخأ

 ىلاعت هللا ةدابع ىه ةلاسرلا تناكو «هب مهفلإو .مهل هبحو هتنامأو هقدص اوفرع
 ققحتت ال هللا ةدابعو «ةلاسرلا ىنعمل ريشبت نأ 4هّللا اودبعا نأ إف :لاق اذلو ؛هدحو
 هريغ هللا عم دبع اذإف ءائيش هب كرشي ال ءهدحو ىلاعت هلل ةدابعلا نوكت نأب الإ
 هللا نودبعي اونوكي ملف ناثوألا نودبعي اوناك دقل «ىلاعت هللا دبعي ملو كرشأ دقف
 ءاهريغو ناثوألا نم هريغ ةدابع نع مهيهنل انمضتم هدحو هللا ةدابعب مهرمأ ناكف
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 تناك اذلو «ةميوقلا سوفنلا هفاعتو «ةميقتسملا لوقعلا هركنت رمأ كرشلا نإو

 هيلع تقح نم مهنمو ىدتها نم مهنمف هللا ةدابع ىف اوفلتخي الأ ةأجافللا

 ءافلا ةأجافملل اذإو ءافلا 4 تومصتخُي ناَقيِرَف مه اَذإَف ) :ىلاعت لاق اذلو «ةلالضلا

 ءاهدعب اذإبو اهب ةأجافملا تناك اذلو ءاهلبق ام ضيقن ىلع اهدعب ام بيترتل ةعقاو

 نوفلتخي ىأ نومصتخي مهو «ىوغو لض قيرفو «ىدتهاو عاطأ قيرف :ناقيرف

 كسمتسيو «قحلا ىلإ ةوعدلاو قحلا تابثإل هلداجي رخآلل امصخخ قيرف لك نوكيو

 . مهؤابآ هيلع ناك امب مهكرش ىلع نوقابلا

 «ىصاونلاب ذخآ ىلاعت هللا نأو «ديدشلا باذعلاب نيلاضلا حلاص رذنأ دقو

 مهل وجري هنكلو «نيقداصلا نم تنك نإ اندعت امب انتثا :ىرخأ تايآ ىف امك اولاقف

 .باذعلا لدب ةيادهلا
 همه ماس

 - 4 هوذوُمح

 َنوُلِجْعَتسَت مل مْوَق اي ءمهسفنأب نوفأري اوناك نإو «مهب ةفأر حلاص مهل لاق

 بدحلاو مهتبحم بجويو «مهب هطبري ىذلا رمألاب أدتبا 4 ةنسحلا لبق ةئيسلاب

 مهتمحر هيف ام ىلإ مهل اهيبنت «مهبسنب هبسن طبتري نيذلا هموق مهنأ وهو «مهيلع

 ءوسي ىذلا رمألا لاجعتسا ىف نوبلطت ىأ .4 ةنسحلا لبق ةّئّيَسلاب نوُلِجَعتست مل)»

 ءوسي ام نومدقتو ءءوسي ىذلا باذعلا وهو «هب نوددهت, ىذلا ميلألا باذعلا وهو

 هئارو نم ذإ مكل نسحو «هتاذ ىف نسح وه ىذلا ناميإلا وهو «ةنسحلا ىلع

 نوبلطي مهنأ نايبلو «خيبوتللو «بارغتسالل انه ماهفتسالاو «باذعلا لدب باوثلا

 وهو «هوبلطي نأ بجي ام ىلإ مههبنيو «باوثلاو ماركإلا هيف ام لدب ىذألا هيف ام

 مكّلعل هلا َنورْفْغَتْسَت الل :لوقيف «ريخلا قيرط وهف هب ناميإلاو هلل ةرفغم

 هللا ةرفغم نوبلطت اله ىأ «ةرفغملا بلط ىلع ضحلل انه (الول)و 4 َنوُمَحْرَت
 «ىلاعت هلل ناعذإلاو ءكرشلا كرتو ءهدحو هللاب ناميإلاب اومحرت نأ مكنم ءاج

 ءرفكلا ىف نوجلي مهنكلو ءميحجلا باذع اوقوت نأو ءمكتمحر اذه ىفف

 .مهيلع مؤش هتوعد نأب مهيبن نومهتيو



 لمنلاةروسريسفت #8 9
 2 لل لالا ال

 هيب مج ل

 يل

 . 4 69 َنوُفت موق مشنَأ لَ هلا ددع ْمُكَرئاَط لاق َكَعَم نمو كب انرّيطا اوُاَق ظ

 اههاجتابو ءاهتانكو نم ريطلا رأثت نأب قيرط نع رمألا لبقتسم فرعت ريطتلا
 كعم نمو تنأ تنك حلاص اي كنأ ىأ «مؤاشتلا انه وهو ءنومءاشتي وأ نولءافتي

 ءانيلع سحن متنأ مهل نولوقي مهنأك ءمكدوجوب مكنم انمؤاشتل اببس نينمؤملا نم
 بيغلا مهفرعت نأب حلاص مهيلع درف ءهيلإ اننوعدت ام ىلإ انوعدت نأ حصي الف

 الف هدحو ىلاعت هللا دنع وه ريطلاب هنوفرعتت ىذلا بيغلا ملع امنإ لطاب رمأ ةريطلاب
 هللا دنع مكرئاط ىنعمف ؛همالعإب الإ دحأ ملعي الو ءهدحو هللا الإ بيغلا ملعي

 موق متنأ لب » «بويغلا مالع هدحو هللا دنع مكسفنأل هنوعدت ىذلا رئاطلا ملع
 وأ مكدعسي ريطتلا نوبستحتف مكيلع ماهوألا كلتب نونحتمت ىأ 4 نوسفت
 ةنتفلاف «مكلبقتسي ىذلا باذعلا قيرط ىف ريسلاب نوبذعتو نونحتمت متنأو «مكيقشي
 ىلإ امتح ناحتمالا اذه ىدؤيسو «مكيلع ماهوألا طلستو رابتخالا اهانعم انه
 .ةرخآلاو ايندلا باذع «ميلألا باذعلا

 ىذلا نمؤملا قيرفلا هعمو «هبر ةلاسرل اغيلبت هتوعد ىف حلاص رمتسا
 عزوتي نأو ءهلتق اودارأو ءهعم نميو هب اولملمت نأ ىلإ رفاكلا قيرفلا همصاخي

 .ىلاعت هلوق اذهو .همد

 اولاَق © 662 َنوُحلصي الو ضرألا يف دودسْفي طهر ةعست ةئيدملا يف ناكو إل

 9 َوُقِداَصَن نو ههَأ كله اندهَش ام هيلول نوفل لهو هِيَ هللاب اومساقت

 . 4 ©9 نورعشي ال مهو اركم انركمو اركم اوركَمو

 ىتلا ةئيدملا ىف ناكو ىنعملاو «ةينايب ةفاضإلاو «سانلا نم ةعامجلا طهرلا
 اهعمجي سيساحألاو رعاشملا ةلحتم ةعامج ىأ طهر ةعست حلاص ثعبم تناك
 ءحلصت الو دسفت اهنأ اهفاصوأ نم ةعامجلا هذهو ءاهيلع رمآتلاو «ةلاسرلل ةوادعلا

 الو «ةعامجلا نع مهداسفإل عنمو «ءالؤه حالصإل ةيهلإلا ةلاسرلا تناك دقو
 نع فشكي مهلمع نأ ديب نيرغصألا نم اوناك مأ ءاربكلا نم اوناكأ انمهي
 وه مهلوق نأ ىأ ءاومساقت اولاق , 4 هّلهأو هَل هللاب اوُمَساَقَت اولاَقق ,مهداسف



ام
 للم 

 اا <

 «لوألل نايب فطع ىناثلا وأ هنم لدبمو لدب امهف «هلهأو هتوم ىلع مساقتلا

 الو «هّللاب مسقلاو «نيقابلا عم مسقلا لدابت مهنم دحاو لك نأ اومساقت ىنعمو

 مهنكلو «هريغ قلاخ الو ءىش لك قلاخ هنأو هللا نوفرعي اوناك دقف كلذ ىف ةبارغ

 .اريبك اولع نولوقي امع ىلاعتو هناحبس هيلإ ىفلز نوكتل ناثوألا نودبعي

 «نومئان مهو اتايب امهنئيجنل ىف 4 هلو ُهْنعَيِسَلإل مسقلا عوضومو
 انإو هلهأ كلهم اندهش ام نولوقي ةبذاك نيميب نوئيجيو «مهنوكلهيو «مهنولتقيو

 مهنإو «نوقداص مهنأ نوعديو «ةريشعو لهأ نم همد ىلول نولوقي .نوقداصل

 وهو «مهرحن ىف مهديك دار هللا نكلو «ةميرج نوربدي كلذب مهو نوبذاكل

 :ىلاعت لاق كلذلو «مهب طيحم

 . 6 69 نورعشي ال مهو اركم اًنركمو اركم اورْكمَو )

 «ريبدتلا اومكحأ دقو ءاركم ىلاعت هللا هامسو مثآلا ريبدتلا اذه اوربد

 نم هّللاو ءاركم قلطملا لوعفملاب هودكأ اذلو «ماكحإب ذيفنتلا نمضي امب هوطاحأو

 ةلكاشملا ليبق نم اركم ميكحلا هريبدت ىمسو «هدبعل ريد اذلو «طيحم مهئارو

 ىف نوكي امك ءرشلا نم ةياقولاو ريخلا ىف نوكيو «ريبدتلا وه ركملا نألو ؛ةيظفللا

 و «ثيبخلا مهريبدت طابحإل ىلاعت هللا ركمو «مهنم ناك امك ءوسلا ريبدت

 لطم «مهلمع طبحم هلل نأ نورعشي ال مهو «نيدسفملاو داسفلا ىلع ءاضقلا

 .اوذفني نأ لبق مهيلع ءاضقلاب كلذو مهريبدت

 :هناحبس لاق اذلو «مهريبدت تدسفأو « مهرايد تبرخ ةحيص مهتباصأ

 . 69 َنيِعمجَأ مهُموقو مهانرمد انَأ مه كَم هَبق ةبقاع ناك فيك رظناف »

 رظناف «نيمثآ اوربد امك هلوسرل ربد دق هللا ناك اذإ ىأ «حاصفإلل ءافلا

 ببسي ناك رمدم باذع نم ىلاعت هللا هلزنأ ام نأو «مهركم ةبقاع ناك فيك

 لب «هنولاتغي مهل ابهن هلوسر رذيل ىلاعت هللا ناك امو «هلهأو حلاص لتق مهمازتعا

 ىف اوحبصأف «ةحيصلا مهتءاجف «هولتقي نأ لبق مهلتق «داصرملاب مهل هناحبس هنإ
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 مه نوددهي اوناك نيذلا راصو 4 َنيِعَمْجَأ مهَموَقو مهانرمد» «نيمثاج مهراد
 .نيراملا ئطومو ءراجحألا طقاسم

 نيد ايفو »و دوي مرق هيل كلذ يف نإ اوُمَط اب يومهم كلف ١
 . 4 9 َنوَقَي اوناكو اونمآ

 كلتف قحلا ةيامحل انربدو اوركم دق اوناك اذإ ىأ ءحاصفإلل اضيأ ءافلا
 ىلاعت هللا مهكلهأ دقو ءدومشل تناك ىتلا عاقبلا ىلإ ةراشإلاو «ةيواخ مهتويب

 نم نوكيو ءاهيلإ ءىجي دحأ الو ءاهيف نكاس ال ةغراف ىأ ةيواخو «ةحيصلاب
 اذإ نطبلاب «لهأ نم اهولخ ىف مهضرأل اهيبشت نوكيو الخو «غرف اذإ ىوخ
 هلآم ناكسلا نم ىلاخلا ناكملا نإف «راوبلاو كالهلا لآملا ناكو «ماعطلا نم تلخ

 مجنلا ىوخ مهلوق نم «.ةمدهتم ةطقاس ىهف ءطقس ىنعمب ىوخ نإ امأو «دعبلا
 .مدهت طقس اذإ

 ىلوألا ةيلخلا اوناك نيذلا نينمؤملل اهتلماعم ىف شيرق تظلغتسا دقلو
 هلعف ىذلا اذهو «لوسرلا ىلع ءايوقألا مهسفنأ اوبسحو «مهب اوناهتساو «ناميولل
 :ىلاعت لاق اذلو «هّللا دارأ اذإ ريسي مهكاله نأ ىلع ةلاد مهل ةيآ دومث عم هناحبس

 موقل ءادتعالاو رفكلا بقعي ام «ةلاد ةيآل ىأ ,4 نوُمَلعي موَقَل ةيآل كلذ يف نإ ١)

 . مهرمأ ةبقاع اوربدتيو اولقعيل شيرقل ةوعد اذهو «نولقعي

 انيحنأو ١] :لاقف هللا مهاجن دقف اونمآ نيذلا امأ نيدتعملا نيرفاكلا كاله اذه
 «ناثوألا اومدهو «هب اونمآو قحلل اونعذأ نيذلا ىأ 4 نوَقَتي اوناَكو اونمآ َنيِذْلا
 ءاجرو هللا بضغ نم مهسفنأ ةياقوو ىلاعت هللا فوخو ىوقتلا مهنأش نم ناكو

 .مهاوقت ىف مهلاح ريوصتل عراضملاب ربعو «هتمحر
 ىأ ,4 هموَق باوج ناك امف » ىلاعت هلوق دنع رشع عساتلا ءزجلا ىهتني ناك

 ةصقب ءزسجلا ئدتبي نأ انرثآ انكلو «نيرشعلل ممتملا ءزجلا ئدتسبي اهبو «طول موق
 .طول
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 دقلو ىنعملا نوكيو ءاحلاص ىلع ةفوطعم اطول ةملك نوكتو ةفطاع واولا

 انلسرأ ىأ «قسنلا فطعل هركذ ىونملا لعفلاب ةقلعتم ذإو ء«هموق ىلإ اطول انلسرأ

 كردت نأ نع ةدئازلا ةنيبلا ةشحافلا ةلعفلا ىأ ةشحافلا نوتأتأ ءهموقل لاق ذإ مول

 ماهفتسالاو ءاهحبق نيملع اهشحف نيكردم نورصبت مكنأ لاحلاو «لقع ىأ ىف

 متنأو » :ىلاعت هلوقو ,مهلعف عوقو ىلع خيبوت وهف ءعقاولا راكنإل ىراكنإ

 اعبطو اسح حيبق وهف هحبق تابثإل ىفكي رصبلا نأ ىلإ ةراشإ هيف 4 نورصبت

 ام ريغ ىف ناكملل لامعتساو ءهعضوم ريغ ىف ءىشلل عضو سحلاب وه ذإ ءالقعو

 مهلعف حبق مهل مالسلا هيلع طول حضو دقو «ةميلسلا ةرطفلا ىضتقمب هل صصخ

 :لاقف «حئاللا حيولتلا دعب «.حضاولا حيضوتلاب

 . © 62 نولهجت موق متنأ لب ءاسنلا نود نم ةوَهَش لاَجّرلا َنوُنََل مُكَننَأ ل

 عوقو ىف كشل سيل ماهفتسالاف ءهعوقو دكؤم رمأ ىلع لخاد ماهفتسالا
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 ا برأ

 عقاولا اذه بارغتسا ديفي بير الب ماهفتسالاف «دكؤملا عوقولا ىف ةبارغل لب رمألا
 مهنأ الوأ :ةبارغلا هجوو «ءاسنلا نود نم ةوهش لاجرلا نايتإ وهو «دكؤملا
 ةبارغلا هجوو ءداسف ىأ ةرطفلا ىف داسف كلذو ءءاسنلا عضوم ىف لاجرلا نولعجي

 ةيارلا هجوو 5 ثرحلا عضوم سيل ! اذهو ؛دلولا لجأل نا نايتإلا نأ ءايناث

 ال هنأل .مهلاعفأ ةبارغ نايب نع بارضإ هنأكو «ىلاقتنالا بارضإلل لب

 ال ؛رئاب رئاح هنإ لب «هلاعفأ ىف باوصلا ىرحتي الو لهجي نأ هنأش نم ةبارغ

 هنع ردصت ال ىذلا لهجلا لاحل روصملا عراضملاب ربع اذلو . لهجي ام الإ لعفي

 ام الإ نولعفي ال مهنأ مهيلع ىلاعتو هناحبس لجسو .نولهجي مهو الإ مهلاعفأ

 هجاوملا باطخلابو ةيمسالا ةلمجلاب الوأ «ةميلسلا لوقعلا لهأ دنع لوهجم وه
 ىلع لدي ىذلا رمتسملا لهجلا ريوصت ىلع لادلا عراضملاب ريبعتلابو «خبوملا روصملا
 . مهنع لصفنت ال ةمئاد لاح لهجلا نأ

 جارخإ ىلإ اوهجتا اذلو .ههجاوي نأ عيطتسي الو .قحلا نم رفني لطابلا نإو

 .مهنيي نم راهطألا نم هعم نمو طول

 سانأ مُهّنِإ مكتيرق نم طول لآ اوجرْخأ اوُلاَف نأ ًالِإ هموق باوج ناك امف»

 . 4 نورهطتي

 ةرطيس نم لاحلا هذه ىلع اوناك ام اذإ ىأ ءهردقم طرش نع حاصفولل ءافلا

 نيرصم اولاق نإو «مهباوج ناك اذلو ءرهطتلاو ةراهطلا قيطي ال لهجلا نإف «لهجلا
 ةساندلا عم ةفيفعلا ةراهطلا عمتجت ال هنأل ؛ةميظعلا مكتنيدم نم طول لآ اوجرخأ

 ةراهطلا مهنأش نم ىأ .4 نوُرُهَطَتَي سانأ مهّنِإ 9 :مهلوقب كلذ اوللع دقو «ةلهاجلا
 ءاج امب هناحبس روص دقو «ميلسلا عبطلاو «ةرطفلل فلاخملا سندلا اذه نع دعبلاو

 ربعو «ةرمتسملا ةراهطلا مهنأش نم هعم نمو اطول نأ ىأ نورهطتي مهتنسلأ ىلع
 هللا باذع ناك .مهيف ةرمتسملا ةراهطلا لاح ريوصت ىلع ةلالدلل عراضملا لعفب
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 ىرن امك «ةرطفلا نوبلقي مهنألو ؛مهداسف رمتسي ال ىكل مهب لزني نأ دبال ىلاعت

 ؛عئابطلا تخسمو «شحاوفلا تشحفو ءرشلا مقافت ذإ ءاكيرمأو ارتلجنإ ىف نآلا

 نم ةراجح مهيلع رطمأو ءاهلفاس مهضرأ ىلاع هللا لعج «ةلزانلا نم دبال ناكف

 .ةدوضنم ةموسم ليجس

 :لاقف .هتأرما الإ هعم نمو طول ةاجن هناحبس نيب دقلو

 رطم ءاَسَف ارَطُم مهْيلع اَنَرَطَمَآو 69 ني ٍرباغلا نم اَهاَنردَق هتأرما الإ هلهأو هاَيمَأَف ظ

 . 4 62 نيرّذنملا

 طولل ةاجنلا ررقو مهكاله ررق هناحبس هنأ ىأ «بيقعتلاو بيترتلل ءافلا

 ربخ كيلإو «بيقعتلا نم برقأ وهو «كالهلا ريرقتل انراقم وأ ابقعم ناكف «هلآو

 هيلع طولل ةكئالملا ةبطاخم نم دوه ةروس ىف ءاج دقف ةاجنلا بلطو «كالهلا

 هلو ليفلا نم عطقب كلهأب رسأف كيل اولصُي نآ كبَر لس اَنِإطوُ اَياوُناَق ) :مالسلا

 حبصلا سيْلأ حبصلا مُهَدعوَم نإ مهباصأ ام اَهبيِصُم ُهنِإ كتم الإ دَحَأ مُكنم تفعلي

 .[دوه] 4 69 بيرقب

 ىنثتساو ء«اليل دلبلا نم اورسي نأب مهرمأ نأب هلهأو اطول ىلاعت هللا ىجنأ

 مدعو «كرشلا وه اهنم ناك ام نأ رهاظو «نيضاملا نم نيرباغلا نم اهنآل هتأرما

 ءاهب اضر اورهاج دق ةنلعم ةعشب ةميرجل راكنإلا مدعف «ةثيبخلا مهلاعفأل اهراكنإ

 نم اهانردق لاق اذلو ءءاشحفلا ةشحافلا كلتب ءاضرلا وأ كرشلا ىف مهعم ىهف

 .مهنم اهانددع ىأ «نيرباغلا

 وهو ارطم احبس مهيلع رطمأ ءاهلفاس اهيلاع لعجو «ةيرقلا كاله دعبو

 رطَم ءاسف اََطُم مهيلع اًنرَطمَأَو ظ :ىلاعت لاق اذلو (ةكلهم مهسوءر ةمطاح ةراجح

 هلباو ىف رطملاب هبشأ ىه ةراجح ءامسلا , نم مهيلع انلزنأ ىأ «4 َنيِرّدمْلا

 نيرذنملا رطم أوسأ ام ىأ «نيرذنملا رطم ءاسف» رطم أوسأ هنأ نيب لقلو «همكارتو

 . مهرذنأ نيذلا
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 ةروس ىف لاقف «ءام رطم ال ةراجح رطم هنأ رخأ تايآ ىف هناحبس نيب دقو
 02 ٍدوُضم ليج نم ةراجح هيلع اًنرَطمأو الفاس اهيلاع الَعَج انرمأ ءاج امل : دوه
 . < 69 ديعبب َنيملاّظلا نم يه امو كّبَر دنع ةمّوسم

 ىلع ءادتعالاب تمه ذإ ءاهكارشإ ةبقاع ىلاعت هللا نيبو .ءتكرشأ ماوقأ هذه
 هناحبس ركذ دقو «ةملعم ةلدألاو ةمئاق تايآلاو ءاهب لبق هل نكي ملو ءاهيبن

 . تايآلا هذه ضعب ىلاعتو

 ةينادحولا ىلع هللا تايآ نم
 :ىلاعت لاق

 مس م هر ره 002
 مَ دل تنزل طز )ردآو يأ دوتكلا 2

 هو آ 2 ممسصص رس أ 2 ء و

 ياتججج ل ادك ودل وو دم سور »< خي مسدس و د و 0 هو مروع 2
 9 5 تيك نجا
 1 لعجواردهت ااهللؤ لحج َخواَراَرَف ضر العجن 1 هوا ايل أ 2 «راس ساس 22

 لبنا عمدلل اح نلت 1م ء رن ب مدد وعد ع
 0ك اد 2 '؛ س9 و 0

 ُفْسْكَي بو

 رد

 ىدي نيابارشب حلم 0 نط ا 0 2ع م جرا امس ١ حاج 1
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 0 توصي شمع لديها مَمهلَأ دتمحَر

 لا لَمَسلاَن عك َفرري نموه ديعي مت قلك ودب نم

 0 توبسم رشم كك هاك تأ
 َ اال دوس وسكت

 ري ةدامومللأ الإبل 070 م هلا رع

 0 مرور بكم

 مهْزِبَورِخأْلا 2
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 ءس اللا +

 «تقبس رابخأ ىف ارركم نكي مل ام «لسرلا رابخأ نم هناحبس ركذ نأ دعب

 نم اوركذي مل مالسلا هيلع حلاص لتقب اورمتئا نيذلا ةعسنلا طهرلا كئلوأ الثمف

 اذه دعب .لبق نم ركذي مل ائيش اهركذ ددجت ةصق لك ىف دجت ءاذكهو «لبق

 . هلل دمحلا مهل لوقي نأ ِةِكلَي هلوسرو هيبنل هللا لاق صصقلا

 . 4 69 نوك رشي اَمَأ ريخ هّللآ ئفطصا َنيذّلا هدابع ىلع مالسو هلل دمَحْلا لق

 وه امب هيلع ءانثلاو ىلاعت هللا دمحب لوقلا مدقأ هلل دمحلا دمحم اي مهل لق

 ام ىنإو «لسرلا نم اعدب تنك ام ىنإو «قداصلا صصقلا اذهب ىندمأ نأ هلهأ

 ةيحتو «مهرفك هيلإ ىدأ امب ىموقل تقبس دق تالثملا نأو «ىدنع نم رمأب مكتتج
 نم تامدصلا اوقلتو ىرتت مهلسرأو «مهراتخاو ىلاعت هللا مهافطصا نيذلل مالس

 ةسرطغ نمو انمأ مهفوخ دعب نم لدب ىتح اوربصو ةمدص دعب ةمدص مهماوقأ
 ىلاعت هللا ءاش نإ انمأ ىفوخ لدبم هللاو ةمدصلا ىقلتأ اذنأهو ءاكاله مهماوقأ

 اّمَأ رْيَخ هّللآ9 «قحلا ةوعدلاو تنعتلاو ءاذيإلا اهلوح ناك ىتلا ةيضقلاو

 ريخ هدحو هللا ةدابع لطابلاو قحلا نيب عازنلا هلوح ناك ىذلا نأ ىأ 4 نوكرشي

 نم ئشنملا ئرابلا قلاخلا تاذ نيب ةنزاوملا ةغيصلا تلعجو «هب نوكرشي ىذلا مأ

 ةرهاظ ةنزاوم ىهو «هتدابع ىف ةكيرش اهنولعجي ىتلا ناثوألا مأ ءريخ مدعلا
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 امع هللا ىلاعت .هأشنأ نمو أشنملاو ,قولخملاو قلاخلاب نزاوي فيك وأ نالطبلا

 كلذ دعب نم هناحبس ركذ مث .ناثوألاو قلاخلا ىوتسي الف نايوتسي الو «نوكرشي

 :لئاق نم زع لاقف هدحو دوبعملا وه ىلاعت هللا نأو ةينادحولا ةلدأ

 تاو قئاَدَح هب انف ءاَم ءامّسلا نم مُكَل لرزنأو ضرألاو تاوّمّسلا َقَلخ نمل
 ظ . « 69 َنوُلدْعَ موق مه لب هللا عم هَ اهرجش اوتبنت نأ مكَل َناَك ام ةَجَهب

 « ماهفتسالاب ,4 نوكر شي مَآ ريح هّللآ)» ةقباسلا ةيآلا ىف ىلاعتو هناحبس ركذ
 تاومسلا قلاخ نيب ةنزاوملا نالطب حضوي ةيآلا هذه ىفو «ةلداعملل ىفن وهو

 ركذ عم هب ةناهتسا فذحو .لوقلا ىف هريدقت عم فوذحم هعم نزاوملو «ضرأللاو

 ىنعملاو «هلالج لج ةيلعلا تاذلاب فيرعتلا لوألا دوصقملاو «ةلمجلا ىف هلولدم
 «نوكرشت امأ ريخ ءام ءامسلا نم مكل لزنأو «ضرألاو تاومسلا قلخ نّمأ

 . هللا عم هلءأ ةجيتنلا تركذو
 ا

 وهو «ىلاقتنالا بارضإلل ىهف «ةعطقنم تاومسلا قلخ نمأ هلوق ىف مأو
 نوكتو ءاتلاب ةءارق نوكرشت ام مأ هلوق ىفو «تيكبتلاو خيبوتلا ىلع لدي
 نمأ ةيآ وهو «نيتءارقلا ىف رهاظ ىنعملاو ,بئاغلل نوكتو ءايلاب ةءارقو «باطخلل
 دعب ءاحيرص اتيكبت نوكت اهنأك . . .ءام ءامسلا نم لزنأو ضرألاو تاومسلا قلخ

 ناعذإلا بجومو ةدابعلا ببسب حيرصتو ءانمض اتيكبت ةقباسلا ةيآلا ىف ناك نأ

 لقتنن ىنعملاو «ماهفتسالا ىنعم هيف ىلاقتنالا بارضإلاو ءأدتبم نمو .عوضخ او
 ام مأ ريخ .ءام ءامسلا نم لزنأو ضرألاو تاومسلا قلخخ نمأ :حضاو رمأ ىلإ

 . هللا عم هلءأ لاقف ةلداعملا ىف ةاواسملا سفن لحم لحت ةلمجب ءاجو .مهنودبعت

 ميمعت هيف «ءام ءامسلا نم لزنأو ضرألاو تاومسلا قلخ :هناحبس لاقو

 معنلا صيصخت مث ءاهيف امو ضرألاو تاومسلا :هلك دوجولا قلاخ نأ نايبل

 ناسنإلل ريخ نم اهيف امب ضرألاو اهيف امب ءامسلا ءاقتلا ىهو ء«ركذلاب ةبيرقلا

 نأل ؛نيب حضاو وهو « هب مالعإلاو ءرابخإلا نأل «ةبيغلاب اهنع ملكتو .ناويحلاو

 دنع نكلو «ضرأللاو ءامسلا نيب جوازتلا نم وهو «ضرألا ىلإ ءاملا لازنإو «قلخلا
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 كلذ نأ دحأ نظي اليكل «هناحبس هيلإ تابنإلا دانسإ ناك ءرجشلاو عرزلا تابن

 ىلاعت هللا نيبو «ءايشألا عئابط لعف هنأو ,«تاببسملاو بابسألاب ذخألا نم تابنإلا

 تاومسلا عيدب هناحبس «تاببسملاو بابسألا قوف وهو «هنم تابنإلا كلذ نأ

 هلءأ :هناحبس كلذ دعب لاقو «قبس لاثم ريغ ىلع ءىش لكل قلاخلاو «ضرأللاو

 «مهناثوأ نم ريخ هللاو «قولخم ىندأ لب قولخملاو قلاخلا ىواستي ىأ «هللا عم

 اذه عم ءرخآ اهلإ هللا عم اولعجي نأ ىلع مهخيبوتب ىواستلا مدع ىلع لدو

 موق مه لب» :ىلاعت لاق مث ءادبأ قلاخلاك قولخملا نوكي ال هنأو «قرافتلا

 ناكو «ميقتسملا قيرطلاو «قطنملا مكحو «لقعلا مكح نع نولدعي ىأ 4 َنوُلدَعَي

 الأ «ءىوهلا ىلإ لقعلا نمو «لطابلا ىلإ قحلا نع مهلودع ريوصتل عراضملاب ريبعتلا
 .نولعفي امو «نولوقي ام ءاس

 .ناتينايب ناتراشإ هيف قئادحلا تابنإل ةبسنلاب هلوقو

 فيضي ناك تايرخأ تايآ ىف هنأ عم راجشألل تابنإلاب ربع هنأ :ىلوألا

 بحلا قلاق» : ىلاعت هلوقب ءراجشألا قلخ نع ربعيو عرزلا ىلإ تابنإلا

 ةفراولا راجشألا تاذ قئادحلل ةبسنلاب انه تابنإلا ركذو «[ماعنألا] 4 (522ىوثلاو

 دهعتيو «ماظعلا راجشألاو تاحودلا هذه تبني هنأ ىف هتردق ميظع نايبل ؛لالظلا

 رسيو ءاهآرم نيرظانلا رسيو «ةنيزو ةجهب تاذ ءاحيف ريصي ىتح «تابنلا لاح نم

 .ةينادلا اهفوطقو «عنايلا اهرمث نيرظانلا

 ناك ىه ناك 4 اهرجش اوتبنت نأ مكل ْناَك امإ» :ىلاعت هلوق ىه :ةيناثلا
 ىأ «مكل نأ «نايك الو دوجو ىف سيل ىأ «ةنونيكلا ىفن اهانعم اهيفنو «ةصقانلا

 | .ميظعلا قالخلاو «ميحرلا زيزعلا اهتبني امنإ ءاهرجش اوتبنت نأ «مهتردق ىف

 نيرحبلا نيب لعجو يساور اهل لعَجَو اراَهْنأ اهلالخ َلَعَجَو اراَرَق ضرألا َلَعَج نّمَأ
 . « 9 نومّلعي ال مهرتكأ لب هللا عّم هلأ ازجاَح

 ةلداعملا ىنعم نمضتدللا ماهفتسالا ىلع ةلادو «ىلاقتنالا بارضإلل مأ

 .اهنودبعي ىتلا مهناثوأو «هيف نمو هيف امو نوكلا قلاخ ىلاعت هللا نيب «ةنزاوملاو
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 هيف رخآ نول ىلإ خيبوتو مول نم لاقتتنا هنأ هادؤم ىلاقتنالا بارضإلا نإو
 اهدهمو «ءضرألا قلخ ىأ 24 ضرألا لعج# ةملكو اراكنتسا دعبأو ءابينأت دشأ
 نوذختيو اهيف نوئكمي ءايحألل اناكمتساو «ةماقإو رارق تاذ اهلعج ثيحب ءاديهمت

 ءازجأو اهطاسوأ ىف ىأ اراهنأ اهلالخ نم لعجو «ةيبخألا وأ ءانبلا نم «نكاسم

 ءاهبطرتو ءاهترارح فطلتو «ةجيهب رظانم .تاذ نوكت ةبذع اهايم اراهنأ اهنم

 «ىونلاو بحلا قلفو عرزلا تابنإ اهنم «ةبذعلا هايملا اهنم نوكتو ءاهفافجب بهذتو
 لامج اهيف ىتلا مكليإ هنم نوكتو «هب نوذغتتو ءناويحلا هنم لكأي ىذلا ألكلاو

 .نوحرست نيحو .«نوحيرت ىتح

 اهل ىهو «ضرألا تبشت ةتباث ىساور الابج ىأ 4 يساور اهل لعجو»

 تاباغ لب «ليخنو راجشأو عرازم اهيف نوكيو ءاتويب اهيف نوتحنتو «داتوألاك

 درج لابج اهيفو «تاماشلا لابجو رئازجلا لابج ىف ىرن امك «سفنألا ىمحت
 .سأب ةوقو «ةعنمو ةعتم اهيف نأ ىأ «دوس بيبارغو

 امهرواجتو «جاجأ حلم اهيف ىتلا هايملاو ةبذعلا هايملا عامتجا ضرألا ىف امو
 «جاجألا حلملا راوجب تارفلا بذعلا نوكي لب ءرخآلاب امهدحأ طلتخي نأ ريغ نم

 زجحي ازجاح ءراهقلا رداقلا هللا ةردقب امهنيب نأك ناطلتخي ال امهرواجت عمو

 نيب لعجو :ىلاعت لاق اذلو «فيفخلا رخآلا نع حلملا وهو لقثلا اذ امهدحأ

 ال اينابر ازجاح جاجألا رحبلاو تارفلا بذعلا رحب نيب لعج ىأ « زجاَح نيرحبلا

 امهتيب 69 نايقتلي نيرحبلا جرم » :ىلاعت لاق امك ءرخآلاب طلتخي امهدحأ لعجي

 .[نمحرلا] 452 ناّيغبي ال خّزرب

 الو رضت ال ناثوأ عم عادبإلا كلذ ضرألا عدبمو ءاذه قلاخ ىوتسي له

 راكنإل ىراكنإ ماهفتسالا 4 هّللا عّم هلأ ةيهولألا اهنع ايفان ىلاعت لاق اذلو «عفنت

 ىلاقتنالا بارضإلل نمو «نوملعي ال موق مه لب ؛هللا عم هلإ ال ىنعملاو ؛عوقولا
 ناك كلذلو «مهلاعفأ ددجتب مهلهج ددجتيو ءمهل ملع ال ىأ «نوملعي ال مهو

 . مهراكنإو مهلاعفأ ددجتب لعفلا ددجتو «ريوصتلا ىلع لادلا عراضملاب ريبعتلا



 لمنلا ةروس ريسفت اا

للاي ا
 

 تى

 عم هَ ضرألا ءاَفلُ مُكلعْجَيَو وسلا ْفَشْكَيوُاَعد اذ رمل املا ُبيِجُي دلال
000 1 

 نم لاعتفا رطضملاو «ماهفتسالا ىنعم اهيفو «ىلاقتنالا بارضإلل غي

 ىجلملا ررضلا ىف عقي نم ىنعملاو ءررضلا ةدش ىلع لاد لاعتفالاو ءررضلا

 اذإ رطضملا بيجي نمأ .هاوس خرصتسملل اذقنم دجي الو ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلالل

 هءوسي ىذلا رمألا هنع فشك هاعد اذإو «هل ايعاد هب اثيغتسم اعراض هيلإ أجلو ءهاعد

 ءرضلا فشك امهالوأ نيتمعنب مكيلع معني هنأ ىأ .4 ٍضرَألا ءاَقَلح ْمُكَلَعِحَيو »

 ءاهناطلسو ءاهرامثو اهعرزو اهناكس نوثرت ضرألا هذهل ةثرولا مكلعجي ةيناثلاو

 ىف متمقف ءاهومتركش نإ مكيلع ةمعن هذهو ءاهيف نيطلسملا نيمكحملا نم نونوكتف

 متدسفأو «متملظ نإ ىلاعت هللا ةمقن ىهو «ميقتسملا ساطسقلاو لدعلاب اهقح

 دقو «ناثوألا مأ ءاريخ نكمتلا كلذ مكنكم نم نوكيأ «قحلا لدب لطابلا مت متمقأو

 نوركذتت ال مكنكلو ءمهّللا عم هلإ ال ىأ هللا عم هلءأ هناحبس هلوقب قحلا ىلع لد

 اليلق ىأ «ركذتلا ةلق ديكأتلاو 4 َنوُرْكَذت ام ًاليلق 9 :لاق اذلو «نوربتعت الو «قحلا

 ىلع ركفلاو ءىوهلا ىلع لقعلا لضف نوكردتو نوربتعتو نوركذتت ةلق ىأ

 .لامهإلا

 تسطر يديني ارم حالا لم وَلاَ ريا تامل يف كيدي همأٍ
 . 4 9 نوكر شي مع هللا ىَلاعَ هللا عّم

 هل مأ نمضت عم ماهفتسالا ىلع ةلاد نمو «ىلاقتنالا بارضإلل اضيأ مأ

 ةيداه نوكت ءامسلا ىف ةرخسملا موجنلا نأ رحبلاو ربلا تاملظ ىف ةيادهلا ىنعمو

 دعت ىتلا «ءارحصلا بكارم ىف متنأو مكيدهت ربلا ىفف ءرحبلاو ربلا ىف ف ةدشرم

 حطس ىلع ةيراجلا رحبلا بابع ىف ةرخاملا نفسلا ىدهت رحبلا ىفو ءاهيف نفسك

 ىذلا وه هللا نأ ىأ . هتمحر يدي نيب ارشب حايرلا لسري نمو » :ىلاعت هلوق .ءاملا

 ىذلا ءرطملا نم نوكي ىذلا رهاطلا ءاملاب ةرشبم برغلاو قرشلا نم حايرلا لسري

 هناحبس هّللا لمعب هلك كلذ نإو «ىلاعت هللا نذإب تابنلا هب تنبتو .ءبخلا جرخي

 ل

 امسح /
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 ءاملاب ةءولمم ةباحس نوكي ىتح ولعيو ,دعاصتي ءاملا راخب ناك اذإو «ىلاعتو

 نم اهلسري «هدابع ىلع هتمعنو هلضفب كلذف دارأ ثيح ىلإ ىلاعت هللا اهلسريف
 الإ جْرْخَي ال ثّبَح يذلاو هب نإ ُهَئاََن جرخُي بطلا دّلَبْلاو ١ ءضرأ ىلإ ضرأ
 ىأ ءروهشم زاجم ,4 هتّمحر يدي نيب إ» ىلاعت هلوقو «[فارعألا] 4 (02) . ادكت
 يب نم هيمي امك اهل ةكيهم هتمحرل ةمدقم هاب حايرلا رسيشبت لعجي ىلاعت هللا نأ
 ضباقلا وهو «ىلاعتو هناحبس هتضبق ىف ىتلاو ءاهنم نكمتملا ةمحرلا هيدي
 هلإ ال ىأ عوقولا راكنإل ماهفتسالا هلل ّم هلأ نيا © ةوقلا وذ قازرلا «طسابلا
 اريبك اولع ىلاعتو «هتاذ تسدقت ىأ 4 نرُكر شي مع ِهّللا ىلاعت » ٠ «ىلاعت هللا عم
 ملظل كرشلا نإو «نوملاظ نودتعم كرشلا اذهب مهف ءمهكرش نع ىأ نوكرشي امع

 .ميظع
 اوثاه لق هّللا عّم هَل هَل ضررألاو ءاَمّسلا نم مكر نمو هديعي مث قلخلا ادبي ألا

 .4 69 9و َنيِقداص مْسُك نإ مكناهرب

 لاؤسلا نم لقتنا «ىلاقتنا بارضإلا نأ ىأ .ماهفتسالل نمو «بارضإلل مأ
 فيرصتو تابنإلاو «ءاملا معن نم هيلع ىلاوت امو لمتشا امو نوكلا قلخ لصأ نع
 «مهقلخ لصأ نع مهلأس كلذ دعب «هتمحر ىدي نيب ةرشبم نوكتل حايرلا
 مكل لعجو «ءادتبا مكقلخ ىذلا نم ىنعملاو «٠ .قلعتلا دشأ قلعتم رمأ وهو « مهلآم
 نُمَأ 8 هلوقب قلخلا ءدب نع هناحبس ربعو ءايندلا ىف مكقزرب لفكتو «ىمسم لجأ
 ىضاملا نود عراضملا ركذ دق وهف «ىضاملا ىف هقلخو هأدب هنأ عم « ,4قلخلا أدبي
 نأ ىناثلاو «ءكلذ ىلع لدي عراضملاف .هرارمتساو ءدبلا ريوصت .امهلوأ :نيرمأل

 :ىلاعت هلوقو «ىضاملا ىف ناك امك لباقلاو رضاحلا ىف وهف رمتسم قلخلا ىف ءدبلا
 سيلو «سانلا رامعأ ءدبلاو ةداعإلا نيب نأل ؛هعضوم ىف مشب ريبعتلا 4 هديعي مث
 مل ذإ ةثباع ةايحلاو «ريكذتو مهل راذنإ ماقملا اذه ىف ءدبلا ركذو ءاريصق انمز كلذ

 ال ىكل امئاد هركذي ىلاعتو هناحبسو ءرمتسم امنإو ءرخآلا مويلاب ريكذت اهب نكي
 .ريشبتو مهل راذنإ هيفو ءهوسني



 ١ لمنلا ةروسريسفت ا

 ا بح

 ةرتفلا ىف مهقزرب «ىلاعتو هناحبس لفكت ةلاحم ال ءاج ثعبلا نأ عم هنإو

 ءامّسلا َنَم مُكقزري نمو 8 : ىلاعت لاق اذلو ءامئاد ةغباس هللا ةمحرف ءاهنوشيعي ىتلا

 ربلا تاملظ ىف مكيدهت ىتلا تارخسملا اهموجنب ءامسلا نم مكقزري ىأ 4 ضرَألاَو

 فوج ىف مكل ريني ىذلا هرونب رمقلاو «ةيداهلاو ةيقاولا اهتعشأب سمشلاو ءرحبلاو

 ضرألا نم مكقزريو «ضرألا ىيحنف باحسلا نم لزني ىذلا رطملاو «ميهبلا ليللا

 .لامجلاو ةجهبلا تاذ اهقئادحو ءاهتابنو ءاهذالفأو اهندعمب

 ىأ هللا عم هلأ : ىلاعت لاق مث «ناثوألا عم عدبملا قلاخلا هللا ىوتسي ال

 مهتبلاطم ىلإ ىلاعت هللا ةدابع بجوي ام نايب نم نآرقلا لقتنا دقو «هللا عم هلإ ال

 ىتلا مهلاح غوسي ليلدب مهبلاطي نأب هيبن ارمآ «ناثوألا ةدابع غوسي ليلدب اوتأي نأب

 ليلدلا وه ناهربلا 4 نيقداص مسك نإ مكئاهرب اوتاه لق . .هريغ ةدابع نم اهيف مه

 نيقداص متنك نإ اهتدابع مكل غوسي ايقطنم ايلعف اليلد اوتاه ىأ «ىقطنملا ىلقعلا

 .ةدابعلل اهقاقحتسا ىف

 هنأل «هب اوتأي نأ نكمي ال مهنكلو «ىلقعلا ناهربلاب ميركلا نآرقلا مهبلاط

 الو ءاعفن كلمت ال راجحأ ةدابع غوسي ىقطنم ىملع ليلد ةمث نوكي نأ نكمي ال

 . ماهوألا لالض هنكلو ءاهنودبعي نمم اهدوجو ىف لقأ اهتاذ ىف ىهو ءاررض

 َناَيَأ نورعشي امو هللا الإ بّيَْلا ٍضْرَألاَو تاَوّمَّسلا يف نم مَلْعَي ال لقط

 . 4 69د رثعبي

 هللا الإ بيغلا ملع توي مل هنأل «بيغم ريغ رضاح ىسح ناسنإلا ملع

 امم ملعلا وه بيغلاب ملعلاو هدابع نم ادحأ هيطعي نأ هناحبس ءاشي نمو «ىلاعت

 فرعي ىضاملاف ءاهيضام ىف ال ءرومألا لباق ىف دوجولا ىف ىلاعت هللا هنكأ

 ملعي ال هنأ هموقل نيبي نأب هيبن ىلاعت هللا رمأ دقو «كلذ وحن وأ ةءارقلا وأ ةباتكلاب

 تاومّسلا يف نَم مَلعَي الا» :ىلوسر اي ىأ «4 لق :لاقف «هللا الإ ةيبيغلا رومألا
 نع وهف ءالقعلا نع بيغلا ىفتنا اذإو «لقاعلل انه نمو ,4هّللا الإ بيَعْلا ضْرَألاَو

 ىف نونوكي نم اعيمج ءالقعلا لمشت انه نمو هب لوعفم بيغلاو «ىفنأ مهريغ
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 لصتم ءانثتسالاو «سنإلاو نجلاو «ةكئالملا مومعلا ىف لخديف ضرأالاو تاومسلا

 ملع نإو كلذ نيرسفملا ضعب ىعدا دق ناك نإو «نكل ىنعمب ءاعطقنم سيل وهف
 دحأ الو هلحو هب رعشي ام وه هملع نأ بسحي وهو هدوجو طيحم ىف ناسنإلا

 ىلع سانلا رفاضت الول نيرصبملا ملعب رعشيل ناك ام «ىمعألا نإ ىتح «هريغ
 ىأ .4َنوُيَعِبي َناَيَأ نورعشي امو 9 :ىلاعت لاق اذلو ءمصألا كلذكو ءهملع صقن
 سحلا براقي ملع روعشلاو «نوثعبي تقو ىأ ىف نورعشي ال «نوثعبي تقو ىأ ىف

 ملع هدنع هللا َنِإ ١) : ىلاعت لاق امك «نوثعبي تقو ىأ ىف نوسحي ام ىأ. «سملتملا
 يرد امو ادع بست اَذاَم ُسْفت يرد امو ِماَحْرألا يف ام ملَعيو ثِيعلا لزتيو ةعاّسلا
 وه بيغلا ملع نأ اذه نم دافتسي هنإو . .[نامقلا] 4 69 ٠ . تومت ضْرَأ يأب سفن

 .رضاحلا وأ ىضاملا ىف عقاو وه امب ال لبقتسملا ىف عقي امب ملعلا

 .هلقتعاف مجنم ىفقشلا فسوي نب جاجسلا ىلع لخد هنأ كلذ ىف ىوري
 ءمجنملا بسحف ء«ةاصح نم ىدي ىف مك :لاق مث ءاهدعف تاوصح ذخأف
 «ىدي ىف مك :لاق مث نهدعي مل تاوصح ذخأف هلقتعا مث «باصأف ءاذك :لاق

 ىنإف لاق ءال :لاقو ءاهددع فرعت ال كنظأ ريمألا اهيأ لاق مث ءأطخأو بسحف
 اذهو «بيغلا دح نع جرخف هتيصحأ كلذ نإ لاق ؟قرفلا امف لاق .دعلا ديجأ ال
 . هللا الإ بيغلا ضرألاو تاومسلا ىف نم ملعي الو «بيغ وهف هصحت مل

 ىف ام ملعي ادمحم نأ معز نم" : :تلاق اهنأ ةشئاع نع ملسم جرخأ دقلو

 ٍضرأألاو تاومّسلا يف نم ملعب ال لق لوقي «ىلاعت هللا ىلع ةيرفلا مظعأ دقفا ,دغ
 . 24 هللا الإ بغا

 . 4 9 دمع نم مه لَ اهم ئلَش يف مه لب ةرخآلا يف مهملع كراذا بف
 «كردأ تئرقو كرَّدأ دم ريغ نم تئرقف كرادا ظفل ىف تاءارق ةدع اهيف

 ءاتلا تبلق كرادت اهلصأ كرادا نأ انلو ءدعابتي الو ءاهانعم براقتي تاءارق اهلكو

 ىنعمو «نكاسلاب ءادتبالا نكميل لصولا ةزمهب ىتأو لادلا ىف لادلا تمغدأو الاد

 :لوقعم امهالكو «ناجيرخت اهيف انلو «ملعلا رفاضتو قحالت كرادا
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 «ثعبلا ناكمإ ىلع ةلدألا ,تقحالت دقف ءايندلا ىف ملعلا قحالت نأ امهلوأ

 ء[فارعألا] 26 " نودومت مكأدن امك. زف ىلاعت هلوق لم ةرخآلا ىف ةايبحاو

 ني انَحرأ (» اديدحرأ ةراجح اوف! : ىلاعت هلوقر [سيا 9 .ةرم

 .[ءارسإلا] © (20 .. ةرم لأ ْمُكَرطَف يذلا لق انديعي نم وُلوقَسف مكرودص يف ريكي

 لب «ةليحتسم ريغ اهنأو «ةدوعلا برق نيبت ىتلا تاميركلا تايآلا نم ريثك اذكهو

 اَمَنَأ متبسحفأ » :ىلاعت لاق امك ءاشبع ةيناسنإلا قلخخ ام هللا نأل ؛ةبجاو اهنإ

 . ةبجاو اهنإ [نونمؤملا] < 9 نوعَجرت ال اَنيَلِإ مكنأو اثبع مكانقلح

 نوكي ذإ «ةرخآلا ىف قحالتملا كرادتملا ملعلا كلذ نوكي نأ ىناثلا جيرختلا

 رئاسو مهتنسلأ مهيلع دهشتو «باقعلاو باوثلاو باسحلا نوكيو «ثعبلاب سحلا
 ةرخآلا ىف ىلاعت هلوق اذهل حشريو «ةرخآلا ىف ىنيقيلا ملعلا نوكيو ءمهحراوج

 .ةرخآلا ىف ىملعلا قحالتلا كلذ نأ ديفي هنأل

 وأ ؛.عوضوم ىلإ عوضوم نم لاقتنالا وهو «ىلاقتنالا بارضإلل لبو
 بارضإلل ةيناثلا لبو «نيقي ملع هب ملعلا ىلإ ثعبلاب روعشلا مدع نم لاقتتالا

 مهنأ الإ نآلا نم وأ نآلا نوكيس ىذلا قحالتملا ملعلا نم لاقتنالا وهو «ىلاقتنالا

 ,4 اهنم كش يف مه لب » :ىلاعت لاق اذلو «نيقيلا ال «ناميإلا نم كش لاح ىف

 دكأ دقو ءهنم كش ىف اوناك ثعبلاب نيقيلل تبثملا رفاوتملا ملعلا اذه عم هنأ ىأ

 ةديفملا لبب ديكوتلا ناكو 4 اهنم كش يف مه لب :هلوق ىف كشلا هناحبس

 مهف ءاهرطقب ةرئادلا طيحت امك مهب طاحأ كشلا نأبو ءهريمضلابو «بارضإلل

 7 دوعي ريمضلاو ءاضيأ نيقي ىلإ هنوكرتي الو ءهنع نوجرخي ال هيف نوقرغيس

 نع ىمع مهنأ ىأ مع عمج (َنوُمَع اًهْنُم مه لب اظ اهيف نوباتري ىتلا ةرخآلا
 ءاهيف نوكي امو ءاهقئاقح نع نومع مهنكلو «بير ال ةعقاو اهنأ ىأ «ةرخآلا

 بيعلا سيلو «نولفاغ اهنع نومع مهنكلو «ةيلقنلاو ةيعمسلا اهتلدأب ةتباث قئاقحلاف

 .اهنع مهامع ىف بيعلا امنإ «ةمايقلا موي قئاقح ىف

 ةرخآلا ةايحلا نع نومع مهنأ ىأ ءصاصتخالا ىنعمل رورجملاو راجلا مدقتو

 ءذالمو «بعلو وهل نم اهيف امو ءايندلا ضارعأ ىهو ءاهريغ نع نيمع اوسيلو

 .ةيمسالا ةلمجلابو «ريمضلابو بارضإلاب مكحلا دكأو ءتاوهشو
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 انيا دواباءوايارت أ

 هر ل ا

 نإلب نم أَبو :واباءو نحن اذنه
 وجم - 204 م ا و

 مرا نكن بكم يك اورام ضر أويس
 © نيكني :داََقيَسن كحلَو هلو ل

 هو آ خذ مجد رب حاس حا لس ل

 موسصعلق لق يل 0 تروُبوُشَيو

 هدم حج 00 ا ا

 تروُلجْحَتَش ىلا ض عب فدرد نأ

 0 نوركَفيال هر َنكلَوساَنلأَلعٍلْضْم ود زل ء
 69 َنوُلْعِباَمَو اَمَومُهَيو َُس ٌدصْنحْتاَم مَلَعِيل كي

 هناكمإ تبثي لقعلا نأو ء«هيلع ةمئاق ةلدألا نأو «ثعبلا ةقيقح نيب نأ دعب

 لاقو :لاقف ءهيف اورفك نيذلا لوق ىلاعتو هناحبس ركذ «هدوجو تبثي لقنلاو
 ىذلا ىسحلا ريكفت ىف نوركذي «دوُجَرْخمل نأ نبآو ابارك اذئأ اور نذل
 وه لوألا عناملاو «لطابلا مهمعز ىف نييسح نيعنام اهدحو ةداملاب هيف نونمؤي

 ملو «هوفلأي مل مهو ءايح تيملا دوعي فيك ىسح عنام مهمعز ىف وهو ؛توملا
 ءابارت نوريصي مهنأ وهو ءىناثلا عناملا فيضأ دقو «عنملل فاك هلحو وهف هوري

 نم ةيحلا ءازجألا تللحتو «ابارت انرص ىأ ابارت انكو ءراص ىنعمب انه ناكو

 ايحن نأ كلذ دعب رصبت فيك ءاهرهاظمو اهتقيقحب ةايحلا انع تدعبأو ءانماسجأ



 مم للملا وللا

 ال بأ

 نم جرخن اننأ ىأ «4َنوَجرْخمْل اًننأ» :مهنع ىلاعت لاق اذلو «نفدن نأ دعب

 فيكف ءاهنع لصفنم الو ءاهئازجأ نمض ىف انرصو ءاهيف انفد نأ دعب «روبقلا
 هتاذ ىف هنأك «ماهفتسالا راركتب جورخلا مدع اودكأ دقو ءاهقلخ نع انقلخ زيمتي
 اقح نيجرخم نوكنأ ىأ «فصولاو ماللاب عناملا ماهفتسالا اوكزو «بيرغ رمأ

 .ادكؤم اجورخخو ءاقدصو

 ملف «رامضإلا عضوم ىف راهظإلا ناك 4 اورقك َنيِذّلا َلاَقَو ط : ىلاعت هلوقو

 ةداملا قارغتساو «راكنإلا امه رفكلاو دوحمجلا ىهو ةلصلا نأل كلذو ؛اولاقو لقي

 ةداملا مهتقرغتسا دقف ىبيغ رمأ الو «ىونعم رمأ ىف طق نوركفي ال مهنإ ىتح مهل
 .اهب الإ نوئمؤي ال اوراص ىتح

 . 4 © َنيلوَأْلا ريطاسأ الإ اَدَه نإ لبق نم اَنْواَبآو نحت اذه اندعو دقل»

 «تانايدلا نم اياقب مهدنع تناك ةكم ىف نيكرشملا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه

 ءدوحجلا تأرمتساو راكنإلا ىلع تنرم مهسوفن نكلو «ميهاربإ ةلم اصوصخو
 اًندعو دَقَل 9 مهلوقب كلذو ءاهقفاويو اهمئاوي امب الإ نونمؤي الف «ةدامل مهتقرغتساو
 ءدقبو «ماللاب دعولا دكأو ءدمحم ءىجي نأ لبق ىأ «« لبق نم انْواَبآَو نحت اذه

 ناكم مهيبأ نم ناكو ,دعولا اذه بذك ءاعدا ىلإ قلطملا راكنإلا نم نولقتنيو

 ىنعملاو «ةيفان نإ 4َنيَِأْلا ريطاسأ الإ اذه نإ نولوقيو هب «نوزتعي ىذلا مهفرش
 .اليصأو ةركب هيلع ىلمت ىهف ءاهبتتكا نيلوألا ريطاسأ الإ اذه ام

 مهفرش طانم ميهاربإ ماهتا ىلإ اولصيل ىتح لوقلا ىف نوطتشي اذكهو
 ىلع اوناك نمب لزن امب هناحبس مهركذي نأ ىقب .ريطاسأب ىتأي هنأب مهتزعو
 :لئاق نم زع لاقف مهراكنإ

 سا سا سا سس سااوشس

 بيرقو «مهناوخإب لزن ىذلا باذعلاب ريكذتلل رمأ وهو «ِةِْكَك ىبنلل رمألا
 . مهريغو طول موقو .ةكيألا باحصأو دومثو داع راثآ مهنم
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 0 للا الللللللا

 : ه1 1
 يي

 2 مهب ىلاعت هّللا هلزنأ امب ملعلاو .ةظعلاو رابستعالل ءالؤه ىضارأ ىف ريسلاو

 ام لثم مهب لزنيس هنأب ةفرعمو رابتعاو ةظع تارظن 4 اورظناف )» :ىلاعت لاق اذلو

 .ةدحاو ةجيتنلاف بابسألا تواست اذإ هنآل ءالؤهب لزن

 بيقعتلاو بيترتلل ةفطاع ءافلا 4 نيمرجمْلا ةبقاع ناك فيك اورظناف هلوقو
 مهرمأ هيلإ لآ امو «نيمرجملا ةبقاع ىلإ رابتعا تارظن رظنت نأ ريسلا ةجيتن نأ ىأ

 مهمارجإ راثآ نايبل نيمرجملاب ربعو «داسفلا اهيف اورثكأو «دالبلا ىف اوغط نأ دعب
 اونوكي نأ نكمي ال ءافعض نونوكي امهم نينمؤملا نأ نايبلو «هتياهنو ضرألا ىف

 . نيم رجم

 . 4 6 نوركمي امم قيض يف نكت الو مهيلع نزحت الو 9

 مهنأب مهل مالعإ كلذف نيمرجملا ةبقاع مهيريل ضرألا ىف نوريسي اوناك اذإ

 كلذ نأ كش الو «مهلثم نولاض مهنألو «مهريغب لزن ام لثم مهب لزنيسو مهلثم
 4 © نينمؤم اونوكي الأ كسْفُن عخاب كّلعَل 9 :ىلاعت لاق امك ِهكك ىبنلا نزحي
 نرحت الو 9 :ىلاعت لاق ذإ «هؤارشعو هموق مه ذإ كي ىبنلا ىهن اذلو ؛[ءارعشلا]

 مهنأل مه مهيلع نزحلا نأ ىرأ ىنإوا .مهنوك ىلع «نزحت ال ىأ ليق ©« مهيلع

 مُكْيَلَع صيرح مع ام هيلع ٌزيِزَع مكسفنَأ نم لوسر مكءاج دق اف :لاق دقو ؛هموق

 . [ةبوتلا] < 059 ميحر فوءر نيدمؤملاب

 ىأ نوركمي اممو «ديدشلا جرحلا قيضلا 4 َنوُرُكَمَي امم قيض يف نكت الو»

 نم دئاكملا ريبدتو هِةَللكي ىبنلاب ءازهتسالاو نينمؤملا ءاذيإ نم ثيبخلا ريبدتلا ربدي

 هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحمل نيلاوملا نينمؤملا لزعو كَم ىبنلل مهتعطاقم لثم

 ام غلب لوسررلا هيأ اي :ىلاعت هلوقك اذهو «كلذ وحنو شيرق بعش ىف ملسو

 قسنلا .ساّنلا نم َكُمصْعَيهَللاو ُهعَلاَسِر َتْفَلَب امَف عفت مل نو كبَر نم َكِيَلإ لزنأ

 . كيلع اوئلامت امهم كمصاع هللا نإ .[ةدئاملا]

 . 4 69 َنيِقداص مسك نإ دعوْلا اذه ئتم نولوقيو



 لمنلا ةروسريسفت
 نا

 ل <

 ءمهسفنأل مهتانعإو «مهتنعت ىلع لدي وهو رافكلا ىلإ دوعي ريمفلا

 «نيلئاق نومهفتسيو باذع نم مهدعو ام مهب اولزني نأ «هلوسرو هللا نودحتيو

 متنك نإ «دعولا ىلع مكهتو راكنتسا نم ولخي ال ماهفتسالاو ؟دعولا اذه ىتم

 ىلع لدت ال ىتلا نإب قيلعتلا ناك اذلو مهقدص ىف اوككشو « مكداعيإ ىف نيقداص

 نأ لوقعملا ريغ نمو «مهبالصأ نم ناميإلا وجري كي ىبنلا نإو «طرشلا ققحت

 ناك امو :ىلاعت هللا لاق امك «مهنيب ىبنلاو ءاقحاس ايويند اباذع هي هللا لزني

 . [لافنألا] 4 69. . مهيف تنأو مهبذعيل هللا

 «ةدابإلاو قحسلا ليبق نم سبيل «ديدش باذع مهلائيس هنأ هناحبس ركذ دقو

 :هناحبس لاق اذلو «ةلزانملا ليبق نم نوكي لب

 . 4 09 َدوُلجْعتسَت يذلا ضْعَب مُكل فر وكي نأ ص لق

 ضعب ركذو .نولجعست ىذلا ضعب مكنم ابيرق مكل افدر راصو «مكنم اند ىأ

 باحصأو دومثو داعل ناك امك «قحاملا قحاسلا باذعلا نود هنولجعتسي ىذلا

 ةوزغك مهل ةبدؤملا تاوزغلاب ءايندلا ةايحلا ىف مهبيدأت ىلوتي ىلاعت هللا نأل ؛ةكيألا

 نم مهتيرذ نم لعجي نأ ديري هناحبس هنأل ةكم حتفو ةيبيدحلاو «قدنخلاو ءرذدب

 لهج ىبأ نب ةمركعو «ديلولا نب ب دلاخ ناك امك هليبس ىف دهاجيو هللا دبعي

 .امهريغو

 امك عوقولا ديكوت هب داري تارابعلا نم كلذ وحنو «لعلو « ىسعب ريبعتلاو

 ضعب لوزن نأ هناحبس نيب دقو «ناطلسلا لهأو «ءايوقألاو ءاسؤرلا تارابع ىرجت

 :لاقف ف هس نب تواجعتست ام

 هسسو ص

 ةكرشلا نم لنا حلل له مل ويس يام شب لوا

 ضعب ىف نوكي نأ رذعت نإ مهقحال ىف نوكيل مهب ةمحرو ءةكم لهأ نم
 نوفرعي الو ؛مهيلإ ةاجزملا ةمعنلا كلت نوركشي ال سانلا رثكأ نكلو «مهرضاح

 امو مهرودص نكت ام ِمَلْعَيَل كبَر نإ ف طيحم مهئارو نم هللاو ءاهقح

 . 4 69 نودلعي



 4 لمنلا ةروس ريسفت 18#
 ةيآلا ىف هلضف دكأ امك ةميركلا ةيآلا هذه ىف هلضفو هللا ملع هناحبس دكأ

 دكؤت اهنإف ءاهيف ماللاو ةيبوبرلا لضفب كيلع مئاقلا كبرب ريبعتلابو نإب ةقباسلا
 الو اهنوفخي رارسأ نم هونكأ ام وه © مُهرودَص نكت امإ» .ديكوت لضف اهعضوم
 ةوادع نم 4 نونلعي امو «ئيسلا ركملا ىلإ هاجتاو ءركفو ربدت نمو ءاهنودبي
 ىلاعت هللا نأب مهل ديدهت اذهو هللا ليبس نع دصو «نينمؤملاب ءازهتساو ةحيرص

 . مهل داصرملاب كبر نإو هيلع مهبساحم

 ديدعلا 141/5 ماع لئاوأو 141 ماع رخاوأ ىف ةرهز وبأ دمحم مامإلا دقع
 نيملسملا نابشلا ةيعمج ىفو ةيردنكسإلاو ةرهاقلا ةعماجب تاعامتجالاو تاودنلا نم
 عمجم ىف تالوجو تالوص هل تناكو «ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلع ىدعتلا ةبراحمل
 قالطلاو تاجوزلا ددعت دييقتو لسنلا ديدحت صوصخب رهزأآلاو ةيمالسإلا ثوحبلا
 مامإلا ةليضف ررقو «ةيعامتجالا نوئشلا ةرازول ةيصخشلا لاوحألا نوناق عورشم ىف
 هللاب زيزعلا عراش ىف ريبك قدارس ىف رمألا اذه ةشقانمل ىبعش رمتؤم ةماقإ هللا همحر

 هتليضف ماقو ةصاخلا هتقفن ىلع هللا همحر مامإلا هماقأ «نوتيزلا ةيحاضب هلزنم مامأ
 ىلإ داع مث 1915/5/١7 ةعمجلا موي حابص ىف اركبم قدارسلا ءاشنإو ناكملا ةنياعمب
 ءرهظلا ناذأ ىتح لمنلا ةروس ريسفت لامكإ ىف عرشو ىولعلا رودلاب بتكملا ةرجح
 ىف هيلإ لصو ام رخآ ىلع احوتفم فحصملاو ملقلا الماح هتليضف لوزن ءانثأو
 طقسو هيلع هللا ةمحر رثعت ريسفتلا نم بتك ام هب ىذلا قرولا اضيأو ريسفتلا

 اهتراب ىلإ ةميركلا هحور تضاف مث «ريسفتلا قاروأ ىلعو فحصملا ىلع ادجاس
 ىذلا قدارسلا اذه نوكي نأ ميظعلا هللا ةدارإ تءاش اذكهو .برغملا ناذأ ءانثأ
 . مامإلل ءازعلا قدارس وه ىبعش رمتؤل هتماقإ ىلع هتليضف فرشأ

 هنكسأو ءهاضرأو ةرهز وبأ دمحم مامإلا «هرصع خياشم خيش نع هللا ىضر

 نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا عم هلعجو ءهسيدارف لمجلأو هتانج حيسف

 .اقيفر كئلوأ نسحو

 ةرهزويأ دمحم ليلجلامامإلاةرسأ


